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�س5

�س6

�س13�س24

العبون خيبوا مهددون باالإبعاد 
يف ترب�س نوفمرب الداخل

    • رخيلة :ا�ستحداث �سلطة موازية يف الربملان كارثة
     •       حم�س تغيب عن اجتماع مكتب املجل�س

بلما�سي يهدد 
اللعبني ويتوّعد 
بثورة يف التعداد

رئي�س بلدية بحا�صي م�صعود حممد يا�صني بن �صا�صي:

 من ميلك ملفات �سدي
 فليقدمها للعدالة 

للمطالبة باحلق يف العمل بال�صركات النفطية 

بطالو ورقلة يوا�سلون الت�سعيد 
�صيدي بلعبا�س

حــــــجز 12 غــــراما مـــن 
الكوكايني بحوزة كــهل 

ملف
الوة

ري ع
ت/ب�ص



�سيدي بلعبا�س

 فندق �إيدن يقا�ضي موظفا 
�ضابقا ب�ضبب �الحتيال 

عاجلت اأم�س حمكمة اجلنح ب�سيدي بلعبا�س ق�سية رفعتها م�ؤ�س�سة 

هناك  يعمل  كان  �سابق  م�ظف  �سد  بلعبا�س  ب�سيدي  اإيدن  فندق 

وقام باالحتيال عليها بعد اأن  ا�ستعمل �رشيحة هاتف نقال اأوريدو 

ملي�ن   79 نح�  اإىل  الفات�رة  قيمة  و�سلت  ،اأين  �سخ�سية  الأغرا�س 

املتهم يف ق�سية احلال  راح امل�ظف  ،اإذ  ف�سخ عقده  �سنتيم رغم 

�سابق  م�سري  با�سم  كانت  و  ت�قيفها  مت  التي  ال�رشيحة  ي�ستعمل 

اأخرى بطرق احتيالية  ا�ستخرج  للفندق يدعى »خ،ع«  ،لكن املتهم 

،حيث وبعد ال�سك�ى التي تقدمت بها اإدارة امل�ؤ�س�سة تبني اأن هذا 

االأخري اأجرى مكاملات وا�ستعمل االنرتنيت حتى نح� اخلارج ،كما 

�رشح ممثل الفندق باأن املتهم ا�ستح�ذ على طابعتني و04 ه�اتف 

نقالة وجهاز حا�س�ب نقال  مطالبا بتع�ي�س مايل قدره 200 ملي�ن 

،املحكمة وبعد اال�ستماع للأطراف �ستنطق باحلكم �سهر ن�فمرب 
القادم  

�س.�سهيب

غوالم �للغز يف نابويل
بات اللعب الدويل اجلزائري ف�زي غ�الم ي�سكل لغزا حمريا يف 

اإىل  ع�دته  جمددا  تاأجلت  بعدما  االيطايل،  ناب�يل  ناديه  �سف�ف 

التقارير االإيطالية  اأن  امليادين وتاأخر اندماجه يف املناف�سة رغم 

م�ست�ى  على  االإ�سابة  من  ال�سفاء  اإىل  االأي�رش  الظهري  ت�ؤكد متاثل 
الركبة التي اأبعدته عن امليادين ملدة تقارب العام.

خبر في 
صورة

بح�سب املجل�س التنفيذي

جتديد رئا�ضة �الأف�ضيو 
يف 15 دي�ضمرب

دبلوما�ضييون �أجانب يف �ضيافة تيبازة 
ا�ست�سافت والية تيبازة اأم�س االأربعاء وفدا من الدبل�ما�سيني 
االأجانب املعينني حديثا باجلزائر الكت�ساف قدراتها الثقافية 

و ال�سياحية و االقت�سادية يف اإطار برنامج »مرحبا« ل�زارة 
اخلارجية. و اأو�سحت املديرة العامة للمعهد الدبل�ما�سي و 

العلقات الدولية اأمينة م�سدوا يف ت�رشيح اأن وزارة اخلارجية 
تهدف من خلل برنامج »مرحبا« اإىل التعريف بالقدرات 

الثقافية و ال�سياحية و االقت�سادية للجزائر مربزة اأن املبادرة 
تعد فر�سة اأمام الدبل�ما�سيني املعينني حديثا باجلزائر 

الكت�ساف اأهم الطاقات و املعامل و امل�اقع يف وقت ق�سري و 
هي »نافذة م�جزة« على اعتبار اأن اجلزائر بلد كبري، و اأ�سافت 

اأن الطبعة اخلام�سة من الربنامج الذي ينظم منذ �سنة 2014 
�سهدت اإقباال متزايدا من قبل ال�سلك الدبل�ما�سي املمثل 

باجلزائر مربزة ح�س�ر �سفراء اأربعة دول اإىل جانب نح� 30 
دبل�ما�سي منهم املحلقني الثقافيني و االإقت�ساديني من كل 

اأقطار العامل، اإفريقيا و اأوروبا و اآ�سيا و اأمريكا.

حجز م�ضد�س �آيل بتيزي وزو 
حجزت م�سالح ال�رشطة 

الق�سائية المن والية 
تيزي وزو قطعة �سلح من 
ال�سنف ال�ساد�س و قنبلة 

م�سيلة للدم�ع و تازير لدى 
ثلثة اأ�سخا�س و�سلت 
اإليهم من دون رخ�سة 

باالإ�سافة اإىل كمية كبرية 
من الذخرية، ومت اإيقاف 
املعنيني الذين ُقدم�ا 
للعدالة، ومت و�سعهم 

يف احلب�س امل�ؤقت وجاء هذا احلجز بعد معل�مات تفيد اأن االأ�سلحة 
النارية من ال�سنف ال�ساد�س حيث مت ن�سب كمني له�ؤالء الذين مت �سبطهم 
وبح�زتهم هذه االأ�سلحة وكمية من الذخرية،حيث اأُخ�سع�ا للتحقيق ليتبني 

ل�ا عليها بطريقة غري قان�نية حيث ُقدم املعني�ن اإىل نيابة  اأنهم حت�سّ
حمكمة تقزيرت التي اأودعتهم احلب�س يف انتظار حماكمتهم الحقا

ح.ك

حدد املجل�س 
التنفيذي ملنتدى 

ر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات، 
تنظيم اجلمعية 
العامة النتخاب 

رئي�س جديد 
للأف�سي� يف الـ 15 

دي�سمرب املقبل، 
حيث اأ��سح بيان 

املجل�س التنفيذي 

الذي اجتمع 
برئا�سة علي حداد، 

�سبيحة اأم�س، اأنه 
مت التطرق ل�سبل 

تنظيم العملية 
االنتخابية، اإذ 

مت اإن�ساء جلنة 
متك�نة من 6 

اأع�ساء ملتابعة 
ملفات الرت�سح 

مبا يقت�سيه نظام 
االأف�سي�.

كما اأ�ساد املجل�س 
التنفيذي بظر�ف 

�عملية �سري 
الطبعة الرابعة 
جلامعة منتدى 

ر�ؤ�ساء امل�ؤ�س�سات، � 
مبا مت حتقيقه من 

نتائج خللها.
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عني مت��سنت

�إ�ضرتجاع 3 مركبات مزورة �لوثائق 

حطاب غا�ضب ب�ضبب ملعب بر�قي

مقري وحملة رفع �ملعنويات

�أحد�ث �ملجل�س �ل�ضعبي ونابليون !

التابعة  اجلنائية  الفرقة  متكنت 
لل�رشطة  ال�الئية  للم�سلحة 
من  مت��سنت  لعني  الق�سائية 
ا�سرتجاع 3 مركبات مزورة ال�ثائق 
�سبكة  �سمن  �سخ�سني  ت�قيف  و 

التهريب  يف  خمت�سة  اإجرامية 
و  التزوير  و  للمركبات  الدويل 
املحررات  يف  املزور  ا�ستعمال 
االإدارية، ح�سبما علم الي�م االأربعاء 
لدى م�سالح االأمن ال�الئي، و متت 

اأولية  معل�مات  على  بناء  العملية 
يق�مان  �سخ�سني  ب�ج�د  تفيد 
القاعدية  امللفات  يف  بالتزوير 
واأ�سفرت  بيعها  اإعادة  و  للمركبات 
ذات  با�رشتها  التي  التحريات 

 3 اإ�سرتجاع  عن  االأمنية  امل�سالح 
 4 حجز  و  ال�ثائق  مزورة  مركبات 
ت�ساريح  و  مزورة  رمادية  بطاقات 
امل�ستبه  ت�قيف  و  مزورة  بالبيع 
فيهما، ح�سبما اأبرزه ذات امل�سدر.

والريا�سة  ال�سباب  وزير  عرّب 
غ�سبه  عن  حطاب  حممد 
ب�سبب تاأخر االأ�سغال يف بناء 

انطلقت  والتي  براقي  ملعب 
عاما،   14 فيه ملدة  االأعمال 
غي�سا خلل  ا�ست�ساط  حيث 

قادته  التي  التفقدية  اجل�لة 
اإىل املكان اأول ام�س وطالب 
االنتهاء  وترية  يف  باال�رشاع 

امل�رشوع  وت�سليم  البناء  من 
اأق�سى  على  املقبل  العام 

تقدير.

حلملة  حم�س  رئي�س  عمد 
ظل  يف  املعن�يات  رفع 
االأو�ساع املردية على ال�ساحة 

�سعارا  و�سع  حيث  ال�سيا�سية، 
الت�ا�سل  مب�قع  �سفحته  على 
»فاي�سب�ك«:   االجتماعي 

التاريخ  الف�ساد ال يحبطنا الأن 
يجب  #االإ�سلح  اأن  علمنا 
ال�سيا�سي  للنظام  يتجه  اأن 

اإ�سلح  وال  كذلك،  وللمجتمع 
باإ�سلح  اإال  للحكم  حقيقي 

املجتمع.

املجل�س  اأحداث  اأن  يبدو 
األقت بظللها  ال�طني  ال�سعبي 
وان�سغاالتهم  اجلزائريني  على 

مرحلة  بلغت  اأنها  خا�سة 
على  التعفن،  من  متقدمة 
ال�سعب،  جمل�س  م�ست�ى 

وتفاوتت رّدات الفعل التي �سبت 
يف اإطار املزيد من االبتعاد عن 
ممثليهم، وبلغت ذروتها مبق�لة 

»الربملان  ب�نابرت  نابلي�ن 
ال�سعب  لينتزع من  ي�سلح فقط 

ما عجز عنه امللك«. 



اأكد له اأن الإعالم �سبب اأزمة الغرفة ال�سفلى للربملان:

اعتداء �صافر على �صحفي 
من طرف نائب من الأرندي

تعر�ض الزميل ال�سحفي يف قناة ال�رشوق نيوز بلقا�سم 
جري اإىل اإعتداء جبان من قبل النائب املح�سوب على 
مناعي«  »اأحمد  الدميقراطي  الوطني  التجمع  حزب 
اأثنائي تاأديته مهامه املهنية اأمام مقر الغرفة ال�سفلى 

للربملان �سبيحة يوم اأم�ض.
تعر�ض  ال�رشوق  قناة  يف  العامل  ال�سحفي  الزميل 
العتداء لفظي من قبل النائب احمد مناعي املح�سوب 
اأكد  حيث  الدميقراطي،  الوطني  التجمع  حزب  على 

امُلعتدى عليه يف ت�رشيحات اإعالمية باأن النائب جاء 
اأثناء قيامه بعمله، ملا هم العمل على مبا�رش من  له 
مكان جتمع النواب، فراح مناعي ي�ستمه يوؤكد له بان 
اأزمة الغرفة ال�سفلى للربملان  االإعالم هو ال�سبب يف 
لدى  النائب  �سورة  ت�سويه  يف  كذلك  ال�سبب  هو  بل 
الذي  وهذا  االأخري،  يف  باأمه  �ستمه  مع  العام،  الراأي 

جعل الزميل بلقا�سم يثور �سده.
علي عزازقة

النواب يوا�صلون احتجاجهم داخل مقر املجل�س 
الكتل  نواب   وا�سل  
اخلم�ض  الربملانية 
عري�سة  املوقعون  على 
رئي�ض  من  الثقة«  »�سحب 
الوطني  ال�سعبي  املجل�ض 
اأم�ض  بوحجة  �سعيد 
وقفتهم االحتجاجية داخل 
ال�سعبي  املجل�ض  مقر 
ت�رشيح  يف  الوطني   و 
جلريدة للو�سط قال رئي�ض 

للجبهة  الربملانية  الكتلة 
بربارة  اجلزائرية  ال�سعبية 
خلف  بوحجة  اأن  ال�سيخ 
بعد  باال�ستقالة  لنا  وعده 
و  �ساعة  وثالثني  �ستة 
وجمدنا  �سعدنا  عندها 
اأعمال الربملان واأ�ساف اأن 
رئي�ض املكتب ال�سيا�سي ال 
الرئي�سّية  وظيفته  ميار�ض 
�سغور  حالة  يف  وهو 

املحتجني  اأن  واأو�سح 
�سي�ستمرون يف اعت�سامهم 
العمل  رف�سهم  عن  تعبريا 
مع رئي�ض املجل�ض ال�سعيد 
الوقفة  وعن  بوحجة 
اأقيمت  التي  االحتجاجية  
الربملان  مبنى  داخل 
اأما  االنزالقات  لتفادي 
املطروحة  االأ�سماء  عن 
بوحجة  ال�سعيد  خلالفة 

املو�سوع  اأن  بربارة  فاأكد 
مل يطرح بعد للنقا�ض .

قال  اخرى  جهة  من   
حملنا  نحن  تاج   نائب 
حلل  امل�سوؤولية   املجل�ض 
النقاط  بني  ومن  امل�سكلة 
حالة  اعالن  املطروحة 
�سغور و اإحالتها اىل للجنة 

القانونية 
ف.ن�سرين
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بع�س نواب املوالة يقرون �سغور من�سب الرئي�س

خليفة لل�صعيد بوحجة الإثنني القادم
.     رخيلة :ا�صتحداث �صلطة موازية يف الربملان كارثة املجل�س       مكتب  اجتماع  عن  تغيب  •       حم�س 

علي عزازقة/اإميان لوا�س 

جمتمع  حركة  ممثل  غياب  وو�سط 
اجتماع  عن  ميمون  اإ�سماعيل  ال�سلم 
الوطني،  ال�سعبي  املجل�ض  مكتب 
املجتمعني  اأقر  اأم�ض،  اأول  ع�سية 
خطوة جديدة  تق�سي ب�سغور من�سب 
الوطني  ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض 
اليوم  حلد  يرتاأ�سه  الذي  ال�سعبي 
رغم  جاء  قرار  بوحجة،  ال�سعيد 
الغرفة  م�سري  �سف  يف  القانون  اأن 
اأكده  ما  ح�سب  للربملان  ال�سفلى 
القانونيني،  املخت�سني  من  العديد 
دوامة  يف  يدخل  الربملان  يجعل  ما 

جديدة قد توؤدي به اإىل احلل.

الأر�سيدي
لن ن�ساند »اخلارجني 

عن القانون«

النائب  اأكدت  ال�سدد  هذا  ويف 
الثقافة  اأجل  من  التجمع  عن 
يف  فطة �سادات  والدميقراطية، 
اأمام  ح�سل  ما  باأن  للو�سط  ت�رشيح 
للربملان  ال�سفلى  الغرفة  مدخل 
مهزلة حقيقية و�سابقة خطرية �سيما 
موؤ�س�سة  وا�ستهدفت  م�ست  واأنها 
�سيادة  م�سدر  تعد  التي  د�ستورية 
اجلزائر  اأن  على  م�سددة  ال�سعب، 
الدخول  على  تو�سك  الطريقة  بهذه 
ما  واأن  خا�سة  خطرية،  مرحلة  يف 

يح�سل هو �رشاع حزبي ال غري.
النائب  ذات  اأخر تطرقت  �سياق  ويف 
اإىل مو�سوع ال�سيناريوهات املحتملة 
اأن  بعد  للربملان،  ال�سفلى  الغرفة  يف 
النظام  اأن  يبني  يح�سل  ما  اأن  اأكدت 
جعلنا  ما  الو�سع  ت�سيري  على  عجز 
نعي�ض يف دولة لي�ست فيها موؤ�س�سات، 
الوارد  ال�سيناريو  اأن  اأو�سحت  فيما 
هو ا�ستمرار بوحجة يف �سدة رئا�سة 
�رشعي،  لكونه  الت�رشيعية  املوؤ�س�سة 
جرمية  ارتكبوا  النواب  واأن  خا�سة 
امل�رشع  عليها  يعاقب  قانونية 
اجلهات  على  يوجب  ما  اجلزائري، 
املهزلة  واإيقاف  التدخل  الو�سية 

احلا�سلة.
قالت  االأر�سيدي،  موقف  وحول 
القانون  تطبق  همه  بان  �سادات 
واأن  �سيما  ذلك،  على  يحيد  ولن 
بتزوير  قاموا  املواالة  نواب  بع�ض 
االإم�ساءات اخلا�سة ب�سحب الثقة، ما 
يجعل ال�سعيد بوحجة يف موقف قوة 
اال�ستمرارية،  على  ت�ساعده  قانونية 
باإقالة  املطالبة  اأن  على  م�سددة 
واالأر�سيدي  قانونية  غري  بوحجة 
جعلت  خرجة  هكذا  مثل  ي�ساند  لن 
�سورة الربملان اجلزائر تهتز اأكرث يف 

الداخل واخلارج.

الأفانا
 من جاء »بالتزوير« لن 
تهمه �سورة اجلزائر يف 

اخلارج

الوطنية  اجلبهة  حزب  رئي�ض  اأما 
فاأو�سح  تواتي،  مو�سى  اجلزائرية 
ما  باأن  »بالو�سط«،  ربطه  ات�سال  يف 
للربملان  ال�سفلى  الغرفة  يف  ح�سل 
االنتخابات  لنتائج  حا�سل  حت�سيل 
يغلقوا  اأن  قبل  موؤكدا:«  الت�رشيعية، 
ال�سعبي  املجل�ض  رئي�ض  على  الباب 
الرحمة  اأبواب  اأغلقوا  فقد  الوطني 
�ساندوا  ما  اجلزائري  ال�سعب  على 
لن  م�سيفا:«  �سدهم«،  قوانني 
ن�ستطيع اأن ننتظر اأي �سيء من اأنا�ض 
لن  النهم  غري،  ال  م�ساحلهم  همهم 
البلطجة«،  �سوى  �سيء  اأي  يقدموا 
متح�رشين  غري  هوؤوالء  متابعا:« 

وغري متمدنني اإطالقا«.
ومن جهة اأخرى طالب ذات امل�سدر 
التدخل  ب�رشورة  اجلمهورية  رئي�ض 
�سيما  للربملان  ال�سفلى  الغرفة  وحل 
واأن من يف املجل�ض ال�سعبي الوطني 
كارثية،  »تزوير«  بطرق  و�سلوا 
اجلمهورية  رئي�ض  تدخل  مو�سحا:« 
حلل الربملان اأ�سبح �رشورة، خا�سة 
املنتخبة  املوؤ�س�سات  جل  واأن 
تاأ�س�ست عن طريق التزوير«، يف حني 
تهمه  لن  بالتزوير  جاء  من  اأن  اأكد 

�سورة اجلزائر يف اخلارج.

رخيلة
 ا�ستحداث �سلطة 

موازية يف الربملان 
كارثة على اجلزائر

ال�سيا�سي  واملحلل  احلقوقي  اأما 
ات�سال  يف  فاأفاد  رخيلة«،  »عامر 
اأول  ح�سل  ما  اأن  »بالو�سط«،  ربطه 
�سيما  اإطالقا،  قانوين  غري  اأم�ض 
املنظم  النظام  من   3 املادة  واأن 
االأمن  م�سوؤولية  ي�سع  الغرفتني  بني 
املجل�ض  رئي�ض  خانة �سالحيات  يف 
والتي   9 اأما املادة  الوطني،  ال�سعبي 
املوؤ�س�سة  يف  االأمن  تنظيم  تخ�ض 
ما  بوحجة،  �سالح  يف  االأخرى  فهي 
به  قام  الذي  التجمع  اأن  على  ي�سدد 
الغرفة  داخل  املواالة  نواب  بع�ض 
فهو  كذلك  كان  اإن  للربملان  ال�سفلى 
اأم  للمجل�ض،  العام  بالنظام  يخل  
قانون  ح�سب  فهو  خارجا  كان  اإذا 
التجمهر  خانة  يف  ي�سعه  العقوبات 

وهو �سلوك غري قانوين.
وراح ذات امل�سدر اإىل اأكرث من ذلك 

على  الباب  غلق  اإجراء  اأن  اأكد  ملا 
وهو  قانوين  غري  اإجراء  هو  بوحجة 
باطل على الرغم من ترويج املواالة 
يف  وقانوين،  عادي  ال�سلوك  اأن  على 
من   147 املادة  اأن  على  �سدد  حني 
اجلمهورية  لرئي�ض  تبيح  الد�ستور 
ي�ساء  الذي  الوقت  يف  الرملان  بحل 
وما يح�سل اأمر طارئ ي�ستوجب هذا 

االجراء.
اأن  رخيلة  ا�ستبعد  اأخرى  جهة  ومن 
للربملان  ال�سفلى  الغرفة  يرتاأ�ض 
واحد  يجعل  الذي  وهذا  رئي�سني 
منهم �رشعي وهو بوحجة، اأما الثاين 
حيث  قانونية،  �سفة  اأي  له  فلي�ض 
قال:« هذا االأمر ال ينبغي اأن يح�سل 
على  وخيمة  �ستكون  تداعياته  الأن 
الذي  اخلارج  مع  خا�سة  اجلزائر، 
ينتظر اأي خطوة مثل هذه لكي ينتقد 

اجلزائر«.

بو�سياف
 اأزمة الربملان �ستعرف 
انفراجا قريبا دون اأن 

ي�ستقيل بوحجة  

ال�سيا�سي  املحلل  اإ�ستبعد  جهته  من 
حممد بو�سياف تدخل الرئا�سة وحل 
الربملان الإنهاء حالة االإن�سداد الذي 
معتربا  مدة،  منذ  الربملان  يعرفه 
الربملان  مقر  بغلق  النواب  قيام  اأن 
ملنع  كمحاولة  احلديدة  بال�سال�سل 
غري  عمل  الدخول  من  بوحجة 
من  اخلفة  من  �سيء  ويعك�ض  الئق 
القانون  ميثلون  انهم  يفرت�ض  انا�ض 
الرئا�سيات  اأن  م�سريا  وال�رشعية، 
باأزمة  ولن  تتاأثر  وقتها  يف  �ستجري 
باجلهود  تتعلق  الإعتبارات  الربملان 
اإنتظام  اأجل  من  الدولة  بذلتها  التي 
كموؤ�رش  االنتخابية  املواعيد 

الإ�ستقرار النظام ال�سيا�سي.
ت�رشيح  يف  بو�سياف  حممد  اأ�سار 
غلق  اأن  »الو�سط«  جريدة  به  خ�ض 
من  احلديدية  بال�سال�سل  الربملان 
الطريقة  بهذه  االأغلبية  نواب  قبل 
من  �سيء  ويعك�ض  الئق  غري  عمل 
اخلفة من اأنا�ض يفرت�ض اأنهم ميثلون 
كان  اأنه  معتربا  وال�رشعية،  القانون 
اأخرى  طرق  عن  البحث  باإمكانهم 
لو�سعيتهم  وت�ستجيب  رزانة  اأكرث 

كم�سوؤولني يف هذا البلد«
ويف �سياق مت�سل، قال بو�سياف: »قد 
يتلقى املواطن ر�سائل كثرية من هذه 
بغ�ض  الربملان  يعرفها  التي  االزمة 
 ، مفتعلة  اأو  اأنها حقيقية  عن  النظر 
فاملواطن يتابع �رشاعا بني ال�رشعية 
واالإلتزام بالد�ستور يف مقابل �سطوة 
التنفيذية ، فب�سبب  االإدارة والهيئات 
وهو  للربملان  العام  االأمني  نفوذ 

الدولة  �سلطة  متتحن  االإدارة  ممثل 
 ، وت�سامنها  متا�سكها  يف  الثالثة 
يتابع املواطن كذلك كيف اأن اأحزاب 
املعار�سة وهي من ميثل بع�ض اإرادة 
وغري  املتفرج  موقف  تقف  ال�سعب 
اأحزاب  اإرتهان  مقابل  يف  املعني، 

املواالة مل�سري موؤ�س�سات الدولة »
اأما بخ�سو�ض مطلب تدخل الرئا�سة 
حلل اأزمة الربملان ،اأو�سح بو�سياف 
لن  اجلمهورية  رئي�ض  اأن  »  يبدو 
يتدخل الأ�سباب د�ستورية متنع تدخل 
املجل�ض  �سلطة  يف  التنفيذية  الهيئة 
ال�سعبي وهي ر�سالة نثمنها ون�سجعها 
اأنه لن يحل الربملان الأن ذلك  ، كما 
التي  اإ�سالحاته  جدوى  يف  يطعن 
من  عقدين،  من  اأكرث  منذ  با�رشها 
جهة اخرى قد تكون قراءة امل�سهد 
زيغوت  مبنى  م�ستوى  على  اجلاري 
يو�سف يف جممله ردا على ت�رشيحات 
باجويل الذي حاول اعرتا�ض ترتيبات 
دعم  يف  الوطني  التحرير  جبهة 
العزيز  عبد  للرئي�ض  اأخرى  عهدة 
اإ�ستمراره  بيان  خالل  من  بوتفليقة 
يف امتالك مفاتيح اللعبة ال�سيا�سية، 
جبهة  االغلبية  حزب  يهدد  فباإ�سمه 
من  مدعوما  الوطني  التحرير 
حزب  االأخرى  الدميقراطية  القوى 
يون�ض  بن  وعمارة  اأويحيى  اأحمد 
حلحلة  ميكن  وعربه  الربملان  ب�سل 
بوحجة  ال�سيد  يطلب  ملا  االزمة 
�ستعرف  »االزمة«  ان  اأظن   ، اخلروج 
انفراجا قريبا دون ان ي�ستقيل رئي�ض 
املجل�ض ال�سعبي الوطني، حمذرا من 
خطورة  وا�ستعمال موؤ�س�سات الدولة 
مبا  التكالب،  هذا  يف  واأداٍة  كرهينٍة 

ي�سّكل تهديًدا حقيقًيّا ووجودًيّا لها.

عامر خبابة
 اإعالن ال�سغورغري 

قانوين

من  تاأ�سف  خبابة،  عامر  القانوين 
يعرفها  الذي  االإن�سداد  توا�سل حالة 
الربملان، معتربا اأن غلق الربملان من 
قبل نواب االأغلبية ملحاولة اإعرتا�ض 
قانوين  غري  اأمر  اأنه  بوحجة  دخول 
على  تفعيله  وميكن  القانون،  مينعه 
عدة و�سول كمنع م�سوؤول من دخول 
�سغور  اأن اإعالن  م�سريا  عمله،  مقر 
من  ال�سفلى  الغرفة  رئي�ض  من�سب 
قانوين  غري  اأمر  االأغلبية  نواب  قبل 
وال يقره القانون ف�سغور املن�سب اإما 
ولي�ض  طوعي  �سلوك  هو  باالإ�سقالة 

اإرغامي«
اأو�سح عامر خبابة يف ت�رشيح خ�ض 
به جريدة  »الو�سط« اأن وقفة نواب 
االأغلبية اأمام مقر الربملان ت�ستدعي 
على  احل�سول  االإدارية  الناحية  من 

عليها  غبار  ال  وقفة  هي  ،و  رخ�سة 
باب  غلق  ،لكن  احلقوق  من  حق  و 
هو  احلديدية  بال�سال�سل  الربملان 
و  يقره  ال  و  القانون  فعل  مينعه 
بني  ،مت�سائال  »النواب  عليه  يعاقب 
بحكم  االإن�سداد  حلل  األيات  اأيديهم 
،فكيف  الت�رشيع  حق  ميلكون  اأنهم 
،مف�رشا  البلطجة  فعل  اإىل  يلجوؤون 
لهذا  :«اأن جلوءهم  �سياق مت�سل  يف 
الت�رشيع  حق  تاركني  الغلق  فعل 
من  الثقة  ل�سحب  عجلتهم  يثبث 
عليهم  كان  اأن  »،معتربا  بوحجة 
اللجوء اأ�ساليب اأخرى و هي الت�رشيع 
الد�ستور  من   10 املادة  تعديل  و 
اأن  اأن رئي�ض الربملان ميكن  اإ�سافة 

يتم اإنهاء مهامه ».
مطلب  بخ�سو�ض  خبابة  واأ�ساف 
الربملان:  حل  و  الرئا�سة  تدخل 
حل  و  التدخل  ي�ستطيع  »الرئي�ض 
االأول  رئي�ض  باعتباره  الربملان 

للحزب ».

مقري: ال�سعب جمرب 
على اإنهاء مهزلة 

املجل�س ال�سعبي الوطني 
�سلميا

اأما رئي�ض حركة جمتمع ال�سلم عبد 
الت�رشفات  اأكدباأن  مقري،  الرزاق 
التي  القانونية  غري االأخالقية وغري 
الوطني  ال�سعبي  جتري يف املجل�ض 
ا�ستعمال  حد  اإىل  و�سلت  والتي 
والعنف  الطريق  وقطع  ال�سال�سل 
وجه  يف  عار  و�سمة  متثل  اللفظي 
بع�ض نواب املواالة واأحزابهم ومن 
ي�سيف  لالأ�سف  وراءهم، وهي  يقف 
عرب  دونه  ما  ح�سب  امل�سدر  ذات 
الفاي�سبوك  على  الر�سمية  �سفحته 
تزهد  بل  فقط،  هوؤالء  تدين  ال 
ال�سيا�سي  الفعل  يف  اجلزائريني 
للربملان  احتقارهم  يف  وتزيد 
والنواب، بل اإن هذه الت�رشفات ت�سع 
لل�سخرية  عر�سة  بكاملها  اجلزائر 
العاملي  العام  الراأي  اأمام  واالإذالل 

ولدى الدول االأخرى. 
على  مقري  �سدد  ال�سياق  ذات  ويف 
ال�سعبي  املجل�ض  يف  يحدث  ما  اأن 
اأعرا�ض  من  حالة  جمرد  الوطني 
مر�ض عميق متدد يف ج�سم الدولة 
و�سلمها  واالحرتام  الهيبة  اأفقدها 
والبلطجية،  والفا�سدين  للعابثني 
االأحزاب  به  تقوم  ما  اإن  م�سيفا:« 
واملنا�سلون  الوطنية  وال�سخ�سيات 
الذين معهم من جهد كبري ملقاومة 
انهيار » الدولة املري�سة« وعالجها 
بالنظر  بد،  وال  كاف،  غري  اأ�سحى 
ال�سعب  يتحمل  اأن  االأو�ساع،  لهذه 
م�سوؤوليته واأن ال يبقى متفرجا حتى 
على  اجلميع،  على  ال�سقف  ينزل 
يف  ينخرط  اأن  اجلزائري  ال�سعب 
املعركة ال�سيا�سية ال�سلمية �سد هذا 

العبث بالدولة وبالوطن«.

بربارة: بوحجة �سيغادر 
رغما عنه

النيابية  املجموعة  رئي�ض  اعرتف 
بربارة  اجلزائرية  ال�سعبية  للحركة 
التي  احلقيقية  االأ�سباب  اأن  ال�سيخ 
رئي�سه  عن  الثقة  حجب  اإىل  اأدت 
املعلن  هي  لي�ست  بوحجة  ال�سعيد 
عنها يف عري�سة حجب الثقة، وقال 
بربارة يوم اأم�ض يف ت�رشيح ل�سحافة 
حجب  اإىل  اأدت  التي  االأ�سباب  اأن 
الثقة عن بوحجة مت االتفاق معه يف 
اليوم االأول اأن ال تعلن لالإعالن وان 
يو�سف  زيغود  اأ�سوار  حبي�سة  تبقي 

على حد تعبريه
ومن جهة اأخر قال ذات امل�سدرباأن 
راأ�ض  ي�ستمر على  بوحج مل  ال�سعيد 
و�سيتم  للربملان،  ال�سفلى  الغرفة 
املطروحة  االأ�سماء  عن  عزله، اأما 
خلالفة ال�سعيد بوحجة فاأكد بربارة 
لنقا�ض،  بعد  اأن املو�سوع مل يطرح 
يتقدمها  اأ�سماء  عدة  تطرح  فيما 
املكتب  ع�سو  العايب  احلاج  نائب 
الرئي�ض  بو�سارب  وعاد  ال�سيا�سي 
جلبهة  النيابية  للمجموعة  احلاىل 

التحرير الوطني.

نفذ بع�س النواب املح�سوبني على تيار املوالة تهديداتهم بخ�سو�س �سحب الثقة »غري القانوين« ح�سب خمت�سني، من »ال�سعيد 
بوحجة« رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني، واأقر مكتب املجل�س املجتمع املتكون من 9 اأع�ساء من حزب جبهة التحرير الوطني، 

والتجمع الوطني الدميقراطي وكتلة الأحرار املجتمع يوم اأم�س على �سغور من�سب الرئي�س.

اختيار رئي�س ثان 
للربملان الثنني القادم

كتلة  رئي�ض  ك�سف 
بو�سوارب  معاذ  االأفالن 
اأنه تقرر عقد جل�سة يوم 
الختيار  القادم  االثنني 
مما  لبوحجة  خليفة 
احلوار  اأبواب  اأن  يوؤكد 

نهائي  ب�سكل  �سدت  قد 
الو�سول  و  الطرفني  بني 
الالعودة،مما  نقطة  اإىل 
اأمام  املجال  يفتح 
اأكرث  �سيناريوهات 

تعقيدا. 

الوة
ري ع

ت/ب�س



�إميانويل  �لفرن�سي  �لرئي�س  قال   
عام  �أكتوبر   17 �إّن  ماكرون، 
�سد  عنيفا  قمعا  عرف    1961
�جلز�ئريني،  �ملتظاهرين 
متد�ركا �أن �جلمهورية �لفرن�سية، 
�لذي  �ملا�سي  تو�جه  �أن  يجب 
ذلك  �أن  مو�سحا  يحرتق،  ز�ل  ما 
ومع  �جلز�ئر  مع  م�ستقبل  هو 

مو�طنيهم من �أ�سول جز�ئرية.
�جلمعية  رئي�س  ركز 
�ملقيمة  للجالية  �جلز�ئرية 
حجاب  �سالح  باخلارج 
لل�سلطات  دعو�تهم  على 
تغيري  �أجل  من  �لفرن�سية 
�خلا�سة  �لتذكارية  �لالفتة 
�أكتوبر   17 جمازر  بذكرى 
يف  و�سعها  مت  و�لتي 
جد�رية  الفتات  �سكل 
يتنا�سب  ال  ما  وهو  �سفلية، 
عامد�  �ملاأ�ساة،  وحجم 
مع  مقارنة  �سورة  لو�سع 
باليهود   �ملتعلقة  �لالفتات 
�ملو�سوعة على علو 2 مرت 
�ملد�ر�س،  كل  مد�خل  يف 
 17 الفتة  تو�سع  حني  يف 
�الأر�س،  من  قريبة  �أكتوبر 
و�الأمر �أنهم عمدو� لتغيريها  
بالفتة �أقل و�سوحا حتى ال 
يلحظها �سو�ح �سان مي�سال، 
مثل  بلديات  �أن  م�سيفا 
تثبيتها،  ترف�س    Bezon
حيث حت�رضها  للذكرى ثم 

يعاودون رفعها.
و�أكد حمدثنا �أنهم يجددون 
حيث  �سنويا،  مطالبهم 
روؤ�ساء  خمتلف  ر��سلو� 
روؤ�ساء  كل  بارب�س   بلدية 
فرون�سو�  من  �جلمهورية 
�ميانويل  �إىل  هوالند 
تعوي�س  �أجل  من  ماكرون 
�لالفتة بن�سب تذكاري لكن 
توّجه  حني  يف  رد،  �أي  دون 
وكذ�  �جلز�ئرية  لل�سلطات 
دعم  �أجل  من  �ملو�طنني 
بقر�ر  يتعلق  كونه  مطلبهم 
من  �جلز�ئرية  �لثورة  ميثل 

�لد�خل �لفرن�سي.
عمدة  �رضحت  جهتها  من 
عقب  هيد�لغو  �آن  باري�س 
نظمت  �لتي  �لرتحم  وقفة 
باأن �أن وقفة �لرتحم » مهمة 
م�سيفة  لنا«،  بالن�سبة  جد� 

بالن�سبة  �أي�سا  مهمة  »�أنها 
بالن�سبة  و�أي�سا  للجز�ئر 
تتذكر  �لتي  باري�س  لتاريخ 
�ملنا�سلني  هوؤالء  كفاح 
ب�سفة  �نتهى  �لذي  �لعزل 
�أن  نعرف  ونحن  ماأ�ساوية. 
�لتاريخ و�لذ�كرة ي�ساعد�ننا 
على �لن�سج �أكرث و�لنظر �إىل 

�مل�ستقبل«.
�إىل  �لعمدة  وتطرقت 
من  �لذي  �لن�سب  مطلب 
حمل  يحل  �أن  �ملفرو�س 
�حلالية  �لتذكارية  �للوحة 
ذلك  على  تعمل  �أنها  �إىل 
عبد  �جلز�ئر،  �سفري  رفقة 
متابعة  م�سدوة،  �لقادر 
»بالفعل، لقد �ساألني �ل�سفري 
عن  بباري�س  حلوله  مبجرد 
�أكرث  �ملكان  هذ�  تبجيل 
حتقيق  على  نعمل  ونحن 
فكرة و�سع ن�سب يحل حمل 
�للوحة �ملوجودة وي�سمح لنا 
بوقفة �لرتحم و�لذ�كرة �لتي 
بالن�سبة  �أهمية  يكت�سيان 
»�لذهنيات  �أن  متابعة  لنا« 
كثري�«  تطورت   « بفرن�سا 
�لذ�كرة،  م�ساألة  حول 
باأن  �لقول  يجب   « وكذلك 
فاليوم  تطورت.  �لذهنيات 
يرف�س  �أحد  يوجد  ال 
مل  حيث  �لتذكاري  �لن�سب 
�أتلق �أي �عرت��س على فكرة 

�ملكان  هذ�  وتهيئة  حت�سني 
مكانا  ليكون  �لتذكاري 

للرتحم ومبجل �أكرث«.
هذ�  �أن  فقال  �ل�سفري  �أما 
لنا  بالن�سبة  »يعد  �لرتحم 
وتذكر  �سويا  للتقدم  حلظة 
ت�سحيات �جلالية �جلز�ئرية 

من �أجل ��ستقالل بلدها«.

هواري قدور
 اجلهود اجلزائرية غري 

كافية لل�ضغط على 
فرن�ضا

بالر�بطة  �لقيادي  بدوره 
عن  للدفاع  �جلز�ئرية 
هو�ري  �الإن�سان  حقوق 
ت�رضيحات  �أن  �عترب  قدور 
غري  �ملجاهدين  وز�رة 
�لعملي  �لو�قع  مع  متكافئة 
لالعرت�ف  فرن�سا  لدفع 
يف  م�سيفا  بجر�ئمها، 
لـ«�لو�سط«  ت�رضيح 
وبا�سم  �سخ�سيا  »�أنا 
فرقعات  نعتربها  �لر�بطة 
�الإعالمي  لال�ستهالك 
�جلز�ئريني«. �أما بخ�سو�س 
من  �أنها  فاأو�سح  �لذكرى 
يف  ب�ساعة  �الأحد�ث  �أكرث 
�لفرن�سي  �الحتالل  تاريخ 
�ل�رضطة  �رتكبته  بعدما 
من  تر�بها  على  �لفرن�سية 

متظاهرين  حق  يف  جمازر 
يف  خرجو�  جز�ئريني 
على  �سلمية  �حتجاجات 
فر�س  �لذي  �لتجول  حظر 
باري�س  �جلز�ئريني يف  على 
�أن  خا�سة   ،1961 عام 
قتلت  �لفرن�سية  �ل�رضطة 
يف  عمد�  منهم  �لع�رض�ت 
مرتو  وحمطات  �ل�سو�رع 
بالع�رض�ت  و�ألقت  �الأنفاق، 
حتى  �ل�سني  نهر  يف  منهم 
�سطحه،  على  جثثهم  طفت 
م�سري�ت  قمع  عمليات  يف 
عدد  حتديد�  يعرف  ال 
عائد�  �سحاياها.بال�سبط، 
�إىل دور �ل�سلطات �جلز�ئرية 
تقم   مل  �أنها  قال  �لتي 
بو�جبها يف معرفة �حلقيقة 
على  �ل�سغط  على  و�لعمل 
�مل�ستعمر �ل�سابق �لفرن�سي 
�سد  باجلر�ئم  لالعرت�ف 
�أين هو  مت�سائال  �الإن�سانية، 
�ال�ستعمار  جترمي  قانون 
�أدر�ج  رهني  يبقى  �لذي 
�لربملان منذ �سنو�ت، مقابل 
�لفرن�سية  �جلهات  ��ستمر�ر 
وت�سويه  �حلقائق  طم�س  يف 
غياب  ظل  يف  �لتاريخ 
كل  نقل  وعدم  �ملوؤرخني 
للفرن�سيني  �الأفعال �مل�سينة 
�لوقائع  ت�سجيل  طريق  عن 

و�الأ�سخا�س.

تظاهرات17 اأكتوبر 1961 بباري�س

�ضارة بومعزة

 الذاكرة امللغمة يف مواجهة
 ح�صابات امل�صالح

.        الفتات »يهودية« كبرية مقابل ت�صغري الالفتات اجلزائرية
.       بلديات فرن�صية تتحامل على الذكرى

املوؤرخ رابح لوني�ضي "للو�ضط "

املطالبة  ت�صيع  اأن  ""نخ�صى 
بتجرمي اال�صتعمار بني االأرجل "

      .        ق�ضايا الذاكرة موؤثرة  
جدا يف العالقات بني البلدين

     .       عدم اعرتاف فرن�ضا بجرائمها 
اال�ضتعمارية يدخل �ضمن مبداأ ا�ضرتاتيجي لها

به  خ�س  ت�رضيح  يف  لوني�سي  ر�بح  �ملوؤرخ  �أكد 
ملجازر   57 �لذكرى  »مبنا�سبة  »�لو�سط  يومية  
17 �أكتوبر 1961 �أنه كلما حلت هذه �لذكرى، �إال 
�لعالقة  �لذ�كرة  ق�سايا  معها �جلدل حول  وعاد 
�لبع�س،  يعتربها  و�لتي  وفرن�سا،  �جلز�ئر  بني 
�لبلدين،  باأنها تعرقل �لعالقات �القت�سادية بني 
معترب� �أن ماكرون قبل و�سوله �إىل �سدة �ل�سلطة 
�ال�ستعمار  �أن  �رض�حة  بكل  و�لقول  للعب  عمد 
كان جرمية �سد �الإن�سانية عند زيارته �جلز�ئر، 
عن  بحثا  �لذ�كرة  ق�سايا  جتاوز  بهدف  وذلك 
�أنه  �إىل  باالإ�سافة  �القت�سادية،  فرن�سا  م�سالح 
عالقة  ال  �لذي  �ل�سباب  جيل  من  نف�سه  يعترب 
لكن  عليه،  توؤثر  ال  ولهذ�  �الأحد�ث،  بهذه  له 
�كت�سف فيما بعد باأن ق�سايا �لذ�كرة جد موؤثرة 
و�أن  �جلز�ئرية،   – �لفرن�سية  �لعالقات  على 
�لعالقات  كبري على هذه  تاأثري  له  �ملا�سي  ثقل 
لوبيات  طرف  من  كبري  ل�سغط  تعر�س  ما  بعد 
و�سوله  بعد  بدقة  عرف  ثم  �ل�سود�ء،  �الأقد�م 
�إىل �الإليزيه باأن عدم �عرت�ف فرن�سا بجر�ئمها 
��سرت�تيجي  مبد�أ  �سمن  يدخل  �ال�ستعمارية 
الأن  منه،  �لتخل�س  ميكن  ال  �لفرن�سية  لل�سيا�سة 
هذ� �العرت�ف عند �سناع �لقر�ر يف فرن�سا معناه 
�رضب تام الأيديولوجية �لدولة �لفرن�سية �ملبنية 
على �أن ثورتها يف 1789 هي �لتي �أنتجت حقوق 
�الإن�سان، وبالتايل ي�ستحيل عليها �أن تناق�س هذه 
لدى  فكرة خطرية  �نت�سار  �إىل  �إ�سافة  �ملبادئ، 
يف  وتتمثل  �ال�ستعماري،  �لعهد  يف  �لفرن�سيني 
�لرتويج �أن �ال�ستعمار كانت مهمته متدينية، و�أن 
فرن�سا حملت �حل�سارة لهذه �لبلد�ن �مل�ستعمرة 
و�أي  23فيفري2005،  قانون  عليها  ن�س  كما 
�عرت�ف منها باأنها قامت بجر�ئم �سد �الإن�سانية 
معناه �إعادة �لنظر يف كل �لذ�كرة �لفرن�سية ذ�تها 
�سخ�سياتها  بع�س  تالقيه  �لذي  �لتمجيد  ويف 
�الأ�س�س  �سيهدد  مما  �لتاريخية،  ورموزها 

�لتاريخية لفرن�سا ذ�تها.

براغماتية ماكرون

كما �أو�سح �لدكتور لوني�سي �أن ماكرون عمد  �أن 
�القت�سادية  �مل�سالح  وي�سع  بر�غماتيا،  يكون 
�سمن �أولوياته دون تنازل تام يف ق�سايا �لذ�كرة 
تقت�سي  لفرن�سا  �لعليا  �لدولة  �سيا�سات  الأن 
جمال  يف  مدرو�سة  خطو�ت  فاأتخذ   ، ذلك 
مثل  �جلر�ئم  ببع�س  يعرتف  فنجده  �لذ�كرة، 
نف�س  يف  لكن  موؤخر�  �أود�ن«  »موري�س  ق�سية 
لوبيات  الإر�ساء  ي�سعى  وجيزة  مدة  وبعد  �لوقت 
�الأقد�م �ل�سود�ء و�حلركى كما فعل مع �حلركى 
�لفرن�سي  بالتعذيب  �عرت�فه  من  �أ�سبوع  بعد 
جي�سها  و�غتيال  �ل�سجون  يف  للجز�ئريني 
ملوري�س �أود�ن، وممكن �أن يعرتف بق�سايا �أخرى 
�لوقت  نف�س  يف  لكن  �جلز�ئر،  ل�سالح  م�ستقبال 
��سرت�تيجية  فهي  �للوبيات  هذه  باإر�ساء  �سيقوم 

و��سحة من ماكرون.

نخ�ضى اأن ت�ضيع املطالبة 
بتجرمي اال�ضتعمار بني االأرجل

 
�لتاريخ  يف  �الأ�ستاذ  قال  �ل�سياق  ذ�ت  ويف 
�ملعا�رض جامعة وهر�ن1 ، �أننا ما نخ�ساه �ليوم 
د�فعها  �ال�ستعمار  بتجرمي  �ملطالبة  تفقد  �أن 
وزخمها ب�سبب �سعور �لبع�س باأنها ت�ستخدم من 
�سيا�سويني جز�ئريني ك�سجل جتاري، ومما يدفع 
لدرجة  �خلطاب،  هذ�  من  �مللل  �إىل  �جلز�ئري 
�أننا ن�سمع �لبع�س �ليوم يقول ما �لفائدة من ذلك 
؟ ، معترب� ر�بح لوني�سي �أن هذ�  �أمر خطري الأن 
هوؤالء مل يفهمو� �إطالقا �لبعد �ال�سرت�تيجي لهذه 
ذ�ت  موؤكد�  خاطئ،  ب�سكل  �ملطروحة  �لق�سية 
�ملتحدث  �أن ق�سية جترمي �ال�ستعمار يجب �أن 
يفهمها �ملو�طن �جلز�ئري باأنها مرتبطة باأمننا 
�ال�سرت�تيجي، و عليها �أن تطرح يف هذ� �الإطار 
عدم  يقت�سي  �ال�سرت�تيجي  فاأمننا  وبالتايل  

بل  �ال�ستعمارية،  �جلر�ئم  بف�سح  �الكتفاء فقط 
�مل�ستعمرة  �لبلد�ن  كل  مع  �لتن�سيق  �أي�سا  علينا 
ميثاق  يف  و�إدخاله  دويل  قانون  ال�ست�سد�ر 
ما�سيا  ��ستعمار  كل  يعترب  �ملتحدة  �الأمم  هيئة 
لذ�ته،  �سكله هو جرمية  كان  وم�ستقبال، ومهما 

و�أن �أي متجيد له هو جرمية �سد �الإن�سانية.

 ال�ضغط الدويل الإدانة وجترمي 
اال�ضتعمار

�إىل  لوني�سي  �لدكتور  دعا  �ل�سدد  ذ�ت  ويف 
كل  وجترمي  الإد�نة  �لدويل  �ل�سغط  ممار�سة 
�لتعليمية  �ملوؤ�س�سات  كل  يف  �ال�ستعمار�ت 
و�الإعالمية وغريها، �أال ميكن لنا نحن �ل�سعوب 
�لتي تعر�ست لال�ستعمار �أن نن�سق، ونعمل �سويا 
به  قام  ما  بنف�س  ونقوم  ذلك،  حتقيق  �أجل  من 
�لكيان �ل�سهيوين يف عدة دول، وذلك ب�سغطه من 
�أجل ��ست�سد�ر قو�نني تعاقب كل من ي�سكك فيما 
ت�سميه بـ«حمرقة �لنازية �لهتلرية يف حق �ليهود 
�أثناء �حلرب �لعاملية �لثانية«، بل فر�س على دولة 
كاأملانيا دفع تعوي�سات لها على ذلك، و�سعت لدى 
�لقوى �لكربى ل�سمان عدم تكر�ر ذلك م�ستقبال؟ 
دولية  موؤ�س�سة  �إن�ساء  �لتفكري يف  لنا  �أفال ميكن 
عامليا،  �ال�ستعمارية  �لذهنية  حماربة  هدفها 
�ل�سلم  قيم  تن�رض  �لتي  باليون�سكو  �سبيهة  وتكون 
ثقافات  بكل  �لتعريف  �أ�سا�س  على  �لعامل  يف 
�لهدف  �أن  �ملتحدث   ذ�ت  م�سري�  �ل�سعوب؟، 
�لظاهرة  تكر�ر  �الإن�سانية  جتنيب  هو  ذلك  من 
و�أ�سكال  مب�سميات  �أخرى  مرة  �ال�ستعمارية 
خمتلفة   وهذ�  ما �أبرزه قائال فلتن�سب جهودنا 
�أمننا و�أمن �لدول �ل�سعيفة من  �أجل حماية  من 
عاد  مرحلة  يف  �أخرى  مرة  ال�ستعمار  تعر�سها 
�أخرى، فما  باأ�سكال  �ال�ستعماري  فيها �خلطاب 
يف  فرن�سا  يف  �ل�سادر  �ال�ستعمار  متجيد  قانون 

23فيفري2005 ببعيد عن هذ� �خلطاب.
»�أن  »للو�سط  لوني�سي  ر�بح   �لربوفي�سور  وقال 
�أن  تتطلب   �ال�ستعمار«   جترمي  دبلوما�سية   «
نغر�س يف �أبنائنا �أن �لوفاء ملاليني �ل�سهد�ء من 
ال  �ال�ستعمارية  فرن�سا  �غتالتهم  �لذين  �أجد�دنا 
ميكن لنا »�النتقام« لهم كي يرتاحو� يف قبورهم 
كل  على  قوية  دولة  بناء  يف  حلمهم  بتحقيق  �إال 
�الأ�سعدة باإمكانها �أن ت�ساهي فرن�سا مع �ل�سعي 
ال�ستغالل هذه �حلرقة �لوطنية لدفع �جلز�ئري 
�إىل �لعمل و�لت�سحية �أكرث م�ستدال �ملتحدث  مبا 
فعل �لياباين �لذي قلل من �ل�رض�خ  بعد �رضبه 
بالقنبلة �لذرية من �أمريكا يف 1945، و�لذي قرر 
ببناء  عقود  بعد  منها  لينتقم  �سمت  يف  �لعمل 
�قت�ساد قوي �أ�سبح يهدد �القت�ساد �الأمريكي يف 

بد�يات ت�سعينيات �لقرن �ملا�سي .
 حكيم مالك

عادت ذكرى 17 اأكتوبر 1961 من خالل وقفة ترحم على �ضحايا قمع ال�ضرطة 
الفرن�ضية، مقابل ت�ضاعد املطالب لل�ضلطات اجلزائرية من اأجل ال�ضغط اأكرث على 

الطرف الفرن�ضي بخ�ضو�س امللف التاريخي عامة، وتعوي�س الفتة االأحداث بن�ضب 
تذكاري باملنطقة، وهو ما قالت عمدة باري�س اأنها تعمل على ذلك مع �ضفري باجلزائر.
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 رئي�س املجل�س ال�سعبي ا لبلدي بحا�سي
 م�سعود  حممد يا�سني بن �سا�سي:

من ميلك ملفات �ضدي 
فليقمها للعدالة 

 .      " االأغلبية مع التنمية  و اال�ستقرار 
و 03 اأع�ساء  يغردون خارج ال�سرب "

ك�سف رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي ببلدية حا�سي م�سعود حممد 
التالعب  تورطه يف  �سائعات حول  تروج  التي  الأطراف  اأن   ، يا�سني 

باملال العام ، حتركت بعد غلق املنافذ عليها .
يف   ، �سا�سي  بن  يا�سني  حممد  م�سعود  بحا�سي  البلدية  رئي�س  اأكد   
الأع�ساء امل�ستكون  اأن   ، »الو�سط«  يومية  به  ت�رصيح �سحفي خ�س 
حا�رصين  ال�سابقة   العهدة  يف  كانوا  الكارثي   بالت�سيري  و�سفه  مما 
و�ساركوا يف امل�سادقة على املداولت وعلى امليزانية ،معتربا هذا 
الت�رصف من اأجل م�سالح �سخ�سية �سيقة ، حمملني اإياهم امل�سوؤولية 
الوحيدة  املوؤ�س�سة   ، العدالة  مل�سالح  جميعا  و�سيجرهم  الكاملة 
املخولة قانونا لتاأكيد التهم اأو نفيها ، ويف �سياق مت�سل ك�سف مري 
ال�رصاع  نقل  يحاولون  الذين  الأع�ساء  اأن     ، م�سعود  حا�سي  بلدية 
اتفاقية املزهريات �ساركوا ووفقوا عليها  البلدية �ساركوا يف  خارج 
مت  اأنه  البلدية  رئي�س  اأو�س  فقد  ال�سيفي  املخيم  بخ�سو�س  اأما   ،
عليها  وا�رصف  م�سعود  بحا�سي  ال�سباب  بيت  موؤ�س�سة  اإىل  اإ�سناده  

�سخ�سيا مندوب ال�سباب الذي ل ن�سك يف نزاهته ح�سب قوله .
اأما بخ�سو�س ترميم املدار�س البتدائية فقد ذهب ذات املتحدث 
جلنة  مبوافقة  حظيت    ، �سفقات  عن  عبارة  اأنها  على  التاأكيد  اىل 
مقرر  لها  مدر�سة  كل  اأن  على  يوؤكد  ما  وهو   ، البلدية  ال�سفقات 
الأع�ساء  قول  مع  يتنافى  ما  وهو  موافقته  عدم  اأو  موافقته  يبدي 
ال�سالف ذكرهم ، اأما بخ�سو�س الطعن يف مداولت ما هو الإ عرقلة 
جميع  على  الو�سايا  م�سادقة  بدليل  البلدي  ال�سعبي  املجل�س  �سري 
املداولت . اإىل جانب ذلك فقد اأكد رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي 
قلة يف  له ميثلون  املعار�سني  الع�ساء  اأن   ، م�سعود  حا�سي  ببلدية 
املجل�س وحتركهم اأغرا�س �سخ�سية ل مت�س ب�سلة امل�سلحة العامة 
كما بحوزتنا ملفات ثقيلة �سد بع�س هوؤلء الأع�ساء من بينها اي�سال 
الكهرباء اإىل ح�سائر فو�سوية �سادر يف حقها قرار الهدم مم�ساة من 
طرف اأحد النواب يف �سهر جويلية 2017 متهيدا للحملة النتخابية  
، وهو ما يطرح اأكرث من عالمة ا�ستفهام مع العلم اأن الدولة ت�سدد 
على �رصورة ردع كل املت�سببني يف البناء الفو�سوي . وعلى  �سعيد 
اأخر فقد اأكد رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي ببلدية حا�سي م�سعود 
تتهم �سخ�سه كم�سوؤول  اأن كل من ميلك ملفات   ، بن �سا�سي  يا�سني 

على املكتب التنفيذي فليتوجه بها مبا�رصة مل�سالح العدالة .
اأحمد باحلاج 

ملكتب  العام  الأمني  مرينيز  الهامل  قدم 
العمل  اأرباب  )احتاد  ق�سطنطينة 
الو�سط  يومية  مع  مقابلة  اجلزائريني( يف 
روؤية الهيئة التي ميثلها حول مناخ الأعمال 
اجلزائر،و  يف  ال�ستثماري  والو�سع 
جلنة  اأو  كيان  باإن�ساء  املتحدث   طالب 
املعلومات  معاجلة  عن  م�سوؤولة  وطنية 
حقيقية  اإح�ساءات  وتطوير  القت�سادية 
»اأنا  قائال:  الوطني  ال�سناعي  للن�سيج 
اجلزائريني  امل�ستثمرين  باأن  مقتنع 
ميكنهم اأن ي�سنعوا املعجزات ، من خالل 
املناطق  يف  جاد  اأجنبي  �رصيك  جذب 

ال�سناعية«.

 ت�ست�سيف مدينة اجل�سور املعلقة 
الن�سخة الثانية من اأيام اال�ستثمار 

من 30 اإىل 31 اأكتوبر 2018 يف 
ق�سر ثقافة مالك حداد وذلك بعد 
الطبعة االأوىل التي مت عقدها يف 

عام 2016 ، ما هي الفائدة التي 
يتم تنظيمها هذه االأيام من مكتب 

ق�سنطينة لالحتاد اجلزائري 
للرعاية )CAP(؟

الهدف من هذا احلدث القت�سادي الذي 

اأكتوبر   31 اإىل   30 من  الفرتة  يف  �سيعقد 
هو   ، الثقايف  مالك حداد  2018 يف ق�رص 
اجلمع  خالل  من  لالجتماع  ف�ساء  اإن�ساء 
بني حوايل اأربعني م�سارًكا، من بني اآخرين 
الأعمال  قادة   ، القت�ساديني  امل�سغلني   ،
 ، والأجانب  املحليني  امل�ستثمرين   ،
بالإ�سافة  الأجانب  اخلرباء   ، املنتجني 
من  للعديد  القت�ساديني  امللحقني  اإىل 
�سفارة   ، الأردنية  ال�سفارة  مثل  ال�سفارات 
العربية  الإمارات  دولة  �سريافق  الإمارات 
الإمارات  دولة  �سفري  �سعادة  املتحدة 
�سيجتمع  اجلزائر.  يف  املتحدة  العربية 
ق�سنطينة  يف  اجلميل  ال�سعب  هذا  كل 
املتعلقة  الق�سايا  من  العديد  ملناق�سة 
وعلى  اجلزائر.  يف  ال�ستثمار  مبناخ 
ق�سنطينة  منطقة  �ستناق�س   ، الأخ�س 
امل�ستثمرين  جلذب  اقت�سادية  كوجهة 
الرواد يف  الأردنيني  ذلك  الأجانب مبا يف 
اأ�سبحت   ، تعلمون  وكما  الأدوية.  اإنتاج 
ق�سطنطينة يف ال�سنوات الأخرية قطبًا من 
و�سناعة  ال�سيدلنية  ال�سناعة  يف  التميز 

الأدوية.

 عندما نناق�س م�ساألة اال�ستثمار 
يف اجلزائر ، هل هناك اإحجام من 

اجلهات الفاعلة يف جمال اال�ستثمار 
االأجنبي ، وهو ما يف�سره مناخ 

االأعمال اجلزائري غري اجلذاب؟

بالقدوم  الأجنبي  ال�رصيك  اإقناع  من  لبد 
ومن   ، اجلزائرية  بال�رصوط  اجلزائر  اإىل 
احلدث  هذا  تنظيم  �سيتم  املنظور  هذا 
بالقوانني  التعريف  اأجل  ، من  القت�سادي 
جهة،  من  اجلزائرية  ال�رصكة  تدير  التي 
ال�سناعي  الن�سيج  نعلم   ، اأخرى  جهة  من 
اجلزائري وب�سكل خا�س الن�سيج ال�سناعي 
يف  امل�ساريع  لتطوير  ال�رصقية  للمنطقة 
الوايل  اأن  القول  ويجب  ال�رصاكة،  اإطار 
ال�سالم  عبد  حممد  ق�سطنطينة  احلايل 
اأرا�س  تاأ�سي�سه  منذ  وفر  قد  �سعيدون 
�سناعية مهمة مبا يف ذلك ت�سغيل منطقتني 
�سناعيتني كبريتني، تقع املنطقة ال�سناعية 
الأوىل يف منطقة عني عابد ، و�ستكون هذه 
املنطقة بالتاأكيد نقطة جذب اقت�سادية، 
واحد  وقت  املنطقة يف  هذه  كانت  بينما 
ال�سناعية  املنطقة  مهجورة.  تقريبا 
الثانية يف �سيدي رومان لديها القدرة على 
1000 م�سنع، هاتان املنطقتان العمالقتان 
اإعادة  مبرحلة  متران  اللتان  ال�سناعيتان 

التاأهيل ، ت�سكالن من اأ�سول التنمية.

 ما هو عدد امل�ستثمرين يف واليات 
�سرق اجلزائر؟

الن�سيج  عن  حقيقية  بيانات  توجد  ل 
يعرف  ل  ق�سنطينة،  ملنطقة  ال�سناعي 

وال�رصكات  امل�ستثمرين  من  حمدد  عدد 
العامة.  ال�سلطات  قبل  من  الن�سطة 
يقدمها  التي  الإح�ساءات  اأن  واأ�سيف 
ال�سجل التجاري الوطني ل تعك�س الواقع 
بالفعل  نعلم  ل  لأننا  نظًرا  الأر�س،  على 
الذين  الت�سغيليني  امل�ستثمرين  عدد 
قيمة  اإنتاج  خالل  من  بجدية  ين�سطون 

م�سافة للبلد.
 

 يف غياب بيانات اال�ستثمار الفعلية 
وعدد ال�سركات العاملة ، هل 

ميكن اأن تعيق هذه احلالة عملية 
اال�ستثمار؟

 على الإطالق هذا هو عائق يعيق عملية التنمية 
القت�سادية، يف الواقع ، املعلومات القت�سادية 
ال�سناعي  الن�ساط  لإطالق  و�رصورية  �رصورية 
من  للبالد.  التجاري  الن�ساط  ملتابعة  وحتى 
املعلومات  اإدارة  طريقة  مراجعة  ال�رصوري 
القت�سادية اجلزائرية، ولهذا الغر�س ، ينا�سد 
احتاد اأرباب العمل اجلزائري ويدعو اإىل اإن�ساء 
معاجلة  عن  م�سوؤولة  وطنية  جلنة  اأو  كيان 
اإح�ساءات  وتطوير  القت�سادية  املعلومات 
تركيز  مع   ، الوطني  ال�سناعي  للن�سيج  حقيقية 
معرفة  املهم  من  القت�سادية.  املعلومات 
واأ�سيف  اجلزائرية.  للعمالة  احلقيقي  ال�سكل 
متابعة  جلان  اإن�ساء  ال�رصوري  من  اأنه  ا  اأي�سً

ال�ستثمار على امل�ستوى املحلي.

حاورته :�سهيناز جحنني

الوطني  للجي�س  مفرزة  اأوقفت 
عن�رص  بباتنة  اأم�س  اأول  ال�سعبي 
حني  يف  الإرهابية  للجماعات  دعم 
عمليات  اإثر  اأخرى  مفرزة  دمرت 

البويرة  من  بكل  ومت�سيط  بحث 
وتيزي وزو وبومردا�س ثالثة خمابئ 
اأم�س  اأورده  ، ح�سب ما  لالإرهابيني 
الأربعاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.  

اإطار  »يف  اأنه  البيان  يف  وجاء 
مكافحة الإرهاب وبف�سل ا�ستغالل 
للجي�س  مفرزة  اأوقفت   املعلومات 
الوطني ال�سعبي يوم 16 اأكتوبر 2018 

الإرهابية  للجماعات  دعم  عن�رص 
ك�سفت  حني  يف  /ن.ع.5  بباتنة 
عمليات  اثر  اأخرى  مفارز  ودمرت 
البويرة  من   بكل  ومت�سيط  بحث 

ن.ع.1   / وبومردا�س  وزو  وتيزي 
ثالثة )03( خمابئ لالإرهابيني واربع 
)04( قنابل تقليدية ال�سنع«ويف اإطار 
حماربة التهريب واجلرمية املنظمة 

الوطني  للجي�س  مفرزة  اأوقفت 
ال�سعبي  بالوادي /ن.ع.4 ثالثة )03( 
و)3ر74  �ساحنتني  مهربني و�سبطت 

( قنطار من مادة التبغ.

.        منطقتان �سناعيتان جديدتان يف �سريتا

توقيف عن�سر دعم للجماعات االإرهابية بباتنة

وتدمري3 خمابئ للإرهابيني بالبويرة وتيزي وزو وبومردا�س 

االأمني العام ملكتب ق�سطنطينة الحتاد اأرباب العمل اجلزائريني ليومية الو�سط 

حاجتنا ملحة اإىل هيئة ل�ضبط الإح�ضائيات حول الن�ضاط ال�ضناعي
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القدرة ال�سرائية انهارت بـ60 باملائة

ربع اجلزائريني يعي�ضون حتت خط الفقر
ك�سفت رابطة حقوق الإن�سان عن 
ارتفاع  بخ�سو�س  خميفة  اأرقام 
 ¼ اأن  قائلة  اجلزائر،  يف  الفقر 
خط  حتت  يعي�سون  اجلزائريني 
ما  جتد  ل  عائلة  ومليوين  الفقر، 
يف  منتظم،  ب�سكل  رمقها  ي�سد 
بـ60  ال�رصائية  القدرة  انهيار  ظل 
من  باملائة   40 اأن  حيث  باملائة، 
الطبقة املتو�سطة حتولت لفقرية، 
اأن  اأكدوا  باملائة   90 اأن  حني  يف 
اأح�سن  كانت  الجتماعية  حالتهم 
النفط، حمددة  اأ�سعار  انهيار  قبل 
العي�س  ل�سمان  ماليني   10 اأجر 

الكرمي.
اعتربت الرابطة اجلزائرية للدفاع 
عن حقوق الإن�سان، يف تقرير لها، 
اأن الطبقة الو�سطى انهارت باجتاه 
اأو�سحت  حيث  املدقع،  الفقر 

مبنا�سبة الذكرى الـ 26 لليوم الدويل 
للق�ساء علي الفقر والذي اختارت 
الفوارق  »ت�سحيح  �سعار  لها 
الت�سامن  وتعزيز  الجتماعية 
التقرير  وا�ستند  الفقر«.  وحماربة 
امل�ستوى  تدهور  على  طرحه  يف 
املعي�سي و�سوء اخلدمات ال�سحية 
يف  الراغبني  وتزايد  والبطالة 
ظاهرة  وانت�سار  ثمن  باأي  الهجرة 
الت�سول واأطفال ال�سوارع والدعارة 
الأحياء  وانت�سار  الأطفال  وت�سغيل 
الأكواخ  �سكل  على  الفو�سوية 
يكون  لأي  داعية  الق�سديرية، 
تنبيه  اأجل  من  اإنذار  جر�س  اليوم 
املعوزين  وانت�سال  احلكومة 
ل  حتى  املوؤمل،  واقعهم  من 
جلماعات  �سهلة  فري�سة  ي�سبحوا 
اأما  والإرهاب.  واجلرمية  العنف 

كافة  اأن  فاأبرزت  الأرقام  بلغة 
املوؤ�رصات الإح�سـائية تك�سف عن 
املنت�رصة، معتربة  الإفقار  ظاهرة 
التزاماتها  عن  تخلت  ال�سلطة  اأن 
�سعارات  وترويج  ت�سويق  وحتاول 
ال�سوق«  »اقت�ساد  منها  جوفاء 
حول  وا�سحة  روؤية  غياب  ظل  يف 
وه�سا�سة  الجتماعية  ال�سيا�سة 
فئات متزايدة من ال�سكان، عائدة 
بال�سورة ملا و�سفت بالت�رصيحات 
ت�رصيح  من  بداية  ال�ستفزازية 
يوم  زمايل  مراد  العمل  وزير 
»طلب  الذي   2018 16�سبتمرب 
ال�سماح  عدم  امل�ست�سفيات  من 
من  ال�سفاء  بطاقات  حاملي  لغري 
على  عالة  اأنهم  معتربا  العالج، 
ردت  حيث  اجلزائري«،  املجتمع 
يف  التفكري  عليه  يتعني  كان  باأنه 

جزائرية  عائلة  مليوين  من   اأزيد 
التي مل جتد ما ي�سد رمقهم حتى 
الأ�سا�سية  الغذائية  املواد  يف 
القدرة  وانهيار  البطالة  ب�سبب 
اأجور  ال�سيا�سة  وغياب  ال�رصائية 
وا�سحة املعامل، �ساحبة الو�سعية 
على الأجور التي يتقا�ساها العمال 
باأجور  و�سفتها  والتي  واملوظفني 
الأكل  حاجيات  ت�سد  ل  العبودية 
وال�رصب، حمددة اأجر  10 ماليني 

ل�سمان العي�س الكرمي.
الذي  احلايل  الو�سع  و�سفت  كما 
الطبقة  على  اأكرث  ال�سغط  كّر�س 
املواطنني  و�سع  باأنه  املتو�سطة 
طبقة  بال  منعزلة  كانتونات  يف 
خطورة  ميثل  ما  وهو  متو�سطة 
من   %40 دخل  اأن  قائلة  كبرية، 
الطبقة املتو�سطة حولها اإىل طبقة 

الطبقة  قتل  تعمد  ب�سبب  فقرية 
املتو�سطة، بعدما اأ�سبحت عاجزة 
فواتري  و  ال�سكن  كراء  دفع  عن 
واملوا�سالت،  والكهرباء  املياه 
املكاتب  درا�سة  بح�سب  م�سيفة 
الولئية 2016، والتي خ�ست 4500 
دخلوا  اجلزائريني   ¼ اأن  عائلة 
 90 اأن  مو�سحني  الفقر،  مرحلة 
املعنيني  املواطنني  من  باملائة 
بالدرا�سة اأكدوا اأن حالتهم املادية 
كانت  والجتماعية  القت�سادية 
النفط  اأ�سعار  انهيار  قبل  اأف�سل 
بن�سبة  ال�رصائية  القدرة  انهارت   ،
60 باملائة خالل ال�سنوات القليلة 

املا�سية مع ارتفاع الأ�سعار.
ال�سابقة  لالإح�ساءات  عادت  كما 
من  باملائة   10 ا�ستيالء  حول 
من  باملائة   80 على  املواطنني 

للتحرك  احلكومة  داعية  الرثوة، 
الق�ساء  لأن  والعاجل،  اجلدي 
اإعادة  ي�ستوجب  الفقر  على 
القت�سادية  ال�سيا�سة  يف  النظر 
عادل  توزيع  منها  الأخ�س  وعلى 
عادل  نظام  خالل  من  للرثوات 
الريع  لالأجور مع حماربة اقت�ساد 
امليادين  كل  �سمل  الذي  والف�ساد 
بح�سبها،  والقت�سادية،  ال�سيا�سية 
الطبيعي  دورها  عن  التخلي  بدل 
اله�سة   الفئات  حماية  يف  املتمثل 
اأ�سبحت غائبة متاما »عدما  التي 
وبقيت  احلكومة   عنها  تخلت 
القت�سادية  الأ�سواق  رحمة  حتت 
املتوح�سة التي ت�سريها جماعات 
حد  على  جتار«،  ولي�س  مافيوية 

ن�س التقرير.
 �سارة بومعزة



وعرائ�ض  �شكاوى  طالبت 
اأحمد  الأول  الوزير  من  احتجاجية 
ال�شخ�شي  التدخل  اأويحي ب�رضورة 
نورية  الوطنية  الرتبية  وزيرة  لدى 
مديرة  تقدمي  اأجل  من  بن غربيط 
اأمام  مترنا�شت  بولية  الرتبية 
لتقدمي  القانونية  امل�شاءلت 
الت�شيري  �شوء  حول  تو�شيحات 
على  احلفاظ  يف   الفادح  والعجز 
وذلك   ، القطاع  وكوادر  اطارات 
اإهانة  على  اإقدامها  خلفية  على 
اأمام  املوظفني  م�شلحة  رئي�ض 
اأرغمه  ما  وهو  واملعلمني  زمالئه 
وح�شبما   . ا�شتقالته  تقدمي  على 
فاإن  اخلا�شة  م�شادرنا  به  اأفادت 
النظر  باإعادة  كبري  مطلب  هناك 
يف طرق وكيفيات تعيني مدير قطاع 
باعتبار  مترنا�شت  بولية  الرتبية 
اأن هذا الأخري ل يزال يرزح حتت 
والقرارات  الت�شيري  �شوء  اأخطبوط 
الرهيب  الرتاجع  بدليل  التع�شفية 
يف  مترنا�شت  بولية  الرتبية  قطاع 
الرتتيب الوطني لنتائج المتحانات 
البكالوريا  غرار  على  النهائية 
و  املتو�شط  التعليم  �شهادة   ،
فقد  مت�شل  �شياق  ، ويف  الإبتدائي 

تعالت  الأ�شوات املطالبة ب�رضورة 
ميكن  ما  لإنقاذ  املديرة  تنحية 
خمطط  جناعة  ل�شمان  انقاذه 
عمل ال�شلطات العليا لإخراج قطاع 
بولية  املظلم  النفق  من  الرتبية 
القطاع  فيها  حتول  التي  حدودية 
حيث   . روح  بدون  هيكل  ملجرد 
بني  املتاأزمة  الو�شعية  هذه  اأن 
القطاع   اطارات  و  الرتبية  مديرة 

ذات  متاطل  ق�شية   فتح  اأعادت   ،
اإداري  حتقيق  فتح  يف  امل�شوؤولة 
الطلبة  من  عدد  �شكاوى  يف  معمق 
ومت   2018 بكالوريا  اجتاوزا  الذين 
اإدراجهم يف حالت الغ�ض دون دليل 
الأولوية  املعطيات  ح�شب  ثابت 
املتوفرة . من جهة ثانية فقد نفت 
مديرة الرتبية �شكتو بو�شبيعات  يف 
يومية  به  خ�شت  �شحفي  ت�رضيح 

له   الرتويج  مت  ما  كل  »الو�شط« 
لرئي�ض  اهانتها  حول  �شائعات  من 
اأكدت  الذي  املوظفني  م�شلحة 
كانت منتظرة نظرا  ا�شتقالته   باأن 
لعدم قدرته على ت�شيري امل�شلحة ، 
م�شيفة يف ذات ال�شدد اأن ال�شتقالة 
تقبلها اجلميع ، اأما بخ�شو�ض حالة 
ل  الإطارات  ر�شا  وعدم  الغ�شب 

اأ�شا�ض لها من ال�شحة .

وا�شل اأم�ض الأربعاء بطالو ورقلة 
خطابهم  لهجة  من  الت�شعيد 
املعنية  ال�شلطات  على  لل�شغط 
بان�شغالتهم  التكفل  اأجل  من 
املتمثلة يف التدخل لدى م�شوؤويل 
ال�شغل وال�رضكات النفطية من اأجل 
منحهم احلق يف العمل بال�رضكات 

النفطية الكربى .
املحتجني  البطالني  ممثلي  �شدد 
مع  لهم  ت�رضيح  يف  ورقلة  بولية 
�رضورة  على   ، »الو�شط«  يومية 
�شناع  طرف  من  اجلاد  التدخل 
م�شوؤويل  لدى   ، بالولية  القرار 
للت�شغيل وم�شريي  الولئية  الوكالة 
على  الكربى  النفطية  ال�رضكات 
م�شتوى اقليم دائرة حا�شي م�شعود 
يف  الأ�شغال  �رضكات  غرار  على 
يف  اخلدمات  موؤ�ش�شة   ، الأبار 
الأبار واملوؤ�ش�شة الوطنية للتنقيب 
املطالب  من  بجملة  للتكفل 
تاأتي يف مقدمتها  والتي  ال�رضعية 
منا�شب  لهم   ا�شتحداث  �رضورة  
كرامة  لهم  حتفظ  قارة  عمل 
لعامل  الولوج  عن  بعيدا  العي�ض 
باتت  التي  الجتماعية  الآفات 

تنخر ج�شد املجتمع املحلي .

ذات  حذر  فقد  ثانية  جهة  من 
املتحدثني من مغبة العواقب التي 
امل�شتمر  التجاهل  عن  تنجر  قد 
العمل  يف  باأحقيتهم  و�شفوه  ملا 
وفقا  وذلك  الوطنية  بال�رضكات 
الأ�شبق  الأول  الوزير  لتعليمة 
ملنح  الرامية  �شالل  املالك  عبد 
البطالني  لفائدة  التوظيف  اأولوية 
اأولوية  ملنح  الرامية  املحليني 

التوظيف لأبناء املنطقة .
بورقلة  الولية  وايل  اأن  ومعلوم 
يف  اأكد  قد  جالوي  القادر  عبد 
مع  له  �شابق   �شحفي    ت�رضيح 
يومية »الو�شط » ان ابواب احلوار 
العمرية  ال�رضائح  خمتلف  مع 
مفتوحة �رضط تطبيق مبداأ ح�شب 
املتاحة  والمكانات  الأولويات 
لإحتواء غليان اجلبهة الجتماعية 
فقد  اأخر  �شعيد  وعلى   . املحلية 
اأمام  املحتجني  البطالون  هدد 
الت�شعيد  مبوا�شلة  الولية  مقر 
من لهجة خطابهم يف حالة ما مل 
للتجاوب  �شاكنة  ال�شلطات  حترك 
التي  مطالبهم  مع  واجلاد  الفعلي 

جتاوزها الزمن على حد قولهم 
�أحمد باحلاج 

تعاطي  اآفة  مكافحة  اإطار  يف 
املوؤثرات العقلية و�شط ال�شباب 
متكن  �رضعية،  غري  بطريقة 
الق�شائية  ال�رضطة  عنا�رض 
الأيام  خالل  ورقلة  ولية  باأمن 
�شابني  توقيف  من  الأخرية 
العمر  من  الع�رضينيات  يف 

بحوزتهما موؤثرات عقلية .
تفا�شيل العلمية، متت اأثناء قيام 
عنا�رض ال�رضطة بدوريات راجلة 
ق�شد تاأمني املواطنني  اأين لفت 
اإنتباههـم قيام بائع البيتزا باأحد 
م�شبوهـة  بحركات  املحالت 
تر�شد  ليتم  اآخر،  �شاب  رفـقة 
تبني  اأين  وتتبعهما  حتركاتهـما 
اأحدهما  اأن  ال�رضطة  لعنا�رض 
العقلية  املوؤثرات  ببيع  يقوم 
والثاين يقوم بعملية ال�رضاء، ليتم 
وحتويلهما  �شبطهما  ذلك  فور 
واأثناء  الأمن،  مقر  اإىل  مبا�رضة 
التلم�ض  لعملية  اإخ�شاعهما 

على  بحوزتهما  عرث  اجل�شدي 
العقلية،  املوؤثرات  من  م�شطني 
ف�شال عن مبلغ مايل قدر باأزيد 
دينار جزائري من  األف  من 22 
اأبي�ض  و�شالح  الرتويج  عائدات 
كان  ال�شاد�ض  ال�شنف  من 
�ض   / املدعو  املروج  بحوزة 
وليات  اإحدى  من  املنحدر  ب 

�رضق الوطن .
وعقب اإ�شتيفاء كافة الإجراءات 
اإجناز  مت  الالزمة،  القانونية 
�شد  جزائية  ق�شائية  ملفات 
اأمام  وتقدميهما  املتورطني 
املخت�شة  الق�شائية  اجلهات 
ق�شائي  حكم  اأ�شدرت  التي 
حب�ض  بعقوبة  يق�شي  فوري 
وغرامة  املروج  حق  يف  نافذة 
بخم�شون  مقدرة  مالية  
حق  يف  جزائري  دينار  األف 

امل�شتهلك .
�أحمد باحلاج 

يعي�ش قطاع �لرتبية بوالية مترن��ست على وقع �سفيح �ساخن ب�سبب غياب 
�ملوؤهالت و�لكفاأة يف �سخ�ش مديرة �لقطاع �لتي مار�ست �سغط رهيب على ري�ش 

م�سلحة �ملوظفني كانت د�فعا حقيقيا لتقدمي ��ستقالته .

�أرغمت رئي�ش م�سلحة �ملوظفني على �الإ�ستقالة 

.     مديرة �لرتبية لـ«�لو�سط »: ال عالقة يل با�ستقالة رئي�ش م�سلحة �ملوظفني    

�أحمد باحلاج 

مديرة الرتبية بتمرنا�ست تتجاوز اخلطوط 
احلمراء ورحيلها �سرورة حتمية 

بب�شار  ونيف  بني  بلدية  ت�شهد 
النفايات  لأطنان  مرعب  انت�شار 
واأو�شاخ  قمامات  من  املنزلية 
وبقايا  وقاذورات  بال�شتيكية 
كان  و�شع   ، البناء  مواد  خملفات 
معي�شة  على  �شلبية  تبعيات  له 
ال�شاكنة ، لكنه فتح باب الت�شاوؤل 
م�شري  عن  م�رضاعيه  على 
مل�شلحة  املر�شودة  املاليري 
م�شتوى  على  والوقاية  النظافة 
اجلزائر  م�شاريع  وكذا   ، البلدية 
اأثر  لها  يظهر  مل  التي  البي�شاء 

على ار�ض الواقع .
مهتمة  حملية  جمعيات  ك�شفت 
ونيف  بني  ببلدية  البيئي  بال�شاأن 

بعا�شمة  املعروفة  ب�شار  بولية 
اجلنوب الغربي ، اأن هذه الأخرية 
بعد   ، وبائية  بكارثة  مهددة 
اإح�شاء ما يزيد عن 500  طن من 
ال�شوارع  يف  املكد�شة  القمامات 
والتجمعات  ال�شعبية  والأحياء 
ال�شكنية احلديثة الن�شاأة ، خا�شة 
املتفاقم  الو�شع  اأن  علمنا  اإذا 
�شاهمت   ، �شلبية  تبعيات  له  كان 
ب�شكل مبا�رض يف التف�شي الرهيب 
اأ�شبحت  التي   ، ال�شالة  للكالب 
حظرا  وتفر�ض  املدينة  حتا�رض 
للتجول على املواطنني ، مبجرد 
غاية  واىل  ال�شم�ض  غروب 
كل  �شباح  من  املبكرة  ال�شاعات 

فقد  �شلة  ذي  �شياق  ويف   ، يوم 
الأدوات  املتحدثني  ذات  نا�شد 
الرقابية ب�رضورة التدخل العاجل 
، لفتح حتقيق معمق يف مالب�شات 
الفو�شى وحالة الت�شيب والإهمال 
م�شالح  ن�شاط  على  تخيم  التي   ،
م�شتوى  على  والوقاية  النظافة 
و   ، البلدي  ال�شعبي  املجل�ض 
البي�شاء  اجلزائر  م�شاريع  كذا 
دون  املاليري  التهمت  التي 
ومما  املرجوة،  النتائج  حتقيق 
الرتفاع  هو  يثري قالقل حمدثنا 
املر�شى  حلالت  املقلق 
الأمرا�ض  مبختلف  امل�شابني 
احل�رضات  و  اجللدية  كالل�شامنيا 

ال�شامة  .
من جهة ثانية ذهب البع�ض الأخر 
اأبعد من ذلك  اإىل   ، من حمدثينا 
عندما اأكدوا ، بان �شاحنات ر فع 
القمامات مل تزور ، اأحياء الن�رض 
منذ  م�شكن   160 و   214 و   400-
اأكرث من �شتة �شهور ، حيث حذر 
هوؤلء املكتب التنفيذي باملجل�ض 
ال�شعبي البلدي ببلدية بني ونيف 
من مغبة النتائج الوخيمة لنتهاج 
رفع  يف  املفا�شلة  �شيا�شة 
ال�شعبية  الأحياء  بني  القمامات 
ال�شكنية  التجمعات  و  العريقة 

احل�رضية اجلديدة .
�سيخ مدقن 

الأخريين   اليومني  خالل  متكنت   
اجلمارك  اأق�شام  مفت�شية 
امل�شماة  باملنطقة  اجلزائرية 
عني  الدارية  باملقاطعة  ار�شون 
الإطاحة  من   ، بتمرنا�شت  قزام 

مبهرب يف اخلم�شينيات من العمر 
نوع  من  �شاحنة  على  �شبطه  ، مت 
منه  التقرب  واأثناء   ، جيبيا�ض 
ال�شاحنة  تفتي�ض  بعملية  للقيام 
قرابة  الأخرية  هذه  يف  �شبط   ،

التقليدية   ال�شمة  من  كلغ   1600
من   ، النيجر  دولة  من  مهربة 
 ، الولية  بنف�ض  ترويجها  اأجل 
املحجوزة  ال�شلعة  م�شادرة  ليتم 
وحتويل املوقوف للفرقة الإقليمية 

ا�شتكمال  وبعد   ، الوطني  للدرك 
الإجراءات القانونية معه وتقدميه 
اأمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
املعني  ، �شدر يف حق  قزام  عني 
بالإيداع  اأمر   ، »م.�ض«  املدعو 

انتظار  يف  املوؤقت  احلب�ض  رهن 
حماكمته بتهمة التهريب والإ�رضار 

بالقت�شاد الوطني.
الأمنية  العملية  هذه  تندرج  حيث 
ال�شارم  التطبيق  اإطار  النوعية يف 

ل�شالح  العامة  القيادة  ملخطط 
منابع  لتجفيف  الوطني  الدرك 
احلدودية  باملناطق  التهريب  

الأهلة بال�شكان .
�أحمد باحلاج 

ت�ساوؤل كبري عن �ملاليري �ملر�سودة للنظافة 

عني قز�م بتمرن��ست   

500 طن من النفايات حتا�سر اأحياء بلدية بني ونيف

اإجها�ض حماولة تهريب 1600 كلغ من ال�سمة التقليدية   

للمطالبة باحلق يف �لعمل بال�سركات 
�لنفطية �لكربى بالوالية 

ورقلة

بطالو ورقلة يوا�سلون الت�سعيد 

 بائع بيتزا ومروج موؤثرات
 عقلية يف قب�سة ال�سرطة 
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الريا�ضية  العمومية  فاملرافق 
لكن  لالنتباه  ملفت  وب�ضكل  تبنى 
وامل�ضتوى  �ضفر  دائما  النتيجة 
اأدنى  من  لال�ضتفادة  يرقى  ال 
خا�ضة  الوالية  ي�رشف  ت�رشيف 
مفهوم  ولعل  ال�ضباحة  ميادين  يف 
يف  يعد  مل  اجلوارية  الريا�ضة 
امل�ضاريع  مع  خا�ضة  املتناول 
تبقى جمرد هياكل  التي  اجلوارية 
انعدام  ت�ضتكي  واأخرى  روح  بدون 
الكثري  تبقى  حني  يف  التجهيزات 
الوزير  اآخر.  اإ�ضعار  اإىل  مغلقة 
حطاب ك�ضف عن ا�ضتفادة اجللفة 
من 309 م�رشوع مببلغ يقدر بـ 985 
مل  م�رشوع   30 منها  �ضنتيم  مليار 
االأ�ضغال جمدت طبقا  بها  تنطلق 
لقرارات احلكومة يف اإطار �ضيا�ضة 
زيارة  ك�ضفت  وقد   ، التق�ضف 
الف�ضاد  حجم  عن  كذلك  الوزير 
ت�ضيري  يف  خا�ضة  والالمباالة 
االأوملبي  وامل�ضبح  الكبري  امللعب 
والذي ا�رشف على تد�ضينه الوزير 
رغم  يعاين  ومازال  ال�ضابق  االأول 
والة  اأربع  قدمها  وعود  هناك  اأن 
تعاقبوا على والية اجللفة الإ�ضالح 
غاية  اإىل  يعاين  ومازال  اخللل 
على  القائمني  وان  خا�ضة  اليوم 
امل�ضبح مل يكونوا يف امل�ضتوى اإذ 
مل ي�ضف اأي �ضيئا يف ظل التالعب 
التي  التهرب  و�ضيا�ضة  املف�ضوح 
الريا�ضي  املركب  اإدارة  تتخذها 

ومغلق  يعاين  امل�ضبح  مازال  حيث 
وان  .خا�ضة  املواطنني  وجه  يف 
هناك اأكرث من 14 حالة غرق جراء 

ال�ضباحة يف الربك واالأودية ؟
من جهة اأخرى ويف رده على �ضوؤال 
اإق�ضاء  حول  الو�ضط(   ( يومية 
وال�ضباب  االأطفال  من  كبري  عدد 
ال�ضيفية  العطل  يف  التخييم  من 
برنامج  "هناك  بان  الوزير  اأكد   ،
له  ر�ضد  طفل   74000 بـ  للتكفل 
يف  �ضنتيم  مليار   600 يفوق  مبلغ 
وخم�ض�ص  اال�ضطياف  مو�ضم 
الفر�ص  اأن  على  موؤكدا  للتخييم 
اأبناء  خا�ضة  للجميع  متاحة 
 " املحرومة  واملناطق  اجلنوب 
يوجد متل�ص  ال  انه"  على  موؤكدا 
واإمنا هناك قفزة نوعية والتم�ضك 
الرئي�ص  لتوجيهات  بالعملية طبقا 

واإقراره للعملية من اجل مل �ضمل 
فهم  واال�ضتثمار  اجلزائر  اأبناء 
باعتبارهم القلب الناب�ص". زيارة 
كانت  والريا�ضة  ال�ضباب  وزير 
فر�ضة للوفد الوزاري ووايل اجللفة 
لالإطالع  �ضيف  توفيق  اجلديد 
الريا�ضة  الثانوية  م�رشوع  على 
رغم  االأ�ضغال  بها  توقفت  والتي 
اأنها فاقت ن�ضبة االأربعون باملائة 
منذ  االأ�ضغال  بها  انطلقت  والتي 
مبلغ  وا�ضتهلت   2016 جويلية 
م�ضريها  وبقي  �ضنتيم  مليار   26
جمهول خا�ضة وان هناك اقرتاح 
تكنولوجي  معهد  اإىل  لتحويلها 
من  حتتويه  ملا  نظرا  للرتبية 
الزيارة  كانت  كما   . هامة  مرافق 
عدد  لتفقد  القطاع  لوزير  فر�ضة 
البلديات منها  الهياكل ببع�ص  من 

اخلمي�ص  ببلديتي  �ضباب  مركزي 
ريا�ضة  وقاعة  الع�ص  ،وحا�ضي 
معاينة  وزيارة  االإبل  عني  ببلدية 
مللعب مدينة م�ضعد الذي اأعطى 
كروية  دورة  انطالق  اإ�ضارة  به 
بتدعيم  الريا�ضيني  مطالبة  مع 
امللعب بالع�ضب الطبيعي باعتباره 
خمتلف  يف  تلعب  فرق  ي�ضم 
ميثلون  �ضباب  ويرتاده  االأق�ضام 
مدير  تقدمي  ،ورغم  بلديات   10
ال�ضباب والريا�ضة باجللفة لعر�ص 
حول القطاع بالوالية اإال اأن هناك 
نقائ�ص خا�ضة يف كيفية اال�ضتفادة 
ت�ضيري  ويف  االإمكانيات  تلك  من 
من  ال�ضباب  واإخراج  املرافق 
بن�ضاطات  للقيام  التهمي�ص  دائرة 
�ضيا�ضة  عن  واالبتعاد  فائدته  يف 

قتل الوقت وتناول املمنوعات .

ك�صفت زيارة حطاب حممد وزير ال�صباب والريا�صة لوالية اجللفة الغطاء عن ما يعانيه القطاع من م�صاكل وتاأخر خا�صة مع 
توقف العديد من امل�صاريع امل�صجلة والتي ر�صدت لها مبالغ خيالية مل تكن يف م�صتوى تطلعات ال�صباب وال الريا�صيني .

الوزير حطاب يوؤكد من اجللفة للو�صط 

.      309 م�صروع مببلغ يقدر بـ 985 مليار �صنتيم

الو�صط / املكتب اجلهوي باجللفة

لدينا برنامج للتكفل باأطفال 
اجلنوب واملناطق املحرومة"

اأدرار

االأمن احل�صري الرابع  بتب�صة

بجاية

اأدرار

.      املعني ا�صتنجد بوايل الوالية جلنة من وزارة البيئة تقيم الأو�ضاع ميدانيا

اإيقاف �ضخ�ضني بتهمة الن�ضب والحتيال 

مواطنون بالق�ضر يغلقون 
الطريق الوطني رقم 26

اإدارة ديوان مركب الريا�ضات 
تعاقب حما�ضبها املايل 

منذ  املرورية  احلركة  �ضلت 
م�ضتوى  على  اأم�ص  �ضبيحة 
الطريق الوطني رقم 26 الرابط 
بعدما  البويرة  و  بجاية  بني 
مبدينة  تقريت  قاطنو  عمد 
الطريق  غلق  على  الق�رش 
اإىل تذمرهم من  تعبريا منهم 
الوالية  م�ضوؤويل  وفاء  عدم 
بالوعود املقدمة منذ �ضنوات 
اأ�ضغال  عدة من اأجل مبا�رشة 
تعبيد و تهيئة الطريق املوؤدي 
املتواجد يف  و  اإىل منطقتهم 
و�ضع جد متدهور مما ي�ضعب 
من ا�ضتعماله من قبل ال�ضكان 
الذين را�ضلوا خمتلف اجلهات 
هذه  نداءاتهم  اأن  اإال  املعنية 
الوعود  ظل  يف  نفعا  جتد  مل 
العديدة املقدمة و التي بقيت 
ورق  على  حرب  جمرد  جلها 
غليان  درجة  ازدياد  و�ضط 
تذمر ال�ضكان الذين مل يجدوا 
من و�ضيلة للتنديد بهذا االأمر 
غلق  على  االإقدام  �ضوى 
واملناطق  الوطني  الطريق 
على  مرورا  للبالد  الو�ضطى 
البويرة و تيزى وزو مما جعل 
احلركة املرورية م�ضلولة هذه 
عجلت  االحتجاجية  احلركة 
البلدية  رئي�ضي  من  كل  بتنقل 
اإقناع  اللذين حاوال  الدائرة  و 
عن  بالعدول  املحتجني 
فتح  واإعادة  هذه  حركتهم 

الطريق مع تقدمي وعود بحل 
و�ضفاها  التي  ان�ضغاالتهم 
ف�ضال  اأنهما  اإال  بامل�رشوعة 
املواطنني  ت�ضبث  ذلك يف  يف 
وهو  الرئي�ضي  مبطلبهم 
احل�ضول على تعهد كتابي من 
التهيئة  اأ�ضغال  مبا�رشة  اأجل 
االآجال  اأقرب  يف  باملنطقة 
مما  باحرتامها  االلتزام  مع 
جعل امل�ضاورات متوا�ضلة بني 
الطرفني يف الوقت الراهن هذا 
الو�ضع ت�ضبب على �ضعيد اآخر 
الطريق  م�ضتعملي  غ�ضب  يف 
ظلوا  الذين   26 رقم  الوطني 
منذ ال�ضاعات االأوىل ل�ضبيحة 
مبدينة  حمتجزين  اأم�ص 
الق�رش دون التمكن من ق�ضاء 
حاجياتهم و قد ا�ضطر العديد 
منهم اإىل املرور عرب م�ضالك 
وعرة  جد  االأحيان  بع�ص  يف 
الق�رش. مدينة  من  للخروج 
غلق  اأ�ضلوب  على  االعتماد 
اأ�ضبحت  الوطنية  الطرقات 
ال�ضنوات  يف  ال�ضائدة  ال�ضمة 
قبل  من  املنتهجة  و  االأخرية 
بحل  للمطالبة  املواطنني 
اإ�ضالح  من  اليومية  م�ضاكلهم 
باملاء  تزويد  و  للطرقات 
للمياه  �رشف  و  ال�رشوب 
اأخرى  وان�ضغاالت  القذرة 

اجتماعية
 ح- كرمي    

املعتمد  املايل  املحا�ضب  اأكد 
ادرار  والية  خزينة  طرف  من 
ال�ضوؤون  بت�ضيري  والعمل  للقيام 
مركب  بديوان  اخلا�ضة  املالية 
من  اأدرار  بوالية  الريا�ضات 
الفواتري  مطابقة  مدي  مراقبة 
ال�رشف مع ال�ضهر على دفع اأجور 
اإيل  تعر�ص  باأنه  وغريها  العمال 
طرف  من  مبا�رشة  وحقرة  ظلم 
الريا�ضات  مركب  ديوان  مدير 
بعدما اخطر ال�ضلطات بان هناك 
جتاوزات يف �رشف امليزانية كما 
مالية  جلنة  �ضابق  وقت  يف  حلت 
اجلهوية  اخلزينة  من  خمت�ضة 
وهي  ب�ضار  والية  من  قدمت 
ما  �ضحة  حول  قانون  املخولة 
باإخطار  احلق  لها  من  وهي  قيل 
برفع  الوالئية  اخلزينة  مدير 
االعتماد عن هذا املحا�ضب كما 
مركب  ديوان  مدير  بذالك  طالب 
املحا�ضب  واأ�ضاف  الريا�ضات 
املايل املعتمد بان اإدارة املركب 
على  باإحالته  موؤخرا  قامت 

املجل�ص التاأديبي وعاقبته بتعيينه 
اإجباريا من عا�ضمة الوالية اأدرار 
كلم  �ضكناه ب150  ونقله عن مقر 
بدون  املوؤ�ض�ضة  وت�ضبح  برقان 
تهم  اأ�ضا�ص  على  مايل  حما�ضب 
واهية مل تعتمد على �ضند قانوين 
مبعني اأخر بان املحا�ضب اليلبي 
لل�ضري  وك�ضفه  املدير  رغبات 
من  اأخري  جهات  اإيل  املهني 
وو�ضائل  االأمن  وم�ضالح  الوالية 
املحا�ضب  قام  حيث  االإعالم 
مبحامي  باال�ضتنجاد  املايل 
عمله  ايل  واإرجاعه  عنه  للدفاع 
املخت�ضة  املالية  اجلهات  الن 
كما  �ضده  قرار  اأي  ت�ضدر  مل 
اإدارة ديوان مركب  طعن يف قرار 
الوالئية  اللجنة  اأمام  الريا�ضات 
للنظر يف ق�ضيته املهنية واإن�ضافه 
وتبقي  عمله  مقر  اإيل  ورجوعه 
االأيام القادمة لكفيلة مبعرفة هذه 
اأ�ضبحت حمل كالم  التي  الق�ضية 

العام واخلا�ص
اأدرار :بو�صريفي بلقا�صم 

اأدرار  بوالية  اأم�ص  اأول  حلت 
البيئة  وزارة  من  وزارية  جلنة 
بخ�ضو�ص  املتجددة  والطاقات 
للمدينة  الوطنية   اجلائزة 
ذات  اأطلقتها  التي  اخل�رشاء 
ووقفت  عاينت  حيث  الوزارة 
مديرية  مع  بالتن�ضيق  اللجنة 
اأماكن  عدة  واملنتخبون  البيئة 
كما  عمومية  وحدائق  واأحياء 

ال�ضهداء  �ضاحة  بزيارة  وقفت 
باالإ�ضافة  ادرار   مدينة  و�ضط 
زراوي حممد وحديقة  اإيل حي 
اول نوقمرب  18 فرباير وحديقة 
اأي�ضا حديقة حمور   كما عاينت 
جامعة  مدخل  عند  الدوران 
بزيارة  اللجنة  انتقلت  ثم  ادرار 
على  واطلعت  الغابات  م�ضتله 
حت�ضري  وكيفية  العمل  ظروف 

عمليات  اإيل  ونقلها  ال�ضجريات 
الغر�ص ومل تفت اللجنة الفر�ضة 
بالوقوف عند ق�رش ادغا العتيق 
ال�ضارب يف عمق التاريخ وبع�ص 
ملالحظ  املزدوجة  الطرق 
على  االخ�رشار  ن�ضبة  مدي 
عند  اأي�ضا  وقفت  كما  حوافها 
مدر�ضة ابتدائية وثانوية ووحدة 
الو�ضط  يف  املتجددة  الطاقات 

الوقفات  هذه  كل  ال�ضحراوي 
مدي  تقييم  من  للجنة  �ضمحت 
ن�ضبة االخ�رشار يف مدينة ادرار 
حني تدخل يف امل�ضابقة الوطنية 
حول اأح�ضن مدينة خ�رشاء التي 
والطاقات  البيئة  وزارة  اأطلقتها 
املتجددة حتت الرعاية ال�ضامية 

لرئي�ص اجلمهورية
 اأدرار:بو�صريفي بلقا�صم 

باالأمن  ال�رشطة  متكنت م�ضالح 
نهار  بتب�ضة  الرابع   احل�رشي 
نيابية  تعليمة  على  بناء  اأم�ص 
�ضخ�ص  من  مقدمة  �ضكوى  اثر 
جزائري اجلن�ضية يبلغ من العمر 
للن�ضب  تعر�ضه  حول  �ضنة   48
�ضخ�ضني  قبل  من  االحتيال  و 
اأين  االإمارات،  بدولة  جزائريني 

تعود وقائع الق�ضية اإىل اأن هذا 
ال�ضخ�ص التقى بامل�ضتبه فيهما 
فيها  تن�ضب  االإمارات   دولة  يف 
دولية  �ضحن  �رشكة  ميلك  اأنه 
عدد  وجود  اأكدوا  كما  بدبي 
الواقعة  هذه  حول  ال�ضهود  من 
عقد  ال�ضاكي  فاإن  بالفعل  و 
باإعطانهما  قام  و  اتفاق  معهما 

بحوايل  قدر  �ضخم  مايل  مبلغ 
اأنه  اإال  اأمريكي  دوالر  األف   25
تفاجاأ باأنهما اختفيا بعد اأن مت 
املذكور  املبلغ  على  اال�ضتيالء 
على  حتتوي  حقيبة  نو  �ضابقا 
اأ�ضياء ثمينة كان ال�ضاكي بغر�ص 
نقلها من اجلزائر اإىل اإمارة دبي  
االأمن  م�ضالح  فتحت  بالفعل  و 

يف  حتققا  الرابع  احل�رشي 
الق�ضية اأين مت الو�ضول للفاعلني 
حما�رش  على  �ضماعهما  مت  و 
ر�ضمية كما مت ا�ضتدعاء ال�ضهود 
من اأجل االإدالء باأقوالهم و بعد 
اتخاذ كافة االإجراءات القانونية 
مت تقدمي االأطراف اأمام اجلهات 

الق�ضائية.
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بيع الأرا�ضي والعقارات خيانة
 د. �أمين �أبو ناهية

والعقارات  الأرا�ضي  بيع  ق�ضية 
جديدة  قدمية  لليهود  الفل�ضطينية 
اليهود  اأقدام  وطئت  اأن  منذ  بداأت 
التا�ضع ع�رش،  القرن  فل�ضطني يف  اأر�ض 
انتقالها  مبجرد  تهويدها  هذا  ويعني 
الدعاية  تركزت  حيث  يهودية،  اأيٍد  اإىل 
ال�ضهيونية يف بداياتها على فكرة »اأر�ض 
ًة اأنه ل  بال �ضعب ل�ضعب بال اأر�ض«، عاَدّ
حق  من  واأن  فل�ضطني،  يف  �ضعب  يوجد 
تكون  اأن  ا  اأر�ضً ميلكون  ل  الذي  اليهود 
بوادر  ومنذ  لكنهم  لهم.  الأر�ض  هذه 
عامرة  وجدوها  الأوىل  ال�ضتيطان 
�ضعب  فيها  يعي�ض  والن�ضاط  باحليوية 

كادح متجذر يف اأر�ضه.
العقد  يف  اأنه  نذكر  اأن  الطريف  ومن 
بعث  ع�رش  التا�ضع  القرن  من  الأخري 
احلركة  قادة  كبار  اأحد  نوردو  مارك�ض 
هرتزل  اإىل  املقربني  ال�ضهيونية 
اإىل  تقريًرا  لريفعا  اثنني  بحاخامني 
املوؤمتر ال�ضهيوين عن الإمكانية العملية 
رجعا،  اأن  وبعد  فل�ضطني،  اإىل  للهجرة 
فل�ضطني  »اإن  فيه:  جاء  تقريًرا  كتبا 
جلميع  م�ضتوفية  وهي  جميلة،  عرو�ض 
ال�رشوط، ولكنها متزوجة فعاًل«، اأي اأن 
هناك �ضعبًا ي�ضكنها، ولي�ضت كما يقولون 

ا بال �ضعب«. »اأر�ضً

احلميد  عبد  ال�ضلطان  اأن  ورغم 
تعليماتها  اأ�ضدرت  وال�ضلطات املركزية 
اليهودي،  وال�ضتيطان  الهجرة  مبقاومة 
اإل اأَنّ ف�ضاد اجلهاز الإداري العثماين حال 
دون تنفيذها، وا�ضتطاع اليهود من خالل 
الر�ضاوى �رشاء الكثري من الأرا�ضي، ثم 
والرتقي على  �ضيطرة حزب الحتاد  اإَنّ 
ال�ضلطان  واإ�ضقاطهم  العثمانية  الدولة 
اليهودي  والنفوذ   ،1909 احلميد  عبد 
ا�ضتمالك  �ضهل  قد  بداخله،  الكبري 

اليهود لالأر�ض وهجرتهم لفل�ضطني.
كان   1918 العثمانية  الدولة  نهاية  ومع 
اليهود قد ح�ضلوا على حوايل 420 األف 
من  ا�ضرتوها  فل�ضطني  اأر�ض  من  دومن 
بع�ض  اأو من  لبنانيني،  اإقطاعيني  مالك 
غطت  وقد  الفل�ضطينيني،  املالكني 
من   %93 نحو  هذه  ال�رشاء  عمليات 

الأر�ض التي ح�ضلوا عليها.
التي  الأرا�ضي  معظم  اأن  احلقيقة  يف 
منح  طريق  عن  كانت  لليهود  ت�رشبت 
النتداب  عهد  يف  بريطانية  حكومية 
»اأرا�ضي  الأمريية  فل�ضطني  لأرا�ضي 
اأو عن طريق مالك اإقطاعيني  الدولة«، 
يقيمون  كانوا  فل�ضطينيني  غري  كبار 
ور�ضمًيّا  عملًيّا  ومنعوا  اخلارج،  يف 
)حتت  املنطقة  هذه  اإىل  الدخول  من 
الحتالل الربيطاين( ل�ضتثمار اأر�ضهم اإن 
كانوا يرغبون بذلك فعاًل، رغم ذلك فلم 

تتجاوز 5.1% فقط من اأر�ض فل�ضطني. 
تُدبر  ُم�ضتمرة،  واملعركة  ُعقوٌد  مرت 
املكائد وتُزور الوثائق وتُ�ضلب الأرا�ضي 
عنوة، ا�ضتكمال مل�رشوع �ضلب الأرا�ضي 
وح�ضارة،  ا  واأر�ضً تاريًخا  الفل�ضطينية، 
من  تَفرغ  حتى  بها  معلٍم  اآخر  وطم�ض 
�ضكانها، ليكتمل املخطط ال�ضتيطاين.

اأ�ضبه  الفل�ضطينية  الأرا�ضي  �ضم�رشة 
تغفو  ول  جنودها  ينام  ل  بحرب، 
عيونهم ولو لربهٍة، تخطيطات يف اأروقة 
الغرف املظلمة، تزوير وثائق وخرائط 
احلائط  بعر�ض  �ضاربني  وم�ضتندات، 
واإن�ضانية،  دولية  ت�رشيعية،  قوانني 
حتقيق  وبهدف  نفو�ضهم  يف  حلاجة 
النفو�ض  تغري  اأموال  خمططاتهم. 
ال�ضم�رشة  حلقات  تكتمل  ل  ال�ضعيفة، 
يدور  واخلونة.  الُعمالء  طريق  عن  اإل 
احلديث عن جمموعات اإ�رشائيلية تعمل 
لل�ضم�رشة  تُدير معركة �رش�ضة  باخلفاء، 
القريبة  الفل�ضطينية  الأرا�ضي  على 
دمى  مب�ضاعدة  امل�ضتوطنات،  من 
ال�ضطرجن،  كاأحجار  حُتركها  فل�ضطينية 
الإ�رشائيلية  الهوية  يحمل  من  منهم 
بعد  خلدماته  تقديًرا  له  ُمنحت  التي 
تعمل  الحتالل.  اأح�ضان  يف  ارمتى  اأن 
املكائد  ن�ضب  على  املجموعات  تلك 
�ضمن  �ضابًقا،  حمددة  اأرا�ٍض  لأ�ضحاب 
ا�ضتكمال  اأو  ا�ضتيطاين جديد،  خمطط 

له. ويزّور عنا�رش من تلك املجموعات 
وامل�ضتندات،  الوثائق  ال�ضتيطانية 
توزع  اأن  بعد  فل�ضطينية،  باأ�ضماء عربية 
منهم  حدة،  على  كل  عليهم  املهام 
عن  املعلومات  جمع  مبهمة  ُوّكل  من 
ومنهم  لل�ضم�رشة،  امل�ضتهدفة  الأرا�ضي 
اأنيطت به مهمة البحث عن احللقة  من 
الأ�ضعف يف عائلة ما بعدما لب�ضها ثياب 

الفقر و�ضاقت عليها احلياة.
وهناك من يدير العمليات الأكرث ف�ضاًدا، 
وهي تزوير الوثائق وامل�ضتندات و�ضلب 
الأر�ض من خالل تواقيع وحجج مزورة ل 
اأ�ضا�ض لها. وقد ن�ضطت اأخريا حركة بيع 
للم�ضتوطنني  مقد�ضية  ومنازل  عقارات 
منزل  بيع  اآخرها  كان  القد�ض،  يف 
وقطعة اأر�ض يف �ضلوان، باعها اأ�ضحابها 
وبعد  املتحدة،  الوليات  يف  املقيمون 
هذه البيعة باأربع وع�رشين �ضاعة ك�ضف 
النقاب عن بيع عقار اآل جودة، يف عقبة 

دروي�ض للم�ضتوطنني.
جودة،  اأديب  العقار  �ضاحب  تبادل  وقد 
التهامات  اإليه  باعه  الذي  والفل�ضطيني 
العقار  بيع  عن  امل�ضوؤول  من  حول 
يقول  الذي  فالفل�ضطيني  للم�ضتوطنني. 
باعه  ثم  ومن  اإليه،  باعه  اإنه  جودة 
جودة  ولكن  ذلك،  ينفي  للم�ضتوطنني 
يعر�ض وثائق يقول اإنها توؤكد بيعه لهذا 
بيع  اأًيّا كان املتورطون يف  الفل�ضطيني. 

العقار  فاإن  للم�ضتوطنني،  العقار  هذا 
عليه.  امل�ضتوطنني  �ضيطرة  اإىل  اآل  قد 
اأن  اأولها  م�رشوعة:  ت�ضاوؤلت  تثار  وهنا 
هذا العقار املقد�ضي يف موقع ح�ضا�ض 
لي�ض  الأق�ضى،  امل�ضجد  على  ومطل 
اإىل  يعود  امللف  هذا  بل  ملفه،  جديًدا 
عامني  منذ  واحلديث  عامني.  قبل  ما 
بيعه  �ضبيل  العقار يف  اأن هذا  يدور عن 
�ضوؤال  اأنف�ضنا  ولن�ضاأل  للم�ضتوطنني، 
الأمر؟  هذا  يعرف  مل  منا  من  ب�ضيطا 
امل�ضتمر  التهويد  هذا  من  نحن  واأين 
يقال  ل  وحتى  ومقد�ضاتنا؟!  لأر�ضنا 
يف  فرطوا  الذين  هم  الفل�ضطينيني  اإَنّ 
علينا  يجب  لل�ضهاينة،  وباعوها  اأر�ضهم 
حلمي  اأحمد  اأمثال  اأ�ضالفنا  من  التعلم 
با�ضا الذي كان يراأ�ض موؤ�ض�ضات وطنية 
عن  الأرا�ضي،  بيع  اإيقاف  يف  اأ�ضهمت 
تلك  ب�رشاء  الأمة«؛  »�ضندوق  طريق 
لأيٍد  النتقال  من  وتخلي�ضها  الأرا�ضي 
طاهر  حممد  ال�ضيخ  كذلك  �ضهيونية، 
 1897 �ضنة  القد�ض  مفتي  احل�ضيني 
الذي تراأ�ض هيئًة حملية ذات �ضالحيات 
حكومية للتدقيق يف طلبات نقل امللكية 
يف مت�رشفية بيت املقد�ض، فحال دون 
نن�ضى  ول  لليهود.  كثرية  اأرا�ض  انتقال 
الفاروقي  التاجي  �ضليمان  ال�ضيخ  دور 
العثماين  الوطني  احلزب  اأ�ض�ض  الذي 
اخلطر  من  التحذير  يف   1911 �ضنة  يف 

ال�ضهيوين، وكذلك فعل يو�ضف اخلالدي، 
احل�ضيني  و�ضعيد  اخلالدي،  وروحي 

وجنيب ن�ضار.
ا  فل�ضطني خ�ضو�ضً اأبناء  قام  جديد  من 
الع�رشين  القرن  من  الثالثينيات  يف 
الأرا�ضي،  بيع  حماربة  يف  كبرية  بجهود 
الأعلى  الإ�ضالمي  للمجل�ض  وكان 
وعلماء  احل�ضيني،  اأمني  احلاج  بقيادة 
موؤمتر  اأ�ضدر  فقد  بارز.  دور  فل�ضطني 
علماء فل�ضطني الأول يف 25 يناير 1935 
من  �ضرب  اأي  بيع  م  حتِرّ بالإجماع  فتوى 
البائع  وتعُدّ  لليهود،  فل�ضطني  اأرا�ضي 
للبيع  امل�ضتحل  والو�ضيط  وال�ضم�ضار 
زمرة  من  خارجني  الدين،  من  مارقني 
يف  الدفن  من  وحرمانهم  امل�ضلمني، 
كل  يف  ومقاطعتهم  امل�ضلمني،  مقابر 
�ضيء والت�ضهري بهم. وقام العلماء بحملة 
فل�ضطني  وقرى  مدن  جميع  يف  كربى 
وعقدوا  لليهود،  الأرا�ضي  بيع  �ضد 
العهود  واأخذوا  الجتماعات  من  الكثري 
يتم�ضكوا  باأن  اجلماهري  على  واملواثيق 
باأر�ضهم، واأَل يفرطوا ب�ضيء منها. وقد 
كثرية  اأرا�ٍض  اإنقاذ  من  العلماء  متكن 
املجل�ض  وا�ضرتى  بالبيع،  مهددة  كانت 
الإ�ضالمي الأعلى قرى باأكملها مثل دير 
قرى  يف  امل�ضاع  والأر�ض  وزيتا،  عمرو 
الطيبة وعتيل والطرية، واأَْوقف البيع يف 

حوايل �ضتني قرية من قرى يافا.

ر�سيد ح�سرن�سيد ح�سن

فيما م�ضريات العودة، تعد اخلطى لتحقيق 
باإرادة  وتوهجا  األقا  فتزداد  العودة،  حلم 
ال�ضامدين..  امليامني  اأهلنا  و�ضمود 
وال�ضموخ،  العزة  قطاع  يف  ال�ضابرين.. 
يت�ضابقون  الذين  الأبرار،  �ضهدائهم  وبدماء 
هذه  على  م�ضى  وقد  ال�ضهادة..  على 
امل�ضريات »29« اأ�ضبوعاً من 30 اآذار.. فاإنها 
كل  العامل،  وتده�ض  العدو،  توؤرق  تزال  ل 
اجلماهري  وبالتفاف  با�ضتمرارها،  العامل 
الفل�ضطينية حولها، واإ�رشار هذه اجلماهري 
احل�ضار  برفع  اأكلها  لتوؤتي  تطويرها،  على 
القطاع،  عن  الظامل  الغا�ضم  ال�ضهيوين 
واخلروج من مربع النق�ضام، واحلفاظ على 
الزخم الن�ضايل، ورفع وتريته، لتذكري العامل 
الفل�ضطيني.. مباأ�ضاته.. وما  ال�ضعب  بواقع 
يتعر�ض له على يد عدو فا�ضي.. من ح�ضار 

م�ضى عليه »12« عاماً، وحرب اإبادة قذرة.. 
وا�ضتعمال  العزل،  املدنيني  ت�ضتهدف 
لأ�ضلحة حمرمة دولياً »الفو�ضفور الأبي�ض«.

التي  والعظات  والعرب  الدرو�ض  هي  كثرية 
تزجيها هذه امل�ضريات الرائدة، ومن اأهمها 

يف تقديرنا:
لل�ضعب  الن�ضايل  املخزون  عن  ك�ضفت  اأنها 
الفل�ضطيني، وهو خمزون تراكمي لأكرث من 
»100« عام ، من الن�ضال والكفاح.. منذ وعد 
ا�ضتئ�ضال  يتم  اأن  اإىل  و�ضي�ضتمر..  بلفور.. 

الوباء ال�ضهيوين من الأر�ض املباركة.

العدو،  امل�ضريات  هذه  فاجاأت  هنا..  ومن 
املبتكرة..  الكفاحية  واأ�ضاليبها  بفعالياتها 
فمن وحدات اإحراق اإطارات الكاوت�ضوك.. 
امل�ضتعلة..  الورقية  الطائرات  وحدات  اإىل 
ومفاجئته  العدو،  اإرباك  وحدات  اإىل 
اآخراً  ولي�ض  واأخرياً..  احلدود..  باخرتاق 
ت�ضكيلها  عن  اأعلن  التي  ال�ضهام  وحدات 

الأ�ضبوع املا�ضي.. اإلخ.
اأنها  على  عالوة  الن�ضالية  الفعاليات  هذه 
مادية  خ�ضائر  به  وتوقع  العدو،  تربك 
ومعنوية باهظة، اأبرزها اإحراق املحا�ضيل 
رعاع  جموع  يف  الرعب  واإثارة  الزراعية، 
م�ضتعمرات  هجروا  الذين  امل�ضتوطنني، 
توؤكد  اأي�ضاً،  فاإنها  اإلخ..  غزة..  غالف 
على  وقدرتها  البتكار،  على  قدرتها  للعدو 
جديدة،  ن�ضالية  باأ�ضاليب  العدو،  مفاجئة 
اأن  يعني  ما  يتوقعها،،  ومل  ياألفها..  مل 
على  وم�رش  يتعب،  مل  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
يزيد يف  ما  ال�ضتمرار يف املقاومة.. وهو 

اإرباك العدو ال�ضديد.
ال�ضعبي  الإجماع  فاإن  اأخرى،  ناحية  ومن 
اأ�ضبوعياً،  امل�ضريات  يف  ال�ضتمرار  على 
وترية  رفع  على  والإ�رشار  يوم جمعة،  وكل 
امل�ضاركة ال�ضعبية يف هذه امل�ضريات.. كل 

ذلك واأكرث منه.
الفل�ضطيني  ال�ضعب  باأن  للعدو  تاأكيد  هو 

على  وم�رش  املقاومة،  نهج  يف  م�ضتمر 
امل�ضريات  هذه  حتقق  حتى  ت�ضعيدها، 
واإقامة  احل�ضار،  رفع  واأهمها:  اأهدافها 
بجناحيها يف  امل�ضتقلة  الفل�ضطينية  الدولة 
العربية،  القد�ض  وعا�ضمتها  وغزة،  ال�ضفة 
رقم  الأممي  للقرار  وفقا  الالجئني  وعودة 
التي  ترمب،  »�ضفعة«  واإ�ضقاط   ..»194«
الفل�ضطينية،  الق�ضية  ت�ضفية  اإىل  تهدف 
بالنفي  الفل�ضطيني  ال�ضعب  على  واحلكم 

الأبدي يف اأربعة رياح الأر�ض.
م�ضريات العودة اأكدت على املقاومة ال�ضعبية 
الفل�ضطيني،  ال�ضعب  ال�ضلمية، كنهج اختاره 
التي  واأكاذيبه،  العدو  افرتاءات  واأ�ضقطت 
الغا�ضم  عدوانه  لتربير  جزافاً،  يطلقها 
النريان  واإطالق  الأعزل،  ال�ضعب  هذا  على 
ال�ضلميني،  املتظاهرين  على جموع  القاتلة 
يف  م�ضاركني   »205« ا�ضت�ضهاد  اإىل  اأدى  ما 
واإ�ضابة  ال�ضباب،  من  غالبيتهم  امل�ضريات، 
خطرة  بع�ضهم  اإ�ضابة  األفاً   »21« من  اأكرث 

العدو  اأن  يوؤكد  ما  ال�ضاقني،  برت  اإىل  اأدت 
�ضالح  وهو  املتفجر،  الر�ضا�ض  ا�ضتعمل 

حمرم دولياً.
ودماء  احلي،  بلحمها  غزة  ا�ضتطاعت  لقد 
�ضهدائها الأبرار.. اأن تعيد احلياة اإىل الأمة 
كلها.. واأن تنف�ض عنها غبار املوت، واأن تعيد 
الق�ضية الفل�ضطينية اإىل اأوىل اأولويات الأمة، 
واأن تعيدها اإىل اهتمامات العامل احلر، وما 
العامل،  وتعم  عمت  التي  املظاهرات  تلك 
وحقه  الفل�ضطيني  ال�ضعب  لن�ضال  تاأييداً 
لغزة واإدانة  يف احلرية وال�ضتقالل، ودعماً 
للح�ضار ال�ضهيوين، الذي يطبق عليها.. ما 
هو اإل دليل اأكيد على اأن هذه املظاهرات 
العارمة انت�رشت بدماء اأبنائها على العدو.. 
وقف  ي�ضرتط  نتنياهو  الإرهابي  هو  وها 
هذه امل�ضريات، مقابل ال�ضتمرار يف تزويد 
القر�ضان  على  وانت�رشت  بالنفط،  القطاع 
الت�رشذم  دعاة  على  و�ضتنت�رش  »ترمب«.. 

والنق�ضام.

وعلمت  علمتنا  التي  العزة..  لغزة  املجد 
واأن  عز..  وقفة  احلياة  اأن  كلها..  الأمة 
ي�ضقط  ل  واملر�ض  واجلوع  احل�ضار 
على  وقوة  ا�رشاراً  يزيدهم  بل  الأحرار، 
الإرادة  واأن  الرف�ض،  وعلى  املقاومة 
احلرة الأبية، قادرة على ك�رش كل القيود، 

وقادرة على �ضنع املعجزات.
 غزة وهي ت�ضعد من البحر كل يوم..

وتنه�ض من بني الرمال.. واحلرائق
غزة وهي تخرج من الأنفاق..

واجلوافة  الربتقال  بيارات  بني  ومن 
والنخيل..

اليتامى  اآهات  بني  من  ت�ضعد  وهي  غزة   
والأرامل..

ومن بني رفوف ال�ضنونو..
ال�ضامد..  الفل�ضطيني  تب�رش  غزة 

املقاوم.. ال�ضابر.
 باأن الفجر اآٍت.. اآٍت.. واأن الليل ل حمالة 

زائل..

م�ضريات العودة
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

جمل�س ق�شاء : اجللفة
حمكمة : اجللفة

الق�شم: �شوؤون الأ�شرة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 02211/14 رقم الفهر�س: 

 28/10/14 احلكم:  تاريخ   02809/14
حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا 
�شوؤون الأ�شرة علنيا ح�شوريا ابتدائيا 

يف ال�شكل : قبول الدعوى. يف املو�شوع: 
بلعطرة  عليه  املدعى  على  احلجر  ــ   1

�شريف املولود يف: 02/11/1990 اجللفة 
لأبيه اأحمد ولأمه طيبي فريحة وتعيني 

املدعى قيما عليه للقيام ب�شوؤونه 
القانونية والإدارية. بذا �شدر احلكم 

واأف�شح به جهرا وعلنيا بالتاريخ املذكور 
اأعاله، وبح�شبه اأم�شيناه مع اأمني ال�شبط. 

ت�ضريح ب�ضياع
ب�شفتي حمافظ عبور 

جمركي من�شور حممد 
اخطر جميع املتعاملني 
مع مكتبنا بالبليدة عن 

�شياع �شيك موطن ببنك  
رقم  حتت    ABC Bank

حتملنا  عدم  و   3846549
لأي ا�شتخدام خارج نطاق 

القانون مع حتمل م�شوؤولية 
الفاعل . 

Annulation de cachet et  griffe

 A nos confrères , collaborateurs,
 client , fournisseurs et

.  l’administration en général
 Le cachet rond : MANSOUR

MOHAMED
 Transit R .Z Blida

 portant N° de registre de 
 commerce

 Une griffe au nom de Boumakhbat
,  Tarik Bilel

 déclarant en douanes
 Sont annules et déclinons toute

 responsabilité d’utilisation
frauduleuse

     Le commissionnaire en douane

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

ولية الأغواط 
دائرة الأغواط 
بلدية الأغواط

الرقم : 228/2016
و�شل ت�شجيل الت�شريح 

بتاأ�شي�س جمعية حملية بلدية

مبقت�شى القانون رقم 12/06 املوؤرخ يف 18 
�شفر 1433 املوافق ل 12 يناير 2012 و املتعلق 

باجلمعيات .مت هذا اليوم : 18/01/2016 ت�شليم 
و�شل ت�شجيل الت�شريح بتاأ�شي�س اجلمعية 

البلدية امل�شماة   
جمعية "مالئكة الرحمان " الأغواط
مقرها : "حي املقدر" بلدية الأغواط

رئي�س اجلمعية : حلر�س حف�شة
تاريخ و مكان امليالد : 15/05/1972 الأغواط 

مالحظة : هذا الو�شل �شالح اإىل غاية : 
18/01/2019

رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي  

 اإعالن عن تغيري لقب عائلي

يعلن ال�شيد: 
جربوعة حممد ابن 

بوجمعة و زاوي 
زهرة.

عن تغري اللقب 
العائلي 

من: جربوعة  " 
"  DJERBOUA
اإىل: اأحممدي " 
"  M’HAMEDI

الو�شط:2018/10/18الو�شط:2018/10/18الو�شط:2018/10/18الو�شط:2018/10/18

الو�شط:2018/10/18 الو�شط:2018/10/18

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
ولية اجللفة

مديرية التنظيم وال�شوؤون العامة
م�شلحة التنظيم العام

مكتب املوؤ�ش�شات امل�شنفة واملهن املنظمة
قرار رقم 3981 موؤرخ يف 12 دي�شمرب 2017

يت�شمن فتح حتقيق عمومي حول م�شروع ا�شتغالل

موؤ�ش�شة م�شنفة " حمطة خدمات "
اإن وايل ولية اجللفة:

ــ مبقت�ضى القان�ن رقم 09/84 امل�ؤرخ يف 1984/02/04 املت�ضمن بالتنظيم الإقليمي للبالد.
ــ مبقت�ضى القان�ن رقم 10/03 امل�ؤرخ يف 2003/07/19 املتعلق بحماية البيئة يف اطار التنمية امل�ضتدامة ل�ضيما امل�اد 02, 03, 18, 25, 44, 45, 

.107 ,74 ,73 ,72
ــ مبقت�ضى القان�ن رقم 10/11 امل�ؤرخ يف 2011/06/22 املتعلق بالبلدية.
ــ مبقت�ضى القان�ن رقم 07/12 امل�ؤرخ يف 2011/02/21 املتعلق بال�لية.

ــ مبقت�ضى املر�ض�م الرئا�ضي امل�ؤرخ يف 2017/07/13 املت�ضمن تعيني ال�ضيد قنفاف حمانة واليا ل�لية اجللفة.
ــ مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 215/94 امل�ؤرخ يف 1994/07/23 املت�ضمن �ضبط اأجهزة الإدارة العامة لل�لية وهياكلها.

ــ مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 265/95 امل�ؤرخ يف 1995/09/06 املت�ضمن �ضالحيات م�ضالح التنظيم وال�ض�ؤون العامة والإدارة املحلية وق�اعد 
تنظيمها وعملها.

ــ مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 198/06 امل�ؤرخ يف 2006/05/31 الذي ي�ضبط التنظيم املطبق على املن�ضاآت امل�ضنفة حلماية البيئة.
ــ مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 144/07 امل�ؤرخ يف 2007/05/19 الذي يحدد قائمة املن�ضاآت امل�ضنفة حلماية البيئة

ــ مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 145/07 بتاريخ 2007/05/19 الذي يحدد جمال تطبيق حمت�ى وكيفيات امل�ضادقة على درا�ضة وم�جز التاأثري 
على البيئة.

ــ مبقت�ضى املن�ض�ر ال�زاري رقم 77/27 امل�ؤرخ يف 1977/04/12 عن ال�ضيد وزير الداخلية واملتعلق باإجراء التحقيقات من اأجل املالئمة وعدم 
املالئمة.

ــ نظرا للقرار ال�لئي رقم 206 بتاريخ 2017/01/22 املت�ضمن تعيني املحافظني املحققني يف ميدان املالئمة وعدم املالئمة عرب ال�لية ل�ضنة 
.2017

ــ نظرا لإر�ضال ال�ضيد مدير البيئة رقم 2289 بتاريخ 2017/11/22 املت�ضمن طلب فتح حتقيق مل�رشوع ا�ضتغالل م�ؤ�ض�ضة م�ضنفة » حمطة خدمات » 
بالطريق ال�طني رقم 40 خمرج مدينة �ضيدي لعجال الق�ضم: 35 اجلزء 629 ببلدية �ضيدي لعجال لفائدة ال�ضيد �ضبع حممد.

ــ نظرا للقرار رقم 1425 بتاريخ 2017/05/14 ال�ضادر عن مديرية ال�ضناعة واملناجم باجللفة املت�ضمن منح حق الإمتياز عن قطعة اأر�ض املراد 
ممار�ضة الن�ضاط على قاعدتها الكائنة بالطريق ال�طني رقم 40 خمرج مدينة �ضيدي لعجال ق�ضم 35 اجلزء 629 ببلدية �ضيدي لعجال لفائدة ال�ضيد 

�ضبع حممد.

باقرتاح من ال�ضيد مدير التنظيم وال�ض�ؤون العامة
يقرر

املادة الأوىل: يفتح حتقيق عم�مي ح�ل م�رشوع ا�ضتغالل م�ؤ�ض�ضة م�ضنفة » حمطة خدمات » الكائنة بالطريق ال�طني رقم 40 خمرج مدينة �ضيدي 
لعجال ق�ضم 35 اجلزء 629 ببلدية �ضيدي لعجال لفائدة ال�ضيد �ضبع حممد.. 

املادة 02: يهدف هذا التحقيق اإىل تقدير مدى التاأثري على البيئة, ومدى املالئمة اأو عدم املالئمة لهذا امل�رشوع.
املادة 03 يعني ال�ضيد: لكحل ب�داود رئي�ض فرع البناء والتعمري بدائرة �ضيدي لعجال حمافظا حمققا لهذا الغر�ض ويف حالة ال�رشورة يخلفه ال�ضيد 

العربي الب�ضري رئي�ض فرع امل�ارد املائية ب�ضيدي لعجال.
املادة04: ين�رش هذا القرار يف ي�ميتني وطنيتني على ح�ضاب �ضاحب امل�رشوع.

املادة05: يق�م املحافظ املحقق بفتح �ضجل مرقم وم�ؤ�رش عليه من طرف رئي�ض املجل�ض ال�ضعبي البلدي ي��ضع حتت ت�رشف امل�اطنني املعنيني 
بالتحقيق العم�مي لت�ضجيل مالحظاتهم واآرائهم ح�ل هذا امل�رشوع خالل مدة �ضهر واحد, ابتداء من ن�رش الإعالن عن فتح التحقيق مبقر البلدية 

بعد ن�رشه يف ال�ضحف الي�مية.
املادة06: بعد انتهاء مدة التحقيق العم�مي, يق�م رئي�ض املجل�ض ال�ضعبي البلدي بقفل �ضجل التحقيق واإر�ضاله اإىل ال�ضيد وايل ال�لية )مديرية 

التنظيم وال�ض�ؤون العامة( مقرونا براأيه وتقرير املحافظ املحقق ال�رشيح ح�ل هذا امل�رشوع.
املادة 07: يكلف ال�ضادة: الأمني العام لل�لية, مدير التنظيم وال�ض�ؤون العامة, مدير البيئة, مدير الطاقة, مدير ال�ضناعة واملناجم, مدير امل�ضالح 
الفالحية, مدير امل�ارد املائية, مدير احلماية املدنية, رئي�ض دائرة �ضيدي لعجال, رئي�ض املجل�ض ال�ضعبي البلدي لبلدية �ضيدي لعجال, كل فيما 

يخ�ضه بتنفيذ هذا القرار الذي �ضين�رش يف م�ضنف القرارات الإدارية لل�لية.
 الوايل
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االحتالل  قوات  وكانت 
االأمني  اغتالت  قد  االإ�رسائيلي، 
علي  اأبو  ال�شعبية  للجبهة  العام 
 ،2001 اأغ�شط�س   27 م�شطفى يف 
رام  يف  مكتبه  ق�شف  طريق  عن 
فقررت  االأبات�شي؛  اهلل مبروحيات 
وزير  باغتيال  االنتقام  اجلبهة 
رحبعام  "االإ�رسائيلي"  ال�شياحة 
و�شف  قد  كان  والذي  زئيفي، 
اأيام  بـ7  مقتله  قبل  الفل�شطينيني 

بـ"احل�رسات واالأفاعي".

يوم التنفيذ

قتل "رحبعام زئيفي" عملية جريئة 
ونوعية نفذها مقاتلون من اجلبهة 
حيث  فل�شطني،  لتحرير  ال�شعبية 
اغتالوا وزير ال�شياحة"االإ�رسائيلي" 
رحبعام زئيفي يف يوم االأربعاء 17-

"ريجن�شي"  فندق  يف   2001-10
كامت  ب�شالح  املحتلة،  بالقد�س 
لل�شوت؛ فاأردوه قتياًل على الفور.

 16 الثالثاء  يوم  �شبيحة  ففي 
اأكتوبر )قبل عملية االغتيال بيوم( 
وحمدي  الرمياوي  جمدي  دخل 
منفذو  االأ�شمر،  وبا�شل  قرعان 
كان  الذي  ريجن�شي  فندق  العملية 
يقيم فيه زئيفي، بجوازات مزورة، 
نف�شه،  الفندق  يف  غرفة  وحجزوا 
للعملية  اأنف�شهم  بتجهيز  وبدوؤوا 
وكان املنفذون يحلمون م�شد�شات 
اليوم  �شباح  ويف  لل�شوت،  كامتة 
اأن جهزوا  اأكتوبر، وبعد  التايل 17 
اأنف�شهم، خرج الثالثة من غرفتهم 
مداخل  اأمام  االأول  انت�رسوا،  ثم 
الفندق والثاين على مدخل الطابق 
حمدي  الثالث  واجته  الثامن، 
القرعان اإىل درج الطوارئ و�شعد 
توجد  الذي  الثامن  الطابق  اإىل 
يقيم  التي   816 رقم  الغرفة  فيه 
خرج  قد  زئيفي  كان  زئيفي.  بها 

قاعة  يف  الفطور  طعام  لتناول 
الطعام، فانتظره حمدي القرعان، 
وبعد ربع �شاعة عاد زئيفي متجهاً 
اإىل غرفته، فقام حمدي القرعان 
فالتفت  بـ"هيه"،  زئيفي  مبناداة 
القرعان  حمدي  فقام  زئيفي، 
 3 فا�شتقرت  عليه  النار  باإطالق 
اإىل  اأدى  ر�شا�شات يف راأ�شه، مما 
اخلطورة،  بالغة  اإ�شابة  اإ�شابته 
الفندق،  من  املنفذون  وان�شحب 
م�شت�شفى  اإىل  زئيفي  نقل  مت 
الطبية  الطواقم  وحاولت  هدا�شا، 
كان  اأنه  اإال  معاجلته  االإ�رسائيلية 

قد مات.

ردود الفعل

�شدمة  زئيفي  مقتل  �شّكل 
للجمهور االإ�رسائيلي، وقال رئي�س 
�شارون  اأرئيل  االإ�رسائيلي  الوزراء 
زئيفي  مقتل  بعد  "اإن  حينها:  يف 
رئي�س  وحّمل  تغري"،  قد  �شيء  كل 
عرفات  يا�رس  الراحل  ال�شلطة 

ا�شتنكر  فيما  االغتيال،  م�شوؤولية 
وتوعد  العمل،  هذا  عرفات 
باعتقال امل�شوؤوليني عن االغتيال، 
ودعا "اإ�رسائيل" للكف عن �شيا�شة 
الن�شطاء  تطال  التي  االغتياالت 

ال�شيا�شيني الفل�شطينيني.

الرد "الإ�سرائيلي"

اجلي�س  �رسع  االغتيال  وعقب 
االأمن  واأجهزة  االإ�رسائيلي 
وا�شعة  بعملية  "االإ�رسائيلية" 
على  للقب�س  الغربية  ال�شفة  يف 
ولكنهم   االغتيال،  عملية  منفذي 
اعتقلت   2002 جانفي  يف  لكن 
عملية  منفذي  ال�شلطة  اأجهزة 
الرمياوي  )جمدي  االغتيال 
وحمدي القرعان وبا�شل االأ�شمر( 
ال�شعبية  اجلبهة  عام  واأمني 
العام  والقائد  �شعدات(،  )اأحمد 
اأبو علي م�شطفى )عاهد  لكتائب 
ال�شلطة،  وحاكمتهم  غلمة(  اأبو 
وقررت �شجنهم يف املقر الرئا�شي 

 2002 مار�س  ويف  اهلل.  رام  يف 
مقر  االإ�رسائيلي  اجلي�س  حا�رس 
عرفات املوجود فيه قتلة زئيفي، 
ال�شلطة  بني  اتفاق  توقيع  ومت 
هذا  مبوجب  يتم  و"اإ�رسائيل" 
اأريحا،  �شجن  اإىل  نقلهم  االتفاق 
قتلة  نقل   2002 مايو  يف  وفعال 
زئيفي واأحمد �شعدات وعاهد اأبو 
غلمة اإىل �شجن اأريحا بحرا�شة من 
بريطانية.  اأمريكية  خا�شة  قوات 
قامت   2006 مار�س   14 ويف 
�شجن  �شد  بعملية  "اإ�رسائيل" 
)عملية  ا�شم  عليها  اأطلقت  اأريحا 
على  واعتقلتهم  الب�شائع(  جلب 
املجموعة  حماكمة  ومت  اإثرها، 
"جمدي  االحتالل،  ق�شاء  من 
وحمدي  �شنوات،   106 الرمياوي 
القرعان 125، �شنة وبا�شل االأ�شمر 
60 �شنة، واأحمد �شعدات بال�شجن 
ملدة 30 �شنة بتهمة رئا�شة تنظيم 
�شيا�شي حمظور، وعاهد اأبو غلمة 
قيادة  بتهمة  �شنة   31 بال�شجن 

منظمة ع�شكرية".

تخلد  لأن�سودة  كلمات  املوت"،  قرار  نفذ  ريجن�سي  فندق  يف  ال�سوت،  كامت  زغرد  اأكتوبر   17"
العملية البطولية يف ذكراها الـ17، والتي قتل فيها وزير ال�سياحة الإ�سرائيلي رحبعام زئيفي، 

وجاءت ردا على اغتيال الحتلل للأمني العام للجبهة ال�سعبية اأبو علي م�سطفى.

يوم انتقمت ال�سعبية لغتيال اأمينها العام17 اأكتوبر

ذكرى "كامت ال�س�ت" ت�ؤرق "اإ�سرائيل"

لأمريكا زيارته  يقطع  واآيزنك�ت  غزة  ب�ساأن  جل�سته  "الكابينت" يلغي 

الغرفة امل�سرتكة

 املقاومة جاهزة للرد على اعتداءات الحتالل 

اأفادت االإذاعة العربية العامة، اأنه 
تقرر اإلغاء جل�شة املجل�س الوزاري 
ال�شهيوين امل�شغر لل�شوؤون االأمنية 
التي  "كابينيت"  وال�شيا�شية 
لبحث  اليوم  عقدها  مقررا  كان 
االأو�شاع يف قطاع غزة واأو�شحت 
اأن القرار جاء يف اأعقاب االأو�شاع 

املتوترة التي ت�شهدها احلدود مع 
اأركان  هيئة  رئي�س  قرر  كما  غزة 
اجلي�س ال�شهيوين غادي ايزنكوت 
حاليا  بها  يقوم  التي  زيارته  قطع 
للواليات املتحدة، ملتابعة تطورات 
غزة.  قطاع  حدود  على  االأو�شاع 
واأ�شافت االإذاعة، نقال عن م�شدر 

يجري  ما  اأن  �شهيوين،  ع�شكري 
�رسبة  هو  غزة  قطاع  يف  االآن 
واأن  ومتدحرجة،  وا�شعة  ع�شكرية 

كل االحتماالت واردة.
و�شنت مقاتالت حربية اإ�رسائيلية 
غارات  �شل�شلة  اليوم،  �شباح 
للمقاومة  مواقع  ا�شتهدفت 

ردا  غزة،  قطاع  يف  الفل�شطينية، 
على اإطالق �شاروخني من القطاع 
جنوب  ال�شبع  بئر  مدينة  باجتاه 
فل�شطني املحتلة عام 1948، حيث 
مبا�رس  ب�شكل  اأحدهما  اأ�شاب 
منزال و�شط املدينة، فيما �شقط 

االآخر يف البحر. 

حّذرت الغرفة امل�شرتكة للمقاومة 
غري  املحاوالت  من  الفل�شطينية 
حرف  حتاول  التي  امل�شئولة 
البو�شلة وتخريب اجلهد امل�رسي 
للتو�شل، والتي كان اآخرها اإطالق 
وقالت  املا�شية  الليلة  ال�شواريخ 
"نحيي  لها،:  بياٍن  يف  املقاومة 

اجلهد امل�رسي املبذول لتحقيق 
مطالب �شعبنا"، موؤّكدًة جاهزيتها 
االحتالل  العتداءات  للت�شدي 

"االإ�رسائيلي"
تقوم  "حني  البيان:  وقال 
)املقاومة( بذلك ال تختبئ خلف 
اأي �شتار، بل تعلن ذلك بو�شوح يف 

اإطار م�شئوليتها الوطنية، و�شتبقى 
ل�شعبنا،  احلامي  الدرع  بندقيتنا 
و�شيبقى �شالحنا م�رسعاً يف وجه 
العمليات  غرفة  عدونا"واأّكدت 
املقاومة  لف�شائل  امل�شرتكة 
الذين  �شعبنا  اأبناء  مع  تقف  اأّنها 
كل  ويف  اأ�شبوعًيّا  يخرجون 

لتحقيق  اجلماهريية  الفعاليات 
والعودة  حريتهم  بنيل  مطالبهم 
ت�شديها  معلنًة  وطنهم،  اإىل 
حلرف  االحتالل  حماوالت  لكل 
مل�شريات  اجلماهريي  امل�شار 
العودة عرب تثبيت قواعد ا�شتباٍك 

رادعٍة معه.

النائب حممد اإ�سماعيل الطل

 ت�جه فتح حلل "الت�سريعي" 
تاأ�سي�س ملرحلة النف�سال يف ال�طن

 الأ�سري خ�سر عدنان يدخل ي�مه
 الـ 46 يف اإ�سرابه عن الطعام

الحتلل ال�سهيوين

 العمل على اإن�ساء نظام 
لر�سد الر�سائل اخلا�سة 

على �سبكات الت�ا�سل

اأكد النائب يف املجل�س الت�رسيعي 
عن حركة حما�س يف اخلليل حممد 
املجل�س  اأن  الطل،  اإ�شماعيل 
ال�شالحية  ميتلك  ال  املركزي 
لكي  الت�رسيعي  املجل�س  حلل 
يطالبه املجل�س الثوري لفتح بهذه 

املهمة.
و�شدد الطل يف ت�رسيح �شحفي  له 
املركزي  املجل�س  قبول  اأن  على 
الت�رسيعي،  املجل�س  حل  لتو�شية 
منتخبة  �رسعية  موؤ�ش�شة  اأن  يعني 
ال�شعب  مكونات  لكل  ممثلة 
ت�شفيتها  مت  قد  الفل�شطيني، 
واإحالة مهامها اإىل موؤ�ش�شة معينة 
التمثيل  عن  البعد  كل  وبعيدة 
املنا�شل  ل�شعبنا  واحلر  احلقيقي 
هذا  اأن  الطل  النائب  واعترب 
من  اتخاذه  مت  ما  اإذا  االإجراء 
املجل�س املركزي ورئي�س ال�شلطة 

نفق  اإىل  باالأو�شاع  �شيدفع  فاإنه 
االنق�شام،  هوة  فيه  تت�شع  عميق 
�شي�شاهم  ذلك  اأن  املوؤكد  ومن 
لتعدد  اأجواء  خلق  يف  كبري  ب�شكل 
ال�رسعيات،  وتنازع  املوؤ�ش�شات 
من  حقيقية  مرحلة  بداية  وهي 

مراحل االنف�شال.
التوجه لدى  اأن هذا  واعترب الطل 
حركة "فتح" وال�شلطة ي�شري اىل اأن 
االأمر يتعدى حماولة نزع ال�رسعية 
اأهداف  اإىل  حما�س  حركة  عن 
وطالب  االأيام  �شتك�شفها  اأخرى 
ال�شلطة  رئي�س  الطل  النائب 
عبا�س بدل من الدخول يف حلقات 
ال�شيا�شي  ال�رساع  من  جديدة 
النتخابات  بالدعوة  واملناكفات، 
من  يجري  وت�رسيعية  رئا�شية 
خاللها جتديد ال�رسعيات، لتجنب 

املخاطر وال�شلبيات.

االحتالل  �شجون  يف  االأ�شري  وا�شل 
املتوا�شل عن  اإ�رسابه  خ�رس عدنان 
الـ 46 حيث دخل �شهره  الطعام لليوم 
االأ�شري  يعد  ومل  توقف.  دون  الثاين 
عدنان يقدر على احلركة اإال بكر�شي  
وقالت  اجللمة  �شجن  يف  عزله  داخل 

على  تخ�شى  باتت  اإنها  عدنان  زوجة 
�شحة زوجها يف ظل االإهمال الطبي 
عن  ر�شاها  عدم  واأبدت  وعزله، 
له  والر�شمي  ال�شعبي  الدعم  م�شتوى 
والذي مل   للحد االأدنى من امل�شتوى 

املطلوب.

من  االحتالل  جي�س  "طلب 
مقرتحات  تقدمي  ال�شيرب  �رسكات 
االت�شاالت  مراقبة  نظام  الإن�شاء 
ال�شبكات  مل�شتخدمي  ال�شخ�شية 
املناق�شة  يف  وكتب  االجتماعية. 
اأن النظام �شيقوم مبراجعة وتخزين 
واخلا�شة  العامة  املعلومات 
و  Facebook مل�شتخدمي 
و  Instagramو  Twitter
.YouTubeو Google Plus

اإن  "هارت�س"  �شحيفة  وقالت 
تذكر من هو اجلمهور  الوثيقة مل 
كان  اإذا  اأو  تعقبه،  �شيتم  الذي 
ينوي  "االإ�رسائيلي"  اجلي�س 
"اإ�رسائيليني"  مواطنني  ا�شتثناء 
منه. واأكد اجلي�س اأنه مل يتم تنفيذ 
املناق�شة، ولكن مت اإر�شال الوثيقة 
على  وظهرت  ال�شيرب  �رسكات  اإىل 
االأمن.  لوزارة  االإلكرتوين  املوقع 
كان  اإذا  ما  اجلي�س  يقل  مل  كما 
يراقب  "االإ�رسائيلي"  اجلي�س 
ال�شبكات  على  املدنيني  اأن�شطة 
االجتماعية اأو ما اإذا كانت هناك 

مناق�شة اأخرى يف هذا املجال.
ح�شلت  التي  للوثيقة  ووفقاً 
اجلي�س  توجه  هاآرت�س،  عليها 
�رسكات  اإىل  "االإ�رسائيلي" 
منها  وطلب   2016 يف  االإنرتنت 

نظام  الإن�شاء  مقرتحات  تقدمي 
العربية  باللغة  املعلومات  لر�شد 
على  واالإجنليزية  والعربية 
وعلى  االجتماعية.  ال�شبكات 
التي  املراقبة  من  النقي�س 
املعلومات  اأمن  اإدارة  جتريها 
واملنظمات  اجلمعيات  ملختلف 
االجتماعية واملدونني وامل�شتندة 
اإىل املعلومات املفتوحة للجمهور، 
اجلي�س  طلب  الذي  النظام  فاإن 
مقرتحات  تقدمي  "االإ�رسائيلي" 
وت�شمل  اخلا�شة.  يهدف   لبنائه 
الرئي�شية  والكلمات  املو�شوعات 
التي و�شعها اجلي�س "االإ�رسائيلي" 
للمراقبة:  رئي�شي  كهدف 
"االإرهاب" اأو املقاومة اأو القومية 
االجتماعية  الروابط  اأو  الدين  اأو 
االأخرى  الكلمات  لكن  لالإرهاب. 
كمهمة  الوثيقة  يف  ظهرت  التي 
للر�شد واملراقبة، ومنها "احلنكة 
)االأحزاب  ال�شيا�شة،  ال�شيا�شية، 
ال�شيا�شة(،  وال�شخ�شيات 
واللهو"،  احلياة  نوعية  االقت�شاد، 
اأثارت اأ�شئلة بني خرباء االإنرتنت. 
يريد  اجلي�س  اأن  على  يدل  فهذا 
حتى  كانت  التي  الق�شايا  مراقبة 
الوحيدة  امل�شئولية  �شمن  االآن 

للجهات االأمنية املختلفة.
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�أن  »�لأنا�ضول«  وكالة  وذكرت 
جمموعة �لعمل �لرتكية �ل�ضعودية 
�ختفاء  يف  للتحقيق  �مل�ضرتكة 
خا�ضقجي، �ضتقوم يف وقت لحق 
�لقن�ضل  منزل  بتفتي�ش  �ليوم  من 
وغادر  ��ضطنبول  يف  �ل�ضعودي 
�لفريقان �ل�ضعودي و�لرتكي فجر 
�لثالثاء مبنى �لقن�ضلية �ل�ضعودية، 

بعد عملية تفتي�ش ��ضتمرت نحو 
خا�ضقجي  و�ختفى  �ضاعات  ت�ضع 
بالده  قن�ضلية  مقر  دخوله  بعد 
�أكتوبر   2 ��ضطنبول يف  يف مدينة 
به  �لت�ضال  يز�ل  ول  �جلاري 
وقدمت  �ليوم  حتى  مقطوعا 
و�ل�ضعودية  �لرتكية  �ل�ضلطات 
مكان  حول  مت�ضاربة  رو�يات 
�أنقرة  تقول  حيث  خا�ضقجي، 
�لقن�ضلية  �إنه مل يخرج من مبنى 

�لريا�ش  ت�رص  بينما  دخله،  �لذي 
وجيز  وقت  بعد  غادره  �أنه  على 
من �إنهاء �إجر�ء�ت معاملة متعلقة 
بحالته �لعائلية. و�أعلن م�ضوؤولون 
حملية  �إعالم  لو�ضائل  �أتر�ك 
خا�ضقجي  �أن  �أنباء  ووكالت 
لكّن  �لقن�ضلية،  مبنى  د�خل  ُقتل 
هذه  �لفور  على  و�ضفت  �لريا�ش 
�ملز�عم باأنه »ل �أ�ضا�ش لها« من 

�ل�ضحة.

اأفادت »وكالة اأ�سو�سيتد بر�س« الأمريكية نقال عن م�سوؤول تركي، باأن ال�سرطة وجدت دليال على مقتل ال�سحفي ال�سعودي جمال خا�سقجي داخل القن�سلية ال�سعودية با�سطنبول.
وتاأتي ت�سريحات امل�سوؤول الرتكي يف الوقت الذي ذكرت فيه و�سائل اإعالم تركية اأن الفريق الأمني الرتكي املكلف بالتحقيق يف اختفاء جمال خا�سقجي، �سي�ستاأنف يوم الثالثاء تفتي�س 

القن�سلية يف ا�سطنبول ا�ستكمال لإجراءات التحقيق امل�سرتك مع اجلانب ال�سعودي.

نقال عن م�سوؤول تركي

م٫�س 

ال�سرطة وجدت دليال على مقتل خا�سقجي داخل القن�سلية ال�سعودية 

من هو القن�سل ال�سعودي يف ا�سطنبول؟
�ل�ضعودي  �لقن�ضل  ��ضم  تكرر 
�لآونة  يف  كثري�  ��ضطنبول  يف 
منذ  لفت،  وب�ضكل  �لأخرية 
�ختفاء �ل�ضحفي �ل�ضعودي جمال 
خا�ضقجي بعد مر�جعة قن�ضلية 
هو  فمن  ��ضطنبول،  يف  بالده 
�لقن�ضل �ل�ضعودي؟ ت�ضلّم حممد 
عام  كقن�ضل  مهامه  �لعتيبي 

يف  ��ضطنبول  مدينة  يف  لبالده 
�لثاين من 2016، وعمل  �لن�ضف 
قبل ذلك ت�ضع �ضنو�ت على �لأقل 
م�رصفا عاما يف �لقن�ضلية ذ�تها 

با�ضطنبول.
�لعتيبي  عمل  حمطات  و�ضملت 
غري  �أخرى  دول  �لدبلوما�ضية، 
عاما  قن�ضال  عمل  حيث  تركيا، 

قبل  �لنيجريية  كانو  مدينة  يف 
وقبلها  �ضنو�ت،  ع�رص  نحو 
�ل�ضفارة  يف  دبلوما�ضيا  م�ضوؤول 
نحو  قبل  جاكرتا  يف  �ل�ضعودية 

20 عاما.
وما  خا�ضقجي  �ختفاء  وبعد 
لبعثة  �لتهامات  �ضيل  من  تبعه 
فتح  قتله،  �أو  باإخفائه  �لريا�ش 

�لعتيبي مقر �لبعثة �لدبلوما�ضية 
من  �ضحفي  �أمام  ��ضطنبول  يف 
يف  معه  وجال  »رويرتز«،  وكالة 
طو�بق �ملبنى لتاأكيد عدم وجود 
خا�ضقجي هناك ومع �تفاق �أنقرة 
على  �لأ�ضبوع  مطلع  و�لريا�ش 
م�ضرتك  حتقيق  فريق  ت�ضكيل 
ق�ضية  مالب�ضات  على  للوقوف 

خا�ضقجي، �أعلن وزير �خلارجية 
�أوغلو  جاوي�ش  مولود  �لرتكي 
�أنه �ضيتم تو�ضيع نطاق �لتحقيق 
�ل�ضعودي  �لقن�ضل  منزل  لي�ضمل 
�لتابعة  و�ل�ضيار�ت  ��ضطنبول  يف 

للقن�ضلية.
تركيا  �لعتيبي  غادر  وموؤخر� 
عائد� �إىل بالده قبيل بدء تفتي�ش 

فريق �لتحقيق �مل�ضرتك ملنزله، 
مقر  يغادر  مل  �أنه  �لعلم  مع 
�إقامته يف �لقن�ضلية منذ �ختفاء 
�أكتوبر  من  �لثاين  يف  خا�ضقجي 
�ل�رصطة  �أعلنت  �إثر ذلك،  وعلى 
مقر  تفتي�ش  تاأجيلها  �لرتكية 
على  �حل�ضول  حني  �إىل  �إقامته، 

�إذن من �ل�ضلطات �ل�ضعودية.

العملية ا�ستمرت 9 �ساعات

االنتهاء من تفتي�ش القن�سلية ال�سعودية يف ا�سطنبول

»ال�سبع الكربى« تطالب مبعاقبة من يثبت تورطه يف اختفاء خا�سقجي

الغارد توؤجل زيارتها اإىل الريا�ش

غادر �لفريقان �ل�ضعودي و�لرتكي 
�ختفاء  يف  بالتحقيق  �ملكلفان 
جمال  �ل�ضعودي  �ل�ضحفي 
خا�ضقجي فجر �أول �أم�ضالثالثاء 
يف  �ل�ضعودية  �لقن�ضلية  مبنى 
تفتي�ش  عملية  بعد  ��ضطنبول، 
�ضاعات  ت�ضع  نحو  ��ضتمرت 
ونقلت وكالة »رويرتز« عن �ضهود 
 10 من  مكونا  فريقا  �أن  عيان 
�لرتكية،  �ل�رصطة  من  حمققني 
�ضيار�ت   4 و�أن  �لقن�ضلية  غادر 
وقفت  �ل�رصعي  للطب  تابعة 

وحملت  �لقن�ضلية،  مبنى  خارج 
معدنيا  وبابا  �لرتبة  من  عينات 
�أن  �إىل  م�ضرية  �حلديقة،  من 
�لتحقيق ��ضتعان بالكالب  فريق 

�لبولي�ضية �أي�ضا.
�لفريق  �إن  �آخر  م�ضدر  وقال 
بالتحقيق  �ملكلف  �ل�ضعودي 
�ضمن جمموعة �لعمل �مل�ضرتكة 
بدوره  غادر  �لتحقيق،  �إطار  يف 
�لفريق  عقب  �أي�ضا،  �لقن�ضلية 
�لرتكي وعقدت جمموعة �لعمل 
�لرتكية  �ل�ضعودية  �مل�ضرتكة 
�لثنني  �أم�ش  �لأول  �جتماعها 

يف مديرية �أمن ��ضطنبول، وبعد 
�ضعوديون  م�ضوؤولون  دخل  ذلك 
لقن�ضلية بالدهم، ومن ثم تبعهم 
�جلانبان  و�رصع  �لرتكي  �لفريق 
مبنى  ومعاينة  �لتحقيق  يف 
�لبحث  فرق  غادرت  �لقن�ضلية 
�لقن�ضلية  مقر  �لرتكية  �جلنائي 
�أعمالها  من   �نتهت  �أن  بعد 
�ضاعات   9 ��ضتغرقت  �لتي 
جمع  �ضيارتا  وخرجت   .. كاملة 
منطقة  لبلدية  تابعتان  قمامة 
من  باإ�ضطنبول،  ب�ضيكطا�ش 
حديقة �لقن�ضلية حتمالن عينات 

لفح�ضها  �حلديقة  تربة  من 
عنا�رص من قو�ت �لأمن �لرتكية 
�أر�ضيفية(فريق  )�ضورة  �خلا�ضة 
يفت�ش  �لرتكي  �جلنائي  �لبحث 
)فيديو+  �ل�ضعودية  �لقن�ضلية 

�ضور(
�أن  »�لأنا�ضول«،  وكالة  وذكرت 
بعد  قام  �لرتكي  �لتحقيق  فريق 
�أنو�ر  باإطفاء  �لقن�ضلية،  دخوله 
وظهرت  للمبنى  �لعلوي  �لطابق 
زرقاء،  �أ�ضو�ء  �لنو�فذ  من 
عاين  �لفريق  �أن  �إىل  م�ضرية 

�ضقف �ملبنى وحديقته.

دول«�ل�ضبع  خارجية  وزر�ء  دعا 
جميع  تقدمي  �إىل  �لكربى«، 
�ل�ضحفي  �ختفاء  عن  �مل�ضوؤولني 
خا�ضقجي  جمال  �ل�ضعودي 
دعمهم  عن  معربني  للعد�لة، 
يف  �ل�ضعودي  �لرتكي  للتعاون 

�لتحقيق بق�ضيته.
وورد يف بيان عن �ملجموعة ن�رصته 
وزر�ء  »نحن  كند�:  وز�رة خارجية 
و�أملانيا  وفرن�ضا  كند�  خارجية 
وبريطانيا  و�ليابان  و�إيطاليا 
و�ملفو�ضة  �ملتحدة،  و�لوليات 

يف  �خلارجية  لل�ضوؤون  �لعليا 
�لحتاد �لأوروبي، قلقون كال�ضابق 
�ل�ضعودي  �ل�ضحفي  لختفاء 
�ملعروف جمال خا�ضقجي ونوؤكد 
عن  �مل�ضوؤولني  تقدمي  يجب  �أنه 

�ختفائه للعد�لة«.

و�أعربو� كذلك عن دعمهم للتعاون 
و�ل�ضعودية  �لرتكية  �ل�ضلطات  بني 
يف �لتحقيق يف ق�ضية خا�ضقجي، 
و�أملهم يف �أن »جتري �ل�ضعودية كما 
وموثوقا  �ضامال  حتقيقا  �أعلنت، 

و�ضفافا و�رصيعا يف �لق�ضية«.

�لنقد  �ضندوق  �أعلن 
مديرته  تاأجيل  �لدويل 
جولتها  لغارد  كري�ضتني 
�ل�رصق �أو�ضطية �لتي كانت 
موؤمتر  خاللها  �ضتح�رص 
�لريا�ش �ل�ضتثماري و�أفاد 

�ملكتب �ل�ضحفي لل�ضندوق 
�لليلة �ملا�ضية باأن »�جلولة 
�ل�ضندوق  ملديرة  �ملقررة 
قد  �لأو�ضط  �ل�رصق  �إىل 
تاأجلت«، دون تو�ضيح �ضبب 
هذ� �لقر�ر و�أكدت لغارد 

لل�ضحفيني �ل�ضبت �ملا�ضي 
موؤمتر  يف  �مل�ضاركة  نيتها 
»بادرة م�ضتقبل �ل�ضتثمار« 
�لريا�ش  يف  ينعقد  �لذي 
و25   23 بني  �لفرتة  يف 
لكنها  �حلايل،  �ل�ضهر  من 

عن  �ضرت�قب  �أنها  �أ�ضافت 
ق�ضية  م�ضتجد�ت  كثب 
�ختفاء �ل�ضحفي �ل�ضعودي 
يف  خا�ضقجي  جمال 
قن�ضلية بالده يف ��ضطنبول 

يف 2 �أكتوبر.

الربادعي ينعي خا�سقجي 
ويك�سف ما قاله يف اآخر 

ات�سال بينهما!!

مرا�سل »�سباح« الرتكية

 هذه حقيقة الت�سجيالت ال�سوتية 
لـ«تعذيب« خا�سقجي

�ل�ضابق  �لعام  �ملدير  ك�ضف 
للطاقة  �لدولية  للوكالة 
�لذرية حممد �لرب�دعي على 
د�ر  عما  »تويرت«  يف  ح�ضابه 
�ل�ضعودي  و�ل�ضحفي  بينه 
�آخر  يف  خا�ضقجي  جمال 
�ت�ضال جرى بينهما و�لالفت 
�أن �لرب�دعي يف �ضياق حديثه 
عما د�ر بينه وخا�ضقجي، نعاه 
�ضمنيا بالقول �إن »�إنهاء تلك 
خري  هو  �لوح�ضية  �ملذ�بح 
فى  جمال«.  لذكرى  تكرمي 
�أخر �ت�ضال جلمال خا�ضقجى 

�ل�ضيف  هذ�  بد�ية  فى  معى 
�أ�ضارك  �أن  هو  مطلبه  كان 
لوقف  دوىل  ند�ء  توجيه  يف 
دمرت  �لتى  �حلروب  جميع 
منطقتنا و�ضعوبها . قد يكون 
�لوح�ضية  �ملذ�بح  تلك  �إنهاء 
لذكرى  تكرمي  خري  هو 
#جمال_خا�ضجقي  جمال 
�أن �ل�ضيا�ضي �مل�رصي  ويبدو 
�ل�ضابق  �لدويل  و�مل�ضوؤول 
قد  خا�ضقجي  باأن  ثقة  على 
�أمل يف  ل  و�أن  �حلياة،  فارق 

ظهوره حيا.

»�ضباح«  �ضحيفة  مر��ضل  �أكد 
ر�غب  و��ضنطن  يف  �لرتكية 
�لأنباء  �ضحة  عدم  �ضويلو، 
�متالك  مز�عم  عن  �ملتد�ولة 
�ضوتية  ت�ضجيالت  �ل�ضحيفة 
جمال  مع  �لتحقيق  للحظات 
يف  وقتله  وتعذيبه  خا�ضقجي 
�ضويلو  و�أكد  بالده  قن�ضلية 
عدم  »تويرت«،  على  تغريدة  يف 
و�متالك  �لأنباء،  هذه  �ضحة 

ت�ضري  ت�ضجيالت  �أي  �ضحيفته 
خا�ضقجي  جمال  وجود  �إىل 
�ل�ضعودية  �لقن�ضلية  د�خل 
�إعالمية  و�ضائل  وكانت 
يفيد  خرب�  تناقلت  قد  تركية 
بح�ضول �ضحيفة »�ضباح« على 
يثبت  دقائق   3 مدته  فيديو 
�لقن�ضلية  يف  خا�ضقجي  وجود 
وتعذيبه  با�ضطنبول  �ل�ضعودية 

هناك قبل قتله.
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عي�شة ق.

�شبيبة  الرائد  يجد  املقابل،  يف 
�شعب  تنقل  اأمام  نف�شه  القبائل 
يواجه  عندما  البالد  غرب  اإىل 
يف  وهران  مولودية  امل�شيف 
مباراة �شعبة على الفريقني بالنظر 
اإىل الزاد كامال  حلاجة »الكناري« 
اأي  وتفادي  بال�شدارة  لالحتفاظ 
مفاجاأة غري �شارة، بينما ي�شتهدف 
االنت�شار  معانقة  »احلمراوة« 
اآخر جولتني  الذي يغيب عنهم يف 
املقابل  يف  الوطنية،  البطولة  من 
االآخر احتاد اجلزائر يجد  الرائد 
خرجة  اأمام  االآخر  هو  نف�شه 
غرب  اإىل  املخاطر  حمفوفة 
بلعبا�س  احتاد  يالقي  اأين  البالد 

املتاأخر حل�شاب  اللقاء  ت�شوية  يف 
يجد  حيث  ال�شاد�شة،  اجلولة 
اأنف�شهم  فروجي  الدرب  اأ�شبال 
اأجل  من  حقيقي  امتحان  اأمام 
االيجابية  النتائج  �شل�شلة  موا�شلة 
دون  اللقاءات  م�شوار  وموا�شلة 
مقابالت  �شت  بت�شجيل  هزمية 
لن  »املكرة«  ان  اإال  التوايل،  على 
التي  وهي  �شهال  مناف�شا  تكون 
وال  اخلطر  منطقة  يف  تتواجد 
على  الفوز  �شوى  اأمامها  خيار 

ملعبها.
نف�شها  ال�شاورة  �شبيبة  جتد  بينما 
تاأكيد  اأجل  ثمينة من  اأمام فر�شة 
اال�شتفاقة واالحتفاظ بالزاد كامال 
ت�شت�شيف  عندما  ملعبها  على 
مير  الذي  بارادو  نادي  اجلريح 

فخ  يف  �شقط  بعدما  �شعبة  بفرتة 
ثالث هزائم على التوايل.

برنامج املباريات

ن�شر ح�شني داي / �شباب 
بلوزداد  اللقاء ينطلق 

ابتداء من 17:00
مولودية وهران / �شبيبة 

القبائل 
احتاد بلعبا�س / احتاد 

اجلزائر
اللقاءان يجريان ابتداء 

من ال�شاعة 17:45
�شبيبة ال�شاورة / نادي 

بارادو  ابتداء من ال�شاعة 
19:00

الن�سرية وال�سياربي بداربي مثري والقمة يف زبانةاجلولة 11 من الرابطة املحرتفة الأوىل
جتري نهاية هذا الأ�شبوع مباريات اجلولة 11 من الرابطة املحرتفة الأوىل والتي يت�شدرها 

الداربي العا�شمي الذي يجمع الفريقني اجلارين ن�شر ح�شني داي و�شباب بلوزداد والذي يلعب 
ب�شت نقاط يف ظل حاجة الفريقني اإىل الفوز بعد �شقوط الن�شرية اأمام مولودية اجلزائر 

وهزمية الت�شكيلة البلوزدادية اأمام احتاد اجلزائر، وتبقى الن�شرية اأمام فر�شة العودة اإىل 
كوكبة املقدمة واعتالء املركز الثالث يف جدول الرتتيب

اجلولة 11 
للرابطة املحرتفة 

الثانية

الرائد يف خرجة 
باملتناول البابية 
ترت�سد الو�سافة 
واأندية املوؤخرة 

يف خطر
غد  وبعد  غدا  جتري 
من   11 اجلولة  مباريات 
الثانية،  املحرتفة  الرابطة 
برجمة  الغد  يعرف  حيث 
يتقدمها  مباريات  اأربع 
ينتظر  الذي  التنقل 
اإىل  ال�شلف  جمعية  الرائد 
مالقاة  اأجل  من  العا�شمة 
احتاد  الرتتيب  متذيل 
تبدو  مهمة  يف  احلرا�س 
»اأ�شود  ت�شكيلة  متناول  يف 
الون�رشي�س« التي ت�شتهدف 
جتديد معانقة االنت�شارات 
على  بتعادلني  االكتفاء  بعد 
عن  الفارق  وتعميق  التوايل 
اأن  رغم  املطاردين،  اأقرب 
اأمام  »ال�شفراء«  ت�شكيلة 
ظل  يف  غري  ال  الفوز  خيار 
ذيل  يف  و�شعيتها  تعقد 
احتاد  وعك�س  الرتتيب، 
ثنائي  يجد  احلرا�س، 
االآخر  الرتتيب  موؤخرة 
القبة  ورائد  البليدة  احتاد 
معقدة  مهمة  اأمام  نف�شه 
لقاءه  يخو�س  عندما 
�شبيبة  اأمام  القواعد  خارج 
غليزان  و�رشيع  �شكيكدة 
تتواجد  اأين  التوايل،  على 
»رو�شيكادا«  ابناء  ت�شكيلة 
عن  االبتعاد  مهمة  اأمام 
منطقة اخلطر، بينما متلك 
غليزان  �رشيع  ت�شكيلة 
هزميتها  لتدراك  الفر�شة 
املن�رشمة  اجلولة  يف 
ي�شمح  ثمني  فوز  واإحراز 
و�شط  اإىل  باالرتقاء  لها 
يجد  املقابل  يف  الرتتيب. 
اأمام  نف�شه  العلمة  مولودية 
اإىل و�شافة  فر�شة ال�شعود 
ي�شتقبل  عندما  الرتتيب 

ال�شيف امل بو�شعادة.

برنامج املباريات

اجلمعة: اإحتاد 
احلرا�س / جمعية 

ال�شلف 
          �شبيبة 

�شكيكدة / احتاد 
البليدة

          �شريع غليزان / 
رائد القبة

         مولودية العلمة 
/ اأمل بو�شعادة

ع.ق.

�شمن الألعاب الوملبية لل�شباب

تاأهل 3 مالكمني جزائريني اإىل ن�سف النهائي

اجلزائريون  املالكمون  �شيكون 
فريد دويبي و حممد اأمني ح�شيد 
موعد  على  ا�رشاق  �شايب  و 
دورة  نهائي  ن�شف  منازالت  مع 
املالكمة يف اإطار  الطبعة الثالثة 
لل�شباب  االوملبية  االألعاب  من 
ببوين�س  فعالياتها  املتوا�شلة 
 75 فئة  ففي  االأرجنتني،  اير�س  
املالكم  دويبي  �شيتحدى  كغ، 
من  �شاموا  جزر  بوتوا  جيزون 
التاأهل  تاأ�شرية  اقتطاع  اأجل 
وقبل  النهائية،  املنازلة  اىل 
املالكم  كان  الدور  هذا  بلوغه 
-يف  طريقه  من  اأزاح  قد  دويبي 
الفنزويلي  املالكم  جمموعته- 
الذي   0-5 غيوداين  جيمينا�س 
تلقى هزمية اخرى امام جيزون 

بوتوا، وجتمع منازلة الدور ن�شف 
التايالندي  بني  االأخرى  النهائي 
والربازيلي  ويربا�شون  جوغيهو 
كغ،   91 فئة  ويف  ما�شادو،  كينو 
اجلزائري  املالكم  �شيواجه 
-الفائز يف   حا�شيد  اأمني  حممد 
ماتا�س  على  ال�شابقة  املنازلة 
�شاموا  من  بري�شتون  مالكوم 
ن�شف  الدور  يف   -  0-5 بنتيجة 
ميكو�شتاك  الت�شيكي  النهائي 
نف�س  على  فاز  الذي  دانيال 
املناف�س بنف�س النتيجة، وجتمع 
النهائي  ن�شف  الدور  منازلة 
الفان  البورتوريكي  بني  االأخرى 
اورالبي  الكازاخ�شتاين  و   كانال 

ايباك.
ممثلة  �شتواجه  االإناث،  لدى 

املالكمة  يف  الوحيدة  اجلزائر 
�شايب ا�رشاق املعفاة من الدور 
ن�شف  يف  كغ   75 فئة  يف  االأول 
النهائي الفرن�شية تاليا بريو التي 
اأزاحت من طريقها االألبانية ياالج 
ال�شيدي�شتا 5-0،  وجتمع منازلة 
االخرى  النهائي  ن�شف  الدور 
رايبات  الكازاخ�شتانية  بني 
نادي�شحدا  و الرو�شية �شامونويا 
اأن  االإ�شارة  جتدر  انا�شتازيا. 
املالكم اجلزائري ه�شام معو�س 
قد  كغ   49 فئة  افريقيا يف  بطل 
انهزم يف منازلتني يف الت�شفيات 
كالن�شي  االيرلندي  من  كل  اأمام 
والربيطاين   0-5 باتريك  داين 

بري�س ايفان 0-5.
وكالت

مولودية وهران / �شبيبة القبائل

بلعطوي يهدف النطالقة ايجابية 
والكناري لتفادي ت�سييع ال�سدارة

عبيد �سارف مر�سح الإدارة 
نهائي رابطة اأبطال اإفريقيا

القبائل  �شبيبة  الرائد  يخو�س 
عا�شمة  غلى  يقوده  �شعبا  تنقال 
الغرب اجلزائري من اأجل مالقاة 
مولودية وهران، اين يدخل الفريق 
وعينه  امليدان  ار�شية  املحلي 
ال�شحيحة  ال�شكة  ا�شتعادة  على 
جمددا،  االنت�شارات  ومعانقة 
اأهمية  »احلمراوة«  يدرك  حيث 
الو�شعية  ظل  يف  املواجهة  نقاط 
ال�شعبة التي ميرون بها منذ مطلع 
بعدما  اجلاري،  الكروي  املو�شم 
االنت�شار خالل  ف�شلوا يف حتقيق 
اآخر جولتني من البطولة الوطنية، 
و�شوف تكون الفر�شة مواتية اأمام 
عمر  القدمي  اجلديد  املدرب 
بلعطوي من اجل حتقيق انطالقة 
الفوز  حتقيق  خالل  من  ايجابية 

الالعب  رفقاء  اإىل  الثقة  واإعادة 
االرتقاء  خالل  من  حمار،  زيري 
من  واالقرتاب  الرتتيب  �شلم  يف 
يتنقل  من جهته،  املقدمة.  اأندية 
وهران  مدينة  اإىل  القبائل  �شبيبة 
التي  الثالث  النقاط  على  عينه  و 
ت�شدر  موا�شلة  ب�شمان  له  ت�شمح 
الرتاجع  وتفادي  الوطنية  البطولة 
تر�شد  الرتتيب خا�شة يف ظل  يف 
�رشيكه  مقدمتهم  يف  املالحقني 
يف الريادة احتاد اجلزائر، ويدرك 
علجية  بن  مهدي  الالعب  رفقاء 
من  ايجابية  بنتيجة  العودة  اأهمية 
على  املوا�شلة  اأجل  من  وهران 
�شل�شلة  وموا�شلة  الريتم  نف�س 
املباريات دون هزمية منذ انطالق 

املو�شم الكروي احلايل.

ر�شح االحتاد االإفريقي لكرة القدم 
عبيد  مهدي  اجلزائري  احلكم 
امل�شغرة  القائمة  �شمن  �شارف 
مباراة  الإدارة  املر�شحني  للحكام 
اإفريقيا  اأبطال  رابطة  نهائي 
املقبل،  نوفمرب  �شهر  املقررة 
حيث اختارت الكاف عبيد �شارف 
قائمة  �شمن  التواجد  اأجل  من 
الإدارة  مر�شحني  حكام   6 ت�شم 
التي  القارية  املناف�شة  نهائي 
الذهاب  مباراتي  على  جتري 

ي�شاركون  �شوف  والذين  واالإياب 
حتت�شنها  تدريبية  دورة  يف 
القاهرة خالل الفرتة املمتدة من 
24 اإىل 29 اأكتوبر املقبل، و�شمت 
�شارف  عبيد  جانب  اإىل  القائمة 
جري�شة،  جهاد  امل�رشي  من  كل 
الزامبي جاين �شيكازوي، االثيوبي 
بامالك تي�شيما، اجلنوب اإفريقي 
بكاري  والغامبي  جومزي  فيكتور 

غا�شاما.
ع.ق.

ن�شر ح�شني داي / �شباب بلوزداد

الن�سرية للتدارك واأبناء العقيبة 
للخروج من عنق الزجاجة

ن�رش  اجلاران  الفريقان  يلتقي 
بلوزداد  و�شباب  داي  ح�شني 
 5 ملعب  على  هامة  مباراة  يف 
جويلية والتي يعول كل فريق على 
ح�شم نقاطها ل�شاحله، ويف هذا 
ال�شدد تبحث الن�رشية عن ح�شم 
من  ل�شاحلها  املواجهة  نقاط 
خالل حتقيق الفوز على ح�شاب 
الو�شعية  وا�شتغالل  املناف�س 
ال�شعبة التي ي�شمر بها من اأجل 
والت�شالح  الثالث  النقاط  اإحراز 
مع االأن�شار عقب الهزمية املرة 
االأ�شبوع  نهاية  لها  تعر�شوا  التي 
اجلزائر  مولودية  اأمام  املن�رشم 
النتائج  �شل�شلة  اأنهت  والتي 
فخ  يف  �شقطت  اأين  ال�شلبية 
املدرب  اأ�شبال  ويعول  الهزمية، 
بالل دزيري على تدارك �شقوط 
عن  والبحث  املن�رشمة  اجلولة 
اإىل  الثقة  يعيد  ثمني  انت�شار 
اإىل  الن�رشية  ويعيد  الالعبني، 
واأن  خا�شة  ال�شحيحة،  ال�شكة 
من  ثمينة  فر�شة  اأمام  الفريق 
املقّدمة  كوكبة  اإىل  العودة  اأجل 
جمددا والقفز اإىل املركز الثالث 
يف جدول الرتتيب يف ظل تاأجيل 

اإىل جانب  مباراة وفاق �شطيف، 
ت�شييق اخلناق على ال�شدارة التي 
يتقا�شمها احتاد اجلزائر و�شبيبة 
الفارق  تقلي�س  اجل  من  القبائل 
ال�شدارة،  من  واالقرتاب  عنهما 
وتعرف املواجهة غياب احلار�س 
طرف  من  املعاقب  مرباح  غايا 
زميله خري  يدخل  االإدارة، حيث 

الدين بو�شول اأ�شا�شيا غدا.
�شباب  يتواجد  املقابل،  يف 
حتقيق  حتمية  اأمام  بلوزداد 
ن�رش  يالقي  عندما  االنت�شار 
ظل  يف  وذلك  داي،  ح�شني 
يتواجد  التي  املعقدة  الو�شعية 
جدول  يتذيل  الذي  وهو  عليها 
�شوى  اأمامه  خيار  وال  الرتتيب 
وتدارك  الثالث  النقاط  اإحراز 
داخل  الفارطة  اجلولة  هزمية 
من  اجلزائر  احتاد  اأمام  الديار 
يف  بحظوظه  التم�شك  اجل 
حتقيق البقاء، باعتبار اأن و�شعية 
اأبناء »العقيبة« ال ت�شمح لت�شجيل 
نتيجة �شلبية جديدة، تقربهم من 
الرابطة  اإىل  ال�شقوط  غياهب 

الثانية.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

لأوملبيك  ال�سابق  الالعب  وتوّعد 
�سيتي  ومان�س�سرت  مار�سيليا 
الأداء  بعد  اأ�سباله  الجنليزي 
كان  ما  تقدمي  وعدم  املخيب 
منتظرا منهم على اأر�سية امليدان 
رغم التغيريات الكثرية التي قام بها 
الأ�سا�سية،  الت�سكيلة  م�ستوى  على 
والتي جعلته حمل انتقادات لذعة 
الوطني  املنتخب  اأن  باعتبار 
املناف�س  نف�س  على  بت�ساكر  فاز 
اأحداث  عدم  يلزم  كان  الذي  وهو 
الفائز،  املنتخب  على  تغيريات 
يعرتف  ل  اأنه  اأكد  املعني  ان  اإل 
بالأ�سماء ول تهمه مكانة الالعب 
عن  يبحث  لأنه  اأيديه  بني  الذي 
م�سلحة املنتخب الوطني واإيجاد 
حتقيق  اأجل  من  املثلى  الطريقة 

خالل  من  مو�سحا  النت�سارات، 
اأدىل  التي  الإعالمية  الت�رصيحات 
اأ�سا�سيا  لعبا  ميلك  ل  اأنه  بها 
الالعبني  وكل  احتياطي  واآخر 
مينحه  والأح�سن  �سوا�سية  يلعبون 

فر�سة اللعب.

غزال قديورة ماندي 
وبن طالب يخيبون 

ومهددون بعدم 
اال�شتدعاء جمددا

جمال  الوطني  الناخب  يرتك  ومل 
�سوف  التي  القرارات  لدرا�سة 
الالعبني  قائمة  ب�ساأن  يتخذها 
حت�سبا  ي�ستدعيها  �سوف  التي 
للرتب�س التح�سريي املقبل والذي 
الوطنية  النخبة  حت�سري  يعرف 

�سهر  الطوغو  اأمام  �سعب  لتنقل 
ال�سدد  هذا  ويف  املقبل،  نوفمرب 
للمنتخب  ال�سابق  املدرب  فاإن 
يف  بثورة  للقيام  يح�رص  القطري 
ي�ستدعيه  �سوف  الذي  التعداد 
يتوجه نحو  للموعد، حيث  حت�سبا 
ال�ستغناء عن بع�س الأ�سماء التي 
كان  ما  تقدم  ومل  الظن  خّيبت 
منتظرا منها خا�سة يف ظل انتقاده 
للبع�س بغياب الروح القتالية لديهم 
على اأر�سية امليدان، ويتعلق الأمر 
�سيتي  لي�سرت  لعب  اأوىل  بدرجة 
كان  الذي  ر�سيد غزال  الجنليزي 
اأ�سعف لعب فوق اأر�سية امليدان 
اإىل جانب عدلن قديورة الذي مل 
التوقعات  وخالف  يومه  يف  يكن 
بن  نبيل  الثنائي  اإىل  بالإ�سافة 
كانا  اللذان  طالب وعي�سى ماندي 
ويوؤكدان  م�ستواهما  عن  بعيدين 

عدم منح اأي اإ�سافة للخ�رص وذلك 
ميتد اإىل املواجهات ال�سابقة.

تاهرت وفيغويل 
االأف�شل من جانب 

اخل�شر

الثنائي  كان  ذلك،  من  العك�س  وعلى 
مهدي تاهرت و�سفيان فيغويل الأف�سل 
جانب  من  الأخ�رص  امل�ستطيل  على 
اخل�رص، حيث قدم الأخري والعائد اإىل 
لت�سكيلة الأ�سا�سية مباراة يف امل�ستوى 
خاللها  من  اأكد  كبرية  بحرارة  ولعب 
اأحقيته يف اللعب اأ�سا�سيا وحمل �سارة 
واأكد  بلما�سي  له  منحها  التي  القيادة 
ليوؤكد علو  ال�سابق  اإىل م�ستواه  عودته 
بح�سابات  التواجد  يف  واأحقيته  كعبه 

الناخب الوطني م�ستقبال.

العبون خيبوا مهددون باالإبعاد يف ترب�ص نوفمرب الداخل

بلما�ضي يهدد الالعبني ويتوّعد بثورة يف التعداد
توّعد الناخب الوطني جمال بلما�شي اأ�شباله بال�شرب بيد من حديد ابتداء من الرتب�ص املقبل ا�شتعداد للمقابلة التي 

تنتظر اخل�شر اأمام الطوغو على ملعب االأخري �شمن اجلولة اخلام�شة وما قبل االأخرية من الت�شفيات املوؤهلة اإىل كاأ�ص 
اإفريقيا 2019 بالكامريون، حيث مل متكر الهزمية التي �شجلتها العنا�شر الوطنية اأول اأم�ص اأمام البنني مرور الكرام على 

امل�شوؤول االأول بالعار�شة الفنية الوطنية والذي ملّح بطريقة غري مبا�شرة اأنه لن يت�شامح م�شتقبال 

هزمية كوتونو اأدخلت الت�شكيلة الوطنية 
دائرة ح�شابات التاأهل اإىل الكان

اخل�ضر على املحك 
والطوغو اخلطر القادم

حتمل م�شوؤولية الهزمية وبرر ا�شتبعاد عطال 
عن الت�شكيلة االأ�شا�شية

بلما�ضي: نفتقد الروح القتالية 
وبهذه الظروف لن نفوز يف اإفريقيا

نف�سه  الوطني  املنتخب  و�سع 
الهزمية  عقب  كبري  ماأزق  اأمام 
اأمام  اأم�س  اأول  لها  تعر�س  التي 
حققه  الذي  الفوز  بعد  البنني، 
ح�ساب  على  الطوغو  منتخب 
التي  النتائج  وهي  غامبيا،  نظريه 
الت�سفوبة  املجموعة  عقدت 
الوطنية  الت�سكيلة  واأدخلت  الرابعة 
لغة احل�سابات للتاأهل اإىل نهائيات 
عام  املقررة  لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س 
فقد  حيث  بالكامريون،   2019
الذي  بال�سدارة  النفراد  اخل�رص 
رفقة  منا�سفة  لتقا�سمه  عادوا 
اأمام  الأخري  فوز  عقب  البنني 
منتخبنا الوطني لي�سبحا يف املركز 
الأول بر�سيد 7 نقاط لكل منهما، 
الطوغو  ملنتخب  نقاط   5 مقابل 
عقب انت�ساره اأمام غامبيا، و�سوف 
تكون مهمة اأ�سبال املدرب الوطني 
اكت�ساب  اأجل  من  �سعبة  بلما�سي 
اإىل  املوؤهلتني  التاأ�سريتني  اإحدى 
خا�سة  القاري  الكروي  العر�س 
وانه �سيكون على موعد مع خو�س 
الطوغو  امام  املقبلة  مواجهته 
يجعل  ما  وهو  الأخري  ار�س  وعلى 
للخ�رص  م�سّغر  نهائي  املقابلة 
الذين يجدون انف�سهم اأمام و�سعية 
من  كلفهم  مهما  الهزمية  تفادي 
�سوف  اخل�سارة  وان  خا�سة  ثمن، 

وتهددهم  غاليا  الثمن  تكلفهم 
بالغياب عن »الكان«.

يجد امل�سوؤول الأول على العار�سة 
ماأزق  اأمام  نف�سه  الوطنية  الفنية 
على  تعادل  اأو  فوز  عن  البحث 
الأقل من اأجل الحتفاظ بحظوظه 
انفرد  بعدما  والذي  التاأهل  يف 
بال�سدارة يف اجلولة الثالثة، اأ�سبح 
الآن مهددا الآن باإمكانية الإق�ساء 
الكامريون،  دورة  عن  والغياب 
اأ�سبحوا  الآن  الالعبني  اأن  والأكيد 
يف  النت�سار  بتحقيق  ملزمون 
اإيقاف  اأجل  من  الفارطة  اجلولة 
�سل�سلة التعرثات يف القارة ال�سمراء 
عامني  مدار  على  تتوا�سل  التي 
متتاليني، وح�سم تاأ�سرية التاأهل اإىل 
انتظار  دون  ر�سميا  اإفريقيا  كاأ�س 
التعادل  حال  ويف  الأخرية،  اجلولة 
من  الأخرية  قبل  ما  اجلولة  يف 
الت�سفيات، فاإن التعادل يف اجلولة 
الأخرية امام غامبيا �سيكون كافيا 
الطوغو  فوز  حال  حتى يف  للتاأهل 
املباريات  يف  اخل�رص  لتفوق 
هزمية  حال  يف  بينما  املبا�رصة، 
اخل�رص بالطوغو وفوز البنني اأمام 
الأخرية  اجلولة  يف  الفوز  غامبيا، 
اإل  النظر  دون  يوؤهلهم  للخ�رص 

نتيجة لقاء البنني والطوغو.
عي�شة ق.

جمال  الوطني  الناخب  �سّدد 
م�سوؤولية  يتحمل  اأنه  بلما�سي 
اخل�رص  تلقاها  التي  الهزمية 
على  البنني  اأمام  مباراتهم  يف 
بالعا�سمة  »ال�سداقة«  ملعب 
يندم  مل  اأنه  مو�سحا  كوتونو، 
يف  بها  قام  التي  التغيريات  على 
واأنه  خا�سة  الأ�سا�سية،  الت�سكيلة 
 23 ت�سم  قائمة  با�ستدعاء  قام 
الفر�سة  منح  يف  ورغبته  لعبا، 
اإىل جميع الالعبني من اجل اللعب 
دفعته اإىل اإحداث التغيريات خا�سة 
واأن اخل�رص خا�سوا مواجهتني يف 
فرتة ق�سرية، مو�سحا اأن اأ�سبالهم 
القتالية  بالروح  بالتحلي  مطالبون 
والإرادة من اأجل العودة بالفوز من 

خارج الديار.
ت�رصيحات  يف  املعني  واعرتف 
املواجهة  نهاية  عقب  اإعالمية 
يف  اإفريقيا  يف  الفوز  ل ميكن  اأنه 
كانوا  التي  ال�سعبة  الظروف  مثل 
من  بالفوز  العودة  اأن  وقال  فيها، 
الأمر  يتطلب  ال�سمراء  القارة 
تقدمي كل الإمكانيات على اأر�سية 
فر�سة  اأي  ت�سييع  وعدم  امليدان 
اأ�سباله  اأن  واأكد  للتهديف،  تتاح 
مروا جانبا يف ال�سوط الأول الذي 
غري  �ساذجا  هدفا  خالله  تلقوا 
دوليني،  لعبني  من  تلقيه  مقبول 
ورغم ا�ستفاقتهم يف ال�سوط الثاين 
على  اأحدثها  التي  التغيريات  بعد 
الت�سكيلة اإل اأنهم ف�سلوا يف حتويل 
الفر�س التي خلقوها اإىل اأهداف. 

ال�سعبة  الظروف  بلما�سي  وانتقد 
التي مر عليها اأ�سباله يف البنني اأين 
يف  الكرة  على  متاأ�سف  اأنه  اأ�سار 
الو�سعية  ظل  يف  خا�سة  اإفريقيا، 
لأر�سية  وجدوها  التي  الكارثية 
امللعب اإىل جانب احلرب النف�سية 
وال�سغوطات  عليهم  مور�ست  التي 
التي تعر�سوا لها، وطالب يف هذا 
لو�سع حد  التدخل  الكاف  ال�سياق 

ملثل هذه املمار�سات.
بتحويل  خياراته  بلما�سي  بّرر 
نحو  عطال  يو�سف  الالعب 
اأن  اأو�سح  عندما  الحتياط، 
الفرن�سي  ني�س  نادي  لعب 
ظرف  يف  مواجهتني  خا�س 
به  املجازفة  ورف�س  اأيام،  ثالثة 
ع�سلية  اإ�سابة  من  معاناته  ب�سبب 
تلقاها خالل مقابلة البنني مبلعب 
البليدة،  يف  ت�ساكر  م�سطفى 
بزميله  مقارنة  اأنه  وا�ستطرد 
اأكرث  كان  الأخري  ماندي  عي�سى 
الأخري  واأن  خا�سة  منه،  جاهزية 
التقليل  ميكن  ول  اخلربة  ميلك 
اأنه  اعرتف  اأنه  اإل  اإمكانياته  من 
اأكادميية  خريجة  مب�ستوى  لي�س 
بارادو من الناحية الهجومية على 
لعب  اأن  م�سيفا  الأمين،  الرواق 
يف  يكن  مل  ال�سباين  بيتي�س  ريال 
اإقحامه  اأنه ف�سل  رغم  امل�ستوى، 
حتى مينح احلرية لالعبي الهجوم، 
اأ�سباله  اإىل  راف�سا توجيه النتقاد 

يف هذا ال�سياق.
عي�شة ق.
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نهائيات كاأ�ص اإفريقيا لالأمم 2019 بالكامريون

ل م�ضر وتون�س وال�ضنغال ومدغ�ضقر تكتب التاريخ  تاأُهّ
وتون�س  م�رص  منتخبات  تاأّهلت 
وال�سنغال اإىل نهائيات كاأ�س الأمم 
الأفريقية املقررة العام املقبل يف 
ح�سور  �ست�سهد  والتي  الكامريون، 
منتخب  يف  يتمثل  جديد  �سيف 
اإجنازا  حقق  الذي  مدغ�سقر 
الأوىل،  للمرة  بتاأّهله  تاريخياً 
وتون�س  م�رص  منتخبا  و�سِمن 
منت�رصين  بعد خروجهما  تاأهلهما 
ملناف�سات  الرابعة  اجلولة  من 
للت�سفيات  العا�رصة  املجموعة 
فوزه  حقق  اأن  وبعد  القارية، 
الثالث توالياً بقيادة مدربه اجلديد 
على  اأغريي  خافيري  املك�سيكي 
ح�ساب م�سيفه منتخب �سوازيالند 
امل�رصي  املنتخب  انتظر   ،0-2
لكي  التون�سي  نظريه  من  خدمة 
النهائيات  اإىل  بطاقته  ي�سمن 
تعادل  اأو  فوز  حال  يف  الأخري  مع 
خارج  النيجر  مع  قرطاج«  »ن�سور 

اإذ  اأراد،  ما  له  فكان  ملعبهم، 
النيجر  على  تون�س  منتخب  تغلب 
 12 الكاملة  بالعالمة  وخرج   1-2
�سدارة  يف  مباريات،   4 من  نقطة 
عن  نقاط   3 بفارق  املجموعة 
اأمامه  خ�رصوا  الذين  »الفراعنة« 
ويدين  الأوىل،  اجلولة  يف   1-0
اىل  بفوزه  امل�رصي  املنتخب 
اأحمد حجازي الذي �سجل الهدف 
الأول ومروان حم�سن اأ�ساف الثاين 
جنم  عنها  غاب  التي  املباراة  من 
�سالح  حممد  الإجنليزي  ليفربول 
ب�سبب اإ�سابة تعر�س لها يف اجلولة 
ويف  �سوازيالند.  �سد  ال�سابقة 
التون�سي  املنتخب  يدين  نيامي، 
قواعده  خارج  الغايل  بفوزه 
التي  النيجر  على  الفوز  وجتديده 
ال�سابقة  اجلولة  يف  عليها  تغلب 
الذي  ال�سواط  فرا�س  اإىل   ،0-1
بالده  مع  التهديفي  �سجله  افتتح 

ثنائية  م�سجال  طريقة،  باأف�سل 
الأر�س  اأ�سحاب  يقلّ�س  اأن  قبل 
الفارق، وتقام اجلولة اخلام�سة يف 
16 نوفمرب حيث يتعنّي على م�رص 
بفارق  تون�س  �سيفتها  على  الفوز 
عن  لإزاحتها  هدفني  من  اأكرث 
الأخرية  اجلولة  بانتظار  ال�سدارة، 
يحل  مار�س حيث   22 املقررة يف 
النيجر،  على  �سيوفاً  »الفراعنة« 
�سد  قرطاج«  »ن�سور  يلعب  فيما 

�سوزيالند بني جماهريهم
تاريخياً  اإجنازاً  وحققت مدغ�سقر 
تاريخها  يف  الأوىل  للمرة  بتاأهلها 
بفوزها يف املجموعة الأوىل على 
رافعة   ،0-1 الإ�ستوائية  غينيا 
نقاط يف املركز   10 اإىل  ر�سيدها 
الثاين بفارق الأهداف تعادل ذهاباً 
التي  املت�سدرة  ال�سنغال  عن   2-2
بفوزها   15 للمرة  تاأهلها  �سمنت 
ال�سودان  م�سيفتها  على  القاتل 

بهدف ل�سيدي �سار يف الدقيقة 86. 
املنتخب  فّرط  ميت�ساميويل،  ويف 
اأكرث  �سيقّربه  كان  بفوز  املغربي 
هدفاً  بتلقيه  وذلك  التاأهل،  من 
قاتاًل �سد جزر القمر التي انتزعت 
التعادل 2-2 يف املجموعة الثانية، 
ما  املغربي  املنتخب  وتذّوق 
فوزاً  انتزع  عندما  م�سيفه  اختربه 
قاتاًل على الأخري ال�سبت املن�رصم  
طريقه  يف  كان  اإذ  جزاء  ركلة  من 
حّول  بعدما   1-2 اللقاء  حل�سم 
تاأّخره اإىل تقدم 2-1، لكن األفاردو 
الدقيقة  يف  لبالده  التعادل  خطف 
فريق  حارماً  اللقاء،  من  الأخرية 
رينار  هريفيه  الفرن�سي  املدرب 
من نقطتني كان �سيرتبع بف�سلهما 
بفارق  املجموعة  �سدارة  على 
التي عادت  الكامريون  اأمام  نقطة 
بدورها بتعادل �سلبي من مالوي.

وكاالت    



داير: علينا موا�سلة اللعب باأ�سلوبنا القتايل
ق�ل اإيريك داير العب الو�سط اإن منتخب اإجنلرتا يجب اأن يوا�سل اللعب ب�أ�سلوب 
ثمين�ً  قت�يل كم� يفعل حتت قي�دة املدرب غ�ريث �س�وثغيت بعدم� حقق انت�س�راً 
على اإ�سب�ني� يف دوري االأمم االأوروبية، وتفوقت اإجنلرتا 3-2 على اإ�سب�ني� االثنني 
اأ�سبيلية بف�سل عر�ض رائع يف ال�سوط االأول وظهر داير ب�سكل جيد  املن�رصم يف 
و�سريجيو  بو�سكيت�ض  �سريجيو  مع  م�سرتكة  كرة  من  اأكرث  يف  بقوة  ح��رصاً  وك�ن 
رامو�ض. وتلقى داير بط�قة �سفراء ب�سبب تدخل عنيف �سد رامو�ض ق�ئد اإ�سب�ني� 
اإنه ك�ن من املهم عدم ال�سم�ح للمن�ف�ض  لكن العب و�سط توتنه�م هوت�سبري ق�ل 

ب�للعب ب�أ�سلوبه.  
كل  مهمة  ك�نت  املب�راة  بداأت  اأن  »مبجرد  بريط�نية:  اإعالم  لو�س�ئل  داير  وق�ل 
العب اأن يثبت نف�سه ويظهر بو�سوح م� ينوي فعله، يجب اأن نتحلى ب�جلدية ونكون 
فريق  وب�ت  ب�لرهبة«،  ن�سعر  يجعلن�  م�  يوجد  ال  اأنه  بو�سوح  ونظهر  م�ستعدين 
اأن  يعتقد  داير  لكن  الكرة  على  اال�ستحواذ  على  بقدرته  ب�سهرة  يحظى  �س�وثغيت 
القدرة على ح�سم ال�رصاع�ت البدنية من االأ�سي�ء املهمة جدا للنج�ح على املدى 
البعيد، واأ�س�ف داير: »يتعلق االأمر ب�لتحلي ب�لذك�ء يف االأوق�ت املن��سبة، اأعتقد 
اأنن� اأحبطن� اإ�سب�ني�، االأمر يتعلق ب�لن�سج ومعرفة متى نح�سل على اأخط�ء ومتى 

ال نت�رصع يف اللعب«.  

 ال�سامبا تطيح بالتانغو 
وتتوج بالدورة الرباعية

توج املنتخب الربازيلي بلقب بطولة الدورة الرب�عية اإثر فوزه على نظريه االأرجنتيني 
1-0 �سجله املدافع املخ�رصم جواو مرياندا يف الوقت ال�س�ئع على ملعب مدينة 
امللك عبد اهلل الري��سية يف جدة، وك�ن املنتخب الربازيلي ف�ز يف مب�راته االأوىل 
برب�عية  العراق  على  االأرجنتني  تغلبت  حني  يف  نظيفني،  بهدفني  ال�سعودية  على 
راأ�سهم  وعلى  بك�مل جنومه  املب�راة  الربازيلي  املنتخب  وخ��ض  �سيء،  ال  مق�بل 
العب ب�ري�ض �س�ن جريم�ن الفرن�سي نيم�ر و�س�نع األع�ب بر�سلونة االإ�سب�ين فيليبي 
االأرجنتني  �سيتي غ�بري�ل جيزو�ض، يف حني غ�ب عن  م�ن�س�سرت  كوتينيو ومه�جم 
جنمه� وق�ئده� ليونيل مي�سي املبتعد عن �سفوف منتخب بالده يف الوقت احل�يل.

وج�ء اإيق�ع ال�سوط االأول بطيئ�ً ومل ي�سكل الفريق�ن خطورة كبرية على املرميني 
مرياندا  �سدده�  بكرة  الربازيلي  املنتخب  ج�نب  من  االأخطر  الفر�سة  وك�نت 
ل�سب�ك  طريقه�  جتد  اأن  قبل  اأوت�مندي  نيكوال�ض  االأرجنتيني  املدافع  واأنقذه� 
احل�ر�ض �سريخيو رومريو، ورد اجل�نب االأرجنتيني بت�سديدة لب�ولو ديب�ال من ركلة 
حرة مب��رصة مرت اإىل ج�نب الق�ئم االأي�رص للح�ر�ض الي�سون بيكر، وك�د مه�جم اإنرت 
الربازيلي  الدف�ع  لكن  لالأرجنتني  الت�سجيل  يفتتح  اإيك�ردي  م�ورو  االإيط�يل  ميالن 
اأنقذ املوقف يف اللحظة االأخرية اتبعه� زميله لي�ندرو ب�ريدي�ض بت�سديدة قوية من 
نيم�ر  رفع  للربازيل عندم�  اأكيد  لهدف  االأرجنتني  وت�سدى ح�ر�ض  بعيدة،  م�س�فة 
الوقت  من  الث�لثة  الدقيقة  ويف  الط�ئر،  على  اأرتور  وت�بعه�  ركنية  ركلة  من  الكرة 
قريبة  م�س�فة  من  مرياندا  ليت�بعه�  ركنية  ركلة  من  الكرة  نيم�ر  رفع  ال�س�ئع  بدل 
براأ�سه داخل ال�سب�ك م�نح� الفوز للمنتخب بالده، والهدف هو االأول يدخل مرمى 
االأرجنتني منذ اأن ا�ستلم تدريبه� ليونيل �سك�لوين بعد اأن تغلب فريقه على غواتيم�ال 

30 وتع�دل مع كولومبي� �سلب�ً وتغلب على العراق 0-4.

ديباال ي�سبب القلق داخل جوفنتو�س 
العبه  اإ�س�بة  ب�سبب  االإيط�يل،  جوفنتو�ض  ن�دي  داخل  القلق  من  ح�لة  ت�سود 
»ال�سوبر  دورة  خت�م  يف  اأم�ض  اول  الربازيل  مب�راة  خالل  ديب�ال  ب�ولو  االأرجنتيني 
كال�سيكو« التي اأقيمت يف ال�سعودية، وذكر موقع »ك�لت�سيو مريك�تو«، اأن ب�ولو ديب�ال 
خرج يف الدقيقة 57 من املب�راة ب�سبب م�سكلة يف الركبة. واأ�س�ف املوقع اأن ديب�ال 
االإ�س�بة و�سط قلق من  اأجل حتديد حجم  لفحو�س�ت طبية دقيقة، من  �سيخ�سع 
وانت�رص  املقبلة،  الفرتة  �سعبة خالل  مواجه�ت  ي�ستعد خلو�ض  الذي  جوفنتو�ض، 
جوفنتو�ض،  وي�ستعد  نظيف،  بهدف  االأرجنتيني  نظريه  على  الربازيل،  منتخب 
ملواجهة جنوى ال�سبت املقبل يف اإط�ر الدوري االإيط�يل، قبل اأن يحل �سيًف� على 

م�ن�س�سرت يون�يتد الثالث�ء الق�دم يف اإط�ر دوري اأبط�ل اأوروب�. 

دوري الأمم الأوروبية

الديوك يغرقون املان�سافت ويقرتبون من ن�سف النهائي
عّمقت فرن�س� جراح �سيفته� اأمل�ني� 
وحولت تخلفه� اأم�مه� 0-1 اإىل فوز 
فرن�س�  ملعب  على  اأم�ض  اأول   1-2
وذلك يف اجلولة الث�لثة من من�ف�س�ت 
االأول  للم�ستوى  االأوىل  املجموعة 
وتدين  االأوروبية،  االأمم  دوري  من 
فرن�س� بفوزه� الث�ين واالبتع�د بف�رق 
4 نق�ط عن هولندا الث�نية التي اأذلت 
اىل  نظيفة،  بثالثية  ال�سبت  اأمل�ني� 
اأنطوان غريزم�ن الذي حول تخلف 
كرو�سمن  لتوين  بهدف  الع�مل  اأبط�ل 
يف  بهدفني  فوز  اإىل  جزاء  ركلة 
اأن هذه  املوؤكد  الث�ين، ومن  ال�سوط 
مدرب  على  االأمور  �ستعقد  الهزمية 
اأمل�ني� يواكيم لوف الذي بداأ مرحلة 
بن�ء املنتخب بعد خيبة التن�زل عن 
الدور  من  ب�خلروج  الع�ملي  اللقب 
�سيء  ب�سكل   ،201 ملوندي�ل  االأول 
على  »م�ن�س�فت«  ح�سل  اإذ  للغ�ية 
مب�ري�ت،  ثالث  من  واحدة  نقطة 

واحد  ع�م  يف  �س�د�سة  بهزمية  ومني 
للمرة االأوىل يف ت�ريخه، وقد يجد املنتخب االأمل�ين الذي تع�دل �سلب� ذه�ب� مع فرن�س� يف امل�ستوى الث�ين لهذه البطولة قبل 
مب�راته يف اجلولة االأخرية مع هولندا يف 19 نوفمرب املقبل، يف ح�ل فوز االأخرية على فرن�س� يف املب�راة املقررة بينهم� يف 

روتردام قبله� ب�أربعة اأي�م.
ودخل املنتخب�ن العمالق�ن اىل هذه املواجهة يف ظروف متن�ق�سة مت�م�، ففرن�س� منت�سية من فوزه� بلقب ك�أ�ض الع�مل للمرة 
الث�نية يف ت�ريخه� بعد فوزه� يف جويلية على كرواتي� 4-2 يف نه�ئي موندي�ل رو�سي�، فيم� جتر اأمل�ني� خلفه� ذيل خيبة التن�زل 
املوندي�ل  من  اخلروج  ورغم  اجلنوبية،  وكوري�  املك�سيك  اأم�م  بعد خ�س�رتني  االأول  الدور  من  وخروجه�  الع�ملي  اللقب  عن 
الرو�سي بعد ثالث مب�ري�ت فقط، اأبقى االحت�د االأمل�ين على خدم�ت لوف الذي ا�ستلم االإ�رصاف على »امل�ن�س�فت« مب��رصة 
بعد نه�ئي�ت موندي�ل اأمل�ني� ع�م 2006، وذلك اإمي�ن� منه بقدرته على قي�دة عملية بن�ء املنتخب، لكن املوؤ�رصات االأوىل لهذه 
العملية لي�ست م�سجعة، اإذ حقق رج�ل لوف فوزا يتيم� منذ النه�ئي�ت وك�ن ودي� ام�م البريو، فيم� اكتفوا ب�لتع�دل يف مب�راتهم 
اأ�سواأ  بتلقي  ال�سبت املن�رصم  الك�رثية  النتيجة  اأن حت�سل  اأم�م فرن�س�، قبل  اأر�سهم  االأوروبية على  االأوىل �سمن دوري االأمم 
اأم�م »الديوك«. ويف املق�بل الفرن�سي، تبدو االأمور  اأتبعوه� الثالث�ء بهزمية  هزمية على يد هولندا وج�ءت بثالثية نظيفة، 
اأنف�سهم يف  الع�ملي بقي�دة العبني مثل كيلي�ن مب�بي يجد رج�ل املدرب ديدييه دي�س�ن  التتويج  اأنه وبعد  اإذ  خمتلفة مت�م�، 
�سدارة املجموعة ب�سبع نق�ط وبف�رق 4 نق�ط اأم�م هولندا الث�نية التي خ�رصت اأم�م »الديوك« بنتيجة 1-2 يف اجلولة الث�نية.

حقق املنتخب االأوكراين فوزه الث�لث توالي�ً وج�ء على ح�س�ب 
الث�لثة  اأم�ض يف املرحلة  اأول  الت�سيك بهدف نظيف  منتخب 
من من�ف�س�ت املجموعة االأوىل ب�مل�ستوى الث�ين �سمن دوري 
االأوروبية، �سجل رو�سالن م�لينوف�سكي هدف املب�راة  االأمم 
نق�ط   9 اإىل  ر�سيده  اأوكراني�  رفعت   ،43 الدقيقة  الوحيد يف 
جمهورية  عن  نق�ط   6 بف�رق  االأوىل،  املجموعة  �سدارة  يف 

الت�سيك الث�نية و7 نق�ط عن �سلوف�كي� االأخرية.
ويف املجموعة الرابعة �سمن امل�ستوى الث�ين اأي�س�ً، ف�زت ويلز 
على جمهورية اأيرلندا بهدف نظيف �سجله ه�ري ويل�سون يف 

الث�لث،  امل�ستوى  �سمن  الث�لثة  املجموعة  ويف   ،58 الدقيقة 
التع�دل  وح�سم  نظيف،  بهدف  بلغ�ري�  على  الرنويج  ف�زت 
الرابع،  اأم� يف امل�ستوى  �سلوفيني� وقرب�ض،  االإيج�بي مب�راة 
االأوىل  املجموعة  على  ال�سيطرة  يف  جورجي�  ا�ستمرت  فقد 
اكت�سحت  فيم�  التفي�،  على  نظيفة  بثالثية  الكبري  بفوزه� 
ك�زاخ�ست�ن �سيفته� اأندورا برب�عية حل�س�ب املجموعة ذاته�.
اأي�س�ً، حققت  الرابع  الرابعة �سمن امل�ستوى  ويف املجموعة 
اأرميني� فوزاً ثمين�ً على مقدوني� برب�عية نظيفة، فيم� وا�سل 
منتخب جبل ط�رق عرو�سه اجليدة وحقق الفوز الث�ين على 

التوايل وج�ء على ح�س�ب لي�ستن�ست�ين 1-2.

اأوكرانيا توا�سل انت�ساراتها

لوف: مل ن�ستحق اخل�سارة
اأم�م هولندا بثالثية نظيفة لتظهر تق�رير تفيد بقرب اإق�لة لوف من من�سبه.ب�الإ�س�فة المتالكن� العبني �سب�ب لديهم املقوم�ت الالزمة للتوهج م�ستقبال«.وت�أتي هذه اخل�س�رة بعد اأي�م من ال�سقوط التزامهم ب�لتعليم�ت ب�سكل رائع طوال املب�راة، واأ�س�ف: »هن�ك اأ�سب�ب عديدة متنحني ال�سج�عة، اأوله� التزام الالعبني، ن�ستحق هذه اخل�س�رة، بعدم� كن� ب�لفعل على قدم امل�س�واة مع بطل الع�مل«، ورغم الهزمية اأثنى لوف على العبيه، موؤكدا بر�سيد 7 نق�ط، وحتدث لوف يف موؤمتر �سحفي عقب املب�راة، ق�ئال: »اأ�سعر بخيبة اأمل كبرية ب�سبب النتيجة، الأنن� مل الذهبي، بعد توقف ر�سيده عند نقطة واحدة تذيل به� ترتيب املجموعة االأوىل، بينم� عزز ديوك فرن�س� �سدارتهم م�س�ء اأول اأم�ض يف اجلولة الرابعة من دوري االأمم االأوروبية، وتبخرت اآم�ل املنتخب االأمل�ين يف العبور اإىل املربع عرب يواكيم لوف مدرب منتخب اأمل�ني� عن �سعوره بخيبة اأمل بعد الهزمية التي تعر�ض له� امل�ن�س�فت على يد فرن�س�  
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فر�ضت عليه غرامة مالية قدرها 140 دوالرا

اإ�سرائيل تعاقب كاتبا فل�سطينيا معتقال 
ب�سبب رواية حكاية �سّر الزيت«

فر�ضت اإدارة �ضجون االحتالل االإ�ضرائيلي �ضل�ضلة عقوبات على املعتقل 
وليد دقة اإثر ن�ضره رواية »حكاية �ضّر الزيت«، و�ضادرت كتاباته والكتب 

اخلا�ضة به، وفر�ضت عليه غرامة مالية قدرها 140 دوالرا.

وكاالت

و«حكاية �رس الزيت« رواية موجهة 
�صفحة   96 من  مكونة  للفتيان 
يف  تتجول  املتو�صط،  القطع  من 
والده  يزور  اأن  يريد  طفل  عقل 
ي�صتطيع  ال  لكنه  ال�صجن،  يف 
فيختبئ  االحتالل،  رف�ض  ب�صبب 
�صيتم  زيتون  �صجرة  داخل  الطفل 
حمامي  وقال  الداخل.  اإىل  نقلها 

عقب  �صيام  اأحمد  االأ�صري  نادي 
زيارته للمعتقل وليد دقة يف �صجن 
اإن  االأخ�رس،  اخلط  �صمال  جمدو 
م�صلحة ال�صجون حرمت املعتقل 
من الزيارة ملدة �صهرين. واأ�صاف 
�صلطات  اأن  بيان  يف  املحامي 
من  دقة  وليد  نقلت  االحتالل 
جمدو  معتقل  اإىل  جلبون  معتقل 
كتابه  ن�رس  اإذا  بالعزل  وهددته 

الثاين.

باقة  بلدة  من  دقة  وليد  وينحدر 
االأخ�رس،  اخلط  داخل  الغربية 
املوؤبد  بال�صجن  حمكوم  وهو 
جندي  وقتل  اختطاف  بتهمة 
باحث  وهو   ،1984 عام  اإ�رسائيلي 
وكاتب متكن خالل �صنوات �صجنه 
اجلامعية،  درا�صته  اإكمال  من 
املاج�صتري  �صهادة  على  وح�صل 
واأ�صدرت  ال�صيا�صية.  العلوم  يف 
موؤ�ص�صة »تامر« للتعليم املجتمعي 

ال�صهر املا�صي رواية »حكاية �رّس 
الزيت« لوليد دقة.

االإ�رسائيلية  ال�صجون  اإدارة  وكانت 
التحري  املا�صي  االأ�صبوع  قررت 
اإىل  الرواية  تهريب  كيفية  حول 
اخلارج، وكذلك معاقبة دقة ب�صبب 

ن�رسه لها.

االإ�رسائيلية  الثانية  القناة  ونقلت 
االأ�صري  -�صقيق  دقة  اأ�صد  عن 
ال�صجون  م�صلحة  اإن  قوله  وليد- 
هي التي �صمحت باإخراج ن�صو�ض 
رواية �صقيقه عرب اأحد املحامني، 

يف حني اأنكرت امل�صلحة ذلك.
دقة يف  وليد  على  ُحكم  اأن  و�صبق 

ماي املا�صي باإ�صافة عامني على 
حماولة  ق�صية  يف  ال�صابق،  حكمه 
با�صل  ال�صابق  الكني�صت  ع�صو 
اإىل  نقالة  هواتف  اإدخال  غطا�ض 
وُحكم  ال�صيا�صيني.  املعتقلني 
بال�صجن  الق�صية  على غطا�ض يف 

عامني. 

جائزة كتارا للرواية العربية تكرم املتوجني بدورتها الرابعة
وكاالت

للحي  العامة  املوؤ�ص�صة  اأعلنت 
الثقايف كتارا بالعا�صمة القطرية 
الفائزين بجوائزها  الدوحة عن 
الدورة  يف  العربية  للرواية 
مدى  على  �صهدت  التي  الرابعة 
حتتفي  اأن�صطة  عدة  يومني 
بال�رسد من اأبرزها افتتاح مكتبة 

اخلا�صة  كتارا 

بالرواية العربية ومعر�ض خا�ض 
الراحل  الفل�صطيني  بالكاتب 

غ�صان كنفاين )1972-1936(
الروايات  فئة  باجلائزة يف  وفاز 
املن�صورة اإبراهيم اأحمد )م�رس( 
اأن�صودة   - »باري  روايته  عن 
�َصودان«، وثورة اإبراهيم حوامدة 
)فل�صطني( عن روايتها »جنة مل 
اأحمد  وعمر  تفاحتها«،  ت�صقط 
روايته  عن  )ال�صودان(  الفحل 
�صليحة«،  »اأنفا�ض 
حممد  وقا�صم 
فيق  تو
ردن(  )االأ

عن 

ال�صغري«،  الطائر  »نزف  رواية 
ال�صمد  عبد  ح�صني  وجناة 
ماء  »ال  روايتها  عن  )�صوريا( 

يرويها«.
األف   60 جائزة  كل  قيمة  وتبلغ 
اإىل  ترجمتها  اإىل  اإ�صافة  دوالر، 

اللغتني الفرن�صية واالإجنليزية.
الروايات  فئة  يف  اجلائزة  ونال 
غازي  ثائرة  املن�صورة  غري 
عن  )االأردن(  ح�صني  قا�صم 
فل�صطني،   - »هاجر  روايتها 
حممد  وح�صن  وبعد«،  الكويت، 
روايته  عن  )�صوريا(  بعيتي 
ابراهيم  وزكريا  موؤقتة«،  »وجوه 
روايته  عن  )م�رس(  اجلواد  عبد 
الكرمي  وعبد  تائه«،  »�صهيل 
عن  )العراق(  العبيدي  �صنان 
االأمريكية- »اللحية  روايته 
وهيا  بغداد«،  �صقوط  معزوفة 
عن  )االأردن(  اإبراهيم  �صالح 
للغروب«.  اآخر  لون   « روايتها 
األف   30 جائزة  كل  قيمة  وتبلغ 
دوالر، حيث �صتطبع وترتجم اإىل 

اللغتني الفرن�صية واالإجنليزية.
التي  الدرا�صات  فئة  عن  وفاز 
 5 الروائي  والنقد  بالبحث  تعنى 
وهابي  الرحيم  عبد  هم  نقاد؛ 
)املغرب( عن درا�صته »اال�صتعارة 
االأن�صاق  يف  مقاربة  الرواية  يف 

اأحالم  )روايات  والوظائف.. 
وحممد  منوذجا(«،  م�صتغامني 
)تون�ض(  كحالوي  ال�صادق  بن 
عن درا�صته » الرواية والتاريخ.. 
�صعرية التخييل وكتابة الذاكرة«، 
حممد  ح�صني  حممود  وحممد 
»النزعة  درا�صته  عن  )م�رس( 
الرتكيب  وتفاعلية  املاأ�صاوية 
يف  نقدية  مقاربة  ال�رسدي.. 

الرواية العربية املعا�رسة«.
كما فاز باجلائزة نف�صها حممد 
درا�صته  عن  )املغرب(  م�صبال 
نحو  والبالغة..  »الرواية 
للرواية  مو�صعة  بالغية  مقاربة 
ملرابط  متايل  وولد  العربية«، 
عن  )موريتانيا(  حممدو  اأحمد 
والتاريخ..  الرواية   « درا�صته 
ابنو  ولد  ملو�صى  الفِجار«  »حج 
للتنا�ض«.  مقاربة  اأمنوذجا/ 
األف   15 جائزة  كل  قيمة  وتبلغ 
دوالر اأمريكي، كما تتوىل اجلائزة 

طبعها ون�رسها وت�صويقها.
ويف روايات الفتيان فاز كل من: 
ح�صن �صربي اأبو ال�صعن )م�رس( 
عن روايته »ال تن�صوا روزاليند«، 
)االأردن(  �صعالن  كامل  و�صناء 
دمية«،  »اأ�صدقاء  روايتها  عن 
من  �صيف  اأبو  طالل  وعاطف 
من  »قارب  روايته  عن  فل�صطني 

دعدو�ض  حممد  وماريا  يافا«، 
»كوكب  روايتها  عن  )�صوريا( 
ر�صا  بنت  ووئام  الالمعقول«، 
روايتها«  عن  )تون�ض(  غدا�ض 
كل  قيمة  وتبلغ  �صم�صة«.  ق�صة 
حيث  دوالر،  اآالف   10 جائزة 
اللغتني  اإىل  وترتجم  �صتطبع 

الفرن�صية واالإجنليزية.

مبادرات جديدة

جلائزة  الرابعة  الدورة  و�صهدت 
عدة  العربية  للرواية  كتارا 
»م�صوار  مبادرة  بينها  مبادرات، 
ورواية«، وهو عبارة عن تطبيق 
على الهواتف الذكية واحلوا�صيب 
اللوحية يربط الرواية بالريا�صة 
للرواياِت  اال�صتماَع  يتيح  حيث 
بجائزة  الفائزة  املن�صورة  غري 
اأثناء  العربية  للرواية  كتارا 

ممار�صة ريا�صة امل�صي.
افتتاح  الدروة  هذه  يف  مت  كما 
العربية  بالرواية  خا�صة  مكتبة 
تعد االأوىل من نوعها يف الوطن 
بالروايات  تعنى  التي  العربي 
اآالف   10 حوايل  وت�صم  العربية 
عنوان بني رواية ودرا�صة نقدية. 
اأدب  روح  اجلائزة  وا�صتعادت 

معر�ض  خالل  من  املقاومة 
وهو  كنفاين«،  غ�صان  »دقات 
والن�ض  بال�صورة  تر�صد  فعالية 
املحطات البارزة يف حياة موؤلف 
»رجال يف ال�صم�ض« الذي ج�صد 
اأوجه ال�صمود يف  باإبداعه كافة 

وجه االحتالل االإ�رسائيلي.
والتحليل  للنقد  وكانت 
من  املهرجان  يف  م�صاحتهما 
خاللها  بحث  ندوتني  خالل 
خمتلف  من  وكتاب  اأكادمييون 
العالقات  العربي  العامل  اأنحاء 
واأ�صئلة  وامل�رسح  الرواية  بني 
امل�صهد  يف  الن�صائية  الكتابة 

الثقايف العربي.
قال  اخلتام،  بحفل  كلمة  ويف 
خالد  لكتارا  العام  املدير 
ال  املوؤ�ص�صة  اإن  ال�صليطي 
وتعدد  املبادرات  بتنوع  ت�صعى 
تراكم  لتحقيق  االإ�صدارات 
ت�صعى  واإمنا  فح�صب،  كمي 
نوعية  مبدخالت  ذلك  لتعزيز 
بهدف  الروائي  لالإبداع  وكيفية 
العربي،  ال�رسدي  الوعي  تطوير 
وت�صكيل اأمناط التفكري النقدي، 
االأدبي  اجلن�ض  بهذا  لالرتقاء 
وتر�صيخ ريادته عربيا، واإ�صعاعه 
ج�صور  عرب  عامليا،  وانت�صاره 

الرتجمة اإىل لغات اأجنبية حية.
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ق�س�ص زو�سينكو تر�سد معاناة ال�سعب الرو�سي يف العهد ال�سوفييتي
اإبداعات  �صل�صلة  عن  �صدرت 
الوطني  للمجل�ض  التابعة  عاملية، 
يف  واالآداب،  والفنون  للثقافة 
للكاتب  خمتارة  ق�ص�ض  الكويت، 
الرو�صي ميخائيل زو�صينكو، ترجمة 
اأ�رسف  ومراجعة  نبيل،  يو�صف 
ال�صباغ. ق�ص�ض زو�صينكو الق�صرية 
�صورة  تعطي  املختارة،  والطويلة 
فى  الرو�صي  املجتمع  عن  �صاملة 
عن  يتحدث  حيث  الفرتة،  تلك 
احلمامات  وعن  امل�صرتكة  ال�صقق 
وو�صائل  ال�صوارع  وعن  العامة 
والفقر  الكهرباء  وعن  املوا�صالت 

واجلرائم واأزمة  22  جوان 1958. 
وهو من عائلة فنية، وبعد اأن اأنهى 
بكلية  التحق  الثانوية  املدر�صة 
مل  لكنه  بطر�صبورغ،  يف  احلقوق 
يكمل الدار�صة بها بعد اأن ق�صى فيها 
اإىل  للذهاب  وتطّوع  �صنوات،  ب�صع 
اجلي�ض  يف  �صارك  وهناك  اجلبهة، 
القدمي اأوالً،وو�صل فى اخلدمة اإىل 
رتبة �صابط اأركان، وقد ح�صل على 
بعد  ا�صتمر  ثّم  االأو�صمة،  من  عدد 
االأحمر.  اجلي�ض  باخلدمة يف  ذلك 
يف  زو�صينكو  ميخائيل  انتخب 
ال�صوفييت،  للكتاب  االأول  املوؤمتر 

فى  ع�صواً   ،1934 عام  عقد  الذى 
ال�صوفييت،  الكتاب  احتاد  اإدارة 
»زو�صينكو«  ن�رس   1935 عام  ويف 
بعنوان  هجائية  ق�ص�ض  جمموعة 
النقد  واعترب  ال�صماوي«.  »الكتاب 
اأّن  الر�صمي  ال�صوفييتي  االأدبي 
الكتاب  هذا  قد خرج يف  زو�صينكو 
االإيجابي،  والهجاء  الهزل  اأطر  من 
االأمر الذي جعل ال�صلطات تفر�ض 
االحتاد  يف  كتبه  ن�رس  على  احلظر 
�صتالني  موت  وبعد  ال�صوفييتي. 
ع�صوية  زو�صينكو  ميخائيل  ا�صتعاد 
من  حرم  ولكنه  الكتاب،  احتاد 

التقاعد بعد بلوغه  تقا�صي معا�ض 
�صن التقاعد، ومتّكن عام 1957 من 
اإ�صدار خمتارات من ق�ص�صه، لكن 
وق�صى  �رسيعاً،  تدهورت  �صحته 
منزله  يف  حياته  �صنوات  اآخر 
�صي�صرتوريت�صك،  مبدينة  ال�صيفي 
نف�صية  اأزمة  يواجه  كان  حيث 
�صعبة. تويف زو�صينكو فى 22 مايو 
بال�صكتة  اإ�صابته  نتيجة   1958 عام 
بلدة  مقربة  يف  ودفن  القلبية، 
�صي�صرتوريت�صك يف �صواحي مدينة 

لينينغراد.
 وكاالت

ترجمة: جالل فاروق ال�ضريف

 �سدور »مرا�سالت غوركي 
وت�سيخوف« عن دار الرافدين

�صدر حديثاً عن دار الرافدين للطباعة 
كتاب  بريوت  يف  والتوزيع  والن�رس 
من  وت�صيخوف«  غوركي  »مرا�صالت 

ترجمة: جالل فاروق ال�رسيف.
»تك�صف  الكتاب:  عن  نبذة  يف  وجاء   
متعددة  م�صتويات  الكتاب  هذا  ر�صائل 
كبريان  اأديبان  يلخ�صها  املعرفة  من 
االأدب  يف  فارقتني  عالمتني  يعدان 
العاملي. وتكمن قيمتها يف اأنها مل تكتب 

حمتواها  �صاأن  من  يعظم  ما  لتن�رس، 
والفذلكة  الت�صنع  عن  بعيدة  لكونها 
االإن�صاين  الدفق  حرارة  من  وقريبة 
وبنحو  هنا  نطلع  وال�صادق.  العفوي 
االإن�صان،  جتربة  خال�صة  على  فريد 
و�صاأمه،  ون�صاله  واأحالمه،  وخوفه 
و�صكواه وتوثبه، م�صبوبة يف اإطار اأدبي 

تتداخل يف االأمكنة واالأزمنة.
 وكاالت
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الروائي اجلزائري �صمري ق�صيمي يوؤكد:

ال�ساحة الثقافية غري م�ستعدة 
لأي نوع من ال�سراحة 

عرب الروائي اجلزائري �صمري ق�صيمي عن موقفه مما يحدث من حرب يف ال�صاحة 
الثقافية يف اجلزائر يف الآونة الأخرية، م�صريا اأن ال�صاحة الثقافية حاليا غري 

م�صتعدة لأي نوع من ال�صراحة وال�صفافية وغري م�صتعدة اأي�صا لحت�صان مثقفني 
نزهاء ول حتى العتقاد بوجودهم اأو تخيل امكانية وجودهم.

 حكيم مالك
 

 منذ ظهوري كاأديب 
اخرتت اأن اأكون بعيدا 
عن املوؤ�ص�صة الثقافية 

الر�صمية
 

ويف ذ�ت �ل�صياق �أكد   �صاحب 
خريف  يف  »حب  رو�ية 
على  له  من�صور  مائل«، يف 
�صفحته �لر�صمية بالفاي�صبوك  
�أنه  خالله  من  �أكد  و�لذي 
يف  �أخرى  نظر  ز�وية  ميلك 
تقوم  �لثقايف  �لر�هن  ق�صية 
على م�صاألتني يف غاية �لأهمية 
يف  و�ملتمثلة  له  بالن�صبة 
�لن�صال �لثقايف مبا يعنيه ذلك 
و�لثانية  ونز�هة  �أخالق  من 
�ل�صاأن  �ملتحدث يف  �أن ميلك 
للو�قع  �صاملة  نظرة  �لثقايف 
من  ذلك  يعنيه  مبا  �لثقايف، 
على  �لقدرة  �متالك  �رضورة 
قال   حيث  �لبد�ئل ،   طرح 
من  منعته  نظره  �أن ز�وية 
يف  ن�رضت  بيانات  �لتوقيع 
�لنت، فمنذ ظهوره يف �ل�صاحة 
 مكانا  لنف�صه  �ختار  �لأدبية 
�ملوؤ�ص�صة  عن  جد�  بعيد� 
 « قائال  �لر�صمية،  �لثقافية 
�أن توفدين  �أقبل متاما  فاأنا ل 
ككاتب  با�صمها  �لثقافة  وز�رة 

ثقايف،  ن�صاط  �أي  يف  �أمثلها 
باملعار�ض  �لأمر  تعلق  �صو�ء 
يحدث  ما  غر�ر  على  �لدولية 
�صيفة  �جلز�ئر  تكون  عندما 
�رضف، �أو ما تعلق باأي �صفرية 
�لثقافية  كالأ�صابيع  ثقافية 
�صخ�صي  خيار  غريها  �إنه  �أو 
بي  ي�رض  �أنه  �أعرف  ما  بقدر 
�لإعالمي،  �لظهور  حيث  من 
بقدر ما يجعلني يف مناأى عن 
كل �تهام �أو م�صاءلة �أو حتى رد 

لأي جميل«.
 

 اأنا موؤمن بالن�صال الثقايف 
النزيه البعيد عن 
امل�صلحة ال�صخ�صية

  
�آ�صيا  جائزة  عرب �صاحب  كما 
جبار للرو�ية يف طبعتها �لثانية 
باجلز�ئر، عن �إميانه بالن�صال 
�أن  �إميان ب�رضورة  �لثقايف هو 
يكون �ملنا�صل على قدر كبري 
�لتي  و�لأخالق  �لنز�هة  من 
يقدم  ت�رضيح  �أي  من  جتعل 
عليه ل يفهم يف غري معناه �أو 
�أي�صا  منه  يرجى  ول  �صياقه، 
�صخ�صية  م�صلحة  حتقيق 
مهما بلغت ومهما كانت تافهة، 
و�أنا  لأنني  �أي�صا،  �أوقع  مل 
و�أقر�أ  �حلر�ك،  هذ�  ��صاهد 
ت�رضيحات �لبع�ض وقفت عند 

�إنني �أمام  حقيقة مل تعجبني: 
�صتم،  �صب،  ل�صانية:  معركة 
�تهامات.، قذ�رة وتر��صق ننت، 
 يف  �خلطري   بالقول  م�صري� 
ي�رضح  من  بع�ض   �أن  ذلك 
يف  حلبه  على  �صاهد�  كنت 
هناك  �لثقافة،  بقرة  ما  فرتة 
��صتفاد من م�صاريع  �أي�صا من 
�أنا  مباليني �لدينار�ت، مببالغ 
�أخطئ  قد  �لريا�صيات  خريج 
يحدث،  ذلك  عدها  كل  يف 
من غري �أن �أقف عند ت�رضيح 
و�حد يقدم �لبد�ئل �لتي يجب 
�أن ميلكها كل من يريد قلب �أي 
و�قع ثقايف كان �أو �صيا�صي.«

 
 م�صكلتي لي�صت لها 

عالقة باأي وزير للثقافة 
يف �جلز�ئر بل بال�صيا�صة 

�لثقافية
 

م�صكلته  �أن  ق�صيمي    و�أو�صح 
بوزير  لها  عالقة  ل  �صخ�صيا 
ميهوبي  �لدين  عز  �لثقافة 
باأي  �أو  تومي  بخليدة  �أو 
�جلز�ئر،  يف  للثقافة  وزير 
�لتي  �لثقافية  بال�صيا�صة  بل 
و�تفقنا  و�صعها  �أح�صنا  لو 
�أي  يكون  لن  بخ�صو�صها، 
منفذ  جمرد  �إل  قادم  وزير 
متلك  ل  دولة  يف  �إننا  لها. 

ول  روؤيا  ول  ثقافية،  �صيا�صة 
للثقافة،  و��صحا  تعريفا  حتى 
ماء  حتفظ  ثقافية  جملة  ول 

�لوجه.
 

  »على النخبة الحتاد 
لإيجاد اأر�صية ثقافية 

لينطلقوا منها«
 

وت�صاءل ق�صيمي  ...كيف ميكن 
جند  �أن   2018 عام  يف  ونحن 
من �ملقبول كلما مر�ض فنان 
�أو كاتب �أو طرد من م�صكنه �أن 
ن�صتجدي وزير ثقافة لإنقاذه. 
�أن  �لثقافة  لوز�رة  ميكن  كيف 
للفعل  ومنتجا  وز�رة  تكون 
�لوقت،  نف�ض  يف  �لثقايف 
�لو�قع،  بهذ�  �صعد�ء  ونحن 
نرفعه  ل  �صوتنا  نرفع  وحني 
وما  دعمها  على  للح�صول  �إل 
عن  ن�صتقل  متى  �إلينا؟  تلقيه 
متى  �لر�صمية؟  �ملوؤ�ص�صات 
�ل�صامية؟  �لرعاية  من  نتحرر 
و�قعنا؟  نحن  نفر�ض  متى 
ل  حقيقة  نخبة  ن�صبح  متى 
بل  �ل�صلطة  عطف  ننتظر 
فيه؟  نرغب  ما  عليها  نفر�ض 
�صاغطة،  قوة  ن�صبح  متى 
موؤ�ص�صة  لأي  مو�زية  قوة 
هذه  ؟...  �لثقافة  وز�رة  حتى 
�لروح �لتكالية جتعلني �أ�صائل 

�لثقايف  �حلقل  يف  �مل�صتغلني 
�أن يتحدو� ل لإ�صقاط ميهوبي 
لإيجاد  بل  بعده،  وزير  �أي  �أو 

�أر�صية ثقافية ننطلق منها.
 

هناك جهل حقيقي لدى 
للكتاب واملوؤلفني بقانون 
املوؤلف وبجدوى »اأوندا«

 
�لرو�ئي  �صلط  �لأخري  ويف 
�صمري  ق�صيمي  �ل�صوء  بالقول 
حقيقي  جهل   هناك  �أن 
و�ملوؤلفني  للكتاب  بالن�صبة 
وبجدوى  �ملوؤلف  بقانون 
حلقوق  �لوطني  �لديو�ن 
 ، �ملجاورة  و�حلقوق  �ملوؤلف 
و�لذي باملنا�صبة مل يعد ميثل 
لالأغلبية �صيئا، ولبع�ض مدعي 
�إل  و�لأدب  �لثقافة  و�صما�رضة 
�إىل  �صفرياتهم  ميول  �صندوقا 
وم�صاريف  بالتذ�كر  �خلارج 

�لرحل.

 الروائي �صمري ق�صيمي يف 
�صطور ....

 
مع �لعلم �أن �صمري ق�صيمي من 
باجلز�ئر   1974 عام  مو�ليد 
�لعا�صمة حا�صل على بكالوريا 
حمامًيا،  عمل   ، �حلقوق  يف 
عمل  كما  ثقافًيا،  وحمرًر� 

�حلكومية  �مل�صالح  يف  كاتبًا 
يف  لغوي  كم�صحح  عمل  و 
�لذي  �لأمر  وهو  �ل�صحافة، 
بالو�صط  �لحتكاك  له  �أتاح 
رو�يته  و�صلت  �لثقايف. 
“�حلامل” �إىل �لقائمة �لطويلة 
دورة  يف  ز�يد  �ل�صيخ  جلائزة 
جملة  �ختارت  ولقد   2013
بانيبال �لإجنليزية ف�صول من 
رو�يته »يف ع�صق �مر�أة عاقر« 
)2011( لتن�رضها مرتجمة �إىل 
رو�يته  تعد  �لإجنليزية.  �للغة 
�لثانية “يوم ر�ئع للموت” �أول 
من  تتمكن  جز�ئرية  رو�ية 
بلوغ �لقائمة �لطويلة للجائزة 
يف  �لعربية  للرو�ية  �لعاملية 
2009  وجند يف ر�صيده �لعديد 
يف  و�ملتمثلة  �لرو�يات   من 
  ،   2009 للموت«،  ر�ئع  »يوم 
»ت�رضيح    ،2010 »هالبيل«، 
ع�صق  »يف   ،  2010 ب�صياع«، 
 ،2011 عاقر«،  �مر�أة 
يف  »حب    ،2012 »�حلامل«، 
»كتاب   ،2014 مائل«،  خريف 
حاز  ولقد   2016 �صاء«،  �ملا 
على جائزة ها�صمي �صعيد�ين 
رو�ية  �أول  �أف�صل  عن  للرو�ية 
»ت�رضيح  رو�ية  عن  جز�ئرية 
جبار  �آ�صيا  وجائزة  ب�صياع« 
�لثانية  طبعتها  يف  للرو�ية 

باجلز�ئر .

يو�صف �صقرة رئي�س احتاد الكتاب اجلزائريني من اجللفة :

على الكتاب نبذ الأحقاد والنطالق نحو فعل ثقايف جامع
 الو�صط / املكتب ا
جلهوي باجللفة

يف �إطار �نطالق ن�صاطاته �لثقافية 
للمو�صم �حلايل قام �حتاد �لكتاب 
�جلز�ئريني بتنظيم ندوة ثقافية 
خم�ص�صة ملبدعي ولية �جللفة 
�صقرة  يو�صف  �ل�صاعر  باإ�رض�ف 
رئي�ض �حتاد �لكتاب �جلز�ئريني 
،�لندوة تعترب �أول خرجة للمكتب 
�لقا�ض  برئا�صة  �جلديد  �لولئي 
م�صعود غر�ب ، ونظمت باملركز 

�لثقايف �لإ�صالمي .
و�لتي  �لفتتاحية  كلمته  ويف 
تعترب �أول زيارة له للجلفة ، �أكد 
�صقرة  يو�صف  �لحتاد  رئي�ض 
ثقافية  موؤ�ص�صة  �لحتاد   « باأن 
�صيقا  ف�صاء  �أو  بيتا  ولي�صت 

�لت�صيري  وتتمتع بال�صتقاللية يف 
و�لتنظيم ول ميكن �أن تخرج عن 
�جلز�ئرية  للدولة  �لعام  �لإطار 
و�آر�ئه  وحريته  خ�صو�صيته  وله 
باأنه«  م�صيفا   « عنها  يعرب  �لتي 
متثل  �لتي  �لوحيدة  �لهيئة 
�لدولية  �ملنظمات  يف  �جلز�ئر 
و�لقارية وتو�جدها يف �حتاد�ت 
ومكاتب تنفيذية عربية و�فريقية 
وع�صو  و�أمريكية  و�آ�صيوية 
�لكتاب  �حتاد  �إطار  يف  مالحظ 
 « �لعربية  �جلامعة  يف  �لعرب 
و�ملبدعني  للكتاب  دعوته  ويف 
�لحتاد   « �أن  �صقرة  يو�صف  قال 
�لتعاون  يد  وميد  �لأبو�ب  يفتح 
لتدعيم  كانت  مهما  جمعية  لكل 
�أي  يف  و�مل�صاركة  ن�صاطها 
�حلقد  ثقافة  عن  بعيد�  ن�صاط 

لكل  �لأبو�ب  وفتح  و�لكر�هية 
مهما  �أحد  �إق�صاء  دون  �لكتاب 
 « كتاباته  ولون  �أفكاره  كانت 
�أخالق  من  لي�صت   « �نه  م�صيفا 
فل�صفته  من  ول  �لكتاب  �حتاد 
�لوقوف �صد �أي جمعية �أو كيان 
 « �لثقافية  بال�صاحة  متو�جد 
ر�فعا �صعار » �لإبد�ع بيننا وهذ� 
منهجنا وما نريده ونبتغيه » ويف 
تو�صيح حول ما يقال عن عالقة 
�ملوؤ�ص�صات  ببع�ض  �لحتاد 
و�لوزير  �لثقافة  وز�رة  وخا�صة 
�أحد�  نقاطع  ل  نحن   « قال 
�حرت�م  و�لو�جب  نعاديه  ل  و 
 « �حد  �صد  لي�ض  و�نه  موقفنا 
ويف �لت�رضيح �صديد �للهجة رد� 
على �ملناوئني �أو�صح ر�أي �حتاد 
�لكتاب » �رض�حة ل نقبل �أبد� من 

ول  لعرقلتنا  �أمامنا حجر�  ي�صع 
ونوقفه  لالحتاد  ي�صئ  من  نقبل 
 « �أح�صن  هي  باللتي  حده  عند 
كما �أ�صاف بنربة �صديدة » منلك 
ند�فع  يجعلنا  ما  �لأ�صاليب  من 
بها عن �لحتاد �لذي د�فع بدوره 
عن �جلز�ئر يف �ملحافل �لدولية 
» ويف ر�صالته للكتاب �أكد رئي�ض 
�لحتاد باأنه من » و�جبنا تقدمي 
 « مبدع  لكل  و�لت�صجيع  �لدعم 
بروح  للتحلي   « �جلميع  د�عيا 
�ملنافرة  عن  بعيد�  �لت�صامح 
�لكتاب  بني  �ملحبة  زرع  مع 
و�ن  لالحتاد  �ملنتمني  وخا�صة 
يتحدون  بناته  هم  �لحتاد  �أبناء 
�لأفكار  ونختلف يف  �لن�صاط  يف 
وهو لي�رض �صيئا بقدر مايخدم 
و�لتعبري  �لفكر  حرية  �لنهاية  يف 

» ويف نهاية مد�خلته رفع �صوته 
دخل  من   « بقوله  مب�رض�  عاليا 
من  �آمن  فهو  �لكتاب  �حتاد  د�ر 
�ختالفنا  رغم  و�حد  وطن  �جل 
ي�صلح  د�صتور  طرح  �جل  من 

لت�صيري �لفعل �لثقايف »
للمبدعني  �ملجال  فتح  مبا�رضة 
تد�ول  حيث  �صعرية  بقر�ء�ت 
خلن�ض  �ل�صاعر  �ملن�صة  على 
بابي   ( ق�صيدة  �لرحمن يف  عبد 
�لر�صول  مدح  يف   ) و�مي  �نت 
تاله  ثم   . و�صلم  عليه  �هلل  �صلى 
رقاب  جمال  �لدكتور  �ل�صاعر 
 ) �ملقامات  �أفعى   ( ق�صيدة  يف 
�ل�صاعر  ثم  فال�صاعر�صبع حممد 
ق�صيتان  �لذي  ملبارك  در�ح  بن 
من �ل�صعر �حلر ) نهاية �لوهم ( 
�إليك .مت تاله كل  �نظر  �رين  و) 

من �ل�صعر�ء �جمد مكاوي وعزوز 
عقيل .لتختم �ملنا�صبة �ل�صعرية 
 ) مالكالم   ( ق�صيدة  بقر�ءة 
رئي�ض  �صقرة  يو�صف  لل�صاعر 
�لحتاد من ديو�نه ) �ليو�صفيات 
وهو  �حلكمة  د�ر  عن  �ل�صادر   )

جمموعة �صعرية متنوعة.
�صقرة  يو�صف  �ل�صاعر  �أن  يذكر 
رئي�ض �حتاد �لكتاب �جلز�ئريني 
على  �جللفة  من  ��رضف  قد 
�لولئي لالحتاد  جتديد �ملكتب 
وذلك بتزكية �ملثقفني و�ملبدعني 
للقا�ض م�صعود غر�ب على ر�أ�ض 
من  �لعديد  بح�صور  �لحتاد 
على  �ملعروفة  و�لوجوه  �لأ�صماء 
يتقدمهم ع�صو  �لثقافية  �ل�صاحة 
عزوز  �ل�صاعر  �لوطني  �ملكتب 

عقيل .
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 ما عالقة »�صوبر بكترييا«

 اخلطرة بال�صباحة؟
»�سوبر  جديدة  بكتريية  اأنواعا  الربيطانيون  العلماء  حدد 
بكترييا« ال ت�ستجيب للعالج بامل�سادات احليوية، وحددوا اأي�سا 
الفائقة«،  »البكترييا  اأ�سبحت  اخلطرية.  االأنواع  هذه  م�سادر 
اأكرث من امل�سادات  اأو  اأي امليكروبات املقاومة لعمل واحد 
هذه  بني  ومن  لالأطباء.  تعقيدا  االأكرث  امل�سكلة  احليوية، 
البكترييا م�سببات الأمرا�ض نادرة من االلتهابات اخلطرية، مثل 
 »Staphilococcus aureus« املكورات العنقودية الذهبية
اإذ   .»Klebsiella pneumoniae« الرئوية  املكورات  اأو 
احليوية  للم�سادات  املقاوم  البكترييا  من  النوع  هذا  ي�سكل 
خطرا حقيقيا يهدد حياة النا�ض، ويرجع بالطب اإىل »الع�سور 
املظلمة« ح�سب قول العلماء. ويقول الباحث ويليام غيز من 
الفائقة موجودة  البكترييا  اإن »هذه  الربيطانية  اإكزتر  جامعة 
االآخرين  النا�ض  عن  تزيد  بن�سبة  االأمواج  راكبي  اأمعاء  يف 
بثالث مرات، لذلك يتوجب على الريا�سيني الذين ميار�سون 
هذا النوع من الريا�سة االنتباه اأكرث اإىل �سحتهم. كما ننا�سد 
ال�سلطات املحلية يف تلك االأماكن التي يكرث فيها هذا النوع 
العامة  ال�سحة  حلماية  الالزمة  التدابري  اأخذ  الريا�سة  من 
اأن  على  الباحثون  ويوؤكد  البكتريية«.  االأنواع  هذه  خطر  من 
امل�ست�سفيات  هي  امليكروبات  لهذه  الرئي�سة  احلا�سنات 
لت�رسيع  احليوية  امل�سادات  ت�ستخدم  التي  املا�سية  ومزارع 
منو �سالالت البقر واحليوانات االأخرى. كما يوجد خطر كبري 
للعدوى  املحتملة  للناقالت  العايل  للرتكيز  امل�ست�سفيات  يف 
واجلراثيم نف�سها ب�سبب تاأقلمها مع امل�سادات احليوية، التي 
ك�سف  فقد  مقاومة.  اأكرث  وجتعلها  البكترييا  بنية  على  توؤثر 
البكترييا، من خالل درا�سة  اآخرا لهذه  غيز وزمالوؤه م�سدرا 
امل�سابح  مرتادي  لدى  واالأمعاء  للمعدة  البكتريي  املحيط 
وال�سواطئ وغريها من االأماكن التي توجد فيها كميات كبرية 
اخلطرية  لل�سالالت  حمتملة  ناقالت  تعد  التي  املياه،  من 
تقتل �سحاياها يف غ�سون �ساعات  بكترييا  من امليكروبات. 
�ساعات  غ�سون  يف  �سحاياها  تقتل  اليابانبكترييا  يف  تنت�رس 
تنت�رس يف اليابان حيث جمع العلماء 300 عينة من امليكروبات 
لدى جمموعتني من ع�ساق الريا�سات املائية املختلفة، فتبني 
البكترييا  هذه  يحملون  االأمواج  ركوب  ريا�سة  اأ�سحاب  اأن 
االأ�سخا�ض  بقية  اأ�سعاف من  اإىل ثالثة  بن�سبة ت�سل  اخلطرة 
فراكبوا  اأخرى.  مائية  ريا�سات  ميار�سون  الذين  التجربة  يف 
اأكرب  بن�سبة  ال�ساحلية  البحر  مياه  من  كمية  يبتلعون  االأمواج 
مرات،   10 بـ  وال�سباحني  العاديني  الغوا�سني  من  غريهم  من 
وهذه املياه تكون خملوطة مبياه ال�رسف ال�سحي التي حتتوي 
على بكترييا وم�سادات حيوية منت يف امل�ست�سفيات ومزارع 
املوا�سي. ويو�سي االأطباء وفقا لهذه البيانات العلمية اأن تاأخذ 
هذا  االأخرى،  الطبية  واملنظمات  العاملية  ال�سحة  منظمة 
ال�ستخدام  ا�سرتاتيجيات  لو�سع  اجلد  حممل  على  املو�سوع 
امل�سادات احليوية ولر�سم خطط يف مكافحة هذه البكترييا 

الفائقة.

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

اأن  قويا  التي تخلق حقال مغناطي�سيا  الت�سوير املقطعي  الأجهزة  ميكن 
االأ�سنان،  يف  الف�سية  الزئبقية  للح�سوات  ال�سامة  املكونات  اأحد  حترر 
باحثون من  اأجراها  درا�سة  نتائج  Radiology موؤخرا،  ون�رست جملة 
كميات  حترر  الف�سية  احل�سوات  باأن  تفيد  الرتكية،  كرييكايل  جامعة 
بالرنني  املقطعي  الت�سوير  لعملية  تعر�سها  عقب  الزئبق،  من  كبرية 
من  اجلديدة  االأجيال  على  خا�ض  ب�سكل  ذلك  وينطبق  املغناطي�سي. 
اأجهزة الت�سوير املقطعي بالرنني املغناطي�سي، القادرة على خلق جمال 
اأن يحرر املعدن ال�سام، ما  مغناطي�سي قوي، تبلغ قوته 7 ت�سال، ميكنه 
قد ي�سبب ت�سمما خطريا، وتو�سل الباحثون االأتراك اإىل هذه النتائج بعد 
اأ�سنان وح�سوات زئبقية  �سل�سلة جتارب على ت�ساميم لتجويف الفم فيه 
تبلغ  اأجهزة  الت�ساميم  هذه  اختربت يف  ا�سطناعي، حيث  ولعاب  ف�سية 

قوتها 1.5 و7 ت�سال.

طريقة جديدة للتعايف بعد ال�صكتة الدماغية
جامعة  من  علماء  تو�سل 
 »Anglia Ruskin«
طريقة  الكت�ساف  الربيطانية 
مل�ساعدة  وب�سيطة  فعالة 
بعد  التعايف  على  املر�سى 

ال�سكتة الدماغية.
قال  ال�سحافة  مع  مقابلة  ويف 
مطولة  درا�سات  »بعد  العلماء: 
املر�سى  اآالف  على  اأجريناها 
اأعرا�ض  من  يعانون  الذين 
الدماغية،  ال�سكتة  بعد  ما 
باأن  تفيد  نتائج  اإىل  تو�سلنا 
االإيقاعية  االآالت  على  العزف 
ال�سنوج  اأو  الطبول  كقرع 
االأ�سخا�ض  هوؤالء  ي�ساعد 
التي  االآثار  من  التعايف  على 
كال�سلل  اجللطات،  تلك  ترتكها 
بطء  اأو  اجلزئي،  اأو  الن�سفي 
االأطراف،  بع�ض  يف  احلركة 

العزف  من  جل�ستني  اأن  وتبني 
كبري  ب�سكل  يقلالن  اأ�سبوعيا 
عن  الناجمة  اال�سطرابات  من 
�سوء تدفق الدم يف بع�ض اأجزاء 

اجل�سم عند هوؤالء املر�سى«.
»نعتقد  قائلني:  واأ�سافوا 
الناجمة  االأ�سوات  اأن  اأي�سا 
ت�ساعد  االآالت  تلك  عن 
على  الدماغية  ال�سكتة  مر�سى 
واملهارات  تركيزهم  ا�ستعادة 
باأعمالهم  للقيام  املطلوبة 
كاحلركة  الب�سيطة  اليومية 
املالب�ض  وارتداء  وامل�سي 
وتوؤثر  ذلك.  اإىل  وما  باأنف�سهم 
الناجمة  االأ�سوات  اهتزازات 
على  االإيقاعية  االآالت  عن 
عن  امل�سوؤولة  الدماغ  اأجزاء 
على  وت�ساعدها  احلركة، 
اإر�سال االإ�سارات اإىل االأطراف 

املت�رسرة نتيجة اجللطات«.
ال�سكتة  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر 
الدماغية اأو ما تعرف باجللطة 
نق�ض  عبارة  هي  الدماغية، 
اأحد  اإىل  وتغذيته  الدم  تدّفق 
يوؤدي  والذي  الدماغ  اأجزاء 
تلك  يف  اخلاليا  موت  اإىل 

تت�سبب  ما  وغالبا  املنطقة، 
اأو  الن�سفي  كال�سلل  باأعرا�ض 
نوعني:  اإىل  وتق�سم  اجلزئي، 
االإقفارية،  الدماغية  ال�سكتة 
الدم،  ب�سبب نق�ض تدفق  وهي 
النزفية،  الدماغية  وال�سكتة 

وتنجم عن النزيف الدماغي.

القاتل ال�صامت

 يتناول اأغلبية النا�ض كميات كبرية من ال�سوديوم الذي ي�سكل املكون الرئي�سي للملح. يحدث 

ذلك عن االأطعمة امل�سّنعة مثل البيتزا والربغر وال�سجق والبطاط�ض ال�سيب�سي واملعجنات 

اجلاهزة. وي�سبب ال�سوديوم الزائد ارتفاع �سغط الدم الذي ي�سّمى »القاتل ال�سامت« الأنه 

يهدد �سحة القلب. وينبغي اأال تزيد كمية ال�سوديوم التي تتناولها يومياً عن 2.3 غرام، ويف 

حال وجود زيادة خلطر االإ�سابة باأمرا�ض القلب وال�سكتة يجب اأال تزيد الكمية على 1.5 

غرام فقط. لذلك اإذا ا�سطرتك الظروف ل�رساء معلبات اأو اأطعمة جاهزة ابحث عن عبارة 

»قليل ال�سوديوم« على العبوة قبل ال�رساء. وت�سّنف كثري من املواد احلافظة امل�ستخدمة يف 

االأطعمة امل�سّنعة باعتبارها مواد م�رسطنة، وتعترب م�سوؤولة عن انخفا�ض ذكاء االأطفال. 

يف  ي�ستخدم  الأنه  املقلية،  الدجاج  وقطع  الربغر  مثل  ال�رسيعة  الوجبات  من  احذر  كذلك 

م�سببات  من  تعترب  �سارة  كيميائية  مواد  القلي  بعد  الذهبي  �سكلها  اإعطاءها  ويف  حفظها 
ال�رسطان

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

ما اأعرا�ض االن�صداد الرئوي املزمن؟

نيو  جامعة  من  باحثون  جنح 
ميك�سيكو يف تطبيق طريقة جديدة 
اأقطاب  بوا�سطة  الدماغ  لتحفيز 
النوم،  اأثناء  ب�سيطة  كهربائية 
واأظهرت نتائج التجربة حت�سن اأداء 
وتخطو  التايل،  اليوم  يف  الذاكرة 
وا�سعة  االأبحاث خطوة  هذه  نتائج 
باجتاه التو�سل اإىل عالج يقلل من 
تدهور القدرات املعرفية والذاكرة 
االأمرا�ض  بع�ض  ي�ساحب  الذي 
الرّعا�ض  ال�سلل  مثل  الع�سبية 

)باركن�سون(.
من  الدماغ  حتفيز  ويعترب 
موائد  على  ال�ساخنة  املو�سوعات 
االأع�ساب  علم  جمال  يف  البحث 
ومتتاز  االأخرية.  ال�سنوات  خالل 
الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على 

النوم الذي يعترب مرحلة تقوم فيها 
وجتديد  بتنظيم  الذاكرة  خاليا 

نف�سها.
نيورو�ساين�ض،  دورية  وبح�سب 
التجربة  يف  امل�ساركون  اأم�سى 
وخ�سعوا  للنوم،  خمترب  يف  ليلتهم 
التحفيز  لطريقة  الليل  خالل 
ت�سّمى  والتي  اجلديدة  الكهربي 
التحفيز بالتناوب عرب دائرة مغلقة 
القدرات  حت�سن  النتائج  واأظهرت 
يف  الذاكرة  ومهارات  املعرفية 
اليوم التايل مبا�رسة، ويعني ذلك اأن 
طريقة  النوم  اأثناء  الذاكرة  حتفيز 
هذه  تطوير  باالإمكان  واأنه  فّعالة، 
االإن�سان  ذاكرة  حلماية  الطريقة 
تتطّور  التي  الع�سبية  امل�ساكل  من 

مع العمر.

يعترب مر�ض االن�سداد الرئوي ال�سبب الرابع 
للوفيات يف العامل، ومن املتوقع اأن ي�سبح 

ال�سبب الثالث بحلول العام 2030 وفق منظمة 
ال�سحة العاملية. يُعد التعّر�ض لدخان التبغ 
)من خالل تعاطي التبغ اأو التعّر�ض لدخان  

مر�ض الرئة االن�سدادي املزمن، فما اأعرا�سه 
وكيف ميكن منع تفاقمه؟ 

يعّد االن�سداد الرئوي املزمن مر�ساً رئوياً 
ي�سبب ان�سداداً يف تدفق الهواء من الرئتني. 

ومن اأبرز اأ�سبابه التدخني والتعر�ض للغازات 
اأخرى خمتلفة.

ماذا عن اأعرا�سه؟ 

االأعرا�ض االأكرث �سيوعاً ت�سمل:
* �سيق التنف�ض

* ال�سعال
* اإفراز البلغم

* التهابات اجلهاز التنف�سي املتكررة.
* التعب واالرهاق

لكن كيف ميكن منع تفاقمه؟ 

ن�سائح كثرية وار�سادات ممكن ان ت�ساعد 
املري�ض على عدم تفاقم اعرا�ض مر�سه، 

واأهمها: - االإقالع عن التدخني
- زيادة الن�ساط البدين - التلقيح �سد 

الفريو�سات وااللتهاب الرئوي
- االلتزام باالأدوية

- النوم ب�سكل كاٍف * االإكثار من �رسب املاء
* زيارة االأطباء ب�سورة دورية
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�حلب يف �هلل  يف �أحاديثه �سلى �هلل عليه و�سلم
) اأوثق عرى االإميان : املواالة يف اهلل واملعاداة يف اهلل , واحلب يف اهلل 

والبغ�ض يف اهلل عز وجل (  ) �صحيح اجلامع 2539(
واملراد باحلب يف اهلل اأي الأجله وب�صببه , ال لغر�ض اآخر كميل اأو 

اإح�صان , ففي مبعنى الالم املعرب به يف رواية اأخرى . لكن ]يف[ 
هنا اأبلغ , اأي احلب يف جهته ووجهه كقوله تعاىل } والذين جاهدوا 
فينا لنهدينهم �صبلنا { العنكبوت69 اأي يف حقنا ومن اأجلنا ولوجهنا 

خال�صاً  * ) ثالث من كن فيه وجد حالوة االإميان : اأن يكون اهلل 
ور�صوله اأحب اإليه مما �صواهما , واأن يحب املرء ال يحبه اإال هلل , واأن 

يكره اأن يعود يف الكفر كما يكره اأن يلقى يف النار (  رواه البخاري 
6941

قال القا�صي : املحبة ميل النف�ض اإىل ال�صيء لكمال فيه , والعبد اإذا 
علم اأن الكمال احلقيقي لي�ض اإال هلل واأن كل ما يراه كماالً يف نف�صه 

اأو غريه فهو من اهلل واإىل اهلل وباهلل مل يكن حبه اإال هلل ويف اهلل , وذلك 
يقت�صي اإرادة طاعته , فلذا ف�رست املحبة باإرادة الطاعة وا�صتلزمت 

اإتباع ر�صوله �صلى اهلل عليه و�صلم 
* ) �صبعة يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل اإال ظله ...... ورجالن حتابا 

يف اهلل اجتمعا عليه وتفرقا عليه ....... (  رواه البخاري1423 وم�صلم 
وما دين االإ�صالم اإال احلب يف اهلل والبغ�ض يف اهلل , الأن القلب ال بد له 

من التعلق مبحبوب , ومن مل يكن اهللهّ وحده له حمبوبه ومعبوده فال 
بد اأن يتعبد قلبه لغريه , وذلك هو ال�رسك املبني , فمن ثم كان احلب 
يف اهللهّ هو الدين , اأال ترى اأن امراأة العزيز ملا كانت م�رسكة كان منها 

ما كان مع كونها ذات زوج , ويو�صف ملا اأخل�ض احلب يف اهللهّ وهللهّ 
جنا من ذلك مع كونه �صاباً عزباً مملوكاً قال اهللهّ تعاىل } قل اإن كنتم 

حتبون اهللهّ فاتبعوين يحببكم اهللهّ { اآل عمران 31

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�صي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذهّ

يف النَهّف�ض ويف نتيَجِتها واالأ�رسار 
امُلرتِتهّبة عليها, ومهما كان, فاإنَهّها 

تَ�صرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبهّه, ويَتَهِّفُق الُعلماءُ على ت�صنيِف 

غاِئِر,  نوِب يف �صنفنِي؛ ذنوُب ال�صَهّ الذهّ
والكبائر, ويف اأ�صمائها دالالٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى, فالَكبائُر جمُع الكبرية, 

نوب, ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذهّ
تعظيٌم الأمِرها وتنبيٌه ِلَطِرها وما 

يرَتتَهُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها, وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َصِيهّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفهّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿, فدَلهّ ِذكُرها على 

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�صنيِف الُذهّ َحهّ �صِ
غاِئر, وُكلُهّها يف مقاِم اهللِ كبرية, اإالَهّ  و�صَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�صِهّ ها يتَهّ�صِ اأَنهّ بَع�صَ
حر,  هو اأكرَبُ منُه, فالَقتُل اأكرَبُ من ال�ِصهّ

ُك اأكرُب من القتل, ويف قوِل  وال�رِسهّ
الُعلماء اأن ال كبريَة مع اال�صِتغفاِر وال 
�صغريَة مع االإ�رسار, واأمثُل االأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَهّها ما يرَتتَهُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف االآخرِة اأو  حُدهّ يف الُدهّ

غ�صٌب اأو تهديٌد اأو لَعن, ومع اخِتالِف 
العلماِء والِفرِق يف مفهوِم الَكبائر, 
يبقى هذا القوُل اأمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�صالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه, وال�صِتهاِرِه عنَد ال�َصهّ

�سرح لكلمة �لقيوم :
 القيوم اأي قائم على كل نف�س 

بعلمه و تدبريه وتربيته و 
الأخذ بيده ، قيوم �صيغة مبالغة 
�صديد العناية مبخلوقاته ، قائم 
على كل نف�س مبا ك�صبت ، اأنت 
مراقب ، قال تعاىل: ﴿ اإَِنّ َرَبَّك 

اِد ﴿ ]�صورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�صَ

كارثة �لتبول يف �مل�سجد
الورى  خري  اأمام  وقعت  كارثة  واإليك 
حممد بن عبد اهلل , بال االأعرابى يف 
, كارثة , تخيلتها  , نعم بال  امل�صجد 
ولكن   , تخيلها  عليهّ  و�صعب  حقيقة 
حد  فاق  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  تراه 
التخيل يف رد فعله , عن اأن�ض بن مالك 
ر�صي اهلل عنه قال : جاء اأعرابي فبال 
يف طائفة امل�صجد , فزجره النا�ض , 
 , و�صلم  عليه  اهلل  �صلى  النبي  فنهاهم 
اهلل  �صلى  النبي  اأَمَر  بوله  ق�صى  فلما 
فاأُْهِريق  ماء  من  بذنوب  و�صلم  عليه 

عليه .
لقد تاوز النبى �صلى اهلل عليه و�صلم 
اأزمة كادت اأن تراق فيه دماء , ولكنه 
اأمر  الرجل  �صلى اهلل عليه و�صلم علم 

دينه بكل رفق ولني ..
لقد   «  : املبدعني  اأحد  يكتب  وهنا 
احلاجز  وال�صــالم  ال�صالة  عليه  اأبعد 
ال�صبابي عن عني املخطئ : املخطئ 
اأحياناً ال ي�صعر اأنه خمطئ , واإذا كان 
بهذه احلالة وتلك ال�صفة فمن ال�صعب 
اأن توجه له لوماً مبا�رساً وعتاباً قا�صياً 

اأن  البد  اإذن  م�صيب.  اأنه  يرى  وهو   ,
ي�صعر اأنه خمطئ اأوالً حتى يبحث هو 
عن ال�صواب؛ لذا البد اأن نزيل الغ�صاوة 
عن عينه ليب�رس الطاأ,وعندما نعرف 
كيف يفكر االآخرون , ومن اأي قاعدة 
ينطلقون , فنحن بذلك قد عرثنا على 
نف�صك  ت�صع  اأن  حاول  احلل.  ن�صف 
وجهة  من  وفـكــــر   , املخطئ  مو�صع 
نظره هو , وفكر يف اليارات املمكنة 
ما  له  فاخرت   , يتقبلها  اأن  التي ميكن 

ينا�صبه » .. 

�جتماع �لأ�سماء �حل�سنى يف لفظ �جلاللة :
 

 اأيها االأخوة , »اهلل« َمن ؟ قال بع�ض العلماء : َعلٌَم على الذات , وقال بع�صهم : علَم على واجب الوجود 
, كلمة علم اأي ا�صم , و عندنا يف اللغة ا�صم العلم , علَم على واجب الوجود , اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�صتحيل وجود , م�صتحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل , ي�صتحيل اأن يكون االبن اأكرب من 
اأبيه , هذه اأ�صياء م�صتحيلة , اأما االأ�صياء املمكنة ما �صوى اهلل فممكن , ممكن اأن يكون وممكن اأالَهّ يكون , 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو , اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل , فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود , واهلل �صاحب االأ�صماء احل�صنى كلها , ُجمعت االأ�صماء احل�صنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل , اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيهّ , اإذا قلت : يا اهلل االأ�صماء احل�صنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة , الذي هو علم على الذات , اأو علم على واجب الوجود , هل �صمعتم يف االأر�ض كلها اأن جهة 
ت�صتطيع اأن ت�صمي نف�صها » اهلل« ؟ م�صتحيل , طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم , اأما الكفار 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا, اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �صينتقم منهم , الأن كفرهم لي�ض اأ�صياًل 
, الكفر و االإحلاد �صطحي , هم يف اأعماق اأنف�صهم ي�صهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإِاَلهّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�صورة االأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِصِهْم﴿ ]�صورة  ِ َرِبهّنَا َما ُكنَهّا ُم�رْسِ َواهلَلهّ

االأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
الم-  الة وال�صهّ ه اإىل �صوؤال امُل�رسكني للنبيهّ الكرمي -عليه ال�صهّ ون: اإنهّ �صبب نزول �صورة االإخال�ض, َمرُدهّ  قال امُلف�رِسهّ

ف لهم اهللَ �صبحانه وتعاىل, فاأنزل اهلل �صبحانه وتعاىل �صورة االإخال�ض, واأجابهم النَهّبيهّ الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�صِ
الم- عن �صوؤالهم حول �صفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �صورة االإخال�ض, حيث َروى اأُبُيهّ بن كعب  الة وال�صهّ -عليه ال�صهّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلهّ ُ علَيِه و�صلَهَّم: ان�ِصب لَنا ربَهَّك, فاأَنزَل اهلَلهّ ِ �صلَهّى اهلَلهّ ر�صي اهلل عنه: )اأَنهّ امل�رِسكنَي قالوا لر�صوِل اهلَلهّ
َمُد: الَهِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ الأنَهُّه لي�َض �صيءٌ يولَُد اإاَلهّ �صيَموُت, وال �صيء ميوُت اإاَلهّ �صيوَرُث, واإَنهّ  َمُد(, وال�صَهّ ُ ال�صَهّ اأََحٌد*اهلَلهّ

َ ال ميوُت وال يوَرُث, َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �صبيٌه وال ِعدٌل, ولي�َض كمثِلِه �صيءٌ(. وجاء يف �صبب  اهلَلهّ
الم- اأن يَ�صف لهم ربَهّه, فاأنزل اهلل  الة وال�صهّ نزول �صورة االإخال�ض كذلك اأنهّ اليهود والنهّ�صارى �صاألوا النبيهّ -عليه ال�صهّ

تعاىل �صورة االإخال�ض. , فُرِوي عن ابن عبا�ض ر�صي اهلل عنه: )اأَنهّ اليهوَد اأتوا النبَيهّ �صلَهّى اهللُ عليِْه و�صلَهَّم, فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(, فقال: هذه �صفُة ربهّي عَزهّ وجَلهّ : )ُقْل ُهَو اهلَلهّ ْف لنا ربَهّك الذي تعبُد, فاأنزل اهللُ عَزهّ وجَلهّ �صِ
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 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر
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موقع االأنرتنت

 اال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار با�شتور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�شحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
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موقع فرن�شي يك�شف تفا�شيل حماولة �شعد ملجرد االنتحار  

بارت«  »ميديا  قال موقع    
ملجرد  �شعد  الفرن�شياإن 
اعرتف يف ت�رشيح الإحدى 
باأنه  املغربية  املجالت 
اأثناء  االنتحار  يف  فكر 
لورا  ق�شيتي  يف  اعتقاله 

بريول و »زد«.
اأن  الفرن�شي  املوقع  وذكر 
هو  اجلمهور  يعرفه  ال  ما 
بالفعل  حاول  ملجرد  اأن 
طويلة  فرتة  قبل  االنتحار 
االغت�شاب  حاالت  من 
حاليا  بها  املتهم  والعنف 

يف فرن�شا.
باأنه  بارت«  »ميديا  واأفاد 
من  املعلومة  تلك  ا�شتقى 
�شعد  �شديقات  اإحدى 
كل  تعرف  التي  ملجرد 

بحياة  اخلا�شة  التفا�شيل 
الفنان املغربي، م�شرية اإىل 
يف  اإما  �شتنتهي  حياته  اأن 
ونقل  االنتحار  اأو  ال�شجن 
املوقع عن �شديقة ملجرد 
قولها اإن �شعد ال زال يحمل 
يف  االنتحار  حماولة  اآثار 
وبعد  الي�رشى  يده  مع�شم 
بتهمة  فرن�شا،  يف  حب�شه 
املغني  يعي�ش  اغت�شاب، 
املغربي �شعد ملجرد اأياما 
�شعبة خلف الق�شبان وعرب 
باأن  خماوف  من  اأقاربه 
حلياته،  حدا  �شعد  ي�شع 
�رشبة  اأنها  اإىل  م�شريين 
املغني  اأن  خا�شة  قا�شية 
كان قد بداأ للتو يف اخلروج 

من و�شع �شعب. 

اأمل حجازي تتحدث بو�شوح عن مر�شها 
وعالقته بقرار ارتدائها احلجاب

�شخرية جيم كاري تطال »جي�س الف�شاء« االأمريكي

ت�شليم جائزة »حممد ديب« االأدبية ال�شاد�شة لثالثة فائزين
&quot;حممد  جائزة  ت�شليم 
ديب&quot; االأدبية ال�شاد�شة لثالثة 
بالعربية  مكتوبة  روايات  يف  فائزين 
واالأمازيغية والفرن�شية  تلم�شان -  مت 
م�شاء يوم اخلمي�ش منح جائزة »حممد 
خالل  وذلك  ال�شاد�شة  االأدبية  ديب« 
حفل تكرميي للفائزين الثالثة باللغات 
اأقيم  والفرن�شية  واالأمازيغية  العربية  
دايل«  الكرمي  »عبد  الثقافة  بق�رش 
لتلم�شان. وقد مت تتويج روايات »مول 
الإ�شماعيل  العربية  باللغة  احلرية« 
يف  م�شعودان  ل�شامي  و«انزا«  يربير 
ملحمد  و«الهزمية«  االأمازيغية  اللغة 
الفرن�شية.  للغة   بالن�شبة  �شعدون 
االأدبية  االأعمال  هذه  اختيار  مت  وقد 
الثالثة من �شمن قائمة م�شغرة لت�شعة 
املنظمة  امل�شابقة  هذه  م�شاركني يف 
»الدار  الوالئية  اجلمعية  طرف  من 
الفائزون مببلغ  الكبرية« حيث  حظي 
الديوان  بدفعه  يتكفل  دج  1مليون 
واحلقوق  املوؤلف  حلقوق  الوطني 
املجاورة مثلما اأ�شار اإليه املنظمون.  
من  االأعمال  هذه  انتقاء  خالل  ومت 
طرف جلنة مكونة من 22 ع�شوا من 

كتاب ونقاد واأ�شاتذة جامعيني.  وذكر 
يف  ميلود  حكيم  الثقافة  وزارة  ممثل 
تر�شيم   اأنه مت  باملنا�شبة  األقاها  كلمة 
الن�شاطات  �شمن  ديب  حممد  جائزة 
التي ترعاها الوزارة و �شارت ترتافق 
مع جوائز اأخرى  كجائزتي اأ�شيا جبار 
اجلوائز  من  غريها  و  وطار  والطاهر 
التي ت�شجع املبدعني والروائيني على 
واأردف  االإبداع.   جمال  يف  التناف�ش 
قائال اأنه من ال�رشوري جعل �شنة 2020 
ديب   حممد  ميالد  ملئوية  امل�شادفة 
لالحتفاء باأعماله و طبعها و تخ�شي�ش 
درا�شات الأدبه و اأعماله كونه واحد من 
ف�شحوا  الذين  اجلزائريني  الكتاب  
و  الفرن�شية  اال�شتعمارية  املمار�شات 
الطم�ش  من  الوطنية  الذاكرة   اأنقذوا 
و الت�شويه.  اإقراأ اأي�شا: الكاتبة عائ�شة 
االأدبية«  »اإ�شكال  بجائزة  تتوج  ق�شول 
هذه  ت�شليم  حفل  وت�شمن   2018
اجلائزة تكرمي كل امل�شاركني يف هذه 
رمزية  بجوائز  امل�شابقة   من  الطبعة 
بعنوان  م�رشحي  عر�ش  تقدمي  و 
اإخراج  من  )العمارة(  »الباطيمة« 
امل�رشح  بور�شة  املنخرط  ال�شباب  

تدور  التي  و  الكبرية«  »الدار  جلمعية 
تطراأ  التي  الفروقات  حول  وقائعها 
و  داخل  االأ�شخا�ش  عي�ش  منط  على 
خارج منازلهم.  وقد برمج املنظمون 
التظاهرة  هذه  من  يوم  ثاين  خالل 
حت�شرييا  لقاء   اجلمعة  غدا  الثقافية 
وعر�شا  ديب  املئوية ملحمد  للذكرى 
مل�رشوع »البيت الكبري لل�شورة« وحفال  
مو�شيقيا اأندل�شيا حول مو�شوع »تراث 
اإدري�ش  تن�شيط  من  ا�شتمرارية«   ،
ح�شة  لنهائي  املتاأهل   زهماين، 
ليلى  و  املو�شيقية  و�شباب«  »اأحلان 

غربيت،   بن  توفيق  وال�شيخ  بور�شايل 
ح�شبما اأفادت به لواأج رئي�شة اجلمعية 
مت  باأنه  وذكرت  �شباح.   من�شور  بن 
ا�شم  حتمل  التي  االأدبية  اجلائزة  اإن�شاء 
-1920( ديب  حممد  اجلزائري  الكاتب 

2003( بهدف مكافئة الكتاب اجلزائريني 
الثالث  اللغات   يف  املبدعني  ال�شباب 
م�شرية  والفرن�شية  واالأمازيغية  العربية 
منذ  حت�شي  الكبرية  الدار  جمعية  اأن 
منخرط   250 حوايل   2001 يف  تاأ�شي�شها 
عرب ور�شاتها اخلا�شة بامل�رشح و الر�شم 

و ال�شورة   والكتابة.  

كاري  جيم  االأمريكي  املمثل  اعترب 
دونالد  االأمريكي  الرئي�ش  خطط 
م�شلحة  ف�شاء«  »قوة  الإن�شاء  ترامب 
اأمرا جديرا بال�شخرية، ويعمل حاليا 
على ت�شويرها يف فيلم كرتون خا�ش 

به.
الذي  الفيلم،  حوار  يف  كاري  وكتب 
الرو�شي  والرئي�ش  ترامب  يظهر 
فالدميري بوتني وهما يرتديان بذلتي 
باآخر  رئا�شتك  علقت  »هل  ف�شاء، 
الف�شائية!  القوة  اإذن  ا�شتدع  ق�شة؟ 
من  واأكرث  الغباء  اإىل  ت�شل  حتى 

على  مرتني  كاري  ح�شل  ذلك!« 
عمله  على  »غلوب«  الذهبية  اجلائزة 
»ترومان �شو«، ويقوم منذ عدة اأ�شهر 
االإنرتنت  �شبكة  على  ر�شومه  بن�رش 
الرئي�ش  منتظمة،  ب�شورة  منتقدا، 
االإدارة  كانت  واإدارته  ترامب  دونالد 
قوة  �شتعد  اأنها  اأعلنت  االأمريكية 
خا�شة للدفاع يف الف�شاء بحلول عام 
من  يطلب  اأن  ترامب  ويعتزم   .2020
لعام  الدفاع  ميزانية  يف  الكونغر�ش، 
مبدئيا  دوالر  مليارات  ثمانية   ،2020

لتمويل هذا اجلي�ش.

خرجت الفنانة اأمل حجازي 
عن �شمتها وك�شفت حقيقة 
مر�شها  عن  تردد  ما 
اخلطري، الذي جعلها تتخذ 
احلجاب  بارتداء  قراراً 
عقب ال�شفاء منه، وذلك من 
على  ن�رشتها  تغريدة  خالل 

ح�شابها على تويرت.
يف  حجازي  اأمل  وقالت 
تغريدة عرب تويرت: »حجابي 
اأبدا  مر�ش  ب�شبب  لي�ش 
التزامي هو هدية ثمينة من 
بكامل  وكنت  وجل  عز  اهلل 
وعقلي  و�شحتي  اإرادتي 

احلمدهلل«.
اأمل حجازي قائلة:  وتابعت 
امتنى  الثمينة  الهدية  »هذه 
�شخ�ش  كل  يتلقاها  ان 
اأجد  مل  الين  بحاجتها 
ال�شعادة احلقيقية اال بقرب 

اهلل«.
وجاءت كلمات اأمل حجازي 
اإنها  اأ�شيع  ما  على  رداً 
احلجاب،  قرار  اتخذت 
بتجربة  مرورها  عقب 

اأدت  ال�رشطان،  مع  مريرة 
اإىل ت�شاقط �شعرها بالكامل 
امل�شتعار،  ال�شعر  وارتدائها 
لتتخذ عهداً على نف�شها مع 
اهلل عند �شفائها �شوف تعتزل 
احلجاب  وترتدي  الغناء 
واأرادت  بالفعل  وهذا ما مت 
على  توؤكد  اأن  حجازي  اأمل 
جاء  للحجاب  ارتدائها  اأن 
ولي�ش  منها،  تامة  بقناعة 
وعكة  باأي  عالقة  له  االأمر 
وجاء  بها  اأملت  �شحية 
بعد  حجازي  اأمل  تعليق 
موجة من اعرتافات النجوم 
مر�شية  بتجارب  مبرورهم 
راأ�شهم  على  كانت  �شعبة، 
�شدمت  التي  اإلي�شا  الفنانة 
اإنها  اأعلنت  عندما  اجلميع 
الثدي  �رشطان  من  تعافت 
كما اأ�شيع اأن الفنانة مرييام 
مر�ش  من  تعاين  فار�ش 
خطري، ولكنها نفت اإ�شابتها 
اأن  اإىل  م�شرية  بال�رشطان 
لي�ش  ولكنه  دقيق  مر�شها 

املر�ش اخلبيث.
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مقود! دون  �سيارة  تطلق  موتورز  جرنال 

موتورز  �رشكة جرنال  ا�ضتعر�ضت 
�ضيارتها  م�رشوع  ال�ضهرية 
القيادة  ذاتية   "Cruise AV"
نقلة  حتدث  اأن  املتوقع  من  التي 
نوعية يف عامل �ضيارات امل�ضتقبل. 
وطور خرباء "GM" هذه املركبة 
ذاتية  كهربائية  �ضيارة  لتكون 
القيادة بامتياز، وذلك لتحل مكان 
 "Chevrolet Bolt" �ضيارات 
�ضعبية  القت  التي  اأوفر  الكرو�س 
املتحدة  الواليات  يف  وا�ضعة 

والعديد من اأ�ضواق العامل.
وفقا   "Cruise AV" تنتمي   

جرنال  عن  الواردة  للمعلومات 
ال�ضيارات  "عائلة  اإىل  موتورز 
الرابعة،  الفئة  من  التحكم  ذاتية 
اأي اأنها قادرة على التنقل والقيام 
دون  ذاتي  ب�ضكل  بالرحالت 
احلاالت  يف  لكن  ال�ضائق،  توجيه 
تعر�ضها  حال  اأو يف  اال�ضطرارية 
يقوم  اأن  فيف�ضل  ما،  حلادث 
على  وركنها  باإبعادها  ال�ضائق 
جانب الطريق، وتختلف قليال عن 
ال�ضيارات ذاتية القيادة من اجليل 
الأي  حتتاج  ال  والتي  اخلام�س 

تدخل ب�رشي اأبدا لتوجيهها".

وباالإ�ضافة خللو هذه ال�ضيارة من 
خالية  فهي  والدوا�ضات،  املقود 
للتحكم  اأزرار  اأي  من  حتى  اأي�ضا 
من  اأبوابها  اأن  حتى  بالقيادة، 
ب�ضكل  وتقفل  تفتح  اأن  املفرت�س 
على  قادرة  اأنها  كما  اأوتوماتيكي، 

ركن نف�ضها دون تدخل الب�رش.
ال�ضيارة املتطورة. و�ضا�ضاتها التي 
تعمل باللم�س قادرة على التعامل 
الذكية  والهواتف  االأجهزة  مع 
و اأندرويد  بنظامي  تعمل  التي 
التي  ميزاتها  عن  ف�ضال   ،IOS
 Wi-Fi الـ  اإ�ضارات  ببث  ت�ضمح 

بنظام  ال�ضيارة  هذه  زودت  كما 
يحوي  الثالث  اجليل  من  هجني 
حمرك بنزين ب�ضعة 1.5 لرت باأربع 
كبرية  بقدرة  يتميز  اأ�ضطوانات، 
يبلغ  حيث  الوقود،  توفري  على 
 4.5 الو�ضطي  ا�ضتهالكه  معدل 
هوندا  وتوؤكد  كلم.   100 لكل  لرت 
النموذج  هذا  �ضتطرح  اأنها  على 
العام  اأوائل  االأمريكية  ال�ضوق  يف 
يلقى  اأن  له  تتوقع  حيث  اجلاري، 
غرار  على  هناك  كبريا  رواجا 
ال�ضابقة  الهجينة  �ضياراتها 

و�ضيارات تويوتا من نف�س الفئة.

تعّرف على معاين اأ�سماء 
ال�سيارات اليابانية!

تعترب ماركات ال�ضيارات اليابانية 
املاركات  اأف�ضل  بني  من  اليوم 
ال�ضيارات.  �ضناعة  يف  العاملية 
اأنواع  من  الكثري  اليوم  وجند 
الطراز  من  املختلفة  ال�ضيارات 
االأ�ضماء  من  الكثري  ولها  الياباين 
التي قد ال نعلم معناها.. تعّرفوا 
ال�ضيارات  اأ�ضماء  على  معنا 

اليابانية ومعانيها:

- �صيارة ني�صان:

اليابانية  املاركات  بني  من  وهي 
االأكرث انت�ضارا والتي تعني باللغة 
الدولة  اإنتاج  ال�ضيارة  اأن  اليابانية 

اليابانية.

- �صيارة �صوزوكي:

وهما  ق�ضمان  اإىل  تنق�ضم  والتي 
جر�س  او  اأجرا�س  وتعني  �ضوزو 
�ضجرة  تعني  والتي  وكي  واحد 
وهذا يعني اأن كلمة �ضوزوكي هي 

�ضجرة االأجرا�س.

�صيارة هوندا:

ا�ضم هوندا هو لقب عائلة موؤ�ض�س 
تلك ال�رشكة هوندا �ضو�ضريو وعن 
احلقل  معناه  فهو  اال�ضم  معني 
من  مكون  ا�ضم  وهو  الرئي�ضي 
قطعتان هون ومعناه احلقل وهذا 

معناه الرئي�ضي.

- �صيارة تويوتا:

هذا ال يتعلق باال�ضم اخلا�س مبن 
اأن�ضئ ال�رشكة ولكن مت اللجوء اإىل 
ذلك اال�ضم كي يكون �ضهل النطق 
على اجلميع، واجلدير بالذكر فاأن 
لق�ضمني  مق�ضومة  تويوتا  كلمة 
وتا  الوفري  تعني  والتي  تيو  وهما 
والتي تعني الوفري يف حقل االأرز 
على  بع�ضها  على  تويوتا  ومعني 

احلقل الوفري.

- �صيارة مازدا:

ال�ضيارات  من  ال�ضيارة  تلك  وتعد 
من  اأ�ضمها  تغيري  مت  قد  التي 
ذلك  ورجع  مازدا  اإىل  مات�ضودا 
يابانية،  عائلة  اأ�ضم  اإىل  اال�ضم 
ومعنى اأ�ضم تلك ال�ضيارة هو حقل 
مت  قد  ولكن  ال�ضنوبر  اأ�ضجار  اأو 
مازدا  اأ�ضبح  وقد  اال�ضم  تخفيف 
بعد اأن وجدت ال�رشكة �ضعوبة يف 
الرتويج لتلك ال�ضيارة على م�ضتوى 
العامل، وقد مت اللجوء اإىل اأ�ضمها 
خا�ضة  نطقها  ي�ضهل  كي  احلايل 

على االأجانب. 

- �صيارة 
ميت�صوبي�صي:

تعد من ال�ضيارات التي لها ق�ضة 
تلك  اإىل  اأدت  والتي  خمتلفة 
اخلا�س  املعني  الت�ضمية،ولكن 
اجلواهر  هي  ال�ضيارة  بتلك 
ال�ضعار  يف  تظهر  والتي  الثالثة 
وتعود  ال�ضيارة،  بتلك  اخلا�س 
بتلك  اخلا�ضة  الت�ضمية  ق�ضة 
تلك  �ضاحب  قيام  هو  ال�ضيارة 
يف  العمل  بداية  وخالل  ال�رشكة 
خالل  وذلك  البحرية  التجارية 
عام 1870، وكان ميتلك عدد ثالثة 
ال�ضفن والتي يحملها بالكثري  من 
وال�ضني،  كوريا  بني  الب�ضائع  من 
ال�ضفن  بالذكر فاأن تلك  واجلدير 
كانت اأغلى ما ميلك ذلك التاجر 
لذا فقد مت ت�ضميتهم ميت�ضوبي�ضي 
التطور  ومع  الثالثة،  اجلواهر  اأو 
ذلك  �ضهدة  قد  الذي  الكبري 
زادت  ال�ضنني  مدار  على  الرجل 
اأ�ضبح  وقد  كبري،  ب�ضكل  جتارته 
قد  التي  امل�ضانع  من  الكثري  له 
تخ�ض�ضت يف �ضناعة املحركات 
والكثري من املنتجات املختلفة، 
الكثري  املاركة  لتلك  اأ�ضبح  وقد 
من ال�رشكات الهامة على م�ضتوى 
العامل، وقد اأ�ضبحت ميت�ضوبي�ضي 
من املاركات العاملية يف �ضناعة 

ال�ضيارات اليوم.

هكذا ت�ستطيع اإيقاف �سيارتك باأ�سرع وقت يف حاالت الطوارئ

جيلي تعلن ا�ستثمار  1.9 مليار دوالر يف لوت�ش ملناف�سة بور�ش وفرياري

اأحياناً يواجه ال�ضائقني مواقف 
�ضعبة اأثناء القيادة، ومنها خطر 
التعر�س للت�ضادم نتيجة القيادة 

ب�رشعات عالية، وهنا يُت�ضاءل عن 
اأف�ضل طريقة الإيقاف ال�ضيارة يف 

اأق�رش م�ضافة، وهذا ما �ضوف 
نتحدث عنه يف ال�ضطور التالية.

حالة قيادة �ضيارة يدوية:

عند القيادة ب�رشعة عالية يف 
ال�ضيارة اليدوية، وتعر�ضت 

خلطر اال�ضطدام، يجب عليك 
ال�ضغط على املكابح بكل قوتك، 

وال ترفع قدمك حتى تتوقف 
ال�ضيارة، مع عدم ال�ضغط على 

دوا�ضة “الدبرياج”، حتى ال حترر 
ال�ضيارة من قيود الرتو�س وهو 

ما ي�ضاعدك على التوقف ب�ضورة 

اأ�رشع وال�ضيطرة على ال�ضيارة.

حالة قيادة �ضيارة اأوتوماتيك:

يجب هنا اأي�ضا ال�ضغط على 
مكابح ABS بكل قوتك، وال 

ترفع قدمك حتى تتوقف ال�ضيارة 
مع عدم االقرتاب من القري 

االأوتوماتيكي نهائياً.
ويف كلتا احلالتني يجب االإم�ضاك 
مبقود ال�ضيارة بكلتا اليدين حتى 

ت�ضتطيع ال�ضيطرة على ال�ضيارة 
من االنحراف والرتنح، مع عدم 
تثبيت النظر على اجل�ضم الذي 

اأنت معر�س لالإ�ضطدام به، 
وانظر اإىل االجتاه الذي ترغب 

يف اأن تبتعد ب�ضيارتك اإليه لتفادي 
الت�ضادم بهذا اجل�ضم.

اأعلنت  اأعوام،  ثمانية  منذ 
لوت�س الربيطانية املعروفة 
الريا�ضية  ب�ضياراتها 
خطط  عن  الفاخرة 
موديالت  ثمانية  لطرح 
يتحقق  مل  ولكن  جديدة، 
موارد  �ضعف  ب�ضبب  ذلك 
كل  ولكن  اآنذاك،  ال�رشكة 
جيلي  �رشاء  مع  تغري  ذلك 

حل�ضة متحكمة من لوت�س 
يف مايو 2017.

عن  اأعلنت  ال�ضينية  جيلي 
خطط ال�ضتثمار 1.9 مليار 
دوالر على االأقل يف لوت�س 
ال�رشكة  اإحياء  الإعادة 
وحتويلها اإىل “ا�ضم معروف 
يف عامل الفخامة ملناف�ضة 
و�ضيتم  وفرياري”،  بور�س 

اإنفاق املال يف تعيني 200 
مهند�س جديد وبناء م�ضنع 

ومركز ت�ضميم وابتكار.
تكرار  يف  ترغب  جيلي 
مع  الناجحة  التجربة 
ا�ضتثمارها  عقب  فولفو، 
11 مليار دوالر يف ال�ضانعة 
ال�ضم  وحتويلها  ال�ضويدية 
المع يف جمالها مبوديالت 

وحول  اأوروبا  يف  رائجة 
العامل.

روؤيتنا  املتوقع  من 
من  جديدة  ملوديالت 
لوت�س يف العامني القادمني، 
التقارير  بع�س  اإ�ضارة  مع 
كرو�س  �ضيارتي  لتطوير 
ملناف�ضة  جديدتني  اأوفر 

.X6و X4 بي اإم دبليو
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»غوغل« تفر�ض ر�سومها على 
م�سنعي الهواتف الذكية

تزمع �رشكة »غوغل« الأمريكية حت�صيل 
الهواتف  �صناعة  �رشكات  من  الر�صوم 
الذكية التي ترغب يف ت�صغيل تطبيقاتها 

على الأجهزة املباعة يف اأوروبا.
التعديالت  هذه  اإن  »غوغل«  وتقول 
يف  الأوروبي  الحتاد  قرار  مع  تتوافق 
فر�ض  والذي  الحتكار،  ملكافحة  يوليو 
على  يورو  مليار   4.3 قدرها  غرامة 
مكافحة  قوانني  لنتهاكها  »غوغل« 

الحتكار ونقلت »بلومربغ« عن جمموعة 
اأكتوبر   29 من  اعتبارا  اأنه  »األفابيت« 
على  الر�صوم  حت�صيل  �صيتم  اجلاري 
الطرازات اجلديدة من الهواتف الذكية، 
الإلكرتوين  املتجر  خدمة  تثبت  التي 
تطبيقات  وجمموعة  بالي«  »غوغل 
ميل«  »جي  مثل  ال�صهرية  »غوغل« 
كر�صوم  غوغل«  و«خرائط  و«يوتيوب« 

ترخي�ض لهذه التطبيقات.

 اأبرز موا�سفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

طرحت �صركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�صفات مناف�صة وت�صميم 

ع�صري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�صركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�صعا 
عند ع�صاق نوكيا، نظرا ملوا�صفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

.»Qualcomm Snapdragon 660« معالج ثماين النوى -
.»Adreno 512« معالج ر�صوميات -

- ذاكرة و�صول ع�صوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�صيع 

microSD/HC/« با�صتخدام بطاقات ذاكرة خارجية
.»XC

- �صا�صة بحجم 6 بو�صات واأبعاد »18:9« ودقة عر�س 
)2160х1080( بيك�صل، حممية بزجاج مقاوم لل�صدمات 

.»Corning Gorilla Glass 3« واخلدو�س
- كامريا خلفية مزدوجة بدقة »13+12« ميغابيك�صل.

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�صل وفتحة عد�صة 
.»f/2.0«

- منفذ »Type-C Gen« ومنفذ 3.5 ملم خم�ص�س ل�صماعات 
الراأ�س.

- اأجهزة ا�صت�صعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�س.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات االت�صال -
- بطارية ب�صعة 3800 ميللي اأمبري.

.Android 8.1.0 )Oreo( نظام ت�صغيل -
- اأبعاد الهاتف )158.38х75.64х7.99( ملم.

- الوزن: 183 غراما.

�سام�سونغ ت�سوق لهاتفها القادم 
9  Galaxy Note

اأ�صدرت �رشكة �صام�صونغ ثالث 
اإعالنات دعائية ت�صويقية جديدة 
املنتظر  الرئي�صي  لهاتفها 
 Galaxy نوت  غالك�صي 
Note 9، والذي من املفرت�ض 
اأن تك�صف النقاب عنه بتاريخ 9 
 ،Unpacked اأوت عرب حدث
العالمة  م�صري  يعتمد  حيث 
اإىل   Galaxy Note التجارية 
العمالء  فعل  رد  على  كبري  حد 
 Galaxy Note هاتف  على 
الأمر  لهذا  لإدراكها  وتبًعا   ،9
الت�صويقية  الفيديوهات  فاإن 
ال�رشكة  لدى  اأن  توؤكد  اجلديدة 
حتديثات  اجلنوبية  الكورية 
م�صار  تغري  قد  حقيقة  جذرية 
الت�رشيبات  وكانت  الأمور. 
ال�صابقة قد اأكدت اأن �صام�صونغ 
عالمتها  اإلغاء  يف  جدًيا  تفكر 
 Galaxy Note التجارية 
ب�صبب انخفا�ض الربحية، وت�صبع 
وتاأخري  الذكية،  الهواتف  �صوق 
احتفاظ  مع  الرتقية  دورات 
العمالء باأجهزتهم لفرتة اأطول، 
 Galaxy S مناذج  وت�صابه 
من   Galaxy Note و   Plus
مما  املنتج،  خ�صائ�ض  حيث 
املنتجني  توحيد  ي�صتدعي  قد 
كانت  اإذا  التكلفة  لتخفي�ض 

مبيعات اجلهاز اجلديد حمبطة، 
حول  تفا�صيل  وجود  دون  ولكن 

كيفية حدوث ذلك.
قررت  �صام�صونغ  اأن  ويبدو 
والإعالن  احلدث  ا�صتباق 
امليزات  عن  ت�صويقية  بطريقة 
التي من املفرت�ض اأن يت�صمنها 
ذلك  يف  مبا  اجلديد،  هاتفها 
املعتاد  من  اأكرب  ب�صعة  بطارية 
هواتف  لت�صكيلة  بالن�صبة 
حماولة  يف   ،Galaxy Note
منها جلذب امل�صتخدمني مبكًرا 
للهاتف، حيث ي�صري الفيديو اإىل 
بزيادة   قراًرا  ال�رشكة  اتخاذ 
بالن�صبة للكثريين اأكرب نقطة بيع 

.9 Galaxy Note يف هاتف
ال�صادرة  املعلومات  واأو�صحت 
الهاتف  ح�صول  اإمكانية  �صابًقا 
ميلي    4000 ب�صعة  بطارية  على 
م�صاهدة  زمن  من  �صاعة   25
الفيديو امل�صتمر باأعلى �صطوع 
اأكرب  يجعلها  مما  لل�صا�صة، 
�صعة  �صمن اأي هاتف ذكي من 
ت�صكيلة هواتفها املختلفة، كما 
اأنها ت�صكل حت�صًنا كبرًيا بالن�صبة 
املا�صي  العام  جهاز  لبطارية 
Galaxy Note 8، والذي كان 
ميتلك بطارية ب�صعة 3300 ميلي 

اأمبري.

ت�سريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�صوؤون  املهتمة  املواقع  بع�ض  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  التقنية 

»V40« املنتظر من اإل جي.
وذكر موقع »Android Police« اأن 
مبوا�صفات  �صياأتي  املذكور  الهاتف 
الأجهزة  اأف�صل  من  واحدا  منه  جتعل 
مبعالج  و�صيزود  الأ�صواق،  يف  الذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 اأو   6 ع�صوائي  و�صول  وذاكرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  اأن  املفرت�ض  من  كما 
بدقة  العد�صة  ثنائية  اأ�صا�صية  بكامريا 
تقريب  ومبيزات  ميغابيك�صل،   13+16
لل�صورة  ممتازة  جودة  ت�صمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مرات، وكامريا 
 24 بدقة  اأي�صا  مزدوجة  اأمامية 
فمن  اجلهاز  بطارية  اأما  ميغابيك�صل. 
ميللي   3700 ب�صعة  تكون  اأن  املتوقع 
بخا�صية  ومزودة  بقليل،  اأكرث  اأو  اأمبري 
ال�صحن ال�رشيع، و�صا�صته �صتاأتي بحجم 

6.2 بو�صة.

يوتيوب تخترب تبويب “ا�ستك�سف” يف تطبيقها 
على اآيفون لعر�ض قنوات ومقاطع فيديو جديدة

التنفيذي  الرئي�ض  وج�صيكي  �صوزان  ك�صفت 
بتطوير  �صتقوم  ال�رشكة  اأن  يوتيوب عن  ل�رشكة 
املحتوى  �صناع  اأجل  من  املزايا  بع�ض 
وامل�صتخدمني، حيث يتم حتديث ميزة جديدة 
قيد الإختبار وهي عالمة التبويب “ا�صتك�صف” 
تزويد  اإىل  تهدف  التي   Explore tab
امل�صاهدين مبجموعة اأكرث تنوًعا من تو�صيات 

الفيديو.
 Creator قناة  عرب  اخلرب  عن  الإعالن  مت 
اأبرزتها  التي  نف�صها  القناة  وهي   –  Insider
باعتبارها  لها  حتديث  اآخر  يف  وج�صيكي 

ت�صغيله  يتم  الذي  الر�صمي”  “غري  امل�صدر 
بوا�صطة موظفي يوتيوب.

ال�صتك�صاف  تبويب  ميزة  فاإن  للخرب  ووفًقا 
اجلديد قيد الختبار حالًيا على ن�صبة 1 باملائة 
فقط من م�صتخدمي تطبيق يوتيوب على نظام 
احتمال  فهناك  لذا   ،iOS اإ�ض  اأو  اآي  الت�صغيل 
تطبيق  يف  التحديث  هذا  ترى  لن  باأنك  كبري 

يوتيوب على هاتفك يف الوقت احلايل.
التجريبية  املجموعة  �صمن  كنت  اإذا  اأما 
ف�صتالحظ اأن �رشيط التنقل ال�صفلي يف التطبيق 
التبويب  عالمات  من  فبدلً  خمتلًفا،  يبدو 

�صرتى  وال�صرتاكات،   Trendingو الرئي�صية، 
الرئي�صية وال�صتك�صاف  ال�صفحة  بدلً من ذلك 

وال�صرتاكات.
 Explore تكمن الفكرة وراء تبويب ا�صتك�صف
يف تزويد م�صتخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة 
اأكرب  للم�صاهدة  العر�ض  اقرتاحات  متنوعة من 
تتاأثر  احلايل   الوقت  ففي  اليوم.  لديهم  مما 
كبري  حد  اإىل  املخ�ص�صة  الفيديو  تو�صيات 
بن�صاط العر�ض ال�صابق و�صلوكيات اأخرى، والتي 
من  نوع  اإن�صاء  اإىل  ذلك  بعد  توؤدي  اأن  ميكن 

الختيار املتجان�ض للمحتوى املو�صى به.

رئي�س نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�صاً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�صابق  للرئي�ض  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�صومي كيمي�صيما، ويبدو اأن الرئي�ض اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�صتقباًل.
حيث �رشح الرئي�ض اجلديد �صنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�صتثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  الأخريين  العامني  يف 
اإطالق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �صويت�ض. اإل اأن الرئي�ض اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  الهواتف  األعاب 

وتو�صيع عملها يف جمال الألعاب.
مع  كبرية  و�صعبية  اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
اأنها اأعلنت عن العمل على لعبة جديدة تُ�صمى 

.Dragalia Lost
بالو�صع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�صاب،  اجلديد  الرئي�ض  مع  احلايل 
هذا التحول من �صاأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�ض  كانت  التي  الغياب  �صنوات  عن  عو�صاً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

طريقة جديدة ل�سرقة اأموال 
اأ�سحاب هواتف اأندرويد!
اأعلن خرباء �صركة » McAfee« عرب 

موقعها االإلكرتوين عن اكت�صاف اأكرث 
من 10 تطبيقات �صارة بالهواتف الذكية 

-Go »العاملة بنظام اأندرويد يف متجر 
.»gle Play 

وقال االأخ�صائيون اإن قرا�صنة من 
جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�صلل وزراعة برامج �صارة 

يف املتجر، واأدخلوا فريو�صا حتت ا�صم 
»Sonvpay«، يت�صلل عرب اإ�صعارات 

�صامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�صل 
تنبيها للم�صتخدمني حول حتديث يخفي 

حتت زره ا�صرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

ولكي ال ي�صعر م�صتخدمو الهواتف 
الذكية بهذه امل�صيدة، ي�صتخدم الهاكرز 

تقنيات ال تتطلب تاأكيد التحديث 
اأو االإبالغ عن املدفوعات عرب ر�صائل 

.»SMS«
وي�صمح هذا الت�صلل اخلطري للهاكرز 

ب�صحب النقود مبا�صرة من ح�صاب الهاتف، 
ويف الوقت نف�صه، لن يجد امل�صتخدمون 

اأي اأثر لعملية االحتيال هذه عرب تاريخ 
الر�صائل املر�صلة.



 كما مت حجز مبالغ مالية معتربة فاقت 
10 ماليني �سنتيم تعترب من عائدات 
ترويج هذه ال�سموم  حيثيات الق�سية 
ال�رشطة  قوات  ا�ستغالل  اإىل  تعود 
بفرقة مكافحة املخدرات ملعلومات 
على  يحوز  �سخ�ص  وجود  مفادها 
املخدرات ال�سلبة وهو ب�سدد ترويج 
هذه ال�سموم مبدينة �سيدي بلعبا�ص، 
لتبا�رش امل�سلحة بفتح حتقيق معمق 
عن  للك�سف  ال�رشعة  جناح  على 
عملية  بعد  الق�سية   هذه  مالب�سات 
تفتي�ص قانونية مل�سكن امل�ستبه فيه، 
مت �سبط كمية من املخدرات ال�سلبة 
»كوكايني« قدر وزنها بـ 12 غرام كانت 
اإىل  خمباأة باإحكام مب�سكنه ومق�سمة 
مهياأة  �سغري  بال�ستيكي  كي�ص   25
للرتويج ، كما مت حجز مبلغ مايل فاق 

10 ماليني �سنتيم يعترب من عائدات 
التحقيقات    . ال�سموم  هذه  ترويج 
يف  �رشيكه  هوية  حتديد  من  مكنت 

ب�سخ�ص  الأمر  ويتعلق  العملية  هذه 
مت  الذي  العمر  من  الرابع  العقد  يف 

توقيفه هو الآخر .

�ص.�صهيب

�صيدي بلعبا�ص

حجز 12 غرام من الكوكايني بحوزة كهل 
متكنت فرقة مكافحة املخدرات باأمن والية �صيدي بلعبا�ص من حجز كمية معتربة من املخدرات 
ال�صلبة » الكوكايني« كانت موجهة للرتويج مبدينة �صيدي بلعبا�ص، قوات ال�صرطة متكنت على 

اإثر ذلك من توقيف �صخ�صني يف العقد الرابع من العمر تورطا يف هذه العملية،

تنظيم  من    AGIR
جمعية 

�صالون والئي 
للجمعيات بالبويرة

 اأ�رشفت اأم�ص جمعية اأجري على اإطالق الطبعة 

املحلية  للجمعيات  ال�سنوي  لل�سالون  الأوىل 

ال�سباب  مديرية  مع  بالتن�سيق  البويرة  لولية 

والريا�سة وديوان موؤ�س�سات ال�سباب مب�ساركة 

اأزيد من 50 جمعية حملية يف جميع املجالت 

ال�سباب  موؤ�س�سات  ديوان  مقر  م�ستوى  على 

مبدينة البويرة ، وتهدف هذه التظاهرة ح�سب 

ت�رشيح مديرة امل�رشوع » روزة رجدال » ليومية 

» الو�سط » اإىل تبادل اخلربات والتجارب بني 

وتعريف  بينها  والإحتكاك  املحلية  اجلمعيات 

وخمتلف  اجلمعيات  بهذه  البويري  اجلمهور 

ثقافة  زرع  وكذا  امليادين  كافة  يف  ن�ساطاتها 

كما   ، املجتمع  فئات  لدى  التطوعي  العمل 

�سمن  تندرج  التظاهرة  اأن  املتحدثة  اأ�سارت 

بتكوين  �سابقا  » املنظم  برنامج »اجلزائر 02 

اأع�ساء 10 جمعيات خالل فرتة 6 ا�سهر منها 5 

جمعيات مت تدعيمها ماديا لتج�سيد براجمها 

الت�سال  غرار  على  موا�سيع  ميدانيا يف عدة 

تخطيط  وكيفية  اجلمهور  مع  والتوا�سل 

»روزة  واأكدت   ، الإن�سان  وحقوق  امل�ساريع 

اأن طموحها  يتمثل يف ت�سطري هذا   « رجدال 

املوعد عادة �سنوية باإ�ستقطاب اكرب عدد من 
اجلمعيات بولية البويرة .

 اأح�صن مرزوق 

 جامعة باجي
 خمتار بعنابة

امللتقى حول اجلامعة 
�صمن متطلبات ع�صر 

املعرفة 
الإن�سانية  والعلوم  الآداب  كلية  نظمت 
والت�سال  الإعالم  علوم  ،ق�سم  والجتماعية 
بجامعة باجي خمتار بعنابة ملتقى وطنيا حول 
ع�رش  متطلبات  �سمن  اجلزائرية  اجلامعة   »:
املعرفة واقع ، حتديات ،  اآفاق يومي 14 و 15 
اأكتوبر  ، وقد  ا�رشف رئي�ص اجلامعة الدكتور 
للملتقى  الر�سمي  الفتتاح  على  حياهم  عمار 
موؤكدا على اأهمية اجلامعة كمنرب لن�رش الثقافة 
العلمية واملعرفية يف حميطها �سمن متطلبات 
اإمكاناتها  ا�ستغالل  خالل  من  املعرفة  ع�رش 
امللتقى  �سم  كما  ال�ساملة.  للتنمية  للو�سول 
اأ�ساتذة  من  متدخل   115 مو�سوع مبجموع   75

ودكاترة من خمتلف جامعات الوطن   
رزق اهلل �صريف

الطريق الرابط بني الدار البي�صاء و بن عكنون

وفاة �صخ�ص اثر انحراف و انقالب مركبته 

�صرطة مطار هواري بومدين

 اإحباط حماولة تهريب 
170050 اأورو

جائزة مان بوكر املرموقة

 تتويج اآنا برينز عن روايتها 
»بائع احلليب«

لقي �سخ�ص حتفه ليلة الثالثاء اإىل 
خطري  مرور  حادث  اإثر  الأربعاء 
الدار  بني  الرابط  بالطريق  وقع 
البي�ساء و بن عكنون، ح�سبما علم 
من  م�سدر  عن  الأربعاء  اأم�ص 
لولية  املدنية  احلماية  م�سالح 
اجلزائر و اأو�سح املالزم الأول بن 

بالإعالم  املكلف  خالد  اهلل  خلف 
يف  بالعا�سمة  املدنية  للحماية 
خطري  مرور  حادث  اأن  ت�رشيح  
اأم�ص يف حدود منت�سف  ليلة  وقع 
يف  متثل   ، دقائق  خم�ص  و  الليل 
انحراف مركبة و انقالبها ما اأدى 

اإىل وفاة �سائقها فورا. 

املتعلق  الت�رشيع  خمالفة  بتهمة 
روؤو�ص  وحركة  ال�رشف،  بتنظيم 
ويف  اخلارج،  واإىل  من  الأموال 
�رشطة  اأحبطت  متفرقتني  عمليتني 
بومدين  هواري  مبطار  احلدود 
الدويل حماولة تهريب 170050، كانت 
حماولتهما  اأثناء  �سخ�سني  بحوزة 
مغادرة الرتاب الوطني نحو اخلارج. 
العملية الأوىل متت على اإثر توقيف 
مغادرة  حماولته  اأثناء  �سخ�ص 
وبحوزته  دبي،  نحو  الوطني  الرتاب 

مبلغ مايل يقدر بـ 86800 اأورو، وهو 
امل�سموح  القيمة  يفوق  الذي  املبلغ 
دون  من  م�سافر،  اأي  مع  اأخذها 
م�سادرة  متت  وعليه  بها،  الت�رشيح 
اإىل  ال�سخ�ص  وحتويل  املحجوزات 
ل�ستكمال  املخت�سة،  امل�سالح 
العملية  اأما  القانونية  الإجراءات 
الثانية مت فيها توقيف �سخ�ص اأثناء 
حماولته مغادرة الرتاب الوطني نحو 
القاهرة، وبحوزته مبلغ مايل يقدر بـ 

83250 اأورو.

الربيطانية  بوكر  مان  جائزة  اأعلنت 
هذا  بجائزة  برينز«  »اآنا  الكاتبة  فوز 
�سمالية  اأيرلندية  اأول  لتكون  العام 
باجلائزة  برينز  اآنا  وفازت  بها  تفوز 
اأو  احلليب«  »بائع  روايتها  عن 
ق�سة  تتناول  والتي   ،Milkman
كبري  رجل  مع  �سغرية  فتاة  عالقة 

متزوج، وجتري الأحداث يف مدينة مل 
ت�سمها يف اأيرلندا ال�سمالية يف جمتمع 
التي  ال�سطرابات  قريب من مرحلة 
الكاتبة  وقالت  بلفا�ست  �سهدتها 
»تفاجاأت«  اإنها  �سي  بي  لبي  الفائزة 
حت�سل  اأن  املقرر  ومن  باجلائزة، 

على 50 األف جنية ا�سرتليني.

تنظمها جازي 

الطبعة اخلام�صة حلملة 
الك�صف عن �صرطان الثدي

�صيدي بلعبا�ص

10 جرحى يف ا�صطدام �صيارتني بزروالة 

 برنامج  »ت-�صتارت/tStart« لدعم
 املوؤ�ص�صات التكنولوجية النا�صئة

"Ooredooتفتح 
حات للم�صابقة باب الرت�صّ

اأكتوبر  �سهر  من  بداية  جازي  تنظم   
الك�سف  لعملية  اخلام�سة  الطبعة  اجلاري 
جميع  لفائدة  الثدي  �رشطان  عن 
موظفاتها العامالت يف مقراتها الثالثة و 
يف حمالتها املنت�رشة عرب خمتلف وليات 
الوطن ،جاءت حملة هذه ال�سنة تعت �سعار 
عليها،  احلفاظ  يجب  اجليدة  ال�سحة   «

�رشطان  عن  املبكر  الك�سف  يف  فكري 
الثدي«. من املرتقب اأن ت�سمل العملية ما 
يقرب من 800 موظفة ي�ستفدن جمانا من 
للواتي  ال�سوتية  فوق  باملوجات  الفح�ص 
نف�ص  و من  �سنة  الأربعني  �سنهن  يفوق  ل 
�سعاعي ملن  ت�سوير  اإىل  اإ�سافة  الفح�ص 

يفوق �سنهن الأربعني عاما

بجروح  اأ�سخا�ص   10 اأم�ص  اأ�سيب 
رجال   07 بينهم  اخلطورة  متفاوتة 
ما  اأعمارهم  ترتاوح  ن�ساء   03 و 
مرور  حادث  يف  �سنة   51 و   21 بني 
الولئي  الطريق  م�ستوى  على  وقع 
زروالة  بلديتي  بني  الرابط   37 رقم 
�سيارة  ا�سطدام  اإثر  ،وهذا  وبلعربي 
اأجرة واأخرى جماعية ،حيث تدخلت 

ونقلت  املدنية  احلماية  م�سالح 
عبد  م�ست�سفى  اإىل  اجلرحى  جميع 
القادر ح�ساين ب�سيدي بلعبا�ص بعدما 
اإ�سعاف  �سيارات   04 لذلك  �سخرت 
،يف  عون   25 و  اإطفاء  و�ساحنتي 
الوطني  الدرك  م�سالح  فتحت  وقت 

حتقيقا يف اأ�سباب احلادث .
�ص.�صهيب

املبتكر   ،Ooredoo توا�سل 
القدرات  تثمني  يف  التزامها  التكنولوجي، 
باب  البتكارية اجلزائرية وتعلن عن فتح 
اأكتوبر 2018،للطبعة   15 منذ  الرت�ّسحات، 
املوؤ�س�سات  خلق  دعم  لربنامج  اجلديدة 
النا�سئة«ت-�ستارت/  التكنولوجية 
 tStart tStart«  2018.  �ستجرى طبعة 
2018  يف 4مراحل ف�سلية موجهة لل�سباب 
التكنولوجية  امل�ساريع  اأ�سحاب  من 

متقدمة  مرحلة  اإىل  و�سلت  التي  النا�سئة 
من الن�سج وقابلة للتطور،اأو تلك التي هي 

يف طورا لإطالق اأويف مرحلة الفكرة.
ال�سباب  لكل  مفتوحة  للرت�سح  الدعوة 
اأواأفكار  م�ساريع  اأ�سحاب  من  اجلزائري 
مبتكرة، اخلوا�ص اأو جلميع طلبة اجلامعات 
على  اأعمالهم  اجلزائرية،لإيداع  والكليات 
www.tstart.dzو  الإلكرتوين:  املوقع 
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اأمن دائرة ال�صريعة بتب�صة

�صبط 300 قر�ص مهلو�ص
متكنت م�سالح اأمن دائرة ال�رشيعة نهار اأم�ص على اإثر 
�سكوى تقدم بها �سخ�ص يبلغ من العمر 56 �سنة مفادها  
ماليني   10 مبلغ  على  ال�ستيالء  و  بالتهديد  األ�رشقته 
�سنتيم من قبل جمهولني اأين تعرف على اأحدهم ابنه 
القا�رش ليتم توقيف امل�سكو منه و اقتياده اإىل مقر اأمن 
دائرة ال�رشيعة مت �سبط �سالح اأبي�ص )مو�ص( دون مربر 
�رشعي ليتم عر�سه على ال�ساكي اأين مت التعرف عليه 
و اأكد باأنه الفاعل الرئي�سي ليتم اتخاذ كافة الإجراءات 
الق�سائية عن جرم  اجلهات  اأمام  تقدميه  و  القانونية 
ال�ساد�ص دون  ال�سنف  اأبي�ص )مو�ص( من  حمل �سالح 
اإيداع.    اأمر  فيه  امل�ستبه  اأين �سدر �سد  مربر �رشعي 
دائرة  اأمن  امل�سلحة  ذات  متكنت  ال�سياق  ذات  يف  و 
ال�رشيعة على اإثر معلومات موؤكدة حول قيام �سخ�ص 
يبلغ من العمر 39 �سنة برتويج و بيع املوؤثرات العقلية 
ليتم تفتي�ص م�سكن امل�ستبه فيه مت �سبط اأم�ساط من 
الألب�سة تتمثل يف  الأدوية املهلو�سة يف اخلزانة حتت 
   mlg  150  aciryl دواء  و   mlg  150  dolica دواء 
قدر بـ 300 قر�ص ليتم فتح حتقيق يف الق�سية ب�سماع 
مت  القانونية  الإجراءات  كافة  اتخاذ  بعد  و  اأطرافها 
احل�سول  جرم  عن  �سقيقه  رفقة  فيه  امل�ستبه  تقدمي 
غري  بطريقة  البيع  ق�سد  العقلية  للموؤثرات  ال�رشاء  و 

م�رشوعة اأين �سدر �سدهما اأمر اإيداع.
ع/ ر�صيد

تيارت

  حجز 18 كلغ 
من الكيف املعالج 

لتيارت  الولئي  لالأمن  والتدخل  البحث  فرقة  حجزت 
مهلو�ص  قر�ص  و76  املعالج  الكيف  من  كلغ  536ر18 
لدى  الأربعاء  اأم�ص  علم  ح�سبما  �سخ�ص،  توقيف  مع 
ذات ال�سلك الأمني و اأو�سح ذات امل�سدر اأن العملية 
متت اإثر معلومات وردت اإىل الفرقة املذكورة مفادها 
ليتم  املخدرات  وترويج  باملتاجرة  تقوم  �سبكة  وجود 
هوية  على  والتعرف  والرتويج  التخزين  اأماكن  حتديد 

اأحد اأفراد ال�سبكة.
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