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بعد معاناة مع املر�س:

 ال�سحفي حممد �سراق
 فــــــــي ذمــــــة الـــــله 

وجلت ال�سوق بتواطوؤ من لوبيات متغلغلة يف االإدارة

90 باملائة من مكاتب الدرا�سات 
الأجنبية تخرق القانون 

املديرية العامة للأمن الوطني 

 تفنيد وفاة �سرطي على اإثر تعر�سه 
لإ�سابة مبلعب 5 جويلية   

ورقلة

 �سعود املياه القذرة  بحي
 املخادمة ينذر بكارثة 



ما م�صري ولد عبا�س بعد 
ان�صحابه من احلزب العتيد؟

العام  الأمني  م�صري  عن  باجلزائر  ال�صيا�صي  لل�صاأن  املتابعني  من  العديد  ت�صاءل 

الأ�صبق حلزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عبا�س، بعد اأن تنحى من الأمانة 

اخلرجات  من  الكثري  يف  �رصح  قد  كان  واأنه  �صيما  املر�س،  ب�صبب  للحزب  العم 

اأخرى، فهل �صيكون ولد عبا�س  العتيد ملدة 15 �صنة  راأ�س احلزب  باق على  باأنه 

اأمام نهاية م�صريته املهنية اأم �صيلج مهمة اأخرى باإيعاز من رئي�س اجلمهورية عبد 
العزيز بوتفليقة؟.

`ميهوبي يفتتح معر�س الفنان 

الت�صكيلي بوخامت
ا�رصف وزير الثقافة حممد ميهوبي اأم�س على افتتاح املعر�س الت�صكيلي للفنان 

فار�س بوخامت الذي جرى على م�صتوى املتحف الوطني الفنون الت�صكيلية، حيث 

»تويرت«  الجتماعي  التوا�صل  موقع  اخلا�س يف  ح�صابه  على  تغريدة  الوزير  ن�رص 

اإىل  الت�صكيلي  الفنان  عودة  ير�صم  الذي  املعر�س  افتتاح  على  ي�رصف  �صوف  اأنه 
املجال.

اإيقاف 30 �صخ�صا واإ�صابة 30 �صرطي 
يف اأحداث باب الوادي

م�صبوه  �صخ�صا   30 جمموع  اإيقاف  عن  الوطني  للأمن  العامة  املديرية  ك�صفت 

ق�صنطينة  و�صباب  اجلزائر  احتاد  فريقي  التي جمعت  املباراة  نهاية  عقب  فيهم 

اخلمي�س املقبل �صمن البطولة الوطنية، حيث جاء يف بيان للمديرية العامة للأمن 

الوطني اأن م�صاحلها اأوقفت امل�صبوه فيهم نظرا للإخلل يف النظام العام وحيازة 

املخدرات اإىل جانب اأنها ك�صفت عن اإ�صابة جمموع 10 من اأعوان ال�رصطة خلل 

اأحداث العنف التي وقعت �صهرة اخلمي�س بني جمموعة من اأن�صار مولودية اجلزائر 
واأعوان الأمن.

خبر في 
صورة

مببادرة من ال�شيخ اأبي اليقظان

اأول حماولة لتاأ�صي�س بنك اإ�صالمي 
يف اجلزائر تعود اإىل الثالثينيات

بني 15 اإىل 17 نوفمرب 2018

اإرهاب الطريق يح�صد 
اأرواح19 �صخ�صا

خلل الفرتة املمتدة بني 15 اإىل 17 نوفمرب 2018 اإىل غاية 
�صبيحة اأم�س على ال�صاعة الثامنة �صباحا )اأي خلل 48 �صاعة 

الأخرية( �صجلت وحدات احلماية املدنية  5128 تدخل يف 
عــدة مناطق خمتلفة من الوطن وهذا على اإثر تلقي مكاملات 

ال�صتغـاثة من  طرف املواطنني، هذه التدخلت �صملت 
خمتلف جمالت اأن�صطة احلماية املدنية �صواء املتعلقة 

بحوادث املرور، احلوادث املنزلية، الإجلء ال�صحي اإخمــاد 
احلرائق و الأجهزة الأمنية...الخ. على هذا النحو �صجلت 

عدة حوادث مرور منها 12 الأكرث دموية ت�صببت يف وفاة 19 
�صخ�س يف مكان احلوادث و اإ�صابة 31 اأ�صخا�س اآخرين بجروح 

متفاوتة اخلطورة، مت اإ�صعافهم يف عني املكان ثم نقلهم اإىل 
امل�صت�صفيات املحلية من طرف م�صالح احلماية املدنية.

 حمافظ البنك املركزي
 حممد لوكال من تون�س

اجلزائر ت�صتهدف ت�صخما عند 4.5 
باملائة يف العامني اجلاري واملقبل
توقع حمافظ البنك املركزي ، حممد لوكال، اأن توا�صل 

احتياطيات النقد الأجنبي الرتفاع، مع بقاء اأ�صعار النفط فوق 
م�صتوى 50 دولرا للربميل، وهو الرقم املقرتح يف ميزانية العام 
املقبل. وقال لوكال على هام�س موؤمتر يف تون�س اأن »احتياطي 
اجلزائر من العملة الأجنبية بلغ حاليا يف هذا الوقت 88 مليار 
دولر، اأي ما يعادل نحو عامني من الواردات.«  ونقلت وكالة 
رويرتز عن حمافظ املركزي اجلزائري قوله »ارتفاع الأ�صعار 
العاملية للنفط �صي�صاعد بل �صك يف رفع الحتياطي يف الفرتة 

القادمة«واأ�صاف اأن اجلزائر ت�صتهدف ت�صخما عند 4.5 
باملائة يف العامني اجلاري واملقبل واأربعة باملائة يف 2020 

وكان الحتياطي اجلزائري عند 194 مليار دولر يف عام 2014، 
لكنه هبط بعد ذلك ب�صبب تراجع اإيرادات النفط.

لبنك  العام  املدير  الرئي�س  اأكد 
ال�صلم يف ت�رصيحات نقلها عنه 
اأن  اللكرتوين  اجلزيرة  موقع 
يزال  ل  ال�صلمي  البنك  موقع 

متوا�صعا
»املعاملت  اأن  اإىل  واأِ�صار 
تتجاوز  ل  القطاع  لهذا  البنكية 
ال�صوق  اإجمايل  من   %2 ح�صتها 
ت�صتحوذ  التي  بالبلد  البنكي 
و%16  احلكومية،  البنوك  عليها 
من القطاع البنكي اخلا�س الذي 
مالية  وموؤ�ص�صة  بنكا   220 ي�صم 
توا�صع  نا�رص  خا�صة«ويعزو 
ح�صة هذه البنوك لأ�صباب عدة، 
لها يف  فروع  وجود  عدم  اأهمها 

كافة مراكز الن�صاط بالبلد، كما 
اأن التعامل مع هذه البنوك يخ�صع 
ل�رصوط واآليات قد ت�صعب على 
ول  معها،  التجاوب  املتعاملني 

�صيما يف جمال التمويل
نف�س امل�صدر اأكد اأن اأول حماولة 
جزائرية لتاأ�صي�س لتاأ�صي�س بنك 
ترجع  اجلزائر  يف  اإ�صلمي 
املا�صي  القرن  ثلثينيات  اإىل 
مببادرة من ال�صيخ اأبي اليقظان 
التجار  كبار  بع�س  تقدم  عندما 
بطلب  اجلزائريني  والأثرياء 
م�رصف  لتاأ�صي�س  الرتخي�س 
لكن  جزائري،  اإ�صلمي 
اآنذاك  الفرن�صية  ال�صلطات 

رف�صت الطلب.
واعتمدت اجلزائر امل�صتقلة اأول 
وهو   ،1991 عام  اإ�صلمي  بنك 
براأ�صمال  الربكة اجلزائري  بنك 
اخلا�س  القطاع  من  ن�صفه 
 2008 عام  تله  ثم  الأجنبي، 
اجلزائري،  ال�صلم  م�رصف 
وقبل عامني اأقبلت بع�س البنوك 
تقدم  نوافذ  فتح  التقليدية على 

خدمات م�رصفية اإ�صلمية.
مل�رصف  العام  املدير  ويوؤكد 
للجزيرة  حيدر  نا�رص  ال�صلم 
البنكي  القطاع  موقع  اأن  نت 
يزال  ل  اجلزائر  يف  الإ�صلمي 

متوا�صعا.
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الوفاق ال�صطايفي يدخل زوبعة ال�صك

�شرطة ب�شار

حجز اأزيد من 22 كيلوغرام من الكيف املعالج

�شرطة ب�شار

حجز اأزيد من 22 كيلوغرام من الكيف املعالج

�صطيف  وفاق  فريق  اأن  يبدو 
اخلطر  منطقة  اإىل  دخل  قد 
من  نقطة  ل21  حت�صيله  رغم 
الذهاب،  مرحلة  يف   39 اأ�صل 
على  اأخرى  مرة  خ�رص  اأن  بعد 

�صد  ب�صطيف  ميدانه  اأر�صية 
الذي  داي  ح�صني  ن�رص  فريق 
عاد اإىل العا�صمة بثلث نقاط 
ثمينة جعلته يتنف�س قليل بعد 
ورائها  من  خلفت  التي  الأزمة 

على  من  دزيري  بلل  ا�صتقالة 
النادي،  الفني  الطاقم  راأ�س 
كما  العاملي  جعلت  خ�صارة 
يلقبه اأن�صاره مر�صحا لأن يلعب 
مو�صم  يف  البقاء  �صمان  على 

كان يبدو اأن يكون ا�صتثنائيا بعد 
العودة القوية للن�رص الأ�صود يف 
اإفريقيا  اأبطال  رابطة  م�صابقة 
الن�صف  الدور  يف  واإق�صائه 

النهائي.

 متكنت �رصطة ب�صار من حجز 
22 كيلوغرام و 200 غرام من 
الكيف املعالج  كانت موجهة 
�صخ�صني  توقيف  مع  للرتويج 
،جمريات  فيهما  م�صتبه 

بها  قامت  التي  العملية  هذه 
اجلهوية  امل�صلحة  عنا�رص 
ال�رصعي  غري  للجتار 
اإثر  على  متت  باملخدرات، 
م�صتوى  على  مركبة  توقيف 

تفتي�س ومراقبة و�صط  نقطة 
متنها  على  ب�صار،  مدينة 
بعد  فيهما،  م�صتبه  �صخ�صني 
الأمنية  للمراقبة  اإخ�صاعها 
بداخلها  العثور  مت  والإدارية 

على كمية من الكيف املعالج 
بـ 22 كيلوغرام و 200  قدرت 
امل�صتبه  حتويل  ليتم  غرام، 
فيهما للم�صلحة وفتح حتقيق 

يف الق�صية.

 متكنت �رصطة ب�صار من حجز 
من  غرام   200 و  كيلوغرام   22
موجهة  كانت  املعالج   الكيف 
�صخ�صني  توقيف  مع  للرتويج 

م�صتبه فيهما. 

التي  العملية  هذه  جمريات 
امل�صلحة  عنا�رص  بها  قامت 
ال�رصعي  اجلهوية للجتار غري 
اإثر  على  متت  باملخدرات، 
م�صتوى  على  مركبة  توقيف 

و�صط  ومراقبة  تفتي�س  نقطة 
متنها  على  ب�صار،  مدينة 
بعد  فيهما،  م�صتبه  �صخ�صني 
الأمنية  للمراقبة  اإخ�صاعها 
بداخلها  العثور  مت  والإدارية 

املعالج  الكيف  من  كمية  على 
 200 و  كيلوغرام   22 بـ  قدرت 
امل�صتبه  حتويل  ليتم  غرام، 
حتقيق  وفتح  للم�صلحة  فيهما 

يف الق�صية.



جمال ولدعبا�س م�سرحا للو�سط

مل اأقدم ا�ستقالتي من الأمانة العامة لالأفالن
.           حممد بوعبد اهلل يكذب برقية وكالة الأنباء

كذب الأمني العام للحزب العتيد الأفالن كل ما ثم تداوله حول خرب ا�ستقالته من الأمانة العامة لالأفالن، متهما بع�س و�سائل الإعالم بن�سر اإ�ساعات ل اأ�سا�سا 
لها من ال�سحة ، مفندا كل ما تردد من اإ�ساعات حول خرب ا�ستقالته .

اإميان لوا�س

مع  �إت�صال  يف  عبا�س  ولد  �أكد 
باأي  يديل  لن  �أنه  »�لو�صط« 
�لذي  �أن �خلرب  ت�رصيح، مو�صحا 
ثم  �لذي ثم تد�وله حول �إ�صتقالته 
من �الأفالن هو �إ�صاعة فقط و ال 
،مو�صحا  �ل�صحة  من  له  �أ�صا�س 
يوم  �صبيحة  لوعكة   تعر�س  �أنه 
يف  حاليا  هو   �ملا�صية  �الأربعاء 

فرتة ر�حة فقط.
�صحفي  ت�رصيح  و�أفاد  هذ� 
مكتوب من جمال ولد عبا�س، باأن 
»يوؤكد �الأمني �لعام جلبهة �لتحرير 
باأنه  عبا�س،  ولد  جمال  �لوطني 
�لوعكة  بعد  ر�حة  يوجد يف فرتة 
�ل�صحية �لتي �أملت به، كما يوؤكد 
و�أن  ت�رصيح،  باأي  يديل  مل  باأنه 
بع�س  يف  ل�صانه  على  ورد  ما  كل 
من  له  �أ�صا�س  ال  �الإعالم  و�صائل 
�ل�صحة، ويفند قطعيا كل ما تردد 

من �إ�صاعات حول هذ� �ملو�صوع« 
هذ�  بعد  عبا�س  ولد  ليكون 
�لت�رصيح قد و�صع حد�   للجدل 
�إ�صتقالته  �أثاره خرب  �لو��صع �لذي 
�لعتيد  �لعامة للحزب  �الأمانة  من 
عبا�س  ولد  تفنيد  بعد  ،�أي�صا  
�لتناق�صات  يربز   �إ�صتقالته  خلرب 
بني قياد�ت �الأفالن حول حقيقة 

ترك ولد عبا�س لالأفالن .
�الأنباء  وكالة  باأن  �الإ�صارة  ويجدر 
قد  كانت  �لر�صمية،  �جلز�ئرية 
�لعام  �الأمني  ��صتقالة  نباأ  ن�رصت 
عبا�س  ولد  جمال  �لعتيد  للحزب 
يوم  �اللكرتوين، الفتة  يف موقعها 
��صتخالفه  �أن  �ملا�صي  �الأربعاء 
رئي�س  بو�صارب  مبعاذ  �صيكون 

�ملجل�س �ل�صعبي �لوطني ح�صبه

بوعبداهلل
 ولد عبا�س مل ين�سحب 

من الأمانة العامة 
لالأفالن      

�لربملانية  �لكتلة  رئي�س  كذب 
حممد  �لوطني  �لتحرير  جلبهة 
�أوردتها  �لتي  للربقية  �هلل  بوعبد 
�لر�صمية  �جلز�ئرية  �الأنباء  وكالة 
ولد  ��صتقالة  خرب  �ملت�صمنة 
مبعاذ  و��صتخالفه  عبا�س 
بو�صارب، موؤكد� �أن ولد عبا�س مل 
ي�صتقيل ومل ين�صحب من �الأفالن 
بل هو يف عطلة مر�صية متمنيا له 

�ل�صفاء �لعاجل.
خرب  �أن  �هلل  بوعبد  حممد  �أكد 
من  عبا�س  ولد  جمال  ��صتقالة 
�لعتيد  للحزب  �لعامة  �الأمانة 
باأن  مو�صحا  فقط،  �إ�صاعة  هي 
مل  �الأمة  جمل�س  يف  �ل�صيناتور 
ين�صحب ومل ي�صتقيل من �الأفالن 
فقط،  مر�صية  عطلة  يف  و�إمنا 
عودته  يريدون  �ملنا�صلني  وباأن 

يف �أقرب �الآجال.
وقال بو عبد �هلل �ليوم، يف ت�رصيح 
�إ�رص�فه  هام�س  على  لل�صحافة 
يف  �حلزب  ممثل  �إختيار  على 
�لن�صفي  �لتجديد  �إنتخابات 
مل  �لعام  �الأمني  �الأمة«  ملجل�س 
مري�س  �إنه  ي�صتقل  ومل  ين�صحب 
يف  �لعاجل”،  �ل�صفاء  له  نتمنى 
�لتي  للربقية  �رصيح  تكذيب 
�جلز�ئرية  �الأنباء  وكالة  �أوردتها 
خرب  وت�صمنت  �لر�صمية، 
�الأربعاء  يوم  عبا�س  ولد  ��صتقالة 

و��صتخالفه مبعاذ بو�صارب.

انتخاب مر�سح الأفالن 
لل�سينا يف غياب بو�سارب

�الأم�س  �صهدت  �أخرى  جهة  من 
مر�صح  الإختيار  �لت�صويت  عملية 
عن  �لوطني  �لتحرير  جبهة  حزب 

�إنتخابات  يف  �لعا�صمة  �جلز�ئر 
�الأمة  ملجل�س  �لن�صفي  �لتجديد 
غياب  دي�صمرب،   29 يوم  �ملقررة 
�لوطني  �ل�صعبي  �ملجل�س  رئي�س 
معاد بو�صارب، حيث �أ�رصف رئي�س 
جبهة  حلزب  �لنيابية  �ملجموعة 
�لتحرير �لوطني حممد بو عبد �هلل 
على �لعملية مبقر �حلزب بحيدرة 

�لذي  بو�صارب  معاذ  غياب   يف 
منذ  بالنيابة  �لعامة  �الأمانة  يتوىل 
�الأربعاء �ملا�صي، و�صيختار �أع�صاء 
للعا�صمة  �ملحلية  �ملجال�س 
�ملنتمون لالأفالن ل�صالح و�حد من 
للمن�صب، يف حني  مر�صحني  ع�رص 
حظوظ  على  جو�هرة  ر�صا  يحوز 

كبرية للفوز على باقي مناف�صيه.  

 القيادي يف حركة جمتمع
 ال�سلم اأحمد �سادوق

 احلركة �ستتخلى عن طموحاتها
 يف حال التوافق

.   لي�س ملقري اأي اأطماع لرئا�سة اجلزائر
جمتمع  حركة  يف  �لقيادي  نفى 
تكون  باأن  �صادوق  �أحمد  �ل�صلم 
�لرز�ق  عبد  �حلركة  لرئي�س 
مقري �أي �أطماع لكي يكون رئي�صا 
للجمهورية �إذ� ما جنحت مبادرة 
معينة  �صخ�صية  على  �لتو�فق 
�لرئي�س  تر�صح  عدم  حال  يف 
بوتفليقة لعهدة خام�صة، يف حني 
�صدد على  �أن مبادرة �لتو�فق مل 
للنقا�س  �أبو�با  فتحت  بل  تف�صل 
�الأحز�ب  ممثلي  بني  �ل�صيا�صي 
�ل�صيا�صية بعد �أن �صهدت �ل�صاحة 

�ل�صيا�صية ركود� ال نظري له.
»بالو�صط«  ربطه  �ت�صال  ويف 
�صدد �صادوق على �أن �لرئا�صيات 
ت�صهد  �ل�صيا�صية  �ل�صاحة  جعلت 
�أن  رغم  كبري�،  و�رتباكا  غمو�صا 
ببعيد،  لي�س  �ملوعد ح�صبه  هذ� 
�لنقطة:«  هذه  �أو�صح  حيث 
�ل�صيء �لذي جعل رقعة �لغمو�س 
تتو�صع هو �أن �ل�رص�ع على �أ�صده 
�مل�صكلني  من  �لكثري  و�أن  �صيما 
�أ�صحو�  �ل�صيا�صية  لل�صاحة 
�إذ�  بها  معنيني  �أنف�صهم  يرون 
خام�صة«،  عهدة  هنالك  تكن  مل 
باأن  �مل�صدر  ذ�ت  �أكد  باملقابل 
حالة  ويف  �ل�صلم  جمتمع  حركة 
جديد  من  بوتفليقة  تر�صح  عدم 
�لتو�فق  مبادرة  على  �صرتكز 
تخدم  معينة  �صخ�صية  على 
هذه  لكون  �لعامة،  �مل�صلحة 
�لقيادي  ذ�ت  ح�صب  �خلطوة 
تعد �ملخرج �حلقيقي للبالد من 
ومن  لذلك  و  متابعا:«  �أزمتها، 
وهذ�  �مل�صعى  هذ�  جناح  �أجل 

�صتتخلى  عامة  ب�صفة  �الجتاه 
�حلزبية  طموحاتها  عن  �حلركة 

�مل�رصوعة«.
�مل�صدر  �أكد  �أخر  �صياق  ويف 
�لتو�فق  مبادرة  باأن  �حلزبي 
حققت ما كان منتظر� منها بعد 
فيما  معمقا  نقا�صا  فتحت  �أن 
و��صل  حيث  �لوطن،  �صاأن  يرفع 
�حلديث يف هذه �لنقطة قائال:« 
�ل�صيا�صية  �ل�صاحة  حركت  لقد 
�حلو�ر  فر�صة  و�أعطت  �لر�كدة 
�الأطر�ف  خمتلف  بني  �ملبا�رص 
مبختلف  �جلز�ئر  يف  �ل�صيا�صية 
معار�صة،  و  �صلطة  م�صاربها من 
كما �أنها �أ�صبحت يف عقول كثري 
�أ�صحاب  حتى  �ملوؤثرين  من 
من  على  تعليقه  ويف  �لقر�ر«، 
�لتي  بالفا�صلة  �ملبادرة  ي�صف 
مل تقدم �أي �صيء �أ�صاف:« لي�س 
عليها  نحكم  �أن  �ملو�صوعية  من 
�أوجدت  �لتي  وهي  بالف�صل، 
فر�صة للجز�ئريني للتو�فق حول 
�الأزمة  من  بلدهم  �إخر�ج  كيفية 

�ملتعددة �الأبعاد«.
�ملعار�صة  موقف  يخ�س  وفيما 
يف  �أو�صح  �ملبادرة،  هذه  من 
جلها  كانت  �لت�رصيح:«  ذ�ت 
و  �ل�صلطة  �مل�صكل يف  �أن  جتمع 
�ملبادر�ت  كل  جته�س  �لتي  هي 
�أما  عاقلة  و  ر�صيدة  كانت  مهما 
معها  �ل�صلطة  �أحز�ب  تعاطي 
يكون  �أن  على  تلح  كانت  فاإنها 
�إطار �لعهدة  �لتو�فق �لوطني يف 

�خلام�صة �أو �ال�صتمر�رية«.
علي عزازقة

 حركة ال�سالح الوطني

تثبيت ال�ستقرار املوؤ�س�ساتي م�سوؤولية اجلميع

عمارة بن يون�س

لن يتم اإلغاء اجتماع التحالف الرئا�سي

حممد ذويبي للو�سط:

قد ل اأكون اأمينا عاما للنه�سة بعد اأ�سبوعني

�لوطني،  �الإ�صالح  �أكد رئي�س حركة 
�ل�صبت  �أم�س  غويني،  فياليل 
تدعو�  �ل�صيا�صية  ت�صكيلته  باأن 
تثبيت  يف  �جلميع  م�صاهمة  �إىل 

�ال�صتقر�ر 
�ملوؤ�ص�صاتي يف �لبالد .

مبدينة  �إ�رص�فه  لدى  غويني  وقال 
جمعته  �صيا�صية  ندوة  على  �جللفة 
باأن  حزبه  منا�صلي  من  عدد  مع 
�إىل  تدعو�  �ل�صيا�صية  ت�صكيلته 
تثبيت  يف  �جلميع  »م�صاهمة 
�لبالد  يف  �ملوؤ�ص�صاتي  �ال�صتقر�ر 
�إىل جانب �حرت�م مقت�صيات �لعملية 
تعزيز�  ذلك  و   )...( �النتخابية  

مل�صار دميقر�طيتنا �لنا�صئة وحفاظا 
على كل ما حتقق ملجتمعنا يف ذ�ت 
وتعزيز  لتثبيت  مكا�صب  �ملجال من 

دولة �حلق و�لقانون و�حلريات«.
و  دعا رئي�س حركة �الإ�صالح �لوطني 
جميع �ل�رصكاء �ل�صيا�صيني و�الأطر�ف 
�إىل  �النتخابية  �لعملية  يف  �لفاعلة 
وفق  �صليمة  دميقر�طية  ممار�صات 
»ما  وهو  �صحيحي  �صيا�صي  م�صار 
�صيعزز بكل تاأكيد �الأمن و�ال�صتقر�ر 
يف �لبالد وير�س �ل�صف �لوطني �أكرث 

يف مو�جهة 
وجمابهة  �لتحديات  خمتلف 
�لتي  و�لد�صائ�س  �ملوؤ�مر�ت  كل 

ت�صتهدف �أمننا ووحدتنا« كما قال.
قيادة  تو��صل  باأن  غويني  و�لتزم 
�حلركة �لوطنية مبعية كل �الإطار�ت 
يف  و�ملنا�صالت  �ملنا�صلني  وكذ� 
خالل  من  للتعبئة  �الجتاه  هذ� 
يف  و�لذهاب  �مليد�ين  �لنزول 
من  مزيد  لك�صب  جو�رية  خرجات 
�جليد  للتح�صري  �ل�صعبي  �لدعم 
للموعد �النتخابي من جهة ولتجنيد 
�أخ�س  ب�صفة  و�ل�صباب  �ملو�طنني 
ملقاومة كل مظاهر �لياأ�س و�لعزوف 

عن �لفعل �ل�صيا�صي.
باأن  �مل�صوؤول �حلزبي  ذ�ت  و�أ�صاف 
بلغ  �أمر  و�لياأ�س  �لعزوف  »م�صاألة 

�كرت�ث  عدم  ظل  يف  مقلقة  درجة 
ما  �لعام  بال�صاأن  �ل�صباب  جماهري 
ف�صح �ملجال �أمام عديد �ملنظومات 
�لفكرية و�لثقافية و�ملذهبية �لدخيلة 
لتتحرك يف �أو�صاط �ملجتمع يف كل 

�الجتاهات.« 
حركة  باأن  كلمته  م�صتهل  يف  ذكر  و 
�الإ�صالح �لوطني خل�س �إىل »�عتماد 
�جلمهورية  رئي�س  تر�صيح  دعم 
بوتفليقة«  �لعزيز  عبد  �ملجاهد 
من  غويني  ح�صب   - جاء  �أمر  وهو 
من  ورجاال  ن�صاء  �حلزب  »�إطار�ت 
م�رصوعها  وحفظ  �جلز�ئر  �أجل 

�حل�صاري«. 

�ل�صعبية  �حلركة  رئي�س  �أكد 
يون�س  بن  عمارة  �جلز�ئرية 
�جتماع  جتميد  يتم  لن  �أنه 
ي�صم  �لذي  �لرئا�صي  �لتحالف 
�الأفالن  �الأربعة  �ملو�الة  �أحز�ب 

موؤكد�  و�الأمبيا،  وتاج  و�الأرندي 
كان  مثلما  غد�  �صيجتمعون  �أنهم 
بن  عمارة  وقال  �صابقا.  مربجما 
بخ�صو�س  له  ت�رصيح  يف  يون�س 
�لرئا�صي  �لتحالف  �جتماع  �إلغاء 

�ملربمج �ليوم مبقر جبهة �لتحرير 
قياد�ت  �صيجمع  و�لذي  �لوطني، 
�الأفالن باالأرندي وتاج و�الأمبيا » 
18 نوفمرب �صنجتمع مع �الأحز�ب 
كما  �لرئا�صي  للتحالف  �ل�صيا�صية 

هو  �لتحالف  هذ�  الأن  مقرر،  هو 
بني ت�صكيالت �صيا�صية ولي�س بني 
�إطار  وذلك يف  �صخ�صيات”،  �أربع 

�إجابته على �صوؤ�ل
اإميان لوا�س 

�لنه�صة  حلركة  �لعام  �الأمني  فتح 
معار�صيه  على  �لنار  ذويبي  حممد 
�ل�صاد�س  �ملوؤمتر  قاطعو�  �لذين 
للحزب و�أكد �أنهم ال ميلكون �أي دليل 
يجعل كفتهم متيل رغم ما مت ترويجه 
من قبلهم يف هذ� �مللف، م�صدد� على 
ن�صاطاتها  يف  م�صتمرة  �لنه�صة  �أن 
�لذي  �لكالم  لهم  يبقى  ومعار�صيها 
للت�صوي�س  �لوحيدة  و�صيلتهم  يعد 
حني  يف  �لقانون،  �إطار  خارج  لكونهم 
�أو�صح �أن ملف �لرئا�صيات �أ�صحى بيد 

�لقيادة �جلديدة �ملنبثقة من �ملوؤمتر 
خالل  �مل�صدر  ذ�ت  و�أفاد  �ل�صاد�س. 
�أم�س،  يوم  بالو�صط  ربطه  �ت�صال 
جتاوزت  للنه�صة  �حلالية  �لقيادة  باأن 
من  معار�صوها  روجه  �لذي  �لكالم 
�الإعالم،  و�صائل  يف  �رصعيتها  عدم 
ما  رغم  جنح  �ل�صاد�س  �ملوؤمتر  الأن 
و�أثناء  قبل  قبلهم  به من  �لت�رصيح  مت 
�أجو�ء  يف  جرى  �لذي  �ملوؤمتر  وبعد 
على  �رتكزت  �صفافة  دميقر�طية 
هذ�  يف  قال  حيث  ح�صبه،  �لقانون 

يف  نحن  كالم  هكذ�  مثل  �ل�صدد:« 
ترويجه  يتم  وما  جتاوزناه،  �لنه�صة 
�لقيادة  معار�صي  قبل  من  كالم  من 
ال �أ�صا�س له ولي�س له �أي م�صد�قية«، 
غري  �ملوؤمتر  باأن  �لقول  متابعا:« 
�رصعي كالم ال يرتكز على �أي حجة، 
�لتي  �الأكاذيب  ن�رص  فقط  فهمهم 
خدمتها،  مما  �أكرث  بالنه�صة  �أ�رصت 
همهم  باتت  �ل�صخ�صية  فامل�صالح 
و�ل�رصعية  �لقانون  �أن  رغم  �لوحيد، 
على  �عتمدت  �لتي  �لقيادة،  �صف  يف 

�لقانون دون غريه من �ملمار�صات«.
متحدث  تطرق  �أخر  �صياق  ويف 
�لرئا�صيات،  ملف  �إىل  »�لو�صط« 
�لقيادة  �خت�صا�س  من  �أنه  �أكد  حيث 
له  �صتتطرق  �لتي  للحزب  �جلديدة 
خالل قادم �الأيام، باملقابل �صدد على 
�أنه قد ال يكون �أمينا عاما للحركة �إذ� 
قبل  من  فيه  �لثقة  جتديد  مت  مل  ما 
�لقيادة �جلديدة �ملنبثقة من �ملوؤمتر 

�ل�صاد�س بعد �أ�صبوعني من �الآن.  
علي عزازقة
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�أن  للر�بطة  �لوطني  �ملكتب  و�أكد   
�مللف  حول  به  قام  �لذي  �لتحقيق 
�لوجه  تر�جع  خلفيات  عن  ك�شف 
ت�رصيحات  نافيا  �لعمر�ين،  �ملدين 
�لإتهام  �أ�شابع  توجه  �لتي  �مل�شئولني 
ملكاتب �لدر��شات بالف�شل، م�شيفة �أن 
�لو�شع �لقائم يناق�ض رهان �ل�شلطات 
حول ترقية �ملحيط وحت�شني �لإطار 
على  و�لق�شاء  للمو�طن   �ملعي�شي 
�لعامة  �لهيئة  وحت�شني  �ل�شكن  �أزمة 
لردود   م�شتندة  �جلز�ئرية،  للمدن 
ك�شفت  �لتي  �لدر��شات  مكاتب 
�جلمايل  �لطابع  تغييب  عن  بح�شبهم 
بفاتور�ت  �ملعماري  �ملهند�ض  بعمل 
متناف�شة تطعن يف قو�نني �لدولة �لتي 
�إطار  يف  �ل�رصيفة  �ملناف�شة  ت�شمن 
�شائبة،  �أي  من  خايل  وحمكم  منظم 
لياأتي �لدور على �لتطبيق �لذي ي�شوبه 
غياب  و�شط  و�ل�شبابية  �لغمو�ض 
�شبه كلي لهيئة تنظم مهنة �ملهند�ض 
�جلز�ئر  �أن  بدليل  وذلك   . �ملعماري 
�ألف مهند�ض،   14 بها حو�ىل  يتو�جد 
�آلف   6 �شوى  يوجد  ل  وقت  يف 
يف  �لقانونية  �ل�شيغة  وفق  مهند�ض 
�ملر�شوم �لتنفيذي، ول يجمعهم كلهم 
وتفرقهم  فقط  وطني  جدول  �شوى 
�مل�شالح �ل�شخ�شية مما ز�د يف تدهور 
»لي�شبح جمرد رقم  �ملنتج �ملعماري 
�ملهند�ض  ليتجرد  �أكرث  يك�شب  ملن 
�ل�شعب  فئات  من  كغريه  �ملعماري 
مهنة ترتك  باأخالقيات  �إح�شا�شه  من 
�أثارها للقرون«. كما �أن 80 باملائة من 
�جلز�ئريني ل يحرتمون �ملخططات 
حيث  بناء�تهم،  �إجناز  يف  �لهند�شية 
طلب  �إىل  �جلز�ئريني  معظم  يعمد 
من  كوثيقة  �لهند�شية  �ملخططات 
�لبناء  رخ�شة  ملف  ��شتكمال  �أجل 
غري �أنهم يف �لو�قع ل يحرتمون �أو ل 
يعتمدون هذه �ملخططات �لهند�شية 

يف �إجناز بناياتهم .

التكوين اجلامعي بعيد 
عن املعايري الدولية

لت�شمل  �نتقاد�تها  �لر�بطة  وو�شع 
م�شاكل  عدة  �أن  قائلة  �جلامعة، 
�ملعمارية،  �لهند�شة  مهنة  تعرت�ض 
�ملعتمدة  �لتكوين  مناهج  ب�شبب 
قالو�  �لذي  دي  �أم  �أل  نظام  منها 

�لهند�شة  تخ�ش�ض  قتل  �إنه  ب�شاأنه 
من  �لتكوين  مدة  تقلي�ض  �إىل  نظر� 
�شنو�ت،  ثالث  �إىل  �شنو�ت  خم�ض  
دولة  مهند�ض  �شهادة  من  وحتويلها 
�أمر� غري  ذلك  معتربين  لي�شان�ض  �إىل 
�لقو�نني  مع  تتعار�ض  و  منطقي، 
�لتنفيذي  �ملر�شوم  يف  �ملدرجة 
وم�شمون  �شكل  و�ملت�شمن   159/98
للت�شجيل  �ملوؤهل  �لتدريب  ومدة 
على  �ملرت�شح  ح�شول  ي�شرتط  �لذي 
م�شيفني  معماري،  مهند�ض  �شهادة 
من  �ملتبعة  �لعلمية  �ملناهج  �أن 
بعيدة  �جلز�ئرية  �جلامعات  طرف 
عن �ملعايري �ملعمول بها دوليا،  لعدم 
رفع  �إىل  �لر�مية  للتقنيات  مو�ءمتها 
�لف�شاء  �لظاهر يف  و�ملنتوج  �لنوعية 
�ملعماري،  كون �لعامل ي�شهد تغري�ت 
ول  و�لتعمري،  �لبناء  مناذج  يف  كثرية 
�ملهند�شني  ر�شكلة  �إعادة  من  بد 
بعثات  �إر�شال  خالل  من  �ملعماريني، 
�إىل �خلارج بهدف �لتكوين و�لحتكاك 
�أكرث باأكرب �ملعاهد �لعاملية يف جمال 
تلك  باكت�شاب  و�ل�شماح  �لهند�شة، 
يف  وجت�شيدها  �جلديدة  �لتقنيات 

�جلز�ئر.

مكاتب  % من   90
الدرا�سات الأجنبية 

تخرق القانون  

�لدر��شات  مكاتب  بخ�شو�ض  �أما   
بع�ض  �لر�بطة  فاتهمت  �لأجنبية، 
خرب�ت  ��شتري�د  بتعمد  �لدو�ئر  
هذه  لتدخل  �خلارج،  من  معمارية 
بتو�طوؤ  �جلز�ئرية  �ل�شوق  �لأخرية 

�جلز�ئرية،  �لإد�رة  د�خل  لوبيات  من 
عن  بعيد�  �رصيك  كطرف  وتاأ�ش�شو� 
�لقانون �لذي يفر�ض �لبطاقة �ملهنية 
على  و�حل�شول  �ملحلفة،  للمهن 
وهو  �لد�خلية،  وز�رة  من  ترخي�ض 
ما يعترب تعديا �شارخا على �لقو�نني 
�لتي تن�ض على �أنه مينع بتاتا ممار�شة 
�ملهنة على غري �مل�شجلني يف �ل�شجل 
،وهو  للمهند�شني �ملعماريني  �لوطني 
بلد،  �أي  يف  يحدث  �أن  ميكن  ل  ما 
»حيث فاإنه من �رصب من �خليال يف 
�أوروبا  �أن ي�شمم مهند�ض �أجنبي حتى 
م�شكنا �أو دكانا �إذ� كان غري م�شجل يف 

هيئة �ملهند�شني �ملعماريني«.

املكاتب  من  باملائة   60
تواجه �سبح الإفال�س

يقارب  ما  �لعر�قيل تقف  ويف ظل 
�لدر��شات على  60 %  من مكاتب 
حافة �لإفال�ض  خ�شو�ض �ملكاتب 
�لتي ي�شريها �شباب  ب�شبب وجودها  
و�ل�رص�ئب  �لنفقات  �شند�ن  بني 
�ملنعدم  �ملد�خيل  �شح  ومطرقة 
�ملناف�شة  يف  على  قدرتها   لعدم 
تعجيزية  �رصوط  دفاتر  و�شع  ظل 
تلغي مناف�شة �لأفكار وتغلب منطق 
�ملادة و �ملعامالت �ملالية هذ� من 
جهة ومن جهة  �أخرى ��شتحو�ذ ثلة 
�شغرية من �ملكاتب  على �ل�شفقات 
�لهيئة  دور  غياب  ب�شبب  �لكبرية 
�ملعماريني  للمهند�شني  �لوطنية 
�مل�شاو�ة  ت�شمن  �لتي  �جلز�ئريني 
�ملكاتب  كل  بني  �ملناف�شة   يف 
وتلغي فكرة تغليب �لدخل �ملادي 
و�لتن�شيق  �لأفكار  مناف�شة  على 

�لأقل  على  لت�شمن  �ملكاتب  بني 
وعدم  �ملناف�شة  من  �لأدنى  �حلد 
�إفال�ض مكاتب �لدر��شات �ل�شابة، 
�لهيئة  تخبط  خلفية  على  وذلك 
�شنة   منذ  �لقيادة  على  �ل�رص�ع  يف 
�لتجاوز�ت  �أنع�ض  ما  2008وهو 
�ملنافع  حت�شيل  يف  غرقت  �لتي 
�ملالية عو�ض �جلانب �جلمايل من 
�لتعجيزية  �ل�رصوط  دفاتر  خالل 
�ل�شتعجالية  �ملخططات  وتنفيذ 
�ملناف�شة،  روح  على  تق�شي  �لتي 
فردية  بتخبطات  م�شت�شهدة 
زهاء  مر��شلة  �آخرها  للمهند�شني 
�أ�شحاب  معماري  40مهند�ض 
تب�شة  ولية  من  در��شات  مكاتب 
مطالبهم،  يف  للنظر  �لولية  و�يل 
�لر�بطة  ي�شتدعي بح�شب  ما  وهو 
بني  جتمع  تن�شيق  خاليا  �إن�شاء 
على  �لهيئة  عن  وممثلني  �لد�رة 
و�إن�شاء جمال�ض  �ملحلي  �مل�شتوى 
مع  بالتن�شيق  تعمل  للعقار  ولئية 
�ملنتوج  لرقية  �لد�ر�ت  خمتلف 
�ملعماري، مع �إقر�ر دفاتر �رصوط 
تعقيد  درجة  مع  تتو�فق  معقولة 
تناف�ض  �أ�شا�شها  يكون  �مل�شاريع 
�ملعمارية.  و�لت�شاميم  �لأفكار 
ونتائج  �إعالنات  و�شع  و�إلز�مية 
�ل�شت�شار�ت  �أو  �مل�شابقات 
مع  �لإد�ر�ت  جميع  يف  �ملعمارية 
�مل�شاركة  �ملكاتب  �أ�شماء  ذكر 
�للجنة  و�أ�شماء  وتنقيطها 
و�إعالم  �لعرو�ض  بتقييم  �خلا�شة 
�ملهند�شني �ملعماريني �مل�شاركني 
جلان  نتائجها.وو�شع  ظهور  عند 
�خلا�شة  �شو�ء  �لعرو�ض  تقييم 
�ل�شت�شار�ت  �أو  بامل�شابقات 
يقارب90  ما  بتكوين  �ملعمارية 
باملئة من �ملهند�شني �ملعماريني. 
�ملهند�شني  ح�شول  �إلز�مية  مع 
ن�شبة  على  �ل�شباب  �ملعتمدين 
وكذ�  �مل�شاريع.   من  باملائة   30
�ملتعاملني �لقت�شاديني مثل وكالة 
و�لت�شيري  �لرتقية  وديو�ن  عدل 
وغريهم مبنح م�شاريعها لتجمعات 
تكون  �ملعماريني  �ملهند�شني  من 
مهند�شني   10 من5�ىل  مكونة 
برئي�ض جتمع  معتمدين  معماريني 
مع  خربة  �شنو�ت   10 من  �أكرث  له 
5�أع�شاء  �ىل   2 من  وجود  �لز�مية 
 5 من  �أقل  لهم  �ل�شباب  فئة  من 
�شنو�ت خربة لأنه من غري �ملعقول 
�ثنني  �أو  و�حد  مكتب  يغطي  �أن 

م�رصوع تفوق 200�شكن.

للطريقة  �لعامة  �مل�شيخة  �شيخ  نوه 
�لقادرية باجلز�ئر وعموم �إفريقيا �لأ�شتاذ 
�لطبعة �خلام�شة  �أن  �حل�شن ح�شاين،على 
د�رت  �لذي  �لقادرية  �لطريقة  مللتقى 
بولية  �ملا�شي  لأ�شبوع  بحر�  �أ�شغاله 
�ملرجعية  دور  ورقلة،و�لذي متحور حول 
�لدولة  و��شتقر�ر  �أمن  يف  �لوطنية 
و�ملحتوى  �أهد�فه  حقق  �جلز�ئرية،باأنه 
�لقوة  حت�شني  وهو  لأجله  �نعقد  �لذي 
�مللتقى  �جلز�ئرية،لن  لالأمة  �لروحية 
�لوطنية  �ملرجعية  بحتاهمه  دينيا  كان 
و�ملغاربي  �لوطني  �لن�شغال  ذ�ت 
�لتي  �لتحديات  جملة  ظل  و�لإقليمي،يف 

�لدينية  وثو�بتها  �لأمة  هاته  كيان  تهز 
�إىل  ح�شاين  �ل�شيخ  �أ�شار  فيما  و�لوطنية. 
فخامة  برعاية  حظي  �لذي  �مللتقى  �أن 
عبد�لعزيزبوتفليقة،  �جلمهورية  رئي�ض 
�لوطنية  وح�شورمميزلل�شخ�شيات 
�ل�شلك  و�أع�شاء  و�لعاملية 
�لدبلوما�شي،ف�شال عن عدة قامات علمية 
�لعريقة �رصكاء  �ل�شوفية  �لطرق  وم�شايخ 
�حلقل �لدعوي و�لروحي من د�خل وخارج 
وطنيا  روحي  منه  �لهدف  �لوطن،كان 
�مل�شاركون  تطرق  فيه  بامتياز  �جتماعيا 
د�ئها،  وت�شخي�ض  �لإ�شالمية  �لأمة  لو�قع 
من  �لأليم  و�قعها  من  �إخر�جها  و�شبل 

خالل مت�شكها مبرجعيتها �لثابتة �ملتمثلة 
�لأ�شعرية  و�لعقيدة  �ملالكي  �ملذهب  يف 
�ل�شيخ  �ل�شالك،وي�شيف  �جلنيد  وطريقة 
�أيام  يف  جمعنا  “باأننا  قائال  ح�شاين 
و�مل�شايخ  �لعلماء  من  �لعديد  �مللتقى 
مما  و�ل�شادقة  �لو��شحة  �لروؤية  ذ�ت 
روحيا  لالأمة  حماية  بهم  �لقتد�ء  يلزم 

و�جتماعيا و فكريا”.
�ملعروف  �لقادرية  �لطريقة  �شيخ  و�شدد 
عن  �لقوي  ودفاعه  �ل�شديد  بحر�شه 
وهويتها  �جلز�ئرية،وثو�بتها  �لأمة  و�قع 
ون�شيجها �لجتماعي �ملتني،�لذي حتاول 
ومتزيقه  عليه  �لت�شوي�ض  �لأطر�ف  بع�ض 

�أن  مو�زية،على  وت�رصيحات  بت�رصيحات 
�شيا�شية  لقاء�ت  �أي  ي�شهد  مل  �مللتقى 
�شاأنها  �أخبارمن  من  �أثري  ملا  ول�شحة 
زرع �لفتنة،كالتي ت�شاع يف بع�ض �لو�شائط 
هاته  تتهاطل  لالإ�شارة  �لإعالمية،  
قبل  من  �ل�شكرو�لثناء  برقيات  �لأيام 
من  وغرير�شمية  ر�شمية  موؤ�ش�شات  عدة 
�أيام  حا�رصة  كانت  �لوطن  وخارج  د�خل 
�ل�شيخ ح�شاين وكل منظمي  �مللتقى على 
و�لإقبال  �ملبذولة  �مللتقى،نظري�جلهود 
�لنو�يا  و�شدق  �لباهر  و�لنجاح  �ملميز 

و�ملحاور �لتي تطرق لها �مللتقى.
عماره بن عبداهلل

وجلت ال�سوق بتواطوؤ من لوبيات الإدارة

ال�سيخ احل�سن ح�ساين:

�سارة بومعزة 

90 باملائة من مكاتب الدرا�سات 
الأجنبية تخرق القانون

ملتقى القادرية يف ورقلة كان روحيا ومل يخ�ض يف ال�سيا�سة 

املديرية العامة لالأمن الوطني 

 تفنيد وفاة �سرطي على اثر تعر�سه 
لإ�سابة مبلعب 5 جويلية 

فيما مت اإح�ساء 689 موقعا مهددا بالفي�سانات

احلكومة تراجع اآليات 
مواجهة الكوارث الطبيعية

 اقتناء 100 حمطة للتجميع الآيل للمعطيات

لالمن  �لعامة  �ملديرية  فندت 
�لوطني خرب وفاة �رصطي على �إثر 
تعر�شه لإ�شابة �لأ�شبوع �ملن�رصم 
مبار�ة  ،عقب  جويلية   5 مبلعب 
مولودية �جلز�ئر و �إحتاد بلعبا�ض، 
ح�شبما �أفاد به �أم�ض �ل�شبت بيان 

للمديرية .
�ملديرية  �لبيان«تُفند  يف  وجاء 
�خلرب  �لوطني  لالأمن  �لعامة 
�شفحات  بع�ض  عرب  �ملتد�ول 
بخ�شو�ض  �لجتماعي  �لتو��شل 
على  �ل�رصطة  �أفر�د  �أحد  وفاة 
�لأ�شبوع  لإ�شابة  تعر�شه  �إثر 
عقب  جويلية   5 مبلعب  �ملن�رصم 
�إحتاد  و  �جلز�ئر  مولودية  مبار�ة 
�أن  �مل�شدر  نف�ض  بلعبا�ض«و�كد 

جر�حية  لعملية  خ�شع  »�ل�رصطي 
�لر�أ�ض  م�شتوى  على  ح�شا�شة 
لالأمن  �ملركزي  بامل�شت�شفى 
يف  �ل�شحية  وحالته  �لوطني 

حت�شن« 
�لتي  �ل�شغب  �أحد�ث  لالإ�شارة فان 
مولودية  مقابلة  نهاية  �شهدتها 
  ،)1-0( بلعبا�ض  �إحتاد  �جلز�ئر- 
للر�بطة  �ل14  �جلولة  حل�شاب 
خلفت  قد  موبلي�ض،   - �لوىل 
�إ�شابة 18 �رصطيا، و 22 منا�رص�، 
تابعة  مركبات   10 حتطيم  مع 
و�شيارة  خا�شة  ومركبة  لالأمن 
�ملدنية،  للحماية  تابعة  �إ�شعاف 
يوم  �ملديرية  به  �أفادت  ح�شبما 

�لأربعاء �لفارط . 

�عتماد  �لر�شمية  �ل�شلطات  قررت 
�لكو�رث  مو�جهة  لآليات  مر�جعة  
على  �ل�شلبية  تاأثري�تها  ة  �لطبيعية 
�ملو�طنني و �لبنى �لتحتية و �لن�شيج 
جتارب  ل�شتن�شاخ  ،جتنبا  �حل�رصي 
�لوليات  بع�ض  يف  حدثت  �أليمة 
�لعا�شمة  موؤخر� على غر�ر تب�شة و 

و �شيدي بلعبا�ض
ح�شني  �ملالية  �ملو�رد  وزير  قال 
 100 �إقتناء  مت  �أنه   ، �أم�ض  ن�شيب، 
للمعطيات  �لآيل  للتجميع  حمطة 
بالت�شال �لال�شلكي لالإنذ�ر �ملبكر 
وليات  من  �لعديد  يف  للفيا�شانات 

�لوطن و �شتو�شع لت�شمل كافته.
و�أ�شاف �لوزير خالل �نطالق �ليوم 
�لدر��شي حول �لإ�شرت�جتية �لوطنية 
خماطر  من  و�لوقاية  للمكافحة 
،�أن  �ملوؤمتر�ت  بق�رص  �لفي�شانات، 
�إن�شاء �ملحطة لتجميع �ملياه يهدف 
�إىل �لتحذير من �لفي�شانات وجتميع 
هذه  �أن  و�أ�شاف  �لأمطار  مياه 
ب�شبب  خطورتها  تتز�يد  �لظو�هر 
و�لن�شاطات  �ملناخية  �لتغري�ت 
�لعمر�ين  �لتو�شع  خا�شة  �لب�رصية 
�لأودية  يف مناطق خطرية ك�شفاف 
�جلدي  �لتكفل  �أن  ن�شيب  و�أو�شح 
�شنة  منذ  بد�أ  �لفي�شانات  بظاهرة 
�لدولة  له  خ�ش�شت  �أين   2000
بتج�شيد  �شمحت  هامة  ��شتثمار�ت 
�لوطني. �لرت�ب  عرب  عملية   380
م�شري�،�أنها تتمثل يف �إجناز حو�جز 
من  للحد  �شدود  �إىل  وقائية،�إ�شافة 
�لفي�شانات، وجممعات مياه �لأمطار 
وتو�شعيها وحت�شني �شفافها وك�شف 
يجري  �ملائية،�أنه  �ملو�رد  وزير 

حاليا �إجناز 192 م�رصوع مماثل.
،عن  �ملائية  �ملو�رد  وزير  وك�شف 
قال  و  �ملياه   من�شوب  يف  �رتفاع 
 20 منذ  م�شتوياته  �أكرب  عرف   �إنه 
م�شيفا  �أكتوبر،  �شهر  خالل  �شنة 
فر�شية  تعد  �جلوية مل  �لتقلبات  �أّن 
نالحظه  مفرو�ض  و�قع  هي  بل 
�أح�شت   �لدولة  �أن  ن�شيب  و�أ�شاف 
بالفي�شانات  مهدد�  موقعا   689
حيث  �خلطر   متفاوتة  بدرجات 
لأول  و  باإجناز  وقايتها   على  تعمل 
�آلية  ت�شمنت  وقاية  خمططات  مرة 
غاية  �إىل  �خلطر  هذ�  ملو�جهة 
�أكد  �شنة  2030 . ويف هذ� �ملجال 
�ملتحدث �أنه �شيتم تر�شيم خمطط 
بني  تتم  �تفاقية  طريق  عن  �لوقاية 
�لوكالة  و  �ملائية  �ملو�رد  وز�رة 

�لف�شائية

خمطط توجيهي 
لت�سيري املخاطرو 

توفري بيئة �سحية 
و�جلماعات  �لد�خلية  وزير  ك�شف 
�ن  بدوي  �لدين  نور  �ملحلية 
خمطط  �إعد�د  �إىل  ت�شعى  �جلز�ئر 
خا�ض  بلدي  و  وطني  توجيهي 
بيئة  توفري  و  �ملخاطر  بت�شيري 
�شحية و نظيفة للمو�طن ،و�أكد نور 
حتيني  �رصورة  على  بدوي  �لدين 
من  للوقاية  �لوطنية  �لإ�شرت�تيجية 
لآفاق  ر�شمها  و  �لكو�رث  خماطر 
2030 بالتو�زي مع و�شع ��شتري�تيجية 
�أو�شح  و  ولية  بكل  خا�شة  حملية 
�لوزير �نطالق �ليوم �لدر��شي حول 
للمكافحة  �لوطنية  �لإ�شرت�جتية 
و�لوقاية من خماطر �لفي�شانات، �أن 
�لقطاعات  ت�شاركية  ترثي  �ملبادرة 
�جلمهورية  برئي�ض  بنظرة  �لتز�ما 
�لذي �ألح على �إعادة �ل�شرت�تيجيات 

لتفادي �لكو�رث �لطبيعية

املناطق املعر�سة 
لالأخطار الطبيعية 

تتزايد بفعل 
الإن�سان

و�لطاقات  �لبيئة  وزير  �أّكدت 
�ملتجددة، فاطمة �لزهر�ء زرو�طي، 
و�قع  هي  باجلز�ئر  �لفي�شانات  �أّن 
نعي�شه، وقد �أ�شبحت هنالك عالقة 
و�ملظاهر  �ملناخية  �لتغري�ت  بني 
�لناجتة عنها، ز �أ�شافت �أن �لتقرير 
للتغري�ت  �لدولية  للجنة  �لأخري 
�ملناخية �أكد ذلك ، و قالت �لوزيرة 
��شطر�بات  تت�شبب  ما  نادر�  �أنه 
يف  ولكن  �لفي�شانات،  يف  �لطق�ض 
�ملحلية  �لعو��شف  ت�شببها  �لغالب 
ل  و�لتي  غزيرة  باأمطار  �مل�شحوبة 
تدوم طويال لكنها جد قوية وتت�شبب 
�رتفاع من�شوب  يف في�شانات ب�شبب 
يف  �لوزيرة،  وك�شفت  �لوديان. 
�لإ�شرت�تيجية  حول  �لدر��شي  ليوم 
من  �لوقاية  و  للمكافحة  �لوطنية 
ه�شا�شة  در��شات  �أّن  �لفي�شانات، 
�ملناخية  �لتغري�ت  جتاه  �جلز�ئر 
�لبيئة  وز�رة  قبل  من  �ملنجزة 
تلك  ل�شيما  �ملتجددة،  و�لطاقات 
�ملتعلقة به�شا�شة �ل�شاحل �لعا�شمي 
على م�شتوى وليات تيبازة و�جلز�ئر 
�أن  تظهر  وبومرد��ض،  �لعا�شمة 
لالأخطار  �ملعر�شة  �ملناطق 
يف  �نت�شار�ً  �أكرث  �أ�شبحت  �لطبيعية 
�شياق ��شطر�ب �ملناخ �لذي تفاقم 

بفعل عمل �لإن�شان.
ف.ن�سرين

انتقد تقرير الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�سان واقع العمران يف اجلزائر، معتربة اأنه يعرب عن متدد عمراين دون 
اأية هوية عمرانية يف ظل تهمي�س مكاتب الدرا�سات واملهند�سني الرابطني بني الهوية والعمران،  مرجعني ذلك اإىل حتكم 
لوبيات املال يف �سنع حواجز تعجيزية تخرق املادة رقم 02 من املر�سوم الت�سريعي رقم 07-94 موؤرخ يف 7 ذي احلجة عام 

هي  املعمارية  »الهند�سة  املعماري:  املهند�س  مهنة  وممار�سة  املعماري  الإنتاج  ب�سروط  يتعلق   1994 �سنة  ماي   18 1414املوافق 
التعبري عن جمموعة من املعارف واملهارات املجتمعة يف فن البناء كما هي انبعاث لثقافة ما وترجمة لها«.
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و�ضع كارثي جنوب والية  
�ضيدي بلعبا�س

�سكان ي�ستعملون املطامري 
بدل قنوات ال�سرف ال�سحي

�سيدي  والية  لوايل  االأخرية  الزيارة  ك�سفت 
املعاناة  حجم  عن  مرحوم  دائرة  اإىل  بلعبا�س 
التي يكابدها �سكان اكرب منطقة على م�ستوى 
طرح  ،حيث  امل�ساحة  حيث  من  الوالية 
تعيق  باتت  كثرية  م�ساكل  ومنتخبون  مواطنون 
عن  تبعد  التي  النائية  املنطقة  بهذه  التنمية 
مقر الوالية ب110 كلم والتي كانت قد حظيت 
ظلت  لكنها  املاليري  عليها  �رصفت  مب�ساريع 
رفع  باإمكانها  اأخرى  غياب  يف  م�ستغلة  غري 

الغنب عن املواطن
ال�سكنات  حي  �سكان  الزال   2018 جزائر  يف 
احلماية  مقر  من  بالقرب  الواقع  الريفية 
غياب  ظل  يف  املطامري   ي�ستعملون  املدنية 
قنوات ال�رصف ال�سحي واملاء والكهرباء والغاز 
،حيث ا�ستمرت معاناتهم ل�سنوات طويلة ،حيث 
وعد امل�سوؤول االأول عن الوالية باإنهاء امل�سكل 
بداية من منت�سف ال�سهر الداخل ،هذا وتبقى 
�رصق  الواقعة  القذرة  املياه  ت�سفية  حمطة 
اأكرث  التهمت  اأنها  االإهمال رغم  تعي�س  البلدية 
من 15 مليار �سنتيم لكن مل ت�ستغل حلد ال�ساعة 
التي  اجلوارية  ال�سوق  �سان  ذلك  يف  �ساأنها 
بها  التي حظيت  الرتميمات  رغم  مغلقة  ظلت 
،ناهيك عن مقر قبا�سة ما بني البلديات التي 
حتولت اإىل مكان مهجور رغم �رصف ما يفوق 
02 مليار �سنتيم الإجنازها  ،اإذ يحدث هذا يف 
وقت يطالب اأهايل البلدية يف لقائهم مع وايل 
العمومية من �سونلغاز  الوالية بتوفري املرافق 
و�سندوق ال�سمان االجتماعي ومكتب الت�سغيل 
البلدية  مقر  �سور  وهدم  البلدي  الفريق  ودعم 
القدمي الذي يعترب كارثة حقيقية ،ناهيك عن 
خمزن للحبوب وتوفري االإنارة الريفية لع�رصات 
اأرهق  الذي  املدر�سي  والنقل  الرحل  البدو 

كالهم  
 �س.�ضهيب

قلعة بو�ضبع  قاملة 

هالك �سابني يف 
حادث ا�سطدام بني 

دراجتني ناريتني 
حادث  يف  بجروح  اآخر  اأ�سيب  و  �سابان  هلك 
اجلمعة  ليلة  ناريتني  دراجتني  بني  ا�سطدام 
 12( بو�سبع  قلعة  بلدية  مبخرج  ال�سبت  اإىل 
كلم �سمال قاملة( ح�سب ما علم اأم�س ال�سبت 
من خلية االإعالم واالت�سال مبديرية احلماية 
هذا  باأن  امل�سدر  اأو�سح  و  بالوالية.  املدنية 
رقم  الوطني  الطريق  على  وقع  الذي  احلادث 
اإىل  اأدى  الرابط بني واليتي قاملة وعنابة   21
االأمر  ويتعلق  املكان  بعني  �سخ�سني  هالك 
من  تبلغ  وفتاة  العمر  من  ال22  يف  ب�ساب 
العمر 24 �سنة ح�سب امل�سدر الذي اأ�سار اىل 
امل�سلحة  اإىل  نقلهما  ال�سحيتني مت  اأن جثتي 
بقاملة  عقبي  احلكيم  مب�ست�سفى  املخت�سة 
هذا  باأن  املدنية  احلماية  م�سالح  واأفادت 
بني  عنيف  ا�سطدام  يف  متثل  الذي  احلادث 
واالأخرى  الكبري  احلجم  من  واحدة  دراجتني 
اإ�سابة  اإىل  اأي�سا  اأدى  ال�سغري  احلجم  من 
اآخر يبلغ من العمر 23 �سنة م�سرية اإىل  �ساب 
اإ�سعافها ونقلها اإىل م�ست�سفى  اأن ال�سحية مت 
الوحدة  بقاملة من طرف فرق  احلكيم عقبي 
فتحت  جهتها  من  املدنية  للحماية  الرئي�سية 
امل�سالح االأمنية املخت�سة اإقليميا حتقيقا يف 

اأ�سباب و ظروف هذا احلادث. 

من بني الق�سايا املعاجلة، )392( ق�سية 
باملمتلكات،)735(  بامل�سا�س  متعلقة 
باالأ�سخا�س،  بامل�سا�س  متعلقة  ق�سية 
�سد  واجلنايات  للجنح  بالن�سبة  اأما 
عاجلت  فقد  العامة،  واالآداب  االأ�رصة 
 )28( اجلزائر  والية  اأمن  م�سالح 
ق�سية   )591( بينما مت معاجلة  ق�سية، 
متعلقة باجلنايات واجلنح �سد ال�سيء 
ق�سية   )10( اإىل  باالإ�سافة  العمومي 
متعلقة باجلرائم االقت�سادية واملالية.

االأ�سلحة  حمل  لق�سايا  بالن�سبة  اأما 
اأمن  م�سالح  فاإن  املحظورة،  البي�ساء 
ق�سية   )380( عاجلت  اجلزائر  والية 
تورط فيها )380( �سخ�س مت تقدميهم 
منهم  اأودع  الق�سائية،  اجلهات  اأمام 
املوؤقت  احلب�س  فيه  )65(م�ستبه 
متت  املخدرات  مكافحة  اإطار  ويف 
فيها  تورط  ق�سية   )1461( معاجلة 
 )8.978( حجز  مع  �سخ�س،   )1696(
اإىل  باالإ�سافة  الهندي،  القنب  من  كلغ 
 )325.5( مهلو�س،  )14670(قر�س 
غرام   )274.02( و  الكراك  من  غرام 

من الهريوين.

العامة  ال�رصطة  ن�ساطات  بخ�سو�س 
من  ال�سهر  نف�س  خالل  التنظيم  و 
ال�رصطة قامت  �سنة 2018، فاإن قوات 
للن�ساطات  مراقبة  عملية  بـ)239( 
تنفيذ  مت  اأين  املنظمة،  التجارية 
ال�سلطات  عن  �سادر  غلق  قرار   )18(
الوقاية املرورية  املخت�سة، يف جمال 
العمومي خالل  االأمن  م�سالح  �سجلت 
مرورية،  )19023( خمالفة  الفرتة  هذه 
 )6735( �سحب  اإثرها  على  مت  اأين 
حادث   )66( ت�سجيل  مت  كما  رخ�سة، 
)68( �سخ�س  اإثرها  اأ�سيب على  مرور 
اأ�سخا�س،حيث   )05( وفاة  مع  بجروح، 

عدم  عن  ناجتة  احلوادث  هذه  اأغلب 
احرتام قانون املرور بالدرجة االأوىل، 
يف حني قامت م�سالح االأمن العمومي 
عملية  بـ)1143(  اجلزائر  والية  الأمن 

حفظ النظام.
كما �سجلت م�سالح اأمن والية اجلزائر 
مكاملة   )54733( ال�سهر،  نف�س  خالل 
وكذا خط  االأخ�رص15-48  اخلط  عرب 
النجدة 17، باالإ�سافة اإىل )682( مكاملة 
تبقىهذه  حني  104.يف  بالرقم  خا�سة 
االأرقام حتت ت�رصف املواطنني للتبليغ 
باأمنهم  امل�سا�س  �سانه  من  ما  كل  عن 

و�سالمتهم.

ل/منرية

تاودموت  بلدية  من  مواطن،  وّجه 
ا�ستغاثة  نداء  مرين  لدائرة  التابعة 
م�ستوياتها  اختالف  على  لل�سلطات 
من اأجل م�ساعدته للخروج من النفق 
املظلم و«امليزية »التي يتخبط فيها 
املحلية  ال�سلطات  اإهمال  ب�سبب 
ملطلبه ،حيث يقول املعني املدعو 
كل  �سلمنا  الذي  جلول«  »حمالت 
بداأت  اأن حمنته   ، وال�سكوى  الوثائق 
عندما ا�ستفاد من �سكن ريفي وظن 
بالعك�س  لكن  انتهت  امل�ساكل  اأن 
بدايتها  موؤملة  اأخرى  حكاية  بداأت 
اخلا�سة  القرعة  اأوقعته  بعد  كانت، 
بتوزيع ال�سكنات الريفية  داخل �سور 
فو�سوي وهو جمرد جدران  يف هذه 
البلدية الفالحية ،لي�سدر اأمر بالهدم 
اأحد  انه  رغم  مكانه  يف  البناء  ويتم 
وبعد  ،لكن  و�سطه  يف  امل�ستفيدين 
جاءت  ملخطط   امل�ستفيد  ا�ستالم 
»املري«  يف  ممثلة  البلدية  م�سالح 

على  باالإ�رصاف  املكلف  واملهند�س 
حتديد اأماكن البناء للم�ستفيدين ،يف 
املعني  ا�ستفادة  مكان  غرّيوا  حني 

مكان  يف  وو�سعوه  ال�سور  و�سط  من 
البناء  وحدود  املكان  وحددوا  اآخر  
بالبناء  امل�ستفيد  املواطن  واأمروا 

الفاتورة  املهند�س  اأم�سى  كما  فيه 
االأول  ال�سطر  مبلغ  ا�ستالم  اأجل  من 
مثل  �سنتيم   مليون  ب42  املقدر 
الكارثة  ،لكن  امل�ستفيدين  جميع 
هذا  اأجنز  عندما  اأ�سهر  بعد  كانت 
من  باملائة   60 يقارب  ما  االأخري 
الثاين  ال�سطر  ا�ستخراج  واأراد  البناء 
من املبلغ املقدر ب 28 مليون وجاء 
�سكوى  ح�سب   الثاين  املهند�س 
الذي  املكان  بان  له  وقال  املعني 
على  املوجود  ذلك  لي�س  فيه  بنيت 
م�ستوى املخطط ومكانك ال�سحيح 
،مع  ال�سور  داخل  املوجود  ذلك  هو 
من  ا�ستفاد  ال�سور  �ساحب  اأن  العلم 
يطالب  وذاك  هذا  ،وبني   2 م   500
ورفع  بحقه  الب�سيط  املواطن  هذا 
له من قبل  تعر�س  الذي  الظلم عنه 
امل�سوؤولني املحليني وي�ست�رصخ وايل 

الوالية الإن�سافه  
�س.�ضهيب

م�ساب   2.520 جمموعه  ما  خ�سع 
املركز  م�ستوى  على  للعالج  بال�رصطان 
ل�سيدي  ال�رصطان  ملكافحة  اجلهوي 
بلعبا�س وذلك منذ دخوله حيز اال�ستغالل 
يف �سبتمرب 2017 اإىل غاية اأكتوبر املا�سي، 
ح�سب ما علم لدى خلية االإعالم ملديرية 
امل�سدر  ذات  وك�سف  وال�سكان.  ال�سحة 
 1.099 خ�سعت  الفرتة  هذه  خالل  اأنه 
للعالج  حالة  و917  باالأ�سعة  للك�سف  حالة 
املتكفل  احلاالت  عدد  بلغ  فيما  باالأ�سعة 
بها يف ما يخ�س عالج االأورام الذي �رصع 
غاية  اإىل  مت  فقد   2018 جانفي  يف  فيه 

اأكتوبر املا�سي معاجلة 504 حالة.
ويف ما يتعلق بعدد امللفات املودعة على 

م�ستوى املركز اجلهوي ملكافحة ال�رصطان 
ل�سيدي بلعبا�س فقد مت ت�سجيل منذ �سبتمرب 
2017 ما جمموعه 1.780 ملف يف حني مت 
�سمان التكفل اال�ست�سفائي لـ 1.627 حالة، 
اأ�سافه ذات امل�سدر  لالإ�سارة،  ح�سب ما 
ال�رصطان  ملكافحة  اجلهوي  املركز  فاإن 
من  واليات  ثماين  يغطي  بلعبا�س  ل�سيدي 
غرب واجلنوب الغربي للبالد و ت�سل طاقة 
ا�ستيعابه 120 �رصير وي�سم 10 م�سالح و33 
وحدة وقد اأجنز هذا املرفق ال�سحي وفق 
املعايري الدولية وهو جمهز باأحدث العتاد 
للعالج  م�رصعات  ثالثة  غرار  على  الطبي 
طبية  وجتهيزات  �سكانر  وجهاز  الكيماوي 

اأخرى وثالث �سيارات اإ�سعاف. 

تاودموت ببلعبا�س

.      �ل�ضلطات قامت بهدم مكانه �الأول بحجة �أنه فو�ضوي  

�ملركز �جلهوي ملكافحة �ل�ضرطان ل�ضيدي بلعبا�س

مواطن ي�ستفيد من �سكن ريفي وُيحرم من م�ستحقاته املالية 

التكفل بعالج اأكرث من 2.500 حالة منذ �سبتمرب 2017

خالل �ضهر�أكتوبر2018

ح�سيلة ن�ساطات م�سالح
 اأمن والية اجلزائر 

.        معاجلة )3296( ق�ضية �أف�ضت

 �إىل �إيقاف )3972( م�ضتبه فيه
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يف �إطار حماربة �جلرمية �حل�ضرية، قامت م�ضالح �أمن والية 
�جلز�ئر خالل �ضهر �أكتوبر 2018 مبعاجلة )3296( ق�ضية 

�أف�ضت �إىل �إيقاف )3972( م�ضتبه فيه، �أين مت تقدميهم �أمام 
�جلهات �لق�ضائية �ملخت�ضة، من بينهم )1696( يف ق�ضايا تتعلق 
بحيازة و��ضتهالك �ملخدر�ت و�ملوؤثر�ت �لعقلية )380( �ضخ�س 
متورط يف حمل �الأ�ضلحة �لبي�ضاء �ملحظورة و )1220( �ضخ�س 

متورط يف خمتلف �لق�ضايا.



ليومية  متطابقة  م�صادر  �أفادت 
�لأمن  م�صالح  »،�أن  »�لو�صط 
�حلدودي  �ل�رشيط  يف  �ملخت�صة 
و�لنيجر  مايل  لدولتي  �ملتاخمة 
�ملناطق  �أعيان   مع  ،وبالتن�صيق 
قد   ، بال�صكان   �لأهلة  �حلدودية  
متقدمة  جد  �ت�صالت  با�رشت 
ينتمون  �رهابي  عن�رش   28 مع 
جلماعات كتائب �ل�صحر�ء �جلناح 
ب�صمال  �لقاعدة  بتنظيم  �مل�صلح 
�جلز�ئري  �لرهابي  بقيادة  مايل 
�لتوحيد  وحركة  عكا�صة  جمال 
بزعامة  �فريقيا  بغرب  و�جلهاد 
لهم  تقدمي  بعد   ، غايل   �أغ  �ياد 
�ل�صتفادة  من  بتمكينهم  �صمانات 
�مل�صاحلة  وتد�بري  ميثاق  من 
رئي�س  �أقرها  �لتي  �لوطنية 
�لوطني  �لدفاع  وزير  �جلمهورية 
للقو�ت  �لأعلى  �لعام  و�لقائد 
�مل�صلحة منذ و�صوله ل�صدة �حلكم 

عام 1999 وفق ما �أوردته م�صادرنا 
�أن   �ل�صدد  ذ�ت  يف  �أ�صافت  �لتي 
للجماعات  �لعامة  �لقيادة  خاليا 
�رش�ع  تعي�س  �مل�صلحة  �لرهابية 
حمتدم �صو�ء حول من يتوىل قيادة 
بعد  مايل  ب�صمال  �لقاعدة  تنظيم 
م�رشع  من  �صنو�ت   05 من  �أكرث 
فاروق  حممد  �جلز�ئري  زعيمها 
�أبى  �حلميد  بعبد  �ملكنى  غدير 
زيد ،�أو ما تعلق بالتقاتل �لد�خلي 
لها  وت�صفية ج�صدية بات يتعر�س 
يف  �ن�صمو�  جز�ئريني  م�صلحون 
�ل�صنو�ت �لثمانية �لأخرية، ناهيك 
�لقو�ت  تفر�صها  �لتي  �خلناق  عن 
�ل�رشيط �حلدودي  �مل�صلحة على 
ب�صكل  �صاهم  �لذي  �لأمر  وهو 
�لدعم  �صبكات  تفكيك  يف  كبري 
و�ل�صناد �لنا�صطة بعديد �لوليات 
 ، مترن��صت  غر�ر  على  �جلنوبية 
�أدر�ر ، �يليزي وبدرجة �أقل وليتي 
�أوردته  ما  وفق  �لأغو�ط وغرد�ية 
تنفيذ   ن�صيان  دون   ، م�صادرنا 

�ملر�بطة  �مل�صرتكة  �لأمن  قو�ت 
لـ38  �جلنوبي  �حلدودي  بال�رشيط 
عملية �أمنية ناجحة مما مكن من 
�إجها�س 20 عملية ت�صلل للجماعات 
�ملالحقات  من  �لفارة  �لإرهابية 
و  �لإفريقية  للقو�ت  �لع�صكرية 
،�إ�صافة  ليبيا  بدولة  �لناتو  حتالف 
�إعتقال  و  توقيف  مت  فقد  لذلك 
147 مهرب من بينهم من يحملون 

ي�صتبه  خمتلفة  �إفريقية  جن�صيات 
 . �لرهابية    بالتنظيمات  �صلتهم 
�لدفاع  وز�رة  بيانات  �أن  ومعلوم 
�لوطني كانت قد �علنت منذ بد�ية 
�لعام �جلاري و�ىل  غاية منت�صف 
�صهر نوفمرب �حلايل عن �قد�م 99 
�إرهابي على ت�صليم �أنف�صهم لقو�ت 
�لأمن �مل�صرتكة ح�صب �ملعلومات 

�ملتاحة .

يئن �صكان حي �ملخادمة ببلدية ورقلة 
حتت وطاأة تف�صي ظاهر ة �صعود �ملياه 
يومياتهم  توؤرق  �أ�صبحت  �لتي  �لقذرة 
�أ�صو�ت  تعالت  فقد  ذلك  مع  مو�ز�ة 
بالتحقيق  للمطالبة  بالولية  �ل�صاكنة 
يف م�صري �ملاليري �ملر�صودة لإعادة 

تاهيل �لنقاط �ل�صود�ء بقطاع �لري .
�ل�صكني  �لتجمع  قاطني  نا�صد 
باملخادمة �لتابع �د�ريا لبلدية ورقلة 
 « »�لو�صط  يومية  مع  لهم  ت�رشيح  يف 
جالوي  �لقادر  عبد  �لولية  و�يل   ،
�لهيئة  على  �لأول  �مل�صوؤول  ب�صفته 
زيارة  برجمة   �جل  من   ، �لتنفيذية 
حجم  على  للوقوف  لهم  ميد�نية 
�ملعاناة �لتي يكابدونها وذلك يف ظل 
��صتمر�ر مع�صلة �صعود �ملياه �لقذرة 
�ملزرية  �لو�صعية  هذه  �أن  حيث    ،
ناهيك  منزليني  ب�صقوط  تهدد  باتت 
ب�صحة  تلحق  قد  �لتي  �لأ�رش�ر  عن 
�ملو�طنني خا�صة ما تعلق منهم بفئة 
�لأطفال ، ويف ذ�ت �ل�صياق فقد �أرجع 
مهتمون بال�صاأن �ملحلي �صبب تو��صل 

�لأدو�ت  تفاوت  �إىل  �لقائم  �مل�صكل 
�أكد  فقد  ذلك  جانب  �إىل   . �لرقابية 
جالوي  �لقادر  عبد  �لولية  و�يل 
مع  له  �صابق  �صحفي  ت�رشيح  يف   ،
مب�صكل  �لتكفل  �أن   ،« يومية«�لو�صط 
�ل�صحي  �ل�رشف  مياه  �صعود  ظاهرة 
هيئته  عمل  �أولويات  بني  من  يعترب 
�ل�رشيح  �لإعرت�ف  ظل  يف  �لتنفيذية 
منه ملجهود�ت �لدولة �جلبارة بتوفري 
�ل�صيولة �ملالية ، خا�صة �إذ� علمنا �أن 
�لظروف �ملالية �ل�صعبة �لتي متر بها 

�لبالد ل ت�صمح بذلك .
�أ�صو�ت  تعالت  فقد  ثانية  جهة  من 
�ملو�طنني �لقاطنني باأحياء بوغفالة ، 
�صكرة ، �لزياينة ، �لن�رش ، �ملخادمة 
 ، معنا  لهم  ت�رشيحات  يف  بوعامر  و 
لل�صلطات  �لعاجل  �لتدخل  �أجل  من 
يف  حتقيق  فتح  �أجل  من  �ملركزية 
بالأمو�ل  �ملفهوم  غري  �لتالعب 
�لعا�صمة  لإنت�صال  �ملخ�ص�صة 

�ملركزية للجنوب �ل�رشقي . 
�أحمد باحلاج 

م�صالح  �لأخريين  �ليومني  يف  متكنت 
�ل�رشطة �لق�صائية باأمن ولية تندوف 
يف  متخ�ص�صة  �صبكة  تفكيك  من 
متكونة  �لدعارة  و  �لف�صق  ممار�صة 

من05 �أ�صخا�س.
معلومات  �ثر  على  جاءت  �لعملية 
مفادها  �ل�رشطة  م�صالح  �ىل  وردت 
�أن �صخ�س يتخذ من �صقته يف و�صط 
على  �لرذيلة،  و  للف�صق  وكر�  �ملدينة 
�ل�صبطية  عنا�رش  با�رشت  �لفور 
و  �مليد�نية  حترياتها  �لق�صائية 
�أ�صفرت- يف  �أين  حتقيقاتها �ملعمقة 
هوية  حتديد  على  قيا�صي-  وقت 

�مل�صتبه فيه، و بعد و�صع خطة عمل 
�لإجر�ء�ت  جميع  باإتخاذ  حمكمة 
�لقانونية و �لإحتياطات �لأمنية و بعد 
تفتي�س ق�صائي ل�صقة �ملعني بالأمر، 
توقيف  من  �ل�رشطة  م�صالح  جنحت 
من  �أعمارهم  يرتو�ح  �أ�صخا�س   )04(
37 �إىل 45 �صنة من بينهم )02( ن�صوة 
و )02( رجال ، كما مت حجز جمموعة 
معدة  �لذكرية  �جلن�صية  �لو�قيات  من 
قدمت  حيث  �لرذيلة،  ملمار�صة 
�أمام  �إثبات  كدلئل  �ملحجوز�ت 

�جلهات �لق�صائية .
�أحمد باحلاج 

قطعت م�سالح �لأمن �ملخت�سة يف مكافحة �لإرهاب و�جلرمية �ملنظمة بالناحية �لع�سكرية �ل�ساد�سة 
بتمرن��ست �سوطا كبري� يف �إقناع 28 �إرهابي ين�سطون بال�ساحل �لإفريقي لت�سليم �أنف�سهم قبل نهاية 

�ل�سنة �جلارية على �أق�سى تقدير ح�سب �ملعلومات �ملتاحة .

بعد تقدمي لهم �سمانات للإ�ستفادة من ميثاق �مل�ساحلة �لوطنية 

.      تنظيما �لقاعدة و حركة �لتوحيد و�جلهاد يلفظان �أنفا�سهما �لأخرية 

�أحمد باحلاج 

مفاو�سات لإقناع 28 �إرهابي بال�ساحل 
لت�سليم �أنف�سهم قبل نهاية 2018

�ملدنية  �حلماية  م�صالح  �صجلت   
حالت   21 �لكبري  �جلنوب  بوليات 
خالل  �ملائية  �لربك  يف  وفيات 
�إىل  �لفرتة �ملمتدة  من �صهر ماي 
 ، �ملن�رشم   �صبتمرب  �صهر  غاية 
يف  �لفادح  �لنق�س  ب�صبب  وذلك 
�أوملبية  و�ل�صبه  �جلو�رية  �مل�صابح 

وكذ� �لأحو��س �ملائية .
�ملدنية   �حلماية  م�صالح  �أح�صت 
 ، �أدر�ر   ، مترن��صت  بوليات 
�أرقام  ب�صار،  و  تيندوف   ، �لأغو�ط 
يف  �لوفيات  حالت  يف  خميفة 
�لربك �ملائية و�مل�صتنقعات خالل 
�ل�صائفة �حلالية، حيث مت ت�صجيل 
 21 �ملن�رشمة  �ل�صائفة  خالل 
�لأطفال  �صفوف  يف  وفيات  حالة  
�لذين ترت�وح �أعمارهم ما بني 10و 

لتبقى �حل�صيلة مر�صحة   ، 15 �صنة 
�ملتز�يد  �لإقبال  نتيجة  لالرتفاع 
و�مل�صتنقعات  �ملائية  �لربك  على 
�لأمطار  خملفات  عن  �لناجمة 
من  هروبا  لل�صباحة  و�لوديان 
خالل  �ملرتفعة  �حلر�رة  درجات 
ف�صل �ل�صيف �لفارط و�لتي و�صلت 
وكذ�  �لظل،  حتت  مئوية  درجة   50
�نعد�م  �ليومي يف ظل  �لروتني  من 
من  �ملناطق،  بهذه  �لرتفيه  مر�فق 
حملية  جمعيات  طالبت  جهتها 
و�لريا�صي  �ل�صباين  بال�صاأن  مهتمة 
�ل�رشورية ب�رشورة عقد  باملناطق 
�ل�صعبية  للمجال�س  طارئة  جل�صات 
تد�عيات  على  للوقوف  �لولئية 
جذرية  حلول  عن  و�لبحث  �لو�صع 
خطر�  ي�صكل  بات  �لذي  للم�صكل 

�جلهات  �أطفال  �صالمة  على 
�ملذكورة قبل فو�ت �لأو�ن، م�صريين 
�لتي  �لدو�فع  �أبرز  بني  من  �أنه  �إىل 
�لعائالت  �أطفال  �إقد�م  ور�ء  كانت 
يف  لل�صباحة  و�ملحتاجة  �لفقرية 
حمدودية  هي  �ملائية   �لربك 
�ملذكورة  �لوليات  ح�ص�س 
ب�صبب  �ل�صيفية  �ملخيمات  يف 
على  �ملفرو�صة  �لتق�صف  �صيا�صة 
مبناطق  و�لريا�صة  �ل�صباب  قطاع 
�لكبري  �لتعرث  عن  ف�صال  �جلنوب، 
�لذي تعرفه خمتلف ور�صات �جناز 
�أوملبية  و�ل�صبه  �جلو�رية  �مل�صابح 
ب�صبب  ملعظمها  توقفا  ت�صهد  �لتي 
�ملر�صودة  �ملالية  �لأغلفة  جتميد 
�جنازها  �أ�صغال  ل�صتكمال 
وجتهيزها دون �حلديث عن غياب 

�لنوع  هذ�  ملثل  �ملوؤطرة  �لأطقم 
من �ملر�فق �لرتفيهية .

نا�صدت جمعيات  �ل�صياق  ذ�ت  ويف 
�جلمهورية  ولة  وحقوقية  حملية 
�لكبري  �جلنوب  �أق�صى  بوليات 
�رشورة  �إىل  و�لنائية  �حلدودية 
ولئية  قر�ر�ت  �إ�صد�ر  �لإ�رش�ع يف 
�لربك  يف  �ل�صباحة  مبنع  تق�صي 
غري  مناطق  باعتبارها  �ملائية 
حمرو�صة و مرخ�صة، �إىل جانب ذلك 
على  �جلمعيات  نف�س  �صددت  فقد 
�رشورة ت�صكيل جلان ولئية متكونة 
من جميع �مل�صالح �مل�صرتكة على 
�حلماية    ، و�لريا�صة  �ل�صباب  غر�ر 
ملتابعة  �لأمن  وم�صالح  �ملدنية 

�لو�صع .
�أحمد باحلاج 

�ليوم  منا�صبة  حللول  حت�صبا 
لل�صالمة  �ل�صابع  �لإفريقي 
نوفمرب   18 لـ  �ملو�فق  �ملرورية، 
م�صالح  �صطرت  �صنة،  كل  من 
ثريا،  برناجما  ورقلة  ولية  �أمن 
�لعديد  تنظيم  خالله  من  يتم 
�لتوعـوية  �جلو�رية  �لأن�صطة  من 

تن�صيط  �ملت�صمنة  �لتح�صي�صية 
تالميذ  لفائدة  مرورية  حظرية 
جانب  �إىل  �لرتبوية،  �ملوؤ�ص�صات 
�حلمالت  من  �لعديد  تنظيم 
م�صتعملي  لفائدة  �لتح�صي�صية 
حماور  خمتلف  عرب  �لطريق 
و�لثانوية  �لرئي�صية  �لدور�ن 

�لن�صاطات  هذه  خالل  بالولية، 
�لفاعلني  خمتلف  �إ�رش�ك  �صيتم 
�لنا�صطني  �ملدين  �ملجتمع  من 
�ملرورية،  �ل�صالمة  جمـال  يف 
�إر�صادية  مطـويات  تـوزيـع  مع 
خا�صة  �ملركبات  �صائقـي  على 
ق�صد  �لطويلة  �مل�صافات 

�ل�صالمة  بقـو�عـد  تذكريهم 
�ملرورية بهدف �حلد من ظاهرة 
على  و�حلفاظ  �ملرور  حو�دث 
وممتلكاتهم  �ملو�طنني  �صالمة 
يف ظل �إحرت�م قو�نني �جلمهورية 

�جلز�ئرية وحقوق �لإن�صان . 
�أحمد باحلاج 

مطالب باإ�سد�ر قر�ر ولئي ملنع �ل�سباحة فيها

�أمن و ولية ورقلة 

م�سرع 21 �أطفال يف �لربك �ملائية بجنوب �لبالد �لكبري

�إحياء  �ليوم �لإفريقي �ل�سابع لل�سالمة �ملرورية

و�سط مطالب بالتحقيق يف م�سري مليري تاأهيل �لنقاط �ل�سودة

 �سدر يف حق 05 منهم �أمر
 بالإيد�ع رهن �حلب�س 

�سعود �ملياه �لقذرة بحي 
�ملخادمة ينذر بكارثة

�أمن تندوف يفكك �سبكة يحرتفون 
ممار�سة �لف�سق و �لدعارة

�أخبار �جلنوب�لأحد 18  نوفمرب  2018  �ملو�فـق  ل10 ربيع �لأول 1440هـ 6



1796 يف اإطار عقود العمل املدعمة 
من  ا�ستفدن  الإناث  اأن  اإىل  لفتا 
كما  �سغل  من�سب   2257 جمموع 
لدعم  الوطنية  الوكالة  �ساهمت 
ت�سغيل ال�سباب و ال�سندوق الوطني 
 592 خلق  يف  البطالة  عن  للتاأمني 
من�سب �سغل من خالل متويل على 
ا�ستحدث  م�رشوعا   124 التوايل 
352 من�سبا و 94 م�رشوعا وفر 240 
من�سب �سغل و اأ�سار ذات املتحدث 
اجلديدة  املنا�سب  هذه  ان  اىل 
بهم  امل�رشح  العمال  عدد  رفعت 
الجتماعي  ال�سمان  �سناديق  يف 
اإىل 380.000  الولية  على م�ستوى 
يعادل  �سكان  جمموع  بني  من 
1.210.000 �سخ�سا. و بخ�سو�ص 
نف�ص  خالل  املمنوحة  ال�سفقات 
الفرتة يف اإطار الطلبيات العمومية 
امل�سغرة  املوؤ�س�سات  لفائدة 
اأجهزة  اطار  يف  خلقها  مت  التي 
تبلغ  انها  عوي�سي  قال  الت�سغيل 

مليار   22 بقيمة  م�رشوعا   54"
اإىل  ال�سدد  هذا  يف  لفت  �سنتيم"و 
بع�ص  يف  املطروح  "امل�سكل  اأن 
املتح�سل  بالكفاءة  يتعلق  احلالت 
التي  و  املجالت  بع�ص  يف  عليها 
امل�سغرة  املوؤ�س�سات  تك�سبها  ل 

اإق�ساوؤها من احل�سول  يتم  لهذا  و 
–ي�سيف-  لهذا  ال�سفقات"و  على 
حت�سي�سي  عمل  حاليا  "يجري  انه 
العمومية  الطلبيات  مانحي  لفائدة 
�سغرية  عمليات  منح  ل�سمان 
فيما  املوؤ�س�سات"و  هذه  لفائدة 

يتعلق بعدد البطالني طالبي ال�سغل 
الوكالة  م�ستوى  على  امل�سجلني 
ان  اىل  اأ�سار  للت�سغيل  الوطنية 
�سغل  طالب   29.639 يبلغ  عددهم 
يف  ال�سكان  من  باملائة   7.23 اأي 

�سن ال�سغل .

مت منذ جانفي اإىل �شبتمرب 2018 بوالية تيزي وزو خلق 14.880 من�شب �شغل, ح�شبما علم من املدير املحلي للت�شغيل و ذكر 
عوي�شي م�شطفى على اأمواج االإذاعة املحلية ان هذه املنا�شب ا�شتحدثت يف اإطار خمتلف اأجهزة امل�شاعدة على الت�شغيل م�شيفا 

ان 11.374 من�شب �شغل مت خلقهم يف اإطار الوكالة الوطنية للت�شغيل و 526 يف اإطار جهاز امل�شاعدة على االإدماج املهني و 

املدير احللي للت�شغيل بتيزي وزو 

14880 من�ضب �ضغل منذ جانفي املا�ضي 

وهران

ميلة 

غرداية

البي�ض

برنامج تكويني لل�ضباب يف الفالحة وال�ضناعة الغذائية

اإجناز م�ضروعي حت�ضني التزويد باملياه ال�ضروب

ملتقى وطني حول تثمني 
الرثوات الغابية

اإجناز 160 كلم من �ضبكة الألياف 
الب�ضرية قبل نهاية 2018

علي  للغابات  العام  املدير  اأكد 
حممودي من غرداية اأم�ص ال�سبت 
"اأن اجلزائر عازمة وب�سكل حازم 
وتثمني  وترقية  املحافظة  على 
حمركا  جلعلها  الغابية  ثرواتها 

للتنمية امل�ستدامة".  
واأو�سح ذات امل�سوؤول يف ت�رشيح 
حول  وطني  ملتقى  ختام  يف 
"الوردة واحلم�سيات" الذي نظم 
باملنيعة )275 كلم جنوب غرداية( 
اأن" اجلزائر تويل اهتماما كبريا 
الغابي  التنوع  وتثمني  لتنمية 
�سيما يف اإطار املخطط الوطني 
�سنة  منذ  اأطلق  الذي  للت�سجري 

 ." 2000
الوطني  املخطط  ويت�سمن 
من  اأكرث  غر�ص  للت�سجري 
1.245.000 هكتار من الأ�سجار 
من   2020 اآفاق  اإىل  الغابية 
�سمنها 820.000 هكتار منجزة، 
مو�سحا  حممودي،  �رشح  مثلما 
غابية  ثروة  حتت�سن  اجلزائر  اأن 
تقدر بـ 4.100.000 من الف�ساء 
 1.700.000 بينه  من  الغابي 

هكتار غابات.
بلدنا  التزام  اأن   " واأ�ساف 
وتنمية  املحافظة  بخ�سو�ص 
لبلوغ  الغابية  الطبيعية  امل�سادر 
م�ساحة 5 ماليني هكتار، يهدف 
والإنتقال  الت�سحر  مكافحة  اإىل 
اإىل الإقت�ساد الأخ�رش من خالل 
الغابية"واأ�سار  الرثوات  تثمني 
كذلك  للغابات  العام  املدير 
اأدوات  و�سعت  اجلزائر  اأن 
للم�سادر  امل�ستدام  للت�سيري 
يف  للم�ساهمة  الغابية  الطبيعية 
على  الإنفتاح  خالل  من  التنمية 
با�ستحداث  الغابي،  الإقت�ساد 

وا�ستغالل  للرتفيه  غابات 
مب�ساهمة  الف�ساءات  بع�ص 
اخلوا�ص"واأو�سح  امل�ستثمرين 
تثمني  "اأن  بقوله  حممودي 
الإنتاج  و�سعب  الغابية  املنتجات 
القطاع  يف  الإ�ستثمار  وتطوير 
يف  داعيا   ،  " اأولوياتنا  من  تعد 
اإىل  امل�ستثمرين  الوقت  ذات 
املندجمة  التنمية  امل�ساهمة يف 
الأخذ  مع  الغابية  للف�ساءات 
على  املحافظة  احل�سبان  يف 
حاجيات  وتلبية  الغابية  الرثوات 
ال�سكان املحليني وتزخر الغابات 
بثمن  يقدر  ل  ب�سنف  اجلزائرية 
غابي  اقت�ساد  بتطوير  ي�سمح 
�سيما يف �سعبة الأرقان باجلنوب 
تندوف  بوليات  للوطن  الغربي 
حت�سي   التي  والبي�ص  والنعامة 
ي�سيف  �سجرة،   5.257 من  اأكرث 

املتحدث. 
وي�سجل هذا ال�سنف من الأ�سجار 
النادرة التي لها انعكا�سا اإيجابيا 
الزيت  خالل  من  الإقت�ساد  على 
ثمرتها،  نواة  من  امل�ستخل�ص 
العاملي  امل�ستوى  على  طلبا 
وفوائد  مزايا  من  حتمله  ملا 
امل�سوؤول  �رشح  مثلما  �سحية، 
ذاته ، قبل اأن يربز "اإ�ستعجالية" 
اإعادة الإعتبار وت�سجري ف�ساءات 
م�ستوى  على  الأرقان  ب�سنف 
 ، البالد  غرب  جنوب  وليات 
الأرقان  م�ساتل  ت�سجيع  واأي�سا 
القدرات  تتحول  اأن  وميكن 
عامل  اإىل  للجزائر  الطبيعية 
منا�سب  ل�ستحداث  "حقيقي" 
ال�سغل يف عديد املجالت، على 
مواد  و�سناعة  ال�سياحة  غرار 
التجميل، وتعزيز قائمة الأدوية.

الإنتهاء  البي�ص  بولية  يرتقب 
من  كلم   160 اجناز  اأ�سغال  من 
قبل  الب�رشية  الألياف  �سبكة 
ح�سبما   ، اجلاري  العام  نهاية 
للربيد  الولئي  املدير  لدى  علم 
واملوا�سالت ال�سلكية والال�سلكية 
واأفاد  الرقمية  والتكنولوجيات 
اإبراهيم عيم�ص اأن هذه امل�ساريع 
الولية  تراب  بربط  املتعلقة 
قد  الب�رشية  الألياف  ب�سبكة 
ن�سبة  بها   الإ�سغال  تقدم  جتاوز 
هذه  وتتعلق  املائة  من   70 ال 
بربط عدد من  اأ�سا�سا  امل�ساريع 
املحاور الهامة بهذه ال�سبكة على 
بدائرة  البي�ص  مدينة  ربط  غرار 
ال�سيخ على طول  �سيدي  الأبي�ص 
بريزينة جنوب  ومدينة  كلم،   115
التابعة  بريدة  ببلدية  الولية 
 45 م�سافة  على  الأغواط  لولية 
كلم وغريها من اخلطوط اجلارية 
املتحدث  واأكد  حاليا.  اأ�سغالها 
التدفق  �ست�سمن  ال�سبكة  اأن هذه 
ل�سبكة  واملنتظم"  "العادي 
كما  الولية  تراب  عرب  النرتنيت 
الإدارات  خمتلف  بربط  �ست�سمح 

غرار  على  ال�سبكة  بهذه  احليوية 
موؤ�س�سات بريد اجلزائر املنت�رشة 
عرب تراب الولية واملقدرة ب40 
مكتب بريدي  وقد �سطرت ذات 
خالل  برناجما  كذلك  امل�سالح 
ي�سمل  2500 ربط  العام اجلاري 
 3000 و  الهاتف  بخط  جديد 
الأنرتنيت  ل�سبكة  تو�سيل  عملية 
والأ�سغال  متا�سيا  وذلك  الثابت، 
الكوابل  لتمديد  حاليا  اجلارية 
لت�سمل  التغطية  لتو�سعة  الهاتفية 
اأكرب عدد من املناطق احل�رشية 

بالولية.
الفرتة  ذات  اي�سا  خالل  وينتظر 
الإنتهاء من ربط عدد من الأحياء 
الهاتفية  الكوابل  ب�سبكة  اجلديدة 
على غرار كل من حي 120 م�سكن 
ببوقطب وحي 95 م�سكن بعا�سمة 
ال�سنة  مت  لالإ�سارة   الولية، 
عملية   2443 اجناز  املا�سية 
اخلطوط  ب�سبكة  جديدة  ربط 
ربط  عملية   3527 وكذا  الهاتفية 
بخطوط النرتنيت و 1287 ربط 
وفقا   ، الرابع  اجليل  بخطوط 

لذات املتحدث.

القادم  العام  مطلع  �سي�رشع 
بوهران يف برنامج تكويني لفائدة 
يف  امل�ساريع  حاملي  ال�سباب 
الغذائية على  وال�سناعة  الفالحة 
للولية،  الفالحية  الغرفة  م�ستوى 
ح�سبما ا�ستفيد لدى ذات الغرفة، 
وتندرج هذه العملية التي ي�رشف 
على تاأطريها خرباء هولنديني يف 
اإطار التعاون اجلزائري الهولندي 
من خالل اإطالق برنامج تكويني 

امل�ساريع  ت�سيري  كيفية  حول 
دميومتها  و�سمان  الفالحية 
ال�سباب  لدى  خا�سة  وجناعتها 
�سيتم  الربنامج  هذا  ومبوجب 
ال�سباب  لتدعيم  مركز  اإن�ساء 
ال�ستثمارية  امل�ساريع  حاملي 
املوجه  الفالحي  امليدان  يف 
التكوين  مراكز  خلريجي  خا�سة 
�سيقدم  املهني واجلامعات حيث 
الهولنديني  اخلرباء  من  جمموعة 

جزائري،  بخبري  مرفوقني 
الفالحي  امليدان  يف  اخلربات 
باإ�رشاك  الغذائية  وال�سناعات 
التكوين  ومركز  الفالحية  الغرفة 
اأ�سري  كما  مب�رشغني،  املهني 

اإليه.
ع�رشة  على  العتماد  و�سيتم 
بتقدمي  اأوىل  مرحلة  يف  م�ساريع 
ت�سيري  وكيفية  التقني  الدعم 
و�سمان دميومة امل�رشوع على اأن 

يبداأ التكوين خالل �سهري فيفري 
دورة  مبعدل  القادمني  مار�ص  اأو 
 15 مبجموع  �سهرين  كل  تكوينية 

دورة تكوينية على مدى �سنتني
اإختيار وليتي   لالإ�سارة، فقد مت 
هذه  لتنفيد  وب�سكرة  وهران 
الهولندية  اخلربة  بنقل  التجرية 
يف جمال ت�سيري امل�ساريع على اأن 
تعمم م�ستقبال على باقي الوليات 

وفق امل�سدر ذاته. 

زغاية  بلدية  م�سالح  خ�س�ست 
اأزيد من 27 مليون  )غرب ميلة( 
م�رشوعي  اأ�سغال  لإجناز  د.ج 
حت�سني التزويد باملياه ال�رشوب 
العني"  "راأ�ص  م�ستة  من  بكل 
ح�سب  "جالمة"،  وم�س�ستة 
الربامج  مكتب  من  علم  ما 
اجلماعة  لذات  وال�سفقات 
هذين  اأن  اأو�سح  الذي  املحلية 
اإطار  يف  يندرجان  امل�رشوعني 
للتنمية  البلدية  خمططات 
غ�سون  يف  اأ�سغالهما  و�ستنطلق 

�سهرين كاأق�سى تقدير.
ويتمثل امل�رشوع الأول يف جتديد 
�سبكة تزويد م�ستة "راأ�ص العني" 
�سي�ستفيد  ما  ال�رشوب  باملياه 
وقد  ن�سمة   1500 حوايل  منه 
 11،8 قيمته  ما  لذلك  خ�س�ص 
�سبكة  اإجناز  ي�سمل  د.ج  مليون 
اأق�ساها  مدة  كلم يف   2،5 بطول 
بعد  الأ�سغال  و�ستنطلق  اأ�سهر   8

اأ�سابيع، وفقا لنف�ص امل�سدر.   6
اأما امل�رشوع الثاين في�سمل اإجناز 
اأ�سغال ربط خزان ب�سعة 750 مرت 
مكعب انطالقا من نقطة ال�سب 

بني هارون على م�سافة 400 مرت 
ف�سال عن اإجناز حمطة �سخ مع 
من  املياه  ل�سخ  جتهيزاتها  كل 
وهذا  اخلزان  نحو  ال�سب  نقطة 

باملياه  جالمة"  م�ستة"  لتزويد 
من  اأزيد  يقطن  حيث  ال�رشوب 
يتطلب  ما  وهو  �سخ�ص   1000

اأزيد من 16 مليون د.ج.
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نهاية حفل اإ�سرائيلي طائ�ش يف غزة
ح�شام �شاكر

جلمهور  م�شِوّقاً  يبدو  �أال 
�الإ�رس�ئيليني �أن تقوم جمموعة 
يف  �لنخبة  قو�ت  من  خا�شة 
حمرتفة  عملية  بتنفيذ  جي�شهم 
قلب  من  قياديني  الختطاف 
ترتك  �أن  دون  غزة،  قطاع 
ب�شمات من ور�ئها �أو �أن ي�شعر 
�لفل�شطينيني؟  من  �أحد  بها 
كهذه  عملية  مثرية  �شتكون  كم 
�إىل  �الإ�رس�ئيليني  بحنني  تليق 
�لتي  �مليد�نية  �الإجناز�ت  زمن 
زمن  يف  دعايتهم  بها  �حتفت 
م�شى عن �رسبات خاطفة �شد 

»�الأعد�ء« يف �أنحاء �لعامل.
�أفيغدور ليربمان  �لوزير  ها هو 
و�شيبدو  يفعلها،  �أن  �أخري�ً  قّرر 
جد�رته  الإثبات  مالئماً  هذ� 
بعد  �حلرب  �إد�رة  مبن�شب 
�لتي  �لالذعة  �النتقاد�ت  �شيل 

و�جهها من زمالئه يف �حلكومة 
يف  �الإ�رس�ئيليني  جمهور  ومن 

مو�قع �لتو��شل �الجتماعي.
مت  �لتي  �لعملية  �نطلقت 
�لتخطيط لها بعناية، حتت جنح 
�لظالم م�شاء �الأحد 11 نوفمرب 
رغم �أّن �لو�شطاء �لدوليني كانو� 
ميد�نية  تهدئة  �إىل  لو�  تو�شّ قد 
بني جي�ش �الحتالل و�ملقاومة 
ترتيبات  وبد�أت  �لفل�شطينية 
تخفيف �حل�شار عن قطاع غزة 
تدخل حِيّز �لتنفيذ بالفعل. ومع 
تفاوؤل �الأطر�ف بالتهدئة جاءت 
�شعت  �لتي  �ملباغتة،  �لعملية 
�ختطاف  �إىل  يبدو  ما  على 
بهدوء،  فل�شطينيني  قياديني 
�جلانب  بحوزة  �أنهم  و�إنكار 
على  �شيعمل  �لذي  �الإ�رس�ئيلي 
باحرت�ف.  �لعملية  �أدلّة  طم�ش 
�ملعتدية  �لقّوة  ��شتخدمت 
با�شتعمال  �لتمويه  �أ�شلوب 

حافلة مدنية حتّركت يف �لظالم 
�رسق خان يون�ش، وتنّكر بع�ش 
عنا�رسها مبالب�ش ن�شاء تخفي 
فّتاكة  هجومية  �أ�شلحة  حتتها 
يف  �لنخبة  قو�ت  ت�شتخدمها 

�جلي�ش �الإ�رس�ئيلي.
�نحرفت  وقد  �لعمل  ما  لكن 
و�الإثارة  �حلركة  فيلم  حبكة 
�الإجناز  م�شار  عن  فجاأة 
له  ر�شمته  �لذي  �الأ�شطوري 
قيادة �جلي�ش، و�شارت �ملحاولة 
مريعة  �إ�شافية  �إخفاق  جتربة 
�لطائ�شة  �الإ�رس�ئيلية  للقيادة 
�خلديعة؛  هذه  �إىل  جلاأت  �لتي 
�لتي  �لتهدئة  ��شتعد�د�ت  رغم 
ما  دولية.  و�شاطات  ترعاها 
�لفل�شطينيني  �أّن  جرى بب�شاطة 
�كت�شفو� هذه �ملحاولة �خلرقاء 
فا�شطر  �ملكان،  عني  على 
�جلي�ش �الإ�رس�ئيلي �إىل �لتدخل 
�الأهَوج �رسيعاً الحتو�ء �ملوقف 

با�شتعمال كثافة نري�ن هائلة من 
�ملجموعة  لتخلي�ش  �الأجو�ء، 
َكم �أوقعت  �ملباِغتة من فخ حمحُ

ذ�تها فيه.
�ل�شحايا  ح�شيلة  جاءت 
بالق�شف  �لفل�شطينيني 
�ملوقع  على  »�الإ�رس�ئيلي« 
لتقود �إىل جولة ت�شعيد جديدة 
عن  تخرج  �أن  كادت  حمتومة، 
يومني.  مد�ر  على  �ل�شيطرة 
فاإنه  حقاً  �ملوقف  �نفلت  و�إن 
�حلكومة  حماوالت  �شيهدد 
»�الإ�رس�ئيلية« لتدفئة عالقاتها 
مع دول عربية تن�شاع لتعليمات 
دونالد  �الأمريكي  �لرئي�ش 
مع  �لتطبيع  ب�رسورة  ترمب 
هذه  يف  »�الإ�رس�ئيلي«  �جلانب 

�ملرحلة.
�لت�شعيد  من  يومني  خالل 
�لفل�شطينيون  �أظهر  �حلاّد 
و�إد�رة  مذهاًل  �حتماالً 

غرفة  عرب  للموقف  من�شبطة 
تبعث  كانت  م�شرتكة  عمليات 
للقيادة  حتذيرية  بر�شائل 
��شتمر�ر  �أّن  من  �الإ�رس�ئيلية؛ 
�أهد�ف  ق�شف  يف  جي�شها 
�شيوؤدي  فل�شطينية  مدنية 
�لفل�شطيني.  �لرّد  �ت�شاع  �إىل 
�لفل�شطينية  �ملقاومة  �أ�شدرت 
بالتز�م  لالإ�رس�ئيليني  بالغات 
�ملالجئ �أو �البتعاد عن مناطق 
معّينة. وجاءت ر�شالة �لتحذير 
�الأو�شح يوم �الثنني 12 نوفمرب 
�ملقاومة  ��شتهدفت  عندما 
جنود�ً  تقّل  حافلة  �لفل�شطينية 
بقذيفة  �الحتالل  جي�ش  يف 
موّجهة، لكن توقيت �ل�رسبة �أتى 
ب�شكل حم�شوب بعد �أن �أفرغت 
�جلنود،  من  حمولتها  �حلافلة 
تالفياً الإيقاع ح�شيلة ثقيلة من 
يعني  مبا  �أو�شاطهم  يف  �لقتلى 

تو�شيع نطاق �ملو�جهة.

خرج  �مل�شِوّق  �لفيلم  نهاية  يف 
مب�شاهد  �الإ�رس�ئيلي  �جلي�ش 
�إخفاق مريعة دفعته �إىل ق�شف 
�أبرز حمطة تلفزيون فل�شطينية 
ب�شلوك  �أ�شوة  غزة،  قطاع  يف 
�خلا�رسة  �لفرق  عي  م�شِجّ
�ل�شا�شات  ير�شقون  عندما 
�إن  مونها  ويحِطّ باأحذيتهم 
�هتّزت �شباك فرقهم ب�رسبات 

م�شّددة بعناية.
عاد �لهدوء �إىل �مليد�ن بتثبيت 
وخرج  �لنار،  �إطالق  وقف 
�ل�شحايا  رغم  �لفل�شطينيون 
و�جلر�ح و�الأنقا�ش يف م�شري�ت 
بينما  �النت�شار،  بروح  م�شّبعة 
�الإ�رس�ئيليني  جمهور  �كت�شف 
حتت  �لعي�ش  معنى  �لغا�شبني 
قتل  ت�شت�شهل  طائ�شة  قيادة 
�ملدنيني �لفل�شطينيني وحتطيم 
مر�فقهم دون �أن تحُفلح يف ك�رس 

�إر�دتهم.

اإياد القرا

يومان هما مدة �ملو�جهة �الأخرية 
حيث  و�الحتالل،  �ملقاومة  بني 
�ل�رس�ع  �شكل  بو�شوح  �أظهرت 
�الحتالل  مع  �ملرحلة  هذه  يف 
غزة،  ي�شتبيح  �أن  يريد  �لذي 
و�لت�شلل  �لعلن،  يف  �شدها  ويعمل 
ع�شكري  عمل  �شمن  �لعمق،  �إىل 
و��شتخبار�تي، لكن من �ل�شعب �أن 
�أهد�فه كل مرة،  ينجح يف حتقيق 
باملر�شاد،  �ملقاومة  له  فكانت 
يظهر  حدثت  �لتي  �ملو�جهة  ويف 
للجميع مبا ال يدع جمااًل لل�شك، �أن 
معادالت �ل�رس�ع و�ملو�جهة تتغري 

وتتبدل مل�شلحة �ملقاومة، و�نكفاء 
�خرت�ق  عن  و�شده  �الحتالل 
�ملو�جهة  �لوطنية.   �ل�شاحة 
على  �الأدمغة  �رس�ع  �أن  ك�شفت 
و�الحتالل،  �ملقاومة  بني  ه  �أ�شدحُّ
جزء  هي  خانيون�ش  عملية  و�أن 
هذه  �أنها  �إال  �ل�رس�ع،  هذ�  من 
وحققت  �لعلن،  �إىل  خرجت  �ملرة 
�إجناز�ت يف �رسبة  �ملقاومة عدة 
�شجلت  نف�شه  �لوقت  ويف  و�حدة، 
مو��شلة  �أقلها  يف  ونتائج،  عرًب� 
وكيف  �لعملية  خيوط  عن  �لبحث 
�لوحد�ت  �شاعد  ومن  حدثت، 
�خلا�شة يف �خرت�ق �ل�شاحة؟ وهذ� 
�أمر طبيعي �أن يحدث يف �لعمليات 

تكون  عندما  بالنا  فما  �مل�شابهة، 
��شتخبار�تية ومعقدة! وهذ� يحتاج 
خيوط  لفكفكة  منا�شب  وقت  �إىل 
�لعملية �لتي مل تنتِه بعد، الأهميتها. 
�ملوؤكد �أن جمريات �ملرحلة �الأوىل 
ف�شل  �الحتالل  �أن  �لعملية  من 
ه حمللون  ف�شاًل ذريًعا، وهو ما عَدّ
�شهاينة �رسبة قا�شية مت�ش �شورة 
�لوحد�ت �خلا�شة �لتي رحُ�ِشمت لها 
وتدل  �ملا�شية،  �ل�شنو�ت  خالل 
على �أن �الحتالل ال ميتلك �الأدو�ت 
عن  �ملعلومات  جلمع  �ملنا�شبة 
�ملقاومة، ما ��شطره للذهاب نحو 
غزة، حماواًل  �ملبا�رس يف  �لتدخل 
��شتخبار�تي  �أمني  �إجناز  حتقيق 

خا�شة  وحدة  خالل  من  عملياتي 
خا�شة  وحدة  �أف�شل  باأنها  تت�شف 
�أن  عنه  غاب  لكن  �جليو�ش،  يف 
قادة �ملقاومة وعنا�رسها يقظون 
و��شتفادو�  عالية  مهار�ت  ولديهم 
ما  وهو  �ل�شابقة،  �الأحد�ث  من 
�ل�شهيد  �لق�شامي  �لقيادي  ج�شده 
ك�شف  من  ومتكن  بركة،  نور 
مبا�رسة  خ�شائر  و�إيقاع  �لعملية، 
ولوال  �الحتالل،  �شفوف  يف 
طائر�ت  من  �ملبا�رس  �لتدخل 
�الحتالل، لكّنا �أمام �إبادة �لوحدة 
يد  �أ�شرية يف  وقوعها  �أو  �خلا�شة 
�ملقاومة بغزة، وبذلك نكون �أمام 
�إجناز للمقاومة، وهذ� ما يتطلب 

تبع  و�حلذر.  �حليطة  من  مزيًد� 
للمقاومة  منظمة  �شورة  ذلك 
خالل  من  ع�شكرًيّا  �لفل�شطينية 
�لتي  �مل�شرتكة  �لعمليات  غرفة 
للعمل  جديدة  �شورة  قدمت 
كما  و�لدقيق  �ملنظم  �ملقاوم 
حدث يف ��شتهد�ف با�ش �جلنود 
�رسق جباليا، و�شاهد �ملاليني دقة 
�ملقاومة يف �ختيار �لهدف، ووفق 
ر�شالة  �إي�شال  يف  �ملقاومة  روؤية 
�ملقاومة �لتي تعتمد على قدرتها 
و�إمكانية  للجنود  �لو�شول  على 
يف  ترغب  ال  لكن  بهم،  �لفتك 
العتبار�ت  �حلرب،  نحو  �لذهاب 
ت�شري  �ملقاومة  باأن  عالقة  لها 

مع  �لعالقة  يف  عدة  مب�شار�ت 
�لتي  �ل�شورة  بينما  �الحتالل. 
�لذي  غزة،  غالف  من  جاءت 
��شتعل �لليلة �ملا�شية غ�شبًا على 
و��شت�شالمه  ف�شله  ب�شبب  قيادته، 
قيادة  باأنها  وو�شفها  للمقاومة، 
ويف  لغزة،  وخانعة  م�شت�شلمة 
يخرجون يف  �الآالف  كان  �ملقابل 
حققته  وما  للمقاومة  دعًما  غزة 
من �إجناز، و�إن كان حمدوًد�، لكن 
دعًما  حتوز  �ملقاومة  �أَنّ  يوؤكد 
لي�شت  غزة  و�أن  و��شًعا،  �شعبًيّا 
ما  وهو  لالحتالل،  �شهاًل  �شيًد� 
�هلل  ر�م  �شو�رع  يف  �شد�ه  تردد 

بدعم �شمودها ودعم مقاومتها.

املهمة مل تنتِه بعد
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جرمية خا�شقجي

الروايات ال�سعودية من الإنكار اإىل الإقرار
ف�شول جديدة �شمن م�شل�شل روايات الريا�ض ب�شاأن جرمية قتل ال�شحفي ال�شعودي داخل قن�شلية بالده يف اإ�شطنبول مطلع اأكتوبر املا�شي �شل�شلة طويلة من الروايات ال�شعودية الر�شمية 
املت�شاربة، بدءا من الإنكار و�شول اإىل العرتاف والإقرار، يف ق�شية مقتل ال�شحفي جمال خا�شقجي داخل قن�شلية اململكة يف اإ�شطنبول. الرواية الأوىل للحادثة التي وقعت يف الثاين من 

اأكتوبر املا�شي، زعمت اأن خا�شقجي خرج من مبنى القن�شلية بعد فرتة ق�شرية من دخوله، موؤكدة عدم حتمل الريا�ض اأي م�شوؤولية عن اختفائه اإل اأن تلك الرواية مل ت�شمد طويال، اإذ تغريت 
بعد اأيام اإىل العرتاف مبقتله نتيجة "�شجار" مع مبعوث ر�شمي، وت�شليم جثته اإىل "متعاون حملي"وبعد مرور �شهر ون�شف على وقوع احلادثة، ونتيجة �شغوط دولية واأدلة اأعلنت اأنقرة 

امتالكها على دفعات، اأقرت الريا�ض، اخلمي�ض، مبقتل خا�شقجي وتقطيع جثته اإىل اأجزاء داخل مبنى القن�شلية.

اأن كال من تلك الروايات  اإال 
وامل�رسبة  الر�سمية  وغريها، 
بالتناق�ض،  ات�سمت  لالإعالم، 
�سابقاتها  منها  كل  ودح�ست 
اململكة  وا�سطرت  متاما، 
تغيري  اإىل  مرة  كل  يف 
�رسديتها لتت�سق مع ما تعلنه 
جديدة  تفا�سيل  من  اأنقرة 
اليوم،  حتى  ولكن  للجرمية 
اإ�سارات  هنالك  تزال  ال 
جثة  م�سري  حول  ا�ستفهام 
خا�سقجي، واجلهة ال�سيا�سية 
قتله،  اأوامر  اأ�سدرت  التي 
الذي  املحلي"  و"املتعاون 
اإحدى  يف  الريا�ض  قالت 
ت�سليم  جرى  اإنه  رواياتها 

اجلثة اإليه.
يف اأول ت�رسيح ب�ساأن احلادثة 
وقوعها،  من  اأيام   3 بعد 
ال�سعودي  العهد  ويل  قال 
�سلمان،  بن  حممد  االأمري 
اإن خا�سقجي خرج من مبنى 
القن�سلية بعد دقائق "اأو رمبا 

�ساعة" من دخوله.
�سفري  العهد  ويل  �سقيق  اأما 
الريا�ض لدى وا�سنطن االأمري 
خالد بن �سلمان، فقد رف�ض 
املتعلقة  املزاعم  جميع 
قتله  اأو  خا�سقجي  باإخفاء 
القن�سلية  مبنى  دخوله  بعد 
الالفت يف االأمر اأن الريا�ض 
خروج  تاأكيدها  مع  وتزامنا 
القن�سلية،  من  خا�سقجي 
كامريات  اأن  اإىل  اأ�سارت 
للقن�سلية  التابعة  املراقبة 
ذلك  يف  تعمل  تكن  مل 
القن�سل  فتح  الحقا،  اليوم 
باإ�سطنبول  ال�سعودي  العام 
املقر  اأبواب  العتيبي  حممد 
ملرا�سلي وكالة "رويرتز"، يف 
وجود  عدم  الإثبات  حماولة 
اإثر  املبنى  داخل  خا�سقجي 

ذلك، اأعلنت امل�سادر االأمنية 
الرتكية اأن 15 مواطنا �سعوديا 
قبيل  القن�سلية  يف  تواجدوا 

دخول خا�سقجي.
الريا�ض  اإعالن  وعقب 
مع  للتعاون  ا�ستعدادها 
للك�سف  الرتكية  ال�سلطات 
عن مالب�سات احلادثة، و�سل 
اإ�سطنبول  اإىل  �سعودي  فريق 
احلادثة،  من  اأ�سبوعني  بعد 
ودخلوا مبنى القن�سلية برفقة 
دخول  تزامن  تركي  فريق 
اإىل  امل�سرتك  العمل  فريق 
مغادرة  مع  القن�سلية  مبنى 
م�ستغال  البالد  "العتيبي" 
ويف  الدبلوما�سية  ح�سانته 
العاهل  ا�ستقبل  نف�سه،  اليوم 
بن  �سلمان  امللك  ال�سعودي 
اخلارجية  وزير  العزيز  عبد 
يف  بومبيو  مايك  االأمريكي 
وكالة  اإعالن  ورغم  الريا�ض 
اجلانبني  اأن  الر�سمية  االأنباء 
حادثة  اإىل  يتطرقا  مل 
خا�سقجي، اإال اأن بومبيو اأكد 

الحقا عك�ض ذلك.
اأما الرئي�ض االأمريكي دونالد 
عرب  اأعلن  فقد  ترامب، 
ح�سابه على "تويرت" اأنه اأجرى 
ات�ساال هاتفيا مع حممد بن 
عدم  له  اأكد  الذي  �سلمان، 
جرى  مبا  امل�سبق  علمه 
يوما،   18 ا�ستمر  اإنكار  وبعد 
اإىل  اأخريا  اململكة  ا�سطرت 
االعرتاف باأن خا�سقجي قتل 
القن�سلية  داخل  �سجار  اإثر 
لها  خمطط  جرمية  ونتيجة 
تك�سف  مل  اأنها  اإال  م�سبقا، 
معلنة  جثته،  م�سري  عن 
توقيف 18 �سخ�سا على �سلة 

باجلرمية.
 5 اإعفاء  تبعه  االعرتاف 
من  البالد  يف  م�سوؤولني 

نائب  اأبرزهم  منا�سبهم، 
العامة  اال�ستخبارات  رئي�ض 
وامل�ست�سار  ع�سريي،  اأحمد 
�سعود  امللكي  الديوان  يف 
مر�سوم  مبوجب  القحطاين، 
الليل  منت�سف  �سدر  ملكي 
امللكي  املر�سوم  ون�ض 
"جلنة  ت�سكيل  على  اأي�سا 
برئا�سة  عليا"  ا�ستخباراتية 
احليلولة  مهمتها  العهد،  ويل 

دون تكرار حوادث كهذه.
عادل  اخلارجية  وزير  اأما 
التاأكيد يف  اجلبري فقد جدد 
اليوم التايل اأن االأمري حممد 
بن �سلمان "مل يكن على علم 
مبا حدث، وهو غري م�سوؤول 
ال�سعودية  عنه"الت�رسيحات 
اإجابات  تقدم  مل  املتتابعة 
�سافية للمجتمع الدويل الذي 
وا�سل �سغوطه للح�سول على 
اأكرث، و�رسورة دعم  تفا�سيل 
مبعطيات  الر�سمية  الرواية 

واأدلة.
بدوره، طالب الرئي�ض الرتكي 
خالل  اأردوغان  طيب  رجب 
حزبه  كتلة  اأمام  له  كلمة 
الربملانية، ال�سعودية بتقدمي 
اإجابات عن اأ�سئلة من قبيل: 
 15 الـ  ال�سعوديون  جاء  ملاذا 
اليوم  اإ�سطنبول يف نف�ض  اإىل 
اجلرمية؟  فيه  وقعت  الذي 
وملاذا  االأوامر؟  اأ�سدر  ومن 
باإجراء  ال�سماح  يتم  مل 
تفتي�ض وحتريات داخل مبنى 
اأيام  مرور  بعد  اإال  القن�سلية 
على احلادثة؟ وما هو م�سري 
املتعاون  هو  ومن  اجلثة؟ 

املحلي؟
كان  اخلطاب  يف  البارز 
مبحاكمة  اأردوغان  مطالبة 
املوقوفني الـ 18 يف ال�سعودية 
اأمام حماكم اإ�سطنبول، نظرا 

لوقوع احلادثة على االأرا�سي 
الرتكية.

ال�سعودية  اأوفدت  الحقا، 
املعجب  �سعود  العام  نائبها 
التقى  والذي  تركيا،  اإىل 
بدوره عرفان دمري، نائب عام 
بالتحقيق  املكلف  اإ�سطنبول 

يف حادثة خا�سقجي.
املعجب  حتريات  اأن  اإال 
ومباحثاته مع دمري مل ت�سفر 
عن اأي تقدم يف التحقيقات، 
الت�ساوؤالت،  عن  جتب  ومل 
اإليه  اأ�سارت  الذي  االأمر 
يف  باإ�سطنبول  العامة  النيابة 
تعاون  عدم  فيه  اأكدت  بيان 
رغم  ال�سعودية  اجلهات 
النية  الرتكي  اجلانب  اإظهار 

احل�سنة.
وك�سفت النيابة العامة الرتكية 
البيان نف�سه عن تفا�سيل  يف 
اإذ  اجلرمية،  حول  جديدة 
عقب  خنقا  قتل  اأنه  اأ�سارت 
القن�سلية  مبنى  دخوله 
روايات  اآخر  مبا�رسة 

املتحدث  اأعلنها  الريا�ض 
ال�سعودي  العام  النائب  با�سم 
اخلمي�ض،  ال�سعالن،  �سعالن 
دح�ست  اعرتافات  وت�سمنت 
ال�سابقة  الروايات  جميع 
عقده  �سحفي  موؤمتر  ويف 
ال�سعالن  اأقر  الريا�ض،  يف 
مبقتل خا�سقجي داخل مبنى 
بجرعة  حقنه  اإثر  القن�سلية 
اأدت اإىل وفاته، ومن  خمدرة 
ثم تقطيع اجلثة ليتم اإخراجها 
اإىل  وت�سليمها  املبنى  من 
ذكر  دون  حملي"  "متعاون 
اأن  ال�سعالن  واأ�ساف  ا�سمه. 
اال�ستخبارات  رئي�ض  نائب 
العامة ال�سابق اأحمد ع�سريي، 
فريق  بت�سكيل  اأوامر  اأ�سدر 
الإقناع خا�سقجي بالعودة اإىل 
النيابة  اأن  واأو�سح  اململكة 
متهما   11 اأحالت  العامة 
طالبت  فيما  املحكمة،  اإىل 
منهم  اأ�سخا�ض   5 باإعدام 
اإال  اجلرمية،  يف  لتورطهم 
من  اأي  اأ�سماء  يذكر  مل  اأنه 

اأن  املتحدث  ونفى  هوؤالء 
ال�سعودي  العهد  لويل  يكون 
اأن  اأي علم باحلادثة، م�سريا 
امل�ست�سار ال�سابق يف الديوان 
القحطاين من  امللكي �سعود 
للتحقيق  اخلا�سعني  بني 
الريا�ض  رواية  وبح�سب 
اأمر  ع�سريي  فاإن  االأخرية، 
التفاو�ض"  "فريق  رئي�ض 
باإقناع خا�سقجي بالعودة اإىل 
القوة  وا�ستخدام  اململكة، 
وباأنها  ذلك،  رف�ض  حال  يف 
لـ  تقريبية  �سورة  ر�سمت 
اأن  "املتعاون املحلي"، على 
ال�سلطات  اإىل  ت�سليمها  يتم 
الرتكية قريبا. ورغم كل ذلك، 
م�سري  حول  االأ�سئلة  تبقى 
اأ�سدرت  اجلثة، واجلهة التي 
واملتعاون  القتل،  اأوامر 
اأجوبة  دون  عالقة  املحلي، 
ال�سحافة  تزال  وال  �سافية، 
وترتقب  ت�سكك،  الدولية 
�سدور رواية جديدة تدح�ض 

االأخرية.

جنل  خا�سقجي ي�ستقبل املعزين يف مقتل والده
ال�سحفي  ا�ستقبل �سالح جنل 
خا�سقجي،  جمال  ال�سعودي 
املعزين يف مقتل والده م�ساء 
يف  االأ�رسة  مبنزل  اجلمعة، 

مدينة جدة ال�سعودية.
وتناقلت �سور ومقاطع فيديو 
اأجزاء  "تويرت"،  من�سات  عرب 
الذي ح�رسه  العزاء  تلقي  من 
فيه  و�سارك  خا�سقجي،  جنل 

اأن  دون  املعزين،  من  العديد 
يت�سح على الفور اإن كان بينهم 
�سالح  وكان  ال.  اأم  م�سوؤولون 
يف  اخلمي�ض  اأعلن  خا�سقجي 
املوثق  ح�سابه  على  تغريدة 
والده  عزاء  اأن  "تويرت"،  بـ 
اإىل  اجلمعة  يوم  من  �سيقام 
يف  العائلة  مبنزل  االأحد  يوم 
جدة، فيما يقام العزاء للن�ساء 

يوم  ولغاية  االثنني  يوم  من 
اأقيمت  واجلمعة،  االأربعاء  
خا�سقجي  على  الغائب  �سالة 
العامل،  مدن  من  العديد  يف 
املكرمة  مكة  راأ�سها  وعلى 
واملدينة املنورة، واإ�سطنبول، 
ولندن، وجاكرتا. واأم�ض االأول 
النيابة  اأعلنت  اخلمي�ض، 
اأمر  من  اأن  ال�سعودية  العامة 

بقتل خا�سقجي داخل قن�سلية 
بالده يف اإ�سطنبول هو "رئي�ض 
فريق التفاو�ض معه" دون ذكر 
ا�سمه، واأن جثة املجني عليه 
)خا�سقجي( متت جتزئتها من 
)دون  للقتل  املبا�رسين  قبل 
اإىل  نقلها  ومت  ت�سميتهم(، 
اأن  اإال  القن�سلية  مبنى  خارج 
االإعالن يتناق�ض مع ما توؤكده 

الغربية  اإعالم، خا�سة  و�سائل 
قتل  اأمر  اأ�سدر  من  اأن  منها، 
العهد  ويل  هو  خا�سقجي 
�سلمان،  بن  حممد  ال�سعودي 
النيابة  من  اإعالن  عن  ف�سال 
اجلرمية  اأن  ال�سعودية  العامة 
مع  عابر  �سجار  جراء  حدثت 
اأ�سخا�ض يف القن�سلية. واعترب 
مولود  الرتكي  اخلارجية  وزير 

بع�ض  اأن  اأوغلو،  ت�ساوو�ض 
العامة  النيابة  ت�رسيحات 
مالب�سات  حول  ال�سعودية 
خا�سقجي  مقتل  جرمية 
"يجب  وقال:  مر�سية"،  "غري 
اأمروا  الذين  عن  الك�سف 
واملحر�سني  خا�سقجي  بقتل 
اإغالق  وعدم  احلقيقيني، 

الق�سية بهذه الطريقة". 



عنها  نقلت  م�صادر  ووفق 
فح�صت  فقد  بو�صت«،  »وا�صنطن 
مكاملة  بينها  عدة  م�صادر   CIA
�صلمان،  بن  خالد  الأمري  اأجراها 
�صقيق ويل العهد الأ�صغر وال�صفري 
املتحدة،  الوليات  لدى  ال�صعودي 
ب�صاأن  تطمئنه  خا�صقجي،  مع 
وثائقه من  اإمكانية احل�صول على 

قن�صلية بالده يف اإ�صطنبول.
من  اإنه  قالت  ال�صحيفة  اأن  غري 
يعلم  كان  اإذا  ما  الوا�صح  غري 
خا�صقجي  اأن  خالد  الأمري  وقتها 
�صيقتل ونقلت عن فاطمة باع�صن، 
املتحدثة با�صم ال�صفارة ال�صعودية 
الأمري  نفيها حتدث  وا�صنطن،  يف 
يتعلق  اأمر  اأي  يف  وخا�صقجي 
تقييمات  وا�صفة  لرتكيا،  بالذهاب 
»املزعومة«ووفق  بـ   CIA الـ 
فال�صتنتاجات  بو�صت،  وا�صنطن 
بح�صب  الأمريكية،  ال�صتخباراتية 
عليها،  مطلع  اأمريكي  م�صوؤول 
اأمر  اأي  اأن ويل العهد ل مير  ترى 
باعتباره  م�صاركته  اأو  علمه  دون 
تاأكيد  للبالد، بجانب  حاكما فعليا 
مل  الواقعة  اأن  اأوروبيني  م�صوؤولني 
ابن  من  توجيه  دون  لتحدث  تكن 
اأع�صاء  اأن  عن  ف�صال  �صلمان، 
فريق القتل لهم توا�صل مبا�رش مع 

ويل العهد.
وفق  ذاتها  امل�صادر  اأن  غري 
ال�صحيفة ل تربط بني م�صوؤوليته يف 
باحلكم،  وبقائه  خا�صقجي  ق�صية 
اإذ تعترب ا�صتمراره م�صتقبال خليفة 

للعر�ش »اأمرا م�صلما به«.
عن  تفا�صيل   CIA الـ  تعرف  ول 
نقلته  ما  وفق  جا�صقجي،  جثة 
مطلعني  عن  بو�صت«  »وا�صنطن 
ال�صحيفة  ونقلت  ت�صمهم  مل 

الأمريكية اأي�صا عن مطلعني اأي�صا 
لت�صجيالت  ا�صتمعت   CIA اأن 
من  ت�صلمتها  القتل  واقعة  ب�صاأن 
حديث  وتظهر  الرتكية،  نظريتها 
احل�صور ب�صاأن كيفية التخل�ش من 
دليل،  اأي  وحمو  خا�صقجي  جثة 
وتبليغ امل�صت�صار ال�صابق بالديوان 
باكتمال  القحطاين  �صعود  امللكي 
العملية وقالت وا�صنطن بو�صت اإن 
CIA ك�صفت اأي�صا عقب اطالعها 
ت�صعى  اململكة  اأن  ات�صالت  على 

اإىل اإعادة خا�صقجي للريا�ش.
واأرجعت الـ CIA �صبب توجيه ويل 
العهد بقتل خا�صقجي رغم اأنه مل 
اإىل  به،  الإطاحة  على  يحث  يكن 
خا�صقجي  اأن  �صلمان  ابن  اعتقاد 
مع  متعاطف  خطري«  »اإ�صالمي 
وفق  امل�صلمني،  الإخوان  جماعة 
عن  بو�صت«  »وا�صنطن  نقلته  ما 
بالتقييم كما  دراية  اأ�صخا�ش على 
جاء يف تقرير ال�صحيفة الأمريكية 
ب�صكل  ترامب  اإطالع  جرى  اأنه 
بن  تورط حممد  دليل  على  �رشي 
لدى  كان  ذلك  رغم  ولكن  �صلمان، 
ويل  اإ�صدار  حول  �صكوك  الرئي�ش 
بارتكاب  الأوامر  ال�صعودي  العهد 

اجلرمية.
عالقة  وجود  اإىل  التقرير  واأ�صار 
جاريد  ترامب  ل�صهر  وثيقة 
ال�صعودي،  العهد  ويل  مع  كو�صرن، 
ترامب  اإن  مطلعة  م�صادر  وقالت 
ووزارة   CIA الـ  م�صوؤويل  �صاأل 
مكان  عن  الأمريكية  اخلارجية 
اأ�صيب  اأنه  اإل  خا�صقجي،  جثة 
ح�صوله  لعدم  كبرية  اأمل  بخيبة 

على جواب.
امل�صوؤولني  اأن  التقرير  واأو�صح 
 CIA الـ  مديرة  �صلموا  الأتراك 
الت�صجيل  من  ن�صخة  ها�صبل  جينا 
واأن  بحوزتهم،  الذي  ال�صوتي 
الت�صجيل  على  اطلعت  الأخرية 

بعد  خا�صقجي  مقتل  يظهر  وهو 
القن�صلية  دخوله  من  وجيزة  فرتة 
ال�صعودية ولفت اإىل اأن الأ�صخا�ش 
ال�صوتي  الت�صجيل  على  املطلعني 
قالوا اإن خا�صقجي قتل يف مكتب 
القن�صل ال�صعودي حممد العتيبي، 
التخل�ش  �رشورة  اأكد  الأخري  واإن 
ال�رشعة  وجه  على  اجلثة  من 
الأدلة   من  القن�صلية  وتنظيف 
ا�صتفادت   CIA الـ  اأن  اإىل  واأ�صار 
بحوزة  املوجودة  املعطيات  من 
دول اأخرى فيما يتعلق بدور حممد 

بن �صلمان يف اجلرمية.
»ترامب  اأن  التقرير  يف  جاء  كما 
قال مل�صوؤولني رفيعي امل�صتوى يف 
البيت الأبي�ش، اإن ابن �صلمان يجب 
ال�صعودية  اأن يبقى يف من�صبه لأن 
واإنه  باإيران،  التحكم  يف  ت�صاعد 
ل يريد حدوث نقا�ش حول مقتل 
خا�صقجي من �صاأنه عرقلة الإنتاج 

ال�صعودي للنفط«.
م�صوؤول  اأكد  مت�صل،  �صياق  ويف 
اأمريكي لوكالة »اأ�صو�صييتد بر�ش«، 
ال�صتخبارات  م�صوؤويل  تو�صل 
العهد  ويل  اأن  اإىل  الأمريكية 
خا�صقجي،  بقتل  اأمر  ال�صعودي 
ما  على  �صعودي  تعليق  اأول  ويف 
اأعرب  بو�صت«،  »وا�صنطن  اأوردت 
ال�صعودي، خالد  العهد  �صقيق ويل 
بك�صف  اأمنيته  عن  �صلمان،  بن 
ق�صية  يف  لديها  ما  وا�صنطن 

خا�صقجي.
املوثق  ح�صابه  عرب  تغريدة  ويف 
�صلمان:  بن  خالد  قال  »تويرت«  بـ 
خا�صقجي  مع  توا�صل  اآخر  »كان 
 26 يف  ن�صية  ر�صالة  طريق  عن 
معه  اأحتدث  مل   ،2017 اأكتوبر 
عليه  اأقرتح  مل  وبالتاأكيد  هاتفيا، 
من  �صبب  لأي  تركيا  اإىل  الذهاب 

الأ�صباب«.

»وا�صنطن  اأوردته  ما  �صحة  ونفى 
من  »اأمتنى  م�صيفا:  بو�صت«، 
اإن  لديها  عما  الك�صف  وا�صنطن 

كانت هذه الدعاءات �صحيحة«.
العامة  النيابة  اأعلنت  واخلمي�ش، 
بقتل  اأمر  من  اأن  ال�صعودية 
بالده  قن�صلية  داخل  خا�صقجي 
فريق  »رئي�ش  هو  اإ�صطنبول  يف 
ا�صمه،  ذكر  دون  معه«  التفاو�ش 
واأن جثة املجني عليه )خا�صقجي( 
متت جتزئتها من قبل املبا�رشين 
نقلها  ومت  ت�صميتهم(،  )دون  للقتل 

اإىل خارج مبنى القن�صلية.
الرتكي  اخلارجية  وزير  واعترب 
بع�ش  اأن  اأوغلو،  ت�صاوو�ش  مولود 
ت�رشيحات النيابة العامة ال�صعودية 
مقتل  جرمية  مالب�صات  حول 
وقال:  مر�صية«،  »غري  خا�صقجي 
اأمروا  الذين  عن  الك�صف  »يجب 
واملحر�صني  خا�صقجي  بقتل 

الق�صية  اإغالق  وعدم  احلقيقيني، 
بهذه الطريقة«.

الوليات  اأعلنت  اأي�صا،  واخلمي�ش 
 17 على  عقوبات  فر�ش  املتحدة 
قتل  جرمية  خلفية  على  �صعوديا 
من  قائمة  و�صملت  خا�صقجي 
طالتهم العقوبات �صعود القحطاين 
العهد  لويل  ال�صابق  امل�صت�صار 
ال�صعودي  والقن�صل  ال�صعودي، 
العام يف اإ�صطنبول حممد العتيبي، 
م�صوؤول  وهو  مطرب،  وماهر 
متهم  امل�صتوى  رفيع  �صعودي 
فر�ش  ومت  القتل  عملية  بتن�صيق 
ما  مبوجب  املذكورة  العقوبات 
ي�صمى »قانون ماغنيت�صكي«، الذي 
فر�ش  الأمريكية  الإدارة  يخول 
بانتهاك  متهمني  على  عقوبات 
جتميد  ت�صمل  الإن�صان،  حقوق 
دخول  من  وحظرهم  اأ�صولهم، 

الوليات املتحدة.   

قالت �سحيفة و��سنطن بو�ست �الأمريكية، �إن وكالة �ال�ستخبار�ت �ملركزية »�سي �آي �إيه«، تو�سلت �إىل �أن ويل �لعهد �ل�سعودي حممد بن �سلمان �أمر 
باغتيال �ل�سحفي جمال خا�سقجي يف مدينة �إ�سطنبول �لرتكية �ل�سهر �ملا�سي جاء ذلك بح�سب ما نقلت �ل�سحيفة م�ساء �جلمعة عن �أ�سخا�ص قالت �إنهم 
»مطلعون على �لق�سية«و�أو�سح �مل�سدر �أن تقرير CIA »يتناق�ص مع مز�عم �حلكومة �ل�سعودية باأنه )بن �سلمان( لي�ص �سالعا يف قتل خا�سقجي«و�أ�ساف 

�أن »تقييم CIA هو �الأكرث دقة حتى �الآن، ويعّقد م�ساعي �إد�رة )�لرئي�ص �الأمريكي دونالد( تر�مب للحفاظ على عالقتها مع حليف وثيق«.

و��سنطن بو�ست

م٫�ص 

�أمر بقتل خا�شقجي �بن �شلمان  �أن  �إىل  CIA تو�شلت 

نيويوركر

رو�ية �ل�شعودية عن خا�شقجي تقدم �أ�شئلة �أكرث من �إجابات
»نيويوركر«  جملة  اعتربت 
ال�صعودية  الرواية  الأمريكية، 
ال�صحفي  الأخرية حول مقتل 
مدينة  يف  خا�صقجي  جمال 
ال�صهر  الرتكية  اإ�صطنبول 
اأ�صئلة  تقدم  اأنها  املا�صي، 
وقالت  اإجابات،  من  اأكرث 
ن�رشته  مقال  يف  املجلة 
اإن   ، املن�رشم  اجلمعة  م�صاء 
ال�صعودية مل تك�صف عن اأ�صماء 
الأ�صخا�ش الذين اتهمتهم يف 
تزال  »ل  واأنها  الق�صية،  تلك 
تدعي عدم معرفة مكان جثة 

خا�صقجي«.
اكتفت  الريا�ش  اأن  واأ�صافت 

�صلّمت  اأنها  عن  بالك�صف 
اإىل  جتزئتها  بعد  اجلثة 
»متعاون حملي«، واأنها »ادعت 
و�صت�صلم  ا�صمه،  معرفة  عدم 
�صورة تقريبية له لل�صلطات يف 
اأنقرة«،واأو�صحت اأن ال�صلطات 
تف�صرًيا  تقدم  مل  ال�صعودية 
الذين  الأ�صخا�ش  اأحد  لقيام 
تواجدوا داخل القن�صلية اأثناء 
مالب�ش  بارتداء  القتل  واقعة 
يف  بها  والتجول  خا�صقجي 
اإ�صطنبول والتخل�ش منها بعد 
هناك  تظل  اإنه  وقالت  ذلك 
تتعلق  اأخرى  مزعجة  ق�صية 
اأجهزة  ك�صف  عن  يرتدد  مبا 

ا�صطنبول  مطار  يف  الأ�صعة 
باأمتعة  للعظام  من�صار  لوجود 
اأحد عنا�رش الفريق ال�صعودي 
القتل  عملية  بتنفيذ  املتهم 
التحقيقات  املجلة  وو�صفت 
التي جتريها ال�صعودية يف هذه 

الق�صية باأنها »مهزلة«.
الرئي�ش  اإدارة  اإن  وقالت 
ترامب،  دونالد  الأمريكي 
بدت  الآخر  اجلانب  على 
الرواية  لقبول  »م�صتعدة  اأنها 
ال�صعودية بل وحتى ت�صهيلها«.
العقوبات  رغم  اأنه  واأ�صافت 
اخلزانة  وزارة  اأعلنتها  التي 
على  اخلمي�ش،  الأمريكية 

خلفية  على  �صعودًيا   17
العقوبات  هذه  فاإن  الق�صية، 
حمدود  تاأثري  لها  »�صيكون 
يف  حمبو�صني  اأ�صخا�ش  على 
بالفعل«واأو�صحت  ال�صعودية 
ا�صطرت  ترامب  »اإدارة  اأن 
تفعيل  بعد  للعمل،  فعليا 
املا�صي  ال�صهر  الكونغر�ش 
الذي  »ماغنيت�صكي«  لقانون 
بفر�ش  الأبي�ش  البيت  يلزم 
النتهاكات  على  عقوبات 
يف  الإن�صان  حلقوق  الكبرية 

غ�صون 120 يوما«.
»وا�صنطن  �صحيفة  وكانت 
الأمريكية، قد ذكرت  بو�صت« 

اجلمعة، اأن وكالة ال�صتخبارات 
لت اإىل  املركزية »CIA« تو�صّ
اأن ويل العهد ال�صعودي حممد 
باغتيال  اأمر  �صلمان،  بن 

خا�صقجي.
نقلت  ما  بح�صب  ذلك  جاء 
اأ�صخا�ش  عن  ال�صحيفة 
اطالع  »على  اإنهم  قالت 
املا�صي  بالق�صية«واخلمي�ش 
العامة  النيابة  اأعلنت   ،
بقتل  اأمر  من  اأن  ال�صعودية، 
قن�صلية  داخل  خا�صقجي، 
بالده يف اإ�صطنبول هو »رئي�ش 
فريق التفاو�ش معه« دون ذكر 
ا�صمه، واأّن جثة املجني عليه 

)خا�صقجي( متت جتزئتها من 
)دون  للقتل  املبا�رشين  قبل 
اإىل  نقلها  ومت  ت�صميتهم(، 

خارج مبنى القن�صلية.
اخلارجية  وزير  واعترب 
ت�صاوو�ش  مولود  الرتكي 
ت�رشيحات  بع�ش  اأن  اأوغلو، 
ال�صعودية  العامة  النيابة 
مقتل  جرمية  مالب�صات  حول 
مر�صية«،  »غري  خا�صقجي، 
عن  الك�صف  »يجب  وقال: 
خا�صقجي  بقتل  اأمروا  الذين 
احلقيقيني  واملحر�صني 
بهذه  الق�صية  اإغالق  وعدم 

الطريقة«.
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من  ال�صدارة  على  اخلناق  وت�صييق 
�صيعت  اأين  الفارق،  تقلي�ص  خالل 
الت�صكيلة جمموع 13 نقطة كاملة على 
ملعبها، هذه الو�صعية جعلت الإدارة 
لإيجاد  الزمن  مع  �صباق  يف  تدخل 
اإىل  الفريق  لإعادة  الناجعة  احللول 
املدرب  وت�صع  ال�صحيحة  ال�صكة 
ماأزق  يف  الطاو�صي  ر�صيد  املغربي 
الجتماع  له  �صبق  واأنه  خا�صة  كبري 
بح�صور  الإدارة  جمل�ص  رفقة 
هزمية  عقب  حمار  ح�صان  الرئي�ص 
ال�صاورة وا�صرتط عليه الأخري جلب 
املتبقية  املقابالت  من  نقاط  �صبع 
البطولة  من  الذهاب  مرحلة  عن 
املعني  فيه  ف�صل  ما  وهو  الوطنية 

بت�صجيل هزمية جديدة.
داخل  بعد  تربز  الأمور مل  اأن  ورغم 
املدرب  م�صتقبل  حول  الفريق 

او  ا�صتقالته  واإمكانية  الطاو�صي 
غنهاء املهامل يف ظل تواجد الأمور 
يف تعتيم، فاإن م�صادر من داخل بيت 
اأنه  للو�صط  ك�صفت  الأ�صود«  »الن�رس 
مت عر�ص خدمات الثنائي نور الدين 
اأجل  من  الوزاين  و�رسيف  زكري 
زمام  لتويل  احدهما  مع  التعاقد 
تبقى  فيما  للفريق  الفنية  العار�صة 
املو�صم  هذا  النادي  م�صوار  من 
ظل  يف  الأمور  ات�صاح  انتظار  يف 
تواري الرجالن عن الأنظار رغم اأن 
املوؤ�رسات توحي بعدم نية املدرب 
ودفعه  ال�صتقالة  يف  الطاو�صي 
على  للح�صول  اإقالته  اإىل  للغدارة 

التعوي�صات.
يف املقابل، ارتفعت حّدة النتقادات 
حمار  ح�صان  الرئي�ص  تطال  التي 
والذي مت توجيه امل�صوؤولية له على 
الوفاق  به  مير  الذي  ال�صيئ  الو�صع 
يف الن�صف الأول من املو�صم الكروي 

�صيا�صة  ف�صل  بعد  وذلك  احلايل، 
خالل  بها  قام  التي  ال�صقدامات 
املركاتو ال�صيفي املن�رسم واإقدامه 
يف  الأ�صماء  من  عدد  ت�رسيح  على 
حمار  يواجه  اأين  لكروم،  �صورة 
ال�صلبية  النتائج  ب�صاأن  كبريا  �صغطا 

التي ي�صجلها الفريق.
قرار  يواجه  ذلك،  جانب  اإىل 
بو�صع  ال�صطايفي  النادي  اإدارة 
�صمن  �صيال  الإيفواري  الالعب 
بالت�رسيح  املعنيني  الالعبني  قائمة 
انتقادات  ال�صتوي  املركاتو  خالل 
م�صتبعدا  كان  الذي  وهو  لذعة 
جمددا  يعود  ان  قبل  املناف�صة  عن 
مبنا�صبة لقاء ن�رس ح�صني داي وقدم 
مباراة كبرية يف و�صط امليدان حيث 
بخدماته  بالحتفاظ  املطالبة  تتم 
بعدد  مقارنة  اأداء  اأف�صل  لكونه 
يف  ين�صطون  الذين  الالعبني  من 

الت�صكيلة الأ�صا�صية.

الطاو�شي يرف�ض ال�شتقالة والإدارة تفاو�ض �شريف الوزاينحمار على فوهة بركان واإطراف تقرتح عودة زكري
تتوا�شل اخلرجات ال�شلبية لفريق وفاق �شطيف داخل القواعد بعد الهزمية الثانية 
على التوايل التي �شجلها على ملعبه الثامن ماي وهذه املباراة عندما ا�شتقبل ال�شيف 
ن�شر ح�شني داي يف مباراة كانت من اأ�شواأ اللقاءات التي توؤديها الت�شكيلة منذ انطالق 

املو�شم الكروي احلايل، اأين وا�شلت ت�شجيل ال�شقوط احلر داخل القواعد وتوا�شل 
نزيف النقاط الذي يفّوت على الوفاق االلتحاق بكوكبة املقدمة، حيث اأ�شاع الالعبون 

فر�شة االنفراد باملركز الثالث يف جدول الرتتيب

بطولة العامل للمالكمة 
لل�شيدات بالهند

تاأهل روماي�شة 
بوعالم اإىل 
الدور 16

روماي�صة  تاأهلت املالكمة اجلزائرية 
بوعالم اأول اأم�ص اإىل الدور ال�صاد�ص 
ال�صاد�ص ع�رس لبطولة العامل كربيات 
من  املمتدة  الفرتة  خالل  اجلارية 
بنيودلهي  اجلاري  نوفمرب   24 اىل   15
الهند بعد فوزها على الفرن�صية ماري  
كونان يف الدور 32 للمناف�صة، وتعترب 
الثانية  اجلزائرية  املالكمة  روماي�صة 
التي تعرب ايل هذا الدور بعد  مواطنتها 
وداد �صفوح البطلة الإفريقية لوزن 51 
على   املن�رسم  اخلمي�ص  املتاأهلة  كغ 
اأور�صول  قوتلوب  الأملانية  ح�صاب 
تاريخيا  الجناز  هذا  ويعد  ماريا. 
التي مل  اجلزائرية  الن�صوية  للمالكمة 
مالكمتني  تاأهل  عرفت  اأن  لها  ي�صبق 
وكانت  عاملية،  لبطولة  الثاين  للدور 
قد  للمالكمة  اجلزائرية  الحتادية 
للم�صاركة  مالكمات  �صت  اختارت 
منهن   اأق�صيت  الهند،  موعد   يف 
 57 وزن  يف  خليف  حجيلة  اجلزائرية 
 32 الدور  يف  املن�رسم  اخلمي�ص  كغ 
يف  امي،  اندراو  النيوزيالندية  اأمام  
�صفوح  واجهت  ع�رس  ال�صاد�ص  الدور 
�صاندرا  درابيك  البولونية  اأم�ص 
كاترزينا بينما تنازل روماي�صة الرتكية 
�صتدخل  جهتهما  من  اأي�ص.  كاجريير 
وزن  يف  احمد  با  الهدى  نور  من  كل 
غمار  كغ   60 اإميان  وخليف  كغ   54
اجلزائر  و�صتكون  لحقا،  املناف�صة 
مونديال  يف  جزائريات  ب�صتة  ممثلة 
كغ،   48 رمي�صة  بوعالم   وهّن:   2018
وداد �صفوح 51 كغ، نور الهدى باحمد 
اميان  كغ،   57 خليف  حجيلة  كغ،   54
خليف 60 كغ و�صمية تربكوت 64 كغ، 
م�صاركة  العاملية  املناف�صة  وتعرف 

277 مالكمة ميثلن 62 بلدا .
وكاالت

برامكي ين�شم اإىل 
قائمة امل�شرحني

�شباب بلوزداد 
يتفق مع عمراين 
لقيادة العار�شة 

الفنية
حممد  لعبه  بلوزداد  �صباب  �صم 
قائمة  اإىل  برامكي،  الأمني 
خالل  الفريق  من  امل�رسحني 
املقبلة،  ال�صتوية  النتقالت  فرتة 
من  كالاً  امل�رسحني  قائمة  وت�صمل 
�صيدريك،  حممد  �صي  احلار�ص 
واملهاجم  كني�ص  ريا�ص  املدافع 
اأخرى  جهة  من  وا�صح،  بن  يا�صني 
مدربه  مع  بلوزداد  �صباب  �صيتعاقد 
�صيدي  احتاد  لقاء  بعد  اجلديد 
من   15 اجلولة  حل�صاب  بلعبا�ص 
رئي�ص  اأن  حيث  الوطنية،  البطولة 
اتفق  عا�صور،  اخلالق  عبد  النادي 
ل�صباب  ال�صابق  املدرب  مع  بالفعل 
ق�صنطينة عبد القادر عمراين لقيادة 
�صباب بلوزداد. ويف �صياق منف�صل، 
على  بلوزداد  �صباب  اإدارة  ح�صلت 
حممد  الالعب  لإ�رساك  ترخي�ص 
دقيقة  اأي  يلعب  مل  الذي  عطية 
ال�صيفي  املريكاتو  يف  انتدابه  منذ 

ق.ر.املا�صي.

ينتظر ت�شليم امل�شروع بالثالثي االأول للعام 2019

�شريفي: ملعب �شيكون جاهزا لحت�شان نهائي كاأ�ض اجلمهورية

وايل وهران مولود �رسيفي  ك�صف 
ملدينة  اجلديد  امللعب  اأن 
كبرية  بن�صبة  �صيكون  وهران 
نهائي  مباراة  لحت�صان  جاهزا 
للمو�صم  حت�صبا  اجلمهورية  كاأ�ص 
 ،2019/2018 اجلاري  الكروي 
امللعب  بناء  اأ�صغال  اأن  اأ�صار  اأين 
اجلديد ت�صري على قدم و�صاق من 
املحددة  الآجال  يف  اإنهائها  اأجل 
�صابقا وت�صليمه اإىل وزارة ال�صباب 
الثالثي  خالل  وذلك  والريا�صة 
 ،2019 اجلديد  العام  من  الأول 
وقال �رسيفي خالل زيارة تفتي�صية 
قادته اإىل املركب اجلديد ملدينة 
عا�صمة  اأن  بوهران  اجلري  بري 

تعرف  �صوف  اجلزائري  الغرب 
من  النتهاء  حال  يف  كبريا  حدثا 
الذي  اجلديد  امللعب  اأ�صغال 
ال�صتيعابية  طاقته  تقدر  �صوف 
وذلك من  األف مقعد،   40 جمموع 
الكاأ�ص يف  خالل ا�صت�صافة نهائي 

طبعته اجلديدة.
م�صاحله  اأن  املتحدث  وقال 
جاهزة من اأجل ا�صتقبال املباراة 
يف حال قررت الحتادية اجلزائرية 
لكرة القدم برجمتها على امللعب 
و�صوف  وهران،  ملدينة  اجلديد 
الالزمة  بالتح�صريات  يقومون 
احلدث  موعد  عند  يكونوا  حتى 
فاإن  لالإ�صارة  واإجناحه.  الكروي 

الع�صب  بجلب  املعنية  ال�رسكة 
ار�صية  على  وو�صعه  الطبيعي 
بالعملية  تقوم  �صوف  امليدان 
خالل الأيام املقبلة وهو ما يجعل 
ب�صفة  لت�صليمه  جاهزا  امللعب 
من  مار�ص  �صهر  خالل  نهائية 
تقدير،  اأق�صى  على  املقبل  العام 
من  النتهاء  فاإن  املقابل  يف 
اأ�صغال املركب الريا�صي مبختلف 
امللعب  يف  واملتمثلة  املالحق 
جانب  اإىل  القوى  األعاب  وم�صمار 
النتهاء  يتم  �صوف  ريا�صية  قاعة 
العام  بنهاية  فيها  الأ�صغال  من 

املقبل.
ع.ق.

حت�شبا لتح�شريات االألعاب املتو�شطية 2021

اللجنة الدولية توؤجل 
زيارتها اإىل وهران

اأجلت اللجنة التقنية للجنة الدولية 
املتو�صط  الأبي�ص  البحر  لألعاب 
لولية  الثانية  التفقدية  زيارتها 
وهران اإىل الثالثي الأول من �صنة 
املدينة  ل�صت�صافة  حت�صبا   2019
للطبعة 19 من الألعاب املتو�صطية 
اأول  ا�صتفيد  ما  ح�صب   ،021 يف 
لل�صباب  الولئي  املدير  من  اأم�ص 
والريا�صة، وكانت اللجنة املذكورة 
الثانية  زيارتها  �صلفا  برجمت  قد 
 21 من  بداية  ><الباهية<<  اإىل 
نوفمرب اجلزائر لكنها قررت تغيري 
املقبل  العام  بداية  اإىل  املوعد 
وفق ما �رسح به بدر الدين غربي، 
 21 بني  ما  الأوىل  زيارتها  وخالل 
وفد  كان  املن�رسم،  �صبتمرب  و24 
البحر  لألعاب  الدولية  اللجنة 

الأبي�ص املتو�صط بقيادة الفرن�صي 
برنار اأم�صالم قد عرب عن ارتياحه 
للموعد  التح�صريات  لتقدم  الكبري 

املتو�صطي.
وزار الوفد الهياكل الريا�صية التي 
هي يف طور الجناز، ويف مقدمتها 
الأوملبي  الريا�صي  املركب 
مبختلف مرافقه املختلفة، وتلك 
اإعادة  لعملية  حاليا  تخ�صع  التي 
ت�رسيحاته  يف  موؤكدا  تهيئة، 
لل�صحافة باأنه يتوقع جناحا باهرا 
لألعاب وهران. ومعلوم اأن اجلزائر 
املتو�صطية  الألعاب  ت�صت�صيف 
البالد  تاريخ  يف  الثانية  للمرة 
ن�صخة  احت�صنت  قد  كانت  بعدما 

1975 باجلزائر العا�صمة.
وكاالت

 الت�شكيلة حت�شر مبعنويات
 مرتفعة الإنهاء مرحلة الذهاب بقوة

الن�شرية ت�شتعيد نغمة 
النت�شارات من �شطيف

داي  ح�صني  ن�رس  فريق  ا�صتعاد 
ملعب  من  النت�صارات  نغمة 
الثمني  الفوز  بعد  ماي  الثامن 
وفاق  ح�صاب  على  به  عاد  الذي 
الن�رسية  قدمت  حيث  �صطيف، 
اأ�صبال  امل�صتوى وجنح  مباراة يف 
املدرب املوؤقت ل�صات يف العودة 
اإىل الديار بالزاد كامال �صمح لهم 
وهم  النف�ص  يف  الثقة  با�صتعادة 
بركان  فوهة  على  كانوا  الذين 
بعد توايل �صل�صلة النتائج ال�صلبية 
فوز  دون  مباريات  اأربع  وحتقيق 
منها ثالث هزائم، وهي الو�صعية 
التعداد  على  كثريا  اأثرت  التي 
من  حنني  بخفي  عاد  كان  والذي 
�صبيبة  اأمام  وزو  تيزي  مدينة 
الفارطة،  اجلولة  يف  القبائل 
قدموه  الذي  الطيب  الأداء  ورغم 
املحلي  الفريق  واقعية  اأن  اإل 

ينتف�ص  اأن  قبل  الأقوى،  كانت 
الوحيد  الهدف  م�صجل  رفقاء 
وليد عالتي ويعيدوا العتبار اإىل 

اأنف�صهم من جديد.
التح�صري  يف  الالعبون  وي�رسع 
البطولة  من  الأخرية  ملباراتهم 
مرتفعة  مبعنويات  الوطنية 
مولودية  ي�صتقبلون  عندما 
من  اخلتامية  اجلولة  يف  وهران 
الأربعاء  املقررة  الذهاب  مرحلة 
اإنهاء  على  يعولون  حيث  املقبل، 
املو�صم باأف�صل طريقة من خالل 
التوايل  على  انت�صار  ثاين  حتقيق 
املقدمة  كوكبة  من  والقرتاب 
يف  قائمة  اآمالهم  على  للحفاظ 
التناف�ص على الأدوار الأوىل هذا 
الثاين من  الن�صف  املو�صم خالل 

البطولة الوطنية.
ع.ق.
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جمال  الوطني  الناخب  يعول 
بلما�صي على زرع روح االنت�صار 
اأجل  من  الالعبني  نفو�س  يف 
حتقيق االأهم خا�صة واأن الفوز 
بتاأ�صرية  العودة  ي�صمن  غري  ال 
انتظرا  وعدم  النهائيات  بلوغ 
اإىل  للتاأهل  االأخرية  اجلولة 
املناف�صة القارية، و�صوف تكون 
العنا�رص  على  �صعبة  املباراة 
العودة  ظل  يف  خا�صة  الوطنية 
الطوغويل  للمناف�س  القوية 
الذي يناف�س بدوره على اإحدى 
مبا�رصة  املوؤهلتني  التاأ�صريتني 

اإىل دورة »الكان«.

مع�صلة  اخل�رص  ويواجه 
باأر�صية  يتميز  الذي  امللعب 
تواجد  ظل  يف  وخطرية  �صعبة 
الع�صب اال�صطناعي يف و�صعية 
متدهورة وهو ما يجعل االأمور 
رفقاء  مواجهة  تعقيدا يف  اأكرث 
وهو  فيغويل،  �صفيان  الالعب 
الناخب  يجعل  الذي  االأمر 
بحث  م�صوؤولية  اأمام  اولطني 
لتطبيق  االأف�صل  الطريقة 
ق�صد  املنا�صبة  اللعب  طريقة 
حتقيق الهدف امل�صطر والعمل 
�صبق  مثلما  الفوز  حتقيق  على 
الندوة  خالل  به  الت�رصيح 
االأ�صبوع  منت�صف  ال�صحافية 

املنق�صي.

املنتخب  يف  اجلميع  ويدرك 
ثقيلة  م�صوؤولية  اأن  الوطني 
�صفرة  فك  اجل  من  تنتظرهم 
اأدغال  يف  الفوز  حتقيق 
اخل�رص  تالزم  والتي  اإفريقيا 
كاملة  اأعوام  على مدار ثالثة 
العودة  على  خاللها  عجزوا 
اآخرها  اإفريقيا،  من  بالفوز 
ال�صهر  قادهم  الذي  التنقل 
ما  وهو  البنني،  اإىل  املن�رصم 
جتاوزه  على  بلما�صي  يعول 
رابع  يخو�س  الذي  وهو 
العار�صة  راأ�س  على  مبارياته 
تعيينه  منذ  الوطنية  الفنية 
حيث  املن�رصم،  اأوت  �صهر 
الثاين واالأول  يبحث عن فوزه 

ح�صاب  على  القواعد  خارج 
الطوغويل  النجم  رفقاء 
يكون  لن  املناف�س  اأديبايور. 
ظل  يف  خا�صة  املنال  �صهل 
التي  التحفيزية  الت�رصيحات 
رغبتهم  ظل  يف  يطلقونها 
حتقيق  اجل  من  ال�صديدة 
احلظوظ  وا�صتعادة  االنت�صار 
اإىل  التاهل  اأجل  من  كاملة 
وهو  اإفريقيا  كاأ�س  نهائيات 
على  ي�صتلزم  الذي  االأمر 
توخي  الوطني  الفني  الطاقم 
احلذر منه خا�صة واأن هزمية 
الوطنية  للعنا�رص  جديدة 
�صوف تهددها بعدم امل�صاركة 

يف العر�س الكروي املقبل.

الطوغو / اجلزائر  اليوم ابتداء من ال�شاعة 17:00

اخل�سر ي�سعون اإىل التاأهل وفك عقدة اإفريقيا من الطوغو
ي�شهد ملعب لومي مباراة مثرية جتمع منتخبنا الوطني اأمام نظريه الطوغو والتي تندرج �شمن اجلولة اخلام�شة وما قبل 

الأخرية من الت�شفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س اإفريقيا للأمم املقررة �شائفة العام 2019 بالكامريون، حيث تدخل العنا�شر 
الوطنية اأر�شية امليدان وهي تدرك اأهمية الفوز باملقابلة ل غري من اأجل �شمان التاأهل عن املجموعة الت�شفوية 

الرابعة وذلك لإدراك اجلميع تعقد ح�شابات التاأهل يف حال ال�شقوط جمددا يف فخ الهزمية 

بليلي مر�شح للبدء اأ�شا�شيا واملفا�شلة بنب بن 
�شبعيني وعبد اللوي خللفة فار�س

 بلما�سي يح�سر ملفاجاآت 
يف الت�سكيلة الأ�سا�سية

 اأكد ان توقف البطولت يفيده
 يف ال�شتفادة من الراحة

قديورة: كنت اأنتظر دعوة بلما�سي 
لكنه ف�سل جتربة لعبني جدد

راكيتيت�ش يبتعد 3 
اأ�سابيع عن املناف�سة

الت�صكيلة  ت�صهد  اأن  ينتظر 
مباراة  تخو�س  التي  االأ�صا�صية 
عمل  ور�صة  الطوغو  اأمام  اليوم 
بالتعداد  مقارنة  وتغيريات  كبرية 
اأمام  مباراة  اآخر  خا�س  الذي 
و�صهدت  بكوتونو  البنني  منتخب 
هزمية تاريخية للت�صكيلة الوطنية 
املواجهات  تاريخ  يف  مرة  الأول 
تعرف  حيث  املنتخبني،  بني 
تغيريات  عدة  العبا   11 ت�صكيلة 
يعرفها  التي  للغيابات  بالنظر 
اأحدثها  التي  والتغيريات  التعداد 
بلما�صي  جمال  الوطني  الناخب 
با�صتبعاد  قام  اأين  التعداد،  على 
قديورة،  طالب،  بن  الرباعي 
وا�صتدعى  وغزال  بلفو�صيل 
�صيتة  �صورة  يف  جديدة  عنا�رص 
باليلي،  يو�صف  وعودة  ومزيان 
الثنائي  ت�رصيح  اإىل  باالإ�صافة 
االإ�صابة  ب�صبب  وفار�س  براهيمي 
ب�صبب  ماندي  عي�صى  وغياب 
العقوبة، هذه امل�صتجدات جتعل 
تخو�س  التي  ال�صا�صية  الت�صكيلة 
لومي  ملعب  على  اليوم  مواجهة 
جديدة  اأ�صماء  تواجد  تعرف 

خا�صة على م�صتوى الواق االأي�رص 
الذي �صوف يعرف املفا�صلة بني 
عبد الالوي وبن �صبعيني رغم ان 
االعتماد  نحو  تتوجه  املوؤ�رصات 
على الالعب املحرتف رفقة رين 
الفرن�صي يف املن�صب املتعود عليه 
مع ناديه اإىل جانب اإقحام جمال 
بلعمري اأ�صا�صيا يف حمور الدفاع 
اإىل جانب تاهرات، بينما �صي�صكل 
بن نا�رص ثنائي اال�صرتجاع برفقة 
بلما�صي  �صيجدد  فيما  تايدر، 
راأ�س  بوجناح  الثنائي  يف  الثقة 
واللذان  حمرز  واجلناح  حربة 
الهجومي كل  الدعم  �صيجدان يف 
للبدء  يو�صف باليلي املر�صح  من 
اأ�صا�صيا اإىل جانب �صفيان فيغويل 

يف التن�صيط الهجومي.

الت�شكيلة املحتملة: 

تاهرات،  عطال،  مبوحلي، 
)عبد  �صبعيني  بن  بلعمري، 
باليلي،  بنا�رص،  تايدر،  الالوي(، 

فيغويل، حمرز وبوجناح.
عي�شة ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  اأكد 
يتوقع  كان  اأنه  قديورة  عدالن 
اجل  من  الوطني  الناخب  دعوة 
املنتخب  ترب�س  يف  امل�صاركة 
مواجهة  لتح�صري  الوطني حت�صبا 
كاأ�س  ت�صفيات  �صمن  الطوغو 
اإفريقيا لالأمم 2019 بالكامريون، 
املحرتف  الالعب  واأ�صار 
نوثينغهام  نادي  �صفوف  يف 
كان  اأنه  االجنليزي  فوري�صت 
الطوغو  اأمام  امل�صاركة  ينتظر 
قيادة  يف  امل�صاهمة  اأجل  من 
التاأهل  حل�صم  الوطنية  الت�صكيلة 
بلما�صي كان  لكن املدرب جمال 
اآخر، وقال و�صط ميدان  له قرار 
اإعالمية  ت�رصيحات  يف  اخل�رص 

بلما�صي  اختيارات  اأن  اأم�س 
جديد  وطني  ناخب  لكنه  جاءت 
وروؤية  الالعبني  جتريب  ويريد 
على  الوقوف  اأجل  من  عدد  اأكرب 
اإمكانياتهم، وا�صتطرد اأن اخل�رص 
�صوف  الطوغو  اأمام  يفوزون  لو 
الكروية  املناف�صة  اإىل  يتاأهلون 
التح�صري  يف  وي�رصعون  القارية 
عدم  ان  م�صيفا  باكرا،  للمناف�صة 
اإيجابي  الرتب�س  اإىل  ا�صتدعائه 
ناديه  رفقة  البقاء  اأجل  من  له 
واال�صتفادة من توقف املناف�صات 
يف  الدويل  الفيفا  لتاريخ  حت�صبا 
و�صل�صلة  املقبل  امل�صوار  انتظار 

املباريات التي تنتظرهم.
ع.ق.

بر�صلونة،  نادي  اأعلن 
الإ�صابة  الر�صمي  الت�صخي�س 
الكرواتي  و�صطه  العب 
لنتائج  وفقا  راكيتيت�س،  اإيفان 
لها،  خ�صع  التي  الفحو�صات 
بيان  النادي يف  واأو�صح  ام�س، 
يعاين  راكيتيت�س  اأن  ر�صمي 
من  ولي�س  ع�صلية  اإ�صابة  من 
اأقل  اإ�صابته  اأن  ليت�صح  متزق، 
متوقعا،  كان  مما  خطورة 
واأ�صاف بر�صلونة اأن راكيتيت�س 
ع�صلية  ا�صتطالة  من  يعاين 
بال�صاق اليمنى، لكنه مل يحدد 
الفرتة التي �صيحتاجها الالعب 
�صحيفة  وذكرت  للتعايف، 

االإ�صبانية،  ديبورتيفو«  »موندو 
اأنه من املرجح اأن يبتعد اإيفان 
ترتاوح  ملدة  املالعب  عن 
اأ�صابيع،   3 اإىل  اأ�صبوعني  بني 
اأنه يف حال تاأكد  واأ�صارت اإىل 
الفرتة،  تلك  الالعب يف  غياب 
فاإنه �صيكون خارج عدة لقاءات 
اأمام  اأبرزها  لرب�صلونة،  مهمة 
الليغا  يف  واإ�صبانيول  فياريال 
اأيندهوفن  مباراة  عن  ف�صال 
بالت�صامبيونزليغ علما باأنه غري 
ملواجهة  االأ�صا�س  يف  متاح 
املقبلة  مدريد  اأتلتيكو 
مواجهة  يف  لطرده  بالدوري، 

ريال بيتي�س. 

ت�شريحات 

مزيان: متفائل بالعودة بنتيجة 
ايجابية واإفراح اجلزائريني

اإىل  مزيان  الرحمان  عبد  اجلزائري  الدويل  الالعب  دعا 

تقدمي املنتخب الوطني ملباراة كبرية حت�صبا للقاء الطوغو 

اإىل  التاأهل  بتاأ�صرية  العودة  �صمان  اأجل  من  اليوم  املقرر 

اإعالمية  ت�رصيحات  يف  ا�صتطرد  حيث  اإفريقيا،  كا�س 

متفائل  اأنه  لومي  مطار  اإىل  اخل�رص  وفد  و�صول  عقب 

بتقدمي الالعبني الأف�صل ما لديهم من اجل اإفراح ال�صعب 

اجلزائري، م�صيفا اأن اأمنيته امل�صاركة يف اللقاء ويكون عند 

ح�صن الظن والتطلعات للجماهري من اأجل ح�صم التاأهل اإىل 
العر�س الكروي من الطوغو.

 �شيتة: جاهز للعب واأمنيتي
 التاأهل اإىل الكان

تفاوؤله  عن  �صيتة  اأ�صامة  الوطني  للمنتخب  اجلديد  الوجه  عربرّ 

بخ�صو�س املباراة التي تنتظرهم اليوم اأمام الطوغو، حيث اأكد 

لومي  العا�صمة  يف  العمل  توا�صل  �صوف  الوطنية  العنا�رص  اأن 

للمباراة  حت�صبا  تامة  جاهزية  يف  والتواجد  التح�صري  اأجل  من 

ال�صعبة التي تنتظرهم على قواعد املناف�س، واأكد العب احتاد 

يف  الوطني  الناخب  ت�رصف  حتت  للتواجد  جاهز  اأنه  اجلزائر 

للعب يف املن�صب  املباراة وجاهز  االعتماد عليه يف  حال قرر 

اخل�رص  يتمنى حتقيق  اأنه  م�صيفا  منا�صبا،  بلما�صي  يراه  الذي 

نتيجة ايجابية ت�صاهم يف عودته من الطوغو بتاأ�صرية التاأهل اإىل 
نهائيات كاأ�س اإفريقيا املقبلة.

ع.ق.

اأكد تفاوؤله بتحقيق التاأهل اإىل الكان

زط�سي: متفائل بنتيجة ايجابية 
ول تخيفنا الظروف التي تنتظرنا

عربرّ رئي�س االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين 
زط�صي عن تفاوؤله ب�صاأن قدرة املنتخب الوطني على 

التاأهل اإىل العر�س الكروي املقبل، حيث اأكد يف ت�رصيحات العودة بنتيجة ايجابية من العا�صمة لومي وح�صم تاأ�صرية 
اإعالمية مبطار لومي اأن الالعبني يتواجدون يف جاهزية 
بدينة بامل�صتوى ويدركون حجم امل�صوؤولية امللقاة على 

الهدف امل�صطر، واعرتف زط�صي اأن املهمة لن تكون �صهلة عاتقهم من اأجل حتقيق نتيجة اإيجابية ت�صمح لهم حتقيق 
لتقدمي االأف�صل ح�صبه، واأو�صح زط�صي اأن املدرب بلما�صي و�صيجدون ظروفا �صعبة يف انتظارهم لكن اجلميع جاهز 

األحرّ على اأ�صباله حتقيق الفوز يف الطوغو وفك عقدة 
االنت�صارات يف اإفريقيا ال�صوداء، مو�صحا اأنهم ياأملون 
حتقيق الت�صكيلة االأمر وفتح �صفحة جديدة مع اأدغال 

القارة ال�صمراء، خا�صة واأن االنت�صار يعني �صمان التاأهل 
ر�صميا اإىل الكان املقبلة، مو�صحا اأن هيئته قامت بتحفيز 
الالعبني من اأجل حتقيق ذلك ومل يبق عليهم �صوى التاأكيد 

على اأر�صية امليدان. وقال رئي�س الفاف اأن الظروف 
ال�صعبة التي تنتظرهم يف الطوغو ال تخيفهم، اأين حتدث 

الناخب الوطني اإىل الالعبني واأعلمهم باالأمر، واأ�صاف 
غفريقيا على مالعب م�صابهة واملحرتفني م�صتعدين لالأمر اأن التعداد ي�صم العبني حمليني متعودين على اللعب يف 

ويدركون ما ينتظرهم.
عي�شة ق.
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�سالح يخطف فوزا ثاأريا وا�سود 
الأطل�س يقرتبون من الكان

ح�سد منتخب م�رص فوز� مثري� على ح�ساب �سيفه تون�س بنتيجة 3-2 م�ساء �أول 
�أم�س على ملعب برج �لعرب يف �جلولة �خلام�سة باملجموعة �لعا�رصة بالت�سفيات 

�ملوؤهلة لكاأ�س �أمم �أفريقيا 2019، تقدم منتخب تون�س بهدف نعيم �ل�سليتي يف 
�لدقيقة 13، وتعادلت م�رص بهدف حممود ح�سن تريزيغيه يف �لدقيقة 32، ثم 
عزز باهر �ملحمدي تقدم فريقه بالدقيقة 60، حتى تعادل �ل�سليتي بالدقيقة 
72 ولكن حممد �سالح خطف هدف �لفوز يف �لدقيقة 90، وجنح �لفر�عنة يف 

�لثاأر من هزميتهم �أمام ن�سور قرطاج يف ملعب ر�د�س باجلولة �لأوىل للمجموعة، 
لريفع ر�سيده �إىل 12 نقطة، مت�ساويا مع تون�س �لذي �حتفظ بال�سد�رة لفارق 

�ملو�جهات �ملبا�رصة، بعد ت�سجيله هدفني يف مرمى منتخب م�رص على �أر�س 
�لأخري.

بد�أت �ملبار�ة باإثارة كبرية، بعد �أن حرمت �لعار�سة �لالعب وهبي �خلزري من 
فر�سة ت�سجيل هدف مبكر يف �لدقيقة 2 بعد ت�سديدة قوية وحاول منتخب م�رص 

�ل�سيطرة على و�سط �مللعب مع مترير�ت ل�ستك�ساف �ملرمى �لتون�سي، وجنح 
نعيم �ل�سليتي يف �لدقيقة 13 يف ت�سجيل هدف �لتقدم لن�سور قرطاج، �نتف�س 
منتخب م�رص بت�سديدة من تريزيغيه �أبعدها �حلار�س ثم ت�سديدة من �سالح، 

قبل �أن ينجح حممود ح�سن تريزيغيه يف ت�سجيل هدف �لتعادل بعد هفوة دفاعية 
من ديالن بر�ون، و�أ�ساع حممد �لنني فر�سة �سهلة ب�رصبة ر�أ�س يف قلب �ملرمى 
�لتون�سي. �ملنتخب �مل�رصي بد�أ �ل�سوط �لثاين، ب�سكل �أف�سل هجوميا مبحاولت 

من �سالح وتريزيغيه، ولكن ن�سور قرطاج كادو� �أن يخطفو� هدفا من هفوة 
جديدة لل�سناوي، وجنح منتخب م�رص يف ت�سجيل هدف �لتقدم، من �رصبة ر�أ�س 
متقنة من باهر �ملحمدي بعد كرة عر�سية ر�ئعة من عمرو وردة يف �لدقيقة 60 

و�أ�ساع وهبي �خلزري فر�سة للخطورة من جانب تون�س، وجنح ن�سور قرطاج 
يف ت�سجيل هدف �لتعادل يف �لدقيقة 70 من خالل �ملتاألق نعيم �ل�سليتي �لذي 
��ستغل هفوة جديدة من دفاع م�رص، ظهر �سالح جمدد� ووجه ت�سديدة ردها 

�لقائم �لأي�رص، ورغم �لرتباك يف �سفوف �لفر�عنة مع �سيطرة تون�س على و�سط 
�مللعب، �إل �أن �سالح �سنع �لفارق يف �لدقيقة 90 و�سجل هدفا ثالثا.

من جهته، �قرتب �ملنتخب �ملغربي من �لو�سول �إىل نهائيات كاأ�س �أمم �أفريقيا 
عقب فوزه على �لكامريون 2-0 من مباريات �ملجموعة �لثانية، و�فتتح حكيم 

زيا�س �لت�سجيل من ركلة جز�ء يف �لدقيقة 54 ثم عاد مهاجم �أجاك�س �أم�سرتد�م 
�لهولندي لي�سجل �لهدف �لثاين لأ�سود �لأطل�س يف �لدقيقة 66، وهذ� �أول فوز 

للمغرب على �لكامريون بعد 6 �نت�سار�ت لالأخرية و5 تعادلت، وخطف �ملغرب 
�سد�رة �ملجموعة �لثانية بر�سيد 10 نقاط من �لكامريون �لو�سيف ومنظم 

�لبطولة بر�سيد 8 نقاط، فيما ياأتي منتخب مالوي يف �ملركز �لثالث بر�سيد 4 
نقاط ومنتخب جزر �لقمر متذيل �لرتتيب بنقطتني، ويحتاج �ملنتخب �ملغربي 
لهزمية مالوي �أو تعادلها �أمام جزر �لقمر من �أجل �لعبور ر�سمياً نحو �لعر�س 

�لإفريقي.  

و�ست هام وواتفورد يعار�سان 
تقلي�س الالعبني الأجانب

عار�س ناديا و�ست هام يونايتد وو�تفورد خطط �لحتاد �لإجنليزي لكرة �لقدم لتقلي�س 
عدد �لالعبني �لأجانب يف فرق �لدوري �ملمتاز، و�قرتح �لحتاد �لجنليزي تقلي�س 

عددهم من 17 �إىل 12 لعبا بعد �خلروج من �لحتاد �لأوروبي يف حماولة لزيادة عدد 
�لالعبني �ملحليني، ولو مت تنفيذ هذ� �ملقرتح �سيتعني على 12 من 20 فريقا يف �لدوري 

�ملمتاز تقلي�س عدد لعبيهم �لأجانب، و�رصح مارتن غلني �لرئي�س �لتنفيذي لالحتاد 
�لجنليزي �ملقرتح لكن ديفيد غولد �لرئي�س �ل�رصيك يف و�ست هام �أبلغ �سحيفة ديلي 
تليغر�ف �أن هذه �خلطة ل حتظى مب�ساندة ناديه، و�أو�سح: »ملاذ� نقوم بتغيري �لو�سع 

�لر�هن، يتعني علينا �إجر�ء �ملزيد من �لنقا�سات حول �ملو�سوع للوقوف على كل �حلقائق 
و�لتفا�سيل �ملمكنة، ل يوجد ما يدعونا لتاأييد مقرتح غلني«، وتابع: »�لحتاد �لجنليزي 
يبحث �مل�ساألة ونحن كذلك، ن�ساند كرة �لقدم �لإنكليزية لكننا ل نرغب يف تطبيق �أمور 

لن تنجح«.
وميلك و�ست هام 16 لعبا �أجنبيا يف ت�سكيلته �ملوؤلفة من 25 لعبا ملو�سم 2019-2018 

وطبقا خلطة �لحتاد �لإجنليزي حال تنفيذها فانه �سيتعني عليه �لتخل�س من �أربعة 
لعبني، ويعار�س غلني �إيفانز مدير �لعمليات يف و�تفورد �لذي ميلك 17 لعبا �أجنبيا 

�أي�سا هذ� �ملقرتح، وقال: »نرغب يف �لإبقاء على �لأمور كما هي حاليا، �سنو��سل �لتعاقد 
مع �أف�سل �لالعبني �سمن جهود دعم �لدوري �ملمتاز و�حلفاظ عليه كاأف�سل م�سابقة يف 

�لعامل و�أي�سا كعالمة جتارية لربيطانيا تدر �إير�د�ت

دوري الأمم الأوروبية

الطواحني ت�ستفيق املان�سافت بامل�ستوى 
الثاين و�سعود الدامنارك

�لأخري  �أملها  على  هولند�  حافظت 
فوزها  عقب  �ملجموعة  ت�سدر  يف 
على فرن�سا بهدف دون رد، ومتكنت 
هولند� من حتقيق فوز م�ستحق على 
ح�ساب �سيفتها فرن�سا بهدفني دون 
�ل�سعود  يف  �آمالها  على  ردلتبقي 
جنم  فينالدوم  و�سّجل  لل�سد�رة، 
قبل  �لأول  �ملبار�ة  هدف  ليفربول 
دقيقة من نهاية �ل�سوط �لأول، فيما 
�أ�ساف ديباي �لهدف �لثاين من ركلة 
من  �ل�سائع  بدل  �لوقت  يف  جز�ء 
و�سار ر�سيد هولند�  �لثاين،  �ل�سوط 
فرن�سا  نقطة عن  بفارق  نقاط  �ست 
�أنهت  �لأخرية  لكن  �ملت�سدرة، 

�أملانيا �إىل �مل�ستوى �لأدنى بدوري �لأمم  �أملانيا غد�. وهبط منتخب  مبارياتها يف �لوقت �لذي �ستو�جه به هولند� منتخب 
لي�سل  �لفرن�سية،  �لديوك  ثميًنا على  فوًز�  �لهولندي  �ملنتخب  بعد فوز هولند� على فرن�سا، وحقق  ر�سمية،  ب�سفة  �لأوروبية 
رجال �ملدرب رونالد كومان للنقطة 6، بينما توقفت فرن�سا عند 7 نقاط يف �سد�رة �ملجموعة، وفوز هولند� �أر�سل �ملان�سافت 
للم�ستوى �لثاين يف ظل تذيله ترتيب �ملجموعة بنقطة و�حدة، ول يتبقى لالأملان �سوى مبار�ة و�حدة �أمام هولند� لكن �لفوز لن 
مينح رجال �ملدرب يو�كيم لوف طوق �لنجاة من �لهبوط، وبات منتخب �أملانيا �أمام فر�سة و�حدة للتاأهل �إىل بطولة يورو 2020، 

وذلك من خالل �لت�سفيات �ملوؤهلة للبطولة.
�إىل �مل�ستوى �لأول بفوزها �ملثري على م�سيفتها ويلز 2-1، وتربعت �لدمنارك على �سد�رة  يف �ملقابل، �سعدت �لدمنارك 
بهديف  �لدمنارك  وتقدمت  نقطة،  �إيرلند�  و�أخري�ً  نقاط   6 ويلز  �أمام  نقاط  ب�سبع  �لثاين  �مل�ستوى  يف  �لر�بعة  �ملجموعة 
جورجين�سني وبر�يثو�يت بينما �أتى �لهدف �ل�رصيف قبل دقيقة من نهاية �لوقت �لأ�سلي بف�سل بيل، وخ�رصت �أوكر�نيا مت�سدرة 
وبلغاريا  تعادلت قرب�س  �لثالث  �مل�ستوى  4-1، ويف  �سلوفاكيا  �أمام  هام�سية  مبار�ة  �لثاين يف  �مل�ستوى  �لأوىل يف  �ملجموعة 

وكذلك �سلوفينيا و�لرنويج بهدف لهدف.

بهدف  �لأوروغوياين  نظريه  على  �لرب�زيلي  �ملنتخب  فاز 
على  �جلمعة  جرت  �لتي  �لودية  �لدولية  �ملبار�ة  يف  وحيد 
نادي  �لوحيد جنم  �لهدف  و�سجل  لندن،  �لإمار�ت يف  ملعب 
باري�س �سان جريمان وكابنت �ل�سيلي�ساو نيمار من ركلة جز�ء 
يف �لدقيقة 76، ومل ترتِق �ملبار�ة ل�سمعة وم�ستوى �لفريقني 
خ�سو�ساً ح�سد �لنجوم �لهائل يف �سفوفهما، وت�ستعد �لرب�زيل 
�ل�سيف  �أمريكا  كوبا  لنهائيات  مر�ت،  خم�س  �لعامل  بطلة 
�ملقبل على �أر�سها، فيما عجزت �لأوروغو�ي عن حتقيق فوز 
�لرب�زيل  مدرب  تيتي  و�فتقد   ،2001 منذ  �لرب�زيل  على  �أول 

فلعب  مار�سيلو،  و�لظهري  وكا�سيمريو  كوتينيو  و�سطه  لعبي 
�لأ�سا�سية، يف �ملقابل،  �لت�سكيلة  �أغو�ستو يف  وريناتو  و�ل�س 
عول �أو�سكار تاباريز مدرب �لأوروغو�ي على جنمي هجومه 

لوي�س �سو�ريز و�دين�سون كافاين.
و��ستهلت �لرب�زيل �ملبار�ة بعد �أن فازت يف كل مبارياتها بعد 
خروجها من ربع نهائي كاأ�س �لعامل �أمام بلجيكا، ف�سجلت 10 
�أهد�ف ومل تهتز �سباكها، فيما خ�رصت �لأوروغو�ي مرتني يف 
ثالث مباريات �سد �ليابان وكوريا �جلنوبية، وتلعب �لرب�زيل 

يف مبار�ة ودية ثانية �سد �لكامريون �لثالثاء �ملقبل.

باأد�ء  �سعادته  هولند�  منتخب  مدرب  كومان  رونالد  �أبدى 
لعبيه بعد �لفوز على فرن�سا �سمن مباريات دور �ملجموعات 
نقلتها  ت�رصيحات  يف  كومان  وقال  �لأوروبية،  �لأمم  بدوري 
»ديلي ميل« �لربيطانية: »مل �أكن �أتوقع �أن نكون بهذ� �لتفوق 
من  متميًز�  م�ستوى  قدمنا  لقد  فرن�سا،  �أمام  �ملبار�ة  خالل 
�لكثري  »�كت�سبنا  و�أ�ساف:  �لنهاية«،  �سافرة  حتى  �لبد�ية 

بر�عة  لول  �أخرى  �أهد�ف  ت�سجيل  مبقدورنا  كان  �لثقة،  من 
�حلار�س هوجو لوري�س �لذي منع فرن�سا من �خل�سارة بنتيجة 
3 �أو 4 �أهد�ف، بالإ�سافة �إىل �أن �ملبار�ة كانت �سعبة ب�سبب 
فقط  للتعادل  هولند�  منتخب  ويحتاج  فرن�سا«.  لعب  طريقة 
للمرحلة  و�ل�سعود  �ملجموعة  ت�سدر  �أجل  من  �أملانيا  �أمام 

�لنهائية من دور �ملجموعات لدوري �لأمم �لأوروبية.

فوز ودي باهت للربازيل على الأوروغواي

كومان: لوري�س اأنقذ فرن�سا من خ�سارة ثقيلة

جوفنتو�س يتاأهب خلطف رودريغيز
�ألعاب بايرن يحاول نادي جوفنتو�س �لإيطايل تتبع خطو�ت جنم بايرن ميونخ �لأملاين �لذي بات قريبًا من مغادرة �لفريق �لبافاري يف  �لكولومبي خامي�س رودريغيز �سانع  �أن  �إىل �لفريق �لبافاري من ريال مدريد مل يجعل �ليويف يلغي �هتمامه بالالعب.ميونخ، يعد �أحد �أهد�ف جوفنتو�س منذ تاألقه �لكبري يف بطولة كاأ�س �لعامل بالرب�زيل 2014، و�أ�سافت �أن �نتقال رودريغيز �ل�سيف �ملقبل، وذكرت �سحيفة »كوريري ديللو �سبورت« �لإيطالية، 
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الكتاب

�سناعة الإ�سالموفوبيا: كيف ي�سنع اليمني كراهية امل�سلمني
�صدرت الطبعة الأوىل من كتاب “�صناعة الإ�صالموفوبيا: كيف ي�صنع اليمني كراهية امل�صلمني” يف عام 2012، لكن الطبعة الثانية التي �صدرت يوم 

20 �صبتمرب من العام اجلاري لي�صت جمرد اإعادة ن�صر للن�صخة الأ�صلية، بل تت�صمن حتديثات كبرية اأ�صافها املوؤلف ناثان لني لتعك�س الروابط العميقة 
بني الرئي�س دونالد ترامب والدوافع الرئي�صية وراء الدعاية والبحوث املناه�صة للم�صلمني يف الوليات املتحدة، ف�صال عن موجة جرائم الكراهية التي 

ا�صتهدفت امل�صلمني يف الوليات املتحدة خالل ال�صنوات اخلم�س املا�صية.
املوؤلف: ناثان لني

النا�صر: بلوتو بر�س
تاريخ الإ�صدار: 20 �صبتمرب 2017

عدد ال�صفحات: 274

ق�صة دراماتيكية
من  املحّدثة  الن�سخة  ت�ستفتح 
هي  دراماتيكية  بق�سة  الكتاب 
يف  هيل  ت�سابل  نار  اإطالق  حادث 
 3 �سحيته  راح  والذي  فرباير   10
�سادي  �سياء  هم:  م�سلمني  طالب 
ي�رس  وزوجته  عاًما(   23( بركات 
عاًما(   21( �ساحلة  اأبو  حممد 
و�سقيقتها رزان حممد اأبو �ساحلة 

)19 عاًما(.
باأنه  احلادث  هذا  املوؤلف  ي�سف 
ترويًعا  العنف  حاالت  اأكرث  من 
ال�سنوات  خالل  بارد  بدم  وتنفيًذا 
كيف  يثبت  اأنه  ويعترب  االأخرية، 
تقتل  االإ�سالموفوبيا  �سناعة  اأن 
اأن  �سبق  حيث  حرفيا،  النا�س 
�سيتفن هيك�س  كريك  القاتل  ن�رس 
)46 عاماَ( ر�سائل مناه�سة للدين 
االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على 
اإنه  قائال  م�سد�س  �سورة  وو�سع 

حم�سو.

حماور الكتاب 
الرئي�صية

يغطي الكتاب تاريخ �سيطنة االآخر 

وتقدمي  املتحدة،  الواليات  يف 
ويتناول  فداء،  ككب�س  البع�س 
على  الكراهية  انت�سار  ظاهرة 
لعبته  الذي  والدور  االإنرتنت، 
و�سائل االإعالم الرئي�سية يف تعزيز 
اإىل  يتطرق  كما  االجتاهات،  هذه 
واملجموعات  امل�سيحي  اليمني 
االإعالم  وو�سائل  ال�سهيونية 
ال�سيا�سيني،  اإىل  و�سوال  الليربالية 
�سعود  مبناق�سة  يختم  اأن  قبل 
اجلماعات  بني  االإ�سالموفوبيا 
وال�سالت  االأوروبية  ال�سعبوية 
االأوروبية  االإ�سالموفوبيا  بني 

واالأمريكية.
مفيدة  اإطاللة  لني  ناثان  يوفر 
وي�سلط  املحاور،  هذه  كافة  على 
الفاعلة  اجلهات  على  ال�سوء 
فروع  من  فرع  كل  يف  الرئي�سية 
خا�سة  االإ�سالموفوبيا،  �سناعة 
للقول  يروجون  الذين  اليرباليني 
ي�سكلون  وامل�سلمني  االإ�سالم  باأن 
الليربالية،  للقيم  متاأ�سال  تهديدا 
وبالتايل يطالبون باتخاذ اإجراءات 
غري قانونية حلماية حرية و�سالمة 
الذي  التهديد  من  امل�سلمني  غري 

ي�سكله امل�سلمون.
االأخرى  املهمة  النقاط  ومن 
اأن  هي  الكتاب  يتناولها  التي 
و�سف  نف�سه  على  املرء  اإطالق 
ليربالًيا  جلعله  يكفي  ال  ليربايل 
حقيقًيا، ناهيك عن منحه رخ�سة 
املناه�سة  نظره  وجهات  لتمرير 
لالإ�سالم. ثم ياأخذ املوؤلف خطوة 
متقدمة لريبط بني وجهات النظر 

نظريتها  مع  لالإ�سالم  املناه�سة 
يطلقون  الذين  االأ�سخا�س  لدى 
لكنهم  ليرباليني  انف�سهم  على 
واملواقف  ال�سقور  مع  يتحالفون 
الدولية  العالقات  يف  االإمربيالية 
االأمريكية.  الع�سكرية  والتدخالت 
اليمني  اأع�ساء  ارتباط  ا  واأي�سً
الذين  بال�سيا�سيني  امل�سيحي 
مناه�سة  ت�رسيعات  ميرون 

لل�رسيعة، على �سبيل املثال.

اختزال واإطناب يف 
غري حمله

اأبعد  اأنه  اإال  الكتاب،  اأهمية  ورغم 
ما يكون عن الكمال، ح�سبما تذهب 
املن�سور  عر�سها  يف  �سادار  كلري 
على �سفحات جملة مفتاح؛ نظرا 
لالإ�سهاب ال�سديد يف و�سف بع�س 
مقابل  يف  االإ�سالموفوبيا،  حاالت 
كافية  تو�سيحات  تقدمي  عدم 
ب�ساأن بع�س ال�سخ�سيات الرئي�سية 
االإ�سالموفوبيا  �سناعة  يف 
واأحيانا،  وقراراتها.  واأفعالها 
اأنها  يبدو  مزاعم  املوؤلف  يقدم 
الرئي�سية.  اأطروحته  مع  تتعار�س 
اإن  يقول  املثال،  �سبيل  على 
ت�ستغل  االإ�سالموفوبيا  �سناعة 
بع�س املخاوف الواقعية. وبالنظر 
يف  املتحدة  الواليات  تاريخ  اإىل 
واقعية  الغري  املخاوف  ت�سنيع 
وهو  وال�سيوعيني،  االأجانب  من 
يف  بالتف�سيل  املوؤلف  �رسحه  ما 

اخلوف  باأن  ادعائه  فاإن  كتابه، 
يف  واقعًيا  يكون  امل�سلمني  من 
بع�س االأحيان يتنافر مع اأطروحته 
ت�سري  ذلك،  من  وبدال  الرئي�سية. 
اإىل  الكتاب  يقدمها  التي  الوقائع 
�سناعة  اأن  وهو  ا�ستنتاج خمتلف، 
خماوف  تخلق  االإ�سالموفوبيا 
العن�رسية  با�ستخدام  واقعية  غري 
واالإثارة االإعالمية من بني عوامل 

اأخرى.

�صوت موؤرق 
حلمالت 

الإ�صالموفوبيا
وعلى كل حال، يظل كتاب “�سناعة 
موؤرًقا  �سوًتا  االإ�سالموفوبيا” 

اخلوف  تعزيز  اإىل  الرامية  للحملة 
يف  امل�سلمني  جتاه  والكراهية 
الواليات املتحدة واأوروبا، بدًئا من 
اإىل  و�سوال  االإرهاب  على  احلرب 
ترامب  يحاول  الذي  ال�سفر  حظر 
العقبات  رغم  با�ستماتة  متريره 

الق�سائية.
القراء  ياأخذ  فاملوؤلف  غرَو،  وال 
املدونني  عامل  داخل  جولة  يف 
الربامج  ومقدمي  املحافظني، 
احلوارية اليمينيني، والقادة الدينيني 
وال�سيا�سيني املرتبطني  االإجنيليني، 
بهم، والذين تتحد جهودهم جميًعا 
لت�سويه �سورة امل�سلمني وتقدميهم 
الغربية.  للح�سارة  جديد  كعدو 
التي  التكتيكات  يك�سف  اأنه  واالأهم 
اجلمهور،  تخويف  يف  ينتهجونها 
ويك�سف  متويلهم،  م�سادر  ويتتبع 

اآلة  تدفع  التي  االأيديولوجيات 
يف  اأ�رسنا  وكما  املربحة.  دعايتهم 
العر�س، حتتوي هذه الطبعة  بداية 
حول  جديدة  اإ�سافات  على  الثانية 
وواليته  االنتخابية  ترامب  حملة 
بع�س  �سعود  وتتبع  الرئا�سية، 
يف  تطرفا  االأكرث  ال�سخ�سيات 
�سناعة االإ�سالموفوبيا اإىل ال�سلطة. 
ال�سوء  ت�سليط  اإىل  باالإ�سافة 
بريتبارت،  موقع  من  الكتاب  على 
املناه�سني  الليرباليني  والن�سطاء 
ماهر،  بيل  مثل  للم�سلمني 
من  املقربة  املوؤثرة  وال�سخ�سيات 
ونيوت  بانون  �ستيف  مثل  ترامب 
جينجريت�س وجون بولتون، وبالتايل 
اإ�سافة  اجلديدة  الن�سخة  متثل 
اإحلاًحا  الق�سايا  اأكرث  اأحد  تناق�س 

للم�سلمني كما الواليات املتحدة.
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يفرت�سون  العلماء  ظل  ل�سنوات، 
ما ميكن اأن يفعله االإ�سالميون اإذا 
اإىل ال�سلطة. واالآن، لديهم  �سعدوا 
بالد  يف   – مربكة:  لكنها  اإجابات، 
حكومة  الدولة  تنظيم  اأقام  ال�سام، 
تف�سرًيا-  وطبق  الغا�سمة،  بالقوة 
متطرًفا  الكتاب-  موؤلفا  يراه 
على   – االإ�سالمية.  لل�رسيعة 
كان  الطيف،  من  االآخر  الطرف 
يحكم  تون�س  يف  النه�سة  حزب 
�سمن ائتالف مع حزبني علمانيني، 
و�سّدق على د�ستور ليربايل، وتخلى 
م�رس،  يف   – ال�سلطة.  عن  طوعا 
امل�سلمني،  االإخوان  جماعة  فازت 
العامل،  يف  اإ�سالمية  حركة  اأقدم 
بال�سلطة من خالل انتخابات حرة 
ما  �رسعان  ع�سكرًيا  انقالًبا  لكن 

اأطاح بها.
االإ�سالمية  احلركات  خا�ست 
نتائج  اأ�سفرت عن  جتارب خمتلفة 
لت حتدًيا  متباينة ب�سكل الفت و�سَكّ
حول  ال�سائدة  التقليدية  للحكمة 
اأجرب  مما  ال�سيا�سي،  االإ�سالم 
اخلرباء واالإ�سالميني اأنف�سهم على 
اإعادة التفكري يف بع�س افرتا�ساتهم 

االأ�سا�سية.
يف كتاب “اإعادة التفكري يف االإ�سالم 
كبار  من  اثنان  يجمع  ال�سيا�سي”، 
�سادي  وهما:  االإ�سالموية،  علماء 
جمموعة  مكانت�س،  ووليام  حامد 
من املتخ�س�سني البارزين يف هذا 
جمموعة  جتارب  ل�رسح  املجال 
من احلركات االإ�سالمية يف ال�رسق 
عك�س  وعلى  واآ�سيا.  االأو�سط 
اجلهادية  واجلماعات  داع�س 
قدر  باأكرب  حتظى  التي  االأخرى 
اختارت  االإعالمي،  االهتمام  من 
هذه احلركات اإىل حد كبري التغيري 
ال�سيا�سات  اأن  غري  التدريجي، 
الثورية يف املنطقة اأعادت ت�سكيل 
خياراتهم. يُظِهر الكتاب التناق�سات 
التي  واالإخفاقات  والنجاحات 
يوفر  مما  االإ�سالموية،  بها  ت  مَرّ

اإطاللة مفيدة على منطقة ال�رسق 
. والأنه يغطي  االأو�سط �رسيع التغرُيّ
اأول  يعترب  فاإنه  ُقطرّية،  حالة   12
اجلماعات  ر  تطُوّ يقّيم  كتاب 
االإ�سالمية الرئي�سية ب�سكل منهجي 
و�سعود  العربية  االنتفا�سات  منذ 

تنظيم داع�س.
امل�ساهمون  تناول  حالة،  كل  ويف 
ت�سمل:  التي  الرئي�سية  امل�سائل 
مقابل  للتغيري  التدريجي  النهج 
العنف  وا�ستخدام  الثوري،  النهج 
واملواقف  الظريف،  اأو  التكتيكي 
وكيف  القومية،  الدولة  جتاه 
والدين  االأيديولوجية  بني  التفاعل 

واملتغريات ال�سيا�سية.
كما يوفر الكتاب فر�سة لال�ستماع 
والقادة  النا�سطني  من  مبا�رسة 
االإ�سالميني اأنف�سهم وهم يعر�سون 
ب�ساأن  اخلا�سة  نظرهم  وجهات 
بذلك  وهو  حركاتهم.   م�ستقبل 
يتيح لالإ�سالميني فر�سة الطعن يف 
اخلرباء  بع�س  وحجج  افرتا�سات 
احلركات  �سئون  يف  البارزين 
االإ�سالمية انطالقا من روح احلوار 
البّناء. ويت�سمن “اإعادة التفكري يف 
اأهم  ال�سيا�سي” ثالث من  االإ�سالم 

ال�رسق  خارج  القطرية  احلاالت 
وماليزيا  اإندوني�سيا  االأو�سط- 
للقراء  ي�سمح  مما  وباك�ستان- 
من  تنوعا  اأكرث  باقة  يف  بالنظر 
التجارب االإ�سالمية. باالإ�سافة اإىل 
الكتاب على  امل�ساهمني يف  تركيز 
والبحوث  ال�سيا�سي،  االإ�سالم  عامل 
التي اأجروها يف هذا املجال، مما 
اأ�سفر عن طرح غني حول حمركات 
التي  التجارب  االإ�سالمي.  ال�سلوك 
هي:  بالرتتيب  الكتاب  ي�سملها 
�سوريا،  املغرب،  تون�س،  م�رس، 
الكويت،  ال�سعودية،  ليبيا،  اليمن، 
�رسق  جنوب  باك�ستان،  االأردن، 

اآ�سيا.
االإ�سالموية  اإىل  ذلك  بعد  يتطرق 
االأمريكية،  اخلارجية  وال�سيا�سة 
يف  امل�سلمني  االإخوان  وانخراط 
االجتماعية،  اخلدمات  تقدمي 
النه�سة  حزب  على  اإطاللة  ويوفر 
ويطرح  الداخل،  من  التون�سي 
على  االأمنية  احلملة  هل  �سوؤال: 
اجلماعة  تدفع  امل�سلمني  االإخوان 
جتربة  ا  اأي�سً وتناول  العنف؟،  اإىل 
االإ�سالميني يف باك�ستان، واإ�سكالية 
يف  االإ�سالمية  واحلركة  حما�س 

املتعلق  االأخري  اجلزء  يف  االأردن. 
والتنظيم،  واالأيديولوجية  بالدين 
اأهمية  مدى  اإىل  الكتاب  يتطرق 
تديُّن  وطبيعة  التنظيمي،  الهيكل 
والعالقة  الدولة،  تنظيم  مقاتلي 
بني االأمية الدينية والدافع الديني، 
لدى  الفكري  اجلانب  وتقييم 
�سادي   – املوؤلفان:  االإ�سالميني.  
م�رسوع  رئي�س  نائب  هو  حميد؛ 
يف  االأو�سط  ال�رسق  دميقراطية 
اللجنة  وع�سو  بروكنجز،  مركز 
االأو�سط  لل�رسق  اال�ست�سارية 
الدويل،  البنك  يف  اإفريقيا  و�سمال 
ومرا�سل ملجلة ذي اأتالنتك. وعمل 
مبركز  لالأبحاث  كمدير  �سابقا 
بروكنجز الدوحة حتى يناير 2014. 
م�رسوع  الأبحاث  كمدير  وقبلها 
االأو�سط.  ال�رسق  دميقراطية 
مبركز  هيوليت  زميل  ا  اأي�سً كان 
و�سيادة  والدميقراطية  التنمية 
�ستانفورد.   جامعة  يف  القانون 
برنامج  يف  كخبري  اأي�سا  وعمل 
وزارة  يف  العامة  الدبلوما�سية 
وكزميل  االأمريكية،  اخلارجية 
ديان  ال�سيناتور  ت�رسيعي يف مكتب 
فين�ستني. وهو حا�سل على �سهادة 

البكالوريو�س واملاج�ستري من كلية 
ال�سوؤون الدولية بجامعة جورجتاون، 
العلوم  يف  الدكتوراه  و�سهادة 
اأك�سفورد.  جامعة  من  ال�سيا�سية 
يف  زميل  هو  مكانت�س؛  ويليام   –
االأو�سط  ال�رسق  �سيا�سات  مركز 
ومدير م�رسوع العالقات االأمريكية 
اأي�ساً  وهو  االإ�سالمي.  العامل  مع 
جونز  جامعة  يف  م�ساعد  اأ�ستاذ 
هوبكنز، �سغل عدداً من املنا�سب 
احلكومية وعمل يف عدٍد من مراكز 
الفكر املخت�سة باالإ�سالم، وال�رسق 
الفرتة  يف  واالإرهاب.  االأو�سط 
املمتدة بني العامني 2009 و2011، 
م�ست�سار  من�سب  مكانت�س  �سغل 
االأمريكية  اخلارجية  وزارة  اأول يف 
كما  العنيف.  التطرف  ملكافحة 
كمدير  عديدة  منا�سب  �سغل  اأنه 
منريفا  اأبحاث  مبادرة  يف  برامج 
على  الدفاع. عالوًة  لوزارة  التابعة 
ذلك، مكانت�س هو حملل يف معهد 
اأبحاث  ومركز  الدفاعية،  التحاليل 
نافال، وكذلك يف ال�رسكة العاملية 
لتطبيق العلوم )SAIC(؛ وزميل يف 
باأكادميية  االإرهاب  مكافحة  مركز 

وي�ست بوينت.  



تاأليف املوؤرخة دينا رزق خوري

ترجمة كتاب الدولة وجمتمع الوالية 
يف االمرباطورية العثمانية

�سدر حديًثا عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب الدولة وجمتمع الوالية يف 
 State االمرباطورية العثمانية – املو�سل 1540-1834، وهو ترجمة �سلوى زكو لكتاب دينا رزق خوري

الذي ت�سرد فيه تاريخ   1834-1540  ،and Provincial Society in the Ottoman Empire - Mosul
ا  مدينة ومنطقة تعر�ست بيئتها الثقافية واالإن�سانية لتدمري منهجي. هذا كتاب اأكادميي، لكنه اأي�سً
كتاب ذاكرة تاريخية. فاملو�سل مدينة تواريخ عدة، تروي حياة جماعات و�سعوب متعددة. ومع اأن 

كتابة هذا الكتاب تعود اإىل نحو �سبع ع�سرة �سنة خلت، فقد اأ�سبح وثيقة تذكري بغنى حياة ما كان والية 
املو�سل يف ظل احلكم العثماين وتاريخها وتعقيدهما.

وكاالت 

درا�سة م�سغرة عن 
الدولة واملجتمع 

والثقافة ال�سيا�سية يف 
بدايات املو�سل احلديثة

�صفحة   432( الكتاب  يتاألف 
بالقطع الو�صط، موثًقا ومفهر�ًصا( 
الف�صل  ميثل  ف�صول.  ثمانية  من 
الأول مقدمة الكتاب وفيها درا�صة 
واملجتمع  الدولة  عن  م�صغرة 
بدايات  يف  ال�صيا�صية  والثقافة 
الف�صل  يف  احلديثة.  املو�صل 
حملي:  اقت�صاد  تكوين  الثاين، 
املحيطة  واملناطق  املدينة 
جتادل   ،1700  –  1540 والدولة 
املوؤلفة اأن النمو الهائل يف اقت�صاد 
املو�صل يف القرن ال�صاد�س ع�رش 
توزيع  على  اأبقت  بطريقة  مت  قد 
كانت  كما  واملوارد  املال  راأ�س 
ا�صتطاعت  العثمانيني.  قبل  عليه 
من  الأول  الن�صف  خالل  الدولة 
القرن ال�صابع ع�رش توجيه اإنتاجها 
حروبها  متويل  نحو  الإقليمي 
ذلك  لكن  الفار�صية،  اجلبهة  على 
على  اأما  القرن.  تقدم  مع  تراجع 
اجلبهة العراقية، كان انبعاث القوة 
القادة  متكّن  على  معتمًدا  القبلية 
القبليني من تقا�صي اأجور احلماية 
املنتزعة من املجتمعات التجارية 
�صيطرة  ت�صاوؤل  مع  والفالحية. 
املدن  يف  الإنتاج  على  الدولة 
الذين  احلرفيني  فاإن  والأرياف، 
النك�صارية،  اأ�صبحوا متغلغلني يف 
ال�صكان،  من  التجارة  وممار�صي 
ال�صتقاللية.  من  درجة  حققوا 
وعلى الرغم من تراكم راأ�س املال 
ال�صكان،  لدى قطاعات من هوؤلء 
الإقليمي  القت�صاد  اهتزاز  اأن  اإل 

الإنتاج  على  ال�صيطرة  وفقدان 
م�صتوى  اأن  يعنيان  كانا  الريفي 

ا ن�صبًيا. الر�صملة ظل منخف�صً

اأثر احلرب يف العلقات 
بني احلكومة العثمانية 

وقطاعات من جمتمع 
الوالية

الف�صل  يف  خوري  ت�صتك�صف 
الولية،  وجمتمع  احلرب  الثالث، 
بني  العالقات  يف  احلرب  اأثر 
من  وقطاعات  العثمانية  احلكومة 
الدولة  فتوقيع  الولية.  جمتمع 
 1699 عام  يف  كارلوفيتز  ملعاهدة 
اإىل  اهتمامها  حتّول  اأن  لها  اأتاح 
واأن تعيد تنظيم  ال�رشقية  احلدود 
و�صمحت  املالية.  �صيا�صاتها 
من  وا�صعة  قطاعات  ع�صكرة 
وت�صاوؤل  واحل�رش،  الريف  �صكان 
جباية  على  الدولة  �صيطرة 
من  بع�س  بتجميع  ال�رشائب، 
راأ�س املال عند جمموعات ريفية 
القرن  ويف  خمتلفة.  وح�رشية 
اإىل  الدولة  اجتهت  ع�رش  الثامن 
هذه املجموعات لتمويل عملياتها 
ال�رشقية  اجلبهة  على  احلربية 
جباية  �صوق  منو  اأوجد  واإدارتها. 
من  الأول  الن�صف  يف  ال�رشائب 
اأو�صع  دعًما  ع�رش  الثامن  القرن 
قطاعات  اأو�صاط  يف  للدولة 
احل�رشي.  املو�صل  جمتمع  من 
�صبياًل  ال�رشائب  جباية  وفتحت 
والنك�صارية  التجار  اأمام  جيًدا 
املحليني  الإداريني  وامل�صوؤولني 
�صهد  اأموالهم.  روؤو�س  ل�صتثمار 
تركًزا  القرن  من  الثاين  الن�صف 
بيوتات  باأيدي  الرثوة  يف  اأعلى 
اأن  حاولت  حملية  �صيا�صية 
تفر�س احتكاًرا على جتارة ال�صلع 

الزراعية.

جباية ال�سرائب 
وجمتمع الوالية 

اأكل  عندما  الرابع،  الف�صل  يف 
اخلبز  وترك  الفتات  الع�صملي 
وجمتمع  ال�رشائب  جباية  وراءه: 
مغزى  على  خوري  تركز  الولية، 
فحوى  على  التي طراأت  التغريات 
حمل  حل  فقد  ال�رشيبة.  جباية 
�صغار  الع�صكرية  النخبة  �صيطرة 
مالك  ونخبة  املالك  ومتو�صطو 
يف  املقيمون  اجلديدة  الأرا�صي 
اجلليلي  عائالت  بينهم  املدينة، 
نظمت  املفتي.  ويا�صني  والعمري 
هذه املجموعات اجلديدة نف�صها 
بنيت  جتارية  �رشكات  �صكل  على 
ترتبط  بيوتات  اأو  عائالت  على 
يف  وا�صتثمرت  الن�صب،  برابطة 
ريع  مثل  الريع،  توليد  �رشكات 
من  املتاأتي  الريع  اأو  الأر�س 
ال�صناعات احل�رشية والريفية. اإن 
التزام جباية ال�رشيبة مدى احلياة 
ا�صتحدثته  الذي  »املالكانه«، 
الثامن  القرن  بداية  يف  احلكومة 
من  هرمية  �صل�صلة  ولّد  ع�رش، 
والتي  الأر�س،  بريع  املطالبات 
فرعي  مقاول  اأ�صغر  من  امتدت 
يف الريف اإىل احلكومة املركزية. 
ال�رشيبة  جباية  التزام  يربط  ومل 
من  وا�صعة  قطاعات  احلياة  مدى 
العثماين  بالنظام  الولية  جمتمع 
من  �صكاًل  مّثل  اإمنا  فح�صب، 
املوارد،  على  ال�صيطرة  اأ�صكال 
حقوق  حلائزيها  اأتاحت  والتي 
هي  »املالكانه«  طبيعة  اإن  ملكية. 
بالن�صبة  جاذبية  الأكرث  كانت  التي 
املو�صل  يف  املالك  �صغار  اإىل 
واأتاحت دعمهم املتوا�صل يف اأثناء 

حقبة التنظيمات امل�صطربة.

النخب والعوام يف مو�سل 
القرنني الثامن ع�سر 

والتا�سع ع�سر

الف�صل اخلام�س، بني اخلا�صة  يف 
والعامة: النخب والعوام يف مو�صل 
والتا�صع  ع�رش  الثامن  القرنني 
روابط  عن  خوري  تتحدق  ع�رش، 
�صهد  فقد  مبجتمعها.  العائالت 
راأ�س  على  ع�رش  الثامن  القرن 
بيوتات  تكوين  الجتماعي  ال�صلم 
�رشكات  ب�صفة  ا�صتغلت  كربى 
للحماية  ومقاولني  اقت�صادية 
وكان  �صيا�صيني،  وو�صطاء  والقمع 
عائالت  �صطوة  اأكرثها  بني  من 
املفتي  ويا�صني  والعمري  اجلليلي 
هذه  �صيطرت  م�صطفى.  وقره 
حياة  على  املو�صلية  البيوتات 
القطاعات  وهم�صت  املدينة 
والإداريني  التجار  من  القدمية 
الثامن  القرن  وكان  والأكادمييني. 
احلرفيني  اإىل  بالن�صبة  ع�رش 
�صغار  قيام  تزايد  ومع  ع�رش، 
يف  بال�صتثمار  والنخبة  املالك 
واأدوات عملهم،  احلرفيني  دكاكني 
اإىل  احلرفيني  من  قطاع  هبط 
جمرد م�صتاأجرين. كما اأتاح اإن�صاء 
الأوقاف من نخبة املدينة لقطاع 
يح�صل  اأن  ال�صكان  من  قليل  غري 
كان  ما  وغالبًا  الريع،  حقوق  على 

يبيعها هذه احلقوق.

اآراء يف ال�سلطني 
والف�ساد و�سرائب 

االأر�ض

يف الف�صل ال�صاد�س، لغة ال�صيا�صة: 
والف�صاد  ال�صالطني  يف  اآراء 
و�رشائب الأر�س، ترى الباحثة اأن 

�صعود �صغار املالك املقيمني يف 
املدينة، وكذلك البيوتات املحلية، 
اقرتن ب�صوغ اأجندة �صيا�صية كانت 
وقد  اجلديد.  للنظام  مناه�صة 
املعار�صة  اأيديولوجيا  تطورت 
اخلطاب  تف�صري  اإعادة  عرب  هذه 
الإ�صالمي لأواخر الع�رش الو�صيط 
حول  احلديث،  الع�رش  وبدايات 
اإقامة  يف  ال�صلطان  �صلطة  حدود 
العدل ويف �صيطرته على �رشائب 
»�صلفًيا«  تف�صرًيا  اإن  الأر�س. 
احلقيقي  للدور  اأكرث  وحرفًيا 
الإ�صالمي  املجتمع  يف  لل�صلطان 
اأوروبا،  يد  على  الهزائم  من  تولّد 
اأداة  �صغار املالك  وا�صتخدم من 
للمعار�صة. يف الوقت نف�صه، ونظًرا 
اإىل اأن بيع املنا�صب كان حمتكًرا 
�صغار  فاإن  الولية،  بيوتات  من 
�صنوا  وحلفاءهم  هوؤلء  املالك 
هجوًما على الف�صاد واملح�صوبية. 
جباية  التزام  منح  اأن  اإىل  ونظًرا 
يتزايد  كان  احلياة  مدى  ال�رشيبة 
باّطراد، فاإن �صغار املالك هوؤلء 
للريع  اأكرب  ملكية  بحقوق  ادعوا 
اأواخر  �صجالت  باإحياء  وذلك 
الع�رش  واأوائل  الو�صيط  الع�رش 
�رشائب  طبيعة  حول  احلديث 

الأر�س.

التحوالت يف الثقافة 
ال�سيا�سية

ال�صابع،  الف�صل  يف  خوري  حتلل 
ال�صيا�صة،  �صوؤون  ممار�صة 
ال�صيا�صية،  الثقافة  يف  التحولت 
الريفية واحل�رشية، منهية بتقرير 
من  اجلليلي  اآل  �صد  التمرد  عن 
وفيما  املو�صل.  �صكان  من  عينة 
التمرد  املحليون  املوؤرخون  �صاغ 
بالفعل  كان  اأنه  اإل  حتزبية،  بلغة 
حركة ذات قاعدة وا�صعة يتقدمها 

حتالف متو�صطي املالك والتجار 
املمار�صات  �صد  احلرفيني  وقادة 
لقد  القائدة.  للعائلة  الحتكارية 
العمود  املجموعات  هذه  وفرت 
التنظيمات  لإ�صالحات  الفقري 
نف�صها  و�صورت  املو�صل،  يف 
للحكومة  اجلديد  الوكيل  بو�صفها 
خوري  وت�صمن  الإ�صالحية. 
ا�صتنتاج،  والأخري،  الثامن  الف�صل 

خال�صة درا�صتها هذه.
  مع العلم اأن دينا رزق خوري موؤرخة 
اأ�صتاذة  لبناين،  اأ�صل  من  اأمريكية 
بجامعة  الأو�صط  ال�رشق  تاريخ 
جورج وا�صنطن الأمريكية منذ عام 
البكالوريو�س  على  ح�صلت   .1991
من اجلامعة الأمريكية يف بريوت، 
والدكتوراه من جامعة جورجتاون 
مديرة  من�صب  تبّواأت  الأمريكية. 
برنامج درا�صات ال�رشق الأو�صط، 
ق�صم  العليا يف  الدرا�صات  ومديرة 
وا�صنطن،  جورج  بجامعة  التاريخ 
وهي ع�صو يف جمل�س اأمناء معهد 
وع�صو  العليا،  للدرا�صات  الدوحة 
درا�صات  جمعية  اإدارة  جمل�س  يف 
ال�رشق الأو�صط. لها كتاب العراق 
يف زمن احلرب: جتنيد وا�صت�صهاد 

وذكرى.
 : العمل  هذا  برتجمة  قام  ولقد 
ومرتجمة  �صحافية  زكو  �صلوى 
عراقية. التحقت بق�صم الدرا�صات 
بجامعة  ال�صحافة  كلية  يف  العليا 
القرن  �صتينيات  يف  مو�صكو 
�صهادة  نالت  حيث  املا�صي، 
النا�صطات  من  وكانت  الدكتوراه، 
الجتماعي  العمل  جمايل  يف 
ا  ن�صً كتبت  مو�صكو.  يف  والعلمي 
)تُرجم  ق�صرية  ا  وق�ص�صً م�رشحًيا 
بع�ُصها اإىل الإجنليزية والرو�صية(. 
عملت منذ عام 2003 يف ال�صحافة 

والإعالم يف العراق.
وكاالت 
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يف الدورة الـ43 للمعر�ض الدويل للكتاب 

حظر رواية  »االأخوان كارامازوف« للرو�سي دو�ستويف�سكي بالكويت
اأدرجت ال�صلطات الكويتية على القائمة ال�صوداء نحو 
معر�صها  يف  امل�صاركة  من  وحظرتها  كتاب،   1000
الدويل للكتاب الذي افتتح دورته الـ43 يوم الأربعاء 
14 نوفمرب2018. وقال مدير معر�س الكويت الدويل 
منعت  الإعالم  وزارة  اإن  العنزي،  �صعد  للكتاب، 
وال�صحفي  الكاتب  رواية  �صمنها  من  كتابا،   948
دو�صتويف�صكي  فيودور  الرو�صي  والفيل�صوف 
»الأخوان كارامازوف«، وهي رواية رو�صية ن�رشت يف 
القرن التا�صع ع�رش وتتناول الأخالق والإرادة احلرة 
قائمة  اإىل  دو�صتويف�صكي  رواية  وتن�صم  والدين. 
وقد  الكويت،  يف  املحظورين  الكّتاب  من  متنامية 

اأدرجت وزارة الإعالم يف القائمة ال�صوداء اأكرث من 
4000 عنوان، على مدار ال�صنوات اخلم�س املا�صية، 
للروائي   « نوتردام  »اأحدب  رواية  ذلك  يف  مبا 
العزلة«  من  عام  و«100  هوغو،  فيكتور  الفرن�صي 
ماركيز.  غار�صيا  غابرييل  الكولومبي  الروائي  بقلم 
وعر�صت جميع العناوين املوجودة يف الدورة الـ 43 
من معر�س الكويت للكتاب، والتي ت�صتمر اإىل غاية 
اللوائح  وفق  رقابة  جلنة  على  اجلاري،  نوفمرب   24
عام  �صادر  قانون  مبوجب  اللجنة  وتعمل  الكويتية. 
يحدد  والذي  واملن�صورات،  ال�صحافة  حول   ،2006
عليها  يعاقب  التي  الأدبية  »اجلرائم«  من  �صل�صلة 

وال�صحافة.  الأدب  من  كل  يف  النا�رشين  القانون 
والق�صاء  الإ�صالم  اإهانة  اجلرائم  هذه  وت�صمل 
على  و«التحري�س  القومي  الأمن  وتهديد  الكويتي 

الإ�رشابات« وارتكاب اأعمال »غري اأخالقية«.
�صوارع  اإىل  الكويتيني  النا�صطني  من  عدد  وخرج   
العا�صمة مرتني يف �صبتمرب املا�صي لالحتجاج على 
زيادة الرقابة، فخالل فرتة ال�صبعينات والثمانينات 
اإقليميا  مركزا  الكويت  كانت  الع�رشين،  القرن  من 
والأدبية  العلمية  الكتب  من  لعدد  وموطنا  للن�رش 

ال�صهرية.
 وكاالت 

للكاتب وال�سحفي االإريرتي حجي جابر

»الهروب من روما 
ال�سغرى«... بل�سان اإيطايل

�صدرت موؤخرا الرتجمة الإيطالية 
وهي   ، فاطمة«  »مر�صى  لرواية 
م�صارات  يتتبع  �رشدي  عمل 
من  وهاربني  حاملني  اإريرتيني 
على  يرحتل  بطل  جتربة  خالل 
عدة  اأمكنة  بني  احلب  اأجنحة 
ممزقا  وخارجها  اإريرتيا  داخل 
وق�صوة  الوطن«  »كذبة  بني 

املنفى.

ن�صختها  يف  الرواية  وحملت 
من  »الهروب  عنوان  الإيطالية 
اإىل  اإ�صارة  يف  ال�صغرى«،  روما 
التي  اأ�صمرا  الإريرتية  العا�صمة 
روما،  لت�صبه  الإيطاليون  بناها 
وحملت الرتجمة توقيع الأكادميي 
كا�صد  باإيطاليا  املقيم  العراقي 

حممد.
 وكاالت 
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ال�شادر حديثا عن من�شورات األفا بدعم من اأوندا يف دراما تاريخية م�شوقة:

زهور وني�صي تر�صد عوامل كاليدونيا 
اأو النفي بال رجعة يف كتاب

�شدر للكاتبة زهور وني�شي  كتاب جديد  يحمل عنوان  » كاليدونيا اأو النفي بال رجعة ...دراما 
تاريخية »  ال�شادر حديثا عن من�شورات األفا باجلزائر حيث طبع هذا الكتاب بدعم من الديوان 
الوطني حلقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة »اأوندا » والذي �شاركت به يف �شالون اجلزائر الدويل 
للكتاب �شيال 23  حيث ر�شدت من خاللها الوزيرة ال�شابقة واملجاهدة مرحلة تاريخية مهمة 
وهي النفي بال رجعة اإىل كاليدونيا اجلديدة يف منت�شف القرن 19 للمقاومني  واملجاهدين 

اجلزائريني و معاناتهم من النفي والغربة واحلنني اإىل الوطن  حيث ترجمت فيها املوؤلفة   الظلم  
وال�شطهاد الذي كان ميار�شه امل�شتعمر الفرن�شي �شد هوؤلء الأبطال اجلزائريني الذين مت 

نفيهم اإىل كاليدونيا اجلديدة . 

حكيم مالك 

و�شف مرارة النفي 
من طرف امل�شتعمر 

الفرن�شي 

زهور  الكاتبة  و�صفت   ولقد   
بالقول   النفي  م�صهد  وني�صي 
عري�صا  يكن  مل  امليناء  ر�صيف 
فيه  توقفت   الباخرة  لكن  جدا 
جيدا دون �صعوبة ، وكاأنها متعودة 
تبدو  ال�صم�س  املوانئ  كل  على 
واجلو  الغروب  نحو  متيل  كاأنها 
اأ�صبح باردا بغياب ال�صم�س ، يوم 
واأربعمئة  الر�صيف  على  كامل 
�صجني مقيدين لي�س �صهال نقلهم 
اإىل مكان اآخر بنف�س �صهولة نقل 
لي�صوا  اإنهم  الأحرار  امل�صافرين 
مكان  له  واحد  كل  م�صافرين 
يق�صده ... اإنهم �صجناء يف انتظار 
 ... يعرفونه  ل  مكان  اإىل  نقلهم 
مبهورين  يبدون  حرا�صهم  وحتى 
من  حالة  تغمرهم   ، باملكان 
.... والإرهاق  والتعب  اخلوف 
يف  الباخرة  �صلم  من  ينزلون 
مربوطني  كانوا   ، ثقيلة  حركة 
البع�س  بع�صهم  اأيدي  يف 
الذبح   اإىل  ت�صاق   خراف  كاأنهم 
الفرن�صي  الع�صكر  من  واحلرا�س 
دفها  يدفعونهم  �صداد  غالظ 
للنزول .... ي�صقط بع�صهم على 
القريب  احلار�س  لريكله  الأر�س 
لكنه  ينه�س  حتى  بحذائه  منه 
رفاقه  بع�س  فيقوم  ي�صتطيع  ل 
حتت  مب�صاعدته  ال�صجناء  من 
وابل من ال�صب وال�صتم من طرف 
احلرا�س ... ويف الر�صيف جتمع 
يحركه   من  فيهم   ، كثريون  نا�س 
الف�صول  اأحد وفيهم من ينتظره 
بع�صهم  الطالع  يف  والرغبة 

كالفرن�صيني  بي�صاء  ب�رشة  ذو 
الآخر ذو ب�رشة �صمراء  والبع�س 
الأ�صليني  ال�صكان  الكاناك  من 

لكاليدونيا.

النتفا�شة ال�شعبية 
للمقراين وال�شيخ 

احلداد عام( 
-  1871( 1870

 
خالل  من  املوؤلفة  حاولت  ولقد 
والهادف  القيم  الكتاب  هذا 
املعاناة  على  ال�صوء  ت�صليط 
اجلزائريون  يعي�صها  كان  التي 
اجلديدة  بكاليدونيا  منفاهم  يف 
�رشق  اأق�صى  يف  الواقعة 
بعد  وبال�صبط  الهادي  املحيط 
كيلومرت  األف  وع�رشين  اثنني 
وني�صي  مو�صحة    ، اجلزائر  من 
قرر  الفرن�صي  ال�صتعمار  اأن 
من  كل  نفي  انتقامي  وكاإجراء 
ال�صعبية  النتفا�صة  يف  �صاركوا 
–التي   1871  (     1870 عام( 
رفقة  املقراين   ال�صيخ  قادها 
نفيهم  مت  حيث  احلداد   ال�صيخ 

اإىل كاليدونيا اجلديدة .

النفي بال رجعة 
يف منت�شف القرن 
اإىل  للمقاومني   19

كاليدونيا اجلديدة 

هذا  اإن  الكاتبة  اعتربت  فيما 
للمقاومني  رجعة  بال  النفي 
يف  بداأ  والذي  واملجاهدين  
ع�رش  التا�صع  القرن  منت�صف 
ثورة  يف  ا�صتمر  بل  يتوقف  مل   ،
وحتى  بل     1916 عام  الأورا�س 
 ، الأوىل  العاملية  احلرب  خالل 

الفرتة  وني�صي   زهور  وت�صتذكر  
والتي  الن�س  لهذا  الزمنية 
اأن  بعد    1874 �صنة  اإىل  تعود 
الفرن�صي   الحتالل  على  م�صي  
اأحد  يف  �صنة   44 ال�صتيطاين 
العليا  وباله�صاب  الدواوير 
تابعة  منطقة  اإنها   ، اجلزائرية 
 ، القبائل  �صيوخ  اأحد  ل�صلطة 
واملتمثل يف ال�صيخ اأحمد رئي�س 
يحظى  الأخري  فهذا   ، القبيلة 
واملحبة  والتقدير   بالحرتام  
حلكمته  اجلميع  طرف  من 
يخ�صاها  التي  وهيبته  و�رشامته 
اجلميع  فهو معروف عن دفاعه 
امل�صتميت عن  كرامة اأهل قبيلته 
، اإنه يقود قومه وع�صريته مثلما 
قبل  من  وجده  اأبوه  يقودها  كان 
توقفت  ولقد    ، وعدل  بحكمة 
ال�صائدة  الأو�صاع  عند  الكاتبة  
بالق�صاوة   تتميز  والتي  اآنذاك 
ال�صديدة والتي تزداد �صدتها يوما 
القوانني  تتعاقب  حيث  يوم  بعد 
امل�صايقات  وتزداد  الزجرية 
ليتعاقب الظلم والقمع من طرف 
ال�صكان  �صد  واملعمر  احلاكم 
اأخ�صب  منهم  �صودرت   فلقد   ،
للمعمرين  واأعطيت  الأرا�صي  
الكولون  وفر�صت عليه ال�رشائب 
�رشيبة  يف  املتمثلة   ، اجلائرة 
وحرموا   ، ما�صية  راأ�س  كل  على 
من حرية املراعي  ومنعوا حتى 
الغابة  اأخ�صاب  ا�صتغالل  من 
لتجرب يف النهاية عدة قبائل على 
اأخرى  رمبا  اإىل مناطق  الهجرة 
تكون احلياة فيها اأقل ظلما، وكل 
والظلم  التع�صف  ذلك وغريه من 
مناورات  احلقيقة  يف  .كان 
و�صيا�صة تهدد اإىل متزيق اأوا�رش 
 ، والع�صائر  والقبائل   الأ�رش 
وهذا كله لت�صتيت ال�صعب  وك�رش 

واإفال�صه  وتفقريه  ووحدته  قوته 
ذلك  كل  اإىل  لت�صاف   ، واإبادته 
لعدة  واجلفاف  الطبيعة  ق�صاوة 
اإىل املجاعات   اأدى  �صنوات مما 
اغت�صب  لقد   ، الفتاكة  والأوبئة 
ال�صيخ  قبيلة  اأرا�صي  املعمرون 
ومربرات  ذرائع  وحتت  اأحمد 
خمتلفة ، و ما هذه القبيلة ح�صب  
زهور وني�صي اإل �صورة   من �صور 
كثرية ح�صلت ونتيجة لذلك كان 
ال�صعب ينتف�س ويثور كل مرة عرب 
اأجيال عديدة لت�صتمر املقاومات 
والنتفا�صات  وت�صت�صهد الأجيال 
ال�صيادة  ا�صرتجعنا   اأن  اإىل 
الوطنية  وكرامة وحرية الإن�صان 
دفع  كربى  حتريرية  ثورة  بعد   ،
ال�صعب اجلزائري  خاللها مليون 
 ، ال�صهداء  من  املليون  ون�صف 
لت�صاف اإىل املاليني الأخرى من 
القرن  وثلث  قرن  عرب  ال�صهداء 

من زمن ال�صتعمار البغي�س .

حتية ل�شعيد عوملي 
�شاحب فكرة الدراما 
التاريخية والدكتور 
الراحل �شديق تاوتي

اأن   وني�صي  زهور  نوهت  فيما 
النفي  اأو  »كاليدونيا  كتابها 
عن  حديثا  ال�صادر  رجعة   بال 
من�صورات األفا بدعم من »اأوندا« 
كان الف�صل الأول بالهتمام بهذه 
الإن�صانية   التاريخية   احلقيقة 
اإىل   �صيء  كل  وقبل  اأول  يرجع 
تاوتي  �صديق  الدكتور  الراحل 
يحمل  الذي  املهم  كتابه  يف   ،
منفية   هوية  ماأ�صاة  عنوان 
عام  �صبتمرب  �صهر  يف  وال�صادر 
2000 عن دار الأمة بعد �صدوره 
قبل ذلك باللغة الأجنبية ، م�صرية 
لكتابة  الثاين  الف�صل  اأن  وني�صي 
اجلديدة   كاليدونيا  عن  كتابها 
�صعيد  التلفزيوين  للمخرج  يرجع 
عوملي والذي قام بتحقيق  حي 
حول هذا  املو�صوع الهام  والذي 
ميدانية  مقابالت  باإجراء  قام 
املجاهدين  هوؤلء  اأحفاد  مع 
املنفيني ، موؤكدة ذات املتحدثة 
هذا  واإعداد  كتابة  فكرة   اأن 
املو�صوع  هذا  حول  الن�س 
لالأ�صتاذ  كانت  الهام  التاريخي 
فتيحة  واملنتجة  عوملي  �صعيد 
بعد  فيما  لت�صاركهما  بلحاج 
بو�صع    ، منهما  بطلب  وني�صي 
التنفيذ  مو�صع  الفكرة  هذه 
بكتابة هذه الدراما التاريخية  .

م�شروع �شينمائي 

يرتجم ظلم امل�شتعمر 
ومعاناة النفي والغربة 

واحلنني اإىل الوطن

اأكدت  ال�صياق  ذات  ويف 
اأن هذا  املجاهدة زهور وني�صي 
كم�رشوع  خ�صي�صا  كتب  الن�س 
لعمل �صينمائي حيث اأخذت فيه 
لهذا  املطلوبة  العتبارات  كل 
النوع من الأعمال الإبداعية من 
وت�صوير  دقيقة  و�صفية  تغطية 
والزمان  واملكان  لالأ�صخا�س 
يف  مبا  عام،  ب�صكل  والوقائع 
التي  الزمنية  التداعيات  ذلك 
واملحيطون  املنفيون  عا�صها 
الزمني  واقعهم  خالل  من  بهم 
ما�صيهم  اإىل  باأخيلتهم  والعودة 
يعي�صونه  حا�رشهم  من  هروبا 
بالظلم  �صعورا  وكوابي�س  اأحالما 
وا�صتياقا  حيننا  اأو  وال�صطهاد 
مريرا  �صعورا  اأو  والوطن  لالأهل 
فهذا  وبالتايل  والغربة  بالنفي 
الن�س يف احلقيقة لي�س �صفرا يف 
اخليال بل هو �صفر اإىل املا�صي 
على حد قولها فهو �صفر يف واقع 
هذا املا�صي  والذي لك يحظ منا 
بقراءة  مرتوية ومتاأهلة  وباحثة ، 
م�صيفة اأنه لقد كان حلم املخرج 
�صعيد عوملي كبريا اأن يجعل من 
هذا الن�س فيلم عمره  ، كما قال 
وهو املتخ�ص�س يف هذا املجال 
له  مواتية  تكن  مل  الظروف  لكن 
لذكرها  جمال  ل  كثرية  لأ�صباب 
، ورمبا حت�صنت الظروف يف يوم 
الكبري  احللم  هذا  ليتحقق   ، ما 
لي�س ل�صعيد عوملي لوحده ولكن 
لكل جزائري  وطني اهتم بتاريخ 

هذا الوطن وت�صحيات �صعبه.

اإهداء لل�شهيد عرب 
الأجيال

والوزيرة  الأديبة  اأهدت  ولقد 
ال�صابقة واملجاهدة وني�صي هذا 
الكتاب اإىل ال�صهيد عرب الأجيال 
قائلة اغفر لنا جهلنا بالتاريخ ول 
تلمنا كثريا، لقد نهب ال�صتعمار 
منا كل �صيء حتى التاريخ ...وما 
جزء  اإل  املاأ�صاة  اجلرمية  هذه 
من  �صعبنا  عاناه  مما  �صئيل 
الفرن�صي  امل�صتعمر  ويالت 
موؤكدة   ،1874 عام  البغي�س 

خالل  من  ر�صدت  اأنها  املوؤلفة 
التاريخية  الدراما  الكتاب  هذا 

للذكرى والتاريخ.

الكاتبة زهور وني�شي 
يف �شطور ...

العديد  وني�صي  زهور  للكاتبة  و 
من الأعمال الإبداعية واملتمثلة 
يف  جمموعة ق�ص�صية »الر�صيف 
بالقاهرة   1967 �صنة  النائم« 
ق�ص�صية  وجمموعة   ، مب�رش 
�صنة  الآخر  ال�صاطئ  على  اأخرى 
»من  ورواية  باجلزائر،   1974
يوميات مدر�صة حرة »�صنة 1978 
باجلزائر، ولها جمموعة ق�ص�صية 
�صدرت  »التي  املمتدة  »الظالل 
ورواية   ، باجلزائر   1982 �صنة 
�صدرت  التي    « والغول  »لوجنة 
و  ب�صوريا   بدم�صق   1994 �صنة 
من  الروائي  العمل  هذا  اختري 
اأح�صن 100 رواية عربية يف القرن 
الع�رشين،  ولها جمموعة ق�ص�صية 
�صدرت  القمر«  »عجائز  بعنوان 
يف 1996 باجلزائر  ولها جمموعة 
 « عنوان  حتت  اأخرى  ق�ص�صية 
باجلزائر   1999  ، رو�صيكادا« 
م�صيئة  »نقاط  لها  و�صدرت   ،
وال�صيا�صة  الأدب  يف  »مقالت 
  ، باجلزائر  �صنة 1999  واملجتمع 
التي   « احلمام  »دعاء  وم�رشحية 
 ، امل�صارح  خ�صبة  على  عر�صت 
2005 ،  ورواية »ج�رش للبوح واآخر 
احلنني »  2007 باجلزائر عا�صمة 
جمموعة  ،و  العربية  الثقافة 
  « اجلديدة  »ال�صاكنة  ق�ص�صية  
ال�صادرة  عن من�صورات األفا �صنة 
بني  ويوميات«  باجلزائر،   2010
الزهور والأ�صواك » ال�صادرة عن 
الق�صبة �صنة 2012 باجلزائر  دار 
و«عبد احلميد بن بادي�س ونه�صة 
�صنة  األفا  من�صورات  »عن  اأمة 
تغريدة  ورواية«  باجلزائر    2015
املوؤ�ص�صة  عن  ال�صادرة  امل�صاء« 
والن�رش  لالت�صال  الوطنية 
 ، باجلزائر  »اأناب«  والإ�صهار 
اإىل  اأعمالها  بع�س  حولت  كما 
وتلفزيونية  اإذاعية  اإبداعات 
و�صينمائية منها م�صل�صل« فاطمة 
عام  العرب«  »�صوت  اإذاعة  يف   «
بن  احلميد  عبد  وم�صل�صل   1967

بادي�س �صنة 2017 . 
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

بجميع اأنواع ال�صرطان
وجدت درا�شة جديدة اأن العمل كم�شيف للطريان يزيد ب�شكل كبري 
بال�شكان  مقارنة  ال�رسطانات،  من  مبجموعة  الإ�شابة  خطر  من 
اأن خطر  ووجدوا  �شخ�ص،  اآلف   5 من  اأكرث  باحثون  وتتبع  عموما 
م�شيفات  لدى   %50 تفوق  بن�شبة  زاد  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة 
خماطر  ارتفعت  حني  يف  الأخريات،  الن�شاء  من  اأكرث  الطريان 
الإ�شابة ب�رسطان املعدة بن�شبة ت�شل اإىل 74%، لدى طاقم الطريان 

مقارنة بال�شكان العاديني.
اإن  قالوا  الباحثني  لكن  الزيادة،  هذه  اأ�شباب  الدرا�شة  تو�شح  ومل 
التعر�ص املتزايد للإ�شعاع املتاأين يف الوقت الذي يق�شيه الطاقم يف 
الطبقات العليا للجو الرقيق، وكذلك فرتات النوم املتقطعة ودورات 
الوجبات، ميكن اأن تكون عوامل خطر للإ�شابة باأنواع خمتلفة من 
ال�رسطانات. وو�شف الباحثون نتائج الدرا�شة التي ن�رست يف دورية 
للقلق، خا�شة يف ما  باأنها مثرية   »Environmental Health«
يتعلق باأ�شلوب حياة طاقم الطريان غري ال�شحي. وقالت الدكتورة، 
اإيرينا موندخوفيت�ص، من كلية ال�شحة العامة بجامعة هارفارد: »اإن 
درا�شتنا هي من بني اأكرب الدرا�شات واأكرثها �شمول حول ال�رسطان 
بني اأفراد طاقم الطريان حتى الآن، ونبلغ عن انت�شار اأعلى ل�رسطان 
الثدي و�رسطان اجللد والورم امليلنيني، هو اأخطر اأنواع �رسطان 

اجللد، بني اأطقم الطريان مقارنة بعامة ال�شكان«.
بني   %3.4 بن�شبة  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  زيادة  ولوحظت 
بعنق  والإ�شابة  ال�شكان،  عامة  2.3% يف  بـ  مقارنة  الطريان  اأطقم 
بـ%0.47  اله�شمي  واجلهاز   ،%0.70 بـ  بن�شبة 1.0% مقارنة  الرحم 
بـ  مقارنة   %0.67 بن�شبة  الدرقية  والغدة   ،%0.27 بن�شبة  مقارنة 
ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  اأن  اأي�شا  الدرا�شة  وجدت  كما   .%0.56
يرتفع مع كل  ال�رسطان،  اأنواع  الثدي و�رسطان اجللد وغريها من 
5 �شنوات من العمل، ويتعر�ص م�شيفو الطريان للعديد من املواد 
هذه  وت�شمل  املق�شورة،  بيئة  يف  واملحتملة  املعروفة  امل�رسطنة 
املواد الإ�شعاعات التي تعتمد على الرتفاع وتعطيل �شاعة اجل�شم 
اأمناط التحول غري املنتظمة و�شوء نوعية الهواء داخل  من خلل 
مرتبطة  اأنها  يبدو  ل  العمل  فرتات  اإن  الباحثون  وقال  املق�شورة. 
ب�رسطان الثدي اأو �رسطان الغدة الدرقية اأو �رسطان اجللد يف كل 
الن�شاء، ولكنها ارتبطت بارتفاع خطر الإ�شابة ب�رسطان الثدي لدى 
الن�شاء اللواتي مل يكن لديهن اأطفال اأبدا، اأو الن�شاء اللواتي لديهن 

ثلثة اأطفال اأو اأكرث.
واأ�شار الباحثون اإىل اأن النتائج ت�شري اإىل �رسورة بذل جهود اإ�شافية 
ذلك  يف  مبا  امل�شيفات،  بني  بال�رسطان  الإ�شابة  خماطر  لتقليل 

مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

ملاذا يجب غ�صل املالب�س 
اجلديدة قبل ارتدائها؟

 
ميكن اأن يكون من ال�شعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رسائها، 

ولكن طبيبا يف الأمرا�ص اجللدية ك�شف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�شيتو، اأ�شتاذ الأمرا�ص اجللدية يف املركز الطبي جلامعة 

كولومبيا، اإن ارتداء امللب�ص اجلديدة دون غ�شلها، ميكن اأن يوؤدي اإىل 
تهيج اجللد اأو اجلرب اأو القمل اأو الإ�شابة بالفطريات واأو�شح بيل�شيتو، 

اأن الثياب التي ن�شرتيها من املتجر معر�شة للكثري من التلوث، نتيجة 
ارتدائها وجتريبها من قبل �شخ�ص اآخر رمبا اأراد �رساءها يف وقت 

�شابق، وميكن اأن يكون م�شابا باجلرب اأو القمل. وتقول طبيبة الأمرا�ص 
اجللدية، ليند�شي بوردون، من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا، اإن 

غ�شل امللب�ص اجلديدة قبل ارتدائها، اأمر بالغ الأهمية وميكن للمتاجر 
اأن ت�شت�شيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية، التي ميكن اأن تنتقل 

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

اأجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية 
قامت خللها باإزالة ورم يف دماغ ب�رسي يبلغ وزنه 1.8 كيلوغرام وكتبت 

�شحيفة »The Hindu« اأن العملية اجلراحية ا�شتمرت 6 �شاعات.
ومل ي�شتبعد جراح الأع�شاب ترميورتي نادكارين، اأن يكون هذا الورم 

الأكرب من نوعه يف العامل، اإذ كان حجمه اأكرب من حجم راأ�ص املري�ص 
وكان الورم يف مخ املري�ص �شانتال بال، البالغ من العمر 31 عاما، بداأ 

بالنمو منذ 3 �شنوات، لكن اأحدا من الأطباء مل يوافق اآنذاك على اإجراء 
مثل هذه العملية اجلراحية ال�شعبة وب�شبب املر�ص اخلطري فقد بال 

ب�رسه، لكن الأطباء ياأملون الآن بعودة ب�رسه بعد اإزالة الورم.

ماذا تعني الإ�صارات التي ير�صلها اجل�صم؟
اإبلغنا  دائما  اجل�شم  يحاول 
حمتملة  �شحية  م�شكلت  عن 
وهي يف بدايتها. ولكننا عادة ل 
الهتمام  الإ�شارات  هذه  نويل 
بالوقاية من  اللزم، ما ي�شمح 

العديد من الأمرا�ص.
الرغم  على  اجللد-  جفاف 
ي�شتخدم  ال�شخ�ص  اأن  من 
اأنه ل ميكنه  اإل  كرميا مرطبا 
بجفاف  ال�شعور  من  التخل�ص 
يكون  قد  وتوتره.  اجللد 
ما   ،Е فيتامني  نق�ص  ال�شبب 
اجللد  �شيخوخة  اإىل  يوؤدي 
عملية  وا�شطراب  مبكرا 
وانخفا�ص  الغذائي  التمثيل 
و�شعف  الهرمونات  اإفراز 
لذلك  الب�رس.  وحدة  الذاكرة 
�شمك  تناول  ال�رسوري  من 
ه�شا�شة  نباتية.  وزيوت  دهني 
تبداأ  عندما  الأظافر- 
هذا  فاإن  بالتفتت  الأظافر 
فيتامينات  نق�ص  اإىل  ي�شري 
ي�شبب  وهذا   ،  B املجموعة 
على  وبثور  بقع  وظهور  الأرق 
ع�شبية.  وا�شطرابات  اجللد  
الإ�شارة  هذه  اإهمال  وعند 
الإ�شابة  يحتمل  طويلة،  لفرتة 
اله�شمي  اجلهاز  باأمرا�ص 
وحتى القلب. هذه الفيتامينات 
موجودة بن�شبة عالية يف الكبد 
واخل�رسوات.  اجلعة  وخمرية 
نزف اللثة- اإىل جانب �رسورة 
قبل  الأ�شنان  طبيب  مراجعة 
زيادة  يجب  احلالة،  تفاقم 
 .PP و   C فيتامينات  كمية 
احلم�شيات   تناول  يجب  لذلك 

الت�شنج  والكرز.  وامل�شم�ص 
تت�شنج  عندما  الع�شلي- 
من  ال�شاق  اأو  الذراع  ع�شلت 
ذلك  فاإن  اإجهاد،  اأو  تعب  دون 
عن�رسي  نق�ص  على  دليل 
يف  واملغني�شيوم  البوتا�شيوم 
ي�شكل خطورة  ، وهذا  اجل�شم 
على القلب. لذلك يجب تناول 
وامل�شم�ص  العادي  امل�شم�ص 
اأو  الأ�شفر  والبطيخ  املجفف 
املذاق  ا�شتهاء  الفيتامينات. 
املالح- اإذا مل يكن وحام احلمل 
ال�شبب يف ذلك، فاإن هذا ي�شري 
البويل.  اجلهاز  التهاب يف  اإىل 
الطبيب  مراجعة  يجب  لذلك 
الفحو�ص  واإجراء  الأخ�شائي 

اللزمة لت�شخي�ص ال�شبب.
يكن  مل  اإذا  احللوى-  ا�شتهاء 
املعتادة  الأمور  من  هذا 
اإىل  ي�شري  هذا  فاإن  لل�شخ�ص، 
اإجهاد  اأو  الأع�شاب  اإرهاق 

نف�شي �شديد مل يتعاف اجل�شم 
لل�شخ�ص  ميكن  لذلك  منه. 
تناول ال�شوكولتة والع�شل.                                       
احلام�ص-  الطعم  ا�شتهاء 
لذلك  الكبد.  من  اإ�شارة  هذه 
بتناول  وذلك  م�شاعدته  يجب 
والكرنب  والبي�ص  الفا�شوليا 
البحرية  والأع�شاب  باأنواعه 
ا�شتهاء  والب�شل.  والثوم 
عندما  هذا  يحدث  الفطائر- 
�شيء  كل  باأن  ال�شخ�ص  ي�شعر 
وحلو  ومر  وحار  جدا  مالح 
دليل  هذا  حام�ص.  اأو  املذاق 
املعدة.  التهاب  بداية  على 
حمية  اتباع  يجب  لذلك 
وتناول وجبات  غذائية خا�شة 
الداخلي،  املعدة  جدار  تغلف 
طعام  اأي  تناول  عن  والتخلي 
حار.  اأو  املذاق  حم�شي 
املذاق-  مر  طعام  ا�شتهاء 
عندما  احلالة  هذه  تظهر 

وتعاين  ممتلئة  الأمعاء  تكون 
يجب  لذلك  الإم�شاك،  من 
تناول البنجر والأطعمة امللينة 
الطبيعية من اأجل التخل�ص من 
الإم�شاك. ولكن اإذا ا�شتمر هذا 
مراجعة  فورا  يجب  ال�شعور 
الباطنية.  الأمرا�ص  اأخ�شائي 
التوابل  احلار-  الفلفل  ا�شتهاء 
ت�شاهم  احلارة  والبهارات 
الغذائي  التمثيل  عملية  يف 
ال�شخ�ص  كان  فاإذا  وت�رسعها. 
قد تعود على تناول املاأكولت 
اأنه  يعني  هذا  فاإن  احلارة 
املعدة  مبتلزمة  م�شاب 
لي�ص  اجل�شم  اأن  اأي  الك�شولة. 
ه�شم  على  لوحده  قادرا 
لذلك  الطعام من دون حمفز. 
يجب  الأمر  هذا  من  للتخل�ص 
وجبتني  ال�شخ�ص  يتناول  اأن 
الأقل،  على  يوميا  حمايدتني 

لكي ل ت�شرتخي املعدة.

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

جنح باحثون من جامعة نيو ميك�شيكو 
يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز الدماغ 

بوا�شطة اأقطاب كهربائية ب�شيطة اأثناء النوم، 
واأظهرت نتائج التجربة حت�شن اأداء الذاكرة 
يف اليوم التايل. وتخطو نتائج هذه الأبحاث 

خطوة وا�شعة باجتاه التو�شل اإىل علج 
يقلل من تدهور القدرات املعرفية والذاكرة 
الذي ي�شاحب بع�ص الأمرا�ص الع�شبية مثل 

ال�شلل الرّعا�ص )باركن�شون(. ويعترب حتفيز 
الدماغ من املو�شوعات ال�شاخنة على 

موائد البحث يف جمال علم الأع�شاب خلل 
ال�شنوات الأخرية. ومتتاز الطريقة اجلديدة 

باأنها تعتمد على النوم الذي يعترب مرحلة 
تقوم فيها خليا الذاكرة بتنظيم وجتديد 

نف�شها. وبح�شب دورية نيورو�شاين�ص، اأم�شى 
امل�شاركون يف التجربة ليلتهم يف خمترب 

للنوم، وخ�شعوا خلل الليل لطريقة التحفيز 
الكهربي اجلديدة والتي ت�شّمى التحفيز 

بالتناوب عرب دائرة مغلقة.

جامعة  من  باحثون  اقرتح 
اإ�شافة  كاليفورنيا  يف  �شتانفورد 
عامل جديد ميكن من خلله التنبوؤ 
القلب،  ف�شل  باحتمال  املبكر 
مرور  �شهولة  مدى  قيا�ص  وهو 
الب�شيطة  الكهربائية  املوجات 

يف اأن�شجة دهون ال�شاق. وتو�شف 
ا�شتمرار  باأنها  القلب  ف�شل  حالة 
اأن يقدر  القلب يف اخلفقان دون 
اإىل  الدم  من  يكفي  ما  �شخ  على 
اجللو�ص  كرثة  اجل�شم.  اأجزاء 
وقلة احلركة توؤخر اكت�شاف ف�شل 

الأبحاث  نتائج  ونُ�رست  القلب 
جمعية  دورية  يف  اجلديدة 
قيا�ص  ويتم  الأمريكية،  القلب 
للموجات  اجل�شم  دهون  مقاومة 
مترير  طريق  عن  الكهربائية 
موجات ب�شيطة يف ال�شاق، وكلما 

زاد املاء وال�شوائل يف ال�شاق كلما 
�شهًل،  الكهربي  التيار  مرور  كان 
وعند زيادة الدهون ي�شعف مرور 
املوجات الكهربائية، ومن خلل 
ذلك ميكن التنبوؤ املبكر باحتمال 

ف�شل القلب.
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�لنبي �لكرمي �سلى �هلل عليه و�سلم مع�سوم يف �أقو�له و �أفعاله و�إقر�ره:

النبي عليه ال�صالة وال�صالم مع�صوم مبفرده، 
مع�صوم يف اأقواله، ويف اأفعاله، ويف اإقراره، 

وقد اأمرنا اهلل عز وجل من خالل القراآن 
الكرمي اأن ناأخذ منه ما اآتانا، واأن ننتهي 

عما عنه نهانا، فمتابعة النبي عليه ال�صالة 
وال�صالم يف اأقواله ويف اأفعاله ويف اإقراره 
واجب عيني على كل م�صلم، لأنه القدوة، 
ولأنه املثل، ولأنه ميثل الكمال الب�رشي، 

ولأن اهلل عز وجل بعثه هادياً لكل الأمم من 
دون ا�صتثناء بل هو رحمة للعاملني.

اأنت كاإن�صان موؤمن تبتغي اهلل والدار الآخرة 
ل بّد من اأن يكون هذا الإن�صان العظيم 

قدوة لك يف كل اأحواله؛ يف بيته، يف عمله، 
مع اأخوانه، مع اأ�صحابه، يف �صلمه، يف 

حربه، يف فقره، يف غناه، يف �صعفه، يف 
قوته، هو القدوة واملثل، وقد اأمرت اأن 

تتابع النبي عليه ال�صالة وال�صالم وقد 
 َ بُّوَن اهلَلّ قال اهلل عز وجل:  )ُقْل اإِْن ُكنْتُْم ُتِ

 ُ ُ َويَْغِفْر لَُكْم ُذنُوبَُكْم َواهلَلّ َفاتَِّبُعوِن يُْحِببُْكُم اهلَلّ
َغُفوٌر َرِحيٌم( ]�صورة اآل عمران[  بل اإن 

كل ما يعانيه العامل الإ�صالمي اليوم من 
�صعف وتفرق ب�صبب بعد امل�صلمني عن 

تطبيق �صنة النبي القولية، وعن القتداء 
ب�صنته العملية، والدليل قوله تعاىل:  )َوَما 

بَُهْم َواأَنَْت ِفيِهْم( ]�صورة الأنفال  ُ ِليَُعِذّ َكاَن اهلَلّ
الآية: 33[

قال علماء التف�صري: معنى الآية بعد انتقال 
النبي عليه ال�صالة وال�صالم اإىل الرفيق 

الأعلى، اأي م�صتحيل واألف األف م�صتحيل 
اأن يعذب امل�صلمون بعد وفاة النبي عليه 

ال�صالة وال�صالم ما دامت �صنة النبي عليه 
ال�صالة وال�صالم، ومنهجه، و�صريته قائمة 

يف حياتهم،
مقام النبوة، �صيدنا عمر دخل على �صيدنا 

ر�صول اهلل، وقد ا�صطجع على ح�صري، واأثر 
احل�صري على جنينه ال�رشيف، اأو على خده، 
فبكى عمر، قال : يا عمر ماذا يبكيك؟ قال: 

ر�صول اهلل ينام على احل�صري وك�رشى ملك 
الفر�س ينام على احلرير، قال: “يا عمر 

اإمنا هي نبوة ولي�صت ملكاً”، اأنا ل�صت ملكاً، 
اإمنا هي نبوة ولي�صت ملكاً.

هون عليك فاإن ابن امراأة من قري�س كانت 
تاأكل القديد مبكة  ]ابن ماجه َعْن اأَِبي 

َم�ْصُعوٍد[ توا�صعه عجيب، كان النبي عليه 
ال�صالة وال�صالم يف �صفر واأرادوا اأن يعاجلوا 

�صاًة، فقال اأحدهم: علّي ذبحها يا ر�صول 
اهلل، فقال الثان : وعلّي �صلخها، وقال 

الثالث : علّي طبخها، فقال عليه ال�صالة 
وال�صالم :  وعلّي جمع احلطب فقالوا: 

نكفيك ذلك يا ر�صول اهلل، قال: اأعلم اأنكم 
تكفون، ولكن اهلل يكره اأن يرى عبده متميزاً 

على اأقرانه.

 �لأ�سول �لنقلية
 عند �لإمام مالك

القراآن الكرمي: يلتقي الإمام مع جميع 
الأئمة امل�صلمني يف كون كتاب اهلل عز 
وجل هو اأ�صل الأ�صول، ول اأحد اأنزع 

منه اإليه، ي�صتدل بن�صه، وبظاهره ويعترب 
ال�صنة تبيانا له. ال�صنة النبوية: اأما ال�صنة 

ومفهومها عند الإمام مالك فطبيعي 
اأن ي�صري يف فهمها على ما �صار عليه 

ال�صلف وعامة املحدثني الذين كان من 
اأئمتهم واأقطابهم، غري اأنه رمبا عمم 
يف ال�صنة لت�صمل ما يعرف عند علماء 
احلديث باملاأثور. وهو بهذا املعنى 
يعطي لعمل اأهل املدينة واإجماعهم 
مكانة خا�صة، ويجعل من قبيل ال�صنة 
كذلك فتاوى ال�صحابة، وفتاوى كبار 
التابعني الآخذين عنهم، ك�صعيد بن 

امل�صيب، وحممد بن �صهاب الزهري، 
ونافع، ومن يف طبقتهم ومرتبتهم 

العلمية، كبقية الفقهاء ال�صبعة.عمل 
اأهل املدينة: من الأ�صول التي انفرد 
بها مالك واعتربها من م�صادر فقه 

الأحكام والفتاوى. وق�صم الإمام الباجي 
عمل املدينة اإىل ق�صمني: ق�صم طريقه 
النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�صاألة 

الأذان، وم�صاألة ال�صاع، وترك اإخراج 
الزكاة من اخل�رشوات، وغري ذلك من 
امل�صائل التي طريقها النقل وات�صل 
العمل بها يف املدينة على وجه ل 

يخفى مثله، ونقل نقال يحج ويقطع 
العذر. وق�صم نقل من طريق الآحاد، 
اأو ما اأدركوه بالإ�صتنباط والإجتهاد، 
وهذا ل فرق فيه بني علماء املدينة، 

وعلماء غريهم من اأن امل�صري منه اإىل 
ما ع�صده الدليل والرتجيح. ولذلك 
خالف مالك يف م�صائل عدة اأقوال 

اأهل املدينة. الإجماع: لعل مالكا اأكرث 
الأئمة الأربعة ذكرا لالإجماع واحتجاجا 
به، واملوطاأ خري �صاهد على ذلك. اأما 
مدلول كلمة الإجماع عنده فقد قال: 

»وما كان فيه الأمر املجتمع عليه فهو 
ما اجتمع عليه اأهل الفقه والعلم ومل 

يختلفوا فيه«.

5 حقائق عن م�سلمي �أوروبا 
وفقا لآخر الدرا�صات، ميثل امل�صلمون اأقلية يف اأوروبا بن�صبة تقرتب من 5% من عدد ال�صكان، اإل اأن هناك عدة دول اأوروبية ترتفع بها 

تلك الن�صبة.
ون�رش معهد »بيو« الأمريكي لالأبحاث، اأول اأم�س الأربعاء 29 نوفمرب ، درا�صة تناول فيها حقائق خم�س عن ن�صبة امل�صلمني يف اأوروبا، التي 
تتزايد مبعدل �رشيع، حيث بلغت ن�صبة وجودهم 4.9% حتى عام 2016 وقد اأدى هذا التحول الدميغرايف بالفعل اإىل ا�صطرابات �صيا�صية 
واجتماعية يف العديد من البلدان الأوروبية، وخا�صة عقب و�صول ماليني طالبي اللجوء موؤخرا، وكثري منهم م�صلمون ففي النتخابات 
الأخرية يف فرن�صا واأملانيا، كان و�صول املهاجرين اإىل تلك البلدان- ول �صيما امل�صلمون منهم- من اأهم الق�صايا وبا�صتخدام اأحدث 

التقديرات ال�صكانية للمعهد، هناك 5 حقائق عن عدد وتكوين ال�صكان امل�صلمني يف اأوروبا:

امل�سلمني من  الأكرب  العدد  فيها  اأوروبية  دول  ثالث   1-
 فرن�صا واأملانيا لديهما اأكرب عدد من ال�صكان امل�صلمني يف اأوروبا )28 دولة ع�صو يف التاد الأوروبي بالإ�صافة اإىل الرنويج و�صوي�رشا( 
ففي منت�صف عام 2016، كان هناك 5.7 مليون م�صلم يف فرن�صا )8.8% من �صكان البالد( و5 ماليني م�صلم يف اأملانيا 6.1%وتعد قرب�س 
هي الدولة الأوروبية التي ي�صكل فيها امل�صلمون اأكرب ن�صبة من ال�صكان، حيث ي�صكل امل�صلمون البالغ عددهم 300 األف م�صلم يف اجلزيرة 
حوايل ربع �صكانها )25.4%(، ومعظمهم من القبار�صة الأتراك ذوي اجلذور العميقة يف البالد، فهم اأبعد ما يكون من اعتبارهم من الذين 

و�صلوا قرب�س اأخريا كمهاجرين.

اأوروبا يف  امل�سلمني  م�ستقبل   2-
اإىل  العقود املقبلة، فمن منت�صف عام 2010  النمو يف  و�صت�صتمر يف  ب�صكل مطرد  اأوروبا  �صكان  ازدادت ح�صة امل�صلمني من جمموع 
منت�صف عام 2016 وحده، ارتفعت ح�صة امل�صلمني يف اأوروبا اأكرث من نقطة مئوية واحدة، من 3.8% اإىل 4.9% )من 19.5 مليون اإىل 
25.8 مليون( وبحلول عام 2050، ميكن اأن يزيد ن�صيب �صكان القارة العجوز من امل�صلمني اأكرث من ال�صعف، لي�صل اإىل 11.2% اأو اأكرث، 
فاإن عدد  دائم،  ب�صكل  الهجرة امل�صتقبلية  ا�صتقرار  اأوروبا.  وحتى يف حالة عدم  اإىل  بها  الهجرة امل�صموح  يتوقف على مقدار  وهذا 
ال�صكان امل�صلمني ل يزال يف ارتفاع تقدر ن�صبته بـ 7.4%، وذلك ب�صبب ازدياد ن�صبة ال�صباب وارتفاع معدلت اخل�صوبة للمقيمني امل�صلمني 

احلاليني يف اأوروبا.

العجوز القارة  يف  امل�سلمني  اأعمار  متو�سط   3-
وفقا لآخر اإح�صاء ل�صكان اأوروبا لعام 2016، وجد اأن امل�صلمني هم اأ�صغر �صنا بكثري ولديهم اأطفال اأكرث من الأوروبيني الآخرين، ويبلغ 
متو�صط العمر للم�صلمني يف جميع اأنحاء اأوروبا  30.4عاما، اأي اأ�صغر من متو�صط الأوروبيني الآخرين بـ 13 عاما، حيث بلغ متو�صط 

عمر الأوروبي »غري امل�صلم« 43.8 عاما.
وبالنظر اإىل ذلك بطريقة اأخرى، جند اأن ن�صف امل�صلمني يف اأوروبا تت �صن الـ 30 عاما، مقارنة بـ 32% من غري امل�صلمني يف اأوروبا، 
من املتوقع اأن يبلغ متو�صط اإجناب الن�صاء امل�صلمات يف اأوروبا اإىل طفلني، وذلك اأكرث من متو�صط  اإجناب الن�صاء غري امل�صلمات وهو 

طفل واحد.

اأوروبا يف  امل�سلمني  منو  عوامل   4-
بني منت�صف عام 2010 ومنت�صف عام 2016، كانت الهجرة اأكرب عامل يدفع منو ال�صكان امل�صلمني يف اأوروبا، حيث و�صل ما يقدر بنحو 
2.5 مليون م�صلم اإىل اأوروبا لأ�صباب اأخرى غري اللجوء، مثل العمل اأو الدرا�صة فيما ح�صل حوايل 1.3 مليون م�صلم على حق اللجوء، مما 
ي�صمح لهم بالبقاء يف اأوروبا، بينما غادر اأوروبا نحو ربع مليون م�صلم خالل هذه الفرتة وجاء النمو الطبيعي ثان عوامل تزايد امل�صلمني 
الأوروبيني، فقد كان هناك 2.9 مليون  حالة ولدة خالل هذه الفرتة، اإ�صافة اإىل انخفا�س عدد الوفيات، بينما ياأتي التحول الديني 

عامال ثالثا.

م�سلميها اإىل  اأوروبا  نظرة   5-
تتباين وجهات نظر امل�صلمني تباينا وا�صعا يف البلدان الأوروبية، فقد وجد ا�صتطالع راأي  اأجراه معهد »بيو« لالأبحاث عام 2016 يف 
10 دول اأوروبية، اأن الآراء ال�صلبية حول امل�صلمني �صادت يف �رشق اأوروبا وجنوبها بينما اأعطى غالبية امل�صاركني يف اململكة املتحدة 
واأملانيا وفرن�صا وال�صويد وهولندا امل�صلمني ت�صنيفا اإيجابيا وترتبط الآراء حول امل�صلمني بالأيديولوجية، يف حني اأن 47% من الأملان 
ينتمون �صيا�صيا لكتالت ميينية، يعطي امل�صلمني ت�صنيفا غري اإيجابي،  بينما 17% فقط من الي�صاريني الأملان فعلوا ذلك. وازدادت الفجوة 

بني اآراء الي�صار واليمني فيما يخ�س امل�صلمني نحو 30 نقطة مئوية يف اإيطاليا واليونان.
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 خمرج اأوكراين �شجني يفوز 
بجائزة �شخاروف االأوروبية

اأعلن الربملان االأوروبي، اليوم اخلمي�ش، اأن اختار 
املخرج ال�شينمائي االأوكراين ال�شجني اأوليغ �شينت�شوف، 
ليفوز بجائزة �شخاروف املرموقة حلقوق االإن�شان هذا 

العام.
و�شدر بحق �شينت�شوف، املعار�ش ب�شدة ل�شم رو�شيا 

ل�شبه جزيرة القرم من اأوكرانيا عام 2014، حكم يف 
عام 2015 بال�شجن ع�رشين �شنة يف �شجن رو�شي، بعد 
اإدانته بالتاآمر لتنفيذ هجمات اإرهابية يف القرم وقال 
رئي�ش الربملان االأوروبي اأنطونيو تاجاين، الذي اأعلن 

عن الفائز باجلائزة اأمام نواب الربملان االأوروبي، 
اإنه باختيار �شينت�شوف، فاإن االحتاد االأوروبي »يعرب 

عن ت�شامنه معه ومع ق�شيته«واأ�شاف: »نطلب اإطالق 
�رشاحه فوراً«. كما وجهت املفو�شية االأوروبية التهنئة 
ل�شينت�شوف على الفوز باجلائزة وقالت املتحدثة با�شم 

املفو�شية مينا اأندريفا: »اأظهر اأوليغ �شينت�شوف �شجاعة 
جديرة بالثقة واإ�رشار واإيثار خالل �شجنه واإ�رشابه عن 

الطعام«ومن ناحيته قال اإدوارد كوكان، ع�شو الربملان 
االأوروبي من كتلة حزب ال�شعب االأوروبي، يف بيان 

�شحايف اإن »اأوليغ �شينت�شوف هو �شجني راأي، واإن�شان 
خمل�ش وبريء«. وهناأ رئي�ش املجل�ش االأوروبي دونالد 
تو�شك اأي�شا �شينت�شوف، وقال: »اأجدد ندائي ملو�شكو 

من اأجل حترير �شينت�شوف وجميع ال�شجناء ال�شيا�شيني 
االآخرين الذين مت حب�شهم بعد �شم رو�شيا للقرم ب�شكل 
غري قانوين«واأن�شاأ الربملان االأوروبي جائزة �شخاروف 
التي تبلغ قيمتها 50 األف يورو )57209 دوالرات ( عام 

1988 وكان النا�شط املغربي نا�رش الزفزايف، وجمموعة 
من11 منظمة الإنقاذ املهاجرين اأي�شاً مر�شحني للجائزة 

هذا العام ويقام حفل ت�شليم اجلائزة يف 12 دي�شمرب 
)كانون االأول(.

اأمين بالنور اإطار بدار الثقافة  حممد ال�سبوكي بتب�سة 

املركز االأول باأح�شن فيلم ق�شري يف مهرجان اخلرطوم 
مت هذه الأيام عر�ض الفيلم الق�سري *هفوة* ملخرجه اأمين بالنور بدولة ال�سودان ال�سقيقة يف مهرجان اخلرطوم للفيلم الروائي الق�سري.هذا الفيلم 

�سبق واأن ح�سد  املرتبة الأوىل مبهرجان �سريتا ال�سينمائي بق�سنطينة وافتك جائزة ال�سودان للفيلم الق�سري ل�سنة 2018.

من  للعديد  �شبق  باأنه  علما 
تب�شة  ونوادي  اجلمعيات 
اأنتجت  واأن  ال�شينمائية 
العديد من االأفالم ال�شينمائية 
بالل  فاملخرج  ال�شبابية، 
حاليا  يح�رش  الذي  بوازدية 
مهرجان  يف  للم�شاركة 
املغرب للفيلم الق�شري وحدث 
جريدة الو�شيط عن حت�شريه 
يف  جديدة  جتربة  خلو�ش 
وذلك  ال�شينمائي  االإخراج 
اململكة  اإىل  الذهاب  قبيل 
للم�شاركة  ال�شقيقة  املغربية 
الق�شري. الفيلم  مهرجان  يف 

املبدع  مع  املخرج  حت�شل 
اجلائزة  على  بالنور  اأمين 
هفوة   « فيلمهما  عن  االأوىل 
ق�شنطينة  مهرجان  يف   «
حت�شل  الق�شري،كما  للفيلم 
على  ال�شاب  املخرج  هذا 
ملا  معا�شي  علي  جائزة 
 « بعنوان  الق�شري  فيلمه  قدم 
الطريق »وهي جائزة معتربة 

لر�شيد  اأ�شيفت  هامة  وجد 
املبدع،ويجري  ال�شاب  هذا 
بوازدية  بالل  املخرج  حاليا 
الرتو�ش  على  تعديالت 
بفيلمه  اخلا�شة  االأخرية 
هذا   « فريك�ش   « اجلديد 
احلياة  م�شاكل  يطرح  الفيلم 
اليومية التي يعي�شها االإن�شان 
فل�شفية  بطريقة  املعا�رش 
الفيلم عن فكرة  جد حديثة، 
والكاتب  الت�شكيلي  للفنان 
ال�شيناريو  اأما  علي  �شيد 
فللمخرج والكاتب امل�رشحي 
ال�شاب  خلفي،.تلقى  العلمي 
يف  �شينمائيا  تكوينا  بالل 
ور�شة ال�شمعي الب�رشي بق�رش 
الثقافة حممد ال�شبوكي ملدة 
03 �شنوات وي�شهر على ور�شة 
االأ�شتاذ  الب�رشي  ال�شمعي 
اأ�شتاذ موؤطر  خالد زارع وهو 
على  مطلع  وجد  متمر�ش 
ال�شينمائي  الت�شوير  اأ�رشار 

واالإخراج ال�شينمائي. 

املخرج  هذا  حاليا  ي�شتعد 
الفيلم  املبدع خلو�ش جتربة 
تتطلب  جتربة  وهي  الطويل 
اجل  ومن  طويال  نف�شا  منه 
املبدع  هذا  �شي�شلك  ذلك 
جديدا  طريقا  ال�شاب 
باإك�ش�شوارات  لالإخراج 
هذا  .يقول  جديدة  واأدوات 
خلو�ش  يح�رش  باأنه  املخرج 
درامية  ن�شو�ش  مع  جتربة 
يلتقي فيها مع الرواية ويلتقي 
الفيلم  تفوق  ب�شخو�ش  فيها 
ويف   . وتنوعا  عددا  الق�شري 
عن  الو�شيط  جلريدة  �شوؤال 
للت�شوير  املتاحة  الو�شائل 
املخرج  يقول  ال�شينمائي 
كل  باأن  بوازدية  باال  ال�شاب 
االإمكانيات متوفرة ويقول باأن 
متد  الب�رشي  ال�شمعي  ور�شة 
املخرجني ال�شباب بيد العون 
تكوينهم  وراء  تقف  من  وهي 
ال�شينمائية  بداياتهم  يف 
اإىل  املخرج  هذا  وينتمي 

راقية  جد  ثقافية  جمعية 
ركن  اجلمعية  هذا  وت�شمى 
ثقافية  جمعية  الفنون،وهي 
الثقايف  ال�شمل  للم  ت�شعى 
ي�شعى  ثريا  برناجما  ومتتلك 
واملثقف  الفنان  خالله  من 
الثقايف  امل�شهد  حتريك  اإىل 
بالوالية وياأمل من خاللها هذا 

يجد  ان  املوهوب  املخرج 
الطويل  فيلمه  الإنتاج  طريقا 
بالل  املخرج  يقول   . االأول 
وجد  باأنه  للو�شط  بوازدية 
م�شاعدة من بع�ش اجلماعات 
املحلية بالوالية وي�شعد كثريا 
بع�ش  مع  بالتن�شيق  بالعمل 
والثقافة.  للفن  امل�شجعني 

ال�شينمائية  احلركة  متتاز 
بالديناميكية  تب�شة  والية  يف 
وميتاز  الن�شيطة  واحلركة 
باأنه  الوالية  هذه  املخرج يف 
يجل�ش على ر�شيد �شخم من 
القدمي  ال�شينمائي  التاريخ 
اأما  و�شتظل  كانت  تب�شة  كون 

لل�شينما .

ناي الربغوثي.. ال�شوت الفل�شطيني العذب
واملغنية  الفلوت  عازفة  ن�رشت 
الربغوثي،  ناي  ال�شابة،  الفل�شطينية 
ال�شخ�شي  ح�شابها  على  فيديو  مقطع 
وا�شعا  تفاعال  القى  في�شبوك،  على 
التوا�شل  مواقع  ورواد  معجبيها  لدى 

اأ�شمته  الذي  الفيديو  ويف  االجتماعي 
الفنانة  ت�شدو  فرن�شا«،  »هواء  الفنانة 
بحرفية  ال�رشقية  التقا�شيم  ببع�ش 
ودر�شت  رفيع  مو�شيقي  و�شغف  واإتقان 
�شعيد  اإدوارد  معهد  يف  الربغوثي  ناي 

اآلة  واختارت  للمو�شيقى،  الوطني 
ما  وكثريا  الغناء،  جانب  اإىل  الفلوت، 
اأروقة  يف  فل�شطني  الربغوثي  مثلت 
هناك  غنت  حينما  املتحدة،  االأمم 
الفل�شطينية.  االأغنيات  من  عددا 

للدولة  فني«  �شفر  »جواز  تعترب  كما 
الفل�شطينية يف اخلارج، وهي �شخ�شية 
فاعلة على مواقع التوا�شل االجتماعي، 
مقاطعها  من  العديد  با�شتمرار  وتن�رش 

الغنائية على تلك املواقع.

ريت�شارد غري ي�شبح اأبا للمرة الثانية يف عامه الـ69!
ذكر موقع »ABC.es« اأن األك�شاندرا �شيلفا، زوجة املمثل ال�شهري، ريت�شارد 
غري، تنتظر مولودا جديدا واأ�شار املوقع اإىل اأن املمثل املعروف كان على 
عالقة مع �شيلفا لـ4 �شنوات، وتكللت تلك العالقة بالزواج يف اأبريل الفائت، 

واالآن �شي�شبح ريت�شارد اأبا يف عمر 69 عاما.
ولد ريت�شارد غري يف اأوت 1949، وبداأ م�شريته الفنية بالعزف على بع�ش 

 North Syracuse« االأدوات املو�شيقية، ليتخرج بعدها يف كلية
Central« يف 1967. وعام 1975، بداأ بتمثيل بع�ش االأدوار الثانوية يف 
االأفالم، لكن جنوميته بداأت ت�شطع بعد دور البطولة الذي اأداه يف فيلم 

»American Gigolo« عام 1980. ويعترب زواج الفنان من األك�شاندرا 
�شيلفا، الثالث له، فقد كان متزوجا �شابقا من الفنانة، �شيندي كروفورد، 

واملمثلة وعار�شة االأزياء، كاري لويل ولديه منها ابن عمره 18 عاما.

مايكل جاك�شون يعود يف األبوم لدرايك
بعد حواىل عقد على وفاته، يعود 
اإىل عامل  مايكل جاك�شون جمدداً 
االأخري  االألبوم  يف  املو�شيقى 
الذي  درايك  الكندي  للمغني 
ا�شم  حتت  اجلمعة  اأم�ش  �شدر 

»�شكوربني«.
ملك  �شوت  على  التعرف  وي�شهل 
ماتر  »دونت  اأغنية  يف  البوب 

خام�ش  يف  املندرجة  مي«  تو 
يُنتظر  كان  الذي  درايك  األبومات 
بحما�شة كبرية. ومل يك�شف درايك 
االأغنية،  اإعداد هذه  تفا�شيل  عن 
غري اأن مايكل جاك�شون ترك قبل 
غري  االأعمال  من  عددا  وفاته 

املكتملة.
�شجلها  مقطوعة  اإىل  فباال�شتناد 

اأ�شدر  البوب،  ملك  اال�شتوديو  يف 
 2014 �شنة  مترباليك  جا�شنت 
غود«  �شو  فلت  نيفر  »لوف  اأغنية 
ب�شوت  �شوته  فيها  ميتزج  التي 

ملك البوب.
وقد �شدر األبوم »�شكوربني« غداة 
مايكل  والد  جاك�شون،  جو  وفاة 
جاك�شون  »ذي  فرقة  اأ�ش�ش  الذي 

5« عندما كان اأوالده �شغاراً.
وكان درايك الذي باتت اأعماله من 
ال�شنوات االأخرية  االأكرث مبيعاً يف 
قد ك�شف يف مقابلة العام املا�شي 
له.  قدوة  �شكل  البوب  ملك  اأن 
ويحافظ درايك يف األبومه اجلديد 
هذا الذي يت�شمن 25 اأغنية، على 

اأ�شلوب الراب املطعم بالبوب.
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ر�سمي تظهرب�سكل  كليًا   اجلديدة   2020 كوروال  تويوتا  �سيارة 

�سيارة  عن  ر�سمياً  الك�سف  مت 
كلياً  تويوتا كوروال 2020 اجلديدة 
مقرر  هو  كما  ال�سيدان  بن�سختها 
 Auto معر�ض  فعاليات  �سمن 
املقام   2018  Guangzhou

حالياً يف ال�سني .
متابعي  اأعزاءنا  تعلمون  وكما 
تويوتا  تعترب  تي  جي  عرب 
 Toyota Corolla  – كوروال 
اأكرث �سيارة مبيعاً يف العامل ، مما 
اأ�سطول  �سيارة يف  اأهم  اأنها  يعني 
ولكن   ، اليابانية  تويوتا  �سيارات 
اللقب  هذا  على  �ستحافظ  كيف 
تناف�سها  التي  ال�سيارات  مع تطور 
كيا  و   ، الكورية  النرتا  هونداي  ؛ 
�سرياتو الكورية ، و هوندا �سيفيك 

اليابانية .
يف البداية �سنتحدث عن الت�سميم 
كوروال  تويوتا  �سيارة  لـ  اخلارجي 
ا�ستمدت   ، كلياً  اجلديدة   2020

�سيارة ال�سيدان اليابانية ت�سميمها 
تويوتا  ؛  االأكرب  �سقيقتيها  من 
افالون  تويوتا  و   ،  2019 كامري 
على  كوروال  لتح�سل   ،  2019
يف  وفخمة  حادة  ع�رصية  مالمح 

نف�ض الوقت .
متابعي  اأعزاءنا  تالحظون  فكما 
 Toyota ح�سلت  تي  جي  عرب 
corolla 2020 على �سبك امامي 
الت�سميم  ع�رصية  وم�سابيح  كبري 
اجلوانب  ومن   LED ا�سواء  مع 
واطارات  بارزة  مبرايا  زودت 
العليا  الفئات  يف  اإن�ض   18 قيا�ض 
الت�سميم  فكان  اخللف  من  اأما   ،

اأقل حدة
تويوتا  تعتمد  �سابقاً  ذكرنا  وكما 
قاعدة  على  اجلديدة  كوروال 
امل�ستخدمة   TGNA عجالت 
اأي�ساً يف كاًل من ؛ تويوتا كامري ، 
 CH R و تويوتا افالون ، و تويوتا

، مما جعل اجليل الـ 12 من طراز 
 10 مبقدار  اأطول  كوروال  تويوتا 
واأقل  ملم واأعر�ض مبقدار 5 ملم 
 45 مبقدار  االأر�ض  عن  ارتفاعاً 
 4.64 ال�سيارة  طول  فيبلغ   ، ملم 
 ، مرت   1.78 وعر�سها   ، مرت 

وارتفاعها 1.435 مرت .
كوروال  تويوتا  داخلية  اإىل  و�سوالً 
�سيارات  اأجدد  ح�سلت   2020
جديد  مقود  على   2020 تويوتا 
 ، جديدة  رقمية  عدادات  ولوحة 
وح�سلت املق�سورة على كون�سول 
و�سطي حمدث يحتوي على �سا�سة 
بارزة قيا�ض 7 اإن�ض ب�سكل قيا�سي 
و 8 اإن�ض يف الفئات العليا ، وتاأتي 
 Entune ال�سا�سة مع نظام  هذه 
اأنها  كما  واملعلومات  لرتفيه   3.0
و  بالي  كار  ابل  نظامي  تدعم 

اندرويد اوتو و امازون اليك�سا .
تويوتا  �سيارة  تتوفر  ميكانيكياً 

التالية  باملحركات   2020 كوروال 
لرتين  �سعة  �سلندر   4 حمرك   :
بـ  يت�سل   ، ح�سان   169 قوة  يولد 
قري CVT ، متوفر على ن�سختي 
 SE XSE 2020 و كوروال  كوروال 
2020 . حمرك 4 �سلندر �سعة 1.8 
لرت يولد قوة 132 ح�سان ، متوفر 
على فئات كوروال L 2020 و كوروال 
 . 2020 ELE 2020 و كوروال LE
)الهجينة(  هايربد  كوروال  تويوتا 
حمرك  على  بعملها  تعتمد  التي 

بنزين مع حمرك كهربائي .
عن  ر�سمية  معلومات  توجد  ال 
ولكن   2020 كوروال  تويوتا  �سعر 
فريقنا يف عرب جي تي يرجح اأن 
يقل �سعرها القيا�سي العامل عن 20 
األف دوالر اأمريكي اأي ما يعادل 75 
األف ريال �سعودي ، و�ستتوفر للبيع 
الربع  خالل  العاملية  االأ�سواق  يف 

الثاين من عام 2019 

 SRT دودج ت�سالنجر
هيلكات 2019 

تعديل دودج ت�سالنجر 
 Redeye 2019 ن�سخة

�سوراً  كراي�سلر  فيات  اأ�سدرت 
في�ض  الإطالق  متهيداً  ت�سويقية 
 SRT ت�سالنجر  دودج  ليفت 

هيلكات 2019.
عن  بالفعل  ك�سفت  قد  ال�رصكة 
�ستحظى  التي  التغيريات  اأهم 
املحدثة،  الع�سالت  �سيارة  بها 
بالت�سويقيات  لنا  يظهر  حيث 
غطاء  يف  مزدوجة  تهوئة  فتحات 
املحرك م�ستوحاة من املوديالت 
ال�ستينات  يف  ت�سدر  كانت  التي 

وال�سبعينات.
بف�سل عنا�رص الت�سميم اجلديدة، 
هيلكات   SRT ت�سالنجر  دودج 
اأي�ساً  بل  �رصا”  “اأكرث  تبدو  ال 
للمحرك  تهوئة  “اأف�سل  توفر 

ح�سب  وذلك  ال�سوبرت�سارج”، 
ت�رصيحات فيات كراي�سلر.

املحرك  كان  ما  اإذا  نعلم  ال 
HEMI �سعة 6.2  ال�سوبرت�سارج 
هي  قوته  �ستكون  �سلندر   8 لرت 
ال،  اأم   2019 موديل  يف  نف�سها 
ح�سان   707 لّد  يو  كونه  ذلك،  مع 
و881 نيوتن.مرت من عزم الدوران، 
يجعله ال يفتقد فعليا الأي زيادة يف 

الطاقة.
اإذا  التيقن  ميكننا  ال  ذلك  خالف 
ما كانت �ستكون هنالك حتديثات 
هي  ما  مع  باملقارنة  ال�سيارة  يف 
عليه حاليا، لذا كل ما علينا فعله 
هو انتظار “هذا ال�سيف” لنعلم ما 

تخطط له دودج.

�سهيب  زميلنا  وجرب  �سبق 
االأمريكي  ال�ساروخ  �سع�ساعة 
 – اي  ريد  ن�سخة  اجلديد 
الع�سالت  �سيارة  من   Redeye
 ،  2019 ت�سالنجر  دودج  املحدثة 
بالتحديد  �سنتحدث  اليوم  ولكننا 
عن حزمة جديدة من التعديالت 
 – هيني�سي  �رصكة  �ستوفرها 
Hennessey على هذه ال�سيارة 

.
التعديالت  حزمة  �ستحمل 
التي  هيني�سي�ض  من  اجلديدة 
دودج  �سيارة  على  �ستتوفر 
 Redeye ت�سالنجر 2019 ن�سخة 
ا�سم HPE1200 وفقاً للمعلومات 
جي  عرب  يف  لفريقنا  املتوفرة 
من  احلزمة  هذه  �سرتفع  تي 
�سيارة  حمرك  قوة  التعديالت 
تي  ار  ا�ض  ت�سالنجر  دودج 
 Dodge  – اي  ريد  هيلكات 
 Challenger SRT Hellcat
 1،200 اإىل  لت�سل   Redeye
 Carbuzz ح�سان . ولكن موقع
اإىل  و�سلت  التي  االأرقام  اأن  اأكد 
ت�سالنجر  دودج  �سيارة  عجالت 
املزودة   Redeye ن�سخة   2019

 HPE1200 تعديالت  حزمة  بـ 
على  اختبارها  عند  هيني�سي  من 
جهاز داينو – Dyno بلغ 1،013 
من  نيوتن.مرت   1،293 و  ح�سان 

عزم الدوران .
ويف املقابل �سبق ووفرت هيني�سي 
حزمة  ال�سيارة  هذه  نف�ض  على 
تعديالت HPE1000 التي جعلت 
 ، ح�سان  األف  حمركها  قوة  من 
وعند اختبار داينو و�سل من هذه 
القوة مقدار 880 ح�سان و 1،093 
اإىل  الدوران  عزم  من  نيوتن.مرت 

العجالت .
املتوفرة  للمعلومات  وفقاً 
وفرت  تي  جي  عرب  يف  لفريقنا 
هيني�سي  من   HPE1200 حزمة 
 2019 ت�سالنجر  دودج  �سيارة  لـ 
�سوبرت�سارجر   Redeye ن�سخة 
 2.7 من  بدالً  لرت   4.5 �سعة  بـ 
ال�سيارة  يف  قيا�سياً  املتوفر  لرت 
ت�سالنجر  وح�سلت   ، الريا�سية 
عادم  نظام  على  اأي�ساً   redeye
ال�ستانل�ض  من  م�سنوع  جديد 
عايل  وقود  حقن  ونظام   ، �ستيل 
حت�سينات  من  وغريها   ، التدفق 

�ساهمت يف رفع قوة املحرك .

هانتينج ال�سينية ت�ستعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة

ملاذا "تويوتا �سن�سري" 2018 �سعرها اأغلى من مر�سيد�س مايباخ S560؟

ميكنها  ال  ال�سينية  ال�رصكات 
بب�ساطة اأن تكبح نف�سها عن اإغراء 
الغرب،  �سيارات  ت�ساميم  تقليد 
ال�رصكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�ض ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  واالآن، 
تريد  نف�سها،  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�سيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�سني.
حيث تظهر �سور براءات االخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�ستطلق  ال�رصكة  باأن  ال�سينية 

االأمامية  واجهتها  مقلدة  �سيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�ض،  جاكوار 
امل�سابيح  بني   Hanteng كتابة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�ض يف التفا�سيل، 
لكن و�سائل االإعالم ال�سينية تتوقع 
باأن ال�سيارة �ست�سمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رصوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�سميمها 
�سينجدو  تد�سينها يف معر�ض  يتم 
�سينطلق  والذي   2018 لل�سيارات 

يف 7 �سبتمرب.

عقب 21 �سنة كاملة؛ قامت تويوتا 
�سن�رصي  ت�سميم  باإعادة  اأخريا 
الرائدة للجيل الثالث، مع احلفاظ 
الهادئ  االأيقوين  ال�سكل  على 
اأ�سا�ساتها  وحتديث  لل�سيارة 
وقتنا  ينا�سب  ملا  ومن�ستها 

احلايل.
فقط  ن�سخة   50 �ست�سنع  تويوتا 

�سهر،  كل  الفاخرة  ال�سيدان  من 
وقد ظهر فيديو جديد يك�سف عن 
قرب  عن  ال�سيارة  تفا�سيل  جميع 
من اخلارج والداخل اأثناء عر�سها 

يف اليابان.
يف  واأناقة  فخامة  ت�سع  ال�سيارة 
الكال�سيكي،  اخلارجي  ت�سميمها 
ويف مق�سورتها الفريدة من نوعها، 

خ�سبية  زخرفات  ا�ستخدام  مع 
مثري  وت�سميم  الداخل  يف  المعة 
لالهتمام ملقاب�ض االأبواب ونظام 
�سوت  مكرب  بع�رصين  فاخر  اأوديو 
اخلارجي  ال�سوت  لكتم  ونظام 
متاما عن اجلال�سني يف املق�سورة 
و�ستائر اإلكرتونية لتوفري اأكرب قدر 

ممكن من اخل�سو�سية.

�سن�رصي  اأن  يف  اإذن  غرابة  ال 
اجلديدة يبداأ �سعرها من 180،000 
دوالر )675،000 ريال �سعودي(، ما 
يجعلها اأغلى من مر�سيد�ض مايباخ 
S560 بـ 168،600 دوالر )626،000 
الطلبات  كل  اأن  ويُذكر  ريال(، 
العام  ال�سيارة حمجوزة حتى  على 

القادم.
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 »Xiaomi »اأقوى هواتف
قريبا يف رو�سيا

يف   »Xiaomi« �رشكة  وكالء  �أعلن 
مو�سكو �أن �ل�رشكة بد�أت بطرح هاتف 
�لأ�سو�ق  يف  �ملتطور   »Pro  8  Mi«

�لرو�سية.
منحني  بهيكل  �لهاتف  هذ�  جاء 
زجاج  من  بطبقات  مغطى  �حلو�ف 
ملقاومة   »5  Gorilla Glass«
�خلدو�ش و�ل�سدمات، و�أبرز ما مييزه 
ت�سمح  �سفافة  مو�د  من  م�سنوع  �أنه 

بروؤية مكونات �جلهاز �لد�خلية.
ب�سا�سة  �أي�سا  �لهاتف  زود 

بو�سة،   6.21 بحجم   AMOLED
ودقة عر�ش FullHD+، وم�ست�سعر 
حتت  مدمج  �لأ�سابع  لب�سمات 

�ل�سا�سة.
�جلديد   »Pro  8  Mi« �أتى  كما 
مب�ست�سعر�ت NFC، وكامري� �أ�سا�سية 
ميغابيك�سل،   12 بدقة  مزدوجة 
 ،»845  Snapdragon« ومعالج 
8 غيغابايت،  و�سول ع�سو�ئي  وذ�كرة 
وم�ساحة تخزين للبيانات بحجم 128 

غيغابايت، وب�سعر 600 دولر تقريبا.

 اأبرز موا�سفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

طرحت �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم 

ع�شري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�شعا 
عند ع�شاق نوكيا، نظرا ملوا�شفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

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

- ذاكرة و�شول ع�شوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�شيع 

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

- �شا�شة بحجم 6 بو�شات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 

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

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�شل وفتحة عد�شة 
.»f/2.0«

- منفذ »Type-C Gen« ومنفذ 3.5 ملم خم�ش�ض ل�شماعات 
الراأ�ض.

- اأجهزة ا�شت�شعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�ض.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات الت�شال -
- بطارية ب�شعة 3800 ميللي اأمبري.

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

- الوزن: 183 غراما.

كيفية تفعيل و�سع التاأمني يف 
نظام الت�سغيل اأندرويد باي

نظام  من  �لتا�سع  �لإ�سد�ر  يحمل 
 Android باي  �أندرويد  �لت�سغيل 
�مليز�ت  من  ر�ئعة  جمموعة   Pie  9.0
�جلديدة لهو�تف �أندرويد، بالإ�سافة �إىل 
�لت�سميم،  بع�ش �لتحديثات �ملميزة يف 
ومع ذلك فاإن �إحدى �أهم ميز�ت �لتاأمني 
�جلديدة يف نظام �لت�سغيل �أندرويد باي 
يحمل  جديد  تاأمني  لو�سع  دعمه  هي 

.Lockdown Mode سم��
 Lockdown �لتاأمني  و�سع  يتيح 
�خلا�سة  بياناتهم  حماية  للم�ستخدمني 
لهم  �مل�رشح  �لغري  �لأ�سخا�ش  من 
بالو�سول �أو �لل�سو�ش �أو حتى �مل�سوؤولني 
عن تنفيذ �لقانون، حيث �أنه يعمل على 
�سا�سة  على  �لإ�سعار�ت  ظهور  �إيقاف 
�لهاتف و�إيقاف ت�سغيل �أدو�ت ��ست�سعار 
على  �لتعرف  وميزة  �لأ�سابع،  ب�سمات 
�ل�سوت  على  �لتعرف  وميز�ت  �لوجوه، 
عند ت�سغيله ليجعل من �مل�ستحيل �إلغاء 
حماية  م�ستوى  لزيادة  �لهاتف،  قفل 

بياناتك.
�لتاأمني  و�سع  �أن  من  �لرغم  على 
م�ستخدماً  يكون  ل  قد   Lockdown
جد�ً  �ملهم  من  ولكن  يومي،  ب�سكل 
حلدوث  حت�سباً  تفعيله  كيفية  معرفة 
خ�سو�سيتك  يهدد  طاريء  �سيء  �أي 

وبياناتك �لهامة على �لهاتف.
 Lockdown كيفية تفعيل و�سع �لتاأمني

Mode على هو�تف �أندرويد:
يعمل  هاتفك  �أن  من  تتاأكد  �أن  يجب 
�لت�سغيل  نظام  من  �إ�سد�ر  باأحدث 
�لذي  �لتا�سع  �لإ�سد�ر  وهو  �أندرويد 
 Android باي  �أندرويد  ��سم  يحمل 
�لو�سع-  هذ�  من  لال�ستفادة   9.0  Pie

�لت�سغيل  لذلك حتقق من حتديث نظام 
�خلطو�ت  �تبع  ثم  جهازك،  على  �أوًل 

�لتالية:
Settings نتقل �إىل �لإعد�د�ت�•

و�ملوقع  �لأمان  تبويب  على  •��سغط 
Security & Location

خيار  �إىل  ت�سل  حتى  لالأ�سفل  •مرر 
 Lock �لتاأمني  �سا�سة  تف�سيالت 

screen preferences
�ملوجود  �لتبديل  زر  على  ��سغط  •ثم 
 Show �لتاأمني  خيار  عر�ش  بجو�ر 

lockdown option
�لتاأمني  و�سع  ��ستخد�م  كيفية 
�لت�سغيل  نظام  يف   Lockdown

�أندرويد باي:
مبجرد تفعيل هذ� �لو�سع، �سيتم �إ�سافة 
�إيقاف  خيار�ت  �إىل   Lockdown زر 
�لت�سغيل Power Off و �إعادة �لت�سغيل 
 Screenshot و لقطة �سا�سة Restart
عند  تظهر  �لتي  �لقائمة  يف  �ملوجودة 
�ل�سغط على زر �لت�سغيل كما هو و��سح 

يف �ل�سورة �لتالية:

ما   Lockdown و�سع  تن�سيط  عند 
عليك �سوى �لتايل:

•�ل�سغط مع �ل�ستمر�ر على زر ت�سغيل 
هاتف �أندرويد

•��سغط على �أيقونة Lockdown من 
�سيذهب  وبعدها  �ستظهر  �لتي  �لقائمة 
�لقفل  �سا�سة  �إىل  �لفور  على  هاتفك 
حتى  �لإ�سعار�ت  جميع  �إخفاء  و�سيتم 
رمز  با�ستخد�م  �لهاتف  قفل  �إلغاء  يتم 

�ملرور

ت�سريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�سوؤون  �ملهتمة  �ملو�قع  بع�ش  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  �لتقنية 

»V40« �ملنتظر من �إل جي.
وذكر موقع »Android Police« �أن 
مبو��سفات  �سياأتي  �ملذكور  �لهاتف 
�لأجهزة  �أف�سل  من  و�حد�  منه  جتعل 
مبعالج  و�سيزود  �لأ�سو�ق،  يف  �لذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 �أو   6 ع�سو�ئي  و�سول  وذ�كرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  �أن  �ملفرت�ش  من  كما 
بدقة  �لعد�سة  ثنائية  �أ�سا�سية  بكامري� 
تقريب  ومبيز�ت  ميغابيك�سل،   13+16
لل�سورة  ممتازة  جودة  ت�سمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مر�ت، وكامري� 
 24 بدقة  �أي�سا  مزدوجة  �أمامية 
فمن  �جلهاز  بطارية  �أما  ميغابيك�سل. 
ميللي   3700 ب�سعة  تكون  �أن  �ملتوقع 
بخا�سية  ومزودة  بقليل،  �أكرث  �أو  �أمبري 
�ل�سحن �ل�رشيع، و�سا�سته �ستاأتي بحجم 

6.2 بو�سة.

اآبل تطلق ن�سخة معدلة من 
»macOS« نظام

�أعلنت �رشكة �آبل �أن ن�سخة »بيتا« �ملعدلة عن 
نظام »macOS 10« �ملخ�س�ش للحو��سب 
�مل�ستخدمني  جلميع  متاحة  �أ�سبحت 
م�ستخدمي  جميع  �أن  �ل�رشكة  و�أو�سحت 
حتميل  باإمكانهم  �أ�سبح   »Mac« حو��سب 
نظام �لت�سغيل �جلديد �ملعدل �لذي يحمل 
��سم »macOS 10.14« مقابل 99 دولر�.

ولتحميل هذ� �لنظام يجب على �مل�ستخدم 
 »10.14 MacOS« إىل موقع� �لتوجه  �أول 

ت�سجيل  ثم  ومن  �لإنرتنت،  على  �لر�سمي 
دخوله عرب ح�ساب »Apple ID«، و�تباع 
�لإر�ساد�ت �لالزمة وبعدها تثبيت �لربنامج 

على حا�سبه �ل�سخ�سي.
�لن�سخة  �أن  �إىل  �آبل  يف  �خلرب�ء  وي�سري 
�لعديد  تفادت   »macOS« من  �جلديدة 
من �لثغر�ت �لربجمية �ملوجودة يف �أنظمة 
�لت�سغيل �ل�سابقة، وز�دت من حماية بيانات 

�مل�ستخدم.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ساً  نينتندو  �ليابانية  �لألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�سابق  للرئي�ش  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو �أن �لرئي�ش �جلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق �ل�رشكة م�ستقباًل.
حيث �رشح �لرئي�ش �جلديد �سنتارو فوروكاو�، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ستثمار  رغبته  عن 
)حو�يل مليار( لتطوير �ألعاب خمتلفة للهو�تف 

�لذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
�ألعاب  عدة  �إطالق  مع  �لأخريين  �لعامني  يف 
�إطالق  مع  �حلال  هو  كما  �لذكية،  للهو�تف 
جهاز �سويت�ش. �إل �أن �لرئي�ش �جلديد يرى يف 
�ل�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  �لهو�تف  �ألعاب 

وتو�سيع عملها يف جمال �لألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  �أرباحاً  �ل�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  �ألعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
�أنها �أعلنت عن �لعمل على لعبة جديدة تُ�سمى 

.Dragalia Lost
بالو�سع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رشكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�ساب،  �جلديد  �لرئي�ش  مع  �حلايل 
هذ� �لتحول من �ساأنه �أن يُعيد �ل�رشكة للو�جهة 
ترف�ش  كانت  �لتي  �لغياب  �سنو�ت  عن  عو�ساً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.

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

موقعها الإلكرتوين عن اكت�شاف اأكرث 
من 10 تطبيقات �شارة بالهواتف الذكية 

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

وقال الأخ�شائيون اإن قرا�شنة من 
جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�شلل وزراعة برامج �شارة 

يف املتجر، واأدخلوا فريو�شا حتت ا�شم 
»Sonvpay«، يت�شلل عرب اإ�شعارات 

�شامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�شل 
تنبيها للم�شتخدمني حول حتديث يخفي 

حتت زره ا�شرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

ولكي ل ي�شعر م�شتخدمو الهواتف 
الذكية بهذه امل�شيدة، ي�شتخدم الهاكرز 

تقنيات ل تتطلب تاأكيد التحديث 
اأو الإبالغ عن املدفوعات عرب ر�شائل 

.»SMS«
وي�شمح هذا الت�شلل اخلطري للهاكرز 

ب�شحب النقود مبا�شرة من ح�شاب الهاتف، 
ويف الوقت نف�شه، لن يجد امل�شتخدمون 

اأي اأثر لعملية الحتيال هذه عرب تاريخ 
الر�شائل املر�شلة.



املركزية  امل�صلحة  خرباء  متكن  حيث 
لتحقيق ال�صخ�صية عرب كامل حمطاتها، 
تتعلق  ق�صية   10700 وحل  معاجلة  من 
بامل�صا�ص بالأ�صخا�ص واملمتلكات، مع 
فيهم عن طريق  امل�صتبه  هوية  حتديد 
للتعرف  الآيل  النظام  تقنية  ا�صتعمال 
بـ  اخت�صارا  املعروف  الب�صمات  على 
التحقق   « ق�صية   4926 منها   ،)AFIS(
من الهوية ودرا�صة حالة » 1025 ق�صية 
اإخالل بالنظام العام، 182 ق�صية تتعلق 
بالتزوير وا�صتعمال املزور،   206 ق�صية 
ق�صية   1439 الوطني،  بالقت�صاد  مت�ص 
تتعلق  ق�صية   2054 بال�رسقة،  متعلقة 
باملخدرات  ال�رسعية  غري  باملتاجرة 
العقلية، 742 ق�صية متعلقة  واملوؤثرات 
ق�صية   126 اإىل  بالإ�صافة  بالعتداء 

قتل. 

اعتماد  بف�صل  كان  الق�صايا  هذه  فك 
التقنيات  اآخر  امل�صالح املخت�صة على 
البحث  جمال  يف  اإليها  املتو�صل 
اإىل  بالإ�صافة   اجلنائي  والتحري 

املعدات والأجهزة ااملخربية  الدقيقة 
م�صالح  متناول  يف  اليوم  اأ�صبحت  التي 
حل  يف  عليها  تعتمد  والتي  ال�رسطة، 

الق�صايا املطروحة.

م٫�س

 )AFIS( تقنية النظام الآيل للتعرف على الب�صمات

معاجلة 134 ق�شية �إجر�مية �شهر �أكتوبر 2018
با�صتعمال تقنيات النظام الآيل للتعرف على  ب�صمات الأ�صابع  )AFIS( متكنت م�صالح ال�صرطة الق�صائية للمديرية العامة 

لالأمن الوطني، خالل �صهر اأكتوبر 2018، من فك لغز 134 ق�صية جنائية مع حتديد هوية مرتكبيها. 

حممد�شر�ق..
�شحية �أخرى

برحيل  الإعالمية  الأ�رسة  اأم�ص  فجعت 

ال�صحفي حممد �رساق من يومية  الزميل 

اخلرب حتت تاأثري مر�ص القلب وهو الذي 

ثالث  �صنوات  الأربعينيات  عتبة  تخطى 

القلب  يف  اعتالل  هو  املعلن  ،ال�صبب 

متاعب  يتحمل  مل  كغريه  اأنه  يبدوا  الذي 

كثريون  رحل  قبله  القاتلة،و  املهنة  هذه 

ب�صبب القلب و ال�صكر و ال�صغط الدموي و 

ال�رسطان  وهي اأمرا�ص تكاد تكون القاتل 

رقم واحد يف مهنة تاأكل اأبنائها واحد بعد 
الآخر

حممد �رساق و من �صبقوه كانوا يف معركة 

يدافع  ولكن من  النا�ص  للدفاع عن  يومية 

ذاك  و  قبل هذا  و  و عن عائالتهم  عنهم 

لهم  العرتاف  و  الذاكرة  واجب  عن 

و  الإن�صانية  للقيم  النت�صار  يف  بجهدهم 

اجلزائر  يف  املمحونني  و  الب�صطاء  لآلم 

امل�صوؤولني  اأعني  تراها  ل  التي  الأخرى 
على اختالف م�صوؤولياتهم

اأيام  يدافع عنها فقبل  املهنة حتتاج ملن 

مل يجد نائب برملاين من العتداء ج�صديا 

على �صحفي من قناة خا�صة و بعده باأيام 

هيئة  يف  املوظفني  من  جمموعة  قليلة 

على  اجلماعي  اعتداء  يف  حرجا  ر�صمية 

�صحفية من قناة خا�صة اأي�صا..مر احلدثان 

لو  و  اليومية  الأحداث  ع�رسات  متر  كما 

�صلك  يف  ملوظفني  حدثا  العتداءان  كان 

غري ال�صحافة لهاجت الدنيا و مل تقعد..

القادم  يف  كثرية  اإهانات  انتظار  يف  طبعا 
من الأيام...

وداد احلاج

موقف

»زوجة خا�شقجي 
 �ل�شرية« تخرج 

من �لظل!
جمال  ال�صعودي  ال�صحفي  بق�صية  مفاجئ  تطور  يف 
منه  تزوجت  اأنها  م�رسية  �صيدة  ادعت  خا�صقجي، 
قبل  املتحدة  بالوليات  اأقيم  �رسي  زفاف  حفل  يف 
ا�صطنبول.  بالده يف  قن�صلية  داخل  مقتله  من  اأ�صهر 
واأكدت املراأة ل�صحيفة »وا�صنطن بو�صت« الأمريكية 
بالإ�صارة  واكتفت  كامال  ا�صمها  عن  تف�صح  مل  التي 
اأمنية،  لدواع  وذلك   ،»H. Atr« بالأحرف  اإليها 
اأكدت اأن حفل الزفاف اأقيم بال�رس دون علم خطيبة 
اأ�رسة  من  واأفراد  جنكيز  خديجة  الرتكية  خا�صقجي 
الك�صف  قرارها  ال�صيدة  وبررت  املقتول.  ال�صحفي 
خا�صقجي  جمال  الراحل  مع  الزوجية  عالقتها  عن 
حقها  تريد  م�صلمة  كزوجة  باأنها  احلايل  الوقت  يف 
بو�صت«  »وا�صنطن  واأكدت  بها   والعرتاف  الكامل 
هذه  اأن  خا�صقجي  للفقيد  مقالت  تن�رس  كانت  التي 
مع  تبادلتها  قد  كانت  خطية  ر�صائل  �صلمتها  املراأة 
جمال و�صورا �صخ�صية تظهرهما معا، وخا�صة تلك 
التي التقطت اأثناء حفل الزفاف الذي اأقيم ب�صواحي 

وا�صنطن يف �صهر جوان املا�صي.
كما اأكد �صديق قدمي خلا�صقجي، وكان �صاهدا على 
مطالبا  ال�صيدة،  ادعاءات  املراأة،  هذه  من  زواجه 
ال�صحيفة بعدم الك�صف عن هويته اأي�صا لدواع اأمنية 
من  زواجها  على  اأدلة  قدمت  اأنها  ال�صيدة  وذكرت 
اإحدى  يف  وتركية  �صعودية  قن�صليتني  اإىل  خا�صقجي 
بع�ص  اإن  ال�صحيفة  وقالت  الأو�صط.  ال�رسق  دول 
تعود  »تويرت«  يف  ح�صابات  على  ن�رست  ال�صور  تلك 
بن  حممد  ال�صعودي  العهد  لويل  موؤيدين  لأ�صخا�ص 

�صلمان.

بعد معاناة مع املر�س:

حممد �شر�ق يف ذمة 
�هلل عن عمر ناهز 

43 �شنة
الزميل  اأم�ص  يوم  الإعالمية  الأ�رسة  فقدت 
عن  �رساق،  حممد  اخلرب  يومية  يف  ال�صحفي 
عمر ناهز 43 �صنة، بعد نزاع لفرتة  مع املر�ص 
يف  البقاء  األزمته  القلب  يف  م�صاكل  يف  املتمثل 
م�صدر  ح�صب  الزمن،  من  معينة  ملدة  البيت 
مقرب من الزميل الراحل. و�صغل الزميل املتويف 
الق�صم  القدو�ص« من�صب رئي�ص  اأو عبد  »�رساق« 
بعد  �صنوات،   3 منذ  اخلرب  بجريدة  ال�صيا�صي 
اأعوام من متر�صه بالكتابة ال�صحفية متابًعا دقيًقا 
لل�صوؤون ال�صيا�صية، وترك الراحل 3 اأبناء، مودًعا 
بالعطاء  حافلة  م�صرية  بعد  الإعالمية  الأ�رسة 
واملهنية والحرتام، وتارًكا ال�صاحة الوطنية وهي 
ملبدة بالغيوم ال�صيا�صية والألغاز التي كان يجتهد 
يف تفكيكها بوا�صطة قلمه. وتنعي هيئة التحرير 
ليومية الو�صط عائلة الفقيد والزمالء يف جريدة 
»اخلرب«،  برحيل الزميل ال�صحفي حممد �رساق، 
الرحمة  بوافر  يرزقه  اأن  تعاىل  اهلل  مناجاة  مع 

واملغفرة، اإنا هلل واإنا اإليه راجعون.
 علي عزازقة

يف �صطيف و ب�صكرة وورقلة

حجز 103681 من 
�لألعاب �لنارية

يوم  ال�صعبي،  الوطني  للجي�ص  م�صرتكة  مفارز  حجزت 
الألعاب  من  وحدة   )36700(   ،2018 نوفمرب   16
بب�صكرة/ن.ع.4  و)31421(  ب�صطيف/ن.ع5،  النارية 
 )7345( حجز  مت  كما  /ن.ع.4،  بورقلة  و)36260( 
بب�صكرة،  �صياحية  �صيارات   )03( و  بورقلة  اأدوية  علبة 
كيلوغرام   )285( الوطني  الدرك  اأفراد  حجز  فيما 
قر�صا  و)2703(  بتلم�صان/ن.ع2  املعالج  الكيف  من 
لرت  و)800(  والطارف/ن.ع5  ميلة  من  بكل  مهلو�صا 
اإطار  ويف  اأخرى،  جهة  من  ب�صار/ن.ع3  الوقود  من 
حماربة الهجرة غري ال�رسعية، اأحبط حر�ص ال�صواحل 
 )18( لــ  �رسعية  غري  هجرة  حماولة  بوهران/ن.ع2، 

�صخ�صا.
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وزارة العدل الأمريكية

 نفي وجود �شفقة »غولن 
مقابل خا�شقجي«

الأغواط 

قتيل وثالثة جرحى يف حادث 
مرور بقلتة �شيدي �شعد 

الأمريكية  العدل  وزارة  نفت 
لت�صليم  �صفقة  اإبرام  عزمها 
يف  املطلوب  غولن،  اهلل  فتح 
اأنقرة  ت�صاهل  مقابل  تركيا، 
ال�صحفي  قتل  حتقيقات  يف 
خا�صقجي  جمال  ال�صعودي 
يف  بالده  قن�صلية  داخل 
املتحدثة  وقالت  ا�صطنبول 
الأمريكية  العدل  وزارة  با�صم 
يف  اأوك�صمان  نافا�ص  نيكول 
بيان لها ردا على تقرير ل�صبكة 
الأمريكية،  الإخبارية   »NBC«
ولي�صت  ت�صارك  »مل  الوزارة  اإن 
على علم باأي مناق�صات« تتعلق 

بت�صليم غولن ومقتل خا�صقجي 
ذكرت   ، �صابق  وقت  ويف 
الرئي�ص  اإدارة  اأن   »NBC«
الأمريكي دونالد ترامب تبحث 
رجل  لت�صليم  حمتملة  �صبال 
خ�صم  غولن،  اهلل  فتح  الدين 
طيب  رجب  الرتكي  الرئي�ص 
اأنقرة  يف  واملطلوب  اأردوغان، 
النقالب  يف  بال�صلوع  لتهامه 
وقالت   2016 عام  الفا�صل 
اإىل  تهدف  اخلطوة  اإن  ال�صبكة 
اإقناع اأردوغان بتخفيف ال�صغط 
عن ال�صعودية فيما يتعلق مبقتل 

خا�صقجي ال�صهر املا�صي.  

واأ�صيب  م�رسعه  �صخ�ص  لقي 
حادث  يف  بجروح  اآخرون  ثالثة 
مرور وقع على الطريق الوطني 
بلدية  من  بالقرب   /  23/ رقم 
بولية  �صعد  �صيدي  قلتة 
اليوم  علم  ح�صبما  الأغواط، 
احلماية  م�صالح  من  ال�صبت 

املدنية.
اأم�صية  وجنم احلادث الذي وقع 
�صيارة  انحراف  عن  اجلمعة 
مما  م�صارها  عن  �صياحية 

ت�صبب يف وفاة اإمراأة ) 50 �صنة( 
ترتاوح  اأ�صخا�ص  ثالثة  وجرح 
اأعمارهم ما بني 12 و 63 �صنة، 
كما اأو�صحت ذات امل�صالح ومت 
حتويل جثة ال�صحية اإىل م�صلحة 
املتعددة  بالعيادة  اجلثث  حفظ 
�صعد  �صيدي  بقلتة  اخلدمات 
اجلرحى،  اأي�صا  اليها  نقل  التي 
م�صالح  جهتها  من  فتحت  فيما 
للك�صف  حتقيقا  الوطني  الدرك 
عن ظروف ومالب�صات احلادث.

ت�صفيات كاأ�س اإفريقيا 
لالأمم 2019 

موبيلي�س د�ئما 
مع �خل�شر

الوطني  الفريق  ي�صجع  موبيلي�ص 
منتخب  اأمام  مباراته  ع�صية 
الطوغو، يف اإطار اجلولة اخلام�صة 
 2019 اإفريقيا  اأمم  كاأ�ص  لت�صفيات 
و  هذا،    . بالكامريون  املقررة 
الوطني  الفريق  فر�ص  اأن  بعد 
اأمام  الإياب  مباراة  يف  تفوقه 
 )0 ـ   1( بنتيجة  الطوغو  منتخب 

 18 الأحد  يوم  اخل�رس  �صيلعب   ،
 16:00 ال�صاعة  على   2018 نوفمرب 
بـ  »كيغي«  مبلعب  العودة  مباراة   ،
بتاأ�صرية  العودة  اأمل  مع  الطوغو، 
التاأهل الر�صمي لنهائيات كاأ�ص اأمم 
اإفريقيا، لي�صتقبل بعد ذلك منتخب 
غامبيا يف اإطار اجلولة الأخرية، يف 
بح�صاب  ،و  عليه  و    2019 مار�ص 

نتائج اجلولة الرابعة من الت�صفيات 
،يتقا�صم كل من الفريق اجلزائري و 
البنيني راأ�ص املجموعة »د« ب�صبعة 
على  بنقطتني  متفوقني   ، نقاط 
منتخب الطوغو )5 نقاط(، يف حني 
اآخر  يف  الغامبي  املنتخب  يتذيل 
اأنه  علًما  نقاط(   2( بـ  املجموعة 
الثانية  و  الأوىل  املرتبة  ،اأ�صحاب 

من كل جمموعة ، يتاأهلون للمرحلة 
النهائية  لكاأ�ص اأمم اإفريقيا 2019.

الر�صمي  ال�رسيك  موبيلي�ص، 
للفيديرالية اجلزائرية لكرة القدم و 
للمنتخب الوطني لكرة القدم، يبقى 
و  مرافقة  حيال  للتزاماته  وفيا 
ت�صجيع اخل�رس، مهما كان املوعد 

الريا�صي   و مكانه.
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