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 ، onat  مدير االت�شال لدى
عادل قانة " للو�شط "

تخفي�سات من 10 اإىل 
40 يف املائة لتدعيم 
ال�سياحة ال�سحراوية

لتطويق غليان اجلبهة االجتماعية املحلية 

 تغيــــرات وا�ســـــعة يف قـــــــطاع
الت�ســــغيل بوالية ورقلة قريبا  

وايل تيبازة حممد بو�شمة

  توزيــــــــع 1150 �ســـــكنا
 اجتماعيا ب�سر�سال  قريبا  

ات�شاالت اجلزائر مبع�شكر 

دعوة الزبائن للتمتع مبزايا اجليل الرابع 

النواب قاموا باإنقاذ املجل�ض ال�سعبي الوطني



االلكرتونية  املواقع  قامت  التي  االإح�صائيات  اأبرزت 
يو�صف  اجلزائري  الويل  لالعب  الفتا  تفوقا  الفرن�صية 
الدوري  يف  النا�صطون  االأول  ال�صف  جنم  على  عطال 
الفرن�صي، حيث مت ت�صنيف الظهري االأمين للخ�رض اأف�صل 
املراوغني  اأف�صل  قائمة  وت�صدر  »الليغ1«،  يف  مراوغ 
بقيامه ب�صبع مراوغات ناجحة وفق موقع »�صبور اأف.اأر« 
متفوقا على جنوم باري�س �صان جرمان يف �صورة مبابي 

ونيمار.

�سوق اأهرا�س

منهجية جديدة يف تزويد 
ال�شكان مبياه ال�شرب 

مت التاأكيد اأم�س ال�صبت ب�صوق اأهرا�س على �رضورة 
»تغيري منهجية الت�صيري يف تزويد ال�صكان مبياه ال�رضب 

والعمل على ا�صتكمال اإجناز الربنامج اال�صتعجايل« 
الذي ا�صتفادت منه الوالية و القا�صي باإجناز 17 بئرا 

عميقة وقناة جللب مياه االآبار االرتوازية« . 
و اأو�صح وايل الوالية فريد حممدي يف لقاء خ�ص�س 

ملناق�صة و�صعية التموين باملياه ال�صاحلة لل�رضب �صم 
م�صوؤويل كل من مديرية املوارد املائية و موؤ�ص�صة 
»اجلزائرية للمياه« باأنه »اأ�صبح من ال�رضوري على 
القائمني على القطاع حمليا التحلي بجدية اأكرث يف 
متابعة امل�صاريع ذات ال�صلة بتح�صني متوين ال�صكان 
بهذه املادة احليوية«، م�صيفا باأنه �صيتم »حما�صبة كل 

من يعرقل �صري الربنامج« .

ح�شور قيا�شي للجمهور البلوزدادي

عطال يتفوق على جنم الليغ1

خبر في 
صورة

توقيف ثالثة عنا�شر دعم 
للجماعات الإرهابية 

لقاء وطني حول الوقاية 
من خماطر الكوارث 

تنظم  وزارة الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية، 
يومي االثنني و الثالثاء املقبلني باملركز الّدويل للموؤمترات 

»عبد اللّطيف رّحال«، اللقاء الوطني حول الوقاية من خماطر 
الكوارث حتت �صعار » الأجل جمابهة اأكرب«، ح�صب بيان للوزارة 

ن�رض اأم�س ال�صبت.   وافاد البيان ان اأكرث من 600 م�صارك 
ممثلني ملختلف الفاعلني و اخلرباء الوطنيني و الدوليني 

�صيتباحثون خالل هذا اللقاء املنظم حتت الرعاية ال�صامية 
لرئي�س اجلمهورية، عبد العزيز بوتفليقة حول اخلطوط 

الرئي�صية لالإ�صرتاتيجية الوطنية للحد من خماطر الكوارث 
ق�صد حتديد خطط العمل املتعددة القطاعات للفرتة 2019-
2030 . كما �صتت�صمن فعاليات هذا االجتماع  ف�صاء عر�س 
ملختلف الهيئات الوطنية الفاعلة يف املجال و اأربع ور�صات 

متعددة التخ�ص�صات للخروج بتو�صيات عملية ت�صاهم يف و�صع 
امليكانيزمات الفعالة للتكفل املالئم بجميع هذه الظواهر.

وهران

الطبعة الأوىل مل�شابقة 
» املن�شد ال�شغري« 

اأعلنت مديرية الثقافة لوهران عن اإطالق الطبعة االأوىل مل�صابقة 
»املن�صد ال�صغري« املنظمة يف اإطار التظاهرة الثقافية الإحياء ذكرى 

املولد النبوي ال�رضيف. و �صتوجه هذه امل�صابقة التي انطلقت 
الت�صجيالت بها منذ اأ�صبوعني لالأطفال التي ترتاوح اأعمارهم بني 
8 و 16 �صنة ومن اجلن�صني ح�صبما ذكره م�صوؤول م�صلحة الفنون و 
االآداب مبديرية الثقافة املبادرة بتنظيم هذا الن�صاط الثقايف ومت 

برجمة الكا�صتينغ يومي 12 و 13 نوفمرب القادم الختيار اأح�صن 
املن�صدين ال�صغار امل�صاركني يف هذه امل�صابقة الرامية اإىل ت�صجيع 

الرباعم على هذا النوع من الفنون الغنائية كما اأ�صاف حممد 
جالطة و�صيتم اإعالن عن اخلم�صة الفائزين خالل حفل غنائي 

�صيقام يومي 19 و 20 نوفمرب القادم بامل�رضح اجلهوي »عبد القادر 
علولة » لوهران مبنا�صبة اإحياء ذكرى املولد  النبوي ال�رضيف الذي 

�صيعرف عدة اأن�صطة ثقافية، وفق ذات امل�صوؤول.

اأثبت جمهور فريق �صباب بلوزداد 
يف  له  وت�صجيعه  بالفريق  تعلقه 
اأحلك الظروف|، ورغم الو�صعية 

عليها  تتواجد  التي  ال�صعبة 
وتذيلها  »العقيبة«  اأبناء  ت�صكيلة 
االأن�صار  اأن  اإال  الرتتيب،  جلدول 

وتوجهوا  قيا�صيا  تنقال  �صجلوا 
من  جويلية   5 ملعب  اإىل  بكثافة 
والوقوف  الفريق  ت�صجيع  اأجل 

العا�صمي  الديربي  بجانبه خالل 
الذي جمعهم باجلار ن�رض ح�صني 

داي.

للجي�س  مفرزة  اأوقفت 
اأول  ال�صعبي  الوطني 
اأم�س اجلمعة ببومردا�س، 
دعم  عنا�رض  ثالثة 
االإرهابية،  للجماعات 
اأم�س  به  اأفاد  ما  ح�صب 
لوزارة  بيان  ال�صبت 

الدفاع الوطني.
امل�صدر  ذات  واأو�صح 
مكافحة  اإطار  ويف  اأنه 
وبف�صل  االإرهاب 
اجليد  اال�صتغالل 
اأوقفت  للمعلومات، 
الوطني  للجي�س  مفرزة 

ال�صعبي اأم�س اجلمعة 19 
ببومردا�س   2018 اأكتوبر 
الع�صكرية  بالناحية 
االأوىل ثالثة عنا�رض دعم 

للجماعات االإرهابية. 
حماربة  اإطار  ويف 
واجلرمية  التهريب 
اأوقفت مفرزة  املنظمة، 
ال�صعبي  الوطني  للجي�س 
بالناحية  بتمرنا�صت 
ال�صاد�صة،  الع�صكرية 
وحجزت   مهربني  �صتة 
�صغط  مطرقتي 
كهربائيني  ومولدين 

فيما  ناريتني،  ودراجتني 
الدرك  عنا�رض  اأوقف 
خمدرات  تاجر  الوطني 
بحوزته 1،5 كيلوغرام من 
بتلم�صان  املعالج  الكيف 
الع�صكرية  بالناحية 
الثانية. ومن جهة اأخرى، 
الدرك  عنا�رض  �صبط 
عمليتني  اإثر  الوطني، 
ميلة  بكل من  منف�صلتني 
بالناحية  اأهرا�س  و�صوق 
الع�صكرية اخلام�صة 224 
غرام من الذهب و12380 

وحدة مفرقعات.

ليبيا على خطى اجلزائر حول الأفارقة !

الفيا�شانات هاج�س للم�شوؤولني

عمدت ليبيا بدورها اإىل ال�صري على 
برف�س  واملغرب  اجلزائر  خطى 

اإقامة مراكز للمهاجرين االأفارقة 
على اأرا�صيها، وهو امل�رضوع الذي 

لالحتاد  االأخري  االجتماع  طرحه 
وكلب  الفارط،  جوان  االأوروبي 

للمتو�صط  اجلنوبي  احلو�س  دول 
�صغوطا متتالية.

التي  الفيا�صانات  خلفت 
عرفتها عدة واليات مع بداية 

تخوفات  اإىل  اخلريف  مو�صم 
امل�صوؤولني،  و�صط  وا�صعة 

اجلزائر  والية  عمدت  حيث 
الرتحيل  من  اأفواج  تنظيم  اإىل 

ب�صكل متتايل خوفا، خا�صة اأن 
الفو�صوية  االأحياء  من  العديد 

ميكن  ما  وهو  االأودية  حتاذي 
حالة  يف  كارثة  يف  يت�صبب  اأن 

م�صتوى  على  فيا�صات  حدوث 
تلك االأودية .. 
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االأمني العام لالفاالن ولدعبا�س يك�شف

لن يتم حل الربملان و الرئا�سيات يف وقتها 
.         النواب قاموا باإنقاذ املجل�س ال�سعبي الوطني

اإميان لوا�س

خالل  الأم�س  عبا�س  ولد  جمال  اإعترب 
ندوة �ضحفية حت�ضريا لنتخابات جمل�س 
التجديد الن�ضفي ملجل�س الأمة اأن اإثبات 
�ضغور من�ضب الرئي�س هو اإنقاد املجل�س 
للنواب  ال�ضكر  موجها  الوطني،  ال�ضعبي 
مو�ضحا  والعمل،  امل�ضوؤولية  روح  على 
ال�ضعبي  املجل�س  باإنقاذ  قاموا  اأنهم 
يتم  لن  اأنه  عبا�س  ولد  و�ضدد  الوطني، 
مواعيد  يف  تغيري  ل  و  الربملان  حل 
للرئا�ضيات  لالإ�ضتحقاقات  الد�ضتورية 
فيه،  نقا�س  ول  فيه  رجعة  ل  اأمر  وهذا 
هو  كمجل�س   يبقى  الربملان    »: قائال 
منتخب من  طرف ال�ضعب النواب لديهم  
�ضفة ال�ضعب ، الإ�ضتحقاقات الرئا�ضيات 
�ضتكون يف الوقت املحدد د�ضتوريا  و ل 

نقا�س يف ذلك »
اأن  عبا�س  ولد  ،اأكد  ذاته  ال�ضياق  يف  و 
قبة  داخل  يجري  فيما  الأفالن  موقف 
مبنى زيغود يو�ضف وا�ضح ،م�ضريا اأن ما 
الوطني  ال�ضعبي  املجل�س  داخل  يحدث 
ول  الربملان  داخل  داخلية  ق�ضية  هو 
فيه  التدخل  كان  مهما  اأحد  ي�ضتطيع 
،قائال يف �ضياق مت�ضل ،« اأن امل�ضكل بداأ  
يف الطابق اخلام�س بني مكتب املجل�س و 
بوحجة ثم تو�ضعت من املكتب اإىل الكتل 
و روؤ�ضاء اللجان الدائمة اخلا�ضة بخم�ضة 
،الأحرار  ،الأمبيا  تاج  ،ا  الأفالن   كتل 
حلزب  العام  الأمني  واأفاد  ،الأرندي، 
املجل�س  اأن  الوطني  التحرير  جبهة 
يوم  الن�ضاط  �ضيوا�ضل  الوطني  ال�ضعبي 
ت�ضيريه  �ضيتم  حيث  عادي  وب�ضكل  الغد 
طبقا  ال�رشعي  املجل�س  مكتب  قبل  من 

القيادة  اأن   موؤكدا   ، الداخلي  للنظام 
ال�ضيا�ضية للحزب تتابع  عن كثب املوقف  
نهائية خالل  ب�ضفة  امل�ضكل  و�ضيتم حل 

الأيام القليلة القادمة.
حول  التاأويالت  كل  عبا�س  ولد  وكذب 
و  اللفظي  للعنف  تعر�س  بوحجة  اأن 
 ، العتيد  احلزب  قبل  من  اجل�ضدي 
قدمنا  و  ح�ضارية  بلغة  تكلمنا  م�ضريا« 
لبوحجة نداء للخ�ضوع لالأغلبية ال�ضاحقة 
و تقدمي ا�ضتقالته لكنه رف�س ، مو�ضحا 
قام  الوطني  ال�ضعبي  املجل�س  مكتب  اأن 
الداخلي  والنظام  القانون  اإطار  بدوره  
واأكد  وت�ضيريه،  للمجل�س  املحدد 
من  اأنه لبد  العتيد  للحزب  العام  الأمني 
املحافظة على املجل�س ال�ضعبي الوطني 
الدولة  يف  الثالثة  املوؤ�ض�ضة  باعتباره 
ت�ضيري  يف  تلعبه  الذي  مركزي  الدور  و 

تغليب  اإىل �رشورة  داعيا   ، البالد  �ضوؤون 
امل�ضلحة العامة قبل امل�ضلحة اخلا�ضة 
للخروج من حالة الإن�ضداد الذي يعرفها 
مبنى زيغود يو�ضف . من جهة اأخرى اأ�ضار  
له  العتيد   احلزب  اأّن  عبا�س  ولد  جمال 
1590 ق�ضمة، ميلكون جمعية عامة حتت 
اأن  مفيدا   املحافظات،  اأمناء  اإ�رشاف 
املحافظات  اأمناء  بها  قام  التي  احلملة 
املتحدث  ذات  وك�ضف  جناحا،  حققت 
اأنه فيما يتعلق بانخراط 20 األف منا�ضل 
جديد منذ اإجتماع اأمناء املحافظات يف 
انخراط  هناك  اأّن  تقريبا،  �ضهر  ظرف 
تلبية  ال�ضلبة  ال�ضعبية  اجلبهة  يف  وا�ضع 
الفارط،  اأوت   20 خالل  الرئي�س  لنداء 

مبنا�ضبة اليوم الوطني للمجاهد.
الأمة،  جمل�س  اإنتخابات  وبخ�ضو�س 
اأو�ضح الأمني العام حلزب جبهة التحرير 

فيه  تتوفر  منا�ضل  كل  اأّن  الوطني، 
الرت�ضح،واأن  ي�ضتطيع  القانونية  ال�رشوط 
تق�ضي  لن  احلزب  يف  ال�ضيا�ضية  القيادة 
اأو تهم�س اأي مر�ضح تتوفر يف ال�رشوط، 
الذمم  �رشاء  ال�ضياق  ذات  يف  حمذرا 
والف�ضاد، وفق ما اأقّر به الرئي�س بوتفليقة 

يف ر�ضالته يوم 20 اأوت املن�رشم.

واأ�ضار ولد عبا�س  اأنه مت حت�ضي�س الأمناء 
اأجل  من  للحزب  واملحافظني  العامني 
ال�ضتماع  بعد  الأفالنية  القاعدة  تو�ضيع 
املنا�ضلني  واهتمامات  لن�ضغالت 
�ضمان  اأجل  من  وهذا  واملنا�ضالت، 
الإنت�ضار يف اإ�ضتحقاق جمل�س الأمة يوم 

29 دي�ضمرب القادم.

االأمينة العامة حلزب العمال لويزة حنون

لن نكون طرفا يف مهزلة 
ال�سراعات داخل الربملان

و�ضفت الأمينة العامة حلزب العمال »لويزة 
للربملان  ال�ضفلى  الغرفة  اأزمة  حنون« 
التاأويل  هذا  كل  ت�ضتدعي  ل  والتي  بالهينة 
اأن  على  �ضددت  حني  يف  ب�ضببها،  الواقع 
ولن  فيها  يحدث  ما  يهمه  ل  العمال  حزب 
نواب  فيها  ت�ضبب  مهزلة  يف  طرفا  يكون 
حزب جبهة التحرير الوطني، فيما اأكدت اأن 
حزبها لن مييل مع اأي قطب قبل الرئا�ضيات 
تاأ�ضي�ضي  �ضيما واأنه يطالب مبجل�س وطني 

يحل حمل املوؤ�ض�ضات احلالية.
العامة  الأمينة  هونت  ال�ضياق  هذا  ويف 
حلزب العمال لويزة حنون من خطورة اأزمة 
وطريقة  اأ�ضبوعني  منذ  امل�ضتعلة  الربملان 
الربملانية،  املوالة  قبل  من  ت�ضيريها 
العنف  با�ضتعمال  اإقرارها  من  الرغم  على 
مل  العمال  حزب  باأن  م�ضرية  لت�ضويتها، 
يف  بوحجة  ال�ضعيد  انتخاب  يف  ي�ضارك 
من�ضبه، ومن ثمة فاإن تنحيته ل تهم احلزب 
ونوابه يف املجل�س ال�ضعبي الوطني ح�ضبها، 
مردفة تقول باأن »نحن اأقلية يف الربملان ول 
رئي�ضه،  انتخاب  يف  امل�ضاركة  علينا  يجب 
لدينا اأولويات اأخرى ونقراأ هذه الأزمة من 

ناحية اأخرى«.
ملكاتب  ندوة  خالل  امل�ضدر  ذات   واأفاد 
حزبها لوليات الو�ضط باحلرا�س، باأن اأزمة 
تداعيات  من  هي  للربملان  ال�ضفلى  الغرفة 
يعرف  اجلميع  باأن  مو�ضحة  النظام،  اأزمة 
الكثرية  مبقاعدها  الربملانية  املوالة  باأن 
معتربة  الناخبني،  اأ�ضوات  غالبية  متثل  ل 
يف  حزبها  مبادرة  تقوي  الأزمة  هذه  باأن 
ذات  واأبرزت  تاأ�ضي�ضي،  جمل�س  انتخاب 
 700 من  اأكرث  حجز  ق�ضية  باأن  املتحدثة 
كلغ من الكوكايني اأخطر من اأزمة الربملان، 
اأموال  لفرتا�س  بالن�ضبة  ال�ضاأن  وكذلك 
وممتلكات الدولة عرب ق�ضايا الف�ضاد، وكذا 
فحوى قوانني املالية ل�ضنوات 2016، 2017، 
ال�ضعبي  »املجل�س  باأن  تقول  2018، خامتة 
الوطني لي�س �رشط لتواجد الأمة، بل على 
العك�س فاإن وجود الدولة الغائبة هو ال�رشط 

لتواجد الأمة«.
للرئا�ضيات  ال�ضابقة  املر�ضحة  تركز  ومل 
الندوة  هذه  الربملان، خم�ض�ضة  اأزمة  على 
يف  املتمثلة  حزبها  مبادرة  ملو�ضوع 
مواقفها  اإىل  اإ�ضافة  التاأ�ضي�ضي،  املجل�س 
ال�ضعودي  ال�ضحفي  اغتيال  موا�ضيع  ب�ضاأن 
والعمال  املا�ضرت  واإ�رشابات  خا�ضقجي، 
ببع�س املوؤ�ض�ضات، واحتجاجات املواطنني 
ب�ضبب عدم توفر املاء ال�رشوب، م�ضتطردة 
تقول باأن الو�ضع بالبلد ي�ضوده غ�ضب �ضعبي 
يف  كل وليات الوطن ح�ضبها، ب�ضبب تدهور 
القدرة  وكذا  للمواطن،  اليومية  اخلدمات 

ال�رشائية للعمال وه�ضا�ضة ال�ضغل اإن توفر.
ملف  اإىل  حنون  تطرقت  اأخر  �ضياق  ويف 
الرئا�ضيات وحتديدا نقطة العهدة اخلام�ضة 
الإف�ضاح  يتم  مل  الأمر  هذا  قالت:«  حيث 
حلد  اجلمهورية  رئي�س  قبل  من  واإقراره 
اليوم، وما يحدث من �رشاع حوله ل ميكن 
م�ضيفة  غري«،  ل  م�ضالح  �رشاع  يتعدى  اأن 
اأي قطب من  لن مييل مع  العمال  :« حزب 
القطبني املت�ضارعني حول هذا املو�ضوع، 
يحمل  لأنه  حمايدا،  �ضيبقى  العمال  حزب 
الذي  التاأ�ضي�ضي  الوطني  املجل�س  مبادرة 

يبقى احلل الأمثل للجزائر«.
على  املتحدثة  ذات  �ضددت  الأخري  ويف 
على  وت�ضويبات  تعديالت  اإجراء  �رشورة 
رغم   ،2019 ل�ضنة  املالية  قانون  م�ضتوى 
فيما  وتغيريات  زيادات  اأي  يحمل  ل  اأنه 
ل  لكنه  للمجتمع،   الدولة  اإعانات  يخ�س 
حلل  فعلي  تاأثري  ذات  �ضتكون  مواد  يحمل 
امل�ضاكل الكثرية التي يتخبط بها املجتمع 
مت�ضائلة يف هذه النقطة:« هل �ضيك�ضب هذا 
القنابل  مفعول  ويبطل  الرهانات  القانون 
الجتماعية املوقوتة؟«، يف حني اأفادت باأن 
امل�ضاكل  جميع  حل  على  جمربة  احلكومة 
الدول  واأن  �ضيما  القومي  الأمن  حلماية 
العظمى تتنظر اأي حراك من اأجل التدخل 

اخلارجي.
علي عزازقة

 حمفوظ عدول رئي�س حزب الن�شر الوطني من تيزي وزو 

اجلزائر تعي�س �سراعات �سيا�سية باجلملة و لكن الأف�سل قادم 

مو�شى تواتي

نطالب بحل البلديات و املجال�س الولئية و الربملان

وزير الداخلية نورالدين بدوي 

تاأخرنا يف رقمنة الإدارة و املطلوب تغيري الذهنيات

حركة  رئي�س  حمفوظ  عدول  اأم�س  اأكد 
اجلزائر  اأن  وزو  تيزي  من  الوطني  الن�رش 
تعي�س �رشاعات �ضيا�ضية باجلملة و ل احد 
يخف دلك  خا�ضة واأن النتخابات الرئا�ضية 
نظمه  �ضعبي  جتمع  الأبواب،وخالل  على 
وزو،  بتيزي  معمري  مولود  الثقافة  بدار 
اأ�ضار اإىل اأن حزبه مل يتخذ اأي موقف اإزاء 
ما يحدث يف قبة الربملان نظار للتجاوزات 
غاية  اإىل  الف�ضيحة  بدا  مند  حدثت  التي 
كلمته وقال  للحزب  �ضتكون  انه  اليوم قائال 

الن�رش  حركة  حزب  ان  حمفوظ  عدول 
الالزمة  الإجراءات  كل  �ضيتخذ  الوطني 
اإىل  اأ�ضار  املقبلة  الرئا�ضيات  وبخ�ضو�س 
وجوب موا�ضلة امل�ضار التنموي الذي �ضطره 
و  بالدعم  حظي  الذي  اجلمهورية  رئي�س 
1999 مل�ضلحة  انتخابات  الالزم يف  التاأييد 
الوطن كونه كان رجل اإجماع، للحفاظ على 
له  اإن حزبه  البالد، موؤكدا  ا�ضتقرار ووحدة 
البالد من  اإخراج  اإىل  برنامج وطني يهدف 
نحن  قائال  قدما  للم�ضي  ودفعها  الأزمة 

�ضرنفع ال�ضالح من اجل اجلزائر و لي�س من 
اجل املنا�ضب ودعا رئي�س الت�ضكيلة خالل 
ذات التجمع اإىل اهتمام اأكرب بتنمية منطقة 
القبائل بعد ان فتح النار على م�ضوؤويل قطاع 
ال�ضعبة  لت�ضاري�ضها  ال�ضحة باجلزائر نظرا 
الأحزاب  جميع  اأيدته  الذي  القرار  وهو 
الرثوات  توزيع  من  ‘>لبد  قائال  ال�ضيا�ضية 
كل  خ�ضو�ضيات  وح�ضب  عادلة  بطريقة 
من  الوحيد  احلل  هي  المركزية  و  منطقة 
منطقة  ان  موؤكدا   ،« تبقى  ما  انقاد  اجل 

ما  البالد  ل�ضمال  الناب�س  القلب  القبائل 
يوجب علينا دعمها بكل المكانيات الالزمة 
»،اىل جانب �رشورة احلفاظ على املوروث 
و  احل�ضاري  ومقوماتها  الأمازيغي  الثقايف 
بناء دولة  ا�ضار عدول حمفوظ اىل �رشورة 
ال�ضتثمار  خالل  من  واملوؤ�ض�ضات  القانون 
مب�ضتوى  لالرتقاء  الب�رشي  العامل  يف 
الطريقة  ،كونها  وفكريا  ماديا  املواطن 

الوحيدة للبناء داخل الوطن
تيزي وزو: ح- كرمي

دعا رئي�س اجلبهة الوطنية اجلزائرية مو�ضى 
تواتي اأم�س ال�ضبت بالأغواط اإىل »حل كافة 
اإىل  والذهاب  املنتخبة«  ال�ضعبية  املجال�س 
»مرحلة انتقالية« لو�ضع حد  ملا و�ضفه » لكل 
اأو�ضح  و  وقعت«  التي  والأخطاء  التجاوزات 
جهوي  لقاء  اأ�ضغال  خالل  تدخله  يف  تواتي 

ال�ضيا�ضية  ت�ضكيلته  ومنا�ضلي  لإطارات 
الرئي�ضية  باملكتبة  نظم  اجلنوب  لوليات 
الإبراهيمي  الب�ضري  العمومية  للمطالعة 
مرحلة  اىل  »املرور  اأن  الولية  بعا�ضمة 
املال  واقت�ضاد  الدولة  تنظيم  يتيح  انتقالية 
العام«، م�ضيفا اأن »الأموال التي يتم �رشفها 

على العملية النتخابية غري املجدية يتوجب 
القاعدية  املن�ضاآت  اجناز  يف  ا�ضتغاللها 
وامل�ضانع  وحت�ضني خدمات ال�ضحة والتعليم 

وغريها«.
الن�ضاط  اأن  ال�ضيا�ضي  امل�ضوؤول  ذات  ذكر  و 
اجلزائرية  الوطنية  اجلبهة  به  تقوم  الذي 

ياأتي يف �ضياق العمل التح�ضي�ضي »لكي ي�ضل 
خالل  من  �ضيادته  ممار�ضة  اإىل  املواطن 
امل�ضوؤولية«،  م�ضتويات  جميع  على  منتخبيه 
م�ضريا يف ذات ال�ضياق اأن »الأفانا تنا�ضل من 

اأجل العدل والعدالة«. 
م.�س

املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير  ثّمن 
بها  بادر  التي  الإداري  الإ�ضالح  �ضيا�ضة 
مع  الإدارة  تكييف  يف  بوتفليقة  الرئي�س 
اأنه رغم  للمواطنني، معرتفا  العامة  امل�ضالح 
موؤ�ض�ضات  هرم  يف  بُذلت  التي  املجهودات 
قلب  يف  اجلزائري  املواطن  جعلت  البالد 
الدولة  به  قامت  الذي  الإداري  الإ�ضالح 
يف  امل�ضطرة  اأهدافها  اإىل  ت�ضل  مل  اأنها  اإل 
حتقيق الثورة الرقمية داخل الإدارة العمومية 
املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير  دعا 
األقاها  التي  الكلمة  خالل  بدوي  نورالدين 
 2019/2018 الدرا�ضية  ال�ضنة  افتتاح  خالل 
باملدر�ضة العليا لالإدارة عمال واأعوان الإدارة 
العراقيل  من  التحرر  �رشورة  اإىل  العمومية 

م�ضريا  العمل،  ت�ضيري  واأ�ضاليب  البريوقراطية 
اأن ان التحدي الذي تعرفه الإدارة هو تغيري 
الذهنيات وهذا حتى يحظى املواطن بح�ضن 
اإ�ضتغالل  وجودكم يف امل�ضوؤوليات، مذكرا اأن 
لأن  الإمكانيات   ت�ضخري  يف  تبخل  مل  الدولة 

العربة بالنتائج.
يف  الإ�رشاع  ب�رشورة  ال�ضياق،  يف  مطالبا 
حت�ضني مناخ العمل يف البالد من اأجل الو�ضول 
للجزائر  يكفل  الذي  احلقيقي  ال�ضتثمار  اإىل 

دخل م�ضتقر وثابت  خارج الريع البرتول.
املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير  وك�ضف 
تن�ضيب  بعد  اأنه  العمرانية    والتهيئة 
واله�ضاب  اجلنوب  يف  املنتدبة  الوليات 
مهام  بتعزيز  اجلمهورية  رئي�س  اأمر  العليا، 

التعزيز  هذا  اأن  مو�ضحا  املنتدبني،  الولة 
التنظيمي،  الإطار  مراجعة  خالل  من  �ضيتم 
وفق  الن�ضاطات  بكافة  املهام  مراجعة  وكذا 

خمطط عمل حكومي من�ضق.
باأكله،  اأتى  الإدارة  ع�رشنة   « اأن  بدوي  وقال 
الذي  الطموح  م�ضتوى  اإىل  ن�ضل  لن  لكننا 
نحاول جت�ضيده، فالأهم يف �ضيا�ضية الإ�ضالح 
العامل  وتقلي�س  املوؤ�ض�ضات  رقمنة  هو   ،
للتقليل  ال�ضامن  لكونه  الهياكل،  يف  الب�رشي 

من العوامل البريوقراطية«.
الوطنية  املدر�ضة  افتتاح  اأن  بدوي  وك�ضف 
�ضيكون  تلم�ضان  بولية  املدينة  ملهند�ضي 
الأ�ضبوع املقبل، موؤكدا اأن املدر�ضة الوطنية 
اجلزائري  ال�ضعب  اأبناء  جلميع  هي  لالإدارة 

ولي�ضت حكرا على الطبقة الربجوازية، معتربا 
اإياها الركيزة والدعامة للدولة اجلزائرية مع 
ال�ضاملة  التنمية  �ضيما  ل  التوجهات  خمتلف 
والإطارات  لالإدارة  م�ضتنرية  حا�ضنة  ومتثل 

يف خدمة الوطن.
املوحد  القانون  اأن  الوزير  ك�ضف  كما 
للجماعات املحلية يتواجد الن على م�ضتوى 
الأمانة العامة للحكومة و الذي يت�ضمن الكثري 
من اليجابيات التي �ضيت�ضاهم يف حل الكثري 
خا�ضة  املحلي  امل�ضتوى  على  امل�ضاكل  من 
اأنه يكر�س مبداأ الالمركزية  التي هي خيار ل 
مرجعية خا�ضة بعد تن�ضيب الوليات منتدبة 

كان هدفها تقريب الإدارة من املواطن .
اإميان لوا�س 
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اإ�شتبعد االأمني العام حلزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عبا�س حل الربملان وتغيري موعد اال�شتحقاقات الرئا�شية 
املقبلة، موؤكدا اأن حل الربملان اأمر غري وارد واال�شتحقاقات الرئا�شية �شتكون يف وقتها املحدد د�شتوريا، م�شددا اأن »كل 

التاأويالت من هنا وهناك حول ق�شية بوحجة ال تقلقنا واأحزاب االأغلبية تعمل كرجل واحد ».

االأمني العام حلركة النه�شة، حممد دويبي

القاعدة الن�سالية �ستختار 
مر�سحها يف الرئا�سيات

حممد  النه�ضة،  حلركة  العام  الأمني  اأكد 
دويبي، اأم�س ال�ضبت، ب�ضكيكدة اأن اإمكانية 
لرئا�ضيات  للحزب  مر�ضح  عن  الإعالن 
بقرار  »مرهونا  يبقى  عدمها  من    2019

املنا�ضلني«.
و اعترب ذويبي خالل تراأ�ضه موؤمتر ولئي 
»جنمة«  �ضينما  بقاعة  النه�ضة  حلركة 
بو�ضط املدينة اأن تر�ضح حركته من عدمه 

حاليا«،  لأوانه  »�ضابق   2019 لرئا�ضيات 
م�ضيفا باأن الف�ضل يف ذلك يعود ملنا�ضلي 
ال�ضاد�س  الوطني  املوؤمتر  عقب  احلزب 
16و17و18نوفمرب  اأيام  عقده  املزمع 
املقبل باجلزائر العا�ضمة و اعترب الأمني 
النتخابات  اأن  النه�ضة  حلركة  العام 
بالن�ضبة  هاما  »موعدا  القادمة  الرئا�ضية 
الوطني  املوؤمتر  اأن  اإىل  م�ضريا  للحزب«، 

ال�ضيا�ضية �ضيكون مبثابة  لت�ضكيلته  القادم 
حمطة اأمام املنا�ضلني لإبداء اآرائهم بكل 

حرية و م�ضداقية و بوعي يف املو�ضوع.
ح�ضور  اأمام  دويبي  اأكد  اأخرى،  جهة  من 
دولة  مبداأ  تكري�س  �رشورة  على  حمت�ضم 
بهذا  التالعب  لأن  به  الت�ضبث  و  القانون 
املبداأ �ضيفتح –كما قال- الباب لالعتداء 
بـ  و�ضفه  ما  بخ�ضو�س  و   ، احلقوق  على 

املجل�س  حاليا  بها  مير  التي  »الأزمة« 
العام  الأمني  اعترب  الوطني،  ال�ضعبي 
مقبول،  »غري  الأمر  هذا  النه�ضة  حلركة 
املحققة  املكا�ضب  لكل  و  للجزائر  ي�ضئ 
حل  اأن  مذكرا   ، الأخرية«  ال�ضنوات  يف 
رئي�س  بيد  يبقى  عدمه  من  الربملان 
اجلمهورية فقط و اأن »القانون و الد�ضتور 

وا�ضحني يف مثل هذه احلالة«.

.    لن منيل مع اأي قطب يف ملف العهدة اخلام�شة
.    املجل�س التاأ�شي�شي �شيكون احلل الوحيد للجزائر



»للو�سط«  �رصح  ال�سياق  ذات  ويف 
لدى  االت�سال  مدير  قانة  عادل 
لل�سياحة  اجلزائري  الوطني  الديوان 
    onatت�سارك �سنة  كل  يف  اأنه  قائال 
يف ال�سالون الدويل لل�سياحة واالأ�سفار 
العام  هذا  طبعة  كانت   فلقد  وعليه 
يف  جاءت  لكونها  خ�سو�سية  لها   19
ال�سحراوية  ال�سياحة  مو�سم  بداية 
الوطني  الديوان  فموؤ�س�سة  وعليه 
اجلزائري لل�سياحة  واالأ�سفار �ساركت 
يف هذا ال�سالون بربامج جديدة  التي 
كانت متوافقة مع كل فئات املجتمع 
وال�سباب  العائالت  يف  واملتمثلة 
وعليه  ال�سغار  واالأطفال  والطلبة 
اعتمدنا على و�سع برامج خا�سة لكل 
فئة تتوافق مع مدخولها املادي وعليه 
موؤ�س�ستنا  اأن  هو  االيجابي  فال�سيء 
كامل  على  موزعة  وكالة   35 متتلك 
 onat لـ  التابعة  الوطني  الرتاب  ربوع 
ولدينا حظرية للنقل الربي فيها  100 
بنقل  بالتكفل  ت�ساعدها  والتي  حافلة 
اللجوء  بدون   وزبائنها  امل�ساركني 
قامت  ولقد  النقل  حافالت  كراء  اإىل 
اجلزائري  الوطني  الديوان  موؤ�س�سة 
اتفاقيات  باإبرام  واالأ�سفار  لل�سياحة 
بينها  من  املتعاملني  من  العديد  مع 
اجلوية  اخلطوط  مع  االتفاقية 
الطا�سيلي  طريان  ومع  اجلزائرية 
اإىل  ت�سل  بتخفي�سات  تق�سي  والتي 
املوؤ�س�سة  لزبائن  للتذكرة  باملائة   50
اجلزائرية   ال�سحراء  اإىل  املتوجهني 
وعليه فمن اأجل ال�سياحة ال�سحراوية 
تخفي�سات  هناك  �ستكون  حيث 

للتذاكر بالن�سبة 50 باملائة.

هدفنا �إعطاء دفعة 
قوية لل�سياحة يف 

�جلز�ئر

فيما ك�سف عادل قانة  »للو�سط »اأنه 
حتت  موؤخرا  اتفاقية  اإبرام  مت  قد 
وال�سناعة  ال�سياحة  وزير  اإ�رصاف 
م�سعود  بن  القادر  عبد   ، التقليدية 
واملتمثلة  متعاملني   4 بني  وكانت 
وجممع   onat موؤ�س�ستنا   يف 
معدنية   وحمامات  و�سياحة  فندقة 
Groupe-HTT وطا�سيلي للطريان 
والفيدرالية الوطنية للوكاالت اخلا�سة 
بتخفي�سات  االتفاقية  هذه  وتق�سي 
 10 من  ال�سحرواية  بال�سياحة  خا�سة 
املنتجات  كل  يف  املائة   يف   40 اإىل 
طيلة   ال�سحراوية  بال�سياحة  اخلا�سة 
يعني  ال�سحراوية  ال�سياحة  مو�سم 
اأفريل  �سهر  نهاية  حتى  االآن  من 
2018 وعليه نطمح من هذه املبادرة 
وعدد  الزبائن   عدد  اإقبال  يزيد  اأن 
يف  �سيزيد  الذي  اجلزائريني  ال�سياح 
دفعة  �سيعطي  مما  املقبلة  االأيام 
وبالتايل  اجلزائر   يف  لل�سياحة  قوية 
على  اإيجابي  تاأثري  لها  فال�سياحة  
قمنا  ولهذا  الوطني  االقت�ساد 
بتخ�سي�ص برامج لل�سياحة ال�سحراوية 
ومترنا�ست  جانت  ملدينة   لزيارة 
ال�ساورة  ومنطقة  ناجر  وطا�سيلي 
و  عبا�ص  وبني  وتيميمون  والواحات 
املناطق   من  وغريها  وتاغيت  وب�سار 

وبوابة  ميزاب  وادي  و  غرداية  من 
كما   ، ال�سوف  وواد  ب�سكرة  ال�سحراء 
ال�سياحة  تخ�ص  برامج  خ�س�سنا  اأننا 
احلموية  من بينها حمام قرقور بوالية 
االأخرية   هذه  اأن  جند  التي  �سطيف 
ف�سل  يف  خ�سو�سا  زبائنها  لديها 
ال�ستاء التي كانت �سابقا تقت�رص على 
ولكن  واملتقاعدين،  ال�سن  كبار  فئة  
موؤخرا هناك اإقبال من طرف الفئات 
اأن  م�سيفا   ، ال�سن  و�سغار  ال�سبانية 
ال�سنة  طيلة  م�ستمرة  �سياحة  هناك 
التاريخية  ال�سياحة  يف  واملتمثلة 
و�سياحة االآثار وزيارة املدن الرومانية 
وتيمقاد  اميدغا�سن  ك�رصيح  وغريها 
من  وغريها  ب�سطيف  وجميلة  بباتنة 
املناطق ال�سياحة واالأثرية املوجودة 
يف اجلزائر مع الرتكيز على ال�سياحة 
طيلة  م�ستمرة   مازالت  التي  اجلبلية 
ال�سنة وخ�سو�سا يف ف�سل ال�ستاء التي 
ت�سهد اإقباال وا�سعا من طرف الزبائن 
التزلج  ريا�سة  ممار�سة  يحبون  الذين 
برامج  �سنح�رص  وعليه  الثلوج  على 
بالبليدة  ال�رصيعة  منطقة  لزيارة 
بعدما  جاء  وهذا  بالبويرة  وتيكجدة 
منقطع  اإقباال  املا�سي   العام  �سهد 
النظري خ�سو�سا يف نهاية االأ�سبوع   ، 
اإ�سافة   مت  اأنه  املتحدث  ذات  كا�سفا 
ثنية  الوطنية   للحظرية  العام  هذا 
منطقة  وهي  املداد  وغابات  احلد 
الزبائن  عند  معروفة  غري  عذراء 

الواقعة يف تي�سم�سيلت .

 �إن�ساء مناطق �سياحية 
يف �ل�سحر�ء �جلز�ئرية

البنى  يف  نق�ص  يخ�ص  وفيما   
الديوان  موؤ�س�سة  قامت  التحتية  
الوطني اجلزائري لل�سياحة واالأ�سفار  
وقامت  املجال  هذا  يف  باال�ستثمار 
مع  متوافقة  �سياحية   اإقامات  ببناء 
الطابع العمراين للمناطق ال�سحراوية 
اأقمنا  التي  جانت  منطقة  بينها  من 
فيها منطقة �سياحية  والتي هي ن�سطة 
بكل  فهي جمهزة  وعليها  �سنتني  منذ 
�سياحية  منطقة  وهناك  التجهيزات 
ب�سار  مبنطقة  املو�سم   هذا  د�سنت 
هذه  �سيافة  يف  �سيكونون  وزبائننا 
االإقامة  اإ�سافة الإبرام عدة اتفاقيات  
يف   وعموميني  خوا�ص   متعاملني  مع 
جمال الفندقة واالإقامات وغريها  عن 

طريق اإعطاء االأف�سلية دائما  لزبائن 
اجلزائري  الوطني  الديوان  موؤ�س�سة 
ال�سعر  ناحية  من  واالأ�سفار  لل�سياحة 
ترقية  يف  ت�ساهم  التي  واخلدمات  

ال�سياحة يف بالدنا.

تبادل �خلرب�ت وربط 
عالقات عمل بينية

واأكد منظمو هذه التظاهرة »للو�سط« 
اأن مهرجان ال�سالون الدويل لل�سياحة 
تظاهرة  واأهم  اأكرب  يعد  واالأ�سفار 
�سياحية تنظم �سنويا باجلزائر بالنظر 
امل�ساركني  ونوعية  وتنوع  عدد  اإىل 
فيه حيث ميثل يف واقع االأمر الف�ساء 
للمتعاملني  مينح  الذي  املالئم 
والفاعلني يف املجال ال�سياحي فر�ص 
لتبادل اخلربات وربط  عالقات عمل 
بينية وعليه فلقد متكن هذا ال�سالون 
جعلته  و�سمعة  مكانة  اكت�ساب  من 
يرتقي اإىل قمة التظاهرات ال�سياحية 
املنظمة على م�ستوى منطقة املغرب 

العربي.

تثمني �ملوؤهالت 
�ل�سياحية �جلز�ئرية

ولهذا فلقد عرفت هذه الطبعة 19 من 
واالأ�سفار  لل�سياحة  الدويل  ال�سالون 
 ، ال�سالون  به منظمو  ح�سب ما�رصح 
اأكرث  بينهم  300 م�سارك من  م�ساركة 
دولة   12 لـ  ينتمون  اأجنبي    120 من 
ممثلة يف كل من تون�ص وتركيا وال�سني 
والنيجر واإثيوبيا واملك�سيك والربتغال 
واالأردن  و�سلوفاكيا  واملجر  واإ�سبانيا 
يوم  خ�س�ص  احلدث   هذا  اأن  كما   ،
والذي  ال�سحراوي  ال�سياحي  للمو�سم 
عمل  وور�سة  بنقا�سات  متبوعا  كان 
واالأجانب   الوطنيني  املتعاملني  بني 
مع تثمني املوؤهالت ال�سياحية الهائلة 
اجلزائر  بها  تزخر  التي  واملختلفة 
باالإ�سافة اإىل عدة  ن�ساطات ترفيهية 

.

 م�ساركة �لوكالة 
�لوطنية للتعمري يف 

�لطبعة 19
 

للتعمري    الوطنية  الوكالة  وكانت 

anurb م�ساركة يف ال�سالون الدويل 
لل�سياحة يف طبعته 19  بوا�سطة مركز 
الدرا�سات واالإجنازات العمرانية )فرع 
وهران(  و ت�سم  هذه الوكالة 9 فروع 
الوطني  امل�ستوى  على  للدرا�سات 
العا�سمة  اجلزائر  يف  واملتمثلني 
وباتنة  و�سطيف  وق�سنطينة  وعنابة 

والبليدة وتيارت وتلم�سان ووهران .
 

ترميم  �لفندق �لكبري 
بوهر�ن الحت�سان �ألعاب 
�لبحر �الأبي�ض �ملتو�سط 

2021
 

الوطنية  الوكالة  منظمو  ك�سف  كما   
للتعمري اأن مركز الدرا�سات واالإجنازات 
حاليا  يقوم  وهران(   )فرع  العمرانية 
بدرا�سة عملية الرتميم للفندق الكبري 
بوهران الذي  اأ�سبح حالية يف و�سعية 
الدرا�سة  تطلب  ما  وهذا  مزرية  
تكنولوجيا  با�ستعمال  الرتميم  بغر�ص 
جديدة   واملتمثلة يف �سكانري بنظام 
هذا  ي�سعى  وبالتايل  اأبعاد  ثالث 
ال�سيوف  ال�ستقبال  القيم  امل�رصوع 
 19 الدورة  تنظيم  مبنا�سبة  االأجانب 
املتو�سط  االأبي�ص  البحر  الألعاب 

وهران 2021.

وكاالت �سياحية  
م�ساركة الإنعا�ض 

�ل�سياحة يف �جلز�ئر

ولقد عرف هذا ال�سالون  م�ساركة 
كل من الفدرالية الوطنية مل�ستغلي 
الوطنية  والفدرالية  الفندقة 
جلمعيات وكاالت ال�سياحة وال�سفر 
للفندقة   الوطني  واملعهد   fnat
بو�سعادة واملعهد الوطني للفندقة 
الوطنية  واملدر�سة  وزو  تيزي 
الوطني  واملعهد  لل�سياحة  العليا 
املتخ�س�ص يف الفندقة وال�سياحة 
الكرمة والية بومردا�ص  واملركز 
�سفة  القردة  عن�رص  ال�سياحي 
ال�سناعة  غرفة  و  البليدة  بوالية 
التقليدية واحلرف لوالية  املدية  
.وقيادة الدرك الوطني واجلمارك 
االقت�ساد  خدمة  يف  اجلزائرية 
واملواطن واملديرية العامة لالأمن 
احلدود  �رصطة  ومديرية  الوطني 
وحمامات  �سياحة  فندق  وجممع 
والتنمية  الفالحة  وبنك  معدنية 
الوطنية  واملوؤ�س�سة  الريفية 
اأناب  واالإ�سهار  والن�رص  لالت�سال 
ال�سياحة  لتنمية  الوطنية  والوكالة 
التابعة لوزارة ال�سياحة وال�سناعة 
التقليدية والديوان الوطني لت�سيري 
الثقافية  املمتلكات  وا�ستغالل 
الثقافة  لوزارة  التابع  املحمية 
وغرفة التجارة وال�سناعة ملزغنة 
الوكاالت  من  وغريها  اجلزائر 
و�رصكة  واالأ�سفار  ال�سياحية 
واخلطوط  الرتكية  الطريان 
اجلوية اجلزائرية ووكالة ال�سياحة 
وال�سفر ووكالة ال�سياحة واالأ�سفار 

باجلنوب مترنا�ست .

مدير �الت�سال لدى  onat ، عادل قانة  " للو�سط "

حكيم مالك

تخفي�ضات من 10 اإىل 40 يف املائة 
لتدعيم ال�ضياحة ال�ضحراوية

.          35 وكالة وحظرية للنقل الربي فيها  100 حافلة

ثالثة قر�ء�ت الأزمة منع �لنقاب 

اأماكن العمل لديها م�ضاكل اأهم 
و التوقيت يثري اال�ضتغراب

العمومية  الوظيفة  مديرية  تعليمة  خلّفت 
ردود  العمل  اأماكن  يف  النقاب  مبنع  اخلا�سة 
فعلها و�سط املتفاعلني، حيث اأدرجوه �سمن 3 
للهوية  �رصبا  القرار  يف  راأى  من  بني  قراءات: 
وبني  العام  للراأي  اإلهاء  اعتربه  ومن  الوطنية، 
اختالف  العمل،  �سري  لتنظيم  اأنه جاء  قال  من 
من  جديدا  ف�سال  للواجهة  يعيد  القراءات  يف 
العام،  الراأي  الإلهاء  تكون  ما  اأقرب  موا�سيع 
ت�سب  �سابقة  ف�سول  بعد  تاأتي  اأنها  خا�سة 
اأنها  احلكومة  تاأكيد  و�سط  ال�سياق  نف�ص  يف 
تاأتي  اأنها  الثاين  الطرف  تنظيمية يف حني يرد 
ل�رصب الهوية الوطنية، وهو االتهام الذي جعل 
ليتم  طويلة  ملدة  �ساحته  الرتبية  قطاع  من 
املوؤ�س�سات حاليا من طرف  اإىل خمتلف  نقها 

الوظيفة العمومية.

كمال نو�ري
 �لنقاب يحجب �لعالقة بني �لتالميذ 

و�الأ�ستاذة

اأن  اعترب  نواري  كمال  الرتبوي  لل�ساأن  املتابع 
املنع  مع  »اأنا  قائال  بحت،  تنظيمي  القرار 
يخفي  الأنه  الرتبوية  املوؤ�س�سات  يف  خا�سة 
ي�ستطيع احلاجب معرفة  اإذ ال  ال�سخ�ص  هوية 
املوؤ�س�سة  من  منقبة  كانت  اإذا  ال�سخ�ص  هوية 
بع�ص  اأن  مو�سحا  املوؤ�س�سة،  عن  اأجنبي  اأو 
حتى  النقاب  تنزع  ال  مدار�سنا  يف  املنقبات 
مما  التالميذ  مع  الدرا�سية  احلجرات  داخل 
ي�سعب عليهم التعرف على ما ي�سدر منها من 

كلمات غري مفهومة ب�سبب احلاجز.
الوزاري رقم 65 املوؤرخ  القرار  اأن  اأ�ساف  كما 
تنظيم  كيفيات  يحدد  الذي   2018/07/12 يف 
 :  75 املادة  يف  �سريها  و  الرتبوية  اجلماعة 
الرتبية  موؤ�س�سة  داخل  املوظف  على  »يجب 
والتعليم التحلي ب�سلوك مثايل وااللتزام مبظهر 
االإطار  ينا�سب  الذي  الهندام  حيث  من  الئق 
بالتعرف عليه«، معلقا  للمربي و �سمح  املهني 

»اإذا الهندام التعرف عليه يق�سد به النقاب«.

بوجمعة �سيهوب
 �لتعليمة ��ستفز�ز ال د�عي له وم�سا�ض 

بالد�ستور

الوطنية  للتن�سيقية  العام  االأمني  جهته  من 
�سيهوب  بوجمعة  االإ�سالمية  الرتبية  الأ�ساتذة 
العام،  الراأي  الإلهاء  جاءت  التعليمة  اأن  اعترب 
العمل حمدود  اأن عدد املنقبات مبقر  خا�سة 
بالك  فما  ال�رصيعة  اأ�ساتذة  بني  حتى  جدا 
قرار  لهم  بالن�سبة  اأنه  م�سيفا  املواد،  بباقي 
احلريات  يكفل  الد�ستور  كون  للد�ستور  منايف 
وبالتايل  واحلركة،  والتنقل  اللبا�ص  ال�سخ�سية: 
فهو خرق له يف حق هاته املنقبات، خا�سة اأن 
وبالتايل  العامالت  لي�ص منت�رصا و�سط  النقاب 
الوقت  يف  تعليمة  الإ�سدار  مربر  هناك  فلي�ص 
احلايل، معتربا اأنه اإلهاء للراأي العام يف الظرف 

الراهن الذي يتميز باالحتقان.
مّثل  لو  اأنه  »الو�سط«،  ت�رصيح  يف  اأ�ساف  كما 
ظاهرة لتم مناق�سته، م�سنفا اإياه يف اإطار االإلهاء 
دوليا  ذلك  اأقرت  معينة  جلهات  التزلف  ورمبا 
ال�سري يف اجتاه  على قلتها وهو ما يرجح كفة 
اإر�سائها، كما اأنه يطعن ومي�ص يف تراث بع�ص 
املناطق يف اجلزائر، حيث يرتدون النقاب من 
يتم  كيف  مت�سائال  الدين،  ولي�ص  التقاليد  باب 
ر�سمية،  بتعليمة  اجلزائري  بالرتاث  امل�سا�ص 
اأنه  خا�سة  الفجاجة،  بهذه  م�ستفزة  بطريقة 

ميكن اأن تثري البلبلة رغم هام�سيتها.
ما  وهو  »النقاب«،  باال�سم  ذكره  انتقد  كما 
متداركا  م�ساعف،  ا�ستفزاز  عامل  اأنه  قال 
الر�سمي  املذهب  اأي  املالكي،  املذهب  اأن 
تظهر  اأن  للمراأة  فيمكن  يوجبه  ال  للجزائر 
يثري مزيدا  ما  والكفني دون حرج، وهو  الوجه 
وقت  و�رصورته يف  خلفياته  الت�ساوؤل حول  من 

ح�سا�ص كهذا.

وي�سر
�الإد�رة بحاجة لنقاط تنظيمية �أكرب 

من �لنقاب

النائب عن جتمع اأمل اجلزائر عبد الغني وي�رص 
التعليمة ميكن  اأن  قال  لـ«الو�سط«،  ت�رصيح  يف 
اأنه ال ميكن  اإلهاء للٍراأي العام، قائال  اعتبارها 
ح�رص الهوية يف النقاب، فكل �سخ�ص له احلرية 
يف ذلك، م�سريا اإىل اأن عدد املنقبات يف العمل 
وبناء  تعليمة،  الإ�سدار  الداعي  فما  نادرات 
فعال  كانت  اإن  مت�سائال  ملهي،  فالقرار  عليه 
االإدارة بحاجة له، يف وقت حتتاج فيه للتنظيم 

وحت�سينها وتقريبها من املواطن اأكرث.
القرارات  مواكبة  اأجل  من  رمبا  كانت  اإن  اأما 
الدولية بهذا اخل�سو�ص، فقال وي�رص اأنه لالإدارة 

اجلزائرية اأولوياتها يف ذلك اخل�سو�ص.

م�سعود عمر�وي
 �لتعليمة جاءت ل�سرب �لهوية 

والتنمية م�سعود  العدالة  النائب عن جبهة  اأكد 
عمراوي اأن االأمر وا�سح وبداأ مع اقرتاح وزارة 
الرتبية عندما اأرادت اإ�سدار قرار وزاري مبنع 
احلجاب على الفتيات بدعوى الغ�ص، لكن بعد 
املتعلق  القرار  تعديل  مت  ب�سدة  ذلك  رف�ص 
مديرية  بوابة  من  لتعود  الرتبية،  باجلماعة 
الوظيفة العمومية، موؤكدا اأنه جاء فعال ل�رصب 
املنقبات  فعال  هل  مت�سائال:  الوطنية،  الهوية 
و�سط  معروفات  هن  وهل  بكرثة؟  متواجدات 
زمالئهن اأم ميكن الأي غريب اأن يدخل ويعمل 
بدال عنهن؟ موؤكدا اأنهن معروفات وهذا وا�سح، 

وبالتايل ال جدوى للتعليمة.
كما تدارك عمراوي اأنه كان ميكن تقبل االأمر 
لو كانت تعليمة ا�ستثنائية متعلقة بامل�سابقات 
فقط لهان االأمر، كون مدراء مراكز امل�سابقات 
املعنية  ملطابقة  ويحتاجون  يعرفوهن  ال 
ب�سكل  تقبله  مت  ولكان  التعريف  بطاقة  مع 
التعليمة  تاأتي  اأن  اأما  منطقي،  الأنه  طبيعي 
و�رصب  االأمة  ملقومات  �رصب  فهو  عامة، 
اأنه كان يتعني على  للحرية ال�سخ�سية، م�سيفا 
املديرية اأن تهتم ب�سوؤون مظهر العامالت لتم 
�سواء  والعري،  الفا�سح  ال�سفور  عن  احلديث 
املوؤ�س�سات،  باقي  اأو  الرتبوية  باملوؤ�س�سات 
يف  املظهر،  لتوحيد  ذلك  عن  تعامت  فلما 
اأما  �ساملة،  تعليمة  تكون  اأن  يتعني  كان  حني 
على  املنقبات  العامالت  التعليمة  تخ�ص  اأن 
قلتهن فهو يتنافى واحلريات ال�سخ�سية وحتى 
واأ�ساف  فهو مرفو�ص.  وبناء عليه  والعلمانية، 
النقاب  ينزعن  املنقبات  اأن  »الو�سط«  حمدث 
يف  النقاب  يف  ي�رص  فما  املوؤ�س�سة،  ولوج  بعد 
امل�سي يف ال�سارع، معتربا اأن املظهر اخلارجي 
حمل ت�سييق منذ �سنوات وغري م�ستبعد اأن يتم 
اإىل املحجبات ب�سفة  القفز يف مرحلة الحقة 
عموما وال�سعي حتى الإلغاء ال�سورة من ال�سارع 

ككل ولي�ص فقط املوؤ�س�سات.
�سارة بومعزة

�ختتمت �أم�ض فعاليات �لطبعة 19 من مهرجان �ل�سالون �لدويل لل�سياحة و�الأ�سفار باجلناح �ملركزي لق�سر �ملعار�ض  �ل�سنوبر 
�لبحري باجلز�ئر �لعا�سمة  �لذي حمل �سعار » �جلز�ئر �أر�ض �ل�سلم و�ل�سيافة ».
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باتنة

 11 حالة اإ�ضابة موؤكدة بداء احل�ضبة 
موؤكدة  اإ�سابة  حالة   11 ت�سجيل  باتنة  بوالية  مت 
بداية  منذ  ذلك  و  البوحمرون  اأو  احل�سبة  بداء 
�سبتمرب  �سهر  نهاية  غاية  اإىل  اجلارية  ال�سنة 
ال�سبت  اأم�ص  به  اأفادت  ما  ح�سب   ، املن�رصم 
ال�سحة  املحلية  باملديرية  باالإعالم  املكلفة 
ذات  واأو�سحت   . عجرود  يا�سمني  وال�سكان، 
 ، بها  التكفل  مت  التي  احلاالت  اأن  امل�سوؤولة 
اجلزائر  با�ستور  مبعهد  املرجعي  املخرب  اأثبت 
نتائج  على  بناء  الداء  بهذا  اإ�سابتها  العا�سمة 
امل�سابني  من  اأخذت  لعينات  املخربية  التحاليل 
عرب  ال�سحية  امل�سالح  اأن  املتحدثة  واأ�سافت 
حالة   1182 الفرتة  نف�ص  خالل  �سجلت  الوالية 
حالة   111 منها  باحل�سبة  اإ�سابتها  يف  م�ستبه 
ت�سجيل  و مت  املن�رصم،  �سبتمرب  فيها يف  م�ستبه 
اأغلب احلاالت امل�ستبه بها الوالية --وفقا لنف�ص 

امل�سدر - لدى  االأطفال من ذوي الفئة العمرية 
ما بني حديثي الوالدة اإىل 4  �سنوات )555 حالة( 
االأولياء  عزوف  قالت-  -كما  منها  اأ�سباب  لعدة 
عن تلقيح اأبنائهم اأو فوات اأوان التلقيح وكذا عدم 
بلوغ الر�سيع الوقت القانوين للتلقيح �سد الداء يف 
الفرتة التي  ظهرت عليه خاللها اأعرا�ص م�سابهة 
باملديرية  باالإعالم  املكلفة  وذكرت  للح�سبة  
امل�ست�سفيات  واإ�سالح  وال�سكان  لل�سحة  املحلية 
بت�سجيل  »املقدمة«  يف  جاءت  باتنة  مدينة  اأن 
م�سلحتني  لتواجد  فيها  م�سكوك  حالة   1032
باملركز  واحدة  االأطفال  لطب  مركزيتني 
الطفل  مبركب  والثانية  اجلامعي  اال�ست�سفائي 
وبحاالت  ذلك  بعد  تليها   ، بوعتورة  مرمي  واالأم 
غرار  على  الوالية  عرب  الكربى  املدن  باقي  اأقل 

بريكة وعني التوتة واملعذر وغريها.



الدكتور وليد بوعديلة من 
جامعة �سكيكدة ل الو�سط

قانون املالية اجلديد 
�سيجر اجلرائد نحو 

اأزمة جديدة
.     م�ستقبل املمار�سة الإعالمية 

جزء من م�ستقبل البالد

جامعة  من  بوعديلة  وحيد  الدكتور  يقول 
يف  ال�صحفية  املمار�صة  اأن  �صكيكدة 
يف  التحديات  من  الكثري  اجلزائرتعاين 
حتديات  مع  بخا�صة  الأخرية،  ال�صنوات 
الفوائد  فبقدر  الت�صال،  تكنولوجيا 
املتعددة التي ح�صلها الإعالم املكتوب من 
لتغيري   ، املتالحقة  وثوراتها  املعلوماتية 
اأن  اإل  الورقي،  الن�رش  وجماليات  تقنيات 
ال�صلطة  لت�صكل حلفا مع  ال�صلبيات تالحقت 
احلاكمة ، �صد الإعالم بعامة واملكتوب منه 

بخا�صة....كيف ؟؟ 
ح�صب املتحدث فقد توالت اأزمات ال�صحافة 
ال�صحافة  املكتوبة يف اجلزائر، �صاأنها �صان 
العاملية ، وكذلك العربية وقد رفع الإعالمي 
اللبناين طالل �صلمان �رشخته يف مقاله »نهاية 
ال�صحافة يف لبنان« باجلريدة اللكرتونية التي 
راأي   « عطوان  الباري  عبد  الكاتب  يديرها 
اجلرائد  معاناة  حول  النقا�ش  وفتح  اليوم«، 
ال�صياد،  دار  من�صورات  الكربى عرب  اللبنانية 
وهي اإحدى املنارات ال�صيا�صية والثقافية ،و 
التاريخي   المتداد  وذات  املحرتمة  الفنية 
و  اجلزائري،  للواقع  فالتفت  الجتماعي،  و 
ت�صاءلت عن واقع وم�صتقبل الإعالم املكتوب 
تعاين  الكربى  اجلرائد  اإن  اجلزائر؟؟  يف 
ال�صغرى  وال�صحف   ، لتحافظ على وجودها 
تعاين اأكرث كي ل تنهار ومتوت،  اأما الإعالم 
املرئي امل�صتقل -اخلا�ش فهو يتحرك بحذر 
ال�صمعي  �صلطة  و  ال�صلطة  مراقبة  ظل  يف 
الب�رشي، لدرجة قد يجد امل�صاهد ح�ص�صا 
الوقت  يف  الأحالم  و  والطالق  ال�صحر  عن 
و  الأوبئة  و  الفي�صانات  اأمام  حمتارا  يقف 

غريها من امل�صائب الأخرى ؟؟؟
العالمية  املمار�صة  م�صتقبل  بخ�صو�ش  و 
من  الكثري  نبهت   « بوعديلة  الدكتور  يقول 
�صتنجر  التي  للمخاطر  الإعالمية  الأ�صوات 
 ،2019- اجلديد  املالية  قانون  لتطبيق 
اإىل ترقية  اأحاكمه اجلبائية ت�صري مادة  فمن 
على  للخ�صم  قابلة  لي�صت  التي  املنتجات 
ال�صعيد اجلبائي اإل يف حدود2.5 باملائة من 
يقول  ال�صنوي. مف�صال حديثه  الأعمال  رقم 
الأعمال  رقم  كان  بعدما  الو�صط  حمدث 
الذي تخ�ص�صه ال�رشكات القت�صادية لإعالن 
يتعر�ش  اإعالمي  اإ�صهار  �صكل  يف  منتجاتها 
الن�صبة  كانت  اإذا  �رشيبي،  اإعفاء  �صبه  اإىل 
اجلديد  التدبري  مع  لكن  باملائة،   2.5 حتت 
�صتفر�ش ال�رشيبة فوق 2.5 باملائة، وهو ما 
�صيدفع ال�رشكات لتقليل ميزانياتها املوجهة 
لالإ�صهار، وهنا �صتدخل املوؤ�ص�صات الإعالمية 
الكبري  واخلطر  مالية،  �صائقة  يف  املختلفة 

�صيخنق الإعالم املكتوب بب�صاطة.
و  للبحث  حتتاج  التي  الرهانات  اأمثلة  تكرث 
النقا�ش و�صماع اأ�صوات مغايرة عن  الأ�صوات  
التاريخ  اأن  رغم  ؟؟؟  وامل�صاندة،  املدافعة 
اأفكار  من  ال�صحافة  قدمته  ما  باأن  يقول 
موهوبني  لكتاب  املتعددة  لالآراء  ومبادرات 
قراأه  وما  طويلة،  خربة  واأ�صحاب  وطنيني 
القارئ من حوارات وندوات ...قد عادت له 

ال�صلطة 
و.ل

دعا رئي�ش جمعية »اآدم« مل�صاعدة امل�صابني 
طاهر  حممد  الدكتور  النادرة  بالأمرا�ش 
العا�صمة  باجلزائر  ال�صبت  اأم�ش  حمالوي 
بالأمرا�ش  للتكفل  وطني  �صجل  و�صع  اإىل  
املر�صى  اإح�صاء  على  للم�صاعدة  النادرة 
من جهة وحت�صني التكفل بهم لوقايتهم من 

الإعاقة من جهة اأخرى.
يف  خمت�ش  وهو  حمالوي  الدكتور  و�صدد 
الإ�صت�صفائية  باملوؤ�ص�صة  الأطفال  طب 
اجلامعية نفي�صة حمود )بارين �صابقا( خالل 
املر�صى  عائالت  لفائدة  حت�صي�ش  يوم 
للتكفل  وطني  �صجل  و�صع  �رشورة  على 
اأ�صحاب  النادرة مما »�صي�صاعد  بالأمرا�ش 
لعالج  الالزمة  امليزانية  ر�صد  القرار على 
اأ�صاف-  -كما  اثقلت  التي  الأمرا�ش  هذه 

من  وبالرغم  املر�صى«.  عائالت  كاهل 
للم�صت�صفيات  املركزية  ال�صيدلية  تكفل 
املوجهة  والأغذية   الأدوية  من  بجانب 
ذات  يرى  النادرة  بالأمرا�ش  للم�صابني 
املتحدث باأن هذا التكفل »ل ي�صتفيد  منه 
الأمرا�ش  هذه  لتعدد  نظرا  املر�صى  كل 
لآخر«،  �صخ�ش  من  تعقيداتها  واختالف 
داعيا  باملنا�صبة اإىل �رشورة تو�صيع قائمة 
هذه املواد جلميع لفائدة جميع امل�صابني.

من   46 املادة  يف  جاء  ما  وبخ�صو�ش 
بالتكفل  واملتعلق  اجلديد  ال�صحة  قانون 
بالأمرا�ش النادرة واملواد املوجهة لها عرب 
وزارة  تتعاون  اأن  اأمله  عن  اجلمعية  رئي�ش 
امل�صت�صفيات  واإ�صالح  وال�صكان  ال�صحة 
عند  امليدان  يف  الفاعلة  اجلمعيات  مع 
املتعلقة  التطبيقية  للن�صو�ش  اإعدادها 

بهذه الأمرا�ش.
تالحظ  التي  اجلزائرية  الأ�رش  دعا  كما 

منذ  ابنائها  على  ال�صطرابات  بع�ش 
اإىل  التقدم  حياتهم  من  الأوىل  الأ�صهر  
الإختاللت  هذه  عن  املبكر  الت�صخي�ش 
�صيما  الأمرا�ش  بع�ش  تطور   لتفادي 
النادرة واملعقدة منها اإىل اإعاقة. كما حث 
فتح خمابر  ال�صحة على  وزارة   باملنا�صبة 
املوؤ�ص�صات  م�صتوى  على  جمهزة  وطنية 
لإجراء  الكربى  اجلامعية  الإ�صت�صفائية 
التحاليل والفحو�صات احليوية واجلينية يف 
عائالت  تنقل  معاناة  من  للتخفيف  حينها 
باخلارج  التحليل  هذه  لإجراء  املر�صى 
وحماية الإرث اجليني الوطني الذي ت�صتغله 
هذه املخابر لأغرا�ش جتارية بحتة.  وثمن 
تقوم  التي  املجهودات  اأخرى  جهة  من 
الأدوية  بع�ش  توفري  جمال  يف  الدولة  بها 
من  بالرغم  املر�صى  على  جمانا  وتوزيعها 
يف  تقف  زالت  »ل  التي  النقائ�ش  بع�ش 
وجه العديد منهم وحترمهم من ال�صتفادة 

عربت  اأخرى  جهة  ومن  العالج«.  هذا  من 
لثالثة  واأم  بومردا�ش  ولية  من  خديجة 
�صنة  و37   30 بني  اأعمارهم  ترتاوح   اأبناء 
حل�صور  جاءت  نادرة  اأمرا�ش  من  يعانون 
م�صاعدة  جمعية  نظمته  الذي  اللقاء  هذا 
امل�صابني بهذه الأمرا�ش لعلها ت�صتفيد من 
قد  مبتكرة  اأدوية  على  تطلع  اأو  توجيهات 
ت�صاعد اأبنائها على حت�صني حياتهم. وروت 
املر�ش  مع  اأبنائها  ق�صة  الأم مبرارة  هذه 
ذهنية  باإعاقات   اإ�صابتهم   اإىل  اأدى  الذي 
وحركية ت�صببت لهم يف ا�صطرابات يف النوم 
وال�صلوك العنيف بالإ�صافة اإىل  اثقلت كاهل 
نف�ش  الأدوية،  تكلفة  لغالء  ماديا  الأ�رشة 
الق�صة روتها حورية من ولية العا�صمة واأم 
لطفل يف �صن ال�صابعة يعاين من اختاللت 
يف اخللية ونق�ش يف الأنزميات مما ت�صبب 
له يف ا�صطرابات يف جميع اأع�صائه احليوية 

بالإ�صافة اإىل تاأخر ذهني ويف النطق.

م.�س

جلائزة  ال�صنوية  امل�صتبقة  اإطار  يف 
رئي�ش اجلمهورية لل�صحفي املحرتف 
والتي تفتح اأمام ال�صحفيني من خمتلف 
جديرة  موا�صيع  لتقدمي  الو�صائل 
واقع  على  وترافق  وتراهن  بالهتمام 
املعا�ش اأين تقدم  3 �صحفيني �صباب 
من ولية اأدرار بامل�صاركة فيها اأملني 
ق�صايا  على  ال�صوء  وت�صليط  الإ�صهام 
روبورتاجات  خالل  من  اجتماعية 
اأجنزت حيث �صارك ال�صحفي عقيدي 
اجلهوية  اأدرار  اإذاعة  يف  يعمل  فاحت 
مبو�صوع جدير بالهتمام وهو ح�صا�ش 
اإيل  بتطرقه  ال�صاعة  مو�صوع  واأ�صبح 
ظاهرة املهاجرين الأفارقة والتعاي�ش 
حيث  اجلزائريني   مع  ال�صلمي 

املو�صوع  بتحليل  ال�صحفي  تطرق 
وكيفية  الإن�صاين  اجلانب  حيث  من 
العملية  اندماج املهاجرين يف احلياة 
واحرتام العادات والتقاليد وانخرطوا 
املحبة  لقوا   كما  كبري  ب�صكل  فيها 
والحرتام من اإخوانهم اجلزائريني ان 
وهو  ح�صا�ش  مو�صوع  املو�صوع  هذا 
يناق�ش  ان�صب  ال�صاعة   درا�صة  حمل 
اأما  عرب عدة منابر عديدة وخمتلفة  
رئي�ش  حممد  لق�صا�صي  ال�صحفي 
بولية  اجلزائرية  الأنباء  وكالة  مكتب 
مبو�صوع  مرة  ولأول  �صارك  اأدرار  
يتعلق بدور الزوايا بتوات يف اأدرار يف 
تعر�ش  اأين  وامل�صاحلة  ال�صلم  اإر�صاء 
اإيل دور الزوايا الدينية يف منطقة توات  

يف نبذ دوما العنف والنداء ايل ال�صلم 
النا�ش  مابني  والت�صامح  والتعاي�ش 
خالل  من  وهذا  البني  ذات  واإ�صالح 
تربية  يف  التوجيهية  الدينية  منابرها 
ودورها  مدار�صها  خالل  من  ال�صباب 
املنقطع  الجتماعي  التكافل  يف 
اأما ال�صحفي عومري حممد  النظري 
اإذاعة  يف  الرئي�صي  واملن�صط  ملني 
اأدرار �صارك مبو�صوع جد هام كونه 
ماهو  بقدر  اإن�صاين  مو�صوع  يعترب 
للطرح حيث تقدم مبو�صوع  مو�صوع 
يتحقق  العودة  حلم  عنوان  حتت 
امل�صاجني  بفئة  خا�ش  ب�صالم  
املجتمع  يف  اإدماجهم  اإعادة  وكيفية 
بعيدا  و�صحيحة  �صليمة  بطرق 

التكوين  على  اعتمادا  الإجرام  عن 
اجتماعية  موؤ�ص�صات  يف  وا�صتقبالهم 
�صاهم  اأين  وغريها  جمعيات  من 
بالهتمام  بروبرتاج جدير  ال�صحفي 
وهو كيفية تطليق امل�صاجني املعاناة 
ونظرية  اأخري  مرة  والنخراط 
توافر عدة  بعد  جديدة يف املجتمع 
الثالث  ال�صحفيني  ويبقي  اآليات 
بقدر  بالفوز  ياأملون  اأدرار  ولية  من 
فائدة  لها  موا�صيع  واإثراء  الإ�صهام 
اجلمهورية  رئي�ش  وجائزة  للمجتمع 
التي يطلق نتائجها يف اليوم الوطني 
اأكتوبر من  لل�صحافة امل�صادف ل22 

كل �صنة
اأدرار: بو�سريفي بلقا�سم اأدرار 

لزال  اأدرار  بولية  ال�صحة  قطاع 
وم�صاكل  الت�صيري  �صوء  بني  يتخبط 
وهاهم  بعد  تنتهي  مل  التي  الأطباء 
�صينا  ابن  مب�صت�صفى  الطبيني  ال�صبه 
يهددون بت�صعيد حركتهم الحتجاجية 
بعدما مل يجدوا اأذان �صاغية من طر 
بالولية  ال�صحة  على  امل�صوؤولني  ف 

لال�صتجابة ملطالبهم
حيث دخل �صلك �صبه الطبي يف وقفات 

احتجاجية متتالية اأمام م�صت�صفي ابن 
الظروف  حول  ادرار  مبدينة  �صينا 
املوؤ�ص�صة  اإليها  و�صلت  التي  املزية 
مطالبهم  من  جملة  اإىل  بالإ�صافة 
عملهم  تعيق  اأ�صبحت  التي  املهنية 
مطالب  عدة  املحتجون  قدم  كما 
وتوفري  والأمن  النظافة  مقدمتها  يف 
اأمام  وغريها  اأدوية  من  العمل  و�صائل 
مطالب املر�صي حيث ت�صهد م�صلحة 

ال�صتعجالت عدة نقائ�ش من اأو�صاخ 
طبيب  اأيعقل  الطبي  التاأطري  ونق�ش 
املر�صي  ع�رشات  ي�صتقبل  واحد 
فكم  فقط  �صبة طبيني  موظفني  رفقة 
احد  ول  الأمل  من  ينادي  مري�ش  من 
م�صت�صفي  اأ�صبح  وهنا  له  ي�صتجيب 
على  يعي�ش  اأدرار  مبدينة  �صينا  ابن 
الأو�صاع  تاأزمت  بعدما  �صاخن  �صفيح 
وقفات  تنظيم  على  اأجربهم  مما 

الإدارة  تدخل  مطالبني  احتجاجية 
بغلق  يهددون  كما  الظروف  وحت�صني 
على  تعذر  بعدما  نهائيا  املوؤ�ص�صة 
ي�صخ�ش  �رشيح  حوار  فتح  الإدارة 
واقع ال�صحة  لإ�صارة اأن جلنة ال�صحة 
باملجل�ش ال�صعبي الولئي دقت موؤخرا 
وقفت  بعدما  امل�صجلة  النقائ�ش  اإيل 

على عدة نقائ�ش ميدانيا
بو�سريفي بلقا�سم / ادرار

جائزة رئي�س اجلمهورية لل�سحفي املحرتف

.      املهاجرون الأفارقة ودور الزوايا يف ال�سلم واإعادة اإدماج امل�ساجني عناوين امل�ساركة

م�ست�سفى ابن �سينا باأدرار

م�ساركة ثالثة �سحفيني من اأدرار 

احتجاجات على �سوء النقائ�ص امل�سجلة

الدكتور حممد طاهر حمالوي من م�ست�سفى بارين

لبد من تدابري عاجلة للتكفل بالأمرا�ص النادرة
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ليومية  مطلعة  م�صادر  ك�صفت 
املركزية  ال�صلطات  اأن  »الو�صط« 
ممثلة يف الوكالة الوطنية للت�صغيل 
وال�صمان  والت�صغيل  العمل  ووزارة 
الأيام  خالل  تنوي   ، الجتماعي 
القليلة القادمة اجراء حركة تغيري 
الأوىل   بالدرجة  �صتم�س  جزئية 
بالوكالة  احل�صا�صة  املنا�صب 
الوكالت  وبع�س  للت�صغيل  الولئية 
، وذلك يف اطار م�صاعي  املحلية 
للبحث  احلثيثة  املعنية  اجلهات 
على  قادرة  حقيقية  بدائل  عن 
احتواء الو�صع املتاأزم وتطويق بوؤر 
احلراك الجتماعي بولية ورقلة ، 
مع ال�صعي خلف البحث عن حلول 
عن  املتوارثة  لرتاكمات  جذرية 
ما  خا�صة  ال�صابقني  امل�صوؤولني 
�صواء  امل�صجلة  بال�صبهات  تعلق 
على  العمل  عرو�س  ت�رصيف  يف 
حتديد  اأو  املحلية   الوكالت 
باجتياز  املعنيني  البطالني  قوائم 
هذه  اأن  حيث   ، الفحو�صات 
يف  كبري  ب�صكل  �صاهمت  الو�صعية 
ودفعتهم  البطالني  غليان  تاأجيج 
لهجة  من  الت�صعيد  خليار  للجوء 

فقد  ثانية  جهة  من   . خطابهم 
مبلف  املهتمني  من  عدد  �صدد 
املركزية  بالعا�صمة  العاملة  اليد 
معر�س  يف  ال�رصقي   للجنوب 
تعيني  �رصورة  على  معنا  حديثهم 
على  املحلية  الطارات  احد 
للت�صغيل  الولئية  الوكالة  راأ�س 
امل�صوؤول  اأن  علمنا  اإذا  خا�صة   ،

يف  ذريعا  ف�صال  حقق  احلايل 
النفق  من  ال�صغل  ملف  اإخراج 
ورقلة   ولية  اأن  ومعلوم   . املظلم 
ح�صب اإح�صائيات الدوائر الأمنية 
الرتتيب  ت�صدرت  قد  املخت�صة 
الوطني من حيث الرتفاع املقلق 
الحتجاجية  احلركات  ملعدلت 
والوكالة  املحلية  الوكالت  اأمام 

مقر  اأمام  وحتى  للت�صغيل  الولئية 
اأثار  الذي  الأمر  وهو   ، الولية 
امتعا�س �صناع القرار بالولية مبا 
الهيئة  على  الأول  امل�صوؤول  فيهم 
كل  بجر  تعهد  الذي  التنفيذية 
م�صوؤول  يثبت تورطه يف التالعب 
مبلف الت�صغيل اأو تاأجيج الحتقان 

املحلي مل�صالح العدالة .

تعترب بلدية تيميمون باأدرار من بني 
ب�صبب   ، بالولية  النائية  البلديات 
تدهور الواقع التنموي ب�صكل رهيب 
بات ينذر بانفجار غليان ال�صاكنة ، 
ت�صيري  يف  الكبري  العجز  ب�صبب 
الذي   ، البلدي  ال�صعبي  املجل�س 
ميزانية  من  مايل  بدعم  يحظى 
مناطق  من  تنمية  و�صندوق  الدولة 

اجلنوب الكبري واله�صاب العليا  .
مهتمة  حملية  جمعيات  نا�صدت 
باملقاطعة  التنموي  بال�صاأن 
الولية  وايل   ، تيميمون   الإدارية 
حمو بكو�س ، ب�رصورة برجمة لهم 
للوقوف   ، تفقدية  ميدانية  زيارة 
على حجم املعاناة التي يكابدونها 
، ب�صبب التاأخر الغري مربر ح�صبهم 
امل�صاريع  مبختلف  دعمهم  يف 
احلياة  �صفو  عكر  مما   ، الإمنائية 
اليومية لـ 9000ن�صمة ، وذلك جراء 
الهيئات الو�صية يف دعمهم  متل�س 
اأرغم  مما   ، املدينة  غاز  ب�صبكة 
موا�صلة  على  العائالت  غالبية 
قارورات  مع  امل�صتمرة  معاناتهم 
غاز البوتان ، التي جتاوز �صعرها يف 
ال�صوق ال�صوداء 300 دينار جزائري 
، ب�صبب الطلب املتزايد على هذه 
املرحلة  خالل  الطاقوية  املادة 
بربدها  عنها  املعروف  ال�صتوية 

بالن�صبة  ال�صيء  نف�س   ، القار�س 
التي   ، العمومية  الإنارة  ل�صبكة 
�صاهم غيابها يف ت�صجيل تراكمات 
 ، �صلبية  انعكا�صات  لها  كان  كبرية 
ترويج  مظاهر  تف�صي  غرار  على 
الآفات الجتماعية وال�رصقة ، دون 
ال�صامة  احل�رصات  عن  احلديث 
اأدخلت  التي   ، كالعقارب والأفاعي 
الرعب والذعر واخلوف الكبري لدى 

قاطني التجمعات ال�صكنية .
�صدد م�صوؤويل  ثانية فقد  من جهة 
اللهجة   ، املحلية  اجلمعيات  ذات 
وعلى   ، املحلية  ال�صلطات  مع 
ال�صعبي  املجل�س  م�صالح  راأ�صها 
البلدي لبلدية  تيميمون ، من اأجل 
القوائم  على  الإفراج  يف  الإ�رصاع 
احل�صة  من  للم�صتفيدين  ال�صمية 
الإجمالية لقطع الأرا�صي ال�صاحلة 
بـ  للبناء احل�رصي واملقدر زهائها 
ل  التي   احل�صة  ،وهي  800 قطعة 
تزال حبي�صة الأدراج لأ�صباب واهية 
بنربة  املتحدثني  ذات  واأ�صاف   ،
املخزي  التنموي  الواقع  اأن  حادة 
تنذر  موقوتة  قنبلة  ي�صكل  اأ�صبح   ،
ودون  حلظة  اأية   يف  بالنفجار 

�صابق اإنذار .
�شيخ مدقن 

والفواكه  اخل�رصوات  اأ�صعار  ت�صهد 
كان  مقلقا  ارتفاع  ورقلة  بولية 
القدرة  على  �صلبية  انعكا�صات  له 
خا�صة   ، للمواطنني  ال�رصائية 
الدخل  ذوي  بفئة  منهم  تعلق  ما 
فقد  ذلك  مع  موازاة   ، املحدود 
ت�صاءل املتابعني لقطاع التجارة عن 
، وهي  الرقابية  الأدوات  �رص تفاوت 
لفر�س  التجار  ا�صتغلها  التي  الثغرة 
 ، اأهوائهم  ح�صب  املبيعات  اأ�صعار 
املواطن  ح�صاب  على  ذلك  كان  ولو 
من  الع�رصات  اأعرب   . الب�صيط 
تقرت  و  ورقلة  ببلديات  املواطنني  
يف  احلجرية  و  م�صعود  حا�صي  و 
ت�رصيحات لهم مع جريدة »الو�صط » 
، عن ا�صتيائهم وتذمرهم ال�صديدين 
لأ�صعار  ال�صاروخي  الرتفاع  من 
تزامن  وذلك   ، والفواكه  اخل�رصوات 
ال�صنة  حللول  التنازيل  العد  بدء  مع 
حيث   ،  2019 اجلديدة  امليالدية 
من  الواحد  الكيلوغرام  �صعر  بلغ 
البطاط�س 70 دج ، فيما جتاوز �صعر 
الطماطم  �صعر  اأما   ، 60دج  الب�صل 
فال يزال م�صتقرا يف 100 دج ، نف�س 
و  ال�صالطة  لأ�صعار  بالن�صبة  ال�صيء 
قفزت  التي   ، والبارد  احلار  الفلفل 
بعدما  باخليالية  و�صفت  لأ�صعار 
، ومما  دج  و 140  تراوحت بني 120 
بالبلديات  املت�صوقني  قالقل  يثري 
يف  الفاح�س  الغالء  هو   ، املذكورة 
املثال  �صبيل  ، وعلى  الفواكه  اأ�صعار 
ل احل�رص ف�صعر الكيلو غرام الواحد 

دينار   450 عتبة  بلغ  فقد  املوز  من 
الأمر   ، دج   450 بـ  والتفاح  جزائري 
اإىل  املت�صوقني  بغالبية  دفع  الذي 
هاتني  مقاطعتني  عن  الإعالن 
اإىل  �رصائها  م�صرتطني  الفاكهيتني 
غاية انخفا�س اأ�صعارها ، من جهتهم 
ربط جتار التجزئة الرتفاع امللتهب 
لأ�صعار املواد ال�صتهالكية ال�رصيعة 
ب�صوق  املماثل  بالرتفاع  التلف 
الت�صاوؤلت  باب  فتح  و�صع   ، اجلملة 
 ، ال�صتفهامات  من  العديد  وطرح 
عن م�صري املئات من املاليري التي 
م�صاريع  اإطار  يف  الدولة  ر�صدتها 
يظهر  مل  والتي   ، الفالحي  الدعم 
لها اثر على ار�س الواقع حلد كتابة 
املواطن  ليبقى   ، الأ�صطر  هاته 
وطاأة  حتت  يئن  اأمره  على  املغلوب 
املعاناة ، يف انتظار تدخل جاد من 
طرف الأدوات الرقابية التابعة لفرق 
 ، الغ�س  وقمع  واملراقبة  التفتي�س 
لردع ج�صع التجار وت�صقيف الأ�صعار 
املكثفة  التح�صي�صية  احلمالت  بعد 
بورقلة  التجارة  مديرية  مل�صالح 
بال�صند  البيع  مبيزات  للتعريف   ،
اإنتظار تدخل  الفاتورة . ويف  عو�س 
جاد من طرف امل�صالح املعنية من 
وت�صقيف  واملراقبة  التفتي�س  فرق 
 ، بورقلة  التجارة  مبديرية  الأ�صعار 
يبقى لزاما على املت�صوقني مبا فيهم 
فئة حمدودي الدخل معاي�صة الو�صع 

املزري لأجل غري م�صمى.
�أحمد باحلاج 

من �ملرتقب �إجر�ء حركة تغيري و��شعة �لنطاق يف قطاع �لت�شغيل بوالية ورقلة 
لو�شع حد لتجاوز�ت و�خلروق �لتي ثبت تورط بع�ض �مل�شوؤولني فيها ، مو�ز�ة مع 
ذلك فقد تعالت �أ�شو�ت �لبطالني �ملطالبني بتعيني �طار حملي على ر�أ�ض �لوكالة 

�لوالئية للت�شغيل �شرط �أن يكون على در�ية بخبايا �مللف .

لتطويق غليان �جلبهة �الجتماعية �ملحلية 

.       �لبطالون متم�شكون مبطلب تعيني �إطار حملي على ر�أ�ض �لوكالة �لوالئية 

�أحمد باحلاج 

تغريات وا�سعة يف قطاع 
الت�سغيل بوالية ورقلة قريبا 

الأمثل  ال�صحي  التكفل  اإطار  يف 
الوطني،  الأمن  جهاز  ملنت�صبات 
لل�صحة  الولئية  امل�صلحة  اأطلقت 
والريا�صات  الإجتماعي  الن�صاط 
رفقة خلية الإت�صال والعالقات العامة 
حت�صي�س  دورات  ورقلة  ولية  باأمن 
وتوعية لفائدة منت�صبات جهاز الأمن 
اأمن  العملية  �صملت  اأين  الوطني، 
من  كل  يف  املتمثلة  ال�صت  الدوائر 

اأمن دائرة حا�صي  اأمن دائرة تقرت، 
اأمن  املقارين،  دائرة  اأمن  م�صعود، 
متا�صني،  دائرة  اأمن  اأنقو�صة،  دائرة 

اأمن دائرة �صيدي خويلد.
اأطباء  عليها  ي�رصف   العملية 
اإطارات  رفقة  نف�صانيني  واأخ�صائيني 
العامة  والعالقات  الإت�صال  خلية 
مبنا�صبة  �صيتم  اأين  الولية،  باأمن 
واإلقاء  لقاءات  تنظيم  الوردي  ال�صهر 

حما�رصات حت�صي�صية وتوعـية لفائدة 
لالأمن  العامة  املديرية  منت�صبات 
الوطني بالولية ق�صد تعريفهم ب�صبل 
الوقاية من هذا الداء، وطرق الك�صف 
توجيهات  تقدمي  عن  ف�صال  املبكر، 
مع  النف�صي  التعامل  كيفية  حول 
امل�صابني به مع تعريفهم باخلدمات 
الطبية و الإمكانيات املادية والب�رصية 
امل�صخرة من طرف املديرية العامة 

�صحة  على  للحفاظ  الوطني  لالأمن 
اجلن�صني  منت�صبيها من كال  و�صالمة 

.
كامل  �صهر  طيلة  �صتتوا�صل  العملية 
احلفاظ  ثقافة  تر�صيخ  بهدف 
منت�صبات  �صفوف  يف  ال�صحة  على 
اإقليم  عرب  الوطني  الأمن  جهاز 

الإخت�صا�س.  
�أحمد باحلاج 

الأخريين،  اليومني  خالل  اأوقفت    
يف  املتخ�ص�صة  الأمن  م�صالح 
والهجرة  املنظمة  اجلرمية  مكافحة 
الغري �رصعية ، ببلدية تيمياوين التابعة 
لولية اأدرار ، 16  رعية اإفريقي بتهمة 

الإقامة الغري �رصعية .
املتوفرة  الأولية  املعطيات  وت�صري 
املنحدرين  الأجانب  الرعايا  اأن   ،
و�صاحل  والكامريون  النيجر  دول  من 

يف  توقيفهم  مت   ، الغابون  و  العاج 
امل�صماة   باملنطقة  للبناء  ور�صة 
خمتار  باجي  برج  بدائرة  تيمياوين 
اقتيادهم  ليتم   ، اأدرار   لولية  التابعة 
بالفرقة  والتحري  البحث  مل�صلحة 
الوطني  للدرك  املتنقلة  الإقليمية 
مت  اأين   ، الإدارية  املقاطعة  بنف�س 
 ، �صدهم  ق�صائية  ملفات  اإعداد 
وكيل  اأمام  تقدميهم  مبوجبها  ومت 

اأين   ، رقان  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
مت اإدانة اجلميع ب�صنة �صجنا موقوفة 
النفاذ مع تغرمي كل واحد منهم بـ 28 
ا�صتكمال  قبل   ، جزائري  دينار  األف 
احلدودي   للمعرب  حتويلهم  اإجراءات 
بنف�س املنطقة متهيدا لطردهم نحو 
بلدانهم الأ�صلية ، بتهمة الإقامة الغري 
الأولية  املعلومات  ح�صب  �رصعية 
املتوفرة  . لالإ�صارة فان عملية طرد 

الرعايا الأفارقة الغري �رصعية الأخرية 
، باإقليم ولية اأدرار ، تعترب  ال�صاد�صة  
من نوعها خالل ال�صهر اجلاري وذلك 
ناجحة  اأمنية  عمليات   05 تنفيذ  بعد 
رعية   26 وطرد  توقيف  من  مكنت   ،
 ، اجلن�صيات  خمتلف  من  اإفريقي 
�صبط اأخر حترك لهم ببلديات رقان ، 

تيط ، �صايل و اأولف .
�شيخ مدقن 

مبنا�شبة �ل�شهر �لوردي

بتهمة �الإقامة �لغري �شرعية

م�سالح اأمن والية ورقلة جت�سد �سعار الوقاية خري من العالج

طرد 16 رعاية اإفريقيا بتيمياوين باأدرار 

غاز �ملدينة �الإنارة و�الإفر�ج على 800 
قطعة �أر�ض 

�لبطاط�ض 70دج ،�لب�شل 60دج ،�لطماطم 
100دج ومقاطعة �ملوز و�لتفاح

�سكان تيميمون باأدرار 
ينا�سدون ال�سلطات 

ارتفاع �ساروخي الأ�سعار 
اخل�سروات والفواكه بورقلة
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الفالحة  العمومية  الأ�شغال 
يف  ت�شب  اأخرى  م�شاريع  و 
حت�شني  اإطار  يف  جمملها 
لل�شكان  املعي�شي  امل�شتوى 
حيث  اأكد فيها على اللتزام 
نوعية  و  الإجناز  مبواعيد 
اأعباء  لتفادي  الأ�شغال 
اإ�شافية يف ال�شيانة والرتميم 
بتدارك  والتهيئة،مطالبا 
العمل  ور�شات  يف  التاأخر 
الإجناز  قيد  تزال  ل  التي 
خا�شة ال�شكنية منها كما اأكد 
منطقة  اإىل  زيارته  اأن  الوايل 
اأن  واقنون  بدائرة  متيزرات 
قرب  عن  الوقوف  هدفها 
املواطنني  ان�شغالت  على 
يف  الأ�شغال  تقدم  ومدى 
التنموية  امل�شاريع  خمتلف 
معاينته  وخالل  الوايل 
الريا�شة  و  ال�شبيبة  مل�شاريع 
اأكد على �رضورة م�شاركة كل 
ا�شتغاللها  اأجل  من  الفاعلني 
على  �شاغًرة  تركها  وعدم 
بالفائدة  تعبريه،منّوها  حد 
امل�شاريع  هذه  ملثل  الكبرية 
على  وقوفه  واأثناء  الهامة 
م�شار تقدم الأ�شغال مل�رضوع 

اجتماعي  م�شكن  األف  اإجناز 
خمتلف  من  م�شكن  بفريحة 
�شّدد  اجلهة  بذات  ال�شيغ 
ت�شليمها  �رضورة  على  الوايل 
يف وقتها امُلحدد مع احرتام 
اأهم  معايري الجناز ومن بني 
عندها  وقف  التي  امل�شاريع 
اجلهاز  على  الأول  امل�شوؤول 
ال�شحية  الرعاية  التنفيذي 
حيث اأكد بقاعة العالج ببلدية 
متيزارت اأين طالب من مدير 
باإعداد  عبا�س  زير  ال�شحة 
بطاقة �شحية خا�شة بالولية 

املواطنني  �شحة  حفاظ  و 
لتعليمات  تطبيقا  هدا  و 
كدا  و  اجلمهورية  لرئي�س 
اجلماعات  و  الداخلية  وزير 
اأي�شاً  الوايل  وتفقد  املحلية 
ا�شتثمارية  م�شاريع  عدة 
مبنطقة فريحة و تامدة و تال 
عثمان مبعية ال�شلطات حيث 
الولئيني  امل�شوؤوليني  دعا 
و  امل�شاعدة  يد  تقدمي  اإىل 
احلقيقني  امل�شتثمرين  دعم 
كل  خالل  الوايل  وكان 
الزيارة  برنامج  من  نقطة 

واأعيان  باملواطنني  يلتقي 
و  خمتلفة  مبناطق  املجتمع 
من  العديد  له  قدموا  الذين 
القرتاحات مل�شاكلهم، حيث 
على  يوافق  مرة  كل  يف  كان 
منهم  ويطلب  منها  العديد 
موؤّكدا  البقية  حلل  ال�شرب 
نهائي  حد  و�شع  على  عزمه 
عن  العالقة  امل�شاكل  لبع�س 
طريق احلوار املتبادل موؤكًدا 
اأولويات  اأن هناك  اأي�شاً على 
ال�شحة  ال�شكن،  لقطاعات 

والرتبية.

�أطلق �شبيحة �أم�س و�يل والية تيزي وزو عبد �حلكيم �شاطر �شل�شلة �لزيار�ت �لتفقدية �لتي با�شرها �إىل خمتلف بلديات 
�لوالية من �أجل �لوقوف على مدى تقدم �مل�شاريع �الإمنائية �جلاري �إجنازها على م�شتوى بلديات تيزي وزو على غر�ر م�شاريع 

قطاع �ل�شكن ، �ل�شبيبة و �لريا�شة، �ال�شتثمار ،�ل�شحة، �لرتبية، 

خالل زيارته �إىل منطقة فريحة و �قنون  و متيز�رت و�يل تيزي وزو يوؤكد

ح- كرمي

تفادي اأعباء اإ�ضافية يف الرتميم والتهيئة

بلديات �شيدي بلعبا�س

م�شتغامن

عني متو�شنت

�لطارف

800من�ضب �ضغل جديد  لدعم املطاعم املدر�ضية 

و�ضع حد لن�ضاط منظمني لرحالت الهجرة غري ال�ضرعية 

الأيام الوطنية الطبية 
اجلراحية الثالثة 

حجز 1902وحدة مفرقعات 

الطبية  الوطنية  الأيام  �شجلت 
اجلراحية الثالثة و التكوين الطبي 
فعالياتها  اإنطلقت  التي  املتوا�شل 
الدكتور  الإ�شت�شفائية  باملوؤ�ش�شة 
م�شارك   250 ح�شور  زرجب  بن 
و  الطب  يف  جامعيني  اأ�شاتذة  من 
ح�شبما  طبيني  �شبه  و  اأخ�شائيني 
ال�شحة  م�شوؤويل جمعية  لدى  علم 
و  الوقاية  و  ال�شالمة  و  العمل  يف 

البيئة املنظمة لهذه التظاهرة.
التي  الثالثة  الطبعة  هذه  تعرف  و 
تنظمها ذات اجلمعية بالتن�شيق مع 
املوؤ�ش�شة الإ�شت�شفائية الدكتور بن 
جامعيني  اأ�شاتذة  ح�شور  زرجب 
للطب  10كليات  من  اأكرث  عن 
و  اأطباء  و  اأخ�شائيني  اإىل  اإ�شافة 
ولية   25 عن  ممثلني  طبيني  �شبه 
اأبرزه  من الرتاب الوطني  ح�شبما 
الدكتور  للجمعية  العام  الأمني 
لهم  �شت�شمح  و  برجي.  يو�شف 
التي  الطبية اجلراحية  الأيام  هذه 
تتوا�شل على مدار يومني متتاليني 
للم�شاركني يف هذه الطبعة بتحيني 
املجال  يف  املعرفية  معلوماتهم 
اخلربات يف  تبادل  اأي�شا  و  الطبي 
اخلا�شة  اجلديدة  التقنيات  جمال 
تخ�ش�شات   يف  �شيما  باجلراحية 
اأمرا�س القلب و الكلى و الأمرا�س 
املعدية و اأمرا�س الدماغ ح�شبما 

اأ�شافه ذات املتحدث.

هذه  هام�س  على  ي�شتفيد  كما 
قرابة  اجلراحية  الطبية  الأيام 
150 منت�شب لل�شلك الطبي و �شبه 
و  العمومي  القطاعني  من  الطبي 
ي�رضف  عملي  تكوين  من  اخلا�س 
م�شاركون  خمت�شون  اأ�شاتذة  عليه 
باإثراء  ي�شمح  التظاهرة  هذه  يف 
يف  التطبيقي  و  املعريف  اجلانب 
التدابري  و  الطبية  جمال اجلراحة 
جمال  يف  تبنيها  الواجب  الوقائية 
ال�شالمة ال�شحية خالل املمار�شة 
م�شوؤولوا  اأكده  مثلما  املهنية 
جمعية ال�شحة يف العمل ال�شالمة 
ي�شتعر�س  و  البيئة  و  الوقاية  و 
الطبعة   لهذه  املوؤطرون  الأ�شاتذة 
علمية  حما�رضة   40 خالل  من 
حماور  ورقية  حما�رضة   160 و 
يف  احلديثة  بامل�شتجدات  تتعلق 
جمال اجلراحية القلبية و اآخر ما 
يف  الطبية  التطورات  اإليه  و�شلت 
ذات املجال اإ�شافة اإىل مداخالت 
الكلى  باأمرا�س  متعلقة  اأخرى 
الكفيلة  الوقائية  الآليات  اأهم  و 
بتفادي خطر الإ�شابة بها و اأي�شا 
تلك املرتبطة باجلراحة الدقيقة و 
حماور متعددة تتيح للم�شاركني يف 
هذه الطبعة مواكبة التكنولوجيات 
املنظومة  تعرفها  التي  احلديثة 
الطبية يف املجال املعريف ح�شبما 

اأ�شار اإليه املنظمون.

مت حجز  ما جمموعه 1902 وحدة 
مفرقعات و حمرك قارب ي�شتعمل 
للمرجان  ال�رضعي  ال�شيد غري  يف 
منف�شلتني  عمليتني  يف  ذلك  و 
قامت بهما م�شالح الدرك الوطني 
هذا  من  علم  ما  ح�شب  بالطارف 

ال�شلك النظامي.
يف  الأوىل  احلجز  عملية  متت  و 
�شيارة  تفتي�س  و  مراقبة  نقطة 
عنابة  ولية  ترقيم  لوحة  حتمل 
الرابط   16 الوطني  الطريق  على 
بني عنابة و �شوق اأهرا�س ما اأ�شفر 
عن حجز هذه الكمية "الهامة" من 
املفرقعات و قد مت حجز و اإتالف 
بقرار  املحظورة  الب�شاعة  هذه 
لدى حمكمة  وكيل اجلمهورية  من 
ذات  اأ�شاف  ما  ح�شب  الدرعان 

امل�شدر الأمني الذي اأ�شار اإىل اأن 
الب�شاعة كانت بحوزة �شخ�س يبلغ 

من العمر 47 يقيم بعنابة.
فاإن  امل�شدر  لنف�س  ا�شتنادا  و 
بن  ببلدية  متت  الثانية  العملية 
ا�شرتجاع  من  مكنت  و  مهيدي 
يف  ا�شتمل  لل�شيد  قارب  حمرك 
للمرجان  ال�رضعي  غري  ال�شيد 
 27 العمر  من  يبلغ  ل�شخ�س  هو  و 
و  العتاد  قد مت حجز هذا  و  �شنة 
الدولة  اأمالك  مت حتويله مل�شالح 
من  باأمر  ذلك  و  الطارف  لولية 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
الدرعان وفقا لذات امل�شدر الذي 
تندرج  العمليات  هذه   باأن  اأو�شح 
بكل  اجلرمية  مكافحة  �شمن 

اأ�شكالها.

بولية  الت�شغيل  وكالة  حظيت 
من ح�شة  موؤخرا  بلعبا�س  �شيدي 
�شغل  من�شب   800 ب     تقدر 
اإطار جهاز امل�شاعدة  جديد  يف 
كح�شة   املهني  الإدماج  على 
من  حيث    2018 ل�شنة  اإ�شافية 
املنا�شب  توجه   اأن  املرتقب 
املطاعم  ت�شيري  اإىل  املذكورة  
واملدار�س البتدائية  ل�شتدراك 
دون  حال  الذي  امل�شجل   العجز 
ا�شتغالل  هذه املرافق  برغم من 
املو�شم  عن  ون�شف  �شهر  مرور 

الدرا�شي
من  م�شدر  من  علم  ما  وح�شب 

الوكالة الولئية للت�شغيل فان هذه 
الأخرية  تعمل بالتن�شيق مع مدرية 
حلول  اإيجاد  اجل   من  الرتبية 
تق�شي  بالتعجيل بدخول عدد من 
املطاعم املتواجدة  على م�شتوى  
املدار�س البتدائية حيز اخلدمة 
قبل حلول ف�شل ال�شتاء �شيما  تلك 
النائية   باملناطق  منها  الواقعة 
ق�شد حت�شني ظروف املتمدر�شني 
. و من زاوية اأخرى طرح القائمون 
على الوكالة  عدة عراقيل  تعرت�س 
بالرغم  املطاعم   افتتاح  عملية  
من  وجود عرو�س العمل لتوظيف 
اأن  اإل  وم�شاعديهم   طباخني 

العجز  �شد   ت�شتطع   مل  الوكالة  
وهذا    ، عمال   وتوفري  احلا�شل  
لقلة  امل�شالح   ذات  اأرجعته  ما 
حاملي ال�شهادات يف الخت�شا�س 
عدم  عن  ناهيك  املطلوب 
املطلوبة  اخلربة  على  حيازتهم 
من  هم  اجلدد  املوظفني  فحتى 
اخلريجني  اجلدد ملعاهد  التكوين 
املهني . زيادة على وجود م�شكلة 
امل�شوؤولني   توؤرق  اأ�شحت  اأخرى  
ال�شباب   بعزوف   اأ�شا�شا  تتعلق 
التخ�ش�شات   هذه  اأ�شحاب 
النائية   املناطق  يف  العمل  على 
الولية   عا�شمة  عن  والبعيدة 

الأمر الذي حال   ح�شب القائمني  
املدر�شية  املطاعم  افتتاح  دون 
تقريبا  �شهرين  مرور  من  بالرغم 
على  بداية املو�شم الدرا�شي  ويف 
بهذا  للتكفل  بديلة   حلول  غياب 
اأولياء  اأ�شوات  تتعاىل  امل�شكل 
يف   بالتعجيل  للمطالبة  التالميذ 
افتتاح  اأبواب  املطاعم املدر�شية  
اأبنائهم  متدر�س  ظروف  لتح�شني 
الدرا�شة  يزاولون  الذين  �شيما 
بعيدا  عن بيوتهم حيث ي�شطرون 
املدار�س  اأبواب  اأمام   البقاء  اإىل 

ي�شارعون اجلوع  .
�س.�شهيب

الإقليمية  املجموعة  متكنت 
مب�شتغامن  الوطني  للدرك 
لن�شاط  حد  و�شع  من  موؤخرا 
الهجرة  لرحالت  منظمني 
طريق  عن  ال�رضعية  غري 
ذات  من  علم  ح�شبما  البحر، 

املجموعة.
واأو�شح امل�شدر اأن التحقيقات 
الدرك  اأفراد  بها  قام  التي 

التو�شل  من  مكنت  الوطني 
يف  امل�شتعمل  القارب  بائع  اإىل 
الذي  ال�رضعية  غري  الهجرة 
يوم  البحر  عر�س  يف  انقلب 
اجلاري  اأكتوبر   11 اخلمي�س 
ومكنت هذه التحقيقات -ي�شيف 
التو�شل  من  امل�شدر-  نف�س 
لهذه  الرئي�شيني  املدبرين  اإىل 
 13 باإنقاذ  انتهت  التي  الرحلة 

اآخرين  اأربعة  وفقدان  �شخ�س 
يف عر�س البحر.

اأمام  املوقوفني  تقدمي  ومت 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�شيد 
اأ�شدر  الذي  م�شتغامن  حمكمة 
حكما باحلب�س النافذ 18 �شهرا 
 100 قدرها  مالية  وغرامة 
القارب"  "بائع  دج يف حق  األف 
وعقوبة احلب�س النافذ 8 اأ�شهر 

الرحلة  مدبري  اأحد  حق  يف 
الثاين  املدبر  حق  يف  و�شدر 
بدفع  يق�شي  حكم  للرحلة 
األف   50 قدرها  مالية  غرامة 
باقي  الإفراج عنه وعن  مع  دج 
احلكم  مت  الذين  املوقوفني 
عليهم بدفع غرامة مالية تقدر 
ب 20 األف دينار جزائري، وفق 

م�شالح الدرك الوطني.
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�سوار ال�سعب الذهبي.. وعني على فل�سطني!
د. اأ�شامة الأ�شقر

بهيبتهم،  يليق  ب�صمت  الكبار  يرحل 
الأو�صمة  رجل  اليوم  ارحتل  وقد 
امل�صتحقة...  الفخمة  والنيا�صني 

�صعادة امل�صري وفخامة الرئي�س.
ويف  مكتبه  يف  كثرية  مرات  لقيته 
منزله ب�صاحية الريا�س يف العا�صمة 
اخلرطوم، ومع ذلك فاإنني مل اأ�صتطع 
اأن اأحمل عنه حديثاً خا�صاً فقد كان 
الرجل كتوماً جداً، وكان باإمكانه لو 
فتح الباب اأن يتكلم عن اأكرب اأ�رسار 
وتاريخ  والزعماء  العربية  الدول 
عن  يتحدث  اأن  باإمكانه  وكان  بلده، 
اأجماده وتاريخه ال�صخ�صي احلافل، 
من  الكثريين  ثقة  هذا  اأورثه  وقد 
اإن  اأدري  ول  وال�صاأن..  القرار  ذوي 

ترك مذكرات وراءه.
واحلكمة  بالن�صباط  معروفاً  كان 
ل  وجراأة  �صجاعة  مع  والرزانة، 
ع�صكرّي،  قائد  عن  تغيب  اأن  ينبغي 
ل  كان  اأنه  حكمته  مظاهر  ومن 
بالراأي،  ي�صتبد  ول  بالقرار  يتفرد 
بالنقالب  القرار  كان  لو  حتى 
راأى  اإذا  البالد  رئي�س  على  الأبي�س 

الإجماع يطوف حوله.
على  حمافظاً  متديناً  الرجل  كان 
عباداته مع زهد وتوا�صع، وقد ورث 
اأ�رسة  يف  ال�صوفية  ن�صاأته  من  ذلك 
متدينة معروفة، كما اأنه �صليل اأ�رسة 

علم معروفة يف دنقال العجوز.
كان اأهله »ال�صوراب« ممن قدموا من 
احلجاز قدمياً ومن م�رس واملغرب، 
وا�صتقروا يف دنقال العجوز ومنطقة 
ويف  ال�صودان  �صمال  يف  الغابة 
ن�رس  وقد  كردفان،  ب�صمال  الأبّي�س 
الذهب  �صوار  عي�صى  حممد  جّده 
عمرو  اأبي  عن  الدوري  رواية 
الب�رسي القارئ ال�صهري يف ال�صودان 
اهلل  ال�صيخ غالم  تلّقاها عن  اأن  بعد 

ابن عائد.
وقد زهد يف اأبهر الأ�صواء واملنا�صب 
راأ�س  وكان على  اأن متّكن منها  بعد 
موؤ�ص�صة اجلي�س ثم الدولة بكاملها، 
بعد عام  ال�صعب  اإىل  ال�صلطة  وخلّى 
من تولّيه اأمر النقالب على الرئي�س 
ربيعية  ثورة  يف  ال�صعب  خلعه  الذي 

اآنذاك دون اإراقة دماء.
يذكرون  ال�صودانيون  يزال  وما 
اإبريل  من  ال�صاد�س  �صباح  اإطاللته 

البيان  الع�صكري يف  بزيه  عام 1985 
القوات  ظلت  )لقد  الأول:  الثوري 
املا�صية  الأيام  خالل  امل�صلحة 
املرتدي  الأمني  املوقف  تراقب 
اإليه  و�صل  وما  الوطن  اأنحاء  يف 
التعقيد..  بالغة  �صيا�صية  اأزمة  من 
حقناً  امل�صلحة  ال�صعب  قوات  ان 
ا�صتقالل  على  وحفاظاً  للدماء 
قررت  قد  اأرا�صيه  ووحدة  الوطن 
بالإجماع اأن تقف اإىل جانب ال�صعب 
رغبته  اإىل  ت�صتجيب  واأن  واختياره، 
ونقلها  ال�صلطة  على  ال�صتيالء  يف 
حمددة،  انتقالية  فرتة  عرب  لل�صعب 
وعليه فاإن القيادة العامة تطلب من 
اأن  الأحرار  ال�رسفاء  املواطنني  كل 
يتحلوا باليقظة والوعي، واأن يفوتوا 
الفر�صة على كل من ت�صول له نف�صه 
وقوتها  الأمة  هذه  مبقدرات  اللعب 

واأمنها(.
النا�س  عليه  يختلف  عظيم  وككل 
انحيازاً  هذا  فعله  يرى  من  فهناك 
يراه  من  وهناك  الثائرة،  للجماهري 
اإياها  اأودعه  التي  لالأمانة  خيانة 
الراأي  هذا  وبني  منريي..  الرئي�س 
�صدقه  على  اجلميع  يتفق  وذاك 

على  قطعه  الذي  بوعده  ووفائه 
نف�صه بت�صليم ال�صلطة لل�صعب.

وال�صيخ  الرتابي  ح�صن  الدكتور  كان 
رحمهما  املاجد  عبد  ال�صادق 
للحركة  انتمى  اأنه  اإىل  يلمحان  اهلل 
يف  �صبابه  بواكري  يف  الإ�صالمية 
ان�صمامه  قبل  الثانوية  املرحلة 
الرتبية  �صقلته  ثم  احلربية  للكلية 
الع�صكرية ليكون اأقرب اإىل �صخ�صية 

م�صتقلة حمافظة. 
وقد كان له الف�صل يف تاأ�صي�س القوات 
ال�صتقالل،  بعد  القطرية  امل�صلحة 
الذين  الكبار  الأ�صخا�س  اأحد  وكان 
ر�صموا احل�صور ال�صوداين املميز يف 

الع�صكرية اخلليجية اإىل اليوم.
جّده  كا�صم  جامعة  �صخ�صية  كان 
اأطياف  عليه  يتفق  الذهب«  »�صوار 
�صلطة  من  والأحزاب  النا�س 
اإىل  ينتمي  كان  فقد  ومعار�صة، 
دون  الراجحة  الوطنية  امل�صلحة 
انتماء حزبّي، ومل يلجاأ لإن�صاء حزب 
�صيا�صي يقوم على مكانته و�صهرته.

باملعنى  �صيا�صياً  امل�صري  يكن  مل 
له  يكن  ومل  لل�صيا�صة،  املتداول 
طموح �صيا�صي، وكان يرى نف�صه غري 

واختالط  تلّونها  ل�صدة  عليها  قادر 
مقاماتها،  وا�صطراب  مقا�صدها 
التب�ّصط والعزلة، ولذلك  ويرغب يف 
اتخاذ  يف  التوافق  اإىل  مييل  كان 
موقفاً  العادة  يف  ويقف  قراراته 
دبلوما�صياً و�صطاً؛ وقد اأخذوا عليه 
اأن�صاأه  الذي  الدولة  اأمن  حلّه جلهاز 
اأن ا�صتّد  الرئي�س جعفر منريي بعد 
على هذا اجلهاز املالمة، مما جعل 
للتدخالت  عر�صة  الأمني  العمل 
الأجنبية اخلطرية يف ظروف داخلية 

ح�صا�صة. 
الدعوي  للعمل  امل�صري  تفرغ 
الدعوة  راأ�س منظمة  واخلريي على 
الإ�صالمية التي يعرف النا�ُس دورها 
واإغاثة  الإ�صالم  ن�رس  يف  العظيم 
كان  وقد  اإفريقيا،  يف  املنكوبني 
كبري  ف�صل  الرتابي  ح�صن  للدكتور 
�صوار  امل�صري  واإقناع  اإن�صائها  يف 
الذهب بقيادتها، ومل يبخل امل�صري 
عليها بعالقاته الكبرية التي اأدت اإىل 
اأن تكون واحدة من اأكرب املنظمات 
التن�صريية  للموؤ�ص�صات  املناف�صة 

الكربى.
ويع�صق  فل�صطني  يحب  الرجل  كان 

زيارة قطاع  يرتدد يف  جهادها، ومل 
هناك  من  ويعلن  املحا�رس  غزة 
وكان  معها،  الواجب  ت�صامنه 
ولكنه  فل�صطني،  زار  اأنه  يحدثنا 
حقبة  يف  ذلك  كان  اإن  يخربنا  مل 
زاهداً  كان  فقد  الع�صكري،  عمله 
هلل  ويجعلها  اأدواره  عن  الك�صف  يف 
يعرف  ول  القبول؛  فيها  وي�صاأله 
كثريون اأن امل�صري كان نائباً لرئي�س 
ائتالف اخلري هذا التحالف اخلريي 
الفل�صطينية  الق�صية  لدعم  الكبري 
ونائباً لرئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ص�صة 
نائباً  كان  اأنه  اأي  الدولية،  القد�س 
القر�صاوي  يو�صف  الدكتور  لل�صيخ 
يرف�س  امل�صري  وكان  املوقعني؛  يف 
الذي  اأو�صلو  اتفاق  وينتقد  التطبيع، 
وكان  عرفات،  يا�رس  �صديقه  وّقعه 
التي  التفاقيات  هذه  من  يحذره 

�صتنتهي بالكارثة.
مات الرجل يف امل�صت�صفى الع�صكري 
يف الريا�س، واأو�صى اأن يكون قريباً 
من مو�صع دفن ر�صول اهلل �صلى اهلل 
عليه و�صلم يف بقيع الغرقد باملدينة 
ال�صاحلني  دعوات  ت�صيعه  املنورة. 
بالرحمة والغفران و�صكنى اجِلنان. 

عماد عواد

بني  املحللني  من  الكثري  يربط 
من  التي  الإ�رسائيلية  النتخابات 
قليلة  اأ�صهر  خالل  تكون  اأن  املرجح 
قادمة، وبني طبيعة التعامل الإ�رسائيلي 
مع غزة، حيث ترجح الغالبية الُعظمى 
اليمينة قد  »اإ�رسائيل« بحكومتها  باأّن 
ماء  حفظ  منطلق  من  للحرب  تلجاأ 
وجهها، يف ظل ا�صتطالعات كانت قد 
اليمني  باأّن حكومة  زالت،  اأ�صارت ول 
مع  التعامل  حُت�صن  مل  ال�صقوري 
القطاع،  يف  الأخرية  العودة  م�صريات 
اأّنها  على  املقاومة  فيها  وظهرت  بل 
ا�صتطالع  وفق  العليا،  اليد  �صاحبة 

راأي »اإ�رسائيلي« داخلي.
يف  الإ�رسائيلي،  ال�صلوك  كان  لرمبا 

تاريخه الق�صري ن�صبياً، قد �صلك هذا 
اأّن خروج  امل�صلك، فهناك من اعترب 
يف  غزة  �صد  حلرب  اأوملرت  حكومة 
الكبري  ال�صغط  بعد  2008، جاء  العام 
امللف  اإدارة  حُت�صن  ل  باأّنها  عليها، 
مقابل املقاومة يف غزة. لكن احلالة 
خمتلفة  تكون  تكاد  املرحلة  هذه  يف 
ب�صكل كبري، حيث تاأتي يف ظل انق�صام 
كبري يحياه املجتمع ال�صهيوين، فمنذ 
اليمني  ما يزيد عن 9 �صنوات، يحكم 
ذات  احلكومة  ويتزعم  الإ�رسائيلي، 
ال�صخ�س، بنيامني نتنياهو، ولي�س من 
الإ�رسائيلي  اليمني  اأّن  القول،  نافلة 
�صنوات  الع�رس  خالل  قّوته  ازدادت 
مع  باملقارنة   ،%20 بن�صبة  الأخرية، 
ا�صتطالعات  ووفق  ال�صابق.  العقد 
الأخرية،  اخلم�صة  الأ�صهر  يف  الراأي 
ظل  ويف  العودة،  م�صريات  خالل  اأي 

تعامل  عن  اجلمهور  ر�صى  عدم 
احلكومة الإ�رسائيلية مع غزة، جاءت 
النتائج لتوؤكد حفاظ تكتل اليمني على 
انتخابات  اأي  يُقارب 70 مقعد يف  ما 
املقاعد  انتقال  كان  حيث  قادمة، 
داخل نف�س التكتل، مبعنى اأّن كل تكتل 
تقدم  مع  تقريباً،  قّوته  على  يحافظ 
مطمئنا  بات  الذي  لليمني،  وا�صح 
اإىل اأّن فرتة حكمه �صتمتد على الأقل 

لدورة انتخابية اأخرى.
اجلمهور  ر�صى  فاإّن  اآخر،  جانب  من 
جيد،  احلكومة  عن  الإ�رسائيلي 
اأّن رئي�س احلكومة  والأبعد من ذلك، 
-والذي يواجه حتقيقات بتُهم ف�صاد، 
اتهام-  لئحة  اأبواب  على  هو  ورمبا 
فاإىل  كبري،  بدعم  يحظى  زال  ل 
يف  مقعدا   36 لـ  حزبه  و�صول  جانب 
يحظى  فاإّنه  الراأي،  ا�صتطالعات 

لرئا�صة  �صخ�س  كاأف�صل   %40 بدعم 
املرتبة  يف  لبيد  يائري  يليه  احلكومة، 
الو�صع  اأّن  مبعنى   ،%18 بـ  الثانية 
على  موؤثر  غري  اجلنوب  يف  الأمني 

�صورة نتنياهو والليكود.
ن�صمع  ملاذا  اإًذا  ال�صوؤال؛  يُطرح  هنا 
القيادات  قبل  من  نارية  ت�رسيحات 
حزب  زعيمي  وحتديداً  الإ�رسائيلية، 
اليهودي«،  و«البيت  بيتنا«،  »اإ�رسائيل 
اجلي�س،  وزير  ليربمان  اأفيغدور 
حيث  املعارف،  وزير  بنت  ونفتايل 
باتت �صاحة غزة، واملطالبة ب�رسورة 
ماركة  لها،  قا�صية  �رسبات  توجيه 
م�صجلة با�صميهما يف ال�صهور الأخرية. 
بالعودة اإىل ما ذكرناه اأعاله، حول اأّن 
كل تكتل يحافظ على قّوته، مع زيادة 
ب�صيطة ل�صالح اليمني، فاإّن الناظر اإىل 
اليمني،  تكتل  داخل  املقاعد  توزيع 

الليكود �صيح�صل على  اأّن حزب  يجد 
املقبلة،  النتخابات  يف  اأكرث  مقاعد 
ح�صاب  على  جاءت  املقاعد  وهذه 
بات  والذي  اليهودي،  البيت  حزب 
على  الليكود،  مناف�صة  اأّن  يُدرك 
موا�صيع  يف  الناخبني،  اأ�صوات  ك�صب 
اليمينية  والت�رسيعات  ال�صتيطان 
كبرية،  بخ�صارة  باءت  ال�صهيونية، 
على  ُقدرة  اأكرث  الليكود  بات  حيث 

ك�صب هذه ال�رسيحة.
البيت  حزب  زعيم  لدى  القناعة  هذه 
ب�صعف  ي�صعر  بات  والذي  اليهودي، 
داخلي يف ظل ارتفاع جنومية مناف�صته 
اإيالت �صاكيد، دفعته لو�صع عينه على 
من  �صي�صعى  والتي  اجلي�س،  وزارة 
اإىل حماولة  لها،  نف�صه  ت�صويق  خالل 
ك�صب �رسيحة باتت ترى اأّن ليربمان مل 
يُح�صن اإدارة ملف وزارة اجلي�س، لي�س 

اإدارة  يف  اأي�صاً  بل  فح�صب،  غزة  مع 
والعالقة  للوزارة،  الداخلي  امللف 
بنت  يدفع  ما  وهذا  الع�صكر.  مع 
لدوام التهجم على �صوء اإدارة ليربمان 
مللف غزة، الأمر الذي يدفع ليربمان 
حماولً  ت�رسيحاته،  يف  للت�صعيد 
يدعم  الذي  الوحيد  اأّنه  اإىل  الإ�صارة 
عملية ع�صكرية يف غزة، واإن كان هذا 
�صحيحاً، فاإّن م�صاألة اخلروج للحرب 
والع�صكر،  الوزراء  رئي�س  بيد  باتت 
�صعف  اأّن  مبعنى  غريهما،  من  اأكرث 
اجلي�س،  قيادة  من  جعل  ليربمان، 
برئي�س الوزراء نتنياهو،  اأكرث ارتباطاً 
اجلي�س  لوزير  اإبعاده  بعد  والذي 
ال�صابق مو�صيه يعلون، ا�صتطاع تو�صيع 
التي بقيت �صيقة، وا�صتطاع  حكومته 
اللتفاف ليكون املوؤثر رقم واحد يف 

املوؤ�ص�صة الع�صكرية.

اأين غزة من النتخابات الإ�سرائيلية؟

م�ساهمةالأحد 21  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل10 �شفر 1440ه 8



ANEP N°: 831481 الو�سط:2018/10/21

�إ�شهارالأحد 21  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل10 �سفر 1440ه 9



غزة،  قطاع  �أحياء  ت�شهد  مل 
�أحد�ًثا موؤملة وق�شًفا ع�شو�ئًيّا 
كالتي �شهدتها يف مّدة �حلرب 
�لقطاع  على  �لإ�رس�ئيلية 
ومطلع   2008 عام  �أو�خر 
�لدمار  �شور  �إن  حيث   ،2009
�ملباغت  و�لق�شف  �ملفاجئة 
ذكريات  يف  مغرو�شة  تز�ل  ل 

وعقول �ل�شكان.
�ل�شبت  يوم  �شباح 
�شابقة  يف   ،2008/12/27
ومباغتة  مفاجئة  خطرية، 
لكل �لتوقعات، ودومنا �كرت�ث 
�لإن�شاين  �لقانون  بقو�عد 
�ل�شاعة  حو�يل  ويف  �لدويل، 
و�لن�شف  ع�رسة  �حلادية 
من  �أ�رس�ب  �أغارت  �شباحاً، 
�لطائر�ت �حلربية �لإ�رس�ئيلية 
و�ألقت  غزة،  قطاع  على 
�ل�شخمة،  �لقنابل  ع�رس�ت 
و�أطلقت  رطل،   2000 زنة  من 
مئات �ل�شو�ريخ �ل�شخمة على 
و�لأعيان  �ملباين  ع�رس�ت 
حمافظات  يف  �ملنت�رسة 
�ملباين  ذلك  �شمل  �لقطاع. 
و�ل�رسطية،  �لأمنية  و�ملقر�ت 
�لفل�شطينية  �ملقاومة  ومو�قع 
�لتي  �حلكومية  و�ملن�شاآت 
�ليومية  �خلدمات  تقدم 
لل�شكان، يف �شابقة هي �لأكرث 
تاريخ  يف  وب�شاعة  دموية 
قطاع غزة.  ورغم �أن �لقطاع 
حلربني  تعر�ض  �ملحا�رس، 
 2012 عامْي  لحقاً  �أخريني 
�لعدو�ن  ذكرى  �أن  �إل  و2014، 
من  متَح  مل  تز�ل  ل  �لأول 
بار�ك  عقولهم، يف حني خرج 
يف  بها  لتذكريهم  �أخرى  مرة 
�أد�ء �حلكومة  �نتقاده  معر�ض 
�لإ�رس�ئيلية وكيفية تعاملها مع 
�لإلكرتوين  غزة. ونقل �ملوقع 
�لعربية،  "معاريف"  ل�شحيفة 
�جلمعة:  يوم  قوله  بار�ك  عن 
للدفاع  وزير�ً  كنت  "عندما 
قتلت �أكرث من 300 من �أع�شاء 
دقائق   3 غ�شون  يف  حما�ض 
هجوم  يف  �لدقيقة  ون�شف 

نفذه �شالح �جلو".
�لعدو�ن  على  �لحتالل  �أطلق 
�مل�شبوب"،  "�لر�شا�ض  ��شم 
"معركة  �ملقاومة  و�أ�شمته 
 23 نحو  و��شتمّر  �لفرقان" 
ح�شيلته  يف  و�أ�شفر  يوماً، 
�لنهائية عن نحو 1500 �شهيد 
�لبنية �لتحتية  ودمار هائل يف 

بغزة.
�ملقاومة  �أطلقت  وقد 
�لفل�شطينية خالل هذ� �لعدو�ن 
جتاه  وقذيفة  �شاروخا   980
وم�شتوطناته  �لحتالل  مدن 

وقو�عده �لع�شكرية.
 

الغارات الأوىل
 تعر�شت حمافظة غزة للعدد 

�جلوية  �لغار�ت  من  �لأكرب 
تدمري�ً  �لأكرث  وكانت  �لأوىل، 
�أعمالً  ومثلت  ووح�شية، 
�قت�شا�ض  وتد�بري  �نتقامية 
وقدر  �لأبرياء.  �ملدنيني  من 
 60 نحو  م�شاركة  �ملر�قبون 
نحو  تنفيذ  يف  حربية  طائرة 
نحو  على  جوية  غارة   250
�ملباين  من  ومن�شاأة  مبنى   60
و�لأمنية  �ملدنية  و�ملن�شاآت 
�لعدد  موقعة  غزة،  قطاع  يف 
�ليوم  يف  �ل�شحايا  من  �لأكرب 
�لأكرث دموية وب�شاعة يف تاريخ 
منذ  �لإ�رس�ئيلي،  �لحتالل 
�حتالله �لأر��شي �لفل�شطينية 

يف �لعام 1967.
�لتي  �جلوية  �لغار�ت  تز�منت 
�حلربية،  �لطائر�ت  نفذتها 
وخالل وقت و�حد مل يتجاوز 
�شاعة  مع  دقائق،  �خلم�ض 
�لذروة للحياة �ليومية �ملعتادة 
قطاع  يف  �ملدنيني  لل�شكان 
�ملد�ر�ض  وخا�شة طلبة  غزة، 
ميكن  ل  ما  و�جلامعات، 
و�حد  �شياق  يف  �إل  تف�شريه 
فقط، وهو �إيقاع �لأذى بهوؤلء 
�ملدنيني، بل قتلهم و�إ�شابتهم 
وترويعهم دومنا �كرت�ث باأرو�ح 

�لأبرياء �لعزل.
�ل�شتنتاج هو  يوؤكد ذلك   وما 
�ملعرفة �لدقيقة لقادة �شلطات 
�ل�شيا�شيني  �حلربي  �لحتالل 
�شو�ء،  حد  على  و�لع�شكريني، 
�أن �لتوقيت �لذي �تخذ لتنفيذ 
�ل�رسبة �لأوىل �شيوقع �لآلف 
يف  و�جلرحى  �لقتلى  من 
�شفوف �ملدنيني، خا�شة و�أن 
ع�رس�ت �ملباين و�لأعيان �لتي 
�لطائر�ت  تلك  ��شتهدفتها 
 20 من  باأكرث  حماطة  كانت 
�ملر�حل،  جميع  من  مدر�شة 
من  رو�شة   15 من  و�أكرث 
من  و�لعديد  �لأطفال  ريا�ض 
�لأخرى  �ملدنية  �ملن�شاآت 
�ملدنيني  بال�شكان  تعج  �لتي 

و�ملر�كز  كامل�شت�شفيات 
�لطبية و�مل�شاجد.  

الأكرث دموّيـة

�ألقت  �لغار�ت،  تلك  �إحدى  يف 
�لطائر�ت �حلربية �أربع قنابل 
رطل،   2000 زنة  من  �شخمة، 
�ل�رسيبة  د�ئرة  مباين  على 
)مقر  و�ملكو�ض  �مل�شافة 
�لوقائي  �لأمن  جهاز  قيادة 
على  تقع  و�لتي  �شابقاً(، 
م�شاحة نحو 10 دومنات، ويقع 
يف حميطها �أربع مد�ر�ض، و4 
دور لريا�ض �لأطفال، وجمعية 
�لفل�شطيني  �لأحمر  �لهالل 
�لقد�ض  م�شت�شفى  وفيه 

وع�رس�ت �ملباين �ل�شكنية. 
كان و��شحاً متاماً �أن �لغار�ت 
�ملباين  تلك  ��شتهدفت  �لتي 
�أعمال  �إىل  بالتاأكيد  �شتوؤدي 
ف�شاًل  للمكان،  �شاملة  تدمري 
عن �حتمال ��شت�شهاد و�إ�شابة 
�ملئات �إن مل يكن �لآلف من 
كانو�  �لذين  �ملدنيني  هوؤلء 
�ليومية،   حياتهم  ميار�شون 
عندما  فعلياً  حدث  ما  وهو 
�لقتلى،  من  �لع�رس�ت  �شقط 
بحالت  و�مل�شابني  �جلرحى 
�ليوم  وهذ�  ه�شتريية.  �شدمة 
وحقوقيون  مر�قبون  عده 
�لأكرث دموية وب�شاعة يف تاريخ 
هذ� �لحتالل منذ 41 عاماً.  

 1:30 �ل�شاعة  حو�يل  يف 
��شتهدفت  �لظهر،  بعد 
�حلربية  �لطائر�ت  �إحدى 
من  جمموعة  �لإ�رس�ئيلية 
�لتابعة  طلبة كلية تدريب غزة 
لوكالة غوث وت�شغيل �لالجئني 
�شارع  يف  �لفل�شطينيني، 
غزة،  مدينة  و�شط  �ل�شناعة 
�آخرون  وتالميذ  هم  كانو� 
ينتظرون  �لري�ض  عائلة  من 
�أ�شفر  ما  لنقلهم،  �لبا�شات 
�شخ�شاً،   13 ��شت�شهاد  عن 

كانو�  �آخرون  هم 9 طالب و4 
موجودين يف �ملكان، بالإ�شافة 

�إىل �إ�شابة 43 �آخرين بجر�ح.
لالإح�شائيات  ووفقاً 
�ملركز  �أعدها  �لتي  �لنهائية 
�لإن�شان؛  حلقوق  �لفل�شطيني 
�ملفاجئ  �لق�شف  �أ�شفر  فقد 
على  للحرب  �لأول  �ليوم  يف 
��شت�شهاد 334  قطاع غزة عن 
�رسطياً،   238 منهم  مدنياً 
�ل�رسطة  جهاز  قائد  وفيهم 
جرب،  توفيق  �للو�ء  غزة،  يف 
كانو� د�خل مقر�تهم  و�آخرون 
حميطها  يف  �أو  �ل�رسطية 
و6  و12 طفاًل،  �لق�شف،  �أثناء 
من  �أكرث  �أ�شيب  كما  ن�شاء. 
بحالت  وطالبة  طالب   5000
وبجر�ح  نف�شية  �شدمات 
و�لغار�ت  �لق�شف  �شدة  من 
على  يجل�شون  وهم  �جلوية، 
كانو�  �أو  �لدر��شية،  مقاعدهم 
مد�ر�شهم  �إىل  طريقهم  يف 
�مل�شائية وقت وقوع �لعدو�ن، 
�أو  معاجلتهم  �أمر  وتعذر 
�خلدمات  على  ح�شولهم 
لعالجهم  و�لنف�شية  �ل�شحية 
يف  �ل�شديد  �لنق�ض  ب�شبب 
تلك �خلدمات �ل�شحية وحالة 
�شادت  �لتي  �ل�شديد  �لإرباك 

مناحي �حلياة كافة.
�لحتالل  ��شتعمال  ورغم 
�لأ�شلحة �ملحرمة دوليا -ويف 
�ملن�شب  �ليور�نيوم  مقدمتها 
فاإنه  �لف�شفورية-  و�لأ�شلحة 
بل  �أهد�فه،  حتقيق  يف  ف�شل 
�إذ  كبرية؛  خل�شائر  تعر�ض 
�شخ�ض  مائة  حو�يل  منه  قتل 
بح�شب  جنديا   48 منهم 
�إ�شابة  عن  ف�شال  �ملقاومة، 
وحالة  �أربعمائة،  من  �أكرث 
�لرعب �لنف�شي �لتي �جتاحت 
و�مل�شتوطنني،  �لحتالل 
و�خل�شائر �ملادية �لتي قدرتها 
مليار  بـ2.5  �لدر��شات  بع�ض 

دولر.  

تفاخر رئي�س وزراء دولة الحتالل الإ�سرائيلي الأ�سبق، اإيهود باراك، بقتله اأكرث من 300 
فل�سطيني يف 3 دقائق، ادعى اأنهم من اأع�ساء حما�س، وذلك عندما كان وزيراً للحرب، فما 

ق�سة هذه املجزرة؟

نذر مواجهة اأخرى بني الكنائ�س و�سلطات هكذا قتل باراك 300 فل�سطيني يف 3 دقائق
الحتاللروؤ�ساء 

الكنائ�س يحتجون على م�سروع 
قانون مل�سادرة اأرا�سيها

�سقوط مئات اجلنود و حمام 
دم يف حالة الدخول اإىل غازة

كنائ�ض  وروؤ�شاء  بطاركة  �أر�شل 
لرئي�ض  �حتجاج  ر�شالة  �لقد�ض، 
بنيامني  "�ل�رس�ئيلية"،  �حلكومة 
نتنياهو، بخ�شو�ض �إعادة مناق�شة 
�أر��شي  م�شادرة  قانون  م�رسوع 
�لكنائ�ض، و�لذي �شتطرحه جمدد�ً 
�لنائب يف �لكني�شت "�ل�رس�ئيلي"، 
وزيرة  من  بدعم  عز�ريا،  ر�حيل 
�لق�شاء �ملت�شددة "�أيليت �شاكيد" 
و�أربعني ع�شو كني�شت من "مع�شكر 
�لقانون  م�رسوع  ويعطي  �ليمني". 
ل�شلطات �لحتالل  �ملذكور �حلق 
مب�شادرة �أر��شي �لكنائ�ض �ملوؤجرة  
�أبرمت  �لتي  تلك  وبالأخ�ض 
و1952.   1951 �لعام  بني  عقودها 
وروؤ�شاء   بطاركة  ر�شالة  وتوؤكد 
بطريركية  �أمالك  فقط  لي�ض 
بل  �ملقد�شية،  �لأرثوذك�ض  �لروم 
�أمالك جميع �لكنائ�ض، مع �لأخذ 
�لقانون  م�رسوع  �أن  �لعتبار  بعني 
�لأرثوذك�شية  بالبطريركية  ي�رس 
�لأكرب  �ملالك  لكونها  �أكرث؛ 
و�أنها  �لكنائ�ض،  بني  من  للعقار�ت 
�مل�شيحية  �لأوقاف  �أكرب  تُدير 
�إغالق  �أن  �إىل  �لر�شالة  و�أملحت 
�شباط  �شهر  يف  �لقيامة  كني�شة 

م�رسوع  على  �حتجاًجا  �ملا�شي 
وتعود  يتكرر  قد  نف�شه  �لقانون 
�لنوع  هذه  مثل  �إىل  �لكنائ�ض 
�إي�شال  بهدف  �لحتجاجات  من 

�لر�شالة  �إىل �لعامل.
يذكر �أن �إغالق كني�شة �لقيامة قد 
�شبقه وتز�من معه ثالث تظاهر�ت 
�لتفاف  �أكدت  �لقد�ض  يف  �شعبية 
�لكنائ�ض  روؤ�شاء  حول  �ملقد�شيني 
يت�شمنه  ما  �أمام  وقوفهم  يف 
من  �ملقرتح  �لقانون  م�رسوع 
�ملو�طنني   جتاه  وعن�رسية  ظلم 
يتوىل  �لذي  �لثالث،  ثيوفيلو�ض 
�لبطاركة   جمل�ض  رئا�شة  �أي�شاً 
�حلكومة  يف  عنا�رس  يوجد 
خلق  �إىل  ت�شعى  "�لإ�رس�ئيلية" 
�لحتالل  �شلطات  بني  مو�جهة 
تريد  ل  �لكنائ�ض  و�إن  و�لكنائ�ض، 
م�شتعدة  لكنها  �ملو�جهة  هذه 
�أن  موؤكد�ً   عليها،  ُفر�شت  �إن  لها 
كنائ�ض �لأر��شي �مُلقد�شة موحدة 
جمتمعة  حقوقها  عن  �لدفاع  يف 
و�أنه  منها،  و�حدة  �أي  وحقوق 
فاإن  �ملو�جهة  هذه  فر�شت  �إذ� 
�خلا�رس لن يكون طرفاً و�حد�ً؛ بل 

جميع �لأطر�ف.

�جلي�ض  تقدير�ت  ت�شري 
مئات  �شقوط  �إىل  "�لإ�رس�ئيلي" 
�شن  حال  يف  جنوده  بني  �لقتلى 
قطاع  يف  برية  ع�شكرية  عملية 
يف  �ل�شيا�شي  �ملحلل  ونقل  غزة 
ك�شبيت،  بن  "معاريف"،  �شحيفة 
�ليوم عن م�شادر ع�شكرية قولها: 
�شد  و��شعة  ع�شكرية  عملية  �إن 
جوية،  ب�رسبة  تنتهي  لن  �لقطاع 
�لإ�شالمي  و�جلهاد  حما�ض  لأن 
كبرية،  �شاروخية  قدرة  متتلكان 
وبع�شها �أكرث خطورة من �ل�شابق، 
"غالف  منطقة  على  وخا�شة 
يف  قتلى  �شي�شقط  حيث  غزة"، 
ويت�شكل  �لإ�رس�ئيلي،  �لطرف 
�لأمر  �حلكومة؛  على  �شغط 
نتنياهو  بنيامني  �شي�شطر  �لذي 
قلب  يف  ع�شكرية  بعملية  للخروج 
ك�شبيت؛  وبح�شب  غزة.  قطاع 
مرت�مية  مدينة  بنت  حما�ض  فاإن 
حتت  �لأنفاق  من  �لأطر�ف 
�ملا�شية،  �ل�شنو�ت  خالل  �لأر�ض 
�لإ�رس�ئيلي  �جلي�ض  وتقدير�ت 
�شتكون  جدية  ع�شكرية  عملية  �أن 
مبنزلة حمام دم جلنوده، و�شتكلفه 

مئات �لقتلى.
نتنياهو  يْقدم  �أل  ك�شبيت  ويرجح 
على دفع مثل هذ� �لثمن �لباهظ، 
لديه  يوجد  ل  و�أنه  خا�شة 
حما�ض،  لإ�شقاط  �إ�شرت�تيجية 
�شيعود  فاإنه  ولذلك  �لعك�ض،  بل 
"بعد دفن ن�شف كتيبة من �جلنود 
وهو  �لأول،  �ملربع  �إىل  �ل�شباب" 
يدركون  �لوزر�ء  غالبية  يجعل  ما 
"جنة  �لر�هن هو  �لو�شع  �أن  �أي�شا 
عدن" بالن�شبة للخيار�ت �لأخرى، 

�لر�هن  �لو�شع  تكري�ض  �أجل  ومن 
ع�شكرية،  عملية  �شن  وعدم 
ح�شب  نف�شه،  نتنياهو  ن  يح�شّ
يحميانه  و�قيني  بدرعني  ك�شبيت، 
�لدرع  م�شّوتيه؛  �أمام  �حلرج  من 
�لو�قي �لأول هو �ملجل�ض �لوز�ري 
�لأمني �مل�شغر )�لكابينيت( �لذي 
حاجاته  خلدمة  توظيفه  يف  جنح 
�لثاين  �لو�قي  و�لدرع  �ل�شيا�شية، 
هو �جلي�ض �لذي يعار�ض مثل هذه 

�لعملية ب�شبب كلفتها �لكبرية.
�لإ�رس�ئيلي"  �جلي�ض"  وي�شتعر�ض 
�لو�شع  �شورة  �لكابينيت  �أمام 
�نتعا�ض  من  حتمله  مبا  هو،  كما 
"غالف  منطقة  يف  لال�شتيطان 
�لتي  �خل�شائر  جانب  �إىل  غزة" 
�لقطاع،  يف  بالفل�شطينيني  �أوقعها 
حيث قتل 220 فل�شطينيا، وهاجم 
وق�شف  حلما�ض،  موقع   200
�آلف  �شتة  و�أ�شاب  نفقا،   16
 30 منذ  بر�شا�شه  فل�شطيني 

مار�ض �ملا�شي.
�لفل�شطينيون،  يحظ  مل  باملقابل 
�لذين يطالبون بفك �حل�شار، بعد 
�شهرين ون�شف �ل�شهر من جولت 
�شريغي  �ملتحدة  �لأمم  مبعوث 
بـ15  �شوى  �ملكوكية،  مالدينوف 
�شاحنة �شولر يوميا لزيادة تزويد 
�لقطاع بالكهرباء من �أربع �شاعات 
�إىل ثماين �شاعات، لكن يف �لو�قع 
فاإنه خالل ثالثة �أيام �أُدخل ما بني 
ب�شبب  �ليوم،  يف  �شاحنات   4-2
حممود  �ل�شلطة  رئي�ض  تهديد�ت 
�ملحروقات  ل�رسكة  عبا�ض، 
ت�شديد  بعدم  "باز"  "�لإ�رس�ئيلية" 

�أثمان �ل�شولر.
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رو�سيا  فيه  تنفي  الذي  الوقت  يف 
تواجد  اأي  وتف�سيال  جملة 
اأنها  اأو  ليبيا،  يف  لها  ع�سكري 
يف  ع�سكريتني  قاعدتني  اأقامت 
طربق وبنغازي، ت�رص دول اأوروبية 
لها،  تابعة  ا�ستخبارات  واأجهزة 
على اأن رو�سيا نقلت بالفعل قوات 
قاعدتني  اإىل  و�سواريخ  لها  تابعة 
وبنغازي،  طربق  يف  ع�سكريتني 
حكومة  �سيطرة  مناطق  �سمن 
غري  طربق،  )مقرها  املوؤمتر 

معرتف بها دوليا(.
ر�سميا  متورطة  رو�سيا  تبدو  ال 
للجي�ش  تابعني  جنود  بتواجد 
�سك  اأدنى  دون  لكن  الرو�سي، 
ع�سكريا  تواجدا  لرو�سيا  اأن 
خا�سة  ع�سكرية  �رصكات  عرب 
منها  رو�سيا،  يف  ر�سميا  م�سجلة 
�رصكة  وهي   ،RSB جمموعات 
ونظم  االأمنية  لال�ست�سارات 
مع  وثيق  ب�سكل  مرتبطة  احلماية 
الع�سكرية  )اال�ستخبارات   GRU

الرو�سية(.
يف 8 اأكتوبر نقلت �سحيفة »ال�سن« 
الربيطانية  اال�ستخبارات  عن 
ا�ستخباراتيا  تقريرا  اإن  قولها، 
تفيد  معلومات  ت�سمن  بريطانيا 
عمالء  من  الع�رصات  رو�سيا  بنقل 
اأمنية  �رصكة  من  وقوات   GRU
ليبيا  �رصق  مناطق  اإىل  خا�سة 
خليفة  اللواء  ل�سيطرة  اخلا�سعة 
حفرت، واإن رو�سيا اأن�ساأت قاعدتني 
وبنغازي  طربق  يف  ع�سكريتني 
البحر  �ساحل  على  البالد  �رصق 

االأبي�ش املتو�سط.
�سحيفة  عنه  نقلت  الذي  التقرير 
»ال�سن« يتحدث عن م�ساٍع يبذلها 
بوتني  فالدميري  الرو�سي  الرئي�ش 
»�سوريا جديدة«  اإىل  ليبيا  لتحويل 
اإفريقيا جملة »االأعمال  يف �سمال 
تعقيب  قالت يف   »RBC الرو�سية 
لها على ما نقلته �سحيفة »ال�سن« 
لها  اأكدت  م�سادر  اإن  الربيطانية، 
قوات  بالفعل  نقلت  مو�سكو  اأن 
تابعة لها اإىل ليبيا منذ عدة اأ�سهر 

خالل عام 2018.
غربية  اإعالم  و�سائل  ونقلت 
رو�سيا  اأن  خا�سة،  م�سادر  عن 
ا�ستخدمت قاعدة مر�سى مطروح 
ليبيا(  قرب  م�رص  غربي  )�سمال 
اأوائل فرباير 2017، دون مزيد من 
التفا�سيل عن طبيعة مهمتها، فيما 

اإىل  الرو�سية  الدفاع  وزارة  بادرت 
نفي �سحة تلك االأنباء.

نفي رو�سي

اإىل  �سمنا  اأ�سارت  اأخرى  تقارير 
على  يقومون  املتعاقدين  اأن 
التابعة  الليبية  القوات  تدريب 
ويقدمون  حفرت،  خليفة  للجرنال 
ويف  ا�ستخباراتية  معلومات  لها 
وقت �سابق من هذا العام، ا�ستولت 
ال�سلطات التون�سية على 24 حاوية 
الرو�سية،  الع�سكرية  املعدات  من 
رو�سية  ع�سكرية  نقل  مركبة  و66 
علم  ترفع  �سفينة  على  حمملة 
وتنفي  ليبيا  اإىل  طريقها  يف  بنما 
احلكومة الرو�سية اأي م�ساركة لها 

يف ال�رصاع الليبي.
رئي�ش  نائب  قال  اأكتوبر   10 ففي 
جلنة الدفاع يف الكرملني الرو�سي، 
تواجد  اأي  لها  لي�ش  رو�سيا  اإن 
الليبية،  االأرا�سي  على  ع�سكري 
غربية  اإعالمية  لتقارير  خالفا 
قاعدتني  وجود  اإىل  اأ�سارت 
طربق  يف  رو�سيتني  ع�سكريتني 
اإقامة  منهما  الهدف  وبنغازي، 
نفوذ ع�سكري رو�سي، وحتويل ليبيا 
اإىل »�سوريا جديدة« لل�سيطرة على 
ال�سواحل الليبية وطرق الهجرة اإىل 
اأوروبا، ما مينح مو�سكو املزيد من 

النفوذ على القرار الغربي.
تفر�ش  املتحدة  االأمم  اأن  كما 
اإىل  االأ�سلحة  توريد  على  حظرا 
اإعالمية  تقارير  وتتحدث  ليبيا، 
اإر�سال  ت�ستطيع  ال  رو�سيا  اأن  عن 
حفرت  اللواء  حليفها  اإىل  االأ�سلحة 
ت�ستغل  لكنها  مبا�رص،  ب�سكل 
اإحدى  يف  الع�سكري  وجودها 
احلدود  على  امل�رصية  القواعد 
مع ليبيا، وقرب املناطق اخلا�سعة 
�رصقي  املوؤمتر،  حكومة  ل�سيطرة 

ليبيا.
البحر  �رصق  يف  رو�سيا  تتواجد 
قاعدة  يف  املتو�سط  االأبي�ش 
بحرية يف ميناء طرطو�ش ال�سوري، 
البحري  تواجدها  لتعزيز  وت�سعى 
يف  القوى  توازن  من  حالة  خللق 
احليوية،  االأهمية  ذات  املنطقة 
مكثفا  بحريا  تواجدا  ت�سهد  التي 
االأطل�سي،  �سمال  حلف  لدول 
الرو�سي  التواجد  و�سي�سكل 
وبنغازي  طربق  يف  »املفرت�ش« 
على  احللف  دول  لنفوذ  تهديدا 
املتو�سط  االأبي�ش  البحر  �سواطئ 

قبالة ال�سواحل االإيطالية.

�رتباك �أمريكي

وجتد الواليات املتحدة �سعوبة يف 
اجلزم بوجود ع�سكري رو�سي على 
م�سوؤولني  لكن  الليبية،  االأرا�سي 
حتدثوا  االأمريكي  اجلي�ش  يف 
اال�ستخباراتية  املعلومات  اأن  عن 
االأمريكية حول االأن�سطة الع�سكرية 
الرو�سية تبدو غري وا�سحة، ب�سبب 
حماية  �رصكات  رو�سيا  ا�ستخدام 
ترتدي  ال  قوات  اأو  خا�سة،  اأمنية 

الزي الع�سكري.
العديد  اأر�سلت   ،2016 عام  خالل 
فيها  مبا  الغربية،  الدول  من 
خا�سة  قوات  املتحدة،  الواليات 
ع�سكريني  وم�ست�سارين  ومدربني 
اإىل ليبيا، كما اأن اجلي�ش االأمريكي 
القوات  لدعم  جوية  غارات  نفذ 
تنظيم  تقاتل  كانت  التي  الربية 
معقلها  �سريت  مدينة  يف  داع�ش 

االأخري.
العودة  الرو�سية  القيادة  حتاول 
قطبي  كاأحد  دورها  �سابق  اإىل 
مفاو�سات  يف  وت�سارك  العامل، 
وتدخلت  اأفغان�ستان،  يف  ال�سالم 
يف   2015 اأوت  منذ  ع�سكريا 
�سوريا، وتلعب الدور االأ�سا�سي يف 
ر�سم م�ستقبل البلد، وتقدم نف�سها 
من  ليبيا  اإخراج  على  قادرة  دولة 
ما  هناك  ليبيا  الراهنة يف  اأزمتها 
والدولية  االإقليمية  القوى  يغري 
بالتدخل لتحقيق م�سالح متنوعة، 
بالنظر  مقدمتها  يف  االقت�سادية 
االحتياطيات  من  الهائل  الكم  اإىل 

عن  الناجمة  واالأمنية  النفطية، 
تواجد تنظيمات »مت�سددة« ت�سكل 
االأوروبية  للدول  اأمنيا  تهديدا 
االأبي�ش  البحر  على  املت�ساطئة 
املتو�سط، قبالة ال�سواحل الليبية.

الدول  مبخاوف  يتعلق  ما  وكذلك 
من  موجات  تدفق  من  االأوروبية 
اإىل  ال�رصعيني  غري  املهاجرين 
�ساحل  على  اجلنوبية  حدودها 
اإيطاليا  االأبي�ش املتو�سط،  البحر 

يف املقام االأول.
الدول  من  تكون  اأن  رو�سيا  تطمح 
بيع  بعقود  الفوز  يف  حظا  االأكرث 
االأ�سلحة للحكومة الليبية اجلديدة، 
التي  الليبية  القوات  ت�سليح  لتعزيز 
تعتمد على ال�سالح الرو�سي ب�سكل 
اأ�سا�سي منذ ما قبل �سقوط نظام 
عام  القذايف  معمر  العقيد  حكم 

.2011
رغبة فرن�سية

تدريجي  ب�سكل  فرن�سا  ت�سعى 
ليبيا  يف  اأكرب  دور  للعب  متوازن 
عرب التوا�سل مع قيادات الف�سائل 
ال�سيا�سية،  والقيادات  امل�سلحة 
رئا�سية  انتخابات  الإجراء 
دي�سمرب   10 يف  جديدة  وبرملانية 
امل�ساعي  وحظيت  القادم، 
االأمن  جمل�ش  مبوافقة  الفرن�سية 
الدويل باالإجماع، غري اأنه يف �سوء 
الفرقاء  بني  امل�ستمرة  اخلالفات 
عقد  م�ستبعدا  يبدو  الليبيني 

االنتخابات يف هذا املوعد.
التي  املقبلة  لالنتخابات  ميكن 
كان  اأيا  ـ  باري�ش  لقاء  اأقرها 
يف  ت�ساهم  اأن  ـ  عقدها  تاريخ 

يلتقي  ائتالفية  حكومة  خلق 
ال�رصاع  اأطراف  جميع  فيها 
م�ساحلة  �سياق  يف  الداخلي، 
االأطراف  بني  �ساملة  �سيا�سية 
يكفي  ما  لتحقيق  املتنازعة، 
الالزم  االأمني  اال�ستقرار  من 
االقت�سادية  اال�ستثمارات  لتاأمني 
اخلارجية، واإعادة تاأهيل اجلي�ش 
جنحت  اإذا  وت�سليحه،  الليبي 
االأمن  جمل�ش  اإقناع  يف  رو�سيا 
الدويل باإنهاء احلظر على توريد 
ال�سالح اإىل ليبيا بعد االنتخابات، 
للجي�ش  الت�سليح  بعقود  للفوز 
على  كبري  ب�سكل  يعتمد  الذي 

الت�سليح الرو�سي.
عن  املتحدة  الواليات  تخلت 
املبا�رص  التدخل  يف  جهودها 
دول  اأن  كما  الليبي،  امللف  يف 
با�ستثناء  االأوروبي،  االحتاد 
بتواجد  كثريا  تهتم  ال  اإيطاليا، 
فيما  ليبيا،  يف  موؤثر  ع�سكري 
تدفق  لوقف  جهودها  تكر�ش 
من  ال�رصعيني  غري  املهاجرين 
اأوروبا عرب  اإىل  االإفريقية  الدول 

ال�سواحل الليبية.
من املهم لدول االحتاد االأوروبي 
خف�ش م�ستوى تدفق املهاجرين 
ال�سواحل  من  ال�رصعيني  غري 
الدول  �سواطئ  اإىل  الليبية 
ال�سمايل  ال�ساحل  على  االأوروبية 

للبحر االأبي�ش املتو�سط.
تقارير  اأ�سارت  يف مار�ش 2018، 
هناك  اأن  اإىل  دولية  ملنظمات 
180 األف نازح يف الداخل الليبي، 
دول  من  مهاجر  األف   660 ونحو 

يف  يقيمون  وعربية  اإفريقية 
االأرا�سي  على  موؤقتة  خميمات 
للهجرة  انطالق  الليبية، كمحطة 

اإىل دول االحتاد االأوروبي.

مكا�سب �سيا�سية

وت�سعى رو�سيا اإىل حتقيق مكا�سب 
نف�سها  طرح  خالل  من  �سيا�سية 
االأزمات  ت�سوية  يف  فاعلة  قوة 
هذا  تلعب  اأن  وتاأمل  االإقليمية، 
الدور يف ليبيا مع �سكوك وا�سعة 
بقدرة حليفها اللواء خليفة حفرت 
االأرا�سي  كامل  على  بال�سيطرة 
ذلك  لها  �سيتيح  حيث  الليبية، 
عقود  على  ال�سيطرة  حدث  اإن 
اإعمار  اإعادة  وعقود  الت�سليح 
التي  املرحلة  يف  التحتية  البنية 
منتخبة  حكومة  ت�سكيل  تعقب 
لقاء  خمرجات  وفق  مرة  الأول 

باري�ش.
خالل  من  رو�سيا  وتتطلع 
الدويل  املجتمع  م�ساركتها 
يف  ال�سالم  اإحالل  عملية  يف 
اللواء  تولية  على  تعمل  اأن  ليبيا، 
خليفة حفرت، اأو �سخ�سية مقربة 
يف  الدفاع  وزير  من�سب  منه، 
املنتظرة  االئتالفية  احلكومة 
احلليف  وهو  االنتخابات،  بعد 
حفرت،  اأي  اأنه،  كما  لها،  االأقرب 
م�رص  من  لكل  م�سرتك  حليف 
واالإمارات اللتني �ست�سجعان زيادة 
رقعة النفوذ ال�سيا�سي والع�سكري 
الرو�سي يف ليبيا، لتعوي�ش الغياب 

االأمريكي عن ليبيا.

ال تبدو رو�سيا متورطة ر�سميا بتو�جد جنود تابعني للجي�ش �لرو�سي، لكن دون �أدنى �سك �أن لرو�سيا تو�جد� ع�سكريا عرب �سركات ع�سكرية خا�سة م�سجلة ر�سميا يف رو�سيا، منها جمموعات 
�لرو�سية(. �لع�سكرية  )�ال�ستخبار�ت  مع  ب�سكل وثيق  RSB، و�ملرتبطة 

حتليل

م٫�ش 

هل تتعدى اال�سرتاتيجيات الرو�سية يف ليبيا الوجود الع�سكري؟ 

�ل�سناتور �الأمريكي غر�هام

 مت�سكك يف الرواية ال�سعودية عن مقتل خا�سقجي
قال ال�سناتور اجلمهوري االأمريكي، 
»مت�سكك«  اإنه  غراهام،  ليند�سي 
مقتل  ب�ساأن  ال�سعودية  الرواية  يف 
جمال  ال�سعودي،  ال�سحفي 
بالده  قن�سيلة  داخل  خا�سقجي، 

غراهام،  تعليق  جاء  باإ�سطنبول 
عقب ما اأعلنته اململكة ر�سميا، يف 
ال�سبت،  �سباح  من  االأوىل  ال�ساعة 
»ت�ساجر  اإثر  خا�سقجي  مقتل  عن 
وت�سابك باالأيدي« مت داخل قن�سلية 

غراهام  وقال  اإ�سطنبول  يف  بالده 
املوثق  ح�سابه  عرب  تغريدات  يف 
يف  مت�سكك  »اإنني   : تويرت  بـ« 
ب�ساأن  اجلديدة  ال�سعودية  الرواية 
الرواية  اأن  اإىل  ولفت  خا�سقجي«. 

مغادرة  ت�سمنت  االأوىل  ال�سعودية 
�سامل  واإنكار  القن�سلية  خا�سقجي 
الأي تورط �سعودي، م�سيفا : »االآن 
القن�سلية  يف  ويقتل  �سجار  يندلع 
العهد  ويل  معرفة  دون  ذلك  وكل 

يت�سن  ومل  �سلمان(«  بن  )حممد 
من  فوري  تعقيب  على  احل�سول 
الت�سكيك،  هذا  ب�ساأن  ال�سعودية 
تلك  يف  ت�سري  اإنها  قالت  اإنها  غري 
وتتعهد  ب�سفافية  التحقيقات 

وامل�سوؤولني،  املق�رصين  مبحا�سبة 
كما او�سحت اأن امل�ستبه بهم الذين 
قاموا  خا�سقجي  مع  ت�ساجروا 
بـ«التكتم« على حقيقة ما حدث قبل 

ان تظهره التحقيقات.
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ال�سقوط  يلعب  الفريق  واأن  خا�سة 
ونقاط مواجهة الن�رصية كانت حا�سمة 
الر�سيد  تدعيم  اأجل  من  للت�سكيلة 
لتحقيق  والآمال  الثقة  وا�ستعادة 
الكبري  التحفيز  جانب  اإىل  البقاء، 
اأن�سارهم  طرف  من  وجدوه  الذي 
بقوة  تنقلوا  والذين  املدرجات  يف 
تدعيم  اأجل  من  جويلية   5 ملعب  اإىل 
الت�سكيلة وهو الذي منح رفقاء املتاألق 
جرار الثقة واحلما�س من اأجل حتقيق 
الثمني  النت�سار  اأن  والأكيد  الفوز. 
يكون  �سوف  الن�رصية  اأمام  املحقق 
حافز لت�سكيلة اأبناء »العقيبة« من اأجل 
�سل�سلة  ل�ستعادة  بجدية  التح�سري 
وقع  على  واملوا�سلة  النت�سارات 
الفريق  اأن  باعتبار  اليجابية،  النتائج 
التح�سري  مع  موعد  على  �سيكون 
اأهلي برج بوعريريج املقررة  ملباراة 
جتري  والتي  اجلاري  الأ�سبوع  نهاية 
على ملعب 20 اأوت بالعا�سمة، ورغم 
اأنها تلعب دون جمهور ب�سبب العقوبة 
امل�سلطة على النادي العا�سمي اإل اأن 
الفوز  �سوى  اأمامها  الت�سكيلة ل خيار 

للتم�سك بحظوظها يف مغادرة منطقة 
اخلطر.

عمرو�ص: �أعمل ب�إخال�ص 
وهديف �إ�شع�د �جلمهور 

�لبلوزد�دي

لطفي  بلوزداد  �سباب  مدرب  �سدد 
عمرو�س اأن الفوز الذي حققه فريقه 
كان  الن�رصية  اأمام  اأم�س  اأول  م�ساء 
تخفيف  اجل  من  و�رصوريا  هاما 
توايل  ظل  يف  النادي  على  ال�سغط 
مع  يحققها  التي  ال�سلبية  النتائج 
يف  عمرو�س  واأ�ساد  اجلولت،  مرور 
نهاية  عقب  اإعالمية  ت�رصيحالت 
لأن�سار  الغفري  بالتنقل  املواجهة 
على  �سكرهم  اأين  البلوزدادي  النادي 
بجانبه  والوقوف  الفريق  م�ساعدة 
همه  ان  م�سريا  الظروف،  احلك  يف 
على  العمل  املقبلة  الفرتة  خالل 
ال�سعبة  الو�سعية  من  الفريق  اإنقاذ 
اإ�سعاد  والعمل  عليها  يتواجد  التي 
اأنه  وا�ستطرد  البلوزدادي،  اجلمهور 
ويرحب  النادي  مع  باإخال�س  يعمل 
بجميع القرارات التي تتخذها الإدارة 

الفني  الطاقم  م�ستقبل  بخ�سو�س 
للفريق. 

�شتوف ينفي �الت�ش�ل ب�آالن 
مي�ش�ل

ل�سباب  الهاوي  النادي  رئي�س  نفى 
غدارته  اإت�سال  �ستوف  كرمي  بلوزداد 
مي�سال  اآلن  الفرن�سي  باملدرب 
الفنية  العار�سة  تويل  اأجل  من 
ت�رصيحات  يف  اأو�سح  حيث  للفريق، 
نب�س  بج�س  يقم  مل  اأنه  تلفزيونية 
من  بجاية  ملودية  ال�سابق  املدرب 
العار�سة  تويل  رغبته يف  معرفة  اأجل 
العار�سة  ان  واأو�سح  لل�سباب  الفنية 
وعمرو�س  مدربا  متلك  حاليا  الفنية 
يقوم بعمله على اأكمل وجه. لالإ�سارة 
ون�رص  بلوزداد  �سباب  مباراة  �سهدت 
ح�سني داي ح�سور املدرب الفرن�سي 
املقابلة  اأطوار  تابع  اين  امللعب  اإىل 
من املن�سة ال�رصفية مللعب 5 جويلية 
على  بناء  قدم  اأنه  النطباع  واأعطى 
اأجل  من  ال�سياربي  اإدارة  من  دعوة 
الإ�رصاف  واإمكانية  الفريق  معاينة 

عليه خالل الفرتة املقبلة.

اأبناء العقيبة يتنف�سون ال�سعداء ويتم�سكون بالبقاء�جلمهور �لبلوزد�دي تو�فد بقوة وبرهن وف�ئه للفريق
تنّف�ص فريق �شب�ب بلوزد�د �ل�شعد�ء بعدم� حقق �نت�ش�ر� ثمين� على ح�ش�ب �جل�ر ن�شر 

ح�شني د�ي يف مق�بلة �لديربي �لتي جمعت �لفريقني �أول �أم�ص �شمن �جلولة 11 من 
�لر�بطة �ملحرتفة �الأوىل، وهو �النت�ش�ر �لذي ج�ء بعد �شل�شلة من �لتعرث�ت عقب 

ت�شجيل �شبع مب�ري�ت على �لتو�يل دون فوز، حيث ظهرت �لروح �لقت�لية على �أر�شية 
�مليد�ن، وجنح العبو �ل�شب�ب يف تقدمي مب�ر�ة كبرية وبتحفيز كبري بعد �لعمل �لكبري 

�لذي ق�م به �لط�قم �لفني بقي�دة �ملدرب لطفي عمرو�ص طيلة �الأ�شبوع �ملنق�شي 

�لن�شرية تتوقف 
على �ملن�ف�شة 

�أ�شبوعني

دزيري: منر 
مبرحلة فراغ 

وملزمون 
بالفوز اأمام 

املدية

داي  ح�سني  ن�رص  مدرب  برر 
التي  الهزمية  دزيري  بالل 
�سباب  اأمام  فريقه  لها  تعر�س 
التي  الفراغ  بلوزداد غلى فرتة 
الفرتة  خالل  الفريق  بها  مير 
الوطنية،  البطولة  من  الأخرية 
اعرتف  ال�سدد  هذا  ويف 
دزيري يف ت�رصيحات اإعالمية 
اأن  املواجهة  نهاية  عقب 
اللعب  يف  خطاأ  اقرتف  فريقه 
هدفا  ي�ستقبل  الفريق  جعل 
مو�سحا  الأول،  ال�سوط  يف 
الثاين  ال�سوط  خالل  عمل  انه 
مينح  حتى  اخلطة  تغيري  على 
نف�سا جديدا للت�سكيلة اإل انها 
املرجوة، يف  بالنتيجة  تاأت  مل 
الهجومية  الفاعلية  غياب  ظل 
جعلتهم  والتي  اأ�سباله  لدى 
يف  الت�سجيل  عن  يعجزون 
ان  م�سيفا  املناف�س،  مرمى 
حطم  الثاين  للهدف  تلقيهم 

املعنويات.
الفريق  ان  املتحدث  واأ�سار 
�سجل نتائج ايجابية يف املو�سم 
الكروي املا�سي اإل اأن مرحلة 
خالل  بها  مير  التي  الفراغ 
اجلولت الأخرية من املناف�سة 
جتد  ل  الت�سكيلة  جعلت 
تكبدت  واأنها  خا�سة  نف�سها 
متتاليني  داربيني  يف  هزميتني 
و�سباب  اجلزائر  مولودية  اأمام 
الفريق  اأن  م�ستطردا  بلوزاد، 
املقبلة  اجلولة  يف  مطالب 
بالفوز اأمام اوملبي املدية من 
اأجل ا�ستعادة النتائج اليجابية 

والعودة اإىل الطريق ال�سحيح.
امام  نف�سها  الن�رصية  وجتد 
اأن  باعتبار  البطولة  توقف 
اأمام  مباراتها  اأجلت  الرابطة 
اجلولة  �سمن  �سطيف  وفاق 
12 من البطولة الوطنية ب�سبب 
باملناف�سة  الوفاق  ان�سغال 
رفقاء  �سيجد  وبالتايل  القارية 
الالعب العريف اأنف�سهم بعيدين 

عن املناف�سة اأ�سبوعني.

ثالثي موؤخرة �لرتتيب يو��شل �لغرق

الرائد يكتفي بالتعادل والبابية اأكرث امل�ستفيدين

تتوا�سل تعرثات اأنديل ذيل ترتيب 
بعد  الثانية  املحرتفة  الرابطة 
�سجلتها  التي  ال�سلبية  النتائج 
والتي   11 اأم�س �سمن اجلولة  اأول 
منطقة  و�سعيتها يف  تعقد  عرفت 
�سبح  من  واقرتابها  اخلطر 
ويف  الهواة،  بطولة  اإىل  ال�سقوط 
ف�سل احتاد احلرا�س  ال�سدد  هذا 
يف ا�ستغالل فر�سة ال�ستقبال على 
ملعبه واكتفى بالتعادل اأمام الرائد 
جمعية ال�سلف، وهو ما فوت على 
ت�سكيلة »ال�سفراء« تقلي�س الفارق 
للخروج من منطقة اخلطر وزادت 
الفريق  بيت  يف  تعقيدا  الأمور 

موؤخرة  يف  الغرق  يواغ�سل  الذي 
وا�سلت  املقابل،  يف  الرتتيب، 
ت�سكيلة »اأ�سود الون�رصي�س« �سل�سلة 
على  التعادل  بتحقيق  التعرثات 
حافظت  ذلك  ومع  التوايل  الثالث 

على ال�سدارة على انفراد.
ت�سكيلة  كانت  املقابل،  يف 
مولوديىة العلمة اأكرب امل�ستفيدين 
من اجلولة بعد فوزها الثمني على 
والذي  بو�سعادة  اأمل  اأمام  ملعبها 
نقاط  ثالث  باقتنا�س  لها  �سمح 
ثاث  غرثها  على  �سجلت  ثمينة 
مباراة دون هزمية وقل�ست الفارق 
وحيدة،  نقطة  اإىل  الرائد  عن 

اإحدى  على  التناف�س  �سباق  يف 
اإىل  املوؤهلة  الثالث  التا�سريات 
ال�سعود لدوري الكبار، يف املقابل، 
ورائد  البليدة  احتاد  فريقا  �سقط 
واجها  عندما  الديار  خارج  القبة 
غليزان  و�رصيع  �سكيكدة  �سبيبة 
التوايل ووا�سال الغرق �سمن  على 
ابتعدت  فيما  املوؤخرة،  ثالثي 
عن  »رو�سيكادا«  اأبناء  ت�سكيلة 
اأبناء  واقرتب  اخلطر  منطقة 
يف  املقدمة  كوكبة  من  »الرابيد« 
�سياق التناف�س على الأدوار الأوىل 

هذا املو�سم.
ع.ق.

 حل�ش�ب بطولة �إفريقي� 
لالأندية لكرة �ليد رج�ل

 املجمع البرتويل يحقق 
انطالقة موفقة

فاز نادي املجمع البرتويل لكرة 
الريا�سية  ال�سبيبة  اأمام  اليد 
لكين�سا�سا من جمهورية الكونغو 
 18-21 بنتيجة  الدميقراطية 
اول ام�س �سمن فعاليات اجلولة 
الثانية   املجموعة  من  الأوىل 
لالأندية  الإفريقية   للبطولة 
البطلة لكرة اليد اأكابر اجلارية 
باأبيجان  اأكتوبر   28 اإىل   19 من 
ممثل  و�سيوا�سل  ديفوار،  كوت 
املناف�سة  يف  م�سواره  اجلزائر 
الزمالك  مبالقاة  القارية 
امل�رصي يف مقابلة واعدة غدا 
قبل اأن يواجه الرجاء البي�ساوي 
وكانت  الأربعاء،  يوم  املغربي 
الثانية ت�سم خم�سة  املجموعة 
فرق قبل اأن ين�سحب نادي برتو 

�سبور الكونغويل.
اأندية  الأوىل  املجموعة  وت�سم 
امل�رصي،  امل�رصي  الأهلي 
فاب  الغابون،  فينيك�س 
كوت  �ستار  ريد  الكامريون، 
ديفوار ونادي الحتاد الريا�سي 
للقوات امل�سلحة بوركينا فا�سو، 
بعد اإجراء مرحلة املجموعات، 
املراكز  اأ�سحاب  �سيقتطع 
الأوىل يف كل جمموعة  الأربعة 
ربع  الدور  اإىل  التاأهل  تاأ�سرية 
النهائي املقرر ليوم 25 اأكتوبر، 
الدور  مقابالت  تقام  اأن  على 
على  النهائي  و  النهائي  ن�سف 
التوايل يومي 26 و 28 من نف�س 

ال�سهر.  
ق.ر. 

 م�ش�عد مدرب �شبيبة �ل�ش�ورة 
فتح �لن�ر على �أعر�ب

زاوي: احلكم جاء مبهمة حتطيمنا 
وقراراته كانت ع�سوائية

وجه م�ساعد مدرب �سبيبة ال�ساورة 
اإىل  لذعة  انتقادات  زاوي  كرمي 
املباراة  اأدار  الذي  اأعراب  احلكم 
نادي  بال�سيف  ناديه  جمعت  التي 
من   11 اجلولة  �سمن  بارادو 
ويف  الأوىل،  املحرتفة  الرابطة 
اأعراب  اأن  زاوي  اأكد  ال�سدد  هذا 
جاء اإىل مدينة ب�سار من اأجل مهمة 
اإ�سقاطه وحرمانه من الفوز، مربرا 
من  ال�ساورة  حرم  احلكم  ان  الأمر 
كافية  كانت  �رصاعية  جزاء  ركلة 
و�سدد  ناديه،  ل�سالح  الأمور  لتقلب 
ندوة  تن�سيطه  خالل  املتحدث 
املواجهة  نهاية  عقب  �سحافية 
يف  هدفني  بالتعادل  الفريقني  بني 
على  لعب  احلكم  اأن  �سبكة،  كل 
وجنح  وا�ستفزهم  لعبيه  اأع�ساب 
اأجواء  من  باإخراجهم  مهمته  يف 
املقابلة ح�سبه، مو�سحا اأن طريقة 
من  باحليلة  كانت  للمباراة  اإدارته 
وعدم  الزائر  الفريق  خدمة  اأجل 

ال�ساورة على ميدانها، خا�سة  فوز 
الفوز  على  قادرا  كان  فريقه  واأن 
بنقاط املقابلة لو مل يحرم احلكم 
وا�سحة  جزاء  ركلة  من  فريقه 
عندما مل�ست الكرة يد احد لعبي 

املناف�س.
�سبيبة  مدرب  م�ساعد  وحّمل 
ال�ساورة احلكم اأعراب التعرث الذي 
ميدانها  على  ال�ساورة،  �سجلته 
و�رصح: »احلكم جاء من اأجل مهمة 
حمددة وا�سحة، وقراراته يف هذه 
املباراة كانت ع�سوائية«، واأ�ساف: 
واحد،  ي�سري يف خط  كان  “احلكم 
وكان  املباراة،  اأطوار  طيلة 
متحايال، وهذا ما حرمنا من الفوز 
م�ساعد  وتابع  بارادو”،  اأمام  اليوم 
“احلكم  ال�ساورة:  �سبيبة  مدرب 
الدقائق  يف  حقنا  من  حرمنا 
الأخرية من املباراة، بعدم اإعالنه 

عن ركلة جزاء وا�سحة”.
ع.ق.
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تقا�سم  يف  يوا�سل  اأنه  رغم 
القبائل،  �سبيبة  رفقة  الريادة 
املباراة  هذه  تكون  و�سوف 
الفني  الطاقم  اأمام  املعيار 
الأخطاء  ت�سحيح  اجل  من 
واإحداث التغيريات يف �سفوف 
م�ستوى  على  خا�سة  التعداد 
اأ�سحى  الذي  اخللفي  اخلط 
ي�سكل �سداعا يف راأ�س املدرب 
الفريق  واأن  خا�سة  فروجي 
يتلقى الأهداف باأخطاء بدائية 
الأمر الذي يلزم الطاقم الفني 

على بحث حلول ناجعة لإعادة 
اخللفي  اخلط  غلى  الثقة 
حمور  ثنائي  بني  والتن�سيق 
التي  الأخطاء  ظل  يف  الدفاع، 
يقع فيها كل من فاروق �سافعي 
يعد  مل  اأين  يحي،  بن  وحممد 
م�ستبعدا اأحداث بع�س احللول 
القادرة  البدائل  غياب  رغم 
ظل  يف  اأحدهما  تعوي�س  على 
املدافع  يف  الثقة  و�سع  عدم 
عدم  اأبان  الذي  حمرة  ال�ساب 
قدرته على تقدمي مباريات يف 
الأخطاء  امل�ستوى ووقوعه يف 
التي  القليلة  الفر�س  خالل 

عدم  جانب  اإىل  له  منحها  مت 
الالعب  باإمكانيات  القتناع 
ا�ستقدامه  مت  الذي  مك�سي�س 
ال�سيفي  املركاتو  خالل 
مع  العقد  ف�سخ  عقب  الفارط 
ول  كني�س،  ريا�س  الالعب 
فروجي  يغامر  اأن  ي�ستبعد 
بالالعب ر�سوان �رشيفي للعب 
�سافعي  جانب  اإىل  املحور  يف 
دكة  اإىل  يحي  بن  واإحالة 
اإعادة لن مو�سى  الحتياط مع 

اإىل الت�سكيلة الأ�سا�سية.
اخلط  من  العك�س  وعلى 
الهجوم  ا�سرتجع  اخللفي، 

اأمام  وجناعته  فاعليته 
يبقى  واأنه  خا�سة  املرمى، 
احلايل  املو�سم  يف  الأف�سل 
هجوم  خط  اأف�سل  ويت�سدر 
احلايل  املو�سم  انطالق  منذ 
يف  خا�سة  هدفا،   21 مبجموع 
برين�س  الكونغويل  تاألق  ظل 
هدفهع  �سجل  الذي  اإيباراة 
واأ�سبح  املو�سم  هذا  اخلام�س 
البطولة  هدايف  و�سافة  يف 
كرمي  رفقة  منا�سفة  الوطنية 
تاجنانت  دفاع  لعب  عريبي 
وعلى بعد هدفني عن الهداف 

زكريا نعيجي لعب بارادو.

الهجوم ي�شرب بقوة واإيب�را يوا�شل الت�ألق والربوز

احتاد العا�ضمة ي�ضيع الفوز والدفاع هاج�س فروجي
فّوت فريق احت�د اجلزائر انت�ش�را يف املتن�ول خالل املق�بلة التي خ��شه� اأول ام�س خ�رج القواعد اأم�م احت�د بلعب��س 

والتي اندرجت �شمن ت�شوية املب�راة املت�أخرة عن اجلولة ال�ش�د�شة من الرابطة املحرتفة الأوىل، حيث ويف وقت 
ك�ن الفريق يتوجه نحو الفوز وهو الذي ك�ن متقدم� بهدفني نظيفني انقلبت الأمور عليه وجنح املحليون من تعديل 

النتيجة، وهي اخلطوة التي اأ�ش�عت على الن�دي الع��شمي فر�شة النفراد ب�شدارة جدول الرتتيب

�شبيبة القب�ئل ي�شجل 11 مب�راة دون هزمية

بن علجية يت�ضاجر لفظيا مع دوما�س 
والالعب يقرتب من الرحيل

املرينغي يتجرع هزمية جديدة

بن  مهدي  الالعب  ق�سية  تتوّجه 
فاأكرث  اأكرث  التعقد  نحو  علجية 
لالعب  وقعت  التي  احلادثة  بعد 
بني  ما  دوما�س  فرانك  مدربه  مع 
جمعت  التي  للمباراة  ال�سوطني 
وهران  ومولودية  القبائل  �سبيبة 
القبائلي  الفريق  خالل  عاد  والتي 
بالتعادل ال�سلبي كانت كافية له من 
اأجل احلفاظ على �سدارة الرتتيب 
اجلزائر،  احتاد  رفقة  منا�سفة 
م�ستقبل  عن  احلديث  كرث  حيث 
وهو  الفريق  �سفوف  يف  الالعب 
يربطه  الذي  العقد  ينتهي  الذي 
ومل  املقبل  دي�سمرب   15 يف  معه 
التجديد  نحو  ق�سيته  بعد  تت�سح 
م�سادر  وك�سفت  عدمه،  اأو  معه 
حدوث  »الكناري«  بيت  داخل  من 
ومدربه  الالعب  بني  مناو�سات 
ال�سوطني،  بني  ما  وذلك  الفرن�سي 
غرف  نحو  التوجه  اأراد  عندما 
املدرب  اأن  غال  املالب�س  تغيري 
اأمرا مينع  ا�سدر  كان  بعدما  منعه 
الالعبني الحتياطيني من التواجد 
مل  ما  وهو  املالب�س  تغيري  بغرف 
والذي  الالعب  به  دراية  على  يكن 

ت�ساجر لفظيا مع مدربه، وقام يف 
نهاية املباراة باإهداء اأن�سار الفريق 
الذين تنقلوا بقوة اإىل ملعب اأحمد 
زبانة بوهران قمي�سه قبل املغادرة 
نحو غرف تغيري املالب�س يف خطوة 
ك�سفت م�ساجرنا اأنه تعرب بطريقة 
حي  ابن  اقرتاب  عن  مبا�رشة  غري 
الفريق  عن  الرحيل  من  الواد  بابا 
موؤ�رش  يف  وذلك  عقده،  نهاية  بعد 
مالل  �رشيف  الرئي�س  اإدارة  من 
التي تتوجه نحو عدم التجديد معه 
رغم اأن املدرب رف�س احلديث عن 
يتطرق  �سوف  اأنه  وك�سف  ق�سيته 
من  الذهاب  مرحلة  نهاية  بعد  لها 
رفقاء  و�سجل  الوطنية.  البطولة 
�ساحلي  القادر  عبد  احلار�س 
وهم  هزمية  دون   11 مباراتهم 
الذين يبقون الفريق الذي مل يتذوق 
طعم اخل�سارة منذ انطالق املو�سم 
ثابتة  بخطى  ويتوجهون  احلايل، 
امل�ستوى  يف  مو�سم  حتقيق  نحو 
الذي  الأخرية  املوا�سم  يعك�س 
على  اللعب  الفريق  خاللها  اكتفى 

�سمان البقاء.
ع.ق.

فخ  يف  مدريد  ريال  �سقط 
الليغا  يف  الثالثة  للمرة  الهزمية 
انحنى  بعدما  املو�سم،  هذا 
مواجهة  خالل  لهدف  بهدفني 
ليفانتي ظهر اليوم ال�سبت، �سمن 
مناف�سات اجلولة التا�سعة، و�سجل 
الدقيقة  يف  مورالي�س  لليفانتي 
بينما   ،13 الدقيقة  يف  ومارتي   7
الوحيد  مدريد  ريال  هدف  اأحرز 
وبهذه   ،72 الدقيقة  يف  مار�سيلو 
ريال  ر�سيد  يتجمد  اخل�سارة 
املركز  نقطة يف   14 عند  مدريد 
ر�سيده  ليفانتي  ورفع  اخلام�س، 
ال�سابع،  املركز  يف   13 للنقطة 
خو�سيه  فاجاأ  املباراة،  بداية  مع 
مدريد  ريال  مورالي�س  لوي�س 
بهدف ُمبكر، م�ستغال خطاأ فادحا 
من رافائيل فاران مدافع امللكي، 
من  ال�ساذجة  الأخطاء  وا�ستمرت 
جلاأ  خطاأ  ارتكب  حيث  فاران، 
الفيديو  لتقنية  احلكم  اإثره  على 
جزاء  ركلة  ليحت�سب   »VAR«
عرب  النتيجة  لي�ساعفوا  لل�سيوف 
وجنح  �سالفادور،  مارتي  روجر 
هدف  ت�سجيل  يف  مدريد  ريال 
يف  اأ�سين�سيو  قبل  من  براأ�سية 
نفذها  ركنية  بعد   17 الدقيقة 
قرر  املباراة  حكم  ولكن  اإي�سكو، 
لتقنية  اللجوء  بعد  الهدف  اإلغاء 

الفيديو.
قرر  الثاين  ال�سوط  بداية  ومع 
بيل  بغاريث  الدفع  لوبيتيجي 
من  اأودريوزول  ح�ساب  على 
الهجومية،  اجلبهة  تن�سيط  اأجل 
الثنائي  اأ�رشك   ،60 الدقيقة  ويف 
من  بدل  و�سيبايو�س  بنزمية 
اأول مل�سة  واأ�سين�سيو، ويف  اإي�سكو 
يف  الكرة  بنزمية  كرمي  �سدد  له، 
ب�سهولة  لها  ت�سدى   61 الدقيقة 
ليفانتي،  مرمى  حار�س  اأويري 
حرة  ركلة  على  املرينغي  وح�سل 
غاريث  نفذها   64 الدقيقة  يف 
اأويري  ت�سدى  كالعادة  ولكن  بيل، 
و�سجل  للركنية،  واأخرجها  لها 
الدقيقة  يف  مار�سيلو  الربازيلي 
بعد  للمرينغي  الأول  الهدف   72
متريرة �سحرية من كرمي بنزمية، 
الثانية  للمرة  احلكم  ورف�س 
مدريد،  لريال  هدف  احت�ساب 
�سجله ماريانو دياز يف الدقيقة 88 
م�سل�سل  الت�سلل.وا�ستمر  بداعي 
ريال  يالحق  ال�سيئة  النتائج 
مدريد، الذي ف�سل يف حتقيق اأي 
انت�سار يف اآخر 4 جولت يف الليغا، 
وتنتظره مواجهة الكال�سيكو �سد 
الغرمي التقليدي بر�سلونة الأ�سبوع 

املقبل.
وك�لت

الوفد ي�شم 20 لعب� يف غي�ب 8 اأ�شم�ء

الأهلي يلتحق اليوم ب�ضطيف 
يف غياب اخلطيب

يلتحق فريق الأهلي امل�رشي منت�سف نهار اليوم اإىل اأر�س الوطن 

اإياب  ملقابلة  حت�سبا  �سطيف  وفاق  ملواجهة  التح�سري  اأجل  من 

اأعلن  اإفريقيا، حيث  اأبطال  الدور ن�سف النهائي ملناف�سة رابطة 

اأم�س مدرب النادي امل�رشي باتري�س كارتريون عن قائمة الالعبني 

املعنيني بخو�س املواجهة، بعدما وجه الدعوة اإىل قائمة ت�سم 20 

لعبا ا�ستعداد للمواجهة والتي �سجلت عدة غيابات تقدر مبجموع 

ثماين لعبني ويتعلق الأمر بكل من �رشيف اإكرامي املعاقب، اإىل 

والتون�سي  اأجاي، حممد جنيب،  النيجريي جونيور  جانب كل من 

علي معلول ب�سبب معاناتهم من اإ�سابات متفاوتة اإىل جانب نا�سف 

املدرب  خليارات  توفيق  واأكرم  علي  با�سم  زكريا،  موؤمن  ماهر، 

اأر�سهم  يف  التدريبات  اأم�س  الأهلي  لعبو  واختتم  الفرن�سي، 

من  الأخرية  املرحلة  والدخول يف  الوطن  اأر�س  نحو  ال�سفر  قبل 

الأ�سبقية  ميلك  الذي  وهو  املقبل،  الثالثاء  ملباراة  التح�سريات 

بعد فوزه يف مباراة الذهاب على ملعب القاهرة بهدفني دون رد.

غياب  احلمراء  القلعة  نادي  �سفرية  تعرف  �سوف  املقابل،  يف 

الوطن  ار�س  اإىل  الوفد  يرافق  لن  الذي  رئي�سه حممود اخلطيب 

ب�سبب املر�س، اأين مت تعيني نائبه فاروق العامري من اأجل رئا�سة 

الوفد، والذي �سيكون امل�سوؤول عليه يف غياب الرئي�س.

ع.ق.

اإدارة حم�ر ت�شوي املنح والالعبون ين�لون 
90 مليون �شنتيم

الطاو�ضي يعود ويقود تدريبات 
وفاق �ضطيف

الذي  الأخري  التح�سريات اجلدية قبل املنعرج  املغرب حل�ساب اإياب الدور ن�سف نهائي رابطة اأبطال اإفريقيا، حيث �سّجل املدرب ي�سبق مباراة احل�سم التي تنتظره �سهرة الثالثاء املقبل اأمام الأهلي امل�رشي يوا�سل فريق وفاق �سطيف  بالده  اإىل  التنقل  بعد  �سطيف  مدينة  اإىل  عودته  الطاو�سي  كان الألقاب القارية مثلما كان عليه الأمر عام 2014 من خالل التتويج باللقب، من اجل قيادة الوفاتق غلى مباراة نهائي املناف�سة القارية وجتديد العهد مع على ملعبها الثامن ماي، حيث يدرك الالعبون امل�سوؤولية امللقاة على عاتقهم على احل�سة التدريبية التي خا�ستها ت�سكيلة »الن�رش الأ�سود« م�ساء اأول اأم�س حت�سبا للقاء الهام الذي ينتظرهم اأمام ت�سكيلة اأبناء »الفراعنة«، اأين اأ�رشف لأ�سباب عائلية، قبل اأن يعود لالإ�رشاف على التدريبات التي يخو�سها اأ�سباله ر�سيد  بعدما  التدريبات  اإىل  �ساعد  الالعب  عودة  التدريبية  احل�سة  منح لعبوه بعدما منح كل لعب 90 مليون �سنتيم والتي متثل منحة التاأهل على ملباراة الأهلي قامت اإدارة الرئي�س ح�سان حمار بت�سوية املنح التي يدين بها التي تالقي الأهلي يف املوعد الكروي الذي يف�سلنا عنه 36 �ساعة. وحت�سبا اأمام الطاقم الفني الذي ميلك خمتلف اخليارات لو�سع الت�سكيلة الأ�سا�سية جميع لعبيه وهو الذي ل يعاين اإ�سابات وعقوبات، وبالتايل التعداد مكتمل غاب عنها لأ�سباب جمهولة ودون موافقة الطاقم الفني، حيث ا�ستعاد الفريق و�سهدت  مليون  و30  �سنتيم  مليون   60 بقيمة  املغربي  البب�ساوي  الوداد  عي�شة ق.يوا�سلون التح�سري مبعنويات مرتفعة حت�سبا للمقابلة الهامة.حيث لن يجد رفقاء الالعب عبد القادر بدران الأعذار، وهم الذين �سوف النت�سارات على ح�ساب �سباب بلوزداد، �سباب ق�سنطينة ومولودية وهران، ح�ساب 
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األفي�ش يت�سدر الدوري الإ�سباين م�ؤقتًا
تابع ديبورتيفو األفي�ش نتائجه اجليدة يف الدوري الإ�سباين هذا املو�سم عقب فوزه على 
على  بفوزه  املو�سم  هذا  مفاجاأته  �سل�سلة  األفي�ش  ديبورتيفو  اأكمل  فيغو،  �سلتا  م�سيفه 
م�سيفه �سلتا فيغو 1-0 اجلمعة يف افتتاح املرحلة التا�سعة من م�سابقة الدوري الإ�سباين، 
الفائتة جاء الدور على  وبعدما متّكن من جتاوز ريال مدريد بهدف نظيف يف املرحلة 
�سلتا فيغو بذات النتيجة بف�سل هدف توما�ش بينا، وت�سدر األفي�ش جدول ترتيب الدوري 
اإ�سبيلية ونقطتني عن بر�سلونة واأتلتيكو مدريد،  الإ�سباين ب�سكل موؤقت بفارق نقطة عن 
ورفع ديبورتيفو األفي�ش ر�سيده اإىل 17 نقطة من خم�سة انت�سارات وتعادلني وهزميتني، 

فيما جتمد ر�سيد اخلا�رس عند 10 نقاط.

فرانكف�رت ي�ا�سل ال�سح�ة
دو�سلدورف  فورتونا  �سيفه  جراح  عمق  عندما  �سحوته  فرانكفورت  اآينرتاخت  وا�سل 
بالفوز عليه 7-1 بينها خما�سية للدويل ال�رسبي الواعد لوكا يوفيت�ش يف افتتاح املرحلة 
الثامنة من الدوري الأملاين، و�سجل يوفيت�ش خما�سيته يف الدقائق 26 و34 و55 و69 و72، 
واأ�ساف �سيبا�ستيان هالر ثنائية يف الدقيقتني 20 من ركلة جزاء و50، فيما �سجل الكونغويل 
الدميوقراطي دودي لوكيباكيو الهدف الوحيد لدو�سلدورف، وبات يوفيت�ش 20 عاماً اأ�سغر 
لعب ي�سجل خما�سية يف مباراة يف البوند�سليغا، والأول يف اآينرتاخت فرانكفورت يحقق 
اآينرتاخت فرانكفورت نتيجة املباراة يف �ساحله يف �سوطها الأول  هذا الإجناز، وح�سم 
بثالثية يف 14 دقيقة، قبل اأن ي�سيف 4 اأهداف يف ال�سوط الثاين، وكانت نقطة التحول يف 
املباراة الدقيقة 20 عندما جلاأ احلكم الرتكي الأ�سل ديني�ش اأيتيقني اإىل تقنية امل�ساعدة 
بالفيديو لحت�ساب ركلة جزاء لأ�سحاب الأر�ش بعدما مل�ست الكرة يد املدافع البولندي 

الأ�سل اآدم بودييك، فانربى لها هالر بنجاح.

لي�ن يرتقي اإىل املركز الثالث م�ؤقتًا
�سعد ليون اإىل املركز الثالث موؤقتاً يف الدوري الفرن�سي بفوزه على �سيفه نيم 2-0 يف 
افتتاح املرحلة العا�رسة اأول اأم�ش، و�سجل مو�سى دميبيلي الهدف الأول لليون اإثر متريرة 
يف العمق من الربازيلي مار�سيلو اأنطونيو رافعاً ر�سيده اإىل ثالثة اأهداف منذ انتقاله اإىل 
ال�سيفية،  النتقالت  الأخري من  اليوم  ال�سكتلندي يف  �سلتيك  من  قادماً  فريقه اجلديد 
ليون  احد مدافعي  بعد مراوغة  الثاين  الهدف  ديباي  الهولندي ممفي�ش  الدويل  واأ�ساف 
الذي  فقري  نبيل  الدويل  ليون  األعاب  �سانع  غياب  وا�ستمر  ال�سباك،  داخل  الكرة  ليعك�ش 
تعر�ش لإ�سابة يف كاحله يف املرحلة املا�سية ومل تعرف الفرتة الزمنية التي �سيغيب فيها 
عن املالعب، رفع ليون ر�سيده اإىل 17 نقطة بفارق نقطتني عن ليل الذي يلعب مع ديجون 
و10 نقاط عن باري�ش �سان جريمان املت�سدر بالعالمة الكاملة والذي يلتقي اأميان، ويحل 

ليون �سيفاً على هوفنهامي الأملاين الثالثاء املقبل يف م�سابقة دوري اأبطال اأوروبا.

ليفرب�ل ي�سعى لتجديد عقد �ست�ريدج
�ستوريدج  دانييل  مهاجمه  مكافاأة  ينوي  ليفربول  اأن  اإجنليزية  �سحافية  م�سادر  ذكرت 
�ستوريدج  عقد  لتجديد  ت�سعى  الريدز  اإدارة  اأن  �سن  ذا  �سحيفة  وذكرت  عقده،  بتمديد 
خالل الفرتة املقبلة، بعدما بات ورقة هجومية رابحة يف ت�سكيلة املدرب يورغن كلوب 
ت�سع  يف  اأهداف  اأربعة  عاما   29 البالغ  �ستوريدج  واأحرز  احلايل،  املو�سم  انطالقة  منذ 
من  ليفربول  اأنقذ  الذي  ت�سيل�سي  مرمى  يف  التعادل  هدف  اأهمها  فيها  �سارك  مباريات 
اخل�سارة الأوىل هذا املو�سم، يذكر اأن �ستوريدج عانى يف املوا�سم الأخرية من الإ�سابة 

ومتت اإعارته املو�سم املا�سي اإىل وي�ست بروميت�ش األبيون.

زام�ران�: اإيكاردي اأف�سل من هيغ�اين
قال الت�سيلي اإيفان زامورانو مهاجم اإنرت ميالن ال�سابق، اإن ماورو اإيكاردي جنم النرياتزوري، 
اأف�سل من مواطنه غونزالو هيغواين لعب ميالن، وقال زامورانو يف ت�رسيحات ل�سبكة 
 90 ولكن يف  مف�سل،  فريق  يوجد  ل  الديربي  »يف  الغ�سب:  ديربي  قبل  اإيطاليا«  »�سكاي 
دقيقة يجب اأن تكون اأف�سل من خ�سمك«، واأ�ساف: »يجب اأن يفوز الإنرت، اإيكاردي اأف�سل 
ال�سيء  الأخري،  الديربي  فعل يف  كما  الأحد، متاًما  يوم  بالتاأكيد  و�سي�سجل  من هيغواين 
مارتينيز«.  لوتارو  مع  بال�رساكة  اأو  وحيد  كمهاجم  اللعب  اأنه ميكنه  اإيكاردي  يف  اجليد 
يذكر اأن امليالن يحل اليوم �سيًفا على الإنرت يف ديربي الغ�سب �سمن مناف�سات اجلولة 

التا�سعة من الكالت�سيو.  

غ�اردي�ل يحدد �سروط التجديد لنج�م ال�سيتي
قال بيب غوارديول املدير الفني 
النادي  اإن  �سيتي،  ملان�س�سرت 
الأملاين  مع  مفاو�سات  يجري 
متديد  اأجل  من  �ساين  لريوي 
�ساين  وعانى  الفريق،  مع  عقده 
موؤخًرا  النتقادات  بع�ش  من 
حيث و�سفه يواكيم لوف مدرب 
اخلربة،  عدمي  باأنه  املان�سافت 
 10 �سجل  اأنه  من  الرغم  على 
اأهداف و�سنع 15 يف 32 مباراة 
املو�سم  الإجنليزي  بالدوري 
عن  جوارديول  و�سئل  املا�سي، 
تفا�سيل متديد عقد الالعب مع 
ت�رسيحات  يف  فاأجاب  النادي، 
نقلتها �سبكة »�سكاي �سبورت�ش« 
على  يعمل  »النادي  الإجنليزية: 
اإذا  عما  �سئل  وعندما  ذلك«، 
التجديد  ناديه على  ي�سجع  كان 
قال:  الدويل،  الأملاين  لالعب 
بتمديد  نقوم  لن  �سك،  »بال 
عقد لعب ب�سبب الأداء الأخري 
فقط، فمثاًل لن نقوم بالتجديد 
ل�سرتلينغ لأنه �سجل هدفني يف 

مرمى اإ�سبانيا«.
جودة  نقدر  »نحن  واأ�ساف: 
النادي  مع  وعالقته  الالعب 
اإىل  وننظر  ا�ستقراره،  وكيفية 
ا، هناك الكثري  عامل ال�سن اأي�سً
هذه  يف  املهمة  الأ�سياء  من 

الق�سية«، وتابع: »بالطبع �سيكون هناك حلظات انخفا�ش يف امل�ستوى وحلظات عك�ش ذلك، علينا امل�ساعدة عندما مير لعب 
بلحظات �سيئة، عليهم اأن يفهموا مدى اأهمية الثبات يف حياتهم املهنية ليكونوا لعبني اأف�سل«، ووا�سل: »لقد قلت دائًما اإن 
الالعب اأحياًنا بحاجة اإىل التغيري يف نظام اللعب، ل يجب العتماد على اأ�سلوب واحد، يجب التغيري اإىل الهجوم امل�ساد اأو 
ال�رسعة اأو التحكم وال�سيطرة اأكرث على الكرة، لكن لي�ش هناك اأي �سك حول جودة لريوي«، و�سئل عن عودة احلار�ش جو هارت 
اإىل ملعب الحتاد مرة اأخرى، فقال: »اأعلم مدى �سعوبة املباراة بالن�سبة للجماهري«، وختم »لقد كان حار�ًسا مذهاًل هنا، مل 

يكن الأمر �سهاًل بالن�سبة يل، لكنه فهم متاًما ما اأريده واأنا اأقدره كثرًيا، اإنه جزء من تاريخ النادي«.

يدخل ريال مدريد مباراته التا�سعة يف الدوري الإ�سباين اأمام 
الكبرية  التهديفي  اجلفاف  حالة  ك�رس  ياأمل يف  وهو  ليفانتي 
ديبورتيفو«  »موندو  �سحيفة  وقالت  الفريق،  منها  يعاين  التي 
دون  تقريبًا  �ساعات   7 اإىل  و�سل  مدريد  ريال  اإن  الإ�سبانية، 
ت�سجيل اأي هدف، كما اأنه مل ي�ستطع الفوز يف اآخر 4 مباريات 
اأمام اإ�سبيلية وبيلباو واألفي�ش بالليغا و�سي�سكا مو�سكو بدوري 
الأبطال، ولفتت اأن امللكي بات الآن على بعد 55 دقيقة من 
ت�سجيل  عدم  حيث  من  النادي  تاريخ  يف  رقم  اأ�سواأ  معادلة 

الأهداف خالل 116 عاما.

ففي عام 1985، و�سل املريينغي اإىل 464 دقيقة بدون ت�سجيل 
اأهداف يف اأول 361 دقيقة كان مدرب الفريق خاللها اأمان�سيو 
اأقيل من  اأهداف  ت�سجيل  الرابعة بدون  وبعد مباراته  اأمارو، 
من�سبه، وجاء لوي�ش مولوين بدياًل له، لكن و�سول مولوين مل 
دقائق   103 فاأول  لالأبي�ش،  التهديفي  اجلفاف  م�سكلة  يحل 
له كمدرب، مل ي�سجل لعبو الفريق امللكي اأي هدف، وجاء 
اإ�سبانيول يف 22 �سبتمرب  لريال مدريد يف مرمى  اآخر هدف 
يف  هدف  اأي  الفريق  ي�سجل  مل  احلني  ذلك  ومنذ  املا�سي، 

م�سابقتي الدوري ودوري الأبطال.

ريال مدريد يقرتب من رقم �سلبي

مارتينيز مر�سح خلالفة ل�بيتيغي
اإدارة ريال مدريد تدر�ش اللجوء اإىل روبرتو مارتينيز املدير الفني يعي�ش جولني لوبيتيغي املدير الفني لريال مدريد الإ�سباين فرتة ع�سيبة للغاية، بعد تعرث نتائج الفريق امللكي يف الليغا  التوفيز خالل مو�سم 2013-2014، متقدًما على توتنهام منتخب بلجيكا، لحتالل املركز الثالث يف مونديال رو�سيا، وتوىل مارتينيز تدريب اإيفرتون خالل الفرتة بني عامى 2013 احلايل للمنتخب البلجيكي حال رحيل جولني لوبيتيغي عن الفريق امللكي، وقاد الإ�سباين روبرتو مارتينيز �ساحب 45 عاًما ودوري اأبطال اأوروبا، وقالت �سبكة »Gol TV« اإن  ومان�س�سرت يونايتد، ومير ريال مدريد بفرتة ع�سيبة، حيث ف�سل الفريق امللكي يف الفوز خالل اآخر 4 مباريات يف جميع و2016، واحتل املركز اخلام�ش بجدول ترتيب الربميريليغ مع 

امل�سابقات.
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الكاتب ال�ساب يو�سف اإزرارن جلريدة الو�سط 

باكورة �أعمايل ترجمة اللتز�م �أخالقي و معنوي
يو�سف اإزرارن طالب جامعي يبلغ من العمر 21 �سنة. يدر�س �سنة رابعة طب بالعا�سمة، نا�سط على م�ستوى اجلمعيات ال�سبابية، متطوع على امل�ستوى 

الدويل مع جمعية اآي�ساك ، وكاتب �ساب
حاوره / اأ . خل�سر . بن يو�سف 

كيف كانت البداية ؟

كنت  منذ  الكتابة  بداأت  �رصاحة 
وقد   ، االبتدائي  اأيام  من  �صغريا، 
�صجعني  اأ�صاتذتي على تطوير موهبتي 
طوال م�صواري الدرا�صي. اأتذكر جيدا 
التعليم  نهاية  امتحان  اجتزت  يوم 
الأقراأ  التالميذ  واجتمع  االبتدائي، 

عليهم التعبري الكتابي الذي قراأته

من التعليم العايل والبحث العلم 
اإىل الكتابة .. اأكيد الطريق 
طويل و�ساق و�سابته عوائق 

و�سعوبات جمة يا ترى ماهي 
اأهم ال�سعوبات التي اعرت�ست 

طريقك ؟

عن  توقفنا  للجامعة  �صعدنا  عندما 
وبداأت  الي�صار،  اإىل  اليمني  الكتابة من 
اليمني،  اإىل  الي�صار  من  الكتابة  معه 
للغة  ما  نوعا  اأ�صتاق  جعلني  ما  وهو 
العربية والكتابة بتلك اللغة التي طاملا 
اأحببتها، لكن مثلما اأ�صلفت �صيدي فقد 
الوقت  �صيق  �صعوبات،  هناك  كانت 
بالدرا�صة  واالنهماك  اأوىل،  بدرجة    
وتراكم الدرو�س، وهو ما جعل الكتابة 
من  اأبتعد  الذي  املتنف�س  ذلك  ت�صبح 

خالله عن �صغط اجلامعة.

�سدرت لك رواية  » خم�سون 
حوال ومل اأ�ساأم » عن دار املثقف 

و�ستكون حا�سرة يف ال�سالون 
الدويل �سيال 2018 ، ماذا لو 

حدثتنا عنها ؟

خم�صون حوال ومل اأ�صاأم هي اأول عمل 
�صنة  كتابتها  بداأت  اأن�رصه،  روائي 
نيتي  تكن  مل  االأمر  بداية  يف   .2016
كتابة  اأعيد  كنت  اإمنا  رواية،  كتابة 

جمموعة اأحداث وحكايات كان يرويها 
ق�ص�س   ، االبتدائي  يف  معلمي  لنا 
عندما كربت اكت�صفت باأنها من اأر�س 
االأحداث  تلك  جميع  وباأن  الواقع، 
عا�صها معلمي خالل خم�صني �صنة من 
يف  جمعتها  االأ�صهر  مرور  مع  حياته، 
اأحجية  قطع  يجمع  كمن  رواية  �صورة 
متناثرة ... الرواية بطلها عا�س حربا 
مع املجتمع طول حياته ، واأجرب فيها 
اأحالمه،  من  الكثري  عن  التخلي  عن 
دت  وتر�صّ احلياة  هاجمته  كلما  لكن 
له املرا�صد، وجدته �صامدا، خم�صون 
النهاية حكاية  اأ�صاأم هي يف  حوال ومل 
وتلميذه،  اأ�صتاذ  بني  ووفاء  عهد 
ووّفيُت  ف�صلُه  اأن�صى  اأاّل  عاهدتُه 
بحكايته  عّرفتنا  التي  الرواية  بهذه 
اإن�صانية  وقيما  اأبعادا  اأي�صا  وحملت 
الق�صة  بطل  �صخ�صية  تلّخ�صها  بحتة 
التي  واالأحداث  ال�صخ�صيات  وخمتلف 

تعاي�س معها

ملاذا اخرتت اأن تلج عامل االأدب 
والكتابة عن طريق الرواية دون 

جن�س اأدبي اآخر ؟

ومل  حوال  »خم�صون  رواية  اأن  �صحيح 
على  املن�صورة  اأعمايل  اأول  اأ�صاأم« 
الورق، لكن كانت عندي اأعمال اأخرى 
ق�ص�س  عن  عبارة  اإلكرتونيا،  من�صورة 
ق�صرية من �صنف اأدب الرحلة، ن�رصتها 
 Ineffable وجملة ReMed املجلة
» بني  Art et Culture. مثل ق�صة 
بوداب�صت  واأ�صواء  فيينا  مو�صيقى 
علّمتني  الرو�صية  تلك   « وق�صة   «
يع�س  ». كما ن�رصت كذلك  االإخال�س 
مب�ّصطة  عربية  بلغة  العلمية  املقاالت 
كتاباتي   ، الذكر  �صابقة  املجاّلت  مع 
ولوج  قبل  كثريا  �صاعدتني  ال�صابقة 
الكتب  معظم  اأن  كما  الرواية   عامل 

التي اأقراأ هي عبارة عن روايات

كيف وجدت نف�سك مكبال 
بحروف االبداع داخل الن�س 

الرواية ؟

اأعتقد باأنني كاتب يحاول نقل ما يراه 
يف جمتمعه وواقعه كما هو دون تغيري، 
ملا  مراآة  ن�صو�صي  تكون  اأن  اأحاول 
اأ�صعر به جتاه املجتمع، وباأن اأجنح يف 
نقل ذلك ال�صعور اإىل القارئ عرب حرويف 
معقدة  كلمات  ا�صتخدام  اأحبذ  ال    ،
القدمي  العربي  القامو�س  من  وُمبهمة 
املعنى  جمال  يغلب  اأن  اأحاول  لكن   ،
واأ�صلوب ال�رصد على تعقيد املفردات  
حاولت قدر امل�صتطاع االلتزام ب�رصد 
اأغري فيها  االأحداث كما �صمعتها، ومل 
ال�رصد  �رصوط  تقت�صيه  مبا  اإال  الكثري 
والرواية، نقلت امل�صاهد كما �صمعتها 

يف اأغلب اأحداث الرواية

هل تعترب الكتابة فر�سة منحتها 
لك احلياة ليلمع ا�سمك م�ستقبال 

بني كبار الكتاب واملوؤلفني ؟

يل  متنّف�صا  مّدة  منذ  الكتابة  �صارت 
يف كثري من االأحيان، اأن اأ�صتطيع اليوم 
لكن  جميل،  اأمر  فهذا  اأكتب  ما  ن�رص 
للكتابة  قلمي  توجيه  هو  منه  االأجمل 
حول موا�صيع مهمة، باأن يخدم قلمي، 
بطريقة اأو باأخرى، جمال االأدب ب�صفة 
اأو  بطريقة  اإ�صافة  فيه  وي�صكل  عامة 
باأخرى ، ما اأفكر فيه االآن هو موا�صلة 
امل�صوار وتطوير اأ�صلوبي واأعمايل اأكرث 
املهم  وامل�صمون،  ال�صكل  حيث  من 
�صهابا  اأكون  اأن  ال   ، اال�صتمرارية  هو 
لرُبَهٍة  يُ�صيءُ  رجعة  بال  مُيُرّ  ُم�صتعال 
ثم ال يلبُث اأن ياأفل لالأبد هل �صاأ�صري 
اأحد يعرف هذه  يوما كاتبا كبريا ؟ ال 
االإجابة �صوى عاّلم الغيوب ، لكن اأعلم 
يوما  هاويا  كان  كاتب حمرتف  كل  اأن 

ما 
كم هي املدة التي ق�سيتها الإنهاء 

عملك االدبي ؟

ون�صف  �صنة  حوايل   ، �صنة  من  اأزيد 
وذلك ب�صبب ظروف الدرا�صة بالدرجة 
الكبري يف كلية  الدرو�س  االأوىل وحجم 

الطب يف ال�صنوات االأوىل

ماهي الن�سائح التي قدمت 
لك خا�سة يف طريقة كتابتك 

للكتاب ون�سره ؟

التي  الن�صائح  اأغلب  ح�صنا، 
واإن  االأ�صلوب،  مت�س  مل  و�صلتني 
اأب�ّصطه  اأن  �صاألني  قد  البع�س  كان 
اأكرث يف بع�س اأجزاء الرواية، وباأن 
ال�صخ�صيات.  اأزيد من احلوار بني 
اأنتظر ردود اأخرى من النقاد واأهل 
اأطور  كي  الن�رص  بعد  االخت�صا�س 
بخ�صو�س  اأما   ، م�صتقبال  اأعمايل 
من  جميع  �صجعني  فقد  الن�رص 

حاولت   ، ن�رصه  على  الن�س  قراأ 
اأتلق  الن�رص لكن مل  اإحدى دور  مع 
بدار  بعدها  ات�صلت   ، جواب  اأي 
املثقف واالآن�صة �صمرية من�صوري 
بن�رصه  بالعمل وقامت  رّحبت  التي 
واأحّييها  اأ�صكرها  دارها.  مع 
باملنا�صبة على دعمها واحت�صانها 
�صارت  املثقف  دار  ال�صباب  للكتاب 
اأن  يريد  �صاب  كاتب  لكل  منربا  البوم 
يلج عامل الكتابة ويربز موهبته يف هذا 

املجال

اإىل ماذا تطمح الو�سول اإليه ؟

قلت  فكما  الكتابة  جمال  يف  اأما 
�صابقا طموحي احلايل هو موا�صلة 
امل�صوار، اأن اأطّور من ن�صو�صي ومن 
اإ�صافة  كتاباتي  تكون  اأن  اأ�صلوبي، 
لالأدب اجلزائري يوما ما وباأن تفيد 
يف  لطموحي  بالن�صبة  اأما   ، القارئ 

�صوى  فيها  ل�صنا  التي  احلياة  هذه 
كذلك  اأريد  فاإنني  �صبيل،  عابري 
ترك ب�صمتي، باأن اأكون فرد اإيجابي 
هذا  جعل  يف  يُ�صاهم  املجتمع،  يف 
 ، فيه  للعي�س  اأف�صل  مكانا  العامل 
اأدر�صه  الذي  املجال  باأن  اأعتقد 
 ، م�صتقبال  ذلك  فعل  من  �صيمكنني 
يد  ومد  النا�س  م�صاعدة  خالل  من 
اأن يوفق اجلميع  ن�صاأل اهلل    ، العون 

ملا فيه خري

كلمة اأخرية للقراء وجلريدة 
الو�سط

اأ�صكرك �صيدي واأ�صكر جريدة  اأن  اأود 
كي  يل  الفر�صة  اإتاحة  على  الو�صط 
اأعرف بعملي، اأمتنى اأن تكون الرواية 
ون�رصب  القّراء،  تطلعات  ح�صن  عند 
لهم موعد يف املعر�س الدويل للكتاب 

اإن �صاء اهلل.

بجامعة ق�سنطينة

جمع �الأعمال �ل�سردية �لكاملة لعبد �مللك مرتا�ض
 بقلم :وليد بوعديلة

القارئ-  -اأيها  تلتقي  عندما 
وغلي�صي  يو�صف  بالربوف�صور 
اال�صتفادة  جمال  اأن  فتاأكد 
العلمية يف جماالت االأدب والنقد 
اأن  املعا�رص �صتكون مفتوحة، و 
الطرفة  و  الرتبوي  االأخذ  اأوان 
ال�صاخرة ذات الر�صالة قد حان، 
به  لقائنا  يف  ذلك  كل  كان  وقد 
يف  منتوري-ق�صنطينة  بجامعة 
يوم ممطر مرعد من اأيام �رصتا، 
باإهدائنا  الفا�صل  الدكتور  تكّرم 
الكاملة  ال�رصدية  االأعمال 
اأربع  يف  مرتا�س   امللك  لعبد 
خمترب  من�صورات  عن  جملدات، 
منتوري  بجامعة  العربي  ال�رصد 
ق�صنطينة-اجلزائر،2012،   -
باإعدادها  وغلي�صي  تكفل  وقد 
والتعليق  والتوثيق  وتقدميها 

عليها.

مرتا�س...بعباءة ال�سارد

اأربع  االأول   املجلد  يت�صمن 
نقديا  مقاال  وفيه  روايات، 
والكاتب  الناقد  كتبه  طويال،  

ليعرف   وغلي�صي    يو�صف 
والعربي  اجلزائري  القارئ 
املالك  عبد  واملبدع  بالدكتور 
مرتا�س، و�صمه ب:« �صرية ذاتية 
وم�صارات احلياة ال�رصدية«، ذكر 
م�صرية  الطفولة،  بدايات  فيه 
العلم و التعليم، وق�صة اجلمع بني 
االإبداعي،  و  املعريف  البعدين 
و  الناقد  مرتا�س  وحكايات 

مرتا�س الروائي...
لتفاعل  وغلي�صي  اأ�صار  كما 
اأثناء  ن�صو�صه  مع  مرتا�س 
قام  اإعادة ن�رصها وجمعها، وما 
وقد  وحذف،  اإ�صافات  من  به 
الوغلي�صية  النقدية  للروؤية  اأمكن 
ال�رصدي  مل�صار  تق�صم  اأن 
مراحل:-م�صار  اإىل  ملرتا�س 
م�صار  التحول-  م�صار  البديات- 
اإالأالإى  العودة  االنعطاف-م�صار 
املوروث  يف  واال�صتثمار  الذات 

ال�رصدي القدمي-
املميزة  ال�رصدية  الثواب  ومن 

لل�صارد مرتا�س نذكر بع�صها:
تراثية  بذاكرة  املثقل  -الف�صاء 

وعوامل �صعبية اآ�رصة
خارج  املتموقع  الراوي   -
ب�صمري  الرواية  و  احلكاية، 

املخاطب...

-عنا�سر التعجيب املختلفة 
واللغة الرتاثية الراقية

بني  اجلمع  على  الفنية  -القدرة 
ومتخيل  احلكائي  املنت  واقعية 

املبنى الغرائبي اجلميل...
يتميز عبد املالك مرتا�س بلغة 
غريه،  عن  متيزه  خا�صة  عربية 
نقده  قراأ  من  كل  ذلك  يالحظ 
القارئ  يجد  وقد  �رصده،  اأو 
الفهم  يف  ال�صعوبة  من  بع�صا 
يتحدى  مبدعنا  وكاأن  والتاأويل، 
الباحث  يقول    القراءة،  فعل 
وغلي�صي:«  يو�صف  االأكادميي 
مرتا�س  كتابات  يف  اللغة  اإن 
االإبداعية و النقدية على ال�صواء، 
هي القيمة املهيمنة الكربى، هي 
نقطة القوة ومكمن اخل�صو�صية 
لكنها  امل�صجلة،  التميز  وعالمة 
يف الوقت ذاته حني يتعلق االأمر 
مف�صل  هي  الروائية،  باللغة 
ال�صعود  منعطف  و  االإ�صكال 
بع�س  تقدير  يف  االأ�صفل،  نحو 
نقاده الذين ال يتفهمون من لغته 
اإىل قليال )طبعا(... وعليه، فهو 

النخبوية  للغة  متع�صب  كاتب 
اإىل  التي ال ترحم فقريا  الراقية 
مع  تت�صاهل  وال  لغته،  مر�صاة 
جاهل عادى لغته، وال تتنازل عن 
اجلزالة واملتانة وال�صفاء مقابل 

العدم...«

هذا مرتا�س...و هذا 
االإبداع

ال�رصدية  االأعمال  يف  جند 
الروايات  من  جموعة  الكاملة 
ففي  الق�ص�صية،  واملجموعات 
الدم  )رباعية  االأول  املجلد 
النار  هي  روايات،  اأربع  والنار(  
ودموع،حيزية،  دماء  والنور، 
�صوت الكهف، ونقرا يف املجلد 
اجلحيم(روايتي  )ثنائية  الثاين 
مت�صظية،،  ومرايا  الظالم  وادي 
ثالثية  الثالث)  املجلد  ويف 
اجلزائر( روايات :الطوفان،رواية 
اما  اخلال�س،  ،رواية  امللحمة 
املجلد الرابع )متفوؤقات �رصدية( 
 « ق�ص�صية  جمموعة  فيه  فنجد 
اخلنازير،   رواية  الزمن«،  ه�صيم 
يف  يف«احلفر  ن�صو�صا  ونقراأ 
من  الذاكرة-لوحات  جتاعيد 

كانت  وقد  ال�صبا-«.  زمن  �صرية 
يف  وغلي�صي  الدكتور  منهجية 
اإعطاء  تعتمد  التقدمي  و  اجلمع 
توجيه  ثم  الن�س  روية عامة عن 
تناولت  التي  للدرا�صات  القارئ 
االأكادميية  واملراجع  الكتب  يف 

املن�صورة وغري املن�صورة.
ال�رصدية  التجربة  اأن  �صنجد  و 
اهتمام  نالت  قد  املرتا�صية 
اجلزائريني  الباحثني  من  الكثري 
وا�صيني  منهم:-  نذكر  العرب  و 
االأعرج-عبد الفتاح عثمان-عبد 
ال�صالم حممد ال�صاذيل-حملوف 
حممد  بلعلى-  اآمة  عامر- 
دحون-  كاهنة  حتري�صي- 
احمد  �صي  عالوي-  اخلام�صة 

حممود-...

اأخريا...

يو�صف  فالدكتور  للتذكري     
له  وناقد  �صاعر   وغلي�صي 
ال�صعرية  الدواوين  من  جمموعة 
وحت�صل   ، النقدية  الكتب  و 
االبداع  يف  اجلوائز  عديد  على 
وكما  وعربيا،  جزائريا  النقد  و 
ال�رصدية  االأعمال  جمعه  اأن  

مرتا�س  امللك  لعبد  الكاملة 
بلغة  اإال  يتحقق  مل  جبار،  عمل 
االإخال�س والوفاء للرجال، يقول 
املثل ال�صعبي اجلزائري«الرجال 
باهلل«،  الرجال  بالرجال...و 
وجدانية  اإرادة  توجد  فبالتاأكيد 
يف  �صاهمت  خا�صة  وفكرية 
يف  ال�صخم  العمل  لهذا  الو�صول 
وباإخراج طباعي  اأربع جملدات، 
اأخرى  اأعمال  يف  جنده  مل  جيد 
وموؤ�ص�صات  مببادرات  اأنتجت 

حازت ميزانيات �صخمة...
فلت�صكر جزائرنا الدكتور الفا�صل 
كل  ولنتمنى  وغلي�صي،  يو�صف 
خمرب  وحرائر  لرجال  التوفيق 
ال�رصد العربي بجامعة منتوري – 
ق�صنطينة، للموا�صلة يف التعريف 
يف  العربي  االإبداعي  باملنجز 
املرجعية  عن  الدفاع  �صياقات 

الثقافية اجلزائرية 
اإدارة  من  اخلتام-  –يف  نرجو  و 
كل  تقدم  اأن  ق�صنطينة  جامعة 
للمخرب  واملادي  املايل  الدعم 
اأدبية  منتجات  اإجناز  ق�صد   ،
و  والندوات  الن�رص  عرب  اأخرى 

امللتقيات. 
 بقلم د-وليد بوعديلة
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متالزمة اخلوف:

خطاب »ترامب« والقلق املجتمعي 
حول »احللم الأمريكي«

�صكل و�صول الرئي�س الأمريكي »دونالد ترامب« اإىل �صدة الرئا�صة فر�صًة لإعادة احلديث عن 
اأزمات املجتمع الأمريكي، وال�صكوك حيال م�صتقبل النموذج الأمريكي. اإذ يعتقد العديدون 
اأن اإدارة »ترامب« تغذي عرب �صيا�صاتها خطابات الكراهية وال�صتبعاد والتهمي�س املجتمعي، 

وت�صفي عليها �صرعية من نوٍع ما. ويف مثل هذا ال�صياق، يبدو اخلوف هو العن�صر احلاكم 
ملعادلة العالقات املجتمعية، فثمة خوف من الآخر املغاير الذي ترت�صخ مدركات �صلبية ب�صاأنه، 

ويتم حتميله م�صئولية كافة الإخفاقات والأزمات. 

عر�س: حممد ب�صيوين/ باحث 
يف العلوم ال�صيا�صية

مركز امل�ستقبل للأبحاث و 
الدرا�سات املتقدمة

تتناول »مارثا  الإطار،  ويف هذا 
»ملكية  كتابها  يف  نو�سباوم« 
اخلوف: فيل�سوف ينظر لأزمتنا 
اخلوف  اإ�سكالية  ال�سيا�سية«، 
من  الأمريكي  املجتمع  يف 
الروؤية  فيه  خلل حتليل متتزج 
التاريخي  التتبع  مع  الفل�سفية 
الأمريكي،  الداخل  مل�سكلت 
نظر  وجهة  -من  تُعد  والتي 
جمرد  من  اأكرب  »نو�سباوم«- 
بو�سفه  »ترامب«  اإىل  النظر 
ثم،  ومن  لها.  الرئي�سي  ال�سبب 
النقد  اإىل  اأقرب  الكتاب  يبدو 
حتليل  اإىل  منه  املجتمعي 

�سيا�سات ال�سلطة احلاكمة.

التاريخ واحلا�صر:

من  نو�سباوم«  »مارثا  تنطلق 
من  الكثري  هناك  اأن  فر�سية 
املتحدة  الوليات  يف  اخلوف 
وي�سعر  الراهنة،  املرحلة  يف 
باأنهم  الأمريكيني  من  العديد 
على  ال�سيطرة  عن  عاجزون 
ويخ�سون  اخلا�سة،  حياتهم 
تراجع  ظل  يف  م�ستقبلهم  على 
فكرة »احللم الأمريكي« لديهم، 
وفًقا  احلالة،  هذه  وترتبط 
امل�سكلت  ببع�ض  للكتاب، 
الدخل  تراجع  مثل:  اجلوهرية، 
املتو�سطة  الطبقة  �سفوف  يف 
امل�ستوى  تراجع  وكذا  الدنيا، 
الأعمار  ومعدلت  ال�سحي 
علوة  الطبقة،  هذه  داخل 
التعليم  تكاليف  ت�ساعد  على 
والأمتتة  العوملة  واآثار  العايل، 
عميقة  م�سكلت  خلقت  التي 
يف  العاملة  للطبقة  وم�ستع�سية 

الوليات املتحدة.
يف  متتزج  الإ�سكاليات  هذه 
الوعي اجلماعي لدى العديدين 
الرئي�ض  انتخاب  حدث  مع 
يُعد  الذي  »ترامب«  الأمريكي 
ا  من وجهة نظرهم تهديًدا ملًحّ
وم�ستقبل  الأمريكي  للنموذج 
الوليات  يف  الدميقراطية 
املتحدة، حيث اإن كافة املزايا 
املجتمع  عليها  ح�سل  التي 
الأمريكي، ون�ساأت عليها الأجيال 
احلالية، على و�سك اأن تنق�سي. 
الهواج�ض  هذه  خ�سم  ويف 
�سياغة  متت  امل�ستقبل،  حول 

املتبادلة،  للكراهية  خطابات 
الأمريكيني  الناخبني  وت�سوير 
الذين �سوتوا لـ«ترامب« ب�سفات 
�سلبية باعتبارهم امل�سئولني عن 

و�سوله اإىل احلكم.
مع  التعامل  »نو�سباوم«  حتاول 
بدرجة  املت�سائمة  الروؤية  هذه 
واملنطقية،  الهدوء  من  اأكرب 
الإطار-  هذا  -يف  وت�ستح�رض 
يكن  الذي مل  الأمريكي  التاريخ 
فقد  باآخر،  اأو  ب�سكل  مثالًيّا 
على  املتحدة،  الوليات  عانت 
العن�رضية  من  املثال،  �سبيل 
وتعر�ض  ال�سود،  �سد  ال�سديدة 
من  خمتلفة  لأ�سكال  الن�ساء 
مل  التي  وامل�سايقات  التمييز 

جتد لها رادًعا قانونًيّا. 
هذا  اأن  اإىل  الكتاب  وي�سري 
�سيئني  عن  يخربنا  التاريخ 
الوليات  اأن  اأحدهما  هامني، 
عنها  يتحدث  التي  املتحدة 
من  ويتخوفون  اليوم،  الكثريون 
مل  املثايل،  منوذجها  اندثار 
ب�سورة  تاريخًيّا  موجودة  تكن 
م�رضوًعا  كانت  ولكنها  مثالية، 
من  وجمموعة  التنفيذ،  قيد 
التي  الديناميكية  التطلعات 
تطورت من خلل العمل ال�ساق 
زمني  مدى  على  والت�سامن 

طويل. 
تبدو  رمبا  ثانية،  ناحية  ومن 
تراجع  وكاأنها  الراهنة  اللحظة 
املتحدة،  الوليات  م�سرية  عن 
نحو  »نو�سباوم«،  بح�سب 
ولكنها  الإن�سانية،  امل�ساواة 
اإن  حيث  العامل،  نهاية  لي�ست 
املخاطر  ت�سوير  يف  املبالغة 
النموذج  مب�ستقبل  حُتيط  التي 
من  املزيد  تنتج  الأمريكي 
غرار  على  املجتمعية  الأزمات 
تنامي العداءات بني اجلماعات 
لفكرة  والتكري�ض  املختلفة، 
»كب�ض الفداء«، وحتويل الآخرين 
اخلري،  اإىل  تفتقر  قوى  اإىل 
ال�رضور  كافة  م�سئولية  وتتحمل 

التي يتعر�ض لها املجتمع.

مع�صلة اخلوف:

العاطفة  بني  علقة  ثمة 
يف  تتحول  التي  ال�سخ�سية 
مرحلة ما اإىل عاطفة جماعية، 
داخل  ال�سيا�سية  والعلقات 
كانت  ولهذا  املجتمعات، 
على  ت�ستحوذ  اخلوف  عاطفة 
الأدبيات  من  العديد  اهتمام 

ا�ستك�ساف  اإىل  �سعت  التي 
القائمة  العلقات  منظومة 
فيما  �سيما  ول  اخلوف،  على 
يتعلق باآليات تعامل ال�سلطة مع 
التفاعل  طريقة  اأو  اجلماهري، 
املختلفة  اجلماعات  بني 
ولو  واملت�سارعة،  املتناف�سة 
ب�سورة متخيلة، على موارد تت�سم 

بدرجة ما من املحدودية.
ذاتي  ب�سعور  اخلوف  ويت�سل 
تعبري  حد  على  اأو  بالتهديد، 
نتيجة  اأمل  فاإنه  »اأر�سطو«، 
�سعور  مع  و�سيك  �سيئ  ل�سيء 
اأن  �سحيح  اإبعاده.  عن  بالعجز 
جوانب  على  ينطوي  اخلوف 
على  بقدرته  مت�سلة  اإيجابية 
من  املزيد  الأفراد  اإك�ساب 
اخلربات التي متنكهم من جتنب 
على  واحلفاظ  الإيذاء  مكامن 
بع�ض  يف  اأنه  بيد  اآمنة،  الذات 
ال�سياقات ي�سبح م�سدًرا لتهديد 
يكون  حينما  املجتمع  ا�ستقرار 
اأكرث نرج�سية ويدفع الأفراد اإىل 
الآخرين،  من  املفرط  اخلوف 
وهو ما قد يتطور اإىل كراهيتهم 
العنف  على  والتحري�ض 

جتاههم.
ت�سكل  اأن  »نو�سباوم«  وتعتقد 
اخلوف يتاأثر بال�سياق املجتمعي 
ال�سيا�سية  واخلطابات  القائم 
تهديدات  تخلق  التي  ال�سائدة 
املجتمعية،  للرفاهية  ملحة 
ولعل هذا ما يتجلى يف ظاهرة 
الوليات  داخل  الإ�سلموفوبيا 
املتحدة، حيث اإن الأمر جتاوز 
التعامل مع التهديدات الإرهابية 
املنت�سبني  بع�ض  ي�سكلها  التي 
من  منط  ثمة  لي�سبح  للإ�سلم 
ب�سكل  امل�سلمني  من  اخلوف 
عام، ويتغذى هذا اخلوف، وفًقا 
من  الكثري  جهل  على  للكتاب، 
الإ�سلمي  بالدين  الأمريكيني 
والفروق املذهبية داخل الدين، 
العرب  بني  التفرقة  حتى  اأو 

وامل�سلمني. 
ومع  اجلهل  هذا  على  وتاأ�سي�ًسا 
وقوع اأحداث احلادي ع�رض من 
ال�سهل  من  بات   ،2001 �سبتمرب 
التعامل  تعميمية يف  اإنتاج �سيغ 
معظم  لي�سبح  امل�سلمني  مع 
امل�سلمني اإرهابيني اأو اإرهابيني 

حمتملني. 

متالزمات اخلوف:

ثمة متلزمات ت�ستدعيها حالة 

ا�ستقرار  على  وتنعك�ض  اخلوف 
الغ�سب،  )وهي:  املجتمع 
واحل�سد(.  وال�سمئزاز، 
بلًدا  تبدو  املتحدة  فالوليات 
)الغ�سب(  يهيمن  حيث  غا�سبًا، 
ويف  العديدين  �سلوكيات  على 
فالرجال  خمتلفة؛  اجتاهات 
ويلقون  الن�ساء  من  غا�سبون 
غ�سب  وهناك  عليهن،  باللوم 
ويلوم  امل�سلمني،  جتاه 
ال�سيا�سي  النظام  املهاجرون 
حياتهم،  يف  ال�ستقرار  لعدم 
املهيمنة  اجلماعات  وتلوم 
املهاجرين على عدم ال�ستقرار 
على  والتاأثري  ككل  املجتمعي 

الفر�ض القت�سادية.
الغ�سب  لهذا  يجعل  وما 
انعكا�سات كارثية على املجتمع 
بالإهانة  بال�سعور  مت�سل  اأنه 
وبالتايل  ال�ساأن،  من  والتقليل 
ناهيك عن  النتقام،  الرغبة يف 
يبديها  التي  ال�سمئزاز  حالة 
املغايرة،  الفئات  جتاه  البع�ض 
الذي  التاريخ  مع  ا  خ�سو�سً
من  املتحدة  الوليات  متتلكه 
لفئات  والتهمي�ض  ال�ستبعاد 
وتفرت�ض  معينة.  جمتمعية 
ال�سمئزاز،  اأن  هنا  »نو�سباوم« 
فكرة  من  عليه  ينطوي  مبا 
اأحد  هو  ملوث،  الكائن  اأن 
لل�ستبعاد  الرئي�سية  املحركات 

والتهمي�ض املجتمعي. 
بال�سمئزاز  ال�سعور  هذا 
املجتمع  يف  قائًما  يزال  ل 
النا�ض  فبع�ض  الأمريكي؛ 
من  بال�سمئزاز  ي�سعرون 
ذوي  الأمريكيني  اأج�ساد 
ويوافقون  الإفريقية،  الأ�سول 
مبيلهم  تقول  التي  احلجج  على 
ا ال�سعور  للإجرام. ويتجلى اأي�سً
بال�سمئزاز يف روؤية البع�ض اإىل 
املراأة يف املجتمع، ورمبا كانت 
الرئي�ض  وت�رضيحات  خطابات 
لبع�ض  وانتقاده  »ترامب« 
ذلك  على  منوذًجا  ال�سيدات 

ال�سمئزاز. 
ا بدور يف  وي�سطلع )احل�سد( اأي�سً
الأمريكي؛  املجتمع  م�سكلت 

اإذ اعتقد »جون رولز« اأن هناك 
لنت�سار  رئي�سية  حمفزات 
اجتماعًيّا،  املدمر  احل�سد 
الأ�سخا�ض  افتقار  يف  وتتمثل 
الذاتية،  قيمتهم  يف  للثقة 
ذي  �سيء  فعل  على  وقدرتهم 
تناق�سات  ظل  يف  وذلك  قيمة، 
الأفراد  من  واعتقاد  اجتماعية 
بديل عن احل�سد  يوجد  ل  باأنه 
العدائي واإحلاق الأذى بالآخرين 
ال�سعور  لدفع  متوهمة  كاآلية 
بالأمل الداخلي لعدم امتلك ما 

ميتلكه الآخرون. 
وت�سري »نو�سباوم« اإىل اأن احل�سد 
ينت�رض يف ال�سياقات املجتمعية 
خمتلفة،  بتجليات  الأمريكية 
للركود  التعر�ض  اإن  حيث 
يدفع  والعجز  القت�سادي 
للطبقة  املنت�سبني  من  الكثري 
الت�سويه  اإىل  والدنيا  املتو�سطة 
لنخب  احل�سد  على  املبني 
يح�سد  كما  الناجحة.  وا�سنطن 
ملزاحمتهن  ال�سيدات  البع�ض 
الي�سار  وعلى  الوظائف.  على 
للم�رضفيني  كراهية  جند 
والنخب  الكربى  وال�رضكات 
واحل�سد  للراأ�سمالية.  الداعمة 
للآخرين،  نقًدا  فقط  لي�ض  هنا 
ولكنه ينطوي على عداء ورغبات 
لإف�ساد  باإرادة  مقرونة  مدمرة 
وبالتايل  ميتلكون،  من  متعة 
اإىل  البعيد  املدى  على  يف�سي 
لأنه  ال�سيا�سي  للنظام  اأزمات 
قومي  م�رضوع  اإقامة  يعرقل 
الأفراد  تعامل  ظل  يف  جماعي 
من  املجتمعي  الواقع  مع 
ال�سفرية  املعادلت  منظور 
التي ل تتقبل الرفاهية وال�سعادة 

للآخرين. 

ا�صتعادة الأمل:

التي  الأزمات  من  الرغم  على 
الأمريكي،  يعاين منها املجتمع 
�رضورة  توؤكد  »نو�سباوم«  فاإن 
للخروج  كاآلية  بالأمل  التم�سك 
واأن  �سيما  ل  من حالة اخلوف، 
تدعم  اأن  ميكن  موؤ�رضات  ثمة 

اإن موؤ�س�سات  الأمل، حيث  هذا 
تتمتع  تزال  ل  الرئي�سية  احلكم 
موؤ�س�سة  تكون  ل  رمبا  بكفاءة، 
لي�ست  ولكنها  مثالية  الق�ساء 
تخ�سع  لل�سلطة  اأداة  ا  اأي�سً
لإرادتها، ونظام ف�سل ال�سلطات 
يعمل ب�سكل جيد. كما اأن هناك 
تقاوم  وجمتمعية  �سيا�سية  قوى 
وال�ستبعاد  العن�رضية  خطابات 

والتهمي�ض.
ويبدو امل�رضوع القائم على الأمل 
ا يف اللحظة الراهنة، من وجهة  ملًحّ
اخلوف  هيمنة  لأن  املوؤلفة،  نظر 
الدميقراطية،  �سالح  يف  لي�ست 
اإىل  النا�ض  يدفع  اخلوف  اإن  حيث 
غري  ب�سكل  الواقع  مع  التعامل 
دعم  اإمكانية  وبالتبعية  منطقي 
الأوتوقراطية،  ال�سيطرة  م�رضوع 
لوثر  »مارتن  اأدركه  ما  هذا  ولعل 
على  للح�سول  �سعيه  اأثناء  كينج« 
اتباع  اأن  راأى  فقد  ال�سود،  حقوق 
مع  التعاطي  يف  اخلوف  م�سار 
م�ستقبل العلقات العرقية �سيوؤدي 
الذين  اأولئك  وهيمنة  بزوغ  اإىل 
مع  العلقات  اإدارة  اإىل  ي�سعون 
ولهذا  العنف.  الآخرين عن طريق 
الأمل  على  »كينج«  تركيز  كان 
العمل  خلل  من  التغيري  واإمكانية 

ال�سلمي والتعاون. 
تقوم  اأن  ميكن  ال�سياق،  هذا  ويف 
الدينية  �سواء  الت�سامن،  حركات 
يف  جوهري  بدور  الدنيوية،  اأو 
يف  الأمل  مل�رضوع  التكري�ض 
م�سرتكة  روؤية  وخلق  املجتمع، 
و�رضدية لهدف م�سرتك بني اأفراد 
مع�سلة  لتجاوز  وذلك  املجتمع 
الأمريكيني  من  الكثري  افتقار 
وعليه  العام،  بال�سالح  للإح�سا�ض 
برنامج  تفعيل  »نو�سباوم«  تقرتح 
لل�سباب  املدنية  للخدمة  اإلزامي 
كربنامج ممتد لفرتة زمنية منا�سبة 
يت�سمن اإر�سال ال�سباب اإىل مناطق 
املختلفة  املتحدة  الوليات 
وهو  جمتمعية،  باأعمال  للقيام 
خارج  للتفكري  فر�سة  مينحهم  ما 
اأو  القت�سادية  جمموعتهم  نطاق 
اأكرث  روؤية  ويعطيهم  العن�رضية 

تنوًعا للمجتمع.   
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الأكرث مبيًعا يف الت�صيك واأ�صبانيا

�صدور ترجمة رواية الرعب “جرائم براج” 
للكاتب الت�صيكي  “ميلو�ش اأوربان”

�صدر حديثا عن دار العربي للن�صر والتوزيع رواية رعب مرتجمة من الت�صيك بعنوان “جرائم 
براج” للكاتب “ميلو�س اأوربان”، وترجمة د. عمرو �صطوري، رئي�س ق�صم اللغة الت�صيكية بكلية 

الأل�صن جامعة عني �صم�س. عندما ن�صرت هذه الرواية، اأ�صبحت الأكرث مبيًعا يف الت�صيك واأ�صبانيا. 
ومن بعدها ُلقب “اأوربان” بـ”الفار�س الأ�صود للأدب الت�صيكي”. كما ُترجمت الرواية اإىل اأكرث من 

12 لغة منها الرو�صية واملجرية والهولندية والأ�صبانية والإجنليزية. وب�صدور هذه الرواية، تكون 
العربي للن�صر والتوزيع اأ�صدرت ثامن رواية لها من الت�صيك.

ق.ث وكالت

وجاء يف بيان �صادر عن الدار: 
باأ�صلوبها  الرواية  “تتميز 
القارئ  لت�صويق  الغام�ض 
الأحداث.  وراء  ما  ملعرفة 
الرواية  “ك.”  البطل  ي�رسد 
عن  يف�صح  اأن  يود  ل  الذي 
نظًرا  ا  اأي�صً الغام�ض  ا�صمه 
اللغة  يف  املخجل  ملعناه 
الت�صيكية.. اإل اأنه لديه ذاكرة 

وحمب  للغاية  قوية  تاريخية 
بالتاريخ  متعلق  هو  ما  لكل 
با�صتعادة  ويحلم  والرتاث. 
لـ”براج”.  الذهبي”  “الع�رس 
لك  يقدم  اأن  ميكنه  كما 
املعامل  عن  مف�صًل  تقريًرا 
وحتديًدا  الت�صيك  يف  الأثرية 
حتدث  حتى  “براج”..  
متاًما  غام�صة  قتل  جرمية 
اأحد  عند  اأ�صباب  اأي  دون 
بـ”براج”.  الأثرية  املعامل 

ومن هنا يحاول البطل “ك.” 
ليحقق  بال�رسطة  يلتحق  اأن 
حتدث  اأن  اإىل  اجلرمية.  يف 
الأخرى  اجلرائم  بع�ض 
اأماكن  يف  ا  غمو�صً الأكرث 
اأثرية اأخرى ومن دون اأ�صباب 
يزيد  مما  ا  اأي�صً وا�صحة 
الأمور تعقيًدا. فهل �صيتمكن 
ونظرته  حتليله  خلل  من 
اخلا�صة  وحا�صته  العميقة 
من  ال�صل�صلة  هذه  و�صط 

يك�صف  اأن  الغام�صة  اجلرائم 
الرواية  هذه  تعد  اللغز؟ 
اجلرمية  روايات  اأقوى  من 
اإنها  املعا�رسة..  الت�صيكية 
والرعب  بالإثارة  مليئة  رواية 
للفن  تاريخية  نظرة  ذات 
العريق  الت�صيكي  املعماري 
منذ الع�صور الو�صطى، ونظرة 

ناقدة للحداثة املعمارية”.
ُولد ميلو�ض اأوربان عام 1967 
بالت�صيك.  “�صوكولوف”  يف 

روايات  يكتب  روائي  وهو 
اللغة  علم  در�ض  جرمية. 
اللغة  ق�صمي  يف  احلديثة 
والإ�صكندنافية  الإجنليزية 
يف  “ت�صارلز”  جامعة  يف 
اإىل   1986 عام  من  “براج” 
 1992 عام  ومن   .1992 عام 
حمرًرا  عمل   ،2000 عام  اإىل 
يف دار ن�رس “ملدا فرونتا”، 
عام  يف  “اأرجو”  دار  ويف 
من�صب  �صغل  حيث   2001

جناح  بعد  حترير.  رئي�ض 
براج”،  “جرائم  هذه  روايته 
كتب �صت روايات منها رواية 
ونُ�رست  الكاتدرائية”  “ظل 
“ل�صان  وبعدها   2003 عام 
�صانتيني” يف عام 2005. كما 
كتب العديد من املجموعات 
الق�ص�صية وامل�رسحيات التي 
نُ�رست يف خمتلف املجلت. 
“ليتريا”  جائزة  على  ح�صل 

عام 2001.

جلان ماري غو�صتاف لوكليزيو

»موندو وحكايات اأخرى«: حماولة لفهم جوهر احلياة
غو�صتاف  ماري  جان  يقتحم   
وحكايات  »موندو  يف  لوكليزيو 
اأخرى« العامل الهام�صي للمجتمع 
املعا�رس لتكون مثالً عن الروح 
وتبحث  الفطرة  نحو  تفر  التي 
ال�صياع الذي  الهوية يف ظل  عن 
�صحقت  التي  احلداثة  اأحدثته 
والإن�صانية  الجتماعية  الروابط 
وامل�صلحة  الأنانية  مقابل  يف 
العربية  اإىل  الكتاب  نقل  الذاتية 
املرتجم »عماد موعد«، ون�رسته 
للكتاب  ال�صورية  العامة  الهيئة 

عام 2016.
يقدم الكاتب رحلت ومغامرات 
فهم  حماولة  حول  تتمحور 
العامل  وحقيقة  احلياة  جوهر 
الذي نعي�صه، وحقوقنا وواجباتنا 

وعدم  الكون،  هذا  يف  احلقيقية 
قدرتنا على حتقيق الذات وفهم 
ماهية احلرية احلقيقية، وكيفية 

الو�صول اإىل ال�صعادة.
لوكليزيو  الكاتب  وجد  ورمبا 
ملذه يف براءة الطفولة ونقائها 
هواج�ض  بها  م�صتعيناً  لي�صور 
النف�ض الب�رسية العارفة بحقيقة 
احلداثة  ن�رسته  الذي  الظلم 
نداءات  لنا  لينقل  واحل�صارة 
اأحد  ي�صمعها  ل  التي  الأ�صوات 
ويك�رس ال�صمت الذي يحيط بها، 
م�صدرها  يكون  ما  غالباً  والتي 
بلد اأو اأ�صخا�ض مل مت�صها لعنة 
فطرتها  على  وبقيت  احل�صارة 
بالنقاء  العي�ض  ق�صاوة  تقاوم 
يف  لوكليزيو  وّظف  واملحبة، 

املعادل  لتكون  الطبيعة  كتابه 
بعيداً  والنقاء  لل�صدق  الوحيد 
واحل�صارة،  والتمدن  املدن  عن 
الوحدة  يعانون  اأطفالً  واختار 
عليهم  ووزع  الآباء  وغياب 
بطولت مغامراته اخليالية، لأنه 
�صحري  كائن  »الطفل  اأن  يرى 
يحدق وحده اإىل جوهر الأ�صياء«، 
وي�صري من خلل �صخ�صياته اإىل 
التي  احلرة  الب�رسية  النف�ض 
القواعد  خارج  العي�ض  حتاول 
املفرو�صة وتدير ظهرها للعامل 

املتح�رس.
مع  حكاياته  لوكليزيو  يبداأ 
ال�صعر  ذي  الطفل  »موندو« 
الع�رس  ال�صنوات  اإبن  الرمادي، 
يعرف  ل  حيث  من  جاء  الذي 

اأحد وعا�ض يف مدينة ني�ض.
يبدو  تخبطاً  يعاين  طفل  موندو 
اخلوف  وهو  ق�صته  يف  وا�صحاً 
الكبار  الرا�صدين  عامل  من 
يدفعه  الذي  بالوحدة  و�صعوره 
توقيف  اإىل  والآخر  احلني  بني 
املدينة  �صوارع  يف  املارة 
و�صوؤالهم من دون معرفة �صابقة 
اأن  تريد  »هل  وبينهم:  بينه 
يقرتب  دوما  اأنه  كما  تتبناين«. 
بعيد  من  ويراقبهم  النا�ض  من 
مو�صوعات  يف  معهم  ويتحدث 
موعد  يرتك  اأن  دون  من  عدة 
للقاء ثاٍن، ويختفي ليختبئ على 
�صاطئ البحر بني ال�صخور كي ل 
عامله  عليه  ويقتحم  اأحد  يجده 
الذي اختاره وجعل من  اخلا�ض 

فيه،  الوحيدة  �رسيكته  الطبيعة 
موندو  اأ�صدقاء  اأقرب  اأن  حيث 

هم ال�صم�ض والبحر وال�صماء.

العنف  والدمار 
وعلقته بالروابط 

الإن�صانية

الدمار  تك�صف  »موندو«  حكاية 
الإن�صانية،  بالروابط  حّل  الذي 
بها  اأحاطت  التي  العنف  وهالة 
اأهم  من  باتت  التي  والق�صوة 
على  امل�صيطر  والياأ�ض  �صماتها 
الب�رسية. كما تك�صف يف  النف�ض 
الذي  ال�صعف  حجم  خامتتها 
اأ�صار  الذي  الب�رس  ي�صتملك 

املدينة  ب�صكان  الكاتب  اإليهم 
ولطاملا  »موندو«  اأحبوا  الذين 
من  و�صحكوا  روؤيته  اأرادوا 
اأن  اإل  وجوده.  واأفرحهم  م�صيته 
احت�صانه  على  يتجراأ  مل  اأحداً 
وتقدمي الرعاية له اأو حمايته من 
ال�رسطة التي األقت القب�ض عليه 
يف نهاية املطاف و�صاقته ككلب 
بالرعاية  ي�صمى  ما  اإىل  �صال 
املكان  ذلك  من  ليهرب  العامة، 
من دون العودة اإىل املدينة التي 
بقيت تنتظره ب�صمت مع �صكانها 
يف  عنه  بالبحث  ا�صتمروا  الذين 
جراأة  دون  من  بخجل  الطرقات 
للطفل  حبهم  عن  الإف�صاح  عن 
عن  عجزوا  الذي  امل�رسد 

م�صاعدته يوماً ما.  

عن دار »�صوؤال« اللبنانية للن�صر

اأول ترجمة عربية«اأفراخ الوقواق« للكاتب الرو�صي اأناتويل بري�صتافكني 
»�صوؤال«  دار  عن  �صدرت 
اأول  للن�رس  اللبنانية 
لرواية  عربية  ترجمة 
اأناتويل  الرو�صي  الكاتب 
بري�صتافكني )2008-1931( 
الوقواق«  »اأفراخ  بعنوان 

برتجمة خريي ال�صامن.
اأناتويل  يكون  قد 
جمهول  بري�صتافكني 
للقارئ العربي، على الرغم 
الع�رسين،  رواياته  من 
وكتبه الأخرى التي �صدرت 
الطبعات،  ع�رسات  يف 

وا�صعة،  �صهرة  له  وحملت 
وبخا�صة »ال�صحابة الغافية 
على �صدر اجلبل« و«قامت 
و«اجلندي  القيامة« 
اخلليقة  و«يوم  وال�صبي« 
وروايات  والأخري«  الأول 

اأخرى.
بري�صتافكني  رائعة  �صدرت 
 30 قبل  الوقواق«  »اأفراخ 
عاما، لكنها مل تر النور يف 
الآن،  اإل  العربية  ن�صختها 
دار  ودعم  جهود  بف�صل 
للن�رس،  اللبنانية  »�صوؤال« 

ومعهد الرتجمة يف رو�صيا.
العراقي  املرتجم  ويوؤكد 
ال�صامن،  خريي  البارز 
الأ�صيلة  الرواية  هذه  اأن 
وجوه  عدة  من  ت�صاهي 
لألك�صندر  »اأرخبيل«  رواية 
)احلا�صل  �صوجلينيت�صني 
للآداب  نوبل  جائزة  على 
هي  رمبا  بل   ،)1970 لعام 
رائعة  يكمل  ممتد  خط 
اأديب نوبل الرو�صي ال�صهري، 
»اأرخبيل  تتناول  فبينما 
الإن�صان  معاناة  غولغ« 

العتقال  مع�صكرات  يف 
حتكي  للكبار،  املخ�ص�صة 
»اأفراخ الوقواق« عن معاناة 
اإ�صلحية  يف  ال�صغار 
ن�صخة  متثل  للأحداث، 
الكبار.  مع�صكرات  من 
اأن  يكمن الفارق بينهما يف 
عبارة  �صوجلينيت�صني  كتاب 
تاريخية  اأدبية  مدونة  عن 
�صخمة، يف ثلثة جملدات، 
تقوم على ر�صائل واإفادات 
وا�صتنادا  �صجيناً،   257 من 
�صخ�صية  جتربة  اإىل 

رواية  متتد  بينما  للموؤلف، 
املثرية،  بري�صتافكني 
املوؤثرة، حمكمة البناء عرب 
الأحداث  من  �صفحة   340
التي ل ميكننا التحقق مما 
من  اأو  حقيقية  كانت  اإذا 

خيال املوؤلف.
كعرب،  لنا،  بالن�صبة 
بليغة  تذكرة  فالرواية 
اأطفالنا امل�رسدين  مباأ�صاة 
الوطن  اأنحاء  �صتى  يف 
و�صوريا  العراق  يف  العربي 
وليبيا واليمن جراء حروب 

»الربيع العربي«.
حتليلية  درا�صة  يف  جاء 
فريدة  حتفة  اأنها  للرواية 
اأن  حيث  نوعها،  من 
مو�صوعها »ع�صيان الأولد 
مو�صوع  هو  اجلحيم«  يف 
الأناجيل  يف  مطروق  غري 
الأخرى،  امل�صادر  يف  اأو 
ذلك اأن الأطفال يف جهنم، 
امل�صادر،  تلك  بح�صب 
للأذى  يوما  يتعر�صوا  مل 
يف  حدث  مثلما  والعذاب، 

»جحيم« بري�صتافكني.
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 بع�ض فوائد للبطيخ
 الأحمر تغري �صحتك

عالوة على املذاق اللذيذ لفاكهة البطيخ، ومالءمتها ال�شديدة 
حلرارة ال�شيف، فاإنها تتميز بعدد من الفوائد التي يجهلها 

معظمنا.

بذور البطيخ

بالإمكان تناول بذور البطيخ على هيئة م�شحوق، فهي �رضورية 
ومفيدة لحتوائها على ن�شبة مرتفعة من الربوتينات وفيتامني 

В، كما اأن زيت البذور مفيد لتح�شني ال�شعر ون�شارة اجللد، 
وي�شتخدم يف الزيوت اخلا�شة بالأطفال، فهو غني بالعنا�رض 

املعدنية والفيتامينات والأحما�ض الزيتية املختلفة التي ت�شلح 
للجلد وللوقاية من النوبات القلبية واجللطة الدماغية.

ع�صري البطيخ الأحمر

يعترب اأف�شل �رضاب قبل التدريبات البدنية القا�شية، لحتوائه 
على الأحما�ض الأمينية التي ت�شاعد على تخفيف الأمل 

الع�شلي بعد التدريب، حيث اأثبتت نتائج درا�شات اأجريت على 
الريا�شيني اأن احلم�ض الأميني �شيرتولني- L ال�رضوري للحياة، 

متوفر بن�شبة عالية يف البطيخ الأحمر، وهو احلم�ض الذي 
يخفف اأمل الع�شالت الناجت عن التدريبات القا�شية، وكذلك 

ي�شاعد يف عودة نب�شات القلب اإىل معدلتها الطبيعية.

�صبغة الليكوبني

البطيخ الأحمر غني ب�شبغة الليكوبني التي تعطي البطيخ 
لونه الأحمر اأو الوردي، وهي ذاتها التي متنح الطماطم لونها 

الأحمر، لذلك فاإن تناول البطيخ مينح اجل�شم القدرة على 
احل�شول على الليكوبني ب�شهولة، دون احلاجة اإىل معاجلته 

مثلما يحدث يف الليكوبني من الطماطم. وتقي هذه ال�شبغة من 
اأمرا�ض ال�شكري وم�شاعفات اأمرا�ض القلب والأوعية الدموية، 

وحت�شن املناعة.

م�صادات الأك�صدة

يحتوي البطيخ اإىل جانب �شبغات الليكوبني وال�شرتولني على 
م�شادات اأك�شدة كحم�ض الأ�شكوربيك وبيتا كاروتني، اللذين 

يقلالن من ال�رضر الذي حتدثه اجلذور احلرة ال�شارة الناجمة 
عن التفاعالت املختلفة داخل ج�شم الإن�شان.

م�صتودع املعادن والفيتامينات

تعطي كمية قدرها 100 غرام من البطيخ الأحمر 30 �شعرة 
 ،Dو Cو Bو A حرارية، وحتتوي هذه الفاكهة على فيتامينات

وعنا�رض البوتا�شيوم والف�شفور والزنك واحلديد وغريها اإىل 
جانب احتواء البطيخ على 92% من املاء.

فوائد للحوامل

يفيد البطيخ الأحمر يف حل م�شكالت عديدة تعاين منها املراأة 
احلامل، مثل غثيان ال�شباح، واحلمو�شة والت�شنجات الع�شلية، 

لذلك فاإن تناول قدح من ع�شري البطيخ الأحمر يف ال�شباح 
يكفي للتخفيف من اآثار تلك الأعرا�ض.

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

اأن  قويا  التي تخلق حقال مغناطي�شيا  الت�شوير املقطعي  ميكن لأجهزة 
الأ�شنان،  يف  الف�شية  الزئبقية  للح�شوات  ال�شامة  املكونات  اأحد  حترر 
باحثون من  اأجراها  درا�شة  نتائج  Radiology موؤخرا،  ون�رضت جملة 
كميات  حترر  الف�شية  احل�شوات  باأن  تفيد  الرتكية،  كرييكايل  جامعة 
بالرنني  املقطعي  الت�شوير  لعملية  تعر�شها  عقب  الزئبق،  من  كبرية 
من  اجلديدة  الأجيال  على  خا�ض  ب�شكل  ذلك  وينطبق  املغناطي�شي. 
اأجهزة الت�شوير املقطعي بالرنني املغناطي�شي، القادرة على خلق جمال 
اأن يحرر املعدن ال�شام، ما  مغناطي�شي قوي، تبلغ قوته 7 ت�شال، ميكنه 
قد ي�شبب ت�شمما خطريا، وتو�شل الباحثون الأتراك اإىل هذه النتائج بعد 
اأ�شنان وح�شوات زئبقية  �شل�شلة جتارب على ت�شاميم لتجويف الفم فيه 
تبلغ  اأجهزة  الت�شاميم  هذه  اختربت يف  ا�شطناعي، حيث  ولعاب  ف�شية 

قوتها 1.5 و7 ت�شال.

الدوخة عند الوقوف قد تزيد خطر الإ�صابة باخلرف
منت�شف  يف  الذين  الأ�شخا�ض 
عند  بالدوار  وي�شعرون  العمر 
ال�شتلقاء  و�شعية  من  الوقوف 
قد يكونون اأكرث عر�شة لالإ�شابة 
باخلرف اأو ال�شكتة الدماغية يف 

امل�شتقبل.
ب�شبب  هو  بالدوخة  ال�شعور 
يف  مفاجئ  انخفا�ض  حدوث 
يعرف  والذي  الدم،  �شغط 
الدم  �شغط  انخفا�ض  با�شم 
 orthostatic( النت�شابي 
 )hypotension- OH
يعانون  الذين  امل�شاركني  كان 
الدم  �شغط  انخفا�ض  من 
خلطر  عر�شة  اأكرث  النت�شابي 
الإ�شابة  اأو  باخلرف  الإ�شابة 

ب�شكتة دماغية.
انخفا�ض �شغط الدم النت�شابي 
القلب،  باأمرا�ض  �شابًقا  ارتبط 
انخفا�ض  قيا�ض  يكون  قد  لذا 
يف  النت�شابي  الدم  �شغط 
جديدة  و�شيلة  العمر  منت�شف 
الذين  الأ�شخا�ض  لتحديد 
دقيقة  مراقبة  اإىل  يحتاجون 
ال�شكتة  اأو  اخلرف  لأعرا�ض 
للقيام  حاجة  هناك  الدماغية 
باملزيد من الدرا�شات لتو�شيح 
وكذلك  الرتباط  هذا  اأ�شباب 

لو�شع من ا�شرتاتيجيات الوقاية 
على  القيود  اأحد  املمكنة 
مت  امل�شاركني  اأن  هو  الدرا�شة 
�شغط  لنخفا�ض  اختبارهم 
اأثناء  فقط  النت�شابي  الدم 
ل  قد  لذلك  الأويل،  الفح�ض 
يعك�ض اأي تغيري يف �شغط الدم 

مبرور الوقت.

خالل الدرا�صة

اأ�شيبوا  امل�شاركني  من   %9.1
ال�شكتة  اأ�شيبوا  و%7.1  باخلرف 
الدماغية الإقفارية 12.5% من 
امل�شاركني امل�شابني بانخفا�ض 
وقت  النت�شابي  الدم  �شغط 
اأ�شيبوا  الأويل  الفح�ض  اإجراء 
اأ�شيبوا  و%15.2  باخلرف 

ب�شكتة دماغية.

اأن  اإىل  ت�شري  الدرا�شة  هذه 
هو  الدم  �شغط  انخفا�ض 
املحتملة  اخلطر  عوامل  اأحد 
بع�ض  لدى  باخلرف  لال�شابة 
ال�شكتة  جمعية  تو�شي  النا�ض. 
الدم  �شغط  بفح�ض  الدماغية 
التحدث  من  والتاأكد  بانتظام، 
�شيء  اأي  تغري  اإذا  الطبيب  اإىل 
اأي  من  قلقاً  املري�ض  واجه  اأو 

�شيء.

ال�صجائر الإلكرتونية تتلف اخلاليا املناعية بالرئة

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

قالت نتائج درا�شة جديدة اإن تدخني ال�شجائر الإلكرتونية يزيد املواد 
الكيميائية امل�شببة لاللتهابات، وهو ما يوؤدي على املدى الطويل اإىل 

تعطيل عمل اخلاليا املناعية بالرئة. وحّذرت الدرا�شة التي اأجريت يف 
جامعة برمنجهام الربيطانية من الر�شائل الدعائية لل�رضكات املالكة 

لهذه النوعية من ال�شجائر والتي ترّوج اأنها اأكرث اأماناً من منتجات 
التبغ التقليدية. ي�شبب تدخني نوعي ال�شجائر الإلكرتونية والتقليدية 

اأمرا�ض الرئة املزمنة نف�شها وبح�شب الدرا�شة التي ن�رضها موقع 
دورية »ثوراك�ض« الإلكرتوين قد تكون ال�شجائر الإلكرتونية اأقل �رضراً 
من التقليدية بالن�شبة لال�شتهالك ق�شري الأمد، لكنها ت�شبب الأ�رضار 

نف�شها على املدى الطويل.
واأو�شح الربوفي�شور ديفيد تيكيت امل�رضف على الدرا�شة: »ل اأعتقد 

اأن ال�شجائر الإلكرتونية اأكرث �رضراً من التقليدية، فال�شك اأن بخار 
ال�شجائر الإلكرتونية يحتوي على عدد اأقل من املواد امل�رضطنة، 

وبالتايل هي اأكرث اأماناً من حيث خماطر ال�رضطان، لكن بح�شب الأدلة 
التي توفرت ي�شبب تدخني النوعني اأمرا�ض الرئة املزمنة نف�شها«.

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 عالج يقلل من تدهور القدرات املعرفية والذاكرة الذي ي�شاحب 

بع�ض الأمرا�ض الع�شبية مثل ال�شلل الرّعا�ض )باركن�شون(. ويعترب حتفيز 
الدماغ من املو�شوعات ال�شاخنة على موائد البحث يف جمال علم الأع�شاب 

خالل ال�شنوات الأخرية. ومتتاز الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على النوم الذي 
يعترب مرحلة تقوم فيها خاليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�شها. وبح�شب دورية 
نيورو�شاين�ض، اأم�شى امل�شاركون يف التجربة ليلتهم يف خمترب للنوم، وخ�شعوا 
خالل 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 خالله التنبوؤ 
القلب،  ف�شل  باحتمال  املبكر 
مرور  �شهولة  مدى  قيا�ض  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�ض  كرثة  اجل�شم.  اأجزاء 
وقلة احلركة توؤخر اكت�شاف ف�شل 

الأبحاث  نتائج  ونُ�رضت  القلب 
جمعية  دورية  يف  اجلديدة 
قيا�ض  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 
�شهاًل،  الكهربي  التيار  مرور  كان 
وعند زيادة الدهون ي�شعف مرور 
املوجات الكهربائية، ومن خالل 
ذلك ميكن التنبوؤ املبكر باحتمال 

ف�شل القلب.
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عطاء �هلل هي رحمة �هلل 
العطاء اجلامع, املانع, ال�صامل, 

الوا�صع, اأو الأ�صح اأن نقول: مطلق, 
عطاء اهلل هي رحمة اهلل . من 

معاين الرحمة :  من معاين الرحمة 
ا�َس َرْحَمًة ِمْن  قال:َواإَِذا اأََذْقَنا الَنّ

ْتُهْم ]�صورة يون�س  اَء َم�َصّ َرّ َبْعِد �صَ
الآية:21[

اء,   معناها: املطر رحمة, اجلفاف �صَرّ
املر�س �صراء, ال�صحة رحمة, الفقر 

ال�صديد �صراء, الكفاية رحمة, 
اخلالفات الزوجية �صراء, ال�صعادة 

الزوجية رحمة, الأولد امل�صاك�صون 
�صراء, الأولد ال�صاحلون رحمة, 

هذا معنى اآخر:
اَء  َرّ ا�َس َرْحَمًة ِمْن َبْعِد �صَ َواإَِذا اأََذْقَنا الَنّ

ْتُهْم اإَِذا َلُهْم َمْكٌر ِف اآََياِتَنا ُقِل  َم�َصّ
ُ اأَ�ْصَرُع َمْكراً اإَِنّ ُر�ُصَلَنا َيْكُتُبوَن َما  اهلَلّ

ُكُروَن َتْ
الآن:  الآية:21[  يون�س  ]�صورة 
ا َرْحَمًة ُثَمّ  ْن�َصاَن ِمَنّ َوَلِئْن اأََذْقَنا اْلإِ

ُه َلَيُئو�ٌس َكُفور  َنَزْعَناَها ِمْنُه اإَِنّ

الآية:9[ هود  ]�صورة 
 معنى ذلك: كل �صيء مريح, رحمة 

اهلل كل �صيء م�صعد, رحمة اهلل كل 
�صيء ي�صر لك اأمرك )رحمة( .
 الأوىل: جاءته رحمة من بعد 

�صراء, الثانية: اأذقنا الإن�صان منا 
رحمة, ثم نزعناها منه, يعني: 
ال�صلب بعد العطاء, املر�س بعد 

ال�صحة, الفقر بعد الغنى, ممكن 
الغنى بعد الفقر, لكن الثاين اأ�صعب: 

اإن�صان كان فقرياً فاغتنى, اأما كان 
غنيًا فافتقر, كان مري�صًا ف�صفي, ملا 

كان ف �صحة طيبة ثم وقع ف مر�س 
�صديد, موؤمن بني اأنا�س �صاردين, 

موؤمن له يدان, وله راأ�س, وله اأرجل, 
وياأكل وي�صرب كاأي اإن�صان اآخر, 

طيب اأين عطاء اهلل؟ قال: َقاَل َيا 
َنٍة ِمْن  ْن ُكْنُت َعَلى َبِيّ ْيُتْم اإِ َقْوِم اأََراأَ

َيْت  َرِبّي َواآََتايِن َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدِه َفُعِمّ
ْنُتْم َلَها َكاِرُهو  َعَلْيُكْم اأَُنْلِزُمُكُموَها َواأَ

الآية:28[  هود  ]�صورة 

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�صي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�س ويف نتيَجِتها والأ�رضار 
امُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�صرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�صنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �صنفنِي؛ ذنوُب ال�صَّ
والكبائر، ويف اأ�صمائها دللٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه ِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َصِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخًل َكِرمًيا ﴿، فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�صنيِف الُذّ َحّ �صِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإلَّ  و�صَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�صِّ ها يتَّ�صِ اأَنّ بَع�صَ
حر،  هو اأكَبُ منُه، فالَقتُل اأكَبُ من ال�ِصّ

ُك اأكُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِضّ
الُعلماء اأن ل كبريَة مع ال�صِتغفاِر ول 
�صغريَة مع الإ�رضار، واأمثُل الأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف الآخرِة اأو  حُدّ يف الُدّ

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

تعريفها؛ ل�صلمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، ول�صِتهاِرِه عنَد ال�َصّ

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

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

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

رحمة �هلل هي �جلنة 
اإنه رحمة اهلل عز وجل، وقد رغبت 
اأن اأتعرف اإىل الآيات الكرمية، التي 
تتحدث عن رحمة اهلل، فهناك اآيات 
كثرية، لكن ي�صتنبط من هذه الآيات 
اهلل  يقول  الأوىل:  . احلقيقة  حقائق 
َوالَِّذيَن  اآََمنُوا  ﴿الَِّذيَن  وجل:  عز 
 ِ اهلَلّ �َصِبيِل  يِف  َوَجاَهُدوا  َهاَجُروا 
]�صورة   ﴿ِ اهلَلّ َرْحَمَة  يَْرُجوَن  اأُولَِئَك 

البقرة الآية:218[
 معنى ذلك: اأن الإن�صان الذي يوؤمن، 
اهلل  �صبيل  يف  ويجاهد  وي�صتقيم، 

اإمنا يرجو رحمة اهلل؛  نف�صه وهواه، 
والكافر  اهلل،  رحمة  يرجو  املوؤمن 
يرجو  مالها،  يرجو  الدنيا؛  يرجو 

ن�صاءها، يرجو �صمعتها.....
 فالإن�صان عليه اأن يتب�رض، هل يرجو 
املوؤمن  غري  عمله؟  من  اهلل  رحمة 
عن  يبحث  م�صلحته،  عن  يبحث 
�صهوته، يبحث عن لذته، يبحث عن 
مكا�صب مادية، بينما املوؤمن يرجو 
رحمة اهلل، هذا هو الفرق اجلوهري، 
تعاىل:   قال  اجلنة،  هي  اهلل  رحمة 

ُوُجوُهُهْم  ْت  ابْيَ�صَّ الَِّذيَن  ا  ﴿َواأََمّ
َخاِلُدوَن﴿  ِفيَها  ُهْم   ِ اهلَلّ َرْحَمِة  َفِفي 
الآية:107[   عمران  اآل  ]�صورة 
اجلامعة،  املعاين  من  احلقيقة: 
هي  ال�صاملة،  الوا�صعة،  املانعة، 
اجلنة،  هي  وجل،  عز  اهلل  رحمة 
الهدف من الإميان، والعمل ال�صالح، 
اإىل  وما  والأخلق،  واملعاملت، 
رحمة  يرجو  املوؤمن  اأن  هو  ذلك، 
اهلل، و�صل للجنة، اجلنة: هذه رحمة 

اهلل عز وجل.

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

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

ممكن وجود و م�صتحيل وجود ، م�صتحيل اأن يكون اجلزء اأكب من الكل ، ي�صتحيل اأن يكون البن اأكب من 
اأبيه ، هذه اأ�صياء م�صتحيلة ، اأما الأ�صياء املمكنة ما �صوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فل بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

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

وامللحدون فل يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �صينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�س اأ�صيًل 
، الكفر و الإحلاد �صطحي ، هم يف اأعماق اأنف�صهم ي�صهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ َلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�صورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِصِهْم﴿ ]�صورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْضِ َواهلَلّ

الأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
لة وال�ّصلم-  ه اإىل �صوؤال امُل�رضكني للنبّي الكرمي -عليه ال�صّ ون: اإّن �صبب نزول �صورة الإخل�س، َمرُدّ  قال امُلف�رِضّ

ف لهم اهللَ �صبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �صبحانه وتعاىل �صورة الإخل�س، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�صِ
لة وال�ّصلم- عن �صوؤالهم حول �صفات اهلل تعاىل من خلل اآيات �صورة الإخل�س، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�صّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�صلََّم: ان�ِصب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �صلَّى اهلَلّ ر�صي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِضكنَي قالوا لر�صوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي َلْ يَِلْد َوَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َس �صيءٌ يولَُد اإَلّ �صيَموُت، ول �صيء ميوُت اإَلّ �صيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�صَّ ُ ال�صَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)َلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: ل يَُكن لَُه �صبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �صيءٌ(. وجاء يف �صبب  اهلَلّ
لة وال�ّصلم- اأن يَ�صف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �صورة الإخل�س كذلك اأّن اليهود والّن�صارى �صاألوا النبّي -عليه ال�صّ

تعاىل �صورة الإخل�س. ، فُرِوي عن ابن عبا�س ر�صي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �صلَّى اهللُ عليِْه و�صلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �صفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �صِ
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املهرجان ال10 للمو�صيقى ال�صمفونية

 �شهرة مع »الناي 
ال�شعيد« ملوزارت 

ا�شتمتع ع�شاق املو�شيقى ال�شمفونية �شهرة اأم�ش اخلمي�ش بالعر�ش الذي 
قدمته فرقة املانية فرن�شية باأوبرا اجلزائر »بوعالم ب�شايح« 

ت�شمن اأحد االعمال اخلالدة للمو�شيقار العاملي موزارت وهو »الناي 
ال�شعيد«. وتعترب اأوبرا الناي ال�شعيد التي األفها موزارت يف 1791 مزيجا 
من امل�رشح و املو�شيقى حيث تفنن املخرج اآرنو مارزوراتي و عازف 
البيانو دانييل اإي�شوار يف تقدميها ب�شحبة 15 عازفا و قا�شا و مغنيا 

جنحوا يف اأ�رش انتباه اجلمهور الذي تراوحت ردة فعله بني ال�شحك و 
الده�شة و التاأثر. و �رشح دانييل اإي�شوار بعد احلفلة ان« هذه االوبرا 

قدمت للجمهور اجلزائري يف ن�شخة جديدة من حيث الن�ش الذي مت نقله 
للفرن�شية«. كما قدمت الفرقة مقطوعات كال�شيكية لعمالقة املو�شيقى 
ال�شمفونية على �شاكلة االأملاين جوزيف مارتني كراو�ش )1756-1792( و 
النم�شاوي جوزيف هايدن )1732-1809( وي�شارك 14 بلد يف الطبعة الـ10 

ملهرجان اجلزائر الثقايف الدويل للمو�شيقى ال�شيمفونية التي تتوا�شل 
فعالياتها اإىل غاية �شهرة اليوم اجلمعة حيث �شيكون جمهور اأوبرا اجلزائر 

»بوعالم ب�شايح« على موعد مع حفل االختتام الذي �شتن�شطه الفرقة 
ال�شمفونية ال�شينية .

خوليو اإيغلي�شيا�س يف مو�شكو.. هل هي ر�شالة وداع؟
اأقام املغني الإ�صباين، خوليو اإيغلي�صيا�س، حفال يف ق�صر الكرملني حيث جاء املعجبون، والأهم املعجبات، حل�صور هذا 

احلفل يف قاعة احلفالت التي مل يكن فيها مقعد واحد �صاغر.
اإيغلي�شيا�ش  خوليو  وكاأن  بدا 
جاء ليتحدث اإىل معجبيه اأوال 
ليغني  ال  ما  ب�شيء  لهم  ويبوح 
عال  ب�شوت  يتذكر  فراح  لهم، 
حلظات مهمة يف حياته وكيف 
اأن  بعد  بال�شدفة،  مغنيا  �شار 
مباراة  اأثناء  الإ�شابة  تعر�ش 
كرة قدم لناديه »ريال مدريد«، 
ما اأرغمه على اأن يخ�شع لفرتة 
خاللها  اأعطاه  طويلة،  عالج 
ليكت�شف  غيتارا  »اأحدهم« 
الذي  الفنان  خوليو  هناك  اأن 
ليعر�ش  داخله،  يف  يختبئ 
يف  امل�شاركة  »اأحدهم«  عليه 

مهرجان فني فكانت البداية.
حتدث املغني االإ�شباين االأ�شهر 
عن عالقته برو�شيا التي زارها 
وبدا   ،1974 عام  يف  مرة  اأول 
كاأنه ي�شتعيد �رشيط االأحداث 
حياته  عن  حتدث  حينما 
الذين  اأبنائه  وعن  اخلا�شة 
رو�شيات،  ح�شناوات  يواعدون 
اإنه هو �شخ�شيا على  كما قال 

اإحدى  لرتد  رو�شية  مع  عالقة 
بنربة  احل�شور  من  ال�شيدات 
»زوجتك  قدمي:  �شديق  عتاب 
اإ�شبانية ال تكذب«، ليتبنينّ بعد 
زوجته  اأن  غوغل  اإىل  العودة 

االإ�شبانية من اأ�شول فلبينية.
�شهرة  اإىل  اأقرب  احلفل  بدا 
يغني  الفنان  كان  واإن  عائلية، 
ويذكر  ليتذكر  الآخر  حني  من 
خوليو  يزال  ال  اأنه  احل�شور 

اإيغلي�شيا�ش.
املغني  دور  الفنان  اأدى  نعم.. 
اأف�شل  على  ال�شهري  االإ�شباين 
وجه. ثمة انطباع كان حا�رشا 
املراآة  اأمام  مترن  خوليو  باأن 
دور  ليوؤدي  احلفل..  قبل 

اإيغلي�شيا�ش.  
اأ�شدقائه  عن  خوليو  حتدث 
املغني  ذكرى  م�شتعيدا 
لوت�شانو  االإيطايل،  االأوبرايل 
كتب  قد  كان  الذي  بافاروتي، 
فيها:  له  يقول  وداع  ر�شالة 
»اإىل اللقاء يف ال�شماء«، ليفارق 

�شتة  بعد  احلياة  بافاروتي 
اأ�شهر. وال اأدري ملاذا انتابني 
يودع  خوليو  وكاأن  اإح�شا�ش 
توجه  حني  �شيما  ال  جمهوره، 
�شابا  اأعد  مل  »اأنا  وقال:  اإليه 
لنف�شي  اأثبت  اأن  اأريد  وكنت 
بذلك  القيام  على  قادر  اأنني 

جمددا«.
اأما يف ما يتعلق باالأغاين التي 
اأداها الفنان ال�شهري، فقد كان 
يعود  رمبا  ذاته،  بحد  عاديا 
ذلك اإىل اأن الرجل مل يعد �شابا 
كما قال. اإال اأن خوليو وقع يف 
تفاديه،  باإمكانه  كان  خطاأ 
وقع  الذي  ذاته  اخلطاأ  وهو 
حني  مبو�شكو،   2011 يف  فيه 
باللغة  املعروفة  االأغاين  اأدى 
االإ�شبانية.  باللغة  االإجنليزية 
بالغ  ذلك  اإىل  باالإ�شافة 
اإيغلي�شيا�ش با�شتخدام الُعرب، 
االأغاين  من  الكثري  اأفقد  ما 

حلنها االأ�شلي.
االأحيان  من  الكثري  يف  كنت 

من  الأغان  اأ�شتمع  اأنني  اأظن 
اأنني  الأكت�شف  جديد..  األبوم 
التي  االأغنية  هذه  اأعرف 
ب�شبب  اإما  متاما،  اختفت 
الزخارف ال�شوتية املبالغ بها 

اأو ب�شبب تغيري اإيقاعها.
ال�شت�شافة  الوقت  حان  رمبا 
بقدر  للغناء  ال  الفنانني  بع�ش 
ما هو لتبادل اأطراف احلديث 
خلفية  على  املعجبني،  مع 

من  اإما  باأغانيه  مو�شيقية 
مب�شاركة  اأو  ال�شوت،  مكربات 
يقدمهم  هواة..  مغنيني 
ذاك  اأو  الكبري  الفنان  هذا 

جلمهوره.

ب�صبب الكيان ال�صهيوين

»القاهرة ال�شينمائي« ُيلغي تكرمي املخرج الفرن�شي كلود ليلو�س

با�شل خياط ل�س اإ�شكندراين يف »كازبالنكا«

القاهرة  مهرجان  اإدارة  األغت 
تكرمي  الدويل  ال�شينمائي 
املخرج الفرن�شي كلود ليلو�ش 
ا�شتجابة   ،40 الـ  الدورة  يف 
التي  االنتقادات  حلملة 
خمرج  تكرمي  على  اعرت�شت 
بالكيان  واعتزازه  حبه  اأبدى 
من  تكرميه  اأثناء  ال�شهيوين 
وقال  »اإ�رشائيلية«  جامعة 
املهرجان  داخل  من  م�شدر 
اإن  ا�شمه،  ذكر  رف�ش  لـ24، 
حفظي  حممد  الدورة  رئي�ش 
لالإعالن  بيان  اإ�شدار  ب�شدد 
ليلو�ش،  تكرمي  اإلغاء  نباأ  عن 

يعقد  حفظي  اأن  اإىل  الفتاً 
اجتماعاً مع امل�شت�شار الثقايف 
البيان،  �شيغة  لو�شع  الفرن�شي 
املخرج  اإىل  االإ�شاءة  لعدم 

الفرن�شي.
عدم  على  امل�شدر  و�شدد 
اإلغاء  لبيان  املهرجان  اإ�شدار 
اأن  اإىل  الفتاً  ليلو�ش،  تكرمي 
و�شائل  تداولته  الذي  البيان 
بح�شب  مفربك،  االإعالم، 
الدورة  اأن  يذكر  و�شفه 
اإقامتها  املقرر  من  االأربعني 
 29 اإىل   20 من  الفرتة  يف 

نوفمرب  املقبل. 

با�شل  ال�شوري  الفنان  يبداأ 
م�شاهد  اأول  ت�شوير  خياط 
»كازبالنكا«  اجلديد  فيلمه 
نهاية  ميمي،  بيرت  للمخرج 
 24 ويك�شف  اجلاري  ال�شهر 
حيث  خياط،  �شخ�شية  طبيعة 
اإ�شكندراين،  ل�ش  دور  يج�شد 
وطيدة  ب�شداقة  يرتبط 
وعمرو  كرارة  اأمري  بالثنائي 

على  ويتفقون  عبداجلليل، 
م�رش،  داخل  عملية  تنفيذ 
عالقاتهم  تتفتت  اإثرها  وعلى 
االإن�شانية بفعل املال، وتتواىل 
بطولة  يف  وي�شارك  االأحداث 
»كازبالنكا« غادة عادل ودالل 
خليل  وجيهان  عبدالعزيز 
وحوار  �شيناريو  دا�ش،  واأحمد 

ه�شام هالل.
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يورو مليون   2 بـ  من�ساوية  كار"  "هايرب 

�أوتوموتيف  ميالن  �رشكة  ك�شفت 
 Milan Red �أيقونتها  �لنقاب عن 
"هايرب  لفئة  تنتمي  �لتي  �جلديدة، 
�ل�رشكة  و�أو�شحت  �خلارقة  كار" 
�جلديدة  �شيارتها  �أن  �لنم�شاوية 
وعر�ض  مرت   4.74 بطول  تظهر 
مرت،   1.20 و�رتفاع  مرت،   2.16
مرت،   2.75 بطول  عجالت  وقاعدة 
من  �أحادي  هيكل  على  تعتمد  كما 

�ألياف �لكربون.
ويز�أر بد�خل �ل�شيارة حمرك ثماين 
 V حرف  �شكل  على  �لأ�شطو�نات 
�لتعزيز  وبف�شل  لرت.   6.2 �شعة 
هذ�  يز�أر  تربو  �شو�حن  باأربعة 
ح�شان/1400   1325 بقوة  �ملحرك 
�لأق�شى،  �لدور�ن  لعزم  مرت  نيوتن 
�لدفع  لعجالت  توجيهها  يتم  و�لتي 
عرب ناقل حركة �أوتوماتيكي مزدوج 

�لقاب�ض من 7 �رشعات.
تت�شارع  �لهائلة  �لقوة  هذه  وبف�شل 
كجم،   1300 تزن  �لتي  �ل�شيارة، 
يف  كلم/�ض   100 �إىل  �لثبات  من 
حني  يف  ثانية،   2.47 غ�شون 
 400 �إىل  �لق�شوى  �رشعتها  ت�شل 
هذه  جماح  كبح  ويتوىل  كلم/�ض. 
من  برميبو  مكابح  �لهائلة  �لقوة 

�لكربون/�ل�شري�ميك.

ريا�شية  مبالمح  �ل�شيارة  وتتمتع 
�لعنا�رش  تر�شمها  �رش�شة 
�ل�شبويلر  مثل  �لأيروديناميكية 
�لأمامي و�خللفي �لكبريين ونا�رش 
�ل�شيارة  �ل�شخم، كما تقف  �لهو�ء 
بو�شة   20 قيا�ض  جنوط  على 
ومن  باخللف  بو�شة  و21  بالأمام 
�ملقرر طرح 99 ن�شخة من �ل�شيارة 
فقط ب�شعر حو�يل 2 مليون يورو.

 SRT دودج ت�سالنجر
هيلكات 2019 

 اجلي�ش الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

�شور�ً  كر�ي�شلر  فيات  �أ�شدرت 
في�ض  لإطالق  متهيد�ً  ت�شويقية 
 SRT ت�شالنجر  دودج  ليفت 

هيلكات 2019.
عن  بالفعل  ك�شفت  قد  �ل�رشكة 
�شتحظى  �لتي  �لتغيري�ت  �أهم 
�ملحدثة،  �لع�شالت  �شيارة  بها 
بالت�شويقيات  لنا  يظهر  حيث 
غطاء  يف  مزدوجة  تهوئة  فتحات 
�ملحرك م�شتوحاة من �ملوديالت 
�ل�شتينات  يف  ت�شدر  كانت  �لتي 

و�ل�شبعينات.
بف�شل عنا�رش �لت�شميم �جلديدة، 
هيلكات   SRT ت�شالنجر  دودج 
�أي�شاً  بل  �رش�”  “�أكرث  تبدو  ل 
للمحرك  تهوئة  “�أف�شل  توفر 

ح�شب  وذلك  �ل�شوبرت�شارج”، 
ت�رشيحات فيات كر�ي�شلر.

�ملحرك  كان  ما  �إذ�  نعلم  ل 
HEMI �شعة 6.2  �ل�شوبرت�شارج 
هي  قوته  �شتكون  �شلندر   8 لرت 
ل،  �أم   2019 موديل  يف  نف�شها 
ح�شان   707 لّد  يو  كونه  ذلك،  مع 
و881 نيوتن.مرت من عزم �لدور�ن، 
يجعله ل يفتقد فعليا لأي زيادة يف 

�لطاقة.
�إذ�  �لتيقن  ميكننا  ل  ذلك  خالف 
ما كانت �شتكون هنالك حتديثات 
هي  ما  مع  باملقارنة  �ل�شيارة  يف 
عليه حاليا، لذ� كل ما علينا فعله 
هو �نتظار “هذ� �ل�شيف” لنعلم ما 

تخطط له دودج.

�لتي  �لهجمات  عدد  �زدياد  مع 
ك�شالح  �ل�شيار�ت  ت�شتخدم 
�قتحام  �أو  �ملدنيني  لده�ض 
وز�رة  بد�أت  �لع�شكرية،  �لثكنات 
تقنية  بتطوير  �لأمريكية  �لدفاع 
�ل�شيار�ت  وقف  على  قادرة  ثورية 
�مل�رشعة قبل و�شولها لأهد�فها، 
عن  عبارة  �لتقنية  هذه  و�شتكون 
تردد�ت  ي�شتخدم  خا�ض  جهاز 
موجات �لر�ديو للتحكم يف م�شار�ت 
�للزوم.  عند  و�إيقافها  �ل�شيار�ت 
هجمات  من  �لنوعيات  هذه  ملنع 
�ل�شيار�ت، �شيقوم جهاز �لبنتاجون 
باإر�شال موجات ميكروويف عالية 
�لرتدد جتاه �ل�شيار�ت، ما �شيوؤدي 
�لكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
�لتوقف،  على  �ملحرك  و�إجبار 

للتقنية  تطبيق  م�شاهدة  وميكنكم 
يف �لفيديو �مللحق.

�لبنتاغون يطور حاليا ن�شختني من 
�لتقنية، و�حدة مبجال �شغري ميتد 
بو�شع  ي�شمح  ما  مرت،  خلم�شني 
�جلهاز يف �شندوق �شيارة بيك �أب 
 100 مبجال  و�أخرى  �شابه،  ما  �و 
و�حد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
�لثانية  �لن�شخة  هدف  و�شيكون 
�لأماكن  يف  �لأجهزة  و�شع  هو 
�لعامة �ملتعر�شة خلطر �لهجمات 

�لإرهابية لده�ض �ملدنيني.
وقد ت�شبب هجوم �إرهابي ب�شيارة 
يف تورونتو بكند� �لأ�شبوع �ملا�شي 
و�إ�شابة  مدنيني  ع�رشة  مبقتل 
�آخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�شا و�أملانيا وغريهما.

فورد Focus حتذر من ال�سري يف الجتاه اخلاطئ

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

موديل خا�ش من باجاين زوندا بـ 15 مليون يورو

جتهيز  عن  فورد  �رشكة  �أعلنت 
�لتي  �جلديدة،   Focus �شيارتها 
تنتمي لفئة �ملوديالت �ملدجمة، 
من  للتحذير  جديدة  بوظيفة 

�ل�شري يف �لجتاه �خلاطئ.
�إىل  �لأمريكية  �ل�رشكة  و�أ�شارت 
�أن �شيارتها �جلديدة تعتمد على 
منع  على  ت�شاعد  متطورة  تقنية 
�لطرق  على  �خلاطئ  �لنحر�ف 

على  ت�شتند  و�لتي  �ل�رشيعة، 
على  للتعرف  �حلايل  فورد  نظام 
ي�شتخدم  كما  �ملرور،  �إ�شار�ت 
�لنظام  معلومات  �ملالحة  نظام 
 GPS �ملو�قع  لتحديد  �لعاملي 
موقع  على  �لتعرف  �أجل  من 

�ل�شيارة.
و�أو�شحت �رشكة فورد �أن كامري� 
على  تتعرف  �لأمامي  �لزجاج 

حدود  مثل  �ملرور  �إ�شار�ت 
�ل�رشعة، و�لتي يتم عر�شها على 
�شا�شة  �أو  �لقيادة  لوحة  �شا�شة 
و�إذ�  �لختيارية   Head-up
لعالمتي  �ل�شيارة  قائد  �جتاز 
جانبي  على  �ملرور"  "ممنوع 
فاإن  لطريق �رشيع،  موؤدي  طريق 
عن  قائدها  بتنبيه  تقوم  �ل�شيارة 
�لتحذير �جلديدة؛  طريق وظيفة 

عالمة  بعر�ض  �لنظام  ويقوم 
من  "حتقق  وبيان  حمر�ء  حظر 

�جتاه �ل�شري".
و�إىل جانب هذه �لوظيفة �جلديدة 
 Focus فورد  �شيارة  تزخر 
�أنظمة  من  بالعديد  �جلديدة 
م�شاعد  مثل  �مل�شاعدة  �لقيادة 
م�شاعد  �أو  �ل�شطر�ري  �لكبح 

�ملناورة.

عقب 21 �شنة كاملة؛ قامت تويوتا 
�شن�رشي  ت�شميم  باإعادة  �أخري� 
�لر�ئدة للجيل �لثالث، مع �حلفاظ 
�لهادئ  �لأيقوين  �ل�شكل  على 
�أ�شا�شاتها  وحتديث  لل�شيارة 
وقتنا  ينا�شب  ملا  ومن�شتها 

�حلايل.
فقط  ن�شخة   50 �شت�شنع  تويوتا 

�شهر،  كل  �لفاخرة  �ل�شيد�ن  من 
وقد ظهر فيديو جديد يك�شف عن 
قرب  عن  �ل�شيارة  تفا�شيل  جميع 
من �خلارج و�لد�خل �أثناء عر�شها 

يف �ليابان.
يف  و�أناقة  فخامة  ت�شع  �ل�شيارة 
�لكال�شيكي،  �خلارجي  ت�شميمها 
ويف مق�شورتها �لفريدة من نوعها، 

خ�شبية  زخرفات  ��شتخد�م  مع 
مثري  وت�شميم  �لد�خل  يف  لمعة 
لالهتمام ملقاب�ض �لأبو�ب ونظام 
�شوت  مكرب  بع�رشين  فاخر  �أوديو 
�خلارجي  �ل�شوت  لكتم  ونظام 
متاما عن �جلال�شني يف �ملق�شورة 
و�شتائر �إلكرتونية لتوفري �أكرب قدر 

ممكن من �خل�شو�شية.

�شن�رشي  �أن  يف  �إذن  غر�بة  ل 
�جلديدة يبد�أ �شعرها من 180،000 
دولر )675،000 ريال �شعودي(، ما 
يجعلها �أغلى من مر�شيد�ض مايباخ 
S560 بـ 168،600 دولر )626،000 
�لطلبات  كل  �أن  ويُذكر  ريال(، 
�لعام  �ل�شيارة حمجوزة حتى  على 

�لقادم.

عن  باجاين  �رشكة  ك�شفت 
 HP" �خلا�ض  �ملوديل 
�أيقونتها  من   "Barchetta
يقت�رش  و�لذي   ،Zonda
�إنتاجه على 3 ن�شخ فقط ب�شعر 

15 مليون يورو.
�لإيطالية  �ل�رشكة  و�أو�شحت 

ريا�شية  �ل�شوبر  �ل�شيارة  �أن 
�شو�عد  على  تعتمد  �جلديدة 
مكون  طبيعي  �شحب  حمرك 
�شعة   V12 �أ�شطو�نة   12 من 
 760 بقوة  ويز�أر  لرت   7.3
جهوده  وتت�شافر  ح�شان، 
 6 من  يدوي  حركة  ناقل  مع 

�ل�رشكة  تك�شف  ومل  �رشعات. 
بعد عن معدلت �لأد�ء �أو قيم 
�ل�شعيد  وعلى  �ل�شتهالك. 
�ملوديل  يخطف  �لت�شميمي، 
 "HP Barchetta" �خلا�ض 
ثوب  خالل  من  �إليه  �لأنظار 
و�لزجاج  و�لتيتانيوم  �لكربون 

�لأمامي �لق�شري وكذلك �لنو�فذ 
بالإ�شافة  �لق�شرية،  �جلانبية 
�لريا�شية  �ملقاعد  �إىل 
يزد�ن  جلدي  بفر�ض  �ملك�شوة 
بنقو�ض �لكاروهات، مع جنوط 
و21  �أماماً  بو�شة   20 قيا�ض 

بو�شة خلفاً.
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احذر.. وات�س اآب »يحذف« القدمية!

ال�شهري،  املرا�شلة  تطبيق  اأن  يبدو 
طريقة  تغيري  على  يعمل  اآب،  وات�س 
خ�شارة  ذلك  يعني  وقد  البيانات،  تخزين 
الذكريات واملحادثات القدمية اإىل الأبد 
ولن يتم حذف الر�شائل من التطبيق على 
الن�شخ  خدمة  من  بل  امل�شتخدم،  هاتف 
ومع   .»Google Drive« الحتياطي 
ذلك، �شيفقد امل�شتخدمون الذي يرغبون 
اأجهزة  اإىل  القدمية  الدرد�شات  نقل  يف 

جديدة، املحتوى القدمي.
التحديث  من  كجزء  الإجراء  هذا  وياأتي 
وات�س  تخزين  كيفية  يغريرّ  الذي  اجلديد 
اآب للمعلومات، با�شتخدام مرفق تخزين 
 Google يف  الإنرتنت  عرب  امللفات 

.Drive
يف  اجلديد،  النظام  ت�شغيل  املقرر  ومن 
البيانات،  حذف  مع  املقبل،  نوفمرب   12

من  عام،  من  اأكرث  عليها  م�شى  التي 
غوغل،  يف  الثابتة  الأقرا�س  حمركات 
يعني  وهذا  اإ�شافية.  م�شاحة  لتوفري 
الفيديو  ومقاطع  ال�شور  م�شح  �شيتم  اأنه 
واملحادثات التي اأجريت على وات�س اآب، 

.cloud من ملفات
على  حاليا  املرا�شلة  من�شة  وتعمل 
اإىل  الدرد�شات  من  البيانات  جميع  ن�شخ 
التخزين  نظام  وهو   ،Google Drive
ال�شحابي ال�شهري، وذلك بهدف تخ�شي�س 

م�شاحة تخزين اأقل يف النظام.
وتاأتي عملية احلذف كجزء من �شفقة يتم 
للم�شتخدمني،  ميزة  اأنها  على  تقدميها 
حيث �شت�شمح غوغل للأ�شخا�س باإجراء 
خوادمها  يف  للدرد�شة  احتياطي  ن�شخ 
حماية  �شيتم  اأنه  يعني  ما  جمانا، 

الر�شائل.

 اأبرز موا�صفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

هاتف قابل للطي.. جديد �صام�صونغ

تطوير  على  �شام�شونغ  �رشكة  تعمل 
امل�شمى  القادم  الرئي�شي  هاتفها 
ك�شفها  بعد  وذلك   ،Galaxy S10
ال�شهر  هذا  من  �شابق  وقت  النقاب يف 
عن هاتفها الرئي�شي للن�شف الثاين من 

.9 Galaxy Note هذا العام
ومن املفرت�س اأن يت�شمن اجلهاز القادم 
والبتكارات  امليزات  من  جمموعة 
مع  باملقارنة  اجلديدة  التكنولوجية 
هاتف Galaxy S9، ولكن بالرغم من 
فيه  تبداأ  الذي  العام  �شيكون   2019 اأن 
ل�شبكات  التجاري  ال�شتخدام  مرحلة 
فاإن  العامل،  حول   5G اخلام�س  اجليل 
اأول  يكون  لن   Galaxy S10 جهاز 
اأجهزة ال�رشكة التي تدعم هذا املعيار 

اجلديد.
وتاأتي هذه املعلومات وفقاً لت�رشيحات 
الرئي�س   ،DJ Koh كوه  جي  دي 
يف  املحمولة  الهواتف  لق�شم  التنفيذي 
�شام�شونغ، الذي حتدث لل�شحفيني بعد 

هاتف  عن  للإعلن  ال�شحفي  املوؤمتر 
ال�رشكة  اإن  قائًل   ،9  Galaxy Note
اأن  تزال ترغب يف  الكورية اجلنوبية ل 
تكون اأول �رشكة يف العامل تطلق هاتًفا 
كانت  �شام�شونغ  واأن  للطي،  قابًل  ذكًيا 
التي  البتكارات  تطوير  على  تركز 
قبل  من  واإعجاب  بقبول  �شوف حتظى 
امل�شتهلكني فيما يتعلق بالهاتف القابل 

للطي.
 2016 يف  طرح  قد  كوه  جي  دي  وكان 
طيه،  ميكن  ذكي  هاتف  اإطلق  فكرة 
على  احلني  ذلك  منذ  ال�رشكة  وعملت 
بعني  الأخذ  مع  النموذج،  هذا  تطوير 
العتبار اإمكانية طرحه جتارياً، وقالت 
من  الثاين(  )كانون  يناير  يف  �شام�شونغ 
هذا  لإطلق  تخطط  اإنها  العام  هذا 
تطرح  لن  لكنها   ،2018 يف  الهاتف 
مما  جاهزة،  تكون  عندما  اإل  اجلهاز 
مرة  عنه  الإعلن  عملية  توؤجل  جعلها 

اأخرى اإىل 2019. 

ت�صريبات جديدة عن 
اأحدث هواتف اإل جي

ب�شوؤون  املهتمة  املواقع  بع�س  �رشرّبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  التقنية 

»V40« املنتظر من اإل جي.
وذكر موقع »Android Police« اأن 
مبوا�شفات  �شياأتي  املذكور  الهاتف 
الأجهزة  اأف�شل  من  واحدا  منه  جتعل 
مبعالج  و�شيزود  الأ�شواق،  يف  الذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 اأو   6 ع�شوائي  و�شول  وذاكرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  اأن  املفرت�س  من  كما 
بدقة  العد�شة  ثنائية  اأ�شا�شية  بكامريا 
تقريب  ومبيزات  ميغابيك�شل،   13+16
لل�شورة  ممتازة  جودة  ت�شمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مرات، وكامريا 
 24 بدقة  اأي�شا  مزدوجة  اأمامية 
فمن  اجلهاز  بطارية  اأما  ميغابيك�شل. 
ميللي   3700 ب�شعة  تكون  اأن  املتوقع 
بخا�شية  ومزودة  بقليل،  اأكرث  اأو  اأمبري 
ال�شحن ال�رشيع، و�شا�شته �شتاأتي بحجم 

6.2 بو�شة.

اآبل تطلق ن�صخة معدلة من 
»macOS« نظام

اأعلنت �رشكة اآبل اأن ن�شخة »بيتا« املعدلة عن 
نظام »macOS 10« املخ�ش�س للحوا�شب 
امل�شتخدمني  جلميع  متاحة  اأ�شبحت 
م�شتخدمي  جميع  اأن  ال�رشكة  واأو�شحت 
حتميل  باإمكانهم  اأ�شبح   »Mac« حوا�شب 
نظام الت�شغيل اجلديد املعدل الذي يحمل 
ا�شم »macOS 10.14« مقابل 99 دولرا.

ولتحميل هذا النظام يجب على امل�شتخدم 
 »10.14 MacOS« اإىل موقع التوجه  اأول 

ت�شجيل  ثم  ومن  الإنرتنت،  على  الر�شمي 
دخوله عرب ح�شاب »Apple ID«، واتباع 
الإر�شادات اللزمة وبعدها تثبيت الربنامج 

على حا�شبه ال�شخ�شي.
الن�شخة  اأن  اإىل  اآبل  يف  اخلرباء  وي�شري 
العديد  تفادت   »macOS« من  اجلديدة 
من الثغرات الربجمية املوجودة يف اأنظمة 
الت�شغيل ال�شابقة، وزادت من حماية بيانات 

امل�شتخدم.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�صتثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�شاً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�شابق  للرئي�س  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�شومي كيمي�شيما، ويبدو اأن الرئي�س اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�شتقبًل.
حيث �رشح الرئي�س اجلديد �شنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�شتثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

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

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

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

.Dragalia Lost
بالو�شع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�شاب،  اجلديد  الرئي�س  مع  احلايل 
هذا التحول من �شاأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�س  كانت  التي  الغياب  �شنوات  عن  عو�شاً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

االأرقام الهاتفية .. 
و�صيلة القرا�صنة احلالية 

البتزاز امل�صتخدم
   

اأ�شارت بوابة التقنيات »هايزه اأونلين« الأملانية اإىل 
اأن القرا�شنة كانوا ي�شتخدمون يف ال�شابق كلمات 

املرور ال�شابقة اأو احلالية اخلا�شة بامل�شتخدم من 
اأجل اإ�شفاء بع�س امل�شداقية على ر�شائل البتزاز 

وطلب الفدية. لكن يف الوقت احلايل فاإنهم يعتمدون 
اأي�شاً على جزء من الرقم الهاتفي اخلا�س بامل�شتخدم، 

وعادة ما يزعم القرا�شنة يف ر�شائل البتزاز باخرتاق 
ح�شاب امل�شتخدم اأثناء م�شاهدته للأفلم الإباحية 

وت�شجيل هذه الزيارات بالفيديو، �شواء كان ذلك 
على الكمبيوتر املكتبي اأو الهاتف الذكي، وعادة ما 

يطلب القرا�شنة فدية مالية نظري عدم اإر�شال مقاطع 
الفيديو هذه اإىل جهات الت�شال اخلا�شة بامل�شتخدم، 

ويهدف القرا�شنة من خلل ذكر هذه البيانات يف 
ر�شائلهم اإىل تعزيز امل�شداقية بها، ولكن يف واقع 

الأمر فاإن هذه التهديدات لي�س لها اأ�شا�س من ال�شحة، 
ول ميتلك القرا�شنة اأية ت�شجيلت فيديو اأو بيانات 
جهات الت�شال اخلا�شة بامل�شتخدم، ولذلك يتعني 

على امل�شتخدم عدم ال�شتجابة لر�شائل البتزاز وعدم 
دفع اأية اأموال. واأكدت بوابة التقنيات الأملانية على 
اأن القرا�شنة ل ميتلكون اأية اأرقام هاتفية اأو بيانات 

الو�شول اإىل ح�شابات امل�شتخدم، ورمبا يح�شلون على 
بع�س البيانات من عمليات الخرتاق الناجحة لبع�س 

خدمات ومواقع الويب، ف�شل عن اأنه قد يتم احل�شول 
على البيانات من م�شادر م�شكوك فيها.



باجلمعية  ع�ضو  فادي  داودي  واأو�ضح  
التي  الت�ضامنية  باأن هذه احلملة  اخلريية 
�رشع فيها عبارة عن بداية حلملة �ضتوية 
املحتاجة  الأ�رش  بالأ�ضا�س  ت�ضتهدف 
�ضتوزع  بالولية  النائية  واملناطق  بالقرى 
غذائية  ومواد  واأغطية  اأفر�ضة  عليهم 
طرف  من  جمعها  �ضيتم  التي  اأ�ضا�ضية 
القادمة.  القليلة  الأيام  خالل  حم�ضنني 
احلملة  هذه  باأن  امل�ضدر  ذات  واأ�ضاف 
الولية  املناطق  عديد  لت�ضمل  �ضتتوا�ضل 
جمع  مت  كلما  فعاليتها  تزداد  حيث 
الغذائية  املواد  من  ممكنة  كمية  اأكرب 
والأفر�ضة والأغطية من املح�ضنني حيث 
التح�ضي�س  اليتيم على  تعمل جمعية كافل 
يف  لي�ضيف  الت�ضامن  باأهمية  والتوعية 
وبتكافل  انه  املتحدث  ذات  الإطار  هذا 
فرع  اليتيم  كافل  جمعية  اأع�ضاء  جهود 

قمنا  وكرمه  اهلل  وبف�ضل  الع�ضل   عني 
بعدة خرجات ميدانية للقيام بالتحقيقات 
و�ضنقوم  املناطق  ملختلف  املبا�رشة 
منطقة  خا�ضة  البعيدة  املناطق  بتغطية 
العيون     بوقو�س،  وبلديات   ، عون  خنقة 
معاينة  �ضيتم  و  اأخرى  منطقة  كذلك  و 
بف�ضل  واملدا�رش وقد قمنا  القرى  جميع 

الوقوف  و  العائالت  بع�س  بتفقد   اهلل 
وال�ضتماع  والنقائ�س  الحتياجات  على 
لن�ضغالت بع�س املواطنني الذين هم يف 
اأم�س احلاجة اىل امل�ضاعدة. وعليه يامل 
اأع�ضاء اجلمعية ومن خالل هذه املبادرة 
امل�ضاعدات  من  ممكن  قدر  اأكرب  جمع 

لتغطية احتياجات هوؤلء املعوزين.

رزق اهلل �شريف 

الطارف

جمعية كافل اليتيم  مكتب عني الع�شل تطلق حملة �شتاء دافئ 
اأطلقت جمعية كافل اليتيم مكتب بلدية عني الع�شل حملة ت�شامن حتت �شعار 
لأجل �شتاء دافئ ت�شامنا مع عائالت معوزة و ذلك من خالل توزيعها اأغطية 

واأفر�شة ومواد غذائية عليهم ح�شب ما علم من من�شطي هذه املبادرة. 

 م�شالح اأمن
 ولية اجلزائر

ح�شيلة ن�شاطات خالل 
�شهر�شبتمرب2018

اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
اأمن  م�ضالح  قامت  احل�رشية، 
�ضهر  خالل  اجلزائر  ولية 
ق�ضية  �ضبتمرب2018مبعاجلة)2782( 
)3333(م�ضتبه  اإيقاف  اإىل  اأف�ضت 
اأمام اجلهات  اأين مت تقدميهم  فيه، 
بينهم  من  املخت�ضة،  الق�ضائية 
بحيازة  تتعلق  ق�ضايا  يف   )1509(
والأقرا�س  املخدرات  وا�ضتهالك 
املهلو�ضة، )384( �ضخ�س متورط يف 
املحظورة  البي�ضاء  الأ�ضلحة  حمل 
يف  متورط  �ضخ�س   )1440( و 
الق�ضايا  بني  من  الق�ضايا.  خمتلف 
متعلقة  ق�ضية   )302( املعاجلة، 
باملمتلكات،)611( ق�ضية  بامل�ضا�س 
بالأ�ضخا�س،  بامل�ضا�س  متعلقة 
واجلنايات  للجنح  بالن�ضبة  اأما 
فقد  العامة،  والآداب  الأ�رشة  �ضد 
اجلزائر  ولية  اأمن  م�ضالح  عاجلت 
)25( ق�ضية، بينما مت معاجلة )430( 
ق�ضية متعلقة باجلنايات واجلنح �ضد 
ال�ضيء العمومي بالإ�ضافة اإىل )76( 
ق�ضية متعلقة باجلرائم القت�ضادية 

واملالية.

لأول مرة

روبوت يقدم 
�شهادته اأمام 

الربملان 
الربيطاين 

�ضهادة  بتقدمي  اآيل  روبوت  قام 
الربيطاين،  العموم  جمل�س  يف 
ب�ضوؤون  اأمام جلنة برملانية معنية 
الأوىل  هي  حادثة  يف  التعليم، 
املتحدة،  اململكة  يف  نوعها  من 
بدعوة  الربملانية  اللجنة  وقامت 
جل�ضة  حل�ضور  »بيرب«،  الروبوت 
طالب  جمموعة  مع  فيها  يناق�س 
ال�ضطناعي  الذكاء  واأ�ضاتذة 

وتداعياته امل�ضتقبلية

تلم�شان

حجز 18 كلغ من الكيف 
املعالج ببلدية مغنية 

م�شوؤول تركي كبري

 ك�شف م�شري جثة خا�شقجي 
يف القريب العاجل

ولية  اأمن  عنا�رش  متكن 
 18 حجز  من  موؤخرا  تلم�ضان 
ببلدية  املعالج  الكيف  كلغ من 
اأ�ضخا�س،   6 وتوقيف  مغنية 
ال�ضبت  اأم�س  به  اأفاد  ح�ضبما 
لهذا  الت�ضال  خللية  بيان 

ال�ضلك الأمني.
و ذكر ذات امل�ضدر اأن العملية 
قام بها عنا�رش فرقة البحث و 
التدخل التابعة لأمن الولية بعد 

بتواجد  تفيد  معلومات  ورود 
مبركبة  املخدرات  من  كمية 
،و  مغنية  مدينة  اأحياء  باأحد 
من  التحري  عملية  �ضمحت 
كان  التي  املركبة  على  العثور 
حيث  اأ�ضخا�س   3 متنها  على 
اخللفي  بال�ضندوق  العثور  مت 
من  املذكورة  الكمية  على  لها 
لذات  ا�ضتنادا  الكيف املعالج، 

امل�ضدر.

اأعرب م�ضوؤول تركي كبري عن 
اعتقاده باأن املحققني الأتراك 
�ضيك�ضفون يف القريب العاجل، 
ال�ضحفي  جثة  م�ضري  عن 
خا�ضقجي  جمال  ال�ضعودي 
بالده  قن�ضلية  يف  قتل  الذي 
توؤكد  ال�ضعودية  ا�ضطنبول  يف 
ر�ضميا وفاة خا�ضقجي ب�ضجار 
يف قن�ضليتها با�ضطنبول وتعلن 
اإطار  يف  �ضخ�ضا   18 توقيف 

التحقيق
عن  »رويرتز«  وكالة  ونقلت 
ذكر  رف�س  الذي  امل�ضوؤول 
احلم�س  عينات  اأن  ا�ضمه، 
اأخذها  النووي خلا�ضقجي مت 
يعني  الذي  الأمر  تركيا،  يف 

اأن املحققني يجب األ يطلبوا 
ال�ضعودية  من  العينات  هذه 
اأعلن  مت�ضل  �ضعيد  على 
العدالة  حزب  با�ضم  الناطق 
تركيا،  يف  احلاكم  والتنمية 
لن  اأنقرة  اأن  ت�ضيلك،  عمر 
�ضيء  اأي  يبقي  باأن  تر�ضى 
ق�ضية  يخ�س  فيما  خمفيا 
ال�ضعودي  ال�ضحفي  وفاة 
قن�ضلية  يف  خا�ضقجي  جمال 
واأكد  ا�ضطنبول،  يف  بالده 
نقلتها  ت�رشيحات  يف  ت�ضيلك 
وكالة الأنا�ضول الرتكية، اليوم 
�ضت�ضتخدم  بالده  اأن  ال�ضبت، 
لك�ضف  الإمكانيات  جميع 

مالب�ضات احلادث.

وايل تيبازة حممد بو�شمة

 توزيع 1150 �شكن اإجتماعي ب�شر�شال  قريبا 

ات�شالت اجلزائر مبع�شكر 

دعوة الزبائن للتمتع مبزايا اجليل الرابع 

اأم�س  بو�ضمة،  حممد  تيبازة،  وايل  ك�ضف 
�ضكن   1150 زهاء  توزيع  عن  ال�ضبت 
قريبا  �رش�ضال  بدائرة  اإيجاري  عمومي 
ب14  يقدر  اأول  �ضطر  ت�ضليم  مع  موازاة 
كلم من الطريق ال�رشيع الإجتنابي ملدينة 
زيارة  ختام  يف  الوايل  اأو�ضح  و  �رش�ضال. 
لدائرة  تابعة  بلديات  لأربعة  قادته  عمل 

غيال�س  �ضيدي  و  )�رش�ضال  �رش�ضال 
وحجرة الن�س و �ضيدي �ضميان( اأنه تقرر 
رفع العراقيل التي حالت دون تقدم اأ�ضغال 
�ضكن   648 مل�رشوع  اخلارجية  التهيئة 
باأعايل  بلغيث  ب�ضيدي  اإيجاري  عمومي 
قبل  للتوزيع  جاهزة  تكون  حتى  �رش�ضال 

نهاية ال�ضنة.

�رشح املكلف بالإعالم باملديرية العملية 
ال�ضيد  مع�ضكر  وحدة  اجلزائر  لت�ضالت 
تدعو  املديرية  ذات  باأن  درير«  »جمال 
زبائنها اإىل التمتع مبزايا تدفق اجليل الرابع 
 Idoom من خالل �ضيغ التعبئة اجلديدة
4G LTE، حيث من خالل اقتناء بطاقة 
الزبون  ي�ضتفيد  دج،   500 فئة  من  التعبئة 
من حجم بيانات 05 جيغا �ضالح ملدة )10( 
ي�ضتفيد   ا�ضتهالك احلجم، كما  بعد  اأيام. 
التوا�ضل  �ضبكات  اإىل  جماين  نفاذ  من 
الجتماعي على غرار الفاي�ضبوك ، تويرت، 
�ضناب �ضات، اإن�ضتا غرام و لينكد اإن. ومع 
بطاقة التعبئة من فئة 1000 دج، ي�ضتفيد 
�ضالح  جيغا   15 بيانات  حجم  من  الزبون 

ا�ضتهالك  بعد  واحد.  �ضهر   )01( ملدة 
احلجم، وكذا من نفاذ جماين اإىل �ضبكات 
التوا�ضل الجتماعي التالية : فاي�ضبوك ، 
لينكد  و  غرام  اإن�ضتا  �ضات،  �ضناب  تويرت، 
موقع  اإىل  جماين  نفاذ  اإىل  بالإ�ضافة  اإن 
من  التعبئة  بطاقة  ومتكن  هذا  يوتوب. 
من  ال�ضتفادة  من  الزبون  دج   2500 فئة 
 )01( ملدة  �ضالح  جيغا   40 بيانات  حجم 
ا�ضتهالك احلجم، وكذا  �ضهر واحد. بعد 
�ضبكات  اإىل  جماين  نفاذ  من  ال�ضتفادة  
التوا�ضل الجتماعي التالية : فاي�ضبوك ، 
لينكد  و  غرام  اإن�ضتا  �ضات،  �ضناب  تويرت، 
موقع  اإىل  جماين  نفاذ  اإىل  بالإ�ضافة  اإن 

يوتوب.

تفكيك جمموعة اأ�شرار 
بحي 05 جويلية ب�شعيدة 

الولئية  بامل�ضلحة  والتدخل  البحث  فرقة  عنا�رش  متكن 
�ضخ�ضني  توقيف  من   )BRI( ب�ضعيدة  الق�ضائية  لل�رشطة 
تكوين  ق�ضية  يف  تورطا  �ضنة   45 و   41 العمر  من  يبلغان 
اأ�رشار لغر�س ارتكاب جنحة حيازة موؤثرات عقلية  جمعية 
اإثر  تعود  الق�ضية  وقائع   ، البيع  ق�ضد  مهلو�ضة  اأقرا�س 
حينما  ب�ضعيدة  جويلية   05 بحي  الفرقة  لعنا�رش  دوريات 
الأمن  م�ضالح  لدى  معروفني  ل�ضخ�ضني  انتباههم  لفت 
و  توقيفها  بعد  اأجرة  �ضيارة  منت  على  املخدرات  برتويج 
من  كمية  بحوزتهما  �ضبط  عليهما  تلم�س  عملية  اإجراء 
ماليني   10 جتاوز  مايل  ومبلغ  غرام   23 فاقت  املخدرات 
�ضنتيم من نتاج بيع هذه ال�ضموم كا�ضفني عن ممونهم بهذه 
 ، لتوقيفه  عنه  جارية  الأبحاث  لزالت  الذي  املخدرات 
اأمام  قدما  و  �ضدهما  ق�ضائي  اإجراء  اأجنز  فيهما  امل�ضتبه 
نيابة اجلمهورية لدى حمكمة �ضعيدة ، من جهة ثانية متكن 
عنا�رش الفرقة املتنقلة لل�رشطة الق�ضائية ب�ضعيدة على اثر 
�ضنة  العمر 23  يبلغ من  توقيف �ضخ�س  تفتي�س روتيني من 
ينحدر من اإحدى الوليات املجاورة  كان على منت حافلة 
لنقل امل�ضافرين تعمل عرب اخلط الرابط بني ولية تلم�ضان 
وحا�ضي م�ضعود بحوزته 09 قارورات خمر من نوع با�ضتي�س، 
لينجز �ضده اإجراء ق�ضائي بجنحة حيازة ونقل امل�رشوبات 
الكحولية بدون رخ�ضة ويقدم يف نف�س التاريخ اأمام اجلهات 

الق�ضائية.    
 خلدون .ع

الطارف

توقعات باإنتاج  30الف 
قنطار من الفول ال�شوداين 

بولية  و�ضاق  قدم  على  ال�ضوداين  الفول  جني  حملة  ت�ضري 
الطارف حيث يتوقع اإنتاج 30 األف قنطار مع حتقيق معدل 
يف  قنطارا   30 يفوق  امل�ضقي  الواحد  الهكتار  يف  مردودية 
امل�ضاحات املروية  وتركز حملة اجلني التي ت�ضتهدف هذا 
املو�ضم اكرث1000هكتار من الأرا�ضي املزروعة اأ�ضا�ضا على 
الع�ضل( على مقربة  )بلدية عني  حميط قرية بوتلة عبداهلل 
العديد  توجد  بريحان حيث  ببلدية  وكذا  اأوبرية  بحرية  من 
من النقاط املائية املعدة ل�ضقي هذه الزراعة التي حتتاج 

كثريا للمياه.
رزق اهلل �شريف
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تعزية
كل نف�س ذائقه املوت

يتقدم ال�ضحفي احلفناوي بن عامر 
غول با�ضم املكتب اجلهوي جلريدة 
الو�ضط باجللفة ونيابة عن ال�ضيدة 
�ضفيقة العرباوي  املديرة م�ضوؤولة 

الن�رش. اثر امل�ضاب اجللل الذي اأمل 
بعائلة املغفور لها )احلاجة اأم اخلري( 
والدة معايل الوزير ال�ضابق للفالحة 
ال�ضيد بلحواجب بن علية، بالتعازي 

اخلال�ضة لكل اأفراد العائلة راجينا من املوىل العلي القدير اأن يتغمدها برحمته 
الوا�ضع وي�ضكنها ف�ضيح جناته، ويلهم ذويها جميل ال�ضرب وال�ضلوان .

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون
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