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 دعم العهدة اخلام�شة
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والأرندي  الأفالن   "•         حتالف 
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بطلب رئي�س بلدية  حا�صي  م�صعود 

�شوناطراك تهدي جهاز 
�شكانار مل�شت�شفى 

ح�شني اأيت احمد

خمت�صون يف ملف الهجرة يوؤكدون من العا�صمة

 املهاجرون الأفارقة ل ي�شكلون
 خـــــــطرا عـــــــــلى اأوروبـــــــا 

وزارة الدفاع الوطني

 التعرف على هوية الإرهابي
 املق�شي عليه  مبيلة  

على اثر احتفالت املولد

اإخماد 13 حريقا  و 2912 
تدخل  للحماية املدنية



ت�شارك ليلى براهيمي، رئي�شة جلنة ال�ش�ؤون اخلارجية والتعاون الدويل واجلالية 
املنظم  الربملاين  املنتدى  فعاليات  يف  الأّمة،  مبجل�س  املهجر  يف  اجلزائرية 
 Romeاملت��شطي للح�ار  روما  ملنتدى  الرابعة  الطبعة  انعقاد  مبنا�شبة 
Med 2018، واملنظم من طرف جمل�س ال�شي�خ اليطايل واملعهد اليطايل 
للدرا�شات ال�شيا�شية الدولية، والذي �شينعقد ي�م 21 ن�فمرب 2018 بالعا�شمة 

اليطالية، روما. 
الربملانات  يف  اخلارجية  ال�ش�ؤون  جلان  روؤ�شاء  اإ�رشاك  اإىل  املنتدى  ويهدف 
ال�طنية لدول املت��شط، يف نقا�س رفيع امل�شت�ى، وتبادل للخربات ح�ل الأفكار 

وامل�شاريع التي ت�شعى اإىل حتقيق الرفاه املتبادل جلميع البلدان يف املنطقة.

 جالب ي�ؤكد اتهامات منظمة 
حماية امل�ستهلك

�شدد وزير التجارة ال�شعيد جالب على اأن هنالك اأربع عالمات للقه�ة مغ�ش��شة تُباع 

امل�شتهلك  حماية  منظمة  رئي�س  خرجة  من  اأيام  بعد  وهذا  اجلزائري،  للم�شتهلك 

م�شطفى زبدي الذي اأكد باأن هنالك قه�ة مغ�ش��شة يف ال�ش�ق اجلزائرية، ما ي�شتلزم 

تدخل ال��شاية من جل تطبيق القان�ن على م�ؤ�ش�شاتها �شيما واأن �شحة امل�اطن اأهم 
من كل �شيء.

حروب يف ال�س�ارع ب�سبب امل�لد
»حقيقية«  معارك  اأم�س  اأوي  ليلة  العا�شمة  و�ش�ارع  اأحياء  من  العديد  �شهدت 

والدراجات  ال�شيارات  بع�س  حرق  اإىل  الأمر  و�شل  اإذ  ال�شباب  بني  باملفرقعات 

الت�ا�شل  م�اقع  على  ال�شفحات  بع�س  تناقلته  ما  ح�شب  بي�ت  وحتى  النارية 

الجتماعي، ما ي�جب على اجلهات الأمنية ت�شديد الرقابة خالل ال�شن�ات املقبلة 
لأن ما ح�شل كارثة ت�شت�جب احلذر.

العب� اخل�سر ال�سابق�ن يهنئ�ن رفقاء فيغ�يل
التاأهل  تاأ�شرية  ال�شابق�ن املنتخب ال�طني عقب ك�شبه  هّناأ الالعب�ن الدولي�ن 

اإىل نهائيات كاأ�س اإفريقيا لالأمم املقررة ال�شائفة املقبلة يف الكامريون، حيث 

غّرد عدد منهم عرب خمتلف م�اقع الت�ا�شل الجتماعي بخ�ش��س تهنئة اخل�رش 

على اقتطاع التاأهل اإىل املناف�شة على غرار الثالثي كرمي زياين، مهدي حل�شن 

وعنرت يحي اإىل جانب لعب ن�ثينغهام ف�ري�شت عدلن قدي�رة.

بلما�سي يعيد الروح للمنتخب ال�طني
عرفت م�اجهة املنتخب ال�طني ونظريه الط�غ�يل ع�دة ق�ية للروح القتالية التي تع�د 

اأين ظهرت النزعة القتالية على رفقاء الالعب  عليها اجلزائري�ن يف لعبي اخل�رش، 

اأ�شامة �شيتة على امل�شتطيل الأخ�رش والذين جنح�ا يف ا�شتعادة الثقة بالنف�س بف�شل 

العمل الكبري الذي يق�م به الناخب ال�طني جمال بلما�شي والذي بداأ يعيد تدريجيا 
الأج�اء املعن�ية يف الت�شكيلة.

بلدية الڤرارم، والية ميلة/ن.ع.5

اجلي�ش يق�سي على اإرهابي

Rome Med 2018 الطبعة الرابعة ملنتدى روما للحوار املتو�سطي

ليلى براهيمي متثل جمل�ش االأمة اجلزائري

خبر في 
صورة

االجتماع الوزاري الثالث حول »املالية واال�ستثمار« باجلزائر

وفد مغربي رفيع 
امل�ست�ى يف اجلزائر

عني احلجل بامل�سيلة

متيزجمعية �سدى واأكادميية 
املجتمع املدين 

مبنا�شبة امل�لد النب�ي ال�رشيف  احت�شن م�شجد خالد بن ال�ليد بعني احلجل 
قبل �شالة الع�شاء احلفل الر�شمي اخلا�س باملنا�شبة الإ�شالمية حيث كانت 
نام عليه ال�شالة وال�شالم ومن جهة  الحتفالية احتفاء بذكرى ميالد خري الأ
اأخرى حفال تكرمييا مميزا لثلة من اأقدم اأئمة امل�شاجد والقيمني الدينيني. 
اأين �شنعت    ، لل�لية   الدينية  ال�ش�ؤون  ال�شلطات املحلية وممثل  يف ح�ش�ر 
جمعية �شدى للثقافة والإعالم التي دائما تبدع وتتاألق وحتلق عاليا يف �شماء 
يف  بق�ة  حا�رشتان  تزالن  ما  اللتان  املدين  املجتمع  اأكادميية  مع  الإعالم 
ال�شاحة الثقافية من خالل الن�شاطات املتميزة التي تت�ل القيام بها يف كل 
مرة من اأجل حتريك احلركة الثقافية يف عني احلجل ، التميز هذه املرة كان 
مع تكرمي املرح�م ال�شيخ احلاج درفل�  اأقدم اإمام بعني احلجل ، املرح�م 
ال�شيخ عبد القادر زايدي اأقدم م�ؤذن ، ال�شيخ زايدي حممد بن �شي مبارك  
اأقدم بناء ، ال�شيد ب�شري بلهادي اأقدم قيـــم والإ�شادة بعظيم جه�دهم يف خدمة 
بي�ت اهلل واملرابطة يف حماريبها ، وخال�س تفانيهم يف خدمة وتذكري النا�س 
من على املنابر ب�ش�ؤون دينهم ودنياهم ،كما كرمت ال�ش�ؤون الدينية بالتن�شيق 

مع البلدية اأئمة امل�شاجد بالإ�شافة اإىل تكرمي حفظة كتاب اهلل .
ل.ب

بني 19 اإىل 20 نوفمرب 2018

 اإرهاب الطريق يح�سد
 اأرواح 7 اأ�سخا�ش

خالل الفرتة املمتدة بني 19 اإىل 20 ن�فمرب 2018 اإىل غاية �شبيحة 
الأخرية(  �شاعة   24 خالل  )اأي  �شباحا  الثامنة  ال�شاعة  على  اأم�س 
مناطق  عــدة  يف  تدخل   2912 املدنية   احلماية  وحدات  �شجلت 
من   ال�شتغـاثة  مكاملات  تلقي  اإثر  على  وهذا  ال�طن  من  خمتلفة 
اأن�شطة  جمالت  خمتلف  �شملت  التدخالت  هذه  امل�اطنني،  طرف 
احلماية املدنية �ش�اء املتعلقة بح�ادث املرور، احل�ادث املنزلية، 

الإجالء ال�شحي اإخمــاد احلرائق و الأجهزة الأمنية...الخ.
دم�ية  الأكرث   05 منها  مرور  ح�ادث  عدة  �شجلت  النح�  هذا  على 
ت�شببت يف وفاة 07 اأ�شخا�س يف مكان احل�ادث و اإ�شابة 13 اأ�شخا�س 
اآخرين بجروح متفاوتة اخلط�رة، مت اإ�شعافهم يف عني املكان ثم نقلهم 
اإىل امل�شت�شفيات املحلية من طرف م�شالح احلماية املدنية. اأثقل 
ح�شيلة �شجلت على م�شت�ى ولية ب�شار ب�فاة 04 اأ�شخا�س و اإ�شابة 
03 اآخرين بجروح، على اثر انقالب �شيارة على الطريق ال�طني رقم 
06 ال�اقع ببلدية اإغلي، مت اإ�شعاف اجلرحى بعني املكان و نقلهم اإىل 

امل�شت�شفى املحلي من طرف احلماية املدنية.

يف اإطار مكافحة الإرهاب واإثر 
مبنطقة  ومت�شيط  بحث  عملية 
الڤرارم،  ببلدية  حممد  اأولد 
ق�شت  ميلة/ن.ع.5،  ولية 

مفرزة للجي�س ال�طني ال�شعبي، 
خطري   )01( اإرهابي  على 
و�شبطت م�شد�شا )01( ر�شا�شا 
وخمزين  كال�شنيك�ف  ن�ع  من 

)02(  ذخرية.
لتعزز  العملية،  هذه  تاأتي 
حتققها  التي  الإيجابية  النتائج 
ال�شعبي،  ال�طني  اجلي�س  ق�ات 

وال�شتعداد  اليقظة  وت�ؤكد 
دح�س  يف  ل�حداتنا  الدائمني 
باأمن  امل�شا�س  حماولت  كل 

وا�شتقرار البالد.

�شهد الجتماع ال�زاري الثالث ح�ل 
»املالية وال�شتثمار« لدول احل�ار 
حيث  من  ن�عية  م�شاركة   5  +  5
العدد ل�فد اململكة املغربية الذي 
واملالية  القت�شاد  وزير  تراأ�شه 
له  كانت  الذي  بن�شعب�ن،  حممد 
م��ش�ع  ح�ل  بعن�ان   مداخلة 
لال�شتثمارات  املالية  »اجل�انب 
والتح�ل  املناخ  بتغري  املتعلقة 
اي�شا   ح�رشه  الطاقي«الجتماع 
�شفري املغرب يف اجلزائر، حل�شن 
ل�زراء  اأي�شا  فر�شة  اخلالق،  عبد 
املالية يف �شفتي البحر املت��شط 
ذات  الق�شايا  خمتلف  لدرا�شة 

املتعلقة  امل�شرتك،  الهتمام 
مبجايل املالية وال�شتثمار.

امل�شارك�ن  ناق�س  وقد 
م�ا�شيع  ثالثة  باخل�ش��س، 
بـ«تبادل املعل�مات  رئي�شية تتعلق 
و«ال�شيا�شة  اجلمارك«  جمال  يف 
ال�رشيبية اجلاذبة لال�شتثمار دون 
و«اجل�انب  اأ�رشار«،  لها  تك�ن  اأن 
املتعلقة  لال�شتثمار  املالية 
الطاقي«،  والتح�ل  املناخ  بتغري 
»فر�س  يهم  جانب  اإىل  بالإ�شافة 

وحتديات التكن�ل�جيا املالية«.
اجتماع  اأ�شغال  تختتم  اأن  ويت�قع 
وزراء املالية لدول احتاد املغرب 

للبحر  ال�شمالية  وال�شفة  العربي 
بيان  باإ�شدار  املت��شط،  البي�س 
امل�شرتكة  الروؤية  ح�ل  ختامي 
الق�شايا  يف  والفر�س  للتحديات 
املغربي  ال�فد  و�شم  املطروحة 
مديرة  زعب�ل،  ف�زية  اأي�شا  
اخلارجية،  واملالية  اخلزينة 
تن�شيط  مدير  من�ش�د  وحممد 
العامة  املديرية  يف  ال�شبكة 
مدير  ال�شل�ح،  و�شفيق  لل�رشائب 
يف  الدويل  والتعاون  الدرا�شات 
غري  وال�رشائب  اجلمارك  اإدارة 
ج�ري�  ال�شالم  عبد  و  املبا�رشة 

من اإدارة امليزانية.

�سرطة مطار هواري بومدين

 اإحباط حماولة تهريب 25700 اأورو
بتهمة خمالفة الت�رشيع املتعلق بتنظيم 
الأم�ال  روؤو�س  وحركة  ال�رشف، 
م�شالح  متكنت  اخلارج،  واإىل  من 

�شخ�س  ت�قيف  من  احلدود  �رشطة 
ال�طني  الرتاب  مغادرة  حماولته  اأثناء 
مبلغ مايل  وبح�زته  دبي  باجتاه مدينة 

املبلغ  وه�  اأورو،   25700 بـ  يقدر    
اأخذها  امل�شم�ح  القيمة  يف�ق  الذي 
الت�رشيح  دون  من  م�شافر،  اأي  مع 

املحج�زات  م�شادرة  متت  وعليه  بها، 
املخت�شة،  امل�شالح  اىل  وحت�يله 
القان�نية. الإجراءات  ل�شتكمال 
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القيادي بالأفالن عماد الدين �سابور لـ"الو�سط":

دعم االأفالن لعهدة خام�سة لرئي�س اجلمهورية ال رجعة فيه
اليوم وليد  لي�س  واالأرندي  االأفالن  •         حتالف 

 حاورته: �سارة بومعزة 

بداية من الو�سعية احلالية 
لالأفالن ما بني ا�ستقالة الأمني 

العام ولد عبا�س وما بني 
الت�سريحات اخلا�سة باأنها جمرد 

وعكة ظرفية، ما هي ال�سورة 
الفعلية، وهل فعال مرتبطة 

بت�سريحات حول موقف لوح من 
اأويحيى؟

فيما يخ�ض الوعكة ال�صحية التي تعر�ض 
لها الأمني العام، هي وعكة �صحية فقط 
وعكة  ولكنها  لذلك،  معر�ض  اإن�صان  واأي 
يف  ولكنه  بالإقالة  �صمي  مبا  متبوعة 
قيادة  واأو�صحته  كذلك  لي�ض  الأمر  واقع 
احلزب. واإن كان البع�ض قال اأنها ا�صتقالة 
ومت ربطها بت�رصيحاته الأخرية امل�صاندة 
للأمني العام للأرندي اأحمد اأويحيى �صد 
اخلا�صة  اأو  لوح  الطيب  الأفلين  الوزير 
اجلمهورية،  لرئي�ض  املطلقة  بامل�صاندة 
هنا نقول اأن تر�صح رئي�ض اجلمهورية اأمر 
لل�صك خا�صة بعد م�صاندة هذا  ل يرقى 
الأحزاب  من  العديد  طرف  من  الرت�صح 
التي  الأٌقاويل  اأما  ال�صيا�صية.  والتيارات 
باأحداث  وربطها  الإ�صتقالة  حول  ت�صاع 
يبقى  واحلدث  اأقاويل  جمرد  تبقى  ما، 

حد وكل م�صوؤول عن فهمه.
 

�سادت قراءات موؤخرا ب�ساأن 
التقارب احلا�سل بني اأويحيى 

وولد عبا�س خا�سة بعد توحيد 
اجلهود يف عملية »�سحب الثقة« من 

بوحجة، ما طبيعة التحالف؟

احلزبني  بني  لكن  التحالف  مت  نعم 
وليد  لي�ض  اأمر  وهو  والأفلن،  الأرندي 
ابن  هو  الأرندي  اأن  نعرف  فنحن  اليوم، 
الأفلن، فالتقارب دائم، اأما املناو�صات 
فهو  التناف�ض  عن  تعرب  والتي  الكلمية 
يبقى  ورمبا  احلزبي،  بالإطار  خا�ض 
�صاحلها،  غري  يف  اأو  ال�صلطة  �صالح  يف 
والتقارب  املوالة  حزبي  يبقيان  لكنهما 

بينهما اأ�صا�صي.

يف اإطار احلديث عن �سحة ولد 
عبا�س، اأين يق�سي فرتة العالج 

باملنزل اأو بامل�ست�سفى؟

نوعا  �صخ�صي  �صوؤال  هو  احلقيقة  يف 
جمل�ض  تر�صيحات  وحده.  ويخ�صه  ما 
خلفات،  عدة  وعرفت  اأوجها  يف  الأمة 
راأ�ض  على  جماعية  قيادة  باملقابل 
م�صوؤولية  حتمل  باإمكانها  هل  احلزب، 
الآن  احلزب  وح�صا�صيتها؟  املرحلة 
باإدارة جماعية وحتت اأوامر الأمني العام 
الوطني  ال�صعبي  رئي�ض املجل�ض  بالنيابة 
معاذ بو�صارب الذي عنينّ من طرف رئي�ض 
اجلمهورية، الرئي�ض الفعلي للحزب ولي�ض 

الرئي�ض ال�رصيف.
بع�ض  بني  التناو�صات  بخ�صو�ض  اأما 
بني  عادية  اأمور  فهي  املرت�صحني 

املنتخبني وهو ظاهرة �صحية تربز حجم 
التناف�ض فقط.

جمال ولد عبا�س اأكد �سابقا اأن 
امل�ستوى مطلوب للظفر مبن�سب 
�سيناتور، كما راهن على الق�ساء 

على ما بات يعرف بـ«عامل 
ال�سكارة«، كيف ذلك؟

ال�صكارة  الت�صميات،  هذه  اأرف�ض  اأنا 
املجتمع  على  دخيلة  هي  وال�صيتة، 
احلياة  على  ودخيلة  بداية  اجلزائري 
احلزبية،  التعاملت  وعن  ال�صيا�صية، 
وتنبئ  يقولها  من  على  تعود  األفاظ  هي 
ال�صيا�صية.  التعاملت  يفقه  ل  كونه  عن 
كما نن�صح باأن يتم ترك ال�صيا�صة لأهلها 
�صيا�صة  اليومية  احلياة  كانت  واإن  حتى 
لكن من جانب الكوالي�ض ال�صيا�صية فمن 
اأما  البتعاد.  التخلي  عليه  يحرتفها  ل 
مبجل�ض  الن�صفية  للنتخابات  بالن�صبة 
اأي�صا  املرة  هذه  اأن  فاأعتقد  الأمة 

الأغلبية �صتكون للأفلن.

بخ�سو�س حتالف اأحزاب املوالة 
حول تر�سيح رئي�س اجلهورية 

لعهدة خام�سة، مت احلديث عن 
تزعزع اأركانه بعد وعكة ولد 

عبا�س، ما حقيقة الأمر؟

ال�صاعة  حلد  ر�صمي  اأمر  هناك  لي�ض 

للعهدة  ويعود  حتالفا  يبقى  والتحالف 
اجلمهورية،  رئي�ض  دعم  مع  الثانية 

وبالتايل التحالف يبقى حتالفا.
 

على م�ستوى القواعد، كيف 
تقبل املنا�سلون عرب املحافظات 

والق�سمات هذا التغيرّ على م�ستوى 
قمة هرم احلزب؟

ويف  بالأفلن،  منا�صل  مليون  من  اأزيد 
موؤيدون  هناك  فعلهم  ردود  طبيعة 
ي�صعى  من  هناك  كما  راف�صون،  وهناك 
بالقاعدة  نلتزم  لكن  وفقط،  التيار  خلف 
ويبقى  الأ�صخا�ض  يذهب  احلزبية: 

احلزب.

و�سع الأرندي حاليا م�ستقر 
مقارنة بالأفالن، األ يجعل هذا 

كفته مرجحة على كفة الأفالن يف 
ظل حجم ال�ستحقاقات القادمة؟

 
ا�صتقرار الأرندي يخ�صه وحده، والأفلن 
ل يحتاج لأن يرجح كفته اأحد، فالأفلن 
والأفلن  الدولة،  وحزب  ال�صعب  حزب 
واأبى  الدولة اجلزائرية �صاء من �صاء  هو 

من اأبى.

بالن�سبة لل�سباب ب�سفتكم ع�سوا 
بالهيكل املكلف بهم على م�ستوى 

احلزب، ما هي اأهم الرهانات، 
وهل تعيني بو�سارب ي�سب يف ذلك 

الإطار؟

هي  الأفلن  داخل  الت�صبيب  عملية 
فاعل  بفعل  يتم  ول  اأوتوماتيكيا،  عملية 
التحزب  اأراد  فمن  املراحل،  بانتقال  بل 
اأما  به.  فمرحبا  الأفلن  يف  والن�صال 
يعد  طبعا  فهو  بو�صارب  معاذ  و�صول 
عملية ت�صبيب اإل اإذا كان البع�ض من يرى 
اأن �صن 47 �صنة هو �صن �صيخوخة فهذا 

اأمر خمالف للمنطق.
بالن�صبة للجانب الطلبي، كيف تتم عملية 
التن�صيق، خا�صة يف ظل التجاذب ما بني 
عن  احلديث  بني  وما  ال�صيا�صية  التوعية 
ا�صتغلل  يوجد  ل  اجلامعة؟  حتزيب 
الوطني،  التحرير  جبهة  بحزب  للطلبة 
�صاب  فالطالب  احلزب،  نواة  هم  الطلبة 
وبالتايل هم نواة ال�صيا�صة العامة، ويجب 

اأن تتوجه اإليهم الأحزاب.
 

عرفت الفرتة الأخية مناو�سات 
ما بني بع�س جماهي كرة القدم 

والأمن، ما تعليقكم؟

نندد دائما مبثل هذه الت�رصفات، فرجل 
اأن  قبل  الأوىل   بالدرجة  مواطن  الأمن 
واأطفال،  عائلة  ولديه  �رصطيا،  يكون 
لذا  املجتمع  اأع�صاء  من  ع�صو  وهو 
يجب التحكم يف الأع�صاب والتعقل نوعا 
اأحمل امل�صوؤولية  ما، ويف هذه الأحداث 
عن  بعيدا  الريا�صية  الفرق  لروؤ�صاء 
الوزارة وعن خمتلف الوجوه، لكن روؤ�صاء 
الفرق هم من يتحكمون خروج الأمر عن 
ال�صيطرة. كما اأن الو�صع ي�صري بالريا�صة 
اأن  ميكن  فل  نطاقها،  عن  اخلروج  اإىل 
ن�صمي هذه الأفعال بالريا�صة، فهي تربية 

واأخلق قبل اأن تكون مناف�صة.

رئي�س حزب جتمع اأمل اجلزائر  عمار غول

اإمكانية تو�سع التحالف  لي�سمل 
االأحزاب الداعية لالإ�ستمرارية  

عمار  اجلزائر   اأمل  جتمع  حزب  رئي�ض  اأكد 
غول اأن التحالف الرئا�صي املتكون من  اأربعة 
يدعم   الأرندي  الأمبيا،الأفلن،  تاج،  اأحزاب 
اأجل  من  خام�صة  لعهدة  للرت�صح  الرئي�ض  
ومل   ، املحققة  املكا�صب  م�صار  ا�صتكمال 
ي�صتبعد اإمكانية تو�صع الإحتاد لي�صمل الأحزاب 
اأعلنت  و  الإ�صتمرارية  اإىل  دعت  التي   ال25 
م�صاندتها للعهدة اخلام�صة لرئي�ض اجلمهورية 
عبد العزيز بوتفليقة . �صدد عمار غول الأم�ض 
الإقت�صادية  الندوة  عقب  �صحفي  ت�رصيح  يف 
حلزب تاج اأن التحالف الرئا�صي لدعم الرئي�ض 
هو لي�ض  حتالف اإنتحابي ظريف بل هو حتالف 
يعمل  بل  فقط  بالرئا�صيات  ليتعلق  م�صتدام 
اأن  املتحدث  واأكد  بعدها،  و  الرئا�صيات  قبل 
الرئي�ض  تر�صح  الرئا�صي  التحالف  اأطراف 
يف  اأنه  ،مو�صحا   2019 رئا�صيات  يف  بوتفليقة 
اإطار  يف  الأمر  �صيناق�ض  تر�صحه  عدم   حالة 
غياب  وبخ�صو�ض   ، مر�صحهم  عن  التحالف 
روؤ�صاء الأحزاب عن  اإجتماع التحالف الرئا�صي 
لقاء  اأن  غول  اأو�صح   ، العتيد  احلزب  مبقر 

التحالف الرئا�صي مبقر الأفلن  كان خم�ص�ض 
لأع�صاء هيئة التن�صيق التي ا�صتحدثها التحالف 
�صيا�صي  مكتب  كل  من  ع�صوين  من  واملكونة 
هذه  ت�صع  اأن  اأجل  من   ، الأربعة  للأحزاب 
الأحزاب  قادة  على  وتعر�صها  الأر�صية  الهيئة 
من خلل لقاءاتهم املقبلة  التي �صيتم  عقدها 
يف  يف   و�صيجتمعون   ، اأكرث  اأو  �صهر  كل  مرة 
حمطات الربملانية ويف مقدمتها بيان ال�صيا�صة 
التي  الأر�صية  درا�صة  اأجل  من  وكذا  العامة 
حت�رصها هيئة التن�صيق للتحالف، وكذا حمطة 
اإمكانية  وبخ�صو�ض   ، ها  بعد  وما  الرئا�صيات 
تو�صع التحالف الرئا�صي  ،اأو�صح  عمار غول  اأن 
هذه الق�صية تدر�ض من طرف روؤ�صاء الأحزاب 
الأربعة  اإذا كانت هناك اأحزاب تريد الإن�صمام 
م�صعى  ت�صاند  التي  الأحزاب  دعم  و�صيتم 
الإ�صتمرارية  ، م�صريا اإىل اأن املوقف �صيحدد 
مع  الأحزاب  تلك  من  املقدم  العر�ض  ح�صب 
ديناميكية  يف  للنخراط  الطريقة  يف  التفكري 

اأحزاب التحالف الرئا�صي . 
اإميان لوا�س

اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة امل�سيلة حممد بو�سياف

مبادرة »االإجماع الوطني« ف�سلت ب�سكل ذريع

قبل خم�سة اأ�سهر من الرئا�سيات

املعار�سة بني مطرقة »الت�سرذم« و�سندان التحالف »الرباعي«

جامعة  يف  ال�صيا�صية  العلوم  اأ�صتاذ  اأكد 
مبادرة  باأن  بو�صياف،  حممد  امل�صيلة 
القوى  جبهة  لزال  التي  الوطني  الإجماع 
ف�صل  ف�صلت  قد  اإليها  يدعو  ال�صرتاكية  
اإىل  عاد  الفافا�ض  واأن  �صيما  ذريعا، 
باملعار�صة  املرتبطة  القدمية  �صيا�صته 
عليه  كان  ما  عك�ض  لل�صلطة  ال�صديدة 

بداية  �صنة 2012.
ات�صال  يف  ال�صيا�صي  اخلبري  ذات  واأو�صح 

مبادرة  باأن  اأم�ض،  يوم  بالو�صط  ربطه 
الإجماع الوطني التي كانت قيادة الأفافا�ض 
تعول عليها من اأجل تو�صيع رقعة وامتداد 
لها  احلزب املعار�ض قد ف�صلت ومل يعد 
اأي تاأثري على ال�صاحة ال�صيا�صية، مو�صحا 
هذه النقطة:« اعتقد اأن هذه املبادرة قد 
�صياق  يف  جاءت  فقد   ، الزمن  عنها  عفا 
كانا الفافا�ض وال�صلطة فيه على �صيء من 
ال�صديد  لكن اخلطاب  متابعا:«  التفاهم«، 

ورمبا املتطرف يف الآونة الأخرية وحتى 
املواقف يف اإطار الكتلة الربملانية اأو�صح 
اأن احلزب عاد اإىل املعار�صة و اىل اأ�صلوبه 
القدمي«، ما يجعله ح�صب بو�صياف يرجع 
به،  اخلا�صة  التقليدية  القاعد  اإىل  بقوة 
التي  التجاذبات  اأنهى  قد  يكون  ثم  ومن 

ح�صلت ب�صبب روؤيته اإىل ال�صلطة.
امل�صدر  ذات  اأفاد  اأخر  �صياق  ويف 
القوى  جلبهة  بالن�صبة  الرئا�صيات  باأن 

بحركة  مبا�رصة  مرتبط  ال�صرتاكية 
التي يعد ع�صوا فيها، مو�صحا:«  مواطنة 
هو بذلك ميثل ثقل هذه احلركة وقد يكون 
يف  مت�صمن  الرئا�صيات  بخ�صو�ض  قراره 
خمرجاتها اإن تو�صع ن�صاطها« متابعا:«وقد 
ي�صتثمر الفافا�ض حالة ال�صد بني ال�صلطة 
مواطني  لتعبئة  الأموال  اأرباب  وبع�ض 

املنطقة بخ�صو�ض هذا ال�صتحقاق«.
 علي عزازقة

الرئا�صي  التحالف  عن  الك�صف  اأدى 
الرئي�ض  ل�صتمرار  الداعم  الرباعي 
اإحداث  اإىل  خام�صة،  لعهدة  بوتفليقة 
و  املعار�صة  �صفوف  يف  كبري  اإرباك 
فر�ض عليها حالة من اجلمود و غمو�ض 
البينية  الروؤية  ب�صبب جتذر الختلفات 
وتعار�ض الروؤى و الولءات ووجد زعماء 
الو�صع  يف  املعار�صة  الأحزاب  هذه 
احلايل �صببا كافيا لتربير حالة الفرقة مع 
الفينة  بني  بينهم  نارية  ت�رصيحات  بروز 
والخرى �رصعان ما يتم اإخمادها نتيجة 

بع�ض الو�صاطات 

الإعالمي عبداهلل ندور
املعار�سة تكتفي بردود الفعل

لل�صاأن  واملتابع  الإعلمي  وح�صب 
ال�صيا�صي »عبد اهلل نادور« فاإن املعار�صة 
وفقط،  الفعل  رد  على  قائمة  اأ�صبحت 
جمابهة  على  قادرة  غري   فهي  لهذا 
خللفاتها  بالنظر  الرئا�صي  الئتلف 
الواحد،  احلزبي  البيت  داخل  الداخلية 
مع اختلفاتها الإيديولوجية وطموحاتها 

ال�صيا�صية وعدم قدرتها على التو�صل اإىل 
واأو�صح   ،2014 منذ  موحد  واحد  راأي 
ات�صال  له  كان  الذي  امل�صدر  ذات 
متلك  ل  املعار�صة  باأن  »الو�صط«  مع 
وجه  يف  للوقوف  الو�صائل  ول  الآليات 
اأن  حتالف ميلك كل �صيء، متابعا:« كما 
الأخرية  الآونة  يف  اأ�صبحت  املعار�صة 
تنتظر فقط ما تقوم به اأحزاب التحالف 
لرتد عليه وتعلق عليه«، ما يجعلها ح�صب 
عن  البعد  كل  بعيدة  الإعلمي  امل�صدر 
مثل  الأحداث  وا�صتباق  ال�صيا�صي  الفعل 
 2015-2013 �صنوات  بني  عليه  كانت  ما 

على الأقل.
ويف ذات اجلانب فاإن املعار�صة اأ�صحت 
ح�صب  ذلك  يبني  وما  جدا،  �صعيفة 
يف  يجري  مبا  موؤخرا  اهتمامها  »نادور« 
اأكرث  الوطني  التحرير  جبهة  حزب  بيت 
الواقع  هذا  م�صيفا:«  اآخر،  �صيء  من 
لأنه  البو�صلة«،  �صياع  على  دليل  اأكرب 
الهتمام  عدم  باملعار�صة  يجدر  كان 
بال�صاأن الداخلي لأي حزب والرتكيز على 
م�صاريعها الآنية وامل�صتقبلية خا�صة واأنه 
اأ�صهر   5 الرئا�صيات �صوى  ل يف�صلنا عن 
املعار�صة  اتفاق  اإمكانية  وحول  تقريبا، 

قال:«  الرئا�صيات  يف  واحد  مر�صح  على 
مر�صح  على  املعار�صة  اتفاق  اإمكانية 
من  ممكن  فهذا   2019 لرئا�صيات  واحد 
الناحية النظرية ولكن يبدوا �صعبا جدا«، 
اتفاق  يح�صل  اأن  ميكن  متابعا:«حيث 
وتوافق بني عدد حمدود جدا، ما يجعله 

غري فاعل ول موؤثر«.

اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة 
وهران عزيز بن طرمول تيار 

املعار�سة يفتقر اإىل وفاق داخلي

العلوم  واأ�صتاذ  ال�صيا�صي  اخلبري  اأما 
بن  عزيز  وهران  بجامعة  ال�صيا�صية 
اأن املعار�صة التي تتقدمها  اأكد  طرمول 
لبع�ض  اإ�صافة  الإ�صلمية  الأحزاب 
الوطنية يظهر  العلمانية وحتى  الأحزاب 
وحتى  والتفاهم  الوفاق  متلك  ل  اأنها 
على  قادرة  اأر�صية  بناء  لأجل  التفاعل 
التحالف   واأن  �صيما  ح�صبه،  املناف�صة 
واإعداد  التن�صيق  يف  بداأ  قد  الرباعي 
ما  �صمن  انتخابي  وطريق  عمل  ورقة 
�صمن  ال�صتمرارية  املعنيون  ي�صميه 

التفوق  لهم  ت�صمن  �صيا�صية  جبهة 
اإىل  طرمول  بن  وتطرق  والنت�صار، 
على  �صدد  التي  الإ�صلمية  الأحزاب 
قال:«  حيث  الوعي،  توفري  عن  بعدها  
على  املوزعة  الإ�صلمية  املعار�صة 
مواقع وموؤ�ص�صات �صيا�صية اإ�صلمية يبدو 
التفاقي  الوعي  توفري  عن  بعيدة  اأنها 
يجمع  اأن  قادر  ومر�صح  برنامج  �صمن 
التغيري«.  اأجل  من  الأ�صوات  حوله  من 
ال�صيا�صية  الواقعية  اأكد:«  اأكد   طرمول 
اأن املعار�صة هي  لنا  وال�صيا�صاوية توؤكد 
على  والقادر  املوؤثر  الدور  عن  بعيدة 
من  فكثري  متابعا:«  املفاجاأة«،  اإحداث 
املعطيات التف�صيلية حول ما يح�رص له 
ال�صلطوي  الفعل  �صمن  الكوالي�ض  داخل 
الإ�صلمية  وخا�صة  املعار�صة  اأن  هو 
لعبة  م�صاركة يف  �صوى  تكون  اأن  تعدو  ل 
لها  يح�رص  التي  الرئا�صية  النتخابات 
�صهده  ما  هو  ح�صبه  والدليل  بذكاء«، 
احلزب العتيد موؤخرا وما يفعله الأرندي 
للتن�صيق مع الفاعلني والرهان على اأحمد 
اويحي كجوكر تدعمه اأطراف عديدة مبا 

فيها ال�صلطة الع�صكرية.
علي عزازقة
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ك�سف القيادي بالأفالن عماد الدين �سابور، يف حوار جمعه بـ«الو�سط«، اأن تر�سيح احلزب لرئي�س اجلمهورية لعهدة 5 ل رجعة فيه، يف حني رد على تعدد القراءات الأخية 
بعد الوعكة ال�سحية جلمال ولد عبا�س باأنها تبقى جمرد اأقاويل، معتربا اأن الأفالن يبقى هو الأ�سا�س و�سيبقى يف الريادة، يف حني اعترب اأن حتالف ولد عبا�س واأويحيى اأمر واقع 

ولكن بني احلزبني، خا�سة اأن الأرندي ابن الأفالن، خماطبا القواعد باأنه مهما حدث فالأ�سخا�س يذهبون ويبقى احلزب.

النائب الأفالين ال�سابق عبدالقادر �سداد

ولد عبا�س مل يطبق تعليمات رئي�س احلزب
قال النائب الأفلين  ال�صابق عن ولية تيارت  اأن 
احلزب  هرم  م�صتوى  على  احلالية  الإنق�صامات 
�صببه ماجرى يف عهد جمال ولد عبا�ض الذي مل 
يطبق حرفيا ما كلفه به رئي�ض احلزب عبدالعزيز 
بوتفليقة للملمة الإخوة الفرقاء و اإنتهاج اأ�صلوب 
امل�صاحلة لراأب ال�صدء داخل احلزب و تر�صيخ 
امل�صاحلة ،و جمع �صمل املنا�صلني حيث اأن ولد 
عبا�ض مار�ض كل اأ�صاليب الحتكار و الإق�صاءات 
بل  عمله  طريقة  مع  يتما�صى  ل  منا�صل  لكل 
املكتب  من  القياديني  حتى  باإق�صاء  قام  اأنه 
يت�رصف  اأ�صبح  و  املركزية  اللجنة  و  ال�صيا�صي 
كلفه  له خلفا ملا  كاأن احلزب ملكية خا�صة  و 
به رئي�ض احلزب و كاأنه يعمل ل�صالح اأجندة غري 

تلك التي يعلن عنها و اأخرها موقفه من القيادي 
لوح  الطيب  الأختام  حافظ  العدل  وزير  البارز 
الإطارات  يخ�ض  فيما  عنه  يدافع  عن  عو�صا 
موقف  هي  التي  و  الت�صعينات  يف  �صجنت  التي 
ثابت للحزب و لرئي�ض احلزب كون احلزب على 
ممر ال�صنيني �صد �صجن الإطارات بدون دليل اأو 
ب�صفته  لوح  الطيب  به  �رصح  هذاما  اإثباتات..و 
وزيرا للعدل و قياديا يف الأفلن..حيث اأنه من 
ولد  جمال  بجانبه  يقف  اأن  كان  مبا  ال�رصوري 
اإختار  كونه  ذلك  ما حدث عك�ض  اأن  اإل  عبا�ض 
التخندق يف �صف الطرف الآخر و هذا يف حد 

ذاته مي�ض مببادئ احلزب.
و.ل



وعلى هام�ش ندوة �شحفية م�شرتكة 
واملفو�ش  الطاقة  وزير  بني 
اإن  قيطوين  قال  للطاقة،  الأوروبي 
ت�شجيع  ال�رشاكة   هذه  من  الهدف 
الغاز  قطاعات  يف  ال�شتثمارات  
املتجددة  والطاقات  الطبيعي 
اجلزائر  اأن  الطاقة  وزير  واأو�شح 
�رشيك  اجلزائر  اأن  الوزير،  واأو�شح 
اأي  يوجد  ول  لأوروبا   ا�شرتاتيجي 
كما  الأوروبي  ال�رشيك  مع  م�شاكل 
حاليا  يجري  اأنه  قيطوين  ك�شف 
وال�رشيبي  القانوين  الإطار  تكييف 
لن�شاط والبحث وال�شتك�شاف جللب 
اأن  مو�شحا  الأجانب  امل�شتثمرين 
الهدف من ذلك هو توفري املداخيل 

الطاقوي،  الأمن  و�شمان  الكافية 
“رابح  متوازية  �رشاكة  �شمن  وهذا 
املفو�ش  قال  جهته  من  رابح”. 
والطاقة  املناخي  للعمل  الأوروبي 
“ميغايل اأريا�ش كانيت”، اإّن للجزائر 
الطاقوية  ال�شيا�شة  يف  هاما  دورا 
الأوروبي خالل ندوة  لدول الحتاد 
�شحفية على هام�ش اجتماع �شنوي 
الأوروبي  والحتاد  اجلزائر  مابني 
ال�رشاكة الإ�شرتاتيجية  اإطار  يف   ،
يف  واجلزائر  الأوروبي  الحتاد  بني 
اأريا�ش،  ميغايل  قال  الطاقة  جمال 
الطريق  ورقة  لتح�شري  يجرى  اإنه 
الطاقة  جمال  يف  م�شتثمرين  مع 
اإنتاج  جمال  يف  يتعلق  فيما  خا�شة 
الطاقات  جمال  وكذا  الغاز،  ونقل 

املتجددة

التجارة  وزير  اليوم  يحل 
تيا�شتو  يانقار  الأندوني�شي 
زيارة  يف  باجلزائر،  لوكيتا 
رجال  من  وفد  رفقة  عمل، 

الأعمال الأندوني�شيني.
وجاء يف بيان وزارة التجارة، 
التجارة  وزير  ا�شتقبل  فقد 

الإثنني،  يوم  جالب  �شعيد 
اأندوني�شيا  �شفرية  باجلزائر 
حيث  حمرو�شة  �شفرية 
تطرق الطرفان اإىل عالقات 
التعاون، حت�شريا لزيارة وزير 
يانقار  الإندوني�شي  التجارة 
اجلزائر  اإىل  لوكيتا  تيا�شتو 

املقررة  و اأ�شاف انه يرافقه 
كبار  من  وفد  الزيارة  يف 
رجال الأعمال الأندوني�شيني 
تطرق  قد  البيان  ح�شب  ،و 
�شفرية  مع  التجارة  وزير 
اإىل  باجلزائر  اإندوني�شيا 
املتميزة  الثنائية  العالقات 

م�شيدا  البلدين.  جتمع  التي 
والزيارات  الفعاليات  باأهمية 
امل�شوؤولني  بني  املتبادلة 
الأعمال  ورجال  الر�شميني 
يف  ودورهم  البلدين  كال  يف 

رفع م�شتويات التعاون
ف.ن�سرين 

الإرهابي  هوية  على  التعرف  مت 
اأم�ش  عليه  املق�شي  اخلطري، 
طرف  من  ميلة  بولية  الثنني 
الوطني  اجلي�ش  من  مفرزة 

ال�شعبي، ويتعلق 
عبد  �رشوانة  باملدعو  الأمر 
ح�شب  »يو�شف«،  املكنى  احلميد 
بيان  الثالثاء  اأم�ش  به  اأفاد  ما 

لوزارة الدفاع الوطني.
»يف  اأنه  امل�شدر  ذات  واأو�شح 
وتبعا  الإرهاب  مكافحة  اإطار 
 19 اأم�ش  يوم  املنفذة،  للعملية 
مفرزة  طرف  من   2018 نوفمرب 
مبنطقة  ال�شعبي  الوطني  للجي�ش 
)الناحية  ميلة  ولية  اأولد حممد، 
والتي  اخلام�شة(،  الع�شكرية 
اإرهابي  على  الق�شاء  اإىل  اأف�شت 
ر�شا�ش  م�شد�ش  وا�شرتجاع   )1(
)1( من نوع كال�شنيكوف وكمية من 
هوية  على  التعرف  مت  الذخرية. 
بالإرهابي  الأمر  ويتعلق  املجرم. 
احلميد+  عبد  +�رشوانة  اخلطري 
املكنى +يو�شف+ ، الذي كان قد 

�شنة  الإرهابية  باجلماعات  التحق 
العملية  »نف�ش  اأن  م�شيفا   ،»1996
مكنت من تدمري خمباأ لالإرهابيني 
الغذائية  املواد  من  كمية  واإتالف 

واأغرا�ش خمتلفة«.
عمليات  ويف  ال�شياق،  نف�ش  ويف 
اأفراد  طرف  من  منفذة  متفرقة 
وعنا�رش  ال�شعبي  الوطني  اجلي�ش 

تاجر  توقيف  »مت  الوطني  الدرك 
م�شد�شني  وا�شرتجاع  اأ�شلحة   )1(
وزو  تيزي  من  بكل  اآليني   )2(
الوىل(  الع�شكرية  )الناحية 
الع�شكرية  )الناحية  قزام  وعني 
حماربة  اإطار  ويف  ال�شاد�شة(«. 
مفارز  اأوقفت  املنظمة،  اجلرمية 
للجي�ش الوطني ال�شعبي بتمرنا�شت 
 1»« ال�شاد�شة(  الع�شكرية  )الناحية 
منقبا عن الذهب وحجزت مركبة 
)1( رباعية الدفع و6 دراجات نارية 
و5 اأجهزة ك�شف عن املعادن و15 
مطرقة �شغط و18 مولدا كهربائيا،  
الدرك  عنا�رش  �شبط  فيما 
)الناحية  وقاملة  ب�شطيف  الوطني 
وحدة  اخلام�شة(29565  الع�شكرية 
وحدة  و2292  النارية  الألعاب  من 
جهة  امل�رشوبات«من  من خمتلف 
للجي�ش  مفرزة  اأوقفت  اأخرى، 
قزام،  بعني  ال�شعبي،  الوطني 
)الناحية الع�شكرية اخلام�شة( »17 
مهاجرا غري �رشعيا من جن�شيات 

خمتلفة«.

الوزير م�سطفى قيطوين

اخلارجية

وزارة الدفاع الوطني

ف.ن�سرين

اجلزائر  املمول الثالث ل�شركات 
الأوروبية يف الطاقة

وزير التجارة الأندونو�شي يف اجلزائر اليوم

التعرف على هوية الإرهابي املق�شي عليه  مبيلة 

 خمت�سون يف ملف الهجرة
 يوؤكدون من العا�سمة

املهاجرون الأفارقة ل 
ي�شكلون خطرا على اأوروبا

من  وخمت�شون  باحثون  اأكد 
اأم�ش  اإفريقية،  دول  عدة 
اأن  العا�شمة،  باجلزائر  الثالثاء، 
ي�شكلون  ل  الأفارقة  املهاجرين 
تهديدا لأوربا، واأغلبهم ي�شاهمون 
يف تنميتها ونه�شتها، واإمنا هناك 
معلومات  لت�رشيب  ي�شعى  من 
من  امل�شاألة  هذه  حول  خاطئة 
خالل �شن حملة لأغرا�ش »غري 
معلنة«وقال الباحثون امل�شاركون 
طبعت  التي  اجلل�شات  يف 
الدولية  الندوة  من  الثاين  اليوم 
الإفريقية  للمنظمات  الثانية 
القت�شادي  املجل�ش  يف  الع�شو 
املتحدة  لالأمم  والجتماعي 
اإفريقيا يف  »اإ�رشاك  حتت �شعار 
مواجهة اأزمة الهجرة« -- والتي 
الإفريقي  الربملان  ينظمها 
الوطنية  اجلمعية  مع  بال�رشاكة 
وجمموعة  ال�شباب  بني  للتبادل 
باملركز   2063 املذكرة  مبادرة 
الدويل للموؤمترات )عبد اللطيف 
الهجرة  م�شاألة  اإن  رحال(-- 
اأ�شحت  اإفريقيا  من  وخ�شو�شا 
اأوروبا  ت�شتخدمها  و�شيلة �شغط 
يف جميع املنا�شبات، وو�شل احلد 
اإىل غاية حتميل الدول الإفريقية 
املهاجرين  من  احلد  م�شوؤولية 
الهجرة  اأ�شباب  عن  البحث  دون 
ودون  بها،  املحيطة  والظروف 

اأي اعتبار 
هذه  تعانيها  التي  لالأزمات 

الدول.

املهاجرون االأفارقة ال 
ي�سكلون تهديدا الأوروبا

اأن  ال�شياق،  ذات  يف  واأكدوا 
ب�شفة  جتري  التي  البحوث 
الهجرة غري  دورية حول ظاهرة 
اأثبتت  اإفريقيا،  يف  ال�رشعية 
ل  الأفارقة  »املهاجرين  اأن 
بعك�ش  لأوروبا«  تهديدا  ي�شكلون 
جهات  ت�شعى  التي  املعلومات 
معينة لت�رشيبها عرب عدة قنوات 
»غري  لأغرا�ش  اإعالم  وو�شائل 
معلنة«.  واأو�شحوا اأن من بني 36 
مليون مهاجر اإفريقي، 29 مليون 
هاجروا اأو نزحوا داخل اإفريقيا 
»وهذا  القارة  حدود  يتعدوا  ومل 
اأمر مهم«، بينما هاجر 7 ماليني 
اأي ما ميثل 20 باملائة بينهم 5.5 
ومهند�شون  اأطباء  مليون ميثلون 
وطلبة وعمال وغريهم اإىل اأوروبا 
بطريقة �رشعية، فيما يبقى 1.5 
مليون مهاجر غري �رشعي اأي ما 
»ل  رقم  وهو  باملائة   0.3 ميثل 
ميكن اأن ي�شكل تهديدا لأوروبا يف 
اأي حال من الأحوال«كما اأ�شارت 
املقدمة  الح�شائيات،  ذات 
امل�شاركني يف  الباحثني  قبل  من 
الندوة، اإىل وجود 8 ماليني بطال 
من اأ�شل اإفريقي، 7 ماليني منهم 
 80 �شهادات  على  متح�شلون 

اإفريقيا  يف  يبقون  منهم  باملائة 
و1 مليون يهاجر اإىل اأوروبا، وهو 
ما يعك�ش عدم �شحة املعلومات 

التي تقدمها الدول الوروبية.
من  باملائة   7 اإيطاليا  وت�شتقبل 
املهاجرين الفارقة بينما ت�رشح 
يف و�شائل الإعالم بوجود 24.6 
 6.2 الربتغال  وت�شتقبل  باملائة، 
باملائة وت�رشح ب20.6 باملائة، 
وت�رشح   8.4 اليونان  وت�شتقبل 
وت�شتقبل  باملائة   20 بوجود 
 13 بوجود  وت�رشح   8.8 اأملانيا 
على  املهاجرين  من  باملائة 
الإح�شائيات  بح�شب  اأرا�شيها، 
البحوث  اإليها  تو�شلت  التي 

الإفريقية.

االأغلبية يهاجرون الأ�سباب 
اأمنية واقت�سادية

وقال امل�شاركون ان ا�شتطالعات 
كبريا  عددا  �شملت  التي  الراأي 
اأثبتت  الأفارقة  املهاجرين  من 
لأ�شباب  يهاجرون  الأغلبية  اأن 
 83 اأن  حيث  واقت�شادية،  اأمنية 
المن  يبحثون عن  منهم  باملائة 

والعمل.
احلل  اأن  على  الباحثون  و�شدد 
الإفريقية  القارة  اأزمات  جلميع 
من  الب�رشي  العن�رش  من  يبداأ 
للتكوين  الأولوية  اإعطاء  خالل 
وتظافر  التعبئة  »عرب  والتنمية 
اإفريقيا  �شمال  دول  بني  اجلهود 
طرف  اأي  عن  بعيدا   ، وجنوبها 
على  الق�شاء  القارة،  عن  اأجنبي 
التغري  ومواجهة  والعنف  الفقر 
املناخي والأمرا�ش، البحث عن 
حلول للنزاعات ، احلكم الرا�شد 
امل�شتدامة  التنمية  واعتماد 
ال�رشوط  هذه  توفرت  اإذا  لأنه 
 « للهجرة  الفارقة  ي�شطر  لن 
الفريقي  الربملان  رئي�ش  وكان 
كلود  جون  املدين،  للمجتمع 
الثنني،  اأم�ش  اأكد،  قد  كي�شي، 
من  الأول  اليوم  اأ�شغال  يف   --
الندوة الدولية الثانية للمنظمات 
املجل�ش  يف  الع�شو  الفريقية 
لالمم  والجتماعي  القت�شادي 
اأن مطالب الحتاد  املتحدة -- 
عبور  مراكز  باإن�شاء  الأوروبي 
للمهاجرين غري ال�رشعيني حيث 
وال�شطهاد  لالهانة  يتعر�شون 
لأزمة  حال  »لي�ش  احلدود  وغلق 

الهجرة اإذ ل ميكن كبح رغبة 
عن  البحث  يف  الفريقي  ال�شاب 
حياة اأف�شل واإمنا لبد من تطوير 
جميع  بني  التن�شيق  عرب  اإفريقيا 
اجلزائر  ال�شعوب«وت�شت�شيف 
الندوة الدولية الثانية للمنظمات 
املجل�ش  يف  الع�شو  الفريقية 
لالأمم  والجتماعي  القت�شادي 
»اإ�رشاك  �شعار  حتت  املتحدة 
افريقيا يف مواجهة اأزمة الهجرة« 

ما بني 19 و21 نوفمرب اجلاري.

اأفاد وزير الطاقة، م�سطفى قيطوين اأم�س، اأن عقود الغاز، كّلها مت توقيعها، واأن 
الوفد املتواجد يف مدريد، يناق�س حاليا العقود املتبقية موؤكدا على �سرورة ت�سجيع 

اال�ستثمارات االأوروبية يف قطاع الطاقة  وك�سف وزير الطاقة اأن اجلزائر تعترب 
املمول الثالث ل�سركات االأوروبية يف جمال الطاقات، بعد رو�سيا و الرنويج.
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�سيدي بلعبا�س

 �أحكام بني 05 و 
12 �شنة يف حق �شبكة 

لتهريب 14 كلغ من �لكيف
بجنايات  اال�ستئناف  حمكمة  ق�ست 
 05 بني  ترتاوح  باأحكام  بلعبا�س  �سيدي 
�سنوات و12 �سنة يف حق �سبكة  اإجرامية 
والية  من  املخدرات  نقل  يف  خمت�سة 
منت  على  العا�سمة  نحو  بلعبا�س  �سيدي 
ثالث �سيارات ،حيث تتكون هذه ال�سبكة 
من  عليهم  القب�س  مت  اأ�سخا�س   09 من 
قبل م�سالح االأمن الوطني يوم 17 جانفي 
من ال�سنة اجلارية ،اأين مت حجز اأكرث من 
14 كلغ من الكيف املعالج كانت على منت 
فيها  مت  التي  كابتور«   « نوع  من  �سيارة 
اأخرى من نوع »  الب�ساعة و�سيارة  �سحن 
بيجو 406« ،مت بها حجز مبلغ مايل يقدر 
�سيارة  عن  ،ناهيك  �سنتيم  مليون  ب300 
فتح  يف  خمت�سة  »اأبيزا«  نوع  من  اأخرى 
الطريق واملراقبة .املتهمون يف الق�سية 
»ت،ن«  خمدرات  بائع  بينهم  احلال 
الذين  »ف،ن«  والنقال  »ع،ع«  وامل�سرتي 
من  االأ�سخا�س  من  جمموعة  ا�ستعملوا 
اأجل ت�سليل امل�سالح االأمنية ،وهم »غ،ع« 
يتعاطى  كان  الذي  االأخري  هذا  »ز،ه«  و 
التجارة  جمال  يف  ويعمل  املهلو�سات 
لبيع العطور ب�سيدي  و«م،م« تاجر مبحل 
اجلياليل وهو م�سبوق ق�سائيا يف جتارة 
املخدرات وتربية الدواجن ،وكذا »�س،و«  
اأي�سا  حار�س  ي،ق«  و«  مبدر�سة  حار�س 
املدعو  اإىل  ،اإ�سافة  ابتدائية  مبدر�سة 
نوع  من  �سيارة  بكراء  قام  الذي  ،ن«  »ت 
م�سبوق  ميكانيكي  وهو   »406 بيجو   «
واد  ب�رشكة  عامل  ،ي«  ،و«ف  ق�سائيا 
ال�سمار ل�سيانة وترميم ال�سيارات م�سبوق 
اأي�سا ،املتهم االأخري من مواليد 86 قدم 
من العا�سمة نحو �سيدي بلعبا�س لغر�س 
حتويل الب�ساعة وو�سل يف حدود ال�ساعة 
نقل  بتهمة  واعرتف  ليال  احلادية ع�رشة 
للم�ساعدة  املا�سة  حلاجته  نظرا  ذلك 
كون والدته مري�سة بداء ال�رشطان ،كما 
بالتهمة  عمريو�س   « املتهم  اعرتف 
ودخوله اإىل امللهى الليلي »رزيد ببلعبا�س 
�سحن  عملية  تتم  حتى  ال�سبح  غاية  اإىل 
طرف  من  عنه  مبحوث  وهو  الب�ساعة 
املتاجرة  ق�سية  يف  تلم�سان  ق�ساء 
ب�ساحة  ال�سيارة  �سحن  ،ومت  باملخدرات 
متت  انها  املتهمان  انكر  التي  مدر�سة 
الق�سائية ك�سفت  ال�سبطية  ان  اإال  هناك 
،وكانت  هناك  متت  ال�سحن  عملية  اأن 
ماي   06 يف  احلكم  اأ�سدرت  قد  النيابة 
منظمة  جماعة  وجود  ثبوت  بعد   2018
البع�س  واإنكار  البع�س  العرتاف  ونظرا 
عمريو�س  املدعو  به  اأدىل  وما  االآخر 
عبد النور والتحريات املت�سل�سلة ل�رشائه 
وتفطن  تاقي  املدعو  من  املخدرات 
النور  رجال االأمن واعرتاف املتهم عبد 
انه جاء ل�رشاء الب�ساعة من املدعو تاقي 
يف حما�رش قا�سي التحقيق واأن الب�ساعة 
وجدت على �سكل 30 رزمة طالبت النيابة 
ب�سبب  م�سددة  بعقوبات  باحلكم  العامة 
ووجود  املتهمني  اجلرمية يف حق  ثبوت 
التم�ست عقوبة  الركن املادي واملعنوي 
20 �سنة �سجنا نفاذة يف حقهم وم�سادرة 
برباءة  الدفاع  مطالب  رغم  ال�سيارات 
�سلطت  املحكمة  هيئة  اأن  اإال  موكليهم 

عقوبات ترتاوح ما بني 05 و 12 �سنة  
�س.�سهيب

ما هي اأهم االن�سغاالت 
املطروحة مب�ستغامن 

ودوركم يف اإيجاد احللول 
املنا�سبة لها ؟

يف  املطروحة  االن�سغاالت  اأهم  من 
نعمل  والتي  م�ستغامن  بوالية  احلقيقة 
وحدود  موقعه  يف  كل  كمنتخبني 
االن�سغال  حلها  على  م�سوؤوليته 
االجتماعي امللح الذي يتمثل يف توفري 
�سيغها  خمتلف  يف  ال�سكنية  الربامج 
االجتماعي  منها  خا�سة  املعروفة 
العمل  عن  العاطل  ال�سباب  ومرافقة 
للت�سغيل  حقيقة  فر�س  يجد  ال  الذي 
املناطق  تهيئة  اأن  كما  والتوظيف 
العمرانية وال�سكنية والتح�سني احل�رشي 
التي  االن�سغاالت  يبقى من  املرة  هذه 
يطرحها علينا املواطنون مبقر »ابيوي 
» م�ستغامن وهذا يوؤكد وعي املواطنني 
بالوالية باأهمية تنمية االأحياء ال�سكنية 
واحلفاظ على املحيط البيئي والعمراين 
جمالية  على  احلفاظ  يف  وامل�ساهمة 
االن�سغاالت  من  العديد  ولعل  املدينة 

التي تطرح على املنتخبني يف املجل�س 
امل�سوؤولني  اإىل  اإي�سالها  على  نعمل 
التنفيذيني حللها وامل�ساهمة يف اإيجاد 
قد  الذي  ال�سعب  للو�سع  مغاير  واقع 
يف  نعمل  ونحن  مواطنون  يطرحه 
حل  على  املتاحة  ال�سالحيات  حدود 
خا�سة  ت�سلنا  التي  اليومية  امل�ساكل 
التي  اللجنة  عاتق  على  يفع  ما  منها 
ال�سباب والريا�سة  اأتراأ�سها وهي جلنة 

وال�سوؤون االجتماعية .

كيف تقيمون عالقتكم مع 
ال�سلطات التنفيذية ؟

م�سوؤويل  مع  عالقتنا  �رشاحة  بكل 
يف  وهي  ومتوازنة  جيدة  القطاعات 
ال�سالح العام واأنا �سخ�سيا اعقد العديد 
مع  واملنتظمة  الدورية  اللقاءات  من 
ونت�ساور  التنفيذية  القطاعات  مدراء 
�سواء  امل�ساكل  من  العديد  معهم حلل 
يف القطاعات التي اإتباع ن�ساطها على 
القطاعات  باقي  اأو  املحلي  امل�ستوى 
املنتخب  اأن  اعتقد  واأنا  االأخرى 
احد  متابعة  على  يركز  الذي  املحلي 
امللفات الهامة االأ�سا�سية على ال�سعيد 
ان�سغاال  تكون  اأن  والتي ميكن  املحلي 

حمليا ملحا ميكن اأن ي�ساهم يف اإجناح 
بع�س  وت�سويب  التنموي  املجهود 
ملمو�سة  بدائل  بتقدمي  ال�سيا�سات 
واملنتخب املحلي الذي يبقى يف حالة 
االإدارة واملواطن  توا�سل م�ستمرة مع 
هام  معطيات  بنك  يكون  اأن  ميكن 
على امل�ستوى املحلي وميكن اأن يغري 
الو�سع باقرتاح م�ساريع تنموية جديدة 
واملرافعة عن �سوت املواطن وهمومه 

.

ما هي اأهم االأولويات التي 
تركزون عليها كمنتخب 
ورئي�س جلنة ب«ابيوي 

م�ستغامن » ؟

اللجنة  بحكم  احلقيقة  يف  نركز 
على  ت�سكيلتها  رئا�ستها  اأتوىل  التي 

ومتكينه  مب�ستغامن  ال�سباب  دعم 
خمتلف  من  واال�ستفادة  العمل  من 
ما  نثمن  كما  املتاحة  الت�سغيل  فر�س 
من  والريا�سة  ال�سباب  مدير  به  قام 
املالعب  اجناز  جمال  يف  جمهودات 
ونعمل  ال�سكنية  باالأحياء  اجلوارية 
لوالية  االجتماعي  الن�ساط  مديرة  مع 
اإجناح  يف  امل�ساهمة  على  م�ستغامن 
ان�سغاالت  ومرافقة  الت�سامني  العمل 
ال�رشيك اجلمعوي ونتعاون مع زمالئنا 
الت�سيري  م�سائل  املنتخبني يف خمتلف 
العمل  اأن  واعتقد  والتنموي  املحلي 
بني  يجمع  الذي  وال�سيا�سي  الت�ساركي 
البلدية  املجال�س  يف  املنتخبني  كافة 
اقرتاح  قوة  ي�سكل  بان  كفيل  والوالئية 
املوؤ�س�ساتي  امل�سهد  ترثي  هامة 
وال�سيا�سي والتنموي يف اأي والية وهذه 
قناعة �سخ�سية اأرافع عنها يف خمتلف 

املنابر .

حاوره حممد اأمني

املتحدة  االأمم  منظمة  اأ�سادت 
بالتزام  )يوني�سيف(  للطفولة 
على  جاهدة  تعمل  التي  اجلزائر 
حماية الطفل ومتكينه من اخلدمات 
خا�سة يف جماالت الرتبية وال�سحة 
ت�رشيح،  و يف  االجتماعي  والتكفل 
باجلزائر،  اليوني�سيف  ممثل  اأبرز 
امل�ستمر  »االلتزام  لو�سي،  مارك 
حقوق  ب�سمان  اجلزائرية  للدولة 
اخلدمات  من  ومتكينه  الطفل 
وال�سحة  الرتبية  جمال  يف  خا�سة 
عن  معربا  االجتماعي«،  والتكفل 
تتقا�سم  اجلزائر  »روؤية  يف  اأمله 

خربتها مع دول اأخرى يف املنطقة« 
اليوم  مبنا�سبة  لو�سي  اأو�سح  و 
امل�سادف  الطفل  حلقوق  العاملي 
»هي  اجلزائر  اأن  نوفمرب   20 ليوم 
امل�ستوى  على  الرائدة  الدولة 
ال�رشق  منطقة  ويف  االإفريقي 
اأفريقيا يف جمال  االأو�سط و�سمال 
التنمية امل�ستدامة  اأهداف  حتقيق 
التي حققت  الدول  �سمن  تعد  كما 
جمال  يف  خا�سة  االألفية  اأهداف 

الرتبية«.
مع  التعاون  اإىل  تطرقه  لدى  و 
-2016 للفرتة  اليوني�سيف  منظمة 

اأن  االأممي  املمثل  اأو�سح   ،2020
التي  باجلوانب  يتعلق  التعاون  هذا 
يف  اجلزائر  اأولويات  مع  تتما�سى 
»تنمية  خا�سة  الطفولة  جمال 
التقدم  لتثمني  ال�سغرية«و  الطفولة 
تطرق  الطفولة،  ل�سالح  املحرز 
الوطني  التحقيق  اإىل  املتحدث 
متعدد  العنقودي  بامل�سح  املتعلق 
املوؤ�رشات )MICS6( حول �سحة 
ال�سكان الذي اأطلقته وزارة ال�سحة 
امل�ست�سفيات  وا�سالح  وال�سكان 
ويهدف  اليوني�سيف  مع  بالتعاون 
ي�ستهدف  الذي  امل�سح  هذا 

31.000 عائلة من خمتلف مناطق 
املحقق  التطور  اإبراز  اإىل  الوطن  
وكذا  للتنمية  االألفية  اأهداف  يف 
اأهداف التنمية الوطنية، كما يتعلق 
االأمر يف هذا التحقيق، الذي �سيتم 
ال�سنة  خالل  نتائجه  عن  االإعالن 
التي  املختلفة  باجلوانب  املقبلة، 
التعليم  و  ال�سحة  يف  باحلق  تتعلق 
لل�سكان  بالظروف املعي�سية  و كذا 
اأخرى  حتقيقات  اإجراء  مت  كما 
تلك  �سيما  ال  اجلزائر  يف  م�سابهة 
املنظمة يف 1995 و  2000 و 2006 

و 2013.  

خالل  املدنية  احلماية  وحدات  �سجلت 
بعدة  تدخل   2912 االأخرية،  �ساعة  الـ24 
ملديرية  بيان  ح�سب  خمتلفة،  مناطق 
يف   ،وجاء  املدنية  للحماية  العامة 
بذكرى  االإحتفاالت  اإثر  على  اأنه  البيان 
و  تدخلت  ال�رشيف،  النبوي  املولد 
حدات احلماية املدنية، من اأجل اإخماد 

غرف  و  �رشفات  يف  منهم  حريقا   13
النخيل، و االأحرا�س  االأ�سجار،  املنازل، 
يف  املواطنني،  اإ�سعاف  كذا  الياب�سةو 
اإ�سافة  البليدة  قاملة،  اجلزائر،  من  كل 
احلماية  اأن�سطة  جماالت  خمتلف  غاىل 
املدنية �سواء املتعلقة بحوادث املرور، 
ال�سحي  املنزلية.االإجالء  احلوادث 

االأمنية. االأجهزة  و  احلرائق  اإخمــاد 
 05 ت�سجيل  مت  اأنه  امل�سدر،  واأ�ساف 
اأ�سخا�س  حوادث مرور ت�سببت يف وفاة 07 
واإ�سابة 13 اأ�سخا�س اآخرين بجروح متفاوتة 
اأثقل ح�سيلة على م�ستوى  اخلطورة وكانت 
اإ�سابة 03  اأ�سخا�س و  والية ب�سار بوفاة 04 
احلماية  وحدات  تدخلت  و  بجروح  اآخرين 

قارورة  اإنفجار  اإثر  قاملة،  لوالية  املدنية 
غاز البوتان، خلفت اإ�سابة �سخ�سني بحروق 
االإ�سعافات  قدمت  الثانية،كما  الدرجة  من 
االأولية لـ08 اأ�سخا�س خمتنقني بغاز اأحادي 
اأك�سيد الكربون، املنبعث من اأجهزة التدفئة 

و�سخان املاء.
ف.ن�سرين

منظمة االأمم املتحدة للطفولة »يوني�سيف«

على اثر احتفاالت املولد

�جلز�ئر قدمت �لكثري ل�شالح حقوق �لطفل 

�إخماد 13 حريقا و 2912 تدخال للحماية �ملدنية

 رئي�س جلنة ال�سباب باملجل�س ال�سعبي الوالئي

 مل�ستغامن ال�سارف بلخ�سر ل"الو�سط "

�لعمل �لت�شاركي بني �ملنتخبني و�لإد�رة 

و�شيلة حلل م�شاكل �لتنمية
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اعترب ال�سارف بلخ�سر رئي�س جلنة ال�سباب والريا�سة وال�سوؤون 
االجتماعية باملجل�س ال�سعبي الوالئي لوالية م�ستغامن يف لقاء 

خ�س به »الو�سط » املنتخب املحلي احد ركائز الدميقراطية 
الت�ساركية معتربا اأن خربة املنتخبني الذين مار�سوا الت�سيري 
االإداري والفني والعلمي يف العديد من القطاعات التنفيذية 

واالإدارات العمومية ت�سكل اأحد مالمح قوة املنتخبني وكفاءتهم 
خا�سة يف الوقت الذي تتعقد فيه م�سائل التنمية بالواليات 

وتبقى فيه روح املبادرة وقوة االقرتاح من اأهم ركائز الن�ساط 
ال�سيا�سي والوظيفي للمجال�س املنتخبة .



ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  ك�شف 
م�شعود  حا�شي  ببلدية  البلدي 
بن  يا�شني  حممد  ال�شيد   بورقلة 
خ�س  �شحفي  ت�رصيح  يف  �شا�شي 
الرئي�س  »الو�شط«،اأن  يومية  به 
النفطي  للمجمع  العام  املدير 
املوؤمن  عبد  �شوناطراك  العمالق 
على  ر�شميا  وافق  قد  قدور  ولد 
دعم  يف  اأ�شا�شا  املتمثل  طلبه 
باإقليم  اال�شت�شفائية  املوؤ�ش�شة 
موجهة  �شكانري  بجهاز  الدائرة 
انهاء  ثم  ومن  املر�شى  لفائدة 
وم�شقة  التنقل  عناء  مع  معاناتهم 
باجتاه  بعيدة  مل�شافات  ال�شفر 
�شبل  عن  للبحث  املجاورة  املدن 
طالب  فقد  جهتهم  من   ، العالج 
التنمية  مبلف  املهتمني  من  عدد 
البلديات  روؤ�شاء  من  ورقلة  بوالية 
بلدية  رئي�س  حذو  يحذوا  اأن 
التكفل  اأجل  من  م�شعود  حا�شي 
تعلق  ما  خا�شة  بان�شغاالتهم  
التي لها �شلة بيوميات  منها بتلك 

املواطن املحلي .
رئي�س  ثمن   فقد  ثانية  جهة  من 
ببلدية  البلدي  ال�شعبي   املجل�س 
معر�س  يف   ، م�شعود  حا�شي 

حديثه معنا م�شاندة كل من وايل 
والية ورقلة عبد القادر جالوي ، 
و االإطارات النقابية وعلى راأ�شها 
�شليمان �شقر و حمو طواهرية يف 
هذا املك�شب الهام الذي تدعمت 
به عا�شمة النفط ، ليذهب بعدها 
حممد يا�شني بن �شا�شي املعروف 
اأبعد من ذلك  برجل امليدان اىل 
عندما اأكد بلغة الواثق من نف�شه 

اأمام  مفتوحة  احلوار  اأبواب  اأن 
بدون  العمرية  ال�رصائح  خمتلف 
الن�شغاالتهم  لالإ�شتماع  ا�شتثناء 
بها  للتكفل  الو�شايا  والتن�شيق مع 
االأولويات  ح�شب  مبداأ  بتطبيق 

واالمكانات املتاحة .
اأعلنت  فقد  ذلك  جانب  اإىل  
عديد اجلمعيات املحلية املهتمة 
حا�شي  بدائرة  التنموي  بال�شاأن 

املطلق  دعمها  عن   ، م�شعود 
املجل�س  لرئي�س  والالم�رصوط  
حا�شي  ببلدية  البلدي  ال�شعبي 
�شا�شي  بن  يا�شني  م�شعود حممد 
املرحلة  برجل  و�شفه  الذي 
بالنظر  وذلك  والقادمة  احلالية 
يبذلها  التي  اجلبارة  للمجهودات 
يف اإطار موا�شلة م�شرية االإنعا�س 

التنموي .

 تدعمت موؤخرا بلدية اأوالد جالل  
ب�شكرة بغالف مايل  قدره  بوالية 
بهدف  وذلك   ، �شنتيم  مليار   20
التهيئة  ملرافق  االعتبار  اإعادة 
احل�رصية يف اإطار حت�شني النمط 
التي  املنطقة  ل�شكان  املعي�شي 
مت ترقيتها يف وقتها �شابق لوالية 

منتدبة .
»الو�شط   لـ  حملية  م�شادر  ذكرت 
بب�شكرة  الوالئية  ال�شلطات  اأن   «
ال�شهر  ، كانت  قد ر�شدت خالل 
قوامه  يبلغ  مايل  غالف  اجلاري 
اال�رصاع  بهدف  �شنتيم  مليار   20
امل�شاريع   من  جملة  جت�شيد  يف 
غرار  على   ، الهادفة  االإمنائية 
ال�رصف  �شبكة  تاأهيل  اإعادة 
 9.5 طول  على  املمتدة  ال�شحي 
ظاهرة  م�شكل  على  للق�شاء  كلم 
وخماوف  القذرة    املياه  �شعود 
باملياه  اختالطها  من  ال�شاكنة 
اإذا  خا�شة   ، لل�رصب  ال�شاحلة 
امل�شتمرة   املع�شلة  اأن  علمنا 
ا�شابة  يف  كبري  ب�شكل  �شاهمت 
واأخرى  وبائية  باأمرا�س  مواطنني 
كداء  املياه  طريق  عن  منتقلة 
 ، اجللدية  والل�شمانيا  الطفح  
اأدرجت  فقد  ذلك  مع  موازاة 
يف  ممثلة  املحلية  ال�شلطات 
باملجل�س  التنفيذي  املكتب 
اأوالد  ببلدية  البلدي  ال�شعبي 

جالل  م�رصوع اإعادة ترميم �شبكة 
االإنارة العمومية لو�شع حد للظالم 
الدام�س الذي بات يخيم على اأكرث 
اذا  خا�شة   ، �شكني  13 جتمع  من 
تزامن  القائم  امل�شكل  اأن  علمنا 
ارتفاع  و  ال�شيف  ف�شل  حلول  مع 
موجة احلر ال�شديدة وهي العوامل 
التي من �شاأنها اأن ت�شجع يف تكاثر 
كالعقارب  ال�شامة  احل�رصات 

واالأفاعي .
من جهة ثانية فقد اأو�شحت ذات 
امل�شادر اأنه مت اقتطاع مبلغ 3.5 
املايل  الغالف  من  �شنتيم  مليار 
بلدية  لفائدة  املوجه  االجمايل 
اأوالد جالل ثاين اأكرب جتمع �شكني 
دعم  بهدف  وذلك  ب�شكرة  بوالية 
الثقيل  بالعتاد  البلدية  حظرية 
كال�شاحنات والرافعات  مل�شاعدة 
االأطنان  رفع  يف  النظافة  اأعوان 
من القمامات واالأو�شاخ واالأكيا�س 
البال�شتيكية والقاذورات املكد�شة  
يف ال�شوارع و االأحياء  ملا يزيد عن 
الذي  االأمر  وهو  كاملتني  �شنتني 
ن�شمة  األف   30 زهاء  يهدد  بات 
وبائية طفت معاملها على   بكارثة 
اأفادت  ح�شبما  موؤخرا  ال�شطح 
عديدة  ومرا�شالت  �شكاوى  به 
رفعتها جمعيات االأحياء لل�شلطات 

الو�شية . 
�أحمد باحلاج 

م�شالح  االأول  اأم�س  متكنت   
مكافحة  يف  املتخ�ش�شة  االأمن 
والهجرة  املنظمة  اجلرمية 
باملجموعة  ال�رصعية  غري 
بالوادي،  الوطني  للدرك  الوالئية 
اإفريقي  رعية   18 توقيف  من 
لدول  خمتلفة  جن�شيات  يحملون 
الغابون  ال�شينغال،  الكامريون، 
حتويلهم  ليتم  العاج،  و�شاحل 
وبعد  املعنية  امل�شلحة  اإىل 
القانونية  االإجراءات  ا�شتكمال 

�شدهم  ق�شائية  ملفات  واجناز 
وكيل  اأمام  حتويلهم  مبوجبها  مت 
الوادي  حمكمة   لدى  اجلمهورية 
اإدانتهم ب�شنة  اأين متت  و املغري، 
تغرمي  مع  النفاذ  موقوفة  حب�شا 
كل واحد منهم بـ 28 األف دج، قبل 
اإجراءات ترحيلهم نحو  ا�شتكمال 
مراكز العبور احلدودية بتمرنا�شت 
نهائي  ب�شكل  لرتحيلهم  متهيدا 

نحو بلدانهم االأ�شلية. 
�أحمد باحلاج 

مفت�شية  اأم�س   اأول  ليلة  متكنت 
اجلزائرية  اجلمارك  اأق�شام 
االأمن  م�شالح  مع  وبالتن�شيق 
املتخ�ش�شة يف مكافحة اجلرمية 
باملنطقة  والتهريب  املنظمة 
باملقاطعة   50 بالـ  امل�شماة 
باأدرار  خمتار  باجي  برج  االإدارية 
ال�شوق  اإغراق  اإحباط حماولة  من 
ال�شمة  من  كلغ   1000 بـ  املحلية 
مطاردة  اثر  وذلك  التقليدية 
ل�شاحنة من نوع جيبيا�س اإخرتقت 

مايل  دولة  مع  احلدودي  ال�رصيط 
ليتم م�شادرة املحجوزات وحتويل 
م.ع«   « املدعو  ال�شاحنة  �شاحب 
اإىل  العمر   من  االأربعينيات  يف 
الإ�شتكمال  االإقليمية  الكتيبة  مقر 
قبل  معه  القانونية  االإجراءات 
مثوله اأمام وكيل اجلمهورية للنظر 
واملتمثلة  اإليه  املن�شوبة  التهم  يف 
يف التهريب و االإ�رصار باالإقت�شاد 

الوطني .
�أحمد باحلاج 

و�فق �لرئي�س �ملدير �لعام ملجمع �س�ناطر�ك عبد �مل�ؤمن ولد قدور ، ر�سميا على �لطلب �ملقدم من 
طرف رئي�س �ملجل�س �ل�سعبي �لبلدي ببلدية حا�سي م�سع�د حممد يا�سني بن �سا�سي �ملتمثل يف دعم 

�مل�ؤ�س�سة �ال�ست�سفائية ح�سني �أيت �أحمد بجهاز �سكانري بد�ية من 06 دي�سمرب �ملقبل  .

بطلب رئي�س بلدية  حا�سي  م�سع�د 

�أحمد باحلاج 

�سوناطراك تهدي جهاز �سكانار 
مل�ست�سفى ح�سني اأيت احمد

املركزية  ال�شلطات  قررت 
باجلزائر العا�شمة ، تعيني حممد 
رايق رئي�شا جديدا للوكالة الوالئية 
من  اأ�شابيع  بعد  وذلك  للت�شغيل 
عادل  ال�شابق  الرئي�س  مهام  انهاء 
االأحداث  جتاوزته  الذي  بو�شو�شة 

.
املهتمني  من  الع�رصات  اأجمع 
مبلف اليد العاملة املحلية بوالية 
يومية  مع  لهم  ت�رصيح  يف  ورقلة  
الوكالة  رئي�س  اأن   ،« »الو�شط 
بورقلة  للت�شغيل  اجلديد  الوالئية 
حممد رايق ،ملزم باتخاذ قرارات 
حلول  ايجاد  اأجل  من  جريئة 

جذرية للرتاكمات التي ورثها على 
التجاوزات  غرار  على  �شابقيه، 
ب�شوق  احلا�شلة  واخلروقات 
التالعب  غرار  على    ، ال�شغل 
املقدمة  العمل  بعرو�س  ال�شارخ 
الوطنية  ال�رصكات  طرف  من 
الوكالة  اإىل  الكربى  النفطية 
عن  ناهيك   ، للت�شغيل  الوالئية 
تف�شي ظاهرة التوظيف املبا�رصة  
بال�رصكات الوطنية التابعة للمجمع 
وهو   ، �شوناطراك  النفطي 
تعليمات   مع  يتنافى  الذي  االأمر 
االأ�شبق  االأول  الوزير  وتو�شيات 
ملنح  الرامية  �شالل  املالك  عبد 

املنطقة  الأبناء  التوظيف  اأولوية 
احلراك  �شيناريو  تكرار  لتفادي 

االجتماعي 2013.
ثانية فقد اعرتف  وايل  من جهة 
جالوي  القادر  عبد  ورقلة  والية 
له  �شابق  �شحفي  ت�رصيح  يف   ،
بوجود نقائ�س يف ملف الت�شغيل ، 
الرتاكمات  جميع  بحلحلة  متعهدا 
 ، بالهدوء  البطالني  التزام  �رصط 
عندما  ذلك  من  اأبعد  اإىل  ليذهب 
توعد بتطبيق القانون على كل من 
مبلف  التالعب  يف  تورطه  يثبت 
الت�شغيل الذي لطاملا �شبب �شداع 
حاد للهيئة التنفيذية وذلك ب�شبب 

التزايد املقلق ملعدالت احلركات 
االحتجاجية .

اإىل جانب ذلك فقد اأكدت �شكاوى 
مرفوعة  احتجاجية  وعرائ�س 
طرف  من  املركزية  لل�شلطات 
ب�شوق  مهتمة  حملية  جمعيات 
اأ�شبح  الت�شغيل  ملف  اأن   ، ال�شغل 
مهددة  موقوتة  قنبلة  ي�شكل 
وذلك  حلظة  اأية  يف  باالنفجار 
من  حقيقية  اإرادة  غياب  ظل  يف 
يف  امللف  هذا  على  امل�شوؤولني 
للم�شكل  جذرية  حلول  ايجاد 

القائم .
�أحمد باحلاج   

 متيزت بلدية حا�شي م�شعود مبنا�شبة 
النبوي  املولد  بذكرى  االحتفال 
املجل�س  رئي�س  قام  حيث   . ال�رصيف 
م�شعود  حا�شي  ببلدية  البلدي  ال�شعبي 
رفقة  �شا�شي  بن  يا�شني  حممد  ال�شيد 
نواب و اأع�شاء جمل�شه بامل�شجد العتيق 
وت�شجيع  تكرمي  على   ، عمار  الطالب 
باأجهزة  الكرمي  اهلل  كتاب  حفظة  طلبة 

اإعالم اأيل ، مع تكرمي االأئمة بتخ�شي�س 
مت�شل  �شياق  ويف   ، عمرات  ثالث  لهم 
فقد ثمن امل�شلون  بامل�شجد املذكورة 
املجهودات التي يبذلها رئي�س املجل�س 
ال�شعبي البلدي بحا�شي م�شعود حممد 
اإطار  يف  وذلك   ، �شا�شي  بن  يا�شني 
القراآن واالأئمة ومدر�شي  ت�شجيع طلبة 
بهدف  الدرب  على  للموا�شلة  القراآن 

وقيم  باأخالق  يتحلى  وعي  ن�شاأ  تكوين 
يكون  املبادرة  وبهذه   . احلنيف  ديننا 
�شنع  قد  م�شعود  حا�شي  بلدية  رئي�س 
البلديات  روؤ�شاء  جميع  بني  اال�شتثناء 
على  وورقلة  عامة  الكبري  باجلنوب 
اأميارها  اكتفى  التي  اخل�شو�س  وجه 

مب�شاركات وتكرميات رمزية فقط .
اجلمعيات  عديد  اأن  بالذكر  جدير 

التنموي  بال�شاأن  املهتمة  املحلية 
املعروفة  م�شعود  حا�شي  مبنطقة 
بعا�شمة النفط ، قد اأعلنت عن دعمها 
للمجهودات  والالم�رصوط  املطلق 
اجلبارة املبذولة من طرف مري حا�شي 
التنمية  اأفاق  و  بواقع  للنهو�س  م�شعود 

بالبلدية .
�أحمد باحلاج  

ورقلة

حا�سي م�سع�د

الرئي�س  اجلديد لوكالة الت�سغيل اأمام امتحان ع�سري 

تكرمي حفظة كتاب اهلل باأجهزة اإعلم اآيل واإهداء 03 عمرات للأئمة 

للتكفل مب�ساكل �ل�سرف �ل�سحي و �النارة و �أطنان �لقمامة 

�ل��دي 

�أدر�ر 

20 مليار �سنتيم لفائدة التنمية 
ببلدية اأوالد جلل بب�سكرة 

توقيف واعتقال 18 رعية اإفريقي 
بتهمة االإقامة غري ال�سرعية

 اإحباط حماولة ترويج 
1000 كلغ من ال�سمة التقليدية 
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وكذا البناء الفو�ضوي يف املناطق 
ال�ضهبية التي وقعت خالل �ضنوات 
كن  املافيا  اأيدي  يف  م�ضت 
اآنذاك  حرّرتها ال�ضلطات املحلية 
الوطني  الدرك  م�ضالح  رفقة 
من  املذكورة   اللجنة  ،وتتكون  
الوطني  الدرك  و  البلدية  م�ضالح 
عن  وممثلني  الغابات  وم�ضالح 
لتطوير  ال�ضامية  املحافظة 
من  وغريهم  والفالحة  ال�ضهوب 
مبا�رشة  لها عالقة  التي  امل�ضالح 
اأبعادا  اأخذت  التي  الظاهرة  بهذه 
الأخرية  ال�ضنوات  خالل  خميفة 
ما ت�ضبب يف ات�ضاع رقعة الت�ضحر 
بجنوب الولية وزحفه نحو مناطق 

ال�ضمال ،وح�ضب م�ضدر عليم فاإنه 
حم�رشا   20 يفوق  ما  حترير  مت  
واأي�ضا  الغابات   اأعوان  من طرف 
ما يقارب 10 حما�رشا من طرف 
قاموا  من  �ضد  الوطني  الدرك 
والذين  الع�ضوائي  احلرث  بعملية 
ل يحوزون على تراخي�ص يف هذا 
املناطق  من   العديد  يف  ال�ضاأن 
ال�ضهبية الواقعة يف اإقليم  بلديتي 
انطالق  منذ  حمام   وبئر  مرحوم 
اأن  حيث  والبذر  احلرث  عملية 
عملية الردع هذه لزالت متوا�ضلة 
بتنظيم  اللجنة  هذه  تقوم  اأين   ،
ال�ضهبية   للمناطق  �ضهريا  خرجات 
التجاوزات  هذه  مثل  تعرف  التي 
واخلويفرية  واجلحفة  كالو�رشة 
وغريها...  واملكمن  وال�رشير 

وتبقى الإجراءات املتخذة يف حق 
مقارنة  جدا  ب�ضيطة  املخالفني 

�ضد  فيه   يت�ضببون  الذي  بال�رشر 
البيئة .

 مت موؤخرا ، تن�صيب جلنة على م�صتوى دائرة مرحوم  ب�صيدي بلعبا�س  تتكفل خا�صة مبحاربة احلرث 
الع�صوائي اجلائر والرعي الدائم وامل�صتمر .

�صيدي بلعبا�س

�س �صهيب

 حترير 20 حم�ضر �ضد املوالني
يف بئر احلمام ومرحوم 

مبعية املكتب الوالئي للجمعية الوطنية للوقاية من حوادث املرور

م�صتغامن

خمت�صرات من تيزي وزو

تيزي وزو 

ق�صنطينة 

اأمن ولية مع�ضكر ي�ضاهم يف اإحياء اليوم الإفريقي للوقاية املرورية

م�ضاريع بقيمة 587 مليون دج لتهيئة الطرقات ب�ضيادة وخري الدين 

م�ضبوق ق�ضائيا يقتحم عيادة طبية ويحطم عتادها 

بحث عراقيل الإنتاج والتحويل 
يف القطاع الفالحي

الربط ب�ضبكة الإنرتنت عرب 
الألياف الب�ضرية  بالقطب 

احل�ضري ما�ضيني�ضا 

حتديد  غياب  م�ضاألة  تعترب 
والعالمات  ال�ضهادات  واإ�ضدار 
الفالحية  للمنتجات  املميزة 
التي  الأ�ضباب  من  التقليدية 
الإنتاج  ديناميكية  تعرقل 
الفالحي  القطاع  يف  والتحويل 

بولية تيزي وزو.
قا�ضي  �رشح  الإطار  هذا  ويف 
النباتية  ال�ضحة  مفت�ص  بوخالفة 
الفالحية  امل�ضالح  مبديرية 
بف�ضل  اإنه"  قائال  للولية 
ي�ضهدها  التي  الديناميكية 
على  الفالحي  القطاع  حاليا 
تت�ضم  التي  و  املحلي  امل�ضتوى 
فاإنه  الإنتاج  وتنوع  بارتفاع 
اإ�ضدار  ال�رشوري  من  اأ�ضبح 
املميزة  والعالمات  ال�ضهادات 
التي  التقليدية  املنتجات  على 
اأكرث  مهما  مكانا  اأ�ضبحت حتتل 

فاأكرث.
يتم  اأنه   امل�ضوؤول  ذات  واأو�ضح 
عر�ص خالل خمتلف التظاهرات 
�ضالونات(  و  )معار�ص  الفالحية 
للبيع  املنتجات  العديد من هذه 
مبا يف ذلك الع�ضل وزيت الزيتون 
وال�ضابون واملربى واجلنب وهي 

بكميات  ت�ضنع  منتوجات  كلها 
غري  تكون  ما  غالبا  و  �ضغرية 
يف  املنتوج  ويباع   . بها  معرف 
عالمة  اأي  دون  ب�ضيط  تغليف 
و  مكوناته  عن  معلومات  تقدم 

�ضاحب املنتج.
اإن  قائال  املتحدث  اأردف  و 
"هذا املنتوج الفالحي التقليدي 
تنظيمه  يتوجب  اقت�ضاد  هو 
ل�ضمان  به   التعريف  خالل  من 
ب�ضحة  �رشر  اأي  اإحلاق  عدم 
من  اأنه  اإىل  لفتا   ، امل�ضتهلك" 
مديرية  نظمت  املنظور  هذا 
لقاءا  موؤخرا  الفالحية  امل�ضالح 
منتجي  �ضغار  مع  حت�ضي�ضيا  
اللتزام  اإىل  لدعوتهم  الولية 

بهذا الإجراء .
واأ�ضار نف�ص امل�ضدر اإىل اأن من 
عقد  هو  القاء  هذا  اأهداف  بني 
امل�ضالح  مديريتي  بني  �رشاكة 
الفالحية و التجارة لتقدمي حلول 
هذه  ال�ضهادات  اإ�ضدار  مل�ضاكل 
املنتجني  �ضغار  يطرحها  التي 
الذين يواجهون هذا القيد عندما 
منتجاتهم  ت�ضويق  يحاولون 

وخا�ضة ت�ضديرها.

عرب  الإنرتنت  ب�ضبكة  ربط  مت 
"و''  املنطقة   الب�رشية  الألياف 
ما�ضيني�ضا  احل�رشي  بالقطب 
 ، )ق�ضنطينة(  اخلروب  ببلدية 

ح�ضب ما علم 
املحلية  املديرية  م�ضالح  من 

لت�ضالت اجلزائر.  
ربط  اأن  امل�ضدر  نف�ص  اأو�ضح  و 
ما�ضيني�ضا  احل�رشي  القطب 
طريق  عن  الإنرتنت  ب�ضبكة 
�ضبكة  على   ، الب�رشية  الألياف 
�ضمل  كيلومرت قد   1 يقارب  بطول 
عند انطالق هذه العملية املنطقة 
''و'' التي ي�ضل جمموع �ضكانها اإىل 
اأن  موؤكدا   ، ن�ضمة   2600 من  اأكرث 
الأ�ضهر  "يف  �ضتعمم  اخلدمة  هذه 
املقبلة" على باقي املناطق لهذا 

التجمع ال�ضكاين.
هذا  اأن  امل�ضدر  نف�ص  اأفاد  و 
مرافقة  اإطار  يف  يندرج  الإجراء 
بهذه  العمراين  الن�ضيج  تو�ضع 
خدمة  توفري  حيث  من  البلدية 
وكذا  التدفق  عالية  الإنرتنت 
املتكررة  للمطالب  ا�ضتجابًة 
اجلديدة  باملدينة  اجلدد  لل�ضكان 
ما�ضيني�ضا من اأجل ال�ضتفادة بهذه 
العملية  اأن هذه  ، م�ضيفا  اخلدمة 
حت�ضني  اإىل  باخل�ضو�ص  تهدف 
خدمة الت�ضالت من خالل الربط 
املبا�رش باأحدث التكنولوجيات يف 

التجمعات احل�رشية اجلديدة.  
ذات  ك�ضفت   ، مت�ضل  �ضياق  يف 

اجلزائر  ات�ضالت  اأن  امل�ضالح 
ب�ضدد اإبرام عقد مع موّرد �ضيني 
ب�ضاأن اقتناء املعدات الالزمة ملد 
بهذه  الب�رشية  الألياف  �ضبكات 
الغر�ص  اأن  اإىل  م�ضرياً   ، املنطقة 
ت�رشيع  هو  ال�ضفقة  هذا  من 
املناطق  يف  ال�ضكنات  ربط  وترية 

اجلديدة ملدينة ما�ضيني�ضا.    
ات�ضالت  م�ضالح  اأ�ضارت  كما 
ال�ضكنات  ربط  �ضيتم  اأنه  اجلزائر 
احل�رشية  بالأقطاب  اجلديدة 
املختلفة ب�ضبكة الإنرتنت "مبجرد 
النتهاء من اأ�ضغال بنائها" ، مربزة 
اأن هذا التوجه اجلديد يهدف اإىل 
لالإنرتنت  اجليدة  النوعية  �ضمان 
بتقنية  الربط  ا�ضتعمال  عو�ص 
ال�ضطرار  و  النحا�ضية  الأ�ضالك 
اإىل تغيريها يف وقت لحق للتذكري 
ب�ضبكة  للربط  مماثلة  عملية  فاإن 
الإنرتنت عرب الألياف الب�رشية قد 

خ�ضت ، 
يف �ضهر اأكتوبر املا�ضي ، املدينة 
التابعة  منجلي  علي  اجلديدة 
م�ضتوى  على  وذلك  البلدية  لذات 
 19  ،  18  ،  10 اجلوارية  الوحدات 
و 20 جتدر الإ�ضارة اإىل اأن القطب 
ثاين  يعد   ، ما�ضيني�ضا  احل�رشي 
بلدية  يف  ح�رشي  جتمع  اأكرب 
اجلديدة  املدينة  بعد  اخلروب 
الكثافة  حيث  من  منجلي  علي 
باأكرث من  بها  التي تقدر  ال�ضكانية 

160 األف ن�ضمة. 

للوقاية  الإفريقي  اليوم  مبنا�ضبة 
 18 لـ  امل�ضادف  املرورية 
نظمت  �ضنة،  كل  من  نوفمرب 
لالأمن  الولئية  امل�ضلحة  عنا�رش 
اجلاري  الأ�ضبوع  بداية  العمومي 
الولئي  املكتب  مع  بال�رشاكة 
من  للوقاية  الوطنية  للجمعية 
حملة  مبع�ضكر  املرور  حوادث 
الأمني  احلاجز  عرب  حت�ضي�ضية 

ملدينة  الغربي  باملخرج  الثابت 
بوحنيفية  مدينة  باجتاه  مع�ضكر 
رفقة  ال�رشطة  عنا�رش  قام  اأين   ،
املذكورة  اجلمعية  اأع�ضاء  بع�ص 
لفائدة  بتوزيع مطويات حت�ضي�ضية 
�ضائقي املركبات و تقدمي ن�ضائح 
اأهمية  على  حتث  اإر�ضادات  و 
لتفادي  املرور  قوانني  احرتام 
خمتلف اأ�ضكال احلوادث املرورية 

، وكانت م�ضالح اأمن ولية مع�ضكر 
�ضاركت بهذه املنا�ضبة رفقة باقي 
احلركة  و  امليدانيني  ال�رشكاء 
جمال  يف  الفاعلة  اجلمعوية 
ال�ضالمة املرورية، �ضمن فعاليات 
م�ضتعملي  لفائدة  حت�ضي�ضية 
املحطة  من  انطالقا  الطريق 
مبدينة  امل�ضافرين  لنقل  الربية 
معر�ضا  احت�ضنت  التي  مع�ضكر 

الهيئات  خمتلف  ن�ضاطات  حول 
امل�ضاركة  اجلمعيات  و  الر�ضمية 
امل�ضلحة  عنا�رش  �ضاركت  كما   ،
حول  التح�ضي�ضية  القافلة  �ضمن 
حوادث املرور والتي جابت ال�ضورع 
الرئي�ضية ملدينة مع�ضكر يف ر�ضالة 
مل�ضتعملي الطريق لتوخي احليطة 
و احلذر و احرتام قوانني املرور .
 طالبي فاطمة

جتري حاليا اأ�ضغال تهيئة وع�رشنة 
�ضيادة  ببلديتي  حيوية  طرق  �ضتة 
بتكلفة  )م�ضتغامن(  الدين  وخري 
 ، دج  مليون   587 ب  تقدر  مالية 

ح�ضبما علم من م�ضالح الولية.
مت  التي  امل�ضاريع  هذه  و�ضت�ضمح 
متويلها يف اإطار �ضندوق ال�ضمان 
املحلية  للجماعات  والت�ضامن 
باإعادة  البلدية،  التنموية  والربامج 
الطرقية  املحاور  هذه  تاأهيل 
ال�ضيولة  وتخفيف  وتاأمينها 
املرورية ل �ضيما مبنطقة �ضيدي 

العجال واملدخل ال�رشقي ملدينة 
امل�ضدر  نف�ص  ي�ضيف  م�ضتغامن، 
امل�ضدر-  لذات  -وفقا  وبلغت 
الوطني  الطريق  ازدواجية  اأ�ضغال 
الطريق  بني  الرابط  اأ   90 رقم 
)احلمادنة(  غرب  �رشق  ال�ضيار 
 7 م�ضافة  على  م�ضتغامن  ومدينة 
ويهدف  املائة  يف   85 كيلومرتات 
له  ر�ضد  الذي  امل�رشوع  هذا 
دج  مليون   163 قدره  مايل  غالف 
اإىل ت�ضهيل احلركة املرورية حول 
باجتاه  �ضيما  ول  م�ضتغامن  مدينة 

للخ�رش  للجملة  اجلهوي  ال�ضوق 
ومنطقة  الليل"  "�ضوق  والفواكه 
الن�ضاطات "�ضيدي الب�ضري" ومطار 
�ضيادة. وا�ضتفادت منطقة دبدابة 
)وادي احلدائق( ببلدية �ضيادة من 
وتاأمينها  الطرقات  لتهيئة  م�رشوع 
يفوق 184 مليون دج جتاوزت  مبا 
كما  املائة،  يف   95 تقدمه  ن�ضبة 
ع�رشنة  اأ�ضغال  حاليا  جتري 
م�ضتغامن  بني  الرابط  الطريق 
ومقربة احل�ضم بغالف مايل قدره 
5ر55 مليون دج. ومن جهتها تعرف 

م�ضاريع تهيئة وع�رشنة الطرقات 
متقدمة  ن�ضب  الدين  خري  ببلدية 
تو�ضيع  الإجناز خا�ضة م�رشوع  يف 
الذي  للبلدية  الرئي�ضي  الطريق 
املائة  يف   85 تقدمه  ن�ضبة  بلغت 
يفوق 171 مليون دج  بغالف مايل 
التنموي  الربنامج  هذا  ويت�ضمن 
تاأهيل  لإعادة  عمليات  اأي�ضا 
الطريق الرئي�ضي بدوار اخلاليفية 
والطريق الرابط بني دوار الرزازقة 
والطريق الوطني رقم 90 ب 9ر13 
مليون دج ، كما متت الإ�ضارة اإليه. 

اأقدم �ضاب يف العقد الثاين من العمر 
على  ال�ضكر  من  متقدمة  حالة  يف 
وزو  تيزي   مبدينة  عيادة  اقتحام 
جتهيزاتها  من  معترب  عدد  وحتطيم 
ه�ضتريية  حالة  يف  الطبي،  وعتادها 
�ضارع  الذي  الطبي،  الطاقم  اأرعبت 
وا�ضتدعاء  توقيفه  اإىل  منهم  عدد 

بتحرير  قاموا  الذين  ال�رشطة  رجال 
اأمام  حم�رش �ضده باحلادثة وتقدميه 
بال�ضجن  اأم�ص  اأدانته  التي  العدالة 
جرم  عن  نافذة،  �ضنوات   3 ملدة 

حتطيم اأمالك الدولة.

 و�صع حد لن�صاط 

ع�صابة �صرقة املواطنني 

و�ضعت عنا�رش الأمن مبدينة تيزي وزو  
حدا لن�ضاط ع�ضابة متكونة من ثالثة 
اأغرا�ص  �رشقة  يف  خمت�ضة  اأفراد، 
بال�ضطو  يقومون  كانوا  املواطنني، 
عليها قبل اأن يقب�ص على اأحد اأفرادها 

امل�رشوقة  بالأغرا�ص  بحيازة  متلب�ضا 
باقي  وتوقيف  وزو  تيزي  مدينة  من 
الع�ضابة عقب التحقيق معه وقد مثل 
تيزي  حمكمة  اأمام  اأم�ص  املتهمون، 
�ضنوات   4 ب�ضجنهم  ق�ضت  التي  وزو 

نافذة عن جرم ال�رشقة بالتعدد
ح- كرمي 
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ٌة ُمَباَرَكٌة  َكِة َوَعْمِلَيّ ْهر اْلَبَ َكِة َو�شَ اْلَبَ
ه�شام توفيق

واخلري  الربكة  �شهر  حلول  مع 
نتذكر  النبوي،  الربيع  �شهر  والأمل، 
َر�ُشولاً  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي 
ا للأمة وحمبا  اًا َونَذيرا َوَقاِئداً َوُمبَ�ِشرّ
بخامتية  وخامتها  و�شاحبها  لها 
املجددة،  املت�شفة  املت�شلة  النبوة 
الوارثة  الباقية  بالأمة  لَُة  ُتَرّ�شِ املمْ
مل�شوع املنهاج والتغيري والعمران 
بال�شمدية  َفُة  ُتَرّ�شِ واملمْ الأخوي، 
والتحرير  احلركة  يف  والدميومة 
ملعاين  َدةُ  َُجَدرّ واملمْ العدو،  ومواجهة 
والفطرة  والإحياء  واجلهاد  الدين 
اجليل  �شعار  عن  ا�شتنكاف  دون 

اخلالد من ال�شحابة.
مع طلوع خريية الربيع الأول وو�شول 
عليه  اهلل  �شلى  النبي  فيه  ولد  �شهر 
َماٌر  اأَقمْ الأمة  ويف  فينا،  تبزغ  و�شلم 
�شادقة  َهِة،  َوالمِْوجمْ المْبَيَا�ِض  َعُة  نَا�شِ
ال�شكيمة  قوية  والنية،  الإرادة 
الأقمار  هذه  اأ�شد  ومن  والعزمية. 
بيا�شا و�شدقا وبركة وخريية رجال 
تربوا  وغزة  املقد�ض  بيت  اأهل  من 
مع  الأنفاق  الرجولة يف  معاين  على 

�شيام وقراآن وذكر وتبتل هلل. 
املباركة  الأقمار  هذه  اأ�شماء  من 
النت�شار  �شهر  يف  الربكة  �شهر  يف 
القائد  لل�شتكبار،  والهزمية 
ورث  الذي  بركة  نور  الق�شامي 
باركنا  »الذي  نفحة  من  الربكة 
بركة  من  كرعا  وارت�شفها  حوله«، 
بيت املقد�ض ومن بركة النبوة التي 
ونورها  ربيعها  من  َوتُغمِْدُق  تُعمِْطي 
بركة  اأثرها  اقتفى  من  على  وزيتها 
درو�شة  دون  جهاديا  وفعل  و�شلوكا 

اأو انحناء اأو انزواء. 
نور الربكة احلافظ للقراآن �شندا اإىل 
ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم قمر 
اهلل،  رحمهم  واأعلم  اأقمار  �شبقته 
لكنه ربطنا بالنواة الأوىل من اجليل 
و�شند  بخيط  ال�شحابي  اخلالد 

القراآن وم�شوع اجلهاد يف امليدان، 
هو جنم �شبقته جنوم واأنوار ب�شمت 
�شد  جمة  معارك  يف  �شهادتها 
ال�شليبيني ثم ال�شهاينة و�شد كل من 

طبع منهم حتى النخاع. 
هو نور الربكة الغزي الفل�شطيني من 
اأبناء الأمة الذي جمع بني الأوائل من 
جيل الفاحتني وال�شحابة وبني جيلنا 
وحا�شنا ملا اأعاد ت�شحيات وبذل 
وامليدان،  الواجهة  اإىل  ال�شابقني 
احلق  قول  بني  ِع  ممْ َ اجلمْ �ُشنَرَّة  يَا  َواأَحمْ
واجلهاد والعلم وحفظ القراآن وحب 
الذي  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي 
اإميانا  قلبه  يف  َفيُثمِْمُر  �شاحبه  ينفع 
الأر�ض  يف  اأثر  اإىل  يتحول  مكتوبا 
على  وجراأة  ِعِفنَي  تَ�شمْ ِللمُْم�شمْ َة  نَ�شمْ
امل�شتكربين ومن �شفق له ب�شفقة. 

اِر َعَلى  ْنِت�شَ اآَثار اْلِ
�ْشِتْكَباِر الحتالل َواْلِ

قناديل  اأ�شج  زيت  الربكة  نور 
يطرد  وجهادا  نورا  املقد�ض  بيت 
ويف�شح  الوطني،  التن�شيق  رهانات 
ال�شتكباري  ال�شطفاف  قمة 
م�شاريع  من  ويقو�ض  ال�شهيوين، 
التطبيع ال�شهيوين العربي، بل واأنار 
وتفاوؤل  اأمل  الأمة  نفو�ض  قناديل 
والوهن  والهزمية  الف�شل  بطرد 
العملية  غزة  اأبطال  اأف�شل  ملا  عنا 
اهلل  مبعية  يون�ض  بخان  ال�شهيونية 
وح�شور  الربكة  نور  تلمذة  ورفقة 
اإجماع ف�شائلي و�شعبي، وزادوا فينا 
عزة واأمل ويقينا بالن�ش ووعد اهلل 
البا�ض  ق�شف  عملية  اأجنحوا  حني 
باأربع  ع�شقلن  وق�شف  ال�شهيوين 

مائة �شاروخ.
ا�شطر  مت�شارعة  انت�شارات  هي 
ليعود  حقائبه  حلمل  نتنياهو  فيها 
اإىل  العاملي  فرن�شا  اجتماع  من 

حكومته للتاأكد من ال�شدمة.
مع  الربكة  نور  دماء  �شالت  قد 

ُهَو  اأميا جناح  اأ�شحابه ملا جنحوا 
وال�شعب  ِة  أَُمرّ ِللمْ �َشٍكرّ  ُدوَن  �َشُب  يَحمْ
اأف�شلوا  حني  وغزة  الفل�شطيني 
ال�شهاينة  غدر  وف�شحوا  العلمية 
لتحقيق  خارجية  جهود  غ�شون  يف 

التهدئة. 
الكون  يف  �شغرية  بقعة  مقاومة 
القرن  ل�شفقة  غزة  ا�شمها 
ال�شهيوين  العاملي  وال�شتكبار 
مقاومة  والأمريكي،  والعربي 
ال�شهيونية  للعملية  الربكة  نور 
وق�شف  الغتيالية،  ال�شتخبارية 
»ب�شاروخ  ال�شهيوين  البا�ض 
ب�شية  خ�شائر  وحتقيق  كورنيت«، 
�شهيونية وغري ب�شية يف ع�شقلن 
ال�شهيوين  الكيان  وتوريط  وغريها، 
هو  خا�شة،  اإرهابية  معركة  يف 
حدث غري عادي يف حياة الأمة التي 
عانت الأمرين واأ�شعفوها با�شتبداد 
ال�شهيونية  العربية  املنتوجات 
اخلادمة  العربية  الأنظمة  وت�شلط 

للأجندة ال�شهيونية.
حققته  ما  وبعد  اهلل  وبحمد  لكن 
ل�شفقة  العودة من تعطيل  م�شريات 
ال�شهيد  جنح  اأن  وبعد  القرن 
يف  ميت-  -وهو  اخلا�شقجي 
جمموعة  عن  مهم  مربع  اإ�شقاط 
املجاهد  ياأتي  القرن،  �شفقة 
ال�شعب  بو�شلة  لينري  وقراآنه  بدمه 
الأمة،  وجهة  وي�شج  الفل�شطيني، 
ويوقظ  وطريقها،  م�شارها  ويحيي 
الأمة  اأن  ويجيبهم  �شبابها،  اأنفا�ض 
وقوية  حية  هي  بل  مواتا،  لي�شت 
ومتتلك من القوى ما يرعب وي�شدم 
وي�شفع ويربك، �شواء داخل غزة اأو 
اخلليل  اأو  الأحمر  اخلان  اأو  ال�شفة 
اأو القد�ض اأو املغرب اأو اجلزائر اأو 
اأو باقي ال�شعوب  اأو الكويت،  تون�ض 
ت�شعى  التي  والإ�شلمية  العربية 
ال�شغرى  الأدواء  من  التحرر  اإىل 
ل�شتكمال  العربية،  الديكتاتورية 
طريق حترير الأمة من الداء الكبري 

املزروع خنجرا واإ�شفينا يف الأر�ض 
املباركة. 

َباُل ..ُخُيوُط  َهَداُء اْلِ ال�شُّ
اْلأَْجَياِل

مهند  اأمثال  اأقمارنا  �شهداوؤنا 
خليل  الأعرج،  با�شل  احللبي، 
اإبراهيم  النجار،   رزان  جبارين، 
درغام  �شلح،  اأبو  فادي  ثريا،  اأبو 
خل�شة  هم  الربكة،  نور  الطفل، 
وعنوان  م�شوع،  وزبدة  معركة، 
وبو�شلة  لحب،  وم�شار  طريق 

موحدة جمددة للأمة. 
الأمة  نحن  معركتنا  يف  الربكة  نور 
العاملي، لي�ض رقما  �شد ال�شتكبار 
علمة  هو  ول  ب�شيا،  ج�شديا 
ُة  جتارية َوىَلرّ تَاِريُخَها، بَل َرُّهَو ُخل�شَ
ُوع  َ�شمْ املمْ  َ بنَيمْ َُواَجَهِة  َواملمْ َُعاِرِك  املمْ
ي  المَْعامَلِ ال�شهيوين  بَاِرِيرّ  ِتكمْ ِ�شمْ المْ
َطاِرَها  اأَقمْ ِريِر  ِلتَحمْ ة  أَُمرّ المْ ُوِع  ِرَّوَم�شمْ

َوبَيمِْت مقد�شَها.
ونزغرد  الدماء  ت�شيل  حني  دائما 
وداع،  علمة  لي�شت  فهي  لل�شهيد 
وعنوان انتهاء للقاء، بل اإن ال�شهادة 
حتت  اأو  غزة،  حدود  �شياج  على 
نفق يذكر فيه اهلل، هي خيط رفيع 
اأرباب  بني  يربط  وثيق،  ورابط 
والتحرير  للتغيري  الأول  امل�شوع 
املجاهدين  ال�شحابة  جيل 
احلا�ش،  جيلنا  وبني  ال�شاحلني 
والقيادة  التغيري  ملعاين  الوارث 
الغثائية  عن  امل�شتنكف  الربانية، 
اإىل  العا�شق  والراغب  والنحطاط، 
ومنهاج  واملعراج  الإ�شاء  م�شوع 

النبوة والفطرة والرحمة العاملية. 

�ْشِتْكَبار  خماوف اْلِ
ال�شْهُيوِن َواْلَعاَلِِيّ

اأ�شد ما يفزع له اأرباب �شفقة القرن 
داخل  يحمله  ما  هو  وال�شتكبار 

والراغب  الثائر  وعمق  ال�شهيد 
يف  ت�شي  عقيدة  من  املجاهد  
ينت�ش  ويقني  وتت�شب،  القلوب 
وتتحول  ت�شي  واإرادة  ويتعلم، 
وم�شوع  جماهد  اإميان  وتهيمن، 
قراآين  نفق  من  يبداأ  رباين  رجل 
اأر�ض  اإىل  مبارك  رجل  اإىل  جهادي 

مباركة اإىل اأمة مباركة. 
اأعاد  خيط  اإل  هو  ما  الربكة  نور 
الو�شل بني م�شوع �شحابة وفاحتني 
وعمريني وزنكيني واأيوبيني، وما هو 
اإل رابطة روحية بني جيل م�شريات 
ال�شري  يع�شق  و�شباب  و�شرب  وعودة 
على خيوط الأوائل ل �شري اجلبناء 
وال�شانعني  واملطبعني  واملن�شقني 
والت�شابق  ال�شهيونية   للعجلت 
التاريخ  �شناعة  بدل  لإ�شلحها 
والن�ش بعجلة كوت�شوك  واحل�شارة 

وعجلة ال�شمود وال�شدق والثبات.
ا�شت�شهاد  من  نياأ�ض  ل  نحن  لذلك 
فجوهرة  �شهادة،  هي  بل  �شهيد 
�شابقة،  �شهيدة  جواهر  مع  التقت 
العقد  يزيد  للأرواح  فلقاء  التقاء 

واخليط نفا�شة ونورا وبركة. 
ا  ُوعاً َم�شمْ زال  ول  َكاَن  المْرَبََكِة  نُوُر 
اإىل  املغرب  من  الأر�ض  يف  مَيمْ�ِشي 
ول  النبوة،  خلطى  اقتفاء  امل�شق 
زال �شهيدا وروحا وم�شوعا تتعلق 
النتظار  من  اليائ�شة  الأنفا�ض  به 
حتيي  قوة  نور  ولزال  والوهن، 
التي  والأرواح  الأنفا�ض  من  الآلف 

عانت الركود واجلمود والوهن.

ِة َلُة ِلاْلأَُمّ َكِة َبْو�شَ ُنوُر اْلَبَ

�شهداوؤنا  وح�شارتنا،  تاريخنا 
اأ�شانا  ورجالنا،  �شلحاوؤنا  وثوارنا، 
الثائر  و�شبابنا  �شعوبنا  وعلماوؤنا، 
وانت�شاراتنا  وجولتنا  حركاتنا 
والأنظمة  الظلم  �شد  املتدرجة 
اإل  ماهي  �شهيونيا،  امل�شنوعة 
البو�شلة  ت�شج  طريق  علمات 

هذا   : لتقول  الفل�شطيني  لل�شعب 
رهانكم امليداين وخياركم الأ�شا�ض 
لل�شعوب  وتقول  ونفاق،  اأو  زيغ  دون 
وحياتها  الأمة  اأمل  املقاومة  اأن   :
تتحرر  لن  ال�شعوب  واأن  لها،  وذخر 
الديكتاتورية  العربية  الأنظمة  من 
الفا�شدة اإل بخ�شال اليقني والإميان 
اخلوف  ونزع  الإرادات  وحترير 
وال�شري باحلركة والتغيري والحتجاج 

ب�شوط املرحلة والتدرج. 
�شهداوؤنا اأفعالنا، انت�شاراتنا رجالنا، 
هم قناديل تتاأجج بنور اهلل والقراآن، 
و�شناعة  الغ�شب  بزيت  وت�شتعل 
واأن  حية  اأنك  للأمة،  لتقول  الفعل 
اإرادتك اإذا حتررت وجتاوزت املنتج 
ال�شهيوين  الديكتاتوري  العربي 
فذاك عني قهر الحتلل من خارج 
التقدم  قبل  اأطرافه  اأ�شواره ل�شب 

اإىل عمق مقره ووجوده.
�شهداوؤنا على مر التاريخ كان عدوهم 
واحد ووجهتم واحدة وا�شرتاتيجيهم 
ومن  ال�شتكبار  عدوهم  وا�شحة، 
واحدة  ووجهتهم  معهم،  ي�شطف 
النف�ض  وا�شرتاتيجيتهم  اهلل،  وهي 
الطويل وتدرج يف التغيري والتحرير 
ومواجهة التحديات رغم كل عقبات 
املفعم  والتطبيع  العربي  اخلذلن 
بالنفاق.  نور الربكة هو نور على نور 
وتراكم لغ�شبات وانتفا�شات ال�شعب 
�شوط  ل�شتكمال  الفل�شطيني 
املواجهة للقرتاب من وعد اهلل، بل 
هو كذلك م�شكاة طافحة بتحركات 
م�شوع  �شد  وغ�شباتهم  ال�شعوب 
والفنت يف  الأمرا�ض  �شبب  �شهيوين 
عليها  ووىل  ومزقها  وفرقها  الأمة 
�شارها.  م�شوعنا واحلمد هلل يف 
عني اهلل وعنايته ون�ش اهلل ما دمنا 
عبادا هلل حقا كما و�شف اهلل عباده 
ُد  يف �شورة الإ�شاء  » َفاإَِذا َجاَء َوعمْ
اأُوِل  لَرّنَا  ا  َعلَيمُْكممْ ِعبَاداً بََعثمْنَا  اأُولُهَما 
يَاِر  الِدرّ ِخلَل  َفَجا�ُشوامْ  �َشِديٍد  بَاأمْ�ٍض 

ُعولاً«.  فمْ ا َمرّ داً َوَكاَن َوعمْ
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�ضاء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�ضم: �ض�ؤون الأ�ضرة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 18/02447 رقم الفهر�س: 18/03012 تاريخ احلكم: 
18/10/23  حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �ش�ؤون الأ�رسة 

علنيا ابتدائيا ح�ش�ريا: يف ال�شكل: قب�ل دع�ى اإعادة ال�شري يف 
الق�شية. يف امل��ش�ع: اإفراغا للحكم ال�شادر عن حمكمة احلال 

بتاريخ 22/ماي/2018 حتت رقم فهر�س 18/01791 ق�شت املحكمة 
بامل�شادقة على تقرير اخلربة املعدة من طرف اخلبري امل�دعة لدى 

اأمانة �شبط املحكمة بتاريخ: 18/ ج�يلية/2018 حتت رقم ايداع 
18/228 وبالنتيجة الأمر بـ: اأول: احلجر على املرجع �شده حمياين 
عبد القادر امل�ل�د بتاريخ:1999/08/22 ببلدية حا�شي بحبح لأبيه 
عبد الرحمان واأمه/ حمياين الزهرة. ثانيا: تعيني املرجع )والده(/ 

حمياين عبد الرحمان كمقدم عليه لرعايته وت�شيري �ش�ؤونه على اأن يلزم 
با�شتئذان املحكمة يف حالة القيام باأحد الت�رسفات ال�اردة يف ن�س 

املادة 88 من قان�ن الأ�رسة. بذا �شدر احلكم واأف�شح به جهرا وعلنيا 
بالتاريخ املذك�ر اأعاله، وبح�شبه اأم�شيناه مع اأمني ال�شبط. 

و�شل ت�شجيل ت�شريح 
بتاأ�شي�س جمعية حملية

طبقا لحكام املادة 18 من القان�ن رقم 06-12 
امل�ؤرخ يف 18 �شفر 1433 امل�افق ل 12 جانفي 2012 

املتعلق باجلمعيات  
         مت هذا الي�م 23 اأكت�بر 2018  ت�شليم و�شل 

ت�شجيل الت�رسيح بتاأ�شي�س اجلمعية املحلية
امل�شماة :جمعية حي 80 م�شكن الب�يرة

مقرها : حي 80 م�شكن ت�شاهمي عمارة اأ1 رقم 02 
الب�يرة

رئي�س اجلمعية  : اأوملي �شليم ابن ميل�د
تاريخ ومكان امليالد: 06- 02 -1971 الب�يرة

املالحظة: ين�رس هذا ال��شل خالل ثالثني 30 ي�ما 
على الأكرث التي تلي ت�شليمه يف جريدة ي�مية وطنية 
اإعالمية بطلب من رئي�س اجلمعية وعلى ح�شابها 

ANEP N°: 835161 ال��ضط:2018/11/21

ال��ضط:2018/11/21ال��ضط:2018/11/21
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دويلالأربعاء 21  نوفمرب  2018  املوافـق  ل13 ربيع الأول 1440هـ 10
موؤمتر بالريمو

عندما بيعت "الثورة" بـ48 مليار برميل نفط 
- يحق لليبيني بعد املوؤمتر متعدد الأطراف، الذي عقد يومي الإثنني والثالثاء؛ الت�ضاوؤل عن ماآلت اآمال الثورة، بعد كل ما خا�ضوه على مدار الأعوام 
املا�ضية - مع اأن "حفرت" يعترب على نطاق وا�ضع راأ�س حربة "الثورة امل�ضادة"، اإل اأن رئي�س الوزراء الإيطايل، جوزيبي كونتي، توجه بنف�ضه اإىل بنغازي، 

بح�ضب و�ضائل اإعالم عاملية، قبل �ضاعات من انعقاد املوؤمتر، لإقناعه باحل�ضور

- روما ا�ستنكرت مواقف باري�س 
واتهمتها مرارا بالتنكر لل�رشعية 
م�ستقبل  الليبي يف  ال�سعب  وحق 
م�ساحلها  حل�ساب  اأف�سل 
احلكومة  ولكن  ال�سيقة، 
م�ستعدة  تبدو  اليوم  الإيطالية 
املنحى  ذات  يف  �سباق  خلو�س 
اأخري  م�سمار  ودق  "امل�ستنكر"، 

يف نع�س امل�سداقية الغربية
- قوات حفرت حققت انت�ساراتها 
الأخريين  العامني  مدار  على 
رغم  الأوروبيني  اأنظار  حتت 
وجود قوى ثورية قادرة، يف حال 
جدي،  ب�سكل  م�ساندتها  متت 
تزال  ما  بل  املعادلة،  قلب  على 
بع�س تلك القوى قائمة اإىل اليوم 

خ�سو�سا يف م�رشاتة وطرابل�س
- متتلك البالد موقعا ا�سرتاتيجيا 
على  ممتدة  �سواحل  ذو  مهما، 
البحر الأبي�س املتو�سط يف قلب 
عن  بعيد  غري  اإفريقيا،  �سمال 
واحتياطات  الأوروبية،  ال�سواحل 
الأكيدة منها  نفطية هائلة تقدر 
بنحو 48 مليار برميل، هي الأكرب 

اإفريقيا والتا�سعة عامليا
مدار  على  حفرت  ب�سيطرة   -
الأ�سهر الأخرية على اأهم حقول 
فقد  ت�سديره،  وموانئ  النفط 
ن�ساهد اإيطاليا اأكرث ا�ستعدادا من 
فرن�سا ورو�سيا لدعمه، متنا�سية 
مع  خ�سو�سا  ال�سابقة،  مواقفها 
العلم اأن "اإيني" هي اأكرب �رشيك 

يف حقول الطاقة بالبالد
- البيان اخلتامي ملوؤمتر بالريمو 
ما  اإىل ح�سور ممثلني عن  اأ�سار 
الليبي"،  "اجلي�س الوطني  اأ�سماه 
حفرت،  قوات  اإىل  اإ�سارة  يف 
�رشعيا  طرفا  يعترب  ل  اأنه  رغم 
اتفاق  مبوجب  رئي�سيا  �سيا�سيا 
من  يعني،  ما  وهو  ال�سخريات، 
الطرف  اعتباره  اآخر،  جانب 
الوحيد،  ال�رشعي  الع�سكري 
الفاعلة،  القوى  لبقية  والتنكر 

وخ�سو�سا الثورية منها
الغربية  ال�سيا�سات  مربرات 
"الفو�سى"  ليبيا؛  يف  اجلديدة 
الأهداف  اأما  و"املهاجرون"، 
على  ال�سباق  فهي  احلقيقية 

املوارد والنفوذ ال�سرتاتيجي.
هذا ما ك�سف عنه بو�سوح موؤمتر 
بالريمو الإيطالية الأخري؛ اأحدث 
دول  بني  التجاذبات  ف�سول 
قريب  وقت  حتى  بع�سها  كان 
بـ"الدميقراطية"  الليبيني  يب�رش 
و�رشعية "�سناديق النتخابات"، 
"امل�ساعدة  �سعار  حمل  واإن 
اإىل  ال�سيا�سية  العملية  دفع  يف 

الأمام".
يحق لليبيني بعد املوؤمتر متعدد 
الأ�سبوع  عقد  الذي  الأطراف، 
ماآلت  عن  الت�ساوؤل  املا�سي 

الرئي�س  نظام  على  الثورة  اآمال 
كل  بعد  القذايف،  معمر  ال�سابق، 
معارك  من  البالد  خا�سته  ما 
واإرهاب وفو�سى وعبور ع�رشات 
اآلف املهاجرين غري النظاميني 
عن  ف�سال  عام،  كل  اأرا�سيها 
وتعطل  للنهب  اأموالها  تعر�س 

فر�س منوها الكبرية.
رغم  امل�سيفة،  روما  اأبدت  فقد 
على  "الوفاق"  حلكومة  دعمها 
حر�سا  الأخرية،  ال�سنوات  مدار 
"خليفة  ح�سور  على  كبريا 
الر�سوخ  حد  و�سل  حفرت"، 
رغم  تقارير،  بح�سب  ل�رشوطه، 
لأحد  تابع  جمرد  ر�سميا  كونه 
ال�سيا�سية،  الأزمة  اأطراف 
واحلديث هنا عن جمل�س النواب 

يف طربق )�رشق(.
على  يعترب  الرجل  اأن  ومع 
"الثورة  حربة  راأ�س  وا�سع  نطاق 
امل�سادة" يف البالد، ومن ورائها 
قوى اإقليمية ودولية، تلعب اأدوارا 
م�سابهة يف دول اأخرى باملنطقة، 
الإيطايل،  الوزراء  رئي�س  اأن  اإل 
جوزيبي كونتي، توجه بنف�سه اإىل 
اإعالم  و�سائل  بح�سب  بنغازي، 
انعقاد  عاملية، قبل �ساعات من 
موقفه  بتغيري  لإقناعه  املوؤمتر، 

ال�سابق بعدم احل�سور.
تلك  اإيطاليا  نفت  ولحقا، 
ح�رش  حفرت  اأن  غري  التقارير، 
اأن  ويبدو  بالريمو،  اإىل  بالفعل 
ل�رشوط  اأذعنت  اأي�سا  روما 
و�سعها، وهو ما اأملح اإليه "فوؤاد 
الرتكي  الرئي�س  نائب  اأوقطاي"، 
اإثر  بقوله،  اأنقرة،  وفد  ورئي�س 
اإن  املوؤمتر؛  من  الن�سحاب 
"البع�س" حاول ا�ستغالل احلدث 

ل�سالح "م�سار واحد يف الأزمة".
وتعليقا على ان�سحاب تركيا، اأكد 
مبعوثها اإىل ليبيا، اأمر اهلل اإي�سلر، 
اخلمي�س، اأن تناول الأزمة مبعزل 
عن "م�سرية الربيع العربي" غري 
ممكن، واأن حل اأزمات املنطقة 
اإرادة  دون  حتقيقه  ميكن  ل 
الدويل،  املجتمع  من  "حقيقية" 
ويف حال ثبت التحاق روما بركب 
فرن�سا  حفرت"؛  ود  "اخلاطبني 
ورو�سيا، فاإن الليبيني على موعد 
اأكيد مع ف�سل جديد من ال�رشاع، 
الدكتاتورية  بعودة  ينتهي  قد 
ثروات  ورهن  الع�سكر،  وحكم 

البالد و�سيادتها للخارج.
اإذ تك�سف يف اإطار ف�سول ال�رشاع 
الع�سكري  باري�س  دعم  الليبي 
و�سعيها  املتقاعد،  للم�سري 
العالقة  مبكا�سب  الحتفاظ 
وامل�سبوهة  "املميزة"،  القدمية 
القذايف  بني  واحد،  اآن  يف 
الأ�سبق،  الفرن�سي  والرئي�س 
ح�ساب  على  �ساركوزي،  نيكول 

امل�ستعمر ال�سابق، اإيطاليا.
ول تختلف ح�سابات رو�سيا كثريا، 
اإل اأنها غري معنية باملحا�س�سة 
منذ  وكانت  البينية،  الأوروبية 
اليوم الأول �سد الثورة و"التدخل 
تدعم  بالتايل  وهي  الأجنبي"، 
حفرت، ورمبا ت�سعى اإىل ال�ستئثار 

به، عالنية وبدون مواربة.
واإن كانت روما ا�ستنكرت موقف 
ب�سكل  مرارا،  واتهمته  باري�س 
بالتنكر  مبا�رش،  غري  اأو  مبا�رش 
الليبي  ال�سعب  وحق  لل�رشعية 
حل�ساب  اأف�سل  م�ستقبل  يف 
م�ساحلها ال�سيقة، فاإن احلكومة 
م�ستعدة  تبدو  اليوم  الإيطالية 

املنحى  ذات  يف  �سباق  خلو�س 
اأخري  م�سمار  ودق  "امل�ستنكر"، 
 ، الغربية  امل�سداقية  نع�س  يف 
نحو  الأخري  الإيطايل  والتوجه 
حفرت ياأتي بعد اأ�سابيع من ف�سل 
ال�ساحة  على  فرن�سية  حتركات 
"خارطة  خ�سو�سا  الليبية، 
طريق" اإجراء انتخابات برملانية 
العام  نهاية  قبيل  ورئا�سية 
قانون  م�رشوع  واإقرار  اجلاري، 
ف�سال  الد�ستور،  على  ال�ستفتاء 
اإىل  الأمريكي  املوقف  ميل  عن 
جانب روما، وهو ما مل ت�ستثمره 
الأخرية يف تعزيز موقف حكومة 

الوفاق وو�سع حد حلفرت.
تربير  فاإن  اآخر،  جانب  من 
اإزاء  بالقلق  الإيطايل  املوقف 
احتمال حتويل "امل�سري" مناطق 
�سيطرته الكبرية اإىل موطئ قدم 
لعدة  قبوله  ي�سعب  لرو�سيا  قوي 
اأ�سباب؛ اأولها �سعوبة حتقيق ذلك 
الذين  اأنف�سهم،  للرو�س  بالن�سبة 
يف  اأقدامهم  تثبيت  اإىل  ي�سعون 
احلرب،  من  �سنوات  بعد  �سوريا 
ورف�س حدوث مثل ذلك اأوروبيا 

واأمريكيا وب�سكل حا�سم.
ولكن املهم اأي�سا يف هذا ال�سياق، 
يتنكر  التربير  ذلك  مثل  اأن 
حققت  حفرت  قوات  اأن  حلقيقة 
العامني  مدار  على  انت�ساراتها 
الأخريين حتت اأنظار الأوروبيني 
قادرة،  ثورية  قوى  وجود  رغم 
ب�سكل  م�ساندتها  متت  حال  يف 
بل  املعادلة،  قلب  على  جدي، 
ما تزال بع�س تلك القوى قائمة 
م�رشاتة  يف  خ�سو�سا  اليوم  اإىل 

وطرابل�س )غرب(.

خماوف اأم مطامع؟

وخ�سو�سا  الأوروبيون،  يجادل 
الإيطاليون، بحقهم يف نفوذ بليبيا 
ع�رشات  تدفق  وقف  �ساأنه  من 
اآلف املهاجرين غري النظاميني 
اإىل �سواطئها كل عام كما يزعم 
على  حر�سه  عموما  الغرب 
حتقيق ال�ستقرار يف البلد املهم 
بالن�سبة لأ�سواق النفط العاملية، 
والذي ميكن ملجموعات اإرهابية 
اأي  يف  ن�ساط  بوؤر  على  العثور 
الأطراف  متارمية  مناطقه  من 
الغرب،  دور  عن  النظر  وبغ�س 
خلق  يف  القدمي-امل�ستمر، 
للفو�سى  اجلوهرية  الأ�سباب 
التي  املنطقة،  وعموم  ليبيا  يف 
"الإرهاب"  ظاهرتا  عنها  نتجت 
ي�سع  مل  فاإنه  و"الهجرة"، 
"خماوفه"  ترجمة  اإىل  لحقا 
خالل  من  عملية،  خطوات  اإىل 
بني  احلوار  خمرجات  حماية 
التفاق  وخ�سو�سا  الفرقاء، 
اأممية  برعاية  املوّقع  ال�سيا�سي 
عام  املغربية  ال�سخريات  يف 

.2015
ويرى مراقبون اأن القوى الرئي�سية 
تركت الليبيني يدخلون يف دوامة 
الأطراف  تربز  جديدة  �رشاع 
والأكرث  جهة،  من  قوة  الأكرث 
يف  التنازلت  لتقدمي  ا�ستعداًدا 
من  ال�سلطة،  اإىل  الو�سول  �سبيل 
ابتزازها  ثم  ومن  اأخرى،  جهة 
مكا�سب  اأكرب  على  للح�سول 

ممكنة.
بطبيعة  املكا�سب،  تلك  اأبرز 
ال�سرتاتيجي  املوقع  احلال، 
املمتدة  ال�سواحل  ذو  املهم، 

املتو�سط  الأبي�س  البحر  على 
غري  اإفريقيا،  �سمال  قلب  يف 
الأوروبية،  ال�سواحل  عن  بعيد 
التي  الهائلة  النفط  واحتياطات 
تقدر الأكيدة منها بنحو 48 مليار 
برميل، والتي هي الأكرب اإفريقيا 
اأحدث  بح�سب  عامليا  والتا�سعة 
امل�سدرة  الدول  منظمة  بيانات 

للخام "اأوبك".
ترليون   55 نحو  ليبيا  كما متتلك 
الطبيعي،  الغاز  من  مكعب  قدم 
الذي تطمع اأوروبا بالذات تنويع 
العتماد  وتقليل  م�سادرها منه، 
على رو�سيا بالدرجة الأوىل، وهو 
جتاذبات  ي�سهد  العامل  جعل  ما 
�ساخبة يف الآونة الأخرية، كانت 
�رشكة "اإيني" الإيطالية العمالقة 

طرفا يف اأغلبها.
ومما مييز البالد كذلك قلة عدد 
يقارب  الذي  ن�سبيا،  �سكانها 
ما  ن�سمة،  ماليني   6.5 بالكاد 
من  قدر  حتقيق  اإمكانية  يعني 
التنمية بن�سبة حمدودة من عوائد 
الرثوات، كما كان عليه احلال يف 

عهد القذايف.
وب�سيطرة حفرت على مدار الأ�سهر 
النفط  حقول  اأهم  على  الأخرية 
ن�ساهد  فقد  ت�سديره،  وموانئ 
اإيطاليا قريبا اأكرث ا�ستعدادا من 
فرن�سا ورو�سيا لدعمه، متنا�سية 
مع  خ�سو�سا  ال�سابقة،  مواقفها 
العلم اأن "اإيني" هي اأكرب �رشيك 
وذلك  بالبالد،  الطاقة  يف حقول 
بواقع 50% يف حقول "اأبو الطفل" 
و"البوري" و"الوفاء"، و33.% من 

حقل "الفيل".
ومما يجدر الوقوف عنده اإ�سارة 
بالريمو  ملوؤمتر  اخلتامي  البيان 
ما  عن  ممثلني  ح�سور  اإىل 
الليبي"،  "اجلي�س الوطني  اأ�سماه 
حفرت،  قوات  اإىل  اإ�سارة  يف 
املوؤ�س�سات  ممثلي  جانب  اإىل 
الر�سمية، رغم اأنه ل يعترب طرفا 
مبوجب  رئي�سيا  �سيا�سيا  �رشعًيا 
اتفاق ال�سخريات، وهو ما يعني، 
اآخر، اعتباره الطرف  من جانب 
الوحيد،  ال�رشعي  الع�سكري 
الفاعلة،  القوى  لبقية  والتنكر 

وخ�سو�سا الثورية منها.
قد يكون من ح�سن حظ الليبيني 
لكل  احلقيقة  الأهداف  تك�سف 
والوليات  وفرن�سا  اإيطاليا  من 
تلك  وعجز  ورو�سيا،  املتحدة 
الأطراف، حتى الآن، عن التفاق 
على �سيغة لتقا�سم الكعكة بينهم، 
ولكن املهم اأي�سا ا�ستمرار وجود 
يخلق  قد  الأر�س،  على  قوى 
املعادلة،  يف  توازنا  احتادها 
على  الدولية  الأطراف  يجرب 
اأقل  على  العتبار،  بعني  اأخذها 

تقدير. 



مقرتح ماكرون القى دعما من 
االأملانية  امل�شت�شارة  حليفته 
راأت  التي  مريكل،  اأجنيال 
جتعلنا  روؤية  »و�شع  �رضورة 
حقيقيا  اأوروبيا  جي�شا  نن�شئ 
غ�شب  اأثار  ما«املقرتح  يوما 
دونالد  االأمريكي  الرئي�س 
فكرة  يعد  ال  اأنه  رغم  ترامب، 
الفينة  بني  تطرح  بل  جديدة، 
العاملية  احلرب  منذ  واالأخرى 
الثانية ويعود تاريخ فكرة الدفاع 
عام  اإىل  اأوروبا،  يف  امل�شرتك 
بريطانيا،  وقعت  عندما   1948
البنلوك�س  دول  واحتاد  وفرن�شا 
)احتاد اقت�شادي ي�شم بلجيكا، 
على  ولوك�شمبورغ(،  وهولندا 

معاهدة بروك�شل.
تاأ�شي�س  اإىل  الدعوة  متت  كما 
عام  يف  م�شرتك،  اأوروبي  دفاع 
2009 اأي�شا عند توقيع معاهدة 
اأهم  من  تعد  التي  ل�شبونة 
االأوروبي  االحتاد  معاهدات 
�شبه جزيرة  رو�شيا  وعقب �شم 
اأرا�شيها، دعا رئي�س  القرم اإىل 
االأوروبي،  االحتاد  مفو�شية 
جان كلود جكر، عام 2015 اإىل 
م�شرتك  اأوروبي  جي�س  اإن�شاء 
ورغم  الوطنية  اجليو�س  بدل 
لوثيقة  اأوروبية،  دولة  توقيع 25 
الهادف  الدفاعي  التعاون 
يف  االأوروبي  التكامل  لتعزيز 
املجال الع�شكري، حتت م�شّمى 
»تعاون منظم دائم«، اإال اأن هذا 
ال يعني تاأ�شي�س جي�س لالحتاد 
خ�ش�شت  كما  االأوروبي. 
االأوروبي،  االحتاد  مفو�شية 

اأمواال  تاريخها،  يف  مرة  والأول 
 28 اإىل  و�شلت  للدفاع  �شخمة 
اإطار  �شمن  وذلك  يورو،  مليار 

ميزانية 2021- 2027.
يف  املقرتح  اإىل  النظر  وميكن 
الوهلة االأوىل، على اأنه رد فعل 
التي  ترامب،  ت�رضيحات  اإزاء 
ي�شتهدف بها العوا�شم االأوروبية 
تقا�شمها  لعدم  وينتقدها 
ب�شكل  الدفاعية  النفقات 
من  القلق  عن  ف�شال  عادل، 
تخلي وا�شنطن عن م�شوؤولياتها 
امل�شتجدات  تلك  الدفاعية 
دفعت الدول االأوروبية اإىل تبني 
اأمنها  لتوفري  م�شتقلة  اإرادة 
خمتلف  االأمر  اأن  اإال  بنف�شها، 

على اأرا�س الواقع.
ترامب  انتقادات  احلقيقة،  يف 
االأوروبيني،  وا�شنطن  حللفاء 
بل  جديدا،  حدثا  يكن  مل 
باراك  �شلفه  قبل  من  بها  اأفاد 
حللف  العام  واالأمني  اأوباما، 
اأن  اإال  »ناتو«،  االأطل�شي  �شمال 
ترامب  انتقادات  يف  اجلديد 
من  جتردها  �شابقاتها  عن 
وات�شامها  الدبلوما�شية،  اللغة 
بالق�شوة. غري اأنه من املحتمل 
اجلي�س  هذا  نرى  اأال  بقوة، 
مناورات  �شمن  االأوروبي 
التي  تلك  من  كبرية  ع�شكرية 

تتابعها مو�شكو عن كثب.
اجلي�س  فكرة  تقييم  فعند 
االأوروبي، من منظور التحديث 
اأن  جند  والدفاعي،  الع�شكري 
االأمريكية  امل�شلحة  القوات 
خمزون  ولديها  اأكرث،  متنا�شقة 
على  االأ�شلحة،  من  دقة  اأكرث 
الدول  عليه حال  هو  ما  عك�س 

االأوروبية.
خمزون  املثال،  �شبيل  على 
دبابات  من  املتحدة  الواليات 
على  مبنية  الرئي�شية،  القتال 
اأبرامز«، يف حني  دبابات »اإم 1 
بوجود  يقول  من  هناك  اأن 
عموم  يف  خمتلفة  دبابة   17
اأن انتقال الوحدات  اأوروبا كما 
بلد  من  االأوروبية  الع�شكرية 
�شعبا  يعد  اآخر،  اإىل  اأوروبي 
ال�شائدة  للقوانني  نظرا  للغاية، 
يف  التحتية  البنى  يف  والعجز 
واملوا�شالت  النقل  جمال 
بتاأ�شي�س  ماكرون  فمقرتح 
من  كل  بدعم  اأوروبي،  جي�س 
اإال  واإ�شبانيا،  واإيطاليا  اأملانيا، 
من  ذاته  القبول  تلقى  ال  اأنها 
قبل جمموعة دول »في�شيغراد« 
واملجر،  الت�شيك،  ت�شم  التي 

وبولندا، و�شلوفاكيا.

معار�ضة ملقرتح ماكرون

كما اأن من بني الدول االأوروبية 
املعار�شة ملقرتح ماكرون، هي 
بريطانيا التي متلك اأقوى واأكرب 
وت�شهد  االأوروبية،  اجليو�س 
»بريك�شت«  عملية  االأيام  هذه 

للخروج من االحتاد.
وتعار�س كل من بولندا، والتفيا 
مع  حدود  لها  ممن  وليتوانيا 
اأوروبي  جي�س  اإن�شاء  رو�شيا، 
موحد، خل�شيتها من عجز هذا 
اجلي�س النا�شئ يف الدفاع عنهم 
موؤكدة  رو�شي،  تهديد  اأي  �شد 
للدفاع  »ناتو«  حلف  تف�شيلها 
التي  االأوروبية  البلدان  ،بع�س 
تعتمد مبداأ »احلياد الع�شكري« 

التحالفات  يف  تن�شم  وال 
النم�شا،  مثل  الع�شكرية 
واأيرلندا،  وفنلندا  وال�شويد، 
فكرة  احلال  بطبيعة  تعار�س 
وال  املوحد،  االأوروبي  اجلي�س 
نن�شى اأن دول االحتاد االأوروبي 
موقف  اإىل  التو�شل  عن  تعجز 
مثل  االأمور  اأب�شط  يف  موحد 
تغيري التوقيت، وبالتايل يبدو اأنه 
من غري املمكن تنازل االأع�شاء 
عن حقوقهم ال�شيادية يف جمال 
الدفاع ل�شالح موؤ�ش�شات االحتاد 
كما يجب الو�شع بعني االعتبار، 
االقت�شادية  امل�شوؤوليات 
على  �شترتتب  التي  واملالية 

اإن�شاء جي�س اأوروبي موحد.
تواجه  التي  االأوروبية  البلدان 
كامل  اإيفاء  يف  �شعوبات 
املالية  وتعهداتها  م�شوؤولياتها 

ت�شتطيع  ال  »ناتو«،  حلف  جتاه 
االقت�شادية  االأعباء  حتمل 
زيادة  عن  والناجتة  االإ�شافية 
اأجل  من  الدفاعية  النفقات 

اجلي�س االأوروبي املوحد.
احلالية  والتحديات  ال�شعوبات 
�شعوبة  مدى  تظهر  القائمة 
موحد  اأوروبي  جي�س  تاأ�شي�س 
االأوروبي  االحتاد  تظاهر  رغم 
يف  كبرية  خطوات  باتخاذه 
على  امل�شرتك  الدفاع  جمال 
هذا  اأن  اإال  النظري،  ال�شعيد 
خيال  مبثابة  �شيظل  الهدف 

وحلم على ما يبدو.
احلالية  التطورات  �شوء  يف 
االعتبار  بعني  الو�شع  وعند 
االجتاهات امللمو�شة يف جمال 
اإن�شاء  فاإن  العامل،  الدفاع حول 
املدى  على  اأوروبي  جي�س 

يكون  اأن  يتجاوز  ال  القريب، 
حتقيقه  اإمكانية  دون  »حلما« 
على اأر�س الواقع، يف املح�شلة، 
يتوجب على الدول االأوروبية يف 
الرتكيز  احلالية،  الظروف  ظل 
ا�شرتاتيجيات  و�شع  على 
ميزانيات  وتخ�شي�س  واقعية، 
والتطوير  البحث  مراكز 
والذكاء  الروبوتات،  حلرب 
والقدرات  اال�شطناعي، 
احلروب  واأنظمة  ال�شيربانية، 
من  �شابه  وما  االإلكرتونية 
التكنولوجية  احلروب  اأمناط 
االأخرية  الفرتات  يف  الرائجة 
غري  اأهداف  حتقيق  حماوالت 
اأفكار  جمرد  �شتبقى  هذه، 
نظرية، وجمرد اأهداف �شيا�شية 
القدرات  تتجاوز  وع�شكرية 

واالإمكانات املتاحة. 

فتحت دعوة الرئي�س الفرن�ضي اإميانويل ماكرون، لت�ضكيل »جي�س اأوروبي حقيقي«، باب اجلدل من جديد حول فكرة اجلي�س الأوروبي التي طرحت مرارا منذ تاأ�ضي�س الحتاد الأوروبي.
الفكرة تبدو جذابة بالن�ضبة ملراكز البحوث عند اإعداد تقرير ما، اإل اأنها لي�ضت قابلة للتطبيق من حيث القت�ضاد الدفاعي واإعداد خطة دفاعية، نظرا ملا يرتتب عليها من اأعباء مالية كبرية، 

ف�ضال عن اأ�ضباب اأخرى وبرر ماكرون مطلب امل�ضارعة بتاأ�ضي�س جي�س اأوروبي بالتحذير من �ضعود قوى »�ضلطوية« وت�ضابقها بالت�ضلح على احلدود مع اأوروبا، واعترب اأن الأوروبيني »يتوجب 
عليهم الدفاع عن اأنف�ضهم مبواجهة رو�ضيا وال�ضني وحتى الوليات املتحدة«.

اجلي�س الأوروبي املوحد  

م٫�س 

فكرة »يهزمها« الواقع، يف امل�ستقبل القريب على الأقل

خبري �ضهيوين

انت�سار حما�س الكا�سح اأنهى »الردع الإ�سرائيلي«
»اإ�رضائيلي«،  قال خبري ع�شكري 
يف  االأخرية  القتالية  اجلولة  اإن 
انت�شار  عن  اأ�شفرت  غزة  قطاع 
كا�شح حلركة »حما�س«، و�شيكون 
لها الكثري من التبعات ال�شلبية يف 

جبهات اأخرى خمتلفة.
يف  امل�شوؤول  املحرر  واأو�شح 
جملة »ي�رضائيل ديفين�س« للعلوم 
اأنه  ربابورت،  عمري  الع�شكرية، 
من  اأقل  يف  وا�شًحا  ظهر  قد 
�شجلت  حما�س  باأن  �شاعة   24
انت�شاًرا يف هذه اجلولة الع�شكرية 
بـ  و�شفه  وميكن  الق�شرية، 
اال�شتعرا�شي«واأردف  »الن�رض 
الع�شكري  »االنت�شار  ربابورت: 
عدة  اأخذ  حما�س  �شجلته  الذي 

لها  �شيكون  وجماالت،  اأبعاد 
على  �شواء  امل�شتقبلي،  تاأثريها 
عمليات ع�شكرية قادمة يف غزة، 
اأو اأماكن اأخرى يف املنطقة«وعّد 
انت�شار حما�س،  اأبرز حماور  اأن 
املبادرة  زمام  احلركة  »اأخذ 
اأ�شهر  ثمانية  منذ  بداأته  الذي 
ال�شعبية،  امل�شريات  خالل  من 
واإطالق  احلارقة،  والبالونات 
حني  بني  ال�شاروخية  القذائف 
جهتها  من  اإ�رضائيل  اأما  واآخر، 
للتهدئة،  دائًما  تلجاأ  فكانت 

وكذلك هذه املرة«.
حما�س  »قذائف  اأن  على  و�شدد 
االأ�شبوع  هذا  اأثبتت  البدائية 
منظومة  على حتدي  قادرة  اأنها 

املتطورة،  احلديدية  القبة 
التكنولوجية  الفجوات  رغم 
حما�س  بني  والكبرية  الهائلة 
»جنحت  واإ�رضائيل«وتابع: 
باإطالق  اال�شتمرار  يف  حما�س 
رغم  اإزعاج،  دون  ال�شواريخ 
و�شائل جمع املعلومات والكثافة 
اجلي�س  لدى  املتطورة  النارية 
حما�س  اأن  االإ�رضائيلي«وراأى 
اجلوالت  من  درو�ًشا«  »اأخذت 
مبيًنا:  ال�شابقة،  الع�شكرية 
يف  �شواريخها  ركزت  »فقد 
ال�شكنية،  االإ�رضائيلية  املناطق 
يف  وجنحت  ع�شقالن،  خا�شة 
الدفاعية  املنظومات  اخرتاق 

االإ�رضائيلية عدة مرات«.

وا�شتدرك: »وجاء اإطالق �شاروخ 
الكورنيت على احلافلة الع�شكرية 
االإ�رضائيلية �رضق غزة، ليوؤكد اأن 

احلركة بحوزتها اأ�شلحة ذكية«.
املتفجرة  »الروؤو�س  واأ�شاف: 
القذائف  هذه  �شمن  املوجودة 
اأ�رضاًرا هائلة، ولعل هذا  �شببت 
منه  ت�شتفيد  الإ�رضائيل  در�س 
حزب  مع  م�شتقبلية  مواجهة  يف 

اهلل«.
ملعركة  »ا�شتمراًرا  اأنه  واأو�شح 
اإ�رضائيل  تخو�شها  التي  الوعي 
مع حما�س، فقد ظهرت احلركة 
اأنها  االأخرية  القتال  جولة  يف 
التي  النمطية  ال�شورة  غري  على 
تروجها اإ�رضائيل باأنها جمموعة 

اأمام  نحن  بل  االإرهابيني،  من 
وموؤهل،  مدرب  نظامي  جي�س 
م�شتواه  من  تعليماته  يتلقى 
حما�س  وظهرت  ال�شيا�شي، 

متحكمة يف م�شتوى النريان«.
اأن  الع�شكري،  اخلبري  وبنّي 
»حما�س جنحت يف جتيري ال�شورة 
الع�شكرية  للجولة  اخلتامية 
�شواء من  ل�شاحلها،  االإ�رضائيلية 
يف  االحتفالية  امل�شاهد  خالل 
القتال،  انتهاء  عقب  غزة  قطاع 
االحتجاجية  املظاهرات  مقابل 
االإ�رضائيلية، اأو من خالل خطاب 
اال�شتقالة لوزير احلرب اأفيغدور 

ليربمان«.
الذي  »االنت�شار  وا�شتطرد: 

حققته حما�س يف اجلولة القتالية 
من  تبقى  ما  حما  االأخرية، 
هذه  واأثبتت  االإ�رضائيلي،  الردع 
اإ�رضائيل  اأن  الق�شرية  املعركة 
احلركة،  ولي�س  املردوعة،  هي 
ولذلك فاإن هذه ال�شورة ال�شيئة، 
على  ال�شلبية  بظاللها  �شتلقي 
اإ�رضائيل واجلبهة ال�شمالية«وذكر 
االإ�رضائيلي  »الكابينيت  اأن 
مواجهة  ف�شل  رمبا  امل�شغر 
االإ�رضائيلية  املظاهرات  بع�س 
واالنتقادات  االحتجاجية 
جلان  ت�شكيل  على  ال�شحفية، 
يف  جديدة  حرب  بعد  حتقيق 
م�شتقبلهم  على  تق�شي  غزة، 

ال�شيا�شي«. 
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عي�شة ق.

النارية التي  وذلك عقب الت�رصيحات 
الرابطة  رئي�س  �شد  املعني  اأطلقها 
الكرمي  عبد  القدم  لكرة  املحرتفة 
اين  الأندية،  روؤ�شاء  مدوار وعدد من 
و�شدد  قا�شية  العقوبة  مالل  اعترب 
الهيئة  اأن  القرار مو�شحا  بالطعن يف 
مل تاأخذ بعني العتبار امللف الذي مت 
تقدميه بناء على الظلم الذي تعر�س 

له النادي يف وقت �شابق.
العنف  اأحداث  متر  مل  املقابل،  يف 
بخ�شارة  املباراة  نهاية  �شهدتها  التي 
النادي القبائلي على ملعبه اأمام �شباب 
ا�شتنكار  بعد  الكرام  مرور  ق�شنطينة 
نوفمرب  اأول  ملعب  �شهده  مما  مالل 
الأطراف  من  عددا  اتهم  الذي  وهو 
الفريق  على  الت�شوي�س  با�شتهداف 
اأجل  من  الفريق  تعرثات  وا�شتغالل 
على  ال�شتقرار  وتهديد  البلبلة  زرع 
بداية  ي�شجل  الذي  النادي  م�شتوى 
املو�شم  منت�شف  مرور  بعد  موفقة 
خالل  مالل  وك�شف  احلايل،  الكروي 
ت�رصيحات اإعالمية عقب نهاية اللقاء 

الطرف عما حدث يف  لن �شغ�س  اأنه 
على  �شكوى  يرفع  و�شوف  امللعب 
م�شتوى م�شالح الأمن من اأجل تدخل 
رئي�س اأمن الولية وو�شع حد ملا يقع 
يف امللعب مو�شحا اأنه �شوف يتدخل 
لوقف احلد لتلك الأطراف ومنعها من 
القادمة  املباريات  يف  امللعب  ولوج 
نوفمرب  اأول  ملعب  وي�شهد  للفريق، 
تهديدا بخ�شو�س معاقبته بلقاء دون 
جمهور وخو�س الداربي القبائلي اأمام 
مولودية بجاية اأمام مدرجات �شاغرة 
بعد تدوين حكم اللقاء لالأحداث التي 
جنمت عنها بع�س الإ�شابات اأو�شاط 
اإنذارين  ميلك  الذي  وهو  الأن�شار 
امللعب  يجعل  اآخر  اإنذار  واإ�شافة 

معاقبا اآليا.
نقائ�س  تعاين  الت�شكيلة  دوما�س: 

واطلب ال�شماح من اجلمهور
»الكناري«  ت�شكيلة  مدرب  اعرتف 
من  يعاين  فريقه  اأن  دوما�س  فرانك 
الفرتة  خالل  عليها  وقف  نقائ�س 
ال�شابقة وكان ينتظر ال�شقوط والتعرث 
الهزمية  ان  مو�شحا  اللقاءات،  يف 
لي�شت نهاية العامل بالن�شبة له خا�شة 

مع  البداية  منذ  �رصيحا  كان  واأنه 
هدف  بخ�شو�س  القبائلي  اجلمهور 
تكوين  عرب  املو�شم  هذا  الفريق 
الأوىل  الأدوار  للعب  م�شتقبلي  فريق 
واأ�شاف  املقبلة،  املوا�شم  خالل 
جاءت  الهزمية  اأن  الفرن�شي  املدرب 
وخطوطها  اقوى  كانت  ت�شكيلة  اأمام 
متما�شكة اأوقفت الفريق على ميدانه، 
القوي  اجلمهور  موقف  اأن  وا�شتطرد 
الذي تنقل اإىل امللعب تركت انطباعا 
و�شوف  والالعبني  له  بالن�شبة  ايجابيا 
تكون دعما م�شتقبليا للفريق من اأجل 
يف  اأف�شل  نتائج  وحتقيق  بقوة  العمل 
الفريق  اأن  معرتفا  املقبلة،  الفرتة 
وهو  الهجوم  يف  الفعالية  غياب  خانه 
الأمر الذي يتطلب عمال كبريا خالل 

الفرتة املقبلة.
النيجريي  لعبه  عن  دوما�س  ودافع 
جانبه  الالعب  اأن  اأكد  اأين  اأوت�شي 
اإىل  الت�شجيل ويحتاج  احلظ من اجل 
الوقت حتى يكون فعال اأمام املرمى، 
م�شيفا انه �شياأتي اللقاء الذي ي�شجل 
خالله ثالثة اأهداف ويتلقى العرتاف 

والت�شفيق من طرف اجلمهور.

اإدارة الكناري تطعن �سد عقوبة مالل على م�ستوى التا�سمالل ي�ضتنكر البلبلة التي ت�ضتهدفها اأطراف �ضد الفريق
ح�ضمت اإدارة فريق �ضبيبة القبائل موقفها من العقوبة التي �ضلطتها جلنة االن�ضباط 

التابعة للرابطة املحرتفة لكرة القدم باإق�ضاء رئي�ضها �ضريف مالل ملدة عام منها �ضتة 
اأ�ضهر غري نافذة من ممار�ضة اأي ن�ضاط كروي، حيث اجتمع اأع�ضاء جمل�س االإدارة 
للفريق وخرجوا بقرار رفع طعن على م�ضتوى املحكمة الريا�ضية »التا�س« من اأجل 

اإعادة النظر يف العقوبة التي تلقاها مالل الذي غاب عن االمتثال اأمام اأع�ضاء اللجنة 
لال�ضتماع اإىل اأقواله خالل اأ�ضغالها اأول اأم�س 

اجلولة 15 للرابطة 
املحرتفة االأوىل

ال�ساورة 
للتم�سك 

بالبوديوم 
والعميد يف 
دورية نحو 

ال�سرق
مباريات  الأ�شبوع  هذا  تختتم 
الرابطة  من  الذهاب  مرحلة 
جتري  اأين  الأوىل  املحرتفة 
قبل  اليوم  مباريات  ثالث 
هذا  املناف�شة  ا�شتكمال 
ال�شدد  هذا  ويف  الأ�شبوع، 
نف�شه  ال�شاورة  �شبيبة  يجد 
اأمام فر�شة ل تعو�س من اأجل 
وهو  الثالث  النقاط  اإحراز 
ميدانه  على  ي�شتقبل  الذي 
ال�شيف اأوملبي املدية، خا�شة 
واأن ممثل اجلنوب يبحث اإنهاء 
البطولة  من  الأول  ال�شطر 
طريقة  باأف�شل  الوطنية 
وت�شجيل النت�شار الثالث على 
�شبع  �شجل  الذي  وهو  التوايل 
هزمية،  دون  متتالية  مباريات 
ترت�شد  ال�شاورة  واأن  خا�شة 
باملركز  الحتفاظ  �شمان 
الثالث يف جدول الرتتيب، رغم 
ثوب  يف  يتنقل  لن  املدية  اأن 
تاأكيد  على  ويعول  ال�شحية 
ن�شوة  ا�شتعادة  بعد  ال�شتفاقة 
مرحلة  عقب  النت�شارات 

الفراغ التي مر بها النادي.
مولودية  يجد  املقابل،  يف 
خرجة  اأمام  نف�شه  اجلزائر 
يالقي  الذي  وهو  �شعبة 
مليلة  عني  جمعية  امل�شيف 
اخل�شارة  ممنوع  مباراة  يف 
الذي  العا�شمي  النادي  على 
مير مبرحلة فراغ عقب الف�شل 
مدار  على  الفوز  حتقيق  يف 
ونتيجة  متتالية  لقاءات  ثالثة 
باملولودية  تودي  اأخرى  �شلبية 
وتاأتي  متاأخرة،  مراكز  اإىل 
اأ�شبال  تواجه  التي  ال�شعوبة 
يف  عمرو�س  عادل  املدرب 
»ال�شام«  ت�شكيلة  ا�شتفاقة 
اأمام  الأخري  انت�شارها  عقب 
ي�شت�شيف  بينما  الربج،  اأهلي 
املناف�س  داي  ح�شني  ن�رص 
يبحث  وهو  وهران  مولودية 
كامال  بالزاد  الحتفاظ  عن 
ت�شلق  اجل  من  القواعد  على 
عن  الفارق  وتقلي�س  الرتتيب 

كوكبة املقدمة.
 

برنامج املباريات

ن�رص ح�شني داي / مولودية 
وهران ابتداء من 16:00

�شبيبة ال�شاورة / اأوملبي 
املدية

جمعية عني مليلة / مولودية 
اجلزائر

اللقاءان ينطلقان ابتداء من 
ال�شاعة 18:00

ت�ضت�ضيفه عا�ضمة الغرب اجلزائري

تنظيم املهرجان الأول للريغبي يوم 10 دي�سمرب

وهران  ><ثريان«  نادي  ينظم 
للريغبي يوم 10 دي�شمرب املقبل اأول 
ح�شب  الريا�شة  هذه  يف  مهرجان 
النادي،  هذا  رئي�س  من  ا�شتفيد  ما 
ت�رصيحات  يف  طالب  �شفيان  واأكد 
هذا  باأن  اجلزائرية  الأنباء  لوكالة 
خمتلف  �شمن  يدخل  املهرجان 
 19 للطبعة  املروجة   الن�شاطات 
املتو�شط  الأبي�س  البحر  لألعاب 
اجلزائري  الغرب  بعا�شمة  املقررة 
املوعد  اأن  م�شيفا   ،2021 عام 
�شيعرف م�شاركة عدة اأندية للريغبي 
ويعد  الوطن.  ربوع  خمتلف  من 

ال�شلطات  �شرتعاه  الذي  املهرجان 
املحلية والحتادية اجلزائرية للعبة 
حمطة جديدة يف م�شار تطوير هذه 
واأنها  ل�شيما  باجلزائر  الريا�شة 
ب�شدد ت�شجيل قفزات نوعية ح�شب 
ما نوه به امل�شوؤول الأول عن النادي 

املنظم والذي اأن�شاأ �شنة 2016.
ما  ت�شم  وهران  مدينة  اأن  ومعلوم 
ل يقل عن ع�رصة نوادي تن�شط يف 
ميالد  انتظار  يف   الريغبي  ريا�شة 
القريب،  اأخرى يف امل�شتقبل  اأندية 
الكبري   الإقبال  يعك�س  ما  وهو 
ممار�شة  على  الوهراين  لل�شباب 

واأح�شت  الريا�شة.  من  النوع  هذا 
بوهران  للريغبي  الولئية  الرابطة 
غاية  اإىل  منخرط   800 من  اأكرث 
رقم  وهو  الفارط،  املو�شم  نهاية  
الرابطة  اأن عمر هذه  باعتبار  كبري 
الذي  الوقت  يف  العامني  يتجاوز  ل 
يطمح فيه امل�رصفون عليها الو�شول 
اإىل األفي منخرط قبل نهاية  ال�شنة 
يف  به  �رصح  ما  ح�شب  اجلارية 
التقني اجلهوي  �شابق املدير  وقت 
بن  هواري  اجلزائرية  لالحتادية  

موفق.
وكاالت

الرتتيب العاملي للتن�س �ضيدات

بن عي�سى واإيبو ترتاجعان 
يف الت�سنيف الدويل

اجلزائريتان  التن�س  لعبتا  فقدت 
اإيبو  واإينا�س  عي�شى  بن  اأمرية 
املتواجدة بدون مناف�شة منذ عدة 
مركزا   12 و   10 التوايل  على  ايام 
اجلديد  العاملي  الت�شنيف  يف 
اأول  عنه  ك�شفت  الذي  لل�شيدات 
للتن�س  الدولية  الحتادية  اأم�س 
املرتبة  حتتالن  واأ�شحتا  الن�شوي 
بن  746 و1145 عامليا، وتراجعت 
»الزوجي«  ترتيب  يف  حتى  عي�شى 
يف  حاليا  وتتواجد  مبركزين 
املرتبة 1130 عامليا، بينما حتظى 
الفردي  بت�شنيف  اإيبو   مواطنتها 
وباإمكان هذه الح�شائيات  فقط، 
ال�شبوع  من  ابتداء  تتح�شن  اأن 
لنب   بالن�شبة  خا�شة  املقبل، 
عي�شى التي ت�شارك حاليا يف دورة 

-18 التون�شية  مبن�شتري  احرتافية 
قطعت  ما  حال  ففي  نوفمرب   ،25
دورة  يف  طيبا  م�شوارا  عي�شى  بن 
تون�س، ف�شيكون باإمكانها  حت�شني 

مرتبتها العاملية لل�شيدات.
اإيبو  اينا�س  على  يتعني  باملقابل، 
من  كلية  تتعافى  ريثما  النتظار 
والعودة  بها  اأمّلت  التي  الإ�شابة 
تدريجيا اإىل اأجواء املناف�شات، و 
الرومانية �شيمونا  النجمة  مازالت 
يف  موقعها  على  حتافظ  هاليب 
�شدارة الت�شنيف  العاملي لالعبات 
يف  متبوعة  املحرتفات  التن�س 
املركز الثاين بالدمناركية كارولني 
اأجنليك  الأملانية  ثم  فوزنياكي 

كريبر يف ال�شف الثالث.
وكاالت

جلنة االن�ضباط اأحالت ملف احتاد عنابة 
للجنة املنازعات

معاقبة جمعية ال�سلف
بلقاء دون جمهور

التابعة  الن�شباط  جلنة  عاقبت 
القدم  لكرة  املحرتفة  للرابطة 
باحلرمان  ال�شلف  جمعية  فريق 
اجلمهور  من  واحدة  مباراة 
رائد  جماهري  اإقدام  عقب  وذلك 
على  الثانية  املحرتفة  الرابطة 
ا�شتعمال الألعاب النارية واإلقاءها 
على ار�شية امليدان خالل مباراة 
نهاية  جرت  التي  غليزان  �رصيع 
الأ�شبوع املنق�شي حل�شاب اجلولة 

14 من البطولة الوطنية.

جلنة  اأحالت  اأخرى،  جهة  من 
اول  اجتماعها  يف  الن�شباط 
بني  القائم  النزاع  ملف  اأم�س 
ولعبيه  عنابة  احتاد  فريق 
لالإدارة  يدينون  الذين  ال�شابقني 
اإىل  العالقة  املالية  مب�شتحقاتهم 
جلنة املنازعات التابعة لالحتادية 
الف�شل  اأجل  من  للعبة  اجلزائرية 
فيه وتطبيق قرار الهيئة من خالل 

تو�شيات الفيفا.
ع.ق.

بطولة العامل للمالكمة �ضيدات

اإق�ساء تربكوت 
يف الدور ثمن النهائي

اأول  كغ   64 وزن  يف  تربكوت  �شمية  اجلزائرية  املالكمة  اأق�شيت 
التي  جتري من  العامل كربيات  نهائي بطولة  الدور ثمن  اأم�س يف 
بوعالم  رمي�شة  اق�شاء  فبعد  )الهند،  بنيودلهي  نوفمرب   24 اإىل   15
الأحد املن�رصم يف الدور ثمن النهائي جاء  الدور على مواطنتها 
تربكوت التي خ�رصت اأمام ال�شرتالية جي�شيكا م�شينا  بنتيجة 0-5، 
وت�شارك  اجلزائر يف مونديال2018 ب�شت مالكمات بقيادة الطاقم 
التقني املتكون من عبد الغاين كنزي وابراهيم خملوف، من جهتها 
خرجت   فيما   16 الدور  يف  كغ  �شفوح)51  وداد  املالكمة  اأق�شيت 
الهدى  الدور الأول ويتعلق الأمر بكل من نور  ثالث مالكمات من 

باحمد 54 كغ، اميان خليف 60 كغ وحجيلة خليف 57 كغ.
وكاالت
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عي�شة ق.

حتقيق  يف  �ساهموا  والذين 
به  عادت  الذي  العري�ض  الفوز 
ملعب  من  الوطنية  العنا�رص 
وحتقيبق  لهدف  برباعية  لومي 
املناف�سة  اإىل  ر�سميا  التاأهل 
القارية دون انتظار نتيجة اللقاء 
الذي  الت�سفيات  من  الأخري 
املقبل  مار�ض  �سهر  يلعبونه 
اأمام منتخب غامبيا، اأين عرفت 
على  العتماد  بلما�سي  ت�سكيلة 
يف  النا�سطة  الأ�سماء  من  عدد 
والالعبني  املحلية  البطولة 
والتي  املحلية  الكرة  خريجو 
بلغها جمموعها �سبعة �ستة منها 
الأ�سا�سية،  الت�سكيلة  يف  لعبت 
ثقته  و�سع  املعني  قرر  بعدما 
يف و�سط ميدان احتاد اجلزائر 
اأداوؤه  كان  والذي  �سيتة  اأ�سامة 
مع  له  ا�ستدعاء  اول  يف  لفتا 
لعب  والذي  الأول  املنتخب 

وكان  اأ�سا�سيا  مبا�رصة  معه 
ظل  يف  ال�سرتجاع  يف  وحيدا 
اعتماد  على  بلما�سي  اعتماد 
اإدراج  خالل  من  هجومي  لعب 
نحو  اللعب  يف  وفيغويل  زية  بن 
لعب  الالعب  اأن  اإل  الأمام، 
وكان عند ح�سن  رائعة  بطريقة 
الظن بعدما جنح يف التعامل مع 

الكرات وا�سرتجع الكثري منها.
الالعب  وا�سل  املقابل،  يف 
ال�ساب يو�سف عطال التاألق ومل 
يخيب بعدما كان اأداوؤه م�ستقرا 
وقدم ما عليه يف الرواق الأمين 
هدفا  ت�سجيله  اأثمر  ما  وهو 
راوغ  بعدما  عاملية  بطريقة 
امليدان  و�سط  من  الالعبني 
بينما  املرمى،  يف  الكرة  واأودع 
تاأكيد علو  وا�سل بغداد بوجناح 
الكعب وموا�سلة الت�سبث مبكانته 
رئي�سية  ركيزة  واعتباره  اأ�سا�سيا 
يف خيارات بلما�سي التكيتيكية، 
بدوره  ال�سباك  زار  الذي  وهو 

و�سجل الهدف الرابع يف اللقاء، 
قل�ض  بعدما  الطمئنان  منح 
مل  فيما  النتيجة،  الطوغوليني 
يخيب جمال بلعمري املحرتف 
الآمال  ال�سعودي  ال�سباب  رفقة 
عند  وكان  اأ�سا�سي  لقاء  اأول  يف 
امل�ستوى يف حمور الدفاع بعدما 
تداول على مراقبة جنم الطوغو 
مهدي  زميله  رفقة  اأديبايور 
تدخالت  له  وكانت  تاهرات 
عن  اخلطر  اإبعاد  يف  موفقة 

مرمى احلار�ض مبوحلي.
التون�سي  ثاأر جنم الرتجي  بينما 
يو�سف باليلي لنف�سه وهو الذي 
املنتخب  �سفوف  عن  اأق�سي 
اولطني قبل ثالثة اأعوام وعقب 
حادثة تناوله مواد خمدرة والتي 
الإق�ساء  بعد  غاليا  ثمنها  دفع 
قبل  امليادين  عن  اأعوام  اأربعة 
تقلي�ض الفرتة اإىل عامني، حيث 
اللعب  بعد  عاليا  جنمه  �سطع 
اللقاء  يف  ميزه  الذي  القتايل 

كان  اأين  كبرية  بحرارة  واللعب 
تعوي�سه  بعد  امل�ستوى  عند 
مت  الذي  براهيمي  ليا�سني 
فيما  ال�سابة،  ب�سبب  ت�رصيحه 
بديال  الالوي  عبد  اأيوب  دخل 
تلقى  الذي  �سبعيني  بن  لرامي 
الكتف  م�ستوى  على  اإ�سابة 
الأي�رص  الرواق  �سغال  واللذان 
خلفا للظهر حممد فار�ض الذي 

اأ�سيب وكانا عند امل�ستوى.
باإعادة  ت�سمح  املعطيات  هذه 
الثقة تدريجيا للمدرب بلما�سي 
البطولة  لعب  اإمكانيات  يف 
فتح  اأن  �سبق  بعدما  الوطنية 
النار حولهم واأكد عدم اأحقيتهم 
اللعب حاليا مع املنتخب الوطني 
ال�سعيف  امل�ستوى  ب�سبب 
ينتظر  اأين  الوطنية،  للبطولة 
العتبار  بعني  املعني  ياأخذ  ان 
املحلية  البطولة  خريجي  تاألق 
اأخرى متنح  لأ�سماء  الثقة  ملنح 

الإ�سافة وتتاألق بدورها.

اأقحم �شبعة لعبني منهم �شتة �شمن الت�شكيلة الأ�شا�شية

املحليون يرفعون الأ�ضهم ويردون على بلما�ضي
ارتفعت اأ�شهم الالعب املحلي جمددا ورّد بطريقته على اأر�شية امليدان من خالل التاألق خالل املباراة التي خا�شتها 

الأ�شماء التي و�شع فيها الناخب الوطني جمال بلما�شي الثقة اأمام الطوغو �شمن ت�شفيات كاأ�س اإفريقيا لالأمم املقررة 
�شائفة العام 2019 بالكامريون، حيث تاألق الالعب ب�شورة لفتة وهم الذين تواجدوا بقوة يف الت�شكيلة الأ�شا�شية بعد 

التغيريات العديدة التي قام بها بلما�شي على الت�شكيلة 

اختيار حمرز �ضمن الت�ضكيلة 
املثالية لت�ضفيات »الكان«

براهيمي يندمج يف 
التدريبات اجلماعية لبورتو

 املريخ ال�شوداين / احتاد العا�شمة
 اليوم ابتداء من 18:30

اأبناء �ضو�ضطارة يرت�ضدون نتيجة 
مريحة وت�ضهيل ماأمورية الإياب

اجلزائري  الدويل  الالعب  تواجد 
ريا�ض حمرز �سمن الت�سكيلة املثالية 
الأخرية  قبل  وما  اخلام�سة  للجولة 
لالأمم  اإفريقيا  كاأ�ض  ت�سفيات  من 
التي  القائمة  بناء على  وذلك   ،2019
ن�رصها موقع »�ستار اأفريكا« مبا�رصة 
من  اجلولة  مباريات  اختتام  عقب 
اأين  القارية،  للمناف�سة  الت�سفيات 
القائمة  �سمن  حمرز  تواجد  جاء 
تتويجا لالأداء الكبري الذي قدمه يف 
مباراة اخل�رص ومنتخب الطوغو على 
ملعب العا�سمة لومي وم�ساهمته يف 
التاأهل  تاأ�سرية  اجلزائر  اكت�ساب 
لالأمم  اإفريقيا  كاأ�ض  اإىل  ر�سميا 
يف  املقبل  العام  �سائفة  املقررة 
يف  هدفني  �سجل  حيث  الكامريون، 

مرمى املنتخب الطوغويل اأحدهما 
م�ستوى  اأكدت  عاملية  بطريقة 
امليدان  اأر�سية  على  ورده  الالعب 
التي  الالذعة  لالنتقادات  نظرا 
تلقاها على اأدائه عندما يتعلق الأمر 
عك�ض  الوطني  املنتخب  مبباريات 
�سيتي  مان�س�سرت  ناديه  رفقة  مردود 

الجنليزي.
املثالية  الت�سكيلة  قائمة  وعرفت 
ان�سم  حيث  لعبني،  ثالثة  تواجد 
اإىل جانب ابن مدينة تلم�سان كل من 
واملغربي  �سالح  حممد  امل�رصي 
رفقة  املحرتفان  عطية  بن  مهدي 
وجوفنتو�ض  الجنليزي  ليفربول 

اليطايل على التوايل.
ع.ق.

عاد الالعب الدويل اجلزائري يا�سني 
بعد  التدريبات  اأجواء  اإىل  براهيمي 
يعاين  كان  التي  الإ�سابة  من  التعايف 
مباراة  لعب  من  وحرمته  منها 
املنتخب الوطني ونظريه الطوغويل 
�سمن ت�سفيات كاأ�ض اإفريقيا لالأمم، 
اإعالمية  تقارير  ك�سفت  حيث 
برتغالية اأن متو�سط ميدان الت�سكيلة 
الوطنية عاد اإىل التدرب يف �سفوف 

ناديه الربتغايل وهو الذي كان �رصحه 
الناخب الوطني بلما�سي من ترب�ض 
ب�سورة  املعني  اندمج  اأين  اخل�رص، 
مع  اجلماعية  التدريبات  يف  طبيعية 
مع  العمل  يوا�سل  اأن  قبل  زمالئه 
متارين  اإىل  ويخ�سع  الطبي  الطاقم 
ا�ستعادة  اأجل  من  الع�سالت  تقوية 

اإمكانياته ب�رصعة.
ع.ق.

العا�سمة  احتاد  فريق  يلتقي 
ال�سوداين  املريخ  م�سيفه 
الدور  �سياق  يف  اليوم  اأم�سية 
البطولة  ملناف�سة  النهائي  ثمن 
املباراة  وهي  لالأندية،  العربية 
اأم درمان  التي يحت�سنها ملعب 
والتي يدخلها النادي العا�سمي 
الديار  غلى  العودة  بهدف 
بنتيجة ايجابية ت�سمح له اللعب 
يف مباراة الإياب باأريحية عندما 
اأر�سيته  ي�ستقبل املناف�ض على 
التاأهل  تاأ�سرية  اقتطاع  بهدف 
وموا�سلة   النهائي  ربع  اإىل 
امل�سوار من اأجل الذهاب بعيدا 
ويتواجد  العربية،  املناف�سة  يف 
الحتاد مبعنويات مرتفعة وهو 
يف  مو�سم  بداية  يقدم  الذي 
البطولة  امل�ستوى على م�ستوى 
بفارق  يت�سدرها  التي  الوطنية 
على  واحدة  جولة  قبل  مريح 
اختتام مرحلة الذهاب والتتويج 
باللقب ال�ستوي، هذه املعطيات 
حممد  الالعب  رفقاء  حتفز 
مبعنويات  الدخول  بلخما�سة 
موا�سلة  اأجل  من  مرتفعة 
التاألق على امل�ستوى اخلارجي 
كاأ�ض  مناف�سة  اإق�ساء  وتدارك 

الكاف.

الطاقم  يقوم  الغر�ض  ولهذا 
الفرن�سي  التقني  بقيادة  الفني 
من  كبري  بعمل  فروجي  تيريي 
اجلانب  على  الرتكيز  اجل 
على  اأ�سباله  وحتفيز  املعنوي 
والعمل  مريحة  نتيجة  ت�سجيل 
مهمة  يجعل  بفوز  العودة  على 
اأ�سباله، رغم  التاأهل يف متناول 
اأمام  ان املهمة لن تكون �سهلة 
الفريق  مواجهة  يف  الالعبني 
�سيكون  الذي  وهو  امل�سيف 
الأر�ض  بعاملي  مدعوما 
اأم�ض  اأول  و�سهد  واجلمهور، 
اأ�سامة  الدويل  الثنائي  التحاق 
مزيان  الرحمان  وعبد  �سيتة 
ال�سبت  تنقل  الذي  بالفريق 
يف  ال�سودان،  اإىل  املن�رصم 
ت�سكيلة  تعرف  �سوف  املقابل 
الدويل  غياب  »�سو�سطارة« 
الذي  اإيبارا  برين�ض  الكونغويل 
طلب  على  املدرب  وافق 
اإىل ال�سودان  اإعفاءه من ال�سفر 
وخو�ض املواجهة ب�سبب التعب 
والإرهاق، اإىل جانب تاأكد غياب 
الإ�سابة  ب�سبب  �سعيود  اأمري 
بينما مل تتاأكد م�ساركة بن يحي 

يف املقابلة لنف�ض ال�سبب.
عي�شة ق.

الإدارة تكافئ الالعبني مبنحة 30 
مليون وت�شوية اأجرة �شهرية

ال�ضيا�ضي ينهون 
مرحلة الذهاب بفوز 

ثمني من تيزي وزو
ا�ستعاد فريق �سباب ق�سنطينة نغمة النت�سارات من ملعب اأول 

نوفمرب بتيزي وزو بعد الفوز الثمني الذي �سجله على ح�ساب 

�سل�سلة  عقب  الفوز  جاء  حيث  نظيفة،  بثنائية  القبائل  �سبيبة 

�سبع مقابالت دون فوز، �سمح لأ�سبال املدرب املوؤقت اأعراب 

باكت�ساب الثقة من جديد والعودة اإىل ال�سكة ال�سحيحة من اأجل 

املوا�سلة على نف�ض الدرب خالل ما تبقى من املو�سم احلايل، 

اأين اأنهى اأبناء »�سريتا« مرحلة الذهاب باأف�سل طريقة بعدما 

كانوا انهزموا يف اجلولة اخلرية من الرابطة الوىل اأمام الرائد 

احتاد اجلزائر قبل اأن ي�ستعيدوا التوازن من اللقاء املتاأخر اأمام 

الو�سيف، ي�سمح لهم بالتح�سري باأف�سل املعنويات والظروف 

للعودة بقوة يف ال�سطر الثاين من البطولة الوطنية. 

بطريقتها  الالعبني  مكافاأة  ق�سنطينة  �سباب  اإدارة  وقررت 

اأين ك�سفت منحهم منحة مالية قيمتها 30 مليون �سنتيم عقب 

اإىل  وزو،  تيزي  ملعب  من  به  عادوا  الذي  الثمني  النت�سار 

جاغنب ت�سوية اأجرة �سهرية واحدة وذلك قبل نهاية الأ�سبوع 
اجلاري.

ع.ق.

الحتاد الآ�شيوي يق�شيه من التناف�س 
حول لقب اأف�شل لعب

بوجناح يتوج اأف�ضل مهاجم عربي 
للعام 2018

�سورة لعب الأهلي ال�سعودي عمر ال�سومة، امل�رصي وليد اأزارو لعب اآ�سيا، وتفوق بوجناح على لعبني عرب مت تر�سيحهم للم�سابقة يف رفقة ناديه ال�سد القطري على م�ستوى الدوري القطري ودوري اأبطال املوقع اأف�سل مهاجم عربي نظرا للم�ستوى الرائع الذي يقدمه الالعب والتي �سبت يف �سالح مهاجم املنتخب الوطني والذي اختاره متابعو يف ن�سخته العربية، حيث ك�سف امل�سدر عن نتائد عملية الت�سويت لل�سنة اجلارية 2018 بعد الت�سويت الذي اأطلقه موقع »غول« العاملي توّج الالعب الدويل اجلزائري بغداد بوجناح بلقب اأف�سل مهاجم عربي 
ويعترب هداف مناف�سة دوري اأبطال اآ�سيا اإل اأن امل�سوؤولني على الحتاد اأف�سل هداف يف القارة الآ�سيوية وهو الذي �سجل جمموع 39 هدفا حول لقب اأف�سل لعب اآ�سيوي للعام 2018، ورغم اأن ابن مدينة وهران القدم بعدما ا�ستبعده من القائمة النهائية لالعبني املعنيني بالتناف�ض املقابل، تلقى بوجناح �رصبة موجعة من طرف الحتاد الآ�سيوي لكرة النجمني الأرجنتيني ليونيل مي�سي والربتغايل كري�ستيانو رونالدو. يف الذي يتناف�ض على لقب اف�سل الهدافني رفقة جنوم عامليني يف �سورة ويعترب بوجناح اأحد اأف�سل الهدافني يف العامل خالل العام احلايل وهو الأهلي امل�رصي واملغربي يو�سف العربي لعب الدحيل القطري، 

عي�شة ق.القاري ا�ستبعدوه من التناف�ض على اللقب.
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تاباريز يتذمر من �صعوبة برجمة وديات قوية
تذمر مدرب �لأوروغو�ي �أو�ضكار تاباريز من �ضعوبة �إقامة مباريات دولية ودية �ضد منتخبات 
قوية مثل فرن�ضا �لتي ت�ضت�ضيف منتخب بالده وذلك ب�ضبب �ل�ضغوط �لتي تفر�ضها �لأندية 
ودوري �لأمم �لأوروبية �لذي يحتكر منتخبات �لقارة �لعجوز.،  تاباريز ع�ضية �ملبار�ة �لودية 
�ضد �أبطال �لعامل على »�ضتاد دو فر�ن�س« يف �ضاحية �ضان دوين،«ماذ� �ضيكون �حلل بالن�ضبة لنا 
�لذهاب للعب يف �ل�رشق، يف بالد بعيدة هذ� �لأمر لي�س مثالياً، وقال �ملدرب �لبالغ 71 عاماً 
�إنها  و�لذي ي�رشف على منتخب بالده منذ 2006: »�ملباريات �لودية مو�عيد هامة للغاية، 
�لإعد�د �لوحيد لنا ويف كل مرة ت�ضبح �لأمور �أكرث تعقيد�ً لأن قوة �لأندية تكون على ح�ضاب 
لأندية  ليربتادوري�س  لكاأ�س  �لنهائية  �ملبار�ة  �إىل  منه  �إ�ضارة  يف  وذلك  �لوطني«،  �ملنتخب 
�أرجنتينيني ريفر  ناديني  �لالعبني لأنها جتمع بني  �لعديد من  �لتي حرمته  �أمريكا �جلنوبية 
باليت وبوكا جونيورز. ور�أى تاباريز �أنه مع �إطالق م�ضابقة دوري �لأمم �لأوروبية يف ن�ضختها 
�لأوىل هذ� �ملو�ضم، �أ�ضبحت �لنافذة �لدولية �لتي خ�ض�ضها �لحتاد �لدويل للمباريات �لودية 
م�ضغولة ببطولت �أخرى، معترب�ً �أنه با�ضتثناء �لرب�زيل �أو �لأرجنتني مل يعد من �ل�ضهل بالن�ضبة 

ملنتخب من �أمريكا �جلنوبية تنظيم مباريات �ضد خ�ضوم من عيار«فرن�ضا.

اإ�صبانيا تقرتح على املغرب ملف م�صرتك 
ملونديال 2030

�أعلن رئي�س �حلكومة �ل�ضبانية بيدرو �ضان�ضيز خالل زيارته �ملغرب �أنه �قرتح على م�ضوؤويل 
�ململكة، تقدم �لبلدين مع �لربتغال مبلف تر�ضيح م�ضرتك ل�ضت�ضافة نهائيات كاأ�س �لعامل 
حممد  �مللك  قبل  من  �لرباط  يف  ��ضتقباله  عقب  ت�رشيحات  يف  �ضان�ضيز  و�أو�ضح   ،2030
�ل�ضاد�س، �أنه عر�س هذ� �ملقرتح بد�ية على نظريه �ضعد �لدين �لعثماين، قبل �أن يبحثه مع 
�لعاهل �ملغربي، و�أ�ضاف: »تقدمت باقرت�ح، بد�ية �إىل �حلكومة وبعدها �إىل �مللك حممد 
�ل�ضاد�س، باإطالق تر�ضيح م�ضرتك ل�ضت�ضافة مونديال 2030 بني �ملغرب، �إ�ضبانيا و�لربتغال«، 
وتابع �مل�ضوؤول �لإ�ضباين �لذي يجري زيارته �لأوىل للمغرب: »�ضتكون �ملرة �لأوىل �لتي يقدم 
فيها تر�ضيح يجمع بني قارتني، �أوروبا و�إفريقيا، لقد رحب �مللك حممد �ل�ضاد�س بهذ� �ملقرتح 
ويف �ت�ضال مع وكالة فر�ن�س بر�س، ف�ضل م�ضوؤول يف ديو�ن رئي�س �حلكومة �ملغربية عدم 
�لتعليق على �ملو�ضوع، وكان �ملغرب قد �أعلن يف جو�ن �ملا�ضي عزمه على �لتقدم مبلف 
تر�ضيح ل�ضت�ضافة مونديال 2030، وذلك غد�ة خ�ضارته ت�ضويت �جلمعية �لعمومية لالحتاد 
�لدويل لكرة �لقدم  حول �لبلد �مل�ضيف ملونديال 2026، ل�ضالح ملف م�ضرتك بني �لوليات 
�ملتحدة وكند� و�ملك�ضيك، وكانت تلك �ملحاولة �خلام�ضة للمغرب ل�ضت�ضافة نهائيات كاأ�س 
�لعامل، بعد 1994، 1998، 2006، 2010، و��ضت�ضافت �لقارة �ل�ضمر�ء �لنهائيات �لعاملية مرة 
�ىل  �أ�ضارت  �أن  عدة  �ضحافية  لتقارير  و�ضبق   .2010 عام  �إفريقيا  جنوب  يف  وذلك  و�حدة، 
�حتمال تقدم �ملغرب وتون�س و�جلز�ئر مبلف م�ضرتك ل�ضت�ضافة مونديال 2030، ويف �أو�خر 
�ضبتمرب �أعلن �حتاد �ضمال �إفريقيا لكرة �لقدم �لذي ي�ضم �ملغرب وتون�س و�جلز�ئر وليبيا 
وم�رش، مو�فقته على فكرة �لتقدم مبلف تر�ضيح ثالثي من هذه �لدول ل�ضت�ضافة نهائيات 
�ضتتقدم  �أنها  و�لبار�غو�ي  و�لأوروغو�ي  �لأرجنتني  �أعلنت  �لآن،  وحتى   ،2030 �لعامل  كاأ�س 
�ملئوية ملونديال  �لذكرى  �ضي�ضادف مع  و�لذي  مبلف م�ضرتك ل�ضت�ضافة مونديال 2030، 
1930 �أول نهائيات لكاأ�س �لعامل و�لتي ��ضت�ضافتها �لأوروغو�ي، كما �أعلن �لحتاد �لإجنليزي 
يف �أوت �ملا�ضي، �أنه �ضيدر�س �إمكانية �لرت�ضح لال�ضت�ضافة يف خطوة قد تكون م�ضرتكة �أي�ضاً 
بني �إجنلرت� و��ضكتلند� وويلز و�إيرلند� �ل�ضمالية، �إىل ذلك، تدر�س �ليونان وبلغاريا ورومانيا 

و�رشبيا �حتمال �لتقدم مبلف تر�ضيح م�ضرتك ملونديال 2030.

رابيو يبلغ بر�صلونة بقراره النهائي
و�أبلغ  بر�ضلونة،  عر�س  من  �أمره  �ضان جريمان  باري�س  ر�بيو لعب  �أدريان  �لفرن�ضي  ح�ضم 
ديبورتيفو«  »موندو  �ضحيفة  ذكرته  ملا  ووفًقا  �لنهائي،  بقر�ره  �لكتالوين  �لنادي  م�ضوؤويل 
�لإ�ضبانية �أم�س فاإن ر�بيو قال لرب�ضلونة �إنه يريد �للعب مع �لفريق بد�ية من �ملو�ضم �ملقبل 
ولفتت  توقيع،  مكافاأة  على  �حل�ضول  لالعب  �ضي�ضمن  ما  وهذ�  جماًنا،  للكتالن  و�ضين�ضم 
�ل�ضحيفة �أنه على �لرغم من �أنه ل يوجد �ضيء ر�ضمي حتى �لآن، �إل �أن �لهدوء �ضمة بر�ضلونة 
فهو يدرك �أن �لالعب �ضوف يفي بالعهد، ويتحمل كل �ل�ضغوطات �ملمكنة من ناديه �حلايل 
باري�س �ضان جريمان �لذي ما ز�ل ياأمل بتجديد عقده. ويثق بر�ضلونة بكلمة �لالعب و�أمه 
ووكيل �أعماله، حيث يتو��ضل �ل�ضكرتري �لفني للنادي �إيريك �أبيد�ل معهم بدعم من �ملدير 
�لعام للنادي بيب �ضيجور�، وميلك بر�ضلونة �ت�ضاًل مبا�رًش� مع �لالعب، �لذي �أظهر ��ضتعد�ده 
للعب يف بر�ضلونة لكن حتى �لآن ل يوجد �أي �تفاق مغلق، كما �أن �أي مفاو�ضات مع �لالعب 
مع  ر�ضمي  ب�ضكل  �لالعب  مع  �لتفاو�س  باإمكانه  �لبلوغر�نا  لكن  قانونية،  �ضتعترب غري  �لآن 
مطلع �لعام �جلديد، و�أ�ضارت �ل�ضحيفة �إىل �أن ر�بيو قرر �لآن عدم �لتو��ضل مع �أي ناٍد �آخر، 
�أخرى �لأ�ضبوع �ملقبل، حيث  �لدوريات �لأوروبية مرة  �لقدم، بعد عودة  و�لرتكيز على كرة 

يريد �مل�ضاهمة مع فريقه و�ضمان عدم �خلروج من دوري �أبطال �أوروبا ب�ضكل مبكر.

دوري الأمم الأوروبية 

الطواحني تتاأهل لن�صف النهائي على ح�صاب الديوك

�لأمم  دوري  نهائي  ن�ضف  �إىل  �لعبور  بطاقة  فرن�ضا  من  لتخطف   2-2 �لأخري  �لرمق  يف  �أملانيا  م�ضت�ضيفتها  هولند�  عادلت 
�لأوروبية على ملعب نادي �ضالكه فيلتين�س �أرينا يف مدينة غيل�ضنكري�ضن �لأملانية، ففي �جلولة �لأخرية من مناف�ضات �ملجموعة 
�لأوىل للم�ضتوى �لأول، خا�ضت هولند� و�حد من �أ�ضو�أ �أ�ضو�طها يف هذه �لبطولة حني تاأخرت بثنائية نظيفة عن طريق تيمو 
م�ضتغلًة  �لأخرية،  �لدقائق  مع  للذروة  وو�ضلت  تدريجياً  ن�ضقها  هولند�  رفعت  �لثاين  �ل�ضوط  يف   ،19 �ضانيه  ولريوي   9 فرينر 
�نخفا�س م�ضتوى �ملاكاينات ب�ضبب تبديالت لوف �خلاطئة، ف�ضجل فريق كوميان هدف تقلي�س �لفارق عن طريق برومي�س 85، 
ثم �أحرز فان د�يك هدف �لتعادل و�لتاأهل يف �لدقيقة 90، هولند� بهذ� �لتعادل و�ضلت للنقطة 7 لكنها �أمنت �ل�ضد�رة، بفارق 
�ملو�جهات �ملبا�رشة عن فرن�ضا �لثانية بنف�س �لر�ضيد من �لنقاط، ثم �أملانيا �لتي هبطت للم�ضتوى �لثاين بنقطتني، وحلقت 
هولند� ب�ضوي�رش� و�إجنلرت� و�لربتغال �إىل �ملربع �لذهبي للم�ضتوى �لأول من هذه �لبطولة �لقارية �جلديدة، و�لذي ت�ضت�ضيفه 

�لربتغال يف 5 و6 جو�ن.
�أيرلند�،  �ل�ضلبي مع �ضيفتها جمهورية  �لن�ضخة �حلالية من دوري �لأمم �لأوروبية بالتعادل  و�ختتمت �لدمنارك مبارياتها يف 
�نتهت مبار�ة �لدمنارك مع �ضيفتها جمهورية �أيرلند� على وقع �لتعادل �ل�ضلبي م�ضاء �لثنني �ضمن �جلولة �لأخرية من مباريات 
�ملجموعة �لر�بعة يف �إطار �لق�ضم �لثاين، ورفعت �لدمنارك ر�ضيدها �إىل 8 نقاط فعززت موقعها يف �ضد�رة �ملجموعة وكانت 
قد �ضمنت �لتاأهل �إىل �لق�ضم �لأول يف �لن�ضخة �لقادمة من دوري �لأمم �لأوروبية فيما و�ضل ر�ضيد جمهورية �أيرلند� �إىل نقطتني 
فقط وكانت قد هبطت �إىل دوري �لق�ضم �لثالث، ويف �إطار دوري �لق�ضم �لثاين �أي�ضاً حقق �ملنتخب �لت�ضيكي فوز�ً هاماً على 
�لثالث  �إىل 6 نقاط تاركة �ضلوفاكيا يف �ملركز  �لت�ضيك بذلك  �ضلوفاكيا بهدف نظيف �ضمن �ملجموعة �لأوىل وو�ضل ر�ضيد 

و�لأخرية بر�ضيد 3 نقاط فقط فتاأكد هبوطها بالتايل للق�ضم �لثالث.
ويف �ملجموعة �لثالثة من دوري �لق�ضم �لثالث فازت �لرنويج خارج ملعبها على قرب�س بهدفني دون رد فيما تعادلت بلغاريا مع 
�ضيفتها �ضلوفينيا 1-1، وتاأكد بذلك �ضعود �لرنويج �إىل �لق�ضم �لثاين بعد �أن �ضمنت �ضد�رة �ملجموعة بر�ضيد 13 نقطة بفارق 
نقطتني �أمام بلغاريا فيما جنت قرب�س من �لهبوط للق�ضم �لر�بع و�لذي ذهبت �إليه �ضلوفينيا بعد �أن تذيلت فرق �ملجموعة 
بر�ضيد 3 نقاط، ويف �لق�ضم �لر�بع و��ضلت جورجيا �لتي �ضمنت �لتاأهل �إىل �لق�ضم �لثالث م�ضريتها �لر�ئعة يف �ملجموعة �لأوىل 
بتغلبها على كازخ�ضتان 2-1 فيما تعادلت �أندور� ولتفيا �ضلبياً، وتاأكد تاأهل مقدونيا �أي�ضاً �إىل �لق�ضم �لثالث بفوزها �لكبري على 
�ضيفها منتخب جبل طارق برباعية نظيفة فت�ضدرت ترتيب �ملجموعة �لر�بعة بر�ضيد 15 نقطة وحلت �أرمينيا يف �ملركز �لثاين 

بـ10 نقاط عقب تعادلها مع ليختن�ضتاين )2-2(.

عن  �لأملاين،  للمنتخب  �لفني  �ملدير  لوف  يو�خيم  �أعرب 
��ضتيائه بعد �لتعادل �أمام هولند� �ضمن مناف�ضات بطولة دوري 
�ضبكة  نقلتها  ت�رشيحات  لوف، خالل  وقال  �لأوروبية،  �لأمم 
�لنتيجة،  ب�ضبب  كبرية  �أمل  بخيبة  »�ضعرت  �ضبورت�س:  �ضكاي 
ولكننا لعبنا ب�ضكل جيد يف �ل�ضوط �لأول، وف�ضلنا يف ت�ضجيل 
�لهدف �لثالث وعوقبنا«، و�أ�ضاف: »حتى لو كانت �لنتيجة 1-2 
�أن  علينا  كان  ولذلك  لالأمام،  تلعب  هولند�  �أن  �لو��ضح  فمن 
نتعلم كيف نحافظ على �لتقدم بعد ت�ضجيل �لهدفني و�أن نتعلم 

من �لأخطاء«، وتابع: »�لثالثي فرينر، جنابري و�ضاين يتمتعون 
ونحن  جيًد�،  �أد�ًء  ويقدمون  �لعمق  يف  و�لنطالق  بال�رشعة 
»�لتغيري  وو��ضل:  �لأخري«،  �لثلث  يف  �ملزيد  لتقدمي  بحاجة 
ل يحدث بني ع�ضية و�ضحاها، وقطعنا وقتا طويال، و�ضوف 
ا �ضوف ي�ضتغرق  نحتاج للقليل من �لوقت لتحقيق ذلك، و�أي�ضً
هذ�  كان  »لقد  وختم:  �ملقبل«،  �لعام  �لوقت يف  بع�س  �لأمر 
�لعام �ضيئا وخميبا لالآمال، ونريد �أن نظهر ب�ضكل �أف�ضل يف 

�لعام �ملقبل«.

لوف: التغيري ال يحدث بني ع�صية و�صحاها
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عمار الثويني:الرواية ُتطّوع التاريخ ال ُتطاوعه

»بغداد« وهبت املكان منزلًة اأبعد من املتعارف عليه يف ال�سرد
عمار الثويني روائي وكاتب عراقي �ضدر له العديد من االأعمال الروائية، التي تتمحور حول مو�ضوعات التاريخ واملكان وجغرافيته، وعالقته 

باالأو�ضاع االجتماعية االإن�ضانية املتاأثرة باملتغريات املحيطة حمليًا وعامليًا يف حوار �ضريع حول هذه التفا�ضيل، وحول اآخر اأعماله »الِقّدي�ضة بغداد«، 
اأكد اأن »الِقّدي�ضة بغداد« عبارة عن بحث دقيق يف اأجزاء من تاريخ وجغرافية بلد هو »العراق«، الذي ميثل البطل لكتاباته.

م٫�س

جوانب
نظرنا  اإذا  الثويني:  عمار  يقول 
التاريخ  منظور  من  الرواية  اإىل 
اإن�سانياً،  لقراءته  اإعادة  متثل  فهي 
مطوية  جوانب  على  لل�سوء  واإلقاء 
فيه، مع االأخذ باالعتبار اأال يتحول 
اأو  التاريخ  تدوير  اإعادة  اإىل  العمل 
تطوع  اأن  يجب  الرواية  حماكمته. 
تتحول  ال  اأي  تطاوعه،  ال  التاريخ 
اأو �رسد حقائق جمردة  تقرير  اإىل 
ما،  الأيديولوجية  ترويج  حتى  اأو 
احلقائق  على  القفز  عدم  مع 
فهو  للمكان،  وبالن�سبة  املعروفة، 
احلكاية  ووعاء  االأحداث  حا�سنة 
العمل  اقرتن  وطاملا  واالأ�سخا�ص، 
�سواء  كبري  ب�سكل  باملكان  الروائي 
يف  ماكوندو  مثل  مفرت�ساً  اأكان 
ملاركيز  العزلة«  من  عام  »مائة 
يف  القاهرة  اأحياء  مثل  حقيقياً  اأو 

ثالثية جنيب حمفوظ.
ويف رواية »الِقّدي�سة بغداد«، وهبت 
ب�سكل  وبغداد  العراق  املكان، 
املتعارف  من  اأبعد  منزلة  خا�ص، 
ال�سخ�سية  لكاأن  الرواية،  يف  عليه 
يف  متاهت  طارق،  الرئي�سة، 
هو  كان  منه،  �سطراً  كونها  املكان 
يع�سقها،  التي  بغداد  حال  ل�سان 
يحدثها، ي�ست�سعر ماأ�ساتها، يراقب 
وال�سيا�سية  االجتماعية  التحوالت 
عندما  لها  يتاأمل  فيها،  والثقافية 
لكنه  العمر،  خريف  يف  يراها 
اأن جوهرها ومعدنها  يدرك متاماً 
بالن�سبة  يتبدل، املكان  لن  االأ�سيل 
االأحداث،  حا�سنة  من  اأبعد  يل 
متاهي  بغداد«  »الِقّدي�سة  ورواية 

االإن�سان واملكان.

�ضوء
وب�سوؤاله عن دور االإن�سان وفاعليته 
اأو�سح  اإيجاباً،  اأو  �سلباً  الرواية  يف 
اأهم  االإن�سان  اأن  الثويني  عمار 
باعتباره  الرواية  مكونات وعنا�رس 
العامل املتحرك، الواعي، املفكر، 
اخلري  بني  االأبدي  ال�رساع  علة 
يف  و�سعه  ميكن  ال  لذلك،  وال�رس، 
باملطلق.  واالإيجاب  ال�سلب  خانة 
وبتطور الرواية حتول هذا ال�رساع 
االإن�سان مع  اإىل عدة �سور: �رساع 

ذاته.
ب�سورة  ولو  حتى  املجتمع،  و�سد 
االأعمال  ل  اأف�سّ و�سخ�سياً،  خفية. 
التي ت�سعل �سوءاً مهما كان خافتاً 
حيزاً  تتيح  الأنها  النفق؛  نهاية  يف 
باملقارنة  والتفاعل  للتاأمل  اأكرب 
مع النهايات الكال�سيكية التي يكون 
االإيجاب،  اأو  اخلري،  انت�سار  فيها 

على ال�رس )ال�سلب( يف الغالب.

الراوي امل�ضاهد
واحلوار،  املونولوج  تقنية  وعن 
ال�رسد  عنا�رس  اأهم  من  تعد  التي 
كتابتي  اأميل يف  قال:  الثويني  لدى 
العليم،  الراوي  تقنية  اإىل  الروائية 
ي�رسد  الذي  امل�ساهد  الراوي  اأي 
دون  ال�سخ�سيات  ويتابع  االأحداث 
هذه  يل  تتيح  حيث  فيها،  يوؤثر  اأن 
كتعدد  املزايا  من  العديد  التقنية 
اخللفيات  ذوات  ال�سخ�سيات 

واالأفكار املتباينة، والت�سويق.
الرواية  اأحداث  �رسد  وبالتايل 
من  ولي�ص  متعددة  ف�ساءات  من 
ف�ساء الراوي االأول، رغبة مني يف 
يتحول  ال  كي  ذاتي  عن  االن�سالخ 

العمل اإىل �سرية ذاتية.
امل�رسودة  فالروايات  ذلك،  ومع 
من خالل الراوي العليم يغلب فيها 
واحلوارات  احلديث،  على  احلدث 
فيها تكون عامة وال تتيح الولوج اإىل 
مثلما  الرئي�سة  ال�سخ�سية  كوامن 
يح�سل لو كان الراوي هو املتحدث، 
املونولوجات  اإىل  اأجلاأ  لذلك 
الذاتي  اال�سطفاء  حلظات  لتكون 
�سيغة  عن  االبتعاد  لل�سخ�سية، 
موا�سيع  طرق  واجلواب،  ال�سوؤال 
يُخاف اخلو�ص فيها رمبا يف العلن 
ي�ساطرونه  ال  اأ�سخا�ص  مع  اأو 

الفكرة عينها.
فعلى  للحوارات،  وبالن�سبة 
اإدراج  يف  متاماً  يوازن  اأن  الكاتب 
دون  من  العمل،  خالل  احلوارات 
هذه  تكون  واأن  تفريط،  اأو  اإفراط 
خلفيات  مع  متنا�سبة  احلوارات 
قدراً  الثيمة  ومتنح  ال�سخ�سيات 
القارئ  وتنقل  التما�سك،  من  اأكرب 
اإىل جو االأحداث ليعي�ص هناك مع 

�سخو�ص الرواية.

خيال
اأما عن اأ�سلوبه يف املزج بني الواقع 
»م�سحوف  رواية  يف  كما  واخليال، 
اأن  الثويني  فيو�سح  ثي�سجر«،  العم 
العمل  اخليال عن�رس مهم جداً يف 
ي�سفي  فهو  الق�س�سي؛  الروائي/      
له، ال ت�سويق  املتعة ومن ال خيال 
ان�سالخ عن  اإىل  يحتاج  اخليال  له. 
العمل  �سخو�ص  يف  والذوبان  االأنا 
على  والقدرة  والتفا�سيل،  واملكان 
تقدمي عمل متما�سك من ال�سحفة 

االأوىل اإىل االأخرية.
هو  املتمكن  الروائي  فاإن  وبراأيي 
تقدمي  على  القادر  الكاتب  ذلك 
من  لكن  بدقة  الواقع  يحاكي  عمل 

ويف  كبرية.  بدرجة  اخليال  ن�سج 
ثي�سجر«،  العم  »م�سحوف  رواية 
بالزمن يف  العودة  تقنية  اإىل  جلاأت 
ب�رسد  مني  رغبة  اأحداثها،  قمة 
ال  التي  االأهوار،  منطقة  تاريخ 
حتى  العراقيني  من  كثري  يعرفها 
لها،  االآوية  املحافظات  �سكان 
متواٍز  اأكرث من عامل  لذلك �سنعت 
تيه  رحلة  خالل  العمل  ثنايا  بني 
انتظار  يف  الرئي�سة  ال�سخ�سية 

ال�سحافيني االأمريكيني.

جديد
القادم،  م�رسوعه  عن  وب�سوؤاله 
العراقي  والروائي  الكاتب  قال 
االأدبي،  م�رسوعي  الثويني:  عمار 
ومتنوع  متعدد  الرواية،  يف  خا�سة 
يف  الوقت  �سيق  من  الرغم  على 
يل  �ست�سدر  العمل.  ظروف  ظل 
روايتان؛  املقبلة  الفرتة  خالل 
واحدة يل وعنوانها »الغول البهي«، 

وتتناول اجلرمية من منظور نف�سي 
واجتماعي، ورواية مرتجمة، »عامل 

العنف«، لكولن ول�سون.
وقد بداأت منذ فرتة نقداً لروايات 
الأنها  العراقية،  خا�سة  عديدة، 
رواية   40 الأهم  م�رسوعاً  �ستكون 
ما  تزاوج  النقد  وهذا  عراقية، 
قراءة  وبني  النقدي  االأ�سلوب  بني 
مف�رس  كاأنني  الكوالي�ص؛  وراء  ما 
ي�سع  مل  التي  الروائي  الأفكار 

املجال لذكرها.

دار احلكمة ال�سينية ت�سدر كتاب »ع�ساق من ال�سرق«
ال�سينية  احلكمة  دار  عن  �سدر 
من  عدد  مع  بالتعاون  بالقاهرة، 
دور الن�رس العربية، كتاب »ع�ساق 
من ال�رسق: ثالث حكايات حب«، 
برتجمة  يي«،  اآن  »وانغ  للكاتبة 
وتقدمي  وحترير  طلعت،  اآية 
ب�سيوين.حتاول  ماهر  حممد 
اأن يي« يف  االأديبة ال�سينية »وانغ 

البلدة  »حب  الثالث:  نوفيالتها 
اجلمال«،  و«حب  ال�سغرية«، 
مقاربة  العاري«،  اجلبل  و«حب 
ظاهرة احلب من منظور ثقافتها، 
وهي يف �سبيل ذلك حتكي لنا عنه 
عرب ثالث جتارب خمتلفة، بوعي 
وعدم  الظاهرة  تلك  لتعقد  منها 
عالقة  فكل  للتكرار،  قابليتها 

وفريدة  خا�سة  جتربة  هي  حب 
ذلك. غري  بدت  واإن  تتكرر  ال 

تنطلق تلك احلكايات من حقيقة 
مفادها اأن احلب ال يولد يف فراغ، 
كحدث  نف�سه  عن  يعرب  هو  بل 
يجري يف اإطار اجتماعي ونف�سي 
يتغري ح�سب �سريورة املجتمعات 
الكاتبة  علينا  وتطورها.وتطرح 

يف  جم�سدة  احلب  ق�سية 
�سخ�سيات روائية حتمل بالتاأكيد 
ال�سخ�سية مع  ظالال من خربتها 
العاطفة االإن�سانية، وتعر�ص  تلك 
جدليتها  يف  متناق�سة  تفاعالت 
تنتج  الذي  الواحد  املوؤثر  مع 
ا�ستجابات متغايرة، �سارحة  عنه 
هي  حب  ق�سة  كل  اأن  حقيقة 

عامل قائم بذاته وم�ستقل بنف�سه 
ومتاثلت  العنا�رس  ت�سابهت  واإن 
تلك  لكل  تعطي  التي  احلوادث، 
التجارب العاطفية م�سمى واحدا.

وبح�سب التقدمي فاإن املرء حني 
االأقرب  الثالث،  النوفيالت  يقراأ 
اإىل �سيمفونية من ثالث حركات، 
متنحه  منها  حكاية  كل  اأن  يجد 

و�سيجد  وفريدة،  خمتلفة  جتربة 
التي  العاطفة  لتلك  و�سفا  كذلك 
يقدر  اأن  دون  ما  يوما  خا�سها 
تف�سريها،  اأو  عنها  التعبري  على 
وذلك هو �سحر االأدب الذي يتكلم 
ذقناه  عما  بل�ساننا  وينطق  عنا 
مع  اأغواره،  و�سربنا  وعرفناه 

عجزنا عن االف�ساح عنه.
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 قائمة نيويورك تاميز لأ
على مبيعات الكتب 

رواية »كل نف�س« لنيكول�س 
�سبارك�س تت�سدر اأعلى املبيعات

»ليلة  رواية  ت�سدرت  االأدبية  االأعمال  م�ستوى  على 
نيويورك  قائمة  كونلي  ملايكل  مظلمة«  حمرمة 
االأخري،  االأ�سبوع  يف  الكتب  مبيعات  الأعلى  تاميز 
املركز  كينغفي  ل�ستيفن  »علو«  رواية  حلت  بينما 
»احل�ساب«  رواية  جاءت  الثالث  املركز  الثاين.ويف 
لنيكوال�ص  نف�ص«  »كل  رواية  وحلت  جري�سام،  جلون 
اخلام�ص  املركز  ويف  الرابع،  املركز  يف  �سبارك�ص 
االأخري  لالأ�سبوع  تاميز  نيويورك  قائمة  يف  واالأخري 
�سينغ. لناليني  رئي�ص املالئكة«  »نبوءة  رواية  جاءت 

احتل  فقد  االأدبية  غري  االأعمال  م�ستوى  على  اأما 
»كتاب بي�ستي بويز« ملايكل دياموند واأدم هوروفيتز 
املركز االأول، فيما جاء كتاب »قتل اال�ص ا�ص« لبيل 
اوريلي ومارتن ديوجارد يف املركز الثاين، وثالثا حل 
ورابعا  تيمربليك  جلا�سنت  ا�سرتجاعية«  »روؤية  كتاب 
جاء كتاب »�سفينة احلمقى« لتاكر كارل�سون.فيما جاء 
اخلام�ص  املركز  يف  و�ستوفر  لتارا  »متعلمة«  كتاب 
مبيعات  الأعلى  تاميز  نيويورك  قائمة  يف  واالأخري 

الكتب يف االأ�سبوع االأخري.

نف�ص«  »كل  رواية  ت�سدرت  االأدبية  االأعمال  م�ستوى  على   
مبيعات  الأعلى  تاميز  نيويورك  قائمة  �سبارك�ص  لنيكوال�ص 
ماأوى«  »بال  رواية  حلت  بينما  االأخري  االأ�سبوع  يف  الكتب 
الثالث  املركز  الثاين.ويف  املركز  يف  كينج�سولفر  لباربارا 
جاءت رواية »الروح القد�ص« جلون �ساندفورد وحلت رواية 
البوم يف  الفردو�ص« مليت�ص  ليلتقيك يف  القادم  »ال�سخ�ص 
قائمة  يف  واالأخري  اخلام�ص  املركز  .ويف  الرابع  املركز 
»اإجراءات  رواية  جاءت  االأخري  لالأ�سبوع  تاميز  نيويورك 
غري  االأعمال  م�ستوى  على  .اأما  وودز  ل�ستيورات  يائ�سة« 

اوريلي  لبيل  ا�ص«  اال�ص  »قتل  كتاب  احتل  فقد  االأدبية 
ومارتن ديوجارد املركز االأول لالأ�سبوع الثاين على التوايل 
فيما جاء كتاب »�سفينة احلمقى« لتاكر كارل�سون يف املركز 

الثاين.
وحل كتاب »ظل« لبيتي �سوزا يف املركز الثالث ، ورابعا جاء 
كتاب »اإجابات خمت�رسة لال�سئلة الكبرية« ل�ستيفن هوكينج.
تاميز  نيويورك  قائمة  يف  واالأخري  اخلام�ص  املركز  ويف 
»هذا  كتاب  االأخري حل  االأ�سبوع  الكتب يف  مبيعات  الأعلى 

لن يوؤمل اإال قليال« لبو�سي فيليب�ص.



مقاربات نقدية

مظاهر اأدبّية الّن�ص الّنرثي عند حممد 
الب�شري الإبراهيمي

ي�صري الّدار�صون اإىل اأّن اأ�صلوب الإبراهيمي، يتميز بخا�صية 
الّتوليد الّدليل، وهي ذلك الّتمّدد الأ�صلوبي لفكرة ما، 

حيث يت�صع حميطها الأ�صلوبي لي�صمل اأكرث من عبارة، وذلك 
للّتعرف على حجمها الأ�صلوبي.

د. فاطمة �صغري - اجلزائر

الأ�صلوب
امليزة،  بهذه  الكاتب  احتفاء  اإّن 
واهتمامه  بالفكرة  عنايته  يعك�س 
باأو�ضح  يو�ضله  بحيث  باملعنى 
علما  واأجملها،  واأح�ضنها  ال�ّضبل 
التوليد  ي�ضتخدم  الإبراهيمي  اأّن 
والّنعوت  كالأو�ضاف  اأ�ضكال  بعّدة 
الّنا�س  عن  »اأّما  قوله:  يف  كما 
واأحوالهم فقد عرفت هذا ال�ضعور 
الفيا�س من الأحياء امل�ضت�ضعفني 
بحّقهم يف احلياة، وهذا الإ�رصار 
وهذا  به،  املطالبة  على  الّدائب 
املنطق احلكيم الذي يرتجم تلك 
املتاأّجج  البغ�س  وهذا  املطالبة 
لال�ضتعمار«يح�رص يف هذا الّن�س 
من  جملة  طريق  عن  التوليد 
الّنعوت، توؤّكد موقف امل�ضت�ضعفني 
هذا  حّقق  كما  ال�ضتعمار،  من 
نتيجة  مو�ضيقيا  اإيقاعا  الو�ضف 
ال�ضعور  الوحدات:  يف  التوازن 
الّدائب؛  الإ�رصار  الفّيا�س؛ 

البغ�س املتاأّجج.
ويّتخذ التوليد عند كاتبنا اأ�ضكال 
التي  الفعلية  كاجلملة  اأخرى، 
الأ�ضلوبي،  التمدد  على  ت�ضاعد 
يف  »نحن  قوله  يف  هذا  ويظهر 
املحيطة  الفنت  من  جلٌي  بحر 
بالعروبة والإ�ضالم، نغالب تيارها، 
ونرّو�س بالعزمية زخارها، ونقاوم 

اإع�ضارها«،  والّثبات  بالإميان 
فهذه اجلمل اأّدت وظيفة الو�ضف، 
معرّبة عن موقف اجلزائريني من 

ال�ضتعمار.
يعمد  الفعلية،  اجلملة  وغري 
الإبراهيمي اإىل الّتوليد عن طريق 
الرتادف بهدف الإحاطة بالفكرة 
نراه  ولذلك  باملعنى،  والإملام 
الأ�ضاليب  خمتلفة  بجمل  ياأتي 
يف  ت�ضّب  ولكّنها  والرتاكيب، 
قوله:  يف  كما  الأ�ضا�ضي  املعنى 
وبلونا  التجربة،  ف�ضحت  »جّربنا 
فدّل  وامتحنا  البتالء،  ف�ضدق 
الإميان  عرق  اأّن  على  المتحان 
يف قلوب هذه الأمة كعرق الذهب 
يف املنجم«فهذا توليد بالرتادف، 
الوحدات  لأّن  التكرار  على  يقوم 
الأ�ضل  يف  هي  الّثالث  الأل�ضنية 
توؤّكد  لأّنها  واحدة،  دللية  وحدة 
على اأّن الأّمة عريقة يف ح�ضارتها 

وتاريخها وعقيدتها.
بقوة  حت�رص  التي  الأ�ضاليب  ومن 
اأ�ضلوب  الإبراهيمي،  كتابات  يف 
تظهر  ل  الذي  والّتاأخري  الّتقدمي 
من  يحدثه  فيما  فقط  اأدبيته 
التي  الّدللت  يف  واإّنا  خلخلة، 
يف  الّت�رصف  لذلك  نتيجة  تن�ضاأ 
ومن  اجلملة.  عنا�رص  مواقع 

اأمثلته قوله:
ارتكب  الّنوبة،  به  هاجت  »فكلّما 
القوانني  من  لها  و�ضّن  جرمية 

وي�ضّميها  ويغّطيها،  يقّويها  ما 
م�ضلحة، وجّند لها من الأ�ضخا�س 
كّل حاكم وكّل طامع وكّل ذي نحلة 
التطبيل  الأعمال  ومن  �ضيئة 
والت�ضهري  والإعالن  والتزمري 
والت�ضيري  ال�ضتمالة  املعاين  ومن 

وال�ضتهواء والتغرير«.
خا�ضية  على  ي�ضتمل  فالّن�س 
بقّوة يف خطاب  اأ�ضلوبية، حت�رص 
يف  تتمثل  الإبراهيمي،  الب�ضري 
باملفعول  املتعلّق  تقدمي  ظاهرة 
به عن املفعول به لدللة اإ�ضافية 
تكمن يف ك�ضف م�ضافة الّتوتر بني 
اأقوال امل�ضتعمر واأفعاله كما تعرّب 
الوطن  الذات:  بني  النف�ضام  عن 

والأمة، وبني الآخر: امل�ضتعمر.
كتابات  يف  الأدبية  مظاهر  ومن 
لأ�ضلوب  توظيفه  الإبراهيمي، 
فّنية  حلاجة  بالإيجاز،  احلذف 
»ومن  قوله:   يف  جنده  كما  بليغة 
الأقوياء  خ�ضومنا  اأّن  العجيب 
هذا  كّل  يذكروا  مل  الأذكياء 
واأتوا  فعلتهم  على  اأقدموا  حينما 
فاأنتجت  الأيام  على  �ضنعاء  بها 
اأملوا،  ما  لهم هذه احلادثة، �ضّد 
وقد  اأرادوا،  ما  بعك�س  واأتتهم 
ينتقموا  اأن  احلقد  عليهم  اأملى 
منهم  فانتقمت  الأّمة  هذه  من 
الأّمة ... فك�ضف لهم الغيب ما مل 

يعهدوا اأو مل يتعّودوا«.
ال�ضمري  يف  املحذوف  يتجلّى 

اأملوِه؛  بالأفعال:  املّت�ضل  الغائب 
اأرادوِه؛ يعهدوه؛ يتعّودوِه. حيث اأّن 
تعني  الأّولني،  الفعلني  يف  دللته 
وهي خمالفة  الأّمة،  من  النتقام 
لأّنها  الّثانيني  الفعلني  يف  لدللته 

تعني النتقام لالأّمة.

الإيقـاع
الفنون  �ضائر  يطال  الإيقاع 
ذلك  وهو  ونرثا،  �ضعرا  القولية 
عن  ادر  ال�ضّ وتي  ال�ضّ الّتكوين 
يجعله  مّما  امل�ضتعملة،  الألفاظ 
لالألفاظ  وتي  ال�ضّ الّت�ضكيل  وليد 
ويف  ما  �ضياق  يف  امل�ضتعملة 
الإيقاع  يح�رص  ما  �ضوتي  تنظيم 
ب�ضكل  الإبراهيمي،  خطاب  يف 
لفت لالنتباه، ويقوم على توظيف 
كاجلنا�س  البالغية  الفنون  بع�س 
وا�ضع  »اأمتّثله  قوله  يف  نراه  كما 
ولكّنه  اخليال،  حّد  اإىل  الآمال 
يزجيها بالأعمال اإىل حّد الكمال 
باحلجاج  م�ضاول  اأمتّثله   ...
والإقذاع،  باللّجاج  ول  والإقناع 
ل  بالأعمال  لأعدائه  مرهبا 

بالأقوال«.
عنده،  الإيقاع  عنا�رص  ومن 
قوله  مثل  املتوازي  ال�ّضجع  جند 
اأن  �ضحيفتي  يف  الأقدار  »خّطت 
موثقة،  واأنت  عليك  عينّي  اأفتح 
اأغم�س  اأن  الأقدار  فهل يف غيب 
وكتبت  مطلقة؟  واأنت  فيك  عيني 

من  اأملك  ل  اأن  علي  الأقدار 
اأن  يل  تكتب  فهل  �ضربا،  اأر�ضك 

اأحوز يف ثراك قربا«.
واإىل جانب ذلك، يعمد الإبراهيمي 
اأخرى بغية حتقيق  اإىل خ�ضائ�س 
املعنوي،  بالإيقاع  يعرف  ما 
واملقابلة  الّطباق  فيوّظف 
والتق�ضيم، ومن التقابل عن طريق 
»فال  قوله  واملقابلة  الّطباق 
الأذى  األقى  زلت  ما  اأّنني  تن�ضي 
�ضبيلك  يف  والعذاب  لذيذا  فيك 
عذبا، والّن�ضبة يف خدمتك راحة 
بّرا،  بنيك  بع�س  من  والعقوق 
�ضعادة،  لك  العمل  يف  واحلياة 

واملوت يف �ضبيلك �ضهادة«.
بانيا  »اأمتّثله  قوله:  الّتق�ضيم  ومن 
لوطنه على خم�س كما بُني الّدين 
ال�ّضباب  خم�س:  على  قبلها  من 
مف�ضدة  والياأ�س  ال�ّضباب،  اآفة 
بغري  تدرك  ل  والآمال  للباأ�س، 
الأعمال، واخليال اأّوله لّذة واآخره 
باإتباع  تخدم  ل  والأوطان  خبال 

ال�ّضيطان«.
اإىل  الّتق�ضيم  ح�ضن  اأّدى  لقد 
اإىل  اأف�ضى  كما  املعاين  ترتيب 
عّما  وف�ضال  الفقرات.  توازن 
تقّدم، يحّقق �ضيخ العربية الإيقاع 
الّداخلي عن طريق تكرار نطي، 
زلُت  »ما  قوله:  يف  تراكيبه  يالزم 
ميدان،  يف  الغا�ضبني  اأُقارع 
يف  بحُرماتك  العابثني  واأكافح 

ميدان واأعلّم الغافلني يف ميدان، 
فنحن نالحظ متاثال تاّما وكامال 

بني وحدات الفقرة.
اليقني  علم  يعلم  الب�ضري،  وال�ّضيح 
ورة  اأّن الأدبية، تتبّدى اأي�ضا يف ال�ضّ
من خالل املجاز اأو ال�ضتعارة اأو 
اإىل  فلننظر  الّت�ضبيه،  اأو  الكناية 
الألوان،  ا�ضتخدام هذه  مكنته يف 
ولنقف �ضعورا على تاأثريها فينا. 

يقول:
اأنزلتك  اأن  م�رص.  يا  لك  »ناأ�ضى 
التي جلبت  املنزلة  بهذه  الأقدار 
ال�ّضقاء،  عليك  وجّرت  البالء  لك 
فكاّنا  ال�رّصق  »عرو�س  �ضمّوك 
اأغروا بك اخلّطاب ... ولو دعوِك 
لبوؤة ال�رّصق لأثاروا بهذا ال�ضم يف 
الّنفو�س معاين الّرهبة ... عهدك 
احلّق،  معدن  من  �ضخرة  الّتاريخ 
 ... الباطل  اأمواج  عليها  تنك�رص 
ا�ضمه  فاإّن  الرّتاجع  من  وحذار 
من  وحذار  »الهزمية«  حيح  ال�ضّ

الرّتّدد فاإّنه �ضو�س العزمية«.
حرّب  ال�ّضعرية  اللّغة  هذه  مبثل 
�ضيخ العربية ن�ضو�ضه الّنرثية ذات 
املظاهر الأدبية، فارتقى بها اإىل 
اجلامعة  اجلاّدة  الأقالم  م�ضاف 

بني الفائدة والفّنية.
اللكرتوين  املوقع  عن  نقال 
ملجلة عود الند العدد الف�ضلي 9 
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عن دار الطليعة اجلديدة ببريوت

»املبارزة.. باك�شتان على م�شار رحلة القوة الأمريكية
الطليعة  دار  عن  موؤخًرا  �ضدر 
كتابات  اأحدث  ببريوت٬  اجلديدة 
املفكر الربيطانى من اأ�ضل باك�ضتانى 
طارق علي٬ حتت عنوان »املبارزة.. 
القوة  رحلة  م�ضار  على  باك�ضتان 
الأمريكية«، ومن ترجمة ح�ضني على، 
ل  »يف�ضِّ الكتاب:  مقدمة  فى  وجاء 
الغرب اأن يرى باك�ضتان من خالل نظرة 
الأوروبيني  �ضحف  تعطى  اأحادية. 

انطباًعا  ال�ضماليني  والأمريكيني 
تكن  مل  اإن   - الرئي�ضية  امل�ضكلة  باأن 
باك�ضتان، هى  التى تواجه  الوحيدة - 
املتخفني  املتطرفني  امللتحني  قوة 
فى ك�ضمري الهندية، الذين، - كما ترى 
ال�ضيطرة  و�ضك  على  ال�ضحف-  تلك 
الأ�ضا�س،  هذا  على  البالد.  على 
من  اجلهادية  الإ�ضبع  اأوقف  ما  فاإن 
النووى،  الزناد  اإىل  طريقها  اإيجاد 

وا�ضًحا  كان  م�رَصّف.  اجلرنال  هو 
فى عام 2007 اأن اجلرنال رمبا يغرق 
دفعت  لذلك  امل�ضاكل؛  من  بحر  فى 
طوق  الأمريكية  اخلارجية  وزارة 
جناة منفوًخا اإىل حدوده الق�ضوى فى 
كانوا  البع�س  لكن  بوتو،  بنازير  هيئة 
يت�ضاءلون، منذ عدة �ضهور قبل ماأ�ضاة 
اإذا  اغتيالها فى دي�ضمرب 2007، فيما 

كانا �ضيغرقان �ضوًيا؟«.

»�ضيدتان  رواية  ترجمة  �ضدور 
جني  الأمريكية  للكاتبة  جادتان« 
»�ضيدتان  رواية  ترجمة  بولز�ضدور 
جني  الأمريكية  للكاتبة  جادتان« 
خان«،  »الكتب  دار  ت�ضدر  بولز  
للكاتبة  جادتان«  »�ضيدتان  رواية 
ترجمة  عن  بولز،  جني  الأمريكية 
ق�ضة  الرواية  وت�رصد  ع�رصى  وائل 
�ضديقتني تعيدان اكت�ضاف نف�ضيهما 
اخلطورة.  فى  غاية  جتربتني  عرب 

و»فريدا  جويرجن«  »كر�ضتينا 
ثرية،  عان�س  اأولهما  كوبرفيلد«، 
الآن�ضة  تبيع  متزوجة،  والأخرى 
عن  ورثته  الذى  منزلها  »جويرجن« 
بيٍت  فى  لالإقامة  وترحل  عائلتها 
متهالك فى اإحدى اجُلزر املوح�ضة، 
العالقات  من  عدد  فى  لتتورط 
املرتبكة مع رجال غريبى الأطوار. 
مع  »كوبرفيلد«  ال�ضيدة  وتنطلق 
بنما،  اإىل  بحرية  رحلٍة  فى  زوجها 

وتهجر  احلب،  فى  تقع  لكنها 
من  عامٍل  اإىل  وتن�ضحب  زوجها، 
الذات.  حول  والتمركز  الق�ضوة 
التجربة،  بعد  النهاية،  فى  تلتقيان 
مفعمة  الرواية  خ�ضائرهما  لتُح�ضيا 
وتفكك  والغمو�س،  بال�ضخرية 
الطبقة  لن�ضاء  املتداعى  العامل 
الفو�ضوية  مبيولهن  الأر�ضتقراطية، 
يكتنف  الذى  الغرتاب  واإح�ضا�س 

حياتهن.

�شدور ترجمة رواية »�شيدتان جادتان« للكاتبة الأمريكية جني بولز

بتانة  موؤ�ض�ضة  عن  قريبًا،  ي�ضدر 
نان�ضى  للدكتورة  للن�رص، كتاب جديد 
فى  املفارقة  »بناء  بعنوان  اإبراهيم 
مقدمة  فى  العربية«وجاء  البالغة 
الثنائيات  نظام  احتل  »وقد  الكتاب 
عرب  الإن�ضان  تفكري  فى  بارًزا  حيًزا 
فكرة  من  وانطالًقا  خمتلفة،  ع�ضور 
معه  يحمل  الوجود  فى  �ضئ  كل  اأن 
التف�ضري  �ضعبة  احلياة  بدت  نقي�ضه، 
مبعزل عن فكرة الأ�ضداد و الثنائيات، 

فقد نرى العبث فى احلقيقة، واجلد 
ال�ضقاء،  فى  وال�ضعادة  الهزل،  فى 
نرى  وقد  الالمعقول،  فى  واملعقول 
جهل العامل ، وعلم اجلاهل ، وغريها. 
عاد  الثنائيات،  هذه  لأهمية  ونظًرا 
حتت  امل�ضطلحات  بهذه  الهتمام 
»املفارقة«،  مب�ضطلح  مايعرف 
والتى تتبدى فى مظاهر �ضتى تت�ضل 
تنعك�س  ثم  بالوجود واملجتمع، ومن 

�ضورها فى الأدب.

الأ�ضاليب  من  املفارقة  واأ�ضلوب 
الأدباء  ي�ضتخدمها  التى  البالغية 
واملبدعون فى التعبري عن اأفكارهم، 
وقد ياأخذ كثرًيا من الأ�ضكال والأنواع 
كالتهكم وال�ضخرية، وفى هذه الكتاب 
اإبراهيم  نان�ضى  الدكتورة  تتابع 
بالر�ضد والتحليل، عرب درا�ضة علمية 
بناء  واأ�ضكال  واأ�ضاليب  ر�ضينة، طرق 

املفارقة فى البالغة العربية.

عن موؤ�ص�صة بتانة للن�صر

كتاب جديد للدكتورة نان�شى اإبراهيم بعنوان »بناء املفارقة 
فى البالغة العربية«

�شدور طبعة جديدة من ديوان اأجمد نا�شر »حياٌة ك�شرٍد متقطع«
�ضدور طبعة جديدة من ديوان اأجمد 
متقطع«�ضدور  ك�رصٍد  »حياةٌ  نا�رص 
طبعة جديدة من ديوان اأجمد نا�رص 
الهيئة  عن  متقطع«  ك�رصٍد  »حياةٌ 
امل�رصية،  الثقافة  لق�ضور  العامة 
ديوان  من  جديدة  طبعة  �ضدرت 
متقطع«،  ك�رصٍد  »حياةٌ  نا�رص  اأجمد 
للديوان:  تقدميه  فى  نا�رص  يقول 

»وقعُت مثل غريى فى هذا اللتبا�س 
�ضكل  لها  ق�ضيدة  نكتب  جعلنا  الذى 
ق�ضيدة التفعيلة وتقطيعها اإىل اأبيات 
وزن،  دون  من  لكن  ال�ضفحة،  على 
�ضدر  حتى  نرث،  ق�ضيدة  ون�ضميها 
ورمبا   ، علَيّ طارحاً  الديوان  هذا 
مل  �ضوؤالً  العربية،  ال�ضعرية  على 
نرث،  ق�ضيدة  اأهذه  ذاك:  مذ  يربح 

حكايات  اأم  �ضعر،  اأقا�ضي�س؟  اأم 
مبت�رصة؟ مل يكن �ضهاًل تقّبل ن�ضو�س 
ق�ضائد،  باعتبارها  الديوان  هذا 
ال�ضكل  لأن  بالتحديد،  نرث  وق�ضائد 
ال�ضائد لق�ضيدة النرث العربية له هيئة 
نرثيتها عند  التفعيلة متاماً.  ق�ضيدة 
الوزن  غياب  من  تاأتى  يكتبونها  من 

لي�س اإل«.
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يف كتابه »اجلزائر يف ال�صت�صراق الرو�صي »ال�صادر حديثا عن دار ميم

عبد العزيز بوباكري يك�سف �سر االهتمام 
الرو�سي ب�سخ�سية االأمري عبد القادر

�صدر حديثا عن دار ميم للن�صر يف اجلزائر كتابني الأول 
»اجلزائر يف ال�صت�صراق الرو�صي » للكاتب عبد العزيز 

ببوباكري والثاين �صفحات من�صية من ذاكرة اجلزائر   حيث 
اأن هذا الأخري �صارك بهما موؤخرا يف املعر�ض الدويل 

للكتاب باجلزائر �صيال يف طبعته 23 .

حكيم مالك 

والإعالمي  الكاتب  وتناول 
من  بوباكري  العزيز  عبد 
خالل كتابه اجلديد  مو�ضوع 
حول اجلزائر يف ال�ضت�رشاق 
الرو�ضي  والرحالت الرو�ضية 
عبد  والأمري  اجلزائر   اإىل 
القادر يف املوؤلفات الرو�ضية  
، وتطرق  اإىل التلقي النقدي 
اجلزائري   لالأدب  الرو�ضي 
يف  بوباكري   حتدث  كما    ،
ترجمات  حول  الكتاب  هذا 
الأدب اجلزائري يف  رو�ضيا ، 
مربزا يف هذا الكتاب اأعالم 
يف  اجلزائرية  الدرا�ضات 
رو�ضيا  وامل�ضت�رشق الرو�ضي 
و�ضلط   ، لند  روبرت 
م�ضنف  على  الكاتب  ال�ضوء 
ال�ضت�رشافية   الدرا�ضات 
عن   ال�ضوفيتية   الرو�ضية 
التا�ضع  )القرنان  اجلزائر 

ع�رش والع�رشون( .

اأهمية مو�صوع اجلزائر 
يف ال�صت�صراق الرو�صي 

وعالقته بالدرا�صات 
العربية

والكاتب  الإعالمي  وقال  
اجلزائري عبد العزيز بوباكري 
الرئي�س  مذكرات  كاتب 
الأ�ضبق الراحل  ال�ضاذيل بن 
اجلزائر  مو�ضوع  اأن  جديد 
الرو�ضي   ال�ضت�رشاق  يف 
من  هاما  حمورا  ي�ضكل 
حماور الدرا�ضات العربية يف 
ال�ضوفييتي  والحتاد  رو�ضيا 
بدورها  توؤلف  التي   ، �ضابقا 
وا�ضع  علم  من  جزءا   «
ال�ضت�رشاق  بعلم  ومعروف 
املحور  هذا  اإن  م�ضريا    ،  «
هذه  واأغنى  اأخ�ضب  ميثل 
املحاور ، بالنظر ملا حظي 
امل�ضت�رشقني  اهتمام  من  به 
انعك�س  وقد  وامل�ضتعربني  
يف  الفائق  الهتمام  هذا 
الدرا�ضات  من  الهائل  العدد 
والتي   ، باجلزائر  اخلا�ضة 
فاقت مائة درا�ضة وبحث يف 

خمتلف الفروع العلمية .

امل�صتعربني الرو�ض 
املهتمني باجلزائر 

»املتجزئرين«

ولقد تبلورت مالمح مو�ضوع 
هذا الكتاب ح�ضب  املوؤلف ، 
اأكرث بظهور علم ال�ضتغراب 
كاجتاه �ضامل » يهدف ح�ضب 
تاريخ  درا�ضة  اإىل  بوباكري 
العربية  وال�ضعوب  البلدان 
واأدبها  ولغتها  وثقافتها 
وهكذا   ،  « واقت�ضادها 
اجلزائرية  الق�ضايا  در�ضت 
العربية  الق�ضايا  �ضمن 
من  كجزء  اأي�ضا  ودر�ضت 
اأي �ضمن الهتمام  التمغرب 
املغرب  مبنطقة  العلمي 
تاريخية  كوحدة  العربي 
ثم   ، متجان�ضة  ح�ضارية 
الأخرية  العقود  يف  ا�ضتقلت 
كمو�ضوع قائم بذاته ، لذلك 
امل�ضت�رشقني  لبع�س  يحلو 
الرو�س  وامل�ضتعربني 
ت�ضمية  باجلزائر  املهتمني 

اأنف�ضهم باملتجزئرين .

بداية الرحالت 
الرو�صية اإىل اجلزائر من 
الن�صف الثاين من القرن 

ال�صابع ع�صر 

كتاب  �ضاحب   واأو�ضح   
الآخر«  عيون  يف  »اجلزائر 
الوطن   دار  عن  ال�ضادر 
مو�ضوع  اأن  باجلزائر   اليوم 
الوا�ضع  مبعناه  اجلزائر 
الرو�ضية  املوؤلفات  يف  ظهر 
املدر�ضة  تت�ضكل  اأن  قبل 
يف  الرو�ضية  ال�ضت�رشافية 
 ، ع�رش  التا�ضع  القرن  مطلع 
 ، الرحلة  اأدب  ذلك يف  وكان 
رحالت  التاريخ  �ضجل  فقد 
بها  قام  معروفة  رو�ضية 
رو�س  وعلماء  ع�ضكريون 
اأول  وترجع   ، اجلزائر  اإىل 
اجلزائر  اإىل  رو�ضية  رحلة 
اإىل الن�ضف الثاين من القرن 
تدل  وهي   ع�رش  ال�ضابع 
مل  الرو�س  اأن  على  بال�ضك 
اجلزائر   يعرفون  يكونوا 
فقط  وال�ضماع  بالتواتر 
.واإمنا اطلعوا على معلومات 
اأهلها  وطبائع  بيئتها  عن 

الرحالت   هذه  من  ا�ضتقوه 
الرحالت  تكن  فلم  وبالتايل 
الرو�ضية اإىل اجلزائر منتظمة 
، كما كان الأمر بالن�ضبة اإىل 
رحالتهم اإىل ال�رشق الأو�ضط 
الرو�س  الرحالة  كان  فاإذا   ،
الأو�ضط  ال�رشق  ق�ضدوا 
دينية  بعاطفة  مدفوعني 
 ( الأرثوذك�ضية  تبنيهم  بعد 
الق�ضطنطينية  فل�ضطني، 
مل  للجزائر  زيارتهم  فاإن   )
تتخذ �ضبغة »احلج »  وكانت 
البداية  يف  الكاتب  ح�ضب 
وغري  وفردية  ا�ضطرارية 
منظمة  مذكرا من الرحالت 
ال�ضائح   رحلة  الأوىل 
املجهول يف  القرن  ال�ضابع 
كوكوفت�ضف  ورحلة  ع�رش 
هاتان  اأن  م�ضريا   ،  1777 يف 
الرحلتان اأ�ضبحتا  من النوادر 
منلك  ول   ، البيبليوغرافية 
عدا  ما  ت�ضور  اأي  عنهما 
كرات�ضوف�ضكي  اإغناتي  تقييم 
للرحلة الأوىل ، ومما ل�ضك 
�ضاهمتا  الرحلتني  اأن  فيه 
ت�ضكيل  يف  كبرية  بدرجة 
خميلة  يف  اجلزائر  �ضورة 
فهذه  وبالتايل   ، الرو�س 
وحتددت  تبلورت  ال�ضورة  
كثرية  رحالت  يف  اأكرث 
 ، اإخنيفالد  رحالت  اأبرزها 
 ، كوراباتكني   ، رافالوفيت�س 
ت�ضيخات�ضف يف القرن التا�ضع 
�ضفيطلوف  ورحلتا  ع�رش 

ولندا يف القرن الع�رشين .
 

�صخ�صية الأمري عبد 
القادر يف املوؤلفات 

الرو�صية

اإىل  الكاتب  تطرق  ولقد 
القادر  عبد  الأمري  �ضخ�ضية 
التي كانت معروفة يف العامل 
عن  للك�ضف  حماولة  يف  كله 
عنه  وم�رشفة  مثرية  جوانب 
الأمري    عن  نعرف  اأننا  حيث 
ل ميثل اإل القليل الذي كتب 
التا�ضع  القرنني  يف   عنه   
ففرتة  والع�رشين  ع�رش 
ب�ضوريا  دم�ضق  يف  اإقامته 
عديدة  ظالل  تكتنفها 
بال�ضخ�ضيات  وعالقته 
الع�رش  ذلك  يف  املرموقة  

يف  جمهولة  مازالت  والتي 
وهاهي  اأجزائها   بع�س 
جمهولة  اأخرى  �ضفحة  
واملتمثلة  حياته  عن  متاما 
ففي  الرو�ضية  ال�ضفحة  يف 
الأمري عبد  �ضنة 1860 خرج 
وانزوائه  �ضمته  من  القادر 
الطويلني لي�ضجل ماأثرة رائعة 
وتعاي�س  الت�ضامح  تاريخ  يف 
الديانات املختلفة وخروجه 
�رشفه  عليه  اأماله  هذا 
كعربي،  وكرامته  كم�ضلم 
متفتح  فكر  كرجل  ورفعته 
وحقائقه  الع�رش  روح  على 
ال�ضنة جنح الأمري  ففي تلك 
ب�ضجاعته منقطعة النظري يف 
اإخماد  لهيب الفتنة الطائفية  
التي كادت اأن تع�ضف بحياة 
ب�ضبب  م�ضيحي   األف   15
الأوروبية   القوى  موؤامرات 
اأحمد  البا�ضا  ود�ضائ�س 
لالإيقاع بني املورانة والدروز  
حيث و�ضلت اأ�ضداء مقاومة  
الفذ   القادر   عبد  الأمري 
لالحتالل الفرن�ضي اإىل رو�ضيا 
رو�ضيا  كانت  حيث  البعيدة 
تتابع ح�ضب بوباكري باهتمام 
كبري وقائع واأ�ضاليب احتالل 
اجلزائريني   وكفاح  اجلزائر 
مرجعا   الأمري  راية  حتت 
الهتمام  �ضبب هذا  املوؤلف 
رو�ضيا  كون  اإىل  الرو�ضي 
مرحلة  اآنذاك يف  القي�رشية 
مناطق  يف  امربيايل  تو�ضع 
اجتماعيا  باجلزائر  �ضبيهة 
واقت�ضاديا وجغرافيا  خا�ضة 
وكان  وترك�ضتان  القفقا�س 
القادر  عبد  حممد  الإمام 
�ضامل يخو�س �ضد اجليو�س 
يف  �ضبيها  كفاحا  الرو�ضية 
الأمري  مبقاومة  الأ�ضلوب  
لالحتالل  القادر  عبد 

الفرن�ضي .  

ف�صل الثورة التحريرية 
يف التعريف بالأدب 

اجلزائري وترجمته اإىل 
الرو�صية

الأدب  لرتجمات  وبالن�ضبة 
يوؤكد  رو�ضيا  يف  اجلزائري 
بوباكري اأن الف�ضل يرجع اإىل 
توجيه  يف  اجلزائرية  الثورة 

الرو�س  املرتجمني  اأنظار 
جزائريني  لكتاب  اإبداع  اإىل 
الرتجمة  فلقد مهدت حركة 
مدر�ضة  تبلور  اأمام  الطريق 
درا�ضة  يف  متميزة  نقدية 
والتاريخ  اجلزائري  الأدب 
الثورة  ، ففي عهد  له لحقا 
رو�ضيا  يف  برزت  التحريرية 
تعريف  اإىل  ملحة  حاجة 
باجلزائر  العام  الراأي 
كا�ضفا     ، وتاريخها  وق�ضيتها 
الكاتب اأنه بعد مرور �ضنتني 
نوفمرب   ثورة  اندلع  على 
الرو�ضية  اللغة  اإىل  ترجمت 
الدار   « ديب  حممد  روايتا 
الكبرية » و«احلريق »  وظلت 
اأ�ضا�ضا  منح�رشة  الرتجمة  
طيلة  ديب  حممد  اإبداع  يف 
ف�ضدرت   ، احلرب  فرتة 
  1958 �ضنة  بالرو�ضية  له 
يف   « الق�ض�ضية  جمموعته 
املقهى » ثم اكتملت ثالثيته » 
اجلزائر« بن�رش روايته«النول« 
�ضدور  وتزامن   1959 عام 
مع  اإفريقي«  »�ضيف  روايته 
كا�ضفا    ، ال�ضتقالل  نيل 
يف  اأنه  بوباكري  العزيز  عبد 
اإىل  اأي�ضا  عهد الثورة نقلت  
اللغة الرو�ضية  رواية »اإغفاءة 
معمري  ملولود   « العادل 
»الربوة  له  ترجمت  ثم   ،
اأما   ،  1966 »�ضنة  املن�ضية 
يرتجم  فلم   ، فرعون  مولود 
اإىل  اأعماله  من  عمل  اأي  له 
قيد  على  وهو  الرو�ضية 
اإليه  يلتفت  ومل  احلياة 
اغتياله  بعد  اإل  املرتجمون 
ترجمت  وهكذا   ، املاأ�ضاوي 
له تباعا »جنل الفقري« 1963 
 ،  1965  « والدم  و«الأر�س   ،
 1965  « الوعرة  و«الدروب 
 ،  1970« القبائل  و«اأيام   ،

و«يوميات   « و«فورولومرناد 
املجتمع  يف  »و«التعاون 

القبائلي 1981.

البحث يف جمالية الأدب 
اجلزائري

اأن  بوباكري  اأو�ضح  فيما   
اجلزائري  الأدب  ترجمة 
ابتداء  الرو�ضية  اللغة  اإىل 
يف  اخلم�ضينيات  من 
اجلزائر  مو�ضوع  اإثراء 
الرو�ضي  ال�ضت�رشاق  يف 
اإمكانيات  من  اأتاحته  مبا 
على  اأعمق  ب�ضكل  الطالع 
عند  والفني  الأدبي  الإنتاج 
ن�رش  وقد  ،ة  اجلزائريني 
الآن  حتى  الرو�ضية  باللغة 
فنيا  عمال  ثالثني  من  اأكرث 
من )ق�ضة ، رواية ، م�رشحية 
اجلزائريني  الكتاب  (لإبراز 
العربية  باللغتني  املعربين 
هذا  وتوج    ، والفرن�ضية 
من  مناذج  برتجمة  اجلهد 
باللغتني  اجلزائري  ال�ضعر 
متثل خمتلف اأجيال ال�ضعراء 
واملدرا�س من مفدي زكريا 
يف  ال�ضباب  �ضعراء  جيل  اإىل 
فلقد  وعليه  ال�ضبعينيات 
مهدت هذه الرتجمات لظهور 
امل�ضت�رشقني  من  جمهرة 
الأدب  يف  املخت�ضني  النقاد 
نيكيفورفا  اأمثال  اجلزائري 
وجوغا�ضيلي  وبراجوغينا 
انكب  ...حيث  و�ضاغال 
بحث  على  النقاد  هوؤلء 
اجلزائري  الأدب  جمالية 
الإيديولوجية  واجتاهاته   ،
ومقارنته  ت�ضنيفه  وق�ضايا 
الأخرى  العاملية   بالآداب 
ودرا�ضات  كتبا  ون�رشوا 

عديدة يف هذا املجال. 
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    5 خطوات �صحية 
ملحاربة انتفاخ املعدة!

يواجه كثريون �شعورا غري مريح لدى انتفاخ املعدة رغم 
اتباع نظام غذائي �شحي اأو املحافظة على اللياقة اجل�شدية 

وفيما يلي طرق حماربة انتفاخ املعدة:

من  متاأخر  وقت  يف  الطعام  تناول  جتنب   1-
امل�ساء

 Gut« تقول جانيت هايد، خبرية التغذية وموؤلفة كتاب
Makeover«: »ي�شتعد اجلهاز اله�شمي ليعمل ب�شكل اأف�شل 

خالل النهار، حيث تتباطاأ الوظائف اله�شمية يف الليل. وقد 
تطورنا لتناول الطعام يف �شوء النهار«. لذا يجب االمتناع عن 

تناول الطعام قبل �شاعتني من النوم.

ال�سكر من  اأقل  كميات  تناول   2-

وتو�شح جانيت بالقول: »لي�س من املعروف بال�شبط ملاذا 
يوؤدي ال�شكر اإىل اإحداث خلل يف البكترييا املفيدة وغري 

املفيدة، وكذلك االنتفاخ، ولكن االأمر ي�شتحق العالج«وحتذر 
اخلبرية من اأن »املحليات ال�شناعية، مثل تلك املوجودة يف 
م�رشوبات احلمية الغذائية، قد ثبت اأنها ت�شبب عدم توازن 

البكترييا لدى احليوانات، لذا قد يكون من املفيد جتنبها اإذا 
كنا نرغب بالتخل�س من االنتفاخ«.

12 �ساعة الطعام ملدة ل تقل عن  ال�سيام عن   3-

تقول جانيت اإن »وجود فرتة �شيام متتد من 12 اإىل 14 �شاعة 
بني الع�شاء والفطور، ميكن اأن حتفز فقدان الوزن ومنو 

البكترييا املفيدة يف االأمعاء، والتي ميكن اأن حت�شن عملية 
االأي�س وتوازن هرمونات اجلوع«.

املخللة اأو  املخمرة  للأطعمة  اللجوء   4-

حتوي االأطعمة املخمرة على البكترييا املحببة بالن�شبة 
للمعدة، لذا يجب اإ�شافتها اإىل النظام الغذائي.

والفواكه اخل�سار  تناول   5-

اأو�شحت جانيت اأنه عندما يعاين النا�س من انتفاخ مزمن، 
ي�شابون بالتوتر ويبتعدون عن االأطعمة الغنية باالألياف. لذا 

تن�شح باأهمية اخل�شار املختلفة والفواكه بالن�شبة ل�شحة 
القناة اله�شمية على املدى الطويل.

خطوات للحفاظ على �صحة اجل�صم يف ال�صتاء
البدين،  الن�شاط  متابعة 
متابعة ال�رشب وتناول الغذاء 
للحفاظ  وال�شليم،  ال�شحي 
يف  ال�شليمة  ال�شحة  على 
ذلك  نفعل  كيف  ال�شتاء، 

بخم�س طرق ب�شيطة
الذي  البارد،  املو�شم 
زاوية  خلف  متاًما  ينتظر 
من  اأكرث  يُنبئ  اخلريف، 
بِق�رش   – واالأمطار  الرياح 
اأقل،  �شوء  �شاعات  النهار، 
اأقل  بدين  ن�شاط  �شاعات 
وهجوم من قبل الفريو�شات 
واالأنفلونزا. رمبا كان ف�شل 
يف  ن�شبًيا،  ق�شرًيا،  ال�شتاء 
دول ال�رشق االأو�شط، ولكن 

ميكن اأن يكون قا�شًيا.
ال�شيء الذي يجب فعله مع 
قدوم ال�شتاء هو اال�شتعداد 
اجل�شم،  �شعف  لتفادي  له 
اإمنا  االأمرا�س.  اأو  ال�شمنة 
ذلك  فعل  ميكننا  كيف 
من  تاأكدوا  �شحيح:  ب�شكل 
ب�رشب  النهار  تبداأوا  اأن 
م�رشوب دافئ، على االأغلب 
اأو  النعناع  مع  �شاخن  ماء 
ي�شاعدان  الأنهما  الليمون، 
االحتفاظ  على  اجل�شم 
الداخلية،  بحرارته 
بالتدفق  الدم  وي�شاعدان 
كما يجب وي�شاعدان اأجهزة 
كما  العمل  على  اجل�شم 

يجب.

الن�ساط البدين

توقف  االأمطار  تدعوا  ال 
البدين  ن�شاطكم  روتني 
التي متار�شونها.  والتمارين 
للجري  اخلروج  من  تاأكدوا 
عندما يتيح الطق�س اإمكانية 
فعل ذلك واإن كان ذلك غري 
اجل�شد  تفعيل  حاولوا  متاح 
اذهبوا  باأية طريقة ممكنة: 
اللياقة،  اأندية  يف  للتمرن 
الدرج،  وانزلوا  ا�شعدوا 
قوموا بتمديد اجل�شم ب�شكل 
جيد بعد �شاعات العمل يف 
املكتب وحاولوا البقاء على 
االإمكان.  بقدر  اأرجلكم 
عن  الوقوف  على  ثابروا 
مرة  املقعد  يف  الكر�شي 
اجل�شد  حركوا  �شاعة،  كل 
جيًدا، لل�شماح للدم بالتدفق 
ت�شرتخي  باأن  وللع�شالت 

القفز  حالة  عن  واالمتناع 
الذي  اجل�شد  والتجمد. 
�شليم،  ج�شد  هو  يتحرك 
الفعال هو  اجلهاز اله�شمي 
جهاز �شليم، وهذان االأمران 
مفيدان جًدا باحلفاظ على 

الوزن.

اأكرثوا من ال�سرب

يحتوي اجل�شم على 70% من 
املاء، لذا حتى ال�شعور باأننا 
نحتاج للقليل من املاء، اأو ال 
نعط�س كثرًيا، الواقع هو اأن 
كمية املاء ال�رشورية لنا يف 
التي  الكمية  توازي  ال�شتاء 

نحتاجها يف ال�شيف.
�رشب  بالطبع  باالإمكان 
املاء ال�شاخن مع النعناع اأو 
نوع  اأي  اأو  الكمون  الليمون، 
بهارات اآخر حتبونه، اإمنا ال 
تخ�شعوا الإغواء حتلية املاء 
هذه   – الع�شل  اأو  بال�شكر 
ا�شرتاحة قهوة، هذه  لي�شت 
عملية اإمداد اجل�شم ب�شوائل 

دون �شعرات حرارية.

دمج عنا�سر الغذاء 
الرئي�سية بالوجبات

لل�شتاء  املميزة  ال�شفة 
بع�س  املتعكر  املزاج  هي 
الكثريون  ين�شب  ال�شيء، 
حبهم  عدم  اإىل  ذلك  �شبب 
البيت،  يف  البقاء  لالأمطار، 
الربد – اإال اأن هناك عامل 

رئي�شي لذلك – تقل�س عدد 
تت�شبب  ال�شوء  �شاعات 
ال�رشتونني  ن�شبة  بانخفا�س 
يوؤثر  الذي  الدماغ  يف 

مبا�رشة على �شعورنا.
�شبب  عن  تبحثون  هل 
ال�شتاء؟  يف  ال�شمنة  زيادة 
ال�شبب لي�س كاآبة ال�شتاء بل 
“االأطعمة املوؤا�شية” – هل 
امل�شطلح؟  هذا  تعرفون 
خبز اأبي�س �شاخن، �شوكوالتة 
بالطبع والطبيخ على اأنواعه 
– كل هذه يتميز بها ال�شيف 
– هذه كربوهيدرات ب�شيطة 
ويوفر تناولها للج�شم طاقة 
ا  متي�رشة وفورية وتزيد اأي�شً
وال�شعور  ال�رشتونني  ن�شبة 

اجليد.
اهتموا بتناول االأرز الكامل، 
اخلبز  الكاملة،  الذرة 
امل�شنوع من القمح الكامل، 
البنية  اجلذور  خ�رشاوات 
وتعترب  اجل�شم  تُدفئ  التي 
القدر  بذات  ا  اأي�شً موؤا�شية 
دون اأن يت�شبب ذلك بت�رشر 
كربوهيدرات  هذه  القوام، 

اأف�شل.
هام  جزء  هي  الربوتينات 
يف  للتغذية  واأ�شا�شي  جًدا 
م�شاهمتها  ب�شبب  ال�شتاء، 
امل�شادات  خمزن  ببناء 
جلهاز  ال�رشورية  احليوية 
يحارب  الذي  املناعة 
باالأج�شام  الوقت  طوال 
ا�شتهالك   – اخلارجية 
التي  املتنوعة  الربوتينات 

من  اخلايل  اللحم  تت�شمن 
االأجبان،  التونا،  الدهون، 
بقوليات  اأو  الطحينة، 
وجبة،  كل  يف  هامة  وهي 
الكربوهيدرات  جانب  اإىل 

واخل�رشاوات.

ارتدوا امللب�س 
امللئمة

عندما تربد اأج�شامنا فاإنها 
ملوازنة  طريقة  عن  تبحث 
درجة احلرارة الداخلية، وما 
العمل اإذا كان اجل�شم بارًدا 
الداخل؟  ومن  اخلارج  من 
ُمدركني  نكون  ال  عندما 
االأ�شا�شية  اجل�شم  حلاجة 
للدفء فاإن النية تتجه دائًما 
كعكة  اللتقاط  اليد  مد  اإىل 
الكعكة  اأو  املرطبان،  من 
اأي  اأو  املكتب  يف  العطرة 
مل  واإن  حتى   – اآخر  �شيء 

ي�شعر اجل�شم باجلوع اأبًدا.
دائًما عند اخلروج من البيت 
يجب ارتداء مالب�س مالئمة 
 – اليومي  لربناجمكم 
الب�شلة”،  “بطريقة  مالب�س 
ميكن  بحيث  بطبقات، 
وخلعها  املالب�س  ارتداء 
الطق�س  ظروف  ح�شب 
احلرارة  درجة  �شبط  اأو 
هي  تكون  مكيف  حيز  يف 
للحفاظ  االأف�شل  الطريقة 
اجل�شم  حرارة  توازن  على 
املالب�س  طبيعة  وعلى 

طوال الف�شل.

ن�صائح �صحية للتغلب على اأمرا�ض واأوبئة ف�صل ال�صتاء
ما هي طرق الوقاية من اأمرا�س ف�شل ال�شتاء؟ بع�س الن�شائح يف اأ�شلوب التغذية الوقائية من االأمرا�س واالأوبئة يف هذا الف�شل.

كما احلال يف كل عام، يحمل ف�شل ال�شتاء  معه العديد من االأمرا�س واالأوبئة التي تتناقل ب�شكٍل ه�شتريي، من �شخ�س اإىل اآخر. ولكن هل فكرت 
يوماً بطرق وقائية لتم�شية �شتاء ممتع بعيدا عن هذه االأمرا�س وما قد ينتج عنها من اأعرا�س متعبة. اإليك عزيزي القارئ هذه الن�شائح الغذائية:

اأوالً: من ال�رشوري احلفاظ على ن�شبة جيدة من الفيتامني » د » يف الدم وذلك لدوره البارز يف تن�شيط جهاز املناعة وتقلي�س احتمال االإ�شابة 
باالأنفلونزا والزكام. عادًة يتم احل�شول على هذا الفيتامني من خالل عملية التعر�س لل�شم�س ملدة ربع �شاعة تقريباً يف اليوم. ويف حال تعذر 

التعر�س الأ�شعة ال�شم�س، خ�شو�شاً يف ف�شل ال�شتاء، يجب  تزويد اجل�شم باالأطعمة الغنية به ال�شيما االأطعمة ذات االأ�شل احليواين كاالأ�شماك، 
البي�س ومنتجات االألبان واالأجبان وكذلك االأطعمة النباتية كالفطر )عي�س الغراب(. ثانياً: يجب تناول ح�شتني يف اليوم من الفاكهة وثالث ح�ش�س 

من اخل�رشوات الغنية بالفيتامينات واملعادن وخ�شو�شاً تلك التي حتتوي على ن�شبة عالية من الفيتامني »�شي« كالليمون والكيوي والفليفلة احلمراء 
والبقدون�س. وبح�شب الدرا�شات يقوم هذا الفيتامني ال�شحري بتقلي�س الزكام واحتمال االإ�شابة به بن�شبة %45.



الأربعاء 21  نوفمرب  2018  املوافـق  ل13 ربيع الأول 1440هـ 19
www. elwassat.com

بني ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم وهند بنت عتبة 
جل�س ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و 

�صلم على ال�صفا واجتمع النا�س حوله 
لبيعه على الإ�صالم فاأخذ عليهم 

العهد بال�صمع والطاعة هلل ولر�صوله 
فيما ا�صتطاعوا ، وملا فرغ من بيعة 
الرجال بايع الن�صاء وفيهن هند بنت 
عتبة زوج اأبى �صفيان متنقبة متنكرة 

ملا كان من �صنيعها بحمزة عم النبي 
�صلى اهلل عليه و �صلم فقال ر�صول 

اهلل �صلى �صلى اهلل عليه و �صلم لهن : 
بايعنني على األ ت�رشكن باهلل �صيئا 

فقالت هند : واهلل اإنك لتاأخذ علينا 
اأمرا ل تاأخذه على الرجال و�صنوؤتيكه 

فقال النبي : ول ت�رشقن 
فقالت : واهلل اإين كنت اأ�صبت من مال 
اأبى �صفيان الهنة وما كنت اأدري اأكان 

حال يل اأم ل؟ 
فقال اأبو �صفيان وكان �صاهدا ملا 
تقول : اأما ما اأ�صبت فيما م�صى 

فاأنت منه يف حل 
فقال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و �صلم 

: واإنك لهند بنت عتبة ؟ 

قالت : نعم فاعف عما �صلف عفا 
اهلل عنك 

ثم قال : ول تزنني 
فقالت : يا ر�صول اهلل وهل تزين 

احلرة 
وملا قال: ول تقتلن اأولدكن 

قالت: ربيناهم �صغارا وقتلتهم يوم 
بدر كبارا فاأنت وهم اأعلم 

ف�صحك عمر بن اخلطاب من قولها 
حتى ا�صتغرب اأي بالغ فى ال�صحك 
فقال الر�صول �صلى اهلل عليه و �صلم 

: ول تاأتني بهتان تفرتينه بني اأيديكن 
واأرجلكن 

قالت : واهلل اإن اإتيان البهتان لقبيح 
ولبع�س التجاوز اأمثل 

ثم قال : ول تع�صينني يف معروف 
قالت : ما جل�صنا هذا املجل�س 
ونحن نريد نع�صيك فى معروف 

فقال ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 
: ل ي�صافح الن�صاء ول مي�س امراأة 
ول ت�صمه اإل امراأة اأحلها اهلل له اأو 

ذات حمرم منه

حجة اأبي بكر
 ر�سي اهلل عنه 
عندما هل ميقات احلج �صنة ت�صع 

من الهجرة بعث ر�صول اهلل �صلى اهلل 
عليه و �صلم اأبا بكر اأمريا للحج علي 
راأ�س ثالثمانة من امل�صلمني ليقيم 

لهم حجهم وليوؤدوا الفري�صة كما نزل 
بها القراآن ولعل هذه كانت اأول حجة 

للم�صلمني يف الإ�صالم
وبعد �صفر اأبي بكر مع ال�صحابة 
نزلت �صورة براءة علي ر�صول اهلل 
�صلى اهلل عليه و �صلم يف نق�س ما 
بني ر�صول اهلل وبني امل�رشكني من 
العهد الذي كانوا عليه فيما بينهم 

وبينه: األ ي�صد عن البيت اأحدا جاءه 
ول يخاف اأحد يف ال�صهر احلرام 
وكان ذلك عهداً عاماً بني الر�صول 

وبني امل�رشكني
فدعا ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه 
و �صلم علي بن اأبي طالب وقال 

له : اأخرج بهذه الق�صة من �صدر 
براءة واأذن يف النا�س يوم النحر اإذا 
اجتمعوا مبنى ـ اأنه ل يدخل اجلنة 
كافر ول يحج بعد العام م�رشك 

ول يطوف بالبيت عريان ومن كان 
له عند ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و 
�صلم عهد فهو غلي مدته ،فخرج 

علي بن اأبي طالب علي ناقة ر�صول 
اهلل )الع�صباء( حتى اأدرك اأبا بكر 

بالطريق فلما راآه اأبو بكر بالطريق 
قال : اأاأمري اأم ماأمور ؟ فقال : بل 
ماأمور ،ثم م�صيا فاأقام اأبو بكر 

للنا�س احلج حتى اإذا كان يوم النحر 
قام علي بن اأبي طالب ر�صي اهلل عنه 

فاأذن للنا�س بالذي اأمره به ر�صول 
اهلل �صلى اهلل عليه و �صلم

اإ�سالم عمرو بن العا�ص وخالد بن الوليد وعثمان بن اأبى طلحه 
و  عليه  اهلل  �صلى  النبى  لدخول  كان  لقد 
�صلم وامل�صلمني مكة واآدائهم العمرة اأثر 
امل�رشكني  من  كثري  نفو�س  فى  عظيم 
تفكري  الدين  هذا  فى  يفكرون  فبداأوا 
عاقال هادئا بعيدا عن الع�صبية املقيتة 
الدين  �صمو  عقولهم  عن  حجبت  التي 

الإ�صالمي ونفا�صة تعاليمه

الإ�صالم  لدعوة  ا�صتجاب  ممن  وكان 
بن  عمرو  لهدايته  قلوبهم  اهلل  وفتح 
العا�س وخالد بن الوليد وعثمان بن اأبى 
من  �صفر  �صهر  يهل  كان  فما   – طلحة 
املدينة  اإىل  توجهوا  حتى  الثامنة  ال�صنة 
بن  عمرو  تقابل  الطريق  وفى  فاأ�صلموا 
العا�س مع خالد بن الوليد : ف�صاأل عمرو 

فقال  ؟  �صليمان  اأبا  يا  اين  اإىل  ) خالدا( 
خالد : واهلل لقد اإ�صتقام املن�صم ) و�صح 
واهلل  اأذهب  لنبي  الرجل  واإن   ) الطريق 
فاأ�صلم فقال عمرو له : واهلل ما جئت اإل 
اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  اإىل  ،وذهبوا  لأ�صلم 
عليه و �صلم فاأ�صلموا واأ�صبحوا من حماة 

الإ�صالم واأبطاله

فتح مكة 
فى اأواخر ال�صنة الثامنة من الهجرة كان قد اأتى على �صلح احلديبية �صنتان ، وكان من بني �رشوطه 
كما ذكرنا اأن من اأحب اأن يدخل فى عهد حممد دخل فيه ومن اأحب ان يدخل يف عهد قري�س دخل 

فيه ومبقت�صى هذا ال�رشط دخلت قبلية خزاعة فى حلف مع النبى–ودخلت قبيلة بنى بكر فى 
حلف مع قري�س ، وكانت القبيلتان ت�صكنان اأحياء من مكة و�صواحيها وبينهما تارات قدمية وعداء 

متوارث يرجع تاريخه اىل ما قبل البعثة
وذات يوم حتركت هذه الحقاد فاغتنم بنو بكر حلفاء قري�س هدنة احلديبية وفاجاأوا خزاعة 

حلفاء النبى واأمدتهم قري�س باخليل وال�صالح حتى لقد ذكر الواقد اأن ممن اإ�صرتك فى القتال �رشاآ 
�صفوان بن اأمية وعكرمة بن اأبى جهل و�صهيل بن عمرو مع غريهم وعبيدهم وقد بلغ بهم احلمق 

والطغيان اأن يطاردوا خزاعة حتى احلرم ويقاتلونهم فيه حيث ل يجوز فيه القتال
فلما انتهوا اإليه قال نفر من بنى بكر لرئي�صهم نوفل بن معاوية اإنا قد دخلنا احلرم اإلهك اإلهك 
فقال كلمة عظيمة ل اإله اليوم يا بنى بكر ا�صيبوا ثاأركم فلعمرى اإنكم لت�رشقون فى احلرم اأفال 

ت�صيبون ثاأركم فيه
ولعل ال�رش فى تورط قري�س وم�صاعدتها لبنى بكر هو اأنها ف�رشت تف�صريا خاطئا ما جرى جلي�س 
امل�صلمني فى �رشية موؤته اإذ اإعتقدت اأن ما جرى كان هزمية كبرية حلقت بامل�صلمني وهذا خطاأ 
فادح وقعت فيه وترتب عليه اإرتكابها لهذا اخلطاأ الأحمق وانتهاكها ل�رشوط �صلح احلديبية وما 

ترتب على ذلك من فتح مكة كما �صرنى

ح�سن الظن وح�سن العمل
 على اأن ح�سن الظن يجب اأن ي�ساحبه ح�سن العمل فيحدد امل�سلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعينا باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن ال�ساعي 
للمجد �سيلقى عقبات وعقبات واأن املجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ املجد حتى تلعق 

ال�سرب  فاإن اأ�ساب هدفه فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات واإن كانت الأخرى فعلى 
املراأ اأن يعمل ولي�س عليه اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته ويح�سر موا�سع اخلطاأ 

ليتجنبها وحتديد الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل لها اإذا ق�سد بذلك وجه اهلل عبادة يف 
ميزان اأعمال �ساحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار املدمرة للف�سل والآثار املدمرة للنجاح 

من غرور ون�سبة الف�سل اإىل غري اهلل عز وجل
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 رحيل امل�سرحي اللبناين زياد 
اأبو عب�سي عن 62 عاما

اأحد رواد امل�رسح  اأبو عب�سي،  الفنان زياد  خطف املوت يف بريوت، 
اللبناين، عن عمر ناهز 62 عاما، بعد �رساع مرير مع املر�ض الذي 
امل�رسح  ممثلي  نقابة  ونعت  فل�سفي.  مبنهج  وتقبله  معه  تعاطى 
�سوته  رافق  الذي  عب�سي  اأبو  اللبنانية  والتلفزيون  والإذاعة  وال�سينما 
اللبنانيني من خالل م�رسحياته مع الفنان زياد الرحباين اأثناء احلرب 
الأهلية التي ع�سفت بالبالد بني عامي 1975 و1990. وكتب بيار اأبي 
فى  ح�سابه  على  اللبنانية  الأخبار  جريدة  حترير  رئي�ض  نائب  �سعب 
يف  مت�سعب  م�سوار  بعد  املفاجئ  ملوته  ا�ست�سلم  »املنا�سل  تويرت 
الفل�سفة والكتابة والتمثيل وعمر على اخل�سبة«. واأَ�ساف: »�سحيح اأن 
اأبو عب�سي خا�ض جتارب م�رسحية كثرية منفردة )تاأليفه واإخراجه( اأو 
مع خمرجني بارزين اأ�سهموا يف املحرتف امل�رسحي اللبناين ...اإل اأن 
حمطته مع زياد �ستظل الأكرث ح�سورا وانت�سارا يف م�سريته، فهو الذي 
�سارك يف جميع اأعمال الرحباين منذ عام 1978«. وارتبط ا�سم هذا 
ب�سخ�سية  املا�سي  القرن  وثمانينات  �سبعينيات  منذ  الطليعي  الفنان 
اأداها باإتقان يف م�رسحية )�سي فا�سل( للفنان زياد  )اأبو الزلف( التي 
يف  )اإدوار(  ب�سخ�سية  عب�سي  اأبو  عرف  الزلف(  )اأبو  وقبل  الرحباين. 
هذه  ر�سخت  وقد  اأي�سا.  للرحباين  طويل(  اأمريكي  )فيلم  م�رسحية 
ال�سخ�سية يف اأذهان اللبنانيني طيلة فرتة احلرب لأنها عك�ست احلالة 
الطائفية من خالل رجل م�سيحي لديه رهاب الإ�سالم. ولد اأبو عب�سي 
اجلنوبية،  الفخار  را�سيا  بلدة  من  اأ�سلها  لعائلة  �سيدا  يف   1956 عام 
واجته نحو اعتناق الأفكار املارك�سية والي�سارية، على الرغم من تلقيه 
كتاباته  اأوىل  كانت  اأمريكية.  وجامعات  مدار�ض  ودرا�ساته يف  علومه 
امل�رسحية عام 1979 عرب م�رسحية )ال�سمع( التي جاءت مبنحى فل�سفي 
ت�سكيكي، لكن جتاربه امل�رسحية يف اجلامعة قادته اإىل التعرف على 
اإليه دور يف  م�رسحية )بالن�سبة  زياد الرحباين عام 1977 الذي اأ�سند 
مع  كثريا  يتوافق  مل  اأنه  مرارا  اأعلن  قد  عب�سي  اأبو  وكان  �سو(  لبكرا 
طريقة زياد الرحباين امل�رسحية، لكنه كان يقول »اختلفت عنه لكني 
ا�ستمتعت بالعمل معه انطالقا من التزامي مبداأ الولء للكاتب«واأدى 
هذا اإىل م�ساركة اأبو عب�سي  يف جميع اأعمال الرحباين امل�رسحية منذ 
عام 1978 اعتبارا من )بالن�سبة لبكرا �سو( عام 1978 و )فيلم اأمريكي 
)بخ�سو�ض  اإىل  و�سول   1983 عام  فا�سل(  و)�سي   1980 عام  طويل( 
الكرامة وال�سعب العنيد( عام 1993 و )لول ف�سحة الأمل( 1994. كما 
�سارك اأبو عب�سي املخرجني اللبنانيني يعقوب ال�سدراوي يف م�رسحية 
 1996 عام  )املفتاح(  يف  مروة  وربيع   1981 عام  والقاعدة(  )جربان 
اأبو  زياد  خا�ض   1981 عام  اآغا(  عوي�ض  )�سقوط  يف  فرحات  وفي�سل 
عب�سي جتربة تدري�ض مادة امل�رسح يف )اجلامعة اللبنانية الأمريكية( 
يف  املتحدة  الوليات  يف  املعمقة  درا�ساته  اإىل  م�ستندا  بريوت  يف 

جمايل الفل�سفة وامل�رسح وخ�سو�سا م�رسح �سك�سبري.

متحف »تريتياكوف« الرو�سي ب�سدد رقمنة حتفه الفنية بتربعات خا�سة

دريد حلام.. يتحدث عن الوطن

قرر متحف »تريتياكوف« الرو�شي للفنون الت�شكيلية رقمنة لوحاته الفنية اعتمادا على تربعات م�شتخدمي م�شروع »بلوك ت�شاين« الإلكرتوين على 
الإنرتنت. �شرح ناطق با�شم �شركة » RDI.Digital » املتعاونة مع املتحف يف جمال حتقيق امل�شاريع الإلكرتونية باأن املتربعني الراغبني برقمنة لوحة 

فنية بعينها �شيكون بو�شعهم ذلك.
هذا واأقام متحف »تريتياكوف« 
الرو�سي للفنون الت�سكيلية تعاوًنا 
 RDI.Digital  « �رسكة  مع 
تكامل  يف  املتخ�س�سة   «
بغية  الرقمنة  تكنولوجيات 
»بلوكت�ساين«  م�رسوع  حتقيق 
الأمر  الإلكرتوين،  التفاعلي 
اللوحات  بجعل  �سي�سمح  الذي 
املتحف  ميتلكها  التي  الفنية 
الفن  لع�ساق  متاحة  الرو�سي 
با�رسه،  العامل  يف  الت�سكيلي 
اأن  اأحد ميكن  اأي  اأن  العلم  مع 
بتربعاته  امل�رسوع  يف  ي�ساهم 

ال�سخ�سية.
اإن  ال�رسكة  با�سم  الناطق  وقال 

اجلديد  امل�رسوع  تقدمي  حفل 
منتدى  هام�ض  على  �سيقام 
الدويل  الثقايف  »بطر�سبورغ« 
ال�سابع الذي افتتح اأعماله اليوم 
يف العا�سمة الثقافية الرو�سية.

امل�رسوع  على  اأطلقت  وقد 
 « My Tretyakov  « ت�سمية 
يطبق  اأنه  اإذ  يل(،  )تريتياكوف 
املجتمع  بني  التعاون  مبداأ 
والدولة يف م�سمار الولوع بالفن 
حيث تتاح لأي �سخ�ض اأو �رسكة 
يف  للم�ساهمة  فر�سة  خا�سة 
املحببة  الفنية  التحف  رقمنة 
املالية  التربعات  بوا�سطة 

اخلا�سة.

يذكر اأن تكنولوجيا »بلوكت�ساين« 
 « �رسكة  قامت  التي 
Riddle&Code » النم�ساوية 
بني  بالربط  تق�سي  بو�سعها 
بالأحرى بني  اأو  ومتعة  �سخ�ض 
فنية  ولوحة  مانح  �سخ�ض  ا�سم 
اإىل  يحدد  ومل  برقمنتها.  قام 
حد الآن اأقل قيمة للمبلغ ميكن 
�رسكة  اأو  �سخ�ض  بها  يتربع  اأن 
ال�سخ�ض  فاإن  ذلك  مع  مانحة. 
على  ي�رس  اأن  ميكن  �رسكة  اأو 
لوحة  ا�سمه عند م�ساهدة  ذكر 

مرقمنة بتربعه.

قريبا

الإعالمي جورج قرداحي يف برنامج تلفزيوين عاملي

دريد  الكبري،  ال�سوري  الفنان  اأظهر 
ذرف  حتى  و�سل  كبريا  تاأثرا  حلام، 
الدموع اأثناء حديثه عن وطنه ومدى 

حبه له.
من  ا�ست�سافته  خالل  حلام  وقال 
عرفة،  اأمل  ال�سورية  املمثلة  قبل 
»يف  ا�سم  يحمل  الذي  برناجمها  يف 
اأمل«: »لو وطني غلطان اأنا معه، اإذا 

بردان اأنا تيابه، اإذا ختيار اأنا عكازته، 
اإذا حفيان اأنا �رسمايته، لأنه �سيدي 
وتاج را�سي«، م�ست�سهدا مبقطع من 

م�رسحية »�سقائق النعمان«. 
باأن  قناعة  على  اأنه  اإىل  واأ�سار 
»�رسير الذهب« ل يبعد عنه الأحالم 
املزعجة، لذلك الرحيل عن الوطن 
لن يكون حال لأن »املادة لي�ست كل 

»القراآن  وتابع:  العامل«،  يف  �سيء 
وطور  والزيتون  التني  عن  حتدث 
ويجب  والزيتون،  التني  نحن  �سنني، 
عن  تتخلى  ل  اأن  ال�سجرة  على 
حينها«وردا  �ستموت  لأنها  جذورها 
اأمل عرفة حول  الفنانة  �سوؤال  على 
�سبب بقائه يف �سورية خالل ال�سنوات 
ال�سابقة والأزمة يف اأوجها بينما كان 

دول  اأجمل  يف  يعي�ض  اأن  ي�ستطيع 
اأيامه مل  اإن  العامل، قال دريد حلام 
مت�سالح  �سخ�ض  لأنه  �سعبة  تكن 
مع نف�سه، وا�ست�سهد مبقولة الأديبة 
حتاول  »ل  ال�سمان:  غادة  ال�سورية 
الغربة  اإىل  معك  �سجرتك  تاأخذ  اأن 
كي حتظى بظلها.. لأن الأ�سجار ل 

تهاجر«.

ي�ستعد الإعالمي اللبناين، جورج قرداحي، لت�سوير احللقات الأوىل من 
برناجمه التلفزيوين املرتقب، »الأبواب املغلقة«، الذي ميثل الن�سخة 
 »The Doors« وانطلق .»The Doors« ،العربية من الربنامج العاملي
 ON عامليا قبل 3 �سنوات م�ست، يف حني مت التعاقد موؤخرا مع قناة
امل�رسية لل�رسوع بت�سوير ن�سخة عربية من الربنامج يقدمها قرداحي 
النجم، توبي ماغواير، برفقة �ستان يل، يف اإحدى لقطات فيلم »�سبايدر 
مان«. »�ستان يل« ظهر يف جميع اأفالم »مارفيل« دون اأن نالحظ ذلك! 
الغريبة  »الأبواب املغلقة« اجلرائم  برنامج  يتناول  نف�سه،  ال�سياق  ويف 
ويعيد �رسدها وحتليلها من خالل اإعادة متثيلها ب�سيناريوهات متعددة، 
 »Discovery Investigation« العاملية،  القناة  برامج  منط  على 
باأن  »�سيرنجي«،  املرتقب،  للربنامج  املنتجة  ال�رسكة  اإدارة  واأكدت 
»الأبواب املغلقة« لي�ض مقتب�سا من اأي عمل م�رسي م�سابه، اإذ �سيكون 

الأول من نوعه يف م�رس ورمبا العامل العربي.

العثور على لوحة بيكا�سو امل�سروقة
على  الرومانية  ال�رسطة  عرثت 
العاملي  للفنان  م�رسوقة  لوحة 
اآلف  مئات  ت�ساوي  بيكا�سو  بابلو 
مكافحة  هيئة  واأكدت  الدولرات 
رومانيا  يف  املنظمة  اجلرمية 
على  عرثت  ال�رسطة  قوات  »اأن 
 »hed of Harlequin»لوحة

روتردام  متحف  من  امل�رسوقة 
 Tulcea منطقة  يف   2012 عام 

الرومانية«.
من  الكثري  عن  الهيئة  تف�سح  ومل 
املعلومات حول املو�سوع بعد، اإل 
هولنديني  مواطنني  اأن  اأكدت  اأنها 
اأثناء  بال�سدفة  اللوحة  على  عرثا 

وقاما  رومانيا،  اإىل  لهما  زيارة 
هناك،  بالدهما  �سفارة  باإبالغ 
لتقوم الأخرية باإبالغ ال�رسطة التي 
وطلبت  اللوحة،  �سارعت مب�سادرة 
كانت  اإذا  مما  التاأكد  اخلرباء  من 
فقدت  التي  الأ�سلية  نف�سها  هي 

منذ 6 اأعوام تقريبا.

 hed of« لوحة  اأن  يذكر 
�رسقت  قد  كانت   »Harlequin
اأخرى  اأعمال   6 مع   2012 عام 
اكت�ساف  ومت  م�سهورين،  لفنانني 
لكن  تقريبا،  بعام  بعدها  ال�سارقني 
على  بحوزتهم  تعرث  مل  ال�رسطة 

امل�رسوقات.

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رسكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ض ذ م م  راأ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر
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021737128 
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مطبعة اجلزائر الو�سط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رسكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �سورة ت�سل اجلريدة لترد 
اإىل ا�سحابها �سواء ن�رست  ام  مل تن�رس
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النقال  :0661.41.25.76  



�آجنل�س لو�س  معر�س  زو�ر  ينتظرها  �سيار�ت   5

الأربعاء 21  نوفمرب  2018  املوافـق  ل13 ربيع الأول 1440هـ

�سيارات
21

ب�ش�ؤون  مهتمة  م�اقع  ن�رشت 
باملركبات  قائمة  ال�شيارات 
اأنظار  حمط  تك�ن  اأن  املت�قع 
اأجنل�س  ل��س  معر�س  يف  الزوار 
الذي �شيعقد ما بني 26 ن�فمرب و9 

دي�شمرب من العام اجلاري.
�شيارة  جاءت  القائمة  راأ�س  ويف 
�شيارات  اأكرب  وهي   "Palisade"

هي�نداي الكرو�س اأوفر، واملت�قع 
اأن تطرح مبحرك بـ 6 اأ�شط�انات، 
و�شعة 3.3 ليرت، بق�ة 290 ح�شانا 
 "Soul" �شيارة  حلت  وثانيا 
تعديالت  حتمل  اأن  املت�قع 
القيادة،  تقنيات  جديدة من حيث 
على  احلفاظ  مع  واملحرك، 
هذه  ل�شيارات  الأ�شا�شية  املالمح 

العائلة التي تطرحها �رشكة كيا.
�شيارة  جاءت  الثالث  املركز  ويف 
واملت�قع  مازدا،  من  الثالثة  الفئة 
حيث  من  كليا  جديدة  تك�ن  اأن 
والتقنيات  اخلارجي،  املظهر 
تاأتي  واأن  الداخلي،  والت�شميم 
ورابعا  هجينة  مبحركات  بنماذج 
 "992  Porsche" �شيارة  جاءت 

الريا�شية، التي �شتطرح مبحركات 
على  قادرة  جديدة،  ت�ربينية 
ال��ش�ل بها اإىل �رشعة 300 كلم/

�شاعة.
املرتقبة  ال�شيارات  بني  ومن 
الرباعية   "Lincoln Aviator"
الع�رشي  مبظهرها  الدفع، 

واجلديد كليا.

مازد� تعدل بيك �آب "BT-50" �ل�سهرية

ن�سائح ذهبية لقيادة �لدر�جة 
�لنارية يف �ل�سيف

اجتذاب جيل  قررت �رشكة مازدا 
"بيك  �شيارات  ع�شاق  من  جديد 
اآب" بطرح ن�شخ مط�رة من �شيارات 
التعديالت  و�شملت   ."50-BT"
املظهر  اجلديد  اآب  البيك  على 
اخلارجي للهيكل الذي اأ�شبح اأكرث 
مقدمة  ت�شبه  مبقدمة  ان�شيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �شيارات 
ال�شن�ات  يف  مازدا  طرحتها  التي 
التعديالت  طالت  كما  الأخرية. 
اأ�شبحت  التي  ال�شيارة  مق�ش�رة 
اأو�شع واأكرث ع�رشية بف�شل اأنظمة 

وال�شا�شات  احلديثة  امل�لتيميديا 
التي تعمل باللم�س، والقادرة على 
 Apple نظامي  مع  الت�ا�شل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  امل�ج�دة  التحكم  واأنظمة 
ال�شيارة  ن�شخة  و�شتزود  املق�د، 
الأ�شرتالية  لل�ش�ق  املخ�ش�شة 
مبحركات  والآ�شي�ية  والأمريكية 
  2.2 و�شعة  اأ�شط�انات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�شانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�شعة  اأق�ى  ديزل 

470 ح�شانا.

ين�شح  ال�شع�بات  مل�اجهة 
 ADAC ال�شيارات  نادي 
الدراجات  قائدي  الأملاين 
النارية بارتداء املالب�س ال�اقية 
ال�شيف،  لف�شل  املخ�ش�شة 
حمذراً من اأن التخلي عنها قد 
النارية  الدراجة  قائد  يعر�س 
اأو ك�ش�ر يف  ل�شحجات خطرية 
العظام يف حال التعر�س حلادث 
ما. واأ�شار اخلرباء الأملان اإىل 
لل�جه  الكاملة  اخل�ذات  اأن 
ت�شمن  اجليدة  الته�ية  ذات 
يف  حتى  الراأ�س  منطقة  تربيد 
العالية،  احلرارة  درجات  ظل 
على  العتماد  ميكن  كما 
لها  كبديل  املفت�حة  اخل�ذة 
ويتعني على  ال�شيف.  يف ف�شل 
�شاعات  جتنب  الدراجة  قائد 
مل�شافات  القيادة  يف  الذروة 
تك�ن  عام  وب�جه  بعيدة. 

فرتات  يف  متعة  اأكرث  القيادة 
مراعاة  مع  وامل�شاء،  ال�شباح 
كل  كافية  راحة  فرتات  اأخذ 
يتم  وفيها  �شاعتني،  اأو  �شاعة 
لل�شماح  ال�اقية  املالب�س  خلع 
الأم�ر  ومن  بالتربيد.  للج�شم 
الراحة  فرتات  يف  املهمة 
كافية،  بكميات  املاء  �رشب 
والبتعاد عن ال�جبات الد�شمة 
اخل�رشوات  بتناول  وا�شتبدالها 
اأخرى،  ناحية  ومن  والفاكهة.  
الدراجة جاهزة  تك�ن  اأن  لبد 
احلرارة  دراجات  لتحمل 
امل�شاكل  باأن  العلم  العالية، مع 
يف هذه احلالة عادة ما حتدث 
على  املعتمدة  امل�ديالت  مع 
ويراعى  باله�اء.  التربيد  نظام 
اإيقاف املحرك عند الت�قف اأو 
النتظار يف الزدحام املروري 

ملنع زيادة حرارة املحرك.

رو�سيا تزود م�سوؤوليها ب�سيار�ت "كورتيج" �لفاخرة

الرو�شية  الرئا�شة  يف  م�شدر  اأعلن 
البالد �شيعتمدون  اأن امل�ش�ؤولني يف 
"ك�رتيج"  �شيارات  على  قريبا 
الرو�شية الفاخرة بدل من ال�شيارات 
اأن  امل�شدر  واأو�شح  الأجنبية 
ب�رشاء  �شتبداأ  الرو�شية  احلك�مة 
كبرية،  باأعداد  "ك�رتيج"  �شيارات 
لها  امل�شنعة  ال�رشكة  بداأت  اإذا 

و�شت�شتخدم  وا�شع،  ب�شكل  باإنتاجها 
يف  امل�ش�ؤولني  لنقل  ال�شيارات  تلك 
احلك�مة، والهدف من ذلك ه� دعم 
العتماد  وتقليل  الرو�شي،  نع  امل�شّ
وتاأتي  الأجنبية.  ال�شيارات  على 
لت�رشيح  تاأكيدا  الت�رشيحات  تلك 
الرو�شي،  والتجارة  ال�شناعة  وزير 
يف  اأفاد  الذي  مانت�روف،  ديني�س 

وقت �شابق، باأن عام 2019 �شي�شهد 
اإطالق 120 �شيارة فاخرة من اأ�شط�ل 
 50 و�شتخ�ش�س  "ك�رتيج"،  �شيارات 
مراآب  يف  لال�شتخدام  منها  �شيارة 
واأو�شح  الفيدرايل  احلر�س  اإدارة 
ال�شيارات  تلك  الغاية من  اأن  ال�زير 
كانت اأول ا�شتخدام كبار امل�ش�ؤولني 
اأ�شط�ل  اأن  العلم  لها يف الدولة، مع 

ليم�زين  �شيارات  يت�شمن  "ك�رتيج" 
و�شيدان وميني فان.

مبا  البلدان،  من  العديد  اأن  يذكر 
قد  كانت  والإمارات،  ال�شني  فيها 
ب�شيارات  ملح�ظا  اهتماما  اأبدت 
اإىل  واأ�شارت  الفاخرة،  "ك�رتيج" 
اإنتاج  م�رشوع  يف  ال�شتثمار  نيتها 

تلك ال�شيارات.

�لعميل �إر�ساء  م�ستوى  يف  �ل�سيار�ت  �سركات  “در��سة” ترتيب 
من الطبيعي اأن تتاأثر معظم ج�انب احلياة بث�رة و�شائل الت�شال اجلديدة، ول تعد عملية 
�رشاء �شيارة ا�شتثناء لهذه القاعدة، حيث وجدت درا�شة اأجرتها J.D. Power اأن حت�شن 
الت�ا�شل بني وكالة بيع ال�شيارات وبني العمالء ي�ؤدي اإىل فرق وا�شح يف معدل ارتياحهم 

ور�شاهم عن التجربة التي ل تك�ن �شهلة يف اأغلب الأوقات.
لتاأتي  العمالء  ر�شا  �شيارات فخمة من حيث  10 �شانعي  باأف�شل  قائمة  الدرا�شة  و�شعت 
نقطة،   823 لكز�س  ثم  نقطة   824 انفينيتي  تليها  نقطة   828 بـ  الأعلى  املرتبة  ب�ر�س يف 
وجاءت ف�لف� والفا رومي� يف املت��شط، ثم احتلت جيني�شي�س املركز الأخري بـ 736 نقطة 

فقط.
اأما بالن�شبة ل�شانعي ال�شيارات العادية فجاءت ميني بـ 798، جي ام �شي 797، ب�يك 782 
اأف�شل جتارب �رشاء بينما جاءت ميت�ش�بي�شي بـ 755، جيب، 749،  يف املقدمة من حيث 

كيا 737.
ال�كالت  اأن  تبني  فمثال  والبيع،  ال�رشاء  �شل�ك  الكامنة يف  الأمناط  بع�س  الدرا�شة  بينت 
وال�رشكات التي تتيح خدمة العمالء من خالل الر�شائل ال�رشيعة حتقق نقاط اأعلى من تلك 
التي تقت�رش على املكاملات التليف�نية فقط، كذلك ات�شح اأن ال�كالت التي جتري ت�ا�شال 
مع العميل -الأمر الذي يحدث يف 79% من عمليات ال�رشاء- بعد عملية ال�رشاء حتقق اأي�شا 

اأرقاما اأعلى مبا ي�شل اإىل 38 نقطة.

وقد �رشح كري�س �شات�ن من J.D. Power باأن على ال�كالت اأن جتاري اجليل اجلديد 
من العمالء الذي مييل ل�شتخدام الربيد الإلكرتوين ك��شيلة ت�ا�شل اأ�شا�شية، واأن هذه هي 

الطريقة الأهم لتحقيق ر�شاه.
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»فايرفوك�س« يحمي امل�ستخدمني من التج�س�س
حمرك  على  القائمون  اأعلن 
�سيدخلون  اأنهم  »فايرفوك�س« 
من  �ستزيد  ميزات  عليه 
امل�ستخدمني  بيانات  حماية 
 Mozilla �رشكة  واأو�سحت 
ميزة  اأن  فايرفوك�س،  مالكة 
التي   »Firefox Monitor«
البحث  حمرك  يف  �ستظهر 
خالل الأ�سابيع القادمة �ستقوم 
اأوتوماتيكيا باإخطار امل�ستخدم 
عند دخوله لأحد املواقع التي 
الأ�سهر  يف  اخرتقت  اأنها  تبني 

الـ12 الأخرية، كما تعر�س عليه 
تخرتق  بياناته مل  اأن  يتاأكد  اأن 
اإىل  دخوله  عقب  ت�رّشب  اأو 

مواقع م�سبوهة.
ل  اأنها  اإىل  ال�رشكة  واأ�سارت 
امل�ستخدم  اإزعاج  يف  ترغب 
ا�ستخدام  يف  حريته  اإعاقة  اأو 
اإىل  ت�سعى  لكنها  الإنرتنت، 
الإلكرتونية،  القر�سنة  حماربة 
حماية  من  قدر  اأكرب  و�سمان 

البيانات.
يذكر اأن حمركات بحث اأخرى 

زودت  قد  كانت  غوغل  مثل 
م�سابهة،  مبيزات  �سابقا 
يف  ملحوظا  جناحا  اأظهرت 
املواقع  ا�ستخدام  من  التقليل 
الهاكرز لخرتاق  ي�ستغلها  التي 

اأجهزة النا�س وبياناتهم.
واأكرث ما مييز هذا الهاتف هو 
ت�سميم ال�سا�سة التي جاءت من 
كما  للكامريا  بفتحة  الأعلى 
اجلديدة،  اآيفون  هواتف  يف 
اأخرى  بفتحة  الأ�سفل  ومن 
الأ�سابع،  ب�سمات  ملا�سح 

ب�سكل  طورت  اأنها  عن  ف�سال 
�سورتها  بتق�سيم  ي�سمح 
لتظهر  ن�سفني،  اإىل  طوليا 
اأو  متوازيتان،  �سورتان  فيها 
دقة  وتبلغ  مكتوبان  ن�سان 
الهاتف  هذا  LCD يف  �سا�سة 
حجمها  اأما   ،)2280x1080(
املعالج  اأما  بو�سة،   5.2 فـ 
 ،»845 Snapdragon« فجاء
 4 الع�سوائي  الو�سول  وذاكرة 
التخزين  وم�ساحة  غيغابايت، 

الداخلية 64 غيغابايت.

اأبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

حول براءة اخرتاع اآي فون
قررت اأبل و�سام�سونغ ت�سوية ودية خلالف م�ستمر بينهما منذ �سبع 

�سنوات حول اتهامات بن�سخ تفا�سيل من ت�سميم هاتف اآي فون، 
بح�سب ما اأفادت م�سادر الأربعاء.

وقرر العمالقان العامليان للهواتف الذكية طي �سفحة اخلالف بعد 
ان حكمت قا�سية يف مايو )اأيار( املا�سي على �سام�سونغ بدفع اأكرث 
من 530 مليون دولر لن�سخها تفا�سيل من اآي فون من بينها حوافه 

امل�ستديرة والتي حتميها براءات اخرتاع، وكتبت القا�سية الفدرالية 
لو�سي كوه اأنه »مت اإبالغ املحكمة من قبل اجلانبني باأنه متت ت�سوية 

الق�سية ... وبالتايل فان كل الإجراءات اجلارية يف هذا امللف انتهت«، 
مو�سحة اأن املجموعتني تعدلن عن التقدم ب�سكاوى جديدة يف هذا 

ال�سدد.
واأ�سدرت اأبل ت�رشيحاً يف ماي املا�سي قالت فيه »يف هذا امللف 
هناك ما هو اأهم من املال ... من املهم اأن نوا�سل حماية العمل 

ال�ساق والبتكار« لدى اأبل، يف املقابل، رف�ست �سام�سونغ التعليق على 
التفاق.

يف 2011 ك�سبت اأبل ق�سية اأوىل حكم فيها على �سام�سونغ بدفع 400 
مليون دولر لكن املجموعة الكورية اجلنوبية ا�ستاأنفت احلكم.
وو�سل اخلالف اأمام املحكمة العليا يف الوليات املتحدة التي 

األغت الغرامة يف 2016 واأعادت امللف اأمام املحاكم العادية وخالل 
املحاكمة التي جرت يف ماي طلب من هيئة املحلفني اأن تقرر ما 

كانت عنا�رش الت�سميم التي ن�سختها �سام�سونغ تربر دفع كافة الأرباح 
التي جنتها من ت�سميم الهاتف الذكي مو�سع اخلالف اأو ق�سم فقط 

من املبلغ. وكانت الق�سية ت�سمل خ�سو�ساً ثالث براءات اخرتاع لأبل 
ت�سمل خ�سو�ساً ال�سكل امل�ستطيل مع احلواف امل�ستديرة مع رموز 

ملونة م�سفوفة على ال�سا�سة.

�ساومي تطلق هاتف 
  Redmi S2

اأن  ال�سينية  �ساومي  �رشكة  ك�سفت 
هاتفها اجلديد Redmi S2 �سيكون 
تقنيات  على  يحتوي  الذي  اجلهاز 
للتقاط  خا�سة  ا�سطناعي  ذكاء 
�سور �سيلفي متاًحا لل�رشاء وباأ�سعار 

مناف�سة كما هو احلال دائٍما.
ياأتي الهاتف مع �سا�سة بقيا�س 5.99 
بو�سة باأبعاد 19:8، كما ياأتي مبعالج 
من  خيارين  مع   625 �سنابدراغون 
الذاكرة وم�ساحة التخزين الداخلية، 
مع  تاأتي  الأوىل  الن�سخة  اأن  حيث 
وم�ساحة  بايت  جيجا   3 رام  ذاكرة 
تاأتي  وهو  بايت  جيجا   32 تخزين 
فيما  �سعودي،  ريال   549 ب�سعر 
ذاكرة  على  الثانية  الن�سخة  حتتوي 
تخزين  وم�ساحة  جيجابايت   4 رام 
64 جيجابايت وتاأتي ب�سعر 679 ريال 

�سعودي.

يجلب  و
الهاتف معه كامريا اأمامية بدقة 16 
 bixel بتقنية  مدعومة  بك�سل  ميغا 
binning لرفع دقة ال�سور، كما هو 
احلال مع تقنيات الذكاء ال�سطناعي 
لتح�سني �سور التقاط ال�سيلفي. كما 
خلفية  كامريا  على  الهاتف  يحتوي 
و5  بك�سل  ميغا   12 بدقة  مزدوجة 
ميغا بك�سل يُذكر، اأن اجلهاز �سيكون 
عرب  ح�رشي  وب�سكل  لل�رشاء  متاًحا 

.Jollychic متجر جويل �سيك

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�سيغنال،  اآب  ووات�س  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�سغر على  للتدوين  تويرت  �سبكة 
بينهم  فيما  الر�سائل  تبادل  للم�ستخدمني  ت�سمح 
ب�سكل م�سفر. ولوحظت هذه امليزة التي �ستحمل 
داخل  الأوىل  للمرة  ال�رشية«  »املحادثات  ا�سم 
تطبيق تويرت لأجهزة اأندرويد من قبل م�ستخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�سابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�سية ر�سائل مبا�رشة م�سفرة 
من النهاية للنهاية. وبح�سب موقع »تك كران�س« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�سمي ل�سبكة 
بعد  يت�سح  الأمر، ومل  التعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�سب  ر�سمياً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�سفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
وات�س اآب واآي ما�سيج لأبل، بل يختار امل�ستخدم 
الكيفية  بنف�س  م�سفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�سنجر.  بوك  في�س  حمادثات  بها  تعمل  التي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  افتح   -1 كالتايل:  وهي 
اأندرويد. 2- افتح حمادثة بينك وبني الآخر التي 

تريد اإجراء درد�سة �رشاً.
3- انقر على اأيقونة املعلومات يف الزاوية العليا 

اليمنى من هاتفك.
4- اخرت »بدء ر�سالة ن�سية �رشاً«، �ستُفتح نافذة 

جديدة لبدء الدرد�سة امل�سفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

يف  مهنيني  �سبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  العامل، 
وال�سوت  الب�رش  ا�ستعمال  للم�ستخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�س�س  لرواية  واحلركة 
املحتوى  فيديو  وهما  الب�رشية  الناحية 

الإعالين و�سفحات ال�رشكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى الإعالين 
القرار  �سناع  مع  التوا�سل  للم�ستخدمني 
التي  امل�سرية  طيلة  الأعمال  رّواد  من 
لينكداإن،  على  امل�ستهلك  يخو�سها 

و�سيتمّكن امل�سّوقون من حتقيق اأهدافهم 
اجلديد  التحديث  خالل  من  الت�سويقية 

لفيديو املحتوى الإعالين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العالمة التجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رواية ق�س�س  خالل 

�سمن �سياق لينكداإن.
عرب  املوقع  زيارات  عدد  زيادة   •

احلوا�سيب والهواتف املتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  اأو  العمل«  اإىل  »الدعوة 

Gen Forms املتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �سفحة 
ال�رشكة اأن تن�رش اأخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
واملحادثات  الرتباط  وتعزيز  املواهب 
مع املهنيني عرب �سفحتها اخلا�سة على 

ال�سبكة.
ي�سار اإىل اأن فيديو �سفحة ال�رشكة كفيل 
مرات   5 الأع�ساء  بني  حمادثة  باإطالق 

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.

اأبل ت�ستبدل هواتف اآي فون اإك�س املعطوبة
اأر�سلت اأبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات املعتمدين 

حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يواجه العمالء م�سكالت تتعلق 
بتقنية »في�س اآي دي« يف اآي فون اإك�س، حيث يجب عليهم الختبار اأولً ملعرفة 

اإمكانية حلها عرب الكامريا اخللفية، ويف حال عدمه يجب ا�ستبدال الهاتف باآخر 
جديد. ويبدو اأن اإ�سالح الكامريا اخللفية حلل م�ساكل »في�س اآي دي« اأمر غري 

متوقع، اإل اأن العديد من امل�ستخدمني لحظوا اأنه عند ف�سل الكامريا اخللفية، 
تف�سل تقنية »في�س اآي دي« اأي�ساً يف العمل ب�سكل �سحيح.

نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة على اأبرز م�ساكل نظارات الواقع الفرتا�سي، املتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر اأو هاتف 

ذكي للغو�س يف العوامل الفرتا�سية املثرية.
كل ما يحتاجه امل�ستخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�سة بات�سال �سبكة WLAN الال�سلكية عن طريق تطبيق الهاتف 

الذكي لفرتة ق�سرية، بالإ�سافة اإىل ربط اجلهاز بح�ساب اأوكولو�س ب�سبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�سل التطبيقات ومقاطع 
الفيديو وال�سور واملحتويات الأخرى اإىل نظارة الواقع الفرتا�سي.

وميكن للم�ستخدم، الذي يرتدي نظارة طبية، ا�ستعمال نظارة اأوكولو�س غو من خالل ا�ستعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�سطدم عد�سات النظارة مع عد�سات نظارة الواقع الفرتا�سي.



اليونان  اإىل  الأوروبي  الحتاد  عهد  كما 
ا�ستخبارات  مدر�سة  اإن�ساء  وقرب�ص 
�سيا�سة  م�رشوع  تنفيذ  اإطار  يف  ل�ساحله، 
امل�سرتك،  الأوروبي  الدفاعي  التعاون 
الحتاد  جمل�ص  اأ�سدرها  لوثيقة  وفقاً 

الأوروبي.
وعقدت حمادثات يف بروك�سل بني ممثلني 
دول  يف  والدفاع  اخلارجية  وزارات  عن 
املوافقة  عن  اأ�سفرت  الأوروبي،  الحتاد 
اإطار  يف  جديًدا  م�رشوًعا   17 تنفيذ  على 
الدفاع  املنظم يف جمال  التعاون  �سيا�سة 
اإن�ساء  بينها  ومن   ،)PESCO( والأمن 
 JEIS العامة  ال�ستخبارات  مدر�سة 
على  املعتمد  امل�رشوع  ملخ�ص  ،وين�ص 
الدول  مع  بالتعاون  املدر�سة،  »تقوم  اأن 
الأع�ساء يف منظمة حلف �سمال الأطل�سي، 
والأمن  واملخابرات  ال�ستطالع  ومراكز 

يف منظمة حلف �سمال الأطل�سي، بتوفري 
ال�ستخبارات  ملوظفي  والتدريب  التعليم 
الأوروبي  الحتاد  يف  الأع�ساء  بالدول 
وال�ستق�ساء  ال�ستخبارات  جمالت  يف 

وجمالت حمددة اأخرى« وحددت الوثيقة 
اأن امل�سوؤولية عن تنفيذ الربنامج املحدد 
يف �ساأن بناء مدر�سة ال�ستخبارات مناطة 

باليونان وقرب�ص.

م٫�س

ممثلوا وزارات الدفاع يف الحتاد الأوروبي

�إن�شاء مدر�شة ��شتخبار�ت �أوروبية م�شرتكة!
قرر ممثلون عن وزارات الدفاع الأوروبية التوجه نحو تاأ�سي�س مدر�سة تكوينية موحدة يف 

عامل املخابرات تكيفا مع التحديات اجلديدة.

�ملتطرفون و 
�حلول �لفكري

يوم  �سبقت  التي  ال�ساعات  �سهدت 

لعنا�سر  كبريا  انت�سارا  النبوي  املولد 

همها  مت�سدد  ديني  لتيار  منتمية 

باملولد  الحتفال  حترمي  الوحيد 

با�ستماتة  يدافع  كان  اأكرثهم  النبوي 

عن راأيه حماول اإقناع اجلميع بحجته 

اإعادة ا�ستهالك بع�س  التي ل تتجاوز 

العبارات الف�سفا�سة عن البدع وجعل 
معناها �سامال لكل �سيء.

تكون  اأن  ميكن   ل  جرت  كما  امل�ساألة 

اإمنا  و  لأ�سخا�س  فردية  اجتهادات 

غر�س  يف  كبرية  لرغبة  انعكا�س 

املوؤ�س�سة  مناف�سة  و  املتطرف  اخلطاب 

الر�سمية يف دورها،و كانت ردود الراأي 

العام عرب من�سات التوا�سل الجتماعي 

بليغة وقوية حيث اأجمع املدونون على 

اأن هذا التيار الذي يغايل يف التحرمي 

اأنواع  كل  اأمام  يتحرك  مل  الت�سدد  ،و 

مل  و  البالد  با�ستقرار  العبث  و  الف�ساد 

اجلزائريني  من  كثري  ماآ�سي  حتركه 

طوارئ  حالة  يعلن  و  ينتف�س  لكنه 

حبهم  عن  التعبري  من  النا�س  ليمنع 

للهادي الأمني �سلى اهلل عليه و �سلم. 

املتطرف  اخلطاب  هذا  اأن  املوؤ�سف 

كثري  على  �سيطرته  يب�سط  يزال  ل 

الأحياء  م�سليات  وعلى  امل�ساجد  من 

من  ماديا  مانعا  يجد  ل  و  اجلامعية 

اإن�ساء مئات املكتبات امللحقة بامل�ساجد 

و امل�سليات باآلف الكتب الفاخرة التي 

تخدم فقط تيارا متوله دولة خليجية 
خدمة اأجندات وا�سحة .

�سريحا  تهديدا  الأمر  ي�سكل  األ 

ووا�سحا للمرجعية الوطنية و بالتايل 

ميكنه  ل  امل�سكل  القومي،لكن  لأمننا 

اإمنا  و  لوحدها  الأمنية  باملقاربة  حله 

يحتاج لعالج هادف و هادئ مع التاأكيد 

على اأن الأمر هو ق�سية اجلميع.

موقف

بن غربيط حتيي �ملولد �لنبوي باملد�ر�س جامعة ال�سوربون

11 �إطار� من جيزي ي�شتلمون 
�شهاد�ت �ملا�شرت 

لأف�سل اإبداع رقمي موجه لالأطفال  

�لطبعة  �شريك   Ooredoo
�لأوىل للجائزة �لوطنية 

�سطيف

�لأمن �لوطني يحقق �أمنية �لطفلة » ندى« 

املولد النبوي ال�سريف

�حتفالت تربز �شور �لتكافل 
�لإجتماعي بالبويرة

نورية  الوطنية  الرتبية  وزيرة  �سجلت 
النبوي  باملولد  احتفالها  غربيط  بن 
املدر�سة،  م�ستوى  على  ال�رشيف 
على  تاأكيدها  بعد  ياأتي  وذلك 

باملنا�سبة  املدار�ص  احتفال  �رشورة 
وتخ�سي�ص يوم اأول اأم�ص لذلك، حيث 
ن�رشت عرب �سفحاتها مبواقع التوا�سل 

الجتماعي.
ا�ست�سافت جامعة بانتيون ال�سوربون 
تخرج  حفل  موؤخراً  باري�ص  يف 
الهاتف  اإطارا يف �رشكة  اأحد ع�رش 
النقال جيزي، فبعد امتامهم مل�سار 
�سهراً،ا�ستلم   18 مدته  تكويني 
اإدارة  ما�سرت  �سهادة  امل�ساركون 
اأعمال بالإ�سافة اإىل �سهادة ما�سرت 
اإدارةاملوؤ�س�سات  و  الت�سيري  يف 
�سادرتني عن كل من جامعة باري�ص 
املوؤ�س�سات  اإدارة  معهد  و  دوفني 
كان  و  باري�ص  يف  بال�سوربون 
درو�سهم يف  تابعوا  قد  املتخرجون 

معهد الت�سيري و التنمية »ام دي اي« 
يف ال�رشاقة، و هو ال�رشيك الر�سمي 
دوفني  باري�ص  اجلزائرجلامعة  يف 
ومعهد اإدارة املوؤ�س�سات بال�سوربون، 
اأما حفل ت�سليم ال�سهادات فقد جرت 

مرا�سيمه يف باري�ص بفرن�سا.
حر�ص  التخرج  حفل  عقب  و 
ابداء  على  املتخرجون  املوظفون 
جازي  ل�رشكة  امتنانهم  و  �سكرهم 
على التزامها و وقوفها امل�ستمر اإىل 
و  املهارات  وتطوير  التكوين  جانب 

تنمية املوارد الب�رشية للموؤ�س�سة.

الأوىل  الطبعة   Ooredoo رافقت 
اإبداع  لأف�سل  الوطنية  »للجائزة 
نُّظم  التي  لالأطفال«  موجه  رقمي 
الثنني  يوم  جوائزها  ت�سليم  حفل 
العليا  باملدر�سة   2018 نوفمرب   19
عكنون،  بن  يف  الجتماعي  لل�سمان 

اجلزائر العا�سمة.
وزيرة  من  كل  احلفل  هذا  ح�رش 
وق�سايا  والأ�رشة  الوطني  الت�سامن 
و  الدالية،  غنية  ال�سيدة  املراأة، 
ال�سمان  و  الت�سغيل  و  العمل  وزير 
زمايل،  مراد  ال�سيد   ، الجتماعي 
كعوان،  جمال  الإت�سال،  ووزير 
ميهوبي،  عزالدين  الثقافة،  ووزير 

واملفو�سة الوطنية حلماية الطفولة، 
مرمي �رشيف و كذا رم�سان جزايري، 
بالعالقات  مكلف  العملياتي  املدير 
العامة و الإعالم ممثال للمدير العام 
حمد  اللطيف  عبد   Ooredoo لـ 
دفع اهلل.  تهدف هذه املناف�سة التي 
الوطني  الت�سامن  وزارة  اأطلقتها 
ت�سجيع  اإىل  املراأة  وق�سايا  والأ�رشة 
جمال  يف  اجلزائرية  البتكارات 
الرتبوية  بالألعاب  اخلا�سة  الرقمنة، 
كما  لالأطفال.  املوجهة  الرتفيهية 
يف  التناف�ص  روح  بعث  اىل  ترمي 
اأو�ساط العاملني واملهتمني يف جمال 

ترقية الطفولة يف اجلزائر.

الطفلة  حلم  الوطني،  الأمن  حقق 
�سنة،   12 العمر  من  البالغة  »ندى« 
وذلك  ع�سال،  مبر�ص  امل�سابة 
لل�رشطة،  الر�سمي  الزي  بارتدائها 
اأداء  يف  ال�رشطة  اأفراد  وم�ساركة 

مهامهم اليومية.
ندى  الطفلة  ا�ستقبال  يف  كان 

اأمن  من  �رشطة  واأعوان  اإطارات 
خمتلف  جابت  اأين  �سطيف،  ولية 
الولية،  لأمن  العملياتية  امل�سالح 
رجال  مهام  عن  �رشوحات  وتلقت 
على  ي�سهرون  الذين  ال�رشطة 
املواطن  و�سالمة  اأمن  حماية 

واملمتلكات.

ولية  �سهدتها  التي  الحتفالت  متيزت 
املولد  منا�سبة  حلول  مبنا�سبة  البويرة 
النبوي ال�رشيف بتنظيم عديد الن�ساطات 
�سور  عمقها  يف  تربز  التي  والتظاهرات 
والأ�سيل  املتجذر  والتالحم  التكافل 
وذلك  اجلزائري  املجتمع  اأفراد  بني 
بامل�ساهمة الفعالة للحركة اجلمعوية التي 
اخلريية  اجلمعية  منها  املوعد  يف  كانت 
على  اأ�رشفت  التي   « الولئية  ال�سالم   «
لفائدة  اإفطار جماعي  اأكرب مائدة  تنظيم 
اأزيد من 300 يتيم واأرملة  وكذا املقيمني 
حفل  خالل  البويرة  مبدينة  العجزة  بدار 
ومن   ، الوفاء  احلفالت  قاعة  احت�سنته 
جهتها اأ�رشفت كل من جمعيات » املبادرة 
اخلري  اآث   « و   « الجتماعي   للت�سامن 
الأ�سنام » و جمعية » حورية للطفل وترقية 

عمليات  على  املنا�سبة  بذات   « املراأة 
زادته  عائلية  اأعرا�ص  يف  الأطفال  ختان 
�سنعت  التي  العائالت  ح�سور  جمال 
الفرحة بطقو�ص وعادات منطقة القبائل 
كما   ، ال�سنني  مر  رغم  الزوال  تاأبى  التي 
اإ�ستفاد حفظة القراآن الكرمي من تكرميات 
خا�سة من طرف الوايل » م�سطفى ليماين 
 ،   « بادي�ص  بن  » عبد احلميد  » مب�سجد 
الكائنة   « الكاهنة   « رو�سة  اإحت�سنت  كما 
حفال  البويرة  مبدينة  م�سكن   338 بحي 
الأخالق  تر�سيخ  بهدف  الطفولة  لفائدة 
يف  املقد�سة  النبوية  وال�سرية  احلميدة 
ح�سب  ال�سغر  منذ  ال�ساعدة  الأجيال 
اإ�سماعيل   « والأ�ستاذة  امل�رشفة  ت�رشيح 

كاهنة ».
اأح�سن مرزوق

�سيدي بلعبا�س

حجز ما يقارب 
500 مفرقعة 

 
يف اإطار حماربة املتاجرة باملفرقعات والألعاب 
النارية ،متكنت م�سالح اأمن ولية �سيدي بلعبا�ص 
من حجز ما يقارب 500 وحدة خمتلفة  الأحجام 
والأ�سكال من املفرقعات النارية، العملية تندرج 
يف اإطار حماربة ظاهرة بيع وترويج املفرقعات 
احل�رشية للحد  الأو�ساط  يف  النارية  والألعاب 
عادة  تتزامن  التي  الظاهرة  هذه  تزايد  من 
ال�رشيف  جهود  النبوي  باملولد  الحتفال  مع 
املتاجرة  من  للحد  تتوا�سل  ال�رشطة  م�سالح 
اأ�رشار  من  لها  ملا  اخلطرية  املواد  هذه  يف 
وكذا  الأطفال،  ل�سيما  املواطن  �سحة  على 
خا�سة  مادية  خ�سائر  من  عنها  ينجر  قد  ما 
ن�سوب احلرائق، حيث ترتفع كل �سنة مبنا�سبة 
احلرائق  �سحايا  ال�رشيف  النبوي  املولد 
والإ�سابات اجل�سمانية اخلطرية �رشطة �سيدي 
�رشورة  اإىل  املواطنني  جميع  تدعو  بلعبا�ص 
على املزيد  وحتثهم  واحلذر  احليطة  توخي 
خمتلف  عرب  ال�رشطة  قوات  مع  التوا�سل  من 
على  اخلدمة  يف  املتواجدة  الت�سال  و�سائط 

مدار ال�ساعة
�س.�سهيب

حي البدر بالقبة

حرق منزل نتيجة 
�ملفرقعات

لتخلف  املفرقعات  جتاوزات  �سنويا  تعود 
اآخرها  اجلزائرية،  العائالت  على  كوارثها 
ما �سجل ليلة اأول اأم�ص، على م�ستوى احلي 
لكن  املنازل،  باأحد  النار  التهاب  من  البدر 
لي�سوا  باحلريق  ت�سبب  من  اأن  املفارقة 
اأهل املنزل ول لأنهم ا�ستعملوا املفرقعات 
اأن  اإل  املنزل،  عن  غائبني  كانوا  كونهم 
لداخل  املفرقعات  لرمي  عمدوا  الأطفال 

املنزل وهو ما األهبه لول تدخل اجلريان .

حمكمة الدار البي�ساء 
بالعا�سمة

فتح ملف قتل و �شحل 
جثة عامل مبقهى 

ب�شوق بومعطي
بائع   ، بالعا�سمة  البي�ساء  الدار  تابعت حمكمة 
العمدي  القتل  بتهمة  بومعطي،   ب�سوق  فواكه 
قام   بعدما  مبقهى  عامل  �سحيتها   راح  التي 
بوا�سطة  ب�سعة  جد  بطريقة  روحه    باإزهاق 
�ساحنته من نوع » هاربني« التي ده�سه بها وجره 
م�سالح  قب�سة  من  هربا  مرتا   500 بعد  على 
الع�سوائيني  الباعة  تطارد  كانت  التي  الأمن 
دار  ما  ح�سب  وعلى  احلالية  الق�سية  وقائع   .
بجل�سة املحاكمة تعود لتاريخ 6 دي�سمرب 2017 
طلب  على  بناءا  الأمن  م�سالح  توجهت  حني   ،
بع�ص  طرد  ق�سد  بومعطي  ل�سوق  املواطنني 
الطريق  بغلق  ت�سببوا  الذين  الع�سوائيني  التجار 
و اإثارة حالة اإختناق مرورية ، ومبجرد تقدمهم 
املتهم  ،�ساهدهم  الوثائق  لطلب  الباعة  من 
عدم  ب�سبب  الفرار  فحاول  برتقال  بائع  وهو 
حيازته رخ�سة ال�سياقة ول وثائق تاأمني مركبته 
معه  �ساحال  بال�ساحنة  �رشعته  بكل  لينطلق   ،
وي�سري  هناك  واقفا  كان  املقاهي  باأحد  عامل 

به حوايل 500 مرتا دون توقف .
 ل/منرية
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تنظيم وزارة الت�سامن الوطني والأ�رشة وق�سايا املراأة
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