
اجلنوب يجني ثمار وقفتي 15 �سبتمرب و 03 نوفمرب بورقلة

14 األف من�صب عمل لتطويق االحتجاجات 

اتهموا امل�سريين بخدمة م�سالح اأرباب العمل

 نقابات تنقلب علــــــى �صـــــــيدي
 ال�صعيد  وتتوعد بحراك قريب
�ص4

ر�سميا

 انطالق االنتخابات االأولية
 لالأفالن ملر�صحي ال�صينا

�ص3

وفقا للت�سجيل بقوائم التاأهيل

وزارة الرتبية تك�صف كل ما يتعلق برتقية االأ�صاتذة
�ص4

�ص3
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عبد العزيز زياري:

 االأفالن غري قــــادر 
 عــــــلى تــوفري بديل 
لرئي�س اجلمهورية
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 رفع التحدي اأمام اجلميع ويهدف
 اإىل اإعادة االعتبار للفريق

مالل مينح النف�س 
الثاين للكناري ويطيح 
باإمرباطورية حنا�صي

بتهمة االإقامة غري ال�سرعية بالرتاب الوطني 

  توقيف واعتقال 17 رعية 
اإفريقيا بوالية الوادي   

جامعة املدية 

 دورة تكوينية الكت�صاف
 عامل املقاوالتية

حمكمة بئر مراد راي�ص

 االإفراج عن ال�صحفيني
 عبدو �صمار ومروان بودياب  

     تر�صيم تدريجي الأ�صحاب عقود ما قبل الت�صغيل 



بكل من تي�سم�سيلت/ن.ع.2 وبومردا�س

القب�ض على خم�سة 
عنا�سر دعم للإرهابيني

مفارز  �أوقفت  �ملعلومات،  ��ستغالل  وبف�سل  �لإرهاب  مكافحة  �إطار  يف 

 07 يوم  �لوطني،  �لأمن  م�سالح  مع  بالتن�سيق  �ل�سعبي  �لوطني  للجي�ش 

من  بكل  �لإرهابية  للجماعات  دعم  عنا�رص   )05( خم�سة   ،2018 نوفمرب 

مفارز  ودمرت  ك�سفت  فيما  وبومرد��ش/ن.ع.1،  تي�سم�سيلت/ن.ع.2 

�أخرى، بتيزي وزو وتيبازة/ن.ع.1، خمباأين )02( لالإرهابيني وقنبلتني )02( 

مفارز  �أوقفت  �ملنظمة،  �جلرمية  حماربة  �إطار  ويف  �ل�سنع.  تقليديتي 

للجي�ش �لوطني �ل�سعبي بتمرن��ست وبرج باجي خمتار/ن.ع.6، )39( مهربا 

و�سبطت �ساحنة و)8،5( طن من مادة �ل�سمنت و)03( مولد�ت كهربائية 

و)04( مطارق �سغط وجهازي )02( ك�سف عن �ملعادن، يف حني �سبطت 

مفرزة �أخرى )13000( وحدة من خمتلف �مل�رصوبات بالو�دي/ن.ع.4.

مع  بالتن�سيق  �ل�سعبي  �لوطني  للجي�ش  مفرزة  �أوقفت  �أخرى،  جهة  من 

عنا�رص �لأمن �لوطني باأدر�ر/ن.ع.3، ثالثة )03( جتار خمدر�ت بحوزتهم 
)8770( قر�ش مهلو�ش.

وفد م�ل�دية اجلزائر ي�ؤدي عمرة
من  �ل�سعودية  يف  تو�جده  فر�سة  �جلز�ئر  مولودية  فريق  وفد  ��ستغل 

�أين  لالأندية  �لعربية  �لبطولة  �سمن  �ل�سعودي  �لن�رص  مبار�ة  خو�ش  �أجل 

مكة  �إىل  بالتنقل  قامو�  بعدما  �لعمرة  منا�سك  بتاأدية  �أع�ساوؤه  قام جميع 

�سد  قبل  وذلك  �لريا�ش،  �لعا�سمة  من  قادمني  �ملكرمة عرب مطار جدة 
�لرحال و�لعودة �إىل �ر�ش �لوطن.

خبر في 
صورة

�سكيككدة

اإرهابي و ثلثة عائلت 
ي�سلم�ن اأنف�سهم للجي�ض

�سرطة حدود مطار وهران 

حتجز 155000 دوالر 
و2700 اأورو

يف عملية مراقبة م�سرتكة بني عنا�سر الأمن 
الوطني واجلمارك اجلزائرية، مت توقيف 
رعية اأجنبية يوم اخلمي�س 08/11/2018 
مبطار ><احمد بن بلة<< الدويل بوهران، 
كان متوجها اإىل اأ�سطنبول )تركيا( وبحوزته 

مبلغ من العملة ال�سعبة مل ي�سرح به 
يقدر مبائة و خم�سة وخم�سون األف دولر 

 )155000 دولر( واألفان و �سبع مائة اأورو 
) 2700 اورو(.  

هل تخلى زط�سي عن مدوار؟
ت�ساءل متابعون لل�ساأن الريا�سي عن الأ�سباب 
التي جعلت رئي�س الحتادية اجلزائرية لكرة 

القدم خري الدين زط�سي يعني ناطقا ر�سميا 
واأمني عام لرابطة املحرتفة لكرة القدم يف 

هذا الوقت، �سيما واأن عبد الكرمي مدوار 
رئي�س الرابطة املحرتفة لكرة القدم يعي�س 
�سغطا رهيبا بعد اأن اأجل لقاء احتاد اجلزائر 
و�سبيبة القبائل ملرتني متتاليتني، حيث قال 

البع�س اأن زط�سي تخلى عن مدوار ب�سبب 
قراراته النفرادية والرجتالية التي جعلت 5 
اأع�ساء من املكتب التنفيذي للرابطة يهددون 

بالن�سحاب، يف حني يرى اأخرون اأن رئي�س 
الحتادية يريد اأن يجعل الرابطة ت�سري 

بطريقة احرتافية اأكرث.

�لإرهاب  مكافحة  �إطار  يف 
�جلي�ش  قو�ت  جلهود  ومو��سلة 
 08 �ليوم  �سلّم  �ل�سعبي،  �لوطني 
نف�سه  �إرهابي   ،2018 نوفمرب 
ب�سكيكدة/ �لع�سكرية  لل�سلطات 
ن.ع.5 رفقة ثالث )03( عائالت 
ويتعلق  فرد�.   )12( من  مكونة 
بالل«  »فياليل  بالإرهابي  �لأمر 
�ملدعو »�أبو �أمين ثابت« وعائلته 
و�أبنائهما  زوجته  من  �ملتكونة 
بنات(،  وثالث  )ولد�ن  �خلم�سة 
�إرهابيني  عائلتي  �إىل  بالإ�سافة 
�لق�ساء عليهما  )02( كان قد مت 
يف عمليات �سابقة، مكونتني من 
�لثالثة.  و�أبنائهما   )02( �مر�أتني 

�لإرهابي �لذي �لتحق باجلماعات 
كان   ،1998 �سنة  �لإجر�مية 
بحوزته م�سد�ش ر�سا�ش من نوع 
كال�سنيكوف وثالث )03( خمازن 

ذخرية مملوءة.
ويف �سياق مت�سل، �سلّم �إرهابيان 
)02( �آخر�ن نف�سيهما، لل�سلطات 
بالناحية  بجانت  �لع�سكرية 
ويتعلق  �لر�بعة.  �لع�سكرية 
ع�سمان«،  من«نايلي  بكل  �لأمر 
�ملكنى  علي«  و«طرمون 
بحوزتهما  كان  �للذ�ن  »فار�ش«، 
م�سد�سان )02( ر�سا�سان من نوع 
خمازن   )06( و�ستة  كال�سنيكوف 

ذخرية مملوءة.

ودمرت  ك�سفت  �أخرى،  جهة  من 
�ل�سعبي  �لوطني  للجي�ش  مفرزة 
قرب  ومت�سيط  بحث  عملية  �إثر 
 )17( بباتنة/ن.ع.5،  ف�سالة  بني 
�لإرهابية  للجماعات  خمباأ 
تقليدية  قنابل   )05( وخم�ش 
خمتلفة  تفجري  ومعد�ت  �ل�سنع 

بالإ�سافة �إىل �ألب�سة و�أغطية.
من  توؤكد  �لنوعية،  �لنتائج  هذه 
جديد على فعالية �ملقاربة �لتي 
للجي�ش  �لعليا  �لقيادة  تعتمدها 
�لق�ساء  ق�سد  �ل�سعبي  �لوطني 
و��ستتباب  �لإرهاب  ظاهرة  على 
�لأمن و�لطماأنينة يف كامل �أرجاء 

�لبالد.

حطاب يهنئ املنتخب الع�سكري للملكمة
حممد  و�لريا�سة  �ل�سباب  وزير  هناأ 
�لع�سكري  �لوطني  �ملنتخب  حطاب 
�لقاري  �للقب  �إحر�زه  بعد  للمالكمة 

�لإفريقية  �لبطولة  يف  م�ساركته  �إثر 
م�ستوى مركز  و�لتي جرت على  للعبة 
بنب  �لوطنية  �ملنتخبات  حت�سري 

من�سور�  �لوزير  ن�رص  حيث  عكنون، 
�لتو��سل  موقع  على  ح�سابه  عرب 
تهانيه  قدم  »فاي�سبوك«  �لجتماعي 

�سجل  �لذي  وهو  �لوطنية  للعنا�رص 
رفقة  �خلتامي  �ليوم  يف  ح�سوره 

م�سوؤويل �لريا�سة �لع�سكرية.
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مترنا�ست

اإرهابي ي�سلم نف�سه لل�سلطات الع�سكرية 
»عبادي  �مل�سمى  �لإرهابي  �سلم 
نف�سه  �حل�سيني« �ملدعو »حممد« 
�أم�ش �خلمي�ش لل�سلطات �لع�سكرية 
م�سد�ش  وبحوزته  بتمرن��ست 
كال�سنيكوف  نوع  من  ر�سا�ش 
ما  ح�سب  مملوء،  ذخرية  وخمزن 
لوز�رة  بيان  �جلمعة  �ليوم  �أورده 
�مل�سدر  و�أو�سح  �لوطني.  �لدفاع 

مكافحة  �إطار  يف   « �نه  ذ�ته 
قو�ت  جهود  وبف�سل  �لإرهاب 
�جلي�ش �لوطني �ل�سعبي، �سلم، يوم 
نف�سه  �إرهابي   ،2018 نوفمرب   08
بتمرن��ست  �لع�سكرية  لل�سلطات 
�ل�ساد�سة.  �لع�سكرية  بالناحية 
عبادي  بامل�سمى  �لأمر  ويتعلق 
�لذي  +حممد+  �ملدعو  �حل�سيني 

�لإرهابية  باجلماعات  �لتحق 
كان  �لإرهابي   .2014 �سنة 
من  ر�سا�ش  م�سد�ش  بحوزته 
ذخرية  وخمزن  كال�سنيكوف  نوع 
مملوء«. ويف �إطار حماربة �جلرمية 
م�سرتكة  مفارز  �أوقفت  �ملنظمة، 
خالل  �ل�سعبي،  �لوطني  للجي�ش 
وهر�ن  من  بكل  متفرقة  عمليات 

»ثمانية  وغليز�ن/ن.ع.2،  وتلم�سان 
وبحوزتهم  خمدر�ت  جتار   )08(
�ملعالج  �لكيف  من  كبرية  كمية 
مت  فيما  كيلوغر�م،   216،8 بـ  تقدر 
حجز 13000 لرت من �لوقود �ملوجه 
للتهريب و19500 وحدة من خمتلف 
�أهر��ش  �سوق  من  بكل  �مل�رصوبات 

وتب�سة وبجاية/ن.ع.5«. 

اأخريا مدينة البليدة تتنف�س

حمطة جديدة للم�سافرين  
تنف�ش �سكان ولية �لبليدة 
دخلت  �أن  بعد  �ل�سعد�ء 
حمطة جديدة للم�سافرين  

�أم�ش،  يوم  �خلدمة 
�ملحطة �لتي مت �فتتاحها 
بعد  �ُفتتحت  ر�مول  بحي 

�ل�سكاوي  رفع  من  �سنو�ت 
�لقدمية  �ملحطة  ب�سبب 
�لتي جعلت �سورة �ملدينة 

و�أنها  �سيما  �أكرث  تت�سوه 
يُباع  كذلك  �سوقا  كانت 

فيها كل �سيء.



عبد العزيز زياري:

الأفالن غري قادر على توفري بديل لرئي�س اجلمهورية
.          �ساأ�ساند الرئي�س اإذا تر�سح لعهدة خام�سة            .             احلزب العتيد يف حالة يرثى لها

علي عزازقة

للمجل�س  الأ�سبق  الرئي�س  وقال 
حلوله  خالل  الوطني،  ال�سعبي 
مبا�رش«   tsa« ح�سة  على  �سيفا 
باأن احلزب العتيد الذي يعد قياديا 
واأنه غري  لها،  فيه، يف حالة يرثى 
قادر على توفري بدائل لبوتفليقة، 
»ال�سيئة«  احلاله  اإىل  ذلك  مرجعا 
زياري  وي�سيف  بها،  مير  التي 
لديها  لي�س  اجلزائر  اإن  قائال 
بوتفليقة،  للخالفة  ثانية  خطة 
وبح�سبه فاإن »اهلل وحده يعلم ماذا 

جبهة  �سعف  ب�سبب  �سيحدث«، 
الأطراف  وحتى  الوطني  التحرير 
اأتاأ�سف  »اأنا  يقول  وهنا  الأخرى، 
يزال  ل  لأنه  يحدث،  ملا  ب�سدة 
اآليات  نخلق  حتى  �سنوات  هناك 
والتغيري يف هذه  للتناف�س  طبيعية 
احلالت«. ومن جانب اأخر تطرق 
العهدة  ملف  اإىل  امل�سدر  ذات 
اخلام�سة واإمكانية تر�سح الرئي�س 
حيث  جديدة،  لعهدة  بوتفليقة 
اأكد باأنه يجب اأن يرغب يف ذلك، 
مو�سًحا اأنه ل يجب اأن ندير دولة 
نطالب  فقط  لأننا  اجلزائر  مثل 

بذلك، وي�سيف »يجب اأن نرغب يف 
ذلك واأن نتمكن من ال�ستمرار يف 
�سنوات،  البالد ملدة خم�س  اإدارة 
للرئي�س  ال�سحي  الو�سع  عن  اأما 
كان  »اذا  زياري  فيقول  بوتفليقة، 
والقدرة  الإرادة  ولديه  �سيقاوم، 
فمن  خام�سة،  بعهدة  القيام  على 
الوا�سح اأنا �ساأكون اأحد موؤيديه«. 
دائما  الرئا�سيات  �سياق  يف  ويف 
�سدد املتحدث ذاته على اأن اأحمد 
لالرندي  العام  الأمني  اأويحيى، 
�سخ�سية  حاليا،  الأول  والوزير 
القيام  على  قادرة  تكون  اأن  ميكن 

»خارج  يقول  حيث  الدور،  بهذا 
حزبي )الفالن( ل اأرى اأي �سخ�س 
غري الزعيم احلايل حلزب اآخر من 
قادر  الأول،  الوزير  وهو  الأغلبية 
عبد  الرئي�س  كر�سي  �سغل  على 
هذه  وبح�سب  بوتفليقة«،  العزيز 
يجعل  زياري  فاإن  الت�رشيحات 
اأويحيى، ومدى  اإىل  الأنظار تتجه 
الرئا�سة  تويل من�سب  قدرته على 
الرئي�س  تر�سح  عدم  حالة  يف 
بوتفليقة، غري اأنه يرى اأن اأويحيى 
يف  توافق  اإىل  التو�سل  ي�ستطع  ل 

الآراء. 

اجلنوب يجني ثمار وقفتي 15 �سبتمرب و 03 نوفمرب بورقلة

14 األف من�سب عمل لتطويق 
الحتجاجات باجلنوب

.         تر�سيم تدريجي لأ�سحاب عقود ما قبل الت�سغيل 

ر�سميا

انطالق النتخابات الأولية 
لالأفالن ملر�سحي ال�سينا

وال�سمان  والت�سغيل  العمل  وزارة  قررت 
األف   14 زهاء  ا�ستحداث  الإجتماعي  
من�سب عمل مبا�رش وغري مبا�رش لفائدة 
جنوب  مبناطق  العمل  عن  العاطلني 
البالد الكبري وذلك على خلفية الوقفتني 
 15 يومي  ال�سلميتني  الحتجاجيتني 

�سبتمرب و 03 نوفمرب بورقلة .
الجتماعي  للحراك  متابعون  قال 
وبدرجة  الكبري  البالد  جنوب  بوليات 
الوقفات  اأن   ، الواحات  عا�سمة  اأكرب 
احلا�سدة  ال�سعبية  ال�سلمية  الحتجاجية 
 ، بورقلة  نوفمرب   03 و  �سبتمرب  يومي 15 
اأحمد  الأول  الوزير  حكومة  اأخذتها  قد 
من  اإنطالق  وذلك  الإعتبار  بعني  اأويحي 
املايل  الغالف  على  التجميد  رفع  قرار 
امل�ست�سفى  وجتهيز  لإجناز  املخ�س�س 
ولية  به  تدعمت  الذي  بورقلة  اجلامعي 
وزير  بقرار  مرور  �سنوات  منذ  ورقلة 
الجتماعي  ال�سمان  و  والت�سغيل  العمل 
مراد زمايل الذي اأكد يف ت�رشيح �سحفي 
�سابق له على ا�ستحداث 14 األف من�سب 
جنوب  بوليات  البطالني  لفائدة  عمل 
ح�سب  ت�سب  خطوة  يف  الكبري  البالد 
اجلبهة  غليان  لإمت�سا�س  املخت�سني 
احلراك  اإحتواء  و  املحلية  الجتماعية 
ظل  يف   ، باجلهة  املتوا�سل  الجتماعي 
مت�سك الكبري للبطالني باأحقيتهم يف دفع 
الو�سايا حمليا يف  و  ال�سلطات املركزية 
بالتطبيق  و�سفوه  ما  مع  اجلاد  التجاوب 
الأ�سبق  الأول  الوزير  لتعليمة  ال�سارم 
اأولوية  ملنح  الرامية  �سالل  املالك  عبد 
التوظيف لفائدة البطالني  �رشط تطبيق 

الإمكانات  و  الأولويات  ح�سب  مبداأ 
املتاحة .

احلركة  رئي�س  قال  ثانية  جهة  من 
املدين  املجتمع  وفعاليات  اجلمعوية 
يف  تقار  القادر  عبد  الكبري   باجلنوب 
ت�رشيح �سحفي خ�س به يومية »الو�سط 
»اأن احلكومة اإذا ما اأردات تهدئة الو�سع 
بوليات اجلنوب الكبري على غرار ورقلة 
ب�سار   ، اأدرار   ، مترنا�ست   ، غرداية   ،
وايليزي  الأغواط   الوادي،   ، ب�سكرة   ،
احلدودية فما عليها �سوى احرتام لئحة 
مقدمتها  يف  تاأتي  التي  ال�سكان  مطالب 
ال�ساكنة  على  والتهمي�س  الغنب  رفع 
بقطاعات  حيوية  مب�ساريع  بدعمهم 
التعمري   ، ال�سكن   ، ال�سحة   ، الرتبية 
والبناء و ال�سباب والريا�سة وبدرجة اأقل 
تف�سي  على  الق�ساء  مع   ، الثقافة  قطاع 
التي  واملحاباة  املح�سوبية   مظاهر 
، خا�سة  العاملة  اليد  تنخر ج�سد  ملف 
اإذا علمنا يقول ذات املتحدث اأن عرو�س 
ل  البطالة  لكن  الطلبات  من  اأكرث  العمل 
معادلة  املفقودة يف  احللقة  ت�سكل  تزال 

التنمية املحلية .
احلكومة  وجهت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
الو�سية يف مبا�رشة عملية  للوزارة  اأوامر 
ما  عقود  لأ�سحاب  التدريجي  الرت�سيم 
ح�سب  مبداأ  تطبيق  �رشط  الت�سغيل  قبل 
 ، املتاحة  املالية  املنا�سب  و  الأولويات 
ال�سعبة  املالية  للظروف  بالنظر  وذلك 
التي متر بها البالد يف ظل تهاوي ا�سعار 

البرتول يف البور�سات العاملية .
  اأحمد باحلاج 

الأولية  اأم�س النتخابات  انطلقت 
الوطني  التحرير  جبهة  حلزب 
بخ�سو�س اإختيار املر�سح الوحيد 
للحزب عن كل ولية خلو�س غمار 
�سمن  الأمة  جمل�س  نحو  ال�سباق 
املزمع  لالأخري  الن�سفي  التجديد 

اإجراءه نهاية دي�سمرب الداخل.
للحزب  العام  الأمني  وكان  هذا 
الدكتور جمال ولد عبا�س قد منح 
وزيرة  ال�سيا�سي  املكتب  لع�سو 
الدالية  غنية  والأ�رشة  الت�سامن 

يف  لالنطالق  اإ�ستثنائية  رخ�سة 
ب�سبب  اأم�س  النتخابية  العملية 
الر�سمية  احلكومية  اإلتزماتها 
الأولية  النتخابات  يف  وي�سارك 
يف  مر�سحني،   06 اليوم  لنهار 
الدالية  الوزيرة  �ست�رشف  حني 
بولية  الأولية  النتخابات  على 
العملية  وهي  ال�سبت  اليوم  تيارت 
منتخبني   04 فيها  يتناف�س  التي 

مر�سحني.
ف.ن�سرين 

 وزير الداخلية يحذر

ميزانية الطاقة ت�ساوي 5 باملائة من ميزانية الت�سيري

الوزيرالول ردا على �سوؤال �سفوي 

ن�س تنظيمي لإن�ساء موؤ�س�سات خا�سة باأطفال التوحد

املحلل ال�سيا�سي »حممد بو�سياف«

املعار�سة لن جتتمع على »�سخ�سية« ملناف�سة بوتفليقة

واجلماعات  الداخلية  وزير  حذر 
نور  العمرانية  والتهيئة  املحلية 
ازدياد  انعكا�سات  بدوي  الدين 
الطاقة،  بخ�سو�س  النفقات  حجم 
التي  الكهرباء  فواتري  اأن  مو�سحا 
باتت ت�سكل عبئا ثقيال، اإذ جتاوزت 
يف �سنة 2017 مبلغ 27 مليار دينار 
من ميزانية الت�سيري، وهو ما يعادل 

5 باملائة من ميزانية الت�سيري.  
قطاعه  اأن  بدوي  الدين  نور  ك�سف 
جديد  لنموذج  خارطة  و�سع  قد 

يخ�س ا�ستهالك الطاقة للممتلكات 
املحلي،  امل�ستوى  على  العمومية 
برنامج  حتديد  على  ت�ستند 
دخل  ال�سنوات  متعدد  ا�ستثماري 
الثاين  ال�سدا�سي  يف  التنفيذ  حيز 
من هذه ال�سنة، ويتج�سد يف ظرف 
كمرحلة   2020 غاية  اإىل  �سنوات   3
ر�سد  مت  قد  اأنه  م�سريا  اأوىل، 
اإدماج  بهدف  دينار  مليار   40 مبلغ 
ممتلكات  يف  املتجددة  الطاقات 

البلدية.

ويف �سياق مت�سل، اأكد املتحدث اأن 
الو�سعية املالية لقطاعه ت�ستوجب 
لتقلي�س  بديلة  حلول  عن  البحث 
تلك  خ�سو�سا  النفقات،  حجم 
املتعلقة بالطاقة، كفواتري الكهرباء 
على  ثقيال  عبئا  ت�سكل  باتت  التي 
اأن  بدوي  واأو�سح  هذا  قوله،  حد 
عليه  ترتب  الإ�ستثماري  الربنامج 
مدر�سة   541 تزويد  يف  النجاح 
ال�سم�سية، مبعدل مدر�سة  بالطاقة 
واحدة يف كل بلدية، ومت ا�ستالم 80 

ال�سم�سية  بالطاقة  مزودة  مدر�سة 
منذ بداية ال�سنة.

املتحدث  اأ�سار  ال�سياق  ذات  ويف 
تخ�س  تعليمة  اإ�سدار  مت  باأنه 
العليا  واله�ساب  اجلنوب،  وليات 
الوطنية  ال�سبكة  عن  البعيدة 
عمود  األف   100 لإجناز  للكهرباء 
نقية  بطاقة  للتزود  عمومية  اإنارة 
بديلة للمواد الأولية، ل يرتتب عليها 

دفع فواتري.
اإميان لوا�س

اأويحيى،  اأحمد  الأول  الوزير  اأف�سح 
تنظيمي،  ن�س  م�رشوع  اإعداد  عن 
ة  خا�سّ موؤ�س�سات  اإن�ساء  �رشوط  يحدد 
الأطفال  والتكوين،لفائدة  الرتبية  يف 

امل�سابني بالتوّحد.
واأورد يف رده على ال�سوؤال ال�سفوي للنائب 
عنه  قراأها  والتي  عوينات،  الدين  ن�رش 
بالنيابة وزير العالقات مع الربملان بدة 
حمجوب، واملتعلّق بالإجراءات املتخذة 
�سمان  اأجل  من  احلكومة  طرف  من 

امل�سابني  الأطفال  بفئة  تكفل  اأف�سل 
اأو�سح الوزيراأّن  التوحد  مبر�س 
ون  يُعُدّ بالتوّحد  امل�سابني  الأ�سخا�س 
تدخاًل  تتطلّب  التي  اله�ّسة  الفئات  من 
وتكّفال  واجتماعية  تربوية  ورعاية  طبًيّا 
وت�رشف  متمّيزا.  موؤ�س�ساتيا  تاأهيليا 
�سة،  متخ�سّ بيداغوجية  فرق  هذا  على 
ولهذا الغر�س، حظيت هذه الفئة بعناية 
ة  املخت�سّ اجلهات  طرف  من  واهتمام 
ويف  العمومية.  القطاعات  ومبختلف 
احلكومة  اإن  اأويحيى،  قال  ال�ساأن  هذا 

عديدة  �سنوات  مدار  وعلى  اهتمت 
اأجل  من  ميكانيزمات  عّدة  باإيجاد 
مَتّ  حيث  الأ�سخا�س.  بهوؤلء  التكّفل 
للتكّفل  عمل  برنامج  بو�سع  الهتمام 
التوّحد  مبر�س  امل�سابني  بالأطفال 
وال�سكان  ال�سحة  قطاع  اإ�رشاف  حتت 
واإ�سالح امل�ست�سفيات، عالوًة على ذلك، 
بالتن�سيق  العمومية  ال�سلطات  اهتّمت 
قطاع  ل�سيما  ة،  املخت�سّ اجلهات  مع 
لتمدر�س  خمتلفة  �سيغ  باإيجاد  الرتبية، 
هوؤلء الأطفال. وهذا من خالل دجمهم 

�سمن  العادية  الرتبوية  املوؤ�س�سات  يف 
املدار�س  م�ستوى  على  ٍة  خا�سّ اأق�ساٍم 

البتدائية واملتو�سطات.
و اأ�سار الوزير اأن احلكومة بادرت ا�رشاك 
لتنفيذ  �سعيها  يف  املحلية  اجلماعات 
خالل  من  ذلك  و  امل�سطر  برناجمها 
ت�سيري مراكز جديدة  و  تكليفها مبتابعة 
اأن  متخ�س�سة لتكوين املكونني مو�سحا 
الن�ساط فعليا  بع�س املراكز دخلت حر 

كاجلزائر و ق�سنطينة و البويرة.
ف.ن�سرين

اأكد املحلل ال�سيا�سي »حممد بو�سياف« 
باأن اإعالن اأربعة اأحزاب موالية لل�سلطة 
الرئي�س  لدعم  رئا�سي  حتالف  ت�سكيل 
جديدة،  لعهدة  تر�سح  ما  اإذا  بوتفليقة 
دفع  اأجل  من  لها  ارتكاز  نقطة  �سيكون 
يف  احللبة،  لدخول  املعار�سة  اأحزاب 
حني �سدد على اأن اأحزاب املعار�سة لن 
�سخ�سية  على  الإجماع  باإمكانها  يكون 
واأن  �سيما  بوتفليقة،  تناف�س  معينة 
البع�س منها تدحرج وراح ينا�سد رئي�س 

اجلمهورية من اأجل ال�ستمرارية.
بجامعة  ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  واأفاد 
يوم  بالو�سط  ربطه  ات�سال  يف  امل�سيلة 
اجلديد  التحالف  اإعالن  باأن  اأم�س، 
جاء لأخذ زمام املبادرة وقطع الطريق 
ال�ساحة  متيز  التي  ال�سبابية  حالة  اأمام 
كذلك  وي�سبو  مدة،  منذ  ال�سيا�سية 
املعار�سة  دفع  اإىل  بو�سياف  ي�سيف 
الأمر  هذا  اأن  مو�سحا  احللبة،  لدخول 

مرمى  يف  والكرة  وا�سحا  اأ�سحى 
وراح  البالد،  يف  ال�سيا�سية  املعار�سة 
ذات امل�سدر اإىل اأكرث من ذلك ملا قال: 
املعار�سة  واأق�سد  قرارها  اأن  »اأعتقد 
الإجماع  ا�ستحالة  هو  كالعادة  �سيكون 
البع�س  وتدحرج   ، واحد  مر�سح  على 
يكون  وقد  الرئي�س،  م�ساندة  اإىل  منهم 
انق�سام  على  راهن  ملن  قطعا  الإعالن 
ال�سلطة«، م�سيفا:«  اأو حتى اأولئك الذين 
الر�سمية  فرن�سا غري  انتظروا حماولت 
وانتهت  الرئي�س  تر�سح  على  للت�سوي�س 

مبغازلة ماكرون لال�ستمرارية«.
قال  التحالف  اإعالن  على  له  تعليق  ويف 
ذات امل�سدر:« اجلزائر تراهن منذ مدة 
من  وطاقاتها  مواردها  ا�ستثمار  على 
، وهي  للنفط  التبعية  التخل�س من  اأجل 
تذلل العقبات ، العقبة تلو الأخرى �سواء 
من الداخل مبحاولة التحكم يف حركات 
مقاومة التغيري والتخل�س من نظام كر�س 

مل�سالح  الدولة  وا�ستغالل  الريع  ثقافة 
�سيقة«، م�سيفا:« اأو من اخلارج وحماولة 
املركزية  القوى  ال�ستغالل  ا�ستمرار 
لنيل فر�ستها  والتفاو�س  البالد  خلريات 
التحدي  اإطار  يف  املنا�سبة  ومكانتها 
هكذا  مثل  اأن  اإىل  م�سريا  الإفريقي«، 
خطوة تلزم اإجراء الكثري من التعديالت 
والتوازنات اجلديدة �سواء ما تعلق ببنية 
ما  اأو  ال�سيادية  واملوؤ�س�سات  ال�سلطة 
تعلق ب�رشكاء ال�سلطة من دون امل�سا�س 
امل�ساحلة  وتكري�س  ال�ستمرارية  بنهج 
والإ�سالح الوطني، مو�سحا:«التحالفات 
اجلديدة تندرج يف ظل هذه النظرة واأن 
لإعادة  حماولة  هي  ،اإذا  ال�سجيج  كثري 
هيكلة احلياة ال�سيا�سية وتاأهيل اجلزائر 

خلو�س حتديها«.
اإجتماع قادة  وجدير بالذكر فقد خل�س 
التجمع  الوطني،  التحرير  جبهة  اأحزاب 
ال�سعبية  احلركة  الدميقراطي،  الوطني 

اجلزائر،  اأمل  وجتمع  اجلزائرية، 
بق�رش  املا�سي  الأربعاء  جمعهم  يف 
الر�سمي  الطابع  ا�سفاء  اإىل  احلكومة 
للتكتل، واأعلن كل من جمال ولد عبا�س، 
عمار  يون�س،  بن  عمارة  اأويحيى،  اأحمد 
يجمع  رئا�سي  حتالف  ميالد  على  غول، 
بوتفليقة  للرئي�س  الداعمة  الأحزاب 
ال�سيا�سي  للو�سع  ا�ستعرا�سهم  بعد 
القادمة،  للرئا�سيات  حت�سبا  البالد  يف 
ر�سميا  ف�ساء  لتكون  اخلطوة  وتاأتي 
لرت�سح  الداعمة  الكربى  الأحزاب  يجمع 
يف  خام�سة  لعهدة  بوتفليقة  الرئي�س 
اإجراوؤها  املقرر  الرئا�سية  الإنتخابات 
�سنة 2019. حيث �سبقها مبادرة لالأفالن 
احلكم  يف  بوتفليقة  الرئي�س  با�ستمرار 
وهو ما دعمه فيه الأرندي وتاج والأمبيا 

يف وقت لحق.
علي عزازقة
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و�سف عبد العزيز زياري حزب جبهة التحرير الوطني بال�سعيف وغري القادر على توفري بديل للرئي�س بوتفليقة يف الوقت الراهن ب�سبب احلالة 
الكارثية التي اأ�سحى يتميز بها، يف حني اأكد اأن اأحمد اأويحيى قادر على خالفة بوتفليقة  اإذا ما قرر هذا الأخري الرت�سح لعهدة جديدة.



اأما التعليم املتو�سط، فاأ�ساتذة التعليم 
�سنوات   10 يحوزون  ممن  املتو�سط 
لرتبة  يرقون  ال�سفة  بهذه  اأقدمية 
املتو�سط،  التعليم  يف  رئي�سي  اأ�ستاذ 
التعليم  يف  الرئي�سيني  والأ�ساتذة 
�سنوات   10 لديهم  الذين  املتو�سط 
لرتبة  للرتقية  ال�سفة  بهذه  اأقدمية 

اأ�ستاذ مكون يف التعليم املتو�سط.
فيتم  الثانوي  التعليم  يف  الرتقية  اأما 
ممن  الثانوي  التعليم  اأ�ساتذة  ترقية 
بهذه  اأقدمية  �سنوات   10 يحوزون 
ال�سفة للرتقية اإىل رتبة اأ�ستاذ رئي�سي 
الأ�ساتذة  اأما  الثانوي.  التعليم  يف 
الذين  الثانوي  التعليم  يف  الرئي�سيني 
بهذه  اأقدمية  �سنوات   10 لديهم 
اأ�ستاذ مكون  رتبة  اإىل  للرتقية  ال�سفة 
ثانية  جهة  من  الثانوي،  التعليم  يف 
عن  الرتقية  اإجراءات  املح�رض  حدد 
التاأهيل،  قوائم  على  الت�سجيل  طريق 
لكل  ا�سمية  قائمة  اإعداد  يتم  حيث 
ال�رضوط  فيهم  املتوفرة  املوظفني 
القانونية للرتقية عن طريق الت�سجيل 
عن  النظر  بغ�ض  التاأهيل  قائمة  على 
مادة التدري�ض، مع احت�ساب الأقدمية 
 ،2017 دي�سبمر   31 لغاية  املطلوبة 
ومن ثم اعتماد املن�سور 1064 املوؤرخ 

كيفيات  املت�سمن   2009 نوفمرب  يف 
التاأهيل لاللتحاق برتب  اإعداد قوائم 

اأعلى املعدل اأكتوبر 2013.
الإجراءات  على  املح�رض  ويوؤكد 
يجب  الذين  بالأ�ساتذة  املتعلقة 
املوظفني  �سمن  احت�سابهم  عدم 
الرتقية  �رضوط  فيهم  تتوفر  الذين 
الذين  الأ�ساتذة  وهو  اأعلى،  لرتب 
رئي�سي  اأ�ستاذ  لرتبة  ترقيتهم  متت 
الأقدمية،  ي�ستوفون �رضوط  ل  الذين 
لرتبة  ترقيتهم  الذين متت  والأ�ساتذة 
مل  الذين  مكون  اأو  رئي�سي  اأ�ستاذ 
وجدوا«،  »اإن  بعد  ملفاتهم  توؤ�رض 

اإحالتهم  املوؤكد  الأ�ساتذة  وكذلك 
املقرر  اأو  العادي  التقاعد  على 
مع  التقاعد  معا�ض  من  ا�ستفادتهم 
عليه  املن�سو�ض  الفوري  النتفاع 
 31 يف  املوؤرخ   15-16 القانون  يف 
الرئي�سيني  والأ�ساتذة   .2016 دي�سمرب 
املهنية  المتحانات  يف  الناجحني 
املنظمة بعنوان �سنة 2018 لاللتحاق 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  مديري  برتب 
متخ�س�ض،  تكوين  مبتابعة  واملعينني 
المتحانات  يف  الناجحني  وكذلك 
قوائم  على  الت�سجيل  بعد  اأو  املهنية 
ناظر  لرتب   2018 بعنوان  التاأهيل 

ثانوية وم�ست�سار تربية وم�ساعد مدير 
املدر�سة البتدائية.

اأما حول طريقة احت�ساب الأقدمية 
احت�سابها  فيتم  للرتقية،  املطلوبة 
اجلمع  مبداأ  على  العتماد  دون 
الرتبة  يف  املكت�سبة  الأقدمية  بني 
يف  املكت�سبة  والأقدمية  الأ�سلية 
رتبة الإدماج، يف حني اأنه بخ�سو�ض 
للرتقية  املفتوحة  املنا�سب  تعداد 
املوظفني  ترقية  اإجراء  يتطلب  ل 
�رضورة توفر منا�سب مالية �ساغرة 
اعتماد  يتم  حيث  الرتقية،  رتب  يف 
اخلا�سة  املالية  املنا�سب  حتويل 
طريق  عن  ترقيتهم  قبول  حال  بهم 
غري  التاأهيل،  قوائم  على  الت�سجيل 
تكون  النمط  هذا  وفق  الرتقية  اأن 
املبينة  املنا�سب  حدود  يف  وجوبا 
ح�سب الولية، موؤكدين اأن املنا�سب 
املالية لرتبتي اأ�ستاذ رئي�سي واأ�ستاذ 
مكون ال�ساغرة حاليا اأو التي �ستحرر 

ل يتم ا�ستغاللها يف هذا الإطار.
الرتقية عن  تنظيم عملية  اآجال  اأما 
التاأهيل،  قوائم  يف  الت�سجيل  طريق 
 11 من  ابتداء  الت�سجيالت  فتفتح 
 ،2018 نوفمرب   25 اإىل  نوفمرب 
املت�ساوية  الإدارية  اللجان  وجتتمع 
دي�سمرب   2 اأق�ساه  اأجل  الأع�ساء يف 
 6 اأق�ساه  اأجل  يف  النتائج  وتعلن 

دي�سمرب.

التكوينية  دورة  املدية  جامعة  نظمت 
-2018 اجلامعة  لل�سنة  الأوىل  للدفعة 

امل�سالح  بقاعة  املقاولتية  لدار   2019
عدد  وبلغ  اجلامعي،  بالقطب  امل�سرتكة 
 150 يعادل  ما  فيها  امل�ساركني  الطلبة 
وثم  اجلامعة،  كليات  خمتلف  من  طالب 
من  اأ�ساتذة  من  ال�سيوف  من  ثلة  ح�سور 

داخل وخارج اجلامعة.
من جهته اأكد الدكتور عمر هارون مدير 

دار املقاولتية جلامعة املدية على » اأن 
العمل الذي ت�سعى الدار للقيام به يندرج 
اأ�رضف عليه مدير  �سمن برنامج م�سطر 
اجلامعة �سخ�سيا، واأن تنفيذ هذا الربنامج 
القت�ساديني  ال�رضكاء  مع  بال�رضاكة 
الجتماعيني الذين وقعت معهم اجلامعة 
النهج  هو  و�رضاكة  تعاون  اتفاقيات 
خالل  من  املقاولتية  دار  تعتمده  الذي 
القت�سادية  الفعاليات  لكل  ملتقى  جعلها 

ملحور  يحولها  ما  وهو  الولية،  داخل 
التنموية املحلية، من  العملية  وركيزة يف 
بدوره الأ�ستاذ  الطلبة ».  م�ساريع  خالل 
الفتتاحية  خالل  كلمته  يف  بوقنداقجي 
يلعبه  الذي  اأبرز  الدور  امللتقى  هذا 
التكوين يف تطوير امكانية الطلبة موؤكدا 
اأن دور اجلامعة كان و�سيبقى التكوين ال 
اأن املميز يف التكوين املقاولتي هو قدرة 
اجلميع على الندماج فيه، منوها بالعمل 

املقاولتية يف  دار  به  تقوم  الذي  اجلبار 
ال�سنتني الأخريتني، وهو ما يجعل جامعة 
ال�سائدة  املنهجية  بنف�ض  تعمل  املدية 
وبحركية  الوطنية،  اجلامعات  كل  يف 
وديناميكية حتاكي وتواكب ما هو ماأمول 
النجاح  من  املزيد  للطلبة  متمنيا  منها، 
والرقي يف امل�سار اجلامعي، وفر�ض اكرب 

بعد اخلروج من اجلامعة.
اإميان لوا�س 

الوطني  للدرك  الأبحاث  فككت ف�سيلة 
�سبكة  بومردا�ض  �سمال   ببودواو 
متكونة من ثالثة عنا�رض متتهن تزوير 
مبختلف  اخلا�سة  الرمادية   البطاقات 
على  تن�سط  ال�سيارات  و  املركبات 
اجلزائر   و  بومردا�ض  وليتي  م�ستوى 
املالزم  اأم�ض  اأو�سحت  العا�سمة .  و 
بخلية  املكلفة  قونان  كاميليا  الأول 
الوطني  الدرك   مبجموعة  الت�سال 
باأنه  اجلزائرية   الأنباء  لوكالة  بالولية  

الإجرامية  الع�سابة  هذه  تفكيك  مت 
ا�ستغالل  معلومات حت�سلت  من خالل 
الوطني  للدرك  الإقليمية  الكتيبة  عليها 
اإجرامية  �سبكة   وجود  مفادها  ببودواو 
الرمادية  البطاقات  تزوير  يف  خمت�سة 
و   بومردا�ض  وليتي  اإقليم  عرب  تن�سط 
كاميليا  اأ�سافت  و  العا�سمة .  اجلزائر 
الثالثة  العنا�رض  توقيف  مت  اأنه  قونان 
و  الإجرامية  ال�سبكة   لهذه  املكونني 
حجز بحوزتهم 13 بطاقة رمادية مزورة 

و و�سيارة �سياحية و ثالثة هواتف  نقالة 
يف  التحقيق  عنا�رض  ا�ستكمال  واإثر   .
عنا�رض  تقدمي  �سيتم  الق�سية  هذه 
اجلمهورية  وكيل  اأمام   ال�سبكة  هذه 
نف�ض  اإىل  ا�ستنادا  بودواو  حمكمة  لدى 
ذكرت  اأخري  جهة  ومن  امل�سدر . 
يف   باأنه  قونان  كاميليا  الأول  املالزم 
اإطار مكافحة اجلرمية املنظمة متكنت 
ببومردا�ض  الوطني  الدرك  م�سالح 
من  قارورة   1100 زهاء   حجز  من 

ال�سنع  حملية  الكحولية  امل�رضوبات 
مقر   �رضق  اعفري  بلدية  م�ستوى  على 
الولية بومردا�ض  واأورد ذات امل�سوؤول 
الكحولية  امل�رضوبات  من  الكمية  فاإن 
حجزها  مت   التي  الأنواع  خمتلف  من 
دج   280.000 بـ  قيمتها  املقدر  و  ي 
ي كانت خمباأة يف منطقة معزولة بني  
هوية  على  التعرف  يتم  مل  و  الأحرا�ض 

�ساحبها اإىل حد ال�ساعة.
ف.ن�سرين 

وفقا للت�سجيل بقوائم التاأهيل

جامعة املدية 

تن�سط يف بومردا�س و العا�سمة

�سارة بومعزة 

وزارة الرتبية تك�سف كل ما يتعلق برتقية الأ�ساتذة

دورة تكوينية لإكت�ساف عامل املقاولتية

تفكيك �سبكة تزوير البطاقات الرمادية ملختلف املركبات 

اتهموا امل�سريين بخدمة م�سالح اأرباب العمل

نقابات تنقلب على �سيدي 
ال�سعيد وتتوعد بحراك قريب

تنتظره مهمة �سعبة

مدير جديد للوكالة 
الوطنية للت�سغيل

لعر�س وتقييم ح�سيلة �سيا�ستها

وزير العمل مع املدراء 
الولئيني للت�سغيل اليوم

داخل  الن�سقاقات  نطاق  تو�سع   
طالبت  حيث  النقابية،  املركزية  بيت 
النقابة اجلزائرية لل�سبه طبي برحيل 
للعمال  العام  لالحتاد  العام  الأمني 
�سيدي  املجيد  عبد  اجلزائريني 
للمركزية،  امل�سري  والفريق  ال�سعيد 
الو�سعية  حول  غ�سبهم  عن  معربني 
التي قالوا اأنها ل متثل بتاتا القواعد 
اأرباب  م�سالح  تخدم  بل  العمالية، 
جديدة  مبركزية  مطالبني  العمل، 
داخل  راديكالية  بحركات  ردهم  اأو 
اجلزائرية  النقابة  طالبت  الحتاد. 
لل�سبه الطبي، خالل الدورة ال�ستثنائية 
الفارط  للخميي�ض  الوطني  ملجل�سها 
امل�سريرّ  للفريق  الفوري  بالرحيل 
اجلزائريني  للعمال  العام  لالحتاد 
مرجعني  العام،  اأمينها  راأ�سها  وعلى 
ذلك اإىل اأن ال�سورة التي ميثلها اليوم 
بتاتا  متثل  ل  للنقابة  العام  الأمني 
وما  العمالية  القاعدة  واآمال  تطلعات 
بيان  واأو�سح  مطالب.  من  تنتظره 
على  »الو�سط«  حتوز  الذي  النقابة 
ن�سخة منه اأن حركتهم جاءت كو�سيلة 
لو�سع حد ملا و�سفوه بامل�سخرة التي 
تخدم  ول  العمال  مب�ستقبل  مت�ض 

بدورها اإل م�سالح اأرباب العمل.

التي  امل�ساحة  اأن  النقابة  واأ�سافت 
م�ساحلة  خدمة  يف  الإحتاد  دخلها 
اأرباب العمل بدل العمال تتمتع بتاأييد 
للمركزية  العام  الأمني  من  كامل 
اأنها  املفرو�ض  من  التي  النقابية 
الجتماعية  امل�سالح  عن  تدافع 
العمال،  كل  كرامة  وحتفظ  واملهنية 
تعرقل  احلالية  الو�سعية  اأن  معتربين 
من  التي  القوية  للمقرتحات  التطرق 
�ساأنها اأن جتد حلول، وهو ما يقت�سي 
التي  الرف�ض  حركة  اإىل  النخراط 
داعني  الطبي،  �سبه  نقابة  تو�سحها 
ورفع  حولها  اللتفاف  اإىل  املعنيني 
العودة  اأجل  من  املطلوب  التحدي 
النداء  اأن  مو�سحة  ال�سحيح،  للم�سار 
الذي اأطلقته هو الو�سيلة الوحيدة للم 

�سمل العمال اجلزائريني.
املطالبة  حلد  النقابة  و�سعدت 
اأن  نقابية جديدة مو�سحني  مبركزية 
ذلك م�ستند لكون التغيري ل مفر منه 
هناك  كان  واإن  العمال،  كل  مل�سلحة 
رف�ض من طرف الفئة امل�سرية باأنها 
�سيعمدون خلطوة احلركات راديكالية 
املركزية  داخل  امل�ستقبل  يف  مهمة 

النقابية.
�سارة بومعزة

قام  وزير العمل مراد زمايل، بتن�سيب 
الوطنية  للوكالة  اجلديد  العام  املدير 
و  ر�سا   زقادي  املدعو  للت�سغيل 
ترتجم  اخلطوة  هذه  فاأن  زمايل  �سدد 
الكفاءات  ت�سجيع  يف  جديدة  مقاربة 
يف القطاع ف�سال عن الأهمية الكبرية 
التي تكت�سيها الوكالة الوطنية للت�سغيل، 
املكلف  العمومية  املرفق  باعتبارها 
حيث  ال�سغل،  �سوق  و�سبط  بت�سيري 
�رضورة  على  ال�سياق  هذا  يف  د  �سدرّ
ع�رضنة  اإىل  الرامية  اجلهود  موا�سلة 
اجلوارية  هياكلها  وتعزيز  الوكالة 
الوزير  طالب  و  خدماتها.  وحت�سني 
وكافة  اجلديد  العام  املدير  زمايل، 

واحد  كفريق  العمل  اإىل  الإطارات 
والتعاون لتحقيق الأهداف املر�سومة 
والتكفل بامللفات ذات الأولوية ل�سيما 
اإطار  يف  املدجمني  ال�سباب  و�سعية 
امل�ساعدة على الإدماج املهني، وملف 
الت�سغيل يف اجلنوب وتطهري البطاقية 
لني يف الوكالة  لالإ�سارة،  الوطنية للم�سجرّ
للوكالة  اجلديد  العام  املدير  فاإن 
للت�سغيل، زقادي ر�سا  للوكالة الوطنية 
اأحمد، من مواليد 1974، يبلغ 44 �سنة 
ل على �سهادة جامعية يف علوم  متح�سرّ
و�سهادة  مالية،  اخت�سا�ض  القت�ساد 
قة يف املالية من املعهد  درا�سات معمرّ

الوطني للمالية.

 يلتقي اليوم وزير العمل والت�سغيل وال�سمان 
املدراء  مع  زمايل  مراد  الجتماعي، 
اللقاء  اأ�سغال  للت�سغيل، يف اطار  الولئيني 
اأنرّ  للوزارة  بيان  واأفاد  ال�سنوي،  الوطني 
بالوزارة  الإطارات املركزية  اللقاء يجمع 
وم�سوؤويل هيئات الت�سغيل حتت الو�ساية، 
للت�سغيل  الولئيني  املدراء  اإىل  اإ�سافة 
للوكالة  التابعة  الولئية  الوكالت  ومدراء 
الوطنية للت�سغيل، و�سيكون منا�سبة لعر�ض 
الوطنية  ال�سيا�سة  تنفيذ  ح�سيلة  وتقييم 

لرتقية الت�سغيل واحلدرّ من البطالة.

حول  امل�ساركني  باإعالم  �سي�سمح  كما 
عمل  ملخطط  العري�سة  اخلطوط 
امل�سجلة  والتدابري  والإجراءات  احلكومة 
حت�سني  اإىل  اإ�سافة  القطاع،  عاتق  على 
تن�سيق الن�ساطات القطاعية على امل�ستوى 
املحلي، ل�سيما ما يتعلق بو�سعية ال�سباب 
املدجمني يف اإطار جهاز امل�ساعدة على 
يف  الت�سغيل  وملف  املهني،  الإدماج 
وليات اجلنوب وتطهري البطاقية الوطنية 

ـلني يف الوكالة الوطنية للت�سغيل. للم�سجرّ
 ف.ن�سرين

ك�سفت تعليمة لوزارة الرتبية الوطنية عن نتائج حم�سر الجتماع الأخري اخلا�س برتقية الأ�ساتذة عن طريق الت�سجيل 
على قوائم التاأهيل، حيث حدد الإجراءات املتعلقة بالعملية اإىل رتبتي اأ�ستاذ رئي�سي واأ�ستاذ مكون يف الأطوار التعليمية الـ3، 

والرتب املعنية تتعلق بالرتقية باملوظفني املر�سمني املنتمني لرتب التعليم ممن تتوفر فيهم ال�سروط القانونية للرتقية عن 
طريق الت�سجيل على قوائم التاأهيل املن�سو�س عليها يف املر�سوم التنفيذي رقم 315-08 ىاملوؤرخ يف 11 اأكتوبر 2008 املت�سمن 

القانون الأ�سا�سي اخلا�س باملوظفني املنتمني لالأ�سالك اخلا�سة بالرتبية، وهم: بداية من التعليم البتدائي: الأ�ساتذة 
احلائزين على 10 �سنوات اأقدمية بهذه ال�سفة للرتقية اإىل رتبة اأ�ستاذ رئي�سي يف املدر�سة البتدائية. اأما الأ�ساتذة الرئي�سيني 

يف البتدائية الذين لديهم 10 �سنوات اأقدمية بهذه ال�سفة للرتقية لرتبة اأ�ستاذ مكون.
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عبد الغاين زعالن

700 مليار �سنتيم للتكفل بالطرق املهرتئة
العمومية،  الأ�سغال  و  النقل  وزير  ك�سف 
 700 تخ�سي�ض  عن  زعالن،  الغاين  عبد 
املهرتئة  بالطرق  للتكفل  �سنتيم  مليار 

بولية  خا�سة  اجلنوب  م�ستوى  على 
خالل  زعالن،اأم�ض  واعرتف  مترنا�ست 
ال�سفوية  الأ�سئلة  عن  لالإجابة  جل�سة 

الكثري  بوجود  الوطنية  ال�سعبي  باملجل�ض 
م�ستوى  على  املكتملة  غري  الأجزاء  من 
اأنه  م�سريا  غرب،  �رضق  ال�سيار  الطريق 

الوزير،  يعود لأ�سباب مو�سوعية. واأ�ساف 
اأنه مت خالل ال�سهر املن�رضم ت�سنيف 27 
مقطع من مقاطع الطرق كولئية، منها من 

تنفيذي، وقد  كانت وطنية ح�سب مر�سوم 
م�ست العملية 14 ولية هي: البي�ض، اأدرار، 
النعامة، وهران، �سيدي بلعبا�ض، تلم�سان، 

اجللفة، تيارت، عني تيمو�سنت،تي�سم�سيلت، 
الواد، �سوق اأهرا�ض، مع�سكر وب�سكرة.

 ف.ن�سرين



بغر�ض التهجم على منزل �صهره

 ابن وزير �سابق
 يتنكر بجلباب 

فتحت حمكمة اجلنايات الإبتدائية بالدار البي�ضاء 
بالعا�ضمة ،نهاية الأ�ضبوع الفارط، ق�ضية اإختطاف 
على الطريقة الهوليودية حاول تنفيذها اإبن وزير 
�ضابق » ل، ه�ضام« قام بالتنكر بزي جلباب مدججا 
ب�ضالح بندقية  بذخرية ملك لوالده و�ضفرة حالقة 
و�ضعها داخل فمه مع معدات الختطاف ، للتهجم 
على منزل اأ�ضهاره وتهديدهم  لربح ق�ضية اخللع 
اإكت�ضافها  بعد  املوثقة  رفعتها �ضده طليقته  التي 
ق�ضايا  يف  باملاليري  ومديون  هروين  مدمن  باأنه 
بتهمة  لأجلها  توبع  التي  الوقائع  وهي   ، احتيالية 
�ضالح  وحيازة  التهديد  و  ال�رسقة  حماولة  جناية 

ناري دون رخ�ضة من ال�ضلطات .
وقائع الق�ضية احلالية وعلى ح�ضب ما دار بجل�ضة 
املحاكمة تعود لتاريخ 10/ 12 /2017 حني مرت 
دورية تابعة لأمن ديار العافية ولفت اإنتباههم �ضيارة 
ت�ضري ب�رسعة ق�ضوى على م�ضتوى منطقة قاريدي 
بها  اللحاق  بالقبة على متنها �ضيدة جملببة وبعد 
الرابع  العقد  باأنها �ضاب يف  ال�ضيدة تبني  وتوقيف 
ملم   12 بعيار  ذخرية  بندقية  وبحوزته  العمر  من 
ال�ضيارة  تفتي�ش  ولدى  حالقة  �ضفرة  فمه  وداخل 
خا�ضني  قناع  و  ل�ضق  �رسيط  على  داخلها  عرث 
بعمليات الختطاف و ال�رسقة ، وخالل البحث عن 
هويته تبني باأنه م�ضبوق و اإبن وزير �ضابق يدعى » 
توجه  باأنه  تبني  للتحريات  وموا�ضلة   ، ه�ضام«  ل، 
يومها ملنزل اأ�ضهاره الذي جتمعه معهم خالفات 
ال�ضابقة  بق�ضية خلع رفعتها �ضده زوجته  متعلقة 
وهي موثقة كائن مكتبها مبنطقة باب الوادي وقد 
املرفوعة  ق�ضيته  لربح  تهديدهم  يومها  حاول 
خ�ضم  يف  اأي�ضا  وتبني  داي،  ح�ضني  حمكمة  اأمام 
التحريات اأن امل�ضتبه به قام بتاريخ 8 /12 بكراء 
تلك املركبة التي اإ�ضتعملها يوم الوقائع و يف اليوم 
لإقتناء اجللباب وكل  ن�ضائي  توجه ملحل  املوايل 
بالتوجه  اليوم  وبنف�ش  اأي�ضا  قام  ،كما  م�ضتلزماته 
ملنزل والده و اأخذ �ضالحه وبتاريخ الوقائع توجه 
وقام  التنكر  لأزياء  اإرتدائه  بعد  �ضهره  ملنزل 
برت�ضد ال�ضقة ويف حدود ال�ضاعة العا�رسة �ضباحا 
وتوجه  ال�ضالح  معه  حامال  �ضيارته  من  ترجل 
اأن  غري  الباب  بطرق  وقام  ال�ضقة  نحو  مبا�رسة 
والدة طليقته مل تقم بفتحه ب�ضبب اإن�ضغالها باأداء 
ال�ضالة ، لت�ضاهده اأحد اجلارات وبعد تعرفها عليه 
فقام  منه  الفرار  م�ضيه حاولت  من خالل طريقة 
التهجم على �ضقتها بح�ضور  باللحاق بها وحاول  
الفرار  من  وتتمكن  �ضوتها  باأعلى  لت�رسخ  زوجها 
منه وكرد فعل منه بقي يف اإنتظارها اأمام ال�ضقة 
يده على كامريات  وا�ضعا  10 دقائق  ملدة قاربت 
له اجلريان  يتفطن  اأن  ،قبل  الروؤية  املراقبة ملنع 
ويحاولون القب�ش عليه ويفر بعدها و تقب�ش عليه 
�رسقة  حماولة  يف  لنيته  تتفطن  و  الأمن  م�ضالح 
اأ�ضهراه  حق  يف  اختطاف  عملية  تنفيذ  و  ال�ضقة 
لل�ضغط على طليقته التي �ضتكون م�ضطرتا لعدم 
ح�ضور جل�ضة اخللع وبالتايل خ�ضارة ق�ضيتها التي 
رفعتها �ضده والتي بقي عليها حوايل ثالثة اأيام ، 
وخالل �ضماع هاته الأخرية التي تاأ�ض�ضت كطرف 
مدين اأكدت باأنها ا�ضطرت لرفع �ضكوى خلع �ضد 
و  هريوين  مدمن  باأنه  اكت�ضفت  بعدما  طليقها 
م�ضبوق بق�ضائيا بق�ضايا �رسقة ، كما �رسحت باأنه 
قام برفع �ضل�ضلة ق�ضايا حول ت�ضليم الأطفال وهي 
جل�ضة  بها خالل  التي مت�ضكت  الت�رسيحات  ذات 
توجه  باأنه  �رسح  املتهم  جهته  من   ، املحاكمة 
يومها ملنزل اأ�ضهاره ق�ضد طلب تدخلهم للتو�ضط 
له اأمام طليقته التي منعته من روؤية اأبنائها و �ضبب 
بدخول  له  لل�ضماح  التنكر  هو  للجلباب  ارتدائه 
جمرد  باأنه  ف�رسح  لل�ضالح  حيازته  وعن  املنزل 
، وعن باقي  اإ�ضتعملها لأخذ بع�ش اجلراأة  و�ضيلة 
اأنها كانت  و  باأنها ل تخ�ضه  املحجوزات فك�ضف 
داخل املركبة املوؤجرة ،كما نفى ب�ضدة ت�رسيحات 
كاأطراف  بدورهما  تاأ�ض�ضا  اللذان  وزوجها  اجلارة 
ويف ظل  العام  النائب  جهته  من  ليطالب   ، مدنية 
ما �ضلف ذكره توقيع عقوبة 5 �ضنوات �ضجنا نافذا 

وغرامة مالية بقيمة 5 ماليني دج .
ل/منرية  

الفارط  الأ�ضبوع  نهاية  اأجلت 
البتدائية  اجلنايات  حمكمة   ،
 13 لتاريخ  البي�ضاء،   بالدار 
ل�ضتخراج  املقبل  دي�ضمرب 
املتهم ،النظر يف ملف الإرهابي 
يعد  الذي  ،الوليد«  ع   « اخلطري 
�ضمن  العنا�رس  اأخطر  احد 
»كتيبة  ب  ي�ضمى  ما  �ضفوف 
الفتح« التابعة للجماعة ال�ضلفية 
اإمارة  حتت  والقتال  للدعوة 
النا�ضطة  املالك  عبد  دروكدال 
بقدارة  بوزقزة  جبال  باأعايل 
واجلزائر  بومردا�ش  بولية 
عن  وامل�ضوؤولة  العا�ضمة 
اإرهابية  عمليات  عدة  ارتكاب 
اجلي�ش  لأفراد  كمائن  بو�ضع 
ارتكاب  مع  ال�رسطة  وعنا�رس 
�ضده  اغتيالت،و�ضدرت  عدة 
اآخرها  ق�ضائية  اأحكام  عدة 
و   ،  2015 فيفري  �ضهر  كان 
متهمني  رفقته  �ضيتابع  الذي 
بكل  الأمر  ويتعلق  اآخرين  اثنني 
»ع،اإبراهيم«و«ج،�ضليم«  من 
النتماء  بجناية  املتابعني 
حيازة  و  اإرهابية  جماعة  اإىل 

اأ�ضلحة و ذخرية حربية ، وقائع 
على  انطلقت  احلالية  الق�ضية 
م�ضالح  وردت  معلومات  اإثر 
انتحارية  عملية  ،حول  الأمن 
بها  للقيام  يخطط  كان  كبرية 
مت  الذي  »ع،وليد«  املدعو 
توجهه  لدى  عليه  القب�ش  اإلقاء 
اأين   ،  2011 رم�ضان  يف  ملنزله 
�رسح بعد ا�ضتجوابه باأنه ن�ضط 
بعد  الإرهابية  اجلماعات  يف 
الف�ضول الذي اإنتابه حول الفكر 
الأفالم  من  �ضبعه  و  اجلهادي 
يف  تقام  كانت  التي  احللقات  و 
اجلهادية  املواقع  مع  امل�ضاجد 
يف  لالنخراط  دفعه  الذي  و   ،
خا�ضة  الإرهابية  اجلماعات 
بوا�ضطة  اأمره  اأكت�ضف  اأن  بعد 
اإبن �ضقيقه الذي اأبلغ ال�ضلطات 
عنه ، حيث �رسح املتهم اأن »ب. 
م�ضجد  يف  اإمام  وهو  توفيق« 
�ضجعه  من  هو  نبي  بنو  مالك 
ب�ضفة  الإنخراط  على  وحمله 
التي  اجلماعات  يف  ر�ضمية 
اأن  ،غري  ببومردا�ش  تن�ضط 
لن�ضاط  تفطنت  الأمن  م�ضالح 
اإىل  لي�ضطر   ، بتوقيفه  وقامت 
التوجه اإىل اأحد اأ�ضدقائه الذي 
قور�ضو  مدينة  اإىل  بنقله  قام 

اإمارة الإرهابي  اأين ن�ضط حتت 
»تيحال اإبراهيم« ليتلحق بعدها 
الأمري  رفقة  الفرقان  ب�رسية 
خالد  والإرهابي  �ضارية  اأبو 
اإىل �رسية قور�ضو  وليد وبعدها 
اهلل  »بوعبد  الإرهابي  مبعية 
اجلند  امري  من  طلب  الذي  ن« 
املقر  مبغادرة  لهما  ال�ضماح 
معه  اأرفق  حيث  العا�ضمة  اىل 
يف  �ضاعدهم  وقد  عن�رسان 
الدعم  عن�رس  العا�ضمة  وولوج 
عالقته  وعن   ،« ا�ضالم  »ر. 
ف�رسح  »درودكال«  بالإرهابي 
�ضبكة  عرب  بداأت  اأنها  املتهم 
عليهم  عر�ش  اأين  الأنرتنيت 
بقي  و  اإرهابية  عمليات  عدة 
عرب اإت�ضال معهم ، حيث ك�ضفت 
التحريات اأن اأكرب اجلرائم التي 
قامت بها اجلماعة هي العتداء 
عني  مدينة  بو�ضط  الإرهابي 
يف  وزو  تيزي  بولية  احلمام 
ا�ضتهدف  والذي   2011 جويلية 
عنا�رس ال�رسطة مبفرتق الطرق 
»قوري  من  كل  ارتكبه  والذي 
عبد املالك » اأمري جند اخلالفة 
رفقة  لداع�ش  ولئه  اأعلن  الذي 
املكنى  وليد«  »ع.  الإرهابي 
على  الق�ضاء  مت  فيما   ، طلحة 

وحجز  الإرهابية  العنا�رس  اأحد 
»برييطا«  نوع  من  م�ضد�ش 
يحوي  بال�ضتيكي  كي�ش  داخل 
�رسوال   ، فغاين  زيا  خرطو�ضة 
ع�ضكري ق�ضا�ضة جريدة حتوي 
الربيطانية  »الداخلية  مو�ضوع 
ترحل جزائريا بتهمة الإرهاب« 
من  حية  ذخرية  جانب  اإىل 

اخلراطي�ش والعيارات.
حيث اأنكر »العدوي وليد » وهو 
التحق  الذي   1988 مواليد  من 
التهم  جميع   2009 �ضنة  باجلبل 
واقعة  ل�ضيما  له  املن�ضوبة 
التهجم على رجال ال�رسطة على 
يحي  ايت  طرق  مفرتق  م�ضتوى 
حيث  وزو  بتيزي  احلمام  بعني 
على  اآخر  واأ�ضيب  تويف �رسطي 
م�ضتوى البطن حيث كان املتهم 
رفقة عبد املالك قوري واإرهابي 
وتعرف  �ضده  �ضهد  وقد  اآخر 
موثق  بينهم  عيان  �ضهود  عليه 
الذي اأكد اأنه متاأكد 100 باملائة 
و�ضع  الذي  ال�ضخ�ش  اأنه  من 
�ضالح على رقبة ال�رسطي وقتله 
وبعد وقوع ا�ضتباكات بينهم وبني 
اأفراد ال�رسطة واحلر�ش البلدي 
اأ�ضيب �رسطي اآخر على م�ضتوى 

البطن بجروح خطرية .

ل/منرية

اأ�ضدر رئي�ش الق�ضم اجلزائي مبحكمة 
بئر مراد راي�ش، اليوم اخلمي�ش، حكما 
�ضمار  عبدو  ال�ضحفيني  عن  بالإفراج 
بتهمة  املتابعني  بودياب  ومروان 
بحرمة  وامل�ضا�ش  والتهديد  »القذف 
احلياة اخلا�ضة«، مع موا�ضلة التحقيق 

يف الق�ضية.
اخلمي�ش،  نهار  من  �ضابق  وقت  ويف 
ال�ضجن  العامة عقوبة  النيابة  التم�ضت 
ال�ضحفيني،  حق  يف  نافذ  عام  ملدة 
اجلمهورية  وكيل  ال�ضيدة  وطلبت 
بتحقيق تكميلي يف الق�ضية التي تاأ�ض�ش 
والرئي�ش  العا�ضمة  فيها وايل اجلزائر 
كطرف  النهار  ملجمع  العام  املدير 
مدين حيث مت رفع �ضكوي اإىل اجلهات 

اأكتوبر   24 و   23 بتاريخ  املخت�ضة 
املا�ضي تتعلق بتوجيه تهمة لل�ضحفيني 
امل�رسفني على موقع »اجلريي بارت« 
تت�ضمن  مقالت  بن�رس  اللكرتوين 
بحرمة  وامل�ضا�ش  والتهديد  »القذف 
الطرف  حمامو  اخلا�ضة«وكان  احلياة 
مرافعاتهم  يف  طالبوا  قد  املدين 
املتهمني  �ضد  مالية  غرامة  بت�ضليط 
تبلغ 50 مليون دج بالن�ضبة مللف وايل 
بالن�ضبة مللف  دج  مليون  و2  العا�ضمة 
مدير جممع النهارومن جهتها، طالبت 
هيئة دفاع املتهمني بتربئة ال�ضحفيني 
»بطالن  بداعي  عنهما  والإفراج 
املتابعة الق�ضائية لوجود عيوب �ضكلية 

يف حم�رس التحقيق والإجراءات«. 

حمكمة بئر مراد راي�ض

الإفراج عن ال�سحفيني عبدو �سمار ومروان بودياب مع موا�سلة التحقيق 

حمكمة اجلنايات الإبتدائية بالدار البي�صاء

تاأجيل ملف  اأحد عنا�سر جماعة الإرهابي » درودكال« 
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ال�سكن  مللف  مهتمون  اأجمع 
مع  لهم  ت�رصيح  يف  بتمرنا�ست 
اأن  على    ،« »الو�سط  يومية 
اأدىل  التي  الأخرية  الت�رصيحات 
الهيئة  على   الأول  امل�سوؤول  بها 
احتواء  منها  ،الغاية  التنفيذية 
غليان  انفجار  تفادي  و  الو�سع 
املق�سيني من ح�سة 2056 �سكن 
التي  عمومي  ايجاري  اجتماعي 
مت الإفراج عنها  مع نهاية ال�سهر 
اأن  علمنا  اذا  خا�سة   ، اجلاري 
تاكيد الرجل الأول بالولية على اأن 
الطعون مل تتجاوز عتبة الـ 1500 
ال�سغوطات  على  قطاع  لدليل 
القرار  �سناع  لها  يتعر�ض  التي 
تطرقت  بعدما  خا�سة   ، بالولية 
كم  لإح�ساء   « »الو�سط  يومية 
هائل من الأ�سخا�ض امل�ستفيدين 
من ال�سكن الجتماعي اليجاري 
مقاولني  راأ�سهم  وعلى  العمومي 
اإ�سافة   ، دولة  اإطارات  و  ،جتار 
�رصكة  من  بكل   ملوظفان 
مديرية  و  للطريان  الطا�سيلي 

ال�رصائب .
و�سفت   فقد  ثانية  جهة  من 
م�سادر حملية ت�سارب ت�رصيحات 
الوايل  تاأكيد  بعد  امل�سوؤولني 

 ،  1500 بلغت  الطعون  ان  على 
بالت�رصيح غري املفهوم ، مع العلم 
اأن ذات امل�سوؤول كان قد اأكد لنا 
من  امل�ستفيدين  قائمة  اأن  على 
متريرها  يتم  مل  املذكور  النمط 
على البطاقة الوطنية او الولئية 
الذي  الت�رصيح  وهو   ، لل�سكن 
ا�ستفهام  عالمة  من  اأكرث  يطرح 
غالبية  اأن  علمنا  اإذا  خا�سة   ،

الطعون غري مرقمة .
رئي�ض  اأكد  ذلك فقد  اإىل  جانب 
ت�رصيح  الولية يف  لوايل  الديوان 

له مع يومية »الو�سط »،  اأن عدد 
اللجنة  لدى  امل�سجلة  الطعون 
املخت�سة فقد فاقت 3300 طعن 
وغري  املوؤ�س�ض  فيها  حتديد  مل 

املوؤ�س�ض .
عنه  �ستف�رص  ما  اإنتظار  ويف   
بخ�سو�ض  النهائية  التحقيقات 
التي  واخلروقات  التجاوزات 
على  الإفراج  عملية  �ساحبت 
للم�ستفيدين  الأ�سمية  القوائم 
من ال�سكن الجتماعي اليجاري 
املحلي  ال�سارع  يبقى  العمومي 

بالولية يعي�ض على وقع حالة من 
الرتقب والنتظار .

ومعلوم اأن وايل الولية بتمرنا�ست 
يف  اأكد  قد   ، اجلياليل  دومي 
ملف  اأن  على  له  �سابق  ت�رصيح 
اأزمته  قد  بالولية  ال�سكن 
وا�سحة  اإ�سارة  ،يف  الرتاكمات 
اأن الربامج ال�سكنية املفرج  على 
باتت  عنها  املفرج  وغري  عنها 
ت�سكل �سداع حد للهيئة التنفيذية 
بالولية احلدودية مع دولتي مايل 

والنيجر .

املواطنني  من  جمموعة  ا�ستكى 
من  مترنا�ست،  بولية  القاطنني 
ال�سالة  الكالب  انت�سار  مع�سلة 
على  التجوال  حظر  فر�ست  التي 
الفرتة  يف  خا�سة  املواطنني  هوؤلء 
الكالب  منعت  حيث  ال�سباحية، 
�سالة  اأداء  من  املواطنني  ال�سالة 
يف  هذا  ياأتي  بامل�ساجد،  الفجر 
ذات  م�سالح  يف  تلعب  الذي  الوقت 
الو�سع  على  املتفرج  دور  البلدية 
�سالمة  يهدد  بات  الذي  املتاأزم 
قاطني املنطقة ذاتها. عرب عدد من 
تهقارت  باأحياء  القاطنني  املواطنني 
ومالطا و اأم�سون و قطع الواد ببلدية 
ال�سديد  ا�ستياءهم  عن   ، مترنا�ست 
البلدية  م�سالح  تدخل  عدم  ب�سبب 
خالل  من  القائم  امل�سكل  ملعاجلة 

من  املنطقة  لتطهري  حملة  �سن 
حظر  فر�ست  التي  ال�سالة  الكالب 
التجوال وباتت تهدد �سالمة قاطني 
املنطقة املذكورة، حيث اأبدى هوؤلء 
الذين  اأكبادهم  فلذات  تخوفهم على 
وكذا  بامل�ساجد  للدرا�سة  يتوجهون 
نا�سد  و  اليومية.  امل�ستلزمات  اقتناء 
اجلهات  املنطقة  بذات  املواطنني 
البلدية  م�سالح  راأ�سها  وعلى  املعنية 
التدخل العاجل من خالل اإيجاد حلول 
زرع  الذي  القائم  للم�سكل  ا�ستعجالية 
ال�سكان  نفو�ض  يف  واخلوف  الرعب 
وذلك من خالل العمل على �سن حملة 
انت�سار  م�سكلة  من  املنطقة  لتطهري 
تهدد  اأ�سبحت  التي  ال�سالة  الكالب 

�سالمتهم وفلذات اأكبادهم.  
 �شيخ مدقن 

الع�رصات من  الأ�سبوع  نهاية   اأقدم 
قطع  على  احلو�ض  بلدية  �سكان 
الولية  لعا�سمة  املوؤدي  الطريق 
احلجارة  با�ستعمال   ، ب�سكرة 
النريان  اإ�رصام  مع  واملتاري�ض 
للمطالبة  املطاطية  العجالت  يف 
الإنقطاعات  مل�سكل  حد  بو�سع 
الكهربائي  التيار  يف  املتكررة 

واملياه ال�ساحلة لل�رصب .
احلو�ض  ببلدية  املحتجني  �سب 
كل  على  غ�سبهم  جام  بب�سكرة 
واجلزائرية  �سونلغاز  م�سالح  من 
تبعات  م�سوؤولية  وحملوهم  للمياه 
التي قد ل حتمد عقباها  العواقب 

والعرائ�ض  ال�سكاوى  ب�سبب جتاهل 
ب�رصورة  املطالبة  الإحتجاجية 
تدخل جاد للبحث عن حلول جذرية 
ملطالبهم امل�رصوعة والتي تاتي يف 
املتكررة  الإنقطاعات  مقدمتها 
الكهربائي و �سبكة املياه  التيار  يف 
ال�ساحلة لل�رصب ، حيث هدد هوؤلء 
موقفهم  من  الت�سعيد  مبوا�سلة 
يف  ت�سبب  ما  وهو  الطريق  بقطع 
وا�ستدعى   املرورية  احلركة  �سل 
من  الحتجاج  ملوقع  كلي  تطويق 
للدرك  الإقليمية  الكتيبة  طرف 

الوطني حت�سبا لأي طارئ .
 �أحمد باحلاج

ببلدية  املحلية  ال�سلطات  ر�سدت 
قدره  هام  مايل  غالف  تيندوف 
 548 على  للق�ساء  �سنتيم  مليار   20
امل�سالح  �سجلتها  �سوداء  نقطة 
الداخلية  الطرقات  ب�سبكة  التقنية 
لـ«الو�سط   حملية  م�سادر  .اأفادت 
» عن تخ�سي�ض غالف مايل معترب 
وذلك   ، �سنتيم  مليار   20 قوامه  بلغ 
للربنامج  ال�سارم  التج�سيد  يف اطار 
حيث   ، بتيندوف  التكميلي  الولئي 
خ�س�ض هذا املبلغ لإعادة العتبار 

�سجلت  �سوداء  نقطة   548 وترميم 
ما  وهو  الداخلية  الطرقات  ب�سبكة 
املركبات  اأ�سحاب  حفيظة   اأثار 
بدورهم  الذين  وال�سياحية  النفعية 
ق�سيمات  ت�سديد  بعدم  هددوا 
حترك  مل  ما  حالة  يف  ال�سيارات 
اأجل  من  �ساكنا  املعنية  ال�سلطات 
البلدية  للطرقات  العتبار  اعادة 
التي مل ت�ستفد من عملية ترميم ملا 

يزيد عن خم�ض �سنوات كاملة .
�شيخ مدقن 

و�شف متابعون لق�شية �لتجاوز�ت و�خلروقات �لتي �شاحبت عملية �لإفر�ج  على �لقو�ئم �لأ�شمية 
للم�شتفيدين من �ل�شكن �لجتماعي ، ت�شريحات و�يل ولية مترن��شت بخ�شو�ص �ح�شاء 1500 طعن بالغري 

مفهومة ، مربرين ذلك باخلطوة �لتي تهدف للتخفيف من �ل�شغط �ملتز�يد على �شناع �لقر�ر بالولية .

�أكد �أن �لطعون مل تتجاوز 1500 طعن خطوة لإحتو�ء �لو�شع

.       رئي�ص �لديو�ن �أكد �أن عددها بلغ 3300 طعنا 

�أحمد باحلاج 

وايل مترنا�صت اأمام امتحان �صعب

القادر  عبد  ورقلة  ولية  وايل  اأكد   
الدورة  اختتام  هام�ض  على   جالوي 
ال�سعبي   للمجل�ض   الثالثة  العادية 
تعليمات  وجه  اأنه   ، بورقلة  الولئي 
بالولية   التنفيذيني  للمدراء  �سارمة 
لفتح قنوات احلوار البناء مع املواطنني 
بها  والتكفل  لإن�سغالتهم  لالإ�ستماع 
ح�سب الأولويات والمكانات املتاحة 
الرجل  جالوي  القادر  عبد  ك�سف   .
هام�ض  على  ورقلة  بولية  الأول 
اختتام فعاليات الدورة العادية الثالثة 
ر�سم  اأنه   ، الولئي  ال�سعبي  للمجل�ض 
القريب  املديني  على  عمل  خريطة 
توجيه  خالل  من  ،وذلك  واملتو�سط 
للمدراء  اللهجة  �سديدة  تعليمات 
اأبواب  لفتح  والولئيني   التنفيذيني 
احلوار البناء مع املواطنني وجمعيات 
املجتمع املدين  ، من اأجل الإ�ستماع 
التكفل  خلف  وال�سعي  لإن�سغالتهم 

الأولويات  ح�سب  مبداأ  بتطبيق  بها 
والإمكانات املتاحة ، خا�سة ما تعلق 
متاأزمة  حالة  تعي�ض  التي  بالقطاعات 
واملوارد  الري  كمديريات  حادة 
اإ�سافة   ، للمياه  واجلزائرية  املائية 
الرتبية   ، ال�سحة   ، ال�سكن  مللفات 
الذي  الت�سغيل  قطاع  اأكرب  بدرجة  و 
الت�سنج  من  حالة  وقع  على  يعي�ض 

والحتقان املحلي غري امل�سبوق .
لل�ساأن  متابعون  به  اأفاد  وح�سبما 
امل�سوؤول  ت�رصيحات  فاإن  املحلي 
الغاية   ، التنفيذية  الهيئة  على  الأول 
الجتماعية  اجلبهة  غليان  اإحتواء 
ال�رصاحة  بلغة  وتطويقه  املحلية 
بعيدا عن املزايدات وال�سائعات التي 
الولئية  ال�سلطات  لها  ت�سدت  لطاملا 
التي  الأطراف  على   الطريق  لقطع 
الحتجاجات  موجات  لركب  ت�سعى 

العارمة من املقعد اخللفي .

من جهة ثانية فقد اأكد املن�سق اجلهوي 
باجلنوب  املدين  املجتمع  لفعاليات 
ورقلة  بولية  مقرها  الكائن  ال�رصقي 
�سحفي  ت�رصيح  يف   ، عيوة  بن  علي 
الدعم  » عن  »الو�سط  يومية  به  خ�ض 
ملجهودات  والالم�رصوط  املطلق 
موا�سلة  بهدف  الولئية  ال�سلطات 

جت�سيد م�سرية التنمية بالولية للحاق 
مب�ساف الوليات الكربى، كما ثمن بن 
طرف  من  املتخذة  القرارات  عيوة 
فتح  بهدف  بالولية  القرار  �سناع 
املواطنني  ممثلي  مع  احلوار  اأبواب 

واجلمعيات املحلية  .
�أحمد باحلاج 

لفتح قنو�ت �حلو�ر �لبناء مع �ملو�طنني بهدف حلحلة �لرت�كمات 

وايل  ورقلة ي�صدد اللهجة مع املدراء

يف وقت تلعب فيه م�شالح �لبلدية دور �ملتفرج

للمطالبة بو�شع حد لإنقطاعات �لكهرباء ومياه �ل�شرب

تيندوف 

الكالب ال�صالة تفر�ض حظرا 
للتجوال بتمرنا�صت

�صكان بلدية احلو�ض بب�صكرة 
يغلقون الطريق

 20 مليار �صنتيم للق�صاء
 على 548 نقطة �صوداء 
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بتهمة �لإقامة غري �ل�شرعية 
بالرت�ب �لوطني 

 توقيف واعتقال 17 رعية 
افريقي بوالية الوادي

املخت�سة  الأمن  م�سالح  متكنت 
ال�رصعية  غري  الهجرة  مكافحة  يف 
باملجموعة الولئية للدرك الوطني 
رعية   17  ، واعتقال  توقيف  من 
افريقي بتهمة القامة غري ال�رصعية 

بالرتاب الوطني .

 علمت يومية »الو�سط » اأن ف�سيلة 
الأبحاث والتحري بالكتيبة الإقليمية 
الطالب  ببلدية  الوطني  للدرك 
العربي بالوادي من توقيف واعتقال 
17 رعية افريقي يحملون جن�سيات 
وت�ساد  والنيجر  مايل  لدول  خمتلف 

والكامريون وال�سينغال ليتم حتويلهم 
ا�ستكمال  وبعد  املعنية  للم�سلحة 
واجناز  معهم  القانونية  الإجراءات 
ملفات ق�سائية �سدهم مت مبوجبها 
لدى  اجلمهورية  لوكيل  حتويلهم 
اإدانة  مت  اأين   ، الوادي  حمكمة 

النفاذ  ب�سنة �سجنا موقوفة  اجلميع 
 48 بـ  منهم  واحد  كل  تغرمي  مع 
ا�ستكمال  قبل  جزائري  دينار  األف 
الرتاب  من  ترحيلهم  اجراءات 

الوطني نحو بلدانهم الأ�سلية .
�أحمد باحلاج  



خا�صة  اجلادين  وامل�صتثمرين 
اإيل  ا�صتمع  اأين  يف �صعبة احلبوب 
ان�صغاالت الفالحني التي اأ�صبحت 
الكهرباء  يف  ديون  من  تعيقهم 
و�صعوبة و�صول احلبوب يف وقتها 
اأين اأعرب الوايل بان  كل امل�صاكل 
يف  الفالحني  ومرافقة  حلها  يتم 
منهم  طالبا  العمل  مراحل  كل 
والتنوع  اأكرث  جمهودات  بذل 
خمازن  غياب  ظل  يف  الفالحي 
اإيل  حتول  �صارت  التي  للحبوب 
واليات ال�صمال وهنا �صدد الوايل 
هي  خمازن   5 اجناز  ب�رضورة 
مربجمة مما ت�صمح هذه املخازن 
من تخزين حوايل 30 األف قنطار  

م�صكلة  الفالحني  يطلق  وبها  
وطماأن  غر�س  اأين  التخزين 
مدير  اأما  اخلرب  بهذا  الفالحني 
بان  اأ�صار  الفالحية  امل�صالح 
قطاعه  خ�ص�س  م�صاحة اإ�صافية 
قدرت  اجلديد  املو�صم  لهذا 
باأكرث من 5 اأالف هكتار و جاءت 
بف�صل  امل�صاحة  يف  الزيادة  هذه 
التي قامت بها  عديد االإجراءات 
فيا  خا�صة  املحلية  ال�صلطات 
الفالحي   العقار  بتطهري  يتعلق  
املخ�ص�س لال�صتثمار  كما وفرت 
اجلافة   والبقول  احلبوب  تعاونية 
كل االإمكانيات من حبوب واأ�صمدة 
الفالحي  املو�صم  انطالق  الأجل 
عليه  تراهن  ح�صنة   ظروف  يف 
اأ�رضة قطاع الفالحي بالزيادة يف 

االإنتاج  خا�صة بعد اإقبال كبري من 
الفالحني على االهتمام باحلبوب 

خالل  و�صعري  وقمح  ذرة  من 
ال�صنوات القليلة املا�صية

اأكد حمو بكو�ش وايل اأدرار خالل اإ�سرافه على عملية احلرث والبذر بامل�ستثمرة الفالحية النموذجية موالي الناجم ب�سطح 
عزي بلدية انزقمري دائرة زاوية كنتة نحو 80 كلم عن عا�سمة الوالية  بان الدولة عازمة وب�سكل كبري على دعم الفالحة 

االإ�سرتاتيجية مب�ساحات كربي من اجل االإ�سهام يف االقت�ساد الوطني مع م�ساعدة الفالحني

اأدرار

بو�سريفي بلقا�سم   

الوايل يريح الفالحني من م�شكلة تخزين احلبوب

�سيدي بلعبا�ش

�سعيدة  خالل �سهر اأكتوبر 

�سيدي بلعبا�ش

الطارف

ورقلة 

توقيف 80 �شخ�شا مبحوث عنهم من طرف العدالة يف مداهمات لل�شرطة

�شحب 344 رخ�شة �شياقة و و�شع 14 مركبة باحلظرية 

درك �شيدي خالد يحجز حوايل األف وحدة خمر بحوزة 

قافلة للتعريف بالفر�ص املتاحة 
يف قطاع ال�شناعة التقليدية

حت�شني التموين باملياه 
ال�شاحلة لل�شرب 

ال�صناعة  قافلة  اإطالق  مت 
للتح�صي�س  املوجهة  التقليدية 
املجال  يف  املتاحة  بالفر�س 
ال24  البلديات  �صباب  لفائدة 
لوالية الطارف و ذلك مبنا�صبة 
الوطني  باليوم  االحتفال 
للحريف و �صتجوب هذه القافلة 
قطاعات  عدة  من  تتكون  التي 
بينها على وجه اخل�صو�س  من 

م�صالح 
املحلية  الغرفة  و  ال�صياحة 
احلرف  و  التقليدية  لل�صناعة 
التي  و  الت�صغيل  دعم  اأجهزة  و 
من  انطالقها  اإ�صارة  اأعطيت 
التنفيذي  اجلهاز  رئي�س  طرف 
اأوىل  مرحلة  يف  املحلي 
الثماين  احلدودية  البلديات 
ت�صليط  و  التح�صي�س  اإطار  يف 
و  الثقايف  الرتاث  على  ال�صوء 
اأو�صحه  ما  ح�صب  له,  الرتويج 
مدير غرفة ال�صناعة التقليدية 

و احلرف, م�صعود بن زايد.
معر�س  على  عالوة  و 
باقي  و  احلرفية  املنتجات 
طرف  من  املنجزة  االأعمال 
هذه  �صتلتقي  احلرفيني  عديد 
طوال  �صتتوا�صل  التي  القافلة 
اأجل حثهم  بال�صباب من  ال�صنة 
على القيام بتكوين ميكنهم من 
اكت�صاب حرفة و اال�صتفادة من 
اأجهزة دعم الت�صغيل املو�صوعة 

من اأجلهم.
زيارته  خالل  الوايل  حث  و 
�صالون  اأجنحة  ملختلف 
املنظم  التقليدية  ال�صناعة 
م�صتوى  على  باملنا�صبة 

للمطالعة  الرئي�صية  املكتبة 
بعا�صمة  الواقعة  العمومية 
العمل  على  امل�صاركني  الوالية 
الثقايف  الرتاث  اإدامة  اأجل  من 
الذي ي�صاهم يف خلق ديناميكية 
م�صتدامة  اقت�صادية  تنموية 
كما  تثمينه  على  ال�صهر  و 
النوع  هذا  اأهمية  على  �صدد 
يف  ت�صاهم  التي  اللقاءات  من 
بني  الروابط  تعزيز  و  التبادل 
ال�صماح  خالل  من  احلرفيني 
احلريف  باملنتج  بالتعريف 
الطبيعية  املوؤهالت  ال�صيما 
نباتاتها  ال�صيما  للمنطقة 
الطبية ذات املزايا  العطرية و 

االأكيدة و 
تخ�صي�س  مت  حيث  املتنوعة 
و  املجففة  للنباتات  جناح 
تعاونية  طرف  من  الزيوت 

املراأة اخل�رضاء.
على  مدعوا  اجلمهور  يعد  و 
ت�صكيلة  الكت�صاف  يومني  مدار 

املنتجات التقليدية و 
احللي  بينها  من  التي  احلرفية 
من  امل�صنوعة  التقليدية 
التقليدية  القندورة  و  املرجان 
االأواين  و  التزيينية  النباتات  و 
اأخرى  منتجات  و  املزخرفة 
انطالقا  اإعدادها  مت  مزخرفة 
من منتجات حملية و مت تنظيم 
يف  فائزا   13 �رضف  على  حفل 
لل�صناعة  الوطنية  امل�صابقة 

التقليدية و 
خمتلف دورات التكوين املهني 
�صهادات  توزيع  على  عالوة 

م�صاركة على 26 عار�صا.

مليون   65 بقيمة  مايل  مبلغ  ر�صد 
االأولية  امليزانية  اإطار  يف  دج 
اأجل  ورقلة من  لوالية   2019 ل�صنة 
ال�صاحلة  باملياه  التموين  حت�صني 

لل�رضب عرب الوالية .
و ت�صمل العمليات التنموية املقررة 
يف هذا ال�صدد اإعادة تاأهيل �صبكة 
بعدة  لل�رضب  ال�صاحلة  املياه 
وتو�صيعها  تقرت  ببلدية  مناطق 
حممد  �صيدي  بحي  وجتديدها 
واأ�صغال   ) العاليا  )بلدية  ال�صايح 
عديد  م�صتوى  على  اأي�صا  تو�صيع 
عني  ببلدية  ال�صكنية  االأحياء 
التي  التفا�صيل  ح�صب   , البي�صاء 
التي  االأولية  امليزانية  ت�صمنتها 
طرف  من  عليها  امل�صادقة  متت 
الوالئي  ال�صعبي  املجل�س  اأع�صاء 
يف اإطار دورة عادية ثالثة للمجل�س 

لل�صنة اجلارية. 
كما ا�صتفادت بلدية النزلة بالوالية 
�صمال  كلم   160( تقرت  املنتدبة 
ورقلة( يف اإطار نف�س املبلغ املايل 
ماليني   10 قيمته  مبا  االإجمايل 
املياه  �صبكة  تاأهيل  الإعادة  دج 
اجلماعة  بهذه  لل�رضب  ال�صاحلة 

مماثل  مايل  مبلغ  ور�صد  املحلية 
ت�صليح  يف  امل�صاهمة  اإطار  يف 
االأعطاب التي تتعر�س لها ال�صبكة 
و  الوالية   مناطق  خمتلف  عرب 
تتوفر والية ورقلة التي تت�صكل من 
تعدادها  يفوق  )�صاكنة  بلدية   21

600 األف 
ال�رضب  مياه  �صبكة  على   ) ن�صمة 
اإىل 2.455  االإجمايل  ي�صل طولها 
�صبكة  كلم   2.217 منها   , كلم 
�صبكة اجلر  كلم طول  و238  توزيع 
املوارد  مديرية  معطيات  وفق   ,
 125 الوالية  حت�صي  كما  املائية  
خزانا   95 منها  تخزين  من�صاأة 
علويا و الباقي عبارة عن خزانات 
ال�صعة  ت�صل  , حيث  للمياه  اأر�صية 
اإىل  املن�صاآت  لهذه  االإجمالية 
جانب  اإىل  مكعب,  مرت   108.520
126 بئرا من بينها 21 بئرا األبيانيا 
االإمنائية  امل�صاريع  اأن  علما   ,
املياه  �صبكة  بتدعيم  املتعلقة 
ببلوغ  �صمحت  لل�رضب  ال�صاحلة 
التغطية  من  باملائة   98 ن�صبة 
احليوية  املادة  هذه  بخ�صو�س 

على م�صتوى الوالية . 

اأح�صت امل�صلحة الوالئية لل�رضطة 
الق�صائية باأمن والية �صيدي بلعبا�س 
املن�رضم  اأكتوبر  �صهر  خالل 
بالقانون  متعلقة  ق�صية   269
 338 الق�صايا  العام, تورط يف هذه 
جميع  قدمت  امل�صلحة  �صخ�صا 
اأمرت  التي  النيابة  اأمام  املتهمني 
باإيداع 106 �صخ�صا منهم احلب�س, 
يف حني ا�صتفاد البقية من اإجراءات 
املبا�رض  امل�صلحة  اال�صتدعاء 
ق�صية   94 ال�صياق  هذا  يف  �صجلت 
�صد  واجلنح  باجلنايات  متعلقة 
�صخ�صا,   104 فيها  تورط  االأفراد 
التي  النيابة  اأمام  تقدميهم  مت 

منهم  �صخ�صا   16 باإيداع  اأمرت 
من  البقية  ا�صتفاد  بينما  احلب�س 
يف  املبا�رض,  اال�صتدعاء  اإجراءات 
متعلقة  ق�صية   66 اإح�صاء  مت  حني 
االأموال  �صد  واجلنح  باجلنايات 
 84 فيها  تورط  والتي  واملمتلكات 
�صخ�س, حيث مت تقدمي املتهمني 
 25 باإيداع  اأمرت  التي  النيابة  اأمام 
�صخ�صا منهم احلب�س بينما ا�صتفاد 
اال�صتدعاء  اإجراءات  من  البقية 
ذات  اأح�صت  كما  هذا  املبا�رض, 
متعلقة  ق�صية   73 امل�صلحة 
ال�صيء  �صد  واجلنح  باجلنايات 
 97 فيها  تورط  والتي  العمومي 

النيابة  اأمام  تقدميهم  مت  �صخ�صا 
�صخ�صا   42 باإيداع  اأمرت  التي 
البقية  ا�صتفاد  بينما  احلب�س  منهم 
اإجراءات اال�صتدعاء املبا�رض,  من 
هذا كما اأح�صت ذات امل�صلحة 29 
املخدرات  بجرائم  متعلقة  ق�صية 
مت  �صخ�صا   42 فيها  تورط  والتي 
اأمرت  التي  النيابة  اأمام  تقدميهم 
احلب�س,  منهم  �صخ�صا   27 باإيداع 
اإىل ذلك �صجلت م�صالح  باالإ�صافة 
اأمن والية �صيدي بلعبا�س 07 ق�صايا 
العامة,  واالآداب  باالأ�رضة  متعلقة 
تورط فيها 11 �صخ�صا مت تقدميهم 
 05 باإيداع  اأمرت  التي  النيابة  اأمام 

منهم احلب�س  قوات ال�رضطة باأمن 
قد  كانت  بلعبا�س  �صيدي  والية 
منتظمة  �رضطة  عمليات  برجمت 
ا�صتهدفت  والتي  فجائية  واأخرى 
على وجه اخل�صو�س بع�س االأماكن 
املجرمني  تواجد  يف  ي�صتبه  التي 
 62 جمموعها  يف  بلغت  حيث  بها 
عملية �رضطة مت على اإثرها درا�صة 
تبني  �صخ�س   2400 من  اأكرث  حالة 
يف  متورطون  منهم  �صخ�صا   80 اأن 
ق�صايا اإجرامية حيث مت تقدميهم 
 29 باإيداع  اأمرت  التي  النيابة  اأمام 

�صخ�صا منهم احلب�س  
 �ش.�سهيب 

لالأمن  الوالئية  امل�صلحة  اأح�صت 
غرامة   1097 حترير  العمومي 
جزافية و و�صع 14 مركبة باحلظرية 
و�صحب 344 رخ�صة �صياقة و اإجناز 
43 ملف تتعلق بجنح املرور و 10 
ملفات تتعلق بجنح التن�صيق و هذا 
 , مركبة   3977 مراقبة  خالل  من 
وقوع  امل�صلحة  ذات  �صجلت  كما 
مرور ج�صمانية خالل  حوادث   09

 09 خملفة   2018 اأكتوبر  �صهر 
مرور  09 حوادث  مقابل   , جرحى 
ج�صمانية خالل �صهر �صبتمرب 2018 
�صبب  يعود   , جرحى   10 خلفت 
احرتام  عدم  اإىل  احلوادث  هذه 
تعلق  ما  خا�صة  املرور  قانون 
القانونية  ال�رضعة  بتجاوز  منها 
داخل الن�صيج احل�رضي , كما نفذ 
عنا�رض الفرقة املخت�صة 28 عملية 

خالل  الرادار  طريق  عن  مراقبة 
اأ�صفرت  املن�رضم  اأكتوبر  �صهر 
 , �صياقة  رخ�صة   115 �صحب  عن 
اأما فرقة �رضطة العمران و حماية 
ن�صاطاتها  يف  �صجلت  فقد  البيئة 
خالل نف�س الفرتة اإجناز 25 ملف 
اإجناز  مبخالفات  يتعلق  ق�صائي 
ملفات   10 و  رخ�صة  بدون  بناء 
ال�رضعية  غري  بالتجارة  تتعلق 

 10 و  التجاري  ال�صجل  وانعدام 
ا�صتعمال  بعرقلة  تتعلق  خمالفات 
وملف  العمومية  واالأماكن  الطرق 
قواعد  مبخالفة  يتعلق   01 واحد 
كما   , العمومية  والنظافة  ال�صحة 
جمال  يف  �صكوى   23 معاجلة  مت 
العمران و هذا من خالل القيام بـ 

31 خرجة ميدانية. 
خلدون.ع

الوطني  الدرك  م�صالح  متكنت 
والية  يف  خالد  �صيدي  ببلدية 
 , اأم�س  اأول  بلعبا�س  �صيدي 
من  معتربة  كمية  حجز  من 
قدر  الكحولية  امل�رضوبات 
وحدة   1000 حوايل  بـ  عددها 

من خمتلف االأنواع كانت موجهة 
بدون  فيها  املتاجرة  لغر�س 
رخ�صة , م�صالح الدرك  متكنت 
على اإثر ذلك من توقيف �صخ�س 
خمدرات  ق�صية  يف  متورط 
ا�صتغالل  اإىل  تعود  الق�صية 

الدرك  ملعلومات  م�صالح 
مفادها اأن اأحد االأ�صخا�س يقوم 
ببيع امل�رضوبات الكحولية بدون 
رخ�صة , لتقوم  على اإثرها بفتح 
حتقيق معمق على جناح ال�رضعة 
الق�صية  مالب�صات  عن  للك�صف 

مت  ملركبته  تفتي�س  عملية  بعد 
اأعاله  املذكورة  الكمية  حجز 
وا�صتعمال  التحقيق  واأثناء  ,اإذ 
املهرب  هذا  اأن  تبني  الب�صمات 

متورط يف ق�صية خمدرات 
�ش.�سهيب
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اخلليل يف مواجهة عا�صفة التهويد
نبيل ال�سهلي

اال�ستيطاين  الن�ساط  ي�ؤّكد 
مدينة  يف  الكثيف  االإ�رسائيلي 
�سيا�سات  ا�ستمرار  على  اخلليل 
العرب،  اأهلها  من  اإفراغها 
فاملدينة  ته�يدها،  اإىل  وال�سعي 
ال  الغربية  ال�سفة  يف  الفل�سطينية 
لال�ستيطان  الثاين  الهدف  تزال 
عمل  اأول  اأن  كما  القد�س،  بعد 
ا�ستيطاين مت يف ال�سفة كان اإقامة 
ن�اٍة ا�ستيطانيٍة يف كفار ع�سي�ن، 
امل�قع االإ�سرتاتيجي على م�سارف 

اخلليل.
املخططات  باأن  اجلزم  وميكن 
االإ�رسائيلية اإزاء احلرم االإبراهيمي 
لته�يد  منها  خط�رة  اأقّل  لي�ست 
دق  تحُ وباتت  املبارك.  االأق�سى 
باحلرم خماطر كثرية، يف مقدمتها 
اإىل  ت�يله  )اإ�رسائيل(  حماوالت 
القليلة  ال�سن�ات  كني�ٍس يه�دٍيّ يف 
اأخرياً  اأعلنت  ولهذا  املقبلة. 
جديد  ا�ستيطاين  خمطط  عن 
اخلليل،  مدينة  قلب  ي�ستهدف 
مقامة  م�ست�طنات  ربط  بغر�س 

بع�سها  املدينة  اأرا�سي  على 
ا�ستيطانية  ب�ؤر  باإقامة  ببع�س، 
حك�مة  مت�يل  جديدها  جديدة، 
اإحداها  اإقامة  اأخرياً  االحتالل 
البلدة  يف  ال�سهداء  �سارع  يف 
القدمية، اإذ تاول هذه احلك�مة 
دونالد  رئا�سة  فرتة  ا�ستغالل 
املتحدة  ال�اليات  يف  ترامب 
يف  اال�ستيطان  �سيا�سة  لتمرير 
و�رسعنتها،  الفل�سطينية  االأرا�سي 
التي  اخلليل  مدينة  يف  وخ�س��ساً 
ال  القد�س،  كما  ا�ستهدافها  يتم 

�سيما واأن ته�يدها قدمي.
اال�ستيطانية  الب�ؤرة  من  والغر�س 
ع�سكري  حاجز  اإن�ساء  اجلديدة 
بالفل�سطينيني،  للتنكيل  جديد 
وزيادة معاناتهم، بغية طردهم يف 
اإذ تقع يف �سارع ال�سهداء  النهاية، 
وكانت  اخلليل.  لبلدية  وتتبع 
ا�ست�لت  قد  االحتالل  �سلطات 
على امل�قع الذي كانت ت�ستخدمه 
وحالياً  لل�سيارات،  مراآباً  البلدية 
جلي�س  مع�سكراً  ي�ستخدم 
م�ست�طن�ن  وي�ست�طنه  االحتالل، 
)كرافانات(.  متنقلة  بي�ت  يف 

االحتالل،  جي�س  وزير  اأعلن  وقد 
يف  البدء  عن  ليربمان،  اأفيغدور 
يف  ا�ستيطانية  وحدة   31 اإقامة 
واأقّرت  ال�سهداء،  �سارع  قلب 
هذا  لالحتالل  املدنية  االإدارة 
ال�سخم،  اال�ستيطاين  امل�رسوع 
و�سادقت عليه حك�مة االحتالل، 
مت�يل  على  امل�افقة  ومّتت 
اأويل  مببلغ  اجلديدة  امل�ست�طنة 

لبناء ال�حدات اال�ستيطانية.
كانت  خط�رتها،  لها  خط�ٍة  ويف 
وباأمر  اأ�سهر،  قبل  )اإ�رسائيل( 
للجيب  اأقامت  قد  ليربمان،  من 
اخلليل  مدينة  و�سط  اال�ستيطاين 
يف  البلدية،  �س�ؤونه  اإدارة  �سلطة 
اإجراء ته�يدي �سد اأهايل املدينة، 
�سلطات  تعزيز  بغر�س  وذلك 
ي�سرّيون  كان�ا  الذين  امل�ست�طنني 
�س�ؤونهم الي�مية، عرب جمل�س ميثل 
�سفة  له  تكن  ومل  حملية،  اإدارة 
»قان�نية«. وتبعاً لذلك، مت ت�سكيل 
جمل�ٍس ميّثل �سكان احلي اليه�دي 
اال�ستيطاين يف اخلليل، وي�ّفر، يف 
لهم  بلديًة  خدماٍت  نف�سه،  ال�قت 
يف جماالت خمتلفة. وقد �س�غت 

باأنها  هذه  فعلتها  )اإ�رسائيل( 
�رسورية لتق�ية املجتمع اليه�دي 
االأهمية  يف  وغاية  املدينة،  يف 
ال�سفة  يف  اال�ستيطان  مل�ا�سلة 
الرغم  على  وتط�يره،  الغربية 
فل�سطينية  ترتيبات  وج�د  من 
ق�سمت   1997 عام  يف  اإ�رسائيلية 
و�سع  االأول  ق�سمني:  اإىل  اخلليل 
80% من املدينة تت امل�س�ؤولية 
الفل�سطينية،  لل�سلطة  الكاملة 
ال�سيطرة  والثاين و�سع 20% تت 
واملدنية  االإ�رسائيلية  االأمنية 
املدينة  وبقيت  الفل�سطينية، 
تت  احلني  ذلك  منذ  باأكملها 
م�س�ؤولية بلدية اخلليل الفل�سطينية 
)�سكانها نح� 260 األف فل�سطيني 

مقابل 800 م�ست�طن يه�دي(.
وتهجري  اخلليل  ته�يد  وبغر�س 
اأهلها، مل تت�ّقف االعتداءات عليها 
املتابع  ويلحظ  احتاللها.  منذ 
االأحزاب  بني  اإجماعاً  ثمة  اأن 
االإ�رسائيلية على قرار اإن�ساء اإدارة 
يف  امل�ست�طنني  �س�ؤون  لت�سيري 
املدينة، وتن�سيط اال�ستيطان، ما 
يف�رّس دعم حك�مة نتنياه� العملي 

اال�ستيطاين  الن�ساط  لرتكيز 
االأمر  الغربية،  ال�سفة  عمق  يف 
الفعلي  التنفيذ  مبثابة  يعد  الذي 
مل�رسوع �سم املناطق الفل�سطينية 
اإىل )اإ�رسائيل(، من خالل الرت�سيم 
الفعلي للم�ست�طنات غري القان�نية 
اأ�ساًل و�رسعنتها، واالعرتاف بها، 
ومنحها ال�سيادة يف ال�قت نف�سه. 
امل�ست�طنات  اإقامة  اأن  ومعل�م 
واالأعراف  املبادئ  كل  مناق�سة 
املتحدة  االأمم  وميثاق  الدولية، 
من  ط�يلة  �سل�سلة  ل  يف�سِّ الذي 
على  املفرو�سة  املحظ�رات 
يحظر  وج�هره  االحتالل،  ق�ة 
يف  �سكانه  ت�طني  املحتل  على 
االأرا�سي املحتلة، وه� ما اأعادت 
عديدة  قرارات  عليه  التاأكيد 
قرارات  �س�اء  الدولية،  لل�رسعية 
اجلمعية  اأو  الدويل  االأمن  جمل�س 
تحُنكر  التي  املتحدة  لالأمم  العامة 
اأو  لال�ستيطان،  قان�نية  �سفة  اأي 
وتفكيك  باإلغائه،  وتطالب  ال�سم، 
معامل  باعتبارها  امل�ست�طنات 
احتاللية ولي�س جتميدها، مبا يف 
ومدينة  بالقد�س  اال�ستيطان  ذلك 

القرارات  عدت  وقد  اخلليل. 
امل�ست�طنات  بناء  االأممية 
املحتلة،  ال�سع�ب  حق�ق  ينتهك 
القان�ن  يف  عليها  املن�س��س 
حق�ق  مقدمتها  ويف  الدويل، 
امل�سري،  تقرير  وحق  االإن�سان، 
حق امل�ساواة، حق امللكية، احلق 
وحق  للحياة،  الئق  م�ست�ى  يف 

حرية التنقل.
من  )اإ�رسائيل(  به  تق�م  ما 
امل�ست�طنات  من  مزيد  بناء 
املحتلة  العربية  االأرا�سي  يف 
ال�سعب  حق�ق  على  تعّدياً  يعد 
وانتهاكاً  واأرا�سيه،  العربي 
ينطبق  وهذا  الدولية،  للق�انني 
يف  االإ�رسائيلية  املمار�سات  على 
احلال،  وبطبيعة  الغربية.  ال�سفة 
ا�ستيطانية  ب�ؤر  بناء  قرار  يعد 
وقبل  اخلليل،  مدينة  يف  اأخرياً 
اأم�ر  لت�سيري  جمل�س  اإن�ساء  ذلك 
املدينة  يف  اليه�د  امل�ست�طنني 
الق�انني  ويخالف  �رسعي،  غري 
واالأعراف الدولية وقرارات االأمم 
املتحدة، وخ�س��ساً قرار جمل�س 

االأمن رقم 2334.

م�سطفى ال�سواف

نعم ما اأعلن عنه وكالء ثالثة وزارات 
االجتماعية  والتنمية  والعمل  املالية 
يف قطاع غزة ه� البداية التي اأثمرت 
عنها م�سريات الع�دة يف ك�رس احل�سار 
عن قطاع غزة وهذا دليل على اجلهد 
املبذول من قبل اأطراف متعددة من 
غزة  قطاع  عن  احل�سار  ك�رس  اأجل 
اثني ع�رس عاما  وامل�ستمر منذ نح� 
والقطري  امل�رسي  اجلهد  هذا   ،
ه�  لي�س  ميالدين�ف  بقيادة  والدويل 
الغيث  اأول  ولكنه  املطاف؛  نهاية 
الذي ينتظره ال�سعب الفل�سطيني بعد 
يعاين  التي  الكبرية  االن�سانية  االأزمة 
زادت  والتي  و�سكانه  القطاع  منها 
عبا�س  حمم�د  فر�س  بع�س  حدتها 

اإجراءاته االإجرامية بحق قطاع غزة.
هذه احلزمة من امل�رسوعات والدعم 
�سم�د  عن  ناجت  غزة  لقطاع  املقدم 
ال�سعب الفل�سطيني يف قطاع غزة عرب 
وامل�ستمرة  الع�دة  مب�سريات  تديه 
من  ايقن  والتي  ال�سابع  ل�سهرها 
هذه  اأن  الفل�سطيني  ال�سعب  خاللها 
امل�سريات والتي �سكلت �سغطا هائال 
التفكري  على  اجربته  االحتالل  على 
االأمم  وخ�سية  احل�سار  تخفيف  يف 
املتحدة ودول االقليم من انفجار كبري 
غزة  قطاع  على  احل�سار  ا�ستمر  ل� 
قطاع  على  يت�قف  لن  االنفجار  هذا 
االقليمية  املنطقة  �سي�سيب  بل  غزة 
وعندها فليتحمل اجلميع امل�سئ�لية، 
جعلته ي�رس على اال�ستمرار واالبداع 
يف ادوات هذه امل�سريات من بال�نات 

ليلي  واإرباك  ورقية  وطائرات  حارقة 
واالرباك  القلق  من  حالة  �سكل  ما 
املجتمع  داخل  واالنق�سام  والتخبط 
ال�سهي�ين وعلى م�ست�ى القيادات بني 
من يريد التخل�س من هذه امل�سريات 
عرب احلرب على قطاع غزة ومن يرى 
اأن اأي عدوان لن يحقق لالحتالل اأي 
اأن احلل من  تغيري وهذا الفريق يرى 
املفرو�س  احل�سار  تخفيف  خالل 

واإعادة تاأهيل قطاع غزة اقت�ساديا.
ق�ى املقاومة يف قطاع غزة كان لها 
م�سريات  ابدعت يف  التي  وللجماهري 
عن  رمبا  خمتلف  م�قف  الع�دة 
اال�ستمرار  وه�  ال��سطاء  م�اقف 
�سغط  ك��سيلة  الع�دة  م�سريات  يف 
رغم  ال��سطاء  وعلى  االحتالل  على 
حماوالت البع�س طلب التخفيف لهذه 

والف�سائل  الق�ى  ولكن  امل�سريات 
لي�س  هذا  اأن  مرة  كل  يف  ت�ؤكد  كانت 
بيدها وه� م�قف �سعبي لن يتغري ما 
اأر�س  وعلى  عملي  ب�سكل  ي�سعر  مل 
احلياة  يف  تغيري  هناك  اأن  ال�اقع 
تخفيف  خالل  من  غزة  قطاع  داخل 
عندها  ك�رسه  اإىل  و�س�ال  احل�سار 
�سكل  من  اجلماهري  تغيري  اأن  ميكن 
تنهي  لن  ولكنها  واأدواتها  امل�سريات 
احل�سار  اإنهاء  حتى  امل�سريات  هذه 
و�ستت�ا�سل لل��س�ل اإىل الهدف االأخر 
امل�سريات  اأدوات  بتغيري  الع�دة  وه� 
مبا يحقق �سغطا اأكرب على املجتمع 
االحتالل  على  لل�سغط  الدويل 
الدويل  املجتمع  قرره  مبا  لاللتزام 
راأ�سها  وعلى  املختلفة  قراراته  عرب 
قرار الع�دة 194 . نعم قد تك�ن هذه 

الت�سهيالت مقدمة لل��س�ل اإىل الع�دة 
اإىل تنفيذ تفاهمات 2014 والتي جرت 
يف القاهرة وعطلها االحتالل فكانت 
ال�سل�ك  امل�سريات لرد االحتالل اىل 
من  بالقاهرة  مت  فيما  عليه  املتفق 
النار  اإطالق  وقف  على  تفاهمات 
عن  تخفيفه  او  احل�سار  رفع  مقابل 
املبذول  اجلهد  هذا  غزة.  قطاع 
وجه�د  امل�رسي  االأمني  ال�فد  من 
القطري  والدعم  الدويل  املجتمع 
ال��س�ل اىل  اإىل  االأطراف  قد ي��سل 
تفاهمات ت�ؤدي اإىل وقف اطالق النار 
ال�سهي�ين  واالحتالل  املقاومة  بني 
عن  احل�سار  تخفيف  اإىل  ي�ؤدي  ما 
من  حالة  يعي�س  حتى  غزة  قطاع 
هذه  احل�سار.  افقدها  التي  الكرامة 
الت��سل  و�سك  على  التي  التفاهمات 

�سيا�سية  اثمان  هناك  يكن  مل  لها 
تدفع مقابلها بل هي ا�سرتداد لبع�س 
عليها  املتغ�ل  الفل�سطيني  احلق�ق 
قبل  من  واملن�سية  االحتالل  قبل  من 
يحركه  مل  والذي  الدويل  املجتمع 
ال�ساغط  ال�سعبي  احلراك  هذا  اإال 
الدويل  واملجتمع  االحتالل  على 
الإيجاد  يتحرك  وجعله  واالقليمي 
واملرف��س  املفرو�س  للح�سار  حل 
اأول  يف  الزلنا  وقان�نيا.  ان�سانيا 
الطريق ولل��س�ل اإىل نهايته يف ك�رس 
احل�سار يجب اال�ستمرار يف م�سريات 
�سعى  ما  بع�س  حققت  والتي  الع�دة 
اإىل  بحاجة  وهم  الفل�سطيني�ن  اليه 
اإليه ولذلك البد  ي�سع�ن  ا�ستكمال ما 
من م�ا�سلة امل�سريات واإبداع اأدوات 

جديدة للمرحلة القادمة .

اأول الغيث قطرة
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الختيار  االنتخابات  جرت 
جمل�س  اأع�ضاء  جميع 
و35   ،435 وعددهم  النواب، 
ال�ضيوخ،  اأع�ضاء جمل�س  من 
اإ�ضافة   ،100 عددهم  البالغ 
حكام  منا�ضب  من   36 اإىل 
فمنذ  اخلم�ضني،   الواليات 
اجلمهوري،  الرئي�س  توىل 
ال�ضلطة  ترامب،  دونالد 
ر�ضميا، يف 20 جانفي 2017، 
�ضبه  ب�ضلطة  يت�رصف  وهو 
�ضمان  بف�ضل  مطلقة، 
اأغلبية من حلفائه احلزبيني 
لكن  الكونغر�س  جمل�ضي  يف 
املعار�ضة  �ضيطرة  بعد 
جمل�س  على  الدميقراطية 
النواب، بداأت هذه املعادلة 
با�ضتطاعة  يعد  فلن  تتغري، 
يبدو مترير  ما  على  ترامب 
يف  قرارات  من  ي�ضاء  ما 
ك�رص  اأول  ويف  الكونغر�س 
على  اجلمهوريني  ل�ضيطرة 
 8 منذ  النواب  جمل�س 
�ضنوات. فاز الدميقراطيون، 
غري  النتائج  وبح�ضب 
فجر  املعلنة حتى  الر�ضمية 
اخلمي�س، على 223 مقعدا، 
اجلمهوريون  ح�ضل  فيما 
ح�ضبما  مقعدا،   197 على 
اأ�ضو�ضييتد  وكالة  اأفادت 

بر�س االأمريكية.
احلزب  متكن  باملقابل 
املحافظة  من  اجلمهوري 
جمل�س  يف  االأغلبية  على 
 51 حاجزين  ال�ضيوخ، 
للحزب   44 مقابل  مقعدا، 

الدميقراطي.

تغيري ميزان ال�سلطة

"وا�ضنطن  �ضحيفة 
اأن  راأت  االأمريكية  بو�ضت" 
لـ"الفوز  احلقيقة  الرتجمة 
للدميقراطيني  الكا�ضح" 
"رف�س  هو  النواب  مبجل�س 
ترامب"وتابعت  �ضيا�ضات 
اأن انتخابات جمل�س النواب 
احلقيقي  "االنعكا�س  هي 
)الواليات  البالد  يف  للراأي 

املتحدة( ب�ضكل عام"
�ضيطرة  اأن  اإىل  وذهبت 
جمل�س  على  املعار�ضة 
النواب �ضتغري ميزان ال�ضلطة، 
الدميقراطيون  يتمكن  فلن 
حما�ضبة  من  فح�ضب 
ترامب وفتح حتقيقات فيما 
�ضيا�ضات  من  اإدارته  ترتكبه 
خاطئة، بل �ضيكون لهم تاأثري 
امليزانية  على  اأي�ضا  كبري 
الدميقراطيون  و�ضيكون 
الدفاع  على  قادرين  كذلك 
عن قانون الرعاية ال�ضحية، 
الرئي�س  به  دفع  الذي 

الدميقراطي ال�ضابق، باراك 
اأوباما )2009: 2017(.

�ضيبداأ  عام،  ب�ضكل 
الدميقراطيون طريقا بديال 
)ن�ضبة  الرتامبية"  لـ"ال�ضبغة 
باتت  التي  ترامب(،  اإىل 
املتحدة  الواليات  �ضيا�ضات 
تعبري  ح�ضب  بها،  ت�ضطبغ 
رمبا  اإنه  وقالت  ال�ضحيفة 
حققوا  اجلمهوريون  يكون 
جمل�س  �ضباق  يف  مكا�ضب 
ال�ضباق  هذا  لكنه  ال�ضيوخ، 
�ضاحة  يف  انطلق  برمته 
خ�رص  حيث  �ضيطرتهم، 
الواليات  يف  الدميقراطيون 
التي ما يزال ترامب يحظى 
)اإنديانا،  ب�ضعبية كبرية فيها 

ميزوري ونورث داكوتا(.
اأن  هي  املفارقة  اأن  اإال 
ال�ضيوخ  جمل�س  اأع�ضاء 
يف  فازوا  الدميقراطيني 
الواليات التي كانت اأ�ضا�ضية 
بالرئا�ضة  ترامب  فوز  يف 
املجمع  اأ�ضوات  خالل  من 
االنتخابي وهي: وي�ضكون�ضن 
واأوهايو  ومي�ضيغان 
يناور  رمبا  وبن�ضلفانيا 
ترامب ليحاول و�ضف نتيجة 
"انت�ضار  باأنها  االنتخابات 
التي  اخل�ضارة  رغم  عظيم"، 
توجد  لكن  حزبه  بها  مني 
وتوؤ�رص  قائمة  تظل  حقيقة 
اإىل دالالت م�ضتقبلية مهمة، 
وهي اأن خ�ضارة اجلمهوريني 
بـ"الواليات  ي�ضمى  فيما 
ما  كثريا  التي  املتاأرجحة"، 
الرئا�ضة،  انتخابات  حت�ضم 

لها مدلول يف هذا ال�ضياق.
بح�ضب  هذا،  وي�ضري 
اإىل  بو�ضت"،  "وا�ضنطن 
اإىل  ترامب  �ضعبية  �ضعف 
الياقات  "ذوي  بني  كبري  حد 
العمال(  )طبقة  الزرقاء" 
واإن  الو�ضطى  والطبقة 
نتيجة  تف�ضريات  اختلفت 

هناك  تظل  االنتخابات، 
غبار  ال  موؤكدة  حقائق 
اأعداد  ذهاب  وهي  عليها، 
الناخبني  اأ�ضوات  من  كبرية 
الدميقراطي،  احلزب  اإىل 
احلكومة  يف  �رصخ  وحدوث 
واأن  املوحدة،  اجلمهورية 
نفوذ ترامب اأ�ضبح حم�ضورا 
حاليا يف معاقل اجلمهوريني 
ال  املقابل،  يف  لكن 
اأن  بال�رصورة  هذا  يعني 
�ضي�ضتطيعون  الدميقراطيني 
حيث  اأجندتهم،  مترير 
مبجل�س  �ضي�ضطدمون 
حتت  زال  ال  الذي  ال�ضيوخ، 
�ضيطرة اجلمهوريني غري اأنه 
على االأقل، وفقا لل�ضحيفة، 
من  الدميقراطيون  �ضيتمكن 
وعر�س  اأجندتهم،  عر�س 
حال  يف  فعله  ينوون  ما 
امتلكوا االأغلبية يف جمل�ضي 
انتخابات  يف  الكونغر�س، 

.2020

مواربة مع 
الدميقراطيني

م�ضتقبل  ا�ضت�رصاف  حماولة 
الطرفني،  بني  العالقة 
"وا�ضنطن  �ضحيفة  راأت 
اأنه  االأمريكية  اإجزاميرن" 
يف  ترامب  على  �ضيتعني 
"املواربة"  املرحلة  هذه 
املعتاد(  ال�ضدام  )ولي�س 
"اإذا  الدميقراطيني  مع 
حمورية  قوانني  مترير  اأراد 
اأن  يبدو  بالفعل،  له  بالن�ضبة 
النهج،  هذا  �ضيتبع  ترامب 
نتيجة  اإعالن  بعد  قال  اإذ 
وقت  "حان  اأنه:  االنتخابات 
الدميقراطيني"،  التعاون مع 
النربة  عن  حاد  تراجع  يف 
معهم  بها  يتعامل  كان  التي 
"قد  بقوله:  وزاد  �ضابقا. 
ال  وقد  اتفاق  اإىل  نتو�ضل 

ولكن  ممكن.  هذا  نتو�ضل، 
القوا�ضم  من  الكثري  جتمعنا 
البنية  حول  امل�ضرتكة 
التحتية. نريد اأن نفعل �ضيئا 
ال�ضحية،  للرعاية  بالن�ضبة 
ب�ضيء  القيام  يريدون  وهم 

بالن�ضبة للرعاية ال�ضحية".

رئا�سيات 2020

انتخابات  نتيجة  تداعيات 
التجديد الن�ضفي للكونغر�س 
حظوظ  اإىل  متتد  رمبا 
انتخابات  يف  املتناف�ضني 
نقلت   2020 عام  الرئا�ضة 
بر�س"  "اأ�ضو�ضيتيد  وكالة 
ترامب  عن  االأمريكية 
االنتخابات  "هذه  اإن  قوله 
الن�ضفي  )التجديد 
بالن�ضبة  مهمة  للكونغر�س( 
الرئا�ضة  انتخابات  جلولة 
تك�ضف  ونتائجها   ،2020 يف 
به  حتظى  الذي  الدعم  عن 
�ضيا�ضات اإدارتنا يف جماالت 
"وا�ضنطن  عديدة"وترى 
ترامب  فر�س  اأن  بو�ضت" 
القادمة  االنتخابات  يف 
�ضتحددها يف النهاية عوامل 
وخ�ضت  عديدة  حمورية 
التحقيق  نتائج  بالذكر: 
الذي يجريه روبرت مولر يف 
املحتمل  الرو�ضي  التدخل 
ونتائج   ،2016 انتخابات  يف 
االقت�ضادية  ال�ضيا�ضات 
واإن  ترامب،  ينتهجها  التي 
انكما�س  اإىل  �ضتوؤدي  كانت 
اأكرث  �ضتجعله  اأم  لالقت�ضاد 
من  �ضيكون  هذا  كل  قوة 
التي  االأ�ضا�ضية  املحددات 
ال�ضباق  مالمح  �ضرت�ضم 
الرئا�ضي املقبل، ورمبا تعلب 
من  حا�ضما يف حتديد  دورا 
بعد  االأبي�س  البيت  �ضيدخل 
انتخابات 2020، التي يتاأهب 

لها املع�ضكران.

بعد اأن انفرد احلزب اجلمهوري الأمريكي باأغلبية مقاعد جمل�سي الكونغر�س )ال�سيوخ 
والنواب(، خالل قرابة العامني، انتزع غرميه الدميقراطي ال�سيطرة على جمل�س النواب، 

يف انتخابات التجديد الن�سفي، التي جرت الثالثاء.

الوليات املتحدة

جتديد الكونغر�س يك�سف �سعف ترامب وير�سم مالمح �سباق 2020 
خمطط "اإ�سرائيلي" لتفتيت اأحياء 

القد�س واخرتاقها مب�ساريع ا�ستيطانية
جلنة  ت�ضمى  ما  رف�ضت 
جمل�س  يف  اال�ضتئنافات 
يف  "االإ�رصائيلي"  التخطيط 
م�ضاريع  املحتلة  القد�س 
مقدمة من �ضكان فل�ضطينيني 
حقوقية  موؤ�ض�ضات  بوا�ضطة 
لوقف  مبجملها  تهدف 
واالأنفاق  احلفريات  اأعمال 
الوقت  يف  �ضلوان،  يف 
م�ضاريع  فيه  اأقرت  الذي 
االأحياء  تخرتق  ا�ضتيطانية 

الفل�ضطينية.
ودون  مغلق  نقا�س  وخالل 
اللجنة  ردت  م�ضبق  اإعالن 
م�رصوع �ضلوان "البديل" وهو 
لبلدية  خمطط هيكلي بديل 
اعرتا�س  بعد  االحتالل 
"العاد"  جمعية  به  تقدمت 
ت�رصف  التي  اال�ضتيطانية، 
بـ"حديقة  ي�ضمى  ما  على 
طلب  رف�ضت  كما  امللك"، 
احلفريات  م�ضتوى  ك�ضف 
�ضلوان  بلدة  اأ�ضفل  واالأنفاق 
ومنطقة  حلوة  ووادي 
خارج  ذلك  وعّدت  العني، 
ورف�ضت  �ضالحياتها. 
اللجنة البحث يف اعرتا�ضات 
املواطنني يف �ضلوان والبلدة 
ما  بخ�ضو�س  القدمية 
التي  واالأنفاق  احلفريات 
تعر�س حياة اآالف املواطنني 

الفل�ضطينيني للخطر.
االأنفاق  تلك  اأن  يذكر 
تنفذها  التي  واحلفريات 
اال�ضتيطانية  العاد  جمعية 
مدر�ضة  انهيار  يف  ت�ضببت 
قبل  �ضلوان  يف  الوكالة 
وانهيار  �ضنوات،  عدة 
البلدة،  يف  الرئي�س  ال�ضارع 
املنازل  ع�رصات  وت�ضقق 

الفل�ضطينية.
ربط  اللجنة  اأقرت  كما 
�ضلومو"  "رمات  م�ضتوطنة 
 443 االلتفايف  بال�ضارع 
القد�س  اأبيب  تل  موديعني- 
الذي   21 رقم  بال�ضارع 
يخرتق قرية �ضعفاط، ويبتلع 
م�ضاحة وا�ضعة من اأرا�ضيها، 
ويعزلها عن اآالف الدومنات 
التي بني ال�ضارعني 21 و443 

القد�س- تل اأبيب.
يف  االإدارية  اللجنة  وقالت 
�ضلومو":  "رمات  م�ضتوطنة 
باإقامة1500  القرار  اإن 
يت�ضمن  ا�ضتيطانية  وحدة 
و�رصقيا  جنوبيا  مدخلني 
باالإ�ضافة  امل�ضتوطنة  لهذه 
ال�ضارع  طول  على  لتو�ضعة 
 443 الطريق  مع  ال�ضمايل 
وطرح 640 وحدة ا�ضتيطانية 
الت�ضديق  تلك  من  جزء  هو 

القدمي، وفق ادعائها.
اال�ضتيطان  خبري  واأكد 
التفكجي  خليل  واالأرا�ضي 
�ضهيوين  خمطط  وجود 
بالعمق  امل�ضتوطنات  لربط 
وب�ضبكة  "االإ�رصائيلي" 

بهدف  ال�رصيعة  الطرق 
والقرى  االأحياء  تفتيت 

الفل�ضطينية.
ت�رصيح  يف  التفكجي  وقال 
ملرا�ضلنا: اإن ت�ضقق املنازل 
واخرتاق االأحياء مثل �ضلوان 
والبلدة  العامود  ورا�س 
هو  القد�س  من  القدمية 
اخرتاق للكينونة الفل�ضطينية 
املجتمعية و�رصب متا�ضكها 
يجرى  ما  مثل  الداخل  من 
عمليات  من  حلوة  وادي  يف 
على  و�رصاع  منازل  هدم 
ملكية الع�رصات من املنازل 
ما  بحجة  املوجود  واحليز 
امللك(  بـ)حديقة  ي�ضمى 
وهي عملية كانت يف املا�ضي 
�رصية وبطيئة، واالآن �رصعت 

الوترية وبوقاحة.
اأن  اإىل  التفكجي  ونبه 
تاأتي  االأحياء  تفتيت  عملية 
القرى  تطويق  خطة  �ضمن 
فيها،  ال�ضكاين  النمو  ومنع 
طوقت  مثاًل  �ضعفاط  فقرية 
امل�ضتوطنات  من  مبجموعة 
زيئف"  "بزغات  ال�رصق  من 
�ضلومو"،  "رمات  والغرب 
بال�ضوارع  القرية  وقطعت 
التي  والعر�ضية  الطولية 
مثل:  امل�ضتوطنني  تخدم 
الذي  و4  و21   20 �ضوارع 
ي�ضتمر العمل به حالياً لربط 
"مبنطقة  �ضلومو  "رمات 
قلنديا "عطروت ال�ضناعية". 
عمليات  اأن  اإىل  واأ�ضار 
امل�ضاريع  على  الت�ضديق 
امل�ضاريع  ورد  اال�ضتيطانية 
تقام من خالل  التي  البديلة 
ودولية  فل�ضطينية  موؤ�ض�ضات 
وحتى "اإ�رصائيلية" من اأهايل 
وموؤ�ض�ضتي  وادي حلوة،  حي 
و"عميق  عميم"  "عري 
من  وجمموعة  �ضافيه"، 
"االإ�رصائيليني"،  االأكادمييني 
عمليات  من  جانب  هو 
واإحالل  الفل�ضطينيني  طرد 

امل�ضتوطنني مكانهم.
واأ�ضاف "هذا موجود ومتبع 
�ضمن   1994 العام  منذ 
م�رصوع القد�س 2020 املقر 
تنفيذه  ويجرى   1994 عام 
وبناء  م�ضتوطنة  اأكرث من  يف 
�ضلومو"  "رمات  يف  املزيد 
املتدينني  للم�ضتوطنني 
هذه  ربط  اإىل  باالإ�ضافة 
مب�ضتوطنة  امل�ضتوطنة 
التلة  اأ�ضفل  ادميم"  "معالية 
م�ضاريع  كلها  الفرن�ضية. 
كانت موجودة كخطط حلني 
الو�ضع  اأو  الوقت  ي�ضمح 
اأنه  اإىل  واأ�ضار  ال�ضيا�ضي". 
مع  لتنفيذها  الوقت  حان 
بقيادة  االأمريكية  االإدارة 
امل�ضاند  ترمب  دونالد 
القد�س  وتهويد  لال�ضتيطان 
وم�ضاحات وا�ضعة من ال�ضفة 

الغربية.
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�آ�سيا  و�سط  منطقة  نحو  3.�لتقدم 
�ال�سرت�تيجية �لغنية باملو�رد و�ملهمة 
لكل من رو�سيا و�ل�سني و�إير�ن وجنوب 
�آ�سيا 4.تعزيز حما�رصة �إير�ن بالتز�من 
مع دخول عقوبات �قت�سادية م�سددة 
عليها حيز �لتنفيذ 5.�لتحكم يف طرق 
�إىل  �لطاقة  ومو�رد  �لب�سائع  عبور 
خيار�ت  على  �لتاأثري  وبالتايل  �أوروبا 

�الأخرية �ل�سيا�سية و�لتجارية
�مل�ستوى،  رفيعة  �أمريكية  جولة 
بالتز�من  مثرية،  ت�رصيحات  �أعقبتها 
يف  و�قت�سادية  �سيا�سية  تطور�ت  مع 
�رتفاع  �إىل  �أ�سارت  �ملنطقة؛ عنا�رص 
يف  �لقوقاز  بجنوب  �الهتمام  ر�سيد 

�أروقة �سنع �لقر�ر بو��سنطن.
فمن مو�سكو، توجه م�ست�سار �لرئي�س 
جون  �لقومي،  للأمن  �الأمريكي 
�الأول  �أكتوبر/ت�رصين  نهاية  بولتون، 
�أذربيجان  من  كل  �إىل  �ملا�سي، 
ملفات  لبحث  و�أرمينيا،  وجورجيا 
تطوير  عن  ف�سلاً  و�قت�سادية،  �أمنية 

�لعلقات �لثنائية.

التوقيت

�حلديث  بد�أ  وقت  يف  �لزيارة  جاءت 
�لنفوذ  دخول  ب�ساأن  يت�ساعد  فيه 
»�إعادة  مرحلة  �سوريا  يف  �لرو�سي 
عقوبات  دخول  وُقبيل  �الإعمار«، 
حيز  �إير�ن  على  م�سددة  �أمريكية 
عن  ف�سلاً  �ملا�سي،  �الإثنني  �لتنفيذ، 
و�أوروبا  �ل�سني  كل من  �هتمام  تنامي 

باملنطقة �قت�سادياًا.
كما �أن طهر�ن ومو�سكو، يف ظل ذلك 
لتثبيت  �لزمن  ت�سابقان  �مل�سهد، 
ا  خ�سو�ساً �ملنطقة،  يف  نفوذهما 

�لقوقاز  �إىل  تنظر  �لتي  �الأخرية، 
باعتبارها �ساحة نفوذ تقليدية.

�أ�سف �إىل ذلك �أن جولة بولتون، تاأتي 
�سيا�سي  ��سطر�ب  من  �أ�سهر  بعد 
د�خلي يف �أرمينيا، كانت �آخر ف�سوله 
�إعلن �لقائم باأعمال رئي�س �حلكومة، 
�أكتوبر/ منت�سف  با�سينيان،  نيكول 

ت�رصين �الأول �ملا�سي، �ال�ستقالة من 
من�سبه، بهدف �إجر�ء �نتخابات تعزز 

قب�سته على �حلكم.
 9 يف  �النتخابات،  تلك  �إجر�ء  وحتى 
فاإن  �ملقبل،  �الأول  دي�سمرب/كانون 
بني   � �سديداً ��ستقطاباًا  تعي�س  �أرمينيا 
�لذين  »با�سينيان«،  بقيادة  �لليرب�ليني 
 ،� موؤخراً �لربملان  يف  نفوذهم  تنامى 
�لبلد  قادو�  �لذين  و�جلمهوريني، 
منذ ��ستقللها عن مو�سكو يف 1991، 
 � وتر�جعت قب�ستهم على �حلكم موؤخراً

�إثر �حتجاجات �سعبية.

�سحب الب�ساط من حتت اأقدام 
رو�سيا

�لعا�سمة  �إىل  زيارته  �أثناء  الفتاًا  كان 
على  �أرمينيا  بولتون،  َحُثّ  يريفان، 
�البتعاد عن حليفتها �لتقليدية رو�سيا، 
�أزمة  و�إنهاء  و��سنطن،  مع  و�لتقارب 
�إقليم »قرة باغ« مع �أذربيجان �سلمياًا، 
على  �الأمريكية؛  �الأ�سلحة  و�رص�ء 
�الأ�سلحة  من  »�أف�سل  �أنها  �عتبار 

�لرو�سية على �أية حال«.
كان  للهتمام  �إثارة  �الأكرث  ولكن 
تاأخذ  بلده  �أن  »با�سينيان«،  ت�رصيح 
عر�س و��سنطن �رص�ء �أ�سلحة �أمريكية 
يف  بحثه،  ب�سدد  و�أنها  �جلد،  حممل 
تلميح �إىل �حتمال تغيري �لبلد معادلة 
ع�رص  �نتهاء  فور  �لدولية،  علقاتها 
كما  ا،  متاماً �جلمهوري  �حلزب  حكم 

هو متوقع بعد �أ�سابيع.
�نتقاد�ت  �لفور  على  ذلك  �أثار 
�الأ�سبوع  و�سف،  �لذي  �لكرملني، 
للخارجية،  بيان  يف  �ملا�سي، 
على  بـ«�لوقحة«،  بولتون،  ت�رصيحات 
د�خلية  �سوؤون  »تدخل يف  �أنها  �عتبار 

لدولة �أخرى«.
وجورجيا  �أذربيجان  زيارة  وباإ�سافة 
�لغرب  ميتلك  حيث  �مل�سهد،  �إىل 
»بحذر«،  ا  �ت�ساعاً يزد�د   � نفوذاً بالفعل 
مفادها  بر�سالة  تبعث  و��سنطن  فاإن 
جديدة  وتو�زن  ��ستقر�ر  معادلة  �أن 
�لت�سكل،  طور  يف  هي  باملنطقة 
�الأبي�س  �لبيت  هو  �لرئي�سي  �سامنها 

ولي�س �لكرملني.
بالن�سبة �إىل باكو، فاإن خو�س مغامرة 
رو�سيا  عن  �أخرى  خطوة  �البتعاد 
�مل�ساعي  د�ئرة  ودخول  و�إير�ن، 
�الأخريتني،  ح�سار  لتعزيز  �لغربية 
ملفات خمتلفة؛  عليهما يف  و�ل�سغط 
بتوفري  �أمريكية  �سمانات  يتطلب 
يف  �ملدى  بعيدي  وتو�زن  حماية 
مع  باغ«  »قرة  �أزمة  وحل  �ملنطقة، 
فاإنه  و�إال  �أرمينيا،  �لتقليدية  غرميتها 
بالعلقات  �لعبث  عدم  �الأوىل  من 
دول  خمتلف  مع  �أ�سلاً  �حل�سا�سة 

�ملنطقة.
خيار  لها  لي�س  �لتي  جورجيا،  �أما 
ظل  يف  بالغرب  �الحتماء  �سوى  �آخر 
منذ  مو�سكو  مع  �ملتوترة  علقاتها 
مع   2008 حرب  �سبح  فاإن  عقود، 
�أو�سيتيا  �إقليمي  و�نف�سال  رو�سيا، 
)�سمال  و�أبخازيا  )�سمال(  �جلنوبية 
�أجو�ئها،  على  يخيم  يز�ل  ما  غرب(، 
بعموم  �أمريكي  باهتمام  معنية  وهي 

�ملنطقة على �أية حال.
�ملت�سارعة،  �لتطور�ت  �إثر  وعلى 
�لتي �أعقبت زيارة بولتون، �أدرج موقع 
�لواليات  يف  �ملهم  �لتفكري  مركز 

يف  �لتجاذبات  �سرت�تفور،  �ملتحدة؛ 
�لر�سد  قائمة  على  �لقوقاز  جنوبي 
على  �ملقبلة،  للفرتة  �الأ�سا�سية 
معرباً�  ت�سكل  �ملنطقة  �أن  �عتبار 
و�لغرب،  �ل�رصق  بني  للطاقة  �أ�سا�سياًا 
ا للتمركز يف  ا ��سرت�تيجياًا مهماً وموقعاً
�إير�ن  من  كل  مو�جهة  م�ساعي  �إطار 

ورو�سيا.

رهانات اأمريكية

حتركاتها  خلل  من  و��سنطن  تر�هن 
على  �سغط  ورقة  بانتز�ع  �الأخرية 
فر�سة  �أي  على  و�لق�ساء  رو�سيا، 
بقو�عدها  ي�سلها  بري  طريق  لن�سوء 
�ملنطقة  و�سم  �سوريا،  يف  �لبحرية 
�الأطل�سي  �سمال  حلف  منظومة  �إىل 
يف  مو�سكو  حتا�رص  �لتي  »ناتو«، 
كما  ا  �رصقاً و�أفغان�ستان  غرباًا  �أوروبا 
يتيح �لتموقع يف �ملنطقة تعزيز قدرة 
�ل�سني  خطة  مو�جهة  على  و��سنطن 
�ملتمثلة  �ال�سرت�تيجية،  �لتجارية 
باإحياء »طريق �حلرير« عرب �ملنطقة 
م�ساعي  �إطار  يف  �أوروبا،  �إىل  و�سوالاً 

بكني �نتز�ع �لهيمنة �لدولية.
ذلك  �لنجاح يف حتقيق  ي�سكل  وثالثاًا؛ 
للنتقال  مهمة  فر�سة  �الخرت�ق 
و�إحكام  �آ�سيا،  و�سط  نحو  ا  �رصقاً
�أور��سيا، وهو ما  �ل�سيطرة على قلب 
يعني، �إحكام حما�رصة كل من رو�سيا 

و�ل�سني و�إير�ن.
وباالإ�سارة �إىل �الأخرية، ن�ستذكر تز�من 
عقوبات  دخول  مع  �الأمريكية  �جلولة 
�إذ  �لتنفيذ،  م�سددة على طهر�ن حيز 
يف  الإير�ن  ا  متنف�ساً �ملنطقة  ت�سكل 
برياًا  ا  وطريقاً ح�سارها،  �أُحكم  حال 

ي�سلها بحليفها �لرو�سي.
بني  �ال�سرت�تيجية  �ل�رص�كة  ورغم 
فاإن  و�أوروبا،  �ملتحدة  �لواليات 

من  �لقوقاز  يف  قوياًا  �أمريكياًا   � نفوذاً
�ساأنه منح و��سنطن تاأثرياً� على تدفق 
و�أذربيجان  �إير�ن  من  �لطاقة  مو�رد 
�ل�سني،  من  و�لب�سائع  �آ�سيا،  وو�سط 
بالتايل  و�لتاأثري  �لعجوز،  �لقارة  نحو 
�الأوروبي  �الحتاد  قادة  خيار�ت  على 

�ل�سيا�سية و�لتجارية.
و�إن كانت و��سنطن قد تدعم م�ساريع 
على  تتفوق  حتى  �ملنطقة،  يف  �لغاز 
وحتقق  �ملناف�سة،  �لرو�سية  �الأنابيب 
لدول  �قت�سادية   � وعوداً ا  �أي�ساً بذلك 
فاإن  �أذربيجان،  ا  وخ�سو�ساً �ملنطقة، 
�الأخري  �الأمريكية  �الإد�رة  موقف 
�لطاقة  مو�رد  من  �أوروبا  بحرمان 
بني  �لثقة  �أ�سعف  �أنه  البد  �الإير�نية 

�سفتي �الأطل�سي يف هذ� �الإطار.

فر�ص النجاح

من  �الأمريكية  �لدعو�ت  تدفع  قد 
�إىل  �الإيجابي،  �الأخرية  ورد  يريفان، 
و�أذربيجان  �أرمينيا  بني  �سباق  حدوث 
ممكنة  مكا�سب  �أكرب  حت�سيل  بهدف 

�الأخرى،  ح�ساب  على  و��سنطن  من 
�لواليات  �خرت�ق  ت�سهيل  وبالتايل 
تقدمي  �أن  �إال  �ملنطقة،  �ملتحدة 
جلميع  �ملدى،  بعيدة  �سمانات 
خطو�ت  عو�قب  جتنبهم  �الأطر�ف، 
بل  �سعباًا،  يبدو  �نتقامية،  رو�سية 
بني  �أور�ق  وتبادل  مناور�ت  �إن 
�لتوجه  تف�سل  قد  �الأطر�ف  خمتلف 

�الأمريكي.
�أن  يُتوقع  ال  رو�سيا  فاإن  �آخر،  مبعنى 
ت�سلك مقاربة حادة يف �ملنطقة، على 
�أوكر�نيا وجورجيا  غر�ر ما حدث يف 
وبالتايل  �ملا�سية،  �ل�سنو�ت  خلل 
�قت�سادية  باأور�ق  تناور  قد  فاإنها 
�أذربيجان  من  كل  مع  و�سيا�سية 
تطور�ت  نرى  يجعلنا  ما  و�أرمينيا، 
وم�ساريع  باغ«،  »قرة  ملفي  يف  مهمة 

�لطاقة يف �ملرحلة �ملقبلة.
�لواليات  على  �ل�سعب  من  �سيكون 
�لب�ساط«  »�سحب  حتقيق  �ملتحدة 
�ملنطقة  مو�سكو يف  �أقد�م  من حتت 
قريباًا، ولكنها بالتاأكيد ت�سعى �إىل ذلك 

وتتلقط �لفر�س.

وا�سنطن ت�سع ن�سب عينيها �سحب ورقة النفوذ يف املنطقة من يد مو�سكو، بهدف: 1.تعزيز ح�سار رو�سيا وتقليل فر�ص ن�سوء طريق بري ي�سلها بقواعدها البحرية يف �سوريا 2.مواجهة خطة 
ال�سني التجارية ال�سرتاتيجية، املتمثلة باإحياء »طريق احلرير« عرب املنطقة و�سولاً اإىل اأوروبا.

وا�سنطن تريد �سحب ورقة النفوذ يف املنطقة من مو�سكو

م٫�ص 

حترك اأمريكي يف القوقاز.. خم�صة ع�صافري بحجر واحد 

ال�صودان و »قائمة الإرهاب« الأمريكية؟
�لواليات  �إعلن  جاء  مفاجئ  نحو  على 
ل�سطب  ��ستعد�دها  �الأربعاء،  �ملتحدة، 
�لر�عية  �لدول  قائمة  من  �ل�سود�ن 
للإرهاب، ب�رصط قيام �خلرطوم بـ«مزيد 
�لتعاون  تعزيز  بينها  �الإ�سلحات«،  من 
�مللف  وحت�سني  �الإرهاب،  مبكافحة 
من  �لرتحيب  وجدت  ،خطوة  �حلقوقي 
�خلرطوم �رصيعااً، الأنها متثل بارقة �أمل 
�ل�سود�ء«  »�لقائمة  مغادرة  �إمكانية  يف 
�لتي  للإرهاب  �لر�عية  بالدول  �خلا�سة 
ظلت حبي�ستها منذ �أن �أدرجت فيها عام 

 .1993
كونها  من  �أي�سا  تاأتي  �خلطوة  �أهمية 
�إ�سد�ر  من  �أ�سبوع  نحو  بعد  جاءت 
تر�مب،  دونالد  �الأمريكي  �لرئي�س 
مطلع �ل�سهر �جلاري، �أمر� تنفيذياًا مدد 
�سد  �لوطنية«  �لطو�رئ  »حالة  مبوجبه 

�ل�سود�ن. 
�ملو�سوف  �لوطنية«  �لطو�رئ  و«حالة 
 3 يف  مرة  �أول  �سدرت  �ل�سود�ن،  بها 
نوفمرب 1997، باأمر تنفيذي من �لرئي�س 
ويتم  كلينتون،  بيل  �الأ�سبق  �الأمريكي 
تر�مب  متديدها منذ ذلك �حلني وعلل 
�ل�سود�نية  �حلكومة  باتخاذ  قر�ره 
ت�سكل  تز�ل  »ال  و�سيا�سات،  �إجر�ء�ت 
للأمن  عادي  وغري  ��ستثنائيااً  تهديد�اً 
للواليات  �خلارجية  و�ل�سيا�سة  �لقومي« 

�ملتحدة. 
�أ�سفه لقر�ر  �ل�سود�ن عرب عن  �أن  ورغم 
 � تر�مب، معترب�اً �أنه خطوة متثل »تهديداً

للحو�ر  �ملرتقبة  �لثانية  للجولة  كبرياً�« 
من  �ل�سود�ن  ��سم  الإز�لة  �لبلدين،  بني 

قائمة �لدول �لر�عية للإرهاب. 
يف  �ل�سود�نية  �حلكومة  �إ�رص�ر  �أن  �إال 
دفعها  �الأ�سا�سي،  هدفها  نحو  �مل�سى 
�لدرديري  �خلارجية،  وزير  �إر�سال  �إىل 
�الإثنني  و��سنطن،  �إىل  �أحمد،  حممد 
�ملا�سي، ملزيد من �حلو�ر مع �جلانب 
يف  �لع�سية  �لعقدة  حول  �الأمريكي 

علقات �ل�سود�ن مع و��سنطن. 
�تفاقه  �خلمي�س،  �ل�سود�ن،  و�أعلن 
على  �الأمريكية  �ملتحدة  �لواليات  مع 
�حلو�ر  من  �لثانية  �ملرحلة  �نطلق 
�ال�سرت�تيجي بني �لبلدين، وذلك يف بيان 

�سادر عن �خلارجية �ل�سود�نية.
وبعد جولة �أوىل من �حلو�ر، رفعت �إد�رة 
عقوبات  �أكتوبر2017،   6 يف  تر�مب، 
�قت�سادية وحظر� جتاريا كان مفرو�سا 
و��سنطن  لكن   1997 منذ  �ل�سود�ن  على 
مل ترفع ��سم �ل�سود�ن من قائمة »�لدول 
منذ  عليها  �ملدرج  للإرهاب«،  �لر�عية 
�لر�حل  �لزعيم  ال�ست�سافته   ،1993 عام 

لتنظيم �لقاعدة، �أ�سامة بن الدن. 

ق�سايا مثرية للقلق

م�سوؤولني  ت�رصيحات  يف  بالتدقيق 
يف  �خلرطوم  رغبة  �أن  جند  �سود�نيني، 
قائمة  يف  لوجوده  نهاية  �إىل  �لتو�سل 
ذلك  وت�سبب  للإرهاب،  �لر�عية  �لدول 

جعلها  للحكومة،  م�ستمرة  �أزمات  يف 
منفتحة على �حلو�ر حول �لق�سايا �لتي 

تزعج �جلانب �الأمريكي. 
وزير  ت�رصيحات  يف  و��سحا  ذلك  بد� 
�ملا�سي،  �الإثنني  �ل�سود�ين،  �خلارجية 
�أكد  عندما  و��سنطن،  �إىل  متوجه  وهو 
على �مل�سى يف �حلو�ر �لثنائي، بحثا عن 
علقة جديدة بعد عقدين من �خللف 

بني �لبلدين. 
�خلارجية  وزير  �سم  �جتماع  وعقب 
�خلارجية  وزير  ونائب  �ل�سود�ين، 
قالت  �ساليفان،  جون  �الأمريكي 
�الأمريكية،  �خلارجية  با�سم  �ملتحدثة 
»�الجتماع  �إن  �الأربعاء،  ناورت،  هيذر 

ناق�س ق�سايا مثرية للقلق«. 
وبح�سب مر�قبني، فاإن جتاوب �حلكومة 
�الأمريكية  �ملطالب  مع  �ل�سود�نية 
وتعاونها ب�سكل كبري يف تنفيذها، �ساهم 
للنقا�س،  �لق�سايا  من  �لكثري  طرح  يف 
الأجل ذلك جاءت �لنتيجة بقبول �أمريكا 

بدء �حلو�ر �لثاين. 
وتتطلع �الإد�رة �الأمريكية �إىل مزيد من 
وحت�سني  �الإرهاب،  ملكافحة  �لتعاون 
حقوق  �سعيد  على  �ل�سود�ن  �سجل 
يف  �لبارز�ن  �ملطلبان  وهما  �الإن�سان، 

�حلو�ر بني �جلانبني. 
�خلارجية  با�سم  �ملتحدثة  وقالت 
�لواليات  »��ستعد�د  �إن  �الأمريكية 
ت�سنيف  �إلغاء  عملية  الإطلق  �ملتحدة 
�ذ�  للإرهاب،  ر�عية  كدولة  �ل�سود�ن 

�لوفاء بجميع �ملعايري  �لعزم على  عقد 
�لقانونية ذ�ت �ل�سلة«. 

يف  �لتعاون  جانب  »�إىل  و�أو�سحت: 
�الإن�سان،  وحقوق  �الإرهاب  مكافحة 
�ل�سود�ن  من  �ملتحدة  �لواليات  طلبت 
�لد�خلية  نز�عاته  �مل�سي قدما يف حل 
�أكرب  بدخول  �ل�سماح  ذلك  يف  مبا 
�الإغاثة«،و�لنز�عات  جمال  يف  للعاملني 
�ل�سود�ن  �أمام  �لد�خلية ظلت هي عقبة 
�ملتحدة  �لواليات  مع  علقاته  يف 
ملف  �إحالة  بعد  �لدويل،  و�ملجتمع 
د�رفور )غرب( من جمل�س �الأمن �لدويل 

�إىل �ملحكمة �جلنائية �لدولية«. 
يف  �أحال  �لدويل  �الأمن  جمل�س  وكان 
ملف   ،2005 عام  �سدر  �لذي  قر�ره 
�لنز�ع يف د�رفور، �إىل �ملحكمة �جلنائية 
قو�ت  �رتكاب  �ساأن  يف  للنظر  �لدولية؛ 
حكومية، و�أخرى متمردة »جر�ئم حرب 
�الإن�سانية«ومنذ  �سد  جماعية  و�إبادة 
ا  ا م�سلحاً 2003، ي�سهد �إقليم درفور نز�عاً
بني �لقو�ت �حلكومية وحركات متمردة، 
�سخ�س،  �ألف   300 حو�يل  بحياة  �أودى 
وفق  �آخرين،  مليون   2.5 نحو  و�رصد 

�الأمم �ملتحدة 

م�سار�ت �إ�سافية 

»�لقائمة  عقبة  لتجاوز  �خلرطوم  �سعي 
يف  �أمل  عنه  تر�جع  ال  هدفا  �ل�سود�ء« 
�أن  بعد  و��سنطن،  مع  �لكامل  �لتطبيع 

عقوبات  رفع  يف   2017 �أو�خر  جنحت 
لعقدين  �لبلد  على  فر�ست  �قت�سادية 

من �لزمن. 
يف  تطور  حدث  �الأخرية  �لفرتة  وخلل 
�خلرطوم  �إكمال  بعد  �لبلدين،  علقات 
�أمريكية عديدة وفق ماعرف  ملطاليب 
رفع  �إىل  �أدت  �خلم�سة«  »بامل�سار�ت 

�لعقوبات �القت�سادية. 
خم�سة  على  بناءاً  جاء  �لعقوبات  ورفع 
�خلرطوم  تعاون  �أبرزها  من  م�سار�ت، 
�الإرهاب،  مكافحة  يف  و��سنطن  مع 
بجنوب  �ل�سلم  حتقيق  يف  و�مل�ساهمة 
�الإن�ساين  �ل�ساأن  جانب  �إىل  �ل�سود�ن، 
�مل�ساعد�ت  �إي�سال  يف  �ملتمثل 
وهذه  �لنز�عات  من  للمت�رصرين 
�مل�سار�ت �خلم�سة �سارت قابلة للزيادة 
و�حلريات  �الإن�سان  حقوق  لت�سمل  �الآن 
�لدينية، وحل �لنز�عات �لد�خلية )ت�سهد 
�لبلد �إ�سافة �إىل �لنز�ع يف د�رفور، قتاال 
يف واليتي جنوب كردفان)جنوب( و�لنيل 

�الأزرق)جنوب �رصق( منذ 2011(. 
يف  �القت�سادية  �لعقوبات  رفع  فمنذ 
�لعام �ملا�سي،  �أكتوبر من  �ل�ساد�س من 
�أمريكية؛  وفود  �ل�سود�ن  على  تو�فدت 
�الإن�سان  بحقوق  متعلقة  ق�سايا  لبحث 
و�حلريات �لدينية، و�أو�ساع �للجئني يف 
�لبلد، وكذلك ق�سية د�رفور و�لنازحني 
�ل�رصعية  غري  �لهجرة  وق�سايا  فيها، 

و�الجتار بالب�رص. 

اأ�سواط اأخرى 

�نطلق  ببدء  �حلكومي  �لتفاوؤل  ورغم 
�أمريكا  بني  �حلو�ر  من  �لثانية  �جلولة 
�خلرب�ء  من  عدد  �أن  �إال  و�ل�سود�ن، 
و��سنطن  جدية  حول  ت�ساوؤالاً  يطرحون 
�خلرطوم يف ظل جتدد  مع  يف حو�رها 

مطالبها كل حني. 
حمد  حاج  �جلامعي  �ال�ستاذ  وبح�سب 
على  درجت  �أمريكا  فاإن  يرى،  حممد 
�أن يكون حو�رها مع �حلكومة �ل�سود�نية 

بهذه �لطريقة �ملارثو�نية و�مل�ستمرة. 
وقطع حممد، يف حديثه للأنا�سول، باأن 
�حلو�ر �سي�ستمر طاملا �أن �أمريكا حتقق 
�ل�سود�ن بغ�س �لنظر عن  م�ساحلها يف 
م�ستدالاً  م�سار�ته،  �أو  �حلو�ر  نتيجة 
�ل�سود�ن  �سد  �لطو�رىء  �أمر  باإ�سد�ر 
يف ذ�ت �لوقت �لذي تتفاو�س فيه حول 
�سطب ��سمه من قائمة رعاية �الإرهاب 
،وز�د: »�أمريكا جادة يف �حلو�ر طاملا �أن 
م�ساحلها يف مكافحة �الإرهاب م�ستمرة 
�أن  عليها  يجب  و�الأخرية  �خلرطوم،  مع 
�الأمريكي  �حلو�ر  من  تريد  ماذ�  تدرك 

وتتخذ موقفا و��سحا؟«. 
ويدفع بع�س �ملر�قبني �إىل �أن �خلرطوم 
�أن  من  تخ�سى  �أنها  �إال  تفاوؤلها  رغم 
�إىل مزيد  �الأمريكي ماهو  يكون �حلو�ر 
نتائج  ور�ئه  من  جتني  ال  �ملرو�غة  من 
حقيقية للبلد، مع �لق�سايا �لتي �أ�سيفت 

على م�سار�ت �جلولة �ل�سابقة.
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من اإعداد: عي�شة ق.

على  التناف�س  من  انتقلوا  والذين 
ح�صد الألقاب القارية وتزعم خمتلف 
على  الكتفاء  اإىل  املحلية  الألقاب 
على  وذلك  البقاء،  اأجل  من  اللعب 
من  الأخرية  الأربعة  املوا�صم  مدار 
البطولة الوطنية والتي عرفت خاللها 
البقاء  لعب  على  الكتفاء  ال�صبيبة 
وحتقيق البقاء يف اجلولت الأخرية ما 
عرف  الذي   2016/2015 مو�صم  عدا 
املركز  يف  البطولة  الفريق  انتهاء 
الثالث من جدول الرتتيب وامل�صاركة 
يف كاأ�س الكاف التي اأق�صيوا منها يف 
الدور 16 مكرر اأمام تي بي مازميبي 

الكونغويل.
القبائل  منطقة  مفخرة  مالل  اأ�صبح 
وقت  يف  اإليهم  تقدم  الذي  وهو 
بنك�صات  النادي  خالله  مر  ح�صا�س 

يفقد  جعلته  ال�صابقة  املوا�صم  يف 
ي�صتعيدوها  اأن  قبل  اجلماهري  ثقة 
الريا�صي  امل�رشوع  عرب  بالنادي 
الأعمال املغرتب  به رجل  الذي جاء 
من  متكن  والذي  اأملانيا  من  القادم 
فر�س نف�صه وك�صب الحرتام من اأبناء 
الفريق واملنطقة الذين و�صعوا ثقتهم 
اأخذ  يف  الكبرية  رغبته  على  بناء  فيه 
الفريق يف م�رشوع كروي على املدى 
الطويل واإحداث التغيريات اجلذرية.

خالل  من  الأول  هدفه  و�صع  مالل 
و�صنع  الفريق  اأبناء  على  الرتكيز 
فريق قوي من خالل الالعبني الذين 
يتدرجون عرب خمتلف الفئات ال�صابة 
تطهري  يف  انطلق  الذي  وهو  للنادي، 
اإقدامه  عقب  »الكناري«  ت�صكيلة 
بن  مهدي  الالعب  عقد  ف�صخ  على 
الت�صكيلة  منقذ  كان  الذي  علجية 
ال�صقوط وقادها  ال�صابق من  املو�صم 

الأ�صواء  دوري  يف  البقاء  حتقيق  اإىل 
التي  احلا�صمة  الأهداف  خالل  من 
�صجلها وم�صاهمته الكبرية يف النتائج 
البقاء،  لتحقيق  الفريق  قادت  التي 
العتماد  اختياره  اإىل  الأمر  مربرا 
الأولوية  ومنحهم  الفريق  ابناء  على 
يكلفون  لعبني  مع  التعاقد  عو�س 

خزينة النادي الكثري ماليا.
هذه اخلطوات الأوىل يف م�رشوع مالل 
املقارنة  جعلت  القبائل  �صبيبة  مع 
اأن  رغم  حنا�صي  وبني  بينه  جتري 
وتاريخه  الفريق  مع  الأخري  م�صوار 
اأكرب بتتويجه القاري وامتالكه خم�صة 
اإفريقيا  كاأ�س  يف  تتمثل  قراية  األقاب 
لالأندية احلائزة على الكوؤوؤو�س وكاأ�س 
متتالية  القاب  وثالثة   1995 ال�صوبر 
اأن مالل جنح فبي  اإل  الكاف،  لكا�س 
اإمرباطورية  النجومية واعتلي  خطف 

حنا�صي يف منطقة القبائل.

مالل مينح النف�س الثاين للكناري ويطيح باإمرباطورية حنات�سيرفع التحدي اأمام اجلميع ويهدف اإىل اإعادة االعتبار للفريق
برز يف ال�شاحة الكروية اجلزائر ا�شم رئي�س جديد �شجل ح�شوره بقوة من خالل 
ت�شجيله ح�شورا بارزا يف امل�شهد الكروي ويتعلق االأمر بالرئي�س اجلديد ل�شبيبة 
القبائل �شريف مالل الذي فر�س منطقه ويقود احد اأعرق االأندية اجلزائرية 

بطريقة جديدة غري معهودة على م�شتوى الت�شيري يف الفريق بعد العهدة الفا�شلة 
للرئي�س ال�شابق زعيم روؤ�شاء االأندية يف بالدنا حمند �شريف حنا�شي التي متيزت 

يرتاجع رهيب لنتائج الكناري يف البطولة الوطنية

اأمقران حرحاد ناقد ريا�شي 
و�شحايف متقاعد للو�شط

قدوم مالل اإىل 
ال�سبيبة ق�سى 

على الأزمة 
ونّظف املحيط

الريا�صي  الناقد  اعرتف 
بوجود  حرحاد  اأمقران 
فريق  م�صتوى  على  تغيريات 
قدوم  منذ  القبائل  �صبيبة 
�رشيف  احلايل  الرئي�س 
كون  اإىل  �صدد  اأين  مالل، 
النادي  دخلها  التي  الأزمة 
القبائلي متتد اإىل ما يقارب 
بعدما  �صابقة  �صنة   15
مقارنة  كثريا  الفريق  تراجع 
عليه  كان  الذي  بامل�صتوى 
وحتى  الثمانينيات  �صنوات 
اجلديدة،  الألفية  بداية 
القبائلي  النادي  �صار  بعدما 
التتويج  يف  �صعوبات  يجد 
وانقطاع  املحلية  بالألقاب 
التتويج  من�صة  مع  عالقته 
لقب  اآخر  نيله  منذ  قاريا 
اأ�صبحت  اأين  الكاف،  لكا�س 
مرجعا  متذبذبة  النتائج 
الت�صيري  فرتة  اإىل  ال�صبب 
ال�صابق  الرئي�س  مّيزت  التي 
العتقاد  راف�صا  حنا�صي 
برتاجع الفريق على امل�صتوى 
الأخري  وحممال  التقني، 
ملكية  اإىل  الفريق  بتحويل 
بقرارات  واخلروج  خا�صة 
املحيط  وتاأثري  منفردة 
الفريق  على  �صلبا  بال�صبيبة 
ب�صبب بحثهم عن م�صاحلهم 
ال�صخ�صية.  واأ�صاف حرحاد 
يف ات�صال هاتفي مع الو�صط 
اأن قدوم مالل جاء يف و�صعية 
الفريق  بها  مير  كان  �صعبة 
الكروي  املو�صم  نهاية  قبل 
على  عمل  اأين  املنق�صي، 
�صخ دماء جديدة يف الفريق 
ال�صقوط،  من  اإنقاذه  بعد 
وا�صتقدام  املحيط  وتنقية 
لعبني �صبان من اجل اإعادة 
التي  ال�صيا�صة  وهي  الهيكلة 
بالدور  منوها  بثمارها  اأتت 
الكبري الذي لعبه ميلود عبيد 

ووقوفه اإىل جانب مالل.
ورغم  اأنه  املتحدث  و�صدد 
م�صتوى  ال�صبيبة  تقدمي 
طيب وعدم خ�صارتها يف اأي 
املو�صم  انطالق  منذ  مباراة 
اأن  اإىل  اجلاري  الكروي 
لتي  النقائ�س  يخف  ل  ذلك 
و�صعف  الت�صكيلة  تعانيها 
تكتيكي باعتبار اأنها مل تقدم 
لكنه  تكتيكيا  كبرية  مباريات 
لقدوم  يح�صب  ما  اأن  اأو�صح 
اإعادة  يف  جنح  اأنه  مالل 
املدرجات  اإىل  الأن�صار 
وا�صرتجاع روح الفريق وحب 
الألوان والت�صامن مع النادي 
اإىل جانب تقدميه �صورة عن 
خالل  من  ال�صخ�صية  قوة 
كوادر  اأحد  عن  ا�صتغنائه 
الت�صكيلة بن علجية وتف�صيله 
الت�صبيب  ب�صيا�صة  ال�صتعانة 

يف الفريق.

ي�شرب به املثل يف الوقوف على كل كبرية و�شغرية تخ�س الفريق

اإ�سرتاتيجية مالل تعيد اأن�سار الكناري بقوة اإىل املدرجات

الكروي  املو�صم  بداية  �صهدت 
اإىل  القبائلي  النادي  عودة  احلايل 
البطولة  يف  قوية  بداية  حتقيق 
الوطنية عك�س بداياتها ال�صعبة يف 
اأن حتدث  قبل  ال�صابقة،  املوا�صم 
املو�صم  هذا  بداية  يف  النتفا�صة 
بانتداب املدرب الفرن�صي باتريك 
دوما�س وعدد من الالعبني الذين 
تاألقوا يف �صورة الالعب املعار من 
واحلار�س  خليفة  بن  بارادو  نادي 
هذه  �صاحلي،  القادر  عبد  الدويل 
ا�صتعادة  من  مكنت  املعطيات 
الفريق بريقه و�صنع احلدث بعدما 
واحتل  الوطنية  البطولة  ت�صدر 

الأوىل  اجلولت  يف  الأول  املركز 
اللقاءات  يف  يرتاجع  اأن  قبل  منها 
مثلت  الثاين،  ال�صف  اإىل  الأخرية 
يف  كبريا  ارتياحا  العودة  هذه 
وع�صاق  القبائلي  ال�صارع  و�صط 
الذين  والأ�صفر  الأخ�رش  اللونني 
فريقهم  يف  ثقتهم  ا�صرتجعوا 
يلعب  قريب  وقت  اإىل  كان  والذي 
�صبه  مدرجات  اأمام  املباريات 
�صاغرة، لكن المور اختلفت خالل 
�صارت  بعدما  احلايل  املو�صم 

املدرجات مكتظة عن اآخرها.
باعتباره  ال�صبيبة  اإىل  مالل  قدوم 
رئي�صا ومنا�رشا وتنقله مع النادي 

يف خمتلف اخلارجات خارج ملعب 
ووقوفه  وزو  بتيزي  نوفمرب  اأول 
تخ�س  و�صغرية  كبرية  كل  على 
النادي جعلت جمهور ال�صبيبة يعود 
بقوة لاللتفاف حول فريقه ومنحه 
اأعادت  �صورة  يف  املعنوي  الدعم 
اجلميلة  امل�صاهد  الأذهان  اإىل 
يف  الأن�صار  بها  قام  لطاملا  التي 
منها  خا�صة  ال�صابقة  الأعوام 
تتويجا  عرفت  التي  الألفية  بداية 
التوايل  على  الكاف  كوؤو�س  بثالثة 
اأمام  اجلمهورية  كاأ�س  ونهائي 
اأورع  �صنعوا  اأين  احلرا�س  احتاد 

ال�صور من ملعب 5 جويلية.

ميلود عيبود الناطق الر�شمي ل�شبيبة القبائل

الرابطة مل تعد لها م�سداقية 
ودوما�س تفاجاأ من الربجمة

لفريق  الر�صمي  الناطق  ك�صف 
اأن  عيبود  ميلود  القبائل  �صبيبة 
الأيام  التي حدثت خالل  ال�صجة 
اجلاري  الأ�صبوع  من  ال�صابقة 
احتاد  باإدارة  عالقة  لها  تكن  مل 
اأن  الأمر  يف  ما  كل  لأن  اجلزائر 
طريقة  رف�صت  ال�صبيبة  اإدارة 
التعامل التي كانت لها مع الرابطة 
واأكد  القدم،  لكرة  املحرتفة 
عيبود يف ت�رشيحات اإذاعية اأم�س 
قامت مبرا�صلة  ال�صبيبة  اإدارة  اأن 
تاأخري  بخ�صو�س  الرابطة  هيئة 
احتاد  اأمام  الكال�صيكو  مباراة 
عليهم  ترد  مل  اأنها  اإل  اجلزائر 
نف�س  يف  حز  ما  وهو  بخطاب، 
وجعلته  مالل  �رشيف  الرئي�س 
يطلق الت�رشيحات النارية، و�صدد 
مدوار  اأن  ت�رشيحاته  يف  عيبود 
للرابطة  رئي�صا  اليوم  اأ�صحى 
يجعله  الذي  املن�صب  وهو 
وي�صع  بحذر  بالتعامل  مطالبا 
اأجل  من  لت�رشفاته  ح�صاب  الف 
فيما  خا�صة  ال�صبهات  تفادي 

جتمعه  التي  بالجتماعات  يتعلق 
بالأندية  عالقة  لها  باأطراف 
الوطنية،  البطولة  يف  النا�صطة 
فقدت  الرابطة  اأن  م�صيفا 
جميع  طرف  من  م�صداقيتها 
املتتبعني، وا�صتطرد اأنه مل جتمع 
مدوار  مع  ات�صالت  اي  اإدارته 
الأخرية/  مالل  ت�رشيحات  منذ 
ل  ال�صبيبة  اإدارة  اأن  مو�صحا 
نظريتها  مع  م�صكل  اأي  متلك 
احتاد اجلزائر. وعرب عيبود الذي 
لل�صبيبة  الهاوي  النادي  يرتاأ�س 
الربجمة  من  ا�صفه  عن  القبائلية 
بقائه  �صحية  فريقه  وانه  خا�صة 
مدة 21 يوما بعيدا عن املناف�صة 
اأغ�صب املدرب  وهو الأمر الذي 
عن  عرب  الذي  دوما�س  الفرن�صي 
مل  اأنه  باعتبار  ح�صبه  تفاجئه 
يحدث اأن عاي�س نف�س الو�صع يف 
الإدارة  اأن  واأ�صار  اأخرى،  دوريات 
احلالية جاءت للعمل على املدى 
بناء  اأجل  من  والبعيد  املتو�صط 

فريق �صاب.

مالل يق�سي على اآثار �سابقيه

التحق �رشيف مالل مبجل�س اإدارة 
�صبيبة القبائل مطلع العام اجلاري 
بعدما تقدم مب�رشوع ريا�صي اأقنع 
اأغلبية  �رشاء  اأجل  من  اأع�صاءه 
الأ�صهم يف الفريق وتويل الرئا�صة، 
قام  املعني  اأن  م�صادر  تقول  اأين 
�صنتيم  مليار   50 بعر�س  بالتقدم 
الفريق  ع�صوية  دخول  اأجل  من 
ورئا�صته وهو ما كان له خا�صة يف 
ال�صتقرار  عن  الإدارة  بحث  ظل 
مت  التي  النادي  رئا�صة  اأزمة  بعد 
الإطاحة  عقب  عليها  التداول 
مت  والذي  حنا�صي  بالرئي�س 
الثقة منه يف جمعية عامة  �صحب 
ا�صتثنائية من قبل اأع�صائها، قبل ان 
تعود الأمر اإىل ن�صابها منذ التحاق 
الفريق، والذي قام  باإدارة  املعني 

جميع  وا�صتبعد  حميطه  بتنقية 
يف  الفريق  حتطيم  على  عمل  من 
وقت �صابق خا�صة منهم الأطراف 
والتي  بحنا�صي  حتيط  كان  التي 
من  ال�صبيبة  با�صتهداف  اتهمها 
مزايا وخدمة  اأجل احل�صول على 

م�صاحلهم ال�صخ�صية.
بعدد  الحتفاظ  يف  مالل  و�صدد 
�صورة  يف  حوله  الفريق  اأبناء  من 
ميلود  للكناري  ال�صابق  الالعب 
معروفا  ا�صما  يعترب  الذي  عيبود 
يعترب  والذي  الكروية  ال�صاحة  يف 
والناطق  الهاوي  النادي  رئي�س 
الر�صمي للفريق اإىل جانب الع�صو 
املعروف  الرحمان  عبد  بن  ن�صيم 
الفريق  ت�صيري  م�صوؤولية  بتحمله 

خالل الفرتة الأخرية.
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طالبه مب�شاورتهم يف خمتلف القرارات وجتاوز اخلالفات

زط�ضي يذيب اجلليد بني مدوار واأع�ضاء مكتب الرابطة
تبّنى رئي�س االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�شي عملية ال�شلح بني رئي�س الرابطة املحرتفة لكرة القدم عبد 

الكرمي مدوار واأع�شاء مكتبه بعد اخلالف الذي جمع الطرفني وقرار اع�شاء مكتب الرابطة بتجميد ن�شاطهم يف املكتب احتجاجا 
على القرارات االنفرادية التي يتخذها رئي�س الرابطة دون م�شاورتهم خا�شة فيما يتعلق بربجمة املباريات والتغيريات التي 

حتدث عليها تقريبا كل اأ�شبوع، اأين تنقل اأع�شاء مكتب الرابطة اإىل مقر الفاف والتقوا رئي�شها زط�شي

مدير مدار حفز الالعبني مبنحة 25 مليون 
للفوز امام املوب

�ضارف يوافق على تدريب �ضباب 
بلوزداد وينتظر موافقة زط�ضي

اجلولة 14 للرابطة املحرتفة االأوىل

قمة ال�ضرق ب�ضت نقاط الإثارة يف 8 
ماي واأبناء العقيبة ل جمال للخطاأ

تلقى املدرب بوعالم �شارف 
عر�شا من اإدارة فريق �شباب 
الإ�رشاف  اأجل  من  بلوزداد 
خلفا  الفنية  العار�شة  على 
�رشيف  امل�شتقيل  للمدرب 
م�شادر  ك�شفت  اأين  الوزاين، 
�شيكون  كبرية  وبن�شبة  انه 
اجلديد  املدرب  �شارف 
الذي  العا�شمي  للنادي 
موؤقتة  ب�شفة  عليه  ي�رشف 
عمرو�ش،  لطفي  املدرب 
موافقته  املعني  منح  حيث 
املبدئية من اأجل العمل على 
خالل  الفنية  العار�شة  راأ�ش 
ما تبقى من املو�شم الكروي 
تلقى  بعدما  وذلك  احلايل، 
املدير  طرف  من  ات�شالت 
الريا�شي �شعيد عليق، حيث 
لرفع  ا�شتعداده  عن  عرب 
اإنقاذ  على  والعمل  التحدي 
وهو  ال�شقوط  من  النادي 
مو�شم  بداية  يقدم  الذي 
ذيل  يف  ويتواجد  �شعبة 
جدول الرتتيب، ويتبقى اأمام 
رئي�ش  موافقة  اأخد  �شارف 
لكرة  اجلزائرية  الحتادية 
زط�شي  الدين  خري  القدم 
تدريب  غلى  النتقال  ب�شاأن 
اأنه  باعتباره  بلوزداد  �شباب 
متعاقد مع الفاف يف من�شب 

مدير املنتخبات الوطنية.
ت�شكيلة  تدربت  املقابل،  يف 
ميدان  على  العقيبة  اأبناء 
والإطعام  الفندقة  مركز 
للقاء  ا�شتعداد  البنيان  بعني 
بجاية  مولودية  اأمام  اليوم 
وهي التدريبات التي �شهدت 
الريا�شي  املدير  ح�شور 
عليق الذي حتدث اإىل رفقاء 
الالعب كني�ش وحفزهم على 
اإحراز النقاط الثالث اليوم، 
وتلقوا وعودا من مدير عام 
�رشكة مدار بتلقي منحة 25 
مليون �شنتيم يف حال اإحراز 

الزاد كامال.
ك�شفت  اأخرى،  جهة  من 
اأن  النادي  من  م�شادر 
و�شتوف  بوحف�ش  الثنائي 
�شوف يكونان ع�شوين �شمن 
اجلديد  الإدارة  جمل�ش 
باعتبار  البلوزدادي  للنادي 
يف  الأ�شهم  ميلك  الأول  ان 
ممثال  والثانيوؤء  الفريق 
املقابل،  يف  الهاوي،  للنادي 
الالعب  اأن  الو�شط  علمت 
ملقربيه  اأعلن  دراوي  زكريا 
فريقه  اإىل  العودة  يف  رغبته 
على  وم�شاعدته  ال�شابق 

حتقيق البقاء.
عي�شة ق.

جتمع  التي  ال�رشق  قمة  تت�شّدر 
ودفاع  ق�شنطينة  �شباب  فريقي 
اجلولة  مباريات  واجهة  تاجنانت 
14 من الرابطة املحرتفة الأوىل، 
للخطاأ  فيها  جمال  ل  والتي 
الفوز  اإىل  حلاجتهما  للفريقني 
»ال�شيا�شي«  يلعب  حيث  بنقاطها، 
النقاط  اإحراز  اللقاء حتت �شغط 
مع  العهد  وا�شتعادة  الثالث 
النت�شارات يف ظل حاجة الت�شكيلة 
خالل  من  الثقة  ا�شرتجاع  اإىل 
على  تعرثات  خم�شة  بعد  الفوز 
التوايل، وتفادي تو�شيع الفارق عن 
بحث  جانب  اإىل  املقدمة،  كوكبة 
باأقل  العودة  عن  تاجنانت  دفاع 
التي  الهزمية  وتفادي  الأ�رشار 
منطقة  يف  الفريق  و�شعية  تعقد 
اخلطر، اإىل جانبها ل تقل مقابلة 
ال�شاورة  و�شبيبة  �شطيف  وفاق 
يف  يتواجدان  فريقني  بني  اأهمية 
فوز  بعد  خا�شة  مريحة  و�شعية 
القواعد  خارج  الأ�شود«  »الن�رش 
اأهلي  اأمام  العليا  اله�شاب  بداربي 
توا�شل  بينما  بوعريريج،  برج 
اليجابية  النتائج  �شل�شلة  ال�شاورة 
�شت  مدار  على  اخل�شارة  وعدم 
يتناف�ش  اأين  التوايل،  جولت على 
ثالثي  الفريقان على مركز �شمن 

املقدمة.
بلوزداد  يف املقابل، يدخل �شباب 
مولودية  اأمام  الديار  يف  مباراته 
ول  اخلطاأ  ممنوع  بعنوان  بجاية 
لطفي  املدرب  ا�شبال  اأمام  خيار 
عمرو�ش �شوى الفوز والرتكيز على 
اإنقاذ النادي من ال�شقوط والرتكيز 
حتقيق  يف  باآماله  الحتفاظ  على 
بارادو  نادي  ي�شتقبل  فيما  البقاء، 
يف  مليلة  عني  جمعية  ال�شيف 
مباراة التاكيد على ال�شتفاقة بعد 
حتقيق ثالث مباريات على التوايل 

دون هزمية.

برنامج املباريات

�شباب بلوزداد / 
مولودية بجاية

�شباب ق�شنطينة / 
دفاع تاجنانت

وفاق �شطيف / �شبيبة 
ال�شاورة

نادي بارادو / جمعية 
عني مليلة

عي�شة ق.

 اأكد اأنه غري م�شتعد
 لتدريب �شباب بلوزداد

عمراين: م�ضوؤويل الآبار ات�ضلوا 
بي لكن ل يعني موافقتي العودة

ات�شال  تلقى  اأنه  عمراين  القادر  عبد  املدرب  ك�شف 

ق�شنطينة  �شباب  نادي  مالكة  الآبار  �رشكة  م�شوؤويل  من 

ال�رشكة  مقر  م�شعود  حا�شي  مدينة  اإىل  التنقل  اأجل  من 

مع  العمل  اإىل  للعودة  اإقناعه  على  والعمل  معه  واحلديث 

الفريق، واو�شح املتحدث يف ت�رشيحات اإذاعية اأم�ش اأن 

اأنه  مو�شحا  جمددا،  العودة  على  موافقته  يعني  ل  تنقله 

وعائلته  �شحته  ح�شاب  وعلى  الفريق  مع  بنزاهة  عمل 

هذا  الفريق  مع  ال�شلبية  النتائج  م�شل�شل  توا�شل  لكنت 
املو�شم دفعه اإىل رمي املن�شفة والرحيل.

اإىل  للعودة  م�شتعد  غري  اأنه  عمراين  ك�شف  املقابل،  يف 

وقت  اإىل  حلاجته  نظرا  احلايل،  الوقت  خالل  التدريب 

ق�شنطينة،  �شباب  تدريب  من  ا�شتقالته  عقب  الراحة  من 

مو�شحا اأنه مل يتلق اأي ات�شال من اإدارة �شباب بلوزداد من 

اأجل تويل عار�شتها الفنية ولي�ش م�شتعدا للتدريب حاليا 
والنطالق يف العمل مبا�رشة.

ع.ق.

تلقى الدعوة للم�شاركة يف ترب�س 
املنتخب الوطني

بوجناح ي�ضجل ثالثية 
ويريح بلما�ضي

اأم�ش وعاد اإىل الت�شجيل جمددا بعدما و�شع نف�شه النجم الأول خالل ا�شرتجع الالعب الدويل اجلزائري بغداد بوجناح �شهية التهديف  اأول  م�شاء  واخلريطيات  ال�شد  ناديه  خا�شها  التي  الهدفني العري�ش الذي حققه فريقه ب�شباعية لهدف بعدما كان له ن�شيب حل�شاب اجلولة 12 من دوري جنوم قطر، اأين �شاهم يف النت�شار املباراة  و�شجل  الت�شجيل  باب  افتتح  بعدما  منها،  اأهداف  اإمكانياته ثالثة  اأح�شن  يف  تواجده  يوؤكد  ما  وهو  وال�شاد�ش،  حت�شبا للمباراتة ال�شعبة التي تنتظر املنتخب اولطني اأمام نظريه واأراح باأدائه الناخب الوطني جمال بلما�شي بخ�شو�ش جاهزيته الرابع 
الذي مهاجم الت�شكيلة الوطنية ركيزة اأ�شا�شية مع املدرب بلما�شي، يف بوجناح اإىل ترب�ش اخل�رش املخ�ش�ش ملباراة الطوغو، اأين اأ�شبح واأعلنت اإدارة فريق ال�شد تلقيها الدعوة بخ�شو�ش التحاق لعبها الطوغو. وهو  املو�شم  انطالق  منذ  م�شتوياته  اأف�شل  تواجه يف  هدفا ظل   47 جمموع  �شجل  بعدما  العامل  يف  الهدافني  اأف�شل  منذ انطالق املو�شم الكروي متفوقا على جنوم عاملية يف �شورة يعترب 

الثنائي مي�شي ورونالدو.
ع.ق.
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عي�شة ق.

مدوار  من  الأخري  طالب  حيث 
تفجري  وتفادي  جماعيا  العمل 
يف  منا�شب  غري  وقت  يف  قنبلة 
الكرة  متّيز  التي  ال�رشاعات  ظل 
احلايل  الوقت  خالل  اجلزائرية 
يتم  التي  النارية  والت�رشيحات 
اأطراف  خمتلف  بني  تبادلها 
بالدنا،  يف  امل�شتديرة  الكرة 
واأ�رش زط�شي على �رشورة جتاوز 
اجل  من  ال�رشاعات  خمتلف 
ملباريات  �شريان  اأف�شل  م�شلحة 
زعزعة  وتفادي  الوطنية  البطولة 

ال�شتقرار خالل الوقت الراهن.
هذا  خالل  من  الفر�شة  وكانت 
بني  اجلليد  اإذابة  اإىل  الجتماع 
خا�شة  مكتبه  واأع�شاء  مدوار 
ا�شتغل  املكتب  خمات�شي  واأن 
بقلب  احلديث  اأجل  من  الفر�شة 
مفتوح والرتكيز على و�شع النقاط 
رف�شهم  ظل  يف  احلروف  على 
مدوار  بانفراد  بتعلق  فيما  التام 
موقع  على  ون�رشها  بالقرارات 
اللكرتوين للرابطة دون م�شاورتهم 
واإعالمهم بها، وجدد مدوار الثقة 

يف اأع�شاء مكتبه بعد الت�رشيحات 
التي مت اطالقها مبا�رشة  النارية 
عقب ال�شجة التي اأحدثها تاأخري 
احتاد  بني  الكال�شيكو  مباراة 
اإىل  القبائل  و�شبيبة  اجلزائر 
الثالثاء عو�ش الثنني مثلما كان 

مربجما يف وقت �شابق.

مدوار يف مواجهة رجال 
االإعالم غدا

املحرتفة  الرابطة  رئي�ش  ين�شط 
مدوار  الكرمي  عبد  القدم  لكرة 
م�شتوى  على  غدا  �شحافية  ندوة 
بح�شور  وذلك  جويلية   5 ملعب 
اأع�شاء مكتب الرابطة، اأين �شوف 
اأجل  من  مواتية  الفر�شة  تكون 
الق�شايا  خمتلف  حول  احلديث 
التي حدثت خالل الأيام ال�شابقة 
والرتكيز على �رشح ال�شيا�شة التي 
تعمل عليها الهيئة الكروية خالل 
الوقت الراهن، وهو ما ميكن من 
حول  والرد  ق�شايا  عدة  تف�شري 

عدة ا�شتف�شارات.

اأكلي اأدرار: املياه عادت اإىل 

جماريها مع مدوا واقرتحت 
مبادرة �شلح مع مالل

الرابطة  مكتب  ع�شو  ك�شف 
اأدرار  اآكلي  املحرتفة لكرة القدم 
جماريها  اإىل  املياه  رجوع  عن 
ورئي�ش  املكتب  اع�شاء  بني 
بعد  مدوار  الكرمي  عبد  الرابطة 
الطرفني  جمع  الذي  اخلالف 
�شهدها  التي  امل�شاكل  عقب 
الكال�شيكو  تاأجيل  الأخري  قرار 
الذي جمع فريقي احتاد اجلزائر 
املتحدث  واكد  القبائل،  و�شبيبة 
الإذاعة  على  �شيفا  نزوله  خالل 
مدوار  اأن  اأم�ش  �شباح  الوطنية 
الجتماع  خالل  بخطئه  اعرتف 
الفاف  برئي�ش  جمعه  الذي 
من  العتذار  وطلب  زط�شي 
اأخرى  وفتح  ال�شفحة  طي  اأجل 
جديدة، حيث اأو�شح ان الجتماع 
احلديث  اجل  من  فر�شتهم  كان 
خمتلف  اإىل  والتطرق  ب�شفافية 
الذي خرج  الجتماع  وهو  الأمور 
للرابطة  عام  اأمني  تعيني  بقرار 
وتكليف  املقبلة  الأيام  خالل 
اللجان  بت�شكيل  م�شعودان  جمال 

م�شيفا  القانونية،  ال�شيغة  وفق 
انه �شيتم عقد اجتماع بني اأع�شاء 
الأيام املقبلة من  الرابطة خالل 

اأجل التطرق اإىل ق�شايا اأخرى.
تاأجيل  حادثة  اإىل  اأدرار  وعاد   
الكال�شيكو عندا اأكد اأنه اجتمعوا 
كاملة  �شاعات  خم�ش  مدوار  مع 
بفندق ال�شرياطون من اأجل اإثنائه 
جانب  اإىل  القرار،  اتخاذ  عن 
رف�شه كل م�شاحلة يف ذلك الوقت 
بعد  مالل  ال�شبيبة  رئي�ش  مع 
�شده،  النارية  الأخري  ت�رشيحات 
وزهو ما اعتربه قرارا ا�شرتجاليا 

عاد بالأثر ال�شلبي.
واأ�شار املتحدث اأنه قرروا التنقل 
خالل  اأم�ش  بولوغني  ملعب  اإىل 
واحتاد  القبائل  �شبيبة  مواجهة 
ال�شلح  اإقامة  اأجل  من  اجلزائر 
بني رئي�ش الفريقني �رشيف مالل 
التوايل  على  �رشار  احلكيم  وعبد 
عقب ت�رشيحات الأول �شد الثاين 
الرجلني،  بني  الأو�شاع  وتهدئة 
م�شيفا انه اقرتح التكفل مببادرة 
ومدوار  مالل  بني  يقيمها  �شلح 
وهو الأمر الذي مل يرف�شه رئي�ش 

الرابطة واأبدى تعاونه.



 مي�سي يتدخل للو�ساطة
 بني مالكوم وفالفريدي

دي  مالكوم  الفريق  يف  الربازيلي  زميله  بني  للو�ساطة  بر�سلونة  وقائد  جنم  مي�سي  ليونيل  الأرجنتيني  تدخل 
اأوليفريا واملدرب اإرن�ستو فالفريدي، خا�سة اأن الالعب مل يكن ي�سارك مع البار�سا لفرتة طويلة، وقالت �سحيفة 
»موندو ديبورتيفو« الإ�سبانية، اإن مي�سي حتدث مع فالفريدي و�ساأله اإن كان هناك خطاأ ما مع الربازيلي مالكوم، 
واأ�سارت اأن فالفريدي اأكد ملي�سي اأنه ل توجد اأي م�سكلة مع الربازيلي، ثم �سارك الالعب بعد ذلك اأمام اإنرت 
ميالن يف دوري اأبطال اأوروبا، و�سجل هدف الفريق الوحيد و�سط تعاطف من جميع لعبي البار�سا. وكانت 
تقارير �سابقة قد اأ�سارت اأن فالفريدي مدرب بر�سلونة مل يكن را�سًيا عن اإمتام �سفقة الربازيلي مالكوم، مما 

دفعه لعدم العتماد عليه يف العديد من مباريات الفريق خالل املو�سم احلايل.

الإ�سابة تبعد كوتينيو اأ�سبوعني على الأقل
اأعلن نادي بر�سلونة اأن الربازيلي فيليبي كوتينيو �سيغيب لفرتة متتد من اأ�سبوعني اإىل ثالثة اأ�سابيع 
بعد تعر�سه ل�سابة يف ع�سالت الفخذ واأ�سار النادي يف بيان: »الفحو�ص التي خ�سع لها الالعب 
اأكدت حدوث متزق �سغري يف الع�سلة ذات الراأ�سني الفخذية يف ال�ساق الي�رسى«، واأ�ساف: »ت�ستغرق 
فرتة غيابه من اأ�سبوعني اإىل ثالثة اأ�سابيع«، يف حني �سيغيب كوتينيو عن مباراة فريقه املت�سدر غدا 
�سد ريال بيتي�ص على   كامب نو يف املرحلة 12 من الدوري الإ�سباين، فاإن الفريق الكاتالوين قد 
ي�ستعيد خدمات جنمه الأرجنتيني ليونيل مي�سي، الغائب منذ نحو ثالثة اأ�سابيع بعد تعر�سه لك�رس 
اإجنلرتا،  يف  بالده  ملنتخب  الوديتني  املباراتني  عن  ا  اأي�سً كوتينيو  يغيب  اأن  يتوقع  كما  ذراعه،  يف 

واللتني جتمعانه مع كل من الأوروغواي والكامريون يف 16 نوفمرب و20 منه توالًيا.
ويف حال عدم تعافيه �رسيعاً من الإ�سابة، �سيغيب كوتينيو اأي�ساً عن مباراة بر�سلونة اأمام م�سيفه 
لالعبي  بالن�سبة  ح�سا�سة  مباراة  وهي  منه،   24 يف  مرتوبوليتانو«  »واندا  ملعب  يف  مدريد  اأتلتيكو 
الدوري، مع احتمال غيابه  اإىل ت�سدد قب�ستهم على �سدارة  اأرن�ستو فالفريدي الطاحمني  املدرب 
اأي�ساً عن مباراة فريقه املقبلة اأمام م�سيفه ايندهوفن الهولندي يف املرحلة اخلام�سة من املجموعة 

الثانية لدوري اأبطال اأوروبا يف 28 منه.

هرييرا: التاريخ ل يعني �سيء يف ديربي 
مان�س�سرت

يوؤمن اأندير هرييرا لعب و�سط مان�س�سرت يونايتد اأن فريقه يتاألق عندما ل يكون مر�سحا لتحقيق 
الفوز و�سي�سعى لإثبات ذلك مرة اأخرى يف مواجهة القمة �سد مان�س�سرت �سيتي يف الدوري الإجنليزي 
املمتاز غدا، ويخرج فريق املدرب جوزيه مورينيو ملواجهة جاره �سيتي وياأمل يف البناء على عودته 
املتاأخرة يف تغلبه 2-1 على جوفنتو�ص بطل اإيطاليا يف دوري اأبطال اأوروباـ وكان الفوز يف تورينو 
اإ�سافة ل�سل�سلة بدون هزمية يف 4 مباريات متتالية يف الدوري، اإذ تقدم يونايتد يف الرتتيب بعد بداية 
للمباراة  ال�ستعداد  تفوز تكون متفائال يف  اإعالم بريطانية: »عندما  واأبلغ هرييرا و�سائل  متعرثة، 
التالية. نحن مان�س�سرت يونايتد احلقيقي واأي�سا يف اللحظات ال�سيئة، لأن من اأجل التطور يجب علينا 
النتائج الأخرية عززت معنوياتنا لكن مان�س�سرت  واأ�ساف: »نعم  باأوقات �سيئة«،  العرتاف مبرورنا 

يونايتد احلقيقي، �سرنى يف نهاية املو�سم لو كنا ن�ستطيع احلديث عن مرورنا مبو�سم جيد«.
مواجهة   اآخر  بيب جوارديول يف  املدرب  بقيادة  ال�سيتي  ليفوز على  بهدفني  تاأخره  يونايتد  وقلب 
»اإنها مباراة جديدة وموقف  الو�سط الإ�سباين  اأي �سيء، وقال لعب  التاريخ ل يعني  اأن  اإىل  اأ�سار 
مان�س�سرت  لكننا  مذهال،  اأداء  يقدم  لأنه  املر�سح  هو  املناف�ص  نعم  الفوز،  حتقيق  نتمنى  جديد. 

يونايتد ول ميكن معرفة ما الذي �سيحدث«.

النرياتزوري واليويف يف قمة �سان �سريو
ي�سهد ملعب »�سان �سريو« يف مدينة ميالنو غدا مباراة قمة بني جوفنتو�ص املت�سدر وحامل اللقب 
يف املوا�سم ال�سبعة الأخرية وم�سيفه ميالن الذي يبتعد عنه بفارق ع�رس نقاط يف ختام مباريات 
بفارق  الثالث  ونابويل  نقاط  �ست  بفارق  الثاين  اإنرت  ويخو�ص  الإيطايل،  الدوري  من   12 املرحلة 
الأهداف عن اإنرت خارج قواعدهما ب�سيافة كل من اأتالنتا وجنوى على التوايل، يتطلع يوفنتو�ص 
اىل اخلروج �رسيعا من اآثار ال�سقوط على اأر�سه 1-2 اأمام �سيفه مان�س�سرت يونايتد الإنكذجليزي يف 
اجلولة الرابعة من دوري اأبطال اأوروبا، ويعول الفريق على كوكبة من لعبيه النجوم بقيادة املدرب 
ما�سيميليانو األيغري، اأما ميالن الذي يقوده املدرب جينارو غاتوزو واملتوج بلقب الدوري الإيطايل 
18 مرة اآخرها عام 2011، يتطلع اىل موا�سلة نتائجه اجليدة وهو الذي ت�سلق �سلم الرتتيب تدريجيا 

من املركز 14 اىل الرابع، وحقق فوزا قاتال على م�سيفه اأودينيزي يف املرحلة الأخرية.
على جبهة اأخرى، يتطلع كل من اإنرت ونابويل اإىل موا�سلة مطاردة جوفنتو�ص وحماولة الإفادة من 
حلول  غداة  اأتالنتا  على  �سيفا  الو�سيف  اإنرت  ويحل  الفارق،  لتقلي�ص  ميالن  اأمام  له  تعرث حمتمل 
نابويل �سيفا على جنوى، وكان اإنرت تعادل على اأر�سه مع بر�سلونة الإ�سباين 1-1 يف اجلولة الرابعة 
لدوري الأبطال ويقدم الفريق عرو�سا قوية يف الدوري يف الفرتة الأخرية، اأبرزها فوزه يف املرحلة 
املا�سية على جنوى بخما�سية نظيفة. ويلعب نابويل الثالث اليوم ب�سيافة جنوى بعدما كان اأفلت من 
باري�ص �سان جريمان الفرن�سي بتعادله واإياه 1-1 على اأر�سه يف اأوروبيا، وكان الفريق اجلنوبي �سحق 

يف افتتاح املرحلة الأخرية �سيفه اإمبويل 1-5.

جمموعات اليوروبا ليغ

تاأهل 6 اأندية اإىل الدور 16 ومار�سيليا يودع باكرا
اإىل  الإجنليزي عبوره  اأر�سنال  ِمَن  �سَ
م�سابقة  من  ع�رس  ال�ساد�ص  الدور 
اأول  تعادله  رغم  الأوروبي  الدوري 
�سبورتينغ  �سيفه  مع  �سلبا  اأم�ص 
اجلولة  حل�ساب  الربتغايل  ل�سبونة 
اأر�سنال  بلغ  التعادل  بهذا  الرابعة، 
نقطته العا�رسة يف ريادة املجموعة 
�سبورتينغ  و�سيفه  يليه  اخلام�سة 
ل�سبونة بر�سيد 7 نقاط ثم فور�سكال 
اأمام  خ�رس  والذي  نقاط   3 ثالثاً 
كاراباغ،  الرتتيب  ومتذيل  م�سيفه 
ملعب  على  املجموعة  قمة  ويف 
مواجهة  انتهت  فيامارين«،  »بينيتو 
الإ�سباين ب�سيفه ميالن  بيتي�ص  ريال 
بهدف  الإيجابي  بالتعادل  الإيطايل 
هدف  مقابل  �سيل�سو  لو  جليوفاين 
اأوملبياكو�ص  جنح  بينما  ل�سو�سو، 
على  اخلناق  ت�سديد  يف  اليوناين 
 91 اف  ل�سيفه  �سحقه  بعد  ميالن 
و�سع  وا�ستد   ،1-5 بنتيجة  دوديالجن 
ما  حيث  املجموعة،  يف  املناف�سة 
نقاط   8 مت�سدراً  بيتي�ص  ريال  يزال 
يليه ميالن 7 نقاط وهو ذات ر�سيد 
خرج  حني  يف  الثالث  اأوملبياكو�ص 
دوديالجن من امل�سابقة بر�سيد خال 
وا�سل  املقابل  يف  نقطة،  اأية  من 

دينامو زغرب الكرواتي ال�سامن لتاأهله، حتليقه يف �سدارة املجموعة الرابعة بفوز جديد جاء على ح�ساب �سبارتاك ترنافا 
3-1، ويف املباراة الثانية عّزز فرنبات�سي الرتكي حظوظه يف العبور اإىل الدور املقبل بتحقيقه فوزاً ثميناً على ح�ساب �سيفه 
اأندرخلت البلجيكي بثنائية نظيفة، بهذه النتائج، حلّق دينامو زغرب يف الريادة بر�سيد 12 نقطة يليه و�سيفه فرنبات�سي 7 نقاط 

ثم �سبارتاك ترنافا بـ 3 نقاط واأندرخلت رابعاً بنقطة يتيمة.
ودع مر�سيليا م�سابقة الدوري الأوروبي من دور املجموعات بخ�سارته اأمام لزيو روما الإيطايل يف املجموعة الثامنة، وحزم 
امللعب  على   2-1 اليطايل  لزيو  اأمام  بخ�سارة  مبكرا،  اأحزمته  اأتلتيكو  اأمام  املا�سي  املو�سم  نهائي  خ�رس  الذي  مر�سيليا 
الوملبي يف العا�سمة ليح�سم الفريق اليطايل بطاقة التاأهل، ويف املجموعة ذاتها، ح�سم اأي�سا اأينرتاخت فرانكفورت الأملاين 

اأمره بعودته ظافرا من ملعب ابولون 3-2 ليتاأهل بدوره.
تعادل جنك البلجيكي مع ب�سكتا�ص الرتكي 1-1 �سمن مناف�سات املجموعة التا�سعة، كما تعادل ماملو ال�سويدي مع �سارب�سبورغ 
الرنوجي 1-1، يت�سدر جنك املجموعة بر�سيد 7 نقاط اأمام �سارب�سبورغ الثاين بر�سيد 5 نقاط وهو ذات ر�سيد ماملو الثالث 
فيما ميلك ب�سكتا�ص 4 نقاط يف املركز الأخري، فيما تاأهل ت�سل�سي الإجنليزي بفوزه على م�سيفه باتي بوري�سوف بهدف نظيف. 
بينما تغلب اإ�سبيليه الإ�سباين املتوج بلقب ثالث مرات متتالية بني عامي 2014 و2016 على م�سيفه اكهي�سار �سبور الرتكي 2-3 
الر�سيد بعدما فاز على  الذي ميلك نف�ص  الرو�سي  الثاين يف املجموعة بر�سيد ت�سع نقاط خلف كرا�سنودار  ليحتل املركز 
�ستاندر لياج البلجيكي 2-1.  يف املجموعة 11 تغلب دينامو كييف الأوكراين على رين الفرن�سي 3-1 ليت�سدر املجموعة بر�سيد 

ثماين نقاط بفارق الأهداف اأمام اأ�ستانا الكازاخ�ستاين الذي تغلب على �سيفه يابلونك الت�سيكي 1-2.

مهاجم  اإجنلرتا  منتخب  مدرب  �ساوثغيت  غاريث  ا�ستدعى 
منتخب  ت�سكيلة  اىل  الأوىل  للمرة  ويل�سون  كالوم  بورمنوث 
روين  واين  ال�سابق  قائده  عودة  �ست�سهد  التي  الثالثة  الأ�سود 
يف  ويل�سون  ويتاألق  معه،  مل�سريته  تكرميا  واحدة  ملباراة 
املو�سم  هذا  اأهداف   6 �سجل  وقد  اجلنوبي  فريقه  �سفوف 
الثاين يف  يونايتد ويحتل املركز  اآخرها يف مرمى مان�س�سرت 
�سدارة الهدافني ت�ساويا معم خم�سة لعبني اآخرين، وتخو�ص 
نوفمرب   15 يف  املتحدة  الوليات  �سد  ودية  مباراة  اإجنلرتا 
الأوروبية  الأمم  دوري  يف  كرواتيا  تواجه  اأن  قبل  احلايل، 
بعدها باأربعة اأيام، واأعلن الحتاد الإجنليزي اأن روين الالعب 
احلايل لدي �سي يونايتد الأمريكي، �سيخو�ص مباراته الرقم 
120 دوليا �سد الوليات املتحدة تكرميا مل�سريته يف �سفوف 
منتخب بالده وكونه اأف�سل هداف يف تاريخه 53 هدفا يف 119 

مباراة قبل اعتزاله اللعب دوليا يف اأوت 2017.
وبداأ روين النجم ال�سابق لإيفرتون ومان�س�سرت يونايتد، م�سريته 
مع منتخب اإجنلرتا يف 12 فيفري 2003 �سد اأ�سرتاليا بعمر 17 
عاما و�سارك معه يف �ست بطولت كربى وكان قائدا له يف 22 
نوفمرب  ا�سكتلندا يف  �سد  دولية  مباراة  اآخر  وخا�ص  مباراة، 
2016، ودافع �ساوثغيت عن قرار خو�ص روين مباراة اإ�سافية 
ل�سيما واأن املدرب الذي اأو�سل »الأ�سود الثالثة« اىل ن�سف 
نهائي كاأ�ص العامل 2018 يف رو�سيا اعتمد على اجليل ال�ساب 
منذ توليه مهامه عام 2016، وقال: »حتدثت كثريا اىل الالعبني 
عن اأهمية القمي�ص تاريخ القمي�ص تكرمي الالعبني ال�سابقني، 
ت�ستحق  واين  باأن م�ساهمة  يقدرون  الالعبني  اأن كل  واأعتقد 
اأف�سل وداع ممكن اأفهم اأن ذلك ت�سبب بجدل، ال بالن�سبة اإيل 

هذه طريقة �سغرية جدا لتقدير ما منحه لبالده«.

اأول ا�ستدعاء لويل�سون مباراة تكرميية لروين
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اأحد رواد النقد الأدبي احلديث 

الناقد ال�ساخر مارون عبود ..�سذرات من �سريته و اآرائه النقدية
الأديب اللبناين الفكه مارون عبود، ابن قرية عني كفاح اللبنانية، اأحد رواد النقد الأدبي احلديث يف الن�شف الأول من القرن الع�شرين، وقد كتب 
الكثري يف هذا الباب، اإل اأنه ومنذ اأن ودع احلياة يف الثالث من حزيران عام 1962، بعد اأن ا�شت�شعر قبل هذا التاأريخ ب�شنتني دوارا يف راأ�شه، ن�شحه 
الأطباء على اإثره برتك القراءة والكتابة، عادين ما اأ�شابه جزءا من حياة ال�شيخوخة التي تزيدها الأمرا�ض وطاأة وق�شاوة وا�شعني يف احل�شبان 
معاناته مع مر�ض ال�شكري، اأقول منذ اأن غادر احلياة، بداأ جنم مارون عبود يخفت، ول يكاد يذكره الذاكرون اإذا ما ذكر النقاد والدار�شون وبقيت 

الإ�شارة اإىل الناقد امل�شري الراحل حممد مندور )تويف يف ماي�ض 1965( بو�شفه من رواد النقد، ويرجع الكثري اإىل درا�شاته وكتبه.

ق.ث/وكالت
الناقد  كتب  من  العديد  قراأت  لقد 
اللبناين الراحل مارون عبود يف جمال 
النقد اأو الق�صة اأو املقالة مثل: )على 
و)وجوه  اجلراب(  و)من  الطائر( 
وحكايات( و)يف املخترب( وهو حتليل 
وكان  املعا�رصين،  الكتاب  لآثار  ونقد 
اآخر ما قراأت من كتبه، كتابه النقدي 
وفيه  وجمرتون(  )جمددون  اجلميل 
يجد  حني  اجلاد  الناقد  هذا  يتناول 
املوقف  احتاج  اإذا  والفكه  اجلد، 
من  عددا  يتناول  وطرفة،  ملزحة 
ب�صارة  ق�صيدة  منها  املو�صوعات 
اخلوري يف رثاء اأحمد �صوقي، ف�صال 
عن ق�صيدة اأمني نخلة يف رثاء �صوقي 
هذه  اأَنّ  نفهم  املقال  �صياق  ومن 
�صنة   ،1931 عام  بعد  كتبت  املقالت 
اأ�صار  لو  اأحبذ  وكنت  �صوقي،  وفاة 
ومكان  مقالته  ن�رص  �صنة  اإىل  املوؤلف 
ي�رص  مل  كما  التوثيق،  لزيادة  ن�رصها 
اإىل تاأريخ طبع الدواوين اأو الكتب التي 
كما حتدث  الن�رص،  ودار  عنها  حتدث 
ال�صاعر  غ�صوب  يو�صف  دواوين  عن 
املهجور  القف�ص  الثالثة:  اللبناين 
الطيب،  وقارورة  امللتهبة  والعو�صجة 
اللبناين  ال�صاعر  عند  طويال  ووقف 
ديوانه  و  �صبكة  اأبو  اإليا�ص  ال�صهري 
ومل  الفردو�ص(،  )اأفاعي  املدوي 
يقت�رص حديثه على اأبو �صبكة ال�صاعر 
بل حتدث عن اأبو �صبكة الناثر الكاتب 
وقد  الدين،  تقي  اأمني  على  ف�صال 
للعديد  باإجنابها  الأ�رصة  هذه  عرفت 
فهذا  والباحثني  وال�صعراء  الأدباء  من 
الدين،  تقي  اأحمد  ال�صاعر  عمه  ابن 
اأخوه ر�صيد تقي الدين، وهذان  وهذا 
ابنا اأخيه خليل تقي الدين و�صعيد تقي 
فلك�ص  عند  طويال  وقف  كما  الدين، 
لكتاب  ترجمته  قراأت  الذي  فار�ص، 
للفيل�صوف  زراد�صت(  تكلم  )هكذا 

الأملاين نيت�صه( �صنة 1967.

�شرية و م�شرية
مل يقف مارون عبود يف كتابه النقدي 
دار مارون  وال�صادر عن  املمتع هذا، 
بطبعته  بريوت  الثقافة يف  ودار  عبود 
اخلام�صة عام 1979، عند اأدباء لبنان، 

العراق  اأدباء  عن  للحديث  امتد  بل 
عن  احرتام  بكل  فيتحدث  و�صعرائه، 
املرحوم  الكبري  العراق  �صاعر  ديوان 
يقف  لكنه  ال�صبيبي،  ر�صا  حممد 
موقفا �صلبيا اإزاء اأ�صعار اأحمد ال�صايف 
النجفي، وقد عرف عن ال�صايف عدم 
اّتفق  بل يطلقه كيفما  ب�صعره  اعتنائه 
قلمه  اأوقف  الذي  عبود،  ومارون 
قول  ول  احلقيقة،  قول  على  ال�صادق 
عنده غريها ما كان جماماًل وحمابياً، 
�صواء مع ال�صايف النجفي، اأم بع�ص من 
بع�ص  اأم  اخلوري  ب�صارة  مثل  �صبقوه، 
اأن  يرى  فهو  غ�صوب،  يو�صف  اأ�صعار 
ال�صخرة  رِيّ  يَ�صَ اأن  ي�صتطيع  ل  املّثال 
ل  كذلك  واحدة،  ب�رصبة  الروائع  من 
ما  اأ�صلوب  يف  يبدع  اأن  ال�صاعر  يقدر 
�صعف  اأعزو  هذا  اإىل  كثرياً،  يتاأَنّ  مل 
فالأ�صلوب  ال�صايف،  �صعر  يف  الرتكيب 
تعابري  تعوزه  يتعمده  الذي  الق�ص�صي 
وقوالب  حديثة  واأمناط  جديدة 
الكلمة  معدن  من  ي�صوغها  طريفة، 
فهو ل يحتاج فقط اإىل كلمات يبحث 
ال�صاعر وي�صعها حيث ا�صرتخى  عنها 
اإىل  اأي�صا  يحتاج  بل  في�صتد  �صعره 
غريها،  عنها  يغني  ل  �صائرة  األفاظ 
ول يتم املعنى اإل بها )...( لي�ص ي�صري 
ال�صايف قولنا اإن اأغرا�صه غري جديدة، 
التو�صع  هذا  وَح�صبُه  كثريون،  فاأمثاله 
الذي فيه من رخاوة، فالفكرة ل  لول 
بل  فيها،  ولدت  التي  الزاوية  يف  تنمو 
البلدان  وتخوم  القرية  حدود  تتجاوز 
جواز..  بال  ولكن  كالنا�ص،  وتهاجر 
ول  فيها  قنا�صل  ل  الأدب  فدولة 

�صفراء للتاأ�صري.. تراجع �ص180.
ولكن ال�صايف بدل اأن يتقبل اآراء مارون 
يطلقها  التي  النزيهة  النقدية  عبود 
بعيدا عن الغر�ص ال�صخ�صي، بل لوجه 
زاد يف عنجهيته،  فاإّنه  اهلل واحلقيقة، 
حتى و�صل الأمر به اإىل التنديد- لكن 

ب�صكل خفي ورمزي- مبارون عبود.
بنقاد القري�ص برمت ملا راأيتهم وقوفا 

يف طريقي

فلم اأرحيلة يل غري 
اأنــي اأ�شري ول اأبايل 

بالنقيــق

اأو قوله:
ركبت  لأنني  اللئام  نقادي  �صاأ�صكر 

عليهم يف طريقي اإىل املجد
ري�صة  اأبو  عمر  ديوان  عن  ويتحدث 
حا�رصة  ال�صهباء،  حلب  مدينة  ابن 
ديوانه  احلمداين،  الدولة  �صيف  ملك 
املو�صوم بـ )�صعر( فريى اأن يف ديوان 
اأبو ري�صة �صعراً طاملا متنينا اأن نقراأه 
الكالم  يحدو  ف�صاعرنا  ون�صمعه، 

ويزجيه على هواه، تراجع �ص200.
)هذه خن�صاء جديدة - ولكنها مثقفة 
الع�رصين  القرن  يف  علينا  تطلع   -
مو�صوع  حول  يدور  �صعر  بديوان 
الغابر،  الزمن  خن�صاء  كديوان  واحد، 
تلك ذوبت �صعرها دموعا على اأخويها، 
وهذه ا�صتحالت عواطفها �صعرا حزينا 
دي  األفريد  قاله  ما  فيه  ي�صح  كئيبا 
مو�صه- اإذا مل تخني الذاكرة: ا�رصب 
القلب فهناك ال�صعر الذي ل ميوت لو 
�صح بي اأن اأمتثل بالنابغة لقلت لنازك 
كل  من  اأ�صعر  فاأنت  اذهبي  املالئكة: 
ذات ثديني، ولول ذلك الب�صري عمر اأبو 
ري�صة، لف�صلتك على �صعراء املوا�صم، 
األف ح�صان، فال يخلق  وليغ�صب علي 
النقد غري الأعداء. مارون عبود ناقد 
مثقف، قارئ جاد، كثري الطالع على 
وحديثها،  قدميها  والفنون،  الآداب 
وعلى  الإ�صارة،  اأو  القولة  يطلق  لذا 
القارئ اللبيب فهم فحواها ومغزاها. 
هو ي�صري وعليك اأنت اأّيها القارئ، اأن 
تالحقه لفهم مراميه ومغازيه يف هذه 
لف�صلتك  الب�صري،  ذلك  ولول  القولة، 
على �صعراء املوا�صم، اإ�صارة ذكية اإىل 
الأدب  كتب  بها  حفلت  نقدية،  مروية 
وغابرها،  حديثها  القدمي  العربي 
التي  النقدية،  املناظرة  تلك  مفادها 
اأبو علي  ال�صاعر اجلاهلي  بطلها  كان 
النقد  كتب  اإذ حتفل  الذبياين،  النابغة 
الأدبي بتلك املرويات عن �صوق عكاظ 
اأيام اجلاهلية، التي ما كانت �صوقا لبيع 
احلاجيات و�رصائها بل منتدى لالأدب 
فكانت  �صاعرة،  اأّمة  والعرب  وال�صعر، 
جلد،  من  حمراء  قبة  للنابغة  تن�صب 
اأ�صعارهم،  عليه  ال�صعراء  فيعر�ص 
وهو  الأع�صى،  جاءه  اأن  مرة  وحدث 
اأن�صده  ثم  بـ)الب�صري(  هنا  املق�صود 
ح�صان بن ثابت واآخرون، ثم جاء دور 
متا�رص بنت ال�رُصَيد ال�صلمية املعروفة 

التي  ق�صيدتها  فاأن�صدته  بـ)اخلن�صاء( 
وهي  الزمن  �صمري  يف  مدوية  �صتظل 

رثاء لأخيها �صخر ومنها:
علم  كاأنه  به  الهداة  لتاأمت  �صخرا  واإن 

يف راأ�صه ناُر
لها،  وقال  بالق�صيدة  النابغُة  فاأُعِجَب 
الأع�صى-  يعني  ب�صري-  اأبا  اأن  لول 
اأن�صدين �صعرا، لقلت اإنك اأ�صعر اجلن 
املروية  هذه  من  يفهم  اإذن  والإن�ص، 
بعد  ثانية  تاأتي  اأنها  يريد  النابغة  اأن 
ال�صارة  تلك  تف�صري  هذا  الأع�صى، 
اأي  عبود،  مارون  اأطلقها  التي  الذكية 
اأّن نازك تاأتي ثانية بعد ال�صاعر عمر 
اأبو ري�صة وكتابات مارون عبود زاخرة 
وحافلة بهذه الإ�صارات الذكيات، التي 
الأ�صتاذ  وحديث  القارئ،  عقل  ت�صغل 
مارون عبود هذا، كان احتفاًء ب�صدور 
الديوان الأول لل�صاعرة نازك املالئكة 
 ،1947 الليل( عام  بـ)عا�صقة  املو�صوم 
ال�صعري  ال�صوت  بهذا  تب�صري  وفيه 
املنفرد، ويكون بهذا قد احتاز ف�صل 
ال�صبق، باكت�صاف هذه الطاقة ال�صعرية 
حيويتها  الأيام  اأثبتت  التي  الرائعة، 
الناقد  مهمة  هي  وهذه  وروعتها، 
ال�صادق النزيه، فهو يوؤكد اأن ال�صاعرة 
يف  الليل،  عا�صقة  املالئكة،  نازك 
ال�صاعرات -  طليعة بنات جن�صها من 
اإن  الوقت،  - يف هذا  الدواوين  ذوات 
احل�صبان  يف  وا�صعني  اأولهن،  تكن  مل 
النقدي  راأيه  يطلق  عبود،  مارون  اأن 
ديوانها  �صدور  عند   ،1947 عام  هذا 
املوهوبة  ال�صاعرة  يرى  فهو  الأول، 
موؤ�رص  فالبداية  ت�صيح،  البي�صة  من 

على امل�صرية املوهوبة حتى النهاية.

اأدب ما وراء البحار 
اللبناين

الناقد مارون عبود، ما اكتفى يف كتابه 
)جمددون  والر�صني  املمتع  النقدي 
ال�صعر،  دواوين  بدرا�صة  وجمرتون( 
بل انتقل لدرا�صة اأدب ما وراء البحار 
املهجر  اأدب  بذلك  واأعني  اللبناين، 
املتحدة  الوليات  اأي  ال�صمايل، 
من  العديد  انتقل  فلقد  الأمريكية، 
الأدباء اللبنانيني اإىل اأمريكا، بو�صطن 
قوٍم  بخالف  واللبنانيون  ونيويورك، 

ذلك  ولعل  اآفاق،  جوابو  اآخرين، 
اأجدادهم  الأوىل،  بجذورهم  مرتبط 
بحار  جوابي  كانوا  اإذ  الفينيقيني 
خليل  جربان  انتقل  اأقول  وحميطات، 
اأبو  واإيليا  نعيمة  وميخائيل  جربان 
وغريهم،  الريحاين  واأمني  ما�صي 
القلمية(  )الرابطة  هناك  ليوؤ�ّص�صوا 
طبقت  الذي  جربان،  تراأ�صها  التي 
باأ�صلوب  كتب  والذي  الآفاق  �صهرته 
وحاول  القراء،  ا�صتهوى  جديد، 
والن�صج  تر�ّصمه  الكتاب  من  العديد 
على منواله، ولكن اأّنى لهم ذلك، وهذه 
اهلل  �صّبها  التي  املواهب  يف  الفوارق 
الأمر  فعلها،  تفعل  خالئقه  بع�ص  يف 
يكتب  اأْن  نعيمة  مبيخائيل  دفع  الذي 
جربان  عمره  �صديق  عن  ذاك  كتابه 
لكن ما متّكن من التخل�ص من دواعي 
احلقد واحل�صد، وقد حتول جربان يف 
حماولً  واأيقونة  رمز  اإىل  النا�ص  نظر 
حتطيمها )فبداأ كما يقول مارون عبود 
منذ حبل به يف البطن، واأخريا، ك�صف 

عن عورته.... فتم الكتاب( �ص247.
عن  حديثه  املوؤلف  يوا�صل  ثم 
املهجر  اأي  اجلنوبية،  املدر�صة 
حيث  خا�صة،  الربازيل  يف  اجلنوبي، 
املهاجرون  اللبنانيون  الأدباء  اأ�ص�ص 
الأندل�صية  الع�صبة  الأ�صقاع،  تلك  اإىل 
يف  العرب  اأيام  ذلك  يف  م�صتوحني 
وما  الأندل�ص  الإيبريية؛  �صبه اجلزيرة 
قدموا للح�صارة الإن�صانية فيها، وكان 
موازاة  يف  ال�صعر.  الغالب،  نتاجهم 
النرث يف املهجر ال�صمايل، واقفاً عند 
اإليا�ص  اأمثال:  الع�صبة  هذه  اأعمدة 

فرحات �صاحب البيت املدوي:

فكم  ليعرب  ع�رصا  الدولت  كانت  اإذا 
دولة ت�صتوعب ال�صني والهند

وال�صاعر القروي ر�صيد �صليم اخلوري، 
�صليم  قي�رص  املدين  ال�صاعر  و�صقيقه 
الذي  اجلر،  اهلل  و�صكر  اخلوري، 
جملة  يف  اأ�صعاره  من  الكثري  قراأت 
عن  توقفها  قبل  اللبنانية  )الأديب( 
لوفاة   ،1984 عام  خريف  ال�صدور 
)رحمه  اأديب  األبري  ومن�صئها  �صاحبها 
قازان  ونعمه  اجلر  عقل  واأخوه  اهلل( 
�صفيق  و�صقيقاه  املعلوف  وفوزي 
قن�صل  اإليا�ص  �صنوات  وبعد  وريا�ص، 
كنت  الذي  قن�صل  زكي  و�صقيقه 
)الأقالم(  جملة  يف  ق�صائدهما  اأقراأ 
التي  الأوىل هي  �صنواتها  العراقية يف 
جملة  عن  ف�صاًل   ،1964 �صنة  اأ�ّص�صت 
من  كثري  ذكرها.   الآنف  )الأديب( 
ومرور  الأّيام  تقادم  مع  متوت  الكتب 
الأزمان، لكن ها هي موؤلفات القا�ص 
والناقد اللبناين ال�صاخر مارون عبود، 
اأّنها  مع  عي�صها،  دميومة  معها  حتمل 
والأربعني  الثالثني  �صنوات  يف  كتبت 
راجع  وذلك  الع�رصين،  القرن  من 
الناقد وثقافته وجديته وقوله  لنزاهة 
املعني  اأغ�صبت  اإْن  وحتى  احلقيقة، 
ياأتي م�صداق املقولة  فيها، ومن هنا 
الدهر  اأ�صماع  يف  ترُنّ  �صتبقى  التي 
قي�ص،  عبد  بن  عمر  اأطلقها  والتي 
وقعت  القلب  من  الكلمة  خرجت  اإذا 
الل�صان مل  واإذا خرجت من  القلب  يف 
تتجاوز الآذان...، وكتابة مارون عبود 
خرجت من القلب الطيب لتجد مكانها 
والدرا�صني  القراء  قلوب  يف  الرحيب 

ونفو�صهم. وذلك َح�صبُه.

الكاتب و الروائي بوزيان بن عا�شور يحل �شيفا ب�شعيدة

رواية  ال�سابر ينال  تاأخذ ن�سيبها من الدرا�سة الأكادميية
حل اأول اأم�ص بكلية الآداب و اللغات 
و الفنون  بجامعة  الدكتور  مولي 
الروائي  الأديب  ب�صعيدة  الطاهر 
ال�صحفي  و  امل�رصحي  الكاتب  و 
بوزيان بن عا�صور للتعريف بروايته 
ال�صادرة   » ينال  »ال�صابر  الأخرية 
الن�رص  دار  عن  الفرن�صية  باللغة 
النظر بوهران حيث جاءت املبادرة 
خا�صة  و  الكلية  على  القائمني  من 
اأ�صتاذ  اإبراهيم  وردي  الربوفي�صور 
خمت�ص  و  الفرن�صة  اللغة  بق�صم 

مبادرة  اعترب  حيث  امل�رصح  يف 
ا�صت�صافة الكاتب بوزيان بن عا�صور 
و غريه من الكتاب و املثقفني �صمن 
موؤكدا  للكلية  املكثفة  الن�صاطات 
و  الكتاب  احتكاك  �رصورة  على  
الأكادميي  الو�صط  و  املبدعني 
من  وطالب  وباحثني  اأ�صاتذة  من 
املطلوب  التفاعل  اإحداث  اأجل 
الثقافية  ال�صاحة  يحرك  الذي 
و م�صاره  الكاتب  اإىل جتربة  م�صريا 
والكتابة  ال�صحافة  يف   الطويل 

اأنها  لي�صيف  والرواية  امل�رصحية 
يف  و  للطالب  خا�صة  مهمة  جتربة 
عا�صور«  »بن  ا�صتهل  ال�صدد   هذا 
الأدبية  م�صريته  حول  حديثه  رحلة 
و الإعالمية انطالقا من  ال�صحافة 
اإىل  و�صول  امل�رصحية  الكتابة  اإىل  
الرواية حيث عدد اأهم موؤلفاته منها 
احلقرة  املخت�رص  الوقت  اأو  القمر 
الأجنا�ص  يف  اإنتاجاته  و  وغريها 
بات  التي  املكانة  مربزا   ، الثالث 
الأدبي  امل�صهد  يف  الأديب  يحتلها 

بالإ�صافة  اجلزائري  امل�رصحي  و 
وظفها  التي  ال�صخ�صيات  اأهم  اإىل 
اإلقاء  وعرف  املختلفة  اأعماله  يف 
كبري  عدد  ح�صور  بامتياز  الثقايف 
من الطلبة  والأكادمييني و املثقفني 
من املجتمع املحلي الذين اأمطروا  
حيث  الأ�صئلة  من  بوابل  الكاتب 
النقا�ص  املثمر حول  �صاد نوع من 
و  الطلبة  اأثارها  متنوعة  موا�صيع 
احل�صور  يف جل املجالت الفكرية 
قال  الأخرية  روايته  عن  و  والأدبية 

 ، خيالية  رواية  باأنها  عا�صور  بن 
يدمج  اأن  �صفحة   160 عرب  حاول 
فيها بع�ص التقنيات و ق�ص�ص لأول 
 ، كتاباته  يف  جديدة  كتجربة  مرة  
ق�صة  ينال«  ال�صابر   « اأن  العلم  مع 
ال�صابر  ا�صمه  �صاب  بطلها  خيالية  
�صعبة  حياة  يعي�ص  كان  الذي  ينال 
بعد اأن تزوجت والدته و تخلت عنه 
ق�صوة  ي�صارع  وحيدا  نف�صه  ليجد 
وي�صعى  مرارتها  ويتجرع  احلياة 
ويف  الأف�صل  نحو  حياته  لتغيري 

حلظة معينة يظن اأنه و�صل ملبتغاه 
حيث بداأ ين�صط كمهرب لالأ�صخا�ص 
الراغبني يف عبور احلدود اجلزائرية 
املغربية مقابل مبالغ  كبرية و نال 
بعد �صنوات و اأ�صبح رجال ثريا غري 
اأنه �رصعان  ما يخونه حظه بعدما 
املواطنني  اأمام   احلدود  فتحت 
اجلديدة  الراوية  هذه  بداية  لتكون 
و  اأخرى  ق�ص�ص  فيها  تتقاطع  التي 

�صخ�صيات حتمل اأ�صماء رمزية.
خلدون.ع
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حممد عفيفي مطر

 الإن�سان الذي 
كان �سيًخا م�سترًتا 
كثرية هي التفا�صيل التي تقبع فوق مكتبه، فذلك قلم ر�صا�ص ما زال 

يحمل نب�صات اأنامله، وتلك ق�صا�صة ورقية ت�صم ق�صيدة مل تكتمل، وعلى 
اجلدار ت�صكن لوحة رائعة لأبواب القد�ص، واأخرى يزينها وجهه يف مراحل 
عمرية خمتلفة، وحول ذلك كله ترتبع مكتبة متو�صطة اإىل اجلدران، فوق 

رفوفها، ي�صتند العديد من الكتب يف علوم وجمالت �صتى.
حياة ال�صيخ امل�صترت

ال�شاعر،  منزل  داخل  من 
الذي  مطر،  عفيفي  حممد 
رحل عنا منذ 7 �شنوات، ر�شد 
من  جانبًا  نيوز”  “اإرم  موقع 
الإن�شان  املبدع  حياة  تفا�شيل 
ذلك  امل�شترت”،  “ال�شيخ  اأو 
ال�شاعر ال�شتثنائي الذي ر�شي 
والتهمي�ش  بالإق�شاء  طوياًل 

ثمًنا ملعار�شته.
ومن خالل اجللو�ش على مقعده 
ورفيقة  زوجته  اإىل  واحلديث 
حكايات  على  تعرفنا  عمره، 
لأول مرة من  تن�رش  من حياته 
لل�شيدة  خطية  ر�شائل  خالل 
الناقدة  قنديل،  حممد  نفي�شة 
زوجة  واملرتجمة  الأدبية 
مطر،  عفيفي  حممد  ال�شاعر 
وحلظات  وب�شمات  وبزفرات 
اأ�شى اأحياًنا جاء حديثها “كان 
بعد  والأخ  الأب  بعد  الأب 

وابت�شامة  قالت،  هكذا  الأخ”، 
وجهها،  تداعب  احلزن  يغلفها 
بينما �رشدت اإىل �شنوات بعيدة 
وتذكرت اأيام خطبته لها وكيف 
على  يرتدد  كان  عندما  متت، 
بيت  يف  عمومتها  اأبناء  اأحد 
مال�شق لبيتها، فراآها ذات يوم 

وتقدم خلطبتها.

ر�صائل ن�صية

م�رشقة  ابت�شامة  وجهها  غزت 
الر�شائل  تلك  تتذكر  وهي 
املدينة  اإىل  ير�شلها  كان  التي 
ت�شكن  كانت  حيث  اجلامعية، 
وقت درا�شتها، وما كان يبثه لها 
واأحا�شي�ش  م�شاعر  عربها من 
نفي�شة  ال�شيدة  غابت  راقية 
تلك  ببع�ش  لتعود  للحظات 
العتناء  رغم  اأوراق  الر�شائل، 
بها فقد غلب الزمان على لونها 
الباهت،  الأ�شفر  اإىل  ليحيله 

اأم�شكتها بيديها واأمعنت النظر 
اإىل كلمات خطت بيده، منذ ما 
خلطه  كان  عاًما،  الـ50  يقارب 
والر�شانة،  اجلمال  من  ن�شيب 
اأغلب  كخطوط  خط  وهو 

املبدعني �شغري منمق.
ر�شائل ك�شفت عمق ما يحمله 
حقيقة  يبث  هو  فها  جتاهها، 
اإح�شا�شه نحوها يف اأول ر�شالة 
بني  “من  يقول:  حيث  بينهما، 
ظماأً  اإليك  اأظماأ  الب�رش  جميع 
بني  واأرجو  قا�شًيا،  ملتهبًا 
واأرجو  والتفتح،  احلياة  يديك 
اأن اأ�شتقبل املوت وراأ�شي على 
ركبتيك، و�شوتك اآخر ما اأحمله 

معي من زاد الأبدية”.
“اإن كل  اأخرى:  يقول يف  بينما 
وكل  األفة،  اأو  �شداقة  جتربة 
موقف من مواقفي، وكل كلمة 
�شيء  كل  كتبتها،  اأو  قراأتها 
الأمر  نهاية  يف  يعلمني  كان 
ال�شاعر  ويقول  اأحبك”  كيف 

اأ�شبحت  “لقد  ا  اأي�شً الراحل 
حا�رشًة معي، تقفني بيني وبني 
اإيل  ينفذ  �شيء  وكل  �شيء،  كل 
اإليه طعمك  ملوًنا بك وم�شاًفا 

وعبريك”.
كثرية هي ر�شائله اإليها املفعمة 
بامل�شاعر احلقة، تطوي الأوراق 
ماأمنها،  وتعيدها  حر�ش  يف 
رغبتها  يف  نيتها  عن  لتك�شف 
ن�رشه،  تنوي  كتاب  يف  بجمعها 
ت�شعى  حلًما  لها  ميثل  ما  وهو 
خالله  من  لتخلد  لتحقيقه، 
حلظات وم�شاعر اأبًدا مل تنته. 
الراحل  الأديب  اأرملة  وعادت 
عن  عنه،  حديثها  لت�شتطرد 
الإن�شان:  مطر  عفيفي  حممد 
هكذا  م�شترتا”،  �شيًخا  “كان 
�شاردًة  الأمر  لتو�شح  باغتتني، 
مواقف حدثت منه ومعه توؤكد 
ذلك، فقد كان لقلبه قبل عقله 
الذي  الفل�شفة  علم  ن�شيب من 
لتالميذه،  يدّر�شه  وكان  در�شه 

ن�شيب  ا  اأي�شً للت�شوف  كان  بل 
منهج  يتبع  كان  حيث  كبري، 
املت�شوفة يف تربية اأبنائه الـ3، 
على  القائم  املنهج  ذلك  وهو 

النظرة دون توجيه اأو تقييد.

تنبوؤات

ومن مواقفه التي دلت على اأن 
تنبوؤه  م�شترًتا،  �شيًخا  بداخله 
بكثري من الأحداث احلياتية يف 
واأقواله، فقد كان دائًما  �شعره 
زوجته:  م�شامع  على  يردد  ما 
امل�شري  من  عليك  “اأ�شفق 
بعدها  اعتقاله  ليتم  الأليم”، 
معه  هي  وتقا�شي  ويقا�شي 
قال يف  بينما  التجربة.  ويالت 
اإحدى ق�شائده “يا امراأًة اأموت 
وهو  الفقرية”،  حمفتها  على 
مر�شه  فبعد  حتقق،  ما  نف�شه 
اأ�رش على اأن يغادر امل�شت�شفى 
ليلقى ربه يف بيته وعلى حمفة 

زوجته.

اأمنيات م�صتقبلية

�شحابة  اللقاء  غلفت  وفيما 
اأرملة  اأجابت  ثقيلة،  �شمت 
ما  حول  �شوؤال  عن  الفقيد 
يحمله قلبها من اأمنيات وما تود 
الـ70 من  حتقيقه وقد جاوزت 
عمرها، باأنها “تتمنى لو اأن ما 
تبقى من مكتبة زوجها اخلا�شة 
الإ�شكندرية،  مكتبة  اإىل  ي�شم 
الثقافة  وزارة  �شمت  اأن  بعد 
حملت  عامة  مكتبة  يف  بع�شه 
ظنت  وقد  قريته”،  يف  ا�شمه 
بعد  التنفيذ،  قريب  الأمر  اأن 
�رشاج  اإ�شماعيل  وعدها  اأن 
ملكتبة  ال�شابق  املدير  الدين 
اإن�شاء  يتم  باأن  ال�شكندرية، 
ق�شم يحمل ا�شم حممد عفيفي 
مطر باملكتبة، اإل اأن �شيًئا من 

ذلك مل يتحقق.
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تاأليف فيليب هان�صن و ترجمة خالد عايد اأبو هديب

حّنة اأرندت: ال�سيا�سة والتاريخ واملواطنة
"ترجمان"  �شل�شلة  يف  حديًثا  �شدر 
ودرا�شة  لالأبحاث  العربي  املركز  عن 
ال�شيا�شة  اأرندت:  حّنة  كتاب  ال�شيا�شات 
خالد  تعريب  وهو  واملواطنة،  والتاريخ 
 Hannah لكتاب هديب  اأبو  عايد 
 Arendt: Politics، History and
يقتفي  هان�شن.  Citizenship لفيليب 
هان�شن يف كتابه هذا م�شاهمة حنة اأرندت 
وحماولتها  العامة،  احلياة  درا�شة  يف 
ع�رشنا،  يف  "ال�شيا�شي"  طبيعة  تخطيط 
بع�شهم  النا�ش  فيها  يرتبط  التي  وال�شبل 
ببع�ش، وما يعلّمنا ذلك ب�شاأن ماهيتنا وما 
التم�شك  فعله. يف حماولتها  مقدورنا  يف 
واأ�ش�شها  ال�شيا�شية  الفل�شفة  مبتطلبات 
ا�شتعادة  اإىل  اأرندت  ت�شعى  ل  التاريخية، 
نفي  اإىل  ول  وانق�شى،  م�شى  ملا  حرفية 
ل  فالأمر  الزمان.  عليه  عفا  ملا  �رشيح 
بل  املا�شي؛  ا�شتحالة  حد  عند  يقف 
الغربي  فالتقليد  م�شتحب:  غري  اأمر  هو 
بع�شه  يناق�ش  ال�شيا�شي  بالفكر  اخلا�ش 
احلياة  طبيعة  ت�شّوه  قيمه  اإن  اإذ  ا؛  بع�شً

العامة بقدر ما تك�شف عنها.
 

�صيا�صة... و�صيا�صة زائفة
 

�شفحة   384( الكتاب  هذا  يتاألف 
من  ومفهر�ًشا(  موثًقا  الو�شط،  بالقطع 
التاريخ  الأول،  الف�شل  يف  ف�شول.  �شتة 
وانحطاط ال�شيا�شة، يتفح�ش هان�شن نقد 
تقليبًا  الأكرث  النقد  وهو  للتاريخ،  اأرندت 
اإن  يقول  التاريخ".  "مفهوم  مقالتها  يف 
اأرندت يف نقدها لي�شت �شديدة الهتمام 
مبكانة  اأو  تقنًيا،  فرًعا  بو�شفه  بالتاريخ 
الوعي  مبغزى  بل  التاريخي،  التف�شري 

وترى  العامة.  احلياة  لنوعية  التاريخي 
يف  للتفكري  طريقة  ي�شّكل  الوعي  هذا  اأن 
العامل غري مالئمة للفعل العام احلقيقي. 
مع ذلك فاإن هذا النوع من التفكري وا�شع 
النت�شار ول يقت�رش على ت�شورنا للتاريخ 
والتكنولوجيا  العلم  فمجالت  وحده؛ 
احلديثة  املجتمعات  يف  التاأثري  البالغة 

معامل بارزة من معامل هذا الت�شور.
 

احلرية والفعل واملجال 
العام

 
والفعل  احلرية  الثاين،  الف�شل  ميثل 
اأرندت  حّنة  مدينة  العام:  واملجال 
والأ�ش�ش ل�شيا�شة اأ�شيلة، بحٌث يف العنا�رش 
�شيا�شة  اأرندت  تعتربه  ملا  الأ�شا�شية 
ب�شورة  بحٌث  العامة؛  احلياة  اأي  اأ�شيلة، 
و"الفعل"  "احلرية"  مفاهيم  يف  خا�شة 
و"املجال العام"، ويف العالقة التي تربط 
الذي  املفاهيمي  بالإطار  املفاهيم  هذه 
تطوره اأرندت يف كتابها ال�رشط الإن�شاين. 
تعطي  اأنها حني  يثبت  اأن  هان�شن  يحاول 
هذه الأفكار نكهتها اخلا�شة، فاإنها لي�شت 
الواقع  اأو منقطعة عن  الفهم  ع�شية على 
اأدوات  ب�شفتها  لتعمل  القائم  ال�شيا�شي 

اأدبية اأو تاأملية فح�شب.
حتت  العام  املجال  الثالث،  الف�شل  يف 
والع�رش  الزائفة  ال�شيا�شة  احل�شار: 
ما  عنا�رش  هان�شن  يتناول  احلديث، 
ي�شميه �شيا�شة "زائفة" اأو "�شبه" �شيا�شة، 
حيث يتجلى الطابع الأنطولوجي ملوقف 
اإمكانات  اأحبطت  اإذا  بو�شوح:  اأرندت 
الفعل  ف�شيجد  اأ�شيلة،  �شيا�شة  قيام 

اأهم  بني  ومن  اأخرى.  منافذ  الإن�شاين 
ظواهر ال�شيا�شة زيًفا، يف الأقل يف الدول 
الثقافة  جند  الليربالية،  الدميقراطية 
حا�شٍم  كحكٍم  والعنف  اجلماهريية، 
الكذب  ا  وخ�شو�شً العامة،  ال�شوؤون  يف 
حتليله  يقّدم  الذي  املنَظم  ال�شيا�شي 
والفذة  املتب�رشة  اأرندت  م�شاهمات  اأهم 
احلقيقة  اإن  املعا�رشة.  ال�شيا�شة  لفهمنا 
الزائفة  ال�شيا�شة  ب�شاأن  املريحة  غري 
اإنتاجها.  اأن املتورطني فيها يعيدون  هي 
الزائفة،  لل�شيا�شة  النهائي  وال�شكل 
امل�شوؤومة،  للخ�شائ�ش  الأكمل  التج�شيد 

هو التوتاليتارية.
 

توتاليتارية وثورة

الرابع،  الف�شل  يف  هان�شن  يقول 
عند  التوتاليتارية  اإن  التوتاليتارية، 
التطور  من  تقاطع  عند  تقف  اأرندت 
التاريخي ملوؤ�ش�شات اجتماعية و�شيا�شية 
للتعليل  الغربي  الرتاث  مع  خم�شو�شة، 
اإن  القول  يف  معنى  هناك  املفهومي. 
مرعبًا  حتقيًقا  متّثل  التوتاليتارية  الدولة 
لقيم كونية معينة، وهذا التطور هو الذي 
اأرندت حيال  تاأرجح  اأكرث من غريه  �شّكل 
الفل�شفة  به  تقوم  الذي  ال�شيا�شي  الدور 
اإىل  احلاجة  ا�شتقدم  ما  وهو  التقليدية، 
ا�شتك�شاف ما الذي تعنيه اأن تفكر �شيا�شًيا. 
يف الف�شل اخلام�ش، الثورة،  يجد املوؤلف 
اأهم  متثل  اأرندت  اإىل  بالن�شبة  الثورة  اأن 
حماولة حديثة لإر�شاء جمال عام حقيقي، 
وهي تعرب عن قدرة الب�رش على اأن يبداأوا 
خالل  من  العامل  يلجوا  واأن  جمدًدا، 
الكلمة والفعل، ويخلقوا تالًيا ف�شاء عاًما 

م�شائل  جديدة  بطريقة  تفتح  اإنها  حًيا. 
وقيمتها،  العامة  ال�شوؤون  طبيعة  ب�شاأن 
وتفتح اإمكانات غري م�شبوقة تاريخًيا اأمام 
الثورة  تك�شف  كما  ال�شيا�شية.  امل�شاركة 
الرتاث  من  الإيجابي  اجلانب  لأرندت 
تقّدم  فهي  احلديث:  بالع�رش  وعالقته 
اخلا�شة  التاريخية  الذكريات  لتلك  ملجاأ 

مبحاولت اإيجاد ف�شاء عام.
يعتمد هان�شن يف الف�شل ال�شاد�ش والأخري، 
ما هو التفكري �شيا�شًيا؟، يف حتليل اأرندت 
لل�شيا�شة وال�شيا�شي على عنا�رش التفكري 
املواطن  عقالنية  حتديًدا:  ال�شيا�شي 
املتميزة. يو�شح اأن التفكري )عامل التاأمل( 
اإىل  بالن�شبة  لي�شا،  الفعل(  )عامل  والفعل 
ن�شاط  منف�شلني فحتى يف عزلة  اأرندت، 
التفكري، يكون العامل يف املتناول، ويجب 
ال�شيا�شي  التفكري  اإن  كذلك.  يكون  اأن 
�شيا�شية  اأ�شياء  ب�شاأن  تاأماًل  يت�شمن  ل 
العالقة  من  معيًنا  نوًعا  بل  بها،  معرتٍف 
املميزة  والعالمة  وبالذات،  بالآخرين 
ال�شتقامة  ول  الذكاء  لي�شت  الرئي�شة 
الأخالقية، بل القدرة على اتخاذ القرار.

و اجلدير بالذكر فلقد األف هذا الكتاب" 
يف  م�شارك  هان�شن "اأ�شتاذ  فيليب 
يف  ريجينا  جامعة  يف  ال�شيا�شية  العلوم 
�شا�شكات�شيوان الكندية وترجم هذا الكتاب 
والكاتب  هديب " الباحث  اأبو  عايد   "
الفل�شطينية  ال�شوؤون  يف  املتخ�ش�ش 
وال�رشاع العربي - الإ�رشائيلي والالجئني. 
اجلامعة  من  الآداب  يف  دكتوراه  يحمل 
يف  م�شت�شاًرا  عمل  بريوت،  يف  الأمريكية 
ال�شوؤون القت�شادية وال�شيا�شية يف موؤ�ش�شة 

الدرا�شات الفل�شطينية يف بريوت.
 وكالت

ت�صّم 18 ق�صة ُتن�صر للمرة 
الأوىل يف كتاب

دار ال�ساقي حتيي ميالد 
جنيب حمفوظ 

 
تُ�شدر دار ال�شاقي اللبنانية جمموعة 
ق�ش�شية لالأديب العربي الكبري جنيب 

حمفوظ، بعنوان "هم�ش النجوم"، ت�شّم 18 
ق�شة تُن�رش للمرة الأوىل يف كتاب، وذلك يف 

ذكرى ميالده يف 11 دي�شمرب 2018.
ووّقعت دار ال�شاقي عقداً مع ورثة الأديب 

الراحل لن�رش املجموعة الق�ش�شية التي ت�شم 
ن�شو�شا �رشدية كتبها الراحل يف ت�شعينيات 

القرن املا�شي ومل تن�رش حتى اليوم يف 
كتاب.

وولد جنيب حمفوظ يف 11 دي�شمرب 1911، 
وتويف يف الثالثني من اأوت 2006، وهو اأول 

عربي حائز على جائزة نوبل يف الأدب عام 
1988، وترجم كثري من اأعماله التي تعد 

باملئات اإىل معظم اللغات الأجنبية.
ويف خطوة تكرميية اأخرى، وافق املجل�ش 
الأعلى للثقافة مب�رش )ر�شمي( قبل اأ�شهر 

قليلة على اقرتاح تقدمت به وزيرة الثقافة 
اإينا�ش عبد الدامي بتحويل جائزة جنيب 
حمفوظ )حملية( اإىل جائزة عاملية يف 

الإبداع. وبناء على ذلك، �شتجري زيادة قيمة 
اجلائزة املالية، وتو�شيع نطاق الرت�شح، 

والعتماد على جلان حتكيم من داخل م�رش 
وخارجها. وكان املجل�ش الأعلى للثقافة 

مينح جائزة �شنوية با�شم حمفوظ حتى 
عام 1999 ثم توقفت، ويف اأوت 2017 عادت 
اجلائزة بعد توقف 18 عاما، ورفع املجل�ش 
قيمتها املالية من 25 األف جنيه )نحو 1400 

دولر( اإىل اأربعني األف جنيه )نحو 2300 
دولر( اآنذاك.

 وكالت 
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وقعه بجناح »اأوندا« يف �صيال 23

حممد بوعزارة يعيد االعتبار للأمازيغية 
بكتاب » كي ال تكون قنبلة موقوتة«

وقع الكاتب الإعالمي وال�صيا�صي املتميز حممد بوعزارة يف فعاليات �صالون اجلزائر 
الدويل للكتاب �صيال 23  كتابه اجلديد املو�صوم ب » كي لتكون قنبلة موقوتة » 

ال�صادر حديثا عن الديوان الوطني حلقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة »اأوندا« حيث 
متكن هذا الأخري من اإعادة العتبار للغة الأمازيغية التي تعد جزء ل يتجزاأ 

من هوية الأمة اجلزائرية   وعليه فلقد كتاب مقدمة هذا الكتاب القيم  الدكتور 
حممد اأرزقي فراد   والذي يحمل يف طياته 58 مقال.

حكيم مالك

ي�ؤكد  ال�سياق  ذات  ويف   
اجلديد  م�ؤلفه  اأن  الكاتب 
من  جمم�عة  يت�سمن 
ن�رشها  التي  املقاالت 
ال�سحف  من  العديد  يف 
ما  امتداد  على  ال�طنية 
خالل  عامني  عن  يزيد 
 2016 من  املمتدة  الفرتة 
اإىل الن�سف االأول من 2018 
املتحدث  ذات  م�سريا   ،
يت�سمن  الكتاب  هذا  اأن 
حما�رشات قد األقاها بعدة 
اجلزائرية  اجلامعات  من 
واملكتبات  واملراكز 
اإىل  اإ�سافة   ، الثقافية 
يف  األقاها  حما�رشات 
ندوات فكرية و�سيا�سية بكل 
من ت�ن�س وباري�س وبالتايل 
هذا الكتاب على عددا من 
التي  والتعليقات  املقاالت 
يف  االأخري  هذا  ن�رشها 
الفاي�سب�ك  على  �سفحته 
االأهمية  من  راأى  والتي 
للكتاب  ي�سيفها  اأن  مبكان 
ليطلع عليها القارئ ، وعليه 
فهذا العمل يت�سمن  لقاءات 
مع بع�س ال�سخ�سيات التي 
ال�طن  بناء  يف  �ساهمت 

وا�ستعادة ا�ستقالله .

 الكتاب هدفه عدم 
حتويل الأمازيغية 

اإىل قنبلة موقوتة من 
طرف الرديئني

 فيما ك�سف حممد ب�عزارة  
ال  كي   « الكتاب   اأن عن�ان 
ه�    « م�ق�تة  قنبلة  تك�ن 
له  �سدر  خمت�رش  عن�ان 
االأمازيغية  م��س�ع  ح�ل 
 2018 فيفري  �سهر  يف 
حتت عن�ان : كي ال يح�ل 
اإىل  االأمازيغية  الرديئ�ن 
عرب  حيث  م�ق�تة  قنبلة 
الكاتب عن م�قفه من هذا 
تطبيق  م�ساألة  احل�ار ح�ل 
مك�ناتها  بكل  االأمازيغية 
والذي حت�ل اإىل �سبه جدل 
وياأتي  الكاتب  ح�سب  عقيم 
بع�س  حاول  اأن  بعد  هذا 

ال�سيا�سة  على  املح�س�بني 
انحرفت  اأفكار  بث  عرب 
احلقيقي  النقا�س  بهذا 
م�ست�ى  اإىل  به  وهبطت 
فيه  ا�ستخدمت  رديء 
خرجت  وتعبريات   األفاظ 
اأن  يجب  الذي  االإطار  عن 
كان  فقد  احل�ار  فيه  يدور 
ينبني  اأن  املفرت�س  من 
اأهل  ويق�ده  احل�ار  هذا 
لغ�يني  من  االخت�سا�س 
ومفكرين وباحثني ومهتمني 
الرتاث  هذا  يف  وخمت�سني 
امل�سرتك  اللغ�ي  واالإرث 
من  اجلزائر  اأبناء  ملختلف 
ومن  اجلن�ب  اإىل  ال�سمال 
واأال  الغرب  اإىل  ال�رشق 
ال�سيا�سة  للعابثني يف  يرتك 
والذين ال يجب اأن يتح�ل�ا 
بكل  ه�يتنا  يف  عابثني  اإىل 
اللغ�ية  وخا�سة  مك�ناتها 
�ستبقى  اله�ية  الأن   ، منها 
الذي  امل�سلح  االإ�سمنت 
كل  من  االأمة  وحدة  ي�س�ن 
يت�سبب  التي  االنزالقات 
ال�سيا�سة  اأ�سياء  بع�س  فيها 
الذين  ه�ؤالء  خ�س��سا   ،
اأنف�سهم  ي�رشون  والالئي  
عقيم  جدل  يف  »هن« 
و�سقيم على حد ق�ل حممد 

ب�عزارة.

 58 مقال يف كتاب 
»كي ل تكون قنبلة 

موقوتة«  

 وي�سم  هذا امل�ؤلف  للكاتب 
مقاال   58 ب�عزارة  حممد 
وي�ستهل حديثه عن اأ�سدقاء 
عدناين  اجلميل  الزمن 
وذكريات عن ال�سهيد زبانة 
املقاالت  من  وغريها 
اأهمية   ، اأق�ال  وال  كاأفعال 
م�اجهة  يف  التاريخ  درا�سة 
واحل�ساد  بالتاريخ  العبثية 
والي�ت�ب  املر  االإرهابي 
االنقالب  هزم  الذي 
ال�طني  والبعد  الع�سكري 
يف مقاومة االأغ�اط وت�قف 
التي  االإذاعة  عند  ب�عزارة 
االأني�س  ا�سم  عليها  اأطلق 
الدائم وتطرق كذلك ملقال 

اجلديد  االإعالم  عن  مهم 
اإ�سافة  مناف�س  اأم  بديل   :
اال�ستقالل  عم  اٱخر  ملقال 
ال�طنية  الدولة  مكا�سب   :
و  امل�ستقبل  ورهانات 
وباري�س  والتاريخ  الكتابة 
والثقافة وال�سيا�سة وعزوف 
ال�سيا�سي  ونف�ر  املثقف 
 ... املقهى  ثقافة  وبني 
ال�سماء  اجلدران  وثقافة 
البحر  �ساطئ  على  ح�ار   ،
واملكيف  واحلرارة  هناك 
والكتابة هل هي ب�ادر حرب 
الرماد ؟!! كما تناول الكاتب 
اخلطاب  الكتاب  هذا  يف 
اإىل  التاأثري  من  ال�سيا�سي 
التنفري واخلطاب ال�سيا�سي 
من  اخل�ف   ، والزعانف 
على  واخل�ف  التاريخ 
�سلط  ولقد   ، التاريخ  
ب�عزارة ال�س�ء على الدعم 
الع�سكري اجلزائري للق�سية 
الفل�سطينية والعربية ، فيما 
روح  الكاتب  هذا  ا�ستذكر  
ب�عالم  الدكت�ر  الراحل 
االن�سباط   رجل  بن حم�دة 
كذلك  وحتدث  وامل�اقف 
يف  الربملانية  الرقابة  عن 
الن�س��س  بني  اجلزائر 
لي�س  وال�سعر  واملمار�سة 
يف عطلة وال�سديق التاوتي 
 ،  !! الكاليدوين  الرجل 
الطاهر بن عائ�سة عام على 
رحيل مثقف كبري ، القد�س 
غنيمة  لي�ست  اللغة   ، لنا 
والدولة  ، املثقف   !! حرب 
الراهن  حتديات  ال�طنية: 
امل�ستقبل  وا�ست�رشاف 
 : واملجتمع  واملثقف 
التقارب والتباعد وتاأمالت 
بها  اأحلم  التي  املدينة 
من  اجلزائرية  املراأة   ،
اإىل  امل�سلح  الن�سال 
ال�سيا�سية  املمار�سة 
وجتربة اجلزائر مع الهجرة 
الهجرة  اإىل  التهجري  من 
عائ�سة  بن   ، �رشعية  غري 
وتغيب  الظاهرة  املثقف 
التقييم  يغيب  الفرا�سة 
وحديث مع االأ�ستاذ حممد 
عميد  ال�سديق  ال�سالح 
والب�سري  ليبيا  عن  الكتاب 

االإبراهيمي ، حمزة خم�س 
جرمية   ، مت�سي  �سن�ات 
�سد  وجرمية  البطمة  �سد 
احلياة  ،مدر�سة  البيئة 
وداعا   ، ال�اقع  ...مدر�سة 
كيف   ،  « ح�سن   « دكت�ر 
اإثراء  يف  االإ�سهام  ميكن 
وتاأمالت  ال�طنية  الذاكرة 
�س�ر   .. مبكية  ...�س�ر 
م�سحكة !! ، �س�رة وحكاية 
 ! ال�سائعة  االأحالم  ،عام 
اإحالتي  قرر  الذي  الثائر   ،
 ، االن�سباط  جلنة  على 
اخلطاب  ينحدر  عندما 
تق�قع  يف   ، ال�سيا�سي 
اآل  م�سعد  يف   ، املثقفني 
�سيدي نائل ، ق�تك من ق�ة 
�سخ�سيتك ، كلمات ب�سيطة 
تكرمي  يف  اأ�ستاذي  حق  يف 
 ، ا�سماوي  �سالح  االأ�ستاذ 
مميزا  مقاال  خ�س�س  كم 
عمالقا  كنت  كم  ب  عن�نه 
ال  كي   ، احلميد  عبد  �سي 
االأمازيغية   الرديئ�ن  يح�ل 
من  اخل�ف   ، قنبلة  اإىل 
التاريخ يف م�اجهة اخل�ف 
حممد   ، التاريخ  من  
 ، الهادئ  الثائر  بل�زداد 
منا�سل  اإحدادن  زهري 
هي  هل   ، والقلم  الفكر 
الث�ري  النقاء  ع�رش  نهاية 
فل�سطني  عا�سق  وا�سيني   ،
، وهم انت�سار الرداءة ،ياذا 
الزمان الغدار ؟! ، ي�سفق�ن 
�سدك  ي�سفق�ن  لك 
مبقال  امل�ؤلف  ليختتمها 
من  ت�سحك  عن�ان  يحمل 

جهلها االأمم !!.
 

علينا  البتعاد عن 
ا�صتخدام الأمازيغية 
لأغرا�ض �صيا�صوية اأو 

�صعبوية
 

ب�عزارة   الكاتب  واأ�سار 
االأمازيغية  ا�ستخدام  اأن 
اأو  �سيا�س�ية  الأغرا�س 
�سعب�ية من �ساأنه اأن يحرك 
وه�ية  لغة  من  اللغة  هذه 
اإىل  للجزائريني  جامعة 
اإىل  داعيا  تفتيت  عن�رش 
مفع�ل   اإبطال  �رشورة  

واتقاء  امل�ق�تة  القنبلة 
العابثني  �رش مفجريها وكل 
وتاريخها  االأمة  ب�جه 

وم�ستقبلها .
 

اجلدل حول كتابة  
اللغة الأمازيغية  

باعتبارها هوية لالأمة

 وقال حممد ب�عزارة يريد 
هذه  تنح�رش  اأن  البع�س 
بدل  واحد  ل�سان  يف  اللغة 
التي  ل�سانا  ع�رش  الثالثة 
 ، االأمازيغية  منها  تتك�ن 
اأن  يريد  االٱخر  والبع�س 
عن  بعيدة  احلروف  تك�ن 
وما�سيها  االأمة  انتماء 
التينية  بحروف  لتكتب 
ما�سي  لف�سل  حماولة  يف 
عن  وحا�رشها  االأمة  هذه 
يريد  والبع�س   ، م�ستقبلها 
تتح�ل  اأن  االأمازيغية  من 
�سيا�سية  لعبة  جمرد  اإىل 
الغا�سي   « فيها  يتم�قع 
امله�و�س  ال�سيا�سي   «
الكر�سي  وحب  بالزعامات 
يغر�س  االٱخر  والبع�س   ،
اأنفه يف الرمل ويتفرج ملن 

�ستك�ن الغلبة .
وامل�ؤرخ   الكاتب  اأكد  كما    
اأرزقي  حممد  الدكت�ر 
كتاب  مقدمة«  كتب  الذي 
م�ق�تة  قنبلة  تك�ن  ال  كي 
االإعالمي  لكاتبها    «
ب�عزارة  حممد  املتاألق 
اأطفال  جيل  اإىل  ينتمي  
الث�رة ، الذي كتب له القدر 
باأه�ال  طف�لته  تقرتن  اأن 
، فحرم من  التحرير  حرب 
االلتحاق باملدر�سة يف �سن 
مل  اإذ   ، العادي  التمدر�س 
يجل�س على مقعد الدرا�سة 
اأن تخطى العا�رشة  اإال بعد 
، وعليه فه�  يف  من عمره 
يدر�س  مل  االأمر  حقيقة 
ودرا�سة عادية ، بل خطف 
الزمن  من  خطفا  تعلمه 
فقد  ذلك  ورغم   ، القا�سي 
اأن  منذ  النباهة  عليه  بدت 

كان يدر�س على يد االأ�ستاذ 
ال�سالح  حممد  الكاتب 
ال�سديق �سنة 1965 ، الذي 
خريا  م�ستقبله  يف  ت��سم 
 ، وال�سيا�سة  العلم  يف  كثريا 
االلتحاق  يف  التاأخر  ولعل 
قا�سم  ه�   ، بالدرا�سة 
طف�لتينا  و�سم  م�سرتك 

املعذبني .

فراد : حممد 
بوعزارة ي�صتحق كل 
التقديرلأنه تعامل 

مع امل�صاألة الأمازيغية 
بالعقل ل بالعاطفة

بالكاتب  فراد   اأ�ساد  كما   
حممد ب�عزارة ي�ستحق كل 
مع  تعامل  الأنه   ، التقدير 
بالعقل  االأمازيغية  امل�ساألة 
ال بالعاطفة ، والأنه مل يكن 
يتخل�س   اأن  �سهال  اأمرا 
االأحادية  الذهنية  من 
اال�ستبداد  كر�سها   التي 
ط�يلة  لعق�د  اجلزائر  يف 
القادرون  والكبار فقط هم 
يف  م�اقفهم  مراجعة  على 

الق�سايا الكربى
حممد  الدكت�ر  وي�ؤكد 
كتب  الذي  فراد  اأرزقي 
مقدمة كتاب » كي ال تك�ن 
للكاتب   « م�ق�تة  قنبلة 
رغم   اأنه  ب�عزارة  حممد 
يف  التاريخي  ال�عي  اأهمية 
بناء االأمم الذي حتدث عنه  
الكاتب باإ�سهاب يف اأكرث من 
عن�انا  اختار  فقد   ، مقال 
االأمازيغية  بامل�ساألة  يتعلق 
، وتف�سري ذلك يف راأي فراد 
االأمازيغية  ك�ن  اإىل  يع�د 
اأنها  ،حيث  ال�ساعة  ق�سية 
تر�سيمها  بعد  بق�ة  برزت 
االحتفال  اإدراج  وبعد 
للرزنامة  االأول  بال�سهر 
 ، االأمازيغية  الفالحية 
�سمن االأعياد ال�طنية التي 
)ال�سنة  اجلزائر  بها  حتتفل 
امليالدية / ال�سنة الهجرية 

/ال�سنة االأمازيغية(. 
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

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

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

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

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

مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

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

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

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

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

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

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

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

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

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

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

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

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

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

ملاذا حتتوي كب�صولت الدواء على لونني خمتلفني؟ 
تعترب الكب�شولت واحدة من 
الدواء؛  تقدمي  طرق  اأقدم 
اإىل  تاريخها  يرجع  والتي 
ذاع  والذين  الفراعنة  ع�رس 
الطب  جمال  يف  �شيتهم 
ت�شاءلت  لكن هل  وال�شيدلة؛ 
يوماً ملاذا حتتوي كب�شولت 
جزاأين خمتلفي  على  الدواء 

اللون ؟
الدواء  كب�شولت  حتتفظ 
�شواء كانت جيلتينية �شلبة 
اجلزاأين؛  ذات  هلمية  اأو 
الدوائي  بامل�شحوق 
بداخلها؛ وعند بلع الكب�شولة 
املعدة  ُع�شارات  تقوم 
من  اخلارجي  اجلزء  باإذابة 
البودرة  ليمتزج  الكب�شولة؛ 
املري�ص  اأمعاء  يف  الدوائية 
بعد  فيما  امت�شا�شها  ليتم 
من الأمعاء ونقلها اإىل باقي 
طريق  عن  اجل�شم  اأجراء 

الدم .
وتتكون الكب�شولة من جزاأين 

خمتلفني يف احلجم ؛ فهناك 
الآخر  من  اأعر�ص  جزء 
على  بداخله  يحتوي  والذي 
اأما  الدوائي،  امل�شحوق 
اإل  هو  فما  الآخر  اجلزء 
غطاء فارغ يغلق على اجلزء 
الآخر، وخلل عملية ت�شنيع 
اجلزء  و�شع  يتم  الكب�شولة؛ 
ليتم  قاعدة  على  الكبري 
ويتم  الدوائية،  باملادة  ملئه 
باجلزء  بعد  فيما  تغطيته 

الأ�شغر.
على  الدواء  �رسكات  وتعمل 
عن  اجلزاأين  بني  التفرقة 
بلون  منهما  كل  �شبغ  طريق 
لت�شهيل عملية الإنتاج وزيادة 

كفاءة الإنتاج.
بالإ�شافة اإىل اأن هذه العملية 
واإقناع  ترغيب  على  تعمل 
الدواء  بتناول  الأطفال 
األوان  كانت  اإذا  وخا�شة 
الكب�شولت متيل اإىل الألوان 

الزاهية .

عالج وقائي جديد لتقليل النوبات

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

اأعطى الحتاد الأوروبي ال�شوء الأخ�رس 
لدواء جديد يوؤمن الوقاية من نوبات 

ال�شداع الن�شفي )ال�شقيقة( وميكن الآن 
 erenumab ت�شويق الدواء اإرنوماب
)ال�شم التجاري Aimovig ®( كاأول 

دواء للوقاية من نوبات ال�شداع الن�شفي، 
والذي طورته خمتربات نوفارتي�ص 

Novartis . وبعد اأن اأجازت الوليات 
املتحدة ت�شويق هذا الدواء يف البلد 

ال�شهر املا�شي، وتبعتها �شوي�رسا 
قبل اأ�شبوعني، وافقت بلدان الحتاد 

الأوروبي على ت�شويق هذا العلج 
للمر�شى الذين يعانون من نوبات 

ال�شداع الن�شفي 4 مرات يف ال�شهر على 
الأقل.

 erenumab( يقدم الدواء اإرنوماب
Aimovig( - ® اأ�شلوباً جديداً متاماً 

يف علج ال�شداع الن�شفي حيث اأنه 

ل ي�شتهدف نظام ال�شريوتونني مثل 
اأدوية تربتان triptans ، اأو اإرغوتامني 

ergotamineولكنه موّجه �شد 
م�شتقبلت البيبتيدات ذات ال�شلة 

بالكال�شيتونني )CGRP(. ولتب�شيط 
هذه العملية فاإن الدواء يحجب 

م�شتقبلت الأمل التي يفرت�ص اأنها 
تنخرط يف تن�شيط اأمل ال�شداع الن�شفي.

خلل التجارب ال�رسيرية، فاإَنّ ن�شف 
عدد املر�شى البالغ 2600 مري�ص ممن 

يعانون من نوبات ال�شداع الن�شفي 
العر�شي بفرتة تطول من 4 اإىل 14 يوماً 
يف ال�شهر وممن اأخذوا علج اإرنوماب، 

انخف�ص عدد اأيام ال�شداع الن�شفي 
الذي يعانون منه اإىل الن�شف اأو اأكرث. 

وهذا العلج الوقائي ميكن لل�شخ�ص اأن 
ياأخذه بنف�شه يف البيت مرة واحدة يف 

ال�شهر با�شتخدام قلم احلقنة.

جنح باحثون من جامعة نيو ميك�شيكو يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز الدماغ 
بوا�شطة اأقطاب كهربائية ب�شيطة اأثناء النوم، واأظهرت نتائج التجربة حت�شن 

اأداء الذاكرة يف اليوم التايل. وتخطو نتائج هذه الأبحاث خطوة وا�شعة باجتاه 
التو�شل اإىل علج يقلل من تدهور القدرات املعرفية والذاكرة الذي ي�شاحب 

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

خلل ال�شنوات الأخرية. ومتتاز الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على النوم الذي 
يعترب مرحلة تقوم فيها خليا الذاكرة بتنظيم وجتديد نف�شها. وبح�شب دورية 
نيورو�شاين�ص، اأم�شى امل�شاركون يف التجربة ليلتهم يف خمترب للنوم، وخ�شعوا 
خلل الليل لطريقة التحفيز الكهربي اجلديدة والتي ت�شّمى التحفيز بالتناوب 

عرب دائرة مغلقة.

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

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

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

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

ف�شل القلب.



�إ�سالمياتاجلمعة 9 ال�صبت10 نوفمرب  2018  املوافـق  ل30 �صفر 1440هـ 19

�لثقة باهلل يف �لأزمات
امل�سلم يحتاج كثريا يف هذا الزمان اإىل الثقة باهلل �سبحانه 

و تعاىل ، الثقة باهلل يا عباد اهلل ، الثقة باهلل و التوكل على 
اهلل . فلماذا يثق املوؤمن بربه و يتوكل عليه ؟

- لأن اهلل �سبحانه و تعاىل على كل �سيء قدير
ا اأَْمُرهُ اإَِذا  َ - و لأن الأمر كله هلل ، قل اإن الأمر كله هلل ، »اإَِنمّ

اأََراَد �َسيًْئا اأَْن يَُقوَل لَُه ُكْن َفيَُكوُن« )ي�س 82(
- لأنه تعاىل يورث الأر�س من ي�ساآء من عباده كما قال 

ِ يُوِرثَُها َمْن يَ�َساءُ ِمْن ِعبَاِدِه....«)الأعراف  ْر�َس هلِلَمّ »....اإَِنمّ اْلأَ
)128

- لأن الأمور عنده �سبحانه كما قال عز و جل ».....َواإِىَل 
ِ تُْرَجُع اْلأُُموُر« )البقرة 210( و لي�س اإىل غريه  اهلَلمّ

- لأنه �سديد املحال فهو عزيز ل يُغلب كما قال تعاىل 
َحاِل« )الرعد 13( ».......َوُهَو �َسِديُد امْلِ

- لأنه �سبحانه و تعاىل له جنود ال�سموات و الأر�س فقال 
َماَواِت َواْلأَْر�ِس....« )الفتح 7( ِ ُجنُوُد ال�َسمّ عز و جل »َوهلِلَمّ

ُ َقِوًيمّا َعِزيًزا«  - جمع القوة و العزة »......َوَكاَن اهلَلمّ
)الأحزاب 25(

- و قهر العباد فاأذلهم ، فهم ل يخرجون عن اأمره و 
اُر« )الزمر 4( ُ الَْواِحُد الَْقَهمّ م�سيئته »......ُهَو اهلَلمّ

ِة امْلَِتنُي« )الذاريات58( فهو ذو  اُق ُذو الُْقَومّ َزمّ َ ُهَو الَرمّ - »اإَِنمّ اهلَلمّ
القوة و هو املتني �سبحانه و تعاىل
- و هو عز و جل يقب�س و يب�سط

َماَواِت َواْلأَْر�ِس  ِ ُملُْك ال�َسمّ - و هو يُوؤتي ُملكه من ي�ساآء »َوهلِلَمّ
ُ َعلَى ُكِلمّ �َسْيٍء َقِدير«ٌ )اآل عمران 189( َواهلَلمّ

- و هو �سبحانه و تعاىل الذي ي�ُض و ينفع »َواإِْن َيْ�َس�ْسَك 
ُ ِب�ُضٍمّ َفَل َكا�ِسَف لَُه اإَِلمّ ُهَو ......« )الأنعام 17( اهلَلمّ

ما ظنك باثنني �هلل ثالثهما
هل كان ر�سول اهلل - �سلى اهلل عليه 
و�سلم - م�سطراً للتعر�س لكل تلك 
املخاطر؟ اأمل يكن ربه - �سبحانه - 
قادراً على اأن ينقله اإىل املدينة نقًل 
مبا�ضاً كما حدث يف رحلة الإ�ضاء 
واملعراج؟ مِلَ كانت الهجرة اإذن، وما 
الهدف والر�سالة التي تبعثها اإىل اأمة 

امل�سلمني �َسلَِفهم وَخلَِفهم؟ ندرك تلك 
الر�سالة وهذا الهدف من املواقف 

املختلفة يف الهجرة:
عندما تتبعت قري�س ر�سول اهلل و�ساحبه 

اأبا بكر َحتمّى انتََهوا اإىَل بَاِب الَغار 
َفَوَقُفوا َعلَيِه. َفَقاَل اأَبُو بَكٍر، يَا َر�ُسوَل 
ِ لَو اأَنمّ اأََحَدُهم نََظَر اإىَل َما َتَت  اهللمّ

َقَدَميِه لأَب�َضَنَا. َفَقاَل َما َظنمّك ِباثننَِي 
َ َمَعنَا. ُ ثَاِلثُُهَما؟ ل َتَزن اإنمّ اهللمّ اهللمّ

لو تاأملنا هذا املوقف لأدركنا معنًى 
�سامياً ينبع من اأ�سل عقيدة امل�سلم 

واإيانه باهلل.. الواحد.. القادر.. 
املالك.. الذي يقول لل�سئ كن فيكون... 
ذلك املعنى هو الثقة باهلل وح�سن الظن 

به والتوكل عليه - �سبحانه -... مع 
العمل والأخذ باأ�سباب النجاح.

يقول - �سبحانه وتعاىل- يف حديٍث، 
قد�سي: اأنا عند ظن عبدي بي، واأنا 
معه اإذا ذكرين، فاإن ذكرين يف نف�سه 
ذكرته يف نف�سي، واإن ذكرين يف ملٍئ، 
ذكرته يف ملٍئ، خرٍي، منهم، واإن تقرب 
اإيلمّ �سرباً تقربت اإليه ذراعاً، واإن تقرب 
اإيلمّ ذراعاً تقربت اإليه باعاً، واإن اأتاين 

ي�سي اأتيته هرولة.
ماذا كانت نتيجة هذا التوكل: لقد 

اأعمى اهلل عنه عيون امل�ضكني عند 
خروجه من بينهم، بل ونرث على روؤ�سهم 

الرتاب.. وحجب اأب�سارهم عنه عند 
الغار.. واحلمامة والعنكبوت.. وق�سة 
�ضاقة بن مالك.. و.... }و من يتوكل 

على اهلل فهو ح�سبه * اإن اهلل بالغ 
اأمره{.

�ل�ستغفار يوجب معية �هلل عز  وجل 
عن اأبي هريرة – ر�سي اهلل عنه- 
اهلل  -�سلى  اهلل  ر�سول  قال  قال: 
اأنا  تعاىل:  يقولهلل  و�سلم:  عليه 
وتركت  ذكرين  ما  عبدي  مع 
ماجه،  ابن  اأخرجه  �سفتاه  بي 
لذلك ما ع�سانا اإل اأن نقول باأن 
الأذكار.  اأعظم  من  ال�ستغفار 
كان   ، ال�ستغفار  ف�سل  ولعظم 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يكرث 
منه ول يرتكه على اأي حال ، قال 

عليه ال�سلة وال�سلم : اإنه ليُغان 
اهلل  لأ�ستغفر  واإين  قلبي،  على 
اأهل  ليُغان قال  : انه  رواه م�سلم 
اللغة : ) الغني ( بالغني املعجمة 
، والغيم مبعنى ، واملراد هنا ما 
 : القا�سي  قال   ، القلب  يتغ�سى 
قيل : املراد الفرتات والغفلت 
عن الذكر الذي كان �ساأنه الدوام 
عليه ، فاإذا فرت عنه اأو غفل عد 

ذلك ذنبا   

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

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

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل ، ي�ستحيل اأن يكون البن اأكرب من 
اأبيه ، هذه اأ�سياء م�ستحيلة ، اأما الأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَمّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فل بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �ساحب الأ�سماء احل�سنى كلها ، ُجمعت الأ�سماء احل�سنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيمّ ، اإذا قلت : يا اهلل الأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف 
لفظ اجلللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �سمعتم يف الأر�س كلها اأن جهة 
ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » اهلل« ؟ م�ستحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإيانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فل يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�س اأ�سيًل 
، الكفر و الإحلاد �سطحي ، هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلمّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�سورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبمّنَا َما ُكنَمّا ُم�ْضِ َواهلَلمّ

الأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
لم-  لة وال�سمّ ه اإىل �سوؤال امُل�ضكني للنبيمّ الكرمي -عليه ال�سمّ ون: اإنمّ �سبب نزول �سورة الإخل�س، َمرُدمّ  قال امُلف�ِضمّ

ف لهم اهللَ �سبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة الإخل�س، واأجابهم النَمّبيمّ الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
لم- عن �سوؤالهم حول �سفات اهلل تعاىل من خلل اآيات �سورة الإخل�س، حيث َروى اأُبُيمّ بن كعب  لة وال�سمّ -عليه ال�سمّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلمّ ُ علَيِه و�سلَمَّم: ان�ِسب لَنا ربَمَّك، فاأَنزَل اهلَلمّ ِ �سلَمّى اهلَلمّ ر�سي اهلل عنه: )اأَنمّ امل�ِضكنَي قالوا لر�سوِل اهلَلمّ
َمُد: الَمِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ لأنَمُّه لي�َس �سيءٌ يولَُد اإَلمّ �سيَموُت، ول �سيء يوُت اإَلمّ �سيوَرُث، واإَنمّ  َمُد(، وال�سَمّ ُ ال�سَمّ اأََحٌد*اهلَلمّ

َ ل يوُت ول يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  اهلَلمّ
لم- اأن يَ�سف لهم ربَمّه، فاأنزل اهلل  لة وال�سمّ نزول �سورة الإخل�س كذلك اأنمّ اليهود والنمّ�سارى �ساألوا النبيمّ -عليه ال�سمّ

تعاىل �سورة الإخل�س. ، فُرِوي عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنه: )اأَنمّ اليهوَد اأتوا النبَيمّ �سلَمّى اهللُ عليِْه و�سلَمَّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �سفُة ربمّي عَزمّ وجَلمّ : )ُقْل ُهَو اهلَلمّ ْف لنا ربَمّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزمّ وجَلمّ �سِ
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املوا�صم الأربعة للم�صل�صل مت بثها بـ 25 لغة 

3 مليار�ت يف 85 بلد� �شاهدو� »قيامة �أرطغرل«
بلغ عدد م�صاهدي م�صل�صل »قيامة اأرطغرل« ال�صهري حول العامل 3 مليارات تابعوا املوا�صم الأربعة للم�صل�صل الذي مت 

بثه بـ 25 لغة، ويف اأكرث من 85 بلدا من خمتلف قارات العامل.

ودفع الرقم القيا�سي للم�سل�سل 
جهود  لبذل  الإنتاج  اإدارة 
كبرية للمو�سم اخلام�س؛ حيث 
مدار  على  العمل  فريق  عمل 
حلقات  لإعداد  طويلة  اأ�سهر 
انطلق  الذي  املو�سم اجلديد 
ح�سب   ، املن�رصم  الأربعاء 
جهوده  و�سمن  تركي،  اإعالم 
العمل  فريق  عمل  اجلبارة، 
املكون من 250 �سخ�سا على 
مدينة  حتاكي  مدينة  بناء 
�سمال  الواقعة  »�سوغوت«، 
ت�سهد  التي  تركيا،  غربي 
اجلديد،  املو�سم  اأحداث 
ديكورات  جتهيز  ذلك  و�سمل 
جديدة.  قتال  وميادين 
للم�سل�سل،  اجلديد  واملو�سم 
 »TRT1« قناة  تبثه  الذي 

�سيغطي  الر�سمية،  الرتكية 
حقبة زمنية تبداأ بعد 15 �سنة 
غطتها  زمنية  فرتة  اآخر  من 
حلقات املو�سم ال�سابق ودفع 
اإىل  الإنتاج  اإدارة  الأمر  هذا 
امل�ساركة  الوجوده  جتديد 
 %95 اأن  حيث  التمثيل؛  يف 
الوجوه  من  هم  املمثلني  من 
امل�سل�سل  على  اجلديدة 
الذي  اجلديد،  املو�سم  ويف 
للم�سل�سل،  الأخري  �سيكون 
ي�ستقر اأرطغرل، الذي يج�سد 
اإنغني  ال�سهري  الفنان  دوره 
مبنطقة  دوزياطان،  األتان 
»�سوغوت« حيث تويف لحقا، 
واأبناوؤه  فيها،  موجود  وقربه 
لت�ستقر  ال�سباب،  عمر  بلغوا 
هناك  ويوؤ�س�س  حكمه،  اأمور 

وانطالق  عثمان،  ابنه  حلكم 
ال�سلطنة العثمانية العظمى.

م�سل�سل  اأحداث  وتدور 
القرن  يف  اأرطغرل«،  »قيامة 
حياة  �سرية  ويعر�س  13م، 
�سليمان  بن  اأرطغرل  البطل 
قايي،  قبيلة  زعيم  �ساه، 
الأوغوز  اأتراك  من  وهو 
ووالد  )الرتكمان(،  امل�سلمني 
الدولة  موؤ�س�س  الأول  عثمان 
 / 1258م  ـ  )656هـ  العثمانية 

726هـ ـ 1326م(.
ويف �سياق ذي �سلة، اأعلن منتج 
اأرطغرل«،  »قيامة  م�سل�سل 
م�سل�سله  اأن  بوزداغ،  حممد 
اجلديد »قيامة عثمان غازي«، 
موؤ�س�س  حياة  يتناول  الذي 
بن  عثمان  العثمانية،  الدولة 

اأرطغرل، �سيبداأ عر�سه العام 
�سل�سلة  انتهاء  بعد  املقبل 
حيث  اأرطغرل«؛  »قيامة 
املو�سم اخلام�س هو  �سيكون 
بوزداغ  واأو�سح  موا�سمه  اآخر 

اأرطغرل  بن  عثمان  دور  اأن 
بوراق  الفنان  �سيج�سده 
اأوزجفيت؛ حيث جرى التعاقد 
ح�سب  موا�سم،  خلم�سة  معه 
تركيا«وحققت  »�سحيفة 

جناحا  الرتكية  امل�سل�سالت 
ال�سنوات  خالل  ملحوظا، 
الع�رص الأخرية، على �سا�سات 
142 دولة، بحجم ت�سدير بلغ 

قرابة 350 مليون دولر.

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

�س ذ م م  راأ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
�لعنو�ن

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر
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بريد �لتحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع �الأنرتنت

 �ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�سهار با�ستور 

اجلزائر 
 الفاك�س  الهاتف:   

021737128 
�ل�شحب  

مطبعة اجلزائر الو�سط SIA  مطبعة ورقلة
 �لتوزيع

�رصكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �سورة ت�سل اجلريدة لترد 
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 �شفيقة �لعرباوي 

�لنقال  :0661.41.25.76  

مو�شكو حتت�شن �أول مهرجان 
دويل مل�شارح �لظل

اأعلن الناطق با�صم م�صرح الظل لأطفال 
مو�صكو، فيكتور بالتونوف، اأن 7 م�صارح من 
رو�صيا وفنلندا ت�صارك يف املهرجان الدويل 

الأول مل�صارح الظل يف مو�صكو، يف الفرتة من 2 
وحتى 5 نوفمرب اجلاري.

وقال بالتونوف، وهو مدير م�صرح الظل يف 
مو�صكو، وحا�صل على جائزة القناع الذهبي 

امل�صرحية )اأكرب جوائر امل�صرح يف رو�صيا، 
اإن الغاية من مهرجان »ShadowFest« هي 

اجتذاب اهتمام اأكرب عدد ممكن من امل�صاهدين 
بهذا النوع الفريد من الفن، وتو�صيع ثقة 

اجلمهور يف اإمكاناته، كما اأعرب عن اأمله يف اأن 
تتحول الفعالية الثقافية التي تقام يف مو�صكو 

اإىل مهرجان دائم.
و�صتعر�ض خالل 4 اأيام لعمل املهرجان 12 

م�صرحية ا�صتخدمت فيها خمتلف التقنيات 
والأ�صاليب اخلا�صة بالظل، مبا فيها الرقمية 

والكال�صيكية ويت�صمن برنامج املهرجان 
م�صرحيات »بنت ال�صماء« من اإخراج م�صرح 

الظل لأطفال مو�صكو و«ال�صريك« من اإخراج 
جمعية م�صارح الظل الفنلندية  و«زهرة 

حمراء« من يكاترينبورغ الرو�صية و«البارون 
مان�صهاوزن« من اإخراج، �صا�صا لونياكوفا، من 

مو�صكو وغريها يذكر اأن م�صرح الظل لأطفال 
مو�صكو هو امل�صرح الحرتايف الوحيد يف رو�صيا. 

ولديه ريربتوار خا�ض به. ويقدم على مدى 
الظل  تقنيات  مبختلف  م�صرحيات  عاما   75

واأ�صاليبه، ومن بينها تقنية اإدارة الدمية التي 
اأطلقت عليها ت�صمية »الظل الرو�صي«.

وفاة عازف �لبوق روي هارغروف باأزمة قلبية
تويف عازف البوق الأمريكي  روي هارغروف  عن 49 
عاما اثر اأزمة قلبية واأعلن اخلرب عرب ح�ساب الفنان 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  اأحد  على  اخلا�س 
روي  وفاة  نعلن  عميق  »بحزن  فيه:  جاء  بيان  يف 

هارغروف يف الثاين من نوفمرب عن 49 عاما«.
الثمانينات  وكان روي هارغروف قد برز يف نهاية 
نوع  وهو  »نيوبوب«  حركة  وجوه  اأبرز  اأحد  واأ�سبح 
من اجلاز اإ�سافة اإىل ذلك انه من رواد مهرجانات 
كلوثر  لري  اأعماله  وكيل  و�رّصح  الأوروبية،  اجلاز 
باأزمة  اأ�سيب  الفنان  اأن  العامة  الوطنية  لالإذاعة 
م�سكلة  ب�سبب  امل�ست�سفى  اإىل  دخل  اأن  بعد  قلبية 

يف الكليتني.

�لقب�س على �أليك بالدوين و�لتهمة قد تدخله �ل�شجن ملدة �شنة

خافيري باردم تقا�شى مليون و200 �ألف دوالر مقابل حلقة و�حدة!

على  القب�س  ال�رصطة  األقت 
املمثل الأمريكي  األيك بالدوين  
مع  مب�ساجرة  دخل  اأن  بعد 
والأربعني  التا�سعة  يف  رجال 
ب�سبب  ال�سارع  يف  العمر  من 
يف  ال�سيارة  ركن  على  خالف 

نيويورك.

الذي  الرجل  بالدوين  وهاجم 
للتو  �سيارته  ركن  قد  كان 
عن  اأي�سا  يفت�س  كان  فيما 
ل�سيارته قرب منزله يف  مكان 
الرجل  نقل  ليتم  احلي،  هذا 
للمعاجلة  امل�ست�سفى  اإىل 
با�سم  ناطق  اأو�سح  ما  على 

لبالدوين  وّجه  وقد  ال�رصطة 
يواجه يف  وهو  العتداء  تهمة 
عليه  احلكم  احتمال  اإطارها 
وحددت  �سنة  ملدة  بال�سجن 
 26 يف  احلكم  لإ�سدار  جل�سة 
اإىل  ي�سار  احلايل  ال�سهر  من 
النجاح  يف  �ساهم  بالدوين  اأن 

»�ساترداي  لربنامج  املتجدد 
الرئي�س  بتقلديه  ليف«  نايت 
المريكي دونالد ترامب ب�سكل 
لذع. وقد نال على ذلك جائزة 
»اإميي«، وعلق ترامب ردا على 
بالدوين  توقيف  حول  �سوؤال 

قائاًل:«اأمتنى له التوفيق«.

النجوم  من  العديد  يتقا�سى 
مرتفعة  اأجوراً  يف  هوليوود  
ومنهم  امل�سل�سالت،  يف  للغاية 
احللقة  على  اأجره  يحدد  من 
 Variety الواحدة وذكر موقع
زوج  باردم،  خافيري  النجم  اأن 
يعترب  كروز ،  النجمة  بينيلوبي 
العامل،  يف  املمثلني  اأغلى  من 

احللقة  على  يتقا�سى  حيث 
حواىل  م�سل�سل  لأي  الواحدة 
بينما  دولر،  األف  و200  مليون 
ويذر�سبون  النجمة  ري�س  تاأخذ 
دولر  األف  و100  مليون  حواىل 
عن احللقة، وت�سابهها يف الأجر 

النجمة  جينيفر اأني�ستون .
تاأخذ  مو�س   النجمة  اإليزابيث 

وهذا  باحللقة،  دولر  مليون 
 The م�سل�سل  يف  دورها  عن 
Handmaid’s Tale، واأي�ساً 
يتقا�سى  نورمان ريدي�س  نف�س 
م�سل�سله  احللقة يف  املبلغ عن 

.The Walking Dead
كالرك�سون   النجمة  كيلي  اأما 
األف   560 حواىل  فتتقا�سى 

الواحدة  احللقة  عن  دولر 
 »The Voice« مب�سل�سل 
قناة  على  يعر�س  والذي 
»NBC«، وي�سابهها يف اأجرها 
النجم  كيفن هارت  والذي ياأخذ 
احللقة  عن  دولر  األف   500
والذي   ،»TKO« م�سل�سله  يف 

.»CBS« يعر�س على قناة
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�سيارات  ببيع  تبداأ  رو�سيا 
املعدلة  "Marussia"

VIP-" �رشكة  �أعلنت 
عن  �لرو�سية   "Service
�سيار�ت  بع�ض  بيع  نيتها 
 "Marussia B1"
حملية  �ملعدلة  �لريا�سية 

�ل�سنع.
و�أتت هذه �ل�سيار�ت بهياكل 
�ملعدن  من  �ن�سيابية 

و�أنظمة  �لكربون،  و�ألياف 
ريا�سية،  وفرملة  تعليق 
بني  جتمع  فريدة  و�ألو�ن 
�لأحمر و�لأ�سود، و�لأ�سفر 
�إىل  بالإ�سافة  و�لأ�سود، 
�لهيكل  يف  جانبية  فتحات 
ل�سمان مقاومة �أقل للهو�ء 

عند �ل�رشعات �لعالية.

�ملركبات  هذه  وزودت 
 "VQ35" مبحركات 
وعزم  لرت   3.5 ب�سعة 
على  قادرة  ح�سان،   300
 0 من  �لت�سارع  زيادة 
يف  �ساعة  كلم/   100 �إىل 
و�لو�سول  ثو�ن،   5 غ�سون 
 250 �رشعة  �إىل  باملركبة 

زودت  كما  �ساعة  كلم/ 
�رشعة  بعلب  �ل�سيار�ت 
تفتح  و�أبو�ب  �أوتوماتيكية، 
تلك  غر�ر  على  للأعلى 
�سيار�ت  يف  �ملوجودة 
�لريا�سية،  لمبورغيني 
�أما �سعرها فيبلغ 153 �ألف 

دولر تقريبا.

 SRT دودج ت�سالنجر
هيلكات 2019 

 اجلي�ش الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

�سور�ً  كر�ي�سلر  فيات  �أ�سدرت 
في�ض  لإطلق  متهيد�ً  ت�سويقية 
 SRT ت�سالنجر  دودج  ليفت 

هيلكات 2019.
عن  بالفعل  ك�سفت  قد  �ل�رشكة 
�ستحظى  �لتي  �لتغيري�ت  �أهم 
�ملحدثة،  �لع�سلت  �سيارة  بها 
بالت�سويقيات  لنا  يظهر  حيث 
غطاء  يف  مزدوجة  تهوئة  فتحات 
�ملحرك م�ستوحاة من �ملوديلت 
�ل�ستينات  يف  ت�سدر  كانت  �لتي 

و�ل�سبعينات.
بف�سل عنا�رش �لت�سميم �جلديدة، 
هيلكات   SRT ت�سالنجر  دودج 
�أي�ساً  بل  �رش�”  “�أكرث  تبدو  ل 
للمحرك  تهوئة  “�أف�سل  توفر 

ح�سب  وذلك  �ل�سوبرت�سارج”، 
ت�رشيحات فيات كر�ي�سلر.

�ملحرك  كان  ما  �إذ�  نعلم  ل 
HEMI �سعة 6.2  �ل�سوبرت�سارج 
هي  قوته  �ستكون  �سلندر   8 لرت 
ل،  �أم   2019 موديل  يف  نف�سها 
ح�سان   707 لّد  يو  كونه  ذلك،  مع 
و881 نيوتن.مرت من عزم �لدور�ن، 
يجعله ل يفتقد فعليا لأي زيادة يف 

�لطاقة.
�إذ�  �لتيقن  ميكننا  ل  ذلك  خلف 
ما كانت �ستكون هنالك حتديثات 
هي  ما  مع  باملقارنة  �ل�سيارة  يف 
عليه حاليا، لذ� كل ما علينا فعله 
هو �نتظار “هذ� �ل�سيف” لنعلم ما 

تخطط له دودج.

�لتي  �لهجمات  عدد  �زدياد  مع 
ك�سلح  �ل�سيار�ت  ت�ستخدم 
�قتحام  �أو  �ملدنيني  لده�ض 
وز�رة  بد�أت  �لع�سكرية،  �لثكنات 
تقنية  بتطوير  �لأمريكية  �لدفاع 
�ل�سيار�ت  وقف  على  قادرة  ثورية 
�مل�رشعة قبل و�سولها لأهد�فها، 
عن  عبارة  �لتقنية  هذه  و�ستكون 
تردد�ت  ي�ستخدم  خا�ض  جهاز 
موجات �لر�ديو للتحكم يف م�سار�ت 
�للزوم.  عند  و�إيقافها  �ل�سيار�ت 
هجمات  من  �لنوعيات  هذه  ملنع 
�ل�سيار�ت، �سيقوم جهاز �لبنتاجون 
باإر�سال موجات ميكروويف عالية 
�لرتدد جتاه �ل�سيار�ت، ما �سيوؤدي 
�لكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
�لتوقف،  على  �ملحرك  و�إجبار 

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

�لبنتاغون يطور حاليا ن�سختني من 
�لتقنية، و�حدة مبجال �سغري ميتد 
بو�سع  ي�سمح  ما  مرت،  خلم�سني 
�جلهاز يف �سندوق �سيارة بيك �أب 
 100 مبجال  و�أخرى  �سابه،  ما  �و 
و�حد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
�لثانية  �لن�سخة  هدف  و�سيكون 
�لأماكن  يف  �لأجهزة  و�سع  هو 
�لعامة �ملتعر�سة خلطر �لهجمات 

�لإرهابية لده�ض �ملدنيني.
وقد ت�سبب هجوم �إرهابي ب�سيارة 
يف تورونتو بكند� �لأ�سبوع �ملا�سي 
و�إ�سابة  مدنيني  ع�رشة  مبقتل 
�آخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�سا و�أملانيا وغريهما.

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

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

موديل خا�ش من باجاين زوندا بـ 15 مليون يورو

ميكنها  ل  �ل�سينية  �ل�رشكات 
بب�ساطة �أن تكبح نف�سها عن �إغر�ء 
�لغرب،  �سيار�ت  ت�ساميم  تقليد 
�ل�رشكات  �إحدى  هي  زوتيي 
�ملعروفة بتقليدها بور�ض ماكان، 
تتبع  �لتي  هانتينج  علمة  و�لآن، 
تريد  نف�سها،  �لتجارية  �ملجموعة 
�إحدى  يف  مماثل  ب�سيء  �لقيام 
حتديد�ً،  �لقادمة،  منتجاتها 

جاكو�ر F-Pace �ل�سني.
حيث تظهر �سور بر�ء�ت �لخرت�ع 
�ملو�قع  على  ظهرت  �لتي 
�ستطلق  �ل�رشكة  باأن  �ل�سينية 

�لأمامية  و�جهتها  مقلدة  �سيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�ض،  جاكو�ر 
�مل�سابيح  بني   Hanteng كتابة 

�خللفية �لنحيلة.
من �ملبكر �خلو�ض يف �لتفا�سيل، 
لكن و�سائل �لإعلم �ل�سينية تتوقع 
باأن �ل�سيارة �ست�سمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديلت م�رشوق   X5
�أن  على  هيوند�ي،  من  ت�سميمها 
�سينجدو  تد�سينها يف معر�ض  يتم 
�سينطلق  و�لذي   2018 لل�سيار�ت 

يف 7 �سبتمرب.

عقب 21 �سنة كاملة؛ قامت تويوتا 
�سن�رشي  ت�سميم  باإعادة  �أخري� 
�لر�ئدة للجيل �لثالث، مع �حلفاظ 
�لهادئ  �لأيقوين  �ل�سكل  على 
�أ�سا�ساتها  وحتديث  لل�سيارة 
وقتنا  ينا�سب  ملا  ومن�ستها 

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

�سهر،  كل  �لفاخرة  �ل�سيد�ن  من 
وقد ظهر فيديو جديد يك�سف عن 
قرب  عن  �ل�سيارة  تفا�سيل  جميع 
من �خلارج و�لد�خل �أثناء عر�سها 

يف �ليابان.
يف  و�أناقة  فخامة  ت�سع  �ل�سيارة 
�لكل�سيكي،  �خلارجي  ت�سميمها 
ويف مق�سورتها �لفريدة من نوعها، 

خ�سبية  زخرفات  ��ستخد�م  مع 
مثري  وت�سميم  �لد�خل  يف  لمعة 
للهتمام ملقاب�ض �لأبو�ب ونظام 
�سوت  مكرب  بع�رشين  فاخر  �أوديو 
�خلارجي  �ل�سوت  لكتم  ونظام 
متاما عن �جلال�سني يف �ملق�سورة 
و�ستائر �إلكرتونية لتوفري �أكرب قدر 

ممكن من �خل�سو�سية.

�سن�رشي  �أن  يف  �إذن  غر�بة  ل 
�جلديدة يبد�أ �سعرها من 180،000 
دولر )675،000 ريال �سعودي(، ما 
يجعلها �أغلى من مر�سيد�ض مايباخ 
S560 بـ 168،600 دولر )626،000 
�لطلبات  كل  �أن  ويُذكر  ريال(، 
�لعام  �ل�سيارة حمجوزة حتى  على 

�لقادم.

ك�سفت �رشكة باجاين عن �ملوديل �خلا�ض 
�أيقونتها  من   "HP Barchetta"
 3 على  �إنتاجه  يقت�رش  و�لذي   ،Zonda

ن�سخ فقط ب�سعر 15 مليون يورو.
�ل�سيارة  �أن  �لإيطالية  �ل�رشكة  و�أو�سحت 

على  تعتمد  �جلديدة  ريا�سية  �ل�سوبر 
�سو�عد حمرك �سحب طبيعي مكون من 12 
بقوة  ويز�أر  لرت   7.3 �سعة   V12 �أ�سطو�نة 
ناقل  مع  جهوده  وتت�سافر  ح�سان،   760
تك�سف  ومل  �رشعات.   6 من  يدوي  حركة 

قيم  �أو  �لأد�ء  معدلت  عن  بعد  �ل�رشكة 
�ل�ستهلك.

وعلى �ل�سعيد �لت�سميمي، يخطف �ملوديل 
�لأنظار   "HP Barchetta" �خلا�ض 
و�لتيتانيوم  �لكربون  ثوب  خلل  من  �إليه 

�لنو�فذ  وكذلك  �لق�سري  �لأمامي  و�لزجاج 
�إىل �ملقاعد  بالإ�سافة  �لق�سرية،  �جلانبية 
يزد�ن  جلدي  بفر�ض  �ملك�سوة  �لريا�سية 
 20 قيا�ض  جنوط  مع  �لكاروهات،  بنقو�ض 

بو�سة �أماماً و21 بو�سة خلفاً.
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اأكرث الهواتف رواجا لعام 2018

 Counterpoint« وكالة  ن�رشت 
Research« ت�صنيفا جديدا للهواتف 
الذكية التي حققت اأعلى ن�صب مبيعات، 

يف مايو 2018.
»اآيفون-8«  هاتف  الت�صنيف  وتراأ�س 
الفائت  العام  اأواخر  اآبل  الذي طرحته 
الال�صلكي  ال�صحن  مبيزة  وزودته 
وهيكل اأنيق من الزجاج املقاوم للك�رش 
 Galaxy+« هاتف  وتاله  واخلدو�س، 
عالية  ب�صا�صته  �صام�صونغ  من   »S9

الدقة وكامريته املميزة.

هاتف  فاحتلها  الثالثة  املرتبة  اأما 
التي  املميزة  ب�صا�صته   »X »اآيفون- 
الواجهة  م�صاحة  كامل  على  جاءت 
التعرف  وميزة  للجهاز  الأمامية 
وحلقه  امل�صتخدم،  وجه  على 
 »5A  Xiaomi Redmi« هاتفا 
اأي�صا  Plus«،وجاءت   8  iPhone»و
 »Galaxy S9« :الت�صنيف هواتف يف 
من   »Light  20  -P« �صام�صونغ،  من 
 Redmi»و »vivo x21»و Huawei

.»oppo A83»و »plus 5

 اأبرز موا�صفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

»5G« هاتف  اأول  تطلق   Huawei

ذكر موقع »Digitimes« اأن �رشكة 
على  عازمة  ال�صينية   Huawei
على  قادر  ذكي  هاتف  اأول  طرح 
من  الإنرتنت  �صبكات  مع  التعامل 

.»5G« اجليل اخلام�س
التنفيذي  املدير  عن  املوقع  ونقل 
اإن  قوله،  �صوي  اإيريك  لل�رشكة 
اأول  ت�صتعر�س  قد   Huawei«
للتعامل  خم�ص�س  العامل  يف  هاتف 
 ،2019 مار�س  يف   ،5G �صبكات  مع 
يف  تطرحه  اأن  املنتظر  ومن 
من  الثاين  الن�صف  يف  الأ�صواق 
اأن  اإىل  �صوي  نف�صه«،واأ�صار  العام 

بع�س  �صابقا  ا�صتعر�صت  �رشكته 
التقنيات املتعلقة ب�صبكات الإنرتنت 
ك�رشائح  اخلام�س،  اجليل  من 
والتي  الإلكرتونية،   »970  Kirin«
الهواتف  ت�صاعد  اأن  املفرت�س  من 
من  البيانات  وحتميل  ا�صتقبال  على 
 50 بني  ما  ترتاوح  ب�رشعة  الإنرتنت 

و100 ميغابايت/ ثانية.
قبل  من  اخلطوة  تلك  وتاأتي 
اأكدت  الذي  الوقت  يف   Huawei
�رشكات  من  العديد  اأن  ال�صني  فيه 
الت�صال العاملة فيها �صتبداأ باعتماد 

�صبكات »5G« العام املقبل.

ت�صريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

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

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

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

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

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

6.2 بو�صة.

اآبل تطلق ن�صخة معدلة من 
»macOS« نظام

اأعلنت �رشكة اآبل اأن ن�صخة »بيتا« املعدلة عن 
نظام »macOS 10« املخ�ص�س للحوا�صب 
امل�صتخدمني  جلميع  متاحة  اأ�صبحت 
م�صتخدمي  جميع  اأن  ال�رشكة  واأو�صحت 
حتميل  باإمكانهم  اأ�صبح   »Mac« حوا�صب 
نظام الت�صغيل اجلديد املعدل الذي يحمل 
ا�صم »macOS 10.14« مقابل 99 دولرا.

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

ت�صجيل  ثم  ومن  الإنرتنت،  على  الر�صمي 
دخوله عرب ح�صاب »Apple ID«، واتباع 
الإر�صادات الالزمة وبعدها تثبيت الربنامج 

على حا�صبه ال�صخ�صي.
الن�صخة  اأن  اإىل  اآبل  يف  اخلرباء  وي�صري 
العديد  تفادت   »macOS« من  اجلديدة 
من الثغرات الربجمية املوجودة يف اأنظمة 
الت�صغيل ال�صابقة، وزادت من حماية بيانات 

امل�صتخدم.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

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

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

الذكية.

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

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

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

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

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

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

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

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

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

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

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

حتت زره ا�صرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

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

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

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

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

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



حيث متكن هذا املجرم اخلطري امللقب ب* 
بيبيح * من ن�شج خيوط �شبكة منظمة امتد 
ن�شاطها اإىل خارج اأ�شوار والية �شيدي بلعبا�س 
الذي  ال�شعبي  عمر  �شيدي  من حي  انطالقا 
لقب  اأبناء حيه   عليه  اأطلق  فيه حتى  يقطن 
حم�شالت  توزيع  على  اإقدامه  بعد  »املري« 
امل�شاكني يف  و  الغالبى  بيع املخدرات على 
خمتلف املنا�شبات  الدينية و االأعياد » بابلو 
اأي�شا  لقب  هكذا  بلعبا�س  �شيدي  اإ�شكوبار« 
هذا املجرم اخلطري الذي اتخذ من االأطفال 
ال�شغار و�شيلة لرتويج املخدرات عن طريق 
توزيع االأدوار خفية على كل طفل، فمنهم من 
يكفله باحلرا�شة و منهم من يجلب املخدرات 
من  منهم  و  للم�شرتي  ي�شلمها  من  منهم  و 
اأوقات  يف  له  ي�شلمها  و  االأموال  يقب�س 
التي كانت  متفرقة بعيدا عن عيون ال�رشطة 

متلب�شا  عليه  القب�س  تنتظر فر�شة  و  تراقبه 
اأن متكنت فرقة مكافحة املخدرات من  اإال 
اإلقاء القب�س عليه رفقة �رشيكيه و بحوزتهم 
حم�شلة  اأموال  و  املعالج  الكيف  من  كمية 

مكافحة  فرقة  بذلك  لت�شع  ترويجها،  من 
ل�شاط جمرم خطري لطاملا  املخدرات حدا 
زرع الرعب يف اأو�شاط املواطنني ووزع على 

�شباب املنطقة ال�شموم . 

�ص.�صهيب

�صيدي بلعبا�ص

بارون املخدرات » بيبيح«امللقب باملري يف قب�ضة الأمن 
األقت �صرطة �صيدي بلعبا�ص القب�ص على اأخطر بارون خمدرات خمت�ص يف ترويج ال�صموم عن طريق التمويه با�صتغالل و 

توزيع اأدوار بيع املخدرات على الأطفال ق�صد الإفالت من قب�صة الأمن،

ثمار امل�ضاحلة 
الوطنية

حتقق ال�صيا�صية الت�صالية التي تنتهجها 

نتائج  �صنوات  منذ  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة 

حلقاتها  اآخر  كانت  نوعية  ميدانية 

بالناحية  لنف�صها   عائالت  ثالثة  ت�صليم 

يف  بال�صبط  و  اخلام�صة  الع�صكرية 

كان  تقريبا  اليوم  نف�ص  يف  ،و  �صكيكدة 

اإرهابي ي�صلم نف�صه لل�صلطات الأمنية يف 

ذلك  يكن  مل  ،و  مترنا�صت  ولية  اإقليم 

بطبيعة احلال �صربة حظ ،و اإمنا تتويجا 

جلهود خرية بذلت عرب قنوات عديدة.

امل�صاحلة  بقانون  العمل  على  الإبقاء  اإن 

خيار  ال�صنوات  هذه  طيلة  الوطنية  

من  الع�صرات  اأرواح  اأنقذ  ا�صرتاتيجي 

املغرر بهم و عدد مماثل من العائالت التي 

العدمية،يف  و  التوح�ص  حياة  تخرت  مل 

يف  تتواىل  جناحات  البالد  جنوب 

القيادة  حر�ص  بف�صل  اأدرار  و  مترنا�صت 

العقل  ل�صوت  الحتكام  على   الع�صكرية 

بنجاحات  تكلل  الذي  الأمر  احلوار  و 
ميدانية ل تن�صى

العنا�صر  مع  التعامل  يف  املقاربة  هذه 

قانون  روح  ب�صدق  تلخ�ص  بها  املغرر 

حولها  التف  التي  الوطنية  امل�صاحلة 

ال�صتفتاء  عرب  اجلزائري  ال�صعب 

اجلزائريني  قلوب  فتح  الذي  التاريخي 

على بع�صها البع�ص و طوى �صفحة �صوداء 

جتنبت  بف�صله  املعا�صر،و  تاريخنا  من 

نتمنى  اأننا  اأ�صواأ..املوؤكد  هو  ما  اجلزائر 

الطريق  اأخطاأت  التي  الأرواح  كل  اإنقاذ 

متمثلة  الطبيعية  احلا�صنة  اإىل  بعودتها 
يف ممار�صة حياتها الطبيعية .

موقف

تيزي وزو حمتال 
يعر�ض على زبائنه 

تاأ�ضريات وهمية
اأودع اأم�س قا�شي التحقيق لدى حمكمة  تيزي وزو 
املوؤقت  احلب�س  �شنة   47 العمر  من  يبلغ  حمتاال 
وعدهم  الدين  اأ�شخا�س  على  احتياله  عقب 
لتغطية  و  مال  مبلغ  مقابل  التاأ�شريات  باحل�شول 
لينك�شف  افرتا�شية  اختطاف  بعملية  قام  اأفعاله 
باأمر  اأمره من قبل االأمن وقد و�شع رهن احلب�س 
وذلك  حماكمته  انتظار  يف  اجلمهورية  وكيل  من 
ح�شب بيان خللية االت�شال ملديرية اأمن والية تيزي 
وزو و من جهة اأخرى اأوقفت م�شالح امن تيزي وزو 
�شاب يبلغ من العمر 37 �شنة بتهمة حيازة اأ�شلحة 
نارية بدون رخ�شة عملية التوقيف نفدت مبنطقة 
دقيقة  حتريات  بعد  بوغني  بدائرة  م�شطرا�س 
االأخري يف  تو�شلت يف  االأجهزة حيث  نف�س  قامت 
مداهمة ملنزل املتهم العثور على بندقية �شيد و 
خراطي�س مواد كيميائية ل�شناعة االأ�شلحة و مواد 
متفجرة و مبلغ مايل و من عائدات بيع هده املواد 
ليتم و�شعه رهن احلب�س املوؤقت بعد تقدميه اأمام 

وكيل اجلمهورية لدى حمكمة ذراع امليزان
احلاجح- كرمي   # وداد 

الأمن الوطني ُي�ضجل 232 
حادث مرور باملناطق احل�ضرية

جازي ترفع عدد زبائنها وتعزز 
اإيراداتها يف الربع الثالث من 2018

�شجلت م�شالح االأمن الوطني خالل الفرتة 
املمتدة من 30 اأكتوبر اإىل 05 نوفمرب من 
ال�شنة اجلارية، 232 حادث مرور ج�شماين 
اأ�شفرت  على م�شتوى املناطق احل�رشية، 

عن وفاة 08 اأ�شخا�س وجرح 283 اآخرين.
مقارنة باالإح�شائيات امل�شجلة يف االأ�شبوع 
املرور  حوادث  ح�شيلة  عرفت  املا�شي، 
)65(حادث،  بـ  قدر  حم�شو�ًشا  انخفا�شا 
عدد  انخف�س  كما  جريح،   )100( كذا  و 
املعطيات  ت�شري  حالة.   )10( بـ  الوفيات 
ذات ال�شلة، اأن اأ�شباب هذه احلوادث تعود 
بالدرجة االأوىل اإىل العن�رش الب�رشي بن�شبة 
م�شافة  احرتام  عدم  نتيجة   ،%96 تفوق 

االإرهاق،  ال�رشعة،  يف  االإفراط  االأمان، 
املرتبطة  االأخرى  العوامل  اإىل  اإ�شافة 
دد  باملركبة واملحيط. يف هذا االإطار تجُ
دعوتها  الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
مل�شتعملي الطريق العام اإىل توخي احليطة 
ظل  يف  ال�شيما  ال�شياقة،  اأثناء  واحلذر 
التقلبات اجلوية التي تعرفها بع�س واليات 
الوطن، مع �رشورة احرتام قانون املرور، 
الدورية  واملراقبة  املحددة،  ال�رشعة 
للمركبة. كما ت�شع املديرية العامة لالأمن 
الرقم  املواطنني  ت�رشف  حتت  الوطني، 
لتلقي   ،17 النجدة  وخط   1548 االأخ�رش 

البالغات24 �شا/24 �شا.

تقنيات  يف  الرائدة  جازي  �رشكة  ا�شتمرت 
و  مداخيلها  زيادة  يف  الرقمية  االت�شاالت 
 ،2018 عام  من  الثالث  الربع  يف  عددزبائنها 
موؤكدة ا�شتقرار االتاه العام لن�شاطاتها نتيجة 

لالنتعا�س الذي تعرفه عملياتها التجارية.  
و هذا هو الربع الثالث على التوايل الذي ي�شهد 
زيادة يف عدد زبائن ال�رشكة، حيث اأدت احلركية 
الثاين  الربع  طوال  ا�شتمرت  التي  االإيجابية 
يف   %  0.8 بن�شبة  متتابعة  زيادة  اإىل  ال�شنة  من 
الربع الثالث. حيث عرفت ال�رشكة زيادة فيعدد 
لي�شل   2017 دي�شمرب  منذ   %4 بن�شبة  زبائنها 

العدد حاليا اىل 15.6 مليون زبون اعتباًرا من 30 
يف  متتاليا  جازي منواً  و�شجلت   .2018 �شبتمرب 
رقم اأعمالها بن�شبة 5.6% لي�شل اإىل 24.4 مليار 
دينار. و منت اإيرادات االنرتنت بن�شبة 71.8% يف 
عام واحد )5.7 مليار دينار( بف�شل اال�شتخدام 
املتزايد لالإنرتنت املحمول )1.8 جيغا بايت / 
م�شتخدم ، منو بن�شبة 254.2% ( وزيادة بن�شبة 
لي�شل  االنرتنت  امل�شرتكني يف  23.8% يف عدد 
�رشكة  ا�شتفادت  م�شرتك.كما  ماليني   9 اإىل 
ت�شعري  اإ�شرتاتيجية  تنفيذ  من  ا  اأي�شً جازي 

تناف�شية للغاية منذ جانفي2018.

الفرقة اجلنائية لل�صرطة الق�صائية باأمن مع�صكر 

توقيف مرتكب جناية قتل عمدي 

وهران 

التما�ض ت�ضديد العقوبات يف ق�ضية 
�ضركة »�ضورفرت«

اجلنائية  الفرقة  عنا�رش  متكنت 
بامل�شلحة الوالئية لل�رشطة الق�شائية 
باأمن والية مع�شكر من فك لغز جرمية 
العقد  يف  اإمراأة  �شحيتها  راحت  قتل 
الرابع من العمر ، وتوقيف امل�شتبه فيه 
البالغ من العمر 24 �شنة ، حيث تعود 
وقائع الق�شية اإىل االأ�شبوع االأخري من 
تلقت  ، عندما  املن�رشم  اأكتوبر  �شهر 
اأمن الوالية بالغا عرب اخلط  م�شالح 
اإمراأة  جثة  اكت�شاف  حول  االأخ�رش 
التدخل  ليتم   ، العائلي  داخل م�شكنها 
جثة  معاينة  مت  اأين  املكان،  بعني 
باأماكن  طعنات  تلقت  التي  ال�شحية 
اجلثة  نقل  ليتم   ، اجل�شم  من  خمتلفة 
وو�شعها مب�شلحة حفظ اجلثث ، فيما 
مل�رشح  امليدانية  املعاينة  اإجراء  مت 
الفرقة  عنا�رش  اإثرها  فتح  اجلرمية  
حيث  الق�شية  يف  حتقيقا  اجلنائية 
متكنوا بعد حتريات معمقة وا�شتغالل 
م�رشح  من  املرفوعة  االأدلة  كل 
امل�شتبه  هوية  حتديد  من  اجلرمية 

عنا�رش  متكن  كما   ، وتوقيفه  فيه 
الفرقة خالل التحقيق يف الق�شية من 
ا�شرتجاع كمية من احللي من املعدن 
قد �رشقها  فيه  امل�شتبه  كان  االأ�شفر 
من م�شكن ال�شحية، حيث اأجنز اإجراء 
ق�شائي �شده وقدم مبوجبه اأمام نيابة 
التي  اجلمهورية لدى حمكمة مع�شكر 
التحقيق  قا�شي  اأمام  امللف  اأحالت 

ليودع امل�شتبه فيه رهن احلب�س . 
طالبي فاطمة

حمكمة  لدى  العام  احلق  ممثل  التم�س 
يف  املحاكمة  خالل  بوهران  اال�شتئناف 
باأرزيو  واليوريا  االأمونياك  �رشكة  ق�شية 
�شيتم  فيما  العقوبات  ت�شديد  »�شورفرت« 

النطق باحلكم يوم 21 نوفمرب اجلاري.
بعد  الق�شية  هذه  يف  اال�شتئناف  مت  وقد 
م�شتوى  على  ب�شاأنها  املحاكمة  جرت  اأن 
لوهران  املتخ�ش�س  اجلزائي  القطب 
�شدر حكما  املا�شي حيث  مار�س   5 يوم 
وغرامة  �شنوات   5 ملدة  النافذ  بال�شجن 
حق  يف  دج  مليون  7ر27  قدرها  مالية 
لل�رشكة  ال�شابق   العام  املدير  الرئي�س 
يتواجد  والذي  ح�شبال  عمر  امل�رشي 
ال�شوؤون  مديرة  على  وكذا  فرار  حالة  يف 
فراح  كرمية  مواطنته  لل�رشكة  القانونية 

بال�شجن ملدة �شنتني وغرامة مالية مماثلة 
الق�شية  ناقل متورط يف  ومت احلكم على 
مالية  وغرامة  نافذا  �شجنا  واحدة  ب�شنة 

قدرها 200 األف دج.
املدانني  تغرمي  االإطار  نف�س  يف  مت  كما 
االأولني بالت�شامن مببلغ قدره 2 مليون دج 
مع تاأكيد االأمر الدويل باالإح�شار يف حق 
الرئي�س املدير العام ال�شابق ل«�شورفرت«و 
خالل هذه املحاكمة كان ممثل احلق العام 
قد التم�س حكما بال�شجن النافذ ملدة 10 
�شنوات يف حق عمر ح�شبال وكرمية فراح 
بال�شجن ملدة 7  التما�س حكم  اىل جانب 
بالنقل وغرامات  �شنوات يف حق املكلف 
البالغ  املبدد  املبلغ  �شعف  متثل  مالية 

نحو 16 مليون دوالر.

من هو ال�ضفري 
الأمريكي اجلديد 

لدى العراق

دونالد  االأمريكي  الرئي�س  يعتزم 
ملن�شب  تولر  ماثيو  تر�شيح  ترامب 
العراق،  املتحدة يف  الواليات  �شفري 
الذي  �شيليمان  دوغال�س  من  بدال 

مّثل بالده لدى العراق منذ 2016.
تابعته  بيان  يف  االأبي�س  البيت  وقال 
تعيينه �شيخلف  »تولر حال  اإن   ،RT
اأم�شى  الذي  �شيليمان  دوغال�س 
ال�شفري  من�شب  يف  عامني  قرابة 
الواليات  �شفري  هو  وتولر  ببغداد«، 
وكان   2014 منذ  اليمن  يف  املتحدة 
�شفريا لبالده لدى الكويت كما �شبق 
يف  وا�شنطن  ب�شفارات  وعمل  له 
والريا�س  والكويت  وبغداد  القاهرة 
يف منا�شب خمتلفة، وعمل يف وزارة 
ملدير  نائبا  االأمريكية  اخلارجية 
مكتب �شمال اخلليج وم�شوؤوال مبكتب 
م�رش، ف�شال عن �شغله من�شب نائب 
ال�شمايل  اخلليج  �شوؤون  مدير مكتب 

يف اخلارجية.
جامعة  من  البكالوريو�س  ويحمل 
يانغ واملاج�شتري من جامعة  بريغام 
 SIA هارفارد، وحا�شل على جائزة
فخريتني  وجائزتني  املخابراتية 
رئا�شيتني، وجائزة »بيكر ويلكنز« من 
وزارة اخلارجية ملن�شب نائب رئي�س 

البعثة، كما يجيد اللغة العربية.
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