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االأمني العام لالأفالن جمال ولدعبا�س

 االأولـــــــوية لـــــقـــــدماء
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ال�سادر حديثا عن "ليناغ" 
وامل�سارك يف �سيال 23

كرمية عباد تتناول مفهوم 
" االأمني  "االإعالم 

رئي�س نقابة االأئمة جلول حجميي

نطالب بحلول اإ�صتعجالية حلماية االأئمة
املدير العام للبحث العلمي حفيظ اأوراغ

 تعاون جـــزائري األـــــماين 
يف جمال البـيوتكنولوجيا 

يف ظل تراكم امل�ساكل و �سلطة لوبيات الف�ساد

 حتديات كبرية تنتظر الوايل
 اجلديد لعا�صمة اأوالد نايل 

ملف

     .        دول اجلوار ال تخجل من الر�صوب اجلماعي يف م�صابقات املا�صرت
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ملباراة  الأول  النجم  �شارف  عبيد  مهدي  اجلزائري  الدويل  احلكم  كان 
نهائي رابطة اأبطال اإفريقيا التي جمعت فريقي الأهلي امل�رصي والنجم 
ال�شاحلي التون�شي بالقاهرة، حيث تلقى انتقادات لذعة عقب القرارات 

التحكيمية املثرية للجدل التي اأعلنها و�شهدت منحه ثالث ركالت جزاء 
وحملته  عليه  النار  الرتجي  اإدارة  فتحت  حيث  دقيقة،  الت�شعني  طيلة 

م�شوؤولية هزمية فريقها.

�شواء  الوطنية،  حتيي  �شورة  يف  اجلزائريني  على  نوفمرب  الفاحت  هيمن 
واحل�شابات  ال�شفحات  خمتلف  ج�شدته  الذي  الفرتا�شي  العامل  على 
مب�شاركات بداية بـ«لن نن�شى«، و�شول اإىل الدعوة لتفعيل الأمر من باب 

على  اأو  الوطن،  على  احلفاظ  يف  التحريرية  الثورة  مبفجري  القتداء 
اأر�ض الوا�شع الذي جاء اأبرز معامله عرب اأرجاء املعر�ض الدويل للكتاب 

وهيمنة الكتاب التاريخي ..

وزارة الدفاع الوطني

الق�ضاء على ارهابي خطري 
بوالية �ضكيكدة 

بف�شل  ال�شبت،  اأم�ض  �شبيحة  ال�شعبي  الوطني  للجي�ض  مفرزة  متكنت 

ببلدية   كركرة  مبنطقة  كمني  ن�شب  واإثر  للمعلومات  اجليد  ال�شتغالل 

القل )ولية �شكيكدة(، من الق�شاء على اإرهابي خطري التحق باجلماعات 

الإرهابية �شنة 2010، ح�شب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني واأو�شح 

اجليد  الإ�شتغالل  وبف�شل  الإرهاب  حماربة  اإطار  »يف  اأنه  امل�شدر  ذات 

�شكيكدة  ولية  القل،  بلدية  كركرة  مبنطقة  كمني  ن�شب  واإثر  للمعلومات 

باإقليم الناحية الع�شكرية اخلام�شة، ق�شت مفرزة للجي�ض الوطني ال�شعبي 

�شبيحة اليوم 03 نوفمرب 2018 على اإرهابي )01( خطري«، م�شريا اإىل اأن 

»الأمر يتعلق الأمر باملجرم �شاحلي علي املدعو +اأبو الرباء+ الذي اإلتحق 

م�شد�ض  »ا�شرتجاع  من  مكنت  2010«العملية  �شنة  الإرهابية  باجلماعات 

)01( ر�شا�ض من نوع كال�شنيكوف خمزنني)02(، هاتفني)02( نقالني وكمية 
من الذخرية«.

ميهوبي يلقي حما�ضرة بال�ضارقة
الكتاب  الدين ميهوبي ح�شوره يف معر�ض  الثقافة عز  �شجل وزير 

امل�رصي  الثقافة  وزير  رفقة  حما�رصة  باإلقاء  قام  اأين  بال�شارقة، 

بعنوان  جرت  التي  املحا�رصة  وهي  عرب  �شابر  حممد  ال�شابق 

فر�شة  الوزيراجلزائري  وا�شتغل  العامل«،  يف  اللغوية  »التفاعالت 

املحا�رصة من اأجل النتقال اإىل احلديث حول العالقات التاريخية 
التي جتمع بني البلدين اجلزائر والإمارات العربية.

عبيد �ضارف ي�ضنع احلدث

نوفمرب ي�ضتويل على تركيز التوفمربيني

خبر في 
صورة

اأدرار

اخلليفة العام للطريقة القادرية 
لغرب اإفريقيا يحل باجلزائر 

من 5اإىل 8 نوفمرب 2018

�ضالون بوكربود ملهن 
الن�ضر و الفنون املطبعية

 )ONEL( اأعلنت  املنظمة الوطنية لنا�شري الكتاب
عن تنظيم الطبعة الثانية من بوكربود، ال�شالون 

املهني املوجه ملهن الن�شر والفنون املطبعية، من 
الإبداع والت�شميم، اإىل التوزيع والت�شويق يف 

املكتبات، مروراً بالطباعة والتجليد، و�شائر مراحل 
اإجناز الكتاب اأو ت�شويق مدخالته وجتهيزات 

�شناعته. وذلك من 5اإىل 8 نوفمرب 2018 بق�شر 
املعار�ض تنظم هذه الطبعة حتت الرعاية 

ال�شامية لفخامة رئي�ض اجلمهورية، عبد العزيز 
بوتفليقة، ومب�شاهمة الديوان الوطني حلقوق 

املوؤلف واحلقوق املجاورة.

تيزي وزو

االأمطار تغلق الطرقات
ت�شبب الأمطار الكثيفة املتهاطلة على عا�شمة جرجرة 

تيزي وزو اأم�ض ازدحاما وان�شدادا لبع�ض الطرق 
الرئي�شية والثانوية بتيزي وزو ب�شبب املياه املرتاكمة 
يف الطرقات خا�شة على حماور الطريق الوطني رقم 

72 يف �شطره الرابط بني تقزيرت و دل�ض و كدا الطريق 
األولئي رقم 100 الرابط بني تيزي وزو و بني دوالة 

والتي عطلت �شري املركبات،ح�شب ما اأفاد به مواطنون 
من خمتلف البلديات، ل�شيما يف الفرتات ال�شباحية 

وامل�شائية ب�شوارع كرمي بقا�شم، التي �شهدت اأم�ض 
ازدحاما لفرتات طويلة ونف�ض ال�شيء بالن�شبة للطريق 
الرابط بني املركز و املدينة اجلديدة اأين مكث اأ�شحاب 

املركبات طويال ينتظرون و�شط الزدحام الأمطار التي 
انتظرها �شكان تيزي وزو  �شنعت فرحة لديهم، ل�شيما 

�شريحة الفالحني .
ح.ك

اجلزائري  املنتدى  نظم 
اأم�ض،  والع�رصنة،  للمواطنة 
العليا  املدر�شة  م�شتوى  على 
بنب  الجتماعي  لل�شمان 
حول  وطني  ملتقى  عكنون، 
للحكم  اأداة  “اجلباية  مو�شوع 
الرا�شد وو�شيلة لبناء الن�شجام 

اأو�شح  حيث  الجتماعي”، 
املنتدى  رئي�ض  بخ�شو�شه 
امللتقى  اأن  �شبيع،  الدين  نور 
الق�شايا  واحد من  يعالج  جاء 
يف  املندرجة  املهمة  الآنية 
الإدارة  بني  العالقة  اإطار 
من  يرجو  والتي  واملواطن، 

بني  حيثياته  يف  املناق�شة 
واملخت�شني  الدولة  اإطارات 
الو�شول  املواطنني،  وحتى 
اإىل اأن�شب ال�شيغ لرتقية حياة 
ب�شالم  معا  للعي�ض  املواطنني 
ما  وهو  تعبريه،  حد  على 
وزارة  ت�رصيحات  عليه  تركز 

ثنائية  عرب  موؤخرا  الداخلية 
من  الإدارة  وتقريب  الرقمنة 
م�شاركة  جانب  اإىل  املواطن 
املواطن التي يتجلى اأق�شاها 
يف الدميقراطية الت�شاركية اإىل 

جانب اجلماعات املحلي .
�ض.ب

اأدرار  بولية  اأم�ض  �شباح  حل 
حممد  مامبو  احلاج  ال�شيخ 
للطريقة  العام  اخلليفة  كنتا 
اأين  اإفريقيا  بغرب  القادرية 
وايل  طرف  من  ا�شتقباله  مت 
�شيوخ  من  وعدد  اأدرار  ولية 
الزوايا  وروؤ�شاء  املنطقة 
حيث كانت وجهته الأويل اإيل 
منطقة رقان كان يف ا�شتقباله 
النا�ض  من  كبرية  جموع 
والعائلة  املحلية  وال�شلطات 
الكنتية حل�شور فاحتة الكتاب 
ثم وقف عند الطريقة الكنتية 
بزاوية كنتة واملدر�شة القراآنية 

الكنتية  للمقربة  زيارته  مع 
وبح�شب الربنامج املعد لهذه 
اأ�شبوعا  يدوم  والتي  الزيارة 
العام  للخليفة  ت�شمح  كامال 
بالوقوف  القادرية  لطريقة 
قراآنية  مدار�ض  عدة  على 
اهلل  لأولياء  واأ�رصحة  وزاويا 
ال�شاحلني منهم �رصيح ال�شيخ 
كما  املغيلي  الكرمي  عبد  بن 
اأدرار �رصيح  مبدينة  يزور 
بلكبري  حممد  �شيدي  ال�شيخ 
ومدر�شته  زاويته  على  ويطلع 
القراآنية وهذا نتيجة لمتداد 
لطريقة  والكبري  العريق 

غرب  يف  الكنتية  القادرية 
اإيل  و�شلت  والتي  اأفريقيا 
التي  اأدرار  ولية  جنوب 
هذا  يف  كبري  باأن�شطة  تتميز 
العالقات  يعزز  املجال  مما 
الأ�رصية والتعاون بني ال�شعوب 
العنف  نبذ  يف  ومتا�شكهم 
وغر�ض  �شالم  يف  والعي�ض 
الو�شطية  التكافل الجتماعي 
يف  ال�شعوب  بني  املتوا�شل 
تكري�ض  مبنهج  اإفريقيا  غرب 
خا�شة  القادرية  الطريقة 

اليوم يف اأو�شاط ال�شباب.
ب.ب

رئي�ض املنتدى اجلزائري للمواطنة و والع�شرنة 

جمعنا امل�ضوؤولني واملواطنني لتقريب االإدارة من املواطن
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املجاهد و امل�ؤرخ العربي زبريي:

اأغلب الفارين من اجلي�ش الفرن�سي مند�سون
          ترجمة بيان اأول نوفمرب الرديئة قزمت الدولة اجلزائرية

علي عزازقة

�ضيفا  حل  ملا  امل�ؤرخ  ذات  وقال 
احل�ار  احل�ار  ي�مية  منتدى  على 
مل  ن�فمرب  اأول  بيان  اإن  اأم�س،  ي�م 
لك�نه  �ضحيحة  ترجمة  ترجمته  تتم 
لها  لي�س  بالعربية  عبارات  يحمل 
باللغة  املكت�ب  بالبيان  عالقة  اأي 
الفرن�ضية، حيث اأو�ضح هذه النقطة: 
اإقامة  عن  يتحدث  املرتجم  »البيان 
الأ�ضلي  عك�س  اجلزائرية  الدولة 
اإقامة  اإعادة  يجب  اأنه  يق�ل  الذي 
الدولة  متابعا:«  اجلزائرية«  الدولة 
الحتالل  قبل  وبق�ة  قائمة  كانت 
الفرن�ضي لهذا ما حدث يف 5 ج�يلية 
ا�ضرتجاعا  بل  ا�ضتقالل  لي�س   1962
من  امل�ضل�بة  وال�ضتقالل  لل�ضيادة 
الغا�ضم«،  الفرن�ضي  ال�ضتعمار  قبل 
وراح ذات امل�ضدر اإىل اأكرث من ذلك 
اجلزائريني  امل�ؤرخني  اأن  اأفاد  ملا 

تهمي  ما  على  يعتمدون  اأغلبهم  اأو 
مل  التي  الفرن�ضية  امل�ضادر  عليهم 
والتاريخ  الث�رة  تعطي احلقائق ح�ل 
كتابة  اأن طريقة  ي�ؤكد  ما  اجلزائري، 
�ضحيحة  غري  باجلزائر  التاريخ 
انطالقة  تنطلق  مل  لك�نها  اطالقة 
ينقل  الذي   »: ق�له  خامتا  �ضحيحة، 
مل  لهذا  �ضيء  اأي  ينتج  ل  غريه  من 

ننجح يف كتابة التاريخ«.

ما حدث يف 22 ج�يلية 1962 
انقالب على الث�رة

وتطرق زبريي اإىل ملف �ضائك دائما 
عالقة  لها  منا�ضبة  اأي  يف  يطرح 
بالث�رة، حيث اأبرز اأن ما حدث يف 22 
ث�رة  على  انقالبا  كان   1962 ج�يلية 
تاريخ  يف  انقالب  اأول  وه�  ن�فمرب 
دع�ات  راف�ضا  امل�ضتقلة،  اجلزائر 
يف  انقالب  اأول  اأن  املروجة  البع�س 

الذي  ال�ض�مام  م�ؤمتر  كان  الث�رة 
ح�ضبهم،  ن�فمرب  اأول  بيان  ن�ضف 
اجتهاد  ح�ضل  ما  اأن  اإىل  م�ضريا 
ركيزة  كان  ال�ض�مام  وادي  وم�ؤمتر 
للث�رة التي تنظمت اأكرث، ومن جانب 
اأ�ضار  ما  اإىل  ذاته  امل�ضدر  عاد  اأخر 
اأول  اأن  ك�ضف  �ضعدي ملا  �ضعيد  اإليه 
انقالب يف الث�رة كان يف 1954 حيث 
غري  �ضعدي  �ضعيد  قاله  ما  قال:« 
تاريخ  يف  انقالب  اأول  لأن  �ضحيح، 
اجلزائر كان يف 22 ج�يلية 1962، اأما 
قرارات  جمرد  كانت  الأحداث  باقي 
على  الإبقاء  �ضاهمت يف  واجتهادات 

الث�رة رغم اأخطاء البع�س منها«.

ايفيان حملت العديد من 
امل�شاكل لكنها واجبة

�ضيف  اأبرز  اأخرى  جهة  ومن 
ايفيان  اتفاقيات  اأن  احل�ار  منتدى 

التي  امل�ضاكل  من  العديد  حملت 
يف  لكنها  ن�فمرب  ث�رة  تخدم  مل 
اأن  يجب  كان  اتفاقيات  ال�قت  ذات 
ل�اقع  حا�ضل  حت�ضيل  لأن  حت�ضل 
الفرتة  تلك  يف  املت�ضارعة  الأحداث 
ا�ضرتجاع  فرحة  معها  جلبت  التي 
اأخرى  نقطة  ويف  ح�ضبه،  ال�ضتقالل 
امل�ؤرخني  بع�س  ذاته  امل�ؤرخ  انتقد 
الفرن�ضيني الذين روج�ا باأن اجلزائر 
كانت تركية قبل ا�ضتعمارها من قبل 
قال:«  حيث   ،1830 يف  الفرن�ضيني 
م�ضتقلة  عظيمة  دولة  كانت  اجلزائر 
عن الأتراك تابعة للخالفة العثمانية 
التي كانت امل�ضيطرة يف تلك الفرتة«، 
م�ضيفا:« كيف مل تكن وامللك فرن�ضا 
ر�ضائل  اجلزائر  لأمراء  ير�ضل  كانت 
امل�ضاعدات  ب�ضبب  والمتنان  ال�ضكر 
التي كانت تقدمها لهم اجلزائر ب�ضبب 

اجل�ع واملجاعة«.

اأغلب الفارين من اجلي�ش 
الفرن�شي مند�ش�ن

امل�ؤرخ واملجاهد العربي زبريي مل يت�قف 
�ضقف  من  يرفع  وراح  احلد  هذا  عند 
النتقاد، حيث اأكد اأن ال�ضتعمار الفرن�ضي 
من 1940 انطلق يف �ضيا�ضة جديدة تهدف 
اإىل الإبقاء على فرن�ضا بكل الأ�ضكال، وهذا 
الذي ح�ضل ملا بداأ ير�ضل عنا�رص اند�ضت 

جمعية  وحتى  ال�طنية  احلركة  �ضف�ف  يف 
من  الفارين  اأغلب  حتى  م�ضيفا:«  العلماء، 
بالث�رة  التحق�ا  الذين   الفرن�ضي  اجلي�س 
على  عمل�ا  ومند�ضني  مهمة  يف  كان�ا 
اإ�ضعاف الث�رة املجيدة من الداخل«، م�ؤكدا 
اأن ال�اقع الذي نعي�ضه الي�م ي�ؤكد هذا الأمر 
لك�ن العربية اأ�ضحت تهان عن غري ق�ضد اأو 
بق�ضد بعد ان تعظم اللغة الفرن�ضية يف بلد 

حارب ال�ضتعمار الفرن�ضي.

رئي�ش حم�ش عبد الرزاق مقري من مع�شكر

الرئا�سيات القادمة فر�سة 
لتج�سيد التوافق الوطني 

رئي�ش املجم�عة النيابية حلزب اأويحي ف�ؤاد بن مرابط:

حتالفات حملية للفوز بالأغلبية يف انتخابات ال�سينا
الأمني العام لالأفالن جمال ولدعبا�ش

الأولوية لقدماء املنا�سلني للرت�سح لع�سوية جمل�ش الأمة 

عبد  ال�ضلم  جمتمع  حركة  رئي�س  اإعترب 
اأن  مبع�ضكر  ال�ضبت  اأم�س  مقري  الرزاق 
يزالن  والدميقراطية ل  ال�طني  الت�افق 
التي  للم�ضاكل  الأمثل  احلل  ميثالن 

ت�اجهها البالد.
على  ال�ضحافة  مع  لقاء  يف  مقري  اأبرز 
الثقافة  بدار  هام�س جتمع �ضعبي حلزبه 
للم�ضاكل  احلل  اأن  النا�رصي«  راأ�س  »اأبي 
التي تعرفها البالد يبقى »الت�افق ال�طني 
من  املجتمع  مك�نات  خمتلف  بني 
ح�ل  وغريها  واجتماعية  �ضيا�ضية  ق�ى 
الق�ضايا الأ�ضا�ضية وامللفات الكربى التي 
اإعادة  مقدمتها  يف  و  العام  الراأي  ت�ضغل 
يف  وا�ضحة  روؤية  حتمل  م�ؤ�ض�ضات  بناء 
كل املجالت« ،اعترب نف�س املتحدث يف 
التجمع ال�ضعبي باأن »النتخابات الرئا�ضية 
بني  ال�طني  للت�افق  فر�ضة   2019 ل�ضنة 
من  املجتمع  يف  احلية  الق�ى  خمتلف 
اأن  اإىل  الأزمة«اأ�ضار  من  اخلروج  اأجل 

حركة جمتمع ال�ضلم »م�ضتعدة للتخلي عن 
تر�ضيح اأحد اإطاراتها 

مت  ما  اإذا  املقبلة  الرئا�ضية  لالنتخابات 
ال�ضيا�ضية  الق�ى  خمتلف  بني  الت�افق 
وطنية  �ضخ�ضية  تر�ضيح  على  وال�طنية 
ال�ضيا�ضية  الت�افقات  تطبيق  ت�ضمن 
والقت�ضادية على مدى 5 �ضن�ات وميكن 
اأخرى  الت�افق اىل 5 �ضن�ات  متديد هذا 

اإذا ما ا�ضتدعت 
»الظروف  اأن  مقري  ال�رصورة«اأ�ضاف 
البالد  بها  متر  التي  ال�ضعبة  القت�ضادية 
اجلارة  البلدان  يف  الأمنية  والظروف 
الت�افق  هذا  اإىل  الذهاب  حتتم  للجزائر 
الأمن  لتعزيز  الرئا�ضية  النتخابات  يف 
اإ�ضالح  و  القت�ضادي  الإقالع  حتقيق  و 
التناف�س  ي�ضمن  ب�ضكل  ال�ضيا�ضي  ال��ضع 
النتخابات  باقي  يف  النزيه  ال�ضيا�ضي 

الت�رصيعية واملحلية« .
م.�ش

باإنتخابات  اأو  بالتزكية  اإما  املر�ضحني  اإختيار 
للتجمع  النيابية  املجم�عة  رئي�س  اإعترب  مبدئية 
نح�  الأرندي  ت�جه  اأن  بن مرابط  ف�ؤاد  ال�طني 
من  املحلي  امل�ضت�ى  على  حتالفات  اإجراء 
اأمر  الأمة  اأغلبية يف جمل�س  اأجل احل�ض�ل على 
والتم�قع،  بالأغلبية  الف�ز  اأجل  من  طبيعي  جد 
م��ضحا اأن اختيار املر�ضحني �ضيك�ن بطريقتني 
انتخابات  خالل  من  اأو  الأجدر  بالتزكية  اإما 

مبدئية على م�ضت�ى قاعدة املنتخبني.
برنامج  �ضطر  الأرندي  اأن  بن مرابط  ف�ؤاد  اأفاد 
للمجل�س  الن�ضفي  التجديد  لالنتخابات  خا�س 
يف 29 من �ضهر دي�ضمرب املقبل، يتمثل يف اإجراء 
حتالفات على امل�ضت�ى املحلي، بهدف احل�ض�ل 

على الأغلبية يف انتخابات جمل�س الأمة، م�ضريا 
اأن حزبه اتخذ كافة الإجراءات من اأجل تخ�رص 
لهذا امل�عد من خالل اإعطاء كافة ال�ضالحيات 

للمن�ضقني ال�لئني للعمل مبا يرونه منا�ضبا«.
اأن  مرابط  بن  اأكد  اأخرى  جهة  ومن  واأو�ضح 
يف  الأغلبية  وله  ولية   48 يف  مت�اجد  الأرندي  
الق�ى  ي�ضبح  لكي  اإىل  ي�ؤهله  ما  وليات  عدة 
الأوىل يف جمل�س الأمة، اأما بخ�ض��س التجمعات 
احلزب  اأن  النيابية  املجم�عة  رئي�س  فاأكد 
اأجل دعم و مطالبة  اأ�ضب�عي من  يجريها ب�ضكل 
رئي�س اجلمه�رية عبد العزيز ب�تفليقة ب�رصورة 

م�ا�ضلة امل�ضرية وا�ضتمرار يف احلكم.
 اإميان ل�ا�ش 

التحرير  جبهة  حلزب  العام  الأمني  �ضدد 
�رصورة  على  عبا�س  ولد  جمال  ال�طني 
ا�ضتحقاق  كل  يف  ال�ضعب  راأي  احرتام 
كل  يحرتم  حزبه  اأن  م�ؤكدا  انتخابي 
التامة  احلرية  م  لديه  اأّن  وان  املنا�ضلني 
الذي  اللقاء  وخالل  للرت�ضح   واملطلقة 
جمعه اأم�س باملنتخبني املحليني للعا�ضمة 
التجديد  لنتخابات  التح�ضري  اإطار  يف 
ولد  الأمة،اأكد  جمل�س  لأع�ضاء  الن�ضفي 
�ضيعين�ن،  الذين  الأع�ضاء  اأن  عبا�س 
انتخابات  طريق  عن  اختيارهم  �ضيتم 
�ضفافة، بعيدا عن املحاباة ،واملح�ض�بية 
اأو  اأي منا�ضل  اإق�ضاء  يتم  لن  اأنه  م��ضحا 

رئي�س  تعليمات  عند  نزول  وهذا  تهمي�ضه 
اجلمه�رية.

واأ�ضاف الأمني العام جلبهة التحرير ال�طني 
قد  واملعريفة  املح�ض�بية  زمن  اإن  قائال 
انتهى اأما فيما يخ�س ال�رصوط التي يجب 
عبا�س  ولد  اأو�ضح  املرت�ضح  يف  تت�فر  اأن 
�ضنة   35 اأكرث من  �ضنه  يك�ن  اأن  يجب  اأنه 
وله �ضهادة �ض�ابق العدلية نظيفة جتنبا ملا 
حدث يف النتخابات املحلية ح�ضبه، كما 
يف  املنا�ضلني  للقدماء  الأول�ية  على  اأكد 
احلزب، م��ضحا اأن هذا ال�رصط ل ميكن 

التخلي عنه .
 ف.ن�شرين 

رئي�ش حركة الإ�شالح  فياليل غ�يني:

ن�ساند عهدة خام�سة للرئي�ش بوتفليقة
الإ�ضالح فياليل  رئي�س حركة  اأعلن   
للحركة  الر�ضمي  م�قف  عن  غ�يني 
دعم  م�ؤكدا  املقبلة،  الرئا�ضيات  من 
احلركة وم�ضاندتها ودع�تها للرئي�س 
اأخرى  لعهدة  للرت�ضح  ب�تفليقة 
التنمية  م�ضار  اإ�ضتكمال  اأجل  من 

وامل�ضاحلة ال�طنية.
خالل  الأم�س  غ�يني  فياليل  اأعلن 
م�ضاركة  عن  للحركة  ال�طنية  الندوة 
املقبلة،  الإ�ضتحقاقات  يف  احلركة 
لرئا�ضيات  للرت�ضح  الرئي�س  داعيا 
اإ�ضتكمال  اأجل  من  املقبل  اأفريل 
والتنمية  ال�ضتقرار  م�ضرية  م�ا�ضلة 
ب�ظيفتها  احلركة  ا�ضطالع  لتعزيز 
لتمكينها  كذا  و   ، ال�طنية  ال�ضيا�ضية 
البناء  حمطات  كل  يف  الإ�ضهام  من 
الدولة  م�ؤ�ض�ضات  تعزيز  و  ال�طني 
على  الأقدر  باإعتباره   ، املجتمع  و 
تعزيز مقت�ضيات امل�ضاحلة وال�طنية 
ال�ضاملة يف ظل ما  التنمية  وم�ا�ضلة 
والدولية  الإقليمية  ال�ضاحتان  تعرفه 

من �ضدمات، قائال :« ، تعلن حركــة 
القا�ضي  قرارها  ال�طـــني  الإ�ضـــالح 
الرئا�ضية  النتخابات  يف  مب�ضاركتها 
ب�ضكل   ،  2019 اأفريل  يف  املنتظرة 
�ضيادي و م�ض�ؤول ، حر�ضا منها على 
النتخاب  فر�ضة  ا�ضتثمار  �رصورة 
املقبلة مل�ا�ضلة الن�ضال و املرافعة 
للمرحلة  ال�ضيا�ضية  روؤيتنا  ل�ضالح 
الذهاب  تتبنى مقرتح  التي   ، املقبلة 
 ، كبري  �ضيا�ضي  وطني  ت�افق  اإىل 
�ضعبية  قاعدة  ت�ضنده  و  حتت�ضنه 

وا�ضعة
على  الإ�ضالح  حركة  رئي�س  واأكد 
حر�س احلركة على �رصورة ا�ضتثمار 
لت��ضيع  املقبلة  الرئا�ضيات  فر�ضة 
النتخابات  يف  امل�ضاركة  قاعدة 
م�ضددا  البالد،  �ض�ؤون  ت�ضيري  يف 
امليدان  يف  �ضتعمل  احلركة  ان 
اأجل  من  امل�قف  هذا  مبقت�ضيات 
يف  ال�ضعبي  الدعم  من  املزيد  ك�ضب 
هذا الت�جه ، وللمرافعة ل�ضالح روؤيتها 

ال�ضيا�ضية للمرحلة املقبلة ،التي تتنب 
مقاربة الذهاب املتدرج اإىل اإن�ضجام 
�ضيا�ضي كبري حتت�ضنه و ت�ضنده قاعدة 
نت�ضل،  �ضياق  ،ويف  وا�ضعة  �ضعبية 
لتك�ين  الرئي�س  دع�ة  غ�يني  ثمن 
جبهة �ضعبية �ضلبة ملجابهة خمتلف 
املخاطر والد�ضائ�س التي حتاك �ضد 
الف�رية  احلركة  اإ�ضتجابة  و  اجلزائر 
م�ضاهمة  على  معلنا  مل�ضم�نها، 
ال�طني  الإ�ضالح  حركة  اإطارات 
ال�طنية  الق�ى  خمتلف  جانب  اإىل 
احلزبية واجلمع�ية يف دعم املجه�د 
التحديات  خمتلف  ملجابهة  ال�طني 
التهديدات  و  املخاطر  كل  مغالبة  و 
و  �ضعبا  دولة  باجلزائر  ترتب�س  التي 
مقدرات . وجدد غ�يني قرار جمل�س 
دورته  يف  للحركة  ال�طني  ال�ض�رى 
العادية اخلام�ضة الذي اإعتمد �ضيغة 
 2019 رئا�ضيات  يف  احلركة  م�ضاركة 
�ضف�فها،  خارج  من  مر�ضح  بدعم 
اأج�اء  ت�فري  يف  احلزب  وم�ضاهمة 

قاعدة  وت��ضيع  ال�طني  الت�افق 
يخ�س   فيما  اأما   ، البالد  يف  احلكم 
، و  و الجتماعي  القت�ضادي  امللف 
الجتماعية  اجلبهة  ت�ضهده  ما  اأمام 
�ضغ�ط  من  القت�ضادية  ال��ضعية  و 
جميع  على  الثقة  �ضعف  و  متفاقمة 
ارتفاع  اإىل  ي�ؤدي  قد  ما   ، الأ�ضعدة 
املجتمع  و�ضط  الحتقان  درجات 
الإ�رصاع  اإىل  ،داعية   احلك�مة  اأكرث 
بتقدمي �ضلة من الإجراءات و التدابري 
الجتماعية للتنفي�س على امل�اطن و 
و  للم�اطن  الكرمي  العي�س  تي�ضري 
مالية  قان�ن  خالل  من  امل�اطنة 
خمتلف  يعالج   2018 للعام  تكميلي 
التدابري  ي�ضحح  و  الختاللت 
الب�ضيط  امل�اطن  حق  يف  املجحفة 
ا�ضتقرار  تبقى من  ما  ، حفاظا على 
اجتماعي ، و حتى نتمكن من اجتياز 
هذه املرحلة ال�ضعبة من عمر بالدنا 

بي�رص و عافية
 اإميان ل�ا�ش 
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باللوم  يلقون  ال  �أنهم  م�ضيفا 
على  �مل�رشفني  وال  �لطلبة  على 
�مل�ضابقة؛ بقدر ما يوجهون �للوم 
�لوز�رة  و�ضعتها  �لتي  للقو�نني 
�لو�ضية و�لتي ت�ضمح بنجاح طالب 
مبعدل �ضفر من ع�رشين، و��ضفا 
وغري  خمزي  و�قع  باأنه  �الأمر 
م�رشف، �ضتكون تد�عياته خطرية 
�جلامعية  �ملنظومة  على  جد� 
تخلف  كونها  باأ�رشه،  �لبلد  وعلى 
�لدكتور�ه  م�ضابقات  يف  ناجحني 
بعالمة 00 يف مقيا�س تخ�ض�ضهم 
�لتخ�ض�ضات  كارثة  ميثل  ما  وهو 
على  �حلا�ضل  كون  م�ضتقبال، 
ومن  ميثلها  من  هو  �لدكتور�ه 
م�ضتقبال،  لالآخرين  �ضيدر�ضها 

فكيف يلجها بعالمة 00.
كما رف�س ميالط مقارنة م�ضابقة 
حاليا  �لدكتور�ه  بطور  �اللتحاق 

�ضابقا،  �ملاج�ضتري  مب�ضابقة 
بني  للمقارنة  جمال  ال  �أنه  قائال 
�مل�ضابقتني، الأن ن�ضبة �لنجاح يف 
كانت  �ضابقا  �ملاج�ضتري  م�ضابقة 
 %1 �الأحيان  معظم  يف  تتعدى  ال 
تت�ضمن عالمات  كانت  �مل�ضابقة 
�اللتحاق  م�ضابقة  �أما  �إق�ضائية، 

فقد  ما�ضرت  �لدكتور�ه  بطور 
بع�س  يف  �لنجاح  ن�ضبة  و�ضلت 
ومبعدالت   %100 �إىل  �جلامعات 
�لقومي  �الأمن  ت�ضكل خطر� على 

للبلد.
ميالط  ��ضت�ضهد  ثانية  جهة  من 
�ملغربية  �ململكة  باعتماد 

حماية  �أجل  من  �الإق�ضاء  لنظام 
بر�ضوب  م�ضت�ضهد�  �لتخ�ض�ضات، 
كل �ملرت�ضحني مل�ضابقة �ملا�ضرت 
�حل�ضن  جامعة  م�ضتوى  على 
�لثاين بالد�ر �لبي�ضاء كلية �الآد�ب 
تقبل  مل  �لتي  �الإن�ضانية  و�لعلوم 
ما�ضرت  م�ضابقة  يف  مرت�ضح  �أي 
�الأدبي �حلديث و�الأ�ضكال  �ل�رشد 
 ،2018 جويلية  لدورة  �لثقافية 
معلقا باأن �لنتيجة باإق�ضاء �جلميع 
الأنهم »يعتربون م�ضابقة �اللتحاق 
علمية؛  م�ضابقة  �ملا�ضرت  بطور 
ر�ضوب  يف  يتحرجون  ال  فهم 
�ذ�  ��ضتثناء  بدون  �لطلبة  جميع 
�ل�رشوط  �أحدهم  يف  تتوفر  مل 
�لعلمية �اللتحاق بهذه �ملرحلة«، 
�لعالمة  يفر�ضون  كيف  م�ضتنكر� 
للحفاظ  �ملا�ضرت  يف  �الق�ضائية 
مقابل  �لعام،  �مل�ضتوى  على 
باجلز�ئر  تغييبها  يف  �ال�ضتمر�ر 
�لدكتور�ه،  م�ضتوى  على  حتى 

و�لتي تعد �أعلى درجة.

و  �ملوؤ�ض�ضات  روؤ�ضاء  منتدى  وقع 
 « بلة  بن  �أحمد   « وهر�ن1  جامعة 
�لطبعة  مبنا�ضبة  تعاون  �تفاقية 
�لثالثة للقاء »وهر�ن �ضليكون فايل 
�جلز�ئرية« �ملنتظمة �أم�س �ل�ضبت 
بعا�ضمة غرب �لبالد وقد وقع على 
هذه �التفاقية �لتي جرت مر��ضمها 
روؤ�ضاء  منتدى  رئي�س  بح�ضور 
من  كل  حد�د  علي  �ملوؤ�ض�ضات 
جياليل  للمنتدى  وهر�ن  مندوب 
�ملكلف  مدير  ونائب  �أحمد  بن 
جامعة  �خلارجية  بالعالقات 
وهر�ن 1 »�أحمد بن بلة« ��ضماعيل 
�التفاقية  هذه  وت�ضمح  بال�ضكا، 
�لتعاون  �إطار  يف  �أبرمت  �لتي 

و�ل�رش�كة بني �جلامعة و �ملوؤ�ض�ضة 
ب�ضفة عامة بتكوين �لطلبة تكوينا 
�لقطاع  �حتياجات  مع  مالئما 
وتقرب  �القت�ضادي  �الجتماعي 
ت�ضطلع  �لتي  باجلامعة  �ملوؤ�ض�ضة 
بدور �لبحث مما يتيح لها �كت�ضاب 
�نتاجها،  لتح�ضني  جديدة  �أفكار� 
��ضتناد� لل�ضيد بال�ضكا. ومن جهته 
�أو�ضح �ملكلف بالعالقات مبندوبية 
منتدى روؤ�ضاء �ملوؤ�ض�ضات لوهر�ن 
»�لهدف  �أن  غوتي  �حلليم  عبد 
خلق  يف  يكمن  �التفاقية  هذه  من 
�جلامعة  و  �ملوؤ�ض�ضة  بني  �لتعاون 
د�خل  �لطلبة  بتكوين  �لتكفل  و 
حتى  مهار�ت  الكت�ضاب  �ملوؤ�ض�ضة 

تالئم  ب�ضهادة  �لطالب  يتخرج 
�ملن�ضب �لذي �ضي�ضغله م�ضتقبال«، 
مربز� �أن هذه �التفاقية ت�ضمل كافة 
�أن  ومبا  �جلامعية.  �الخت�ضا�ضات 
ع�ضو�  �ملوؤ�ض�ضات  روؤ�ضاء  منتدى 
من  �ملمول  »�آفاق«  برنامج  يف 
�ضيكون  �الأوروبي،  �الحتاد  طرف 
�لتكوين  يف  للطبلة  حافز�  ذلك 
�ملتوفرة  غري  �ملجاالت  يف 
�ل�ضيد  �أ�ضاف  كما  �لوطن،  عرب 
روؤ�ضاء  »منتدى  �أن  الفتا  غوتي 
�ملوؤ�ض�ضات �ضبق له �أن وقع �تفاقية 
بن  »حممد   2 وهر�ن  جامعة  مع 
�ملا�ضية  �ل�ضنة  خالل  �أحمد« 
مع  �تفقيات  توقيع  على  و�ضيعمل 

معاهد �أخرى .« ومن جهة �أخرى 
�لثالثة ل  �لطبعة  �أ�ضغال  خ�ض�ضت 
�ضليكون فايل �جلز�ئرية«  »وهر�ن 
مولود  وهر�ن  و�يل  ح�رشها  �لتي 
مو�ضوعني  ملناق�ضة  �رشيفي 
مناذج  بعر�س  يتعلق  .�الأول 
�لتكنولوجية  للحظرية  �ملحظنات 
لوهر�ن و�لثاين حول كيفية رقمنة 
�ملتو�ضط  �الأبي�س  �لبحر  �ألعاب 
�ضتحت�ضنها وهر�ن يف 2021   �لتي 
تنظيم  على  �أ�رشف  للتذكري 
فايل  �ضليكون  »وهر�ن  تظاهرة 
ح�ضور  عرفت  �لتي   « �جلز�ئرية 
منتدى  مندوبية  م�ضاركا   600

روؤ�ضاء �ملوؤ�ض�ضات بوهر�ن .

جلول  �الأئمة  نقابة  رئي�س  رحب 
حجميي بالتعليمة �الأخرية لوز�رة 
�لتي  و�الأوقاف  �لدينية  �ل�ضوؤون 
على  �مل�ضاجد  �أئمة  جميع  حتث 
دعوة �جلز�ئريني لتطبيق فري�ضة 
�ل�ضندوق  يف  وو�ضعها  �لزكاة 
نقابة  �أن  موؤكد�  لها،  �ملخ�ض�س 
فري�ضة  لتحقيق  �لكل  مع  نتعاون 
�أي  من  �الأئمة  وحلماية  �لزكاة 

�تهامات.
�أو�ضح جلول حجيمي يف ت�رشيح 
قد  نقابته  �أن  »�لو�ضط«  به  خ�س 
�ضندوق  باإجر�ء  قبل  من  طالبت 
موؤ�ض�ضات  يف  يو�ضع  مفاتيح 
�جلمهورية جلمع �لتربعات �لزكاة 
مثمنا  �الإمام،  �إد�نة  تتم  ال  حتى 
�ل�ضوؤون  لوز�رة  �الأخرية  �لتعليمة 

معترب�  �خل�ضو�س،  بهذ�  �لدينية 
�أنها جاءت للتنبيه و�حلر�س على 
�لو�ضوح  �لزكاة  فري�ضة  �إعطاء 
بعد  خا�ضة  �أكرث  و�ل�ضفافية 

جتميد �للجان �لدينية.
حجيمي:  قال  مت�ضل،  �ضياق  ويف 
بع�س  ت�رشف  على  �حتجينا   «
بال�ضغط  يتعلق  فيما  �الد�ر�ت 
�لزكاة  جلمع  �الئمة  �ل�ضادة  على 
و طالبنا بتدخل �لوزير الإن�ضافهم 
و�أننا  عليهم،  �ل�ضغط  وعدم 
و�الإر�ضاد  بالتوعية  ملتزمون 
تو�ضع  �أن  يجب  �لزكاة  وحمالت 
و�إن  وتودع مبحا�رش  �ضناديق  يف 
للمديريات  تعليمة  �أعطى  �لوزير 
�ل�ضادة  على  �ل�ضغط  برفع 

�الأئمة«

يجدر  �ملتحدث،  و�أ�ضاف 
تربعات  جمع  �أن  �إىل  �الإ�ضارة 
بالقو�نني،  م�ضبوطة  �ملح�ضنني 
نطالب  نحن  �ل�ضياق  هذ�  ويف 
يو�ضع  مفاتيح  �ضندوق  باإجر�ء 
جلمع  �جلمهورية  موؤ�ض�ضات  يف 
�لتربعات حتى ال تتم �إد�نة �الإمام 
�الأئمة  »�أن  حجيمي   جلول  و�أكد 
�ملو�طنني  دعوة  يف  ما�ضون 
و�ملوؤ�ض�ضات  �ملال  و�أ�ضحاب 
ل�رشورة  و�ل�ضناعية  �الإقت�ضادية 
�لفقر�ء  وم�ضاعدة  �لزكاة  تقدمي 
�لعمل،  عن  �لعاطل  و�ل�ضباب 
م�ضيفا باأن �أمو�ل �لزكاة من �ضاأنها 
�ملجتمع   يف  �لفقر  من  �لتخفيف 
هذ� وجدد �الأمني �لعام للتن�ضيقية 
�لوطنية لالأئمة مطلبه �ملتمثل يف 

�ضن قانون رف�ضي يجرم �مل�ضا�س 
بالرموز �لدينية و�الأئمة و�لزو�يا، 
�إ�ضتعجالية  �رشيعة  حلول  و�إيجاد 
�الأئمة،  �لفورية بحماية  للمطالبة 
�الحتجاج  بت�ضعيد  متوعد� 
يف  �لو�ضاية  �إ�ضتمر�ر  حالة  يف 

�لتجاهل للمطالب �ملطروحة
و��ضتغرب حجيمي �أنه بالرغم من 
�لو�ضاية  قبل  من  تعليمة  �إ�ضد�ر 
47 مطلب  لالإ�ضتجابة جلملة من 
للو�ضاية على ر�أ�ضها قانون يحرم 
�لتعدي على �لرموز �لدينية ف�ضال 
�الأ�ضا�ضي  �لقانون  تعديل  عن 
�أنه  �إال  و�ل�ضكن،  �الأجور  وق�ضية 
حلد �الأن مل يتم �لتج�ضيد �لفعلي 

لذلك.
اإميان لوا�س

املن�سق الوطني ملجل�س اأ�ساتذة التعليم العايل عبد احلفيظ ميالط

تعاون بني منتدى روؤ�ساء املوؤ�س�سات وجامعة وهران 1

رئي�س نقابة الأئمة جلول حجميي

�سارة بومعزة

هناك ناجحون يف م�صابقات الدكتوراه بعالمة �صفر

الطبعة الثالثة للقاء »وهران �صليكون فايل اجلزائرية«

نطالب بحلول اإ�صتعجالية حلماية الأئمة

.        دول اجلوار ل تخجل من الر�صوب اجلماعي يف م�صابقات املا�صرت

املدير العام للبحث العلمي حفيظ اأوراغ

 تعاون جزائري اأملاين 
يف جمال البيوتكنولوجيا

�لعلمي  للبحث  �لعام  �ملدير  �أبرز 
و�لتطوير �لتكنولوجي �أم�س �ل�ضبت 
�جلز�ئري  �لتعاون  �أن  بوهر�ن 
جمال  يف  �ملرتقب  �الأملاين 
�أمام  �لباب  �ضيفتح  �لبيوتكنولوجيا 
يف  �ملتميزين  �جلز�ئريني  �لطلبة 
للدر��ضة  �لتدرج  بعد  ما  مرحلة 
�الأملانية  �ملر�كز  يف  �لبحث  و 

�ملتقدمة عامليا.
لل�ضحافة  �أور�غ  حفيظ  ذكر  و 
على هام�س ور�ضة عمل �حت�ضنها 
�الأنرتوبولوجيا  يف  �لبحث  مركز 
حول  �لثقافية  و  �الجتماعية 
يف  �جلديدة  »�لبيوتكنولوجيات 
�لفالحة  و  �لدقيق  �لطب  خدمة 
يف  �لعلمي  �لبحث  »�أن  �لدقيقة 

�جلز�ئر �ضيدخل مرحلة جديدة 
هذه  عرب  �متياز  مرحلة  تعد 
�أملانية  بحث  مر�كز  مع  �ل�رش�كة 
�لبيوتكنولوجيا  يف  متخ�ض�ضة 
و�لفالحة  �ل�ضحة  جماالت  يف 
�خل�ضو�س  بهذ�  خا�ضة«،و�عترب 
�أبو�بها  لفتح  م�ضتعدة  �أملانيا  �أن 
�أمام �لطلبة و �لباحثني �جلز�ئريني 
�لبحث  باأبحاثهم يف مر�كز  للقيام 
تقدما  �الأكرث  تعترب  �لتي  �الأملانية 
عامليا بالنظر �إىل ح�ضول باحثيها 

على 18 جائزة نوبل يف �لطب.
و�ضيمر ذلك �إ�ضتناد� للمتحدث عرب 
»برنامج خا�س بالطلبة �ملتميزين 
ليمكنهم  و�ضعه  �ضيتم  �جلز�ئر  يف 
مرحلة  يف  بدر��ضاتهم  �لقيام  من 
�ملر�كز  هذه  يف  �لتدرج  بعد  ما 
كل  مع  �ل�رش�كة  عن  �الأملانية«و 
فر�نكفورت  �الأملاين  �ملركز  من 
�لبيوتكنولوجيا  يف  لالبتكار 

�الأملانية  بالنك  ماك�س  وموؤ�ض�ضة 
�خلا�ضة  �لبحث  وحد�ت  عرب 
�أنه �ضيتم يف  �أور�غ �ىل  �أ�ضار  بهما 
�مل�ضتقبل تطوير �أدوية متخ�ض�ضة 
خا�ضة  �الأمر��س  عالج  يف 
جينات  در��ضة  عرب  �ل�رشطان  
�ضيتم  �لغر�س  لهذ�  و  �الأ�ضخا�س 
فيها  جتمع  بيانات  قاعدة  �إن�ضاء 
خمتلف �ملعطيات �جلينية �خلا�ضة 
باجلز�ئريني خا�ضة منها قابليتهم 
وغريها.  لالأمر��س  �لور�ثية 
و  �جلز�ئريني  جينات  ومعرفة 
باالأمر��س  ور�ثيا  �إ�ضابتهم  قابلية 
على غر�ر مر�س �لقلب و �ل�ضكري 
�ل�ضهل  �ضيجعل من  �لدم  و �ضغط 
�لتعامل  و كذ� طرق  �لدو�ء  �يجاد 
منه  �لوقاية  �ضبل  و  �ملر�س  مع 
و  �إليه  �أ�ضري  كما  �أ�ضهل  بطريقة 
من جانبهما �أكد كل من كري�ضتيان 
غارب �ملدير �لعام للمركز �الأملاين 
�لبيوتكنولوجيا و بيرت  لالبتكار يف 
�لبحث  وحدة  مدير  مومبارت�س 
ماك�س  مبوؤ�ض�ضة  �لنوروجينيتيك 
يف  �أملهما  عن  �الأملانية  بالنك 
�جلانب  يف  �لتعاون  هذ�  يعود  �أن 
�لبحث  موؤ�ض�ضات  بني  �ل�ضحي 
بالفائدة على �ملر�ضى �جلز�ئريني 
فعالة  جديدة  �أدوية  �كت�ضاف  عرب 
خالل  �حلا�رشون  تطرق  قد  و 
هذ�  جت�ضيد  �ضبل  �إىل  �لنقا�س 
كذ�  و  �لو�قع  �أر�س  �لربنامج على 
�ضبل نقل �لتكنولوجيا �الأملانية يف 
ميد�ن �لبيوتكنولوجيا �إىل �جلز�ئر 
هذ�  يف  �ال�ضتثمار  كيفية  كذ�  و 

�ملجال و غريها. 
م.�س/

اأكد املن�سق الوطني للمجل�س ملجل�س اأ�ساتذة التعليم العايل عبد احلفيظ ميالط اأنهم لي�سوا �سد نظام »الأملدي« كنظام تدري�س 
واإمنا �سد الأ�ساليب اخلاطئة يف تطبيقه، على حد و�سفه، م�ستدل على راأيه اأنه بارك اأ�سلوب تنظيم م�سابقات املا�سرت 

والدكتوراه يف دولة �سقيقة رغم اأنها تطبق نظام نف�س النظام، معتربا اأنها تطبقه باأ�سلوب �سحيح.
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.      برنامج خا�س بالطلبة املتميزين



ـٍر لأول مرة يف اجلزائـ

الأوملبياد الوطني الأول 
لعلم الفلك مب�ستغامن 

العطلة  خالل   ، م�ستغامن  مدينة  حتت�سن 
الثورة  اندالع  ذكرى  ومبنا�سبة  اخلريفية 
فعاليات  5ايام،  مدى  وعلى  التحريرية 
االوملبياد الوطني االأول حول علم الفلك، هذا 
امللتقى االأول من نوعه يف اجلزائر من تنظيم 
مديرية ال�سباب والريا�سة بالتن�سيق مع جمعية 
اإ�رشاف  م�ستغامن وحتت  لوالية  الثاقب  النجم 
بن  ال�سيد رم�سان  الوالية، يهدف ح�سب  وايل 
م�ستغامن  لوالية  والريا�سة  ال�سباب  مدير  لولو 
بالنيابة  االوملبياد  افتتاح  على  اإ�رشافه  لدى 
املمار�سة  وتعزيز  ن�رش  اإىل  الوالية،  وايل  عن 
ال�سبانية لالأن�سطة العلمية والفلكية حتت �سعار 
»ارفع را�سك اإىل ال�سماء« خا�سة ونحن نعي�ش 
غزوالف�ساء  و  واالت�ساالت  ع�رشالتكنولوجيا 
»فمن لي�ش له موقع يف الف�ساء ،ال مكانة له على 
االأر�ش« . كما يهدف �سمن جو املناف�سة، اىل 
تعريف امل�ساركني الذين فاق عددهم 50�سابا 
قادمني من 14والية مثل اجلزائر املدية وهران 
وزوغليزان...  تيزي  االغواط  �سطيف  غرداية 
ف�سال   ، والفلكية  العلمية  امل�ستجدات  باآخر 
اجلزائري  ال�سباب  لتالقي  فر�ش  ايجاد  عن 
يف ما بينهم وتبادل التجارب مع تعريفهم باأهم 

املعامل ال�سياحية بالوالية.
ح�سب   ، لالوملبياد  العام  الربنامج  ت�سمن 
التنظيم  جلنة  رئي�ش  عبا�سة  حمزة  الدكتور 
الثاقب مب�ستغامن، عدة  النجم  ورئي�ش جمعية 
وخمت�سني  ال�ساتذة  مداخالت  اأهمها  فقرات 
قدمت  حيث   ، والف�ساء  الفلك  علوم  يف 
م�ستغامن،  جامعة  من  كا�رش  �سعاد  االأ�ستاذة 
االأوروبي  املركز  اأبحاث   « حول  مداخلة 
علم  ميدان  النووية)CERN(يف  لالأبحاث 
فهي�ش  جمال  اال�ستاذ  عر�ش  كما  الفلك، 
والفلك  الف�ساء  لعلوم  العربي  الحتاد  ع�سوا 
الفلك  لعلوم  اجلزائرية  االإعالمية  »التجربة 
 « وااللكرتونية  التقليدية  االإعالم  و�سائل  يف 
لدى  العلمية  الثقافة  ن�رش  يف  اإ�سهامها  ومدى 
ال�سحافة  خالل  من  واملخت�سني  اجلمهور 
جوناي  الباحث  اما  والعلمية.  املخت�سة 
فتطرق  ببوزريعة  الكراغ  مركز  من  باباعي�سى 
اإ�سهام  ومدى  الت�ساركي  الفلك  لعلم  من جهته 
علمية  اكت�سافات  يف  املحرتفني  رفقة  الهواة 
الف�ساء  يف  والكويكبات  كاملذنبات  جديدة 
�سمن روؤية علمية جديدة، اأما االأ�ستاذ الباحث 
الف�سائية  التقنيات  مركز  من  قورين  ب�سري 
مبدينةاأرزيو فا�ستعر�ش خالل مداخلته اأهمية 
وتطبيقاتها  املو�سعية  الف�سائية  التقنيات 
ال�سامل  التموقع  اأنظمة  با�ستخدام  امليدانية 
)GPS( وغريها ، كما عر�ش دور ومهام مركز 
التقنيات الف�سائية باأرزيو وهران التابع لوكالة 

الف�ساء اجلزائرية..
واأ�ساف الدكتور حمزة عبا�سة ، اأن االوملبياد 
الذي جرت فعالياته بجامعة ابن بادي�ش و�سط 
فلكي  معر�ش  تنظيم  �سهد  م�ستغامن،  مدينة 
كما  امل�ساركة،  الفلكية  واجلمعيات  للنوادي 
 ،QCM تخللته م�سابقة علمية فلكية ب�سيغة 
لتتوا�سل اإىل الليل باإجراء اأر�ساد فلكية ملعرفة 
التل�سكوب  اأجهزة  ا�ستعمال  يف  التحكم  مدى 
خا�سة مع كرثة انت�سارها لدى جمعيات الهواة 
الفلكيني عرب الوطن ، جدير بالذكر، اأن  اليوم 
برحلة  للقيام  املنظمون  خ�س�سه  االخري 
�سياحية اإىل مدينة �ستيديا ال�ساحلية التي مير 
خط  يعترب  الذي  غرينيت�ش  الطول  خط  بها 
ن�سفني  اإىل  االأر�ش  يق�سم  حيث  هام  مرجعي 
الفلكي  باملر�سد  مير  كما  وغربي،  �رشقي 

قريبا من لندن بربيطانيا .

 
من  املئات  ال�سبت  اأم�ش  جتمهر 
احلجر  �سوق  ب�ساحة  املواطنني 
يف  باالإ�رشاع  للمطالبة   ، بورقلة 
جت�سيد الوعود املقدمة من ال�سلطات 
اجناز  يف  واملتمثلة  بالبالد  العليا 
التم�سك  مع   ، اجلامعي  امل�ست�سفى 
بال�رشكات  العمل  يف  باحلق  الكبري 

النفطية الكربى .
املواطنني  من  الع�رشات  طالب  
ت�رشيح  يف  بورقلة  �سلميا  املحتجني 

لهم مع يومية »الو�سط »، من ال�سلطات 
العليا بالبالد ب�رشورة التدخل العاجل 
من اأجل التجاوب اجلاد مع مطالبهم 
اأحقيتهم  يف  املتمثلة  امل�رشوعة 
الكربى  النفطية  بال�رشكات  بالعمل 
االأمر  وهو   ، الوالية  برتاب  العاملة 
الذي يتما�سى مع توجيهات وتعليمات 
مبنح  الرامية  االأ�سبق  االأول  الوزير 
اأبناء  لفائدة  التوظيف  يف  االأولوية 
العاطلني  احتقان  الإحتواء  املنطقة 
�رشورة  اإىل  ،اإ�سافة  العمل  عن 
نقطة   19 على  الق�ساء  يف  االإ�رشاع 
ال�سعبية  االأحياء  عديد  عرب  �سوداء 

 ، ثور  بني   ، املخادمة  غرار  على 
�سكرة   ، الزياينة   ، ال�سمالية  القارة 
وبوغفالة والتي ظلت و�سمة عار على 
جبني ال�سلطات املحلية التي التهمت 
مئات املاليري دون جدوى بخ�سو�ش 

تف�سي ظاهرة �سعود املياه القذرة .
يف  هوؤالء  �سدد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
ر�سالة موجهة لرئي�ش اجلمهورية عبد 
العزيز بوتفليقة بالتدخل العاجل لدى 
اأجل  من  املعنية  االخت�سا�ش  دوائر 
االإ�رشاع يف اجناز وجتهيز امل�ست�سفى 
اجلامعي الذي �سبق و ان مت ادراجه 
ب�سبب  املجمدة  امل�ساريع  �سمن 

متر  التي  ال�سعبة  املالية  الظروف 
بها البالد . من جهة ثانية فقد �سدد 
معنا  حديثهم  معر�ش  يف  املحتجني 
لرت�سيم مظاهرات 27 فرباير بورقلة 

كعيد وطني وعطلة مدفوعة االأجر .
وعلى �سعيد اأخر فقد �سخرت م�سالح 
الأي  حت�سبا  كبرية  تعزيزات  االأمن 
االحتجاج  هذا  عن  ينجم  قد  طارئ 
ال�سلمي ، الذي بعت من خالله ر�سالة 
با�رشت  التي  العليا  ل�سلطات  �سكرا 
مطالبهم  مع  الفعلي  التجاوب  يف 
ح�سب  مبداأ  بتطبيق  امل�رشوعة 

االأولويات و االمكانات املتاحة . 

اأحمد باحلاج 

قيتوين  الطاقة م�سطفى  وزير  اأكد 
اأن  النعامة  بوالية  ال�سبت  اأم�ش 
»مراحل  قطع  الطاقة  قطاع 
نوعية  حت�سني  جمال  يف  قيا�سية« 
اخلدمة والرفع من قدرات االإنتاج 
وتطوير  التوزيع  و  والتخزين 
من�ساآت الطاقة الكهربائية والتوزيع 
جهات  كافة  عرب  للغاز  العمومي 

الوطن.
ملحطة  تفقده  اأثناء  الوزير  واأبرز 
 1.163 بطاقة  الكهرباء  توليد 
كلم   20( تويفزة  مبنطقة  ميغاواط 
�سمال النعامة( اأن والية النعامة تعد 
الطاقة  قطاع  حققه  ملا  منوذجا 
طاقوي  كقطب  »مكانة  باإحتاللها 
 2020 �سنة  مع  وبلوغها  جهوي 
واط  ميغا   1.340 وحتويل  اإنتاج 

كاإحتياطي للطاقة الكهربائية«.
واأ�ساف اأن هذا االحتياطي املوجه 
لتاأمني ودعم قدرات متوين ال�سبكة 
»اآفاقا  �سيفتح  للكهرباء  الوطنية 
واليات  خمتلف  لتموين  كبرية 
البالد  وغرب  الغربي  اجلنوب 

باإن�ساء  اال�ستثمار  واإ�ستقطاب 
ت�سخري  و  كربى  زراعية  م�ساحات 
موارد  الإ�ستخراج  الطاقة  م�سادر 
على  قيتوين  واألح  اجلوفية«  املياه 
اخلربات  ونقل  التكوين  اأهمية 
وتاأهيل العمال حت�سبا لبلوغ مرحلة 
�سونلغاز  ملجمع  الكلي  االإعتماد 
»على القدرات الب�رشية والكفاءات 
جمال  يف  باملئة  مائة  اجلزائرية 
نحو  واالنتقال  الكهرباء  اإنتاج 
الكهربائية  الطاقة  ت�سدير  مرحلة 
الذي �سيكون يف امل�ستقبل القريب 

نحو دول مغاربية و اإفريقية«.
من  املبذولة  باجلهود  الوزير  ونوه 
جت�سيد  اإطار  يف  الدولة  طرف 
عبد  اجلمهورية  رئي�ش  برنامج 
�سملت  حيث  بوتفليقة  العزيز 
توليد  اإجناز هذه املحطة  م�رشوع 
مبوا�سفات  بالنعامة  الكهرباء 
نحو  تكلفتها  بلغت  والتي  ع�رشية 
حمطات  عدد  لي�سل  دج  مليار   87
اإنتاج الطاقة الكهربائية بالوطن اإىل 
107 حمطة تنتج 19 األف ميغاواط 

يجعل  »ما  لالإ�ستغالل  جاهزة 
املجال  هذا  يف  تتفوق  اجلزائر 

على عدة دول«.
زيارته  هام�ش  على  الوزير  وذكر 
لهذه املحطة التي �سيو�سع ال�سطر 
االأول منها الإنتاج الكهرباء بوا�سطة 
اأن   2019 جوان  يف  الغاز  توربينات 
يف  املدجمة  ال�سل�سلة  اإ�ستعمال 
املاء(  وبخار  )غاز  الكهرباء  اإنتاج 
الطاقات  حمطات  تعميم  وكذا 

املتجددة واإ�ستعمال 
حقول  عرب  ال�سم�سية  الطاقة 
�سيتيح  �سوناطراك  ل�رشكة  االإنتاج 
على املدى البعيد » اإقت�ساد حوايل 
الغاز  من  مكعب  مرت  مليار   300
الحتياطات  اإ�سايف  حجم  يعني  ما 
من  �سنوات   8 اإىل   7 يعادل  البالد 
من  احلايل  املحلي  اال�ستهالك 
الطاقة  برنامج  الغاز«،وبخ�سو�ش 
قيتوين  م�سطفى  اأبرز  املتجددة 
اأنه يهدف »الإنتاج 22 األف ميغاواط 
متجددة  م�سادر  من  الكهرباء  من 
على  الرياح  و  ال�سم�سية  كالطاقة 

والبعيد  املتو�سط  املدىين 
نحو  اإ�ستحداث  من  ذلك  و�سيمكن 
�سغل«واأ�ساف  من�سب  األف   700
اإنتاج  تعميم  برنامج  جت�سيد  اأن 
الوطن  عرب  املتجددة  الطاقات 
يف  قريبا  »االإنطالق  �سيعرف 
االإنتاج باإ�ستعمال معدات  و األواح و 
جتهيزات م�سنعة يف اجلزائر«، كما 
اأن تكاليف اإنتاج الطاقات املتجددة 
من   « تكلفة  اأقل   « حاليا  اأ�سبحت 
االإجتاه  هذا  يف  وامل�سي  ال�سابق 
�سيخفف العبء اأي�سا على اخلزينة 
حتمل  الدولة  اأن  حيث  العمومية 
على عاتقها حاليا مبلغ 11 دج من 
التي  الكهرباء  كيلوواط من   1 كلفة 

ي�ستهلكها املواطن الواحد.
م�ستهل  يف  الطاقة  وزير  وعاين 
اإجناز  م�رشوع  للوالية  زيارته 
الكهربائية  الطاقة  لتوليد  حمطة 
جزء  �ستغطي  )1.163ميغاواط( 
الطاقة  توفري  متطلبات  من  كبري 
الوطني  امل�ستوى  على  الكهربائية 

وفق ال�رشوحات املقدمة.

اأكتوبر   31 بني  املمتدة  الفرتة  خالل 
�سبيحة  غاية  اإىل   2018 نوفمرب   03 اإىل 
�سباحا،  الثامنة  ال�ساعة  على  اليوم  هذا 
وحدات  �سجلت   ، املا�سية  �ساعة   72
عــدة  يف  تدخل    7620 املدنية  احلماية 
على  وهذا  الوطن  من  خمتلفة  مناطق 

اإثر تلقي مكاملات اال�ستغـاثة من  طرف 
�سملت  التدخالت  هذه  املواطنني، 
خمتلف جماالت اأن�سطة احلماية املدنية 
�سواء املتعلقة بحوادث املرور، احلوادث 
اإخمــاد  ال�سحي  االإجالء  املنزلية، 

احلرائق و االأجهزة االأمنية...الخ .

حوادث  عدة  �سجلت  النحو  هذا  علـى 
ت�سببت يف  دموية  االأكرث   07 منها   مرور 
احلوادث  مكان  يف  اأ�سخا�ش   04 وفاة 
متفاوتة  بجروح  اآخرين   21 اإ�سابة  و 
اخلطورة مت اإ�سعافهم يف عني املكان ثم 
نقلهم اإىل خمتلف امل�سالح االإ�ست�سفائية 

من طرف م�سالح احلماية املدنية. اأثقل 
�سطيف   م�ستوى  على  �سجلت  ح�سيلة 
اآخرين   03 اإ�سابة  و  �سخ�ش   01 بوفاة 
اإ�سطدام بني �سيارتني  اثر  بجروح  على 
 118 رقم  الوالئي  الطريق  م�ستوى  على 

ببلدية الوجلة 

وزير الطاقة م�صطفى قيتوين من البي�ض

احلماية املدنية

اإنتاج الكهرباء بوا�سطة توربينات الغاز يف جوان 2019

7620  تدخل يف عــدة مناطق خمتلفة من الوطن

و�صط مت�صك �صعبي بتج�صيد وعود اجناز امل�صت�صفى اجلامعي

مواطنون ورقلة يف وقفة احتجاجية للمطالبة بالعمل بال�سركات النفطية 
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امل�ستوى  رفيعة  م�سادر  ك�سف 
ليومية »الو�سط »اأن تقارير �سوداء 
املركزية  لل�سلطات  رفعها  مت 
للمطالبة بفتح حتقيق اأمني و اإداري 
معمق مع اجلهات التي تقف خلف 
ن�رش القوائم الأ�سمية للم�ستفيدين 
من ح�سة 2056 م�سكن اجتماعي 
�سهر  نهاية  مع  عمومي  ايجاري 
متريرها  دون   ، املن�رشم  اأكتوبر 
لل�سكن  الوطنية  البطاقية  على 
الأولية  التحريات  اأثبتت  حيث   ،
عن  املعنية  الخت�سا�ص  لدوائر  
اح�ساء ما يزيد عن 270  م�ستفيد 
يف هذه احل�سة �سبق لهم ال�ستفادة 
واله�ص  الريفي  البناء  منطي  من 

لتطالهم بذلك مق�سلة الق�ساء .
ذات  ك�سفت  فقد  ثانية  جهة  من 
يف  الواردة  الخطاء  اأن  اجلهات 
وراء  كانت   ، املذكورة  القائمة 
الطعون  حلالت  الكبري  الرتفاع 
اأ�سبوع من ن�رش  التي جتاوزات يف 
القائمة الأ�سمية عتبة الـ2800طعن 
، موازاة مع ذلك وح�سب املعطيات 

الأولوية املتوفرة فاإنه يف حالة ما 
يف  الطعون  ا�سحاب  اأحقية  ثبت 
جتد  قد  ال�سلطات  فاإن  اأقوالهم 
نف�سها يف ورطة لن يكون اخلال�ص 
اعادة  و  القائمة  الغاء  �سوى  منها 
الجراءات والرتتيبات الدارية من 

جديد ومن ثم ن�رش القائمة .
اىل جانب ذلك فقد طالب املئات 
من املق�سيني يف معر�ص حديثهم 
من  جاد  تدخل  ب�رشورة   ، معنا 
لفتح  الو�سية  الوزارية  طرف 
معمق  ق�سائي  و  اأمني  حتقيق 
التجاوزات  مالب�سات  لك�سف 
عملية  �ساحبت  التي  واخلروقات 
من  امل�ستفيدين  قائمة  ن�رش 
الذكر  ال�سالفة  ال�سكنية  احل�سة 
حما�سبة  مبطلب  التم�سك  مع   ،
املت�سببني يف تاأجيج غليان اجلبهة 
بتقدميهم  املحلية  الجتماعية 

اأمام امل�ساءلت القانونية .
»كانت  »الو�سط  يومية  اأن  ومعلوم 
بك�سف  النفراد  يف  ال�سابقة 
ال�سكن  بقائمة  الف�سائح امل�سجلة 
املقاولني  من  كبري  عدد  باح�ساء 
، التجار ، اطارات دولة وموظفني 

قائمة  �سمن  املهنة  مزدوجي 
امل�ستفيدين .

تعالت  فقد  مت�سل  مو�سوع  ويف 
الولية  وايل  املطالبة  الأ�سوات 
 ، اجلياليل  دومي  بتمرنا�ست 
الرقابية  الأدوات  تفعيل  ب�رشورة 
على ن�ساط جلنة ا�ستقبال الطعون 
اأخرى  جتاوزات  لت�سجيل  تفاديا 
باتت  بعدما   ، الو�سع  تاأزم  قد 
تلوح  الو�سع  انزلق  موؤ�رشات 

حترك  مل  ما  حالة  يف  الأفق  يف 
ال�سلطات الو�سية �ساكنا.

 جدير بالذكر اأن توقيت ن�رش قوائم 
ال�سالفة  ال�سيغة  من  امل�ستفيدين 
ذكرها اأعقبتها احتجاجات عارمة 
للمق�سيني املطالبني ب�رشورة فتح 
يف  معمق  اإداري  و  اأمني  حتقق 
ادراج  خلف  تقف  التي  الأطراف 
�سمن  الراقية  الطبقة  اأ�سماء 

امل�ستفيدين .

مترنا�ست  ولية  وايل  ك�سف 
القائمة  اأن   ، جياليل  دومي 
من  للم�ستفيدين  الأ�سمية 
اجتماعي  م�سكن   2056 ح�سة 
موؤقتة و�سيتم غربلتها بالدرا�سة 
الدقيقة للطعون مع متريرها يف 
البطاقة  على  الراهن  الظرف 
ف�سيكون  الوطنية  اأما   ، الولئية 
�سهر جانفي من  غاية  اىل  ذلك 

ال�سنة املقبلة .
قال وايل ولية مترنا�ست دومي 
�سحفي  ت�رشيح  يف  اجلياليل  
اأن   ،« »الو�سط  يومية  به  خ�ص 
عنها  املفرج  الأولية  القوائم 
 2056 ح�سة  من  للم�ستفيدين 
�سكن اجتماعي ايجاري عمومي 
مع نهاية �سهر اأكتوبر املنق�سي 
الراهن  الظرف  يف  توزع  ،لن 
وذلك راجع لعدة اأ�سباب تاتي يف 
، ناهيك  مقدمتها مدة الطعون 
تتجاوز  مل  الإجناز  اأ�سغال  عن 

�سيكون  حيث   ، باملائة   60
انتهاء  بعد  مبا�رشة  التوزيع 
باملاء  وربطها  التهيئة  اأ�سغال 
�سياق  ويف   ، الغاز  و  الكهرباء  و 
امل�سوؤول  ذهب   فقد  مت�سل 
التنفيذية  الهيئة  على  الأول 
حديثه  معر�ص  يف  بتمرنا�ست 
موؤكدا  ذلك  من  اأبعد  اإىل  معنا 
اأزمته  بالولية  ال�سكن  ملف  اأن 
الرتاكمات التي كانت –ح�سبه – 
�سبب يف تاأجيج غليان و اإحتقان 

اجلبهة الجتماعية املحلية .
من جهة ثانية قال دومي جياليل 
ال�سنة  نهاية  قبل  �سيتم  اأنه 
اجلارية توزيع 120 �سكن وظيفي 
كل  مدير  تكليف  مت  حيث   ،
الأ�سمية  القائمة  ب�سبط  قطاع 
م�سوؤولياته  حتمل  مع  لقطاعه 
القانونية و الإدارية ح�سب قول 

وايل الولية .
�أحمد باحلاج 

ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص  ك�سف 
البلدي ببلدية مترنا�ست بادي ال�سيخ 
للم�ستفيدين  الأ�سمية  القائمة  اأن   ،
من ال�سكنات الإجتماعية اليجارية 
بح�سة  املتعلقة  العمومية 
قال   . ر�سمية  ولي�ست  2056اأولية 
مري بلدية مترنا�ست بادي ال�سيخ ، 
نهاية  به  ت�رشيح �سحفي خ�ص  يف 
»الو�سط  يومية  املن�رشم  الأ�سبوع 
ال�سهل  من  العمل  �سهادة  »باأن 
�سوى  تتطلب  ل  لأنها  ا�ستخراجها 
ك�سف  بخ�سو�ص  اأما   ، �ساهدين 
الراتب  مل ي�ستبعد حمدثنا اأن يكون 
البع�ص من امل�ستفيدين قد اتفقوا 
مدرائهم على اأن يقدموا لهم ك�سف 
راتب يتما�سى مع امللف ولذا تعترب 
التحقيق  بعد  لكن  عادية  ملفاتهم 
مطالبته  حالة  ويف  �سيحذفون  

اأن  اإما  اإثنني  من  حل  له  بحقوقه 
اإكراما  يتنازل ونتازل  ون�سفح عنه 

له ولعائلته اإما نحقق فيه .
رئي�ص  اأ�ساف  اإىل جانب ذلك فقد 
امل�ستفيدين  اأن   ، مترنا�ست  بلدية 
واله�ص  الريفي  البناء  اعانات  من 
القائمة  يف  اإدراجهم  مت  الذين 
ال�سكن  من  للم�ستفيدين  الأ�سمية 
 ، العمومي  الإيجاري  الجتماعي 
مل مير عن تاريخ ا�ستفادتهم �سوى 
اأو ايام قليلة ، لكن ذلك مل  اأ�سابيع 
يف  اإدراجهم  املعنية  اجلهات  مينع 
املق�سيني  طماأن  حيث   ، البطاقة 
والغربلة  الطعون   درا�سة  بعد  باأنه 
اإق�سائهم  �سيتم  للقائمة  النهائية 
نهائيا من حق الإ�ستفادة من النمط 

الثاين 
�أحمد باحلاج 

.      مطالب باإيفاد جلنة حتقيق وزارية وحما�سبة املت�سببني بعبث ا�ستقرار املنطقة

فيما جتاوزت �لطعون عتبة �لـ 2800طعن 

�أحمد باحلاج 

ن�سر قائمة  2056 م�سكن  بتمرنا�ست 
دون املرور على بطاقية ال�سكن 

مترنا�ست  دائرة  رئي�ص  اأكد 
من  املق�سيني  بع�ص   ، اأكليوات 
الإ�ستفادة من ال�سكن الجتماعي 
�سيتم  لكن  عرفيا  متزوجني 
للجنة  املقدمة  طعونهم  درا�سة 
مبداأ  بتطبيق  تدريجيا  املخت�سة 
والإمكانات  الأولويات  ح�سب 

املتاحة.
مترنا�ست  دائرة  رئي�ص  ك�سف 
�سحفي  ت�رشيح  ،يف  اأكليوات 
خ�ص به يومية »الو�سط »، اأن عدد 
الطعون  التي ا�ستقبلها بخ�سو�ص 

القائمة الأ�سمية للم�ستفيدين من 
اجتماعي  �سكن   2056 ح�سة 
عنها  املفرج  عمومي  ايجاري 
قد  املن�رشم  ال�سهر  نهاية  مع 
جتاوز عددها  1200 طعن مقدم 
م�سيفا   ، املق�سيني  طرف  من 
يف ذات ال�سدد باأن هناك طعون 
مقدمة من طرف عازبات لكنهم 
اأطفال  ولهم  عرفيا  متزوجني 
لكن حالتهم خالل �سبط قوائم 
امل�ستفيدين من احل�سة ال�سكنية 
املذكورة مل تاأخذ بعني العتبار ، 

بحكم اأنهم غري م�سجلني يف احلالة 
املدنية ، ومما زاد الطني بلة اأن 
مل  امل�ستفيدين  من  عدد  هناك 
يقدموا بع�ص الوثائق يف ملفاتهم 
الغربلة  عملية  بداأت  اللجنة  لكن 
الدين  النا�ص  تك�سف  بداأت  التي 
اإ�ستفادو من قبل ويف غ�سون 10 
من  التحقيق  نتيجة  �سنقدم  اأيام 
الدين لديهم اإ�ستفادات �سبقة  اأو 
ملفاتهم ل ت�ستوفى �رشوط احلق 
يف الإ�ستفادة من النمط ال�سكني 
العمومي  اليجاري  الجتماعي 

وتعوي�سهم   تلقائيا  اإق�سائهم  ليتم 
باأ�سماء اأخرى .

النتائج  عن  الك�سف  اإنتظار  ويف 
القوائم  يف  للتحقيق  النهائية 
يبقى   ، للم�ستفيدين  الأ�سمية 
معاي�سة  املق�سيني  على  لزاما 
، يف  احلايل  الإ�سطراري  الو�سع 
واملعطيات  الأرقام  ت�سارب  ظل 
ظل  يف   ، املق�سيني  عدد  حول 
بخ�سو�ص  دقيقية  اأرقام  غياب 

عدد الطعون .
�أحمد باحلاج 

الربملاين  النائب  ك�سف 
ال�سعبية  جبهة  حزب  عن 
بكاي  الهمال   ، اجلزائرية 
بخ�سو�ص  احلديث  اأن   ،
التي   واخلروقات  التجاوزات 
قوائم  �سبط  عملية  �ساحبت 
ال�سكن  من  امل�ستفيدين 
يبقى  بتمرنا�ست  الجتماعي 
عن  الك�سف  غاية  اىل  موؤجال 

النتائج النهائية للتحقيقات .

الربملاين  النائب  طالب 
ولية  على  املح�سوب 
يف  بكاي  الهمال  مترنا�ست 
ت�رشيح �سحفي خ�ص به يومية 
» الو�سط »، من املق�سيني من 
ح�سة  من  الأولية  ال�ستفادة  
2056 م�سكن اجتماعي ايجاري 
اىل   الأهقار  بعا�سمة  عمومي 
�رشورة �سبط النف�ص والتحكم 
حالت  تفادي  ثم  ومن  للعقل 

املحلي  والت�سنج  الحتقان 
النتائج  الك�سف  غاية  اىل 
الإدارية  للتحقيقات  النهائية 
و  الطعون  با�رشتها جلنة  التي 

البطاقية الولئية لل�سكن .
ي�ستعبد  فلم  ثانية  جهة  من 
خ�سم  يف  الربملاين   ذات 
حديثه معنا  امكانيات حدوث 
ال�سكن  منط  يف  جتاوزات 
بالدرجة  املوجه  الجتماعي 

الأوىل لفائدة الفئة اله�سة من 
وحمدودي  املحلي  املجتمع 
لعدة  نظرا  وذلك  الدخل  
ابرزها  من  لعل  اعتبارات  
الفراج  تزامن  و  الوقت  �سيق 
يف  امل�ستفيدين  قوائم  على  
قوائم  ن�رش  بعد  وجيز  ظرف 
امل�ستفيدين من اعانات اله�سة 

و البناء الريفي .
�أحمد باحلاج 

رئي�س د�ئرة مترن��ست �أكليو�ت  للو�سط :

�لنائب �لربملاين �لهمال بكاي يف ت�سريح »�لو�سط » 

بع�ض املق�سيني من ال�سكن متزوجني عرفيا ولي�سوا م�سجلني بالبلدية 

احلديث بعد  نتائج التحقيق يف قوائم امل�ستفيدين من 2056

و�يل والية مترن��ست جياليل دومي لـ"�لو�سط "

 .       120 م�سكن وظيفي جلميع �لقطاعات
 قبل نهاية �ل�سنة �جلارية 

رئي�س �ملجل�س �ل�سعبي �لبلدي بتمرن��ست 
بادي �ل�سيخ لـ«�لو�سط »

ملف ال�سكن بالوالية اأزمته الرتاكمات 
و التوزيع �سيكون العام القادم 

هناك تفاوت للرقابة يف ا�ستخراج 
�سهادة العمل و ك�سف الراتب 
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�أفادت م�سادر متطابقة ، �أن �لقائمة �ال�سمية  للم�ستفيدين من ح�سة 2056 م�سكن 
�جتماعي �إيجاري عمومي بتمرن��ست مل يتم �إخ�ساعها للبطاقية �لوطنية لل�سكن ، وهو ما 

حال دون غربلتها من �أ�سحاب �لت�سريحات �لكاذبة .



عندما اأعلن عن التغيري يف �سلك الوالة 
حمانة  ال�سابق  الوايل  مهام  واإنهاء 
اجلميع  عليه  راهن  الذي  قنفاف 
التخلف  حالة  من  اجللفة  اإخراج  يف 
ت�سور  و�سع  اإىل  والالتنمية  والفو�سى 
حول جملة من امل�ساريع تهم ال�ساكنة.

لل�ساأن  املتابعني  بع�ض  واعتربها 
الوايل  بها  قام  خري  بادرة  املحلي 
يف  معهودة  غري  طريقة  يف  ال�سابق 
الوالة. من  �سبقه  من  عك�ض  التعامل 
�سارما  موقفا  اتخذ  عندما  خا�سة 
والبناءات  ال�سكن  ملف  مع  التعامل  يف 
�سكن  اأي  منح  ورف�ض  الفو�سوية 
حتقيق  هناك  يكن  مامل  تعوي�ض  اأو 
)امللغمة(  ال�سكنات  قائمة  يف  معمق 
اأكرث  و�سمت  غفلة  حني  اأعدت  والتي 
توجه  اأن  كما   ، م�ستفيد  األفني  من 
واالإطالع  الوايل نحو امليدان مبا�رشة 
دون  ال�ساكنة  وم�ساغل  م�ساكل  عن 
بروتوكوالت �سهلت من �رشعة التجاوب 
اإىل  مع املواطنني بعدما عمد قنفاف 
ك�رش حاجز البريوقراطية وفتح االأبواب 
اأمام املواطنني يف ات�سال مبا�رشة حتى 
مع املدراء التنفيذيني وروؤ�ساء الدوائر 
التغيري  رياح  جتري  والبلديات.لكن 
الوايل  ليعني   . ال�سفن  ت�ستهي  ال  مبا 
ال�سابق  العام  االأمني  �سيف  توفيق 
تفوق  بوالية  كوايل  له  امتحان  اأول  يف 
وهي  اجلمهورية  والة  حجم  م�ساكلها 
حيث  من  وطنيا  اخلام�سة  املرتبة  يف 

من  جملة  يف  واالأخرية  ال�سكان  عدد 
القطاعات، والذي وجد ملفات ملغمة 
ال�سابقون  الوالة  رموزها  يفكك  مل 
الرتتيب  يف  اجللفة  الرتبية-  وخا�سة 
 – �سنة   12 منذ  البكالوريا  يف  االأخري 
العمومية  واالأ�سغال  وال�سكن  وال�سحة 
م�ساكل  اإىل  باالإ�سافة  والري  والنقل 
املنتخبون املحليون  مع املواطن بعد 
الناخب  بني  الثقة  انعدام  جراء  ركود 
واملنتخب وبني االأع�ساء فيما بع�سهم 
قريبة  حاالت  البلديات  بع�ض  لت�سهد 
ظل  يف  االن�سداد  و  الثقة  �سحب  من 
وواقع  ان�سغاالت  عن  روؤ�سائها  غياب 
املواطن ومايعي�سه من ظروف يف ظل 
ولعل   . املالية  املوارد  و�سح  التق�سف 
�سورة  اخذ  قد  يكون  اجلديد  الوايل 
زيارته  امل�ساكل يف  م�سغرة عن حجم 
املعاينة  واأثناء  بلديات   10 يقارب  ملا 
اإطار  يف  احلكومة  من  وزيرين  رفقة 
لكن  ميدانيا  الو�سعية  عن  االإطالع 
اأن تكون يف  الراهنة ال ميكن  الظروف 
�سالح الوالية يف ظل جمل�ض والئي بداأ 
املنتخبني  وغياب  حتته  من  )احلفر( 
امل�ساريع  على  وال�رشاع  الواقع  عن 
بع�سها  عن  التجميد  رفع  بعد  خا�سة 
م�سلحة  م�سوؤول  م�سكل  اإىل  باالإ�سافة 
تغيريه  مت  باأنه  ي�ساع  الذي  الربوتوكول 
حمل  كانت  ل�سخ�سية  )موؤقت(  وتعيني 
ت�سيريها  يف  بف�ساد  واتهام  انتقادات 
حولها  كرث  للدائرة  عام  كاأمني  ال�سابق 
احلديث، مع اإفراغ الديوان من الكوادر 
وغياب التغطية االإعالمية من ال�سحافة 
وعدم رفع ان�سغاالت املواطنني لتنوير 

الراأي العام مبا يقع وحتى يعرف الوايل 
، هذا  وباالأرقام  �سيف حجم امل�ساكل 
�رشاع  من  قائما  ماكان  جانب  اإىل 
امل�ساريع  ولوبيات  ال�سابق  الوايل  بني 
املبادرات  روح  وغياب  املال  ورجال 
بعد  املدين  املجتمع  فعاليات  لدى 
وفتح  الفاعلة  اجلمعيات  تغييب 
املجال لكل من هب ودب ليتكلم با�سم 
التي  الوجوه  يف  الطعن  مع  املواطن، 
بداأ ي�ستقبلها الوايل اجلديد والتي متثل 
باملواطن  لها  عالقة  وال  م�ساحلها 
واملواطنة وهو مااثار جداال و رد فعل 
الوايل اجلديد  فتح  كبري خا�سة حينما 
م�رشاعيه  على  الباب  توفيق  �سيف 
يتكلم  من  حقيقة  ملعرفة  غربلة  دون 
االأعيان  م�سمى  حتت  اجللفة  با�سم 

وهو  وامل�سايخ  والعلماء  و)الكبار( 
�سنوات  منذ  اجللفة  منه  تعاين  م�سكل 
للتقرب  الوايل  . والكرة االآن يف مرمى 
تكثيف  خالل  من  املواطن  من  اأكرث 
املعمق  والنقا�ض  امليدانية  الزيارات 
الوالية  نقاط  اأق�سى  املواطنني يف  مع 
املليونية والتي تعاين من م�ساكل جمة 
م�ساريع  يف  املاليري  اآالف  ا�ستهلكت 
من  حالة  وتعرف  الورق  على  اغلبها 
والدليل  امل�ساريع  يف  الغ�ض  و  الف�ساد 
ه�سا�سة  ك�سفت  التي  االأخرية  االأمطار 
لها  ر�سد  التي  والطرق  التحتية  البنية 
ليخرج  دون جدوى  ولكن  خيالية  مبالغ 
و�سعيته  على  لل�سارع حمتجا  املواطن 
دون  العام  املال  �سياع  وعلى  املزرية 

رقابة او ح�سيب؟! .  

يواجه الوايل اجلديد لعا�ضمة اأولد نايل جملة من التحديات الكبرية التي تتطلب منه عمال م�ضنيا لإعادة القطار 
اإىل �ضكته يف ظل تراكم املوؤ�ضرات التنموية ال�ضلبية واحتالل الولية للمراتب الأخرية يف المتحانات الوطنية و 

منها البكالوريا التي تتذيل فيها �ضلم الرتتيب.

يف ظل تراكم امل�ضاكل و �ضلطة لوبيات الف�ضاد

احلفناوي .ع .غ

حتديات كبرية تنتظر �لو�يل �جلديد لعا�صمة �أوالد نايل

مديرية التكوين والتمهني باجللفة

�تفاقية تكوين مع وحدة �صناعة �مل�صخات 

�لو�يل ي�صرف على �نطالق مو�صم �حلرث و�لبذر

�حتجاج �صكان بلدية دلـــدول

�حلديث عن مئات �الإ�صابات 
بد�ء �لبوحمرون ..!

�صباب بلدية �صد رحال ينتظر فتح 
د�ر �ل�صباب و�ملكتبة �لبلدية

ظاهرة غريبة ت�صهدها 
�ملر�كز �ل�صحية

جلنة من �خلرب�ء لتحديد هوية 
30 هيكل عظمي

�ملطالبة برحيل مدير �ملركب �لريا�صي

انت�سار  االأيام على وقع  تعي�ض اجللفة هاته 
وفاة  عنه  جنم  والذي  البوحمرون  مر�ض 
مب�ست�سفى  امل�سادر  بع�ض  ح�سب  طفلتني 
فان  م�سادرنا  وح�سب   ، الوالية  عا�سمة 
مديرية  طرف  من  عنها  املعلن  احلاالت 
تناقلته  ما  مع  تتطابق  ال  بالوالية  ال�سحة 
والتي  املواطنني  وحديث  االإعالم  و�سائل 
حني  يف  حالة   756 يفوق  العدد  بان  ذكرت 
العدد  عن  بالوالية  ال�سحة  مديرية  تتكتم 
والذي  ال�سحة  مدير  وح�سب   ، احلقيقي 
تتعدى50  ال  فاإن احلاالت  لـ)الو�سط(  �رشح 
وان هناك ت�سخيم يف العدد ،لكن مع حالة 

الطوارئ التي تعي�سها املوؤ�س�سات العمومية 
وامل�ست�سفى  البلدية  ببع�ض  اال�ست�سفائية 
الكبري والذي خ�س�ض به جناحني ال�ستقبال 
املوؤ�س�سات  الن  تكتم  هناك  فان  احلاالت 
عودة  خا�سة يف ظل  يوميا حاالت  ت�ستقبل 
بحياة  يودي  اأن  ميكن  الذي  الفقر  مر�ض 
العديد  لغياب  االأطفال  الكثري من املر�سى 
من االإمكانيات خا�سة ماتعي�سه م�ست�سفياتنا 
الفو�سى وانعدام االأدوية وانت�سار  من حالة 
بني  الدائر  وال�رشاع  والقاذورات  االأو�ساخ 
واملمر�سني  االأطباء  بني  و  والنقابة  االإدارة 

يف ظل ظروف عمل مزرية 

من  رحال  �سد  بلدية  �سباب  ي�ستكي 
فتح  عدم  ظل  يف  الن�ساطات  انعدام 
منها  ا�ستفادت  التي  املرافق  بع�ض 
البلدية  واملكتبة  ال�سباب  كدار  البلدية 
للتخريب  عر�سة  اأ�سبحتا  والتي 
والعوامل الطبيعية مع العلم اأن االأجهزة 
تلك امل�ساريع  متوفرة وقد وقف على 
�سيف  توفيق  احلايل  الوايل  منها  والة 
املا�سي. االأ�سبوع  البلدية  زار  والذي 

والريا�سة  ال�سباب  مديرية  اأكدت  وقد 

بان جتهيز الدار كامال مع تعيني مديرا 
من طرف  فتحها  �سوى  يخ�ض  وال  لها 
البلدية ، يف حني تبقى املكتبة البلدية 
تنتظر التفاتة خا�سة وان الوايل ال�سابق 
قنفاف حمانة كان قد هدد املري اذا مل 
يتم فتحها فانه �سيتم حتويلها ملديرية 
مع   . بالفكرة  رحبت  والتي  الثقافة 
العلم ان �سباب البلدية يعاين التهمي�ض 
املرافق  انعدام  ظل  يف  والبطالة 

وو�سائل الرتفيه والثقافة.

ي�ستكي �سكان اأحياء بوتريفي�ض وعني 
ال�سيح واحلدائق وعني اأ�رشار وخا�سة 
االأطباء  بع�ض  جلوء  من  املر�سى 
ا�سطرار  اإىل  العمومية  باملوؤ�س�سات 
املر�سى للتوجه كل يوم �سباحا ابتداء 
من ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحا من اجل 
 . مواعيد  واخذ  اأ�سمائهم  ت�سجيل 
املواطنون  ا�ستنكره  الذي  االأمر  وهو 
خا�سة واأنها خمالفة للقوانني وت�سكل 
االأطباء  وتهرب  بريوقراطية  ظاهرة 
اأداء  ومن  اخلدمة  من  العموميون 

عملهم .وعدم التعامل برفق واإن�سانية 
مع املري�ض خا�سة وان هناك عيادات 
ميكن  الذين  املر�سى  عدد  حتدد 
اليومي  العدد  يتعدى  ال  اإذ  فح�سهم 
من  متتد  لع�رشون  االأحيان  اغلب  يف 
الواحدة  غاية  اإىل  �سباحا  العا�رشة 
تلك  يخالف عمل  اإجراء  وهو   ، زواال 
اأن  املفرو�ض  من  التي  املوؤ�س�سات 
للتعامل  وليال  نهارا  اليوم  طيلة  تفتح 
الرقابة يبقى  مع املر�سى ويف غياب 

املري�ض هو اخلا�رش الوحيد .

اليوم  غاية  اإىل  مت�ساربة  االآراء  مازالت 
بخ�سو�ض حتديد هوية 30 هيكل عظمي  
العتيق  امل�سجد  يف  اأ�سغال  عملية  اأثناء 
اأثناء اأ�سغال حفر  "جامع الرا�ض" مب�سعد 
الإعادة تبليط االأر�سية، ورغم  تنقل وكيل 
وال�رشطة  اجلمهورية لدى حمكمة م�سعد 
مع  حتدد  مل  الهياكل  تلك  اأن  اإال  العلمية 

املكان  يف  بناءه  مت  امل�سجد  اأن  العلم 
ويوؤكد   1858 اجلبان �سنة  را�ض  امل�سمى 
املكان  اأن  م�سعد  بتاريخ  العارفني  بع�ض 
كان مقربة وانه رمبا مت جمع الهياكل التي 
رمبا تعود للحقبة اال�ستعمارية اأثناء حفر 
يف  بع�سها  مع  ودفنها  امل�سجد  اأ�سا�ض 

زاوية من زوايا امل�سجد العتيق  

والة  خم�ض  من  اأكرث  وقوف  رغم 
املركب  على  اجللفة  على  تعاقبوا 
بع�ض  واطالع  جويلية   05 الريا�سي 
ومعاينة  والريا�سة  ال�سباب  وزراء 
رئي�ض احلكومة ال�سابق ال�سيد �سالل 
، اإال اأن احلال بقت على ماهي عليه 
ظل  يف  االوملبي  وامل�سبح  بامللعب 
مرفق  مع  والتعامل  الت�سيري  �سوء 
عمومي كبري ا�ستهلك املاليري وبقي 
على حاله وتنعدم فيه الن�ساطات منذ 
اأر�سية  اأن  حيث  متتالية  �سنوات   5
ت�سجيل  رغم  �ساحلة  غري  امللعب 

الطبيعي  بالع�سب  لتدعيمه  عمليات 
وكذا احلالة املزرية للم�سبح االوملبي 
الوالية  �سباب  منه  ي�ستفد  مل  الذي 
ومل يعد ي�ستقطبهم مع الفو�سى التي 
تعمه خا�سة ال�سنة املا�سية اإذ �سجل 
ال�سباب يف ظروف �سعبة  غرق احد 
وتوجه   . عليها  يف�سح  مل  االآن  حلد 
اأ�سابع االتهام اإىل مدير املركب بن 
يف  ف�سله  اكد  والذي  حممد  عي�سى 
اأن  ت�سيري املركب الذي ياأمل الكثري 
يقال من من�سبه وان يفتح حتقيق يف 

الت�سيري .

والتمهني  التكوين  مديرية  اأبرمت 
ال�سباب  لتكوين  اتفاقية  باجللفة 
اجللفة  م�سخات  موؤ�س�سة  مع 
اخلا�سة ل�ساحبها نور الدين احلاج ، 
وتهدف االتفاقية اإىل تكوين ال�سباب 
املتمدر�سني مبركز التكوين املهني 
لال�ستفادة  باملوؤ�س�سة  باجللفة 
تقلي�ض  على  والعمل  اخلربات  من 

البطالة ومنح فر�ض عمل خلريجي 
باأنها  الوحدة  عن  ويعرف   ، املركز 
تعمل على تكوين اليد العاملة نظريا 
اخلربات  من  واال�ستفادة  وتطبيقيا 
العديد  على  متح�سلة  واأنها  خا�سة 
من ال�سهادات العاملية جلودة املنتج 
تناف�ض  ايزو  �سهادة  اإىل  باالإ�سافة 
اإنتاج  ميدان  يف  عاملية  منتوجات 

التكنولوجيا  يف  وتتحكم  امل�سخات 
ومكتفية ذاتيا حيث ي�سوق منتوجها 
وحتاول  الوطن  من  مناطق  عرب 
الولوج اإىل عامل الت�سدير من خالل 
الرفع  على  والعمل  االإنتاج  تكثيف 
مع  بالتعاون  اإنتاجها  م�ستوى  من 
خا�سة  اأجانب  وتقنيني   مهند�سني 
عمل  منا�سب  وتوفر  الهند  من 

 120 من  اأكرث  ت�سغل  حيث  لل�سباب 
غياب  ظل  . يف  ومهند�ض  عامل 
تعرفها  التي  والفو�سى  امل�ساريع 
الوالية  بعا�سمة  ال�سناعية  املنطقة 
على  االأر�سية  القطع  وزعت  بعدما 
املوؤ�س�سات  واأ�سحاب  ال�سناعيني 
لتتحول يف ظرف وجيز اىل �سكنات 

وخمازن .

دلودول  ببلدية  الريفية  باملنطقة 
م�ساريع  عند  الوقوف  وبغر�ض 
الوايل  اأعطى  م�سعد  بدائرة  قطاعية 
مو�سم  انطالق  اإ�سارة  �سيف  توفيق 
الفالحني  بح�سور  والبذر  احلرث 
اإىل  ا�ستمع  بعدما   . واملهنيني 
معر�سا  وزار  العملية  حول  �رشوحات 

البذور  الأنواع  باملنا�سبة  خم�س�سا 
الفالحة  مديرية  وتاأمل   . واحلبوب 
وفريا  املو�سم  يكون  اأن  باجللفة 
لالمطار  الكبري  الت�ساقط  مع  خا�سة 
والتي اعتربت ب�سارة خري. خا�سة وان 
ال�سهبية  االأرا�سي  من  كبرية  م�ساحة 
وتعتمد  للحرث  خم�س�سة  باجللفة 

وهي  االمطار.  مبياه  ال�سقي  على 
ممن  ال�سكان  اغلبية  بها  يقوم  عملية 
.مع  املوا�سي  تربية  مهنة  يزاولون 
وجود م�سكلة اأرا�سي العر�ض التي مل 
اأنها طرحت  مع  اليوم  غاية  اىل  حتل 
على  زيادة  عديدة  منا�سبات  يف 
وهناك  هنا  حتدث  التي  املناو�سات 

القتلى  من  العديد  عنها  جنم  والتي 
كل مو�سم . خا�سة وان اإ�سكالية تعيني 
التزال  املناطق  بع�ض  بني  احلدود 
تراوح مكانها مع جلوء ال�سلطات اإىل 
قرارات املنع تفاديا ل�سقوط االأرواح 
كالتي تقع كل �سنة بني حدود واليتي 
االغواط واجللفة وامل�سيلة واجللفة .

خرج الع�رشات من �سباب بلدية دلدول 
مع نهاية االأ�سبوع املا�سي لالحتجاج 
تعرفها  التي  املزرية  الو�سعية  على 
املجل�ض  مباالة  ال  ظل  يف  البلدية 
عن  بعيدا  انه  اأكدوا  والذي  البلدي 
�سعار)  رافعني  ال�ساكنة  طموحات 
اجلميع،  م�سالح  يرعى  من  نريد 
)وقد  االأفراد  م�سالح  يرعى  من  ال 

طالبني  ل�ساعات  البلدية  مقر  اغلقوا 
اأعابوا  الذي  البلدية  رئي�ض  برحيل 
عليه الغياب الدائم مع االأع�ساء ، كما 
البلدية  رئي�ض  اعرتاف  بعدم  نددوا 
اإغالقه  و  املدين  املجتمع  مبمثلي 
اال�ستقبال  اأيام  وانعدام  احلوار  لباب 
وعدم اإ�رشاكهم يف ح�سور املداوالت 
. خا�سة ماقالوا باأنه تالعب يف ملف 

بع�ض  على  وتوزيعه  الريفي  ال�سكن 
 ، املجل�ض  واأع�ساء  املري  اأقرباء 
م�سكل  بحل  املحتجني  مطالبة  مع 
الفالحني  اأبناء  من  خا�سة  البطالة 
واملوالني مربوا املوا�سي ومطالبتهم 
الفالحية  املحيطات  بع�ض  بتوزيع 
و  امديري�سة  ال�سباب يف مناطق  على 
بامكانها  والتي  خا�سة  البقر  عطف 

املحلي  واالنتاج  البطالة  م�سكل  حل 
غياب  ويف   . واحلبوب  اخل�رش  من 
يتوجه  مل  حيث  احلوار  �سيا�سة 
البلدي  املجل�ض  من  م�سوؤول  اأي 
والتحدث  املنحتجني  للقاء  املنتخب 
موا�سلة  على  عازمون  فانهم  اليهم 
مقر  اإىل  بنقله   ويهددون  االحتجاج 

دائرة م�سعد و مقر الوالية.
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فل�سطينيو الداخل.. املجتمع الفتي.. و�سيا�سات االحتالل
علي بدوان

الداخل  يف  الفل�سطيني،  املجتمع 
تُ�سكل  حيث  فتي،  جمتمع  وال�ستات، 
منه يف  مرتفعة  ن�سبة  ال�سن  �سغار  فئة 
اأو امل�سنني  ال�سن  كبار  فئة  ت�سكل  حني 
لل�سعب  العام  التعداد  من  قليلة  ن�سبة 
فهو  وال�ستات،  الداخل  يف  الفل�سطيني 
دون  هم  من  ن�سبة  فيه  تفوق  جمتمع 
نحو  لتبلغ  العمر،  من  ع�رش  ال�ساد�سة 
الفل�سطينيني،  املواطنني  من   %60
بالرغم من تفاوت ن�سبة اخل�سوبة للمراأة 
الفل�سطينية من مكان لآخر، حيث ُتدد 
عدد  اخل�سوبة(  )مفهوم  الن�سبة  تلك 
الفل�سطينية  للمراأة  الإجنابية  احلالت 
تُ�سري  حيث  الإجنابي.  عمرها  خالل 
املعطيات املتوفرة اأن ن�سبة اخل�سوبة 
غزة  قطاع  يف  الفل�سطينية  للمراأة 
بني  الأعلى  هي   1948 الداخل  ويف 
الفل�سطينيني، بعد اأن كانت تلك الن�سبة 
يف  فل�سطني  لجئي  بني  الأعلى  هي 

لبنان و�سوريا يف الفرتات املا�سية.
التي  املعطيات  اأظهرت  وموؤخراً، 
املركزية  الإح�ساء  دائرة  ن�رشتها 
املواطنني  اأعداد  اأن  »الإ�رشائيلية«، 
الفل�سطينيني يف »اإ�رشائيل« )اأبناء الوطن 

 ،%1000 بن�سبة  ازدادت  قد  الأ�سليني( 
عما  مرات،  ع�رش  نحو  ت�ساعفت  اأي 
كان عليه الأمر بُعيد النكبة عام 1948، 
وبعد تهجري قرابة 900 األف فل�سطيني 
ع�سابات  احتلتها  التي  املناطق  من 

الهاغاناة والباملاخ عام 1948.
كما ونُ�سري هنا، وا�ستناداً لعدة م�سادر، 
باأن عدد �سكان فل�سطني قبل النكبة كان 
مواطن  األف  و�ستمائة  مليون  بحدود 
من   %94 ميلكون  فل�سطيني  عربي 
الأمريية،  الأرا�سي  فيها  مبا  الأر�ض 
ي�سيطرون  اليهود  امل�ستعمرون  وكان 
فقط على 6% من الأر�ض فقط ح�سلوا 
تواطوؤ  ظل  يف  خمتلفة  بطرق  عليها 
�سلطات النتداب الربيطاين مع احلركة 
اأما وفق �سلطات النتداب  ال�سهيونية. 
الربيطاين، فقد بلغ عدد �سكان فل�سطني 
 2،115،00 جمموعه  ما   1948 ماي  يف 
مواطن، منهم 1،380،00 مواطن عربي 

و700،000 يهودي.
وبح�سب دائرة الإح�ساء »الإ�رشائيلية«، 
يف  الفل�سطينيني  املواطنني  عدد  بلغ 
العام  الثاين/نوفمرب  ت�رشين  �سهر 
1948، 156 األفاً. لكن هذا الرقم ي�سمل، 
الدائرة  ت�سميهم  من   ،1995 العام  حتى 
دينياً  املعّرفني  غري  وهم  بـ«اآخرين« 

يبلغ  حيث  العرب.  غري  وامل�سيحيني 
نحو  اليوم  العربية  الدولة  �سكان  عدد 
تبلغ  فيما  ن�سمة،  مليون   8.891.8
من  الفل�سطينيني  املواطنني  اأعداد 
الرقم  هذا  لكن   .1.860.3 نحو  بينهم 
ي�سمل الفل�سطينيني يف القد�ض املحتلة 
ه�سبة  قرى  يف  العرب  واملواطنني 
اجلولن ال�سورية املحتلة )نحو 20 األف 
عددهم  يقرتب  الذين  �سوري(،  مواطن 

من نحو 350 األفاً.
الزيادة  باأن  نُ�سري  اأن  القول،  نافل  ومن 
الفل�سطينيني  املواطنني  بني  ال�سكانية 
وحتى  النكبة  ومنذ   1948 الداخل  يف 
بينما  فقط،  طبيعية  زيادة  هي  اليوم 
بفعل  لليهود  ال�سكانية  الزيادة  تاأتت 
ال�ستيطانية  الهجرات  موجات 
ال�ستعمارية الكولونيالية ب�سكل رئي�سي، 
وخا�سة منها موجات الهجرات الكربى 
القرن  ت�سعينيات  عقد  يف  متت  التي 
التاد  جمهوريات  من  املا�سي 
املوجات  وهي  ال�سابق،  ال�سوفييتي 
موؤثر  �سكاين  تّول  حلدوث  اأّدت  التي 
يهود  من  ون�سف  مليون  نحو  قدوم  مع 
اإىل فل�سطني، ولول  ال�سوفييتي  التاد 
اأعداد املواطنني  تلك الهجرات لكانت 
فل�سطني  اأر�ض  على  الفل�سطينيني 

بنحو  اليهود  اأعداد  تفوق  التاريخية 
مليون مواطن على الأقل.

ال�سيا�سات املتبعة  اإن  ال�سياق،  يف هذا 
العرب  املواطنني  جتاه  »اإ�رشائيلياً« 
اأ�سحاب الوطن الأ�سليني يف الداخل عام 
1948، �سيا�سة عن�رشية، حيث املواطنة 
امُلنتق�سة، �سيا�سة اأبناء اجلارية، والتي 
باتت م�ساراتها الت�رشيعية �سارخة بعد 
لكن  القومية«.  »قانون  الكني�ست  اإقرار 
جتلياتها وا�سحة منذ العام 1948 وحتى 

الآن، حيث نلحظ التايل:
اأولً: و�سع املواطنني العرب تت نظام 
وحتى   1948 عام  من  الع�سكري  احلكم 
العام 1966، مع ما رافقه من ممار�سات، 
العرقي  التطهري  حمالت  منها  كان 
مناطق خمتلفة  الأرا�سي يف  وم�سادرة 
من فل�سطني، وح�رش املواطنني العرب 
يف مناطق اأ�سبه بالكانتونات )املعازل(، 
كما يجري حتى الآن ب�ساأن التعامل مع 
التجمعات العربية من قرى وبلدات يف 

منطقة النقب جنب فل�سطني املحتلة.
»الإ�رشائيلية«  املعطيات  تُ�سري  ثانياً: 
يف  العائلة  دخل  معدل  اأَنّ  اإىل  ذاتها، 
»اإ�رشائيل« يبلغ حوايل خم�سة ع�رش األفاً 
بالعملة »الإ�رشائيلية« )ال�سيكل( �سهرياً، 
بينما معدل دخل العائلة لدى املواطنني 

قرابة  هو  »اإ�رشائيل«  يف  الفل�سطينيني 
معدل  ويبلغ  )�سيكل(.  اآلف  �سبعة 
الإنفاق للعائلة الفل�سطينية ع�رشة اآلف 
تنفق  اليهودية  العائلة  بينما  )�سيكل(، 
من  بالرغم  )�سيكل(،  األف  ع�رش  ثالثة 
من  عدداً  اأكرث  الفل�سطينية  العائلة  اأَنّ 
يف  التمييز  ثالثاً:  اليهودية.  العائلة 
التعليم من حيث الدرا�سة يف املراحل 
اإمكانية  التقييد يف  اإىل  و�سولً  الأوىل 
اجلامعات  يف  العرب  ال�سبان  ت�سجيل 
العلوم  كليات  منها  وخا�سة  املختلفة 
ومع  والتقنيات،  املعلوماتية  وهند�سة 
ا�سرتاطات اإ�سافية كل عام. حيث يبلغ 
والكليات  اجلامعات  الطالب يف  عدد 
الأكادميية يف »اإ�رشائيل« نحو 266.9 
العرب  الطالب  يُ�سّكل  طالب،  األف 
الأ�سليني  الوطن  اأ�سحاب  اأبناء  من 
من بينهم حوايل 17%، لكن يف الوقت 
�ساب  األف   15 حوايل  يدر�ض  نف�سه 
عام  املحتل  الداخل  من  فل�سطيني 
1948 خارج البالد، بينهم ع�رشة اآلف 
يف  اآلف  ثالثة  من  واأكرث  الأردن  يف 
مدينة  يف  الأمريكية  العربية  اجلامعة 

جنني بال�سفة الغربية.
اخلا�سة  املوازنات  يف  التمييز  رابعاً: 
للو�سط  املقدمة  ككل  باخلدمات 

البلدية،  اخلدمات  ومنها  العربي، 
والجتماعية وغريها للبلدات والقرى 
والنقب  واملثلث  اجلليل  يف  العربية 
وال�ساحل، مقارنة مبا يقدم للتجمعات 

اليهودية وامل�ستعمرات.
الأعمار  معدل  يف  التفاوت  خام�ساً: 
تدين  نتيجة  والعرب،  اليهود  بني 
العربي،  للمجتمع  املقدمة  اخلدمات 
وخا�سة يف جانبها ال�سحي. حيث يبلغ 
»اإ�رشائيل«  يف  الن�ساء  اأعمار  معدل 
الن�ساء  اأعمار  معدل  بينما  عاماً،   84
تقريباً.  عاماً   81 هو  الفل�سطينيات 
 81 قرابة  الرجال  اأعمار  ومعدل 
الرجال  اأعمال  معدل  بينما  عاماً، 
بني  ومن  ب�سنتني.  اأقل  الفل�سطينيني 
البنية  الأعمار:  معدل  تدين  اأ�سباب 
البلدات  يف  ن�سبياً  املتدنية  التحتية 
اأقل،  ب�سكل  وتوفر اخلدمات  العربية، 
اأماكن  يف  الفل�سطينيني  الرجال  عمل 

ومهن خطرية، حوادث �سري اأكرث…
العمل  فر�ض  يف  التمييز  �ساد�ساً: 
العرب  املواطنني  وا�ستبعاد  لوظيفي، 
احلكومية،  الوظائف  ع�رشات  من 
الوزارات  يف  بالعمل  يتعلق  ما  ومنها 
التي يُ�سار اليها بــ«الوزارات ال�سيادية«. 

وق�رشها على اليهود فقط.

 نا�صر نا�صر

الفل�سطيني  ال�سعب  اأظهر 
قطاع  يف  املقاومة  وف�سائله 
وا�سحا يف  ون�سوجا  غزة حكمة 
اإدارة فعاليات م�سرية العودة على 
اأنواعها واأ�سكالها املختلفة، وهو 
وعد  اإ�سقاط  جمعة  يف  برز  ما 
للم�سريات(،   32 )اجلمعة  بلفور 
عاٍل  نف�ض  ب�سبط  والتي متيزت 
جماهري  قبل  من  وبناء  هادف 
ال�سعب الفل�سطيني املتظاهرين 
ركزت  حيث  احلدود،  على 

اأ�ساليب، وتركت  امل�سريات على 
اأ�ساليب اأخرى  موؤقتا على الأقل 
واخرتاق  احلارقة  كالبالونات 

ال�سياج الفا�سل.
اإدارة  يف  واحلكمة  الن�سوج  برز 
خالل  من  العودة  م�سريات 
وهو  وا�سح؛  مبداأ  على  التاأكيد 
الو�سيلة،  من  اأهم  الهدف  اأن 
والو�سيلة يف خدمة الهدف ولي�ض 
التو�سل  هو  والهدف  العك�ض، 
عن  اخلانق  احل�سار  لتخفيف 
بالكامل،  غزة على طريق ك�رشه 
املقاومة  فهي  الو�سيلة  اأما 

اقت�سى  فاإن  اأ�سكالها،  بكافة 
ا�ستخدام  الهدف  وتطلب  الأمر 
اأخرى  و�سيلة  دون  معينة  و�سيلة 
للتو�سل  فر�سة  اأعطاء  اأجل  من 
فال�سعب  ونعمت،  فبها  للهدف 
اأن  ويف�سل  يرغب  الفل�سطيني 
اخل�سائر  باأقل  اأهدافه  تتحقق 
الو�سائل  واأ�سهل  املمكنة 
الحتالل  ولكن  املتوفرة، 
الغا�سم هو من يعقد الأمور دوما 
والبط�ض  القمع  على  باإ�رشاره 

واملماطلة يف فك احل�سار.
يظهر  اأن  املحتل  يحاول  قد 

العايل  واللتزام  الن�سوج  اأمر 
العودة  م�سرية  ملتظاهري 
العفوية  مع  يتناق�ض  كاأمر 
يخرج  التي  والتلقائية  وال�سعبية 
ال�سعب  اأبناء  من  الكثري  ب�سببها 
للتظاهر والحتجاج  الفل�سطيني 
على  وطبيعي  اإن�ساين  فعل  كرد 
وا�ستفحال  الحتالل  جرائم 
ت�سويه  بذلك  ويحاول  احل�سار، 
يف  املتظاهرين  جناح  حقيقة 
قيادة  واإن�ساء  اأنف�سهم  تنظيم 
عليا  موحدة  وطنية  وهيئة 
ك�رشط �رشوري وواجب ل�سمان 

تقيق اأهدافهم املن�سودة.
والتزام  ن�سوج  من  ظهر  ما  هل 
 32 اجلمعة  يف  فر�سة  واإعطاء 
�سي�سمن  العودة  م�سريات  من 
�سيجرب  اأو  املطالب  تقيق 
من  لي�ض  الرتاجع؟  على  املحتل 
امل�سمون اأن يتم ذلك، ولكن هذا 
اأهمية  اأو ي�سعف  لن ي�رش بحال 
ال�سامن  فهما  واللتزام  الن�سوج 
للرتاجع  العدو  لإجبار  الوحيد 
عدنا(؛  عدمت  )واإن  ح�ساره  عن 
عاد  للمماطلة  الحتالل  عاد  اإن 
من  ي�ساء  ما  ل�ستخدام  ال�سعب 

و�سائل املقاومة.
التاريخية  التجربة  اأظهرت  لقد 
املو�سوعية  والدرا�سات 
ذات  الوطنية  املقاومة  اأن 
ميكن  ل  املحدودة  الإمكانات 
لها اأن تنجح يف تقيق اأهدافها 
املتغطر�ض  حمتلها  ومواجهة 
ما  الهائلة  الإمكانات  و�ساحب 
مل تتمتع بدرجة عالية من الذكاء 
واملرونة يف اإدارة ما متتلكه من 
اأدوات وو�سائل مقاومة حمدودة؛ 
منت�رشة  الرا�سدة  فاملقاومة 

اأبدا.

م�سريات العودة ون�سوج املقاومة
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مبوجبه  الذي  الأ�سود،  الوعد  كان 
وبعبارات �سغرية، ُدمر م�ستقبل �سعب 
اليهود،  من  حفنة  مل�سلحة  باأكمله، 
لتقام  املعمورة،  اأ�سقاع  من  ُجمعوا 
على  "اإ�رسائيل"،  ت�سمى  دولة  لهم 
اأطفالها  واأ�سالء  فل�سطني،  اأنقا�ض 
دير  مبجازر  بدًءا  ورجالها  ون�سائها، 
يا�سني و�سربا و�ساتيال، وجنني، وكفر 
قا�سم، ولي�ض انتهاًء باملذابح الدموية 
يف  الفل�سطينيني  �سد  ف  تقترَ التي 

قطاع غزة.

ن�ّص الوعد

وزير  بها  بعث  التي  الر�سالة  وتعد 
اإىل   1917 عام  الربيطانية  اخلارجية 
احلركة  زعماء  اأحد  روت�سيلد  اللورد 
ال�سهيونية يف تلك املّدة، والتي عرفت 
فيما بعد با�سم وعد بلفور، اأول خطوة 
لليهود  كيان  لإقامة  الغرب  يتخذها 
على تراب فل�سطني، وقد قطعت فيها 
باإقامة  تعهًدا  الربيطانية  احلكومة 

دولة لليهود يف فل�سطني.
النتداب  قبل  القرار  هذا  و�سدر 
الربيطاين على فل�سطني، وكان تعداد 
وقد  الـ%5،  يتجاوز  ل  فيها  اليهود 
ميلك  ل  من  بـ"وعد  و�سف  اأو  �سمي 
بريطانيا  بذلت  و  ي�ستحق"،  ل  ملن 
الوعد على  لتنفيذ هذا  ما يف و�سعها 

الأرا�سي الفل�سطينّية.

ويف ما يلي ن�ص الر�سالة

وزارة اخلارجية
يف الثاين من نوفمرب �سنة 1917

عزيزي اللورد روت�سيلد
عن  بالنيابة  اأبلغكم  اأن  جدا  ي�رسين 
حكومة جاللته، الت�رسيح التايل الذي 
ينطوي على العطف على اأماين اليهود 
وال�سهيونية، وقد عر�ض على الوزارة 
واأقرته:  "اإن حكومة �ساحب اجلاللة 

تاأ�سي�ض وطن  اإىل  العطف  بعني  تنظر 
فل�سطني،  يف  اليهودي  لل�سعب  قومي 
و�ستبذل غاية جهدها لت�سهيل حتقيق 
هذه الغاية، على اأن يُفهم جلًيّا اأنه لن 
من  ينتق�ض  اأن  �ساأنه  من  بعمل  يوؤتى 
تتمتع  التي  والدينية  املدنية  احلقوق 
املقيمة  اليهودية  غري  الطوائف  بها 
اأو  احلقوق  ول  فل�سطني  يف  الآن 
الو�سع ال�سيا�سي الذي يتمتع به اليهود 

يف البلدان الأخرى".
اإذا ما اأحطتم الحتاد  و�ساأكون ممتًنّا 

ال�سهيونى علما بهذا الت�رسيح.

ماليني يف ال�ستات 
وحماوالت الت�سفية

اأقيمت  خالله  من  "كاذب"  وعد 
وهجر  املزعومة،  الكيان  دولة 
عام  الأر�ض  اأ�سقاع  يف  الفل�سطينيون 
الوعد،  من  عاًما   31 بعد  اأي   1948
وتوؤكد الإح�سائيات اأن زهاء 6 ماليني 
ويالت  يعانون  ال�ستات  يف  فل�سطيني 

الغربة والبعد عن الوطن ال�سليب.
الأ�سود،  للوعد  الـ101  الذكرى  وتاأتي 
غري  دراماتيكية  خطوات  اإطار  يف 

م�سبوقة لت�سفية الق�سية الفل�سطينية؛ 
الأرا�سي،  و�سلب  بال�ستيطان  بدًءا 
دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  واإعالن 
ترمب مدينة القد�ض املحتلة عا�سمة 
اإ�سافة للح�سار املطبق  لـ"اإ�رسائيل"، 
على غزة واحلروب املدمرة التي ت�سن 

�سدها بني الفينة والأخرى.
ت�سفية  الأمريكي  الرئي�ض  ويحاول 
وكالة  ت�سفية  طريق  عن  العودة،  حق 
الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل  غوث 
الالجئني  ح�رس  وحماولة  "اأونروا"، 
لجئ  �سفة  انتقال  ومنع  األًفا  بـ40 
اإ�سافة  واأحفادهم،  الالجئني  لأبناء 
يف  للتوطني،  امل�ستميتة  للمحاولت 
الحتالل  �سلطات  ت�ستهدف  حني 
الداخل  فل�سطينيي  الإ�رسائيلي 
عن�رسية  بقواننيرَ  م   48 عام  املحتل 
اأبرزها  ولعل  وجودهم،  ت�ستهدف 

قانون "يهودية الدولة" القومية.
كما تاأتي ذكرى الوعد يف �سياق هرولة 
كبرية لأنظمة عربية يف املنطقة نحو 
وحماولت  "اإ�رسائيل"،  مع  التطبيع 
ال�رسطاين  الكيان  لزرع  م�سبوهة 
املنطقة  يف  "اإ�رسائيل"  امل�سمى 
رئي�ض  ومكون  طبيعي  ككيان  العربية 

من مكونات املنطقة.
�سحفيٍة:  تقاريررَ  يف  مراقبون  ويقول 
دونالد  الأمريكي  الرئي�ض  اإعالن  اإن 
ترمب اأ�سبه بالوجه الثاين لوعد بلفور، 
فالأخري اأعطى فل�سطني هدية لليهود، 
الأبي�ض"  البيت  "�سيد  اأعطى  يف حني 
عا�سمة  الحتالل  لكيان  القد�ض 

اأبدية.
الفل�سطيني،  ال�سعب  معاناة  وتتوا�سل 
على  الزمن  من  و�سنٍة  قرٍن  مرور  مع 
فالفل�سطينيون  امل�سوؤوم؛  الوعد 
وجودهم  اأماكن  كل  يف  يتعر�سون 
ويكابدون  يعانون  وال�سطهاد.  للظلم 
الأمل واملعاناة، علّهم يوًما يعودون اإىل 

الوطن الأ�سري.
ي�سارك  املحا�رسة،  غزة  ويف 
يف  اجلمعة-  -اليوم  الفل�سطينيون 
م�سرية  من  الـ32  اجلمعة  فعاليات 
"�سن�سقط  بعنوان  الكربى  العودة 
لكل  تقول  وهي  امل�سوؤوم"،  الوعد 
العامل اأن ل وطن لليهود يف فل�سطني، 
وهي تنافح عن حق عودة اأطال اأمده، 
وتكافح من اأجل حقها يف حياة كرمية 
احلياة  اأحال  م�سدد  ح�سار  وجود  يف 

اأمًلا ومعاناة.

عام وقرن هي املّدة التي م�ست على وعد بلفور امل�سوؤوم. ذلك الوعد الذي اأعطى فيه 
من ال ميلك ملن ال ي�ستحق، ليكون النقطة االأوىل ملعاناة ال�سعب الفل�سطيني على مدار 
الـ101 عام املا�سية، من تهجري وقتل وتنكيل وجمازر ب�سعة اأ�سفرت عن ا�ست�سهاد اآالف 

الفل�سطينني.

فل�سطني املحتلة

وعد بلفور.. هكذا قامت "اإ�سرائيل" على الباطل والعدوان

حلق بعائلته التي ا�ست�سهدت يف الق�سف نف�سها 

ا�ست�سهاد طفل بغزة متاأثًرا بجراحه يف عدوان 2014
اأم�ض  �سباح  ا�ست�سهد 
ال�سبت، الطفل حممد ن�رس 
متاأثراً  عاماً(   12( الريفي 
بها  اأ�سيب  التي  بجراحه 
يف عدوان 2014 على قطاع 

غزة.
اأّن  طبية  م�سادر  واأفادت 
كان  الذي  الريفي  الطفل 
م�ست�سفى  يف  العالج  يتلقى 
الوفاء للتاأهيل الطبي، تويف 
اليوم متاأثراً بجراحه البليغة 
عدوان  يف  بها  اأ�سيب  التي 

.2014
يذكر اأّن والد حممد و�سقيقه 
عمومته  اأبناء  من  واأربعة 
ا�ست�سهدوا يف الق�سف الذي 
حي  يف  منزلهم  ا�ستهدف 

غزة،  مدينة  �سمال  التفاح 
اإ�سابته  اإىل  الق�سف  واأدى 

جهاز  األزمته  بليغة  بجراٍح 
طوال  ا�سطناعي  تنف�ض 

لقي  اأن  اإىل  اأعوام  الأربعة 
ربه �سهيداً �سباح اليوم.  

املحرر اأ�سامة هالل.. حكاية اأ�سر 
عمرها 14 عاما تخللها مائة "بو�سطة" 

�سجون  يف  ق�ساها  عاما   14
ع�سده،  يف  تفّت  مل  الحتالل، 
�سحيح  وفكًرا.  علًما  زادته  بل 
من  كثرًيا  غّيب  املوت  اأن 
اأحبائه، اإل اأن احلياة و�سغفها مل 
د يف روح الأ�سري الق�سامي  تخمرَ
يوم  كان  هالل  اأ�سامة  املحرر 
اأ�سامة  املحرر  الأ�سري  اعتقال 
 38( الفتاح  عبد  اإبراهيم هالل 
عاماً( من نابل�ض م�سهودا، ففي 
5 ت�رسين الأول 2004م، تعر�ض 
املطارد لأكرث من �سهر اآنذاك، 
متكن  حتى  مكثفة،  ملالحقة 
الحتالل من اعتقاله بعد ن�سب 

كمني له قرب مدينته.
قا�ٍض  لتحقيٍق  خ�سوعه  وبعد 
اأ�سدرت  �سهرين،  ا�ستمر 
حكماً  بحقه  الحتالل  حمكمة 
انتمائه  بتهمة  عاماً،   14 مدته 
الق�سام،  كتائب  يف  ون�ساطه 
وتنفيذه عمليات ع�سكرية �سد 
وي�سف  لالحتالل،  اأهداف 
التنقالت  متاهة  "اأ�سامة" 
�سواء  الأ�رس  حمطات  باأق�سى 
املحاكم  اأو  لل�سجون  كانت 
وامل�سايف، "اإذ انتقل من �سجن 
ومكث  جلبوع،  اإىل  الرملة 
�سجن  اإىل  ثم  �سنوات،   3 فيه 
اإىل  ذلك  وتبع  �سنة،  ه�سارون 
اإىل  ثم  والنقب،  رميون  �سجني 
للنقب  وبعدها  عوفر  �سجن 
واأخريا  ورميون،  تفحة  اإىل  ثم 
�سجن  اإىل  به  الرحال  حطت 
فيه  ومكث  ال�سحراوي،  النقب 
غالبية اعتقاله، وهي 9 �سنوات 

تقريبا".
حديثه  يف  "اأ�سامة"  ويقدر 
تنقله  مرات  عدد  ملرا�سلنا، 
كان   ،)100( بنحو  بالبو�سطة 
ق�سوة  يفوق  عذاب  يتخللها 
ت�ستمر  اإذ  والزنزانة،  التحقيق 
كما  اأيام،   7 اإىل   3 بني  ما 
الأ�رسى،  حمطات  اأبرز  يتذكر 
 ،2012 باإ�رساب  وم�ساركته 
اإجنازات  فيه  وحتققت  والذي 
الأ�رسى  اإخراج  اأبرزها  مهّمة، 

املعزولني.
تبدو  اخلارج  من  و"البو�سطة" 
لكنها  اللون،  وجميلة  حديثة 
ثالثة  اإىل  مق�سمة  الداخل  من 
وحدة  لعنا�رس  ق�سم  اأق�سام، 

بعتادهم  املجهزون  النح�سون 
وكالبهم البولي�سية، وق�سم لأكرث 
اأ�سرياً، وق�سم ثالث فيه  من 20 
زنازين يو�سع فيه الأ�رسى وهم 

مقيدون باأيديهم واأرجلهم.
والباحث  الكاتب  وي�سف 
الأ�رسى  ب�سوؤون  املخت�ض 
ت�رسيح  بيان  �سباعنة، يف  ثامر 
قبور  اأنها  البو�سطة  �سحفي، 
متنقلة يذوق فيها الأ�رسى اأ�سد 
ال�رساب  من  ومينعون  العذاب، 
ويجل�سون  احلاجة،  ق�ساء  اأو 
اأ�سري  كل  مقاعد حديدية  على 
مقيدون  وهم  الآخر،  بجانب 
اأيديهم  من  ببع�ض  بع�سهم 

واأرجلهم.
من  جميعاً  الأ�رسى  ومينع 
حمل  حتى  اأو  احلديث 
ويتناولون  ال�رسيف،  امل�سحف 
وتغلق  مقيدون،  وهم  وجباتهم 
ما  البو�سطة  نوافذ  جميع 
وهي  الرائحة،  كريهة  يجعلها 
يف  مراقبة،  بكامريات  جمهزة 
من  الأمطار  مياه  تدخل  حني 

�سقفها يف اأيام ال�ستاء.
فيقول  الأهل،  زيارات  اأما 
املحرر اأ�سامة: "لقد اقت�رست 
مرات  وتخللها  والدتي،  على 
حني  يف  ل�سقيقاتي"،  معدودة 
مل يتمكن من لقاء اأحد اأ�سقائه 
طوال اعتقاله، ويف عدة �سنوات 
حرمت والدته من زيارته، حتت 
مربر "عدم وجود �سلة قرابة"!

مل  التي  اللحظات  اأ�سعد  اأما 
تتوقف الدموع حلظتها، فكانت 
ليلة الإفراج عنه، حيث اأقيم له 
حفل وداع غلبت عليها امل�ساعر 
عا�ض  الذين  لأقرانه،  اجليا�سة 
العتقال،  �سنوات  طيلة  معهم 
"فرحتي  قائال:  ي�ستدرك  لكنه 
اإخوتي  لأن  ناق�سة  زالت   ما 
الأ�رس  ق�سبان  خلف  زالوا  ما 
احلقوق  من  احلرمان  يعي�سون 
واحلرية، ولن تكتمل فرحتي اإل 

باإطالق �رساحهم".
واملحرر "اأ�سامة" اأ�سغر اأفراد 
قبل  والده  تويف  حيث  اأ�رسته؛ 
اثنتان  توفيت  كما  مبّدة،  اأ�رسه 
العتقال،  اأثناء  خالته  من 
فيما تزوجت �سقيقاته و�سقيقه 

واأجنبوا اأطفال مل ي�ساهدهم.
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خا�شقجي  امتنع  عندما   -
احلكومة  فر�شت  العودة،  عن 
على  ال�شفر  حظر  ال�شعودية 
بداأ  ثم  ومن  �شالح،  جنله 

التخطيط للجرمية
- موظف القن�شلية الذي اأعطى 
موعد املراجعة خلا�شقجي كان 
على توا�شل دائم مع القحطاين

القحطاين كان �شاحب قرار   -
لفريق  ال�شماح  على  املوافقة 
الطائرات  با�شتخدام  االغتيال 
�شلمان،  بن  ملكتب  التابعة 

للذهاب اإىل اإ�شطنبول
�شرتيت  »وول  �شحيفة  قالت 
�شعود  اإن  االأمريكية،  جورنال« 
القحطاين امل�شت�شار االإعالمي 
من  املقرب  امللكي،  بالديوان 
حممد  ال�شعودي  العهد  ويل 
فريق  رئي�س  هو  �شلمان،  بن 
اإىل  اأُر�شل  الذي  االغتيال 
لقتل  الرتكية  اإ�شطنبول  مدينة 

ال�شحفي جمال خا�شقجي.
من  �شخ�شيات  اإىل  وا�شتناًدا 
ال�شعودية  يف  احلاكمة  االأ�رسة 
حكوميني  وم�شت�شارين 
ونا�شطني،  غربيني  وم�شوؤولني 
يف  البارزة  ال�شحيفة  اأ�شارت 
القحطاين  اأن  اإىل  تقريرها، 
االغتيال  فريق  قاد  الذي  هو 
خا�شقجي  بجرمية  املكلف 
القن�شلية  داخل  وقعت  التي 
واعتربت  باإ�شطنبول  ال�شعودية 

اإخراج  اإىل  الرامية  اجلهود  اأن 
نطاق  من  ال�شعودي  العهد  ويل 
جراء  �شعبة،  باتت  اجلرمية 
يف  للقحطاين  املحتمل  الدور 

قتل خا�شقجي.
الذي  الوقت  اأنه يف  اإىل  ولفتت 
يعمل فيه »بن �شلمان« من جهة 
يف  اجتماعية  اإ�شالحات  على 
اأحد   - القحطاين  فاإن  بالده، 
 - منه  ال�شخ�شيات  اأقرب 
الت�شامح  عدم  �شيا�شة  ميار�س 
املعار�شة  االأ�شوات  جتاه 
االأمريكية  ال�شحيفة  واأّكدت 
اأوائل  من  كان  خا�شقجي  اأن 
التقطهم  الذين  االأ�شخا�س 
رادار امل�شت�شار االإعالمي لويل 

العهد ال�شعودي.
فاإن  ال�شحيفة،  وح�شب 
ي�شمن  اأن  يريد  كان  القحطاين 
ال�شعودي  اإىل  خا�شقجي  عودة 
له  وبعث  الوعود،  بع�س  عرب 
العهد  »ويل  اأن  مفادها  ر�شالة 
التحرير  يف  عملكم  يُقّدر 
روؤيتكم  يف  ويرغب  ال�شحفي 
اأنه  باململكة«وبّينت  جمدًدا 
عن  خا�شقجي  امتنع  عندما 
احلكومة  فر�شت  العودة، 
ال�شفر  حظر  ال�شعودية 
ثم  ومن  �شالح،  جنله  على 
يف  للجرمية  التخطيط  بداأ 
باإ�شطنبول  ال�شعودية  القن�شلية 
موظف  اأن  ال�شحيفة  وك�شفت 
موعد  اأعطى  الذي  القن�شلية 
 2 يف  خلا�شقجي  املراجعة 

اأكتوبر/ ت�رسين االأول املا�شي، 
مع  دائم  توا�شل  على  كان 
رئي�س  نائب  واأن  القحطاين، 
ع�شريي،  اأحمد  اال�شتخبارات 
العهد،  ويل  من  ا  اأي�شً املقرب 
على  بناًء  االغتيال  فريق  جَمع 

اأمر تلقاه من القحطاين.
القحطاين  اأن  واأو�شحت 
املوافقة  قرار  �شاحب  كان 
االغتيال  لفريق  ال�شماح  على 
التابعة  الطائرات  با�شتخدام 
من  �شلمان،  بن  حممد  ملكتب 
اإ�شطنبول  اإىل  الذهاب  اأجل 
ال�شعودي  العاهل  اأن  واأّكدت 
العزيز،  عبد  بن  �شلمان 
والقحطاين  ع�شريي  اأعفى 

تزويده  عقب  مهامهما،  من 
التي  االأدلة  حول  مبعلومات 
جمعتها ال�شلطات الرتكية حول 
ع�شريي  اإن  وقالت  اجلرمية 
للتحقيق  يخ�شعان  والقحطاين 
مل  ولكن  ال�شعودية،  يف  حالًيا 
يتم اعتقال اأي منهما واأ�شارت 
اأن القحطاين زاد حتكمه  اإىل 
يف  املحلية  االإعالم  بو�شائل 
جمموعة  و�شّكل  ال�شعودية، 
اآالف �شخ�س، ملراقبة   3 من 
على  املن�شورة  الكتابات 

و�شائل التوا�شل االجتماعي.
القحطاين  اأن  على  و�شّددت 
اأجل  من  حملة  يقود  كان 
اإ�شكات املدافعني عن حقوق 

املراأة، واأنه اأّدى دوًرا رئي�شًيا 
للجدل  املثرية  القرارات  يف 
العهد  ويل  من  �شدرت  التي 
وملفات  قطر  اأزمة  ب�شاأن 
املا�شي،  واالأربعاء  اأخرى، 
الرتكية  العامة  النيابة  اأعلنت 
فور  خنًقا  قتل  خا�شقجي  اأن 
دخوله مبنى القن�شلية الإجراء 
مبعاملة زواج، بتاريخ 2 اأكتوبر 
)املا�شي(، »وفقا خلطة كانت 

معدة م�شبقا«.
يف  الرتكية،  النيابة  وقالت 
بيان، اإن »جثة املقتول جمال 
التخل�س  جرى  خا�شقجي، 
تقطيعها«،واأّكد  عرب  منها 
طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س 

�شابق،  وقت  يف  اأردوغان، 
عن  الك�شف  �رسورة  على 
»اجلرمية  مالب�شات  جميع 
مبا  م�شبًقا«،  لها  املخطط 
يف ذلك ال�شخ�س الذي اأ�شدر 
واأم�س،  بارتكابها  االأمر 
مقال  يف  اأردوغان  قال 
»وا�شنطن  �شحيفة  ن�رسته 
اأوامر  اإن  االأمريكية،  بو�شت« 
عن  �شدرت  العملية  تنفيذه 
اململكة  يف  عليا«  »م�شتويات 
الرتكي  الرئي�س  ا�شتبعد  فيما 
متاًما يف الوقت ذاته اأن تكون 
عن  �شدرت  قد  االأوامر  تلك 
ال�رسيفني،  احلرمني  خادم 

امللك �شلمان بن عبد العزيز.

ا�صتناًدا اإىل �صخ�صيات من الأ�صرة احلاكمة يف ال�صعودية وم�صت�صارين حكوميني وم�صوؤولني غربيني ونا�صطني، قالت ال�صحيفة الأمريكية البارزة: - اجلهود الرامية اإىل اإخراج ويل العهد 
ال�صعودي من نطاق اجلرمية باتت �صعبة جراء الدور املحتمل للقحطاين يف قتل خا�صقجي

�صحيفة »وول �صرتيت جورنال«

م٫�س 

  م�شت�شار »بن �شلمان« قاَد فريق اغتيال خا�شقجي

�شهر على مقتل »خا�شقجي«.. مطالب الق�شا�ص الدولية تت�شاعد
مقتل  على  �شهر  مرور  بعد 
جمال  ال�شعودي  ال�شحفي 
بالده  قن�شلية  داخل  خا�شقجي 
الق�شية  مازالت  اإ�شطنبول،  يف 
تت�شاعد يف اجتاهني متوازيني.

على  الدويل  االإجماع  االأول: 
حتى  اجلناة  معاقبة  �رسورة 
العهد  لويل  دور  وجود  حالة  يف 
ال�شعودي، حممد بن �شلمان يف 

اجلرمية.
امل�شتمرة  املطالبات  والثاين: 
جثة  م�شري  عن  بالك�شف 

ال�شحفي الراحل. 
االمريكية  »اأتالنتيك«  جملة 
 3 هناك  اأن  اخلمي�س،  كتبت، 
اأ�شئلة رئي�شية مازالت عالقة يف 
اأولها  خا�شقجي،  مقتل  ق�شية 
غري  زال  ال  الذي  اجلثة  »مكان 

معلوم«. 
يف  فيتلخ�س  الثاين  ال�شوؤال  اأما 
بقتل  االأوامر  اأعطى  من  »هوية 

خا�شقجي«. 
عملية  كانت  »هل  واأ�شافت: 
ال�شعوديون؟  يزعم  كما   ، مارقة 
زعيم  �شلمان،  بن  حممد  اأن  اأم 

دوًرا؟«  يلعب   ، الفعلي  البالد 
االإجابة  »�شتحمل  نوتابعت: 
اآثارا عميقة  الثاين  ال�شوؤال  على 
على ال�شوؤال الثالث: ما هو االأثر 
خا�شقجي  موت  �شيحدثه  الذي 
على مكانة ال�شعودية العاملية؟« 
يف ال�شياق ذاته، اأبرزت �شحيفة 
الربيطانية،  »االإندبندنت« 
ال�شلطات  تركيا  مطالبة 
مكان  عن  بالك�شف  ال�شعودية 

جثة خا�شقجي. 
تقرير  يف  ال�شحيفة،  تخف  ومل 
املتهمني  اغلب  اّن  اليوم،  لها 
»هم  ق�شية مقتل خا�شقجي  يف 
�شلمان«  بن  من  املقربني  من 
اخلارجية  وزير  �شدد  ،بدوره، 
اليوم،  بومبيو،  مايك  االأمريكي 
يف حوار اإذاعي اأّن بالده »�شرتد 
،واأ�شار  خا�شقجي«  مقتل  على 
وا�شنطن  احتياج  اإىل  بومبيو 
ب�شعة اأ�شابيع اأخرى »حتى يكون 
لديها اأدلة كافية لفر�س عقوبات 
)�شد ال�شعودية( ردا على مقتل 

ال�شحفي ال�شعودي«. 
اأكتوبر  من  �شابق  وقت  ويف 

املا�شي، لوح الرئي�س االأمريكي 
عقوبات  بفر�س  ترامب  دونالد 
اأال مت�س  ب�رسط  الريا�س،  على 
اإليها  االأمريكي  ال�شالح  مبيعات 
من  القرار  هذا  يحمله  قد  ملا 
الواليات  توؤذي  �شلبية  »اآثار 
�شهر  مرور  املتحدة«وتزامن 
على مقتل »خا�شقجي« مع حلول 
االإفالت  الإنهاء  العاملي  اليوم 
اجلرائم  على  العقاب  من 
،ويف  ال�شحفيني  �شد  املرتكبة 
»حملة  و�شفت  ال�شاأن،  هذا 
�شعار ال�شحافة« )منظمة دولية 
جنيف(  مقرها  حكومية  غري 
»ت�شعيد  باأنه  خا�شقجي  مقتل 
االإجرامي  الن�شاط  يف  مزعج 
الذي ي�شتهدف ال�شحفيني حول 

العامل«. 
وطالبت املنظمة، يف بيان �شادر 
بالتزامن مع ذلك اليوم العاملي 
املتحدة،  االأمم  حددته  الذي 
دولية  جلنة  »ت�شكيل  ب�رسورة 
الإلقاء ال�شوء على جميع جوانب 

القتل الوح�شي خلا�شقجي«. 
خبريان  قال  ذاته،  النهج  وعلى 

الدويل  »املجتمع  اإّن  اأمميان 
املتحدة  االأمم  منظمة  فيه  مبا 
االختفاء  معاجلة  يف  ف�شال 
ال�شحفي  ومقتل  الق�رسي 
هما  ال�شعودي«،واخلبريان 
ديفيد كاي، مقرر االأمم املتحدة 
الراأي  بحرية  بالتمتع  املعني 
كاالمارد  اأغني�س  و  والتعبري، 
املعنية  املتحدة  االأمم  مقررة 
حت�شل  التي  االإعدام  بحاالت 

خارج نطاق الق�شاء. 
مبنا�شبة  بيان،  يف  واأ�شافا 
االإفالت  الإنهاء  العاملي  اليوم 
اجلرائم  على  العقاب  من 
»الطريق  اأّن  ال�شحفيني  �شد 
للم�شي قدما يف ق�شية  الوحيد 
حتقيق  اإجراء  هو  خا�شقجي 
�شفاف وموثوق فيه حول مقتله« 
،كما اأ�شارا اأّن اأي �شئ بعيد عن 
التحقيق الكامل الذي يعرتف به 
�شخرية  »يعد  الدويل  املجتمع 
توجيهها  مت  التي  املطالب  من 
ب�شالمة  لاللتزام  للحكومات 

ال�شحفيني«. 

مقاطعة

ع�رسات  قاطع  بعدما 
وال�شيا�شيني  امل�شتثمرين 
الغربيني موؤمتر مبادرة م�شتقبل 
االإ�ش�شتثمار يف ال�شعودية ال�شهر 
املا�شي، اأعلنت منظمة »بيل اند 
تعليق  اأم�س،  غيت�س«،  ميليندا 
ماليني   5 نحو  قيمتها  �رساكة 
موؤ�ش�شة  مع  اأمريكي  دوالر 
�شلمان  بن  تابعة ملحمد  خريية 

على خلفية مقتل خا�شقجي. 
مرور  رغم  املنظمة  قرار  جاء 
ما  خا�شقجي؛  مقتل  على  �شهر 
الق�شية  تلك  تداعيات  اأن  يعني 
م�شتمرة حتى اللحظة، ويف ظل 
حول  ال�شعودية  الروايات  تعدد 
الفعلي  الك�شف  وعدم  الواقعة 
ال�شعودي  لل�شحفي  حدث  عما 
حدث  وما  القن�شلية  داخل 

جلثته.
واالأربعاء املا�شي، اأعلنت النيابة 
ال�شحفي  اأن  الرتكية،  العامة 
ال�شعودي قتل خنًقا فور دخوله 
اإ�شطنبول،  يف  بالده  قن�شلية 

بتاريخ 2 اأكتوبر املن�رسم »وفقا 
خلطة كانت معدة م�شبقا«وقالت 
النيابة الرتكية، يف بيان، اإن »جثة 
املقتول جمال خا�شقجي جرى 
التخل�س منها عرب تقطيعها«ويف 
اأقرت  املن�رسم،  اأكتوبر   20
خا�شقجي  مبقتل  الريا�س 
قالت  ما  اإثر  قن�شليتها،  داخل 
اإنه »�شجار«، واأعلنت توقيف 18 
�شعوديا للتحقيق معهم، بينما مل 
تك�شف عن مكان اجلثة وقوبلت 
وا�شع،  بت�شكيك  الرواية  هذه 
�شعودية  روايات  مع  وتناق�شت 
اإحداهما  حتدثت  ر�شمية،  غري 
�شعوديا   15 من  »فريقا  اأن  عن 
خا�شقجي  للقاء  اإر�شالهم  مت 
وتخديره وخطفه، قبل اأن يقتلوه 
باخلنق يف �شجار عندما قاوم«. 
رجب  الرتكي  الرئي�س  واأّكد 
اأردوغان، يف وقت �شابق،  طيب 
على �رسورة الك�شف عن جميع 
املخطط  »اجلرمية  مالب�شات 
ذلك  يف  مبا  م�شبًقا«،  لها 
االأمر  اأ�شدر  الذي  ال�شخ�س 

بارتكابها. 
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عي�شة ق.

�إىل  برجمتها  حتويلها  مت  بعدما 
مثلما  �الثنني  عو�ض  �لثالثاء 
هذه  �سابق،  وقت  يف  مقرر�  كان 
ينتقد  مالل  جعلت  �لتغيري�ت 
ب�سدة رئي�ض �لر�بطة عبد �لكرمي 
�لبد�ية  م�سوؤولية  ويحمله  مدو�ر 
�حلايل،  �لكروي  للمو�سم  �ل�سعبة 
�جلوالت  برجمة  تغيري  مت  بعدما 
�لذي  �الأمر  وهو  مرة،  كل  يف 
ويخلط  العبيه  تركيز  ي�ستت 
و�سع  يف  �لفني  �لطاقم  ح�سابات 

ح�سب  �الأ�سبوعي  �لعمل  برنامج 
�أن  ي�ستبعد  وال  �لكناري،  رئي�ض 
فعلت  مثلما  مالل  معاقبة  تتم 
�آخرهم  �سابقني  �أندية  روؤ�ساء  مع 
حممد  �ل�ساورة  �سبيبة  رئي�ض 

زرو�طي.
ع�ساق  �أغلبية  عرب  �ملقابل،  يف 
قر�ر  رف�سهم  عن  �جلياك�سا 
مقابلة  مبقاطعة  مالل  �لرئي�ض 
�حتاد �جلز�ئر �لتي تلعب بعد غد 
على ملعب عمر حمادي ببولوغني، 
�أين �عتربو� �أن �الأمر فيه جمازفة 
مو�سم  بد�ية  يحقق  �لذي  للفريق 
موفقة ويتو�جد يف و�سافة جدول 

�لرتتيب مببار�ة موؤجلة �أمام �سباب 
نقاط  ثالث  بعد  وعلى  ق�سنطينة 
فح�سب عن �لر�ئد �حتاد �جلز�ئر، 
حيث ي�رص �أن�سار �لنادي �لقبائلي 
على مر�جعة مالل قر�ره وجتنيب 
هو يف  متاهة  �لدخول يف  �لفريق 
قو�نني  �أن  باعتبار  عنها،  غنى 
�الحتادية �جلز�ئرية للعبة تتعاكل 
للقاء  �ملقاطع  و�لفريق  ب�رص�مة 
�الأخ�رص،  �لب�ساط  على  يخ�رصه 
�إىل  نقاط  ثالث  خ�سم  يتم  حيث 
بثالثة  �ملقابلة  خ�سارة  جانب 
نظيفة وغر�مة مالية قدرها 100 

مليون �سنتيم.

جلنة االن�سباط ت�ستدعي مالل لالمتثال اأمامها ب�سبب مدواراأن�شار الكناري يرف�شون قرار مقاطعة مباراة احتاد اجلزائر
ا�شتدعت جلنة االن�شباط رئي�س فريق �شبيبة القبائل �شريف مالل من اأجل االمتثال 

اأمامها ب�شاأن الت�شريحات التي اأطلقها �شد الرابطة املحرتفة لكرة القدم والتي انتقدها 
ب�شدة ب�شبب التغيري يف برجمة املباريات كل اأ�شبوع وعدم الثبات على نف�س الربجمة، 

اأين خرج مالل عن �شمته ودافع بقوة عن فريقه بعد تاأجيل مباراة الكال�شيكو 
التي جتمعه باحتاد اجلزائر �شمن اجلولة 13 من الرابطة املحرتفة االأوىل، والتي مت 

تاأخريها 24 �شاعة عن موعدها 

جمعية وهران 
.... من حلم 

ال�سعود اإىل 
�سبح النزول

لفريق  �حلر  �ل�سقوط  يتو��سل 
�إىل  تر�جعت  �لتي  وهر�ن  جمعية 
�لر�بطة  ترتيب  يف   13 �ملركز 
�لقدم   لكرة  �لثانية  �ملحرتفة 
بعد خ�سارتها �خلمي�ض �ملن�رصم 
مباريات،  �أربع   يف  �لثالثة  للمرة 
�ل�ساعد  ميد�ن  �ملرة على  وهذه 
�جلديد �حتاد عنابة بنتيجة 0-1 
�سمن  �جلولة 12، وحتوز �جلمعية 
على 11 نقطة فقط منذ �نطالق 
منطقة   تدخل  جعلها  ما  �لبطولة 
نقاط  باأربع  تتقدم  حيث  �خلطر 
�حتاد  �لنازلني،  ثالث  عن  فقط 
مفاجئ  �سيناريو   يف  �حلر��ض 
باعتبار �أن �إد�رة نادي ><�ملدينة 
حددت  قد  كانت  �جلديدة« 
�الأوىل  �لر�بطة  �إىل  �لعودة  هدف 
�جلاري.  �ملو�سم  �نطالق  قبل 
تتو�ن  مل  �لهدف  هذ�  ولتحقيق 
هذه �الإد�رة يف �لتعاقد مع العبني 
ومن  �لالزمة،  �خلربة  ميتلكون  
بينهم عنا�رص �سابقة يف �لت�سكيلة 
 ، برملة  غر�ر  على  �لوهر�نية 
ميباركي وبن تيبة، قبل �أن تختلط 
ح�ساباتها بعد �مل�سو�ر �ملتو��سع 
قبل  �أ�سبالها  يوؤديه  �لذي  جد� 
مرحلة  نهاية  عن  جوالت  ثالث 
بفوزين  فقط  مكتفني   �لذهاب 
تعادالت  خم�سة  مقابل  �ثنني 

وخم�ض هز�ئم.
�ملدرب  �لنتائج  هذه  وكلفت 
من�سبه  من  �الإقالة  زغدود  منري 
ود�د  �ل�سيف  �أمام   �لتعادل  بعد 
�لعا�رصة  �جلولة  يف   3-3 تلم�سان 
�ملدير  موؤقتا  عو�سه  حيث 
جممد  �ل�سابة  للفئات  �لفني  
جبور لكنه ف�سل يف حتقيق �لوثبة 
حيث  �ملرجوة،  �لب�سيكولوجية 
مبار�تيها  قيادته  حتت  خ�رصت 
من  وعنابة.  مبقرة   �ل�سابقتني 
نتائجهم  �لالعبون  يربر  جهتهم، 
��ستالمهم   عدم  بتاأثري  �ل�سيئة 
مل�ستحقاتهم �ملالية منذ �ل�سائفة 
�ملا�سية، وهو نف�ض �لطرح �لذي 
قبل  زغدود  �ملدرب   يردده  كان 
مرة  كل  يف  مرتدد  غري  �إقالته، 
بعدما  �النذ�ر  �سافرة  �إطالق  يف 
الحظ باأن �أ�سباله فقدو� تركيزهم 
فوق �مليد�ن على خلفية م�ساكلهم 

�ملالية.
من  �الأوىل  �ملرحلة  نهاية  وقبل 
يتعني  مباريات  بثالث  �لبطولة 
-�لتي  �إد�رة  جمعية وهر�ن  على 
تغيري�  �ملقبلة  �الأيام  يف  �ستعرف 
خالل  من  رئا�ستها  م�ستوى  على 
خلفا  �سعدون  حممد  تعيني 
�سين�سب  �لذي  �ملورو  ملحمد 
مدير� عاما الألعاب �لبحر �الأبي�ض 
�حللول  �إيجاد  بوهر�ن-   2021
�لالزمة الإنقاذ  فريقها من �لنزول 
على  ويتوجب  �لهو�ة،  بطولة  �إىل 
��ستعجالية  خطوة  يف  �مل�سريين 
تعيني مدرب جديد وذلك يف ظل  
لت�سكيلتهم  �ل�سلبية  �لنتائج  تو�يل 
بعدما �أعلنو� يف وقت �سابق باأنهم 
�سينتظرون نهاية مرحلة �لذهاب 
من  زغدود.  خليفة  مع  للتعاقد 
تعود  �أن  ينتظر  �أخرى،  جهة 
مبلعب  لال�ست�سافة  �جلمعية 
من  بدء�  بوعقل<<   ><�حلبيب 
�لقبة  ر�ئد  �أمام  �ملقبلة  �جلولة 
بعدما لعبت كل مبارياتها �ل�سابقة  
><�أحمد  ملعب  على  بوهر�ن 

وكاالتزبانة«.

�شرار يقلل من �شجة الربجمة ويوؤكد اأن الوقت كاف لتح�شري الكال�شيكو

فروجي ي�ستعيد امل�سابني حت�سبا ل�سبيبة القبائل

�جلز�ئر  �حتاد  مدرب  ي�ستفيد 
كامال  �لتعد�د  من  فروجي  تيريي 
حت�سبا للكال�سيكو �لذي ينتظرهم 
�لثالثاء �ملقبل �أمام �سبيبة �لقبائل 
على ملعبهم عمر حمادي ببولوغني 
�لر�بطة  من   13 للجولة  حت�سبا 
�ملحرتفة �الأوىل، ويف هذ� �ل�سدد 
�لالعبني  من  �لفريق  عيادة  خلت 
منها  تعافو�  بعدما  �مل�سابني 
يجد  �أين  �ل�سفاء،  �إىل  ومتاثلو� 
�لعا�سمي  للنادي  �لفني  �لطاقم 
نف�سه �أمام و�سعية مريحة بتو�جد 
جميع �لتعد�د حتت �لت�رصفن وهو 
�الأمر �لذي يجعله يح�رص للمقابلة 
و�سع  �أجل  من  باأريحية  �لهامة 

�ملناذ�سبة  �الأ�سا�سية  �لت�سكيلة 
هذ�  ويف  عديدة،  خيار�ت  و�سط 
�الحتاد  تعد�د  �سيعرف  �ل�سدد 
كودي  بلخما�سة،  من  كل  عودة 
�إىل  �الإ�سابة  �للذين عانو�  ومفتاح 
يحي  وبن  بودربال  �لثنائي  جانب 
�أومليي  تنقل  عن  ��ستبعد  �لذي 
�ملدية الأ�سباب �ن�سباطية، ويدرك 
نقاط  �أهمية  �لفرن�سي  �ملدرب 
ووزنها  �لقبائلية  �ل�سبيبة  مبار�ة 
�ملالحق  عن  لالبتعاد  �لكبري 
�ست  �إىل  �لفارق  وتعميق  �ملبا�رص 

نقاط كاملة يف �ل�سد�رة.
يف �ملقابل، قلل �ملدير �لريا�سي 
للنادي �لعا�سمي عبد �حلكيم �رص�ر 

بع�ض  يحدثها  �لتي  �ل�سجة  من 
ب�ساأن  �لفرق  وروؤ�ساء  �مل�سريين 
�لربجمة و�لتغيري�ت �لتي �أحدثتها 
�لقدم  لكرة  �ملحرتفة  �لر�بطة 
و�ل�سجة  �جلوالت  تو�ريخ  على 
�لتي �أحدثها رئي�ض �سبيبة �لقبائل 
مالل حول تاأخري مبار�ة �لفريقني 
24 �ساعة عن موعدها، �أين �أو�سح 
�رص�ر �أن تاأخري �للقاء يوما و�حد� 
فريقه  حت�سري�ت  على  ياأثر  لن 
من  �لكايف  �لوقت  �أمامه  و�سيكون 
كان  �أنه  �ال�ستعد�د، مو�سحا  �جل 
ليلة  حدث  لو  �لقر�ر  �سريف�ض 

خو�ض �للقاء.
عي�شة ق.

االأن�شار تنقلوا اإىل ح�شة اال�شتئناف وطالبوا 
باإنقاذ النادي من ال�شقوط

بوغرارة يعود اإىل الديارتي ويح�سر 
ملواجهة فريقه ال�سابق

بوغر�رة  �ليامني  �ملدرب  �سجل 
�ل�سابق  فريقه  �إىل  ر�سميا  عودته 
مع  تعاقد  بعدما  تاجنانت  دفاع 
م�ساء  �لعقد  ووقع  �لنادي  �إد�رة 
�لطاهر  �لرئي�ض  رفقة  �أم�ض  �أول 
�ملدرب  ر�سميا  لي�سبح  قوعي�ض 
للمدرب  خلفا  للفريق  �جلديد 
من  ��ستقال  �لذي  بوهالل  كمال 
�لعار�سة �لفنية بعد �سل�سلة �لنتائج 
�ل�سلبية �لتي �سجلها �لنادي و�لتي 
يف  �خلطر  منطقة  �سمن  و�سعته 
ثالث  و�أ�سحى  �لرتتيب  جدول 
و��ستنجدت  بال�سقوط،  �ملهددين 
�إد�رة »�لديارتي« بخدمات مدربها 
�لعمل  له  �سبق  و�لذي  �ل�سابق 
وقاد  �لفنية  عار�ستها  ر�أ�ض  على 
�لفريق يف وقت �سابق �إىل حتقيق 
حيث  �الأ�سو�ء،  لدوري  �ل�سعود 
و�تفق  �لفريق  �أجو�ء  جيد�  يعرف 
يف  �لبقاء  حتقيق  على  �الإد�رة  مع 
�لر�بطة �الأوىل. و�نطلق �بن مدينة 
من  مهامه  يف  ر�سميا  مليلة  عني 
خا�ستها  �لتي  �ال�ستئناف  ح�سة 

حت�سبا  �أم�ض  �أول  م�ساء  �لت�سكيلة 
�ل�سابق  فريقه  للتح�سري ملو�جهة 
جمعية عني مليلة �لتي ي�ست�سيفها 
 13 �جلولة  �سمن  �ملقبل  �لثالثاء 
تعترب  و�لتي  �لوطنية،  �لبطولة  من 
بنقاطها  �لفوز  �أجل  من  هامة 
حتقيق  �سباق  �إىل  و�لعودة  �لثالث 
�ال�ستئناف  ح�سة  وعرفت  �لبقاء، 
�لتي خا�سها �لالعبون على ملعبهم 
»حلوة ��سماعيل« ح�سور جمموعة 
من �الأن�سار من �أجل �حلديث حول 
يتو�جد  �لتي  �ل�سعبة  �لو�سعية 
تطويق  ورغم  فريقهم،  عليها 
لتفادي  �الأمن  برجال  �مللعب 
�الأن�سار  �أن  �إال  �لبلبلة  حدوث 
مع  حديث  لهم  كان  تنقلو�  �لذين 
خالله  طالبوه  قرعي�ض  �لرئي�ض 
�لتعامل بحزم مع �لالعبني و�إعادة 
�ل�سحيحة  �ل�سكة  �إىل  �لفريق 
من  �لالعبني  من  عدد  ي�سلم  ومل 
يف  �حلا�رصين  �الأن�سار  �نتقاد�ت 

�سورة بوطبة، ونا�ض و�سنو�سي.
ع.ق.

فاز مبختلف االألقاب يف الفئات ال�شبانية 
لللدورة اجلهوية لكرة اليد

اأمل عني احلجل يح�سد 
ي�سيطر على الدورة

�ختتمت �أول �أم�ض �لدورة �جلهوية  
�ملنتمية  �لغزالن  ب�سور  �ليد  لكرة 
�ساركت  و�لتي  �لبويرة  والية  �إىل 
من  �لريا�سية  �لفرق  عديد  فيها 
عاد  حيث  �لواليات،  خمتلف 
لنادي  �ملو�سم  لهذ�  �لدورة   لقب 
خطف  �لذي  �حلجل   عني  �أمل 
�الأ�سو�ء وحقق جميع �الألقاب يف 
 ، �أ�سبال  �لعمرية  �الأ�سناف  جميع 
بذلك  ليفر�ض   ، وبر�عم  �أ�ساغر 
هذ�  ن�سخة  على  �لتامة  �سيطرته 
مبو�هبه  مناف�سيه  على  �ملو�سم 
�لنجاح  م�سل�سل  عنا�رصه،  وروح 
كان  �حلجل  عني  الأمل  �مل�ستمر 
�لن�سف  يف  �الأ�سبال  �سنف  بفوز 
�لنهائي على فريق بني �سليمان من 
�لنهائي  ويف   13/25 �ملدية  والية 
�لغزالن  �سور  �أوملبي  فريق  على 
يف  فازو�  �الأ�ساغر  �أما   ،  14/24
�لن�سف �لنهائي على �أوملبي �سور 
�لغزالن �ساحب �الأر�ض و�جلمهور 
�سيدي  فريق  ليالقو�   20/9
ويفوزو�  خال�ض  د�ربي  يف  عي�سى 

�لرب�عم   ،19/10 و�أد�ء  نتيجة 
�لنهائي  �لن�سف  بدورهم يف  فازو 
 ،15/4 �لغزالن  �سور  �أوملبي  على 
�أمام  بالنهائي  �لفوز  من  ومتكنو� 
فريق �سيدي عي�سى 14/8.   نادي 
ين�سط   �لذي  �حلجل  عني  �أمل 
باأ�سناف �الأ�سبال �الأ�ساغر وباقي 
�لفئات �لدنيا  يف �لبطولة �لوالئية 
بامل�سيلة ي�سهر على تاأطريه �سباب 
�لتحدي  رفعو�  لالخت�سا�ض  �أهل 
�لعمل  �أب�سط �رصوط  �نعد�م  رغم 
قاعة  على  توفره  لعدم  نظر� 
للتح�سري�ت  و�إجر�ئه  ريا�سية 
على �أر�سية �إ�سمنتية ت�سكل عائقا 
يف تطور م�ستوى �لالعبني خا�سة 
�لفئات �ل�سغرى ناهيك عن خطر 
�الإ�سابات �لذي يعر�ض �لالعبني، 
ملناف�سيه  ��ستقباله  �إىل  �إ�سافة 
�حلجل   عني  مدينة  خارج 
�أثقل  و  بال�سلب  �أثر  �لذي  �ل�سيء 
�مل�ساريف  نتيجة  �لنادي  كاهل 

�الإ�سافية .
خل�شر بن يو�شف 
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عي�شة ق.

يف  نف�سه  �سارف  عبيد  ووجد 
ورطة خا�سة و�أنه ف�سل يف تقدمي 
�سورة ح�سنة عن �ساحب �ل�سفارة 
فيما  بلّة  �لطني  وز�د  �جلز�ئرية 
تعي�سها  �لتي  بامل�ساكل  يتعلق 
�لكرة �مل�ستديرة يف بالدنا، بعدما 
خا�سة  �سده  جبهات  عدة  فتح 
�لذي  �لتون�سي  �لطرف  من طرف 
�نتقاد�ت الذعة  المه ب�سده ووجه 
�أو  �لفني للرتجي  له �سو�ء �لطاقم 
عرب  و�ملحللني  �لتون�سي  �الإعالم 
�لقنو�ت  ��ستوديوهات  خمتلف 

باأمر  ف�سلت  �لتي  �لتلفزيونية 
�لتحكيمي  بالظلم  يتعلق  موّحد 
�لتون�سي  �لنادي  فيه  وقع  �لذي 
�لالعب  �سفوفه  يف  ين�سط  �لذي 
و�لذي  باليلي  يو�سف  �جلز�ئري 
�لنتيجة  تقلي�ص  يف  �أنه جنح  رغم 
حت�سل  �رشعية  جز�ء  ركلة  عرب 
عليها ونفذها بنجاح �إال �أن �حلكم 
ركلتي  بت�سفري  قام  �سارف  عبيد 
جز�ء ال �سحة لهما لفائدة �الأهلي 
كافيتان  كانتا  و�للتان  �مل�رشي 
ت�سكيلة  ل�سالح  �ملقابلة  باإنهاء 
 1-3 بنتيجة  �حلمر�ء«  »�لقلعة 
يف  للعودة  �لرتجي  مهمة  ت�سعب 

مقابلة �الإياب بعد �أ�سبوع و�لتتوبج 
باللقب.

�أمام  نف�سه  و�سع  �سارف  عبيد 
يعترب  �لذي  وهو  موقف حمرج 
ي�ستعمل  �إفريقي  حكم  �أول 
عرب  �ملعروفة  �لفيديو  تقنية 
بعدما   »VAR« بتقنية  �لعامل 
الأول  بالتقنية  �لكاف  ��ستعانت 
�أبطال  ر�بطة  نهائي  يف  مرة 
ي�سكل  مل  و�لذي  �إفريقيا، 
�حلكم  ف�سل  �إثر  �سد�عا  �سوى 
بالتقنية  �لتحكم  يف  �جلز�ئري 
جمال  �سوى  له  تفتح  ومل 
�النتقاد�ت �لالذعة، وال ي�ستبعد 

م�سو�ره  على  خطر�  ت�سكل  �أن 
الإد�رة  �ملر�سح  وهو  �لتحكيمي 
لالأندية  �لعامل  كاأ�ص  مباريات 
�ملقبل  دي�سمرب  �سهر  �ملقررة 

يف �الإمار�ت.
يف �ملقابل، ر�سدت �لكامري�ت 
�لتليفزيونية لقطة مثرية للجدل 
�أز�رو  وليد  �ملغربي  لالعب 
�أين  �مل�رشي،  �الأهلي  مهاجم 
يف  قمي�سه  ميزق  وهو  �أظهرته 
�سارف،  عبيد  خلد�ع  حماولة 
للجذب  بتعر�سه  و�إيهامه 
�لرتجي  العب  جانب  من  بقوة 
للح�سول على ركلة جز�ء ثانية.

كان بطل مهزلة حتكيمية يف نهائي الأهلي امل�شري والرتجي التون�شي

امل�شتقبل التحكيمي لعبيد �شارف مهدد
يتواجد احلكم الدويل اجلزائري مهدي عبيد �شارف اأمام عني الإع�شار عقب الف�شائح التحكيمية التي 
كان بطال لها خالل املباراة التي جمعت فريقي الأهلي امل�شري والرتجي التون�شي حل�شاب مباراة ذهاب 

الدور النهائي لرابطة اأبطال اإفريقيا التي جرت على ملعب برج العرب يف ال�شكندرية، حيث ذكرت 
تقارير اإعالمية م�شرية اأن الحتاد الإفريقي لكرة القدم يدر�س فتح حتقيق �شد احلكم الدويل عبيد 

�شارف بعد تاأثري اأخطائه التحكمية يف حتديد النتيجة النهائية للمباراة

قا�شي ال�شعيد يرف�س دعوة مالل

مولودية اجلزائر ت�شافر نحو 
ال�شعودية يف غياب بوردمي

 جعبوط يعود يندمج بالتدريبات 
اجلماعية ويريح عمراين

ال�شيا�شي يبتعد عن ال�شغط ويح�شر 
للحمراوة من البليدة

مولودية  فريق  �أم�ص  غادر ظهرية 
متوجها  �لوطن  �ر�ص  �جلز�ئر 
نحو �ل�سعودية، من �أجل �لتح�سري 
�لثالثاء  تنتظره  �لتي  للمو�جهة 
�ل�سعودي  �لن�رش  �أمام  �ملقبل 
حل�ساب ذهاب �لدور ثمن �لنهائي 
�إفريقيا،  �أبطال  ر�بطة  ملناف�سة 
�لعا�سمي  �لنادي  ��ستقل  حيث 
مطار  نحو  �ملتوجهة  �لطائرة 
مو��سلة  قبل  �لرتكية  ��سطنبول 
جدة  مدينة  نحو  منها  �لرحلة 
�لفريق  يخو�ص  �أين  �ل�سعودية 
نحو  �لرحال  �سد  قبل  مو�جهته 
وعرف  �لوطن،  �ر�ص  �إىل  �لعودة 
وفد �لنادي �لعا�سمي غياب �سانع 
�الألعاب عبد �لرحمان بوردمي عن 
ب�سبب  بال�سفرية  �ملعني  �لتعد�د 
�لعقوبة �لتي �سلطها عليه �ملدرب 
عن  �لغياب  �إثر  عمرو�ص  عادل 
بعدم ذهابه مع  �لتدريبات وف�سل 
�إىل  �ل�سعودية،  رحلة  �إىل  �لفريق 
م�سعودي،  �لثالثي  غياب  جانب 
�سجل  بينما  ومامون،  �سعيبي 
بلخري  فار�ص  �لبدين  �ملح�رش 
�لوفد  ور�فق  �ملطار  يف  تو�جده 
بعد غيابه عن �لنادي منذ �أحد�ث 
�سياق  ويف  بوعريريج.  برج  مبار�ة 

�لريا�سي  �ملدير  �أدىل  خمتلف، 
كمال قا�سي �ل�سعيد خالل تو�جده 
يف �ملطار �لدويل هو�ري بومدين 
لرئا�سة �لوفد �أكد خاللها �أن �لعميد 
�جل  من  جدة  �إىل  يتنقل  �سوف 
ت�ساعده  �يجابية  بنتيجة  �لعودة 
�لتاأهل  ب�سان  مهمته  ت�سهيل  يف 
�لعربية،  �ملناف�سة  نهائي  ربع  �إىل 
�ستكون  �حلظوظ  �أن  مو�سحا 
و�أ�سار  �لفريقني،  بني  منا�سفة 
نقائ�ص  يعاين  فريقه  �أن  �ملعني 
و�سوف  �ملنا�سب  من  عدد  يف 
تتو�جد  �أين  تدعيمها،  على  يعمل 
من  عدد  مع  �ت�ساالت  يف  �الإد�رة 
توقيع  تنطلق يف  و�سوف  �لالعبني 
�مل�ستقدمني  مع  مبا�رشة  �لعقود 
�ل�سعودية.  من  �لعودة  بعد  �جلدد 
وتطرق قا�سي �ل�سعيد �إىل �لدعوة 
�لقبائل  �سبيبة  رئي�ص  وجهها  �لتي 
�الأندية  روؤ�ساء  �إىل  مالل  �رشيف 
�أين  �ليوم  بهم  �الجتماع  �جل  من 
يعرتف  ال  �أنه  و�أكد  رف�سها  �أعلن 
�لوز�رة  من  �سوى  باال�ستدعاء 
لكرة  �ملحرتفة  و�لر�بطة  و�لفاف 
ح�سبه  �لربجمة  �أن  م�سري�  �لقدم، 

عادلة ومنطقية.
عي�شة ق.

ق�سنطينة  �سباب  فريق  يو��سل 
تنتظره  �لتي  للمقابلة  �لتح�سري 
ملعبه  على  وهر�ن  مولودية  �أمام 
و�ملربجمة  حمالوي،  �ل�سهيد 
�جلولة  حل�ساب  �ملقبل  �لثالثاء 
13 من �لر�بطة �ملحرتفة �الأوىل، 
�ل�سباب  ت�سكيلة  تو��سل  حيث 
�مللحق  �مللعب  يف  تدريباتها 
�لبليدة  يف  ت�ساكر  مل�سطفى 
�لقادر  عبد  �ملدرب  �تفق  بعدما 
عمر�ين و�ملدير �لريا�سي لل�سباب 
يف  �لدخول  على  عر�مة  طارق 
من  �لورود  بفندق  مغلق  ترب�ص 
�للذين  للقاءين  �ال�ستعد�د  �جل 
�أمام  �لقو�عد  د�خل  ينتظرهما 
تاجنانت  ودفاع  وهر�ن  مولودية 
 15 �جلولة  يف  �لرحال  �سد  قبل 
�إىل  �لذهاب  ملرحلة  و�الأخرية 
�إحتاد  �لر�ئد  ومالقاة  �لعا�سمة 

عمر�ين  قر�ر  جاء  �أين  �جلز�ئر، 
بهدف  �لبليدة  يف  للبقاء  وعر�مة 
�إبعاد �لالعبني عن �ل�سغط عقب 
�خلمي�ص  �ل�سوبر  كاأ�ص  خ�سارة 

�ملن�رشم ل�سالح �حتاد بلعبا�ص.
�ندماج  �لتدريبات  وعرفت 
بعد  زمالئه  مع  جعبوط  �لالعب 
كان  �لتي  �الإ�سابة  من  �لتعايف 
يعاين منها، وهو �الأمر �لذي �أر�ح 
كثري�  يعاين  �لذي  �لفني  �لطاقم 
�الأمامية  �لقاطرة  م�ستوى  على 
يف غياب قنا�ص �أهد�ف حقيقي، 
يف ظل غياب �ملهاجم �أمني عبيد 
�ن  ينتظر  �أين  �الإ�سابة،  ب�سبب 
م�سعد�  يكون  حتى  جتهيزه  يتم 
�ملعني  �لتعد�د  �سمن  للتو�جد 
جمدد�  و�لعودة  �حلمر�وة  بلقاء 

�إىل �ملناف�سة.
ع.ق. 

 ولد زمرييل ي�شغط بكل الطرق
 لدفعه اإىل ال�شتقالة

دزيري مر�شح للرحيل 
بعد مباراة املدية

تتوجه مبار�ة �أوملبي �ملدية لتكون �الأخرية يف م�سو�ر 

�ملدرب بالل دزيري على ر�أ�ص �لعار�سة �لفنية لفريقه 

ن�رش ح�سني د�ي، بعدما ك�سفت م�سادر من د�خل بيت 

�الأول  �مل�سوؤول  دفع  على  تعمل  �الإد�رة  �أن  �لن�رشية 

�ملن�سفة خا�سة  رمي  �لفنية على  �لعار�سة  ر�أ�ص  على 

�لعا�سميني  �لد�ربيني  يف  �لتو�يل  على  �لهزميتني  بعد 

و�لتي  �جلز�ئر  ومو�ودبة  بلوزد�د  �سباب  �جلارين  �أمام 

وتخ�رش  �لرتتيب  جدول  يف  ترت�جع  �لن�رشية  جعلت 

للبقاء على مقربة من كوكبة �ملقدمة، وح�سب  نقاطا 

م�سادر »�لو�سط« فاإن �ملياه ال جتري يف جمر�ها بني 

رئي�ص �لن�رشية ب�سري ولد زمرييل و�ملدرب دزيري �أين 

ومل  جمهولة،  الأ�سباب  �الأخري  رحيل  على  �الأول  ي�رش 

�لتي  �لثغرة الإقالته من من�سبه يف ظل �مل�ساندة  يجد 

يجدها من جماهري �لنادي �لعا�سمي �لذين وقفو� يف 

�سفه على ح�ساب �لرئي�ص ولد زمرييل، ويقرتب خريج 

مدر�سة �لن�رشية من �خلروج من �لفريق عقب مقابلة 

�ملدية �سو�ء فاز �لفريق �أو تعرث يف ظل �لعر�قيل �لتي 

ي�سعها له �لرجل �الأول يف �لفريق باعتبار �أنه قام بو�سع 

بطريقته  وي�سغط  �مل�سري  �ملكتب  رفقة  �ال�ستقالة 
خلروج دزيري من �لباب �ل�سيق.

من  �لطبي  �لطاقم  منع  على  �مل�سري  �ملكتب  و�أقدم 

�لعمل مع �لفريق �الأول و�لذي تدرب على مد�ر 15 يوما 

يف غياب �أي من �أع�ساء �لطاقم �لطبي ودون وجود �أي 

ت�ساوؤل  من  �أكرث  طرحت  خطوة  يف  �مللعب  يف  م�سري 
و�لغر�ص من هذه �خلطوة.

عي�شة ق.

 ا�شتعداد ملقابلة الطوغو
 �شمن ت�شفيات »الكان«

بلما�شي يح�شر لثورة يف اخل�شر 
وا�شتدعاء 4 العبني جدد

يح�شر الناخب الوطني جمال بلما�شي لإحداث ثورة 
التي  للمباراة  حت�شبا  الوطني  املنتخب  �شفوف  يف 
تنتظر املنتخب الوطني اأمام نظريه الطوغو املقررة 
بتاريخ 18 نوفمرب املقبل على ملعب ال�شداقة، والتي 
املقررة  لالأمم  اإفريقيا  كا�س  ت�شفيات  �شمن  تندرج 
ك�شفت  ال�شدد  هذا  ويف  بالكامريون،   2019 �شيف 
م�شادر مقربة من الحتادية اجلزائرية لكرة القدم 
لعبني  اإىل   الدعوة  توجيه  على  اأقدم  بلما�شي  اأن 
جدد والذين ي�شتدعيهم لأول مرة منذ تعيينه على 
راأ�س العار�شة الفنية الوطنية ويتعلق الأمر بكل من 
يو�شف  هني،  �شفيان  �شاحلي،  القادر  عبد  احلار�س 
يف  الثالثي  تاألق  بعد  فرحات  الدين  وزين  باليلي 
اأنديته وخيبة الظن لبلما�شي من عدد من  �شفوف 
خالل  �شلبي  بوجه  ظهرت  التي  الوطنية  العنا�شر 
مقدمتها  ويف  الوطنية  للت�شكيلة  الأخرية  املباريات 
�شالكه04  رفقة  املحرتف  طالب  بن  نبيل  الالعب 
الدم  جتديد  على  بلما�شي  يعتمد  حيث  الأملاين.  
الإ�شافة  منح  اأجل  من  الوطنية  النخبة  �شفوف  يف 
املرجوة منهم خا�شة واأن املنتخب امام خيار العودة 
بالفوز من مدينة لومي ل غري من اأجل �شمان بلوغ 
العر�س الكروي القاري دون انتظار ح�شابات اجلولة 
الأخرية من الت�شفيات، اإىل جانب ذلك فاإن ا�شتدعاء 
حار�س �شبيبة القبائل �شاحلي ياأتي بعد التاأكد من 
الذي  مبوحلي  وهاب  راي�س  الأول  احلار�س  غياب 
اإ�شابة مع ناديه التفاق ال�شعودي تبعده  كان تلقى 

عن املناف�شة لأ�شابيع.
عي�شة ق.
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نابويل ي�ضغط على جوفنتو�س 
وينفرد بالو�ضافة موؤقتًا

عاد نابويل �إىل �ضكة �النت�ضار�ت و��ضعاً جوفنتو�س حتت �ل�ضغط بفوزه على �إمبويل قبل �أيام 
من ��ضت�ضافته لباري�س �ضان جريمان، جنح نابويل يف جتاوز �ضفه �إمبويل بنتيجة عري�ضة 
كّل من  نابويل  ت�ضجيل خما�ضية  وتناوب على  �الإيطايل،  �لدوري  11 من  �الأ�ضبوع  5-1 يف 
�لبلجيكي مريتينز ثالثية و�إن�ضيني )9( و�لبديل �لبولندي ميليك، فيما وّقع كابوتو على هدف 
�ل�ضيف �لوحيد، وو�ضع نابويل مناف�ضه �ملت�ضدر جوفنتو�س �لذي ��ضت�ضاف كالياري �أم�س 
حتت �ل�ضغط بعدما �نفرد باملركز �لثاين موؤقتاً بر�ضيد 25 نقطة بفارق ثالث نقاط عن 
حامل �للقب وثالث نقاط �أي�ضاً عن �إنرت 22 نقطة �لثالث �أي�ضاً، وجتّمد ر�ضيد �إمبويل عند 
�ضت نقاط يف �ملركز 18 موؤقتاً. وعاد نابويل �إىل �ضكة �النت�ضار�ت بعدما تعادل مع روما 
يف �الأ�ضبوع �لفائت، وهو على موعد مع مبار�ة قوية �أمام باري�س �ضان جريمان �لفرن�ضي يف 

�ملرحلة �لر�بعة من مباريات �ملجموعة �لثالثة لدوري �أبطال �أوروبا �لثالثاء �ملقبل.

جدل تقنية الفيديو يت�ضدر 
م�ضاهد نهائي اأبطال اإفريقيا

م�ضاء  �إفريقيا  �أبطال  دوري  تاريخ  الأول مرة يف  تطبيقها  �لتي مت  �لفيديو  تقنية  ت�ضدرت 
نهائي  ذهاب  يف  �لتون�ضي،  �لرتجي  و�ضيفه  �مل�رصي  �الأهلي  لقاء  يف  �مل�ضهد  �أم�س  �أول 
�لتي  و�لرتجي  �الأهلي  مبار�ة  تكن  ومل  باالإ�ضكندرية،  �لعرب  برج  مبلعب  �لقارية  �لبطولة 
�نتهت حمر�ء 3-1 على �مل�ضتوى �لفني �ملتوقع، ولكن �جلدل �لتحكيمي كان حا�رص� بقوة 
يف �للقاء بعد �حت�ضاب �حلكم �جلز�ئري مهدي عبيد �ضارف �رصبتي جز�ء مثريتني لالأهلي 
تقنية  �إىل  باللجوء  �لقدم  لكرة  �الإفريقي  �الحتاد  قر�ر  وكان  �لفيديو،  لتقنية  �للجوء  بعد 
�لفيديو var، �أمر يدعو للتفاوؤل نظر� لتاريخ �الأخطاء �لتحكيمية �ملعروفة به قارة �إفريقيا 
عرب �لبطوالت �ملختلفة، وظهرت �لتجربة �الإفريقية مع تقنية �لفيديو مريرة يف بد�يتها، 
�أوال لعدم تطبيقها على غر�ر ما �ضاهده �جلميع يف بطولة كاأ�س �لعامل 2018، بل مت جتهيز 

�ضا�ضة ملر�جعة �للعبة بالفيديو من د�خل �مللعب دون �إظهار ر�أي حكم �لفيديو يف �للعبة.
�الإعادة �لتلفزيونية جعلت �لبع�س يوؤكد �أن قر�ر �حلكم يف �رصبتي �جلز�ء كان غري موفق 
�لبلتاجي �حلكم  �أن ر�ضا  �إال  �الأهلي،  �أز�رو مهاجم  وليد  �أنه جتاهل طرد �ملغربي  بدليل 
�مل�رصي �الأ�ضبق، تطرق �إىل نقطة مهمة �أي�ضا وهي �أن �حلكم �أقل بكثري من م�ضتوى نهائي 
�إفريقيا يف ظل قلة خربته، و�أ�ضاف �لبلتاجي يف ت�رصيحات تلفزيونية �أن �حلكم كان مهزوز� 
�أغلب قر�ر�ته على مد�ر �ملبار�ة، �الأد�ء �لتحكيمي �ملثري للجدل خلق نوعا  ومرتدد� يف 
و�أجو�ء من �لتوتر د�خل �مللعب مع حما�س �لالعبني و�الندفاع �لبدين �لذي مل يت�ضد له 
جاءت  �لتي  للمبار�ة  �لفني  �مل�ضتوى  على  �الأجو�ء  هذه  و�أثرت  �ضارمة،  بقر�ر�ت  �حلكم 

بعيدة عن �الأد�ء �ملعهود من �الأهلي و�لرتجي.
كانت �أخطاء �لدفاع كلمة �ل�رص يف �لفريقني، فالرتجي كان �الأكرث تفوقا يف و�ضط �مللعب يف 
ظل م�ضتوى مبهر قدمه �لكامريوين فر�نك كوم العب �لو�ضط، لكن �لدفاع �لتون�ضي �أ�ضاع 
كل �ضيء بهفو�ته �ل�ضاذجة ومنها هدف �الأهلي �لثاين عن طريق عمرو �ل�ضولية بجانب �ضوء 
�لتعامل مع حتركات �ملغربي وليد �أز�رو مهاجم �الأهلي، ويف �الأهلي مل يكن �حلال �أف�ضل 
مع �ندفاع �ضعد �ضمري �مل�ضتمر، وهو ما ت�ضبب يف عدة فر�س خطرية على مرمى �لفريق 
يف  �ل�ضناوي  حممد  �ملرمى  حار�ضي  جانب  من  و��ضحا  تاألقا  �ملبار�ة  و�ضهدت  �الأحمر، 

�الأهلي ومعز بن �رصيفية يف �لرتجي، ودورهما �لكبري يف �إبعاد عدة كر�ت خطرية.

فرانكفورت يعود ل�ضكة االنت�ضارات
�إىل �ضكة �النت�ضار�ت وز�د م�ضاكل م�ضيفه �ضتوتغارت عندما  �آينرت�خت فر�نكفورت  عاد 
تغلب عليه 3-0 �أول �أم�س يف �فتتاح �ملرحلة �لعا�رصة من �لدوري �الأملاين، وح�ضم �آينرت�خت 
�ضيبا�ضتيان  �لفرن�ضي  بت�ضجيله هدفني عرب  �الأول  �ضوطها  �ملبار�ة يف  نتيجة  فر�نكفورت 
يف  �لثالث  �لهدف  مولر  نيكوالي  �لبديل  ي�ضجل  �أن  قبل  ريبيت�س،  �أنتي  و�لكرو�تي  هاليه 
�لدويل  دورمتوند  بورو�ضيا  ومهاجم  يوفيت�س  �ل�رصبي  بزميله  هاليه  وحلق   ،89 �لدقيقة 
�الإ�ضباين باكو �ألكا�ضري �إىل �ضد�رة الئحة �لهد�فني بر�ضيد 7 �أهد�ف، و��ضتعاد �آينرت�خت 
فر�نكفورت نغمة �النت�ضار�ت �لتي توقفت عند 3 متتالية يف �ملرحلة �ملا�ضية بتعادله مع 

م�ضيفه نورمربغ 1-1.
وهو �لفوز �خلام�س الآينرت�خت فر�نكفورت هذ� �ملو�ضم فرفع ر�ضيده �إىل 17 نقطة و�نتزع 
قبل  برمين  وفريدر  مون�ضنغالدباخ  بورو�ضيا  عن  �الأهد�ف  بفارق  موؤقتاً  �لثالث  �ملركز 
مبار�تي �الأخريين �ليوم يف ختام �ملرحلة، �الأول �أمام �ضيفه فورتونا دو�ضلدورف، و�لثاين 
�أمام م�ضيفه ماينت�س، يف �ملقابل، مني �ضتوتغارت بخ�ضارته �ل�ضابعة هذ� �ملو�ضم و�لر�بعة 

تو�لياً فبقي يف �ملركز �الأخري بر�ضيد 5 نقاط.

فرياتي يعتذر الإدارة وجماهري باري�س �ضان جرمان
فري�تي  ماركو  �الإيطايل  �عتذر 
جريمان،  �ضان  باري�س  و�ضط  العب 
�رتكبها  �لتي  �ملوؤ�ضفة  �لو�قعة  عن 
عليه  �لقب�س  مت  حيث  �أيام  منذ 
تاأثري  وهو حتت  �ضيارته  قيادة  �أثناء 
لو  �ضحيفة  عرب  فري�تي  �لكحول.،  
�أياما  »ع�ضت  �لفرن�ضية:  باريزيان 
�لتايل  �ليوم  �ضعبة، لقد �عتذرت يف 
للفحو�ضات الأين �أدرك حجم �خلطاأ 
�لذي �رتكبته، ما زلت �ضغري�، ولكن 
فعلته«،  فيما  �حلق  يعطيني  ال  هذ� 
و�أ�ضاف: »�ضاأتعلم من هذ� �ملوقف، 
ما  تكر�ر  بعدم  �أطفايل  و�أ�ضدد على 
ما  �أق�ضى  بذل  حاولت  لقد  فعلته، 
ي�ضاحمني  كي  ليل  مبار�ة  يف  لدي 
ولن  جميعا،  لكم  �أعتذر  �جلميع، 
�أفعل ذلك جمدد�«، و�أ�ضاف �لالعب 

ي�ضعر  �ضخ�س  �أكرث  »�أنا  �الإيطايل: 
بخيبة �أمل كبرية، الأين �أريد �حلفاظ على �ضورتي �لذهنية �أمام م�ضوؤويل �لنادي وكذلك �جلماهري �لتي حت�رص مل�ضاندة �لفريق، 

�إال �أن زمالئي و�جلهاز �لفني تقبلو� �عتذ�ري«.
و�نتقل ماركو فري�تي للحديث عن فوز فريقه على ليل 2-1 يف �جلولة 12 بالدوري �لفرن�ضي، موؤكد�: »مل نفكر يف لقاء نابويل، 
�لرباعي  �ملرتدة م�ضتغال �رصعة  �لهجمات  �النطالق يف  ويجيد  بقوة  يد�فع  فهو فريق جيد،  ليل،  نعلم �ضعوبة مو�جهة  كنا 
�لرتكيز الآخر  بهدف، يجب علينا  �ضباكنا  �هتزت  لذ�  �الأخرية،  �لدقائق �خلم�س  ن�ضبيا يف  ��ضتهرتنا  »لقد  و�أردف:  �الأمامي«، 
دقيقة وحت�ضني هذه �ل�ضلبية، حتى ال ت�ضعنا يف ورطة م�ضتقبال«، و�أمت: »نابويل فريق مميز، حقق نتائج جيدة يف دوري �الأبطال، 
بطريقة  لعبنا  فاإذ�  �لثاين،  �الأد�ء يف  �الأول وحت�ضن  �ل�ضوط  تعرثنا يف  �لذهاب،  مبار�ة  �إيطاليا، ويف  �أمامه يف  ليفربول خ�رص 
�لثالثة لدوري  �لثالث باملجموعة  �إ�س جي 4 نقاط يف �ملركز  �لبي  منظمة، ميكننا حتقيق نتيجة جيدة يف ملعبهم«، وميلك 

�الأبطال، خلف ليفربول 6 نقاط ونابويل 5 نقاط.

ك�ضف لوي�س فريناندو غار�ضيا وكيل �أعمال �لرب�زيلي مالكوم 
دي �أوليفري� العب بر�ضلونة، حقيقة رغبة �الأخري يف �النتقال 
لروما �الإيطايل يف جانفي �ملقبل، و�أفادت �ضحيفة »كوريري 
�أن مالكوم عر�س نف�ضه على روما،  ديللو �ضبورت« �الإيطالية 
وطلب تقدمي �العتذ�ر ملا حدث منه بعدما رف�س �النتقال 
للجيالورو�ضي ورحل ل�ضفوف �لبار�ضا �ل�ضيف �ملا�ضي، وقال 

غار�ضيا عرب ح�ضابه �ل�ضخ�ضي مبوقع »�إن�ضتغر�م« �أنها �أخبار 
مزيفة باالإ�ضارة �إىل تقرير �ل�ضحفية �الإيطالية. ويعاين مالكوم 
حالًيا من تهمي�س �إرن�ضتو فالفريدي مدرب �لبار�ضا له، حيث 
مل ي�ضارك �ضوى يف دقائق قليلة جد� منذ بد�ية �ملو�ضم، ومت 
��ضتبعاده من قائمة �لفريق �لتي �ضتو�جه ر�يو فاليكانو م�ضاء 

�لبارحة.

�لدوري  يف  �نت�ضار�ته  جريمان  �ضان  باري�س  و��ضل 
�لفرن�ضي بعدما جتاوز ليل �لو�ضيف، حيث �ضّم حامل 
�حلايل  وو�ضيفه  �ضيفه  جريمان  �ضان  باري�س  �للقب 
�أم�س  �أول  بعدما جتاوزه 1-2  قائمة �ضحاياه  �إىل  ليل 
باري�س  وتقدم  �لفرن�ضي،  �لدوري  من   12 �الأ�ضبوع  يف 
�ضان جريمان بهديف مبابي و�لرب�زيلي نيمار فيما ذلّل 
�لوقت بدل  �لفارق من ركلة جز�ء يف  بيبي  �الإيفو�ري 
�لكاملة  هيمنته  جريمان  �ضان  باري�س  وتابع  �ل�ضائع، 
�أ�ضل  من   12 فوزه  حمققاً  �لفرن�ضي  �لدوري  على 
جتّمد  فيما  نقطة،   36 �إىل  ر�ضيده  ور�فعاً  مبار�ة   12
�لثاين مهدد�ً،  مركزه  وبات  نقطة   25 ليل عند  ر�ضيد 

�لثالثاء  قوية  مبار�ة  جريمان  �ضان  باري�س  وتنتظر 
�ملقبل يف دوري �أبطال �أوروبا عندما يحل �ضيفاً على 
بغياب  جريمان  �ضان  باري�س  ولعب  �الإيطايل،  نابويل 
غو�ضتافو  �لقا�ضي  و�ضيقرر  كا  �الأوروغوياين  جنمه 
لتربير  كافية  عنا�رص  هناك  كانت  �إذ�  ما  ميريوفيت�س 
تقدم  �ضكوى  فتحه  لطلب  مهدت  �لذي  �لتحقيق  فتح 
عام  مي�ضي  و�أدين  �ملوؤ�ض�ضة،  يف  �ضابق  موظف  بها 
�إ�ضبانيا حيث حكم  �ل�رصيبي يف  �لتهرب  بتهمة   2016
عليه بال�ضجن 21 �ضهر� مع تغرميه 2،09 مليوين يورو، 
�إ�ضافية  مالية  بغر�مة  �ل�ضجن  عقوبة  عن  و��ضتعي�س 

بلغت 252 �ألف يورو. فاين.

وكيل مالكوم يك�ضف حقيقة انتقاله اإىل روما

البي اأ�س جي يوا�ضل التحليق بعيدًا بالليغ1

ة و�أنه تدرب حتت قيادة �ضحيفة »موندو ديبورتيفو« �الإ�ضبانية، فاإن جو�ضو� كيميت�س �لظهري �الأمين للبافاري، �ملر�ضح �الأقوى لتدعيم هذ� �ملركز ير�قب بر�ضلونة جنم بايرن ميونخ �الأملانياأمال يف �ضمه خالل فرتة �النتقاالت �ل�ضيفية بعد نهاية �ملو�ضم �جلاري، وبح�ضب كيميت�س على رادار بر�ضلونة خا�ضة و�أن �لالعب ميتلك عقد� مع بايرن ميونخ حتى 2023 وقيمته �حلالية تتخطى حاجز 50 مليون يورو.�ملدرب بيب غو�رديوال، والعب متنوع ومثايل لنظام �لفريق �حلايل، ولفتت �إىل �أن مهمة �لنادي �لكتالوين لن تكون �ضهلة، يف �ضفوف بر�ضلونة، و�أ�ضارت �ل�ضحيفة �أن �إد�رة �لبار�ضا ترى يف كيميت�س �لالعب �ملنا�ضب، خا�ضً
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كرمته احلكومة ال�صينية

ال�صاعر علي عبداهلل خليفة يح�صل على جائزة التوا�صل الثقايف العاملية
نال ال�صاعر البحريني علي عبداهلل خليفة رئي�س املنظمة الدولية للفن ال�صعبي IOV جائزة التوا�صل الثقايف العاملية من املجل�س الأعلى للثقافة يف 
جمهورية ال�صني، وهي من اأكرب اجلوائز الثقافية التي متنحها جمهورية ال�صني لل�صخ�صيات العاملية الداعمة لنجاح جهودها يف التوا�صل مع ثقافات 

العامل. وقد كرم حاكم مقاطعة �صنغهاي ال�صاعر علي خليفة يف احتفالية كربى خالل افتتاح مهرجان �صنغهاي بو�صان الدويل للفنون ال�صعبية 
كبار  يتقدمهم  الأعمار  خمتلف  من  اآلف  ع�صرة  يناهز  جمهور  ح�صرها  البلدي  امللعب  يف   Shanghai Baoshan International Folk Art Festival

امل�صوؤولني ال�صينيني و�صيوف املهرجان الدوليني.

ق.ث/وكالت

اجلائزة:  منح  حيثيات  يف  وجاء 
احلافلة  ال�صخ�صية  ال�صرية  »اإن 
باملنجزات اجلادة خلدمة الثقافة 
عززت  وعاملياً  حملياً  ال�صعبية 
التعاون الناجحة واملمتدة  عالقة 
املتميزة  اجلهود  اأن  كما  ل�صنوات 
بقيادة  املنظمة  اأبدتها  التي 
العمل  كوادر  مّكنت  خليفة  علي 
االحرتافية ب�صنغهاي من التوا�صل 
العاملية  ال�صعبية  الفنون  فرق  مع 
من اأال�صكا اىل اأفريقيا ومن اأمريكا 
اإىل اأ�صرتاليا و�صاعدت يف الو�صول 
هذا  لتنظيم  بي�رس  اأف�صلها  اىل 
متتالية  دورات  لت�صع  املهرجان 

بنجاح«.
وحّيا رئي�س املنظمة الدولية للفن 
حكومة  ال�صني  جمهورية  ال�صعبي 
افتتح  التي  الكلمة  يف  و�صعباً 
ملهرجان  العا�رسة  الدورة  بها 
للفنون  الدويل  بو�صان  �صنغهاي 
ال�صني  بربوز  م�صيداً  ال�صعبية، 
ال�صيا�صة  يف  رئي�صياً  دولياً  قطباً 
ا�صرتاتيجياً  و�رسيكاً  واالقت�صاد 

الرتاث  الدويل حلماية  التعاون  يف 
»اأن  موؤكداً  املادي،  غري  الثقايف 
االأ�صا�س  هو  االإن�صاين  التفاهم 
حب  واأن  العامل،  �صعوب  جمع  يف 
الرهان  هو  بع�صاً  بع�صهم  الب�رس 
املنت�رس على كل ب�صاعات العامل، 
ومن خالل الفنون ال�صعبية ميكننا 
يزداد فهم بع�صنا  واأن  نتقارب  اأن 
ال�صحافة  احتفت  وقد  لبع�س«. 
االفتتاح  كلمة  مب�صمون  ال�صينية 

واأبرزت مقاطع منها.
املطاوعة  مع�صومة  و�رسحت 
الرئا�صي  املنظمة  مكتب  ممثلة 
الدولية  »املنظمة  باأن  املنامة  يف 
للفن ال�صعبي IOV تعاونت بنجاح 
مع الهيئة املنظمة لهذا املهرجان 
على اأو�صع نطاق وهياأت الأكرث من 
الفنون  فرق  من  فرقة  خم�صني 
ال�صعبية العاملية للم�صاركة بنجاح 
ويعترب  املهرجان،  هذا  يف  باهر 
عاملية  بحرينية  �صخ�صية  فوز 
مملكة  لنجاح  فوزا  اجلائزة  بهذه 
البحرين يف تويل رئا�صة املنظمة 
الرئا�صي  مكتبها  اأعمال  لكل وت�صهيل  متميزة  خدمات  لتقدمي 

الثقايف  الرتاث  بحماية  املعنيني 
يف العامل«. وجتدر االإ�صارة اىل اأن 
مهرجان �صنغهاي بو�صان �صي�صتمر 

حتى نهاية ال�صهر القادم يف تقدمي 
العاملية  الفنية  الفرق  عرو�س 

مناطق  كل  ي�صمل  برنامج  �صمن 
�صنغهاي.

اأيام قرطاج ال�صينمائية »وراء ق�صبان ال�صجون« التون�صية
الدورة  فعاليات  بتون�س  انطلقت 
الـ 29 من اأيام قرطاج ال�صينمائية 
»اأباتريد«  املغربي  الفيلم  بعر�س 
نرج�س  للمخرجة،  موطن(  )بال 

النجار.
الذي  »اأباتريد«  فيلم  ويروي 
مهرجان  يف  مرة  الأول  عر�س 
يف  الدويل،  ال�صينمائي  برلني 
ت�صلط  ق�صة  املا�صي،  فرباير 
 300 من  اأكرث  ماأ�صاة  على  ال�صوء 

املغاربة  املهاجرين  من  األف 
الذين طردوا من اجلزائر يف عام 

.1975
املهرجان  اأيام  خالل  وتعر�س 
نوفمرب   10 اإىل  يتوا�صل  الذي 
دولة   47 من  اأفالم   206 اجلاري، 
اأنتجت  جميعها  واأجنبية،  عربية 
بني 2017 و2018، بينها 61 فيلما 
عربيا،  فيلما  و54  تون�س،  من 
على  اأول  عر�س  يف  فيلما  و15 

ومن  واالإفريقي.  العربي  ال�صعيد 
املنتظر اأن يتناف�س يف م�صابقات 
املهرجان الر�صمية املختلفة 44 
فيلما، بينها م�صاركة تون�س بثالثة 
اأفالم روائية طويلة، واأربعة روائية 
ق�صرية، وفيلمني وثائقيني وت�صتعد 
قاعات العا�صمة تون�س الحت�صان 
خ�ص�صت  حيث  االأفالم،  عرو�س 
يف  مبا  العا�صمة،  يف  قاعة   19
جرى  التي  الثقافة  مدينة  ذلك 

املا�صي،  مار�س  يف  افتتاحها 
افتتاح  حفال  فيها  �صيقام  والتي 
املهرجان. وعالوة على  واختتام 
اأخرى  قاعات  تخ�ص�س  ذلك، 
تابل  هي  خمتلفة  مدن  اأربع  يف 
واملهدية،  و�صليانة  و�صفاق�س 
يف  عرو�س  تنظيم  عن  ف�صال 
على  الرابعة  للدورة  �صجون   6
ت�صتهدف  املهرجان،  من  التوايل 
،وت�صارك  �صجني   500 من  اأكرث 

العراق والهند والربازيل وال�صنغال 
ك�صيوف  احلالية  الدورة  يف 
حتت  »�صينما  برنامج  يف  �رسف 
�صيخ�ص�س  الذي  املجهر«، 
فيلما   50 عن  يقل  ال  ما  لعر�س 
الدول،  هذه  من  ووثائقيا  روائيا 
باالإ�صافة اإىل ا�صت�صافة حوايل 80 
فاعال يف امل�صهد ال�صينمائي من 
جمموعات  وكذلك  الدول،  هذه 
مو�صيقية الإحياء عرو�س تن�صيطية 

ب�صارع احلبيب بورقيبة بالعا�صمة 
ور�صحت اإدارة املهرجان 13 فيلما 
مل�صابقة االأفالم الروائية الطويلة 
فيلما  الق�صرية و11  للروائية  و12 
الطويل  الوثائقي  الفيلم  مل�صابقة 

وثمانية اأفالم للوثائقي الق�صري.
املهرجان  الإدارة  بيان  يف  وجاء 
بقيم  »�صتحتفي   29 الـ  الدورة  اأن 
احلياة،  وحب  واالنفتاح  الت�صامح 

رغم احلادثة االإرهابية«.
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ورقلة 

اإ�صدال ال�صتار على ال�صالون اخلام�س للفنون الت�صكيلية 
م.�س/ق.ث

ال�صالون  يف  امل�صاركون  دعا 
يف  الت�صكيلية  للفنون  الوطني 
اأختتمت  طبعته اخلام�صة التي 
اإىل  بورقلة  اجلمعة  �صهرة 
�صوق«  بروز  اأجل  من  العمل 
اجلزائر  يف  للفن  حقيقي« 
�صوق  ترقية  م�صاألة  وتكت�صي 
لالإ�صتجابة  بالغة  اأهمية  الفن 
من  الفني  الو�صط  لتطلعات 
مردودية  وتقييم  تثمني  خالل 
مت  مثلما  االإبداعي،  العمل 
هذه  ختام  يف  عليه  التاأكيد 
التي  االإبداعية  التظاهرة 
اأيام  ثالثة  مدار  على  نظمت 
بدار  نوفمرب(  اأكتوبر-2   31(

الثقافة مفدي زكرياء بعا�صمة 
الوالية. 

الفنان  ال�صدد  هذا  يف  ويرى 
والية  من  �صلكة  الوهاب  عبد 
يف  الفن  �صوق  اأن   « وهران 
م�صيفا«  عندنا«،  جنينية  حالة 
الفاعلني  كل  انخراط  اأن 
><ملّح<<  اأمر  املعنيني 
الن�صاط  هذا  تطوير  اأجل  من 
االإطار،  هذا  ويف  االإبداعي 
ال�صاب  الفنان  ذات  اأ�صاد 
�صيما  الثقافة  وزارة  بجهود 
تظاهرة«  تنظيم  خالل   من 
البيع  معر�س   ( الفنون«  ربيع 
الري�صة  فناين  لفائدة  موجه 
هناك  اإىل  م�صريا  والنحات(،  
من  االإنتظار  يف  كثري  عمل 
»حقيقي«  �صوق  بروز  اأجل 

جهته،  ،ومن  بالفن  خا�س 
ميزاب،  المني  الر�صام،  اأبرز 
يف  املخت�س  تب�صة  والية  من 
تطوير  اأهمية  التجريدي  الفن 
للفنانني  ت�صمح  فنية  �صوق 
باإبداعاتهم  التعريف  من 
وعر�صها  الفنية  واأعمالهم 
الطبعة  هذه  وكانت  للبيع 
اخلام�صة من ال�صالون الوطني 
حملت   التي  الت�صكيلية  للفنون 
النوفمربية  �صعار’’الري�صة 
فر�صة  وال�صالم«  للحرية 
لتبادل اخلربات واملهارات بني 
القادمني  امل�صاركني  الفنانني 
الوطن  واليات  خمتلف  من 
ما  خاللها  عر�صوا  الذين 
يقارب 80 لوحة فنية ت�صكيلية 
االإخت�صا�صات  خمتلف  يف 

اللوحات  غرار  على  الفنية، 
الزيتية و اأكواريل واأغوا�س اإىل 
جانب الزخرفة واخلط العربي 
والر�صم على اجللد واملنمنمات 
والر�صم على الزجاج والنحت. 
الثقايف  املوعد  هذا  ويهدف 
الذي نظم يف اإطار االإحتفاالت 
املخلدة للذكرى األ 64 الإندالع 
املباركة  التحريرية  الثورة 
عر�س  اإىل   )1954 نوفمرب   1(
متثل  التي  الفنية  االأعمال 
خمتلف املدار�س واالإجتاهات 
للتالقي  ف�صاء  وتوفري  الفنية، 
الفنانني  لفائدة  والتوا�صل 
االأجيال  وت�صجيع  واملبدعني 
املبدعة  والطاقات  النا�صئة 
للتعبري عن قدراتها االإبداعية، 

ح�صب املنظمني.

 معهد العامل العربي ي�صتفيد 
من هبة ت�صم 1300 عمال فنيا

من  العربي  العامل  معهد  ا�صتفاد 
حديثا  فنيا  عمال   1300 ت�صم  هبة 
ومعا�رسا ل 94 فنانا عربيا، ح�صبما 
املعهد   هذا  اجلمعة  اليوم  اأعلنه 
العربي  للعامل  الباري�صي  الثقايف 
واأو�صح اأن هذه املجموعة »الفريدة« 
كلود  التحف  جلامع  ملك  هي  التي 
لوماند و زوجته فران�س تعد مرفوقة 
اأند  كلود  »فون  با�صم  هبة  ب�صندوق 
فران�س لوماند« يهدف »اىل موا�صلة 
معار�س  وتنظيم  االقتناء  عمليات 
ن�رس  و  الفنية  االأعمال  ودرا�صة 
تعليم   و  فنية  كاتالوغات  و  جمالت 
الفن والن�رس«و تاأتي هذه الهبة الرثية 
املعا�رس  العربي  للر�صم  واملتنوعة 
اجلزائر  اىل  العراق  من  واحلديث 
املوجودة  االأعمال  اىل  لت�صاف 
وقع  التي  الهبة  وبهذه  املعهد  يف 
املا�صي  اأكتوبر   24 يف  عقدها 
من  »فريد«  بر�صيد  املعهد  الإثراء 
ذوي  لفنانني  املعا�رسة  االأعمال 

الذي  االأمر  وهو  عربية.  اأ�صول 
اعادة  يف  التفكري  اإىل  م�صوؤوليه  دفع 
تهيئة ف�صاءات املعهد لرتقيته خالل 
العامل  لفنون  »متحف  اىل  �صنتني 
العربي« مع تركيز خا�س على الفنون 
انطالقا من الن�صف الثاين من القرن 
جمموعة  اأن  واأو�صحوا  الع�رسين 
ثالثة  من  فنانا   94 تخ�س  لوماند 
العربي  العامل  من   68 منهم  اأجيال 
لفنانني  اأعمال  الر�صيد  هذا  وي�صم 
معروفني على غرار اجلزائريني عبد 
عنرت.  بن  اهلل  وعبد  قرماز  القادر 
معار�س  ثالثة  تنظم  اأن  ويرتقب 
»العامل  االأمر  ويتعلق  الغر�س،  لهذا 
وت�صم  فنانيه«،  منظور  من  العربي 
جمموعة من االأعمال ل23 فنانا من 
غاية  اىل  �صيمتد  الذي  الهبة،   هذه 
10 مار�س 2019 اأما املعر�س الثاين 
ف�صيخ�ص�س ح�رسيا الأعمال الر�صام 
�صد  »هبة  بعنوان  القي  عبد  يو�صف 

املوت يف �صوريا«.



فران�سي�ش فوكوياما يناق�ش امللف

�سعود �سيا�سات الهوية يف مواجهة  
الدميقراطيات الليربالية

.    عر�س: رغدة البهي، مدر�س العلوم ال�سيا�سية امل�ساعد، جامعة القاهرة
.    مركز امل�ستقبل للأبحاث و الدرا�سات املتقدمة

م٫�ش

كتابه  يف  »فوكوياما«  ويجادل 
االعرتاف  يف  الرغبة  باأن 
من  االإن�سانية  والكرامة  بالهوية 
احرتاٍم  عن  اإما  ت�سفر  اأن  �ساأنها 
على  االأفراد  ملختلف  متبادٍل 
ناجٍت  ا�ستعالٍء  اأو  امل�ساواة،  قدم 
املرء.  بتمايز  االعرتاف  عن 
بالرئا�سة  »ترامب«  فوز  واأن 
املوؤ�س�سات  تداعي  يف  �ساهم 
على  له،  نتاًجا  وكان  االأمريكية 
با�ستخدام  وعوده  من  الرغم 
�سعبويته الإ�سالح النظام، وجعله 
ميثل  وعليه،  اأخرى.  مرًة  فاعاًل 
يف  ا  عاًمّ اجتاًها  »ترامب« 
ي�سمى  ما  نحو  الدولية  ال�سيا�سة 

»القومية ال�سعبوية«.

تغرياٍت جذريٍة:

الدولية  ال�سيا�سات  �سهدت 
جذريٍة؛  تغرياٍت  املعا�رصة 
الدميقراطية  اأ�سحت  اأن  بعد 
لكثرٍي  املعتاد  ال�سكل  الليربالية 
العامل،  حول  احلكومات  من 
االقت�سادي  االعتماد  وتزايد 
وتنامت  الدول،  بني  املتبادل 
على  ولكن  العوملة.  ظاهرة 
الرغم من ذلك، ي�سهد عدٌد كبرٌي 
للموارد،  توزيٍع  �سوء  الدول  من 
اإىل  النمو  مكا�سب  تدفقت  حتى 
ومع  اأخرى.  دون  بعينها  نخٍب 
و�سهولة  ال�سلع،  اإنتاج  تزايد 
اإىل  انتقال االأ�سخا�ص من مكاٍن 
التغريات  حدة  تزايدت  اآخر، 
وتكيفت  املدمرة،  االجتماعية 
اأ�سواق العمل مع قواعد جديدة، 
اأوروبا  من  الت�سنيع  وانتقل 
�رصق  اإىل  املتحدة  والواليات 

اآ�سيا.
ومع  لـ«فوكوياما«،  ووفًقا 
تزامنت  الثانية،  االألفية  بداية 
اأزمتني  مع  التغريات  تلك  كافة 
الرهن  اأزمة  اأوالهما  ماليتني؛ 
الديون  اأزمة  وثانيهما  العقاري، 
اأ�سفرت  كلتيهما،  ويف  اليونانية. 
ارتفاع  عن  النخب  �سيا�سات 
وانخفا�ص  البطالة،  معدالت 
العاملني  ماليني  دخول 
اإثرهما،  وعلى  العامل.  حول 
الدميقراطية  �سمعة  تقو�ست 
»الري  و�سف  فقد  الليربالية. 
اأعقبت  التي  ال�سنوات  دميوند« 
بالركود  االقت�ساديتني  االأزمتني 
عدًدا  اأ�ساب  الذي  الدميقراطي 
كبرًيا من الدميقراطيات، وامتد 

اإىل اأجزاء كبريٍة حول العامل.
ال�سني  بداأت  االإطار،  ذلك  ويف 
ال�سيني«،  »النموذج  تطوير  يف 
االنحالل  رو�سيا  وهاجمت 
االأوروبي  لالحتاد  الليربايل 
وانزلق  املتحدة،  والواليات 
احلكومات  اإىل  الدول  من  عدٌد 
ذلك: املجر،  ال�سلطوية، مبا يف 
كما  وبولندا.  وتايالند،  وتركيا، 
االآمال  العربي  الربيع  قو�ص 
�سقطت  اأن  بعد  الدميقراطية 
والعراق،  واليمن،  ليبيا،  من:  كل 
اأهلية،  حروٍب  يف  و�سوريا 
االإ�سالمية«  »الدولة  واأ�سحت 
»داع�ص«  لتنظيم  املزعومة 
االإرهابي منارًة للعنف ال�سيا�سي 

حول العامل.
-وفًقا  لالأنظار  والالفت 
ان�سحاب  هو  لـ«فوكوياما«- 
بريطانيا من االحتاد االأوروبي من 
ناحية، وانتخاب »دونالد ترامب« 
من  املتحدة  للواليات  رئي�ًسا 
ناحيٍة اأخرى. ففي كلتا احلالتني، 
باالأو�ساع  الناخبون  اهتم 
الطبقة  خا�سًة  االقت�سادية 
وظائفها،  خ�رصت  التي  العاملة 
املتاأججة  باملخاوف  وتاأثرت 
جّراء الهجرة وا�سعة النطاق التي 
م�ساعٍد  كعامٍل  اإليها  يُنظر  كان 
املتاحة  الوظائف  من  احلد  يف 
والتاأثري يف الهويات الثقافية من 

جانٍب اآخر.

�سيا�سات الكرامة:

منع  حول  اجلدل  ت�ساعد  مع 
االإ�سالمية،  الهوية  مظاهر 
وتاأثرياتها يف نظريتها االأوروبية؛ 
م�سالح  على  الي�سار  ركز 
مثل:  امُلَهم�سة،  اجلماعات 
واملراأة،  واملهاجرين،  ال�سود، 
�سعيه  اليمني  واأكد  والالجئني. 
حلماية الهوية الوطنية التقليدية 
واالإثنية،  بالعرق،  املرتبطة 
اجلماعات  اأن  �سك  وال  والدين. 
حتمل  لالإذالل  تتعر�ص  التي 
عواطف كامنة مقارنًة بتلك التي 

ت�سعى للمكا�سب االقت�سادية.
ويف ال�سياق ذاته، حتدث الرئي�ص 
عن  بوتني«  »فالدميري  الرو�سي 
ال�سوفيتي  االحتاد  انهيار  ماأ�ساة 
روؤية  يف  ورغب  الت�سعينيات.  يف 
كالعٍب  ال  عظمى  كقوة  رو�سيا 
و�سفها  كما  �سعيف،  اإقليمٍي 
كما  ال�سابق.  يف  اأوباما«  »باراك 
رئي�ص  اأوربان«  »فيكتور  �رصح 
 :2017 عام  يف  املجري  الوزراء 

ا�ستعادة  قررنا  املجريون  »نحن 
االحرتام  يف  ونرغب  دولتنا، 

وا�ستعادة م�ستقبلنا«.
كافة  يف  اأنه  »فوكوياما«  ويرى 
االأمثلة ال�سابقة، هناك من يوؤمن 
باالعرتاف  هويته ال حتظى  باأن 
الكايف من قبل العامل اخلارجي. 
عدة  اإىل  عموًما  الهوية  وت�سري 
معاٍن، ي�سري اأب�سطها اإىل االأدوار 
االجتماعية.  الت�سنيفات  اأو 
تنبع  فاإنها  لـ«فوكوياما«،  ووفًقا 
من التفرقة بني الفردي الداخلي 
والعامل اخلارجي، مبا ي�سمله من 
قواعد اجتماعية وقيم ال تعرتف 
الداخلي.  اأو  الفردي  بذلك 
اأ�سا�ًسا  ي�سكالن  مًعا  وكالهما 
تتغري  التي  االإن�سانية  للكرامة 
وتتطلب  الزمن.  عرب  طبيعتها 
الكرامة انتماء الفرد اإىل جماعٍة 
من  م�سرتكة  قوا�سم  تربطها 
جهة، واعرتاف االآخرين بها من 
جهٍة اأخرى؛ فاحرتام الذات ين�ساأ 

من احرتام االآخرين لها.
املعا�رص  االإح�سا�ص  يتطور 
يف  تف�رص  �سيا�سات  اإىل  بالهوية 
جانٍب كبرٍي منها الكفاح ال�سيا�سي 
الثورات  من  املعا�رص  العامل  يف 
احلركات  اإىل  الدميقراطية 
ولفهم  اجلديدة.  االجتماعية 
املعا�رصة،  الهوية  �سيا�سات 
اأعمق  فهٍم  اإىل  احلاجة  تدعو 
وال�سلوك  االإن�سانية  للدوافع 
اأف�سل  نظريٍة  بجانب  الب�رصي، 

عن الروح الب�رصية.

اأبعاد �سيا�سات 
الهوية:

النظريات  من  عدٌد  ينه�ص 
على  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 
الب�رصية؛  والطبيعة  ال�سلوك 
االقت�سادية  النظريات  فتجادل 
تعظيم  اإىل  االأفراد  ب�سعي 
وفًقا  ومنافعهم  مكا�سبهم 
املادية،  الذاتية  مل�ساحلهم 
هو  العقالين  الفرد  اأن  باعتبار 
غري  الرئي�سية.  التحليل  وحدة 
ميكنها  ال  النظريات  تلك  اأن 
تف�سري التف�سيالت غري املادية، 
من  ت�ساوؤالٍت  عن  االإجابة  اأو 
قبيل: ملاذا ي�سعى بع�ص االأفراد 
اآخرون  بينما ي�سعى  جلمع املال 
االآخرين؟  مل�ساعدة  به  للتربع 
وملاذا ي�سحي اجلنود باأرواحهم 
يُقِدُم  وملاذا  املعارك؟  يف 
تفجري  على  االإرهابيني  بع�ص 

اأنف�سهم؟.

االإجابة  باإن  »فوكوياما«  ويجادل 
تكمن  الت�ساوؤالت  تلك  كافة  عن 
يف �سيا�سات الهوية ال النظريات 
االقت�سادية ال�سائدة. وي�سيف اأن 
تلك ال�سيا�سات املعا�رصة ترتبط 
باجلماعات  باالعرتاف  بدورها 
جمتمعاتها.  ِقبَل  من  املهم�سة 
من  كبرًيا  جانبًا  ي�سكل  ما  وهو 
اأ�سكال  وبع�ص  القومية  الهوية 
املتطرفة  الدينية  ال�سيا�سات 

االأخرى.
ويكمن جوهر الهوية يف التفرقة 
من  واملجتمع  املرء  ذاتية  بني 
بني  فجوةٌ  حتدث  فقد  حوله؛ 
هوية االأفراد من جانب، والدور 
املجتمع  ِقبل  من  به  املكلفني 
اآخر.  جانٍب  من  املحيط 
الت�ساوؤل  على  الهوية  وتتاأ�س�ص 
يتطلب  ما  وهو  اأكون؟  عّمن 
ِقبل املجتمع. ففي  اعرتاًفا من 
املجتمعات الزراعية على �سبيل 
من  جمموعة  هناك  املثال، 
املحدودة  االجتماعية  القواعد 
ثابتة  هرياركية  وكذا  والثابتة، 
اإطارها،  للنوع وال�سن. ويف  وفًقا 
يوؤدى اجلميع الوظائف ذاتها من 
زراعة االأرا�سي وتربية االأطفال. 
مغلقة  دائرٍة  يف  اجلميع  ويعي�ص 
واالأ�سدقاء،  اجلريان  من 
الدين  يف  جميعها  تت�سارك 
اأو  للتعددية  مكان  فال  الواحد؛ 
ذلك  ويف  االختيار.   اأو  التنوع 
الت�ساوؤل  اأهمية  تت�ساءل  االإطار، 
يكون،  ومن  املرء  حقيقة  عن 
تبلور  التي  العوامل  ثبات  يف ظل 
ذلك  اأن  غري  الب�رصية.  الذات 
املدن  ات�ساع  مع  التغري  يف  بداأ 
حجًما، وظهور طبقاٍت اجتماعيٍة 
اخليارات  فازدادت  جديدة، 
وتنامت  االأفراد،  اأمام  املتاحة 

اأهمية الت�ساوؤل عّمن نكون.
لت�سمل  الهوية  اأبعاد  وتتعدد 
ال�سخ�سية  من  عدة  جوانب 
االعرتاف  بجانب  الب�رصية، 
بتلك اجلوانب ومتايزها من ِقبل 
مفهوًما  ذلك  ويُعد  املجتمع. 
متطوًرا من الكرامة. وقد جتلت 
بالكرامة  االعرتاف  يف  الرغبة 
الثورات  كافة  يف  وا�سحًة 
الثورة  ذلك:  يف  مبا  املندلعة 
امللونة،  والثورات  الفرن�سية، 

وغريها من الثورات.
االحتجاجات  جوهر  متثل  فقد 
يف   2013 عام  يف  االأوكرانية 
معا�رصة  حكومٍة  بني  االختيار 
قدم  على  اجلميع  تعامل 
امل�ساواة، اأو نظاٍم فا�سٍد يتالعب 

من  �ستار  خلف  بالدميقراطية 
الدميقراطية.  املمار�سات 
فاحلكومات ال�سلطوية ال تعرتف 
َقدم  على  مواطنيها  بهوية 

امل�ساواة.

الهوية والقومية 
والدين:

ارتباط  اإىل  »فوكوياما«  ي�سري 
بني  والدين  والقومية  الهوية 
امل�سلمني  من  الثاين  اجليل 
يعي�ص  حيث  اأوروبا؛  غرب  يف 
امل�سلمون يف جمتمعاٍت علمانية 
تقدم  ال  م�سيحيٍة،  جذوٍر  ذات 
اأو  الدينية  لقيمهم  كافًيا  دعًما 
وفيها،  العقائدية.  ممار�ساتهم 
من  املهاجرون  االأطفال  ي�سعى 
اأنف�سهم  اإبعاد  اإىل  اجليل  ذلك 
التي  التقليدية  الطرق  عن 
اأنهم  اإال  اآباوؤهم،  عليها  ترعرع 
املحيط  يف  بعد  يندجموا  مل 
االأوروبي اجلديد، خا�سًة بالنظر 
املرتفعة  البطالة  معدالت  اإىل 
والتي  امل�سلمني،  ال�سباب  بني 
بلغت )30%(.   ينتمي االإ�سالميون 
دينيٍة  جماعٍة  اإىل  املعا�رصون 
اأكرب هي االأمة، ولكن على الرغم 
وتعدد  وقدمها  عراقتها  من 
حتظى  ال  لها،  االنتماء  مظاهر 
باحرتام العامل اخلارجي. وعليه، 
بني  اأنف�سهم  امل�سلمون  يجد 
ثقافتني؛ تلك املوروثة من جيٍل 
الدول  تتبناها  التي  وتلك  الآخر، 
بها.  يقيمون  التي  االأوروبية 
البع�ص يف  ويكمن احلل يف نظر 
»االإ�سالم الراديكايل« الذي يقدم 
لهم الكرامة. ولذا، يربز الت�ساوؤل 
التايل: هل ميثل �سعود »االإ�سالم 
هو  اأم  هوية  اأزمة  الراديكايل« 
القومية  وتثري  دينية؟  ظاهرة 
باملثل  لفوكوياما-  -وفًقا 
اإ�سكالياٍت عدة بعد اأن باتت اإحدى 
الدولية  ال�سيا�سة  �سمات  اأهم 
املعا�رصة، والتي جتلت على يد 
)بوتني،  اأمثال:  القادة  من  عدٍد 
كما جتلت  وترامب(،  واأردوغان، 
من  بريطانيا  خروج  عند  ا  اأي�سً
املتوقع  ومن  االأوروبي.  االحتاد 
ال�سعبوي  الي�سار  اكت�ساح  تزايد 
ذات  الغنية  اأو  الفقرية  الدول  يف 
ففي  االجتماعية.  التفاوتات 
الي�سار  �سعى  الفرن�سية،  الثورة 
الدولة الإعادة  اإىل ا�ستخدام قوة 
اإىل  االأغنياء  من  الرثوة  توزيع 

الفقراء. 
ولكن منذ االأزمة املالية العاملية، 

وبداًل من �سعود الي�سار، �سعدت 
القوى القومية اليمينية ال�سعبوية 
العامل  من  عدة  اأرجاٍء  يف 
يف  خا�سة  وب�سفٍة  املتقدم، 
وبريطانيا.  املتحدة  الواليات 
عن  »فوكوياما«  ت�ساءل  وعليه، 
القومي  اليمني  �سعود  اأ�سباب 
خلفية  على  الي�سار  من  بداًل 
وملاذا  العاملية؟  املالية  االأزمة 
االأو�سط  ال�رصق  الدين يف  �سعد 
العربي  الربيع  ثورات  اأعقاب  يف 
االجتماعية  الطبقات  من  بداًل 

املهم�سة؟
الو�سطى  الطبقة  ت�سعر  ما  عادًة 
وقد  القومية،  الهوية  قلب  باأنها 
الو�سطى  الطبقة  تلك  اأيدت 
االأمريكي  الدميقراطي  احلزب 
�سعود  حتى  الثالثينيات  منذ 
الي�سار  اأن  »رونالد ريجان«. غري 
يف  اهتمامه  يركز  املعا�رص 
طبقاٍت وجماعاٍت بعينها. فريكز 
�سغريٍة  جماعاٍت  على  الي�سار 
االأمر  وهو  عدة،  بطرٍق  مهم�سة 
الذي ال ميكن النظر اإليه مبعزٍل 
عن الليربالية احلديثة، وا�ستبدال 
باالعرتاف  العاملي  االعرتاف 

بجماعاٍت بعينها دون اأخرى.
اإىل  املجتمعات  حتتاج  وختاًما، 
حماية املهم�سني وامل�ستبعدين، 
حتقيق  اإىل  ا  اأي�سً بحاجة  لكنها 
خالل  من  م�سرتكة  اأهداٍف 
ال  ثّم،  ومن  والتوافق.  التداول 
الهويات  تعريف  اإعادة  من  بد 
اجلماعية التي مُتيز املجتمعات 
الليربالية الدميقراطية احلرة. مع 
االأخذ يف االعتبار اأن الهوية من 
طياتها  يف  ت�سم  بحيث  االت�ساع 
عدًدا من الق�سايا املهمة، مثل: 
القومية، وال�سعبوية، وغريها من 
التيارات ال�سيا�سية. واأنها متعددة 
اال�ستخدامات، اإما لن�رص الُفرَقة 
النهاية  يف  لكنها  ال�سمل،  للم  اأو 
احلل االأمثل لل�سيا�سات ال�سعبوية 
يف الوقت احلا�رص. ويف اإطارها، 
يف  ال�سعبويون  القادة  يرغب 
ا�ستخدام ال�رصعية التي متنحها 
االنتخابات الدميقراطية لتعظيم 
يف  »ال�سعب«  ويختزلون  قوتهم. 
غريها،  دون  بعينها  قطاعاٍت 
ويكرهون املوؤ�س�سات، ويقو�سون 
التي  والتوازنات  ال�سوابط 
ال�سيا�سي  القائد  قوة  من  ُدّ  حَتُ
الليربالية  الدميقراطيات  يف 
ال�سلطتان  ذلك  احلديثة، مبا يف 
واالإعالم  والت�رصيعية،  الق�سائية 
غري  والبريوقراطية  امل�ستقل، 

احلزبية.  
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طرح »فران�سي�ش فوكوياما« )املفكر، والفيل�سوف، والأكادميي الأمريكي ال�سهري بجامعة �ستانفورد( يف 
كتابه »نهاية التاريخ والإن�سان الأخري«، الذي �سدر يف اأعقاب نهاية احلرب الباردة، و�سقوط الحتاد 

ال�سوفيتي، اأن الدميقراطية الليربالية بقيمها ال�سيا�سية والقت�سادية ت�سكل مرحلة نهاية التطور 
الأيديولوجي للإن�سان، واأنها �ستكون ال�سيغة النهائية للحكومات. لكنه يف كتابه اجلديد »الهوية: 
احلاجة للكرامة و�سيا�سات ال�ستياء« يطرح روؤية مغايرة ملا طرحه من قبل، حيث يري اأن  �سعود 

ثل اأحد اأكرب التحديات التي تواجه الدميقراطيات الليربالية احلديثة يف النظام  �سيا�سات الهوية ميمُ
الدويل املعا�سر، وهي ال�سيا�سات التي تتاأجج معها ق�سايا من قبيل: العرتاف، والكرامة، والهجرة، 

والقومية، والدين، والثقافة، وال�سعبوية. ودون الفهم ال�سحيح لتلك ال�سيا�سات من ناحية، و�سيا�سات 
الكرامة الإن�سانية من ناحيٍة اأخرى؛ �ستزداد ال�سراعات امل�ستقبلية حدة.
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ال�صادر حديثا  عن »ليناغ« وامل�صارك يف �صيال 23

كرمية عباد تعيد تاأهيل مفهوم 
»الإعالم الأمني يف اجلزائر«

وقعت الإعالمية الدكتورة  كرمية عباد كتابها اجلديد » الإعالم الأمني يف 
اجلزائر«   بجناح املوؤ�ص�صة الوطنية للفنون املطبعية ليناغ ، ويدخل هذا العمل  

�صمن �صل�صلة عباديات الذي ير�صد  برامج ال�صرطة يف التلفزيون  العمومي 
اجلزائري اأمنوذجا،  و هذا يف اإطار فعاليات �صالون اجلزائر الدويل للكتاب �صيال 23 

باجلزائر العا�صمة .

حكيم مالك

اأول درا�صة تتناول 
الإعالم الأمني لو�صع 
نواة لقاعدة معلوماتية

ويف ذات ال�سياق اأكدت  الكاتبة 
والإعالمية و الدكتورة كرمية 
به  خ�ست  ت�رصيح  يف  عباد 
كتابها  »اأن  »الو�سط  يومية 
»الإعالم الأمني يف اجلزائر«  
والذي يت�سمن برامج ال�رصطة 
اجلزائري   التلفزيون  يف 
ال�سادر  اأمنوذجا،   العمومي 
حديثا عن املوؤ�س�سة الوطنية 
 « »ليناغ  املطبعية  للفنون 
بو�سفه  تربز   اأهميته  اأن 
الإعالم  تتناول  درا�سة  اأول 
ال�رصطي  �سقه  يف  الأمني 
العمومي  التلفزيون  يف 
بثت  التي  للربامج  اجلزائري 
مابني  املمتدة  الفرتة  خالل 
اأنها  م�سرية    ، و2014   2002
نواة  لو�سع  جادة  حماولة 
ور�سم  معلوماتية  لقاعدة 
الإعالم  عن  علمية  �سورة 
حدود  يتعد  مل  الذي  الأمني 
ببالدنا  امليدانية  املمار�سة 
خانة  �سمن  ي�سنفه  مما   ،
التي   ، اجلديدة  الإ�سهامات 
لدرا�سات  مدخال  ت�سكل  قد 

ثرية يف هذا املجال.

طبيعة الإعالم الأمني

عباد  كرمية  ك�سفت  فيما 
هو  حماولة  الكتاب  هذا  اأن 
»الإعالم  مفهوم  لتاأهيل 
يحظ  مل  الذي   « الأمني 

الأكادميي  بالهتمام 
واإثرائه   ، بالدنا  يف  الكايف  
تراكما  توؤدي  التي  بالأدبيات 
اإىل تر�سيخه كمجال اإعالمي 
متخ�س�ص ومتميز، من خالل 
النظري  ب�سقيها  مقاربة 
قاعدة  لإيجاد  والتطبيقي 
معلوماتية حتليلية عن طبيعة 
الإعالم الأمني يف التلفزيون 
)القناة  اجلزائري  العمومي 
الأر�سية (  يف �سقه ال�رصطي 
اإ�سافة  يف  ت�سهم  لعلها   ،
علمية يف جمالها بغية تعميق 
اخلربة و�سقل التجربة ورفع 
املمار�سة  يف  الأداء  م�ستوى 

الإعالمية الأمنية .

الإعالم الأمني يقطع 
اأ�صواطا كبرية من حيث 

التنظري والتطبيق

ومن جهتها اأ�سارت الدكتورة 
قطع   « الأمني  »الإعالم  اأن 
�سوطا كبريا من حيث التنظري 
هذا  اأ�سبح  حيث  والتطبيق 
املفاهيم  من  الأخري  
وعقدت  النت�سار  الوا�سعة 
 ، واملوؤمترات  الندوات  له 
له مكاتبا متخ�س�سة  واأ�سبح 
 ، وتفعيله  بتطويره  تعنى 
بع�ص  له  ا�ستحدثت  كما 
مثل  العربية  اجلامعات 
للعلوم  العربية  نايف  جامعة 
الأمنية وخ�س�ست له �سهادات  
متخ�س�سة يف جمال الإعالم 
مو�سوعاته  اأن  اإل   ، الأمني 
بالقدر  ح�سب عباد مل حتظ 
البحثي  الهتمام  من  الكايف 
مراجعة  خلفية  فعلى   ،

هذا  ياأتي  ال�سابقة  الأدبيات 
يتم  مل  جلزء  كمتمم  الكتاب 
ال�سابقة   الأدبيات  يف  تناوله 
من  كبريا  قدرا  التي �رصفت 
مفهوم  لتحديد  اهتمامها 
ومعوقاته   الأمني  الإعالم 
معظمها  يف  وتركزت 
اأو  بالت�سال  القائم  حول 

اجلمهور.

املرتكزات النظرية 
لالإعالم الأمني 

ذات  ك�سفت  جهتها  من 
الكتاب  هذا  اأن  املتحدثة 
النظرية  مرتكزات  يتناول  
فالف�سل  الأمني  لالإعالم 
الأول  ي�ستند ملقاربة نظرية 
اأهداف   ، مفهوم  لتحديد 
الأمني  الإعالم  ووظائف 
ودوره يف التوعية الأمنية  يف 
الثاين  الف�سل  يحتوي  حني 
و�سوابط  حمددات  على 
الإعالمية  املو�سوعات 
الإعالم   و�سائل  يف  الأمنية 
حترير  معايري  ي�سمل  والذي 
مع  الأمني  املو�سوع 
مقوماته واإخراجه و�سوابطه 
يف  التطرق  اإىل  اإ�سافة   ،
الف�سل الثالث  اإىل املنظومة 
ال�رصطية وعالقتها بالإعالم 
اجلزائر  يف  املرئي  الأمني 
ومهام  مفهوم  تربز  التي 
ال�رصطة اجلزائرية وتطورها 
بني  التفاعلية  والعالقة 
ال�رصطة واملجتمع والإعالم 
العمومي  والتلفزيون 
اإعالم  كو�سيلة  اجلزائري  
�سمن  هذا   ويدخل  اأمني، 

ال�سمعية  املنظومة  �سياق 
الب�رصية يف �سورة التلفزيون 
القناة   ( اجلزائري  العمومي 
على  بال�ستناد   ) الأر�سية 
ومدى  النظرية  املحددات 
انطباق معايريها ومفاهيمها 
اخلا�سة  الربامج  على 
بالدرا�سة  ويتناول  بال�رصطة 
بغية   ، الأمني  الإعالم 
تطويرها وتقوميها ، يف ظل 
ازدياد الهتمام بهذه الربامج 
الرباجمية  ال�سبكة  �سمن 
التلفزيونية  القنوات  ملختلف 
يف  الأخرية  ال�سنوات  يف 
نتائج  ا�ستخال�ص  مت  حني  
الدرا�سة  التحليلية  يف الف�سل 
برامج  ت�سمن  الذي  الرابع  
التلفزيون  يف  ال�رصطة  عيد 
العمومي اجلزائري ون�ساأته .   

التوعية بالق�صايا 
الأمنية عرب ن�صر كل 

اأنواع املعارف

اأو�سحت  كرمية  ويف املقابل 
جدال  ل  اأنه   « »للو�سط  عباد 
التاأثريية لالإعالم  يف املقدرة 
املرئية  املختلفة  بو�سائله 
واملكتوبة  وامل�سموعة 
خمتلف  يف   ، والإلكرتونية 
الق�سايا ال�سيا�سية والقت�سادية 
 ، والأمنية  والجتماعية 
لن�رص  رئي�سية  قناة  بو�سفه 
والتوعية  املعارف  اأنواع  كل 
بالق�سايا  يتعلق  ما  وكل 
األقى  فلقد  وبالتايل  الأمنية 
التطور املذهل يف تكنولوجيا 
بظالله  والت�سال  الإعالم 
على الأن�سطة الإعالمية التي 

 ، باملجتمع  ارتباطها  ازداد 
واأفرز اأ�ساليب جديدة للتعامل 
الأمني ، حيث اقتنعت الأجهزة 
الأمنية باأهمية تن�سيق اجلهود 
لتوحيد  الإعالم  و�سائل  مع 
مع  والتوا�سل  الت�سال  قناة 
وبناء   ، املجتمع  كافة �رصائح 
قوية  جمتمعية  �رصاكات 
الأمن  بر�سالة  توؤمن  وفعالة 
ومتطلباته ، على قاعدة مهنية 
على  تعتمد  التي  احرتافية    ،
بالر�سالة  لل�سمو  الأخالقيات 
الأمنية وبلوغ اأهداف التوعية ، 
فكانت ن�ساأة » الإعالم الأمني 
اأواخر القرن الع�رصين كنوع   «
من اأنواع الإعالم املتخ�س�ص 
احلقل  هذا  ا�ستحواذ  ورغم   ،
اهتمام  على  التخ�س�سي 
 ، والأكادمييني  الباحثني 
التنظري  حبي�ص  ظل  اأنه  اإل 
اإىل  يفتقد  الذي  ال�رصف 
م�سمون  ومقاربة  حتليل 
بال�سياق  الإعالمية   املادة 
النظري ، وماقل منها متحور 
الإعالم  م�سمون  حتليل  حول 
الأمني يف ال�سحافة املكتوبة 
يف بع�ص البلدان العربية ، دون 
تاأ�سيلها  اختزل  التي  اجلزائر 
الإعالم  ومرتكزات  ملفهوم 
بع�ص  تنظيم  يف  الأمني 

امللتقيات العلمية . 

الإعالمية والدكتورة 
كرمية عباد يف �صطور 

....

كرمية عباد  حا�سلة على �سهادة 
دكتوراه �سنة 2017 مو�سوعها » 
يف  الأمني  الإعالم  م�سمون 

اجلزائري  العمومي  التلفزيون 
لربامج  حتليلية  درا�سة   -
ال�رصطة يف الفرتة املمتدة من 
اإعالميا   .   «  2014 اإىل   2002
لديها جتربة 26 �سنة يف جمال 
ال�ستق�سائية  التحقيقات 
بالتلفزيون العمومي اجلزائري 
القت�سادية  الربامج  عديد  يف 
الأمنية  وخا�سة  والجتماعية 
اخلا�سة  وتلك  ال�رصطية 
تعمل  اأنها  .كما  باجلمارك 
الإعالم  علوم  بكلية  كاأ�ستاذة 
خربة  ولديها  والت�سال 
التدري�ص  جمال  يف  اأكادميية 
اأي�سا  1992ولديها  �سنة  منذ 
العديد من الدرا�سات املن�سورة 
حمكمة  علمية  جمالت  يف 
، وم�ساركات يف  وغري حمكمة 
حول  ودولية  وطنية  ملتقيات 
وامل�سموع  املرئي  الإعالم 
ب�سكل  والأمني  عام  ب�سكل 
املهني  ر�سيدها  وعن   خا�ص 
اجلوائز  من  العديد  نالت 
بلوغ  �سكنها  وما  والتكرميات  
يف  املطلقة  الحرتافية  عنان 
تظل  التي   ، ال�سحافة  جمال 
ت�ستوطنها ، وتظل هي لع�سقها 
ولأخالقيتها وفية ويبقى �سغف 
اجلنينية  التجربة  �ساحبة 
الكتابة  جمال  يف  حتبو  وهي 
الأمني  الإعالم   « مبولودها 
 « عباديات   « �سل�سلة  �سمن   «
التي تروم من خاللها تروي�ص 
مبا  قلمها  وتطويع  اأفكارها 
يليق مبقام الإبداع والفكر ، هو 
والن�سج  الر�سانة  مرحلة  بلوغ 
ت�سكل  التي  الكتابة  والرقي يف 
انعكا�سا لكينونتها ولي�ص جمرد 

غالف حتت�سنه الرفوف .

حظي مببلغ قدره 99 مليون �صنتيم

»كولج« لأحمد عبد الكرمي تفتك جائزة اجلزائر تقراأ لالإبداع الروائي
»كولج«  رواية  اأم�ص  توجت 
الكرمي  عبد  اأحمد  للمبدع 
لالإبداع  تقراأ  اجلزائر  بجائزة 
الروائي يف دورتها الأوىل 2018 
�سعيد  الدكتور  رئا�سة  حتت 
الإعالم  ،بح�سور  بوطاجني 
�سحفية  ندوة  يف  الثقايف 

القائمة  لوجوه  بالإ�سافة 
اأع�ساء   من  ونخبة  الق�سرية 

جلنة التحكيم.
رئي�ص  قال  ال�سياق  ذات  ويف 
اللجنة الدكتور �سعيد بوطاجني 
معايري  اعتمدت  اللجنة  اإن 
كثرية لإفراز الق�سرية ثم لإفراز 

املعرفية  اخللفية  منها:  الفائز 
ال�رصدية  وال�سال�سة  للن�ص 
وطريقة  اللغوية  وال�سالمة 
والأحداث  ال�سخو�ص  بناء 
بعد  فكان  الن�ص،  واأ�سالة 
على  ا�ستقرت  اأن  متاأنية  قراءة 
اأحمد عبد  للمبدع  رواية كولج 

بجائزة  متوجة  لتكون  الكرمي 
الروائي  لالإبداع  تقراأ  اجلزائر 
وتعلن   .2018 الأوىل  دورتها  يف 
�سعيها  تقراأ« عن  »اجلزائر  دار 
ومكان  بت�سور  تنظيم حفل  اإىل 
الكتاب  معر�ص  بعد  خمتلفني 
الفائز  بالروائي  احتفاًء  الدويل 

الذي �سي�سارك يف حملة وطنية 
و�سائل  يف  القراءة  ثقافة  لن�رص 
قدره  مببلغ  ويحظى  النقل، 
�ستتم  فيما  �سنتيم،  مليون   99
الثانية  تعد  التي  روايته  ترجمة 
اإىل اللغتني  يف ر�سيده ال�رصدي 
الفرن�سية والإجنليزية كما �ستتم 

م�رصحتها باإ�رصاف من امل�رصح 
القادر  عبد  بوهران  اجلهوي 
علولة. و يذكر اأن الدورة الثانية 
لالإبداع  تقراأ  اجلزائر  جلائزة 
الفاحت من  �ستنطلق يف  الروائي 

�سهر جانفي 2019.
حكيم مالك 
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�صبب غري متوقع للإ�صابة بالأرق الدائم!
�أجرتها  جديدة  در��سة  حذرت 
�أن  من  مي�سوري-كولومبيا  جامعة 
ليلة و�حدة فقط من �رشب �خلمر 
قد جتعل �لنوم �أكرث �سعوبة لبقية 
�إن  �لبحث  فريق  ويقول  �حلياة 
�لأمر يتطلب 4 م�رشوبات كحولية 
لإحلاق  فقط،  و�حدة  جل�سة  يف 
�لنوم،  عملية  ينظم  بجني  �ل�رشر 
باأرق  �لإ�سابة  يف  يت�سبب  قد  ما 

د�ئم.
للبحث،  �لرئي�سي  �ملوؤلف  وقال 
وهو  تاكر،  ماهي�ش  �لدكتور 
بجامعة  �لأع�ساب  علم  يف  �أ�ستاذ 
»�لنوم  �إن  مي�سوري-كولومبيا، 
على  للمدمنني  كبرية  م�سكلة 
�لكحول. و�إذ� كنت ت�رشب �خلمر، 
يف  �لنوم  من  باحلرمان  �ست�سعر 
�رشب  �إىل  و�ستحتاج  �لتايل  �ليوم 
�إىل  للخلود  �لكحول  من  �ملزيد 

�لنوم«.
�لباحثون  قام  للدر��سة،  وبالن�سبة 
مل�ستويات  �لفئر�ن  بتعري�ش 
�لتي ر�سدت لدى  �رش�هة �ل�رشب 
�لتالية،  �ل�ساعات  ويف  �لب�رش. 
يف  كبرية  زيادة  �لفئر�ن  �سهدت 
حركة �لعني �أثناء �لنوم. ومل تظهر 
)مادة  �لأدينو�سني  يف  زيادة  �أي 
حتى  ول  �لنوم(  تعزز  كيميائية 
�لفريق  و�كت�سف  �لنوم  يف  �لرغبة 
�أن تناول م�رشوب كحويل يقلل من 
بالنوم  يتحكم  �لذي  �جلني  ن�ساط 

.»ENT1« ويعرف با�سم
كان  �لأمر  �أن  �لباحثون  و�أو�سح 
يتاأثر  �أن  توقعو�  حيث  مفاجئا، 
من  جل�سات  عدة  بعد  �جلني 
و�حدة  ولي�ش  �خلمر،  �رشب 
�لدر��سة  �أن  �إىل  و�أ�سارو�  فقط. 
كيف  فقط  تو�سح  ل  �جلديدة 
�رشب  من  �لإكثار  يوؤدي  �أن  ميكن 
بل  �لنوم،  ��سطر�ب  �إىل  �خلمر 
كيفية  على  �ل�سوء  ي�سلط  قد 

�سلبا على  �لنوم  ��سطر�بات  تاأثري 
�إدمان  �إىل  لتدفعهم  �لأ�سخا�ش، 

�لكحول.
للإدمان  �لوطني  للمعهد  ووفقا 
�خلمر  �رشب  فاإن  �لكحول،  على 
يف  �لكحول  تركيز  يجعل  منط 
�لدم ي�سل �إىل 0.08 غر�م �أو �أكرث. 
ويحدث هذ� عادة عندما ي�ستهلك 
�لرجل 5 كوؤو�ش كحول �أو �أكرث، �أو 
�أو  م�رشوبات   4 �لن�ساء  ت�ستهلك 

�أكرث، خلل �ساعتني فقط وهناك 
على  معروفة  خماطر  بالفعل 
�ملدى �لق�سري عندما يتعلق �لأمر 
ب�رشب �خلمر، مبا يف ذلك �لروؤية 
�مل�سوهة و�سعف �لذ�كرة يذكر �أن 
و�حد� من كل 6 بالغني يف �لوليات 
مر�ت   4 �خلمر  ي�رشب  �ملتحدة 
ملر�كز  وفقا  �سهريا،  �لأقل  على 
و�لوقاية  �لأمر��ش  على  �ل�سيطرة 

منها.

الأرق

هل يهدد الهاتف الذكي ب�صرك؟

هو د�ء ي�سيب �لإن�سان، و�لأرق 
على  �لقدرة  عدم  عن  عبارة 
�لنوم �أو تقّطعه وعدم ��ستمر�ره 
تدهور  ي�سبب  ،مما  ُوجد  �إن 
و�جل�سدية،  �لنف�سية  �ل�سحة 
�ملري�ش  ببيئة  مرتبط  و�لأرق 
�لتي  و�لعو�مل  وظروفه، 
�لأرق  �أ�سباب  ت�سببهتختلف 
لآخر،  �سخ�ش  من  وعلجاته 
�سعوبة  �لأ�سباب  هذه  ومن 
�ملتكرر  �ل�ستيقاظ  و  �لنوم 
�أثناء �لليل و �ل�ستيقاظ مبكر� 

�أنو�ع عدة  �ل�سباح، وللأرق  يف 
�لأرق  وهو  �لعابر  �لأرق  منها 
�أو  و�حدة  ليلة  ي�ستمر  �لذي 
�لثاين  و�لنوع  �أ�سابيع  عدة 
�أكرث  وهو  �ملزمن  �لأرق  هو 
�لأنو�ع  من  تعقيد�  �لأنو�ع 
�ملزمن  �لأرق  وينتج  �لأخرى 
�لعو�مل  من  جمموعة  عن 
�جل�سمية  �لإ�سطر�بات  منها 
�لأ�سباب  ،و�أكرث  �لنف�سية  �أو 
للأرق  �مل�سببة  �ل�سائعة 

�ملزمن هي �لكاآبة

ميثل �عتماد �لأجيال �حلالية على 
على  خطر�  �لإلكرتونية  �لأجهزة 
على  وحتديد�  �لعامة،  �سحتهم 
يتاأثر  قد  �لذي  �لب�رشي  �جلهاز 
يوميا  طويلة  �أوقات  بق�ساء  �سلبا 

�أمام هذه �لأجهزة.
�إ�سابة موؤقتة  وقد �سجلت حالت 
عن  نتجت  بريطانيا،  يف  بالعمى 
�لإلكرتونية  �لأجهزة  ��ستخد�م 
��سرت�حة،  دون  طويلة  ل�ساعات 
حيث �ت�سح �أن ��ستخد�م �لأجهزة 
�ل�ستلقاء  و�سع  يف  �لإلكرتونية 
�إىل  يوؤدي  �أن  ميكن  طويلة  ملدة 
ما  �لب�رش،  يف  معقدة  م�سكلت 
دفع �لعلماء �لربيطانيني �إىل �إجر�ء 
حول  لة  ومف�سّ متعمقة  در��سة 
به  �أ�سيبت  �لذي  �ملوؤقت،  �لعمى 
فتاة )22 �سنة(، نتيجة ��ستخد�مها 
للهاتف �لذكي لفرتة طويلة، و�سكت 
من �أنها مل تعد ترى بعينها �ليمنى 
�ليوم،  من  �ملظلمة  �لفرتة  خلل 

وهي حالة عانت منها ملدة �سنة.
ت�سخي�ش  من  �لطبيب  يتمكن  ومل 
�لأوعية  جميع  �أن  حيث  �حلالة، 

بحالة  كانت  �لعني  د�خل  �لدموية 
�لختبار�ت  تك�سف  ومل  �سليمة، 
يف  م�سكلة  �أي  عن  �أجر�ها  �لتي 
�لفحو�ش  نتائج  �أن  كما  �لعني، 
كانت  �لفتاة  �أجرتها  �لتي  �ل�ساملة 

طبيعية.
ويف حالة �أخرى ت�سري �إىل �لأ�رش�ر 
�جل�سيمة �لتي قد تنتج عن �لأجهزة 
 40( �أخرى  �مر�أة  عانت  �لذكية، 
باإحدى  �لروؤية  فقد�ن  من  عاما( 
 6 ملدة  �ل�ستيقاظ،  عند  �لعينني 
من  دقيقة   15 م�سي  وبعد  �أ�سهر، 
�لب�رش  حا�سة  كانت  �ل�ستيقاظ، 
�لأطباء  �إىل طبيعتها، وعجز  تعود 
هذه  ت�سخي�ش  عن  �أي�سا  هنا 

�حلالة.
حتديد  �لأطباء  حاول  وبينما 
لهاتني �حلالتني،  �لعو�مل �مل�سببة 
كان  �ملوؤقت  �لعمى  �أن  �كت�سفو� 
كل  تق�سي  �أن  بعد  د�ئما  يظهر 
�إىل  �لنظر  يف  طويل  وقتا  منهما 
هاتفها �لذكي يف و�سع �ل�ستلقاء، 
عمليا  �لعينني  �إحدى  تكون  حيث 
�إىل  دفعهم  ما  باملخدة،  مغطاة 

بني  ر�بطا  هناك  �أن  ��ستنتاج 
�ل�ستلقاء  وعادة  �لب�رش  فقد�ن 
حيث  بالو�سادة،  �لعني  وتغطية 
باملخدة  �ملغطاة  �لعني  تتكيف 
مع �لظلم، يف �لوقت �لذي تتكيف 
�ل�ساطع  �لإ�سعاع  مع  �لأخرى  فيه 
من �سا�سة �لهاتف �لذكي، وعندما 
�لعني  تفقد هذه  �ل�سا�سة،  تنطفئ 
�لعني  تتكيف  حتى  موؤقتا،  �لروؤية 

�لثانية مع �ل�سوء.
على  �لتجربة  هذه  وباإجر�ء 
ب�سعف  �لأطباء  �سعر  �أنف�سهم، 

من  وجيزة  فرتة  بعد  �لب�رش 
��ستخد�مهم للهاتف �لذكي بنف�ش 
�أن  على  �لأطباء  يوؤكد  �لطريقة. 
�لأعر��ش �ملر�سية مر�ّسحة  هذه 
للنت�سار وفقا للحتياج �ملتنامي 
�لأجهزة،  هذه  على  و�لعتماد 
�لذي  �ل�سا�سات  �سطوع  وكذلك 
يزد�د مع تطور �لتكنولوجيا، لذلك 
�سطوع  بخف�ش  �لأطباء  ين�سح 
لتخفيف  �لذكية  �لهو�تف  �سا�سات 
�أثناء  �لعني  �سبكية  على  �رشرها 

�لليل.

الزنباع«البومنلومو�ض«  يخف�ض 
الوزن ويحارب ال�صرطان

  هل تعلمني عزيزتي �ملر�أة �أن فاكهة �جلريب فروت ت�ساعد على 
خ�سارة �لوزن و�لتخل�ش من �لدهون �ملرت�كمة يف �جل�سم؟

ا �أن من فو�ئد �جلريب فروت �لأكرث �أهمية هي �أنه  هل تعلمني �أي�سً
علج قوي جد� وفعال ملر�سى �ل�رشطان؟ جميعنا نعلم �لفو�ئد 

�ل�سحية �لكثرية �لفاكهة �جلريب فروت ولكن من �أ�سهر فو�ئده هي 
خف�ش �لوزن وحماربة �ل�رشطان وهذ� ح�سب ما �أثبتته �لدر��سة 

�لعلمية �حلديثة.
فمن �أهم �لدر��سات �لتي �أجريت على فاكهة ثمار �جلريب فروت 

هي در��سة �أمريكية �أجر�ها عدد �لباحثون يف جامعة كاليفورنيا يف 
�أمريكا، على جمموعة من فئر�ن �لتجارب، و�أثبتو� �أن �جلريب فروت 

يعمل على �نقا�ش �لوزن و�لق�ساء على �ل�سمنة.
 حيث مت تق�سيم جمموعة �لفئر�ن �إىل جمموعتني، �لأوىل خ�سعت 

لنظام غذ�ئي عايل �لدهون و�لوجبات �لد�سمة وع�سري �جلريب 
فروت، بينما �ملجموعة �لثانية فخ�سعت �أي�سا لنف�ش �لنظام 

�لغذ�ئي �لذي يحتوي على ن�سبة عالية من �لدهون �مل�سبعة ولكن مع 
تناول �ملياه فقط، وظلت �لدر��سة ملدة 100 يوم.

 ثم خ�سعت �لفئر�ن يف �ملجموعتني �إىل �لفح�ش �لطبي و�لتحاليل، 
وظهرت �لنتائج و�أثبتت �أن �لفئر�ن يف �ملجموعة �لأوىل �لتي تناولت 

�لطعام �لد�سم مع ع�سري �جلريب فروت، نق�ش وزنهم بن�سبة 18 % 
مقارنة بالفئر�ن �لتى تناولت �لدهون مع �ملياه فقط. هذ� يدل على 
�أن �جلريب فروت من �أهم �لفو�كه �لطبيعية �لتي ت�ساعد على حرق 

�لدهون ومتنع من تاأثري �لكولي�سرتول على �لدم، وت�ساعد على تنظيم 
م�ستويات �ل�سكر يف �لدم. ذلك لأن �جلريب فروت يحتوى على �إنزمي 

حرق �لدهون، �لذي يعزز فقد�ن �لوزن �ل�رشيع.
 حر�ش �لعلماء على �إجر�ء هذه �لدر��سة لكي يتاأكدو� �أنه بالفعل 
ثمرة �جلريب فروت ت�ساعد على �نقا�ش �لوزن وذلك بعد �نت�سار 
حمية �جلريب فروت �ل�سهرية جد� يف �أمريكا و�ملعروفة بحمية 

هوليوود، لأن هناك عدد كبري جد� من �لنجوم و�لنجمات يعتمدون 
على هذه �حلمية.  كما �أجريت در��سة علمية حديثة �أخرى، ولكن 

هذه �ملرة يف جامعة �سيكاغو �لأمريكية حتت �إ�رش�ف جمموعة من 
�لعلماء و�لأطباء �لكبار و�أثبتو� �أن ثمرة �جلريب فروت تقوم مبحاربة 
مر�ش �ل�رشطان بجميع �أنو�عه، �سو�ء كان �رشطان �لكبد �أو �رشطان 

�لثدي �أو �رشطان �لرئة.
ومت �كت�ساف ذلك عندما كان هناك �سيدة تعاين من مر�ش �رشطان 

�لكبد، وقد تطور لديها �ملر�ش و�نتقل من �لكبد �إىل �لعمود 
�لفقري و�لغدد �لليمفاوية و�لأطباء وقتها �أخربوها �نها لن تعي�ش 

لأكرث من خم�ش �سنو�ت �إذ� حالفها �حلظ. ولكن بعد مرور �خلم�ش 
�سنو�ت �كت�سف �لأطباء �أن �لأور�م �خلبيثة لدى �ملري�سة تقل�ست 

ب�سكل كبري، وحتدت �ملر�ش وهي يف طريق �ل�سفاء متاًما من هذ� 
�ملر�ش. 

وعندما �ساألها �لأطباء عن �ل�رش يف ذلك، فقالت �ل�سيدة �أنها كانت 
تتعاطى �لدو�ء مع ع�سري �جلريب فروت، وهنا �أثبت �لباحثون يف 

�سيكاغو �أن �جلريب فروت ي�ساعد على زيادة مفعول �لعقار د�خل 
ج�سم �لن�سان ب�سكل كبري جد�، لذلك كان هناك �أطباء يحذرون 

من تناوله مع �لأدوية ولكن يف مر�ش �ل�رشطان تثبت �لعك�ش، 
لأنه ي�ساعد على تاأثري �لعقار د�خل �جل�سم لكي يحارب �ل�رشطان 

و�لور�م �خلبيثة.

علج بحة ال�صوت بالكركم

يلعب م�سحوق �لكركم دوًر� كبري�ً جًد� يف علج م�سكلة بحة �ل�سوت 
�لتي ت�ساب بها �ملر�أة، نتيجة �لتعر�ش لل�رش�خ و�ل�سوت �لعايل، 
�أو حتى �لإ�سابة بالإنفلونز� ونزلت �لربد �ل�سديدة. �لكركم غني 
باملو�د و�ملركبات �لكيميائية �لطبيعية �مل�سادة لللتهاب �لذي 
ي�سيب �حلنجرة، وبالتايل فيقوم بدوره يف �لتخل�ش من م�سكلة 

بحة �ل�سوت ب�سكل طبيعي، وباأ�رشع وقت. جربي طريقة م�رشوب 
�لكركم من خلل و�سع ملعقة كبرية من م�سحوق �لكركم، مع كوب 

من �حلليب وملعقة من م�سحوق �لقرفة، وملعقة من �لزجنبيل 
�ملطحون. �خلطي جميع �ملكونات يف �خللط �لكهربائي و��رشبيه 

مرتان يومًيا.
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�لفكر �ملقا�سدي عند �لإمام مالك

اإن اأخ�ص ما امتاز به فقه مالك هو رعاية امل�صلحة 
واعتبارها، لهذا فهي عمدة فقه الراأي عنده اتخذها اأ�صال 
لال�صتنباط م�صتقال..  اإن الإمام مالكا عندما يطلق الراأي 

يعني به فقهه الذي يكون بع�صه راأيا اختاره من جمموع 
اآراء التابعني، وبع�صه راأيا قد قا�صه على ما علم، ومن ثم 
فاإن باب اأ�صول فقه الراأي عنده هو ما عليه اأهل املدينة 
وعلم ال�صحابة والتابعون. وميكن تلخي�ص ذلك يف قاعدة 

جلب امل�صالح ودرء املفا�صد التي عليها مدار مقا�صد 
ال�رشيعة الإ�صالمية. فهذا هو اأ�صا�ص الراأي عنده مهما 
تعددت �رشوبه واختلفت اأ�صماوؤه، اأو كما قال اأبو زهرة 

»فالراأي �صواء كان بالقيا�ص اأو كان بغريه من ال�صتح�صان 
اأو امل�صالح املر�صلة اأو �صد الذرائع قوامه جلب امل�صالح 

ودرء املفا�صد.«
ومراعاة امل�صلحة يف املذهب املالكي لي�ص جمرد 

الأخذ بامل�صلحة املر�صلة حيث لن�ص ول قيا�ص بل هو 
ا�صتح�صار امل�صلحة عند فهم الن�ص وعند اإجراء القيا�ص، 

ف�صال عن حالت اإعمال امل�صلحة املر�صلة .
ومن هنا يجب اأن يكون الجتهاد الفقهي قائما على 

اأ�صا�ص ال�صت�صالح، واأن يكون فهم الن�صو�ص وال�صتنباط 
منها قائما على اأ�صا�ص اأن مقا�صدها جلب امل�صالح ودرء 
املفا�صد. وقد قرر الإمام ال�صاطبي هذه احلقيقة بقوله: 
»وقد ا�صرت�صل مالك فيه ا�صرت�صال املدل العريق يف فهم 

املعاين امل�صلحية مع مراعاة مق�صود ال�صارع، اأن ل يخرج 
عنه ول يناق�ص اأ�صال من اأ�صوله«.

وقبل ال�صاطبي جند »القا�صي عيا�ص« ي�صجل اأن اأحد 
العتبارات املرجحة ملذهب مالك هو النظر امل�صلحي 

القائم على مقا�صد ال�رشيعة وقواعدها، فيقول: »العتبار 
الثالث يحتاج اإىل تاأمل �صديد، وقلب �صليم من التع�صب 

�صديد، وهو اللتفات اإىل قواعد ال�رشيعة وجمامعها، وفهم 
احلكمة املق�صودة بها من �صارعها كما اأن الإ�صتح�صان عند 

مالك لي�ص اإل الإلتفات اإىل امل�صلحة والعدل
ولو تتبعنا كتب املالكية وخ�صو�صا القدماء منهم لوجدنا 
اأثر امل�صالح واملقا�صد وا�صحا يف تعليالتهم يف الفروع، 

واأنهم يبنون عليها اأحكامهم وفتاواهم ويجعلون تلك 
املقا�صد اأ�صول بنف�صها ويقي�صون عليها وهو عندهم اأظهر 

منه عند غريهم.
ولرعاية املقا�صد ال�رشعية وامل�صالح امل�رشوعة، حكم 

مالك -كما قلنا- قاعدة �صد الذرائع يف اأكرث اأبواب الفقه، 
وهذا املعنى هو ما اأكده الأ�صتاذ »حممد ه�صام الربهاين« 

حيث قال: »�صد الذرائع من اأ�صول الإ�صتنباط الفقهي 
املهمة عند املالكية، ولي�ص يف املذاهب الفقهية الأربعة 

املنت�رشة، ول يف غريها من بلغ يف اأخذه بهذا الأ�صل مبلغ 
املذهب املالكي، وبهذا كان العمل بامل�صلحة املر�صلة 

اأ�صال م�صتقال من اأ�صول الت�رشيع عنده، ولي�ص �صد الذرائع 
اإل تطبيقا عمليا من تطبيقات العمل بامل�صلحة، ولذلك 

عدوه �صمن اأ�صولهم واأعملوه يف ا�صتنباطاتهم وتخريجاتهم 
يف جميع اأبواب الفقه، ويف كثري من امل�صائل العلمية وبالغوا 
يف ذلك حتى عد بع�ص الفقهاء �صد الذرائع من خ�صو�صيات 

مذهب اإمام دار الهجرة«.
وعلى هذا النحو �صار الإمام مالك يف النظر يف املقا�صد 

ال�رشعية حتى عد مذهبه من اأكرث املذاهب مراعاة 
للم�صالح واملقا�صد.

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

عليه و �سلم
واأما الأخالق احلميدة والآداب ال�رشيفة فجميعها 

كانت خلق ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم على 
النتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �صهادة رب 

العاملني يف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
،ويقول النبي عن نف�صه )اأدبني ربي فاأح�صن تاأديبي( 

، ويف ذلك قول عائ�صة اأم املوؤمنني ر�صي اهلل عنها 
حني �صئلت: كيف كان خلق ر�صول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�صلة خري يف القرءان هي 

يف ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم.
وقالت عائ�صة ر�صي اهلل عنها يف و�صف خلقه 

اأي�صاً:«مل يكن ر�صول اهلل فاح�صاً ول متفح�صاً ول 
يجزي ال�صيئة ال�صيئة ولكن يعفو وي�صفح وقالت: ما 
انتقم ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم لنف�صه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �صعيد اخلدري ر�صي اهلل عنه: 
كان ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اأ�صد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �صيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�صافه �صلى 

اهلل عليه و�صلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
من اأخالق النا�ص فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَو َواأُْمْر 

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْص َعِن اْلَ
فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم 

عليه ال�صالة وال�صالم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �صرباً، ومع اإ�رشاف الاهل اإل حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�صالة وال�صالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�صحابه 

ما فعلوا. وكذلك قوله عليه ال�صالة وال�صالم 
يف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

وحر�صوا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك يوم الفتح. 

وروى اأن�ص بن مالك ر�صي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �صلى اهلل عليه و�صلم وعليه برد غليظ 
احلا�صية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �صديدة 

حتى اأثرت حا�صية الربد يف �صفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ل حتمل يل من مالك ول من 

مال اأبيك!!!
ف�صكت عليه ال�صالة وال�صالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب، فهل هناك يف احللم 
والعفو يف مثله �صلى اهلل عليه و�صلم.

�لتدرج يف �لرتبية 
حّتى تاأتي الرتبية الإ�صالمية ثمارها فاإّنها 
بدون  ف�صيئاً،  �صيئاً  التوجيه  يف  تتدرج 
يف  مفاجئ  حتول  عملية  هناك  يكون  اأن 
الب�رشية  النف�ص  طبيعة  اأّن  ذلك  ال�صلوك، 
اأّنها  كما  والتقريب،  التقدمي  اإىل  حتتاج 
التغيري،  على  واحلث  التجريب  اإىل  حتتاج 
للرتبية  اخلا�صية  هذه  على  الأمثلة  ومن 
اخلمر،  حترمي  م�صاألة  القراآنية  الإ�صالمية 

فقد كان العرب قبل بعثة النبي عليه ال�صالة 
وال�صالم ي�رشبون اخلمر ويحبونها، وبعد اأن 
بعث النبي الكرمي كان ل بد من حترمي هذه 
الآفة التي لها مفا�صد كثرية، ولكن ال�رشيعة 
تعلق  اخلمر  عند حترمي  راعت  الإ�صالمية 
مرة  اخلمر  حترمي  يكن  فلم  بها،  النفو�ص 
واحدة، واإّنا كان على ثالثة مراحل تتدرج 
الآيات  فبداأت  حترميها،  يف  النا�ص  مع 

الكرمية باحلديث عن منافع اخلمر واإثمها، 
نهت  ثّم  نفعها،  من  اأكرب  اآثامها  اأّن  مبينة 
يقربوا  اأن  امل�صلمني  الإ�صالمية  ال�رشيعة 
التحرمي  جاء  ثّم  �صكارى،  وهم  ال�صالة 
تعاىل:  قوله  يف  للخمر  واحلا�صم  النهائي 
َوامْلَيْ�رِشُ  ْمُر  اخْلَ َا  اإَِنّ اآََمنُوا  الَِّذيَن  اأَيَُّها  )يَا 
َعَمِل  ِمْن  ِرْج�ٌص  ْزَلُم  َواْلأَ اُب  َواْلأَنْ�صَ

يَْطاِن َفاْجتَِنبُوهُ لََعلَُّكْم تُْفِلُحوَن(. ال�َصّ

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�صان اإىل بع�ص امل�صطلحات �صمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�صجم مع 
الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�صليمة يف اأ�صل خلقها تعرفها، الق�صاء الربيطاين ياأخذون ع�رشة من 

الطريق يعر�صون عليهم جرمية بح�صب الفطر ال�صليمة قد يك�صفون احلقيقة، الإن�صان له فطرة �صليمة 
لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �صيء تعرفه فطرتك ال�صليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.

الرب ما اطماأنت اإليه النف�ص والإثم ما حاك يف �صدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�ص، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�صيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �صيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �صميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة الإن�صان معروفاً، و�صمي ال�صيء الذي تاأباه 
الفطر ال�صليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�صيء يتوافق مع فطرة النف�ص توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴾  ) �صورة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن الَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َص َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلّ ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴾

من ل ي�ستحي ل خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�صن لكن يف الأمراء اأح�صن، واحلياء ح�صن لكن يف الن�صاء اأح�صن، وال�صخاء ح�صن 

لكن يف الأغنياء اأح�صن، وال�صرب ح�صن لكن يف الفقراء اأح�صن، والتوبة ح�صن لكن يف ال�صباب اأح�صن. 
يعني ال�صاب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�صخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�صرب، والأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�صد، اأحب الطائعني، وحبي لل�صاب الطائع اأ�صد، اأحب املتوا�صعني، وحبي 
للغني املتوا�صع اأ�صد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�صد، واأبغ�ص ثالثاً، وبغ�صي لثالث اأ�صد، 
اأبغ�ص الع�صاة، وبغ�صي لل�صيخ العا�صي اأ�صد، اأبغ�ص املتكربين، وبغ�صي للفقري املتكرب اأ�صد، اأبغ�ص 

البخالء، وبغ�صي للغني البخيل اأ�صد. 
فاحلياء من الإميان، واإذا مل ت�صتِح فا�صنع ما �صئت على معنيني: اإن مل ت�صتِح فال خري فيك، واإن مل 

ت�صتِح من اهلل فافعل ما �صئت ول تعباأ بكالم النا�ص.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴾ َواأَنِْفُقوا يِف �َصِبيِل اهلَلّ

�صورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�صالم 
و�صطي.
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The Globe تقرير ن�صرته جملة

جورج كلوين يتجه نحو االنف�صال 
عن زوجته اللبنانية

كلوين   النجم  جورج  نية  عن   The Globe ن�رشته جملة  تقرير  ك�شف 
الإنف�شال عن زوجته املحامية اأمل كلوين، واأنها حامل بطفلهما الثالث 
ب�شبب  البوؤ�س  من  حالة  يف  غارق  كلوين  فاإن  املجلة  وبح�شب  اأي�شاً 
�شلوك زوجته املتقلب، ويعتقد اأ�شدقاوؤه اأنه ي�شتعد لرفع دعوى طالق 
»يت�شاجران  الثنائي  اأن  وتنقل املجلة عن م�شدر،  دولر.  مليار  بقيمة 
على كل �شيء، �شواء كان  اأمراً  كبرياً اأو تافهاً، وي�شعر كلوين بالإرهاق 
احلديث،  يف  والفوقي  املثقف  زوجته  لأ�شلوب  الدائم  خ�شوعه  جراء 
Gossip Cop ي�شري  اأنه يفكر يف الن�شحاب«. لكن موقع  اإىل درجة 
اىل اأن الق�شة خاطئة من بدايتها، واأن جورج على النقي�س من ال�شعور 
بالدونية جتاه زوجته، فقد قّدم جورج نف�شه با�شم ال�شيد »اأمل كلوين« يف 
  Variety ال�شنوي، الذي اأقامته جملة Power Of Women حفل
اأن هذا يظهر جلياً كم الحرتام الذي يكنه  ال�شهر املا�شي. واأ�شافت 
جورج لزوجته، يف املقابل بكى جورج اأثناء خطاب اأمل املوؤثر يف حفل 
العظيم  والـ«حب  املذهل«  والأب  بالـ«الزوج  فيه  و�شفته  الذي   ،AFI

الذي متنيت وجوده دائماً«.

اآخر م�صتجدات »باب احلارة«

 خمرج جديد وممثلون جدد واإنهاء 
امل�صل�صل عند هذا اجلزء

اإنتاج �شورية  بعدما انتقلت ملكية م�شل�شل » باب احلارة » اإىل �رشكة 
ال�شادر  املحكمة  حكم  بح�شب   ،»mbc« قناة  عن  بعيداً  جديدة 
للمعلومات  وفقاً  للتغيري.  الأمور يف طريقها  من  كثري  فاإن  موؤخراً، 
التي ح�شل عليها موقع »الفن«، فاإن اجلزاأين العا�رش واحلادي ع�رش 
تاأليف  مروان قاووق  واإخراج  حممد زهري رجب ،كما  �شيكونان، من 
قررت ال�رشكة اجلديدة الكتفاء باإنتاج جزاأين فقط، واإنهاء �شل�شلة 

امل�شل�شل ال�شامي ال�شهري عند اجلزء احلادي ع�رش.
بع�س  باإ�شتثناء  جدد،  ممثلني  على  بالعتماد  الدرا�شة  تتم  كما 
ال�شخ�شيات  بع�س  مع  املفاو�شات  تتم  حيث  الأ�شا�شيني،  الأبطال 
الرئي�شية يف وقت مل يتم فيه التفاق مع اأي ممثل ب�شكل ر�شمي حتى 
الآن يف هذه الأثناء، هنالك فكرة غري ر�شمية لإنتاج ن�شخة ثانية من 

»باب احلارة« خارج �شورية وببع�س الأبطال الرئي�شيني.

اختتام املهرجان الوطني للر�صم على اجلدران بولية �صطيف

والية وادي �صوف تفتك املرتبة االأوىل 

حممد رم�صان يطلب من متابعيه الدعاء لـ فاروق الفي�صاوي

اختتم املهرجان الوطني للر�صم على اجلدران حتت �صعار -معا لن�صر ثقافة ال�صلم واملواطنة- املنظم يف اإطار 
الحتفالت املخلدة للذكرى 64 لندلع الثورة التحريرية الكربى بولية �صطيف،

الن�شاطات  رابطة  طرف  من 
لل�شباب  والثقافية  العلمية 
ال�شباب  موؤ�ش�شات  وديوان 
حتت الرعاية ال�شامية ملعايل 
وزير ال�شباب والريا�شة ووايل 
ولية �شطيف، وحتت اإ�رشاف 
والريا�شة  ال�شباب  مديرية 
 30 من  املمتدة  الفرتة  خالل 
 ،2018 نوفمرب   03 اإىل  اأكتوبر 
حيث نظم حفل اختتام وماأدبة 
امل�شاركني  �رشف  على  ع�شاء 
للريا�شات  الوطنية  باملدر�شة 
مدير  عليه  اأ�رشف  الأوملبية 
ومدير  والريا�شة  ال�شباب 
ال�شباب  موؤ�ش�شات  ديوان 
�شطيف  دائرة  رئي�س  بح�شور 
ومنتخبني  تنفيذيني  ومدراء 

وهيئات عمومية واأمنية.
التناف�س  من  اأيام   4 وبعد 
متكنت ولية وادي �شوف من 
يف  الأوىل  باملرتبة  التتويج 
اأح�شن جدارية لكل من حملو 
فيما  على،  وكرو�س  اأحمد 
لولية  الثانية  املرتبة  عادت 
باتنة لكل من من�شورية �شليم 
ولية  اأما  حمو،  ومن�شورية 
اجلائزة  فانتزعت  �شطيف 
اأكرم، جائزة  الثالثة ل�شعداوي 
لولية  عادت  التحكيم  جلنة 
عكة  بن  للر�شامة  وهران 
للمجهودات  ونظرا  �شهيلة، 
يف  املتقاربة  والأعمال 
خم�شة  منح  مت  امل�شتوى 
من  لكل  ت�شجيعية  �شهادات 

ولية  من  فتحي  جماهد 
تيارت، لزعر بلحاج من ولية 
ه�شام  وبوك�شيدة  تلم�شان، 
ولية  من  عي�شى  وعرتو�س 
من  حممد  خالد  بن  ب�شكرة، 
بالل  حمايدية  م�شيلة،  ولية 
�شوق  ولية  من  اأ�شامة  وزواي 

اأهرا�س.
فر�شة  كان  املهرجان  هذا 
الفنية  الأعمال  ل�شتغالل 
للتح�شي�س  اإعالمية  كو�شيلة 
باملواطنة ون�رش ثقافة ال�شلم 
والوقاية من الظواهر ال�شلبية 
من  ال�شباب  ومتكني  للمجتمع 
وتبادل  بينهم  فيما  الحتكاك 
الآراء واخلربات واإن�شاء ف�شاء 

للتوا�شل وتن�شيط املحيط.

اإنطالق مهرجان املو�صيقى العربية الـ 27 

 زار املمثل امل�رشي  حممد 
املمثل  فاروق  رم�شان  
الفي�شاوي  الأ�شبوع املا�شي 
عليه  واإطماأن  منزله،  يف 

و�شانده يف حمنة مر�شه.
ون�رش حينها رم�شان �شورا 
ح�شابه  عرب  الزيارة،  من 

التوا�شل  مواقع  اأحد  على 
اىل  وظهر  الإجتماعي، 
ع�شام  املنتج  جانبه 
عادل  املمثل  �شقيق  اإمام 
ون�رش  رم�شان  وعاد  اإمام 
من  الفي�شاوي  مع  �شورته 
طلب  املرة  وهذه  جديد، 

له  الدعاء  جمهوره  من 
ليتجاوز حمنة مر�شه يذكر 
اجلميع  فاجاأ  الفي�شاوي  اأن 
الـ  الدورة  خالل تكرميه يف 
34 من مهرجان الإ�شكندرية 
ال�شينمائي، باإعالنه اإ�شابته 

بال�رشطان.

تعاقد  اأخرى،  ناحية  من 
حممد رم�شان للمرة الثانية 
جروب«  »العدل  �رشكة  مع 
جديد،  �شينمائي  فيلم  على 
يف  �شويا  عملهما  بعد 
م�شل�شل  يف   2018 رم�شان 

»ن�رش ال�شعيد«.

ال�شابعة  الدورة  افتتاح  حفل  اأقيم 
وموؤمتر  مهرجان  من  والع�رشين 
الدكتور  برئا�شة  العربية  املو�شيقى 
 ، الوبرا امل�رشية  رئي�س  جمدي �شابر 
والتي حتمل ا�شم الفنانة الكبرية الراحلة  
املو�شيقار   للراحلني  وامُلهداة  �شادية  
�شعد   الكمان  وعازف  امل�رشي   مي�شيل 
امل�رشح  على  وذلك  ح�شن ،  حممد 
الكبري بدار الأوبرا امل�رشية، حيث تقام 
 12 و   1 بني  املهرجان  من  الدورة  هذه 
نوفمرب اجلاري، وح�رشت وزيرة الثقافة 

الدكتورة  اينا�س عبد الدامي  احلفل.
ال�شخ�شيات  17 من  تكرمي  �شهد احلفل 
يف  بدورهم  �شاهموا  الذين  املبدعة 
والعامل  م�رش  يف  الفنية  احلياة  اإثراء 
العربي، وبداأت التكرميات باإ�شم الراحلة 
�شادية، وت�شلم التكرمي ابن �شقيقها خالد 

�شاكر، وا�شم املو�شيقار الراحل مي�شيل 
�شعد  الكمان  عازف  اإ�شم  امل�رشي، 

حممد ح�شن.
وا�شتكملت التكرميات باإ�شم املاي�شرتو  

الراحل  املو�شيقار  وا�شم  عرام ،  �شالح 
الراحل  الكمان  وعازف  امني،  حلمي 
الراحل   املو�شيقار  ا�شم  �شليم،  حازم 

املو�شيقار  وا�شم  الهم�رشي ،  ريا�س 
وتاأجل  الرومي   الراحل  حليم  اللبناين 
الفنانة ماجدة  اإبنته  اإىل  التكرمي  ت�شليم 
املهرجان،  بختام  حفلها  يف  الرومي 
الرب  عبد  ال�شعودي  واملو�شيقار 
ال�رشنوبي،  عماد  املو�شيقار  ادري�س، 
الفنانة  نوال الكويتية  وتت�شلم تكرميها يف 
حفلها باملهرجان يوم 11 ت�رشين الثاين، 
وعازف اليقاع �شعيد الرتي�شيت، الفنان 

الكبري �شمري ال�شكندراين.

عبا�س النوري مر�صح للعودة اإىل »باب احلارة«
اآخر  بن�رش  »الفن«  موقع  انفرد 
احلارة »  » باب  م�شل�شل  اأخبار 
با�شتبعاد  اجلديدين،  بجزاأيها 
انتقال  ثم  املمثلني،  من  الكثري 
اإنتاج  �رشكة  اإىل  العمل  ملكية 
  mbc قناة  وان�شحاب  جديدة، 

فاإن  معلوماتنا  وح�شب  الآن، 
باإعادة  تفكر  اجلديدة  ال�رشكة 
اجلزء  اإىل  املمثلني  بع�س 
باإعادة  جدياً  وتفكر  العا�رش، 
النوري   ال�شوري  عبا�س  املمثل 
ع�شام«،  »اأبو  �شخ�شية  لتاأدية 

ال�رشكة  ا�شتبعاده من  بعدما مت 
�شبب  هذا  وكان  القدمية، 
القناة  مع  اجلوهري  اخلالف 

العار�شة.
مع  �شتتفاو�س  ال�رشكة  هذه 
اجلدد،  املمثلني  من  كثري 

املمثلني  تعيد  اأن  ارتاأت  لكنها 
الأ�شا�شيني، وعلى راأ�شها عبا�س 
النوري، لكن ال�شوؤال: هل �شيقبل 
وهل  العودة؟  اإىل  ع�شام«  »اأبو 
الفنية  ب�رشوطه  ال�رشكة  �شتقبل 

واملادية؟ لننتظر..

 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�س ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

بريد االدارة:

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

    

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�س  الهاتف:   

021737128 
ال�صحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة لترد 
اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
elwassatjournal@gmail.com

املدير م�شوؤول الن�رش
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وموا�سفات” و�سور  “تقرير  ر�سميا  نف�سها  تك�سف   Q8 اأودي 
 SUV قدمت �أودي ر�سميا �أول
لها و�مل�سماة Q8، وهي  كوبيه 
مهيب  ريا�سي  مبظهر  تاأتي 
طولها  متعددة  و��ستخد�مات 
مرت   2 وعر�سها  مرت   4.99
و�رتفاعها 1.71 مرت، ما يجعلها 
باملقارنة  و�أق�رص  �أعر�ض 
طول  يكون  حني  يف   ،Q7 مع 
قاعدة عجالتها 3 مرت ما يتيح 
م�ساحة و��سعة للد�خلية، وعند 
 GLE مبر�سيد�ض  مقارنتها 
فاإنها   ،X6 دبليو  �إم  وبي  كوبيه 
و�أق�رص  و�أعر�ض  �أطول  تكون 

من كليهما.

مظهر متوقع

�سيبدو  عّما  فكرة  لدينا  كانت 
ك�سف  حيث   ،Q8 مظهر  عليه 
�لعام  �ختباري  �سكل  يف  عنها 
�ل�سور  وكذلك  �ملا�سي 
�لأيام  مر  على  �لت�سويقية 
تاأتي  حيث  �أظهرتها،  �ملا�سية 
�خلارجية ب�سبك ثُماين �ل�سكل، 

م�ستت هو�ء ديناميكي �ملظهر، 
�سقف منحدر، فجو�ت باأقو��ض 
جنوط  �ملحتوية  �لعجالت 
ذلك  �إىل  وبالإ�سافة  �إن�ض،   22
 ،LED �لمامية  فامل�سابيح 
و�مل�سابيح �خللفية مت�سلة عرب 

�رصيط �سوئي �أ�سفله �أ�سود.
ملليمرت   254 �رتفاعها  �ل�سيارة 
قدر�ت  ولديها  �لأر�ض  عن 
�لوعرة  �لطرق  على  عالية 
ونظام دفع ير�سل �لقوة �إىل كل 
�أن  كما  حاجتها،  ح�سب  عجلة 
متكّيف  �لهو�ئي  �لتعليق  نظام 
�لرباعي  �لتوجيه  خيار  ومتاح 
هايربد  وتقنية  �ختياري  ب�سكل 
�لبطارية عند  متو�سطة ت�سحن 

�ل�سغط على �ملكابح.

عالية التقنية

كما هو متوقع، �أودي Q8 عالية 
�لتقنية متاما مثل كل �ملوديالت 
�جلديدة كليا لل�رصكة ويت�سمنها 
�سا�ستني 10.1 و8.6 �إن�ض لنظام 

عد�د�ت  و�لرتفيه،  �ملعلومات 
�إن�ض،   12.3 رقمية  قيا�سات 
نظام  ر�أ�سية،  عر�ض  �سا�سة 
تدعم  مقاعد  جم�سم،  �سوتي 
حتكم  ونظام  و�لتربيد  �مل�ساج 
تدفئة  �أو  تربيد  يق�سم  باملناخ 

�ملق�سورة �إىل 4 مناطق.

مت�صلة واآمنة

�أملانيا  يف   Q8 �أودي  تدعم 
 LTE �لر�بع  �جليل  �سبكات 
ونقطة و�ي فاي و�ملالحة عرب 
على  يقرتح  �ل�سناعية  �لأقمار 
ويحفظ  يزورها  �أماكن  �ل�سائق 
تلقائيا،  لديه  �لأماكن �ملف�سلة 
ت�سغيل  �إمكانية  هنالك  كما 
�ل�سيارة  وفتح  قفل  �أو  �ملفتاح 

عرب تطبيق بالهاتف.
ميكن  �ل�سالمة،  ناحية  على 
على  �لعتماد  لل�سائقني 
�ملتكيف،  �ل�رصعة  مثبت 
�لطريق،  عبور  م�ساعد 
و�لركن  �حلارة  تغيري  تنبيه 

�لتلقائية  �ملكابح  بعد،  عن 
وكذلك كامري� 360 درجة.

 Q8 �أودي  و�ستتاح  هذ� 

لرت   3 مبحركني  مبدئيا 
 340 قوة  برتول  �أحدهما 
 286 ديزل  و�لآخر  ح�سان 

ح�سان، على �أن يبد�أ تو�سيلها 
�إىل �لعمالء يف �أوروبا خالل 

�ل�سيف �جلاري.

ني�سان و�سريكتها رينو توقفان تطوير حمركات الديزل لإلغاءها
مع تو��سل �مل�ستهلكني �لنتقال �إىل 

�سيار�ت �لبرتول و�لكهرباء و�سغوطات 
�حلكومات حول �لعامل حلظر �لديزل 

بالكامل، بد�أت �سانعات �ل�سيار�ت 
�لتخلي عنها و�آخر �ملن�سمني �إىل 

�حلملة هي ني�سان، حيث �أعلنت 
ر�سميا توقفها عن بيع �سيار�ت �لديزل 

يف �ليابان و�أنها �ستوقفها خالل 
عامني يف �أوروبا مع �إيقافها تطوير 

و�إنتاج حمركات �لديزل و�لرتكيز على 
�ل�سيار�ت �لكهربائية.

فيات كر�ي�سلر وتويوتا وغريهما 

�أعلنو� خططا مماثلة، لكن ني�سان 
��سرت�تيجيتها خمتلفة قليال حيث 

تنوي تقدمي مركبات جتارية 
مبحركات ديزل ت�سرتيها من �رصكات 
�سيار�ت �أخرى ولي�ض �رصيكتها رينو 

�لتي �ستوقف هي �لأخرى تطوير 
حمركات �لديزل.

هذ� وبالرغم من �أن خطوة حتالف 
رينو-ني�سان على �لطريق �ل�سحيح، �إل 
�أن �رصكاءهما قد يتاأثر�ن بذلك حيث 
مر�سيد�ض كمثال ت�ستخدم حمركهما 

1.5 لرت dCi يف بع�ض موديالتها.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
��ستعر�ست �رصكة IAT Design �ل�سينية �سيارة "Karlmann King" �لتي �سنفها �خلرب�ء كاأفخم مركبات �لدفع �لرباعي يف �لعامل 

وبح�سب موقع "CarAndBike" �ملتخ�س�ض يف �ملحركات، �أن �أكرث ما يلفت �لنتباه يف هذه �ل�سيارة هو هيكلها �خلارجي �مل�سمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من �أفالم �خليال، و�مل�سنوع من مزيج من �ملعادن �خلفيفة و�ألياف �لكربون �لقوية، و�ل�سلب.

وي�سمن �لقوة و�لأد�ء �ملمتاز لل�سيارة حمرك قوي من 10 �أ�سطو�نات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة �أوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�سان، قادرة علي بلوغ �رصعة ق�سوي ت�سل �إيل 160 كيلو مرت / �ض. وتتميز �ل�سيارة من �لد�خل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة �لأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، بالإ�سافة �إىل جتهيز�ت حلفظ �مل�رصوبات �ل�ساخنة، وماكينة ل�سنع 
�لقهوة، و�أماكن خم�س�سة حلفظ �لكوؤو�ض �ملغطاة بطبقة رقيقة من �لذهب. كما حتتوي �ل�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل �أمان عالية، 
وميكن �لتحكم يف �لإ�ساءة وعدد من �ملهام �لأخرى عن طريق تطبيق عرب �لهو�تف �لذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من 

هذه �ل�سيارة فقط حول �لعامل ب�سعر ي�سل �إىل 2 مليون دولر، �أي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رصي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�سفت �رصكة ت�سنيع �ل�سيار�ت �ليابانية مازد� عن 
�لتي  �سيار�تها  �أول  �ستكون  و�لتي  مازد�6  �سيارة 
�لذكيتني،  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�ستي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�ض �ل�سيار�ت �لدويل يف نيويورك 

�لأمريكية.
متاحة  �لذكيني  �لنظامني  من  ن�سخة  �أول  �ستكون 
يف �سيف �لعام �حلايل 2018، كما �سيكون �أ�سحاب 

�ل�سيار�ت من هذ� �لنوع قادرين على حتديث كار 
فور  و�ختياري  كامل  ب�سكل  �أوتو  و�آندرويد  بالي 
باأن  مازد�  �ل�سيف و�رصحت  �لتحديث يف  �إ�سد�ر 
�سمن  �ستكونان  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�ستي 
�إ�سافات نظام �لت�سغيل �لذكي �ملوجود يف �سيار�ت 
�ل�رصكة Mazda Connected. يُذكر �أن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رص  كند�  يف  �ليابانية  �ل�رصكة 

با�سم  �ملتحدث  لكن   ،3-CX ل�سيارة  �ملن�ستني 
�ل�رصكة يف �ملعر�ض �لدويل لل�سيار�ت مل يتحدث 
��ستغر�ب  �أثار  مما  كلمته،  خالل  �لأمر  ذلك  عن 
�مل�ستخدمني كانت �رصكة مازد� �أعلنت عن رغبتها 
باإ�سافة من�ستي قوقل و�آبل يف �لعام �ملا�سي، بعد 
نظامها  �إطالق  منذ  لذلك  �لتخطيط  بد�أت  �أن 

Mazda Connected عام 2014.

الك�سف عن مناذج ع�سكرية 
من �سيارة "نيفا" الرو�سية

قادرة على �ل�سري فيها كاملدرعات �ملجنزرة وعربات ،ومت �ختبار �ل�سيارة يف �لأر��سي �لوعرة، و�ت�سح �أنها ل�سيارة "نيفا"، ف�سال عن رباعية �لدفع �خلفيفة "باغي" �ل�سالم �لرو�سية �لبيالرو�سية عن مناذج ع�سكرية مطورة ك�سفت �رصكة "�أوتوفاز" �لرو�سية �أثناء مناور�ت حفظ 
�ملر�بطة يف مدينة �سولنيت�سنوغور�سك يف �سو�حي ع�سكرية من طر�ز "نيفا" �إىل وحد�ت �لقو�ت �خلا�سة و�أكد ليبيد �أن �رصكة "�أوتوفاز" �سلمت 4 �سيار�ت �مل�سافة بني قعرها و�لأر�ض مقارنة بالنماذج �ملدنية.��ستخد�مها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد �زد�دت من عيار 7.62 ملم، �أو ر�سا�ض "كورد" �لثقيل. كما ميكن للم�ساة، وميكن �أن ين�سب فيها قاذف قنابل �أو ر�سا�ض �إن "نيفا" �لع�سكرية �ملطورة خم�س�سة للدعم �لناري وقال �ملقدم يف قو�ت �ملظليني �خلا�سة، �أناتويل ليبيد، "بي �إم بي".

100 كيلومرت يف �ل�ساعة يف �لأر��سي �لوعرة حيث �ل�رصيع و�ل�ستطالع، وزنها 750 كيلوغر�ما و�رصعتها �أما رباعية �لدفع "باغي" �خلفيفة، فهي �سيارة للتدخل مو�سكو.
ت�ستهلك 12-15 لرت� من �لوقود.
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خدمة تتيح التعديل على م�شتندات PDF ب�شكل جماين

احتياجات  تقت�رص  ال 
على  العادي  امل�ستخدم 
 PDF م�ستندات  عر�ض 
يف  يحتاج  قد  اإنه  بل  فقط، 
ا�ستكمال  اإىل  االأحيان  بع�ض 
 PDF ملء اخلانات يف ملف
اأو  امللف  حجم  تكبري  اأو 
اإىل  حتويله  حتى  اأو  ت�سغريه 
ملف �سورة JPG، اأو ت�سحيح 
اأو   PDF ملف  يف  خطاأ 
ملفات  عدة  دمج  اأو  تق�سيمه 

PDF يف م�ستند واحد،.
تنفيذ  يف  الرغبة  وعند 
ما  غالبا  املتطلبات  هذه 
ي�سطدم امل�ستخدم بالربامج 
ي�سطر  اأنه  اأو  املدفوعة 
لتثبيت برنامج لكل مهمة من 
املهام ال�سابقة اأو غريها ولكن 
smallpdf. الويب  خدمة 

بدون  للم�ستخدم  تتيح   com
اإمكانية  الدخول  ت�سجيل 
املراد   PDF ملفات  حتميل 

ويتم  املت�سفح،  يف  تعديلها 
اإجراء التعديالت على اأجهزة 
وبعد  ثوان،  يف  ال�سريفر 
مرة  امللفات  تنزيل  يتم  ذلك 
اخلدمة  توفر  كما  اأخرى، 
ملفات  حتويل  اإمكانية  اأي�سا 
واإزالة   Powerpoint
من  املرور  بكلمات  احلماية 

.PDF ملفات
هذه  اأن  من  الرغم  وعلى 
اإذا  اأنه  اإال  جمانية،  اخلدمة 

تعديل  يف  امل�ستخدم  رغب 
خالل  م�ستندين  من  اأكرث 
عليه  يتعني  فاإنه  �ساعة، 
اخلدمة  يف  الدخول  ت�سجيل 
واأكدت  ا�سرتاك.  ودفع 
ال�رصكة ال�سوي�رصية يف �سيا�سة 
اأنها  اخل�سو�سية اخلا�سة بها 
اأية حمتويات  بقراءة  تقوم  ال 
تخزينها،  اأو  ن�سخها  يتم  وال 
امل�ستندات  جميع  اإزالة  ويتم 

املعدلة بعد �ساعة واحدة.

اإ�شعارات في�شبوك تالحق م�شتخدمي 
اإن�شتغرام وتثري غ�شبهم!

ر�سد بع�ض امل�ستخدمني حتديث اإن�ستغرام االأخري الذي اأ�ساف رمز 
في�سبوك على �سفحات امللفات ال�سخ�سية، ما اأثار حرية الكثريين 

ولوحظ هذا التحديث الأول مرة من قبل م�ستخدم، رديت، قام 
بتحميل �سورة لرمز في�سبوك، وو�سفها باأنها »اإ�سدار جتريبي من 

اإن�ستغرام«.
ويُظهر التحديث طريقة جديدة الإعالم امل�ستخدمني باإ�سعاراتهم 
على في�سبوك، وذلك على ملفاتهم ال�سخ�سية يف اإن�ستغرام. ويوؤدي 
النقر على الرمز اإىل ت�سغيل تطبيق في�سبوك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�ساب اإن�ستغرام مع في�سبوك، ف�ستظهر ر�سالة تقول: »اإن�ستغرام 
يرغب بفتح في�سبوك«.

وبالن�سبة للم�ستخدمني الذين ر�سدوا رمز االإ�سعارات على اإن�ستغرام، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق املواقع االجتماعية ميلك اإن�ستغرام، كان 

اأمرا غري مرحب به اإىل حد كبري، حيث توجه عدد من امل�ستخدمني 
اإىل تويرت لي�سفوا هذا التغيري بـ »املزعج«وقال اأحدهم ب�سخرية: 

»من الرائع اأنني حذفت ح�سابي على في�سبوك قبل اأ�سهر، ومع 
ذلك ما يزال اإن�ستغرام ير�سل يل اإ�سعارات عن اأن�سطة اأ�سدقائي 

على في�سبوك«. ومع ذلك، قال م�ستخدم اآخر: »يف البداية �سعرت 
باالنزعاج من اأن في�سبوك اأ�سافت االإ�سعارات اإىل ح�سابي على 

اإن�ستغرام، ولكن هذا يعني االآن اأنه لي�ض علي التحقق من في�سبوك 
على االإطالق ما مل اأح�سل على اإ�سعار يف اإن�ستغرام! ال اأعتقد اأن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو اأن هذه امليزة هي و�سيلة لت�سجيع م�ستخدمي اإن�ستغرام على 
ا�ستخدام في�سبوك، الذي �سهد انخفا�سا وا�سحا يف اال�ستخدام بني 

ال�سباب خالل ال�سنوات االأخرية.
واأو�سح بحث اأجراه eMarketer اأن اأقل من ن�سف م�ستخدمي 

االإنرتنت يف الواليات املتحدة، الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 اإىل 17 
�سنة، �سي�ستخدمون في�سبوك هذا العام. كما تتوقع �رصكة االأبحاث اأن 
يخ�رص موقع في�سبوك مليوين م�ستخدم )اأقل من 25 عاما( هذا العام.

 

اإعادة تطوير خرائط 
اآبل ب�شكل كامل 

�ستقوم  اأنها  اآبل  �رصكة  اأعلنت 
من  خرائطها  بناء  باإعادة 
اأكرث  �سور  لتقدم  االأ�سا�ض 
و�سوحاً وبيانات اأكرث تف�سياًل، 
�ستبداأ  اآبل  خرائط  اأن  حيث 
كامل  ب�سكل  ال�سوارع  باإظهار 
ال�سور  بع�ض  و�ست�سيف  يف 
والبيانات لها من خالل االأقمار 

ال�سناعية.
وقالت ال�رصكة اأنها ا�ستطاعت 
يف  ال�سوارع  عن  بيانات  جميع 
خالل  من  املتحدة  الواليات 
اخلا�سة  املركبات  ا�سطول 
بجمع  قامت  اأنها  كما  بها، 
وال�سور  البيانات  من  املزيد 
عالية الدقة من خالل االأقمار 

ال�سناعية.
كانت اآبل قد قدمت خرائطها 
يف 2012 كبديل خلرائط قوقل 
كتطبيق  ت�ستخدم  كانت  التي 
منتجات  الر�سمي يف  املالحة 
انتقادات  واجهت  لكنها  اآبل، 
ب�سبب �سعف خرائطها  الذعة 
واالأخطاء الكثرية يف ال�سوارع، 

حيث 
بيانات  تقدم  كانت  اأنها 

دون  املكان  اأو  للمدينة  عامة 
به  تقوم  مثلما  كثرية  تفا�سيل 

خرائط قوقل.
باإطالق  ال�رصكة  و�ستقوم 
يف  خلرائطها  اجلديد  ال�سكل 
العام القادم ح�سب التقديرات، 
اخلرائط  توفري  على  و�ستعمل 
ب�سكل  الواليات  جلميع 
تدريجي يف الواليات املتحدة، 
الأخذ  عملها  �سمن  وذلك 
والبيانات من مركباتها  ال�سور 
ال�سوارع وكذلك  التي ت�سري يف 

االأقمار ال�سناعية.

موتوروال �شتك�شف عن 
هواتفها اجلديدة يوم 2 اأوت

بداأت �رصكة موتوروال اململوكة ل�رصكة 
لينوفو يف توزيع الدعوات على ال�سحافة 
ال�رصكة  حل�سور حدث ر�سمي �ستقيمه 
القادم  اأوت   2 يوم  �سيكاغو  مدينة  يف 
هذا  اجلديدة  هواتفها  عن  للك�سف 

العام.
اأن  اإىل  ت�سري  االأخرية  الت�رصيبات 
جديدة  هاتفني  على  تعمل  ال�رصكة 
 One و   Motorola One باإ�سم 

Power مت�سابهة اإىل حد ما يف ال�سكل 
املوا�سفات  يف  االختالفات  بع�ض  مع 

والعتاد الداخلي.
الهاتفني �ستكون �سمن م�رصوع اندرويد 
اندرويد  بنظام  �ستعمل  انها  اأي  ون 
اخلام و�ستتلقى التحديثات ب�سكل �رصيع 
ومبا�رصة من �رصكة قوقل مالكة النظام 
اأي�سا هناك اأحاديث عن اإطالق اجليل 
اجلديد من هواتف من �سل�سلة Z وهذا 

�ستك�سف عن هاتفني  ال�رصكة  ان  يعني 
من الفئة املتو�سطة وهاتف رائد بعتاد 

موا�سفات قوية .
�سهر  من  اكرث  يف�سلنا  حال  كل  على 
االآن عن موعد احلدث ، بالتاأكيد �سيتم 
خالل  املعلومات  من  املزيد  ت�رصيب 
اخبارنا  تابعوا  لذلك  القادمة  االأيام 
جديد  حول  املزيد  ملعرفة  اليومية 

موتوروال.

موتوروال تك�شف عن جديدها 
عن  الك�سف  موتوروال  �رصكة  تعتزم 
العام  هذا  اجلديدة  هواتفها  باكورة 
بو�سرت  ح�سب  وذلك  الربازيل   يف 
التوا�سل  �سبكات  يف  املن�سور  الدعوة 
االأنظار  بالتاأكيد  هناك   االجتماعية 
�سل�سلة  من  ال�ساد�ض  اجليل  اإىل  تتجه 
با�سم  �سلفاً  واملعروفة  جي  موتو 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 اإىل  باالإ�سافة 
والتي من املرجع ان تكون متنوعة بني 
ومنخف�سة  ومتو�سطة  رئي�سية  هواتف 
ت�رصيبات  اليوجد  االآن  حتى  ال�سعر. 
الهواتف  هذه  موا�سفات  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  اأن  العادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  اإختالفات  مع  املوا�سفات 
والذاكرة  ال�سا�سة  وحجم  املعالج  نوع 

الزالت  الدعوة  اأي�ساً  ذلك  ومااإىل 
�سيكون  هل  وا�سح  وغري  مبهمة 
احلدث عاملياً اأو �سيكون جمرد حدث 
حملي يف الربازيل حيث تلقى هواتف 

موتوروال رواجاً هائاًل هناك .

�شام�شوجن ت�شبح اأكرب ُم�شِنع 
للقطع االليكرتونية  

الكورية  التقنية  عمالقة  ك�سفت 
واأرباح  لعائدات  توقعها  عن  �سام�سونغ 
تقريرها  يف  العام  من  االأول  الربع 
يف  كبرياً  ارتفاعاً  �سهد  والذي  املايل، 
الرقاقات  اأو  للقطع  ال�رصكة  مبيعات 
االإليكرتونية.  االأجهزة  يف  امل�ستخدمة 
حتقيق  بذلك  �سام�سونغ  وا�ستطاعت 

رقم قيا�سي باالأرباح بحوايل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  اأول  يف  دوالر 
العام املا�سي  االأول من  الربع  19% عن 
وفق تقديراتها. لتتمكن بذلك من ك�رص 
احتكار انتل لل�سدارة على مدار 25 عاما 
املا�سية. ويعترب هذا الرقم اأعلى اأي�سا 
من التوقعات التي حتدث عنها املحللني 

يف الفرتة املا�سية. وللعلم فاإن ال�رصكة 
املايل  التقرير  تفا�سيل  عن  تك�سف  مل 
مع  ي�سدر  بالعادة  والذي  كامل،  ب�سكل 
نهاية �سهر اأبريل. لكنها اأعلنت فقط عن 
دون  واالأرباح  املبيعات  يف  قيا�سي  رقم 
ذكر م�سادر تلك االأرباح؛ مثل االأجهزة، 

ال�سا�سات، البطاريات، … وغريها.



التوايل  وهي ثاين عملية �سطو على 
التي ت�سهدها ذات املنطقة يف ظرف 
الأمر  الواحد  الأ�سبوع  يتعدى  ل 
الذي ترك ال�سكان يعي�سون يف ظالم 
زادتها  قاهرة  و�سط ظروف  دام�س 
عدم  ظل  يف  الطق�س  برودة  ق�ساوة 
ربط املنطقة ب�سبكة الغاز الطبيعي 
وحرمانها من كافة �رضوريات احلياة 
ممثلي  ت�رضيحات  ح�سب  الكرمية 
على   « الو�سط   « ليومية  ال�سكان 
واهرتاء  ال�رضوب  املاء  غياب  غرار 
التي  الكارثية  احلالة  الطرقات 
البتدائية  املدر�سة  عليها  تتواجد 
, واأ�ساف حمدثونا ام موقع القرية 

جعلها  املدية  ولية  مع  احلدودي 
بعيدة عن اعني امل�سوؤولني ول تزال 

حلد اليوم تقبع حتت رحمة التهمي�س 
واحلرمان .

�أح�سن مرزوق 

�لبويرة

�سرقة الكوابل الكهربائية بقرية احلمادية
قامت ليلة �أم�س ع�سابة جمهولة �لعدد و�لهوية من �ل�سطو على �لكو�بل �لكهربائية على م�ستوى 

قرية �حلمادية �لتابعة لبلدية �لد�سمية �أق�سى عا�سمة والية �لبويرة ,

�سيال23..عر�س 
الكتاب متوا�سل

تكن  مل  �سيال23  �لكتاب  عر�س  من  �الأوىل  �الأيام 

�الإ�سار�ت وجب  من  لوال جملة  �لكر�م  مرور  لتمر 

�لتي  �أعمق لالأ�سئلة  �لتوقف عندها يف �سياق فهم 

تتحرك يف �أو�ساط �ملجتمع, من جهة �الإقبال �سجل 

�الأعد�د  من  �ندها�سهم  �ملنظمني  و  �حل�سور  كل 

يف  خا�سة  و  �ملعر�س  على  تو�فدت  �لتي  �لغفرية 

�إىل  �ملنظمون  �حتاج  حيث  �لثالث  و  �لثاين  �ليوم 

تنظيم طو�بري �لزو�ر ملئات �الأمتار خارج �الأجنحة 

وهو �الأمر �لذي مل يحدث بهذه �حلدة يف �لطبعات 
�ل�سابقة .

يف بع�س �الأماكن و خا�سة يف �جلناح �لرئي�س و�سل 

�الأمر �إىل حد �النتظار لدقائق لالنتقال بني جناح 

حيث  �لو�فدين  من  �الآالف  تكد�س  حيث  �آخر  و 

تتو�جد دور �لن�سر �لكربى  �جلز�ئرية و �الأجنبية 

تقليديني  قر�ء  و  �أوفياء  زبائن  على  تتوفر  �لتي 
ملن�سور�تها.

�لنوعية  �لطفرة  هو  جتاوزه  ميكن  ال  �آخر  موؤ�سر 

�لتاريخي  و  �الأدبي  �لكتاب  �لوطني من  �الإنتاج  يف 

�لعناوين  ع�سر�ت  �لدور  �أغلب  عر�ست  حيث 

�لبيع  بجل�سات  م�سريوها  �هتم  و  يف  �جلديدة 

�أي�سا يف  �ساهم  �لقبلي للحدث  و �لرتويج  بالتوقيع 

بع�س  من  �لن�سخ  جميع  بيع  يف  �لدور  بع�س  جناح 

�ال�ستعانة  �إىل  �لعار�سون  ��سطر  �أين  �ملوؤلفات 

وهناك  يتوقعونه  مل  ما  حتقق  بعدما  باملخزون 
�أمثلة  كثرية على ذلك

�لكامن  بال�سبب  كثري�  �سيهتمون  �ملتابعني  لعل  و 

�أدبي  كجن�س  �لرو�ية  على  �ل�سديد  �الإقبال  ور�ء 

�لن�سو�س  من  بكثري  �حللية  �لطبعة  حفلت  حيث 

�الأجيال �جلديدة من  �إىل  �جلميلة ينت�سب كتابها 

ن�سر  �لذي    جبار  بن  حممد  �لرو�ئي  مثل  �لكتاب 

رو�يته �لثالثة �ملعنونة ب«هايدغر يف �مل�ست�سفى« 

�ملغرتب  �جلز�ئري  �لكاتب  �أي�سا  و  بوهيما  د�ر  عن 

�سعيد خطيبي �لذي نفذت ن�سخ رو�يته »حطب يف 

�سر�ييفو�« يف م�ساء �ليوم �لثاين �أين تعذر �حل�سول 
على ن�سخة منها.

مبيعات  �لعناوين  بع�س  حتقيق  �إىل  �أي�سا  ي�سار 

م�ستغاين  الأحالم  �جلديدة  �لرو�ية  مثل  جيدة 

�للبناين  لالإعالمي  �لرحالة  كتاب  و  كفر�ق«  �سهيا 

�سامي كليب و�لعنو�نان عن د�ر نوفل.

يف  ح�سورها  حملية  �أ�سماء  �سجلت  ذلك  مقابل  يف 

�حلدث يف مقدمتهم �لكاتب �حميدة �لعيا�سي �لذي 

كتب عن ق�سايا �الإ�سالم �ل�سيا�سي و �أي�سا �أ�سدر ما 

�سمن  »�سري«  كتب  يف  ذ�تية  �سرية  �عتباره  ميكن 

�أ�سدر �الإعالمي  �أي�سا  و  من�سور�ت »�جلز�ئر تقر�أ« 

ي�سم  �لذي  �ملفقودة  �حللقة  كتبه  يعقوبي  حممد 

مقاالت �سبق ن�سرها يف يومية �حلو�ر وعرب �سفحة 

بينما  �لفاي�سبوك  على  �ل�سخ�سية  �لفاي�سبوك 

يف  �لكتابة  �إىل  رز�قي  �لعايل  عبد  �لدكتور  �نتقل 

ق�سايا تاريخية حيث �ختار �ال�ستغال على ق�سية 

�حل�سارة  مع  عالقته  و  �سي�سناق  �الأمازيغي  �مللك 
�لفرعونية.

�أخرى  �أ�سئلة  بتحريك  كفيلة  �ملقبلة  �الأيام  تبقى 

�إليه  �الإ�سارة  متت  مما  �أهمية  �أكرث  تكون  رمبا 

ب�سكل  ذلك  تعي  �أن  �ملخت�سة  ووجب على �جلهات 

بلورة  �إعادة  يف  طبعات مميزة  من حتقيق  ميكنها 
�جلز�ئر كقطب عاملي للكتاب .

موقف

�سكنات lsp وم�سكل �لفي�سانات 
توؤرق �سكان مع�سكر

 الوايل ياأمر 
 باإيجاد احللول 

يف اأقرب الآجال 
طرح  دحو بلحول نائب رئي�س جلنة 
وال�سياحة   الغابات  الفالحة  الري 
جملة  الولئي  ال�سعبي  باملجل�س 
من ان�سغالت �سكان ولية مع�سكر 
كان  للمجل�س  العادية  الدورة  يف 
منطقة  �سكان  يعانيه  ما   l اأبرزها 
عائلة    250 تقطنها  التي  ال�سارة 
اأو  تتميز  التي  املنطقة  هذه  يف 
الفو�سوي.  البناء  �سادها  باّلأحرى 
اأو  بتهيئتها  الوايل  من  طالب   اأين 
من  العائالت  يقي  خمطط  و�سع 
والنحرافات  الفي�سانات  خطر 
اإذ  لئقة.  ب�سكنات  ي�سعهم  تعو  اأو 
الولية  وايل  اأمر  ال�سياق  هذا  ويف 
ب�رضورة  املعنية  املديريات 
ل  اأنه  اإىل  م�سريا  امللف  معاجلة 
يف  فو�سوية  �سكنات  بوجود  يقبل 
مدير  و�ساأل  عليها  ي�رضف  ولية 
�سكنات  هناك  كانت  اإن  ال�سكن 
ذلك  اأخذ  �رضورة  على  له  موؤكدا 
ماأخذ اجلد   ,كما طرح ذات النائب 
املتواجدة  عدل  �سكنات  م�سكل 
بجانب املقربة والتي ت�رضف عليها 
انطلقت  والتي   ETCO �رضكة 
اإل  �سنوات   03 منذ  الأ�سغال  بها 
تقاع�س  ب�سبب  تاأخرا  ت�سهد  اأنها 
مرتني  اعذراها  مت  التي   ال�رضكة 

من طرف املديرية املعنية .
# ود�د �حلاجطالبي فاطمة

�أدر�ر

حجز 17600 لرت مادة 
مازوت معدة للتهريب 

�أردوغان

القن�سل ال�سعودي كذب 
بخ�سو�س خا�سقجي!

مغنية بتلم�سان

حجز اأزيد من 37 كلغ 
من الكيف املعالج

يف اإطار حماربة التهريب عرب احلدود 
متكنت الفرقة املتعددة املهام برقان 
اجلمارك  اأق�سام  ملفت�سية  التابعة 
اإحباط حماولة  من  اأم�س  اأول  باأدرار 
احلاجز  م�ستوى  على  وهذا   تهريب 
و�رضطة   جمارك  امل�سرتك  الثابت 
من  رقان   لبلدية  اجلنوبي  باملخرج 
اإحباط عملية تهريب لب�ساعة خا�سعة 
و�سيلة  با�ستعمال  التنقل  لرخ�سة 
النقل و تتمثل يف  88 برميل من مادة 

املازوت ب�سعة 200 لرت ب�سعة اإجمالية 
تقدر ب 17600 لرت التي كانت مغطاة 
بوزن  الدقيق  مادة  من  كي�س   103 ب 
باجمايل5150  للكي�س  غرام   50كيلو 
الب�سائع  لنقل  �ساحنة  منت  على  كلغ 
الب�سائع  حجز  مت  اأين  رونو  نوع  من 
وتقدمي 3 اأ�سخا�س للتحقيق الق�سائي 
بطريقة  املازوت  مادة  تهريب  بتهمة 

خفية مع مادة م�رضح بها.
بو�سريفي بلقا�سم

طيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  انتقد 
اأي  تتخذ  مل  لأنها  ال�سعودية  اأردوغان 
ال�سعودي  العام  القن�سل  �سد  اإجراء 
يف اإ�سطنبول الذي »كذب اأمام و�سائل 
ال�سحفي  مقتل  بخ�سو�س  الإعالم«, 
اإنه  اأردوغان  وقال  خا�سقجي  جمال 
رغم اأن الريا�س احتجزت 18 م�ستبها 
بهم يف الق�سية, »فاإن من الأمور املثرية 
للقلق ب�سدة عدم اتخاذ اأي اإجراء �سد 

اإ�سطنبول,  القن�سل العام ال�سعودي يف 
وفر  الإعالم,  و�سائل  اأمام  الذي كذب 
من تركيا بعد احلادثة باأيام قليلة«وكان 
القن�سل العام ال�سعودي يف ا�سطنبول, 
على  تركيا  غادر  قد  العتيبي,  حممد 
من  �ساعات  قبل  جتارية  رحلة  منت 
فيما  اإقامته  ملقر  ال�رضطة  تفتي�س 
ال�سعودي  ال�سحفي  باختفاء  يتعلق 

البارز جمال خا�سقجي.

مغنية  دائرة  اأمن  عنا�رض  متكن  
 37 حجز  من  موؤخرا  )تلم�سان( 
املعالج  الكيف  من  غ   600 و  كلغ 
اأفاد  ح�سبما  �سخ�س,  وتوقيف 
خللية  بيان  ال�سبت  اأم�س  به 
ذات  وذكر  الولية  لأمن  الت�سال 
بها  قام  العملية  اأن  امل�سدر 
لأمن  الق�سائية  ال�رضطة  عنا�رض 
معلومات  ورود  بعد  مغنية  دائرة 
مفادها وجود �سخ�س يحوز على 

كمية من املخدرات داخل منزله 
مغنية  مدينة  اأحياء  باأحد  الكائن 
بتفتي�س م�سكن  ال�رضطة  و قامت 
حيث  �سنة(   41 ال�سخ�س)  هذا 
املذكورة  الكمية  على  العثور  مت 
حجز  مع  املعالج  الكيف  من 
 53 ب  يقدر  ماليا  مبلغا  كذلك 
األف دج يعترب من عائدات ترويج 
نارية,  دراجة  وكذا  املخدرات 

وفق ذات البيان.

تيزي وزو

الطبعة التا�سعة ملهرجان زربية اث ه�سام 

�لطارف

حجز 465 قر�س مهلو�س باملعرباحلدودي اأم الطبول

بكل مترن��ست وبرج باجي خمتار وعني قز�م 

توقيف 7 مهربني وحجز مواد خمتلفة 

وزو  تيزي  بولية  اأم�س  �سبيحة  انطلقت 
ملهرجان  ال�ساد�سة  الطبعة  فعاليات 
حيث  ه�سام  لآث  التقليدية  الزربية 
بالتن�سيق  املهرجان  حمافظة  قامت 
و  ال�سياحة  مديرة  و  الثقافة  مديرية  مع 
ال�سناعة التقليدية بتوفري جميع ال�رضوط 
ل�سمان جناح الحتفالية املخ�س�سة لهذه  
اأجل  من  ت�سارع  مازالت  التي  ال�سناعة 

البقاء رغم ال�سعوبات وقد جرى الحتفال 
بالزربية بح�سور �سكان القرية وال�سلطات 
عبد  الولية  وايل  راأ�سهم  على  الولئية 
نبيلة  الثقافة  مديرة  و  �ساطر  احلكيم 
قومزيان و مب�ساركة 30 حرفيا من تيزي 
وزو و 12 من الوليات الأخرى على غرار 

تيبازة  غرداية, ,خن�سلة و ورقلة .
ح- كرمي

متكنت م�سالح اجلمارك على م�ستوى املركز 
احلدودي اأم الطبول اأول اأم�س على ال�ساعة 
من  كمية  حجز  من  م�ساءا  ع�رضة  احلادية 
قدرت  الأنواع  خمتلفة  املهلو�سة  الأقرا�س 

ب 465 قر�س, عرث عليها خمباأة داخل حقيبة 
حماولة  ب�سدد  كان  الذي  امل�سافرين  اأحد 

اإدخالها اإىل الرتاب الوطني راجال.
رزق �هلل �سريف

توقيف  من  ال�سعبي,  الوطني  للجي�س  مفارز  متكنت 
7 مهربني مع حجز 3 �سيارات رباعية الدفع ومواد 
مترنا�ست  من  بكل  متفرقة  عمليات  خالل  خمتلفة 
وبرج باجي خمتار وعني قزام, ح�سب ما اأفاد به اأم�س 
نف�س  واأو�سح  الوطني0  الدفاع  لوزارة  بيان  ال�سبت 
واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطار  »يف  اأنه  امل�سدر 
املنظمة, اأوقفت مفارز للجي�س الوطني ال�سعبي يوم 
02 نوفمرب 2018, خالل عمليات متفرقة بتمرنا�ست 

 )07( �سبعة  باجي خمتار وعني قزام /ن.ع.6,  وبرج 
مهربني وحجزت ثالث )03( �سيارات رباعية الدفع, 
مولدات   )04( اأربعة  نارية,  دراجات   )03( ثالث 
اأجهزة ك�سف للمعادن, ثالث  كهربائية, ثمانية )08( 
)03( مطارق �ساغـطة واآلة )01( لتك�سري احلجارة«. 
باأدرار/ن.ع.3  الوطني  الدرك  عنا�رض  اأوقف  كما 
�ساحنتني  وحجزوا   )02( »مهربني  ع.4  /ن  وب�سكرة 

)02(, ت�سعة )09( اأطنان من

�أمن والية �جلز�ئر

 توقيف 05 اأ�سخا�س ملمار�سة 
ن�ساط جتاري قار دون رخ�سة

اأ�سخا�س   )05( خم�سة  اجلزائر,  ولية  اأمن  م�سالح  اأوقفت 
دون  قار  جتاري  ن�ساط  ممار�سة  ق�سية  يف  فيهم,  م�ستبه 
رخ�سة, حمل �سالح اأبي�س حمظور دون مرّبر �رضعي وحيازة 
حجز  مّت  حيث  ال�سخ�سي,  ال�ستهالك  لغر�س  املخدرات 
مبادة  ملفوفتان  �سجارتان  مهلو�سة,  اأقرا�س   )05( خم�سة 

»القنب الهندي« و�سالح اأبي�س حمظور.

تلم�سان

الطبعة الأوىل لل�سالون 
املحلي للطفل

دايل«  الكرمي  »عبد  الثقافة  بق�رض  ال�سبت  اأم�س  انطلقت 
يقام حتت  الذي  للطفل  ال�سالون املحلي  لتلم�سان فعاليات 

�سعار »الطفل واحلياة«.
وتعرف هذه التظاهرة املنظمة من طرف املتحف العمومي 
جمعية  مع  بالتن�سيق  لتلم�سان  الإ�سالمية  لالآثار  الوطني 
يف  بيداغوجية  ور�سات  تنظيم  الفنون  و  للثقافة  »تاقرارت« 
املعامل  ترميم  و  �سيانة  و  العربي  و اخلط  الطبخ  و  الر�سم 
الأثرية و األعاب الذكاء ل�سالح الأطفال يوؤطرها اإطارات من 

املتحف املذكور.

م�ستغامن

توقع اإنتاج ما يفوق 930 األف 
قنطار من البطاط�س 

بطاط�س  من  قنطار  األف   937 اإنتاج  م�ستغامن  بولية  يتوقع 
اآخر املو�سم )البطاط�س املتاأخرة( خالل حملة اجلني التي 
�ستنطلق منت�سف �سهر نوفمرب اجلاري ح�سبما اأ�ستفيد اليوم 
رئي�سة  واأو�سحت  الفالحية  امل�سالح  مديرية  من  ال�سبت 
اأن  بورا�س  عوي�سة  التقني  والدعم  الإنتاج  تنظيم  م�سلحة 
حملة جني بطاط�س اآخر املو�سم �ستم�س هذه ال�سنة 3.750 
وعني  اخلري  واد  ببلديات  املزروعة  امل�ساحات  من  هكتارا 

تادل�س وال�سور وال�سف�ساف وال�سوافلية جنوب م�ستغامن.
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