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االأفالن يط�ي �سفحة ولد عبا�س و يرتقب م�ؤمتره اال�ستثنائي

وزارة الداخلية

 ت��سيحات ب�ساأن  اإيداع
 ملف الرت�سح ملجل�س االأمة 

�ص3
وزارة الدفاع الوطني

 ت�قيف 46 مهاجرا غري 
�سرعي من جن�سيات خمتلفة 

�ص4

يف اإطار التعاون اال�شتخباراتي امل�شرتك مع بلدان اجلوار 

اجلزائر جنبت ت�ن�س  18 عملية انتحارية 
�ص6

�ص3
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االأزمة املالية الزالت 
تـــتـــــــر�سد بـــــــاجلزائر
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INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com
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�ص5
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فروجي برهن جمددا قوة الكوت�شينغ 
ودرفلو يحتفل باللقب ال�شتوي

احتاد اجلزائر بخطى 
ثابتة نح� الع�دة اإىل 

من�سة التت�يجات

حمكمة اجلنايات اال�شتئنافية  بالعا�شمة

 االإعدام ل"�سفاح بلك�ر"
 يف ق�سية قتل �سديقه 

جنايات العا�شمة

 ممر�سة تنخرط بتنظيم " داع�س"
 ب�سبب امل�سل�سالت الرتكية ..؟ 

مطار هواري بومدين  

 هب�ط ا�سطراري لطائرة
 اجل�ية اجلزائرية 

  .        ب�عبد اهلل: العتيد يحتاج وقتا اأط�ل لتح�سري م�ؤمتره ال�سامل
  .        بن زعيم: الرهان على مل ال�سمل يف امل�ؤمتر القادم
  .        �سعد خل�ساري:  رحيل ولد عبا�س لن ي�سر االأفالن



�لر�أي  حرية  على  �لت�ضييق  �ضيا�ضة  �أن  يبدو 
�ل�ضعبي  �ملجل�س  د�خل  م�ضتمرة  و�لتعبري 
�لوطني، بعد �أن مت منع �ضحفيي قناة �لأجو�ء 
من �لدخول د�خل بهو �لغرفة �ل�ضفلى للربملان 
من �أجل تغطية عملية �لت�ضويت على م�رشوع 
�إد�رة  من  �ملنع  قر�ر  وجاء  �ملالية.  قانون 
�نزعاجها   بعد   �لوطني  �ل�ضعبي  �ملجل�س 

�أظهر  �لقناة،  عليه  عملت  �ضحفي  تقرير  من 
وهم  �لوطني  �ل�ضعبي  �ملجل�س  نو�ب  بع�س 
خالل  هام�ضية  مو��ضيع  يف  ويتحاورون  نيام 
ل�ضنة  �ملالية  قانون  م�رشوع  مناق�ضة  جل�ضة 
�ل�ضعب  لنو�ب  مهينة  �ضورة  �أعطى  ما   ،2019
رغم �أنها حقيقية ولي�ضت مفربكة، وياأتي هذ� 
�ضحفي  مع  وقع  ملا  مكمال  ليكون  �لت�ضييق 

للتعنيف  تعر�س  �لذي  جري  بلقا�ضم  �ل�رشوق 
�أمام  مناعي  حممد  �لأرندي  نائب  قبل  من 
باب �ملجل�س، وهذ� دون ن�ضيان ما يقع د�خل 
�أ�ضو�ر مبنى زيغوت يو�ضف من ت�رشفات �ضد 
�ل�ضحافة و�ل�ضحفيني رغم ما يتم ترويجه من 

تطمينات.
ع.ع 

الطريق ال�سريع اجلزائر- وهران

ا�سطراب م�ؤقت يف حركة ال�سري على 
م�ست�ى العفرون - اخلمي�س 

ي�سهد الطريق ال�سريع بني اجلزائر باجتاه وهران 

ا�سطرابات يف حركة �سري املركبات يومي اأم�س  16 و 

اليوم ال�سبت  17 نوفمرب  اجلاري  و ذلك ب�سبب ا�سعال 

ازدواجية  خط ال�سكة احلديدية بني العفرون ) البليدة( 

و اخلمي�س )عني الدفلى( ح�سبما اأفاد به بيان للجزائرية 

للطرق ال�سيارة و ح�سب ذات امل�سدر فان ا�سغال 

ازدواجية خط ال�سكة احلديدية اجلارية بني حمطتي 

العفرون و اخلمي�س حتت ا�سراف و مراقبة الوكالة 

الوطنية لال�ستثمارات يف قطاع ال�سكك احلديدية 

)اأن�سريف( �سيتم االنطالق فيها بداية من اأم�س اجلمعة 

حركة  فان   - البيان  ي�سيف   - لذلك  تبعا  و  نوفمرب.    16

�سري املركبات على املحور حمل االأ�سغال �سي�سهد توقفات 

ظرفية للتداول على  الطريق ) توقف كل 30 دقيقة( و 

ذلك على م�ستوى منطقة عني ال�سلطان بخمي�س مليانة  

بوالية عني الدفلى يف االجتاه اجلزائر نحو وهران . و 

�ستكون هذه التوقفات مربجمة  خالل يوم اجلمعة على 

النوع التايل )7�سا- 7�سا و 30د(  و) 9�سا 30 د و 10 �سا ( و 

)12�سا 12-�سا 30د( و ) 14�سا 30 د 15- �سا( و )17 �سا- 17 

�سا و 30د (  اما بخ�سو�س يوم ال�سبت فقد برمج التوقيف 

الظريف من ال�ساعة 7 �سا اىل 7�سا و 30 دقيقة. 

حج 2019

 اآخر اأجل للت�سجيل يف القرعة  غدا الأحد 

الت�سييق على االإعالميني يف الغرفة ال�سفلى م�ستمر:

نع�ن من دخ�ل املجل�س �سحفي� الأج�اء يمُ

خبر في 
صورة

رئي�س جلنة االأمن يف جمل�س االحتاد الرو�سي

م�سروع ع�سكري م�سرتك 
لإنتاج الذخرية يف اجلزائر

 �سارك بوفد كبري يف ملتقى 
دول اجلوار االأوروبي

اهتمام مغربي خا�س باملدير العام 
لل�ظيف العم�مي باجلزائر

احتفت ال�سحافة املغربية  كثريا بعد اخلطاب 
امللكي حول فتح احلوار مع اجلزائر،ويف املقدمة كان 

االهتمام بالوفد الذي جمع وفدا جزائريا من كبار 
امل�سوؤولني يرتاأ�سه املدير العام للوظيف العمومي 

بلقا�سم بو�سمال، و كان بو�سمال، املدير العام للوظيف 
العمومي قد التقى مب�سوؤولني مغاربة  خالل ا�سرتاحة 
�ساي اأثناء امللتقى االأول لدول اجلوار االأوروبي حول 

االإدارة يف خدمة املواطن واملقاولة الذي تنظمه وزارة 
اإ�سالح االإدارة والوظيفة العمومية املغربية  بتعاون 
مع منظمة التعاون والتنمية االقت�سادية مبراك�س.

ا�ستباكات عنف لأن�سار 
العميد واأع�ان ال�سرطة

�سهدت �سهرة اأول اأم�س ا�ستباكات عنيفة 
بني جمموعة من اأن�سار فريق مولودية 

اجلزائر واأعوان ال�سرطة على م�ستوى حي 
باب الوادي، حيث حدث ترا�سق كبري بني 

الطرفني وذلك يف �سورة تنديد من طرف 
اأن�سار النادي العا�سمي على حادثة ال�سرب 

املربج الذي تعّر�س له اأحد اأن�ساره على 
يد �سرطي خالل مباراة احتاد بلعبا�س التي 

جرت منت�سف االأ�سبوع املنق�سي، حيث 
انتف�س جمهور املولودية على ما ي�سمونه 

بالظلم واحلقرة التي يتعر�سون لها يف كل 
مباراة يح�سرونها لفريقهم.

ذكرت وز�رة �لد�خلية و�جلماعات 
�لعمر�نية  و�لتهيئة  �ملحلية 
�أجل  �آخر  باأن  ،�ملو�طنني 
ملو�ضم  حج  قرعة  يف  للت�ضجيل 

�لأحد،  غد  يوم  �ضيكون   ،2019
�خلمي�س  �أول  به  �أفاد  ما  ح�ضب 
 ، ذلك  على  وبناء   ، للوز�رة  بيان 
ذ�ت  ح�ضب   -- �لوز�رة  تدعو 

و�ملو�طنني  �لبيان--�ملو�طنات 
�حلج  منا�ضك  �أد�ء  يف  �لر�غبني 
عرب  �لقرعة  يف  �لت�ضجيل  �إىل 
للوز�رة   �للكرتوين   �ملوقع 

 www.interieur.gov.dz
�أو من خالل �لتقرب �إىل �أي بلدية 

عرب �لرت�ب �لوطني.

االأمن  جلنة  رئي�س  اأعلن 
جمل�س  يف  والدفاع 
فيكتور  الرو�سي،  االحتاد 
رو�سيا  اأن  بونداريف، 
تناق�سان  واجلزائر 
احلايل  الوقت  يف 
م�سروع  اإن�ساء  اإمكانية 
م�سرتك  ع�سكري 
وقال  الذخرية،  الإنتاج 
اجتماع  يف  بونداريف 
الدفاع  وزارة  قيادة  مع 

نقله  ح�سبما  اجلزائرية، 
»بناء  االإعالمي:  مكتبه 
اجلانب  من  طلب  على 
درا�سة  جتري  اجلزائري، 
م�سروع  اإقامة  اإمكانية 
اأرا�سيه  على  م�سرتك 
املوجهة  الإنتاج الذخرية 
وغري املوجهة وت�سليحها 
ومتديد فرتة �سالحيتها 
تدويرها«وذكر  واإعادة 
رو�سيا  اأن  بونداريف 

الوقت  يف  اأي�سا  تدر�س 
توريد  اإمكانية  احلايل 
من  جديدة  اأنواع 
واملعدات  االأ�سلحة 
اجلزائر  اإىل  الع�سكرية 
ال�سيناتور  اأكد  ،كما 
يف  بالده  رغبة  الرو�سي 
الدولية  اجلهود  تكثيف 
مكافحة  جمال  يف 
اجلرمية املنظمة العابرة 

للحدود  .

ب�ملرقة بنيدة مراح وحداد �سي�ف �سرف امل�ؤمتر العربي
�ملوؤمتر  منظمو  �ختار 
�لعربي لريا�ضة �ملر�أة ثالث 
ريا�ضيات جز�ئريات �ضابقات 

فعالياته  �إىل  للح�ضور 
ك�ضيوف �رشف ويتعلق �لأمر 
بوملرقة،  ح�ضيبة  من  بكل 

و�ضوريا  مر�ح  نورية  بنيدة 
ي�ضجلن  �للو�تي  حد�د 
ح�ضورهن بناء على �مل�ضو�ر 

�لريا�ضياحلافل �لذي قدمنه 
خالل م�ضريتهن يف ريا�ضتي 

�ألعاب �لقوى و�جليدو.
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�شارة بومعزة

الأمني  اإقالة  اأو  ا�ستقالة   اأدخلت 
التحرير  جبهة  حلزب  العام 
يف  العتيد  عبا�س  ولد  جمال 
جد  وقت  يف  ا�ستثنائية  مرحلة 
ح�سا�س يتزامن ودنو موعد ح�سم 
بخ�سو�س  والتموقع  اخليارات 
انتخابات  وقبلها   2019 رئا�سيات 
جمل�س الأمة، جتلى يف ا�سطفاف 
بلوغ  وو�سط  املوالة،  حتالف 
وال�ستهداف  التقاذف  مرحلة 
برز بفتح وزير العدل الطيب لوح 
يف  امل�سجونني  امل�سوؤولني  ملف 
الت�سعينات موجها اإياه �سد الوزير 
اأويحيى، يف مو�سوع  اأحمد  الأول 
ربط الكثريون بينه وبني ا�ستقالة 
اإىل  ا�سطفافه  بعد  عبا�س  ولد 
اأعادتها  حني  يف  اأويحيى،  جانب 
من  �سابق  لوقت  اأخرى  قراءات 
بوتفليقة  اأن  على  تاأكيده  خالل 
هو املر�سح الأوحد للعتيد خالل 

رئا�سيات 2019.

ع�شو املكتب ال�شيا�شي 
حممد بوعبداهلل

للمر�س  راجع  عبا�س  ولد  غياب 
ولي�س لال�ستقالة

املكتب  ع�سو  اأو�سح  جهته  من 
ال�سيا�سي واللجنة املركزية حممد 
لـ«الو�سط«  اهلل يف ت�رصيح  بوعبد 
غياب  مرحلة  تدارك  احلزب  اأن 
غيابه  اأن  اأكد  الذي  عبا�س  ولد 
لال�ستقالة،  ولي�س  للمر�س  راجع 
لرتاأ�س  بو�سارب  معاذ  تعيني  ومت 
�سوؤون  لت�سيري  املوؤقتة  اللجنة 
مرحلة  و�سول  لغاية  احلزب 
باحلزب  اخلا�س  املوؤمتر  تنظيم 
ككل، قائال اأنه يحتاج لوقت كاف 
من اأجل التح�سري له، وهو ما مل 
الو�سع  ظل  يف  بعد  حتديده  يتم 
ال�ستثنائي الذي طراأ، معتربا اأن 
اأولويات  عدة  اأمام  حاليا  احلزب 
ما  وهو   ،2019 رئا�سيات  ظل  يف 

يحتاج منهم ترتيب اأولوياته.
اأما بخ�سو�س رد فعل املنا�سلني، 
فقال اأنه كمنا�سل يرى اأن القواعد 
يف  عادي،  ب�سكل  الأمر  تقبلت 
يظل  اأن  هو  يتمنونه  ما  اأن  حني 
من  املنا�سلني  اأيدي  يف  احلزب 
الأهم  وهو  باأدوارهم  القيام  اأجل 

قبل كل اأمر.
وحول حتالف املوالة وما اإن كان 
العتيد  �سي�سع  »الطارئ«  الظرف 
مناف�سه  اأمام  �سعف  حالة  يف 
الأرندي فقال اأن الأفالن هو القوة 
ال�سيا�سية الأوىل يف اجلزائر كونه 
املوؤ�س�سات،  جميع  يف  موجود 
يرتاأ�س  الذي  بو�سارب  وتعيني 
املجل�س  يف  تتمثل  ر�سمية  هيئة 
يبقي  فهذا  الوطني،  ال�سعبي 
اأنه  م�سيفا  الريادة،  يف  الأفالن 
اأ�سا�سا ل يوجد تناف�س فيما بني 
احلزبني يف م�ساألة املوالة ودعم 
هو  والأهم  اجلمهورية،  رئي�س 
التحالف  اإطار  يف  اجلميع  عمل 

بكل رزانة.

امل�ستقبلية  ال�سيناريوهات  وحول 
الوحيد  ال�سيناريو  اأن  فقال 
وهو  مبا�رصته  مت  املطروح 
بلجنة  عبا�س  ولد  ا�ستخالف 
معاذ  تن�سيق  وحتت  جماعية 
بو�سارب، معتربا اأنه اأح�سن حال.

 
عبدالوهاب بن زعيم
 ال خوف على العتيد 
يف جمل�س االأمة وال 

الرئا�شيات
 

من جهته ال�سيناتور عبد الوهاب 
على  تخوف  ل  اأنه  زعيم،  بن 
ال�ستحقاقات  خالل  احلزب 
اأو  الأمة  جمل�س  �سواء  القادمة 
اأو�سح  حيث   ،2019 رئا�سيات 
بـ«الو�سط«،  ربطه  ات�سال  يف 
رئي�س  عنينّ  احلزب  رئي�س  اأن 
لت�سيري  الوطني  ال�سعبي  املجل�س 
قيادة  ظل  يف  احلزب  �سوؤون 
اإجناح  الأوىل  مهمتها  جماعية 
وبعدها  الأمة،  جمل�س  انتخابات 

زعيم  بن  وبنى  الرئا�سيات. 
العتيد يف  بداية من جناح  تفاوؤله 
الأمة  جمل�س  انتخابات  جتاوز 
بوجود الوعاء النتخابي، ومعظم 
يف  بال�سندوق  فازوا  املرت�سحني 
لها  ي�ساف  الأولية،  النتخابات 
على  حتى  عمل  وهو  التحالفات 
م�ستوى الوليات بن�ساط الق�سمات 
اأنهم  موؤكدا  واملحافظني، 
�سيفوزون بناء على عدد منتخبي 
�سيناتور   23 لها  ي�ساف  احلزب، 
املتبقني، مو�سحا اأنه حتى لو مل 

�سيناتورا   20 �سوى  احلزب  يفتك 
حمتفظا  �سيبقى  اأنه  اإل  جديدا 
اأما بخ�سو�س حت�سري  بالأغلبية. 
الرئا�سيات، فقال اأن املتفق عليه 
كلها  والقواعد  الإطارات  �سمن 
اجلمهورية  رئي�س  ا�ستمرارية  مع 
وبذلك  البالد،  �سوؤون  ت�سيري  يف 
تر�سحه  حالة  ويف  اإ�سكالية،  ل 
وجناحه �سيتم جمع �ستات احلزب 
غادرت  التي  القيادات  وا�ستعادة 
لجناح  كلمتهم  وتوحيد  احلزب 

املوؤمتر القادم.

ذويبي يرد على القيادات املقاطعة للموؤمتر

نرف�س اأن تك�ن االأحزاب 
جمرد دكاكني

النار  النه�سة   حركة  رئي�س  فتح 
الوطنية املقاطعة  القيادات  على 
قائال  للحركة  ال�ساد�س  للموؤمتر 
:"�ساحب احلجة ليغيب "،موؤكدا 
القانون  اإطار  يف  املوؤمتر  اأن 
الإجراءات  ووفق  ال�سفافية  و 
موقف  على  متحفظا  القانونية، 

احلركة من الرئا�سيات  املقبلة.
النه�سة  حركة  رئي�س  رف�س 
الأحزاب  تكون  اأن  ذويبي  حممد 
لك�سب  مفتوح  دكان  جمرد 
اإياها  داعيا   ، ثمن  باأي  املزايا 
العام  ال�سالح  خدمة  �رصورة  اإىل 
التحديات  رفع  يف  وامل�ساهمة 
مطالبة  الأحزاب  اأن  ،موؤكدا 
بتقدمي براجمها و اأعمالها ،واأكد 
على  اليوم  لبد  اأنه  املتحدث 
ممار�ستها  ت�سحح  اأن  ال�سلطة 
اأن  املعار�سة  على  باملقابل 
مناخا  يوفر  مبا  خطابها  تر�سد 
ويجنبه  للمجتمع  الفكري  لالأمن 

مزيدا من الإحتقان و الأخطار.
�رصورة  اإىل  املتحدث  ودعا 
ال�سيقة  احل�سابات  عن  الإبتعاد 
امل�سلحة  ت�سبيق   و  احلزبية 
العامة  امل�سلحة  على  العامة 
الطبقة  على  لبد  اأنه  موؤكدا   ،
يف  املثل  اإعطاء  ال�سيا�سية 
تقيدها بالد�ستور والقانون وعلى 
احلكومة الإلتزام يف ت�سيري ال�ساأن 
العام مببداأ امل�سلحة العامة ونبذ 
مبهمة  تعليمات  خلف  ت�سرت  اأي 

خلرق القانون خا�سة فيما يتعلق 
و  باحلقوق  ال�سلة  ذات  بالق�سايا 

احلريات الفردية و اجلماعية.
و�سدد املتحدث اأنه لتزال هناك  
تبذل  اأو�سع  هوام�س  اإىل  بحاجة 
املمار�سة  وحرية  التعبري  حلرية 
النقابية  و  واحلقوقية  ال�سيا�سية 
الن�ساط  حترير  �رصورة  مع 
ظاهرة  و�ساية  اأية  من  ال�سيا�سي 
مت�سل  �سياق  يف  باطنة،قائال  اأو 
اأكرب  �سفافية  اإىل  بحاجة  :"نحن 
ال�ساأن  بت�سيري  الأمر  تعلق  كلما 
موؤ�س�سات  اإىل  وبحاجة  العام 
فعال  الرقابي  دورها  متار�س 
حقيقي  جت�سيد  ظل  يف  ل�سكال 
اإبتذال  واإن  الإدارة،  وكامل حلياد 
ت�رصفات  نتيجة  ال�سيا�سي  الفعل 
الأ�سخا�س  لبع�س  م�سوؤولة  غري 
اأغلب املواطنني  و املواقع، حث 
واجبهم  على  التخلي  على 
الكثريين  لدى  ور�سخ  الإنتخابي 

الياأ�س و العزوف و الإ�ستقالة.
اإنعقاد املوؤمتر  اأن  ذويبي  واإعترب 
�سمن  ياأتي  للحركة  ال�ساد�س 
واإقت�سادي  �سيا�سي  �سياق 
ودوليا  واإقلميا  وطنيا  واإجتماعي 
مما  والتعقيد  بال�سعوبة  يتميز 
البحث  ي�سع على عاتق م�سوؤولية 
عن مقاربات �سيا�سية واإقت�سادية 
ك�سب  من  للتمكن  واإجتماعية 

الرهانات.
 اإميان لوا�س

ع�شو املكتب ال�شيا�شي لالأفالن �شعد خل�شاري:

رحيل ولد عبا�س لن ي�سر االأفالن

وزارة الداخلية

ت��سيحات ب�ساأن  اإيداع ملف الرت�سح ملجل�س االأمة 

اأكد ع�سو املكتب ال�سيا�سي يف 
الوطني،  التحرير  جبهة  حزب 
ان�سحاب  باأن  خل�ساري،  �سعد 
قيادة  من  عبا�س  ولد  جمال 
الأمانة العامة للحزب لن ت�رصه 
يف �سيء، يف حني �سدد على اأن 
اإ�سافة  �سيكون  بو�سارب  معاذ 
رئي�س  واأنه  �سيما  لالأفالن 

جمل�س �سعبي وطني.
وقال ذات امل�سدر يف ت�رصيح 

نواب  م�سادقة  خالل  هام�سي 
على  للربملان  ال�سفلى  الغرفة 
ل�سنة  املالية  قانون  م�رصوع 
باأن  اأم�س اخلمي�س،  اأول   2019
ولد  جمال  من  الثقة  �سحب 
ال�سحية  الوعكة  اإثر  عبا�س 
الأربعاء  فجر  به  اأملت  التي 
جبهة  حزب  ت�رص  لن  املا�سي 
�سيء،  يف  الوطني  التحرير 
تقدمي  الوقت  ذات  يف  نافيا 

جمال ولد عبا�س ا�ستقالته لأنه 
طويلة  مر�سية  عطلة  يف  دخل 
الذي  وهذا  يوما،  قدرت ب45 
يجب  ما  تطبيق  للقيادة  يخول 
تطبيقه من مواد ت�سري القانون 

الداخلي للحزب.
تعيني  قرار  على  تعليقه  ويف 
لالأمانة  كم�سري  بو�سارب  معاذ 
يتم  حتى  للحزب  العام 
عبا�س  ولد  جمال  ا�ستخالف 

وقت  يف  اأخرى  ب�سخ�سية 
لحق، اأكد النائب يف املجل�س 
ال�سخ�س  باأنه  الوطني  ال�سعبي 
اإ�سافة  الذي �سيقدم  املنا�سب 
واأنه  خا�سة  العتيد،  للحزب 
رئي�س  هو  بو�سارب-  -معاذ 
الوطني  ال�سعبي  املجل�س 
ب�سعبية  يتمتع  والذي  احلايل 

كبرية.
علي عزازقة 

الداخلية  وزارة  اطلعت 
واجلماعات املحلية والتهيئة  
العمرانية املنتخبني املحليني 
الراغبني يف الرت�سح لع�سوية 
�سحب  بان  الأمة  جمل�س 
ا�ستمارات الت�رصيح بالرت�سح 
واإيداع ملف الرت�سح تتم لدى 
للولية  املخت�سة  امل�سالح 
لهذا  بيان  يف  جاء  ما  ح�سب 
واأو�سح  الوزاري  القطاع 
امل�سالح  بان  امل�سدر  ذات 
يف  تتمثل  للولية  املخت�سة 
ال�سوؤون  و  التنظيم  مديرية 
لولية  وبالن�سبة  العامة 

اجلزائر يتعلق الأمر مبديرية 
والنتخابات  املحلية  الإدارة 
واأ�سارت    . املنتخبني  و 
العملية  هذه  اأن  اإىل  الوزارة 
املر�سوم  لإم�ساء  تبعا  تاأتي 
ا�ستدعاء  املت�سمن  الرئا�سي 
لالنتخاب  النتخابية  الهيئة 
من اأجل جتديد ن�سف اأع�ساء 
املنتخبني  الأمة  جمل�س 
دي�سمرب   29 ال�سبت  ليوم 
القانون  2018  طبقا لأحكام 
املوؤرخ   10-16 رقم  الع�سوي 
املتعلق  و   2016 اأوت   25 يف 
ان  يذكر  النتخابات   بنظام 

رئي�س اجلمهورية عبد العزيز 
الهيئة  ا�ستدعى  بوتفليقة قد 
دي�سمرب   29 ليوم  النتخابية 
الن�سفي  للتجديد  املقبل 
تتكون  الأمة  لأع�ساء جمل�س 
الهيئة النتخابية من »جمموع 
ال�سعبي  املجل�س  اأع�ساء 
املجال�س  اأع�ساء  و  الولئي 

ال�سعبية البلدية لكل ولية«.
جمل�س  تاأ�س�س  قد  و 
الثانية  الغرفة  هو  و  الأمة 
مبوجب  مرة  اول  للربملان 
 ،1996 نوفمرب   28 د�ستور 
ع�سوا،  املجل�س144  وي�سم 

 )96( اأع�سائه  ثلثا  ينتخب 
غري  القرتاع  طريق  عن 
مبقعدين  ال�رصي  و  املبا�رص 
عن كل ولية من بني اأع�ساء 
حيث   املحلية،  املجال�س 
ي�سرتط يف املرت�سح اأن يكون 
جمل�س  يف  �سواء  منتخبا 
�سعبي بلدي اأو جمل�س �سعبي 
ولئي و اأن يبلغ 35 �سنة على 
الأقل اأما الثلث املتبقي )48( 
فيعينه رئي�س اجلمهورية من 
الكفاءات  و  ال�سخ�سيات  بني 
�ست  تدوم  لعهدة  الوطنية 

�سنوات.
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ي�شجل اليوم االأمني العام اجلديد لالأفالن اأول خرجة ر�شمية له حيث �شي�شرف على انتخاب  مر�شح احلزب للتجديد الن�شفي ملجل�س االأمة و مل تر�شح معلومات عن هوية 
الوجوه التي �شت�شكل القيادة اجلماعية تعددت القراءات يف م�شار االأفالن بعيد رحيل ولد عبا�س من االأمانة العامة، خا�شة يف ظل �شري احلزب االأول يف ال�شلطة خالل 

املرحلة احل�شا�شة احلالية بت�شيري ا�شتثنائي، اأي جلنة جماعية، يف حني اعترب حممد بوعبد اهلل اأن احلزب تدارك غياب ولد عبا�س الذي اأكد اأنه راجع ملر�شه، نافيا عقد 
اأي اجتماع للمكتب ال�شيا�شي اأو اللجنة املركزية للعتيد خالل اليومني الفارطني، كونه ع�شو بهما، موؤكدا اأن احلزب يحتاج لوقت اإ�شايف من اأجل حت�شري موؤمتره ال�شامل.



الغرفة  يف  احلكومة  ممثل  وجدد 
مترير  بعد  للربملان  ال�سفلى 
بالأغلبية  املالية  قانون  م�رشوع 
اخلمي�س،  اأم�س  اأول  ال�ساحقة 
ل  البالد  باأن  ال�سابقة  تاأكيداته 
 ، �سعبة  مالية  مبرحلة  متر  تزال 
م�سيفا اأن �سيا�سة تر�سيد النفقات 
عليها  ارتكزت  التي  »التق�سف« 
 2014 منت�سف  بداية  احلكومة 
التخلي  يتم  ومل  م�ستمرة  لزالت 
البالد  اإن  قال:«  حيث  عنها، 
لي�ست يف مرحلة راحة مالية تامة 
اأجل  من  يعمل  اجلميع  ولزال   ،
اإخراجها من هذه الأزمة اخلانقة 
التي باتت تهدد اقت�سادها«، ومن 
اإىل ملف  اأخر تطرق راوية  جانب 
حيث  التقليدي،  غري  التمويل 
ال�سنوات  خالل  �سنخرج  اأو�سح:« 
القادمة من هذه املرحلة ال�سعبة 
القت�ساد  تنويع  على  و�سنعمل 
الوطني، بعد اأن ننتهي من �سيا�سة 
التمويل غري التقليدي الذي اأعاننا 

يف حل العديد من امل�ساكل«.
يخ�س  وفيما  اأخر  �سياق  ويف 
جعلت  الذي  ال�رشيبي  التح�سيل 
بيدها  �سالحا  املعار�سة  منه 

وزير  قال  احلكومة،  به  تنتقد 
راوية،  الرحمان  عبد  املالية 
يف  متوا�سلة  تزال  ل  اجلهود  اأن 
باأن  م�سيفا  ال�رشيبي،  التح�سيل 

باأنه  متابعا  مرتاكمة  ديون  هناك 
من  تعرف  اأن  الإدارة  على  يجب 
ويف  مدان؟،  هو  وكم  املدين  هو 
امل�سدر  ذات  اأف�سح  ال�سياق  ذات 

نظام  ا�ستحداث  عن  احلكومي، 
على  ي�ساعد  جديد  معلوماتي 
تقلي�س الديون، م�سريا اأن العملية 
�ستبقى متوا�سلة لت�سديد الديون.

التي  الدعم  �سيا�سة  يخ�س  وفيما 
اأحزاب  من  العديد  فيها  �سككت 
ذاته  املتحدث  اأكد  املعار�سة، 
للدولة  الجتماعية  ال�سيا�سة  باأّن 
ال�سعبة  الو�سعية  رغم  متوا�سلة، 
الناجتة عن انهيار اأ�سعار البرتول، 
من  باملائة   10 اأن   اإىل  م�سريا 
املالية  قانون  م�رشوع  ميزانية 
ل�سنة  2019 خم�س�سة للتحويالت 
الدولة  اأّن  م�سددا  الإجتماعية، 
ت�سعى لال�ستمرار وموا�سلة اجلهود 
لتحقيق النمو القت�سادي ، وتنويع 
 ، املحروقات  خارج  ال�سادرات 
كما جدد الوزير ،اأن م�رشوع قانون 
املالية 2019،ليت�سمن اأي زيادات 

يف الر�سوم اجلبائية وال�رشائب .
ويف الأخري ك�سف وزير املالية عن 
وجود ت�سهيالت حكومية يف جمال 
�ستطبق  الإ�سالمية  ال�سريفة 
يف  الطلب  اأن  موؤكدا  ال�سنة،  هذه 
كل  وعملنا  موجود  ال�ساأن  هذا 
املنتجات يف البنوك، مو�سحا يف 
�ستقدم  البنوك  اأن  ال�سياق،  ذات 
ال�سريفة  جمال  يف  الت�سهيالت  

الإ�سالمية. 

الوطني  للجي�س  مفارز  اأوقفت 
عنا�رش  مع  بالتن�سيق  ال�سعبي 
واجلمارك،  الوطني  الدرك 
الناحية  باإقليم  اخلمي�س  اأم�س 
مهربا   46 ال�ساد�سة،  الع�سكرية 
وحجزت  خمتلفة،  جن�سيات  من 
�ساحنة  الدفع،  رباعيتي  �سيارتني 
وثمانية اأجهزة ك�سف عن املعادن 
ومعدات اأخرى، ح�سب ما اأفاد به 
الدفاع  لوزارة  بيان  اجلمعة  اأم�س 
امل�سدر  نف�س  واأو�سح  الوطني. 
التهريب  حماربة  اإطار  »يف  اأنه 
واجلرمية املنظمة، اأوقفت مفارز 

 15 يوم  ال�سعبي  الوطني  للجي�س 
نوفمرب 2018 بالتن�سيق مع عنا�رش 
الدرك الوطني واجلمارك ، باإقليم 
ال�ساد�سة،  الع�سكرية  الناحية 
خمتلفة  جن�سيات  من  مهربا   46
رباعيتي   )2( �سيارتني  وحجزت  
 )8( ثمانية   ،)1( �ساحنة   ، الدفع 
اأجهزة ك�سف عن املعادن، خم�س 
خم�س  كهربائية،  مولدات   )5(
 )5( خم�س  �ساغطة،  مطارق   )5(
اإىل  بالإ�سافة  نارية،  دراجات 

1.375 طن من املواد الغذائية«.
اأفراد  ا�سرتجع  اأخرى،  جهة  من 

والدرك  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س 
متفرقة  عمليات  يف  الوطني 
»بندقية )1( وم�سد�س )1( ونظارة 
)الناحية  بامل�سيلة   )1( ميدان 
حجز  مت  كما  الأوىل(،  الع�سكرية 
بكل  املعالج  الكيف  من  كلغ   126
الع�سكرية  )الناحية  تلم�سان  من 
)الناحية  اأهرا�س  و�سوق  الثانية( 
وتوقيف  اخلام�سة(  الع�سكرية 
خمدرات،  جتار   )5( خم�سة 
بالإ�سافة اإىل 4482 قر�س مهلو�س 
بكل من اجلزائر العا�سمة وال�سلف 
)الناحية الع�سكرية الأوىل (، 47936 

و3471  النارية  الألعاب  من  وحدة 
املختلفة  امل�رشوبات  من  وحدة 
الع�سكرية  )الناحية  بالوادي 
و  الوقود  الرابعة(، 15000 لرت من 
من  بكل  �سياحيتني   )2( مركبتني 
وتب�سة  اأهرا�س  �سوق  الطارف، 

)الناحية الع�سكرية اخلام�سة(«.
غري  الهجرة  حماربة  اإطار  ويف 
الدرك  عنا�رش  اأوقف  ال�رشعية، 
بكل  احلدود  وحرا�س  الوطني 
)الناحية  والنعامة  تلم�سان  من 
الع�سكرية الثانية( »20 مهاجرا غري 

�رشعي من جن�سيات خمتلفة«.

ا�ستعر�ست وزيرة البيئة و الطاقات 
الزهراء  فاطمة  ال�سيدة  املتجددة 
زرواطي مبدينة �رشم ال�سيخ مب�رش، 
التنوع  تعميم  يف  اجلزائر  خطط 
و  التحتية  البنى  داخل  البيولوجي 
كذا م�ساريعها يف اإعادة تاأهيل النظم 
البيولوجية وذلك يف موؤمتر املتعدد 
لالتفاقية  ع�رش  الرابع  الأطراف 
البيولوجي  التنوع  حول  الأممية 
ح�سبما اأفاد به بيان للوزارة . و كان 
افتتاح  فعاليات  يف  الوزيرة  تدخل 
للموؤمتر  امل�ستوى  رفيع  الجتماع 
الوزراء  رئي�س  بح�سور  ثريا  و  قويا 

و  البيئة  وزراء  م�ساركة  و  امل�رشي 
يف  الطراف  الدول  وفود  روؤ�ساء 
ا�ستعر�ست  التفاقية الأممية حيث 
التنوع  بتعميم  املتعلقة  جل�سة  يف 
البنى  قطاعات  يف  البيولوجي 
التحتية اجلهود التي تبذلها اجلزائر 

يف هذا املجال.
الهدف  اإىل  الوزيرة  تطرقت  قد  و 
الوطنية  ال�سرتاتيجية  من  الثالث 
البيولوجي  التنوع  على  للمحافظة 
التنوع  ادماج  على  ين�س  الذي  و 
و  ال�سرتاتيجيات  يف  البيولوجي 
خمطط العمل اخلا�س بالقطاعات 

الوزارية ذات ال�سلة يف هذا ال�سدد 
الإجراءات  الوزيرة   ال�سيدة  ابرزت 
التي حر�ست اجلزائر على تنفيذها 
داخل  البيولوجي  التنوع  لتعميم 
�سمنها   من  و   ، التحتية  البنى 
كل  يف  البيولوجي   التنوع   ادماج 
غرار  على  التوجيهية  املخططات 
الطرقات  و  املوانئ  و  املطارات 
الأخرى   التحتية  البنى  خمتلف  و 
على  املحتملة  التاأثريات  لدرا�سة 
النظم  تاأهيل  اإعادة  كذا  و  البي�سة 
زرواطي  �ساركت  كما  اليكولوجية  
لتعميم  املخ�س�سة  اجلل�سة  يف 

الطاقة  قطاع  يف  البيولوجي  التنوع 
ابرزت من خاللها  التعدين حيث  و 
اجلزائر  تبذلها  التي  املجهودات 
يف  البيولوجي  التنوع  لقحام 
و  الطاقوية  امل�ساريع  و  ال�سناعات 
املنجمية و ذلك بتن�سيق العمل مع 
القطاعات املعنية  من جانب اآخر 
�سددت ال�سيدة زرواطي على اأهمية 
التي  اليكولوجية«  »املقاولتية 
ي�سهم  هام  تنموي  رافد  اعتربتها 
يف زيادة فر�س الأعمال يف جمالت 

القت�ساد الأخ�رش .
م.�س

نفى تخلي احلكومة عن �شيا�شة التق�شف، راوية:

وزارة الدفاع الوطني

وزير البيئة زرواطي من �شرم ال�شيخ امل�شرية

علي عزازrة

االأزمة املالية الزالت ترت�صد باجلزائر

توقيف 46 مهاجرا غري �صرعي من جن�صيات خمتلفة 

اجلزائر متلك ر�ؤية متكاملة للحفاظ على النظم البيولوجية

 .      جهود الد�لة م�صتمرة يف التح�صيل ال�صريبي  .    لن نتخلى عن �صيا�صة الدعم ��صيتم مراجعتها

من 17 اإىل19 نوفمرب 

رئي�س البنك االأ�صيوي 
لال�صتثمار يز�ر اجلزائر 

اعرتا�س املعار�شة مل مينع متريره:

قانون املالية مير 
باالأغلبية ال�صاحقة

التحتية  البنى  برنامج  �سي�سكل 
خالل  اجلزائر  اأجنزتها  التي 
حمور  الأخرية  ال�سنوات 
وزير  �ستجمع  التي  املحادثات 
راوية  الرحمن  عبد  املالية، 
برئي�س البنك الأ�سيوي لال�ستثمار 
ليكون  جني  التحتية،  البنية  يف 
اإىل   17 من  اجلزائر  يزور  الذي 
19 نوفمرب، ح�سبما اأفاد به بيان 
رئي�س  اأن  البيان  واأو�سح  للوزارة 
خالل  �سيجري  الأ�سيوي  البنك 
مع  حمادثات  باجلزائر  اإقامته 
الذي  اللقاء  وهو  املالية،  وزير 
�سي�سكل فر�سة للطرفني من اأجل 
برنامج  بخ�سو�س  الروئ  تبادل 
اأجنزتها  التي  التحتية  البنى 
اجلزائر خالل ال�سنوات الأخرية 
اجلزائر  بني  التعاون  اآفاق  وكذا 
كما  املالية«.    املوؤ�س�سة  وهذه 

يزور  الذي  ليكون  جني  �سيلتقي 
باأع�ساء  مرة  لأول  اجلزائر 
مكلفني  احلكومة  من  اآخرين 
،ويتعلق  التحتية  البنى  بقطاع 
البيان، بوزير  الأمر، ح�سب ذات 
ن�سيب  ح�سني  املائية،  املوارد 
ووزير الأ�سغال العمومية والنقل، 

عبد الغاين زعالن. 
مقره  املتواجد  البنك  ويعد 
ببكني )ال�سني( بنك تنمية متعدد 
جانفي  يف  اأن�سئ  الأطراف، 
 100 قدره  مال  براأ�س   ،2016
دولة   87 ويح�سي  دولر  مليار 
القليمية   ، الأع�ساء  الدول  من 
تتمثل  ،كما  القليمية  وغري 
يف  اأ�سا�سا  ال�ستثمار  يف  مهمته 
ويف  امل�ستدامة  التحتية  البنى 
هذه  داخل  الإنتاج  قطاعات 

الدول الأع�ساء. 

ل�سنة  املالية  قانون  م�رشوع  مر 
2019 على م�ستوى الغرفة ال�سفلى 
بعد  ال�ساحقة  بالأغلبية  للربملان 
املوالة  اخلمي�س  اأول  �سوتت  اأن 
 290 بني  من  وهذا  بنعم،  عليه 
وجود  مع  اجلل�سة  ح�رشوا  نائبا 

72 وكالة.
فقد  منتظرا  كان  ما  وعك�س 
ل�سنة  املالية  قانون  م�رشوع  مر 
اأ�سوار  داخل  و�سالما  بردا   2019
اأن  بعد  للربملان،  ال�سفلى  الغرفة 
بالإتالف  ممثلة  املوالة  �سوتت 
بالأغلبية  امل�رشوع  على  الرئا�سي 
من  مقاومة  دون  ال�ساحقة، 
املعار�سة داخل قاعة املناق�سات 
ال�سحفية  بالت�رشيحات  مكتفية 
القانون  يف  جاء  مبا  نددت  التي 
القدرة  ليحمي  جاء  اأنه  رغم 

الطابع  ويقوي  للمواطن  ال�رشائية 
الجتماعي للدولة ح�سب ما �سدد 
عليه ممثل احلكومة عبد الرحمان 

راوية.
اأحزاب  فاإن  ال�سياق  ذات  ويف 
من  بالحتاد  املمثلة  املعار�سة 
والبناء  العدالة  و  النه�سة  اأجل 
جمتمع  وحركة  العمال  حزبي  مع 
على  بال  �سوتوا  فقد  ال�سلم، 
القانون الذي جاء لي�رش امل�سلحة 
العامة ح�سبهم، بل اأكدوا اأنه ُطرز 
ترى  ل  معينة  جهات  مقا�س  على 
يف القانون ومواده �سوى م�ساحلها 
الكتلة  راأت  حني  يف  ال�سخ�سية، 
الربملانية حلزب القوى ال�سرتاكية 
اأن مقاطعة اجلل�سة �رشورة، وهذا 

الذي ح�سل مع نواب الأر�سيدي.
علي عزازrة

�شدد وزير املالية عبد الرحمان راوية، على اأن االأزمة املالية الزالت ترت�شد باجلزائر رغم اأن قانون املالية لل�شنة املقبلة ال 
يحوي اأي زيادات مرتبطة بال�شرائب، يف حني اأكد اأن الدولة �شتظل وفية ل�شيا�شة الدعم و�شيتم تغيريها يف الوقت املنا�شب 

لكونها مت�س كل �شرائح املجتمع دون ا�شتثناء، فيما اأو�شح اأن اجلهود ال تزال متوا�شلة يف التح�شيل ال�شريبي.
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لتفادي حوادث املفرقعات

 47 وحدة متنقلة
 و 500 عن�صر 

ملواجهه املفرقعات
 

جندت احلماية املدنية لوالية اجلزائر 
مبنا�سبة االحتفال باملولد النبوي 

ال�سريف الثالثاء املقبل 47 وحدة 
»متنقلة »متكونة من قرابة 500 عن�سر 

من عنا�سر احلماية املدنية للتدخل 
ب�سرعة يف حالة حدوث حرائق اأو اأي 
حادث ناجم عن اال�ستعمال الع�سوائي 
للمفرقعات ولالألعاب النارية، ح�سبما 

اأكده اأم�س اجلمعة املكلف باالإعالم 
لدى ذات امل�سالح املالزم االأول خالد بن 

خلف اهلل.
و قال املالزم االأول بن خلف اهلل اأم�س 
لوكالة االأنباء اجلزائرية، اأن م�سالح 
احلماية املدنية لوالية اجلزائر قد 

جندت مبنا�سبة االحتفال باملولد 
النبوي ال�سريف الثالثاء املقبل 47 
وحدة متنقلة متكونة من اأزيد من 

500 عن�سر من عنا�سر احلماية املدنية 
مهمتها التنقل ملختلف االأحياء وال�سيما 
ال�سعبية بالعا�سمة و كذا على م�ستوى 

�ساحات خمتلف البلديات على غرار 
باب الوادي و با�س جراح و اجلزائر 

الو�سطى والرويبة للتدخل ب�سرعة يف 
حالة وقوع حريق اأو اأي حادث ب�سبب 
اال�ستعمال الع�سوائي لالألعاب النارية.

وبعد اأن ذكر اأن م�سالح احلماية 
املدنية بالعا�سمة كانت قد اأجرت 

العام املا�سي تزامنا مع املولد النبوي 
ال�سريف اأزيد من 13 تدخال واأن عددا 

منها كان يتمثل يف اإخماد احلرائق 
الناجمة عن ا�ستعمال املفرقعات 

واالألعاب النارية و اأكد اأن كل فرقة من 
الفرق الـ 47 املتنقلة التي جتوب �سوارع 

العا�سمة �ستكون مزودة ب�ساحنة 
)الإخماد النريان( و كذا �سيارة اإ�سعاف 
حت�سبا لكل طارئ اأو الإ�سعاف اجلرحى 

وحتويلهم نحو امل�سايف على جناح 
ال�سرعة.

ف.ن�سرين 

مطار هواري بومدين  

هبوط اإ�صطراري لطائرة 
اجلوية اجلزائرية

ا�سطرت طائرة تابعة للخطوط 
اجلوية اجلزائرية، اأم�س للعودة 
اإىل مدرج مطار هواري بومدين  

بعد  حلظات من اإقالعها نحو 
تركيا. وقالت م�سادر اإن �سبب 
الهبوط اال�سطراري يعود اإىل 

عطب تقني، واأثار احلادث تذمرا 
وفزعا لدى ركاب الطائرة التي 

كانت متوجهة اإىل تركيا.
ف.ن

دار  ما  ح�سب  وعلى  الق�سية  وقائع 
بجل�سة املحاكمة تعود لعام 2014 حني 
من  البالغ  احلايل  املتهم  توقيف  مت 
العمر 33 �سنة وهو �ساحب حظرية لركن 
ارتكابه  اإثر   ، ال�سيارات مبنطقة بلكور 
جلرمية قتل �سديقه ال�رشطي بطريقة 
وح�سية ،وخالل اعرتافه بتلك اجلرمية 
الأمنية  التحريات  خ�سم  يف  اأي�سا  اأقر 
 2008 بعام  اأخرى  جلرمية  بارتكابه 
ال�سحية  وهو  احلميم  �سديقه  حق  يف 
جمال«   ، ع   « املدعو  احلال  ملف  يف 
غام�سة  تويف يف ظروف  قد  كان  لذي 
اأكد  حيث   ، جمهول  �سد  ملفه  وطوي 
اأنها  الق�سية  هاته  وقائع  حول  املتهم 
كان  حني   2008 اأكتوبر   8 لتاريخ  تعود 
يف  و  حظريته  م�ستوى  على  متواجدا 
عليه  مر  زوال  الثانية  ال�ساعة  حدود 
�سديقه املدعو » ع ، جمال«الذي كان 
يعمل معه يف نف�س احلظرية و بعد اأن 

توجه معه للكوخ للحديث حول مو�سوع 
منحه  حادة  بنربة  منه  طلب   ، خا�س 
كان  التي  املدة  عن  ال�سهرية  اأجرته 
يعمل فيها معه فرف�س طلبه بحجة اأنه 
قد �سدد له كافة م�ستحقاته املالية عن 
طيلة املدة التي كان يعمالن فيها معا 
باإ�سهار  ويقوم  غ�سبا  ال�سحية  ليثور   ،
�سكينه يف وجهه ويهدده بالقتل ، ويرد 
حديدية  ع�سا  بحمل  عليه  املتهم 
لي�سقط  راأ�سه  م�ستوى  على  به  �رشبها 
بعدها ال�سحية جثة هامدة و بعد تاأكده 
وو�سعه  لغرفته  باأخذه  قام  وفاته  من 
هناك ، و اأثناء ذلك تفاجاأ ب�سخ�س يدق 
عليه الباب وهو بائع ال�ساي فطلب منه 
ويف   ، فتاة  برفقة  اأنه  بحجة  املغادرة 
اليوم املوايل توجه لل�سوق وقام ب�رشاء 
اأكيا�س و �ساطور و بنزين مع جمموعة 
بها  توجه  و  اجلافيل  �سكاكني وحملول 
بعد  وقام   ، اجلثة  تواجد  مكان  نحو 
و�سعه لهاته اجلثة فوق الطاولة بقطع 
اأرجل و اأيدي ال�سحية بوا�سطة �ساطور 
مع  كي�س  وو�سعهم يف  القطع  اأدوات  و 

و�سع باقي الأجزاء العلوية داخل كي�س 
اأخر مع �سكب حملول اجلافيل على كال 
الكي�سني لتفادي اإنبعاث اأي رائحة منها 
، وبحلول الليل قام بجلب اإناء حديدي 
كبري وو�سع فيه كافة الأكيا�س و �سكب 
عليهم البنزين و اأ�سعل النار التي ظلت 
تلتهم اجلثة طيلة ليلة كاملة ، وقام يف 
اليوم املوايل بحمل كافة بقايا العظام 
نومه  غرفة  م�ستوى  على  ودفنهم 
 ، ل�سقته  بعدها  ويغادر   ، باحلظرية 
�سقيقة  من  اإت�سال  تلقى  اأيام  وبعد 
مكان  عن  منه  ف�ستف�رش  ال�سحية 
اأنه  حينها  ليخطرها  ال�سحية  تواجده 
اأيام ، ويتوجه بعدها  مل ي�ساهده منذ 
رحلة  يف  ي�سارك  و  �سديقه  لعائلة 
اخلا�س  ماله  من  وي�سدد  عنه  البحث 
ثمن اإعالن مت ن�رشه يف اأحد اجلرائد 
كان  ،كما  دج  ب4500  املقدر  اليومية 
بتقدمي  العائلة  متويه  اأي�سا  يحاول 
تواجد  مكان  حول  كاذبة  بالغات 
ال�سحية والتي كان اأخرها توجهه نحو 
م�سالح  قامت  اأن  حلني  اليونان  دولة 

و   ، جمهول  �سد  امللف  بطي  الأمن 
 5 مرور  بعد  جديد  من  فتحه  اإعادة 
تاأكد  و  املتهم  اعرتاف  اإثر  �سنوات 
تنقلها  بعد  الوقائع  من  الأمن  م�سالح 
العظام  على  و عرثوها  الغرفة  ملكان 
اأن عمرها  العلمية  اأثبتت اخلربة  التي 
من نف�س عمر ال�سحية و اأنه مر على 
حرقها ما يقارب5 �سنوات ليتم بذلك 
الذي  احلايل  للمتهم  الق�سية  ن�سب 
كانت على عاتقه 3 ملفات قتل اأخرى 
من  املتهم   ، الطريقة  بنف�س  اإرتكبها 
اأنكر  للمحاكمة  مثوله  وخالل  جهته 
كافة  باأن  اأكد  و  من جرم  له  ن�سب  ما 
مبحا�رش  جاءت  التي  الت�رشيحات 
من  لها  اأ�سا�س  ل  الق�سائية  ال�سبطية 
اأنه �رشدها بناءا على طلب  ال�سحة و 
ذات امل�سالح التي حاولت تلفيق كافة 
موؤكدا   ، امللفات  لطي  له  اجلرائم 
باأنه كان يحب �سديقه ال�سحية و كان 
عن  التوقف  من  با�ستمرار  ين�سحه 
اإ�ستهالك املخدرات رغم تخليه عنه 
حني دخل لل�سجن يف ق�سية خمدرات.

ل/منرية

احلدود  �رشطة  م�سالح  األقت 
بومدين،   هواري  الدويل  باملطار 
من  الرابع  العقد  �سيدة يف  القب�س 
�سمن  اإنخراطها  يف  اأ�ستبه  العمر 
تنظيم » داع�س« بالأرا�سي ال�سورية 
�سباط  قبل  من  توقيفها  بعد   ،
هناك  زنزانة  يف  وو�سعها  �سوريني 
ال�سبب  لنف�س  كاملني  عامني  ملدة 
،  حلني حتويلها من قبل ال�سلطات 

الرتكية نحو اجلزائر.
متتهن  �سيدة  وهي  املتهمة  مثلت 
حمكمة  على  التمري�س  مهنة 
نهاية   ، البي�ساء  بالدار  اجلنايات 
جرم  ملواجهة  الفارط  الأ�سبوع 
تن�سط  اإرهابية  جلماعة  الإنتماء 
على  اأكدت  حيث   ، الوطن  خارج 
اجلنائية  املحكمة  هيئة  م�سامع 
اأنه بعام 2013 وبعد اأن كانت تعي�س 
و  طالقها  ب�سبب  ماأ�ساوية  حياة 
دون  بنتني  تربية  م�سوؤولية  حتملها 
والدها  وقرار  مايل  مدخول  اأي 
الفرار  قررت   ، تزويجها  باإعادة 

لدولة تركيا تاركة بنتيها خلفها بعد 
تاأثرها برفاهية املعي�سة هناك من 
التي  الأفالم  و  امل�سل�سالت  خالل 
، ومبجرد  با�ستمرار  تتابعهم  كانت 
التقت  الأرا�سي  لتلك  و�سولها 
تعرفت  �سورية  عائالت  مبجموعة 
لتجد  رحلتهم  يف  ورافقتهم  عليهم 
جبهات  عدة  �سمن  تتنقل   نف�سها 
اأين ق�ست  داع�س«   « لتنظيم  تابعة 
مار�ست  �سهرا   23 حوايل  فيهم 
اإ�سعاف  و  التمري�س  مهنة  خاللهم 
اجلرحى بعد حت�سلها على �سهادة 
من منظمة » اليوني�سف« ، وبعد عدة 
بعد  بالف�سل  باءت  هرب  حماولت 
ون�ساطه  التنظيم  حقيقة  اكت�سافها 
بالت�سال  قامت   ، الإجرامي 
اأن  تفاجاأت  و  �سديقاتها  باإحدى 
قام  �سوري  ب�سابط  خا�س  الرقم 
مبحادثتها و حتديد مكانها للقب�س 
ق�ست  زنزانة  اإيداعها   و   ، عليها 
اأنها  مدعية  كاملني  عامني  فيها 
يحكم  اأن  خمافة  اجلن�سية  �سورية 

اإىل  نقلها  حلني   ، بالإعدام  عليها 
الأرا�سي الرتكية  ال�سلطات الرتكية 
الوطنية  الأرا�سي  على  وحولتها 
حيث   ، احلال  حمكمة  على  ومنه 
وخالل  املتهمة  جهتها  من  نفت 
اأي  وجود  التحقيق  مراحل  كافة 

نية  اأو  داع�س  بعمليات  لها  �سلة 
وطالبت   ، بالتنظيم  اللحاق  يف  لها 
بالرباءة  باإفادتها  اأقوالها  نهاية  يف 
بعد  و  املحكمة  تفيدها  اأن  قبل   ،

املداولة القانونية بذات احلكم .
ل/منرية

الدينية  ال�سوؤون  وزير  د�سن 
عي�سى،  حممد  والأوقاف 
“ال�سيخ  القطب  ،اأم�س  امل�سجد 

اأّن  الوزير  التب�سي”وقال  العربي 
منظمة  تت�سدر  اأ�سبحت  اجلزائر 
واأنها  خا�سة  املتحدة،  الأمم 

ال�سالم  يف  معا  العي�س  يوم  تبنت 
الذي  اأقره رئي�س اجلمهورية  الذي 
به  حتتفل  العامل  دول  كل  اأ�سبحت 

يف الـ16 ماي من كل عام كما ك�سف 
هناك   �سيكون  انه  عي�سى  حممد 
قانون جديد حلماية الإمام قريبا”

بجنايات العا�سمة

قريبا

ممر�صة تنخرط بتنظيم » داع�ش« ب�صبب امل�صل�صالت الرتكية ..؟

قانون جديد حلماية الإمام

حمكمة اجلنايات اال�ستئنافية  بالعا�سمة

 الإعدام ل�صفاح بلكور 

يف ق�صية قتل �صديقه 
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قام بتقطيع جثته وحرقها و دفنها داخل غرفة نومه بعد و�سع 
حملول اجلافيل عليها . ق�ست حمكمة  اجلنايات اال�ستئنافية بتوقيع 

عقوبة االإعدام يف حق  ق�سية القتل ال�سهرية باإ�سم » �سفاح بلكور » 
واملتعلقة مبلف مقتل �سديق طفولته » ع ، جمال« الذي قام باإزهاق 
روحه بوا�سطة ع�سى حديدية و تقطيع جثته الأجزاء ودفنها داخل 

غرفة نومه ومن مت �سارك عائلته يف رحلة البحث مع ت�سديده 
لتكاليف اإعالن اختفائه باجلرائد اليومية من حر ماله ، قبل اأن 

يقر بفعلته بعد فتح امللف من جديد مبرور 6 �سنوات كاملة خالل 
ارتكابه للجرائم االأخرى يف حق �سديقه ال�سرطي و ع�سيقته و ابنها 

الر�سيع ، ليحاول من جديد خالل مثوله للمحاكمة الرتاجع عن 
فعلته من خالل تقدمي حجج اأن امللفات قد لفقت له من قبل م�سالح 

االأمن لتتمكن من طيها .



و اأ�صافت  ذات امل�صادر املطلعة 
املتوا�صل  التعاون  حيثيات  على 
منطقة  يف  اجلوار  بلدان  بني 
اجلزائر  اأن    ، العربي  املغرب 
قدمت منذ بداية �صهر مار�س واىل 
املن�رصم  اأكتوبر  �صهر  نهاية  غاية 
معلومات للأمن التون�صي حول نية 
تنظيم الدولة الإ�صلمية املعروف 
بداع�س بدولة ليبيا ،اإ�صا فة خلليا 
املختبئة يف جبل  القاعدة  تنظيم 
وكذا  الق�رصين  وولية  ال�صعانبي 
قردان  بن  احلدودي  املعرب  خلف 
 ، اإنتحارية  عملية   18 تنفيذ  يف 
مقرات  ا�صتهداف  منها  الغاية 
اأمنية و اأخرى حكومية بهدف نقل 
بدولة  املحتدم  امل�صلح  ال�رصاع 
اإىل دولة تون�س لرفع اخلناق  ليبيا 
اجلماعات  على   املفرو�س 
احلدودي  ال�رصيط  الإرهابية عرب 
اجلوار  لدول  املتاخم  اجلزائري 
وح�صبما   ، الإفريقي  وال�صاحل 
فاإن  اجلهات  ذات  به  اأفادت 

قد  التون�صية  الإ�صتخبارات  جهاز 
ا�صتنجد يف عديد املرات باخلربة 
عمليات  تفكيك  يف  اجلزائرية  
تتعلق  تون�س  بدولة  معقدة  اأمنية 
الإرهابية  اجلماعات  بح�صول 
الأرقام  و  هواتف  اأرقام  على 
خم�ص�صة  ل�صيارات  الت�صل�صلية 
اأخرى  و  �صيا�صية  ل�صخ�صيات 
ثقافية  و  وريا�صية  دبلوما�صية 

اجلمهورية  رئي�س  راأ�صهم  وعلى 
رئي�س   ، ال�صب�صي  باجي  قايد 
وزير   ، الدفاع  وزير   ، احلكومة 
 ، اخلارجية  وزير   ، الداخلية 
م�صهورين  لعبني  و  فنانني 
�صابقني   دبلوما�صيني  وكذا 
كانت مهددة على مدار الثلث 
�صنوات الأخرية بالت�صفية  وفق 

ما اأوردته م�صادرنا .

وح�صبما علم من نف�س اجلهات 
اجلزائرية  الأمن  م�صالح  فاإن 
لنظريتها  خدمة  قدمت 
ت�صم  قائمة  مبنحها  التون�صية 
3000 رجل مال و اأعمال تون�صي 
ثورة  متويل  يف  تورطهم  ي�صتبه 
بنظام  اأطاحت  التي  الربيع 
ح�صب   علي  بن  العابدين  زين 

املعطيات الأولوية املتوفرة .

طالب عدد من النا�صطني يف ملف 
والولية  ، وايل  الت�صغيل يف ورقلة 
يف  حتقيق  وفتح  التدخل  بوجوب 
يف  امل�صجل  بالتحايل  و�صف  ما 
 BJSp ب�رصكة  التوظيف  عمليات 
 ، م�صعود  بحا�صي  مقرها  الكائن 
م�صكوت  تلعب  وجود  موؤكدين 
اجلهات  تدخل  ي�صتوجب  عنه 

املكلفة بالرقابة. 
وقال نا�صطون يف املجتمع املدين 
مبلف  مهتمة  حملية  وجمعيات 
اأن   ، بورقلة  املحلية  العاملة  اليد 
هناك معلومات مت ترويجها تفيد 
ملتوية  بطرق  ا�صخا�س  بتوظيف 
دون املرور على القنوات الر�صمية 
وم�صوؤولني  نقابيني  من  وبتواطوؤ 
بذات املوؤ�ص�صة عمدوا اإىل متكني 
بدون  اأ�صخا�س من منا�صب عمل 
وجه حق .  ودعا هوؤلء وايل الولية 
ب�صفته امل�صوؤول الأول على الهيئة 
التنفيذية  عبد القادر جلوي اإىل 
كون  الق�صية  يف  التدخل  �رصورة 
عنها  معروف  املذكورة  ال�رصكة 
 ، التوظيف  عمليات  عن  تكتمها 
من  كثري  يف  جلوئها  عن  ف�صل 

يف  التحايل  ممار�صة  اإىل  املرات 
التوظيف من خلل العتماد على 
�رصكة مناولة يف معاجلة اأي عملية 

توظيف تقوم بها . 
 ، الق�صية  يف  متحدثون  واأفاد 
ونقابيني  م�صوؤولني  هناك  اأن 
باملوؤ�ص�صة يف قلب �صبهة توظيف 
خمالفة  بطرق  متت  جديدة 
جديا  تدخل  تتطلب  للت�رصيع 
املعنية  ال�صلطات  طرف  من 
ل  موؤ�ص�صة  يف  امل�صتور  لك�صف 
الكثري  يثري  بها  التوظيف  يزال 
ب�صبب  والنتقادات  القلقل  من 
يف  احلا�صل  والتكتم  ال�رصية 

عمليات التوظيف بهذه ال�رصكة .
وايل  توعد  فقد  ثانية  جهة  من 
جلوي  القادر  عبد  ورقلة  ولية 
يف  تورطه  يثبت  م�صوؤول  كل  بجر 
التلعب مبنا�صب العمل املوجهة 
العدالة  مل�صالح  البطالني  لفائدة 
عن  العاطلني  ال�صياق  ذات  يف  ،داعيا 
وراء  الإن�صياق  وعدم  للتعقل  العمل 
باخليار  و�صفها  التي  الإحتجاجات 

غري ال�صائب ح�صب قوله .
�أحمد باحلاج

قال وايل ورقلة عبد القادر جلوي 
، اأن كفاءة اأي م�صوؤول اأو منتخب 
يجب اأن تكون يف امليدان ولي�س 
التي  والثناء  ال�صكر  �صهادات  يف 
هناك  اأو  هنا  من  عليها  يح�صل 
اأن العطاء امليداين  اإىل  ، م�صريا 
اأي  كفاءة  ويحدد  يقيم  من  هو 
م�صوؤول .  واأكد وايل الولية عبد 
القادر جلوي  يف اختتام الدورة 
ال�صعبي  للمجل�س  الثالثة  العادية 
التنمية  اأن   ، لورقلة  الولئي 
منتخبني  �صواء  اجلميع  م�صوؤولية 
فان  وعليه   ، تنفيذيني  مدراء  اأو 
هوؤلء مطالبون بالتن�صيق لتحقيق 
ح�صد  ومنه  والتكامل  الن�صجام 

ثمار النتائج اليجابية . و
التي  التزكيات  على  الوايل  علق 
و�صفو  من  بع�س  بها  ح�صي 
بالكفاءات املحلية ، موؤكدا اأنه ل 
يعرتف اإل بالكفاءة التي تثبت يف 
امليدان الذي يعترب ح�صبه املحك 
احلقيقي لكل م�صوؤول ، ويف �صياق 
على  الأول  امل�صوؤول  جدد  اآخر 
الهيئة التنفيذية بورقلة ،  دعوته 
لروؤ�صاء البلديات من اأجل ترميم 
النقائ�س  ومعاجلة  البتدائيات 
الأولويات  من  امللف  هذا  كون 
ال�صتجابة  راف�صا  املطروحة، 
لبع�س املطالب املتعلقة برتميم 
بع�س القامات اجلامعية بحجة 
انها لي�صت من الولويات وتدخل 
التعليم  وزارة  و�صاية  حتت 
اأن  املتحدث  واعترب  العايل. 
روؤ�صاء البلديات ملزمون بتطبيق 

وزارة  عن  ال�صادرة  التعليمات 
املحلية  واجلماعات  الداخلية 
ومعاجلة  باحتواء  اخلا�صة 
النقاى�س امل�صجلة بالبتدائيات 
، م�صددا يف ال�صياق على اأن هذا 
نهاية  قبل  معاجلته  يجب  امللف 

ال�صنة اجلارية.
بولية  الأول  الرجل  اأن  ومعلوم 
كان   ، القادر جلوي  ورقلة عبد 
املدراء  مع  اللهجة  �صدد  قد 
الولئيني والتنفيذيني و املنتخبني 
من اأجل فتح قنوات احلوار البناء 
مع املواطنني ومن ثم حما�رصة 
والت�صنج  الحتقان  حالت 

الإجتماعي بلغة ال�رصاحة .
ثمن   فقد  اأخر  �صعيد  وعلى 
التلميذ  اأولياء  جمعيات 
ببلديات  الإبتدائية  بالأطوار 
، �صيدي خويلد ،احلجرية  ورقلة 
و  الربمة   ، الطيبات  تقرت،   ،
الولية  وايل  تعليمات   ، اأنقو�صة 
يف  الإ�رصاع  بهدف  ال�صارمة 
تعاين  التي  الرتاكمات  حلحلة 

منها الإبتدائيات .
اأن الدورة العادية   جدير بالذكر 
الولئي  ال�صعبي  للمجل�س  الثالثة 
ال�صتار  اأ�صدل عليها  التي  بورقلة 
�صهر  من  الأول  الأ�صبوع  خلل 
عدة   لدرا�صة  خ�ص�صت  نوفمرب 
امليزانية  اأبرزها  من  قطاعات 
قطاعي   ،2019 ل�صنة  الأولية 
العايل  والتعليم  الوطنية  الرتبية 

والبحث العلمي .
�أحمد باحلاج 

.       تقدمي معلومات حول 3000 رجل �أعمال تون�سي مولو� �لربيع �لعربي 

يف �إطار �لتعاون �لإ�ستخبار�تي �مل�سرتك مع بلد�ن �جلو�ر 

 مبعوث �لو�سط �إىل تون�س :�أحمد باحلاج 

اجلزائر جنبت تون�س  18 عملية 
اإنتحارية خالل ال�سنة اجلارية 

املن�رصم  الأ�صبوع  نهاية  وقف 
القادر  عبد  ورقلة  ولية  وايل 
ال�صباب  مدير  مبعية  جلوي 
بوبكر  بالولية  والريا�صة 
�صتحونة ،على �صري الفحو�صات 
باملركز اجلهوي لطب الريا�صة 
اليومني  يف  قام    . بورقلة 
الأول  امل�صوؤول  الأخريين 
بورقلة  التنفيذية  الهيئة  على 
بالوقوف على �صريورة  املركز 
اجلهوي لطب الريا�صة بورقلة ، 

اأين اإطلع على �صري الفحو�صات 
الطبية املقامة باملركز لفائدة 
الأطباء  قبل  من  الريا�صيني 
من  القادمني  املخت�صني  و 
الريا�صة  لطب  الوطني  املركز 
لتعليمات  تبعا  بالعا�صمة 
والريا�صة  ال�صباب  وزير  معايل 
ال�صاأن  هذا  يف  حطاب  حممد 
الوفد  هذا  بقدوم  واخلا�صة   ،
لفح�س  اأيام   03 �صهر ملدة  كل 
اإنتظار  يف   ، املنطقة  ريا�صيي 

اإ�صتفادة املركز من طاقم طبي 
ونف�صاين قار ، كما اأ�صدى وايل 
ورقلة عبد القادر جلوي جملة 
�رصورة  ل�صيما  التعليمات  من 
اإىل  القطاع  نف�صانيي  كل  دعوة 
يف  امل�صاركة  و  للمركز  الولوج 
من  الرفع  ق�صد  العملية  هذه 
الرجل  وحتاور    ، م�صتواهم 
الريا�صيني  مع  بالولية   الأول 
وجودهم  ت�صادف  الذي 
من  الوايل .   زيارة  و  باملركز 

مدير  ك�صف  فقد  ثانية  جهة 
ال�صباب والريا�صة بورقلة بوبكر 
�صحفي  ت�رصيح  يف   ، �صتحونة 
 ،« »الو�صط  يومية  به  خ�س 
التي  والتفقد  العمل  زيارة   اأن 
للمكا�صب  الولية  وايل  قادت 
القطاع  بها  تدعم  التي  الهامة 
دليل على الأهمية الكبرية التي 
للأ�رصة  امل�صوؤول  ذات  يوليها 

ال�صبانية والريا�صية .
�أحمد باحلاج 

اجلرائم  مكافحة  اإطــار  يف 
متكن  والإقت�صادية،  املالية 
الولئية  امل�صلحة  عنا�رص 
باأمن  الق�صائية  لل�رصطة 
توقيف  من  ورقلة،  ولية 
جد  بكمية  حمملة  �صاحنة 
امل�رصوبات  من  معتربة 
العملية،  .تفا�صيل  الكحولية 
اإ�صتغلل  عقب  وقائعها  تعود 

ملعلومات  ال�رصطة  م�صالح 
يف  �صاب  بعزم  تفيد 
القيام  العمر  الع�رصينيات من 
معتربة  جد  كمية  باإدخال 
الكحولية  امل�رصوبات  من 
فـور  ليتم  ورقلة    ولية  اإىل 
اأمـني  حاجـز  ن�صب  ذلك 
املداخل  اأحد  م�صتوى  على 
وخلل  للولية،  الرئي�صية 

مت  املركبات  مراقبة  عملية 
قادمة،  �صاحنة  يف  الإ�صتباه 
بالطريقة  توقيفها  ليتم 
وثائقها  ومراقبة  القانونية 
واأثناء تفتي�صها بدقة من طرف 
عنا�رص ال�رصطة، مت العثور على  
كمية من امل�رصوبات الكحولية 
قدر عددها بــ8400 وحدة خمر 
والأحجام،  الأنواع  خمتلف  من 

مبادة  باإحكام  مموهة  كانت 
ال�صائق  حتويل  ليتم  الب�صل، 
الولية  اأمن  مقر  اإىل  ومرافقه 
وحجز  املركبة  توقيف  مع 
كافة  اإ�صتكمال  وعقب  ال�صلعة، 
اإجناز  مت  التحقيق،  اإجراءات 
�صد  جزائية  ق�صائية  ملفات 
اأمام  وتقدميهما  املتورطني 
اجلهات الق�صائية املخت�صة . 

�أحمد باحلاج  

ي�سرف على ت�سيريه خمت�سني و �أطباء 

�ل�سرطة �لق�سائية بورقلة 

وايل ورقلة يقف على ن�ساط املركز اجلهوي لطب الريا�سة بورقلة

حجز اأزيد من 8000 قارورة خمر و توقف �سخ�سني

م�سوؤولون ونقابيون يف قف�س �لتهام 

و�يل ورقلة يف �ختتام دورة �ملجل�س �لولئي :

مطالب بالتحقيق يف عملية توظيف 
 BJSP م�سبوهة ب�سركة

 كفاءة امل�سوؤول يجب اأن 
تظهر يف امليدان  
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ك�سفت م�سادر متطابقة ليومية »�لو�سط »، �أن جهاز �ملخابر�ت باجلز�ئر قدم خالل �ل�سنة �جلارية  معلومات 
دقيقة للجارة تون�س حول حتركات �لتنظيمات �لإرهابية ، مما مكن من �جها�س 18 عملية �إنتحارية ، 

وذلك يف �إطار �لتعاون �مل�سرتك ما بني دول �جلو�ر .



يرفعه  الذي  املطلب  ويتمثل 
اال�ستثمارات  هذه  اأ�سحاب 
هذه  "اعتماد  يف  الو�سية  للجهات 
من  ن�ساط"  كمنطقة  املنطقة 
خالل اإعادة ت�سنيف االأر�سية, ما 
ي�سمح لهم بال�سري يف ا�ستثماراتهم 
التي اأكدوا باأن "قيمتها تفوق 3000 
مليون دج و�ستخلق ما يقارب 900 

من�شب �شغل", 
مبجرد دخولها حيز 

اخلدمة.

جت�سيدها  املراد  امل�ساريع  ومن 
التنظيف  مواد  الإنتاج  وحدة 
اخلزف  الإنتاج  م�سنع  و  وال�سيانة 
وحدة  و  الرخام  لتحويل  وحدة  و 
الإنتاج العجائن, ف�سال عن وحدات 
اأخرى وذلك على م�ساحة اإجمالية 
مبحاذاة  تقع  هكتار   27 تقارب 
على   5 رقم  الوطني  الطريق 
املحور الرابط بني بلديتي �سلغوم 

قي�ساوي  ووفق  وتاجنانت.  العيد 
 2008 �سنة  منذ  انطلقوا  فاإنهم 
االأر�سية  القطع  تهيئة  اأ�سغال  يف 
حيث  اإليهم,  ملكيتها  تعود  التي 
االأ�سغال  كافة  اإجناز  حاليا  "مت 
وخمتلف  بالتطهري  املتعلقة 
اخلا�ص  عاتقهم  على  ال�سبكات 
مببلغ فاق 270 مليون دج يف انتظار 
بالغاز  الربط  اأ�سغال  ا�ستكمال 
الطبيعي."  ومن جهته اأكد بوعالم 

واملناجم  ال�سناعة  مدير  بلطوم 
هذه  اأهمية  على  ميلة  لوالية 
يخ�ص  فيما  للوالية  اال�ستثمارات 
كما  �سغل  ومنا�سب  الرثوة  خلق 
يواجه  الذي  امل�سكل  باأن  اأو�سح 
ح�سبه  تعترب  التي  امل�ساريع  هذه 
"من�ساآت م�سنفة" هو "عدم متكني 
على  احل�سول  من  امل�ستثمرين 
رخ�ص اال�ستغالل مادامت االأر�سية 
ذات طبيعة فالحية." وقال ال�سيد 

"القانون مينع امل�سا�ص  اأن  بلطوم 
فاإن  وبالتايل  فالحية",  اأر�ص  باأي 
ملف الرخ�ص �سيتوقف بال�رضورة 
عند امل�سالح الفالحية و ما على 
"اإال  اأ�ساف-  -كما  امل�ستثمرين 
لو�سعية  ت�سوية  طلب  يرفعوا  اأن 
التنفيذي  اجلهاز  لرئي�ص  االأر�سية 
الوحيد  املخول  باعتباره  املحلي 
بتكليف اجلهات املعنية بالنظر يف 

املو�سوع وت�سوية امللف". 

يطالب عدد من امل�شتثمرين اخلوا�ص ببلدية �شلغوم العيد )جنوب ميلة( ال�شلطات الولئية بالتدخل لإعادة 
ت�شنيف الأر�شية التي �شتج�شد  عليها ا�شتثماراتهم واعتمادها كمنطقة ن�شاط, ح�شبما علم من ذات امل�شتثمرين  
ويف ت�شريح اأو�شح ح�شان قي�شاوي و هو ممثل عن امل�شتثمرين اأن العائق الذي يحول دون جت�شيد م�شاريعهم التي 

و�شفها بـ"الهامة" كونها تخلق الرثوة ومنا�شب ال�شغل هو "طبيعة الأر�شية التي �شتج�شد عليها و التي هي فالحية" 
وفق خمطط م�شح الأرا�شي اإل اأنها -كما ي�شيف- "�شخرية ول ت�شلح لأي ن�شاط فالحي ح�شبما اأثبتته اخلربتني 

العقارية والفالحية اللتان بحوزتنا".

�شلغوم العيد ميلة 

م٫�ص

م�ستثمرون يطالبون باعتماد 
عقاراتهم كمنطقة ن�ساطات

بومردا�ص

�شعيدة 

برج بوعريريج

الإطاحة بعدة �سبكات اإجرامية خمت�سة يف ترويج املخدرات 

تهيئة 100 هكتار من الأرا�سي 
لحت�سان م�ساريع ا�ستثمارية 

ربط 165 منزل ب�سبكتي الغاز 
الطبيعي و الكهرباء الريفية

مت ب�سعيدة ال�رضوع يف تهيئة 100 
هكتار من االأرا�سي املخ�س�سة 
ا�ستثمارية  م�ساريع  الحت�سان 
الوالية  وايل  لدى  علم  ح�سبما 

�سيف االإ�سالم لوح.
على  امل�سوؤول  ذات  اأ�رضف  و 
اأ�سغال  انطالق  اإ�سارة  اإعطاء 
القليعة  مبنطقة  التهيئة  عملية 
والتي  اأحمد(  �سيدي  )بلدية 
املياه  �سبكات  اجناز  ت�سمل 
وال�رضف  لل�رضب  ال�ساحلة 
و  الكهرباء  و  الغاز  و  ال�سحي 
االألياف  وو�سع  الطريق  تعبيد 
الب�رضية ومت تخ�سي�ص اأزيد من 
830 مليون دج لهذه العملية التي 
االأ�سغال  مديرية  عليها  ت�رضف 
حتديد  مت  التي  و  العمومية 
يف  اأ�سغالها  جميع  انتهاء  اآجال 
ظرف 6 اأ�سهر وفقا ملا اأو�سحه 
مدير االأ�سغال العمومية برجي 
هذه  وحتت�سن  الدين.  زين 
املنطقة اجلديدة 76 م�رضوعا 
�سناعة  جماالت  يف  ا�ستثماريا 
الطماطم  وحتويل  العجائن 
الطبية  النفايات  ومعاجلة 
الغازية  امل�رضوبات  واإنتاج 
والفواكه  اخل�رض  وجتفيف 
و�سناعة مواد البناء وفقا لوايل 

امل�سوؤول  نف�ص  و�سدد  �سعيدة 
يف  االإ�رضاع  �رضورة  على 
ال�ساحلة  االأر�سية  هذه  تهيئة 
ال�رضوط  جميع  توفري  و  للبناء 
اأمام  املجال  لف�سح  ال�رضورية 
يف  لالنطالق  امل�ستثمرين 

جت�سيد م�ساريعهم.
مرافقة  �رضورة  اإىل  لوح  ودعا 
هوؤالء امل�ستثمرين امل�ستفيدين 
جت�سيد  يف  اأرا�سي  قطع  من 
جميع  تذييل  و  م�ساريعهم 
ال�سعوبات كما األح على �رضورة 
امل�ستفيدين  امل�ستثمرين  بذل 
االأر�سية  القطع  هذه  من 
ق�سارى  الرمزي  بالدينار 
م�ساريعهم  لتج�سيد  جهودهم 
وحتويلها  "القليعة"  مبنطقة 
نف�ص  واأبرز  ن�سطة  منطقة  اإىل 
هذه  جت�سيد  اأهمية  امل�سوؤول 
بالوالية  اال�ستثمارية  امل�ساريع 
دفع  يف  االيجابي  انعكا�سها  و 
االقت�ساد املحلي و خلق الرثوة 

و توفري منا�سب عمل. 
توزيع  اليوم  هذا  خالل  مت  و 
جمموعة  امل�ستثمرين  على 
غري  االمتياز  حق  مقررات  من 
اأر�ص  للتنازل من قطعة  القابل 

�ساحلة للبناء.

مت ربط ما جمموعه 165منزال 
و  الطبيعي  الغاز  ب�سبكتي 
من  بكل  الريفية  الكهرباء 
التجمعات  كذا  و  الع�ص  بلدية 
ال�سكنية لبلدية الق�سور )جنوب 
برج بوعريريج(  و قد ا�ستفاد 
�سمن هذه العملية التي اأ�رضف 
عمر  بن  الوالية  وايل  عليها 
ال�سلطات  جانب  اإىل  بكو�ص 
عائلة   94 قرابة  املحلية 
التابعة  "تيحمامني"  بقرية 
لبلدية الع�ص و 46 عائلة بقرية 
حتمل  التي  بالبلدية  "لق�سور" 
ب�سبكة  بالربط  اال�سم  نف�ص 
ب�سبكة  ذلك  و  الطبيعي  الغاز 
توزيع بطول يزيد عن 51 كلم و 
بغالف مايل بقيمة 192 مليون 
ال�رضوحات  ورد يف  كما   , د.ج 

التي قدمت بعني املكان .
هذين  اإىل  باالإ�سافة  و 
يندرجان  اللتني  العمليتني 
اخلما�سي  الربنامج  اإطار  يف 
 25 ربط  مت   2014  -  2010
�سكنا بقرية "غف�ستان" التابعة 
الكهرباء  ب�سبكة  الع�ص  لبلدية 
توزيع  ب�سبكة  ذلك  و  الريفية 
مايل  بغالف  كلم   1,31 طولها 
اأكد  و  د.ج   مليون   7,8 بقيمة 
اأن  باملنا�سبة  الوالية  وايل 

الإي�سال  متوا�سلة  اجلهود 
املناطق  لكل  الطبيعي  الغاز 
�سمن  تندرج  التي  و  املعزولة 
الربامج  و  الدولة  �سيا�سة 
بالتجديد  املتعلقة  اخلما�سية 
ال�سكان  تثبيت  بهدف  الريفي 
احلد  و  االأ�سلية  مناطقهم  يف 

من النزوح نحو املدن.
و قد اإعترب نف�ص امل�سدر باأن 
اأ�سبحت  بوعريريج  برج  والية 
"رائدة" يف جمال ربط ال�سكان 
الطبيعي  الغاز  ب�سبكة  ب�سبكة 
التغطية  ن�سبة  و�سلت  حيث 
 96 اإىل  الطاقة  بهذه  حاليا 
م�ساريع  اإىل  م�سريا   , باملائة 
اأخرى مماثلة يف طور االإجناز 
�سيتم ا�ستالم جزء منها "نهاية 
ال�سنة اجلارية" و البع�ص االآخر 
"يف غ�سون الثالثي االأول لل�سنة 
القادمة"  و باملوازاة مع هذه 
�رضكة   ممثلو  �رضع  العملية  
حت�سي�ص  حملة  يف  �سونلغاز  
اجلدد  امل�ستفيدين  لفائدة 
خماطر  من  الوقاية  حول 
التي  االأجهزة  ا�ستعمال  �سوء 
حثهم  و  الطبيعي  بالغاز  تعمل 
مقايي�ص  احرتام  �رضورة  على 
االأمان الواجب اإتباعها يف هذا 

ال�ساأن.   

الوطني  الدرك  م�سالح  متكنت 
اأ�سهر  الثالثة  يف  ببومردا�ص 
االأخرية )اأوت و �سبتمرب و اأكتوبر( 
من االإطاحة بعدة �سبكات اإجرامية 
املخدرات  ترويج  يف  متخ�س�سة 
حجز  و  عن�رضا   60 نحو  ت�سم 
الكيف  من  كلغ   10 عن  يقل  ال  ما 
م�سدر  به  اأفاد  ح�سبما  املعالج, 
الوطني  الدرك  جمموعة  من 

بالوالية .
املكلفة  لتو�سيحات  وفقا  و 
الدرك  مبجموعة  االت�سال  بخلية 
االأول  املالزم  بالوالية,  الوطني 
كاميليا قونان, على هام�ص قافلة 
ال�سياقة  التح�سي�سية حول  احلملة 
ببلدية  اليوم  حلت  التي  ال�سليمة 
مقر  )غرب  اخل�سنة  خمي�ص 
كذلك  حجز  مت  فقد  الوالية(, 
غرام   15 ال�سبكات  هذه  بحوزة 
من خمدر الهريويني و 3 غرامات 
من الكوكايني اإىل جانب ما ال يقل 
عن 3900 قر�ص مهلو�ص  و تهدف 
هذه احلملة التح�سي�سية املنظمة 
االإقليمية  املجموعة  طرف  من 
التي  ببومردا�ص  الوطني  للدرك 
انطلقت اأم�ص االأربعاء من الطريق 

الوطني رقم 5 على م�ستوى ال�سد 
"القار�ص"  مبوقع  للدرك  الثابت 
حت�سي�ص  اإىل  قور�سو,  ببلدية 
حول  املركبات   خمتلف  �سائقي 
و  املرور  قوانني  احرتام  اأهمية 
و  اأرواحهم  على  حفاظا  ال�سياقة 
ال�رضكاء  االآخرين  ال�سائقني  اأرواح 
عنا�رض  يقوم  و  الطريق  نف�ص  يف 

للدرك  الطرقات  اأمن  فرقة 
احلملة  هذه  خالل  الوطني 
�سعار  حتمل  التي  التح�سي�سية 
لالأرواح  حماية  ال�سليمة  "ال�سياقة 
عمل  بتنفيذ   " املمتلكات  و 
حت�سي�سي و توعوي ميداين موجه 
مبا�رضة مل�ستعملي خمتلف الطرق 
الوطنية خا�سة منها تلك املدرجة 

�سمن النقاط ال�سوداء التي تعرف 
املرور  حوادث  من  عدد  اأكرب 
رقم  الوطني  الطريق  غرار  على 
العا�سمة  اجلزائر  بني  الرابط   5
والية  نحو   ببومردا�ص  مرورا 
ال�رضق اجلزائري و  البويرة و كل 
الرابط   24 رقم  الوطني  الطريق 
تيزي  و  بومردا�ص  واليتي  بني  ما 
وزو اإ�سافة اإىل عدة نقاط اأخري 
و  �رضق-غرب.  ال�سيار  بالطريق 
يتم بهذه احلملة التح�سي�سية توزيع 
و  ال�سيارات  خمتلف  �سواق  على 
تربز  توعوية  مطويات  املركبات 
و  ال�رضعة  من  التقليل  اأهمية 
حت�سي�سهم حول خماطر االإفراط 
يف ال�رضعة خا�سة يف املنعرجات 
و املنحدرات و تفادي التجاوزات 
عدم  و  اخلطرية  املناورات  و 
القانونية   االأمان  م�سافة  احرتام 
احلملة  هذه  فعاليات  تتوا�سل  و 
اأيام   5 مدار  على  التح�سي�سية 
عنا�رض  من  كل  مع  بال�رضاكة 
م�سالح  و  املدنية  احلماية 
و  العمومية  االأ�سغال  مديرية 
لبلدية  ال�سباب  جمعية الطفولة و 

بودواو.
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قراءة �صيا�صية وع�صكرية يف حادثة خانيون�س وما تالها من ت�صعيد
عبيدة مدوخ

خانيون�س  حادثة  تبعات  تزال  ال 
تُلقي  اأم�س  اأول  وقعت  التي 
احلايل  الو�ضع  على  بظاللها 
التي  الت�ضعيدية  باجلولة  املتمثل 
ن�ضبت على اإثرها، بعد اأن جاء رد 
املقاومة على احلادثة با�ضتهداف 
كورنيت  ب�ضاروخ  جنود  حافلة 

م�ضاد للدروع.
اإذا ما اأردنا قراءة امل�ضهد احلايل 
ب�ضورة �ضليمة؛ فال بد من الف�ضل 
خانيون�س  احلديث عن حادثة  يف 
من جهة، والت�ضعيد الذي متخ�س 

عنها من جهة اأخرى.
يف  حدث  ما  بخ�ضو�س  اأما 
خانيون�س من ت�ضلل قوة خا�ضة من 
وحدة »مغالن« لتنفيذ مهمة �رسية 
واأهدافها  طبيعتها  اأحد  يعلم  ال 
الرفيع  امل�ضتوى  �ضوى  االآن  حتى 
وخ�ضو�ضاً  اجلي�س،  قيادة  من 
اجلوية  املقاتالت  قامت  اأن  بعد 
التي  املركبة  ب�رسب  االإ�رسائيلية 
واملعدات  االأجهزة  بداخلها  كان 

حلرمان  التنفيذ،  بقوة  اخلا�ضة 
للمقاومة  التابعة  التحقيق  جهات 
التي  املهمة  هدف  معرفة  من 
باإر�ضال  اجلي�س  اأجلها  من  خاطر 
بد  فال  القطاع،  داخل  اإىل  قواته 

من التنبيه اإىل ما يلي:
القوة  نفذتها  التي  العملية   -
ال  خانيون�س،  �رسق  اخلا�ضة 
التي  الت�ضوية  بجهود  لها  عالقة 
تُوؤتي ثمارها موؤخراً، حيث  بداأت 
من  نوع  عن  يدور  احلديث  اأن 
العمليات االعتيادية الطبيعية التي 
ع�ضكرية  قوة  اأو  جي�س  اأي  ي�ضعى 
اأهداف  لتحقيق  لتنفيذها 
ا�ضتخباراتية وع�ضكرية �ضواء كان 
ذلك يف حال ال�ضلم والهدوء اأو يف 
حال الطوارئ واحلروب، ومل تن�َس 
انفجار جهاز  حادثة  بعد  الذاكرة 
ات�ضاالت  منظومة  على  التن�ضت 
و�ضط  اأ�ضهر  قبل  املقاومة 
�ضباط  زرعه  والذي  غزة  قطاع 
وفقاً  اإ�رسائيليون،  ومهند�ضون 

للتقديرات.
االإعالم  و�ضائل  تناقلته  ما   -

العربية من اأن العملية قد اأ�رسف 
االأركان  رئي�س  تنفيذها  على 
بعد  اأيزنكوت  غادي  اجلرنال 
اجلي�س  وزير  من  كل  موافقة 
اأفيغدور ليربمان ورئي�س احلكومة 
عدم  على  يدلل  نتنياهو،  بنيامني 
تخريب  االحتالل  قيادة  رغبة 
حيث  اجلارية،  الت�ضوية  جهود 
يحر�س على  ما  عادة  اجلي�س  اأن 
يف  ال�ضيا�ضي  امل�ضتوى  موافقة 
يكون  قد  التي  النوعية  العمليات 
ال�ضعيد  على  �ضلبية  تداعيات  لها 
هو  كما  والدبلوما�ضي،  ال�ضيا�ضي 
اجلو  �ضالح  �رسب  عندما  احلال 
النووي  املفاعل  االإ�رسائيلي 

ال�ضوري يف دير الزور عام 2007.
موافقة  فاإن  يبدو  ما  على   -
نتنياهو  بنيامني  احلكومة  رئي�س 
كادت  التي  العملية  تنفيذ  على 
يف  ال�ضيا�ضية  بحياته  تودي  اأن 
باأ�رس  املقاومة  جنحت  حال 
-الأنه  التنفيذ  قوة  عنا�رس  جميع 
�ضي�ضطر وقتها للدخول يف حرب 
وا�ضعة ال�ضتعادتهم- جاءت نتيجة 

له  اأكدت  التي  اجلي�س  تقديرات 
العملية  تنفيذ  جناح  ن�ضبة  باأن 
اإىل  ت�ضل  مطلقة  و�رسية  بهدوء 
وما   ،%100 يكن  مل  اإذا  هذا   %99
يف  نتنياهو  مكوث  ذلك،  يوؤكد 
اخلارج وقت تنفيذ العملية، ويبقى 
ال�ضوؤال: ملاذا اختار اجلي�س وحدة 
مغالن لتنفيذ هذه العملية ال�رسية 
النوعية التي �ضتك�ضف االأيام اإن مل 

تكن ال�ضنني طبيعتها واأهدافها؟
اجلي�س  يعكف  ما  عادة   -
وحدات  اختيار  على  االإ�رسائيلي 
اأركانية مثل وحدة »�ضيريت  نخبة 
املهام  هذه  مثل  لتنفيذ  متكال« 
قيادة  على  ي�رسف  التي  االأركانية 
غرفة العمليات اخلا�ضة بها هيئة 
قائدها  برئا�ضة  العامة  االأركان 
ولي�س  اأيزنكوت،  غادي  اجلرنال 
قيادة فرقة غزة كما هو احلال يف 
املهام العملياتية االأخرى.- جتدر 
ال  مغالن  وحدة  اأن  اإىل  االإ�ضارة 
�ضمن  تعمل  بل  منفردة،  تعمل 
بلواء  يتمثل  متكامل  قتايل  تنظيم 
لواء  با�ضم  املعروف  الكوماندو 

»عوز« التابع لفرقة النار املقاتلة 
الو�ضطى،  لقيادة املنطقة  التابعة 
حيث اإن مهامها عادة ما تكون يف 
اإطار ذلك التنظيم الذي ياأتي �ضمن 

امل�ضتوى التكتيكي املقاتل.
قيادة  اختيار  اأن  باعتقادي   -
اأجل  من  مغالن  لوحدة  اجلي�س 
تنفيذ هذه املهمة، ينبع من كونها 
على دراية م�ضبقة بطبيعة وم�رسح 
العمليات اخلا�س مبنطقة التنفيذ، 
حيث اأن الوحدة كانت قد �ضاركت 
يف الدخول الربي يف منطقة �رسق 
خانيون�س خالل حرب 2014، وقد 
عنا�رسها  من  جنود  ثالثة  ُقتل 
�رسق  للمقاومة  حمكم  كمني  يف 

خانيون�س.
وحدة  اختيار  م�ضادفة  يكن  مل   -
مغالن لتنفيذ هذه املهمة يف ذات 
الوحدة  بها  قاتلت  التي  املنطقة 
يكون  ولرمبا   ،2014 حرب  خالل 
يف ذلك االأمر �رس كبري، كاأن تكون 
�ضيء  ال�ضتعادة  عادت  الوحدة 
ان�ضحابها  بعد  تركته خلفها  ثمني 
حرب  انتهاء  ع�ضية  املنطقة  من 

.2014
الذي  بالت�ضعيد  يتعلق  فيما  اأما 
تبادل  على  اللحظة  حتى  اقت�رس 
بني  واملدرو�ضة  الدقيقة  النريان 
املقاومة واالحتالل جاء ردة فعل 
طبيعية على حدث خانيون�س، وال 
الت�ضوية،  بجهود  اأي�ضا  له  عالقة 
اجلوالت  هذه  مثل  اأن  حيث 
الفعل  على  القائمة  الت�ضعيدية 
اأن حتدث  املمكن  الفعل من  ورد 
ذلك  كان  واإن  حتى  وقت،  اأي  يف 
وعودة  اال�ضتقرار  من  اأعوام  بعد 
ال�ضلطة اإىل غزة يف اإطار الت�ضوية 

الطويلة.
اأن تعمد املقاومة على عدم  كما 
اإيقاع عدد كبري من القتلى يف عملية 
م�ضاء  اجلنود  حافلة  ا�ضتهداف 
اأم�س، وما تلى ذلك من ال�رسبات 
بني  املدرو�ضة  املتبادلة  والنريان 
على  يدلل  واالحتالل،  املقاومة 
تو�ضيع  يف  الطرفني  رغبة  عدم 
كالهما  واأن  املواجهة،  رقعة 
هذه  يف  الطويل  بالهدوء  يرغب 

املرحلة احل�ضا�ضة على االأقل.

ر�أفت مرة

�ضالح  ال�ضيخ  على  تعرفت 
مرة  الأول  �ضخ�ضيا  العاروري 
�ضجون  من  خروجه  بعد 
حني  االإ�رسائيلي..  االحتالل 
وقام  لبنان  اإىل  زيارة  يف  جاء 
زادت  ثم  املخيمات،  يف  بجولة 
جل�ضات  اأثناء  به  معرفتي 
واحلوارات  واللقاءات  العمل 

ودور  الفل�ضطيني  ال�ضاأن  حول 
يف  العمل  وم�ضتقبل  املقاومة 
ال�ضفة الغربية، تلم�س يف ال�ضيخ 
العاروري العلم واملعرفة واخلربة 
واالإحاطة  الطويلة..  الن�ضالية 

مبجموعة وا�ضعة من الق�ضايا..
يف  جتربته  عند  مليا  وتتوقف 
عاما   18 قاربت  التي  االعتقال 
ال�ضيا�ضي  اأداءه  �ضقلت  والتي 
لديه  وعززت  اأكرث،  والن�ضايل 

الوطنية  والوحدة  املقاومة  قيم 
والتم�ضك بالثوابت ،وتقراأ بتمعن 
من  اأكرث  االحتالل  حاول  كيف 
بذرائع  عنه  االإفراج  منع  مرة 

خمتلفة.
بهدوء..  �ضامد  �رس�س..  مقاوم 
ذاكرة  ميتلك  باندفاع..  يحاور 
قوية.. مرب للعديد من الكوادر 
راأي  �ضاحب  ال�ضجون..  يف 
طيف  مع  عالقات  له  وجتربة.. 

من  كبرية  جمموعة  من  وا�ضع 
التي  الوطني  العمل  قيادات 
متكامل  ال�ضجون..  يف  كانت 
املقاومة..  مل�رسوع  روؤيته  يف 
جميع  ان�ضهار  على  حمافظ 
مكونات �ضعبنا واأمتنا يف مقاومة 
كما  اأولوية  فل�ضطني  االحتالل 
واأماكن  وال�ضفة  وغزة  القد�س 

اللجوء..
املتحدة  الواليات  تعلن  حني 

العاروري،  ال�ضيخ  �ضد  موقفا 
ال�ضيخ  مكانة  على  دليل  فهذا 
الفل�ضطيني  الوطني  احلراك  يف 
حقوق  عن  الدفاع  يف  ودوره 
نهج  وتبني  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
عالقات  يف  ومكانته  املقاومة 
حركة حما�س.. اإعالن وا�ضنطن 
ومنحاز  ظامل  اإعالن  هو  هذا 
العاروري  يوؤثر على توجهات  لن 
كما مل يوؤثر �ضابقا على قيادات 

وعلى  حركتنا  وعنا�رس  وكوادر 
عموم ال�ضعب الفل�ضطيني لن يتاأثر 
االمريكي  بالقرار  �ضالح  ال�ضيخ 
فهو  وثوابته..  مواقفه  يغري  ولن 
وال�ضمود  املقاومة  مدر�ضة  من 
التزمت  التي  الوطنية  والوحدة 
والتي  والعودة،  التحرير  خيار 
ترى اأن م�رسوع املقاومة يتمدد 
ويتو�ضع وي�ضعد نحو العال حامال 

معه ب�ضائر الن�رس.

ال�صيخ �صالح العاروري كما عرفته
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�سقط �سهيدا يف خانيون�س

ما ال تعرفه عن ال�شهيد القائد ال�شيخ »نور الدين بركة«
هو القائد الق�سامي/ نور الدين حممد بركة، الذي ارتقى اإىل العال برفقة كوكبٍة من �سهداء كتائب الق�سام، وجماهٍد من األوية النا�سر �سالح الدين بعد 

اإف�سالهم ملخطٍط �سهيوين كبري �سرق خانيون�س كان ي�ستهدف قطاع غزة.
من هو القائد نور الدين ؟

ال�شهيد ال�شيخ القائد امليداين 
نور الدين حممد �شالمة بركة 
مواليد  من  الرحمن،  عبد  اأبو 
-25 بتاريخ  خانيون�س  مدينة 
لأ�رسٍة  ولد  اأبريل-1981م، 
فل�شطينية حمافظة، تّربى يف 
الإ�شالمية  الرتبية  اأح�شانها 
لطريق  وجهته  التي  احل�شنة 
متزوج  وهو  وال�شالح،  اخلري 
اأكربهم  �شتة،  الأبناء  من  وله 
عبد الرحمن، ثم خم�س بنات، 
رقّية،  الزهراء،  فاطمة  هم 

زينب، عائ�شة، واأ�شماء.
نور  القائد  �شهيدنا  ويذكر 
�شابقة  مقابلة  يف  الدين 
لكتائب الق�شام، اأن اأول �شالة 
له يف حياته كانت يف امل�شجد 
من  الرابعة  يف  وهو  الأق�شى 
عمره، بعد اأن ا�شطحبه والده 
يدر�شون  الذين  اإخوانه  لزيارة 
ال�شفة  جامعات  يف  اجلامعة 

املحتلة. 
در�س �شهيدنا القائد املرحلة 
بني  مدر�شة  يف  البتدائية 
�شهيال، واأكمل درا�شة املرحلة 
الإعدادية مبدر�شة )البكرية(، 
الثانوية  املرحلة  واأنهى 
والتحق  املتنبي،  مبدر�شة 
اجلامعة  يف  ال�رسيعة  بكلية 
اأبو  القائد  انقطع  الإ�شالمية 
الدرا�شة  عن  الرحمن  عبد 
ب�شبب اندلع انتفا�شة الأق�شى 
والعتقال من الحتالل، وبعد 
خروجه من ال�شجن عاد لإكمال 
والتحق  اجلامعية،  درا�شته 
يف  العليا  الدرا�شات  بربنامج 
تخ�ش�س  الإ�شالمية  اجلامعة 
الفقه املقارن، واأنهى درا�شته 
فيها بر�شالة بعنوان "الإهمال 
درا�شة   - اجلهادي  العمل  يف 
فقهية مقارنة" يف هذا العام.

ال�سيخ مع القراآن

اأجيز ال�شيخ نور الدين بال�شند 
ر�شول  عن  الغيبي  املت�شل 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل 
للقراآن  الع�رس  القراءات  يف 
من  العديد  واأجاز  الكرمي، 
املت�شل  بال�شند  الطالب 

عا�س  بعدما  اهلل،  ر�شول  عن 
قلبه  يف  وحفظه  القراآن،  مع 

وعقله.
اجلامعية  الدرا�شة  بداية  يف 
مركز  مبتابعة  �شهيدنا  كلّف 
عمر  م�شجد  القراآن يف  تعليم 
بن اخلطاب عام 2000م، وهنا 
يقول ال�شيخ ال�شهيد نور الدين 
"كانت  �شابقة:  مقابلة  يف 
ال�شنوات  اأروع  الفرتة من  تلك 
يف  طلبتي  مع  ع�شتها  التي 
والآن  الكرمي،  القراآن  حفظ 
القراآن  حفظة  من  منهم  كثرٌي 
وقد  واملجاهدين،  والدعاة 
الذين  ال�شهداء  منهم  رحل 

�شبقونا على الطريق".
مفّوهاً  داعيًة  نور  ال�شيخ  كان 
حوله  يلتف  مميزاً،  وخطيباً 
واإخال�شه  ل�شدقه  النا�س 
وكان  معهم،  �شلوكه  وح�شن 
ال�شالة  على  املحافظني  من 
فيه،  واملكوث  امل�شجد  يف 
الفجر،  �شالة  بعد  خا�شًة 
الثاين،  منزله  امل�شجد  فكان 
من اأراده ومل يجده يف املنزل 
فبدون تردد �شيجده يف اأركان 
اأبو  اإ�شماعيل  ال�شهيد  م�شجد 

�شنب.

العتقال

العام 2002م، وعندما كان  يف 
الدين  نور  الق�شامي  �شهيدنا 
اأراد  اجلامعية،  املرحلة  يف 
وعند  العمرة،  لأداء  التوجه 
مت  الربي،  رفح  ملعرب  و�شوله 
من  واعتقل  للتحقيق  اقتياده 

خمابرات الحتالل.
حتقيق  ملركز  حول  بعدها 
ع�شقالن، ومكث فيه �شهرين، 
التهم،  من  العديد  له  ووجهت 
يف  ال�شيخ  اإيقاع  وحاولوا 
بع�شها، ومنها النتماء لكتائب 
الق�شام،  الدين  عز  ال�شهيد 
ي�شتطيعوا  ومل  خابوا  لكنهم 
عليه  يثبت  ومل  ا�شتنطاقه 
لالعتقال  وحول  �شيء، 
عزل  يف  �شهور   4 الإداري 
انق�شاء  وبعد  )ه�شارون(، 
فعاد  �رساحه،  اأطلق  املدة 

للعمل اجلهادي.

ق�سامٌي من زمٍن اآخر

التحق �شهيدنا القائد الق�شامي 
اإحدى  يف  الرحمن  عبد  اأبو 
متهيداً  الرتبوية  اجلل�شات 
حركة  ب�شفوف  لاللتحاق 
املقاومة الإ�شالمية حما�س يف 
�شيف العام 1999م، ثم انقطع 
ب�شبب العتقال، وبعد خروجه 
بايع  2003م،  عام  ال�شجن  من 
امل�شلمني،  الإخوان  جماعة 
يف  انخرط  العام  نف�س  ويف 
ر�شمي،  ب�شكٍل  الق�شام  كتائب 
ال�شهيد  الدكتور  من  وبتو�شية 
املقادمة،  اإبراهيم  القائد 
اأبو  عماد  الق�شامي  وال�شهيد 
الق�شامي  وال�شهيد  قادو�س 

حممود العابد.
القائد  ال�شيخ  التحق  اأن  بعد 
مطلع  الق�شام  كتائب  يف  نور 
وقته  �شّخر  2003م،   العام 
اجلهادي،  العمل  يف  وحياته 
الدورات  من  العديد  فخا�س 
التي  الق�شامية  الع�شكرية 
اأهلته لأن يكون مقاتاًل ق�شامياً 
�شنديداً يهابه الأعداء اإن نزل 
و�رسيعاً  منازلً،  ب�شاحتهم 
العبوات  ت�شنيع  يف  �شارك  ما 
القذائف  واإطالق  النا�شفة 
املغت�شبات  على  وال�شواريخ 
ال�شهيونية قبل الن�شحاب من 

قطاع غزة.
ملوقع  خا�س  حديث  وخالل 
اأبو  اأكد  اللكرتوين،  الق�شام 
يف  امليداين  القائد  الرباء 

نور  ال�شيخ  اأن  الق�شام  كتائب 
ن�شف  قرابة  اأم�شى  الدين 
من  وكان  اجلهاد،  يف  عمره 
نواة املجموعة الأوىل لكتائب 
الق�شام يف املنطقة ال�رسقية، 
من  الع�شكرية  رتبه  يف  وتدرج 
2003م،  عام  مقاتل  جندي 
ق�شامية  جمموعة  قائد  اإىل 
لتكليفه  و�شولً  ذلك،  بعد 
حتى  كتيبٍة  قائد  نائب  مبهام 

ا�شت�شهاده.
يف  عمله  "خالل  واأ�شاف 
�شفوف الكتائب، توىل �شهيدنا 
ال�شت�شهادين يف  وحدة  اإمارة 
فكان  ال�رسقية،  املنطقة 
املجاهدين يف  برفقة  يرابط 
ب�شكل  املتقدمة  اخلطوط 
للقوات  يرتب�شون  يومٍي 
وقد  اخلا�شة،  ال�شهيونية 
اأ�شيب يف العام 2008م، بجراٍح 
متو�شطة خالل ت�شديه برفقة 
للقوات  املجاهدين  من  عدٍد 
�رسق  الزنة  مبنطقة  اخلا�شة 

خانيون�س".
واأ�شار اأبو الرباء اإىل اأن ال�شهيد 
القائد نور الدين متيز باأنه من 
اأكرث املجاهدين طاعًة وعبادة 
واأكرثهم التزاماً ومواظبًة على 
املجاهدين،  وتفقد  الرباط 
فرتاه ل ينام فاإما يكون وافقاً 
مواطن  يف  اأو  اهلل  يدي  بني 

اجلهاد.
:"�شارك  بالقول  وتابع 
الدين  نور  الق�شامي  ال�شهيد 
من  لعدٍد  الإعداد  يف  بركة 

النوعية،  اجلهادية  العمليات 
نذكر منها هنا قيامه بتجهيز 
ومنهم  ال�شت�شهاديني،  بع�س 
عمر  الق�شامي  ال�شت�شهادي 
ثقب  عملية  منفذ  طب�س، 
�شد  2005م،  عام  القلب  يف 
العدو  خمابرات  وجنود  قادة 
)اأبو  املطاحن  حاجز  على 
هويل( والتي اأدت ملقتل اثنني 
)ال�شاباك(  �شباط  كبار  من 
واإ�شابة الع�رسات، حيث ق�شى 
ال�شت�شهادي عمر طب�س ليلته 
نور  ال�شهيد  برفقة  الأخرية 
حان  وعندما  بركة،  الدين 
ال�شهيد  قام  العملية  موعد 
النا�شف  احلزام  باإلبا�شه  بركة 

وجتهيزه للخروج للمهمة".

موعد مع اللقاء

ال�شهادة  القائد  �شهيدنا  متنى 
ليوم  اهلل  فاختاره  زمن،  منذ 
وامل�شلمني،  الإ�شالم  فيه  يعز 
املاكرين،  الأعداء  كيد  ويرد 
عندما اأف�شل واإخوانه خمططاً 
�شهيونياً كبرياً ي�شتهدف قطاع 

غزة.
ربيع   03 الأحد  م�شاء   ففي 
املوافق  1440هـ  الأول 
قوةٌ  ت�شللت  2018/11/11م، 
م�شتخدمًة  خا�شة  �شهيونيٌة 
املناطق  يف  مدنية  مركبًة 
ال�رسقية من خانيون�س، حيث 
تابعة  اأمنية  قوةٌ  اكت�شفتها 
لكتائب الق�شام وقامت بتثبيت 

منها،  والتحقق  املركبة 
�شهيدنا  املكان  اإىل  وح�رس 
على  للوقوف  الدين  نور 
القوة  انك�شاف  واإثر  احلدث، 
بالتعامل  املجاهدون  بداأ 
معها ودار ا�شتباك م�شلح اأدى 
اإىل ا�شت�شهاد بطلنا نور الدين 
الق�شامي  املجاهد  واأخيه 
وقد  القرا،  ماجد  حممد 
حاولت املركبة الفرار بعد اأن 

مت اإف�شال عمليتها.
ال�شهيوين  الطريان  تدخل 
حماولة  يف  اأنواعه  بكافة 
للقوة  نارٍي  غطاٍء  لت�شكيل 
ع�رسات  نفذ  حيث  الهاربة، 
املجاهدين  اأن  اإل  الغارات، 
القوة  مبطاردة  ا�شتمروا 
ال�شياج  حتى  معها  والتعامل 
الناري  الغطاء  رغم  الفا�شل 
يف  واأوقعوا  الكثيف،  اجلوي 
�شفوفها خ�شائر فادحًة حيث 
�شابٍط  مبقتل  العدو  اعرتف 
عديد  من  اآخر  واإ�شابة  كبري 

هذه القوة اخلائبة.
اأثناء  العال  اإىل  ارتقى  وقد 
وال�شتباك  املطاردة  عمليات 
جماهدي  من  ثلٌة  املبا�رس 
عالء  ال�شهداء/  هم،   الق�شام 
الدين فوزي ف�شيف�س وحممود 
وم�شطفى  م�شبح  اهلل  عطا 
ناجي  وعمر  عودة  اأبو  ح�شن 
اإىل ال�شهيد  اإ�شافة  اأبو خاطر 
قويدر  خالد حممد  املجاهد 
�شالح  النا�رس  األوية  من 

الدين.

م�سوؤول �سابق باملو�ساد ال�سهيوين

حما�س اأملت �شروطها 
على "اإ�شرائيل"

قال نائب رئي�س جهاز املو�شاد 
"الإ�رسائيلي" ال�شابق رامي بن باراك اإن 
"املواجهة املحدودة مع حركة حما�س 
يف الأيام القليلة اأثبتت اأن حما�س اأقوى 

من ال�شابق و�شاعفت من قوتها منذ 2014 
واأ�شبحت متلي �رسوطها على "اإ�رسائيل". 

وادعى بن باراك يف مقابلة اإذاعية على 

الراديو العربي اأن "حما�س ا�شتثمرت 
مليارات الدولرات بهدف بناء تر�شانتها 
الع�شكرية"، ح�شب تعبريه وقال اإن "احلل 
وبعد كل هذه التطورات اأن تتعاي�س دولة 

اإ�رسائيل مع وجود حما�س، ويجب اأن نعمل 
على حت�شني الو�شع القت�شادي لل�شكان 

هناك والذين اأ�شبح عددهم نحو 2،5 

مليون ن�شمة"وتابع: "نحن ل�شنا املخولني 
لتغيري حكم حما�س. هذا �شاأن ال�شلطة 

الفل�شطينية ولها اأمر البحث عن حلول من 
اجل القيام بذلك ولن نقوم بحرب على 

حما�س من اجل اأن ي�شيطر حممود عبا�س 
على قطاع غزة وما علينا فقط اأن نت�شاعد 

يف تثبيت الهدوء مع م�رس".



الوا�ضح اأنهم يريدون اأن ي�ضحوا 
ببع�ض اأع�ضاء فريق القتل من 
امل�ضتوى املنخف�ض، يف مقابل 

حماية امل�ضتويات العليا.
- من غري املمكن اأن تتم مثل 
ال�ضعودية،  خارج  العملية  هذه 
عليا،  �ضلطات  من  اأوامر  دون 
النظام،  تركيبة  يعرف  من 

يعرف الآمر الناهي هناك.
جميء  قبل  جاءت  الأوامر   -
جاوؤوا  حيث  لرتكيا،  الفريق 
التي  باملعدات  جمهزين 
)ال�ضبيه(  والبديل  حملوها، 
يخرج  لكي  اح�رضوه  الذي 
متعاون  ووجود  غبية،  بطريقة 
وطريقة  روايتهم،  وفق  حملي 
على  تدل  اجلثة  من  تخل�ضهم 

اأنه عمل خمطط له م�ضبق.
املحلل ال�ضيا�ضي اليمني �ضالح 

ها�ضم، قال:
ياأتي  اأن  املنطق  من  لي�ض   -
لإقناع  هنا  اإىل  تفاو�ض  فريق 
اإىل  بالعودة  �ضعودي  مواطن 
معهم  يحملون  وهم  بلده، 

اأدوات للقتل ومن�ضار.
من  وا�ضح  تهرب  هناك   -
لكن  اجلثة،  مكان  اأين  البيان 
كيف للفريق اأن ي�ضلم املتعاون 
يكون  اأن  اإل  اجلثة،  املحلي 
هذا املتعاون املحلي معروف، 

وهذا اأوقعهم يف فخ.
فند  وت�ضاوؤلت،  اأ�ضانيد  بعدة 
العرب،  اخلرباء  من  عدد 
الرواية  اخلمي�ض،  اليوم 
ملقتل  ال�ضعودية  الر�ضمية 
جمال  ال�ضعودي  ال�ضحفي 
عنها  اأعلنت  والتي  خا�ضقجي، 
يف  ال�ضعودية  العامة  النيابة 
اخلرباء  و�ضاق  �ضحفي  موؤمتر 
الأ�ضباب  من  جمموعة  العرب 
الرواية  جعلت  التي  والثغرات 
متناق�ضة  ال�ضعودية  الر�ضمية 
معطيات  �ضاردين  ومت�ضاربة، 

م�ضبقة  اأوامر  وجود  توؤكد 
قن�ضلية  داخل  لقتل خا�ضقجي 
ال�ضهر  اإ�ضطنبول  يف  بالده 
الرواية  بعك�ض  املا�ضي، 
تقول  التي  ال�ضعودية  الر�ضمية 
هو  التفاو�ض  فريق  رئي�ض  اأن 
ويف  خا�ضقجي  بقتل  اأمر  من 
النيابة  اأعلنت  �ضابق  وقت 
اأمر  من  اأن  ال�ضعودية،  العامة 
بقتل ال�ضحفي ال�ضعودي جمال 
قن�ضلية  داخل  خا�ضقجي 
اإ�ضطنبول هو »رئي�ض  بالده يف 
دون  معه«  املتفاو�ض  الفريق 

ذكر ا�ضمه.
العامة  النيابة  ت�رضيح  وياأتي 
فيه  جتمع  وقت  يف  اجلديد 
غربية  وخا�ضة  اإعالم  و�ضائل 
قتل  اأمر  اأ�ضدر  من  باأن  منها، 
خا�ضقجي ويل العهد ال�ضعودي 

حممد بن �ضلمان.

تناق�ضات باجلملة

ال�ضيا�ضي  واملحلل  الباحث 
اأو�ضح  باكري،  علي  اللبناين 
الأخرية  الر�ضمية  الرواية  اأن 
عن  حم�ضنة  »ن�ضخة  هي 
ال�ضابقة  املت�ضاربة  الروايات 
ن�رضت  والتي  واملتناق�ضة، 
بالرغم  الغتيال  عملية  بداية 
رواية  اإخراج  حاولوا  انهم 
عدد  هناك  اأن  اإل  متما�ضكة، 

من الثغرات«.
واأ�ضاف يف حديثه »من الوا�ضح 
اأنهم يريدون اأن ي�ضحوا ببع�ض 
اأع�ضاء فريق القتل من امل�ضتوى 
حماية  مقابل  يف  املنخف�ض، 
التي  اجلهة  العليا،  امل�ضتويات 
وهي  بالعملية،  القرار  اأعطت 
�ضلمان  بن  العهد( حممد  )ويل 
على الأرجح«وعن �ضبب تقييمه 
اأو�ضح »يف  ال�ضكل،  الأمر بهذا 
معظم  قبل  من  الأمر  تقييم 
اأنه  الأدلة،  وبح�ضب  اخلرباء، 
مثل  تتم  اأن  املمكن  غري  من 
ال�ضعودية،  خارج  العملية  هذه 

عليا  �ضلطات  من  اأوامر  دون 
حم�ضوم،  اأمر  وهو  �ضعودية، 
من يعرف تركيبة النظام، ومن 
الناهي هناك، ل  الآمر  يعرف 
العملية  اأن  يت�ضور  اأن  ميكن 
فردي،  باجتهاد  ح�ضلت 
م�ضتوى  يف  م�ضوؤول  ولو  وحتى 
اأن  ال�ضتخبارت«واأكد  رئي�ض 
باأوامر  اإل  تتم  الأمور ل  »هذه 
العليا  ال�ضلطات  من  مبا�رضة 
العهد  ويل  وهي  ال�ضعودية، 
يوؤكد  وما  �ضلمان،  بن  حممد 
على ذلك وجود عدد كبري ممن 
اأو  اإداري،  ب�ضكل  معه  يعملون 
متورطون  وهم  العملية،  نفذوا 
اأن  الوا�ضح  ومن  باجلرمية، 
الريا�ض،  من  اأتت  الأوامر 

ولي�ض من مكان اآخر«.

حماولة لتزييف 
احلقيقة

لالعتقاد  يدعيه  ما  وحول 
من  جاءت  الأوامر  باأن 
قال  العملية،  قبل  الريا�ض 

الأوامر  اأن  الوا�ضح  »من 
الفريق  جميء  قبل  جاءت 
جمهزين  جاوؤوا  حيث  لرتكيا، 
خا�ضقجي،  واغتيال  لقتل 
توؤكد  حملوها  التي  واملعدات 
)ال�ضبيه(  والبديل  ذلك،  على 
يخرج  لكي  اح�رضوه  الذي 
بطريقة غبية، ومي�ضي ب�ضوارع 
متعاون  ووجود  ا�ضطنبول، 
وطريقة  روايتهم،  وفق  حملي 
تدل على  تخل�ضهم من اجلثة، 

اأنه عمل خمطط له م�ضبقا«.
يف  تناق�ض  عن  حتدث  باكري 
املحلي،  املتعاون  مو�ضوع 
حيث اأفاد اأنه »يف بداية الأمر 
ل يعرفون اأين اجلثة، ثم قالوا 
اأنهم تخل�ضوا منها عرب متعاون 
حملي، ثم اأنكروه، والآن عادوا 
حملي  متعاون  عن  للحديث 
يعرفون  رمبا  وقالوا  جمهول 
مالحمه، بالطبع هذه تربيرات 
اختفت  اجلثة  اأن  حقيقة  على 
اأ�ضالء  اإخراج  اأو  باإذابتها،  اإما 
»لو  تركيا«وزاد  خلارج  اجلثة 
حملي  متعاون  وجود  افرت�ضنا 
املمكن  غري  فمن  يقولون  كما 
اأن يتم ذلك بدون ات�ضال م�ضبق 
معه ومعرفة هويته، فال يوجد 
للتخل�ض  خا�ض  مكان  هناك 
وتطلب  به  تت�ضل  اجلثث،  من 
وقتما  اجلثة  من  التخل�ض  منه 
عدد  انح�ضار  وعن  ت�ضاء« 
�ضخ�ضا   11 يف  املتورطني 
يتكون  الغتيال  فريق  اأن  رغم 
باكري  اأو�ضح  �ضخ�ضا،   18 من 
املتورطني  ان  الوا�ضح  »من 
واعتقد  كرث،  العملية  يف 
واملطالبة  بـ11  الأمور  ح�رض 
منه  الهدف  منهم،   5 باعدام 
والت�ضرت  احلقيقة،  اإخفاء  هو 
احلقيقيني،  املجرمني  على 
امل�ضتويات  من  والتخل�ض 
هذه  املطاف  وبنهاية  الدنيا، 
باعتقادي«،  �ضيئة  تخريجة 

قا�ضدا رواية القتل.
ال�ضعودية  »هّم  اأن  اإىل  وخل�ض 

حماية  هو  الرواية  من  الأول 
منه،  واملقربني  العهد  ويل 
للملعب  الكرة  رمي  وحماولة 
رواية  با�ضتعادة  الرتكي، 
املتعاون املحلي، لأنه من غري 
املعقول اأن يكون لديك متعاون 
و�ضكله  ا�ضمه  تعرف  ل  حملي 
و�ضع  يجب  وبالتايل  وعنوانه، 
عالمة ا�ضتفهام عليه، وان كان 
موجودا ملاذا كل هذه التغطية 
عليه، وما �ضبب تناق�ض الرواية 

ال�ضعودية؟«.

روايات �ضعودية 
تكذب بع�ضها 

البع�ض

اليمني  ال�ضيا�ضي  املحلل  اأما 
�ضالح ها�ضم، فقال من ناحيته 
»هذه الرواية الثالثة او الرابعة 
خا�ضقجي،  لقتل  ال�ضعودية 
من  الكثري  هناك  اأن  واأعتقد 
ال�ضلطات  لدى  التفا�ضيل 
باجلرمية،  يتعلق  فيما  الرتكية 
يف  تعي�ض  ال�ضعودية  والقيادة 

حالة تخبط«.
اأن  املنطق  »لي�ض من  واأ�ضاف 
هنا  اإىل  تفاو�ض  فريق  ياأتي 
لإقناع مواطن �ضعودي بالعودة 
معهم  يحملون  وهم  بلده،  اإىل 
هناك  ومن�ضار،  للقتل  اأدوات 
ياأتي  اأن  قبل  �ضدرت  اأوامر 
هذا الفريق، ياأتي بـ15 �ضخ�ضاً 
ياأتي  ول  خا�ضتني،  وطائرتني 
اأوامر  بدون  نف�ضه،  تلقاء  من 
يف  ل�ضيما  عليا،  جهات  من 

الدول امللكية«.
اخلم�ضة  »هوؤلء  قائال  و�ضدد 
الذين متت املطالبة باإعدامهم 
هم  العامة،  النيابة  قبل  من 
ياأتوا بخم�ضة  كب�ض فداء، وقد 
اآخرين حمكوم عليهم بالإعدام 
الأمر  مت  ويقولوا  ويعدموهم، 
مل  الأ�ضماء  لأن  واأعدمناهم، 
رواية  البيان«وعن  يف  ن�ضمعها 
اجلديدة،  املحلي  املتعاون 

مت  �ضابقة  رواية  »يف  اأنه  اأفاد 
متعاون  هناك  يكون  اأن  نفي 
موجود  يقولون  والآن  حملي، 
�ضورة تقريبية له، هناك تخبط 
وا�ضح لدى ال�ضلطات ال�ضعودية، 
يف  ومماطلة  وا�ضح  وتهرب 
خا�ضقجي«،وزاد  مقتل  اأمر 
اليوم  العامة  النيابة  »كالم 
اأن هناك  يوؤكد الرواية الرتكية 
تركيا  اإىل  دخلوا  �ضخ�ضا   15
وقاموا بعملية الغتيال، هناك 
تهرب وا�ضح يف البيان للك�ضف 
عن مكان اجلثة، كما انه كيف 
املتعاون  ي�ضلم  اأن  للفريق 
يكون  اأن  اإل  اجلثة،  املحلي 
هذا املتعاون املحلي معروف، 
وهذا اأوقعهم يف فخ، والآن اأين 
رواية  اجلثة؟«وذكرت  مكان 
النيابة العامة اجلديدة اليوم اأن 
جثة خا�ضقجي مت تقطيعها يف 
ومن  ال�ضعودية  القن�ضلية  مقر 
واأ�ضافت  خارجها  نقلها  ثم 
�ضورة  اإىل  التو�ضل  مت  اأنه 
تقريبية للمتعاون املحلي الذي 
وهو  خا�ضقجي،  جثة  ا�ضتلم 
الريا�ض يف الإعالن  ما تلكاأت 
الفرتة  يف  عنه  معلومات  عن 
لـ18  دام  اإنكار  وبعد  املا�ضية، 
ر�ضميا،  الريا�ض  اأقرت  يوما، 
اأكتوبر املا�ضي، مبقتل   20 يف 
قن�ضليتها  داخل  خا�ضقجي 
اإنه  قالت  ما  اإثر  اإ�ضطنبول  يف 
 18 توقيف  واأعلنت  »�ضجار«، 
بينما  معهم،  للتحقيق  �ضعوديا 
اجلثة  مكان  عن  تك�ضف  مل 
هذه  وقوبلت  اليوم.  حتى 
بينما  وا�ضع،  بت�ضكيك  الرواية 
الرتكية  العامة  النيابة  اأكدت 
فور  خنقا  قتل  خا�ضقجي  اأن 
لإجراء  القن�ضلية  مبنى  دخوله 
خلطة  »وفقا  زواج،  معاملة 
واأكدت  م�ضبقا«،  معدة  كانت 
اأن اجلثة »جرى التخل�ض منها 
اأثبت  ما  وهو  تقطيعها«،  عرب 
اإقرار النيابة ال�ضعودية ح�ضوله 

بالفعل.  

ردا على بيان النائب العام ال�ضعودي، الباحث واملحلل ال�ضيا�ضي اللبناين علي باكري، قال يف ت�ضريحات:  - الرواية الر�ضمية ن�ضخة حم�ضنة عن الروايات املت�ضاربة ال�ضابقة واملتناق�ضة، بالرغم من 
اأنهم حاولوا اإخراج رواية متما�ضكة، اإال اأن هناك عدد من الثغرات.

ردا على بيان النائب العام ال�ضعودي،

م٫�ض 

خرباء: هل »تفاو�ض« الفريق ال�شعودي مع خا�شقجي مبن�شار؟ 
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عي�شة ق.

بعدم� حقق رميونت�دا وحول ت�أخره 
انت�ض�ر ثمني �ضمن  اإىل  النتيجة  يف 
له اللقب ال�ضتوي قبل نه�ية مرحلة 
جولة  عنه�  يتبقى  التي  الذه�ب 
امتالك االحت�د  اإىل ج�نب  واحدة، 
�ضطيف  وف�ق  اأم�م  مت�أخرا  لق�ءا 
املقبل،  نوفمرب   29 بت�ريخ  مربمج 
نحو  قدم�  االحت�د  يوا�ضل  حيث 
وهو  املو�ضم  نه�ية  ب�للقب  التتويج 
االأداء  البطل بعد  بثوب  يلعب  الذي 
انطالق  منذ  قدمه  الذي  اجليد 
املو�ضم احل�يل، اأين اأ�ضبح املر�ضح 

من�ضة  اإىل  والعودة  للتتويج  االأول 
التتويج�ت التي يغيب عنه� يف اآخر 

مو�ضمني على التوايل.
التكتيكية  القوة  جمددا  وبرزت 
فروجي  تيريي  الفرن�ضي  للمدرب 
الغي�ب�ت  التع�مل مع  الذي جنح يف 
التعداد  �ضفوف  يف  برزت  التي 
غي�ب  يف  املواجهة  خ��ض  والذي 
االأمر  يتعلق  اأ�ض��ضية  رك�ئز  ثالث 
بكل من مزي�ن، �ضيتة واإيب�را الذين 
الوطني  املنتخب  مع  ي�ض�ركون 
ترب�ض  يف  التوايل  على  والكونغويل 
ك�أ�ض  لت�ضفي�ت  حت�ضب�  حت�ضريي 
اإفريقي� لالأمم، ورغم ال�ضوط االأول 

الهزيل االأداء الذي قدمه الالعبون 
وك�نوا مت�أخرين خالله بهدف اإال اأن 
الط�ولة  يقلب  كيف  عرف  فروجي 
النق�ط  ويك�ضب  ال�ضي��ضي  على 
التي  التغيريات  واأن  خ��ضة  الثالث 
اأثمرت  الث�نية  املرحلة  يف  اأحدثه� 
دخول  ظل  يف  الهدفني  بت�ضجيل 
اللذان  وبودرب�ل  مو�ضى  بن  الثن�ئي 
منح� هدف الفوز الذي وقعه امني 
يف  ال�ض�بق  لزميله  واأهداه  ح�مية 
�ضجل  الذي  درفلو  ا�ض�مة  االحت�د 
حم�دي  عمر  مبلعب  ح�ضوره 
مع  االحتف�ل  اأجل  من  ببولوغني 

زمالئه ال�ض�بقني ب�للقب ال�ضتوي.

احتاد اجلزائر بخطى ثابتة نحو العودة اإىل من�صة التتويجاتفروجي برهن جمددا قوة الكوت�شينغ ودرفلو يحتفل باللقب ال�شتوي
اأنهى الرائد احتاد اجلزائر ال�شو�شبان�س ب�شاأن اللقب ال�شتوي بعدما اأنهى املرحلة الأوىل من البطولة 

الوطنية بطال عقب الفوز ال�شعب الذي حققه اأول اأم�س اأمام �شباب ق�شنطينة حل�شاب املباراة املقدمة 
عن اجلولة 15 من الرابطة املحرتفة الأوىل، ووا�شل النادي العا�شمي م�شواره اجليد منذ انطالق املو�شم 
الكروي احلايل، عندما حقق فوزه العا�شر ووا�شل �شل�شلة اللقاءات دون خطاأ، اأين واجه النادي العا�شمي 

مناف�شا مل يكن �شهال و�شجل الفوز ب�شق الأنف�س 

ت�شوية رزنامة 
املباريات املتاأخرة

املوب 
ي�صطدم 

بالعميد وقّمة 
املوؤخرة باأول 

نوفمرب
رزن�مة  ت�ضوية  تتوا�ضل 
�ضمن  املت�أخرة  املب�ري�ت 
جتري  اأين  الوطنية  البطولة 
اأم�ضية اليوم مواجهت�ن وتعرف 
االأوىل تنقل مولودية اجلزائر 
من  احلم�ديني  ع��ضمة  اإىل 
بج�ية  مولودية  مالق�ة  اأجل 
عن  املت�أخر  اللق�ء  �ضمن 
الرابطة  من   13 اجلولة 
والذي  االأوىل  املحرتفة 
ا�ضتثن�ئية  ظروف  يف  يجري 
يرت�ضدان  اللذان  للفريقني 
حتقيق الفوز من اأجل العودة 
اإىل ال�ضكة ال�ضحيحة، خ��ضة 
تبحث  التي  »املوب«  ت�ضكيلة 
بعد  جمددا  الفوز  مع�نقة 
مواجه�ت  خم�ض  خو�ض 
فوز،  دون  التوايل  على 
ا�ضب�ل  اأم�م  مواتية  والفر�ضة 
م��ضوي  الدين  خري  املدرب 
الزاد  حتقيق  اجل  من 
منطقة  عن  واالبتع�د  ك�مال 
يعول  املق�بل،  يف  اخلطر، 
على  عمرو�ض  ع�دل  اأ�ضب�ل 
املف�جئة يف  الهزمية  تدارك 
اجلولة املن�رصمة اأم�م احت�د 
جمددا  واالقرتاب  بلعب��ض 

من كوكبة املقدمة.
اأول  ملعب  ي�رصب  بينم� 
موعدا  بب�تنة  نوفمرب 
جمعية  مق�بلة  الحت�ض�ن 
بلعب��ض  واحت�د  مليلة  عني 
والتي   12 اجلولة  �ضمن 
يبحث خالله� العبو »ال�ض�م« 
ع�رص  عنهم  يغيب  فوز  عن 
التوايل  على  مواجه�ت 
واالبتع�د عن ثالثي اخلطر، 
بينم� تلعب ت�ضكيلة »املكرة« 
مرتفعة  املواجهة مبعنوي�ت 
عقب انت�ض�ره� من الع��ضمة 
اجلزائر،  مولودية  ام�م 
بحث  الت�ضكيلة  وهدف 
التوايل  على  ث�ين  انت�ض�ر 
يف  اخلطر  منطقة  ومغ�درة 

جدول الرتتيب.

برنامج املباريات

ملعب اأول نوفمرب: 
جمعية عني مليلة 

/ احتاد بلعبا�س 
اللقاء ينطلق على 

ال�شاعة 16:00
الوحدة املغاربية: 
مولودية بجاية / 
مولودية اجلزائر

اللقاء يجري 
ابتداء من 18:00

ن�شرت بيان عرب موقعها اللكرتوين

 الفاف تهدد بتطبيق القوانني 
ب�صرامة ملحاربة العنف يف املالعب

مونديال للمالكمة 2018 �شيدات

 تاأهل اجلزائرية وداد �صفوح اإىل الدور ال16

لكرة  اجلزائرية  االحت�دية  نّددت 
�ضهدته�  التي  العنف  ب�ضور  القدم 
انطالق  منذ  مالعبن�  موؤخرا 
اأين  اجل�ري،  الكروي  املو�ضم 
ال�ضور  تلك  تكرار  اأن  اعتربت 
الكرة  �ضمعة  على  يوؤثر  املوؤ�ضفة 
ظل  يف  اجلزائرية  امل�ضتديرة 
تعرف  الذي  الكبري  االحتق�ن 
التي  مالعبن� على مدار اجلوالت 
و�ضّددت  الوطنية،  البطولة  تلعبه� 
زط�ضي  الدين  خري  الرئي�ض  هيئة 
اأم�ض  ن�رصته  الذي  البي�ن  خالل 
عرب موقعه� االلكرتوين اأنه� �ضوف 

التي  الت�رصف�ت  تتع�مل بحزم مع 
تبقى  ولن  العنف  اأعم�ل  ت�ضوبه� 
اأحداث  اأم�م  االأيدي  مكتوفة 
يف  خ��ضة  االأن�ض�ر  حي�ة  تهدد 
ظل تكرار تلك امل�ض�هد املوؤ�ضفة 
املب�ري�ت  �ضورة  ت�ضوه  والتي 
وتوؤثر على العالق�ت بني جم�هري 
الفرق عرب الرتاب الوطني وتف�ضد 
نداءات بث الروح الري��ضية و�ضط 
الف�ف  بي�ن  واأو�ضح  اجلم�هري، 
تتع�مل  �ضوف  الكروية  الهيئة  اأن 
ال�ضغب  اأعم�ل  ملك�فحة  بحزم 
القوانني  تطبيق  يف املالعب عرب 

يف  امل�ضتديرة  الكرة  ت�ضري  التي 
بالدن� بحزم.

االأي�م  خالل  املالعب  و�ضهدت 
االأخرية احداث لل�ضغب والعنف يف 
نه�ية  عقب  وقع  مثلم�  املالعب 
واحت�د  اجلزائر  مولودية  مب�راة 
الوطنية  البطولة  �ضمن  بلعب��ض 
ب��ضتب�ك�ت  االأحداث  متيزت  اأين 
االأمن  واأعوان  االأن�ض�ر  عنيفة بني 
االإ�ض�ب�ت يف  من  عدد  عنه�  جنم 
ح�الت  منه�  الطرفني  اأو�ض�ط 

خطرية.
ع.ق.

اجلزائرية  املالكمة  ت�أهلت 
الدور  اإىل  كلغ(،   51( �ضفوح  وداد 
 (  2018- الع�مل  لبطولة  ال16 
 24 اإىل   15 من  كربي�ت(،اجل�رية  
نوفمرب اجل�ري بنيودلهي )الهند(.
وف�زت املالكمة اجلزائرية -بطلة 
غوتلوب  االأمل�نية  على  افريقي�-، 
ال32  الدور  يف  م�ري�،  ار�ضيال 
ال16  الدور  يف  �ضفوح  .وتواجه 

البولونية  ال�ضبت   يوم  املقرر 
درابيك �ض�ندرا ك�ترزين�.وتخو�ض 
 57( خليف  حجيلة  مواطنته�  
من�زلته�  احل�يل  الوقت  يف   ، كلغ( 
امي  اندراو   ، النيوزيالندية  �ضد  
ال32.  ويف ح�ل  الدور  ، حل�ض�ب 
اال�ضرتالية  �ضتواجه   ، ت�أهله� 
بريط�ين،  �ضك�ي  نيكل�ضون 
املعف�ة من الدور االأول .و�ضتكون 

جزائري�ت  ب�ضتة  ممثلة  اجلزائر، 
بوعالم  وهن:  موندي�ل-2018  يف 
رمي�ضة  )48 كلغ(، وداد �ضفوح  )51 
كلغ(، نور الهدى ب�حمد )54 كلغ(، 
امي�ن  كلغ(،    57( خليف  حجيلة 
تربكوت  و�ضمية  كلغ(   60( خليف 
املن�ف�ضة  وتعرف  كلغ(.   64(
 ، ، م�ض�ركة 277 مالكمة  الع�ملية 

ميثلن 62 بلدا.

تعيني ال�صباح اإيال�س 
مديرا عاما للمركب 

الأوملبي اجلديد بوهران 
اجلزائري  الدويل  ال�ضب�ح  عني   
من�ضب  يف  اإيال�ض  �ضليم  ال�ض�بق 
االأوملبي  للمركب  الع�م  املدير 
الري��ضي لوهران اجل�رية اأ�ضغ�له، 
ح�ضب م�  ا�ضتفيد اليوم اخلمي�ض 
�رصيفي. مولود  الوالية  وايل  من 
لل�ضح�فة  امل�ضوؤول  هذا  و�رصح 
ور�ض�ت  اإىل  زي�رته  ه�م�ض  على 
مع  »ب�لت�ض�ور   : ق�ئال  املركب 
قررن�  والري��ضة  ال�ضب�ب  وزير 
مبهمة  ال�ض�بق  الري��ضي  تكليف 
الري��ضي  املركب  وت�ضيري  اإدارة  
يف  مه�مه  �ضي�ضتلم  حيث  اجلديد 
املقبلة«.وي�ضم  االأي�م  غ�ضون 
ببلدية  الواقع  االأوملبي،  املركب 
على  وهران(،  )�رصق  اجلري  بئر 
ملعب  اأهمه�  ه�مة  مرافق  عدة 
مقعد،  ب40.000  القدم  كرة 
 4.000( القوى  األع�ب  وملعب 
الري��ض�ت  متعددة  وق�عة  مقعد( 

)7.000 مقعد(، اإىل ج�نب مركب 
م�ض�بح  اأربعة  على  يحتوي  م�ئي 

ومن�ض�آت اأخرى.
املركب  ا�ضتالم  املقرر  ومن 
على  ت�رصف  الذي  االأوملبي، 
�ضي  ><اأم  موؤ�ض�ضة  اأ�ضغ�له 
مرافقه  بك�مل  ال�ضينية،  �ضي<< 
 ،2019 املقبلة  ال�ضنة  نه�ية  يف 
مدينة  الحت�ض�ن  حت�ضب�  وذلك 
وهران للطبعة ال19 الألع�ب البحر 
االأبي�ض املتو�ضط يف 2021، وهي 
فيه�  ت�ضت�ضيف  التي  الث�نية  املرة 
الري��ضي  املوعد  هذا  اجلزائر 
 1975 ن�ضخة  بعد  االإقليمي 
�ضليم  الع��ضمة.ويعترب  ب�حلزائر 
الري��ضيني  اأف�ضل  اأحد  اإيال�ض 
الذين اأجنبتهم ال�ضب�حة اجلزائرية 
وح�ز   1975 �ضنة  مواليد  من  وهو 
من�ف�ض�ت  ميدالي�ت يف  على عدة 

دولية واإقليمية.

الإدارة ت�شارع الزمن لتعيني مدرب جديد

ال�صيا�صي يوؤكد اله�صا�صة 
خارج القواعد هذا املو�صم

ق�ضنطينة  �ضب�ب  فريق  وا�ضل 
النت�ئج  وتوايل  احلر  ال�ضقوط 
الهزمية  يف  �ضقوطه  بعد  ال�ضلبية 
وحتقيقه  املو�ضم  هذا  الرابعة 
اللق�ء ال�ض�بع دون فوز يف و�ضعية 
الذي  ال�ضعب  املو�ضم  تعك�ض 
يق�ضيه ح�مل لقب البطولة الوطنية 
املو�ضم الف�رط، اأين �ضقط اأ�ضب�ل 
فخ  يف  اأعراب  املوؤقت  املدرب 
الهزمية اأم�م الرائد احت�د اجلزائر 
يف مب�راة ف�ضل االأخري يف التع�مل 
ك�نوا  اأ�ضب�له  واأن  خ��ضة  معه� 
متفوقني يف النتيجة ب�ل�ضوط االأول 
بهدف بلق��ضمي لكن عدم التع�مل 
جمري�ت  مع  الأعراب  الذكي 
ال�ضوط الث�ين ذ�ضمح للن�ف�ض بقلب 
الط�ولة عليهم والعودة يف النتيجة 
التي  الثالث  النق�ط  وخطف 
نحو  »ال�ضي��ضي«  ت�ضكيلة  دفعت 
جدر اأذي�ل اخليبة والعودة بهزمية 
اإىل الدي�ر، لتوؤكد جمددا ه�ض��ضة 

التعداد عندم� يتعلق االأمر ب�للعب 
خ�رج القواعد بعدم� �ضجلوا رابع 

هزمية خ�رج الدي�ر.
ق�ضنطينة  �ضب�ب  اإدارة  وتدر�ض 
القريب  يف  جديد  مدرب  تعيني 
يتم  اأن  ي�ضتبعد  ال  اأين  الع�جل، 
املدرب  خليفة  هوية  يف  الف�ضل 
بعد  عمراين  الق�در  عبد  ال�ض�بق 
�ضبيبة  اأم�م  املت�أخرة  املب�راة 
املقبل  االثنني  املقررة  القب�ئل 
وزو،  بتيزي  نوفمرب  اأول  مبلعب 
يف  حملي�  ليكون  يتوجه  والذي 
�ضورة ال�ضم�ء املتداولة على غرار 
وم��ضوي  من�د  الوزاين،  �رصيف 
بدين  حم�رص  ا�ضتقدام  ج�نب  اإىل 
الرتاجع  على  للوقوف  جديد 
البدنية  اللب�قة  وانهي�ر  البدين 
وت�ضييعهم  بلخري  الالعب  لرفق�ء 
النف�ض الث�ين يف ال�ضوط الث�ين من 

اللق�ءات.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

وعرفت الرحلة غياب العبني اثنني 
واللذان مت اإعفائهما ب�سفة ر�سمية 
املواجهة  وخو�ض  الرحلة  من 
ويتعلق االأمر بكل من العب بورتو 
براهيمي والعب  يا�سني  الربتغايل 
فريونا االيطايل حممد فار�ض هذا 
االأخري تاأكد ر�سميا عدم جاهزيته 
للعب هو االآخر بعدما كان التحق 
وهو  مو�سى  �سيدي  مركز  برتب�ض 
بلما�سي  وقرر  اإ�سابة،  من  يعاين 

مع  تنقله  وعدم  اأم�ض  اإعفاءه 
البعثة حيث عاد اإىل �سفوف ناديه 
والتعايف  العالج  موا�سلة  اأجل  من 
من االإ�سابة التي يعاين منها، وهو 
موجعة  �رضبة  ي�سكل  الذي  االأمر 
جمال  الوطني  للناخب  اأخرى 
بداية  �سهدت  الذي  بلما�سي 
الرتب�ض التحاق عدد من الالعبني 
باإ�سابات متفاوتة تاأكد منها غياب 
اثنني من الالعبني االأ�سا�سيني اإىل 
م�ساركة  من  التاأكد  عدم  جانب 
اإىل  ال�سعودي  االتفاق  حار�ض 

جانب املدافع رفيق حلي�ض.
اأن بلما�سي ميلك حلوزال  واالأكيد 
ب�ساأن الالعب الذي �سوف يعو�ض 
االأي�رض  الرواق  على  فار�ض 
بني  املفا�سلة  يف  االأمر  ويتعهلق 
واأيوب  �سبعيني  بن  رامي  الثنائي 
لهما  �سبق  اللذان  الالوي  عبد 
اللعب يف املن�سب وهما متعددي 
رغم  اخللفي  اخلط  يف  املنا�سب 
اأن املوؤ�رضات تتوجه بن�سبة كبرية 
الالعب املحرتف يف  اإقحام  نحو 
اأن  باعتبار  ال�سوي�رضي  الدوري 

بن �سبعيني مر�سح للعب يف حمور 
الدفاع.

الوجه  رفقاء  يتدرب  ان  وينتظر 
عبد  الوطنية  النخبة  يف  اجلديد 
على  اليوم  م�ساء  مزيان  الرحمان 
لومي  مللعب  الرئي�سية  االأر�سية 
من  ابتداء  املواجهة  توقيت  ويف 
اأجل  من  م�ساء  اخلام�سة  ال�ساعة 
و�سع اآخر الورتو�سات على اخلطة 
التكتيكية التي يدخل بها بلما�سي 
االأ�سا�سية  والعنا�رض  املواجهة 

التي �سب�سع ثقته فيها.

بلما�شي اأمام ور�شة تغيريات مرتقبة على الت�شكيلة الأ�شا�شية ملواجهة الغد

اخل�شر ي�شدون الرحال نحو لومي يف غياب براهيمي وفار�س
�شد ظهرية اأم�س املنتخب الوطني الرحال نحو العا�شمة لومي من اجل التح�شري للمواجهة التي تنتظره غدا اأمام نظريه الطوغو حت�شبا للجولة 
اخلام�شة وما قبل الأخرية من الت�شفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س اإفريقيا للأمم املقررة بالكامريون �شائفة 2019، حيث توّجهت العنا�شر الوطنية اإىل 

عا�شمة الطوغو عرب رحلة خا�شة لطائرة اخلطوط اجلوية اجلزائرية وبتعداد �شم جمموع 24 لعبا منهم اأربعة حرا�س مرمى يف ظل ال�شكوك 
التي تتواىل بخ�شو�س جاهزية احلار�س راي�س وهاب مبوحلي للعب اأ�شا�شيا يف اللقاء

اأ�شاد ببلما�شي واأكد تف�شيله 
اللعب على الأجنحة

حمرز: علينا التاأهل اإىل الكان قبل 
التفكري يف التتويج القاري

مدان: الأر�شية كارثية 
وامل�شكلة تقع على 

املنتخبني معا

اجلزائري  الدويل  الالعب  �سّدد 
الرتكيز  ب�رضورة  حمرز  ريا�ض 
اإىل  التاأهل  تاأ�سرية  حتقيق  على 
لالأمم  اإفريقيا  كاأ�ض  نهائيات 
املقبل  العام  �سائفة  املقررة 
باللقب  التتويج  يف  التفكري  قبل 
اأن  حمرز  واأ�سار  القاري، 
موعد  على  طويال  الزال  الوقت 
الكامريون خا�سة واأنها مقررة يف 
مثلما  ولي�ض جانفي  �سهر جوان 
ال�سابقة،  الطبعات  عليه يف  كان 
اأن  التو�سيح  اإىل  دفعه  ما  وهو 
اجلميع ملزم بالعمل على �سمان 
على  الرتكيز  توجيه  قبل  التاأهل 
والوقوف  القاري،  اللقب  ح�سد 
الذي  وامل�سوار  االأحداث  على 
يقدمه اخل�رض خالل فعالياتها، 
ميدان  متو�سط  واأ�ساف 
رده  خالل  الوطني  املنتخب 
اجلزائري  اجلمهور  ا�سئلة  على 
املوقع  ن�رضه  فيديو  خالل  من 
اجلزائرية  لالحتادية  الر�سمي 
يهدي  اأن  يتمنى  اأنه  القدم  لكرة 
مثلما  لقبا  اجلزائري  ال�سعب 
مان�س�سرت  ناديه  مع  اإليه  ي�سبوا 
الذي  وهو  االجنليزي،  �سيتي 
باالألقاب  التتويج  يف  يرغب 

معهما.
املحرتف  الالعب  وا�ستطرد 
رفقة املان �سيتي اأن قدوم جمال 
العار�سة  راأ�ض  على  بلما�سي 
االإ�سافة  منح  الوطنية  الفنية 
وجلب معه اأمورا اإيجابية اأف�ست 
االأمور  من  الكثري  تغيري  اإىل 
�سابق،  كانت عليه يف وقت  عما 
�ساب  مدرب  اأنه  م�ستطردا 
الوطنية  االألوان  حمل  له  و�سبق 
يف  للتجربة  امتالكه  جانب  اإىل 
نحو  خطوة  مينحه  امليادين 
م�سريا  االأمور،  زمام  التحكم يف 
اللعب  يف�سل  الذي  املن�سب  اأن 
االأجنحة  م�ستوى  على  فيه 

والتوغل منها نحو املرمى.

من ال�شعب اختيار 
اأف�شل لعب 

جزائري يف التاريخ

�سعوبة  عن  املتحدث  عرّب 
جزائري  العب  اأف�سل  اختيار 
على مر التاريخ مو�سحا اأن الكرة 
امل�ستديرة يف بالدنا متلك عدد 
من الالعبني الذين تركوا الب�سمة 
اأنه  قال  حيث  الكثري،  وقدموا 
يعرف العبني على غرار ماجر، 
بلومي، دحلب، الملا�ض وفرقاين 
يف  االأف�سل  يعتربهم  والذين 

تاريخ الكرة اجلزائرية.
القنوات  ي�ساهد  ال  اأنه  و�سدد 
االنتقادات  يتابع  وال  اجلزائرية 
انه  رغم  له  توجيهها  يتم  التي 
كرة  من  جزء  االأمور  تلك  اعترب 
يعرف  ال  انه  م�سيفا  القدم، 
ميلك  وال  اجلزائر  يف  املحللني 
من  ينتقدونه  بالذين  معرفة  اي 

حمللي البالطوهات. 

غوراديول اأف�شل 
املدربني واأحب 
م�شاهدة مي�شي

لوهافر  نادي  خريج  وتطرق 
مدربه  حول  للحديث  الفرن�سي 
الذي  غوراديوال  بيب  اال�سباين 
املدربني  اأف�سل  بني  من  اعتربه 
ميكن  ال  اأنه  م�سيفا  العامل،  يف 
اآخرين خا�سة  مقارنته مبدربني 
يف  الرغبة  ميزة  ميلك  واأنه 
يف  واالنت�سار  باالألقاب  الفوز 
بكل  توج  انه  رغم  املباريات 
على  ال�سابقة  االأعوام  يف  �سيء 
اأنه  التدريبية، وقال  مر م�سريته 
يف  يرغب  قدوة  العب  ميلك  ال 
النجم  يعترب  لكنه  اأثره  اقتفاء 
االأرجنتيني ليونيل مي�سي الف�سل 
م�ساهدة  ويحب  العامل  يف 

مبارياته.
م�ستحيل  ال  انه  حمرز  واأ�ساف 
يف عامل كرة القدم، مو�سحا اأنه 
ال زال بعيدا عن الطموح للتتويج 
بجد  يعمل  لكنه  الذهبية  بالكرة 
ومثابرة من اأجل التح�سن ويرتك 
واأنه  خا�سة  للم�ستقبل  االأمور 
وي�سعى  كبري  فريق  مع  يلعب 
دوما اإىل التاألق وتقدمي مباريات 

كبرية.

الوطنية  املنتخبات  مدير  اعرتف 
ملعب  اأر�سية  ان  مدان  حكيم 
غدا  يحت�سن  �سوف  الذي  لومي 
ونظريه  الوطني  املنتخب  مباراة 
للت�سفيات  حت�سبا  الطوغويل 
لالأمم  اإفريقيا  كاأ�ض  اإىل  املوؤهلة 
املقبل  العام  �سائفة  املقررة 
تتواجد يف حالة متهرئة وو�سعيتها 
كارثية، واأ�سار مدان خالل تدخله 
م�سكل  اأن  الوطنية  لالإذاعة  اأم�ض 
الع�سب  من  تعترب  التي  االأر�سية 
على  يكون  �سوف  اال�سطناعي 
مقت�رضا  ولي�ض  معا  املنتخبني 
فح�سب،  الوطنية  العنا�رض  على 
مهيئة  الظروف  كافة  اأن  م�سيفا 

لالعبني  ا�ستقبال  اأف�سل  اأجل  من 
الذين التحقوا اأم�سية البارحة.

ك�سف حكيم مدان عن خطوته يف 
تغيري الفندق الذي يقيم فيه الوفد 
يف  اإقامته  فرتة  خالل  اجلزائري 
اإىل  جلاأ  اأنه  اأكد  حيث  الطوغو، 
الذي  الفندق  تواجد  ب�سبب  االأمر 
مبكان  االأمر  بداية  فيه  حجزوا 
معروف فيه كرثة احلركة وهو ما 
حت�سبا  الالعبني  تركيز  على  يوؤثر 
وقال  الهامة،  املواجهة  لتح�سري 
مدان اأنه اختار فندقا اآخر ي�سمح 
الظروف  اأف�سل  يف  لالعبني 

والرتكيز على املقابلة.
ع.ق

�شيغيب ر�شميا عن »الكان« يف حال 
تاأهل اخل�شر اإىل مناف�شاتها

�شوداين يجري عملية جراحية 
بالأربطة املعاك�شة وينهي 

املو�شم
تلقى الالعب الدويل اجلزائري العربي �سوداين �رضبة موجعة 

بعدما تاأكد غيابه عن امليادين اإل نهاية املو�سم الكروي 

اجلاري، حيث اأعلن ناديه عن غياب مهاجم املنتخب الوطني 

عن املناف�سة ملا تبقى من املو�سم احلايل بعدما اجري عملية 

جراحية الثالثاء املا�سي على م�ستوى االأربطة املعاك�سة يف 

الركبة والتي تبعده عن املناف�سة ملدة تراوح ما بني 6 اأو 7 

اأ�سهر وهو ما يجعل الالعب بعيدا عن اللعب اإىل غاية بداية 

املو�سم الكروي اجلديد 2020/2019، اأين لن يكون معنيا بلعب 

نهائيات كاأ�ض اإفريقيا لالأمم ويغيب عنها ر�سميا يف حال تاأهل 

املنتخب الوطني للم�ساركة واملقررة �سائفة العام املقبل.

وتاأتي االإ�سابة التي تلقاها خريج فريق جمعية ال�سلف �رضبة 

موجعة لالعب يف وقت ح�سا�ض من املو�سم وهو الذي يخو�ض 

اأوىل جتاربه يف الدوري االجنليزي قبل اأن يتلقى االإ�سابة التي 

حترمه من التناف�ض على �سمان مكانة رفقة ت�سكيلة فريقه 

الذي ين�سط يف الدرجة االأوىل االجنليزية، ومتنعه من التواجد 

رفقة املنتخب الوطني خالل الفرتة املقبلة من املواعيد 

التي تنتظره على راأ�سها الت�سفيات املوؤهلة اإىل كاأ�ض اإفريقيا 
املقبلة.

وكان زميله يف املنتخب الوطني اإ�سالم �سليماين �سانده 

بطريقته اخلا�سة عندما ن�رض تدوينة عرب ح�سابه على موقع 

التوا�سل االجتماعي »تويرت« متنى له ال�سفاء �رضيعا والعودة 

اإىل املناف�سة من جديد، وهي املبادرة التي رد عليها �سوداين 

بتوجيه ال�سكر ملواطنه على املبادرة.

عي�شة ق.

 طالب منحه اللعب وقتا
 اأكرب مع غالتا�شراي

فيغويل: ا�شتدعاء بلما�شي اأعاد 
يل الثقة يف اأحلك الأوقات

اأثنى الالعب الدويل اجلزائري �سفيان فيغويل على وقفة 
الناخب الوطني جمال بلما�سي معه خالل الفرتة ال�سعبة 

التي مّر بها رفقة ناديه غاالتا�رضاي الرتكي مع بداية 
املو�سم اجلاري، اأين ا�سار اأن املعني وجه له الدعوة 
لاللتحاق ب�سفوف الت�سكيلة الوطنية رغم اأنه مل يلعب 
دقائق كثرية يف الدوري الرتكي املمتاز، و�سمح له هذا 

الدعوة منحته دعما معنويا خا�سة واأنها جاءت خالل فرتة االأمر باكت�ساب عدد دقائق اللعب اإ�سافية، واأ�ساف اأن تلك 
�سعبة كان مير بها يف �سفوف ناديه.

فوتبول« انه يحتاج اإىل اللعب دقائق اإ�سافية من اأجل اإثبات واأو�سح متو�سط ميدان اخل�رض يف حوار مع جملة »فران�ض 
اإمكانياته خا�سة وانه منذ خو�سه مباراة ال�سوبر الرتكي 

العودة للعب يف الت�سكيلة االأ�سا�سية جمددا وتزامنت عودته للعب، م�سيفا اأنه بداأ ي�ستعيد ثقة مدربه خا�سة وانه �سجل اأ�سا�سيا وخ�سارته بركالت الرتجيح مل يحظ بفر�سة كافية 
مع جتديد الفريق لالنت�سارات بعد ف�سله يف اآخر خم�ض 
مباريات، واأعرب عن �سعادته باملردود الذي قّدمه وهو 
الذي خا�ض 88 دقيقة قبل ا�ستبداله مو�سحا اأنه يدعو 

مدربه فاحت تريمي اإىل تغيري نظرته نحوه خا�سة واأنه �سبق 
التتويج بلقب الدوري الرتكي ل�سالح غاالتا�رضاي، مو�سحا له الربهنة على امكانياته املو�سم املا�سي عندما �ساهم يف 
اأنه لي�ض العب دقيقتني اأو خم�ض دقائق وكل ما يف االأمر 

اأنه يحتاج اإىل اللعب اأكرث للعودة اإىل م�ستواه.
ع.ق.
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مودريت�ش فخور بالثاأر من �إ�سبانيا
ي�شعر لوكا مودريت�ش قائد منتخب كرواتيا، بالفخر ال�شديد بعد الفوز على 

اإ�شبانيا، بنتيجة 3-2 يف اإطار دوري الأمم الأوروبية، وقال مودريت�ش يف 
ت�رصيحات اأبرزتها �شحيفة �شبورت: »فخورون جًدا بالفوز على فريق كبري مثل 

اإ�شبانيا، اخل�شارة اأمامهم 0-6 مل تعرب عن الوجه احلقيقي لنا، لعبنا مباراة رائعة 
على اأر�شنا وو�شط جماهرينا«، واأ�شاف »كانت مباراة �شعبة، املنتخب الإ�شباين 
ظهر ب�شكل جيد رغم اخل�شارة، جنحنا يف ت�شجيل هدف الفوز يف الوقت القاتل«.
ودافع مودريت�ش عن م�شتوى املنتخب الإ�شباين، مو�شًحا: »مل اأكن اأنظر لإ�شبانيا 
بخوف، لكني راأيت فريًقا جيًدا، يف ال�شوط الثاين خلقوا لنا الكثري من امل�شاعب 
عك�ش ال�شوط الأول، اأعتقد اأننا اأظهرنا اأحقيتنا يف الفوز«، وعن النقا�ش الذي 
دار مع داين �شيبايو�ش زميله يف ريال مدريد، علق »هذا جزء من كرة القدم، اإنه 

يدافع عن منتخب بالده واأنا كذلك، ما حدث يبقى يف امليدان بعد املباراة تبادلنا 
التحية«.

جوفنتو�ش جتاهل �لتعاقد مع نافا�ش
جتاهل نادي جوفنتو�ش الإيطايل فر�شة احل�شول على لعب اآخر من نظريه 

ريال مدريد، بعد اأن فاز ال�شيف املا�شي ب�شفقة الربتغايل كري�شتيانو رونالدو، 
وقالت �شحيفة »مريور« الربيطانية، اإن البيئة املحيطة بالكو�شتاريكي كيلور 
نافا�ش حار�ش مرمى ريال مدريد، توا�شلت مع جوفنتو�ش خالل املريكاتو 

ال�شيفي املا�شي، ولفتت ال�شحيفة اأن بطل اإيطاليا جتاهل فر�شة التعاقد مع 
نافا�ش، بعدما و�شع ثقته يف احلار�ش البولندي فويت�شيك ت�شيزين، واأ�شارت تقارير 
�شحفية اإىل اأن ريال مدريد قد يكون منفتًحا على بيع حار�شه الكو�شتاريكي بعدما 

�شم البلجيكي تيبو كورتوا للفريق امللكي ال�شيف املا�شي قادًما من ت�شيل�شي 
الإجنليزي، وقام جوفنتو�ش بالتعاقد مع احلار�ش الإيطايل ال�شاب ماتيا بريين 

البالغ 26 عاًما من جنوى، لتعوي�ش رحيل املخ�رصم جيانلويجي بوفون اإىل باري�ش 
�شان جريمان الفرن�شي.

روما ُيكرم توتي قبل مو�جهة ريال مدريد
اأعلن نادي روما الإيطايل اأنه �شيقوم بتكرمي اأ�شطورة الفريق فران�شي�شكو توتي، يف 

املباراة املقبلة للذئاب اأمام ريال مدريد الإ�شباين، وي�شت�شيف روما نظريه ريال مدريد 
بتاريخ 27 نوفمرب اجلاري، على ملعب الأوملبيكو يف اإطار اجلولة اخلام�شة من دور 

املجموعات بدوري اأبطال اأوروبا، وقال نادي روما عرب موقعه الر�شمي على الإنرتنت، 
اإنه �شيقوم بتكرمي توتي قبل انطالق مباراة الفريق اأمام ريال مدريد، واأكد النادي اأن 

احلفل �شيقام على اأر�شية ملعب الأوملبيكو، قبل �شاعة من انطالق مواجهة ريال مدريد، 
علًما باأن توتي �شيح�شل على قمي�ش خا�ش م�شمم لهذه املنا�شبة، ويحتل نادي روما 

املركز الثاين يف جمموعته بالت�شامبيونزليغ بر�شيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن املت�شدر 
ريال مدريد.

 »VAR« لربميريليغ يعتمد� 
يف �ملو�سم �ملقبل

اأعلنت رابطة الدوري الإجنليزي املمتاز اأن اأندية النخبة اأعطت موافقتها املبدئية 
ل�شتخدام تقنية امل�شاعدة بالفيديو يف التحكيم »VAR« اعتباراً من املو�شم املقبل، 
وتقوم الرابطة الآن بتقدمي طلب ر�شمي اإىل الحتاد الدويل وجمل�ش الحتاد الدويل 

»البورد« الناظم لقوانني كرة القدم للح�شول على رخ�شة ا�شتخدام هذه التقنية التي يتم 
اختبارها حالياً يف اجنلرتا يف م�شابقتي كاأ�ش الرابطة وكاأ�ش اجنلرتا، وقالت الرابطة يف 
بيان لها اإن برنامج الختبارات اخلا�ش بهذه التقنية �شي�شتمر لبقية املو�شم مع ا�شتمرار 
الرتكيز على فرتات ما بعد الظهر يوم ال�شبت حيث جتري عدة مباريات يف وقت واحد.
وتنوي الرابطة اأي�شاً و�شع بروتوكول وا�شح بخ�شو�ش الطريقة التي �شيتم بها اإبالغ 

اجلماهري يف امللعب بقرارات التقنية، وت�شتخدم تقنية امل�شاعدة بالفيديو يف التحكيم 
حالياً يف البطولت الأوروبية الأربع الكربى الأخرى، اإيطاليا، اأملانيا، اإ�شبانيا وفرن�شا، 

وا�شتخدمت يف كاأ�ش العامل الأخرية يف رو�شيا و�شيتم ا�شتخدامها يف دوري اأبطال اأوروبا 
املو�شم املقبل.

كرو�تيا تخلط �الأور�ق و�ملان�سافت ي�ستعيدون نغمة �النت�سار�ت
مثرياً  فوزاً  كرواتيا  منتخب  حقق 
اليوم  اأم�ش  اأول   2-3 ا�شبانيا  على 
املجموعة  مباريات  اخلمي�ش �شمن 
الرابعة من امل�شتوى الأول يف دوري 
من  كل  و�شجل  الأوروبية،  الأمم 
يدفاي  وتني  كراماريت�ش  اأندريج 
دّون  فيما  كرواتيا  ثالثية  هدفني، 
رامو�ش  و�شريجيو  �شيبايو�ش  داين 
من ركلة جزاء هديف اإ�شبانيا، ويحتل 
الأول  املركز  الإ�شباين  املنتخب 
منتخب  ياأتي  فيما  نقاط   6 بر�شيد 
 4 بر�شيد  الثاين  املركز  يف  اإجنلرتا 
كرواتيا  الأهداف عن  وبفارق  نقاط 
و�شتكون  الثالث،  املركز  حتتل  التي 

اأن الفائز منهما �شيعرب نحو ن�شف النهائي فيما �شيمنح  اإذ  مباراة يوم الأحد يف وميبلي، بني اإجنلرتا وكرواتيا مبثابة نهائي 
التعادل ورقة العبور لالإ�شبان.

يف املقبل، ا�شتعاد املنتخب الأملاين نغمة النت�شارات عندما اأكرم وفادة �شيفه الرو�شي بثالثية نظيفة يف مباراة دولية ودية 
يف اإطار ا�شتعدادات املنتخبني ملناف�شات دوري الأمم الأوروبية، وح�شمت اأملانيا نتيجة املباراة يف ال�شوط الأول بت�شجيلها 
البافاري  النادي  وزميله يف  �شوله  نيكال�ش  ميونيخ  بايرن  ومدافع  �شانيه  لوروا  الإنكليزي  �شيتي  مان�ش�شرت  الثالثية عرب جنم 
املهاجم �شريج غنابري، وهو الفوز الأول لرجال املدرب يواكيم لوف بعد خ�شارتني متتاليتني اأمام هولندا 0-3 وفرن�شا 2-1، 

والثاين بعد املونديال الكارثي عقب تغلبهم على البريو 2-1 ودياً يف 9 �شبتمرب املا�شي.
وت�شتعد اأملانيا ل�شت�شافة هولندا الثنني املقبل يف اجلولة الرابعة الأخرية من مناف�شات املجموعة الأوىل من امل�شتوى الأول 
يف دوري الأمم، فيما تلعب رو�شيا مع م�شيفتها ال�شويد الثالثاء املقبل �شمن اجلولة الرابعة الأخرية ملناف�شات املجموعة 
الثانية يف امل�شتوى الأول، ودفع لوف بت�شكيلة �شابة غابت عنها الركائز الأ�شا�شية والالعبون املخ�رصمون بعد الف�شل الذريع يف 
مونديال رو�شيا 2018 عندما جردوا من اللقب يف الدور الأول، حيث جل�ش مدافع بايرن ميونيخ مات�ش هوملز وزميله املهاجم 
يف النادي البافاري توما�ش مولر على مقاعد البدلء، فيما اأراح لوف لعب و�شط ريال مدريد الإ�شباين توين كرو�ش حت�شباً 
للقمة املرتقبة �شد هولندا، وغاب مهاجم باري�ش �شان جريمان الفرن�شي يوليان دراك�شلر ب�شبب حداد عائلي، وجنم بورو�شيا 
اأ�شغرهم �شانع الألعاب الواعد جنم باير  دورمتوند ماركو روي�ش ب�شبب الإ�شابة، و�شمت الت�شكيلة 7 لعبني حتت 24 عاماً 

ليفركوزن كاي هافرت�ش 19 عاماً.
وبكرت اأملانيا بالت�شجيل عرب �شانيه عندما تلقى كرة من داخل املنطقة من غنابري فتابعها بيمناه على ميني احلار�ش داخل 
ت�شيل�شي  راأ�شية من مدافع  ا�شتغل كرة  الذي  �شوله  الثاين عرب املدافع  الهدف  واأ�شافت  اأف�شليتها  اأملانيا  وتابعت  املنطقة، 
الإجنليزي اأنطونيو روديغر اإثر ركلة ركنية، وعزز غنابري بالثالث عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من هافرت�ش و�شددها 

قوية بي�رصاه من خارج املنطقة على.

يف م�شهد موؤثر ودعت جماهري املالعب الإجنليزية 
جنم منتخب الأ�شود الثالثة املعتزل واين روين، يف 
اأول  اأقيمت  اأخر مباراة له مع منتخب بالده والتي 
اأر�ش  على  املتحدة  الوليات  منتخب  اأمام  اأم�ش 
اأهداف  ملعب وميبلي، فاز منتخب اجنلرتا بثالثة 

جرت  التي  الودية  املباراة  يف  �شيفه  على  نظيفة 
بينهما لتكرمي الفتى الذهبي، �شجل جي�شي لينغارد، 
و�شارك  ويل�شون،  وكالوم  اأرنولد  األيك�شندر  ترينت 
روين يف املباراة بدءاً من الدقيقة 58، ونال ت�شفيقاً 

حاراً من جماهري ملعب وميبلي.

�جنلرت� تودع �لفتى �لذهبي

�سيجور� يتم�سك ببقاء دميبلي ويغلق �لباب �أمام نيمار
اأرتورو فيدال، كما اأ�شار اإىل اأرتورو فيدال وكيف ا�شتطاع النادي اأن يتوىل زمام الأمر، بعدما وجه لعب الو�شط الت�شيلي انتقادات على »حتى اليوم لي�ش لدينا اأي �شيء عن دميبلي، ولي�ش لدينا الرغبة يف تغيري هيكل الفريق«.اهتمام ليفربول ب�شم عثمان دميبلي وفًقا ملا ن�رصته �شحيفة »ذا �شن«، نفى املدير الريا�شي هذا الأمر، وقال �شيجورا اجتمع الأربعاء املا�شي مع وكالء الالعب، ولكنه قلل من اأهمية الأمر واأ�شار اإىل اأن الجتماع معهم �شيء معتاد، وب�شاأن على طريقة اللعب هذه، ونقر باأن ذلك يكلفه ما نفعله هو العمل لكي يكون تاأقلمه باأف�شل �شكل ممكن«، ونوه �شيجورا اأنه و�شع كهذا من قبل، وقال: »كل هذا يخلق عملية تاأقلم يجب اأن حتدث، اإنه �شاب �شغري ومل ي�شطر قط لبذل جهد للتاأقلم �شيجورا، يف ت�رصيحات لقناة كادينا �شري اأن دميبلي لعب لديه موهبة كبرية، وبرر عدم ان�شباطه باأنه مل ي�شبق له عي�ش �شدد املدير الريا�شي لنادي بر�شلونة الإ�شباين بيب �شيجورا على عدم وجود اأي م�شكلة مع الفرن�شي عثمان دميبلي، واأكد  اأن نتحدث مع  اإرن�شتو فالفريدي عليه، وتابع: »من الطبيعي  اأن عودة الربازيلي نيمار جونيور يوجن لعب اأجاك�ش، وقال »نحن ب�شفة عامة بحاجة لالعبني من طراز دي يوجن، لأن هذا هو النوع الذي نريده«.، اأكد وحول تطلعات بر�شلونة لفرتة النتقالت القادمة، حتدث �شيجورا عن بول بوغبا جنم مان�ش�شرت يونايتد، وفرانكي دي واأظهر عزمية وقوة للفريق الكتالوين، كما اأنه يقدم كل ما لديه«.اأحتدث مع الكثري من الالعبني، فيدال فعل اأ�شياء نتفهم اأنها غري منطقية«، ونوه �شيجورا »فيدال قام برد فعل مثايل، ال�شبكات الجتماعية لعدم اعتماد املدرب  اإىل  النادي، واأ�شار  اإرن�شتو فالفريدي ل يتم مناق�شته داخل  اإىل الفريق غري مطروحة على الطاولة، واأمت: »قلت يومها اإن اأي لعب �شاب �شيذهب من اأجل املال لن يعود وهذا ما اأن م�شتقبل املدير الفني 

نتم�شك به«.
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للدكتور اجلزائري حممد �سيف الإ�سالم بوفالقة

�سدوركتاب جديد بعنوان »مباحث يف اأدب الغرب الإ�سالمي«
تعززت املكتبة اجلزائرية، والعربية خالل �سهر نوفمرب2018م، باإ�سدار جديد للباحث الدكتور حممد �سيف الإ�سالم بوفالقــة،الذي يعد اأحد الأقالم 

اجلزائرية  الغزيرة يف العطاء العلمي،و يعمل اأ�ستاذاً يف ق�سم اللغة العربية   بجامعة عنابة اجلزائرية، جاء الكتاب بعنوان: »مباحث يف اأدب الغرب 
الإ�سالمي«،ويقع يف: )289( �سفحة من القطع املتو�سط،وباإخراج جميل للفنان امل�سري عمرو حمدي. وقد �سدر عن من�سورات موؤ�س�سة املكتب العربي 

للمعارف بالقاهرة،يف جمهورية م�سر العربية.   

اإ�سماعيل غراب عراين
        

،ومن بني ما ورد يف املقدمة التي 
كتبها الباحث حممد �سيف الإ�سالم 
الكتاب    هذا  ي�سم   بوفالقة:»    
جمموعة من املباحث، والتاأمالت 
الأدبية يف ن�سو�ص �سعرية، ونرثية 
الإ�سالمي،   الغرب  من  متنوعة 
على  خاللها  من  حر�سنا    وقد 
الأفكار،  من  جملة  مطارحة 
يف  وامل�ساهمة  والآراء،والروؤى، 
وال�سعي  الفهم،  وتداول  التاأويل، 
اإىل اإ�ساعة �سبل الدرا�سة،والبحث، 
املباحث    وهذه  والتاأمل،      
من  عدد  يف  بها  اأ�سهمنا  اأن  �سبق 
�سكل  على  األقي  الندوات،وبع�سها 
حما�رضات على طالب الدرا�سات 
ال�سعري  »الن�ص  تخ�س�ص:  العليا 
املغربي والأندل�سي«  ، وقد اآثرنا 
املو�سوم  الكتاب  هذا  يف  ن�رضها 
الغرب  اأدب  يف  »مباحث  ب: 
اأوجه  تب�سط  كونها  الإ�سالمي«، 
وقراءات  متنوعة،  روؤى  يف  النظر 
متعددة امل�ستويات لق�سايا الأدب 
ترمي  وهي  الإ�سالمي،  الغرب  يف 
مقومات  من  جملة  ا�ستجالء  اإىل 

الأدبية يف الغرب الإ�سالمي.
يُق�سد   ما  اأن  اإىل  اأنبه  اأن  واأود 
تلك  الإ�سالمي،هي  بالغرب 
املناطق املمتدة غرب م�رض حتى 
املحيط الأطل�سي، وهي تنق�سم اإىل 
وليبيا(،ثم  الأدنى)تون�ص  املغرب 
املغرب الأو�سط)اجلزائر(،و�سولً 
فالبالد  الأق�سى،  املغرب  اإىل 
�سبه       يف  املتمثلة  الأندل�سية 
اليوم  ت�سمل  التي  اإيبرييا،و  جزيرة 
اإقليم  والربتغال،وهي  اإ�سبانيا 

يتميز ب�س�ساعته، وات�ساعه.

الدرا�سات  م�سار  يتاأمل  الذي  اإن 
التي اأجنزت عن الأدب يف الغرب 
ال�سنوات  الإ�سالمي-خالل 
ي�سعر  اأن  اإل  ميلك  الأخرية-ل 
،نظراً  الطمئنان  من  بكثري 
لالإجنازات التي حتققت، ول�سيما 
فيما يتعلق بتحقيق عدد غري قليل 
الن�سو�ص  من  النفي�سة  الدرر  من 
العاّلمة عبا�ص  الرتاثية، وقد عرب 
بقوله  الأمر  هذا  عن  اجلراري 
)كرا�سات  لكتاب:  تقدميه  لدى 
اأندل�سية(: »اإن كل متتبع ملا تزخر 
اأن  يلبث  ل  الأندل�سية  املكتبة  به 
من  فيها  ُحقق  ما  وفرة   ياُلحظ 
خمطوطات نادرة  ، وغنى ما اأجنز 
درا�سات جادة ر�سينة،  حولها من 
�سواء منها ما قام به باحثون عرب 
اإ�سبان،اأو غريهم من املهتمني  اأو 
الأندل�ص اخلالد اخل�سيب،  برتاث 
الولوعني  جميع  منها  ويُفيد  اأفاد، 
بهذا الرتاث،و�سائر الذين �سغفهم 
الطالع  من  املزيد  ورغبة  حباً، 
الأندل�ص- مو�سوع  اأن  اإل  عليه. 
مادته  وغزارة  اأهميته  لبالغ 
يفتح  به-غدا  املعتنني  وتعدد 
جد  ما  تواكب  بكراً  اآفاقاً  اليوم 
و�سعب  جامعية،  موؤ�س�سات  من 
من  اكت�سف  وما  متخ�س�سة،  فيها 
مل  متنوعة  هامة،ووثائق  ن�سو�ص 
تكن معروفة من قبل، وما وقع من 
عناية بها على م�ستوى الر�سائل ، 
والأطاريح، مما اأنتج جياًل جديداً 
ملوا�سلة  املوؤهلني  الدار�سني  من 

ما بداأه اأولئك الباحثون الرواد«.
اإن مو�سوع هذا الكتاب) مباحث يف 
اأدب الغرب الإ�سالمي(، ي�ستهدف 
بيان الق�سايا الكربى التي عرب عنها 
خمتلفة،  مراحل  يف  الأدب  هذا 

اإىل  املوؤلف  هذا  ي�سعى  كما 
ر�سد املواقف املختلفة من تلك 
الكربى،ول�سيما  الأدبية  الق�سايا 
الغرب  بيئة  اأن  ندرك  ،ونحن 
الإ�سالمي كانت لها �سمات خا�سة، 
العامة،  حياتها  يف  ومميزات 
الأحداث،  من  كثرياً  �سهدت  وقد 
العربي  الأدب  والتحولت،فتاريخ 
حافل  الإ�سالمي  الغرب  يف 
يجعل  امل�رضقة،مما  بال�سفحات 
املتميزة،وقد  الآداب  اأحد  منه 
لقاًء  كثرية،�سكلت  ميزات  جمع 
اإمياننا  ال�رضق،والغرب،ومع  بني 
عنا�رض هذا  بجميع  الإحاطة  باأن 
اأمراً  يُعد  الأدب يف م�سنف واحد 
م�ستحياًل، اإل اأننا ناأمل اأن ت�ساهم 
هذه الإ�ساءات املعرفية يف اإثراء 
الباحثني  وتوجيه  الروؤى،والأفكار، 
الأدب  هذا  خبايا  يف  الروز  اإىل 
ياُلحظها  ميزة  واأهم  املتميز، 
التنوع  ذلك  الكتاب،   هذا  قارئ 
على  يتوزع  الكتاب،حيث  مادة  يف 
اإىل  التطلع  �سبل  تتلم�ص  ق�سايا 
م�ساءلة الرتاث، والغو�ص يف عوامل 
املعا�رضة،فبع�ص الدرا�سات تُركز 
وبالد  الأندل�سية،  البيئة  على 
الذي  الأندل�ص،الفردو�ص املفقود 
يف  وخا�سة   مرموقة،  مكانة  له 
يجعل  ما  وهذا  العرب،  نفو�ص 
يف  حمببة  الأندل�سية  الدرا�سات 

نف�ص القارئ «. 
اجلدير بالذكر اأن موؤلف الكتاب 
ال�ساب  اجلزائري  الباحث  هو 
والن�سيط جداً  الدكتور حممد 
بوفالقــة،الذي  الإ�سالم  �سيف 
اجلديد  اجليل  اإىل  ينتمي 
ال�سقيقة  اجلزائر  كّتاب  من 
املحبة،  كل  لها  نُكن  التي 

له منجز  والتقدير،والحرتام،  
علمي ثري، كتب  درا�سات كثرية 
اأكادميية  جمالت   يف  نُ�رضت 
كما   متنوعة،  وثقافية  حمكمة، 
من  عدد  كتبه يف  بع�ص  ُقررت 
اجلامعات العربية،واملوؤ�س�سات 
الثابت  عن»  كتابه  الدولية،مثل 
ال�سعري  الن�ص  يف  واملتغري 
الكاتب  ولد  الأندل�سي«، 
بوفالقة  الإ�سالم  �سيف 

)�رضقي  عنابة  مبحافظة 
باجلامعة،  والتحق  اجلزائر(، 
حيث  العربي،  الأدب  ودر�ص 
العاملية  ال�سهادة  على  ح�سل 
باأعلى  العالية)دكتوراه( 
درا�ساته  ن�رض  تقدير،وقد 
الدول  جميع  يف  الأكادميية 
يف  بانتظام  كتب  العربية،و  
العربية،و  ال�سحف  من  العديد 
،وله  الـمقالت   مئات  ن�رض 

تقارير  اإجناز  يف  م�ساهمات  
وفكرية،وم�ساريع  اجتماعية، 
الدكتور  حظي  ،وقد  علمية 
بعدة  بوفالقة  الإ�سالم  �سيف 
خمتلف  على  تقدير  �سهادات 
خمتلف  يف  ن�ساطاته،وجهوده 
الثقافية،والإعالمي الهيئات 

جائزة  نال  ة،والأكادميية،و 
لبنان   العاملية يف  نعمان  ناجي 

�سنة:2016م.

ي�سدر قريبا عن دار نا�سرون وموزعون يف عّمان

 كتاب »الكتابة ال�ساخرة يف ال�سحافة« للدكتور حممد جرادات
»الكتابة  مفهوم  يزال  ما 
وغري  مرتبًكا،  ال�ساخرة« 
الكثريين،  املعامل عند  وا�سح 
فبني الهزل وال�سخرية م�سافة 
خلًطا  ل  تُ�سِكّ قد  ق�سرية، 
الهزل  كان  فاإذا  البع�ص،  عند 
ال�سخرية  فاإن  للتفّكه،  مرادًفا 
قد تكون مبنتهى اجلدية، فهي 
نقدية  وتغيريية،  ثورية  حالة 
وهجومية، ت�سعى نحو التغيري، 
ونقد كل ما هو قائم، ولي�ست 
والرتويح  لل�سحك  دعوة 
والرتفيه. حول هذا املو�سوع 
ال�ساخرة  »الكتابة  كتاب  يدور 
حممد  للدكتور  ال�سحافة«  يف 
موؤخًرا  ال�سادر  جرادات، 
يف  وموزعون  نا�رضون  عن 
فيه  الكاتب  يرى  اإذ  عّمان، 
موقف  ال�ساخرة  الكتابة  اأن 
�سامل جذري، ذو طابع ثوري، 

اأف�سل  التغيري ملا هو  جوهره 
متجاوًزا  العامة،  للم�سلحة 
والإ�سحاك  ال�سحك  فكرة 
والكتابة ال�ساخرة، كما ظهرت 
مكّثفة،  كتابة  الكتاب،  يف 
قمة  يف  متقّدًما  موقًعا  حتتل 
اأ�سهر  من  وتعّد  الكتابة،  هرم 
املعروفة،  الكتابية  الأ�ساليب 
حتى  بامتياز،  �سيا�سّية  وهي 
اأخرى،جدّية  باألوان  لو ظهرت 
اأو  اأ�سحكتنا  لو  حتى  وثائرة 
للتاأمل  دعوة  وفيها  اأبكتنا، 
وت�سحيح  النظر  واإعادة 
اأن  املوؤلف  ،ويرى  العوجاج 
الكاتب ال�ساخر لبد واأن يكون 
�سخ�سية  ويحمل  نهما،  قارئا 
يف  ومرحة  وناقدة  �ساخرة 
ت�سليط  على  قادر  الأ�سا�ص، 
غري  هو  ما  على  ال�سوء 
حياة  يف  الظواهر  من  ر�سمي 

بهدف  واملجتمع،  الإن�سان 
دون  من  احلياة  وجه  اإظهار 
اأهمية  وعن  ابتذال.  اأو  تنميق 
الكتابة ال�ساخرة يف ال�سحافة 
قيمة  ت�سّكل  اأنها  الكاتب  يرى 
م�سافة لل�سحيفة، حيث ت�سهم 
التفاعل  من  حالة  خلق  يف 
لي�ست  فهي  واجلدل،  واحلوار 
ملء فراغ هنا وهناك، اإمنا هي 
موقف عميق ي�سعى اإىل التغيري 
ياأ�سف  لكنه  اأف�سل  هو  ملا 
ال�سائد  امل�سهد  بدت يف  اأنها 
جوهرها،  عن  بعيدة  اليوم 
ثوبها  وخلعت  اختلفت  وكاأنها 
هو  ما  لرتتدي  احلقيقي، 
من  كثري  يف  بها  لئق  غري 
مليئة  فاأ�سبحت  الأحيان، 
باملديح والتربير والدفاع عن 
ول  وال�سيا�سات،  احلكومات 
تخلو من تناق�سات بني مقالة 

الكاتب  جتد  فمّرة  واأخرى، 
ومّرة  ويربر،  يدافع  ال�ساخر 
مي�ّص  اأن  دون  يهجم  جتده 
منه  ي�ستفاد  وبالتايل  اأحًدا، 
ال�سلطة  يخدم  مبا  ويوّظف 
اأكرث مما قد يعّريها، اأو يف�سح 
اأن  كما  اخلاطئة،  �سيا�ساتها 
من  اإىل  ال�سحف متيل  غالبية 
ورغبتها  روؤيتها  وفق  يكتب 
احلالة  ولت�ستقيم  و�سقوفها. 
ولت�سويبها  برمتها،  ال�ساخرة 
الطريق  اإىل  وتوجيهها 
اإىل  تعود  ولكي  املطلوب، 
احلقيقية،  اجلوهرية  حالتها 
و�رضورة  اأهمية  املوؤلف  اأّكد 
ال�ساخرة  للكتابة  نّقاد  وجود 
ال�ساخرين،يبتعدون  والكّتاب 
ممكن،  قدر  اأكرب  املديح  عن 
وقادرين على توجيه �سهامهم 
الذي  ال�ساخر  الكاتب  اإىل 

�سهامه  يوّجه  اأن  فيه  يفرت�ص 
يذكر  اجلميع  اإىل  وهجومه 
جرادات  حممد  الدكتور  اأن 
اإربد �سنة  من مواليد ب�رضى/ 
�سهادة  على  حا�سل   ،1962
الفل�سفة  يف  البكالوريو�ص 
يف  الجتماعية  والعلوم 
واملاج�ستري يف  جامعة عدن، 
من  الثقافية  الأنرثوبولوجيا 
الأردنية،  الريموك  جامعة 
ال�سحافة  يف  والدكتوراه 
يف  مدر�ًسا  عمل  والإعالم. 
الإبداعية  العلوم  جامعة 
العربية  الإمارات  دولة  يف 
املتحدة، وحما�رًضا يف معهد 
اإدارة  للرتاث، ومدير  ال�سارقة 
واخلدمات  ال�ست�سارات 
خطوة  �رضكة«  يف  الإعالمية 
يف  الإعالمي«  لالإنتاج 
املتحدة،  العربية  الإمارات 

وهو كاتب و�سحفي وخبري يف 
�ص  وموؤ�ِسّ الإعالمي،  التدريب 
الأنرثوبولوجيني  جمعية 
اجلمعية  وع�سو  الأردنيني، 
وع�سو  الأردنية،  الفل�سفية 
املوروث  جملة  حترير  هيئة 
ال�سادرة  املحّكمة،  العلمية 

عن معهد ال�سارقة للرتاث.
جملة  لتحرير  مديرا  عمل 
يف  املتخ�س�سة  »معكم«، 
والإغاثي،  اخلريي  العمل 
الهالل  منظمة  عن  ال�سادرة 
وال�سليب  العربي  الأحمر 
العديد  وله  العربي،  الأحمر 
والدرا�سات  الأبحاث  من 
ال�سحف  يف  املن�سورة 
له  و�سدر  العربية،  واملجالت 
اأردنية«  »عدن يف عيون  كتاب 
وموزعون،  نا�رضون  الآن  عن 

عّمان، 2018.
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للروائية اجلزائرية كوثر عظيمي

»حجارة يف جيبي« تظهر معاناة 
املراأة ال�شرقية العزباء روائيا

، ال يف االأمام وال يف اخللف. ل�سُت ب�سعة وال رائعة. عالقة بني اجلزائر وفرن�سا، بني اإحلاح  َ َبنينْ »اأنا َبنينْ
اأمي ال�ساري على عودتي اإىل املنزل للزواج وبني حياتي الباري�سية«. هذه الفقرة نقراأها يف رواية 

الكاتبة اجلزائرية كوثر عظيمي اجلديدة »حجارة يف جيبي«، وت�سّكل خري تلخي�ص مل�سمون هذا العمل 
الذي �سدر حديثًا عن دار »�سوي« الباري�سية بعد �سدوره عن دار »برزخ« اجلزائرية.

م٫�ص

يوميات  دفرت  �شكل  على  مكتوبة  الرواية 
يف  جزائرية  �شابة  فيه  ت�رسد  حميمة 
قلق  بني  املمزق  حا�رسها  الثالثني  �شن 
ذكريات طفولتها  من  بع�شاً  واأي�شاً  واأمل، 
ومراهقتها اللتني عا�شتهما يف وطنها قبل 
جمتمع  من  للفرار  باري�س  اإىل  ترحل  اأن 

يتعافى ب�شعوبة من الع�رسية ال�شوداء.
لن  الأنوار«  »مدينة  يف  ا�شتقرارها  لكن 
يحول دون �شعورها بحننٍي يق�ّس م�شجعها. 
حنني اإىل حياة عائلية فقدتها مع رحيلها، 
فيه  اختبارها  رغم  وطنها  اإىل  وحنني 
غ�شب  النا�س،  �رساخ  القنابل،  »�شو�شاء 

وياأ�س بع�شهم الآخر«. يف مكاٍن  بع�شهم، 
نغادر  »ل  الراوية:  تقول  الرواية،  من  ما 
يحتاج  اآخر.  بلد  اأي  نغادر  كما  اجلزائر 
الأمر اإىل قوة لقول الوداع اإىل ع�شا اجلد 
القابعة يف الزاوية، اإىل الأب املري�س، اإىل 
الأم الباكية«. ويكفي اأن ت�شاهد يف منفاها 
التي �شكنت طفولتها،  منلة حمراء، كتلك 
حتى تت�شارع دقات قلبها وتعمد اإىل �رساء 
تكون  اأن  من  خوفاً  للعودة  �شفر  بطاقة 
املدينة  يف  روحها  من  بع�شاً  فقدت  قد 

الأوروبية التي تقطنها.
يف  الراوية  تعمل  ما�شيها،  عن  بعيداً 
باإ�شدار  تعنى  ن�رس  دار  داخل  باري�س 
يرى  وقد  لالأطفال.  �شة  خم�شّ جمالت 

عظيمي  لكن  اإجنازاً،  ذلك  يف  البع�س 
اأن  بطلتها  معا�س  خالل  من  لنا  تبنّي 
جانب  فاإىل  الب�شاطة.  بهذه  لي�س  الأمر 
داخل  حقيقية  �شداقات  تكوين  »تعّذر 
التي  املدينة  هي  باري�س  غريبة«،  مدينة 
العزلة  و«تق�شم  الأحالم«  فيها  »تتحّطم 
اجل�شد   »الرواية مكتوبة على �شكل دفرت 

يوميات حميمة««.وحدة
واقعها  يف  �شائحة  الراوية  جند  ولذلك 
عالقات،  ن�شج  اإىل  عبثاً  ت�شعى  اليومي، 
ومت�شي لياليها وحيدًة يف �شّقتها ال�شغرية. 
ويف اأحد الأيام تتلقى مكاملة من والدتها 
�شتتزوج  ال�شغرى  اأختها  اأن  فيها  تخربها 
حل�شور  املجيء  منها  وتطلب  قريباً، 

العك�شي  العد  فيبداأ  اخلطوبة،  حفلة 
لالأيام القليلة التي تف�شلها عن العودة اإىل 
وطنها، ومعه القلق من مالحظات الأهل 

والأقارب لكونها ل تزال عزباء.
ل  عظيمي  اأن  اإىل  هنا  الإ�شارة  وجتدر 
تهدف يف روايتها اإىل ت�شليط ال�شوء على 
مو�شوع الزواج و�شعوباته داخل املجتمع 
ال�شتعانة  اإىل  تهدف  ما  بقدر  اجلزائري 
العربية  املجتمعات  لنقد  املو�شوع  بهذا 
منذ  املراأة،  قدر  اختزال  يتم  حيث 

ولدتها، ب�رسورة واحدة هي الزواج.
والدة  اإحلاح  يف  الختزال  هذا  ويتجلى 
ابنتها، يف كل مكاملة معها،  الراوية على 
»قبل  لها  عري�س  على  العثور  اأجل  من 

اإمكانية  كلياً  وجتاهلها  الأوان«،  فوات 
عملها،  خالل  من  لنف�شها  ابنتها  حتقيق 
وبالتايل ا�شتقالليتها اأكرث من ذلك، ت�شعى 
والحتقار  ال�شخرية  ت�شوير  اإىل  الكاتبة 
يف  العزباء  املراأة  لهما  تتعّر�س  اللذين 
جمتمعاتنا من طرف الرجال والن�شاء معاً 
الذين يتجاهلون غالباً ال�شعوبات التي 
للعثور  املراأة  هذه  تالقيها  اأن  ميكن 
اإمكانية  وبالتايل  دربها،  رفيق  على 
اأن يعاك�س القدر رغبتها احلقيقية يف 
الزواج، كما هي حال الراوية ول تهمل 
لها  تتعّر�س  التي  ال�شغوط  عظيمي 
ففي  اأي�شاً،  الغرب  يف  العزباء  املراأة 
الراوية  ت�شري  الرواية  من  ما  مكان 

اإىل »التلوث الب�رسي وال�شمعي« الذي 
يحا�رسها يف فرن�شا، كاملجالت التي 
املراأة  فر�شة  اإن  با�شتمرار  لها  تقول 
تت�شاءل  دربها  رفيق  على  العثور  يف 
اأو  الثالثني،  �شن  تبلغ  حني   %20 اإىل 
ثابت  ب�شكٍل  تتناول  التي  ال�شحف 
العازبات،  لدى  العالية  النتحار  ن�شبة 
بالأعياد  تذّكرها  التي  الروزنامة  اأو 
الكثرية التي يتعّذر الحتفال بها حني 

نكون وحيدين.
الرواية »حجارة يف جيبي«      »عنوان 
يت�شمن حتية خفّية للكاتبة الإجنليزية 
غرقاً  انتحرت  التي  وولف  فريجينيا 

عرب ملء جيوبها باحلجارة«

مبدع »األي�ص يف بالد العجائب« ال�سهرية

من ر�شائل لوي�س كارول : الكتابة والريا�شيات
  م٫�ص

امل�شتعار  ال�شم  هو  كارول  لوي�س 
لودفيج  ت�شارلز  اختاره  الذي 
وهو  اأعماله،  به  لين�رس  دود�شون، 
العجائب«  بالد  يف  »األي�س  مبدع 
مع  بالعمل  �شـغـُفه  وبداأ  ال�شهرية، 
منذ  وت�شـليتهم  اأخوته  مع  الأطفال 
�شغره، ثّم تنامى نتيجة عدة ظروف 
منها ما يقال عن معاناته من الثاأثاأة 
الكبار،  اإىل  احلديث  عند  والتوّتر 
الأطفال  مع  للعمل  توجه  لذلك 
مع  خا�شة  لهم،  احلكايات  وكتابة 
يعمل  كان  التي  الكلّية  عميد  بنات 
بها مدر�ًشا للريا�شيات وبنات عميد 

الكني�شة التي كان يرتادها.

ت�سارلز لودفيج دود�سون 
وم�سار الكتابة

األّفها  التي  الذاتية  �شريته  وتروي 
اأّنه  لحًقا(،  �شياأتي  )كما  عّمه  ابن 
 1862 جويلية  من  الرابع  م�شاء  يف 
البنات  دود�شون،  ت�شارلز  ا�شطحب 
ليدل،  للدكتور  ال�شغريات  الثالث 
جولة  يف  امل�شيح،  كني�شة  عميد 
على  اأميال  لثالثة  القوارب  لركوب 
»فوللي  من  انطالًقا  التاميز  نهر 
الفتيات  نقطت  حينها  بريدج«، 
حكاية«..  لنا  »احِك  ال�شغريات: 
احلكايات  اأكرث  بذلك  فولدت 
الأدب،  تاريخ  يف  اإمتاًعا  اخليالية 

»اآلي�س يف بالد العجائب«.

اجلمع بني ال�سعر وال�سيا�سة 
والت�سوير وتدري�ص 

الريا�سيات

دود�شون،  ت�شارلز  ولد 
لوي�س  با�شم  املعروف 
قرية  يف  كارول 
يف  »ديرزبريي« 
وكان  اإجنلرتا، 
الأكرب  البن 
لعائلة مكونة من 
اأًخا  ع�رس  اأحد 
واأختاً لوالٍد كان 
ق�شي�ًشا.  يعمل 
ت�شارلز  در�س 
يف«  دود�شون 
ند  يت�شمو ر
وتفّوق  �شكول«، 
الريا�شيات  يف 
يح�شل  جعله  مما 

على منحة درا�شية يف عمر الع�رسين 
 ،Christ College يف  للدرا�شة 
كما عمل حما�رًسا ملادة الريا�شيات 
وكتيبات  ملقالٍت  وكاتبًا  وم�شّوًرا 

�شيا�شية بالإ�شافة لكتابة ال�شعر.
تخرج كارول يف كلية »كري�شت ت�شري« 
 ،1854 عام  يف  اأك�شفورد  بجامعة 
يف  الريا�شيات  تدري�س  يف  وبداأ 
الكلية نف�شها يف �شنة 1855، وق�شى 
حتى  املهنة،  هذه  يف  حياته  معظم 

وفاته �شنة 1892.

دفاتر يومياته قّدمت �سورة 
كا�سفة لعبقرية كارول يف 

خلق عوامل خيالية

�شنة  اأي  �شنوات،  بثماين  وفاته  بعد 
الدين  رجل  عّمه،  ابن  األّف   1898
كوللنجوود  �شتيوارت  واملعلم 
حياته  كارول:  »لوي�س  بعنوان  كتاًبا 
ور�شائله«، �شدر الكتاب للمرة الأوىل 
يف دي�شمرب 1898 يف 474 �شفحة من 
كوللنجوود  يّقدم  املتو�ّشط.  القطع 
بانورامية  �شورة  الكتاب  هذا  يف 
ة،  اخلا�شّ الكبري  الأديب  حلياة 
التي  يومياته،  دفاتر  من  وخمتارات 
قّدمت �شورة كا�شفة لعبقرية كارول 
يف  تفوق  خيالية،  عوامل  خلق  يف 
الإن�شان  مل�شاكل  وو�شفها  �شدقها 

وطبيعته، حقائَق احلياة اليومية.
ال�شفحة  ويف  الكتاب،  مقدمة  يف 
عن  بعجزه  كوللنجوود  يّقر  الأوىل 
كارول،  ي�شاهي عقل  امتالكه عقاًل 
�شخ�شية  جوانب  حتليل  من  مُيّكنه 
اأّنه  ويقول  احلاملة،  الغام�شة  عّمه 
من  الأكرب  للجانب  ا  عر�شً �شيقّدم 
اأي  عن  معتذًرا  ور�شائله،  يومياته 

تق�شري غري متعّمد يف حتليل جوانب 
يف  وُمـعــّوًل  الرّثية،  �شخ�شيته  من 
لوي�س  قراء  حّب  على  ذاته  الوقت 
اأحد  من  ُمّكون  الكتاب  له.  كارول 
باأهّم  ثبُت  ي�شبقهم  ف�شاًل،  ع�رس 
حياة  ملراحل  فوتوغرافية  ال�شور 
مرحلة  ف�شٍل  كل  ي�شم  كارول. 
من  تبداأ  حياته،  من  بعينها  زمنية 
 ،1832 جانفي   27 يف  ميالده  تاريخ 
 ،1894 جانفي   14 يف  وفاته  وحتى 
ل  حُمكم،  زمنّي  ترتيب  يف  وذلك 
يتجاوز الف�شل الواحد مدًة تزيد عن 
و�شًفا  خاللها  يّقدم  �شنوات،  ع�رس 
لكل مرحلة من مراحل حياة  دقيًقا 
الكاتب الكبري. اإىل جانب التفا�شيل 
غري  جوانب  وتنوير  البيبلوغرافية، 
كارول،  لوي�س  �شخ�شية  معروفة من 
اإىل  للكتابة  اجنذابه  �ِشـّر  وتف�شري 
من  الأكرب  اجلزء  يحوي  الأطفال، 
الر�شائل،  من  هائاًل  عدًدا  الكتاب 
اأر�شلها كارول اإىل �شديقات ابنته يف 
ورد يف  ما  اأهم  املدر�شة، وهي من 

كتاب كوللنجوود.

االختالف بني عملية القراءة 
وعملية الكتابة

ُحب�شة  ق�شية  الر�شائل  هذه  بني  من 
عملية  بني  والختالف  الكتابة، 
القراءة وعملية الكتابة، ففي ر�شالٍة 
كتبها كارول يف �شنة 1885 اإىل اإحدى 
تُدعي  �شابة  وهي  ابنته،  �شديقات 
 .. »عزيزتي  يقول:  ريك�س،  اإيديث 
هائاًل  جهًدا  بذلِت  قد  تكونني  حني 
وحتليله،  ما  �شيٍء  فهم  يف  وُم�شنًيا 
والتبلبل،  باحلرية  �شعوٌر  يتنابِك  ثّم 
توّقفي على الفور، لإّنِك با�شتمرارِك 

توؤذيَن  امل�شاألة،  حّل  يف  التفكري  يف 
واإذا  الغد،  اإىل  الأمر  اأّجلي  نف�شِك. 
اأحًدا  امل�شكلة ومل جتدي  ا�شتمّرت 
عن  النظر  ا�رسيف  الأمر،  لِك  يحّل 
اجلزء  اإىل  وارجعي  برّمته،  الأمر 
اإىل  ترتكيه  ل  لكن  تفهمينه،  الذي 
حني  مثاًل،  لِك  �شاأ�رسُب  الأبد. 
كنُت اأدر�س الريا�شيات يف اجلامعة، 
واأعمل على كتاب جديد، قد ي�شتمّر 
العمل عليه اأ�شبوًعا اأو اأ�شبوعني، ثّم 
اأواجه م�شاألًة ريا�شية معّقدة، اأ�شعر 
م�شتنقع  اإىل  انزلقت  قد  وكاأنني 
الأمر  ويظّل  حلّها،  لعدم  الياأ�س  من 

معقًدا من �شباٍح لآخر«.

ويوا�سل كارول ن�سائحه اإىل 
�سديقه ابنته قائاًل:

اأن  عندي:  الذهبية  القاعدة  »كانت 
اأبداأ اإعادة الكتابة من جديد، وكنُت 
مدفوًعا  اأجدين  ذلك،  اأفعل  حني 
بزخم طازٍج حمّفز لتجاوز احُلب�شة، 
اأحاول.  كنُت  ولكنني  ل،  ورمبا 
احلقيقة اأنني كتبت عدًدا من الكتب 

التي جّربت فيها بدايات جديدة«.
»مالحظة ثانية، ل ترتكي اأبداً م�شاألة 
ريا�شية دون حّل، اأق�شد ل ت�شتمّري 
دون  الريا�شيات  درو�س  يف مراجعة 
اأمامها،  توّقفِت  ريا�شية  م�شاألة  حّل 
الأمر خمتلف  اأّن  تنّبهي جيًدا  ولكّن 
الأدب.  عامل  ويف  القراءة  يف  متاًما 
لنفرت�س  اآخر،  مثاًل  لِك  �شاأ�رسب 
الإيطالية،  باللغة  كتاًبا  تقراأين  اأنِك 
تهدري  ل  معّقدة،  عبارًة  و�شادفِت 
وقًتا طوياًل اأمامها، اتركيها ووا�شلي 

القراءة«.

الن�شيحة  اأّن  كوللنجوود  يالِحظ 
الـفرق  على  وا�شح  مثاٌل  ال�شابقة 
الكتابة،  وعملية  القراءة  عملية  بني 
�شاأن  �شاأنها  الريا�شية  فامل�شاألة 
وروؤيًة  منطًقا  تتطلّب  الكتابة، 
من  الكاتب  يتمّكن  كي  وا�شحنينْ 
بالأحرى  اأو  الريا�شية،  امل�شاألة  حّل 
ل  حني  يف  ُمقنعة،  حـبـكة  �شنع  من 
ففي  ذلك؛  القراءة  عملية  تقت�شي 
و�شط  طريقه  �شّق  القارئ  و�شع 
دومنا  الغام�شة،  العبارات  اأحرا�س 

ة. تاأثري على فهم حبكة الق�شّ
يُ�شدي  وهو  كارول  لوي�س  وكاأّن 
ابنته  �شديقة  اإىل  كاأٍب  ن�شائحه 
غري  العبارات  اأمام  الوقوف  بعدم 
الوقت  يبعُث-يف  فاإمّنا  املفهومة، 
ذاته- بر�شالٍة اإىل »الروائي ال�شاّب«، 
عقبة  اأول  اأمام  يقف  األ  مفادها 
الطويلة  خربته  ُم�شتلهًما  ت�شادفه، 
كاأ�شتاذ للريا�شيات، فالروائي اإن مل 
تّت�شل  م�شكلًة  اأية  باأول  اأوًل  يواجه 
مبنطق بناء الأحداث يف اأثناء كتابة 
دون  من  تـجـاوَزها  وقّرر  ة،  الق�شّ
هذه  تظهر  ف�شوف  حّل،  اأو  معاجلة 
امل�شكلة/الثغرة اإن عاجاًل اأم اآجاًل، 

و�شت�شري �شداًعا ُمزمًنا.
يّقدمها  التي  الثالثة  الن�شيحة  اأما 
اإيديث:  اإىل  ر�شالته  يف  كارول 
كان  طاملا  العمل  موا�شلة  »..عليِك 
اللحظة  ويف  و�شافًيا،  رائًقا  ذهنِك 
با�شطراب  فيها  ت�شعرين  التي 
التوّقف  فعليِك  وت�شّو�شها،  اأفكارِك 
على الفور، واأخذ ق�شط من الراحة، 
على  الريا�شيات  تتعلّمني  لن  واإل 
تعلّم  بذلك  قا�شًدا  رمبا  الإطالق«، 

الكتابة.
وكاالت 
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ثقافةاجلمعة16 ال�سبت 17  نوفمرب  2018  املوافـق  ل09 ربيع الأول 1440هـ 17
ال�ساعرة �سارة بوداود تفتح قلبها ح�سريا "للو�سط "

عري ذو �أبعاد  »ديو�ين �ل�شّ
فل�شفية بروح �شوفية«

تطل معنا يف هذا احلوار احل�سري  ليومية »الو�سط » ال�ساعرة ال�ساعدة �سارة بوداود التي اأ�سدرت ديوانها ال�سعري 
الأول الذي حمل عنوان »اأنت الكل يف واحد ) ر�سائل الع�سق الأربعني ( ال�سادر يف 2018  عن الن�سر اجلامعي اجلديد  
والذي �ساركت به يف فعاليات �سيال 23 ، حيث اأن القارئ لق�سائدها ال�سعرية �سيذوب يف ثناياها ويبحر اإىل حميطاتها 

ويطوف يف اأرجاء اأماكنها فاأ�سلوبها يف كتابة ديوان العرب ذو بعد فل�سفي بروح �سوفية حيث وظفت يف باكورة 
اأعمالها م�سطلحات فل�سفية  وهذا ما يظهر  مدى مقدرة ابنة مدينة تلم�سان من الإملام بكل هذه العلوم واملعارف 

والتي متكنت من و�سعها يف قالب �سعري فيه ر�سائل هادفة للفرد واملجتمع  ، حيث اأننا جند يف طياته معاين كثرية 
�سيكت�سفها املبحرون يف عاملها اخلا�س بوا�سطة تذوقهم ل�سعرها ال�سل�س وامل�سوق فهو اإبداع حقيقي جاء نتيجة  

انتقاء الكلمات املعربة التي ن�سجت من خاللها هذه ال�ساعرة املبدعة لوحة ف�سيف�سائية فريدة من نوعها.

حاورها: حكيم مالك

-بداية هل لك اأن تعريف 
نف�سك للقارئ من هي �سارة 

بوداود؟

»منريفا  بـ  امللّقبة  بوداود   �ساّرة 
بارثينون« : هي �ساعرة وكاتبة ، اأ�ستاذة 
فل�سفة ، مدّربة وم�ست�سارة بالعالقات 
الّزوجية والأ�رسية وم�ساهمة يف ترقية 

الّن�ساط الإعالمّي .

ـ حّدثينا عن م�ساركتك 
الون اجلزائر الّدويل  يف �سّ
للكتاب �سيال23، كيف كان 

�سعورك بعدما كنت يف 
الأول قارئة واليوم نراك 

�ساعرة؟
 

قد  احلالة،  ت�سف  التي  الكلمة  لي�ست 
الّتعبري  عن  هنا  ها  ال�ساعرة  تعجز 
يف  حقيقة  اإىل  احللم  يتحول  حينما 
ميقات غري متوّقع، اأّما عن الإقبال فال 
باأ�س به قد تتحّكم فيه ظروف القارئ 

وميولته .   
   

 - البعد الفل�سفي والروح 
وفية حا�سرة بقوة،  ال�سّ
ما الغاية من خالل هذا 

الّتوظيف؟
 

ر�سائل  واحد  يف  الكل  »اأنت  ديوان 
فل�سفي  ديوان  هو   ، الأربعني«  الع�سق 
�سويف رمزي ، اإ�سافة اإىل بعده الّذوقي 
الفّني واجلمايل ،الق�سيدة فيه ل متن 
نف�سها ب�سهولة ، هناك تكثيف ممانعة 
فيه   ، ومق�سود  هناك غمو�س حمّبب 
الكثري من ال�ّسفرات ، يحتاج اإىل قارئ 
لديه م�ستوى معريف فل�سفي جمايل ل 

باأ�س به .
 تظهر فيه الّنزعة ال�سوفية ومن خالل 
وهنا   « واحد  يف  الكل  اأنت   « العنوان 
والفيل�سوف  باملت�سّوف  تاأّثري  اأبرز 
واحد  لكّل   « قال  حينما  عربي  ابن 
الواحد  ذلك  واأنا   ، به  ي�سموا  ع�رس 
الّديوان  عنوان  فجاء  الع�رس«  لباقي 
كمناظرة ملقولة ابن عربي ، والذي هو 

يف نف�س الوقت عنوان لق�سيدة .
الع�سق  ر�سائل   ( قو�سني  بني  عّما  اأّما 
منفتح  رمزّي  عنوان  (فهي  الأربعني 
منبع  كونه   ، مب�رسعيه  الّتاأويل  على 
املتعار�سة  املتقابلة  الّدللت 
عدد  تعني  جتدها  فقد   ، املتعّددة 
الّر�سائل 46 التي يحتويها الّديوان ، قد 
رقم  يحمله  الذي  الّرمزّي  البعد  تعني 
وكدللة  الّزمني  للعمر  كمقيا�س   40
الّتمام  وبلوغ  العقلي  الّن�سج  �سّن  على 

فوجود  ولهذا   ، والعاطفي  الفكري 
يف  املتعار�سة  املتقابلة  الّدللت 
الق�سائد  حتملها  التي  الّر�سائل 
عبور  ج�رس  اإّل  هي  ما   ، الأربعينية 
يعي�سها  انتقاء  وحالة  ارتقاء  ومعراج 
الأربعينّي  العا�سق  الإن�سان  وي�سارعها 
مدارج  اإىل  عاليا  بذاته  يحلّق  حّتى   ،
فاء ، ليجد نف�سه يف هذه املرحلة  ال�سّ
الع�سقية ، قد حّقق بداخله ، ما ي�سّميه 
املت�سّوف ابن عربي بالإن�سان الكامل 
الأعلى  بالإن�سان  نيت�سه  ي�سّميه  وما   ،
وما ي�سّميه كانط بالإن�سان الكوين  وما 
املتاألّه  باحلكيم  ال�ّسهروردي  ي�سّميه 
العارف  بالبّد  �سبعني  ابن  ي�سّميه  وما 
التي  املتعار�سة  الّدللت  تلك  فما   ،
اإّل  هي  ما  الق�سائد  ر�سائل  حتتويها 
بحثا  روّحي  �سفر  اإىل  ع�سقّي  �سفر 
احلب  بها  يقودنا  التي  احلقيقة  عن 
، ويتج�ّسد  الإلهية  اأبواب احل�رسة  اإىل 
الرّوحّي  وال�ّسفر  الع�سقّي  ال�ّسفر  هذا 
 ،  « الكّل يف واحد  اأنت   « يف ق�سيدتي 
خالله  من  »  والذي  اهلل  اأجد  اأفيك   «
ا�ستطعت اأن اأوؤ�ّس�س يف ديواين ملفهوم 
الّر�سالة  وهي   « احلب  ح�سارة   « وهو 
من  لتاأ�سي�سها  �سعيت  التي  الق�سوى 
وفيه   ، الأربعني  الع�سق  ر�سائل  خالل  
 ، عرفانية  فل�سفية  �سخ�سية  وّظفت 
بالّن�سبة  الإلهي  الّتجلّي  فيها  حتّقق 
املاهر  انع  ال�سّ �سخ�سية  وهي  يل 
حمّمد  اجلزائري  الفيل�سوف  �سخ�سّية 
الّديوان  حمتوى   : اإذن  الّزين   �سوقي 
الع�سق  ر�سائل  واحد  يف  الكل  اأنت   «
، هو ديوان فل�سفي �سعري   « الأربعني 
ماّدي  هو  مّما  ينطلق  �سويّف  رمزي 
لي�سل اإىل ما هو روحي ، فاملاّدية هنا 
متمّثلة يف اجل�سد وتتجلّى يف ق�سيدة » 
عنونت  الذي  »  و  واحد  الكّل يف  اأنت 
بها الّديوان ، ملاذا لأّن كّل كتابة �سعرية 
هي كتابة للج�سد ، هناك فقط كتابات 
واأخرى ل  فنحن نكتب  نف�سها  تف�سح 
ماذا ؟ نحن نكتب الأمل ، نكتب اجلمال 
، نكتب الّرغبة ، نكتب الّطفولة ، وكّل 
لأّن   ، اجل�سد  عرب  وجوبا  ميّر  هذا 
الكتابة ال�ّسعرية التي تن�ست للج�سد ، 
تاأّوهات اجل�سد ، هي كتابة تقّدم خدمة 
، لأّن عالقة الإن�سان  العربي  لالإن�سان 
مف�سولة  عالقة  هي  بج�سده  العربي 
الّذات  مكّونات  اأحد  هو  واجل�سد   ،
نتحّدث  اأن  ميكن  ل  ولأّنه   ، الّرئي�سة 
قادرة  �سوّية  �سّحية  عربية  ذات  عن 
على الأداء اإن�سانّيا اإّل اإذا ت�ساحلنا مع 
اجل�سد ، لأّننا نحن نريد اأن نبحث عن 
بالّطبيعة  اجل�سد  وعالقة   ، احلقيقة 
هناك  وعليه   ، جدلية  عالقة  هي 
اجل�سد  ب�رسوط  حمكومة  نوعية  نقلة 
 ، وفية  ال�سّ الإ�سارات  اإىل  القفز  ثّم   ،
 ، اجل�سد  ب�سوفّية  ي�سّمى  ما  هناك 
الّذات  من  تنهل  الت�سّوف  حالة  ولأّن 
 ، الّذات  مكّونات  اأحد  هو  واجل�سد 
لأّنني  �سعبة  لي�ست  املعادلة  هذه  اإذن 

اأكتب بحالة الت�سّوف ، ففي ق�سائدي 
ل يوجد هناك معجم �سويّف بقدر ما 
 ، احلالة  مبفهوميه  ي�سّمى  ما  هناك 
اأن جندها يف  الت�سّوف ميكن  وجتربة 
احللول  يف  الإحلاد  يف  مغرقة  جتربة 
مبعنى   ، الإيروتيك  يف   ، والحتاد 
الّت�سّوف  �سور  يف  ت�سع  التي  الّرغبة 
والفن �سويّف  فن  ال�ّسعر  ،ولأّن  العتيقة 
 ، للكلمة  املتداول  باملعنى  لي�س   ،
لكن هذا الّدخول اإىل الّذات الغرق يف 
ومن   ، �سوفّية  اإيحاءات  فيه   ، الّذات 
اعد واملج بني  ال�سّ خالل هذا اجلدل 
اأ�ّس�ست  قد  اأكون   ، والوجود  اجل�سد 
ا�ستغلت عليه  الذي  وللمفهوم  للر�سالة 

وهو » الّتاأ�سي�س حل�سارة احلب » . 

- ما املق�سود ب�سورة غالف 
ديوانك »اأنت الكل يف واحد 

ر�سائل الع�سق الأربعني«؟

من  ورة  وال�سّ ت�سميمي  من   الغالف 
اختياري، يحمل رمزية عميقة وجميلة 
حتتاج اإىل قارئ يجيد فّن فّك ال�ّسفرات، 
ورة ترجع اإىل ميثولوجيا م�رسّية،  وال�سّ
قائمة  كانت  التي  العالقة  تلك  جت�ّسد 
احلكمة  واإلهة  حتوت  الكتابة  اإله  بني 
تاأ�سي�سي  خالل  من  وعليه   ، �س�سات 
الّديوان  » يف  » ح�سارة احلب  لنظرّية 
لتلك  اأّول  اأاأ�ّس�س  اأن  علّي  لزاما  كان 
املبنية  داقة  وال�سّ العاطفية  العالقة 
تتج�ّسد  حتى  واملعرفة  احلكمة  على 
ح�سارة احلب يف جمتمعنا ، وقد كتبت 
بني  ما  عنوان  حتمل  ذلك  يف  ق�سيدة 
مهداة  والق�سيدة   ، وحتوت  �س�سات 
�سوقي  حمّمد  الفيل�سوف  لدكتوري 

الزين .
        

- اأعطينا اأمثلة عن بع�س 
امل�سطلحات الفل�سفية التي 
وظفتها يف باكورة اأعمالك 

ال�سعرية؟ 

امل�سطلحات  بع�س  عن  الأمثلة  ومن  
تبلورت  قد   : وظفتها  التي  الفل�سفية 
هذه امل�سلحات يف الّدللت املتقابلة 
ر�سائل  حتملها  التي  املتعار�سة 
الق�سائد مثل الغدر الوفاء مثل ق�سيدة 
باعني الذي ل يباع يقابلها ق�سيدة لن 
يذهب مع الّريح  ، اخليانة الإخال�س ، 
�سدوق«  �سديق  من  »اأما  ق�سيدة  مثل 
مع  »الإخال�س  عن  ق�سيدة  يقابلها 
الّدم الأزرق خنتك« ،« املعرفة اجلهل« 
وحتوت  �س�سات  بني  »ما  ق�سيدة  مثل 
الّذات«،«  اغرتاب  ق�سيدة«  »يقابلها 
احلب والوحدة« كق�سيدة«  حّب ما بني 
ق�سيدة«  »يقابلها  واللتحام  القتحام 
والعّفة«  »الّرغبة   ، مالئكية«  غرائز 
الكّل يف واحد« يقابلها  »اأنت  كق�سيدة 
ق�سيدة »منريفا بارثينون« ، حيث تقود 

املتعار�سة  املتقابلة  الّدللت  هذه 
ا�ستغلت  الذي  للمفهوم  للّتاأ�سي�س 
احلب  حل�سارة  » الّتاأ�سي�س  وهو  عليه 
هو  لذلك  اأ�ّس�س  الذي  وامل�سطلح   «
م�سطلح » خن�ساء الغزل » ال�سم الذي 
اأطلقه علّي دكتوري الفيل�سوف حمّمد 
ال�ّسفر  وم�سطلحّي  الّزين  �سوقي 

الع�سقي وال�ّسفر الّروحي .

ماهي اأبرز الق�سائد التي 
اخرتتها هدية للقراء؟ -

دليّل  بعد  ذات  للقارئ  هدّيتي  ولأّن 
عميق، فاإّنني ل اأكتفي بتقدمي ق�سيدة 
ق�سائد  خم�س  �ساأقّدم  واإّنا  واحدة، 
قد تلّخ�س الهدف الأ�سمى من الّديوان 
الّنوعية  الّنقلة  تلك  بو�سوح  وت�سف 
روحّي وهما  هو  ملا  ماّدي  مّماهو 
الكّل يف واحد، حّب بني  اأنت  ق�سيدة: 
�س�سات  بني  ما  واللتحام،  القتحام 
منريفا  الغزل،  خن�ساء  وحتوت، 

بارثينون، اأفيك اأجد اهلل.
 

يلك ل�سم  ـ ما �سر تف�سّ
»منريفا بارثينون«؟

 
وبه  امل�ستعار  ا�سمي  هو  ال�سم  هذا 
الّن�رس  دار  عن  ادر  ال�سّ ديواين  وّقعت 
اجلديد اجلامعي يوم الّتوقيع بالإهداء 
فيه  ال�سم  وهذا   ، نوفمرب2018   4
اإّنه يعني   ، وال�ّسطوة  الهيبة  الكثري من 
ة يف ذلك : منذ كنت  يل الكثري ويل ق�سّ
 ، وطيدة  بالكتاب  وعالقتي  �سغرية 
دائما اأتطاول على قراءة كتب اأخواتي 
الأكرب مّني �سّنا ، ومن ح�سن حّظي اأّن 
الأوىل  الواجهة   ، واجهتني  له  منزلنا 
الّثانية  والواجهة  املدينة  على  مطلّة 
مطلّة على الغابة والواد ، ولأّنني تعّودت 
املطالعة ليال ، فاإّنه ل يحلوا يل ذلك 
اإّل على �سوت طائر البوم ،هذا الّطائر 
غر  ال�سّ ومنذ  ليلة  كّل  لزمني  الذي 
لأّن   ، ليلة  فارقني  وما  اللّحظة  وحّتى 
البومة  الواد فكانت  غرفتي تطّل على 
ل تفارق غ�سن ال�ّسجرة املقابل لغرفة 
الّنف�س هناك ما  نومي ، ولأّن يف علم 
اأثناء املذاكرة ، كانت  ي�سّمى بالّرابط 
�سوت  من  حتمله  ومبا  البومة  هذه 
واأنا  تفارقني  اأنيق تالزمني ول  عميق 
ذاكرتي  يف  فرت�ّسخت   ، الكتاب  بيدي 
 ، القوّية  الّرابطة  تلك  غر  ال�سّ منذ 
ارتباط �سوت البومة مبالزمتي للكتاب 
ليال ، فكانت ول زالت مبثابة ال�سديق 
احلميمّي املخل�س يل ، اإىل اأن اطلعت 
على اأ�سطورة منريفا يف طور البكالوريا 
يل  يقّدم  كان  �سورّي  اأ�ستاذ  يد  على 
الّدرو�س اخل�سو�سية يف ماّدة الفل�سفة 
تالزم  البومة  كانت  كيف  واأخربين   ،
والتي  اليونانية  الأ�سطورة   ، منريفا 
ورّبة  والعقل  احلكمة  رّبة  تعني  هي 

املهارات والفنون واحلرف والوظائف 
الأ�سطورة  هذه  اأّن  فا�ستنتجت   ،
البوم  طائر  ومالزمة   ، كثريا  ت�سبهني 
واإّنا  دفة  بال�سّ لي�س  غر  ال�سّ منذ  يل 
وجود رمّزي لي�ستنطق الّذات املفّكرة 
فتقّم�ست   ، بداخلي  التي  واملبدعة 
�س  اأتخ�سّ اأن  وقّررت  الأ�سطورة   تلك 
اأ�سبحت  ، ومنذ ذلك احلني  بالفل�سفة 
لدّي عالقة مفتوحة على عامل الإبداع 
اأنا امراأة الأ�سطورة  ب�سكل عام : اأجل 
واحلقيقة » منريفا بارثينون »  اأحببت 
 ، الفل�سفة  يف  �ست  فتخ�سّ احلكمة 
ال�ّسعري  ديواين  فاألّفت  الأدب  اأحببت 
اأحببت املو�سيقى فدر�ست اآلة العود ، 
اأحببت الفن الّت�سكيلي فدر�سته درا�سة 
حّرة ، اأحببت املهارات فانفتحت على 
اأغواين   ، كالإ�ستتيك  اأنثوي  هو  ما  كّل 
الّطبخ  وفن  اخلياطة  فتعلّمت  احلرف 
واحللويات وفن تزيني احلدائق املنزلية 
، حملت على عاتقي حمل هّم الأ�رسة 
الّزوجية  العالقات  يف  �ست  فتخ�سّ
والأ�رسية ، وكّل هاته الهوايات اأخذت 
اآخذ  لكن   ، احرتافية  ديبلومات  فيها 
بع�س منها مل يكن من باب املمار�سة 
باب  من  كانت  واإّنا  للتك�ّسب  العملية 
،و  وتطويرها  الّذات  على  ال�ستغال 
كّل ذلك كان جمّرد و�سائل لرتكنني يف 
عامل  وهو  األ   ، الق�سوى  الغاية  زاوية 
الكتابة  لعامل  جّدا  اأميل   ، الكتابة  
من  الكثري  يل  تعني  التي   ، والقراءة 
�سي الأكادميي  احليوات وذلك يف تخ�سّ
الأ�رسية  العالقات  وجمال  الفل�سفي 
الكتابة  لأّن   ، نف�سي  اأجد  فقط  هنا 
الّركن  فل�سفة  اأع�سق  كوين  ت�سبهني 
الون  ال�ّسعري ب�سّ .ولهذا وّقعت ديواين 
الأحد  يوم  للكتاب  الّدويل  اجلزائر 
منريفا  امل�ستعار  با�سمي  نوفمرب   4

بارثينون .
 

 - من هم الفال�سفة والعلماء 
ال�سوفيون الذين تاأثرت 

بهم؟

تاأّثرت بالعديد من الفال�سفة وال�ّسعراء 
و�سديقي  دكتوري  مقّدمتهم  ويف 
�سوقي  حمّمد  اجلزائري  الفيل�سوف 
الّزين والذي كان الّدافع الّرئي�سي وراء 
كتابتي لهذا الّديوان وذلك حينما قراأت 
والآخر  الّذات  كتابه  من  مبحث  له 
يحمل عنوان : يف الأ�سطورة والّرثائية 
وال�ّسكوى  الّندب  لغة  تتعّدى  حميمية 
�س 82 ، كما تاأّثرت كذلك بالفيل�سوف 
اإىل  اإ�سافة   ، عربي  ابن  واملت�سّوف 
بع�س ال�ّسعراء كاملتنّبي ، هذا ال�ساعر 
بطريقة  الّذات  على  ا�ستغل  الذي 
تعبريا  اأكرث  راأيت  وفيه  للعادة  خارقة 
الكثري  �سعره  ففي   ، اإليه  اأطمح  عّما 
والنت�سار  والفل�سفة  الوجودية  من 

ولأّن   ، الهتمام  وجعلها حمور  للّذات 
فاإّنني  الّنرث  لق�سيدة  تنتمي  ق�سيدتي 
ل اأخفي تاأّثري بال�ّساعر اأدوني�س الذي 
وحينما  ال�ّسعر،  يف  للحداثة  اأ�ّس�س 
نكون  ال�ّسعر  يف  احلداثة  عن  نتحّدث 
 ، الّنرث  ق�سيدة  عن  احلديث  ب�سدد 
اإليف  الرّتكية  بالّروائية  لتاأّثري  اإ�سافة 

�سافاق .
  

ـ ماذا متثل لك مدينة 
تلم�سان، عا�سمة 

الّزيانيني؟
 

اأ�سل ال�ّسجرة واإن دنت وما يليها  اإّنها 
ولدتي،  م�سقط  علت،  واإن  فروعا 
باخت�سار هي عا�سمة الّثقافة العربية 
مبا احتوته منذ القدم من امتزاج عريق 
جلل احل�سارات حّتى اأ�رسقت ومتّيزت 
بطابعها الأندل�سي العتيق واأفتخر جّدا 
التي  احل�سارة  هاته  من  اأنحدر  كوين 

�سادت وما بادت.

 -هل ح�سارة الأندل�س لها 
مكانة يف اأ�سعارك؟

 
كيف ل واأنا اأنحدر من اأ�سول اأندل�سية 
باملت�سّوف  متاأّثرة  واأنا  ل  كيف  ثّم 
الأندل�سي  واملو�سوعّي  والفيل�سوف 
ابن عربي الذي اأمّل بكّل علوم الأندل�س 
حّتى قيل عنه » الّرجل الذي لن يتكّرر«، 
مثل  ق�سائدي  بع�س  يف  ذلك  ويظهر 

ق�سيدة بحر بال �ساحل.

-هل تفكرين م�ستقبال يف 
اإ�سدار كتاب فل�سفي اأو 

رواية؟
 

يف  علمّي  كتاب  م�رسوع  لدّي   ، اأجل 
الأ�رسية  الّزوجية  العالقات  �س  تخ�سّ
جئت  ملا  علمية  نرثية  ترجمة  وهو   ،
عنوان  يحمل  ال�ّسعرّي  الّديوان  يف  به 
واأدبيات  القتحام  �سلطة  بني  احلب   «
اللتحام« وكذلك م�رسوع كتاب فل�سفّي 
»منريفا  اأن   كما  الإجناز،  قيد  هو 
ال�ّسعر  بكتابة  تكتفي  لن  بارثينون« 
لكن  به  تفّكر  روائي  عمل  لديها  واإّنا 
لي�س عاجال واإّنا اآجال بعد اإ�سداري 

للكتاب العلمي والفل�سفي.

ـ كلمة اأخرية نختم بها 
حوارنا؟

من  املزيد  »الو�سط«  جلريدة  اأمتّنى 
اجلزيل  و�سكري  والّنجاح،  التاألّق 
ن�رس  يف  دعمني  من  كّل  اإىل  مو�سول 

هذا املقال. 
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ال�صاملونيال مل تعد تتاأثر بامل�صادات احليوية

الربازيل  يف  العلماء  اكت�شف 
من  اجلديدة  ال�شالالت  ع�رشات 
 Salmonella( ال�شاملونيال 
Typhimurium( التي ال توؤثر 
احليوية  امل�شادات  معظم  فيها 

امل�شتخدمة حاليا.
 تقول فريناندا اأمليدا من جامعة 
مقال  يف  الربازيلية  باولو  �شان 
ن�رشته جملة PLoS One، »لقد 
اأظهرنا اأن عددا كبريا من �شالالت 
لعمل  املقاومة  ال�شاملونيال 
امل�شادات  من  وا�شعة  جمموعة 
ويف  الغذاء  يف  توجد  احليوية 
يوحي  هذا  كل  االإن�شان.  ج�شم 
عن  الناجمة  االأوبئة  خطر  باأن 
االأغذية امللوثة مرتفع جدا اليوم 

يف الربازيل«.
ويف  الطعام  يف  يعي�ش  �شحيح 
ال�شالالت  االإن�شان ع�رشات  ج�شم 
 ، ذاته  الوقت  يف  ال�شاملونيال  من 
املقاومة  البكترييا  من  وغريها 
يف  احليوية.  امل�شادات  لتاأثري 
هذا ال�شدد ، باعتقاد العلماء، فاإن 
خطر االأوبئة اليوم ال يزال مرتفعا 
جدا، حتى اأنه يوجد خطر حقيقي 
للميكروبات  امل�شادة  االأدوية  باأن 
�شتفقد فعاليتها و�شيرتاجع الطب 

اإىل »الع�شور املظلمة«.
هي  لذلك  الرئي�شية  االأ�شباب 
اال�شتخدام غري ال�شليم للم�شادات 
احليوية يف مزارع تربية املا�شية، 
االأبقار  علف  اإىل  ت�شاف  حيث 
ن�شبة  لتنتقل  واخلنازير،  والدجاج 
عالية منها اإىل االإن�شان اأثناء تناول 
اأي  اأن ي�شعر بذلك.  حلومها، دون 
معتاًدا  ي�شبح  االإن�شان  ج�شم  اأن 
امل�شاد  ي�شبح  وعندما  عليها، 
احليوي �رشورًيا حًقا ل�شخ�ش ما، 

بامل�شتوى  يكون  لن  مفعوله  فاإن 
له  يكون  لن  حتى  اأو  املطلوب 
العلماء  يعتقد  لذلك  مفعول.  اأي 
امل�شادات  ا�شتخدام  حظر  باأن 
املا�شية  تربية  مزارع  يف  احليوية 
يجب اأن يكون اخلطوة االأوىل نحو 

مكافحة العدوى.
  2013-1982 اأعوام  خالل 
 Salmonella طورت 
جينا   40  Typhimurium
اأو  واحدا  حيويا  م�شادا  تقاوم 

اأن  اأي  جمموعة م�شادات حيوية. 
العامل  انت�شارا يف  االأكرث  البكترييا 
اأن تعلن عن نف�شها فجاأة،  ميكنها 
وحينها �شيكون من ال�شعب التغلب 

عليها عمليا.
والعيادات  امل�شت�شفيات  اأما 
امل�شادات  ت�شتخدم  التي  الطبية 
فهي  كبرية،  بكميات  احليوية 
»حا�شنة  العلماء  باعتقاد  االأخرى 
» رئي�شية للمكروبات وناقلة ن�شطة 

للعدوى.

اآلية جديدة يف عالج األزهامير واخلرف!

اكت�صاف عامل جديد يهدد خ�صوبة الذكور

خمترب  علماء  طور 
الوطني  �شتانفورد 
عالجا  اأمريكا  يف 
على  ي�شاعد  جديدا 
بعد  الذاكرة  ا�شتعادة 
مر�شى  ويعالج  احلوادث 

األزهامير.
العالج  تقنية  وتتلخ�ش 
عن  بالك�شف  اجلديدة 
يف  املت�رشرة  املناطق 
احلوادث  جراء  الدماغ، 
الع�شبية  االأمرا�ش  اأو 
بتخطيط  املختلفة، 
جديد  نوع  من  كهربائي 
الدماغ  و�شل  عرب 
ت�شخ  كهربائية  باأقطاب 

اإليه �شحنات معينة.
من  التحفيز  و�شيحدد 
خالل االأقطاب املناطق 

الدماغ،  االأكرث �شعفا يف 
وت�شتعيد  �شتعالج  والتي 
تعري�شها  بعد  ن�شاطها 
لنب�شات كهرومغناطي�شية 
هذه  وت�شاعد  موجهة 
على  اجلديدة  التقنية 
بعد  الدماغ  عمل  حتفيز 
الو�شالت  ت�شكيل  اإعادة 
املناطق  يف  الع�شبية 
ويعتقد  منه،  امل�شابة 
اأن هذه الطريقة  العلماء 
كبري  حد  اإىل  �شتب�شط 
عالج الكثري من االأمرا�ش 
كاألزهامير  احلديثة 
واخلرف  باركن�شون  وداء 
باأ�شكاله املتعددة، ف�شال 
عن اإ�شابات الدماغ جراء 
وغريها  ال�شري  حوادث 

من الكوارث.  

حذر باحثون من اأن تغري املناخ ميكن اأن ي�شكل 
تهديدا خل�شوبة الذكور، حيث ت�شبب موجات احلر 

�رشرا خطريا وطويل االأمد على احليوانات املنوية.
ووجد الباحثون اأن اخل�شوبة عند احل�رشات الذكور، 

تنخف�ش ب�شكل ملحوظ عندما ترتفع درجات احلرارة 
فوق املعدل الطبيعي لفرتات ق�شرية وبعد تعري�ش 
اخلناف�ش ملوجات احلرارة مدة 5 اأيام، مع ارتفاع 

درجات احلرارة من 5 اإىل 7 درجات مئوية، انخف�شت 
كمية احليوانات املنوية التي مت اإنتاجها اإىل الن�شف. 

ومع ذلك، مل تتاأثر االإناث وقال االأ�شتاذ الدكتور، 
 East مات غيغ، قائد جمموعة البحث يف جامعة

Anglia: »لقد اأثبتنا اأن وظيفة احليوانات املنوية هي 
�شمة ح�شا�شة ب�شكل خا�ش عند ارتفاع درجة حرارة 
البيئة. وميكن اأن تقدم تف�شريا الأ�شباب عجز التنوع 

البيولوجي يف ظل تغري املناخ«.
 Nature وتظهر النتائج التي نُ�رشت يف جملة

Communications، اأن الن�شل الذي مت اإجنابه 
خالل موجات احلر، اأقل خ�شوبة ويعي�ش حياة اأق�رش 

من الطبيعي ب�شهرين وبهذا ال�شدد، قال كري�ش �شيلز، 
الذي قاد الدرا�شة: »من املرجح اأن تواجه احل�رشات 

يف الطبيعة موجات حرارية متعددة، والتي ميكن 
اأن ت�شبح م�شكلة لالإنتاجية ال�شكانية، نتيجة �شعف 

التكاثر الذكوري«.

 عالج مر�ض ال�صكر
 من النوع الأول والثانى

مر�ش ال�شكرى غالبا ما ي�شار اإليه من قبل االأطباء باأنه جمموعة 
من االأمرا�ش االأي�شية التى يكون لدى ال�شخ�ش فيها ن�شبة عالية 
الأن  اأو  كاف،  غري  االأن�شولني  اإنتاج  الأن  اإما  الدم،  فى  ال�شكر  من 
واملر�شى  لالأن�شولني،  �شحيح  ب�شكل  ت�شتجيب  ال  اجل�شم  خاليا 
الذين يعانون من ارتفاع ن�شبة ال�شكر فى الدم عادة ما يعانون من 

كرثة التبول، والعط�ش على نحو متزايد واجلوع.
اأعرا�ش  فت�شمل   ،»medicalnewstoday« ملوقع  وفقا 
ال�شديد، اجلوع،  العط�ش  التبول املتكرر،  االأكرث �شيوعا  ال�شكرى 
والتخفي�شات  والتعب،   ، العادى  الوزن غري  الوزن، وفقدان  زيادة 
وخز  وخدر  الذكور،  اجلن�شى  واخللل  ي�شفى،  ال  التي  والكدمات 
عن  م�شئول  ال�شكرى  مر�ش  عالج  ويكون  والقدمني،  اليدين  يف 

التعامل مع كل ذلك.

1. داء ال�صكرى من  النوع الأول
 

اجل�شم فى هذه احلالة ال ينتج االأن�شولني، عادة ما ي�شاب االأ�شخا�ش 
بداء ال�شكرى من النمط االأول قبل بلوغهم �شن االأربعني، وغالبا 
 %10 نحو  وهناك  املراهقة،  �شن  فى  اأو  املبكر  البلوغ  �شن  فى 
االأول. املر�شى  النوع  ال�شكرى هى من  من جميع حاالت مر�ش 
يحتاجون  �شوف   1 النوع  من  ال�شكرى  مر�ش  من  يعانون  الذين 
اإىل اأخذ  حقن االأن�شولني لبقية حياتهم، كما يجب عليهم �شمان 
�شبط م�شتويات اجللوكوز فى الدم ب�شكل �شليم عن طريق اإجراء 

فحو�شات دم منتظمة واتباع نظام غذائى خا�ش.

2. داء ال�صكرى من النوع 2
 

اجل�شم ال ينتج ما يكفى من االأن�شولني للقيام بوظائفه ال�شليمة، اأو اخلاليا 
االأن�شولني(، ما يقرب من  االأن�شولني )مقاومة  يف اجل�شم ال تتفاعل مع 
العامل هي من  اأنحاء  ال�شكرى فى جميع  90% من جميع حاالت مر�ش 
اأعرا�ش  على  ال�شيطرة  على  قادرين  النا�ش  بع�ش  يكون  قد   .2 النوع 
مر�ش ال�شكري من النوع 2 عن طريق فقدان الوزن، اتباع نظام غذائي 
�شحي، والقيام بالكثري من التمارين الريا�شية، ومراقبة م�شتويات ال�شكر 
فى الدم ومع ذلك، داء ال�شكرى من النوع 2 هو عادة مر�ش التدريجى اأى 
اأنه يزداد تدريجيا، واملري�ش رمبا ينتهي فى نهاية املطاف اأن اأتاخذ 
االأن�شولني وعادة يكون فى �شكل اأقرا�ش. االأ�شخا�ش الذين يعانون من 
زيادة الوزن وال�شمنة لديهم خطر اأكرب بكثري من االإ�شابة بداء ال�شكرى 
من النوع 2 مقارنة مع اأ�شحاب الوزن ال�شحى، كما اأن عدم اتباع ن�شاط 
ال�شودا يوميا كلها ت�شاهم فى  بدنى وتناول االأطعمة اخلاطئة  و�رشب 

خطر الغ�شابة مبر�ش ال�شكرى من النوع الثانى.

3. �صكرى احلمل
 

الن�شاء  بع�ش  ال�شيدات خالل فرتة احلملن  على  يوؤثر  النوع  هذا 
واأج�شادهن  الدم،  لديهن م�شتويات عالية جدا من اجللوكوز فى 
كل  لنقل  االأن�شولني  من  يكفى  ما  اإنتاج  على  قادرة  غري  تكون 
اجللوكوز  م�شتويات  ارتفاع  اإىل  يوؤدى  ما  اخلاليا،  اإىل  اجللوكوز 
يف  التحكم  احلملى  ال�شكرى  مر�شى  ملعظم  ميكن  تدريجيا. 
املر�ش من خالل ممار�شة الريا�شة واتباع نظام غذائي، ما بني 
10% اإىل 20% �شوف حتتاج اإىل اتخاذ نوع من االأدوية التي ت�شيطر 
على م�شتويات اجللوكوز يف الدم، و ميكن اأن يوؤدي مر�ش ال�شكري 
اأو غري املراقب اإىل زيادة خطر حدوث  احلملي غري امل�شخ�ش 

م�شاعفات اأثناء الوالدة.

عالج مر�ض ال�صكرى
 

فى  تغريات  اإتباع  مع   2 النوع  من  ال�شكري  مر�ش  عالج  يتم  قد 
وعن  الريا�شة  ممار�شة  مع  الوزن  فقدان  وخا�شة  احلياة،  منط 
طريق تناول االأطعمة ال�شحية، وميكن اأي�شا حت�شني بع�ش حاالت 
داء ال�شكري من النوع الثانى مع جراحة اإنقا�ش الوزن، لكن على 

ال�شعيد االأخر ال يوجد عالج لداء ال�شكرى من النوع االأول.
 2 النوع  من  ال�شكرى  اأو  االأول  النوع  من  ال�شكرى  مر�ش  عالج 
ينطوى على االأدوية والنظام الغذائى وممار�شة الريا�شة لل�شيطرة 
التحكم  يف م�شتويات  ي�شاعد  الدم، كما  ال�شكر يف  على م�شتوى 
احلد  يف  الدم  �شغط  وم�شتويات  والكولي�شرتول  الدم  يف  ال�شكر 
من خطر االإ�شابة باأمرا�ش الكلى واأمرا�ش العني ومر�ش اجلهاز 
بتطور  املرتبطة  الدماغية،  وال�شكتة  القلبية  والنوبات  الع�شبي 

مر�ش ال�شكرى.



�إ�سالمياتاجلمعة16 ال�سبت 17  نوفمرب  2018  املوافـق  ل09 ربيع الأول 1440هـ 19

ر�ساعته �سلى �هلل عليه و �سلم 
�أن  مكة  �أ�رش�ف  عادة  وكانت 
�لبادية  ن�ساء  �إىل  باأطفالهم  يعهدو� 
ليقمن على ر�ساعتهم , لأن �لبادية 
و�أبعد  �لأطفال  �أج�سام  لنمو  �أ�سلح 
كثري  �لتي  �حل�رش  �أمر��ض  عن 
عن  ف�سال  �أج�سامهم  ت�سيب  ما 
�لنطق  وتعود  �لعربية  �للغة  �إتقان 
�أظفارهم.  نعومه  منذ  بالف�سحى 
و�لرعاية  �لعناية  مقد�ر  وكان 
لأخرى  قبيلة  من  يختلف  بالطفل 
�أن  على  مكة  �أ�رش�ف  حر�ض  لذ� 
هذه  �أكرث  عند  �أطفالهم  يكون 
وكانت  ورعاية   , عناية  �لقبائل 
�أ�سهر قبيلة يف هذ� �لأمر هي قبيلة 

بنى �سعد
ومل تقف �سهرة بنى �سعد على �أمر 
 , فقط  بالطفل  و�لرعاية  �لعناية 
لغتها  �أن  يف  �ل�سهرة  حازت  بل 
ت�سبها  مل  خال�سة  عربية  كانت 
به من  ��ستهرت  �سائبة ف�سال عما 
حر�ض  لذ�  طيبة  كرمية  �أخالق 
عبد �ملطلب على �أن يكون حممد 
حليمة  جاءت  فلما  �سعد  بني  يف 
هذ�  و�أح�ست  لتاأخذه  �ل�سعدية 

�لعطاء  جزل  يف  طمعت  �حلر�ض 
لها  �أجزل  فلما  �أخذه  يف  فتمنعت 
�هلل  �سلى  �هلل  ر�سول  وكان  �أخذته 
عليه و �سلم يفخر بر�ساعته يف بنى 
�سعد فيقول : �أنا �أعربكم �أنا قر�سي 

و��سرت�سعت يف بنى �سعد بن بكر
ويذكر �ملوؤرخون �أن حممد عر�ض 
�لالتي  �ملر�سعات  جميع  على 
وفدن على مكة فاأبني ياأخذنه ليتمه 
وفقرة , و�أنهن كن يطمعن يف �أبناء 
�إليه  ما عادت  و�أن حليمة  �لأغنياء 
�ل لأنها مل جتد طفال غريه وهذ� 
غري �سحيح فمحمد مل يكن فقري� 
�ملطلب  عبد  جدة  كفالة  يف  فهو 
�سيد مكة وكبريها , ومثله من يطمع 
يف عطائه وقد ذكرت �مل�سادر �أن 
جي�ض �أبرهه يف حملته على �لكعبة 
لعبد  �لإبل  من  مائتني  حاز  قد 
عبد  �بنة  فدى  �أنة  كما   , �ملطلب 
�هلل مبائة من �لإبل , وذبح جمموعة 
كبرية منها يف زو�جه ل ي�سد عنها 
�إن�سان ول حيو�ن , ويذكر �ليعقوبى 
�أن عبد �ملطلب عند موته لف يف 
�ألف  قيمتها  �ليمن  حلتني من حلل 

ذلك  كان  فمن  �لذهب  من  مثقال 
ترتك  فقري�  يكون  �أن  �أيعقل  حاله 
�ملر�سعات ولده ؟ ذلك ف�سال عن 
عادة  �لبادية  يف  �لأطفال  �إر�ساع 
�أ�رشف مكة و�أغنيائها , �أما �لفقري 

فكانت كل �أم تر�سع طفلها
و  عليه  �هلل  �سلى  حممد  ق�سى 
)حليمة  ورعاية  ح�سانة  يف  �سلم 
وزوجها  �ل�سعدية(  ذوؤيب  �أبى  بنت 
�أربع  �لعزى(  عبد  بن  )�حلارث 
ما  حدث  ثم  �سنو�ت  خم�ض  �أو 
�أمه يف  �إىل  باإرجاعه  تعجل  جعلها 
�أن  �ل�سغري  �بنها  �أخربها  �إذ�  مكة 
�سدره  ف�سقا  حممد�  �أخذ�  رجلني 
علقه  منه  و�أخذ�  قلبه  و��ستخرجا 
و�إعاد�ه  �لقلب  غ�سال  ثم  �سود�ء 
�ختلف  وقد   , عليه  كان  ما  �إىل 
�ل�سدر  �سق  حقيقة  يف  �ملوؤرخني 
ولكن  ؟  معنوي  �أم  ح�سي  هو  هل 
�لتي  �حل�سانات  �إىل  ي�سري  لعله 
�هلل  �سلى  على حممد  �هلل  �أ�سفاها 
عليه و �سلم فح�سنته �سد م�ساوئ 
�حلياة  ومفاتن  �لإن�سانية  �لطبيعة 

�لأر�سية.

 ��ستغاله �سلى �هلل عليه 
و �سلم بالتجارة 

وز�ول حممد مهنة �لتجارة وهو يف 
�لثانية ع�رشة من عمرة )وقيل يف 

�لتا�سعة( و�نتهز فر�سة خروج عمه �أبى 
طالب بتجارة �إىل �ل�سام فخرج معه وفى 
�لطريق قابلهما ر�هب م�سيحي ر�أى يف 
حممد عالمات �لنبوة فن�سح عمه �أن 

يعود به �إىل مكة خمافة �أن يعرفه �لروم 
ويقتلوه

وعلى �لرغم من ذكر �ملوؤرخني لق�سة 
�لر�هب بحري� �إل �أنة ل ميكن ت�سديقها 

ب�سهولة, لأن حممد �سلى �هلل عليه و 
�سلم نف�سه مل يكن يعرف �أنه نبي �إل بعد 

�أخربه جربيل بذلك يف �لغار , وكل ما 
يعرفه رجال �لدين �ليهودي و�مل�سيحي 

عن �لر�سالة �ملحمدية زمانها ل �سخ�ض 
�ساحبها, وقد �أفادت هذه �لرحلة 

حممد� كثري�, فعودته �ل�سرب وحتمل 
�مل�ساقة وفتحت عينية على �أقو�م 
وجمتمعات تختلف كثري� عن قومه 
وجمتمعة , ومر يف �لطريق �لذهاب 

و�لعودة على �أطالل مدن عرف �أنها ديار 
ثمود ومدين وو�دي �لقرى و�سمع عن 

�أخبارهم �لكثري
ومل تنقطع �سلة حممد بالتجارة بعد 

عودته من �ل�سام بل كان يتاجر بال�سو�ق 
مكة �و بالأ�سو�ق �لقريبة منها ك�سوق 

عكاظ وجمنه وذي �ملجاز لكنه مل يجعل 
�لتجارة كل همه و�كتفى منها مبا يوفر 

له حياة متزنة �سعيدة وكان كلما تقدم به 
�لعمر �زد�د تفكري� وتاأمال وق�سى �لكثري 

من وقته يتدبر هذ� �لكون �لعجيب
وهناك فرق كبري بني �سيا�سة �حليو�ن 
و�لإن�سان , لكن ميكن �لقول �أن حرفة 

�لرعي ملا كانت تتم يف �ل�سحر�ء حيث 
�لف�ساء �ملتناهي و�ل�سماء �ل�سافية 

و�لنجوم �ملتالألئة يف �لليل , و�ل�سم�ض 
�مل�رشقة يف �ل�سباح وهذ� �لنظام �لبديع 
يف حركة �لكون ��سرتعى كل ذلك �نتباه 
حممد فاأخذ يتاأمل ويتفكر ويتدبر يف 

�لكون �لعجيب.

مولده �سلى �هلل عليه و �سلم 
وملا �أمتت �آمنة حملها على خري ما ينبغي ولدت 
حممد �سلى �هلل عليه و �سلم وكان حملها وميالده 
طبيعيني لي�ض فيها ما يروى من �أقا�سي�ض تدور 
وخلت   , �مليالد  وليلة  �حلمل  يف  ر�أت  ما  حول 
ها�سم  كاأبن  �ل�سحيحة  �لتاريخية  �مل�سادر 
هذه  مثل  من  �لأثري  و�أبن  و�مل�سعودى  و�لطربي 
�لأقا�سي�ض , ملا ذكر �بن ه�سام و�حدة منها مل 
يتحدث  فيما  )ويزعمون  وقال  لها  م�سدقا  يكن 

�لنا�ض و�هلل �أعلم( وتتاأرجح رو�يات �ملوؤرخني يف 
حتديد مولده �سلى �هلل عليه و �سلم وهل ولد يوم 
�لثاين �أو �لثامن �أو �لثاين ع�رش وهل كان يف �سهر 
�سفر�أو ربيع �لأول وهل ولد ليال �أو نهار� , و�سيفا 

�أم ربيعا وهل كان يف عام �لفيل �أم قبله �أم بعده
�لتا�سع  �لثنني  يوم  فجر  يف  ولد  �أنة  و�مل�سهور 
�لباحثون  ويرى  �لفيل  عام  �لأول  ربيع  �سهر  من 
�لتحديد  وجه  على  معروف  غري  �لفيل  عام  �أن 

571م  �أو  �أو570  563م  �أو  522م  عام  يف  كان  هل 
فبحثو� عن تاريخ ثابت حمقق ميكن على �أ�سا�سه 
�سلم  و  عليه  �هلل  �سلى  �لر�سول  مولد  حتديد 
فوجدو� �أن �أول تاريخ حتقيقه هو تاريخ �لهجرة 
يف �سنة 622م وعلى هذ� ميكن �لتوفيق بني ر�أي 
�ملوؤرخني و ر�أي �لباحثني باأن ر�سول �هلل �سلى �هلل 
عليه و �سلم ولد يوم �لثنني �لتا�سع ربيع �لأول يف 

�لعام �لثالث و�خلم�سني قبل هجرته

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
�أيها �لأخوة, قد ل ينتبه �لإن�سان �إىل بع�ض �مل�سطلحات �سمى �هلل �لأعمال �لطيبة �لتي تن�سجم مع 
�لفطرة معروفاً لأن �لفطر �ل�سليمة يف �أ�سل خلقها تعرفها, �لق�ساء �لربيطاين ياأخذون ع�رشة من 

�لطريق يعر�سون عليهم جرمية بح�سب �لفطر �ل�سليمة قد يك�سفون �حلقيقة, �لإن�سان له فطرة �سليمة 
لذلك �حلياء �أن متتنع عن فعل �سيء تعرفه فطرتك �ل�سليمة بد�هة �بتد�ًء من دون تعليل.

�لرب ما �طماأنت �إليه �لنف�ض و�لإثم ما حاك يف �سدرك وكرهت �أن يطلع عليه �لنا�ض, لك فطرة هذه 
�لفطرة تتفق مع منهج �هلل مئة باملئة, يعني ما �أمرك �هلل ب�سيء �إل وفطرتك وجبلتك ترتاح له, وما 

نهاك عن �سيء �إل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت �لأعمال �لطيبة �لتي �أودعت قيمتها يف فطرة �لإن�سان معروفاً, و�سمي �ل�سيء �لذي تاأباه 
�لفطر �ل�سليمة منكر�ً, من كلمة معروف ومنكر يعني هذ� �ل�سيء يتو�فق مع فطرة �لنف�ض تو�فقاً تاماً 

�لدليل:
يِن َحِنيًفا ﴾  ) �سورة �لروم: 30(  لأن �إقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن �لَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك �لِدّ لِْق �هلَلّ ِ �لَِّتي َفَطَر �لنَّا�َض َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة �هلَلّ ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالو�: �لعدل ح�سن لكن يف �لأمر�ء �أح�سن, و�حلياء ح�سن لكن يف �لن�ساء �أح�سن, و�ل�سخاء ح�سن 

لكن يف �لأغنياء �أح�سن, و�ل�سرب ح�سن لكن يف �لفقر�ء �أح�سن, و�لتوبة ح�سن لكن يف �ل�سباب �أح�سن. 
يعني �ل�ساب �ألزم ما يلزمه �لتوبة, و�ملر�أة �ألزم ما يلزمها �حلياء, و�لغني �ألزم ما يلزمه �ل�سخاء, و�لفقري 

�ألزم ما يلزمه �ل�سرب, و�لأمري �ألزم ما يلزمه �لعدل, ورد:
�أحب ثالثاً, وحبي لثالث �أ�سد, �أحب �لطائعني, وحبي لل�ساب �لطائع �أ�سد, �أحب �ملتو��سعني, وحبي 
للغني �ملتو��سع �أ�سد, �أحب �لكرماء, وحبي للفقري �لكرمي �أ�سد, و�أبغ�ض ثالثاً, وبغ�سي لثالث �أ�سد, 
�أبغ�ض �لع�ساة, وبغ�سي لل�سيخ �لعا�سي �أ�سد, �أبغ�ض �ملتكربين, وبغ�سي للفقري �ملتكرب �أ�سد, �أبغ�ض 

�لبخالء, وبغ�سي للغني �لبخيل �أ�سد. 
فاحلياء من �لإميان, و�إذ� مل ت�ستِح فا�سنع ما �سئت على معنيني: �إن مل ت�ستِح فال خري فيك, و�إن مل 

ت�ستِح من �هلل فافعل ما �سئت ول تعباأ بكالم �لنا�ض.
ِ َوَل تُلُْقو� ِباأَيِْديُكْم �إِىَل �لتَّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف �آيات دقيقة جد�ً من هذه �لآيات: ﴾ َو�أَنِْفُقو� يِف �َسِبيِل �هلَلّ

�سورة �لبقرة (  �إن مل تنفقو� �أو: ول تلقو� باأيديكم �إىل �لتهلكة �إن �أنفقت كل �أمو�لكم, لذلك �لإ�سالم 
و�سطي.
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 �سناعة �لأر�بي�سك.. �ألف عام
 من �لفن �لإ�سالمي يف �لقاهرة 

ميتاز حي »احل�سني« التاريخي و�سط العا�سمة امل�رصية القاهرة ب�سناعة »الأرابي�سك«، 
ذلك الفن الإ�سالمي الذي تعود ن�ساأته اإىل نحو األف عام وتتخلل ور�ش �سغرية ل�سناعة 
الأرابي�سك الآثار واملباين العتيقة املنت�رصة باحلي التاريخي، الذي يعد اأحد امتدادات 

�سارع »املعز لدين اهلل الفاطمي« ال�سهري.
والأرابي�سك �سناعة تدخل يف الأثاث غالبا، انت�رصت اأواخر القرن الـ 19 وبدايات القرن 
الع�رصين، وازدهرت ب�سكل لفت على يد رجال ع�رص الدولة العثمانية يف م�رص )1517 ـ 

1876(، خا�سة يف امل�ساجد والقباب والق�سور والأثاث.
ورغم انح�ساره ب�سكل كبري خالل ال�سنوات الأخرية ب�سبب التقدم التكنولوجي لت�سكيل 
الأثاث والزخارف، اإل اأنه ل يزال يجد من يتذوقه من امل�رصيني وفن الأرابي�سك هو 
عبارة عن ر�سومات هند�سية معقدة ومتداخلة ومتقاطعة، ت�سّكل اأ�سكال متعددة حمفورة 
اأو مطبوعة على املقتنيات ومع تراجع »الأرابي�سك« يف الع�رص احلايل،  على اخل�سب 
بالقاهرة  احل�سني  اأجدادهم يف حي  بحرفة  متم�سكني  �سناعا حمرتفني  هناك  اأن  اإل 
ويف حديثه ، يتطرق �سعيد �سامل، وهو اأحد ال�سّناع املهرة، اإىل مت�سكه باحلرفة التي 
ورثها عن اأبيه واأجداده يقول »�سامل« اإن »انت�سار الأثاث الغربي احلديث وعزوف بع�ش 
ال�سباب عن الرتاث العربي اإىل تقليد ما يقدمه الغرب، دفع اإىل تراجع كبري يف �سناعة 

الأرابي�سك«.
اإل اأنه يعود موؤكدا اأن ور�سته ال�سغرية ت�سهد اإقبال من م�رصيني واأجانب يوميا لتزيني 
اأثاث الأرابي�سك وعن ذلك الإقبال يو�سح ال�سانع امل�رصي، اأن »هناك عائالت حتاول 
واإن  اأركان املنزل، حتى  اأحد  بعر�سه يف  الإ�سالمي  العربي  الفن  احلفاظ على مكانة 
ت�ستت  احلديثة  ال�سناعات  باأن  �سعور  هناك  »اأ�سبح  وي�سيف  حديث«.  اأثاث  بني  كان 
الهوية العربية يف الذوق املعماري وتزيني الأثاث، لذلك ت�سعى الكثري من البيوت العربية 
اإىل تخ�سي�ش ركن لالأثاث العربي«وعن اأبرز اأعماله يقول »�سامل« اإن الكثري من زبائنه 
يطلبون منه تنفيذ تفا�سيل ت�سميمية �سغرية، مثل اإطارات ال�سور، وحامل امل�سحف، 

ووحدات الإ�ساءة واملكتبات، وغريها من قطع التزيني ومكمالت الأثاث.
غ�سان م�سعود 

�سعف �مليز�نية ور�ء 
�عتذ�ري عن »خورفكان«

   
اأرجع املمثل ال�سوري غ�سان م�سعود، اعتذاره عن امل�ساركة يف بطولة فيلم »خورفكان« 
مع  تتنا�سب  ل  الفيلم  ميزانية  وجد  اأنه  لـ24،  م�سعود،  واأ�ساف  امليزانية  �سعف  اإىل 
مو�سوعه، الذي يدور حول الغزو الربتغايل لأجزاء من منطقة اخلليج العربي يف مطلع 
القرن 16، ما دفعه لالعتذار، لأنه ل يقبل بظهور الفيلم على نحو غري جيد وي�سارك يف 

بطولة الفيلم ال�سوري ر�سيد ع�ساف، ومن تاأليف ال�سيخ د.�سلطان بن حممد.

جتديد الثقة للمرة الثالثة يف عبد القادر بن دعما�ش

جتديد �ملجل�س �لوطني للفنون و�لآد�ب وجلنة م�ساهدة �لأفالم �ل�سينمائية 

مغردون يت�ساءلون عن ال�سبب

كاين وي�ست ومارك زوكربريغ يجتمعان �سويًا 

مت اأول اأم�ش اخلمي�ش باجلزائر العا�سمة جتديد كل من املجل�ش الوطني للفنون والآداب وجلنة م�ساهدة الأفالم 
ال�سينمائية بالإبقاء على رئي�ش املجل�ش وتغيري رئي�ش اللجنة. 

جتديد  احلفل  هذا  خالل  ومت 
القادر  الثالثة يف عبد  للمرة  الثقة 
للمجل�ش  كرئي�ش  دعما�ش  بن 
-الذي  والآداب  للفنون  الوطني 
 10 وتعيني  ع�سوا-   13 من  يتكون 
عن  ممثلني  بينهم  جدد  اأع�ساء 
والت�سغيل  والعمل  الثقافة  وزارتي 
الإبقاء  مع  الإجتماعي  وال�سمان 
املجل�ش  من  اأع�ساء  ثالثة  على 
دادة  �سليم  اختيار  ومت  ال�سابق 
)موؤلف مو�سيقي( واأحمد عا�سوري 
)�ساعر( وزياين �رصيف عياد )خمرج 
اأحمد  احلاج  وال�سديق  م�رصحي( 
)اإعالمي(  �سايح  ويو�سف  )روائي( 
)ممثل(  �سامل  بن  علي  و�سيد 
)كوريغرافية(  قمريي  وخديجة 

وجميلة زقاي )اأكادميية يف الفنون 
زهية  اإىل  بالإ�سافة  الدرامية( 
وزير  )ممثلة  ال�سيخ  بن  جودي 
)ممثل  �سعالل  وجمال  الثقافة( 
والت�سغيل  بالعمل  املكلف  الوزير 

وال�سمان الجتماعي(. 
وقد مت الإبقاء على كل من �سعيد 
وكاتب(  جامعي  )اأ�ستاذ  زرقة  بن 
ت�سكيلي(  )فنان  هالل  وزوبري 
هي�سور  مليكة  اإىل  بالإ�سافة 
ونوه  �سينمائية(  )منتجة وخمرجة 
ميهوبي  عزالدين  الثقافة  وزير 
اإعادة  حفل  على  اأ�رصف  -الذي 
الجتماعي  ب«الدور  التن�سيب- 
املجل�ش  به  يقوم  الذي  واملهني« 
عدد  »اإح�ساء«  يف  وخ�سو�سا 

يف  وتعاونه  اجلزائر  عرب  الفنانني 
الوطني  الديوان  مع  املجال  هذا 
حلقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة 
)اأوندا( واعترب ميهوبي اأن اإح�ساء 
الفنانني »ميهد« للعمل على اإيجاد 
مع  بالتعاون  وهذا  للفنان  قانون 
وال�سمان  والت�سغيل  العمل  وزارة 
بن  جهته  من  وقال  الجتماعي 
»حت�سل  جمل�سه  اأن  دعما�ش 
ملف   »13.000« على  الآن  حتى 
 38( الوطني  امل�ستوى  على  فنان 
التي  البطاقات  عدد  واأن  ولية( 
»10.000«وكان  بلغ  ت�سليمها  مت 
والآداب  للفنون  الوطني  املجل�ش 
بهدف   2012 يف  فعليا  ن�سب  قد 

احلماية 

للفنانني  والإجتماعية  املعنوية 
جهة  من  الثقافة  وزير  واأ�رصف 
جلنة  اأع�ساء  تن�سيب  على  اأخرى 
ال�سينمائية  الأفالم  م�ساهدة 
يف  املخت�ش  الأكادميي  بتعيني 
رئي�سا  اأوزناجي  مراد  التاريخ 
�سويحي  ملراد  خلفا  لها  جديدا 
واملديراحلايل  ال�سابق  الرئي�ش 
لل�سينما وال�سمعي  الوطني  للمركز 
الب�رصي )�سي اأن �سي اأ( مع تغيري 
اأغلبية الأع�ساء ومت يف هذا الإطار 
)فنان  لعروق  من جمال  كل  تعيني 
ت�سكيلي( ور�سيد بن عالل )خمرج 
)مدير  يحياوي  وعالل  �سينمائي( 
)مهند�ش  مك�سري  وكمال  ت�سوير( 
)منتجة  هي�سور  ومليكة  �سوت( 

بالإ�سافة  �سينمائية(  وخمرجة 
بومعزوزة  الدين  ن�رص  غلى 
ال�سينما(ومت  يف  خمت�ش  )جامعي 
الفالم  م�ساهدة  جلنة  تن�سيب 

 2015 يف  مرة  لأول  ال�سينمائية 
حيث اأن من اأبرز مهامها م�ساهدة 
الأفالم ال�سينمائية قبل الرتخي�ش 

بتوزيعها يف اجلزائر ل�ستغاللها.

روبرت دي نريو يهاجم تر�مب وي�سفه باملهرج �لأحمق

مغني  ن�رصها  التي  ال�سورة  اأثارت 
مع  وي�ست  كاين  الأمريكي  الراب 
مارك  بوك  في�ش  �رصكة  موؤ�س�ش 
التعليقات  من  موجة  زوكريبريغ، 
مواقع  رواد  بني  والت�ساوؤلت 
ال�سبب  حول  الجتماعي،  التوا�سل 
بعد  ل�سيما  �سوياً،  جمعهما  الذي 
اجلماهريية  النتقادات  حملة 
يف  كالهما  طالت  التي  ال�رص�سة 

تاأييدهما  ب�سبب  الأخرية  الفرتة 
للرئي�ش دونالد ترامب.

ح�سابه  عرب  وي�ست  كاين  ن�رص 
عدد  مع  جتمعه  �سورة  تويرت  على 
مارك  بينهم  من  الأ�سخا�ش  من 
نغني  »نحن  معلقاً:  زوكريبريغ، 
 We« بويز  باك�سرتيت  كاريوكي 
حيث   ،»Want it that way
املغردين  من  العديد  تفاعل 

اأو  �سوتي  مقطع  بن�رص  مطالبني 
فيديو، م�سريين اأنه بح�سب قوانني 
اعتبار  ميكن  ل  فاإنه  الإنرتنت 
توثيقه  يتم  مل  ما  حقيقياً،  ال�سيء 
بفيديو«يف املقابل ت�ساءل العديدون 
حول ال�سبب الذي يجعل كاين وي�ست 
يتفاخر بذلك احلدث عرب ح�سابته، 
مما دفع بع�سهم لالعتقاد اأنها رمبا 
تكون مفاجاأة األبومه القادم، املقرر 

�سدوره نهاية �سهر نوفمرب احلايل، 
بتقدمي ديو غنائي يجمعهما وياأتي 
وي�ست  كاين  مطالبة  بعد  ذلك 
مليار  مبلغ  با�ستثمار  زوكربريغ 
اأفكاره، وذلك يف وقت  دولر لدعم 
�سابق من عام 2016، اإل اأن طبيعة 
للجدل �سرتفع  وي�ست املثرية  كاين 
معرفة  قبل  التكهنات  بور�سة 

حقيقة الأمر.

عاود النجم روبرت دي نريو مهاجمة دونالد ترامب 
وو�سفه باألفاظ خارجة، وذلك خالل تقدميه جلائزة 
»اأيقونه العام« يف املجال الرتفيهي ملواطنه النجم 
الأحمق  باملهرج  ترامب  وا�سفاً  كري�ستال،  بيلي 
ال�سنوي  احلفل  يف  نريو  دي  روبرت  ظهور  مبجرد 
لو�ش  مدينة  يف   »Friars Club« يقيمه  الذي 
بالطريقة  كري�ستال  بيلي  النجم  قدم  اأجنلي�ش، 
ذاتها التي ا�ستخدمها ملهاجمة ترامب خالل حفل 
قائاًل:  تابع  حيث  امل�رصحية،  توين  جوائز  تقدمي 
يف  الأبله  هذا  لتواجد  ال�سديد  بالغ�سب  »اأ�سعر 

البيت الأبي�ش«، بح�سب ما ذكر موقع فاريتي.
وتابع دي نريو كلمته و�سط �سياح وت�سفيق حما�سي 
من احلا�رصين مقرتحاً تن�سيب النجم بيلي كري�ستال 
رئي�ساً بدلً من ترامب، معلقاً: »كل ما نحتاجه هو 
اأبله واأحمق،  مهرج كوميدي بطل بدلً من مهرجاً 
لذلك  موؤهاًل  �سيكون  كري�ستال  اأن  اأعتقد  ل  ولكن 

لفتقاره اإىل الف�سائح ومهارة الكذب«.  

ن�سف مليون م�ساهدة لأغنية ماجد �ملهند�س »�نتبه«
ماجد  العراقي  طرح 
اأغنياته  اأحدث  املهند�ش 
الر�سمية  القناة  عرب  »انتبه«، 
بيوتيوب  »روتانا«  ل�رصكة 

كلمات  من  »انتبه«  اأغنية 
تركي اآل ال�سيخ، اأحلان نواف 
اإنتاج وتوزيع �رصكة  عبد اهلل، 
»روتانا«وتخطت اأغنية »انتبه« 

بعد  م�ساهدة،  مليون  ن�سف 
طرحها الر�سمي.

ماجد  اأعمال  اآخر  وكان 
»حكم  كليب  املهند�ش 

�سمريك«، من كلمات ال�ساعر 
الغنائي اجلادل، واأحلان يا�رص 
بو علي، ومن اإخراج عبد الإله 

الدليم.
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جتميعها  يتم  التي  ال�سيارات   اأ�سهر 
 "Avtostat" رو�سيا  يف 

ال�سيارات  باأ�سهر  وكالة  ن�رشت 
الأرا�سي  على  جتميعها  يتم  التي 
اأجنبية  �رشكات  ل�سالح  الرو�سية 
�سيارات  جاءت  القائمة  راأ�س  يف 
والتي  هيونداي،  من   "Solaris"

يوجد منها نحو 9.7 مليون �سيارة 
يف اأنحاء الحتاد الرو�سي، جمعت 
�سيارة  األف   900 من  اأكرث  رو�سيا 
 KIA"سيارات� وثانيا حلت  منها. 
رو�سيا  منها  جمعت  Rio"والتي 

تلتها  �سيارة،  األف   702 من  اأكرث 
بنحو   "Renault Logan"
اأكرث  بني  ومن  منوذج  األف   654
جتمع  التي  الأجنبية  ال�سيارات 
كانت  الرو�سية  الأرا�سي  على 

حيث   ،"Ford Focus" اأي�سا 
�سيارة،  األف   624 نحو  منها  جمع 
 597 بـ   "Chevrolet Niva" و 
 Volkswagen" و  �سيارة،  األف 

Polo" بـ 397 األف مركبة.

حمكمة اأملانية جترب "اأوبل" على ا�ستدعاء 
�سيارات مرتبطة بف�سيحة العادم

رف�ست املحكمة الإدارية 
يف ولية �سلزفيج هول�ستاين 

الأملانية دعوى م�ستعجلة 
رفعتها �رشكة اأوبل 

ملعار�سة قرار �سادر من 
املكتب الحتادي للمركبات 

يلزمها با�ستدعاء �سيارات 
ديزل من اإنتاج ال�رشكة على 
خلفية ف�سيحة التالعب يف 

قيم العوادم.
وقالت املحكمة يف حيثيات 
حكمها اإن هناك اأدلة قوية 

تفيد ب�سحة وجهة نظر 
املكتب الحتادي للمركبات 

يف اإ�سدار اأمر ال�ستدعاء.
يف الوقت نف�سه، قالت 

املحكمة اإن قانونية القرار 
ل ميكن تقييمها ب�سكل 

نهائي يف دعوى م�ستعجلة 
كان املكتب الحتادي 

للمركبات تو�سل اإىل وجهة 
نظر تقول اإن موديالت 

اأوبل )زافريا 1.6 �سي دي 
تي اآي، وزافريا2.0 �سي 

دي تي اآي، وكا�سكادا 2.0 
وان�سيجيا 2.0 �سي دي تي 

اآي( حتتوي على اأجهزة غري 
م�سموح بها لإغالق انبعاث 

العوادم.
وقد اأ�سدر املكتب يف 

ال�سابع ع�رش من اأكتوبر 
املا�سي اأمرا بناء على 

ذلك يلزم اأوبل با�ستدعاء 
هذه ال�سيارات واإخراج هذه 

الأجهزة منها وحتديث 
برنامج توجيه املحركات 

يف هذه ال�سيارات، 
وراأى املكتب اأن عملية 

ال�ستدعاء الطوعية احلالية 
غري كافية.

وتقدمت اأوبل مبعار�سة 
�سد القرار اأمام املحكمة 

الإدارية، وميكن لل�رشكة 
الآن اأن تتقدم بطعن 

على قرار املحكمة اأمام 
املحكمة الإدارية العليا يف 
غ�سون اأ�سبوعني من تاريخ 

ت�سلمها احلكم.

كيف �ستواجه �سركات ال�سيارات الأوروبية خطر الر�سوم الأمريكية؟
يواجه امل�ستثمرون يف �رشكات �سناعة ال�سيارات 

الأوروبية مرة اأخرى �سهورا من تقلبات اأ�سعار الأ�سهم 
بعد اأن تداولت الوليات املتحدة م�سودة تقرير ب�ساأن 

فر�س ر�سوم على وارداتها من ال�سيارات، يف الوقت 
الذي اأملح فيه جان كلود يونيكر رئي�س املفو�سية 

الأوروبية اإىل اأن الهدنة احلالية يف احلرب التجارية 
بني الحتاد الأوروبي والوليات املتحدة، على و�سك 

النتهاء. واأ�سارت وكالة بلومربغ لالأنباء اإىل اأن التقرير 
يعد جزءا من حتقيق جتريه وزارة التجارة الأمريكية 

ملعرفة ما اإذا كان يجب فر�س ر�سوم اإ�سافية على 
واردات الوليات املتحدة من ال�سيارات وعربات الفان 

وال�ساحنات اخلفيفة وقطع الغيار.
واأمام الوزارة مهلة حتى فرباير املقبل لت�سليم نتائج 
التحقيق اإىل الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب الذي 

كان قد هدد يف وقت �سابق بفر�س ر�سوم ن�سبتها %25 

على ال�سيارات امل�ستوردة. ومن املنتظر اأن تت�رشر 
ال�رشكات الأوروبية من هذه الر�سوم رغم اإعفاء 

�سياراتها امل�سنوعة يف م�سانعها بالوليات املتحدة 
واملك�سيك من هذه الر�سوم، بح�سب حمللي �رشكة 

ال�ست�سارات املالية "اآر.بي.�سي كابيتال ماركت�س". 
كما �ستواجه �رشكات �سناعة مكونات ال�سيارات 
�سعوبات اأكرب من هذه الر�سوم على قطع الغيار 

امل�ستوردة يف ال�سوق الأمريكية.
وت�سري ال�رشكة اإىل تقرير جمل�س �سيا�سات �سناعة 

ال�سيارات الأمريكي الذي قدر الزيادة املحتملة يف 
تكلفة اإنتاج ال�سيارة يف الوليات املتحدة نتيجة هذه 
الر�سوم مبقدار 2000 دولر، اإىل جانب 2400 دولر 

اإ�سافية نتيجة الر�سوم املفرو�سة على واردات ال�سلب 
والألومنيوم.

كان الحتاد الأوروبي قد �سدر يف العام املا�سي 

1ر1 مليون �سيارة اإىل الوليات املتحدة، حيث 
كانت �سيارات "اأودي" و"بور�سه" التابعة ملجموعة 

"فولك�سفاغن" الأملانية و"بي.اإم.دبليو" اأكرث ال�سيارات 
الأوروبية مبيعا يف ال�سوق الأمريكية.

وكانت املفو�سية الأوروبية قد ذكرت يف يونيو املا�سي 
اأن الر�سوم الأمريكية املنتظرة �ستوؤثر على �سيارات 

وقطع غيار بقيمة 58 مليار يورو )65 مليار دولر(، 
حيث �ست�سيف حوايل 10 اآلف يورو اإىل �سعر ال�سيارة 

امل�سنعة يف اأوروبا.
وكان تراجع التوتر التجاري بني الوليات املتحدة 

والحتاد الأوروبي قد اأدى اإىل هدنة موؤقتة بني 
اجلانبني يف يوليو املا�سي، بعد لقاء يونيكر، مع 

الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب يف وا�سنطن. وكان 
يونيكر قد اأملح الثنني اإىل احتمال انتهاء هذه الهدنة 

بنهاية العام احلايل.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�ستعر�ست �رشكة IAT Design ال�سينية �سيارة "Karlmann King" التي �سنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع الرباعي يف العامل 

وبح�سب موقع "CarAndBike" املتخ�س�س يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه يف هذه ال�سيارة هو هيكلها اخلارجي امل�سمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�سنوع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�سلب.

وي�سمن القوة والأداء املمتاز لل�سيارة حمرك قوي من 10 اأ�سطوانات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�سان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�سوي ت�سل اإيل 160 كيلو مرت / �س. وتتميز ال�سيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، بالإ�سافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رشوبات ال�ساخنة، وماكينة ل�سنع 
القهوة، واأماكن خم�س�سة حلفظ الكوؤو�س املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتتوي ال�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل اأمان عالية، 
وميكن التحكم يف الإ�ساءة وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من 

هذه ال�سيارة فقط حول العامل ب�سعر ي�سل اإىل 2 مليون دولر، اأي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�سفت �رشكة ت�سنيع ال�سيارات اليابانية مازدا عن 
التي  �سياراتها  اأول  �ستكون  والتي  مازدا6  �سيارة 
الذكيتني،  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�ستي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�س ال�سيارات الدويل يف نيويورك 

الأمريكية.
متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�سخة  اأول  �ستكون 
يف �سيف العام احلايل 2018، كما �سيكون اأ�سحاب 

ال�سيارات من هذا النوع قادرين على حتديث كار 
فور  واختياري  كامل  ب�سكل  اأوتو  واآندرويد  بالي 
باأن  مازدا  ال�سيف و�رشحت  التحديث يف  اإ�سدار 
�سمن  �ستكونان  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�ستي 
اإ�سافات نظام الت�سغيل الذكي املوجود يف �سيارات 
ال�رشكة Mazda Connected. يُذكر اأن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رش  كندا  يف  اليابانية  ال�رشكة 

با�سم  املتحدث  لكن   ،3-CX ل�سيارة  املن�ستني 
ال�رشكة يف املعر�س الدويل لل�سيارات مل يتحدث 
ا�ستغراب  اأثار  مما  كلمته،  خالل  الأمر  ذلك  عن 
امل�ستخدمني كانت �رشكة مازدا اأعلنت عن رغبتها 
باإ�سافة من�ستي قوقل واآبل يف العام املا�سي، بعد 
نظامها  اإطالق  منذ  لذلك  التخطيط  بداأت  اأن 

Mazda Connected عام 2014.

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

قادرة على ال�سري فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات ،ومت اختبار ال�سيارة يف الأرا�سي الوعرة، وات�سح اأنها ل�سيارة "نيفا"، ف�سال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ال�سالم الرو�سية البيالرو�سية عن مناذج ع�سكرية مطورة ك�سفت �رشكة "اأوتوفاز" الرو�سية اأثناء مناورات حفظ 
املرابطة يف مدينة �سولنيت�سنوغور�سك يف �سواحي ع�سكرية من طراز "نيفا" اإىل وحدات القوات اخلا�سة واأكد ليبيد اأن �رشكة "اأوتوفاز" �سلمت 4 �سيارات امل�سافة بني قعرها والأر�س مقارنة بالنماذج املدنية.ا�ستخدامها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت من عيار 7.62 ملم، اأو ر�سا�س "كورد" الثقيل. كما ميكن للم�ساة، وميكن اأن ين�سب فيها قاذف قنابل اأو ر�سا�س اإن "نيفا" الع�سكرية املطورة خم�س�سة للدعم الناري وقال املقدم يف قوات املظليني اخلا�سة، اأناتويل ليبيد، "بي اإم بي".

100 كيلومرت يف ال�ساعة يف الأرا�سي الوعرة حيث ال�رشيع وال�ستطالع، وزنها 750 كيلوغراما و�رشعتها اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �سيارة للتدخل مو�سكو.
ت�ستهلك 12-15 لرتا من الوقود.
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هل ت�شبب تفعيل �شبكة 5G يف نفوق مئات الطيور؟

الأ�سبوع  الطيور  مئات  نفق 
 The( مدينة  يف  املا�سي 
وحدث  هولندا،  يف   )Hague
ذلك يف ظروف غام�سة مل ترتك 
جمال لل�سك اإل يف اجتاه واحد، 
على  جترى  التي  التجارب  وهو 

�سبكة 5G فائقة ال�رسعة.
نفوق  عن  عدة  اأنباء  وانت�رست 
يف  عام  متنزه  يف  الطيور  مئات 

اأكرث  بداية  �سقط  هولندا، حيث 
وخالل  ميتا،  طريا   297 من 
اآخر  طائرا   150 حلقها  �ساعات 
هذا ومل ينت�رس اخلرب على نطاق 
وا�سع حتى الآن، ذلك لأنه مل يتم 
اأبراج  كانت  اإذا  بعد فيما  التاأكد 
�سبكة 5G هي امل�سوؤول الرئي�س 

عن هذه املجزرة البيئية.
�سكان  اأ�سار  نف�سه،  ال�سياق  ويف 

اأن  اإىل  الهولندية  املدينة 
�رسكات الت�سالت كانت جتري 
 5G �سبكة  لتفعيل  تقنية  جتربة 
نفوق  مع  تزامنا  املنطقة،  يف 
كان  حني  يف  الطيور،  اأ�رساب 
احلديقة  بحريات  يف  البط 

يت�رسف بغرابة يف اليوم ذاته.
اأثارت  �سبق،  ما  على  وبناء 
حول  جدية  خماوف  احلادثة 

وتاأثريها   5G �سبكة  اأمواج  قوة 
الإن�سان  �سحة  على  ال�سلبي 
ما  اأنها  خا�سة  واحليوان، 
التجريبية  املرحلة  يف  زالت 
ال�سبب  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
يوؤكد  مل  الطيور  لنفوق  الرئي�س 
حني  يف  بعد،  م�سادر  عدة  من 
احلادثة  حول  حتقيقات  جتري 

ال�ستثنائية ومالب�ساتها.

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

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

ولوحظ هذا التحديث لأول 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 لإعالم 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 الإ�سعارات على اإن�ستغرام، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق املواقع الجتماعية 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 
بالنزعاج من اأن في�سبوك اأ�سافت الإ�سعارات اإىل ح�سابي على 

اإن�ستغرام، ولكن هذا يعني الآن اأنه لي�س علي التحقق من في�سبوك 
على الإطالق ما مل اأح�سل على اإ�سعار يف اإن�ستغرام! ل 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 ال�ستخدام بني 

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

الإنرتنت يف الوليات املتحدة، الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 اإىل 17 
�سنة، �سي�ستخدمون في�سبوك هذا العام. كما تتوقع �رسكة الأبحاث اأن 
يخ�رس موقع في�سبوك مليوين م�ستخدم )اأقل من 25 عاما( هذا العام.

 

اآبل تطلق �شماعة اأذنني 
غري م�شبوقة

اأعلن املكتب الأمريكي لرباءات الخرتاع 
�سجلت  اآبل  اأن  التجارية  والعالمات 
ب�سماعات  تتعلق  اخرتاع  براءة  موؤخرا 

من نوع جديد.
عن  ال�سماعات  هذه  فكرة  تختلف 
حاليا،  الأ�سواق  يف  املوجودة  تلك 
للتقيد  م�سطرا  لي�س  فم�ستخدمها 
اأي مراعاة  ال�سحيح،  بال�سكل  بارتدائها 
باقي  يف  كما  والأي�رس  الأمين  اجلانب 
املتطورة  التقنيات  بل  ال�سماعات، 
الأذن  على  �ستتعرف  فيها  املوجودة 
وتوزع  للم�ستخدم،  والي�رسى  اليمنى 
تلقائيا  ال�سحيح  بال�سكل  الأ�سوات 

وال�سيء املميز الآخر يف هذه ال�سماعة 
متطورة  �سوت  مبكربات  تزود  اأنها  هو 
لدرجة  الأ�سوات  تنقية  على  قادرة 
اخلارجية  ال�سو�ساء  وتعزل  كبرية، 
لتكييف امل�ستخدم مع عمله اأو ال�ستماع 
بالإ�سافة  ممتاز،  ب�سكل  للمو�سيقى 
ل�سلكيا  الت�سال  على  قادرة  اأنها  اإىل 

مبختلف الجهزة الال�سلكية.
�ست�ستفيد  اآبل  فاإن  للت�رسيبات  وتبعا 
ال�سماعات  هذه  تطوير  يف  خربتها  من 
لإ�سافة ميزة عزل ال�سجيج اخلارجي يف 
�سماعات »AirPods« التي �ستطرحها 

يف الأ�سواق العام القادم.

موتوروال �شتك�شف عن 
هواتفها اجلديدة يوم 2 اأوت

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

العام.
اأن  اإىل  ت�سري  الأخرية  الت�رسيبات 
جديدة  هاتفني  على  تعمل  ال�رسكة 
 One و   Motorola One باإ�سم 

Power مت�سابهة اإىل حد ما يف ال�سكل 
املوا�سفات  يف  الختالفات  بع�س  مع 

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

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

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

موتورول.

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

 Play  Moto G6 اإىل  بالإ�سافة 
والتي من املرجع ان تكون متنوعة بني 
ومنخف�سة  ومتو�سطة  رئي�سية  هواتف 
ت�رسيبات  ليوجد  الآن  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 

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

موتورول 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  الأول  الربع 
يف  كبرياً  ارتفاعاً  �سهد  والذي  املايل، 
الرقاقات  اأو  للقطع  ال�رسكة  مبيعات 
الإليكرتونية.  الأجهزة  يف  امل�ستخدمة 
حتقيق  بذلك  �سام�سونغ  وا�ستطاعت 

رقم قيا�سي بالأرباح بحوايل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  اأول  يف  دولر 
العام املا�سي  الأول من  الربع  19% عن 
وفق تقديراتها. لتتمكن بذلك من ك�رس 
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�رسكة 
املايل  التقرير  تفا�سيل  عن  تك�سف  مل 
مع  ي�سدر  بالعادة  والذي  كامل،  ب�سكل 
نهاية �سهر اأبريل. لكنها اأعلنت فقط عن 
دون  والأرباح  املبيعات  يف  قيا�سي  رقم 
ذكر م�سادر تلك الأرباح؛ مثل الأجهزة، 

ال�سا�سات، البطاريات، … وغريها.



 اأع�ضاء اجلمعية الذين كانوا مرفوقني برئي�س 
اإىل  زيارة  البداية  يف  قادتهم  الوالئي  االأمن 
طرف  من  ا�ضتقبالهم  مت  اأين  الوالية  مقر 
مبنحه  ذلك  عقب  �رصح  الذي  الوالية  وايل 
�ضفيان  براهيمي  ال�ضهيد  لوالدي  عمرتني 
كما مت يف ذات ال�ضياق التنقل اإىل مقر اإقامة 
عائلة ال�ضهيد براهيمي �ضفيان وتقدمي واجب 
العزاء وتكرميهم من طرف اجلمعية والتاأكيد 
اأثبتت وقوف  اأن هذه احلادثة  لوالد املرحوم 
كافة مواطني والية �ضعيدة مع جهاز ال�رصطة 
الكبرية  احل�ضود  خالل  من  املحنة  هذه  يف 
بالبيت  اأو  باملقربة  العزاء  له  قدمت  التي 
املوؤازرة  بيانات  ال�ضياق  ذات  يف  �ضجلت  كما 
واملوا�ضاة عرب مواقع التوا�ضل االجتماعي مع 
عائلة ال�ضهيد ، من جهة اأخرى يعكف الطاقم 
الدقيقة  املتابعة  على  �ضعيدة  بوالية  الطبي 
حتت  الزالوا  مر�ضى  لثالث  ال�ضحية  للحالة 
املتابعة وفق تعليمات قيادة اجلهاز وكذا وايل 
اأن  اأكد  الوالئي  االأمن  رئي�س  بدوره   ، الوالية 

اإىل  بالنظر  و  الوطني  العامة لالأمن  املديرية 
اأ�ضكال  كل  مكافحة  بها يف  تقوم  التي  املهام 
اجلرمية ت�ضع يف احل�ضبان مثل هذه االأحداث 
يف  ال�رصطة  رجال  عزمية  من  تثن  لن  التي 

روح  بكل  وجه  اأكمل  على  مهامهم  موا�ضلة 
جهاز  اأن  مذكرا   ، وافتخار  وتفاين  م�ضوؤولية 
االأمن الوطني مثل بقية اأ�ضالك االأمن معروف 

ب�ضجله احلافل و�ضهداءه االأبرار .

م٫�س

على هام�ش زيارة اأع�ساء جمعية راديوز ل�سعيدة 

الوايل يقدم عمرتني لوالدي �سهيد الواجب براهيمي �سفيان 
قام اأول اأم�ش اأع�ساء جمعية راديوز ممثلني يف رئي�سها قادة �سايف ، خل�سر بلومي ، مغارية ف�سيل 

، بن �سيحة نا�سر ، حن�سال حممد ، بح�سور ال�سيخ �سعيد عمارة بزيارة جلرحى احلادث الأليم 
الذي وقع موؤخرا لأفراد ال�سرطة بولية �سعيدة ،

عنف املالعب و 
من يحا�سب من؟

بينت الأحداث املوؤ�سفة التي �سهدها 

حي باب الواد اأننا جميعا مل ن�ستفد 

من الدرو�ش ال�سابقة املماثلة و التي 

حدثت يف مواعيد ريا�سية و كادت 

اأن جترنا اإىل ما ل يحمد عقباه لول 

جهود بع�ش اخلريين، طيلة �سنة 

كاملة ظلت اأحداث العنف  تتنامي 

ب�سكل رهيب،يف كل اجلهات و على كل 
امل�ستويات.

و�سط هذا الواقع البائ�ش ل يوجد 

اأي نوع من املحا�سبة لأي كان،مما 

يحيل اإىل العتقاد اأن ثمة اأمورا غري 

طبيعية حتدث،و و قد ل تلتقطها 

الكامريات اأو مقالت ال�سحفيني 

،الكل خا�سر يف هذه املهزلة،من يقدر 

على فهم الظاهرة، و ما دور اإدارات 

الفرق و جلان الأن�سار و اأين هي 

الفاف و الرابطة و كافة املتدخلني يف 

هذا ال�ساأن...هل علينا اأن نرفع من 

عقريتنا مت�سائلني من يحا�سب من ؟

من �سيتحمل اخل�سائر يف الأرواح 

و العتاد و متى ميكننا جعل هذه 

احلوادث جزء من الذاكرة،فال �سك اأن 

الكثري من اجلهد و املال ي�سيع هباء،ل 

تكفي املقاربة الأمنية لحتواء 

امل�سكل،لكننا نحتاج اإىل كثري من 

ال�سجاعة لنعرف اأننا اأمام م�سوؤولني 

فا�سلني مل يقدموا ما عليهم فكان 

احلدث اأكرب من قدراتهم الفكرية و 

الإدارية و بات عليهم الرحيل ب�سرف 

بدل اإخراجهم من النافذة ال�سيقة 

هل �ستبقى م�سالح الأمن لوحدها 

يف مواجهة العنف الذي ا�ست�سرى 

كالنار يف اله�سيم ،هناك حاجة ما�سة 

لتحكيم العقل و فتح الباب اأمام 

متدخلني اآخرين ملعاجلة الظاهرة 

و احلث على مراجعة اخلطاب 

الإعالمي الذي توظفه بع�ش املنابر 

الإعالمية الذي يكر�ش العن�سرية 

املقيتة و اجلهوية ال�سيقة .

وداد احلاج

موقف

لتحويلها اإىل متحف!

عر�ض ل�سراء القن�سلية ال�سعودية يف ا�سطنبول 

الأمن الوطني 

فتح م�سابقات توظيف الأعوان ال�سبهيني

اأمن ولية امل�سيلة 

توقيف �سخ�ض بحوزته اأ�سلحة نارية بربهوم

تيزي وزو

الإطاحة ب�سبكة ترّوج

 

 الأقرا�ض املهلو�سة  

وهران

توقيف ثالثة جتار خمدرات 
و حجز 62 كلغ من الكيف

جمعية  رئي�س  ق�ضالقجي،  طوران  ك�ضف 
»بيت االإعالميني العرب« يف تركيا عن رغبة 
مبنى  �رصاء  االأعمال«  رجال  من  »جمموعة 
بهدف  ا�ضطنبول  يف  ال�ضعودية  القن�ضلية 
اأن  ق�ضالقجي  واأو�ضح  متحف،  اإىل  حتويله 
اأطلقها  حملة  اإطار  يف  تاأتي  املبادرة  هذه 
ن�ضطاء موؤخرا حتت �ضعار »فلتكن القن�ضلية 

خا�ضقجي«واأفاد  جلمال  و�رصيحا  متحفا 
العرب«  االإعالميني  »بيت  جمعية  رئي�س 
اأعمال  رجل   20 »نحو  باأن  ال�ضياق  هذا  يف 
كان  اأيا  القن�ضلية  اأر�س  ل�رصاء  م�ضتعدون 
متحف  اإىل  القن�ضلية  فلتتحول  ثمنها. 
قتل  جمال  الأن  خا�ضقجي،  با�ضم  ومقربة 

هناك«

الوطني،  لالأمن  العامة  املديرية  اأعلنت 
توظيف  مل�ضابقة  الت�ضجيل  فتح  عن 
املتعاقدين  املهنيني  ال�ضبيهني  االأعوان 
ل�ضنة 2018، ح�ضب بيان للمديرية العامة، 
اأم�س واأو�ضح امل�ضدر، اأن تاريخ الت�ضجيل 
غاية  واإىل  اخلمي�س،  االأم�س  منذ  اإنطلق 

على  التوظيف  2018.وينق�ضم  دي�ضمرب   4
امل�ضتوى  من  املهنيني  تخ�ض�ضات،  اأربع 
النظافة،  عامالت  يخ�س  والذي  االأول 
العمال  يخ�س  الذي  الثاين  وامل�ضتوى 
التكوين  �ضهادة  على  احلائزين  املهنيني 

املهني.

الأمن  الق�ضائية  ال�رصطة  م�ضالح  اأوقفت   
امل�ضيلة  بوالية  بربهوم  اخلارجي  احل�رصي 
�ضخ�س يحوز على اأ�ضلحة نارية بطريقة غري 
�رصعية واأ�ضلحة بي�ضاء حمظورة العملية جاءت 
بناءا على معلومات وردت اإىل ذات امل�ضالح، 
اأين مت تفتي�س منزل امل�ضتبه فيه و�ضط مدينة 
عن  �ضادر  بالتفتي�س  اإذن  على  بناءا   ، برهوم 
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة مقرة بامل�ضيلة ، 
اين مت العثور وحجز �ضالح من ال�ضنف الرابع ) 
م�ضد�س(، �ضالح من ال�ضنف اخلام�س ) �ضالح 
ال�ضاد�س  ال�ضنف  من  بي�ضاء  اأ�ضلحة   ) �ضيد 
مزود  +خنجز  للدموع  م�ضيل  غاز  قاروراة   (
 ( الثاين  ال�ضنف  من  حربي  عتاد   ، مب�ضباح( 
من�ضار حربي (، ذخرية حربية ) 12 خرطو�ضة 
 ،) ملم   12 عيار  خراطي�س   08 و  ملم   9 عيار 
اأورو، مبلغ  ال�ضعبة 52405  بالعملة  مبلغ مايل 
دج،  بـ796000،00  يقدر  الوطنية  بالعملة  مايل 
الكبري  نارية من احلجم  اإىل دراجة  باالإ�ضافة 

بدون وثائق حيث مت اإجناز ملف ق�ضائي �ضده 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�ضيد  اأمام  وتقدميه 

حمكمة مقرة .
عبدالبا�سط بديار

وزو ويف ظرف  تيزي  والية  امن  متكنت م�ضالح 
قر�س   400 من  اأكرث  حجز  من  اأيام،  ثالثة 
كما  واالأ�ضناف،  االأحجام  خمتلف  من  مهلو�س 
فيهم  اأ�ضخا�س م�ضتبه  القب�س على ثالثة  األقت 
العملية جاءت بناء على معلومات حت�ضلت عليها 
املن�رصم،  االأ�ضبوع  بداية  يف  ال�رصطة  م�ضالح 
من  ينحدرون  م�ضبوهني  اأ�ضخا�س  بعزم  تفيد 
اإىل مدينة تيزي وزو  من  القدوم  والية جماورة 
االأقرا�س املهلو�ضة،على  لبيع  اأجل عقد �ضفقة 
الفور با�رصت ذات امل�ضالح، حترياتها امليدانية 
�ضخ�ضني  بتوقيف  تكللت  املكثفة،  وحتقيقاتها 
ب�ضواحي  متوقفة  كانت  مركبة  منت  على  كانا 
بداخلها  عرث  املركبة  تفتي�س  وبعد  وزو  تيزي 
االأ�ضناف  مهلو�ضا من خمتلف  قر�ضا   400 على 
واالأحجام وموا�ضلة للتحقيق وبعد عملية تر�ضد 
�ضخ�ضني  توقيف  يف  ال�رصطة  م�ضالح  جنحت 
وترويج  املتاجرة  يف  فيهما  م�ضتبه  اآخرين 

االأقرا�س املهلو�ضة
 ح- كرمي

الوطني  للجي�س  م�ضرتكة  مفرزة  اأوقفت 
جتار   )03( ثالثة  بوهران/ن.ع.2،  ال�ضعبي، 
الكيف  كيلوغرام من  خمدرات وحجزت )62( 
باالإ�ضافة  مهلو�س،  قر�س  و)7980(  املعالج 
دينار   )1.500.000( بـ  يقدر  مايل  مبلغ  اإىل 
يف  �ضياحية،  مركبات   )03( وثالث  جزائري 
مع  بالتن�ضيق  اأخرى،  مفرزة  �ضبطت  حني 
من  كيلوغرام   )19،5( الوطني،  االأمن  م�ضالح 
خمدرات  تاجر  بحوزة  كانت  املعالج  الكيف 

بالبليدة/ن.ع.1.
ال�ضعبي  الوطني  للجي�س  مفرزة  اأوقفت  كما 
 )08( وثمانية   )01( مهربا  بتمرنا�ضت/ن.ع.6، 
من  طنا   )17( وحجزت  الذهب  عن  منقبني 
ك�ضف  اأجهزة   )03( وثالثة  الغذائية  املواد 
نارية، فيما  )04( دراجات  واأربع  عن املعادن 
اأحبط حرا�س ال�ضواحل حماوالت هجرة غري 

�رصعية لـ )32( �ضخ�ضا كانوا على منت قوارب 
تقليدية ال�ضنع بكل من عنابة والقالة/ن.ع.5.

وهران

افتتاح املوؤمتر الوطني 
الع�سرين لل�سكري 

اأفتتح م�ضاء اخلمي�س بوهران املوؤمتر الوطني 
هذا  يف  خمت�ضني  بح�ضور  لل�ضكري  الع�رصين 
الداء من خمتلف مناطق الوطن ومن اخلارج. 
مراد  الربوفي�ضور  اللقاء  رئي�س  اأبرز  وقد 
�ضمروين يف الكلمة التي األقاها يف افتتاح هذا 
ما  والتي  حقيقية  اآفة  ال�ضكري  اأن   « املوؤمتر 
فتئت تزداد يف بالدنا بكل تعقيداتها«  وحذر 
اجلزائر  يف  العالج  جمانية  باأن   « املتدخل 
حالة  يف  النظر  اإعادة  حمل  تكون  اأن  ميكن 
»اأن  مربزا  الوقائية«  االإجراءات  تتخذ  مل  اإذا 
هذا الداء مي�س عددا هاما من املواطنني يف 
اجلزائر«كما اأ�ضار رئي�س املوؤمتر اإىل اأن »اأمل 
الداء  بهذا  التكفل  تو�ضع مما يجعل  احلياة يف 
اللقاء  هذا  خالل  ثقيال«و�ضيتم  ماليا  عبءا 
املقبل  ال�ضبت  يوم  غاية  اإىل  يتوا�ضل  الذي 
علمية  ور�ضات  وتنظيم  حما�رصات  تقدمي 
حول هذا الداء من قبل خمت�ضني تتعلق خا�ضة 
بالو�ضائل العالجية واأخطار الداء وغريها  كما 
�ضيتدخل يف هذا اللقاء خمت�ضون يف االقت�ضاد 
اال�ضرتاتيجيات  للرهانات  اأح�ضن  فهم  بغر�س 

العالجية، وفق املنظمني .

بكل من املدية تلم�سان 
ومترنا�ست

تدمري  13قنبلة 
تقليدية ال�سنع

الوطني  للجي�س  مفارز  ودمرت  ك�ضفت 
ال�ضعبي، يوم 14 نوفمرب 2018، )13( قنبلة 
بحث  عمليات  اإثر  وذلك  ال�ضنع،  تقليدية 
املدية/ن.ع.1،  من  بكل  متفرقة  وتفتي�س 
ومترنا�ضت/ن.ع.6،  تلم�ضان/ن.ع.2، 
اأخرى �ضخ�ضني )02(  اأوقفت مفرزة  فيما 

بحوزتهما م�ضد�س اآيل بتيبازة/ن.ع.1.

عالمة مميزة 
لظهور ال�سرطان

يف  كاليفورنيا  جامعة  علماء  اكت�ضف 
للخاليا  ت�ضمح  التي  االآلية  اآجنلو�س  لو�س 
ال�رصطانية با�ضتيعاب الغلوكوز، واحل�ضول 
الورم ومنوه، وتالزمها  لبقاء  الطاقة  على 
مع زيادة عدد جزيئات خا�ضة يف اخلاليا 
اأن   MedicalXpress موقع  وذكر 
الباحثني اكت�ضفوا جزيئة ت�ضمى �ضوديوم-
م�ضوؤول  بروتني  وهي   ،SGLT2 غلوكوز 
والنمو،  البقاء  ل�ضمان  الغلوكوز  نقل  عن 
االأخرى مثل  الربوتينات  نواقل  فاإن  لذلك 

ناقل الغلوكوز )GLUT( مهم لهم جدا.
وقد بينت درا�ضة �ضابقة اأن SGLT2 ميكن 
اأنواع  تلعب دورا هاما يف تطور بع�س  اأن 
الربو�ضتاتا  �رصطان  فيها  مبا  ال�رصطان 
الت�ضوير  الباحثون  وا�ضتخدم  والبنكريا�س 
ن�ضاط  حتديد  يف  البوزيرتوين  املقطعي 
اخلاليا  يف  الغلوكوز  نواقل  خمتلف 
منوها،  مراحل  خمتلف  يف  ال�رصطانية 
حتتوي  اخلاليا  هذه  باأن  للعلماء  وات�ضح 
ي�ضري  ما   ،SGLT2 من  كبري  عدد  على 
ن�ضاأ قبل فرتة ق�ضرية  اأن هناك ورما  اإىل 
وب�ضورة  بالكربوهيدرات  نف�ضه  ويزود 
خا�ضة من خالل الناقل �ضوديوم-غلوكوز، 
اإىل  GLUT. باالإ�ضافة  ولي�س من خالل 
 SGLT2 هذا قد حت�ضل زيادة يف تركيز
الورم، ما يجعله موؤ�رصا جيدا  قبل ظهور 
الكت�ضاف االأورام اخلبيثة يف مرحلة مبكرة 

جدا من ن�ضوئها.

24
www.elwassat.comاجلمعة16 ال�سبت 17  نوفمرب  2018  املوافـق  ل09 ربيع الأول 1440هـ العدد : 4796/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

