
بتهمة الت�شوي�ض على  ن�شاط بع�ض الوالة 

�لأمن يحقق مع 17 رجل �أعمال باجلنوب 

رئي�ض حركة البناء عبد القادر بن قرينة: 

 منع �رتد�ء �لنقاب يف �لإد�رة 
م�صا�س باحلريات �ل�صخ�صية

�ض3
الدكتور عبد احلفيظ ميالط

 �لـــــجامعات بـــاأيد غري �آمنة 
و�ل�صلطات مدعوة للتدخل

�ض4

بعد اأن ف�شلت واأوقفت معار�شني راديكاليني:

عائلة �أيت �أحمد "تترب�أ" من �خلط �ل�صيا�صي لقيادة �لأفافا�س
�ض4
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تر�شيم "االنقالب" على بوحجة:

 تــــدخل رئيــــــ�س
 �لـجمهورية حلل 

�لــربملان و�رد
�ض3.    اأ�شبوع �شاخن واملعار�شة قد تخلط االأوراق
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بيع تذاكر مباراة االأهلي �شباح اللقاء 
واملركب يخ�ش�ض 16 األف تذكرة

�ل�صطايفية يتم�صكون 
بـــالــــــــحلم وتـــــــكر�ر 
�صيــــــناريـــو 2014

اإدارة اجلامعة ت�شرب بيد من حديد

 متابعات ق�صائية �صد 
�لطالبي �حلر بالبويرة

جامعة �شطيف

طلبة �لكفاءة �ملهنية للمحاماة 
2 يطالبون بالتحقيق 

اأمن والية امل�شيلة 

 توقيف �صخ�س بحوزته 
�صالح ناري بدون رخ�صة 

�نتقاما من �حلرب على بارونات �لعقار



العقيد لهبريي اأول املهنئني 
باليوم الوطني لل�صحافة

اأكد املدير العام للأمن الوطني, العقيد م�سطفى لهبريي, يف ر�سالة 

الوطني  باليوم  االحتفال  مبنا�سبة  االإعلمية  للأ�رسة  وجهها  تهنئة 

لل�سحافة امل�سادف ليوم 22 اأكتوبر من كل �سنة اأن النظرة اجلديدة 

لتنوير  النبيل  الهدف  و  ال�سادقة  الكلمة  �ساأنها خدمة  من  للت�سال 

الراأي العام خدمة للوطن ويف احتفالية نظمت مبقر اأمن والية تيبازة, 

املركزي  املدير  عنه  نيابة  قراأها  ر�سالة  لهبريي يف  العقيد  اأو�سح 

للت�سال باملديرية العامة للأمن الوطني, عميد ال�رسطة بلوار عبد 

االإعلمية  االأ�رسة  بجهود  الوطني  للأمن  العام  املدير  نوه  احلكيم, 

اجلزائرية يف �سبيل دعم ج�سور ال�رساكة بني جهاز االأمن و و�سائل 
االإعلم.

واأو�سح يف ال�سياق اأن الهدف االأ�سا�سي من تلك العلقة التي و�سفها 

ب«املتينة« مع و�سائل االإعلم هو اال�ستجابة ملتطلبات املواطن من 

اأجل �سمان حمايته و حماية ممتلكاته وفق املهام الد�ستورية للأمن 
الوطني »حتى يت�سنى تقدمي خدمة اأمنية 

تطلعاته  تلبية  يف  ي�ساهم  ما  مو�سوعي  بخرب  مدعمة  راقية 

)املواطن( امل�ستمرة للمعلومة عرب �سحافة بلده مبختلف اأ�سكالها و 

توجهاتها«وت�سمن حفل التكرمي الذي ارتاأت املديرية العامة للأمن 

الوطني تنظيمه بوالية تيبازة يف �سكل زيارة موجهة �سملت مقر اأمن 

الوالية مبختلف م�ساحله و وحدة التدخل حفظ النظام بالقليعة, اأين 

�سكلت املنا�سبة فر�سة اأمام و�سائل االإعلم للطلع عن قرب عن 
اأحدث التقنيات و و�سائل عمل هذا اجلهاز.

خبر في 
صورة

اإرهابيان )02( ي�صلمان نف�صيهما 
لل�صلطات الع�صكرية بتمرنا�صت 

�سيدي بلعبا�س

ثالث حاالت اإ�صابة 
موؤكدة ب�صرطان الثدي 

مت ت�سجيل ب�سيدي بلعبا�س ثلث حاالت اإ�سابة موؤكدة بداء �رسطان الثدي يف 
مراحل متقدمة وذلك خلل احلملة التح�سي�سية للك�سف املبكر عن هذا الداء 
التي اختتمت فعاليتها بالعيادة املتعددة اخلدمات �سليحة ولد قابلية بعا�سمة 
الوالية ح�سب ما ك�سفته املديرية املحلية لل�سحة وال�سكان واأو�سحت يف هذا 
ال�سياق رئي�سة م�سلحة ال�سكان الدكتورة بو�سلمة حميدة اأنه من بني حوايل 
امراأة   280 يفوق  ما  خ�سع  الفعاليات  هذه  خلل  حت�سي�سهن  مت  امراأة   460
للفح�س الطبي يف حني مت حتويل اأكرث من 60 حالة من بينهن الإجراء فح�س 
ثلث حاالت  بينها  من  مر�سية  حالة   15 ك�سف  عن  اأ�سفر  والذي  متخ�س�س 
اإ�سابة موؤكدة يف حالة متقدمة واأبرزت ذات امل�سوؤولة باأن احلاالت املكت�سفة 
عيادة  م�ستوى  على  العلج  �ست�ستكمل  وطبية حيث  نف�سية  مرافقة  ت�ستدعي 
للتحول  اجلراحة  اأو  متخ�س�سة  فحو�سات  اإجراء  اأجل  من  والتوليد  الن�ساء 
باالأ�سعة  ال�رسوري  العلج  ا�ستكمال  اأجل  من  ال�رسطان  مكافحة  مركز  اإىل 

وغريها.

خالل �لفرتة ما بني 1 جو�ن و17 �أكتوبر  

احلرائق تتلف قرابة 2.239 
هكتارا من الغابات 

ت�سببت حرائق الغابات يف اتلف م�ساحة قدرت بقرابة 2.239 
هكتار خلل الفرتة املمتدة من الفاحت يونيو اىل غاية 17 اأكتوبر 

2018, ح�سبما افاد به بيان للمديرية العامة للغابات 
واأو�سح ذات امل�سدر اأن هذه الفرتة �سهدت ت�سجيل 780 بوؤرة 
هكتار   2.238,95 ب  تقدر  اإجمالية  م�ساحة  �سملت  حريق 
من  هكتار  و509,63  الغابات  من  هكتار    956,24 بني  موزعة 
بوؤر   6 اي مبعدل  االأدغال,  773,08  هكتارا من  و  االحرا�س  

حريق  يوميا و م�ساحة  2,87 هكتار/ بوؤرة حريق يوميا. 
وح�سب ح�سيلة املديرية العامة للغابات فان املنطقة االأكرث 
ت�رسرا من احلرائق هي منطقة ال�رسق ب 1.105,08 هكتارا 
)154 بوؤرة حريق( متبوعة مبنطقة الو�سط ب  813,77  هكتار 
بوؤرة   196( هكتارا  ب320,11   الغرب  ثم  حريق(   بوؤرة   430(

حريق(.

�ّسلم �إرهابيان )02( 
نف�سيهما، �أول �أم�س 
�خلمي�س لل�سلطات 

�لع�سكرية بتمرن��ست 
بالناحية �لع�سكرية 

�ل�ساد�سة ح�سب 
بيان لوز�رة �لدفاع 

�لوطني و �و�سح 
�لبيان �ن �المر يتعلق 

�الأمر بامل�سمى »هبو 
طاتي«، �ملدعو«�أبو 

عمر«، �لذي �لتحق 
باجلماعات �الإرهابية 

�سنة 2012، و«بربو�سي 
يو�سف«، �ملكنى«�أبو 

عمر«، و�لذي 
�لتحق باجلماعات 

�الإرهابية �سنة 
�الإرهابيان   .2013

كان بحوزتهما 
م�سد�س ر�سا�س )01( 

من نوع كال�سنيكوف 
وبندقية �آلية )01( 

من نوع )G3( و�أربعة 
)04( خمازن وكمية 

من �لذخرية.  و 

�أ�ساف �لبيان �ن هذه 
�لعملية �لتي تدخل 

يف �طار حماربة 
�الرهاب  جاءت  لتعزز 

ديناميكية �لنتائج 
�الإيجابية �لتي حتققها 

قو�ت �جلي�س �لوطني 
�ل�سعبي، ولتوؤكد مدى 

�ليقظة و�ال�ستعد�د 
عرب كافة ربوع 

�لوطن، لدح�س كل 
حماوالت �مل�سا�س باأمن  

و��ستقر�ر �لبالد.
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دعوة لوقفة تنديد اأمام 
الغرفة ال�صفلى للربملان

�صفري رو�صيا �صيف املدير 
العام لالأمن الوطني

بلما�صي عك�س التيار عن ال�صلف
العبو الوفاق يقدمون القمي�س اجلديد

 االإ�صطراب اجلوي ينتقلجامعات تطعن يف مبداأ »تكافوؤ الفر�س«
 اإىل الواليات الغربية

جري«  »بلقا�سم  ال�سحفي  الزميل  دعا 
املوؤ�س�سات  جميع  يف  ال�سحفيني 
االإعلمية اإىل تنظيم وقفة احتجاجية 
املجل�س  م�ستوى  على  االأ�سبوع  هذا 
بال�سلوك  تنديدا  الوطني  ال�سعبي 
ذات  اإليه  تعر�س  الذي  الرببري 

حزب  نواب  اأحد  قبل  من  ال�سحفي 
بعد  الدميقراطي,  الوطني  التجمع 
وقفة  كذلك,  بوالدته  و�ستمه  �سبه  اأن 
لل�سحفي  االإحرتام  اإعادة  اإىل  تهدف 
االنتهاكات   الأب�سع  يتعر�س  بات  الذي 

من يوم اإىل اآخر.

الوطني,  للأمن  العام  ا�ستقبل املدير 
�سفري  لهبريي,  م�سطفى  العقيد 
اإيغور  باجلزائر,  رو�سيا  فيدرالية 
 .)Igor BELIAEV( بيلياييف 
املديرية  مبقر  جرى  الذي  اللقاء 
فر�سة  كان  الوطني,  للأمن  العامة 
جمال  و  �سبل  لتباحث   للطرفني 
تفعيل اآليات تعزيز التعاون بني �رسطة 

التكوين  ميدان  يف  �سيما  ال  البلدين 
والتقنية  العلمية  ال�رسطة  والتدريب, 
اختلف  على  اجلرمية  ومكافحة 
تو�سيع  مناق�سة  جانب  اإىل  اأ�سكالها, 
اخلربات  و  التجارب  تبادل  جماالت 
تقويتها,  اأ�س�س  و  امليدانية  املهنية 
النظر  تقارب وجهات  اإطار  وذلك يف 

بني اجلانبني .

جمال  الوطني  الناخب  برهن 
بلما�سي على قوة ال�سخ�سية وهو 
مقارنة  التيار  عك�س  ي�سري  الذي 
باملدربني الذين �سبقوه على راأ�س 
حيث  الوطنية,  الفنية  العار�سة 

ذكر يف ت�رسيحات اإعلمية خلل 
االأ�سبوع اجلاري اأنه ال يك�سف عن 
موعد  قبل  االأ�سا�سية  الت�سكيلة 
املباريات مثلما كان يحدث خلل 

الفرتة ال�سابقة.

�سطيف  وفاق  فريق  العبي  من  عدد  قام 
والذي  للفريق  اجلديد  القمي�س  بتقدمي 
�سوف ي�رسع يف ارتدائه بداية من الثلثاء 
امل�رسي  االأهلي  لقاء  مبنا�سبة  املقبل 
حل�ساب اإياب الدور ن�سف النهائي لرابطة 

الثلثي  �سارك  حيث  اإفريقيا,  اأبطال 
وبوقلمونة يف عملية تقدمي  ربيعي  جابو, 
�رسكة  �سممته  الذي  اجلديد  القمي�س 
امللب�س الريا�سية »جوما« ممول الفريق 

يف العتاد الريا�سي.

اجلامعات  بع�س  ت�رسفت 
الطلبة  فعل  ردود  بخ�سو�س 
قبولهم  عدم  حول  املحتجني 
بقبول  املا�سرت  م�سابقة  يف 
حجم  يربز  ما  وهو  الطلبة,  كل 

اجلامعات,  دخلته  الذي  التجاوز 
من  الطلبة  و�سط  احتقانا  ويخلق 
يحوزون  الذي  االأخرى  اجلامعات 
ي�سعفهم  مل  لكن  اأح�سن  معدالت 

احلظ يف النجاح.
اجلوية,  االأر�ساد  م�سالح  حّذرت 
رعدية,  اأمطار  ت�ساقط  من 
املناطق  ابتداًء من اجلمعة, على 
الن�رسية,  للبلد. وذكرت  الغربية 

باالأمطار   املعنية  الواليات  اأن 
�سيدي  النعامة,  هي:  الرعدية 
ذات  وتلم�سان. واأ�سافت  بلعبا�س 

امل�سلحة. 



تر�سيم االنقالب على بوحجة قد يكون خالله:

»اأ�ضبوع �ضاخن على النواب واملعار�ضة قد تخلط الأوراق«

�سيكون بداية االأ�سبوع املقبل �ساخنا بالن�سبة لنواب الغرفة ال�سفلى للربملان، بعد اخلطوة التي اتخذتها جلنة ال�سوؤون القانونية اخلمي�س واأقرت خاللها �سغور 
من�سب رئي�س املجل�س ال�سعبي الوطني »ال�سعيد بوحجة« رغم عدم وجود �سند قانوين لهذا القرار، يف حني �سيكون مبنى زيغود يو�سف م�سرحا من اجل اختيار 

رئ�س جديد، قد ي�سكل �سلطة موازية لل�سلطة ال�سرعية داخل قبة الربملان.

علي عزازقة

املخت�صني  دعوات  من  الرغم  وعلى 
القانونيني على �رضورة تغليب لغة احلوار 
املجل�س  رئي�س  مع  اخلالف  ق�صية  يف 
اإال  بوحجة«،  »ال�صعيد  الوطني  ال�صعبي 
اأن نواب املواالة اأبانوا عن عدم ر�صاهم 
بهذه الن�صائح وراحوا يجتمعون اخلمي�س 
املا�صي ويقررون اإزاحة ال�صعيد بوحجة 
اأكدوا  بعدما  املجل�س،  رئا�صة  �صدة  من 
تاأدية مهامه  قادر على  الرئي�س غري  اأن 
القانون  من   10 املادة  تطبيق  لهذا 
الداخلي واجبة ح�صبهم، رغم اأن حاالت 
تطبيقها مل تتوفر ولن تتوفر اإال اإذا تويف 

»بوحجة« اأو ا�صتقال مبح�س اإرادته.
فاإن  ال�صيا�صي  لل�صاأن  متابعني  وح�صب 
بوحجة  مع  املواالة  بخالف  �صمي  ما 
اجلزائر  تاريخ  يف  �صوداء  نقطة  اأ�صبح 
امل�صتقلة، وتدخل الرئي�س بوتفليقة من 
وقت  م�صاألة  اأ�صحى  الربملان  حل  اأجل 
فقط، لكون اأنه ال اأحد كان ينتظر ي�صل 
الو�صع اإىل هذه الدرجة من »التعفن«، اإال 
اإذا كان للمعار�صة راأي اأخر ي�صاعد على 
تنادي  واأنها  بوحجة خا�صة  بقاء  متديد 

ب�رضورة اإحرتام قوانني اجلمهورية.

االأر�سيدي: لن ن�ساند املنقلبني 
على ال�سرعية

عن  النائب  اأكدت  ال�صدد  هذا  ويف 
نواب  اأن  �صادات«  »فطة  »االأر�صيدي« 

حزبها لن ي�صريوا مع بع�س نواب املواالة 
واأنهم  �صيما  القانون،  عن  اخلارجني 
الد�صتور  على  وا�صح  بانقالب  قاموا 
ال�صفلى  للغرفة  الداخلي  النظام  وقانون 
للربملان، فيما �صددت على نواب التجمع 
اأن  لن  والدميقراطية  الثقافة  اأجل  من 
املجل�س  يجمع  الذي  اللقاء  يح�رضوا 
قرار  درا�صة  اأجل  من  املقبل  االأ�صبوع 
جلنة ال�صوؤون القانونية التي اأقرت �صغور 
من�صب رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني 
اأنا  اأ�صافت:«  حيث  اخلمي�س،  ع�صية 
لقاء  القانونية  ال�صوؤون  جلنة  يف  ع�صو 

اخلمي�س الأنه غري د�صتوري«.
ملا  اأكرث  اإىل  امل�صدر  ذات  وراحت 
الثقافة  اأجل  من  التجمع  كتلة  باأن  اأكد 
والدميقراطية �صيكون لها اجتماع االأحد 
جلل�صة  النواب  مقاطعة  اإمكانية  يدر�س 
نواب املواالة االأ�صبوع املقبل، م�صيفة:« 
يف  احجاجات  خلق  اإمكانية  �صنناق�س 
املجل�س على هذا التجاوز اخلطري، وقد 
واأن  �صيما  املعار�صة،  اأحزاب  مع  نن�صق 

�صورة اجلزائر اأ�صبحت م�صوهة«.
ويف ذات ال�صياق قال نائب االأر�صيدي اإن 
للربملان  ال�صفلى  للغرفة  احلايل  الو�صع 
وتظهر  »الالقانون«  حالة  اإىل  ت�صري 
واأن  �صيما  الدولة  موؤ�ص�صات  »ه�صا�صة« 
ما ح�صل غري د�صتوري ولي�س له عالقة 
على  اجلزائر  يخدم  ت�رضيعي  بند  باأي 
اأن  على  �صددت  حني  يف  تعبريها،  حد 
باأمور  عالقة  له  ح�صل  ما  يبني  الواقع 
االأجنحة  بني  و«ال�رضاع«  »�صيا�صوية« 

اأ�صحى ظاهرا للعيان.

ق�سنطيني: اجتماع االأ�سبوع 
املقبل �ستكون نتائجه وخيمة على 

النواب

اأما احلقوقي »فاروق ق�صنطيني« فاأ�صار 
اأن  اإىل  »الو�صط«  به  خ�س  ت�رضيح  يف 
تنظيم جل�صة االأ�صبوع املقبل داخل قبة 
قانوين  غري  قرار  فيها  تناق�س  الربملان 
الوطني  ال�صعبي  املجل�س  رئي�س  �صد 
النواب  على  خطرية  تبعات  له  �صتكون 
االإقرار  موؤكدا:«  عامة،  ب�صفة  الربملان 
ب�صغور املن�صب ال ميكن اأن يتما�صى مع 
الد�صتور اأو حتى قانون النظام الداخلي، 
يف  تتوفر  اأن  يجب  التي  احلاالت  الأن 
خطوة  لهذا  تتوفر،  مل  حالة  هكذا  مثل 
نزاب املواالة غري قانونية وخارجة عن 

النامو�س«.
بان  االت�صال  ذات  يف  اأو�صح  ق�صنطيني 
اأنا�س  مثل هكذا قرار يظهر مدى جهل 
بالقانون  للمواطنني  قوانني  ي�رضعون 
الوطني  ال�صعبي  املجل�س  ي�صري  الذي 
بغرفتيه  الربملان  وحتى  خا�صة  ب�صفة 
قد  االأمر  هذا  متابعا:«  عامة،  ب�صفة 
داخل  موازية  �صلطة  خلق  اإىل  يوؤدي 
ذلك  وقع  واإن  للربملان،  ال�صفلى  الغرفة 
�صتكون كارثة على اجلزائر، وهي خطوة 
غري م�صبوقة يف كل العامل«، داعيا النواب 
الهادئ  احلوار  لغة  تغليب  �رضورة  اإىل 
واأنهم  �صيما  ال�صخ�صية  م�صلحته  على 

�صد القانون.
امل�صدر  ذات  تطرق  اأخر  �صياق  ويف 
اإمكانية حل الربملان من قبل  اإىل فكرة 
هذا  قال:«  حيث  اجلمهورية،  رئي�س 
اجلمهورية  ورئي�س  منه،  مفروغ  االأمر 
خا�صة  الربملان،  حل  �صالحيته  من 
هكذا  مثل  ت�صهد  ال�صفلى  الغرفة  واأن 
نواب  قبل  من  القانون  على  والدو�س 
من  يعد  احلل  اأن  اإىل  م�صريا  املواالة«، 

احللول التي يجب االعتماد عليها.

االأرندي: �سنح�سر اجلل�سة ونغلب 
القانون على امل�سلحة ال�سخ�سية

من جهته �صدد النائب عن التجمع الوطني 
�صيكون  �صايف  العرابي  الدميقراطي، 
حا�رضا خالل االجتماع املجمع اإجراوؤه 
زيغوت  مبنى  قبة  حتت  املقبل  االأ�صبوع 
الذي  التقرير  يدر�س  بعدما  يو�صف، 
بخ�صو�س  القانونية  اللجنة  به  خل�صت 
رئي�س املجل�س ال�صعبي الوطني ال�صعيد 
من�صب  �صغور  اإثبات  اأن مت  بعد  بوحجة 
اإذا  م�صيفا:«  العجز،  ب�صبب  الرئي�س 
االأرندي  للد�صتور  مطابق  التقرير  كان 
يتما�صى  الأنه  القرار،  �صيوافق على هذا 
مع القانون، اأما اإذا كان العك�س فالتجمع 
الوطني الدميقراطي لن يكون طرفا يف 

هذا االأمر«.

بن خالف: قرار امل�ساركة من 
عدمه �سيتخذ بداية االأ�سبوع

 اأما النائب عن االحتاد من اأجل النه�صة 
والعدالة والبناء، خل�رض بن خالف، اعترب 
املجل�س  رئي�س  من�صب  �صغور  حالة  اأن 
حاالت  ثالث  يف  تثبت  ال�صعبي  الوطني 
املعرب  العجز  اأو  االإ�صتقالة  الوفاة،  هي 
اأقرها  التي  التنايف  بحالة  قانونا  بها 
القانون الداخلي للمجل�س يف مادته 10، 
لي�صتنتج اأن تلك احلاالت ال تنطبق على 
يجعل  ما  وهو  بوحجة  ال�صعيد  و�صعية 
خطوة مكتب املجل�س واللجنة القانونية 
د�صتوريا  خرقا  ال�صغور  حالة  بتثبيت 
واعتداء وا�صحا على قوانني اجلمهورية. 
الو�صعية  من  االإحتاد  موقف  عن   اأمام 
اجلديدة وهل �صيتم التعامل مع الرئي�س 
الذي  الوطني  ال�صعبي  للمجل�س  اجلديد 

بن  يجيب  القادم،   االأ�صبوع  �صينتخب 
التي  النيابية  الكتلة  اإن   قائال  خالف 
�صتجتمع  اإ�صالمية  اأحزاب  ثالثة  ت�صم 
للبث فيه اتخاذ املوقف املنا�صب الذي 

يتما�صى مع الو�صع احلايل للمجل�س.
من جهة اأخرى دعا ذات امل�صدر رئي�س 
بتقدمي  التدخل  �رضورة  اإىل  اجلمهورية 
املت�صببني يف االأزمة التي متر بها الغرفة 
العدالة  اإىل  يوما    20 منذ  الت�رضيعية 
االإعتداء على  اأجل حما�صبتهم على  من 
بال�صال�صل  وغلقها  د�صتورية  موؤ�ص�صة 
القانون  بالتطاول على  واالأقفال، منددا 
�صغور  حالة  واإعالن  للمجل�س  الداخلي 
من�صب رئي�س املجل�س دون �صند قانوين 
وتنحية رئي�س املجل�س ال�صعيد بوحجة.

مكون من ت�سعة نواب

 اجتماع مكتب الربملان لتحديد 
تاريخ اجلل�ضة العامة للت�ضويت

اللجنة  رئي�س  جيالين  عمار  اأكد 
واحلريات  واالإدارية  القانونية 
باملجل�س اأن 28 ع�صوا )25 حا�رض 
�صوتوا   35 اأ�صل  (من  03بالوكالة  و 
ال�صغور  حالة  اإثبات  قرار  ل�صالح 
ال�صفلى  الغرفة  رئي�س  عجز  ب�صبب 
عن اأداء مهامه واأفاد بيان الربملان 
ن�صخة  على  الو�صط  جريدة  حتوز 
نائباً   351 لقرار  »نظرا  اأنه  منه 
ورف�س  بوحجة،  من  الثقة  �صحب 
االأخري اال�صتقالة، ونظرا لالن�صداد، 
وطبقا للمادة 10، قرر املكتب اإقرار 

حالة ال�صغور«.
القانونية،  ال�صوؤون  ويعد قرار جلنة 
مبثابة �صوء اأخ�رض ملكتب املجل�س، 
عامة  جل�صة  اإىل  الدعوة  اأجل  من 
رئي�س  خليفة  النتخاب  للمجل�س 
الوطني  وتن�س  ال�صعبي  للمجل�س 
القانون  من  العا�رضة  املادة 
الوطني  ال�صعبي  للمجل�س  الداخلي 
ال�صغور من قبل  اإثبات  اأنه يف حالة 
اللجنة “يتم انتخاب رئي�س املجل�س 
الطرق  بنف�س  الوطني  ال�صعبي 
الداخلي،  النظام  هذا  املحددة يف 
يف اأجل اأق�صاه 15 يوما اعتبارا من 
اإعالن ال�صغور”. ووفق نف�س  تاريخ 
الن�س “يف هذه احلالة ي�رضف على 
عملية االنتخاب اأكرب نواب الرئي�س 

�صنا من غري املرت�صحني، مب�صاعدة 
ال�صعبي  املجل�س  يف  نائبني  اأ�صغر 
الكتلة  رئي�س  ،و�رضح  الوطني” 
بو�صوارب  معاذ  لالأفالن  الربملانية 
اأنه �صيعقد اجتماع ملكتب املجل�س 
اأكتوبر   21 االحد  الوطني  ال�صعبي 
ويرتاأ�صه  نواب  ت�صعة  من  مكون 
العايب  احلاج  �صنا  االأكرب  النائب 
جل�صة  عقد  تاريخ  لتحديد  ذلك  و 
�صغور  قرار  على  للت�صويب  عامة 
يوم  انه  املرتقب  من�صب  ومن 
انتخاب  تاريخ  يوم  هو  الثالثاء 

الرئي�س اجلديد للمجل�س
م�صادر  من  الو�صط  وعلمت 
اأن  الوطني  ال�صعبي  باملجل�س 
ال�رضق  من  �صيكون  بوحجة  خليفة 
االأ�صماء  بني  ومن  اجلزائري 
بوحجة  معاذ  خلالفة  املر�صحني 
بو�صارب،  الذي ي�صغل حاليا رئي�س 
الوطني،  التحرير  جبهة  حزب  كتلة 
والذي قاد التحّرك الإطاحة بوحّجة 
ولد  جمال  بثقة  يحظى  معاذ  و   ،
عبا�س االأمني العام للحزب احلاكم، 
اختيار  يف  الف�صل  له  �صيكون  الذي 
لرئا�صة  حزبه  من  املر�صح  اال�صم 
اأنه من والية �صطيف  كما  الربملان 

من ال�رضق اجلزائري.
ف.ن�سرين

رئي�س حركة البناء عبد القادر بن قرينة بن قرينة: 

املوالة تتحمل م�ضوؤولية مايجري داخل قبة الربملان
.      منع ارتداء النقاب يف االإدارة م�سا�س باحلريات ال�سخ�سية

حمل رئي�س حركة البناء عبد القادر 
داخل  مايحدث  م�صوؤولية  قرينة  بن 
قبة مبنى زيغود يو�صف اإىل املواالة، 
متهما اإياها بامل�صاهمة يف امل�صا�س 
الد�صتورية،  املوؤ�ص�صات  ب�رضعية 
رحبت  قد  احلركة  تكون  اأن  نافيا 
باأي مبادرة �صواء من احلزب العتيد 

اأو حركة حم�س .
حذر رئي�س حركة البناء عبد القادر 
بن قرينة االأم�س  خالل دورة جمل�س 
ال�صورى الوطني من اإنعكا�صات حالة 
الربملان،  يعرفها  التي  االن�صداد 
هي  الدولة  موؤ�ص�صات  اأن  م�صددا 
خطر اأحمر الميكن الطعن فيه الأن 
بالدولة،منوها  م�صا�س  فيه  الطعن 
يحدث  مل  اليوم  البالد  ماتعرفة  اأن 

حتى يف �صنوات الت�صعينات .
البناء عبد  رئي�س حركة  ي�صتبعد  مل 
يف  احلركة  م�صاركة  قرينة   القادر 
املقبلة،  الرئا�صية  االإ�صتحقاقات 
قرارات  يف  الف�صل  اأن  مو�صحا 
و  املقبلة  بالرئا�صيات  املتعلقة 
رئي�س  اإنتخاب  قرار  بخ�صو�س 
خالل  �صتتخذ  جديد  جمل�س 
بن  ،واأكد   ال�صورى  جمل�س  اإجتماع 
قرينة اأن احلركة مل تطرح عليها  اأي 
االأفالن و حم�س،  مبادرة �صواء من 
م�صريا اأن احلركة طرحت مبادرتها  

»اجلزائر للجميع« على 15 حزب و 6 
�صخ�صيات وطنية .

وحذر بن قرينة من الو�صع اخلطري 
و املظلم التي متر به اجلزائر الذي 
يت�صم بال�صبابية مع جبهة اإجتماعية 
داعيا  قوله،  حد  على  �صاخنة 
جمتمعي  حوار  فتح  �رضورة  اإىل 
م�صوؤولة  ال�صلطة  و  اأحدا  اليق�صي 
ذلك  يف  للمبا�رضة  غريها  من  اأكرث 
م�صتوردة  لي�صت  :«ال�صلطة  ،م�صيفا 
اجلميع  خائنة  لي�صت  املعار�صة 
بالتوترات  و  الوطن  بنداء  مطالب 
املجتمعية التي تهددنا و باملخاطر 
للجلو�س  ترت�صدنا  التي  اخلارجية 
البحث  اأجل  على طاولة واحدة من 
الأزماتنا  املختلفة  احللول  عن 
و�صدد  للجميع.  الوطن  �صقف  حتت 
اأن  املواطن  حق  من  اأنه  املتحدث 
ر�صمية  توا�صل  غياب  يف  يخاف 
�صيا�صية  و  اإدارية  اإجراءات  ظل  يف 
متخذة بتجاذبات جمتمعية ونخبوية 
و  غمو�س  و  ق�صائية  حتقيقات  و 
�صبابية اإقاالت واعتقاالت، خروقات 
د�صتورية و قانونية، كل ذلك طاغي 
تف�صري  و  ر�صمي  تو�صيح  اأي  دون 
املواطن  حق  من  هنا  من  حكومي 
التحكيم  اأين  ي�صاأل  اأنه  احلقيقي 
قرينة  بن  وقال  املوؤ�ص�صات.  من 

»اجلزائر لقد مرت مبرحلة ه�صا�صة 
املوؤ�ص�صات بل ينق�س يف �رضعيتها 
اجلميع  بني  امل�صرتك  القا�صم  لكن 
و  باملوؤ�ص�صات  امل�صا�س  عدم  وهو 
عدم الطعن يف م�صداقيتها ،وبف�صل 
الفرقاء  خمتلف  بني  العقد  ذلك 
تتجاوز  اأن  اجلزائر  ا�صتطاعت 
ا�صتكملت  بالفعل  و  اخلطر  مراحل 
اليوم  نعود  وحني  موؤ�ص�صاتها،  بناء 
املخاطر  و  التهديدات  كل  رغم 
اإ�صتقرارها  و  املوؤ�ص�صات  ل�رضب 
و  نلعب  اأ�صبحنا  اأننا  دليل  فهذا 
اأخر،   �صياق  ويف   « بالدولة  نتالعب 
ثمن بن قرينة بع�س االإجراءات التي 
جاء بها قانون املالية بعدم حتميل 
الر�صوم  من  جديدة  اأعباء  املواطن 
و ال�رضائب، راف�صا تدابري احلكومة 
ارتفاع  و  العملة  طبع  يخ�س  فيما 
ن�صبة الت�صخم التي اأدت اإىل ارتفاع 
االأ�صعار » وعرب بن قرينة عن قلقه 
من  ال�صعب  ا�صتقالة  من  ال�صديد« 
م�صاريع ال�صلطة و من حجم االأزمة 
املتفاقم  العجز  من  و  االقت�صادية 
للميزانية و من اال�صتنزاف اخلطري 
ن�صبة  من  و  ال�رضف  الإحتياطي 
باملائة من  التي قاربت 30  البطالة 
متثيلية  عدم  ومن  ال�صباب  �رضيحة 
عدم  من  و  املنتخبة  املجال�س 

التوترات  ا�صتيعاب  على  قدرتها 
االجتماعية . وفيما يتعلق بقرار منع 
ارتداء النقاب يف االإدارة، اعترب بن 
قرينة اأن قرار منع ارتداء النقاب يف 
الذي  بالد�صتور  م�صا�س  هو  االإدارة 
يكفل املواطن احلريات ال�صخ�صية، 
تقول  الد�صتور  ديباجة  اأن  م�صتغربا 
االإ�صالم يف  اأر�س  باأن اجلزائر هي 
حني جتد موؤ�ص�صات اأجنبية ت�صاهم 
يف تن�صري املجتمع دون حترك من 
ال�صلطات » و بخ�صو�س ذكرى  قبل 
دعوته  قرينة  بن  جدد  اأكتوبر،   17
اإىل �رضورة طي ملفات الذاكرة مع 
عالقات  يف  االإنطالق  و  امل�صتعمر 

ندية يتبادل فيها امل�صالح  .
اأيام  بعد  »نحن  قرينة  بن  واأكد 
ثورة  الإندالع  الذكرى  ن�صتقبل 
على  تراجع  ال  نوؤكد  التحرير 
ب�صكل  نرف�س  و  الدولة  اإجتماعية 
و  الوطنية  بالثوابت  امل�صا�س  قاطع 
التالعب بها و اإحتكارها و امل�صا�س 
على  ال�صغط  و  الرتابية  بالوحدة 
حالة  و  عقيدتها  يف  للتغيري  الدولة 
التاأزمي  و  املتعمدة  التيئيي�س 
و  بالدولة  امل�صا�س  و  املمنهج 
وتر  على  ل�رضب  ثوابتها  و  رموزها 

اجلهوية املقيتة.
اإميان لوا�س
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للمجل�س  الوطني  املن�سق  وحدد 
العايل  التعليم  لأ�ساتذة  الوطني 
يف  ميالط،  احلفيظ  عبد  »كنا�س« 
العراقيل  جملة  لـ«الو�سط«،  ت�رصيح 
اجلامعي  املو�سم  من  جتعل  التي 
برنامج  من  بداية  �ساخنا  مو�سما 
املوا�سم  اأغرق  الذي  الربوغرا�س 
اعتماده،  منذ  امل�ساكل  يف  اجلامعية 
ثم  البكالوريا،  م�سكل  من  بداية 
خلقته  التي  وامل�ساكل  التحويالت 
ال�سنة  هذه  املا�سرت  لق�سية  و�سول 
لأول  م�ستواه  على  ا�ستخدم  بعدما 
التقليدية  الطريقة  اأن  حني  يف  مرة، 
التجاوزات  بع�س  رغم  اأح�سن  كانت 
جيد  برنامج  اأنه  متداركا   الفردية، 
لكن مل  الرقمنة  اجتاه  ي�سري يف  كونه 

ياأتي على ا�ستعداد فعلي.
نظام  اأن  اأو�سح  النظام  وحول 
الربوغرا�س برمج من طرف موؤ�س�سة 
لظروف  عملها  توقف  لكن  فرن�سية 
الغالف  بنفاذ  ت�سليمه  قبل  مالية 
مل�سريين  لي�سلم  ت�سليمه،  قبل  املايل 
جزائريني حاولوا ا�ستكماله لكن على 
النظام  اأن  الك�سف  مت  الواقع  اأر�س 
مت�سائال ملا مل  لتطبيقه،  غري جاهز 
جامعات  م�ستوى  على  جتريبه  يتم 
معينة وبعد جناحه يتم تعميمه وطنيا 

بدل اطالقه دون جتهيز فعليا.
 

»الربوغرا�س« ي�ؤخر 
الدخ�ل اجلامعي ب�شهر 

ون�شف
 

اإىل  عاد  النظام  اآثار  وبخ�سو�س 
ففي  الربنامج  �سببه  الذي  التاأخر 
نتائج  ت�سدر  كانت  ال�سابقة  ال�سنوات 
املا�سرت �سهر جويلية يف حني تاأخرت 
هذه ال�سنة اإىل اأكتوبر رغم اأنه يفرت�س 
ما  وهو  النتائج،  تعجيل  الرقمنة  يف 
التعليم  وزير  ت�رصيح  مع  يت�سارب 
اجلامعي  الدخول  اإعالن  يف  العايل 
ر�سميا يف 9 �سبتمرب، وذلك يعني تاأخر 
املا�سرت  نتائج  من  واأ�سبوع  اأ�سهر  بـ3 
عن  ون�سف  ب�سهر  وتاأخر  ال�سابقة 

الدخول اجلامعي، مو�سحا اأن الوزارة 
ل تتحكم يف اآليات النظام بدليل ت�سبع 
املوقع وعدم متكن الطلبة من ولوجه، 
وذلك على خلفية اعتماد نطاق هاوي  
اأدى  ما  حمرتف،  نطاق  بدل  حمدود 
اإىل توقفه عن العمل يف حالة ت�سفحه 
يفرت�س  كان  حني  يف  كبرية،  باأعداد 
تاأجري نطاق خا�س مبوؤ�س�سة حمرتفة 
نف�س  يف  الزيارات  ماليني  تتحمل 
الوقت. وما يزيد الطني بلة هو حتديد 
اآخر اأجل للطعن قبل 10 اأيام من الآن 
الولوج  ي�ستطع  مل  الطالب  اأن  فيحني 
ملعرفة جناحه من ف�سله، وي�ساف لها 
�سبب  تو�سيح  عدم  الأكرب  الإ�سكالية 
الف�سل من اأجل الطعن والتدارك، بل 
مقبول  غري  كلمة:  بو�سع  الكتفاء  مت 

فقط، فعلى اأي اأ�سا�س يطعن؟.
 

جامعات ترد بقب�ل كل 
الطلبة وتكّر�س عدم 

تكاف�ؤ الفر�س
 

اجلامعات  بع�س  اأن  لها  وي�ساف 
وهو  الطلبة،  جميع  وقبلت  ت�رصفت 
تكافوؤ  عدم  اإ�سكالية  يف  يدخل  ما 
 10 مبعدل  طلبة  جناح  اأي  الفر�س، 
يف املوؤ�س�سة املعنية، باملقابل طلبة 
مبوؤ�س�ساتهم  يقبلوا  مل   11 مبعدلت 
اهتياج  يوؤدي حلالة  الأ�سلية، وهو ما 
القريب  يف  اإ�رصابات  متوقعا  كربى، 
العاجل من طرف الطلبة، متخوفا من 

اأن ترد وزارة التعليم العايل للرد بقبول 
جميع الطلبة وهنا تبداأ اإ�سكالية عدم 
للكم  اجلامعية  املقاعد  ا�ستيعاب 
اجلامعة  متلك  هل  مت�سائال  الهائل، 
اإىل  عليهم،  الإ�رصاف  على  القدرة 
 300 البكالوريا  يف  الناجحني  جانب 
األف   300 باملقابل  يفرت�س  األف، 
ا�ستيعابها  اأنه �سيتم  متخرج، يف حني 
الأ�ستاذ  باملقابل  املا�سرت،  يف 
طالب   15 يقابله  يفرت�س  اجلامعي 
اأو   60 عندنا  الدولية،  املعدلت  يف 
70 طالب، ي�ساف لها املا�سرت حتتاج 
تخرج  مذكرات   10 حاليا  لإ�رصاف: 
تلك  كل  على  �سي�رصف  من  لالأ�ستاذ، 
املذكرات، وهو ما �سيوؤدي اإىل فو�سى 

كبرية، وعدم و�سع برنامج عمل.
 

الإ�شت�شراف الغائب 
الأكرب عن قطاع التعليم 

العايل
 

التي  التخ�س�سات  بخ�سو�س  اأما 
�سيتم ال�سري يف اجتاه اإلغائها: فاأو�سح 
ا�ست�رصاف  وجود  لعدم  راجع  اأنه 
العلوم  راأ�سها  على  التخ�س�سات،  يف 
نخبوي  تخ�س�س  يفرت�س  ال�سيا�سية 
جامعات  م�ستوى  على  فيدر�س 
حمدودة تكون هي اجلامعات الكربى، 
املراكز،  كل  عرب  فتحه  مت  حني  يف 
بلغنا  حني  يف  لتمييعه  اأدى  ما  وهو 
اأكرب  بخطاأ  اخلطاأ  اإ�سالح  مرحلة 

منه، مت�سائال عن م�سري اأ�ساتذة تلك 
جد  حتويلهم  فعملية  التخ�س�سات، 
جامعته  يف  ي�ستفيد  فالأ�ستاذ  �سعبة 
ي�ساف  النوعي،  املن�سب  منحة  من 
لها اأنه م�ستقر باملنطقة رفقة عائلته، 
وهو ما دفعهم للحديث عن حتويلهم 
اأخرى،  تخ�س�سات  يف  للتدري�س 
الراهن،  الو�سع  ا�ستمرار  من  حمذرا 
باأيدي لي�ست  اأن القطاع  الذي يو�سح 
اآمنة، موؤكدا اأن الأمر ل يتعلق ب�سخ�س 
الوزير فقط، بل الع�سوائية العامة، يف 
م�ست�سهدا  ال�ست�رصاف،  يتعني  حني 
باجلارة تون�س التي حددت برنامج 10 

�سنوات للجامعة التون�سية.
فاأعلن  الطالبي  العام  الحتاد  اأما 
اإلغاء  اإىل  الو�ساية  لتوجه  رف�سه 
اجلامعات  من  بالعديد  تخ�س�سات 
على راأ�سها العلوم ال�سيا�سية، معتربا 
اأن ذريعة عدم ت�سجيل الطلبة فيها ل 
الوزارة  اإن  بل  يعك�س ما هو حقيقي 
هي  الربوغرا�س  نظام  طريق   عن 
التي عمدت تدريجيا اإىل عدم توجيه 
الطلبة اإىل هاته التخ�س�سات لتتحايل 
بذلك وتوجد لنف�سها �سببا لتواجه به 
مغالطات ل  العام  عن طريق  الراأي 

اأ�سا�س لها من ال�سحة، بح�سبهم.
الطالبي  العام  الحتاد  جهته  من 
الذي  الربوغرا�س  مللف  عاد  احلر 
رقمنة  اأجل  من  ياأت  مل  اأنه  قال 
الت�سجيل  عمليات  وت�سهيل  القطاع 
لرت�سيخ  جاء  بل  املعرفة،  على 
عائدين  الأعني،  عن  بعيدا  املحاباه 
غرق  التي  الإ�سكالت  جملة  اإىل 
تاأخر  من  بداية  الربنامج  و�سطها 
من  اأكرث  بلغت  التي  النتائج  اإ�سدار 
للموقع  الولوج  �سعوبة  تلتها  اأ�سهر   3
اأنه  معتربين  النتائج،  على  لالطالع 
اعتماد  يف  الوزارة   ف�سل  على  دليل 
نظام الرقمنة مقابل موا�سلة الوزارة 
تعنتها  واإ�رصارها على اخلطاأ بعدم 
التي  الإجراءات  هاته  عن  الرتاجع 
و�سفها بالأكرث بريوقراطية، طاعنني 
باأنه  ل  الرقمنة  الهدف من وراء  يف 
الإدارية  الإجراءات  لت�سهيل  يهدف 
كذريعة  اتخذت  واإمنا  للطالب 
للمحاباة واملعريفة يف قبول امللفات 
ب�سكل  والنفوذ  اجلاه  لأ�سحاب 

مركزي دون اأي رقابة قانونية .

 طالب طلبة الكفاءة املهنية بفتح حتقيق 
�سهادة  يف  الناجحني  قائمة  يف  معمق 
تعليق  وعدم  للمحاماة  املهنية  الكفاءة 
التعليقات  لوح  يف  املداولت  حم�رص 
اخلا�س بالطلبة وما تبعها من جتاوزات، 
اختاللت  اكتنفتها  العملية  اأن  معتربين 
اإدارية وتالعب بالطلبة بداية من الإدارة 
لإجناح  املجال  فتح  على  والإحلاح 
والذي  القانوين   الإنقاذ  مبعدل  الطلبة 
مت�سائلني  بح�سبهم،  طالب،  كل  حق  هو 
تاريخ  هل يعقل جلهد ثالثة �سنوات من 
اإجراء امل�سابقة �سنة 2015 والإعالن عن 
و   2017 الدرا�سة  وبداية   2015 نتائجها 
�سدا  يذهب  اأن   2018 الدرا�سة يف  نهاية 

ويف مهب الريح.
بغياب  تكتف  مل  العملية  اأن  اأكدوا  كما 
الناجحني يف �سهادة  ال�سفافية يف قائمة 
تعليق  وعدم  للمحاماة  املهنية  الكفاءة 
واإعادة  بل  فقط  املداولت  حم�رص 
على  املتغيبني  للطلبة  الأ�سئلة  نف�س 
لحق  وقت  يف  الر�سمية  المتحانات 
القوانني  المتحانات وخمالفة  وقت  عن 
املت�سمنة  والتعليمات  لتنظيمات  و 
ودرا�سة  قبول  يف  الر�سمية  المتحانات 
املهنية  الكفاءة  طلبة  اأن  حيث  الطعون، 
للمحاماة الناجحني يف م�سابقة اللتحاق 
اأ�ستاذ  �سفة  على  للح�سول  بالتكوين 
من  يتمكنوا  مل   2015 ل�سنة  حمامي 

اأين  اإل يف �سنة 2017  الت�سجيل للدرا�سة 
نظرية  تقوميية  امتحانات  لهم  اأجريت 
كلية  م�سوؤولية  حتت  قانونية  ب�سفة 
حممد  جامعة  ال�سيا�سية  العلوم  احلقوق 
ملني دباغني – �سطيف -2-وبعد النتهاء 
من التكوين النظري مت اإجراء امتحانات 
مل  الإدارة  اأن  اإل  قانونية  ب�سفة  نظرية 
تعلق النتائج يف اللوح اخلا�س بالطلبة بل 
قامت بالك�سف عنه على موقع الكلية لكن 
مل تعلق النتائج يف اللوح اخلا�س بالطلبة 
قامت  بل  الكلية  م�ستوى  على  املوجود 
مبا�رصة  حموه  مت  ثم  �ساعة،   24 بك�سفه 

بعد ذلك، بح�سب ال�سكوى املوحدة.
 70 حوايل  تلقت  الإدارة   اأن  اأبرزوا  كما 

الطعون  اأن  املفرو�س  من  اأكرث  اأو  طعنا 
اإل  اآلية  للدرا�سة حتدد ب�سورة  اآجال  لها 
مرة،  كل  ويف  ذلك  تفعل  مل  الإدارة  اأن 
بالأ�ساتذة  الت�سال  عليها  كان  الإدارة 
لعقد اجتماع ودرا�سة الطعون اإل اأن ذلك 
مل يتم وقام املكلف ب�سوؤون طلبة الكفاءة 
املهنية للمحاماة بالت�سال ببع�س الطلبة 
على اأ�سا�س ت�سوية و�سعية معدلتهم دون 
عقد اجتماع و مت جناح حوايل 12 طالبا 
والو�سيلة الهاتف اخلا�س اخللوي، وهو ما 
يخالف النظم  القوانني البيداغوجية يف 
حني مت تبليغ الطلبة الآخرين املقدمني 

للطعون اأنهم مل يبلغوا معدل الإنقاذ.
�س.ب 

الدكت�ر عبداحلفيظ ميال ط

جامعة �شطيف

�شارة ب�معزة

�جل�مع�ت ب�أيد غري �آمنة 
و�ل�سلط�ت مدعوة للتدخل

طلبة �لكف�ءة �ملهنية للمح�م�ة 2 يط�لبون ب�لتحقيق

.         توقع�ت ب�نطالق �لحتج�ج�ت �لأ�سبوع �ملقبل

قالت اأن حم�رها التلميذ، بن غربيط:

�ملفت�سون �سرك�ء فعليون يف 
�لإد�رة و�مل�لية و�لبيد�غوجي�

 بعد اأن ف�شلت واأوقفت معار�شني راديكاليني:

ع�ئلة �أيت �أحمد »تترب�أ« من �خلط 
�ل�سي��سي لقي�دة �لف�ف��س

اإدارة اجلامعة ت�شرب بيد من حديد

 مت�بع�ت ق�س�ئية �سد 
�لطالبي �حلر ب�لبويرة

نورية  الوطنية  الرتبية  وزيرة   اأكدت 
الذي  الجتماع  خالل  غربيط،  بن 
بقاعة  واملالية  الإدارة  مبفت�سي  جمعها 
لتكوين  الوطني  للمعهد  املحا�رصات 
م�ستواهم  وحت�سني  الرتبية  م�ستخدمي 
للمفت�س  الدور املحوري  بالعا�سمة، على 
الرتبوية،  املنظومة  يف  مكانته  واأهمية 
الأ�سا�سيني،  املتدخلني  اأحد  باعتباره 
منذ  تعمل  م�ساحلها  اأن  مو�سحة 
بامل�رصوع  احلقيقي  التكفل  على   2014
البيداغوجي، حيث اأن كل مفت�سي القطاع 
هدفهم  البيداغوجيا(  املالية،  )الإدارة، 

واحد وهو التلميذ وماذا يعد للغد.
كما راهنت الوزيرة على اأن القيمة احلقيقية 
ان�سجام  اإىل  تعود  و�سهرتها  للموؤ�س�سة 
ينعك�س  مما  واأدائها  الرتبوي  طاقمها 
التالميذ،  نتائج  على  اإيجابا  بال�رصورة 
ي�سمح  التوجه  ذلك  اأن  م�سيفة  بح�سبها، 
الثقافية  الن�ساطات  مناخ  بتطوير  كذلك 
الفر�سة  اإتاحة  اأن  للتعليم، » حيث  خدمة 
حمفزات  هي  املجالت  كل  يف  للتالميذ 
وتنوع  التلميذ  لذكاء  وتطوير  النجاح 
يعطي  مما  املوؤ�س�سة  داخل  الن�ساطات 
رغباتهم  لإبداء  التالميذ  جلميع  الفر�سة 

يف املجال الذي يظهر اإبداعاتهم«.
اأما بخ�سو�س مهام املفت�س فحددتها يف: 
تطوير املرافقة واملراقبة لأن�سطة مدير 
املوؤ�س�سة، هيئة التفتي�س الولئية التي لها 
مديرية  مرافقة  على  العمل  يف  مهم  دور 
املفت�سني  كل  جتمع  اأنها  باعتبار  الرتبية 
)البيداغوجيا،  تخ�س�ساتهم  مبختلف 
الإدارة واملالية(، مو�سحة اأن العملية تنال 
اهتماما كبريا هذه ال�سنة حيث اأنها تدخل 

يف اإطار املخطط ال�سنوي للتكوين. 
يف  يكمن  املفت�س  دور  اأن  واأو�سحت 
وتوجيههم  املوؤ�س�سات  روؤ�ساء  مرافقة 
املهنية،  ومهاراتهم  قدراتهم  وتنمية 
عن�رصا  يعد  الذي  الو�ساطة  دور  وكذا 
مهم يف حل النزاعات داخل املوؤ�س�سات، 
وبالدرجة  املواطنني  باإن�سغالت  والتكفل 
اأنهم  حيث  الأولياء  ان�سغالت  الأوىل 
يتقا�سمون  تربية الأبناء باإعتبار اأن التلميذ 
يق�سي وقتال طويال باملوؤ�س�سة. وا�ستقرار 
مناخ العمل بقطاع الرتبية الوطنية والذي 
من  الثقة  عامل  زرع  يف  هاما  دورا  لعب 
طرف الأولياء والأ�ساتذة وهذا هو املهم 

من اأجل حتقيق مدر�سة اجلودة. 
�س.ب

الهيئة  اأحمد  اأيت  ح�سني  الراحل  عائلة  دعت 
الأخالقيات  جلنة  مبعية  لالأفافا�س  الرئا�سية 
وفق  العمل  �رصورة  اإىل  العامة  وال�سكرترية 
دون  دميقراطي  جو  ويف  اجلديدة  �سيا�ستهم 
اأحمد  اأيت  ح�سني  الراحل  اإ�سم  وراء  الختباء 
لأنها ل متثله اإطالقا، يف حني �سددت على اأن 
باإيديولوجية  م�سا�س  هو  غزايل  �سلمى  اإق�ساء 
اأيت  اأ�س�سها  التي  ال�سرتاكية  القوى  جبهة 
بيان  ح�سب  اأحمد  اأين  عائلة  وقال  اأحمد. 
باأنها  منه،  ن�سخة  على  »الو�سط«  حازت 
النائب  احلزب  من  املق�ساة  مع  مت�سامنة 
وم�ست�سارة الأب الروحي للحزب، �سلمى غزايل 
ذلك،  والنزاعات  الو�ساطة  جلنة  اأقرت  بعدما 
اللجنة  رئي�س  ا�ستقال  اأن  بعد  الرت�سيم  ليوؤجل 
النائب  مع  التام  ت�سامنها  مع  �سليني،  حممد 
معاقبته  اإقرار  مت  بعدما  بوعي�س«  »�سافع 
ب�ستة اأ�سهر اإيقاف من اأي ن�ساط حزبي داخل 
الرحمان  ال�سرتاكية، ومع و«عبد  القوى  جبهة 

ذات  تخوف  حني  يف  لوز«  و«�سوريا  زموري« 
قرارات مماثلة يف  اإتخاذ  يتم  اأن  من  امل�سدر 
كل  يتقدمهم  والذين  احلزب  يف  منا�سلني  حق 
»حمو ديدو�س« »ح�سان فريل« و«حكيم كريدي« 
مع«�سافع اأغنيهاين«، وهذا دون ن�سيان »ح�سني 
من  يعدون  الذين  عبدون«  و«نا�رص  هارون« 
على  املحافظني  املنا�سلني  الراديكاليني 
اأحمد.  اأيت  واإيديولوجية  ال�سيا�سي  اخلط 
الو�ساطة  جلنة  رئي�س  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 
ال�سرتاكية  القوى  جلبهة  التابعة  والنزاعات 
الهيئة  قبل  من  �سديدة  ل�سغوطات  تعر�س 
النائب  الإم�ساء على ف�سل  اأجل  الرئا�سية من 
ليتاأكد مرة  نهائيا من احلزب،  »�سلمى غزايل« 
من  الأفافا�س  ت�سفية  يف  القيادة  نية  اأخرى 
لكونهم  احلزب  داخل  الراديكاليني  املعار�سني 
تريد  التي  اجلديدة  ال�سيا�سة  من  يتما�سون  ل 

القيادة ال�سري بها.
علي عزازقة   

حمند  اكلي   « جامعة  اإدارة  نفذت 
يف  تهديداتها  بالبويرة   « اأوحلاج 
حماربة ظاهرة الغلق امل�ستمر لكليات 
التنظيمات  بع�س  اجلامعة من طرف 
الطالبية التي انتهجت هذا الأ�سلوب 
خالل ال�سنوات الأخرية كو�سيلة منها 
اإ�رصابات  و�سن  الإدارة  على  لل�سغط 
الطلبة  اآلف  �سحيتها  راح  مفتوحة 
مو�سم  كل  يف  اأنف�سهم  يجدون  الذين 
بجامعات  مقارنة  فادح  تاأخر  يف 
تقدمي  مت  ال�سياق  ويف   ، الوطن 
املحكمة  لدى  �سكوى  الأ�سبوع  بحر 
الإدارية �سد اأع�ساء التنظيم الطالبي 
اإىل ا�ستدعاء  اأف�ست  اجلار »لوجال » 
الذين  التنظيم  هذا  من  عنا�رص   9
مثلوا امام هيئة املحكمة على الفور 

نف�س  واأ�سدرت ذات املحكمة خالل 
�رصعية  بعدم  يق�سي  حكما  اجلل�سة 
هوؤلء  واألزمت  الإ�رصاب  وقانونية 
الطلبة بالفتح الفوري لأبواب الكليات 
 10 قدرها  مالية  غرامة  ت�سديد  مع 
اآلف دج ، هذا وعادت اأجواء الدرا�سة 
اخلمي�س  يوم  منذ  عادية  ب�سفة 
الفارط بعد هذه اخلطوة الردعية من 
طرف الإدارة التي وعدت خالل لقاء 
 « علي  بن  » �رصيف  الدكتور  مديرها 
ال�سحافة  ممثلي  مع  مقابلته  خالل 
حديد  من  بيد  بال�رصب  املحلية 
ال�سلبية  العادات  كل  على  والق�ساء 
ما  خا�سة  اجلامعة  هذه  ميزت  التي 
تعلق بالغلق الع�سوائي لأبواب الكليات 

بدون اأ�سباب وا�سحة .

ت�شاعدت الت�ترات التي تكتنف الدخ�ل اجلامعي الذي يعرف تاأخرا باأزيد من �شهر عن الإعالن الر�شمي الذي حدده الطاهر 
حجار، و�شط اإ�شكالت برنامج »الربوغرا�س«، واخلدمات اجلامعية ،والتخ�ش�شات ال�شائرة يف اجتاه اإلغائها، مع ت�قعات مب��شم جامعي 
�شاخن، حيث اأو�شح عبد احلفيظ ميالط، اأن وزارة التعليم العايل باأيدي غري اآمنة ول ميلك�ن الكفاءة يف الت�شيري، م�ؤكدا اأن الأمر 

ل يتعلق بال�زير بل بكافة الإطارات، ولبد من تدخل اجلهات العليا لنقاذه، حمذرا من مرحلة الحت�شار الذي بلغته.
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وزير الفالحة عبد القادر 
بوعزغي

خمطط وطني حلماية 
االإبل من االنقرا�ض 

 .      تعداد القطيع الوطني
  لالبل 434.000 راأ�س منها 

ناقة  األف   250.000

و  الريفية  التنمية  و  الفالحة  وزير  اأعلن 
بوعزغي  القادر  عبد  البحري,  ال�صيد 
باجلزائر عن اإن�صاء املجل�س الوطني  ملهني 
�صعبة الإبل قريبا  ق�صد حماية هذه الرثوة 
و املحافظة على  النقرا�س  احليوانية من 
�صاللتها خ�صو�صا احللوب منها و جاء هذا 
الأمة  مبجل�س  علنية  جل�صة  خالل  العالن 
تراأ�صتها  ال�صفهية  الأ�صئلة  لطرح  خ�ص�صت 
رئي�س املجل�س عبد  نيابة عن  نوارة جعفر 
القادر بن �صالح ردا على ع�صو جمل�س الأمة 
الوطني(  التحرير  )جبهة  غازي  ,جابري 
اجلنوب  يف  املربني   خماوف  ابرز  الذي   ,
الكبري بخ�صو�س اخلطر الذي يهدد قطعان 
البل �صيما  يف ولية ب�صار ب�صبب  اجلفاف 
اآن  بوعوغي   قال  و  الأعالف  نق�س  و 
احليوانية  الرثوة  هذه  باأهمية  واعية  الدولة 
الثقافية  ابعادها  و  القت�صادي  مردودها  و 
للحفاظ  ي�صعى جاهدا   اأن قطاعه   موؤكدا 
عليها  باتخاذ قرار يق�صي  باإن�صاء املجل�س 
الوطني ملهني �صعبة البل قريبا ما من �صانه 
اأن ي�صهم يف تنظيم هذه ال�صعبة و تطويرها 
على غرار باقي ال�صعب الفالحية الأخرى .

الرثوة  قطاع  مردود  اأن  الوزير  اأو�صح  و 
حتقيق  يف  تدريجيا  ي�صاهم  احليوانية 
 ( احلمراء  اللحوم  من  الذاتي  الكتفاء 
يبقى  فيما  )الدواجن(  البي�صاء  و   ) الأغنام 
قطاع اللحوم احلمراء )البقار( ي�صهد بع�س 
ال�صعب  الوزير يقول » عرفت  النق�س وتابع 
امل�صتوى  على  ملحوظ  تطورا  احليوانية 
بلغ  حيث  الأخرية   ال�صنوات  الوطني خالل 
عدد تعداد القطيع الوطني  لالبل 434.000 
بـ  األف ناقة و الغنام  راأ�س منها 250.000 
راأ�س من  مليون   17 منها   راأ�س   مليون   28
من  را�س  مليون    2,5 اىل   ا�صافة  النعاج 

البقار«. 
بخ�صو�س مردود القطاع الفالحي يف ب�صار 
قال الوزير اأن الولية حت�صي حاليا  21.626 
فالح  بينما جتاوزت قيمة النتاج الفالحي 
التي مت حتقيقها يف 2017, 14 مليار دج اأما 
الرثوة احليوانية التي تزخر بها ولية ب�صار 
منها  راأ�س   29.  220 البل  بني   تتنوع  فهي 
را�س  ا�صافة اىل 258.775   ناقة,   24.899
من الغنام  منها 196.700  من النعاج كما 
يبلغ عدد املاعز   176.727. »كل هذه الرثوة 
مبختلف مكوناتها  ت�صمح لهذه الولية باإنتاج 
47.000  طن من اللحوم احلمراء �صنويا ». 

اأهمية   على  الوزير  اكد  ال�صياق   نف�س  يف 
ال�صتثمارات املخ�ص�صة للمناطق اجلنوبية  
تطوير  و  بحماية  املتعلقة  تلك   خ�صو�صا 
برنامج   اطار  يف  ذلك  و  احليوانية   الرثوة  
اأقره  الذي  الفالحي   القطاع  تعزيز  و  دعم 

رئي�س اجلمهورية .
كما اأبرز الوزير خر�س قطاعه على مرافقة 
للفالحة  الولئية  امل�صالح  عرب  املربني 
على  املحافظة  اجل  من  حتفيزهم  و 
ان�صاء  ال�صاللت و تطوير النتاج و ت�صجيع 
مبادة  املربني  دعم   عن  ف�صال  امللبنات 
�صد  املا�صية  تلقيح  برامج  ومتابعة  ال�صعري 

الأوبئة و المرا�س.  

املوؤ�ص�صة  و  �صونلغاز  جممع  وقع 
الكا�صطة  املواد  و  للزجاج  الوطنية 
اجلزائر  كهرباء  موؤ�ص�صة  و  )اينافا( 
اتفاق  على  العا�صمة  باجلزائر  
الفرن�صية  املوؤ�ص�صة  مع  �رشاكة 
�رشكة  بان�صاء  يتعلق  �صيديفار 
اخلطوط  عوازل  ل�صناعة  خمتلطة 

الكهربائية من الزجاج املقوى.
ال�رشكة  هذه  مال  را�س  اأما 
املختلطة اجلديدة التي اطلق عليها 
ا�صم »�صيديفار اجلزائر« فموزع بني 
)فرع  �صيديفار  الفرن�صي  ال�رشيك 
جممع �صيفا�س( بن�صبة 49 % مقابل 
20 % ملوؤ�ص�صة كهرباء اجلزائر )فرع 
املجمع العمومي اإيالك اجلزائر( و 

16 % ملجمع 
الوطنية  لل�رشكة   %  15 و  �صونلغاز 

للزجاج و املواد الكا�صطة.
�صيديفار  م�صنع  اإقامة  �صيتم  و 

لل�رشكة  ال�صناعي  باملوقع  اجلزائر 
الكا�صطة  املواد  و  للزجاج  الوطنية 
حوايل  �صينتج  و  )بومردا�س(  بثنية 
8ر1 مليون عازل �صنويا من بينها 20 
ح�صب  للت�صدير  توجه   %  30 اإىل   %
خالل  قدمت  التي  التو�صيحات 
حفل التوقيع اأما مدة اجناز امل�صنع 
فتقدر ب14 �صهرا و با�صتثمار قدره 
971ر2 مليار دج و �صي�صغل اأكرث من 
من  ي�صتفيدون  موؤهال  عونا   150
بنو�صكو  �صيديفار  موقع  يف  تكوين 

)ايطاليا( و �صانت يور )فرن�صا(.
و فيما يتعلق بن�صبة الدماج الوطني 
انطالق  خالل   % ب44  ف�صتقدر 
امل�صنع يف العمل و �صتنتقل تدريجيا 
اىل 100 % ابتداء من ال�صهر ال16 بعد 
بداية النتاج, ووقع بالأحرف الأوىل 
الرئي�س  من  كل  التفاق  هذا  على 
�صونلغار  ملجمع  العام  املدير 
املدير  الرئي�س  و  عرقاب  حممد 
و  للزجاج  الوطنية  للموؤ�ص�صة  العام 
املواد الكا�صطة دهام احممد ر�صا 

ملوؤ�ص�صة  العام  املدير  الرئي�س  و 
و  جوادي  فهيم  اجلزائر  كهرباء 
ل�رشكة  العام  املدير  الرئي�س  كذا 
وزير  نقا�س بح�صور  �صيديفار جون 
وزير  و  قيطوين  م�صطفى  الطاقة 
ال�صناعة و املناجم يو�صف يو�صفي.

على  قيطوين  اأكد  ال�صدد  هذا  يف 
يهدف  الذي  امل�رشوع  هذا  اهمية 
ال�صوق  احتياجات  تلبية  اىل  خا�صة 
تطوير  بان خمطط  الوطنية مذكرا 
بني  املمتدة  للفرتة  �صونلغاز  جممع 
2017 - 2027 يت�صمن اجناز 441ر34 
مما  الكهرباء  نقل  خطوط  من  كلم 
اأكرث من 6ر5 مليون عازل و  يتطلب 
اأ�صاف الوزير اأن هذا امل�صنع �صيلبي 
يف  اأي�صا  �صي�صهم  و  املحلي  الطلب 

تطوير الت�صدير من اجلزائر.
كما اأ�صار اإىل اأن هذه ال�رشاكة متثل 
جودة  على  تدل  اإ�صافية  »اإ�صارة  
التي  و  اجلزائر  يف  الأعمال  مناخ 
يف  لتوجد  هامة  امتيازات  متثل 
اكد  يو�صفي فقد  اأما  اأخرى«  اأماكن 

التفاق  هذا  توقيع  ان  جانبه  من 
اأخرى  مرة  تذكرنا  فر�صة  »ي�صكل 
ب�صدد  اجلزائرية  ال�صناعة  بان 
التطور بوثرية �رشيعة و تتنوع و تنمو 
و لديها اليوم القدرات التي مل تكن 

من قبل«.
املدير  الرئي�س  اأو�صح  جانبه  من 
اجلزائر  كهرباء  ملوؤ�ص�صة  العام 
الأمر  اآن  جياليل  دواجي  كينان 
يتعلق مب�رشوع »له مردودية و فائدة 
ن�صبة ادماج تعد  كبريتني« �صيما مع 
الأعلى مقارنة بامل�صاريع ال�صناعية 
التجهيزات  جمال  يف  احلالية 
العام  املدير  الرئي�س  اما  الطاقوية 
ملجمع �صيفا�س جواكيم اول�صن فقد 
اأكد على اأهمية ال�صوق اجلزائرية يف 
م�صيفا  جممعه  تطوير  اإ�صرتاتيجية 
متثل  املختلطة  ال�رشكة  هذه  ان 
العالقات  تعميق  يف  هامة«  »خطوة 
املوؤ�ص�صات  و  �صيفا�س  جممعه  بني 
 60 من  لكرث  تعود  التي  اجلزائرية 

�صنة.

م.�س/وكاالت

مت مبقر امل�صب ل�صوناطراك بوهران 
بني �رشكة  التوقيع على عقد �رشاكة 
انتاج �صوائل الهليوم » هليو�س« )فرع 
 « المريكي  واملجمع  ل�صوناطراك( 
م�رشوع  لتج�صيد  وذلك  برودكت«  اأر 
مبركبي  اجلزائرية  املوؤ�ص�صة  ربط 
متييع الغاز الطبيعي » جي اأن ال زاد« 
بطيوة  مبنطقة  زاد«   3 ال  اأن  و«جي 

�رشق الولية.

الرئي�س  العقد كل من  وقد وقع هذا 
هليو�س«   « ملوؤ�ص�صة  العام  املدير 
التنمية  اأعمال  حممد دحمان ومدير 
جيغر  ارنولد  الأمريكي  للمجمع 
العام  املدير  الرئي�س  بح�صور  وذلك 
عبد  �صوناطراك  البرتويل  للمجمع 
املجمع  واطارات  قدور  بن  املوؤمن 
ال�صتثماري  العقد  هذا  و�صي�صمح 
وتبلغ  باملائة(   49/51( قاعدة  وفق 

من  اأمريكي  دولر  مليون   30 تكلفته 
من  بالغاز  الإمدادات  حجم  رفع 
زيادة  اجل  من  املذكورين  املركبني 
الواقعة   « هليو�س   « موؤ�ص�صة  انتاج 
الهليوم  تنتج  والتي  املنطقة  بنف�س 

والزوت .
واأو�صح الرئي�س املدير العام ملوؤ�ص�صة 
» هليو�س« يف ت�رشيح �صحفي عقب 
الربط  مدة  ان  العقد  على  التوقيع 

�صتكون  زاد«  ال  ان  جي   « مبركب 
مبركب  والربط  اأ�صهر   10 ظرف  يف 
 18 ظرف  يف  زاد«   3 ال  ان  »جي 
اأعمال  ثمن مدير  ومن جهته  �صهرا  
ارنولد  المريكي  للمجمع  التنمية 
و�رشكة  موؤ�ص�صته  بني  ال�رشاكة  جيغر 
�صيتم  انه  اإىل  م�صريا  �صوناطراك 

تو�صيع ال�رشاكة يف ميادين اأخرى . 
وكاالت

مت التوقيع على اتفاقية بني جامعة 
وحدة  و  وزو  بتيزي  معمري  مولود 
لرتكيب  جزائرية-هندية  خا�صة 
»ماهيندرا«,  الفالحية  اجلرارات 
تخ�س اأ�صا�صا التكوين و التوظيف.

مولود  جامعة  رئي�س  اأو�صح  و 
بح�صور  نظم  حفل  اأثناء  معمري 
وايل الولية عبد احلكيم �صاطر, انه 
�صت�صمن  التفاقية,  هذه  اإطار  يف 
لفائدة  تكوينية  دورات  جامعته 

عمال م�صنع ماهيندرا بتيزي وزو و 
مرافقتهم ل�صيما من خالل اإجناز 
اأن  امل�صوؤول  ذات  اأكد  و  اخلربات 
»العديد من اإطارات املوؤ�ص�صة مبا 
يف ذلك خمت�صني يف الإعالم الآيل 
و مهند�صني يف الهند�صة امليكانيكية 
من  �صهادات  على  متح�صلني 
م�صيفا  معمري«,  مولود  جامعة 
اأ�صتاذ   2200 و  »60.000 طالب  اأن 
م�صاريع  بحوزتهم  باحث   1200 و 

بحث من �صاأنها اأن تنعك�س اإيجابيا 
جهة  املحلية«من  التنمية  على 
لهذه  العام  املدير  او�صح  اأخرى, 
اأن  اأزواو,  حللو  ال�صناعية,  الوحدة 
التفاقية تدخل يف اإطار الهداف 
و  ماهيندرا  قبل  من  امل�صطرة 
التكوين  مدر�صة  اإجناز  املت�صمنة 
على  املوؤ�ص�صة  حتوز  لكي  املهني 
تقدمي  خالل  من  موؤهلني  عمال 
درو�س حت�صني امل�صتوى مل�صتعملي 

منتوج ال�رشكة.
بعني  املقدم  العر�س  ح�صب  و 
اإن�صاء م�صنع ماهيندرا  املكان, مت 
بتيزي وزو, البالغ ثمن اإجنازه اأزيد 
من 5ر2 مليار دج, يف اطار �رشاكة 
امل�صماة  اجلزائرية  ال�رشكة  بني 
الوحيد  ال�صخ�س  ذات  املوؤ�ص�صة 
اأ.دي  املحدودة  امل�صوؤولية  ذات  و 
للجرارات  الهندي  ال�صانع  و  اأزواو 

الفالحية من عالمة ماهيندرا. 

موؤ�س�سة » هليو�س« 

تيزي وزو

.         ا�ستثمار قدره 971ر2 مليار دج

عقد �شراكة مع جممع »ار برودكت« االمريكي 

اتفاقية بني جامعة مولود معمري و وحدة تركيب اجلرارات

�سركة جزائرية فرن�سية ل�سناعة عوازل اخلطوط الكهربائية 

اإنتاج 8،1 مليون عازل �شنويا من بينها 30 % موجهة للت�شدير
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ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  ك�شف 
م�شعود  حا�شي  ببلدية  البلدي 
�شا�شي  بن  يا�شني  حممد  بورقلة 
يف ت�رصيح �شحفي خ�س به يومية 
،اأن م�شاحله �شتوا�شل   « »الو�شط 
و  الأمنية  اجلهات  مع  وبالتن�شيق 
لهدم  قرار   400 تنفيذ  الق�شائية 
البنايات ، امل�شتودعات واحلظائر 
الع�شوائية التي �شيدت فوق اأوعية 
عقارية تابعة للدولة بدون رخ�شة 
�شاهم  الذي  الأمر  وهو   ، بناء 
العقارية  امل�شاحات  تقلي�س  يف 
لالإ�شتغالل يف  املوجهة  العمومية 
، م�شيفا يف  العامة  املنفعة  اإطار 
ذات ال�شدد اأن م�شاحله �شتوا�شل 
وبدون  اجلمهورية  قوانني  تطبيق 
تورطه  يثبت  من  كل  على  ا�شتثناء 
يف ال�شتيالء وال�شطو على عقارات 

عمو مية بدون وجه حق .
اأو�شحت  فقد  ذلك  جانب  اىل   
النفط  عا�شمة  بلدية  رئي�س 
تطبيق  فاإن  معر�س  يف  باجلزائر 
فيهم  �شيم�س اجلميع مبا  القانون 
املال  باأ�شحاب  يو�شفون  من 
والنفوذ ، وذلك يف اإطار ا�شرتاتيجة 

عمل وايل ولية ورقلة عبد القادر 
الأول  امل�شوؤول  ب�شفته  جالوي 
الرامية  التنفيذية  الهيئة  على 
العمومية  العقارات  لإ�شرتجاع 
جملة  جت�شيد  اطار  يف  لتوجيهها 
الهادفة  المنائية  امل�شاريع  من 
ح�شب املعطيات الأولوية املتوفرة 
. ومعلوم اأن الرجل الأول بورقلة ، 
احلرب  مبوا�شلة  تعهد  قد  كان 
اإعادة  قبل  العقار   بارونات  على 

بعث جملة من امل�شاريع المنائية 
الأرا�شي  بقطع  اأ�شا�شا  املتعلقة 
ال�شاحلة للبناء ، موؤ�ش�شات تربوية 

وم�شاريع التهيئة احل�رصية .
ال�شارم  التطبيق  انتظار  ويف 
الفو�شوية  البنايات  هدم  لقرارات 
امالك  م�شالح  على  لزاما  يبقى 
الرقابية  الأدوات  لتفعيل  الدولة 
التالعب  له  ت�شول  من  كل  لردع 
التي  العمومية  الدولة  مبمتلكات 

�شبب تقل�شها يف اإرغام ال�شلطات 
املحلية يف اجناز امل�شاريع بعيدا 

عن الن�شيج العمراين .
وعلى �شعيد اأخر فقد ثمنت عديد 
اجلمعيات املحلية الفاعلة بورقلة 
حا�شي  بلدية  رئي�س  جمهودات 
لعمليات  الت�شدي  يف  م�شعود 
وال�شتيالء على  عقارات  ال�شطو 
من  وتواطئ  بت�شرت   عمومية 

اجلهات املعنية .

حي  �شكان  يعي�شه  وتذمر   اإ�شتياء 
،خ�شو�شا  بالأغواط  �شكن     330
املحاذية  ال�شكنات  يف  القاطنون 
من  القذرة  للمياه  الرئي�شية  لل�شبكة 
�شطح  اىل  املياه  هاته  هاج�س  تدفق 
بال�شبكة  اإي�شالها  لعدم  وذلك  الأر�س، 
ت�شدع  بات  بعدما  وذلك   ، الرئي�شية 
جماري  واإن�شداد  البالوعات  بع�س 
للمياه يهدد �شحة ال�شكان، ل�شيما مع 
م�شتوى  على  الكريهة  انت�شارالراوئح 
اأغطية  ت�شدع  �شكناتهم،ب�شبب  حميط 

البالوعات وعدم تهيئتها من جديد.
ال�شكان لعدة   واقع ذالك �شكل معاناة 
اأن تتدخل اجلهات الو�شية  اأزمنة دون 
يف ا�شالح هذه القناة الناقلة  وربطها 
املياه  ملجرى  الرئي�شية  بال�شبكة 
البالوعات  تاأهيل  واإعادة  القذرة 
�شحية  حياة  ي�شمن  ب�شكل  واأغطيتها 
اإنت�شار  مع  معاناتهم  وينهي  لل�شكان 
احل�رصات ال�شامة والقاتلة التي اأ�شحت 
ت�شتقطبها برك املياه القذرة، وخا�شة 

اأن هذه ال�شكنات بجانب مركز ل�رصطة 
هوؤلء  تخوف  هذا  كل  جانب  ،  اىل 
باتت  التي  الو�شعية  اإ�شتمرار هذه  من 
يعي�شون  التي  والبيئة  �شحتهم  تهدد 
من حولها،خ�شو�شا مع ا�شتقرار حالة 
جراء  معاناتهم  يعلل  ا�شحى  ما  اجلو 
احل�رصات  اإنت�شار  و  الكريهة  الروائح 
ال�شلبية  املظاهر  من  وغريها  ال�شارة 
التي تهددهم  بالهجرة من �شكناتهم اإذ 
�شبكة  اإ�شالح  يف  ال�شلطات  ت�شارع  مل 
جهة  من  ناهيك   ، ال�شحي  ال�رصف 
ح�شب  باحلي  نقائ�س  عدة  اإىل  اأخرى 
كالطرقات   ،  « لـ«الو�شط  حتدثوا  من 
 ، ترميم  اإىل  حتتاج  والتي  املك�رصة 
الذين  املقاولني  خملفات  بالإ�شافة 
بعد  امل�رصوع  ويغادرون  يرتكونها 
عن�رص  لغياب  الأ�شغال   من  الإنتهاء 
الرقابة ومتابعة هوؤلء ،وما تخلفه هذه 
الآخرية من تلوث بيئ وحميطي يفتك 

ب�شحة الإن�شان.
 �شيخ مدقن 

التابعة  القناد�شة  بلدية  ت�شهد 
تذبذب  اأزمة   ، ب�شار  لولية 
 ، الوقود  مادة  توفري  يف  حادة 
يف   ، التوايل  على  ال�شاد�س  لليوم 
مديرية  م�شالح  فيها  تلتزم  وقت 
نفطال ال�شمت الغري مفهوم حيال 
يتخبط  التي  املزرية  الو�شعية 

فيها زبائنها .
نا�شد الع�رصات من زبائن مديرية 
التدخل  ب�رصورة   ، بب�شار  نفطال 
العاجل ، للبحث عن حلول جذرية 
مبادة  التزود  يف  الفادح  للنق�س 
واملازوت  البنزين  بنوعيه  الوقود 
الثالثة  املحطات  جعل  مما   ،
طوابري  ت�شهد  املذكورة  بالناحية 
املركبات  طرف  من   ، طويلة 
الكمية  على  احل�شول  اأجل  من 
املطلوبة من هذه املادة الطاقوية 
فيما   ، اليومية  حاجيتهم  ل�شد 
لقطع  اآخرون  مواطنون  ا�شطر 

  160 20و  بني  ترتاوح  م�شافات 
 ، املجاورة  البلديات  باجتاه  كلم 
املادة  ذات  عن  البحث  اأجل  من 
كبري   ب�شكل  ت�شبب  التي  احليوية 
العادية  املرورية  احلركة  �شل  يف 
حافالت  �شائقي  طرف  من  �شواء 
او  احل�رصي  النقل  و�شيارات 
يثري  ومما   ، اخلوا�س  مركبات 
من  املت�رصرين  وتذمر  ا�شتياء 
تعنت  هو   ، امل�شتمر  املع�شلة 
يف  الذكر  �شالفة  الو�شية  اجلهات 
ايجاد حلول جمدية لها ،بالتزامها 
حتملها  عو�س  املطبق  ال�شمت 
لعناء البحث عن طرق اكرث ناجعة 
للم�شكل القائم ، ويف ذات ال�شياق 
الوقود  لقطاع  متابعون  ربط  فقد 
الأزمة  بالنت�شار املقلق لالأ�شواق 
املادة  هذه  تبيع  التي  ال�شوداء 

بدون ح�شيب ول رقيب .
 �شيخ مدقن 

احل�رصي  الأمن  عـنا�رص  اأوقف 
الأيام  خالل  ورقلة  بولية  الرابع 
يف  خا�شة  �رصكة  م�شري  الأخرية 
متورط  العمر  من  الع�رصينيات 
بالإعتداء  التهديد  ق�شية  يف 
تعود  الق�شية  وقائع   . ال�شب  مع 
وقائعها عقب تلقي م�شالح الأمن 
احل�رصي الثاين �شكوى من طرف 
يف  خمت�شة  ل�رصكة  عام  مدير 
للتهديد  تعر�شه  مفادها  البناء، 
طرف  من  ال�شب  مع  بالإعتداء 

لتبا�رص  خا�شة،  �رصكة  م�شري 
ال�رصطة عملية  فور ذلك عنا�رص 
ليتم  املعني  تواجد  مكان  حتديد 
توقيفه وحتويله مبا�رصة اإىل مقر 
الأمن احل�رصي الرابع و اإخ�شاعه 
كافة  اإ�شتيفاء  وعقب  للتحقيق  
مت  الالزمة،  القانونية  الإجراءات 
اإعداد ملف جزائي �شد املتورط 
الق�شائية  اجلهات  اأمام  وتقدميه 

املخت�شة للنظر يف حالته  .
�أحمد باحلاج 

�شدد رئي�س �ملجل�س �ل�شعبي �لبلدي ببلدية حا�شي م�شعود حممد يا�شني بن �شا�شي على �شرورة 
�لتطبيق �ل�شارم لقو�نني �جلمهورية على جميع �حلاالت �لتي يثبت قيامها ببناء م�شاكن ، 

م�شتودعات وحظائر ع�شو�ئية فوق �أوعية عقارية تابعة للدولة بدون رخ�شة بناء .

رئي�س بلدية  حا�شي م�شعود بورقلة حممد يا�شني بن �شا�شي لـ" �لو�شط" 

.        �شنطبق قو�نني �جلمهورية على �جلميع ولن ن�شتثني �أحد   
�أحمد باحلاج 

400 قرار هدم للبنايات وامل�ستودعات 
واحلظائر الع�سوائية 

الأمنية  الخت�شا�س  دوائر  با�رصت 
اأ�شحاب  من  رجل   17 مع  التحقيق 
حتري�س  بتهمة  النفوذ  ،و  املال 
مواطنني على التجمهر غري املرخ�س 
اأمام مقرات اإدارية حكومية ، انتقاما 
من حملة الولة املتوا�شلة على مافيا 

العقار وامل�شتثمرين املغامرين .
املخت�شة  الأمن  م�شالح  �رصعت 
 ، ورقلة  البالد على غرار  يف جنوب 
فتح  يف   ، وب�شار  اأدرار   ، مترنا�شت 
�شخ�س   17 مع  معمق  اأمني  حتقيق 
بتهمة  والنفوذ  املال  اأ�شحاب  من 

مواطنني  حتري�س  يف  التورط 
اأمام  املرخ�س  غري  التجمهر  على 
للت�شوي�س  ح�شا�شة  ادارية  مقرات 
اجلمهورية  ولة  ومهام  ن�شاط  على 
التطبيق  يف  موؤخرا  �رصعوا  الذين 
وزارة  وتعليمات  لتو�شيات  ال�شارم 
املحلية  واجلماعات  الداخلية 
لالإ�رصاف  الرامية  القليم  وتهيئة 
ومتابعة ما مدى تنفيذ عمليات هدم 
واحلظائر  وامل�شتودعات  البنايات 
الع�شوائية التي �شيدت فوق عقارات 
يف  لال�شتغالل  موجهة  عمومية 

هادفة  تنموية  م�شاريع  اجناز  اإطار 
كاإجناز  املواطن  بيوميات  �شلة  لها 
موؤ�ش�شات   ، م�شاكن   ، م�شت�شفيات 
حمولت  ملخازن  اإ�شافة  تربوية 
التوزيع  ملديريات  تابعة  كهربائية 
للكهرباء والغاز و�شط وغرب بجنوب 
من  علم  وح�شبما   . الكبري  البالد 
تفا�شيل  على  املطلعة  م�شادرنا 
فاإن   للتحقيقات  الأولويات  النتائج 
التحقيقات م�شت يف �شطرها الثاين 
عدد هام من رجال املال و العمال 
بطريقة  تاأطري  يف  تورطهم  ثبت 

احتجاجية  حلركات  مبا�رصة  غري 
ال�شارمة  القرارات  من  انتقاما   ،
الرامية  التنفيذية  الهيئة  مل�شوؤويل 
الأوعية  �شحب  قرارات  لإتخاذ 
يف  منها  ا�شتفادوا  التي  العقارية 
امل�شاريع  من  جملة  جت�شيد  اطار 
ال�شتثمارية  �شواء يف �شق ال�شناعي 
اإدراجهم من قبل  اأو الفالحي ، قبل 
ال�شتثمار  للتطهري  الولئية  اللجنة 
املغامرين  امل�شتثمرين  خانة  يف 

وفق ما اأوردت م�شادرنا .
�أحمد باحلاج 

املن�رصم   الأ�شبوع  نهاية  مع  اأوقفت 
ببلدية   ، الوطني  الدرك  م�شالح 
اأفارقة  رعايا   03 بب�شار،  القناد�شة 
ت�شاد  لدولتي  خمتلفة  جن�شيات  من 
للم�شلحة  حتويلهم  ليتم   ، وال�شينغال 
الإجراءات  ا�شتكمال  وبعد  املخت�شة 

القانونية معهم واإجناز ملفات ق�شائية 
اجلهات  اأمام  تقدميهم  مت  �شدهم  
الق�شائية للنظر يف و�شعيتهم ، اأين مت 
ادانة الرعايا الجانب املوقوفني ب�شنة 
كل  تغرمي  مع  النفاذ  موقوفة  �شجنا 
دينار جزائري  األف   48 بـ  منهم  واحد 

من  طردهم  اجراءات  ا�شتكمال  قبل  
الغري  القامة  بتهمة  الوطني  الرتاب 
م�شالح  اأن  بالذكر  جدير   . �رصعية 
منذ  ب�شار  بولية  املخت�شة  الأمن 
العام وحلد كتابة هاته الأ�شطر  بداية 
، قد متكنت من توقيف واعتقال 189 

اجلن�شيات  خمتلف  من  افريقي  رعية 
الإجراءات  كافة  �شدهم  اإتخاذ  مت 
باإجراءات  القيام  قبل  معهم  القانونية 
بتهمة  الأ�شلية  بلدانهم  نحو  ترحيلهم 

الإقامة غري ال�رصعية .
�شيخ مدقن     

بتهمة �لت�شوي�س على  ن�شاط والة 

�لقناد�شة بب�شار 

.       �نتقاما من �حلرب على بارونات �لعقار

الأمن يحقق مع 17 رجل اأعمال باجلنوب 

توقيف 03 رعايا اأفارقة بتهمة القامة غري ال�سرعية 

مو�ز�ة مع �الإنت�شار �لفظيع ملخلفات �ملوؤ�ش�شات �ملقاوالتية  

يف وقت تلزم فيه نفطال �ل�شمت 

ورقلة 

ت�سربات املياه القذرة تهدد �سكان 
حي 330  �سكن بالأغواط 

اأزمة وقود خانقة ببلدية القناد�سة 
بب�سار لليوم ال�ساد�س 

 م�سري �سركة خا�سة يف قب�سة
 الأمن احل�سري الرابع  
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تتلقاه  الذي  امل�ستمر  الدعم  على  كلمته  يف 
املحلية   ال�سلطات  طرف  من  اجلامعة 
م�ستعر�سا اأهم االجنازات املحققة من هياكل 
تكنولوجية  �سمحت ح�سبه  واليات  بداغوجية 
بغية  الطلبة  اأمام  ح�سنة  ظروف  توفري  من 
مزاولة درا�ستهم ومتكينهم من اإجراء بحوثهم 
وترقية م�ستوياتهم اإيل التفوق الذي نبحث عنه 
على اأ�سا�س تكوين نوعي وكمي يراعي حاجيات 
الدخول  هذا  عرف  كما  املجتمع  تطلعات 
الطلبة  اأمام  خا�سة  جناح  اجلديد  اجلامعي 
البكالوريا  �سهادة  على  ح�سولهم  بعد  اجلدد 
ويف  �سمحت  ت�سجيل   اآليات  اإدخال  من حيث 
اكرب  واإعطاء  ت�سجيلهم  من  قيا�سي  ظرف 
الرغبات يف التخ�س�سات املراد االلتحاق بها 
واملتاحة كما مت دعم اجلامعة باأ�ساتذة جدد 
مما اأ�سبحت ال تعاين من نق�س يف التاطري كما 
ا�ستقبلت اجلامعة 3118 طالبا جديدا موزعني 
تعرف  وبهذا  وتخ�س�سات  �سعب  عدة  على 
جامعة ادرار ارتفاعا كبريا وملحوظا يف العدد 

يف  طالب   15500 فاق  حيث  للطلبة  االإجمايل 
البداغوجية  املقاعد  عدد  بلغ  الذي  الوقت 
تعرف  اجلامعة  بان  يعني  مما  مقعدا   9431
اجناز  مطلب  اأ�سبح  وهنا  وا�سح  اكتظاظا 
اأمرا  اآالف مقعد اجلديد   8 اجلامعي  القطب 
ملحا بغية تطليق االكتظاظ والتفكري م�ستقبال 

يف ا�ستقبال الطلبة املتزايد وايل ادرار ال�سيد 
على  واثني  اأعرب  كلمته  وخالل  بكو�س  حمو 
التنمية  يف  اجلامعة  تلعبه  الذي  الفعال  الدور 
املحلية على اأ�سا�س و�سع اإطارات  يف خمتلف 
و�ساعدت  التنمية  يف  اأ�سهمت  القطاعات 
كل  تلقي  واجلامعة  املجتمع  تطلعات  على 

الدعم من ال�سلطات  كما مت تكرمي عددا من 
االأ�ساتذة والكل حث على تكوين نوعي وكمي 
يراعي خ�سو�سيات املنطقة التي حتتوي على 
اال�ستثمار  ترقية  على  ت�ساعد  مقومات  عدة 
وحتويلها اإيل اأقطاب خا�سة يف جمال الطاقة 

املنع�س موؤخرا والفالحة و وال�سياحة . 

عرفت اأول اأم�س القاعة الكربى للمحا�سرات بجامعة احمد دراية بادرار فعاليات تن�سيط حفل افتتاح ال�سنة اجلامعية 
اجلديدة  بح�سور ال�سلطات املحلية املدنية والع�سكرية واأ�سرة اجلامعة من اأ�ساتذة وطلبة وممثلي خمتلف فعاليات املجتمع 

املدين  اأين اأعرب مدير اجلامعة الربوفي�سور ادجرفور نور الدين .

جامعة اأحمد دراية باأدرار

اأدرار:بو�سريفي بلقا�سم 

 الوايل ي�شرف على افتتاح
 ال�شنة اجلامعية اجلديدة 

بلدية اأوالد �سعيد بتميمون  

منا�سبة اليوم الوطني للهجرة  

الدرك الوطني بامل�سيلة

اأمن والية امل�سيلة 

الفرقة اجلنائية باأمن والية مع�سكر 

�شكان يعانون من اأزمة غياب ماء ال�شرب

والية مع�شكر حتت�شن احلدث بربنامج ثري ومتنوع  

تفكيك �شبكة اإجرامية خمت�شة 
يف ترويج املخدرات

توقيف �شخ�ص بحوزته �شالح 
ناري بدون رخ�شة

توقيف اإمراأة انتحلت 
هوية رعية اأجنبية  

االإقليمية  املجموعة  وحدات  متكنت 
تفكيك  من  بامل�سيلة  الوطني  للدرك 
ترويج  يف  خمت�سة  اإجرامية  �سبكة 
املخدرات تن�سط عرب والية امل�سيلة 
مت  حيث  لها،  املجاورة  الواليات  و 
نوع DFM قادمة من  �سيارة  توقيف 
مدينة  باإجتاه  ال�سلعة  بحمام  مدينة 
�سخ�سني  متنها  على  امل�سيلة كان 
ويتعلق االأمر بكل من ) خ ف ، خ ع ( 
القاطنني بوالية امل�سيلة، وبعد مراقبة 
ال�سيارة و تفتي�سها تفتي�سا دقيقا �سبط 
بحوزة امل�سمى )خ ع( 03 �سفائح من 
يقدر  باإجمايل  بوزن  املعالج  الكيف 
ثيابه،  حتت  باإحكام  بـ  300غ خمباأة 
ومبلغ مايل قدره 48350 دج، موا�سلة 
اأ�سخا�س   )04( توقيف  مت  للتحقيق 
اآخرين م�ستبه بهم و يتعلق االأمر بكل 
من امل�سمون ) ب �س ،  م ح، ل ع، ل ر 
( القاطنني بوالية برج بوعريريج، كما 
نوع  DFM �سيارة  �سيارة  حجز  مت 
نارية  دراجة  و  كليو  رونو  نوع 
SYM SAFNPIONX/ :نوع

ال�سبكة  هذه  اأفراد  ST ي�ستعملها 
جميعه  ا�ستكمال  بعد  نقل  كو�سائل 
تقدميهم  مت  القانونية  االإجراءات 

املعنيني اأمام ال�سيد وكيل اجلمهورية 
اأجل  حمكمة حمام ال�سلعة  من  لدى 
احليازة و املتاجرة و نقل املخدرات 
من  كل  اإيداع  مت  اأين   ) معالج  )كيف 
، ل ع  ب �س(  اأ  امل�سمون: ) خ ع، خ 
احلب�س باملوؤ�س�سة العقابية بامل�سيلة 
الدراجة  و  ال�سيارتني  حجز  مت  كما 
البلدي  باملح�رش  و�سعهم  و  النارية 

اإىل غاية �سدور اأمر ق�سائي .

... وتوقيف �سخ�سني وحجز 
بندقية

اأفراد  متكن  اآخر  �سياق   ويف 
�سيد  حجز بندقية  من  املجموعة 
اخلام�س  ال�سنف  �سانتتيان من  نوع 
املوؤهلة  ال�سلطة  من  رخ�سة  بدون 
يتعلق  و  �سخ�سني  توقيف  قانونا مع 
ل  )ب  بـ   امل�سميان   من  بكل  االأمر 
، ب ز( ال�ساكنان باأوالد �سليمان والية 
امل�سيلة، �سيتم تقدمي املعنيان الحقا 
لدى  اجلمهورية  كيل  و  ال�سيد  اأمام 
جنحة  اأجل  من  بو�سعادة  حمكمة 
اخلام�س  ال�سنف  من  �سالح  حيازة 

بدون رخ�سة .
عبدالبا�سط بديار 

املتنقلة  الفرقة  عنا�رش  متكنت 
دائرة  باأمن  الق�سائية  لل�رشطة 
توقيف  من  امل�سيلة  بوالية  مقرة 
من  ناريا  �سالحا  يحوز  �سخ�س 
بعد  مت  ذلك  ،و  اخلام�س  ال�سنف 
مفادها  موؤكدة  معلومات  اإ�ستغالل 
وجود �سخ�س بحوزته اأ�سلحة �سيد 
هيونداي  نوع  من  مركبة  منت  على 
جماورة  بوالية  مرقمة  اأك�سنت 
مت  وعليه  بلعايبة،  مدينة  بو�سط 
ذات  طرف  من  �رشيعا  التدخل 
امل�سالح، حيث قامت بن�سب كمني 
حمكم مت على اإثره توقيف امل�ستبه 
)ر،ع(  باملدعو  االأمر  يتعلق  و  فيه 
وبعد  �سنة،   28 العمر  من  البالغ 
دقيقا  تفتي�سا  ال�سيارة  تفتي�س 
�سالح  قطعة  على  بداخلها  عرث 
اخلام�س  ال�سنف  من  جديد  �سيد 

)كيف  اخلدرات  من  وقطعة 
اإثره  وعلى   ، 0،22غ  تزن  معالج( 
وال�سيارة  فيه  امل�ستبه  حتويل  مت 
اإ�ستكمال  اأجل  من  ال�رشطة  ملقر 
اإجراءات التحقيق يف نف�س ال�سياق 
فيه  امل�ستبه  مع  التحقيق  وبعد 
فرار  حالة  يف  �رشيك  له  باأن  تبني 
)ب،ر(  باملدعو  االأمر  ويتعلق 
البالغ من العمر 34 �سنة ، حيث مت 
ق�سائية �سد  اإجراءات  اإجناز ملف 
املدعو  وتقدمي  فيهما  امل�ستبه 
اجلمهورية  وكيل  ال�سيد  اأمام  )ر،ع( 
لدى حمكمة مقرة من اأجل احليازة 
من  الأ�سلحة  واملتاجرة  النقل   ،
ال�سنف اخلام�س دون رخ�سة وكذا 
معالج(من  املخدرات)كيف  حيازة 

اأجل االإ�ستهالك ال�سخ�سي .
عبدالبا�سط بديار 

الفرقة  عنا�رش  موؤخرا  اأوقفت 
الوالئية  بامل�سلحة  اجلنائية 
والية  باأمن  الق�سائية  لل�رشطة 
االأربعينيات  يف  امراأة  مع�سكر 
تورطها  بعد  وهذا  العمر  من 
 ، الغري  هوية  انتحال  جنحة  يف 
اإثر دوريات اأمنية لعنا�رش االأمن 
املحطة  عرب  الثالث  احل�رشي 
الربية لنقل امل�سافرين ، اأين مت 
ليتم  الن�ساء  اإحدى  يف  اال�ستباه 
الوالية  اأمن  مقر  اإىل  حتويلها 
 ، هويتها  من  التاأكد  اأجل  من 
حيث اأقدمت امل�ستبه فيها على 

تقدمي هوية خا�سة برعية اأجنية 
ليتمكن عنا�رش الفرقة اجلنائية 
للبيانات  الدقيقة  املعاجلة  بعد 
بالتن�سيق مع الفرقة العلمية عرب 
AFIS من حتديد الهوية  نظام 
التي  و  فيها  للم�ستبه  ال�سحيحة 
تنحدر من اإحدى واليات الوطن 
الفرقة  عنا�رش  اإثرها  ،فتح 
اإخطار  بعد  الق�سية  يف  حتقيقا 
، ثم ا�ستكملت  نياية اجلمهورية 
و  التحقيق  اإجراءات  �سدها 
اأمرت  التي  العدالة  اأمام  قدمت 

بو�سعها رهن احلب�س. 
طالبي فاطمة

 �سار م�سل�سل تلف م�سخة تزويد 
ال�رشوب  املاء  مبادة  ال�سكان 
باملقاطعة  �سعيد  اأوالد  ببلدية 
الذي  املتكرر  العذر  االإدارية  
االنقطاع  حول  ال�سكان  يتلقاه 
متيمون  للمياه     املتكررة 
يجدونها  ال  ال�ساكنة  و  بادرار 
امل�سالح  من  مقنعة  حجة 
�سكان  يعاين  حيث  املعنية  
البلدية الواقعة على بعد 18 كيلو 
االإدارية  املقاطعة  �سمال  مرت 

تيميمون من غياب املاء ل�ست 6  
اأيام متتالية   و املت�رشر االأكرب  
على  ي�سكنون  الذين  اأوالئك 
مقر  خارج  مرتات  كيلو   2 بعد 
يقطع  اأغلبهم  اأ�سبح  و  البلدية 
م�سافة طويلة الأجل جلب املاء 
القريبة  الفقارات  من  ال�رشب 
اختار  و  املجاورة    والق�سور 
املعدنية  املياه  �رشاء  بع�سهم 
اال�ستعمال  الأجل  املحالت  من 

اليومي  

النواب  اأحد   مع  حديثنا  وعند 
بالبلدية عن �سبب انقطاع املاء 
ل�سبب واحد  لهذه املدة  �رشح 
مب�سلحة  م�سخة  تلف  وهو 
تعانيه  عما  ناهيك  التوزيع  
لالأطوار  التعليمية  املوؤ�س�سات 
من  اأزيد  حتت�سن  التي  الثالث 
كل  يف  متمدر�س  تلميذ   500
موؤ�س�سة ملدة 8 �ساعات وال جتد 
ما ت�سد به عط�سهم وال حتى ماء 
اأحيانا  الغذاء  وجبات  الإعداد 

املرات  من  كثري  يف  وتقت�رش 
خفيفة  وجبات  تقدمي  على 
املطروح   ال�سوؤال  ويبقي  باردة  
تتحجج  مرة  كل  ملاذاالبلدية 
يف  الرئي�سية  امل�سخة  بعطب 
حيوية  مبادة  ال�سكان  تزويد 
والتقوم بعمل احتياطي يف جلب 
يدخل  ال  حتى  جديدة  م�سخة 
والتي  عط�س  اأزمة  يف  ال�سكان 

اأثرت على يومياتهم 
 بو�سريفي بلقا�سم 

الذكرى  مع�سكر   والية  اأم�س  اأحيت 
الوطني  لليوم   57 اخلم�سني  و  ال�سابعة 
للهجرة اإحت�سنت فعاليات االحتفالية كل 
من بلديات عقاز ،راأ�س العني عمريو�س 

و�سيدي عبد املومن وهذا 
  

حتت اإ�سراف ال�سيد حميد 
بعي�س وايل الوالية وبح�سور 
رئي�ساال�سرة االمنية الثورية 

واالعالمية. 
 

امل�سوؤول  توجه  اليوم  م�ستهل هذا  ففي 
الوفد  رفقة  للوالية  االول  التنفيذي 
ببلدية  ال�سهداء  مقربة  اىل  له  املرافق 
و  الوطني  العلم  رفع  مت  اين  عقاز 
اال�ستماع للن�سيد الوطني مع و�سع باقة 
و  الكتاب  فاحتة  قراءة  و  الزهور  من 
االمني  من طرف  باملنا�سبة  كلمة  اإلقاء 
للمجاهدين  الوطنية  للمنظمة  الوالئي 
عليه  اأقدمت  ما  خاللها  من  مربزا 
من  باأمر  اأنذاك  الفرن�سية  ال�رشطة 

بابون  موري�س  باري�س  �رشطة  حمافظ 
النار  باإطالق   1961 اأكتوبر/   17 يوم 
نزلوا  املهاجرين  اجلزائريني  على 
�سخمة  م�سريات  يف  ال�سوارع  اإىل 
بدعوة  باالآالف  فيها  امل�ساركون  قدر 
احتجاجا  الوطني  التحرير  جبهة  من 
وللمطالبة  �سدهم،  �سدر  قانون  على 
قد  كانت  التي  بالدهم،  با�ستقالل 
الكفاح  من  �سنوات  �سبع  قرابة  اجتازت 
امل�سلح حينها. ويف �سياق ذي �سلة وبعد 
بلدية عقاز مركز  الوفد اىل مقر  توجه 
مت   الذي  اجلديد  البلدية  مقر  زيارة  و 
الوايل  ال�سيد  اكد  اخلدمة   حيز  و�سعه 
املواطن يف  مهمة  ت�سهيل  على �رشورة 
ا�ستخراج خمتلف وثائق احلالة املدنية 
كما مت تكرمي بع�س جماهدي املنطقة 
و عن�رش  بلدي  و حر�س  �سهيد  ارملة  و 
ال�سيد  قام  بعدها  الذاتي  احلر�س  من 
الوايل بتد�سني ملعب جواري بقرية اأهل 

اأحممد ببلدية راأ�س العني عمريو�س.
الوايل  ال�سيد  و�سع  اخلتام   يف  ليتم   

حيز اخلدمة ل�سبكة غاز املدينة ببلدية 
الربنامج اخلما�سي  �سيدي عبد املومن 
ال�سبكة  طول  يقدر  و  عائلة   535 لربط 
ب 4.2 كلم يف النقل و طول ال�سبكة يف 
التوزيع 8.54 كلم بتكلفة مالية تقدر ب 

193146525،00 دج و تكلفة تو�سيل الغاز 
للزبون الواحد تقدر ب 361021،00دج و 
مق�سمة  10000،00دج  الزبون  م�ساهمة 
على 05 خم�سة اأق�ساط بقيمة 2000دج. 
طالبي.فاطمة   
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اجليو�ش الإفريقية يف العهدة »الإ�سرائيلية«
 ح�سن العا�سي /كاتب وباحث فل�سطيني 

مقيم يف الدامنرك

يف  ال�صدارة  والأمني  الع�صكري  اجلزء  يحتل 
اإذ  الإ�رسائيلية،  الإفريقية  العالقات  اأولويات 
»الإ�رسائيلية«  الع�صكرية  امل�صاعدات  بداأت 
ا�صتقالل  قبل  حتى  الإفريقية  الدول  لبع�ض 
وغانا  اأوغندا  من  كل  قامت  فقد  الدول،  هذه 
باإر�صال ع�صكريني و�صباط   « العام » 1962  يف 
للتدرب يف »اإ�رسائيل«، وباملثل اأر�صلت تنزانيا 
املعاهد  يف  للتدرب  ال�صباط  من  جمموعة 
»اإ�رسائيل  دربت  كما  »الإ�رسائيلية«،  احلربية 
اأثيوبيا وغانا  »اأول جمموعة من الطيارين من 
واأوغندا، ودربت طيارين مدنيني من نيجرييا، 
ويف العام »1966 » اأن�صاأت »اإ�رسائيل« اأول كلية 
حربية يف غانا، حيث كان يتواجد فيها »100 » 
يف  وتواجد  ومدرب،  كخبري  اإ�رسائيلي  �صابط 
 1965  « العام  يف  ا�رسائيلية  بعثة  اأكرب  اأوغندا 
» وكان �صباط وجنود اجلي�ض وال�رسطة وجهاز 
تدريبهم على  يتلقون  الأوغندية  ال�صتخبارات 
يد �صباط من اجلي�ض »ال�رسائيلي«، وهنا من 
اأنه حتى خالل الفرتات التي مت  اجلدير ذكره 
الدول الإفريقية  فيها قطع العالقات من قبل 
هذا  م�صتوى  على  توؤثر  مل   ، »اإ�رسائيل«  مع 

التعاون الع�صكري بني الطرفني .

اتفاقيات �سرية
واأمنية  ع�صكرية  مبعاهدات  ا�رسائيل  وترتبط 
�رسية مع العديد من الدول الإفريقية، تت�صمن 
تدريب اجليو�ض واأجهزة ال�صتخبارات يف تلك 
الأنظمة  ا�صتمرار  على  للحفاظ  وذلك  الدول، 
فيها  جتد  التي  اإفريقيا  يف  الديكتاتورية 

اإ�رسائيل �صالتها لتحقيق اأهدافها .
فعلى �صبيل املثال ل احل�رس، قامت اإ�رسائيل 
مع  الع�صكري  للتعاون  �رسية  معاهدة  بتوقيع 
على  »اإ�رسائيل«  م�صاعدة  طلبت  التي  زائري 
وقامت  فيها،  الفا�صلة  النقالب  حماولة  اأثر 
قمع  يف  الليبريي  اجلي�ض  مب�صاعدة  اإ�رسائيل 
�صفقة  معها  وعقدت  النظام،  على  التمرد 
اخلرباء  ويقوم  الدولرات،  مباليني  ع�صكرية 
 ، الكامريوين  اجلي�ض  بتدريب  الإ�رسائيليني 
»كفريو  نوع  من  طائرات  اإ�رسائيل  لها  وباعت 
الع�صكري  التعاون  عن  ناهيك   ،« عرافا 
موقع  حتتل  التي  اأثيوبيا  مع  الإ�رسائيلي 
ال�صدارة يف اهتمامات قادة »ا�رسائيل« كونها 
البحر  على  املطل  عربي  الغري  الوحيد  البلد 

الأحمر .
اإىل  اإ�صافة  املا�صية،  ال�صنوات  امتداد  وعلى 
يف  الدموية  النزاعات  من  الأموال  ح�صدها 
بتوظيف  اإ�رسائيل  قامت  الفريقية،  القارة 
ال�صباط يف  من  العديد  مع  املميزة  عالقاتها 
الإفريقية،  والأمنية  الع�صكرية  املوؤ�ص�صات 
م�صاحلها  على  وللحفاظ  القارة  لخرتاق 

ال�صرتاتيجية فيها على املدى البعيد .
اإ�صعال  يف  �صيا�صتها  اإ�رسائيل  نقلت  وقد 

التناق�صات  واإذكاء  والنزاعات،  احلروب  فتيل 
واإثارة  والبتزاز،  اخلداع  وممار�صة  املتعددة، 
هذا  كل  نقلت  واملذهبية،  القومية  النعرات 
املرياث البغي�ض الذي كان ي�صكل بالن�صبة لها 
نهجاً منتظماً يف عالقاتها مع حميطها العربي 
ترتدد  ول  الإفريقية،  القارة  اإىل  عقود  طوال 
حتقيق  �صبيل  يف  �صيء  كل  عمل  يف  اإ�رسائيل 
املثال،  �صبيل  على  ت�صتغل  فرتاها  اأهدافها، 
الأمنية  الفو�صى  وحالة  الإرتريية  النزاعات 
ال�صائدة يف ال�صومال من اأجل تعزيز عالقاتها 
كميات  على  باحل�صول  قامت  التي  اأثيوبيا  مع 
كبرية من الأ�صلحة »الإ�رسائيلية« بهدف تاأزمي 
منطقة القرن الإفريقي التي تعاين بالأ�صل من 

اأزمات متفجرة متعددة.
املحدود  غري  »الإ�رسائيلي«  للدعم  نتيجة 
يف  جي�ض  اأهم  ثالث  الإثيوبي  اجلي�ض  ي�صنف 
ويحتل  واجلزائر،  م�رس  بعد  الإفريقية  القارة 
املوقع 42 عاملياً، بامتالكه 2300 دبابة، و800 
مركبة، 200 �صاروخ متعدد، 90 طائرة مقاتلة، 
43 طائرة مروحية، بح�صب الأرقام التي ن�رسها 

موقع »جلوبال باور فاير«.

االقتحام الناعم
نعود قلياًل اإىل الوراء، فبعد قيام دولة اإ�رسائيل 
عزلة  اجلديدة  الدولة  عا�صت   1948 العام  يف 
مع حميطها العربي والإفريقي، هذا التهمي�ض 
جريانها  قبل  من  اإ�رسائيل  له  تعر�صت  الذي 
هذه  لك�رس  جديدة  اأ�صاليب  ت�صتنبط  جعلها 
للدول  امل�صاعدات  فكرة  فظهرت  العزلة، 
اإ�رسائيل  فبداأت  الفقرية،  املجاورة  الإفريقية 
اأنها  على  نف�صها  وتقدم  القارة  اأبواب  بطرق 
فاعل خري، وبداأت م�صاعداتها ت�صل اإىل بع�ض 
ومع  اإثيوبيا،  مقدمتهم  ويف  الإفريقية  الدول 
اإىل  تباعاً  الإ�رسائيلية  املعونات  هذه  و�صول 
القارة،  قلب  اإىل  تنفذ  اإ�رسائيل  كانت  اإفريقية 
وكان وجودها يتبلور ويتعزز يف اإفريقية خا�صة 
يف اإثيوبيا لت�صبح حليفة اإ�رسائيل املطلة على 

البحر الأحمر.
يف بداية ال�صتينيات من القرن الع�رسين اأر�صلت 
اإ�رسائيل عدد من امل�صت�صارين الع�صكريني كي 
وكذلك  الإثيوبيني،  املظليني  بتدريب  تقوم 
التمرد  ملكافحة  خا�صة  وحدات  تدريب 
جنود  بتدريب  اإ�رسائيل  قامت  كما  وال�صغب، 
الإثيوبي  الفرقة اخلام�صة يف اجلي�ض  و�صباط 

ملواجهة جبهة التحرير الإرتريية.
الدبلوما�صية  العالقات  قطعت   1973 العام  يف 
بني اإ�رسائيل واإثيوبيا ت�صامنا مع م�رس والعرب، 
الغيار  قطع  باإر�صال  اإ�رسائيل  ا�صتمرت  لكن 
ال�صنع  اأمريكية  لالأ�صلحة  والذخرية  للطائرات 
ا�صتمر  وكذلك  الإثيوبي،  اجلي�ض  ميلكها  التي 
واخلرباء  امل�صت�صارين  من  كبري  عدد  تواجد 
ومل  اأبابا،  اأدي�ض  يف  الإ�رسائيليني  الع�صكريني 
الرئي�ض  و�صول  مع  حتى  الو�صع  هذا  يتغري 
»ماجن�صتو  املارك�صي  التوجه  ذو  الإثيوبي 

هيال مريام« لل�صلطة يف العام 1974 من القرن 
الع�رسين، لكن هذا الو�صع تغري يف العام 1978 
جميع  بطرد  »ماجن�صتو«  الرئي�ض  قام  حني 
على  اإثيوبيا  من  الإ�رسائيليني  امل�صت�صارين 
خرقاً  اعترب  البلدين مما  انك�صاف عالقة  اأثر 
وو�صع  الإفريقية  الوحدة  جمل�ض  لقرارات 

اإثيوبيا يف حرج �صديد من الدول الإفريقية.
العالقات  ا�صتمرار قطع  العام 1983 ورغم  يف 
قامت  واإ�رسائيل،  اإثيوبيا  بني  الدبلوما�صية 
للحر�ض  واأمني  ع�صكري  بتدريب  الأخرية 
ولرجال  الإثيوبي  ال�رسطة  وجلهاز  الرئا�صي 

بع�ض الأجهزة الأمنية ومنها املخابرات.
الفال�صا  يهود  ا�صتقبال  يف  اإ�رسائيل  بداأت  ثم 
اإثيوبيا بناء على اتفاق بني  الذين هاجروا من 
م�صاعدات  مقابل   1985 العام  يف  احلكومتني 
اأبابا،  لأدي�ض  اإ�رسائيل  تقدمها  ع�صكرية 
اإثيوبيا تلقت معونات  ولغاية العام 1987 كانت 
ع�صكرية بقيمة 85 مليون دولر مكافاأة لها على 
اإ�رسائيل،  اإىل  بالهجرة  الفال�صا  ليهود  ال�صماح 
اأمني  وخبري  م�صت�صار   300 اأبيب  تل  واأر�صلت 
وع�صكري اإىل اإثيوبيا، وقامت خالل هذه الفرتة 
بتدريب 40 طياراً اإثيوبياً يف اإ�رسائيل، يف العام 
العالقات  اإعادة  الع�رسين مت  القرن  1989 من 
ال�صفارة  افتتاح  البلدين، ومت  الدبلوما�صية بني 
اإ�رسائيل  وقدمت  اأبابا،  اأدي�ض  الإ�رسائيلية يف 

املزيد من امل�صاعدات الع�صكرية لإثيوبيا.
يف العام 1990 قدمت اإ�رسائيل حوايل 150 األف 
بندقية للجي�ض الإثيوبي بح�صب تقرير ن�رسته 
م�صاعدات  وتو�صعت  تاميز،  نيويورك  �صحيفة 
اإ�رسائيل لت�صم معونات �صحية واأدوية، وكذلك 
ويف  والزراعة،  الري  جمال  يف  خرباء  اأر�صلت 
األف   15 بنقل  اإ�رسائيل  قامت   1991 العام 
جوي  ج�رس  عرب  مبا�رسة  الفال�صا  من  يهودي 
للرئي�ض  اإ�رسائيل، ودفعت  اإىل  اأبابا  اأدي�ض  من 
يطيح  اأن  قبل  دولر  مليون   35 مبلغ  الإثيوبي 
زميبابوي،  اإىل  فهرب  �صده  �صعبي  انقالب  به 
لأبحاث  الدويل  �صتوكهومل  معهد  وبح�صب 
ال�صالم فاإن اإثيوبيا ل تبلغ ميزانيتها الع�صكرية 
ثالث  اأ�صبحت  اأنها  اإل  املائة،  يف   0،8 �صوى 
الدعم  بف�صل  ال�صمراء  القارة  يف  جي�ض  اأقوى 

الع�صكري الإ�رسائيلي.

 تفتيت العالقات العربية 
–االإفريقية

اأ�صبح من املوؤكد اأن اإ�رسائيل ا�صتطاعت وعرب 
الع�صكرية ب�صكل رئي�صي،  برنامج امل�صاعدات 
تف�صد  اأن  ا�صتطاعت  اأقل،  بدرجة  والإمنائية 
بوجه  وم�رس  العرب  بني  التاريخية  العالقات 
خا�ض واإثيوبيا، واأنها متكنت من اإخراج م�رس 
من اإثيوبيا واحللول مكانها، وبداأ ف�صل جديد 
م�رس  على  الإ�رسائيلي  ال�صغط  ف�صول  من 
اإثيوبيا  يف  الإفريقية  اأذرعها  عرب  وال�صودان 

وغريها من الدول الإفريقية.
م�صاعدات  وتقدمي  الع�صكري  التعاون  اإن 

اإىل الدول الإفريقية، وكذلك تدريب  ع�صكرية 
الإفريقية،  الأمنية  والأجهزة  اجلي�ض  �صباط 
خا�صة  اأهمية  على  ي�صتحوذ  وليزال  كان 
لتوظيف  الإ�رسائيلية،  ال�صرتاتيجية  يف 
وال�صغوط  البتزاز  ممار�صة  يف  امللف  هذا 
واملقاي�صة، والأهم هو ا�صتخدامه ك�صالح يف 
مواجهة الدول العربية لتهديد اأمنها وال�صغط 
عليها لتغيري مواقفها يف بع�ض امللفات، ومن 
تكثيف  على  اإ�رسائيل  الروؤية عملت  اأجل هذه 
اإفريقيا،  يف  الع�صكري  وتواجدها  ن�صاطها 
وقامت باإر�صال كثري من اخلرباء وامل�صت�صارين 
عدة  اإىل  الإ�رسائيليني  والأمنيني  الع�صكريني 
والإ�رساف  تدريبهم  اأجل  من  اإفريقية  دول 
كثري  بتدريب  قامت  اإ�رسائيل  اأن  حتى  عليهم، 
حماية  يتولون  الذي  الرئا�صيني  احلرا�ض  من 
الآلف  وجلبت  ال�صمراء،  القارة  وروؤ�صاء  قادة 
معاهدها  والتدريب يف  للدرا�صة  الأفارقة  من 

احلربية وكلياتها الع�صكرية.
وتدريب  ال�صالح  بتقدمي  اإ�رسائيل  تكتفي  ومل 
اجلنود وال�صباط، بل قامت اأي�صاً بنقل جتربتها 
يف العمل مع منظمات ال�صباب ال�صبه ع�صكرية 
و«اجلدناع«  »الناحال«  منظمتي  جتربة  مثل 
وقامت باإر�صال م�صت�صارين ومدربني اإىل بع�ض 
الدول الإفريقية لتعليمهم كيفية تنظيم �صفوف 
العمل  جتمع  ف�صائل  يف  الإفريقي  ال�صباب 

املدين والتدريب الع�صكري �صوية.
مدربيها  من  عدداً  اإ�رسائيل  اأر�صلت  اأي�صاً 
لالإ�رساف على تنظيم اخلدمة الع�صكرية التي 
زمنية  لفرتات  الإفريقي  ال�صباب  على  تفر�ض 
وقامت  اإ�رسائيل،  يف  احلال  هو  كما  حمددة 
لتدريب قوات  باإر�صال عدد من اخلرباء  اأي�صاً 
املظليني  قوات  ودربت  تنزانيا،  يف  ال�رسطة 
اأن�صاأت مدر�صة هناك وقدمت  يف الكونغو، ثم 
جلي�ض الكونغو اأ�صلحة وعتاد، ثم يف �صرياليون 
اأر�صلت  حيث  ال�صيناريو  ذات  يتكرر  اأي�صاً 
اأجل  من  و�صباط  ع�صكريني  خرباء  اإ�رسائيل 
لهم  اأن�صاأت  ثم  ال�صرياليوين،  اجلي�ض  تدريب 

مدر�صة ع�صكرية يف فري تاون.
ا�صتطاعت  اإ�رسائيل  اأن  هنا  بالذكر  واجلدير 
القرن  دول  يف  وبحرية  جوية  قواعد  تبني  اأن 
هو  منها  الرئي�صية  الغاية  وبالطبع  الإفريقي، 
م�رس  على  وال�صغط  العربي  الأمن  تهديد 
القواعد  هذه  جميع  حتولت  وقد  وال�صودان، 
اإىل مراكز للتج�ص�ض على الدول العربية وعلى 
اإ�رسائيل  �صكلت  كما  نف�صها،  الإفريقية  الدول 
ب�صكل  ع�صكرية  وجمموعات  اأمنية  عمل  فرق 
الإفريقية،  الدول  من  عدد  مع  م�صرتك 
داخل  اإ�رسائيل  نفوذ  تقوية  هو  منها  الغاية 
عرب  الإفريقية  والأمنية  الع�صكرية  الأجهزة 
كبار  من  الكثري  ت�صم  التي  املجموعات  هذه 
املعاهد  يف  تدريبهم  تلقوا  الذين  ال�صباط 
تدربوا  اأو  اإ�رسائيل  يف  الإ�رسائيلية  الع�صكرية 
بلدانهم  يف  اإ�رسائيليني  م�صت�صارين  بوا�صطة 
الإ�رسائيلية  للم�صالح  بالولء  يدينون  جميعهم 
ال�صتخبارات  اأجهزة  مع  عالقات  وتربطهم   ،
من  ال�صباط  هوؤلء  ومعظم  الإ�رسائيلية، 

العاج  اإثيوبيا والكونغو ورواندا وزائري و�صاحل 
واأوغندا  وكينيا  واإريترييا  اإفريقيا  جنوب  ومن 

وتنزانيا.

عالقات �سرية رغم 
املقاطعة

اآنف  كتابه  يف  الإ�رسائيلي  الدبلوما�صي  يذكر 
اإ�رسائيل ظلت على عالقات �رسية  اأن  الذكر، 
عالقاتها  قطعت  التي  الإفريقية  الدول  مع 
الر�صمية العلنية مع اإ�رسائيل يف مراحل خمتلفة 
التي  لل�صغوط  نتيجة  الع�رسين،  القرن  خالل 
تعر�صت لها تلك الدول الإفريقية من الأنظمة 
حريتها  بكامل  تعمل  اإ�رسائيل  وظلت  العربية، 
اإ�رسائيل  اأن  »عوديد«  ويقر  الدول،  تلك  يف 
امل�صاعدات  اأنواع  كافة  تقدمي  يف  ا�صتمرت 
وذكر  الإفريقية،  للدول  والأمنية  الع�صكرية 
مهمتان جداً  كانتا  واإريترييا لحقاً  اإثيوبيا  اأن 
املالحية  الطرق  تاأمني  اأجل  من  لإ�رسائيل 
واملوانئ  اإفريقيا،  وجلنوب  الأق�صى  لل�رسق 
ال�صالم  ودار  كينيا  يف  مومبا�صا  يف  املوجودة 
بهدف  لإ�رسائيل  مهمة  موانئ  هي  تنزانيا  يف 
اأن  ويقول  املالحية،  الطرق  يف  كمحطات 
اإثيوبيا  يف  الإ�رسائيلي  الع�صكري  التواجد 
الناحية  من  الأهمية  بالغ  وكينيا  واأوغندا 

اجليو�صيا�صية لتطويق العرب.
ماكريري  جامعة  يف  در�ض  قد  عوديد  وكان 
الربيطانية يف اأوغندا، وقد در�ض معه يف هذه 
الذين  الأفارقة  الزعماء  من  العديد  اجلامعة 
والع�صكرية  ال�صيا�صية  القيادة  هرم  اإىل  و�صلوا 
»بنجامني مكابا«  بعد ومنهم  بلدانهم فيما  يف 
الدبلوما�صي  وقام  ال�صابق،  التنزاين  الرئي�ض 
الطلبة  من  الكثري  باإر�صال  عمله  اثناء  ال�صابق 
الأفارقة للدرا�صة يف اإ�رسائيل، وكان يختارهم 
الإ�رسائيلية  املخابرات  رجال  مبعاونة 
مدى  اأهمها  معينة  معايري  على  بناء  املو�صاد 
قدرة هوؤلء الطلبة على تبواأ منا�صب قيادية يف 
بلدانهم لحقاً، ودرجة �صداقتهم مع اإ�رسائيل، 
ومن بني هوؤلء الذي اأر�صلهم للدرا�صة »يو�صف 
�صقوط  بعد  اأوغندا  رئي�ض  اأ�صبح  الذي  لويل« 

عيدي اأمني.
اجلي�ض  لعبه  الذي  اخلطري  الدور  عن  وك�صف 
يف  املو�صاد  املخابرات  وجهاز  الإ�رسائيلي 
ال�صفارات  خالل  من  الإفريقية  الدول  بع�ض 
التجارية  ملحقياتها  وبع�ض  الإ�رسائيلية 
بلغ  اأمنيني  م�صت�صارين  بوا�صطة  والثقافية، 
اأوغندا،  اإثيوبيا،  من  كل  الع�رسات يف  عددهم 

الكونغو، تنزانيا، كينيا، اإريترييا.
 

اأوغندا النموذج
الرئي�ض  �صاعدت  اإ�رسائيل  وكانت 
يف  طلبه  على  بناء  »اأوبوتي«  الأوغندي 
اإ�رسائيل  من  عليها  ح�صل  م�صاعدة 

ملواجهة  جي�صه  وتدريب  لتنظيم 
اأعدائه يف ال�صودان التي كانت اإ�رسائيل 
جنوبه،  يف  عربي  غري  كيان  قيام  تدعم 
من  ياأتي  باأوغندا  الإ�رسائيلي  الهتمام 
وكونها  فيها،  الأبي�ض  النيل  منابع  كون 
الدولتني  وال�صودان  م�رس  جنوبي  تقع 
العربيتني اللتني تريد اإ�رسائيل ح�صارهم 
اإىل  اإ�رسائيل  دفع  عليهم، مما  وال�صغط 
القيام بتدريب �صالح امل�صاة واملظالت 
واملدرعات والقوات اجلوية يف اجلي�ض 
و�صباط  رجال  اأي�صاً  ودربت  الأوغندي، 
عليها  ح�صل  دبابة  واأول  ال�رسطة، 
من  مقدمة  كانت  الأوغندي  اجلي�ض 
ودربت  دبابات،  �صت  �صمن  اإ�رسائيل 
يف  الأوغنديني  الع�صكريني  الطيارين 
اإ�رسائيل  ببنائه  قامت  للطريان  معهد 
يف اأوغندا، ثم قدمت لهم اأربع طائرات 
باعت  ولحقاُ  »بوخانا«  ظراز  تدريب 
لهم 12 طائرة من نوع »بوجا«، ويف فرتة 
لحقة دوؤبت اإ�رسائيل 30 طيار اأوغندي 
ع�رسات  معهم  ودربت  اإ�رسائيل،  يف 

الفنيني ل�صيانة الطائرات.
فيه  اإ�رسائيل  الوقت كي حت�صد  ثم جاء 
الكبري  والدعم  امل�صاعدات  هذه  ثمار 
الذي ح�صلت عليه اأوغندا التي اأ�صبحت 
عن  متتنع  التي  الإفريقية  الدول  من 
الت�صويت يف الق�صايا التي تتعلق بال�رساع 
العربي الإ�رسائيلي يف املحافل الدولية. 
اأوغندا  عار�صت  الذكر  �صبيل  وعلى 
اجلمعية  القد�ض يف  حول  قرار  م�رسوع 
 ،2003 العام  يف  املتحدة  لالأمم  العامة 
ق�صية  يف  الت�صويت  عن  امتنعت  كما 
اقامته  الذي  العن�رسي  الف�صل  جدار 
الفل�صطينية  الأرا�صي  على  اإ�رسائيل 
اإىل  لتحويل املو�صوع  حني طرح اقرتاح 
اأكرث من منا�صبة  الدولية، ويف  املحكمة 
الفل�صطيني  ال�صعب  كفاح  اأوغندا  اأدانت 

واعتربته اإرهاباً.
ودولة مثل« الراأ�ض الأخ�رس« وهي عبارة 
اإفريقيا،  غرب  تقع  جزر  جمموعة  عن 
بعد  كارلو�ض«  جورجي  رئي�صها«  ي�رسح 
الوزراء  رئي�ض  مع  جمعه  الذي  اللقاء 
على  نتنياهو«  بنيامني   « الإ�رسائيلي 
القت�صادية  املنظمة  اجتماع  هام�ض 
امل�صرتكة لدول غرب اإفريقيا قبل �صهور 
قليلة، باأن دولته لن ت�صوت �صد اإ�رسائيل 

يف الأمم املتحدة من الآن ف�صاعداً.
اإفريقيا،  اإىل  الثالثة  جولته  وقبل 
»نتنياهو« رئي�ض توغو »فاورا  ا�صت�صاف 
غنا�صينغبي« على ماأدبة ع�صاء يف منزله 
كتبه  ما  الالفت  ومن  الغربية،  بالقد�ض 
الزوار«  �صجل  يف  الإفريقي  الرئي�ض 
اإفريقيا،  اإىل  اإ�رسائيل  بعودة  اأحلم 
اإ�رسائيل«، ورد عليه  اإىل  اإفريقيا  وعودة 
�صديقة  هي  توغو  اأن  بقوله«  »نتنياهو« 

حقيقية لإ�رسائيل«.
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تغيري اللقب العائلي
يعلن ال�سيد كيو�ص 

 KIOUS (م�سري
اأوالده  و   )Mecheri

عن تغيري اللقب 
العائلي من )كيو�ص 

اللقب  اىل   )KIOUS
اجلديد) بن م�سطفى  

BEN MUST -
)  PHA

 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�شاء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�شم: �شوؤون الأ�رسة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 14/03452 رقم الفهر�س: 15/00184 تاريخ احلكم: 

 15/01/14
حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �شوؤون الأ�رسة علنيا ابتدائيا 
ح�شوريا يف ال�شكل : قبول دعوى الرجوع بعد اخلربة. يف املو�شوع: 

اإفراغ احلكم ال�شخ�شي ال�شادر عن حمكمة اجللفة ق�شم �شوؤون الأ�رسة 
بتاريخ 2014/05/21 رقم الفهر�س: 14/01760 رقم اجلدول: 14/01184 

واعتماد تقرير اخلربة الطبية املنجز من قبل اخلبري الطبي احلكيم 
حممود خليفي املخت�س يف الأمرا�س العقلية واملودع باأمانة �شبط 

حمكمة اجللفة بتاريخ: 2014/10/07 حتت رقم ايداع 2014/238 حتت 
رقم: 2014/244 وبالنتيجة احلجر على املرجع �شده ربوح احلاج 

املولود بتاريخ: 1995/08/26 ب�شيدي بايزيد لأبيه مولي واأمه زينب 
بوعالم وتعيني املرجع ربوح مولي والده مقدما لرعاية املحجور عليه 
والقيام بت�شيري اأمورها املدنية والإدارية، مع الأمر بالتاأ�شري بذلك على 

هام�س عقد ميالد املعني بالأمر يف �شجالت احلالة املدنية لبلدية 
اجللفة ب�شعي من النيابة، هكذا �شدر واأف�شح به جهارا باجلل�شة العالنية 
املنعقدة بالتاريخ املذكور اأعاله، واأم�شي اأ�شل هذا احلكم من طرفنا 

نحن الرئي�س واأمني ال�شبط. 

اإ�شهار جتمع فالحي
طبقا الأحكام قانون : 58/75 املوؤرخ يف 

املعدل  املدين  القانون  املت�سمن   26/09/1975
واملتمم واالأنظمة �سارية املفعول وال �سيما 

القانون 16-08 املوؤرخ يف اأول �سعبان عام 1429 
املت�سمن التوجيه الفالحي اخلا�ص باملادتني 

للتجمع.  االأ�سا�سي  منه والقانون   61 و   60
لقد مت هذا اليوم : 15 اكتوبر 2018 تاأ�سي�ص 
التجمع الفالحي للم�سالح امل�سرتكة )الوفاق( 

الت�سمية: التجمع الفالحي للم�سالح امل�سرتكة 
)الوفاق( املقر : ُحّدد مقر التجمع الفالحي 
: مب�سكن ال�سيد: مرادة �سالح بن �سليمان 

الكائن ببلدية اأجمدل دائرة اأجمدل والية 
امل�سيلة. امل�سري : باتفاق جماعي مت تعيني 

ال�سيد/ مرادة �سالح بن �سليمان م�سريا للتجمع 
الفالحي للم�سالح امل�سرتكة )الوفاق( ملدة غري 

حمددة

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�شاء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�شم: �شوؤون الأ�رسة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 18/01954 رقم الفهر�س: 18/02831 تاريخ احلكم: 

 18/10/10
حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �شوؤون الأ�رسة 

حكما علنيا ابتدائيا ح�شوريا يف ال�شكل : قبول الدعوى. 
يف املو�شوع: اإفراغ احلكم ال�شادر عن احلال بتاريخ 

2017/02/08 حتت رقم الفهر�س: 17/00508 واعتماد 
اخلربة املعدة من طرف اخلبري. وبالنتيجة احلكم بــ: 

اأول: احلجر على املدعى عليها » ربوح عودة » املولودة 
بتاريخ: 1997/05/21 بدار ال�شيوخ. ثانيا: تعيني املدعي 
» ربوح مولي » كمقدم عليها لرعايتها وت�شيري �شوؤونها 
على اأن يلتزم با�شتئذان املحكمة يف حالة قيامه باأحد 
الت�رسفات الواردة يف ن�س املادة 88 من قانون الأ�رسة، 

رابعا: اأمر �شابط احلالة املدنية املخت�س بالتاأ�شري بذلك 
على هام�س عقد ميالد املحجور عليها ، بذا �شدر احلكم 

واأف�شح به جهارا يف املكان والزمان املذكورين اأعاله، 
ول�شحته اأم�شيناه نحن الرئي�س واأمني ال�شبط. 

ANEP N°: 831492 الو�سط:2018/10/20

الو�سط:2018/10/20الو�سط:2018/10/20 الو�سط:2018/10/20الو�سط:2018/10/20
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جي�ش  �أعلن  و�لأربعاء 
�لحتالل ��ستهد�ف 20 موقعا 
للمقاومة مبناطق متفرقة يف 
�إىل  �أدى  ما  وهو  غزة،  قطاع 
و�إ�سابة  فل�سطيني  ��ست�سهاد 
�سل�سلة  و�سبق  �آخرين،  ثالثة 
"�لإ�رس�ئيلية"،  �لغار�ت 
�سقوط �ساروخ �أطلق من غزة 
�إىل  �أدى  ما  منزل،  �ساحة  يف 
يف  م�ستوطنني  ثالثة  �إ�سابة 

مدينة بئر �ل�سبع �ملحلتة.
�لعمليات  غرفة  وكانت 
نفت  للمقاومة  �مل�سرتكة 
عن  م�سوؤوليتها  لها،  بيان  يف 
بئر  على  �ل�سو�ريخ  �إطالق 
�ل�سبع، م�سددة يف �لوقت ذ�ته 
للت�سدي  "جاهزة  �أنها  على 
لعتد�ء�ت �لحتالل"، قائلة: 
نختبئ  ل  بذلك  نقوم  "حني 
خلف �أي �ستار، بل نعلن ذلك 
م�سوؤوليتنا  �إطار  يف  بو�سوح 

�لوطنية".
"�ملركز �لفل�سطيني لالإعالم" 
وما  �لأفعال  ردود  �أبرز  ر�سد 
�لكابينت  جل�سة  من  ر�سح 
و�سائل  تناقلته  ما  خالل  من 

�لإعالم �لعربية.

�صمت وتكّتم

�لعا�رسة  �لقناة  وذكرت 
�ساعات   5 بعد  �أنه  �لعربية، 
مل  "�لكابينت"  �جتماع  من 
قر�ر�ته،  نتائج  عن  يعلن 
بني  حادة  خالفات  ووقعت 
عدم  منهم  وطلب  �لوزر�ء، 
�سحفية،  مقابالت  �إجر�ء 
معلومات  باأي  �لإدلء  وعدم 
مع  �جلل�سة،  حيثيات  حول 
يدفعون  �أع�سائه  غالبية  �أن 
تهدئة  �إىل  �لتو�سل  باجتاه 
بو�ساطة م�رسية،  مع حما�ش 
�ساملة  حرب  �سن  ويعار�سون 

على قطاع غزة.
�أن  �لعا�رسة  �لقناة  و�أ�سافت 
يف  �لد�خلية  �جلبهة  "قيادة 
قررت  �لإ�رس�ئيلي"،  �جلي�ش 
�لروتيني  �لو�سع  �إىل  �لعودة 
�لدر��سية  �لعملية  و��ستئناف 
يف م�ستوطنات "غالف غزة"، 
�أن  تاأكيد�ت  هناك  �أن  مع 
"�لكابينت"  �أو�سى  �جلي�ش 
بعملية ع�سكرية جوية �رسيعة 

على �لقطاع.
ويف �ل�سياق ذ�ته، نقلت �لقناة 
لل�رسطة  �لعام  �ملفت�ش  عن 
�ل�سيخ،  روين  "�لإ�رس�ئيلية" 
��ستبعاده ن�سوب ت�سعيد �أمني 
�سقوط  ب�سبب  مع قطاع غزة 

�ل�سو�ريخ على بئر �ل�سبع.
يعتقد  ل  "�إنه  "روين":  وقال 

�أن �أحد�ً يف �ملنظومة �لأمنية 
حما�ش  �أن  يرى  �لإ�رس�ئيلية 
ت�سعيد  يف  م�سلحة  لديها 

�لأو�ساع يف �لوقت �حلايل".

املالذ الأخري

ونقل موقع 0404 �لعربي عن 
م�سدر ع�سكري قوله: "ننتظر 
�أحد�ث يوم غد �جلمعة لنقرر 
على  �لع�سكرية  �لعملية  ب�ساأن 

غزة". 
�أ�سكول  جمل�ش  رئي�ش  وقال 
لإذ�عة �جلي�ش  يركوين  غادي 
�إن  �خلمي�ش:  �ليوم  �سباح 
هي  �لع�سكرية  "�لعملية 
�لأخري،  �ملالذ  بالتاأكيد 
�ملعجزة  حدثت  �أم�ش  ولكن 
بعد  �أو  غد�  ولكن  بالتهدئة، 
�لو�سع  �أنف�سنا يف  غد �سنجد 
�ل�ستة  �لأ�سهر  يف  كما  نف�سه 
�ملا�سية، لذلك يجب علينا �أن 
�لغالف  �سكان  و�إن  نت�رسف، 
ع�سكرية  لعملية  م�ستعدون 
من �أجل حتقيق �لهدوء"، وفق 

زعمه.
و�أ�ساف "يركوين": "ل نطالب 
بحملة برية، لكن يجب �إخافة 
لأنها  بغزة؛  حما�ش  قادة 
�رسوط  فر�ش  يف  �ست�ستمر 
وكنا  بالغالف،  علينا  �حلياة 
بت�سديد  قر�ر  �تخاذ  نتوقع 
و�إن  �لليلة،  لها  قوية  �رسبة 
فر�سة  كان  بئر�ل�سبع   ق�سف 
وللجي�ش  للحكومة  كبرية 
حما�ش،  لردع  �لإ�رس�ئيلي 
��ستغاللها  عليهم  وكان 
�لردع  قوة  �إعادة  �أجل  من 
�أمامها"، ح�سب تعبريه، وختم 
من  �سمعنا  "بالأم�ش  يركوين: 
�أنه م�رس على  �لوزر�ء  رئي�ش 
تقدمي �رسبة قا�سية حلما�ش، 
�لكابينت  جل�سة  �نتهاء  وبعد 
�ل�سديد،  بالإحباط  �سعرنا 

�لكابينت مل  �أن  �كت�سفنا  لأننا 
جديدة،  قر�ر�ت  �أي  يتخذ 
كانت  ما  �إىل  �لأمور  وعادت 
نتنياهو  مع  لقائنا  ويف  عليه، 
�رسبة  �سيوّجه  �أنه  �أبلغنا 
منا  وطلب  حلما�ش،  قا�سية 

�ل�سرب و�لتحمل".

تغيري قو�عد �للعبة

بدروها ترى �سحيفة "هاآرت�ش" 
�لعربية، �أن �ملنظومة �لأمنية 
"�لإ�رس�ئيلية" تقدر �أن �للهجة 
�لتي  �لهجومية  �لقتالية 
عن  تعرب  ليربمان،  ي�ستعملها 
حالة �سغط �سيا�سي �سخ�سي 
�سيا�سات  مع  وتتناق�ش 

�جلي�ش.
جيلي  نقل  ذ�ته،  �ل�سدد  ويف 
"كان"  �سبكة  من  كوهني، 
�لعربية، عن وزير �ل�ستيطان 
ل  "�أنا  قوله:  غالنت،  يو�آف 
�لكابينت  �إىل مناق�سات  �أ�سري 
�سيًئا  �أقول  �أن  �أ�ستطيع  لكني 
�للعبة  قو�عد  �؛  جًدّ و��سًحا 
ولن  �لتغيري،  و�سك  على 
و�ل�سياج  �لنار  "�إرهاب"  نقبل 

�لفا�سل.
�سابق  �سحفي  موؤمتر  ويف 
مع  معاريف  �سحيفة  عقدته 
من  �لأخري  حذر  "غالنت"؛ 
جديدة  حرب  يف  �لدخول 
قطاع  يف  حما�ش  حركة  مع 
�لتفكري  "علينا  قائاًل:  غزة، 
�إىل  ن�سل  �أن  قبل  مر�ت   10
ب�رسورة  وطالب  �حلرب"، 
حما�ش(،  )�إرهاب  وقف 
و�ل�سماح بدخول �مل�ساعد�ت 
�لأو�ساع  وحت�سني  �لإن�سانية 

يف قطاع غزة.
وتابع غالنت: "علينا �أن نتذكر 
من  �لع�رس�ت  قتلو�  �أنهم 
�حلافالت،  وفجرو�  جنودنا، 
لي�ش  �لو�سع  �لأنفاق،  ولديهم 

جيد�، ولكن قبل �حلرب نحن 
مب�سوؤولية،  للت�رسف  بحاجة 
�إمكانية  هناك  يز�ل  ول 
غزة  قطاع  و�رسب  للهدوء، 
�سيجعله يتدهور �أكرث، و�سوف 

ندخل يف مو�جهة �أخرى".

حما�س الذكية

"�لإ�رس�ئيلي"  �مل�ست�سار 
قال  كري�ستال،  �لعاملي موتي 
ت�سعيد  حول  "تويرت"  عرب 
عهد  يف  "حما�ش  �أم�ش: 
و��سرت�تيجية  ذكية  �ل�سنو�ر 
و��ستباقية،  ومبادرة 
و�لت�سعيد على �ل�سياج ووقف 
�إطالق  مقابل  �لهاون  �إطالق 
وغرباً  �رسقاً  �لغر�د  �سو�ريخ 
وحتميل �مل�سوؤولية ملنظمات 
"مارقة"، حقق ثالثة �أهد�ف: 
للقبة  �لعملي  �لفح�ش  �أولها، 
حتقيق  و�لثاين،  �حلديدية، 
�سورة ن�رس يف بد�ية �جلولة، 
و�أخري�، �لتقدم نحو �لت�سعيد 
�أو ترتيبات �لتهدئة، وكالهما 

جيد حلما�ش".
علينا  "يجب  عنو�ن  وحتت 
كتب  �لردع"؛  ��ستعادة 
�ل�سيا�سي  و�ملعلق  �ل�سحفي 
�لأ�سبوعية  �ل�سابعة  �لقناة  يف 
"�إن  بيوتركوو�سكي:  �سلومو 
�لأخرية على  �لأ�سهر  �أحد�ث 
حدود قطاع غزة، دليل و��سح 
�لإ�رس�ئيلي  �لردع  �أن  على 
�سد قطاع غزة  قد تاآكل، لكن 
�لنتيجة و��سحة ول لب�ش فيها؛ 
يف  �لفل�سطينية  �لتنظيمات 
ت�سعيد  تخ�سى  ل  غزة  قطاع 
وهي  �إ�رس�ئيل،  مع  �ملو�جهة 
�إر�ساء  �إعادة  على  م�سممة 
قو�عد �للعبة يف هذه �ل�ساحة، 
ما �أحلق �أ�رس�ر�ً كبرية بروتني 
يف  �لإ�رس�ئيليني  �ل�سكان 

حميط غزة".  

بعد جل�صة ماراثونية للكابينت "الإ�صرائيلي" )جمل�س الوزراء امل�صغر( اأم�س، مل ي�صدر 
اأي ت�صريح اإعالمي يف�صح عما دار من نقا�صات؛ عدا ما قاله اأحد الوزراء اإن قواعد اللعبة 
�صوف تتغري مع غزة، يف اإ�صارة اإىل �صيا�صة جديدة ممكن اأن ي�صتخدمها الكيان مع القطاع.

فل�صطني املحتلة

جل�سة "الكابينت".. هل �ستغري "اإ�سرائيل" قواعد اللعبة؟
 القيادي يف حركة حما�س 
الفل�صطينية ح�صن يو�صف

 اجلميع يريد التخل�ص
  من غزة لكونها حجر 

عرثة اأمام �سفقة القرن
�ملجل�ش  يف  �لنائب  قال 
ح�سن  �ل�سيخ  �لت�رسيعي 
يريد  �جلميع  �إن  بو�سف، 
�لتخل�ش من قطاع غزة مبا 
للمقاومة  حا�سنة  من  ميثله 
�لت�سدي  يف  �حلربة  ور�أ�ش 
فهذ�  �ل�سهيوين،  للم�رسوع 
يعّد حجر عرثة �أمام م�رسوع 
ت�سفية �لق�سية �لفل�سطينية.

يو�سف  ح�سن  �ل�سيخ  و�أكد 
�سجون  من  حترره  عقب 
�لتو��سل  "بقاء  �أن  �لحتالل 
بني �ل�سفة وغزة يعني �أنه مل 
�سيا�سية  ت�سوية  هناك  يعد 
�لفل�سطينية،  �لق�سية  لإنهاء 
للف�سل  �لدفع  من  بد  ل  �إذ�ً 
بطريقته:  وكٌلّ  بينهما، 
يفر�ش  وذ�ك  يحا�رس  هذ� 
�لرو�تب،  ويقطع  عقوبات 
بعيد�ً"و�سدد  غزة  لدفع 
يو�سف على رف�سه وكتلته يف 
لقانون  �لت�رسيعي  �ملجل�ش 
�لت�سمان �لجتماعي، معلاًل 
وغري  غام�ش  "هو  بقوله: 
�حلكومة  وحتى  و��سح، 
لي�ست و��سحة يف هذ� �ل�ساأن، 
و�أنها ل ت�سمن هذ� �لأمر"، 
على  خ�سية  "هناك  م�سيًفا: 
بغري  يوؤخذ  �أن  �لنا�ش  مال 
حق، وهناك حديث �أن �ملال 
ع�رس  بعد  ب�رسفه  �سيبد�أ 

�سنو�ت".
مع  �سنقف  "نحن  وتابع: 
رف�سهم  يف  �سعبنا  �أبناء 
ب�سكله  �لقانون  لهذ� 
بكل  و�سن�ساركهم  �حلايل، 
ووقفاتهم  �عت�ساماتهم 
مع  �أننا  نعلنها  ونحن  �سده، 
و�مل�سحوقني  �ملظلومني 
قد  �لذي  و�ملحرومني 
دون  وت�رسق  �أمو�لهم  ت�سلب 
ب�سكل  م�سريها  يُعرف  �ن 

�أ�سا�سي".
�ملتعرثة،  �مل�ساحلة  وعن 
وهل بقي من �أمل لتحقيقها 
"�لكل  يو�سف:  �ل�سيخ  قال 
ويتمرت�ش  يت�سلح  �أن  يجب 
لأنه  �مل�ساحلة،  خيار  خلف 
ل يوجد لنا �إل هذ� �خليار"، 
وفيما يتعلق بت�رسيحات حل 
بنّي  �لت�رسيعي،  �ملجل�ش 
غري  �أمر  "هذ�  �أن  يو�سف 
ود�ستوريا  قانونياً  مقبول 
و�ملبادئ  وبالأعر�ف 
لأن  يجوز،  ول  �ل�سيا�سية، 
�لقانون  ين�ش  كما  �ملجل�ش 
وهو  نف�سه،  �سيد  �لأ�سا�ش، 
�لفل�سطيني،  لل�سعب  ملك 
�ل�سعب  على  �عتد�ء  وهذ� 
على  و�عتد�ء  �لفل�سطيني، 

و�حلق  �لفل�سطيني  �لقانون 
على  و�عتد�ء  �لفل�سطيني، 
لل�سعب  �رسعية  ورقة  �آخر 
يعني  وهذ�  �لفل�سطيني، 
ف�سل �ل�سفة عن غزة ر�سمًيّا 

و�سيا�سًيّا".
�أما عن دورهم كنو�ب �إن مت 
بقر�ر من هنا  حل �ملجل�ش 
�أو هناك فقال: "هناك جلنة 
ملتابعة هذ� �لأمر، ونحن لن 
نلجاأ �إل للقانون و�ملوؤ�س�سات 
�لتي  و�حلقوقية،  �لق�سائية 
تكون  �أن  �ملفرت�ش  من 
يف  ونتحرك  �أي�ساً،  نزيهة 
 " و�أ�ساف:  �لإطار"،  هذ� 
�لآن  �لفل�سطينية  �مل�سلحة 
وحدتنا  �رسورة  تقت�سي، 
�أ�سكال  كل  و�إبعاد  وتاآلفنا 
�لفل�سطينية  �لتوتر�ت 
�أن  �أجل  من  �لد�خلية، 
�خلطر  �أمام  للوقف  نتوحد 
ل�سنا  �لآن  ونحن  �ل�سهيوين، 
وتوتري�ت  ملنغ�سات  بحاجة 
�إىل  �هلل  �سمح  ل  توؤدي  قد 

نتائج ل حتمد عقباها".
�لأمني  �لتن�سيق  وعن 
�لحتالل  �سهية  فتح  �لذي 
لتو�سيع  و�مل�ستوطنني 
�لفل�سطينيني  على  عدو�نهم 
قال �ل�سيخ يو�سف: "�ل�سلطة 
�لتن�سيق  �أوقفت  �إنها  قالت 
�لعالقة  وعلقت  �لأمني، 
مل  �لآن  و�ىل  �لحتالل،  مع 
لأن  �لأر�ش،  على  �سيئا  نر 
�لنا�ش  هوؤلء  وجود  مربر 
ونبه  �لأمني"،  �لتن�سيق  هو 
يو�سف: "ورغم وجود �لكثري 
عمل  لأي  �ملعوقات  من 
لديه  �سعبنا  لكن  مقاوم، 
للمقاومة،  �لكامنة  �لطاقات 
حتمل  �لحتالل  وعلى 

�مل�سوؤولية".
وعن ر�أيه يف م�سري�ت �لعودة 
�لنائب  �أ�سار  غزة  قطاع  يف 
"�مل�سري�ت  يو�سف:  ح�سن 
وظاهرة  نبيلة،  ظاهرة 
�إن �ساء �هلل  عظيمة، و�سعبنا 
�إىل  �سي�سل  �لأ�سلوب  بهذ� 
برفع  ي�سبو�  ما  و�إىل  مبتغاه 
"�حل�سار  موؤكد�ً:  �حل�سار". 
 ، �أممٌيّ ح�ساٌر  هو  غزة  على 
كله  �لعامل  فيه  وي�سارك 
وعلى  �لأ�سف،  �سديد  مع 
وعلى  يعرف  �أن  �لحتالل 
يعرف،  �أن  �لحتالل  غري 
و�لال  �لرخي�ش  �لأ�سلوب  �أن 
�حل�سار،  بفر�ش  �إن�ساين 
عن  �ل�سعب  هذ�  يثني  لن 
�أجل  من  وم�سو�ره  م�رسوعه 

حتقيق �أمانيه باحلرية.
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عن  تركية  �إعالم  و�سائل  ونقلت 
�لفريق  �أن  �ل�رشطة  يف  م�سادر 
و�سلو�  �سخ�سا   15 من  �ملكون 
طائرتني  منت  على  �إ�سطنبول 
مبنى  �ىل  وتوجهو�  خا�ستني 
وجود  مع  بالتز�من  �لقن�سلية 
خا�سقجي فيها ال�ست�سد�ر بع�ض 

�لوثائق �ملتعلقة بزو�جه.
�لرتكية،  �الإعالم  لو�سائل  ووفقا 
فاإن  »�سباح«،  �سحيفة  منها 
متورطون  �لفريق  �أع�ساء 
بـ«تعذيب وقتل« خا�سقجي د�خل 

�لقن�سلية.
و�أكدت �لو�سائل �أن جميع �أع�ساء 
 2 يف  �إ�سطنبول  و�سلو�  �لفريق 
خا�سقجي،  �ختفاء  يوم  �أكتوبر، 

وغادروها م�ساء �ليوم نف�سه.

فريق املوت

�لتو��سل  مو�قع  على  نا�سطون 
�إعالم  وو�سائل  �الجتماعي 
بع�ض  بني  تطابقا  ر�سدت 
و�سور  ن�رشها  مت  �لتي  �الأ�سماء 
�ل�سخ�سية  �سفحاتهم  يف  لهوؤالء 
على تلك �ملو�قع، وي�سم �لفريق، 
�سحف  ن�رشته  ما  بح�سب 
�لب�ستاين،  �سعد  م�سعل  تركية، 
ونايف  �لطبيقي،  و�سالح حممد 
�سعد  وحممد  �لعريفي،  ح�سن 
�أبا  عثمان  ومن�سور  �لزهر�ين، 
�لعتيبي،  عائ�ض  وخالد  ح�سني، 
�لهو�ساوي،  حممد  �لعزيز  وعبد 
وتركي  �ل�سهري،  �هلل  عبد  ووليد 
غالب  وذعار  �ل�سهري،  م�رشف 
�لعزيز  عبد  وماهر  �حلربي، 
�لبلوي،  �سبيب  وفهد  مطرب، 
وم�سطفى  �لعتيبي،  اليف  وبدر 
�سعد  و�سيف  �ملدين،  حممد 

�لقحطاين.
ووفق �لنا�سطني وو�سائل �الإعالم، 
�لفريق  �أع�ساء  من  عدد  ينتمي 
و�لع�سكرية  �الأمنية  لالأجهزة 
�خلا�سة،  و�لقو�ت  �ل�سعودية، 
�لطب  �أحدهم يف  يعمل  يف حني 
حممد  �سالح  ويدعى  �ل�رشعي، 
م�سارك  �أ�ستاذ  وهو  �لطبيقي، 
�ملجل�ض  ورئي�ض  �رشعي  طب 
بالهيئة  �ل�رشعي  للطب  �لعلمي 
�ل�سحية،  للتخ�س�سات  �ل�سعودية 
كما يعّرف عن نف�سه يف ح�سابه 

�ل�سخ�سي على موقع »تويرت«.
�أن  عربية  �إعالم  و�سائل  ونقلت 
�الأدلة  ق�سم  ير�أ�ض  »�لطبيقي« 
�لعام  �الأمن  �إد�رة  يف  �جلنائية 
برتبة  �سابط  وهو  �ل�سعودي، 

مقدم.
�سابط  �لب�ستاين،  �سعد  وم�سعل 
يف �سالح �جلو �مللكي �ل�سعودي، 

بالزي  له  �سوًر�  ن�سطاء  تد�ول 
قائمة  ��سمه  وت�سّدر  �لع�سكري، 
�سحيفة  ن�رشتها  �لتي  �لفريق 

�سباح �لرتكية.
يني  �سحيفة  قالت  و�خلمي�ض 
�مل�ستبه  �أحد  �إن  �لرتكية  �سفق 
�لفريق  من  و�حد�  بكونه 
�ل�سعودي �لذي ي�ستبه يف �أنه نفذ 
�ل�سعودي  عملية »قتل �الإعالمي 
قن�سلية  يف  خا�سقجي  جمال 
يف  حتفه  لقي  باإ�سطنبول،  بالده 
�أن  غري  بالريا�ض«،  �سري  حادث 
هذه �ملعلومة مل توؤكدها م�سادر 
�أن  �ل�سحيفة  وذكرت  �أخرى. 
باأن  �أبلغتها  ت�سمها،  مل  م�سادر 
�مللكي  �جلو  �سالح  يف  �ملالزم 
�لب�ستاين  �سعد  م�سعل  �ل�سعودي 
يف  �أ�رش�ره  مع  »قتل  عاما(   31(
حادث �سري«ومل يت�سّن �لتاأكد من 
�أو  م�ستقل  م�سدر  من  �ملعلومة 

من �ل�سلطات �ل�سعودية.
�لعريفي،  نايف ح�سن �سعيد  �أما 
�أول  مالزم  برتبة  �سابط  فهو 
�ل�سعودية،  �لقو�ت  يف  طبيب 
�لفريق  �أع�ساء  بني  ��سمه  وورد 
يف  �ل�سابط  زميله  جانب  �إىل 
�حلربي،  ذعار  �مللكي  �حلر�ض 
و�ل�سابط حممد �سعد �لزهر�ين 
�سور�  نا�سطون  تد�ول  �لذي 
�لعهد  ويل  مع  �سورة  بينها  له، 

�ل�سعودي حممد بن �سلمان.
ويحمل �أحد �أع�ساء �لفريق وهو 
�ل�سهري،  �ل�سابط وليد عبد �هلل 
�لتاأهيل  مديرية  يف  نقيب  رتبة 
خدم  �أن  له  و�سبق  و�الإ�سالح، 
يف �لقو�ت �جلوية �ل�سعودية؛ يف 
حني ورد ��سم �ملقدم يف �لدفاع 
�أبا  من�سور  �ل�سعودي  �ملدين 
�لـ 15  ح�سني �سمن قائمة فريق 
�إ�سطنبول  و�سلو�  �لذين  �سعودي 
�لذي  �ليوم  نف�ض  يف  وغادروها 
خا�سقجي  جمال  فيه  �ختفى 

مببنى �لقن�سلية.
حممد  م�سطفى  �أي�سا  ومنهم 
و�سائل  حتدثت  �لذي  �ملدين 
�أنه  عن  �الجتماعي  �لتو��سل 
مت  مالية  بق�سايا  مطلوب 
عن  �ململكة  �إىل  ��ستجالبه 
ال  لكن  �لدولية،  �ل�رشطة  طريق 
توجد م�سادر ر�سمية توؤكد �سحة 
ذلك �سو�ء من �جلانب �لرتكي �أو 
ن�رش يف  �لذي  �ل�سعودي  �جلانب 
يوم �ختفاء خا�سقجي خرب� �أفاد 

بذلك دون �الإ�سارة �إىل �أي ��سم.
بني  �لبلوي  فهد  ��سم  ن�رش  و�أثار 
�أع�ساء �لفريق ��ستغر�ب �سقيقه 
حتدث  �لذي  �لبلوي  �سبيب  علي 
 15 �لرو�سية يف  �سبوتنيك  لوكالة 
�ملن�سورة  �ل�سورة  �أن  �أكتوبر، 
تعود  �لبلوي،  فهد  �سقيقه  با�سم 
�ملتويف  �لعزيز  عبد  ل�سقيقه 
يف  مروري  حادث  �إثر  عام  قبل 

ز�ر  �أن  له  ي�سبق  ومل  �ململكة، 
�سوى  �ل�سعودية  يغادر  ومل  تركيا 
�إىل  عالج  رحلة  يف  و�حدة  مرة 

�الأردن.
�أن  على  �الإعالم  و�سائل  وتركز 
فريق  بني  من  �أ�سخا�ض  خم�سة 
�لـ 15، هم على �سلة وثيقة بويل 
�لعهد حممد بن �سلمان، وبع�سهم 
من  عدد  يف  له  مر�فقا  �سوهد 
�لواليات  �إىل  �جلوالت �خلارجية 

�ملتحدة وفرن�سا و��سبانيا.
�لدور �ملريب ملاهر مطرب

تاميز  نيويورك  �سحيفة  ونقلت 
عن م�سادرها باأن ماهر مطرب 
و��سع  نطاق  على  يعتقد  �لذي 
ظهر  �لفريق  عن  �مل�سوؤول  باأنه 
يف �سورة عند مغادرة حممد بن 
�لربيع  ومدريد،  باري�ض  �سلمان 
هيو�سنت  يف  وكذلك  �ملا�سي، 
�ملتحدة،  بالواليات  وبو�سطن 
�الأمم  مبقر  نيويورك  ويف 

�ملتحدة.
فاإن  غربية  �سحف  وبح�سب 
ثالثة من �مل�ستبه بهم يرتبطون 
�لعهد،  بويل  �خلا�ض  باالأمن 
م�سوؤول  �رشعي  طبيب  و�لر�بع 
�ل�سعودي  �لعام  �الأمن  يف  رفيع 
»ذ�  �سحيفة  �أفادت  جهتها،  من 
و��سنطن بو�ست« �الأمريكية، باأن 
12 من �مل�ستبه بهم تربطهم �سلة 
وقالت  �ل�سعودي،  �الأمن  باأجهزة 
يف تقرير، �ليوم، �إّن خالد عائ�ض 
�لعتيبي )ع�سو �حلر�ض �مللكي(، 
 5 �ملتحدة  �لواليات  �إىل  دخل 
عام  خالل  �الأقل  على  مر�ت 
بني  من  �أن  ،و�أو�سحت   2014
ثالث  �خلم�ض،  �لزيار�ت  تلك 
�أجر�ها  زيار�ت  مع  تد�خلت 
�إىل  �حلاكمة  �الأ�رشة  من  �أفر�د 

�لواليات �ملتحدة.

ت�سريبات الوا�سنطن بو�ست

بو�ست«  و��سنطن  »ذ�  و��ستمدت 
 7 �سفر  جو�ز�ت  من  معلوماتها 
عليها  بهم، ح�سلت  �مل�ستبه  من 
تك�سف  )مل  تركية  م�سادر  من 

عنها(.
بو�ست«  و��سنطن  »ذ�  وح�سلت 
على جو�ز�ت �سفر كل من �ل�سابط 
يف �سالح �جلو �مللكي �ل�سعودي 
ورئي�ض  �لب�ستاين،  �سعد  م�سعل 
�ملجل�ض �لعلمي للطب �ل�رشعي 
للتخ�س�سات  �ل�سعودية  بالهيئة 
طبيقي  حممد  �سالح  �ل�سحية 
�لتي  �جلو�ز�ت  حملت  ،كما 
بو�ست«  و��سنطن  »ذ�  بحوذة 
�لقو�ت  يف  �ل�سابط  �أ�سماء 
ح�سن  نايف  �ل�سعودية  �خلا�سة 
�لعريفي، وع�سو �حلر�ض �مللكي 
)ي�سنف  �لزهر�ين  �سعد  حممد 
ملحمد  �ل�سخ�سي  �حلار�ض  �أنه 

بالدفاع  و�ل�سابط  �سلمان(،  بن 
�ل�سعودي من�سور عثمان  �ملدين 
�حلر�ض  وع�سوي  ح�سني،  �أبا 
�لعتيبي،  عائ�ض  خالد  �مللكي 

وعبد �لعزيز حممد �لهو�ساوي.
ونقلت تقارير �سحفية غربية عن 
م�سادر يف �ل�رشطة �لرتكية يف 7 
ع�سو�   15 من  فريقا  �أن  �أكتوبر 
و�أ�رشفو�  �ل�سعودية  من  جاءو� 
خا�سقجي  جمال  »قتل«  على 
�ل�سعودية  �لقن�سلية  مبنى  د�خل 
يف مدينة �إ�سطنبول يف 2 �أكتوبر 
م�سبقا«  لها  »خمطط  بعملية 
�لقن�سل  غادر  �أكتوبر،   16 ويف 
حممد  �إ�سطنبول  لدى  �ل�سعودي 
�ساعات  بعد  بالده  �إىل  �لعتيبي 
�خلارجية  وزير  ت�رشيح  من 
�أوغلو  جاوو�ض  مولود  �لرتكي 
�لدبلوما�سيني  با�ستطاعة  �أن 
بالدهم  �إىل  �لعودة  �ل�سعوديني 
يتمتعون  وهم  �أر�دو�  متى 

باحل�سانة. 
�أي«  �إي�ست  »ميدل  موقع  �أما 
 10 يف  ن�رش  فقد  �لربيطاين 
�أكتوبر تقرير� �أ�سار �إىل �أن �سبعة 
�مل�ستبه  �سخ�سا   15 �لـ  بني  من 
وقتل«  »تعذيب  عن  مب�سوؤوليتهم 
طاقم  من  هم  خا�سقجي  جمال 
�لعهد  لويل  �ل�سخ�سي  �حلر�ض 

�ل�سعودي حممد بن �سلمان.

من�سق عملية اغتيال 
خا�سقجي

»�ملحققني  عن  نقال  و�أ�سار 
�الأتر�ك« �أن ماهر مطرب، �لذي 
هو  لو�ء،  رتبة  يحمل  �إنه  قالت 
بني  من  رتبة  �الأعلى  �ل�سابط 
�ملقربني  �ل�سبعة  �الأ�سخا�ض 
�أي�سا  وهو  �لعهد،  ويل  من 
��ستاأجر  و�لذي  �لعملية  من�سق 
لـ«فريق  �خلا�ستني  �لطائرتني 

�أنه  �إىل  عملية �الغتيال«، وت�سري 
ي�سافر بجو�ز �سفر دبلوما�سي.

و��سنطن  �سحيفة  وك�سفت 
�أن  �أكتوبر،   17 يوم  بو�ست، 
م�سوؤولني �أتر�ك �سلمو� �ل�سحيفة 
ل�سبعة من  �سفر  �سور� جلو�ز�ت 
�أع�ساء فريق �لـ 15 �لذين �ساركو� 
خا�سقجي،  جمال  »ت�سفية«  يف 
وجوه  حجبت  �ل�سحيفة  لكن 
و�أ�سماء �لرجال الأنها »مل تتحقق 
ب�سكل م�ستقل من هوياتهم« ناأما 
فقد  تاميز  نيويورك  �سحيفة 
�لعهد  ويل  من  مقربني  �إن  قالت 
حممد بن �سلمان من بني �مل�ستبه 
بهم بـ«ت�سفية« جمال خا�سقجي، 
�الأكرث  مطرب،  ماهر  �أن  موؤكدة 
من  هو  �لعهد،  ويل  من  قربا 
حددت  �لذين  �الأ�سخا�ض  بني 
�ل�سلطات �لرتكية �أنهم م�سوؤولون 
�ل�سعودي  �ل�سحفي  �ختفاء  عن 
�إنها  �ل�سحيفة،  وقالت  �ل�سهري. 
ت�سعة  �أن  من  بنف�سها  تاأكدت 
�الأ�سخا�ض  من  �الأقل  على 
بهم  �مل�ستبه  ع�رش  �خلم�سة 
�أو  �الأمن  �أجهزة  يف  يعملون 
هو  �أحدهم،  �ل�سعودي؛  �جلي�ض 
يعمل  كان  �لذي  مطرب،  ماهر 
دبلوما�سياً يف �ل�سفارة �ل�سعودية 
يف لندن عام 2007، وفقاً لقائمة 
،ويف  بريطانية  دبلوما�سية 
حول  بال�سبهات  يتعلق  ما  �آخر 
�لفريق  عن  �ملفرت�ض  �مل�سوؤول 
مطرب«،  »ماهر  به  �مل�ستبه 
ما  �لقطرية  �جلزيرة  قناة  بثت 
ح�سلت  خا�سة  �سور  �إنها  قالت 
عليها من كامري�ت مر�قبة تركية 
�أظهرت فيها دخول �ملذكور �إىل 
�لقن�سلية �ل�سعودية يف �إ�سطنبول 
 2 �سباح  من   9:55 �ل�ساعة  يف 
قليلة  �ساعات  قبل  �أي   ، �أكتوبر 
مبنى  خا�سقجي  دخول  من 

�لقن�سلية.

ماهر  ثانية  �سورة  و�أظهرت 
�لقن�سل  منزل  خارج  مطرب 
مئات  ب�سع  على  �ل�سعودي 
يف  �لقن�سلية  مبنى  عن  �الأمتار 
�ل�ساعة 16:53 م�ساء؛ بينما ظهر 
وهم  �لفريق  �أع�ساء  مع  مطرب 
يغادرون فندق موفنبيك �لقريب 
 17:15 �ل�ساعة  يف  �لقن�سلية  من 

م�ساء وهو يجر حقيبة كبرية.
ماهر  ر�بعة  �سورة  و�أظهرت 
وهم  �لفريق  و�أع�ساء  مطرب 
�أتاتورك  مطار  �إىل  يدخلون 
 17:58 �ل�ساعة  يف  باإ�سطنبول 
طريقهم  يف  �ليوم  نف�ض  م�ساء 

ملغادرة �الأر��سي �لرتكية.
و�ختفت �آثار �ل�سحفي �ل�سعودي 
�جلاري،  �أكتوبر   2 خا�سقجي يف 
بالده  قن�سلية  دخوله  عقب 
معاملة  الإجر�ء  �إ�سطنبول،  يف 
ر�سمية تتعلق بزو�جه، وفيما قال 
خا�سقي  �إن  �سعوديون  م�سوؤولون 
وقت ق�سري  بعد  �لقن�سلية  غادر 
�لرئي�ض  طالب  دخولها،  من 
ما  بتقدمي  �ململكة  �أردوغان، 
تفعله  مل  ما  وهو  ذلك،  يثبت 
�الآن،  حتى  �ل�سعودية  �ل�سلطات 
�لقن�سلية  كامري�ت  �إن  وقالت 
دخول  وقت  ت�سجل«  تكن  »مل 
على  تركيا  وو�فقت  خا�سقجي. 
فريق  بت�سكيل  �سعودي  طلب 
حتقيق م�سرتك يف �لق�سية، ويف 
بحث  فرق  �أجرت  ذلك  �سياق 
�جلاري،  �الأ�سبوع  تركية،  جنائية 
مقر  يف  وبحث  حتقيق  �أعمال 
ومقر  �ل�سعودية  �لقن�سلية 
وذكرت �سحيفة  �لقن�سل.  �إقامة 
�أن  �الأمريكية  بو�ست«  »و��سنطن 
�أبلغو� نظر�ئهم  �أتر�َك  م�سوؤولني 
ميلكون  باأنهم  �الأمريكيني 
تثبت  ومرئية  �سوتية  ت�سجيالت 
مقتل خا�سقجي د�خل �لقن�سلية، 

وهو ما تنفيه �لريا�ض.  

ن�سرت �سحف تركية وغربية يف 10 اأكتوبر اجلاري �سورا خلم�سة ع�سر �سعوديا تدور حولهم �سبهات مب�سوؤوليتهم عن اختفاء ال�سحفي ال�سعودي جمال خا�سقجي بعد دخوله قن�سلية بالده يف 
اإ�سطنبول يف الثاين من ال�سهر نف�سه.

اإعالم تركية

م٫�س 

اختفاء خا�سقجي.. 14 �سعوديًا و«مطرب« يف الدائرة 
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عي�شة ق.

يتواجد  ال  املناف�س  واأن  خا�صة 
يف اأح�صن اأوقاته يف ظل التعرثات 
املتتالية يف اأربع مباريات االأخرية، 
االإثارة  ت�صهد  �صوف  املقابل،  يف 
عندما   1956 اأوت   20 ملعب  من 
اأهلي برج بوعريريج  يلتقي فريقا 
ومولودية اجلزائر يف مباراة التاأكيد 
اال�صتفاقة  حققا  واللذان  للناديني 
و�صتكون  الفارطة،  اجلولة  يف 
ت�صكيلة  اأمام  مواتية  الفر�صة 
الزاد  اقتنا�س  اأجل  من  »الكابا« 
كامال ودعم الر�صيد لالبتعاد عن 
بو�صط  وااللتحاق  اخلطر  مراكز 

النادي  يبحث  بينما  الرتتيب، 
العا�صمي عن نتيجة ايجابية توؤكد 
عليها  يتواجد  التي  اال�صتفاقة 

اأ�صبال املدرب رفيق �صايفي.
من جهته، ي�صتقبل مولودية بجاية 
يف  ملبيلة  عني  جمعية  ال�صيف 
االحتفاظ  اجل  من  هامة  مقابلة 
القواعد،  داخل  كامال  بالزاد 
وا�صتعادة معانقة الفوز بعد تعرثين 
خا�صة  القواعد،  خارج  متتاليني 
ثمينة  فر�صة  ميلك  املوب  وان 
اأمام مناف�س يعاين �صل�صلة النتائج 
ال�صلبية التي متتد على مدار ثماين 
وبالتايل  التوايل،  على  مباريات 

االقرتاب من اأندية املقدمة.

برنامج املباريات

�شباب ق�شنطينة / 
اأوملبي املدية  ابتداء 
من ال�شاعة 17:00
مولودية بجاية / 
جمعية عني مليلة

اأهلي برج بوعريريج / 
مولودية اجلزائر

اللقاءان يجريان على 
ال�شاعة 17:45

الكابا ت�سطدم بالعميد وال�سنافر اأمام فر�سة اال�ستفاقةاجلولة 11 من الرابطة املحرتفة الأوىل
تتوا�شل م�شاء اليوم مباريات اجلولة 11 من الرابطة املحرتفة الأوىل والتي �شوف 
ت�شهد ا�شتقبال حامل لقب املو�شم الفارط �شباب ق�شنطينة ال�شيف اأوملبي املدية يف 
مباراة يلعبها املحليون ب�شعار الفوز ل غري، اأين تدرك ت�شكيلة »ال�شيا�شي« اأهمية 
حت�شيل النقاط الثالث اأم�شية اليوم عندما ت�شتفيد من عاملي الأر�ض واجلمهور 

وغايتها اإعادة الفريق اإىل ال�شكة ال�شحيحة، يف ظل مرحلة ال�شك التي مير بها

�شباب ق�شنطينة / 
اأوملبي املدية

ال�سيا�سي ت�سر 
على النقاط 

الثالث واأبناء 
التيطري 
للتدارك

ي�صهد ملعب ال�صهيد حمالوي 
بق�صنطينة ا�صتقبال ال�صباب 
اأوملبي  ال�صيف  املحلي 
جتري  مباراة  يف  املدية 
بالن�صبة  خا�صة  ظروف  يف 
الذين  االأر�س  الأ�صحاب 
النقاط  ك�صب  على  يعولون 
اأجل  من  للمواجهة  الثالث 
التي  ال�صعبة  الفرتة  جتاوز 
يتواجد عليها النادي ب�صبب 
ال�صلبية  النتائج  �صل�صلة 
اجلوالت  يف  تالحقه  التي 
يفتقد  الذي  وهو  االأخرية، 
االنت�صار يف ثالث مواجهات 
متتاليتني  هزميتني  مكنها 
اأمام وفاق �صطيف ومولودية 
الديار  يف  وتعادل  اجلزائر 
حيث  بلوزداد،  �صباب  اأمام 
�صيد  الالعب  رفقاء  يعول 
التدارك  على  العمري  علي 
ال�صعبة  الفرتة  هذه  وجتاوز 
من خالل حتقيق الفوز اليوم 
اللقاء  يخو�صون  الذين  وهم 
فر�صة  يف  اجلمهور  اأمام 
بالنتيجة  معه  الت�صالح 

واالأداء.
القادر  عبد  املدرب  ويعول 
عمراين -الذي كان ا�صتقال 
اجلاري  االأ�صبوع  خالل 
بثورة  القيام  على  وتراجع- 
االأ�صا�صية  الت�صكيلة  يف 
اإىل  الروح  منح  اأجل  من 
الغيابات  املجموعة يف ظل 
التي ي�صهدها الفريق يف لقاء 
اليوم ويتعلق االأمر بالثالثي 
عرو�صي  عبيد،  امل�صاب 
عن  يغيبون  الذين  و�صحرور 
عدم  جانب  اإىل  اليوم  لقاء 
الثنائي  م�صاركة  من  التاأكد 
لنف�س  والعمري  �صاحلي 
يدخل  اأن  وينتظر  ال�صبب، 
اإىل  اأ�صا�صيا  قعقع  الالعب 
جانب �صانع اللعب بلجياليل 
اإىل  الدعم  منح  اأجل  من 

الفريق وحتقيق االأهم.
املدية  اأوملبي  يجد  بينما، 
معقدة  و�صعية  اأمام  نف�صه 
ينتظره  الذي  التنقل  خالل 
البالد  �رشق  عا�صمة  اإىل 
اأمام  يتواجد  الذي  وهو 
اجلب  من  �صعبة  مهمة 
يف  ايجابية  بنتيجة  العودة 
اإىل  الفريقني  حاجة  ظل 
خا�صة  املواجهة،  نقاط 
وان ت�صكيلة اأبناء »التيطري« 
اآخر  يف  الفوز  تتذوق  مل 
البطولة  من  مواجهات  اأربع 
من  يقربها  اليوم  وتعرثها 
جدول  يف  اخلطر  منطقة 

الرتتيب.
عي�شة ق.

بح�شور �شخ�شيات ريا�شية واأوملبيني �شابقون

الكوا حتتفل بالذكرى 55 لتاأ�سي�سها 
احتفلت اللجنة االوملبية اجلزائرية 
االوملبي  باملتحف  اأم�س  اأول 
لتاأ�صي�صها،   55 بالذكرى  اجلزائري 
وبهذه املنا�صبة ا�صتهل احلا�رشون 
بزيارة  التخليدي  اليوم  هذا 
للمتحف حيث قدم املدير حممد 
اأول  يعترب  الذي  مياين  لزهاري 
امل�صتقلة  اجلزائر  ميثل  ريا�صي  
دورة  يف  االوملبية  االألعاب  خالل 
�رشوحات  اليابان  بطوكيو   1964
التي  الهبات  حول  م�صتفي�صة 
ال�رشح  لهذا  الريا�صيون  بها  تقدم 
الوثائق  بع�س  جانب  اإىل  االوملبي 
امل�صاركات  ملختلف  توؤرخ  التي 
وبعدها  االوملبياد،  يف  اجلزائرية 
حول  وثائقي  �رشيط  تقدمي  مت 
االألعاب  يف  اجلزائرية  امل�صاركات 
املجال  فتح  قبل  االوملبية 
حول  ت�صاوؤالتهم  لطرح  للم�صاركني 
تاريخ اللجنة االوملبية والريا�صية، 
االوملبية  اللجنة  رئي�س  واأو�صح 
م�صطفى  اجلزائرية  والريا�صية 
اإعالمية:  ت�رشيحات  يف  براف 
لتاأ�صي�س   55 بالذكرى  »االحتفال 
اللجنة االوملبية ميثل حدثا ريا�صيا  
الذين  اأولئك  كل  لالأذهان  يعيد 
االجنازات  خمتلف  يف  �صاهموا 
التفاتة  التي حققتها اجلزائر، هي 
تاريخية قامت بها الهيئة االوملبية 
املعنوية   ال�صلطة  تعد  التي 

للريا�صة اجلزائرية، كما تالحظون 
عدة �صخ�صيات ح�رشت هذا اليوم 
عادت  االأمور  اأن  واأظن  التخليدي 
اللجنة  بني  الطبيعي  ن�صقها  اإىل 
االوملبية و وزارة ال�صباب والريا�صة 
واأ�صاف  اجلزائرية«،  واالحتاديات 
ريا�صيني  احل�صور عدة  بني  »من   :
اأجل  من  ج�صام  ت�صحيات  قدموا 
الريا�صة،  واأخالق  االوملبية  القيم 
للتذكري  الفر�صة  هذه  اأ�صتغل 
الهيئة  على  تداولوا  الذين  باأولئك 
االوملبية والذين �صاهموا يف اإر�صاء 
و�رشورة  الريا�صية  الروح  قيم 
نظيفة.«  بطريقة  الريا�صة  مزاولة 
من جهته، اعترب مياين، اجلمبازي 
اأوملبياد  يف  اجلزائر  مثل  الذي 
ال�صابق  والرئي�س  بطوكيو   1964
»هذا  للجمباز:  االفريقي  لالإحتاد 
اإلينا  بالن�صبة   هام  جد  يعد  اليوم 

االوملبية  الهيئة  مل�صار  يوؤرخ  الأنه 
اأن  اجلزائري  ال�صعب  على  التي 
بالن�صبة  اأما  الكثري«،  عنها  يعرف 
�صاحبة  حداد  �صورية  للم�صارعة 
اأوملبياد  يف  الربونزية  امليدالية 
»اللجنة  قالت:  ببكني   2008
حا�رشة  دائما  كانت  االوملبية 
حت�صرياتنا   يف  مرافقتنا  اأجل  من 
ولوالها  الريا�صي  م�صارنا  طوال 
على  النتائج  تلك  كل  حققنا  ملا 
ال�صعيدين العاملي واالوملبي. هي 
نعرتف  ونحن  عائلة  لنا  بالن�صبة 
اليوم  علينا«. وح�رش هذا  بف�صلها 
ال�صخ�صيات  من  العديد  التخليدي 
الريا�صية والدبلوما�صية اىل جانب 
بع�س املتوجني مبيداليات اأوملبية 
والريا�صة  ال�صباب  وزارة  وممثلي 
الريا�صية  االحتاديات  وروؤ�صاء  

اجلزائرية.

اجلولة 11 من الرابطة املحرتفة الثانية

الو�سيف يف خطر 
والزيانيون يرت�سدون

 11 اجلولة  مباريات  ت�صتكمل 
الثانية  املحرتفة  الرابطة  من 
خو�س  تعرف  والتي  اليوم  م�صاء 
مواجهة  تتقدم  مقابالت  اأربع 
قمة  عنابة  واحتاد  تلم�صان  وداد 
ت�صكيلة  تعول  اأين  اليوم،  مقابالت 
فر�صة  ا�صتغالل  الزيانيني  اأبناء 
اإحراز  اأجل  من  مبيدانها  اللعب 
الرائد  تعرث  وتر�صد  كامال  الزاد 
واحتاد  ال�صلف  جمعية  والو�صيف 
بك�رشة اللذان يلعبان خارج القواعد 
و�صافة   اإىل  االرتقاء  اأجل  من 
التوايل، رغم  الرتتيب على  جدول 
تكون  لن  تلم�صان  وداد  مهمة  اأن 
التي  »بونة«  ت�صكيلة  اأمام  �صهلة 
تتنقل اإىل اأق�صى الغرب اجلزائري 
بحثا عن العودة اإىل الديار بنتيجة 
ايجابية ت�صمح له مبوا�صلة الزحف 
لت�صييق  الرتتيب  جدول  وت�صلق 

الهناق على ثالثي املقدمة.
احتاد  الو�صيف  يجد  املقابل،  يف 
ب�صكرة نف�صه اأمام �صفرية حمفوفة 
البالد  غرب  اإىل  تقوده  املخاطر 
الذي  م�صتغامن  ترجي  ملواجهة 
يفتقده  الذي  الفوز  عن  يبحث 
التوايل،  على  الثالث  اجلوالت  يف 

ومهمة ال�صاعد اجلديد ثمينة من 
كوكبة  على  اخلناق  ت�صييق  اأجل 
اأبناء  يتواجد  بينما  املقدمة، 
الزيبان اأمام خطر فقدان الو�صافة، 
فيما يبحث مولودية �صعيدة فر�صة 
اأجل  من  بجاية  �صبيبة  ا�صت�صافة 
ثالثة  �صل�صلة  بعد  الفوز  معانقة 
عن  واالبتعاد  متتالية  تعادالت 
بينما  الرتتيب،  موؤخرة  اأندية 
مقرة  جنم  االآخر  ال�صاعد  فر�صة 
مواتية لالحتفاظ بالنقاط الثالث 

اأمام ال�صيف جمعية وهران.
برنامج املباريات

جنم مقرة / جمعية 
وهران

مولودية �شعيدة / 
�شبيبة بجاية

ترجي م�شتغامن / 
احتاد ب�شكرة

وداد تلم�شان / احتاد 
عنابة

ع.ق.

اأهلي برج بوعريريج / مولودية اجلزائر

الكابا للتاأكيد والعميد لت�سييق 
اخلناق على كوكبة املقدمة

يلتقي فريقا اهلي برج بوعريريج 
ومولودية اجلزائر يف مباراة ينتظر 
الفريقني  واأن  خا�صة  الكثري  منها 
نتيجة  حتقيق  اأجل  من  يلعبان 
االأر�س  عامل  ويبقى  ايجابية، 
الربايجية  م�صلحة  يف  واجلمهور 
املحليني  وان  خا�صة  الورق،  على 
و�صعية  اأح�صن  يف  يتواجدون 
التاأكيد  اأجل  من  اليوم  وفر�صتهم 
على العودة بقوة وا�صتعادة �صل�صلة 
تنهزم  مل  اأين  االيجابية  النتائج 
ت�صكيلة الكابا« يف اجلوالت االأربع 
الوطنية،  البطولة  من  االأخرية 
وفر�صة ثمينة يف انتظارهم اأم�صية 
الثاين  الفوز  حتقيق  اأجل  من 
جدول  يف  واالرتقاء  التوايل  على 
منطقة  عن  واالبتعاد  الرتتيب 
اللقاء  يعرف  و�صوف  اخلطر. 
�صاو�صي  فوزي  احلار�س  جتديد 
الذي  ال�صابق  فريقه  مع  العهد 
اأعوام قبل  ق�صى يف �صفوفه �صتة 

ان يغادر نهاية املو�صم املن�رشم، 
الذي  املوؤذن  اهلل  عبد  جانب  اإىل 
العا�صي  النادي  األوان  حمل 

املو�صم املا�صي.
يف املقابل، تتنقل مولودية اجلزائر 
وهي  العليا  اله�صاب  عا�صمة  اإىل 
ايجابية  بنتيجة  العودة  على  تعول 
التي  اال�صتفاقة  على  والتاأكيد 
بعد  االأخرية  حتققها يف اجلوالت 
على  التوايل  على  فوزين  ت�صجيل 
ون�رش  ق�صنطينة  �صباب  ح�صاب 
اجلار  اأمام  وتعادل  داي  ح�صني 
رفقاء  ويدرك  اجلزائر،  احتاد 
االنت�صار  اأن  �صويبع  اأمني  الالعب 
لاللتحاق  ير�صحهم  �صوف  اليوم 
اخلناق  وت�صييق  املقدمة  بكوكبة 
ال�صدارة، ويف حال  اأ�صحاب  على 
ت�صكيلة  يبعد  التعرث  فاإن  العك�س 
االأوىل  االأدوار  لعب  عن  »العميد« 
يف البطولة الوطنية لهذا املو�صم.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

على  اجلزائري  ال�شارع  ويتواجد 
للمواجهة،  اال�شتعداد  من  اأهبة 
اأجل  من  العدة  يح�رض  الذي  وهو 
وملأ  امللعب  اإىل  بكرثة  التوافد 
ملنح  اآخرها  عن  املدرجات 
ميلود  اللعب  رفقاء  اإىل  الدعم 
دفعهم  يف  وامل�شاهمة  ربيعي 
التاأهل  بتاأ�شرية  االحتفاظ  اإىل 
رغم  النهائي،  مباراة  وتن�شيط 
اخل�شارة  عقب  املاأمورية  �شعوبة 
يف القاهرة مبباراة الذهاب ثنائية 
نظيفة، اإال اأن اإميان جمهور الوفاق 
الطاولة  قلب  يف  الفريق  بقدرات 
على املناف�س وحتقيق الرميونتادا 
كبري وهم الذين يعتربون اأن التاأهل 
اأف�شل  ثاين  اأمام  يكون معجزة  لن 
الفرق اجلزائرية تتويجا باالألقاب 

اخلارجية.
ولهذا الغر�س تن�شق اإدارة الرئي�س 
ح�شان حمار رفقة م�شوؤويل مركب 
الوالئية  وال�شلطات  ماي  الثامن 
الكروي  املوعد  اإجناح  اأجل  من 
االأمنية  الرتتيبات  كافة  واأخذ 
اللقاء،  لهذا  حت�شبا  والتنظيمية 
اأمام  االأك�شاك  فتح  تقرر  حيث 
يوم  التذاكر  بيع  اأجل  االأن�شار من 

املباراة، اأين تباع التذاكر الثلثاء 
املقبل بداية من ال�شاعة التا�شعة 
تخ�شي�س  لذلك  ومت  �شباحا، 
جمموع 16 األف تذكرة �شوف تباع 
و300   200 بني  ما  ترتاوح  بقيمة 
االأن�شار  ت�شجيع  اجل  من  دينار 
على  بقوة  والتوافد  التنقل  على 
امللعب، فيما تفتح االأبواب بداية 
ت�شهيل  اأجل  من  زواال  الثالثة  من 
الفو�شى  وتفادي  اجلمهور  دخول 
ابتداء  تنطلق  املقابلة  ان  علما 
الغر�س  ولهذا  ليل،  الثامنة  من 
قامت اإدارة »الن�رض االأ�شود« رفقة 
بفتح  الريا�شي  املركب  م�شوؤويل 
املدرجات اخلا�شة الأن�شار الزوار 
ال�شطايفية ورفع  اأجل جلو�س  من 
بينما تخ�شي�س  قدرة اال�شتيعاب، 
اأجل  من  »ب«  ال�رضفية  املن�شة 

جمهور االأهلي امل�رضي.

حم�ر: مت�أكد من 
قدرتن� على الت�أهل 

اإىل النه�ئي

اظهر رئي�س وفاق �شطيف ح�شان 
فريقه  بقدرة  كبريا  تفاوؤال  حمار 
على جتاوز االأهلي امل�رضي والعبور 
اإفريقيا،  اأبطال  رابطة  نهائي  اإىل 

حيث اأو�شح يف ت�رضيحات اإذاعية 
احل�ش�س  خلل  وقف  اأنه  اأم�س 
على  للت�شكيلة  االأخرية  التدريبية 
طرف  من  كبريتني  وعزمية  اإرادة 
عقبة  جتاوز  اأجل  من  العبيه 
القاري،  النهائي  وبلوغ  االأهلي 
بواجبها  تقوم  االإدارة  ان  م�شيفا 
من اأجل توفري كافة ظروف اإجناح 
العر�س الكروي من خلل اإقدامها 
على حتفيز الت�شكيلة ملنحة مالية 
التح�شريات  بكافة  والقيام  مغرية 
اإدارته  ان  م�شيفا  للقاء،  ا�شتعداد 
من  العبيها  معنويات  ترفع  �شوف 
على  التاأهل  منحة  �رضف  خلل 
ح�شاب الوداد البي�شاوي املغربي.
كافة  اأن  املتحدث  وا�شتطرد 
للت�شكيلة  متوفرة  النجاح  عوامل 
من اجل حتقيق الهدف امل�شطر، 
من  يعاين  ال  التعداد  وان  خا�شة 
اإ�شابات اأو عقوبات، واأ�رض حمار 
يف  اأ�شباله  جناح  من  كمتاأكد  اأنه 

التاأهل اإىل النهائي.

ج�بو: مهمتن� لي�شت 
�شهلة وحلمي قي�دة 
الوف�ق اإىل التتويج 

الق�ري

عبد  �شطيف  وفاق  قائد  اعرتف 
اأمام  مهمتهم  اأن  جابو  املوؤمن 
�شعبة  �شتكون  امل�رضي  االأهلي 
لكن مهمة التاأهل لي�شت م�شتحيلة 
واأو�شح يف ت�رضيحات مع  ح�شبه، 
املوقع الر�شمي للحتادية الدولية 
لدى  اخلربة  قلة  اأن  القدم  لكرة 
�شلبيا  عامل  كان  التعداد  اغلب 
يف  وت�شبب  الذهاب  مباراة  يف 
واأن  خا�شة  بهدفني،  خ�شارتهم 
من  متخوفني  دخلوا  اللعبني 
مواجهة االأهلي الذي يعترب اف�شل 
االأندية يف القارة ال�شمراء، واأ�شار 
بني  متكافئة  التاأهل  ن�شبة  اأن 
اأف�شلية  ميلك  وفريقه  الفريقني، 
اأن  و�شدد  واجلمهور،  االأر�س 
التجربة التي اكت�شبها يف امليادين 
الربازيل  مونديال  يف  وم�شاركته 
ت�شاعده على بعث التفاوؤل واللعب 
من  اللعبني  نفو�س  يف  بقتالية 
التاأهل.  وعربرّ  تاأ�شرية  اجل ك�شب 
التتويج  يف  رغبته  عن  »ممو�س« 
وامل�شاركة  اإفريقيا  اأبطال  بلقب 
يف  مرة  الأول  االأندية  مونديال  يف 
اأن رغبته  الكروي، و�شدد  م�شواره 
بقيادة  الكروي  م�شواره  اختتام 

الوفاق اإىل تتويج قاري.

بيع تذاكر مب�راة الأهلي �شب�ح اللق�ء واملركب يخ�ش�ص 16 األف تذكرة

ال�سطايفية يتم�سكون باحللم وتكرار �سيناريو 2014
تعي�ص مدينة �شطيف على وقع مب�راة ن�شف نه�ئي رابطة اأبط�ل اإفريقي� اأين يلتقي وف�ق �شطيف بنظريه الأهلي 

امل�شري �شهرة الثلث�ء يف مب�راة الإي�ب والتي جتري على ملعب الث�من م�ي، ويرتفع �شغط املواجهة ب�لن�شبة للأن�ش�ر 
ال�شط�يفية الذين يزداد احللم ب�لن�شبة لهم من اأجل تكرار �شين�ريو ع�م 2014 والتم�شك بخيط الأمل من اأجل روؤية 

الت�شكيلة ال�شط�يفية تتوج جمددا ب�للقب الق�ري جمددا بعد اأربع �شنوات عن اآخر تتويج ب�للقب، وخو�ص من�ف�شة ك�أ�ص 
الع�مل للأندية لث�ين مرة يف ت�ريخ الفريق وامل�ش�رك�ت اجلزائرية 

 ك�شف عن وديتني للمنتخب 
املحلي اأم�م قطر وال�شني

 زط�سي: هزمية البنني لي�ست
 نهاية العامل وبلما�سي الرجل 

املنا�سب للخ�سر

 على خلفية م�ش�ركة لعب 
طوغويل ب�شفة غري ق�نونية

 االحتاد الغامبي يرفع
 احرتازات �سد الطوغو

االحتادية  رئي�س  رف�س 
خري  القدم  لكرة  اجلزائرية 
الزيت  �شب  زط�شي  الدين 
الهزمية  عقب  النار  على 
املنتخب  لها  تعر�س  التي 
البنني  نظريه  اأمام  الوطني 
اإىل  املوؤهلة  الت�شفيات  �شمن 
 2019 للأمم  اإفريقيا  كا�س 
حيث  الكامريون،  يف  املقررة 
لي�شت  الهزمية  تلك  اأن  اأو�شح 
للخ�رض،  بالن�شبة  العامل  نهاية 
اأمل  خيبة  كامن  اأنها  واعرتف 
ظل  يف  خا�شة  له  بالن�شبة 
ظهر  الذي  ال�شاحب  الوجه 
االأول  ال�شوط  يف  اللعبون  به 
ا�شتطرد  لكنه  املقابلة،  من 
باآمالهم  يحتفظون  اخل�رض  اأن 
اإىل  التاأهل  اأجل  من  كاملة 
العر�س الكروي القاري باعتبار 
اأن م�شريهم بني اأيديهم، حيث 
�شدد اأن اخل�رض الزال اأمامهم 
لقاءين يتطلبان التح�شري جيدا 
الطوغو  من  الفوز  واأن  خا�شة 
التاأهل  اأجل  من  كافيا  �شيكون 
اإىل »الكان« قبل مباراة غامبيا 

يف ار�س الوطن.
دعمه  عن  زط�شي  وك�شف 
املطلق للناخب الوطني جمال 
بلما�شي رغم الهزمية امل�شجلة 
اأمام البنني، حيث اأو�شح خلل 
عقده لندوة �شحافية اأول اأم�س 
ب�شطيف على هام�س اجتماعه 
باأع�شاء اجلمعية العامة لناحية 
اجلزائري  ال�شعب  اأن  ال�رضق 
يعرف الكرة جيدا ويقف خلف 
خا�شة  مل�شاندته  بلما�شي 
ودافع  �شابقا  العبا  كان  واأنه 
ويراه  الوطنية،  االألوان  على 
املدرب الن�شب لقيادة اخل�رض 
خلل الفرتة املقبلة اإىل جانب 
اأجل  من  املوؤهلت  ميلك  اأنه 
اأنه  م�شتطردا  معه،  النجاح 
مدربه عقب  كفاءة  على  وقف 
ا�رضف  اللذان  الرتب�شني 
الوطنية،  الت�شكيلة  مع  عليهما 

اجلميع  يقف  اأن  وي�شتحق 
خلفه وي�شانده.

واأو�شح اأن مدربه بلما�شي من 
تدريب  على  االإ�رضاف  طلب 
انه  لعلمه  املحلي  املنتخب 
يف  املنتخب  خزان  �شيكون 
اأن  مو�شحا  املقبلة،  الفرتة 
االإفريقية  للبطولة  التح�شري 
�شهر  تنطلق  �شوف  للمحليني 
خلل  من  املقبل  دي�شمرب 
حت�شريي  ترب�س  برجمة 
الفني  الطاقم  عليه  ي�رضف 
الوطنية بقيادة مدرب اخل�رض 
برجمة  يعرف  �شوف  والذي 
قطر  امام  مباراتني  اأو  مباراة 

وال�شني. 

التحكيم لزال 
بعيد امل�شتوى و�ش�لو 
�شيمتثل اأم�م جلنة 

الن�شب�ط

اعرتف  منف�شل،  �شياق  ويف 
الزال  التحكيم  اأن  املتحدث 
بعيدا عن امل�شتوى من خلل 
حتكيمية  اأخطاء  يف  وقوعه 
املباريات،  نتيجة  على  موؤثرة 
وروؤ�شاء  املدربني  من  وطالب 
اإطلق  عن  الكف  االأندية 
بخ�شو�س  نارية  ت�رضيحات 
الفاف  اأن  باعتبار  احلكام 
التي  التحكيم  جلنة  متلك 
تقيم اأدائهم عقب كل مواجهة 
اللزمة،  العقوبات  وتتخذ 
مدرب  ان  زط�شي  و�شدد 
فريقه ال�شابق بارادو الربتغايل 
على  يحوز  لن  �شالو  األك�شندر 
�شيكون  النه  خا�شة  معاملة 
اأمام  باال�شتدعاء  بدوره  معنيا 
جلنة االن�شباط واال�شتماع اإىل 
اأقواله بعد الت�رضيحات النارية 
مواجهة  عقب  اأطلقها  التي 

الن�رضية. 
عي�شة ق.

احرتازات  الغامبي  االحتاد  وفع 
على  الطوغويل  نظريه  �شد 
االإفريقي  االحتاد  طاولة  م�شتوى 
اخلطوة  وتاأتي  القدم،  لكرة 
الغامبيون  عليها  اأقدمها  التي 
املنتخب  اإقدام  خلفية  على 
اللعب  اإقحام  على  الطوغويل 
يحمل  والذي  اأولوفادي  جيم�س 
نا�شط  وهو  النيجريية  اجلن�شية 
دوالة  اإحتاد  نادي  �شفوف  يف 
املقابلة  خلل  وذلك  الكامريوين 
منت�شف  املنتخبني  جمعت  التي 

االأ�شبوع احلايل والتي انتهت بفوز 
موقع  وك�شف  رد،  بهدف  الطوغو 
»فوتبول 365« اأن االحتاد الغامبي 
نظريه  اأن  االحرتازات  يف  ي�شتند 
الطوغو مل يحرتم االإجراءات التي 
يجري من خللها تغيري اجلن�شية 
اخلطوة  وهي  للعب،  الريا�شية 
اللعب  م�شاركة  جتعل  التي 
املذكور اآنفا غري قانونية وتعر�س 
اإىل اخل�شارة  الطوغويل  املنتخب 

على الب�شاط.
ع.ق.

ريا�سةاجلمعة19ال�شبت20  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل09 �شفر 1440هـ 13

بوهني تتلقى اإ�ش�بة وت�شع اجلب�ص

�سيدات اخل�سر تنهزمن وديا اأمام املغربيات
الكروي  الوطني  املنتخب  اإنهزم 
اأول  املغربي  نظريه  اأمام  �شيدات 
انتهى  بعدما   1-3 بنتيجة  ام�س 
ال�شوط االأول بالتعادل 1-1 بامللعب 
مباراة  يف  بالقنيطرة  البلدي 
للمواعيد  حت�شبا  حت�شريية  ودية  
الوطنية  العنا�رض  املقبلة، وفتحت 
 10 الدقيقة  يف  الت�شجيل  باب 
ل  تعدرّ اأن  اآ�شيا �شيدهم قبل  بف�شل 
للمنتخب   النتيجة  جرايدي  اإبت�شام 
الثاين  الهدف  وت�شيف  املغربي 
وقبل  الثاين،  ال�شوط  يف  للمغرب 
الر�شمي  الوقت  انتهاء  عن  دقيقة 
زينب  اللعبة  عززت  للمباراة 
الهدف  باإحرازها  النتيجة  ر�شواين 
جزاء  �رضبة  طريق  عن  الثالث 
ويلتقي  املغربية،  الت�شكيلة  ل�شالح 
املنتخبان اجلزائري واملغربي يف 

مباراة ودية ثانية االثنني املقبل.
للإ�شارة �شهدت الودية تلقي اللعبة 
نعيمة بوهني للإ�شابة خلل اأطوار 
املقابلة، والتي دفعتها على مغادرة 
اأر�شية امليدان على جناح ال�رضعة 
و�شع  مت  حيث  امل�شت�شفى  نحو 
انتظار  يف  قدمها  على  اجلب�س 
رفقة  الوطن  اأر�س  اإىل  عودتها 
الوقوف  اأجل  الوفد اجلزائري من 
على حجم االإ�شابة التي تعاين منها. 
بقيادة  اخل�رض  �شيدات  وحت�رض 
لنهائيات  فرتول  راديا  املدربة 
بغانا  املقررة  اإفريقيا  اأمم  كا�س 
دي�شمرب  الفاحت  اإىل  نوفمرب   17 من 
اإىل  اجلزائريات  وتاأهلت  املقبل، 
على  فوزهن  عقب  غانا،  موعد 
واإيابا  ذهابا  االأثيوبيات  نظريتهن 
الثمانية  واملنتخبات   ، و2-3   1-3

البلد  غانا  للنهائيات  املن�شطة 
الكامريون،  اجلزائر،  امل�شيف، 
نيجرييا،  مايل،  اال�شتوائية،  غينيا 
اأن  اإفريقيا، علما  زامبيا، و جنوب 
اال�شتوائية املعاقب  منتخب غينيا 
من طرف االحتاد الدويل، ويتاأهل 

اأ�شحاب املراكز الثلثة عقب هذه 
اإىل مونديال فرن�شا 2019،  الدورة 
االإفريقية  الكنفديرالية  تقوم  كما 
بعملية  باأكرا  غدا  القدم  لكرة 

�شحب قرعة الدورة .
ع.ق./وك�لت



�إيكاردي م�صّمم على متديد عقد �إنرت ميالن
�إىل  �لتو�صل  على  م�صمم  �أنه  �إيكاردي  ماورو  �لأرجنتيني  �ملنتخب  مهاجم  �صدد 
�لبالغ  �إيكاردي  �أجل عقد جديد، وقال  �لإيطايل من  �إنرت ميالن  �تفاق مع فريقه 
25 عاماً يف حديث لقناة »�صكاي �صبورت�س« �لإيطالية: »�أنا �صعيد بالبقاء هنا، �أنا 
مهتم بهذ� �لفريق«، و�أ�صاف »كان باإمكاين �لرحيل، كانت هناك �ت�صالت  لكنني 
قررت بعد ذلك �لبقاء من �أجلي ومن �أجل عائلتي«، وتابع: »كنت �أحلم باللعب مع 
�إنرت ميالن يف م�صابقة دوري �أبطال �أوروبا«، و�نتقل �إيكاردي �لذي تبلغ قيمة ف�صخ 
عقده 110 ماليني يورو، �إىل �إنرت ميالن قادماً من �صمبدوريا عام 2013، وتابع قائد 
�لإنرت »جتديد �لعقد، ل �أعرف ما �إ ذ� كان �صيحدث قبل �أعياد �مليالد، �صنبحث 

عن حل«.
ويو�جه �إيكاردي مو�طنه غونز�لو هيغو�ين يف دربي �ملدينة �أمام �جلار ميالن غد� 
على ملعب »جوزيبي مياتز�« يف قمة �ملرحلة �لتا�صعة من �لدوري، وقال يف هذ� 
كان  ما  �إنه  ر�ئع،  ر�ئعة وهو مهاجم  لديه م�صرية  كانت  �أرى مناف�صة،  »ل  �ل�صدد: 
يفتقده ميالن، �صنو�جه بع�صنا �لبع�س يف �ملبار�ة، لكنني �أ�صعر بالهدوء و�أتطلع �إىل 
بذل ق�صارى جهدي«، و�أردف قائاًل »�إنها �ملبار�ة �لتي تتطلع �إليها �ملدينة، يبقى 

هدف �إنرت تقلي�س �لفارق مع جوفنتو�س ونابويل، �أود �أن �أفوز ب�صيء مع �لإنرت«.
دور  من  �لثالثة  �جلولة  يف  بر�صلونة  ملو�جهة  �لأربعاء  �إ�صبانيا  �إىل  �لإنرت  وي�صافر 
�ملجموعات مل�صابقة دوري �أبطال �أوروبا، وميلك كال �لفريقني 6 نقاط من مبار�تني 
�لهولندي،  و�إيندهوفن  �لإجنليزي  توتنهام  �أي�صاً  ت�صم  �لتي  �لثانية  �ملجموعة  يف 
و�أو�صح �إيكاردي: »لقد حققنا �نطالقة ر�ئعة يف دوري �لأبطال، وهو ما ي�صعنا يف 
�صكل جيد قبل مو�جهة بر�صلونة«، م�صيفاً: »ميكننا �أن نوؤذيهم مثلما فعل روما يف 

�لعام �ملا�صي �أو مثلما فعلت �لأندية �ل�صغرية يف �إ�صبانيا يف هذ� �ملو�صم«.  

ت�صايف يرد على مار�دونا
رد �لإ�صباين ت�صايف هرينانديز قائد بر�صلونة �ل�صابق ولعب �ل�صد �لقطري �حلايل 
على �لت�رصيحات �لأخرية لالأ�صطورة مار�دونا، و�لتي هاجم فيها، ليونيل مي�صي جنم 
�لبار�صا، وقال ت�صايف يف ت�رصيحات �أبرزتها �صحيفة »موندو ديبورتيفو« �لإ�صبانية: 
�أو خارج �مللعب«، و�أردف: »رمبا  »بالن�صبة يل مي�صي قائد ل ي�صدق، �صو�ء د�خل 
هو قائد هادئ يف غرف �ملالب�س، لكنه ر�ئع ولديه �صخ�صية قوية، يبدو يل لعب 
كرة قدم يتمتع بقدر�ت قيادية مذهلة، ل �أتفق مع مار�دونا لكن لكل �صخ�س �حلق 
يف �إبد�ء ر�أيه«، و�أ�صاف: »ل �أحب �أن يقوم لعبون �صابقون بانتقاد جنوم حاليني، ل 
�أخ�س بالذكر حالة مار�دونا، لكنني �أحتدث ب�صكل عام، �رص�حة ل �أفهم �لنتقاد�ت 
�لتي  �ل�صعوبات  مدى  يعلم  لأنه  له  لزميل  قدم  كرة  لعب  يوجهها  �لتي  �لقوية 
يو�جهها«، و�أكمل: »�أرى مي�صي �أحد �أف�صل �لنجوم �لعامليني، روؤيته كل عام جتعلك 
تبت�صم، �إنه يتح�صن كل عام، من �لر�ئع د�ئًما روؤيته يلعب«، وو��صل: »من �ملوؤكد �أنه 
�صي�صتمر يف مفاجاأتنا لأنه د�ئًما لديه �أ�صياء جديدة، ي�صتطيع �صناعة هدف لنف�صه، 
مير بني �خلطوط، لقد �حتفل هذ� �لأ�صبوع 14 �صنة على �أول م�صاركة له، دعونا 
مي�صي  يتوقع عودة  �أنه  ت�صايف  و�أكد  �ملهنية«.  م�صريته  تبقى من  فيما  به  ن�صتمتع 
ملنتخب �لأرجنتني، وقال: »�أعتقد ذلك، مل ل، �إنه يحتاج وقتا للتفكري و�لر�حة ويف 
�لنهاية �صيكون �لقر�ر له، �إنه �أف�صل لعب يف �لعامل ويفكر يف �صناعة �لتاريخ، هو 
من �صيكون له �لكلمة �لأخرية، �أعتقد �أنه �صيعود عاجاًل �أو �آجاًل لأنه �صخ�س يحب 
�ملناف�صة، �إنه وح�س و�صيحاول �لفوز مع �لأرجنتني«، وتابع :«�أعتقد �أن مي�صي د�ئًما 
ما جعلنا �أف�صل، �ل�صخ�س �لذي ل ي�صتفيد من مي�صي يكون لعبا غري جيد، حاولنا 
يف بر�صلونة �أن جنعله ي�صعر بالر�حة لأننا نعرف �أنه قادر على �إحد�ث �لفارق، كان 

من دو�عي �رصوري �أن �ألعب معه ل�صنو�ت عديدة، و�أن يكون �صديًقا يل«.

�صالح يعود لتدريبات ليفربول
عاد �لنجم �لدويل �مل�رصي حممد �صالح �إىل تدريبات فريقه ليفربول بعد �أنباء عن �صعوبة 
حلاقه باملبار�ة �ملقبلة للفريق يف �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز، و�أ�صيب حممد �صالح يف 
�لع�صلة �ل�صامة خالل مو�جهة �ملنتخب �مل�رصي مع منتخب �إي�صو�تينيا يف ت�صفيات كاأ�س 
�ملبار�ة  �صالح  يكمل  ومل   ،1-4 بنتيجة  �لفر�عنة  بفوز  �نتهت  و�لتي   ،2019 �إفريقيا  �أمم 
وخرج يف �لدقيقة 88 لتجنب تفاقم �لإ�صابة، قبل �أن يعلن �لحتاد �مل�رصي يف بيان �أن جنم 
ليفربول �أ�صيب باإجهاد يف �لع�صلة �ل�صامة، و�صمح �ملدرب �ملك�صيكي للمنتخب �مل�رصي 

خافيري �أغريي ل�صالح بالعودة �إىل ناديه ليفربول من �أجل �لر�حة ومتابعة حالته.

توتنهام يغري بر�صلونة لبيع مالكوم
�لدويل  �لرب�زيلي  �لالعب  يعاين 
مالكوم دي �أوليفري� من قلة �مل�صاركة 
مع فريقه �جلديد بر�صلونة، حيث مل 
خمتلف  يف  دقيقة   25 يف  �إل  يظهر 
وقالت  �لآن،  حتى  �مل�صابقات 
�إن  �لإ�صبانية،  »�صبورت«  �صحيفة 
بال�صوق،  فيه  مرغوًبا  بات  مالكوم 
ي�صمح  و�صح  يف  بر�صلونة  ي�صع  مما 
�ل�صفقة،  يف  �ل�صتثمار  باإعادة  له 
نحو  �لبلوغر�نا  خز�ئن  كلفت  �لتي 
40 مليون يورو يف �ل�صيف، و�أ�صارت 
بعر�س  بر�صلونة  يغري  توتنهام  �أن 
50 مليون يورو ل�صم مالكوم يف فرتة 
�أي  �ملقبلة،  �ل�صتوية  �لنتقالت 
بزيادة نحو 10 ماليني يورو عما دفعه 
�لبار�صا يف �ل�صفقة، على �لرغم من 
�أن �لبلوغر�نا ل ينوي �ل�صتماع لأي 
ويريد  �لر�هن،  �لوقت  يف  عرو�س 
�لنتظار وروؤية كيف �صتطور �لأمور 

يف �لأ�صابيع �ملقبلة.و
مالكوم  يخطف  �أن  بر�صلونة  ��صتطاع 

و�أكدت  ت�صيل�صي،  من  ويليان  �لآخر  �لرب�زيلي  �صفقة  ف�صلت  �أن  بعد  وذلك  �ملا�صية،  �ل�صيفية  �لنتقالت  فرتة  روما يف  قبل 
�ل�صحيفة �أنه على �لرغم من �لو�صع غري �جليد لالعب يف �لفريق حتى �لآن، �إل �أنه يتمتع بالهدوء و�لثقة يف �إمكانياته، لكنه 
ا �أن �لعديد من �لأندية �صرتغب يف �صمه لو قرر �لرحيل، ولفتت �أن بر�صلونة علم باهتمام �إنرت ميالن و�أر�صنال، حيث  يعرف �أي�صً
طلب �لناديان من �لبار�صا �حل�صول على �لالعب على �صبيل �لإعارة وهو ما ل يريده �لنادي �لكتالوين حتى �لآن، وختمت باأنه 
على �لرغم من كرثة �لالعبني يف هجوم بر�صلونة يف �لوقت �لر�هن، �إل �أن �ملو�صم ما ز�ل طوياًل، و�صوف ياأتي �لوقت �لذي 
يكون فيه ملالكوم �أهمية، وكان توتنهام يرغب يف �حل�صول على �لالعب يف فرتة �لنتقالت �ل�صتوية �ملا�صية، لكن بوردو رف�س 

رحيله، و�صيحاول �لنادي �للندين �لتعاقد مع �لالعب يف جانفي �لقادم.

غونز�لو  �لأرجنتني  ومنتخب  �لإيطايل  ميالن  مهاجم  �أعلن 
هيغو�يني �أنه غري حاقد على نادي جوفنتو�س �لذي طرده من 
�لربتغايل كري�صتيانو  �لنجم  للتعاقد مع  �ل�صيف  �صفوفه هذ� 
�صوؤ�ل  رده عن  رونالدو، وقال هيغو�يني 30 عاماً يف معر�س 
ل�صحيفة »ل غازيتا ديلو �صبورت« حول هل لديه �صعور �لنتقام 
من جوفنتو�س« »ل، �أبد�ً، �أ�صعر باملحبة، لأنهم عاملوين ب�صكل 
جيد جد�ً«، و�أكد هيغو�يني �ملتّوج مع �لبيانكونريي بلقبني يف 
�لدوري �ملحلي: »قر�ر �لرحيل مل يكن قر�ري، لقد �أعطيت 
كل �صيء جلوفنتو�س، لقد فزت بالعديد من �لألقاب، وبعدها 

و�صل كري�صتيانو«.
�ل�رص�ء  �إمكانية  مع  ميالن  �إىل  �ملعار  �لأرجنتيني  و�عرتف 
�لنهائية  �ملبار�ة  يوم  ب�صيء  �صعر  �أنه  يورو  مليون   36 بقيمة 
مل�صابقة كاأ�س �إيطاليا يف ماي �ملا�صي عندما �أبقاه �ملدرب 
ما�صيميليانو �أليغري على مقاعد �لبدلء، وقال »يف ذلك �ليوم، 
�صعرت �أن �صيئاً على �لأرجح قد �نك�رص«، م�صيفاً: »�أر�د �لنادي 
حتقيق قفزة نوعية وقالو� يل �إنه ل ميكنني �لبقاء معهم، و�أنهم 
ميالن«،  هو  �لأف�صل  �حلل  وكان  حل،  �إيجاد  يحاولون  كانو� 
و�أو�صح هيغو�يني �أنه لي�س له �أي ماأخذ على �أحد، وقال: »لقد 

عاملني زمالئي يف �لفريق و�أن�صاره ب�صكل جيد جد�ً، لكنني 
مل �أطلب �أبًد� �ملغادرة، عموماً، كما يقول �جلميع لقد قامو� 
بطردي«: ومنذ و�صوله �إىل لومبارديا، �صجل هيغو�يني �أربعة 
 115 �إىل  �لدوري  يف  �أهد�فه  �إجمايل  لي�صل  مليالن  �أهد�ف 
هدفاً، منذ و�صوله �إىل �إيطاليا عام 2013 بعد �صت �صنو�ت مع 
ريال مدريد، و�صيلعب يف نهاية هذ� �لأ�صبوع �أول دربي ملدينة 
�أكرث  �صيئاً  �أعطاين ميالن  »لقد  و�أ�صاف:  �لإنرت،  ميالنو �صد 
بعد كاأ�س �لعامل �ملخيبة لالآمال«، قبل �أن يختم: »وجدت ما 

كنت �أبحث عنه«.
وحتدث هيغو�يني �أي�صاً عن رحيله من نابويل يف جويلية 2016 
و�نتقد رئي�س نابويل �أوريليو دي لورنتي�س �لذي و�جه �جلميع 
م�صاكل معه، وقال هيغو�يني »�إيزيكيال لفيتزي ترك �لنادي 
يف ظروف �صيئة، و�لأوروغوياين �إدين�صون كافاين �أي�صاً، عندما 
�لفريق،  تدريب  على  ي�رصف  �صاري  ماوريت�صيو  �ملدرب  كان 
كان دي لورنتي�س ب�صدد �لت�صال مبدرب �آخر«، يف �ملقابل، 
�أو�صح هيغو�يني �أن لي�س لديه �صيء �صلبي ليقوله عن م�صجعي 
نابويل، م�صيفاً: »كانو� يحبونني و�لآن يكرهونني، �صاأقول ما 

�أفكر فيه يف يوم من �لأيام ولكن، �لآن، ل �أ�صتطيع«.

هيغو�يني غري حاقد على جوفنتو�س

لوك �صو ميّدد عقده مع مان�ص�صرت يونايتد
لقد كان يوؤمن د�ئما بقدر�ته، �أنا �صعيد باأن لدينا لعب �إجنليزي �صاب موهوب جد� وكل �مل�صتقبل �أمامه«.على متديد عقد �صو قائال »لوك ي�صتحق كثري� هذ� �لعقد، لقد فهم عملية �لتطوير، �إنه يعمل بجد على جميع �مل�صتويات، من قبل �ملدرب جوزيه مورينيو، غري �أنه متّكن من �إقناعه يف �ملباريات �لأخرية وتغيري ر�أيه ل�صالح �لتمديد، وعلّق مورينيو �لبالغ 23 عاما مرتبطا بنادي �ل�صياطني �حلمر �إىل غاية 2023، وكان �لالعب قد تعّر�س يف وقت �صابق �إىل �نتقاد�ت قا�صية مّدد مان�ص�صرت يونايتد عقد لعبه �لدويل �لإجنليزي لوك �صو ملدة خم�س �صنو�ت �إ�صافية، وبح�صب هذ� �لعقد �صيكون �صو 
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نحن ..واأهمية الدرا�سات الثقافية
مع تالحق التحولت الوطنية و الإقليمية والدولية، �سار لزاما على املتحكمني يف املمار�سات ال�سيا�سية اجلزائرية اأو العربية اللتفات لأهمية مباحث 

الدرا�سات الثقافية، وهي مباحث ت�ساعد احلكام و ال�سلطات يف اإدارة ال�ساأن العام و التعرف على حركية املجتمع.

د- وليد بوعديلة)اأ�ستاذ 
الدرا�سات الثقافية 

بجامعة �سكيكدة(

عن املجاالت والرجال..
ومن املباحث الهامة لهذا احلقل 
نظريات  يف  البحث  جند  العلمي 
الثقافية  الدرا�سات  الثقافة، 
اال�ستعمار،  بعد  ما  واملجتمع، 
واحلداثة،  التنوير  اال�ست�رشاق، 
الثقافة ال�سعبية، التعددية الثقافية، 

االأقليات العرقية والدينية...
كما اأن من املجاالت التي تهتم بها 
البحث  نذكر  الثقافية  الدرا�سات 
والت�سامح،  التع�سب  ق�سايا  يف 
وال�سيا�سة،  واالأيديولوجيا  الثقافة 
و  الثقافة  الن�سوية،  احلركات 
واإ�سكاليات  ال�سلطة،املجتمع 
اللغوية  امل�ساألة  و  الهوية  البيئة، 
املنفتحة  الهويات  والدينية، 
االأنا  واملنغلقة،اإ�سكاليات 

واالآخر،...
والدولة  للمجتمع  ميكن  وال 
والبحث العلمي اإهمال فتح اأوراق 
االدبي  والنقد  الهوية  درا�سة 
االختالفات  كلنا  ولنتذكر  والفني، 
االإعالمي  امل�سهد  �سهدها  التي 
حول  اجلزائر  يف  ال�سيا�سي  و 
، حيث كان  الثورية  االأفالم  بع�ض 
جميعا  نبحث  اأن  املفرو�ض  من 
الثقايف  البحث  وروؤى  موقف  عن 
واالأنرتوبولوجي ومنظوره للنقا�ض 
وحوارية الفني والتاريخي. وغريها 
من الق�سايا املهمة حول التطرف 
اللغة  واالإرهاب،  الدين  والعنف، 
املناهج  الرتبوية،  واملنظومة 
االنتخابات  والهوية،  التعليمية 
املجتمع  و  القدم  كرة  ال�سيا�سية، 
واالنرتنات  ال�سباب  اجلزائري، 

الطفولة والرتفيه،...
اأمكن  الثقايف  البحث  ح�رش  واإذا 
االأن�ساق  من  لكثري  ك�سف  لنا 
االأن�ساق  وتتبع  امل�سمرة  الثقافية 
الغرب  به  اهتم  ما  الظاهرة، وهو 
وهويتنا  مرجعياتنا  قراءة  يف 
هنا  وندعو  وتاريخنا،  وديننا 
العلوم  بتخ�س�سات  اكرب  الهتمام 
ومنحها  جامعاتنا  يف  االن�سانية 
مع   ، الالزمة  االإمكانات  و  الدعم 
التاأكيد على  اأهمية انفتاح اجلامعة 
و  ال�سو�سيولوجي  حميطها  على 
االقت�سادي، الأن حتوالت املجتمع 
واإال  لتاأمل علمي متوا�سل،  حتتاج 
التي  املجتمعية  الكوارث  وقعت 
ظل  يف   ، والدولة  املجتمع  تعجز 
غياب التحليل الثقايف واالجتماعي 

يف اآنه ومكانه الالزمني.
البارزة يف جماالت  االأعالم   ومن 
الدرا�سات الثقافية جند فران�سي�ض 
اأرثر  فانون،  ياما،فرانز  فوكو 
جاياتاري  بابا،  اأيزابرجر،همومي 

�سبيفاك،مي�سال فوكو،...
ندعو  العربية  ال�ساحة  ويف 
حرب،  علي  بكتابات  لالهتمام 
اأبوزيد،  اأركون،ن�رش حامد  حممد 
جعيط،طه  ه�سام  غليون،  برهان 
�سعيد،عز  الرحمان،اإدوارد  عبد 

الدين املنا�رشة،....
ميكن  التي  العربية  املراجع  ومن 
ال�سياق  القارئ لها يف هذا  توجيه 
وال�سياقات  التلقي  كتاب  نذكر  
اإبراهيم،كتاب  اهلل  لعبد  الثقافية 
ملح�سن  الثقايف  النقد  و  النظرية 
ل�سانيات  امل�سوي،كتاب  جا�سم 
لبد  الثقافة  وان�ساق  اخلطاب 
النقد  كتاب  يو�سف،  احمد  الفتاح 
الثقايف-قراءة يف االأن�ساق الثقافية 
الغذامي، كتاب  لعبد اهلل  العربية- 

جلابر  االأدبي  النقد  و  الهوية 
ع�سفور.

اجلزائر والبحث 
الثقايف

مالك  لكتابات  ن�سري  اجلزائر  ويف 
اال�رشف،  م�سطفى  نبني  بن 
عبد  بلقا�سم،  نايت  قا�سم  مولود 
لكتب  ن�سري  كما  �رشيط....،  اهلل 
الكثرية  خليفة  ولد  العربي  حممد 
واالجتماعي  الثقايف  التحليل  يف 
كتابه  اأهمها  ولعل  وال�سيا�سي، 
»امل�سالة الثقافية وق�سايا الل�سان 
والهوية،وكتاب  االأكادميي والناقد 
بوعزيز)جامعة  وحيد  الفيل�سوف 
وكتاب  الثقافة«  »جدل  اجلزائر( 

االأكادميي واملبدع املتميز في�سل 
»اأفق  جيجل(  االأحمر)جامعة 

الدرا�سات الثقافية«، ....
و ن�سري اي�سا لدرا�سات الربوف�سور 
عمر  روؤاه  يف  والعميق  املتاألق 
تب�سة،  جامعة  من  زرفاوي 
والفكر  االدب  يف  اأبحاثه  بخا�سة 
»نقد  كتاب  وله  والفل�سفة،  
واآلياته  النظرية  النقد.،مقوالته 
مل  ملا  ندري  ول�سنا  التطبيقية«.. 
هذا  لوجود  تب�سة  والية  و  تلتفت 
العامل واملفكر فيها؟ ام اأن اهتما 
ال�سلطات املحلية بكرة القدم اأهم 
الثقايف  االجتماعي  التحليل  من 
الذي يحمي املجتمع وينظر بعني 
ياوايل  مل�ستقبله؟  ا�ست�رشافية 
والكاتب  املفطر  هذا  كّرم  تب�سة 
الإ�سهامه  لتنظر  و  ي�ستحق،  اإن 

ما  لتعرف  العربي  و  اجلزائري 
على  فقط  ونا�سها.  لتب�سة  قدم 
الوالية  و  اجلامعة  امل�سوؤوليني يف 
من  للتاأكد  االأنرتنت  يف  البحث 

قيمة هذا الرجل واخالقه.
هامة  لكتابات  كذلك  نحيل  و 
عرب  اجلامعيون  الباحثون  اأجنزها 
واأق�سام  اجلزائرية  اجلامعات 
مثل  االن�سانية  العلوم  و  االآداب 
بن  ،اليامني  �سعالن  الوهاب  عبد 
ا�سمعيل  بارة،  الغني  تومي،عبد 
ون�ساطات  بو�ساحة  عمار  مهنانة، 
للدرا�سات  اجلزائرية  اجلمعية 
كحيل  م�سطفي   ، الفل�سفية 
حليتيم،  علي  فراد،  ارزقي   ،
داود،.... قرية،حممد  ا�سماعيل 
الهامة  للدرا�سات  ون�سري-كذلك- 
املنجزة على م�ستوى مركز وهران 

اخلا�ض بالبحث يف االأنرتوبولوجيا 
االجتماعية و الثقافية.

اأخريا:
التذكري  الورقة  لهذه  اأردت 
الثقافية،  الدرا�سات  باأهمية 
العربية  والدول  واجلزائر 
املادي  لال�ستثمار  بحاجة 
ودعم  لت�سجيعها   ، فيها  الكبري 
احلرب  الن  فيهان  الباحثني 
وال�رشاع على امل�ستوى العاملي 
و�رشاع  االأفكار  حرب  هو 
الرموز الروحية و القيمية، قبل 
كل �سيء، فهل ينتبه املجتمع؟ 
بلغت،  لقد  الدولة،  تهتم  وهل 
ووفق  اجلزائر  احفظ   واللهم 

اأهلها للوفاء بعهود ال�سهداء.

�سادرة عن دار ها�سيت اأنطوان يف بريوت

رواية »اأعياد ال�ستاء«.. حني تكون النجاة من املوت ن�سف حياة
اأهلية  حرب  جحيم  من  النجاة 
اأو �رشاع م�سلح رمبا تبدو نهاية 
ذاته  الوقت  يف  لكن  �سعيدة، 
لطريق  جديدة  بداية  تكون  قد 
ومن  املالمح،  معلوم  غري 
الكاتبة  اخليط  التقطت  هنا 
حيدر،  نغم  ال�سورية  والطبيبة 
بعنوان  رواياتها  اأحدث  لتن�سج 

»اأعياد ال�ستاء«.
 144 يف  الواقعة  الرواية  تتناول 
املتو�سط  القطع  من  �سفحة 
ها�سيت  دار  عن  وال�سادرة 
ق�سة  بريوت  يف  اأنطوان 
اللتني  وراوية،  �سهيناز  الفتاتني 
اأحد  �سيقة يف  جمعتهما غرفة 
بلدان اللجوء الباردة، وتفا�سيل 
واملتناق�سة  الدقيقة  حياتهما 
ندوب  وتك�سف  االنق�سام  حد 

الرحيل وق�ساوة اللجوء.
من  اأبعد  اإىل  الكاتبة  تذهب 
بج�سديهما،  بطلتيها  عالقة 
�سهيناز  حب  من  اأبعد  واإىل 
لل�سابط العنيف قتيبة وتناق�ض 
نفاها،  بعدما  نحوه  �سعورها 

اللجوء  ماأ�ساة  من  اأبعد  واإىل 
املع�س�سة  والندوب  واالن�سالخ 

يف الروح.
ر�سيق  جرئ  اأدبي  وباأ�سوب 
تتطرق اإىل العالقة ال�سادية بني 
البطلة �سهيناز وال�سابط قتيبة، 
راوية  بني  املبهمة  والعالقة 
من  �سيا�سية  ق�سة  اإنها  واأبيها، 

دون اأن تتطرق اإىل ال�سيا�سة.
يف  ولدت  التي  الكاتبة  تغو�ض 
حالياً  وتقيم   1987 عام  دم�سق 
باأملانيا يف تفا�سيل ال�سخ�سيات 
االأزمنة  بني  وتتنقل  املركبة 
واالأماكن لتحكي عن العي�ض يف 
املا�سي ورف�سه يف الوقت ذاته، 
ال�سابقة  احلياة  تتحكم  وكيف 
وم�ستقبلي  حا�رش  هو  ما  بكل 
عن  �سخ�سياتها  بحث  رغم 
ومكان  جديد  بلد  يف  اخلال�ض 
الواقع  بني  الربط  وعن  جديد. 
يف  �سنوات  قبل  عا�سته  الذي 
قالت  الرواية،  واأحداث  �سوريا 
نغم حيدر يف مقابلة مع رويرتز 
»مل اأتوقع فعاًل اأن يربكني تغيري 

يتعلق  احلد،  هذا  اإىل  املكان 
خلفه،  املرء  تركُه  مبا  االأمر 
حطاماً،  تاركني  غادرنا  اأننا  اإذ 

دماراً مهوالً كاأنه قيامة«.
حياتي  اأن  »�سعرت  واأ�سافت: 
الدمار،  هذا  من  جزء  ال�سابقة 
خدعة،  كاأنها  ال�سنوات  تلك 
حم�ض  كاأنها  �سابقة  حياة 
الذكريات  كل  اأ�سبحت  اأوهام، 
وال�سور التي تتواتر على ذهني 
ت�سبه ما اآلت اإليه بعدها، خراب 

كبري«.
املكان  »تغيري  قائلة:  وتابعت 
حالة  يف  اأدخلني  هذا  الق�رشي 
ترتب  اأنه  اإذ  اال�سطراب،  من 
اجلديد  البلد  يف  اأكون  اأن  علي 
اإن�سانة جديدة اأي�ساً وهذا ما مل 
اأكتب عن هذا  اأجده، قررت اأن 
مع  الزمن  اختالل  اال�سطراب، 

تغيري املكان«.
قالت:  الرواية  بطلتي  وعن 
بيد  تلت�سق  باأن  �سبيه  »االأمر 
تتحرك  �ساعة  عنوة  املرء 
وهكذا  الوراء،  اإىل  عقاِربها 

زالت  ما  امراأتني  عن  حتدثت 
تتحكم  ال�سابقة  حيواتهما 
يف  معهما  يح�سل  ما  بكل 
امل�ستقبل، �سواء اأدركتا ذلك اأم 

مل تدركاه«.
واأ�سافت: »عادة ما اأُعمل خيايل 
اأن  مقتنعة  الأنني  الكتابة  اأثناء 
واقع  خلق  على  قادر  الذهن 
على  اأكون  الن�ض  اأمام  ح�سي.. 
حافة رفيعة جداً �سديدة احلدة، 
واخليال  ال�رشف  الواقع  بني 
اأال اأهوي  اجلامح واأحاول دوماً 

يف اأحد هذين امل�سارين«.
ميكنني  »ال  قائلة:  وتابعت 
�سخ�سياتي  كانت  اإن  االإجابة 
التقيتها  لقد  خياالً،  اأم  حقيقة 
لقد  باأكملها،  لي�ض  ولكن  فعاًل 
ا�ستدنت من كل �سخ�ض �سادفته 
ت�سفيفة  ُهنا،  من  لبا�ض  �سيئاً، 
من  م�سية  ُهناك،  من  �سعر 
الطعام  تناول  اإحداهن، طريقة 
هذا  بعدها  رددت  اأخرى،  من 
اإن�سان كامل«.  الدين على هيئة 
ال�ستاء«  »اأعياد  يف  وال�رشد 

متما�سك تربز من بني ثناياه لغة 
تدفع  و�سل�سة  هادئة  �ساعرية 
دون  الرواية  تتبع  اإىل  القارئ 

ملل حتى النهاية.
وتقول نغم عن �سياغتها للعمل 
برهافة  اللغة  مع  »اأتعامل 
طائر،  ري�سة  كاأنها  �سديدة 
واأقلبها الأوطد  اأعاين كل جملة 
عالقتي مع احلرف، اأريد دوما 
للغة اأن تتنف�ض مع ال�سخ�سيات 
اأي�ساً، هناك م�ساعر جمة تن�ساأ 
ميكن  ال  �سخ�سياتي  وبني  بيني 
اأن  للغة �سديدة اخل�سو�سية  اإال 
كتابة  وا�ستغرقت  ترتجمها«. 
طوياًل  وقتاً  ال�ستاء«  »اأعياد 
حتى  النف�ض  مع  و�رشاعاً 
عمل  �سياغة  موؤلفتها  ت�ستطيع 
االنفعاالت  عن  بعيد  اأدبي 
»ا�ستغرقت  وقالت  والتحيزات، 
اأنني  اإذ  الكتابة  يف  طوياًل  وقتاً 
احلدث  عن  يحكي  ن�ساً  اأردت 
قلمي  دربت  خمتلفة،  بطريقة 
انفعاالته،  من  يتخل�ض  اأن  على 
جميع  من  اأجترد  اأن  حاولت 

الآالم  واأتفرغ  وخ�ساراتي  اآالمي 
)�سهيناز  ال�سخ�سيتني  هاتني 

وراوية( فقط«.
اإحدى  هذه  »كانت  واأ�سافت 
واجهتني  التي  املهام  اأ�سعب 
تام  �سكون  اإيجاد  اأن  حتى 
ينا�سب هذا التجرد كان وظيفة 
القول  ميكنني  ال  اأي�ساً،  �سعبة 
اللجوء  عن  حتكي  الرواية  اإن 
فيها  اللجوء  كان  لقد  فقط، 
باأن  قناعة  لدي  وداللة،  رمزاً 
ال  املرء  يتلب�ض  �سعور  اللجوء 
عالقة له بامل�ستندات واالأختام 
واملعامالت وال ببلد دون اآخر، 
اإنه  هذا،  من  الأبعد  ميتد  بل 
يقارب العي�ض فوق اأر�ٍض م�سبعة 
باحل�سى واحلجارة امُلدببة ويف 
قائلة  وختمت  قامت«.  ُمغرب  جو 
باأمٍل  ولكن  ن�سري  اأن  لنا  »ميكن 
ا�ستن�ساق  لنا  ميكن  ُم�ساعف، 
لو  كما  ب�سعوبة  ولكن  الهواء 
لقد  االختناق..  اأننا على حافة 
معنا  وغبارنا  �سخورنا  حملنا 

اأينما حللنا«.
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املوؤلفون بيرت فان در فري هارمتوت ليمان

ين: وجهات  الأّمة والِدّ
نظر حول اأوروبا واآ�س 

غالًبا ما ُتعترب القومية والدول القومية من نتاجات التحديث، تلك ال�ضريورة التي اأفقدت الدين كثرًيا من ف�ضائه 
ال�ضيا�ضي، اأن مل تكن اأفقدته كّل ف�ضائه ال�ضيا�ضي. ولذلك، بات من احلكمة التقليدية القول اأن �ضعود القومية 

يتزامن دوًما مع هبوط التدّين، اإذ اأن كّل ك�ضب حترزه الدول القومية يف ميدان التحديث هو دوًما خ�ضارة يخ�ضرها 
الدين. لكّن احلكمة التقليدية لي�ضت �ضائبة على الدوام، كما ت�ضري درا�ضات احلاالت الالفتة التي ي�ضمها الكتاب 

ين: وجهات نظر حول اأوروبا واآ�ضيا الذي حرره بيرت فان در فري وهارمتوت ليمان و�ضدرت  املمتاز االأّمة والِدّ
ترجمته العربية، ملحمود حداد و�ضعود املوىل، عن املركز العربي لالأبحاث ودرا�ضة ال�ضيا�ضات.

وكاالت

خطاب احلداثة الغربي
 

موثًقا  �صفحة،   368( الكتاب  يبداأ 
عن  تك�صف  ثاقبة،  مبقدمة  ومفهر�ًصا( 
مع  القطع  واملوؤلفني يف  املحررين  رغبة 
الثنائينت التقليديتني النافذتني يف خطاب 
الغرب  والقومية،  الدين  الغربي:  احلداثة 
القيام  وبغية  املتخلفة.  والبقية  احلديث 
هوؤالء  ي�صتق�صي  فعلًيا،  القطع  بهذا 
امل�صاهمون برباعة كًل من االأّمة والدين 
وتفاعلتهما يف �صياق التحديث يف اأربعة 
والهند  وهولندا  بريطانيا  هي  بلدان، 

واليابان.

بداية ت�ضكل القومية 
الربوت�ضتانتية والهوية 
القومية الربيطانية يف 

القرن 19
 

تتناول  ف�صول،  ع�رشة  املقدمة  بعد 
بلد  يف  والقومية  الدين  منها  خم�صة 
مثًل،  الثالث،  الف�صل  ففي  واحد.  معني 
القومية  �صّكلت  كيف  ماكليود  هيو  ي�رشح 
الربيطانية  القومية  الهوية  الربوت�صتانتية 
يف  لتتهم�ش  ع�رش،  التا�صع  القرن  يف 
القرن الع�رشين عندما غريت ال�رشاعات 
اأ�صا�ش الهوية  واحلروب الدولية اخلطرية 

ال�صابع،  الف�صل  يف  الربيطانية.  القومية 
درا�صة  خلل  من  ميتكالف،  باربرا  ت�صري 
خطابات واأفعال جماعة اإ�صلمية مهمة يف 
�صمال الهند يف العقود القليلة االأخرية من 
»املوؤ�ص�صات  اأن  اإىل  اال�صتعماري،  احلكم 
الرئي�صة يف املجتمع واالقت�صاد، مبا فيها 
تكّونت  اأنها  اأثبتت  عينه«  االأّمة  مفهوم 
جميًعا كجزء من التفاعلت بني احلداثة/

من  والرتاث/الدين  جهة  من  العلمانية 
جهة اأخرى.

 
اإعادة توحيد االأّمة 

والدين يف اليابان ما بعد 
احلرب

 
يف الف�صل الثامن، يلقي هاري هاروتنيان 
ال�صوء على اإعادة توحيد االأّمة والدين يف 
عر�ش  خلل  من  احلرب  بعد  ما  اليابان 
التي  ال�صيا�صي  التاأطري  لعملية  موجز 
معبد  وهو  يا�صوكوين،  مزار  على  ان�صّبت 
للذاكرة  الر�صمي  املكان  غدا  لل�صنتو 
واأرواح  اليابان  حروب  ذاكرة  القومية، 
فداء  اأرواحهم  قدموا  الذين  االأبطال 
والتا�صع،  اخلام�ش  الف�صلني  ويف  للأّمة. 
وفرانز  رودن  فان  بيرت  من  كل  يناق�ش 
القومية  مو�صوع  التوايل  على  غروت 
اأن  رودن  فان  يرى  هولندا.  يف  والدولة 
بنتها  الهولندي  الديني  التاريخ  تف�صريات 
الدولة والدين،  التفاعلت املعا�رشة بني 
واأَنّ ديناميات مثل هذه التف�صريات تعك�ش 

اأّما  هولندا.  يف  للدين  الدينامي  امل�صهد 
غروت فيبنّي كيف كانت »عملية بناء االأمة 
ت�صابكت  اإذ  هولندا،  يف  معقدة«  عملية 
فيها امل�صائل الدينية وال�صيا�صية »بطريقة 

ماألوفة وا�صحة«.
 

مراجعٍة لعملية بناء 
االأّمة

من  اأبعد  اإىل  اأخرى  ف�صول  ثلثة  تنظر   
بلد واحد. ففي الف�صل الثاين، يبنّي فان در 
فري، من خلل مراجعٍة لعملية بناء االأّمة 
والهند  الفيكتورية  بريطانيا  من  كٍلّ  يف 
حا�صًما  الدين  كان  كيف  الربيطانية، 
التاأّثر  اأ�صّد  تاأّثر  وكيف  الدول  قيام  يف 
ربطت  التي  االإمرباطورية  بالعلقات 
ويف  وامل�صتعمرات.  املرتوبولية  املراكز 
الف�صل الرابع، جتد �صوزان بايلي اأن الدين 
واالإميان �صاهما يف ت�صكيل حتى الت�صورات 
االأ�صد علمية ومو�صوعية عن العرق، واأَنّ 
يف  مهمة  اأدواًرا  اأّدت  الت�صورات  هذه 
وردات  امل�صتعمرين  �صيا�صات  ت�صكيل 
الف�صل  يف  اأّما  امل�صتعَمر.  ال�صعب  فعل 
ت�صاترجي  بارثا  في�صتخدم  ال�صاد�ش، 
الثاين  التق�صيم  مهًما -هو  تاريخًيا  حادًثا 
للبنغال- كدرا�صة حالة ي�رشح من خللها 
جنبًا  اللغوية  والقومية  الدين  ظهر  كيف 
اإىل جنب يف اأثناء التفاعلت بني �صيا�صيي 
وال�صعب  املحلية  والنخب  املرتوبول 
امل�صتعَمر العادي. وهذه الف�صول الثلثة 

اإّنا ت�صلّط ال�صوء على الكيفية  جمتمعة، 
يف  والدين  القومية  بها  تفاعلت  التي 
اأ�صّد  تاأثرت  التي  االآ�صيوية  امل�صتعمرات 
لكن  االأوروبية.  املرتوبولية  بالدول  التاأّثر 
�صبه  على  الف�صول  هذه  اهتمام  ق�رش 
اأهميتها  من  ي�صعف  قد  الهندية  القارة 

بالن�صبة اإىل جتارب العامل االأخرى.
يف  االأخريان  الف�صلن  يقّدم  اأخرًيا، 
ففي  مهمني.  نظريني  نقا�صني  الكتاب 
الف�صل العا�رش، يرى طلل اأ�صد اأّنه على 
الرغم من الف�صل الذي رمبا يكون قد قام 
بني القومية والدين يف الد�صاتري الر�صمية، 
فاإَنّ الف�صاء االجتماعي ال�صيا�صي الفعلي 
د بعد على نحٍو وا�صح. وهو  للدين مل يحَدّ
مثل  لفهم  ال�رشوري،  من  اأّنه  اإىل  ي�صري 
هذه الق�صايا، تبّني اأنرثوبولوجيا للعلمانية 
يد  وعلى  ومتى  »كيف  بال�صوؤال  تبداأ  التي 
الدين  مقولتّي  �صنَفي  تعريف  يجري  َمن 
ع�رش،  احلادي  الف�صل  يف  والعلمانية«. 
التي  الكيفية  يف  اأندر�صن  بندكت  ينظر 
حّق  على  اأنها  القومية  الدول  بها  ت�صمن 
دوًما، وي�صري اإىل اأن الطريقة التي تك�صب 
بها �رشعيتها االأ�صا�صية ال تختلف كثرًيا يف 

احلقيقة عن طريقة االأديان.

�ضعود القومية والدولة 
القومية

هذا  يف  ع�رش  االأحد  الف�صول  ت�صري   
�صعود  اأن  اإىل  وا�صحة  اإ�صارة  الكتاب 
يعني  ال  القومية  والدولة  القومية 
بال�رشورة اأن الدين اأ�صبح حم�صوًرا متاًما 
يف املجال اخلا�ش وحده. وبداًل من ذلك، 
عملية  يف  والدين  الدولة  علقات  فاإَنّ 
الربيطانية  االأمثلة  ت�صري  وكما  التحديث، 
غالبًا  واليابانية،  والهندية  والهولندية 
جري  مما  بكثري  تعقيًدا  اأكرث  تكون  ما 
ت�صويره يف العادة. واحلال، اأن الدين، بداًل 
القومية احلديثة،  الدولة  من كونه نقي�ش 
ت�صاعد  مهمة  دافعة  قوة  فعلًيا  يكون  قد 

على والدة الدول القومية احلديثة.
الفًتا  �رشًبا  الكتاب  هذا  ف�صول  ت�صّكل 
االأمر  املقارنة،  احلالة  درا�صات  من 
املحررين  اختيار  اإىل  ف�صله  يعود  الذي 
وحمرت�ًصا.  ثاقبًا  اختياًرا  احلاالت  لهذه 
تغطي  االأربعة املختارة  البلدان  فالبلدان 
دواًل قومية اأوروبية راأ�صمالية بروت�صتانتية 

كانت ذات يوم قوى ا�صتعمارية قوية ودواًل 
ب�صيا�صات  ب�صدة  تاأثرت  نا�صئة  اآ�صيوية 
وعلى  وثقافتهم.  الغربيني  امل�صتعِمرين 
االجتماعية  االختلفات  من  الرغم 
بني  ال�صخمة  وال�صيا�صية  واالقت�صادية 
التحديث  عملية  �صهدت  البلدان،  هذه 
جميع  يف  والدين  للأمة  متباداًل  تفاعًل 
النتائج  قوة  لكّن  االأربعة.  االأمثلة  هذه 
التي تو�صل اإليها الكتاب ال تخفي اإهماله 
الكاثوليكية  االأوروبية  املرتوبولية  الدول 
والفلبني  اإ�صبانيا  االآ�صيوية،  وم�صتعمراتها 
مثًل. واجلدير بالذكر اأن بيرت فان در فري 
اأ�صتاذ االأديان املقارنة ومدير مركز بحوث 
اأم�صرتدام  جامعة  يف  واملجتمع  الدين 
مدير  ليمان  هارمتوت  ويعد  الهولندية 
للتاريخ يف غوتينغن،  معهد ماك�ش بلنك 
الكتاب  هذا  وترجم  اأملانيا  �صمال  يف 
يف  التاريخ  اأ�صتاذ  حداد،  حممود  من  كل 
على  حا�صل  لبنان،  يف  البلمند  جامعة 
اأو�صطي  ال�رشق  التاريخني  يف  الدكتوراه 
كولومبيا  جامعة  من  احلديث  واالأوروبي 
االأمريكية و �صعود املوىل، اأ�صتاذ جامعي، 
العربي  املركز  يف  ترجمان  وحدة  مدير 

للأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات.  

اأمام االحتفال ال�ضنوي بـ”يوم الوثيقة العربية”

اجلامعة العربية توؤكد اأهمية ا�شرتجاع الأر�شيف الوثائقي العربي »املنهوب«
اأكد االأمني العام جلامعة  وكالة اأنباء ال�ضعر

الدول العربية اأحمد 
اأبو الغيط اأن اجلامعة 

تبذل جهوداً حثيثة 
مل�ضاندة الدول العربية 
يف ا�ضرتجاع اأر�ضيفها 
الوثائقي امل�ضلوب 

لدى الدول 
االأجنبية 

واال�ضتعمارية.
جاء ذلك يف كلمة اأبو 

الغيط، التي األقاها 
نيابة عنه ال�ضفري بدر 

الدين عاليل، االأمني 
العام امل�ضاعد رئي�س 

قطاع االإعالم واالت�ضال 
باجلامعة العربية، اأمام 

االحتفال ال�ضنوي بـ”يوم 
الوثيقة العربية”، والذي 

يعقد هذا العام حتت 
�ضعار “القد�س عا�ضمة 

فل�ضطني” وتنظمه االأمانة 
العامة جلامعة الدول 
العربية، بالتعاون مع 

الفرع االإقليمي العربي 
للمجل�س الدويل لالأر�ضيف 
الغيط  اأبو  وقال  “عربيكا”. 

اإنه “يف �ضياق املحاوالت 
امل�ضتمرة لطم�س تاريخ 

االأمة وتراثها العربي 

واالإ�ضالمي، فال تزال 
الق�ضايا املعنية باالأر�ضيفات 

العربية املنهوبة لدى 
الدول اال�ضتعمارية توؤرق 

الدول املت�ضررة جراء 
اال�ضتعمار”.

واأ�ضاف اأن “جامعة الدول 
العربية ت�ضعى بالتعاون 

مع الفرع االإقليمي العربي 
للمجل�س الدويل لالأر�ضيف 

اإىل بذل جهود حثيثة 
مل�ضاندة هذه الدول 

العربية يف ا�ضرتجاع 
اأر�ضيفاتها الوثائقية 

امل�ضلوبة”. وتابع االأمني 
العام جلامعة الدول 

العربية اأن “جمل�س جامعة 
الدول العربية اأ�ضدر على 

امل�ضتوى الوزاري قراراً 
مهمًا وغري م�ضبوق يف 

�ضهر مار�س  2014 يوؤيد 

الفرع االإقليمي العربي 
للمجل�س الدويل لالأر�ضيف 

يف جهوده املبذولة اأمام 
املحافل الدولية واالإقليمية 

للمطالبة با�ضرتجاع 
االأر�ضيفات العربية 

املنهوبة”. واأكد اأنه “اإميانًا 
منا باأهمية التوثيق، اأطلقت 

جامعة الدول العربية يف 
عام 2014 م�ضروع )التوثيق 

الرقمي لذاكرة جامعة 
الدول العربية 2020( 

بهدف احلفاظ على ذاكرة 
اجلامعة التي متثل اأحد 

اأهم عنا�ضر الهوية القومية 
العربية”.

واأو�ضح اأبو الغيط اأن 
االحتفال هذا العام بيوم 

الوثيقة العربية ياأتي حتت 
�ضعار “القد�س عا�ضمة 

فل�ضطني” ليوؤكد اأن ق�ضية 

فل�ضطني هي ق�ضية العرب 
االأوىل، وي�ضلط ال�ضوء 

على ما تتعر�س له املدينة 
املقد�ضة من اعتداءات 

�ضر�ضة وانتهاكات يومية من 
قبل االحتالل االإ�ضرائيلي. 
واأ�ضار اإىل اأن �ضرقة الرتاث 
الفل�ضطيني ال تقل اأهمية 

عن �ضرقة االأر�س، معترباً 
اأن تزامن االحتفال مع 

ذكرى االحتفال بيوم 
الرتاث الفل�ضطيني ميثل 

فر�ضة �ضانحة للتذكري 
باأهمية احلفاظ على االإرث 
التاريخي الفل�ضطيني الذي 

ميثل جزءاً ال يتجزاأ من 
تاريخ ال�ضعب الفل�ضطيني 

ال�ضامد وت�ضحياته 
امل�ضتمرة لنيل حقوقه 

امل�ضروعة. 

ثقافةاجلمعة19ال�ضبت20  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل09 �ضفر 1440هـ 16



ثقافةاجلمعة19ال�صبت20  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل09 �صفر 1440هـ 17
للكاتب اجلزائري احممد بن ديدة

»عبث اجلمجمة« تعيد الرواية 
البولي�سية اإىل الواجهة يف �سيال 23

�صتكون رواية »عبث اجلمجمة.. يف كتاب ال يقراأ اإال يف الظالم« 
للكاتب ال�صاب احممد بن ديدة  ال�صادرة حديثا  عن »اجلزائر تقراأ 
» حا�صرة مبعر�ض الدويل للكتاب �صيال 23  باجلزائر العا�صمة  اأين 

�صيكت�صف القارئ اجلزائري يف هذا العمل الروائي الفريد من نوعه 
واحدة من اأعمق التجارب يف االأدب البولي�صي اجلزائري.

حكيم مالك

حماولة ا�صتك�صاف 
خبايا التاريخ يف 

رحلة بولي�صية بني 
اإ�صطنبول ،باري�ض 

،وهران ومو�صكو

  لقد تخ�ص�ص الكاتب احممد 
الرواية  كتابة  يف  ديدة  بن 
البولي�صية دون �صواها يف حقل 
ب�صكل  وذلك  الروائية  الكتابة 
ثابت وم�صتمر يف هذه الرواية 
التي حتمل عنوان  البولي�صية   
»عبث اجلمجمة« ... يف كتاب 
ال يقراأ يف الظالم   الواقع يف 
ي�رسد  والذي   �صفحة    320
الرواية   تفا�صيل هذه  جزء من 
تنظيم  عن    تتحدث  التي 
مبخطوط  يحتفظ  �رسي 
خا�ص  معبد  يف  غام�ص 
عليه  يوؤ�ص�ص  باإ�صطنبول.. 
و�رسية..  خا�صة  عقيدة  هوؤالء 
من  فرن�صي  كولونيل  يرتاأ�صه 
يعمل  اجلزائرية..  الثورة  زمن 
التنظيم على متجيد اال�صتعمار 
اجلديدة،  لالأجيال  الفرن�صي 

التنظيم  هذا  خبايا  وت�صتمر 
�صتة  اأ�رساره  يتقا�صم  الذي 
مبدينة  اأحدهم  �رّسيني  رجال 
ورئي�صهم  الرتكية  ا�صطنبول 
يتوزعون  واالآخرون  بباري�ص.. 
وهران  ومدينة  فرن�صا  بني 
يعملون  الرو�صية..  ومو�صكو 
�رّسي  اأر�صيف  حفظ  على 
وذلك  مهمة،  تاريخية  لوثائق 
يف  معقدة  �صيفرة  بت�صميم 
تزّين  التي  املتوازية  اخلطوط 
يرتدونها..  التي  العنق  ربطات 
هذه  حفظ  اإىل  ترمز  والتي 
االأمانة يف االأعناق، اإىل اأن يقع 
فجاأة حدث يتلخ�ص يف تورط 
ف�صول  لديه  جزائري  �صاب 
خلبايا  واال�صتك�صاف  البحث 

التاريخ.. » .
 

حماولة ا�صرتجاع 
االأر�صيف و جماجم 

�صهداء املقاومة 
ال�صعبية اجلزائرية  

العمل  هذا  تفا�صيل  وت�صتمر 
للكاتب  امل�صوق  الروائي 
تيارت  مدينة  ابن  املبدع 
امل�صارك يف �صيال 23  والذي 

تطرق فيه لق�صية تورط �صاب 
�صنة   والع�رسين  اخلم�ص  بعمر 
من  زهانة   يو�صف  واملدعو  
مدينة وهران يف متاهة متعلقة 
املقاومة  �صهداء  بجماجم 
املحفوظة  اجلزائرية  ال�صعبية 
العا�صمة  يف  االإن�صان  مبتحف 
الفرن�صية باري�ص  وهذا يف عام 
بهذا  ارتباط  لها  والتي   2015
هاج�صه  في�صري  االأر�صيف، 
رمزيا  اجلماجم  هذه  حترير 
زيارته  بعد  املتحف  هذا  من 
ت�صكيليا..  فنانا  ب�صفته  له 
واإىل كون هذا ال�صاب هو فنان 
روائي  كاتب  اأنه  اإال  ت�صكيلي 
اأمر هذا املو�صوع  اأي�صا يهمه 
املتعلق باجلماجم فيجد نف�صه 
بني  خطرية  بولي�صية  رحلة  يف 
الذي  الكولونيل  العجوز  يدي 
االأر�صيف  هذا  �رس  مينحه 
ال�صعور  بعقدة  ي�صاب  ما  بعد 
احلربي  ما�صيه  اجتاه  بالذنب 
فيقرر  اجلزائر،  يف  اجل�صع 
بالفعل..  وينتحر  االنتحار، 
اجلزائري  ال�صاب  مينح  بعدما 
�صيفرة   �صكل  يف  ال�رس  هذا 
لفتح  رقمي  نظام  على  تعتمد 
التي  الكرافاط  خطوط  لغز 
كان يرتديها.. والتي هي مفتاح 

كما  ال�رسي..  االأر�صيف  هذا 
اأنه يرتك هذا الكولونيل ر�صالة 
�رسية داخل عيار م�صد�صه تعرث 
الفرن�صية  املخابرات  عليها 
وهي جزء اآخر من فتح اللغز.. 
ال�صاب يف  يتورط هذا  وكذلك 
متاهات تودي به اإىل حاالت من 
ملحاولة  والتعر�ص  املخدرات 
قتل وطقو�ص عقائدية غريبة.. 
بني يدي ع�صابات غام�صة لها 
يف  ال�رسي  بالتنظيم  عالقة 
يتعر�ص  باري�ص ووهران.. كما 
اأغلب اأع�صاء هذا التنظيم اإىل 
يد  اغتياالت �صنيعة من طرف 
فت�صوق  تفكيكه،  تريد  جمهولة 
من  كل  يف  رقابهم  اإىل  املوت 
وباري�ص  ا�صطنبول  مدينة 
ووهران..  وتتدخل املخابرات 
اجلزائرية اأي�صا يف حماولة حلل 
بع�ص جوانب الق�صية الغام�صة 
االأر�صيف  بهذا  املتعلقة 
وال�صاب اجلزائري الذي �صافر 
الكثري  يف  وتورط  باري�ص  اإىل 
بينها  من  التي  املتاهات  من 
�صيطانية  طقو�ص  يف  يقع  اأنه 
بالعا�صمة  ال�صهري  املكان  يف 
با�صم  املعروف  باري�ص 
»�رساديب املوتى »وي�صرتك يف 
البولي�صية  املغامرات  هذه  كل 

واالأيدي  املافيا  من  جماعة 
فيهيمن  غام�صة..  تبقى  التي 
عامل  للرواية  العام  اجلو  على 
واالغتياالت  امل�صد�صات 
والتحقيقات  املحرتفة 
اجلثث..  وت�رسيح  اجلنائية 
�صخ�صيات  كاريزمة  وكذا 
كل  وتتدافع  اجلوا�صي�ص.. 
بني  زمن  يف  الرواية  اأحداث 
اخلريف وال�صتاء.. جو الرعود 

والربق واالأمطار.

الكاتب احممد بن 
ديدة يف �صطور ...

يف  ديدة  بن  احمّمد  ولد 
مبنطقة    1980 �صبتمرب   16
مدري�صة التابعة  لوالية تيارت، 
فنان  وروائي،   كاتب  وهو  
ت�صكيلي ع�صامي  متخ�ص�ص يف 
فن »الربيكوالج » اأو« االإل�صاق« 
وهو  لون حديث وع�رسي وهو 

عازف حمرتف على اآلة غيتار، 
فلقد   ، اأكادميي  ومو�صيقي 
�صنة  يف  املبدع   هذا  ل  حت�صّ
خطاب  اأح�صن  على    ،  2009
الوطني،  �صبابي على امل�صتوى 
لكن فكرة اإن�صاء برملان �صباب 
�صنة  ويف   ، يتج�ّصد  اإفريقيا مل 
ه امل�رسحي  ن�صّ ل  2014، حت�صّ
لوجه ميت”، على  ثانية  “حياة 
مرتبة ال�رّسف الأح�صن ع�رسين 
الهيئة  من  م�رسحي،  ن�ّص 
 134 بني  من  بال�صارقة  العربية 
ن�ّص  افتك  ولقد  حمرتف  ن�ّص 
كتبه  الذي  »مو�صو�صاراما«  
الكاتب احممد بن ديدة اجلائزة 
االأوىل الأح�صن ن�ّص م�رسحي يف 
الّدورة احلادية ع�رس للمهرجان 
الوطني للم�رسح املحرتف  يف 
عام 2016 ولقد اأنتج هذا العمل 
باإخراجه  وقام  �صعيدة،  م�رسح 
الذي  بوزيد،   �صوقي  الفّنان 
اأح�صن  جائزة  االآخر  هو  افتك 

اإخراج. 

100 فعالية يابانية يف معر�ض ال�سارقة الدويل للكتاب
الدويل  ال�صارقة  معر�ص  ينظم 
الفعاليات  من  �صل�صلة  للكتاب، 
والفنية  الثقافية  العمل  وور�ص 
لنخبة من اأبرز االأدباء والفنانني 
اليابانيني، وذلك احتفاء باختيار 
دورته  �رسف  �صيف  اليابان 
تقام  التي  والثالثني  ال�صابعة 
حروف«  »ق�صة  �صعار  حتت 
اأكتوبر   31 من  الفرتة  خالل 
يف  املقبل  نوفمرب   10 وحتى 

مركز اإك�صبو ال�صارقة.
تنظمه  الذي  املعر�ص،  ويقّدم 
اأكرث  للكتاب،  ال�صارقة  هيئة 
بني  موزعة  فعالية   100 من 
فنية  عمل  وور�ص  حما�رسات 
فيها  ي�صارك  لزّواره،  وعلمية 
يابانياً  ومبدعاً  وفناناً  كاتباً   13
مرموقة  جوائز  احلائزين  من 
اإىل جانب  يف جماالت متنوعة، 
عازفني يحيون حفالت مو�صيقية 
تعك�ص  و�صعبية  كال�صيكية 
اليابانية،  املو�صيقية  الثقافة 
كما يخ�ص�ص املعر�ص حفالت 
الكّتاب  من  لعدد  كتب  توقيع 

واالأدباء اليابانيني.
ي�صت�صيف املعر�ص اأ�صماء اأدبية 
ذات ح�صور كبري على ال�صعيدين 
يحّل  حيث  والعاملي،  االآ�صيوي 
الروائي الياباين »�صوغو اأوكتاين« 
احلائز جائزة »اأباال« التي متنح 
جانب  اإىل  ال�صباب،  لالأدباء 
التي  ني�صي«  »كاناكو  الروائية 
عامل  يف  كبرياً  ح�صوراً  حققت 
»برج  رواية  تاأليفها  بعد  االأدب 
عليها  نالت  التي  ال�صماء«  اإىل 

جائزة �صاكونو�صوكي اأودا.
»توموكا  االأديبة  وحتل 
على  �صيفاً  �صيبا�صاكي« 
املعر�ص، �صاحبة رواية »حديقة 
الربيع« التي حازت اإثرها جائزة 
العام  يف  املرموقة  اأكوتاجاوا 
لغات   8 اإىل  وتُرجمت   ،2014
اإ�صافة  مبا يف ذلك االإجنليزية، 
االأول  »اأ�صاكو  روايتها  اإىل 
اإىل  حتويلها  مت  التي  والثاين« 
 ،2018 عام  يف  �صينمائي  فيلم 
ميناتو«  »كانا  املوؤلفة  وترافقها 
ن�صخة  مليون   16 ال  �صاحبة 

من  فقط  اليابان  يف  مباعة 
واحلاملة  »اعرتافات«،  كتابها 
عن  اليابانية  بوتلر  جلائزة 

الكتاب ذاته.
املوؤلفة  املعر�ص  وي�صت�صيف 
�صاحبة  �صاكورابا«  »كازوكي 
اليابان  يف  مبيعاً  االأكرث  الرواية 
»�صوء غو�صيك املبكر«، واملوؤلفة 
»نات�صو ميا�صيتا«، �صاحبة رواية 
التي  وال�صلب«  ال�صوف  »غابة 
لعام  بوك�صيلرز  بجائزة  فازت 
اأونالين  اأوهاما  وجائزة   2016
املعر�ص  يف  وي�صارك  للكتاب، 
الربوفي�صور »موتويوكي �صيباتا« 
املتخ�ص�ص يف تدري�ص الرتجمة 
االأدبية واالأدب االأمريكي، الذي 
بول  اأعمال  ترجمة  يف  اأ�صهم 
وغريهم  ديبك  �صتيورت  اأو�صرت 
وي�صت�صيف  اليابانية،  اإىل 
الروائي  املوؤلف  املعر�ص 
�صاحب  ناكامورا«  »فومينوري 
رواية »ال�صارق« و»ال�رّس والقناع« 
الروائية  املوؤلفات  من  والعديد 
التي حاز عليها جوائز مرموقة. 

الدكتور  املعر�ص  على  ويحل 
جمل�ص  رئي�ص  اإينو«،  »تاكا�صي 
التنفيذي  والرئي�ص  االإدارة 
العامة،  »اإينو« للعالقات  ل�رسكة 
التي تعمل يف جمال ال�صناعات 
اجلودة  عالية  التكنولوجية 
عمالئها  اأوائل  من  كان  والتي 
و»اإنتل«  »اأبل«  �رسكتا  االأجانب 
عديدة  موؤلفات  له  العامليتان، 
اإىل  العامة،  العالقات  حول 
»كيوكو  املوؤلفة  ح�صور  جانب 
روايات  �صاحبة  ناكاجيما«، 
و»البيت  الطويل«  »الوداع 
احلب«  يف  و»اإيتو�ص  ال�صغري« 

وغريها.
الفنانني  من  نخبة  وياأخذ 
املعر�ص  ورواد  زّوار  اليابانيني 
الفنون  اآفاق  حول  جولة  يف 
يحل  حيث  التقليدية،  اليابانية 
املتخ�ص�ص  ناكو«  »راي  الفنان 
واحلرف  االأوريغامي،  فنون  يف 
فنانة  ترافقه  اليابانية،  اليدوية 
االأطفال  ور�صوم  املانغا  ر�صوم 
»تيميمي اكيابا«، والفنانة »ميكاو 

جمال  يف  املتخ�ص�صة  اأكاي« 
�صناعة اأغلفة الكتب املزخرفة 
وتلوينها، والفنانة »تيموكو اينابا« 
جمال  يف  االإبداعات  �صاحبة 
ول�صق  وق�ص  الورقي،  الت�صكيل 
و�صناعة  امللونة  االأوراق  قطع 
الهواء  مروحة  »اليو�صيوا«؛ 
اإىل  ال�صهرية،  اليابانية  اليدوية 
كادوكوا«  »كاوري  الفنانة  جانب 
ور�ص  من  عدداً  �صتقدم  التي 
ال  للتعريف بطبيعة ورق  العمل 

»يوزن« الياباين.
احتفالية  املعر�ص  وينظم 
الكال�صيكية  املو�صيقى 
الكمان  عازفة  بقيادة  اليابانية، 
ترافقها  اأوني�صي«،  »اأزوزو 
عازفة البيانو »�صوميكو اأو�صي«، 
اإىل جانب تنظيم »حفل ال�صاي« 
املعروف يف الثقافة اليابانية ب 
ت�صتند  طقو�ص  وهي  »ال�صادو«، 
وتعاليم  تقاليد  اإىل  االأ�صا�ص  يف 

يابانية تقليدية.
ويخ�ص�ص املعر�ص عرو�صاً فنية 
اإبداعية تقدم املوروث ال�صعبي 

باحل�صارة  وتعّرف  الياباين 
اأيام  طيلة  اليابانية  والثقافة 
الزوار  �صيكون  الفعاليات، حيث 
»نا�صو  رق�ص  مع  موعد  على 
�صوران« وهو اأداء راق�ص يقدمه 
اإيقاع  على  يابانيون  طالب 
واأداء  اليابانية  ال�صعبية  االأغاين 
طبل الواديكو، اإىل جانب عر�ص 
يقدمه  الذي  »بيرب«  الروبوت 
للروبوت  تكنولوجيا  مركز 

الياباين يف دبي.
الفيلم  لزّواره  املعر�ص  ويقدم 
الوثائقي »ذي لو�صت هوكو�صاي« 
االإذاعة  هيئة  اأنتجته  الذي 
والذي  اليابانية،  والتلفزيون 
�صرية  عن  احلديث  اإىل  يتطرق 
ال�صهري  الياباين  الفنان  واأعمال 
عر�ص  جانب  اإىل  كات�صو�صيكا، 
»االإيكيبانا«  الزهور  ترتيب 
كما  اآوكي،  هارو  تقدمه  الذي 
»فن  ور�صة  املعر�ص  يخ�ص�ص 
بال  واملعروفة  الياباين«  اخلط 

)�صدو(.
وكالة اأنباء ال�صعر     
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 بع�ض فوائد للبطيخ
 الأحمر تغري �صحتك

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

معظمنا.

بذور البطيخ

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

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

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

ع�صري البطيخ الأحمر

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

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

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

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

�صبغة الليكوبني

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

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

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

وحت�شن املناعة.

م�صادات الأك�صدة

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

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

م�صتودع املعادن والفيتامينات

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

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

فوائد للحوامل

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

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

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

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

قوتها 1.5 و7 ت�شال.

ا�صتخدام فريو�ض الإنفلونزا لعالج اأخطر اأنواع ال�صرطانات
اأعادت جمموعة من العلماء برجمة 
الإنفلونزا،  لفريو�ض  معدل  �شكل 
�رضطان  اأورام  حماربة  اأجل  من 
الأذى  اإحلاق  دون  البنكريا�ض، 
العلماء  ومتكن  ال�شليمة،  باخلاليا 
اإمكانية حقن الفريو�ض  اإثبات  من 
اخلاليا  لقتل  الدم  جمرى  يف 
ال�رضطانية التي تنت�رض اإىل اأجزاء 
املراحل  يف  اجل�شم،  من  اأخرى 
املتقدمة للمر�ض وقالت الدكتورة 
بارت�ض  معهد  من  مان،  �شتيال 
 Queen جامعة  يف  لل�رضطان 
الربيطانية  بالعا�شمة   Mary
لندن: »ي�شتهدف الفريو�ض اجلديد 
على  البنكريا�ض  �رضطان  خاليا 
يلحق  اأن  وميكن  التحديد،  وجه 
الأن�شجة  يف  ال�شلبية  الآثار  بع�ض 
ال�شليمة القريبة«ويقول العلماء اإن 
اأن  ميكن  املجال  هذا  يف  التقدم 
اأخطر  لأحد  واعدا  ي�شبح عالجا 

اأ�شكال ال�رضطان.
واأ�شافت الدكتورة مان: »اإذا متكنا 
التجارب  يف  النتائج  تاأكيد  من 
ال�رضيرية الب�رضية، �شنكون قادرين 
واعد  جديد  عالج  تطوير  على 
البنكريا�ض،  �رضطان  ملر�شى 
اأدوية  مع  الأمر  يقرتن  اأن  وميكن 
الكيميائي املوجودة، لقتل  العالج 

اخلاليا ال�رضطانية املتطورة«.
اأورام  اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر 
للبقاء  متيل  البنكريا�ض  �رضطان 
ما  الخرتاق،  �شعبة  طبقة  داخل 
ي�شعب و�شول العالج اإىل اخلاليا. 
قدرة  اإىل  ت�شري  الدرا�شة  ولكن 
والو�شول  الت�شلل  على  الفريو�ض 

اإىل اخلاليا ال�رضطانية.
الدرا�شة،  يف  العلماء  وا�شتخدم 
 Molecular يف  نُ�رضت  التي 
 ،Cancer Therapeutics
بخاليا  املطعمة  الفئران 
ون�شخة  الب�رضية،  البنكريا�ض 
الإنفلونزا،  فريو�ض  من  معدلة 
�رضطان  عالمات  اإحدى  ملحاربة 
وحتتوي  الفريدة.  البنكريا�ض 
على  ال�رضطانية  اخلاليا  هذه 
غري  وهو   ،»6 بيتا  »األفا  جزيء 
ال�شليمة،  اخلاليا  يف  موجود 
لإ�شافة  الفريو�ض  تعديل  مت  كما 
على  »م�شتقبل-بروتني«  جزيء 
اخلاليا  لك�شف  اخلارجي  غ�شائه 

ال�رضطانية والرتباط بها.
الفريو�ض  يرتبط  اأن  ومبجرد 
جينية  مادة  ي�شخ  فاإنه  باخللية، 
من  ن�شخ جديدة  لت�شكيل  داخلها، 
وتنفجر  تتكرر  التي  الفريو�شات، 
اخلاليا  من  املزيد  لت�شيب 

اأن  العلماء  واأو�شح  ال�رضطانية 
التقنية اجلديدة كانت قادرة على 
ل  لل�رضطان،  انتقائي  اإنتاج عالج 
له مثيل حتى الآن. وي�شعى  يوجد 
التمويل  على  للح�شول  العلماء 
مرحلة  اإىل  لالنتقال  الالزم، 
التجارب ال�رضيرية على الب�رض يف 

العامني املقبلني.
يف  العلماء  قدم   ،2015 عام  ويف 
 ،Royal Marsden م�شت�شفيات
اأول »دليل موؤكد« يف العامل على اأن 

ال�شكل املعدل من فريو�ض التهاب 
التهابات  عن  الناجم  الهرب�ض، 
بقاء  فر�ض  يزيد  اأن  ميكن  الربد، 
قيد  على  اجللد  �رضطان  مر�شى 

احلياة.
اأجريت  اأخرى  درا�شة  واأظهرت 
الفريو�شات ميكن  اأن  ال�شهر،  هذا 
اأورام  ملهاجمة  م�شممة  تكون  اأن 
ا�شتهدافها  ي�شعب  والتي  الدماغ، 
والأدوية  العالجات  طريق  عن 

الأخرى.

فح�ض للدم يتنّباأ ب�صرطان الكلى قبل 5 اأعوام من الإ�صابة

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

قالت نتائج درا�شة جديدة اإن اأحد فحو�شات البول والدم التي يتم 
عملها للكلى ميكن اأن يتنّباأ باإمكانية الإ�شابة ب�رضطان الكلى قبل 

تطّوره بـ 5 اأعوام، وي�شّمى الفح�ض KIM-1، وميكن اأن ينقذ حياة 
كثريين اإذا اأجري يف وقت مبكر وك�شف عن احتمال الإ�شابة بهذا النوع 

من ال�رضطان الذي ي�شعب عالجه.
واأجريت اأبحاث الدرا�شة يف جامعة بريجهام يف ولية ما�شات�شو�شت�ض، 

ونُ�رضت يف دورية »كريتيكال كان�رض ري�شري�ض«. واأظهرت النتائج اأن 
هذا الفح�ض ميكن اأن مييز بني من لديهم ال�شتعداد لالإ�شابة ب�رضطان 

الكلى قبل اأن ينمو الورم وبني من لي�ض ليدهم خماطر لالإ�شابة بهذا 
املر�ض وي�شاعد الك�شف املبكر ملخاطر الإ�شابة ب�رضطان الكلى 

على اإنقاذ حياة املر�شى من قب�شة الورم الذي يعترب من اأكرث الأورام 
ت�شبباً يف الوفاة اإذا هاجم، ودعا فريق البحث اإىل اإ�شافة فح�ض الدم 

KIM-1 اإىل طرق تقدير خماطر الإ�شابة ب�رضطان الكلى نظراً لدقة 
نتائجه مقارنة بفحو�شات الـ »�شي تي �شكان«.

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

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

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

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

عرب دائرة مغلقة.

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

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

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

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

ف�شل القلب.
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هل تعلم ما هي �لألفاظ �لإهتز�زية يف �لقر�آن �لكرمي ؟

- عندما اأخربنا اهلل جّل وعال عن 
الأر�ض 

} الأر�ض زلزالها  زلزلت  اإذا   { •
تاأمل لفظة ) زل زل ( فهي تكرار 

حرفني !
- وعندما يغ�صب اهلل تعاىل على 
قوم �صالح الذين ع�صوا اأمر اهلل 

ور�صوله وعقروا الناقة تاأتي لفظة 
؛

} ربهم  عليهم  دم  فدم   { •
فتاأمل دم دم !

- وعندما تنك�صف احلقيقة وبقوة 
عن ظالمة يو�صف ال�صديق لع�صر 

�صنوات يقبع فيها يف ال�صجن ظلما 
من قبل زليخا تاأتي لفظة ؛

 } احلق  ح�ض  ح�ض  الآن   { •
فتاأمل ح�ض ح�ض !

- وعندما يتحدث القراآن عن حدث 
مهم تق�صعر له الأبدان يوم القيامة 

تاأتي لفظة
 * دكا  دكا  الأر�ض  دكت  اإذا   { •

وجاء ربك وامللك �صفا �صفا {
تاأمل ! وعندما يتحدث القراآن عما 

هل اجلنة من نعيم تاأتي  اأعّد لأ
لفظة ؛

خ�صر  على رف رف  • } متكئني 
وعبقري ح�صان { 

فتاأمل !
وعندما يتحدث عن �صدة ظلمة 

الليل تاأتي لفظة • }والليل اإذا ع�ض 
ع�ض {

كذلك تاأمل ! فتتجلى الروعة 
القراآنية من هذه الكلمات 

املوؤثرة...
وهذا ي�صمى يف روائع بالغة القراآن 

الكرمي:- ) الألفاظ الهتزازية ( 
وهي األفاظ ت�صعرك ب�صدتها وقوتها 
واهتزازها من خالل تكرار حرفني 

متتاليني اأو تكرار كلمة كاملة 
قوية اهتزازية لبيان اأحداث يف 

غاية الأهمية . ف�صبحانك ربنا ما 
قدرناك حق قدرك ..

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�صي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ل�سحابّي �جلليل دحية �لكلبي ر�سي �هلل عنه
هو دحية بن خليفة بن فروة بن ف�صالة 
النبي  و�صاحب  جليل  �صحابي  الكلبي، 
به  ي�رضب  كان  و�صلم  عليه  اهلل  �صلى 
ال�صورة،  الهيئة وجمال  املثل يف ُح�صن 
اأحياناً  ينزل  ال�صلم  عليه  جبيل  وكان 

على �صورته.
اأجمل  احلكم:  بن  لعوانة  رجل  قال 
النا�س جرير بن عبد اهلل البجلي .فقال: 
على  جبيل  نزل  من  النا�س  اأجمل  بل 

�صورته »يعني ِدحية ر�صي اهلل عنه«.
اإ�صالمه:

ومل  بدر  قبل  عنه  اهلل  ر�صي  اأ�صلم 
الندق  كانت  م�صاهده  واأول  ي�صهدها، 
اهلل  �صلى  اهلل  ر�صول  بعثه  اأُحد.  وقيل 
وحده،  �رضية  على  يوماً  و�صلم  عليه 

و�صارك يف معركة الريموك.
بعثه ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اإىل 
قي�رض ر�صولً �صنة �صت من الهدنة فاآمن 
به قي�رض وامتنع عليه بطارقته، فاأخب 
دِحية ر�صي اهلل عنه ر�صول اهلل �صلى اهلل 
عليه و�صلم بذلك، فقال: )ثبت اهلل ملكه( 

ثم بعث ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم 
ملك  قي�رض  اإىل  عنه  اهلل  ر�صي  دِحية 
النبي  عن  ف�صاأل  هرقل،  وا�صمه  الروم، 
�صلى اهلل عليه و�صلم وثبت عنده �صحة 
نبوته، َفهم بالإ�صلم، فلم توافقه الروم، 

وخافهم على ملكه فاأم�صك.
عن دِحية ر�صي اهلل عنه قال: بعث ر�صول 
اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم معي بكتاب اإىل 
قي�رض، فقمت بالباب، فقلت: »اأنا ر�صوُل 
عليه  فدخل  لذلك،  ففزعوا  اهلل  ر�صول 

الآذن، ُفاأدخلت، واأعطيته الكتاب«.

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

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

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

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

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

الأنعام: 24[

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

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

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

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

تعاىل �صورة الإخل�س. ، فُرِوي عن ابن عبا�س ر�صي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �صلَّى اهللُ عليِْه و�صلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �صفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �صِ
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مو�شم جديد لـ"قيامة اأرطغرل" بوجوه جديدة  
امل�شل�شل  ع�شاق  يرتقب  بينما 
اأرطغرل«  »قيامة  الرتكي  التلفزيوين 
موعد بث حلقات املو�شم اجلديد، 
التفا�شيل  بع�ش  تتك�شف  بداأت 
ومنها  اجلديد،  باجلزء  املتعلقة 
من  �شيكونون  املمثلني  من   %95 اأن 
الذي  العمل  على  اجلديدة  الوجوه 
تدور اأحداثه يف القرن الثالث ع�رش 
امليالدي. ك�شف ذلك تقرير ن�رشته 
�شحيفة »ملت« الرتكية للكاتب علي 
اأوغلو الذي زار موقع ت�شوير  اأيوب 
الزائرين،  من  رفقة عدد  امل�شل�شل 
منتج  من  اإذن  على  ح�شوله  بعد 
امل�شل�شل حممد بوزداغ، ونقل عربه 
بع�ش م�شاهداته يف موقع الت�شوير. 
واأو�شح اأوغلو اأنه زار موقع الت�شوير 

مدينة  من  االآ�شيوي  الطرف  يف 
جتري  كانت  حيث  اإ�شطنبول، 
»اأرطغرل«  م�شاهد  ت�شوير  عمليات 
الذي يج�شد دوره الفنان اإنغني األتان 
عمل  الذي  عاما(   46( دوزياطان 
»وادي  اأبرزها  م�شل�شالت  عدة  يف 
امل�شل�شل  اأحداث  وتدور  الذئاب«. 
امليالدي،  ع�رش  الثالث  القرن  يف 
ويعر�ش �شرية حياة البطل اأرطغرل 
قايي،  قبيلة  قائد  �شاه،  �شليمان  بن 
االأوغوز امل�شلمني،  اأتراك  وهو من 
الدولة  موؤ�ش�ش  االأول  عثمان  ووالد 
1258م/726هـ  ـ  )656هـ  العثمانية 
احللقات  ت�شوير  ويف  1326م(.  ـ 
مبالب�ش  اأرطغرل  ظهر  املقبلة 
االأجزاء  عن  خمتلفة  جديدة 

كل  جتديد  جرى  حيث  ال�شابقة، 
الديكورات، وتاأ�شي�ش ميدان ت�شوير 
اجلديد  املو�شم  و�شيغطي  جديد. 
للم�شل�شل حقبة زمنية تبداأ بعد 15 
غطتها  زمنية  فرتة  اآخر  من  عاما 
ودفع  ال�شابق.  املو�شم  حلقات 
اإدارة االإنتاج اإىل جتديد  هذا االأمر 
الوجوده امل�شاركة يف التمثيل، حيث 
اإن 95% من املمثلني هم من الوجوه 

اجلديدة.
ونظرا للحلة اجلديدة التي �شيظهر 
ال�رشكة  حتافظ  امل�شل�شل،  بها 
الديكورات  �رشية  على  املنتجة 
قبيل  الت�شوير،  ومكان  واملالب�ش 
يف  العمل  عن  املنتظر  االإعالن 

الفرتة املقبلة.  

مو�شكو حتت�شن مهرجان الثقافة الهندية

حممد حماقي يبدع يف حفل بجامعة م�شرية

نا�شر الق�شبي ينتقد ف�شائية عربية ب�شبب فيلم وثائقي 

حماقي  حممد  املطرب  اأحيا 
جامعة  داخل  غنائياً  حفاًل 
ال�شيخ  مبنطقة  خا�شة  م�رشية 
اخلمي�ش،  اأم�ش  م�شاء  زايد، 
بح�شور االآالف من الطلبة الذين 
مدار  على  اأغنياته  مع  تفاعلوا 

�شاعتني.
باأغنية  حفله  حماقي  وا�شتهل 
ليقدم  جنبه«،  اأبقى  »نف�شي 
بعدها عدداً من اأغنياته، اأبرزها 
اإيه،  وداري، وجرى  يوم،  »اأجمل 

فاجاأ  كما  بال�ش«،  وما  ومايني، 
األبومه  من  اأغنية  بغناء  جمهوره 
يف  »اجلمال  بعنوان  اجلديد 
اأمري  كلمات  من  مال«،  عينيكي 
وتوزيع  مدين،  واأحلان  طعيمة، 
الطلبة  املطرب  و�شكر  توما. 
بكثافة،  للحفل  ح�شورهم  على 
متمنياً جناحهم يف العام الدرا�شي 
اجلامعة  اإدارة  و�شكر  اجلديد، 
علي التنظيم اجليد، وتوفري �شبل 

االأمن واالأمان جلمهوره.

نا�رش  ال�شعودي،  املمثل  انتقد 
»العربية«  ف�شائية  الق�شبي، 
وثائقي  فيلم  ب�شبب  االإخبارية، 
الراحل،  الكويتي  املمثل  عن 

عبد احل�شني عبد الر�شا.
له  تغريدة  يف  الق�شبي  واأعرب 
ال�شم  رف�شه  عن  »تويرت«،  على 
الفيلم الوثائقي، »هذا ح�شينوه«، 
والذي ت�شتعد »العربية« لعر�شه 
االأيام  خالل  �شا�شتها  على 
املقبلة وغرد نا�رش الق�شبي: » 

مع كامل االأحرتام لقناة العربية 
اجلميل  املجهود  هذا  على 
الكبري  للراحل  التقدير  ومل�شة 
ولكن التحفظ على العنوان )هذا 
بتاريخ  تليق  ال  خفة  ح�شينوه( 

عبداحل�شني عبدالر�شا«.
وتويف عبد احل�شني عبد الر�شا، 
اأحد  يف   ،2017 اأوت   12 يف 
م�شت�شفيات لندن عن عمر ناهز 
الـ 78 عاما وكان الفنان الراحل 
اأيام  قبل  امل�شت�شفى،  اإىل  نقل 

تعر�شه  اإثر  وفاته  من  قليلة 
يف  وجوده  اأثناء  �شحية،  الأزمة 

العا�شمة الربيطانية.
وولد عبد الر�شا يف 15 جويلية 
موؤ�ش�شي  اأحد  وهو   ،1939
احلركة الفنية يف منطقة اخلليج، 
بع�رشات  الفني  م�شواره  وحفل 
وامل�شل�شالت  امل�رشحيات 
اأكرث  مدى  على  قدمها  التي 
من 5 عقود واأ�ش�ش عبد الر�شا 
فرقة امل�رشح العربي يف مطلع 

املا�شي،  القرن  من  ال�شتينيات 
يف  الوطني  امل�رشح  وفرقة 
مواهبه  وتعددت  ال�شبعينيات، 
كما  والغناء،  التلحني  ف�شملت 
الفني  االإنتاج  جمال  خا�ش 
واألف عددا من االأعمال الفنية، 
»درب  م�شل�شلي  غرار  على 
الزلق« و«االأقدار«، وم�رشحيات 
»باي باي لندن« و«�شيف العرب« 
و«عزوبي  املناخ«  و«فر�شان 

ال�شاملية«.

حتت�شن حديقة »�شوكولنيكي« يف مو�شكو 
املكر�ش  الهندية  الثقافة  مهرجان 
وي�شتمر  الهند،  ا�شتقالل  بعيد  لالحتفال 
اجلاري  اأوت   12 حتى   10 من  االحتفال، 
الثقافة  مهرجان  برنامج  ويت�شمن 
الهندية العديد من الفعاليات التي �شتقام 
يف متنزه �شوكولنيكي، وتبداأ االأن�شطة من 
 10 ال�شاعة  وتنتهي  الـ10 �شباحا  ال�شاعة 

م�شاء كل يوم، والدخول جماين.
الثقافة  على  املهرجان  زوار  و�شيتعرف 
خالل  من  جوانبها  مبختلف  الهندية 
جمموعة من الفعاليات الرتفيهية. ويتيح 
املجوهرات  على  االطالع  املهرجان 
والتوابل  ال�شهرية  الهندية  التقليدية 

باأنواعها والهدايا التذكارية التي �شتعر�ش 
للبيع يف اأق�شام حديقة �شوكولنيكي.

و�شتتمتع الن�شوة باالألوان ال�شاحرة لالأزياء 
�شيتاح  التي  واأقم�شتها املزرك�شة  الهندية 
هناك  و�شتكون  اأي�شا،  للبيع  منها  ق�شم 
ا�شتعرا�شات غنائية راق�شة ي�شارك فيها 
برفقة  كينغ،  اآ�ش  ال�شهري،  بوليوود  مغني 

200 راق�ش وراق�شة.
املركز  قبل  من  املهرجان  هذا  وينظم 
من  وبدعم  مو�شكو  يف  الهندي  الثقايف 
الثقافة  ووزارة  رو�شيا  يف  الهند  �شفارة 
ياأتي تزامنا مع االحتفال  الرو�شية، حيث 
 15 ي�شادف،  الذي  الهند  ا�شتقالل  بعيد 

اأوت.

بعد قطيعة طويلة.. فريوز وزياد 
الرحباين معًا يف حفل م�شرتك

اأعلن الفنان واملو�شيقي اللبناين زياد الرحباين م�شاء اأم�ش 
اجلمعة، عن عودة العالقات اإىل طبيعتها مع والدته الفنانة 

فريوز بعد قطيعة دامت �شنوات، كما اأعلن عن حفل لفريوز 
العام القادم.

وقال الرحباين اإنه يتوا�شل يومياً مع فريوز بعد �شوء تفاهم 
وقع بينهما على خلفية اإعالنه عن موقفها ال�شيا�شي. 

واعترب اأن ما وقع مع فريوز هو جمرد �شوء تفاهم ا�شتفاد 
منه اأنا�ش كثريون. وكان زياد الرحباين قد اأعلن قبل ثالث 

�شنوات اأن والدته معجبة باالأمني العام مليلي�شيا »حزب اهلل« 
اللبنانية ح�شن ن�رش اهلل، االأمر الذي اأغ�شب فريوز و�شقيقته 

املخرجة رميا.

�شامح ح�شني يطرح املل�شق الدعائي 
لفيلمه اجلديد »الرجل االأخطر«

طرح املمثل امل�رشي �شامح ح�شني املل�شق الدعائي لفيلمه 
اجلديد »الرجل االأخطر«، عرب �شفحته الر�شمية مبوقع في�ش 

بوك. ومن املقرر اأن يطرح فيلم »الرجل االأخطر« بدور 
العر�ش ال�شينمائي يف مو�شم ال�شيف 2018. ويدور فيلم« 

الرجل االأخطر« يف اإطار كوميدي اجتماعي ت�شويقي. فيلم 
»الرجل االأخطر« بطولة �شامح ح�شني، هالة فاخر، اإدوارد، 

رحمة ح�شن، وتاأليف جوزيف فوزي، ومن اإخراج مرق�ش 
عادل.

 اعتقال �شوزان �شاراندون
 ملعار�شتها �شيا�شة 

ترامب
األقت قوات االأمن االأمريكية القب�ش على املمثلة، �شوزان 

�شاراندون، يف وا�شنطن خالل مظاهرة احتجاج �شد �شيا�شة 
مكافحة الهجرة التي ينتهجها الرئي�ش االأمريكي، دونالد 
ترامب.   ون�رشت �شحيفة »The Guardian« ما كتبته 

املمثلة �شاراندون، البالغة من العمر 71 عاما، عرب ح�شابها 
اخلا�ش على تويرت، حيث غردت قائلة: »لقد اعتقلت. ابقوا 

اأقوياء. وا�شلوا الكفاح«.  واأوقفت ال�شلطات اأكرث من 500 
امراأة، يوم اخلمي�ش 28 جوان  اجلاري، خالل م�شاركتهن 

يف م�شرية احتجاج على �شيا�شة الرئي�ش ترامب جتاه 
املهاجرين، والتي اأدت اإىل ف�شل االآالف من اأفراد االأ�رش عن 

بع�شهم على احلدود مع املك�شيك.
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مر�سيد�س  عن  تفا�سيل   اأول 
2021 القادم  اجليل   SL

يف   SL مر�سيد�س  اعتادت 
جمال  قمة  اعتالء  املا�سي 
ولكن  الأملانية،  العالمة 
خ�رس  الأخرية  الآونة  يف 
املوديل بع�س بريقه ب�سبب 
غريبة  ت�سميم  قرارات 
جديدة  موديالت  وطرح 
مثل  لالهتمام  اإثارة  اأكرث 
ما  رود�سرت،   AMG GT
مبيعات  انخفا�س  اإىل  اأدى 
الأعوام  مدار  على  املوديل 

الأخرية.
مر�سيد�س  تاأمل  والآن 

عرب  الجتاه  هذا  بعك�س 
لـ  كليا  جديد  موديل  تقدمي 
بداأت  2021.. حيث  SL يف 
بتطوير  بالفعل  ال�رسكة 
بجوار  اجلديدة  ال�سيارة 
 AMG من  القادم  اجليل 
قدومه يف  واملرتقب   ،GT

.2022
اإىل  املمتدة  اأ�سولها  بف�سل 
اجليل  �سيحظى   AMG
بت�سميم   SL من  القادم 
�سابقه  من  ريا�سية  اأكرث 
برتكيز كبري على الألومنيوم 

الوزن،  لتخفيف  الهيلكة  يف 
دفع  نظام  اإىل  بالإ�سافة 
خلفي وق�سبان ثبات مفعلة، 
نظام  الغالب  يف  �سرنى  كما 
دفع  ونظام  هوائي  تعليق 
ب�سكل   4MATIC رباعي 
الجتاه  رغم  اختياري، 
الر�ساقة  من  املزيد  نحو 
املتوقع  من  والريا�سية، 
اجلديد  املوديل  قدوم 
اأطول  عجالت  بقاعدة 
وبينما  خلفيني،  ومقعدين 
خيارات املحركات تظل غري 

موؤكدة حاليا، اأ�سارت تقارير 
مر�سيد�س  نية  اإىل  اأخرية 
طاقة  مولدات  عدة  توفري 
حمرك  ت�سمل  هجينة 
�سلندرات  ب�ست  لرت   3.0
ح�سان   435 بقوة  م�ستقيمة 
واآخر V8 تريبو مزدوج �سعة 
4.0 لرت بقوة 522 ح�سان اأو 
612 ح�سان ح�سب الن�سخة، 
هجينة  ن�سخة  نرى  قد  كما 
بقوة  الكهربائي  بالقاب�س 
وعزم  ح�سان   800 اإجمالية 

دوران 738 رطل-قدم.

 SRT دودج ت�سالنجر
هيلكات 2019 

 اجلي�س الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

�سوراً  كراي�سلر  فيات  اأ�سدرت 
في�س  لإطالق  متهيداً  ت�سويقية 
 SRT ت�سالنجر  دودج  ليفت 

هيلكات 2019.
عن  بالفعل  ك�سفت  قد  ال�رسكة 
�ستحظى  التي  التغيريات  اأهم 
املحدثة،  الع�سالت  �سيارة  بها 
بالت�سويقيات  لنا  يظهر  حيث 
غطاء  يف  مزدوجة  تهوئة  فتحات 
املحرك م�ستوحاة من املوديالت 
ال�ستينات  يف  ت�سدر  كانت  التي 

وال�سبعينات.
بف�سل عنا�رس الت�سميم اجلديدة، 
هيلكات   SRT ت�سالنجر  دودج 
اأي�ساً  بل  �رسا”  “اأكرث  تبدو  ل 
للمحرك  تهوئة  “اأف�سل  توفر 

ح�سب  وذلك  ال�سوبرت�سارج”، 
ت�رسيحات فيات كراي�سلر.

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

الطاقة.
اإذا  التيقن  ميكننا  ل  ذلك  خالف 
ما كانت �ستكون هنالك حتديثات 
هي  ما  مع  باملقارنة  ال�سيارة  يف 
عليه حاليا، لذا كل ما علينا فعله 
هو انتظار “هذا ال�سيف” لنعلم ما 

تخطط له دودج.

التي  الهجمات  عدد  ازدياد  مع 
ك�سالح  ال�سيارات  ت�ستخدم 
اقتحام  اأو  املدنيني  لده�س 
وزارة  بداأت  الع�سكرية،  الثكنات 
تقنية  بتطوير  الأمريكية  الدفاع 
ال�سيارات  وقف  على  قادرة  ثورية 
امل�رسعة قبل و�سولها لأهدافها، 
عن  عبارة  التقنية  هذه  و�ستكون 
ترددات  ي�ستخدم  خا�س  جهاز 
موجات الراديو للتحكم يف م�سارات 
اللزوم.  عند  واإيقافها  ال�سيارات 
هجمات  من  النوعيات  هذه  ملنع 
ال�سيارات، �سيقوم جهاز البنتاجون 
باإر�سال موجات ميكروويف عالية 
الرتدد جتاه ال�سيارات، ما �سيوؤدي 
الكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
التوقف،  على  املحرك  واإجبار 

للتقنية  تطبيق  م�ساهدة  وميكنكم 
يف الفيديو امللحق.

البنتاغون يطور حاليا ن�سختني من 
التقنية، واحدة مبجال �سغري ميتد 
بو�سع  ي�سمح  ما  مرت،  خلم�سني 
اجلهاز يف �سندوق �سيارة بيك اأب 
 100 مبجال  واأخرى  �سابه،  ما  او 
واحد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
الثانية  الن�سخة  هدف  و�سيكون 
الأماكن  يف  الأجهزة  و�سع  هو 
العامة املتعر�سة خلطر الهجمات 

الإرهابية لده�س املدنيني.
اإرهابي ب�سيارة  وقد ت�سبب هجوم 
يف تورونتو بكندا الأ�سبوع املا�سي 
واإ�سابة  مدنيني  ع�رسة  مبقتل 
اآخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�سا واأملانيا وغريهما.

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

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

ميكنها  ل  ال�سينية  ال�رسكات 
بب�ساطة اأن تكبح نف�سها عن اإغراء 
الغرب،  �سيارات  ت�ساميم  تقليد 
ال�رسكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�س ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  والآن، 
تريد  نف�سها،  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�سيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�سني.
حيث تظهر �سور براءات الخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�ستطلق  ال�رسكة  باأن  ال�سينية 

الأمامية  واجهتها  مقلدة  �سيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�س،  جاكوار 
امل�سابيح  بني   Hanteng كتابة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�س يف التفا�سيل، 
لكن و�سائل الإعالم ال�سينية تتوقع 
باأن ال�سيارة �ست�سمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رسوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�سميمها 
�سينجدو  تد�سينها يف معر�س  يتم 
�سينطلق  والذي   2018 لل�سيارات 

يف 7 �سبتمرب.

عقب 21 �سنة كاملة؛ قامت تويوتا 
�سن�رسي  ت�سميم  باإعادة  اأخريا 
الرائدة للجيل الثالث، مع احلفاظ 
الهادئ  الأيقوين  ال�سكل  على 
اأ�سا�ساتها  وحتديث  لل�سيارة 
وقتنا  ينا�سب  ملا  ومن�ستها 

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

�سهر،  كل  الفاخرة  ال�سيدان  من 
وقد ظهر فيديو جديد يك�سف عن 
قرب  عن  ال�سيارة  تفا�سيل  جميع 
من اخلارج والداخل اأثناء عر�سها 

يف اليابان.
يف  واأناقة  فخامة  ت�سع  ال�سيارة 
الكال�سيكي،  اخلارجي  ت�سميمها 
ويف مق�سورتها الفريدة من نوعها، 

خ�سبية  زخرفات  ا�ستخدام  مع 
مثري  وت�سميم  الداخل  يف  لمعة 
لالهتمام ملقاب�س الأبواب ونظام 
�سوت  مكرب  بع�رسين  فاخر  اأوديو 
اخلارجي  ال�سوت  لكتم  ونظام 
متاما عن اجلال�سني يف املق�سورة 
و�ستائر اإلكرتونية لتوفري اأكرب قدر 

ممكن من اخل�سو�سية.

�سن�رسي  اأن  يف  اإذن  غرابة  ل 
اجلديدة يبداأ �سعرها من 180،000 
دولر )675،000 ريال �سعودي(، ما 
يجعلها اأغلى من مر�سيد�س مايباخ 
S560 بـ 168،600 دولر )626،000 
الطلبات  كل  اأن  ويُذكر  ريال(، 
العام  ال�سيارة حمجوزة حتى  على 

القادم.
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غر�مة هائلة لـ »كو�لكوم« ب�شبب ر�شوة �آبل!

يف  االحتكار  مكافحة  هيئة  اأ�صدرت 
�رشكة  بتغرمي  قرارا  االأوروبي  االحتاد 
»كوالكوم« 997 مليون دوالر ب�صبب ر�صوتها 
الرقاقات  �صوق  واحتكارها  اآبل  ل�رشكة 

االإلكرتونية.
املتحدثة  وي�صتاغر  ملارغرييت  ووفقا 
با�صم الهيئة فاإن »كوالكوم قدمت ر�صاوى 
لتمتنع  اآبل  ل�رشكة  الدوالرات  مبليارات 
ال�رشكات  معاجلات  تركيب  عن  االأخرية 
 ،iPadو  iPhone اأجهزة  يف  االأخرى 
ولذلك مل تتمكن ال�رشكات االأخرى، بغ�ض 
مناف�صة  من  منتجاتها،  جودة  عن  النظر 

كوالكوم يف �صوق الرقاقات االإلكرتونية«.
قالت  بروك�صل  يف  لل�صحافة  حديث  ويف 
املتحدثة: »كانت اآبل تفكر بجدية ب�رشاء 

 ،Intel كـ  اأخرى  من �رشكات  املعاجلات 
االأمر الذي كان ليدعم عمل هذه ال�رشكات 
ويخلق مناف�صة حقيقية يف االأ�صواق، لكن 
اآبل مل ترد رمبا خ�صارة االأموال التي كانت 
ا�صتمر  االأمر  وهذا  كوالكوم،  لها  تدفعها 
العقود  مدة  انتهاء  عند   ،2016 عام  حتى 

املربمة بني ال�رشكتني«.
وجتدر االإ�صارة اإىل اأن كوالكم واآبل عقدتا 
اتفاقية، يف 2011، تق�صي بتغرمي االأخرية 
برتكيب  قامت  حال  يف  مالية  مببالغ 
اأجهزة  يف  اأخرى  �رشكات  معاجلات 
االتفاقية  هذه  لكن   ،iPadو  iPhone
تعر�صت للإلغاء مرتني عام 2013 و2016. 
ال�رشكتني  اندلعت بني  ومنذ بداية 2017، 

حرب طاحنة من الدعاوى الق�صائية.

 �أبرز مو��شفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« �جلديد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

»5G« هاتف  �أول  تطلق   Huawei

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

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

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

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

�صبكات »5G« العام املقبل.

ت�شريبات جديدة عن �أحدث 
هو�تف �إل جي

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

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

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

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

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

6.2 بو�صة.

�آبل تطلق ن�شخة معدلة من 
»macOS« نظام

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

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

ت�صجيل  ثم  ومن  االإنرتنت،  على  الر�صمي 
دخوله عرب ح�صاب »Apple ID«، واتباع 
االإر�صادات اللزمة وبعدها تثبيت الربنامج 

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

امل�صتخدم.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�شتثمار 1 مليار دوالر لتطوير �ألعاب �لهو�تف �لذكية
رئي�صاً  نينتندو  اليابانية  االألعاب  �رشكة   عينت 
ال�صابق  للرئي�ض  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�صومي كيمي�صيما، ويبدو اأن الرئي�ض اجلديد 

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

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطلق  مع  االأخريين  العامني  يف 
اإطلق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �صويت�ض. اإال اأن الرئي�ض اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جماالً  الهواتف  األعاب 

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

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

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

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

طريقة جديدة ل�شرقة �أمو�ل 
�أ�شحاب هو�تف �أندرويد!

اأعلن خرباء �صركة » McAfee« عرب 
موقعها االإلكرتوين عن اكت�صاف اأكرث 

من 10 تطبيقات �صارة بالهواتف 
الذكية العاملة بنظام اأندرويد يف 

.»Google Play « متجر
وقال االأخ�صائيون اإن قرا�صنة من 

جمموعة »AsiaHitGroup« هم 
الذين متكنوا من الت�صلل وزراعة 

برامج �صارة يف املتجر، واأدخلوا 
 ،»Sonvpay« فريو�صا حتت ا�صم

يت�صلل عرب اإ�صعارات �صامتة. فبعد 
اأن يثبت التطبيق، ير�صل تنبيها 

للم�صتخدمني حول حتديث يخفي 
حتت زره ا�صرتاكا »مقنعا« بخدمات 

مدفوعة.
ولكي ال ي�صعر م�صتخدمو الهواتف 

الذكية بهذه امل�صيدة، ي�صتخدم 
الهاكرز تقنيات ال تتطلب تاأكيد 

التحديث اأو االإبالغ عن املدفوعات 
.»SMS« عرب ر�صائل

وي�صمح هذا الت�صلل اخلطري للهاكرز 
ب�صحب النقود مبا�صرة من ح�صاب 

الهاتف، ويف الوقت نف�صه، لن يجد 
امل�صتخدمون اأي اأثر لعملية االحتيال 

هذه عرب تاريخ الر�صائل املر�صلة.



ي�ساعد  املناخ  »هذا  اأن  الوزير  واأ�ساف 
التحلي بروح امل�سوؤولية  الإعالمي على 
املهنة  واأخالقيات  قواعد  واحرتام 
ل�سحة  وحتري  �سدق  من  تقت�سيه  وما 
والإ�ساعة  الإثارة  وجتنب  املعلومة 
توظف  قد  التي  املغلوطة  واملعلومة 
ذات  واأبرز   ، والفتنة.«  للكراهية 
رافق  الوطني  »الإعالم  اأن  امل�سوؤول 
ال�سالم  �سناعة  م�سار  وبفاعلية  بالتزام 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  به  بادر  الذي 
ال�سعب   واأحت�سنه  بوتفليقة  العزيز 
جديدا  عهدا  فتح  ما  وهو  اجلزائري 
ح�سن  اإىل  والعودة  الذات  مع  للت�سالح 
الثابتة  اجلزائر  عقيدة  عزز  كما  الوطن 
واملبنية على هذا الأ�سا�س يف عالقاتها 
الدولية.«  واعترب الوزير اأن »العي�س معا 
اأن  �ساأنها  اآلية جديدة من  �سالم هو  يف 
العمل  من خالل  املكت�سبات  هذه  تعزز 
الفاعلني  كل  مع  ت�ساركية  مقاربة  وفق 
التاأثري  على  الإعالميني  مقدمتهم  ويف 
عن  والبتعاد  املتلقني  على  الإيجابي 

الإثارة و�سحن 

املواطنني مب�شاعر العدائية.«

كما اأن م�ساركة و�سائل الإعالم البناءة -ي�سيف 
الإن�سانية  القيم  ترقية  يف  كعوان-  ال�سيد 
العوملة  وبف�سل  والت�سامح  ال�سلم  وثقافة 
يف  ت�ساهم  اأن  ميكن  احلديثة  والتكنولوجيات 
حت�سني الدميقراطية وحقوق الإن�سان وحتقيق 
الوطنية  الندوة  وتنظم  امل�ستدامة  التنمية 

قيم  تكري�س  يف  الإعالم  و�سائل  »دور  حول 
العي�س معا ب�سالم« بجامعة م�ستغامن مببادرة 
الحتفالت  اإطار  ويف  الت�سال  وزارة  من 
امل�سادف  لل�سحافة  الوطني  باليوم  الر�سمية 
هذا  يف  و�سارك  �سنة  كل  من  اأكتوبر   22 ل 
جامعيون  واأ�ساتذة  ومهنيون  خمت�سون  اللقاء 
ف�سال  والإعالم  ال�سحافة  يف  متخ�س�سون 
العلوية  ال�سوفية  العاملية  اجلمعية  رئي�س  عن 

ال�سيخ خالد بن تون�س.

م.م

وزير االت�شال جمال كعوان من م�شتغامن

لالعالم دور حموري يف تر�سيخ ثقافة ال�سلم االجتماعي
اأكد وزير االت�شال جمال كعوان مب�شتغامن اأن على االإعالم اأن ي�شطلع بدور الو�شيط لتعزيز 

اخليارات ال�شلمية وتف�شيل احلوار وتر�شيخ قيم العي�ش معا  وقال كعوان يف افتتاح ندوة 
وطنية حول »دور و�شائل االإعالم يف تكري�ش قيم العي�ش معا يف �شالم« اأن »على و�شائل االإعالم 

التعددية اأن تعمل باحرتافية على اإتاحة ف�شاءات التعبري احلر والنقا�ش امل�شوؤول وعلى تقريب 
وجهات النظر ومد ج�شور التعارف والتفاهم وقبول االآخر«.

تب�شة

اإنقاذ العديد من 
االأ�سخا�ص بعدة اأحياء

 ب�شبب اال�شطرابات اجلوية
 التي �شاهدتها والية تب�شة

ب�سب  اأم�س  نهار  تب�سة   ولية  عا�سمة  �سهدت 

غزيرة  اأمطار  لت�ساقط  اجلوية  ال�سطرابات 

املواطنني  اأرعبت  في�سانات  يف  ت�سببت  مما 

ح�سب بيان م�سالح احلماية املدنية بتب�سة مما  

�سهدت دائرة وبلدية بئر العاتر جنوب عا�سمة 

تب�سة اأ�رضار كبرية حيث امت�ست فرق احلماية 

اأحياء  بعدة  الأمطار  مياه  غمرته  منزل   70

وموؤ�س�سات  تعليمية  موؤ�س�سات   10 متفرقة.و 

بذات  جتارية  وحمالت  وقود  وحمطة  عمومية 

كانوا  اأ�سخا�س  لنت�سال  بالإ�سافة  املدينة 

اإقليم  بذات  بواد  �سيارتني  منت  على  عالقني 

الدائرة  كما مت اإنقاذ �سابني  اآخرين كانا عالقني 

اإحتاذ  ومت  الأبي�س  املاء  ببلدية  واد  مبجرى 

رئي�سية   طرق  لعدة   اأمنية  حرا�سات  اإجراءات 

خا�سة  بالوحل  عالقة  حافلة  اإخراج  مت  كما 

حلويجبات   لبلدية  التابعة  املدر�سي   بالنقل 

وعلى متنها 12 تلميذ كما مت اإنقاذ �سابني  اآخرين 

عالقني  كانا  26/20�سنة  بني  اأعمارهم  ترتاوح 

و  الأبي�س  املاء  بلدية   اإقليم  تابع  واد  مبجرى 

اإخراج �سيارة عالقة بواد جبار بدوار املرموثية  

و �سيارتني عالقتني بالوحل على متنها اأ�سخا�س 

طرف  من  متوا�سلة  التدخل  عمليات  تزال  ول 
فرق اأعوان احلماية املدنية

ع/ ر�شيد

اأمن والية اجلزائر

توقيف ت�سعة 
اأ�سخا�ص لتورطهم 
يف ق�سايا اجرامية 

اأوقفت م�سالح امن ولية اجلزائر ت�سعة 
اأ�سخا�س م�ستبه فيهم يف ق�سايا اإجرامية 
املخدرات،  حيازة  و  باملتاجرة  تتعلق 
ح�سبما جاء  اليوم اخلمي�س يف بيان عن 

ذات اجلهاز الأمني.
 )09( اأ�سخا�س  ت�سعة  اأن  البيان  اأو�سح  و 
مت  خمتلفة  ق�سايا  يف  فيهم  م�ستبه 
القنب  توقيفهم مع حجز 335 غرام من 
الهندي و 85 قر�س مهلو�س و 26 غرام 
قارورة   127 اإىل  اإ�سافة   ، الهريويني  من 
مايل  مبلغ  و  نقال  هاتف   13 و  خمر 

يقارب 10 ماليني �سنتيم و �سيارة 

يومي 24 و 25 اأكتوبر بغرداية

امللتقى الدويل اخلام�ص حول 
الطاقات اجلديدة واملتجددة 

ببلديتي ال�شلعة و م�شكيانة اأم البواقي

اإنقاذ 11 �سخ�سا عالقني
 جراء في�سانات 

الدويل  امللتقى  تنظيم  �سيتم 
اجلديدة  الطاقات  حول  اخلام�س 
اأكتوبر  واملتجددة يومي 24 و 25 
اجلاري على م�ستوى وحدة البحث 
املتجددة  الطاقات  يف  التطبيقي 
بغرداية، ح�سبما علم من املنظمني 
. وي�سكل هذا امللتقى الذي تعقده 
كل �سنتني وحدة البحث التطبيقي 
بغرداية  املتجددة  الطاقات  يف 
املهنية  التجارب  لتبادل  ف�ساء 
املهند�سني  بني  والبيداغوجية 
جمال  يف  والباحثني  والأ�ساتذة 
وامل�ستدامة،  النظيفة  الطاقة 
ح�سبما اأكده م�سوؤولو ذات الوحدة 

ي�سارك عديد  اأن  املنتظر  ومن   .
اخلرباء والباحثني من داخل وخارج 
الوطن يف فعاليات هذه التظاهرة 
من�سة  مبثابة  تعد  التي  العلمية 
اخلربات  اأف�سل  وتبادل  ملناق�سة 
امل�ستدامة  الطاقوية  والبتكارات 
يف العامل من اجل حماية م�ستقبل 
كوكب الأر�س وكحل ناجع من اجل 
العتماد  تقلي�س  يف  امل�ساهمة 
على الطاقة وحماية البيئة واحلد 
من انبعاث الغاز ذات التاأثري على 
ومكافحة  احلراري  الحتبا�س 
جرى  كما  املناخية،  التغريات 

تو�سيحه.

اأم�س  ليلة  �سخ�سا   11 اإنقاذ  مت 
داخل  عالقني  كانوا  الأربعاء، 
املنازل  باأحد  اآخرين  و  �سياراتهم 
بولية  م�سكيانة  و  ال�سلعة  ببلديتي 
اأمطار  ت�ساقط  جراء  البواقي  اأم 
ح�سب  الولية،  على  غزيرة  رعدية 
ما علم اأم�س اخلمي�س من املديرية 

املحلية للحماية املدنية.

�سيول  اأن  امل�سدر،  ذات  واأو�سح 
مب�ستة  ت�سجيلها  مت  الفي�سانات 
م�ستة  و  الرفراف،  طريق  نعيم  بن 
ال�سلعة  ببلدية  الطني،  عرقوب 
فا�سل  اأولد  م�ستة  اإىل  بالإ�سافة 
م�سطفى  و  �سكنا   40 واأحياء 
باأم  م�سكيانة  ببلدية  بولعيد  بن 

البواقي.

�شيدي بلعبا�ش

 م�سرع اأربعيني يف حادث
 مرور ب�سيدي حل�سن

الطارف 

�سرطية تطلق النار على نف�سها بالطارف

بليدة قاو�ش يف جيجل

امل�ستفيدون من ح�سة 100 
م�سكن يطالبون باملفاتيح

�سيدي  لولية  املدنية  احلماية  تدخلت 
حادث  اأجل  من  اأم�س   �سبيحة  بلعبا�س 
حل�سن  �سيدي  بلدية  عند  مميت  مرور 
�سيارة  ا�سطدام  يف  الأخري  هذا  ،يتمثل 
نفعية نوع كليو ب�سجرة ،خلف وفاة �سائق 
املكان  عني  يف  ع.  ن   . امل�سمى  ال�سيارة 

حولت  ،حيث  �سنة   44 العمر  من  البالغ 
ب�سيدي  اجلثث  حفظ  م�سلحة  اإىل  اجلثة 
الدرك  م�سالح  فتحت  حني  يف  بلعبا�س 
احلقيقية  الأ�سباب  حول  حتقيقا  الوطني 

التي كانت وراء وقوع هذا احلادث الأليم 
�ش.�شهيب

�رضطية  اأم�س  اأول  اأقدمت 
باإطالق  و�سع حد حلياتها  على 
من  راأ�سها  على  ر�سا�سة 
يف  �سيحاين  ببلدية  م�سد�سها 
امل�سماة  ال�سحية  الطارف 
�سنة   36 العمر  من  تبلغ  “ز.ن” 
دائرة  باأمن  �رضطية  وتعمل 
لإ�سابات  تعر�ست  الب�سبا�س 
بليغة،ما ا�ستدعى تدخل عنا�رض 

اإىل  لنقلها  املدنية  احلماية 
بعنابة،اإل  ر�سد  ابن  م�ست�سفى 
دقائق  بعد  احلياة  فارقت  اأنها 
من  للم�ست�سفى  و�سولها  من 
الدرك  م�سالح  فتحت  جهتها 
اأ�سباب  حول  حتقيقا  الوطني 
�سهوا  اأو  عمدا  كان  اإن  احلادث 

من طرف ال�رضطية.
رزق اهلل �شريف

طالب امل�ستفيدون من ح�سة 100 م�سكن 
ال�سكني  بالقطب   اإيجاري   اإجتماعي 
الكائن  بال�سادية بلدية قاو�س من جميع  
الإ�رضاع  ب�رضورة  الو�سية   اجلهات 
التي  ال�سكنات  مفاتيح  ت�سليميهم  يف 
ا�ستفادوا منها يف مطلع ال�سيف املا�سي 
قبل  من  النهائية  القوائم  و�سبطت 
اأ�رضفت   الولئية املخت�سة  كما  اللجنة 
ال�سلطات املحلية  املتمتلة يف املجل�س 
القرعة  عملية  على  البلدي  ال�سعبي 

املحبذة  ،والطوابق  ال�سقق  لختيار 
لديهم  مع اإلزامهم  بدفع املبالغ املالية 
حددت  التي  القيمة  ح�سب  بالتق�سيط 
والت�سيري  الرتقية  ديوان  قبل  من  لهم 
العقاري ،لكن ال�سيء الذي اأرهقهم اأكرث 
يف  النتظاروالتماطل   مدة  طول   هو 
ت�سليمهم املفاتيح التي يعتربونها اأملهم 
الكتظاظ  معاناة  تطليق  يف  الوحيد 

داخل ال�سكنات الأ�رضية. 
ر�شيد هزيل

الن�شاطات الريا�شية ال�شنوية 
للجي�ش الوطني ال�شعبي

فعاليات ال�سباق العددي 
ل�سنة 2019-2018.

الوطني  للجي�س  ال�سنوية  الريا�سية  الن�ساطات  اإطار  يف 
ال�سعبي، احت�سنت خمتلف الهياآت املركزية ومقرات قيادات 
واملدار�س،  الكربى  والوحدات  الع�سكرية  والنواحي  القوات 
يوم اخلمي�س 18 اأكتوبر 2018، فعاليات ال�سباق العددي ل�سنة 
2018-2019. اأ�رضف على النطالق الر�سمي لهذه التظاهرة 
الريا�سات  م�سلحة  رئي�س  عمر،  قري�س  العميد  الريا�سية، 
اجلي�س  لأركان  والتح�سري  الإ�ستعمال  لدائرة  الع�سكرية 
الريا�سية  الفرق  وحت�سري  جتمع  مبركز  ال�سعبي،  الوطني 
الع�سكرية بنب عكنون/ اجلزائر، حيث عرفت م�ساركة وا�سعة 
من  امل�ساركني  بني  عاليا  ريا�سيا  وتناف�سا  اجلن�سني  لكال 
خمتلف الأعمار  هذه التظاهرة الريا�سية الوطنية الع�سكرية 
ال�سعبي،  الوطني  را�سخا يف �سفوف اجلي�س  تقليدا  اأ�سحت 
لتعميم  العليا  القيادة  توليه  الذي  الهتمام  بف�سل  وذلك 
املمار�سة الريا�سية، بهدف حت�سني القدرات البدنية والنتائج 
ميداليات  ت�سليم  مت  التظاهرة،  ختام  يف  لالأفراد  الريا�سية 

وهدايا للمتفوقني يف ال�سباق.

مع خدمة اأر�سلي عرب ال�سراف 
 

االآيل لربيد اجلزائر
عن  يعلن  و  خدماته  ،يرثي  املبتكر  املتعامل  موبيلي�س 
الفواتري  دفع  و  بالتعبئة  اخلا�سة  اجلديدة  خدمته  اإطالق  
،ت�سمح  عليه  ،و  اجلزائر  لربيد  الآيل  ال�رضاف  اأجهزة  عرب 
خدمة اأر�سلي عرب ال�رضاف الآيل لزبائن موبيلي�س من تعبئة 
خطوطهم ،و دفع فواتريهم ب�سكل اآمن، با�ستخدام البطاقة 
،و هذا  اجلزائر  لربيد  الآيل  ال�رضاف  اأجهزة  الذهبية عرب 
عرب ربوع الوطن. خدمة اأر�سلي عرب ال�رضاف الآيل جمانية 
، حيث يتم �سحب املبلغ املعبئ فقط من ح�ساب بريدكم 

اجلاري املبلغ الأدنى للعملية هو 100 دج
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