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64 �سنة من بعد

اأول نوفمرب1954 ...واجب الذاكرة 
ملف

  .          بلغيث: املرحلة تفتقد ل�سروط الكتابة اجليدة للتاريخ              .          ق�سوم: اجلمعية اأعدت للثورة



ملف الأربعاء 31  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل21 �صفر 1440هـ 2
قال اإنه يحمل ترجمات �صوهت قيمته احلقيقية، عامر رخيلة للو�صط:

.        حان وقت الك�صف عن بع�ض احلقائق بعد وفاة اأطراف النزاع

»بيان اأول ن�فمرب مل ينل حقه من الدرا�سة لدى امل�ؤرخني«
متر اليوم الذكرى 64 عن اندلع الثورة التحريرية املباركة، ومل يتم بعد احلديث فيها عن العديد من الق�صايا وامللفات التي 

�صهدتها ال�صبع �صنوات من الكفاح امل�صلح �صيما واأن بع�ض املجاهدين وال�صاهدين ك�صفوا عن وجود بع�ض الألغام التي مل يتم فكها 
لأ�صباب معروفة واأخرى جمهولة، ما يعطي ت�صورا على اأن ثورة التحرير يجب اأن ُتدر�ض وُتفتح ملفاتها العالقة.

علي عزازقة

للو�سط  كان  ال�سدد  هذا  ويف 
ات�سال مع املوؤرخ »عامر رخيلة«، 
هنالك  اأن  خالله  من  اأكد  الذي 
وامللفات  الأ�سياء  من  العديد 
بعد  يتم  مل  التي  ال�سئلة  وحتى 
قبل  من  ودرا�ستها  عنها  الإجابة 
والتي  املوؤرخني،  من  العديد 
امل�سدر  ذات  ح�سب  يتقدمهم 
يوجد  الذي  نوفمرب،  اأول  بيان 
فيه 75 ن�سخة مرتجمة اإىل عربية 
الأخرى،  عن  خمتلفة  واحدة  وكل 
حيث اأو�سح يف هذه النقطة:« بيان 
�سهد  ال�ستقالل  نوفمرب منذ  اأول 
العديد من الرتجمات التي �سوهت 
قيمته احلقيقية وحطت من قيمته 
وهذا  اجلزائريني  عند  املعنوية 
الذي يجعل الباب مفتوحا من اأجل 
اإعطائه قيمته املرجوة«، وراح ذات 
رخيلة اإىل اأكرث من ذلك ملا �سدد 
على  اأن بيان اأول نوفمرب التاريخي 
يحتاج اإىل درا�سة حقيقية من قبل 
منذ  حقه  ينل  مل  لأنه  املخت�سني 

64 �سنة من الدرا�سة املرجوة.
املتحدث  �سدد  ال�سياق  ذات  ويف 
الق�سايا  من  العديد  اأن  على  ذاته 
قبل  من  بعد  فيها  الف�سل  يتم  مل 
وحان  التاريخيني  املخت�سني 

فيها  اخلو�ض  اأجل  من  الوقت 
ي�سيف  تتقدمهم  والتي  تردد  دون 
بلقا�سم  كرمي  ق�سية  ذاته  املوؤرخ 
لزالت  التي  احلاج  مي�سايل  مع 
احلرب  من  الكثري  ت�سيل  الآن  اإىل 
خا�سة  وهناك  هنا  مدونات  عرب 
باع يف هذا  لهم  موؤرخني  قبل  من 
اإىل  رخيلة   اأ�سار  امللف، يف حني 
اأن الثورة التحريرية لزالت حتمل 
العديد من الأ�رسار الواجب تفكك 

ويرفع ال�ستار عنها.
متحدث  اأو�سح  اأخر  �سياق  ويف 
الثورة  تاريخ  اأن  »الو�سط« 

عنها  الك�سف  يتم  مل  التحريرية 
قبل  من  فيها  اخلو�ض  حتى  ول 
حيث  اجلزائريني،  املوؤرخني 
اأنه  اإل  �سيء  كل  رغم  قال:« 
تاريخ  اأن  اهلل  نحمد  اأن  يجب 
يتم كتابته مبا�رسة بعد  الثورة مل 
كتابته  متت  لو  لأنه  ال�ستقالل، 
�سي�سهد  مبا�رسة،   1962 بعد 
العديد من الأخطاء الكارثية التي 
قيمتها  من  وحتط  بالثورة  ت�رس 
الذين ماتوا  للجزائريني،  بالن�سبة 
ا�سرتجاع  اأجل  من  وا�ست�سهدوا 
امُل�ستعمر �سابق من قبل  الأر�ض 

يف  ودائما  حني  يف  الفرن�سيني«، 
ذات  امل�سدر  دعا  نف�سه  ال�سياق 
املوؤرخني واملخت�سني اإىل �رسورة 
كتابة التاريخ للك�سف عن ما كان 
العديد  حتمل  وا�سحة  بدرا�سات 
من امل�سداقية، �سيما واأن اأطراف 
اأثناء  النزاع التارخيني ا�ست�سهدوا 
اأو  املباركة،  التحريرية  الثورة 
ي�سهل  ما  ال�ستقالل،  بعد  توفوا 
 ، اأكرث  املعلومات  غربلة  عملية 
لأي  تطرف  اأي  حتمل  لن  لكونها 
التحرير  جبهة  داخل  كانت  جهة 

وجي�سه التاريخيني.

رئي�ض جمعية العلماء امل�صلمني اجلزائريني، عبد الرزاق ق�صوم للو�صط:

�صخ�صية اأو  حزب  تابعني لأي  نكون  ولن  ·       مل 

»اجلمعية اأعدت للث�رة و«التغربي�ن« هدفهم ت�س�يه �س�رتها«

دائما ما كان مو�سوع م�ساركة 
يف  امل�سلمني  العلماء  جمعية 
املباركة  التحرير  الثورة 
من  جدال  حمل  التاريخية 
واملتفتحني  املحافظني  قبل 
ذكرى  موعد  اقرتب  كلما 
اجلزائريني،  على  الثورة 
ومثل كل مرة فاإن الذكرى 64 
بالن�سبة  العظيم  لهذا احلدث 
هذا  معه  حمل  للجزائريني 
اجلدال، �سيما واأن املتفتحون 
بن  جمعية  اأن  على  �سددوا 
مع  كانت  اهلل  رحمه  بادي�ض 
املحتل ومل تفكر اإطالقا يف 
�سده،  ال�سالح  وحمل  الثورة 
اأن  يف حني يرى املحافظون 
جمعية العلماء كانت و�ساركت 
يف الثورة املباركة. وللخو�ض 
يف املو�سوع اأكرث كان للو�سط 
جمعية  رئي�ض  مع  ات�سال 
العلماء امل�سلمني اجلزائريني 
عبد الرزاق ق�سوم اأو�سح من 
اأن اجلمعية منذ فرتة  خالله 
هكذا  ملثل  تتعر�ض  طويلة 
التي  الت�سويهات  من  �سيل 
اأطراف  خاللها  من  ت�سعى 

اأن  موؤكدا  منها،  النيل  اإىل 
يقودها  كان  التي  اجلمعية 
الب�سري  ال�سيخ  الفرتة  تلك  يف 
البراهيمي رحمه اهلل، رحبت 
اأكدت  بل  التحريرية  بالثورة 
للثورة  اأعدت  اأنها  كتاباتها 
ومل تباركها فقط، �سيما وان 
�ساركوا  رجالتها  من  الكثري 
املجاهدين  مع  واأعدوا  فيها 
به  يواجهون  الذي  الرباط 
فرن�سا، يف اأ�سار رئي�ض جمعية 
العلماء اإىل اأن منتقديها يجب 
اأن يثقفوا اأنف�سهم، لأن ال�سيخ 
بنف�سه  البراهيمي  الب�سري 
للثورة  م�ساندا  بيانا  اأ�سدر 
من  نوفمرب   2 يف  التحريرية 
هكذا  مثل  لهذا   ،1954 عام 
عليه  يُرد  اأن  يجب  ل  ت�سويه 
الثورة  جمعية  قيادة  قبل  من 
اأخر  جانب  ومن  التحريرية. 
مثل  باأن  امل�سدر  ذات  اأكد 
هكذا خرجات من قبل التيار 
التغريبي على جمعية العلماء 
امل�سلمني لي�ض اإل ح�سد على 
الغايل  قدمت  التي  اجلمعية 
التحريرية  للثورة  والنفي�ض 

ن�سيان  دون  وهذا  املباركة، 
ومل  لي�ست حزبا  اجلمعية  اأن 
تابعة لأي �سخ�ض معني  تكن 
يف تلك الفرتة مثلما هي عليه 

متم�سكة  لأنها  اليوم،  احلال 
بكل  عنها  وتدافع  بالثوابت 

الطرق املمكنة لذلك.
علي عزازقة 

 املوؤرخ والأكادميي حممد 
 الأمني بلغيث لـ«الو�صط«:

املرحلة الراهنة تفتقد ل�سروط 
الكتابة اجليدة للتاريخ

.       دعونا نحقق مقولة ديدو�ض مراد
الأمني  حممد  والأكادميي  املوؤرخ    حدد 
بني  العالقة  امللفات  جمموعة  بلغيث، 
ملف  كاهلها  يثقل  والتي  وفرن�سا  اجلزائر 
حمتل  باعرتاف  الأولويات  مرتبا  الذاكرة، 
الأم�ض بجرائمه وكذا ملف الديون والنهب، 
الأر�سيف،  ا�سرتجاع  كيفية  على  التفاق  مع 
لي�ض  اجلزائري  الرد  اأن  اعترب  باملقابل 
بتجرمي  تعلق  فيما  املطلوب  بامل�ستوى 
ل  املوالة  اأحزاب  اأن  قائال  ال�ستعمار، 
يهمها ما ين�رس وراء البحار، وبالتايل ل منلك 

�سجاعة الأ�سالف للموقف احلازم.
مع  مقت�سب  حوار  يف  املوؤرخ  تطرق  كما 
الثورة  تاريخ  كتابة  مو�سوع  »الو�سط«،  اإىل 
الكتابة  بني  للتمييز  دعا  اإذ  التحريرية، 
من  والإعالء  ال�سعبية  والكتابة  الر�سمية 
معرتفا  الر�سينة،  الأكادميية  الأعمال  �ساأن 
اأن املرحلة تفتقد للكثري من �رسوط الكتابة 
اجليدة للتاريخ، داعيا لتوفري احلرية للموؤرخ 
امللتزم بعيدا عن املتطفلني وحتقيق مقولة 
»اإذا ا�ست�سهدنا حافظوا على  ديدو�ض مراد 
مبادئنا«.  بداية فيما تعلق مبلف الذاكرة يف 
العالقات اجلزائرية - الفرن�سية، وت�رسيحات 
الرئي�ض الفرن�سي موؤخرا يف ذكرى 17 اأكتوبر 
تتجه  اأن  ميكن  هل  قمع،  هو  حدث  ما  باأن 
باجلرائم  العرتاف  نحو  ماكرون  اإدارة 
ال�سلطات  دور  اأين  باملقابل  ثم  الفرن�سية، 
اجلزائرية من ملف جترمي ال�ستعمار؟  لقد 
الفرن�سي  الرئي�ض  ووعود  ت�رسيحات  تابعنا 
النتخابية،  حملته  منذ  ماكرون  اإميانويل 
فكان يتعامل مع الطرف اجلزائري باأ�سلوب 
للجزائر  الأوىل  زيارته  يف  واجلزرة،  الأرنب 
ا�ستقبال  باجلزائر  ا�ستٌقِبل  النتخابات  قبل 
مغايرة  ب�سيا�سة  م�ستقبليه  ووعد  الفاحتني، 
ل�سابقيه يف ق�رس ماتينيون، ومن بني الق�سايا 
العالقة بني الدولتني اجلزائر وفرن�سا، ق�سايا 
العالقات  توؤثر على  تزال  ل  كبرية وخطرية 
اأولوياتها  ح�سب  مرتبة  وهي  الدولتني،  بني 
وهي:  جزائري،  ومواطن  كموؤرخ  اأراها  كما 
طرف  من  املرتكبة  باجلرمية  العرتاف  ـ 
الدولة ال�ستعمارية »فرن�سا« على دولة ذات 
باأموال  فرن�سا  لها  وتدين  »اجلزائر«  �سيادة 
الفرن�سيني  املوؤرخ  باعرتاف  ونقدية  وعينية 
و�سعبا  دولة  للجزائر  العتذار  ـ  املن�سفني. 
عما ارتكبته الدولة الفرن�سية يف حق �سعبنا 
جرائم  غاية  اإىل  الفرن�سي  الحتالل  منذ 
التفجريات النووية يف رقان وحمودي واإينكر 
مع جمازر ف�سيعة يف حق �سعبنا من جمزرة 
الرعب  مراكز  اإىل   1830 نوفمرب  البليدة 
الأملان  مع�سكرات  همجيتها  يف  تفوق  التي 

لأعدائهم اأثناء احلرب العاملية الثانية.
ـ  تعوي�ض اجلزائر ما نهبته من اأموال وذهب 
كما  اجلزائرية  الدولة  خزينة  من  واأ�سلحة 
اإىل  املكي  ال�ساذيل  مذكرة  يف  مف�سلة  هي 
املوؤرخني املن�سفني  وكتب  باندونغ،  موؤمتر 
حتقيقه  حمداين  يف  عمار  الأ�ستاذ  اأمثال 
كتاب  اجلزائر«.اأو  غزو  »حقيقة  الراقي 
على  »�سطو  بيان  بيري  الفرن�سي  املحقق 
مدينة اجلزائر« /حتقيق على حادثة جويلية 

.1830
الأر�سيف  ا�سرتجاع  كيفية  على  التفاق  ـ 
املحول واملنهوب، وهذا مو�سوع �سائك بني 
حقائق  على  خمزونه  يحتوي  ملا  الدولتني 
فارقة قد تغري م�سلمات كثرية يف العالقات 
الكثري  يرث  قد  كما  الفرن�سية  اجلزائرية 
اأجمل  لهذا  النا�ض.  بني  احل�سا�سيات  من 
كلمات  يف  الفرن�سية  اجلزائرية  العالقات 
قليلة وخمت�رسة جدا، فاأقول اأن فرن�سا تبتز 
اجلزائر وت�ستمنا يف كل حني ويكفي جريدة 
�ستمت  التي  اأيام  منذ  ال�سادرة  لوفيغارو 
�ستمت  كما  بالثقيل،  الوزراء  رئي�ض  ال�سيد 
رئي�ض الربملان بوحجة، و�سورت الربملانيني 
يف  الربملان  اأبواب  و�سدوا  اأغلوا  الذي 

لأن هذه  امل�ستقلة،  دولتنا  �سورة ل ت�رسف 
زوبعة  تثري  اعتبارية  ل�سخ�سيات  ال�سور 
يبدو  لها.لكن  نظري  ل  دبلوما�سية  واأزمة 
وراء  ين�رس  ما  يهمها  ل  املوالة  اأحزاب  اأن 
ل  اأننا  اأرى  لهذا  امليرتوبول.  ويف  البحر 
منلك ال�سجاعة وامل�سوؤولية التي كان عليها 
اأ�سالفنا يف عز �سعفهم حني قالوا على ل�سان 
مدينتنا  اأ�سوار  حتت  املوت  اإن  باي   اأحمد 
�سلطة  حتت  العي�ض  من  لنا  واأف�سل  اأرحم 
حالتنا  لإجمال  يكفي  هذا  اأعتقد  فرن�سا. 
ال�سابقة  ال�ستعمارية  الدولة  مواجهة  يف 
.   فيما تعلق باجلانب الفكري وملف كتابة 
تهم  يتخلله من  التحريرية وما  الثورة  تاريخ 
النقاط  هي  ما  التاريخ،  كتابة  بت�سيي�ض 
اجلزائري  الباحث  ي�ستطيع  التي  اليجابية 
هي  ما  باملقابل  امللف،  يف  عليها  الرتكيز 
العملية؟  اأعتقد  تكتنف  التي  ال�سعوبات 
الأول:  امل�ستوى  م�ستويات:  التاريخ  اأن 
الدولة  تكتبه  الذي  الر�سمي  التاريخ  هو 
لهم  ون�ساء  رجال  توؤهل  التي  املحرتمة 
ما  ومقوماتها  وقيمها  اجلزائر  حب  من 
الثوابت  الوطنية والدفاع عن  يبثون  يجعلهم 
الثاين:  امل�ستوى  قدرة.  ما ميلكون من  بكل 
باملذكرات  ال�سعبيةوتتمثل  الكتابات  هي 
ال�سينمائية  والتحقيقات  والأ�رسطة 
اخلا�سة  واحلوارات  والت�سجيالت  والتلفزية 
العيان وهي ت�سمل كل ما  بالفاعلني و�سهود 
ال�سعبية  الرواية  متثل  وهي  وي�سجل،  يكتب 
كما يقول املوؤرخ اأبو القا�سم �سعد اهلل رحمه 

اهلل.
اجلامعية  الأعمال  هي  الثالث:  امل�ستوى 
اأهلها  يف  تتوفر  التي  الأكادميية  الر�سينة 
الوثائق  جمع  على  والقدرة  والرفعة  ال�سمو 
العلمية،  وال�رسامة  النزاهة  مع  وال�سهادات 
وهذه  املتلقي،  مع  املوؤرخ  �سدق  مع 
واملخابر  اجلامعات  بها  تقوم  الأعمال 
وتدربوا  تعلموا  الذين  من  التاريخ  واأهل 
البتعاد  مع  النزيهة  التاريخية  الكتابة  على 
قبيلة  اإيديولوجية  وخدمة  اخل�سب  لغة  عن 
فيفقد  ما  جهة  اأو  �سخ�سية  اأو  طريقة  اأو 
مو�سوع  وهذا  امل�سداقية،  العمل  بذلك 
املدار�ض التاريخية، لهذا فبالرغم من رجال 
التاأ�سي�ض ملالمح مدر�سة تاريخية جزائرية 
اإىل كثري من  الراهن  الوقت  نفتقد يف  فاإننا 
ب�سكل  تاريخنا  لكتابة  توؤهلنا  التي  ال�رسوط 
املوؤ�س�سات  من  كثري  عليه  تلح  كما  جيد 

اجلامعية.
اإذا توفرت احلرية للموؤرخ امللتزم الذي تكون 
خالل م�سار طويل بعيدا عن الطفيليات التي 
اأخالق  متلك  ل  التي  ال�سطح  على  تطفو 
ر�سالتنا  �سنوؤدي  اأننا  نت�سور  فاإننا  املوؤرخ، 
يف حتقيق اأمنيات ال�سهداء الذين قالوا ذات 
»اإذا  مراد  ديدو�ض  ال�سهيد  ل�سان  على  يوم 
هكذا  مبادئنا«،  على  حافظوا  ا�ست�سهدنا 
تكلم ال�سهيد دون حتريف وتزوير على األ�سنة 

هوؤلء القمم الثورية اخلالدة.
 �صارة بومعزة
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الكتابة، املوؤرخ رابح لوني�صي:

يا�ضف �ضعدي وجنل عمريو�ش �ضحية 
التالعب الفرن�ضي بالأر�ضيف

والباحث  التاريخ  اأ�ستاذ  حدد 
يف  لوني�سي  رابح  الأكادميي 
جمموعة  لـ«الو�سط«،  ت�رصيح 
اللباحث  تعيق  التي  العراقيل 
ثورة  تاريخ  كتابة  يف  الأكادميي 
الأر�سيف  من  بداية  التحرير، 
اجلزائري، حيث يتم و�سع الكثري 
وهو  الباحث  اأمام  العراقيل  من 
من  للوثيقة  الو�سول  يجعل  ما 
بخ�سو�ص  اأما  مبكان،  ال�سعوبة 
ل  فالعملية  بفرن�سا  الأر�سيف 
تقت�رص على ال�سعوبة يف الو�سول 
اإليه بل تتعداها اإىل التالعب الذي 
تتعر�ص له املادة، مو�سحا اأن فخ 
يا�سف  فيه  وقع  ما  هو  التالعب 
ظريف،  زهرة  واتهام  �سعدي 
ونف�ص الأمر بالن�سبة لنجل العقيد 
ما  ذلك  اأن  مو�سحا  عمريو�ص، 
دفعه اإىل و�سع كتاب خا�ص مبنهج 
قراءة تاريخ الثورة التحريرية، اإذ 
الأر�سيف  على  العتماد  ل ميكن 
اإىل  العملية  حتتاج  بل  فقط 
ال�ستعانة بال�سهادات وما يقابلها 
متداركا  مذكرات،  ومن  اآراء  من 
اأن هذه الأخرية ل ميكن اأن تكون 
التاريخ  متثل  ل  كونها  لوحدها 
تخ�سع  لأنها  للبحث  م�سدرا  بل 

وايديولوجيته،  كاتبها  لذاتية 
ناهيك عن جمموعة من العوامل 
بال�سهادات،  تتحكم  التي  الأخرى 
ومن هنا ياأتي دور املوؤرخ بالنقد 
الوثائق  ومقارنة  والتمحي�ص 
والتعرف  الأخرى  وال�سهادات 
لالإقرتاب  التناق�ص  نقاط  على 
الإمكان  قدر  احلقيقة  من 
ك�سف  كما  الآخر.  بعد  يوما 
من  العديد  عرقلة  عن  لوني�سي 
املجاهدين لعملية كتابة التاريخ، 
املجاهدين  من  »الكثري  قائال 
القرتاب  يعرقلون  اهلل  �ساحمهم 
التاريخية«،  احلقيقة  من  اأكرث 
حفظ  �سلوك  باعتماد  وذلك 
اإبان  عليه  تربوا  الذي  الأ�رصار 
الثورة التحريرية اإل اأنهم اختاروا 
عقب  العقلية  بنف�ص  الحتفاظ 
املوؤرخ  اأن  مو�سحا  ال�ستقالل، 
رئي�سيا  فاعال  ي�ساف  ما  كثريا 
تاريخ  يف  مهم  تاريخي  حدث  يف 
الإف�ساح،  يتجنب  اأنه  اإل  الثورة 
وهنا ياأتي الدور على مدى متكن 
ال�ستنطاق  عملية  يف  املوؤرخ 
من  الفاعل  واإخراج  التدريجي 

مرحلة »حفظ الأ�رصار«.
�صارة بومعزة

دعا اإىل تن�صيب املجل�س الأعلى لذاكرة الأمة، اأحمد �صادوق:

نطالب باإ�ضدار قانون لتجرمي الإ�ضتعمار الفرن�ضي 
طالب القيادي يف حركة جمتمع ال�صلم اأحمد �صادوق   باإ�صرتجاع اأر�صيف اجلزائر ،داعيا  لتن�صيب املجل�س العلى 

لذاكرة الأمة كما ن�صت عليه املادة 64 من القانون 07 _99 دعا اأحمد �صادوق يف ت�صريح  خ�س به »الو�صط«  يف ذكرى 
1 نوفمرب ال�صلطات اجلزائرية باإ�صدار قانون لتجرمي ال�صتعمار الفرن�صي للجزائر مع التعوي�س الكامل من طرفها 

ل�صحاياها اإبان تلك الفرتة ال�صوداء ل�صيما اثار التفجريات النووية.

اإميان لوا�س
ويف �سياق مت�سل قال املتحدث :«مازالت 
بنظرة  للجزائر  تنظر  الر�سمية  فرن�سا 
ال�ستعالء  خالل  من  القدمي  امل�ستعمر 
م�سوؤوليتها  من  التن�سل  و  الغطر�سة  و 
و  اجلزائر  يف  اإتكبتها  التي  اجلرائم  عن 
تطالبنا بطي ال�سفحة و النظر امل�ستقبل 

و هذا م�ستحيل ،مت�سائال :«`

كيف ميكن اأن نطوي 
ال�صفحة ونن�صى كل 

اجلرائم املرتكبة دون 
اإعرتاف ول تعوي�س ؟ 

و  ال�سفحة  نطوي  اأن  ميكن  كيف 
عند  لزال  اجلزائري  الأر�سيف 
الأجيال  منه  القدمي حترم  امل�ستعمر 
الدولية  القوانني  اأن  رغم  الأجيال  تلو 
دوله  اإىل  الأر�سيف  باإرجاع  تلزم 

الأ�سلية ؟
ملاذا يحرم الباحثون اجلزائريون اإىل 
كي  اأر�سيفهم  اإ�ستغالل  من  حد  الأن 
ي�ساهموا يف كتابة اأجمادهم و توريثها 
لالأجيال ،هل تخ�سى فرن�سا من تثبيت 
اجلزائر  جرائمها يف  توثيق  و  الإدانة 
على  تخفى  ل  و  اأ�سال  موثقة  هي  و 

اأحد ».

النا�صط احلقوقي هادي 
اإبراهيم بن عوف :

اإ�صرتجاع الأر�صيف ...
مهمة غري مكتملة

بن  اإبراهيم  جهته  هادي  من 
تبقى  نوفمرب  ذكرى  اأن  عوف  اإعترب 

هذا  تاريخ  غريت  التي  التواريخ  من 
اعظم  لإندلع   64 ذكرى  هي  البلد 
،يف  والإن�سان  الأر�ص  لتحرير  ثورة 
مزال  �سنة   64 اأنه  بعد  تاأ�سف  حني 
قيود  من  يتحرر  مل  اجلزائري  الفرد 
ال�ستبداد و الظلم و يبقى ظلم جزائر 
من  ياتي  لأنه  مرارة  اأكرث  امل�ستقلة 

اأبناء الوطن . 
اأن  عوف  بن  اإبراهيم  هادي  واأو�سح 
م�سوؤولية  فقط  لي�ص  الثورة  اأر�سيف 
ترف�ص  التي  الإ�ستعمارية  فرن�سا 
اإرادة  لغياب  اأي�سا  بل   ، ت�سليمه 
لأن  اجلزائري  نظام  من  �سيا�سية 
كثريا رجالت  الأر�سيف ت�رص  حقائق 

النظام .

زغيدي يعرتف :
ليوجد جديد فيما يخ�س 
ملف الأر�صيف و اجلماجم

اأنه  زغيدي  الدكتور  حل�سن  اأ�سار 

ملف  يخ�ص  فيما  جديد  اأي  ليوجد 
اجلماجم و الأر�سيف رغم الإجراءات 
اأجل  من  احلكومة  اإتخذتها  التي 
املنظومة  منتقدا  اإ�سرتجاعها، 
اجلامعية يف الوقت الزمني املخ�س�ص 
قائال  الثورة،  تاريخ  لتدري�ص 
لتدري�ص  كايف  غري  واحد  :«�سدا�سي 
و  الوطنية  احلركة  اجلامعيني  الطلبة 
تاريخ الثورة »،مت�سائال اأين وعد وزير 
ما�سرت  فتح  بخ�سو�ص  العايل  التعليم 
لتخ�س�ص تاريخ الثورة يف اجلامعة يف 
اجلزائر العا�سمة.  اأكد حل�سن زغيدي 
يف ت�رصيح خ�ص به »الو�سط » يف ذكرى 
نكون  اأن  اأنه يجب  الثورة على  اإندلع 
اأوفياء لإحياء ذكرى نوفمرب من خالل 
كل  يف  بها  نتقدم  التي  الوعود  اإجناز 
ذكرى ،مت�سائال اأين واقع تدري�ص ثورة 
نوفمرب هل اأخذت حقها يف اجلامعة  
وبخ�سو�ص ملف الأر�سيف و اجلماجم 
مل  الأن  حلد   « زغيدي  حل�سن  قال   ،
باإ�سرتجاع  اجلزائرية  احلكومة  تقم 

منذ  اأنها  اجلماجم  رغم  و  الأر�سيف 
للبحث  وطنية  جلنة  ن�سبت  �سنوات 
ن�سمع  �سحيح  املو�سوع،  هذا  يف 
ت�رصيحات امل�سوؤولني حول اإ�سرتجاع 
هذا امللف لكن يف الواقع ليوجد من 
هذا القبيل،كما اأن ملف اجلماجم فتح 
منذ 4 �سنوات مع امل�سوؤول الفرن�سي 
على اأ�سا�ص اإ�سرتجاعها لكن حلد الأن 

ليوجد �سيء »
الأول  امل�سوؤول  فاإن  لالإ�سارة  و 
العامة  املديرية  هي  الأر�سيف  عن 
الأن  ن�سمع  حلد  مل  لكن  الأر�سيف، 
ت�سنيف  يف  جهتها  من  ت�رصيح 
لالإطالع  للطالب  اإحتاته  و  الأر�سيف 

عليه ».

اأين وعد حجار بفتح ما�صرت 
يف تخ�ص�س تاريخ الثورة 

يف العا�صمة

يجب  التي  »الق�سية  زغيدي  واأكد 
يف  بالبحث  �سيقوم  من  هو  طرحها 
وكيفية  م�ستقبال  الأر�سيف  هذا 
اجلامعة  يف  تدري�سه  و  به  العناية 
درا�سة  الت�سبع يف  »لبد من  »،م�سددا 
تاريخ احلركة الوطنية، فاإذا مل تعطى 
الفر�سة الكافية للباحث خالل درا�سته 
الوطنية  للحركة  كافية  درا�سة  يف 
يدر�ص  اأن  ميكن  :«كيف  »،مت�سائال 
نوفمرب  ثورة  اأجله  من  تولدت  نظام 
يف �سدا�سي واحد هذا م�ستحيل، فمن 
هو  الأر�سيف  و  اجلماجم  �سيدر�ص 
اليوم  طالب  كان  واإذا  اليوم،  الطالب 
الفر�سة  له  ل متنح  اإذ  ناق�ص  تكوينه 
الكاملة  التاريخية  املعرفة  يف  زماين 
حق  يف  جرم  اإرتكاب  ب�سدد  فنحن 

الطالب و التاريخ الوطني ». 

�ضاعر الثورة مفدي زكرياء وظلم اجلزائر
 د. وليد بوعديلة/جامعة �صكيكدة

بلحظات  الحتفال  يتجدد  عندما 
على  اجلزائرية  الذاكرة  من  هامة 
واقعهم  يتاأملوا  اأن  اجلزائريني 
لأجل  امليادين،  جميع  يف  واأحوالهم 
و  التاريخية  للمتغريات  واعية  قراءة 
التقييم  ق�سد  الجتماعية،  التحولت 
الأهداف  يف  والبحث  والتقومي 
التعامل  وطبيعة  اجلليلة  النوفمربية 
�ساعر  نتذكر  وهنا  وغدا.  الآن  معها 
عاد  فماذا  لو  زكريا،  مفدي  الثورة 
هذا  الأ�سبوع؟لو جاءنا ال�ساعر و�ساأل 
فبماذا  والنرثية؟،  ال�سعرية  اآثاره  عن 
فلن  املكتبات  يف  بحثنا  اإذا  جنيب؟ 
طلبتنا  و  �ساعرنا،  دواوين  فيها  جند 
ديوان”  عن  �ساألوا  اإذا  الآداب  يف 
فقد  الإلياذة  اأو  املقد�ص”  اللهب 
كربى  يف  ن�سختني  اأو  ن�سخة  يجيدون 
ول   ، يجدوا  لن  ورمبا  اجلامعات، 
داعي للبحث عن ديواين “حتت ظالل 
فهما  الأطل�ص”  وحي  و”من  الزيتون 
الباحثني  من  الكثري  ورمبا  غائبان 
بان  يعلمون  ل  اجلزائري  الأدب  يف 
اأ�ساًل،  كتبهما  قد  الثوري  ال�ساعر 
يف  كتبه  الذي  ال�سعر  ي�سمان  وهما 
ال�ستقالل. بعد  واملغرب  تون�ص 
وهنا نعتذر ملفدي لأننا ل نعلم �سبب 
ال�ستقالل-  اأثناء  العي�ص-  اختياره 
الوطن  عن  بعيدا  واملغرب،  بتون�ص 

الذي تغنى به....
 العالقة بني مفدي

 و بومدين؟؟

مفدي   الكبري  اجلزائري  ال�ساعر  اإن 
الثاين  للح�سن  مديحا  كتب  قد 
وبورقيبة ومل ميدح بومدين، وهدا من 
لدى  اأجوبة  عن  تبحث  التي  الأ�رصار 
الختالف  من  الفرتة  تلك  عا�ص  من 
بني مفدي وبومدين، وقد يقدم حمي 
ال�سيخ  �سليمان  اأو  عميمور  الدين 
احمد طالب  اأو  ال�ساعر مفدي(  )ابن 
الإبراهيمي اأو غريهم جوابا لالأجيال 
ال�ساعر  ابتعاد  اأ�سباب  عن  ال�سابة 
النظام  مع  واختالفه  وطنه  عن 

البومديني؟.  
الدرا�سات  يجد  فلن  واإذا عاد مفدي 
الكثرية التي تقدره �ساعراً ومنا�ساًل، 
عنه  ان�سغلت  اجلزائرية  الدولة  لن 
مفدي-  –يا  ن�سمع  فلم  واأهملته، 
ولية  يف  عنك  ثقايف  مهرجان  عن 
لطبع  اإعادة  عن  ن�سمع  ومل  غرداية؟ 
نعرف  ل  اإننا  بل  ال�سعرية؟  دواوينك 
ين�رص  لأنه مل  بالعامية،  �سعراً  لك  اأن 
ال�ساعر  اأيها  لك  فعذراً  اإطالقاً؟؟، 
لن�رص  الثقافة  وزارة  ت�سع  الثائر.ومل 
الدرا�سات اجلامعية التي در�ست �سعر 
خمابر  يف  اأن  الباحثني  كما  مفدي، 
البحث الأكادميية قد بحثوا يف �سعره، 
ال�سمال  الغرب ،ومن  اإىل  ال�رصق  من 
الأعمال،  ن�رص  دون  لكن  اجلنوب  اإىل 
والهيئات  الن�رص  دور  مهمة  وهي 

املكلفة بالثقافة ولئياً...
من  الكثري  اجلزائر  اأ�ساعت  وقد 

ال�سنوات واملنا�سبات الثقافية الكبرية 
دون  والدويل  اجلهوي  الطابع  وذات 
اللتفات لن�رص الأطروحات اجلامعية 
لو  وحتى  زكريا،  مبفدي  اخلا�سة 
�سيق  نطاق  على  توزع  فهي  وجدت 
ا�سرتايجية  وجود  عدم  ظل  يف 
تنتهي  القافية  املهمة  ،وكان  للتوزيع 
اخلزينة  اأموال  اخذ  و  الكتاب  بطبع 
لالنت�سار  تخطيط  دون  من  العمومية 

الوطني اأو حتى اجلهوي. 

اأين الكتب حول 
�صاعرنا؟؟

والكتب التي تناولت مفدي زكريا من 
من  الأخرى  هي  ظلت  بعيدة  �سنوات 
كتب حممد  مثل  جدية،  طبعات  دون 
وحوا�ص  �سالح  ال�سيخ  ويحي  نا�رص 

بري وبلحيا الطاهر…
الندوات  اأو  امللتقيات  من  والكثري 
موؤقتة  مواعيد  كانت  مفدي  يا  عنك 
فهي  النظر،  بعد  على  موؤ�س�سة  وغري 
الأموال  وتنفق  الدار�سني  جتمع 
الدرا�سات  لطباعة  ال�سعي  دون  من 
تبداأ،  عندما  تنتهي  وتوزيعها، وهي 
ال�سلطات  تن�رصف  عندما  لنقل  اأو 
ح�رصت  التي  والع�سكرية  املدنية 
مظلة  حتت  القايف  الن�ساط  افتتاح 
الوطنية  الحتفال  باملنا�سبات 

وجتديد العهد مع ذاكرة الأمة.
وتبذير  للذاكرة  خيانة  اإنها  واحلقيقة 
واإداري  �سيا�سي  وف�ساد  العام  للمال 

الرتاث  واإحياء  بالوطنية  مغلف 
اأق�سد  الرجال)  الراحلني من  وتكرمي 

معنى الرجولة ولي�ص الذكورة(؟. 
اجلزائر  لأن  الثورة  �ساعر  يا  واعذرنا 
امل�ستقلة قد عجزت و تعجز عن �سناعة 
كما  الن�سايل  م�سارك  عن  م�سل�سل  اأو 
مع  بومدين  نف�سه  الفعل  عن  عجزت 
ال�سيخ  و  يو�سف  زيغود  و  نبي  بن  ومالك 
الب�سري البراهي وغريهم من  ال�سخ�سيات 

الفكرية والثورية وال�سيا�سية..؟؟
اأجنزه  الذي  الدرامي  الفني  العمل  وهو 
ح�سني  طه  مثل  رجاهم  عن  امل�رصيون 
اإذا  النا�رص وال�سادات و…و  وجمال عبد 
عهد  خانت  اجلزائر  ف�سيجد  مفدي  عاد 
اخرجوا  الذين  من  البع�ص  و  ال�سهداء 
فرن�سا قد ن�سوا مبادئ الثورة النوفمربية، 
يف  �سيا�سيني  طماعني  اإىل  وحتولوا 
م�سعل  ي�سلموا  ومل  واملكا�سب  املنا�سب 
القيادة لل�سباب، حتى اأ�سبح هذا ال�سباب 
الآباء  يرى يف  لتاريخه ووطنه، ول  كارها 
و  بالتاريخ  متاجرين  اإل  املجاهدين 

الثورة)حا�سا الرجال الوطنيني(.

يا مفدي ...اجلزائر حتب 
فرن�صا؟؟

اللغة  لواقع  عاد-  مفدي-اإذا  �سيحزن 
ويف  الر�سمية  املوؤ�س�سات  يف  العربية 
ول  عو�ستها،  الفرن�سية  فاللغة  ال�سوارع، 
اأثر لالمازيغية، لأن  اجلزائر ت�ساحلت مع 
الكثري من امل�سائل  وتفاعلت مع  فرن�سا  
الهامة معها بخا�سة يف الرتبية و الثقافة 

التاريخ  جراحات  عن  بعيدا  والقت�ساد 
ال�ستعمار  وجمازر  ال�سيا�سية  وقنابله 

و�رصقته الأر�سيف واجلماجم و....
ا�سما  جعلناه  اأننا  قد  و�سيكت�سف 
ال�سري  دون  من  واملكتبات  للمدار�ص 
على خطاه يف الإخال�ص للوطن ومتجيد 
من  و�سي�سهد  وتقدي�ص”ق�سما”،  التاريخ 
البلدية  من  امل�سوؤلون  يكتفي  كيف  بعيد 
اإىل قمة الهرم ال�سلطوي بن�ساط برتوكلي 
كل  يف  ال�ستينات-  -من  زمن  متكرر 
منا�سبة وطنية، ثم الن�رصاف لتوزيع ريع 
الوطن،  الغالبى واأرا�سي  واأموال  الدولة 

وممار�سة الف�ساد املايل وال�سيا�سي و…
تقدمت  قد  الأمم  �سيجد  مفدي  عاد  اإذا 
التعبري  وحرية  الإن�سان  حقوق  يف  كثريا 
والدميقراطية وت�سجيع الكفاءة العلمية  يف 
�سيجد  لكن  خا�ص،  اأو  عمومي  قطاع  كل 
وطنه حما�رصا بال�رصعية الثورية و الفكر 
من  كثري  عن  متخلف  وهو   ، العرو�سي 
الدول الإفريقية يف حرية التعبري وتقنيات 
التطور  من  الكثري  الت�سال،  و�سيالحظ 
لكن  والبنايات  والهياكل  املنجزات  يف 
التي ت�سريها وتتحكم فيها مازالت  الروح 

متاأخرة عن ركب الأمم احل�ساري.
يف  فرن�سا  اإىل  نلجاأ  اأننا  مفدي  �سيجد 
ال�سائدة  ومر�سانا  هي  فلغتها  �سيء،  كل 
اجلزائريني  واأجيال من  يعاجلون عندها، 
فر�سة  تنتظر  هي  اأو  فيها  ا�ستقرت 
فرن�سا  اإن  بل  و�سيلة،  بكل  اإليها  الهروب 
ومل  للجزائر،  ا�ستعمارها  جمد  الر�سمية 
لجناز  ال�سهداء  وطن  برملان  يتحرك 
قانون يجرم ال�ستعمار، ويبقى  رجال)؟؟(
جترميها  يف  ويحلمون  يفكرون  اجلزائر 

بطريقة قانونية ور�سمية، فاأي ذل هذا يا 
�ساعر الثورة؟  

اأخرياً:

بي�ساء  اجلزائر  يجد  فلن  مفدي  عاد  اإذا 
الأكيد  لكن  كلياً،  �سوداء  يجدها  ولن  كلياً 
يف  يفكر  وقد  العودة،  على  يندم  قد  اأنه 
جزائر  عن  الوطني  �سعره  كل  اإحراق 
جزائر  اإىل  حتولت  التي  املعجزات 
املبكيات امل�سحكات، واإذا عاد �سيختفي 
امل�سهد  يف  يتحركون  الذين  من  الكثري 
الوطني �سيا�سياً و مالياً، خوفاً من قنابله 
وخياناتهم،  لف�سائحهم  و�سرتاً  ال�سعرية، 
الأمري  ليت  يا  يعودون،  الرجال  ليت  فيا 
عبد القادر ياأتينا، يا ليت زيغود يعود اإلينا، 
ال�سهداء يقومون حلمايتنا من  يا ليت كل 

الذين خانوا العهد النوفمربي.

ذاكرة
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املنا�سل ال�سيا�سي الدكتور ابن �سامل عي�سى1895م/1969م
اإذا حتدثنا عن ن�صاط »حركة اأحباب البيان واحلرية«،احلزب ال�صيا�صي الذي كان يتزعمه ال�صيد« فرحات عبا�س »، فاإّنه ل يفوتنا التعريج باحلديث 

عن املنا�صل ال�صيا�صي الدكتور » عي�صى بن �صامل »، الذي يعترب من ال�صخ�صيات البارزة التي اأثبتتكفاءتها يف العمل الجتماعي وال�صيا�صي، ويكفي 
اأّنه اكت�صب ثقة رئي�س احلزب، فكان يعتمد عليه يف تنظيم وتاأطري احلركة الوطنية مبنطقة برج بوعريريج واحل�صنة الغربية، واأحد رجاله يف 
جميع املناف�صات النتخابية بني �صنة 1954/1937، والدكتور » ابن �صامل » املنحدر من عائلة متجذرة الوجود يف بلدة بو�صعادة، مل يكن له اأي ن�صاط 

ُيذكر فيها، ومع ذلك فهو يف ثقافته وتكوينه الفكري،ابن بيئته وجمتمعه الذي قّدم وجوها �صيا�صية بارزة يف الن�صال الوطني.

بقلم: حممد ب�صكر

اجلذور والأ�صول

�سامل«  ابن  »عي�سى  ال�ّسيد  ينتمي   
الثقايف  ن�سالها  يف  عريقة  اأ�رسة  اإىل 
عرب  قّدمت  ال�سيا�سي،  ون�ساطها 
العلمية  الأ�سماء  من  ثبتا  تاريخها 
بو�سعادة،  منطقة  يف  والجتماعية 
تعر�ض �سلفها بعد ثورة املقراين �سنة 
الحتالل،  من  م�سايقات  اإىل  1871م 
معاقبة  �سيا�سة  فرن�سيا  انتهجت  فقد 
الأ�رس التي اأح�ست باأّنها تعاونت معها 
الموال  م�سادرة  يف  متثلت  واأيدتها، 
الأتوات  وفر�ض  الق�رسي  والتهجري 
�سيا�سة  وكانت  املرهقة،  وال�رسائب 
يف  تتمثل  املرحلة  هذه  يف  الحتالل 
الكبرية،  العائالت  نفوذ  على  الق�ساء 
ذات املكانة والتاأثري بعد اأن ف�سلت يف 
الفكرة  هذه  ح  و�سّ اأفرادها،  ا�ستمالت 
 louis rinn« الفرن�سي  املوؤلف 
العائالت  هذه  روؤ�ساء  باأّن  واأكد   ،«
اأن  ينبغي  اأّنهم  يفهموا  اأن  يريدوا  مل 
الفرن�سية.  ال�سلطة  خدمة  يف  يكونوا 
اخماده  بعد   - الحتالل  اعتقل  لقد 
1871م  �سنة  بوداود«  »�سعيد  انتفا�سة 
اأ�سحاب  من  - ع�رسة  بو�سعادة  �سمال 
والدي�ض،  بو�سعادة  بلدتي  من  النفوذ 
مناوئني  باأّنهم  ال�سبهة  حولهم  حامت 
الظلم  طالهم  وممن  لال�ستعمار،  
ومّتتجريدهم من جميع ثرواتهم  اأ�رسة 
الحتالل  حاز  فقد  �سامل(،  ابن  اآل   (
�ست  وبعد  1872م،  �سنة  ممتلكاتهم 
اأفريل1878م،   15 وبتاريخ  �سنوات 
تقّدم اأفراد الأ�رسة ب�سكوى اإىل احلاكم 
حوا فيها الغنب الذي حلقهم،  العام، و�سّ
والدهم،  ممتلكات  باإرجاع  وطالبوه 
منك  يطلب  كما  فيها:»  جاء  ومّما 
اأولد �سيدي عبد القادر، اأن ترد عليهم 
لكون  الدولة،  الذي حازته  اأبيهم،  ملك 
ذنب،  ول  جرم  �ساحب  يكن  مل  اأباهم 
اهلل،  عبد  واأولده:  اأبدا،  �سيئا  فعل  ول 

وابن احلاج، وحممد، وابن �سامل، وعبد 
�سغار  وكلّهم  الرحمن،  وعبد  القادر، 
الحتالل  لهم  اأعاد  هل  نعرف  ل   ،»
والظاهر  منها،  جزءا  اأو  ممتلكاتهم 
مع  فعل  كما  منها،  جزءا  لهم  رد  اأّنه 
ل  �سبرية«.  بن  »حممد  الثائر  عائلة 
والدهم  م�سري  تبني  معلومات  توجد 
بينما   ،  ) �سامل  بن  القادر  عبد  �سي   (
تتوفر بع�ض املعلومات عن ابنه ال�ّسيد 
خريج  القادر«،  عبد  بن  القادر  عبد   «
يف  عمل  الر�سمية،  اجلزائر  مدر�سة 
مّدة،  ال�رسعية  باملحكمة  الق�ساء 
كان  فاإّنه  الفرن�سية  التقارير  وح�سب 
فقيها مت�سلعا يف العلوم ال�رسعية، واأّنه 
الفرن�سي  اجلي�ض  يف  مرتجما  ا�ستغل 
�سنة  العاج  ب�ساحل  )مينار(  بعثة  يف 
املالريا،  ب�سبب  هناك  وتويف  1891م 
فهل مّت جتنيده بالقّوة، واأر�سل اإىل هذه 
اأّن  اأم  ؟  ليلقى م�سريه هناك  املنطقة 
اإىل  دفعته  والحتياج  العي�ض  ظروف 
هذه الوظيفة ليجّنب عائلته م�سايقات 
املحتل ؟  نبغ من هذه الأ�رسة - نهاية 
بلحاج   « �سقيقه  ع�رس-  التا�سع  القرن 
املدر�ض  حممد«،  بن  القادر  عبد  بن 
»�سالون«  مبدر�سة  ثم  طولقة،  بزاوية 
دي�ستان«   « ال�ّسيد  و�سف  ببو�سعادة، 
الفرن�سي درو�سه يف تقريره ال�سنوي عن 
 )1912/1910( ل�سنة  باجلزائر  التعليم 
بقوله: » بلحاج يدر�ض التوحيد والأدب 
واملنطق  والنحو  واحل�ساب  والبالغة 
والفقه «، وخلفه ابنه » عبد اهلل بلحاج 
يف  منازع  بال  بو�سعادة  بلدة  مفتي   ،«
واإىل  الع�رسين  القرن  من  الأربعينيات 
يف  باع  له  منه،  ال�ستينات  مطلع  غاية 
فنون كثرية، كاللّغة والنحو والفقه، قال 
 «: �سكيمي«  حممد   « تلميذه  �ساأنه  يف 
كان يف تدري�سه عجيبا، ل يرتك واردة 
اآتى  اإّل  الفقهية  الفروع  �ساردة من  ول 
الفقهاء  لكالم  ا�ستح�ساٍر  مع  عليها، 

على املذاهب الأربعة «.
اإّن جذور هذه العائلة متتد اإىل �سليمان 
الأول  الإمام  البوزيدي،  ربيعة  بن 
الزاوية  و�ساحب  العتيق،   للجامع 

الهاللية  القبائل  اأبناء  ا�ستقطبت  التي 
وغريها النازلة قريبا من بو�سعادة قبل 
القدر،  معروفة  اأ�رسة  فهي  تاأ�سي�سها، 
اأهل  لها  ي�سهد  اجلناب،  مرفوعة 
�سهادة  ويكفي  العلمي،  بدورها  البلدة 
يف  الدي�سي  الرحمن  عبد  بن  حممد 
�سامل،  بن  بلحاج  اهلل  عبد  اإىل  ر�سالته 
ال�رسفاء،  نخبة   « بقوله:  خاطبه  حيث 
ولدنا  والعلماء،  الف�سالء  واأوحد 
واأ�رسار  املعارف  بنور  املنور  العزيز 
احل�سيب  الّنجيب  ال�ساب  اللّطائف، 
الّن�سيب، ال�ّسيد عبد اهلل بن ال�ّسيد اأبي 
احلاح «، ثّم عقب قائال: » فاإّنكم بيت 
�رسف وعلم، واجلمع بني الن�سبتني نور 

على نور «.

ملحة تاريخية عن الن�صاأة 
والدرا�صة

 « �سامل  بن  »عي�سى  الدكتور  ولد   
هو  فوالده  1895م،  �سنة  ببو�سعادة 
واأمه  القادر(،  عبد  �سامل  ابن   ( ال�سيد 
اأحد  ال�سنو�سي،  بن  علي  بنت  خرية 
بها  القراءات  ومدر�ض  العلم  �سيوخ 
نهاية القرن التا�سع ع�رس، اأخذ الدكتور 
باملدر�سة  التعليم  من  ن�سيبه  عي�سى 
�سنة  من  بداية  »�سالون«  الفرن�سية  
1902م، وهي مدر�سة خّرجت اطارات 
اأمثال الرئي�ض  �سيا�سية وتربوية هاّمة، 
حممد بو�سياف، ووزير الرتبية والتعليم 
بوعزيز  وال�سيد  لطر�ض،  م�سطفى 
الك�سافة  فيدرالية  ع�سو  املختار 
التي  املوؤقتة،  اجلزائرية  الإ�سالمية 
�سالح  وال�سيد  بورا�ض،  تراأ�سها حممد 
غاندىالبو�سعادي   « املدعو  �سويخ، 
للمكتب  املوؤ�ّس�سني  الأع�ساء  اأحد   «
افريقيا  �سمال  »جنم  حلركة  الوطني 
1926م،  �سنة  2جويلية  بتاريخ   «
عبد  علي  احلاج  رئي�سها  كان  والذي 
اأ�ساتذة  من  كان  غليزان(.  القادر)من 
الدكتور »عي�سى بن �سامل« اأبرز النخب 
ابن�سنوف  اأمثال:  ببو�سعادة  املثقفة 

جريدي،  بن  حممد  و�سمي�سة  علي، 
وعطية بيو�ض، وا�ستطاع بف�سل عائلته 
يكمل  اأن  املادي،  بالرتياح  املت�سمة 
العا�سمة  باجلزائر  الثانوي  حت�سيله 
بثانوية »بيجو«، وجنح بتفوق يف �سهادة 
يفلح  الريا�سيات، ومل  البكالوريا �سعبة 
املتعددة  باملدر�سة  اللتحاق  يف 
غري  اأّنه  ب�سبب  بفرن�سا  التقنيات 
فالتحق  الفرن�سية،  باجلن�سية  متجن�ض 
ب�سهادة  منها  التي تخرج  الطب،  بكلية 
الدكتوراه بتاريخ 5جويلية1921م، عمل 
�سنة  بني  ما  العا�سمة  م�ست�سفى  يف 
عيادة  بعدها  وافتتح   /1924م،   1923
�سنة  بوعريريج  برج  ببلدة  له  طبية 

1928م.

ن�صاله ال�صيا�صي

نهائيا  ي�ستقر  جعلته  عمله  ظروف 
هناك  ون�سط  بوعريريج،  برج  ببلدة 
والجتماعي  الريا�سي  املجال  يف 
كرة  تكوين فريق  والثقايف، ف�ساهم يف 
القدم املحلي �سنة 1930م، كما �سارك 
يف املوؤمتر الإ�سالمي للطلبة امل�سلمني 

اجلزائريني �سنة 1936م .
الفرتة  �سامل« يف  بن  عي�سى   « ا�ستطاع 
غاية  اإىل  1937م  �سنة  من  املمتدة 
الوحيد  املر�سح  يكون  اأن  1954م  �سنة 
يف  الغربية  واحل�سنة  الربج  ملنطقة 
النتخابات النيابية، مثََّل حزب الحتاد 
لفرحات   «  »UPAاجلزائري ال�سعبي 
با�سم  تر�سح  ثم   ، 1938م  �سنة  عبا�ض 
للبيان اجلزائري  الدميقراطي  الحتاد 
»UDMA« �سنة 1946م، ويف غياب اأي 
مناف�سة �سيا�سية من قبل حزب ال�سعب 
اأ�سبح  ال�سيا�سية،  التيارات  بقية  اأو 
ال�سخ�سية الأ�سا�سية التي يعتمد عليها 
الأهايل يف اإي�سال اأ�سواتهم واملطالبة 
خمتلف  يف  الإدارة  اأمام  بحقوقهم 
ففي  واجلهوية،  املحلية  النتخابات 
املتعلقة  1946/1945م  �سنة  انتخابات 
باملجل�ض اجلزائري، اخلا�سة مبنطقة 

عي�سى   « الدكتور  تر�سح  امل�سيلة، 
الراديكايل  احلزب   « عن   « �سامل  بن 
الجتماعي »، يناف�سه ال�سيد »اآخروف 
 « وال�سيد  م�ستقل،  كمرت�سح  الطاهر« 
عن  مرت�سح  القادر«  عبد  الذيب  ابن 
الدارة ، وال�سيد » �ساكر بلقا�سم » عن 
وا�سفرت  ال�سيوعي اجلزائري،  احلزب 
النتائج عن فوزه بـ » 2130 » �سوتا، ويف 
الدميقراطي  لالحتاد  الدعاية  اإطار 
بامل�سيلة،  للحزب  جتمعا  ح�رس 
 8 بتاريخ  له  الأوىل  اخللية  لت�سكيل 
دي�سمرب 1947م، واألقى خطابا بنّي فيه 
َم عر�سا  خطط احلزب وبرناجمه، وقَدّ
واأهدافها،  ال�ستعمارية  ال�سيا�سة  على 
ل�سيا�سة  الّتام  رف�سه  �رساحة  واأعلن 
التفريق  يف  فرن�سا  و�سيا�سة  الدماج، 
�سهر  ويف  والدواوير،  ال�سكان  بني 
الدارة  اأجرت  1948م  �سنة  من  اأفريل 
الفرن�سية النتخابات الربملانية لتكوين 
اأهايل  املجل�ض اجلزائري، وكانت ثقة 
برج بوعريريج و�سكان احل�سنة الغربية 
به قوية، فقد جربوا فيه احلزم، وبُعد 
الثابتة،  ال�سيا�سية  والّروؤية  النظر، 
جمتمعه،  اأفراد  خدمة  يف  واإخال�سه 
مبقعد  الفوز  من  اأ�سواتهم  فَمَكنته 
املكونة  اجلزائرية  اجلمعية  مبجل�ض 
من 120 ع�سوا، واملق�سمة بني الأهايل 
والفرن�سيني، 60 مقعدا للم�سلمني متثل 
عدد اجلزائريني البالغ اآنذاك 9 ماليني، 
الفرن�سيني  للمعمرين  مقعدا  و60 
�سنة  ويف  فرن�سي،  ملليون  املمثلني 
1950م ُعني الدكتور » عي�سى بن �سامل 
اجلزائرية،  اجلمعية  لرئي�ض  نائبا   «
حقوق  عن  يدافع  من�سبه  يف  وبقي 
اجلزائريني اإىل غاية �سنة 1955م حيث 
قّدم ا�ستقالته، فكان من الّنواب الذين» 
ا�ستقالوا دفعة واحدة من املجل�ض، بعد 
اأن مل يعودوا ميثلون اإّل اأنف�سهم«.  عاد 
الدكتور » عي�سى بن �سامل » اإىل مزاولة 
مهنة الّطب ون�ساطه ال�سيا�سي املعهود 
ببلدة برج بوعريريج ، وعمل �رًسا  مع 
جبهة التحرير الوطني، حيث كان يعالج 
اجلي�ض  اأفرد  من  واجلرحى  املر�سى 
الوطني ليال، ونتيجة للم�سايقات التي 
اإىل  انتقل  الحتالل،  من  له  حدثت 
تون�ض وا�ستقّر بعائلته بها �سنة 1956م 
 « م�ست�سفى  يف  الطب  مار�ض  حيث 

وقد  الثورة،  انتهاء  اإىل  ثامر«  احلبيب 
بن  جمال  الطبيب   ( جنله  عنه  ورث 
يف  والندفاع  الهّمة  نف�ض   ) �سامل 
بثقافة  يتمتع  وكان  ال�سيا�سي،  العمل 
الذي ن�ساأ  اكت�سبها من حميطه  وا�سعة 
يف  در�سه  كوالده،  الّطب  وامتهن  فيه، 
الحتاد  �سمن  هناك  ون�سط  فرن�سا، 
 « يرتاأ�سه  كان  الذي  للطلبة  العام 
وبعد  مونبيلييه،  » يف  حممد خمي�ستي 
عودته من فرن�سا تعلم مبادئ اجلراحة 
1955م.  �سنة  بوعريريج  برج  مبدينة 
التحق بوالديه مبنطقة �سيدي بو�سعيد 
بتون�ض على ظهر �سفينة من مر�سيليا، 
وان�سم  دي�سمرب1956م،  �سهر  نهاية 
الوطني  التحرير  وجي�ض  جبهة  اإىل 
 ،« حم�سا�ض  اأحمد   « ميثلها  كان  التي 
الدكتور  بها  الّطب  على  وامل�رسف 
الأطباء  قام  لقد  نقا�ض«.   حممد   «
اجلزائريون بامل�ساعدة يف �سد الفراغ 
بعد  الفرن�سيون  الأطباء  تركه  الذي 
تون�ض،  م�ست�سفيات  من  ان�سحابهم 
ومار�ض الدكتور »جمال بن �سامل«  اأثناء 
اإقامته بها الطب مع الدكتور » العقبي 
بالعا�سمة  ثم  �سو�سة،  م�ست�سفى  يف   «
التقى  العا�سمة  تون�ض  ويف  التون�سية، 
بالعقيد عمريو�ض، الذي كلّفه باللتحاق 
وعمل  اإليها  فانتقل  الثالثة،  بالولية 
الوطني  التحرير  جلي�ض  تابعا  طبيبا 
الثالثة. ا�ستطاع املرحوم  يف املنطقة 
ذكرياته  ي�رسد  اأن  عي�سى«  بن  »جمال 
كتابه  يف  والثوري  ال�سيا�سي  ون�ساله 
اأطباءنا  انظروا  اأ�سلحتنا!  انظروا   «
الوطنية  املوؤ�س�سة  ن�رسته  »،الذي   !
للكتاب باجلزائر  �سنة 1985م، اأبرز فيه 
الأطباء  به  قام  الذي  الأ�سا�سي  الّدور 
الذين  اجلامعات  اجلزائريون، وطالب 
اأفراد  وعالج  ملداواة  بالثورة  التحقوا 
جمهولة  مناطق  يف  الوطني،  اجلي�ض 
الن�سال  ليتقا�سموا  �سعبة،  وظروف 
العدو  �سد  الريف  اأهل  جانب  اإىل 
الفرن�سي الغا�سم،  وا�ستعان الدكتور يف 
بعنا�رس من جي�ض  ذكرياته  ا�ستح�سار 
التحرير الأحياء خ�سو�سا �سي حميمي 
هذا  كتابه  يَعترب  وهو  دهيل(،  )حامد 
اأو ثبتا لالأحداث  من نوع ) الك�سكول(، 

التي عا�سها بني 1962/1954م.
للمو�صوع م�صادره
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لّبى النداء وكان مثال الت�صحية من اأجل حترير البالد

منتخب جبهة التحرير الوطني �سفري الثورة اجلزائرية
ي�صكل منتخب جبهة التحرير الوطني تاريخ اجلزائر على مدار حقبة الثورة التحريرية ومفخرة اجلزائريني 

عرب خمتلف الأجيال على مدار الأعوام املا�صية، كيف ل وهو الذي كانت مهمته الدفاع على الثورة التحريرية 

واإ�صماع �صوتها عرب امل�صتطيل الأخ�صر اأين اأثار الهتمام على امل�صتوى الدويل وكان له �صيتا دوليا كبريا من خالل 

خمتلف ال�صفريات التي قادته طيلة فرتة الثورة التحريرية التي امتدت على مدار ما يقارب ثمانية اأعوام، هذا 

املنتخب يبقى ي�صكل ظاهرة ل ميكن املرور عليها دون التعمق فيها واإلقاء ال�صوء عليها من اأجل تكري�س التعاليم 

والروح الثورية التي كانت متالأ قلوب لعبيها املجاهدين والذين غادرنا البع�س منهم بعدما توفتهم املنية على 

غرار الثنائي عبدا حلميد كرمايل وخمتار لعريبي بينما لزال البع�س منهم على قد احلياة يف �صورة حممد 

معو�س، ر�صيد خملويف وعبد احلميد زوبا

عي�صة ق.

التحرير  جبهة  منتخب  �ساهم 
منح  يف  بطريقته  الوطني 
وقوها  عقب  لبالدنا  اال�ستقالل 
الغا�سم  الفرن�سي  حتت اال�ستعمار 
ملدة قرن و32 �سنة كاملة، والذين 
ومنحوا  كبرية  بت�سحيات  قاموا 
اال�ستعمار  الإخراج  اأنف�سهم 
بعدما  اأرا�سينا  من  الفرن�سي 
جبهة  نداء  اإىل  االن�سياع  قرروا 
التحرير الوطني والتكتل من اجل 
اإطالق  من  الهدف  يف  امل�ساهمة 
االأورا�س  جبال  من  ر�سا�سة  اأول 
التحريرية  الثورة  اإعالنا النطالق 
بالنف�س  �سحوا  اأين  املجيدة، 
والنفي�س لبلوغ الهدف املن�سود من 
العلم الوطني عاليا يف  خالل رفع 
خمتلف اأقطار العامل التي جابوها 
اجلزائر  �سوت  اإ�سماع  اأجل  من 
والتخل�س من  لال�ستقالل  الطالبة 
امل�ستعمر الذي ا�ست�سهد من اأجل 
الثورة  اإبان  بالدنا  من  واإخراجه 
�سهيد،  ون�سف  مليون  التحريرية 
عرب  �سوتهم  اإ�سماع  يف  وجنحوا 
التي  الدولية  املحافل  خمتلف 

ح�رضوها و�ساركوا فيها.
اللبنة  كان  التحرير  جبهة  منتخب 
التي منحت االإ�سارة لبناء منتخب 
االأعوام  عرب  بعد  �سهد  وطني 
املتوالية االأفراح والنك�سات لي�سل 
اجليل  مع  االآن  عليه  هو  ما  اإىل 
الوطنية  الت�سكيلة  من  احلايل 
اإحراز  اإىل  بالدنا  قادت  التي 
تاأهل تاريخي اإىل الدور الثاين من 
يف  بالربازيل   2014 العامل  كاأ�س 
العر�س  يف  للجزائر  م�ساركة  رابع 

الكروي العاملي على مر التاريخ.

خملويف زيتوين وكرمايل 
�صحوا باملنتخب 

الفرن�صي تلبية لنداء 
الوطن

جبهة  قدمته  الذي  النداء  لقي 
التحاق  اأجل  من  الوطني  التحرير 
النا�سطني  اجلزائريني  الالعبني 
�سدا  اجلبهة  مبنتخب  اخلارج  يف 
ان�سياعا  عرف  الذي  وهو  وا�سعا 
اآنذاك  فرن�سا  كبرية يف  من جنوم 
الذي  خملويف  ر�سيد  �سورة  يف 
رفقة  العادة  فوق  جنما  كان 
كان  الذي  وزيتوين  اإيتيان  �سانت 
الفرن�سي  املنتخب  تعداد  �سمن 
كاأ�س  يف  امل�ساركة  عليه  املعول 
املرحوم  جانب  اإىل   ،1958 العامل 
ترك  الذي  كرمايل  احلميد  عبد 
نداء  تلبية  وف�سل  ليون  اأوملبيك 
الوطن، اال�ستجابة القوية لالعبني 
�سّكل  املحرتفني  اجلزائريني 

�رضبة موجعة لفرن�سا التي اأدركت 
يف   »FLN« جبهة  قوة  حينها 
جتنيد اجلزائريني حولها ومتكنها 
ولهيب  الوطنية  الروح  زروع  من 
الثورة الوطنية يف نفو�سهم خا�سة 
ما  حينذاك  مّر  كان  الثورة  واأن 

يقارب اأربعة اأعوام.
جبهة  مبنتخب  الالعبني  التحاق 
اللحاق  عرب  مّر  الوطني  التحرير 
عن  االإعالن  كان  اأين  بتون�س 
بوجود   1958 عام  ر�سميا  ميالده 
العبني حمرتفني وحمليني والذين 
من  �سابق  وقت  يف  منتخبا  كونوا 
اأين  املجيدة  التحريرية  الثورة 
كبري  اإعالمي  �سدى  ذلك  رافق 
باعتباره  اإليه  االإ�سارة  اأجل  من 
كان خطوة جديدة وحديثة مل يتم 
العمل بها يف وقت �سابق من طرف 
غياهب  حتت  كانت  التي  الدول 
االحتالل، وكانت لبنتها االأوىل من 

االأرا�سي اجلزائرية.
 

بداية تاأ�صي�س املنتخب 
مبحليني عام 1957 

باإ�صراف بومرزاق

ملنتخب  االأوىل  النواة  كانت 
م�سكلة  الوطنية  التحرير  جبهة 
حمليني  العبني  ت�سم  ت�سكيلة  من 
النجية  خمتلف  �سمن  ين�سطون 
املحلية على غرار احتاد العا�سمة، 
القبائل  و�سبيبة  اجلزائر  مولودية 
مت  اأين  اأخرى،  اأندية  جانب  اإىل 
لتاأ�سي�س  االأ�سا�س  حجر  و�سع 
من  مببادرة   1957 عام  املنتخب 
ين�سط  كان  الذي  بومرزاق  حممد 
بوردو  نادي  رفقة  حمرتفا  العبا 
تاأ�سي�س  فكرة  اأن  رغم  الفرن�سي، 
املنتخب كانت جاءت عاما واحدا 
بعد اندالع الثورة التحريرية وذلك 
العام 1955، حيث مت منح م�سوؤولية 
االإ�رضاف على تدريبه اإىل املدرب 
من  كوكبة  بتواجد  �سعيدي  �سالح 
علي  �سورة  يف  اآنذاك  الالعبني 
عالق،  االأخ�رض  كرميو،  دودو، 
م�سطفى  ب�سطاجني،  م�سطفى 
االأ�سماء  من  وغريهم  �سني 
قامت  بعدما  عنا  رحلت  التي 
الكبري و�ساهمت يف جلب  بدورها 
اال�ستعمار  من  عنوة  اال�ستقالل 
هدفني  اأمامهم  كان  اأين  الغا�سم، 
هامني يتعلقان بالتعريف بالق�سية 
العاملي  م�ستوى  على  اجلزائرية 
وجمع التربعات من اأجل م�ساعدة 

الثورة التحريرية.

انعقاد موؤمتر ال�صومام 
وتوجيه نداء اللتحاق 

مبنتخب اجلبهة

بتاريخ  ال�سومام  موؤمتر  انعقد 
و�سع  �سهد  والذي   1956 اأوت   20
منتخب  لتاأ�سي�س  االأوىل  اللبنة 
بعدما  الوطني،  التحرير  جبهعة 
و�سع  وزعمائها  الثورة  قادة  قرر 
متثيلهم  اأجل  من  ريا�سي  تنظيم 
امل�ستوى  على  �سوتهم  واإ�سماع 
اأن  امل�سبقة  ملعرفتهم  الدويل 
الريا�سة متلك دورا فعاال من اأجل 
الو�سول اإىل هدفها، و�سعبية الكرة 
للو�سول  الدور  لديها  امل�ستديرة 
مت  اأين  العامل،  بقاع  خمتلف  اإىل 
اإىل  نداء  توجيه  بقرار  اخلروج 
النا�سطني  اجلزائريني  الالعبني 
من  الفرن�سية  االأندية  خمتلف  يف 
اجلبهة  مبنتخب  االلتحاق  اأجل 
اأفريل 1958  بتاريخ 13  وكان ذلك 
و�ساحب  املجاهد  قادهم  حيث 
فكرة تاأ�سي�س املنتخب باملحليني 

بومرزاق.

املنتخب جنح يف التحدي 
رغم عرقلة الفيفا 

جبهة  منتخب  بدايات  تكن  مل 
التحرير الوطني مفرو�سة بالورود 
باعتبار اأن عراقيل عديدة واجهها 
اإىل  الو�سول  وم�سوار  م�سريته  يف 
الوثائق  واأن  خا�سة  االأهداف، 
التاريخية  وال�سهادات  الر�سمية 
لكرة  الدويل  االحتاد  ان  اأكدت 
�سغوطات  واجه  اآنذاك  القدم 
رهيبة من طرف االحتاد الفرن�سي 
واحتج  �سكوى  و�سعه  الذي  للعبة 
منتخبه  جنومه  اأملع  مغادرة  على 
الوطن  نداء  تلبية  غلى  والتحول 
بالهيئة  دفع  ما  وهو  االأ�سلي، 
ال�سغط  اإىل  الدولية  الكروية 
رغبة  اإىل  لالن�سياع  بطريقتها 
االحتاد الفرن�سي وفر�س ال�سغط 
خالل  من  اجلبهة  منتخب  على 
منتخب  اأي  منع  بقرار  اخلروج 
ومن  »االأفاالن«  ت�سكيلة  مواجهة 
من  يق�سى  �سوف  االأمر  يخالف 
ال�سويد  مونديال  يف  امل�ساركة 
الذي  العام  نهف�س  الذي جرى يف 
تاأ�س�س فيه املنتخب 1958، ورغم 
للعبة  الفرن�سي  �سغوطات االحتاد 
منتخب  اأن  اإال  الفيفا  وتهديدات 
يف  وجنح  املنت�رض  كان  الثورة 
بف�سل  عاليا  رفعه  الذي  التحدي 
احلقبة  تلك  خالل  العبيه  ت�سبث 
الوطن  وحب  الثورية  بالروح 
جلب  على  واالإ�رضار  والعزمية 
وجدوا  الذين  وهم  اال�ستقالل 
ت�سمنا كبريا ومنحهم االإ�رضار على 
يف  اجلزائرية  يالق�سية  التعريف 
ك�سب االعرتاف الدويل بخ�سو�س 
لطرد  للجزائريني  الثوري  الكفاح 

امل�ستعمر الفرن�سي 
االأرا�سي  من 
التي  اجلزائرية 

اغت�سبها بالقوة ملدة 
132 عاما كامال.

مي�سيل  الكاتب  وك�سف 
الك�سف  يف  �سالل  نايت 

حول  كتابه  خالل  من 
الوطني  التحرير  جبهة  منتخب 

 83 جمموع  خا�ست  الت�سكيلة  اأن 
يبقى  العدد  اأن  رغم  دولية  مباراة 
غياب  ظل  يف  اخلالف  موقع 
نف�س  وح�سب  دقيقة،  اإح�ساءات 
الوطنية  الت�سكيلة  فاإن  امل�سدر 
منها،   57 مبجموع  فازت  اأنذاك 
بينما خ�رضت 12 وتعادلت يف 14، 
اأين �سجلت ما جمموعه 349 هدفا 
وتلقت �سباكها جمموع 119 هدفا، 
من  منها  االأكرب  الن�سيب  كان 
توقيع ر�سيد خملويف الذي وقع ما 

جمموعه 42 هدفا.
وواجه رفقاء الالعب ال�سابق �سعيد 
ومعروفة  كبرية  منتخبات  عمارة 
ال�سوفياتي،  االحتاد  غرار  على 
ت�سيكو�سلوفاكيا،  يوغ�سالفيا، 
ال�سني  بلغاريا،  املجر،  رومانيا، 
مالقاة  اإىل  اإ�سافة  والفيتنام 
غرار  على  العربية  املنتخبات 
العراق  ليبيا،  تون�س،  املغرب، 
الفوز  من  متكن  حيث  واالأردن، 
بنتائج عري�سة يف عدة مباريات 
 ،1-6 يوغ�سالفيا  �سورة  يف 
ت�سيكو�سلوفاكيا   ،2-  5 املجر 
4 -1، ال�سني 0-4، تون�س 9-0، 
 0-11 العراق   0-11 االأردن 

والفيتنام 11-0.
الوطنية  الثورة  �سدى  و�سول 

اإىل العامل والذي اعرتفت العديد 
قوية  �سفعة  �سكل  بها  دوله  من 
مل  الذي  الفرت�سي  للم�ستعمر 
اجلبهة  منتخب  يتمكن  اأن  يت�سور 
حققه،  ما  اإىل  الو�سول  الوطنية 
الو�سائل  �ستى  ا�ستعماله  ورغم 
يقوم  ما  دحر  اأجل  من  والطرق 
م�ساره  اإيقاف  على  والعمل  به 

وعرقلته اإال اأنه ف�سل يف م�سعاه.

مباريات منتخب 
اجلبهة عرفت ح�صورا 

جماهرييا قيا�صيا

كانت  التي  املباريات  اّت�سمت 
جبهة  منتخب  ت�سكيلة  تخو�سها 
التحرير الوطني ح�سورا جماهرييا 
مدرجات  خاللها  ميلوؤون  كبريا 
يتوقعه  كان  ما  عك�س  امللعب 
يعا�رضوا  مل  الذين  من  العديد 
ن�ساطه  فرتة  خالل  املنتخب 
وال�ستينيات،  اخلم�سينيات  اأعوام 
ويف هذا ال�سدد عغرفت عددا من 

املباريات 
لعبها  التي 

ح�سور  الالعبون 
جماهريي كبري يف �سورة ما حدث 
باملنتخب  جمعه  الذي  اللقاء  يف 
ح�سور  �سهد  والذي  اليوغ�ساليف 
و�سل  بينما  منا�رض،  األف   80
العدد يف مباراة منتخب بيرتولول 
برومانيا جمموع 90 األف منا�رض يف 
�سورة توؤكد اإميان العامل بالق�سية 
اجلزائرية وجناح املنتخب الوطني 

يف اإ�سماع �سوتها.

ت�صكيلة منتخب جبهة 
التحرير الوطني

الرحمان  عبد  املرمى:  حرا�س 
الرحمان  وعبد  دودو  علي  بوبكر، 

اأبرير
الدفاع: 

م�سطفى 
بخلويف،  قدور  زيتوين، 
بو�سا�س،  �رضيف  �سوكان،  حممد 

اإ�سماعيل اأبرير، عبد اهلل �ستاتي
عريبي،  خمتار  امليدان:  و�سط 
ف�سة،  بن  علي  حداد،  �سعيد 
بورطال،  ح�سن  بومزراق،  حممد 

عمار رواي، ح�سن �سربي
كرمايل،  احلميد  عبد  الهجوم: 
عبد العزيز بن تيفور، عبد احلميد 
�سعيد  خملويف،  ر�سيد  بو�سوك، 
اأحمد  معو�س،  حممد  براهيمي، 
عبد  وليكان،  اأمقران  وجاين، 
العزيز  عبد  �سوكان،  الرحمان 
عبد  بوري�سة،  حممد  معزوز، 
بو�سا�س،  ح�سني  كروم،  الكرمي 

�سعيد عمارة، عبد احلميد زوبا.



الهيئة  على  الأول  امل�س�ؤول  اأكد 
القادر  عبد  ب�رقلة  التنفيذية 
جالوي على هام�ش اأ�سغال الدورة  
ال�سعبي  للمجل�ش  الثالثة  العادية  
ال�لئي  ل�سنة 2018 ، اأن امل�افقة 
ال�لئية  ال�كالة  رئي�ش  ا�سم  على  
، من  �سالحيات  ب�رقلة  للت�سغيل 
على  تعمل  ،التي  ال��سية  ال�زارة 
اختار  يف  للدقة  وقتها  كامل  اخذ 
رجل املرحلة القادمة من البحث 
كالكفاءة  خا�سة  م�ا�سفات  عن 
احت�اء  على  القدرة  و  املهنية 
 ، بال�لية  ال�سغل  �س�ق  متطلبات 
م�ازاة مع ذلك فقد اأو�سح الرجل 
الأ�سماء  جميع  اأن  بال�لية  الأول 
التي مت تزكيتها من بع�ش اجلهات 
وا�سحة  اإ�سارة  يف  مرف��سة  هي 
منه على  اأن رئي�ش وكالة الت�سغيل 
املعنية  واجلهات  اداري  من�سب 
لإختيار  ال�حيد  املخ�ل  هي 
ذلك  جانب  اإىل    . امل�س�ؤول  هذا 
بالعا�سمة  ال�لية  وايل  اأبدى  فقد 
التي  ال�رشقي  باجلن�ب  املركزية 
عن  يزيد  ما  ترابها  على  حت�سي 
1333 �رشكة نفطية من بينها 333 
 ، الأجانب  مع  ال�رشاكة  اإطار  يف 

الأداء  من   ال�سديد  امتعا�سه  عن 
على   امل�س�ؤولني  لبع�ش  الكارثي  
، و�سع  بال�لية  العاملة  اليد  ملف 
اأبدوا  الذين  البطالني  غليان  اأجج 
العمل  يف  باأحقيتهم  كبري  مت�سك 
النفطية  ال�طنية  بال�رشكات 
يف  وذلك   ، �س�اها  دون  الكربى 
لتعليمات  ال�سارم  التطبيق  اإطار 

املالك  عبد  الأ�سبق  الأول  ال�زير 
يف   األأول�ية  ملنح  الرامية  �سالل  
من   . املنطقة  لأبناء  الت�ظيف 
ممثلي  طالب  فقد   ثانية  جهة 
لهم  ت�رشيح  يف  ب�رقلة  البطالني 
،ب�رشورة   « »ال��سط  ي�مية  مع 
ال�سلطات  طرف  من  جاد  تدخل 
م�سكل  حل  يف  لالإ�رشاع  ال��سية 

ال�كالة  رئي�ش  من�سب  �سغ�ر 
ال�لئية للت�سغيل ، وه� الأمر الذي 
الق�ائم  على  الإفراج  دون  حال 
الأ�سمية للبطالني املعنيني باإجراء  
بال�رشكات  املهنية  الفح��سات 
النفطية الكربى على غرار خدمات 
الأبار ، امل�ؤ�س�سة ال�طنية للتنقيب 

و الأ�سغال يف الأبار .

قررت ال�سلطات املحلية ب�لية ورقلة 
لالإحتفال  ثري  برنامج  ت�سطري   ،
الفاحت  ث�رة  لعيد   64 الـ  بالذكرى 
، بتد�سني جملة من  ن�فمرب املجيدة 
امل�ساريع التنم�ية ،مع الإ�رشاف على 

افتتاح عديد التظاهرات .
وايل  الأربعاء  الي�م  �سباح  ي�ستهل 
جالوي   القادر  عبد  ورقلة  ولية 
برنامج الحتفال بث�رة الفاحت ن�فمرب 
بالإ�رشاف على افتتاح معر�ش جه�ي 
التاريخي  والكتاب  العربي  للخط 
يف  الفائزين  تكرمي  حفل  ح�س�ر  مع 
�سخ�سيات  تكرمي  و  البداع  جائزة 
للمطالعة  الرئي�سية  باملكتبة  اأدبية 
 ، التجاين  حممد  املجاهد  العم�مية 
قبل الت�جه مبا�رشة نح� دائرة �سيدي 
امللعب  اخلدمة  حيز  ل��سع  خ�يلد 
ببلدية  م�سكن   130 بحي  اجل�اري 
عني البي�ساء ، مع و�سع حيز اخلدمة 
ب�سيدي  لل�رشائب  اجل�اري  املركز 
�سي�رشف  املنطقة  وبنف�ش  خ�يلد 
الرجل الأول  بال�لية على و�سع حيز 
»�سايفي  املدر�سي  املجمع  اخلدمة 
ل��سع حيز اخلدمة  اإ�سافة   ،« ق�يدر 

وكذا   « »ع�سيلة  التجاري  املركز 
كمال  حممد  الدكت�ر  م�سحة  تد�سني 

عبازي بحي الن�رش .
ف�ستت�جه  امل�سائية   الفرتة  يف  اأما 
لدار  الأمنية  و  املحلية  ال�سلطات 
يف  للم�ساركة  زكرياء  مفدي  الثقافة 
اخلام�ش  ىال�طني  ال�سال�ن  افتتاح 
للفن�ن الت�سكيلية املقام يف به� الدار 
اجلدارية  انطالق  ا�سارة  واعطاء 
وبقاعة   ،« �سالم  يف  معا  »للعي�ش 
على  ال�رشاف  �سيتم  املحا�رشات 
بعن�ان  م�رشحي  عر�ش  افتتاح 
املجاهد  »لإبتدائية  كفاح  »م�سرية 
جمم�عة  عر�ش   ، اجلياليل  هاليل 
عط�ات  مت��سطة  لتالميذ  �س�تية 
قدور اإ�سافة لعر�ش م�رشحي بعن�ان 

»ر�سالة اجلزائر »فرقة خلفاوي .
واملعار�ش  التظاهرات  لت�ستمر 
وندوات  فلك�رية  مهرجانات  بتنظيم 
اأيام  اأربعة  مدار  على  وذلك  تاريخية 
لدي�ان  بيان  به  افاد  ح�سبما  كاملة 
وايل ال�لية ،كانت قد ت�سلمت ي�مية 

»ال��سط » ن�سخة منه .
�أحمد باحلاج 

 64 الـ  الذكرى  اإحياء   مبنا�سبة 
املجيدة  التحريرية  الث�رة  لندلع 
اأدرار  ولية  امن  م�سالح  �سطرت   ،
وذلك  باملنا�سبة  خا�ش  ثري  برنامج 
يتم من  الأن�سطة  عديد  بتنظيم 
مبقر  مفت�حة  اأب�اب  تنظيم  خاللها 
خمتلف  اإبراز  تت�سمن  ال�لية  امن 
اخلا�سة  والإح�سائيات  الن�ساطات 
و  العم�مي  لالأمن  ال�لئية  بامل�سالح 
ال��سائل  الق�سائية وخمتلف  ال�رشطة 
جهاز  قبل  من  امل�سخرة  احلديثة 
اجلرمية  حماربة  يف  ال�طني  المن 
جمم�عة  عر�ش  مع  اأن�اعها  ب�ستى 
الذكرى  ح�ل  التاريخية  ال�س�ر  من 
التي ت�ليها  الأهمية  اإطار  يف  .  و 
ال�طني  لالأمن  العامة  املديرية 
لإحياء الأيام والأعياد ال�طنية �ستق�م 
ميدانية  زيارة  امل�سالح بربجمة  ذات 
لفائدة  م�جهة  املجاهد  ملتحف 

ق�ات ال�رشطة من خمتلف الرتب مع 
اإلقاء حما�رشة تاريخية تعنى باحلدث 
ين�سطها اإطارات امن ال�لية ، اأ�ستاذ 
من  وجماهدين  التاريخ  يف  خمت�ش 
اىل  التطرق  مب�جبها  يتم   ، املنطقة 
اأهم املحاور التي ميزت اندلع ث�رة 
تقدمي  جانب  ن�فمرب  اإىل  من  الفاحت 
عاي�سه جيل  ما  تعك�ش  �سهادات حية 
الث�رة من اأحداث حافلة بالت�سحيات 
اجل�سام والبط�لت الفذة التي قدمها 
باأحرف  وامل�سجلة  الأبرار  ال�سهداء 
اأمتنا  تاريخ  �سفحات  على  ذهب  من 
املنا�سبة  فعاليات  لتختتم   ، املجيدة 
بتكرمي املحا�رشين ،املجاهدين من 
متقاعدي الأمن ال�طني والفائزين يف 
خمتلف الن�ساطات الريا�سية املنظمة 
ب�سهادات  ال�لية  اأمن  ما بني م�سالح 

تقديرية وهدايا رمزية .
�أحمد باحلاج 

املعنية  الخت�سا�ش  دوائر  اأح�ست 
عن  يزيد  ما  مترنا�ست  ب�لية 
الأ�سمية  الق�ائم  يف  طعن   1400
�سكن   1906 ح�سة  من  للم�ستفيدين 
ما  وفق  عم�مي  ايجاري  اجتماعي 

اأوردته م�سادرنا .
علمت ي�مية »ال��سط » من م�سادر 
قد  الطع�ن  جلنة  اأن   ، مطلعة 
ما  الأخرية  الفرتة  خالل  ا�ستقبلت 
الق�ائم  يف  طعن   1400 عن  يزيد 
الأ�سمية للم�ستفيدين من ح�سة 1906 
ايجارية  اجتماعية  �سكنية  وحدة 
فقد  مت�سل  �سياق  ويف   ، عم�مية 
تعالت اأ�س�ات امل�اطنني املق�سيني 
فيهم  مبا  ال�سكنية  احل�سة  هذه  من 
ذوي  وفئات  املطلقات   ، الأرامل 
الدخل ، ب�رشورة التدخل ال�سخ�سي 

من  اجلياليل  دومي  ال�لية  ل�ايل 
اأجل فتح حتقيق اأمني و اإداري معمق 
ل  اأ�سخا�ش  اأ�سماء  ورود  بخ�س��ش 

ت�ست�يف فيهم ال�رشوط .
من  كبرية  جمم�عة  اأن  ومعل�م 
من  ال�ستفادة   من  املق�سيني 
هددت  قد  ال�سكن  من  النمط  ذات 
لهجة  من  الت�سعيد  مب�ا�سلة 
اأذانا  جتد  مل  ما  حالة  يف  خطابها 
و�سفتها  التي  ،ملطالبها  �ساغية 
فقد  ثانية  جهة  من   . بامل�رشوعة 
بدرا�سة  املحلية  ال�سلطات  وعدت 
الطع�ن بكل �سفافية ونزاهة لتق�سي 
واخلروقات  التجاوزات  حقيقة 
الق�ائم  �سبط  عملية  �ساحبت  التي 

الأ�سمية للم�ستفيدين .
�أحمد باحلاج 

خرج و�يل ولية ورقلة عبد �لقادر جالوي عن �صمته بخ�صو�ص تعايل �لأ�صو�ت �ملطالبة بتعيني 
بع�ص �لأ�صماء لتويل من�صب رئي�ص �لوكالة �لولئية للت�صغيل بعد �نهاء مهام �ملكلف �ل�صابق عادل 

بو�صو�صة ، موؤكد� �أن �صاحب �لف�صل يف هذ� �لأمر هي �لوز�رة �لو�صية .

و�يل ولية ورقلة عبد �لقادر جالوي يوؤكد : 

.       تزكية �لأ�صخا�ص لن تاأخذ بعني �لعتبار وتتنافى مع �لعمل �لإد�ري 
�أحمد باحلاج

تن�شيب رئي�س جديد لوكالة الت�شغيل 
من �شالحيات الوزارة الو�شية 

حملية  جلمعيات  مرا�سلة  نا�سدت 
قد  كانت  التنم�ي  بال�ساأن  مهتمة 
عبد  ب�رقلة  ال�لية  ل�ايل  رفعت 
التدخل  ب�رشورة   ، القادر جالوي 
روؤ�ساء  م�سالح  لدى  ال�سخ�سي 
املجال�ش ال�سعبية البلدية ببلديات 
يف  الت�رشيع  اأجل  من   ، ال�لية 
البنايات  لهدم  تنفيذ1475  قرار  
الف��س�ية التي رهنت جت�سيد عدة 
تفتقر  هادفة  اإمنائية  عمليات  

لف�ساءات عقارية .
من  امل�قعة  املرا�سلة  ذات  وقال 
املحلية  اجلمعيات  عديد  طرف 
ببلديات  التنم�ي  بال�ساأن  املهتمة 
 ، تقرت   ، م�سع�د  ، حا�سي  ورقلة 
احلجرية ، اأن تدخل امل�س�ؤول الأول 
بات  بال�لية  الإدارة  جمل�ش  على 
�رشورة حتمية تقت�سيها الظروف، 
الكبري  بالغم��ش  تعلق  ما  خا�سة 
الذي يكتنف م�سري اجناز م�ساريع 
ال�سحة  بقطاعات  تنم�ية  
وال�سكن  والرتبية  والفالحة 
والقطع الأر�سية ، حيث حتججت 
واجلماعات  ال��سية  املديريات 
املحلية مب�سكل النق�ش الفادح يف 
الوعية ، و�سع قابله متاطل روؤ�ساء 

باملجال�ش  التنفيذية  املكاتب 
 1475 تنفيذ  ، يف  البلدية  ال�سعبية 
قرار لهدم البنايات وامل�ست�دعات 
و احلظائر الف��س�ية التي �سيدت 
ف�ق اأوعية تابعة ملمتلكات الدولة 
حيث   ، بناء  رخ�سة  وبدون   ،
مغبة  من  اجلمعيات  ذات  حذرت 
جميع  اإلغاء  على  احلك�مة  اقدام 
الغري منطلقة مع بداية  امل�ساريع 
العام ، كما طرحت ذات اجلمعيات 
املحلية ت�ساوؤلت كبرية عن فح�ى 
الإلتزام  يف  مربر  الغري  التاأخر 
اأحمد  الأول  ال�زير  بتعليمة 
يف  بالت�رشيع  القا�سية  اأويحي  
م�سغرة  تنفيذية  جمال�ش  ت�سكيل 
من  �سخ�سيا  ال�ايل  عليها  ي�رشف 
اأجل ال�سهر على التطبيق ال�سارم  
العقارية  اجلي�ب  لإ�سرتجاع 
طرف  من  عليها  التنازل  مت  التي 
امل�سالح املعنية بالدينار الرمزي 
اأثناء  عليها  وال�سط�  الإ�ستيالء  اأو 
فرتة حت�يل الإحتياطات العقارية 
من البلديات اإىل  ال�كالت املحلية 

العقارية بالدوائر �سالف ذكرها .
الأمن  م�سالح  فاإن  لالإ�سارة 
املخت�سة واملكلفة يف نف�ش ال�قت 

 ، الإجتماعي  احلراك  مبراقبة 
تقاريرها  يف  اأدرجت  قد  كانت 
املركزية  لل�سلطات  املرف�عة 
ملف تف�سي  النهب العقاري �سمن 
واإحتقان  �سخ�نة  الأكرث  امللفات 
�سنة  ع�رش  خم�سة  مدرا  على 

الأخرية ، وذلك اإىل جانب الت�سيري 
الكارثي للمجال�ش البلدية و التاأخر 
امل�ساريع  ت�سليم  يف  الفا�سح 
�سلة  لها  التي  الهادفة  الإمنائية 

بي�ميات امل�اطنني .
�أحمد باحلاج 

لرفع �ل�صلل على  م�صاريع تنموية ظلت حبي�صة �لإدر�ج

مطالب بتدخل وايل ورقلة  لتنفيذ 1475 قرار لهدم البنايات الفو�شوية

 �لحتفال بالذكرى  �لـ 64 لعيد �لثورة 
 ي�صتمر لأربعة �أيام كاملة 

�أمن ولية �أدر�ر 

مترن��صت

 تد�شني جملة من امل�شاريع
 و افتتاح عديد التظاهرات 

اإحياء الذكرى الـ64 الندالع 
الثورة التحريرية املجيدة

1400 طعن يف قوائم امل�شتفيدين 
من 1906 �شكن اجتماعي 
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تزال  ال  حيث  النكران  هذا  ورغم 
والرعي  الفالحة  متتهن  العائالت 
برامج  �ضمن  منطقتهم  تدرج  ومل 
رغم  واهية  مبربرات  الكهرباء 
تلقوها  التي  التطمينات  و  الوعود 
من امل�ضوؤولني املحليني فيما فيهم 
مديرية املناجم و �ضونلغاز كما ياأمل 
القاطنون بفتح م�ضالك برية ت�ضهل 
اجلرارات  و  ال�ضيارات  مرور  من 
ال�ضتاء  ف�ضل  يف  �ضعوبة  جتد  التي 
فيها  فيما  االأمطار  ت�ضاقط  عند 
فتح امل�ضلك األفالحي  من تيلوا اإىل 
ثانوية اميا�ش اأعمر مرورا باملكان 
ا�ضطر  حيث  طراحي  امل�ضمى 
مولدات  ا�ضتعمال  اإىل  الفالحون 
املازوت رغم التكلفة العالية نتيجة 
خدمتها  وحب  باالأر�ش  ت�ضبثهم 
اإىل  للعودة  الدولة  ت�ضجيع  وحتى 

ال�ضلطات  من  جفاء  قابله  االأرياف 
دائرة  يف  جعلتهم  التي  الوالئية 
وايل  ونا�ضدوا  والتهمي�ش،  الن�ضيان 
االعتبار  بعني  اإليهم  النظر  الوالية 
يف  املتمثلة  مطالبهم  وجت�ضيد 

امل�ضالك  فتح  اأو  الريفية  الكهرباء 
ا�ضتقرارهم  يطول  حتى  الريفية 
الوايل  ايت بويحي  داعني  مبنطقة 
اإىل زيارتهم واالطالع على اأحوالهم، 
وايل  يف  كبرية  ثقتهم  اأن  واأ�ضافوا 

الكهرباء  م�رشوع  لربجمة  الوالية 
م�ضفيني  امل�ضالك  وفتح  الريفية 
االأماين  وال  اأفلحت  الوعود  ال  ان 
تنتظر  التي  بويحي   بايت  �ضدقت 

التفاتة امل�ضوؤول االأول بالوالية. 

طالب �سكان قرية ايت بويحي التابعة لبلدية بني دوالة بتيزي وزو بتزويدهم 
بالكهرباء الريفية اأو اجلبلية ملنطقتهم املعزولة ذات الطابع الفالحي وهي التي 

حرمت من اأب�سط �سروريات العمل األفالحي.

تيزي وزو

ح- كرمي

�سكـــــان �أيـــــت بويحــــــي يطــــــالبون 
بالكهرباء و فتح �مل�سالك �لريفية

باتنة

تيبازة 

تي�سم�سيلت 

تيارت

ت�سغيل �لربط بالكهرباء لفائدة �ملجمع �لريفي 150 �سكنا ببلدية بومية

نهاية �ن�سد�د �ملجل�س �ل�سعبي �لوالئي 

�إدماج �أزيد من 120 تاجر� 
فو�سويا يف ف�ساء جتاري الئق 

 تفكيك �سبكة �إجر�مية تن�سط
 يف �ملتاجرة باملخدر�ت 

توقيف �سارق �ملحالت 
�لتجارية بتيزي وزو

اإدماج  تي�ضم�ضيلت  مبدينة  مت 
ف�ضاء  يف  فو�ضويا  تاجرا   127
به  اأفاد  ح�ضبما  الئق،  جتاري 
واأو�ضح  للتجارة  الوالئي  املدير 
اأن  ل"واأج"  بودوينة  عا�ضور 
يف  ين�ضطون  الذين  املعنيني 
والفواكه على  بيع اخل�رش  جمال 
باملنطقة  "ال�ضبع"  حي  م�ضتوى 
امل�ضماة  "ال�ضبالة" قد ا�ضتفادوا 
الئقة  جتارية  ف�ضاءات  من 
البلدية  م�ضالح  قبل  من  ج�ضدت 
حي  م�ضتوى  على  واملتواجدة 

"حليل" بعا�ضمة الوالية.
جتار  اإدماج  عملية  اأن  و�رشح 
الفو�ضويني  والفواكه  اخل�رش 
�ضاعة  ال24  خالل  �ضتتوا�ضل 
املقبلة اإىل اأن يتم ا�ضتغالل كلي 
حلي  الالئق  التجاري  للف�ضاء 

ف�ضاء   228 ي�ضم  الذي  "حليل" 
وت�ضمح  والفواكه  اخل�رش  لبيع 
تنفيذا  تاأتي  التي  العملية  هذه 
�ضالح  الوالية  وايل  لتعليمات 
التجارة  على  بالق�ضاء  العفاين 
الفو�ضوية بالتكفل بالباعة الذين 
م�ضتوى  على  ين�ضطون  كانوا 
والذي  املذكور  ال�ضكني  التجمع 
عرقلة  يف  ال�ضابق  يف  ت�ضببوا 
حركة املرور ف�ضال على انت�ضار 
�ضوهت  التي  ال�ضوداء  النقاط 
املنظر العام للمدينة وقد �ضارك 
يف جت�ضيد هذه العملية التي القت 
ا�ضتح�ضان املواطنني ومتت حتت 
اإ�رشاف م�ضوؤول اجلهاز التنفيذي 
التجارة  مديريات  للوالية 
الوالية  واأمن  املدنية  واحلماية 

وم�ضالح الوالية والبلدية .

متكنت م�ضالح الدرك الوطني 
بوالية تيارت من تفكيك �ضبكة 
املتاجرة  يف  تن�ضط  اإجرامية 
 6 من  متكونة  باملخدرات 
اأ�ضخا�ش مع حجز 44ر2 غرام 
اأفادت  الكوكايني، ح�ضبما  من 
لذات  االإقليمية  به املجموعة 

ال�ضلك االأمني.
وقد متت هذه العملية مب�ضاركة 
الدرك  م�ضالح  خمتلف 
الوطني مبا فيها ف�ضيلة االأمن 
�ضينوتقني  والثنائي  والتدخل 
املخت�ش يف ك�ضف املخدرات 
وهذا اإثر اإ�ضتغالل املعلومات، 

وفق نف�ش امل�ضدر وقد جرى 
مما  حمكمة  خطة  و�ضع 
اأ�ضخا�ش  �ضتة  بتوقيف  �ضمح 
مدينة  و�ضط  اأحياء  باأحد 
تيارت وحجز 44ر2 غرام من 
)كوكايني(  ال�ضلبة  املخدرات 
كما حجزت  مهلو�ش   وقر�ش 
الوطني  الدرك  م�ضالح 
اأكرث  العملية  هذه  اإطار  يف 
اأور  و4050  دج  األف  من70 
مت  التحقيقات  اإمتام  وبعد 
وكيل  اأمام  املتورطني  تقدمي 

اجلمهورية لدى حمكمة 
تيارت. 

ال�رشطة  م�ضالح  متكنت 
�ضارق  توقيف  من  وزو  بتيزي 
على  التجارية  املحالت 
وا�ضرتجاع  اجلديدة  املدينة 
�رشقت  قد  كانت  امل�رشوقات 
التجارية  املحالت  اإحدى  من 
اأمام  الفاعل  تقدمي  مت  وقد 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 

اأمام  اأحاله  والذي  وزو   تيزي 
بذات  الفوري  املثول  قا�ضي 
املحكمة حيث اأ�ضدر يف حقه 
نافدا  حب�ضا  �ضهرا   18 ام�ش  
األف   50 قدرها  مالية  وغرامة 
�رشر  كتعوي�ش  جزائري  دينار 

لكل واحد من ال�ضحايا.
ح- كرمي

الربط  ت�ضغيل  اإ�ضارة  اأعطيت 
 150 الريفي  للمجمع  بالكهرباء 
�ضكنا ببلدية بومية )باتنة( واأجنز 
يف  ورد  ما  ح�ضب  الربط،  هذا 
لوايل  قدمت  التي  ال�رشوحات 
الذي  �ضيودة  اخلالق  عبد  باتنة 
ال�ضبكة،  ت�ضغيل  على  اأ�رشف 
مايل  بغالف  الوالية  عاتق  على 
فيما  د.ج  مليون   27،798 بقيمة 
الواحدة  التو�ضيلة  تكلفة  بلغت 
بها  تكفلت  د.ج  األف   185320

املديرة  و�رشحت  الدولة 
املحلية للطاق،ة رزيقة يحياوي، 
قد  باتنة  والية  اأن  باملنا�ضبة 
برنامج  من  موؤخرا  ا�ضتفادت 
د.ج  مليون   700 يقدر ب  اإ�ضايف 
الكهرباء  ب�ضبكة  الربط  لتدعيم 

عرب الوالية .
ال�ضياق  هذا  يف  يتم  اأن  وينتظر 
حوايل  ربط  املتحدثة  ت�ضيف 
الطاقة  بهذه  م�ضكن  اآالف   5
البلديات،  خمتلف  عرب  احليوية 

الدرا�ضات  يف  ال�رشوع  موؤكدة 
التي �ضتمكن من اختيار املناطق 
التي �ضت�ضملها هذه العملية التي 
التو�ضعات  ببع�ش  اأي�ضا  �ضتتكفل 

بعديد التجمعات ال�ضكنية.
ال�ضكني  بالتجمع  كذلك  ومت 
بولهيالت  ببلدية  "الكوا�ضية" 
 200 ربط  اأ�ضغال  يف  ال�رشوع   ،
والغاز  الكهرباء  ب�ضبكتي  عائلة 
ب36،489  يقدر  اإجمايل  مببلغ 
مليون   23،718 منها  د.ج  مليون 

اأن  الوالية على  د.ج من ميزانية 
تنتهي االأ�ضغال يف ظرف �ضهرين، 

وفق تعليمات وايل الوالية.
و�ضيتم اأي�ضا ربط 460 عائلة عرب 
بلديات ف�ضدي�ش ومل�ضان وم�ضتة 
الكهرباء  ب�ضبكة  باجلزار  �ضعيدة 
نوفمرب  والفاحت من  و31   30 اأيام 
االحتفاالت  مبنا�ضبة   2018
الندالع   64 ال  للذكرى  املخلدة 
ما  ح�ضب  التحريرية  الثورة 

اأ�ضافت نف�ش امل�ضوؤولة.

ال�ضعبي  املجل�ش  اأع�ضاء  متكن 
دورتهم  عقد  من  بتيبازة  الوالئي 
ان�ضداد  بعد  "عادية"  ظروف  يف 
جويلية  نهاية  بوادره  ظهرت 
نزاعات  خلفية  على  املا�ضي 
يف  تت�ضبب  اأن  كادت  �ضخ�ضية 

تعطيل م�ضالح املواطنني.
املجل�ش  اأع�ضاء  ناق�ش  وقد 
امل�ضاركون اليوم يف اأ�ضغال الدورة 
الرتبية  قطاعي  ملفي  العادية 
التعليم العايل و البحث  الوطنية و 
معلن"  غري  "تاأجيل  بعد  العلمي 
ملناق�ضة هذه امللفات االجتماعية 
ع�ضية  تناق�ش  اأن  يفرت�ش  التي 
جرت  مثلما  االجتماعي  الدخول 
بني  خالفات  ب�ضبب  العادة  عليه 
كوراد،  ر�ضيد  املجل�ش،  رئي�ش 
)من حزب جبهة التحرير الوطني( 

و نائبه "املعزول"، حممد عيدات، 
)عن نف�ش احلزب( و املدعم من 
طرف 22 ع�ضوا اآخرا اأغلبهم من 
الوطني  التجمع  و  االأفالن  حزبي 
الدميقراطي وقال حممد عيدات 
لغة  تغليب  "ف�ضل  اأنه  ت�رشيح  يف 
احلوار و نداءات التعقل و احلكمة 
بعد  خا�ضة  العام  لل�ضالح  مراعاة 
يف  ممثلة  احلزب  قيادة  تدخل 

�ضخ�ش االأمني 
العام، جمال ولد عبا�ش، و رئي�ش 
ال�ضعبي  باملجل�ش  احلزب  كتلة 
تيبازة،  والية  عن  النائب  الوطني 
و�ضاطة  جانب  اإىل  اهلل،  بوعبد 
الرامية  الوالئية  ال�ضلطات 
ال�ضتقرار عمل املجل�ش"من جهته 
اأ�ضغال  املجل�ش  رئي�ش  تراأ�ش 
و  تيبازة   وايل  بح�ضور  اجلل�ضة 

اأمينها العام و 
التطرق  دون  التنفيذية  الهيئة  كذا 
يف  بالقول  مكتفيا  للمو�ضوع 
االأ�ضغال"  هام�ش  على  ت�رشيح 
طي  مت  و  جديدة  �ضفحة  فتحنا 
ملف اخلالف" دون اإعطاء املزيد 
من التفا�ضيل وكانت ظهرت بوادر 
االن�ضداد يوم 19 يوليو املا�ضي اإثر 

مقاطعة 20 ع�ضوا من اأ�ضل 39 
للمجل�ش  العادية  الدورة  الأ�ضغال 
دون  حال  ما  الوالئي  ال�ضعبي 
اكتمال  عدم  ب�ضبب  انعقادها 
تاأجيل  مت  و  القانوين  الن�ضاب 
 26 وبتاريخ  اآخر  الأ�ضبوع  الدورة 
بعد  للعلن  اخلالف  ظهر  يوليو 
ح�ضور املقاطعني و رف�ضهم عقد 
الدورة و امل�ضادقة على امليزانية 
ذات  ملفات  مناق�ضة  و  االإ�ضافية 

حتول  حيث  اجتماعي  طابع 
لكن  عراك  و  �ضب  اإىل  النقا�ش 
بعد  االأو�ضاع  هداأت  ما  �رشعان 

تدخل العقالء �ضيما منهم 
لباد،  ح�ضان  للوالية،  العام  االأمني 
بامل�ضادقة  االأع�ضاء  اكتفى  اأين 
للوالية  االإ�ضافية  امليزانية  على 
كانت  اإن  ال�ضاعة  حلد  ويجهل 
املعار�ضة اأو ما ي�ضمى "جمموعة 
مطالبها  على  تخلت  قد   " ال20 
اأ�ضا�ضا يف جتديد هياكل  املتمثلة 
املجل�ش  قرار  رف�ش  و  املجل�ش 
حممد  بعزل  القا�ضي  التاأديبي 
رئي�ش  نائب  من�ضب  من  عيدات 
 9 بتاريخ  املنعقد  و  املجل�ش 
مع  تناف�ضه  خلفية  على  جويلية 
تر�ضيحات  حول  املجل�ش  رئي�ش 

جمل�ش االأمة القادمة.
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كلمته  يف  �أم�س  مدل�سي  و�عترب 
بعنو�ن  �لتكوينية  للندوة  �الفتتاحية 
�لد�ستور يف خدمة �ملو�طن �ملتعلقة 
بعدم  �لدفع   188 �ملادة  بتطبيق 
�لتنفيذ  حّيز  تدخل  �لتي  �لد�ستورية 
يوم �ل�سابع من مار�س 2019 �نها تعد 
لل�سخ�س  و  للمو�طن  هاما  مك�سبا 
�لتقدم  من  متكنه  حيث   ، �ملعنوي 
�إدر�كه  حال  يف  �لد�ستوري  للمجل�س 
�جلمهورية  قو�نني  من  مو�د  لوجود  
تتناق�س مع �لد�ستور كما �أبرز مدل�سي 
ديناميكية  �أعطت   �الآلية   هذه  �أن 
جديدة �ساهمت و �ست�ساهم  يف حتقيق 
�ملجال  يف  �لتطور�ت  من  �ملزيد 
و   ، �لقانون  دولة  بناء  و  �لدميقر�طي 
رئي�س  و�أفاد  �الإن�سان،  حقوق  �سمان 
�ملادة  هذه  �ن  �لد�ستوري  �ملجل�س 
�لعملية   �الإجر�ء�ت  كل  تت�سمن  مل 
فقد �أحيلت �رشوط و كيفيات تطبيق 

�لت�رشيعية  �ملنظومة  يف  �الآلية  هذه 
�لوطنية وعلى �لقانون �لع�سوي �لذي 
و طبقا  �لفارط  �سبتمرب   02 �سدر يف 
حّيز  تدخل  �لد�ستور  من   215 للمادة 
ت�سمن  و  �ملقبل  مار�س  يف  �لتنفيذ 
قا�سي  �مام  تطبيقها  �إجر�ء�ت 
�لعليا  �لق�سائية  و�جلهات  �ملو�سوع 

و�ملجل�س �لد�ستوري.
�الأخطار  باأن  مدل�سي  مر�د  و�أو�سح 
بالدفع بعدم �لد�ستورية ال يتم بطريقة 
مبا�رشة بل مير عرب عملية ت�سفية �أو 
�إغر�قه  تفادي  غايتها  �أن  مربز�  فرز 
بطعون يكون �لق�سد منها �ملماطلة �أو 
�خلد�ع كما ك�سف ذ�ت �ملتحدث �نه 
لقو�عد  �لنظام �ملحدد  �سيتم تكييف 
�الآلية  مع  �لد�ستوري  �ملجل�س  عمل 
�الأحكام  باإدر�ج  �جلديدة  �لد�ستورية 
وكذ�  �خت�سا�سه  ملجال  تعود  �لتي 
تو�سيح �لعديد من �مل�سائل ككيفيات 
�الأثر  ترتيب  و  �لعامة  �جلل�سات  �سري 

�لزمني لقر�ء�ت عدم �لد�ستورية .
حافظ  �لعدل  وزير  مد�خلة  ويف 

�لقانوين  �لن�س  �أن هذ�  قال  �الأختام  
»يكر�س حقوق �الإن�سان، حيث �سي�سمح 
للمتقا�سي  بعدم �لد�ستورية يف بع�س 
د�ستورية  غري  �أنها  يرى  �لتي  �ملو�د 
على  �ملطروح  نز�عه  على  تطبق  و 
من   188 �ملادة  �ن  ،و�أو�سح  �لق�ساء 
�إثارة  متقا�سي  لكل  متكن  �لد�ستور 

�لق�سائية  �جلهات   �أمام  �لدفع  هذ� 
و�الإد�رية وحتى على م�ستوى  �لعادية 
ال  �نه  غري  �لنق�س،  �أو  �ال�ستئناف 
من  �لدفع  هذ�  �إثارة  للقا�سي  ميكن 
�أمام  �ثارته  حالة  ويف  نف�سه،  تلقاء 
�لتحقيق تتوىل غرفة �التهام  قا�سي  

�لنظر فيه.

.     اجلزائر تعززت باإدراج اآلية جلوء الأفراد اإىل الق�ساء الد�ستوري 

مراد مدل�سي يف ندوة تكوينية بعنوان الد�ستور يف خدمة املواطن 

ف ن�سرين 

 تطبيق املادة 188 من الد�ستور
 يف 07مار�س 2019

املنتدى لي�س مهامه تر�سيح و تزكية اأحد، اأبو جرة ال�سلطاين :

منار�س ال�سيا�سة و لي�س احلزبية 

لن ن�سو�س على الرئا�سيات املقبلة 

اأ�سرف عليه الفريق قايد �سالح بحا�سي بحبح

اعترب املجل�س غري �سرعي ويتحجج، جاب اهلل:

مرحبا باأبناء احلركى يف اجلزائر 

نائب رئي�س الهيئة العليا ملراقبة النتخابات من اأدرار

فرن�سا

لن نقوم باختيار مر�سح لرئا�سيات 2019

مترين تكتيكي بالذخرية احلية نفذته حوامات قتالية

القانون مينع ا�ستقالة نوابنا من 
الغرفة ال�سفلى للربملان

تطهري القوائم وفقا 
للقانون الع�سوي    

م�ساهل يلتقي مب�سوؤويل 
املراكز القن�سلية 

�أفاد عبد �هلل جاب �هلل �أنه رف�س طلب 
حزب  نو�ب  بها  تقدم  �لتي  �ال�ستقالة 
�لغرفة  من  و�لتنمية  �لعد�لة  جبهة 
بالقانون  متحججا  للربملان،  �ل�سفلى 
�خلطوة،  هذه  تتم  �أن  ي�سمح  ال  �لذي 
�أبناء  �أنه لن يرف�س عودة  �أكد  يف حني 
نادمني  كانو�  ما  �إذ�  للجز�ئر  �حلركى 

عن ما �قرتفه �أباءهم من قبل.
وقال رئي�س حزب جبهة �لعد�لة و�لتنمية 
مبقر  ن�سطها  �سحفية  ندوة  خالل 
�حلزب ببابا ح�سن، �إن �لهيئة �لرئا�سية 
طلب  رف�ست  و�لتنمية  �لعد�لة  جلبهة 
�ملجل�س  من  �حلزب  لنو�ب  �ال�ستقالة 
�ل�سعبي �لوطني  ل�سببني �أولهما �لقانون 
خطوة،  هكذ�  مبثل  ي�سمح  ال  �لذي 
�أن  �إىل �لقانون فيجب  �إ�سافة  متابعا:« 
�لعد�لة  نو�ب  �أن  نن�سى  ال  �أن  نن�سى  ال 
و�لتنمية موجودون يف �ملجل�س يف �إطار 
�أمر  وهذ�  �آخرين،  حزبني  مع  �حتاد 
�ال�ستقالة«،  ماأمورية  من  ي�سعب  �أخر 
�مل�سدر  ذ�ت  �أكد  �أخرى  جهة  ومن 
�لوطني  �ل�سعبي  �ملجل�س  رئي�س  �أن 
�رشعي،  غري  بو�سارب  معاذ  �حلايل 
معه  �سيتعاملون  �حلزب  نو�ب  ولكن 
و�أن  �سيما  �ملقاومة،  �إ�سرت�تيجية  وفق 
�حرت�مهم  يتم  مل  و�لد�ستور  �لقو�نني 

من قبل نو�ب �الأغلبية بعد �أن �أطاحو� 
ببوحجة بطريقة خمزية، يف حني �أ�سار  
�إىل  يعود  �الأمر  �أن هذ�  �إىل  �الأخري  يف 
كل من يف كتلة �الحتاد من �أجل �لنه�سة 

�لعد�لة و�لبناء.
ويف �سياق �أخر تطرق �أحد ممثلي �لتيار 
قانون  ملف  �إىل  باجلز�ئر  �الإ�سالمي 
�أنه جاء  �أكد  �ملالية ل�سنة 2019، �لذي 
عك�س ما تعانيه �جلز�ئر من �أثار لالأزمة 
�ملالية مو�سحا هذ� بقوله:« �لرئا�سيات 
فعلت فعلتها، وقانون �ملالية ما هو �إال 
�النتخابية«،  باحلملة  لها عالقة  وثيقة 
�سيعاين  �جلز�ئري  �الأن  على  م�سدد� 
بعد �ل�سنة �ملقبلة من �رش�ئب جديدة 
وزياد�ت غري متوقعة، ويف ذ�ت �ل�سياق 
�أفاد عبد �هلل جاب �هلل �أن ما مت طبعه 
�لق�سرية  �لفرتة  هذه  خالل  عملة  من 
كانت  قيمة  وهي  دوالر،  مليار   40 بلغ 
عن  تقل  ال  فرتة  يف  تطبع  �أن  يجب 
تطرق  �أخر  جانب  ومن  �سنو�ت،   5
�ملتحدث ذ�ته �أثناء �إجابته على �أ�سئلة 
و�أكد  �لرئا�سيات،  ملف  �إىل  �ل�سحفيني 
�ستف�سل يف  و�لتنمية  �لعد�لة  جبهة  �أن 
�مل�ساركة من عدمها فيها يف �ل10 من 

�سهر  نوفمرب.
علي عزازقة

�إبر�هيم  �در�ر  بوالية  �أم�س  �أول  حل 
�لعليا  �لهيئة  رئي�س  نائب  بدوخة 
�لوطنية ملر�قبة �النتخابات �أين وقف 
�ل�سنوية  �ملر�جعة  �سري  عملية  على 
منها  بليات   بعدة  �النتخابية  للقو�ئم 
متنطيط  وبلدية  كنتة  ز�وية  بلدية 
�طلع  حيث  �لوالية  عا�سمة  وبلدية 
على �سجالت �لت�سجيالت ومدي �سري 
�ملخت�سة  �مل�سالح  طرف  من  �لعمل 
كما قدم عدة توجيهات م�سددة على 
يف  خا�سة  �لقو�ئم  تطهري  �رشورة 
�سطب �الأ�سخا�س �ملتوفيني مع طرح 
�لوفاة  �سهاد�ت  تقدمي  بعدم  �إ�سكالية 
على  حر�س  كما  �أهاليهم  طرف  من 
بذل جمهود �إ�سايف حتى تكون �لقو�ئم 
تتما�سي  حتى  �سك  �أي  من  خالية 
و�لقانون �لع�سو ي النتخابات الإعطاء 

�لعملية  ��ستح�سن  كما  �أكرث  �ل�سفافية 
ح�سنة مبعظم  �لتي جرت يف ظروف 
�لبلديات خا�سة من حيث �لت�سجيالت 
وجاءت  �ل�ساب  طرف  من  �جلديدة 
هذه �لزيارة ح�سبه بناء� على برنامج 
�النتخابات  ملر�قبة  �لعليا  �لهيئة 
�النتخابية  �لعملية  �سري  مر�قبة  على 
للقو�ئم  �لعادية  �ملر�جعة  من  بد�أ 
�حلمالت  عملية  �إيل  �النتخابية 
يف  مربمج  ��ستحقاق  الأي  �النتخابية 
�سري  مر�قبة  �إيل  باالإ�سافة  �جلز�ئر 
عملية �النتخابات وهذ� وفق للقانون 
قو�نني  على  �عتماد�  هذ�  يحكم  �إيل 
تكري�س  بغية  �لعام  و�لقانون  �لع�سوية 
�نتهجتها  �لتي  �لفتية  �لدميقر�طية 

�جلز�ئر.
بو�سريفي بلقا�سم

عبد  �خلارجية،  �ل�سوؤون  وزير  �جتمع 
يف  �لثالثاء  �أم�س  م�ساهل  �لقادر 
�لقن�سلية  �ملر�كز  مب�سوؤويل  باري�س 

بفرن�سا و هذ� بح�سور �ل�سفري 
�جلز�ئري، عبد �لقادر م�سدوة، ح�سبما 
جاء يف بيان لوز�رة �ل�سوؤون �خلارجية، 
و �أو�سح �لبيان �ن هذ� �الجتماع جاء 
للجنة  �خلام�سة  �لدورة  عقد  غد�ة 
�لفرن�سية- �ملختلطة  �القت�سادية 
�لتي  بباري�س،  )كوميفا(  �جلز�ئرية 
حركية  »�أهمية  �لوزير  خاللها  �برز 
�ل�رش�كة  �إطار  يف  �الأ�سخا�س  تنقل  و 
ت�سكل  �لتي  �لفرن�سية  �جلز�ئرية 
ترقية  و  �ل�رش�كة  لتعزيز  هاما  ر�فد� 
و�لب�رشية  �القت�سادية  �ملبادالت 

على  م�ساهل  �أكد  �لبلدين«كما  بني 
توليها �حلكومة  �لتي  �لهامة  »�ملكانة 
�ملقيمة  �لوطنية  للجالية  �جلز�ئرية 
قر�ر�ت  يف  تتجلى  �لتي  و  باخلارج 
�لعزيز  عبد  �جلمهورية،  رئي�س 

بوتفليقة بخ�سو�س هذه �جلالية«.
�جلز�ئرية  �لدبلوما�سية  رئي�س  ذكر  و 
�مل�سجلة  باملكا�سب  �ل�سدد  هذ�  يف 
�لت�سيري  و ع�رشنة  �لرقمنة  يف جمال 
�الأدو�ت  و  �لو�سائل  و  �لقن�سلي 
�ملر�كز  متناول  يف  �ملو�سوعة 
تقلي�س  يف  �ساهمت  �لتي  �لقن�سلية 
حت�سني  منه  و  �الإد�رية  �ل�سعوبات 
هذه  م�ستوى  على  �خلدمات  جودة 

�ملر�كز.

حم�س  حركة  رئي�س  �إ�ستبعد 
باأن  �ل�سلطاين  جرة  �أبو  �ل�سابق 
للو�سطية  �لعاملي  �ملنتدى 
لرئا�سيات  مر�سح  باختيار  �سيقوم 
�أن  �ملنتدى  موؤكد�   ،2019 �أفريل 
م�سار  ي�ستكمل  من  يدعم 
عن  معلنا  �مل�ساحلة  �لوطنية، 
�حلو�ر  للنقا�س  لفتح  ��ستعد�ده 

مع جميع �الأطر�ف. 
�أكد �أبو جرة �ل�سلطاين �الأم�س يف 
ندوة �سحفية مبقر جريدة �حلو�ر 
للو�سطية  �لعاملي  �ملنتدى  �أن 
مهامه  لي�س  نقابة  �أو  حزب  لي�س 
�أنه  ،موؤكد�  �أحد  تزكية  �أو  تر�سيح 
�حلزبية  لي�س  و  �ل�سيا�سة  ميار�س 
�سالحيتنا،  من  لي�س  ذلك  الأن 
مو�سحا �أن هذ� �ملنتدى لن ير�سح 
لكنه  �ملقبلة  للرئا�سيات  �أحد� 
�أن  البد  �لتي  �لنقاط  بع�س  و�سع 

��ستكمال  وهي  �لرئي�س  يف  تتوفر 
م�سار �مل�ساحلة �لوطنية و رف�س 

�لتطبيع مع �لكيان �ل�سهيوين .
وقال �ملتحدث :« لن ن�سو�س على 
برنامج  �لرئا�سات �ملقبلة، ولدينا 
�ملقبل  ماي  �سهر  نبد�أه  و�عد 
عنو�ن  حتت  �ستكون  ندوة  و�أول 

�ملو�طنة »
�ل�سابق  حم�س  رئي�س  طماأن  و 
�الإن�سمام  من  �ملتخوفني  كل 
للمنتدى �لعاملي للو�سطية، مربز� 
�لعمل  تثمني  هو  منه  �لهدف  �أن 
نبذ  و  �لوعي  ن�رش  و  �مل�سرتك 
�لعنف و �لتطرف ،رف�س �أبو جرة 
حزبا  �ملنتدى  �ل�سلطاين  �عتبار 
�سيا�سيا �أو نقابة �أو وعاء ثقايف �أو 
بديل  �أو  خارجي  لتنظيم  �متد�د� 
�أنه  مو�سحا   ، ر�سمية  جهة  الأي 
وف�ساء  عاملي  جز�ئري  منتدى 

لي�س  و��سحة  �أهد�ف  م�ستقل  له 
�أخرى  جهة  يعادي  �أو  جلهة  تابع 
ينتظم يف �سفوفه كل من هو قادر 

على تقدمي قيمة �إ�سافية. 
�أن  �ل�سابق  حم�س  رئي�س  �أبرز  و 
�ملنتدي  ميالد  �إعالن  توقيت 
�لت�ساوؤالت  من  �لعديد  فتح 
باال�ستحقاقات  ربطه  فالبع�س 
يتحول  �أن  توقع  �لبع�س  و  �ملقبلة 
�لت�ساوؤل،لكن  حقهم  من  و  حلزب 
�ل�سحة  من  له  عالقة  ال  هذ�  كل 
،  فاملنتدى ولد فوق كل �الأحز�ب 
جرة  �أبو  وقال  �ملنظمات،   و 
يف  نختلف  :«�سحيح  �ل�سلطاين 
�أفكارنا لكن ال نختلف  مو�قفها و 
حول  �لكربى  �مل�سرتكات  يف 
�لثو�بت،�لكر�مة،ولي�س  �جلز�ئر، 
منكر� �أو عيبا �أن نختلف لكن يجب 
ذريعة  �الختالف  هذ�  اليكون  �أن 

للعدو�ن »،و�أفاد �أبو جرة �ل�سلطاين 
خم�س  حماور  يتناول  �ملنتدى  �أن 
للو�سع  �لفجوة  تعزيز  �ساهمت يف 
و  �ملنظومة  �سعف  وهي  �لقائم 
�ملو�طن  �الإعد�د  يف  �الأحز�ب 
�لف�ساء�ت  ،حمدودية  �ل�سعبي 
�لنخب  بني  للتالقي  �لو��سعة 
و  �الجتماعية  �ملو�زين  ،�ختالل 
�سعف  �ملخملي،  �ملجتمع  ظهور 
�ملفاهيم  ��سطر�ب  و  �ملناهج 

�الأ�سا�سية. 
:«منتدى  مت�سل  �سياق  يف  م�سيفا 
مفتوح  عاملي  ف�ساء  �لو�سطية 
�لعمل �مل�سرتك  تثمني  �إىل  ي�سعى 
،و ن�رش �لثقافة و �لتعاي�س �ل�سلمي 
تعزيز  و  �لتطرف  و  �لعنف  نبذ  و 
يف  �مل�ساهمة  و  �حلريات  قيمة 

�حلفاظ على �لثو�بت �لوطنية. 
اإميان.ل

�سالح،  ڤايد  �أحمد  �لفريق  قام 
�لوطني،  �لدفاع  وزير  نائب 
�لوطني  �جلي�س  �أركان  رئي�س 
 30 �لثالثاء  �ليوم  هذ�  �ل�سعبي، 
�إىل  عمل  بزيارة   ،2018 �أكتوبر 
حيث  �الأوىل،  �لع�سكرية  �لناحية 
بياين  �أ�رشف على مترين تكتيكي 
بتنفيذه  قامت  �حلية،  بالذخرية 
باإنز�ل  متبوعا  قتالية،  حو�مات 

بدون  طائرة  ��ستعمال  مع  جوي، 
فبالقاعدة  لال�ستطالع.   طيار 
كل  ورفقة  و�سارة،  لعني  �جلوية 
رئي�س  زر�د  �رشيف  �للّو�ء  من 
و�لتح�سري،  �ال�ستعمال  د�ئرة 
و�للّو�ء علي �سيد�ن قائد �لناحية 
عمار  و�للّو�ء  �الأوىل،  �لع�سكرية 
�لدفاع  قو�ت  قائد  عمر�ين 
�جلوي عن �الإقليم، و�للّو�ء حميد 

�جلوية،  �لقو�ت  قائد  بومعيزة 
و�للّو�ء م�سطفى دبي رئي�س د�ئرة 
�ملوؤن، تابع �لفريق عرو�سا حول 
مر�حله،  وخمتلف  �لتمرين  �سري 
�مل�ساركة،  �لوحد�ت  عاين  كما 
خمتلف  من  �حلو�مات  خا�سة 
�ملركزي  وبامليد�ن  �الأ�سناف. 
للجو بحا�سي بحبح، وبعد �لعر�س 
�لذي قدمه قائد �لقو�ت �جلوية، 

تابع �ل�سيد �لفريق خمتلف �أطو�ر 
من  بدء�  �جلوي،  �لتمرين  هذ� 
�لذي  �جلوي  �ال�ستطالع  عملية 
قامت به طائرة بدون طيار، مرور� 
باالأعمال �لقتالية �لتي قامت بها 
�حلو�مات من خمتلف �الأ�سناف، 
من  مفرزة  �إنز�ل  �إىل  و�سوال 
تدمري  بغر�س  �ملطاريني  �لرماة 

و�حتالل نقطة قوية معادية.
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اأكد رئي�س املجل�س الد�ستوري مراد مدل�سي اأن الرقابة الد�ستورية يف اجلزائر قد تعززت باإدراج اآلية جلوء الأفراد 
اإىل الق�ساء الد�ستوري يف حالة عدم د�ستورية الأحكام معتربا اأن  هذه الآلية ت�ساهم يف حتقيق مزيد من التطورات 

يف جمال الدميقراطية و حقوق  الإن�سان.



  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي

 الأ�شتاذة حا�شور الزهراء
 حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة ح�شني داي 

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر 
 الكائن مكتبها ب 10 �شارع احمد �شاملي ح�شني داي اجلزائر 

حم�رش تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�رش يف جريدة يومية
املادة 614-613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

املادة 412 فقرة03   و ما يليها  من ق ا م ا
نحن الأ�ستاذة / حا�سور الزهراء حم�رشة ق�سائية لدى حمكمة ح�سني داي جمل�س ق�ساء اجلزائر ، املوقعة اأدناه 

الكائن مكتبها ب : 10 �سارع اأحمد �ساملي ح�سني داي اجلزائر 
لفائدة :البنك الوطني اجلزائري   ،       �رشكة ذات اأ�سهم ممثل من طرف مدير الوكالة 635 ح�سني داي اجلزائر 

العنوان : 08 �سارع ارن�ستو �سي قيفارة اجلزائر  
القائمة يف حقها الأ�ستاذة بوع�سيد راحم �سورية 

املختارة موطنها مبكتبنا الكائن مقره بالعنوان املذكور اأعاله 
بناء على اأحكام املواد 322-313-336-405-406-407-416-319 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

بناءا على بناء على القرار ال�سادر عن جمل�س ق�ساء اجلزائر الغرفة التجارية  بتاريخ 2017/11/08 رقم الق�سية 
17/04162 رقم الفهر�س 17/05293 و املمهور بال�سيغة التنفيذية. بتاريخ 2018/05/09 حتت رقم 18/1355

- مبوجب حما�رش تبليغ ال�سند التنفيذي و حم�رش تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رش تكليف بالوفاء املحررة من 
طرف الأ�ستاذة حا�سور الزهراء ، حم�رشة ق�سائية لدى جمل�س ق�ساء اجلزائر عن طريق ر�سالة م�سمنة  بتاريخ 

2018/07/10حتت رقم 00177786016
- مبوجب حما�رش تبليغ ال�سند التنفيذي و حم�رش تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رش تكليف بالوفاء املحررة من 

طرف نف�س املح�رشة الق�سائية عن طريق التعليق بلوحة اإعالنات حمكمة ح�سني داي بتاريخ 2018/09/02
- مبوجب حما�رش تبليغ ال�سند التنفيذي و حم�رش تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رش تكليف بالوفاء املحررة من 

طرف نف�س املح�رش الق�سائي عن طريق التعليق بلوحة اإعالنات بلدية القبة بتاريخ 2018/08/28 
بناءا على اإذن بن�رش م�سمون عقد تبليغ الر�سمي يف جريدة يومية وطنية ال�سادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة ح�سني 

داي بتاريخ 2018/10/23   حتت رقم 2018/1894 
بلغنا اىل : بركاتي فزيل       العنوان : حي العنا�رش 01 عمارة 308 رقم 07 القبة اجلزائر   

مبا ت�سمنه ال�سند التنفيذي املذكور اأعاله و ل�سيما الق�ساء ب : 
دفع مبلغ  2.199.719،47 دج  ) مليونني و مائة و ت�سعة و ت�سعني الف و �سبعمائة و ت�سعة ع�رشة دينار و �سبعة و 
اأربعني �سنتيم  ( ي�سمل اأ�سل القر�س و فوائده لغاية تاريخ رفع الدعوى ال�سلية بتاريخ 2017/01/04 + م�ساريف 

التنفيذ و احلق التنا�سبي للمح�رش الق�سائي عند الدفع طبقا للقانون .
و نبهناه باأنه له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش باجلريدة اليومية و اإل نفذ عليه جربا 

بكافة الطرق القانونية    و لكي ل يجهل ما تقدم 
و اإثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �سلمنا ن�سخة من هذا املح�رش للمخاطب الكل طبقا للقانون .

 املح�شرة الق�شائية  

جمل�س  اخت�شا�س  دائرة  لدى  ق�شائي  حم�شر  حممد  حادو  بن  الأ�شتاذ  مكتب   
ق�شاء اجللفة الهاتف : 50 22 027 92

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني املادة : -748 750-749 من ق ا م و ا 
نحن الأ�شتاذ : بن حادو حممد حم�شر ق�شائي لدى جمل�س ق�شاء اجللفة الكائن 

مكتبنا ب�شارع الأمري عبد القادر بناية 146/49 اجللفة و املوقع اأ�شفله 

بطلب من ال�سيد : لفائدة ال�سيد )ة( : ورثة املرحوم بن م�سيه عبد القادر و هم : 01 / بن م�سيه �سهرزاد بنت 
عبد القادر  ، 02/ بن م�سيه خرية بنت عبد القادر  ، 03/ بن م�سيه بدر الدين حممد بن عبد القادر ، 04/ ورثة 
املرحوم بن م�سيه يو�سف رم�سان بن عبد القادر  ، 05/ بن م�سيه الزهرة ، 06/ بن م�سيه نادية ، 07/ بن م�سيه 

حممد ريا�س  ، 08/ �سويل ولهة  ب�سفتها ولية �رشعية للقا�رش بن م�سيه فاروق بن يو�سف 
ال�ساكنني )ة( : حي بلحر الب�سري عمارة E رقم 92 باجللفة 

�سد ال�سيد )ة( : 01/ �ستوح اأم اخلري بنت حممد اأرملة املرحوم بن م�سيه عبد القادر ، 02/ بن م�سيه ال�سعيد 
بن عبد القادر 

ال�ساكن )ة( : بحي الفالح بناية 13/550 باجللفة 
تنفيذا ملا جاء يف ال�سند التنفيذي للقرار ال�سادر عن جمل�س ق�ساء اجللفة الغرفة: العقارية بتاريخ : 17/02/22 
ق�سية رقم : 16/1332 فهر�س رقم : 17/209 و املمهور بال�سيغة التنفيذية و القا�سي يف منطوقه : )) ...اإفراغ 
القرارين املوؤرخني على التوايل يف : 2013/06/18 رقم اجلدول : 13/00234 و رقم الفهر�س : 13/00572 و يف : 
2015/06/10 رقم الق�سية : 15/00368فهر�س رقم : 15/00636 و بالنتيجة ال�ستعانة جزئيا اإىل طلب املرجعني 
و اعتماد اخلبري بلخريي الطاهر املعني مبوجب القرار ال�سادر يف : 2013/06/18 رقم اجلدول : 13/00324 
رقم الفهر�س : 13/00572 و الق�ساء ببيع العقار حمل النزاع باملزاد العلني ب�سعر اإفتتاحي قدره ت�سعة ماليني و 
اأربعني األف و ثمانون دينار جزائري ) 9.040.080.00 دج ( و تق�سيم املبلغ املتح�سل عليه بني الورثة ال�رشعيني 

كل ح�سب ن�سيبه ال�رشعي ، و رف�س طلب التعوي�س ل�سابق اأوانه 
وحتميل طريف الدعوى امل�ساريف الق�سائية و م�ساريف اخلربة املقدرة بع�رشين األف دج منا�سفة بينهما 

رقم  فهر�س   2018/03  : الإيداع  رقم   2018/01/21  : املوؤرخ يف  البيع  قائمة �رشوط  اإيداع  على حم�رش  بناء 
 2018/49 :

: 2018/02/22 حتت رقم  ال�سادر عن رئي�س حمكمة اجللفة املوؤرخ يف  البيع  الأمر حتديد جل�سة  بناءا على 
2018/210 :

نعلن للجمهور اأنه �سي�رشع يف البيع باملزاد العلني ل�سالح اأعلى و اأخر مزايد ابتداء من ال�سعر الفتتاحي بعد 
اإنقا�س الع�رش و املقدر : 8.136.072.00 دج  )ثمانية ماليني و مائة و �ستة و ثالثون األف و اثنان و �سبعون 
دينار جزائري ( و املحدد يوم : 2018/06/04 و املوؤجلة يوم 2018/07/09 و املوؤجلة جلل�سة 2018/10/01 
و املوؤجلة جلل�سة : 2018/11/12على ال�ساعة الثالثة )15:00( زوال بقاعة اجلل�سات رقم : 01 مبقر املحكمة 

الكائن بحي ال�سعادات اجللفة 
ينتمي  �سنتار   )25( و  ار   )01( الجمالية  م�ساحته  باجللفة  الفالح  بحي  يقع  لل�سكن  معد  : حمل  العقار  تعيني 
ال�سعر الفتتاحي  : 2299 و مت حتديد  العقاري رقم  الدفرت  للق�سم 155 جزء 110 م�ساحته )125 م2 ( ح�سب 
اثنان  و  األف  )ثمانية ماليني و مائة و �ستة و ثالثون  : 8.136.072.00 دج   الع�رش و املقدر ب  اإنقا�س  بعد 

و �سبعون دينار جزائري (
�رشوط البيع : اإ�سافة اإىل ال�رشوط الواردة يف قائمة البيع امل�سار اإليها اأعاله فاإن الرا�سي عليه املزاد يتحمل 
الأعباء القانونية مبا فيها دفع حال اإنعقاد اجلل�سة خم�س 5/1 الثمن و امل�ساريف و حقوق املح�رش و الر�سوم 
امل�ستحقة و بدفع املبلغ يف اجل 08 اأيام املوالية لر�سو املزاد باأمانة �سبط املحكمة فعلى اجلمهور الراغب يف 

املزايدة الإطالع على قائمة �رشوط البيع مبكتب املح�رش الق�سائي املبني اأعاله اأو بكتابة �سبط املحكمة .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي

 الأ�شتاذة حا�شور الزهراء
 حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة ح�شني داي 

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر 
 الكائن مكتبها ب 10 �شارع احمد �شاملي ح�شني داي اجلزائر 

حم�رش تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�رش يف جريدة يومية
املادة 614-613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

املادة 412 فقرة03   و ما يليها  من ق اإ م اإ
نحن الأ�ستاذة / حا�سور الزهراء حم�رشة ق�سائية لدى حمكمة ح�سني داي جمل�س ق�ساء اجلزائر ، املوقعة اأدناه 

الكائن مكتبها ب : 10 �سارع اأحمد �ساملي ح�سني داي اجلزائر 
لفائدة :البنك الوطني اجلزائري   ،       �رشكة ذات اأ�سهم ممثل من قبل مديره 

العنوان ب: 08 �سارع ارن�ستو �سي قيفارة اجلزائر  
القائمة يف حقها الأ�ستاذة بوع�سيد راحم �سورية 

بناء على اأحكام املواد 322-313-336-405-406-407-416-319 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
بناءا على القرار ال�سادر عن جمل�س ق�ساء اجلزائر، الغرفة التجارية / البحرية  بتاريخ 17/07/12رقم الق�سية 

17/02258 رقم الفهر�س 17/04150 و املمهور بال�سيغة التنفيذية بتاريخ 2018/05/09 حتت رقم 18/1346
املحررة  بالوفاء  تكليف  حم�رش  و  بالوفاء  تكليف  تبليغ  حم�رش  و  التنفيذي  ال�سند  تبليغ  حما�رش  مبوجب   -
من طرف الأ�ستاذة حا�سور الزهراء ، حم�رشة ق�سائية عن طريق التعليق الربيد  بتاريخ 2018/07/10 حتت 

رقم 00376126176
- مبوجب حما�رش تبليغ ال�سند التنفيذي و حم�رش تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رش تكليف بالوفاء املحررة من 

طرف نف�س املح�رشة الق�سائية عن طريق التعليق بلوحة اإعالنات حمكمة ح�سني داي   بتاريخ 2018/09/23
- مبوجب حما�رش تبليغ ال�سند التنفيذي و حم�رش تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رش تكليف بالوفاء املحررة من 

طرف نف�س املح�رش الق�سائي عن طريق التعليق بلوحة اإعالنات بلدية القبة     بتاريخ 2018/09/18 
بناءا على اإذن بن�رش م�سمون عقد تبليغ الر�سمي يف جريدة يومية وطنية ال�سادر عن ال�سيد رئي�س حمكمة ح�سني 

داي  بتاريخ 2018/10/23   حتت رقم 2018/1895 
بلغنا اىل : من�سور في�سل 

العنوان : حي قاريدي 01 عمارة 13 رقم 03 القبة     مبا ت�سمنه ال�سند التنفيذي املذكور اأعاله و ل�سيما الق�ساء 
ب :  دفع مبلغ 6.612.116،60 دج ) �ستة ماليني و �ستمائة و اثنا ع�رش الف و مائة و �ستة ع�رش دينار و 60 
�سنتيم (   ميثل مبلغ الدين املحدد لغاية رفع الدعوى بتاريخ 2017/01/04 + م�ساريف التنفيذ و احلق التنا�سبي 
للمح�رش الق�سائي عند الدفع طبقا للقانون . و نبهناه باأنه له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا 

املح�رش باجلريدة اليومية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 
و لكي ل يجهل ما تقدم 

و اإثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �سلمنا ن�سخة من هذا املح�رش للمخاطب الكل طبقا للقانون .

املح�شرة الق�شائية      

 مكتب الأ�شتاذ بن حادو حممد حم�شر ق�شائي لدى دائرة اخت�شا�س جمل�س 
ق�شاء اجللفة الهاتف : 50 22 027 92

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلني املادة : -748 750-749 من ق ا م و ا 
نحن الأ�شتاذ : بن حادو حممد حم�شر ق�شائي لدى جمل�س ق�شاء اجللفة الكائن 

مكتبنا ب�شارع الأمري عبد القادر بناية 146/49 اجللفة و املوقع اأ�شفله 
بطلب من ال�سيد : لفائدة ال�سيد )ة( :01/ ورثة املرحوم بن العربي حممد بن م�سعود  و هم :  بن العربي يزيد ، 
حمجوبة، زهرة ، عبد القادر ، فاطنة ، نورة ، �سعدية ، علي يا�سني  ، 02/ ورثة املرحوم بن العربي عبد الباقي 
:  بن العربي مراد ، حممد ، رمزي ، نور الميان اأم اخلري ، عمر اإيهاب ، عبد ال�سالم ، اكرام ، �سداد فاطنة 
بنت عبد ال�سالم ، 03/ ورثة املرحومة بن العربي ماما : زريعة م�سعودة ، فريحة ، جميلة ، نعا�س ، عبد القادر 
، ر�سيد  ، 04/ ورثة املرحومة بلخريي خرية ارملة بلعربي ال�سحراوي  : بلخريي عي�سى ، بلقا�سم 05/ زريعة 

فوزية ال�ساكنني )ة( : بحي قناين باجللفة  
�سد ال�سيد )ة( : زريعة عبد الرحمان  

ال�ساكن )ة( : حي احلدائق 96/96 باجللفة  
تنفيذا ملا جاء يف ال�سند التنفيذي للقرار ال�سادر عن جمل�س ق�ساء اجللفة الغرفة: العقارية بتاريخ : 17/01/26 
ق�سية رقم : 16/4164 فهر�س رقم : 17/359 و املمهور بال�سيغة التنفيذية و القا�سي يف منطوقه : )) ...اإفراغ  
احلكم ال�سادر قبل الف�سل يف املو�سوع املوؤرخ يف : 2016/04/21 ، جدول رقم : 16/542 الفهر�س : 16/1558  
 : بتاريخ  اجللفة  حمكمة  �سبط  باأمانة  املودعة  اأحمد  �سوية  العقاري  اخلبري  من  املعدة  اخلربة  اعتماد   و 
اأر�س  بيع قطعة   : الق�ساء مبايلي  بالنتيجة  و   16/288 : رقم  فهر�س   ،  16/271 : رقم  اإيداع   ،  2016/10/20
ال�ساغرة الواقعة بحي بربيح باجللفة ، تنتمي للق�سم 183 ، جمموعة ملكية رقم : 006 ، م�ساحتها 01 هكتار 40 
ار و 48 �سنتيار ، م�سمولة للدفرت العقاري امل�سهر باملحافظة العقارية باجللفة بتاريخ : 2009/02/27 حجم 
222 رقم : 11 ، يحدها من ال�سمال الطريق املحول اجلزائر – الغواط ، من اجلنوب واد + اأر�س �ساغرة ، من 
ال�رشق اأر�س �ساغرة و من الغرب اأر�س �ساغرة ب�سعر افتتاحي قدره : مئتان و اثنان مليون  و مئتان وواحد و 

ت�سعون األف و مئتي دينار جزائري  ) 202291200 دج( 
بناء على حم�رش اإيداع قائمة �رشوط البيع املوؤرخ يف : 2018/01/24 رقم الإيداع : 2018/02 

: 2018/02/22 حتت رقم  ال�سادر عن رئي�س حمكمة اجللفة املوؤرخ يف  البيع  الأمر حتديد جل�سة  بناءا على 
2018/209 :

نعلن للجمهور اأنه �سي�رشع يف البيع باملزاد العلني ل�سالح اأعلى و اأخر مزايد ابتداء من ال�سعر الفتتاحي بعد 
اإنقا�س الع�رش و املقدر : 182.062.080.00 دج  و املحدد يوم : 2018/06/04 و املوؤجلة يوم 2018/07/09 
بقاعة  )15:00( زوال  الثالثة  ال�ساعة  : 2018/11/12على  و املوؤجلة جلل�سة  و املوؤجلة جلل�سة 2018/10/01  

اجلل�سات رقم : 01 مبقر املحكمة الكائن بحي ال�سعادات اجللفة 
تعيني العقار : بيع قطعة بيع قطعة اأر�س ال�ساغرة الواقعة بحي بربيح باجللفة ، تنتمي للق�سم 183 ، جمموعة 
ملكية رقم : 006 ، م�ساحتها 01 هكتار 40 ار و 48 �سنتيار ، م�سمولة للدفرت العقاري امل�سهر باملحافظة العقارية 
باجللفة بتاريخ : 2009/02/27 حجم 222 رقم : 11 ، يحدها من ال�سمال الطريق املحول اجلزائر – الغواط 
افتتاحي بعد  اأر�س �ساغرة ب�سعر  الغرب  اأر�س �ساغرة و من  ال�رشق  ، من  اأر�س �ساغرة  ، من اجلنوب واد + 
و  األف  �ستون  و  اثنان  و  ثمانون مليون  و  واثنان  ) مئة  : 182.062.080.00 دج   و املقدرة ب  الع�رش  اإنقا�س 

ثمانون دينار جزائري ( 
 �رشوط البيع : اإ�سافة اإىل ال�رشوط الواردة يف قائمة البيع امل�سار اإليها اأعاله فاإن الرا�سي عليه املزاد يتحمل 
الأعباء القانونية مبا فيها دفع حال اإنعقاد اجلل�سة خم�س 5/1 الثمن و امل�ساريف و حقوق املح�رش و الر�سوم 
امل�ستحقة و بدفع املبلغ يف اجل 08 اأيام املوالية لر�سو املزاد باأمانة �سبط املحكمة فعلى اجلمهور الراغب يف 

املزايدة الإطالع على قائمة �رشوط البيع مبكتب املح�رش الق�سائي املبني اأعاله اأو بكتابة �سبط املحكمة .

ANEP N°: 832534 ANEP N°: 8328042018/10/31:الو�شط الو�شط:2018/10/31

الو�شط:2018/10/31

الو�شط:2018/10/31

الو�شط:2018/10/31 الو�شط:2018/10/31الو�شط:2018/10/31

ات�شالت اجلزائر
املديرية العملية باجللفة

الرقم اجلبائي :000216299033049
اإٌعالن عن مناق�شة وطنية حمدودة رقم : 2018/08

تعلن املديرية العملية باجللفة عن اإجراء مناق�سة وطنية حمدودة لإجناز اأ�سغال تهيئة  الوكالة التجارية بعني و�سارة

ميكن للموؤ�س�سات ذات الكفاءة املهنية و املهتمة بهذا الإعالن و الراغبة يف امل�ساركة �سحب دفرت ال�رشوط من م�سلحة امل�سرتيات مبقر 
املديرية لت�سالت اجلزائر باجللفة و الواقعة بالعنوان : 123 �سارع الأمري عبد القادر مقابل  دفع مبلغ ثالثة األف 3000 دج غري قابل 

لال�سرتجاع على م�ستوى البنك الوطني اجلزائري ) BNA( رقم احل�ساب : 001006540300000134 مفتاح 22.
حتدد ال�رشوط املطلوبة للم�ساركة ح�سب الفئة التالية : 

يجرب امل�ساركون بها على تقدمي �سهادة التاأهيل و الت�سنيف املهنيني درجة 2 اأو اأكرث و التي ن�ساطها الرئي�سي يف اأ�سغال البناء 
تتكون العرو�س من : 

اأ/ العر�س التقني : يو�سع امللف الإداري داخل ظرف مغلق ل يحمل �سوى عبارة – العر�س التقني – و يحتوي على : 

الت�رشيح بالكتتاب مملوء موؤرخ مم�سي و موؤ�رش من طرف املتعهد -  احرتام امللحق املوجود يف دفرت ال�رشوط . 	•
الت�رشيح بالنزاهة مملوء موؤرخ مم�سي و موؤ�رش من طرف املتعهد – احرتام امللحق املوجود يف دفرت ال�رشوط  	•

ن�سخة من ال�سجل التجاري  	•
�سهادة التاأهيل و الت�سنيف كما هو من�سو�س يف دفرت ال�رشوط  	•

�سهادة اأداء امل�ستحقات ملختلف �سناديق ال�سمان الجتماعي ) للعمال الأجراء ، غري الأجراء و العطل املدفوعة الأجر ( �سارية ال�سالحية  	•
ن�سخة من م�ستخرج ك�سف جدول  ال�رشائب �سارية املفعول  	•

ن�سخة من بطاقة الرتقيم اجلبائي  	•
ن�سخة من �سهادة ال�سوابق العدلية اأقل من 3 اأ�سهر  	•

قائمة العمال مرفقة بالوثائق املثبتة ) ال�سهادات املتح�سل عليها + �سهادات النخراط للعمال املوؤمنني �سادرة حديثا من طرف ال�سمان الجتماعي ( 	•
قائمة العتاد حمررة من طرف حم�رش ق�سائي اأو حمافظ ح�سابات  	•

خمطط تنفيذ الأ�سغال  	•
�سهادات ح�سن تنفيذ م�ساريع م�سابهة م�سلمة من طرف هيئات حكومية  	•

دفرت ال�رشوط موؤ�رش و يحمل اإم�ساء و ختم املوؤ�س�سة م�سبوقا بعبارة »قرئ و �سودق عليه »   	•

ب / العر�س املايل : يو�سع امللف املايل داخل ظرف مغلق ل يحمل �سوى عبارة ) العر�س املايل ( و يحتوي على : 

ر�سالة العر�س مملوءة مم�سية موؤ�رشة – احرتام امللحق املوجود يف دفرت ال�رشوط-  	•
جدول اأ�سعار الوحدة خارج الر�سوم مملوء مم�سي و موؤ�رش - احرتام امللحق املوجود يف دفرت ال�رشوط- 	•

الك�سف الكمي و التقديري مملوء مم�سي و موؤ�رش -احرتام امللحق املوجود يف دفرت ال�رشوط- 	•

يدرج الظرفان التقني و املايل يف ظرف وحيد ل يحمل اإل العبارة التالية : 

املديرية العملية باجللفة
اجللفة القادر-  عبد  الأمري  �شارع   123

اأ�شغال تهيئة الوكالة التجارية بعني و�شارة
» مناق�شة ل تفتح«

يجب على العار�س تقدمي كل الوثائق املذكورة يف دفرت ال�رشوط حتت طائلة الرف�س
حدد اأخر اأجل لتقدمي العرو�س بخم�سة ع�رش )15( يوما ابتداء من تاريخ اأول �سدور اإعالن هذه املناق�سة يف اجلرائد 

الوطنية
ميكن للمتعهدين ح�سور اجلل�سة العلنية لفتح الأظرفة بالعنوان املذكور اأعاله يف اأخر يوم موافق لإنتهاء اأجلها على ال�ساعة 

الثانية )14:00( و يف حالة تزامن هذا اليوم مع يوم عطلة اأو يوم راحة قانونية ، يوؤجل اإىل يوم العمل املوايل بنف�س العنوان يف 
نف�س ال�ساعة .

يبقى املتعهدون ملتزمني بعرو�سهم خالل فرتة 180 يوما ابتداء من تاريخ انتهاء اأجل العرو�س 
املدير
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ق٫د
واأ�صافت يف حديث عقب �صدور قرار 
احلكم بال�صجن عاما واحًدا واالكتفاء 
حالته  ورغم  ال�صيخ  اأن  اعتقاله،  مبدة 
توجيه  من  متكن  ال�صيئة  ال�صحية 
ر�صالة مبا ا�صتجمعه من قواه املنهارة 
انت�صار.  هذا  اأن  ال�صعيف  و�صوته 
ونقلت عنه اإهداءه انت�صاره للأ�صريات 
العام  وللأمني  اخل�صو�ص  وجه  على 
االإ�صلمي  اجلهاد  حلركة  ال�صابق 
ذكرى  يف  ال�صقاقي  فتحي  الدكتور 
التي افتقدها يف  ا�صت�صهاده، ولوالدته 
ولوالده  وفاتها،  ب�صبب  االإ�رضاب  هذا 
بدا  ال�صحي  و�صعه  اأن  اإىل  واأ�صارت 
�صيئا، حيث تدهورت حالته كثرًيا م�صاء 
للم�صت�صفى،  نقله  ا�صتدعى  ما  اأم�ص 
الطبية  الفحو�ص  اإجراء  رف�ص  ولكنه 
حتى ال مينح االحتلل اأي معلومة عن 
�صحته وحول ما �صاهدته خلل جل�صة 
اأربع مرات دما،  املحكمة قالت: تقياأ 
ومل ي�صتطع احلراك، ويعاين من هزال 
�صديد، وبدا وا�صحا اأن حالته ال�صحية 
مو�صعة  مقابلة  ويف  للغاية.  �صيئة 
عدنان  خ�رض  ال�صيخ  زوجة  حتدثت 
االإهمال  م�صتنكرة  اإ�رضابه  دوافع  عن 
خماطبة  حمليا،  لق�صيته  املتعمد 
املوؤ�ص�صات الر�صمية واحلقوقية "ل�صنا 
بحاجة لكم" ، وموؤكدة اأن االإ�رضاب نوع 
واأ�صارت  االحتلل  مقاومة  اأنواع  من 
لل�صيخ  ا  ا�صتهداًفا خا�صًّ اأن هناك  اإىل 
يخو�ص  جعله  اعتقاله  منذ  خ�رض 
االحتلل  خمابرات  واأن  االإ�رضاب، 
له  ت�صمح  لن  اأنها  ر�صالة  لهم  اأو�صلت 

هذه املرة باالنت�صار.

- ما اأ�ضباب خو�ض ال�ضيخ خ�ضر 
عدنان اإ�ضرابه عن الطعام هذه 

املرة؟

املرة  هذه  خ�رض  ال�صيخ  اإ�رضاب  اإن 
اإداريا،  معتقل  لي�ص  فهو  خمتلف، 
ولكنه كان موقوفا على ذمة ق�صية دون 
حماكمة، وهناك متديد غري مربر يف 
اأنه  ن�صعر  ونحن  حماكمة،  جل�صة  كل 
اأن  مبعنى  مبطن"؛  "اإداري  موقوف 
خمابرات االحتلل مل حتوله مبا�رضة 
ي�صهر  ال  لكي  االإداري  للعتقال 
العادة يف كل  اإ�رضابه عن الطعام كما 
واهية  تهم  توجيه  اإىل  فلجاأت  مرة، 

وجل�صات حماكمة دون حكم.
ال�صيخ خ�رض لدى اعتقاله وجه اإنذارا 
حال  ويف  اأنه  االحتلل  ملخابرات 
م�صى عام دون حماكمته، فاإنه �صوف 
وبالفعل  الطعام،  عن  اإ�رضابا  يخو�ص 
هو بداأ ذلك يف )2-9-2018( بعد )17( 

جل�صة حماكمة.
املقاومة،  اأ�صكال  اأحد  االإ�رضاب 
ومقاومة االحتلل تكون بعدة اأ�صكال، 
اأعطاه  واجبة على كل فرد متى  وهي 

اهلل القوة.

- ما هي اأ�ضكال امل�ضايقات التي 
تعر�ض لها ال�ضيخ خ�ضر عدنان 

يف اعتقاله الأخري؟

يف  ي�صعر  اأنه  خ�رض  ال�صيخ  اأخربنا 
ا�صتهدافا  هناك  اأن  االأخري  اعتقاله 
وخمابرات  جنود  من  له  �صخ�صيا 
يف  �صببا  كان  اأي�صا  وهذا  االحتلل، 
ذلك  اأوجه  ومن  االأخري،  اإ�رضابه 
)اأ�رضة  علينا  املربر  غري  االعتداء 
االأ�صري(، وعليه بال�رضب لدى اعتقاله 
جمدو،  ل�صجن  و�صوال  املنزل  من 

من  رميون  �صجن  اإىل  نقله  وكذلك 
مع  فقط  ح�صل  االأمر  وهذا  جمدو، 
ال�صيخ؛ حيث اإن �صجن رميون ال يوجد 
به موقوفون وال اأ�صحاب اأحكام قليلة؛ 
تنكيل  �صيا�صة  اأنها  الوا�صح  من  فكان 
خا�صة به. وكذلك اأخربنا اأنه يتعر�ص 
اأنواع  اأثناء نقله ملحكمة �صامل جلميع 
الذل واالإهانة من اأي جندي اأو جمندة 

ال نعرف اأ�صلهم من اأين.
املرة  هذه  ال�صيخ  يعانيه  ما  كل  اإن 
التهم  اإن  حيث  مبطن"؛  "اإداري  هو 
�صتة  اأحكامها  تتعدى  اإليه ال  املوجهة 
اأو �صبعة اأ�صهر، لكن االحتلل ال يزال 
اأو  اإ�صدار حكم عاٍل بحقه  ي�رض على 
وكما  حماكمة،  دون  اعتقاله  متديد 
مرّو�صة  فق�صيته  املحامي  اأفادنا 
باالإداري ما بعد الق�صية، وهو االإداري 

املفتوح.
ي�صت�صلم  اأن  يقبل  مل  خ�رض  ال�صيخ 
حر  اإن�صان  واأي  املبطن،  للإداري 
ذاق الن�رض وحلوته على االحتلل ال 
ميكنه اأن ير�صى اأن يبقى حتت رحمته 
قد  وكانت  عنه،  يفرج  متى  له  ليحدد 
حتدثت القا�صية باملحكمة اأن �صخ�ص 
رهن  يبقى  اأن  يجب  عدنان  خ�رض 

االعتقال وال يخرج من ال�صجن.

- ما ر�ضالة خ�ضر عدنان من هذا 
الإ�ضراب؟

ر�صالة  يو�صل  اأن  خ�رض  ال�صيخ  اأراد 
فقط  لي�ص  االإ�رضاب  اأن  للحتلل 
بحالة االإداري، واإمنا باأي حال يتعر�ص 
لها للظلم، فمن حقنا اأحراًرا على وجه 
هذه االأر�ص اأن نرف�ص االعتقال برمته 
اآلية  ولي�ص االإداري فقط، واأن نرف�ص 
معاملة  وكيفية  التع�صفي  االعتقال 
التنقلت  اأثناء  ال�صجانني  االأ�رضى من 

اأو املحاكم.
اأن من حق االأ�صري بعد ت�صلط  واأكدت 
وعنجهيته  بظلمه  عليه  االحتلل 
ميتلكه،  الذي  ال�صيف  هذا  يرفع  اأن 
كل  واحلق  باطل،  كله  فاالحتلل 
اإال  ال ميلك  واالأ�صري  احلق مبقاومته، 
املحتل  هذا  ملحاربة  اخلاوية  اأمعاءه 

الغا�صم.

- ما احلالة ال�ضحية للأ�ضري 
خ�ضر وفق اآخر الأخبار؟

يوجد ال�صيخ خ�رض اليوم يف م�صت�صفى 
اإجراء  ويرف�ص  الرملة،   �صجن 
احلني  وبني  الطبية  الفحو�صات 

واالآخر ينَقل بالقوة مل�صت�صفى برزالي 
وبني  بينه  وامل�صاجرة  ال�صغط  بعد 
هذه  يتبع  وهو  النح�صون،  ووحدات 
ال�صيا�صة منذ اإ�رضابه االأول الأنه يعلم 
االحتلل  تخدم  الفحو�صات  هذه  اأن 
رغم  امل�رضب  االأ�صري  تخدم  وال 
من  ال�صحي  و�صعه  على  ذلك  خطورة 
اأ�رضب وخا�ص هذه املعركة ال ينظر 
ل�صحته وال يلتفت للخلف، واأي معرفة 
االحتلل  يخدم  ال�صحي  بو�صعه 
قوة  يحدد  اأن  خللها  من  وي�صتطيع 
و�صلت  واأين  التحمل  على  االأ�صري 
حالته ال�صحية ومنها يحدد متى ميكن 
اأن ي�صغط على االأ�صري ومتى ميكن اأن 

تنتهي معركته مع ال�صجان.

- هل يوجد توا�ضل بينكم 
وبني ال�ضيخ خ�ضر بعد اإ�ضرابه 

الأخري؟

بيننا  توا�صل  اأي  هناك  لي�ص  للأ�صف، 
وبينه اإال عن طريق املحامي؛ الأنه من 
معزول  وهو  الإ�رضابه  االأوىل  اللحظة 
يف �صجن رميون، ومن ثم نقل اإىل عزل 
حتى  هناك  وجوده  وا�صتمر  اجللمة، 
اليوم 37 من االإ�رضاب، ونحن مل نعلم 

عنه اأي �صيء نوعا من العقوبات.
من  خمتلفة  اأ�صكال  وجود  اإىل  ونبهت 
ال�صغوط عليه يف اإ�رضابه تختلف عن 
اجللمة؛  عزل  ال�صابقة يف  االإ�رضابات 
بها   190  *  190 زنزانة  حيث عزل يف 
بر�صني مقيد اليدين والرجلني مبنطقة 
طوال  تعمل  املياه  وكانت  مظلمة، 
وال  املفتوح،  للحمام  اإ�صافة  الوقت 
باب للزنزانة �صوى ق�صبان حديد حتى 
دائما،  روؤيته  من  ال�صجانون  يتمكن 
ووجود الكثري من احل�رضات ومداهمة 
ال  حتى  �صاعة  ن�صف  كل  له  ال�صباط 

ي�صمحوا له بالراحة.

- هل تتعر�ض ق�ضية اإ�ضراب 
ال�ضيخ خ�ضر هذه املرة للإهمال 

مقارنة باملرات ال�ضابقة؟

اأقول: االحتلل هو االحتلل، وال�صيخ 
الق�صية،  هي  والق�صية  ال�صيخ،  هو 
املرات  عن  كثريا  تختلف  ال  واالأمور 
ال�صابقة، واالحتلل يويل هذه الق�صية 
م�صتمرة  وهناك طلبات  االهتمام،  كل 
يتدخلوا  اأن  للأ�رضى  االحتلل  من 
لكي ينهي اإ�رضابه، فال�صيخ هذه املرة 
ال�صابق، واالحتلل يتعامل  اأ�صلب من 
مع هذه الق�صية اأكرث من زخمها املرة 

واإرادة  �صلبة  مدى  ويعلم  االأوىل، 
انقطع عن  وكونه  املرة  ال�صيخ، وهذه 
خوفا  يتخبط  فاالحتلل  املاء  �رضب 
ومرتبك. ولكن ب�رضاحة الزخم باملرة 
ذلك؛  اأرادت  ال�صلطة  الأن  كان  االأوىل 
ال�صعب  تخرج  اأن  تريد  عندما  فهي 
ذلك  يعلم  واجلميع  تخرجه،  لل�صارع 
القا�صي والداين، فعندما تريد اخلروج 
الرئي�ص تخرج طلب  مب�صرية ملواالة 
هذه  ولكن  واملدار�ص،  اجلامعات 
بق�صية  معنية  غري  ال�صلطة  املرة 
ال�صيخ، وذلك له اأ�صبابه، واجلميع يعلم 
ال�صيخ  لها  تعر�ص  التي  االعتداءات 
من ال�صلطة، وكيف كانت ت�صيق عليه،  
بخيمة  يوجد  ال�صيخ  كان  وعندما 
اجلماعي  االإ�رضاب  اأثناء  االعت�صام 
كيف كان يتعر�ص للأذى من الكثريين 
ممن ال يحملون يف نفو�صهم اأي احرتام 
متم�صكا  بقي  ذلك  ومع  للأ�رضى، 

ومدافعا عن االأ�رضى وق�صيتهم.
ال�صيخ  ق�صية  عن  نتحدث  ال  اليوم 
واإمنا اإهمال يف كل الق�صايا التي تتعلق 
ميّر  فعندما   ، الفل�صطيني  بال�صعب 
االأ�صريات  ق�صية  على  يوما  خم�صون 
بال�صاحات  وتركيب كامريات املراقبة 
يتفاعل  ال  فلماذا  بهن؛  اخلا�صة 

املجتمع وال�صلطة مع هذه الق�صية؟
الذل،  قبول  يف  اأ�صبحت  امل�صكلة 
وق�صية االأ�رضى مل تعد من االأولويات.

- كيف تقيمني الأداء الإعلمي 
يف التعامل مع اإ�ضرابه هذه املرة؟

ومينع  ال�صيخ،  على  االحتلل  ي�صّيق 
ومينعه  عنده،  من  اأخبار  اأي  خروج 
التعتيم  فهذا  املحامي،  زيارة  من 
يعلم  الأنه  االحتلل  من  االإعلمي 
هذه  ن�رض  يف  االإعلم  تاأثري  مدى 
الق�صية، وكذلك عدم ال�صماح الأع�صاء 
الوقوف  اأو  ال�صيخ  بزيارة  الكني�صت 
اأي  الإجراء  ال�صماح  وعدم  جانبه،  اإىل 
للأ�رضى  ن�رضة   48 باأرا�صي  فعاليات 

امل�رضبني.
واإن اأردنا احلديث عن تق�صري االإعلم 
املحلي، فهو ينتظر تنظيم اأي فعاليات 
ليغطيها، وعندما اأقيمت فعاليات برام 
لل�صيخ جاء  ن�رضة  اهلل وجنني وغريها 
اأننا  نن�صى  ال  ولكن  وح�رض،  االإعلم 
حتت احتلل ي�صغط على ال�صحفيني 
لبقية  ال�صوؤال  يبقى  ولكن  ويهددهم، 
نف�صها  فالق�صية  االإعلم  و�صائل 
هو  واالحتلل  نف�صه  وال�صخ�ص 

االحتلل فما الذي تغري عليه؟! 

اأكدت زوجة خ�ضر عدنان عقب ح�ضورها جل�ضة حماكمته اأول اأم�ض اأنه انت�ضر على 
ال�ضجان كعادته متحديا �ضباط خمابرات الحتلل ال�ضهيوين الذين قالوا هذه املرة لن 

ن�ضمح له اأن ينت�ضر.

من الإ�ضراب للنت�ضار 

.. زوجة خ�ضر عدنان تروي 
لـ"املركز" احلكاية

عملية ع�ضكرية "اإ�ضرائيلية" 
فا�ضلة ت�ضتهدف "اأ�ضرف نعالوة"

الحتلل يتعمد اإهانة الفل�ضطينيني على 
حواجز التفتي�ض

الفل�ضطينيون واملعابر.. تفا�ضيل 
موؤملة لرحلة عذاب يومية

الوا�صعة  الع�صكرية  العملية  ف�صلت 
الليلة  ال�صهيوين  االحتلل  لقوات 
املطارد  ت�صفية  اأو  اعتقال  يف 
اأ�رضف نعالوة يف �صويكة واالأحياء 
املجاورة يف طولكرم �صمال ال�صفة 

الغربية املحتلة.
ملرا�صلنا  حملية  م�صادر  وقالت 
ع�رضات  ا�صتهدفت  العملية  اإن 
حلقة  على  وتركزت  املنازل، 
اأبناء  من  نعالوة  املطارد  اأقارب 
التنكيل  الليلة  مت  ممن  عمومته 
بهم على نطاق وا�صع، وا�صتهداف 
االآخر  تلو  الواحد  منازلهم 

والتحقيق امليداين معهم.
واأ�صارت اإىل اأن منزل والد اأ�رضف 

مل ي�صلم اأي�صا من املداهمة التي 
املنازل  من  كبري  لعدد  امتدت 
من  خمتلفة  مناطق  يف  ذلك  بعد 
�صقيقته،  ملنزل  و�صوال  ال�صاحية 
املنا�صري  االحتلل  قوات  ووزعت 
من  فيها  تهدد  املواطنني  على 
ي�صاعد اأ�رضف، وهو ما فعلته اأكرث 

من مرة خلل الفرتة املا�صية.
املواطنني  من  عدد  واأ�صيب 
للدموع  امل�صيل  بالغاز  باالختناق 
تنادى  حيث  املواجهات،  خلل 
خمتلفة  مناطق  من  ال�صبان 
مع  املواجهات  خلو�ص  بطولكرم 
على  والت�صوي�ص  االحتلل  قوات 

العملية الع�صكرية. 

تزال  وال  عاماً  ع�رضين  منذ 
تعاين  الزبن  عمار  االأ�صري  �صقيقة 
زيارة  عند  واالإهانة  الذل  من 
واإ�صاءة  جهة  من  فعرقلة  �صقيقها، 
يف املعاملة من جهة اأخرى تتلقها 
اأثناء  االأ�رضى،  واأقرباء  اأمهات 
بني  الفا�صلة  املعابر  عرب  الزيارة 

ال�صفة والداخل املحتل.
املعاناة  عن  الزين  تتحدث 
خلل  لها  تتعر�ص  التي  القا�صية 
مرورها من املعابر "االإ�رضائيلية" 
الداخل  عن  ال�صفة  تف�صل  التي 
االحتلل  يتعمد  حيث  املحتل، 
من  االكتظاظ  حالة  افتعال 
ال  عقابية  اإجراءات  فر�ص  خلل 
الهويات  يف  والتدقيق  لها،  مربر 
ننتظر  يجعلنا  ما  وهو  والت�صاريح، 
ل�صاعات طويلة وت�صف الزبن هذه 
ومهينة،  مقيتة  باأنها  املمار�صات 
قبل  االأ�رضى  اأهايل  اإذالل  وهدفها 

الو�صول لروؤية اأبنائهم.

حلظات �ضعبة

قا�صية  تفا�صيل  ملرا�صلنا  وت�رضد 
التي  ال�صعبة  اللحظات  عن 
قائلة:  املعابر،  على  تواجهها 
ل�صغوطات  الن�صاء  "تتعر�ص 
عند  االزدحام  خلل  معرب  على 
اإىل  باالإ�صافة  الفل�صطيني  اجلانب 
التفتي�ص املذلة والقا�صية  عمليات 
اجلانب  عند  االحتلل  جنود  من 

االإ�رضائيلي".
واأ�صافت "اأ�صعب مرحلة بالتفتي�ص 
اإدخال  يتم  عندما  املعابر  على 
وهي  "الليزر"  غرفة  اإىل  الن�صاء 
ك�صف  يتم  حيث  زجاجية،  غرفة 

ج�صد كل من يدخلها".
العمال  يعاين  ال�صياق،  نف�ص  يف 
الفل�صطينيون من االإذالل املتوا�صل 
اإىل  للدخول  اأثناء عبورهم املعابر 
يعملون  التي  واملطاعم  امل�صانع 
العامل  اإن  اإذ  يومي،  ب�صكل  بها 
من  اأكرث  ويق�صي  منزله  من  يخرج 
الدخول  انتظار  بني  ما  �صاعة   12
اإىل معرب قلقيلية، للعمل ثم العودة 
اإىل املنزل، ليبداأ باال�صتعداد لليوم 
على  االأيام  متر  وهكذا  التايل، 

يتوجهون  ممن  فل�صطني  عمال 
للعمل يف اأرا�صي 1948.

ملرا�صلنا:  حمدان  معاذ  يقول 
ي�صل  احلاجز  هذا  على  "االإذالل 
االإن�صان  كرامة  من  احلط  حلد 
على  اإجباره  عند  الفل�صطيني 
اأم  رجًل  كان  �صواء  ملب�صه  خلع 
لي�ص  يوجد  "ما  واأ�صاف  امراأة". 
معاناة واإمنا ماأ�صاة، فهناك عمال 
 11 ال�صاعة  من  بالتواجد  يبدوؤون 
ليل وال�صاعة 12 ليل حتى ي�صتطيع 
اأن  يعني  وهذا  مبكرا،  الدخول 
اأوالد،  وال  زوجة  ال  يرون  ال  هوؤالء 
اخلمي�ص  يوم  العمل  نهاية  ومنذ 
يبداأ العامل بالتفكري كيف �صيتوجه 
اإىل املعرب يوم االأحد، فهي الق�صية 

التي ت�صغل تفكري جميع العمال".

منع ال�ضلة

عامر  عائلة  اأبناء  توجه  وخلل 
من كفر قليل يف جولة �صياحية يف 
اأثناء  اأيام، عا�صوا معاناة  قبل  يافا 
حيث  قلقيلية،  معرب  على  مرورهم 
النقود  كل  بو�صع  الن�صاء  اإلزام  مت 
الطاولة  على  احلديدية  والقطع 
اإظهار  حالة  ويف  التفتي�ص،  اأثناء 
يتم  معدين  �صيء  وجود  اجلهاز 

اإجبارها للعودة.
م�صهد  "اأ�صواأ  عامر  رابعة  وذكرت 
"ممنوع  عبارة  املعرب  داخل 
اإظهار  وكاأنه،  يف داخله،  ال�صلة"  
م�صهد  اأي  ومنع  املكان،  ليهودية 
وتقول  املكان  الإ�صلمية  ي�صري 
منظمة بت�صيلم: "يف ال�صفة الغربية 
ت�صيطر اإ�رضائيل على جميع املعابر 
- دخوالً وخروًجا مبا يف ذلك تلك 
التي  القد�ص  �رضقي  اإىل  املوؤّدية 
�صّمتها حلدودها. ت�صتغّل اإ�رضائيل 
ملنع  فقط  لي�ص  هذه  �صيطرتها 
املناطق  اإىل  الفل�صطينيني  دخول 
اإذا  حتى   - �صيادتها  حتت  الواقعة 
اإىل  الو�صول  لغر�ص  ذلك  اأرادوا 
ا ملراقبة اأّي  قطاع غزة، واإمّنا اأي�صً
اإىل  الغربية  ال�صفة  من  لهم  خروج 
عنهم  ما متنعه  وهو  البلد،  خارج 
العتبارات  وفًقا  كثرية  اأحيان  يف 

القطعية وحدها".
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هذا احلديث الذي �سبق طرحه 
نطاق  على  واإعالميا  برملانيا 
وكتاب  نواب  اأطلقه  وا�سع، 
يف  للنظام  موؤيدون  بارزون 
بالتزامن  �سحفية،  ت�رصيحات 
االنعقاد  دور  انطالق  مع 
مطلع  النواب  ملجل�س  الرابع 
اأن�سار  وي�سوق  املقبل  ال�سهر 
يعتربونها  ما  الدعوات  هذه 
»�رصورات«، منها: منح الرئي�س 
مدة كافية لـ »ا�ستكمال م�ساريعه 
خبريين  واإجنازاته«لكن 
 ، حديثني  يف  حذرا  م�رصيني 
الربملان  اإقبال  احتمال  اأن  من 
تتعلق  د�ستورية  تعديالت  على 
خطرا  ميثل  الرئا�سة،  مبدة 
الدميقراطية«  »التجربة  على 
اأن  اأحدهما  وراأى  البلد  يف 
الدعوات قد تكون »بالون  هذه 
التعديل  لهذا  متهيدا  اختبار«، 
وهو   ،2022 قبيل  الد�ستوري 
الثانية  الوالية  انتهاء  عام 
ال�سي�سي،  الفتاح  عبد  للرئي�س 
اأربع �سنوات غري قابلة  ومدتها 

للتجديد، وفق الد�ستور.
منا�سبة،  من  اأكرث  يف  اأنه  غري 
يتوىل  الذي  ال�سي�سي  اأعرب 
عن   ،2014 عام  منذ  الرئا�سة 
الرئا�سية،  واليته  مبدة  التزامه 
م�سددا يف ت�رصيحات �سحفية 
الد�ستور  ن�س  احرتامه  على 
الذي ي�سمح بفرتتني رئا�سيتني، 

واأنه لن يعدل الد�ستور.

دعوات متكررة

دعوات تعديل الد�ستور احلالية 
لي�ست االأوىل، اإذ انطلقت �سابقا 
الرئا�سية  االنتخابات  قبيل 

االأخرية التي اأجريت يف مار�س 
ال�سي�سي  بها  وفاز  املا�سي، 
على  الدعوات  اأغلب  وركزت 
التي  الد�ستور  من   140 املادة 
باأربع  الرئا�سة  مدة  حتدد 
�سنوات، واإعادة انتخاب الرئي�س 

ملرة واحدة فقط.
اأنه  على  الد�ستور  وين�س 
الن�سو�س  تعديل  يجوز  »ال 
املتعلقة باإعادة انتخاب رئي�س 
اأو مببادئ احلرية،  اجلمهورية، 
اأو امل�ساواة، ما مل يكن التعديل 
متعلقا باملزيد من ال�سمانات« 
الدورة  وخالل  الدميقراطية 
تبنى  املا�سية،  الربملانية 
�ساحب  م�رص«  »دعم  ائتالف 
ونواب  الربملان،  يف  االأغلبية 
دعوات  وحزبيون  م�ستقلون 
واأطلق  الرئا�سة  مدة  لتعديل 
فوؤاد  حممد  بينهم  نواب، 
وعالء  حامد  اأبو  وحممد 
ال�سهر املا�سي، دعوات  عابد، 
الد�ستور  مواد  تعديل  اإىل 
متطلبات  مع  »يتما�سى  لـ 
و«مواجهة  احلالية«،  املرحلة 
والتحديات  االإرهاب  خطر 

االقت�سادية الراهنة«.
تلزم  الد�ستور،  وبح�سب 
جمل�س  اأع�ساء  ُخم�س  موافقة 
 )596 من  ع�سوا   120( النواب 
قبل  تعديله،  مقرتحات  على 
عليها.  والت�سويت  مناق�ستها 
االأع�ساء  ثلثي  موافقة  ويجب 
يف  االأغلبية  موافقة  ثم 
ا�ستفتاء �سعبي لكي ت�سبح هذه 

التعديالت نافذة.
جمل�س  رئي�س  �رصح  اأن  و�سبق 
باأن  العال،  عبد  علي  النواب 
يجوز  ال  اأنه  يوؤكد  »الد�ستور 
املتعلقة  الن�سو�س  تعديل 
رئي�س  انتخاب  باإعادة 

اجلمهورية«.

الإخوان والعدالة 
النتقالية

تربط  عدة  موؤ�رصات  ثمة 
الد�ستور  تعديل  دعوات  بني 
مادة  تفعيل  من  وتخوفات 
امل�ساحلة الوطنية يف الد�ستور 
العدالة  قانون  باإ�سدار 
من  يتبعه  قد  وما  االنتقالية، 
العدالة  وت�ستهدف  اإجراءات 
مراقبني،  وفق  االنتقالية، 
املجتمع  على  طراأ  ما  معاجلة 
 ،2013 جوان   30 اأحداث  عقب 
بالرئي�س  لالإطاحة  التي مهدت 
االأ�سبق حممد مر�سي، املنتمي 
اإىل جماعة االإخوان امل�سلمني، 
انق�سام  من  تالها  وما 

جمتمعي.
من   241 املادة  وتن�س 
جمل�س  »اإلزام  على  الد�ستور 
قانون  باإ�سدار  النواب 
ك�سف  يكفل  االنتقالية  للعدالة 
واقرتاح  واملحا�سبة،  احلقيقة، 
الوطنية،  امل�ساحلة  اأطر 
ال�سحايا، وذلك وفقا  وتعوي�س 
تلك  بني  الدولية«ومن  للمعايري 
الكاتب  ذكره  ما  املوؤ�رصات 
النظام  من  املقرب  ال�سحفي 
املا�سي،  ال�سهر  رزق،  يا�رص 
»اأحاديث  بعنوان  مقال  يف 
اإىل  فيه  تطرق  امل�ساحلة«، 
عودة  من  »حمتملة«  تخوفات 
»االإخوان« حال انزواء ال�سي�سي 

عن امل�سهد.
»ال�سي�سي  اأن  على  رزق  و�سدد 
امل�سهد  عن  ينزوي  لن 
واليته  تنتهي  حني  ال�سيا�سي 
اأن  دون  الثانية«،  الرئا�سية 
االآلية  ب�ساأن  تو�سيحات  يقدم 
ال�سي�سي  عربها  �سيظل  التي 

متواجدا بامل�سهد ال�سيا�سي.

الربملاين  النائب  حذر  بدوره، 
ت�رصيحات  يف  هيكل  اأ�سامة 
�سحفية موؤخرا، من اأن »هناك 
الد�ستور،  يف  ملغومة  مواد 
باملرحلة  املتعلقة  بينها 
حتذيره  هيكل  االنتقالية«وعزا 
من  اأحد  يجروؤ  »ال  اأنه  اإىل 
اأخرى على  اأية جهة  اأو  النواب 
جماعة  مع  م�ساحلة  اإجراء 
ين�س  ال  االإخوان«وبينما 
م�ساحلة  اإجراء  على  الد�ستور 
تعددت  بعينها،  جماعة  مع 
مبادرات ودعوات منذ االإطاحة 
مبر�سي �سيف 2013، للم�ساحلة 
بني النظام واالإخوان، غري اأنها 
�رصح  وموؤخرا،  بالف�سل  باءت 
اأنه  كويتية  ل�سحيفة  ال�سي�سي 
بال�سلطة  موجود  هو  طاملا 
»فلن يكون هناك دور« جلماعة 

االإخوان.
نائب  غبا�سي  خمتار  وا�ستبعد 
رئي�س املركز العربي للدرا�سات 
)غري  واال�سرتاتيجية  ال�سيا�سية 
ت�سمح  اأن  بالقاهرة،  حكومي( 
مادة العدالة االنتقالية جلماعة 
وت�ساءل  بالعودة  االإخوان 
الذي  »من  ال�سيا�سي:  املحلل 
اإىل  بالعودة  لالإخوان  �سي�سمح 
د�ستورية  مواد  عرب  امل�سهد 
)؟(«وتابع:  االنتقالية  كالعدالة 
لي�ست حم�سومة  االآن  »امل�ساألة 
واإمنا  الد�ستوري،  ال�سكل  بهذا 
بعد  لالإخوان  الفر�سة  اإتاحة 
م�ساألة  امل�سهد  من  تواروا  اأن 
�سعبة اإن مل تكن م�ستحيلة، يف 

ظل الو�سع ال�سيا�سي احلايل«.

بالون اختبار

العلوم  اأ�ستاذ  طرح  جانبه،  من 
القاهرة  جامعة  يف  ال�سيا�سية 
حمتملني  �سببني  نافعة،  ح�سن 

املطالبة  الدعوات  لعودة 
بتعديالت د�ستورية.

حديث  وفق  االأول،  االحتمال 
نافعة لالأنا�سول، هو اأن »هناك 
ال�سخ�سيات(  )من  كبريا  عددا 
يتطوعون الإر�ساء الرئي�س، دون 
كان  �سواء  موقفه،  اإىل  النظر 
موؤيدا اأو راف�سا للتعديالت«اأما 
رجحه  الذي  الثاين  االحتمال 
بالونات  »اإطالق  فهو  نافعة 
اختبار الإجراء هذا التعديل قبل 
احلالية  ال�سي�سي  والية  نهاية 

)عام 2022(«.
يكون  اأن  »اأمتنى  واأردف: 
برف�س  ثابتا  ال�سي�سي  موقف 
الرئا�سية  مدته  تعديل  دعوات 
الد�ستورية، كونها م�ساألة خطرية 
وحمرمة د�ستوريا اإال ملزيد من 
من  نافعة  الدميقراطية«وحذر 
الدخول »يف دوامة مفرغة من 
حال  امل�سادة  والثورة  الثورة 
اأن  الد�ستور«و�سدد على  تعديل 
»ذلك يدفع ال�سباب اإىل ال�سعور 
باأن طريق التحول الدميقراطي 

قد اأغلق متاما«.

موقف الربملان

الربملان  يعلن  مل  ر�سميا، 
م�ساريع  اأي  اإدراج  امل�رصي 
الرئا�سة  مبدة  متعلقة  قوانني 
انعقاده  دور  يف  ملناق�ستها 
فاإن  غبا�سي،  ووفق  احلايل 
الد�ستور  فقهاء  »معظم 
دعوات  يرف�سون  امل�رصي 
يف  الأنه  الد�ستور،  تعديل 
حتى  كامال  يطبق  مل  االأ�سا�س 
للتجربة  يخ�سع  مل  كما  االآن، 
توقع  ذلك،  رغم  ل�سنوات«لكن 
تعديالت  على  الربملان  اإقبال 
ال�سي�سي  مل�سلحة  د�ستورية 
اأمام  »نحن  غبا�سي:  واأ�ساف 
عليه  كبري  حد  اإىل  برملان 
فم�ساألة  كثرية،  مالحظات 
اإقباله على هذا االأمر لن تكون 

اأمرا م�ستغربا«.
اأمام واقع تفر�س  وتابع: »نحن 
تريده ومترره  ما  فيه احلكومة 
مكافحة  وعنوان  غطاء  حتت 
تقول  ما  االإرهاب«وعادة 
بالقانون  ملتزمة  اإنها  احلكومة 
والد�ستور وعدم اإغالق املجال 
العام، رغم ما �سهدته م�رص من 
عمليات اإرهابية خالل ال�سنوات 

املا�سية.

بوترية مت�ساعدة، عاد احلديث حول تعديالت »حمتملة« للد�ستور امل�سري، منها زيادة فرتة الرئا�سة من اأربع اإىل �ست �سنوات، اأو جعلها غري مقيدة بوليتني، يف ظل وجود ما يقول مقربون من 
النظام اإنها »تخوفات« و«�سرورات«.

م�سر

م٫�س 

هل يقر الربملان تعديال د�ستوريا بتمديد فرتة الرئي�س؟

خطيبة خا�سقجي

على ترامب امل�ساعدة يف ك�سف حقيقة مقتل جمال
خطيبة  جنكيز  خديجة  قالت 
جمال  الراحل  ال�سعودي  ال�سحفي 
)االأمريكي  »الرئي�س  اإن  خا�سقجي، 
ي�ساعد يف  اأن  يجب  ترامب  دونالد( 
مبقتل  )اخلا�سة  احلقيقة  اإظهار 
وعدم  العدالة،  وتنفيذ  خطيبها(، 
اجلرمية«جاء  على  بالت�سرت  ال�سماح 
خالل  جنكيز  األقتها  كلمة  يف  ذلك 
خلطيبها  تاأبني  حفل  يف  م�ساركتها 
»ميدل  منظمة  اأقامته  الراحل، 
مراقبة  »جهاز  اأو  مونيتور«  اإي�ست 
مع  بالتعاون   ،« االأو�سط  ال�رصق 
بالعا�سمة  ال�رصق«  »منتدى  موؤ�س�سة 

الربيطانية لندن.
�سعادتها  عن  جنكيز  واأعربت 

بني  املنا�سبة  هذه  يف  بتواجدها 
اأ�سدقاء خطيبها ال�سحفي الذي قتل 
اإ�سطنبول  مبدينة  بالده  قن�سلية  يف 

يف الثاين من �سهر اأكتوبر اجلاري.
كما اأعربت عن عميق �سكرها حلملة 
اأظهرها  التي  الكبرية  الت�سامن 
العامل  اأنحاء  خمتلف  يف  النا�س 
خلطيبها  حدث  ما  حقيقة  لك�سف 
داخل قن�سلية بالده وتابعت يف ذات 
التي  املواقف  »لكن  قائلة،  ال�سياق 
من  بعدد  ال�سيا�سيون  القادة  تبناها 
مقدمتهم  ويف  العامل،  حول  الدول 
بخيبة  اأ�سعرتني  املتحدة،  الواليات 
الرئي�س  »على  كبرية«واأ�سافت  اأمل 
ترامب اأن ي�ساعد يف اإظهار احلقيقة، 

وحتقيق العدالة، واأال ي�سمح بالت�سرت 
القادة  كل  وعلى  بل  اجلرمية،  على 
اأال  اآخر  �سخ�س  اأي  اأو  ال�سيا�سيني 
ي�سمح بالت�سرت على من ارتكبوا هذه 

اجلرمية الوح�سية«.
يف  ترك  »جمال  اأن  واأو�سحت 
اأنه  م�سرية  عميقا«،  فراغا  قلبي 
فقط،  به  يوؤمن  ما  كل  يكتب  »كان 
وكان  لوطنه،  حمبا  رجال  وكان 
ويوؤمن  والب�رص،  بالده  بق�سية  يوؤمن 
االإن�سان،  كرامة  حماية  ب�رصورة 
يف  والدميقراطية  واحلريات، 
واملنطقة«وا�ستطردت  ال�سعودية 
جنكيز قائلة »لو كنت اأعلم اأن هناك 
داخل  ينتظرونه  �سيطانيني  اأنا�سا 

القن�سلية لكنت فعلت كل ما بو�سعي 
يكن  مل  لكن  الدخول.  من  ملنعه 
مثل  اأن  االإطالق  على  ببالنا  يخطر 
بانتظار  الوح�سية  وتلك  الظلم،  هذا 
ت�ساءلت  ذاته،  ال�سياق  جمال«،يف 
بعد  خطيبها  جثة  مكان  عن  جنكيز 
ال�سعودية  العربية  اململكة  اعرتاف 
القن�سلية، م�سرية  بناء  مبقتله داخل 
اأن الريا�س »تعرف متام العلم مكان 
يجيبوين،  اأن  عليهم  ثم  ومن  اجلثة، 

اأين جثة جمال؟«.
اأقرت  يوما،   18 دام  �سمت  وبعد 
داخل  خا�سقجي  مبقتل  الريا�س 
اإنه »�سجار«،  اإثر ما قالت  قن�سليتها 
واأعلنت توقيف 18 �سعوديا للتحقيق 

مكان  عن  تك�سف  مل  فيما  معهم، 
اجلثة.

وقوبلت هذه الرواية بت�سكيك وا�سع، 
غري  �سعودية  روايات  مع  وتناق�ست 
اأن  عن  اإحداها  حتدثت  ر�سمية، 
اإر�سالهم  مت  �سعوديا   15 من  »فريقا 
وخطفه،  وتخديره  خا�سقجي  للقاء 
�سجار  يف  باخلنق  يقتلوه  اأن  قبل 
وقت  يف  ترامب  قاوم«واأفاد  عندما 
اخلداع  من  »الكثري  بوجود  �سابق 
واالأكاذيب« من طرف ال�سعوديني يف 
تعدد  على  تعليقا  خا�سقجي،  ق�سية 
ال�سعودية  من  ت�سدر  التي  الروايات 

حول الواقعة.
رجب  الرتكي  الرئي�س  وك�سف 

املا�سي،  الثالثاء  اأردوغان  طيب 
على  قوية«  »اأدلة  متتلك  اأنقرة  اأن 
»عملية  هي  خا�سقجي  جرمية  اأن 
م�سادفة«و�سدد  ولي�ست  لها  مدبر 
على  التهمة  اإلقاء  اأن  على  اأردوغان 
وال  نحن  يقنعنا  »ال  اأمنية،  عنا�رص 
النيابة  العاملي«واأعلنت  العام  الراأي 
ال�سعودية اخلمي�س املا�سي،  العامة 
اجلانب  من  »معلومات«  تلقت  اأنها 
قتلوا  بهم  امل�ستبه  باأن  تفيد  الرتكي 

خا�سقجي »بنية م�سبقة«.
وتتوا�سل املطالبات الرتكية والدولية 
جثة  مكان  عن  بالك�سف  لل�سعودية 
اأمرت  التي  واجلهة  خا�سقجي، 

بتنفيذ اجلرمية. 
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بو�در خالف بني �إميري و�أوزيل
يعاين جنم اأر�سنال يف التاأقلم مع النظام اجلديد الذي يفر�سه املدرب الإ�سباين اأوناي اإميري يف الفريق، 

واأو�سحت �سحيفة »ذا �سن« عرب موقعها الإلكرتوين، اأن الأملاين م�سعود اأوزيل كان يتمّتع مبعاملة تف�سيلية 

يف عهد املدرب ال�سابق اأر�سني فينغر، لكن الأمر اختلف بوجود اإميري الذي ل يحّب تف�سيل لعب بعينه 

فيها  تعادل  التي  املباراة  ا�ستبداله يف  بعدما مت  اأوزيل  الغ�سب على وجه  الآخرين، وظهرت معامل  على 

اأر�سنال مع كري�ستال بال�س 2-2 الأحد املا�سي، حيث جتاهل اإميري قبل اأن يرمي قّفازيه.

وهذه لي�ست املّرة الأوىل التي يعرّب فيها الالعب عن ا�ستيائه، بعدما قام باأمور مماثلة عندما مت ا�ستبداله 

اأ�سبوعي �سخم  اأوزيل على راتب  اأمام ت�سيل�س، .ويح�سل  يف مباراة الفريق الثانية بالدوري هذا املو�سم 

قدره 350 األف جنيه اإ�سرتليني، بيد اأن اإميري يرف�س منحه معاملة تف�سيلية، علما باأن الالعب الأملاين 

يقّدر وقفة النادي واملدّرب معه بعد اإعالن اعتزاله اللعب دولّيا، وبح�سب ال�سحيفة فاإن اأوزيل لي�س معتادا 

على تبديله يف اأوقات ح�ّسا�سة خالل املباريات.

يبحث الكولومبي خامي�س رودريغيز لعب بايرن ميونخ الأملاين، عن طريقة للخروج من ملعب األيانز اأرينا خامي�س يطرق �أبو�ب �لرحيل عن �لبايرن

خالل فرتة النتقالت ال�ستوية املقبلة، ويق�سي رودريغيز مو�سمه الثاين �سمن �سفوف الفريق البافاري 

مع  للتفاو�س  يخطط  رودريغيز  فاإن  الأملانية،  بيلد«  »�سبورت  �سحيفة  وبح�سب  مدريد،  ريال  من  معاًرا 
م�سوؤويل النادي البافاري،ب�ساأن اإمكانية الرحيل يف ال�ستاء القادم.

الذي ميثله وكيل  الكولومبي،  الدويل  الإيطايل ب�سم  اهتمام من جوفنتو�س  اإىل وجود  ال�سحيفة  واأ�سارت 

الأعمال الربتغايل خورخي مينديز، وي�سعى نادي ال�سيدة العجوز ل�ستغالل مينديز، الذي اأ�سهم يف انتقال 

كري�ستيانو رونالدو اإىل اليويف لإقناع رودريغيز بالقدوم اإىل تورينو يف ال�ستاء. يذكر اأن رودريغيز دخل يف 

خالفات مع مدربه الكرواتي نيكو كوفات�س، ما يعزز التقارير التي ت�سري اإىل رغبته يف الرحيل عن ملعب 
األيانز اأرينا.

يبدو اأن م�ساكل مدرب مان�س�سرت 
مع  مورينيو  جوزيه  يونايتد 
بعدما  تتوّقف،  لن  النادي  اإدارة 
بني  جديدة  اأزمة  بوادر  ظهرت 
»ذا  �سحيفة  وذكرت  الطرفني، 
مورينيو  اأن  الربيطانية،  �سن« 
نائب  اإلغاء  من  غ�سبا  ا�ستط 
اإد  للنادي  التنفيذي  الرئي�س 
حول  معه  لجتماع  وودوارد 
يف  احلمر  ال�سياطني  اأهداف 
فرتة النتقالت ال�ستوية املقبلة، 
موعدا  حّدد  قد  مورينيو  وكان 
ما  مناق�سة  اأجل  من  لالجتماع، 

يوّد فعله يف املريكاتو ال�ستوي، اإل 
اأّنه تلّقى اإ�سعاًرا يفيد بعدم قدرة 
ووفقا  احل�سور،  على  وودوارد 
ك�سف  مورينيو  فاإن  لل�سحيفة، 
بالغ�سب  اإح�سا�سه  منه  ملقّربني 
والإحباط، وهو ما يوؤجج العالقة 

من جديد بني الطرفني.
بني  امل�سكلة  بوادر  وبداأت 
طلب  عندما  ووودوارد  مورينيو 
على  مدافع  مع  التعاقد  الأول 
ال�سيفي  اأقل تقدير يف املريكاتو 
املا�سي، مع و�سع كل من هاري 
ماجواير لعب ي�سرت �سيتي وتوبي 

وجريوم  توتنهام  األديرفرييلد 
راأ�س  على  ميونخ  بايرن  بواتينغ 
الرئي�س  نائب  اأن  اإل  املطلوبني، 
التنفيذي مل ينّفذ مطالب املدّرب 
عن  مورينيو  وعرّب  الربتغايل. 
ا�ستيائه من الو�سع الدائر حاليا، 
من  ثقته مبجموعة  فقد  اأّنه  كما 
�سالحّياته  وتبدو  النادي،  ك�ّسايف 
يف التعاقدات مهّددة اأكرث من اأي 
وقت م�سى، بعدما ك�سفت تقارير 
مان�س�سرت  رغبة  عن  �سحفية 
يونايتد يف التعاقد مع مدير لكرة 

القدم.

�أزمة جديدة توؤجج عالقة مورينيو باإد�رة �ملان يونايتد

فابينيو: 
�للعب �أ�سا�سيا 

يف ليفربول 
م�ستحيل

لعب  فابينيو  الربازيلي  اأكد 
نادي ليفربول، اأنه عانى كثرًيا 
ب�سبب  املا�سية  الفرتة  يف 
اأ�سا�سي  ب�سكل  م�ساركته  عدم 
من  قدومه  منذ  الريدز  مع 
ال�سيف  يف  موناكو  �سفوف 
اإىل  فابينيو  وحتدث  املا�سي، 
اأم�س  اإن«  بي  اإ�س  »اإي  �سبكة 
الفريق  مع  »التاأقلم  قائاًل: 
من  العديد  يف  �سهاًل،  يكن  مل 
املرات كنت خارج الت�سكيل اأو 
القائمة، ولكنني حاولت التعلم 
من ذلك، واأقدم اأق�سى جمهود 
واأ�ساف:  التدريبات«،  يف  لدي 
جًدا  �سعداء  كانوا  »املدربون 
عدم  على  و�ساعدوين  بي، 
»امل�ستوى  وتابع:  ال�سقوط«، 
هنا مرتفع للغاية، وعليك دائًما 
اأن تقدم اأداًء جيًدا للتواجد يف 
هناك  فريقنا  ويف  الفريق، 
العديد من اخليارات يف و�سط 
امللعب، وبالطبع من امل�ستحيل 
الت�سكيل  يف  دائًما  ال�ستمرار 
يريدين  متى  ولكن  الأ�سا�سي، 
م�ستعًدا«.  �ساأكون  املدرب 
اأن فابينيو �سارك ب�سكل  يذكر 
اآخر  يف  ليفربول  مع  اأ�سا�سي 
مباراتيناأمام ريد �ستار بدوري 
�سيتي  وكارديف  اأوروبا  اأبطال 

بالدوري الإجنليزي املمتاز.

دي�سان 
ير�سح مبابي 
للفوز بالكرة 

�لذهبية
املدير  دي�سان  ديديه  ر�سح 
لعبه  فرن�سا،  ملنتخب  الفني 
جنم  مبابي  كيليان  ال�ساب 
للفوز  جريمان  �سان  باري�س 
بجائزة الكرة الذهبية املقدمة 
فوتبول  فران�س  جملة  من 
العامل،  يف  لعب  لأف�سل 
هام�س  على  دي�سامب،  وقال 
تواجده يف حفل القدم الذهبية 
باإمارة موناكو: »بالطبع مبابي 
الفرن�سيني  الالعبني  اأحد 
باجلائزة،  للفوز  املر�سحني 
اأنه  اإل  �سابا،  لعبا  كونه  رغم 
الكرة  على  احل�سول  ي�ستحق 
مدرب  واأ�ساف  الذهبية«، 
الديوك يف ت�رصيحات اأبرزتها 
الفرن�سية:  »ليكيب«  �سحيفة 
»كما ي�ستحقها لعبون اآخرون 
واأمت  املنتخب«،  يف  زمالوؤه 
من  »�رصحت  دي�سان:  ديديه 
يفوز  اأن  اأمتنى  واأكررها،  قبل 
اجلائزة«،  بهذه  فرن�سي  لعب 
عن  الفرن�سية  املجلة  و�ستعلن 
حفل  يف  باجلائزة  الفائز  ا�سم 

�سيقام يوم 3 دي�سمرب املقبل.

نيمار: مي�سي مثلي �لأعلى ومو�جهة كري�ستيانو �سرف
�سيلفا  دا  نيمار  الربازيلي  اأكد 
اأنه  جريمان  �سان  باري�س  جنم 
كان يتعلم كل يوم من الأرجنتيني 
يف  كان  عندما  مي�سي  ليونيل 
�سحيفة  ون�رصت  بر�سلونة، 
»مريور« الربيطانية حديًثا لالعب 
جنم  مع  اأجراه  نيمار،  الربازيلي 
�ستيفن  الأمريكية  ال�سلة  كرة 
مثله  مي�سيباأنه  فيه  و�سف  كوري 
القدم، والربتغايل  الأعلى يف كرة 
نيمار:  وقال  بالوح�س،  رونالدو 

ولعبت  ورونالدو  مي�سي  »واجهت 
اأحد  بالن�سبة يل  وهو  مي�سي،  مع 
على  القدم  كرة  لعبي  اأعظم 
الأعلى«،  مثلي  اإنه  الع�سور،  مر 
اأتعلم  كنت  مي�سي  »مع  واأ�ساف: 
اأو  التدريبات  اأثناء  يوم، �سواء  كل 
م�ساهدته  جمرد  اأو  املباريات 
اأقوى  جعلني  الأمر  هذا  يلعب، 
امليدان«،  يف  جودتي  من  وزاد 
لكري�ستيانو  »بالن�سبة  وتابع: 
مواجهته  وح�س،  فهو  رونالدو 

اأن  يجب  ولكن  و�رصف،  متعة 
اإنه  اأمامه،  ا�ستعداًدا  اأكرث  تكون 
الالعبني، وذكي  اأعظم  واحد من 
يوا�سل  نف�سه  الوقت  ويف  جًدا، 
من  اثنان  »هما  واختتم:  التعلم«، 
اأن  ميكن  الذين  الالعبني  كبار 
اأحتدث معهم، لأين اأريد اأن اأتعلم، 
الفوز  �سيء،  كل  من  املزيد  اأريد 
من  املزيد  وت�سجيل  بالبطولت 
بالتعلم  �ساأ�ستمر  لذا  الأهداف، 

منهما كل يوم«.

�سر�ع �إجنليزي 
للتوقيع مع دميبلي

من  الإجنليزية  الأندية  تتناف�س 
بر�سلونة  لعب  مع  التعاقد  اأجل 
اأنباء  انت�سار  بعد  دميبلي  عثمان 
الفرن�سي  للنجم  ال�سماح  عن 
فرتة  يف  اآخر  فريق  اإىل  بالنتقال 
املقبلة.،  ال�ستوية  النتقالت 
اأبرز  من  عاًما   21 دميبلي  ويعترب 
الأوروبية  الكرة  ال�سابة يف  النجوم 
 3 باهتمام  يحظى  ولذلك  حالًيا، 
ح�سب  الربميريليغ  يف  قمة  اأندية 
�سن«  »ذا  �سحيفة  ذكرته  ما 
ال�سحيفة  واأو�سحت  الربيطانية، 
ماوري�سيو  ت�سيل�سي  مدرب  اأن 
مبحاولة  مهتّما  يكون  قد  �ساري 
اإىل  الفرن�سي  النجم  ا�ستقدام 
ليكمل ثالثي  بريدج«،  »�ستامفورد 
اإيدين  جانب  اإىل  الفريق  هجوم 

واأ�سافت  واأوليفييه جريو،  هازارد 
اأن اأر�سنال قادر على �سمان توقيع 
املقبل،  العام  بداية  يف  دميبلي 
اأن  الفرن�سي  للنجم  �سبق  حيث 
الغانرز  مهاجم  جانب  اإىل  لعب 
بيري اإميرييك اأوباميانغ يف �سفوف 
بورو�سيا دورمتوند، ويربز ليفربول 
ل�ستقطاب  اآخر  كمر�ّسح  ا  اأي�سً
واأّنه  ل�سيما  بر�سلونة،  لعب 
اأبطال  دوري  م�سابقة  يف  ي�سارك 
اأوروبا ولديه حظوظ اأكرب يف الفوز 
الدوري الإجنليزي املمتاز،  بلقب 
وانتقل دميبلي اإىل بر�سلونة قادما 
من دورمتوند �سيف العام املا�سي 
اإ�سرتليني،  جنيه  مليون   97 مقابل 
ثقة  على  عادة  يح�سل  ل  اأّنه  اإّل 

املدّرب اإرن�ستو فالفريدي.

�لحتاد �لبلجيكي ميهد �لطريق 
نحو تعاقد �لريال مع مارتينيز

مارتينيز  روبريتو  الإ�سباين  يعد 
بلجيكا  ملنتخب  الفني  املدير 
املر�سحة  الأ�سماء  اأبرز  اأحد 
يف  مدريد  ريال  تدريب  لتويل 
ملواطنه  خلًفا  املقبلة،  الفرتة 
اأول  اأقيل  الذي  لوبيتيغي  جولني 
»كادينا  اإذاعة  وقالت  اأم�س، 
مدريد  ريال  اإن  الإ�سبانية  �سري« 
لن  البلجيكي  الحتاد  اأن  يدرك 
اأراد  اأمامه يف حال  عراقيل  ي�سع 
املنتخب،  مدرب  مع  التعاقد 
م�ستوى  الإ�سباين  املدرب  وبقدم 
البلجيكي،  املنتخب  مع  مميًزا 
خا�سة اأنه حقق املركز الثالث يف 

كاأ�س العامل برو�سيا خالل ال�سيف 
املا�سي.

اأن  الإ�سبانية  الإذاعة  واأ�سارت 
ال�سياطني  مع  �سيبقى  مارتينيز 
احلمر حتى خو�س مباراتي دوري 
اأي�سلندا  اأمام  الأوروبية  الأمم 
املقبل،  ال�سهر  خالل  و�سوي�رصا 
البلجيكي  لالحتاد  ميكن  ثم  ومن 
مدريد،  ريال  اإىل  يذهب  تركه 
وكان املرينغي قد اأعلن م�ساء اأول 
من  لوبيتيغي  جولني  اإقالة  اأم�س 
تدريب الفريق، وتعيني الأرجنتيني 
�سانتياغو �سولري بدًل منه ب�سكل 

موؤقت.

ريا�سةالأربعاء 31  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل21 �صفر 1440هـ 12



عي�شة ق.

ق�سنطينة  �سباب  فريق  يدخل 
مر�سحا  امليدان  اأر�سية 
واأنه  خا�سة  باللقب  للتتويج 
الوطنية  البطولة  لقب  �ساحب 
حيث  املنق�سي،  املو�سم 
يتنقل »ال�سيا�سي« اإىل عا�سمة 
العود  اإىل  يهدف  وهو  الورود 
اإ�رصار  باللقب، يف ظل  للديار 
الفريق  تتويج  على  جماهريه 
متذبذبة  بداية  يحقق  والذي 

ي�رصون  اأين  املو�سم،  هذا 
جماهريهم  مع  الت�سالح  على 
يف  الثالث  اللقب  باإهدائهم 
�سبق  والذي  الفريق  تاريخ 
للبطولة  لقبني  اأحرز  اأن  له 
 1997/1996 مو�سمي  الوطنية 
فاإن  وبالتايل  و2018/2017، 
على  ت�رص  ال�سباب  ت�سكيلة 
يف  والثاين  الثالث  لقبها  نيل 
حتقيق  اأجل  من  العام  نف�س 
ومنح  احلقيقية  االنطالق 
التي  للت�سكيلة  الدعم املعنوي 

ال�سكة  ا�ستعادة  على  تعول 
مقابلة  من  ابتدءا  ال�سحيحة 
الغد، وتعرف ت�سكيلة املدرب 
غياب  عمراين  القادر  عبد 
الذي  عبيد  اأمني  املهاجم 
م�ستوى  على  اإ�سابة  يعاين 
الفخذ ومل تتاأكد بعد م�ساركته 
يف  اللقاء.  يف  عدمها  من 
املقابل، يدخل احتاد بلعبا�س 
اأر�سية امليدان بحثا عن اللقب 
الثاين يف م�سواره منذ تاأ�سي�س 
اأين مل ي�سبق لت�سكيلة  الفريق، 

�سوى  لقب  اإحراز  »العقارب« 
نالتها  التي  اجلمهورية  كاأ�س 
عندما  املا�سية  ال�سائفة  يف 
النهائي  مباراة  يف  اأطاحت 
على  وتعول  القبائل،  ب�سبيبة 
عندما  ال�سيناريو  نف�س  تكرار 
�سباب  الغد  مباراة  يف  تلتقي 
تعول  مواجهة  يف  ق�سنطينة 
�سيدي  مدينة  اأبناء  ت�سكيلة 
اأ�سبال  جتاوز  على  بلعبا�س 
املدرب عراين ومعانقة اللقب 

الثاين يف نف�س العام.

�شباب ق�شنطينة / احتاد بلعبا�س غدا ابتداء من 16:00

ال�سيا�سي واملكرة يف �سراع اإحراز ال�سوبر الأول يف تاريخهما
يحت�شن ملعب م�شطفى ت�شاكر بالبليدة م�شاء الغد مباراة الكاأ�س املمتازة التي جتمع بني حامل لقب البطولة الوطنية 

�شباب ق�شنطينة واملتوج بكاأ�س اجلمهورية احتاد بلعبا�س، والتي تلعب يف طبعتها 12، اأين ينتظر اجلمهور الريا�شي 
التعرف على هوية املتوج باللقب 12 من املناف�شة التي تعرف مناف�شة قوية بني الأندية من اجل اإحراز اللقب وتدعيم 

اخلزائن بالألقاب

اجلولة 12 من الرابطة املحرتفة الثانية

الرائد يف مهمة تعميق الفارق 
والزيانيون والبابية يف خطر 

وقمة املوؤخرة برباكني

رف�س الحتفال بالهدف 
واختري رجل املقابلة

حمرز هداف ويقود مان�س�سرت �سيتي 
حل�سم قمة توتنهام 

جتري اليوم وغدا مباريات اجلولة 12 
والتي  الثانية،  املحرتفة  الرابطة  من 
يتقدمها القمة املثرية التي جتري على 
ب�سكرة  احتاد  وجتمع  »العالية«  ملعب 
يتواجدان يف  اللذان  العلمة  ومولودية 
املركزين الرابع والثاين على التوايل، 
اأبناء »الزيبان« فر�سة  ومتلك ت�سكيلة 
بثالثي  االلتحاق  اأجل  من  كبرية 
عن  تبتعد  ال  واأنها  خا�سة  املقدمة 
رفقة  منا�سفة  الو�سيف  »البابية« 
واحدة،  بنقطة  �سوى  تلم�سان  وداد 
والفوز كاف لالحتاد من اأجل ت�سييق 
وان  خا�سة  الو�سافة،  على  اخلناق 
تنقل  اأمام  نف�سه  يجد  تلم�سان  وداد 
اإىل العا�سمة ملالقاة رائد القبة ثالث 
املهددين بال�سقوط والذي يبحث عن 
املو�سم،  هذا  االأول  الفوز  ت�سجيل 
اأبناء »الزيانيني« فر�سة ثمينة  وميلك 
حال  يف  بالو�سافة  االنفراد  اأجل  من 

تعرث البابية خارج القواعد.
جمعية  الرائد  ميلك  املقابل،  يف 
ال�سلف فر�سة ثمينة من اأجل موا�سلة 
العزف على انفراد يف �سدارة جدول 
عن  الفارق  تعميق  واإمكانية  الرتتيب 
ت�ست�سيف  عندما  املطاردين  اأقرب 
اأزمة  يعاين  الذي  م�ستغامن  ترجي 
نتائج وهو الذي بلم يفوز يف اجلوالت 
الوطنية،  البطولة  من  االأخرية  االأربع 
مولودية  مقابلة  تقل  ال  جهتها  من 
�سعيدة وجنم مقرة اأهمية خا�سة واأن 
لت�سييق  الفريقني  اأحد  يكفي  الفوز 
و�سيكون  الريادة،  ثالثي  على  اخلناق 

اأ�سحاب  لقمة  براكني م�رصحا  ملعب 
املوؤخرة عندما يلتقي متذيال الرتتيب 
احتاد البليدة واحتاد احلرا�س اللذان 
هذا  لهما  االأول  الفوز  يرت�سدان 
يف  بحظوظهما  والتم�سك  املو�سم 

حتقيق البقاء.
من جهتها، تبحث اندية اإحتاد عنابة، 
اأمل بو�سعادة و�سبيبة بجاية ا�ستغالل 
من  ملعبها  على  اال�ستقبال  فر�سة 
ت�ستقبل  عندما  الفوز  حتقيق  اأجل 
كل من جمعية وهران، �رصيع غليزان 
ثالثي  عن  واالبتعاد  �سكيدة  و�سبيبة 

املوؤخرة.
عي�سة ق.

برنامج املباريات

اليوم: اإحتاد البليدة / اإحتاد 
احلرا�س

        رائد القبة / وداد تلم�شان
        �شبيبة بجاية / �شبيبة 

�شكيكدة
        جمعية ال�شلف / ترجي 

م�شتغامن
        اإحتاد ب�شكرة / مولودية 

العلمة
غدا:   مولودية �شعيدة / جنم 

مقرة
        اأمل بو�شعادة / �شريع غليزان

        اإحتاد عنابة / جمعية 
وهران

ريا�س  اجلزائري  الدويل  الالعب  قاد 
ح�سم  اإىل  �سيتي  مان�س�سرت  فريقه  حمرز 
�سمن  توتنهام  اأمام  خا�سها  التي  القمة 
الدوري  من  العا�رصة  اجلولة  اختتام 
الفوز  منحه  حيث  املمتاز،  االجنليزي 
بالعا�سمة  »وميبلي«  ملعب  من  الثمني 
يف  الوحيد  للهدف  توقيعه  بف�سل  لنجن 
باكر  توقيت  يف  �سجله  والذي  املباراة 
عندما افتتح باب الت�سجيل بعد مرور �ست 
دقائق فقط على انطالق اللقاء الذي لعبه 
بعدما  اأ�سا�سيا  اخل�رص  ميدان  متو�سط 
غوارديوال  بيب  اال�سباين  املدرب  جدد 
اخل�رص  العب  و�سنع  خدماته،  يف  الثقة 
ورف�س  الهدف  وقع  عندما  احلدث 
فريقه  لظروف  مراعاة  به  االحتفال 
ال�سابق لي�سرت �سيتي االجنليزي الذي فقد 
على  املنية  وافته  بعدما  في�ساي  رئي�سه 
اإثر �سقوط طائرة الهليكوبرت التي ا�ستقلها 
مواجهة  نهاية  عقب  »ووكرز«  ملعب  من 
فريقه اأمام وي�ست هام، وقام حمرز برفع 
يبديه اإىل ال�سماء يف �سورة تعرب عن تاأثره 
لفقدانه واإهدائه الهدف اإىل روحه، و�سمح 
لاللتحاق  العودة  �سيتي  للمان  الفوز  هذا 

بليفربول يف �سدارة الربميرليغ منا�سفة.
واختري خريج نادي لوهافر الفرن�سي رجل 
املباراة بف�سل اأدائه الرائع الذي قدمه يف 
لقب  الفوز حلامل  وت�سجيله هدف  اللقاء 
حت�سل  حيث  املن�رصم،  املو�سم  الدوري 
العبي  بني  تنقيط  اف�سل  على  الالعب 
جعلته   7.7 عالمة  نيله  اإثر  الفريقني 
من  بقوة  يتناف�س  و�سوف  اللقب،  يحرز 
ل�سهر  العب  اأف�سل  بجائزة  التتويج  اجل 

اأكتوبر.
حمرز: حزين لوفاة في�ساي وهديف اأهديه 

لروحه

حلظة  ال�سديد  حزنه  عن  حمرز  عربرّ 
لي�سرت  يف  ال�سابق  رئي�سه  بوفاة  �سماعه 
له  ال�سهل  من  يكن  مل  اأنه  اأكد  اأين  �سيتي 
التعامل مع االأمر خا�سة واأنه كان يعتربه 
عائلة  ي�ساند  اأنه  واأكد  االأب،  منزلة  يف 
اأنه  واأكد  املحنة،  يف  واجلماهري  لي�سرت 
يف  والتفكري  توتنهام  اأمام  املباراة  لعب 
رئي�سه ال�سابق مل يفارق ذهنه، واأو�سح انه 
الإهدائه  الهدف  �سجل  عندما  يديه  رفع 
ميلك  وانه  خا�سة  املتويف  رئي�سه  اإىل 
يف  كثريا  و�ساعده  معه  وطيدة  عالقة 

م�سواره الكروي.

غوارديول: حمرز 
ميلك �شخ�شية قوية 

ولعب رائع
غوارديوال  بيب  اال�سباين  املدرب  ك�سف 
اأنه حتدث كثريا اإىل العبه اجلزائري بعد 
خا�سة  لي�سرت،  رفقة  ال�سابق  رئي�سه  وفاة 
واأنه يدرك اأن الالعب كان ينتمي ل�سنوات 
طويلة اإىل عائلة الفريق الذي فقد رئي�سه، 
اإىل احلديث مع  اأن اجلميع تطرق  واأ�سار 
املفجعة،  باحلادثة  علمهم  لدى  الالعب 
�سخ�سية  قوة  يدرك  كان  اأنه  م�سيفا 
الالعب ورغبته يف لعب املباريات الكبرية، 
وهو ما جعله يقرر اإ�رصاكه اأمام ليفربول 
الكتالوين  واأ�ساد املدرب  ا�ست�سارته.  دون 
باإمكانيات حمرز عندما اأ�سار اأنه يف اآخر 
خم�س مباريات يقدم م�ستويات رائعة وهو 
التمريرات  ومينح  االأهداف  ي�سجل  الذي 
احلا�سمة االأمر الذي ي�ساعد الفريق على 

الفوز.
عي�شة ق.

بينما عاد فيغويل اإىل التدريبات 
اجلماعية

 مبوحلي يجري الفحو�سات
الطبية ويقلق بلما�سي

يواجه الناخب الوطني جمال بلما�سي مع�سلة 

اإمكانية غياب حار�سه الدويل راي�س وهاب 

مبوحلي عن املباراة املقبلة التي تنتظر 

الت�سكيلة الوطنية اأمام الطوغو حل�ساتب 

اجلولة اخلام�سة ما قبل االأخرية من ت�سفيات 

كاأ�س اإفريقيا لالأمم 2019 بالكامريون، حيث 

ك�سفت اأم�س تقارير اإعالمية �سعودية اأن 

مبوحلي خ�سع اإىل فح�سوات طبية يف اإحدى 

امل�ست�سفيات من اأجل التعرف على مدى 

خطورة االإ�سابة التي يعاين منها على م�ستوى 

الركبة وكان تلقاها رفقة ناديه يف مباراة 

احلزم �سمن الدوري ال�سعودي والتي اأدت اإىل 

غيابه عن احل�سة التدريبية الأول اأم�س، حيث 

تبقى م�ساركة مبوحلي يف الرتب�س التح�سريي 

للخ�رص حمل ال�سك ورهونة بنتائج الفحو�سات 
التي اأجراها.

يف املقابل، اطمئنرّ امل�سوؤول االأول على 

العار�سة الفنية الوطنية ب�ساأن احلالة ال�سحية 

لقائده �سفيان فيغويل والذي تعافى من 

االإ�سابة وعاد اإىل اأجواء التدريبات �سباح 

ام�س اأين اجنمج ب�سورة عادية رفقة زمالئه 

الالعبني حت�سريا للداربي الذي ينتظرهم اأمام 

الغرمي فرنبات�سي املقرر اجلمعة املقبل حيث 

يالقي مواطنه يا�سني بن زية و�سليماين.
عي�شة ق. 

اإدارة مولودية اجلزائر توقع العقد 
التمويلي رفقة اأوريدو

قا�سي ال�سعيد: منلك م�سروعا 
ميتد اإىل 2030 ون�ستهدف 4 

لعبني هذا املركاتو
تعاقدت اأم�س اإدارة فريق مولودية اجلزائر ر�سميا رفقة 
�رصكة متعامل الهاتف النقال »اأوريدو«، حيث مت توقيع 

وذلك بح�سور املدير العام الأوريدو عبد اللطيف حمد دفع العقد الذي ميتد ثالثة اأعوام مبقر ال�رصكة يف اأوالد فايت 
جانب املدير الريا�سي كمال قا�سي ال�سعيد، اأين يعترب هذا اهلل ومدير جمل�س االإدارة ملولودية اجلزائر حري�س اإىل 

العقد التمويلي الثالث ملتعامل الهاتف النقال بعدما �سبق 
توقيع عقودا متويلية رفقة فريقي �سبيبة القبائل ومولودية 

وهران يف اإطار تدعيم االأندية اجلزائرية ومرافقتها يف 
الفرتة املقبلة من املو�سم الكروي اجلاري.

واعترب قا�سي ال�سعيد ان التعاقد مع اوريدو لثالثة اأعوام 
حت�سريي لالحتفال مبئوية النادي املقررة يف عام 2021، 

واو�سح اأنه يتمنى امتداد العقد بني الطرفني مدى احلياة، 
خا�سة واأنه فخور بالثقة التي منحتها ال�رصكة لفريقه 

واختياره للتعاقد معه، واأردف اأن �رصكة �سوناطراك مالك 
اأغلبية اأ�سهم النادي متلك م�رصوعا على املدى الطويل 
وميتد اإىل عام 2030 ويتمنى اأن ترافقهم �رصكة اأوريدو.

ك�سف قا�سي ال�سعيد يف �سياق حديثه اأن اإدارته بداأت 
التح�سري للمركاتو ال�ستوي املقبل، ولهذا الغر�س اتفقت 
ر�سميا مع العبني اثنني من اأجل التوقيع معهم اأين تهدف 
اإدارته التعاقد مع اربعة العبني، م�سيفا انهم على موعد 
اليوم مع م�سوؤويل ملعب 5 جويلية من اجل التوقيع معهم 

على عقد كراء امللعب واال�ستقبال عليه طيلة املو�سم 
اجلاري.

ع.ق.
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 ريال مدريد يقيل لوبيتيغي 
ويعني �سوالري موؤقتا

�أعلن ريال مدريد �أنه �أقال مدرب �لفريق جولني لوبيتيغي ر�سميا �أول �أم�س وعني مكانه 
�سانتياغو �سولري ب�سفة موؤقتة، وجاء �لقر�ر غد�ة �خل�سارة �ملذلة يف �لكال�سيكو �لإ�سباين 

�أمام غرميه �لتقليدي بر�سلونة 1-5، وتعيني مدرب فريقه �لرديف �لأرجنتيني �سانتياغو 
�سولري مكانه موؤقتا بانتظار �لتعاقد مع مدرب جديد، بعد 139 يوما فقط على تعيينه، متت 

�إقالة لوبيتيغي بعد �أزمة عميقة من �لنتائج �لتي بقي خاللها فريقه �أكرث من ثماين �ساعات 
متتالية دون �أن ي�سجل �أي هدف، ومني بخم�س هز�ئم يف مبارياته �ل�سبع �لأخرية يف خمتلف 

�مل�سابقات.
بهذه �لإقالة، �أ�سبح لوبيتيغي و�حد� من �أكرث �ملدربني �لعابرين يف �لتاريخ �حلديث لريال 

مدريد حيث قاده يف 14 مبار�ة فقط، �أقيل من من�سبه مدربا للمنتخب �لإ�سباين ع�سية �نطالق 
نهائيات كاأ�س �لعامل يف رو�سيا ب�سبب تفاو�سه مع ريال مدريد دون علم �لحتاد �ملحلي،وها هو 

يقال من من�سبه يف ريال مدريد ب�سبب �سوء �لنتائج.

اإنرت يكت�سح الزيو وينتزع الو�سافة
�نتزع �إنرت ميالن و�سافة �لدوري �لإيطايل بفوزه �ل�ساحق على م�سيفه لزيو روما 3-0 على 

�مللعب �لأوملبي يف روما يف ختام �ملرحلة �لعا�رشة، وفر�س �لقائد �لدويل �لأرجنتيني ماورو 
�إيكاردي نف�سه جنما للمبار�ة بت�سجيله ثنائية �لهدفان �لأول و�لثالث يف �لدقيقتني 28 و70 ر�فعا 

ر�سيده �إىل 6 �أهد�ف يف �ملركز �لثالث على لئحة �لهد�فني م�ساركة مع �رشيكه يف �سد�رة 
هد�يف �ملو�سم �ملا�سي مهاجم لزيو ت�سريو �إميوبيلي ومهاجم نابويل لورنت�سو �إين�سينيي.

و�سجل �لدويل �لكرو�تي مار�سيلو بروزوفيت�س �لهدف �لثاين يف �لدقيقة 41، وتابع رجال �ملدرب 
لوت�سانو �سباليتي �سحوتهم وحققو� �لفوز �ل�ساد�س تو�ليا و��ستغلو� جيد� تعرث نابويل �أمام �سيفه 
روما 1-1 لينتزعو� �ملركز �لثاين بفارق �لأهد�ف من �لفريق �جلنوبي بعدما ت�ساويا بر�سيد 22 
نقطة لكل منهما، يف �ملقابل، مني لزيو بخ�سارته �لأوىل يف مبارياته �لثالث �لأخرية و�لر�بعة 

هذ� �ملو�سم فتجمد ر�سيده عند 18 نقطة يف �ملركز �لر�بع.                                          

رهان بوكيتينو يف�سل اأمام واقعية جوارديوال
حتلّى مدرب مان�س�سرت �سيتي بيب غو�رديول، بالو�قعية خالل لقاء فريقه �ملهم �أمام توتنهام 

يف ختام �جلولة �لعا�رشة من �لدوري �لإجنليزي �ملمتاز فخرج بفوز مهم، و�سع �سيتي على 
�ل�سد�رة مع ليفربول، وقّدم �ل�سيتي، �أد�ء منطقّيا على مد�ر �سوطي �ملبار�ة، فلم يرت�جع للور�ء 

بعد �لهدف �ملبّكر �لذي �أحرزه جنمه �جلز�ئري ريا�س حمرز، لكّنه �أحكم منافذه �خللفية 
�إدر�كا منه لرغبة توتنهام يف �لنجاة من �لهزمية مهما كان �لثمن، �أّما توتنهام �لذي �أهدر 

جمموعة من �لفر�س، فدفع مدّربه ماوري�سيو بوكيتينو ثمن عدم �إ�رش�ك عدد ل باأ�س به من 
�لالعبني �لأ�سا�سّيني ل�سيما يف �خلط �لأمامي، مقابل �بتعاد بع�س �لالعبني عن م�ستو�هم 

�ملعهود.

المبارد يعود اإىل »�ستامفورد بريدج«
يعود فر�نك لمبارد �إىل ملعب »�ستامفورد بريدج« حيث �سنع �أجماد فريقه �ل�سابق ت�سيل�سي 

عندما يقود فريقه دربي كاونتي يف مو�جهة »�لبلوز« �ليوم يف �لدور ثمن �لنهائي لكاأ�س ر�بطة 
�لأندية �لإجنليزية، و��ستلم لمبارد �لإد�رة �لفنية لدربي كاونتي هذ� �ل�سيف يف �أول مهمة 

تدريبية له منذ �عتز�له �للعب عام 2017 بعد 21 عاماً �إثر جتربة �أخرية يف �لوليات �ملتحدة 
�لمريكية باألو�ن فريق نيويورك �سيتي، ود�فع لمبارد عن �ألو�ن ت�سيل�سي يف 484 مبار�ة، �سجل 

خاللها 168 هدفاً، ويت�سمن �سجله مع فريق »�لزرق« �لفوز بلقب �لدوري �لجنليزي �ملمتاز 
ثالث مر�ت، وبدوري �أبطال �أوروبا مرة و�حدة عام 2012، وبعدما �أطاح مبان�س�سرت يونايتد 

فريق مدربه �ل�سابق �لربتغايل جوزيه مورينيو، يف �لدور �لثالث بفوزه عليه بركالت �لرتجيح، 
يطمح لمبارد �إىل �إ�سافة فريقه �ل�سابق هذه �ملرة �إىل قائمة �سحاياه.

رونالدو يك�سف اأ�سباب رحيله عن الريال
�أف�سح �لربتغايل كري�ستيانو رونالدو عن �لأ�سباب �حلقيقة �لتي دفعته �إىل �لرحيل عن ريال 

مدريد وخو�س جتربة جديدة مع عمالق �لكرة �لإيطالية جوفنتو�س، وك�سف �لربتغايل 
كري�ستيانو رونالدو، �أف�سل لعب يف �لعامل خم�س مر�ت �أنه مل يكن ي�سعر يف �لأعو�م �لأخرية 

بالتقدير نف�سه يف �سفوف فريقه �ل�سابق ريال مدريد �لإ�سباين، خ�سو�ساً من قبل رئي�سه 
فلورنتينو برييز، قال �لربتغايل يف حديث ملجلة فر�ن�س فوتبول �لفرن�سية ن�رشت مقتطفات منه 

�أم�س: »كنت �أ�سعر يف د�خل �لنادي ل�سيما من جانب �لرئي�س، باأنني ل �أحظى بالتقدير نف�سه 
كما يف �لبد�ية«، �أ�ساف: »يف �لأعو�م �لأربعة �أو �خلم�سة �لأوىل، كنت �أ�سعر باأنني كري�ستيانو 

رونالدو، بعد ذلك بات �أقل«.
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برييز يقيل املدرب 12 يف حقبة الرئا�سة
لوبيتيغي  جولن  �أ�سبح 
�أم�س  �أول  �أقيل  �لذي 
مدربا  من�سبه  من 
�لإ�سباين  مدريد  لريال 
�لذي   12 �ملدرب 
ي�ستغني فلورنتينو برييز 
عن خدماته خالل فرتة 
�إد�رة  جمل�س  رئا�سته 
�لنادي �مللكي �لتي بلغت 
15 عاما، وهنا ملحة عن 
يف  �ل�سابقني  �ملدربني 

عهده.                  

في�صنتي دل 
بو�صكي

�لقر�ر  �أنه  �لأرجح  على 
�لأكرث �إثارة للجدل �لذي 
ر�أ�س  على  برييز  �تخذه 
بعد  �لبي�س«  »�لبيت 
و�سوله �ىل �لرئا�سة عام 
يهدف  بربنامج   2000
�لنجوم  مع  �لتعاقد  �ىل 
لوي�س  �لربتغايل  مثل 
زين  و�لفرن�سي  فيغو 
و�لرب�زيلي  ويد�ن  �لدين 
فلورنتينو  قرر  رونالدو، 
بو�سكي  دل  �إقالة  برييز 
بعدما �عترب �أنه ل ميلك 

�خلربة لقيادة �لنجوم. 

كارلو�س 
كريو�س

�لربتغايل  ينجح  مل 
لل�سري  �ل�سابق  �مل�ساعد 
يف  فريغو�سون  �ليك�س 
يف  يونايتد،  مان�س�سرت 
مبلعب  نف�سه  فر�س 
فبعد  برنابيو  �سانتياغو 
�نهي  و�عدة،  بد�يات 
ريال مدريد �ملو�سم يف 
�ملركز �لر�بع يف �لدوري 
�ملحلي وخرج من �لدور 
مل�سابقة  �لنهائي  ربع 
دوري �أبطال �أوروبا على 

يد موناكو �لفرن�سي.
                  

خو�صيه انطونيو 
كامات�صو

عاد كامات�سو �ىل �لد�رة 
مدريد  لريال  �لفنية 
بعد   2004 �لعام  �سيف 
مل  �لتي  �لأوىل  جتربته 
عام  يوما   22 �سوى  تدم 
�ملدرب  ولكن   ،1998
للمنتخب  �ل�سابق 
طويال  يبق  مل  �ل�سباين 
حيث  �أي�سا  �ملرة  هذه 

عقب  من�سبه  من  �أقيل 
باير  �أمام  �خل�سارة 
�لأملاين  ليفركوزن 
�ملجموعات  دور  يف 
�إبطال  دوري  مل�سابقة 

�أوروبا.                  

ماريانو غار�صيا 
رميون

لكامات�سو  م�ساعد�  كان 
م�سوؤولية  به  و�أنيطت 
�إقالة  عقب  �ملدرب 
 3 وليته  د�مت  �لأخري، 

��سهر.

فاندريل 
لوك�صمبورغو

�لرب�زيلي  �ملدرب  بقي 
�خلبري عاما و�حد� فقط 
يف من�سبه، عانى ليجاد 
فريق  د�خل  �لتو�زن 
�ملو�هب  وفرة  ميلك 
به  و�نتهى  �لهجومية 
�لإقالة  �إىل  �ملطاف 
�أمام  كال�سيكو  عقب 
�لنادي  خ�رشه  بر�سلونة 
�سانتياغو  يف  �مللكي 

برنابيو.

خوان رامون 
لوبيز كارو

�لرديف  �لفريق  مدرب 
متت  �مللكي  للنادي 
عقب  به  �ل�ستعانة 
�إقالة لوك�سمبورغو وكان 
تعيينه  مت  مدرب  �آخر 
لبرييز  �لأوىل  �لفرتة  يف 
با�ستقالته  �نتهت  و�لتي 

فيفري 2006.

مانويل 
بيليغريني

رئا�سة  �ىل  برييز  عاد 
 2009 عام  مدريد  ريال 
مانويل  �لت�سيلي  وعني 
فريق  لقيادة  بيليغريني 
بقيادة  �جلديد  �لنجوم 
كري�ستيانو  �لربتغايل 
�خل�سارة  لكن  رونالدو، 
�لكوركورون  �مام  �ملذلة 
�لدرجة  من  �ملتو��سع 
كاأ�س  م�سابقة  يف  �لثالثة 
�لدور  من  وخروج  �مللك 
مل�سابقة  �لنهائي  ثمن 
�أوروبا على  �أبطال  دوري 
كانت  �لفرن�سي  ليون  يد 
مغامرة  �نهاء  يف  �سببا 
�لبيت  مع  �لت�سيلي 

�لأبي�س.                  

جوزيه مورينيو

بر�سلونة،  هيمنة  �مام 
��ستعان برييز »بال�سبي�سل 
وتعترب  مورينيو،  و�ن« 
�لربتغايل  تدريب  فرتة 
�لأطول  �مللكي  للنادي 
حيث  برييز  عهد  يف 
قاده  �أعو�م   3 ��ستغرقت 
�لدوري  لقب  �ىل  فيها 
�ملحلية  و�لكاأ�س   2012
2013، لكنها كانت �لفرتة 
ب�سبب  توتر�  �لأكرث 
�لالعبني  مع  �مل�ساكل 
�مل�سحونة  و�لأجو�ء 

و�جلماهري �لغا�سبة.

كارلو اأن�صيلوتي

وم�سامل،  دبلوما�سي 
�أن�سيلوتي  ميزة  تلك 
�لنادي  تاريخ  دخل  �لذي 
�مللكي يف مو�سمه �لأول 
لقب  �إىل  بقيادته  معه 
�أبطال  دوري  م�سابقة 
�لعا�رشة يف  للمرة  �أوروبا 
�ليطايل مل  لكن  تاريخه 
بعد �ملو�سم  ي�ستمر معه 
بدون  �أنهاه  �لذي  �لثاين 

�ي لقب كبري.

رافايل بينيتيز

�لذي عانى  بينيتيز  ف�سل 
وبني  بينه  �ملقارنة  من 
�لتوفيق مع  �ن�سيلوتي يف 
�لركائز �لأ�سا�سية للفريق 
�ملخيبة  �لنتائج  �ن  كما 
يف  �لفريق  حققها  �لتي 
حتت  و�سعته  �خلريف 
خ�سو�سا  �لإقالة  خطر 
�مام  �ملذلة  �خل�سارة 
يف   4-0 بر�سلونة 
ملعب  على  �لكال�سيكو 

�سانتياغو برنابيو.

زين الدين 
زيدان

زيد�ن  �إىل  برييز  جلاأ 
عقب �إقالة بينيتيز وجنح 
�إ�سكات  يف  �لفرن�سي 
�ملت�سككني  جميع 
ريال  وترك  تدريجيا 
من  ز�خر  ب�سجل  مدريد 
لقب  خ�سو�سا  �لألقاب 
�أبطال  دوري  م�سابقة 
مر�ت  ثالث  �أوروبا 
جناح  وهو  متتالية، 
عامل  يف  م�سبوق  غري 

�لتدريب. 

جولن لوبيتيغي

�ل�سابق  �ملدرب  جاء 
�إىل  �لإ�سباين  للمنتخب 
ريال مدريد بهالة م�سو�ره 
�جليد مع لروخا، ��سطر 
بناء  لإعادة  عجالة  يف 
مهاجمه  من  حرم  فريق 
�إىل  �ملنتقل  رونالدو 
�لإيطايل،  جوفنتو�س 
�إقالته  ومتت  ف�سل  لكنه 
�ملذلة  �خل�سارة  عقب 
�لتقليدي  غرميه  �أمام 
يف   5-1 بر�سلونة 

�لكال�سيكو. 



اجل�سر الأورا�سي:

كيف تفكر رو�سيا يف جغرافيا الطاقة بال�سرق الأو�سط؟
.      مركز امل�ستقبل للأبحاث و الدرا�سات املتقدمة

اجل�سر الأورا�سي/ عر�ض: 
رغدة البهي، مدر�ض العلوم 
ال�سيا�سية امل�ساعد - جامعة 

القاهرة

عقب التخلي عن كافة امل�ساعي 
لالن�سمام اإىل النظام ال�سيا�سي 
رو�سيا  ت�سعى  الغربي،  العاملي 
ذاتيٍة  �سورٍة  لرت�سيخ  جاهدًة 
اأورا�سي  كمركٍز  لها  جديدٍة 
وال�سني.  اأوروبا  بني  يربط 
بات  امل�ساعي،  تلك  اإثر  وعلى 
يف  مركزًيّا  الأو�سط  ال�رشق 
ال�سرتاتيجية الرو�سية العاملية 
ويف  تاريخها.  يف  الأوىل  للمرة 
هذا ال�سياق، تربز اأهمية درا�سة 
امل�ست�سار  ما�سي�س«  »برونو 
 London’s Flint( لدى 
»مغامرة  املعنونة:   ،)Global
اجلديدة«،  الرو�سية  الطاقة 
 The( دورية  يف  واملن�سورة 
 Cairo Review of Global
كلية  عن  ال�سادرة   ،)Affairs
وال�سيا�سة  اخلارجية  ال�سئون 
الأمريكية  باجلامعة  العامة 

بالقاهرة.
درا�سته  الكاتب  ا�ستهل  وقد 
طرحه  مبا  بال�ست�سهاد 
كتابه  يف  ترينني«  »دميرتي 
رو�سيا  تفعل  »ماذا  املعنون: 
ليبني  الأو�سط؟«  ال�رشق  يف 
هام�سًيّا  الأخري  كان  كيف 
اجليو�سيا�سية  امل�سالح  يف 
�سبق  فقد  تقليدًيّا،  الرو�سية 
�سوب  جنوًبا  رو�سيا  وتو�سعت 
البلقان وتركيا، كما امتدت نحو 
واأفغان�ستان،  الربيطانية،  الهند 
و�سمال اإيران، لكنها مل تتجاوز 
اأًيّا من تلك املناطق اإىل ما هو 

اأبعد منها.

انخراط �سرق اأو�سطي:

اأو  ال�سوفيتي  ي�سبق لالحتاد  مل 
خو�س  الرو�سية  الإمرباطورية 
اأّية حرب يف املنطقة العربية. 
اإطار  يف  ذلك  فهم  وميكن 
�سمال  يف  الرو�سية  احلروب 
اأفغان�ستان،  و�سد  القوقاز، 
تلك  فكافة  الو�سطى.  واآ�سيا 
-على  الع�سكرية  املغامرات 
تكن  مل  الكاتب-  و�سف  حد 
العودة  على  رو�سيا  ت�سجع 
الإ�سالمي.  العامل  قلب  اإىل 
يف  رو�سيا  فانخراط  ثّم،  ومن 
احلرب الأهلية ال�سورية مل يكن 
متوقًعا، ول ميكن فهمه مبعزل 
بها  تُعزز  التي  الكيفية  عن 
ال�سرتاتيجية  امل�سالح  �سوريا 

الرو�سية.
الع�سكري  التدخل  يُ�سكل 
ال�سئون  يف  ثورًة  الرو�سي 
منذ  الأوىل  فللمرة  العاملية، 

تُعِمل  الباردة،  احلرب  نهاية 
الوليات  -بخالف  ما  دولٌة 
الع�سكرية  القوة  املتحدة- 
دون  حدودها،  عن  بعيًدا 
اإ�رشاكها  اأو  وا�سنطن  ا�ست�سارة 
مع  ولكن  القرار.  اتخاذ  يف 
يف  التدخل  يف  الرو�سي  التلكوؤ 
بات  ال�سورية،  الأهلية  احلرب 
راغبًة  تكن  مل  اأنها  وا�سًحا 
اإن�سايٍنّ  �سيا�سٍيّ  حٍلّ  اإيجاد  يف 
اأن  يف  رغبتها  بقدر  للحرب، 
يف  اأهمية  الأكرث  العامل  ت�سبح 

اأي حٍلّ م�ستقبلي.
يف  النظر  يجب  للكاتب،  ووفًقا 
الأولية  املوؤ�رشات  من  عدٍد 
بني  الظهور  يف  بداأت  التي 
ويف  و2015؛   2013 عامي 
مقدمتها ال�سغوط التي تعر�س 
لها القت�ساد الرو�سي، ل ب�سبب 
يف  ت  ُفر�سَ التي  العقوبات 
اأعقاب الأزمة الأوكرانية، واإمنا 
يف  ال�سديد  لالنخفا�س  نتاًجا 
اأ�سعار الطاقة. وعلى الرغم من 
كونها اأحد اأكرب منتجي الطاقة، 
مل تهتم رو�سيا بتحديد اأولويات 
بعك�س  ال�سيا�سية،  اجلغرافيا 
اإىل  اعتمدت  واإن  التي  ال�سني 
الطاقة  تدفقات  كبري على  حٍدّ 
جاهدًة  �سعت  فاإنها  الداخلية، 
نفوذها  لتمديد  عقود  طيلة 
واإفريقيا،  الو�سطى،  )اآ�سيا  يف: 
ملواجهة  اجلنوبية(،  واأمريكا 
وتنويع  الحتمالت  كافة 

اإمدادات الطاقة.
كان   ،2015 عام  نهاية  ويف 
الرو�سي  العام  الإنفاق  خف�س 
على  دليل  اأف�سل   )%10( بن�سبة 
عن  الناجم  الإجهاد  تزايد 
وانخفا�س  الدولية،  العقوبات 
وملواجهة  الطاقة.  اأ�سعار 
املبا�رش،  الرو�سي  التحدي 
�سوب  التوجه  رو�سيا  قررت 
اأ�سبح  الذي  الأو�سط  ال�رشق 
اأحد اأهم ال�ساحات التي يتحدد 
على اإثرها امل�ستقبل الرو�سي.

ثالث مناطق:

تبنت �رشكة »رو�سنفت« الرو�سية 
يف اأكتوبر 2017 تق�سيم اأورا�سيا 
 )Greater Eurasia( الكربى
تبًعا  رئي�سية  مناطق  ثالث  اإىل 
الطاقة  ا�ستهالك  ملناطق 
الأوىل  ت�سم  بحيث  واإنتاجها؛ 
اأوروبا مبا يف ذلك تركيا، وت�سمل 
الهادئ  واملحيط  اآ�سيا  الثانية 
مبا يف ذلك الهند. وبني كلتيهما 
رئي�سية  مناطق  ثالث  توجد 
رو�سيا- هي:  للطاقة،  منتجة 

وقزوين،  ال�سمايل،  القطب 
املثري  ومن  الأو�سط.  وال�رشق 
الثالث  املناطق  اأن  لالهتمام 
ا،  بع�سً بع�سها  عن  تنف�سل  ل 

متجاورًة  واحدًة  كتلًة  تُعد  بل 
جغرافًيّا. 

عدٌد  يتقاطع  للكاتب،  ووفًقا 
تاأجًجا  الأكرث  ال�رشاعات  من 
اخلط  مع  املعا�رش  العامل  يف 
اإنتاج  مناطق  بني  الفا�سل 
ومنها  وا�ستهالكها؛  الطاقة 
:)�رشق اأوكرانيا، و�سمال العراق، 
وكوريا  واأفغان�ستان،  و�سوريا، 
مل  احلال،  وبطبيعة  ال�سمالية(. 
ين�ساأ ذلك من فراغ اأو يف فراغ؛ 
فقد باتت تلك املناطق »جوائز 
قيمة« يف الن�سال العاملي على 

موارد الطاقة. 
يو�سح ذلك اأحد مالمح ال�سورة 
اجلديدة؛  الرو�سية  الذاتية 
اجلغرافيا  ملنظور  فوفًقا 
تكافح  للطاقة،  ال�سيا�سية 
توجهها  عن  للتخلي  رو�سيا 
وتاأمل  اأوروبا،  نحو  التقليدي 
والغرب  ال�رشق  اإىل  النظر  يف 
وهو  لتعزيز م�ساحلها مبرونة. 
هيمنة  ظل  يف  فهمه  ميكن  ما 
منطقتني  على  الكربى  الدول 
ال�سابقة؛  الثالث  املناطق  من 
اأوروبا،  على  اأملانيا  تُ�سيطر  اإذ 
على  ال�سني  تُ�سيطر  بينما 
واملحيط  اآ�سيا  منطقتي 
فهمه  ميكن  ل  كما  الهادئ. 
مبعزٍل عن ثورة الغاز ال�سخري 
الإنتاج  تزايد  فمع  الأمريكي، 
الأمريكي من النفط والغاز على 
مدى ال�سنوات الع�رش املا�سية، 
املتحدة  الوليات  دور  تغري 
ال�سيا�سية  اجلغرافيا  يف 
وتراجعت  للطاقة،  العاملية 
يف  الأو�سط  ال�رشق  اأهمية 

ال�سرتاتيجية الأمريكية.
املحلي  العر�س  اإحالل  ومع 
حمل الواردات، مل تعد الوليات 
لال�ستثمار  بحاجة  املتحدة 
يف  وال�ستقرار  ال�سالم  يف 
�سك  ول  الأو�سط.  ال�رشق 

احلرب  من  موقفها  تغري  يف 
ثورة  عقب  ال�سورية  الأهلية 
اأتاح  مما  ال�سخري؛  الغاز 
بدوره عدة فر�ٍس لرو�سيا، لكنه 
الوليات  َمّكن  املقابل،  ويف 
الطاقة  ا�ستخدام  من  املتحدة 
من  توجه  جيو�سيا�سية،  كاأداٍة 
خاللها تدفقات الطاقة، وتوؤثر 
بها على اأ�سعار ال�سوق، ملكافاأة 
ومعاقبة  ال�سديقة  الدول 

العدوة.
ا�ستخدام  حماولت  وعززت 
النتائج  لتوجيه  الطاقة  اأ�سواق 
القناعات  اجليو�سيا�سية 
على  الهيمنة  ب�رشورة  الرو�سية 
مما  العاملية،  الطاقة  اأ�سواق 
اأكرث  ب�سكٍل  للتدخل  دفعها 
الأو�سط.  ال�رشق  يف  فعالية 
ميكن  املنظور،  هذا  ومن 
املتجدد  رو�سيا  اهتمام  فهم 
اإحكام  اإطار  يف  باملنطقة 
اإنتاج  مناطق  على  قب�ستها 
قيادتها،  حتت  الثالث  الطاقة 
لت�سكيل  الطريق  لها  مُيهد  مما 
الأوروبي-الآ�سيوي  النظام 

اجلديد. 
يف  الرو�سي  النفوذ  ويعتمد 
اأوروبا وال�سني على مدى قدرة 
�سيطرتها  زيادة  على  مو�سكو 
ذلك  ومن  الطاقة،  اإنتاج  على 
يف  الرو�سي-ال�سعودي  التفاق 
الإنتاج  لتقليل  نهاية عام 2016 
النفطي ب�سكٍل جماعي، واإعطاء 
العاملية.  النفط  لأ�سعار  دفعٍة 
قدرة  على  التفاق  ذلك  ويُدلل 
خمتلف  يف  التاأثري  على  رو�سيا 
ويف  الأو�سط.  ال�رشق  قرارات 
التفاقية  اأقل من عام، حققت 
اأ�سعار  رفع  املتمثل يف  هدفها 
دولًرا   60 م�ستوى  اإىل  النفط 

للربميل.

دبلوما�سية الطاقة:

ت�سعى  رو�سيا  اأن  الكاتب  يرى 
الأو�سط  ال�رشق  عرب  لالنت�سار 
من خالل �سل�سلٍة من ال�سفقات 
العامني  يف  وقعتها  التي 
�رشكة  ُتري  حيث  املا�سيني؛ 
العمالقة   )Lukoil( »لوكويل« 
ثاين  تعد  والتي  والغاز،  للنفط 
�رشكة  بعد  رو�سية  �رشكة  اأكرب 
لبدء  مفاو�ساٍت  »جازبروم«، 
 )Eridu( حقل  يف  الإنتاج 

املكت�سف حديًثا يف العراق.
نفت«  »جازبروم  اأطلقت  كما 
ل�رشكة  النفطية  )الذراع 
ا�ستك�سافية  وحداٍت  جازبروم( 
يف كرد�ستان العراق، يف الوقت 
 )Badra( الذي تدير فيه حقل
وبالإ�سافة  العراق.  جنوب  يف 
»رو�سنفت«  وّقعت  ذلك،  اإىل 
كرد�ستان،  مع  تعاون  اتفاقيات 
من   )%30( تبلغ  وا�سرتت ح�سة 
حقل »ظهر« العمالق يف م�رش.

�سيطرتها  »رو�سنفت«  واأعلنت 
يف  الرئي�سي  النفط  خط  على 
يزيد  مما  العراق،  كرد�ستان 
املنطقة  يف  ا�ستثماراتها  من 
املتمتعة باحلكم الذاتي اإىل 3،5 
مليارات دولر، على الرغم من 
العمل الع�سكري الذي قامت به 
بغداد نتيجة ال�ستفتاء الكردي. 
وقد �ساعدت تلك اخلطوة على 
ال�سغوط  من  كرد�ستان  حماية 

املتزايدة من قبل بغداد. 
توقيع  ال�رشكة  ووا�سلت 
�رشكة  مع  متهيدية  اتفاقيٍة 
قبيل  الإيرانية  الوطنية  النفط 
للم�ساركة  ملزم  اتفاق  اإبرام 
والغاز  النفط  م�ساريع  يف 
ال�سنوات  مدى  على  الإيرانية 
با�ستثماراٍت  املقبلة،  القليلة 
كما  دولر.  مليار   30 اإىل  ت�سل 
نفطية  �رشكات  اأربع  بداأت 
�سوريا  مع  بالتفاو�س  رو�سية 

امل�سرتك يف جمال  لال�ستثمار 
الطاقة، وهي »مغامرة« تدفعها 
اإىل  ال�سيا�سية جنبًا  العتبارات 
التجارية؛  مثيلتها  مع  جنب 
الرو�سية  الأهداف  تقت�رش  فال 
وا�ستخراج  ا�ستك�ساف  على 
من  ال�سورية  الحتياطيات 

النفط بطبيعة احلال.
الن�سطة  امل�ساركة  خالل  من 
البنية  وت�سغيل  بناء  اإعادة  يف 
ال�سوري،  للنفط والغاز  التحتية 
الطاقة  �رشكات  �ست�سيطر 
الرو�سية على طرق عبور النفط 
والقطري  الإيراين  والغاز 
املتجهة اإىل اأوروبا، مما يقرب 
من  الطاقة  منتجي  من  اثنني 
الذي  الأمر  الرو�سي،  املدار 
اإمدادات  على  اخلناق  ي�سيق 

الغاز الأوروبي.
اقرتحت  واأن  لقطر  �سبق  فقد 
اأحد  اإمداد   2009 عام  يف 
عرب  الطبيعي  الغاز  خطوط 
�سوريا وتركيا اإىل اأوروبا. وبدلً 
الأ�سد«  »ب�سار  وّقع  ذلك،  من 
اخلط  لبناء  اإيران  مع  اتفاقيًة 
العراق  العربي عرب  اخلليج  من 
الأبي�س  البحر  حتت  و�سوريا 
تاأجيل  مت  وقد  املتو�سط. 
احلرب،  ب�سبب  امل�رشوع  ذلك 
�ستكون  ا�ستئنافه  يتم  وعندما 

رو�سيا هي امل�سيطرة.
املركزي  املوقع  يتيح  وختاًما، 
بني  رو�سيا  اإليه  ت�سعى  الذي 
واأوروبا عدة خيارات بني  اآ�سيا 
باتت  فقد  والغرب.  ال�رشق 
مو�سكو وال�رشق الأو�سط جزًءا 
ل يتجزاأ من وحدٍة جيو�سيا�سية 
واحدة، وهو الأمر الذي تطلب 
اإعمال الأداة الع�سكرية الرو�سية 
يف �سوريا للتكيف مع ذلك الواقع 
اجلديد من ناحية، والتواكب مع 
اجلغرافيا ال�سيا�سية للطاقة من 

ناحيٍة اأخرى.    
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متالزمة اخلوف:

خطاب »ترامب« والقلق املجتمعي 
حول »احللم الأمريكي«

�صكل و�صول الرئي�س الأمريكي »دونالد ترامب« اإىل �صدة الرئا�صة فر�صًة لإعادة احلديث عن 
اأزمات املجتمع الأمريكي، وال�صكوك حيال م�صتقبل النموذج الأمريكي. اإذ يعتقد العديدون 
اأن اإدارة »ترامب« تغذي عرب �صيا�صاتها خطابات الكراهية وال�صتبعاد والتهمي�س املجتمعي، 

وت�صفي عليها �صرعية من نوٍع ما. ويف مثل هذا ال�صياق، يبدو اخلوف هو العن�صر احلاكم 
ملعادلة العالقات املجتمعية، فثمة خوف من الآخر املغاير الذي ترت�صخ مدركات �صلبية ب�صاأنه، 

ويتم حتميله م�صئولية كافة الإخفاقات والأزمات. 

عر�س: حممد ب�صيوين/ باحث 
يف العلوم ال�صيا�صية

مركز امل�ستقبل للأبحاث و 
الدرا�سات املتقدمة

تتناول »مارثا  الإطار،  ويف هذا 
»ملكية  كتابها  يف  نو�سباوم« 
اخلوف: فيل�سوف ينظر لأزمتنا 
اخلوف  اإ�سكالية  ال�سيا�سية«، 
من  الأمريكي  املجتمع  يف 
الروؤية  فيه  خلل حتليل متتزج 
التاريخي  التتبع  مع  الفل�سفية 
الأمريكي،  الداخل  مل�سكلت 
نظر  وجهة  -من  تُعد  والتي 
جمرد  من  اأكرب  »نو�سباوم«- 
بو�سفه  »ترامب«  اإىل  النظر 
ثم،  ومن  لها.  الرئي�سي  ال�سبب 
النقد  اإىل  اأقرب  الكتاب  يبدو 
حتليل  اإىل  منه  املجتمعي 

�سيا�سات ال�سلطة احلاكمة.

التاريخ واحلا�صر:

من  نو�سباوم«  »مارثا  تنطلق 
من  الكثري  هناك  اأن  فر�سية 
املتحدة  الوليات  يف  اخلوف 
وي�سعر  الراهنة،  املرحلة  يف 
باأنهم  الأمريكيني  من  العديد 
على  ال�سيطرة  عن  عاجزون 
ويخ�سون  اخلا�سة،  حياتهم 
تراجع  ظل  يف  م�ستقبلهم  على 
فكرة »احللم الأمريكي« لديهم، 
وفًقا  احلالة،  هذه  وترتبط 
امل�سكلت  ببع�ض  للكتاب، 
الدخل  تراجع  مثل:  اجلوهرية، 
املتو�سطة  الطبقة  �سفوف  يف 
امل�ستوى  تراجع  وكذا  الدنيا، 
الأعمار  ومعدلت  ال�سحي 
علوة  الطبقة،  هذه  داخل 
التعليم  تكاليف  ت�ساعد  على 
والأمتتة  العوملة  واآثار  العايل، 
عميقة  م�سكلت  خلقت  التي 
يف  العاملة  للطبقة  وم�ستع�سية 

الوليات املتحدة.
يف  متتزج  الإ�سكاليات  هذه 
الوعي اجلماعي لدى العديدين 
الرئي�ض  انتخاب  حدث  مع 
يُعد  الذي  »ترامب«  الأمريكي 
ا  من وجهة نظرهم تهديًدا ملًحّ
وم�ستقبل  الأمريكي  للنموذج 
الوليات  يف  الدميقراطية 
املتحدة، حيث اإن كافة املزايا 
املجتمع  عليها  ح�سل  التي 
الأمريكي، ون�ساأت عليها الأجيال 
احلالية، على و�سك اأن تنق�سي. 
الهواج�ض  هذه  خ�سم  ويف 
�سياغة  متت  امل�ستقبل،  حول 

املتبادلة،  للكراهية  خطابات 
الأمريكيني  الناخبني  وت�سوير 
الذين �سوتوا لـ«ترامب« ب�سفات 
�سلبية باعتبارهم امل�سئولني عن 

و�سوله اإىل احلكم.
مع  التعامل  »نو�سباوم«  حتاول 
بدرجة  املت�سائمة  الروؤية  هذه 
واملنطقية،  الهدوء  من  اأكرب 
الإطار-  هذا  -يف  وت�ستح�رض 
يكن  الذي مل  الأمريكي  التاريخ 
فقد  باآخر،  اأو  ب�سكل  مثالًيّا 
على  املتحدة،  الوليات  عانت 
العن�رضية  من  املثال،  �سبيل 
وتعر�ض  ال�سود،  �سد  ال�سديدة 
من  خمتلفة  لأ�سكال  الن�ساء 
مل  التي  وامل�سايقات  التمييز 

جتد لها رادًعا قانونًيّا. 
هذا  اأن  اإىل  الكتاب  وي�سري 
�سيئني  عن  يخربنا  التاريخ 
الوليات  اأن  اأحدهما  هامني، 
عنها  يتحدث  التي  املتحدة 
من  ويتخوفون  اليوم،  الكثريون 
مل  املثايل،  منوذجها  اندثار 
ب�سورة  تاريخًيّا  موجودة  تكن 
م�رضوًعا  كانت  ولكنها  مثالية، 
من  وجمموعة  التنفيذ،  قيد 
التي  الديناميكية  التطلعات 
تطورت من خلل العمل ال�ساق 
زمني  مدى  على  والت�سامن 

طويل. 
تبدو  رمبا  ثانية،  ناحية  ومن 
تراجع  وكاأنها  الراهنة  اللحظة 
املتحدة،  الوليات  م�سرية  عن 
نحو  »نو�سباوم«،  بح�سب 
ولكنها  الإن�سانية،  امل�ساواة 
اإن  حيث  العامل،  نهاية  لي�ست 
املخاطر  ت�سوير  يف  املبالغة 
النموذج  مب�ستقبل  حُتيط  التي 
من  املزيد  تنتج  الأمريكي 
غرار  على  املجتمعية  الأزمات 
تنامي العداءات بني اجلماعات 
لفكرة  والتكري�ض  املختلفة، 
»كب�ض الفداء«، وحتويل الآخرين 
اخلري،  اإىل  تفتقر  قوى  اإىل 
ال�رضور  كافة  م�سئولية  وتتحمل 

التي يتعر�ض لها املجتمع.

مع�صلة اخلوف:

العاطفة  بني  علقة  ثمة 
يف  تتحول  التي  ال�سخ�سية 
مرحلة ما اإىل عاطفة جماعية، 
داخل  ال�سيا�سية  والعلقات 
كانت  ولهذا  املجتمعات، 
على  ت�ستحوذ  اخلوف  عاطفة 
الأدبيات  من  العديد  اهتمام 

ا�ستك�ساف  اإىل  �سعت  التي 
القائمة  العلقات  منظومة 
فيما  �سيما  ول  اخلوف،  على 
يتعلق باآليات تعامل ال�سلطة مع 
التفاعل  طريقة  اأو  اجلماهري، 
املختلفة  اجلماعات  بني 
ولو  واملت�سارعة،  املتناف�سة 
ب�سورة متخيلة، على موارد تت�سم 

بدرجة ما من املحدودية.
ذاتي  ب�سعور  اخلوف  ويت�سل 
تعبري  حد  على  اأو  بالتهديد، 
نتيجة  اأمل  فاإنه  »اأر�سطو«، 
�سعور  مع  و�سيك  �سيئ  ل�سيء 
اأن  �سحيح  اإبعاده.  عن  بالعجز 
جوانب  على  ينطوي  اخلوف 
على  بقدرته  مت�سلة  اإيجابية 
من  املزيد  الأفراد  اإك�ساب 
اخلربات التي متنكهم من جتنب 
على  واحلفاظ  الإيذاء  مكامن 
بع�ض  يف  اأنه  بيد  اآمنة،  الذات 
ال�سياقات ي�سبح م�سدًرا لتهديد 
يكون  حينما  املجتمع  ا�ستقرار 
اأكرث نرج�سية ويدفع الأفراد اإىل 
الآخرين،  من  املفرط  اخلوف 
وهو ما قد يتطور اإىل كراهيتهم 
العنف  على  والتحري�ض 

جتاههم.
ت�سكل  اأن  »نو�سباوم«  وتعتقد 
اخلوف يتاأثر بال�سياق املجتمعي 
ال�سيا�سية  واخلطابات  القائم 
تهديدات  تخلق  التي  ال�سائدة 
املجتمعية،  للرفاهية  ملحة 
ولعل هذا ما يتجلى يف ظاهرة 
الوليات  داخل  الإ�سلموفوبيا 
املتحدة، حيث اإن الأمر جتاوز 
التعامل مع التهديدات الإرهابية 
املنت�سبني  بع�ض  ي�سكلها  التي 
من  منط  ثمة  لي�سبح  للإ�سلم 
ب�سكل  امل�سلمني  من  اخلوف 
عام، ويتغذى هذا اخلوف، وفًقا 
من  الكثري  جهل  على  للكتاب، 
الإ�سلمي  بالدين  الأمريكيني 
والفروق املذهبية داخل الدين، 
العرب  بني  التفرقة  حتى  اأو 

وامل�سلمني. 
ومع  اجلهل  هذا  على  وتاأ�سي�ًسا 
وقوع اأحداث احلادي ع�رض من 
ال�سهل  من  بات   ،2001 �سبتمرب 
التعامل  تعميمية يف  اإنتاج �سيغ 
معظم  لي�سبح  امل�سلمني  مع 
امل�سلمني اإرهابيني اأو اإرهابيني 

حمتملني. 

متالزمات اخلوف:

ثمة متلزمات ت�ستدعيها حالة 

ا�ستقرار  على  وتنعك�ض  اخلوف 
الغ�سب،  )وهي:  املجتمع 
واحل�سد(.  وال�سمئزاز، 
بلًدا  تبدو  املتحدة  فالوليات 
)الغ�سب(  يهيمن  حيث  غا�سبًا، 
ويف  العديدين  �سلوكيات  على 
فالرجال  خمتلفة؛  اجتاهات 
ويلقون  الن�ساء  من  غا�سبون 
غ�سب  وهناك  عليهن،  باللوم 
ويلوم  امل�سلمني،  جتاه 
ال�سيا�سي  النظام  املهاجرون 
حياتهم،  يف  ال�ستقرار  لعدم 
املهيمنة  اجلماعات  وتلوم 
املهاجرين على عدم ال�ستقرار 
على  والتاأثري  ككل  املجتمعي 

الفر�ض القت�سادية.
الغ�سب  لهذا  يجعل  وما 
انعكا�سات كارثية على املجتمع 
بالإهانة  بال�سعور  مت�سل  اأنه 
وبالتايل  ال�ساأن،  من  والتقليل 
ناهيك عن  النتقام،  الرغبة يف 
يبديها  التي  ال�سمئزاز  حالة 
املغايرة،  الفئات  جتاه  البع�ض 
الذي  التاريخ  مع  ا  خ�سو�سً
من  املتحدة  الوليات  متتلكه 
لفئات  والتهمي�ض  ال�ستبعاد 
وتفرت�ض  معينة.  جمتمعية 
ال�سمئزاز،  اأن  هنا  »نو�سباوم« 
فكرة  من  عليه  ينطوي  مبا 
اأحد  هو  ملوث،  الكائن  اأن 
لل�ستبعاد  الرئي�سية  املحركات 

والتهمي�ض املجتمعي. 
بال�سمئزاز  ال�سعور  هذا 
املجتمع  يف  قائًما  يزال  ل 
النا�ض  فبع�ض  الأمريكي؛ 
من  بال�سمئزاز  ي�سعرون 
ذوي  الأمريكيني  اأج�ساد 
ويوافقون  الإفريقية،  الأ�سول 
مبيلهم  تقول  التي  احلجج  على 
ا ال�سعور  للإجرام. ويتجلى اأي�سً
بال�سمئزاز يف روؤية البع�ض اإىل 
املراأة يف املجتمع، ورمبا كانت 
الرئي�ض  وت�رضيحات  خطابات 
لبع�ض  وانتقاده  »ترامب« 
ذلك  على  منوذًجا  ال�سيدات 

ال�سمئزاز. 
ا بدور يف  وي�سطلع )احل�سد( اأي�سً
الأمريكي؛  املجتمع  م�سكلت 

اإذ اعتقد »جون رولز« اأن هناك 
لنت�سار  رئي�سية  حمفزات 
اجتماعًيّا،  املدمر  احل�سد 
الأ�سخا�ض  افتقار  يف  وتتمثل 
الذاتية،  قيمتهم  يف  للثقة 
ذي  �سيء  فعل  على  وقدرتهم 
تناق�سات  ظل  يف  وذلك  قيمة، 
الأفراد  من  واعتقاد  اجتماعية 
بديل عن احل�سد  يوجد  ل  باأنه 
العدائي واإحلاق الأذى بالآخرين 
ال�سعور  لدفع  متوهمة  كاآلية 
بالأمل الداخلي لعدم امتلك ما 

ميتلكه الآخرون. 
وت�سري »نو�سباوم« اإىل اأن احل�سد 
ينت�رض يف ال�سياقات املجتمعية 
خمتلفة،  بتجليات  الأمريكية 
للركود  التعر�ض  اإن  حيث 
يدفع  والعجز  القت�سادي 
للطبقة  املنت�سبني  من  الكثري 
الت�سويه  اإىل  والدنيا  املتو�سطة 
لنخب  احل�سد  على  املبني 
يح�سد  كما  الناجحة.  وا�سنطن 
ملزاحمتهن  ال�سيدات  البع�ض 
الي�سار  وعلى  الوظائف.  على 
للم�رضفيني  كراهية  جند 
والنخب  الكربى  وال�رضكات 
واحل�سد  للراأ�سمالية.  الداعمة 
للآخرين،  نقًدا  فقط  لي�ض  هنا 
ولكنه ينطوي على عداء ورغبات 
لإف�ساد  باإرادة  مقرونة  مدمرة 
وبالتايل  ميتلكون،  من  متعة 
اإىل  البعيد  املدى  على  يف�سي 
لأنه  ال�سيا�سي  للنظام  اأزمات 
قومي  م�رضوع  اإقامة  يعرقل 
الأفراد  تعامل  ظل  يف  جماعي 
من  املجتمعي  الواقع  مع 
ال�سفرية  املعادلت  منظور 
التي ل تتقبل الرفاهية وال�سعادة 

للآخرين. 

ا�صتعادة الأمل:

التي  الأزمات  من  الرغم  على 
الأمريكي،  يعاين منها املجتمع 
�رضورة  توؤكد  »نو�سباوم«  فاإن 
للخروج  كاآلية  بالأمل  التم�سك 
واأن  �سيما  ل  من حالة اخلوف، 
تدعم  اأن  ميكن  موؤ�رضات  ثمة 

اإن موؤ�س�سات  الأمل، حيث  هذا 
تتمتع  تزال  ل  الرئي�سية  احلكم 
موؤ�س�سة  تكون  ل  رمبا  بكفاءة، 
لي�ست  ولكنها  مثالية  الق�ساء 
تخ�سع  لل�سلطة  اأداة  ا  اأي�سً
لإرادتها، ونظام ف�سل ال�سلطات 
يعمل ب�سكل جيد. كما اأن هناك 
تقاوم  وجمتمعية  �سيا�سية  قوى 
وال�ستبعاد  العن�رضية  خطابات 

والتهمي�ض.
ويبدو امل�رضوع القائم على الأمل 
ا يف اللحظة الراهنة، من وجهة  ملًحّ
اخلوف  هيمنة  لأن  املوؤلفة،  نظر 
الدميقراطية،  �سالح  يف  لي�ست 
اإىل  النا�ض  يدفع  اخلوف  اإن  حيث 
غري  ب�سكل  الواقع  مع  التعامل 
دعم  اإمكانية  وبالتبعية  منطقي 
الأوتوقراطية،  ال�سيطرة  م�رضوع 
لوثر  »مارتن  اأدركه  ما  هذا  ولعل 
على  للح�سول  �سعيه  اأثناء  كينج« 
اتباع  اأن  راأى  فقد  ال�سود،  حقوق 
مع  التعاطي  يف  اخلوف  م�سار 
م�ستقبل العلقات العرقية �سيوؤدي 
الذين  اأولئك  وهيمنة  بزوغ  اإىل 
مع  العلقات  اإدارة  اإىل  ي�سعون 
ولهذا  العنف.  الآخرين عن طريق 
الأمل  على  »كينج«  تركيز  كان 
العمل  خلل  من  التغيري  واإمكانية 

ال�سلمي والتعاون. 
تقوم  اأن  ميكن  ال�سياق،  هذا  ويف 
الدينية  �سواء  الت�سامن،  حركات 
يف  جوهري  بدور  الدنيوية،  اأو 
يف  الأمل  مل�رضوع  التكري�ض 
م�سرتكة  روؤية  وخلق  املجتمع، 
و�رضدية لهدف م�سرتك بني اأفراد 
مع�سلة  لتجاوز  وذلك  املجتمع 
الأمريكيني  من  الكثري  افتقار 
وعليه  العام،  بال�سالح  للإح�سا�ض 
برنامج  تفعيل  »نو�سباوم«  تقرتح 
لل�سباب  املدنية  للخدمة  اإلزامي 
كربنامج ممتد لفرتة زمنية منا�سبة 
يت�سمن اإر�سال ال�سباب اإىل مناطق 
املختلفة  املتحدة  الوليات 
وهو  جمتمعية،  باأعمال  للقيام 
خارج  للتفكري  فر�سة  مينحهم  ما 
اأو  القت�سادية  جمموعتهم  نطاق 
اأكرث  روؤية  ويعطيهم  العن�رضية 

تنوًعا للمجتمع.   
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مرزاق بقطا�ش وبلقا�شم مغزو�شن 
ي�شنعان احلدث يف جناح »اأناب«

يف1898 نف�صها  عن  تبحث  كانت  التي  للجزائر  البابور رمزا  اخرتت   : ·       بقطا�ش 
ح�صني الداي  �صرد لآخرمنايف  يف فلوران�صا  يوؤذن  املحرو�صة  موؤبن   »: ·    مغزو�صن 

حكيم مالك
  

اجلزائري  الروائي  ويتطرق 
بقطا�ش   مرزاق  الكبري 
منذ  البابور«   « روايته  يف 
عاما  ع�رشين  على  مايربو 
وال�سي اأحمد يربط �رشاعه 
هذا  من  املكان  نف�ش  اإىل 
هذه  مرفاأ  يف  الر�سيف 
ال�سغرية  البحرية  املدينة 
 ، م�سى  .فيما  الظريفة 
البحر  اإن  ال�سيادون  له  قال 
اأمواجه  وطغت  هاج  ما  اإذا 
هذا  ب�رشاعه  يقذف  قد 
 . املرفاأ  حجارة  خارج 
رجل  اأحمد  ال�سي  لكن 
اأقلع  .وعليه  معاند مت�سلب 
لفت  عن  ال�سيادون  اأولئك 
الأمر  هذا  اإىل  انتباهه 
قواربهم  بت�سيري  .اكتفوا 
دون املخاطرة بنفو�سهم ما 
وراء خط الأفق .وتبني لهم 
مبرور الوقت اأن دراية ال�سي 
يقل  البحر  ب�سوؤون  اأحمد 
ال�ساحل  نظريها على طول 
فلقد   ، .وبالفعل  اجلزائري 
اأجاد التعامل مع زرقة البحر 
الرجراج ، وعرف كيف يقود 
هذا  اأهاج  �سواء  �رشاعه 
املخلوق اخلرايف وماج ، اأم 

�سكن و�سار اأ�سبه بح�سري ل 
ت�سوبه اأية حركة .

عن  بقطا�ش   ك�سف  فيما   
الأخرية  روايته  تفا�سيل 
املوؤ�س�سة  عن  ال�سادرة 
والن�رش  لالت�سال  الوطنية 
والإ�سهار »اأناب »  التي تدور 
اأحداثها  يف منطقة حمددة 
البابور  جبال  يف  واملتمثلة 
اإيبابورين  قبيلة  اإىل  ن�سبة 
خالل الألف الأوىل  ما قبل 
البابور  اأن  م�سريا   ، امليالد 
يعد �سخ�سية واقعية معنوية 
ي�سكن  الرواية   هذه  وبطل 
يف مرتفع يطل على مدينة 
بحرية  حيث حينما بلغ عمر 
البطل 18 �سنة يف عام 1853 
والده خالل عر�ش من  قتل 
غرمائه   اأحد  الأعرا�ش 
الر�سا�ش  حيث يطلق عليه 
ا�ستحلفه   ولقد   ، بالبندقية 
اأعيان  اأمام  منطقته  اأهل  
ل  لكي  املجاورة  املدا�رش 
ياأخذ بثاأر اأبيه فيقرر البطل 
اجلزائر  نحو  الرحال  �سد 
العا�سمة  هروبا من ما�سيه 
تربز   الرواية  فهذه  وعليه 
التي  الواقعية  العالقة 
الرواية  هذه  بطل  تربط 
�سبه  يف  املحارب  الإن�سان 

  1854 �سنة  القرم  جزيرة 
الذي  الفرن�سي  اجلي�ش  مع 
الرواية   بطل  فيها   حت�سل 
ال�سجاعة  ميدالية  على 
فرن�سا   طرف  من  والبطولة 
ولقد �سارك يف هذه احلرب 
الرو�ش  الروائيني  عمالقة 
اجلانب  مع  تول�ستوي  ليو 
الرو�سي  ولقد �سافر البطل 
اإىل فرن�سا بدل من اجلزائر 
فرن�سا  �سمال  اإىل  واجته 
»�سان  مدينة  وبالتحديد يف 
20�سنة  فيها  ومكث   « مالو 
ثم هاجر اإىل اأمريكا ومكث 
بعدها  ليقرر  �سنة   25 فيها 
العودة اإىل بلده الأم وي�سرتي 
تقنيات  تعلم  بعدما  البابور 
العي�ش   لي�ستاأنف  البحر 

ك�سياد.

بقطا�ش : اخرتت 
البابور رمزا للجزائر 
التي كانت تبحث عن 

نف�صها يف1898
 

وعن منا�سبة اختيار مو�سوع 
مرزاق  الروائي  اأكد  البحر 
بقطا�ش يف حديثه »للو�سط 
ومن  بحرية  بيئة  ابن  اأنه   «
عائلة البحاريني حيث دائما 

يتكرر عندي مو�سوع البحر 
اأت�سور  لأطل من خالله ول 
اأن اأعي�ش يف مدينة اأو مكان 
فاأنا  البحر  على  يطل  ل 
دائما ا�ستمتع باأمواج البحر 
اأمر  الإخال�ش  اأن  قائال 
�رشوري يف الأدب وال�سدق 
الأدب   يف  �رشوري  كذلك 
بقطا�ش  اختار  وبالتايل 
عنوان البابور  بالذات لكونه 
مقابال  ا�ستخدام  يريد  مل 
اأي  الكلمة  لهذه  �سعبيا 
ال�سقف اأو القالع اأو ال�رشاع 
بل ا�ستخدمت كلمة معروفة 
واملتمثلة  اللغات  يف جممع 
يف البابور الذي  يحمل واقع 
كانت  التي  اجلزائر  ورمز 
 1898 يف  نف�سها  عن  بحث 
 ، بقطا�ش  مرزاق  م�سيفا 
ت�سدر  فرن�سا   1898 يف  اأنه 
والقياد   البا�ساغات  قانون 
ي�سبه  مبا  جاءت  وفرن�سا 
والتي  املدين   باحلكم 
النظر فيه ومن هنا  اأعادت 
مع  احلقيقية   الرواية  تبداأ 
وللة  احلداد  ال�سيخ  كفاح 

فاطمة ن�سومر وغريهم.
    

» موؤبن املحرو�صة يوؤذن 
يف فلوران�صا< �صرد 
لآخر منايف الداي 

ح�صني

بلقا�سم  الروائي  اأكد  فيما   
 « رواية  �ساحب  مغزو�سن 
يف  يوؤذن  املحرو�سة  موؤبن 
 « عن  ال�سادرة  فلوران�سا  
اأناب » يف ت�رشيحه ليومية«  
الو�سط » اأن روايته التاريخية 
ت�رشد منايف الداي ح�سني يف 
اأنه  موؤكدا   ، اإيطاليا وم�رش 
الإن�ساين  اجلانب  على  ركز 
 ( وعائلته  ح�سني  للداي 
بناته الثالث ، �سهرية الأغا 
اإبراهيم و�سيدي م�سطفى ( 
وعليه فلقد مالأت الفراغات 
اآخر  وتق�سيت  التاريخية 

منفاه  يف  اجلزائر  الدايات 
على  العتماد   عرب  وهذا 

الأر�سيف الإيطايل.
عرب    القارئ  و�سيكت�سف 
املحرو�سة  »موؤبن  رواية 
يوؤذن يف فلورن�سا » للروائي 
بلقا�سم مغزو�سن يف اخلام�ش 
�سلم   ، م   1830 جويلية  من 
احلملة  قائد  ح�سني  الداي 
الفرن�سية الكونت دوبورمون 
مفاتيح اإيالة اجلزائر وغادر 
مبحرا   ، لتوه  املحتل  البلد 
القريبة  املنايف  اأرا�سي  اإىل 
ثم   ، اأول  اإيطاليا  والبعيدة 
 ، با�سا  علي  حممد  م�رش 
ثانيا رحالت عجائبية لآخر 
جاب  اإذ   ، اجلزائر  دايات 
اأوج نه�ستها  مدنا غربية يف 
بنابويل  .اأثوى  الإبداعية 
 « اإقليم  اإىل  الرحال  �سد  ثم 
لغواية  فا�ست�سلم   « تو�سكانا 
الناب�ش  القلب   ، فلورن�سا 
.اأخريا  الإيطالية  للنه�سة 
اأين  الإ�سكندرية  اإىل  هاجر 
قلب  الرواية  .قاربت  تويف 
جريح يف م�سابه عقب نكبة 
موؤكدا  الفرن�سي،   الحتالل 
الرواية  هذه  اأن  مغزو�سن 
اللحظي  للتاريخ  ت�ستند 
اإن�سانية  تفا�سيل  وت�ستنطق 

مندثرة يف الكتابات .

 الكاتب بلقا�صم 
مغزو�صن يف كلمات ....

بلقا�سم  الكاتب  ولد   
اأكتوبر   18 يف  مغزو�سن 
حم�سي  اآيت  بقرية   1979
بولية تيزي وزو وهو خريج 
والتكنولوجيا  العلوم  جامعة 

علم  تخ�س�ش  باجلزائر 
الوراثة اجلزئية ، ن�رش باللغة 
وديوانا  روايتني  الإجنليزية 
 « رواية  وبالعربية   ، �سعريا 
املحرو�سة ل ت�سبه غرناطة 
الأمازيغية  باللغة  ورواية   ،  «
، ح�سل على جائزتي » علي 
ال�سباب  للمبدعني  معا�سي 
اجلمهورية  رئي�ش  لفخامة 
جائزة  ح�سد  و   2011  ،
الطاهر وطار للرواية باللغة 
�سنة 2017 عن هذه  العربية 
املحرو�سة  موؤبن   « الرواية 

يوؤذن يف فلورن�سا » .

مرزاق بقطا�ش يف 
�صطور ...

 
مرزاق بقطا�ش  من مواليد 
 13 يوم  العا�سمة  اجلزائر 
على  حا�سل   1945 جوان 
الآداب  كلية  من  لي�سان�ش 
مار�ش   ) الرتجمة  ق�سم   (
 06 منذ  ال�سحفي  العمل 
حني  اإىل   1962 دي�سمرب 
من  عددا  ن�رش   . التقاعد 
واملجموعات  الروايات 
والرتجمات  الق�س�سية 
يف  الأدبية  واملقالت 
اجلزائرية  ال�سحافة 
من  عددا  وو�سع   ، والعربية 
التلفزيونية  امل�سل�سالت 
ال�ستحقاق  و�سام  .نال 
الوطني من درجة جدير عام 
2017 .وح�سل على اجلائزة 
اآ�سيا جبار   ، للرواية  الكربى 
عدد  له   ،  2017 دي�سمرب  يف 
واملجموعات   الروايات  من 
التي  املخطوطة  الق�س�سية 

تنتظر ال�سدور .

نظمت املوؤ�ص�صة الوطنية لالت�صال والن�صر والإ�صهار »اأناب« اأم�ش  بجناحها  جل�صات البيع  بالتوقيع 
والإهداء لروايتي »البابور« للروائي مرزاق بقطا�ش ورواية« موؤبن املحرو�صة يوؤذن يف فلورن�صا« 

احلا�صلة على جائزة الطاهر وطار للرواية باللغة العربية �صنة 2017 للروائي املبدع بلقا�صم 
مغزو�صن وياأتي هذا يف اإطار �صالون اجلزائر  الدويل للكتاب �صيال 23 الذي افتتحت اأبوابه اأم�ش 

للجمهور والذي عرف تواف القارئ لق�صر املعار�ش ال�صنوبر البحري باجلزائر العا�صمة  .

الوة
ري ع

ت/ ب�ص

الوة
ري ع

ت/ ب�ص
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�أظهرت در��سة حديثة �أن تقنيات 
ت�ستطيع  �ال�سطناعي  �لذكاء 
�لقلب  �أ�سعة  نتائج  قر�ء وحتليل 
�لقلب  �أطباء  من  و�أدق  �أ�رسع 
�لبورد  �سهادة  على  �حلا�سلني 

�الأمريكي.
دوت  نت  »�سي  موقع  و�أ�سار 
كوم« �ملتخ�س�ص يف مو�سوعات 
�لباحثني  �أن  �إىل  �لتكنولوجيا 
�سان  كاليفورنيا  جامعة  من 
كاليفورنيا  وجامعة  فر�ن�سي�سكو 
كمبيوتر  بتدريب  قامو�  بريكلي، 
�أ�سعة  �سورة  �أكرث  تقييم  على 
با�ستخد�م  »�إيكو«  �سيوعاً  �لقلب 
�أ�سعة،  �ألف �سورة  �أكرث من 180 
بعد ذلك �ملقارنة بني  بد�أو�  ثم 
�ملدرب  �لكمبيوتر  جهاز  قدرة 
قر�ءة  على  �ملدرب  و�لطبيب 

�أفالم �الأ�سعة �جلديدة. 
جهاز  قر�ءة  دقة  ن�سبة  وبلغت 
من  �الأ�سعة  ل�سورة  �لكمبيوتر 

حني  يف   ،%97.8 �إىل   %91.7
�لطبيب  مع  �لدقة  ن�سبة  كانت 
و%83.5   %70.2 بني  �لب�رسي 
�أ�سعة  حتليل  �أن  يذكر  فقط 
معقدة،  تكون  �أن  ميكن  �الإيكو 
لقطات  عدة  على  حتتوي  حيث 
و�سجالت  ثابتة  و�سور  فيديو 
 10 من  �أكرث  من  �لقلب  قيا�ص 
تكون  �أن  وميكن  روؤية.  زو�يا 
�الختالفات بني بع�ص �للقطات 
طفيفة وهو ما يجعل من �ل�سعب 
على �لعن�رس �لب�رسي حتليل هذه 

�ل�سور بدقة.
و�أ�سارت �لدر��سة �إىل �أن تقنيات 
�أن  ميكن  �ال�سطناعي  �لذكاء 
تكون مفيدة ب�سورة �أكرب، كما �أن 
�لكمبيوتر  �أجهزة  �إعد�د  تطوير 
�حل�سول  ي�سمن  �أف�سل  ب�سورة 
حتليل  يف  �أف�سل  نتائج  على 
�إمكانية  مع  �الإيكو،  �أ�سعة  �سور 
�لتكنولوجيا  هذه  من  �ال�ستفادة 

من  �ملزيد  ت�سخي�ص  يف 
حتليل  على  �عتماد�  �الأمر��ص 

�الأ�سعة يف جماالت طبية  �أفالم 
�أخرى.

الأرق

تطوير دواء فموي بدًل من حقن الأن�صولني

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

�أنو�ع عدة  �ل�سباح، ولالأرق  يف 
�الأرق  وهو  �لعابر  �الأرق  منها 
�أو  و�حدة  ليلة  ي�ستمر  �لذي 
�لثاين  و�لنوع  �أ�سابيع  عدة 
�أكرث  وهو  �ملزمن  �الأرق  هو 
�الأنو�ع  من  تعقيد�  �الأنو�ع 
�ملزمن  �الأرق  وينتج  �الأخرى 
�لعو�مل  من  جمموعة  عن 
�جل�سمية  �الإ�سطر�بات  منها 
�الأ�سباب  ،و�أكرث  �لنف�سية  �أو 
لالأرق  �مل�سببة  �ل�سائعة 

�ملزمن هي �لكاآبة

هل من �ملمكن �أن ي�ستغني مري�ص �ل�سكري عن حقن �الأن�سولني و��ستبد�لها 
يف حبوب فموية؟ �إليك ما وجدته هذه �لدر��سة �لعلمية، ك�سفت نتائج در��سة 

ن�رست يف �ملجلة �لعلمية )PNAS( �أنه من �ملمكن �أن يتم ��ستبد�ل حقن 
�الأن�سولني ملر�سى �ل�سكري من �لنوع �الأول، بحبوب فموية لذ�ت �لهدف، 

�الإ�سابة مبر�ص �ل�سكري من �لنوع �الأول تعني �أن �جلهاز �ملناعي يف �جل�سم 
يقوم مبهاجمة �خلاليا �لتي تقوم باإنتاج هرمون �الأن�سولني يف �لبنكريا�ص، 

�مل�سوؤول عن تنظيم م�ستويات �ل�سكر يف �لدم. جدير بالذكر �أن عدم �ل�سيطرة 
على �ملر�ص و�إدر�ته من �ساأنه �أن ت�سبب م�ساعفات �سحية خطرية. ي�ستخدم 

مر�سى �ل�سكري من �لنوع �الأول حقن �الأن�سولني لل�سيطرة على م�ستويات 
�ل�سكر يف �لدم، �إال �أن هذه �لطريقة تعد مرهقة ومتعبة للمر�سى، لذ� جلاأ 

�لباحثون للبحث عن طريقة �أخرى غري �حلقن. ياأمل �لباحثون يف تطوير �أدوية 
فموية لالأن�سولني، �إال �أن �لعائق �أمام هذ� يكمن يف تلف هرمون �الأن�سولني 

يف حال تفاعله مع �أحما�ص �ملعدة، لذ� يعملون �الآن على تطوير غطاء لهذه 
�حلبوب �لفموية ت�ساعد يف عدم ف�سادها.

موؤخر�ً، متكن �لباحثون من �لقائمون على   �حلالية من تطوير حبوب فموية 
معقدة �لرتكيب، م�سممة لتحمي �الن�سولني من �الأحما�ص �ملعوية و�الأنزميات 

�ملتو�جدة يف �الأمعاء �لدقيقة. هذ� �لدو�ء �لفموي �جلديد �سيقوم بالتحلل 
يف �الأمعاء �لدقيقة فقط، حتى ي�سل �إىل جمرى �لدم. و�أفاد �لباحثون �أن 

هذ� �لدو�ء �لفموي �سهل �لتح�سري و�سيكون �أكرث فاعلية من �لناحية �ملادية، 
باالإمكان تخزينه ملدة �سهرين تقريباً يف درجة حر�رة �لغرفة  و�أكد �لباحثون 

�أن �خلطوة �لتالية �الن هي �لقيام بتجارب علمية على �حليو�نات للتاأكد من 
فعالية وماأمونية هذ� �لدو�ء. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هوليوود، الأن هناك عدد كبري جد� من �لنجوم و�لنجمات يعتمدون 
على هذه �حلمية.

 كما �أجريت در��سة علمية حديثة �أخرى، ولكن هذه �ملرة يف جامعة 
�سيكاغو �الأمريكية حتت �إ�رس�ف جمموعة من �لعلماء و�الأطباء 

�لكبار و�أثبتو� �أن ثمرة �جلريب فروت تقوم مبحاربة مر�ص �ل�رسطان 
بجميع �أنو�عه، �سو�ء كان �رسطان �لكبد �أو �رسطان �لثدي �أو �رسطان 

�لرئة.
ومت �كت�ساف ذلك عندما كان هناك �سيدة تعاين من مر�ص �رسطان 

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

الأكرث من خم�ص �سنو�ت �إذ� حالفها �حلظ. ولكن بعد مرور �خلم�ص 
�سنو�ت �كت�سف �الأطباء �أن �الأور�م �خلبيثة لدى �ملري�سة تقل�ست 

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

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

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

من تناوله مع �الأدوية ولكن يف مر�ص �ل�رسطان تثبت �لعك�ص، 
الأنه ي�ساعد على تاأثري �لعقار د�خل �جل�سم لكي يحارب �ل�رسطان 

و�الور�م �خلبيثة.

عالج بحة ال�صوت بالكركم

يلعب م�سحوق �لكركم دوًر� كبري�ً جًد� يف عالج م�سكلة بحة �ل�سوت 
�لتي ت�ساب بها �ملر�أة، نتيجة �لتعر�ص لل�رس�خ و�ل�سوت �لعايل، 
�أو حتى �الإ�سابة باالإنفلونز� ونزالت �لربد �ل�سديدة. �لكركم غني 
باملو�د و�ملركبات �لكيميائية �لطبيعية �مل�سادة لاللتهاب �لذي 
ي�سيب �حلنجرة، وبالتايل فيقوم بدوره يف �لتخل�ص من م�سكلة 

بحة �ل�سوت ب�سكل طبيعي، وباأ�رسع وقت. جربي طريقة م�رسوب 
�لكركم من خالل و�سع ملعقة كبرية من م�سحوق �لكركم، مع كوب 

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

مرتان يومًيا.

فح�ض جديد للدم يعتمد على �صور الهاتف الذكي
جديد�ً  فح�ساً  باحثون  طّور 
تقنيات  على  يعتمد  للدم 
نتائج  لتوفري  �لذكي  �لهاتف 
�سو�ء  �سهلة  بطريقة  �رسيعة 
�لطبيب.  عيادة  �أو  �ملنزل  يف 
�جلديد  �لفح�ص  وي�ستطيع 
�مل�سادة  �الأج�سام  ك�سف 
ويوفر  �الإنزميات،  با�ستخد�م 

على �ملر�سى كبار �ل�سن زيارة 
�ملخترب.

وبح�سب دورية »بايو�سين�سور�ص 
وبايو�إليكرتونيك�ص« �لتي ن�رست 
تقرير�ً عن فح�ص �لدم �جلديد 
يغني هذ� �لفح�ص �لذي ي�سّمى 
�ملخترب  زيارة  عن   Melisa
وهو  �لفح�ص.  وقت  ويخت�رس 

عباره عن جهاز يزن ن�سف كغم 
ويتاألف من �سخان مائي يحت�سن 
عن  ويحللها  �لدم  من  عينات 
طريق �ل�سور �لتي يتم �لتقاطها 
ويعتمد  حممول.  بهاتف 
باحثون  طّوره  �لذي  �لفح�ص 
يف جامعة �ساوث فلوريد� على 
و�لهرمونات  �لربوتينات  حتليل 

�لذي   ELISA �إنزمي  بو��سطة 
يتم فح�ص �أمر��ص عديدة من 
خالله، مثل مر�ص المي ومر�ص 
نق�ص �ملناعة �لب�رسية ويعتقد 
�لباحثون �أن توّفر هذ� �لفح�ص 
يف �لعياد�ت ودمج تكلفته �سمن 
تكلفة زيارة �لطبيب يوفر �لكثري 

من �لر�حة للمر�سى.
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كيف يرقي �مل�سلم نف�سه 
من عظمة هذ� �لّدين ورحمته �أّنه مل يجعل بني 
�لعبد ورّبه �أّي و��سطٍة من �لو�س�ئط، ف�إذ� �أر�د 
�لعبد �أن يدعو رّبه جّل وعال، رفع يده ب�لّدع�ء 

لين�جيه ويدعوه، فهو يعلم ب�أّنه ال يوجد بينه 
وبني رّبه جّل وعال حج�ب�ً �أو و��سطًة، ق�ل تع�ىل 

) وق�ل ربكم �دعوين ��ستجب لكم (، ويفهم من 
هذه �الآية �لكرمية �أّن �هلل تع�ىل ي�سمع �لّدع�ء 

من عبده بدون �أن يكون بينه وبينه حج�ب، 
وكذلك �حل�ل حني ي�سعر �الإن�س�ن ب�أنه مري�ٌض 

مبتاًل يف نف�سه �أو م�له �أو ولده، ويريد �أن يع�لج 
ذلك ب�لّرقية، فكم� علم من �سّنة �لّنبي �سلّى �هلل 

عليه و�سلّم ب�أّن �لعني حٌق كم� �أّن �ل�سحر حّق، 
وعلى من �أر�د �لّتخل�ض من �حل�سد و�ل�ّسحر 
�أن يرقي نف�سه مب� ورد عن �لّنبي �سلّى �هلل 

عليه و�سلّم من �لّرقية و�الأدعية �لتي حتفظ 
�لّنف�ض من �لّ�رشور، وقد يلج�أ �مل�سلم �أحي�ن�ً 

�إىل من يرقي له ممن علم �سالحه وتقو�ه 
من �مل�سلمني، ولكن تبقى �لّرقية من خالل 

�ل�ّسخ�ض �مل�س�ب بنف�سه هو �أوىل و�أوجب و�أكرث 
�إخال�س�ً، ذلك ب�أّن �هلل تع�ىل يحّب �أن ي�سمع 
�سوت عبده �مل�سلم وهو يدعوه ويلج�أ �إليه، 

فكيف تكون �لّرقية من خالل �الإن�س�ن نف�سه : 

من �الأدعية و�الأذك�ر �لو�ردة يف �لّرقية، و�لتي 
�سّحت عن �لّنبي �سلّى �هلل عليه و�سلّم، �أّنه 

ك�ن يقر�أ ب�ملعّوذ�ت وينفث فيه� على نف�سه، 
كم� ك�ن �لّنبي �لكرمي يرقي �حل�سن و�حل�سني 
عليهم� �ل�ّسالم، بقوله ب�سم �هلل �أرقيك من كّل 

�سيء يوؤذيك، ومن �رّش كّل نف�ٍض، �أو عني ح��سٍد 
�هلل ي�سفيك، �أو قوله �أعوذ بكلم�ت �هلل �لّت�مة، 

من كّل �سيط�ٍن وه�ّمة، ومن كّل عنٍي الّمه، 
ح�بة �لكر�م �أّنهم قروؤو�  وكذلك قد ثبت عن �ل�سّ

�لف�حتة يوم�ً على رجٍل من قوٍم ك�ن لديغ�ً 
فك�أّن� ن�سط من عق�ل، وقد �أقّرهم �لّنبي �سلّى 
�هلل عليه و�سلّم على فعلهم هذ� �أقرهم على �أخذ 

�الأجرة عليه. ميكن لالإن�س�ن �لذي ي�سعر ب�أّنه 
قد �أ�س�به �سيءٌ من �ل�ّسحر �أن يقر�أ ب�آي�ٍت معّينة 
خم�سو�سٍة يف رّد كيد �ل�ّس�حرين، بقر�ءته� على 

م�ء زمزم مل� فيه من �لربكة، ثّم ي�رشبه بنّية 
�ل�ّسف�ء من �سحره �أو مر�سه، ويف كّل �الأحو�ل 
يجب �أن ي�ستح�رش �مل�سلم وهو يرقي نف�سه 

ب�أّن �هلل تع�ىل وحده هو �لذي ي�سفيه من �حل�سد 
و�ل�ّسحر و�ملر�ض، و�إّن� ك�نت �لّرقية جمّرد 

و�سليٍة من �لو�س�ئل �لتي حّثن� عليه� نبين� �لكرمي 
الة و �لّت�سليم. عليه �أف�سل �ل�سّ

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

عليه و �سلم
و�أم� �الأخالق �حلميدة و�الآد�ب �ل�رشيفة فجميعه� 

ك�نت خلق ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم على 
�النته�ء يف كم�له� ويكفيك من ذلك �سه�دة رب 

�لع�ملني يف �إذ يقول) و�إنك لعلى خلق عظيم( 
،ويقول �لنبي عن نف�سه )�أدبني ربي ف�أح�سن ت�أديبي( 

، ويف ذلك قول ع�ئ�سة �أم �ملوؤمنني ر�سي �هلل عنه� 
حني �سئلت: كيف ك�ن خلق ر�سول �هلل فق�لت«ك�ن 
خلقه �لقرء�ن« �أي كل خ�سلة خري يف �لقرء�ن هي 

يف ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم.
وق�لت ع�ئ�سة ر�سي �هلل عنه� يف و�سف خلقه 

�أي�س�ً:«مل يكن ر�سول �هلل ف�ح�س�ً وال متفح�س�ً وال 
يجزي �ل�سيئة �ل�سيئة ولكن يعفو وي�سفح وق�لت: م� 
�نتقم ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم لنف�سه �إال �أن 

تنتهك حرمة �هلل تع�ىل.
ويف حي�ئه يقول �أبو �سعيد �خلدري ر�سي �هلل عنه: 
ك�ن ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم �أ�سد حي�ء من 
�لعذر�ء يف خدره� وك�ن �إذ� كره �سيئ�ً عرفن�ه يف 

وجهه« رو�ه �لبخ�ري.
وك�ن �حللم و�لعفو مع �ملقدرة من �أو�س�فه �سلى 

�هلل عليه و�سلم فقد �أمره ربه تع�ىل �أن ي�أخذ �لعفو 
من �أخالق �لن��ض فق�ل تع�ىل }ُخِذ �لَْعْفَو َو�أُْمْر 

�ِهِلنَي{ )�الأعر�ف/169(. ِب�لُْعْرِف َو�أَْعِر�ْض َعِن �ْلَ
فم� من حليم �إال عرفت له زلة �أم� نبين� �الأعظم 

عليه �ل�سالة و�ل�سالم فك�ن ال يزيد مع كرثة �الإيذ�ء 
�إال �سرب�ً، ومع �إ�رش�ف �ل�هل �إال حلم�ً. ومم� يدل 

على ذلك قوله عليه �ل�سالة و�ل�سالم: »�للهم �هد 
قومي ف�إنهم ال يعلمون« بعدم� فعلو� به وب�أ�سح�به 

م� فعلو�. وكذلك قوله عليه �ل�سالة و�ل�سالم 
يف �لذين �أخرجوه من دي�ره ونكلو� بهم وق�تلوه 

وحر�سو� عليه قب�ئل �لعرب وغريهم »�ذهبو� ف�أنتم 
�لطلق�ء« وذلك يوم �لفتح. 

وروى �أن�ض بن م�لك ر�سي �هلل عنه ق�ل:«كنت 
مع �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم وعليه برد غليظ 
�حل��سية فجذ به �أعر�بي برد�ئه جذبة �سديدة 

حتى �أثرت ح��سية �لربد يف �سفحة عنقه ثم ق�ل: 
ي� حممد �حمل يل على بعريي هذين من م�ل �هلل 
�لذي عندك ف�إنك ال حتمل يل من م�لك وال من 

م�ل �أبيك!!!
ف�سكت عليه �ل�سالة و�ل�سالم ثم ق�ل: �مل�ل م�ل �هلل 

و�أن� عبده و�أعط�ه م� طلب، فهل هن�ك يف �حللم 
و�لعفو يف مثله �سلى �هلل عليه و�سلم.

�أ�سباب �ال�ستغفار
 �ال�ستغف�ر و�جب د�ئم�ً للتكفري عن 
�لذنوب، ف�الإن�س�ن لي�ض مع�سوم�ً عن 
�لوقوع يف �خلط�أ، ولهذ� فهو بح�جة 
م��سة لال�ستغف�ر و�لتوبة، ف�ساًلعلى 

�رشورة �ال�ستغف�ر مل� قد يق�رش به 
�لعبد من �سكر �هلل تع�ىل على نعمه، 
و�أعم�له،  عب�د�ته  يف  خلل  وجود  �أو 
�لتي  �الأ�سب�ب  بع�ض  هن�ك  �أن  �إال 

ت�ستوجب �ال�ستغف�ر ح�الً وهي: عند 
�رتك�ب �لف�ح�سة . عند وقوع �لظلم 
. عند م� دون �الإ�رش�ك ب�هلل تع�ىل. 

عند �ال�ست�سق�ء طلب�ً للغيث.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
�أيه� �الأخوة، قد ال ينتبه �الإن�س�ن �إىل بع�ض �مل�سطلح�ت �سمى �هلل �الأعم�ل �لطيبة �لتي تن�سجم 

مع �لفطرة معروف�ً الأن �لفطر �ل�سليمة يف �أ�سل خلقه� تعرفه�، �لق�س�ء �لربيط�ين ي�أخذون 
ع�رشة من �لطريق يعر�سون عليهم جرمية بح�سب �لفطر �ل�سليمة قد يك�سفون �حلقيقة، 

�الإن�س�ن له فطرة �سليمة لذلك �حلي�ء �أن متتنع عن فعل �سيء تعرفه فطرتك �ل�سليمة بد�هة 
�بتد�ًء من دون تعليل.

�لرب م� �طم�أنت �إليه �لنف�ض و�الإثم م� ح�ك يف �سدرك وكرهت �أن يطلع عليه �لن��ض، لك فطرة 
هذه �لفطرة تتفق مع منهج �هلل مئة ب�ملئة، يعني م� �أمرك �هلل ب�سيء �إال وفطرتك وجبلتك ترت�ح 

له، وم� نه�ك عن �سيء �إال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت �الأعم�ل �لطيبة �لتي �أودعت قيمته� يف فطرة �الإن�س�ن معروف�ً، و�سمي �ل�سيء �لذي 

ت�أب�ه �لفطر �ل�سليمة منكر�ً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذ� �ل�سيء يتو�فق مع فطرة �لنف�ض 
تو�فق�ً ت�م�ً �لدليل:

يِن َحِنيًف�  ) �سورة �لروم: 30(  الأن �إق�مة وجهك للدين حنيف�ً ينقلب على  َف�أَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
فطرتك:

يُن �لَْقِيُّم  ِ َذِلَك �لِدّ لِْق �هلَلّ ِ �لَِّتي َفَطَر �لنَّ��َض َعلَيَْه� اَل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًف� ِفْطَرَة �هلَلّ َف�أَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
 )30(

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك ق�لو�: �لعدل ح�سن لكن يف �الأمر�ء �أح�سن، و�حلي�ء ح�سن لكن يف �لن�س�ء �أح�سن، و�ل�سخ�ء ح�سن 

لكن يف �الأغني�ء �أح�سن، و�ل�سرب ح�سن لكن يف �لفقر�ء �أح�سن، و�لتوبة ح�سن لكن يف �ل�سب�ب �أح�سن. 
يعني �ل�س�ب �ألزم م� يلزمه �لتوبة، و�ملر�أة �ألزم م� يلزمه� �حلي�ء، و�لغني �ألزم م� يلزمه �ل�سخ�ء، و�لفقري 

�ألزم م� يلزمه �ل�سرب، و�الأمري �ألزم م� يلزمه �لعدل، ورد:
�أحب ثالث�ً، وحبي لثالث �أ�سد، �أحب �لط�ئعني، وحبي لل�س�ب �لط�ئع �أ�سد، �أحب �ملتو��سعني، وحبي 
للغني �ملتو��سع �أ�سد، �أحب �لكرم�ء، وحبي للفقري �لكرمي �أ�سد، و�أبغ�ض ثالث�ً، وبغ�سي لثالث �أ�سد، 
�أبغ�ض �لع�س�ة، وبغ�سي لل�سيخ �لع��سي �أ�سد، �أبغ�ض �ملتكربين، وبغ�سي للفقري �ملتكرب �أ�سد، �أبغ�ض 

�لبخالء، وبغ�سي للغني �لبخيل �أ�سد. 
ف�حلي�ء من �الإمي�ن، و�إذ� مل ت�ستِح ف��سنع م� �سئت على معنيني: �إن مل ت�ستِح فال خري فيك، و�إن مل 

ت�ستِح من �هلل ف�فعل م� �سئت وال تعب�أ بكالم �لن��ض.
ِ َواَل تُلُْقو� ِب�أَيِْديُكْم �إِىَل �لتَّْهلَُكِة )195(   ) �سورة  يف �آي�ت دقيقة جد�ً من هذه �الآي�ت: َو�أَنِْفُقو� يِف �َسِبيِل �هلَلّ

�لبقرة (  �إن مل تنفقو� �أو: وال تلقو� ب�أيديكم �إىل �لتهلكة �إن �أنفقت كل �أمو�لكم، لذلك �الإ�سالم و�سطي.
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املهرجان ال10 للمو�صيقى ال�صمفونية

 �شهرة مع »الناي 
ال�شعيد« ملوزارت 

ا�شتمتع ع�شاق املو�شيقى ال�شمفونية �شهرة اأم�ش اخلمي�ش بالعر�ش الذي 
قدمته فرقة املانية فرن�شية باأوبرا اجلزائر »بوعالم ب�شايح« 

ت�شمن اأحد االعمال اخلالدة للمو�شيقار العاملي موزارت وهو »الناي 
ال�شعيد«. وتعترب اأوبرا الناي ال�شعيد التي األفها موزارت يف 1791 مزيجا 
من امل�رشح و املو�شيقى حيث تفنن املخرج اآرنو مارزوراتي و عازف 
البيانو دانييل اإي�شوار يف تقدميها ب�شحبة 15 عازفا و قا�شا و مغنيا 

جنحوا يف اأ�رش انتباه اجلمهور الذي تراوحت ردة فعله بني ال�شحك و 
الده�شة و التاأثر. و �رشح دانييل اإي�شوار بعد احلفلة ان« هذه االوبرا 

قدمت للجمهور اجلزائري يف ن�شخة جديدة من حيث الن�ش الذي مت نقله 
للفرن�شية«. كما قدمت الفرقة مقطوعات كال�شيكية لعمالقة املو�شيقى 
ال�شمفونية على �شاكلة االأملاين جوزيف مارتني كراو�ش )1756-1792( و 
النم�شاوي جوزيف هايدن )1732-1809( وي�شارك 14 بلد يف الطبعة الـ10 

ملهرجان اجلزائر الثقايف الدويل للمو�شيقى ال�شيمفونية التي تتوا�شل 
فعالياتها اإىل غاية �شهرة اليوم اجلمعة حيث �شيكون جمهور اأوبرا اجلزائر 

»بوعالم ب�شايح« على موعد مع حفل االختتام الذي �شتن�شطه الفرقة 
ال�شمفونية ال�شينية .

خوليو اإيغلي�شيا�س يف مو�شكو.. هل هي ر�شالة وداع؟
اأقام املغني الإ�صباين، خوليو اإيغلي�صيا�س، حفال يف ق�صر الكرملني حيث جاء املعجبون، والأهم املعجبات، حل�صور هذا 

احلفل يف قاعة احلفالت التي مل يكن فيها مقعد واحد �صاغر.
اإيغلي�شيا�ش  خوليو  وكاأن  بدا 
جاء ليتحدث اإىل معجبيه اأوال 
ليغني  ال  ما  ب�شيء  لهم  ويبوح 
عال  ب�شوت  يتذكر  فراح  لهم، 
حلظات مهمة يف حياته وكيف 
اأن  بعد  بال�شدفة،  مغنيا  �شار 
مباراة  اأثناء  الإ�شابة  تعر�ش 
كرة قدم لناديه »ريال مدريد«، 
ما اأرغمه على اأن يخ�شع لفرتة 
خاللها  اأعطاه  طويلة،  عالج 
ليكت�شف  غيتارا  »اأحدهم« 
الذي  الفنان  خوليو  هناك  اأن 
ليعر�ش  داخله،  يف  يختبئ 
يف  امل�شاركة  »اأحدهم«  عليه 

مهرجان فني فكانت البداية.
حتدث املغني االإ�شباين االأ�شهر 
عن عالقته برو�شيا التي زارها 
وبدا   ،1974 عام  يف  مرة  اأول 
كاأنه ي�شتعيد �رشيط االأحداث 
حياته  عن  حتدث  حينما 
الذين  اأبنائه  وعن  اخلا�شة 
رو�شيات،  ح�شناوات  يواعدون 
اإنه هو �شخ�شيا على  كما قال 

اإحدى  لرتد  رو�شية  مع  عالقة 
بنربة  احل�شور  من  ال�شيدات 
»زوجتك  قدمي:  �شديق  عتاب 
اإ�شبانية ال تكذب«، ليتبنينّ بعد 
زوجته  اأن  غوغل  اإىل  العودة 

االإ�شبانية من اأ�شول فلبينية.
�شهرة  اإىل  اأقرب  احلفل  بدا 
يغني  الفنان  كان  واإن  عائلية، 
ويذكر  ليتذكر  الآخر  حني  من 
خوليو  يزال  ال  اأنه  احل�شور 

اإيغلي�شيا�ش.
املغني  دور  الفنان  اأدى  نعم.. 
اأف�شل  على  ال�شهري  االإ�شباين 
وجه. ثمة انطباع كان حا�رشا 
املراآة  اأمام  مترن  خوليو  باأن 
دور  ليوؤدي  احلفل..  قبل 

اإيغلي�شيا�ش.  
اأ�شدقائه  عن  خوليو  حتدث 
املغني  ذكرى  م�شتعيدا 
لوت�شانو  االإيطايل،  االأوبرايل 
كتب  قد  كان  الذي  بافاروتي، 
فيها:  له  يقول  وداع  ر�شالة 
»اإىل اللقاء يف ال�شماء«، ليفارق 

�شتة  بعد  احلياة  بافاروتي 
اأ�شهر. وال اأدري ملاذا انتابني 
يودع  خوليو  وكاأن  اإح�شا�ش 
توجه  حني  �شيما  ال  جمهوره، 
�شابا  اأعد  مل  »اأنا  وقال:  اإليه 
لنف�شي  اأثبت  اأن  اأريد  وكنت 
بذلك  القيام  على  قادر  اأنني 

جمددا«.
اأما يف ما يتعلق باالأغاين التي 
اأداها الفنان ال�شهري، فقد كان 
يعود  رمبا  ذاته،  بحد  عاديا 
ذلك اإىل اأن الرجل مل يعد �شابا 
كما قال. اإال اأن خوليو وقع يف 
تفاديه،  باإمكانه  كان  خطاأ 
وقع  الذي  ذاته  اخلطاأ  وهو 
حني  مبو�شكو،   2011 يف  فيه 
باللغة  املعروفة  االأغاين  اأدى 
االإ�شبانية.  باللغة  االإجنليزية 
بالغ  ذلك  اإىل  باالإ�شافة 
اإيغلي�شيا�ش با�شتخدام الُعرب، 
االأغاين  من  الكثري  اأفقد  ما 

حلنها االأ�شلي.
االأحيان  من  الكثري  يف  كنت 

من  الأغان  اأ�شتمع  اأنني  اأظن 
اأنني  الأكت�شف  جديد..  األبوم 
التي  االأغنية  هذه  اأعرف 
ب�شبب  اإما  متاما،  اختفت 
الزخارف ال�شوتية املبالغ بها 

اأو ب�شبب تغيري اإيقاعها.
ال�شت�شافة  الوقت  حان  رمبا 
بقدر  للغناء  ال  الفنانني  بع�ش 
ما هو لتبادل اأطراف احلديث 
خلفية  على  املعجبني،  مع 

من  اإما  باأغانيه  مو�شيقية 
مب�شاركة  اأو  ال�شوت،  مكربات 
يقدمهم  هواة..  مغنيني 
ذاك  اأو  الكبري  الفنان  هذا 

جلمهوره.

ب�صبب الكيان ال�صهيوين

»القاهرة ال�شينمائي« ُيلغي تكرمي املخرج الفرن�شي كلود ليلو�س

با�شل خياط ل�س اإ�شكندراين يف »كازبالنكا«

القاهرة  مهرجان  اإدارة  األغت 
تكرمي  الدويل  ال�شينمائي 
املخرج الفرن�شي كلود ليلو�ش 
ا�شتجابة   ،40 الـ  الدورة  يف 
التي  االنتقادات  حلملة 
خمرج  تكرمي  على  اعرت�شت 
بالكيان  واعتزازه  حبه  اأبدى 
من  تكرميه  اأثناء  ال�شهيوين 
وقال  »اإ�رشائيلية«  جامعة 
املهرجان  داخل  من  م�شدر 
اإن  ا�شمه،  ذكر  رف�ش  لـ24، 
حفظي  حممد  الدورة  رئي�ش 
لالإعالن  بيان  اإ�شدار  ب�شدد 
ليلو�ش،  تكرمي  اإلغاء  نباأ  عن 

يعقد  حفظي  اأن  اإىل  الفتاً 
اجتماعاً مع امل�شت�شار الثقايف 
البيان،  �شيغة  لو�شع  الفرن�شي 
املخرج  اإىل  االإ�شاءة  لعدم 

الفرن�شي.
عدم  على  امل�شدر  و�شدد 
اإلغاء  لبيان  املهرجان  اإ�شدار 
اأن  اإىل  الفتاً  ليلو�ش،  تكرمي 
و�شائل  تداولته  الذي  البيان 
بح�شب  مفربك،  االإعالم، 
الدورة  اأن  يذكر  و�شفه 
اإقامتها  املقرر  من  االأربعني 
 29 اإىل   20 من  الفرتة  يف 

نوفمرب  املقبل. 

با�شل  ال�شوري  الفنان  يبداأ 
م�شاهد  اأول  ت�شوير  خياط 
»كازبالنكا«  اجلديد  فيلمه 
نهاية  ميمي،  بيرت  للمخرج 
 24 ويك�شف  اجلاري  ال�شهر 
حيث  خياط،  �شخ�شية  طبيعة 
اإ�شكندراين،  ل�ش  دور  يج�شد 
وطيدة  ب�شداقة  يرتبط 
وعمرو  كرارة  اأمري  بالثنائي 

على  ويتفقون  عبداجلليل، 
م�رش،  داخل  عملية  تنفيذ 
عالقاتهم  تتفتت  اإثرها  وعلى 
االإن�شانية بفعل املال، وتتواىل 
بطولة  يف  وي�شارك  االأحداث 
»كازبالنكا« غادة عادل ودالل 
خليل  وجيهان  عبدالعزيز 
وحوار  �شيناريو  دا�ش،  واأحمد 

ه�شام هالل.

النقال  :0661.41.25.76  
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ع�سكرية  مناذج  عن   الك�سف 
"نيفا" الرو�سية �سيارة  من 

"�أوتوفاز"  �رشكة  ك�شفت 
حفظ  مناور�ت  �أثناء  �لرو�شية 
�لبيالرو�شية  �لرو�شية  �ل�شالم 
مطورة  ع�شكرية  مناذج  عن 
عن  ف�شال  "نيفا"،  ل�شيارة 
�خلفيفة  �لدفع  رباعية 
�ل�شيارة  �ختبار  ،ومت  "باغي" 
و�ت�شح  �لوعرة،  �لأر��شي  يف 
فيها  �ل�شري  على  قادرة  �أنها 

كاملدرعات �ملجنزرة وعربات 
"بي �إم بي".

قو�ت  يف  �ملقدم  وقال 
�أناتويل  �خلا�شة،  �ملظليني 
�لع�شكرية  "نيفا"  �إن  ليبيد، 
للدعم  خم�ش�شة  �ملطورة 
�أن  وميكن  للم�شاة،  �لناري 
�أو  قنابل  قاذف  فيها  ين�شب 
ملم،   7.62 عيار  من  ر�شا�ش 

كما  �لثقيل.  "كورد"  ر�شا�ش  �أو 
مدفع  لنقل  ��شتخد�مها  ميكن 
هاون مع طاقمه. وقد �زد�دت 
و�لأر�ش  قعرها  بني  �مل�شافة 

مقارنة بالنماذج �ملدنية.
و�أكد ليبيد �أن �رشكة "�أوتوفاز" 
ع�شكرية  �شيار�ت   4 �شلمت 
وحد�ت  �إىل  "نيفا"  طر�ز  من 
يف  �ملر�بطة  �خلا�شة  �لقو�ت 

يف  �شولنيت�شنوغور�شك  مدينة 
�شو�حي مو�شكو.

"باغي"  �لدفع  رباعية  �أما 
للتدخل  �شيارة  فهي  �خلفيفة، 
وزنها  و�ل�شتطالع،  �ل�رشيع 
 100 و�رشعتها  كيلوغر�ما   750
كيلومرت يف �ل�شاعة يف �لأر��شي 
 15-12 ت�شتهلك  حيث  �لوعرة 

لرت� من �لوقود.

 اأفخم �سيارة دفع رباعي
 يف العامل "�سينية".. 

 IAT شتعر�شت �رشكة��
Design �ل�شينية �شيارة 
 "Karlmann King"

�لتي �شنفها �خلرب�ء 
كاأفخم مركبات �لدفع 

�لرباعي يف �لعامل وبح�شب 
 "CarAndBike" موقع

�ملتخ�ش�ش يف �ملحركات، 
�أن �أكرث ما يلفت �لنتباه 

يف هذه �ل�شيارة هو هيكلها 
�خلارجي �مل�شمم بطريقة 

جتعلها تبدو كمركبة من 
�أفالم �خليال، و�مل�شنوع من 

مزيج من �ملعادن �خلفيفة 
و�ألياف �لكربون �لقوية، 

و�ل�شلب.
وي�شمن �لقوة و�لأد�ء �ملمتاز 

لل�شيارة حمرك قوي من 
10 �أ�شطو�نات، �شعة 7.0 

لرت مرتبط بناقل حركة 
�أوتوماتيك من 8 نقالت، 

بقوة 400 ح�شان، قادرة علي 
بلوغ �رشعة ق�شوي ت�شل �إيل 

160 كيلو مرت / �ش.

وتتميز �ل�شيارة من 
�لد�خل بالفخامة، بعد 

تزويدها مبقاعد جلدية 
فاخرة، و�شا�شة بالزما 

كبرية مل�شاهدة �لأفالم، 
ملحقة بـ 20 مكرب �شوت، 

بالإ�شافة �إىل جتهيز�ت 
حلفظ �مل�رشوبات �ل�شاخنة، 

وماكينة ل�شنع �لقهوة، 
و�أماكن خم�ش�شة حلفظ 
�لكوؤو�ش �ملغطاة بطبقة 

رقيقة من �لذهب.
كما حتتوي �ل�شيارة على 

خزينة قوية مزودة بو�شائل 
�أمان عالية، وميكن �لتحكم 

يف �لإ�شاءة وعدد من �ملهام 
�لأخرى عن طريق تطبيق 

عرب �لهو�تف �لذكية.
 "IAT Design" وقامت

ب�شناعة 12 ن�شخة من هذه 
�ل�شيارة فقط حول �لعامل 

ب�شعر ي�شل �إىل 2 مليون 
دولر، �أي ما يعادل )34 

مليون حنيه م�رشي تقريباً.

بي اإم دبليو تك�سف عن كامل اأ�سعار الفئة الثامنة 2019 اجلديدة
�أ�شدرت بي �إم دبليو ر�شميا �أ�شعار �لفئة �لثامنة 
كوبيه �جلديدة كليا، يف �شوقها �ملحلي باأملانيا.

�شتتاح �ل�شيارة يف فئتني، �لديزل 840d و�لبرتول 
M850i وكالهما ياأتيان بنظام �لدفع �لرباعي 

xDrive ب�شعر 100،000 و125،700 يورو 
)432،500-543،700 ريال( على �لتو�يل لكل 

منهما.
كال �ملوديلني لديهما جري مزدوج �لكلت�ش 

�أوتوماتيكي ثماين �ل�رشعات، و�ملحرك �لديزل 
تريبو مزدوج 3 لرت 6 �شلندر بقوة 315 ح�شان 

و680 نيوتن.مرت من عزم �لدور�ن ويتيح للموديل 
�لنطالق من 0-100 كيلومرت خالل 4.9 ثانية، 
�أما حمرك �لبرتول فهو تريبو مزدوج 4.4 لرت 

8 �شلندر بقوة 523 ح�شان و750 نيوتن.مرت من 

عزم �لدور�ن وينطلق من 0-100 كيلومرت خالل 
3.7 ثانية. عند طلب حزمات �إ�شافية بال�شيارة 

 S-Class لر�ئدة، �شي�شبح �شعرها �أغلى من�
كوبيه باأملانيا حيث فئة S650 تكلّف 128،121 

يورو وهي متوفرة مبحرك V8 بقوة 462 ح�شان.
تكلّف حزمة M �شبورت ما مقد�ره 5،550 يورو 

)24،000 ريال(، حزمة M �لفنّية 4،000 يورو 
)17،300 ريال(، حزمة �ألياف �لكربون 4،000 يورو 
)17،300 ريال( بدون �حت�شاب تكلفة 3،000 يورو 

)13،000 ريال( لإ�شافته بال�شقف.
هذ� و�شيتم �إطالق بي �إم دبليو �لفئة �لثامنة 
�جلديدة بالأ�شو�ق �لعاملية خالل �لأ�شابيع 

�ملقبلة، لتنزل على �ل�شاحة ملناف�شة مر�شيد�ش 
بنز S-Class كوبيه وبور�ش 911.           

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
��شتعر�شت �رشكة IAT Design �ل�شينية �شيارة "Karlmann King" �لتي �شنفها �خلرب�ء كاأفخم مركبات �لدفع �لرباعي يف �لعامل 

وبح�شب موقع "CarAndBike" �ملتخ�ش�ش يف �ملحركات، �أن �أكرث ما يلفت �لنتباه يف هذه �ل�شيارة هو هيكلها �خلارجي �مل�شمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من �أفالم �خليال، و�مل�شنوع من مزيج من �ملعادن �خلفيفة و�ألياف �لكربون �لقوية، و�ل�شلب.

وي�شمن �لقوة و�لأد�ء �ملمتاز لل�شيارة حمرك قوي من 10 �أ�شطو�نات، �شعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة �أوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�شان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�شوي ت�شل �إيل 160 كيلو مرت / �ش. وتتميز �ل�شيارة من �لد�خل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�شا�شة بالزما كبرية مل�شاهدة �لأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �شوت، بالإ�شافة �إىل جتهيز�ت حلفظ �مل�رشوبات �ل�شاخنة، وماكينة ل�شنع 
�لقهوة، و�أماكن خم�ش�شة حلفظ �لكوؤو�ش �ملغطاة بطبقة رقيقة من �لذهب. كما حتتوي �ل�شيارة على خزينة قوية مزودة بو�شائل �أمان عالية، 
وميكن �لتحكم يف �لإ�شاءة وعدد من �ملهام �لأخرى عن طريق تطبيق عرب �لهو�تف �لذكية. وقامت "IAT Design" ب�شناعة 12 ن�شخة من 

هذه �ل�شيارة فقط حول �لعامل ب�شعر ي�شل �إىل 2 مليون دولر، �أي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�شفت �رشكة ت�شنيع �ل�شيار�ت �ليابانية مازد� عن 
�لتي  �شيار�تها  �أول  �شتكون  و�لتي  مازد�6  �شيارة 
�لذكيتني،  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�شتي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�ش �ل�شيار�ت �لدويل يف نيويورك 

�لأمريكية.
متاحة  �لذكيني  �لنظامني  من  ن�شخة  �أول  �شتكون 
يف �شيف �لعام �حلايل 2018، كما �شيكون �أ�شحاب 

�ل�شيار�ت من هذ� �لنوع قادرين على حتديث كار 
فور  و�ختياري  كامل  ب�شكل  �أوتو  و�آندرويد  بالي 
باأن  مازد�  �ل�شيف و�رشحت  �لتحديث يف  �إ�شد�ر 
�شمن  �شتكونان  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�شتي 
�إ�شافات نظام �لت�شغيل �لذكي �ملوجود يف �شيار�ت 
�ل�رشكة Mazda Connected. يُذكر �أن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رش  كند�  يف  �ليابانية  �ل�رشكة 

با�شم  �ملتحدث  لكن   ،3-CX ل�شيارة  �ملن�شتني 
�ل�رشكة يف �ملعر�ش �لدويل لل�شيار�ت مل يتحدث 
��شتغر�ب  �أثار  مما  كلمته،  خالل  �لأمر  ذلك  عن 
�مل�شتخدمني كانت �رشكة مازد� �أعلنت عن رغبتها 
باإ�شافة من�شتي قوقل و�آبل يف �لعام �ملا�شي، بعد 
نظامها  �إطالق  منذ  لذلك  �لتخطيط  بد�أت  �أن 

Mazda Connected عام 2014.

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

قادرة على �ل�شري فيها كاملدرعات �ملجنزرة وعربات ،ومت �ختبار �ل�شيارة يف �لأر��شي �لوعرة، و�ت�شح �أنها ل�شيارة "نيفا"، ف�شال عن رباعية �لدفع �خلفيفة "باغي" �ل�شالم �لرو�شية �لبيالرو�شية عن مناذج ع�شكرية مطورة ك�شفت �رشكة "�أوتوفاز" �لرو�شية �أثناء مناور�ت حفظ 
�ملر�بطة يف مدينة �شولنيت�شنوغور�شك يف �شو�حي ع�شكرية من طر�ز "نيفا" �إىل وحد�ت �لقو�ت �خلا�شة و�أكد ليبيد �أن �رشكة "�أوتوفاز" �شلمت 4 �شيار�ت �مل�شافة بني قعرها و�لأر�ش مقارنة بالنماذج �ملدنية.��شتخد�مها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد �زد�دت من عيار 7.62 ملم، �أو ر�شا�ش "كورد" �لثقيل. كما ميكن للم�شاة، وميكن �أن ين�شب فيها قاذف قنابل �أو ر�شا�ش �إن "نيفا" �لع�شكرية �ملطورة خم�ش�شة للدعم �لناري وقال �ملقدم يف قو�ت �ملظليني �خلا�شة، �أناتويل ليبيد، "بي �إم بي".

100 كيلومرت يف �ل�شاعة يف �لأر��شي �لوعرة حيث �ل�رشيع و�ل�شتطالع، وزنها 750 كيلوغر�ما و�رشعتها �أما رباعية �لدفع "باغي" �خلفيفة، فهي �شيارة للتدخل مو�شكو.
ت�شتهلك 12-15 لرت� من �لوقود.
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اأندرويد اجلديد مينع التج�س�س على امل�ستخدم
�أكد خرب�ء يف جمال �لتقنية �أن 
�لتي   »Android p« ن�سخة 
�ستعمل على �لهو�تف و�لأجهزة 
من  �أمانا  �أكرث  �ستكون  �لذكية 
�ستاأتي  �حلالية.  �أندرويد  ن�سخ 
هذه �لن�سخة من نظام �لت�سغيل 
للم�ستخدم  ت�سمح  مبيز�ت 
حمددة،  تطبيقات  باختيار 

معينة  قائمة  يف  وو�سعها 
�لن�سط«  »غري  بالو�سع  جتعلها 
�أثناء عدم ��ستعمال �مل�ستخدم 
تلك  �إىل  �لدخول  �أو  للهاتف 
فاإن  للخرب�ء  �لتطبيقات«ووفقا 
»هذه �لعملية �ستمنع �لتطبيقات 
ومقاطع  �ل�سور  �لتقاط  من 
�لأ�سو�ت  ت�سجيل  �أو  �لفيديو 

دون علم �مل�ستخدم، و�ستتمكن 
من �لقيام بتلك �ملهمات فقط 
�ساحب  ي�ستعملها  عندما 
�لذكي،  �جلهاز  �أو  �لهاتف 
�رشكات  ت�ستغلها  لن  وبالتايل 
�لإنرتنت  قر��سنة  �أو  �لربجمة 
تلك  مالكي  على  للتج�س�س 
تدل  مل  جانبها  من  �لأجهزة«. 

ر�سمية  ت�رشيحات  باأية  غوغل 
�أو   »Android p« عن  بعد 
�سيحتويه،  �لذي  �لأمن  نظام 
موؤمتر  بانتظار  �ملهتمني  لكن 
ماي  يف  �سيعقد  �لذي  غوغل 
حيث من �ملنتظر �أن ت�ستعر�س 
ب�سكل  �لنظام  هذ�  �ل�رشكة 

ر�سمي.

اأبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

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

�سنو�ت حول �تهامات بن�سخ تفا�سيل من ت�سميم هاتف �آي فون، 
بح�سب ما �أفادت م�سادر �لأربعاء.

وقرر �لعمالقان �لعامليان للهو�تف �لذكية طي �سفحة �خلالف بعد 
�ن حكمت قا�سية يف مايو )�أيار( �ملا�سي على �سام�سونغ بدفع �أكرث 
من 530 مليون دولر لن�سخها تفا�سيل من �آي فون من بينها حو�فه 

�مل�ستديرة و�لتي حتميها بر�ء�ت �خرت�ع، وكتبت �لقا�سية �لفدر�لية 
لو�سي كوه �أنه »مت �إبالغ �ملحكمة من قبل �جلانبني باأنه متت ت�سوية 

�لق�سية ... وبالتايل فان كل �لإجر�ء�ت �جلارية يف هذ� �مللف �نتهت«، 
مو�سحة �أن �ملجموعتني تعدلن عن �لتقدم ب�سكاوى جديدة يف هذ� 

�ل�سدد.
و�أ�سدرت �أبل ت�رشيحاً يف ماي �ملا�سي قالت فيه »يف هذ� �مللف 
هناك ما هو �أهم من �ملال ... من �ملهم �أن نو��سل حماية �لعمل 

�ل�ساق و�لبتكار« لدى �أبل، يف �ملقابل، رف�ست �سام�سونغ �لتعليق على 
�لتفاق.

يف 2011 ك�سبت �أبل ق�سية �أوىل حكم فيها على �سام�سونغ بدفع 400 
مليون دولر لكن �ملجموعة �لكورية �جلنوبية ��ستاأنفت �حلكم.
وو�سل �خلالف �أمام �ملحكمة �لعليا يف �لوليات �ملتحدة �لتي 

�ألغت �لغر�مة يف 2016 و�أعادت �مللف �أمام �ملحاكم �لعادية وخالل 
�ملحاكمة �لتي جرت يف ماي طلب من هيئة �ملحلفني �أن تقرر ما 

كانت عنا�رش �لت�سميم �لتي ن�سختها �سام�سونغ تربر دفع كافة �لأرباح 
�لتي جنتها من ت�سميم �لهاتف �لذكي مو�سع �خلالف �أو ق�سم فقط 

من �ملبلغ. وكانت �لق�سية ت�سمل خ�سو�ساً ثالث بر�ء�ت �خرت�ع لأبل 
ت�سمل خ�سو�ساً �ل�سكل �مل�ستطيل مع �حلو�ف �مل�ستديرة مع رموز 

ملونة م�سفوفة على �ل�سا�سة.

�ساومي تطلق هاتف 
  Redmi S2
�أن  �ل�سينية  �ساومي  �رشكة  ك�سفت 
هاتفها �جلديد Redmi S2 �سيكون 
تقنيات  على  يحتوي  �لذي  �جلهاز 
للتقاط  خا�سة  ��سطناعي  ذكاء 
�سور �سيلفي متاًحا لل�رش�ء وباأ�سعار 

مناف�سة كما هو �حلال د�ئٍما.
ياأتي �لهاتف مع �سا�سة بقيا�س 5.99 
بو�سة باأبعاد 19:8، كما ياأتي مبعالج 
من  خيارين  مع   625 �سنابدر�غون 
�لذ�كرة وم�ساحة �لتخزين �لد�خلية، 
مع  تاأتي  �لأوىل  �لن�سخة  �أن  حيث 
وم�ساحة  بايت  جيجا   3 ر�م  ذ�كرة 
تاأتي  وهو  بايت  جيجا   32 تخزين 
فيما  �سعودي،  ريال   549 ب�سعر 
ذ�كرة  على  �لثانية  �لن�سخة  حتتوي 
تخزين  وم�ساحة  جيجابايت   4 ر�م 
64 جيجابايت وتاأتي ب�سعر 679 ريال 

�سعودي.

يجلب  و
�لهاتف معه كامري� �أمامية بدقة 16 
 bixel بتقنية  مدعومة  بك�سل  ميغا 
binning لرفع دقة �ل�سور، كما هو 
�حلال مع تقنيات �لذكاء �ل�سطناعي 
لتح�سني �سور �لتقاط �ل�سيلفي. كما 
خلفية  كامري�  على  �لهاتف  يحتوي 
و5  بك�سل  ميغا   12 بدقة  مزدوجة 
ميغا بك�سل يُذكر، �أن �جلهاز �سيكون 
عرب  ح�رشي  وب�سكل  لل�رش�ء  متاًحا 

.Jollychic متجر جويل �سيك

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�سيغنال،  �آب  وو�ت�س  تيليغر�م  غر�ر  على 
ميزة جديدة  �مل�سغر على  للتدوين  تويرت  �سبكة 
بينهم  فيما  �لر�سائل  تبادل  للم�ستخدمني  ت�سمح 
ب�سكل م�سفر. ولوحظت هذه �مليزة �لتي �ستحمل 
د�خل  �لأوىل  للمرة  �ل�رشية«  »�ملحادثات  ��سم 
تطبيق تويرت لأجهزة �أندرويد من قبل م�ستخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
�إن  كتبت تغريدة على ح�سابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�سية ر�سائل مبا�رشة م�سفرة 
من �لنهاية للنهاية. وبح�سب موقع »تك كر�ن�س« 
�ملعني   �لتقنية، فاإن �ملتحدث �لر�سمي ل�سبكة 
بعد  يت�سح  �لأمر، ومل  �لتعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�سب  ر�سمياً.  �مليزة  �إطالق  موعد 
عن  تختلف  �مل�سفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
و�ت�س �آب و�آي ما�سيج لأبل، بل يختار �مل�ستخدم 
�لكيفية  بنف�س  م�سفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�سنجر.  بوك  في�س  حمادثات  بها  تعمل  �لتي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  �فتح   -1 كالتايل:  وهي 
�أندرويد. 2- �فتح حمادثة بينك وبني �لآخر �لتي 

تريد �إجر�ء درد�سة �رش�ً.
3- �نقر على �أيقونة �ملعلومات يف �لز�وية �لعليا 

�ليمنى من هاتفك.
4- �خرت »بدء ر�سالة ن�سية �رش�ً«، �ستُفتح نافذة 

جديدة لبدء �لدرد�سة �مل�سفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

يف  مهنيني  �سبكة  �أكرب  لينكد�إن  �أعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  �لعامل، 
و�ل�سوت  �لب�رش  ��ستعمال  للم�ستخدمني 
من  �أكرث  ملفتة  ق�س�س  لرو�ية  و�حلركة 
�ملحتوى  فيديو  وهما  �لب�رشية  �لناحية 

�لإعالين و�سفحات �ل�رشكات.
ويتيح �لفيديو �جلديد للمحتوى �لإعالين 
�لقر�ر  �سناع  مع  �لتو��سل  للم�ستخدمني 
�لتي  �مل�سرية  طيلة  �لأعمال  رّو�د  من 
لينكد�إن،  على  �مل�ستهلك  يخو�سها 

و�سيتمّكن �مل�سّوقون من حتقيق �أهد�فهم 
�جلديد  �لتحديث  خالل  من  �لت�سويقية 

لفيديو �ملحتوى �لإعالين وذلك عرب:
• زيادة �لوعي حول �لعالمة �لتجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رو�ية ق�س�س  خالل 

�سمن �سياق لينكد�إن.
عرب  �ملوقع  زيار�ت  عدد  زيادة   •

�حلو��سيب و�لهو�تف �ملتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  �أو  �لعمل«  �إىل  »�لدعوة 

Gen Forms �ملتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �سفحة 
�ل�رشكة �أن تن�رش �أخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
و�ملحادثات  �لرتباط  وتعزيز  �ملو�هب 
مع �ملهنيني عرب �سفحتها �خلا�سة على 

�ل�سبكة.
ي�سار �إىل �أن فيديو �سفحة �ل�رشكة كفيل 
مر�ت   5 �لأع�ساء  بني  حمادثة  باإطالق 

�أكرث من �أي نوع �آخر من �ملحتوى.

اأبل ت�ستبدل هواتف اآي فون اإك�س املعطوبة
�أر�سلت �أبل وثيقة جديدة ملتاجر �لبيع بالتجزئة ومقدمي �خلدمات �ملعتمدين 

حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يو�جه �لعمالء م�سكالت تتعلق 
بتقنية »في�س �آي دي« يف �آي فون �إك�س، حيث يجب عليهم �لختبار �أولً ملعرفة 

�إمكانية حلها عرب �لكامري� �خللفية، ويف حال عدمه يجب ��ستبد�ل �لهاتف باآخر 
جديد. ويبدو �أن �إ�سالح �لكامري� �خللفية حلل م�ساكل »في�س �آي دي« �أمر غري 

متوقع، �إل �أن �لعديد من �مل�ستخدمني لحظو� �أنه عند ف�سل �لكامري� �خللفية، 
تف�سل تقنية »في�س �آي دي« �أي�ساً يف �لعمل ب�سكل �سحيح.

نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة �أوكولو�س غو �جلديدة على �أبرز م�ساكل نظار�ت �لو�قع �لفرت��سي، �ملتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر �أو هاتف 

ذكي للغو�س يف �لعو�مل �لفرت��سية �ملثرية.
كل ما يحتاجه �مل�ستخدم يف �لبد�ية نقل �لبيانات �خلا�سة بات�سال �سبكة WLAN �لال�سلكية عن طريق تطبيق �لهاتف 

�لذكي لفرتة ق�سرية، بالإ�سافة �إىل ربط �جلهاز بح�ساب �أوكولو�س ب�سبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�سل �لتطبيقات ومقاطع 
�لفيديو و�ل�سور و�ملحتويات �لأخرى �إىل نظارة �لو�قع �لفرت��سي.

وميكن للم�ستخدم، �لذي يرتدي نظارة طبية، ��ستعمال نظارة �أوكولو�س غو من خالل ��ستعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�سطدم عد�سات �لنظارة مع عد�سات نظارة �لو�قع �لفرت��سي.
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 مرزاق بقطاش  «البابور»  (رواية)

 بلقاسم مغزوشن
«مؤبن املحروسة يؤّذن يف فلورنسا» (رواية)

 31

 ع�ر بلحيمر
 Les voies de la paix. Rahma, concorde et réconciliation

(دراسة)  

 مصطفى رشيف
La civilisation musulmane.

Modèle universel du juste milieu (دراسة) 

 1
 

 �ينة شاليل
Yamina CHELLALI, une femme au maquis

(تاريخ-س�ة ذاتية)

 مصطفى خياطي
Les irradiés algériens, un crime d’Etat (تاريخ)

2
 

 قادر فرشيش
Moi, soldat algérien de la Guerre 14-18 (رواية)

 أمينة مكحيل
Les éléphants ne meurent pas d’oubli   (قصص)

 محمد عبد الله
Souvenez-vous de nos sœurs de la Soummam (رواية)

 3

 إبراهيم رماين
Boualem BESSAÏH, Dix ans avec le diplomate

     le politique, et l’intellectuel (شهادات)
 

 أم� خريب
L’Algérie dans un monde en mutation

Regards sur la politique économique, la sécurité
nationale et les relations internationales (دراسة)

 عبد املجيد ابن شوبان
 Qaada au cœur de la Medina

 4

 حميد زوبا
Ma vie, ma passion   (س�ة ذاتية)

 أحمد بصول لهواري  ونزيم بصول
L’Encyclopédie Vert et Blanc

   Les blocs-notes revisités (1963-1988) (رياضة)

 
5

 
 جينات أوماسيب و سيد احمد كرزايب

Mémoire des pierres  (علم اآلثار)

 محمد بلحي
Dey Hussein,  

dernier souverain d’El Djazaîr (1818-1830)  (تاريخ)

6

 ك�ل بك�ي
La péninsule de Collo, L’histoire d’une région (تاريخ)

 ليىل بن زازا
Un arbre fleurira à l’aube (رواية)

 7

 امحمد هواورة 
�ينة عوداي، البطلة املنسية (تاريخ)

 8

 عبد الكريم تازاروت
Djamel Allem,

de Ourtsrou au Youyou des anges (كتاب فاخر) 
Cinéma Algérien, 

acteurs, actrices sous les feux de la rampe 

9
 

 محمد ماليكة
أحداث من الذاكرة     (مذكرات)

 محمد بوعزارة
عشت مع أولئك وعرفت هؤالء   ( مذكرات) 

2018 ANEP

4 نوفمرب 2018 من 14سا اىل 17سا 
قاعة الجزائر - سافكس-الصنوبر البحري

Mardi 30 octobre

 Merzac BAGTACHE (Roman)  البابور

 Belkacem MEGHZOUCHEN
(Roman) مؤبن املحروسة يؤذن يف فلورنسا

Mercredi 31 octobre 

 Ammar BELHIMER
Les voies de la paix. Rahma, concorde et 
réconciliation (Essai)

 Mustapha CHERIF  (Essai)
La civilisation musulmane.
Modèle universel du juste milieu 

Jeudi 1 novembre

 Yamina CHELLALI   (Biographie-Histoire) 
Yamina CHELLALI, une femme au maquis

 Mostefa KHIATI  (Histoire)
Les irradiés algériens, un crime d’Etat

Vendredi 2 novembre

 Kader FERCHICHE  (Roman)
Moi, soldat algérien de la Guerre 14-18

 Amina MEKAHLI (Nouvelles)
Les éléphants ne meurent pas d’oubli

 Mohamed ABDALLAH (Roman)
Souvenez-vous de nos sœurs de la Soummam

Samedi 3 novembre

 Brahim ROMANI (Témoignages)
Boualem BESSAÏH. Dix ans avec le diplomate, 
le politique et l’intellectuel

 Amine KHERBI (Essai)
L’Algérie dans un monde en mutation. Regards 
sur la politique économique, la sécurité
nationale et les relations internationales

 Abdelmadjid Ibn TCHOUBANE  (Récit)
Qaâda au cœur de la Medina 

Dimanche 4 novembre (Salle El Djazaïr)

 Hamid ZOUBA (autobiographie)
Ma vie, ma passion

 Ahmed BESSOL LAHOUARI et Nazim 
BESSOL (SPORT) L’ENCYCLOPEDIE VERT 
ET BLANC. LES BLOCS-NOTES REVISITES 
(1963-1988)

Lundi 5 novembre 

 Ginette AUMASSIP et Sid-Ahmed KERZABI  
(Beau livre-Archéologie) Mémoire des pierres

 Mohamed BALHI (Histoire) Dey Hussein,
dernier souverain d’El Djazaîr (1818-1830)

Mardi 6 novembre

 Kamel BAKIRI (Histoire)
La péninsule de Collo. L’histoire d’une région

 Lila BENZAZA (Roman)
Un arbre fleurira à l’aube

Mercredi 7 novembre

 M’hamed HOUAOURA (Histoire)
  �ينة عوداي، البطلة املنسية 

Jeudi 8 novembre

Abdelkrim TAZAROUTE
(Beau livre) Djamel Allem, de Ourtsrou au 
Youyou des anges
Et (Dictionnaire) Cinéma algérien, acteurs, 
actrices sous les feux de la rampe 

Vendredi 9 novembre

 Mohamed Malaïka  (Mémoires)
 أحداث من الذاكرة 

 Mohamed Bouazzara (Mémoires)
عشت مع أولئك وعرفت هؤالء 

Vente-signature
Editions ANEP - SILA 2018

RENCONTRE
DÉBAT

«FOOTBALL ALGÉRIEN
UNE ÉQUIPE, UNE PASSION,
UN PAYS»

HAMID ZOUBA
AHMED BESSOL LAHOUARI
MUSTAPHA DAHLEB

4 NOVEMBRE 2018 DE 14H00 À 17H00
SALLE EL DJAZAÏR
SAFEX - PINS MARITIMES

À PARTIR DE 14H00
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