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تيزي وزو:

تاأجــــــــيل جلــــــ�سة تقــــــــييم 
ممتلكات املرحوم املطرب 
معـــــــــــــطـــــــوب الونــــــــــا�ض 

جامعة البويرة

نتائج املا�سرت تفّجر �سخط الطلبة
اأمن ولية اجلزائر

 حجز 2.1 كلغ من القنب الهندي
اقتناء 250 حاويةو توزيع 120 اأخرى بامل�سيلة

 موؤ�س�سة الردم التقني تق�سي
 على معظم النقاط ال�سوداء   

    .        اأحمد كرو�ض: كلما كانت اجلزائر قوية كانت املنطقة اآمنة
    .        املعهد �ساحب الدرا�سة مرتبط بجهات مغربية
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اأمن والية اجلزائر

 حجز 2.1 كلغ من القنب الهندي
من  كمّية  حجز  من  اجلزائر  والية  اأمن  م�صالح  متّكنت 

وكذا  كلغ   )2.1( وزنها  الهندي«  »القنب  نوع  من  املخّدرات 

�صخ�صني  توقيف  خلفية  على  وذلك  مهلو�س  قر�س   )35(

ال�رشطة  لفرقة  اأمنية  دوريات  اإثر  على  فيهما.   م�صتبه 

الق�صائية التابعة الأمن املقاطعة االإدارية الرويبة، لفت انتباه 

عنا�رش ال�رشطة، مركبة �صياحية مركونة بالقرب من امللعب 

االأوملبي وعلى متنها �صاب، بعد التقرب منه ومراقبة هوّيته 

بحوزته  عرث  القانونية،  اجل�صدي  التلّم�س  لعملية  واخ�صاعه 

على قر�س مهلو�س، وعليه، مّت توقيفه والتحّري معه يف هذا 

عن  �صادر  نيابي  الإذن  وا�صتنادا  للتحريات  موا�صلة  ال�صاأن، 

منزل  تفتي�س  مّت  اإقليميا،  املخت�س  اجلمهورية  وكيل  ال�صيد 

امل�صتبه فيه، حيث ُعـرث على كمّية من »القنب الهندي« وزنها 

)2.1( كلغ، باالإ�صافة اىل )35( قر�س مهلو�س، بعد مواجهته 

عليه  ل  حت�صّ بحوزته،  بط  �صُ ما  باأن  اإعرتف  اإليه  ن�صب  مبا 

توقيفه  مّت  االأخري  هذا  فيه،  م�صتبه  اآخر  �صخ�س  عند  من 

االإجراءات  ا�صتكمال جميع  بعد  د حمكمة.  تر�صّ بعد عملّية 

القانونية املعمول بها، مّت عر�س امل�صتبه فيهما على ال�صّيد 
وكيل اجلمهورية املخت�س اإقليميا.

خبر في 
صورة

عاجل

معاناة اأ�ساتذة جامعة 
�سكيكدة مع بنك البدر

300 مكتب بريد جديد قبل 
اأعلن املدير العام ملوؤ�ص�صة بريد اجلزائر، عبد 

الكرمي دحماين، اأم�س االأربعاء باجلزائر العا�صمة، 
عن فتح 311 مكتب بريد وتعزيزها مبكاتب متنقلة 

يف املناطق املعزولة، وذلك قبل نهاية ال�صنة 
اجلارية.

وقال دحماين على اأمواج االإذاعة اجلزائرية اأن 
موؤ�ص�صة بريد اجلزائر »اعتمدت ا�صرتاتيجية 

طموحة متتد من 2018 اإىل 2020، هدفها حت�صني 
اخلدمات لفائدة الزبائن وع�رشنة ال�صبكة الربيدية«، 

كما ترمي اإىل »تخفيف ال�صغط الذي ت�صتكي منه 
عديد املكاتب الربيدية موؤخرا، �صيما يف املناطق 
احل�رشية اجلديدة«، حيث تقرر »فتح 311 مكتب 

بريد وتعزيزها مبكاتب متنقلة يف املناطق املعزولة 
وتلك التي ت�صهد اختالال كبريا يف ال�صبكة الربيدية، 

وذلك قبل نهاية ال�صنة اجلارية«.

اإنقطاع الغاز بـ15 بلدية يف العا�سمة 
يومي اخلمي�س واجلمعة

 
اأعلنت موؤ�ص�صة توزيع الكهرباء والغاز لبلوزداد من خالل 

بيان لها عن انقطاع التموين بالغاز يف ت�صعة بلديات 
بالعا�صمة غدا ب�صبب اأ�صغال تدعيم �صبكة نقل الغاز، ابتداًء 
من ال�صاعة العا�رشة م�صاًء، ملدة 18 �صاعة كاملة، وح�صب 
ذات امل�صدر، فاإن البلديات املعنية باالإنقطاع هي بلديات 
�صيدي احممد، بلوزداد، املدنية، املرادية، القبة، ح�صني 
داي، اجلزائر الو�صطى، االأبيار واملقرية، واأو�صح البيان 

»اأنه يف اإطار تدعيم �صبكة نقل الغاز لل�صغط العايل من قبل 
ال�رشكة اجلزائرية، لت�صيري �صبكة نقل الغاز تعلم موؤ�ص�صة 
التوزيع زبائنها عن انقطاع للغاز«، كما �صتعرف 6 بلديات 

اأخرى من العا�صمة، انقطاع يف التزويد بالغاز، يومي 
اخلمي�س واجلمعة، ب�صبب اأ�صغال ال�صيانة،ويخ�س االإنقطاع 

للحرا�س، املحمدية، احلميز، درقانة، دار البي�صاء وباب 
الزوار وبرج الكيفان.

يعاين اأ�صاتذة 
جامعة �صكيكدة 

كثريا من ال�صعوبات 
الأجل احل�صول 

على العملة 
ال�صعبة االأورو 

من فرع �صكيكدة 
لبنك البدر بو�صط 

املدينة، فهم 
يف ذهاب واإياب 

الأ�صابيع من دون 
فائدة، وا�صطر 
بع�صهم الإلغاء 

م�صاركاتهم العلمية 
الدولية. كما يفكر 

الكثري يف اإلغاء 
و�صحب ملفات 

املنح التكوينية 
والعلمية نحو بع�س 
الدول يف ظل عدم 

وجود االأورو، ومع 
وجود معلومات عن 

ح�صول  اأ�صخا�س 
عليها باملح�صوبية 

ويف ظرف قيا�صي، 
فهل تتدخل االإدارة 

املركزية للبنك ؟اأم 
يتدخل وزير املالية 

�صخ�صيا؟ق�صية 
للمتابعة...

مبنا�صبة اليوم العاملي للربيد 

بريد امل�سيلة ينظم اأبوابا مفتوحة 

رو�سيا �سيف �سرك مهرجان الأغنية ال�سيمفونية

قمي�س العميد يظهر يف م�سل�سل تركي

اأحيت، اأم�س، موؤ�ص�صة بريد اجلزائر 
بوالية امل�صيلة، اليوم العاملي للربيد 
امل�صادف لتاريخ ال9 اأكتوبر من كل 
�صنة، بتنظيم اأبواب مفتوحة ب�صاحة 
وكذا  امل�صيلة  1000 م�صكن مبدينة 
الربيدية  للطوابع  هام  معر�س 

ويهدف املعر�س الذي يتوا�صل اإىل 
التعريف  االأ�صبوع  هذا  نهاية  غاية 
االإجنازات  و  الن�صاطات  مبختلف 
و  الربيد  جمال  يف  املحققة 
االإت�صال  و  االإعالم  تكنولوجيات 
الدور  املفتوحة  االأبواب  وت�صمنت 

الربيد  قطاع  يلعبه  الذي  الكبري 
خالل  من  املحلية  التنمية  يف 
للزبائن  حت�صني اخلدمات املقدمة 
ال�صتف�صار عن  بقوة  توافدوا  الذين 
يقدمها  التي  اجلدية  اخلدمات 
الربيد على غرار فتح ح�صاب بريدي 

حيث  االنرتنيت،  طريق  عن  جديد 
اإجنازه خدمة  ا�صتعرا�س ما مت  مت 
االقت�صادية،  واملوؤ�ص�صات  للمواطن 
للتكنولوجيا  القطاع  مواكبة  ومدى 

احلديثة .
ع.ب

�رشف  �صيف  رو�صيا  ت�صارك 
خالل الطبعة العا�رشة للمهرجان 
ال�صيمفونية  للمو�صيقى  الدويل 

خالل  بالدنا  حتت�صنه  الذي 
اإىل   13 من   املمتدة  الفرتة 
قاعة  اأكتوبروحتت�صنه   19

حيث  ب�صايح«،  »بوعالم  اأوبريا 
م�صاركة  املهرجان  يعرف 
فرقمو�صيقية تنتمي اإىل 15 دولة 

رو�صيا،  غرار  على  فعالياته  يف 
كوريا  ايطاليا،  ا�صبانيا،اوكرانيا، 

اجلنوبية وغريها.

فريق  اأن�صار  اأحد  االأنظار  لفت 
يف  يتواجد  وهو  اجلزائر  مولودية 
من  اللقطات  اإحدى  خالل  تركيا 

اإحدى  عرب  يبث  تركي  م�صل�صل 
اأين  الرتكية،  التفزيونية  القنوات 
الذي  املنا�رش  الكامريا  ر�صدت 

كان يتواجد خلف املمثلة الرتكية 
الذي  الفريق  قمي�س  يرتدي  وهو 
ي�صجعه باللونني االأخ�رش واالأحمر، 

اأم�س  بقوة  ال�صور  انت�رشت  اأين 
االجتماعي  التوا�صل  موقع  عرب 

»فاي�صبوك«.

اأدرار

احرتاق منزل عائلي �سبب 
انفجار قارورة الغاز 

اأم�س  اأول  ليلة  تعر�س 
عملية  ايل  عائلي  منزل 
انفجار  جراء  احرتاق 
البوتان  غاز  قارورة 
واينة  بق�رش  واملتواجد 
ببلدية تيمي بوالية ادرار 

عنا�رش  �صارعت  حيث 
اإيل  املدنية   احلماية 
وقامت  املكان  عني 
وقطع  املنزل  بتطويق 
وبا�رشت  الكهرباء 
احلريق  اإخماد  بعملية 

خ�صائر  خلف  الذي  كليا 
اأثاث  من  فقط  مادية 
ت�صجيل  دون  وغريها 
اأمام  ب�رشية  خ�صائر 

ده�صة اأفراد العائلة  .
ب.ب
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رئي�س التحالف الوطني اجلمهوري بلقا�صم �صاحلي »للو�صط«:

اأزمة الربملان �ساهمت يف ت�سويه �سمعة النواب
.       هدفنا من مبادرة الو�ساطة حل الأزمة ب�سرعة              .          على اأطراف النزاع التنازل عن بع�ض املطالب           .           يجب اإيقاف الرتا�سق الإعالمي بني ال�سيا�سيني

علي عزازقة

التحالف  حزب  رئي�س  واأفاد 
ت�رصيح  يف  اجلمهوري  الوطني 
حزبه  اأن  »الو�سط«،  به  خ�س 
ت�سوية  اإىل  الطرق  بكل  ي�سعى 
و�سعية املجل�س ال�سعبي الوطني 
الذي يعرف حالة ان�سداد ال نظري 
بني  احلديدية  القب�سة  ب�سبب  لها 
املجل�س  ورئي�س  املواالة  نواب 
هذه  اأن  موؤكدا  بوحجة،  ال�سعيد 
االأزمة خلقت �رصاعا كبريا جعل 
يتبادلون  ال�سيا�سيني  امل�سوؤولني 
الذي  وهذا  بينهم  فيما  الرتا�سق 
العام  واالأمني  بوحجة  مع  ح�سل 
الدميقراطي  الوطني  للتجمع 

االأمني   مع  وحتى  اأويحيى  اأحمد 
العام حلزب جبهة التحرير الوطني 
�ساحلي  وقال  عبا�س،  ولد  جمال 
باأن حالة االن�سداد التي ي�سهدها 
وال  اجلزائر  تخدم  ال  الربملان 
بحد  النواب  حتى  وال  ال�سعب 

ذاتها الأ�سباب عديدة.
ذات  اأكد  ال�سياق  ذات  ويف 
عدم  من  اخلوف  باأن  امل�سدر 
خالل  قوانني  م�ساريع  مترير 
الثالث االأ�سهر القادمة بداأ يت�سلل 
�سيا�سية عدة،  اأحزاب  كيانات  يف 
اأن قانون املالية مهدد هو  �سيما 
واملناق�سة  املرور  بعدم  االأخر 
اأن  بعد  االن�سداد،  حالة  ب�سبب 
ا�ستب�رص ال�سعب ي�سيف ال�ساحلي 

حافظ  لكونه  خريا  القانون  بهذا 
للدولة،  االجتماعي  الطابع  على 
كالدعم االجتماعي الذي مل يُلغى 
ودعم ال�سكنات واأمور اأخرى عدة 
مرتبطة بهذا الطابع، ومن جانب 
اأخر �سدد �ساحلي باأن هذه االأزمة 
�ساهمت على تو�سيع رقعة ال�سورة 
على  ت�سورها  مت  التي  النمطية 
اأ�سوات  واأن  �سيما  النائب،  عمل 
اأن  تقول  وهناك  هنا  من  تتعاىل 
اإال  تهمه  ال  »احلفافات«  برملان 
م�ساحلهم. ومن جهة اأخرى عدد 
قد  التي  احللول  املتحدث  ذات 
ليعود  االأزمة  حل  على  ت�ساعد 
قال:«  حيث  لن�ساطه،  الربملان 
النزاع اجلزائر  اأطراف  اإذا ف�سل 

حلوال  ال�سخ�سية  م�ساحلهم  على 
موجودة«،  واإنهائه  النزاع  فك 
املواالة  نواب  ي�ستطيع  م�سيفا:« 
رئي�س  ا�ستقالة  تاأجيل  يقبلوا  اأن 
املجل�س ال�سعبي الوطني ال�سعيد 
مناق�سة  بعد  ما  اإال  بوحجة 
اأو  القوانني«،  م�ساريع  ومترير 
ال�سعيد   »: امل�سدر  ذات  يقول 
بوحجة ي�ستطيع اأن يفو�س مهامه 
يعود  حتى  نوابه  من  نائب  اإىل 
باأن  موؤكدا  للن�ساط«،  املجل�س 
م�سلحة اجلزائر فوق كل اعتبار. 
بلقا�سم  ذات  تطرق  االأخري  ويف 
�ساحلي اإىل ملف مبادرة الو�ساطة 
اأطراف  على  حزبه  اأطلقها  التي 
النزاع، حيث اأكد اأن رئي�س جمل�س 

اأعطاهم  يو�سف  زيغود  مبنى 
موافقته املبدئية بخ�سو�سها، يف 
الربملانية  الكتل  رد  ينتظر  حني 
اليوم  املواالة  الأحزاب  اخلم�سة 
�سيجمعهم  الذي  االجتماع  بعد 
مبقر حزب جبهة امل�ستقبل على 
ال�ساعة العا�رصة مع تواجد حزب 

يف  اجلمهوري  الوطني  التحالف 
اأحزاب  اأن  م�سيفا  االجتماعي، 
مدعوة  االأخرى  هي  املعار�سة 
والت�ساور  النقا�س  يف  للم�ساركة 
�سلبي  تاأثري  لها  كان  االأزمة  الأن 
على اجلميع رغم اأنه لي�س لهم اأي 

دخل فيها. 

اأكد بلقا�صم �صاحلي اأن اأزمة الغرفة ال�صفلى للربملان �صاهمت ب�صكل مبا�صر على تو�صيع رقعة النظرة ال�صيئة التي حملها الراأي العام عن النائب، ما 
يوجب على اأطراف النزاع ح�صبه الت�صاور وفق مبادرة الو�صاطة التي اأطلقها التحالف الوطني اجلمهوري، يف حني �صدد على وجود حلول عديدة قد 

ت�صاعد على اإلغاء جتميد جمال�س ال�صعبي الوطني.

رئي�س املجموعة النيابية للحركة ال�صعبية اجلزائرية

متم�سكون مبطلب ا�ستقالة بوحجة ولن تقبل اأي و�ساطة

النيابية  املجموعة  رئي�س  جدد 
للحركة ال�سعبية اجلزائرية بربارة 
مبادرة  اأي  املواالة  رف�س  �سيخ 
املبادرة  خلفية  على  للو�ساطة 
حلزب  العام  االأمني  اأعلنها  التي 
بلقا�سم  اجلمهوري،  التحالف 

نواب  قيام   م�ستبعدا  �ساحلي، 
املجل�س  رئي�س  مبنع  املواالة 
بوحجة  ال�سعيد  الوطني  ال�سعبي 
له  روج  كما  املجل�س  دخول  من 

داخل قبة الربملان . 
مت�سك  عن  االأم�س  بربارة  واأكد 

مبطلبها  املواالة  اأحزاب 
االإ�ستقالة  طلب  يف  املتمثل 
ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  من 
و�ساطة  اأي  راف�سا  الوطني، 
اإن  قائال:«   الق�سية،  هذه  يف 
املمثلة  النيابية  املجموعات 

التجمع  الوطني،  التحرير  جلبهة 
جتمع  الدميقراطي،  الوطني 
و  ال�سعبية  اجلبهة  اجلزائر،  اأمل 
يومي  ب�سكل  �ستجتمع  االأحرار 
من اأجل درا�سة الو�سع وحماولة 
التي  االأزمة  حل  اإىل  الو�سول 

رفع  منذ  الربملان  فيها  دخل 
طلب ا�ستقالة بوحجة.

رئي�س  يوا�سل  اأخرى  جهة  ومن 
عمله  الوطني  ال�سعبي  املجل�س 
وب�سكل عادي من خالل ا�ستقبال 
ت�سل  التي  الوفود  من  الكثري 

لتقدمي  اإما  اخلام�س  الطابق 
من  الكثري  غرار  على  امل�ساندة 
املطالبة  اأو  املعار�سة  نواب 
حل  اإيجاد  و�رصورة  بالتعقل 

ي�سون �سمعة موؤ�س�سات الدولة.
اإميان لوا�س

.       اأ�ستبعد   قيام نواب مبنع بوحجة من دخول املجل�ض

املجمع البلجيكي حول البحث واملعلومات حول ال�صلم والأمن،

دعوة الحتاد الأوروبي خلف�ض واردات الأ�سلحة للجزائر
 

البلجيكي  للمجمع  االأخري  التقرير  عمد 
ال�سلم  حول  واملعلومات  البحث  حول 
عنوان  حتت  جاء  الذي  واالأمن، 
املغرب  يف  االأ�سلحة  »�سادرات 
املوقف  مع  توافق  اأي  العربي: 
كاميلو،  ماريا  للكاتبة  امل�سرتك؟«، 
تو�سيات  جمموعة  اإقرار  اإىل 
مرفوعة لالحتاد االأوروبي بخ�سو�س 
املنطقة املغاربية على راأ�سها اجلزائر 
بداية من تقلي�س واردات الدول االأع�ساء 
التكنولوجيا  نقل  عملية  وكذا  للجزائر،   االأ�سلحة  من 
للبحث  الدفاع  وزارة  توجه  مع  خا�سة  املجال  هذا  يف 
جدول  على  بناء  وذلك  اخل�سو�س،  هذا  يف  اال�ستثمار  عن 
البحر  جنوب  ودول  االأوروبي  االحتاد  بني  امل�سرتك  االأعمال 
يف  ا�ستغاللها  باحتمالية  تو�سياتها  مربرة  املتو�سط،  االأبي�س 
املغرب«  مع  الت�سلح  ال�سباق جنو   « باملنطقة  التوترات  زيادة 
العربي  للربيع  �سيناريو م�سابه  الداخلي يف  اأو حتى اال�ستعمال 

بح�سب نف�س الدرا�سة.
اأنه  الذي قال موقع »اجلريي برتيوتيك«  تقرير املركز  وانطلق 
املغاربية  املنطقة  باأن  االإقرار  من  املخزن،  نظام  من  مقرب 
كبرية  وجهة  اليوم  اأنها  اإال  االأخرى  العامل  مناطق  من  حذراً  اأكرث 
ل�سادرات االأ�سلحة التقليدية وفًقا لبيانات معهد �ستوكهومل الدويل 
ال�سترياد  واملغرب  اجلزائر  ت�سدر  من  منطلقة  ال�سالم،  الأبحاث 
حيث  من    7 املرتبة  يف  اجلزائر  جاءت  حيث  بالقارة،  االأ�سلحة 
-2013 الفرتة  العامل خالل  التقليدية يف  االأ�سلحة  ا�سترياد  حجم 
2017، لتمثل الواردات من املعدات الع�سكرية 3.7٪ من ال�سادرات 
االأفريقية،  القارة  م�ستوى  على   ٪  52 و  العاملي  امل�ستوى  على 
 ، العاملية  الواردات  بن�سبة 0.9٪ من   30 املرتبة  يحتل  واملغرب 

و متثل 12٪ من الواردات االأفريقية.
جنوب  بدول  االأوروبي  االحتاد  يجمع  الذي  االتفاق  اأن  ورغم 
اإذا مل  اأن ت�سدر  الع�سو  للدولة  اأنه ال يجوز  املتو�سط ين�س على 
والقانون  االإن�سان  الدولية،حقوق  التزاماته  املق�سد  بلد  يحرتم 
يدعم  اأو  ا�ستقرار،  عدم  حاالت  واجهت  اإذا  الدويل  االإن�ساين 
دعت  اأنها  اإال  اجلزائر  تعرفه  ال  ما  وهو   ، االإرهابية  االأن�سطة 
لتخفي�س ت�سدير االأ�سلحة لها من االحتاد، حيث بنت تربيرها على 
على ال�سغوط االجتماعية باجلزائر و�سط �سعف املعار�سة وارتفاع 
البطالة والف�ساد بح�سبها، واالعتماد على التبعية للمحروقات، وهو 
ما يبقي احتمالية ت�سجيل اأي حرام ممكنا بح�سب نف�س الدرا�سة، 
منح  »قبل  واأ�سافت   .1988 اأكتوبر   5 اأحداث  اإىل  بال�سورة  عائدة 
الدول  تاأخذ  اأن  يجب  اجلزائر،  اإىل  االأ�سلحة  ت�سدير  تراخي�س 
املبيعات  لهذه  املحتمل  ال�سار  التاأثري  االعتبار  بعني  االأع�ساء 
مناخ  يف   ، الداخل  اال�ستقرار  على  لالأ�سلحة  امل�ستمر  والرتاكم 
ال�سالم احلايل »مثال الربيع العربي««، وكذا اإقليميا قالت الدرا�سة 
»ميكن اأن ت�ساهم يف ت�ساعد التوترات يف املنطقة املغاربية، وال 

�سيما حول حمور املغرب-اجلزائر«.
كما تطرقت الدرا�سة من جهة ثانية اإىل �سناعة االأ�سلحة باجلزائر 
بداية من 2012 باالتفاقية التي جمعت ال�رصكة الوطنية اجلزائرية 
مر�سيد�س  االأملانية  ال�رصكة  مع   )SNVI( ال�سناعية  للمركبات 
م�رصوع  تنفيذ  مت  الع�سكرية،  النقل  اإنتاجمركبات  اأجل  من  بنز 
مماثل بالتعاون مع �رصكة Rheinmetall االأملانية لبناء مركبات 
االتفاقية  ال�سيا�سة هو  لهذه  اآخر  مثال   .Fuchs نوع  مدرعة من 
املوقعة بني وزارة الدفاع اجلزائرية واجلماعة االإيطالية ليوناردو 
وي�ستالند  اأغو�ستا  االإنتاج امل�سرتك ملروحيات  فينميكانيكا على 

ب�سطيف.

اأي اإ�صعاف للجي�س هو اإ�صعاف للمنظومة الدولية اأمام 
الإرهاب باملنطقة

لـ«الو�سط«  ت�رصيح  يف  كرو�س  اأحمد  الع�سكري  اخلبري  جهته  من 
امليزانية  يف  يندرج  اجلزائر  يف  الع�سكري  االنفاق  اأن  اأو�سح 
الراأي  اأمام  �سفافية  بكل  الوطني  ال�سعبي  وي�سادق عليه املجل�س 
العام الوطني وكذا الدويل واأن االنفاق حلماية حدودها يف حميط 
ما  وهو  الف�سل،  مرحلة  تبلغ  دول  بها  حتيط  م�سطرب  اإقليمي 
يتطلب من اجلزائر رفع ت�سليحها وعتادها وكذا التدريب، ولذلك 
االأمر وا�سح اأنه ي�سب يف اجتاه ا�ستقرار املنطقة ولي�س توتريها، 
من  االإرهابية  العنا�رص  متكنت  لو  الو�سع  كان  كيف  مت�سائال 
املنطقة، موؤكدا اأنه كلما كانت اجلزائر قوية كانت املنطقة اآمنة 
وم�ستقرة، حيث اأن اجلماعات االإرهابية التي عجت بها ليبيا وكذا 
النا�سطة بدول ال�ساحل كلها توؤدي لعدم ا�ستقرار املنطقة لكن قوة 

اجلي�س اجلزائري فر�س اال�ستقرار واالطمئنان يف املنطقة.
اأما فيما يتعلق باال�ستثمار يف �سناعة ال�سالح، فاأو�سح اأن اجلزائر 
ذلك،  وت�ستثمر يف  لها  �سبيال  الع�سكرية  ال�سناعة  موؤخرا  اتخذت 
وهو اأحد اأ�سباب ارتفاع ميزانية الدفاع كذلك ويف امل�ستقبل ميكن 
الت�سليح  بع�س جماالت  الذاتي يف  االكتفاء  تتمكن من حتقيق  اأن 
وجتلب التكنولوجيا، مت�سائال ملا ي�ستنكرون ذلك فمن حق اأي دولة 

ك�سب الت�سليح والتكنولوجيا »حالل عليهم وحرام علينا.
االأوروبي  االحتاد  واردات  بتقلي�س  املتعلقة  التو�سية  وحول 
كاأنها  تو�سية  اأنها  »الو�سط«  حمدث  فقال  االأ�سلحة  من  للجزائر 
مل تكن الأن االحتاد االأوروبي وكل الدول لن تاأخذ بها الأن اجلزائر 
كان  اجلزائر ملا  اجلي�س  قوة  فلوال  املنطقة  ا�ستقرار  �رصيك يف 
مكافحة  اأ�سا�سي يف  اجلزائر �رصيك  اأن  كما  باملنطقة،  ا�ستقرار 
االإرهاب وطاملا كانت رائدة يف املجال ومعظم الدول تاأخذ من 
مقاربتها يف مكافحة االإرهاب، واأي اإ�سعاف للجي�س بعدم ت�سليحه 
هو يف احلقيقة اإ�سعاف للمجموعة الدولية، مو�سحا اأنه بناء عليه 

ي�ستبعد االأخذ بالتو�سية وتبقى جمرد تو�سية �سكلية.
 �صارة بومعزة

.      اأحمد كرو�س: كلما كانت اجلزائر قوية كانت املنطقة اآمنة  .        املعهد الوروبي مرتبط بجهات مغربية



اال�سرتاتيجية  »تعميم  اإىل  يهدف 
املناطق  بتهيئة  اخلا�سة  الوطنية 
باعتبارها  وتنميتها  احلدودية 
ف�ساءات جيو�سرتاتيجية والتمكني 
من تنفيذ هذه اال�سرتاتيجية على 
�سكل خمططات وبرامج« وذلك من 
املناطق  لتهيئة  »درا�سات  خالل 
اإطار  يف  وتنميتها  احلدودية 
ت�ساوري وروؤية متعددة القطاعات 
وعابرة للحدود من �ساأنها التو�سل 
اإىل برنامج خا�ص لتنمية املناطق 
احلدودية مع ال�سهر على التن�سيق 
اخلا�سة  التنموية  االأعمال  بني 
باملناطق احلدودية التي قد �رشع 

فيها على امل�ستوى املحلي«.
و�سي�سكل هذا اللقاء »ف�ساء ت�ساوريا 
يفوق  ما  يجمع  القطاعات  متعدد 
ملختلف  ممثلني  م�سارك,   400
الوطنيني  واخلرباء  الفاعلني 
ميكانيزمات  لتباحث  والدوليني, 
لتنمية  الوطنية  ال�سيا�سة  تنفيذ 
اإطار  يف  احلدودية  املناطق 
املخطط الوطني لتهيئة االقليم«. 
»ف�ساء  الفعاليات  �ستت�سمن  كما 
الوطنية  الهيئات  ملختلف  عر�ص 

وور�ستني  املجال  يف  الفاعلة 
متعددة القطاعات ت�سمح باخلروج 
بتنمية  لالرتقاء  عملية  بتو�سيات 
يتنا�سب  مبا  احلدودية  املناطق 
�ساكنتها«و�سي�سارك  وتطلعات 
اأو  الوزراء  من  عدد  امللتقى  يف 
املركزية  واالإطارات  ممثليهم 
الهيئات  وممثلو  الداخلية  لوزارة 
اأع�ساء  اإىل جانب  حتت و�سايتها, 
امل�سرتكة  القطاعية  اللجنة 
ملتابعة الدرا�سات املتعلقة بتهيئة 
وتنميتها,  احلدودية  املناطق 

ال�سعبية  املجال�ص  وروؤ�ساء  الوالة 
الوالئية للواليات احلدودية والوالة 
املنتدبون لهذه  الواليات وروؤ�ساء 
البلدية وممثلو  ال�سعبية  املجال�ص 
الوطنية,   واملوؤ�س�سات  الهيئات 
اجلامعات  ممثلي  اإىل  باالإ�سافة 
وممثلي  واملدار�ص  واملعاهد 
والغرف  العمل  اأرباب  منظمات 
الوطنية  وال�رشكات  القن�سلية 

الكربى.
الوطنية  ال�سيا�سة  فاإن  لالإ�سارة, 
احلدودية  املناطق  لتهيئة 

ال�سياق  �سمن  تندرج  وتنميتها 
متيز  الذي  اجلديد  املوؤ�س�ساتي 
مب�سادقة ال�سلطات العمومية على 
االإقليم  لتهيئة  الوطني  املخطط 
رقم 02-10  )القانون  الآفاق 2030 
الذي   )2010 29 جوان  املوؤرخ يف 
يوؤكد على اأن »كل جزء من اأجزاء 
الرتاب الوطني, مبا فيها املناطق 
تراثنا,  من  عن�رش  هو  احلدودية, 
وعلينا اأن نعرتف لكل منها باحلق 
اإطار  يف  واالزدهار  التطور   يف 

ا�سرتاتيجية �ساملة وم�سبوطة«.
اال�سرتاتيجية  هذه  تعززت  ولقد 
لهذه  توىل  التي  باالأهمية 
الف�ساءات, من خالل القانون رقم 
16-01 املوؤرخ يف 06 مار�ص 2016 
الد�ستوري,  التعديل  واملت�سمن 
يجوز  »ال  اأنه  على  ين�ص  والذي 
اأي  عن  التخلي  اأو  التنازل  البتة 
من  الوطني«,  الرتاب  من  جزء 
خمطط  خالل  من  وكذا  جهة, 
�سبتمرب  ل�سهر  احلكومة  عمل 
برنامج  تنفيذ  اإىل  الرامي   2017
يقرتح  الذي  اجلمهورية  رئي�ص 
بالن�سبة  التنموية  اجلهود  تكثيف 
فيما  ال�سيما  احلدودي  لل�رشيط 
�سغل  منا�سب  با�ستحداث  يتعلق 

واإدرار الدخل.  

ملوؤ�س�سة  التجاري  الن�ساط  عرف 
يف   56 ب  ارتفاعا  م�ستغامن  ميناء 
املائة خالل ت�سعة اأ�سهر )1 يناير اإىل 

غاية 30 �سبتمرب(, ح�سبما 
املديرية  من  االأربعاء  اأم�ص  اأ�ستفيد 

التجارية للموؤ�س�سة.
قدمتها  التي  االأرقام  اأو�سحت  و 

التابعة  االإح�سائيات  م�سلحة 
م�ستغامن  مليناء  التجارية  للمديرية 
مبا  التجاري  الن�ساط  يف  ارتفاعا 
مع  باملقارنة  طن  األف   369 يفوق 
و  املا�سي  العام  من  الفرتة  نف�ص 
حجم  جتاوز  احل�سيلة,  لذات  وفقا 
غاية  اإىل  للميناء  التجاري  الن�ساط 

و23  مليون   1 املنق�سي  �سبتمرب   30
األف   654 نحو  مقابل  يف  طن  األف 
من  االأوىل  اأ�سهر  الت�سعة  خالل  طن 
�سنة 2017 وعرفت الواردات يف نف�ص 
مع  املائة  يف   52 ب  ارتفاعا  الفرتة 
ارتفاع قيا�سي لل�سادرات ب 140 يف 
املائة من 32.635 طن خالل 2017 

ال�سنة,  هذه  78.486 طن خالل  اإىل 
اأ�سارت  و  امل�سدر,  نف�ص  ي�سيف 
ا�سترياد  يف  تراجع  اإىل  احل�سيلة 
بذور  و يف  املائة  40 يف  احلبوب ب 
البطاط�ص ب 32 يف املائة ويف املواد 
واالأنابيب  املائة  يف   37 ب  الغذائية 

االإ�سمنتية ب 81 يف املائة.

العالقات  و  االت�سال  خلية  ممثل  تطرق 
العامة الأمن والية تيزي وزو خالل تن�سيطه 
حول  العمومية  باملكتبة  اإعالمية  لندوة 
 « لالأنرتنت  ال�سيئ  اال�ستعمال  »خماطر 

كراد  املهني  التكوين  مركز  طلبة  لفئادة 
املختلفة  ال�سلبية  االأوجه  اإىل  ر�سيد 
يف  خا�سة  لالأنرتنت  ال�سيئ  لال�ستعمال 
ال�سق املتعلق باالألعاب االإلكرتونية وتعامل 

التوا�سل  و�سائل  عرب  الغرباء  مع  الطلبة 
ت�سبح  ملعلومات  وتقدميه  االجتماعي 
كما  عليه,  متار�ص  �سغط  و�سيلة  الحقا 
ي�ستوجب  الذي  الريادي  الدور  على  اأّكد 

اأن يلعبه االآباء حلماية االأبناء من االأخطار 
من  االفرتا�سي  العامل  من  بهم  املرتب�سة 

خالل املراقبة امل�ستمرة واملتابعة 
ح- كرمي   

اجلمعية  رئي�سة  باركي  عائ�سة   ك�سفت 
الوطنية ملحو  االأمية ”اإقراأ”, عن تراجع 
ن�سبة االأمية اإىل اأكرث من 9,44 باملائة, 
كان  النتيجة  هذه  حتقيق  اأن  معتربة 
بف�سل اإ�سرتاتيجيات فعالة ومثمرة.   و 
ثمنت باركي برنامج رئي�ص اجلمهورية 
التعليم مبختلف  بتمويل حقل  املتعلق 
االإ�سرتاتيجية  ”اإن  وقالت   اأنواعه, 
خ�سها  التي  االأمية  ملحو  الوطنية 
رئي�ص اجلمهورية بربنامج وطني هام, 
اإىل  والو�سول  االأمية  برتاجع  �سمحت 

اجلديد  الرقم  هذا  الن�سبة  وعن  هذه 
اإىل  بالو�سول  نحلم  كّنا  باركي  قالت 
10 باملائة وا�ستطعنا الو�سول اإىل اأكرث 
دحر  اإىل  �سن�ستمر  و  حتدينا  رقم  من 
النتائج  تلك  حتقيق  اأن  واأكدت  االأمية 
التي  االإ�سرتاتيجية  تلك   اإىل  يعود 
 . العام  األف هذا   90 بت�سجيل  �سمحت 
اأن  اإىل  اأ�سارت باركي  اأخرى,   من جهة 
الذين  ال�سباب  دخول  م�رشوع  انطالق 
متعددة  الأ�سباب  التعلم  من  حرموا 
والتكفل  املدر�سي  الت�رشب  وكذلك 

عن  املتحدثة  ذات  ك�سفت  ,كما  بهم 
الداخلية  وزارة  من  كل  بني  اتفاقيات 
وكذا  الرتبية  ووزارة  البيئة  ووزارة 
, وعن م�رشوع  التالميذ  اأولياء  جمعية 
املدر�سة النموذجية ملحو االأمية قالت 
االأمية  ملحو  الوطنية  اجلمعية  رئي�سة 
االإجناز نظرا  قيد  يزال  انه ال  ”اإقراأ” 
لعراقيل بريوقراطية و تقنية وهو على 
الإيجاد  ونا�سدته  اجلزائر  وايل  طاولة 

حل �رشيع لهذا امل�رشوع .
ف.ن�سرين

باعتبارها ف�ساءات جيو�سرتاتيجية

ميناء م�ستغامن

االأمن الوالئي بتيزي وزو

عائ�سة باركي 

م.�س

تدابري جديدة لتنمية املناطق احلدودية

ارتفاع ب 56 يف املائة يف حجم الن�شاط التجاري 

يوم درا�شي حول خماطر اال�شتعمال ال�شيئ للأنرتنت 

تراجع االأمية اإىل 9.44 باملائة 
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.        ملتقى وطني حول املناطق احلدودية يومي 13 و14 اأكتوبر 

 يف اتفاقية ثالثية مبقر ال�سندوق 
الوطني للتعاون الفالحي:

اإطلق املنتج اجلديد 
» �شحتك يف دارك« 

ثالثية  اتفاقية  على  التوقيع  اأم�ص  مت 
الفالحي  للتعاون  الوطني  ال�سندوق  مبقر 
اإطالق  فيها  العا�سمة  والتي مت  باجلزائر 
 « دارك  يف  �سحتك   « اجلديد  املنتج 
ال�سندوق  بني  ال�رشاكة  يج�سد  الذي 
 « وفرعه  الفالحي  للتعاون  الوطني 
 . للم�ساعدة »  ماغ   « و�رشكة  التعا�سدي 
الذي   « دارك  يف  مبادرة  »�سحتك  تعد  و 
من  قبل   بالرغم  من  اإليه  التطرق  يتم  مل 
اأهميته احليوية البالغة ب�رشة خري بالن�سبة 
للموؤمن لهم لدى ال�سندوق الوطني للتعاون 
الفالحي  , ال�سيما العائلة الفالحية وياأتي 
هذا من  طرف ان�سغال التعاونية الفالحية 
ب�سمان راحة زبائنها وياأتي هذا من خالل 
ارتباط ال�سندوق الوطني للتعاون الفالحي 
بالعامل الفالحي و الريفي ونظرا ملعرفته 
يتعهد  فاإنه   , الفالح  مهنة  �سعوبة  مبدى 
مبرافقة  اجلديد  املنتج  هذا  بوا�سطة 
العائلة الريفية اأكرث وياأتي  هذا عرب توفري 
لها امل�ساعدة الطبية يف منزلها اأو يف مكان 
مزوالة ن�ساطها وذلك على مدى 7 اأيام  يف 
عن  24�ساعة  وبالتايل  24على  و  االأ�سبوع 
طريق اإجراء مكاملة ب�سيطة ميكن للموؤمن 
خدمات  جملة  من  اال�ستفادة  وعائلته  له 
االأولية  االإ�سعافات   : يف  تتمثل  �سحية 
واال�ست�سارة العامة والفحو�سات ال�رشيرية 
الكاملة مع الك�سف عن االأع�ساء احليوية ) 
 , الدم  ال�سكر يف  ن�سبة   , الدموي  ال�سغط 
معدل �رشبات القلب والتخطيط الكهربائي 
للقلب واملعاجلة الطبيعية والغرز ( كل هذا 
من قبل فرق طبية و�سبه طبية موؤهلة وذات 
خربة يف املجال اال�ست�سفائي , كما حتوز 
 , طبيا  جمهزة  مركبات  على  الفرق  هذه 
مبعدات كفئة ت�سمح مبواجهة و�سعية طبية 

حرجة اأو ا�ستعجالية .
 

ت�سويق منتج » �سحتك يف 
دارك« وطنيا

 
�سيتم  اأنه  حبيل�ص  بن  �رشيف  ك�سف  كما 
يف  �سحتك   « اجلديد  املنتج  هذا  ت�سويق 
من  الوطني  الرتاب  كامل  عرب  دارك   , 
للتعاون  الوطني  ال�سندوق  �سبكة  خالل 
ظروف  بت�سهيل  ي�سمح  مما  الفالحي, 
عن  االأرياف  الأهايل  بالن�سبة  املعي�سة 
اأجل  من  ال�رشورية  ال�رشوط  تهيئة  طريق 
على  بهم  للتكفل  مالئم  حميط  حت�سيل 
املدير  اأو�سح  ال�سحي.  فيما  امل�ستوى 
العام لل�سندوق الوطني للتعاون الفالحي اأن 
فيما  منازع  بال  رائدة  الفالحية  التعاونية 
تواجه  والتي  الفالحية  بالتاأمينات  يتعلق 
بعد  يعرفها حميطها  التي  التغريات  حاليا 
انفتاح �سوق التاأمينات على املناف�سة, لذلك 
�رشعت يف تلبية االحتياجات اجلديدة التي 
مع  التكيف  وكذا يف  م�سرتكوها  عنها  عرب 

متطلبات املنظر االقت�سادي اجلديد.
 

لدينا 67 �سندوقا جهويا و446 
مكتبا فالحيا

 
اأن  حبيل�ص  بن  ك�سف   �رشيف    كما 
يقدم  الفالحي  للتعاون  الوطني  ال�سندوق 
من خالل  �سبكته املتكونة من 67 �سندوقا 
هذه  يوجه  فالحيا,  مكتبا  و446  جهويا 
اأهايل  يف  املتمثلني  زبانه  اإىل  اخلدمات 
القطاع  يف  وامل�ستثمرين  الريفي  العامل 
اأمالك, مما  تاأمني  الفالحي ويف جماالت 
باعتباره  مكانته  بتعزيز  لل�سندوق  �سمح 
يجعل   « جواريا  تعاونيا  ا�ست�ساريا  »موؤمنا 
اهتماماته  اأوىل  الفالحي  امل�ستثمر  من 

واأ�سا�ص ن�ساطه.
 حكيم مالك 

�سيتم تنظيم ملتقى وطني حول املناطق احلدودية, وذلك يومي 13 و14 اأكتوبر اجلاري باجلزائر العا�سمة, ح�سب ما اأفاد به 
ام�س االأربعاء بيان لوزارة الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية. واأو�سح ذات امل�سدر اأن امللتقى الذي �ستنظمه 
وزارة الداخلية, باملركز الدويل للموؤمترات »عبد اللطيف رحال« حتت الرعاية ال�سامية لرئي�س اجلمهورية, عبد العزيز 

بوتفليقة, حتت �سعار »تهيئة املناطق احلدودية وتنميتها: اأولوية وطنية«.

تيزي وزو:

 تاأجيــــل جلــــــ�شة تقييم ممـــــتلكات 
املرحوم املطرب معطوب الونا�س 

جل�سة  تاأجيل  االأربعاء  اليوم  مت   
تقييم ممتلكات  املرحوم املطرب 
من  كان  التي  الونا�ص,  معطوب 
الغرفة   فيها  تنظر  اأن  املنتظر 
العقارية ملحكمة تيزي وزو و ذلك 
الداخل,  نوفمرب  ال7  تاريخ  اإىل 
يعود  و  املكان.  بعني   علم  ح�سبما 
اأم  غياب  اإىل  التاأجيل  هذا  �سبب 
توجد  والتي  املري�سة  املرحوم 
ملوؤ�س�سة  وفقا  بامل�ست�سفى,  
اأرملة  اإىل  وكذا  لونا�ص,  معطوب 
اإبراهيمي  معطوب  نادية  املغني 
خبري  لتعيني  طلبًا  قدمت  التي  
الونا�ص  معطوب  ممتلكات  يقّيم 
الذي قتل من قبل جماعة  اإرهابية 
املكان  بعني  و   .1998 يونيو   25 يف 
معطوب,  مليكة  ل/واأج  اأو�سحت 
والدتها  و  اأنها  الونا�ص,  اأخت 
اأغلبية الورثة بامتالكهما  ب�سفتهم  
املغني,  تراث  من  باملائة  ل77 
ملوؤ�س�سة  ح�س�سهم   عن   تنازلوا 
باحلفاظ  تتكفل  التي  معطوب 
على ذاكرة "املتمرد".     لالإ�سارة, 
التقييم  هذا  ي�سمل  اأن  ينتظر 
االأمازيغية   مغني  ممتلكات  جميع 
املركبة  فيها  مبا  والدميقراطية, 
اغتياله  وقت  ي�ستقلها  كان  التي 

و  واآالته  املو�سيقية وخمطوطاته. 
و   - معطوب  مليكة  ذكرته  ح�سبما 
معطوب  موؤ�س�سة  رئي�سة  اأي�ساً  هي 
الونا�ص- فان "هذا  الرتاث يخ�ص 
هذه  باأن  و  اجلماعية  الذاكرة 
املوؤ�س�سة و كذلك متحف معطوب 
يتكفالن  ا�ستحداثه  مت   الذي 
باحلفاظ على هذا الرتاث وحمايته 
و كذا ذكرى املتمرد و هي  املهمة 
املوكلة بالقوانني التي حتكم هاتني 
املوؤ�س�ستني االثنتني".      واأ�سافت 
معطوب  وموؤ�س�سة  ووالدتها  اأنها 
بال�سيا�سة  القيام  "يرف�سان  الونا�ص 
هو  الذي  الرتاث  يف  املزايدة  اأو  

ملك للذاكرة اجلماعية والتاريخ ".
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حمكمة بئر مراد راي�س 

تاجر ين�سب على �سيخ ويبيعه 
قطعة �أر�ض ملك للدولة 

ب180 مليون �سنتيم
األقت م�صالح االمن بالعا�صمة ، م�ؤخرا القب�ض على تاجر 
بالقب�ض  االأمر  على  بناءا  العمر،  من  اخلام�ض  العقد  يف 
ال�صادر يف حقه عن ق�صية ن�صب واحتيال تابعه بها �صيخ 
طاعن يف ال�صن ،بعدما قام ببيعه قطعة اأر�صية داخلة يف 
الق�صية  وقائع  �صنتيم.  ملي�ن   180 ب�صعر  الدولة  اأمالك 
احلالية وعلى ح�صب ما دار بجل�صة املحاكمة لدى حمكمة 
بئر مراد راي�ض ، مبث�ل املتهم املعار�صة احلكم الغيابي 
، على  تاجرا  ب�صفته  لعام 2012 حني عر�ض املتهم  تع�د 
ال�صحية قطعة اأر�صية للبيع واتفق معه على ان تتم البيعة 
ب�كالة حمررة با�صم االأول وكذا وثيقة اعرتاف بدين بقيمة 
القطعة االأر�صية املقدرة ب180 ملي�ن �صنتيم ، دون اإتباع 
واالإ�صهار  بها من عقد امللكية  االإجراءات املعم�ل  باقي 
دفع  من  فرتة  وبعد   ، عراقيل  وج�د  بحجة  امل�ثق  لدى 
،با�رش يف بناء وت�صييده فيلته وبعد  النق�د كاملة  ال�صحية 
اجنازه لثالثة ط�ابق كاملة تفاجئ بعدة اأ�صخا�ض يدع�ن 
اأحقيتهم يف القطعة االأر�صية ويهددونه برفع �صك�ى طرد 
اال�صتف�صار  حماولته  ولدى   ، العقاري  الق�صم  امام  �صده 
عن االأمر من املتهم هدده ه� االآخر بالطرد مقابل دفعه 
لعملية  تعر�صه  بعدها  ويكت�صف   ، �صنتيم  ملي�ن   800 مبلغ 
ن�صب بعدما تبني له ان ال�كالة املحررة با�صم املتهم  غري 
�صحيحة بعد اأن اأعلمته م�صالح البلدية ان الت�قيع املدرج 
يف ال�كالة ال يخ�صها واكت�صف اأي�صا اأن العقد الذي ادعى 
االآخر  ه�  �صحيح  غري  لالأر�ض  ملكيته  املتهم  من خالله 
ب�صبب  ويتلقى  الدولة  اأمالك  يف  داخلة  االأر�ض  اأن  بحكم 
الق�صم  اأمام  بالطرد  االأخرية  هاته  قبل  من  �صك�ى  ذالك 
العقاري ، ويق�م الأجل ذلك برفع �صك�ى �صد املتهم الذي 
اختفى من جهته عن االأنظار ، لي�صدر يف حقه حكم غيابي 
م�صامع  على  لل�قائع  �رشده  بعد  ال�صحية  بالقب�ض.  واأمر 
هيئة  املحكمة طالب على ل�صان دفاعه اإلزام املتهم بدفع 
به  الالحقة  االأ�رشار  عن  دينار  ملي�ن   60 قيمته  تع�ي�ض 
اأنكر املتهم ما ن�صب له من جرم وطالب  اأخرى  من جهة 

باإفادته بالرباءة التامة.
ل/منرية 

حمكمة الدار البي�صاء 

�سرقة �سلعة �سريكه 
 �ملقدرة  بقيمة 

220 مليون �سنتيم
ا�صهر   6 ، عق�بة  بالعا�صمة  البي�صاء  الدار  وقعت حمكمة 
العمر  من  الرابع  العقد  يف  تاجر  حق    يف  نافذا  حب�صا 
على  باال�صتيالء  قيامه  بعد  االأمانة  خيانة  بتهمة  املتابع 
�صلعة �رشيكه املقدرة بقيمة 220 ملي�ن �صنتيم و ترك له 

املحل الذي ه� يف االأ�صل م�ؤجر من قبل �صخ�ض ثالث .
حيث اأكد ال�صحية خالل مث�له للمحاكمة اأن بداية عالقته 
باملتهم تع�د الأزيد من 10 �صن�ات حني كان مالكا لقاعة 
كاملة  �صن�ات   9 طيلة  لديه  كعامل  املتهم  وعني  ريا�صية 
لعامل الثقة الكبرية التي كان يكنها له نتيجة اأخالقه العالية 
و بعد اأن قرر اإغالق املحل وفتح جمم�عة حمالت جتارية 
باإحداها  اإ�رشاكه  اتفق معه على   ، الرجالية  ليع املالب�ض 
فتك�ن مهمته كراء املحل با�صمه و يق�م من جهته بت�صليمه 
، وبعد  اأي فائدة  يت�صلم منه  اأن  ببيعها دون  ليق�م  ال�صلعة 
مرور مدة زمنية الحظ عليه بع�ض التغيريات بعد اأن تعرف 
على جمم�عة جتار ذوي ال�صمعة ال�صيئة ، لتتده�ر العالقة 
اأن  للمحل  االأ�صلي  املالك  اأخطره  اأن  بعد  خا�صة  بينهما 
�رشيكه قام بتغيري اإ�صم امل�ؤجر وعني بداله زوجته فحاول 
الت�جه  اأنه رف�ض الرد عليه وقرر حينها  االت�صال به غري 
للمحل ليتفاجاأ باختفاء �صلعته بالكامل و باملتهم يخطره 
اأنه  و  انتهت  قد  العقد  مدة  اأن  معارفهم  اأحد  طريق  عن 
اأخذ حقه من املحل ليقرر حينها اإيداع �صك�ى احلال التي 
اأفرت عن ت�قيفه وحت�يله على حمكمة احلال بعد و�صعه 
عن  باحلرا�ض  العقابية  بامل�ؤ�ص�صة  امل�ؤقت  احلب�ض  رهن 
قام  باأنه  اإعرتف  املتهم  جهته  من   ، االأمانة  خيانة  جرم 
باأخذ ال�صلعة غري اأنه برر ذلك باأن االإتفاق الذي كان بينه 
وبني ال�صحية ين�ض على ذلك و اأن اإنتهاء عقد كراء املحل 
كان كافيا بالن�صبة له لف�صخ العقد و اأخذ ال�صلعة كن�صيب له 
بعد اأن تده�رت عالقتهما ويطالب دفاعه باإفادته بالرباءة 

ل/منريةالتامة .

ال�الئي  املدير  اأم�ض  اأول  قام 
ومفت�ض  اأدرار  ل�الية  للت�صغيل 
ال�الئية  ال�كالة  ومدير  العمل 
عن  الدفاع  وجمعية  للت�صغيل 
اإيل  عملية  بزيارة  البطالني 
بغية  برقان   الغازي  املجمع 
العمل  ظروف  عن  ال�ق�ف 
خمتلف  يف  الت�ظف  وكيفية 
للمجمع  التابعة  ال�رشكات 
ال�رشكة  اإطارات  وبح�ص�ر 

اأين  باملنطقة  ال�صغل  وممثلي 
دام  م��صعا  اجتماعا  عقدوا 
اأكرث من 3 �صاعات حيث تطرق�ا 
مقدمتها  يف  ق�صايا  عدة  اإيل 
املبا�رش  والت�ظيف  اخلروق 
على  املرور  دون  العاملة  لليد 
من  للت�صغيل  املحلية  ال�كالة 
طرف �رشكات املناولة العاملة 
عر�ض  وبعد  الغازي  باملجمع 
واالحتماالت  احلاالت  كل 
ووفقا  االأطراف  كلي  من 
العمل  ل�ص�ق  املنظم  للقان�ن 
ت��صل�ا يف النهاية اإىل �رشورة 

عرب  والت�عية  التح�صي�ض 
يف  النا�صطة  ال�صكات  خمتلف 
اإقليم رقان وغريها من اجل اأن 
منا�صب  وتقدمي  بعر�ض  تق�م 
وكاالت  عرب  املتاحة  العمل 
وعدم  غريها  دون  الت�صغيل 
ت�ظيف اأي عامل بطريقة غري 
قان�نية مع ت��صيح احتياجات 
العاملة  اليد  يف  املجمع 
امل�ؤهلة وهذا اللقاء جاء جراء 
هناك  بان  املقدمة  ال�صكاوي 
دون  الطاولة  حتت  ت�ظيف 
واإعطاء  القان�ن  اإيل  االإ�صناد 

االأول�ية الأبناء املنطقة خا�صة 
يف  املتاحة  التخ�ص�صات  يف 
ال�صغل يف  عامل  ويبقي  ال�الية 
يف  البطالني  مطلب  ال�رشكات 
اجناز  انتظار  يف  اأدرار  والية 
اليد  تك�ين  على  ي�صهر  معهد 
العاملة امل�ؤهلة بغية ت�ظيفها 
يف خمتلف ال�رشكات البرتولية 
ب�صكل  تن�صط  التي  والغازية 
تقلي�ض  بهدف  بال�الية  وا�صع 
اأو�صاط  يف  البطالة  ن�صبة 
خريجي  وخا�صة  ال�صباب 

اجلامعات .

اأدرار: بو�صريفي بلقا�صم 

من  اجلزائر  والية  اأمن  م�صالح  متّكنت 
»القنب  ن�ع  من  املخّدرات  من  كمّية  حجز 
الهندي« وزنها )2.1( كلغ وكذا )35( قر�ض 
مهل��ض وذلك على خلفية ت�قيف �صخ�صني 
م�صتبه فيهما.  على اإثر دوريات اأمنية لفرقة 
املقاطعة  الأمن  التابعة  الق�صائية  ال�رشطة 
عنا�رش  انتباه  لفت  الرويبة،  االإدارية 

ال�رشطة، مركبة �صياحية بالقرب من امللعب 
االأوملبي مرك�بة بطريقة مريبة وعلى متنها 
منه  التقرب  بعد  الع�رشينات،  يف  �صاب 
التلّم�ض  لعملية  واخ�صاعه  ه�ّيته  ومراقبة 
على  بح�زته  عرث  القان�نية،  اجل�صدي 
والتحّري  ت�قيفه  مّت  عليه،  مهل��ض،  قر�ض 
من  اأّنه  تبنّي  حيث  ال�صاأن،  هذا  يف  معه 

املرّوجني لهذا الن�ع من امل�ؤثرات العقلية، 
وكيل  ال�صيد  �صادر عن  نيابي  الإذن  ا�صتنادا 
تفتي�ض  مّت  اإقليميا،  املخت�ض  اجلمه�رية 
منزل امل�صتبه فيه، حيث ُعـرث على كمّية من 
»القنب الهندي« وزنها )2.1( كلغ، باالإ�صافة 
اىل )35( قر�ض مهل��ض، بعد م�اجهته مبا 
ن�صب عليه، اعرتف على حم�رش ر�صمي اأن 

عند  من  عليه  ل  حت�صّ بح�زته،  بط  �صُ ما 
مّت  االأخري  هذا  فيه،  م�صتبه  اآخر  �صخ�ض 
د حمكمة.      بعد  ت�قيفه بعد عملّية تر�صّ
القان�نية  االإجراءات  جميع  ا�صتكمال 
املعم�ل بها، مّت عر�ض امل�صتبه فيهما على 
اإقليميا،  املخت�ض  اجلمه�رية  وكيل  ال�صّيد 

اين اأمر ب��صعهما احلب�ض امل�ؤّقت.

يف  ن�عية  قفزة  امل�صيلة  والية  �صدهت 
جمال االهتمام بالبيئة ونظافة املحيط، 
لبع�ض  االعتبار  اإعادة  خالل  من  ال�صيما 
بن�صاط  ال�صلة  ذات  واملرافق  الهياكل 
والردم  وتدويرها  النفايات  ر�صكلة  اإعادة 
التقني، حيث مّكنت جه�د مديرية البيئة 
من  ال�صاأن،  التقني يف هذا  الردم  ومركز 

ورفع  وتنظيف  التلّ�ث  حجم  من  التقليل 
تغطي  حيث  امل�صيلة  مبدينة  القمامة 
املعنية  النقاط  من  املئة  يف   50 حاليا 
باملدينة،  امل�ؤ�ص�صة  فرع  ن�صاط  واأن 
يف  اأنه  و  امل��ص�عة،  اخلطة  وفق  ي�صري 
منحى ت�صاعدي ب�صكل تدريجي و تنفيذا 
املتعلقة  امل�صيلة  والية  وايل  لتعليمات 

ال�الية  بلديات  واأحياء  �ص�ارع  بنظافة 
حيث مت م�ؤخرا اقتناء 250 حاوية �صيتم 
ق�صد  االحياء  خمتلف  على  ت�زيعها 
و�صعها يف كافة النقاط ال�ص�داء امل�صجلة 
واملح�صاة من قبل م�ؤ�ص�صة الردم التقني 
بال�الية ومن جهة اخري دعت امل�ؤ�ص�صة 
نظافة  على  املحافظة  اىل  امل�اطنني 

الع�ص�ائي  الرمي  من  احلد  و  املحيط 
رمي  اأماكن  واحرتام   ، املنزلية  للنفايات 
على  املحافظة  وكذا  املنزلية  النفايات 
واحلرق  ال�رشقة  ظاهرة  من  احلاويات 
خ�صائرمادية  امل�ؤ�ص�صة  كبدت  التي 

معتربة .
عبدالبا�صط بديار

خالل الفرتة املمتدة بني 09 اإىل 10 اأكت�بر 
�صباحا  اأم�ض  �صبيحة  غاية  اإىل   2018
�صجلت  االأخرية(  �صاعة   24 خالل  )اأي 
تدخل   2645 املدنية   احلماية  وحدات 
وهذا  ال�طن  من  خمتلفة  مناطق  عــدة  يف 
من   اال�صتغـاثة  مكاملات  تلقي  اإثر  على 
�صملت  التدخالت  هذه  امل�اطنني،  طرف 
املدنية  احلماية  اأن�صطة  جماالت  خمتلف 
احل�ادث  املرور،  بح�ادث  املتعلقة  �ص�اء 
احلرائق  اإخمــاد  ال�صحي  االإجالء  املنزلية، 

النح�  هذا  على  االأمنية...الخ.  االأجهزة  و 
االأكرث   05 منها  مرور  ح�ادث  عدة  �صجلت 
دم�ية ت�صببت يف وفاة 06 اأ�صخا�ض يف مكان 
احل�ادث و اإ�صابة 20 اآخرين بجروح متفاوتة 
ثم  املكان  عني  يف  اإ�صعافهم  مت  اخلط�رة، 
نقلهم اإىل خمتلف امل�صالح االإ�صت�صفائية من 
طرف م�صالح احلماية املدنية، اأثقل ح�صيلة 
و  ا�صخا�ض   04 ب�فاة  اأدرار  ب�الية  �صجلت 
اإ�صابة 09 اأ�صخا�ض اآخرين بجروح ،على اإثر 
ا�صطدام بني حافلة �صغرية لنقل امل�صافرين 

ال�طني رقم 6  بالطريق   ، �صياحية  �صيارة  و 
بلدية �صبا دائرة ت�صبيت .

اجل  من  املدنية  احلماية  وحدات  تدخلت 
من  كل  يف   ، ح�صارية  حرائق   )02( اإخماد 
والية تندوف  و والية بجاية  مل يتم ت�صجيل 
وحدات  تدخلت  اأي�صا  لالإ�صارة  �صحية.  اأي 
اجل  من   ، باتنة  ل�الية  املدنية  احلماية 
مبنى  داخل  املدينة  انفجارغاز  حادث 
ب�صارع »احمد خل�رش م�صعادي« بلدية زنات 
�صتة  اإ�صابة  اإىل  اأدى  دائرة �رشيانة،  البي�صة 

اإ�صعافهم يف عني املكان  )06( ا�صخا�ض مت 
ثم نقلهم اإىل م�صت�صفى باتنة ،  كما تدخلت 
 )02( اجل  من  املدنية  احلماية  م�صالح 
حاالت وفات جراء الغرق ، والية مترنا�صت 
مائية  بربكة  ت�يف غرقا  )01( �صخ�ض  واحد 
و  بلدية   « تي�صن�ين  »واد  امل�صمى  باملكان 
دائرة مترنا�صت، والية ق�صنطينة واحد )01( 
م�صت�ى  على  مائية  بربكة  غرقا  ت�يف  طفل 
مزرعة »بدوي ب�جمعة« ، بلدية والد رحم�ن 

دائرة اخلروب.    

اأمن والية اجلزائر

اقتناء 250 حاوية توزيع 120 حاوية بامل�صيلة

بني 09 اإىل 10 اأكتوبر 2018

حجز 2.1 كلغ من �لقنب �لهندي

موؤ�س�سة �لردم �لتقني تق�سي على معظم �لنقاط �ل�سود�ء  

�إرهاب �لطريق يح�سد �أرو�ح 6 �أ�سخا�ض

معاينة ظروف التوظيف يف املجمع الغازي برقان يف اأدرار

�إجبار �ل�سركات على عر�ض منا�سب �لعمل عرب وكاالت �لت�سغيل  
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ليومية   مطلعة  م�صادر  ك�صفت 
املالية  مفت�صية  اأن   ،« »الو�صط 
ال�صدا�صي  خالل  �رشعت  قد   ،
الثاين من ال�صنة اجلارية ،التحقيق  
يف  جتاوزات و خروقات باجلملة 
ب�صبب اإ�صدار  اأوامر ب�رشف اأموال 
م�صجلة يف  م�صاريع  على  عمومية 
اإطار املخططات التنموية ل�صنوات 
2013-2014 و 2015 ، الإ اأن تاأخر 
لل�صلطات  وت�صليمها   اجنازها 
الو�صية  بال�صلطات  دفع  املحلية 
املعنية  العمليات  �صمن  لإدراجها 
بالتجميد يف اإطار �صيا�صة التق�صف 
 ، احلكومة  طرف  من  املنتهجة 
بدائل  البحث عن  غاية  اىل  وذلك 
لإنهاء التبعية لقطاع املحروقات، 
من  املتوا�صل  التحقيق  ويتزامن 
طرف نف�س املفت�صية يف وقت رفع 
للمحا�صبة خالل   الأعلى  املجل�س 
تقريرا  ال�صنوية  ن�صاطاته  دورة 
الداخلية  وزارة   مل�صالح  اأ�صودا 
مت  اأين   ، املحلية  واجلماعات 
غري  �رشف  ت�صجيل  على  التاأكيد 
م�صاريع  على  الدولة  لأموال  مربر 
الغري  الربامج   خانة  يف  �صنفت 

�رشورة  ت�صتدعي  التي  و  جمدية 
املعنية   العمليات  �صمن  اإدراجها 
لها  املر�صودة  الأموال  بتوقيف  
املالية  الو�صعية  ظل  يف  خا�صة 
ال�صعبة التي متر بها  البالد وكذا 
غياب موارد الدخل بتلك البلديات 
. ومعلوم اأن الوليات  املذكورة ، 
الثالثي  خالل  �صجلت  قد  كانت  

موجة  اجلارية   ال�صنة  من  الأول 
اأجل  من  عارمة  احتجاجات 
 ، التنمية  يف  بحقهم  املطالبة 
ب�صبكات  التاأخر يف ربطهم  ب�صبب 
غاز املدينة ، الطرقات ، ال�صحة 
والإنارة  لل�رشب  ال�صاحلة  ، املياه 
اأن  بالذكر  جدير    . العمومية 
مب�صالح  والتحري  البحث  م�صالح 

ال�صالفة  الوطني باملناطق  الدرك 
خالل  قامت  قد  كانت   ، الذكر  
ال�صنة اجلارية  الأول  من  الثالثي 
بالتحقيق  يف التجاوزات امل�صجلة  
املالية  امل�صالح  م�صتوى  على 
خلفية  على  وذلك  املناطق،  بتلك 
تبديد  ت�صجيل  توؤكد  ورود �صكاوى 

�صارخ للمال العام .

الوطني  الطريق  م�صتعملي  نا�صد   
ب�صكرة وبلدية  الرابط بني  رقم 83  
الو�صية  ال�صلطات   ، عقبة  �صيدي 
اأ�صغال  وترية  من  الت�رشيع  ب�رشورة 
خلفية  على  وذلك   ، الطريق  تو�صعة 
راح  األيم  مروري  حادث  ت�صجيل 
ا�صطدام  اثر  �صخ�صني  �صحيته 

عنيف ل�صيارتني �صياحيتني .
الطريق  مرتدي  من  الع�رشات  حذر 
عقبة  �صيدي  مدينتي  بني  الرابط 
مع  حديثهم  معر�س  يف   ، وب�صكرة 
ال�صلطات   ،  « »الو�صط   جريدة 
يف  التماطل  مغبة  من  املحلية 
هذا  تو�صعة  اأ�صغال  ا�صتكمال 
يوميا  يح�صد  اأ�صبح  الذي  الطريق 
اأخرهم   كان   ، ال�صحايا  ع�رشات 
�صبيحة  م�رشعهما  لقي   �صخ�صني 
اأم�س يف حادث مرور ماأ�صاوي على 
بلدتي  بني  الرابط  الطريق  م�صتوى 
يف  حتديدا  عقبة  �صيدي  و  ب�صكرة 
منطقة املالح ، اإثر ت�صادم �صيارتني 
�صياحيتني تويف �صائقها اإحداهما يف 
عني املكان رفقة فتاة �صغرية ، فيما 
جرح مرافق ال�صحية و �صخ�صان يف 
ال�صيارة الأخرى ، و بعدها اإخطارها 
�صارعت م�صالح احلماية املدنية لعني 
ال�صحايا  جثث  نقلت  اأين   ، املكان 
اإىل املوؤ�ص�صة ال�صت�صفائية ب�صري بن 

نا�رش بب�صكرة رفقة اجلرحى ، فيما 
الأمنية حتقيقا يف  امل�صالح  فتحت 
انت�صار  فور  و  احلادث،  مالب�صات 
هذا اخلرب تعالت الأ�صوات املطالبة 
يف الإ�رشاع من وترية الأ�صغال التي 
 83 رقم  الوطني  الطريق  ي�صهدها 
الرابط بني بلديتي ب�صكرة و �صيدي 
�صجل  الذي  الأخري   هذا   ، عقبة 
املرور  حوادث  يف  مرعبة  اأرقاما 
املميتة خالل ال�صنة الأخرية ، حيث 
اإجناز  املحلية  ال�صلطات  با�رشت 
بدء  الطريق  هذا  ازدواجية  م�رشع 
املواطنون  اأ�صبح  حيث   ، بتو�صعته 
يتخوفون  املذكور  الطريق  رواد  و 
من �صلوكه و خا�صة يف �صاعات الليل 
م�صابيح  من  اإل  الروؤية  تنعدم  اأين 
بع�س  تهور  عن  ف�صال   ، ال�صيارات 
ال�صائقني من خالل ا�صتعمال ال�رشعة 
اخلطرية يف  التجاوزات  و  املفرطة 
طريق اأحادي ذو اجتاهني ، و اأم�صى 
امل�صوؤول الأول يف احلد من ظاهرة 
ال�صلطات  هو  الطرقات  اإرهاب 
اأ�صغال  باإنهاء  املطالبة   ، املحلية 
اأرقام  لأن  الطريق  ازدواجية  اإجناز 
م�صتوى  على  امل�صجلة  احلوادث 

الأخري اأ�صبحت ل تطاق .
�صيخ مدقن  

يتخبط فالحو بلدية عني البي�صاء 05 
، يف جملة  ورقلة  ولية  مقر  كلم عن 
�صاهمت   ، الالمتناهية  امل�صاكل  من 
حم�صول  تراجع  يف  كبري  ب�صكل 
حقيقية  اإرادة  غياب  ب�صبب   ، التمور 
بامل�صاكل  التكفل  يف  ال�صلطات  من 

العوي�صة .
الفالحيني  من  الع�رشات  ا�صتكى   
التمور  �صعبة  يف  النا�صطني 
والب�صاتني  الفالحية  باملحيطات 
بدائرة  البي�صاء  عني  ببلدية  القدمية 
 ، ورقلة  لولية  التابعة  خويلد  �صيدي 
يف ت�رشيح لهم مع يومية »الو�صط »، 
عن جام غ�صبهم الكبري من امل�صاكل 
التقليدية التي �صاهمت ب�صكل كبري يف 
على  وذلك   ، التمور  حم�صول  تراجع 
يف  املحلية  ال�صلطات  عجز  خلفية 
ظاهرة  مل�صكل  جذرية  حلول  اإيجاد 
غياب  مع  امل�صتعملة  املياه  �صعود 
املعنية  ال�صلطات  من  حقيقية  ارادة 
الع�صوائي  الرمي  لظاهرة  للت�صدي 

ملخلفات مواد البناء .
من جهة ثانية فقد اأكد مدير امل�صالح 
الفالحية بولية ورقلة �صليم بن الزاوي 
منتوج  اأن   ، معنا  حديثه  معر�س  يف 
عرف  اجلارية  ال�صنة  خالل  التمور 
بال�صنوات  مقارنة  ملحوظا  تراجعا 
وتفا�صيل  جملة  راف�صا  املا�صية 
اخلو�س يف الأ�صباب التي تقف خلف 
ذلك ، ليذهب بعدها اإىل اأبعد من ذلك 
عندما اأو�صح اأن من بني الأ�صباب التي 
تقف خلف رمي خملفات مواد البناء 
هو تخلي الفالحني على نخيلهم رغم 
�صبت  يوم  كل  الفالحة  م�صالح  قيام 

بحمالت نظافة وا�صعة النطاق .
طرف   من  جاد  تدخل  اإنتظار  ويف 
ثروة  حلماية  بالولية  القرار  �صناع 
على   لزاما  يبقى  ال�صياع  من  النخيل 
امل�صكل  من  املت�رشرين  الفالحني 
لأجل  املزري  الو�صع  معاي�صة  القائم 

غري م�صمى .
اأحمد باحلاج 

رفعت مفت�صية املالية تقرير اأ�صودا �صد 12 بلدية بواليات ورقلة ، مترنا�صت و اأدرار 
لل�صلطات املركزية بتهمة تكرار ميزانية ال�صرف على م�صاريع غري جمدية ، وهو ما 

يدرج يف خانة تبديد املال العام .

على خلفية  تكرار ميزانية ال�صرف على م�صاريع غري جمدية  

اأحمد باحلاج 

مفت�شية املالية حتقق يف جتاوزات 
ببلديات ورقلة ، مترنا�شت وادرار  

بورقلة  املحلي  ال�صارع  يجتاح 
ب�صبب  عارمة  غ�صب  موجة 
يف  املتداولة  الإ�صاعات 
ق�صية  بخ�صو�س  اأو�صاطه 
انت�رشت  اأين   ، الأرا�صي  توزيع 
اإ�صاعة موؤخرا كالنار يف اله�صيم 
املحلية  ال�صلطات  اأن  مفادها 
ال�صمية  القوائم  تعليق  تعتزم 
للم�صتفيدين من قطع الأرا�صي 
ال�صاحلة للبناء ، املقدرة بح�صة 
1000 قطعة اأر�س �صاحلة للبناء 

احل�رشي غري املدعمة . 
عرب جموع املواطنني الغا�صبني 

بورقلة  ، يف حديثهم مع جريدة 
»الو�صط » من ال�صيا�صة املتبعة 
من طرف ال�صلطات املحلية ، يف 
متاطلها يف الإفراج على القوائم 
ال�صمية للم�صتفيدين من 1000 
 ، للبناء  �صاحلة  اأر�س  قطعة 
الأمر الذي �صمح لالإ�صاعات يف 
باأع�صاب  التالعب  و  النت�صار 
الأر�س  قطع  و  ال�صكن  طالبي 
منا�صدين   ، ال�صواء  حد  على 
يف ذات ال�صياق امل�صوؤول الأول 
الوايل  الإداري  اجلهاز  على 
عبد القادر جالوي  ، من اأجل 

تدخل ال�صخ�صي لإنهاء الأمر و 
املواطنني  لن�صغال  ال�صتجابة 
منذ  ال�صاحة  على  املطروح 
اأخرى  جهة  من    . �صنوات  
بولية  مقربة  م�صادر  اأفادت 
حت�صري  عملية  باأن  ورقلة  
القوائم جتري على قدم و�صاق 
يف  �صيكون  تعليقها  اأن  و   ،
حتديد  بدون  العاجل  القريب 
روجته  ما  ، عك�س  تاريخ معني 
التوزيع  باأن  الأخرية  الإ�صاعة 

�صيكون خالل هذه الأيام .
ومعلوم اأن وايل ولية ورقلة عبد 

القادر جالوي ، قد وجه تعليمات 
من  املحلية  لل�صلطات  �صارمة 
كافة  اتخاذ  يف  ال�رشاع  اأجل 
الإجراءات و الرتتيبات الالزمة 
الأ�صمية  القوائم  على  لالإفراج 
التجزئات  من  للم�صتفيدين 
امل�صوؤول  وعد  كما   ، العقارية 
بح�ص�س  الولية  على  الأول 
بهدف  وذلك  للمنطقة  ا�صافية 
امت�صا�س الطلب املتزايد على 
اليجاري  الإجتماعي  النمط 

العمومي .
اأحمد باحلاج 

مدير  اأم�س  اأول  اأم�صية  اأ�رشف 
بوبكر  بورقلة  والريا�صة  ال�صباب 
القطاع  اإطارات  مبعية  �صتحونة 
ملو�صم  الر�صمي  الإفتتاح  على 
مب�صبح   2019/2018 ال�صباحة 
لل�رشيحة  املخ�ص�س  اإفري 

الن�صوية.
 ، اجلاري  الأ�صبوع  منت�صف  قام 

بورقلة  والريا�صة  ال�صباب  مدير 
ال�صيد  مبعية  �صتحونة   بوبكر 
املعهد  مدير  براهيم  بن  عي�صى 
لإطارات  العايل  للتكوين  الوطني 
م�رشي  اأحمد  املجاهد  ال�صباب 
بورقلة وكذا خاليفة خليفة مدير 
ديوان املركب املتعدد الريا�صات 
مدير  يو�صف  جودي  و  بورقلة 

بورقلة  ال�صباب  موؤ�ص�صات  ديوان 
بورقلة  اإفري  م�صبح  ومديرة 
ملو�صم  الر�صمي  بالإفتتاح   ،
مب�صبح   2019/2018 ال�صباحة 
لل�رشيحة  املخ�ص�س  اإفري 
الن�صوية ، حيث تابع الوفد عر�صا 
يف ال�صباحة قدمه براعم امل�صبح 
اأعطى  فقد  مت�صل  �صياق  و يف   ،

ال�صباب  بقطاع  الأول  الرجل 
والريا�صة بورقلة بوبكر �صتحونة  
الإ�صتقبال  ب�رشورة  تعليمات 
املمار�صني  و  للريا�صيني  اجليد 
كل  توفري  وكذا �رشورة  لل�صباحة 
الظروف لنجاح املو�صم الريا�صي 
و  خ�صو�صا   ، بال�صباحة  اخلا�س 
مك�صبا  اليوم  يعد  امل�صبح  اأنهذا 

بعدالرتميمات  والولية  للمدينة 
املدير  تابع  كما   ، طالته  التي 
الروتو�صات  املرافق  الوفد  و 
املتابعة  عملية  لأ�صغال  الأخرية 
الدورية لر�صكلة و ت�صخني املياه 

.
 من جهة ثانية فقد اأعلنت عديد 
والريا�صية  ال�صبانية  اجلمعيات 

ورقلة  بلديات  خمتلف  عرب 
عن   ، تقرت  الإدارية  واملقاطعة 
الالم�رشوط  و  املطلق  دعمها 
طرف  من  املبذولة  للمجهودات 
بوبكر  والريا�صة  ال�صباب  مدير 
واأفاق  بواقع   للنهو�س  �صتحونة 

القطاع .
اأحمد باحلاج 

يف ظل غياب مواعيد ر�صمية للإفراج عنها 

مبعية مدير املعهد الوطني الإطارات ال�صباب عي�صى بن براهيم 

غ�شب عارم ب�شبب قوائم الأرا�شي بورقلة 

مدير ال�شباب والريا�شة بورقلة يفتتح مو�شم ال�شباحة 

بعد ت�صجيل حالتي وفاة يف حادث مرور األيم 

ب�صبب �صعود مياه ال�صرف ال�صحي وخملفات مواد البناء

مطالب بتو�شعة الطريق الرابط 
بني ب�شكرة - �شيدي عقبة

فالحو عني البي�شاء بورقلة 
ي�شتكون من تراجع حم�شول التمور 
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و�ال�ستقر�ر  جريدة �لو�سط �ألتقت 
��سطرتهم  �لذين  �ل�سكان  ببع�ض 
و�الجتماعية  �الأمنية  �لظروف 
لعدم  ونظر�   ، م�ساط  من  للنزوح 
�ملنطقة  �إىل  �لتنقل  من  متكننا 
�كتفينا  بالذهاب �ىل مقهى و�سط 
مدينة �مليلية  مقابل بنك �لفالحة 
و�لتنمية �لريفية  �أين يجتمع �سكان 
منطقة م�ساط و�أوالد عربي وحتى 
كنا  تانفدور وحل�سن �حلظ   قرية 
وجدنا  �أين   �ل�سباحية  �لفرتة  يف 
درد�سة  مكتظ،وبعد  �ملكان 
و�أن  لنا  تبني  بع�سهم  مع  ق�سرية 
�لعزلة  مطرقة  بني  فعال  م�ساط 
�العتد�ء�ت  من  �خلوف  و�سند�ل 

�الإرهابية.

الإحلاح على توفري 
احلماية الأمنية

�ملطروح  �الأ�سا�سي  �مل�سكل 
�لذي يطالب به �ل�سكان هو توفري 
خلطر  و�لت�سدي  �الأمنية  �حلماية 
ويعترب  �الإرهابية   �جلماعات 
�حلالية  �لفرتة  يف  �الأولويات  �أوىل 
�إىل  �الأهايل  ي�سهل عودة  قد  ،مما 
 ، �لفالحية  وممتلكاتهم  بيوتهم  

�لعامل  �ملنطقة  �سباب   فاأغلب 
و�الأر��سي  �لدو�جن  تربية  يف  
بعد  �ملنطقة   غادرو�  �لزر�عية 
�أن �ساقت بهم �الأر�ض مبا رحبت 
ملا ينتظرهم كل يوم من هو�ج�ض 
�لتابعني  �لد�م�ض  �لظالم  و�أ�سباح 

للتنظيمات �الإرهابية..

تدمر من تدهور 
حالة الطريق

م�ساط   �إىل  �ملوؤدي  �لطريق   
�أرهق   ما  هو  بتانفدور  مرور� 
�أ�سحاب  خا�سة  �ملو�طنني  جميع 
�ل�سيار�ت، �أما  من الميلك �سيارة 
�ىل  �مليلية  من  �لذهاب  يريد  و 
دمنة قويدر �أو لغدير فال حل لديه 
�سوى كر�ء �سيارة مببلغ مايل معترب 
�ملغامرة،  عن  مالكها  و�فق  �إن 
�الأمني  �لو�سع  تدهور  من  خوفا 
وتفاديا حلدوث �أعطاب باالأجهزة  
حتولت  �لتي  �لكبرية  �حلفر  جر�ء 
فالنقل   ، و�أودية  خنادق  �سبه  �ىل 
بالن�سبة  �لكبري  �مل�سكل  هو 
مع  مقارنة  ولغدير  قويدر  لدمنة 
منطقتي"�رصدون و�ملع�رص"�للذ�ن 
توفري  من  �سيء  بكل  يتمتعان 
�لنقل،  و�سائل   ، �الأمنية  �حلماية 
�ملد�ر�ض �البتد�ئية، و�ل�سيء �لذي 
�أرهق كاهلهم �أكرث هوعند حدوث 

�سبيل  فال  ليال   مر�سية  حاالت 
باأ�سحاب  �ال�ستنجاد  �سوى  لهم 
 ، �ملنطقة  �سكان  من  �ل�سيار�ت 
�لطرف  من  �لرد  مايكون   وغالبا 
بدفع  �ملطالبة  �أو  بال�سلب  �الآخر 

مبلغ خيايل .

الدعم الفالحي 
واملرافق ال�صحية 

والرتبوية

م�ساط  �سكان  جميع  مطلب  �إن    
هو �لدعم �لفالحي  لكون م�ساط 
ب�سفة عامة وقرية �لدمينة ولغدير 
�هتمامات  خارج  خا�سة  ب�سفة 
م�ستوى  على  �لفالحية  �مل�سالح 
�لوالية، فكم من ملف ماز�ل ير�وح 

لكن  �ملكاتب  �أدر�ج  د�خل  مكانه  
يف �ملقابل ��ستفادت عدة مناطق 
تربية   : مثل  �لدعم   من  وبلديات 
�لنحل و�الأبقار و�الأغنام و�ملاعز، 
فهوؤالء �ل�سكان يرغبون يف �إلتفاتة  
من �ل�سلطات �لو�سية وم�ساعدتهم  
يت�سنى  حتي  �لفالحي  �ملجال  يف 
بقر�هم  و�ال�ستقر�ر  �لعودة  لهم 
،�أما �جلانب �ل�سحي فهو منعدما 
متاما و�ملري�ض يتم نقله يف �أغلب 
�مليلية  م�ست�سفى  �ىل  �الأحيان 
 "" �خلو��ض  �سيار�ت  منت  على 
بفتح  �الأهايل  طالب  فرود""،كما 
من  بكل  �البتد�ئيتني  �ملدر�ستني 
توفري  مع  ولغدير  قويدر  دمنة 
حتى  �لع�رصية   �حلياة  متطلبات 
يت�سنى لهم �لعودة  و�ال�ستقر�ر يف 

منازلهم وممتلكاتهم

يعتربدوار م�صاط ببلدية امليلية من املناطق املعزولة والتي تعاين من عدم توفر جميع متطلبات 
احلياة ومازاد الأمر  تعقيدا  هو هاج�س حترك فلول اجلماعات الرهابية بجبال املنطقة مما  اأرغم 

العديد من العائالت على النزوح  اإىل مدينة امليلية بحثا عن الأمن

جيجل

ر�صيد هزيل

التهمي�شو�سندانالعزلةمطرقةبنيم�ساطدوارسكان�

فرقة مكافحة الجتار الغري �صرعي للمخدرات بتب�صة

جامعة غرداية 

اأمن ولية مع�صكر 

جامعة عبد احلميد مهري بق�صنطينة

�صعيدة

حجزاأكرثمن20كلغمناملخدرات

جديدةعلميةتخ�س�ساتاأربعة

58اإثر،جريحا65وقتيل
سبتمرب�خاللمرورحادث

فتح79من�سبدكتوراه

توقيف115�سخ�شيف100ق�سيةاإجرامية

لالأمن  �لوالئية  �مل�سلحة  �أح�ست 
�لعمومي باأمن والية مع�سكر 58 حادث 
�ملناطق  م�ستوى  على  ج�سماين  مرور 
 2018 �سبتمرب  �سهر  خالل  �حل�رصية 
و  و�حد  �سخ�ض  وفاة  عن  �أ�سفرت   ،
 60 مقابل    ، بجروح  �آخرين   65 �إ�سابة 
م�ستوى  على  ج�سماين  مرور  حادث 
�لفرتة  نف�ض  خالل  �حل�رصية  �ملناطق 
 03 وفاة  عن  �أ�سفرت   ، �سنة2017  من 
�آخر  �سخ�سا   77 �إ�سابة  و  �أ�سخا�ض 
ت�سري   ، �مل�سجلة  �حل�سيلة   . بجروح 
�ملرورية  �حلو�دث  عدد  يف  �رتفاع  �إىل 
�جلارية  �ل�سنة  من  �سبتمرب  �سهر  خالل 
قدر بحالتني وكذ� يف عدد �جلرحى بـ12 
قدر  �لوفيات  عدد  يف  �رتفاع  و  حالة، 
�الت�سال  خلية  رئي�ض  وي�سري  بحالتني. 
باأمن �لوالية، �أنه من خالل قر�ءة �الأرقام 
لوقوع  �لرئي�سية  باالأ�سباب  �ملتعلقة 
�حلو�دث ، فان فئة �ل�سو�ق ت�سببت يف 34  
حالة منها 06 حاالت خا�سة مب�ستعملي 
�لدر�جات �لنارية . وتعود  �أهم �الأ�سباب 
�ملرور، خا�سة  قانون  �حرت�م  �إىل عدم 
ماتعلق مبخالفات عدم �حرت�م �ل�رصعة 
�لقانونية، �ل�سياقة يف حالة �سكر، رف�ض 

فيما  �خلطرية،  �لتجاوز�ت  �الأولوية، 
�سجلت 24 حالة تتعلق بامل�ساة منها 13  
حالة متعلقة بعدم �أخذ �حليطة و �حلذر 

�أثناء عبور �لطريق.
بالن�سبة لل�سو�ق �ملت�سببني يف �حلو�دث 
على  يحوزون  حاالت   12 �مل�سجلة 
حالة   19 و   ، �سنتني  من  �قل  �لرخ�سة 
رخ�سة  على  يحوزون  للذين  �أخرى 
بين�سنتني و 05 �سنو�ت ، �إ�سافة �إىل 08 
بني   رخ�سة  على  يحوزون  للذين  حالة 
05 �سنو�ت و 08 �سنو�ت ، فيما �سجلت 
رخ�سة  على  يحوزون  للذين  حالة   21
�ل�سياقة الأكرث من 08 �سنو�ت و حالتني 

للذين ال يحوزون على رخ�سة �سياقة.
على  �لوالية  باأمن  �خللية  رئي�ض  ويوؤكد 
�لوطني  لالأمن  �لعامة  �ملديرية  �أن 
من  للحد  �مليد�نية  جهودها  تو��سل 
هذه �حلو�دث بالعمل على تر�سيخ ثقافة 
�الإجر�ء�ت  عرب  �ملرور  قانون  �حرت�م 
�ل�سلوكات  ملحاربة  �ل�سارمة  �لردعية 
منها  ماتعلق  خا�سة  لل�سائقني  �ل�سلبية 
بتجاوز �ل�رصعة �لقانونية د�خل �لن�سيج 

�حل�رصي. 
طالبي فاطمة

مت فتح ما ال يقل عن 79 من�سب دكتور�ه 
عبد  بجامعة  �لتخ�س�سات  خمتلف  يف 
�حلميد مهري )ق�سنطينة2( بر�سم �ل�سنة 
�جلامعية 2019/2018 يف �إطار نظام �أل 
ما�سرت-دكتور�ه(،  )لي�سان�ض-  دي  �أم 
ح�سب ما علم  من رئي�ض هذه �جلامعة 

حممد �لهادي لطر�ض.
�إطالق  مت  باأنه  �مل�سوؤول  ذ�ت  و�أو�سح 
عملية ت�سجيل �ملر�سحني عرب �الأر�سية 
�لتعليم  لوز�رة  �لر�سمي  للموقع  �لوطنية 
�لعايل و �لبحث �لعلمي يف �ل16 �سبتمرب 
�ملن�رصم م�سري� �إىل �أن �لهدف بالن�سبة 
�سمان  هو  �جلديدة  �جلامعية  لل�سنة 
�لذين �سيتوجون  "تكوين نوعي" للطلبة 

م�ستقبال ب�سهادة �لدكتور�ه.
�اللتحاق  م�سابقة  تاريخ  حتديد  ومت 
بق�سم �لدكتور�ه ب20 �أكتوبر بعد متديد 
ذ�ت  �أردفه  ما  ح�سب  �لت�سجيل  �آجال 
�ملنا�سب  عدد  باأن  مو�سحا  �مل�سوؤول 
�لتدرج  بعد  ما  طلبة  على  �ملقرتحة 
�لعلوم  هي  �سعب  �أربعة  على  موزع 
�الإن�سانية و �الجتماعية و �لعلوم �لتقنية 

و �لت�سيري و �لريا�سة.
من�سب   51 باأن  �ملتحدث  ذ�ت  و�أفاد 
و  �الإن�سانية  للعلوم  موجهني  دكتور�ه 
�لتقنية  للعلوم  و 16 من�سبا  �الجتماعية 
منا�سب   9 و  �آيل(  �إعالم  )تخ�س�ض 
مفتوحة يف جمال �لت�سيري و 3 منا�سب 
للريا�سة وعالوة على ذلك �رصح رئي�ض 
�سيتم  باأنه  مهري  �حلميد  عبد  جامعة 
بحث  م�رصوع  �إطالق  قريب"  "عما 
بالوالية  �الأمنية  �لهيئات  مع  بالتعاون 
تاأمني  و  �الإلكرتونية  �جلرمية  يف جمال 

�ملعطيات �ملعلوماتية.
كما حتدث ب�ساأن تاأمني �لف�ساء �جلامعي 
�لل�سو�سية عن و�سع  و  من �العتد�ء�ت 
على  عالوة  �الإلكرتونية  للمر�قبة  جهاز 
�حلرم  خارج  و  د�خل  �الأمنية  �لتغطية 
�سيتم  �أنه  �إىل  �الإ�سارة  جتدر  �جلامعي 
�سيا�سة  "دور  حول  دويل  لقاء  تنظيم 
�القت�ساد  �حتياجات  توفري  يف  �لدولة 
يومي  �مل�ستد�مة"  �لتنمية  و  �الأخ�رص 
عبد  بجامعة  �جلاري  �أكتوبر   18 و   17

�حلميد مهري )ق�سنطينة. 

�لق�سائية  �ل�رصطة  م�سالح  عاجلت 
�سهر  خالل  �سعيدة  والية  الأمن 
ق�سية   100 �ملن�رصم  �سبتمرب 
من  مكنت  خمتلفة  �إجر�مية 
بينهم  من   ، �سخ�سا   115 توقيف 
�أهمها61   ، قا�رص   12 و  ن�ساء   08
�ملا�سة  �جلر�ئم  جمال  يف  ق�سية 
 64 ب�ساأنها  �أوقف  باالأ�سخـــــا�ض 
يف  �أخرى  ق�سية   12 و  �سخ�سا 
باالأمو�ل  �ملا�سة  �جلر�ئم  جمال 
 13 ب�ساأنها  �أوقف  و�ملمتلكات 
فرق  عنا�رص  متكن  كما  �سخ�سا 
�سهر  خالل  �لق�سائية  �ل�رصطة 
�سبتمرب 2018 يف عمليتني متفرقتني 
تورطهما  �إثر  �سخ�سني  توقيف  من 
يف ق�سية حيازة م�رصوبات كحولية 
بدون رخ�سة مع حجز ما يفوق 890 

وحدة من خمتلف �الأنو�ع ، �أي�سا ويف 
�سياق �آخر مت توقيف 23 �سخ�سا يف 
�إطار حماربة جر�ئم جتارة وترويج 
�لعقليــــة  و�ملوؤثر�ت  �ملخدر�ت 
هذ�  يف  ق�سية   20 معاجلة  �إثـــــــــر 
 0،075 حجز  عن  �أ�سفرت   ، �ل�ساأن 
كلغ من �لكيف �ملعالج و 334 قر�ض 
مهلو�ض ، فيما مت تنفيذ 72 عملية 
�رصطة مكنت من فح�ض هوية 520 
�سخ�ض   23 منهم  �أوقف  �سخ�ض 
تورطهم  بعد  �لعد�لة  �أمام  وقدمو� 
غر�ر  على  خمتلفة  جر�ئم  يف 
و  حمظورة  بي�ساء  �أ�سلحة  حمل 
�ال�ستهالك  الأجــل  حيازة خمدر�ت 
كان  �سخ�ض  جانب  �إىل  �ل�سخ�سي، 

حمل بحث من طرف �لعد�لة . 
خلدون.ع

 يف عمليتني نوعيتني متكنت فرقة مكافحة  
باملخدر�ت  �ل�رصعي  غري  �الجتـــار 
للم�سلحة  �لتابعة  �لعقلية   و�ملوؤثر�ت 
�لوالئية لل�رصطة �لق�سائية باأمن والية تب�سة 
جماعة  لن�ساط  حد  و�سع  من  �أم�ض  نهار 
�رص�ء   و  �حل�سول  متتهن  منظمة  �إجر�مية 
�ملخدر�ت  للبيع  وعر�ض  بيع  و  �لرتويج 
�أعمارهم  ترت�وح  �أ�سخا�ض   04 من  مكونة 
حيثيات  تعود  حيث  �سنة   41  /30 بني 
�لفرقة  ذ�ت  عليها  حت�سلت  �لتي  �لق�سية 

من  كمية  على  �سخ�ض   حيازة   مفادها 
فيه  �مل�ستبه  مب�سكن   �ملخدر�ت  مادة 
�لعثور  �لعملية   �أ�سفرت  �لتفتي�ض  عملية 
 151 من  م�سكلة  �ملخدر�ت  من  كمية  على 
بخز�نة  خمباأة  كانت  و  حقيبة  يف  �سفيحة 
�الإجمايل  وزنها  قدر  �لتي  و  �لنـوم  غرفة 
باأكرث من 15 كلغ   باالإ�سافة �إىل �لعثور على 
مبلغ مايل قدره ثالثون �ألف دينار جز�ئري 
ليتم حتويل �مل�ستبه فيه و �ملحجوز�ت �إىل 
مقر �الأمن. �أما �لعملية �لثانية �أي�سا جاءت 

عليها  حت�سلت  �لتي  للمعلومات  ��ستغالال 
�إجر�مية  مفادها  جمموعة  �مل�سالح  ذ�ت 
على عقد �سفقة لبيع لكمية من �ملخدر�ت 
للمعلومات    ��ستغالل   و  تب�سة  والية  باإقليم 
مت ن�سب كمني حمكم  �أ�سفرت �لعملية على 
و  �ملوقوفني  �قتياد  ليتم  �سخ�سني  توقيف 
و   30 بني  �أعمارهما  ترت�وح  �سخ�سان  هما 
33 �سنة و �لذي كان �أحدهما يحمل حقيبة 
بد�خلها  �لعثور  مت  �حلقيبة  تفتي�ض  ليتم 
على كمية معتربة من مادة �ملخدر�ت على 

�ل�سالف  ليتم حتويل  �سفيحة  �أربعون  �سكل 
�لوالية  �أمن  �إىل مقر  و �ملحجوز�ت  �لذكر 
.كما مت ��ستغالل �أحد �مل�ستبه فيهما و بعد 
تكثيف �الأبحاث و �لتحريات �مليد�نية من 
متكنت  حيث  �الأطر�ف  باقي  توقيف  �أجل 
�لعمر  من  يبلغ  �آخر  �سخ�ض  توقيف  من 
�لق�سية حلني  ليتم فتح حتقيق يف  32 �سنة 
تقدمي  و  �لقانونيــة  �الإجر�ء�ت  ��ستكمــــال 

�أطر�ف �لق�سية �أمام �جلهات �لق�سائية
 ع/ ر�صيد

تدعمت مدونة �لتكوين بجامعة غرد�ية 
بفتح �أربعة تخ�س�سات علمية جديدة يف 
�إطار �ل�سنة �جلامعية �جلديدة  2018/  
2019 تتمثل يف علوم �ملادة و �لت�سيري 
و  �لب�رصية  �ملو�رد  ت�سيري  و  �ل�سياحي 
�أم�ض  ، ح�سبما علم  �ملدنية  �لهند�سة 
�ل�رصح  هذ�  م�سوؤويل  من  �الأربعاء 
�لتخ�س�سات  تلك  فتح  ياأتي  و  �لعلمي 
�الإ�ستجابة  بغر�ض  �جلديدة  �جلامعية 
�سوق  تطور  �حتياجات  و  لتطلعات 
�لعمل و �لن�سيج �الإقت�سادي باملنطقة 
يعد  ومل  �جلامعة،  مدير  �أو�سح  كما   ،
�لتكوين  على  يقت�رص  �جلامعة  دور 
من �أجل �لتكوين فقط بل �أ�سبح يهتم 
توفري  و  �ل�سغل  �سوق  متطلبات  بتلبية 

فر�ض �لعمل لفائدة �لطلبة بخ�سو�ض 
�ل�سدد  هذ�  يف  مت  حيث   ، �لتوظيف 
�ل�سياحي  �لت�سيري  تخ�س�ض  �إدر�ج 
�الأوروبي و  �سمن برنامج بني �الإحتاد 
�جلز�ئر يهدف �إىل �سمان تكوين هدفه 
توفري فر�ض عمل ، مثلما �رصح بلخري 
�لربنامج  هذ�  يرمي  و   . مو�سى  د�دة 
وفقا  �لتعليم  نوعية  حت�سني  �إىل 
�لتعاون  تعزيز  و  �الأوروبية  للمعايري 
ت�سجيع  و  �جلامعية  �ملوؤ�س�سات  بني 
، ي�سيف ذ�ت  �أوروبا  �إىل  �لطلبة  تنقل 
�مل�سوؤول  من جهته �أبرز نائب �ملدير 
مكلف بالتكوين بجامعة غرد�ية فوزي 
بن �إبر�هيم �جلهود �ملبذولة من طرف 
مبا  �لتكوين  �سعيد  على  �جلامعة 

ديناميكية  يف  �الإنخر�ط  على  ي�ساعد 
�لتكوين  �الإقت�سادية و مالئمة  �لتنمية 
مدونة  ت�ستمل  و  �لعمل  �سوق  مع 
بجامعة  �لبيد�غوجية  �لتخ�س�سات 
يف  تخ�س�سا   40 على  حاليا  غرد�ية 
�آخر�  �لتدرج ) لي�سان�ض( و 41  ما بعد 
 15 من  �أكرث  و  ما�سرت(   ( �لتدرج  يف 
تثمني  . وجرى  �لدكتور�ه  تخ�س�سا يف 
�ملقاعد  عدد  من  حتقيقه  مت  ما 
�لبيد�غوجية بجامعة غرد�ية مبنا�سبة 
يوم  �ملرتقب  �جلامعي  �لدخول 
�الأربعاء �سيما ما تعلق با�ستالم 2.000 
�لعلوم  كلية   ( بيد�غوجي جديد  مقعد 
�الإجتماعية( حيث ي�سعى م�سوؤولو هذه 
�ملوؤ�س�سة �جلامعية �إىل حت�سني نوعية 

نحو  ال�ستقبال  و�لتاأهب   ، �لتكوين 
�لدخول  بر�سم  جديد  طالب   4.971
من   2019/2018 �جلديد  �جلامعي 
 2.405 و  �للي�سان�ض  يف   2.566 بينهم 
�لف�ساء  هذ�  �أن  يذكر  �ملا�سرت،  يف 
�لعلمي قد د�سن خالل �ل�سنة �جلامعية 
جلامعة  تابعة  كملحقة   2005/2004
ليتحول  طالب   200 بتعد�د  �جلز�ئر 
يف 2006 �إىل مركز جامعي قبل �أن تتم 
�إىل م�ساف جامعة يف 2012 ،  ترقيته 
طالب   14.878 حاليا  حت�سي  و�لتي 
�جلامعية  �ملن�ساأة  هذه  من  وتخرج 
حامال  طالبا   12.000 عن  يقل  ال  ما 
�فتتاحها  منذ  وذلك  جامعية  ل�سهادة 

يف 2004 .
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يف حتوالت امل�سروع التحّرري الفل�سطيني
كمال عبد اللطيف

قرن  ربع  مرور  اأن  يبدو 
اأو�صلو  اتفاقية  على 
)1993(، مبا لها وما عليها، 
اأوهام،  من  �صنعت  ومبا 
ب عنها من نتائج،  وما ترَتّ
امل�صروع  مو�صوع  يف 
الفل�صطيني،  التحّرري 
التاريخ،  مبعايري  ُيعّد، 

لتقييم  منا�صبًا  زمنًا 
من  كثري  يف  االتفاقية، 
فقد  واآثارها،  اأبعادها 
مل�صار  االتفاقية  منحت 
من  الفل�صطيني  الن�صال 
فل�صطني  حترير  اأجل 
ي  َر�صِ جديداً،  منعطفًا 
بجملٍة  موّقعوها  فيه 
واالإجراءات  املبادئ  من 

مبا  املتعلقة  العامة، 
اأدبّياتها  يف  يعرف،  اأ�صبح 
برتتيبات  وبياناتها، 
املرحلي  الذاتي  احلكم 

واالنتقايل.
�صدور  بعد  اليوم  نعرف 
عن  عديدة  اأعمال 
و�صياقاتها  االتفاقية، 
والتاريخية،  ال�صيا�صية 
للأطراف  كانت  اأنه 
ح�صابات  عتها  وَقّ التي 
خمتلفة  وتقديرات 
واأن  ومتناق�صة، 
ال�صيغة  يف  للتفاقية، 
�صياقا  بها،  اأجنزت  التي 
ال�صراع  تاريخ  يف  دا  حمَدّ
االإ�صرائيلي،  الفل�صطيني 

عامة  مبادئ  اإىل  اإ�صافة 
من  جوانب  مو�صحة 
كما  اأطرافها.  خيارات 
التحفظ  اإعلنات  اأن 
عربت  التي  والرف�س 
عنها قوى �صيا�صية اأخرى، 
وعربية،  فل�صطينية 
حدود  جيداً  تعرف 
مواقفها  وحمدودية 
ال�صلم  خيارات  من 

دولة  مع  الثقة  وبناء 
االحتلل. 

التاأكيد  امل�صتطاع  يف 
االتفاق،  روح  اأن  اليوم 
جتزيء  يف  ل  املتمِثّ
وتق�صيمها،  الق�صية 
على  ال�صطو  عملية  ل  �صَهّ
حترير  املركزي،  هدفها 
الدولة  وبناء  االأر�س 
امل�صتقلة  الفل�صطينية 
فقد  القد�س،  وعا�صمتها 
االأفق  االتفاقية  بت  غَيّ
وا�صتح�صرت  التحّرري، 
ْتَها  �َصَمّ فرعية  ق�صايا 
املرحلية  الق�صايا 
لتوؤّجل  واالنتقالية، 
عليه  اأطلقت  فيما  النظر 

النهائي،  احلل  ق�صايا 
اال�صتقلل  يف  لة  املتمِثّ
الوطنيني،  والتحّرر 
منظمة  جعل  الذي  االأمر 
يف  تنخرط  التحرير 
الن�صال  تاريخ  حتويل 
الفل�صطينية،  واملقاومة 
من ق�صية مواجهة احتلل 
يف  م�صائل  اإىل  ا�صتئ�صايل 
واأخرى  الذاتي،  احلكم 
االأولية  التدابري  يف 
عنايٍة  مع  االنتقالية، 
بناء  مبو�صوع  كبرية 
»اإ�صرائيل«  بني  الثقة 
الذين  والفل�صطينيني 
ى منهم يف  يعاين ما تبَقّ
فل�صطني مظاهر كثرية 

من القهر والعدوان.
ع مراراٍت عديدًة  نتجَرّ
االأمر  متقاربة،  اأزمنٍة  يف 
العقل،  يف  يخِلّف  الذي 
ويف  الوجدان،  ويف 
ووقائع  ندوبًا  التاريخ، 
التحّول  منعطفات  تو�صع 
لها  وت�صنع  الق�صية،  يف 
تكن  مل  جديدًة  مداراٍت 

يف احل�صبان.
ال�صعارات،  تتغرّي 
وت�صتبدل مفردة املقاومة 
ثم  الت�صوية  مبفردة 
التمهيد  ويتم  ال�صلم، 
لعمليات اال�صتبدال بن�صر 
بني  الثقة  بناء  اأجواء 
املحتل ومن اغت�صبت منه 
فقد  والتاريخ،  االأر�س 
على  قرن  ربع  اليوم  َمَرّ 

واأربعة  اأو�صلو،  اتفاقية 
البدايات  على  عقود 
ال�صلم  مل�صروع  املعلنة 
يف  االإ�صرائيلي  العربي 
لنجد  ديفيد،  كامب 
اأنف�صنا اأمام نتيجٍة موؤّكدٍة 
ووا�صحٍة، تو�صيع م�صل�صل 
»اإ�صرائيل«  مع  التطبيع 
اإىل  وعودة  وتر�صيمه، 
ال�صرق  م�صروع  �صعارات 
باعتباره  اجلديد، 
ن  ُيَوِطّ الذي  امل�صروع 
الكيان ال�صهيوين يف اأر�س 
امل�صروع  وُينهي  فل�صطني، 

الوطني الفل�صطيني. 
االعرتاف  يتم  مل 
كامب  يف  باإ�صرائيل 
ديفيد وال يف اأو�صلو وال 
ذلك  َتَّ  بل  مدريد،  يف 
هزمية  ح�صول  يوم 
َقت  اأَحْلَ حيث   ،1967
بالق�صية  الهزمية 
من  اأ�صكااًل  و�صعاراتها 
الذي  التاريخي  اخللل 
تداركه  ي�صعب  اأ�صبح 

التي  امللب�صات  �صوء  يف 
التي  ال�صياقات  واكبت 
يف  ذلك،  بعد  توالت 
القرن  من  االأخري  الربع 
نعرف  ولعلنا  الع�صرين. 
اليوم، مما اأ�صبح متداواًل 
ال�صّري  التاريخ  من 
للق�صية، والتاريخ ال�صّري 
العربي  الت�صامن  الأ�صكال 
�صعاراتها،  بع�س  امل�صاِند 
املربمة  للتفاقيات  اأن 

ومنظمة  »اإ�صرائيل«  بني 
الفل�صطينية  التحرير 
الرتاجع،  من  عاما  �صياقا 
ُيف�صي، يف وجهته العامة، 
ماآالتها،  من  جوانب  اإىل 
اأحوال  تنعك�س  حيث 
واالإقليمي  العربي  الو�صع 
وعلى  الق�صية،  على 
�صور االنق�صام بني القوى 
الفل�صطينية  ال�صيا�صية 
الفل�صطينية،  وال�صلطة 
العمل  يجري  وحيث 
الق�صية  حتويل  على 
ق�صية  اإىل  �صنوات  منذ 
ذاتي  حكم  اإجراءات 

بحلول  مرهون  انتقايل، 
اإ�صرائيلية  وخيارات 

مك�صوفة.
م�صروع  ال�صلم  اختيار 
الطرق  لكن  التاريخ،  يف 
دائمًا  لي�صت  اإليه  املوؤدية 
متي�ّصرة، وبلورة اتفاقيات 
ومتهيدية  مرحلية 
اأمراً  ُتَعُدّ  لبلوغه 
العمل  �صريطة  تاريخيًا 
يف  االأ�صل  مبقت�صيات 

ال�صقوط  وعدم  ال�صراع، 
ما  و�صعارات  حبائل  يف 
قوة  موازين  تفر�صه 
الأر�س  بة  ومغت�صِ ظاملة 
هل  وتاريخ.   و�صعب 
ح�صل  ما  نعترب  اأن  ميكن 
اأحداث،  من  االتفاق  منذ 
ويف  العربي  امل�صرق  يف 
وقطاع  الغربية  ال�صفة 
ب�صورة  ل،  �صَكّ غزة، 
من  نوعًا  باأخرى،  اأو 
االتفاق،  ملبادئ  التجاُوز 
جديداً  و�صعًا  ب  ورَكّ
فقد  جديدة؟  ومع�صلٍت 
بناء  يف  اإ�صرائيل  تو�ّصعت 
امل�صتوطنات، واأ�صدرت 
قانون يهودية الدولة. 
اأعلن  ذلك،  وقبل 
االأمريكي،  الرئي�س 
�صفارة  نقل  ترمب، 
القد�س،  اإىل  بلده 
عا�صمة  باعتبارها 
اأن  اإ�صرائيل، ما يك�صف 
االأحداث التي توا�صلت 
االتفاق  تنفيذ  زمن 
جوهر  تغييب  تروم 
الفل�صطيني،لقد  امل�صروع 
مفرتق  اأمام  اأ�صبحنا 
فيه،  نعاين  جديد،  طرق 
كربى  حتوالٍت  بجلٍء، 
الوطني  امل�صروع  يف 
نعاين،  كما  الفل�صطيني. 
ا�صتمرار  اأكرب،  بجلء 
على  االإ�صرائيلي  العدوان 
معازل  داخل  اأعزل  �صعٍب 

يف وطنه. 

كلما حَلّت الذكرى 
ال�صنوية ملواعيد الهزائم 
واالتفاقيات، نقف على 

حقيقٍة مرعبة، حيث مل 
ن الفل�صطينيون ال من  يتمَكّ
العودة اإىل وطنهم، وال نيل 

 حيث توا�صل اإ�صرائيل »بناء ا�صتقللهم وتاأ�صي�س دولتهم.
الثقة« مع الفل�صطينيني 

مبزيٍد من م�صادرة اأرا�صيهم، 
وهدم بيوتهم وت�صتيت 

جتّمعاتهم، االأمر الذي ي�صعنا 
اأمام تزايد حجم التحّديات 

التي تواجههم اليوم.
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ولية الأغواط 
دائرة �شيدي خملوف 

بلدية �شيدي خملوف 
الرقم : 003/2018

 و�شل اإيداع ملف جتديد
 جمعية بلدية

مبقت�صى القان�ن رقم 06/12 امل�ؤرخ يف 18 �صفر 1433 
امل�افق ل 12 يناير 2012 و املتعلق باجلمعيات .مت هذا 

الي�م : 2018/07/02 اإيداع ملف جتديد جمعية ذات �صبغة 
بلدية 

ت�صمية اجلمعية : جمعية الأزرق حلماية البيئة و الطبيعة 
املقر الجتماعي : القالت – �صيدي خمل�ف 

امل�دع : قطي�صة خمل�ف 
ال�ظيفة يف اجلمعية : رئي�س اجلمعية 

مالحظة : 
يجب القيام ب�صكليات ال�صهار تطبيقا لن�س املادة 18 من 

القان�ن املذك�ر اأعاله.
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي 

و لهذه الأ�سباب
حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا �ص�ؤون الأ�رسة علنيا ، ابتدائيا 

، ح�ص�ريا :
يف ال�صكل : قب�ل اإعادة ال�صري يف الدع�ى 

يف امل��ص�ع : اإفراغ احلكم ال�صادر عن حمكمة الأغ�اط ق�صم �ص�ؤون 
رقم  فهر�س   17/03249 اجلدول  رقم   2017/12/03 بتاريخ  الأ�رسة 
17/03610 و اعتماد تقرير اخلبرية دما�س ر�صيدة امل�دع لدى اأمانة 
بتاريخ 2018/01/14 حتت رقم 18/07 فهر�س رقم  �صبط املحكمة 

18/07 و بالنتيجة : 
01-الق�صاء بت�قيع احلجر على املرجع �صدها قنان خديجة امل�ل�دة 
بالأغ�اط يف 1981/11/20 لأبيها قنان و لأمها روقاب الزهرة ، و تعيني 
 1960/09/13 يف  بالغ�اط  امل�ل�د  حمم�د  قنان  املرجع  �صقيقها 
اأن  مقدما عليها لريعاها و يت�ىل جميع �ص�ؤونها الإدارية و املالية و 
يق�م مقامها و ممثال عنها متثيال قان�نيا يف جميع الت�رسفات التي 
تع�د عليها باملنفعة و املحافظة على م�صاحلها املالية و حق�قها ، 
اأمام جميع الهيئات الإدارية و الق�صائية متثيال قان�نيا و  كما ميثلها 
و احلر�س على احرتام  و اخلا�صة  العم�مية  املالية  امل�ؤ�ص�صات  كذا 
الإجراءات القان�نية املن�ص��س عليها يف املادتني 98 و 100 من قان�ن 

الأ�رسة فيما يخ�س الت�رسف يف اأم�الها .
وطنية  ي�مية  بجريدة  احلكم  هذا  منط�ق  بن�رس  املرجع  02-اإلزام 
على  باحلجر  بالتاأ�صري  املخت�س  املدنية  احلالة  �صابط  اأمر  كذا  و 

هام�س عقد ميالد املحج�ر عليها ب�صعي من النيابة .
الدع�ى  رفع  ر�صم  فيها  مبا  الق�صائية  امل�صاريف  املرجع  حتميل  و 

املقدر باأربعمائة و خم�ص�ن دينار جزائري )450 دج(
بذا �صدر هذا احلكم و اأف�صح به جهارا يف اجلل�صة العلنية املنعقدة 
بالتاريخ و املكان املذك�رين اأعاله و ل�صحته اأم�صينا على اأ�صله نحن 

الرئي�س و اأمني ال�صبط 
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جمل�س ق�شاء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�شم: �شوؤون الأ�شرة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 01895/18 رقم الفهر�س: 

 01/10/18 احلكم:  تاريخ   02696/18

الأ�رسة  �ص�ؤون  ق�صايا  يف  ف�صلها  حال  املحكمة  حكمت 
علنيا ابتدائيا ح�ص�ريا يف ال�صكل : قب�ل اإعادة ال�صري يف 
اإفراغا للحكم ال�صادر عن  الدع�ى �صكال. يف امل��ص�ع: 
حمكمة احلال بتاريخ 2018/04/02 حتت رقم الفهر�س: 
حمم�د  خليفي  اخلبري  خربة  تقرير  اعتماد   18/01169
امل�دع لدى اأمانة �صبط املحكمة بتاريخ: 2018/05/20 
حتت رقم 18/162 وبالنتيجة احلكم باحلجر على املرجع 
 1999/05/02 بتاريخ:  امل�ل�دة  فاطنة  زروق  �صدها 
وتعيني  زينب  زروق  واأمها  الأخ�رس  لأبيها  باملليليحة 
لرعايتها  عليها  مقدما  الأخ�رس  زروق  املرجع  والدها 
والأ�صخا�س  الهيئات  اأمام جميع  �ص�ؤونها ومتثيلها  وت�يل 
اأمر  اأو  حكم  �صدور  اأو  التقدمي  �صق�ط  غاية  اإىل  وذلك 
خمالف، مع الأمر بالتاأ�صري به على هام�س عقد ميالدها 
وذلك ب�صعي من النيابة العامة ، بذا �صدر احلكم و�رسح به 
جهارا باجلل�صة العلنية املنعقدة بالتاريخ املذك�ر اأعاله، 

ووقعنا اأ�صله نحن الرئي�س واأمني ال�صبط. 

 حجر
ولهذه الأ�سباب

الأ�رسة  �ص�ؤون  ق�صايا  يف  ف�صلها  حال  املحكمة  حكمت 
علنيا ابتدائيا ح�ص�ريا :   ح�ص�ريا يف اأول درجة :

:اعتماد  امل��ص�ع  02 يف  الدع�ى    قب�ل  ال�صكل  01 يف 
اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الطبي بن خالف يزيد 
 06-  04 بتاريخ  املحكمة  �صبط  اأمانة  لدى  امل�دعة 
-2018  حتت رقم 237-18  وبالنتيجة احلكم باحلجر على 
بالتاريخ 03-03- ال�صعيد امل�ل�د  املدعي عليه زرفاوي 
ابنه  وتعيني  اخلري  م�  حرود  ووالدته  اعمر  ل�الده   6319
املدعي زرفاوي زكرياء تقي الدين مقدما عليه لرعايته 
وت�يل �ص�ؤونه الدارية منها واملالية والأمر بن�رس احلكم 
بجريدة وطنية ي�مية .�صادرة باللغة العربية لالإعالم مع 
املدعي  على  واحلجر  التقدمي  بافتتاح  بالتاأ�صري  المر 

عليه زرفاوي ال�صعيد على هام�س عقد ميالده لال�صهار
فيها  مبا  املدعي  يتحملها  الق�صائية  وامل�صاريف   -03
وخم�ص�ن  باأربعمائة  املقدرة  الدع�ى  ت�صجيل  م�صاريف 

دينار جزائري وم�صاريف اخلربة والتبليغ .
بذا �صدر هذا احلكم واأف�صح عن منط�قه جهارا باجلل�صة 
من  كل  وقعه  .ول�صحته  اأعاله  تاريخها  املذك�ر  العلنية 

الرئي�س واأمني ال�صبط 
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وزارة ال�شكن ، العمران و املدينة
ديوان الرتقية و الت�شيري العقاري

ب�شار
رقم : د ت ت ع 1989/ 2018                            ب�صار:07 اأكت�بر 2018

اإعالن عن مناق�شة وطنية مفتوحة مع ا�شرتاط قدرات دنيا
رقم التعريف اجلبائي :  518 224 094 908 099 

يعلن دي�ان الرتقية و الت�صيري العقاري ل�لية ب�صار عن طرح مناق�صة وطنية مفت�حة مع ا�صرتاط 
قدرات دنيا من اأجل اجناز 312/05 م�صكن عم�مي اإيجاري )فردي( F3يت�صمن اأ�صغال الطرقات و 

التهيئة اخلارجية الربنامج اخلما�صي 2010 ، 2014 لفائدة قطاع   الرتبية ببلدية ال�اتة ولية ب�صار .  
فعلى الراغبني يف امل�صاركة يف هذه املناق�صة ال�طنية املفت�حة و الذين يحمل�ن �صهادة التاأهيل 
و الت�صنيف اخت�صا�س بناء من الدرجة )الثالثة( III و ما ف�ق التقرب من دي�ان الرتقية و الت�صيري 

العقاري ل�لية ب�صار ، وذاك ل�صحب دفرت ال�رسوط مقابل 2000.00 دج و التي متثل تكاليف الن�صخ و 
الن�رس .

تك�ن العرو�س مرفقة اإجباريا بجميع ال�ثائق امل�صادق عليها و �صارية املفع�ل املطل�بة يف دفرت 
ال�رسوط ، و حتت�ي على عر�س الرت�صيح ، عر�س تقني و عر�س مايل ي��صع كل واحد منها يف ثالثة 

اأظرفة مغلقة و خمت�مة داخل ظرف خارجي مغلق و مبهم الت�صمية و يحمل العبارة التالية : 
اإىل ال�صيدة املديرة العامة لدي�ان الرتقية و الت�صيري العقاري ب�صار 

" مفتوحة  ل يفتح  "تعهد 
اجناز 05/312 م�شكن عمومي ايجاري يت�شمن اأ�شغال الطرقات و التهيئة اخلارجية لفائدة قطاع 

الرتبية الواتة ولية ب�شار 

1-الوثائق املطلوبة : 

ال�ثائق املطل�بة هي ال�ثائق املن�ص��س عليها يف املادة رقم : 07 �صفحة 04 بدفرت ال�رسوط – 
تعليمات للمتعهدين – و هي العر�س التقني و العر�س املايل و ملف املرت�صح 

حددت تاريخ اإيداع العرو�س خالل خم�صة ع�رس ي�ما )15( على ال�صاعة 12.00 ، ابتداءا من اأول 
�صدور لهذا الإعالن بال�صحف ال�طنية اأو الن�رسة الر�صمية ل�صفقات املتعامل العم�مي .

يتم اإيداع العرو�س لدى : املديرية العامة لدي�ان الرتقية و الت�صيري العقاري الكائن بطريق ب�صار 
اجلديد �س .ب 156 ولية ب�صار 

هذا الإعالن يعد اأي�صا مبثابة دع�ة للمتعهدين حل�ص�ر عملية فتح الأظرفة  يف الي�م امل�افق لتاريخ 
اإيداع العرو�س على ال�صاعة )14 �صا 00( و اذا �صادف هذا الي�م ي�م عطلة اأو ي�م راحة قان�ين ي�ؤجل 

اإىل ي�م العمل امل�ايل و يف نف�س ال�صاعة مبقر دي�ان الرتقية و الت�صيري العقاري ولية ب�صار .
يبقى امل�صاهمني م�ص�ؤولني عن عرو�صهم ملدة خم�صة ع�رس ي�ما )15( م�صاف اإليها ثالثة اأ�صهر ، و 

ذلك اإبتداءا من تاريخ اإيداع العرو�س.       
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الدي�ان العم�مي للمح�رس الق�صائي 

 الأ�صتاذ : حمم�دي حممد 
حم�رس ق�صائي لدى حمكمة ال�رساقة 

اخت�صا�س جمل�س ق�صاء تيبازة
الكائن مكتبه ب : حي املعلمني 18 م�صكن -عني البنيان 

الهاتف: 05.53.19.79.76

اإعالن عن بيع عقار  باملزاد العلني 
املادتني 749 و 750 ق ا م ا 

تنقيدا للحكم ال�صادر عن حمكمة ال�رساقة ، الق�صم : العقاري بتاريخ : 15/03/29 رقم الفهر�س : 15/02241 رقم الق�صية 
: 15/00870 و املمه�ر بال�صيغة التنفيذية ال�صادرة بتاريخ : 2015/09/15 رقم : 2015/1314 لفائدة : ورثة املرح�م بن 

عامر علي و هم  اأرملته : اأيت علي �صمينة العن�ان : حي الطاح�نات عمارة "اأ" باب ال�اد، اجلزائر اأبنائه و هم : بن عامر 
جميد ، بن عامر ن�ر الدين ، بن عامر اأحمد ، بن عامر ايدير ، بن عامر ح�صينة ، بن عامر زهرة العن�ان : 312 �صارع 
حميد قبالج احلمامات اجلزائر القائم يف حقهم الأ�صتاذ جمالدي رابح ، حمامي �صد ال�صيدة حماوي حدة بنت خل�رس 

العن�ان : مزرعة العقيد عمريو�س عني البنيان ، اجلزائر نعلن اأنه �صيتم البيع بقاعة اجلل�صات 02 مبحكمة ال�رساقة بتاريخ 
: 2018/11/11 على ال�صاعة التا�صعة �صباحا )09:00 �صا ( لقطعة ترابية تقع بتجزئة كل�د لقروت واقعة جن�ب �رسق مدينة 
عني البنيان م�صاحتها الفعلية 220 م2 اأجنزت بها اأ�صا�صات معزولة ثم ت�قفت ، الت امللكية مب�جب عقد هبة حمرر بتاريخ 

1995/01/16 و امل�صهر باملحافظة العقارية بال�رساقة بتاريخ 1995/05/21 حجم 64 رقم 91 و عقد فري�صة رقم 141 
م�ؤرخ يف 2011/02/22 ، ال�صعر الفتتاحي لبيع هذا العقار مببلغ 22.000.000.00 دج ، الرا�صي عليه املزاد العلني يتحمل 
الأعباء القان�نية مبا فيها دفع حال انعقاد اجلل�صة )5/1 ( الثمن و امل�صاريف و الر�ص�م امل�صتحقة و دفع املبلغ املتبقي يف 

اأجل اأق�صاه )08( اأيام لر�ص� املزاد لالطالع على قائمة �رسوط البيع لدى كتابة �صبط املحكمة اأو مبكتبنا 
املح�شر الق�شائي     

الو�شط:2018/10/11
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وقال الدعلي�ص يف حوار خا�ص مع 
�سحيفة "فل�سطني" اأم�ص: بدخول 
ملعاجلة  القطرية  الوقود  منحة 
غزة،  قطاع  يف  الكهرباء  اأزمة 
الفل�سطيني  ال�سعب  اإرادة  فاإن 
حما�رصيه  كل  على  انت�رصت  قد 
ت�سحياته  ذهبت  وما  ومعاقبيه، 

مب�سريات العودة هباًء.
وك�سف اأن ال�سلطة عملت بكل قوة 
على تعطيل منحة الوقود القطرية 
النقل  �رصكات  تهديد  خالل  من 
وموظفي �سلطة الطاقة حال نقل 
توليد  ملحطة  القطري  الوقود 
هذه  لكن  م�ستدركا:  الكهرباء، 
بالف�سل  باءت  والوعود  التهديدات 
دوليا  قرارا  هناك  لأن  الذريع؛ 

بتخفيف اأزمات غزة.
املنحة  اأن  الدعلي�ص  واأو�سح 
اجلهود  �سياق  يف  جاءت  القطرية 
املبذولة من مبعوث الأمم املتحدة 
لعملية ال�سالم يف ال�رصق الأو�سط 
وم�رص،  مالدينوف،  نيكولي 
وقطر يف اإطار جهود تثبيت وقف 
اإطالق النار، موؤكدا اأن ذلك نتيجة 
التي قدمتها م�سريات  الت�سحيات 
هناك  كانت  اإن  وحول  العودة، 
قطاعات  يف  قطرية  م�ساعدات 
احلديث  "اإن  بالقول:  رد  اأخرى، 
قطر  دفع  عن  فقط  الآن  يدور 
الكهرباء  ثمن وقود ملحطة توليد 
تكفلت  التي  املتحدة  الأمم  عرب 
مت  ما  وهو  لغزة،  الوقود  بتو�سيل 
الدعلي�ص  و�سكر  اأم�ص".  فعلياً 
التي وقفت -وما زالت- مع  قطر 
له  وقدمت  الفل�سطيني،  �سعبنا 
الإغاثية  امل�ساعدات  من  العديد 

منحة  اآخرها  كان  والإن�سانية، 
اأزمة  ملعاجلة  القطرية  الوقود 
الكهرباء التي طالت مناحي احلياة 
يف قطاع غزة، التي كان يبلغ معدل 
مما  �ساعات،  اأربع  يوميا  و�سلها 
وعر�ص  امل�ست�سفيات  عمل  عطل 
للخطر"،واأعرب  املر�سى  حياة 
امل�ساعدات  ت�ستمر  اأن  اأمله  عن 
يف اأكرث من �سعيد ملعاجلة م�ساكل 
الرواتب  واأزمة  كالبطالة  القطاع، 
الأزمات  من  وغريها  وال�سحة 
الحتالل  ح�سار  عن  الناجمة 

وعقوبات ال�سلطة.
من جهة اأخرى رد الدعلي�ص على 
بنيامني  الحتالل  حكومة  رئي�ص 
للتو�سل حلل  "ي�سعى  باأنه  نتنياهو 
مينع حربا مع قطاع غزة"، قائال: 
وم�ستنزف  ماأزوم  الحتالل  "اإن 
العودة  م�سريات  ا�ستمرار  اأمام 

وك�رص احل�سار، واأمام هذه الإرادة 
ل�سعبنا ملوا�سلة  ال�سلبة  والعزمية 
احل�سار".  ك�رص  حتى  امل�سريات 
واأ�ساف: "الحتالل لديه ح�ساباته 
الداخلية التي تنم عن عدم رغبته 
مع  مفتوحة  ع�سكرية  مواجهة  يف 
ل�سغوط  لال�ستجابة  دفعته  غزة 
وامل�رصيني  الأمميني  الو�سطاء 
قطاع  عن  للتخفيف  والقطريني 
غزة ومعاجلة م�سكالته الإن�سانية، 
للت�رصيح  نتنياهو  دفع  ما  وهذا 
منعاً  غزة  عن  التخفيف  مع  اأنه 

للحرب".
قيادة  بني  املباحثات  جولة  وعن 
حركة حما�ص وم�سوؤويل املخابرات 
امل�رصية الأخرية، قال الدعلي�ص: 
اإن "جولة احلوار الأخرية حلما�ص 
يف م�رص كانت ناجحة ك�سابقاتها، 
التي اأكدت اأهمية الدور امل�رصي 

من  غزة  اأزمات  من  التخفيف  يف 
للم�سافرين  رفح  معرب  فتح  خالل 

والب�سائع".
القيادة  مع  اللقاءات  اأن  واأو�سح 
الأخرية  اجلولة  يف  امل�رصية 
تركزت على العالقات الثنائية بني 
واآلية  امل�رصية  والقيادة  حما�ص 
يخدم  مبا  وتطويرها  تعزيزها 

ق�سيتنا و�سعبنا.
حول  التباحث  جرى  اأنه  واأ�ساف 
ا�ستئناف  و�سبل  امل�ساحلة  ملف 
اأكدت  اأن حما�ص  مبينا  حواراتها، 
موقفها الثابت من امل�ساحلة على 
التام  واللتزام  ال�رصاكة  قاعدة 
القاهرة  اتفاق  يف  عليه  ع  ُوِقّ مبا 
وت�سكيل   2017 وبريوت   2011
اأن  بعد  وطنية،  وحدة  حكومة 
فقدت حكومة "رامي احلمد اهلل" 
دورها واأ�سبحت عبًئا على ال�سعب 
حكومة  عادت  وما  الفل�سطيني، 
التغريات  العديد من  بعد  توافقية 
دون  عليها  اأجريت  التي  الوزارية 

توافق.
حول  معمق  حديث  دار  اأنه  وبني 
 2014 النار  اإطالق  وقف  تثبيت 
)التهدئة( وما هي مطالب و�رصوط 
التهدئة،  لتحقيق  وف�سائله  �سعبنا 
امل�رصية  القيادة  اأن  اإىل  لفتا 
يف  جهودها  با�ستكمال  وعدت 
اإطالق  وقف  وتثبيت  امل�ساحلة 
النار مع الأطراف املختلفة و�سولً 
فتح  موقف  اأن  وذكر  لإجنازهما، 
ما زال معطاًل للم�ساحلة وراف�ساً 
لرفع العقوبات عن غزة، بل يعيق 
اأي جهود دولية لتح�سني الظروف 

الإن�سانية يف غزة.

ك�صف نائب رئي�س الدائرة ال�صيا�صية يف حركة املقاومة الإ�صالمية حما�س ع�صام الدعلي�س اأن 
هناك قرارا دوليا اأمميا وجهودا م�صرية قطرية لتخفيف اأزمات قطاع غزة برغبة ال�صلطة اأو 
عدمها، خ�صية اأن ينفجر القطاع يف وجه الحتالل، موؤكدا اأن ذلك ا�صتجابة لت�صحيات ال�صعب 

الفل�صطيني امل�صتمرة يف م�صريات العودة وك�صر احل�صار.

نائب رئي�س الدائرة ال�صيا�صية يف حركة حما�س ع�صام الدعلي�س

قر�ر دويل بتخفيف �أزمات غزة برغبة"�ل�سلطة"�أوعدمها

اأزماته تطال جميع مناحي احلياة

خميم �سعفاط �سائع بني تق�سري "�أونرو�"وقيود �الحتالل
احلياتية  الأزمات  تتوقف  ل 
خميم  �سكان  منها  يعاين  التي 
مدينة  �رصق  لالجئني  �سعفاط 
معني،  حد  عند  املحتلة  القد�ص 
بع�سها،  مع  تتداخل  �سل�سلة  فهي 
وكالة  اإهمال  وقع  على  وذلك 
"اأونروا"  الالجئني  وت�سغيل  غوث 
م�سوؤولياتها، وم�سايقات الحتالل 
لطرد  ال�ساعية  الإ�رصائيلي 
املدينة  اأرجاء  من  املقد�سيني 
البنية  تهالك  اأزمة  وتعد  كافة 
ال�سحي  ال�رصف  و�سبكة  التحتية 
تواجه  التي  الأزمات  اأبرز  من 
�سكانه  عدد  يقدر  الذي  املخيم، 
جانب  اإىل  ن�سمة،  األف   120 بـ 
اأزمة النقطاع �سبه الدوري للمياه 
ال�ساحلة لل�رصب، اإ�سافة للح�سار 
امل�ستوطنات  تفر�سه  الذي 
واحلواجز الإ�رصائيلية على �سكان 

�سعفاط من اجلهات الأربع.
ويقع خميم �سعفاط، الذي �سيدته 
قريتي  بني   ،1964 عام  الأونروا 
الوحيد  ليكون  وعناتا،  �سعفاط 
"بلدية  ت�سمى  ما  حدود  داخل 

�سلطات  تديرها  التي  القد�ص" 
الحتالل.

فل�سطينيون  املخيم  ويقطن 
وباب  ال�رصف  حارة  من  ُهجروا 
املغاربة بعد احتالل كامل مدينة 
م�ساحته  وبلغت   ،67 عام  القد�ص 
اأن  قبل  دومن  مئة  اإن�سائه  بداية 
دومنات،   203 اإىل  لحقا  تتمدد 
ال�سعبية  اللجان  يف  النا�سط  وقال 
"اإن  علقم:  اهلل  عبد  باملخيم 
والقت�سادية  املعي�سية  الأزمات 
�سائعة  املخيم  منها  يعاين  التي 
بني تق�سري وكالة الغوث واإجراءات 
تتنوع  التي  التع�سفية  الحتالل 
الباهظة  ال�رصائب  فر�ص  بني 
الأرا�سي  وم�سادرة  ال�سكان  على 

وتقييد م�ساريع الإعمار".
واأو�سح علقم ل�سحيفة "فل�سطني"، 
اأن اأوىل الأزمات مرتبطة بتكد�ص 
وكالة  �سيدت  فبعدما  ال�سكان، 
عائلة  كل  منحت  املخيم،  الغوث 
ل  �سكنية  وحدة  اإليه  هجرت 
مرتا  ت�سعني  م�ساحتها  تتجاوز 
واحدة  لعائلة  تكفي  كانت  مربعا 

تقدم  مع  ولكن  العدد،  قليلة 
ال�سنوات ت�ساعفت اأعداد ال�سكان 

على م�ساحة حمدودة.
�سلطات  اأن  اإىل  علقم  واأ�سار 
الحتالل متنع منذ �سنوات طويلة 
وتاأهيل  اإ�سالح  م�ساريع  تنفيذ 
للبنية التحتية يف املخيم )�سبكات 
توزيع  خطوط  ال�سحي،  ال�رصف 
تراكم  مل�سكلة  اإ�سافة  املياه(، 
دون  و�سوارعه  اأزقته  النفايات يف 
جمعها بطريقة منتظمة من بلدية 
يت�سبب  مما  الحتاللية،  القد�ص 
والروائح  احل�رصات  بانت�سار 
النا�سط  ذكر  بدوره  الكريهة، 
اأن  حم�ص  اأبو  حممد  املقد�سي 
الحتالل ي�ستهدف خميم �سعفاط 
على  الكاملة  �سيطرته  ب�سط  منذ 
عام  املحتلة  القد�ص  مدينة 
1967، وت�ساعدت حدة الهجوم يف 
ال�سنوات املا�سية يف �سبيل تطبيق 
ما ت�سمى "خطة القد�ص الكربى"، 
عن  القد�ص  لف�سل  الرامية 
الإ�سالمي  الفل�سطيني  حميطها 

بالكامل.

حديثه  يف  حم�ص  اأبو  واأو�سح 
الأونروا،  اأن  "فل�سطني"  ل�سحيفة 
املخيم،  عن  الأوىل  امل�سوؤولة 
تقدمي  يف  تق�سريها  ت�سوغ 
�سحة  من  الأ�سا�سية  اخلدمات 
بنق�ص  طارئة  واإغاثات  وتعليم 
والإجراءات  اخلارجي  التمويل 
الذي  الأمر  الأخرية،  الأمريكية 
يتما�سى  ال�سكان ويعدونه  يرف�سه 
ال�ساعية  الحتالل  مع خمططات 
وت�سفيتها  الأونروا  عمل  لإلغاء 
الحتالل  بالكامل.ويتحكم 
من  واخلروج  الدخول  بحركة 
املخيم كامال، اإذ حتيط ب�سعفاط 
امل�ستوطنات  من  جمموعة 
جاثمة  فـ"عناتوت"  الإ�رصائيلية؛ 
�رصقي املخيم، و"ب�سجات زئيف" 
يف  �سعفاط"  و"ريخ�ص  �سمال، 
الفرن�سية"  و"التلة  الغربية  اجلهة 
كذلك  يحا�رصه  كما  جنوبا، 
يحيط  الذي  العازل  باجلدار 
اأما  جهات،  ثالث  من  باملخيم 
اجلهة الرابعة فقد ن�سب الحتالل 

عندها حاجزا ع�سكريا.

�الأ�سري خ�سر عدنان يتعر�ض 
مل�سايقات �سديدة

�أكرث من 100 م�ستوطن 
يقتحمون �مل�سجد �الأق�سى 

�الحتالل ي�سادق على 8 وحد�ت 
��ستيطانية جديدة جنوب بيت حلم

القد�ص  مهجة  موؤ�س�سة  اأكدت 
الأ�سري  اأن  والأ�رصى  لل�سهداء 
يتعر�ص مل�سايقات  خ�رص عدنان 
�سجون  اإدارة م�سلحة  من  �سديدة 
ب�سبب  الإ�رصائيلي  الحتالل 
املفتوح  اإ�رصابه  يف  ا�ستمراره 
التوايل  على   39 لليوم  الطعام  عن 

ا لعتقاله التع�سفي. رف�سً
ر�سالة  يف  عدنان  الأ�سري  واأفاد 
تعر�ص  باأنه  املوؤ�س�سة  و�سلت 
مل�سايقات �سديدة اأثناء وجوده يف 
�سجن رامون، منها ثالث تفتي�سات 
يتحمل  من  اأن  مبيًنا  يومًيا، 
امل�سوؤولية عن ذلك �سابط الأمن 
واإدارة  )مروان(  املدعو  الدرزي 

رامون.
واأ�سار اإىل اأنه وبعد نقله من �سجن 
تعر�ص  اجللمة  معتقل  اإىل  رامون 
مدججة  وحدة  من  لتفتي�سات 
باخلوذ والألب�سة اخلا�سة، ولل�ستائم 
واأحد  الدروز  ال�سجانني  اأحد  من 
اإدارة  اأن  واأو�سح  الكبار،  ال�سباط 
عدة  قبل  نقلته  ال�سجون  م�سلحة 
اإىل �سجن  اأيام من معتقل اجللمة 
عيادة الرملة نظًرا لتدهور و�سعه 
ا�ستمرار  رغم  اإنه  وقال  ال�سحي 

امل�سايقات وال�ستائم وال�سغوطات 
عليه لثنيه على فك اإ�رصابه، اإل اأنه 
ما زال م�ستمًرا يف معركة الأمعاء 
ملطلبه  ال�ستجابة  حتى  اخلاوية 
ممتنع  وهو  احلرية،  يف  امل�رصوع 
عن الفح�ص الطبي الب�سيط والدم 
لإ�رصابه،  الأوىل  اللحظة  منذ 
واملعادن  الأمالح  اأخذ  ويرف�ص 
واأي �سيء غري املاء وو�سف عدنان 
اجللمة  معتقل  يف  عزله  زنزانة 
�سنتيمرت   190/190 من  اأقل  باأنها 
واأ�سفل قدميه مت�سان  راأ�سه  وكان 
دورة  واأن  اجلهتني،  من  اجلدار 
امل�ساحة  واأن  باب،  بدون  املياه 
الفارغة يف الزنزانة اأقل من مرت، 
يوجد  ول  �سبك  الزنزانة  وباب 

خ�سو�سية.
اعتقلت  الحتالل  قوات  وكانت 
بتاريخ  عدنان  خ�رص  الأ�سري 
عدة  له  ووجهت  2017/12/11م، 
تهم حتري�سية، وهو مفجر معركة 
الإرادة معركة الأمعاء اخلاوية �سد 
حيث  الإداري،  العتقال  �سيا�سة 
اإ�رصابني  يف  نوعًيّا  انت�ساًرا  حقق 
الحتالل  بر�سوخ  تكلال  �سابقني 

ملطلبه يف احلرية.

امل�ستوطنني،  ع�رصات  اقتحم 
 ،)10-10( الأربعاء  اأم�ص  �سباح 
باحات امل�سجد الأق�سى، بحماية 
عنا�رص من ال�رصطة الإ�رصائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإ�سالمية، 
�سمحت  الحتالل  �رصطة  اإن 
امل�سجد  باقتحام  للم�ستوطنني 
الأق�سى والتجول يف باحاته، ملدة 
املغاربة"  "باب  من  �ساعات  اأربع 
وحتى "باب ال�سل�سلة"واأ�سافت اأن 
امل�سجد  اقتحموا  م�ستوطناً   101
املغاربة"  "باب  من  الأق�سى 
ال�رصطة  ل�سيطرة  اخلا�سع 
بينهم  من  بالكامل،  الإ�رصائيلية 
يهودية،  دينية  معاهد  طالب 
لالقتحامات،  الأوىل  الفرتة  خالل 
وطقو�سهم  �سلواتهم  اأدوا  حيث 
ال�رصقية،  املنطقة  يف  التلمودية 
وبحماية �رصطة الحتالل والقوات 

اخلا�سة امل�سلحة.

امل�ستوطنني  عدد  و�سريتفع 
ال�رصطة  �سماح  ب�سبب  اليوم  لهذا 
بجولة  للم�ستوطنني  الإ�رصائيلية 
وملدة  الظهر  بعد  ثانية،  اقتحام 

�ساعة.
وترف�ص دائرة الأوقاف الإ�سالمية 
هذه القتحامات، حيث اأن مفتاح 
من  تتم  )الذي  املغاربة”  “باب 
ال�رصطة  بيد  القتحامات(  خالله 
الإ�رصائيلية وهي املتحكم الوحيد 
به منذ احتالل القد�ص عام 1967 
يقتحمون  امل�ستوطنني  اأن  يذكر 
امل�سجد الأق�سى ب�سكل متكرر، ما 
وت�سعيد  مواجهات  بوقوع  يت�سبب 
الإ�رصائيلية  ال�رصطة  و�سيطرت 
منذ  املغاربة"  "باب  مفاتيح  على 
احتالل مدينة القد�ص عام 1967، 
تتحكم  وهي  الوقت  ذلك  ومنذ 
الأجانب  )ال�سياح  بالزيارات 

وامل�ستوطنون امُلقتحمون(.

الحتالل  �سلطات  �سادقت 
الأربعاء،  اأم�ص  الإ�رصائيلي، 
وحدات   8 اإ�سافة  على 
يف  جديدة  ا�ستيطانية 
عوز"  "جمدال  م�ستوطنة 
فجار،  بيت  بلدة  من  القريبة 

جنوب بيت حلم.
واأفاد مدير عام هيئة مقاومة 
بيت  يف  وال�ستيطان  اجلدار 
حلم ح�سن بريجية يف ت�رصيح 
�سحفي اأّن �سلطات الحتالل 
اأعلنت م�سادقتها على اإ�سافة 

يف  ا�ستيطانية  وحدات   8
واأ�سار  املذكورة  امل�ستوطنة 
الوقت  يف  موافقة  وجود  اإىل 
على  امل�سادقة  دون  احلايل 
اإ�سافة )600( وحدة ا�ستيطانية 
ذاتها  امل�ستوطنة  يف  اأخرى 
اأّن  بريجية  واأكد  م�ستقبال 
هذا الإجراء ال�ستيطاين ياأتي 
امل�ستوطنات  "ت�سمني"  �سمن 
جتمع  اإطار  يف  ال�سغرية 
ع�سيون"  "غو�ص  م�ستوطنة 

جنوًبا.
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الواليات  ا�سرتاتيجيات  وتركز 
اإفريقيا عموًما، على  املتحدة يف 
الدول  من  ال�رشكاء  قدرة  تعزيز 
احتواء  �سمان  يف  االإفريقية 
املت�سددة،  اجلماعات  تهديدات 
مثل: حركة "ال�سباب املجاهدين"، 
"بوكو  ومنظمة  "داع�ش"،  وتنظيم 

حرام" )النيجريية(، وغريها. 
املتحدة  الواليات  �ساهمت 
ال�سالم  حفظ  قوة  جهود  بدعم 
االإفريقية؛ انطالًقا من م�ساحلها 
يف  وم�ستقرة  اآمنة  بيئة  اإيجاد  يف 
املالحة  حرية  ل�سمان  املنطقة، 
االآمنة من تهديدات تلك  البحرية 
القر�سنة  اجلماعات، وجمموعات 
ن�ساطات  �سهدت  التي  البحرية 
وا�سعة قبل ن�رشرْ الواليات املتحدة 
واإفريقية  وخليجية  اأوروبية  ودول 

قواٍت بحرية. 
اخلارجية  وزارة  تقرير  ويعرتف 
االأمريكية حول االإرهاب يف العامل 
"ال�سباب  حركة  باأن   ،2017 لعام 
�سغوًطا  �سهدت  املجاهدين" 
2017؛  عام  خالل  كبرية  ع�سكرية 
لكنها، اأي احلركة، ال تزال حتتفظ 
من  كبرية  اأجزاء  على  بال�سيطرة 
تنفيذ  على  وقدراتها  ال�سومال، 
انتحارية  وتفجريات  هجمات 

واإطالق قذائف الهاون وغريها. 
املجاهدين"،  "ال�سباب  وحركة 
املحاكم  لـ"احتاد  امتداد  هي 
 ،2012 عام  حتى  االإ�سالمية" 
اآنذاك،  اأمريها  اأعلن  عندما 
خمتار اأبو الزبري، بيعته "ال�رشعية" 
اأمين  "القاعدة"،  تنظيم  الأمري 
ارتباط  كاإعالن  الظواهري، 

تنظيمي بتنظيم "القاعدة" االأم. 

تو�صع ن�صاط الإرهاب

اخلارجية  وزارة  تقرير  وفق 
االإرهاب  عن  ال�سنوي  االأمريكية 
ال�سالم  قوة  كافحت   ،2017 لعام 
"ال�سباب  حركة  االإفريقية 
تو�سعها  ومنعت  املجاهدين"، 
جانب  اإىل  اأخرى،  مناطق  يف 
بحزمة  االإقليمية  احللول  تطوير 

وحماوالت  اإن�سانية  م�ساعدات 
�سبق  الذين  ال�سكان،  الإدماج 
حركة  �سيطرة  حتت  عا�سوا  اأن 
من  وهم  املجاهدين"،  "ال�سباب 
البدو واملزارعني، يف املجتمعات 

املحلية. 
"ال�سباب  حركة  اأن  ورغم 
من  كثرًيا  عانت  املجاهدين"، 
من  واملئات  قادتها،  كبار  فقدان 
مقاتليها، وحاالت ان�سقاق عدة يف 
�سفوفها، فاإنها تبدو ال تزال قادرة 
على ح�سد الدعاية الأيديولوجيتها 
وجذب املوؤيدين لها داخل وخارج 
طريق  عن  وغالبًا  ال�سومال، 
االجتماعي؛  التوا�سل  و�سائل 
املجتمعات  معاناة  م�ستغلة 
من  ل�سيطرتها  اخلا�سعة  املحلية 
حمالت الق�سف اجلوي والعمليات 
القتالية، واحل�سار املفرو�ش على 
من  يرافقه  وما  املناطق،  تلك 
وانعدام  الدواء  يف  و�سح  جتويع 

اخلدمات االأ�سا�سية. 
اأوائل عام 2009، انتقلت ال�سومال 
بتعاون  جديدة  مرحلة  بداية  اإىل 
املجتمع الدويل للخروج من حالة 
�سلطة  وغياب  االأمنية،  الفو�سى 
الدولة على معظم املدن الكربى، 
االأوىل  العملية  اخلطوة  وكانت 
التي  االنتقالية  احلكومة  ت�سكيل 
حكومات،  من  بعدها  ملا  اأ�س�ست 
اأنتجت  دميقراطية  اآليات  وفق 

احلكومة احلالية والتي �سبقتها. 

بناء قوة اأمنية 
باإمكانيات قادرة على 

مواجهة اجلماعات 
املت�صددة

م�ساألة  االإفريقي  االحتاد  تبنى 
قوة  بناء  عرب  ال�سومال  دعم 
على  قادرة  باإمكانيات  اأمنية 
املت�سددة،  اجلماعات  مواجهة 
مبوازاة ت�سكيل قوة حفظ ال�سالم 
وبوروندي  اأوغندا  من  االإفريقية 
اإىل  اإ�سافة  وجيبوتي،  وكينيا 
قوات اإثيوبية ف�سلت العمل ب�سكل 
ع�سكري  عمل  �سياق  يف  م�ستقل 
اإىل  املطاف  نهاية  يف  اأف�سى 

طرد حركة "ال�سباب املجاهدين" 
من جميع املدن الكربى مبا فيها 

العا�سمة مقدي�سو. 
االإفريقي  االحتاد  بعثة  وحتظى 
على  ت�رشف  التي  ال�سومال  يف 
االإفريقية،  ال�سالم  حفظ  قوة 
عن  للدفاع  املتحدة  االأمم  بدعم 
وتعزيز  ال�سومال،  وا�ستقرار  اأمن 
قوات االأمن يف قتالها �سد حركة 
وت�سم  املجاهدين"،  "ال�سباب 
مقارنة  عن�رش؛  األف   22 نحو 
مقاتل  اآالف   9 اإىل  اآالف   7 بنحو 
"ال�سباب املجاهدين"،  من حركة 
العالقات  جمل�ش  لتقديرات  وفًقا 
بحثي  مركز  وهو  اخلارجية، 

اأمريكي م�ستقل. 
منذ ماي 2012، قامت قوة حفظ 
لبعثة  التابعة  االإفريقية  ال�سالم 
ال�سومال  يف  االإفريقي  االحتاد 
)اأمي�سوم( بت�سيري دوريات م�سرتكة 
على  ال�سومالية  االأمن  قوات  مع 
مقدي�سو،  العا�سمة  م�سارف 
حركة  بني  القتال  من  جولة  بعد 
والقوات  املجاهدين"،  "ال�سباب 

ال�سومالية. 

اأوغندا، كاأول بلد 
اإفريقي ين�صر قوات 
تابعة له يف ال�صومال

اأوغندا،  ن�رشت   2007 مار�ش  يف 
قوات  ين�رش  اإفريقي  بلد  كاأول 
تابعة له يف ال�سومال، 1600 جندي 
تتحدث تقارير عن اأنهم لعبوا دوًرا 
حركة  حماربة  يف  وقيادًيا  فاعاًل 
اأعقب  املجاهدين"؛  "ال�سباب 
ذلك تكليف بعثة االحتاد االإفريقي 
حماية  على  بامل�ساعدة  لها 
ال�سيادية،  واملرافق  ال�سخ�سيات 
ال�سومالية  االأمن  قوة  وبناء 
و�سول  وت�سهيل  وتدريبها، 
الدولية  االإن�سانية  امل�ساعدات 
اإىل  اإ�سافة  ال�رشاع،  مناطق  اإىل 
وحماية  االنتخابية  العمليات  دعم 

مراكز االقرتاع. 
ومن بني 54 دولة ع�سو يف االحتاد 
فقط  دول   6 �ساهمت  االإفريقي، 
يف  االإفريقي  االحتاد  بعثة  يف 

�سملت  مراحل  على  ال�سومال 
عام  وبوروندي  اأوغندا  ان�سمام 
 ،2011 عام  جيبوتي  ثم   ،2007
و�سرياليون   ،2012 عام  وكينيا 
 ،2014 عام  واإثيوبيا   ،2013 عام 
من  باملزيد  البعثة  دعمت  التي 

جنودها. 
االحتاد  بعثة  عمل  �سنوات  وطيلة 
االإفريقي، تعّر�ست القوات التابعة 
لها اإىل مئات الهجمات التي �سنتها 
املجاهدين"،  "ال�سباب  حركة 
من  املئات  مقتل  عن  واأ�سفرت 
وكينيا  وبروندي  اأوغندا  جنود 
حفظ  قوات  واأجربت  واإثيوبيا، 
عدد  من  االن�سحاب  على  ال�سالم 
جنوب  يف  والبلدات  املدن  من 
احلركة  فيه  تفر�ش  الذي  البالد، 
وا�سعة  م�ساحات  على  �سيطرتها 
و�سط  ويف  الريفية،  املناطق  من 

ا.  ال�سومال اأي�سً
واالأمن  ال�سلم  جمل�ش  وقرر 
يف  االإفريقي  لالحتاد  التابع 
اإجراء   2016 يونيو/حزيران 
حفظ  لقوات  تدريجي  خف�ش 
ال�سومال،  يف  االإفريقية  ال�سالم 
بحلول  الكامل  واالن�سحاب 
تت�سلم  اأن  على   ،2020 عام  نهاية 
قوات  االأمن  حفظ  م�سوؤولية 
االأمن ال�سومالية واجلي�ش الوطني 

ال�سومايل. 

ان�صحاب  22 األف 
جندي ان�صحابها بحلول 

نهاية عام 2020

بعثة  اأعلنت   ،2017 نوفمرب  يف 
�ست�سحب  اأنها  االإفريقي  االحتاد 
األف مقاتل على اأن تغادر االأرا�سي 
 ،2018 دي�سمرب  نهاية  ال�سومالية 
البالغ  القوات  بقية  تكمل  بينما 
تعدادها 22 األف جندي ان�سحابها 

بحلول نهاية عام 2020. 
قوات  توا�سل  الذي  الوقت  ويف 
حفظ ال�سالم االإفريقية ان�سحابها 
حركة  حافظت  التدريجي، 
"ال�سباب املجاهدين" على قدرات 
املناطق  بع�ش  ا�ستعادة  يف  عالية 
مب�ساركة  القوات  لتلك  �سبق  التي 

من  انتزعتها  اأن  �سومالية،  قوات 
احلركة يف �سنوات �سابقة. 

حفظ  قوات  جنود  ان�سحاب  ومع 
�سبتمرب  نهاية  االإفريقية  ال�سالم 
 30 البلدات،  اإحدى  من   2018
مقدي�سو،  العا�سمة  �سمال  كيلومرًتا 
املجاورة  القرى  واإىل  اإليها  تدفق 
"ال�سباب  حركة  مقاتلي  من  املئات 
وتعتقد  قتال  دون  املجاهدين" 
االحتاد  بعثة  على  اأنه  اإثيوبيا، 
خف�ش  قرار  تنفيذ  عدم  االإفريقي 
ال�سومال  يف  لها  التابعة  القوات 
على  الق�ساء  قبل  تدريجي  ب�سكل 
"ال�سباب املجاهدين" ب�سكل  حركة 
حركة  اأظهرت  وقت  يف  نهائي، 
تراجًعا  املجاهدين"  "ال�سباب 
ا�ستمرار  مع  حتى  قدراتها  يف 
واأمن  الداخلي،  لالأمن  تهديداتها 
ع�رش  اأحد  االإفريقي.   اجلوار  دول 
بعثة  عمل  �سنوات  عدد  هي  عاًما 
ال�سومال،  يف  االإفريقي  االحتاد 
وهي اأطول عملية لالحتاد، كما اأنها 
جهودها  �سياق  يف  االأو�سع  العملية 
الإحالل ال�سالم يف الدول االإفريقية، 
جاوزت  بقيمة  مادية  تكلفة  واالأكرث 
املليار دوالر �سنوًيا منذ عام 2014.  
اعتمدت بعثة االحتاد االإفريقي على 
العالقات  من  متداخلة  جمموعة 
دولية؛  منظمات  مع  وال�رشاكات 
املتحدة  واالأمم  االأوروبي  االحتاد 
عدة  دول  ومع  االإفريقي،  واالحتاد 
واإثيوبيا  املتحدة  الواليات  بينها 

وكينيا وغريها.  جناحات حمدودة
التقارير  من  العديد  كانت  واإذا 

االحتاد  بعثة  جناح  اإىل  اأ�سارت 
االإفريقي يف ال�سومال، فاإن التقومي 
العام ي�سفها باأنها جناحات حمدودة 
ال تتنا�سب مع طول الفرتة الزمنية، 
الأ�سباب  املايل  االإنفاق  وحجم 
واجهتها  حتديات  بجملة  تتعلق 
احلكومة  حلماية  مهمتها  خالل 
الفيدرالية،  واحلكومات  االحتادية 
لكنها بالتاأكيد حققت النجاح االأهم 
حركة  اأبعدت  عندما   ،2011 عام 
"ال�سباب املجاهدين" عن العا�سمة 

ال�سومالية ب�سكل نهائي. 
وال تزال البعثة تلعب الدور االأكرب يف 
الدولية  امل�ساعدات  و�سول  ت�سهيل 
ال�سومال،  مدن  اإىل  االإن�سانية 
االإغاثة  اأ�سكال متعددة من  وتقدمي 
مع  ال�سوماليني  من  كبرية  الأعداد 
توفري نوع من االأمن واال�ستقرار يف 

البالد. 
ما ميكن ت�سجيله من اإجنازات لقوة 
وبعثة  االإفريقية،  ال�سالم  حفظ 
االحتاد االإفريقي التي ت�رشف عليها 
يف  العمل  من  عاًما  ع�رش  اأحد  بعد 
ال�سومال، اأنها جنحت بال�رشاكة مع 
يف  ال�سومالية  االحتادية  احلكومة 
املجاهدين"  "ال�سباب  حركة  اإبعاد 
واإقناع  ال�سيا�سي،  امل�سهد  عن 
قدرات  برتاجع  الدويل  املجتمع 
وا�ستقرار  اأمن  تهديد  على  احلركة 
التدريجي،  وانح�سارها  ال�سومال 
لكن واقع احلركة ومراقبة ن�ساطاتها 
حتتفظ  تزال  ال  اأنها  على  توؤكد 
بقدرات قتالية، واإمكانات حركية يف 

اأو�ساط املجتمع ال�سومايل.

تعتمد حركة "ال�صباب املجاهدين" على اأيديولوجية مت�صددة، اأتاحت لها فر�س البقاء وجتنيد املزيد من اأبناء القبائل يف املناطق النائية التي تعي�س نزاعات م�صلحة داخلية وخارجية.  وُتثري 
عمليات القتل الع�صوائي للمدنيني؛ احيانا جراء الق�صف اجلوي الأمريكي اأو بالطائرات دون طيار، ا�صتياًء وا�صًعا لدى ال�صكان املحليني يف مناطق �صيطرة حركة "ال�صباب املجاهدين"، ما ُيعطيها 

�صرعية لدى قطاعات وا�صعة من اأبناء تلك املناطق، كحركة "مقاومة" جتذب اإليها املزيد من العنا�صر، خا�صة من ذوي ال�صحايا بدافع النتقام. 

ال�صومال

م٫�س 

بدء ان�سحاب القوات الإفريقية واخلطر القادم 

قبل 3 اأيام من اختفائه

خا�سقجي اأكد اأنه ل ينوي العودة لل�سعودية
بثت هيئة االإذاعة الربيطانية )بي 
بي �سي(، عرب موقعها االإلكرتوين، 
لل�سحفي  �سوتيا  ت�سجيال 
خا�سقجي،  جمال  ال�سعودي 
من  اأيام   3 قبل  جرى  اإنه  قالت 
للقن�سلية  زيارة  اإثر  اختفائه 
فيه  واأكد  باإ�سطنبول،  ال�سعودية 
العودة  ينوي  ال  اأنه  خا�سقجي 
توقيف  بعد  خا�سة  بالده  اإىل 
اأحد اأ�سدقائه، حتدث عن وجهة 

نظره ب�سكل نقدي رغم اأنه لي�ش 
معار�سا.

اإىل  �سي"  بي  "بي  ونوهت 
حمادثة  العادة  يف  تبث  ال  اأنها 
الهواء،  على  الت�سجيل  خارج 
ب�سكل  ذلك  اإىل  ا�سطرت  لكنها 
الظروف  �سوء  يف  ا�ستثنائي، 

احلالية.
كان  الذي  احلوار  بدء  وقبل 
ال�رشق  يف  ال�سالم  "عملية  حول 

املحاور  �ساأل  االأو�سط"، 
يعتقد  كان  اإذا  عما  خا�سقجي 
ورد  ال�سعودية،  اإىل  �سيعود  اأنه 
خا�سقجي: "اأ�سافر كثريا، واأعي�ش 
والعا�سمة  ا�سطنبول  بني  حاليا 
ووا�سنطن.. وال اأفكر" )يف العودة 

اإىل ال�سعودية(.
توقيف  بعد  هنا  "اأنا  واأ�ساف: 
�سيئا  يفعل  مل  الذي  �سديقي، 
عليه،  القب�ش  يُلقى  كي  �سيئا 

اأو  نظره،  وجهة  عن  عرب  فقط 
اأعود  نقدي.. فكيف  ب�سكل  تكلم 

اإىل ال�سعودية!".
توقيفه  مت  الذي  �سديقه  وعن 
اأ�سار  هويته،  عن  يك�سف  ومل 
تت�ساءل  النا�ش  اأن  اإىل  خا�سقجي 
رجل  فهو  توقيفه؟،  مت  ملاذا 
مقرب  وهو  �سعودي،  اقت�ساد 
ولي�ش  ال�سعودية  احلكومة  من 
معار�سا، و�سدد خا�سقجي، على 

"اأنا  قائال:  معار�سا  لي�ش  اأنه 
معار�سا،  ل�ست  اأنا  اأقول:  دائما 
اأن  واأريد  حر،  كاتب  فقط  اأنا 
بحرية،  اأفكاري  واأ�رشح  اأكتب 
وهذا ما ح�سلت عليه يف �سحيفة 
اأعطتني  التي  بو�ست،  وا�سنطن 
متمنيا  بحرية"،  للكتابة  من�سة 
املن�سة  تلك  على  ح�سل  كان  لو 
عما  �سوؤال  وحول  ال�سعودية،  يف 
بلدا  �ستكون  ال�سعودية  كانت  اإذا 

اأف�سل اإذا �سمحت بحرية التعبري، 
رد خا�سقجي قائال اإن ال�سعودية 
متر بتحول كبري، والذي قد ي�سمل 
كل �سعودي ويوؤثر عليه، وكل فرتة 
يتم االإعالن عن م�رشوعات بعدة 

مليارات من الدوالرات.
االأمور  تلك  مثل  اأن  اإىل  واعترب 
الربملان  يف  تناق�ش  اأن  يجب 
"امل�سموح  لكن  ال�سحف،  وعرب 

فقط لل�سعب هو الت�سفيق لها".
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عي�صة ق.

نف�سه  العميد  �سيجد  املقابل،  يف 
مواجهة  يف  �سعبة،  مباراة  اأمام 
مناف�س عنيد برهن عن رغبته يف 
على  واللعب  جيد،  مو�سم  تقدمي 
وهو  املو�سم  هذا  الأوىل  الأدوار 
جدول  و�سافة  يف  يتواجد  الذي 
اأ�سبال  يبحث  حيث  الرتتيب، 
املدرب بالل دزيري على حتقيق 
على  البقاء  اأجل  من  كامال  الزاد 
وت�سييق  ال�سدارة   من  مقربة 
اخلناق على الرائد �سبيبة القبائل.
بينما �ستكون قمة ملعب الثامن ماي 
بني وفاق �سطيف و�سباب ق�سنطينة 
مثرية بني ت�سكيلتني تلعبان الأدوار 
اأنها  ورغم  املو�سم،  هذا  الأوىل 
فاإن  اجلمهور،  غياب  يف  جتري 

يعولن  الطاو�سي  املدرب  اأ�سبال 
الثالث  بالنقاط  الحتفاظ  على 
الفارق  وتقلي�س  الديار  داخل 
بكوكبة  لاللتحاق  ال�سدارة،  عن 
ت�سكيلة  ت�ستهدف  فيما  املقدمة، 
»ال�سيا�سي« التدارك عقب تعرثها 
يف  بلوزداد  �سباب  اأمام  مبلعبها 
اجلولة املن�رصمة، والعودة بنتيجة 
املعنويات  برفع  ت�سمح  ايجابية 
للعودة بقوة من اأجل التناف�س على 
اأحرزوه  الذي  باللقب  الحتفاظ 

املو�سم الفارط.
عن  املدية  اأوملبي  يبحث  بينما 
من  املوؤخرة  مراك  على  البتعاد 
خالل حتقيق الفوز عندما ي�ستقبل 
ال�سيف مولودية وهران الذي مير 
املدية  اأبناء  يعول  �سعبة،  بفرتة 
وا�ستعادة  الفر�سة  ا�ستغالل  على 

على  تعادلني  بعد  النت�سار  طعم 
التوايل.

برنامج املباريات

اأوملبي املدية / 
مولودية وهران اللقاء 

ينطلق على 15:00
مولودية اجلزائر / 

ن�صر ح�صني داي
وفاق �صطيف / �صباب 

ق�صنطينة  دون جمهور
اللقاءان يجريان على 

17:45

داربي مثري ب5 جويلية والقمة يف الثامن ماياجلولة العا�صرة للرابطة املحرتفة الأوىل
تختتم اليوم مباريات اجلولة العا�صرة من الرابطة املحرتفة الأوىل باإجراء ثالث مباريات يف الربنامج والتي 

يتقدمها الداربي العا�صمي الذي يجمع الفريقني اجلارين مولودية اجلزائر ون�صر ح�صني داي، حيث يلعب الفريقان 
باأهداف متباينة، ويدخل لعبو املولودية اأر�صية امليدان للعب على الفوز ل غري باعتبار اأن نتيجة �صلبية �صوف 

تهدد الفريق مبنطقة اخلطر واللعب على البقاء، خا�صة بعد التعرث يف داربي اجلولة املن�صرمة اأمام احتاد العا�صمة

الألعاب الوملبية 
لل�صباب

ال�ضباح بلمان 
ينهي نهائي 
200م 4 
�ضباحات 

خام�ضا
من�سف  اجلزائري  ال�سباح  احتل 
م�رصفة  خام�سة  مرتبة  بلمان 
�سهرة اأول اأم�س يف ال�سباق النهائي 
�سباحات   اأربع  م   200 مل�سافة 
الثالث  اليوم  مناف�سات  حل�ساب 
لل�سباب  الوملبية  الألعاب  من 
املتوا�سلة فعاليتها مبدينة بيون�س 
اير�س الأرجنتينية، واأنهى ال�سباح 
بلمان �سباق 200 م اأربع �سباحات 
بزمن قدره 2د 04ثا  و20ج ليحتل 
بذلك املركز اخلام�س يف ال�سباق 
الذي عادت فيه امليدالية الذهبية  
لل�سباح الرنويجي هافا�س تومو�س 
بتوقيت 1د 59ثا و58ج متبوعا يف 
�سيكون  باليطايل  الثاين  املركز 
توج  الذي  و29ج  01ثا  2د  توما�س 
كانت   فيما  الف�سية  بامليدالية 
ن�سيب  من  الربونزية  امليدالية 
فينايل  كنوك�س  الكندي  ال�سباح 
بزمن قدره 2د 01ثا و91 ج، وكانت 
ال�سباح  حققها  التي  الأوقات 
التايل  النحو  على  اجلزائري 
بزمن  50م  يف  الثامن  املركز 
الثامن  واملركز  و93ج  26ثا  قدره 
واملركز  و29ج  01ثا  1د  100م  يف 
ال�ساد�س يف 150م 1د 34ثا و28ج 
2د  200م  يف  اخلام�س  واملركز 
الت�سفيات،  خالل  و20ج.  04ثا 
من�سف  اجلزائري  ال�سباح  حقق 
يف  وقت  اأح�سن  خام�س  بلمان 
املجموعات الثالث بعد ان احتل 
املركز الثالث يف ترتيب جمموعته 
الأوىل بزمن قدره 2د 04ثا و39ج، 
اجلزائري  ال�سباح  اأن  ومعلوم 
بلمان كان قد اخفق يوم الأحد يف 
�سباق 100 مرت  نهائي  اإىل  التاأهل 
اكتفائه  بعد  ال�سدر  على  �سباحة 
الأخري  قبل   وما  ال�سابع  باملركز 
النهائي  ن�سف  الدور  �سباق  يف 
1د/03ثا/35  قدره  وقتا  م�سجال 
الكلمة  فيه  عادت   �سباق  يف  ج 
مي�سال  هويل  افريقي  للجنوب 

جام�س ب 1د/00ثا/ 23ج. 
ال�سباح  احتل  الت�سفيات  ويف 
اجلزائري املركز اخلام�س بزمن 
اىل  وبالإ�سافة  ج  1د/03ثا/72 
ال200 مرت 4 �سباحات و 100 مرت 
�سي�سارك   ال�سدر،  على  �سباحة 
ال�سدر،  مرتعلى   200 يف  بلمان 
اجلزائر  ممثل  �سيخو�س  حيث 
ال�سباق يف املجموعة  الثالثة من 
املوؤهلة  الربع  املجموعات  بني 
ال�سباح  النهائي.و�سيكون  اىل 
يوم  موعد  على  كذلك  اجلزائري 
مرت  ال50  �سباق  مع  اخلمي�س 
)املجموعة  ال�سدر  على  �سباحة 
الثانية( اين �سيحاول اول اقتطاع 
ن�سف  الدور   اىل  التاأهل  تاأ�سرية 
النهائي املقرر يف نف�س اليوم ثم 
ال�سباق النهائي املربمج يف اليوم 
م�ساركته  بلمان  ويختتم  املوايل، 
ب�سباق  الوملبي  املوعد  يف 
اجلمعة،  يوم  فرا�سة  مرت  ال200 
اجلزائري  ال�سباح  �سيكون  حيث 
�سمن  من  الوىل  املجموعة  يف 
املدرجة  اخلم�س   املجموعات 

يف هذا الخت�سا�س.
وكالت

خمالل يفكر يف اقرتاح مواجهة احتاد اجلزائر ذهابا واإيابا مبلعب 5 جويلية

الكناري يفوز دون اإقناع والدفاع يخيف دوما�س

القبائل  �سبيبة  فريق  يوا�سل 
ريادة  يف  ثابتة  بخطى  م�سواره 
الفوز ال�سعب  جدول الرتتيب بعد 
اول  ملعبه  على  حققه  الذي 
ح�ساب  على  وزو  بتيزي  نوفمرب 
له  ي�سمح  حيث  تاجنانت،  دفاع 
ال�سدارة على  بالبقاء على كر�سي 
نحو  التغريد  وموا�سلة  انفراد 
املو�سم،  هذا  الأوىل  الأدوار  لعب 
خا�سة واأن اأ�سبال املدرب باتريك 
خيبة  جتاوز  من  متكنوا  دوما�س 
الذي  والتعرث  الفارطة  اجلولة 
�سجلوه داخل القواعد اأمام اأوملبي 
نقاط  ثالث  واأحرزوا  املدية، 
ثمينة ورغم النت�سار الذي �سجله 
الفريق القبائلي على ملعبه اإل اأن 
فيها  وقع  التي  الدفاعية  الأخطاء 
يدفع  كاد  �سالمة  الالعب  رفقاء 
ت�سجيل  بعد  خا�سة  غاليا  ثمنها 

وتقلي�س  ثانيا  هدفا  املناف�س 
تلعب  الت�سكيلة  جعل  النتيجة، 
الأمر  وهو  التعديل،  �سغط  حتت 
اأمام  دوما�س  املدرب  ي�سع  الذي 
اإلزامية البحث عن احللول للتقليل 
وتلقي  الدفاعية  الأخطاء  من 
مثلما  قاتلة  اأوقات  يف  الأهداف 
داخل  مواجهتني  اآخر  يف  حدث 
الفريق  جعل  ما  وهو  القواعد، 
يتلقى خم�سة اأهداف بعد مرور 10 
جولت من البطولة الوطنية، الأمر 
يدق  الفني  الطاقم  يجعل  الذي 
البحث  اأجل  من  اخلطر  ناقو�س 
عن احللول ال�رصيعة لتفادي تكرار 

نف�س ال�سيناريو.
وعلى العك�س من ذلك، فاإن اخلط 
يبقى  »الكناري«  لت�سكيلة  الأمامي 
الوطنية  البطولة  يف  الأح�سن 
الهجوم  خطوط  اف�سل  ويت�سدر 

البطولة  ت�سكل  التي  الأندية  بني 
انطالق  منذ  هدفا   17 مبجموع 
مبعدل  احلايل،  الكروي  املو�سم 
ويعد  اللقاء،  يف  هدف  من  اأكرث 
التي  املقبلة  اللقاءات  يف  بالكثري 
النجاعة  الفريق  خاللها  يحتاج 
الهجومية من اأجل املوا�سلة على 

نف�س الريتم.
رئي�س  يفكر  منف�سل،  مو�سوع  يف 
تقدمي  يف  مالل  �رصيف  ال�سبيبة 
اإحتاد  م�سوؤويل  اإىل  مقرتح 
اجلزائر من اأجل برجمة مواجهتي 
ملعب  على  واإيابا  ذهابا  الفريقني 
جلب  ل�سمان   ، والتي  جويلية   5
لالأعداد  امللعب  وات�ساع  الفرجة 
الفريقني  جماهري  من  الكبرية 
من  اللقاء  مبتابعة  لها  وال�سماح 

املدرجات.
عي�صة ق.

نغيز: را�س بالتعادل امام عني 
مليلة وخ�ضنا مواجهة متكافئة

ال�ساورة  �سبيبة  فريق  مدرب  عرب 
عودة  عقب  ر�ساه  عن  نغيز  نبيل 
التي  املباراة  من  بالتعادل  فريقه 
مليلة  عني  جمعية  اأمام  خا�سها 
�سمن اجلولة العا�رصة من الرابطة 
املحرتفة الأوىل، واأكد نغيز خالل 
عقدها  التي  ال�سحافية  الندوة 
املباراة  اأن  املواجهة  نهاية  عقب 
كانت متكافئة بني الفريقني وهما 
طيلة  الفر�س  نف�س  خلقا  اللذان 
جعلها  ما  وهو  املواجهة،  اأطوار 
لكن  ب�سيطة،  جزئيات  على  تلعب 
اإىل  الو�سول  من  متكن  فريق  ول 

اأن التعادل  مرمى الآخر، واأ�ساف 
الذي  وهو  لفريقه  بالن�سبة  نتيجة 

حققها من خارج الديار.
اخلروج  ال�ساورة  ت�سكيلة  وجنحت 
بها  مرت  التي  ال�سعبة  الفرتة  من 
هزائم  ثالث  يف  �سقطت  عندما 
تنتف�س  اأن  قبل  التوايل،  على 
على  مباريات  ثالث  وحتقق 
فوزين  منها  هزمية  دون  التوايل 
واحتاد  بجاية  مولودية  امام 
وتعادل  الأخري  عرين  من  بلعبا�س 

اأمام »ال�سام«.
ع.ق.

مولودية اجلزائر / ن�صر ح�صني داي

العميد ي�ضتهدف الفوز 
الأول بالداربيات والن�ضرية 

للتم�ضك بالبوديوم

جويلية   5 ملعب  ي�ستقبل 
عا�سمي  ديربي  الأوملبي 
اجلارين  الفريقني  يجمع  قوي 
مولودية اجلزائر ون�رص ح�سني 
داي يف قمة اجلولة العا�رصة من 
يدخل  حيث  الوطنية،  البطولة 
لعبو املولودية اللقاء بحثا عن 
احلاجة  ظل  يف  غري  ل  الفوز 
الثالث  اإىل  للت�سكيلة  املا�سة 
منطقة  عن  والبتعاد  نقاط، 
الرتتيب،  جدول  يف  اخلطر 
الالعب  رفقاء  اأن  والأكيد 
�سعبة  مهمة  اأمام  تبي  اأ�سامة 
الغائب  الفوز  حتقيق  اأجل  من 
الثالث  املباريات  يف  عنهم 
الوطنية،  البطولة  من  الأخرية 
اإىل  ما�سة  بحاجة  اأ�سحوا  اأين 
معانقة انت�سار جديد، ل�ستعادة 
الثقة يف النف�س والتي �سيعوها 
منذ الإق�ساء يف مناف�سة رابطة 
املهمة  وهي  اإفريقيا،  اأبطال 
املوؤقت  املدرب  يعول  التي 
جتاوزها  على  �سايفي  رفيق 

ابتداء من اليوم.
لعبو  يبحث  ذلك،  جانب  اإىل 
الأول  فوزهم  عن  »العميد« 
املو�سم  هذا  الداربيات  يف 

تعادلت  بثالث  الكتفاء  بعد 
�سباب  العا�سمة،  احتاد  اأمام 
وبالتايل  بارادو،  ونادي  بلوزداد 
لقاء الن�رصية فر�سة حفظ ماء 
الوجه من خالل الفوز بنقاطه.

ح�سني  ن�رص  يدخل  جهته،  من 
داي اللقاء بحثا عن ثامن مباراة 
دون تعرث، والنت�سار الثاين على 
التوايل يف الدرابيات العا�سمية 
املن�رصمة  اجلولة  فوز  بعد 
واأن  خا�سة  بارادو،  نادي  اأمام 
هامة  تكون  �سوف  اليوم  نقاط 
يف �سباق التناف�س على الأدوار 
على  اخلناق  وت�سييق  الأول 
بتقلي�س  القبائل  �سبيبة  الرائد 
الفارق اإىل ثالث نقاط، والأكيد 
الن�رصية  تهدد  قد  الهزمية  اأن 
ومغادرة  الرتتيب  يف  بالرتاجع 
فوز  حال  يف  املقدمة  ثالثي 
ووفاق �سطيف،  احتاد اجلزائر 
املدرب  ت�سكيلة  وتعرف 
الثنائي  غياب  بالل  دزيري 
الإ�سابة  ب�سبب  ورايح  خا�سف 
م�ستوى  الأول على  يعاين  حيث 
يف  والثاين  املقربة  الع�سالت 

وتر اآ�سيل.
عي�صة ق.
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�أجل  من  �أمامه  مو�تية  و�لفر�صة 
��صتالمه  منذ  فوز  �أول  حتقيق 
ثاين  يخو�ض  و�أنه  خا�صة  �ملهام 
ويعول  �لتو�يل،  على  ر�صمية  مبار�ة 
على �لفوز، وهو ما �أظهره من خالل 
�لت�رصيحات �لتي �أطلقها يف �لندوة 
�أم�ض  �أول  عقدها  �لتي  �ل�صحافية 
مبركز �صيدي مو�صى، مربز� �أهمية 
حتقيق �النت�صار خا�صة و�أن �ملبار�ة 
على  ويعول  �لقو�عد  د�خل  جتري 
�جلز�ئري  �جلمهور  ثقة  ��صرتجاع 
فقدها  و�لتي  �لوطنية  بالعنا�رص 
�لرت�جع  بعد  �الأخرية  �لفرتة  خالل 
�لتي  �ملو�عيد  يف  للخ�رص  �لرهيب 
تنتظر  �لتي  �ملهمة  وهي  خا�صها، 
�ملعني و�لذي يدرك �أهمية حتقيق 
خا�صة  �لفرتة  هذه  �النت�صار خالل 
�مام  ثانيا  لقاء�  يخو�صون  و�أنهم 

�أيام  �أربعة  بعد  �ملنتخب  نف�ض 
�صمن �جلولة �لر�بعة من �لت�صفيات، 
و�لتاأهل �إىل �لعر�ض �لكروي �لقاري 

مير عرب �لفوز بنقاط �ملو�جهتني.
�إىل  �لعاغئد  �لالعب  رفقاء  ويدرك 
�أهمية  �أونا�ض  �آدم  �خل�رص  كتيبة 
�أين  �لغد  مو�جهة  بنقاط  �لفوز 
�النفر�د  �لوطنية  للت�صكيلة  ت�صمح 
�لت�صفوية  جمموعتها  ب�صد�رة 
�لريادة  حاليا  تتقا�صم  و�أنها  خا�صة 
مع ت�صكيلة »�ل�صناجب« باأربع نقاط 
لكل منهما، وبالتايل ال خيار �أمامهم 
على  بال�صد�رة  للتحليق  �لفوز  غري 

�نفر�د.

ت�ألق �ملحرتفني مع 
�أنديتهم �صالح ذو 

حدين

�لوطني  �ملنتخب  العبو  يتو�جد 
عندما  �لغد  �صهرة  �ملجهر  حتت 
�صغط  حتت  �أنف�صهم  يجدون 
و�لفوز  �مل�صتوى  يف  مبار�ة  تقدمي 
العبينا  و�أن  خا�صة  ونتيجة،  �أدجاء 
�أف�صل  يف  يتو�جدون  �ملحرتفني 
يف  يتاألقون  �أنتديتهم  مع  فورمة 
�الآمال  فاإن  وبالتايل  �صفوفها، 
�أجل  من  عليهم  معلقة  �لكبرية 
�ملنتخب  مع  �الأد�ء  نف�ض  تقدمي 
�لوطني، وهي �لفر�صية �لتي جتعلم 
بالقمي�ض  �لتاألق  �صغط  حتت 
يف  وتو�جدهم  جهة،  من  �لوطني 
�ف�صل �ملعنويات ي�صاهم يف تقدمي 
�مليد�ن،  �أر�صية  على  �الأف�صل 
خا�صة و�ن العبني يف �صورة عطال، 
ماندي، تايدر، بن طالب، بر�هيمي، 
يف  يتو�جدون  وبوجناح  حمرز 
وقادرون  وفنية  بدنية  لياقة  �أف�صل 
�جلماهري  �أمام  �لفرجة  �صنع  على 

بقوة  للتنقل  �ملر�صحة  �جلز�ئرية 
�إىل �مللعب ومتابعة �للقاء عن قرب 

من �ملدرجات.

�أر�صية ت�ص�كر يف �أح�صن 
حّلة

�لوطنية  �لت�صكيلة  العبو  يجد  لن 
ملعب  جاهزية  بخ�صو�ض  �أعذ�ر� 
وظفت  و�لذي  ت�صاكر،  م�صطفى 
�أجل  من  �لو�صائل  جميع  �إد�رته 
جعله يف �أح�صن حلّة ليجد �لالعبون 
خالل  جرت  حيث  عليه،  ر�حتهم 
�صيانة  عملية  �ملا�صية  �لفرتة 
يكون  �أن  �أجل  من  �لطبيعي  �لع�صب 
ال�صتقبال  جاهز�  ليتو�جد  جاهز� 
يجعل  �لذي  �الأمر  وهو  �ملبار�ة، 
لتقدمي  و�صعية  �أح�صن  يف  �مللعب 

مبار�ة يف �مل�صتوى.

�جلز�ئر / �لبنني غد� �بتد�ء من 20:45

اخل�ضر ي�ضرون على الفوز وك�ضب ثقة اجلماهري
يعود ملعب م�صطفى ت�ص�كر ب�لبليدة �إىل ��صتقب�ل مب�ري�ت �ملنتخب �لوطني جمدد� بعد غي�ب لأ�صهر، ولهذ� �لغر�س تخو�س 

�لعن��صر �لوطنية غد� مب�ر�ته� �أم�م �ل�صيف �لبنني حل�ص�ب �جلولة �لث�لثة من �لت�صفي�ت �ملوؤهلة �إىل ك�أ�س �إفريقي� لالأمم �ملقررة 
ع�م 2019 ب�لك�مريون، حيث يعول �لط�قم �لفني �لوطني على ت�صجيل �أول فوز له منذ �عتالئه �ملن�صب على ر�أ�س �لع�ر�صة �لفنية 

خ��صة ب�لن�صبة للن�خب �لوطني �لذي ع�د ب�لتع�دل من �صفرية غ�مبي� خالل �جلولة �ملن�صرمة

�لدف�ع �صوف يعرف تغيري�ت بعودة م�ندي 
للمحور وم�ص�ركة عط�ل

فيغويل مر�ضحا للعب اأ�ضا�ضيا 
رفقة حمرز وبراهيمي

اختيار مبوحلي اأح�ضن 
العب يف اآ�ضيا

�لوطني  �لناخب  يعتمد  �أن  ينتظر 
�للقاء  خالل  هجومية  خطة  على 
�لذي ينتظر عنا�رصه �لوطنية غد� 
�أمام نظر�ئهم من �لبنني، حيث وفق 
خالل  �أطلقها  �لتي  �لت�رصيحات 
�لندوة �ل�صحافية �لتي عقدها �أول 
منتظر  بالهجوم  �للعب  فاإن  �أم�ض 
�لبنني  �ملناف�ض  �أمام  كبري  ب�صكل 
�لوطنية  �لت�صكيلة  و�أن  خا�صة 
وحتتاج  �لقو�عد  د�خل  تلعب 
و�صع  �أجل  من  �لفوز  حتقيق  �إىل 
�لكروي  �لعر�ض  نهائيات  يف  قدم 
�لذي  �الأمر  وهو  �ملقبل  �لقاري 
يحتم �رصورة �العتماد على �إقحام 
ملنح  �الأمامي  �خلط  يف  العبني 
وم�صاعدة  �لهجومية  �لنجاعة 

ر�أ�ض �حلربة بغد�د بوجناح.
�أن  ي�صتبعد  ال  �ل�صدد  هذ�  ويف 
دخل  �لتي  �خلطة  بلما�صي  يغري 
بخطة  ويدخل  غامبيا  �مام  بها 
هجومي  بناء  يف  ت�صاهم  مغايرة 
�لفارق  �صنع  على  وقادر  �صلب 
�أين  �الأخ�رص،  �مل�صتطيل  على 
فيغويل  �صفيان  �لالعب  ي�صجل 
�لت�صكيلة  �إىل  كبرية  بن�صبة  عودته 
�ل�صا�صية للخ�رص بعد غياب طويل 
�ن يقحمه  ي�صتبعد  عنها، حيث ال 
�لعار�صة  على  �الأول  �مل�صوؤول 
�الأمين  �لرو�ق  يف  �لوطنية  �لفنية 
يف  حمرز  ريا�ض  يلعب  بينما 

�لرو�ق �الأي�رص، فيما يدخل يا�صني 
بر�هيمي يف �صناعة �الألعاب، فيما 
ثانية قد جتعله يقحم  تبدو خطة 
�الأمين  بالرو�ق  من�صبه  يف  حمرز 
وبر�هيمي يف �لرو�ق �الأي�رص بينما 
وذلك  �لعاب،  �صانع  فيغويل  يلعب 
رغبة منه يف منح حركية للرو�قني 
وبناء �للعب منهما ق�صد م�صاعدة 
يحافظ  �لذي  بوجناح  �ملهاجم 
ظل  يف  �الأ�صا�صي  من�صبه  على 

�إ�صابة �صليماين.
�مليد�ن  و�صط  يعرف  لن  فيما 
يف  �لثقة  جتديد  عرب  تغيري�ت 
طالب  بن  �ال�صرتجاع  ثنائي 
�صوف  فاإنه  �لدفاع  �أما  وتايدر، 
يو�صف  باإعادة  تغيري�ت  يعرف 
كبرية  ب�صورة  يتالق  �لذي  عطال 
مع ناديه ني�ض وي�صجل عودته �إىل 
�خل�رص بعد ��صتبعاده عن �صفوفه 
يلعب  و�صوف  �ل�صابقة،  �لفرتة  يف 
فار�ض  يدخل  فيما  �أمين،  مد�فعا 
�إىل  ماندي  ويعود  �ي�رص  مد�فعا 
مهدي  جانب  �إىل  �لدفاع  حمور 
�صيعيني  بن  مقابل حتويل  تاهرت 

�إىل �الحتياط.
مبوحلي،  �ملحتملة:  �لت�صكيلة 
تاهرت،  ماندي،  فار�ض،  عطال، 
بر�هيمي،  طالب،  بن  تايدر، 

فيغويل، حمرز وبوجناح
عي�صة ق.

�ختري �حلار�ض �لدويل �جلز�ئري 
�أح�صن  مبوحلي  وهاب  ر�ي�ض 
خالل  �الآ�صيوية  �لقارة  يف  العب 
بعد  وذلك  �ملا�صي  �الأ�صبوع 
مع  قدمه  �لذي  �لكبري  �الأد�ء 
�أحد  نادي  �أمام  �التفاق  فريقه 
�لر�بعة  �جلولة  �صمن  جرت  �لتي 
من �لدوري �ل�صعودي للمحرتفني، 
ناديه  �خل�رص  حار�ض  �أنقذ  حيث 
كبري  ب�صكل  و�صاهم  �لهزمية  من 
من  �ل�صلبي  بالتعادل  �لعودة  يف 
خارج �لقو�عد، �الأمر �لذي جعله 
�الإعالم  طرف  من  �لثناء  حمل 
موقع  و�ختاره  و�لنقاذ،  �ل�صعودي 
�الأ�صبوع  العب  �لعاملي  »غول« 
�ملعني  تو�جد  توؤكد  �صورة  يف 

بد�ية  مع  م�صتوياته  �أف�صل  يف 
ملا  و�متد�د  �جلاري  �ملو�صم 
عند  �ملن�رصم  �ملو�صم  قدمه 
�حرت�فه يف �ل�صعودية �أين مل بفقد 
بها.  �ملعروف  �لكبرية  �مكانياته 
�أين كانت �الإح�صائيات يف �صاحله 
خم�ض  مبجموع  ت�صدى  بعدما 
�لذي جعل  �الأمر  وهو  ت�صديد�ت 
ن�صبة ت�صديه ملحاوالت �ملناف�ض 
�لذي  �الأمر  باملائة،  مائة  بن�صبة 
�لقارة  يف  و�حد  �لرقم  جعله 
�الأطماع  حمل  و�أ�صبح  �الآ�صيوية، 
�أجل  من  �الأوروبية  �الأندية  لكبار 
�لتحويالت  خالل  معه  �لتعاقد 

�ل�صتوية �ملقبلة.
ع.ق.

 م�ضلوب مر�ضح للتتويج بجائزة 
اأف�ضل العب ل�ضهر �ضبتمرب

يتناف�ض �لالعب �لدويل �جلز�ئري وليد م�صلوب على �لتتويج بلقب جائزة �ف�صل العب ل�صهر 

�صبتمرب يف �لدرجة �لثانية �لفرن�صية، حيث قامت �لر�بطة �لفرن�صية لكرة �لقدم باختيار العب 

نادي الن�ض �صمن قائمة م�صغرة من ثالثة العبني للتناف�ض على �جلائزة و�لتي يتناف�ض عليها 

يقدم  حيث  �صاربونيي،  غايتان  بري�صت  ملعب  والعب  غوميز  يانيك  �لنادي  يف  زميله  رفقة 

�لالعب م�صتويات مت�صاعدة و�أكد بد�ية مو�صم مميزة مع ناديه، وذلك بعد� لتجربة �لطويلة 

�لتي ق�صاها يف �ملالعب �لفرن�صية، �إىل جانب �أنه قام بت�صجيل هدفني ومنح ثالث مترير�ت 

�إىل غاية  �أف�صل العب  �لت�صويت على  حا�صمة منذ �نطالق �ملو�صم �حلايل، وتتو��صل عملية 
منت�صف �صهر �أكتوبر �جلاري قبل �الإعالن عن �لنتائج.

ع.ق.

لوغريت: اأحلم بروؤية املنتخب 
الفرن�ضي يلعب يف اجلزائر

جّدد رئي�ض �الحتادية �لفرن�صية لكرة �لقدم نوييل لوغريت رغبته يف برجمة 

مبار�ة ودية بني �ملنتخبني �جلز�ئري و�لفرن�صي �متد�د للمقابلة �لتي جرت 

جريدة  �م�ض  ن�رصتها  ت�رصيحات  يف  لوغريت  و�كد  بفرن�صا،   2001 عام 

»و��صت فرون�ض« عن حلمه يف خو�ض �أ�صبال �ملدرب ديدييه دي�صان مبار�ة 

ودية على �الأر��صي �جلز�ئرية، وهو �الأمر �لذي عمل خالل �لعو�م �ملا�صية 

على جت�صيده دون �لتمكن من ذلك، و�أ�صاف �أن �لظروف �ل�صيا�صية و�الأمنية 

باالأمل  يتم�صك  �نه  �أ�صاف  �نه  �لو�قع رغم  �أر�ض  ذلك على  منعت جت�صيد 

ب�صاأن �إمكانية حدوث �الأمر يوما ما خا�صة و�أن �الأو�ن مل يفت بعد ح�صبه.

ع.ق.

 عمرو�ش ي�ضتقيل
  من تدريب 

املنتخب الليبي
غادر مدرب �ملنتخب �لليبي عادل عمرو�ض مع�صكر 
و�أكدت  مفاجئ،  ب�صكل  �أم�ض  �أول  تون�ض  يف  �لفريق 
مغادرة  �أن  �لليبي  �ملنتخب  من  مقربة  م�صادر 
�صالطني  مر�د  م�صاعديه  ال�صتبعاد  جاءت  عمرو�ض 
�ملا�صي،  �إفريقيا  جنوب  لقاء  منذ  �لكبري  والمني 
فرتة  طو�ل  �ملالية  م�صتحقاته  ��صتالم  لعدم  �إ�صافة 
عمله، وك�صف �حتاد �لكرة �لليبي، �أن مغادرة عمرو�ض 
مع  تن�صيق  �أو  �الحتاد  من  م�صبق  �إذن  دون  من  كانت 
�جلهاز �الإد�ري �خلا�ض باملنتخب بح�صب بيان على 
�صفحته �لر�صمية. وو�صف �لبيان ما قام به عمرو�ض 
�صي�رصع  �أنه  �إىل  م�صري�  �حرت�يف،  وغري  غريب  باأنه 
و�تهم  �ملدربـ  مع  �لقانونية  �إجر�ء�ته  كافة  �تخاذ  يف 
معه،  �لتعاقد  ببنود  يلتزم  مل  باأنه  �ملدرب  �الحتاد 
ملع�صكر  �جلز�ئريني  م�صاعديه  بجلب  �إخالله  ومنها 
تون�ض وعلى نفقته ح�صب �لعقد �ملربم معه«، و�أردف 
ح�صب  ليبيا  يف  بالتو�جد  كذلك  يلتزم  »مل  �لبيان: 
�التفاق، وغيابه �ملتكرر من دون �أي مربر�ت تذكر«، 
ثقتها  �لليبية  �ملنتخبات  �إد�رة  مـنحت  جهتها،  من 
للمدرب �لوطني عمر �ملرميي لقيادة �ملنتخب �الأول 
يف �لت�صفيات �ملوؤهلة لبطولة �أمم �إفريقيا بالكامريون 

.2019
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روي�س وغوندوغان يغيبان عن املان�شافت
ظل  يف  الأوروبية  الأمم  دوري  يف  وفرن�سا  هولندا  من  كل  الأملاين  املنتخب  �سيواجه 
خم�سة  زهاء  وح�رض  الإ�سابة،  ب�سبب  غوندوغان  واإيلكاي  روي�س  ماركو  جنميه  غياب 
اآلف متفرج الثالثاء التدريب املفتوح الأول للمنتخب الأملاين على امللعب الأوملبي يف 
برلني للمرة الأوىل منذ نك�سة مونديال 2018، يف غياب ماركو روي�س واإيلكاي غوندوغان 
اللذين �سيغيبان عن امل�ساركة يف املباراتني �سد هولندا وفرن�سا يف 13 اأكتوبر و16 منه 
احلايل  املت�سدر  دورمتوند  بورو�سيا  مهاجم  روي�س  ويعاين  الأوروبية،  الأمم  دوري  يف 
للدوري الأملاين من اإ�سابة يف ركبته، فيما تعر�س غوندوغان لإ�سابة يف فخذه يف مباراة 
فريقه مان�س�سرت �سيتي الإجنليزي مع هوفنهامي الأملاين يف دوري اأبطال اأوروبا الأ�سبوع 
املا�سي، بدوره مل ي�سارك ليون غوريت�سكا لعب و�سط بايرن ميونيخ يف التجمع اخلا�س 
بالالعبني اأول اأم�س، وهو يعاين من م�ساكل يف الع�سالت وقد بقي يف ميونيخ للخ�سوع 
ملزيد من الفحو�س، ومل يعلن الحتاد الأملاين لكرة القدم الثالثاء ما اإذا كان الالعب 

�سيلتحق باملنتخب اأم ل.
كذلك غاب مدافع ت�سيل�سي الإجنليزي اأنطونيو روديغر لإ�سابة يف فخذه، مثل لعبني 
جديدين اثنني متت دعوتهما لالن�سمام اىل املنتخب لعب الو�سط الواعد كاي هافريتز 
الو�سط  ولعب  ليفركوزن  باير  فريقه  مع  الدوري  يف  ركبته  يف  لكدمات  تعر�س  الذي 
التدريبات حار�س مرمى  لفريق فرايبورغ نيلز بيرت�سن م�ساب يف كتفه، كما غاب عن 
اآينرتاخت فرانكفورت كيفن تراب وظهري فريق كولن يونا�س هكتور، وخلدا للراحة يف 
فرن�سا يف  مع  �سلباً  تعادلت  التي  اأملانيا  اإىل  بالن�سبة  املباراتان مهمتان  وتعد  الفندق، 
اإىل  العامل 2014 بقيادة املدرب يواكيم لوف،  اجلولة الأوىل، وي�سعى املان�سافت بطل 
تخطي خيبة اخلروج املذل من الدور الأول ملونديال رو�سيا 2018، بعد فوز على ال�سويد 

وهزميتني اأمام املك�سيك وكوريا اجلنوبية.

 زازا ين�شحب من مع�شكر
 اإيطاليا ب�شبب الإ�شابة

ب�سبب  الإيطايل  املنتخب  مع�سكر  عن  يرحل  لعب  رابع  زازا  �سيموين  املهاجَم  بات 
الإ�سابة، واأو�سحت وكالة الأنباء الإيطالية يف ح�سابها على تويرت اأن زازا لعَب تورينو 
تعر�س لإ�سابة يف ربطة ال�ساق خالل التدريبات مبقر تدريِب املنتخِب الإيطايل قرَب 
مدينة فلورن�سا، وذلك خالل ا�ستعدادات الأزوري للمباراة الودية اأمام نظريه الأوكراين 
التي جرت ام�س وكذلك حت�سرياً ملباراة م�سيفه البولندي املقررة الأحد املقبل �سمن 

مناف�سات دوري اأمم اأوروبا.

 مورينيو لالمبارد: كنت 
اأعلم اأنك تريد اإق�شائي

ك�سف جوزيه مورينيو املدير الفني ملان�س�سرت يونايتد، تفا�سيل حديثه مع فرانك 
لتجاوز  فريقه  قيادته  ال�سابق، عقب  ت�سيل�سي  كاونتي وجنم  ديربي  لمبارد مدرب 
ال�سياطني احلمر،بركالت الرتجيح يف كاأ�س الرابطة الإجنليزية للمحرتفني، وخالل 
حفل خريي لتكرمي اأ�ساطري كرة القدم، ك�سف مورينيو يف ت�رضيحات نقلتها �سحيفة 
كبرًيا  مدرًبا  ي�سبح  اأن  باإمكانه  اإن  لفرانك لمبارد،  قال  اأنه  الربيطانية،  »ذا �سن« 
ورائًعا، ووا�سل مورينيو، موجًها حديثه لالعبه ال�سابق يف ت�سيل�سي: »من الوا�سح اأنه 
حان الوقت بالن�سبة لك يا فرانك، للتفكري يف م�سريتك املقبلة، كما اأخربتك يف اأولد 
ترافورد، ل ي�ستطيع اأن يقوم بهذا اإل مدرب ميتلك اإمكانيات كبرية«، واأ�ساف: »كنت 
اأعلم اأنك تاأمل اأن تق�سيني، وقد فعلت، اأنت تعرف ما اأ�سعر به من اأجلك«، وتابع: 
»مل اأخف حقيقة اأن فرانك لمبارد كان اأحد اأف�سل لعبي ت�سيل�سي على الإطالق، 
اأنه كان اأحد اأف�سل املحرتفني الذين راأيتهم يف حياتي، يجب  لكن الأهم من ذلك 
اأن تفخر بكل ما فعلته، �سي�سعر والدتك وزوجتك بال�سيء نف�سه«. ومن جانبه، قال 
الإيفواري ديدييه دروغبا جنم البلوز ال�سابق موجًها الكالم لالمبارد: »اأعتقد اأنني 
اأ�سبحت لعبًا اأف�سل معك، حتديك وطريقتك دفعاين لكي اأ�سبح اأف�سل«، واأردف: 
اأحب طريقتك واملبادئ التي تعي�س عليها وت�ساركها مع  ا،  اأي�سً اأنت رائع  »كاإن�سان 
العائلة والزمالء، اأنت رجل حقيقي حًظا �سعيًدا يف حياتك املهنية اجلديدة كمدرب، 
اأنا اأتابعك ونتائجك جيدة«، اأما فين�سنت كومباين، الذي اأم�سى لمبارد معه مو�سًما 
يف مان�س�سرت �سيتي فقال: »ب�سفتي زمياًل له يف الفريق، راأيت ما فعله على مر ال�سنني 

املا�سية، وهذا ما جعله ناجًحا، �سوف اآخذه كمثال، كان �رضًفا يل اللعب معه«.

بوغبا: غريزمان مبابي وفاران ي�شتحقون الكرة الذهبية

اعترب الفرن�سي بول بوغبا يف حوار مع وكالة فران�س بر�س اأّن مواطنيه اأنطوان غريزمان وكيليان مبابي ورافايل فاران ي�ستحقون 
اأكرث منه نيل جائزة الكرة الذهبية لأف�سل لعب كرة قدم يف العامل، والتي متنحها جملة »فران�س فوتبول«، حتدث بوغبا عن 
عودته اإىل املالعب بعد كاأ�س العامل وجتربة املنتخب خالل النهائيات الرو�سية، اإل اأّن فريقه الإعالمي مل ي�ساأ اأن يتم التطرق 
يونايتد الإجنليزي الربتغايل جوزيه  الذي ي�سوب موؤخراً عالقة الالعب مبدربه يف نادي مان�س�سرت  التوتر  خالل احلوار اىل 
مورينيو، وقال لعب مان�س�سرت يونايتد: »ل ميكنني اأن اأ�سمي اأحداً منهم، لكن اآمل من كّل قلبي يف اأن يكون اأحد هوؤلء الثالثة«، 

معترباً اأّن مواطنه  نغولو كانتي اأي�ساً من امل�ستحقني.
ووردت اأ�سماء �ستة لعبني فرن�سيني من الت�سكيلة التي اأحرزت لقب كاأ�س العامل 2018 يف رو�سيا، �سمن املر�سحني الثالثني 
لأبرز جائزة فردية يف اللعبة ال�سعبية الأوىل عاملياً، والتي من املقرر اأن تعلن املجلة ا�سم الفائز بها يف دي�سمرب املقبل، اإ�سافة 
اإىل بوغبا وغريزمان مهاجم اأتلتيكو مدريد الإ�سباين وكانتي لعب خط و�سط ت�سيل�سي الإجنليزي ومبابي مهاجم باري�س �سان 
جرمان ورافايل فاران مدافع ريال مدريد الإ�سباين يرد ا�سم هوغو لوري�س قائد املنتخب الفرن�سي وحار�س مرماه ومرمى 
توتنهام هوت�سرب الإجنليزي، اأ�ساف الالعب البالغ 25 عاماً والذي خا�س 62 مباراة دولية مع منتخب بالده: »هذا كّل ما اآمله 

يف اأّي حال لأن الكثريين ي�ستحقونها، اأنا ل اأ�سع نف�سي يف هذه اخلانة«، 
و�سدد بوغبا الذي كان يف فرتة ما قد اأ�سبح يف �سيف 2016 اأغلى لعب يف العامل بعد ان�سمامه ليونايتد من جوفنتو�س الإيطايل 
مقابل 105 ماليني يورو اأّن العودة اىل املالعب بعد جتربة املونديال مل تكن �سهلة، وقال: »ال�ستئناف �سعب، للرتكيز للعودة 
مبا�رضة وتقدمي اأداء قوي لقد لم�سنا النجوم وهذا اأكرب ما ميكنك اأن تفوز به، الآن ثمة اأهداف اأخرى، على �سبيل املثال اأنا 

مل اأفز مطلقاً بلقب الدوري الإجنليزي املمتاز، هذا هدف ثمة دائماً حتديات قد تدفعك اإىل العمل«.

قال كريان تريبييه مدافع املنتخب الإجنليزي اإن الفريق لن 
يخو�س مباراة كرواتيا يف دوري الأمم الأوروبية غدا للثاأر من 
هزميته يف الدور قبل النهائي لكاأ�س العامل، وحققت اإجنلرتا 
اأف�سل اأداء لها يف كاأ�س العامل خالل 28 عاما يف رو�سيا هذا 
ال�سيف لكنها مل تتمكن من بلوغ النهائي عقب اخل�سارة اأمام 
�سكاي  ل�سبكة  تريبييه  واأ�ساف  اإ�سايف،  وقت  عقب  كرواتيا 
�سبورت�س »ل، اإنه لي�س ثاأرا، كانت كرواتيا اأف�سل منا يف مباراة 
اأخرى،  مباراة  ب�سدد  لكننا  العامل  بكاأ�س  النهائي  قبل  الدور 
نريد خو�س املباراة بهدف حتقيق الفوز وح�سد النقاط التي 

نحتاجها لنتطلع بعدها ملواجهة اإ�سبانيا«. 
معاقبة  ب�سبب  جمهور  بدون  اجلمعة  هذا  مباراة  و�ستقام 
�سعارات  اأحد  و�سع  عقب  كرواتيا  للعبة  الأوروبي  الحتاد 
اأوروبا  اأمم  بطولة  بت�سفيات  مباراة  قبل  امللعب  يف  النازية 
الثاين يف املجموعة  اإجنلرتا، �ساحبة املركز  2016، وتواجه 

الرابعة بدوري الأمم متقدمة على كرواتيا مناف�ستها اإ�سبانيا 
املت�سدرة يف اإ�سبيلية يوم الثنني املقبل.

اإجنلرتا لن تبحث عن الثاأر اأمام كرواتيا
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الإهانة وراء رحيل زيدان عن ريال مدريد
الدين زيدان عن تدريب ريال مدريد يف نهاية املو�سم املا�سي ب�سبب �سعوره بالإهانة، وقالت  الفرن�سي زين  رحل املدرب 
�سحيفة »البايي�س« الإ�سبانية، اإن زيدان كان لديه اتفاق مع الرئي�س فلورنتينو برييز، يق�سي ببيع الالعب الويلزي غاريث بيل يف 
فرتة النتقالت ال�سيفية، واأ�سافت اأن برييز تراجع عن هذا التفاق، ب�سبب الدور احلا�سم الذي لعبه الويلزي يف نهائي دوري 
اأبطال اأوروبا اأمام ليفربول، واأ�سارت اأنه بعد الهدف »البهلواين« الذي �سجله الويلزي قال برييز يف مربع الروؤ�ساء يف ملعب كييف 
اإن بيل كان اأف�سل من كري�ستيانو، لأنه ي�سجل يف املباريات احلا�سمة، واأو�سحت اأن برييز اأبلغ زيدان باأن نيته كانت التعاقد مع 
الربازيلي نيمار، ووافق املدرب الفرن�سي على ذلك رغم اأنه و�سع بدائل مثل اإيدين هازارد وهاري كني وحممد �سالح، وت�سري 

ال�سحيفة اأن زيدان �سعر بالإهانة بعدما تراجع برييز عن فكرة بيع الالعب الويلزي وطالبه التحلي بال�سرب والهدوء.
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فيلم »تيتانيك« و�سمة عار يف تاريخ الإن�سانية؟ا

بقلم : جمال ن�صراهلل

بالتاأكيد اأن الذين �شاهدوا فيلم تيتانيك  
ال�شهري اأيام عرو�شه الأوىل،وتاأثروا به 
اأميا تاأثر،ثم اأعادوا م�ؤخرا م�شاهدته   
بتاتا. راأيهم  وا  غريرّ قد  كان�ا  بالكاد 

ملرة  ول�  م�شاهدته  اإىل  يع�دوا  ولن 
تر�شبت  اأنها  �ش�ى  ل�شيء  ل  اأخرى؟ا 
عن  ومعل�مات  اأفكار  روؤو�شهم  يف 
وما  الإن�شانية  الق�شة  هذه  مفا�شل 
كل  لدى  وتاآزر  ف�اجع  من  ح�ته 
واملقالت  العامل.والأقالم  �شع�ب 
اإ�شافات  عن  للكتابة  �شارعت  التي 
اأكرب  ك�نها  النا�س  عن  غائبة  كانت 
الع�رشين،لأن  القرن  يف  بحرية  كارثة 
�شاحمه  كامريون(  )جيم�س  املخرج 
خاطئة  فكرة  لنا  ميرر  اأن  اأراد  اهلل 
ك�نها مغامرة عاطفية لي�س اإل. ُمرِكزا 
والعاطفي  الرومن�شي   اجلانب  على 
الأخرى  امل�شائل  دون  من  اأكرب  فيها 
،واحلقيقة هي غري ذلك متاما..لأنها 

من  مل�رشع1500�شخ�س  ت�ؤرخ  ماأ�شاة 
الـ700كما  قرابة  وجناة  الـ2200  بني 
وال�ثائق  ال�شهادات  ذلك  لنا  اأ�رشدت 
هذا  كل  من  عليها.الأغرب  ُعرث  التي 
جد  لزال  العربي  �شبابنا  غالبية  اأن 
ويعتربها  الق�شة  بحيثيات هذه  متاأثر 
وي�مياته  مغامراته  لكل  نربا�شا 
احلقيقية  يعي  اأن  العاطفية..دون 
الذي  الرجتايل  الرتكيب  الدامغة عن 
التزوير  قام به املخرج حتى ل نق�ل 
كانت  التي  الرتاجيديا  هذه  حق  يف 
ت�شتحق وقفة اإن�شانية و�شفاعة روحية 
باإحدى  التباهي  ولي�س  اجلميع  من 
مبا  املتعلق  ال�شق  ونق�شد  جزئياتها 
البطلة مع ع�شيقها جاك  روز  عا�شته 
فقط ؟ا الفئة التي تاأثرت بهذا الفيلم 
وتعتربه مرجعا اأ�شا�شيا لكل عالقاتها 
يفقه�ن  ل  املراهقني وممن  فئة  هي 
انخرط�ا  بحيث  الأ�شياء،  حقائق 
عميق  تاأثر  �شمن  وتف�شيال  جملة 
عن اأنها من اأجنح الق�ش�س واأعظمها 
يا  ولكن   بالفعل  الإطالق،هذا  على 

حبذا ل� اأراد لها املخرج اأن تك�ن من 
.ونحن  واحل�شاري  الإن�شاين  اجلانب 
نقدية  قراءة  اإجراء  ب�شدد  ل�شنا  هنا 
الأخطاء  تبيان  منها  الق�شد  للفيلم 
..ول  التي وقع فيها  والأدبية  الفكرية 
حتى التقنية التي مت اكت�شافها وتُعترب 
الفهم  نك�شف  اأن  نريد  ،اإمنا  كارثة 
وتاأثرهم  النا�س  من  لكثري  اخلاطئ 
اأن حم�ر  �شلبيةن�ه�  بطرائق  بالفيلم 
على  ي�شجع  بدايته  منذ  كان  احلكاية 
تخ�ن  خمط�بة  فتاة  اخليانةنالأن 
وم�شتخفة  باردة،   بطريقة  خطيبها 
ويحيط  ح�لها  يدور  مبا  مبالية  غري 
واأ�ش�ل.. قيم  ذات  قامات  من  بها 

لكن البطلة دا�شت على هذا وتعاطف 
ذلك  عن  ال�شيناري�  وكاتب  املخرج 
للحب  والتاأ�شي�س  الت�شحية  باب  ،من 
املاأث�ر  مع  يتفق  ل  احلقيقي،وهذا 
واملرتوك لنا من حقيقية هذه الق�شة 
؟ا ال�ش�ؤال الآخر ملاذا �شبابنا ل يهتم 
املحلي  حتى  ول  العربي  بالرتاث 
يزخر  التي  الق�ش�س  ع�رشات  فهناك 

يف  الق�ش�س  اأ�شهر  تراثنا،حتى  بها 
ويزيحها  عنها  يتغا�شى  اجلزائر.لكنه 
كانت  التي  خميرّلته،وهي  من  نهائيا 
الذهب،وبها  خل��س  خال�شة  ق�ش�شا 

الكثري من املبادىء الإن�شانية اخلالدة 
.بل تراهم دوما يذوب�ن ويتباك�ن مع 
الذي  الغرب.وكاأن  من  اآِت  ه�  ما  كل 
كان وظل يحدث بديارنا جمرد تقليد 

العامل  يف  للمتمركزين  وتكرار  اأعمى 
مردها  والتي  ع�ي�شة  م�شكلة  ،هذه 
من  والإنقا�س  النف�س  احتقار  عقدة 

القدرات ال�شخ�شية.

م�سرح »الدمى املائية« الفيتنامي 
يكافح الغرق بف�سل ال�سواح

ه�سام اإ�سماعيل بخيل يف »ر�سايل«

الرتيلر الثاين لفيلم Venom يثري ف�سول امل�ساهدين

هكذا و�سف مارك هاميل مو�سمه الأخري يف »حرب النجوم« 

�ش�ين  ا�شت�دي�هات  طرحت 
الأمريكية، ي�م اأم�س الإثنني الرتيلر 
 ،Venom اجلديد لفيلمها  الثاين 

والذي يظهر من خالله ت�م هاردي 
»الفين�م«،  جمم�عة  »نحن  قائاًل: 
يف  اخلارقني  الأ�رشار  اأ�شهر  وهم 

ق�ش�س عامل مارفل. ودفع الإعالن 
ت�م  لكلمات  بال�شافة  الرتويجي 
املتابعني  من  العديد  هاردي 
�شخ�شية  �شيج�شد  اأنه  لالعتقاد 
اأحداث الفيلم، وهي  »فين�م« ط�ال 
التى  ال�رشيرة  ال�شخ�شيات  اإحدى 
�شل�شلة  فى  »�شبايدرمان«  واجهها 
مب�شاهدة  اأنه  اإل  الأوىل،  مارفيل 
طرحته  الذي  الدعائي  الإعالن 
املا�شي،  فيفري  �شهر  �ش�ين 
اإل  يكن  مل  هاردي  اأن  �شيالحظ 
نهاية  يف  ليتح�ل  عادياً،  اإن�شاناً 
اأثار  اإىل »فين�م«، وه� ما  الأحداث 

ف�ش�ل العديد من امل�شاهدين.
ه�لي�ود  ذا  م�قع  تقرير  وبح�شب 
التح�ل  بدايات  فاإن  ريب�رتر، 

تع�د  هاردي  ل�شخ�شية  املفاجئ 
دكت�ر  مع  له  عنيفة  م�اجهة  اإىل 
يج�شدها  والتي  دريك  كارلت�ن 
�شقته  اإىل  يع�د  حيث  اأحمد،  ريز 
بحالة  اأنني  اأ�شعر  »ل  ويق�ل: 
املراحل  تبداأ  وهنا  جيدة«، 
اإىل  املفاجئ  حت�له  لبداية  الأوىل 

�شخ�شية »Venom« ال�رشيرة.
اأفالم  �شل�شة  من  جزء  ه�  الفيلم 
فلي�رش،  روبن  اإخراج  من  مارفل 
ت�م  جانب  اإىل  بط�لته  يف  وي�شارك 
هاردي، ريز اأحمد، ومي�شيل وليامز، 
ومن  هيز،  و�شك�ت  �شليت،  وجيني 
�شالت  يف  الفيلم  طرح  املقرر 

ال�شينما ي�م 5 اأكت�بر القادم.

هاميل  مارك  النجم  ك�شف 
عن  ت�يرت  على  ح�شابه  عرب 
الأخري  م��شمه  لإنهاء  حزنه 
من فيلم اخليال العلمي »حرب 
وكاتبة  املمثلة  بدون  النج�م«، 
الراحلة،  الأمريكية  ال�شيناري� 
كاري في�رش وياأتي ذلك بعد اأن 
اأعلنت ال�رشكة املنتجة يف بيان 
هاميل،  مارك  املمثل  اأن  لها 
ل�ك  �شخ�شية  ج�شد  والذي 
كذلك  �شيظهر  ووكر،  �شكاي 
وفاته  بعد  اجلديد  اجلزء  يف 

يف فيلم )�شتار وورز: ذا ل�شت 
حيث  املا�شي،  العام  جيدي( 
بداية  لندن  يف  ت�ش�يره  �شيبداأ 

اأغ�شط�س )اآب( القادم.
جمم�عة  هاميل  مارك  ون�رش 
يف  جمعته  التي  ال�ش�ر  من 
ووكر«،  �شكاي  »ل�ك  �شخ�شية 
يف  فيت�رش،  كاري  النجمة  مع 
خالل  وذلك  ليا،  الأمرية  دور 
ال�شن�ات  يف  ال�شابقة  الأجزاء 
املا�شية معلقاً: »اأ�شعر مبرارة 
فهي  دونها  من  دوري  لإنهاء 

ال�شتغناء  ميكن  ل  �شخ�س 
يف  ال�حيد  عزائي  ولكن  عنه، 
ا�شتبدال  يتم  مل  بالفعل  اأنه 
دورها مبمثلة اأخرى، وبكلمات 
ين�رشها  التي  وامل�دة  احلب 
منذ  الآن،  حتى  معجب�ها 
وفاتها«واأعلن  خرب  انت�شار 
فيلم  من  التا�شع  اجلزء  خمرج 
له،  بيان  يف  النج�م«  »حرب 
التي �شتظهر من  الطريقة  عن 
قائاًل:  فيت�رش  كاري  خاللها 
»لقد اأحببنا كاري في�رش للغاية، 

لق�شة  ُمر�شية  نهاية  اإيجاد  و 
اأمر  ه�  بدونها  ووكر  �شكاي 
يحرينا، ل�شنا اأبداً ب�شدد اإعادة 
ال�شياغة اأو ا�شتخدام �شخ�شية 
دعم  بف�شل  ولكن  بالكمبي�تر، 
ابنتها بيلي ت��شلنا اإىل طريقة 
يف  كاري  ودور  اإرث  لتكرمي 
التا�شع  اجلزء  يف  ليا  �شخ�شية 
مل  فيدي�،  ت�ش�ير  با�شتخدام 
يُ�شاهد من قبل كنا �ش�رناه يف 
اإىل  اإ�شارة  يف  ال�شابع«،  اجلزء 

فيلم »�شح�ة الق�ة«.

ي�ا�شل الفنان امل�رشي ه�شام اإ�شماعيل 
ت�ش�ير دوره يف م�شل�شل »ر�شايل« للمخرج 
اإبراهيم فخر، املقرر عر�شه يف رم�شان 

املقبل.
اإ�شماعيل، ف�شيج�شد �شخ�شية  دور  وعن 
الأكرب  ال�شقيق  وه�  »ه�شام«،  تدعي 
مي  الفنانة  جت�شدها  التي  »هالة«  لـ 
باخلارج  عمله  من  ياأتي  حيث  عزالدين، 
دون  من  ولكن  عائلته،  مع  اإجازة  لق�شاء 

ا�شطحاب زوجته واأولده ت�فرياً للنفقات، 
يف  ويدخل  بخيل  �شخ�س  اأنه  ويت�شح 
�شقيقته  زوج  مع  عديدة  �شدامات 
ال�شغري، الذي يلعب دوره الفنان �شليمان 
عيد، وتتدخل »هالة« اأكرث من مرة لل�شلح 

بينهما، وتت�ايل الأحداث.
وي�شارك يف بط�لة »ر�شايل« عبدالرحمن 
ورزان  اأمري  ورامز  �شليم  وخالد  اأب�زهرة 

مغربي و�شمرية مقرون.

الدخان  ينبعث منها  ي�شق تنني بخيا�شيم 
طريقه داخل املاء، يف م�شهد يحدث يف 
وه�  املائية،  الدمى  م�رشح  مهد  فيتنام 
ا�شتقطاباً  الثقافية  الأن�شطة  اأكرث  من 
الذي  المتعا�س  رغم  البالد  يف  لل�شياح 
حمرك�  وينتعل  الفيتناميني.  لدى  يثريه 
يف  بال�شيادين  اخلا�شة  الأحذية  الدمى 
يحتل  الذي  احل��س  لدخ�ل  الك�الي�س 
�شتار  وخلف  برمتها،  امل�رشح  م�شاحة 
اأنظار  يقيهم  الأخ�رش  اخليزران  من 
باأيديهم  ه�ؤلء  يحرك  املتفرجني، 
على  امل��ش�عة  دماهم  املياه  حتت 
هذا  وي�شكل  ط�يلة.  خ�شبية  ع�شي 
عرو�س  �شعيد  على  مرجعاً  امل�رشح 
ا�شت�شافة  على  واعتاد  املائية،  الدمى 
مهرجانات دولية خم�ش�شة لهذا الن�شاط 
وبات حمطة اإلزامية يف اأي زيارة �شياحية 
اإىل فيتنام، ودر�س الفنان�ن العامل�ن فيه 
يف  وال�شينما  امل�رشح  كلية  يف  الفن  هذا 
هان�ي التي ت�شم ق�شماً لتحريك الدمى.

منط ق�ص�صي

ثابتاً  منطاً  تُقدم  التي  الق�ش�س  وتلتزم 
يف  اخل��س  عليها  القائم�ن  ويتجنب 
ال�احد  احلزب  نظام  ت�شتفز  م�ا�شيع 
بعر�س  مكتفني  البالد،  يف  ال�شي�عي 
القروية  احلياة  من  م�شت�حاة  م�شاهد 
�شبيل  على  بينها  املحلية  والأ�شاطري 
يتغلب  ملك  �شرية  اإىل  يتطرق  ما  املثال 
تغيريا  اأن  كما  ال�شينيني.  الغزاة  على 
اخل�شبية  الدمى  �شكل  على  طراأ  طفيفا 
مع ال�قت اذ اأنها متثل قرويني و�شيادين 
وحي�انات، كلها مل�نة بالذهبي والأحمر 
اع ح�شب مدير م�رشح ثانغ  والأخ�رش اللمرّ
ل�ونغ:  ت�ش�  وي��شح  ل�ونغ.  ت�ش�  ل�نغ، 
م�شلة  اأقدم  املائية يف  الدمى  ذكر  »ورد 

اإىل  تاريخها  يع�د  فيتنام  يف  حجرية 
م�شلة  اإىل  اإ�شارة  يف  �شنة«،  األف  ح�اىل 
�ش�نغ ديني لينه، العائدة اإىل القرن الثاين 
ع�رش، والتي عرث عليها يف معبد ب�ذي يف 
�شتح�رش  »عندما  ويق�ل:  البالد.  �شمال 
�شريونه  العر�س،  هذا  املقبلة  الأجيال 

كما كان بن�شخته الأ�شلية«.

جتارب يف كندا

الذي  فييم  دينه  فام  احلريف  ويقر 
باأن  يدوياً،  الدمى  هذه  ت�شنيع  ي�ا�شل 
اجلذب  قدرة  تدريجياً  يفقد  الفن  هذا 
متا�شيه  عدم  بفعل  الفيتناميني  لل�شباب 
�شهدته  تط�ر مماثل ملا  الع�رش، يف  مع 
الأوبرا ال�شينية التي انح�رش الهتمام بها 
وبقيت متابعتها تقت�رش على الف�ش�ليني. 
ُمدر�شني  الذي عمل مع  وي��شح احلريف 
الدمى  م�رشح  مع  اأطفال  كتب  لتكييف 
اأن�اع جديدة من العرو�س  املائية: »ثمة 
واأي�شاً النرتنت، وه� ما ي�شعب الت�شدي 
يف  التنية  العل�م  متحف  ويحاول  له«. 
التالمذة  لدى  للتقليد  الرتويج  هان�ي 
مع  ال�شياح،  اإىل  اإ�شافًة  الفيتناميني، 
غري  الطلق،  اله�اء  يف  للدمى  م�رشح 
مقاعده  ملء  يف  �شع�بة  ي�اجه  اأنه 
راأ�س  مثل  التقليدية  الحتفالت  خارج 
الن�ع  هذا  وللمفارقة،  القمرية.  ال�شنة 
اأن  اإذ  اخلارج،  يف  جتدده  يعي�س  الفني 
لباج  روبري  الكندي  امل�رشحي  املخرج 
با�شتلهامه  �شن�ات  قبل  جناحاً  حقق 
عر�شه  يف  الفيتنامي  التقليد  هذا 
ايغ�ر  الرو�شي  للم�ؤلف  لق�شة  امل�رشحي 
�شرتافين�شكي، مل يت�ا خالله عن حت�يل 
للدمى  ح��س  اإىل  الأورك�شرتا  مقر 
يف  التجربة  تكرار  يعتزم  وه�  املائية، 

اأوبرا ت�رنت� يف الربيع.
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ترجمة: فادي ملحم

 ت�شارلز ميلز و
الي�شار اجلديد

لعّلها منا�صبة مهمة بالن�صبة اإىل امل�صتغلني يف علم االجتماع والعلوم ال�صيا�صية، كما 
بالن�صبة اإىل املفكرين واملنا�صلني ال�صيا�صيني والقارئ العربي العام، اأن ي�صدر عن املركز 

العربي للأبحاث ودرا�صة ال�صيا�صات كتاب ت�صارلزميلز والي�صاراجلديد )2018(، وهو 
 Taking It العنوان العربي الذي اختاره فادي ملحم لرتجمته كتاب �صتانلي اأرونوفيتز
big: C. Wright Mills and the Making of Political Intellectuals.، ال�صادر عن 

مطبوعات جامعة كولومبيا )2012(.

 وكاالت

�صفحة،   368( الكتاب  هذا 
فكرية  �صرية  ومفهر�ًصا(  موثًقا 
واملفّكر  االجتماع  عامل  مليلز، 
عن  يتوقف  مل  الذي  الراديكايل 
اأربعينيات  اأواخر  منذ  الكتابة 
نهاية  حتى  الع�رشين  القرن 
�صريةٌ   .1962 عام  يف  حياته 
ميلز من حتطيم  مّثله  ما  حتيي 
اأعماله  احتالل  ومن  لالأيقونات 
يف  مرموقة  مكانة  املبتكرة 
النقدي  االجتماع  علم  تراث 
يتناول  الذي  االجتماع  وعلم 
لكّن  العامني.  املثقفني  تكّون 
هذه ال�صرية ال جتري على �صعيد 
عّدة:  م�صتويات  على  بل  واحد، 
التحليل الدقيق لكتاباته، عر�ض 
املجتمع  يف  الالفتة  تب�رّشاته 
العاملي،  ودوره  االأمريكي 
االحتفاء بت�صوراته عن املثقف 
العام اأو املثقف ال�صيا�صي، نقده 

للجامعة ب�صفتها موؤ�ص�صة.
االأوروبي،  االجتماع  لعلم  خالًفا 
االجتماع  علم  تناول  ما  قلياًل 
الطبقات  م�صائل  االأمريكي 
اأواخر  حلول  قبل  االجتماعية 
الع�رشين،  القرن  اأربعينيات 
كان  كتاباته.  ميلز  بداأ  حني 
مقت�رًشا  ذاك  االجتماع  علم 
»م�صكالت  درا�صة  على  ب�صّدة 
اجلرمية  مثل  اجتماعية« 
واملدينة  العقلي  واملر�ض 
ذلك.  اإىل  وما  والدين،  والعائلة 
اأكرب  اأ�صا�صية  بنى  يتحا�صى  كان 
واجلن�ض،  والطبقة  العرق  مثل 

على  الرتكيز  اإىل  ومييل 
تلقى  مزعومة  علمية  منهجيات 
الكربى يف  االأ�صماء  لدى  القبول 

هذا امليدان.
راديكالًيا.  فكان  ميلز  اأّما 
ال�صلطة  رجال  كتبه  يف  ك�صف 
يف  العماليون  القادة  اجلدد: 
البي�صاء:  الياقات  وذوو  اأمريكا، 
 ، كية مري الأ ا �صطى لو تا لطبقا ا
توترات  ال�صلطة،  ونخبة 
جتّنبها  اأن  �صبق  وديناميات 
كما  االجتماع.  علماء  معظم 
ميد  هربرت  جورج  بتاأثري  اأَِمَل، 
على  اأحّلا  اللذين  ديوي  وجون 
والن�صاط  التحليل  بني  اجلمع 
بنى  ك�صف  ي�صاعد  اأن  الفاعل، 
ال�صيطرة ودينامياتها يف حتديد 
يتخذها  اأن  يجب  التي  الوجهة 
اإحداث  اإىل  الرامي  اجلهد 
اأخرى،  بعبارة  جوهري.  تغيري 
الك�صف  حماولته  يف  ميلز،  فاإَنّ 
كان  االأمريكية،  عن جذر احلياة 
االأمريكي  االجتماع  يتحدى علم 
دور  من  يوؤديه  وما  وت�صوراته 
االأمريكية  االإمرباطورية  لدى 
تتو�ّصع  راحت  التي  النا�صئة 
التي  احلقبة  اأوائل  يف  خارًجا 
الثانية.  العاملية  احلرب  تلت 
اهتمام  كان  ما  املعنى،  بهذا 
علم  حدود  عند  ليقف  ميلز 
�صعى يف احلقيقة  بل  االجتماع، 
ذاتها،  االإمرباطورية  فهم  اإىل 
القطاع  ذلك  عن  الك�صف  واإىل 
اجنراف  يعك�ض  اأن  الذي ميكنه 
واقت�صادها  املتحدة  الواليات 
ُعني  واحلروب.  االأزمات  نحو 

رجال  كتابه  يف  �صيما  ال  ميلز، 
التي  بالطرائق  اجلدد،  ال�صلطة 
تكّيفت بها النخب العمالية الدنيا 
ال�صيا�صية  املجتمع  معايري  مع 
تك�صف  اأن  من  بداًل  املحافظة، 
عن حدود تلك املعايري واالأثمان 
بها.  التم�ّصك  لقاء  املدفوعة 
الطبقة  حتّول  يف  ميلز  وراأى 
م�صاريع  اأ�صحاب  من  الو�صطى 
مدراء،  اإىل  ومهنيني  �صغرية 
امل�صتوى،  متو�صطي  ومثقفني 
الطرائق  على  داللًة  وكتبة، 
يف  املكتب،  بها  ي�صتن�صخ  التي 
العامل  م�صنع  وت�صنيعه،  رتابته 
راحت  فكما  الزرقاء.  الياقة  ذو 
النقابات العمالية حتفل مب�صائل 
بدور  ولي�ض  والتقاعد  االأجر 
املجتمع  يف  وامل�صنع  العمل 
الطبقة  فعلت  كذلك  االأكرب، 
الياقات  ذوي  من  الو�صطى 
الوظيفة  اإىل  بتطلعها  البي�صاء، 
متجاهلة  االآمنني،  والتقاعد 
العمل  معنى  ق�صايا  ا  اأي�صً
وامل�صاركة  واالإن�صاين  اجلوهري 

يف �صنع القرار يف مكان العمل.
التابوات  ميلز  حتدي  اأف�صى 
ا�صتك�صاف  على  املفرو�صة 
اإىل  ودينامياتها  الطبقية  البنى 
املعريف.  فرعه  يف  تهمي�صه 
بهذا  وا�صح  نحو  على  �رُشَّ  لكنه 
الوقت  لديه  بات  اإذ  املوقع، 
الكوبية يف  الثورة  يكتب عن  كي 
كتابه ا�صتمع اأيها االأمريكي، وكي 
الكتابات  من  خمتارات  يقدم 
الراديكالية ملارك�ض واآخرين يف 
يتاأمل  وكي  املارك�صيون،  كتاب 

يف  جتتمع  التي  احلرب  �ُصحب 
كتاب  يف  الباردة  احلرب  �صماء 
العاملية  احلرب  اأ�صباب  يف 
اأ�صّد من  نقًدا  يُِعَدّ  وكي  الثالثة، 
ما  يف  املعريف  لفرعه  ال�صديد 
اخليال  مبيًعا،  كتبه  اأكرث  يبقى 
يكتب  ميلز  كان  ال�صو�صيولوجي. 
ميدانه  يف  ال�صائد  التيار  �صد 
الكبري  النفوذ  مواجهة  ويف 
تالكوت  به  يتمّتع  كان  الذي 
بار�صونز يف هارفارد واثنان من 
الزار�صفلد  بول  هما  زمالئه، 
كولومبيا،  يف  مريتون،  وروبرت 
احل�رش.  ال  املثال  �صبيل  على 
ميلز  »كان  اأرونوفيتز:  يقول 
القليلة  اال�صتثناءات  من  واحًدا 
النظرية  حل�رش  التوّجه  لهذا 
املعايري،  بتحديد  االجتماعية 
االمتثال.  �رشوط  والكت�صاف 
ال�صائد  االفرتا�ض  رف�ض  فقد 
خالًفا  املتحدة،  الواليات  اأن 
متيز  الذي  االأوروبي  لالأمنوذج 
تاريخه بالنزاع، كانت ا�صتثناًء«. 
راأى ميلز اأن زمالئه االأكادمييني 
بالقدر  اإال  الي�صار  اإىل  ال مييلون 
الذي يتيح لهم اإيالء دولة الرفاه 
واملوؤ�ص�صات  املدنية  واحلريات 
الليربالية  الدميقراطية 
االجتماع  علماء  كان  االهتمام. 
يف اأيامه، كما هم يف اأيامنا، اأبعد 
بكالم  االحتفاء  عن  يكونون  ما 
الراديكايل وممار�صاته.  التحليل 
االأكادمييني  اأن  اأرونوفيتز  يقول 
الوقت  معظم  يتعلمون  ال�صباب 

الطاعة  واإبداء  االحرتام  اإظهار 
فروعهم  يف  ال�صائدة  لالأفكار 
املعرفية، »با�صتثناء تلك االأوقات 
الرتحيب  يتم  التي  الفرتات  اأو 
ب�صب  الراديكايل،  بالفكر  فيها 
تعر�ض التوجه املعتدل الفكري 
االأ�صاتذة  من  االأكرب  العدد  لدى 
واالعرتا�ض  للتحدي  اجلامعيني 
بو�صاطة  اجلامعة،  خارج  من 
و�صيا�صية  اجتماعية  منظمات 

قوية ال ميكن جتاهلها«.
اأن  �صبق  التي  ال�صغوط  لعّل 
احلقوق  حركة  مار�صتها 
مناه�صة  وحركة  املدنية، 
واحلركة  فيتنام،  يف  احلرب 
تعد  مل  و�صواها،  الن�صوية، 
الراديكاليني  بتجاهل  ت�صمح 
ميلز  جتاهل  جرى  كما  اليوم 
ال  العام  االجتاه  لكن  حينه،  يف 
يوؤّثر  ما  عليه،  كان  كما  يزال 
االأكادمييني  على  خا�ض  ب�صكل 
على  يقوون  ال  الذين  ال�صباب 
الذي  التهمي�ض  ذلك  احتمال 
كان فر�صًة مالئمًة مليلز اأتاحت 
اأن  يبقى  واالزدهار.  التفّتح  له 
�صتانلي اأرونوفيتز قد يكون اأ�صد 
ال�صرية  هذه  لكتابة  املوؤّهلني 
ميلز،  رايت  لريت�صارد  الفكرية 
االجتماع  علم  يف  اأ�صتاذ  فهو 
والرتبية  الثقافية  والدرا�صات 
منا�صل  اأّنه  كما  احل�رشية، 
العمال  عن  ومدافع  �صيا�صي 
متمّر�ض،  العمالية  واحلركات 
كبري من  له عدد  اأن �صدر  �صبق 

االجتماع  علم  نقد  يف  الكتب 
احلركة  ويف  ال�صائدين،  والرتبية 
الثقافة  ويف  والي�صار،  العمالية 
الهوية،  �صيا�صات  ويف  والفنون، 
و�صعه  عن  ف�صاًل  ذلك،  و�صوى 

غري كتاب عن ميلز وكتاباته.
�صتانلي اأرونوفيتز اأ�صتاذ يف علم 
الثقافية  والدرا�صات  االجتماع 
ونا�صط  احل�رشي،  والتعليم 
�صيا�صي خم�رشم، وناقد ثقايف. 
منها:  املوؤلفات،  من  عدد  له 
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لبناين،  مرتجم  ملحم  فادي 
يف  البكالوريو�ض  �صهادة  يحمل 
االأل�صنيات من اجلامعة اللبنانية. 
جماالت  يف  الرتجمة  مار�ض 

علمية واأدبية عدة.

اإليا�س خوري يعود لنيويورك اأبوظبي بعد 
10 �شنوات من نقا�س »باب ال�شم�س«

بالذكرى  اأبوظبي،  نيويورك  جامعة  معهد  احتفال  �صمن 
والناقد  وامل�رشحي  للروائي  ندوة  اأقيمت  العا�رشة،  ال�صنوية 
اإليا�ض خوري، احلائز على العديد من اجلوائز، حول اأعماله 
ال�صنوات  ا�صتعر�ض تطورها خالل  العربية،  والرواية  االأدبية 
ع�رش  منذ  اجلامعة  يف  ناق�ض  الذي  وهو  املا�صية،  الع�رش 
الفعالية  يف  ال�صم�ض«  »باب  ال�صهرية  روايته  م�صت  �صنوات 

االفتتاحية ملعهد جامعة نيويورك اأبوظبي يف اأكتوبر 2008.
ويف هذه االأم�صية حتدث خوري عن اأعماله االأدبية وتطورات 
فعالية  اأول  منذ ح�صوره  عام  ب�صكل  العربي  االأدبي  امل�صهد 

ملعهد جامعة نيويورك اأبوظبي.
على  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  معهد  يطلق  اأن  املقرر  ومن 
ال�صنوية  ذكراه  مبنا�صبة  خا�صاً  معر�صاً  االحتفال  هام�ض 
عرب  رحلة  يف  الزوار  املعر�ض  �صي�صطحب  حيث  العا�رشة، 
ال�صنوات  مدار  على  وجمهوره  فعالياته  ومنو  املعهد  تطور 

الع�رش املا�صية.

يف الفرتة من 15 اإىل 17 اأكتوبر2018

جائزة كتارا للرواية تطلق مبادرة جتمع ال�شرد وامل�شي
للحي  العامة  املوؤ�ص�صة  تد�صن 
بالعا�صمة  )كتارا(  الثقايف 
القطرية الدوحة مبادرة م�صوار 
فعاليات  �صمن  وذلك  ورواية، 
العربية  للرواية  كتارا  مهرجان 
املنظم يف الفرتة من 15 اإىل 17 

اأكتوبر اجلاري.
وامل�رشوع عبارة عن تطبيق على 
االإلكرتونية  واللوحات  اجلوال 
للروايات  اال�صتماع   يتيح 
الفائزة  املن�صورة  غري  العربية 
العربية  للرواية  كتارا  بجائزة 
مت  اأن  بعد  الثالث،  دوراتها  يف 
مكتوبة  روايات  من  حتويلها 
تكنولوجية  بخ�صائ�ض  ل�صوتية، 

واإلكرتونية عالية.
�صهولة  التطبيق  مميزات  ومن 
ميكن  حيث  اال�صتخدام، 
ا�صتخدامه على جميع االأجهزة 
كما  االإلكرتونية،  واللوحات 
عدد  معرفة  للم�صتخدم  مُيكن 
وامل�صافة  امل�صموعة  الكلمات 
اال�صتماع  عند  قطعها  التي 
اخلطوات(،  وعدد  )بالكيلومرت 
عدد  معرفة  اأي�صا  ويتيح 
مت  التي  احلرارية  ال�صعرات 

حرقها خالل امل�صوار.
هذا  يف  كتاب  كل  ويحتوي 
عن  ملخ�ض  على  التطبيق 
للكاتب  الذاتية  الرواية وال�صرية 

ال�صوتي  امللف  جانب  اإىل 
املبادرة  هذه  وتهدف  للرواية. 
اإىل الربط بني الرواية والريا�صة، 
باعتبار اأن قطر اأول من دعا اإىل 
تخ�صي�ض يوم ريا�صي للدولة كل 
عام، بهدف ت�صجيع اجلميع على 

ممار�صة الريا�صة.
لتعزز  املبادرة  هذه  وتاأتي 
واملبادرات  امل�صاريع  �صل�صلة 
التي اأطلقتها جائزة كتارا للرواية 
الثالث  الدورات  يف  العربية 
مبادرة  اإطالق  فبعد  ال�صابقة؛ 
الت�صكيلي«،  والفن  »الرواية 
اأطلقت اجلائزة مبادرة »م�رشحة 
الرواية«، التي تعمل على حتويل 

واملت�صدرة  الفائزة  الروايات 
لعمل درامي.

العام  هذا  اجلائزة  وتطلق 
التي  رواية«  من  »حكاية  فعالية 
ت�صتهدف طالب املدار�ض على 
�صت�صت�صيف  حيث  ال�صنة،  مدار 
الطالب،  اأ�صبوعياً  كتارا 
حكايات  ب�صماع  لي�صتمتعوا 
الفتيان  روايات  من  ماأخوذة 
للرواية  كتارا  بجائزة  الفائزة 
العربية، تقّدم لهم ب�صكل متثيلي 
خمت�صني  رواة  قبل  من  جاذب 
اإىل  اإ�صافة  وال�رشد،  االإلقاء  يف 

الفقرات التفاعلية.
 وكاالت
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"اأنا وحاييم " ...احلوار العميق بني 
الديانات اإبان احلقبة اال�ستعمارية

�صدرت حديثا الرواية الأخرية للكاتب اجلزائري احلبيب ال�صائح »اأنا وحاييم«   عن دار ميم اجلزائرية وم�صكيلياين 
التون�صية   وعليه فهذا العمل الروائي اجلديد �صيكون حا�صرا   يف املعر�س الدويل للكتاب باجلزائر �صيال 23 الذي 
�صتنطلق فعاليته يف 29 اأكتوبر اجلاري   اإىل جانب ح�صوره يف خمتلف املعار�س العربية الأخرى   وحاليا هو متاح 

ورقيا يف الكثري من املكتبات اجلزائرية ح�صب ما اأكده املوؤلف وعليه �صيتعرف القارئ اجلزائري  عن بع�س التفا�صيل 
حول هذا العمل ال�صيق  واجلاد  حيث قامت يومية »الو�صط  » بالتوقف عند اأراء الكتاب والإعالميني واملتمثلني  يف 
الروائي اجلزائري والعاملي وا�صيني الأعرج و الإعالمي ومدير املركز العربي لتبادل الأخبار حم�صن كرمي �صليماين .

 حكيم مالك

  التطرق لهاج�س الهوية 
والت�صامح الديني وق�صايا 

وطنية عميقة

الرواية  غالف   ويتطرق    
اجلديدة  »اأنا وحاييم »للروائي 
ال�سائح    احلبيب  اجلزائري 
عن   2018 يف  حديثا  ال�سادرة 
دار ميم للن�رش يف اجلزائر ، اإىل 
كون هذا املوؤلف  يبدو م�سغوال 
االن�سغال،  يكون  ما  كاأ�سد 
وطنية  وق�سايا  الهوية  بهاج�س 
روائي  عامل  �ساغها يف  عميقة 
زمن  اجلزائر  برائحة  طافح 
وغداة  الفرن�سي  اال�ستعمار 
روائي  بيد  نا�سجا  اال�ستقالل، 
تنقب�س  حكاية  خيوط  بارع 
حتدثك  وهي  حينا  نف�سك  لها 
اأجواء  عن  مذهل  بتف�سيل 
امل�ستعمر  وجرائم  احلرب 
الفقد  وعن  العن�رشي،  وامليز 
اأخرى  اأحيانا  لها  وتن�رشح   ...
اأجواء  يف  حتملك   وهي 
وال�سداقة   احلب  عواطف  
 ، الديني   والت�سامح  واحلنني 
يلتقي  وقد   ، الوطن  وع�سق 
حرارة  فتولد  معا  ال�سدان 
وبرد  احلرب  رحم  من  احلب 
ومع�سكر  �سعيدة  بني    ! الثلج 
العا�سمة  واجلزائر  ووهران 
مت�سابكة  باأحداث  مليئة  رحلة 
بطلها �ساب يتبعه اآخر مثل ظله 
ازدحمت  حتى  وخياال،  واقعا 
وفا�ست  الرواية  بح�سورهما 
  ! وحاييم«  »اأنا  العنوان  على 

�سابان مل يقامرا بالهوية، على 
ما يف امل�سالك اإليها من معاناة 
ال  عني  تابعتهما  وقد  ووجع! 
كانا  اأن  منذ  �ساردة،  تفلت 
اأ�سدهما  بلغا  اإذا  حتى  طفلني 
غرف بينهما »هادم اللذات ».. 
هي عني الراوي تنتقل ب�سال�سة  
يف  فتطوي  واأخرى  زاوية  بن 
�ساخنة   مرحلة   ، تع�سف  غري 

من تاريخ اجلزائر .   

وا�صيني الأعرج: ال�صايح 
يعيد قراءة التاريخ 

الوطني من خالل حفريات 
جديدة يف اجل�صد 

اجلزائري
 

اجلزائري  الروائي  واأكد   
عن  االأعرج  وا�سيني  والعاملي 
للكاتب   وحاييم«  »اأنا  رواية  
احلبيب  الكبري  اجلزائري 
مثري  ن�س  االأخرية   ال�سايح 
�سدنة  اأبقاها  كثرية،  الأ�سئلة 
اأو  معلقة،  الر�سمي  التاريخ 
اأخفوها م�سريا اأن  احلبيب  يعيد 
قراءة التاريخ الوطني من خالل 
اجل�سد  يف  جديدة  حفريات 
باليقينيات  املثخن  اجلزائري 
احلبيب  يتعامل  لهذا  الزائفة. 
مع التاريخ لي�س بو�سفه تاريخا 
منتهيا ولكن كم�ساحة للت�ساوؤل. 
ال�سهيونية  من  احلبيب  موقف 
وما  وحاربها  رف�سها  وا�سح، 
اآخر.  اليهودي �سيء  لكن  يزال، 
وتاريخي.  مكّون جمتمعي  فهو 
لهذا يبني الرواية على �سداقة 
بني جزائريني، اأحدهما يهودي 

يفتح  بهذا  م�سلم.  واالآخر 
ال�سعب،  الهويات  احلبيب ملف 
امللفات  اأغلقوا  للذين  ويبني 
اأنهم  احلديثة  للجزائر  الكربى 
اأغلقوها  الأنهم  خمطئني  كانوا 
هو  وها  رواياتهم.  على  فقط 
يذهب يف عمق رواية اأخرى من 
خالل متخيل يعيد اإىل الواجهة 
اإىل  يحتاج  و�سعبا  حادا  نقا�سا 
بدل  كبري  دميقراطي  نف�س 
موؤكدا  اجلاهزة.   االأحكام 
كل  ت�ستحق  الرواية  هذه  اأن 

االهتمام للقراءة والنقا�س.
 

 عندما ينت�صر اجلانب 
الإن�صاين يف الإن�صان

 
حني  وحاييم«  »اأنا  ورواية   
يف  االإن�ساين،  اجلانب  ينت�رش 
الديني  حدود  تنزاح  االإن�سان، 
لتف�سح  واالأيديولوجي  والعرقي 
فتزول  الب�رشي  التاآخي  اإىل 
اأ�سغى  الروح  الأن  امل�سّبقات؛ 
�ساأكون  االأوىل:  اآدم  كلمة  اإىل 
اأنتم  وتكونون  جميعا  اأباكم 
جميعا ذريتي. اإنه �سيء من ذلك 
اإىل قوله ق�سة ال�سيديل  ت�سعى 
حاييم بنميمون اليهودي واأ�ستاذ 
اأر�سالن  امل�سلم  الفل�سفة 
اللذين  اجلزائريني  حنيفي، 
طفولتهما،  منذ  يتقا�سمان، 
والتذكارات  والطعام  اجلرية 
والدرا�سة  االبتدائي  والتعليم 
الثانوية واجلامعية. ويواجهان، 
العن�رشية  االحتالل،  حتت 
مدن  من  كل  يف  واال�ستفزاز؛ 
واجلزائر  ومع�سكر  �سعيدة 

ووهران. والأن حياتَهما يرهنها 
معاً  فاإنهما  م�سرتك  م�سري 
يخو�سان مقاومة؛ كل بطريقته، 
من اأجل حترير وطن اأجنبتهما 
احلرب،  بينهما  فتُفارق  تربته. 
التي غداة نهايتها كان كل �سيء 
عنه  امل�سكوت  وكان  �سيتغري. 
عمق  يف  واملكبوت  الواقع  يف 

الوجدان �سينطق!
ر لهما اأي�سا اأن  وكان من املقَدّ

يعرفا احلب واالنك�سار.

الإعالمي حم�صن كرمي 
�صليماين : »اأنا وحاييم«    
ا�صتذكار جلانب مهم من 
واقع  مدينة  �صعيدة يف 

عهد ال�صتعمار

املركز  ومدير  االإعالمي  وقال 
حم�سن  االأخبار  لتبادل  العربي 
كرمي �سليماين  فيما يخ�س » اأنا 
وحاييم«  اأنه  عنوان اآخر رواية 
حتكي  ال�سايح  احلبيب  للكاتب 
باأ�سلوب رائع و�سيق عن مو�سوع 
اإبان  اجلزائريني  بني  التعاي�س 
رغم  اال�ستعمارية  احلقبة 
من  وذلك  دياناتهم  اختالف 
خالل عالقة �سداقة متينة بني 
وحاييم  امل�سلم  اأر�سالن حنفي 
مدينة  يف  اليهودي  بنميمون 
واجلزائر  ووهران  �سعيدة 

العا�سمة.
�سليماين  كرمي  حم�سن  واأكد 
عن  تتحدث  الرواية  هذه  اأن 
تاريخ  يف  حا�سمة  حمطات 
التحرير  حرب  اأثناء  البالد 

مرحلة  تلت  التي  وال�سنوات 
اال�ستقالل ،  غري اأن ما ي�سدك 
لهذه الق�سة هو احلوار العميق 
بني اأر�سالن املتخرج من ق�سم 
اجلزائر  بجامعة  الفل�سفة 
معهد  من  املتخرج  وحاييم 
الفرتات  خمتلف  يف  ال�سيدلة، 
اال�ستعمار  �سيا�سة  حول 
واجلوع  والفقر  والعن�رشية 
وتوجهات احلكم وال�سلطة بعد 
عند  اأنه  م�سريا  اال�ستقالل  
الرواية  االنتهاء من قراءة هذه 
اأي�سا  حتكي  الأنها  كثريا  �سدته 
و�سوارعها  �سعيدة  مدينة  عن 
ورجالها  والتي اكت�سف باأنه مل 
يكن يعرف جانبا مهما من واقع 
هذه املدينة يف عهد اال�ستعمار 
والذي ي�سبه يف اأغلبه واقع البلد 

يف تلك املرحلة.

الكاتب احلبيب ال�صائح يف 
�صطور ...

 
احلبيب  اأن  بالذكر  واجلدير 
جزائري  كاتب  ال�سائح 
يف   1950 عام  مواليد  من 
اأعماله  تتميز  مع�سكر، 
�سنني  اأم�سى  كبرية  باأ�سالة 
طفولته ومراهقته يف �سعيدة 
االأدب  لدرا�سة  توجهه  قبل 

يف  جامعة وهران  بعد ذلك 
 ، التدري�س  منا�سب  توىل   ،
وتعاون بانتظام يف ال�سحافة 
ففي  والعربية   اجلزائرية 
تون�س  اإىل  انتقل   1994 عام 
اإىل الوطن  واملغرب ثم عاد 
برواياته  ال�سايح  .ميتاز 
ت�ستح�رش   التي  املعقدة 
التاريخ احلديث واملع�سالت 
املجتمع  منها  يعاين  التي 
ر�سيده  يف   . اجلزائري 
 « بعنوان  ق�س�سية  جمموعة 
والعديد من  القرار« )1979( 
الروايات، مثل » ال�سعود اإىل 
زمان  و«   )1981  (« االأ�سفل 
 « واأي�سا   )1985( النمرود« 
ن�رشت  التي   « احلنني  ذاك 
اإىل  وترجمت   1997 عام 
 .  2002 عام  يف  الفرن�سية 
ويف الروايات التي تلتها مثل 
» مذنبون، لون دمهم يف كفي 
» )2009( ، يغو�س ال�سايح يف 
ذاكرة املاآ�سي املوجعة التي 
عا�ستها اجلزائر  يف روايته« 
ال�سادرة   « زبربر«  كولونيل 
يف  للن�رش  ال�ساقي  دار  عن 
)لبنان( عام 2015 ، تعود اإىل 
�سوء  الإلقاء  التحرير  ثورة 
التطور  مراحل  على  جديد 

التي مرت بها اجلزائر .

امل�صابقة مفتوحة للجن�صني، من دولة الإمارات ومن البلدان العربية الأخرى

8 �سروط للم�ساركة يف جائزة ال�سارقة للإبداع العربي
بحكومة  الثقافة  دائرة  اأعلنت 
م�ساركات  تلقي  بدء  ال�سارقة 
يف  العربي  لالإبداع  ال�سارقة  جائزة 
حول  والع�رشون،  الثانية  دورتها 
لالإ�سدار  ة  املَعَدّ املخطوطات 
ي�سبق  ومل  الكاتبة،  اأو  للكاتب  االأول 
حتت  وذلك  كتاب،  يف  ن�رشها 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  رعاية 
املجل�س  ع�سو  القا�سمي،  حممد 
وان�سجاًما  ال�سارقة،  حاكم  االأعلى 
من  املوهوبني  دعم  يف  جهوده  مع 
الكّتاب والكاتبات، يف دولة االإمارات 

ويف اأنحاء الوطن العربي الكبري.
املجاالت  اجلائزة  فروع  وت�سمل 
الق�سرية  الق�سة  اأوال:  التالية: 
عن  تقل  ال  ق�س�سية  “جمموعة 
الف�سيح  ال�سعر  ثانيا:  و  ق�سة”   12
ثالثا:  و  ق�سيدة”   15 عن  يقل  “ال 
امل�رشحي  الن�س  رابعا:  و  الرواية 
وتُخ�س�س  الطفل:  اأدب  خام�سا:  و 
هذه الدورة لـ “امل�رشحية املوجهة 
يتم  كما  8-11�سنة”،  من  للطفل 
تغيري التخ�س�س كل عام و �ساد�سا: 
النقد: ويخ�س�س هذا العام لدرا�سة 

تغيري  يتم  كما  والتاريخ”،  “الرواية 
وتت�سمن  عام.  كل  التخ�س�س 
�رشوط واأحكام امل�سابقة، اأن تكون 
مفتوحة  امل�سابقة  يف  امل�ساركة 
للجن�سني، من دولة االإمارات العربية 
العربية  البلدان  ومن  املتحدة، 
االأخرى، والُكّتاب امل�ستعربني، وفق 
عمر  يقل  ال  اأن  التالية:  ال�رشوط 
امل�سارك عن 18 عاًما، وال يتجاوز 
عمره 40 عاًما، اأن تكون امل�ساركات 
باللغة العربية الف�سحى، ي�سرتط يف 
فازت  تكون قد  اأاّل  املادة املقدمة 

يف م�سابقة م�سابهة، اأو ُقدمت لنيل 
�سبق  قد  يكون  واأاّل  جامعية،  درجة 
اأو  والدوريات،  ال�سحف  يف  ن�رشها 
على املواقع االإلكرتونية. واأن تكون 
االأول  العمل  هي  املقدمة  املادة 
اأنه  كما  املجال،  هذا  يف  للموؤلف 
ال ميكن الأي مت�سابق اال�سرتاك يف 
اأكرث من حمور من حماور امل�سابقة، 
القيم  املقدمة  املادة  تراِعي  واأن 
تلتزم  وال  واالأخالقية،  الدينية 
�سواًء  الن�سو�س  باإعادة  الدائرة 
اأم مل تفز، ويف حالة خمالفة  فازت 

فاإنه  اجلائزة،  و�سوابط  ال�رشوط 
واتخاذ  فوًرا،  اجلائزة  �سحب  �سيتم 
الالزمة،  القانونية  االإجراءات 
يف  امل�ساركات  قبول  باب  ويغلق 
يف  النتائج  وتعلن    ،  2018/10/30
اجلوائز  وتوزع   ،2019 فيفري  �سهر 
اأثناء ور�سة االإبداع يف اأفريل 2019، 
ويتم دعوة الفائزين باملراكز الثالثة 
االأوىل يف كل حقل، حل�سور مرا�سم 
توزيع اجلوائز، وامل�ساركة يف ور�سة 
دائرة  تتكفل  كما  علمية،  اإبداعية 
جميع  بطباعة  بال�سارقة  الثقافة 

االأعمال الفائزة باجلائزة، وحتتفظ 
من  االأوىل  الطبعة  بحقوق  لنف�سها 
هذه االأعمال، وال يجوز ملن فاز يف 
اإال  اأخرى  مرة  اال�سرتاك  امل�سابقة 
يحق  وال  �سنوات،  ثالث  مرور  بعد 
اأي حمور من املحاور  للفائزين يف 
على  تعديل  اأي  اإ�سافة  الثالثة 
النتائج،  اإعالن  بعد  الفائز  الن�س 
وي�ستبعد اأي عمل خمالف لل�رشوط 
اأعمال  عن  املرفقات  مكتمل  وغري 

التحكيم.
م٫�س
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    5 خطوات �صحية 
ملحاربة انتفاخ املعدة!

يواجه كثريون �شعورا غري مريح لدى انتفاخ املعدة رغم 
اتباع نظام غذائي �شحي اأو املحافظة على اللياقة اجل�شدية 

وفيما يلي طرق حماربة انتفاخ املعدة:

من  مت�أخر  وقت  يف  الطع�م  تن�ول  جتنب   1-
امل�ص�ء

 Gut« تقول جانيت هايد، خبرية التغذية وموؤلفة كتاب
Makeover«: »ي�شتعد اجلهاز اله�شمي ليعمل ب�شكل اأف�شل 

خالل النهار، حيث تتباطاأ الوظائف اله�شمية يف الليل. وقد 
تطورنا لتناول الطعام يف �شوء النهار«. لذا يجب االمتناع عن 

تناول الطعام قبل �شاعتني من النوم.

ال�صكر من  اأقل  كمي�ت  تن�ول   2-

وتو�شح جانيت بالقول: »لي�س من املعروف بال�شبط ملاذا 
يوؤدي ال�شكر اإىل اإحداث خلل يف البكترييا املفيدة وغري 

املفيدة، وكذلك االنتفاخ، ولكن االأمر ي�شتحق العالج«وحتذر 
اخلبرية من اأن »املحليات ال�شناعية، مثل تلك املوجودة يف 
م�رشوبات احلمية الغذائية، قد ثبت اأنها ت�شبب عدم توازن 

البكترييا لدى احليوانات، لذا قد يكون من املفيد جتنبها اإذا 
كنا نرغب بالتخل�س من االنتفاخ«.

12 �ص�عة الطع�م ملدة ال تقل عن  ال�صي�م عن   3-

تقول جانيت اإن »وجود فرتة �شيام متتد من 12 اإىل 14 �شاعة 
بني الع�شاء والفطور، ميكن اأن حتفز فقدان الوزن ومنو 

البكترييا املفيدة يف االأمعاء، والتي ميكن اأن حت�شن عملية 
االأي�س وتوازن هرمونات اجلوع«.

املخللة اأو  املخمرة  للأطعمة  اللجوء   4-

حتوي االأطعمة املخمرة على البكترييا املحببة بالن�شبة 
للمعدة، لذا يجب اإ�شافتها اإىل النظام الغذائي.

والفواكه اخل�ص�ر  تن�ول   5-

اأو�شحت جانيت اأنه عندما يعاين النا�س من انتفاخ مزمن، 
ي�شابون بالتوتر ويبتعدون عن االأطعمة الغنية باالألياف. لذا 

تن�شح باأهمية اخل�شار املختلفة والفواكه بالن�شبة ل�شحة 
القناة اله�شمية على املدى الطويل.

ملاذا يجب غ�صل املالب�س اجلديدة قبل ارتدائها؟
ال�شعب  من  يكون  اأن  ميكن 
اجلديدة  الثياب  ارتداء  مقاومة 
يف  طبيبا  ولكن  �رشائها،  بعد 
عن  ك�شف  اجللدية  االأمرا�س 

خماطر هذه العادة.
اأ�شتاذ  بيل�شيتو،  دونالد  وقال 
املركز  يف  اجللدية  االأمرا�س 
اإن  كولومبيا،  جلامعة  الطبي 
دون  اجلديدة  املالب�س  ارتداء 
اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  غ�شلها، 
القمل  اأو  اأو اجلرب  تهيج اجللد 
واأو�شح  بالفطريات  االإ�شابة  اأو 
بيل�شيتو، اأن الثياب التي ن�شرتيها 
من  للكثري  معر�شة  املتجر  من 
التلوث، نتيجة ارتدائها وجتريبها 
اأراد  رمبا  اآخر  �شخ�س  قبل  من 
وميكن  �شابق،  وقت  �رشاءها يف 
اأو  باجلرب  م�شابا  يكون  اأن 

القمل.
وتقول طبيبة االأمرا�س اجللدية، 
املركز  من  بوردون،  ليند�شي 
اإن  كولومبيا،  جامعة  يف  الطبي 
قبل  اجلديدة  املالب�س  غ�شل 

االأهمية  بالغ  اأمر  ارتدائها، 
ت�شت�شيف  اأن  للمتاجر  وميكن 
املواد  من  متنوعة  جمموعة 
اأن تنتقل  الكيميائية، التي ميكن 

اإىل ب�رشتك وتلحق بها ال�رشر.
الكيميائية  املواد  وتت�شمن 

امل�شاع  الفورمالدهيد،  مركب 
ملنع  املالب�س  يف  ا�شتخدامه 
املالب�س  على  واحلفاظ  العفن، 
اأن  وميكن  التجاعيد.  من  خالية 
فعل  ردود  املواد  هذه  ت�شبب 
اجللدية  االأكزميا  مثل  �شديدة، 

االأ�شباغ  ت�شبب  اأن  ميكن  كما 
نوعا  املالب�س،  يف  املوجود 
من احل�شا�شية. ومع ذلك، ميكن 
امل�شاكل  هذه  معظم  جتنب 
غ�شل  طريق  عن  ب�شهولة، 

املالب�س قبل ارتدائها.

 علماء يحذرون من 
املبالغة يف اجلهد البدين

اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�شة الن�شاط البدين توؤدي اإىل ظهور وتطور اأمرا�س  خطرية جتعل االإن�شان مقعدا وقال باحثوا املركز الطبي 
جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�شة التمارين البندية ال�شاقة التي ترهق ج�شم االإن�شان، توؤدي اإىل اأمرا�س خطرية كالت�شلب اجلانبي ال�شموري، 

الذي اأقعد عامل الفيزياء الربيطاين الراحل، �شتيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية الأكرث من 1500 بالغ، �شخ�شوا مبر�س الت�شلب اجلانبي ال�شموري، يف اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، اأن الذين يعانون من 
اأ�شد اأعرا�س املر�س هم من ميتلكون بنية ج�شدية قوية وميار�شون اأق�شى متارين اللياقة البدنية، من الرك�س والتجديف وكرة ال�شلة وغريها من 

االألعاب الريا�شية الثقيلة.

خطر حقيقي يرتب�س مبن ي�صعرون مبرارة القهوة!

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة اأكرب ورم دماغي

اأكد علماء من جامعة والية بن�شلفانيا 
الربوكلي  مبرارة  ي�شعر  الذي  اأن 
اأكرث  الداكنة،  وال�شوكوالتة  والقهوة 
مقارنة  بال�رشطان  لالإ�شابة  عر�شة 
مبن ال ي�شعر بها وحتتوي هذه املواد 
تيوكارباميد  فينيل  مركب  على 
 »phenylthiocarbamide «
الذي مينحها املذاق املر، ويختلف 
االإح�شا�س  على  قدرتهم  يف  النا�س 
به، مع العلم اأن القدرة على ال�شعور 
بطعم هذا املركب قد تنتقل وراثيا 
�شنة   20 مدى  على  الباحثون  وتابع 
بريطانية   5500 لـ  ال�شحية  احلالة 
وا�شتنتج  عاما.   60 فوق  عمرهن 
العلماء اأن الن�شاء اللواتي ال ي�شعرن 

ما  نادرا  املركب  هذا  بطعم  نهائيا 
ي�شنب بال�رشطان، والعك�س �شحيح، 
باملرارة  �شعرن  من  اإ�شابة  فخطر 
اأما   ،%58 بن�شبة  ارتفع  بال�رشطان 
فكن  خفيفة  مرارة  تذوقن  اللواتي 
 %40 بن�شبة  للمر�س  عر�شة  اأكرث 
بها  ي�شعرون  ال  بالذين  مقارنة 

نهائيا.
الذين  النا�س  اأن  العلماء  ويفرت�س 
ي�شعرون بطعم املرارة، ال يتناولون 
الداكنة  وال�شوكوالتة  الربوكلي 
م�شادة  مواد  على  املحتوية 
م�شادة  اأخرى  ومواد  لالأك�شدة 
عر�شة  اأكرث  هم  لذلك  لل�رشطان، 

لالإ�شابة باملر�س.

اأجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة 
مومباي الهندية عملية جراحية قامت 
خاللها باإزالة ورم يف دماغ ب�رشي يبلغ 

 The« وزنه 1.8 كيلوغرام وكتبت �شحيفة
Hindu« اأن العملية اجلراحية ا�شتمرت 6 

�شاعات.
ومل ي�شتبعد جراح االأع�شاب ترميورتي 
نادكارين، اأن يكون هذا الورم االأكرب من 
نوعه يف العامل، اإذ كان حجمه اأكرب من 
حجم راأ�س املري�س وكان الورم يف مخ 

املري�س �شانتال بال، البالغ من العمر 31 
عاما، بداأ بالنمو منذ 3 �شنوات، لكن اأحدا 

من االأطباء مل يوافق اآنذاك على اإجراء 
مثل هذه العملية اجلراحية ال�شعبة وب�شبب 

املر�س اخلطري فقد بال ب�رشه، لكن 
االأطباء ياأملون االآن بعودة ب�رشه بعد اإزالة 

الورم.
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اأ�شباب وو�شائل جتلب اخل�شوع وحتققه ومنها:
يف  هلل  الإخال�ص  حتقيق  اأولً: 
اأداء العب�دة، ف�إذا توجه القلب 
الآخرة، وتخل�ص من  ولدار  هلل 
وا�ستح�رض  الدني�،  حظوظ 
خ�سع  ذلك؛  ن  وتيَقّ الثواب، 
املعرفة  مت�م  ث�ني�ً:  القلب. 
و�سف�ته،  واأ�سم�ئه  اهلل  ب�أفع�ل 
ره  ف�إذا تعرف العبد على اهلل وَقّ
وخ�سع قلبه له، واأدرك عظمة 

اهلل وجالله وجم�له �سبح�نه.
اأذك�ر  مع�ين  يف  التفقه  ث�لث�ً: 
وتكبريات  قراآن  من  ال�سالة 
العبد  اأدرك  ف�إذا  وت�سبيح�ت، 
والدع�ء  واملدح  الثن�ء  مع�ين 
لذلك  ك�ن  والتنزيه  والتعظيم 
نف�سه،  على  عظيم�ً  اأثراً 
املع�ين  لهذه  قلبه  وحترك 

ال�رضعية.
الط�عة،  على  الإقب�ل  رابع�ً: 
الأذك�ر،  من  والإكث�ر 
الأوراد  على  واملح�فظة 

واظب  اإذا  العبد  ف�إن  اليوميَّة، 
وذلت  قلبه،  رَقّ  ذلك  على 
حماًل  قلبه  واأ�سبح  نف�سه، 

�س�حل�ً ينتفع ب�سم�ع الذكر.
اهلل  يدي  بني  التذلل  خ�م�س�ً: 
القلب  ب�نك�س�ر  وموقف�  ق�سدا 
وخف�ص  اجلوارح  و�سكون 
ف�إن  اليدين.  وقب�ص  النظر 
التذلل عالمة الفتق�ر لرحمة 
ت�ستنزل  وبه  وعط�ئه،  اهلل 
وجوده  اهلل  كرم  لأن  ال�سكينة، 
وقد  الذليل..  ب�ل�س�ئل  األيق 
املراد  عن  اأحمد  الإم�م  �سئل 
على  اإحداهم�  اليدين  بو�سع 
الأخرى ح�ل القي�م فق�ل: )هو 

ذّل بني يدي العزيز(.
والبدن  القلب  تفريغ  �س�د�س�ً: 
من كل م� ي�سغلهم� عن اخل�سوع 
من اأمور الدني� ك�لتج�رة وغري 
على  الإن�س�ن  اأقبل  ف�إذا  ذلك، 
من  نف�سه  فرغ  وقد  ال�سالة 

جميع الأ�سغ�ل ا�ستقبل العب�دة 
بقلب ح��رض وب�ل واع فح�سل 
اإذا  اأم�  واخل�سوع.  الت�أثر  له 
البدن  اأو  القلب  م�سغول  اأقبل 
قلبه  ك�ن  الدني�  من  ب�سيء 
حمجوزاً عن اخل�سوع. ق�ل اأبو 
الدرداء: )من فقه املرء اإقب�له 
على  يقبل  حتى  ح�جته  على 

�سالته وقلبه ف�رغ(.
ح�ج�ت  من  الفراغ  �س�بع�ً: 
النف�ص ورغب�ته� اخل��سة التي 
و�رضب  اأكل  من  به�  تعلقت 
ونحوه�،  ح�جة  وق�س�ء  ووطر 
اإل  العب�دة  على  الإقب�ل  وعدم 
اإذا فرغ منه�؛ لأن الإن�س�ن اإذا 
متعلق  وقلبه  العب�دة  يف  دخل 
يعقل  مل  عنه�  خ�رج  ب�سيء 
اخل�سوع،  يدرك  ومل  �سالته، 
م�سلم:  �سحيح  يف  ورد  ولذلك 
طع�م،  بح�رضة  �سالة  )ل 
الأخبث�ن(.  يدافعه  وهو  ول 

)اإذا  ال�سحيحني:  يف  وورد 
قبل  به  ف�بدءوا  الع�س�ء  قدم 
ول  املغرب  �سالة  ت�سلوا  اأن 
وك�ن  ع�س�ئكم(.  عن  تعجلوا 
عبد اهلل بن عمر ر�سي اهلل عنه 
من فقهه اإذا قدم الع�س�ء جل�ص 

ف�أكل وال�سالة ق�ئمة.
امل�سجد  اإىل  ال�سعي  ث�من�ً: 
ووق�ر  ب�سكينة  ال�سالة  لأداء 
كم� اأر�سد النبي �سلى اهلل عليه 
اأتيتم  »اإذا  بقوله:  لذلك  و�سلم 
ب�ل�سكينة،  فعليكم  ال�سالة 
ف�تكم  وم�  ف�سلوا  اأدركتم  فم� 
ف�إن  عليه.  متفق  ف�أمتوا«. 
اأثر  له  ووق�ر  ب�سكينة  ال�سعي 
للعب�دة  الدخول  يف  عظيم 
وت�أمل،  وتفكر  من�رضح  ب�سدر 
الإن�س�ن م�رضع�ً  �سعى  اإذا  اأم� 
للعب�دة دخل فيه� بنف�ص مرتدد 
معه  بتعذر  م�سو�ص  وخ�طر 

اخل�سوع غ�لب�ً.

نيات ينبغي ا�شت�شحابها 
قبل دخول رم�شان 

يف �سحيح م�سلم عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه 
يف احلديث القد�سي ) اإذا حتدث عبدي ب�أن 

يعمل ح�سنة ف�أن� اكتبه� له ح�سنة ( 
ومن الني�ت املطلوبة يف هذا ال�سهر :

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية التوبة ال�س�دقة من جميع الذنوب ال�س�لفة 

.3. نية اأن يكون هذا ال�سهر بداية انطالقة 
للخري والعمل ال�س�لح واإىل الأبد ب�إذن اهلل .

4. نية ك�سب اأكرب قدر ممكن من احل�سن�ت يف 
هذا ال�سهر ففيه ت�س�عف الأجور والثواب .
5. نية ت�سحيح ال�سلوك واخللق واملع�ملة 

احل�سنة جلميع الن��ص .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رضه بني الن��ص 

م�ستغاًل روح�نية هذا ال�سهر .
7. نية و�سع برن�مج ملئ ب�لعب�دة والط�عة 

واجلدية ب�لإلتزام به .

حديث العارفني
التقى رجل ب�أحد الع�رفني ب�هلل و �س�أله الن�سيحة 

، فق�ل له عليك بخم�ص :
ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل 
، ثم ذكر اهلل . فقلت : هذه واحدة .فق�ل : بل 
خم�ص .قلت : كيف ؟! فق�ل : الأوىل فتح ، و 

الث�نية �رضح ، و الث�لثة طرح ، و الرابعة امتح�ن 
و جرح ، و اخل�م�سة ر�س� و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فق�ل : الأوىل : لول اأن فتح لك الب�ب ، م��سممت 

رائحة الذكر ، ول لنف�سك ط�ب..
و الث�نية : لول اأن �رضح �سدرك ب�لو�س�ل ، م�دام 
لك الذكر فى دلل.. والث�لثة : لول اأن طرح عنك 

الأ�سغ�ل ، م� ذقت طعم الهي�م و اجلم�ل..و 
الرابعة : لول اأن جرحك و امتحنك بذكر زلتك 
، لدخل لك ال�سيط�ن من ب�ب العجب بوارداتك ، 

ِفيت من اآف�تك.. و مل� �سَ
و اخل�م�سة : ر�سي عنك فى نه�يتك فمنحك 
اأبواب�ً من اليقني فى ح�رضته.. فتعجبت ...!
فق�ل يل : لتتعجب ف�إن مل حتظ ب�خلم�ص ، 

م�ُكتبَت من الذاكرين يف الرم�ص...
اللهم فهمن� حقيقة ذكرك و�سكرك..

التوبة واال�شتغفار يف القراآن الكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

وال�ستغف�ر يف اآي�ت عديدة، و�سور 
خمتلفة، وبي�ن ف�سل اهلل - �سبح�نه - يف 

َقبول توبة الت�ئبني، ومغفرة ذنوب 
امل�ستغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخط�أ اأبو الب�رض جميًع� اآدم - عليه 
ال�سالم - فع�سى اأمر ربه، ب�إغواٍء 

من ال�سيط�ن الرجيم، ثم ت�ب واأن�ب، 
ف�جتب�ه اهلل - تع�ىل - وت�ب عليه.

وهذا هو �س�أن كل الب�رض، يذنبون �س�عة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون ب�ب رحمة 

اهلل اأم�مهم مفتوًح� لقبول توبتهم، 

في�ستغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تع�ىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�سيط�ن، 

ويرحم الإن�س�ن.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تع�ىل - 
ت�سمل جموَع الت�ئبني ب�سدق واإخال�ص، 
ولوله� لفَقَد الإن�س�ن الأمل يف رحمة 

اهلل، وا�ستمراأ الذنوب، وظل �س�ئًرا 
يف غِيّه وطغي�نه، حتى يوافيه الأجل 

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وي�أ�ٌص من رحمة اهلل، 

ل ير�س�هم اهلل، ومن ثم ك�نت الآية 
اجل�معة، وهي قوله - تع�ىل -: ﴿ ُقْل 

يَ� ِعبَ�ِدَي الَِّذيَن اأَ�رْضَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ َل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًع� اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
﴿ ]الزمر: 53[، وكذلك اآي�ت التوبة 

وال�ستغف�ر التي تهُبّ منه� ن�سم�ت 
رحمة اهلل بعب�ده املذنبني، ف�حتًة ب�ب 

الأمل يف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 
بل واإبدال الذنوب ح�سن�ت للت�ئبني 
ال�س�دقني يف توبتهم؛ ﴿ اإَِلّ َمْن تَ�َب 

ُل  � َف�أُولَِئَك يُبَِدّ �حِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �سَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َسِيّئَ�ِتِهْم َح�َسنَ�ٍت َوَك�َن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًم� ﴿ ]الفرق�ن: 70[.

الل�ص ورابعة العدوية
دخل ل�ص ي�رضق ال�سيدة رابعه العدوية ر�سى اهلل عنه� فنظر فى بيته� ميين� و�سم�ل فلم يجد �سيئ� �سوى ) اإبريق (  

فلم� هم ب�خلروج ق�لت له : ي� هذا اإن كنت من ال�سط�ر فال تخرج اإل ب�سئ 
فق�ل : مل اأجد فى بيتك �سئ 

ق�لت له : ي� م�سكني خذ هذا الأبريق .... وتو�س�أ 
وادخل هذه احلجرة و�سل ركعتني ملولك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... ق�ل نعم 
فلم� دخل فى ال�سالة رفعت ال�سيدة رابعه يده� ب�لدع�ء وق�لت : �سيدى ومولى هذا عبدك قد اأتى اإىل داري

فلم يجد �سيئ� واإنى قد اأوقفته بب�بك فال حترمه من ف�سلك وثوابك فلم� فرغ من �سالته وجد ال�س�رق فى قلبه لذه 
غريبه نحو العب�دة والقرب من اهلل  فظل ي�سلى من الع�س�ء حتى وقت ال�سحر ودخلت عليه ال�سيد رابعه فوجدته 

�س�جدا ... فلم� اأنهى �سالته  فق�لت له : كيف ك�نت ليلتك ؟  ق�ل بخري فقد جرب اهلل ك�رضى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج م��سي� من داره� �س�كرا ل�سنيعه� 

فرفعت ال�سيدة رابعه يده� تن�جى ربه� ق�لت  : اإلهى هذا عبد من عب�دك وقف بب�بك �س�عة
فقبلته واأن� مذ عرفت خ��سعة بني يديك اأترى تقبلنى ؟؟!!

فنوديت فى �رضه� ي� رابعة من اأجلك قبلن�ه وب�سببك قربن�ه

ح�شن الظن وح�شن العمل
 على اأن ح�صن الظن يجب اأن ي�صاحبه ح�صن العمل فيحدد امل�صلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�صعي ويب�صر طريقه  وي�صري م�صتعينا باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن ال�صاعي 
للمجد �صيلقى عقبات وعقبات واأن املجد طريقه �صاق كما قيل لن تبلغ املجد حتى تلعق 

ال�صرب  فاإن اأ�صاب هدفه فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات واإن كانت الأخرى فعلى 
املراأ اأن يعمل ولي�س عليه اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته ويح�صر موا�صع اخلطاأ 

ليتجنبها وحتديد الهدف ال�صحيح و�صلوك ال�صبل لها اإذا ق�صد بذلك وجه اهلل عبادة يف 
ميزان اأعمال �صاحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار املدمرة للف�صل والآثار املدمرة للنجاح 

من غرور ون�صبة الف�صل اإىل غري اهلل عز وجل
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �سفيقة العرباوي 

معلومات عامة وهامة هل تعلم 2018 
معلومات متنوعة  هل تعلم ان اأول 

معمل لتكرير البرتول كله كان يف 
م�رش �شنة 1913م. هل تعلم ان اأول 
طائر عرف يف االأر�ش هو الغراب. 

هل تعلم ان اأول من و�شع اأ�ش�ش علم 
النحو هو اأبو االأ�شود الدوؤيل.

هل تعلم ان اأول دولة عرفت جهاز 
التلفزيون هي اأمريكا. هل تعلم ان 
اأول �شيارة تدور بالبنزين كانت يف 

عام 1895م. هل تعلم ان اأول جامعة 
م�رشية باملعنى احلديث هي جامعة 

امللك فوؤاد االأول 1908م. هل تعلم 
ان اأول من ا�شتعمل �شاعة اليد من 
الرجال هم اجلنود الربيطانيون يف 

احلرب العاملية االأوىل. هل تعلم ان 
اأول من اكت�شف هواء الزفري ال�شام هو 

بنيامني فرانكلني. 
هل تعلم ان اأول بلد عرفت 

ال�شيكوالته هي املك�شيك. هل تعلم 
ان اأول من اكت�شف املطاط هم 

االأ�شبان , منذ اأكرث من 450عاماً.هل 
تعلم ان اأول من حدد ارتفاع ال�شم�ش 

العامل امل�شلم ثابت بن قرة. هل 
تعلم ان اأول من �شاهد مذنب هايل 

العامل االإجنليزي اإيدمون هايل و�شمي 
باإ�شمه.

هل تعلم ان اأول قمر �شناعي هو 
القمر ال�شناعي ال�شوفيتي رقم واحد 
اطلق يف �شهر اكتوبر عام 1957م. هل 

تعلم ان اأول من اكت�شف االأك�شجني 
هوجوزيف بري�شتلي يف اآب عام 1774 

م.هل تعلم ان اأول من فتت احل�شي 
يف املثانة هو اأبو القا�شم الزهراوي.

هل تعلم ان اأول طفل اأنابيب يف العامل 
هو لويز براون. هل تعلم ان اأول من 

اكت�شف احلياة املجهرية...)الكائنات 
احلية الدقيقة( هو ليفنهوك 1591م .

هل تعلم ان اأول طبيب م�شلم يفرق 
بني احل�شبة و اجلدري هو اأبو بكر 

الرازي. هل تعلم ان اأول طاعون 
يجتاح الدولة االإ�شالمية كان يف عهد 
الوليد بن عبد امللك علميا, ت�شنف 

الطماطم من الفواكه, اأما املوز 
في�شنف من االأع�شاب.
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دبليو  �إم  بي  ��ضتعر�ضت 
�لنماذج  �أحدث  موؤخر� 
 ،8 �لـ  �لفئة  �ضيار�ت  من 
�ملتوقع �أن ت�ضبح �ملناف�س 
مر�ضيد�س  ل�ضيار�ت  �لأكرب 
�لريا�ضية  مارتن  و�أ�ضتون 

�لفاخرة.
�ل�ضيار�ت  هذه  وجاءت 

�لن�ضيابية،  بهيكل غاية يف 
�لريا�ضي  �لطابع  يعك�س 
�لت�ضميم �ملميز  من خالل 
�لهو�ء  وفتحات  لالأبو�ب 
و�جلو�نب،  �لأمام  من 
و�لعجالت �لرقيقة مبقا�س 

18 �إن�ضا.
كما �ضتطرح هذه �ملركبات 

 BMW" بن�ضختني، �لأوىل
�ضتاأتي   "840d xDrive
ب�ضت  ديزل  مبحرك 
 320 وعزم  �أ�ضطو�نات 
زيادة  على  قادر  ح�ضانا، 
ت�ضارع �ملركبة من 0 �إىل 100 
كلم/�ضاعة يف غ�ضون 4.9 
�لأقوى  �لنموذج  �أما  ثانية. 

 ،"M850i xDrive"
توربيني  مبحرك  ف�ضياأتي 
�أ�ضطو�نات،  بت�ضع  جبار 
و�ضعة 4.4 لرت، وعزم 530 
على  قادر�  ليكون  ح�ضانا، 
�إىل   0 من  �لت�ضارع  زيادة 
 3.7 يف  كلم/�ضاعة   100

ثانية فقط.

مازد� تعدل بيك �آب "BT-50" �ل�صهرية

ن�صائح ذهبية لقيادة �لدر�جة 
�لنارية يف �ل�صيف

�جتذ�ب جيل  قررت �رشكة مازد� 
"بيك  �ضيار�ت  ع�ضاق  من  جديد 
�آب" بطرح ن�ضخ مطورة من �ضيار�ت 
�لتعديالت  و�ضملت   ."50-BT"
�ملظهر  �جلديد  �آب  �لبيك  على 
�خلارجي للهيكل �لذي �أ�ضبح �أكرث 
مقدمة  ت�ضبه  مبقدمة  �ن�ضيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �ضيار�ت 
�ل�ضنو�ت  يف  مازد�  طرحتها  �لتي 
�لتعديالت  طالت  كما  �لأخرية. 
�أ�ضبحت  �لتي  �ل�ضيارة  مق�ضورة 
�أو�ضع و�أكرث ع�رشية بف�ضل �أنظمة 

و�ل�ضا�ضات  �حلديثة  �ملولتيميديا 
�لتي تعمل باللم�س، و�لقادرة على 
 Apple نظامي  مع  �لتو��ضل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  �ملوجودة  �لتحكم  و�أنظمة 
�ل�ضيارة  ن�ضخة  و�ضتزود  �ملقود، 
�لأ�ضرت�لية  لل�ضوق  �ملخ�ض�ضة 
مبحركات  و�لآ�ضيوية  و�لأمريكية 
  2.2 و�ضعة  �أ�ضطو�نات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�ضانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�ضعة  �أقوى  ديزل 

470 ح�ضانا.

ين�ضح  �ل�ضعوبات  ملو�جهة 
 ADAC �ل�ضيار�ت  نادي 
�لدر�جات  قائدي  �لأملاين 
�لنارية بارتد�ء �ملالب�س �لو�قية 
�ل�ضيف،  لف�ضل  �ملخ�ض�ضة 
حمذر�ً من �أن �لتخلي عنها قد 
�لنارية  �لدر�جة  قائد  يعر�س 
�أو ك�ضور يف  ل�ضحجات خطرية 
�لعظام يف حال �لتعر�س حلادث 
ما. و�أ�ضار �خلرب�ء �لأملان �إىل 
للوجه  �لكاملة  �خلوذ�ت  �أن 
ت�ضمن  �جليدة  �لتهوية  ذ�ت 
يف  حتى  �لر�أ�س  منطقة  تربيد 
�لعالية،  �حلر�رة  درجات  ظل 
على  �لعتماد  ميكن  كما 
لها  كبديل  �ملفتوحة  �خلوذة 
ويتعني على  �ل�ضيف.  يف ف�ضل 
�ضاعات  جتنب  �لدر�جة  قائد 
مل�ضافات  �لقيادة  يف  �لذروة 
تكون  عام  وبوجه  بعيدة. 

فرت�ت  يف  متعة  �أكرث  �لقيادة 
مر�عاة  مع  و�مل�ضاء،  �ل�ضباح 
كل  كافية  ر�حة  فرت�ت  �أخذ 
يتم  وفيها  �ضاعتني،  �أو  �ضاعة 
لل�ضماح  �لو�قية  �ملالب�س  خلع 
�لأمور  ومن  بالتربيد.  للج�ضم 
�لر�حة  فرت�ت  يف  �ملهمة 
كافية،  بكميات  �ملاء  �رشب 
و�لبتعاد عن �لوجبات �لد�ضمة 
�خل�رشو�ت  بتناول  و��ضتبد�لها 
�أخرى،  ناحية  ومن  و�لفاكهة.  
�لدر�جة جاهزة  تكون  �أن  لبد 
�حلر�رة  در�جات  لتحمل 
�مل�ضاكل  باأن  �لعلم  �لعالية، مع 
يف هذه �حلالة عادة ما حتدث 
على  �ملعتمدة  �ملوديالت  مع 
وير�عى  بالهو�ء.  �لتربيد  نظام 
�إيقاف �ملحرك عند �لتوقف �أو 
�لنتظار يف �لزدحام �ملروري 

ملنع زيادة حر�رة �ملحرك.

�صيار�ت فاخرة يع�صقها �لرو�س

 "Avtostat" موقع  ن�رش 
�ل�ضيار�ت  ب�ضوؤون  �ملتخ�ض�س 
�لفاخرة  �ملركبات  باأكرث  قائمة 
�لرو�ضية،  �لأ�ضو�ق  يف  �ضعبية 
مبيعات  �أن  �ملوقع  و�أو�ضح 
�لأ�ضو�ق  يف  �لفاخرة  �ل�ضيار�ت 
من  �لأول  �لن�ضف  �لرو�ضية، يف 

مبعدل  �رتفعت  �جلاري،  �لعام 
نف�ضها  بالفرتة  مقارنة   %17
ولوحظ  �لفائت.  �لعام  من 
عدد  �رش�ء  على  و��ضع  �إقبال 
�ضيار�ت  �أهمها  �ل�ضيار�ت  من 
Bentley، و�لتي بيع منها نحو 
448 يف رو�ضيا منذ بد�ية 2018 

فقط.
كما ت�ضري �لبيانات �إىل �أن �لرو�س 
على  ملحوظ  ب�ضكل  يقبلون 
Mercedes-" قتناء �ضيار�ت�
حيث  �لفاخرة،   "Maybach
بيع منها هذ� �لعام �أكرث من 360 
كما  وحدها،  مو�ضكو  �ضيارة يف 

 170 من  �أكرث  رو�ضيا  يف  بيعت 
بد�ية  منذ   Maserati �ضيارة 

�لعام.
�لفاخرة  �ل�ضيار�ت  قائمة  ويف 
جاءت  �لرو�س،  عند  �ملف�ضلة 
وملبورغيني  فري�ري  �ضيار�ت 

و�أ�ضتون مارتني.

تد�بري مهمة عند �ل�صفر بال�صيارة
مع �قرت�ب مو�ضم �ل�ضيف و�لإجاز�ت �أ�ضارت منظمة �لفح�س �لفني "ديكر�" �إىل �أنه يتعني 
على �أ�ضحاب �ل�ضيار�ت مو�ءمة طريقة �لقيادة وجتهيز�ت �لإ�ضاءة عند �لنطالق بال�ضيارة 
�ملحملة بالكامل. و�أو�ضحت �ملنظمة �لأملانية �أنه عند �لقيادة يف �لليل يتغري مدى �إ�ضاءة 
�لك�ضافات، نظر�ً لأن حمولة �ضندوق �لأمتعة جتعل �ل�ضيارة تنخف�س من �خللف، وبالتايل 
قد تر�ضل �لك�ضافات �إ�ضاءتها لأعلى، وهو ما يوؤدي �إىل خطر �إبهار �ل�ضيار�ت �لقادمة يف 
�لجتاه �ملقابل. و�أ�ضاف �خلرب�ء �لأملان �أن �أد�ء �ملكابح يتغري يف حالة �ل�ضيار�ت �ملحملة 
بالكامل، كما �أن عمليات جتاوز �ملركبات �لأخرى ت�ضتغرق وقتا �أطول، مع �رشورة مر�عاة 

تغري �أد�ء �ل�ضيارة عند �جتياز �ملنعطفات.
�لأ�ضياء  و�ضع  مع  �لإمكان،  قدر  �لأ�ضفل  �لثقيلة يف  �لأ�ضياء  بو�ضع  ين�ضح �خلرب�ء  ولذلك 
عند  لالنقالب  وتتعر�س  �ل�ضيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ل  �ل�ضقف حتى  �ضندوق  �خلفيفة يف 

�جتياز �ملنعطفات.
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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.



تبو�أت  جامعة   100 بني  من  �أنه  ويذكر 
�إىل  هامة  مكانة  �لياب�س  جياليل  جامعة 
جامعة  و11  �أمريكية  جامعة   32 جانب 
�حتلت  ،كما  كندية  جامعات  و10  �صينية 
�أخرى  جهة  من  �لياب�س  جياليل  جامعة 
�لعامل يف تخ�ص�س  �صمن 300 جامعة يف 
علوم �ملادة وبذكر �أن �لت�صنيفني مل ي�صمل 
�أي جامعة �إفريقية �و مغربية ويرجع هذ� 
�لتتويج بالدرجة �لأوىل �إىل فرق �لباحثني 
دفع  �إعطاء  من  متكنو�  �لذين  �ل�صباب 
�لعاملي  �مل�صتوى  �إىل  �لعلمية  لبحوثهم 
�لو�صاية  توفرها  �لتي  �لإمكانيات  بف�صل 
مت  ،كما  �لعلمي  �لبحث  ترقية  �أجل  من 
�صهرة  بن  �لربوفي�صور  من  كل  ت�صنيف 
جامعة  من  تون�صي  �لو�حد  وعبد  موفق 
�لباحثني يف  �أهم  �لياب�س من بني  جياليل 
فمن  �لتو�يل  على  و�لهند�صة  �لريا�صيات 
ل�صنة     highly cited reseachers

2017 وهي هيئة علمية ذ�ت �صمعة عاملية 
تهتم بالباحثني �لأكرث �عتماد كمرجع علمي 
علمي  تخ�ص�س   21 بني  من  �لبحوث  يف 

وبذكر كذلك �ن �لباحثني �ملذكورين هما 
�لذين  �ملغاربي  �مل�صتوى  على  �لوحيدين 

ت�صمنت �لن�رشة ��صميهما .

�ص.�صهيب

ح�صب �آخر ت�صنيف« ل�صنغاي« لعام 2018

جامعة جياليل الياب�س ببلعبا�س حتتل مكانة 
مرموقة من بني 100 جامعة يف العامل

متكنت جامعة �صيدي بلعبا�ص من �إفتكاك مكانة �صمن 100 جامعة يف تخ�ص�ص �لهند�صة �ملدنية 
ح�صب ت�صنيف �صنغاي ل�صنة 2018 و�ملعروف ب ARWU- SUBJECT   ،هذ� �لت�صنيف �لذي 
ي�صدر �صنويا لأح�صن �جلامعات يف �لتخ�ص�صات ،حيث يعتمد على منهجية �صفافة ومعطيات 

علمية �أك�صبته ثقة كبرية يف �لأو�صاط �لعملية .

�صعيدة

جامعة د.موالي 
الطاهر تفتتح 

مو�سمها الدرا�سي 
على وقع االحتجاج

�إحتج �أول �أم�س بجامعة �لدكتور مولي �لطاهر 

و  �لعمال  نقابات  تكتل  من  �لع�رش�ت  �صعيدة 

�ملدير  باإ�صتقالة  مطالبني  �لطلبة  و  �لأ�صاتذة 

�لذي تلقت  �لبيان  ح�صب ت�رشيحاتهم و ح�صب 

�أ�صموه  مبا  نددو�  حيث  منه  ن�صخة  �لو�صط 

و حل  �لت�صيري  من  �لإجتماعي  �ل�رشيك  �إق�صاء 

من  �أمامهم  �حلو�ر  �أبو�ب  غلق  و  م�صاكلهم 

طرف �لإد�رة �حلالية و عجزها عن �إيجاد حل 

مل�صاكلهم خا�صة فيما يتعلق ب�صقها �لجتماعي 

عدد  يف  �لزيادة  و  �لوظيفية  �ل�صكنات  كتوفري 

�ملا�صرت  لطلبة  خا�صة  �لبيد�غوجية  �ملقاعد 

ز�د  مما  �صاغية  �آذ�نا  مطالبهم  تلقى  مل  حيث 

من توتر �لأمور و تعفن �لو�صع ح�صبهم كما �أبرز 

�لبيان �صوء �لت�صيري �لإد�ري و �لبيد�غوجي على 

�لطرفني  بني  �حلا�صل  �لن�صد�د  و  �صو�ء  حد 

حيث �أن هذ� �لو�صع ل يخدم �مل�صلحة �لعامة 

للجامعة موؤكدين �أن هذ� �لإحتجاج جاء نتيجة 

مهامهم  ممار�صة  ��صتع�صاء  و  �لأو�صاع  لرتدي 

طالب  حني  يف  مالئمة  و  عادية  ظروف  يف 

�لعلمي  و�لبحث  �لعايل  �لتعليم  �ملحتجون وزير 

برحيل �لإد�رة �حلالية �لتي �صدت جميع �ملنافذ 

للخروج من �لأزمة فيم ي�رش مدير �جلامعة على 

�أن هوؤلء �ملحتجون يجب عليهم �أن يلبو� �لدور 

خمابر  يف  �أماكنهم  ي�صغلو�  �أن  و  بهم  �ملنوط 
�لأبحاث و مدرجات و قاعات �لتدري�س

تيزي وزو

 املهرجان املحلي 
لزربية اآث ه�سام

فعاليات  وزو  تيزي  ولية  �صتحت�صن 
لز�ربية  �ملحلي  �لثقايف  �ملهرجان 
�لتا�صعة  طبعته  يف  ه�صام  �آث 
مديرية  تنظمها  �لتي  �لتظاهرة 
مع  بالتن�صيق  وزو  لتيزي  �لثقافة 
د�ر  حتت�صنها  �ملهرجان،  حمافظة 
�لفرتة  يف  معمري«  »مولود  �لثقافة 
�ملمتدة بني 24 و27 �أكتوبر �جلاري 
�لو�صية  �جلهات  �صطرت  حيث 
�حلفاظ  �إىل  يرمي  ثريا  برناجما 
ل�صناعة   �لثقايف  �ملوروث  على 
بتد�صني جمموعة  يفتتح  و  �لزر�بيي 
من  �لتقليدية  لل�صناعات  معار�س 
فخار  ف�صية،  حلي  تقليدي،  لبا�س 
بتوزيع  �ل�صالون  ليختتم  وغريها، 
�ل�صهاد�ت على �مل�صاركني و�لفائزين 

يف م�صابقة �أح�صن زربية
ح –كرمي

�ملعرب �حلدودي �أم �لطبول �لطارف 

حجز 239 قر�س مهلو�س 

مديرية �لرتبية بتب�صة

تكرم متقاعدي القطاع

�مل�صيلة

وفاة �سخ�س وجرح 3 اآخرين يف حادث مرور

افتتاح ال�سالون الوطني لل�سناعات 
التقليدية بطبعته الثانية بالطارف 

�أعو�ن  متكن  مبهامهم  �لقيام  �إطار  يف 
�جلمارك �لعاملني على م�صتوى �ملفت�صية 
باملركز  �مل�صافرين  لفح�س  �لرئي�صية 
�لطبول  من حجز كمية من  �م  �حلدودي 
قر�س   239 ب   قدرت  �ملهلو�صة  �لأدوية 

�لتفتي�س  و  باإجر�ء�ت  �لقيام  �أثناء  ذلك  و 
لأحد �مل�صافرين �لذي كان ب�صدد حماولة 
�إدخالها �إىل �لرت�ب �لوطني و تبعا لذلك مت 
حترير حم�رش ملخالفة �أحكام �ملادة 325 

من قانون �جلمارك .

للمعلم  �لعاملي  �ليوم  مبنا�صبة 
�صنة   كل  من  �أكتوبر   5 ل  �مل�صادف 
تب�صة   بولية  �لرتبية  مديرية  قامت 
حفل  �ملن�رشم  �لأ�صبوع   بحر  يف 
�لقطاع   متقاعدي  بع�س  تكرمي 
بقاعة �لجتماعات مبديرية �لرتبية

مديرية  حتتفل  �ملنا�صبة  بهذه  و 
�ملعلم  بيوم  تب�صة  بولية  �لرتبية 
�لعاملي من كل عام  وذلك منذ 1994 
لالإ�صادة بدور  �ملعلمني  حول �لعامل  
�إىل تعبئة �لدعم وللتاأكد من  يهدف 
�لقادمة  �لأجيال  �حتياجات  �أن 
�أكرث  بكفاءة  �ملعلمني  �صيوفرها 

�ل�رشيع  �لنت�صار  يف  �لف�صل  ويعود 
�إىل  �ليوم  بهذ�  �لعاملي  و�لوعي 
�لتدري�س  مهنة  لأجل  موقف  �تخاذ 
�ملالئم   �لتدريب  توفري  يعني 
و�لتنمية �ملهنية �مل�صتمرة  وحماية 
حقوق �ملعلمني  من كّل عام تقدير�ً 
يف  يقدمها  �لتي  �إجناز�ته  على  له 
�ملدر�صي  �لتعليم  مر�حل  جميع 
�لتعريف  يتم  وحتى  و�لأكادميي  
�صخ�صيات  �صقل  يف  بدوره  �أي�صاً 
مفيدين  �أ�صخا�صاً  وجعلهم  �لطالب 

لأنف�صهم  ولعائالتهم  وملجتمعهم.
ع/ ر�صيد

 ت�صبب حادث مرور وقع �صباح �م�س 
�صخ�س  وفاة  يف  �مل�صيلة  بولية 
متفاوتة  بجروح  �آخرين   3 و�إ�صابة 
م�صالح  من  ماعلم  ح�صب  �خلطورة 
بالطريق  وقع  فقد  �ملدنية  �حلماية 
�لولئي رقم 38 بالنقطة �لكيلو مرتية 
14 باملكان �مل�صمى بئر ماجد بلدية 
تام�صة د�ئرة �صيدي عامر جنوب ولية 

�مل�صيلة �ثر �نقالب �صيارة مما �أ�صفر 
عن وفاة �صخ�س يف عني �ملكان )23 
بجروح  �آخرين  ثالثة  و�إ�صابة  �صنة( 
�إىل  حتويلهم  مت  �خلطورة  متفاوتة 
فتحت  فيما  بو�صعادة  م�صت�صفى 
لك�صف  حتقيقا  �لأمنية  �مل�صالح 

�أ�صباب �حلادث  .
عبد�لبا�صط بديار 

لولية  �لعام  �لمني  ��رشف 
�ع�صاء  رفقة  �لطارف 
لولية  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�لن�رش  ب�صاحة  �لطارف  
�لثانية  على �فتتاح  �لطبعة   
لل�صناعة  �لوطني  لل�صالون 
يف  �صارك  حيث  �لتقليدية 
هذه �لطبعة من خم�صة ع�رش 
ولية ت�صم حرفيني يف جمال 
�ل�صناعه �لتقليديه و مب�صاركة 
تهدف  و  حملية  هيئات  عدة 
هذه �لطبعة �لتي مت تنظيمها 
�لوطني  �ملنتوج  ت�صجيع  �ىل 

�ملنتوجات  �بر�ز  كذ�  و 
عر�س  و  �لتقليدية  �ل�صناعة 
للحر�فيني يف  �لفنية  مهار�ت 
�صلة  ذ�ت  �لن�صطة  خمتلف 

بهذ� �لقطاع 
ف�صحة  �ي�صا  كان  كما 
من  و�لت�صويق  لال�صتمتاع 
�ل�صتقد�م  فتح  �ل  و  جهة 
�لت�صويق من جهه �و �لطالع 
من  خمتلفة  �ل�صكال  على 
�لبد�عات �ملتعددة من جهة 

�خرى.
رزق �هلل �صريف

جامعة �لبويرة

نتائج املا�سرت تفّجر �سخط الطلبة
�أكلي   « جامعة  طلبة  مئات  �م�س  �صبيحة  �أقدم 
تنظيم  على  �لبويرة  مبدينة   « �وحلاج  حمند 
رئا�صة  مقر  �مام  عارمة  �إحتجاجية  وقفة 
بالنتائج  و�صفوه  مبا  للتنديد  وذلك  �جلامعة 
�ملا�صرت  �صهادة  يف  للمقبولني  �ملتوقعة  غري 
�ملوقع  طريق  عن  �م�س  �أول  عنها  �أفرج  �لتي 
�ملحتجون   ، �لعايل  �لتعليم  وز�رة  �لذي حددته 
�أكدو�  و�ل�صخط  �لغ�صب  قمة  يف  كانو�  �لذين 
�صدمو�  �أنهم   « �لو�صط   « ليومية  حديثهم  يف 
بعد ظهور نتائج �ملقبولني و�لتي ل ت�صتند لأي 
ملتوية  �أ�صاليب  �صحية  ور�حو�  ح�صبهم  منطق 
حرمتهم من حتقيق حلمهم يف مو��صلة �لدر��صة 
�جلامعية وعلى �صبيل �ملثال �رشحت طالبة من 
�أ�صل  من  طالبا   30 قبول  �أنه مت  �لإت�صال  ق�صم 
�أزيد من 200 طالب مرت�صح و�لأغرب من ذلك 
ت�صيف حمدثتنا مت �إختيار �أ�صحاب معدلت 10 
و11 ورف�س معدلت 14 و15 يف خطوة ��صتفزت 

�جلهات  جميع  نا�صدو�  �لذين  �لطلبة  مئات 
�إن�صافهم  �أجل  من  �لعاجل  �لتدخل  �ملعنية 
و�أبدو� ��صتعد�دهم على مو��صلة �لإحتجاج على 

ما و�صفوه بالكارثة .
�أح�صن مرزوق
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ت�صفيات كاأ�ص �إفريقيا للأمم 2019 

موبيلي�س ُتدعّم اخل�سر
ي�صجع موبيلي�س �لفريق �لوطني، 
�أمام  ع�صية �ملو�جهة �ملزدوجة 
�جلولة  �إطار  يف  �لبنني،  منتخب 
كاأ�س  لت�صفيات  �لر�بعة  �لثالثة و 
�ملقررة   2019 �إفريقيا  �أمم 
�صيلعب  حيث    . بالكامريون 
،يوم �جلمعة 12  �لوطني  �لفريق 
�أكتوبر على �ل�صاعة 20:45، ثالث 
منتخب  �أمام  �لر�صمية  مبارياته 
مبلعب  �لبينيني  �ل�صناجب 
م�صطفى ت�صاكر ،بالبليدة. ليتّوجه 
مبار�ة  خلو�س  بعدها  �خل�رش 
�لت�صفيات  �لر�بعة من  ،و  �لعودة 
�أكتوبرعلى   16 �لثالثاء  ،يوم 
�ل�صاعة 16:00 بـ كوتونو ،و عليه 
�لثانية  �جلولة  نتائج  ح�صب  ،و 
من  كل  ،يتقا�صم  �لت�صفيات  من 

�لفريق �جلز�ئري و �لبنيني ر�أ�س 
�ملجموعة »د« باأربع نقاط ،حيث 
تعادل �لفريق �لوطني مع نظريه 
تعادل  حني  يف  )1ـ1(  �لغامبي 
)0ـ0(.   �لتوغو  �أمام  �صلبًا  �لبنني 
�لنهائية   للمرحلة  بذلك  لتتاأهل 
كل    ،2019 �إفريقيا  �أمم  لكاأ�س 
للمجموعات  �ملت�صدرة  �لفرق 
�أح�صن  كذ�  و   )12( ع�رش  �لإثنا 

�لفرق �لثالثة �لثانية.
�لر�صمي  �ل�رشيك  موبيلي�س، 
لكرة  �جلز�ئرية  للفيدير�لية 
لكرة  �لوطني  للمنتخب  و  �لقدم 
للتز�ماته  وفيا  يبقى  �لقدم، 
حيال مر�فقة و ت�صجيع �خل�رش، 
و  �لريا�صي    كان �ملوعد  مهما 

مكانه.

�فتتاح �ل�صنة �جلامعية 2019-2018

املتفوقني  الطلبة  تكافئ    Ooredoo
جلامعة عبد احلميد مهري - ق�سنطينة 2

قامت  �جلز�ئريني،  للجامعيني  �لعلمية  �لقدر�ت  تثمني  ملتزم يف  تكنولوجي  كمتعامل 
�حلميد  عبد  2018-2019 جلامعة  �جلامعية  �ل�صنة  �فتتاح  برعاية حفل   Ooredoo
هذ�  خالل  �جلامعة  مبقر  �لأ�صبوع  هذ�  بحر  نُّظم  و�لذي   ،2 ق�صنطينة   – مهري 
جو�ئز  وقدمت  �ل�رشق  ملنطقة  �جلامعيني  �لطالب   Ooredooهّناأت، �لحتفال 
ت�صجيعية للطلبة �ملتفوقني لل�صنة �جلامعية 2017-2018 يف فئتي �للي�صان�س و�ملا�صرت 
ملختلف �لتخ�ص�صات. تدخل مبادرة Ooredooيف �إطاربرناجمهاtStart  و�ل�رش�كة 
وبروز  �إىلت�صجيع  تهدف  2،و�لتي  مهري-ق�صنطينة  �حلميد  جامعةعبد  مع  �ملوقعة 
�لتكنولوجية  �صباب من حاملي �مل�صاريع �ملبتكرة من خالل و�صع خربتها ومعرفتها 
 2013 �صنة  �أُطلق  �لذي   ،OoredooلtStart برنامج  ي�صمح  للتذكري،  خدمتهم.  يف 
�إن�صاء �رشكاتهم �لتكنولوجية �لنا�صئة يف حا�صناتها توؤكد بدعم �ملقاولني �ل�صباب يف 
Ooredoo من خالل هذه �ملبادرة، رغبتها يف تثمني �لقدر�ت 
�ملحلية ومر�فقة �مل�صاريع �ملبتكرة ذ�ت قيمة تكنولوجيةعالية 

للم�صاهمة يف �إثر�ء�لن�صيج �لقت�صادي �جلز�ئري.
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