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حياتي اخلا�سة خط 
اأحمر ولن انزل 

مل�ستوى مالل

تيبازة

 تاأجيل اإعادة فتح منبع �سيدي 
لكبري لأ�سباب "تقنية"  
احتجاجا على غياب الغاز يف �سيدي بلعبا�ص

 �سكان اأولد بن ديدة
 يغلقون الطريق 

اأمدوكال بباتنة

 املجاهد مولود مني
 ينتقل اإىل رحمة اهلل
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الناخب الوطني جمال بلما�ضي  تراجع 
عن مت�ضكه با�ضتبعاد الالعبني املحليني 
التي  القوائم  �ضمن  خياراته  عن 
املنتخب  ملباريات  حت�ضبا  ي�ضتدعيها 
من  العبني  با�ضتدعاء  وقام  الوطني، 
البطولة الوطنية الأول مرة منذ اإ�رشافه 

على العار�ضة
بثنائي  االأمر  ويتعلق  الوطنية  الفنية 
وعبد  �ضيتة  اأ�ضامة  العا�ضمة  احتاد 
الالعب  مثال  اللذان  مزيان  الرحمان 
وفاق  حار�س  جانب  اإىل  املحلي 
�ضطيف م�ضطفىزغبة الذي جدد الثقة 

يف خدماته.

باتنة

توقيف تاجر خمدرات بحوزته 6 
كيلوغرام من الكيف 

اأوقفت مفارز للجي�س الوطني ال�سعبي اأم�س ال�سبت 

بكل من  مترنا�ست وعني قزام 16 منقبا عن الذهب 

تاجر  بباتنة  الوطني  الدرك  عنا�سر  اوقف  فيما 

الكيف  من  كيلوغرامات   6 وبحوزته  خمدرات 

لوزارة  بيان  الأحد  اأم�س  اأورده  ما  ح�سب  املعالج, 
الدفاع الوطني  .

التهريب  حماربة  اإطار  "يف  اأنه  البيان  يف  وجاء  

الوطني  للجي�س  مفارز  اأوقفت  املنظمة,  واجلرمية 

مترنا�ست   من  بكل   2018 نوفمرب   10 يوم  ال�سعبي, 

وعني قزام/ن.ع.6, )16( منقبا عن الذهب وحجزت 

و)06(  نارية  دراجات  و)05(  الدفع  رباعية  مركبة 
اأجهزة 

فيما اأوقف عنا�سر الدرك  ك�سف عن املعادن   

كيلوغرامات   )06( بحوزته  خمدرات  تاجر  الوطني 

 )2190( و�سبطوا  بباتنة/ن.ع.5  املعالج  الكيف  من 

يف  بالوادي/ن.ع.4,  النارية  الألعاب  من  وحدة 

من  �سرعيني  غري  مهاجرين   )09( توقيف  مت  حني 
جن�سيات  خمتلفة بب�سكرة والأغواط ".

�ضواكري تبيع بالإهداء بح�ضور وزاري

بلما�ضي يعيد العتبار للمحليني

خبر في 
صورة

الوزير الأول اأحمد اأويحيى 
ي�ضتقبل يف ق�ضر الإيليزي

اأمن العا�سمة خالل �سهر اأكتوبر

اإح�ضاء 66 حادث مرور اأدى  اإىل 68 
جريح و 05 وفيات 

اأكتوبر،   �ضهر  خالل  اجلزائر  والية  الأمن  العمومي  االأمن  م�ضالح  �ضّجلت 
)66( حادث مرور ج�ضماين، اأف�ضى اإىل )05( وفيات و)68( جريح، اأ�ضباب 
التجاوزات  القانونية،  ال�رشعة  احرتام  عدم  اإىل  تعود  احلوادث  هذه 
واملناوراتاخلطرية، عدم ا�ضتعمال ممرات الراجلني، عدم احرتام امل�ضافة 
اخذ  عدم  االأحياء،  داخل  ال�ضائق  انتباه  عدم  ال�ضيطرة  فقدان  االأمنية، 
الطريق.  يف جمال جنح  اأثناء اجتياز  احليطة واحلذر من طرف امل�ضاة 
املرور، مّت ت�ضجيل )91( جنحة متعلّقة ب�ضياقة مركبة دون احل�ضول على 
الرخ�ضة املقررة ل�ضنف املركبة املعنية، )12( جنحة متعلقة بعدم اإخ�ضاع 
املركبة للمراقبة التقنية الدورية، )59( جنحة نقل االأ�ضخا�س اأو الب�ضائع 
بدون رخ�ضة، )109( جنحة انعدام بطاقة الت�ضجيل )بطاقة رمادية(، )67( 
جنحة انعدام ق�ضيمة ال�ضيارات )222( جنحة انعدام �ضهادة التاأمني، )164( 
املتعلق  املجال  يف  اأما  للمركبة  التقنية  املراقبة  حم�رش  انعدام  جنحة 
بالتوقيف، مت ت�ضجيل )76( �ضياقة يف حالة �ضكر، )2544( وقوف خطري و 

)52( وقوف خطري على ممر الراجلني.

�سيدي بلعبا�س

مبادرة خريية  لأعوان احلر�س 
البلدي مبرحوم

 يف مبادرة خريية تعد واحدة من �ضيم وخ�ضال اأبناء املنطقة اأقدم 
بع�س  �رشاء  على  مرحوم  ببلدية  البلدي  احلر�س  اأعوان  من  العديد 
امل�ضتلزمات واالأواين التي يحتاجها جل مواطني البلدية يف خمتلف 
هكذا  يف  ا�ضتعمالها  اأجل  من  واالأقراح   االأفراح  خا�ضة   الوالئم 
منا�ضبات وعدم اللجوء اإىل جلبها من اجلريان وغريهم املبادرة التي 
قام بها اأعوان احلر�س البلدي يف خطوة ت�ضامنية اجتماعية جاءت 
لتوؤكد مرة اأخرى وعي وح�س هوؤالء الرجال الذين دافعوا عن الوطن 
اإن�ضانية من خالل �رشاء كمية كبرية  اليوم يقدمون خدمات  وهاهم 
من االأواين التي ت�ضتعمل يف املنا�ضبات املذكورة �ضواء تلك املتعلقة 
بطهي الطعام اآو ال�ضاي من اجل تخفيف العبء على �ضاحب الفرح 
ابن  املقداد  مل�ضجد  الدينية  للجنة  بت�ضليمها  وقاموا  اجلنازة  اأو 
املنذر كما �ضاهم هوؤالء موؤخرا يف اأ�ضغال اإعادة جتيد دورات املياه 

بامل�ضجد املذكور
 �س.�س

البطلة  توقيع  عملية  �ضجلت 
ريا�ضة  يف  ال�ضابقة  االإفريقية 
اجليدو �ضليمة �ضواكري كتابها 
حتت عنوان "حزام اأ�ضود قلب 
اليوم  فعاليات  خالل  اأبي�س" 
الكتاب  معر�س  من  اخلتامي 
الدويل اأول اأم�س ح�ضور وزيري 
الثقافة وال�ضباب والريا�ضة عز

الدين ميهوبي وحممد حطاب 
تواجدا  اأين  التوايل،  على 
مدربة  قامت  اأين  اجلناح  يف 
الكتاب  ببيع  حاليا  اجليدو 
القراء  ل�ضالح  باالإهداء 
اليوم  يف  بقوة  توافدوا  الذين 
اخلتامي من فعاليات ال�ضالون 

بال�ضافاك�س

اأحمد  االأول،  الوزير  اأ�ضتقبل 
بق�رش  االأحد  اأم�س   اأويحيى 
االإيليزي رفقة 72 رئي�س دولة 
االحتفال  مبنا�ضبة  حكومة  و 
النتهاء  املئوية  بالذكرى 
احلرب العاملية االأوىل و التي 
كانت بتاريخ 11 نوفمرب 1918 
و ا�ضتقبل اأويحيى لدى و�ضوله 
اإىل الق�رش من طرف الرئي�س 
ماكرون  اإميانويل  الفرن�ضي 
اأن  املرتقب  من  و  حرمه.  و 
يزور الوزير االأول قو�س الن�رش 
االحتفالية  �ضتجري  حيث 
الغداء  مباأدبة  بعدها  ليلتحق 
الرئي�س  بها  يخ�س  التي 

فاإن  للتذكري  �ضيوفه  ماكرون 
عبد  ال�ضيد  اجلمهورية  رئي�س 
الوزير  عني  بوتفليقة،  العزيز 
ليمثله  اأويحيى  اأحمد  االأول 
يف االحتفال بالذكرى املئوية 
النتهاء احلرب العاملية االأوىل 
تلبية لدعوة الرئي�س الفرن�ضي 

اإميانويل ماكرون.
اأحمد  االأول،  الوزير  كان  و 
م�ضاء  ح�رش  قد  اأويحيى 
ع�ضاء  ماأدبة  ال�ضبت،  اأم�س 
الفرن�ضي،  الرئي�س  اأقامها 
�رشف  على  ماكرون  اإميانويل 
واحلكومات  الدول  روؤ�ضاء 
اإحياء  مرا�ضم  ح�رشوا  الذين 

النتهاء  املئوية  الذكرى 
كما  االأوىل  العاملية  احلرب 
مرفوقا   ، اأويحيى  �ضي�ضارك 
عبد  اخلارجية  ال�ضوؤون  بوزير 
منتدى  يف  م�ضاهل  القادر 
احلكومات   و  الدول  روؤ�ضاء 
حول ال�ضلم الذي �ضيعقد بعد 

ظهر اأم�س االأحد.
و وقعت اأملانيا و قوى احللفاء 
على   1918 نوفمرب   11 يف 
االأوىل  العاملية  احلرب  انتهاء 
اأربع �ضنوات من  بعد اأكرث من 
اأزيد  خلفت  التي  و  احلرب 
من 19 مليون قتيل و جريح و 

معطوب.

عني الو�ضطالإثنني 12  نوفمرب  2018  املوافـق  ل04 ربيع الأول 1440هـ 2



تكون  �أن  تاعزيبت  رم�ضان  توقع 
�ضنة 2019 �أكرث �ضخونة على م�ضتوى 
�ل�ضنو�ت  من  �لنقابي  �حلر�ك 
�ملا�ضية �لتي �ضهدت حتركات يف 
�ضماه  ما  ب�ضبب  �لقطاعات،  كامل 
جتاهل �حلكومة مطالب �لطبقات 
�ل�ضغيلة �لتي �أ�ضبحت تعاين جر�ء 
�لرت�جع �لرهيب للقدرة �ل�رش�ئية، 
�إىل  �حلكومة  دعا  ذلك  مبقابل 
مثل  مع  بجد  �لتعامل  �رشورة 
�ضيناريو  لتفادي  مطالب  هكذ� 
�لرئا�ضية.  �النتخابات  قبل  كارثي 
ويف �ت�ضال هاتفي ربطه بالو�ضط، 
على  �ملح�ضوب  �لنائب  �أو�ضح 
تاعزيبت،  رم�ضان  �لعمال  حزب 
ت�ضهده  �لذي  �لنقابي  �حلر�ك  �أن 
منتظر�  كان  �لنقابات  من  �لعديد 
ب�ضبب �لتهجم �لفا�ضح على �لقدرة 
�أ�ضحت  �لتي  للمو�طنني  �ل�رش�ئية 
�نهارت  �أن  بعد  بالزو�ل  مهددة 
م�ضيفا  ح�ضبه،  تنهار  والز�لت 
�لقطاعات  كامل  يف  �حلكومة  �أن 
�إ�ضعال  على  كبري  ب�ضكل  �ضاهمت 

قررت  �أن  بعد  �حلر�ك  هذ�  فتيل 
رو�تب  جتميد  على  مدة  منذ 
�لعديد من �ملوظفني على م�ضتوى 
موؤ�ض�ضات وطنية، مع حر�ضها على 
جتميد �لتوظيف �لذي تبقى حالته 
�ضاذة مع قطاع �لرتبية، نائب حزب 
�أن  �لت�رشيح  �لعمال �ضدد يف ذ�ت 
حتت  �ملن�ضوين  �لعمال  �الآالف 
كامل  ويف  م�ضتقلة  نقابات  مظلة 
على  يخ�ضون  �أ�ضبحو�  �لقطاعات 
�إىل جمرد  �لتي حتولت  معا�ضاتهم 
ثالث  كل  مرة  لهم  تقدم  رو�تب 
حمدثنا  ح�ضب  و�قع  وهذ�  �أ�ضهر 
تكون  قد  ب�رش�رة  ينذر  كارثيا 
�جلز�ئريني  على  خطر�  �أل�ضنتها 
�ل�ضياق  باآخر ويف ذ�ت  �أول  ب�ضكل 
�إىل �جناز�ت  ذ�ته  �مل�ضدر  تطرق 
هكذ�  مثل  مع  وتعاملها  �حلكومة 
 2014 �ضنة  منذ  نقابي  حر�ك 
�أزمة  �إىل  �جلز�ئر  ولوج  بد�ية 
مالية ب�ضبب �نهيار �أ�ضعار �لبرتول، 
تعاملت  �أنها  تاعزيبت  �أكد  �أين 
تاآكل  يف  �ضاهمت  بطريقة  معها 

�لتي  �لعديد من �ل�ضناديق �ملالية 
من  �إال  وتاأ�ضي�ضها  توفريها  مت 
وقدر�تهم  �ملو�طنني  حماية  �أجل 
�لعمل  عو�ض  وهذ�  �ل�رش�ئية، 
على �إيجاد حلول تخدم �ملو�طنني 
الأطول فرتة زمنية ممكنة، م�ضري� 
للتقاعد  �لوطني  �ل�ضندوق  �إىل 
�ضبه  حالة  باأنه يف  عنه  قال  �لذي 
عجز  ت�ضجيل  مت  �أن  بعد  �إفال�ض 
�ألف  �إىل  500  قيمته  و�ضلت 
يف  ��ضتعماله  مت  �أن  بعد  دينار 
رو�تب  ت�ضديد  غري  �أخرى  �أمور 
 .2014 منت�ضف  منذ  �ملتقاعدين 
ويف �الأخري �ضدد متحدث �لو�ضط 
على �أن مثل هكذ� �أحد�ث �ضتوثر 
�ملو�طنني  معي�ضة  على  حمالة  ال 
مت  ما  �أن  رغم   ،2019 �ضنة  خالل 
م�رشوع  يف  وتدوينه  عليه  �لعمل 
ذلك،  عك�ض  يقول  �ملالية  قانون 
�ضنة  �ضتكون   2019 مو�ضحا:« 
�نتخابات  �جلز�ئر  فيها  تعرف 
مل  �حلكومة  ذلك  ورغم  رئا�ضية 
تعمل على حل �مل�ضاكل �لتي د�ئما 

و�لطبقة  �ملو�طنني  منها  عانى 
�لقطاعات«،  كافة  يف  �ل�ضغيلة 
متابعا:« كيف ميكن �أن تكون �ضنة 
2019 برد� و�ضالما بعد �أن مت فتح 
18 �ألف من�ضب �ضغل ال غري، فهذ� 
مقارنة  وكارثي  جد�  قليل  �لرقم 
من  عدة  قطاعات  حتتاجه  مبا 
�مل�ضدر  �نتقد  فيما  عمال«، 
�أكد  �لذي  �لربملاين نو�ب �ملو�الة 
موجودة  الأمور غري  يروجون  �أنهم 
بالو�قع،  لها عالقة  ولي�ض  �إطالقا 
�ضيما و�أن �جلز�ئري �أ�ضحى يعاين 

على طول �خلط.
جمموعة  �ل�ضاحة  وتعرف  هذ� 
�ملدنية  �الأو�ضاط  يف  �حتقانات 
�لنقابات  تكتل  �نتقال  �آخرها 
خطوة  �إىل  �ل24  �مل�ضتقلة 
موؤكدين  �لنقابية،  �لكنفدر�لية 
�ل�ضابقة  مبطالبهم  مت�ضكهم 
�مل�ضبق  �لتقاعد  بخ�ضو�ض 
و�لقدرة  �لنقابية  و�حلريات 

�ل�رش�ئية.
�سارة بومعزة

وزير املالية عبد الرحمان راوية يحذر

الأزمة املالية �ستبلغ ذروتها يف2021
  .      احتياطي ال�سرف �سي�سل اإىل 33.8 مليار دج

ك�سف وزير املالية عبد الرحمان راوية عن دخول اجلزائر يف اأزمة مالية خانقة بعد عامني من الآن، ب�سبب اأن احتياطي ال�سرف ف�سي�ساوي 33.8 مليار دينار فقط، ما يعني تغطية حاجيات 
ما مدته 8 اأ�سهر ل غري، يف حني �سدد على اأن اجلزائر �ستكون يف راحة مالية العام املقبل لكون احتياطي ال�سرف �سيغطي حاجيات اجلزائريني ملدة 13 �سهرا.

علي عزازقة

و2021،   2018  و�أما بني 
ح�ضب �الجتماعية   �لتحويالت 
 ذ�ت �ملتحدث فتقدر ب 1772.5
 مليار دينار يف �ضنة 2019 �أي ما
�لناجت من  باملائة   8.2  ميثل 
قدره بارتفاع  �خلام   �لد�خلي 
 13.5 مليار دينار �أي بن�ضبة 0.7
 باملائة مقارنة مع توقعات قانون
و�أو�ضح �حلالية،  لل�ضنة   �ملالية 
�مليز�نية ر�وية  ر�ضيد   باأن 
 يقدر بن�ضبة 9.5 باملائة مقارنة
�خلام �لد�خلي  �لناجت   باإجمايل 
مقارنة باملائة   10.3  مقابل 
ل�ضنة �ملر�جعة   بالتقدير�ت 
�الجمايل �لر�ضيد  �أما   ،2018 
 للخزينة فهي يف حدود 2249.3

10.4 ميثل  ما  �أي  دينار   مليار 
�لد�خلي بالناجت  مقارنة   باملائة 
مليار  2240.1 مقابل   �خلام 
 دينار �أي ما ميثل 10.9 باملائة

.مقارنة ب 2018
 ويف خ�ضم تقدمي م�رشوع قانون
 �ملالية، �أكد �مل�ضوؤول �حلكومي
يف �ضيكون  �لت�ضخم  معدل   باأن 
بالن�ضبة باملائة   4.5  حدود 
ل�ضنة �ملالية  قانون   مل�رشوع 
2020 يف  باملائة   3.9 و   2019 
يف2021،  باملائة   3.5  ويف و 
�لت�ضخم معدل  عن   حديثه 
�ضيكون �أنه  �ملالية  وزير   �أو�ضح 
 يف حدود 4.5 بالن�ضبة مل�رشوع
3.9 و   2019 �ملالية   قانون 
و3.5 يف  2020 �ضنة   باملائة يف 
،2021 �ضعر �ضنة  يخ�ض   وفيما 

على �ضدد  �لدينار،   �رشف 
 �أن  �ضعر �رشف بالن�ضبة للدوالر
 �ضيبلغ 118 دينار كمتو�ضط �ضنوي

خالل �لفرتة 2019 و2021.
 فيما �ضي�ضجل �لنمو �القت�ضادي
و  2019 يف  باملائة   2.6  ن�ضبة 
و  2020 �ضنة  يف  باملائة   3.4 
يف  2021 �ضنة  يف  باملائة   3.2 
�لد�خلي �لناجت  ي�ضجل   حني 
ن�ضبة �ملحروقات  خارج   �خلام 
 3.2 باملائة يف �ضنة 2019 و 3.2
خالل �ضنوي  كمتو�ضط   باملائة 
مو�ضحا  ،2021 و   2020  �لفرتة 
تبلغ �ملحروقات  �ضادر�ت   �أن 
2019 �ضنة  دوالر  مليار   33.2 
2020 �ضنة  دوالر  مليار   34.4  و 
،2021 �ضنة  دوالر  مليار   و35.2 
ذ�ت ح�ضب  �ل�ضلع   و�إير�د�ت 

دوالر 44مليار  �ضتبلغ   �ملتحدث 
 يف 2019 وت�ضل �إىل 42.9 مليار
تبلغ �ن  ويتوقع   2020 يف   دوالر 

  .41.8 مليار دوالر يف 2021
نفقات �إجمايل  يخ�ض   وفيما 
يف �حلكومة  ممثل  �أفاد   �لدولة 
باأنه �لوطني  �ل�ضعبي   �ملجل�ض 
8557.2  2019 �ضنة  يف   �ضيبلغ 
بانخفا�ض �ي  دينار   مليار 
مع مقارنة  باملائة   1 ب   يقدر 
�حلالية ل�ضنة  �القفال   توقعات 
مليار  8627.8 مببلغ   و�ملقدرة 
نفقات �أن  مو�ضحا   دينار، 
دينار �لت�ضيري 4954.5   مليار 
باملائة، بن�ضبة 8.1  بارتفاع   �أي 
فتبلغ �لتجهيز  ميز�نية   �أما 
 3602.7 مليار دينار �أي بانخفا�ض
�ي دينار،  مليار   440.6  مببلغ 

ب مقارنة  باملائة   10.9  بن�ضبة 
�ال�ضتثمار نفقات  منها   2018 
�أي دينار  مليار   2438.3  مببلغ 
باملائة وعمليات  بالن�ضبة 67.7 
  بر��ض مال مببلغ 1164.4 مليار

قانون مل�رشوع  عر�ضه   وخالل 
�ضندوق باأن   ،2019 ل�ضنة   �ملالية 
فارغا �ضيكون  �الإير�د�ت   �ضبط 

خالل �لفرتة �ملمتدة  
.دينار �أي بن�ضبة 32.3 باملائة

 قال اإن قانون املالية لـ2019 جاء ليخدم الطابع
الجتماعي للدولة:

 التحالف الرئا�سي يدخل جو احلملة
النتخابية للرئا�سيات

�لرئا�ضي �لتحالف  نو�ب   دخل 
�الأ�ضبوع نهاية  تاأ�ضي�ضه  مت   �لذي 
�النتخابية �حلملة  جو   �ملا�ضي، 
 للرئي�ض بوتفليقة من مبنى زيغوت
يف جاء  ما  ثمن  �أن  بعد   يو�ضف، 
يعد �لذي  �ملالية  قانون   م�رشوع 
على �لرئي�ض  لالإر�دة   ترجمة 
للدولة �الجتماعي  �لطابع   حماية 
�لرتويج يتم  ما  عك�ض   �جلز�ئرية 
�نتقد  له من جهات عدة، يف حني 
تعمل �أنها  و�أكد  �ملعار�ضة   �أحز�ب 
ون�رش �ملو�طنني  تخويف   على 
 �أكاذيب همها ن�رش �لرعب من دون

�أي دالئل �أو حجج قوية
�الإعالن بعد  فقط  قليلة   �أيام 
حتالف ت�ضكيل  على   �لرباعي 
 رئا�ضي يوؤيد ما �ضيكون يف م�رشوع
عبد عر�ضه  �لذي  �ملالية   قانون 
على �أم�ض  يوم  ر�وية   �لرحمان 
�لوطني، �ل�ضعبي  �ملجل�ض   نو�ب 
�لتحرير جبهة  حزب  نو�ب   �ضارع 
قانون يف  جاء  ما  لتثمني   �لوطني 
عن �لنائب  �ضدد  حيث   �ملالية، 
 �الأفالن عبد  �لرحمان �ضي عفيف
على يعمل  الز�ل  بوتفليقة   على 
للدولة �الجتماعي  �لبعد   تقوية 
جاء �ملالية  وقانون   �جلز�ئرية 
 ليرتجم هذه �الإر�دة ح�ضبه، خا�ضة
تلعب ما  د�ئما  �ملعار�ضة   و�أن 
�أجل من  ح�ضبه  �لوتر  هذ�   على 
 تخويف �لنا�ض ون�رش �لرعب و�ضط
يتوقف مل  عفيف  �ضي   �ملو�طنني، 

 عند هذ� �حلد ملا �أكد �أن �لتخلي
�لتقليدي �لتمويل غري  �ضيا�ضة   عن 
على للمو�طنني  ر�ضالة  �إال  هي   ما 
ت�ضقطها مل  �جلز�ئرية   �لدولة 
�لكثري جعلت  �لتي  �ملالية   �الأزمة 
ل�ضيا�ضتها �ملنتقدين  �خلرب�ء   من 
�ل�ضنة، هذه  �ضقوطها   ير�ضحون 
�إىل �رشورة  يف حني دعا �حلكومة 
للبرتول �لتبعية   �لتخل�ض من 
مع حو�ر  وفتح  �لت�ضخم   وخف�ض 
 لتفادي �أي �ضيناريو غري �ملو�طنني

مرغوب فيه بد�ية �ضنة 2019.
عن �لنائب  �ل�ضياق ثمن  ذ�ت   ويف 
�لدميقر�طي �لوطني   �لتجمع 
رئي�ض حتمل  قجي   حممد 
بويالت و�ضفه  ما   �جلمهورية 
مرت �لتي  �القت�ضادية   �الأزمة 
�أ�ضعار تهاوى  بعد  �لبالد   بها 
بعد �لدولية،  �ل�ضوق  يف   �لنقط 
 �أن د�فع عن خيار�ت �لوزير �الأول
�ويحيى من خالل هجومه  �حمد 
من هولت  �لتي  �ملعار�ضة   على 
 �للجوء �ىل �لتمويل غري �لتقليدي،
 قائال:« لقد مرت �ضنة 2018 برد�
ما عك�ض  زياد�ت  دون   و�ضالما 
�أن على  م�ضدد�  �لتهويل له«،   مت 
 �جلز�ئر وبف�ضل رئي�ض �جلمهورية
فيما �ملالية،  �الأزمة  من   خرجت 
�ملو�طنني ت�ضاند  �لدولة   الز�لت 
عرب تعزيز �لبعد �الجتماعي لها.

علي عزازقة

القيادي يف حزب العمال رم�سان تعزيبت

 2019هي الأكرث �سخونة اجتماعيا

قالت اأن احلكومة غري واعية بخطورة املوقف:

املعار�سة تنتقد قانون املالية وت�سفه بالظريف
�لعمال حزب  عن  �لنائب   ت�ضاءلت 
وعي مدى  عن  �ضويتم   نادية 
تر�ضيد �ضيا�ضة  بخطورة   �حلكومة 
بد�ية منذ  تبنتها  �لتي   �لنفقات 
منت�ضف �لنفط  �أ�ضعار   �نهيار 
�الجتماعي �لتما�ضك  على   ،2014 
للدولة �ملادية  �الأ�ض�ض   وعلى 
�الأمور و�أن  �ضيما   �جلز�ئرية، 
 ت�ضري من �ضيء �إىل �ضيء �إىل �أ�ضو�أ

ح�ضبها.
 وقال ذ�ت �مل�ضدر خالل مد�خلتها
قانون م�رشوع  مناق�ضة  خ�ضم   يف 
�النعكا�ضات �أن هذه   �ملالية، على 
 �ملتلقة ب�ضيا�ضة �لتق�ضف جتاوزت

 �لطابع �الجتماعي من بطالة وفقر
 و�نهيار �لقدرة �ل�رش�ئية وجتاوزت
�لعمومية �خلدمات  �نهيار   حتى 
�لعالج خدمة  يف   �لباهظة 
 و�لتعليـم، حيث �أو�ضحت:«  �ملئات
جر�ء يعاجلون  ال  �ملر�ضى   من 
ون�ضاء و�الأطباء  �الأدوية   نق�ض 
جر�ء  2018 �لـ  يف  مينت   حو�مل 
�لقابالت«، يف  �مل�ضجل   �لعجز 
حزب �رتياح  عن  عربت  حني   يف 
 �لعمال من قر�ر �حلـكومة �ملتعلق
من جمموعة  عن  �لتجميـد   برفـع 
�ل�ضحة قطاعي  يف   �مل�ضاريـع 
عدد �ضويتم  وو�ضفت   و�لرتبية 

فتحت �لتي  �لتـوظيف   �ملنا�ضب 
و�ملقدر  2019 بعنو�ن   �حلكومة 

عددها 18 �لف.
�ضعيدي فاطمة  �لنائب   من جهتها 
فاأكدت �ل�ضلم  جمتمع  حركة   عن 
 �أن قو�نني مالية متتالية منذ خم�ض
�حلكومة فيها  تتقدم  مل   �ضنو�ت 
 �إجر�ء�ت ت�ضحيحية ملعاجلة �لعجز
باالختالالت �لتكفل   �لهيكلي وكذ� 
 �لناجتة عنه، بل جلات �ىل �حللول
ترتكز حلول  و�ل�ضهلة،   �لظرفية 
 على �ل�ضغط على ميز�نية �لتجهيز
�مل�ضاريع وجتميد   بتقلي�ضها 
يف �لتو�ضع  مقابل  للنمو   �ملحركة 

لها لي�ض  �لتي  �لت�ضيري   ميز�نية 
جهة من  و  �قت�ضادي،  مردود   �أي 
تاأطري �أنه  �لنائب  �أو�ضحت   �أخرى 
 �لتجارة �خلارجية جلات �حلكومة
من �لو�رد�ت  على  �ل�ضغط   �ىل 
�الإجر�ء�ت �ملتبعة كل �ضنة  خالل 
قائمة �و  �ال�ضتري�د  رخ�ض   �ضو�ء 
�و �ملوؤقتة  �ل�رش�ئب  �و   �ملنع 
�ملو�د بع�ض  على  �لعالية   �لر�ضوم 
 �مل�ضتوردة �و تخفي�ض قيمة �لعملة
�حتياجات ح�ضاب  على  هذ�   وكل 
�لطلب ح�ضاب  وعلى   �لعائلة 

�القت�ضادي.
علي عزازقة
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مباذا تف�صر توا�صل 
الغليان داخل قطاع 

التعليم العايل؟

العايل  التعليم  قطاع  داخل  الغليان 
هو �شيء طبيعي وما زال يف بداياته، 
الوزارة  اإ�شتمرار  حال  يف  اأنه  واأكيد 
ال�شيا�شة  نف�س  اإتباع  يف  الو�شية 
اأبواب احلوار  القائمة على غلق كافة 
ال�رشعيني،  وممثليهم  الأ�شاتذة  مع 
وحالة  �شتزيد  الغليان  حالة  اأن  اأكيد 
الت�شنج �شت�شل لدرجة ل ميكن بعدها 

ال�شيطرة عليها.

ماهي اأ�صباب احلركات 
االحتجاجية التي متر 
بها اجلامعات يف هذه 

املرحلة؟

من  ينتقل  الغ�شب  اأن  الإ�شارة  يجدر 
الو�شع  اإ�شتمر  واإن  لأخرى  جامعة 
كل  الغ�شب  �شيعم  قريبا  احلايل 
ا�شتثناء،  بدون  اجلزائرية  اجلامعات 
نف�س  تعاين من  لأن جميع اجلامعات 
واحلقرة  التع�شف  خا�شة  امل�شاكل، 
وغياب و�شائل العمل، وللأ�شف معظم 
املدراء وعمداء الكليات يتعاملون مع 
وهو  املنطق،  بنف�س  امل�شاكل  هذه 
ورف�س  وممثليهم  الأ�شاتذة  جتاهل 
التعامل معهم والتحاور حول امل�شاكل 

العالقة.

ماهي اأ�صباب االأزمة 
التي مير بها الكنا�س يف 
ظل االنق�صام احلا�صل 

داخله؟

�شاركت  موؤامرة  نتيجة  هو  النق�شام 
فيها للأ�شف اأطراف من داخل وزارة 
�شماحها  بعد  خا�شة  العايل  التعليم 
قبل  من  املعزول  ال�شابق  للمن�شق 
جمل�س  بتنظيم  اخلام�س  املوؤمتر 
غري �رشعي بتاريخ 16 دي�شمرب 2016 
جامعة  ملدير  اأوامر  اإر�شالها  ثم   ،
املادي  الدعم  لتوفري   2 اجلزائر 
لعقد  ال�شخ�س  لنف�س  واللوج�شتيكي 
امل�شاألة  هذه  املوازي، طبعا  موؤمتره 
داعي  ول  املا�شي  من  اأ�شبحت 
للخو�س فيها جمددا، املكتب الوطني 
تبنى بتاريخ 22 �شبتمرب املا�شي مبداأ 
الوطنية  واللجنة  ال�شمل،  ومل  ال�شلح 
رامول  ه�شام  الدكتور  بقيادة  لل�شلح 
بدورها  تقوم  ا�شماعني  بن  والعربي 
على اأكمل وجه، وقريبا جدا �شينتهي 
م�شكل النزاع الداخلي ليتفرغ الكنا�س 
اجلامعي  والأ�شتاذ  اجلامعة  مل�شاكل 

وما اأكرثه.

 اإىل اأين و�صل ملف 
املطالب املطروحة، 

خا�صة ما تعلق بق�صية 
االأجور؟

تراوح  لزالت  املطروحة  املطالب 
ال�شغط  م�شتمرين يف  ونحن  مكانها، 
الجتماعية  مطالبنا  حتقيق  لغاية 
امل�رشوعة التي ل تراجع عنها خا�شة 
ملف الأجور الذي يعترب امللف الأول 
اجلامعي،  للأ�شتاذ  بالن�شبة  والأهم 
ق�شية  هي  الأجور  ق�شية  اأن  خا�شة 
لأنه  جدا  �شائك  وملف  جدا  معقدة 
القانون  يف  النظر  اإعادة  ي�شتدعي 
و�شبكة  اجلامعي  للأ�شتاذ  الأ�شا�شي 
بقرار  يكون  هذا  مثل  وملف  الأجور 
وزاري م�شرتك ولي�س فقط بقرار من 

وزارة التعليم العايل والبحث العلمي.

اتهمتم م�صالح الطاهر 
حجار   بتبذير املال 

العام على خلفية قراره 
القا�صي بغلق عدد من 

املخابر على امل�صتوى 
الوطني .... هل ميكن 

اأن تقدم لنا تو�صيحا 
اأكرث حول هذا املو�صوع  

؟

بتبذير  حجار  الأ�شتاذ  نتهم  مل  نحن 
م�شوؤولني  ل�شنا  ونحن  العام؛  املال 
البع�س  ي�شعها  التي  العناوين  على 
اأنه ثم تاأويل ما قمنا  ويجدر الإ�شارة 
بت�رشيحه، نحن قلنا اأن غلق املخابر 
التي �رشفت عليها الدولة مبالغ كربى 
من العملة الوطنية وال�شعبة هو هدر 
املخابر  لهذه  ر�شدت  التي  للأموال 
ونحن  بها،  مولت  التي  والتجهيزات 
معنوي  ك�شخ�س  الوزارة  عن  حتدثنا 
واعتباري ولي�س على الوزير ك�شخ�س 
الوزارة  على  يتعني  كان  طبيعي، 
حما�شبة مدراء املخابر الفا�شلة على 
وتكليف  منها  ا�شتفادوا  التي  الأموال 
يتعني  بذلك، وكان  جمل�س املحا�شبة 
وتعوي�شهم  الفا�شلني  املدراء  عزل 
ثم  املخابر،  غلق  ولي�س  باآخرين 
املخابر  باقي  اأن  لنا  ي�شمن  ما 
ل  امل�شتحدثة  اجلديدة  واملخابر 
املخابر  م�شري  نف�س  م�شريها  يكون 
النظر  اإعادة  يتعني  لذلك   املغلقة، 
واآلياته،  املخابر  ت�شيري  �رشوط  يف 
وفر�س اآليات مرنة يف الت�شيري خا�شة 
من  املخابر  مدراء  بتمكني  املايل 
اإخ�شاع  مع  بالدفع،  الأمر  �شلطة 
ودقيقة،  دورية  املخابر ملتابعة  هذه 

وح�شاب دقيق. 

موؤ�ش�شات  ديوان  مبقر  ام�س  جرت 
مبدينة   « اإ�شياخم  حممد   « ال�شباب 
البويرة الإنتخابات الأولية حلزب الآفلن 
لأع�شاء  الن�شفي  بالتجديد  اخلا�شة 

مكثف  ح�شور  و�شط   ، الأمة  جمل�س 
النتائج  اأفرزت  العتيد  احلزب  لأ�رشة 
النهائية عن تفوق النائب » جواد بوترعة 
ويليه  �شوتا   207 ب  الأوىل  الرتبة  يف   «

�شوتا   24 ب   « فريد  بوكريف   « النائب 
اأجمع  وقد  �شوتا   11 اإلغاء  مت  حني  يف 
اإجراء هذه النتخابات يف  اجلميع على 
نزاهة و�شفافية ب�شهادة احل�شور الذين 

مر�شحهم  حليف  الفوز  يكون  اأن  متنوا 
مناف�شة  و�شط  النهائية  النتخابات  يف 

�رش�شة من طرف الأرندي . 
اأح�صن مرزوق

بني  اتفاق   على  باجلزائر  اأم�س  مت 
جممع »�شونلغاز«  و فرع »�شوناطراك 
مائة  )مملوك  املحروقات«   لتثمني 
باملائة من طرف جممع �شوناطراك(  
الأ�شهم  جميع  على   بالتنازل  يق�شي 
يف  �شونلغاز  طرف  من  اململوكة 
اجلزائرية  امل�شرتكة   املوؤ�ش�شة  

للطاقة، ح�شبما اأفاد به بيان ال�رشكة 
الوطنية للمحروقات.

التو�شل  »ان  امل�شدر  نف�س  او�شح  و 
حت�شني  اإطار  يف  يدخل  التفاق  لهذا 
الإداري  للت�شيري  العملية  القدرات 
ملختلف  واملوارد  الكلفة  ناحية  من 
وانتاج  البحر  مياه  حتلية  �رشكات 

الكهرباء«. و ي�شمح التفاق، من جهة 
اخرى، ملجمع �شوناطراك بالتحكم يف 
لربامج  امل�شرتكة  املخاطر  و  الكلفة 
و/ ال�شتغلل  قيد  البحر  مياه  حتلية 

اأو التطوير وكذا �شبط تنظيم جديد 
بهدف  ذلك  و  لل�شياق   م�شايرة  اكرث 
النطلق يف عملية تعميم » جزاأرة »  

عمليات ا�شتغلل حمطات حتلية مياه 
املجال  يف  �رشكاء  مب�شاعدة  البحر 
التكنولوجي، ي�شيف بيان �شوناطراك 
و اكد البيان ان هذا النوع اجلديد يف 
للمخاطر  بالن�شبة  الت�شيري »�رشوري« 
خا�شة املالية منها و ال�شناعية التي 

يتكفل بها جممع �شوناطراك«. 

من�صق املجل�س الوطني الأ�صاتذة التعليم العايل عبد احلفيظ ميالط »للو�صط«:

اإنتخابات ال�صينا

حتلية مياه البحر وانتاج الكهرباء

حاورته:  اإميان لوا�س

اإ�ستمرار التع�سف واحلقرة 
اأدخل القطاع يف نفق مظلم   

النائب » جواد بوترعة » مرت�سح االفالن بابويرة

اتفاق تنازل عن اأ�سهم بني جممع »�سونلغاز« وفرع »�سوناطراك«  

.          نحمل الو�ساية م�سوؤولية اإ�ستمرار غليان قطاع التعليم العايل
.         مطالبنا امل�سروعة ال تراجع عنها خا�سة ملف االأجور

وزيرة الت�صامن الوطني غنية الدالية 

69227 طفل متكفل به
 من ذوي االحتياجات اخلا�سة 

مركزا نف�صيا بيداغوجيا  158"
 لالأطفال املعوقني ذهنيا

الت�شامن  وزيرة  الدالية  غنية  ك�شفت 
الوطني وق�شايا املراأة والأ�رشة، اأم�س 
التح�شي�شي  الإعلمي  امللتقى  خلل 
خا�شة  موؤ�ش�شات  اإن�شاء  كيفية   « حول 
للأطفال  املتخ�ش�شة  والتعليم  للرتبية 
العليا  باملدر�شة  ذهنيا«  املعوقني 
لل�شمان الجتماعي بالعا�شمة عن عدد 
اخلا�شة  الحتياجات  ذوي  الأ�شخا�س 
 69227 نحو  ال�شنة  هذه  بهم  املتكفل 
ح�شب  متدر�شهم  �شيغ  تختلف  طفل، 
يتم  حيث  ودرجتها،  اإعاقتهم  طبيعة 
التكفل ح�شبها يف موؤ�ش�شات متخ�ش�شة 
يف  الإعاقة  ذوي  بالأطفال  التكفل  يتم 
تابعة  املتخ�ش�شة  الرتبية  املوؤ�ش�شات 
لقطاع الت�شامن الوطني والبالغ عددهم 
الدرا�شية  ال�شنة  خلل  موؤ�ش�شة   238
اجلارية، والبالغ عددهم 21700 طفل، 
من بينها تقول غنية 158 مركزا نف�شيا 
ذهنيا،  املعوقني  للأطفال  بيداغوجيا 
 10.6 فاقت  ت�شيري  ميزانية  ر�شد  ومت 
والتعليم  الرتبية  وتوفر  دينار  مليار 
الو�شائل  با�شتعمال  املتخ�ش�شني 
البيداغوجية  والتقنيات  الرتبوية 
الإعاقة،  اأنواع  من  نوع  لكل  املنا�شبة 
طرف  من  م�شرية  موؤ�ش�شات  يف  اأو  اأو 

احلركة اجلمعوية.
الت�شامن  وزيرة  اأ�شارت  ال�شياق  ويف 
غنية  والأ�رشة  املراأة  وق�شايا  الوطني 
هيئتها  اأن  حديثها  معر�س  يف  الدالية 
الرتبية  قطاع  مع  بالتن�شيق  تعمل 
املدر�شة  جتربة  اإجناح  على  الوطنية 
اجلزائرية املن�شفة وال�شامنة  للإدماج 
لإتاحة الفر�شة للمعنيني من الإدماج يف 
كلي  باإدراج  العادي،  املدر�شي  الو�شط 
ان  موؤكدة  احلالت،  ح�شب  جزئي  اأو 
كل القطاعات مطلوبة للت�شهيل املهمة 

على امل�شتثمرين يف هذا التخ�ش�س. 
املجال  فتح  اأن  الوزيرة  اأو�شحت  كما 
موؤ�ش�شات  بتاأ�شي�س  اخلوا�س  اأمام 

اخلا�شة،  احلاجات  بذوي  خا�شة 
املدار�س  على  املتزايد  للطلب  نظرا 
دوريا،و  عددهم  ومنو  املتخ�ش�شة 
م�شاهمة يف الق�شاء على قوائم النتظار 
و  البيداغوجية  النف�شية  املراكز  يف 
طرف  من  العديدة  للطلبات  ا�شتجابة 
يف  رغبتهم  اأبدو  الذين  امل�شتثمرين 
وحول  القطاع  هذا  يف  ال�شتثمار 
اخلا�س،  القطاع  من  الأولياء  تخوف 
اأجل  ومن  اإنه   ، الت�شامن  وزيرة  قالت 
الأولياء  وجعل  اللزمة  احلماية  فر�س 
امل�شوؤولة  فالوزارة  تامة،  اأريحية  يف 
تلزم الراغبني يف العمل يف هذا املجال 
التقيد مبا جاء يف دفرت ال�رشوط ، واأنه 
يحرتمون  ل  الرتاخي�س  �شحب  �شيتم 
ل�شمان  وذلك   اللزمة،  الإجراءات 
املوؤ�ش�شات  بني  ال�رشيفة  املناف�شة 
اأ�شا�شا  املعمولة  اخلا�شة  الرتبوية 

ل�شالح املعاق.

الفيدرالية  من  اعرتا�س 
اجلزائرية لذوي االحتياجات 

اخلا�صة

رئي�شة  معمري  عتيقة  اعرت�شت 
الفيدرالية اجلزائرية لذوي الحتياجات 
للقطاع  املجال  فتح  على  اخلا�شة  
اخلا�س لل�شتثمار يف جمال موؤ�ش�شات 
للمعاقني  املوجهة  والتعليم  الرتبية 
وقالت اأنها يجب اأن تكون تطوعية ، و 
اأن ال�شماح  قالت يف ت�رشيحها للو�شط 
للقطاع اخلا�س معناه فتح املجال لهم 
يجب  ول  الك�شب  اأو  الربح  من  ملزيد 
الحتياجات  ذوي  الأطفال  مع  الربح 
نناق�س  مل  اأننا  اأعتقد  وقالت  اخلا�شة 
تاأكيدها على  هذا املو�شوع جيد رغم 

ح�شن نية الوزيرة .
ف.ن�صرين 

حذر من�صق املجل�س الوطني الأ�صاتذة التعليم العايل عبد احلفيظ ميالط يف حوار خ�س به »الو�صط« من ا�صتمرار �صيا�صة 
التجاهل والتع�صف واحلقرة التي تنتهجها الو�صاية والتي �صتعمم حالة الغ�صب على كل اجلامعات اجلزائرية بدون 

ا�صتثناء على حد قوله، حممال اإياها م�صوؤولية اإ�صتمرار غليان القطاع، موؤكدا مت�صكه باملطالب امل�صروعة التي الزالت 
تراوح مكانها على غرار ملف االأجور.
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امل�صيلة 

الوالئي  املجل�س  رئي�س  يختار  االأفالن 
خلو�س انتخابات ال�سينا

اأ�شفرت نتائج الفرز لعملية الت�شويت 
التحرير  جبهة  مر�شحي حزب  على 
التي  الأمة  جمل�س  لع�شوية  الوطني 
جرت اأطوارها اأم�س مبقر حمافظة 
الآفلن بامل�شيلة عن فوز »ا�شماعيل 
ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  ديلمي« 
الولئي لولية امل�شيلة بعدما ح�شد 
166 �شوت متفوقا على مناف�شيه، » 
عبدالرزاق عا�شور » ع�شو باملجل�س 
غويني  و«حكيم  الولئي  ال�شعبي 
ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  نائب   «
العملية  حلوامد  لبلدية  البلدي 

الآفلن  مر�شح  لختيار  النتخابية 
الن�شفي  التجديد  انتخابات  يف 
الإقرتاع  طريق  عن  متت  لل�شينا، 
ال�رشي مبكتب احلزب، ومت انتخاب 
»ا�شماعيل ديلمي » باإجماع من قبل 
رئي�شا  باعتباره  الأفلن  منتخبي 
الولئي  ال�شعبي  للمجل�س  جديدا 
ل�شتحقاق  املر�شح  هذا  ويحظى 
ال�شينا ب�شعبية يف الو�شط ال�شيا�شي 
و الذي �شيكون مناف�شا قويا ملر�شح 

الأرندي .
عبدالبا�صط بديار



 احتجاجا على غياب الغاز
 يف �سيدي بلعبا�س

�سكان �أوالد بن ديدة 
يغلقون �لطريق 

ديدة  بن  األواد  قرية  �سكان  من  الع�رشات  اأم�س،  قام 
تالغ  بني  الرابط   13 رقم  الوطني  الطريق  بقطع 
بتوفري  ال�سلطات  مطالبة  اجل  من  بلعبا�س  و�سيدي 
املحتجون  ا�ستعمل  ،وقد  القرية  بهذه  املدينة  غاز 
هذا  غلق  اجل  من  واحلجارة  املطاطية  العجالت 
بلديات  بني  و�سل  همزة  يعترب  الذي  الهام  امل�سلك 
جلاأ  ،حيث  بلعبا�س  �سيدي  الوالية  وعا�سمة  اجلنوب 
اجل  من  اأخرى  طرق  اإىل  امل�سافرين  من  العديد 
العبور نفي حني طالب املحتجون بح�سور وايل الوالية 
لال�ستماع الن�سغاالتهم التي باتت جمرد وعود ال غري 

.
�س.�سهيب

الدرك الوطني بامل�سيلة 

حجز 2900 قارورة 
خمر 

من  امل�سيلة  لوالية  الوطني  الدرك  عنا�رش  متكن 
الكحولية متعددة  حجز كمية معتربة من امل�رشوبات 
بلغت  وحملي،  اأجنبي  �سنع  من  واالأحجام  االأ�سناف 
التي مت على  اأي�سا  العملية  وهي  قارورة خمر،   2900
معلومات  على  بناء  وذلك  �سخ�س  توقيف  اثرها 
الكحولية بدون  مفادها قيام بع�س جتار امل�رشوبات 
رخ�سة بنقل كميات معتربة عرب طرق و م�سالك ثانوية 
ال�سمال  واليات  من  االأمنية  امل�سالح  ملراقبة  تفاديا 
نقاط  اإثرها مت برجمة  الواليات اجلنوبية، على  نحو 
مت  اين  فيها  امل�سكوك  املحاور  طول  على  مراقبة 
كانت  الكحولية  امل�رشوبات  من  كمية  على  العثور 
ا�ستكمال  بعد  هينو،  نوع  �ساحنة  منت  على  معباأة 
اأمام  املعني  تقدمي  �سيتم  القانونية  االإجراءات 
من  امل�سيلة  حمكمة  لدي  اجلمهورية  وكيل  ال�سيد 
. رخ�سة  بدون  كحولية  م�رشوبات  وحيازة  نقل  اأجل 

  عبدالبا�سط بديار

االإ�ستئنافية  اجلنايات  حمكمة  وقعت 
اأم�س  العا�سمة  ق�ساء  جمل�س  لدى 
يف  نافذا  �سجنا  �سنوات   10 عقوبة 
»ب،بالل«  املدعو  تائب  اإرهابي  حق 
ين�سط  كان  الذي  »حارث«  املكنى 
لتنظيم  التابعة   « الهدى   « كتيبة  �سمن 
القاعدة باملغرب اال�سالمي و فر منها 
اأحد  قتل  الأمر  اخل�سوع  رف�سه  بعد 
يرف�س  كان  الذي  التنظيم  يف  زمالئه 
وهو  املواطنني  اأموال  �رشقة  فكرة 
الذي جعله حمل �سبهات هناك  االأمر 
نافذا يف  حب�سا  عام  عقوبة  توقيع  مع 

حق املتهم الثاين .

هذا وقد جرت متابعة املتهم ال�سالف 
ثالثة  رفقة  احلال  ملف  يف  الذكر 
ين�سط  كان  ممن  اآخرين  متهمني 
�س،   « من  بكل  االأمر  ويتعلق  رفقتهم 
عبد   ، ح   »، ،م�سعود«  »ع   ،« حمزة 
االنتماء  املتابعني بجرم جناية  احلق« 
بغر�س  م�سلحة  اإرهابية  جماعة  اإىل 

ال�سكان و خلق  اأو�ساط  الرعب يف  بث 
التي  الق�سية  ،وهي  االأمن  انعدام  جو 
اكتوبر   26 يوم  لتاريخ  تعود جمرياتها 
2015 حني تقدم مل�سالح االأمن بحي 
االأربعاء  دائرة  بوقرة  �سالمة  اأوالد 
الن�سف  و  بالبليدة يف حدود اخلام�سة 
املكنى  »ب،بالل«  املدعو  م�ساء 
»حارث«و�سلم نف�سه بعدما كان ين�سط 
لتنظيم  التابعة  الهدى«   « كتيبة  �سمن 
القاعدة باملغرب االإ�سالمي والتي فر 
القادر  » ب، عبد  منها بف�سل املدعو 
وكذا  ذلك  عن  بالعدول  اأقنعه  الذي   «
امل�سلح  العمل  �رشعية  بعدم  اقتناعه 
االن�سقاقات  ب�سبب  وكذا  باجلزائر 
الكبرية التي حدثت داخل تلك الكتيبة 
ورف�سه اخل�سوع الأمر بقتل اأحد زمالئه 
مبا جعله حمل �سبهات باأنه عميل لدى 
ال�سلطات االأمنية ، وخالل التحقيق مع 
م�سلحة  جماعة  اأول  اأن  ك�سف  املتهم 
مبنطقة  متمركزة  كانت  بها  التحق 
بوعريريج لينتقل فيما بعد اإىل مع�سكر 
تنظيم االأ�سغال » بايت يخلف« باأعايل 
اأر�سيا  الذي كان يحوي خمباأ  جرجرة 
يت�سع خلم�سة اأ�سخا�س و خندق يرتاوح 

عمقه مرت و ن�سف مرت و طوله 20 مرتا 
يت�سع ل 15 �سخ�سا دمره اجلي�س بعد 
حوايل 11 يوما من احل�سار فان�سحب 
15 فردا منهم اإىل اأعايل جبال جرجرة 
اأين توجد عدة خمابئ فردية و جماعية 
تزويده  مت  ،وهناك  اأر�سي  مطبخ  و 
عنا�رش  وتنقل  »�سيمينوف«  ب�سالح 
املجموعة بعد ذلك اإىل منطقة »تيزي 
نيكوالن« م�سيا على االأقدام و بقوا بها 
در�سوا  و  الريا�سة  مار�سوا  اأين  �سهرا 
تدريبات  تلقوا  و  االأولية  االإ�سعافات 
ع�سكرية من طرف املدعو »خ، ب�سري« 
، ويف اأواخر �سنة 2013 مت ا�ستدعاوؤه 
رفقة املدعو » خ، عبد احلق » من قبل 
حماكمتهما  ومتت  الهدى  كتيبة  اأمري 
ب  بجلدهما  اأمر  حقهما  يف  �سدر  ،و 
منطقة  اإىل  حتويله  مت  و  جلدة   300
واد الق�ساري »العقبة« حيث وجد 16 
خمتلفة  باأ�سلحة  مدججني  اإرهابيا 
القيام  دون  اأ�سهر  اأربعة  معهم  بقي  و 
اأخرى  جهة  اإرهابي،ومن  عمل  باأي 
تعر�س  اأنه   « » ب، بالل  �رشح املتهم 
قبل الواقعة اإىل االحتجاز داخل خمباأ 
اأر�سي بعد جتريده من �سالحه بعدما 

�سكوك  االإرهابية  اجلماعة  راودت 
معلومات  ورود  عقب  بخ�سو�سه 
حرا�سة  حتت  بقي   ، حوله  مغلوطة 
يفرج  اأن  قبل  اأيام  ت�سعة  مدة  م�سددة 
بال�سالح  وتزويده  منه  واالعتذار  عنه 
الفرتة  خالل  اأنه  غري   ، اأخرى  مرة 
بكتيبة  ان�سقاقات  عدة  وقعت  االأخرية 
التابعة  اإليها  ينتمي  كان  التي  »الهدى« 
االإ�سالمي  باملغرب  القاعدة  لتنظيم 
»خ،عبد  املدعو  املن�سقني  بني  ،ومن 
احلق« املكنى »بالل عبد احلق« الذي 
�سلب  �رشعية  عدم  حول  معه  ت�ساجر 
الذي  االأمر  وهو   ، اأموالهم  املواطنني 
هذا  بعمالة  ت�ستبه  اجلماعة  جعلت 
بقتله  وتاأمره  االأمن  مل�سالح  االأخري 
غري اأنه رف�س وهو ما جعله يدخل يف 
نزاع معهم اإىل غاية تكفريه ، وخوفا من 
قتله انتهز فر�سة غياب املجموعة عن 
املخباأ الذي كانوا به و فر م�سيا على 
االأقدام و�سلم نف�سه اإىل م�سالح االأمن 
النائب  جهته  من  ليطالب   ، بالبليدة 
�سجنا  �سنوات   10 عقوبة  توقيع  العام 
العقوبة  نافذا وتدينه املحكمة بنف�س 

بعد املداولة القانونية .

ل/منرية

بتيبازة  العني  اأحمر  بلدية  قررت 
تاأجيل اإعادة فتح منبع �سيدي لكبري 
االأحد  اليوم  منتظرة  كانت  التي 
الأ�سباب  اجلاري  االأ�سبوع  نهاية  اإىل 
ملا  خالفا  »التقنية«  ب  و�سفتها 
كان متفق عليه مع مديرية املوارد 
بعد  امل�رشوع  �سلمت  التي  املائية 
اإنتهاء اأ�سغال التهيئة، ح�سب ما اأفاد 
به مدير القطاع و ياأتي قرار بلدية 
اأحمر العني بعد اإعالن مديرية الري 
عن ا�ستعداد هذه اجلماعة املحلية 
اأم�س االأحد الإعادة فتح منبع �سيدي 
اأبداها  »حتفظات  على  بناءا  لكبري 
مكتب حفظ ال�سحة« و�سفها مدير 
ب«التقنية«  قرباج  رم�سان  الري 
حملة  ب«اإطالق  اأ�سا�سا  تتعلق 
نظافة وا�سعة قبل اإعادة فتحه نهاية 

االأ�سبوع كاأق�سى تقدير«.
قد  بتيبازة  الري  مدير  كان  و 
عن  ت�رشيح  يف  ال�سبت  اأم�س  اأعلن 
الإعادة  العني  اأحمر  بلدية  ا�ستعداد 
اإنتهاء  بعد  لكبري  �سيدي  منبع  فتح 
يوم  اإنطلقت  التي  تهيئته  اأ�سغال 
قرار  اإثر  املا�سي  �سبتمرب  الفاحت 
املا�سي  اأغ�سط�س  �سهر  غلقه 
التي  بناءا على نتائج معهد با�ستور 
اأثبتت عدم �سالحية مياهه لل�رشب 

عقب انت�سار وباء الكولريا بعدد من 
واليات الوطن.

اأن  على  التاأكيد  امل�سوؤول  جدد  و 
وفقا  لل�رشب  �ساحلة  املنبع  مياه 
اأجريت  التي  التحاليل  نتائج  الآخر 
حفاظا على �سحة املواطنني حيث 
�سملت االأ�سغال تغيري قنوات املنبع 
امل�سدر  من  لكبري  ل�سيدي  املائي 
و  حميطه  تهيئة  و  امل�سب  اإىل 
تنظيفه مع مراعاة اجلانب اجلمايل 
للموقع على اأن يو�سع حتت املراقبة 
الدورية لفرق م�سالح مديرية الري 
حفظ  مكتب  م�سالح  جانب  اإىل 
كذا  و  العني  اأحمر  لبلدية  ال�سحة 

مديرية ال�سحة.
مدير  ذلك--ي�سيف  مع  موازاة  و 
خمربية  حتاليل  اإجراء  مت  الري-- 
مياهه  �سالحية  حول  دقيقة 
لل�رشب على م�ستوى خمابر جمهزة 
باأحدث التجهيزات قبل و�سعه حيز 

االإ�ستغالل 
اأن  اإىل  م�سريا  املواطنني  لفائدة 
دورية  بعمليات  تقوم  م�ساحله 
منبع   200 من  اأزيد  مياه  ملراقبة 

مائي منت�رشا عرب الوالية.
و كانت ال�سلطات املحلية قد قررت 
بناءا  لكبري  �سيد  منبع  غلق  يومها 

اأجراها  التي  التحاليل  نتائج  على 
معهد با�ستور حول �سالحية مياهه 
الكولريا،  وباء  اإنت�سار  اإثر  لل�رشب 
�سكان  واجهه  الذي  القرار  وهو 
بالرف�س  العني  اأحمر  منطقة 

موؤكدين �سالحية مياه املنبع.
و �سجلت والية تيبازة 15 حالة اإ�سابة 
موؤكدة بداء الكولريا مت التكفل بهم 
مب�ست�سفى بوفاريك بوالية البليدة و 

متاثلوا جميعهم لل�سفاء من اإجمايل 
على  م�ستبهة  حالة   130 من  اأكرث 

م�ستوى عدد من واليات الوطن.
معهد  اأعلن  �سبتمرب   6 يوم  يف  و 
يعد  عزة  بني  وادي  اأن  با�ستور 
م�سدرا »هاما« الإنت�سار وباء الكولريا 
و هو الواد الذي ي�سب جمراه يف واد 
واليتي  بني  احلدود  على  مزافران 

تيبازة و البليدة .

تيبازة

تاأجيل �إعادة فتح منبع �سيدي لكبري الأ�سباب »تقنية« 

حمكمة اجلنايات اال�ستئنافية لدى جمل�س ق�ساء العا�سمة 
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 �الأزمات �الإد�رية
 يف �ملوؤ�س�سات

اأزمة   لي�س  اجلزائر  منها  تعاين  التي  االإدارية  االأزمة 
الب�رشي  العامل  اأزمة  بل  املوؤ�س�سات   يف  نق�س 
من  هذا  و  االدارية   املوؤ�س�سة  م�سار  يعرقل  الذي 
جند  املوؤ�س�سات   لبع�س  امليدانية   الزيارة  خالل  
املالية  و  التقنية    الو�سائل  كل  وفرت  الدولة  اأن 
�سببه  عراقيل  جند  دائما  اأن  اإال  البيداغوجية  و  
التكوين  نق�س يف  كذا  و  و املح�سوبية  البريوقراطية 
اأو غري ذالك الن لو مت  حقيقة تكوين العامل الب�رشي 
و املوؤ�س�سة جاهزة من امل�ستحيل جدا تت�سكل اأزمة  
الفرد  م�سالح   احتياجات  تعرقل  االأزمة  هذه  اأن 
املوؤ�س�سات  االأحيان  بع�س  يف  ت�سبح  و  املجتمع  و 
االإدارية عرقلة كبرية تعك�س متاما حتقيق متطلبات 
االأولية التي يحتاجها املواطن و على  هذا االأ�سا�س 
اإال انه يوجد  هيئات  ينتج عن هذه العراقيل ف�ساد  
معنية مبكافحة الف�ساد و لكن ال ت�ستطيع مكافحة كل 
هذه االآفات الأنها مت�سلطة يف اجلذور املوؤ�س�سات  و 
ماهو  يعك�س متاما  الواقع  ار�س  على  نراه  ما  هذا  
قام  اإداري  كل  لو  اجلمهورية   القوانني   يف  موجود 
بواجبه كما ينبغي و احرتم الن�سو�س التي تف�سل بني 
احلق و الواجب ت�ستطيع املوؤ�س�سات  اأن تتجاوز هذه 
االأزمة لدعم النمو  مبا فيه من الدرجة االأوىل  ق�ساء  
اليومية  متطلباته  وفق  املجتمع   و  الفرد  حوائج 
الركائز االأ�سا�سية يف  اأهم  اأن االإدارة تعترب من  للعلم 
ت�سيري اأو�ساع  االأمة لو جنحت االإدارة يف هذا االأخري 
حققت تنمية اإدارية و من التنمية االإدارية اإىل تنمية 
اجتماعية و  اقت�سادية و �سيا�سية نحو حتقيق تنمية 
م�ستدامة  ،و احلد من املخاطر لتفادي االأزمات  مبا 

فيها االأزمات االإدارية. 
عمار كرتو�سي



�إىل  بالإ�ضافة  نور«  »دقلة 
487.260 قنطار من نوع »�لغر�س« 
و�أ�ضنافها و134.436 قنطار من 
»�لدقلة �لبي�ضاء« و�أ�ضنافها )متور 
و  تو�ضيحه  جرى  ح�ضبما  جافة(، 
�لفالحية  �مل�ضالح  مديرية  تتوقع 
بورقلة �ضمن حملة �جلني �جلارية 
حاليا و�لتي متتد غالبا بني �ضهري 
�إىل  �لو�ضول  �إىل  وجانفي  �أكتوبر 
 77 بـ  يقدر  متو�ضط  �إنتاج  معدل 
قنطار يف �لهكتار �لو�حد بالن�ضبة 
ل�ضنفي »دقلة نور« و�لدقلة �لبي�ضاء 
بالإ�ضافة �إىل 65 قنطار يف �لهكتار 
و  »�لغر�س«   �ضنف  يخ�س  فيما 
تتطلع �أي�ضا ذ�ت �مل�ضالح حتقيق 
�لإنتاج  حيث  من  ‘’طفيفة’’  زيادة 
�لفالحي  �ملو�ضم  مع  باملقارنة 
�لذي   )2017-2018( �ملن�رصم 
عرف �إنتاج ما يقارب 1.49 مليون 
قنطار من حما�ضيل �لتمور، وذلك 
نخلة   46.000 نحو  دخول  نتيجة 
�أ�ضناف   خمتلف  من  جديدة 
�لأخذ  مع  �لإنتاج  مرحلة  �لتمور 
�لتلقيح  مرحلة  �أن  �لعتبار  بعني 
�ضهدت  قد  �لربيع  ف�ضل  خالل 
مما  قوية  مو�ضمية  رياح  هبوب 
�ضيوؤثر على كمية �لإنتاج �ملذكورة 
ذ�ت  ذكرت  مت�ضل  �ضياق  يف  و 
�ملكافحة  عملية  �أن  �مل�ضالح 
�لطفيلية  لالأمر��س  �لوقائية 
م�ضت  قد  �لتمور  ت�ضيب  �لتي 
يف  تتمثل  نخلة،   627.080 نحو 
�ضد  نخلة   327.080 معاجلة 

و300.000  »�لبوفروة«  د�ء 
�لتمر«. »دودة  �ضد  �أخرى 
ثروة  على  ورقلة  ولية  تتوفر  و 
تعد�دها  ي�ضل  �لنخيل  من 
منها  نخلة   2.616.427 �ىل 
من  منتجة  نخلة   2.184.011
من  نخلة   1.432.815 بينها 
و1.010.005  نور«  دقلة   « نوع 
و�أ�ضنافها  �لغر�س«   « من  نخلة 
»�لدقلة  من  نخلة  و173.607 
و�أ�ضنافها على م�ضاحها  �لبي�ضاء« 
هكتار   24.140 قو�مها  �إجمالية 
كل  �ضمن  �لتمور  �إنتاج  ي�ضجل  و 
ملحوظة  زيادة  فالحي  مو�ضم 

وذلك بف�ضل �جلهود �ملبذولة من 
�ملعززة  �ملحليني  �لفالحني  قبل 
�لفالحي  �لدعم  بر�مج  مبختلف 
ترقية  بغية  �لدولة  �أقرتها  �لتي 
متثل  �لتي  �لنخيل  زر�عة  �ضعبة 
عرب  ميار�س  فالحي  ن�ضاط  �أهم 
وذلك  ورقلة  ولية  مناطق  جل 
ل�ضيما  �مل�ضجلة  �لنقائ�س  رغم 
من حيث �ليد �لعاملة �ملوؤهلة مبا 
�ملهرة. �لنخيل  مت�ضلقي  ذلك  يف 

�لتوجه  ي�ضتدعي  �لو�قع  هذ� 
�آلت  و��ضتخد�م  �ملكننة  نحو 
خم�ض�ضة للت�ضلق ف�ضال عن توفري 
�لتي  �لتوعية  عمليات  تكثيف  عن 

ت�ضتهدف �لعاملني يف هذه �ل�ضعبة 
�لإ�ضرت�تيجية، مثلما متت �لإ�ضارة 
�لعديد  �لأيام  هذه  يكت�ضح  و  �إليه 
�ملو�ضميني  �لتمور  باعة  من 
�لتمور  �أ�ضو�ق  نور  دقلة  ل�ضيما 
و�أ�ضو�ق �خل�رص و�لفو�كه مبختلف 
هوؤلء  يعر�س  و  �لولية  مناطق 
�أنف�ضهم  �لفالحون  �أو  �لباعة 
كميات معتربة من �ملنتوج �ملحلي 
ترت�وح  باأ�ضعار  �لعالية  �جلودة  ذو 
من 400 �إىل 850 دج للكيلوغر�م 
�لو�حد من دقلة نور بالن�ضبة ل�ضعر 
�أ�ضعار  ترت�وح  حني  يف  �لتجزئة 
دج.  500 �إىل   200 بني  �جلملة 

�لبناء  �رصكة  مدير  نائب  ك�ضف 
يف  بلخري  غر�ي�ضة  �لدولة  وهياكل 
ت�رصيح خ�س به جريدة »�لو�ضط  » 
�أن موؤ�ض�ضته تعمل على قدم و�ضاق 
لت�ضليم 1000 وحدة �ضكنية مبختلف 
�ملحددة  �جالها  يف  بورقلة  �ل�ضيغ 
�ملعمول  �لقانونية  �ملعايري  ووفق 
. و�لتعمري  �لبناء  جمال  يف  بها 
�أكد بلخري غر�ي�ضة �أن  �رصكة �لبناء 
 ، خل�رص  غر�ي�ضة  �لدولة  وهياكل 
ت�ضعى لكي تكون منوذجية من حيث 
�ل�رصعة يف �لجناز و�لدقة يف �لتنفيذ 
لت�ضليم 1000 وحدة �ضكنية مبختلف 
ووفق  �جالها �ملحددة  �لأمناط يف 
�ملعايري �لتقنية و�لقانونية �ملعمول 
بها ، وذلك يف �إطار �لإلتز�م �ل�ضارم 
�أحمد  �لأول  �لوزير  بتعليمات 
جميع  لإ�ضتهالك  �لر�مية  �أويحي 
�لتخفيف  بهدف  �ل�ضكنية  �لرب�مج 
�ل�ضكنات  �لطلب �ملتز�يد على  من 
�ل�رصقي  �جلنوب  بعا�ضمة  خا�ضة 
�لتي �ضجلت تاأخر� فادحا يف وترية 
بالن�ضبة  �لت�ضليم  و�جال  �لجناز 
�لأخرى  �ملقاولتية  للموؤ�ض�ضات 
�ل�ضكن  وزير  فاإن  ذلك  رغم  لكن   ،
�لوحيد  عبد  و�لعمر�ن  و�ملدينة 
طمار �ضيكون على موعد مع زيارة 
ر�ضمية لولية ورقلة قبل نهاية �ل�ضنة 

من  عدد  �ضيعاين  �أين    ، �جلارية 
�ل�ضكنية �جلاهزة ب�رصكة  �مل�ضاريع 
توزيع  على  �ضي�رصف  كما  غر�ي�ضة 
خمتلف  من  �مل�ضتفيدين  مفاتيح 
 300 بح�ضة  تعلق  ما  �ل�ضيغ خا�ضة 
تقرت  �لإد�رية  باملقاطعة  م�ضكن 
بنف�س �لولية و�لتي مت غلق عمليتها 
ويف   ، �ملتاحة  �ملعلومات  ح�ضب 
�ضياق ذي  �ضلة فقد طالب حمدثنا  
�لنظر  من �حلكومة ب�رصورة �عادة 
تعرف  �لتي  �لبناء  مو�د  ��ضعار  يف 
�رتفاعا حم�ضو�ضا ، خا�ضة ما تعلق 
 ، �ل�ضمنت  وكي�س  �حلديد  بقنطار 
حيث تعترب من بني �لعو�ئق �لكثرية 
�ملوؤ�ض�ضة  �أرق  �ضكلت هاج�ضا  �لتي 
�ىل جانب موجة �حلر �ل�ضديدة يف 
�لذي عادة ما  �ل�ضيف �حلار  ف�ضل 
تتجاوز فيه درجات �حلر�رة عتبة �لـ 
�لذي  �لو�ضع  وهو  مئوية  درجة   50
�ل�رصكة  من  متكني  دون  يحول 
. موؤهلة  حملية  عاملة  يد  �يجاد 

�مل�ضوؤول  نف�س  من  علم   وح�ضبما 
�لدولة  وهياكل  �لبناء  �رصكة  فاإن 
يف  �أي�ضا  جنحت  غر�ي�ضة  خل�رص 
ظاهرة   لتف�ضي  كبري  �مت�ضا�س 
من�ضب   500 با�ضتحد�ث  �لبطالة 
. وموؤقت  د�ئم  بني  ما  عمل 
�أحمد باحلاج

جلمعيات  مر��ضلة  نا�ضدت 
�لتنموي  بال�ضاأن  مهتمة  حملية 
�لولية  لو�يل  رفعت  قد  كانت 
 ، جالوي  �لقادر  عبد  بورقلة 
�ل�ضخ�ضي  �لتدخل  ب�رصورة 
�ملجال�س  روؤ�ضاء  م�ضالح  لدى 
ببلديات  �لبلدية  �ل�ضعبية 
�لت�رصيع  �أجل  من   ، �لولية 
لهدم  تنفيذ1475  قر�ر   يف 
�لبنايات �لفو�ضوية �لتي رهنت 
�إمنائية  عمليات   عدة  جت�ضيد 
هادفة تفتقر لف�ضاء�ت عقارية .

�ملوقعة  �ملر��ضلة  ذ�ت  وقال 
�جلمعيات  عديد  طرف  من 
بال�ضاأن  �ملهتمة  �ملحلية 
�لتنموي ببلديات ورقلة ، حا�ضي 
�حلجرية   ، تقرت   ، م�ضعود 
�لأول  �مل�ضوؤول  تدخل  �أن   ،
بالولية  �لإد�رة  جمل�س  على 
تقت�ضيها  حتمية  �رصورة  بات 
تعلق  ما  خا�ضة  �لظروف، 
يكتنف  �لذي  �لكبري  بالغمو�س 
تنموية   م�ضاريع  �جناز  م�ضري 
و�لفالحة  �ل�ضحة  بقطاعات 
و�لقطع  و�ل�ضكن  و�لرتبية 
حتججت  حيث   ، �لأر�ضية 
�ملديريات �لو�ضية و�جلماعات 
�ملحلية مب�ضكل �لنق�س �لفادح 
يف �لوعية ، و�ضع قابله متاطل 
�لتنفيذية  �ملكاتب  روؤ�ضاء 
باملجال�س �ل�ضعبية �لبلدية ، يف 
تنفيذ 1475 قر�ر لهدم �لبنايات 
�حلظائر  و  و�مل�ضتودعات 
فوق  �ضيدت  �لتي  �لفو�ضوية 
�لدولة  ملمتلكات  تابعة  �أوعية 
حيث   ، بناء  رخ�ضة  وبدون   ،
من  �جلمعيات  ذ�ت  حذرت 

مغبة �قد�م �حلكومة على �إلغاء 
منطلقة  �لغري  �مل�ضاريع  جميع 
طرحت  كما   ، �لعام  بد�ية  مع 
�ملحلية  �جلمعيات  ذ�ت 
فحوى  عن  كبرية  ت�ضاوؤلت 
�لإلتز�م  يف  مربر  �لغري  �لتاأخر 
�أحمد  �لأول  �لوزير  بتعليمة 
بالت�رصيع  �لقا�ضية  �أويحي  
تنفيذية  جمال�س  ت�ضكيل  يف 
�لو�يل  عليها  ي�رصف  م�ضغرة 
على  �ل�ضهر  �أجل  من  �ضخ�ضيا 
لإ�ضرتجاع  �ل�ضارم   �لتطبيق 
�جليوب �لعقارية �لتي مت �لتنازل 
�مل�ضالح  طرف  من  عليها 
�أو  �لرمزي  بالدينار  �ملعنية 
عليها  و�ل�ضطو  �لإ�ضتيالء 
�لإحتياطات  حتويل  فرتة  �أثناء 
�إىل   �لبلديات  من  �لعقارية 
�لعقارية  �ملحلية  �لوكالت 
. ذكرها  �ضالف  بالدو�ئر 

�لأمن  م�ضالح  فاإن  لالإ�ضارة 
نف�س  يف  و�ملكلفة  �ملخت�ضة 
�حلر�ك  مبر�قبة  �لوقت 
�لإجتماعي ، كانت قد �أدرجت 
�ملرفوعة  تقاريرها  يف 
لل�ضلطات �ملركزية ملف تف�ضي  
�مللفات  �ضمن  �لعقاري  �لنهب 
على  و�إحتقان  �ضخونة  �لأكرث 
مدر� خم�ضة ع�رص �ضنة �لأخرية 
�لت�ضيري  جانب  �إىل  وذلك   ،
�لبلدية  للمجال�س  �لكارثي 
ت�ضليم  يف  �لفا�ضح  �لتاأخر  و 
�مل�ضاريع �لإمنائية �لهادفة �لتي 
. بيوميات �ملو�طنني  لها �ضلة 

�أحمد باحلاج 

يتوقع �إنتاج �أزيد من 1.55 مليون قنطار من خمتلف �أ�سناف �لتمور بوالية ورقلة يف �إطار �ملو�سم 
�لفالحي �جلاري )2018-2019(، ح�سب ما �أ�ستفيد من �ملديرية �لوالئية للم�سالح �لفالحية و ي�سمل 

هذ� �الإنتاج �ملنتظر 896.782 قنطار من �لتمور ذ�ت �جلودة �لعالية

ورقلة 

م.�س

توقع �إنتاج �أزيد من 1.55 مليون 
قنطار من �لتمور 

�مل�ضلحة  تدخل  �أن  يرتقب 
�لطبية  لالإ�ضتعجالت  �جلديدة 
للموؤ�ض�ضة  �لتابعة  و�جلر�حية 
»�ل�ضهيد  �لإ�ضت�ضفائية  �لعمومية 
بوقطب  بد�ئرة  حممد«  قا�ضي 
)ولية �لبي�س( حيز �خلدمة قبل 
نهاية �لعام �جلاري، ح�ضبما علم 
لدى مدير هذه �ملوؤ�ض�ضة �ل�ضحية 
�أن  �لوهاب  عبد  بوعزة  و�أفاد 
عملية �جناز وجتهيز هذ� �ملرفق 
دج  مليون   70 كلف حو�يل  �لذي 
حيز  و�ضيدخل  كليا«  »�نتهت  قد 
�خلدمة قبل نهاية �ل�ضنة �جلارية.

�مل�ضلحة  هذه  تتوفر  و 
�رصير�   12 على  �جلديدة 
�لطبية  �لأجهزة  باأحدث  ومزودة 
خمرب  عن  ف�ضال  و�جلر�حية 
م�ضلحة  وكذ�  �لطبية  للتحاليل 
�ملتحدث. لذ�ت  وفقا  لالأ�ضعة، 
�إن�ضاء  مت  �أنه  بوعزة  �أ�ضار  و 
»�ضيق«  نتيجة  �لهيكل  هذ� 
�لطبية  �لإ�ضتعجالت  م�ضلحة 
�ملتو�جدة  �لقدمية  و�جلر�حية 
بذ�ت �مل�ضت�ضفى، وعدم قدرتها 
�لكبرية  �لإ�ضتجابة لالأعد�د  على 

عليها  يتو�فدون  �لذين  للمر�ضى 
يوميا و من جهة ثانية يتوقع دخول 
مركز �حلقن �لدم هو �لأخر حيز 
�خلدمة قبل نهاية �لعام �جلاري، 
مما  جتهيزه  عملية  �نتهت  حيث 
�إىل  �لتنقل  جتنب  يف  �ضي�ضاهم 
مركز حقن �لدم �لتابع مل�ضت�ضفى 
لعا�ضمة  بو�ضياف«  »حممد 
�لولية �لتي تبعد ب 100 كلم عن 
للمتحدث. وفقا  بوقطب  د�ئرة 

ذ�ت  م�ضت�ضفى  �ضيتدعم  كما 
م�ضلحة  بدخول  �أي�ضا  �لد�ئرة 
حيز  �لدم  لت�ضفية  جديدة 
�لذي  �مل�رصوع  وهو  �خلدمة 
كليا  �لإجناز  �أ�ضغال  به  �نتهت 
�إليه و  �أ�ضري  وينتظر جتهيزه كما 
لتح�ضني �خلدمات �لطبية لفائدة 
ذ�ت  تعززت  فقد  �ملر�ضى 
موؤخر�  �لإ�ضت�ضفائية  �ملوؤ�س�ضة 
يف  جدد  �أخ�ضائيني  �أطباء  بثالثة 
�لكلى و�لطب  �أمر��س  تخ�ض�ضات 
و�لتوليد  �لن�ضاء  وطب  �ل�رصعي 
 10 وزهاء  عامني  �أطباء  و�أربعة 
طاقم  بذلك  لي�ضبح  ممر�ضني 
 21 �إجمال  ي�ضم  �مل�ضت�ضفى 

عام  طبيب  و29  خمت�س  طبيب 
و78 ممر�س وفقا لنف�س �مل�ضدر 
�جلاري  �ل�ضهر  من  بد�ية  مت  كما 
�ل�رصعي  �لطب  تخ�ض�س  فتح 
لي�ضل �إجمايل عدد �لتخ�س�ضات 
�ضبعة  �إىل  �مل�ضت�ضفى  ذ�ت  يف 

�لن�ضاء  طب  منها  تخ�ض�ضات 
وطب  وجر�حة  و�لتوليد، 
�لعامة،  و�جلر�حة  �لأطفال، 
و�أمر��س  �لقلب،  و�أمر��س 
�جلهاز �له�ضمي، مثلما �أ�ضري �إليه. 
م.�س

�لبي�س

م�شلحة جديدة للإ�شتعجاالت �لطبية مل�شت�شفى بوقطب 

نائب مدير �سركة �لبناء وهياكل �لدولة بلخري 
غر�ي�سة  لـ«�لو�سط«

لرفع �ل�سلل على  م�ساريع تنموية 

ت�شليم 1000 وحدة �شكنية 
مبختلف �ل�شيغ يف �آجالها �ملحددة 

مطالب بتدخل و�يل ورقلة  لتنفيذ 
1475 قر�ر هدم 
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عيادة  على  البلدية  تتوفر  اإذ 
اأزيد  اإحتياجات  واحدة تغطي 
فهذه  ن�سمة،  األف   16 من 
هائل  عدد  يزورها  الأخرية 
لكن  يوميا  املواطنني  من 
تدين  اأمام  تروق  ل  اخلدمات 
ب�سبب  ال�سحية  اخلدمات 
والإمكانيات  الو�سائل  نق�ص 
الب�رشية.  اأو  املادية  �سواء 
نحو  مر�ساهم  لنقل  ليتوجهوا 
اأو  وليتهم  عا�سمة  عيادات 
يف  اإقليمهم،  حدود  خارج 
اخلدمات  اأب�سط  غياب  ظل 
م�سلحة  م�ستوى  على  خا�سة 
ما   الأمومة  و  ال�ستعجالت 
على  اإ�سافية  اأعباء  يكلف 
ذات  العائالت  هذه  ميزانية 
ل  والو�سع  املحدود،  الدخل 
لقطاع  بالن�سبة   كثريا  يختلف 
ال�سباب والريا�سة، فهو بدوره 
�سباب  معاناة  يرتجمحقيقة 
املنطقة يف يومياتهم ليفر�ص 
والتهمي�ص  العزلة  حالة  عليهم 
اأنف�سهم  يجدون  والذين  التام، 
ال�سياع  عامل  يف  يبحرون 
اأي  عن  بعيدا  والنحراف 
تتوفر  اإذ  خارجي  احتكاك 
ثقايف  مركز  على  املنطقة 
فيه  الن�ساطات  اأن  اإل  واحد 
دون  متاما  وغائبة  جممدة 
اأو  الو�سية  اجلهات  تتخذ  اأن 
�ساأنها  من  تدابري  اأي  املحلية 
الهيكل  هذا  يف  الروح  بعث 

الدولة  خزينة  كلف  الذي 
ال�ستفادة  دون  طائلة  اأموال 
الريا�سي  اجلانب  اأما  منها، 
اإليه،  تطرقنا  الأ�سواأ مما  فهو 
با�ستثناء وجود ملعب �سغري اإل 
اأن حالته املتدهورة واملتدنية 
تطوير  على  قط  ت�سجع  ل 
الريا�سة و  الن�ساطات  خمتلف 
على راأ�سها كرة القدم، لي�ساف 
اإىل جممل هذه امل�ساكل �سبح 
�سباب  يفارق  ل  الذي  البطالة 
على  تت�سادف  التي  املنطقة، 
اإذ  لها  ال�سرتاتيجي  الفقر 
يعتمدون  املنطقة  اأهل  اأن 
الن�ساط  من  وي�سرتزقون 

الرعوي والفالحي وهو ال�سيء 
ال�سلطات  من  ي�ستوجب  الذي 
املعنية بدعم املنطقة باأغلفة 
مالية وم�ساريع تنموية اإ�سافية 
للتخفيف من حدة �سياع �سباب 
نفق  من  لإخراجهم  املنطقة 
ال�ستقرار  روح  وبعث  البطالة 
والتخلي عن فكرة هجرة اإقليم 
املجاورة،  املدن  نحو  البلدية 
�رشائح  خمتلف  اأمل  ليبقى 
امل�سوؤولني  من  املنطقة 
اللتفاتة  واملعنيني  املحليني 
امل�ساكل  هذه  جلل  اجلدية 
التي يتخبطون فيها ومن جهة 
اأولياء  بع�ص  اأعرب  اأخرى 

الو�سط   " ليومية  التالميذ 
ا�ستيائهم  عمق  مدى  عن    "
امل�سجل  الفادح  النق�ص  من 
لو�سائل النقل املدر�سي خا�سة 
على م�ستوى املدا�رش والقرى 
اأكبادهم  فلذات  من  �سعب  ما 
التنقل اإىل خمتلف املوؤ�س�سات 
على  املتواجدة  الرتبوية 
على  بلديتهم،  مركز  م�ستوى 
العديدة  ال�سكاوي  من  الرغم 
من  العديد  يف  رفعوها  التي 
ال�سمت  لغة  اأن  اإل  املرات 
املعنيني  من طرف  والتجاهل 
املوقف  �سيدة  بالمرتبقى 

على حد تعبري حمدثينا.

تعاين، بلدية تاقديت اأق�سى جنوب عا�سمة والية البويرة، �سواء على م�ستوى اأحياء املدينة اأو قراها من النق�ص الفادح 
للمرافق احليوية واالأ�سا�سية، فهذه االأخرية اإن وجدت فهي يف حالة ال يرثى لها وال ت�ستطيع اأن تلبي حاجيات املواطنني، مما 

يعكر من �سفو حياتهم اليومية التي حتولت اإىل جحيم ال يطاق، ومت�ص بالدرجة االأوىل القطاع ال�سحي

البويرة

اأح�سن مرزوق

�لعزلة تخّيم على �أزيد من 16 �ألف 
ن�سمة ببلدية تاقديت

غرداية

عني متو�سنت 

ق�سنطينة 

ق�سنطينة 

تلقيح 60 باملائة من قطعان �لأبقار �سد د�ء �حلمى �لقالعية 

�إحباط حماولتني  للهجرة غري 
�ل�سرعية و توقيف 45 �سخ�سا 

10 جرحى  �ثر �نحر�ف و 
�نقالب حافلة لنقل �مل�سافرين 

حجز �أكرث من 1 طن من �ملو�د 
�لغذ�ئية غري �ساحلة لال�ستهالك 

متكنت الوحدات العائمة حلر�ص 
الإقليمية  للفرقة  ال�سواحل 
من  متو�سنت(   )عني  لبوزجار 
للهجرة   )2( حماولتني  اإحباط 

ال�رشية و توقيف 
�ساعة   24 خالل  �سخ�سا   45
الأخرية ح�سبما علم لدى ذات 
الهيئة الأمنية و يف ذات ال�سياق 
اأحبط عنا�رش حر�ص ال�سواحل 
لبوزجار خالل ال�ساعات الأوىل 
للهجرة  لفجر اجلمعة خمطط 
من  �سابا   16 ل  ال�رشعية  غري 
جن�سية  من  �سابا   13 �سمنهم 
"مغربية "مت توقيفهم بجزيرة" 
عنهم  تخلى  اأن  حبيبا�ص"بعد 
غري  الرحلة  "مدبر"  جميعا 
عالقني  تركهم  و  ال�رشعية 
اأبرزه  ح�سبما  اجلزيرة  بذات 

ذات امل�سدر الأمني.
حر�ص  عنا�رش  اأف�سل  كما 
الإقليمية  للفرقة  ال�سواحل 
اخلمي�ص  اأم�ص  لبوزجار 

ال�رشية  للهجرة  خمطط 
 29 من  تتكون  ملجموعة 
 3 و  اإمراأة  بينهم  من  �سخ�سا 
قاربهم  تطويق  مت  حيث  ق�رش 
بعر�ص البحر على بعد 11 ميل 
بحري �سمال بوزجار و اإحباط 
خمطط هجرتهم غري ال�رشعية 
امل�سدرو  نف�ص  اأو�سحه  مثلما 
ينحدر غالبية املوقوفني �سمن 
وليتي  من  املجموعة  هذه 
ب�سدد  كانوا  ال�سلف  و  وهران 
نحو  �رشعية  رحلة غري  تنظيم 
اأن  غري  الإ�سبانية  ال�سواحل 
حالت  ال�سواحل  "يقظة"حر�ص 
�سمحت  و  ذلك  حتقيق  دون 
ال�رشية  الرحلة  هذه  باإف�سال 
مكنت  و  اإليه  اأ�سري  مثلما 
زورق  ا�سرتجاع  من  العملية 
كانت  اآيل   حمرك  و  مطاطي 
ت�ستعمله  املجموعة  ذات 
متت  كما  ال�رشية  رحلتها  يف 

الإ�سارة اإليه. 

اإثر  بجروح  اأ�سخا�ص   10 اأ�سيب 
لنقل  حافلة  انقالب  و  انحراف 
ببلدية  نحا�ص  بعني  امل�سافرين 
اخلروب ح�سب ما علم من مديرية 
ذات  واأو�سح  املدنية   احلماية 
وقع  احلادث   هذا  ان  امل�سدر 
قرب   3 رقم  الوطني  بالطريق 
بلدية  نحا�ص  بعني  الطرق  حمول 
نقل  حافلة  ان  م�سريا  اخلروب، 
الرابط  اخلط  تعمل  امل�سافرين 
ولية  و  العا�سمة  اجلزائر  بني 

تب�سة.
م�سالح  اأن  امل�سدر  واأ�ساف 
للوحدة  التابعة  املدنية  احلماية 
الوحدة  و  منجلي  علي  الرئي�سية 
ببلدية  اجلمعي  قطو�ص  الثانوية 
اخلروب تدخلتا لإ�سعاف اجلرحى 
حممد  م�ست�سفى  اإىل  نقلهم  و 
فتح  مت  وقد  باخلروب  بو�سياف 
حتقيق من طرف امل�سالح املعنية 
لهذا  احلقيقية  الأ�سباب  ملعرفة 

احلادث املروري.

التجارة  مديرية  م�سالح  حجزت 
من  طنا   1،23 ق�سنطينة  بولية 
�ساحلة  غري  الغذائية  املواد 
زواغي  بحي  ذلك  و  لال�ستهالك 
بق�سنطينة ح�سب ما علم  �سليمان 
اليوم اجلمعة من مديرية القطاع.

مراقبة  مكتب  رئي�ص  اأو�سح  و 
املنتجات الغذائية بذات املديرية 
في�سل جغيم باأن هذه العملية التي 
و�سفها بـ"النوعية" التي قامت بها 
قمع  و  امل�ستهلك  حماية  فرقة 
مديرية  مل�سالح  التابعة  الغ�ص 
التجارة بعد اأوقات العمل النظامية 
قد اأ�سفرت عن حجز هذه الكمية 
"الكبرية " من املواد الغذائية ذات 
يف  املتمثلة  الوا�سع  ال�ستهالك 
اخلبز  و  "ال�ساربات"  و  الع�سائر 
خبز  و  ال�سوارما  وخبز  ال�سناعي 

بع�ص  و  الكا�سري  و  الهومبورغر 
اأنواع الأجبان كانت معرو�سة للبيع 
واأفاد  التجارية   املحالت  باأحد 
التحقيقات  بعد  اأنه  املتحدث 
هذه  معاينة  اإثر  على  و  الأولية 
"غري  اأنها  من  التاأكد  مت  ال�سلع 
كانت  اأنها  و  لال�ستهالك  �ساحلة" 
تواريخ  تغيري  اأو  للتحويل  موجه 
اإنتاجها و نهاية �سالحيتها م�سريا 
الإجمالية  املالية  القيمة  اأن  اإىل 
تقدر  الفا�سدة  املنتجات  لهذه 

باأكرث من 170 األف د.ج .
متابعة  حم�رش  اإعداد  مت  قد  و 
املخالف  التاجر  �سد  ق�سائية 
الكمية  هذه  عنده  �سبطت  الذي 
مع  املحجوزات  من  "الكبرية" 
التجاري وفقا  اقرتاح غلق املحل 

لنف�ص امل�سدر. 

يف   60 ن�سبته  ما  تلقيح  مت 
الأبقار �سد  املائة من قطعان 
بولية  القالعية  احلمى  داء 
غرداية مبا يعادل 2.193 راأ�ص 
املفت�سية  من  علم  ح�سبما   ،
ملديرية  التابعة  البيطرية 

امل�سالح الفالحية.
تابع  بيطري   22 جتنيد  مت  و 
الفالحية  امل�سالح  ملديرية 
لهذه العملية الوقائية املجانية 
الأبقار  على  تعميمها  مت  التي 
تهدف  التي  و  الداء  هذا  �سد 
القطعان  ح�سانة  تعزيز  اإىل 
تعلق  ما  ل�سيما  الولية  عرب 
ثريان  و  احللوب  بالأبقار  منها 
اأزيد   ( العجول  كذا  و  التزاوج 
اأو�سح  كما  راأ�ص(،   4.000 من 

رزوق  طارق  البيطري  املفت�ص 
 " فاإن  امل�سوؤول  ذات  وح�سب 
قطعان  لكل  ال�سحية  الو�سعية 
املاعز  و  الأغنام  و  الأبقار 
وتتوا�سل  مر�سية''  الإبل  و 
التلقيح،  عملية  مع  باملوازاة 
داء  �سد  الوبائية  املراقبة 
)الربي�سيلوز(  املالطية  احلمى 
من خالل الت�سخي�ص املنهجي 
والتلقيح �سد الكلب لدى قطعان 
عملية  اإىل  بالإ�سافة  املوا�سي 
حتديد وا�سعة النطاق للموا�سي 
و ذلك عرب كل اإقليم الولية من 

اأجل تعزيز الإجراءات 
و  املتخذة  الوقائية  والتدابري 
ال�سحي  الو�سع  على  احلفاظ 
الأمرا�ص  هذه  من  اخلايل 

ذات  ذكر  مثلما  احليوانية، 
املفت�ص البيطري  ويتم التحكم 
للقطعان  ال�سحية  الو�سعية  يف 
بجميع اأ�سنافها بولية غرداية، 
الذي  املتحدث،  نف�ص  ح�سب 
الوقائي  اجلهاز  ان  ا�ساف 
الإنذار  و  ال�سحية  للمراقبة 
احلمى  ل�سيما  الأوبئة  �سد 
عرب  املفعول  �ساري  القالعية 
جميع مناطق الولية منذ �سهر 

اأفريل الفارط.
ومت تعزيز هذا اجلهاز اخلا�ص 
و  الن�ساط"  قيد   " باملراقبة 
اخلا�ص باليقظة و الذي ي�رشك 
املتدخلني  و  الفاعلني  جميع 
ل�سيما  الأوبئة  مكافحة  يف 
البيطرية  و  الفالحية  امل�سالح 

و  املربني  و  الفالحني  باإقحام 
فعاليات املجتمع املدين، ح�سب 
تنظيم  يتم  كما  امل�سوؤول  نف�ص 
حمالت مراقبة �سبه يومية من 
على  البيطرية  امل�سالح  طرف 
اإ�سطبالت املربني من  م�ستوى 
اأجل الك�سف عن اأعرا�ص جميع 
الأمرا�ص احليوانية و كذا على 
اجلزارين،  و  املذابح  م�ستوى 
كما متت الإ�سارة اإليه و حت�سي 
راأ�ص   362.000 غرداية  ولية 
من الأغنام من بينها 173.000 
من  راأ�ص   158.000 و  خروف 
األف عنزة  املاعز من بينها 93 
من  الإبل  من  راأ�ص   11.350 و 
بينها 5.500 ناقة و 4.006 من 

روؤو�ص الأبقار. 
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اأعمدة الإ�سرتاتيجية الأمريكية يف الوطن العربي

حماربة العروبة والإ�سالم والهيمنة على املنطقة من اأجل النفط  والغار واإ�سرائيل
د. غازي ح�سني

الأمريكية الإدارات  رغبة   ت�شكل 
النفط على  ال�شيطرة  يف   املتعاقبة 
واآ�شيا الأو�شط  ال�رشق   والغازيف 
لن�رش الأ�شا�شي  املنطلق   الو�شطى 
يف الأمريكية  الع�شكرية   القواعد 
العاملية احلرب  ول�شن  البلدان،   هذه 
»احلرب با�شم  والإ�شالم  العروبة   على 
 ال�شليبية ومكافحة الإرهاب، والإطاحة
للوليات تروق  ل  التي  الوطنية   بالنظم 
»اإ�رشائيل« وم�شاركة   املتحدة، 
عن والدفاع  العدوانية  حروبها   يف 
وتهويد العربية  لالأرا�شي   احتاللها 
 القد�س ومترير �شفقة القرن والتطبيع
 والتحالف مع العدو ال�رشائيلي لقامة

ا�رشائيل العظمى القت�شادية.
امل�شالح و�شمان  القت�شادي   فالبعد 
على بال�شيطرة  القت�شادية   الأمريكية 
وهيمنة املنطقتني  يف  واأمواله   النفط 
الذي هو  العربي  الوطن  على   ا�رشائيل 
الأمريكية احلروب  اندلع  اإىل   اأدى 
اأفغان�شتان على   وال�رشائيليةالعدوانية 
 وفل�شطني و�شورية ولبنان والعراق وليبيا

وم�رش.
الوليات يف  ال�شرتاتيجيون   املفكرون 
 املتحدة يرون اأن الهيمنة الأمريكية على
 منابع النفط والغاز يف املنطقة �شتجنِّب
 الوليات املتحدة الأزمات القت�شادية
 احلادة يف احلا�رش وامل�شتقبل، وجتعلها
 قادرة على التحكم يف اقت�شادات اأوروبا
وا�شعة اأو�شاط  اأطلقت  لذلك   واليابان، 
العامل و�شعوب  الأمريكي  ال�شعب   من 
 على احلربني يف العراق وليبيا حرباً من
اليهودية اللوبيات  وكانت  النفط.   اأجل 
 الأمريكية و»اإ�رشائيل« قد اأقنعت الرئي�س
 بو�س بتدمري العراق وجي�شه ومنجزاته
 والإطاحة بنظامه. ور�شخوا قناعه لدى
 بو�س ونائبه ت�شيني اأن العراق اأهم بكثري
اآ�شيا على  وال�شيطرة  اأفغان�شتان،   من 
ثانوياً اأمراً  نظرهم  يف  يعترب   الو�شطى 

 بالقارنة يف ال�شيطرة على ال�رشق
الأو�شط.

 املحافظون اجلدد وامل�سيحيون
ال�سهاينة والليكوديون

وامل�شيحيون اجلدد  املحافظون   نظر 
 ال�شهاينة والليكوديون الذين ي�شيطرون
احلرب اإىل  اجلمهوري  احلزب   على 
احلرب بداية  هي  اأفغان�شتان   على 
العرب وعلى  والإ�شالم  العروبة   على 

الهدف اإىل  للو�شول   وامل�شلمني 
امل�شرتك وال�شهيوين   الأمريكي 
ال�رشق منطقة  على  ال�شيطرة   وهو 
والغاز النفط  اجل  من  الكبري   الأو�شط 

وا�رشائيل.
 ولكي ت�شمن وا�شنطون تاأييد الكونغر�س
مع بالتعاون  العمل  قررت   املت�شهني 
وتدمري القد�س   لتهويد    اإ�رشائيل 
وليبيا والعراق  وتفتيت�شورية     وتق�شيم 
دارفور يف  الفو�شى  وخلق   وال�شودان، 
يف واحلرب  واليورانيوم  بالنفط   الغنية 
الأحمر البحر  على  لل�شيطرة   اليمن 
والتحكم العقبة  وخليج  املندب   وباب 
 بح�شة م�رش من مياه النيل وامل�شاومة

عليها لإي�شال مياه النيل اإىل النقب.
وامل�شالح املخططات   ت�شكل 
الإ�شرتاتيجية �شمن   الإ�رشائيلية 
الكبري الأو�شط  ال�رشق  يف   الأمريكية 
لل�شهيونية احليوي  املجال   حتقيق 
 العاملية والكيان ال�شهيوين البعد الثاين
يف الأمريكية  الإ�شرتاتيجية   ملرتكزات 

املنطقة.
و»اإ�رشائيل« اليهودية  اللوبيات   جنحت 
والدرا�شات البحوث  مراكز  طريق   عن 
وعن والإ�رشائيلية  الأمريكية   اليهودية 
 طريق الروؤ�شاء الأمريكان من امل�شيحيني
البنوترامبفي وبو�س  ريغان   ال�شهاينة 
الفكر والتخطيط  ال�شيطرة على منابع 
والنخب الأمريكي   الإ�شرتاتيجي 
الوليات اأن  جند  لذلك   الأمريكية، 
ال�شهيونية املخططات  تبنت   املتحدة 
 يف اإعالن احلرب على العروبةوالإ�شالم
وليبيا العراق  وتدمري   وفل�شطني 
ومواجهة املقاومة  وحركات   و�شورية 
وا�شنطونامل�شاريع وتتبنى   ايران، 
الإ�رشائيلية واملواقف   واملخططات 
ومنافية وهمجية  وح�شية  كانت   مهما 
الدولية والقرارات  واملواثيق   للعهود 
وح�شية وو�شلت  الدويل،   والقانون 
و�شفت البن حداً  بو�س  اإدارة   ووقاحة 
جمرم �شنها  التي  الإبادة  حرب   فيه 
 احلرب �شارون على ال�شعب الفل�شطيني
توفري دون  وحالت  النف�س  عن   بالدفاع 
من للفل�شطينيني  الدولية   احلماية 

الهولوكو�شت الإ�رشائيلي.
الأمريكية اخلارجية  ال�شيا�شة   تت�شف 
 بغطر�شة القوة و�شن احلروب ال�شتباقية
ال�شعوب واإذلل  والحتالل   العدوانية 
ثرواتها ونهب  منجزاتها   وتدمري 
الدميقراطية ون�رش  »احلرية   با�شم 
 وحقوق الإن�شان واحلفاظ على ال�شالم

العاملي«.

 اأمريكا  اأ�سعلت 243 حربًا، منها 82
حربًا بعد احلرب العاملية الثانية

اأ�شعلت اليوم  وحتى  تاأ�شي�شها   منذ 
 اأمريكا )243( حرباً، منها 82 حرباً بعد

احلرب العاملية الثانية.
العراق امتالك  اأكذوبة   فبا�شم 
مع وعالقته  ال�شامل  الدمار   لأ�شلحة 
قيادته من  وحتريره  القاعدة   تنظيم 
ومنظومة نظامه  وتغيري   امل�شتبدة 
والثقافية ال�شيا�شية  والجتاهات   القيم 
 ون�رش الدميقراطية فيه ور�شم خريطة
خالل من  اجلديد  الأو�شط   ال�رشق 
الوليات دمرْت  العراقية   البوابة 
وح�شارته، ومنجزاته  العراق   املتحدة 
 ونهبت اأمواله ونفطه. ومار�شت الإبادة
الفلوجة يف  �شعبه  بحق   اجلماعية 
وهيمنت اأمواله،  و�رشقت   وغريها. 
ليبيا يف  وفعلت  واأ�شواقه.  نفطه   على 
 بال�شرتاك مع حلفائها يف حلف الناتو
 واتباعها من حكام اخلليج ما فعلته يف
 العراق بناء على طلب من جامعة الدول
القطرية القوات  ومب�شاركة   العربية 

والإماراتية وبدعم من ال�شعودية.
 وتعمل النخب احلاكمة يف وا�شنطون من
على الأمريكية  الع�شكرية  الأداة   خالل 
 اأمركة العامل وحماربة العروبة والإ�شالم
والدميقراطية احلرية  اأكذوبة   ون�رش 
اإىل الناتو  وحّولت  الإن�شان.   وحقوق 
خدمة يف  لت�شخريه  عاملي   حلف 
بالنظم والإطاحة  العامل  على   هيمنتها 
للم�رشوع الراف�شة  والقومية   الوطنية 

ال�شهيو اأمريكي.
العامل الأمريكية على  الهيمنة   وتتطلب 
الوطني التحرر  حركات  على   الق�شاء 
الوطنية والأنظمة  املقاومة   وحركات 
ال�شتعمار ودعم  القد�س   وتهويد 
مكافحة بذريعة  اليهودي   ال�شتيطاين 
 الإرهاب ، والقيام باحلروب الإ�شتباقية
انتقام احتمال  حدوث  منع   بذريعة 
كيماوي. اأو  بيولوجي  اأو  نووي   اإرهابي 
املتحدة الوليات  خطورة   .تتجلى 
 على �شعوب العامل اأجمع وب�شكل خا�س
بهيمنة والإ�شالمية  العربية   ال�شعوب 
امل�شيحي والأ�شويل  الليكودي   اجلناح 
الإدارات على  ال�شيا�شي   واليمني 
باأ�شاطري يوؤمن  والذي   الأمريكية، 
توراتية واأكاذيب  واأطماع   وخرافات 
وغطر�شتها القوة  وبتقدي�س   وتلمودية 
ومعاداة والعن�رشية  العظمة    وجنون 
والعرب الفل�شطيني  ال�شعب   حقوق 

الوليات ت�شّكل  لذلك   وامل�شلمني. 
وامل�شتمر الدائم  اخلطر   املتحدة 
اأجمع العامل  �شعوب  وعلى  �شعبها   على 
ت�شنها التي  العاملية  احلرب   جراء 
من ومب�شاعدة  والإ�شالم  العروبة   على 
 اأ�شمتهم راي�س باملعتدلني العرب وعلى
والمارات وقطر  ال�شعودية   راأ�شهم 
 بذريعة كاذبة  وهي مكافحة الإرهاب،
الدولة اإرهاب  وحتمي  تدعم   وهي 
الدويل الإرهاب  ومتار�س   الإ�رشائيلية 
والن�رشة القاعدة  تنظيم   وتدعم 

 وداع�س.

 �سموئيل هنتنغتون حول �سراع
احل�سارات

 ظهر بجالء اأن احلرب العاملية املعلنة
اإّل واجهة تخفي  �شد الإرهاب ما هي 
اليهودي مقولة  دْت  ج�شَّ �رش�شة   حرباً 
�رشاع حول  هنتنغتون   �شموئيل 
هناك اأن  تقول  والتي   احل�شارات 
 عدواً اأ�شا�شياً للغرب يتمثل يف الإ�شالم
ب�شكل والعرب  عام  ب�شكل   وامل�شلمني 
 خا�س، حيث توجد منابع النفط والغاز

واإ�رشائيل.
 وجمعت اإدارة بو�س بني نظرية هنتنغتون
 وخمطط اليهودي احلقري برنارد لوي�س
الكبري الأو�شط  ال�رشق  م�رشوع   عن 
املزعوم الإ�شالمي  الإرهاب   وعن 
والغرب.وحاولت اأمريكا  يتهدد   الذي 
العدوانية احلروب  خالل  من   اإقامته 
�شورية على  التكفريية   واملجموعات 

 والعراق ولبنان.
واحلروب للم�شاكل  الرئي�س  ال�شبب   اأن 
ال�شتيطاين وال�شتعمار   والحتالل 
 والعنف يف املنطقة يكمن يف اأن اليهود
اليهود يف دولة جلميع  باإقامة   يطالبون 
فل�شطني يف  خال�شة  عن�رشية   العامل 
ب�شطريها القد�س  وعا�شمتها   العربية 
العظمى »اإ�رشائيل  واإقامة   املحتلني 
ال�رشق  القت�شادية« من خالل م�رشوع 
�شفاح طرحه  الذي  اجلديد   الأو�شط 
اإقناع بري�س. وجنحوا يف  �شمعون   قانا 
باأن اأمريكا  يف  امل�شيحيني   الأ�شوليني 
 »اإ�رشائيل« احلالية هي وريثة »اإ�رشائيل«
 القدمية، لذلك يجب دعم عودة »�شعب
 اهلل املختار« اإىل اأر�س امليعاد وتدمري
 امل�شجد الأق�شى وبناء الهيكل املزعوم

على اأنقا�شه.

 �سيطرة اللوبيات اليهودية على
الأ�سوليني امل�سيحيني

على اليهودية  اللوبيات  �شيطرت   لقد 
�شيطروا ثم  امل�شيحيني،   الأ�شوليني 
 بالتعاون معهم ومع املحافظني اجلدد
 على �شناع القرار الأمريكي يف البلدان
اأمريكا وحملوا  والإ�شالمية.   العربية 
واملواقف املخططات  تبني   على 
الحتالل عن  والدفاع   الإ�رشائيلية، 
 وال�شتعمار ال�شتيطاين اليهودي ودعم
ال�شعب واإبادة  ترحيل   »اإ�رشائيل«يف 
 الفل�شطيني وتهويد القد�س و  فل�شطني
 العربية بدعم من ملوك واأمراء اخلليج
باعوا الذين  العربية  الدول   وجامعة 
العاملية لل�شهيونية  العربية   فل�شطني 

احلماية المريكية وال�رشائيلية.
»اإ�رشائيل« فر�شت  اأو�شح   وبعبارة 
الوليات على  ومواقفها   خمططاتها 
الأمريكية الإدارات  وتبنتها   املتحدة 
اإىل ت�شويقها  على  وعملت   املتعاقبة 
ح�شني املخلوع  والطاغية   ال�شعودية 
 مبارك واجلامعة العربية الذين وافقوا
 على بيع فل�شطني خطوة خطوة والتنازل
القابلة غري  الوطنية  احلقوق   عن 
واحلقوق الفل�شطيني  لل�شعب   للت�رشف 
للعرب والدينية  العربية  لالأمة   القومية 

وامل�شلمني.
الروؤ�شاء ومواقف  ت�رشيحات   واأظهرت 
�شدقيتها فقدت  اأمريكا  اأن   الأمريكان 
الأخالقية القيم  واأب�شط   وم�شداقيتها 
قوية �شفعة  ووجهت   واحل�شارية 
وقعت التي  والأنظمة  ال�شعودية   حلكام 
 معاهدات اإذعان يف كمب ديفيد واأو�شلو
باأن ل اأي�شاً  اأظهرت   ووادي عربة، كما 

 وزن
يخدمون الذين  العرب  للحكام    

الأوامر وينفذون   املخططات 
مزبلة اإىل  م�شريهم  واأن   الأمريكية، 
 التاريخ، كما حدث مع الطاغية املخلوع
 ح�شني مبارك وزين العابدين وغريهم،
وم�شائر فل�شطني  ق�شية  م�شري   واأن 
اأبيب تل  يف  يتقرر  وامل�شلمني   العرب 

وتتبناه الوليات املتحدة.
العرب احلكام  بع�س  من  املطلوب   اإن 
 التوقف عن لعب دور ال�شم�شار لوا�شنطن
لبنان، وجنوب  واجلولن  فل�شطني   لبيع 
 ل �شيما واأن مواقف الروؤ�شاء الأمريكان
�شابقة والقد�س  فل�شطني  عروبة   جتاه 
الدولية العالقات  يف  جداً   خطرية 
وامل�شلمني العرب  ح�شاب   وعلى 
 ومبادئ القانون الدويل العام والن�شاين

وقرارات ال�رشعية الدولية.
املطلق الأمريكي  النحياز   ويج�شد 

يف له  مثيل  ل  والذي  »اإ�رشائيل«   لـِ 
الإطالق على  الدولية   العالقات 
بحقوق الأمريكي  ال�شتهتار   ذروة 
العربية واحلكومات  ال�شعوب   وم�شالح 
الزعماء خا�س  وب�شكل   والإ�شالمية 
وخزائن بالدهم  فتحوا  الذين   العرب 
 املال فيها على م�رشاعيها لل�شناعات
ال�شعودية مثل  الع�شكرية   والقواعد 

وقطر والإمارات العربية.

حلظة حا�سمة

حمور دول  لزعماء  الأوان   اآن 
ي�شتيقظوا اأن  العرب   املعتدلني 
كدول ويت�رشفوا   وي�شحوا 
�شعوبها خلدمة  تعمل   را�شدة 
جماء والإن�شانية   وامتهاوعقيدتها 
تبعية تابعة  قا�رشة  كدول   ولي�شت 
خدمة على  وتعمل  لأمريكا   كاملة 
الأمريكية الإمربيالية   م�شالح 
 وال�شهيونية العاملية للمحافظة على

اأنظمتهم ال�شتبدادية وكرا�شيهم.
اللوبيات اأن  وا�شحاً  اأ�شبح   لقد 
واملحافظني واإ�رشائيل   اليهودية 
هم الجنيليني  والأ�شوليني   اجلدد 
الأمريكان: الروؤ�شاء  وّرطوا   الذين 
وبو�س وكلنتون  وريغان   جون�شون 
على احلروب  وترامبفي   واأوباما 
 فل�شطني ولبنان واأفغان�شتان والعراق
املحتلني ب�شطريها  القد�س   وتهويد 

واحلرب يف �شورية.
بو�س: اإدارة  يف  اأبرزهم  من   وكان 
بريل وريت�شارد  وولفوفيت�س   بول 
كري�شتول وويليام   واليوتابرامز 
 ودوغال�س فايت واملهوو�س املتوح�س

جون بولتون.
الوليات اأن  وا�شحاً  اأ�شبح   كما 
حافة اإىل  و�شلت  قد   املتحدة 
املخططات تبنيها  نتيجة   الإفال�س 
تنباأ حيث  الإ�رشائيلية   واحلروب 
اأرنولد ال�شهري  العاملي   الفيل�شوف 
الإمرباطورية بانهيار   توينبي 
 الأمريكية واأكد اأن الأمم القوية تظل
 يف حالة �شعود م�شتمر اإىل اأن تتحول
تتوقف ثم  طاغية  م�شتبدة  اأمم   اإىل 
بالأفول جنمها  ويبداأ  ال�شعود   عن 
 وذلك بفعل ظهور قوى اأخرى تعمل
 على اإ�شقاطها عن عر�س الزعامات،
لالإمرباطورية �شيح�شل  ما   وهذا 
على �شيجربها  مما   الأمريكية 
التقوقع داخل حدودها  الإ�رشاع يف 

وي�رشع من انهيارها.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
التعاونية العقارية الن�شر

عني النعجة ، ج�شر ق�شنطينة
والية اجلزائر

طبقا ملر�شوم قانون رقم 76/92 و 
مادة رقم 46 ، ندعوا كافة املتعاونني 

للح�شور اجلمعية العامة غري العادية 
التي �شتنعقد يوم 28 نوفمرب 2018 

على ال�شاعة 10 �شباحا يف مقر 
التعاونية .

الرئي�س 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
 الك�شافة اال�شالمية اجلزائرية

 القيادة العامة
حم�شر تن�شيب الفوج الك�شفي

رقم 1666/ق.ع/2018 بتاريخ 2018/06/28
 اإن القائد العام للك�سافة اال�سالمية اجلزائرية

طبقا للقانون االأ�سا�سي للك�سافة االإ�سالمية اجلزائرية ، امل�سادق 
عليه من طرف املوؤمتر الوطني احلادي ع�رش ، املنعد يف 29و 30 

جانفي 2015 ، �سيما املواد : 45/44/43/02/01 و 46 .
-طبقا للنظام الداخلي امل�سادق عليه من طرف املجل�س 

الوطني ، املنعقد يف دورته الثامنة والع�رشين يومي :12و 13 
مار�س 2015،�سيما املواد 51و 61

يقرر
املادة 01 :تن�سيب الفوج امل�سمى عبد احلميد بن بادي�س

ببلدية : ورقلة والية ورقلة ورقلة
املادة 02:تعيني ال�سيد عريف اأحمد قائد للفوج وي�ساعده يف 

مهامه القادة
الواردة اأ�سماوؤهم على اجلدول املرفق

املادة 03: تلتزم قيادة الفوج بالعمل بالقوانني واللوائح التي 
ت�سدرها الهيئات العليا للجمعية .

ANEP N°: 2018/11/12:الو�شط

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية اجللفة

مديرية التنظيم وال�شوؤون العامة
م�شلحة التنظيم العام

مكتب املوؤ�ش�شات امل�شنفة واملهن املنظمة
قرار رقم 2759 موؤرخ يف 18 اأكتوبر 2018

املت�شمن اإجراء حتقيق عمومي حول م�شروع ا�شتغالل
موؤ�ش�شة ت�شلية » نادي اأنرتنات »

اإن وايل والية اجللفة:
ــ مبقت�سى القانون رقم 09/84 املوؤرخ يف 1984/02/04 املت�سمن بالتنظيم االإقليمي للبالد.

ــ مبقت�سى القانون رقم 10/11 املوؤرخ يف 2011/06/22 املتعلق بالبلدية.

ــ مبقت�سى القانون رقم 07/12 املوؤرخ يف 2012/02/21 املتعلق بالوالية.
ــ مبقت�سى املر�سوم التنفيذي رقم 215/94 املوؤرخ يف 1994/07/23 املت�سمن �سبط اأجهزة االإدارة العامة للوالية وهياكلها.

ــ مبقت�سى املر�سوم التنفيذي رقم 265/95 املوؤرخ يف 1995/09/06 املت�سمن �سالحيات م�سالح التنظيم وال�سوؤون العامة واالإدارة 
املحلية وقواعد تنظيمها وعملها.

ــ مبقت�سى املن�سور الوزاري رقم 77/27 املوؤرخ يف 1977/04/12 عن ال�سيد وزير الداخلية واملتعلق باإجراء التحقيقات من اأجل 
املالئمة وعدم املالئمة.

ــ مبقت�سى املر�سوم التنفيذي رقم 207/05 املوؤرخ يف 2005/07/04 املحدد ل�رشوط وكيفيات فتح وا�ستغالل موؤ�س�سات الت�سلية 
والرتفيه معدل باملر�سوم التنفيذي رقم 05-268 موؤرخ بتاريخ 25 جويلية 2005. 

ــ نظرا لربقية ال�سيد وزير الداخلية واجلماعات املحلية والتهيئة العمرانية رقم 2312 املوؤرخة يف 2018/09/27 املت�سمنة تعيني 
ال�سيد توفيق �سيف وايل لوالية اجللفة.

ــ نظرا للقرار الوالئي رقم 089 بتاريخ 2018/01/14 املت�سمن تعيني املحافظني املحققني يف ميدان املالئمة وعدم املالئمة 
عرب الوالية ل�سنة 2018..

ــ نظرا للطلب املقدم من طرف ال�سيد نعيمي عبد الهادي دون تاريخ املت�سمن طلب الرتخي�س بفتح وا�ستغالل موؤ�س�سة ت�سلية 
)نادي اأنرتنات( ببلدية دار ال�سيوخ.

ــ نظرا لعقد االإيجار رقم 264 بتاريخ 2018/06/07 ال�سادر عن مكتب التوثيق االأ�ستاذ حوا�سي ال�رشيف باجللفة للمحل املراد 
ممار�سة الن�ساط على قاعدته الكائن ب�سارع ال�سهداء بناية 61 رقم 21 ببلدية دار ال�سيوخ لفائدة ال�سيد نعيمي عبد الهادي 

باقرتاح من ال�سيد مدير التنظيم وال�سوؤون العامة
يقرر

املادة االأوىل: ي�رشع يف اإجراء حتقيق عمومي مبقر املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية دار ال�سيوخ يف م�رشوع ا�ستغالل موؤ�س�سة ت�سلية 
)نادي اأنرتنات( الكائنة ب�سارع ال�سهداء بناية 61 رقم 21 ببلدية دار ال�سيوخ.

املادة 02: يهدف هذا التحقيق اإىل تقدير اآثار ا�ستغالل هذا النوع من املوؤ�س�سات على اجلوانب املتعلقة بال�سكينة واالأمن واالآداب 
والنظافة والنقاوة العمومية للجوار.

املادة 03: يفتح �سجل مرقم وموؤ�رش عليه من طرف ال�سيد رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية دار ال�سيوخ ويو�سع حتت ت�رشف 
املواطنني املعنيني بالتحقيق العمومي.

املادة04: يعني ال�سيد خلدون خملوف رئي�س فرع التعمري والهند�سة املعمارية والبناء بدائرة دار ال�سيوخ حمافظا حمققا لهذا 
الغر�س ويف حالة ال�رشورة يخلفه ال�سيد قرارة علي رئي�س فرع املوارد املائية بدار ال�سيوخ.

)مديرية  الوالية  اإىل  واإر�ساله  واإم�سائه  ال�سجل  بغلق  التحقيق  نهاية  يف  البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  ال�سيد  يقوم  املادة05: 
التنظيم وال�سوؤون العامة( مقرونا براأيه وبتقرير املحافظ املحقق .

املادة06: يعلق هذا القرار مبقر بلدية دار ال�سيوخ ملدة �سهر واحد )01( ابتداءا من ن�رش االعالن يف ال�سحف عن فتح ال�سجل 
املذكور.

املادة 07: يكلف ال�سادة: االأمني العام للوالية، مدير التنظيم وال�سوؤون العامة، مدير احلماية املدنية، مدير التعمري والبناء، مدير 
ال�سحة وال�سكان، مدير البيئة، مدير التجارة، مدير ال�سباب والريا�سة، رئي�س دائرة دار ال�سيوخ، رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي 

لبلدية دار ال�سيوخ، كل فيما يخ�سه بتنفيذ هذا القرار الذي �سين�رش يف م�سنف القرارات االإدارية للوالية.
الوايل
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من  �أ�شهر،  لعدة  ح�شاره،  ظل 
»�لإ�رس�ئيلي«  �جلي�ش  جانب 
)�ملقاطعة(  �لرئا�شة  مقر  يف 
�ل�شفة  و�شط  �هلل،  ر�م  مبدينة 
�لفل�شطينيون  ويتهم  �لغربية 
عرفات،  بت�شميم  �إ�رس�ئيل 
ويقولون �إنه مل ميت ب�شبب تقدم 
تكن  ومل  �ملر�ش،  �أو  �لعمر، 
وفاته طبيعية و�أعلن رئي�ش جلنة 
توفيق  عرفات  بوفاة  �لتحقيق 
�لطري�وي، يف �أكرث من منا�شبة، 
�إىل  ت�شري  وقر�ئن  »بينات  �أن 
�غتيال  �إ�رس�ئيل تقف خلف  �أن 
عاما   14 مرور  عرفات«ورغم 
على �لوفاة، مل تتو�شل �ل�شلطة 
�أد�ة  �إىل  �لآن  حتى  �لفل�شطينية 
 25 �لغتيال. يف  عملية  تنفيذ 
خرب�ء  �أخذ   ،2012 نوفمرب 
و�شوي�رسيون  وفرن�شيون  رو�ش 
عرفات،  جثمان  من  عينات 
�هلل،  ر�م  يف  �رسيحه  فتح  بعد 
و��شتبعد  �لوفاة  �شبب  لفح�ش 
�لغتيال،  فر�شية  �خلرب�ء 
»�لر�دون«  �إن وجود غاز  وقالو� 
قد  �خلارجية  �لبيئة  يف  �مل�شع 
�مل�شّعة  �ملو�د  �رتفاع  يف�رس 
»لوز�ن  معهد  لكن  �لعينات  يف 
�ل�شوي�رسي« للتحاليل �لإ�شعاعية 
قناة  بثته  حتقيق  يف  ك�شف 
�لقطرية  �لف�شائية  »�جلزيرة« 
رفات  يف  م�شع  بولونيوم  وجود 
باأنه  تقدير�ت  و�شط  عرفات، 

مات م�شموما بهذه �ملادة.

 بداية عرفات

بد�أت م�شرية عرفات �ل�شيا�شية 
رئي�شا   ،1952 عام  بانتخابه، 
�لفل�شطينيني  �لطالب  لحتاد 
يف �لعا�شمة �مل�رسية �لقاهرة، 
حركة  له  رفاق  مع  و�أ�ش�ش 
�لفل�شطيني  �لوطني  �لتحرير 
)فتح(، يف �أكتوبر 1959 و�أعلن 
مطلع  �نطالقها،  عن  ر�شميا 
تنفيذ  غد�ة   ،1965 جانفي 
�أول عمليات �حلركة، حني فجر 

»َعيْلَبون«  نفق  منها  عنا�رس 
�أ�شاب  ما  �إ�رس�ئيل،  د�خل 
�إ�رس�ئيليني. و�جه  جنديني 
عرفات �شعوبة يف �لعمل �مل�شلح 
هزمية  عقب  �ل�شفة  د�خل 
 ،1967 عام  �لعربية،  �جليو�ش 
لل�شفة  �إ�رس�ئيل  و�حتالل 
مبو�فقة  غزة  وقطاع  �لغربية 
قو�عد  تاأ�شي�ش  بد�أ  �لأردن، 
خطوط  على  »فتح«  حلركة 
لل�شفة،  �ملو�جهة  �لتما�ش 
ومقر  تدريب  مع�شكر�ت  و�أقام 
قيادة يف قرية �لكر�مة مبنطقة 
1968، هاجم  �لأردن ويف  غور 
�جلي�ش �لإ�رس�ئيلي قو�ت »فتح« 
عرفات  وت�شدى  »�لكر�مة«،  يف 
مدفعية  من  �ملدعومة  وقو�ته، 
ما  للهجوم،  �لأردنية،  �لقو�ت 
على  �لإ�رس�ئيلية  �لقو�ت  �أجرب 
»معركة  و�شكلت  �لن�شحاب 
�لكر�مة« حتول يف حياة عرفات، 
�ملقاومة  �نت�شار  �أعلن  حيث 
برز   1967 هزمية  عار  وحمو 
�نتخابه يف  جنم عرفات، عقب 
للجنة  رئي�شا   ،1969 فرب�ير   3
�لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية 
�لقائد  �أ�شبح  �لفل�شطينية 
�لتي  �لتحرير،  ملنظمة  �لأعلى 
كانت ت�شم تنظيمات فل�شطينية 
هذ�  يف  و��شتمر  عديدة، 
توليه  بعد  وفاته  �ملن�شب حتى 
�شيا�شة  عرفات  نهج  �ملن�شب، 
لتحرير  �مل�شلحة  �ملقاومة 
فل�شطني، و�شن �شل�شلة عمليات 
ع�شكرية �شد �أهد�ف �إ�رس�ئيلية 
وهدفت هذه �لعمليات �إىل �إنهاء 
دولة  و�إقامة  �إ�رس�ئيل،  دولة 
جميع  فيها  يعي�ش  فل�شطينية، 
�أهل فل�شطني مبختلف دياناتهم 
وطو�ئفهم مت�شاوين يف �حلقوق 

و�لو�جبات.

 مقر قيادة يف بريوت

مل يدم تو�جد عرفات يف �لأردن 
عام  غادرها  حيث  طويال، 

هذ�  لبنان  �إىل  متوجها   ،1971
ت�شاعد  هو  �شببه  كان  �لتحرك 
�لتنظيمات  بني  �ملو�جهات 
�لفل�شطينية و�ل�شلطات �لأردنية، 
با�شم  فل�شطينيا  يعرف  ما  وهو 
�لأ�شود«�أ�ش�ش  »�أيلول  �أحد�ث 
بريوت  يف  قيادة  مقر  لبنان  يف 
مقاومة«  و«قو�عد  �لغربية، 
�ملحاذي  �للبناين،  �جلنوب  يف 
ل�شمال �إ�رس�ئيل بد�أت �ملقاومة 
عمليات  �شن  �لفل�شطينية 
م�شلحة �شد �إ�رس�ئيل، �نطالقا 

من لبنان.

�لأهلية  �حلرب  �ندلع  ومع 
 )1990  :1975( �للبنانية 
نف�شها  �لتحرير  منظمة  وجدت 
حني  من  كطرف  فيها  متورطة 
�إىل �آخر ويف لبنان دمج عرفات 
�لن�شاط  مع  �ملقاوم«  »�لعمل 
1974، مت  عام  ففي  �ل�شيا�شي 
حيث  �ملر�حل«،  »خطة  قبول 
�أنها  �لتحرير  منظمة  �أعلنت 
م�شتعدة لإقامة دولة فل�شطينية 
فل�شطينية  �أر��ٍش  �أية  على 
مل  ذلك،  ورغم  حتريرها  يتم 
هدفها  عن  �ملنظمة  تتخل 
على  »�لق�شاء  وهو  �ملعلن، 
دولة �إ�رس�ئيل«، �لتي قامت عام 
فل�شطينية  �أر��ٍش  على   1948

حمتلة.

نقل الق�سية اإىل ال�ساحة 
الدولية

نقل عرفات �لق�شية �لفل�شطينية 
�إىل �ل�شاحة �لدولية عام 1974 
�جلمعية  �أمام  �ل�شهري  بخطابه 
يف  �ملتحدة  لالأمم  �لعامة 
عبارته  �آنذ�ك  قال  نيويورك 
يدي  يف  »�لبندقية  �ل�شهرية: 
وغ�شن �لزيتون يف �ليد �لأخرى، 
فال ت�شقطو� غ�شن �لزيتون من 
�إ�رس�ئيل عدد� من  يدي«و�شنت 
لبنان،  يف  �لع�شكرية  �لعمليات 
وكان  �ملقاومة،  على  للق�شاء 

�لإ�رس�ئيلي  �لجتياح  �أبرزها 
1982. بعد  عام  للبنان، 
�لقيادة  �أُجربت  �لجتياح، 
عرفات،  بزعامة  �لفل�شطينية، 
نهائيا  للخروج  �لتفاو�ش  على 
�تفاق  �إبر�م  مت  لبنان  من 
»�ملقاومة«  مبوجبه  تخرج 
�حلماية  حتت  �لفل�شطينية، 
�شمان  مع  لبنان،  من  �لدولية 

�أمن �لعائالت �لفل�شطينية.

الذروة يف تون�س

على منت �شفينة فرن�شية، غادر 
مع  تون�ش  �إىل  بريوت  عرفات 
بينما  جنوده،  من  كبري  عدد 
�لآخرين  �ملقاتلني  �آلف  غادر 
ركز  �لعربية،  �لبلد�ن  �شتى  �إىل 
�لعمل  على  جهوده  عرفات 
�لعمل  ذروة  فكانت  �ل�شيا�شي، 
�ل�شتقالل  �إعالن  �ل�شيا�شي 
 ،1988 �شنة  �لفل�شطيني، 
�لوطني  �ملجل�ش  جانب  من 
ومطلع  تون�ش  يف  �لفل�شطيني 
�ملا�شي،  �لقرن  ت�شعينيات 
ومنظمة  �إ�رس�ئيل  �نخرطت 
�رسية،  مفاو�شات  يف  �لتحرير 
عن   1993 عام  �أ�شفرت 
�أو�شلو  �تفاقيات  عن  �لإعالن 
لل�شالم ومبوجب �لتفاق، �أعلن 
�للجنة  رئي�ش  بو�شفه  عرفات، 
�لتحرير،  ملنظمة  �لتنفيذية 
�لعرت�ف ر�شميا باإ�رس�ئيل، يف 
ر�شالة ر�شمية �إىل رئي�ش �لوزر�ء 
�لإ�رس�ئيلي حينها، �إ�شحق ر�بني 
�إ�رس�ئيل  �عرتفت  �ملقابل،  يف 
�لفل�شطينية  �لتحرير  مبنظمة 
لل�شعب  ووحيد  �رسعي  كممثل 
�لفل�شطيني. ويف �إطار �تفاقيات 
�ل�شلطة  �إقامة  متت  �أو�شلو 

�لفل�شطينية �حلالية.

العودة اإىل الوطن

يف 1 جويلية 1994، عاد عرفات 
�لفل�شطينية،  �لقيادة  �أفر�د  مع 
�إىل �لأر��شي �لتي �أعلنت عليها 
�ل�شلطة، وهي �أجز�ء من �ل�شفة 

�آنذ�ك  عرفات  و�لتزم  وغزة 
�مل�شلحة  �لأعمال  باإيقاف 
تطلق  ما  ونبذ  �إ�رس�ئيل،  �شد 
»�لإرهاب«ويف  �إ�رس�ئيل  عليه 
فاز كل من عرفات  �لعام،  ذلك 
بري�ش  و�شمعون  ر�بني  و�إ�شحق 
�لإ�رس�ئيلي  �خلارجية  )وزير 
�آنذ�ك( بجائزة نوبل لل�شالم ومل 
�أن �نتخب ر�شميا  يلبث عرفات 

كرئي�ش لل�شلطة �لفل�شطينية.

بحركتي  عرفات  و��شطدم 
�لإ�شالمي  و�جلهاد  »حما�ش« 
عار�شتا  �للتني  �لفل�شطينيتني، 
�إ�رس�ئيل،  مع  �ل�شالم  �تفاقيات 
�لأمنية  �لأجهزة  �عتقلت  حيث 
�لتابعة له �ملئات من �أفر�دهما 
�لتقى   ،2000 جويلية  ويف 
�لوزر�ء  رئي�ش  مع  عرفات 
�إيهود  حينها،  �لإ�رس�ئيلي 
�للقاء  ديفيد  كامب  يف  بار�ك، 
و�إ�رس�ف  غطاء  حتت  مت 
بيل  حينها،  �لأمريكي  �لرئي�ش 
كلينتون، بهدف �لتو�شل �إىل حل 
نهائي للق�شية �لفل�شطينية. لكن 
باحلل  �لقبول  رف�ش  عرفات 
منقو�شا،  و�عتربه  �ملطروح، 
�لفل�شطينيني،  طموح  يلبي  ول 
)ما   1967 عام  �أر��شي  وهو 
5 جو�ن( مبا فيها �لأحياء  قبل 

�ل�رسقية من مدينة �لقد�ش.

ح�سار »اإ�سرائيلي«

�لأق�شى  �نتفا�شة  �ندلع  مع 
)�لنتفا�شة �لثانية(، يف �شبتمرب 
2000، �تهمت �إ�رس�ئيل عرفات، 
�لعنف  �أعمال  على  بالتحري�ش 
�لعام،  ذلك  مار�شمن   29 ويف 
�لإ�رس�ئيلية  �لقو�ت  حا�رسته 
مع  باملقاطعة  مقره  د�خل 
ورجال  مر�فقيه  من   480
�لفل�شطينية. ودمرت  �ل�رسطة 
�أجز�ء  �لإ�رس�ئيلية  �لدبابات 
�لفل�شطينية،  �لقيادة  مقر  من 
حل�شور  �ل�شفر  من  ومنعته 
عام  بريوت،  يف  �لعربية  �لقمة 
يف  �مل�شاركة  ومن   ،2002

�أعياد �مليالد مبدينة بيت حلم 
)جنوبي �ل�شفة( حتت �حل�شار، 
�ل�شحية  �حلالة  تدهورت 
�لفل�شطينية،  �ل�شلطة  لرئي�ش 
نقل  مت   2004 �أكتوبر  �أو�خر 
�إىل  مروحية  بطائرة  عرفات 
�إىل  �أخرى  �أقلته  ثم  �لأردن، 
فرن�شا،  يف  بري�شي  م�شت�شفى 
بعد  نف�شه،  �ل�شهر  من   29 يوم 
تدخل �لرئي�ش �لفرن�شي حينها، 
�أعلنت  ور�شميا،  �شري�ك  جاك 
 11 يف  �لفل�شطينية،  �ل�شلطة 
عرفات  وفاة   ،2004 نوفمرب 
بر�م  �ملقاطعة  مبنى  يف  وُدفن 
�إ�رس�ئيل  رف�شت  �أن  بعد  �هلل، 
كانت  كما  �لقد�ش  يف  يُدفن  �أن 

رغبته قبل وفاته.

فعاليات ر�سمية 
و�سعبية

�لر�بعة ع�رسة  للذكرى  و�إحياء 
يا�رس  موؤ�ش�شة  نظمت  لوفاته، 
نوفمرب   10 يوم  عرفات، 
يف  ر�شميا،  �حتفال  �جلاري، 
و�شم  �لثقايف  �هلل  ر�م  ق�رس 
�حلفل، بح�شب مدير �ملوؤ�ش�شة 
فنية  فقر�ت  �شبح،  �أحمد 
خالله  ويعلن  ر�شمية،  وكلمات 
»يا�رس  بجائزة  �لفائز  عن 
عرفات لالإجناز«. وقال �شبح، 
يف ت�رسيحات �شحفية موؤخر�، 
ورمز  �أيقونة  »عرفات  �إن 
للن�شال �لفل�شطيني«وتابع: »يف 
ذكرى ��شت�شهاده يجدد �ل�شعب 
عرفات،  عهد  �لفل�شطيني 
بالتم�شك بالثو�بت �لفل�شطينية، 
لتحقيق  و�لن�شال  و�ل�شمود 
باإقامة  �لفل�شطيني،  �حللم 
وعا�شمتها  �مل�شتقلة  دولته 
�شبح  �ل�رسقية«و�شدد  �لقد�ش 
ظل  يف  حتل  �لذكرى  �أن  على 
جر�ء  �شعبة،  �شيا�شية  ظروف 
�عتبار و��شنطن مدينة �لقد�ش 
�ملحتلة عا�شمة ل«�إ�رس�ئيل«، 
ونقل �ل�شفارة �لأمريكية �إليها، 

يف 14 ماي �ملا�شي.

عرب فعاليات ر�سمية و�سعبية، يحيي الفل�سطينيون، يف 11 نوفمرب اجلاري، الذكرى الرابعة ع�سرة لرحيل الزعيم الفل�سطيني، يا�سر عرفات 
تويف عرفات عام 2004، عن عمر ناهز 75 عاما، يف م�ست�سفى »كالمار« الع�سكري يف العا�سمة الفرن�سية باري�س.

�سرية و مواقف

14 عاما على رحيل يا�سر عرفات
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اعتقلت اأجهزة ال�ضلطة يف ال�ضفة 
اأ�ضريين حمررين، وتوا�ضل اعتقال 
قانوين،  �ضند  اأي  دون  اآخرين 
القا�ضي  التحقيق  متار�س  كما 
والتعذيب بحق معتقلة لديها على 
م�ضادر  واأفادت  �ضيا�ضية  خلفية 
لدى  املختطفة  بتعر�س  خا�ضة 
اأريحا  �ضجن  يف  ال�ضلطة  وقائي 
املركزي �ضهى جبارة لل�رضب من 
كدمات  اآثار  وهناك  املحققني، 
معتقلة  اأنها  علما  ج�ضدها،  على 
م�ضاعدات  تقدمي  خلفية  على 
وهي  والأ�رضى،  ال�ضهداء  لأ�رض 
اأم لثالثة اأطفال، وحتمل اجلن�ضية 
ويتخوف  والبنمية   الأمريكية 

اعتقالها  يت�ضبب  اأن  اأهلها 
والتحقيق معها يف مالحقتها من 
اأجربتها  حال  الأمريكي،  الأمن 
التوقيع  على  الأمنية  الأجهزة 
قد  ما  وهو  ملفقة،  ق�ضايا  على 
من  واملالحقة  للخطر  يعر�ضها 

�ضلطات الحتالل اأي�ضا.
وقالت عائلة ال�ضيدة �ضهى جبارة 
رام  �ضمال  ترم�ضعيا  بلدة  -من 
زالت  ما  الأمن  اأجهزة  اإن  اهلل-:  
حيث  عنها،  الإفراج  ترف�س 
بزعم  معها  التحقيق  يتوا�ضل 
ال�ضهداء  لأهايل  م�ضاعدتها 
اإىل  اأيام  قبل  ونقلتها  والأ�رضى، 
اعتقالها  ومددت  اأريحا،  �ضجن 
اعتقل  حلم  بيت  ويف  يوًما   15
نحو  قبل  الوقائي  الأمن  جهاز 

10 اأيام الأ�ضري املحرر واملعتقل 
ال�ضيا�ضي ال�ضابق عالء �ضبيح.

الوقائي  الأمن  جهاز  مدد  بدوره 
اأمين  اعتقال  اخلليل  مدينة  يف 
ويف  يوما   15 عرعر  ومعاذ  الهور 
ال�ضياق، اعتقل جهاز املخابرات 
ال�ضاب جماهد  ال�ضفة  العامة يف 
جامعته  اأمام  وجوده  اأثناء  �ضليم 
من جانبها توا�ضل اأجهزة ال�ضلطة 
الأ�ضري  اعتقال  طولكرم  يف 
ال�ضيا�ضي  واملعتقل  املحرر 
جامعة  يف  الطالب  ال�ضابق 
منذ  �ضنب  اأبو  ح�ضني  خ�ضوري 
10 اأيام دون تهمة اأو حماكمة، يف 
العامة  املخابرات  توا�ضل  حني 
عمري  ال�ضاب  اعتقال  نابل�س  يف 

�ضالمة منذ 13 يوما.

�لأجهزة �لأمنية تو��صل �حتجازها وتعتقل �آخرين 

م٫�س 

�سهى جبارة تتعر�ض لتعذيب وح�سي داخل �سجون ال�سلطة

تو�سك لل�سا�سة االأوروبيني... ال تغازلوا بوتني!
الأوروبي  املجل�س  رئي�س  انتقد 
ال�ضيا�ضيني  كافة  تو�ضك  دونالد 
الرو�ضي  للرئي�س  »املغازلني« 
يحاولون  والذين  بوتني  فالدميري 
بعدم  الآخرين  اإقناع  فهمه،  ح�ضب 

وجود م�ضتقبل لالحتاد الأوروبي.
على  ن�رض  بيان  يف  تو�ضك  وقال 
»اأود  الأوروبي:  املجل�س  موقع 
وجود  اأرى  ل  اأنني  التاأكيد 
كل  يف  وامل�ضفقني  املتحم�ضني 

بريطانيا  خلروج  تقريبا  اأوروبا 
ومتحم�ضني  الأوروبي،  الحتاد  من 
نحو  الإ�ضافية  وا�ضنطن  خلطوات 
فالدميري  مغازيل  وبع�س  النعزال، 
اإقناعنا  يحاولون  الذين  بوتني 

لالحتاد  م�ضتقبل  وجود  بعدم 
ال�ضيا�ضيني  اأن  الأوروبي«واأ�ضاف 
القومي  بالتع�ضب  يرحبون  الذين 
انحالل  على  ويراهنون  اأوروبا  يف 
التكامل الأوروبي، ي�ضكلون »تهديدا 

قال  نوفمرب   7 ويف  لالحتاد  اأ�ضا�ضيا« 
رئي�س  من�ضب  �ضغل  الذي  تو�ضك 
بالده  اإن   2014 حتى  بولندا  حكومة 
قد تخرج »بدون ق�ضد وبال�ضدفة« من 
مع  ال�رضاع  ب�ضبب  الأوروبي  الحتاد 

زعيم  اأن  اإىل  تو�ضك،  واأ�ضار  بروك�ضل 
يارو�ضالف  بولندا  احلاكم يف  احلزب 
كات�ضين�ضكي يقف على احلافة وميكن 
الحتاد  من  بولندا  خروج  يثري  اأن 

الأوروبي باأب�ضط خطاأ.

�صحيفة

»اإ�سرائيل« ت�سخ املاليني يف م�سروع »�سي�سامي« االأردين

حما�س

لن ن�سمح بتمرير �سفقة القرن

اجتماع لكبار منتجي النفط 

قالت �ضحيفة »هاآرت�س« ال�ضهيونية 
�ضنويا  ت�ضخ املاليني  اأبيب  تل  اإن 
اجل�ضيمات  م�رضع  م�رضوع  لدعم 
من  الفريد  »�ضي�ضامي«  الأردين 
اأن  اإىل  ال�ضحيفة  واأ�ضارت  نوعه 
بني  ما  ب�رضف  تقوم  »اإ�رضائيل« 
�ضنويا  ن�ضف مليون ومليون دولر 
 5 اإىل  بالإ�ضافة  امل�رضوع،  لهذا 
ماليني دولر، قامت جلنة التعليم 
بها  بالتربع  الإ�رضائيلية  العايل 

للم�رضوع وقال الربوفي�ضور يوفال 
غوريون يف  بن  جامعة  من  غولن 
اإنه وطاقم الباحثني التابع  النقب، 
لتطوير  امل�رضع  ي�ضتخدمون  له 
مواد حديثة ت�ضتخدم يف ال�رضائح 
الإلكرتونية، ومواد اأخرى ت�ضتخدم 
والروؤية  ال�ضت�ضعار  اأجهزة  يف 
اأمله  عن  غولن  واأعرب  الليلية. 
والعلماء  الباحثني  عدد  ازدياد  يف 
ي�ضتخدمون  الذين  الإ�رضائيليني 

اإذا  خا�ضة  بحوثهم،  يف  امل�رضع 
مت حت�ضني قدرات امل�رضع العلمية 
التناف�س  على  قادرا  ي�ضبح  بحيث 
يف  تطورا  الأكرث  امل�رضعات  مع 
م�رضعات  وتعترب  اأخرى.  الدول 
الأدوات  بني  اليوم  اجل�ضيمات 
فهم  يف  اأهمية  الأكرث  العلمية 
الكون  يف  املواد  ومكونات  ماهية 
وت�ضاعد  النووي،  امل�ضتوى  على 
جمالت  يف  اجلارية  بالأبحاث 

الفيزياء  علوم  ومنها  عدة،  علمية 
والكيمياء والأحياء والآثار وتاأ�ض�س 
م�رضع »�ضي�ضامي« قبل حوايل عام 
رعاية  حتت  الأردن  يف  ون�ضف 
منظمة  ي�ضبح  اأن  قبل  اليون�ضكو 
والدول  م�ضتقلة  دولية  حكومية 
»�ضي�ضامي«  م�رضوع  يف  الأع�ضاء 
م�رض،  قرب�س،  البحرين،  هي 
اإيران، اإ�رضائيل، الأردن، باك�ضتان، 

فل�ضطني، تركيا.

حركة  يف  القيادي  قال 
الإ�ضالمية  املقاومة 
اأبو  �ضامي  »حما�س« 
لن  حركته  اإن  زهري 
�ضفقة  بتمرير  ت�ضمح 
القرن واأكد اأبو زهري يف 

تغريدة له عرب »تويرت« اأن 
»الهدف الأ�ضا�س مل�ضرية 
هذه  اإ�ضقاط  هو  العودة 
ال�ضلطة  داعيا  ال�ضفقة«، 
لغة  من  اخلروج  اإىل 
ال�ضعارات، وفك الرتباط 

والإدارة  الحتالل  مع 
طالب  كما  الأمريكية 
تغريدته  يف  زهري  اأبو 
ال�ضلطة  املقت�ضبة 
العودة  م�ضرية  بتمكني 
ال�ضفة  اإىل  الو�ضول  من 

الغربية املحتلة وحتافظ 
موقف  على  حما�س 
�ضفقة  برف�س  مبدئي 
تطرحها  التي  القرن 
يف  الأمريكية  الإدارة 

املنطقة.

املنتجة  الكربى  الدول  جتتمع 
لدرا�ضة  اليوم  اأبوظبي  يف  للنفط 
اإنتاج  من  احلد  اإىل  العودة  �ضبل 
الأ�ضعار  تراجع  يثري  فيما  اخلام، 
حاليا خماوف املنتجني من احتمال 
انهيار الأ�ضعار كما حدث يف 2014 
يف  املحللة  بري�س  كايلني  وقالت 
جمموعة »اإيكونومي�ضت اإينتليجن�س 
الرتاجع  اإن  الأحد،  اأم�س  يونيت« 
عن  ناجم  النفط  اأ�ضعار  الأخري يف 

اأكرب  ال�ضني  يف  الطلب  انخفا�س 
الأ�ضود،  للذهب  م�ضتوردة  دولة 
ت�ضهده  الذي  النمو  تباطوؤ  ظل  يف 
بني  العالقة  النفط  اأ�ضعار  وكانت 
املنتجة  الدول  بع�س  اإنتاج  زيادة 
قد  الطلب،  انخفا�س  وخماوف 
باملئة   20 حواىل  بن�ضبة  تراجعت 
بلغت  بعدما  واحد  �ضهر  خالل 
اأعلى م�ضتوى لها منذ 4 �ضنوات يف 
اأكتوبر وانخف�س �ضعر برنت  بداية 

اجلمعة اإىل اأقل من 70 دولرا للمرة 
الأوىل منذ اأبريل، كما تراجع �ضعر 
النفط اخلفيف اإىل ما دون ال�ضتني 
النخفا�س  يف  م�ضتمرا  دولرا، 

لل�ضهر التا�ضع على التوايل.
الطلب،  تباطوؤ  موؤ�رضات  ورغم 
والكويت  ورو�ضيا  ال�ضعودية  زادت 
كما  اخلام،  من  اإنتاجها  والعراق 
اإنتاجها  املتحدة  الوليات  زادت 
يف  وتبنينّ  ال�ضخري  النفط  من 

العقوبات  اأثر  اأن  ذلك،  خ�ضم 
اأقل  كان  اإيران،  على  الأمريكية 
فتح�ضبا  متوقع  هو  مما  ق�ضوة 
للعقوبات الأمريكية، قامت مو�ضكو 
يف  النفط  منتجي  اأكرب  والريا�س 
احلد  على  التفاق  بتعديل  العامل، 
ا�ضتخراج  من  لتتمكنا  الإنتاج  من 
كميات اأكرب وتعوي�س النق�س الذي 
ال�ضادرات  تقييد  بعد  �ضيحدث، 

النفطية الإيرانية.

�لأردن

اأمني منظمة »موؤمنون بال حدود« 
يروي تفا�سيل اختطافه وتعذيبه

روى يون�س قنديل اأمني عام منظمة 
للدرا�ضات  حدود«  بال  »موؤمنون 
تعر�ضه  تفا�ضيل  والأبحاث، 
اإنقاذه  لالختطاف والتعذيب، قبل 
على اأيدي رجال الأمن يوم اجلمعة 
املتواجد  قنديل  وروى  املا�ضي. 
يف امل�ضت�ضفى للعالج ما جرى معه 
منذ حلظة اختفائه م�ضاء اجلمعة، 
وحتى عثور الأجهزة الأمنية عليه 
غزال  منطقة حرجية يف عني  يف 
اأن خطفه  اإىل  اأم�س، م�ضريا  فجر 
له  الذي تعر�س  التهديد  بعد  جاء 
تعد  كانت  الذي  املوؤمتر  ب�ضبب 
وقال  ان.  عمنّ يف  لعقده  املنظمة 
اإىل  عائدا  كان  عندما  اإنه  قنديل 
يف  عليا  اأبو  منطقة  يف  منزله 
ملثم  �ضخ�س  ا�ضتوقفه  طرببور، 
واقتاده  ال�ضالح،  واأ�ضهر يف وجهه 
اإىل منطقة حرجية يف منطقة عني 
اأن اخلاطف اأجربه  غزال واأ�ضاف 
قيد  ثم  كاملة،  مالب�ضه  خلع  على 
ل�ضقا  و�ضع  كما  ويديه،  رجليه 
ال�ضتغاثة  من  ليمنعه  فمه  على 

بالكتابة  اخلاطف  اأعوان  وبداأ 
يكتبونه،  ما  وحرق  ظهره  على 
ثم  ل�ضاعات  ا�ضتمر  الذي  الأمر 
ل�ضانه  وحرق  اإ�ضبعه  بك�رض  قاموا 
اأن قرر  اأنه بعد  اإىل  واأ�ضار قنديل 
و�ضاأنه،  تركه  معه  ومن  اخلاطف 
وثبتوا  ل�ضقا  راأ�ضه  على  و�ضعوا 
»اأن  واأبلغوه  جمهول  ج�ضما  به 
فكه  حاول  حال  يف  متفجر،  هذا 
اإنقاذه  وعند  براأ�ضه«.  �ضينفجر 
اكت�ضفوا  الأمن،  رجال  اأيدي  على 
اأن اجل�ضم املجهول املل�ضق على 
ومت  م�ضحفا،  كان  ال�ضحية  راأ�س 
امل�ضفى  اإىل  احلال  يف  اإ�ضعافه 
ملا يعانيه من حروق وقال م�ضدر 
اإنه  اجلنائي،  البحث  يف  م�ضوؤول 
قنديل  اإىل  الو�ضول  مت  عندما 
�ضيئ  ال�ضحي  و�ضعه  اأن  لنا  »تبني 
وت�ضيطر عليه حالة من الهلع، لهذا 
لتلقي  امل�ضت�ضفى  اإىل  اإر�ضاله  مت 
العالج، فيما ل يزال البحث جاريا 
اختطفوه  الذين  املجهولني  عن 

واعتدوا عليه«.
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»االأوقاف اال�سالمية« ت�سرع باأعمال 
ترميم يف امل�سجد االأق�سى

�رضعت طواقم تابعة لدائرة الأوقاف 
الإ�ضالمية، برتميم واإ�ضالح املمر 
املوؤدي من »احلر�س« اإىل قبة باب 
الأق�ضى  امل�ضجد  داخل  الرحمة 
بيان  واأفادت الأوقاف يف  املبارك 
على  يجري  العمل  باأن  �ضحفي، 
باملمر  احلا�ضل  الهبوط  اإ�ضالح 

امل�ضلني  مئات  اأن  يذكر  املذكور 
خالل  نفذوا  بالأق�ضى  املعتكفني 
تنظيف  اأعمال  الفائت  رم�ضان 
عن  لإبعادها  للمنطقة  وترتيب 
اأطماع امل�ضتوطنني، ال اأن �رضطة 
خرابا  وعاثت  عادت  الحتالل 

فيها.



عن  �صحفية  ت�رسيبات  ك�صفت 
الالعبني املت�صدرين ل�صباق جائزة 
والتي  العام،  لهذا  الذهبية  الكرة 
يف  بها  الفائز  عن  الإعالن  �صيتم 
الثالث من دي�صمرب املقبل، وقالت 
الربيطانية،  �صن«  »ذا  �صحيفة 
تواجد  لعدم  ت�صري  الت�رسيبات  اإن 
لعب  رونالدو  كري�صتيانو  من  كل 
جوفنتو�س وليونيل مي�صي بر�صلونة 
�صمن اأول 3 لعبني يف الت�صويت، 
اإيريك  الفرن�صي  ال�صحفي  وقال 
نظرة  لديه  كانت  اإنه  ممروث، 
احلايل  الرتتيب  على  خاطفة 
مودريت�س يف  لوكا  وجاء  لالعبني، 
فاران  رافائيل  ثم  الأول  املركز 

كيليان  وبعده  مدريد  ريال  من 
�صان جريمان،  باري�س  مبابي، من 
ويعد الكرواتي لوكا مودريت�س هو 
باجلائزة،  للظفر  الأبرز  املر�صح 
بي�صت«  »ذا  بجائزة  فاز  بعدما 
املقدمة من الحتاد الدويل لكرة 
كري�صتيانو  على  متفوًقا  القدم 
لعب  �صالح  وحممد  رونالدو 

ليفربول. 
فوز  عدم  اأن  ال�صحيفة  واأكدت 
ذا   « بجائزة  رونالدو  كري�صتيانو 
اأوروبا  يف  لعب  واأف�صل  بي�صت« 
له  ت�صبب  املا�صي،  املو�صم  عن 
15 هدفا  �صجل  بعدما  يف �صدمة 
يف 13 مباراة بدوري اأبطال اأوروبا 

مع ريال مدريد، الذي توج باللقب 
على ح�صاب ليفربول، ورمبا يكون 
كري�صتيانو رونالدو وليونيل مي�صي، 
الربتغال  و�صول  بعدم  تاأثرا  قد 
يف  متقدمة  اأدوار  اإىل  والأرجنتني 
وارتفعت  رو�صيا،  يف  العامل  كاأ�س 
بعد  مبابي  وكيليان  فاران  اأ�صهم 
بكاأ�س  الفرن�صي  املنتخب  تتويج 
بدوري  فاز  فاران  اأن  كما  العامل، 
مدريد  ريال  مع  اأوروبا  اأبطال 
باملو�صم املا�صي، وكان كري�صتيانو 
رونالدو لعب جوفنتو�س احلايل، 
قد توقع عدم تواجد ليونيل مي�صي 
�صمن اأول 3 لعبني يف �صباق الكرة 

الذهبية لهذا العام.

ت�سريبات الكرة الذهبية ت�سدم كري�ستيانو ومي�سي

اأتالنتا ي�سحق 
اإنرت ميالن

فخ  ميالن يف  اإنرت  �صقط 
م�صيفه  اأمام  الهزمية 
اأهداف  باأربعة  اأتالنتا 
مقابل هدف، يف املباراة 
التي جمعتهما اأم�س �صمن 
من   12 اجلولة  لقاءات 
اأحرز  الإيطايل،  الدوري 
وجيانلوكا  هاتيبور  هانز 
وبريات  مان�صيني 
واأليخاندرو  دمي�صيتي 
اأتالنتا،  اأهداف  غوميز 
ماورو  �صجل  فيما 
اإنرت  هدف  اإيكاردي 
ركلة  من  الوحيد  ميالن 
 ،47 بالدقيقة  جزاء 
عند  اإنرت  ر�صيد  وجتمد 
25 نقطة باملركز الثالث، 
اأتالنتا  ر�صيد  وارتفع 
باملركز  نقطة   18 اإىل 
�صمري  تاألق  ال�صاد�س، 
حار�س  هاندانوفيت�س، 
يف  ميالن  اإنرت  مرمى 
الدقيقة 4  بعدما ت�صدى 
زاباتا  دوفان  لت�صويبة 
هاتيبور  هانز  اإىل  لرتتد 
الذي كان مت�صلاًل، ومتكن 
اأتالنتا من ت�صجيل هدف 
كبري  �صغط  بعد  التقدم 
على دفاع الإنرت بالدقيقة 
روبن  من  عر�صية  بعد   9
من  وت�صديدة  جو�صين�س 
هانز هاتيبور و�صط غياب 
دفاعي تام، وجنح اأتالنتا 
كبرية  خطورة  ت�صكيل  يف 
على مرمى هاندنوافيت�س 
من  العر�صيات  من خالل 
اجلهتني، والتنظيم املميز 
للخط الأمامي للفريق مع 

تراجع اإنرت ميالن.
بريي�صيت�س  اإيفان  وحاول 
بالدقيقة  النتيجة  تعديل 
ا�صتقبل  بعدما   34
عر�صية ماتيو بوليتانو من 
وارتقى  اليمنى  الناحية 
بالراأ�س  الكرة  و�صدد 
بداية  مع  العار�صة.  فوق 
بالدقيقة  الثاين،  ال�صوط 
اإيكاردي  ماورو  عادل   47
ميالن  لإنرت  النتيجة 
ال�صابع  هدفه  لي�صجل 
ركلة  ومن  املو�صم،  هذا 
حرة ثابتة �صجل جيانلوكا 
التقدم  هدف  مان�صيني 
�رسبة  من  لأتالنتا 
املدافع  ا�صتغلها  راأ�صية 
اإيلي�صي�س،  عر�صية  من 
و�صاعف بريات دمي�صيتي 
بنف�س  لأتالنتا  النتيجة 
الثاين،  الهدف  طريقة 
مار�صيلو  وتعر�س 
بعد  للطرد  بروزوفيت�س 
البطاقة  على  ح�صوله 
بالدقيقة  الثانية  ال�صفراء 
األيخاندرو  وختم   ،92
املباراة  اأهداف  جوميز 
بت�صديدة   ،94 بالدقيقة 
مباغتة ورائعة على ي�صار 

هاندانوفيت�س.

�سيناريو بن زمية يك�سف خطاأ بر�سلونة مع دميبلي
اأ�صفرت ت�رسفات عثمان دميبلي 
من  حالة  عن  بر�صلونة  لعب 
الكتالوين،  النادي  يف  الغ�صب 
القائمة  من  ا�صتبعاده  مت  حتى 
مواجهة  اأم�س  خا�صت  التي 
�صحيفة  وتطرقت  بيتي�س،  ريال 
تقرير  يف  الأمر  لهذا  »�صبورت« 
بر�صلونة  »اإن  فيه:  قالت  اأم�س 
اأخطاأ يف التعاقد مع الالعب منذ 
�صنوات  »قبل  وتابعت:  البداية«، 
كان   ،2007 يف  وحتديدا  عديدة 
الذي  بريج�صتني  تيك�صكي  يرغب 
ال�صكرتري  من�صب  ي�صغل  كان 
الفني لرب�صلونة التوقيع مع كرمي 
بنزمية لعب ريال مدريد احلايل 
ليون،  �صفوف  �صمن  كان  عندما 
حينها كان يبلغ من العمر 20 عاما 
مذهلة«،  م�صتويات  يقدم  وكان 
واأ�صافت: »قرر بريج�صتني ال�صفر 
الالعب  مع  للتفاو�س  ليون  اإىل 
بجانب  وكيله،  ومع  ال�صاب 
وطبيعة  عائلته  على  التعرف 
حياته اليومية والبيئة التي يعي�س 
فيها، نظرا لقتناعه باأنه �صيكون 

لعبا كبريا يف امل�صتقبل«.
الفني  ال�صكرتري  »قرر  واأردفت: 
بنزميا  مع  التعاقد  عدم  للبار�صا 

نا�صجا  لي�س  اأنه  اكت�صف  بعدما 
لن  فيها  يعي�س  التي  والبيئة 
ت�صاعده على اللعب يف بر�صلونة، 
يحدث  اأن  يجب  كان  ما  وهو 
ووا�صلت:  دميبلي«،  عثمان  مع 
»عندما تقرر الإدارة �رسف اأكرث 
لعب  على  يورو  مليون   100 من 
�صيء  على  تتعرف  اأن  يجب  كان 
يخ�صه، حتى واإن كان عدد املرات 
لال�صتحمام«،  فيها  يذهب  التي 
اإيريك  و�صول  »بعد  واأكملت: 

اأن تكون  اأبيدال كان من املتوقع 
ولكن  اأف�صل،  دميبلي  ت�رسفات 
على ما يبدو اأن هذا العتقاد كان 
خاطئا، لأن الالعب ل يزال غري 
بر�صلونة«،  يف  بالتواجد  جدير 
وختمت: »يقوم دميبلي بت�رسفات 
غري مهنية، وبر�صلونة لن يتحمل 
الكثري من هذه الأمور من لعب 
يفرت�س اأن ي�صل لأق�صى م�صتوى 
�صيكون  الرحيل  باب  فاإن  اإل  له، 

مفتوحا اأمامه«.

دورمتوند ي�ستبعد تكرار 
�سيناريو ليفاندوف�سكي 

وغوتزه

ا�صتبعد هانز يواكيم فات�صكه،ذ 
لنادي  التنفيذي  الرئي�س 
من  لعب  اأي  انتقال  بورو�صيا 
تاأتي  ميونخ،  بايرن  اإىل  فريقه 
يف  لفات�صكه  الت�رسيحات  هذه 
اأعقاب فوز فريقه على نظريه 
البافاري بثالثة اأهداف مقابل 
وقال  اأم�س،  اأول  م�صاء  هدفني 
فات�صكه ل�صبكة �صكاي �صبورت�س: 
»اأ�صتبعد اأن يرتدي اأحد �صبابنا 
العام  يف  ميونخ  بايرن  قمي�س 
لهذا  كنا نتح�صب  املقبل، وقد 
ولي�س  ال�صيء،  بع�س  الأمر 
هناك اأي بند خا�س للخروج«. 
بورو�صيا  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر 
جدول  يت�صدر  دورمتوند 
الوقت  يف  الأملاين  الدوري 
الراهن وبفارق �صبع نقاط عن 
انتقال  اإىل  اإ�صارة  البايرن، ويف 
وماريو  ليفاندوف�صكي  روبرت 
قبل  ميونخ  بايرن  اإىل  غوتزه 
اأعوام قال فات�صكه:« مل  ب�صعة 

نتمكن يف تلك الفرتة اأن ندافع 
عن اأنف�صنا«.

من  ا�صتفاد  قد  غوتزه  كان   
وانتقل  عقده  يف  للخروج  بند 
مو�صم  البافاري  النادي  اإىل 
مليون   37 مقابل   2014 ـ   2013
التايل  العام  يف  وتبعه  يورو، 
ليفادندوف�صكي يف �صيف 2014 
فات�صكه  واأعرب  مقابل،  بدون 
يف  ال�صتمرار  يف  رغبته  عن 
لفرتة  دورمتوند  يف  من�صبه 
اأطول تزيد عن مدة العقد التي 
تنتهي يف اآخر 2022. واأ�صاف: 
املعا�س  اإخطار  يف  »جاء 
اأنني  بي  اخلا�س  التقاعدي 
عاما   66 حتى  اأعمل  اأن  يجب 
اأزال  ل  واأنا  اأ�صهر،  وثمانية 
بعيدا عن هذا العمر كثريا، كما 
اأن جمتمعنا اآخذ يف التقدم يف 
با�صتطاعتك  فلي�س  ولذ  ال�صن، 
اإنني    59 يف  واأنا  تقول  اأن 

�صاأحال اإىل التقاعد«.

جوفنتو�س يح�سر خطة 
ال�ستعادة بوغبا

يحلم  جوفنتو�س  نادي  يزال  ل 
بول  الفرن�صي  النجم  باإعادة 
يونايتد  مان�ص�صرت  لعب  بوغبا 
اإىل �صفوف ال�صيدة العجوز مرة 
النتقالت  فرتة  خالل  اأخرى 
م�صتغاًل  املقبلة،  ال�صتوية 
مورينيو  جوزيه  مع  اأزماته 
املدير الفني لل�صياطني احلمر، 
وقالت �صحيفة »اإك�صربي�س« يف 
فابيو  اإن  اأم�س  ن�رسته  تقرير 
الريا�صي  املدير  باتري�صي 
يف  يفكر  جوفنتو�س  لنادي 
على  لعبني  ثالثة  عر�س 
يونايتد لختيار اأحدهم، مقابل 
التخلي عن بوغبا بالإ�صافة اإىل 
مبلغ من املال، واأ�صاف التقرير 
املقرتحني  الالعبني  اأ�صماء  اأن 

عطية  بن  مهدي  املغربي  هم 
�صاندرو  األيك�س  والربازيلي 
والكرواتي ماريو ماندزوكيت�س، 
يعاين  عطية  بن  اأن  واأو�صحت 
عودة  بعد  امل�صاركة  قلة  من 
ليوناردو بونوت�صي، فيما ارتبط 
بالرحيل  �صاندرو  األيك�س  ا�صم 
منذ املو�صم املا�صي اإىل جانب 
يفقد  رمبا  ماندزوكيت�س  اأن 
فر�صة امل�صاركة خالل املرحلة 
املقبلة ب�صبب تاألق باولو ديبال 
وكري�صتيانو رونالدو، ول ترغب 
يف  يونايتد  مان�ص�صرت  اإدارة 
بوغبا،  رحيل  على  املوافقة 
ولكنها قد تر�صخ يف النهاية يف 
حالة اإ�رسار الالعب نف�صه على 

الرحيل.
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�سوالري ال يتعجل عودة اإي�سكو للتاألق
قال �صانتياغو �صولري اإن �صانع 
لديه  اإي�صكو  مدريد  ريال  األعاب 
اأف�صل  اإىل  للعودة  به  يقوم  عمل 
لعبه  �صولري  وو�صف  حالتهـ 
يف  وذلك  خا�س  باأنه  اإي�صكو 
ام�س:  اأول  �صحفي  موؤمتر 
اإنه  اإي�صكو  نوعية  نعرف  »نحن 
للعودة  ويتدرب  مميز،  لعب 
اإي�صكو  خ�صع  لياقته«،  قمة  اإىل 
التهاب  عالج  لعملية  عاماً   26

�صبتمرب ومل  الدودية يف  الزائدة 
املباريات  من  اأي  اأ�صا�صيا  يبداأ 
مدريد  لريال  الأخرية  الثالث 
والتي حقق فيها �صولري الفوز. 
الالعب  على  �صولري  واأثنى 
اإن  قال  لكنه  الإ�صباين،  الدويل 
يتعني  عمل  لديه  الألعاب  �صانع 
عليه القيام به للعودة اإىل اأف�صل 
لديه  »كان  واأ�صاف:  حالته، 
ال�صهل  من  ولي�س  دقيقة  عملية 

يتدرب  لكنه  ذلك،  من  اخلروج 
مع املجموعة«، وتابع »كل الذين 
يعلمون  القدم  كرة  لعبي  كانوا 
يف  ال�صتمرار  عليك  يجب  اأنه 
ما  اأف�صل  اإىل  للعودة  التدريب 
لديك«. يف عهدة �صولري الذي 
ريال  �صجل  للوبتيغي  بدياًل  جاء 
اأي  يتلَق  ومل  هدفاً   11 مدريد 

هدف يف املباريات الثالث.
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الندوة خالل  مدوار   وعبرّ 
�صباح عقدها  التي   ال�صحافية 
ملركب ال�صحافة  قاعة  يف   اأم�س 
رف�صه عن  الأوملبي  جويلية   5 
اخلا�صة حياته  يف  التدخل   التام 
ول اأحمر  خطا  اعتبها   التي 
اأنه لأحد جتاوزه، مو�صحا   ي�صمح 
 ميلك احلق يف اجللو�س باملقاهي
بالأ�صخا�س واللتقاء   والقاعات 
 وروؤ�صاء الأندية ول ميكن حما�صبته
يتم ملاذا  مت�صائال  الأمر   على 
القنوات  ت�صويره وبث ال�صور عب 
تلك تعتمد  ل  وملاذا   الإعالمية 
عندما اخلطوة  نف�س   الأطراف 

 يوؤدي �صالته يف امل�صجد.
الت�رصيحات ة  حدرّ مدوار   ورفع 
اأ�صار عندما  الكناري  اإدارة   �صد 
احتاد اأمام  مواجهتها  برمج   اأنه 
 العا�صمة وفق ما يخدم م�صلحتها
اأيام �صتة  من  ا�صتفادتها  اأجل   من 
املوالية اجلولة  لتح�صري   راحة 
 خا�صة واأنه يعتب النادي القبائلي
يف الوطنية  الألوان  و�رصف   كبري 
 الأعوام ال�صابقة، اإل اأن م�صوؤوليها
احلدود الأمور وجتاوزوا   �صخموا 
ال�صجة واإثارة  التهويل  خالل   من 
اأرادوا مثلما  م�صرييها  طرف   من 
نافيا ذلك،  كل  ي�صتحق  مل   لأمر 
مالل من  ات�صال  اي  تلقيه   عدم 
تاأجيل قرار  بعد  م�صرييه  اأحد   اأو 
ت�رصيحاتهم، عك�س   الكال�صيكو 
لالمتثال مدعو  مالل  اأن   واأو�صح 

 اأمام جلنة الن�صباط التي لها حرية
ي�صتحقها، التي  العقوبة   حتديد 
حتويل حرية  ميلك  انه   م�صريا 
لو العدالة  اإىل  �صده   ت�رصيحاته 

يتحترّم الأمر.

 انتخابات الرابطة
 نزيهة وجميع الأندية

�شاركت يف الت�شويت

 واعرتف مدوار بوقوعه يف اخلطاأ
القرارات بع�س  اتخاذ  خالل   من 
 ال�صابقة منذ توليه رئا�صة الرابطة
 املحرتفة للعبة، مو�صحا اأنه �رصع
املكتب اأع�صاء  رفقة  العمل   يف 
منذ الكروية  الهيئة  راأ�س   على 
كان بعدما  فقط  اأ�صهر   اأربعة 
جمعية ال�صابق  لفريقه   رئي�صا 
اأكد اأين  �صنة،   12 مدة   ال�صلف 
من م�صاكل  تعرت�صه  عمله   اأن 
البجمة ريا�صية،  الأنواع   خمتلف 
 و�صعوبات ل عالقة لها بلعبة كرة
 القدم م�صيفا اأنه يتحمل م�صوؤولية
الكالم على  مالل  ورد   اأخطائه، 
على انتخابه  �رصعية  عدم   حول 
 راأ�س الهيئة الكروية عندما اأو�صح
ذات كانت  الرابطة  انتخابات   اأن 
 م�صداقية ونزيهة ولأول مرة يتقدم
الهيئة لرئا�صة  مر�صحني   اأربعة 
املكتب، لع�صوية  اأ�صخا�س   و01 
بدون الأندية  جميع  اأن   مو�صحا 
النتخابات يف  �صاركت   ا�صتثناء 

ح�صبه.

للتاأكيد الفر�صة  مدوار   وا�صتغلرّ 
 انه لي�س رجل �صفريات وال�صياحة
مو�صحا �صابقا،  نعته  مت   مثلما 
�صطيف لوفاق  مرافقته   اأن 
العربي الحتاد  من  بدعوة   كان 
رئي�س من  دعوة  تلقى  بينما   للعبة 
رفقة التنقل  اأجل  من   الفاف 
البنني اإىل  الوطني   املنتخب 
اأن واأ�صار  الرابطة،  رئي�س   ب�صفته 
مع التقطها  التي  ال�صيلفي   �صور 
الفاف وم�صوؤويل  افارقة   اأطفال 
اأن واأكد  ال�صجة،  تلك  كل   اأثارت 
يرت�صده الذي  الإعالمي   التهويل 
منه الهدف  الأخرية  الفرتة   خالل 
 ا�صطدامه برئي�س الفاف زط�صي،
يحدث لن  الأمر  اأن  �صدد   لكنه 
اأن م�صيفا  البع�س،  يريد   مثلما 
هيئته عمل  يف  تتدخل  ل   الفاف 
 والت�صاور الذي يحدث بينهما يعود
 خالله القرار الأخري اإىل الرابطة،
الن�صحاب رف�صه  مدوار   وجدد 
 وال�صتقالة من من�صبه مو�صحا اأنه
 مل ياأت اإىل رئا�صة الرابطة للرحيل
طرف من  جاء  وتواجده   عنها 
الثقة يخذل  ولن  الأندية   روؤ�صاء 

التي و�صعوها حوله.

 هناك من ي�شرب
 املعلومات وما دافع
 حكم اإخفاء ورقة

اللقاء

ت�رصيب بوجود  مدوار   واعرتف 

الرابطة مقر  من  تخرج   للوثائق 
عمالها فيها  يت�صبب   املحرتفة 
املعلومات بت�رصيب   يقومون 
حيث الرابطة،  خارج   لأطراف 
اإدارة ح�صول  كيفية  عن   ت�صاءل 
اللكرتونية املواقع  على   ال�صبيبة 
اأجل من  فريقا   23  ملجموع 
 حتويل ر�صائل الكرتونية لالجتماع
منه، معبا الثقة  �صحب   وحت�صري 
عمل طريقة  من  اندها�صه   عن 
مل اأنه  قال  بعدما  ال�صبيبة   اإدارة 
خالل من  �صابقا  مثلها   ي�صهد 
بيان على  فريق  رئي�س   توقيع 
رئي�س من  الثقة  ب�صحب   للمطالبة 
وجود اإىل  بالقول  وتابع   الرابطة، 
اأيام  5 اللقاء  ورقة  اأخفى   حكم 
الن�صباط جلنة  اإىل  اإر�صالها   قبل 
دفعته التي  الدوافع  عن   مت�صائال 
اأن باعتبار  اخلطوة  تلك   غلى 
بعد حدث  اللقاء  ورقة   و�صول 
بالتحلي مطالبا  العقوبات   �صدور 

بال�صمري املهني.
�رصورة اإىل  املتحدث   ودعا 
وتفادي والهدوء  بالرزانة   التحلي 
 الت�رصيحات النارية التي ل تخدم
 الأن�صار وتزيد هوة ال�صحنة بينهم،
 مو�صحا اأن �صالمة جماهري الفرق
رئي�صي بخطوة  واأ�صاد   �رصورية، 
 مولودية اجلزائر و�صباب ق�صنطينة
التنقل عدم  جماهريهم   مبطالبة 
لتفادي الفريقني  مقابلة   يف 
حل�صا�صية نظرا  عنف   اأحداث 

العالقة بينهما.

جّدد رف�شه ال�شتقالة والن�شحاب من رئا�شة الرابطة املحرتفة للعبة

مدوار: حياتي اخلا�سة خط اأحمر ولن انزل مل�ستوى مالل
رف�س رئي�س الرابطة املحرتفة لكرة القدم عبد الكرمي مدوار الرد على رئي�س �شبيبة القبائل �شريف 
مالل عقب الت�شريحات النارية التي اأطلقها الأخري يف حقه عقب تاأخري مباراة الكال�شيكو اأمام احتاد 
اجلزائر وطالبه خاللها بال�شتقالة من من�شبه اأين �شدد اأنه ب�شفته رئي�س الرابطة ل ميكنه الدخول 
يف مثل هذه املتاهات من الت�شريحات النارية، لكنه ا�شتطرد اأنه لو تعامل معه ب�شفة رئي�س نادي لن 

يرتك الأمور متر عليه دون اأخذ حقه والرد على مقا�س تلك الت�شريحات

بلما�سي ي�ستبعد بن طالب 
ماندي غزال وبلفو�سيل 

ويعيد 5 اأ�سماء

بن عليجة يوقع مو�سمني 
رفقة مولودية اجلزائر

جمال الوطني  الناخب   اأعلن 
52 قائمة  عن  ر�صميا   بلما�صي 
 لعبا املعنية بالرتب�س التح�صريي
ينطلق الذي  الوطني   للمنتخب 
ملباراة حت�صريا  اليوم  من   ابتداء 
اخلام�صة اجلولة  �صمن   الطوغو 
 وما قبل الأخرية من ت�صفيات كاأ�س
 اإفريقيا لالأمم 9102 بالكامريون،
خيارات متيرّزت  ال�صدد  هذا   ويف 
 بلما�صي با�صتبعاده خلم�صة لعبني
 كانوا �صمن الرتب�س ال�صابق حت�صبا
البنني ويتعلق الأمر بكل  ملباراتي 
 من نبيل بن طالب، عي�صى ماندي،
قديورة عدلن  غزال،   ر�صيد 
 واإ�صحاق بلفو�صيل، وهذي اخلطوة
امل�صوؤول من  منتظرة  كانت   التي 
الفنية العار�صة  على   الأول 
 الوطنية خا�صة يف ظل عدم اقناع
للناخب ذكره  ال�صالف   اخلما�صي 
خالل من  واجلمهور   اولطني 
فيما خا�صة  يقجمه  الذي   الأداء 
الأملاين �صالكه40  بالعب   يتعلق 
ال�صافة يقدم  ل  الذي  طالب   بن 
عاد الغر�س  ولهذا  منهـ   املرجوة 
بالوجوه ال�صتعانة  اإىل   بلما�صي 
عدد اإىل  العتبار  واأعاد   القدمية 
 من الالعبني الذين مت ا�صتبعادهم
غرار على  ال�صابقة  املواعيد   يف 
 اأيوب عبد الالوي، اإليا�س ح�صاين،
باليلي يو�صف  زفان،   مهدي 

واحلار�س األك�صندر اأوكيجة.
بلما�صي و�صع  املقابل   يف 
على تعيينه  منذ  مرة   لأول 
الوطنية الفنية  العار�صة   راأ�س 
الثقة املن�رصم  جويلية   �صهر 
الوطنية البطولة  لعبي   يف 

�صابق وقت  يف  رف�س   بعدما 
امل�صتوى ملبر   ا�صتدعائهم 
اأين الوطنية،  للبطولة   املتدين 
بثنائي املرة  هذه   ا�صتنجد 
�صيتة اأ�صامة  اجلزائر   احتاد 
اللذان مزيان  الرحمان   وعبد 
اإىل جانب ناديهما،   يتاألقان مع 
مرمى حرا�س  اأربعة   ا�صتدعاء 
الثالثي يف  الثقة  جتديد   بعد 
وعودة وزغبة  دوخة   مبوحلي، 
احل�صم قبل  وذلك   اأوكيدجا، 
 يف الثالثي نظرا لال�صابة التي
قد التي  مبوحلي  منها   يعاين 

تهدد م�صاركته اأمام الطوغو.
قائمة الالعبني:

 حرا�س املرمى:
 مبوحلي، دوخة،

زغبة واأوكيجا
 الدفاع: ح�شاين، بن

 �شبعيني، حلي�س،
 تاهرات، بلعمري،

 عطال، فار�س، عبد
الالوي، زفان

 و�شط امليدان: تايدر،
 بنا�شر، اأونا�س، مزيان،
�شيتة، فيغويل، حمرز

 الهجوم: بوجناح،
 بن زية، �شليماين،
براهيمي، باليلي

عي�شة ق.

فريق اإدارة  ر�صميا   تعاقدت 
رفقة اأم�س  اجلزائر   مولودية 
الذي عليجة  بن  مهدي   الالعب 
اجلدد امل�صتقدمني  اول   اأ�صبح 
 للنادي العا�صمي حت�صبا للمركاتو
ارتبط حيث  املقبل،   ال�صتوي 
مع بالتفاو�س  علجية  بن   ا�صم 
مت  اإدارة النادي العا�صمي وتر�صرّ
مت بعدما  الطرفني  بني   الأمور 
 التوقيع على العقد بني الطرفني،
الريا�صي املدير  بح�صور   وذلك 
ال�صعيد قا�صي  كمال   للمولودية 
 الذي جنح يف اإقناع بن علجية يف

 ارتداء األوان الفريق ووقع الأخري
بفريقه يربطه  الذي  العقد   على 
منهيا مو�صمني،  ملدة   اجلديد 
املقبلة وجهته  حول   اجلدل 
من ات�صالت  تلقى  كان   بعدما 
التون�صي الدوري  يف   اأندية 
الأمر يح�صم  اأن  قبل   واخلليجي 
واللعب الوطن  ار�س  يف   بالبقاء 
العقد ف�صخ  عقب   للمولودية 
�صبيبة ال�صابق  فريقه  اإدارة   مع 
على �صهر  حوايل  قبل   القبائل 

نهاية العقد.
ع.ق.
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.       هناك من يهدف اإىل ا�شطدامي بزط�شي لكنني لن افعل
.     ل�شت رجل �شياحة واأ�شافر ب�شفة رئي�س الرابطة ولي�س تاجر او رئي�س نادي

مولودية وهران / احتاد العا�شمة

احلمراوة لالقرتاب من الكوكبة والرائد ل�سمان اللقب ال�ستوي
 يحت�صن ملعب ال�صهيد اأحمد زبانة
اجلولة عن  متاأخرة  مباراة   اليوم 
الأوىل للمحرتفة  الرابطة  من   41 
 والتي جتمع فريقي مولودية وهران
يبحث حيث  العا�صمة،   واحتاد 
 لعبو "احلمراوة" عن حتقيق الفوز
 وا�صتغالل عاملي الأر�س واجلمهور
املن�صود الهدف  حتقيق  اأجل   من 
 خا�صة واأن النت�صار ي�صمح لأ�صبال
ال�صعود بلعطوي  عمر   املدرب 
جدول يف  اخلام�س  املركز   اإىل 

على اخلناق  وت�صييق   الرتتيب 
ي�صمح اأنه  باعتبار  املقدمة   كوكبة 
 لهم تقلي�س الفارق اإىل ثالث نقاط
 عن �صاحب املركز الثاين، ويدرك
اليوم الفوز  اهمية  الفني   الطاقم 
ال�صقوط وجتاوز  القواعد   داخل 
 يف نتيجة �صلبية تبعدهم عن اأندية
نادي قدرة  ظل  يف  خا�صة   الريادة 
اللعب اجلزائري  الغرب   عا�صمة 

على الأدوار الأوىل هذا املو�صم.
احتاد الرائد  يدخل  املقابل،   يف 

وهو امليدان  اأر�صية   العا�صمة 
 يبحث على موا�صلة �صل�صلة النتائج
عن ابتعد  الذي  وهو   اليجابية 
القبائل �صبيبة  مالحقيه   اأقرب 
 ب�صت نقاط ويعول على الحتفاظ
 بنف�س الفارق وتفادي التقلي�س مع
 املالحق املبا�رص من خالل الرتكيز
 على العودة بنتيجة ايجابية، خا�صة
تدرك "�صو�صطارة"  ت�صكيلة   وان 
الديار خارج  الفوز  اأهمية   جيدا 
اللقب على  ح�صولها   وتر�صيم 

اجل من  قدم  وو�صع   ال�صتوي 
الوطنية نهاية البطولة   اإحراز لقب 
يف الالعبون  ويتواجد   املو�صم، 
 اأف�صل املعنويات بعد فوزهم نهاية
مالحقهم اأمام  املن�رصم   الأ�صبوع 
حتقيق فر�صة  وميلكون   املبا�رص 
التوايل دون العا�رصة على   املباراة 
 هزمية، و�صوف يعرف اللقاء غياب
اأمني حممد  واحلار�س   القائد 

زمامو�س ب�صبب العقوبة.
ع.ق.



ليون ي�صجل فوز� �صعبا �أمام غانغان
�أر�ض غانغان  �لأخري على  �ل�ساعة  بهدف حتى ن�سف  ليون متخلفاً  �أوملبيك  بقي 
�لهولندي ممفي�ض  بف�سل لعبه   2-4 متاأخر�ً  فوز�ً  يحقق  �أن  قبل  �لرتتيب  متذيل 
�إىل 24 نقطة يف  ليون ر�سيده  �لفرن�سي، ورفع  �لدوري  ديباي يف �ملرحلة 13 من 
�للقب و�ملت�سدر  باري�ض �سان جريمان حامل  بفارق 12 نقطة عن  �لر�بع  �ملركز 
�لذي �ختتم �ملرحلة �أم�ض على �أر�ض و�سيفه يف �ملو�سم �ملا�سي موناكو �جلريح، 
وتقدم غانغان عرب ماركو�ض تور�م لكن ليون �نتظر حتى �آخر ن�سف �ساعة لي�سجل 
ديباي  �لهولندي ممفي�ض  عو�ر  �ل�ساب ح�سام  �لو�سط  توقيع لعب  رباعية حملت 
�لذي �سجل هدفني وكان �لثاين ر�ئعا من ركلة حرة بعيدة كما مرر كرتني حا�سمتني، 
هدفه  غانغان  �سجل  �أن  بعد  �لر�بع،  �لهدف  كورنيه  ماك�سويل  �لإيفو�ري  و�أ�ساف 
ترتيب  »�أعدنا  ليون  برونو جينيزيو مدرب  ركلة جز�ء، وقال  تور�م من  �لثاين عرب 
تتفوق يف  �أن  �إ�سافيا، لأنه كي تفوز يف مبار�ة يجب  �لتز�ما  تكتيكنا، طلبت منهم 
�ملبارز�ت �لثنائية، وهذ� ما مل نقم به جيد� يف �ل�سوط �لأول، ثم �أن يلعبو� بارتياح 
من دون �سغوط«، وعن ديباي �أ�ساف: »�أمام هوفنهامي ��ستثمر كثري� مع �لكرة ومن 
دونها، �فتقد للفاعلية، �ليوم جنح يف �حلالتني، لكن مبار�ة هوفنهامي كانت بالن�سبة 

يل م�سجعة على �سعيد �لتز�مه و�إر�دته مب�ساعدة �لفريق«.
من جانبه، فاجاأ �أجنيه �سيفه مونبلييه �لثالث، حمققاً فوزه �لأول يف �ست مباريات 
وبقي  �ملو�سم،  هذ�  مبونبلييه  فقط  �لثانية  �خل�سارة  وملحقاً  توما  رومان  بهدف 
مونبلييه ثالثاً بفارق نقطة عن ليل �لثاين �لذي تعادل �جلمعة مع �سيفه �سرت��سبورغ، 
و�رتقى �سانت �إتيان �إىل �ملركز �خلام�ض بفوزه على ر�ن�ض �لتا�سع 2-0، كما ��ستفاد 
ني�ض من طرد لعبي م�سيفه نيم فايتوت ماو��سا ولويك �أندريه ليحقق فوز�ً ثالثاً 
تو�لياً بهدف �سجله �جلز�ئري يو�سف عطال، وخ�رس تولوز على �أر�سه �أمام �أميان 

0-1 �سجله �أليك�سي�ض بلني.

مورينيو: �أخاف مو�جهة �أغويرو
�أ�ساد �لربتغايل جوزيه مورينيو �ملدير �لفني لنادي مان�س�سرت يونايتد بالأرجنتيني 
�أم�ض  �أغويرو مهاجم مان�س�سرت �سيتي قبل �لديربي �لذي جمع �لفريقني  �سريجيو 
�لدوري �لإجنليزي، ويف حديث نقلته  �إطار �جلولة 12 من  على ملعب �لحتاد يف 
�سحيفة »مان�س�سرت �إيفنينج نيوز« قال مورينيو �إنه يخ�سى من �أغويرو خالل مو�جهة 
�لديربي، لكنه �سدد على �أنه لي�ض من حمبي بع�ض �لتفا�سيل يف �أ�سلوبه، و�أ�ساف 
مورينيو: »�أخاف فقط عندما �ألعب �سده، �أنا معجب به ب�سبب �ل�سفات �لر�ئعة �لتي 
ميتلكها، لكن هناك �أ�سياء �سغرية يف �أ�سلوبه ل�ست من �ملعجبني بها«، وتابع: »لكن 
�لأهد�ف يف  �أق�سد  ول  �سجلها،  �لتي  �لأهد�ف  نف�سها، عدد  تتحدث عن  �أرقامه 

مو�سم و�حد، �إنه ي�سجل �لأهد�ف وكاأنه يلعب يف �لدوري �لإ�سباين«.
وعندما �سئل �لربتغايل عن �لأ�سياء �لتي ل يحبها يف �أغويرو �أجاب: »�أحتفظ بها 
لنف�سي«، ويف �أول ديربي ملورينيو على ملعب �لحتاد يف �أفريل 2017 ت�سبب �أغويرو 
يف طرد لعب و�سط مان�س�سرت يونايتد مرو�ن فياليني، وقال مورينيو يف ذلك �ليوم 

�إن رد �لفعل �ملفاجئ من �أجويرو جعل �حلكم يطرد فياليني.

كا�صيما �أنتلرز يتوج بدوري �أبطال �آ�صيا
�أحرز نادي كا�سيما �أنتلرز �لياباين لقب دوري �أبطال �آ�سيا للمرة �لأوىل يف تاريخه بعد تعادله 
�سلبا يف �إياب �لدور �لنهائي مع بري�سيبولي�ض �لإير�ين على ملعب �أز�دي يف طهر�ن م�ستفيد� 
من تقدمه ذهابا بهدفني، وخلف كا�سيما �أجنح �لأندية �ليابانية مع ثمانية �ألقاب يف �لدوري 

مو�طنه �أور�و� ريد د�ميوندز حامل لقب ن�سخة 2017 على ح�ساب �لهالل �ل�سعودي.
من جهته، ف�سل بري�سيبولي�ض �ملتوج بلقب كاأ�ض �لكوؤو�ض �لآ�سيوية عام 1991 و�لذي �أ�سبح 
�أول فريق �إير�ين يبلغ �لنهائي منذ ذوب �آهن يف 2010 يف �إحر�ز باكورة �ألقابه يف �مل�سابقة 
�لقارة  لتمثيل  لالأندية  �لعامل  كاأ�ض  �إىل  كا�سيما  وتاأهل  با�ض يف 1993،  لبالده منذ  و�لأول 
�مل�ستوى  يرتقي  �أن  دون  من  لبري�سيبولي�ض  �لأول  �ل�سوط  يف  �لأف�سلية  ود�نت  �لآ�سيوية، 
�إىل طموح �جلماهري، ويف �لثاين، عجز لعبو �مل�سيف عن فك �ل�سيفرة �لدفاعية لكا�سيما 
�لذي حقق مبتغاه ونال �للقب �لقاري �لأولـ وكان �أنتلرز حقق عودة ر�ئعة يف ن�سف �لنهائي، 
وتخطى �سوون �سام�سونغ بلووينغز �لكوري �جلنوبي 6-5 مبجموع �ملبار�تني، ليبلغ �لنهائي 
للمرة �لأوىل يف تاريخه، ففي مبار�ة �لذهاب على �أر�سه متكن كا�سيما من قلب تخلفه 2-0 
�إىل فوز قاتل 3-2 يف �لوقت بدل �ل�سائع، و�أعاد �لكرة �يابا بقلب تاأخره 1-3 �ىل تعادل 

3-3 يف �لدقائق �لأخرية.  

بورو�صيا دورمتوند يح�صم قّمة بايرن ميونيخ
بورو�سيا  فريق  ح�سم 
دورمتوند قمة �جلولة 11 
من �لدوري �لأملاين بتغلبه 
ميونيخ  بايرن  �سيفه  على 
�سغنال  ملعب  وعلى   ،2-3
�يدونا بارك، منح �لبولندي 
ليفاندوف�سكي  روبرت 
ميونيخ  لبايرن  �ل�سبقية 
عادل  روي�ض  ماركو  لكن 
جز�ء  ركلة  من  �لنتيجة 
وعاد ليفاندوف�سكي ليمنح 
قبل  للبافاري  �ل�سبقية 
جمدد�  روي�ض  يعادل  �ن 
�لأر�ض  لأ�سحاب  �لكفة 
حقق   74 �لدقيقة  ويف 
باكو �لكا�سري هدف �لفوز 

وعزز  لدورمتوند،  �ملهم  
بورو�سيا دورمتوند مركزه يف �ل�سد�رة 27 نقطة بفارق 7 نقاط عن بايرن �لثالث، و�أثبت دورمتوند مرة جديدة جناعته �لهجومية 
م�سجال 33 هدفا يف 11 مبار�ة، فيما �رتفعت حدة �ل�سغوط على �لكرو�تي نيكو كوفات�ض مدرب بايرن �لذي مني بخ�سارته 

�لثالثة هذ� �ملو�سم يف �لدوري.
�أتلتيكو مدريد �لإ�سباين يف دوري  �أمام  وخا�ض دورمتوند �ملبار�ة بعد خ�سارته �لأوىل هذ� �ملو�سم يف خمتلف �مل�سابقات، 
�أبطال �أوروبا منت�سف �لأ�سبوع، ودفع ثمنا �إ�سافيا لتلك �خل�سارة باإ�سابة حار�سه �ل�سوي�رسي رومان بوركي بفخذه، فحل بدل 
منه مو�طنه مارفني هيت�ض، كما غاب عن ت�سكيلة �ملدرب �ل�سوي�رسي لو�سيان فافر قلب �لدفاع �لفرن�سي عبدو ديالو، فلعب 
بدل منه مو�طنه �ل�ساب د�ن �أك�سل ز�غادو، وقال لعب و�سط دورمتوند ويت�سل �لذي و�جه بايرن للمرة �لأوىل بعد قدومه من 
�لدوري �ل�سيني »كانت مبار�ة كبرية. كنت خائفا �ىل حد ما، لكن حتليت بعدها بالثقة، كنا نلعب من �أجل �لفوز وكنا ر�ئعني يف 
�ل�سوط �لثاين«، وعن تاألق زميله روي�ض �أ�ساف: »هو هام بالن�سبة �إلينا يف �مللعب �أو غرف �ملالب�ض، هو مثال يقتدى به جلميع 

�لالعبني«.

��ستعاد �أتلتيكو مدريد �ملركز �لثاين يف ترتيب �لدوري �لإ�سباين 
موؤقتاً بفوزه على �سيفه �أتلتيك بيلباو يف �لوقت بدل �ل�سائع 
بف�سل ر�أ�سية لقائده �لأوروغو�ياين دييغو غودين يف �ملرحلة 
�لإ�سبانية  �لعا�سمة  يف  مرتوبوليتانو  و�ند�  ملعب  على   ،12
تخلف �أتلتيكو مدريد مرتني �إذ تقدم بيلباو يف �ل�سوط �لأول 
عرب �ينياكي وليام�ض ورد �تلتيكو يف �لثاين عرب �لغاين توما�ض 
ثالث  بعد  لل�سيوف  جمدد�ً  �لتقدم  وليام�ض  و�أعاد  بارتي، 
حقق  »رودري«  كا�سكمانتي  هرنانديز  رودريغو  لكن  دقائق، 
�ل�سائع �سجل  �لوقت  �لأوىل من  �لدقيقة  �لثاين، ويف  �لتعادل 
غودين �لذي يجمع �لنقاد على �عتباره �أف�سل مد�فع بالر�أ�ض 
�أنطو�ن  يف �لعامل، هدف �حل�سم متابعاً كرة رفعها �لفرن�سي 
�ملو�سم  بطل  و�سيف  �أتلتيكو  ورفع  ركلة حرة،  غريزمان من 
�ملا�سي ر�سيده �إىل 23 نقطة، وبات على بعد نقطة و�حدة 
بفارق نقطتني  وتقدم  �للقب،  بر�سلونة �ملت�سدر وحامل  من 

�لذي  �إ�سبانيول  �لكاتالونية  �لعا�سمة  يف  �لثاين  �لقطب  على 
�سار ثالثاً موؤقتاً، يف �ملقابل، توقف ر�سيد �أتلتيك بيلباو �لذي 
 10 عند  �ملو�سم  هذ�  �لثامن  �لتعادل  حتقيق  من  قريباً  كان 

نقاط يف �ملركز 17.
من جانبه، حقق فالن�سيا �ملتعرث فوزه �لثاين هذ� �ملو�سم يف 
�لدوري على ح�ساب م�سيفه خيتايف 1-0، و�حتاج فالن�سيا �ىل 
ركلة جز�ء و�لتى ثبتتها بتقنية �لفيديو لي�سجل �لهدف �لوحيد 
ونال  كيفن غامريو  �لفرن�سي  �سد  برونو خطاأ  �رتكب  بعدما 
�لأوىل وخرج من  �أربع دقائق فقط من  بعد  �لثانية  �ل�سفر�ء 
بنغوت�سيا  بورغو�ض  دي  ريكاردو  �حلكم  قر�ر  و�أثار  �مللعب، 
�لت�ساوؤل حول �سحة �لركلة، فتم �للجوء �ىل تقنية �لفيديو �لتي 
باريخو بنجاح، ورفع فالن�سيا ر�سيده  لها د�ين  ثبتتها و�نربى 
�ىل 14 نقطة نقلته �ىل �ملركز 14 موقتا، يف حني بقي خيتايف 

عا�رس� وله 16 نقطة.

�أتلتيكو مدريد ي�صتعيد �لو�صافة

نابويل يعود بفوز ثمني من جنوى
�لتا�سع يف 12 مبار�ة ويعود بنقاط ثمينة من خارج معقله ملعب »�سان باولو«.نابويل هدف �لفوز بنري�ن �سديقة �ثر ركلة حرة حولها د�فيدي بري��سكي عن طريق �خلطاأ يف مرماه  ليحقق نابويل فوزه �لعودة �إىل �مللعب عادل �لإ�سباين فابيان رويز لنابويل بت�سديدة ي�سارية، ويف وقت كانت �ملبار�ة تتجه نحو �لتعادل، خطف لولبية مرت بجانب �لقائم �لأي�رس، و�أوقف �حلكم روز�ريو �أبي�سو �ملبار�ة يف �لدقيقة 58 ب�سبب �لأمطار �لغزيرة، لكن بعد يف �ل�سوط �لثاين، بحث لورنت�سو �ن�سينيي وزمالوؤه عن هدف �لتعادل، وكاد �لبلجيكي در�ي�ض مرتنز يحققه بعد �أن �سدد �مام �ملرمى بعدما ت�سدى �حلار�ض �لروماين �يونوت ر�دو برب�عة.�لكولومبي د�فيد �أو�سبينا، كاد �لبولندي �أركاديو�ض ميليك ي�سجل هدف �لتعادل لفريق �ملدرب كارلو �أن�سيلوتي، لكنه �أهدر �فتتح �ليفو�ري كري�ستيان كو�مي �لت�سجيل مباغتا دفاع نابويل بكرة ر�أ�سية قوية من م�سافة قريبة عن مرمى �حلار�ض قمة، و�بتعد بفارق ثالث نقاط عن �نرت ميالن �لذي يحل �سيفا على �أتالنتا، ومن �أول فر�سة جلنوى �ساحب �ملركز 14 بفارق ثالث نقاط عن جوفنتو�ض حامل �للقب يف �ل�سنو�ت �ل�سبع �لأخرية �لذي و�جه �أم�ض ميالن �لر�بع �لأحد يف مبار�ة يف مبار�ة عكرتها �لأمطار و�أوقفتها نحو ع�رس دقائق يف �ل�سوط �لثاين، ورفع نابويل ر�سيده �إىل 28 نقطة يف �ملركز �لثاين، عاد نابويل بفوز بالغ �ل�سعوبة من �أر�ض جنوى 2-1 و�رتقى موؤقتا �إىل �ملركز �لثاين يف �ملرحلة 11 من �لدوري �لإيطايل 
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ي�شارك فيه72  باحث من خمتلف الدول واجلامعات اجلزائرية

ملتقي دويل حول املخطوطات حتت�ضنه جامعة اأدرار
ي�شكل مو�شوع ق�شايا املخطوطات حمور فعاليات امللتقى الدويل الرابع الذي حتت�شن فعالياته   جامعة اأدرار من تنظيم خمرب املخطوطات اجلزائرية يف 

اإفريقيا بالتن�شيق مع كلية الآداب و اللغات باجلامعة الإفريقية اأحمد دراية باأدرار.

 بو�شريفي بلقا�شم 
 امل�ؤمتر العلمي املقرر انطالقه 
غدا الثالثاء  من ن�فمرب اجلاري 
ق�ضايا  على  ال�ض�ء  ي�ضلط  حيث 
و اجلزائرية  املخط�طات عامة 
املخط�طات  خا�ضة   ك�ن 
اأقدم  من  تُعد  حتديدا  العربية 
والإن�ضانية  الفكرية  الآثار 
هذا  حتى  �ضاملة  و�ضلتنا  التي 
فاقت  اأنها  درجة  الع�رص  اإىل 
تراث  اأي  وتن�عها  عددها  يف 
كل  مع  اآخر  لكن  عاملي  فكري 
القليل  العدد  ا�ضتطاع  فقد  هذا 
من  يفلت  اأن  الإرث  هذا  من 
القليل  هذا  وظل  الزمن  قب�ضة 
الزمن  ي�ضارع  ط�يلة  ولفرتة 
الباحثني  عامة  عن  جمه�ل 
وحتقيقات  فهار�س  وج�د  لعدم 
هذا  يف  البحث  تذكر  وبتط�ر 
و�ضائل  لل�ج�د  برزت  امليدان 
متعددة تعنى بجرد املخط�طات 
التي  و  اإح�ضائها  و  فهر�ضتها  و 
واحدا  املنظم  املخرب  يُعد 
يتناول  اأن  املرتقب  منها  ومن 
الإ�ضكالية  هذه  امل�ؤمترون 
م�زعة  علمية  جل�ضة  ل16  وفقاً 

اأكادميية  حماور  �ضبع  على 
جديد  امللتقى  اأبرزها  يتناولها 
املجال  يف  والدرا�ضة  البحث 
الك�دوك�جلي للمخط�ط و جديد 
البحث والدرا�ضة يف جمال جرد 
العربية  املخط�طات  وفهر�ضة 
و املخط�طات اجلزائرية  عامة 
البحث والدرا�ضة  خا�ضةو جديد 
كافة  و  ال�رق  �ضناعة  جمال  يف 
اجل  املخط�ط  من  اأوعية 
الندثار  من  واإبعاده  حفظه 
مت�ارث  علمي  ارث  يعترب  ك�نه 
حيث  من  لأهميته  الجيال   بني 
القيمة العلمية التي �ضار  مرجعا 
اأمام الباحثني  وكذا اأدوات كتابته 
يهدف  و  ودوليا  حمليا  وقراءته 
العلمية  جلنته  ح�ضب  امللتقى 
بيبلي�غرافيا  و�ضع  حماولة  اإىل 
يف  اجلزائرية  للمخط�طات 
التعريف  و  والعامل  اجلزائر 
املخط�ط  اجلزائري  بالرتاث 
العامل  بقاع  �ضتى  يف  املبعرث 
اإليه  ال��ض�ل  مهمة  وت�ضهيل 
حتقيقا ودرا�ضة وكذا ت�ثيق �ضلة 
اجلزائر  بني  التاريخي  الربط 
والعاملي  و  الإفريقي  وحميطها 
ال�ضتعانة بجديد البحث العلمي 

املخط�طات  جرد  ق�ضايا  يف 
رقمنتها  كذا  و  وفهر�ضتها 
الإ�ضارة  ومناهج بحثها  و جتدر 
ت�ضهد  الطبعة  هذه  اأن  اإىل 
مناطق  من  باحثا   72 م�ضاركة 
غرار  على  العامل  من  خمتلفة 

العراق  ال�ضينغال  باك�ضتان  كندا 
الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  و 
اجلامعات  ممثلي  اإيل  بالإ�ضافة 
رئي�س  اجلزائرية  وبح�ضب 
املخط�طات  خمرب  املخرب 
جعفري  الدكت�ر  اإفريقيا  بغرب 

امللتقي  هذا  بان  ادرار  بجامعة 
و�ضع  من  ميكننا  �ض�ف  الفكري 
لبنة حقيقة لرتقية املخط�طات 
ال�ض�ء  لت�ضليط  الأفكار  وتبادل 
واملت�ارث  احلا�رص  الكنز  على 
خا�ضة من جانب اإعادة فهر�ضتها 

حتى  حديثة  علمية  باأ�ض�س 
ت�ات  منطقة  وتعترب  ليندثر 
حان  للمخط�طات  كبري  خزان 
لتك�ن  الرف�ف  يف  و�ضعها  وقت 
يف  والباحثني  لأجيال  مرجعا 

�ضتي العل�م والرتاث

عالء الأ�ضواين يعود من خالل جمهورية كاأن
عالء  على  ال�ضهل  من  كان 
الأ�ض�انى اأن ي�ا�ضل �رصاخه 
وع�يله املعتاد،  فى جمم�عة 
فيها  يكتب  جديدة  مقالت 
ما يريده عن ث�رة يناير، وما 
واأطرافها،  ث�ارها  فى  يراه 
منه  عليه  تع�دنا  ما  فهذا 

ط�ال ال�ضن�ات املا�ضية. 
كلما انطفاأ عنه الن�ر، ارتفع 
لكن  �ضجيجه،  وعال  �ض�ته 
كانت  املرة  هذه  اأن  يبدو 
وجًعا،  اأكرث  التاأوهات 
والبعد  العزلة  من  واخل�ف 
عن الأ�ض�اء اأكرث �ضغًطا على 
املت�ا�ضع  الرجل  م�ضاعر 
يرى  كان  الذي  امل�هبة، 
الأهم،  ال�ضيا�ضى  نف�ضه 
واملفكر  الأعظم،  والروائى 
الأف�ضل لث�رة يناير وث�ارها، 
اأن  �ضه�ر  بعد  اكت�ضف  ثم 
�ضط�ر  يتخّط  مل  تاأثريه 
�رصقها  التى  الأوىل،  روايته 
فى  الراحل  والده  اأوراق  من 
يعق�بيان«،  »عمارة   2006
فقرر اأن يعيد طرح نف�ضه من 
»الالاأدبية«  باخللطة  جديد 
نف�ضها، التى اأتقنها واعتادها 
وعّ�د عليها قراءه، ولكن هذه 
م�ضدر  على  متعكًزا  املرة 
كهن�ته اجلديد »ث�رة يناير«، 
»جمه�رية  رواية  ومن خالل 
الأف�ضل  من  كان  التى  كاأن« 
على  الأ�ض�انى  يكتب  اأن  لها 

غالفها »كاأنها رواية«.

مكررة  هّى  ما  كرت  »من   
تلك  هيت�قعها«..  حمد�س 
ا�ضتخدمها  التى  اجلملة 
عن  »حزلق�م«  فيلم  اأبطال 
الأكرث  هى  الفيلم،  حبكة 
دقة فى و�ضف ما فعله عالء 
الأ�ض�انى فى نف�ضه كم�رصوع 
جناحه  يتحرك  مل  اأديب، 
الأ�ضهر  روايته  حمطة  من 
ورغم  يعق�بيان«،  »عمارة 
اأنتجت  الأدبية  اإفرازاته  اأن 
و»نادى  »�ضيكاج�«  بعدها 
تكرار  فاإن  ال�ضيارات«، 
الأمناط  لنف�س  ا�ضتخدامه 
فى  الدرامية  والتك�ينات 
الأ�ضخا�س  ق�الب  نف�س 
»جمه�رية  فى  مفاجًئا  كان 
الفا�ضد،  الرثى  الرجل  كاأن«، 
وال�ضاب  امل�ضتهاة،  والفتاة 
الذى  وال�ضابط  املتطرف، 
وحتركهم  �ضحاياه،  يعذب 
جميًعا دوافع جن�ضية ورغبات 
�ضه�انية، ير�ضدها الأ�ض�انى 
فى روايته ب�ضخب وع�ض�ائية 
عن  اإل  يخرج  ل  و»زعيق« 
من  يعانى  مراهق  خيال 
الكبت، اأو يبحث عن »ت�ضليع« 
كتاباته واأدبه فى �ض�ق القراء 

املراهقني.
ميكنك  كاأن«  »جمه�رية  فى 
اأى  تنتزع  اأن  ب�ضاطة  بكل 
�ضخ�ضيات  من  �ضخ�ضية 
مكانها  وت�ضع  الرواية، 
رواية  من  الدرامى  معادلها 

تالها،  ما  اأو  »يعق�بيان« 
كتبه  فيما  خلل  اأى  جتد  لن 
ا�ضتبدلت  اإن  الأ�ض�انى 
فه�  الأ�ضخا�س،  اأو  الأ�ضماء 
حتليل  فى  خياله  يرهق  مل 
دقيق  ت�رصيح  اأو  عميق 
للث�رة و�ضخ��ضها واأحداثها، 
م�اطن،  اأى  ينظر  كما  نظر 
حملل،  اأى  يتابع  كما  وتابع 
قلم،  اأى  يكتب  كما  فكتب 
خلطته  على  اعتمد  فقط 
مزيد  »اجلن�س،  اليعق�بيانية 
من  كثري  ثم  اجلن�س،  من 

اجلن�س«.
الأ�ض�انى  عالء  ي�ضتطع  مل 
مي�له،  يخفى  اأن  روايته  فى 
ب�ضىء  ي�اريها  حتى  اأن  اأو 
من الأدب، فجاءت حماولت 
ميدان  فى  حللفائه  اإنقاذه 
الث�رة فجة كاألفاظه اجلن�ضية 
روايته  حّ�ل  امل�ضتخدمة، 
لتنظيم  مباعة  م�ضاحة  اإىل 
خاللها  من  �ضعى  الإخ�ان، 
اإىل تربئتهم من تهمة اقتحام 
ح�ارات  ون�ضج  ال�ضج�ن، 
م�ض�هة وم�ضب�هة بني �ضباط 
من  حاول  يناير،  ث�رة  اأثناء 
من  التنظيم  تربئة  خاللها 
اأثناء  ال�ضج�ن  فتح  تهمة 
لهم  يقدم  وكاأنه  الث�رة، 
ال�ضكر ويرد لهم اجلميل على 
الدعم الذى قدم�ه له خالل 

تلك الفرتة.
عند  يقف  مل  احللفاء  اإنقاذ 

اإن  بل  الإخ�ان،  حدود 
الأ�ض�انى �ضّخر روايته لت�ض�يه 
كل �ضىء واأى �ضىء فى مقابل 
التى  نف�ضه  لنف�ضه،  النت�ضار 
فرغم  الرواية،  عن  اأخفاها 
�ضطحًيا  ا  عر�ضً قّدم  اأنه 
الث�رة،  �ضخ�ضيات  لكل 
مينح  مل  نف�ضه،  ن�ضى  فاإنه 
وه�  يروه  اأنه  فر�ضة  القراء 
فلماذا  نف�ضه،  عن  يتحدث 
مل ي�ضع الروائى نف�ضه �ضمن 
يرى  ه�  واأحداث  �ضياقات 
فيها؟،  مهًما  جزًءا  كان  اأنه 
جت�ضيد  ا�ضتبعد  ذلك  ورغم 
اأفكاره  ببث  واكتفى  نف�ضه، 
خالل  ومن  ال�ضط�ر،  بني 

ال�ضخ��س.
مهما كان خيالك قادًرا على 
يرحمك  فلن  الأ�ض�اأ،  ت�قع 
بالتقي�ؤ  ت�ضدم  اأن  من  ذلك 
الأ�ض�انى  كتبه  الذى  الأدبى 
فيبدو  روايته،  �ضط�ر  فى 
ما  اإن  قال  الذى  الرجل  اأن 
يعق�بيان«  »عمارة  فى  جاء 
ا�ضت�جبتها  اأدبية  كان حلظة 
احلياة  باأن  ي�ؤمن  الدراما، 
وبنف�س  اللحظة  نف�س  كلها 
مزيد  ثم  اجلن�س  الدراما، 
خلطته  وكاأنها  اجلن�س،  من 
ورهانه  لالإبهار،  ال�حيدة 
الأوحد لإيجاد �ضعر لأعماله 
اأو  املراهقني،  �ض�ق  فى 
التى تف�ضل من  الغرب  �ض�ق 
املتمردين،  ال�رصق  كّتاب 

اجلن�س،  عن  املتحدثني 
تفا�ضيله  اأدق  عن  الكاتبني 
ح�ل  هكذا  األفاظه،  باأقذر 
روايته  فى  نف�ضه  الأ�ض�انى 
اأديب  من  كاأن«  »جمه�رية 
اإىل  والأفكار  امل�ضاعر  ينقل 
ناقل للبذاءة كما هى، مل يجد 
فى نف�ضه فرًقا بني ما يق�له 
وما  ال�ضارع،  فى  م�اطن  اأى 
يجب اأن يق�له ه� كاأديب، اأو 

يرى نف�ضه اأديبًا.
�ضيئة  كانت  الكاتب  »لغة   
اأقراأ  اأنى  �ضعرت  للغاية، 
لكاتب مراهق، ما زال يحاول 
عامل  فى  طريقه  ي�ضق  اأن 
الكتابة، املبالغة فى احلديث 
�ضي�ضعر  مباذا  اجلن�س«،  عن 
الأ�ض�انى اإذا قراأ هذا الراأى 
اأنها  خا�ضة  الآلف،  ومثله 
هل  ودراوي�ضه؟،  قرائه  اآراء 
م�قع  على  الأ�ض�انى  دخل 
»ج�د ريدز« ليدرك اأنه حت�ل 
اإىل �ضلعة جن�ضية، واأن روايته 
قبل  املراهق�ن  منها  تاأفف 

الكبار.
وهذا راأى اآخر للقارئ اإ�ضالم 
اأى مدى  اإىل  يك�ضف  حممد، 
اأمام  نف�ضه  الأ�ض�انى  ك�ضف 
الأدبى  خ�اءه  وف�ضح  قرائه، 
�ضخ�ضياته:  بتكرار  والفكرى 
الطالب  البالية،  »الثنائية 
الطم�ح،  الأملعى  الفقري 
حتديًدا،  الأمن  رجل  وابنة 
التى  ال�ضاذجة  الطيبة  الرثية 

ل تدرى من اأمر دنياها �ضيًئا، 
واملنا�ضل القدمي الذى األقى 
اأح�ضان  فى  وارمتى  �ضالحه 
اجلديد  واملنا�ضل  ال�ضلطة، 
الذى يعيد الكّرة من بدايتها 
اأن  دون  املرة  هذه  ولكن 
املنا�ضل  م�ضري  بتكرار  يعد 
القدمي اأو هكذا يبدو، ول بد 
من عالقة عاطفية بني ال�ضاب 
الث�رى وبنت من بنات الث�رة، 
رمزيتها  لها  العالقة  هذه 
الذى  ال�ليد  باحلب  لالإيحاء 
الذى  املظامل  كل  �ضيقهر 
كل  لها،  تتعر�س  يتعر�س/ 
فى حيز حياته اخلا�ضة ومن 

ثم احلياة العامة«.
»مل يكن بالعمق الذى ت�قعته، 
عن  احلديث  فى  والإ�ضهاب 
اأف�ضد الرواية«، هذا  اجلن�س 
اأحد  عاطف،  حممد  راآه  ما 
متابعى وقراء الأ�ض�انى على 
م�قع »ج�د ريدز«، ورغم اأن 
عاطف مازال قبل الع�رصين، 
اأفكاره وخياله  فاإنه مل ي�ضلم 
ال�ضغري اإىل مراهقة الأ�ض�انى 

العج�ز.
فعلق  مغازى  اأحمد  اأما 
ميزة  »ل  قائاًل:  لالأ�ض�انى 
فيها اإل جراأتها، اأما العي�ب 
�ضطحية،  حرج:  ول  فحدث 
اختزال،  ركاكة،  مبا�رصة، 
وقا�رصة،  م�ض��ضة  روؤية 
لكل  اإغفال  خمتلة،  معايري 

اأخطاء الث�رة والث�ار«
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فران�سي�ش فوكوياما يناق�ش امللف

�سعود �سيا�سات الهوية يف مواجهة  
الدميقراطيات الليربالية

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

م٫�ش

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

»القومية ال�سعبوية«.

تغرياٍت جذريٍة:

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

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

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

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

جانٍب اآخر.

�سيا�سات الكرامة:

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

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

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

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

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

عن الروح الب�رصية.

اأبعاد �سيا�سات 
الهوية:

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

اأنف�سهم؟.

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

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

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

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

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

امل�ساواة.

الهوية والقومية 
والدين:

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

الفقراء. 
ولكن منذ االأزمة املالية العاملية، 

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

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

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

احلزبية.  

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

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

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

والقومية، والدين، والثقافة، وال�سعبوية. ودون الفهم ال�سحيح لتلك ال�سيا�سات من ناحية، و�سيا�سات 
الكرامة الإن�سانية من ناحيٍة اأخرى؛ �ستزداد ال�سراعات امل�ستقبلية حدة.
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يف اختتام فعاليات �صالون اجلزائر الدويل للكتاب بق�صر املعار�ض

حميدو م�سعودي: جتاوزنا 
مليوين زائر ل�سيال 23

ن�صط اأول اأم�ض حمافظ �صالون اجلزائر الدويل للكتاب حميدو م�صعودي عن 
اختتام الطبعة ال 23 بقاعة �صيال جناح غورارة«G »بق�صر املعار�ض ال�صنوبر 
البحري بالعا�صمة   حيث جرت فعاليات هذا العر�ض الثقايف والأدبي من 29 
اأكتوبر اإىل غاية 10 نوفمرب 2018 وكانت جمهورية ال�صني ال�صعبية �صيفة 
�صرف اجلزائر يف هذه الحتفالية التي تتزامن مع الحتفاء بالذكرى 60 

لإر�صاء العالقات بني اجلزائر وال�صني.

حكيم مالك

الطبعة 23 من �صيال كانت 
ناجحة بامتياز

�أكد م�سعودي   �ل�سياق  ويف ذ�ت 
�أن �لطبعة  23  من �سيال كانت 
ك�سف  ومتميزة   حيث  ناجحة 
�لزو�ر  عدد  �أن  �لأخري  هذ� 
ل�سالون �جلز�ئر �لدويل للكتاب 
قد  بلغ 2 مليون  و200 �ألف ز�ئر  
 1016 ح�رضت   فلقد  وبالتايل 
د�ر ن�رض  حملية عربية و�أجنبية 
كان  �ألف عنو�ن  و�أكرث من 300 

حا�رض� يف �ل�سالون.

املبيعات حققت جناحا 
منقطع النظري هذه ال�صنة

�ملبيعات  يخ�ص  وفيما    
حققت  �أنها  م�سعودي  قال 
هذ�    يف  �لنظري  منقطع  جناحا 
خمتلف  كانت  فلقد  �ملعر�ص  
�لكتب �لعلمية و�لدينية و�لأدبية 
وغريها  ونرث  و�سعر  رو�ية  من 
حا�رضت يف هذ� �حلدث �لأدبي 
ح�سور  عرف  �لذي  �لدويل  
�أبرزها  �لأ�سماء  من  �لعديد  
لالآد�ب  نوبل  جائزة  �ساحب 
�ل�سيني  �لأديب    2012 ل�سنة 
�سكري  و�لتون�سي  مويان  
�جلن�سية  و�لفرن�سي  �ملبخوت 
كو�ستا غافر��ص  ووزير �لثقافة 

�لأ�سبق  .
 

منع 60 عنوانا من حمافظة 
ال�صالون و�صحب 8 عناوين 

من طرف جلنة القراءة

 
�لإعالم  لو�سائل  �رضح  فيما 
باأنه  قد مت �لتحفظ  م�سعودي 
�سيال  يف  عنو�ن   �ستني  على  
�لعن�رضية وتخد�ص  ت�سجع    23
و�لفتنة   للتطرف  وتدعو  �حلياء 
يف  عناوين   8 �سحبت  حيث 
للكتاب   �لدويل  �سالون �جلز�ئر 
بني  بالتن�سيق  ذلك  وكان 
وجلنة  �جلز�ئرية  �جلمارك 
�أو   �نزلق   �أي  لتفادي  �لقر�ءة 
�لدويل  �ل�سالون  يف   ت�سوي�ص 
مبكانة  يحظى  �لذي   للكتاب 
معر�ص  لكون   مرموقة  دولية 
يعد  للكتاب   �لدويل  �جلز�ئر 
عيد� للكتاب و�ملعرفة و�خليال 
و�حلما�ص  لالعتز�ز  وم�سدر� 
تو�جه  كيف  تعرف  جز�ئر  يف 
�ل�سعوبات لتم�سي قدما ناهلة 

بقوة  ومتطلعة  �ل�سلف  قيم  من 
لتحقيق �حلد�ثة .

 ميهوبي ي�صلم 7000 كتاب 
لأدباء ورجالت الثقافة 

ال�صحراويني

�لثقافية  �لتبادلت  �إطار  ويف   
�جلز�ئرية  �لثقافة  وز�رتا  بني 
وزير  �أ�رضف  و�ل�سحر�وية، 
ميهوبي  عز�لدين  �لثقافة، 
لأدباء  كتاب   7000 ت�سليم  على 
�ل�سحر�ويني  �لثقافة  ورجالت 
يف  طبعت  قد  كانت  �لتي 

�جلز�ئر.

موعد مع الروائي اأمني 
الزاوي ولقاء �صعري 

لزينب الأعوج

فيما عرف �ليوم �لأخري ل�سالون 
يف  للكتاب  �لدويل  �جلز�ئر 
طبعته �لـ 23  �إقامة  �لعديد من 
�ملركزي   باجلناح  �لن�ساطات 
حيث عرف   ف�ساء روح �لباناف  
»كاتب  بعنو�ن  لقاء  تن�سيط 
�جلز�ئري  للرو�ئي  مر�آة«   يف 
و�لذي مت  �لز�وي   �أمني  �لكبري 
تقدميه من طرف  عبد �لكرمي 
�سعري  للقاء  �إ�سافة  �أوزغلة 
لل�سعر  �ملكان  عنو�ن   حمل 
�ل�سعر  �سيوخ  ولقاء  �مللحون 
زينب  �ل�ساعرة  رفقة  �مللحون 
�لأعوج تقدمي : عبد �لقادر بن 
دعما�ص بجناح وز�رة �لثقافة .

اإقامة ور�صات خا�صة 
بالأطفال يف اآخر يوم من 

فعاليات �صيال 23
 

�لربنامج  يخ�ص  فيما  �أما 
عرف  فلقد  بالأطفال  �خلا�ص 
بق�رض   »A«َ �لأهقار  جناح 
رو�ية  ور�سة  �إقامة  �ملعار�ص 
�لق�س�ص  عر�ص  و  و�لق�س�ص 
مع تعليم مهارة �لإ�سغاء، ر�سم 
تن�سيط  كتابة ق�سة  من  ق�سة، 
وكذ�  نعيمة حمايلية  �حلكو�تية 
طريق  عن  �لريا�سيات  تعلم 
من   ، وتعلم  �لعب  �للعب: 
 François Petit، تن�سيط 

. pédagogue

باجلزائر العا�صمة

اأحالم م�ستغامني، يا�سمينة خ�سرا واأمين العتوم ي�سنعون احلدث يف �سيال 23
عرفت  فعاليات  �سالون �جلز�ئر 
�لدويل للكتاب �سيال 23 م�ساركة  
و�ملوؤرخني  �لأدباء  من  �لعديد 
و�لرو�ئيني و�ل�سعر�ء  �لذين وقعو� 
وق�س�سهم  ورو�ياتهم  موؤلفاتهم 
هذ�  يف  �ل�سعرية   ودو�وينهم 
�إقبال  يعرف  �لذي  �ملعر�ص 
و��سعا من طرف �لقر�ء �ل�سغوفني 
حيث  و�ملطالعة   �لقر�ءة   بحب 
�أن �لقر�ء د�ئما   ي�ستمتعون  من 
  « »�لكتاب  جلي�ص  خري  خالل 
وبالتايل  �لعربي  �حلرف  بروعة 
فلقد عادت ح�سة �لأ�سد للرو�ئية 
� �أحالم م�ستغامني  بعملها �لأخري 
د�ر  عن  �ل�سادر  كفر�ق«  »�سهيا 
نوفل  و�لتي  حققت به  مبيعات 
يحظى  �لذي   23 �سيال  يف  عالية 
فلقد   ، مميزة   عربية  مبكانة 
يف  �جلز�ئر  م�ستغامني  �رضفت  
�أعمالها   بف�سل  و�خلارج  �لد�خل 
فارقة  عالمة  كانت  �لتي  �لأدبية 
فخر�  ويكفينا  �لعربي  �لأدب  يف 

�جلز�ئري  �لأدب  �إىل  تنتمي  �أنها 
�لغني عن �لتعريف.

�لرو�ئي  دخل  �ل�سياق  ذ�ت  ويف   
�سيال  خ�رض�  يا�سمينة  �ملبدع 
  ) )خليل  �لأخرية  برو�يته     23
و�ل�سادرة   بالفرن�سية  كتبها  �لتي 
�لق�سبة باجلز�ئر  د�ر  حديثا عن 
وبالتايل فلقد ح�رض جلل�سة توقيع 
�لعمل �جلديد  عدد هائل  هذ�  
من حمبيه للقاء بكاتبهم �ملف�سل 
�جلناح  يف  �حلدث  �سنع  �لذي 
�لرو�ئي  جذب  ولقد   ، �ملركزي 
و�ل�ساعر �لأردين �مل�سهور »�أمين 
يف  �لناجحة  برو�ياته  �لعتوم« 
�أحدث  ليوقع  �لأخرية    �لآونة 
بع�سري   « جهنم  »طريق  �أعماله 
عدد  حوله   �لتف  »حيث  �لكتب 
و�ملر�هقني  �ل�سباب  من  كبري 
بتوقيع و�سورة مع  ليحظو هوؤلء 
فاجئ  �لذي  �ملحبوب  �أديبهم 
�لتي  �لزيارة   بهذه  �جلز�ئريني 
كانت مبثابة �حللم بالن�سبة لهوؤلء 

يف  رو�ئي  �أ�سغر  متيز  فيما    ،
حمادي   �أمين  حممد   23 �سيال 
للكتاب  �لدويل  �ملعر�ص  يف  
باجلز�ئر عرب رو�يته »مل �أك بغيا 
»  �ل�سادرة عن �ملوؤ�س�سة �لوطنية 
�ساركت  فيما  �ملطبعية  للفنون 
حفيدة �لأمري عبد �لقادر ، كرمية 
�ل�سامي بـ »ري�ص �ل�سمك«  بجناح 
»د�ر �لأمة »  و�سجل  �بن مدينة 
�لناقد   ، �لزيبان  ب�سكرة  عرو�ص 
بحري  �لأمني  حممد  �لأدبي 
�لأدبي  م�ساركته يف هذ� �حلدث 
�لتاأ�سي�ص ،   بكتاب »�لأ�سطوري ) 

�لنقد + �لتجني�ص  .
 و�سارك �حللزون �لعنيد ،  �لرو�ئي 
مبوؤلفه  بوجدرة  ر�سيد  �لكبري 
�جلديد »زناة �لتاريخ« وهو هجاء 
�سدر حديثا عن د�ر فر�نز فانون 
�لرو�ئي  وقع  فلقد   ، باجلز�ئر 
و��سيني  و�لعاملي  �جلز�ئري 
�لأوىل  رو�يات   ثالث  �لأعرج 
�لأمري  رو�ية  �حلديد  باب  هي  

ليناغ   بجناح  وقعها  �لأول   �جلزء 
باجلناح �ملركزي و�لثانية رو�يته 
بوهيما  بد�ر  وقعها  �للوز  نو�ر 
بجناح �لق�سبة ، فيما وقع رو�يته 
�لثالثة  �ملخطوطة �ل�رضقية عند 
�سنع  فيما  تقر�أ«  �جلز�ئر  د�ر 
و�لربملاين  �لإعالمي  �حلدث 
بوعز�رة  حممد  �لكاتب  �ل�سابق 
�لذي �سارك بكتابني يف  �سيال 23 
�لأول يحمل عنو�ن   »ع�ست مع 
�ل�سادر   « هوؤلء  وعرفت  �أولئك 
�لوطنية  �ملوؤ�س�سة  عن   2018 يف 
لالت�سال و�لن�رض و�لإ�سهار �أناب« 
كما وقع �لكتاب �لثاين �ل�سادر عن 
�ملوؤلف  حلقوق  �لوطني  �لديو�ن 
  « »�أوند�  �ملجاورة  و�حلقوق 
�لذي يحمل عنو�ن : »كي ل تكون 

قنبلة موقوتة » .
خطيبي  �سعيد  �لرو�ئي  وعاد  
برو�ية جديدة »حطب �رض�ييفو« 
�لختالف  د�ر  د�ر  عن  �ل�سادرة 
�أمني  و�لرو�ئي     ، �جلز�ئرية 

حني  يف     « �خلالن   « بـ  �لز�وي 
�ل�سائح  �حلبيب  �لرو�ئي  �أطل 
 « وحاييم  »�أنا  �جلديدة  برو�يته 
بجناح »د�ر ميم للن�رض �جلز�ئرية 
�لأديبة  للمر�أة   �نت�رضت  فيما    ،
�لأخرية   برو�يتها  جلطي   ربيعة 
بوحريد   جميلة  �سارع  »قو�رير 
و�لدكتور  �لأديب  وقع  فيما 
و�لت�سال  �لإعالم  كلية  وعميد 
�أحمد   ، �لعا�سمة  باجلز�ئر 
حمدي  كتابه  �جلديد »�أحاديث 
 « رو�د  عن  و�أحاديث  رو�د  مع 
�ملوؤ�س�سة  عن  حديثا  �ل�سادر 
»ليناغ  �ملطبعية  للفنون  �لوطنية 
�لإعالمية  مل�ساركة  �إ�سافة   «
بكتاب  عباد  كرمية  �لدكتورة 
�جلز�ئر«...  يف  �لأمني  »�لإعالم 
�لتلفزيون  يف  �ل�رضطة  بر�مج 
�أمنوذجا   �جلز�ئري   �لعمومي  

�ل�سادر عن »ليناغ » .
�ملتاألقة  �لرو�ئية  �سجلت  ولقد   
يف  �لو�قعة  تب�سة  مدينة  �بنة 

�ل�رضق �جلز�ئري  ناهد بوخالفة  
مولودها  وقعت  �أين  ح�سورها 
وجهة    ...« »�سري�ن  �جلديد 
رجل متفائل  بد�ر بغد�دي  كما 
حممد  �ل�ساعد   �لكاتب  وقع 
�أعماله   باكورة  قويدري  �أمني 
�لرد�ءة  زمن  يف  »�إرها�سات 
نقدية  روؤى  عن  عبارة  وهي   «
�إ�سالح  �لأ�سا�سي  غر�سها 
عن   2018 يف  و�ل�سادر  �لأفكار  
م�ساركة   مع    2018 �ملثقف  د�ر 
�ملغرتبة  �جلز�ئرية   �لكاتبة 
مبجموعة  حيدو�ص   حنان 
زلز�ل  بـ«  عنونتها  ق�س�سية 
من  حتاكي  و�لتي  و�سوق«  
�لإن�سانية  �لذ�ت  خاللها  
فلقد   جتلياتها   مبختلف 
وقعتها  بد�ر �لعزة و�لكر�مة 
عن  و�ل�سادرة  �جلز�ئرية 
و�لتوزيع   للن�رض  ملحة  د�ر 

�مل�رضية  .
حكيم مالك

من 19 اإىل 21 نوفمرب 2018

ال�سودان ي�ست�سيف املوؤمتر الـ 29 
لالحتاد العربي للمكتبات واملعلومات

�رضق  يف  �لو�قعة  بورت�سود�ن،  مدينة  ت�ست�سيف 
�ل�سود�ن، خالل �لفرتة من 19 �إىل 21 نوفمرب 2018، 
�ملوؤمتر �لـ29 لالحتاد �لعربي للمكتبات و�ملعلومات 
و�ل�سياحة  �لثقافة  وز�رة  مع  بالتعاون  ينظم  �لذي 
للمكتبات  �ل�سود�نية  و�جلمعية  �ل�سود�نية،  و�لآثار 
و�ملعلومات وجامعة �لبحر �لأحمر. و�ختارت �للجنة 
روؤية  �لإمام..  �إىل  “�لتقدم  �سعار  للموؤمتر  �ملنظمة 

�ملتخ�س�سة  و�لحتاد�ت  �جلمعيات  لدور  م�ستقبلية 
بالعامل  و�لأر�سيف  و�ملعلومات  �ملكتبات  جمال  يف 
�ل�سود�نية  و�ل�سياحة  �لثقافة  وز�رة  وذكرت  �لعرب«. 
�أن عدد �مل�ساركني يف �ملوؤمتر 155 م�ساركاً من 17 
و�ستنظم  �ل�سود�ن.  من  م�ساركاً  و190  عربية،  دولة 
�لوز�رة ور�ص عمل يومي 17 و18 نوفمرب 2018 �سمن 
للمكتبات  �لعربي  لالحتاد   29 �لـ  �ملوؤمتر  فعاليات 

و�ملعلومات ، �لور�سة �لأوىل بعنو�ن “تطور �ملكتبات 
و�لثانية  �لأ�سياء”،  باإنرتنت  �مل�ستقبل وعالقاتها  يف 
�لإلكرتونية”،  �لأر�سفة  م�رضوعات  “�إد�رة  بعنو�ن 
بالإ�سافة �إىل معر�ص م�ساحب للموؤمتر ت�سارك فيه 
تكنولوجيات  �ملتخ�س�سة يف جمال  �ل�رضكات  من   8

�ملعلومات و�ملكتبات.
 وكالة اأنباء ال�صعر
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درا�صة تك�صف اأثرا �صلبيا لإجناب الذكور على الن�صاء!
جامعة  �أجرتها  در��سة  وجدت 
Kent، �أن �لن�ساء �للو�تي ينجنب 
للإ�سابة  عر�سة  �أكرث  ذكور�، 
 )PND( باكتئاب ما بعد �لوالدة
تو�ريخ  بتحليل  �لباحثون  وقام 
�مر�أة،   296 لـ  �لكاملة  �الإجناب 
�لن�ساء  �أن  �لنتائج  ك�سفت  حيث 
�أكرث  كن  ذكور�،  �أجننب  �للو�تي 
عر�سة للإ�سابة باكتئاب ما بعد 

�لوالدة بن�سبة %79.
جونز،  �سارة  �لدكتورة  وقالت 
�لدر��سة:  يف  �مل�ساركة  �ملعّدة 
هو  �ملر�ض  من  �لنوع  هذ�  »�إن 
ثبت  حيث  جتنبها،  ميكن  حالة 
ميكن  للمر�أة  �لدعم  تقدمي  �أن 
لتطور  عر�سة  �أقل  يجعلها  �أن 
�ملر�سية«و��ستطردت  �حلالة 
�الأخري  �الكت�ساف  »�إن  مو�سحة: 
يقدم للمعاجلني �ل�سحيني طرقا 

حتديد  على  ت�ساعد  جديدة 
ب�سكل  ي�ستفدن  �للتي  �لن�ساء 
�الإ�سايف  �لدعم  من  خا�ض 
�لقليلة  و�الأ�سهر  �الأ�سابيع  يف 

�الأوىل«.
�ل�سابقة  �لدر��سات  و�أظهرت 
�ال�ستجابة  بني  �سلة  هناك  �أن 
وتطور  �اللتهابية،  �ملناعية 
يف  ولكن  �الكتئاب.  �أعر��ض 
�إجناب  �أن  �لذي ثبت فيه  �لوقت 
�اللتهاب،  من  يزيد  ذكر  طفل 
ظل �الرتباط �ملكت�سف �ملتعلق 
بزيادة �أعر��ض حالة PND بعد 

�لوالدة، غري و��سح.
وياأمل �لباحثون �أن ت�ساعد �لنتائج 
�ل�سحة،  جمال  يف  �ملخت�سني 
على حتديد ودعم �لن�ساء �للتي 
ي�سبحن �أكرث عر�سة لتطوير هذ� 

�لنوع من �الكتئاب.

القاتل ال�صامت

 يتناول �أغلبية �لنا�ض كميات كبرية من �ل�سوديوم �لذي ي�سكل �ملكون �لرئي�سي للملح. يحدث 

ذلك عن �الأطعمة �مل�سّنعة مثل �لبيتز� و�لربغر و�ل�سجق و�لبطاط�ض �ل�سيب�سي و�ملعجنات 

�جلاهزة. وي�سبب �ل�سوديوم �لز�ئد �رتفاع �سغط �لدم �لذي ي�سّمى »�لقاتل �ل�سامت« الأنه 

يهدد �سحة �لقلب. وينبغي �أال تزيد كمية �ل�سوديوم �لتي تتناولها يومياً عن 2.3 غر�م، ويف 

حال وجود زيادة خلطر �الإ�سابة باأمر��ض �لقلب و�ل�سكتة يجب �أال تزيد �لكمية على 1.5 

غر�م فقط. لذلك �إذ� ��سطرتك �لظروف ل�رش�ء معلبات �أو �أطعمة جاهزة �بحث عن عبارة 

»قليل �ل�سوديوم« على �لعبوة قبل �ل�رش�ء. وت�سّنف كثري من �ملو�د �حلافظة �مل�ستخدمة يف 

�الأطعمة �مل�سّنعة باعتبارها مو�د م�رشطنة، وتعترب م�سوؤولة عن �نخفا�ض ذكاء �الأطفال. 

يف  ي�ستخدم  الأنه  �ملقلية،  �لدجاج  وقطع  �لربغر  مثل  �ل�رشيعة  �لوجبات  من  �حذر  كذلك 

م�سببات  من  تعترب  �سارة  كيميائية  مو�د  �لقلي  بعد  �لذهبي  �سكلها  �إعطاءها  ويف  حفظها 
�ل�رشطان

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

ما اأعرا�ض الن�صداد الرئوي املزمن؟

نيو  جامعة  من  باحثون  جنح 
ميك�سيكو يف تطبيق طريقة جديدة 
�أقطاب  بو��سطة  �لدماغ  لتحفيز 
�لنوم،  �أثناء  ب�سيطة  كهربائية 
و�أظهرت نتائج �لتجربة حت�سن �أد�ء 
وتخطو  �لتايل،  �ليوم  يف  �لذ�كرة 
و��سعة  �الأبحاث خطوة  هذه  نتائج 
باجتاه �لتو�سل �إىل علج يقلل من 
تدهور �لقدر�ت �ملعرفية و�لذ�كرة 
�الأمر��ض  بع�ض  ي�ساحب  �لذي 
�لرّعا�ض  �ل�سلل  مثل  �لع�سبية 

)باركن�سون(.
من  �لدماغ  حتفيز  ويعترب 
مو�ئد  على  �ل�ساخنة  �ملو�سوعات 
�الأع�ساب  علم  جمال  يف  �لبحث 
ومتتاز  �الأخرية.  �ل�سنو�ت  خلل 
�لطريقة �جلديدة باأنها تعتمد على 

�لنوم �لذي يعترب مرحلة تقوم فيها 
وجتديد  بتنظيم  �لذ�كرة  خليا 

نف�سها.
نيورو�ساين�ض،  دورية  وبح�سب 
�لتجربة  يف  �مل�ساركون  �أم�سى 
وخ�سعو�  للنوم،  خمترب  يف  ليلتهم 
�لتحفيز  لطريقة  �لليل  خلل 
ت�سّمى  و�لتي  �جلديدة  �لكهربي 
�لتحفيز بالتناوب عرب د�ئرة مغلقة 
�لقدر�ت  حت�سن  �لنتائج  و�أظهرت 
يف  �لذ�كرة  ومهار�ت  �ملعرفية 
�ليوم �لتايل مبا�رشة، ويعني ذلك �أن 
طريقة  �لنوم  �أثناء  �لذ�كرة  حتفيز 
هذه  تطوير  باالإمكان  و�أنه  فّعالة، 
�الإن�سان  ذ�كرة  حلماية  �لطريقة 
تتطّور  �لتي  �لع�سبية  �مل�ساكل  من 

مع �لعمر.

يعترب مر�ض �الن�سد�د �لرئوي �ل�سبب �لر�بع 
للوفيات يف �لعامل، ومن �ملتوقع �أن ي�سبح 

�ل�سبب �لثالث بحلول �لعام 2030 وفق منظمة 
�ل�سحة �لعاملية. يُعد �لتعّر�ض لدخان �لتبغ 
)من خلل تعاطي �لتبغ �أو �لتعّر�ض لدخان 

�لتبغ غري �ملبا�رش( �ل�سبب �الأّول لظهور 
مر�ض �لرئة �الن�سد�دي �ملزمن، فما �أعر��سه 

وكيف ميكن منع تفاقمه؟ 
يعّد �الن�سد�د �لرئوي �ملزمن مر�ساً رئوياً 

ي�سبب �ن�سد�د�ً يف تدفق �لهو�ء من �لرئتني. 
ومن �أبرز �أ�سبابه �لتدخني و�لتعر�ض للغاز�ت 

�أخرى خمتلفة.

ماذ� عن �أعر��سه؟ 

�الأعر��ض �الأكرث �سيوعاً ت�سمل:
* �سيق �لتنف�ض

* �ل�سعال
* �إفر�ز �لبلغم

* �لتهابات �جلهاز �لتنف�سي �ملتكررة.
* �لتعب و�الرهاق

لكن كيف ميكن منع تفاقمه؟ 

ن�سائح كثرية و�ر�ساد�ت ممكن �ن ت�ساعد 
�ملري�ض على عدم تفاقم �عر��ض مر�سه، 

و�أهمها:
- �الإقلع عن �لتدخني
- زيادة �لن�ساط �لبدين

- �لتلقيح �سد �لفريو�سات و�اللتهاب �لرئوي
- �اللتز�م باالأدوية

 ابتكار حبة دواء متنع 
و�صول ال�صكر اإىل الدم

   
�بتكر باحثون علجاً جديد�ً يقلل عبور �جللوكوز 

من �الأمعاء �لدقيقة �إىل �لدم، و�أظهرت �لنتائج 
�الأولية لتجارب ��ستخد�مه على �حليو�نات جناحه 

يف تقليل ��ستجابة �جل�سم للجلوكوز بن�سبة 50 
باملائة. وتعترب هذه �لطريقة من �لعلجات �لتي 

ال تتطلب حقن مري�ض �ل�سكري، ويف �لوقت نف�سه 
حتقق فعالية كبرية حبة �لدو�ء �جلديدة تقلل 
��ستجالل�سكر �إىل �لن�سف ويقوم �لعلج بطلء 

جد�ر �الأمعاء الإعاقة �مت�سا�ض �ل�سكر من �جلهاز 
�له�سمي �إىل �لدم، وي�سار �إىل �لعلج بحروف 

.LuCI :خمت�رشة هي
ويتوفر �لدو�ء على �سكل حبوب، وتقوم �الأمعاء 

بامت�سا�ض مادة �لطلء لتغطي جد�رها بعد �بتلع 
�لدو�ء بفرتة وجيزة، ثم يذوب �لطلء بعد ب�سع 

�ساعات من �بتلعه.
وبح�سب �لتقرير �لذي ن�رشته دورية »نات�سيور�ل 

ماتريال« عن �لدو�ء �جلديد ميكن ملري�ض 
�ل�سكري تناول حبة �لدو�ء قبل �الأكل لطلء جد�ر 

معدته ومنع عبور ن�سف �ل�سكريات �لتي تناولها �إىل 
�لدم وت�ساعد هذه �لطريقة �لتي �بتكرها باحثون 

من جامعة هارفارد حتت �إ�رش�ف �لربوفي�سور علي 
تر�فكويل مر�سى �ل�سكري �لذين يعانون من �سعف 

��ستجابة �الإن�سولني، وحتميهم من �رتفاع م�ستوى 
�ل�سكر بالدم ب�سكل كبري ومفاجئ، ويعترب �لدو�ء 
�جلديد بديًل جلر�حات ت�سغري �ملعدة �لتي يتم 

�للجوء �إليها كعلج حلاالت �لبد�نة.

درا�صة تنقذ 5000 
 م�صابة ب�صرطان الثدي 

من م�صاق الكيماوي
�أ�ساد خرب�ء بدر��سة حديثة �أجر�ها �لعديد من �لعلماء 

�لربيطانيني موؤخر�ً، و�لتي خل�ست �إىل �أن عدد�ً كبري�ً 
من �لن�ساء �مل�سابات ب�رشطان �لثدي يتاأثرن �سلباً 

بالعلج �لكيماوي. وبح�سب �لدر��سة فاإن ما ي�سل �إىل 
5000 مري�سة ب�رشطان �لثدي، �سيتجننب �لتعر�ض للعلج 

�لكيماوي �لقا�سي �سنوياً. كما ك�سفت �الأبحاث �لتي �سملت 
�ختبار�ً جينياً ملجموعة من �لن�ساء باأن ما يقرب من 

ثلث �لن�ساء �مل�سابات ب�رشطان �لثدي ميكن �أن يتجننب 
�خل�سوع للعلجات �لكيماوية وقال �لدكتور �ألي�سرت 

رينغ من م�ست�سفى رويا مار�سدن يف لندن يف ت�رشيح له 
ل�سحيفة مريور �لربيطانية، �إن �لدر��سة تعترب �أكرب �إجناز 
طبي يف جمال �رشطان �لثدي منذ 20 عاماً، �إذ �ستتفادى 

�ملري�سات �لتعر�ض للعلجات �لكيماوية �لتي ال تفيد 
كثري�ً يف علج �ملر�ض.

من جهتها �أ�سادت �لرئي�سة �لتنفيذية ملنظمة علج 
�رشطان �لثدي يف بريطانيا، ديليث مرغنا، باالكت�ساف 
�جلديد وقالت �أنها تاأمل باأن ت�ساعد هذه �لنتائج على 

حت�سني ��ستخد�م �الأطباء للعلج �لكيماوي يف علج 
مر�سى �ل�رشطان، و�أن تتحرر �الآالف من �لن�ساء �سنوياً 

من عذ�ب �لعلج �لكيميائي وقد �أجرت �جلمعية 
�الأمريكية الأطباء �الأور�م يف �سيكاغو، جمموعة من 

�الختبار�ت على عدد كبري من �لن�ساء �مل�سابات ب�رشطان 
�لثدي با�ستخد�م �لعلجات �لبديلة و�البتعاد عن �لعلج 

�لكيماوي. و��ستخدمت �جلمعية �الختبار�ت �لور�ثية 
لتحديد نوع �ل�رشطان وتقدمي �لعلج �ملنا�سب له، حيث 

تبني باأن 10 باملائة من �ملري�سات ال ي�ستفدن من �لعلج 
�لكيماوي.

وذكر �الأخ�سائي باالأور�م �لدكتور جوزيف �سبار�نو، من 
مركز مونتيفيوري �لطبي يف نيويورك: » يجب على �أي 

�مر�أة تعاين من �رشطان �لثدي يف �سن مبكرة، �جر�ء 
�الختبار �جليني ومناق�سة نتائج �لتعر�ض للعلج �لكيماوي 

�لذي ميكن �أن يكون له �آثار جانبية مثل ت�ساقط �ل�سعر 
و�لتقيوؤ وخطر �الإ�سابة بالتهابات تهدد �حلياة.«
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�لفكر �ملقا�سدي عند �لإمام مالك
اإن اأخ�ص ما امتاز به فقه مالك هو رعاية امل�صلحة واعتبارها، لهذا فهي 

عمدة فقه الراأي عنده اتخذها اأ�صال لال�صتنباط م�صتقال..  اإن الإمام مالكا 
عندما يطلق الراأي يعني به فقهه الذي يكون بع�صه راأيا اختاره من جمموع 

اآراء التابعني، وبع�صه راأيا قد قا�صه على ما علم، ومن ثم فاإن باب اأ�صول 
فقه الراأي عنده هو ما عليه اأهل املدينة وعلم ال�صحابة والتابعون. وميكن 

تلخي�ص ذلك يف قاعدة جلب امل�صالح ودرء املفا�صد التي عليها مدار 
مقا�صد ال�رشيعة الإ�صالمية. فهذا هو اأ�صا�ص الراأي عنده مهما تعددت 

�رشوبه واختلفت اأ�صماوؤه، اأو كما قال اأبو زهرة »فالراأي �صواء كان بالقيا�ص 
اأو كان بغريه من ال�صتح�صان اأو امل�صالح املر�صلة اأو �صد الذرائع قوامه جلب 

امل�صالح ودرء املفا�صد.«
ومراعاة امل�صلحة يف املذهب املالكي لي�ص جمرد الأخذ بامل�صلحة املر�صلة 

حيث لن�ص ول قيا�ص بل هو ا�صتح�صار امل�صلحة عند فهم الن�ص وعند 
اإجراء القيا�ص، ف�صال عن حالت اإعمال امل�صلحة املر�صلة .

ومن هنا يجب اأن يكون الجتهاد الفقهي قائما على اأ�صا�ص ال�صت�صالح، واأن 
يكون فهم الن�صو�ص وال�صتنباط منها قائما على اأ�صا�ص اأن مقا�صدها جلب 

امل�صالح ودرء املفا�صد. وقد قرر الإمام ال�صاطبي هذه احلقيقة بقوله: »وقد 
ا�صرت�صل مالك فيه ا�صرت�صال املدل العريق يف فهم املعاين امل�صلحية مع 

مراعاة مق�صود ال�صارع، اأن ل يخرج عنه ول يناق�ص اأ�صال من اأ�صوله«.
وقبل ال�صاطبي جند »القا�صي عيا�ص« ي�صجل اأن اأحد العتبارات املرجحة 
ملذهب مالك هو النظر امل�صلحي القائم على مقا�صد ال�رشيعة وقواعدها، 

فيقول: »العتبار الثالث يحتاج اإىل تاأمل �صديد، وقلب �صليم من التع�صب 
�صديد، وهو اللتفات اإىل قواعد ال�رشيعة وجمامعها، وفهم احلكمة املق�صودة 
بها من �صارعها كما اأن الإ�صتح�صان عند مالك لي�ص اإل الإلتفات اإىل امل�صلحة 

والعدل.

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�صي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�ص ويف نتيَجِتها والأ�رشار 
امُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

رحمة �هلل هي �جلنة 
اإنه رحمة اهلل عز وجل، وقد رغبت 
اأن اأتعرف اإىل الآيات الكرمية، التي 
تتحدث عن رحمة اهلل، فهناك اآيات 
كثرية، لكن ي�صتنبط من هذه الآيات 

حقائق .
عز  اهلل  يقول  الأوىل:  احلقيقة 
َهاَجُروا  َوالَِّذيَن  اآََمنُوا  الَِّذيَن  وجل: 
اأُولَِئَك   ِ اهلَلّ �َصِبيِل  يِف  َوَجاَهُدوا 
البقرة  ]�صورة   ِ اهلَلّ َرْحَمَة  يَْرُجوَن 

الآية:218[
الذي  الإن�صان  اأن  ذلك:  معنى   

يوؤمن، وي�صتقيم، ويجاهد يف �صبيل 
اإمنا يرجو رحمة  اهلل نف�صه وهواه، 
اهلل،  رحمة  يرجو  املوؤمن  اهلل؛ 
والكافر يرجو الدنيا؛ يرجو مالها، 
�صمعتها.....  يرجو  ن�صاءها،  يرجو 
فالإن�صان عليه اأن يتب�رش، هل يرجو 
املوؤمن  غري  عمله؟  من  اهلل  رحمة 
عن  يبحث  م�صلحته،  عن  يبحث 
�صهوته، يبحث عن لذته، يبحث عن 
مكا�صب مادية، بينما املوؤمن يرجو 
رحمة اهلل، هذا هو الفرق اجلوهري، 

تعاىل:   قال  اجلنة،  هي  اهلل  رحمة 
َفِفي  ُوُجوُهُهْم  ْت  ابْيَ�صَّ الَِّذيَن  ا  َواأََمّ
ِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ]�صورة  َرْحَمِة اهلَلّ
اآل عمران الآية:107[  احلقيقة: 
املانعة،  اجلامعة،  املعاين  من 
رحمة  هي  ال�صاملة،  الوا�صعة، 
الهدف  اجلنة،  هي  وجل،  عز  اهلل 
ال�صالح،  والعمل  الإميان،  من 
اإىل  وما  والأخالق،  واملعامالت، 
رحمة  يرجو  املوؤمن  اأن  هو  ذلك، 
اهلل، و�صل للجنة، اجلنة: هذه رحمة 

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

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

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

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

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

الأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
الة وال�ّصالم-  ه اإىل �صوؤال امُل�رشكني للنبّي الكرمي -عليه ال�صّ ون: اإّن �صبب نزول �صورة الإخال�ص، َمرُدّ  قال امُلف�رِشّ

ف لهم اهللَ �صبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �صبحانه وتعاىل �صورة الإخال�ص، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�صِ
الة وال�ّصالم- عن �صوؤالهم حول �صفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �صورة الإخال�ص، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�صّ

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

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

تعاىل �صورة الإخال�ص. ، فُرِوي عن ابن عبا�ص ر�صي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �صلَّى اهللُ عليِْه و�صلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �صفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �صِ
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النقال  :0661.41.25.76  

»مراد علمدار« يوا�شل ت�شوير 
م�شل�شله اجلديد »احلرا�س«
يوا�شل الفنان الرتكي جناتي �شا�شماز بطل 

م�شل�شل وادي الذئاب، واملعروف عربيا با�شم 
»مراد علمدار«، ت�شوير م�شل�شله اجلديد 

»احلرا�س« يف منطقة »اإملايل« بولية اأنطاليا 
الرتكية غرب البالد. وي�شتمر العمل يف مكان 
ت�شوير امل�شل�شل اجلديد الذي تنتجه �شركة 

»بانا« التي ميلكها �شا�شماز، ب�شكل متوا�شل، يف 
ظل تكتم على التفا�شيل املتعلقة بكادر العمل 
وال�شيناريو، وفق الإعالم الرتكي وقدم رئي�س 

بلدية »اإملايل« اأوميت اأوزتكني، دعما كبريا 
لعمليات الت�شوير، باإن�شاء بلدة جديدة، حيث 

عمل ع�شرات الأ�شخا�س ليل نهار لإجناز املباين 
القدمية التي ت�شبه املخافر، املبنى اجلديد 

الذي يحاكي املباين ال�شابقة بنيت مثل ثكنة 
ت�شم �شكنا لـ 100 �شخ�س، ف�شال عن اأماكن 
للطعام والتعليم، يف وقت جرى فيه تاأمني 
مركبات ع�شكرية، ومروحيات، وجتهيزات 
ع�شكرية لعملية الت�شوير ووفقا ملا نقلت 

�شحيفة »تركيا«، فاإن 200 �شخ�س يعملون خلف 
الكامريات، يف حني يقدم �شكان بلدية اإملايل 
الدعم الكبري لعمليات الت�شوير، ويف الوقت 
الذي مل يعلن فيه موعد بث امل�شل�شل، اإل اأن 

قناة SHOW هي اجلهة التي �شتتوىل عملية 
البث. وكان �شا�شماز قد ك�شف يف وقت �شابق 

اأنه �شيعود اإىل ال�شا�شة ال�شغرية قريبا مب�شل�شل 
جديد يحمل ا�شم »احلرا�س«، يف وقت كان من 

املنتظر اأن يعود امل�شل�شل الرتكي ال�شهري »وادي 
الذئاب« اإىل ال�شا�شة ال�شغرية اعتبارا من املو�شم 
احلايل ول يعرف ما اإذا كانت ت�شريحات �شا�شماز 
الأخرية تعني التخلي عن اإنتاج اأجزاء جديدة 

من »وادي الذئاب« اأم ل.

الفيلم الّتون�شي »فتوى« يتّوج باجلائزة الذهبية ملهرجان قرطاج
توج الفيلم التون�شي »فتوى« ملخرجه حممود بن حممود، بجائزة »التانيت الذهبي« يف م�شابقة الأفالم الروائية الطويلة للدورة التا�شعة والع�شرين ملهرجان اأيام قرطاج 

امل�شرحية، الّذي انطلق يوم 3 نوفمرب جاء ذلك يف حفل اختتام املهرجان الّذي اأقيم م�شاء ال�شبت مب�شرح »الأوبرا« مبدينة الثقافة، بالعا�شمة تون�س كما حاز فيلم »يوم الّدين« 
ي، فيما كان التانيت الربوزي من ن�شيب فيلم »م�شافرو احلرب« للمخرج ال�شوري جود �شعيد. للمخرج امل�شري اأبو بكر �شوقي بجائزة التانيت الف�شّ

الوثائقّية  االأفالم  م�شابقة  ويف 
الطويلة فقد منح التانيت الّذهبي 
امل�رشي  للمخرج  »اأمل«  لفيلم 
الف�شي  التانيت  اأما  حمّمد �شيام، 
بعيد«  من  »تاأتون  لفيلم  فُقدم 
للمخرجة امل�رشية اأمل رم�شي�ش، 
رحلة  ِطْر�ش،   « فيلم  فيما حت�شل 
للمخرج  املرئى«  اإىل  ال�شعود 
اللبناين غ�شام حلواين ويف كلمة له 
�شيام:  قال  االختتام  حفل  خالل 
 6 ملدة  الفيلم  هذا  على  عملت   «
تعر�شت  اأنني  �شحيح   .. اأعوام 
لعديد امل�شاكل ومل ي�شمح لفيلميا 
العديد  يف  يعر�شا  ان  الوثائقيني 
اأن  من البلدان العربية .. ال يجب 
نخاف من النقد الأنه حنتما �شوف 
وتتقدم.«   تتطور  بلداننا  يجعل 

كينيا  من  »رفيقي  فيلم  وحت�شل 
مو�شيقى  اأح�شن  جائزة  على 
لالأفالم الروائية الطويلة، وذهبت 
للفيلم  �شيناريو  اأح�شن  جائزة 
الِكيني .. Supa modo«« ، اأما 
لفيلم  اأح�شن �شورة فكانت  جائزة 
»م�شافرو احلرب« من �شوريا الّذي 

ح�شد اي�شا جائزة اجلمهور.
وحت�شلت املمثلة الِكينية �شامانتا 
اأح�شن  جائزة  على  موغات�شيا 
الروائية  الفالم  ممثلة يف م�شابقة 
اأح�شن  جائزة  كانت  فيما  الطِويلة 
ممثل للتون�شي اأحمد احلفيان، ويف 
م�شابقة االأفالم الروائية الق�شرية 
ن�شيب  من  الذهبي  التانيت  كان 
من  جوبار  ملرمي  »اإخوان«  فيلم 
فمنح  الف�شي  التانيت  اأما  تون�ش، 

من  كايل  لكلي  اللو«  »بيت  لفيلم 
البنني، كما قدم التانيت الربونزي 
من  قيقة  لن�شال  »ا�شرتا«  لفيلم 

تون�ش.
قّدمت  نف�شها  امل�شابقة  و�شمن 
خا�شا  تنويها  املهرجان  هيئة 
ملخرجه  الزهور«  »بائع  لفيلم 

التون�شي �شامخ بو�شالمة .
الوثائقية  االأفالم  م�شابقة  ويف 
اأ�شداء«   « فيلم  ل  حت�شّ الق�شرية، 
جائزة  على  خوري  نيكوال  للبناين 
التانيت الذهبي، كما منح التانيت 
على  »اأم�شيت  لفيلم  الف�شي 
مهدي  للفل�شطيني  العري�شة« 
فليفل اأما التانيت الربونزي فذهب 
خما  ملامادو  »كيدوغو«  لفيلم 
فيلم  ال�شينغال.وحت�شل  من  غي 

للمخرجة املغربية مرمي  �شوفيا« 
الطاهر  جائزتي  على  مبارك  بن 
 tv5 رشيعة )موؤ�ش�ش املهرجان( و�

. MONDE
عام  مدير  قال  ت�رشيح  ويف 
»دورة  عّياد  جنيب  املهرجان 
جتريبية  كانت  املا�شية  ال�شنة 
فيها  نحدث  اأن  اأردنا  يل  بالن�شبة 
هي  الدورة  هذه  ولكن  التغيري.. 
بعد  فيما  عليها  �شاأحا�شب  التي 
للتنظيم  الوقت  كل  لدّي  كان  الأنه 
..« واأ�شاف »ذهبنا خطى كبرية يف 
للمهرجان  ر�شمناه  الّذي  الهدف 
مع  القارات  ثالثي  يكون  اأن  يف 
حيث  من  متو�شطّية..  نكهة 
للمنتجني  وح�شور  االأفالم  اختيار 

واملوزعني.« 

باأحداث م�شوقة.. »قيامة اأرطغرل« يطل على م�شاهديه مبو�شم جديد
الرتكي  امل�شل�شل  ع�شاق  ينتظر 
على  اأرطغرل«  »قيامة  ال�شهري 
اأحر من اجلمر، م�شاء االأربعاء، 
اخلام�ش  املو�شم  انطالق 
على  امل�شل�شل،  من  واالأخري 

.»TRT1« شا�شة قناة�
اأوىل  بث  ينطلق  جديد  مو�شم 
لرتوي  اليوم،  م�شاء  حلقاته 
ظماأ ع�شاق امل�شل�شل يف جميع 
اأنحاء العامل، ممن يرتقبون، منذ 
م�شوقة،  جديدة  اأحداثا  اأ�شهر، 
عقب ا�شتكمال عمليات الت�شوير 
يف ديكورات جديدة، وبكادر من 
الوجوه  من  معظمهم  املمثلني، 

اجلديدة.
 15 بعد  اجلديد  املو�شم  ويبداأ 
الدرامية(  احلبكة  )وفق  عاما 
املو�شم  اأحداث  انتهاء  من 
اأرطغرل«  ال�شابق، وفيها ي�شتقر 
الذي يج�شد دوره الفنان ال�شهري 
دوزياطان«،  األتان  »اإنغني 
مبنطقة »�شوغوت« �شمال غربي 
ال�شخ�شيات  ومن  االأنا�شول 
اجلديدة يف امل�شل�شل، �شخ�شية 
زوجة  دور  تلعب  التي  »زيدان« 
وفاة  بعد  اجلديدة،  »اأرطغرل« 
حليمة«،  »ال�شطانة  زوجته 
ومتثلها الفنانة »هانده �شورال«، 
القائد  �شخ�شية  عن  ف�شال 
ويج�شده  »اإيفدوكيا«،  اليوناين 
الفنان »اإلكر اآك�شوم«فيما يج�شد 
الفنان  بي«،  »اوموت  �شخ�شية 
عن  ف�شال  �شيلفر«،  »اأونال 
م�شاركة فنانني اآخرين باأحداث 
م�شوقة.. »قيامة اأرطغرل« يطّل 

على م�شاهديه مبو�شم جديد
لريوي  ينطلق  جديد  مو�شم 
ظماأ ع�شاق امل�شل�شل يف جميع 
اأنحاء العامل، ممن يرتقبون، منذ 
م�شوقة،  جديدة  اأحداثا  اأ�شهر، 
عقب ا�شتكمال عمليات الت�شوير 

يف ديكورات جديدة، وبكادر من 
الوجوه  من  معظمهم  املمثلني، 

اجلديدة.
وبخ�شو�ش اأبرز اأحداث املو�شم 
بقيادة  اأرطغرل  فاإن  اجلديد، 
يتزعمها،  التي  »قايي«  قبائل 
ي�شتقرون يف منطقة »�شوغوت«. 
على  �شنوات   10 مرور  وبعد 
يخ�رش  املنطقة،  يف  االقامة 
املغول،  اأمام  ال�شالجقة 
ال�شيطرة  حتت  الدولة  لت�شبح 
رغم  اأرطغرل  اأن  اإال  املغولية، 
اإحياء  يف  �شاهم  �شيء  كل 
»�شوغوت«،ويتجلى  منطقة 
اإحياء املنطقة من خالل حتول 
بني  اأمان  منطقة  اإىل  املدينة 
يف  امل�شلمني،  وغري  امل�شلمني 
اأرطغرل  وي�رشف  يهتم  حني 

�شخ�شيا على تدريب اأوالده.
بها  يتمتع  التي  القوة  ومع 
يثري  »�شوغوت«،  يف  اأرطغرل 
من  املغول  انزعاج  االأمر  هذا 

ملحاولة  يدفعهم  ما  قوته، 
وزراء  حتريك  عرب  قوته  ك�رش 
حتت  التي  ال�شلجوقية  الدولة 
الذي  الوقت  ويف  �شيطرتهم، 
كان فيه اأرطغرل يجبي �رشائب 
املنطقة، فاإن عملية اجلمع هذه 

تعهد لقبيلة اأخرى.
االإثارة  من�شوب  ويرتفع 
زعيم  اإر�شال  مع  باالأحداث 
اإىل  م�شبق  ب�شكل  البنته  القبيلة 
طريق  لتتقاطع  »�شوغوت«، 
عرب  اأرطغرل  مع  الفتاة  هذه 
توترات  وحتدث  عثمان،  ابنه 
والفتاة  جهة،  من  اأرطغرل  بني 

وقبيلتها من جهة اأخرى.
فاإن  اخلارجية،  اجلبهة  وعلى 
يظهر  اآخرا  �رشيا  تنظيما 
على  االأتراك  �شيطرة  راف�شا 
واإحيائها،  »�شوغوت«  منطقة 
يد  من  ال�شيطرة  الأخذ  وت�شعى 
التنظيم  زعيم  ويعمل  اأرطغرل 
متنكرين  رجاله  ن�رش  على 

مدينة  مناطق  خمتلف  يف 
يف  وينجحوا  »�شوغوت«، 
الذي  اأرطغرل  قرب  الو�شول 
خمتلفة  بهويات  رجاله  ين�رش 
ي�شعى  ذلك،  وبعد  املدينة  يف 
من  اأرطغرل  ملنع  التنظيم 
جمموعة  عرب  نفوذه  تقوية 
وملخ�ش  ال�رشية،  املكائد  من 
دخول  يف  يكمن  اجلزء  هذا 
مت�شعبة،  اأحداث  يف  اأرطغرل 
ال�شلجوقية  الدولة  جهة  من 
ومن  اآخرون،  بها  يتحكم  التي 
ومن  عليه،  املغول  �شغط  جهة 
�رشي  تنظيم  ترب�ش  ثالثة  جهة 
به ي�شعى لال�شتيالء على منطقة 

»�شوغوت« من يد االأتراك.
»قيامة  م�شل�شل  اأحداث  وتدور 
13م،  القرن  يف  اأرطغرل«، 
البطل  حياة  �شرية  ويعر�ش 
اأرطغرل بن �شليمان �شاه، زعيم 
اأتراك  من  وهو  قايي،  قبيلة 
)الرتكمان(،  امل�شلمني  االأوغوز 
موؤ�ش�ش  االأول  عثمان  ووالد 
الدولة العثمانية )656هـ ـ 1258م 

/ 726هـ ـ 1326م(.
ويف �شياق ذي �شلة، اأعلن منتج 
اأرطغرل«،  »قيامة  م�شل�شل 
م�شل�شله  اأن  بوزداغ،  حممد 
غازي«،  عثمان  »قيامة  اجلديد 
الذي يتناول حياة موؤ�ش�ش الدولة 
اأرطغرل،  بن  عثمان  العثمانية، 
�شيبداأ عر�شه العام املقبل، بعد 
انتهاء �شل�شلة »قيامة اأرطغرل«؛ 
اخلام�ش  املو�شم  �شيكون  حيث 

هو اآخر موا�شمه.
واأو�شح بوزداغ اأن دور عثمان بن 
اأرطغرل �شيج�شده الفنان بوراق 
التعاقد  جرى  وقد  اأوزجفيت؛ 
ح�شب  موا�شم،  خلم�شة  معه 
مبواقع  ح�شابه  عرب  اأعلن  ما 

التوا�شل االجتماعي. 
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اجلديد  اجليل  من  نيفا"   - "الدا 
االأوروبيني اهتمام  تثري  قد 

قد تثري رباعية الدفع "الدا – 
التي  اجلديد  اجليل  من  نيفا" 
"اأوتوفاز"  �رشكة  حالًيا  تعمل 
ت�صنيعها،  على  الرو�صية 
االأوروبيني  امل�صرتين  اهتمام 
�صناعة  عمالق  رئي�س  وقال 
اإيف  الرو�صية،  ال�صيارات 
كاركاتزاني�س، اإن �رشكته ب�صدد 
على  املحتمل  الطلب  درا�صة 
االأوروبية  البلدان  يف  ال�صيارة 
اأن  كاركاتزاني�س  واأو�صح 

رباعية  اإطالق  تعتزم  �رشكته 
الدفع "الدا – نيفا" من اجليل 
اجلديد بحلول عام 2022. ويف 
حال لقيت ال�صيارة اهتماما يف 
�رشكة  فاإن  االأوروبية  البلدان 
لبحث  م�صتعدة  "اأوتوفاز" 
اإىل  ال�صيارات  توريد  م�صاألة 

تلك البلدان.
وقال كاركاتزاني�س اإن مبيعات 
مل  اأوروبا  يف  "الدا"  �صيارات 
كانت  لو  حتى  اأبًدا،  تتوقف 

اإىل  م�صريا  حمدودة،  باأعداد 
الكال�صيكية  "نيفا"  �صيارة 
اأملانيا  من  كل  يف  تباع  التي 
بريطانيا،  اأما  والنم�صا. 
الرو�صية  ال�رشكة  فا�صطرت 
�صوقها  من  االن�صحاب  اإىل 
�صياراتها  تنا�صب  عدم  ب�صبب 

مع املقايي�س البيئية.
 "  Vision " �صيارة  اأن  يذكر 
ب�صفتها  الرو�صية،  االختبارية 
 – "الدا  من  جديدا  جيال 

يف  عنها  الك�صف  مت  نيفا"، 
لل�صيارات  مو�صكو  معر�س 
حيث  املا�صي،  اأغ�صط�س  يف 
م�صتوى  على  اهتماًما  اأثارت 
اخلرباء االأوروبيني واجلمهور.

�رشكة  يف  اخلرباء  اأن  اإال 
اأعلنوا  الرو�صية  "اأوتوفاز" 
اخلارجي  املظهر  اأن  اآنذاك 
�صتنتج  التي  الدفع  لرباعية 
عما  �صيختلف  دفعات  على 

ك�صف عنه يف املعر�س.

تعّرف على معاين اأ�سماء 
ال�سيارات اليابانية!

تعترب ماركات ال�صيارات اليابانية 
املاركات  اأف�صل  بني  من  اليوم 
ال�صيارات.  �صناعة  يف  العاملية 
اأنواع  من  الكثري  اليوم  وجند 
الطراز  من  املختلفة  ال�صيارات 
االأ�صماء  من  الكثري  ولها  الياباين 
التي قد ال نعلم معناها.. تعّرفوا 
ال�صيارات  اأ�صماء  على  معنا 

اليابانية ومعانيها:

- �سيارة ني�سان:

اليابانية  املاركات  بني  من  وهي 
االأكرث انت�صارا والتي تعني باللغة 
الدولة  اإنتاج  ال�صيارة  اأن  اليابانية 

اليابانية.

- �سيارة �سوزوكي:

وهما  ق�صمان  اإىل  تنق�صم  والتي 
جر�س  او  اأجرا�س  وتعني  �صوزو 
�صجرة  تعني  والتي  وكي  واحد 
وهذا يعني اأن كلمة �صوزوكي هي 

�صجرة االأجرا�س.

�سيارة هوندا:

ا�صم هوندا هو لقب عائلة موؤ�ص�س 
تلك ال�رشكة هوندا �صو�صريو وعن 
احلقل  معناه  فهو  اال�صم  معني 
من  مكون  ا�صم  وهو  الرئي�صي 
قطعتان هون ومعناه احلقل وهذا 

معناه الرئي�صي.

- �سيارة تويوتا:

هذا ال يتعلق باال�صم اخلا�س مبن 
اأن�صئ ال�رشكة ولكن مت اللجوء اإىل 
ذلك اال�صم كي يكون �صهل النطق 
على اجلميع، واجلدير بالذكر فاأن 
لق�صمني  مق�صومة  تويوتا  كلمة 
وتا  الوفري  تعني  والتي  تيو  وهما 
والتي تعني الوفري يف حقل االأرز 
على  بع�صها  على  تويوتا  ومعني 

احلقل الوفري.

- �سيارة مازدا:

ال�صيارات  من  ال�صيارة  تلك  وتعد 
من  اأ�صمها  تغيري  مت  قد  التي 
ذلك  ورجع  مازدا  اإىل  مات�صودا 
يابانية،  عائلة  اأ�صم  اإىل  اال�صم 
ومعنى اأ�صم تلك ال�صيارة هو حقل 
مت  قد  ولكن  ال�صنوبر  اأ�صجار  اأو 
مازدا  اأ�صبح  وقد  اال�صم  تخفيف 
بعد اأن وجدت ال�رشكة �صعوبة يف 
الرتويج لتلك ال�صيارة على م�صتوى 
العامل، وقد مت اللجوء اإىل اأ�صمها 
خا�صة  نطقها  ي�صهل  كي  احلايل 

على االأجانب. 

- �سيارة 
ميت�سوبي�سي:

تعد من ال�صيارات التي لها ق�صة 
تلك  اإىل  اأدت  والتي  خمتلفة 
اخلا�س  املعني  الت�صمية،ولكن 
اجلواهر  هي  ال�صيارة  بتلك 
ال�صعار  يف  تظهر  والتي  الثالثة 
وتعود  ال�صيارة،  بتلك  اخلا�س 
بتلك  اخلا�صة  الت�صمية  ق�صة 
تلك  �صاحب  قيام  هو  ال�صيارة 
يف  العمل  بداية  وخالل  ال�رشكة 
خالل  وذلك  البحرية  التجارية 
عام 1870، وكان ميتلك عدد ثالثة 
ال�صفن والتي يحملها بالكثري  من 
وال�صني،  كوريا  بني  الب�صائع  من 
ال�صفن  بالذكر فاأن تلك  واجلدير 
كانت اأغلى ما ميلك ذلك التاجر 
لذا فقد مت ت�صميتهم ميت�صوبي�صي 
التطور  ومع  الثالثة،  اجلواهر  اأو 
ذلك  �صهدة  قد  الذي  الكبري 
زادت  ال�صنني  مدار  على  الرجل 
اأ�صبح  وقد  كبري،  ب�صكل  جتارته 
قد  التي  امل�صانع  من  الكثري  له 
تخ�ص�صت يف �صناعة املحركات 
والكثري من املنتجات املختلفة، 
الكثري  املاركة  لتلك  اأ�صبح  وقد 
من ال�رشكات الهامة على م�صتوى 
العامل، وقد اأ�صبحت ميت�صوبي�صي 
من املاركات العاملية يف �صناعة 

ال�صيارات اليوم.

هكذا ت�ستطيع اإيقاف �سيارتك باأ�سرع وقت يف حاالت الطوارئ

جيلي تعلن ا�ستثمار  1.9 مليار دوالر يف لوت�ش ملناف�سة بور�ش وفرياري

اأحياناً يواجه ال�صائقني مواقف 
�صعبة اأثناء القيادة، ومنها خطر 
التعر�س للت�صادم نتيجة القيادة 

ب�رشعات عالية، وهنا يُت�صاءل عن 
اأف�صل طريقة الإيقاف ال�صيارة يف 

اأق�رش م�صافة، وهذا ما �صوف 
نتحدث عنه يف ال�صطور التالية.

حالة قيادة �صيارة يدوية:

عند القيادة ب�رشعة عالية يف 
ال�صيارة اليدوية، وتعر�صت 

خلطر اال�صطدام، يجب عليك 
ال�صغط على املكابح بكل قوتك، 

وال ترفع قدمك حتى تتوقف 
ال�صيارة، مع عدم ال�صغط على 

دوا�صة “الدبرياج”، حتى ال حترر 
ال�صيارة من قيود الرتو�س وهو 

ما ي�صاعدك على التوقف ب�صورة 

اأ�رشع وال�صيطرة على ال�صيارة.

حالة قيادة �صيارة اأوتوماتيك:

يجب هنا اأي�صا ال�صغط على 
مكابح ABS بكل قوتك، وال 

ترفع قدمك حتى تتوقف ال�صيارة 
مع عدم االقرتاب من القري 

االأوتوماتيكي نهائياً.
ويف كلتا احلالتني يجب االإم�صاك 
مبقود ال�صيارة بكلتا اليدين حتى 

ت�صتطيع ال�صيطرة على ال�صيارة 
من االنحراف والرتنح، مع عدم 
تثبيت النظر على اجل�صم الذي 

اأنت معر�س لالإ�صطدام به، 
وانظر اإىل االجتاه الذي ترغب 

يف اأن تبتعد ب�صيارتك اإليه لتفادي 
الت�صادم بهذا اجل�صم.

اأعلنت  اأعوام،  ثمانية  منذ 
لوت�س الربيطانية املعروفة 
الريا�صية  ب�صياراتها 
خطط  عن  الفاخرة 
موديالت  ثمانية  لطرح 
يتحقق  مل  ولكن  جديدة، 
موارد  �صعف  ب�صبب  ذلك 
كل  ولكن  اآنذاك،  ال�رشكة 
جيلي  �رشاء  مع  تغري  ذلك 

حل�صة متحكمة من لوت�س 
يف مايو 2017.

عن  اأعلنت  ال�صينية  جيلي 
خطط ال�صتثمار 1.9 مليار 
دوالر على االأقل يف لوت�س 
ال�رشكة  اإحياء  الإعادة 
وحتويلها اإىل “ا�صم معروف 
يف عامل الفخامة ملناف�صة 
و�صيتم  وفرياري”،  بور�س 

اإنفاق املال يف تعيني 200 
مهند�س جديد وبناء م�صنع 

ومركز ت�صميم وابتكار.
تكرار  يف  ترغب  جيلي 
مع  الناجحة  التجربة 
ا�صتثمارها  عقب  فولفو، 
11 مليار دوالر يف ال�صانعة 
ال�صم  وحتويلها  ال�صويدية 
المع يف جمالها مبوديالت 

وحول  اأوروبا  يف  رائجة 
العامل.

روؤيتنا  املتوقع  من 
من  جديدة  ملوديالت 
لوت�س يف العامني القادمني، 
التقارير  بع�س  اإ�صارة  مع 
كرو�س  �صيارتي  لتطوير 
ملناف�صة  جديدتني  اأوفر 

.X6و X4 بي اإم دبليو
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م�صاعد اأمازون ال�صوتي ي�صل 
»10 Windows«

�أن  مايكرو�سوفت  �رشكة  ذكرت 
�لذي  �ل�سوتي   »Alexa« م�ساعد 
�أنظمة  �أمازون بات متاحا يف  طورته 
�ملخ�س�سة   »10  Windows«
هذ�  و�سيمكن  �حلو��سب  لت�سغيل 
�مل�ساعد �مل�ستخدمني من ��ستعمال 
بالعديد  للقيام  �ل�سوتية  �لأو�مر 
و�إن�ساء  �ملنبه،  ك�سبط  �ملهام،  من 
قو�ئم �لتذكري، و�ل�ستف�سار عن حالة 
�ملختلفة  �مللفات  فتح  �أو  �لطق�س، 
وفتح  حمتوياتها،  على  و�لتعرف 

�سفحات ومو�قع �لإنرتنت.
وفقا  يفتقد  �مل�ساعد  هذ�  ز�ل  وما 
�مليز�ت،  من  �لعديد  �إىل  خلرب�ء 
ت�سغيل  من  �مل�ستخدم  ميّكن  ل  فهو 
�أو  و�لفيديو  �ملو�سيقى  ملفات 
�لتحكم بها، كما ل ميّكنهم من �إجر�ء 
�لت�سال.  تطبيقات  عرب  �ملكاملات 
�لأجهزة  يف  حاليا   »Alexa« ويتوفر 
�لعاملة بنظام »Windows 10« يف 
�لوليات �ملتحدة وبريطانيا و�أملانيا، 
وقريبا �سيطرح يف بقية بلد�ن �لعامل.

 اأبرز موا�صفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

طرحت �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم 

ع�شري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�شعا 
عند ع�شاق نوكيا، نظرا ملوا�شفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

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

- ذاكرة و�شول ع�شوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�شيع 

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

- �شا�شة بحجم 6 بو�شات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 

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

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�شل وفتحة عد�شة 
.»f/2.0«

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

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

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات الت�شال -
- بطارية ب�شعة 3800 ميللي اأمبري.

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

- الوزن: 183 غراما.

�صام�صونغ ت�صوق لهاتفها القادم 
9  Galaxy Note

�أ�سدرت �رشكة �سام�سونغ ثالث 
�إعالنات دعائية ت�سويقية جديدة 
�ملنتظر  �لرئي�سي  لهاتفها 
 Galaxy نوت  غالك�سي 
Note 9، و�لذي من �ملفرت�س 
�أن تك�سف �لنقاب عنه بتاريخ 9 
 ،Unpacked أوت عرب حدث�
�لعالمة  م�سري  يعتمد  حيث 
�إىل   Galaxy Note �لتجارية 
�لعمالء  فعل  رد  على  كبري  حد 
 Galaxy Note هاتف  على 
�لأمر  لهذ�  لإدر�كها  وتبًعا   ،9
�لت�سويقية  �لفيديوهات  فاإن 
�ل�رشكة  لدى  �أن  توؤكد  �جلديدة 
حتديثات  �جلنوبية  �لكورية 
م�سار  تغري  قد  حقيقة  جذرية 

�لأمور.
قد  �ل�سابقة  �لت�رشيبات  وكانت 
�أكدت �أن �سام�سونغ تفكر جدًيا 
�لتجارية  عالمتها  �إلغاء  يف 
ب�سبب   Galaxy Note
وت�سبع  �لربحية،  �نخفا�س 
وتاأخري  �لذكية،  �لهو�تف  �سوق 
�حتفاظ  مع  �لرتقية  دور�ت 
�لعمالء باأجهزتهم لفرتة �أطول، 
 Galaxy S مناذج  وت�سابه 
من   Galaxy Note و   Plus
مما  �ملنتج،  خ�سائ�س  حيث 
�ملنتجني  توحيد  ي�ستدعي  قد 
كانت  �إذ�  �لتكلفة  لتخفي�س 
مبيعات �جلهاز �جلديد حمبطة، 

تفا�سيل حول  وجود  دون  ولكن 
كيفية حدوث ذلك.

قررت  �سام�سونغ  �أن  ويبدو 
و�لإعالن  �حلدث  ��ستباق 
�مليز�ت  عن  ت�سويقية  بطريقة 
�لتي من �ملفرت�س �أن يت�سمنها 
ذلك  يف  مبا  �جلديد،  هاتفها 
�ملعتاد  من  �أكرب  ب�سعة  بطارية 
هو�تف  لت�سكيلة  بالن�سبة 
حماولة  يف   ،Galaxy Note
منها جلذب �مل�ستخدمني مبكًر� 
للهاتف، حيث ي�سري �لفيديو �إىل 
بزيادة  قر�ًر�  �ل�رشكة  �تخاذ 
�لبطارية، و�لتي قد تعترب  �سعة 
بالن�سبة للكثريين �أكرب نقطة بيع 

.9 Galaxy Note يف هاتف
�ل�سادرة  �ملعلومات  و�أو�سحت 
�لهاتف  ح�سول  �إمكانية  �سابًقا 
ميلي   4000 ب�سعة  بطارية  على 
�أمبري، قادرة على �ل�سمود ملدة 
م�ساهدة  زمن  من  �ساعة   25
�لفيديو �مل�ستمر باأعلى �سطوع 
لل�سا�سة، مما يجعلها �أكرب �سعة 
�سام�سونغ  تطرحها  بطارية 
من  ذكي  هاتف  �أي  �سمن 
ت�سكيلة هو�تفها �ملختلفة، كما 
�أنها ت�سكل حت�سًنا كبرًي� بالن�سبة 
�ملا�سي  �لعام  جهاز  لبطارية 
Galaxy Note 8، و�لذي كان 
ميتلك بطارية ب�سعة 3300 ميلي 

�أمبري.

ت�صريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�سوؤون  �ملهتمة  �ملو�قع  بع�س  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  �لتقنية 

»V40« �ملنتظر من �إل جي.
وذكر موقع »Android Police« �أن 
مبو��سفات  �سياأتي  �ملذكور  �لهاتف 
�لأجهزة  �أف�سل  من  و�حد�  منه  جتعل 
مبعالج  و�سيزود  �لأ�سو�ق،  يف  �لذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 �أو   6 ع�سو�ئي  و�سول  وذ�كرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  �أن  �ملفرت�س  من  كما 
بدقة  �لعد�سة  ثنائية  �أ�سا�سية  بكامري� 
تقريب  ومبيز�ت  ميغابيك�سل،   13+16
لل�سورة  ممتازة  جودة  ت�سمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مر�ت، وكامري� 
 24 بدقة  �أي�سا  مزدوجة  �أمامية 
فمن  �جلهاز  بطارية  �أما  ميغابيك�سل. 
ميللي   3700 ب�سعة  تكون  �أن  �ملتوقع 
بخا�سية  ومزودة  بقليل،  �أكرث  �أو  �أمبري 
�ل�سحن �ل�رشيع، و�سا�سته �ستاأتي بحجم 

6.2 بو�سة.

يوتيوب تخترب تبويب “ا�صتك�صف” يف تطبيقها 
على اآيفون لعر�ض قنوات ومقاطع فيديو جديدة

�لتنفيذي  �لرئي�س  وج�سيكي  �سوز�ن  ك�سفت 
بتطوير  �ستقوم  �ل�رشكة  �أن  يوتيوب عن  ل�رشكة 
�ملحتوى  �سناع  �أجل  من  �ملز�يا  بع�س 
و�مل�ستخدمني، حيث يتم حتديث ميزة جديدة 
قيد �لإختبار وهي عالمة �لتبويب “��ستك�سف” 
تزويد  �إىل  تهدف  �لتي   Explore tab
�مل�ساهدين مبجموعة �أكرث تنوًعا من تو�سيات 

�لفيديو.
 Creator قناة  عرب  �خلرب  عن  �لإعالن  مت 
�أبرزتها  �لتي  نف�سها  �لقناة  وهي   –  Insider
باعتبارها  لها  حتديث  �آخر  يف  وج�سيكي 

ت�سغيله  يتم  �لذي  �لر�سمي”  “غري  �مل�سدر 
بو��سطة موظفي يوتيوب.

�ل�ستك�ساف  تبويب  ميزة  فاإن  للخرب  ووفًقا 
�جلديد قيد �لختبار حالًيا على ن�سبة 1 باملائة 
فقط من م�ستخدمي تطبيق يوتيوب على نظام 
�حتمال  فهناك  لذ�   ،iOS �إ�س  �أو  �آي  �لت�سغيل 
تطبيق  يف  �لتحديث  هذ�  ترى  لن  باأنك  كبري 

يوتيوب على هاتفك يف �لوقت �حلايل.
�لتجريبية  �ملجموعة  �سمن  كنت  �إذ�  �أما 
ف�ستالحظ �أن �رشيط �لتنقل �ل�سفلي يف �لتطبيق 
�لتبويب  عالمات  من  فبدلً  خمتلًفا،  يبدو 

�سرتى  و�ل�سرت�كات،   Trendingو �لرئي�سية، 
�لرئي�سية و�ل�ستك�ساف  �ل�سفحة  بدلً من ذلك 

و�ل�سرت�كات.
 Explore تكمن �لفكرة ور�ء تبويب ��ستك�سف
يف تزويد م�ستخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة 
�أكرب  للم�ساهدة  �لعر�س  �قرت�حات  متنوعة من 
تتاأثر  �حلايل   �لوقت  ففي  �ليوم.  لديهم  مما 
كبري  حد  �إىل  �ملخ�س�سة  �لفيديو  تو�سيات 
بن�ساط �لعر�س �ل�سابق و�سلوكيات �أخرى، و�لتي 
من  نوع  �إن�ساء  �إىل  ذلك  بعد  توؤدي  �أن  ميكن 

�لختيار �ملتجان�س للمحتوى �ملو�سى به.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�صتثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ساً  نينتندو  �ليابانية  �لألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�سابق  للرئي�س  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو �أن �لرئي�س �جلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق �ل�رشكة م�ستقباًل.
حيث �رشح �لرئي�س �جلديد �سنتارو فوروكاو�، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ستثمار  رغبته  عن 
)حو�يل مليار( لتطوير �ألعاب خمتلفة للهو�تف 

�لذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
�ألعاب  عدة  �إطالق  مع  �لأخريين  �لعامني  يف 
�إطالق  مع  �حلال  هو  كما  �لذكية،  للهو�تف 
جهاز �سويت�س. �إل �أن �لرئي�س �جلديد يرى يف 
�ل�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  �لهو�تف  �ألعاب 

وتو�سيع عملها يف جمال �لألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  �أرباحاً  �ل�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  �ألعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
�أنها �أعلنت عن �لعمل على لعبة جديدة تُ�سمى 

.Dragalia Lost
بالو�سع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رشكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�ساب،  �جلديد  �لرئي�س  مع  �حلايل 
هذ� �لتحول من �ساأنه �أن يُعيد �ل�رشكة للو�جهة 
ترف�س  كانت  �لتي  �لغياب  �سنو�ت  عن  عو�ساً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.

طريقة جديدة ل�صرقة اأموال 
اأ�صحاب هواتف اأندرويد!
اأعلن خرباء �شركة » McAfee« عرب 

موقعها الإلكرتوين عن اكت�شاف اأكرث 
من 10 تطبيقات �شارة بالهواتف الذكية 

-Go »العاملة بنظام اأندرويد يف متجر 
.»gle Play 

وقال الأخ�شائيون اإن قرا�شنة من 
جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�شلل وزراعة برامج �شارة 

يف املتجر، واأدخلوا فريو�شا حتت ا�شم 
»Sonvpay«، يت�شلل عرب اإ�شعارات 

�شامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�شل 
تنبيها للم�شتخدمني حول حتديث يخفي 

حتت زره ا�شرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

ولكي ل ي�شعر م�شتخدمو الهواتف 
الذكية بهذه امل�شيدة، ي�شتخدم الهاكرز 

تقنيات ل تتطلب تاأكيد التحديث 
اأو الإبالغ عن املدفوعات عرب ر�شائل 

.»SMS«
وي�شمح هذا الت�شلل اخلطري للهاكرز 

ب�شحب النقود مبا�شرة من ح�شاب الهاتف، 
ويف الوقت نف�شه، لن يجد امل�شتخدمون 

اأي اأثر لعملية الحتيال هذه عرب تاريخ 
الر�شائل املر�شلة.



ويف ال�سياق طالب املحتجون الذين دفعوا 
جميع امل�ستحقات املرتتبة عنهم ما بني 
ت�رصيحاتهم  يف  �سنتيم  مليون  و160   130
ليومية » الو�سط » جميع اجلهات املعنية 
 « الوالية  وايل  راأ�سها  على  وامل�سوؤولة 
م�سطفى ليماين » من اأجل التدخل العاجل 
الإنهاء معاناتهم مع هذه االأزمة التي طال 
اأزمة  يعي�سون  اأن معظمهم  اأمدها خا�سة 
كراء  اإىل  اللجوء  ا�سطروا  خانقة  �سكن 
عنها  غنى  يف  هم  باهظة  مببالغ  �سكنات 
االأقارب  بيوت  اإىل  االآخرون  يف حني جلاأ 
حياتهم  اأرقت  قا�سية  ظروف  و�سط 

اليومية على حد قولهم . 

�أح�سن مرزوق

�مل�سروع ت�أخر 64 �سهر�

امل�ضتفيدون من ال�ضكن الرتقوي ينتف�ضون بالبويرة 
�حتج �سبيحة �أم�س �لع�سر�ت من �مل�ستفيدين من م�سروع �ل�سكن �لرتقوي �ملدعم �ملقدر ب 338 وحدة �سكنية 
بوالية �لبويرة �أم�م مقر �لوالية للتعبري عن �سخطهم �ل�سديد من �لت�أخر �لف�دح يف �إجن�ز هذ� �مل�سروع �لذي 

�نطلق �سنة 2013 وال يز�ل حلد �ليوم ير�وح نف�سه بن�سبة �إجن�ز ال تتعدى 40 ب�مل�ئة وبت�أخر ف�ق 64 �سهر� ك�مال 
رغم �أن �الآج�ل �ملمنوحة الأ�سح�ب �ملق�والت تقدر ب 18 �سهر� ,

رحيل املجاهدين 
و اأعطاب الذاكرة

وف�ة  عن  بب�تنة  �أمدوك�ل  يف  �أم�س  �أعلن 

�ملج�هد مني مولود وهو من رموز �جله�د 

فال  �الور��س  �عي�ن  من  و  �مل�ستعمر  �سد 

�لرجل  نحت�سب  �أن  �سوى  هذ�  �أم�م  منلك 

�أن  �لقدر  ��سطف�هم  ممن  �ل�سهد�ء  يف 

يبذلو� �أرو�حهم يف �سبيل �هلل ويف �سبيل 

هي  جم�هد  كل  رحيل  ,�أم�م  �حلرية 

جر�ح �لذ�كرة �لوطنية تتمدد ف�لرحيل 

و  �حلق�ئق  من  جمموعة  فقد�ن  يعني 

�ل�سه�د�ت �مليد�نية و م�آثر لرج�ل ون�س�ء  

يف  بقو�  لكنهم  تن�سى  ال  مالحم�  �سنعو� 
�لظل .

قبل �سنو�ت �سرع �ملركز �لوطني للبحث يف 

ت�ريخ �لثورة �لوطنية يف توثيق �سه�د�ت 

ت�سجيله�  طريق  عن  �ملج�هدين  ع�سر�ت 

وو�سعه� يف متن�ول �لبحثني يف �لت�ريخ,و 

رئي�س  حينه�  به  ق�م  حممود  جهد  هو 

يحي�وي  جم�ل  �لدكتور  �آنذ�ك  �ملركز 

�لوطني  �ملركز  �إد�رة  �ليوم  يتوىل  �لذي 

على  �أن�  �ملحمود  �جلهد  هذ�  مع  للكت�ب. 

يرحلون  �ملج�هدين  من  �ملئ�ت  �أن  يقني 

يف �سمت و ترحل معهم �أجز�ء كثرية من 

�حلركة  م�س�ر�ت  من  و  �ملب�ركة  ثورتن� 

�لو�جب�ت  �أوجب  فمن  ,لذ�  �لوطنية 

على  بقي  من  �سه�د�ت  بتوثيق  �لعن�ية 

فكرن�  فهل  قليلة  قلة  هو  و  �حلي�ة  قيد 

�جلز�ئر  �ستكون  قليلة  �سنو�ت  بعد  �أن 

�ستالحقن�  فقط  �أحي�ء  جم�هدين  بال 

الأنن�  حينه�  �سنبكيهم  و  �لعطرة  ذكر�هم 

يف  ع�لق�  �سيبقى  �لذي  حقهم  نوفهم  مل 
رق�بن�  م� دمن� �أحي�ء.

موقف

�سعيدة

وفاة �ضرطي اأثناء 
مالحقة �ضيارة 

م�ضبوهة 
لقي �رصطي حتفه واأ�سيب �سبعة اأفراد 
اأخرين بجروح متفاوتة اخلطورة ع�سية 
اأول اأم�س يف حادث مرور ل�سيارة �رصية 
عملية  اأثناء   bri اخلارجي  التدخل 
مطاردة ل�سيارة م�سبوهة من نوع تويوتا 
هيليك�س يف حدود بلدية تري�سني حيث 
م�سلحة  اإىل  ب.�س  ال�سحية  نقل  مت 
حفظ اجلثت مب�ست�سفى اأحمد مدغري 
يف ظروف ماأ�سوية يف حني نقل اجلرحى 
االإ�ستعجاالت  م�سلحة  اإىل  االآخرون 
بعد  مدغري  اأحمد  مب�ست�سفى  الطبية 

تدخل عنا�رص احلماية املدنية.
�حل�جخلدون.ع # ود�د 

اأ�ضغر اأع�ضاء الكونغر�س ال 
ت�ضتطيع ا�ضتئجار م�ضكن 

تلم�س�ن

حجز اأكرث من 123 كلغ 
من الكيف املعالج 

تاريخ  يف  ع�سوة  اأ�سغر  تواجه 
األك�ساندريا  االأمريكي،  الكونغر�س 
ال  اإنها  م�سكلة.  كورتيز،  اأوكا�سيو 
ت�ستطيع اأن تدفع اإيجار م�سكن يف 
تبداأ  اأن  قبل  وا�سنطن،  العا�سمة 
يف ممار�سة وظيفتها اجلديدة، يف 

جانفي املقبل.
من  البالغة  كورتيز،  و�رصحت 
العمر 29 عاما، ل�سحيفة نيويورك 
تاميز باأنها تنتظر ت�سلم اأول راتب، 
كع�سو  اجلديدة  وظيفتها  عن 
من  تتمكن  لكي  بالكونغر�س، 
وا�سنطن  يف  لها  م�سكن  ا�ستئجار 
اإيد  قال  املا�سي،  اجلمعة  ويوم 
قناة  يف  الربامج  مقدم  هرني 

الكونغر�س  اإن ع�سوة  نيوز  فوك�س 
الأنها  الكاملة،  احلقيقة  تقول  ال 
من  اآالف  بعدة  »اأزياء  لب�ست 
باإحدى  لها  الدوالرات«، يف �سورة 

املجالت.
وردت كورتيز على ذلك عرب موقع 
املالب�س  تلك  اإن  وقالت  تويرت، 
الت�سوير  بهدف  لها،  اأعريت 
من  تعاطفا  تعليقاتها  والقت 
وكتب  املوقع.  م�ستخدمي  جانب 
اإلك�ساندريا  قدرة  »عدم  اأحدهم: 
ا�ستئجار  على  كورتيز  اأوكا�سيو 
اأبرز �سيء يف  العا�سمة  م�سكن يف 
االألفية على االإطالق، واأنا اأتعاطف 

مع ذلك حقا«.

باب  دائرة  اأمن  عنا�رص  متكن 
تلم�سان(  )والية  احلدودية  الع�سة 
كلغ من  5ر 123  موؤخرا من حجز 
الكيف املعالج، ح�سبما علم اأم�س 
لهذا  االت�سال  خلية  من  االأحد 

ال�سلك االأمني.
م�ستوى  على  العملية  متت  وقد 
قرية يامبو مبنطقة عني اخل�رصاء 
التابعة لبلدية باب الع�سة اإثر ورود 

معلومات عن وجود �سبكة لتهريب 
عرث  و املخدرات باملنطقة 
املكان  بعني  ال�رصطة  عنا�رص 
الكمية  على  حتتوي  اأكيا�س  على 
املعالج  الكيف  من  املذكورة 
االأ�سجار،  اأغ�سان  حتت  خمباأة 
ح�سب ذات امل�سدر الذي ذكر اأنه 
قد مت فتح حتقيق لتحديد اأع�ساء 

�سبكة املهربني.

�لبطولة �لع�ملية لري��سة قوة �لرمي بلبن�ن

اخلراز ابن اأدرار يح�ضد الذهب 

ثناء فاي�ضبوكي على اأديبات البويرة

�سيدي بلعب��س

ل�ضان يقتحمان �ضيدلية 
وي�ضرقان 07 ماليني �ضنتيم

متكن  الريا�سي عبد القادر اخلراز من والية اأدرار 
قوة  لريا�سة  الذهبية  امليدالية  للجزائر  يهدي  اأن 
الرمي والتي احت�سنتها لبنان موؤخر باعتماده على 
اأم�س  اأول  نهار  وكان قد عاد  اإمكانياته اخلا�سة   
اإىل اأر�س الوطن البطل العاملي عبد القادر اخلراز 
ابن والية اأدرار بعد اأن متكن من ح�سد ميداليتني  
خالل املناف�سة املذكورة اإحداهما ذهبية واالأخرى 
يف  الذهبية  امليدالية  على  حت�سل  حيث  ف�سية  
اأ�سلوب التالحم الكامل  يف حني حاز على الف�سية 
يف اأ�سلوب التالحم اخلفيفي و ياأتي ذلك رغم نق�س 
االإمكانات املتاحة لهذا الريا�سي الذي �سارك يف 
األقاب  يح�سد  وكان  ال�ساد�سة  للمرة  البطولة  هذه 
املناف�سة  ذات  اأن  يُذكر  منا�سبة  كل  يف  م�رصفة 
اأخرى  جزائرية  ريا�سية  م�ساركة  عرفت  قد  كانت 

التي  بوثلجة  لطيفة  العاملية  البطلة  يف  واملتمثلة 
ويتطلع  ذهبيتان  ميداليتني  االأخرى  هي  ح�سدت 
يعمل  الذي  اخلراز  عبدالقادر  العاملي  البطل 
الفيزيائية  العلوم  مادة  يف  ثانوي  تعليم  كاأ�ستاذ 
االألوان  ت�رصيف  و  ل�سقل موهبته  للدعم احلكومي 
الوطنية يف خمتلف املنا�سبات الدولية  ال�سيما ما  
املتعلقة بالتنقل و غريها من التكاليف التي عادت 
ومب�ساعدة   ا  اخلا�سة  اأمواله  من  يدفعها  كان  ما 
على  القائمني  منا�سدة  الريا�سة  من  النوع  هذا 
الريا�سة مب�ساعدته يف فتح قاعة لتدريب ال�سباب 
الذي يبقي غري معروف  النوع اجلزائر  ون�رص هذا 
اأين �رصح عند و�سوله اإىل مطار اأدرار باأنه يفتخر 
العلم  ورفع  الذهب  لها  يهدي  وهو  اجلزائر  ببلده 

الوطني بني الدول.

من  امل�ساركات  واالأديبات  الكاتبات  لقيت 
ال�سالون  من   23 الطبعة  يف  البويرة  والية 
جمهور  من طرف  كبريا  ثناء  للكتاب  الدويل 
القراء عرب مواقع التوا�سل االجتماعي ، حيث 
تداول عدد معترب من القراء تزامنا مع اختتام  
اإ�سدارات  بالدنا   الكبري يف  الثقايف  العر�س 
هوؤالء املبدعات على غرار » زينة عمراين » 

و« فريوز ر�سام » و« هيبة تايدة » و » كرمية 
كبري » يف جمال االأدب من رواية و�سعر ، اإىل 
جانب االإ�سدار املميز يف املجال االأكادميي 
للدكتورة » كرمية خدو�سي » الذي لقي جتاوبا 
من طرف الطلبة واالأ�ساتذة اجلامعيني ، كما 
متنى اجلميع للمبدعات مزيد التاألق والنجاح 

يف امل�ستقبل .

التا�سع  احل�رصي  باالأمن  ال�رصطة  قوات  األقت 
من  الثالث  العقد  يف  �سخ�سني  على  القب�س 
اأ�رصار  جمعية  تكوين  يف  تورطهما  بعد  العمر 
قاما  الذكر  ال�سالفي  بالك�رص،  ال�رصقة  لغر�س 
احلرية  بحي  �سيدلية  داخل  من  بال�رصقة 
مالية  مبالغ  على  الفاعالن  ا�ستوىل  حيث   ،
قبل  االأنواع  خمتلف  من  االأدوية  من  والعديد 
من  متكنت  ال�رصطة  قوات   ، بالفرار  يلوذا  اأن 
وتقدمي  امل�رصوقات  وا�سرتجاع  توقيفهما 
تكوين  تهمة  عن  النيابة  اأمام  الذكر  ال�سالفي 
اإيداع  اأمر  اأين �سدر يف حقهما  اأ�رصار  جمعية 
 ، املن�رصم  نهاية  اإىل  تعود  الق�سية  ف�سول 
تفيد  ملعلومات  ال�رصطة  قوات  ا�ستغالل  بعد 

عملية  اإىل  احلرية  بحي  �سيدلية  بتعر�س 
الفاعلني على  ا�ستوىل  بالك�رص ، حيث  ال�رصقة 
مبلغ مايل قدره 7 اآالف دينار جزائري والعديد 
من االأدوية لتبا�رص امل�سلحة بتكثيف التحريات 
للك�سف عن مالب�سات هذه الق�سية    التحريات 
مكنت من حتديد هوية امل�ستبه فيهما ويتعلق 
العمر،  من  الثالث  العقد  يف  ب�سخ�سني  االأمر 
بعد  ال�سيدلية  داخل  اإىل  بالولوج  قاما  حيث 
والقيام  ال�سيدلية  لباب  اخلارجي  القفل  ك�رص 
بعملية ال�رصقة، هذا كما متكنت قوات ال�رصطة 
تفتي�س  عملية  بعد  امل�رصوقات  ا�سرتجاع  من 

قانونية الأحد م�ساكن امل�ستبه فيهما 
�س.�سهيب
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خطيبة خا�ضقجي تدعو 
الإقامة �ضالة الغائب

ال�سعودي  ال�سحفي  خطيبة  جنكيز  خديجة  دعت 
جمال خا�سقي امل�سلمني الإقامة �سالة الغائب عليه 
يف م�ساجد العامل، وحتديدا يف امل�سجد النبوي يف 
املدينة املنورة، ويف تغريدة على ح�سابها يف تويرت 
اأم�س االأحد: »اأدعو جموع امل�سلمني  قالت جنكيز 
الإقامة �سالة الغائب على روح جمال خا�سقجي يف 
عموم م�ساجد العامل االإ�سالمي ويف امل�سجد النبوي 
القادمة  اجلمعة  �سالة  بعد  املنورة  املدينة  يف 
بالدعاء  اكفهم  يرفعوا  واأن  نوفمرب،   16 املوافق 
�سائلني املوىل عز وجل اأن ي�سكنه الفردو�س االأعلى 
اإعالن  وياأتي  وال�سهداء«.  وال�سديقني  النبيني  مع 
الرتكي  للرئي�س  ت�رصيحات  بعد  الغائب،  �سالة 
عدم  خاللها  اأقر  ال�سبت  اأردوغان  طيب  رجب 
امتالك بالده الأي وثيقة اأو دليل بخ�سو�س اجلثة، 
النائب  تركية نقال عن مكتب  تقارير  اأ�سارت  فيما 
اإىل  جلاأوا  ال�سعودي  ال�سحفي  قتلة  اأن  اإىل  العام 
اإذابتها باالأ�سيد بعد تقطيعها وقتل خا�سقجي يوم 
2 اأكتوبر املا�سي داخل مقر القن�سلية ال�سعودية يف 
ا�سطنبول بعد ذهابه للح�سول على وثائق �سخ�سية 

تتعلق بالزواج.

املجاهد مولود مني 
ينتقل اإىل رحمة اهلل

انتقل اإىل رحمة اهلل، اأم�س االأحد باجلزائر العا�سمة، 
املجاهد مولود مني عن عمر ناهز 77 عاما، ح�سب 
من  هو  و  املرحوم  املجاهدين  وزارة  لدى  علم  ما 
باتنة من كبار  باأمدوكال والية  مواليد 16 ماي 1941 
التحق  قد  الفقيد  كان  و  التحرير  حرب  معطوبي 
الوطني  التحرير  جلبهة  املدنية  املنظمة  ب�سفوف 
ال�سنة،  نف�س  من  اأبريل  يف  اأمره  ليكت�سف   1958 عام 
غاية  اإىل  الفرن�سي  امل�ستعمر  قبل  من  �سجن  حيث 
�سهر جوان 1959، ليوا�سل بعدها ن�ساله �سد املحتل 
غداة  و  حلريتها.  اجلزائر  افتكاك  غاية  اإىل  الغا�سم 
اال�ستقالل، كان املرحوم ع�سوا بجمعية 11 دي�سمرب 
1960 وعني اأمينا والئيا للمنظمة الوطنية للمجاهدين 
ال�سهداء  لر�سالة  »خمل�سا  بقي  حيث  اجلزائر  لوالية 

اإىل اأن وافاه االأجل«. 
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