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 اخلبري التون�سي طارق
 ال�سدراوي  يف حوار للو�سط :

حـــــــكومـــــــتنا  م�ســــــطرة 
لــــــــالقـــــــتـــــــرا�س مــــــــــن 
اخلارج  لت�سديد ديونها

معول عليها ل�ستحداث 1258 من�سب عمل موؤقت ودائم

 خلق  1400 م�سروع ا�ستثماري
 بورقلة منذ �سنة 2012  
عمال  النظافة ببلدية بني ونيف بب�سار  

 تاأخـــــــر �ســــــب الــــــرواتــب 
ال�سهرية ملدة 03 اأ�سهر 

تيندوف 

  03 بنادق غري مرخ�سة تزج
 بـ05 �سبان يف ال�سجن  

.           معر�س جتاري جزائري بالريا�س يف 2019



القدم  لكرة  املحرتفة  الرابطة  رئي�س  جّدد 
عبد الكرمي مدوار التم�سك مب�ساندة رئي�س 
خالل  من  بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
للمنتخبني  اجلهوي  اللقاء  يف  م�ساركته 
ال�سابقني يف غليزان بح�سور وزير العالقات 
مع الربملان حمجوب بدة، اأين اأبان القيادي 
والربملاين  الوطني  التحرير  جبهة  حزب  يف 
الرئي�س  لربنامج  دعمه  عن  ال�سابق 

وا�ستمراريته.

�ضفري ا�ضبانيا �ضيفا عند املدير 
العام للأمن الوطني

م�سطفى  العقيد  الوطني،  لالأمن  العام  املدير  ال�سيد  ا�ستقبل 

املديرية  مبقر   ،2018 دي�سمرب   03 الإثنني  ام�س  �سبيحة  الهبريي 

العامة لالأمن الوطني، �سعادة �سفري مملكة ا�سبانيا باجلزائر، ال�سيد 

Fernando Moran CALVO-( فرناندو موران كالفو �سوتيلو

SOTELO( ا�ستعر�س الطرفان خالل اللقاء العالقات املتميزة 

اإقليمي  اأمني  تعاون  اإطار  و �سبل تطويرها يف  البلدين  بني �رشطة 

التدريبية،  و  العملية  و  العلمية  تبادل اخلربات  متكامل، من خالل 

اإنفاذ  اأجهزة  باأداءات  بهدف تطوير و حتيني املعارف و الرتقاء  

اإ�سبانيا   مملكة  �سفري  �سعادة  اأ�ساد  ال�سياق،  ذات  ويف  القانون. 

باجلزائر باحرتافية ال�رشطة اجلزائرية و دورها املحوري و الرائد 

على امل�ستوى الإقليمي والدويل، كما اأعرب عن ا�ستعداده لتطوير 

ميادين التعاون بني �رشطة البلدين، مواكبة  للتطورات وامل�ستجدات 
احلا�سلة يف جمال اجلرمية و �سبل جمابهتها.

بوجناح يوا�ضل �ضنع احلدث
يوا�سل الالعب الدويل اجلزائري بغداد بوجناح �سنع احلدث هذا املو�سم 

بف�سل ح�سه التهديفي العايل وهو الذي اأ�سبح اأف�سل الهدافني يف العامل 

بعدما بلغ �سجله التهديفي منذ انطالق املو�سم الكروي اجلاري جمموع 

50 هدفا اإثر الثالثية »هاتريك« التي �سجلها يف �سباك نادي الغرافة خالل 

املقابلة التي خا�سها فريقه ال�سد �سمن الدوري القطري، واأ�سحى راأ�س 
حربة اخل�رش متفوقا على جنوم عاملية كبرية.

احرتام الوقت والتنظيم يطعنان يف الأيام الربملانية

مدوار يدعم ا�ضتمرارية برنامج بوتفليقة

خبر في 
صورة

20 عائلة اإداريا يف غليزان 
وجغرافيا يف ال�ضلف

جمعية الربكة 

حملة م�ضاندة لف�ضائية 
الأق�ضى الفل�ضطينية

تعنى  والتي  والإن�ساين،  اخلريي  للعمل  الربكة  جمعية  اأطلقت 
حملتها  العامل،  يف  العادلة  والق�سايا  الفل�سطينية  بالق�سية 
والتي  الفل�سطينية،  الأق�سى  لف�سائية  امل�ساندة  اللكرتونية 
اأ�سا�سا  احلملة  تقوم  حيث   ،« نبنيها  بدعمكم   « بو�سم  جاءت 
اإعادة  على ن�رش فكرة دعم القناة ماديا ومعنويا، والتربع لأجل 
ت�سييدها، حتى يتمكن الفل�سطينيون من اإي�سال �سوت احلق اإىل 
عنها،  الزيف  ونفي  ق�سيتهم،  تدويل  بغية  العامل  اأ�سقاع  جميع 
ويذكر  للحقائق،  واملزور  الغا�سم  الحتالل  وبغية ف�سح جرائم 
الطائرات  وتدمريها متاما من طرف  القناة قد مت ق�سفها  اأن 
 ،2018 نوفمرب   12 بتاريخ  ال�سهيوين  لالحتالل  التابعة  احلربية 

وهي التي �سيدت منذ ما يزيد عن 11 عاما.

�سواحل جيجل

انت�ضال ثلث جثث  يف ظرف يومني  
جمهويل  لأ�سخا�س  جثت   ثالث  انت�سال   من  جيجل  لولية  املدنية  احلماية  م�سالح  متكنت 
الهوية  يف ظرف يومني ، اجلثة الأوىل ح�سب م�سادر موثوق بها  كانت من جن�س اأنثى عرث عليها  
ب�ساطئ  انت�سالهما  والثالثة فهما من جن�س ذكر ومت  الثانية    اأما  ال�سخري   العوانة  ب�ساطئ  
افتي�س و ميناء بوالدي�س فيما فتحت م�سالح ال�سبطية الق�سائية  حتقيقا معمقا ملعرفة اأ�سباب 
كانت  هل  اجليجلي  ال�سارع  لدى  مطروحا   اللغر  ليبقي  ال�سحايا  هوية  على  والتعرف  الوفاة 
الهجرة  الباحث عن  ال�سباب   بقوارب  تتعلق  الق�سية  اأن  اأم  اإجرامي  بفعل عمل  الوفاة  اأ�سباب 
والعمل يف ال�سفة الأخرى من البحر املتو�سط ،وهو ماقد  جتيب عنه الأيام  القليلة القادمة  

خا�سة بعد العثور على قارب لل�سيد  يف ظروف غام�سة مبنطقة كي�سري. 
ر.ه

احتكار الكلمة يغ�ضب منظمة ملتقى 
الإ�ضلح التعليمي

الربملاين حول: املدر�سة اجلزائرية  اليوم  الفو�سى على مداخالت امل�ساركني يف  غلبت 
من  �سل�سلة  يف  امللتقى  منظمة  دخلت  حيث  البيداغوجية،  والبدائل  التعليمي  الإ�سالح 
اأنهم  معتربة  لل�سوؤال،  مبا�رشة  التوجه  اإىل  اإياهم  داعية  متدخلني،  عدة  مع  الت�سنجات 

احتكروا الكلمة خماطبة اإياهم بعبارة: نحن اليوم ل�سنا يف حما�رشة .

تبقى �سيا�سة عدم احرتام الوقت 
الجتماعات  يف  ال�سائدة  هي 
انطالق  حتديد  فرغم  الر�سمية 
اجلزائرية:  املدر�سة  اجتماع 

والبدائل  التعليمي  الإ�سالح 
على   2030 اآفاق  البيداغوجية 
بح�سب  �سباحا   9.00 ال�ساعة 
الدعوات اإل الندوة عرفت تاأخرا 

يف النطالق اإىل �ساعات طويلة.
بطريقة  تعلق  ما  الثانية  النقطة 
اإل  احل�سور  كرثة  فرغم  التنظيم 
اأنه متت ا�ست�سافتهم على م�ستوى 

قاعة رابح بيطاط ال�سيقة، و�سط 
ح�سور كبري من الأ�رشة الرتبوية 
مل ي�سمح حتى بحيز للوقوف فما 

اأدراك بالطموح للجلو�س!

نا�سدت الع�سرات العائالت 
ببلدية  ال�سهايلية  بدوار 
مازونة يف والية غيليزان 
ال�سلطات املحلية التدخل 
ت�سوية  من  اجل  عاجال 
االإدارية  و�سعيتهم 
واجلغرافية العالقة وهذا 
بعدما اأ�سبحوا بني املطرقة 
مازونة  لبلدية  االإدارية 
بوالية غليزان وال�سندان 
عني  لبلدية  اجلغرايف 
ال�سلف  بوالية  مران 
منهم  العديد  وح�سب 
من  موؤخرا  ا�ستفادوا  اأنهم 
�سكنات اجتماعية يف اإطار 

الدعم الريفي الذي اأقرته 
خالله  من  مت  الدولة 
التدابري  جميع  اتخاذ 
االإدارية  واالإجراءات 
يف  ال�سروع  بعدها  ليتم 
بتهيئة  بدا  البناء  عملية 
االأ�س�س  وحفر  االأر�سية 
ليتفاجاأوا بتدخل اجلهات 
عني  ببلدية  املخت�سة 
التي  ال�سلف  مران بوالية 
بحجة  بالبناء  منعتهم 
ملك  العقاري  الوعاء  اأن 
ال�سلف  الوالية  مل�سالح 
غيليزان  والية  ولي�س 
من  اأكرث  اأو�ساع  وبقيت 

20 عائلة عالقة اإىل غاية 
�سيتم  التي  اخلربة  نتائج 
خبري  طرف  من  اإجنازها 
ملكية  لتحديد  عقاري 
املحل  العقاري  الوعاء 
نزاع بني م�سالح الواليتني 
وبذلك  وال�سلف  غليزان 
عائلة  ال20  انتماء  يبقى 
عالقا  وجغرافيا  اإداريا 
اجلهات  تدخل  غاية  اإىل 
الو�سية الف�سل فيه مادام 
لوالية  اإداريا  تابعة  اأنها 
غيليزان وجغرافيا لوالية 

ال�سلف  .
�س  .ح

ت�ضريحات »لوؤي عي�ضى« »ت�ضتفز« اإخوان اجلزائر
ل�سفري  الأخرية  الت�رشيحات  اأثارت 
عي�سى،  لوؤي  باجلزائر،  فل�سطني 
وموؤ�س�سها  حما�س  حركة  �سد 
عليه،  اهلل  رحمة  يا�سني  ال�سيخ 

حفيظة قيادات ومنا�سلي الأحزاب 
الإ�سالمية، التي اعتربتها ا�ستفزازا 
�رشيحا مل�ساعر اجلزائريني الذين 
حلما�س  كبريا  احرتاما  يكنون 

وال�سابقة،  احلالية  وقياداتها 
فل�سطني  تبع  مل  حما�س  اأن  موؤكدة 
وال�سيخ يا�سني مل ياأت بال�سالح من 
لذلك  روج  مثلما  فتح  اأجل حماربة 

ال�سفري الفل�سطيني باجلزائر، داعني 
اخلارجية اإىل �رشورة التدخل �سيما 
بالن�سبة  اأحمر  خط  فل�سطني  واأن 

للجزائريني.
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نوه بدورهم يف تلك احلقبة اخلطرية، عبد العزيز بوتفليقة:

الأئمة �ساهموا يف حماية الدولة اإبان الع�سرية ال�سوداء
نوه رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة بدور الإمام خالل الع�صرية ال�صوداء التي مرت على اجلزائر، حيث ظلوا يف منا�صبهم ومل ي�صلموا منا�صبهم لدعاة 

الفتنة كما �صماهم، ما �صاهم ب�صكل كبري يف عدم �صقوط الدولة التي اأ�صحت واقفة اليوم.

علي عزازقة

ر�سالة  خالل  بوتفليقة  و�أو�سح 
�لأ�سبوع  �فتتاح  مبنا�سبة  بعثها 
�لكرمي  للقر�آن  �لع�رشين  �لوطني 
بوهر�ن، باأن �جلز�ئر  ممتنة ب�سدة 
لالأئمة �لذين مل يرتكو� منا�سبهم 
�ل�سود�ء �لتي مرت  �إبان �لع�رشية 
على �جلز�ئر يف ت�سعيينات �لقرن 
�سميم  موؤكد:«�أعرب   �ملا�سي، 
�لفوؤ�د لالئمة و�مل�سايخ و�لعلماء، 
و�إكبارها  �جلز�ئر  �متنان  عن 

مل  �لذين  �لأئمة  �ل�سادة  لكافة 
يربحو�  ومل  منا�سبهم  يخلو� 
منابرهم  ي�سلمو�  ومل  م�ساجدهم 
�ملا�ساة  �يام  �لفتنة  لدعاة 
»هذ�  �أن  �إىل  م�سري�  �لوطنية«، 
�إل  �ملنتقاة  �لنخبة  لهذه  �لوفاء 
خطاب  منع  يف  �لدولة  با�ستمر�ر 
�لكر�هية ويف حما�رشة حماولت 
�لتق�سيم �لطائفي، و�ملذهبي ويف 
�ل�سعي ويف �إحياء مري�ث �أ�سالفنا 
خطاباتهم  كانت  �لذين  �لعلماء 
لالأدو�ء  �سافيا  بل�سما  ودرو�سهم 

عن  وتعيقه  �ملجتمع  تطول  �لتي 
�لتقدم و�لرقي«.

رئ�س  �أكد  �أخر  جانب  ومن 
منظومة  �لوفاء  �أن  �جلمهورية 
�إىل  وترقى  متكاملة  �أخالقية 
م�ساف �لقيم �لتي جاءت �لعقول 
خالل  م�سري�  بتوقيتها،  �ل�سليمة 
�لأمة  قوة  �أن   �إىل  �مل�سدر  ذ�ت 
ملا�سيها،  وفائها  مبدى  تقا�س 
وتاريخها  وحمايتها  وتر�ثها 
عنها  و�للذوذ  عليها  و�حلث 
كما  و�لتعليم.،  و�لرتبية  بالقو�نني 

بينها  فيما  �لأمم  قوة  تتفاوت 
وما  �لقيمة  هذه  �إ�سعاع  مبدى 
على  م�سدد�  منها،  يعا�سدها 
تت�سبب  �أن  �ليوم  ي�سح  ل  �أنه 
و�لت�سكيك  �جلوفاء  �لنقا�سات 
�ملنهج يف نكر�ن �أبنائنا لتاريخهم 
و�أ�سالفهم، و�أ�ساف يقول:«�أحذر  
عن  �أبنائنا  �نكفاء  يف  نت�سبب  �أن 
�أ�سالفهم �لعلماء �لذين �أ�س�سو� يف 
قوية،  دينية  مرجعية  �لوطن  هذ� 
وتقوم  و�ل�سنة  �لكتاب  من  تنهل 

على مبد�أ �لو�سطية و�لعتد�ل«.

رئي�س احلزب الوطني اجلزائري، يو�صف حميدي يوؤكد:

 حزبنا �سيدعم ا�ستمرار بوتفليقة 
على راأ�س اجلمهورية

اإىل غاية 30 �صبتمرب 2018

وزارة الت�سامن حت�سي 
241.969 �سخ�سا معوقا

عمر بوع�سة  يرت�سح 
للرئا�سيات

�أكد رئي�س  �حلزب �لوطني �جلز�ئري يو�سف 
�لأحز�ب  �إىل  �سينظم  حزبه  باأن  حميدي، 
�جلمهورية  �لرئي�س  ��ستمر�ر  �إىل  �لد�عية 
وهذ�  خام�سة،  لعهدة  بوتفليقة  �لعزيز  عبد 
لت�سحيح ما مت �لعبث به من قبل من و�سفهم 
�لذين خانو� ثقة �لرئي�س خالل فرتة حكمه. 
يهرول  لن  حزبه  باأن  �مل�سدر  ذ�ت  و�أو�سح 
ور�ء �مل�سالح �خلا�سة و�سيكون من �لأحز�ب 
�لتي ترى �أن ��ستمر�ر �لرئي�س بوتفليقة على 
�أجل  من  ملحة  �رشورة  �جلمهورية  ر�أ�س 
و  �ل�سيا�سية  �لإ�سالحات  م�رشوع  ��ستكمال 
ت�سحيح ما عبث به بع�س  �لأ�سخا�س �لذين 
متابعا:«وحرفو�  ح�سبه،  �لرئي�س  ثقة  خانو� 
لهم  يخلو�  حتى  �لقو�نني  بع�س  ن�سو�س 

نية  م�سيفا:«  �ل�سيا�سية«،  �ل�ساحة  يف  �جلو 
قائمة  تز�ل  ل  �لإ�سالحات  يف  �لرئي�س 
�لذين  �جلز�ئر  �رشفاء  ذلك  يف  وي�سنده 
�سخرهم �هلل له، من �أجل م�ساعدته و�إعانته 
على هذه �لأمانة وهم موجودين يف خمتلف 
حميدي  �أكد  �أخر  �سياق  ويف  �ملوؤ�س�سات«. 
يكون  لن  �لدميقر�طي  �لوطني  �حلزب  باأن 
�لن�سفي ملجل�س  �لتجديد  معنيا بانتخابات 
�لأمة، ب�سبب �لظروف �ل�سيا�سية �لتي جعلت 
رئي�س  ميثلون  �أنهم  يوؤكدون  ممن  �لبع�س 
�جلمهورية ل يحرتمون �لد�ستور، مما حرم 
حزبه من �مل�ساركة يف �لأعر��س �لنتخابية 

�ل�سابقة ح�سبه.
علي عزازقة

عدد  �أن  �لوطني  �لت�سامن  وز�رة  �أكدت   
 %100 بن�سبة  �ملعوقني  �لأ�سخا�س 
 18 و�لبالغني  �لعمل  عن  كليا  �لعاجزين 
�سنة على �لأقل وبدون دخل بلغ 241.969 
�سخ�سا معوقا �إىل غاية 30 �سبتمرب 2018، 
كما قاربت �لعتماد�ت �ملالية �ملخ�س�سة 
مليار   12 �لفئة  لهذه  �ملمنوحة  للمنحة 

دينار جز�ئري 
 %100 عن  عجزهم  ن�سبة  تقّل  �لذين  �أما 
�ملتكفلة  �لأ�رش  وكذ�  دخل  وبدون 
معوقني،  �أ�سخا�س  عّدة  �أو  ب�سخ�س 
�جلز�فية  �ملنحة  من  ي�ستفيدون  و�لذين 
 253.543 تعد�دهم  بلغ  فقد  للت�سامن، 
 ،2018 �سنة  بعنو�ن  معوقا  �سخ�سا 
 9 فاقت  مالية  �عتماد�ت  لهم  وخ�س�ست 
ماليري دينار جز�ئري، وت�ستفيد هذه �لفئة 
خ�س�ست  �لتي  �لجتماعية  �لتغطية  من 
مليار   6.5 قاربت  مالية  �عتماد�ت  لها 

ومن    ،2018 �سنة  بعنو�ن  جز�ئري  دينار 
�لعمليات �لت�سامنية �ملمّولة من �ل�سندوق 
قارب  حيث  �لوطني  للت�سامن  �خلا�س 
�ملبلغ �ملر�سود 350 مليون دينار جز�ئري 
كل  كذلك  وي�ستفيد   ،2018 �سنة  بعنو�ن 
�لنقل  جمانية  من  �لإعاقة  بطاقة  حاملي 
جتاوز  وقد  ت�سعري�ته،  يف  �لتخفي�س  �أو 
�ملبلغ �ملخ�س�س لهذ� �لغر�س 200 مليون 

دج بعنو�ن �سنة 2018.
�ملتخ�س�سني  و�لتعليم  �لرتبية  جمال  ويف 
لالأطفال و�ملر�هقني �ملعوقني، بلغ �لعدد 
و�لتعليم  �لرتبية  ملوؤ�س�سات  �لإجمايل 
موؤ�س�سة   238 للقطاع  �لتابعة  �ملتخ�س�سة 
مع �لدخول �ملدر�سي ل�سنة 2018- 2019، 
مزودة  وهي  طفال،   22.729 بـ  تتكفل 
دينار  مليار   10.6 تفوق  ت�سيري  مبيز�نية 

جز�ئري.
ف.ن�صرين

�لوطني،  �لنفتاح  حركة  رئي�س  ك�سف 
باجلز�ئر  �لثنني  �أم�س  بوع�سة،  عمر 
�لرت�سح  يف  نيته  عن  �لعا�سمة، 

لالنتخابات �لرئا�سية �لقادمة.
مبقر  له  ت�رشيح  يف  بوع�سة  و�أو�سح 
غمار  خو�س  �ىل  يطمح  �نه  حزبه 
�لرئا�سيات �ملقبلة بغية "�مل�ساهمة يف 
بناء �جلز�ئر وحتقيق �لأمن و�ل�ستقر�ر 
"�لوقت  �أن  معترب�  �لوطن"،  ربوع  بكل 
�ل�ستقالل  جيل  ي�ستلم  لكي  حان  قد 
على  �لتد�ول  مبد�أ  �إطار  يف  �مل�سعل 
�ل�سلطة جت�سيد� لقيم �لدميوقر�طية".

�أن  بوع�سة  �أو�سح  �ل�سياق،  ذ�ت  ويف    
�قت�سادية  باأزمة  متر  �ليوم  "�جلز�ئر 
�ملحروقات  �أ�سعار  �نخفا�س  نتيجة 
�إىل �رشورة  د�عيا  �لدولية"،  �ل�سوق  يف 
فعالة  �قت�سادية  م�ساريع  "بعث 
جهة  �ملرحلة"من  ملتطلبات  ت�ستجيب 
�جلي�س  جهود  حيا  �أن  وبعد  �أخرى، 
�لوطني �ل�سعبي يف �لعمل على ��ستتباب 
�لأمن و�ل�ستقر�ر يف �لبالد، �أبرز رئي�س 
�حلركة �أهمية ودور �لطبقة �ملثقفة يف 
�لنهو�س بالتنمية و�مل�ساهمة يف تطوير 

�قت�ساد منتج للرثوة. 

 رئي�س احلزب الوطني اجلزائري، يو�صف حميدي يوؤكد:

حزبنا يدعم عهدة خام�سة للرئي�س بوتفليقة

ورقلة

ملتقى دويل يناق�س »دوراملوؤ�س�سة الدينية يف تفكيك خطاب التطرف« 

ب�صبب نوبة زكام حادة

الرئي�س بوتفليقة يعتذر عن ا�ستقبال ويل الهد ال�سعودي

جالب اأكد اأنه �صُينظم خالل ال�صدا�صي الأول:

معر�س جتاري جزائري بالريا�س يف 2019

�أكد رئي�س  �حلزب �لوطني �جلز�ئري يو�سف 
�لأحز�ب  �إىل  �سينظم  حزبه  باأن  حميدي، 
�جلمهورية  �لرئي�س  ��ستمر�ر  �إىل  �لد�عية 
وهذ�  خام�سة،  لعهدة  بوتفليقة  �لعزيز  عبد 
لت�سحيح ما مت �لعبث به من قبل من و�سفهم 
�لذين خانو� ثقة �لرئي�س خالل فرتة حكمه.

يهرول  لن  باأن حزبه  �مل�سدر  ذ�ت  و�أو�سح   

ور�ء �مل�سالح �خلا�سة و�سيكون من �لأحز�ب 
�لتي ترى �أن ��ستمر�ر �لرئي�س بوتفليقة على 
�أجل  من  ملحة  �رشورة  �جلمهورية  ر�أ�س 
و  �ل�سيا�سية  �لإ�سالحات  م�رشوع  ��ستكمال 
ت�سحيح ما عبث به بع�س  �لأ�سخا�س �لذين 
متابعا:«وحرفو�  ح�سبه،  �لرئي�س  ثقة  خانو� 
ن�سو�س بع�س �لقو�نني حتى يخلو� لهم �جلو 

يف �ل�ساحة �ل�سيا�سية«، م�سيفا:« نية �لرئي�س 
يف  وي�سنده  قائمة  تز�ل  ل  �لإ�سالحات  يف 
�لذين �سخرهم �هلل له،  ذلك �رشفاء �جلز�ئر 
من �أجل م�ساعدته و�إعانته على هذه �لأمانة 

وهم موجودين يف خمتلف �ملوؤ�س�سات«.
�حلزب  باأن  حميدي  �أكد  �أخر  �سياق  ويف 
معنيا  يكون  لن  �لدميقر�طي  �لوطني 

بانتخابات �لتجديد �لن�سفي ملجل�س �لأمة، 
ب�سبب �لظروف �ل�سيا�سية �لتي جعلت �لبع�س 
ممن يوؤكدون �أنهم ميثلون رئي�س �جلمهورية 
من  حزبه  حرم  مما  �لد�ستور،  يحرتمون  ل 
�ل�سابقة  �لنتخابية  �لأعر��س  يف  �مل�ساركة 

ح�سبه.
 علي عزازقة

�لدويل  للملتقى  �ملنظمة  �لهيئة  �سبطت 
�لكائن  بلم�سعود  م�سعود  �ل�سيخ  لز�وية 
بالولية  �لطيبات  �ميهعلي  بقرية  مقرها 
حت�سري�تها  بورقلة،�آخر  تقرت  �ملنتدبة 
لنعقاد �لطبعة �لثامنة ع�رش لهذ� �مللتقى 
�عتادت  �لذي  �لكبري  �لروحي  و�حلدث 
تنظيمه  على  �ملذكورة  �لز�وية  م�سيخة 
،ملا له من قيمة علمية و�جتماعية،ف�سال 
�ملكانة  يرتجم  ر��سخا  تقليد�  كونه  عن 
�لزو�يا  بها  حتظى  �لتي  �ملرموقة 
و�ملد�ر�س �لقر�آنية يف تهذيب �ملجتمع. 
�لطبعة �لثامنة ع�رش مللتقى ز�وية �ل�سيخ 
�أ�سغالها  �ستد�ر  و�لتي  بلم�سعود  م�سعود 
�سهر  من   )09 �إىل   07( مابني  �لفرتة  يف 
�ستناق�س  �ملنتظر  من  �ملقبل  دي�سمرب 

�أل  و�ملحتوى  �لأهمية  يف  مهما   حمور� 
تفكيك  يف  �لدينية  �ملوؤ�س�سة  »دور  وهو 
كوكبة  بح�سور  وذلك   « �لتطرف  خطاب 
و�لباحثني  و�لأئمة  و�مل�سايخ  �لعلماء  من 
د�خل  من  �لعلم  وطلبة  و�ملخت�سني 
وخارج �لوطن،للتف�سيل ومناق�سة مقاربة 
�مللتقى �ملتمحور حول خطاب �لتطرف 

ودور �ملوؤ�س�سات �لدينية يف �جلز�ئر.
�لز�وية  وموؤ�س�س  �مللتقى  رئي�س  وح�سب 
بلم�سعود،فامللتقى  م�سعود  �ل�سيخ 
يتمحور حول حماور ثالث فيه �سيتطرق 
�مل�ساركون يف �ملحور �لأول �إىل خطاب 
�إىل  �ل�سابقة  �لأمم  تاريخيا،من  �لتطرف 
نزول  مبرحلة  مرور�  �حلديث  �لع�رش 
�لكتب �ل�سماوية،�أما �ملحور �لثاين ي�سيف 

�سيدي  وفقيدها  �جلز�ئر  عالمة  تلميذ 
حول  ف�سيكون  �هلل  بلكبريرحمه  حممد 
�أ�سبابه  �لإ�سالمي  �لع�رش  يف  �لتطرف 
و�قع  على  ونتائجه  وتد�عياته  ومظاهره 
�ملحاور  �آخر  يتبلور  �أن  �ليوم،على  �لأمة 
يختم �ل�سيخ م�سعود بلم�سعود يف �أ�ساليب 
دور  تفعيل  خالل  من  �لعالج  وتقنيات 
�ملوؤ�س�سات على غر�ر �مل�ساجد و�لزو�يا 
�لنماذج  تلك  من  و�جلامعات،�نطالقا 
�لعربي  بالوطن  �ملوجودة  و�ملوؤ�س�سات 
و�لإ�سالمي كالأزهر و�لزيتونة،�جلامعات 
�لأعلى  �لإ�سالمي  و�ملجل�س  �لإ�سالمية 
ووز�رة �ل�سوؤون �لدينية مبختلف مر�كزها 

على حد قول �ل�سيخ بلم�سعود.
�ملرجوة من حتقيقها  �لأهد�ف  �أما عن 

للملتقى   18 �لـ  �لن�سخة  �نعقاد  مبنا�سبة 
بلم�سعود  م�سعود  �ل�سيخ  لز�وية  �لدويل 
باأنها  �ملتحدث  ذ�ت  قول  يف  �لقر�آنية 
�لدينية  �ملوؤ�س�سة  تفعيل  �أجل  من 
هيئات  من  �لت�سمية  بهذه  �رتبط  وما 
تباين  �إىل  وعاملية،�إ�سافة  وطنية 
لغر�س  �إ�سالحها  وجمالت  تطويرها 
�لجتهاد،كاإبر�ز دورها يف تفكيك خطاب 
�ملعاجلة  �آليات  و�سع  �لتطرف،ق�سد 
يقول  كما  �ملو�جهة  �لأمر  �قت�سى  و�ن 
�لز�وية وموؤ�س�سها،وذلك عن طريق  �سيخ 
�إبر�ز مناذج لهاته �ملوؤ�س�سات يف مو�جهة 
يف  �لإرهابي،و�مل�ساهمة  �لتطرف 

ن�رش�لفكر�لو�سطي قيما و�سلوكا.
عماره بن عبداهلل

تعذر  عن  �جلمهورية  رئا�سة  ك�سفت 
�لعزيز  عبد  �جلمهورية  رئي�س 
�لعهد  ويل  ��ستقبال  على  بوتفليقة 
يوم  �سلمان  بن  حممد  �ل�سعودي 
�أم�س، �إثر تعر�سه ملوجة زكام حادة، 

�سلمان  بن  حممد  متنى  حني  يف 
�ل�سفاء �لعاجل للرئي�س.

�جلمهورية  لرئا�سة  بيان  وح�سب 
حتوز �لو�سط على ن�سخة منه، ، فاإن 
��ستقبال  دون  حالت  �سحية  �أ�سبابا 

�لتي  �لعهد،  لويل  بوتفليقة  �لرئي�س 
ذ�ت  و�أ�ساف  �ليوم،  مربجمة  كانت 
�لبيان، فاإن رئي�س �جلمهورية �عتذر 
ويل  �جلز�ئر  �سيف  ��ستقبال  عن 
�لعهد �ل�سعودي، ب�سبب �لزكام �حلاد 

�لذي تعر�س له �لرئي�س، ويف �ملقابل 
حممد  �ل�سعودي  �لعهد  ويل  متنى 
للرئي�س  �لعاجل  �ل�سفاء  �سلمان،  بن 

بوتفليقة.
ع.ع

جالب،  و  �سعيد  �لتجارة،  وزير  �تفق 
عبد  بن  �ل�سعودي،  ماجد  نظريه 
معر�س  تنظيم  على  �لق�سبي  �هلل 
باململكة  �جلز�ئرية  للمنتوجات 
�ل�سد��سي  خالل  �ل�سعودية  �لعربية 
ما  ،  ح�سب   2019 �سنة  من  �لأول 
مت  و  �لتجارة.    لوز�رة  بيان  يف  جاء 
�لوزيرين  �جتماع  خالل  �لتفاق  هذ� 
على  للموؤمتر�ت  �لدويل  باملركز 
هام�س �لزيارة �لر�سمية �لتي يقوم بها 
ويل �لعهد �ل�سعودي، �لأمري حممد بن 
رفيع  وفد  رفقة  �جلز�ئر  �ىل  �سلمان، 
باملعر�س-  �مل�ستوى. و�سي�سارك 
من  كبري  عدد  �مل�سدر-  ذ�ت  ح�سب 

للقاء  �جلز�ئريني  �لأعمال  رجال 
لل�رشكات  �إ�سافة  �ل�سعوديني  نظر�ئهم 
�لجتماع،  تطرق  و خالل   . �لعار�سة 
تطوير  �سبل  �ىل  �أي�سا  �لتجارة  وزير 
�لقت�سادي  و�لتبادل  �لتعاون 
�لبلدين،   معرجا  بني  و�لتجاري 
عن  �ملنبثقة  �لتو�سيات  �أهم  على 
�جلز�ئرية  �مل�سرتكة  �لدورة 12 للجنة 
�ل�سعودية، �لتي مت عقدها �سهر فيفري 
2017 باجلز�ئر، حيث مت تنظيم �جتماع 
�لدورة 11 ملجل�س �لأعمال �جلز�ئري 
�بريل  يف  خالل  بالريا�س  �ل�سعودي 
�ل�سعودي  �جلانب  نظم  و�لتي   ،  2018
�أعمال جز�ئري-�سعودي  لقاء  خاللها 

بجدة،  كما حتدث �مل�سدر ذ�ته على 
يتبناها  �لتي  �جلديدة  �لإ�سرت�تيجية 
�لتجارة باجلز�ئر، بهدف تنويع  قطاع 
�ملحروقات،  مربز�  خارج  �ل�سادر�ت 
بها  تزخر  �لتي  �لإمكانيات  خمتلف 
�لقطاعات  خمتلف  يف  �جلز�ئر  حاليا 
يف  لال�ستثمار  �جليد  �ملناخ  وكذ� 
�جلز�ئر. وبدوره  نوه �لوزير �ل�سعودي 
�ملت�سارع  �لقت�سادي  »�لنمو  على 
�لتجارة  تعرفها  و�لديناميكية« �لتي 
�خلارجية �جلز�ئرية �ليوم، موؤكد� �أنه 
�مل�ساركات  خمتلف  كثب  وعن  »يتابع 
�جلز�ئر  تنظمها  �لتي  و�ملعار�س 
باملنتوج �جلز�ئري  نوه  باخلارج،  كما 

يف  متقدمة  مر�تب  �حتل  »�لذي 
��ستعد�د  »مربز�  �لعاملية،  �لأ�سو�ق 
�لتجارية  �ملبادلت  حجم  لرفع  بلده 
بني  �مل�سرتكة  �ل�ستثمار�ت  وكذ� 
بلده  �هتمام  �أي�سا  �أبرز  فيما  �لبلدين، 
قال-  -كما  �لتي  �لإفريقية  بالأ�سو�ق 
طريق  عن  �ل  �ليها  �لولوج  ميكن  »ل 
�جلز�ئر  يف  قوية  ��ستثمار�ت  بناء 
�لأخرية  �لفرتة  يف  ��ستطاعت  �لتي 
�ل�سوق  يف  حموريا  دور�  تلعب  �أن 
ج�سور  بناء  من  ومتكنت  �لإفريقية 
�قت�سادية متينة للربط بني دول �لقارة 

�لإفريقية«.
ع.ع/ وكالت
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اأكدت وزيرة الرتبية الوطنية نورية 
مداخلتها  خالل  غربيط،  بن 
املدر�سة  حول  الربملاين  باليوم 
التعليمي  الإ�سالح  اجلزائرية: 
اأن  البيداغوجية،  والبدائل 
خلطوة  اليوم  تتجه  م�ساحلها 
الرتبوي  الإ�سالح  ت�سويب  اإعادة 
اجلمهورية  رئي�س  اأقره  الذي 
املرحلة  على  بالرتكيز  �سابقا، 
البتدائية كونه الطور الذي يح�سم 
اأن  مو�سحة  الإخفاق،  اأو  النجاح 
لتج�سيد  التكوين  عرب  يتم  الأمر 
ال�سيا�سية الرتبوية ميدانيا، موؤكدة 
الكبرية  التمدر�س  ن�سبة  رغم  اأنه 
املقدرة بـ98.5 باملائة اإل اأن ذلك 
جمموعة  م�سجلة  التعلم،  يعني  ل 
نتائج  حتليل  عرب  النقائ�س  من 
املرحلة  نهاية  امتحان  مرت�سحي 
بت�سجيل  واملتو�سط،  البتدائية 
نتائج  وكذا  خطاأ،   465.000
والأوملبياد،  الدولية  املناف�سات 
الوطنية  ال�ست�سارة  اإىل  بالإ�سافة 
التي  التقييم  ممار�سات  حول 
 320.000 من  اأكرث  فيها  �سارك 

اأ�ستاذ من الطورين الأ�سا�سيني.
اأن  الرتبية  وزيرة  واعرتفت 
الريا�سيات  يف  التالميذ  م�ستوى 
املكتوب  وفهم  العلمية  والثقافة 
املطلوب،  امل�ستوى  يطابق  ل 
يتحكمون  ل  اليوم  تالميذ  واأن 
الفكر  ال�رضورية:  الكفاءات  يف 
والت�ساركية  والإبداع  النقدي 
و�سائل  مع  والتعامل  والتوا�سل، 
واملرونة  والتكنولوجيا  الإعالم 
الجتماعي  والتفاعل  واملبادرة 
قائلة  القيادية،   والروح  والنتاج 
لتدارك  �ستعمد  الرتبية  وزارة  اأن 
للتقيي�س  نظام  و�سع  عرب  ذلك 
واملعيارية، الذي �سيمكن بح�سبها 
التعلم،  �سعوبات  مواجهة  من 
بالو�سع  اعرتافها  اأن  معتربة 
متبوعة  �ستكون  �سجاعة  احلايل 
لطرح  املعمق  العمل  ب�سجاعة  
ملعاجلة  البدياغوجية  البدائل 
اأن  غربيط  بن  واأ�سافت  الو�سع. 
املراتب  فقط  مي�س  ل  الأمر 
التالميذ  يحتلها  مل  التي  العاملية 
الرتبوية  املنظومة  اأن  يو�سح  بل 
الظروف  اأح�سن  من  ت�ستفد  مل 
الأنظمة  �رضعة  بنف�س  للتقدم 
بال�سورة  عائدة  الأخرى،  الرتبوية 
اإىل الع�رضية ال�سوداء، حيث كانت 
واملدر�سة  العمومية  املوؤ�س�سات 
من  ذلك  تبع  وما  �سحاياها،  اأوىل 
الذي  القطاع  يف  ال�ستقرار  عدم 
جعل التالميذ يخ�رضون ما يعادل 

ال�سنتني من الدرا�سة.
اأن  وركزت بن غربيط على نقطة 
اعرتافها بنقائ�س القطاع ل يلقي 

بكل امل�سوؤولية على م�ساحلها كون 
امل�سوؤولية جماعية من طرف كل 
باإطالع  تقوم  وبناء عليه  املجتمع 
الراأي العام على وقائع القطاع وما 
داعية  اإجراءات،  من  اتخاذه  يتم 
لأن يتم اإتباع النتقادات بالأجوبة 
للتيارات  كلمتها  واحللول، م�سيفة 
اأنها  عنها  قالت  التي  ال�سيا�سية 
وهو  واحد  اأمر  على  متفقة  اليوم 
ا�ستعجايل  ب�سكل  املرور  �رضورة 

للنوعية يف جمال الرتبية.

بو�شارب يعلن دعمه 
لتعديل الإ�شالحات 

الرتبوية

ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  دعا 
وزارة  بو�سارب  معاذ  الوطني 
مبواكبة  للمبادرة  الوطنية  الرتبية 
ملا  وفقا  الإ�سالحات  وت�سحيح 
العاملية  الأبعاد  تدارك  يتطلبه 
املواكبة  اأن  موؤكدا  اجلديدة، 
مع  بالتوازي  يتم  والنفتاح 
احلفاظ على خ�سو�سية املجتمع 
ح�سمه  ما  على  بناء  اجلزائري، 
بتثبيت   2016 اجلزائر  د�ستور 

الهوية اجلزائرية بح�سبه.
كلمته  خالل  بو�سارب  وطالب 
املدر�سة  حول  الربملاين  باليوم 
التعليمي  الإ�سالح  اجلزائرية: 
باحلفاظ  البيداغوجية،  والبدائل 
املدر�سة  خ�سو�سية  على 
و�رضورة  بالتزامن  اجلزائرية 
والتحولت  التطورات  تواكب  اأن 
على  والنفتاح  ومواكبة  الكونية 
الأخرى،  واملعارف  الثقافات 
والتطور  التعليم  بني  »التالزم 
الثوابت  املجتمعي باحلفاظ على 
الوطنية والرتاكمات التاريخية التي 
اجلزائري  ال�سعب  وجود  �سنعت 

�رضوري«.
كما اأكد اأن اأهداف الرتبية والتعليم 

التنمية  يف  ح�رضها  ميكن  ل 
واإمنا  والقت�سادية  الجتماعية 
تكمن يف تعزيز الوحدة داخل الذات 
امل�ساألة  هذه  وتاأخذ  اجلماعية 
اأهميتها بح�سم  رئي�س اجلمهورية 
ق�سية  يف  بوتفليقة  العزيز  عبد 
اجلامعة مبقت�سى  الوطنية  الهوية 
تعبريه.  حد  على   2016 د�ستور 
ال�سعبي  املجل�س  رئي�س  قال  كما 
اأن ال�سالحات امل�سمنة  الوطني 
اإىل  ال�ست�رضايف  التخطيط  يف 
ت�ستوعب  اأن  يجب   2030 غاية 
الن�سغالت بتحيني وحت�سني جودة 
وا�ستيعاب  ونوعيتها  التعليمات 
متطلبات املجتمع ومراعاة تزايد 

التعليم كما وكيفا.
الإ�سالحات  بو�سارب  دعم  كما 
الرتبية  وزيرة  بها  قامت  التي 
من  غربيط  بن  نورية  الوطنية 
التي  البديلة  الإ�سرتاتيجية  خالل 
البتدائي  لتعليم  الأولوية  اأعطت 
يفوتني  ل   « قائال  والتح�سريي، 
الذي  اجلبار  اجلهد  اإىل  اأ�سري  اأن 
ال�سنوات  يف  الرتبية  وزيرة  تبذله 
البحث  تطوير  خالل  من  الأخرية 
بال�سيا�سية  التعريف  و  القطاع  يف 

الرتبوية«.

بوديبة
الغرق يف ال�شعارات 

لن ميّكن املدر�شة من 
حتقيق الإ�شالحات

للكنابا�ست  الوطني  املن�سق  دعا   
ت�رضيح  يف  بوديبة  م�سعود 
لـ«الو�سط«، للموازنة بني ال�سعارات 
املرفوعة حول املدر�سة اجلزائرية 
ونوعية،  جودة«  ذات  »مدر�سة 
القائمة  الختاللت  واقع  وبني 
موؤكدا  املدر�سة،  م�ستوى  على 
واقعا  يعي�س  اليوم  امليدان  اأن 
اأ�سا�سية  قاعدية  مغايرا، مب�ساكل 

املعايري  توفري  على  ت�ساعد  ل 
الأ�سا�سية لتحقيق مدر�سة اجلودة، 
ا�سرتاتيجيات  يتطلب  فالإ�سالح 
تعتمد  بوديبة  بح�سب  ومنهجيات 
والتقومي  والتقييم  التجريب  على 
دون  معقولة  ا�سرتاتيجية  وفق 
ت�رضع ول �سغط، بداية من تكوين 
الأ�ساتذة تكوينا جيدا ومتخ�س�س 
بالإ�سافة  وم�ستمرا،  قبليا  يكون 
املادية  الأ�ستاذ  مكانة  غلى 
وكذا  املجتمع  يف  واملعنوية 
اجلودة،  ملدر�سة  كمنتوج  املتعلم 
امل�ستوجب  الظروف  هي  وما 
والتي  الهدف  لبلوغ  له  توفريها 
متثل املوارد الب�رضية اأهم نقاطها 
بتكوينهم والأغلفة املادية، معتربا 
اأن كل هذه النقاط الأ�سا�سية غري 

متوفرة اليوم.
املنظومة  برنامج  وبخ�سو�س 
مبواكبة  اخلا�س  الرتبية 
اآفاق  العاملية  ال�سرتاتيجية 
ينبغي  الهدف  اأن  فقال   ،2030
اآفاق  اإىل  التوجه  يكون  األ 
قائال  لها،  مهيئني  غري  ونحن 
وفقا  يكون  الأهداف  حتديد  اأن 
اليوم  املدر�سة  فم�ساكل  للواقع، 
وم�سكل  الإكتظاظ  من  ينطلق 
ونق�س  التعليمية  الو�سائل  نق�س 
الرتبية  واملوؤ�س�سات  املرافق 
التب باتت حتتاج اإىل تكوين ككل 
الب�رضية،  مواردها  يخ�س  فيما 
الدعم املادي بعدما  ناهيك عن 
تغطي  ل  امليزانية  ا�سبحت 
اأب�سط احلاجيات للت�سيري اليومي، 
املوؤ�رضات  هذه  اأن  معتربا 
باإمكاننا حتقيق  لي�س  اأنه  تك�سف 
مع  حتى  امل�سطرة  الأهداف 
لي�س  الغاية  اأن  قائال   ،2050 اأفق 
بقدر  للعامل اخلارجي  نظهره  ما 
�سحيحة  انطالقة  ننطلق  ما 
ملدر�سة  مبنهجية  ون�سل 
ولي�س  العاملية  املدر�سة  تواكب 

ال�سعارات املواكبة للعاملية.

بن غربيط:

�شارة بومعزة 

465.000 خطاأ يف امتحانات
نهاية الطور الأ�سا�سي
م�ستوى �سعيف للتالميذ يف الريا�سيات والثقافة العلمية 

بعد اإعالن ان�شحابها من منظمة الأوبك مطلع 2019:

خرباء: �سوق النفط لن 
يتاأثر بان�سحاب قطر 

الغاز �شوق  على  ال�شيطرة  يف  تفكر  الدوحة  •       مهماه:  

منظمة  حتى داخل  موؤثرة  لي�شت  قطر  •       حداد: 
الأوبيب

اأم�س،  يوم  �سبيحة  قطر  اأعلنت 
منظمة  من  ر�سميا  ان�سحابها  عن 
اأثار  ما   ،2019 �سنة  الأوبك مطلع 
�سيل من التخوفات التي ت�سب يف 
قرارات  على  اخلطوة  هذه  تاأثري 
الإنتاج  بخف�س  املرتبطة  الأوبك 
ال�سوق  يف  الربميل  �سعر  وتعزيز 

الدولية النفطية.
اخلبري  اأكد  ال�سدد  هذا  ويف 
باأن  بوزيان  مهماه  الطاقوي 
تاأثرياتها  يف  قوية  لي�ست  الدوحة 
وان�سحابها  الأوبك  منظمة  داخل 
منها لن ي�سيف اأي �سيء �سواء كان 
بال�سلب اأو بالإيجاب، �سيما واأن ما 
يتعدى  ل  يوميا  النفط  من  تنتجه 
رقم  وهو  يوميا،  برميل  األف   611
دول  بقية  تنتجه  قليل مقارنة مبا 
يف  اخلبري  ذات  و�سدد  الأع�ساء، 
اأم�س،  يوم  بالو�سط  ربطه  ات�سال 
على اأن خطوة قطر الأخرية يجب 
اأن يُنظر لها من منظور ديناميكي 
عمل  �سمن طريقة  يدخل  طبيعي 
منظمة الأوبك، لكون ماليزيا مثال 
»ان�سمت  الوبيب،  منظمة  ع�سو 
يف وقت �سابق ثم ان�سحب ثم عاد 
لالن�سمام مرة اأخرى«، وهذا دون 
ن�سيان مين و�سوريا الذين ان�سحبوا 
مع ان�سمام الكونغو كذلك، موؤكدا 
بذلك  لي�س  الدوحة  ان�سحاب  اأن 
ال�سوق  على  �سيوؤثر  الذي  اخلرب 
من  قطر  م�سيفا:«  النفطية، 
للنفط،  املنتجة  ال�سغرية  الدول 
وقدراتها يف هذا املجال و�سعتها 
يف خانة الدول التي لن توؤثر على 
اأي قرار حتى داخل املنظمة فما 

بالك بال�سوق الدولية«.

»�شغوطات« »وا�شنطن« 
على الأوبك »ح�شمت« 

قرار »الدوحة«

ويف ذات ال�سياق مل ي�ستبعد بوزيان 
من  قطر  تخوف  فر�سية  مهماه 
على  الأمريكية  الإدارة  �سغوطات 
ترامب  تويل  منذ  الأوبك  منظمة 
قيادتها، موؤكدا:« هذه ال�سغوطات 
تن�سحب  الدوحة  جعلت  الكبرية 
واأنها  خا�سة  م�ستقبال،  لتجنبها 
م�سيفا:«  جدا«،  موؤثرة  اأ�سبحت 
قطر  اأن  ونكرر  نعيد  ذلك  رغم 
باإمكانها  التي  الدولة  تلك  لي�ست 
قلب املوازين يف اأي حلظة، ب�سبب 
بباقي  مقارنة  اإنتاجها  �سعف 

اأع�ساء منظمة الأوبك«.

الغاز امل�شال »رهان« قطر 
القت�شادي امل�شتقبلي

خروج  �سهلت  التي  الأ�سباب  ومن 
النفطية  الهيئة  هذه  من  قطر 
جند  ذاته،  املتحدث  ح�سب 
الغاز  على  الدوحة  رهان  كذلك 
فيه  ت�سبح  اأن  تريد  الذي  امل�سال 
املحرك ال�سرتاتيجي، مو�سحا:« 
مليار   70 قيمته  ما  تنتج  حاليا 
مليار   100 �ستنتج  و2024  طن، 

ويكون  جدا  رهيب  رقم  هو  طن، 
رافد من روافد قطر القت�سادية 
الأن  قطر  م�سيفا:«  م�ستقبال«، 
هذا  يف  حما�رضة  نف�سها  ترى 
الريا�س  واأن  �سيما  كذلك  املجال 
اأنتجت ما ي�سل 6 مليار مرت مكعب 
من الغاز ال�سخري، وهذا الذي ل 
تريد الدوحة اأن يح�سل«، م�سددا 
على اأن ال�سلطة القطرية ترغب يف 
جتميع كل جهدها لتعزيز موقعها 

يف اأ�سواق الطاقة.

الأوبك جمربة على 
تطوير وترية انتاجاتها

ويف الأخري دعا اخلبري القت�سادي 
وترية  تطوير  اإىل  الأوبك  منظمة 
ال�سوق  واأن  �سيما  انتاجاتها، 
كبرية  حتولت  ت�سهد  النفطية 
تغيري  على  املنظمة  جترب 
حتى  موؤكدا:«  احلالية،  �سيا�ستها 
اأع�سائها  من  ع�سوا  فقد  واإن 
ت�ستقطب  اأن  باإمكانها  اليوم، 
اأخرين،  اأع�ساء  اآخرين  اأع�ساء 
كالربازيل التي اأ�سحت قوة نفطية 
اأو�سح  فيما  الأخرى«،  هي  كربى 
يف  ما  كل  �ستعمل  الهيئة  هذه  اأن 
النفط  لتعزيز �سعر برميل  و�سعها 
يف  تخفي�سات  اإقرار  خالل  من 

اإنتاج الذهب الأ�سود.

قطر ع�شو غري فعال 
داخل منظمة الأوبك

من جهته هون اخلبري القت�سادي 
ربطه  ات�سال  يف  حداد  حممد 
قطر  اإعالن  خرب  من  بالو�سط، 
الأوبك  منظمة  من  الن�سحاب 
لي�ست  لكونها   ،2019 �سنة  مطلع 
القادر  الفعال  الع�سو  بذلك 
حتى  اأو  الأ�سعار  خف�س  على 
يف  ان�سحابها  يوؤثر  ولن  رفعها، 
القرارت املتخذة داخل الوبك، 
مو�سحا اأن الدوحة تعد من كبار 
وهذا  الطبيعي  للغاز  املنتجني 
هذا  نحو  تتجه  يجعلها  الذي 
تاأثري  له  �سيكون  الذي  املنتوج 

بالغ يف قادم ال�سنوات.
واأو�سح حداد باأن منظمة الأوبك 
اأ�سعار  على  توؤثر  ل  ذاتها  بحد 
النفط عامليا، لكونها ت�ساهم يف 
30 مليون برميل ل غري يف ال�سوق 
ي�سيف  وقطر  يوميا،  النفطية 
ان�سحابها  يوؤثر  لن  حمدثنا:« 
القرارات  من  قرار  اأي  على 
املتخذة داخل املنظمة، لكونها 
املنتجة  الدولة  تلك  لي�ست 
لكميات هائلة من النفط يوميا«، 
اإن  كبري  لي�س  تاأثريها  متابعا:« 
اإطالقا«،  تاأثري  يوجد  ل  نقل  مل 
نف�سها  ترى  الدوحة  اأن  مو�سحا 
�ستطور  لهذا  للغاز  منتجة  دولة 
نف�سها يف هذا املجال من اأجل 
التحكم فيه تدريجيا يف ال�سنوات 

املقبلة.
علي عزازقة

جددت وزيرة الرتبية الوطنية نورية بن غربيط اعرتافها ب�شعف التالميذ اجلزائريني يف مادة الريا�شيات والثقافة العلمية، 
موؤكدة ا�شتعداد م�شاحلها للت�شحيح، مقابل دعوتها ال�شركاء الجتماعيني اإىل عدم الكتفاء بالنقد بل امل�شاهمة يف احللول، 
�شاحبة الأمر على خمتلف الروؤى ال�شيا�شية التي قالت اإنها متفقة اليوم على اأمر واحد وهو املرور للنوعية يف جمال الرتبية.
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�سيدي بلعبا�س

عمال الإدماج املهني 
وعقود ما قبل الت�شغيل 

ي�شت�شرخون الوايل

طالب امل�ستفيدون من عقود ما قبل 
الت�سغيل مبختلف ال�سيغ يف والية �سيدي 
بلعبا�س ب�رضورة تدخل وايل الوالية لدى 
مديرية الت�سغيل من اجل �سبط االأمور 

وحتديد يوم ل�سب االأجور التي يتم دفعها 
تزامنا مع تاريخ الرابع والع�رضين من 
كل �سهر وهو  ما يتزامن مع تقا�سي 

املتقاعدين الأجورهم ،حيث اأ�سبح هذا 
الو�سع يقلقهم وي�سكل طوابري ال متناهية 

مبراكز الربيد
عرب هوؤالء عن عميق ا�ستيائهم من 

الو�سع الذي يعي�سونه منذ مدة �سواء 
عمال عقود ما قبل الت�سغيل او االإدماج 
املهني العاملني باملوؤ�س�سات اخلا�سة 
اأو العمومية  وذلك ب�سبب تاأخر دفع 

االأجور رغم اأنهم يقومون بدفع ك�سف 
احل�سور قبل تاريخ ال 25 من كل �سهر 
ح�سبما هو من�سو�س عليه لكن رغم 

ذلك مل يتم �سب اأجورهم ال�سهرية على 
م�ستوى مراكز الربيد ،ومن جهتها الوكالة 
الوالئية للت�سغيل قد األزمت هي االأخرى 
باإر�سال ك�سف احل�سور من قبل االإدارة 
امل�ستخدمة ولي�س من طرف املعني 

،وذلك على اأ�سا�س تنظيم املعلية التي 
تعترب معقدة ،كما اأنها طالبت االإدارة 
امل�ستخدمة بت�سكيل جدول اإر�سال 

يت�سمن كل الك�سوفات اخلا�سة باحل�سور 
والتي هي ملزمة اأي�سا بدفعها قبل 

تاريخ 25 من كل �سهر باعتبار اأن العملية 
�ست�سهل عمل االإدارات املعنية وتخفف 

ال�سغط على عمال الوكالة الوالئية 
للت�سغيل وامل�ستخدمني على حد �سواء 
،وعليه طالب هوؤالء العمال من اجلهات 

الو�سية �سب االأجور يف وقت حمدد نظرا 
ملا يعي�سونه من اأو�ساع اأثرت عليهم �سلبا 

خا�سة وان معظمهم يتقا�سون ما بني 
08 و 15 األف دج وهو مبلغ زهيد مقارنة 
مبا يقدمونه من خدمات وفيهم من لديه 

عائلة وهو يعي�س الغنب
  �س.�سهيب

الإقت�ساد  واقع  بداية،  ماهو 
التون�سي ؟

جدا  �سعب  االقت�سادي  الو�سع 
االإقت�ساد  منها  يعاين  خانقة  اأزمة 
عجز  يف  تتمثل  عوامل  التون�سي،لعدة 
القطاع  امليزان  التجاري،تراجع 
اخلارجي  الدين  ن�سبة  ال�سياحي،اإرتفاع 
العمالت  اأمام  الدينارالتون�سي  تراجع 

االأجنبية
العجز  البطالة  ،تفاقم  معدل  ت�ساخم 
االأخري  التقرير  فح�سب  �سنوات،  منذ 
تفاقم  فقد  لالإح�ساء  الوطني  للمعهد 
عجز امليزان التجاري يف الثالثي االأول 
من �سنة 2017 بن�سبة 7.6 يف املائة ما 
معدل  وهو  دينار  مليون   3878 قيمته 
اإىل  التفاقم  هذه  ،ويعود  جداً  مرتفع 
وزيت  الف�سفاط  �سادرات  انخفا�س 
الزيتون وارتفاع التوريد الع�سوائي الذي 
كل  يف  االأ�سعار  غالء  اإىل  بدوره  اأدى 

املواد ب�سفة كبرية جدا.

هل اأثرث الأزمة القت�سادية على 
واقع ال�سياحة يف تون�س ؟

تراجعت  االأحداث  من  العديد  �سل  يف 
من  ال�سياحي  القطاع  عائدات 
يقارب  ما  اإىل  �سنويا  دينار  2700مليون 
ما  اأي   2016 �سنة  دينار  مليون   1808
اأن  اإىل  اإ�سافة  الن�سف  حوايل  يعادل 

ال�سياحة التون�سية مل تتطور بعد الثورة 
مرتكزات  ف�سة  على  حما  بقيت  بل 
والنزل  البحر  وال�سواطئ  مثل  تقليدية 
القطاع،  هذا  على  تغيري  اأي  يطراأ  ومل 
ال�سياحي  القطاع  تراجع عائدات  اأي�سا 
التون�سيني  املغرتبني  وحتويالت 
كان  اخلارجية  اال�ستثمارات  وانخفا�س 
خمزون  تدحرج  يف  مبا�رض  �سبب  لها 
قيا�سية  م�ستويات  اإىل  ال�سعبة  العملة 
يواجه  املنهك  االقت�ساد  �ستجعل 

�سعوبات قا�سية.

الدينار  اإنهيار  اأ�سباب  ماهي 
التون�سي و اإنعكا�ساته على القدرة 

ال�سرائية املواطنني؟ 

تراجعات  من  التون�سي  الدينار  يعاين 
متتالية منذ �سنة 2010 حيث كان �سعر 
ب1.42  يقدر  الوقت  ذلك  يف  الدوالر 
دينار، تراجع القطاع ال�سياحي وتراجع 
ال�سادرات وانخفا�س من�سوب االحتياط 
املركزي  البنك  يف  ال�سعبة  العملة  من 
واأثر  لالقت�ساد  كبرية  هزات  يف  ت�سبب 
يف �سعر �رضف الدينار لي�سل اإىل 2.49 
اأي   2017 �سنة  الواحد  للدوالر  دينار 
بن�سبة تراجع تقدر ب 60 باملائة وهي 

ن�سبة كارثية.

كم تبلغ ن�سبة البطالة يف تون�س،  و 
ماهي اأ�سباب اإنت�سارها؟ 

األف   267.7 العمل  عن  العاطلني  عدد 
 2016 عام  من  الثالث  الربع  يف  فرد 

عاطل  األف   236.8 مقابل   ،)%31.9(
عن العمل يف الربع الثاين من ذات العام 

)30%( اأي اأن الن�سبة يف تزايد
ن�سبة   ، االقت�سادي  للو�سع  حو�سلة 
البطالة  ح�سب اجلن�س    %15.5  ل�سنة 

2018 ثالثية ثالثة

العملة  خمزون  انخف�س  ملاذا 
ال�سعبة؟

العملة  خمزون  يف  حاد  انخفا�س 
م�ستويات  اإىل  تدحرج  الذي  ال�سعبة 
عاما،   15 منذ  االأوىل  للمرة  حرجة 
من  ملزيد  احلكومة  ت�سعى  حني  يف 
ر�سيدها،  لتعبئة  اخلارجي  التداين 
عديدة؛  الأ�سباب  ال�سعبة  العملة  هبوط 
التجاري  امليزان  عجز  ارتفاع  اأبرزها 
دينار  مليار   15.6 املا�سي  العام  البالغ 
عن  والناجت  دوالر(،  مليارات   6.5(
يف  خا�سة  التون�سية،  ال�سادرات  تراجع 
الواردات،  ارتفاع  الطاقة، مقابل  قطاع 
مثل  املنتجات  بع�س  �سادرات  �سهدت 
�سبع  عقب  قيا�سيا  الف�سفاط  تراجعا 
ا�ستمرار حالة  الثورة جراء  �سنوات من 
االحتقان واالإ�رضابات املعطلة لالإنتاج 
العملة  مداخيل  اأهم  اأحد  كان  الذي 
ال�سعبة،  كذلك اإنتاج النفط، اإذ �سهدت 
احتجاجات  املا�سي  العام  البالد 
التجاري  العجز  تفاقم  اإنتاجه،  عطلت 
وانخفا�س خمزون العملة وتدهور قيمة 
الدينار. هبوط  الدينار التون�سي ت�سبب 
ارتفاع  جراء  االإنتاج  كلفة  ت�سخم  يف 
والتجهيزات  االأولية  املواد  اأ�سعار 

العاملية، وهذا ما دفع عددا  باالأ�سواق 
فقط  لتن�سط  امل�سدرة  ال�رضكات  من 
يف  الزيادات  ظل  يف  التوريد  جمال  يف 

االأجور وال�رضائب وغريهما .

هبوط  تداعيات  اأخطر  ماهي 
مدخرات العملة ال�سعبة؟

مدخرات  هبوط  تداعيات  اأخطر  من 
انخفا�س  ا�ستمرار  ال�سعبة  العملة 
حجم  وارتفاع  املتال�سية  الدينار  قيمة 
ال�رضائية  املقدرة  وتدهور  الت�سخم 
االأولية،  املواد  واردات  اأ�سعار  وارتفاع 
ب�سداد  املتعلقة  امل�ساعب  اإىل  اإ�سافة 
تون�س ديونها اأو توريدها املحروقات اأو 

املواد االأ�سا�سية.

يف نظرك ماهي احللول ؟

البد من  العمل على  املزيد من تعبئة 
حتويالت التون�سيني املقيمني باخلارج، 
ودفع مقومات جذب اال�ستثمار االأجنبي 
وتنمية عائدات ال�سياحة وحتقيق االأمن 

بالبالد.
لالقرتا�س  م�سطرة  �ستكون  احلكومة 
من اخلارج من اأجل تعبئة خمزونها من 
وت�سهيل  ديونها  لت�سديد  ال�سعبة  العملة 
واملواد  االأولية  املواد  توريد  عملية 
املوؤ�س�سات  حتتاجها  التي  االأ�سا�سية 

واملواطنني.

حاورته يف تون�س : اإميان لوا�س 

على  ت�سد  اليوم  اجلزائر  اإن 
كانت  مهما  الربرة  اأبنائها  نواجد 
وت�سوراتهم  وروؤاهم  اختالفاتهم 
وال�سيا�سية  الفكرية  وتياراتهم 
عنها  الدفاع  اأجل  من  املختلفة 
وموؤ�س�ساتها  الرتابية  وعن وحدتها 
رئا�سة  من  بدءا  الد�ستورية 
اجلي�س  وموؤ�س�سة  اجلمهورية 
االأ�سالك  وكل  الوطني  ال�سعبي 
تعمل  والتي  املختلفة  االأمنية 
االإرهاب  مكافحة  على  جاهدة 
اجلرمية  اأ�سكال  لكل  والت�سدي 
وجتاوز  احلدود  وتاأمني  املنظمة 
واخلارجية  الداخلية  املوؤامرات 
تعبث  التي  اخلالقة  والفو�سى 
ر�سم  اأجل  من  وال�سعوب  بالدول 
قواعد  وفق  جديدة  خريطة 
وثيقة  �سكل  يف  و�سعوها  و�رضوط 
املنطقة  بيكو جديدة يف  �سايك�س 
العربية اأو ما يعرف بالربيع العربي 
املنطقة  يف  دمارا  اأثمر  الذي 
به  و�سلت  دمويا  ربيعا  واأزهر 

الدماء حد الركب.

الوطني  ال�سعبي  اجلي�س  بف�سل  نعم 
وبف�سل  االأمنية  املوؤ�س�سات  وبف�سل 
�سواعد الرجال امل�سكلة لهذه الدروع 
الب�رضية الهائلة �سواء كانوا جنودا اأم 
�سباطا مل يدخروا جهدا ومل ي�ستكينوا 
االأر�س  هذه  عن  الدفاع   يف  حلظة 
ف�سفهوا  االأبي  �سعبها  وعن  الطيبة 
اجلزائر  اإرجاع  يف  الطامعني  اأحالم 
واجلاهلية.وال  التخلف  براثني  اإىل 
زال عدو االأم�س ينفث �سمه الزعاف 
واملرجتفة  النفو�س  �سعاف  ويدعم 
الغاية  هذه  حتقيق  اأجل  من  قلوبهم 
اجلزائري  ب�سمود  ا�سطدمت  والتي 
وما اأدراك ما اجلزائري. اإن مواقف 
الر�سمية والذي عربت عنه  اجلزائر 
االأزمات  كل  بداية  يف  الدبلوما�سية 
التي م�ست الكثري من البلدان العربية 
ليبيا  وخا�سة  املجاورة  واالإ�سالمية 
و�سوريا وتون�س وم�رض واليمن وقطر 
.ات�سمت  البلدان  من  وغريها  ومايل 
باحلكمة وا�ست�رضاف  االأفق البعيدة 
العامل  لهذه االأحداث ونتائجها على 
اأجمع ،وطالبت بعدم التدخل االأجنبي 

ورف�ست  الداخلية  الدول  �سوؤون  يف 
هذه  يف  االأجنبي  الع�سكري  التدخل 
التحتية  بناها  دمرت  التي  البلدان 
فيها  وارتكبت  اقت�سادها  وحطم 
االن�سانية،وبقيت  �سد  ب�سعة  جرائم 
اأطراف  مع  مت�ساوية  م�سافة  يف 
اإىل  تدعوا  زالت  وال  ودعت  النزاع 

امل�ساحلة بني جميع االأطراف .
من  العامل  م�سبقا  حذرت  ولقد 
كونت  والتي  ال�سالح  فو�سى  انت�سار 
االإرهابية  للجماعات  منا�سبة  بيئة 
واحلركات  االإجرامية  امليلي�سيات  و 
مالذات  لهم  وفتحت  املتطرفة 
ترتب  ما  وهذا  املنطقة  يف  اآمنة 
املجاورة  للدول  كبرية  متاعب  عنه 
ال�سفة  اأمن  على  �سلبية  وتاأثريات 
االأخرى لدول ال�سمال ودول ال�ساحل 
ب�سكل  امل�ساركة  منها  خا�سة 
الع�سكرية  العمليات  يف  باآخر  اأو 
الدول  هذه  �سعوب  �سد  االإجرامية  
النتائج  حم�سوبة  غري  كانت  والتي 
ل�سكان  جماعية  ابادة  عنها  وترتب 
مدن وقرى باأكملها. على الرغم من 

التحر�سات الكثرية من طرف الدول 
العداء  تكن  التي  تلك  اأو  االمربيالية 
يف  نف�سها  وحت�رض  للجزائر  الدائم 
االإن�سان  حقوق  عن  املدافعة  بوتقة 
اإال اأن الدور اجلزائري وال�ساعي اإىل 
دوامة  من  واحلد  الدم  نزيف  وقف 
العنف والو�سول مل�ساحلة دائمة بني 
االأطراف املتنازعة يف كل املناطق 
العربية واالإ�سالمية ويف ظل اإحرتام 
من  عليها  املتنازع  الدول  �سيادة 
موؤ�س�سات  �رضعية  تعزيز  خالل 
من  االإمكانيات  كافة  وتعبئة  الدول 
اأجل بناء مامت تهدميه وانتهاء جميع 
والعنف  والتفرقة  النزاع  اأ�سكال 
واجلماعات  االأطياف  خمتلف  بني 
املتناحرة  االأطياف  وحتى  والقبائل 
�سعار  حتت  املناطق،وذلك  هذه  يف 
الوطن هو اأنا واأنت،ولي�س كما اأرادوا 
يا  هو  الوطن  باأن  الظالم  خفافي�س 

اأنا يا اأنت.
بوعزيز �سمري
رئي�س اأكادميية ال�سباب 
اجلزائري

الوطن اأنا واأنت
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حذر اخلبري الإقت�سادي طارق ال�سدراوي  يف حوار خ�س به الو�سط 
اإىل  لل�سحفيني  الوطني  الإحتاد  اإطارات  قادت  التي  الزيارة  خالل 
القطاعات،  جميع  على  الإقت�سادية  الأزمة  اإنعكا�سات  من  تون�س 
داعيا اإىل �سرورة   العمل على  املزيد من تعبئة حتويالت التون�سيني 
املقيمني باخلارج، ودفع مقومات جذب ال�ستثمار الأجنبي وتنمية 

عائدات ال�سياحة وحتقيق الأمن بالبالد.

ن�سبة النمو القت�سادي  2.6%  ل�سنة 2018 
ن�سبة البطالة  ح�سب اجلن�س    15.5%  ل�سنة 2018 

ال�سنة احلالية خالل  الت�سخم  ن�سبة  باملائة   7.04

اخلبري الإقت�سادي التون�سي طارق ال�سدراوي  يف حوار للو�سط :

حكومتنا  م�شطرة لالقرتا�ض 
من اخلارج  لت�شديد ديونها



ب�ل�ش�أن  املهتمني  من  عدد  اأبدى 
املعروفة  ورقلة  بوالية  املحلي 
ب�لع��شمة املركزية للجنوب ال�رشقي 
يف ت�رشيح لهم مع يومية »الو�شط«، 
عقب  ال�شديد  ارتي�حهم  عن 
1400م�رشوع  عن   يزيد  م�  اإعتم�د 
ال�شن�عي  املج�لني  يف  ا�شتثم�ري 
�ش�أنه  من  م�  وهو  والفالحي، 
ا�شتحداث 12458 من�شب �شغل دائم 
وموؤقت، ف�شال عن حتقيق االكتف�ء 
حيث  الوالية،  ذات  ل�شك�ن  الذاتي 
امللف�ت  بني  من  ال�شغل  ملف  يعد 
اجلهة  �شب�ب  اأرقت  التي  ال�ش�ئكة 
املعنية  ال�شلط�ت  عجز  ظل  يف 
الع�ملة عن  اليد  الق�ئمة على ملف 
اإيج�د حلول جذرية له، االأمر الذي 
املحلي  ال�ش�رع  ت�أجيج  يف  ت�شبب 
مبن��شب  للمط�لبة  املرات  عديد 
اأمالك  مديرية  ق�مت  حيث  عمل. 
اإىل  اإمتي�ز  بت�شليم 537 عقد  الدولة 
اأ�شح�به� كم� ق�مت مديرية التعمري 
البن�ء  و  املعم�رية  الهند�شة  و 
بت�شليم 337 رخ�شة بن�ء. و قد متت 
االإ�ش�رة خالل االإجتم�ع االأخري الذي 
تراأ�شه وايل والية ورقلة عبد الق�در 
م�رشوع   100 حوايل  اأن  اإىل  جالوي 
هي قيد االإجن�ز ح�لي� و 32 م�رشوع 
يف  هم  و  ميداني�  جت�شيدهم  مت 
و�شعية اإ�شتغالل على اأر�ض الواقع، 
ويف �شي�ق مت�شل فقد  اأعطى ال�شيد 

الوايل تعليم�ته اإىل االإدارات املعنية 
ب�رشورة مرافقة امل�شتثمرين خالل 
كل املراحل االإدارية و حل امل�ش�كل 
ال�شيم�  ملف�تهم  �شري  تعرقل  التي 
اخل��شة  ب�الإجراءات  املتعلقة 
و  البن�ء،  رخ�ض  و  االإدارية  ب�لعقود 
األح على �رشورة املت�بعة امليدانية 
مل  الذين  امل�شتثمرين  حتديد  و 
رغم  عذر  بدون  م�ش�ريعهم  ينجزوا 
لهم  وفرت  التي  الدولة  جمهودات 
منحه  و  الإ�شرتج�عه  هذا  و  العق�ر 

للم�شتثمرين احلقيقيني.
  من جهة فقد ك�شف م�شوؤول الهيئة 
ورقلة  والية  وايل  ورقلة  التنفيذية 

توجيهه  عن  جالوي   الق�در  عبد 
الدوائر  ملختلف  �ش�رمة  لتعليم�ت 
ك�فة  تقدمي  اأجل  من  املعنية 
التي  ال�شعوب�ت  وتذليل  الت�شهيالت 
اخلوا�ض  امل�شتثمرين  تواجه  قد 
جت�شيد  لهم  يت�شنى  حتى  وذلك 
م�ش�ريعهم على اأر�ض الواقع ،وذلك 
الوزير  بتو�شي�ت  االإلتزام  اإط�ر  يف 
الت�شهيالت  لتقدمي  الرامية  االأول  
لتقوية  احلقيقيني  للم�شتثمرين 
اإنه�ء  ثم  ومن  الوطني  االإقت�ش�د 
الذي  املحروق�ت  لقط�ع  التبعية 
البور�ش�ت  يف  اأ�شع�ره  ته�وت 
الع�ملية  . ومعلوم اأن عديد ال�شك�وى 

رفعت  االحتج�جية  والعرائ�ض 
للمط�لبة  ب�لبالد  العلي�  لل�شلط�ت 
بفتح حتقيق اأمني و اإداري معمق  يف 
ب�مل�ل  ال�ش�رخ  التالعب  مالب�ش�ت 
مغ�مرين  م�شتثمرين  لف�ئدة  الع�م 
عجزوا عن جت�شيد م�ش�ريعهم على 
اأر�شهم الواقع ، ن�هيك عن العراقيل 
االأن�ش�ر  جمعية  تواجهه�  التي 
بوالية  الفالحيني  للم�شتثمرين 
ورقلة من طرف امل�ش�لح الفالحية 
ملف   90 اإيداع  طلب  رف�شت  التي 
مبحيط  الإعتم�دهم  للم�شتثمرين 
البي�ش�ء  عني  ببلدية   03 زك�ر  عني 

بورقلة وفق م� اأوردته م�ش�درن� .

لوح عدد من عم�ل النظ�فة ببلدية 
اإىل  ب�خلروج   ، بب�ش�ر  ونيف  بني 
موقفهم  من  والت�شعيد  ال�ش�رع 
نتيجة ت�أخر م�ش�لح البلدية ذاته� 
يف �شب اأجورهم ال�شهرية لل�شهر 
االأمر  التوايل،  على  اخل�م�ض 
الذي اأث�ر ا�شتي�ءهم خ��شة واأنهم 
اإىل  العودة  راف�شني  اأ�رش  اأرب�ب 
رواتبهم  منحهم  غ�ية  اإىل  العمل 
الوالية  وايل  مط�لبني  ال�شهرية، 
الإعط�ئهم  الع�جل  ب�لتدخل 

حقوقهم.
عم�ل  من  عدد  ت�رشيح  وح�شب 
النظ�فة ببلدية بني ونيف بب�ش�ر 
مل  ف�إنهم   « »الو�شط  جلريدة   ،
منذ  ال�شهرية  رواتبهم  يتلقوا 
معرفة  دون  متت�لية  03اأ�شهر 
يعلون  واأنهم  خ��شة  االأ�شب�ب 
جعلهم  الذي  االأمر  ع�ئالتهم، 

اإىل  واللجوء  العمل  عن  يعزفون 
تنظيم وقفة احتج�جية اأم�م مقر 
عدم  ح�ل  يف  املذكورة  البلدية 
اإيج�د حل مل�شكلتهم والنظر يف 
البلدية  مري  حملمني  ق�شيتهم، 

ذاته� امل�شوؤولية الك�ملة.
املحتجني  هوؤالء  ط�لب  كم� 
الوالية  وايل  تدخل  ب�رشورة 
�شخ�شي� وفتح حتقيق يف الق�شية 
�شب  يف  الت�أخر  �شبب  ملعرفة 
ملوحني  ال�شهرية،  رواتبهم 
بت�شعيد االحتج�ج يف ح�ل عدم 
التدخل ومنحهم حقوقهم امل�دية 
دون  اأ�شهر   03 ت�أخرت  التي 
وراء  احلقيقية  االأ�شب�ب  معرفة 

حرم�نهم من تلقي رواتبهم.   
�أحمد باحلاج

ق�مت م�ش�لح اأمن والية تندوف 
اإبتداءا من يوم 26نوفمرب 2018 
 2018 دي�شمرب    02 غ�ية  اإىل 
و  حت�شي�شيـة  حمالت  بتنظيم 
اأجل  »من  �شعـــ�ر  حتت  توعوية 
�شي�قة اآمنة » و » ح�شن ال�شلوك 
مبح�ور   « التعلم  ح�شن  من 
التي   ، املدينة  و�شط  الدوران 
مل�شتعملــي  كبرية  حركة  ت�شهد 

الطريق و املواطنني .
حيث �شهدت التظ�هرة حت�شي�ض 
املوا�شف�ت  حول  املواطنني 
ترقيم  للوح�ت  الق�نونية 
املركب�ت واملخ�لف�ت املرتبطة 
 ، املرور  قوانني  احرتام  بعدم 
االأ�شب�ب  على  ال�شوء  وت�شليط 
ال�ش�ئعة يف حوادث املرور، مع 
واله�م  املحوري  الدور  اإبراز 
الوطني  لالأمن  الع�مة  للمديرية 
قوات  مبجهودات  واالإ�ش�دة 
الق�ش�ء  اأجل  الوطني من  االأمن 

الطرق�ت  اإره�ب  من  احلد  و 
بع�ض  بتجنب  ال�شواق  تذكري   ،
اأجل  من  اخل�طئة  ال�شلوكي�ت 
حوادث  يف  الوقوع   تف�دي 

املرور .
العملية  يف  ا�شتعملت  حيث 
ذات  مطوي�ت  التوعوية 
مل�شق�ت  و  ب�ملب�درة  ال�شلة 
على  وزعت  ال�شع�رات  حتمل 
و  منهم  الراجلني  املواطنني 
الن�ش�ئح  تقدمي  مع  ال�شواق 
لتختتم  كل مرة  واالإر�ش�دات يف 
التح�شي�شية  احلمالت  فع�لي�ت 
يف ظروف جد ح�شنة كم� القت 
ا�شتح�ش�ن� كبريا لدى املواطنني 
الذين ثمنوا جمهودات املديرية 
الع�مة لالأمن الوطني التي تبذله� 
 ، الثق�ف�ت  خمتلف  غر�ض  يف 
حر�ش�  منه�  املرورية  ال�شيم� 

على اأمنهم و �شالمتهم .
�أحمد باحلاج

االخريين  اليومني  يف  متكنت 
م�ش�لح البحث والتحري ب�لكتيبة 
الوطني  للدرك  االإقليمية 
ب�شحراء   امل�شم�ة  ب�ملنطقة 
ح��شي عم�ر بتيندوف من توقيف 
�شبط  بعدم�  �شب�ن   05 واعتق�ل 
غري  �شيدية  بن�دق   03 بحوزتهم 
مرخ�شة وكمية من الذخرية ليتم 
وحتويل  املحجوزات  م�ش�درة 
املعنية  للم�شلحة  املوقوفني 

االإجراءات  اإ�شتكم�ل  وبعد 
ملف�ت  واإجن�ز  معهم  الق�نونية 
مبوجبه�  مت  �شدهم   ق�ش�ئية 
اجلمهورية  وكيل  اأم�م  حتويلهم 
�شدر  اأين  تيندوف  حمكمة  لدى 
ب�الإيداع  اأمر  جميع�  حقهم  يف 
اإنتظ�ر  املوؤقت يف  احلب�ض  رهن 
على  احلي�زة  بتهمة  حم�كمتهم 

اأ�شلحة ن�رية بدون رخ�شة.
�أحمد باحلاج 

1400م�شروع  من  �لأ�شطر   هاته  كتابة  غاية  و�ىل   2012 �شنة  حلول  منذ  ورقلة  ولية  ��شتفادت 
��شتثماري يف جمال �ل�شناعة و�لفالحة، وهي �مل�شاريع �لتي يعول عليها يف ��شتحد�ث 12458 من�شب 
عمل موؤقت ود�ئم، ما من �شاأنه �لتقليل من م�شكلة �لبطالة �لتي �نت�شرت يف �لآونة �لأخرية ب�شكل 

ف�شيع يف �أو�شاط �ل�شباب خا�شة خريجي �جلامعات و�ملعاهد.

معول عليها ل�شتحد�ث 1258 من�شب عمل موؤقت ود�ئم

�أحمد باحلاج 

خلق  1400 م�سروع ا�ستثماري بورقلة منذ �سنة 2012 
.       و�يل ورقلة : 100 م�شروع قيد �لدر��شة و 32 م�شروع جت�شد هذ� �لعام

االإفريقية  التن�شيقية  رئي�ض  اأكد 
ال�شعب  وم�ش�ندة  للت�ش�من 
اأن   ، تق�ر  الق�در  ال�شحراوي عبد 
 ، الدويل  واملجتمع  املنظم�ت 
االإحت�د  و  املتحدة  لالأمم  اإ�ش�فة 
�شغط  يوا�شلون  االإفريقي 
اجل  من  املغرب  على  دبلوم��شي 
تقرير م�شري ال�شعب ال�شحراوي و 
ق�ل متحدث اأن االأمر اأ�شبح اأمرا 
يف  م�شتعمرة  اآخر  لت�شفية  حتمي� 
التن�شيقية  رئي�ض  . تطرق  اإفريقي� 
وم�ش�ندة  للت�ش�من  االفريقية 
الن��شط  ال�شحراوي  ال�شعب 
يف  تق�ر  الق�در  عبد  احلقوقي 
يومية  به  خ�ض  �شحفي  ت�رشيح 
»الو�شط »نه�ية االأ�شبوع املن�رشم  
حول اإمك�نية ا�شتئن�ف املف�و�ش�ت 
بني جبهة البولي�ش�ريو  و احلكومة 
املغربية يف جولة جديدة مرتقبة 
الغربية   ال�شحراء  ق�شية  ب�ش�ن 
التي ت�شعى فيه� اجلبهة لال�شتفت�ء 
تقرتح  فيم�  امل�شري  تقرير  حول 
خالل  من  للق�شية  حال  الرب�ط 

اجلولة  ج�ءت  و  الذاتي  احلكم 
بني  عدة  م�ش�ورات  بعد  اجلديدة 
ال�شحراء  اإىل  االأممي  املبعوث 
مع   – كولر  هور�شت   – الغربية 
مل  البولي�ش�ريو  جبهة  و  املغرب  
يك�شف عن ك�فة تف��شيله� اإال انه 
قبل  املف�و�ش�ت  ب��شتئن�ف  طلب 

نه�ية الع�م اجل�ري .
رئي�ض  دع�   ث�نية  جهة  من 
و  للم�ش�ندة  االإفريقية  التن�شيقية 
ال�شحراوي  ال�شعب  مع  الت�ش�من 
مع  حديثه  يف  الق�در  عبد  تق�ر 
املغربي  امللك   « »الو�شط  يومية 
حممد ال�ش�د�ض و اجلزائر للحوار 
البلدين    بني  اخلالف�ت  تخطي  و 
جلنة  ت��شي�ض  حول  من  ذلك  و 
امللف�ت اخلالفية  لبحث  م�شرتكة 
خالل  املغلقة  احلدود  فيه�  مب� 
م�ش�ء  املغربي  امللك  خط�ب 
امل�شرية  ذكرى   مبن��شبة  الثالث�ء 
اال�شرتج�ع  توؤرخ  التي  اخل�رشاء 
اال�شتعم�ر  من  ال�شحراء  اقليم 

اال�شب�ين .

االنته�ك�ت  ق�شية  اأن  ومعلوم 
املخزن  طرف  من  ال�ش�رخة 
املغربي �شد االإن�ش�نية بجمهورية 
ب�هتم�م  الغربية حتظى  ال�شحراء 
تعنت  ظل  يف   ، عربي  و  دويل 
اململكة املغربية يف التج�وب مع 

املتمثل  الدويل  املجتمع  مطلب 
يف منح اأحقية ال�شعب ال�شحراوي 
اأجل  من  وذلك  م�شريه  تقرير  يف 
الق�رة  يف  م�شتعمرة  اأخر  ت�شفية 

ال�شمراء .
�أحمد باحلاج

رئي�س �لتن�شيقية �لفريقية للت�شامن مع �ل�شعب �ل�شحر�وي تقار عبد �لقادر لـ �لو�شط 

املجتمع الدويل ي�ساند اأحقية ال�سعب ال�سحراوي يف تقرير م�سريه  

عمال  �لنظافة ببلدية بني ونيف بب�شار  

�أمن ولية تندوف 

تيندوف 

تاأخر �سب الرواتب ال�سهرية 
ملدة 03 اأ�سهر

توا�سل حملة املوا�سفات القانونية 
للوحات ترقيم املركبات

 03 بنادق �سيد غري مرخ�سة تزج  
بـ05 �سبان يف ال�سجن 

اأخبار اجلنوب�لثالثاء  04  دي�شمرب  2018  �ملو�فـق  ل26 ربيع �لأول 1440هـ 6



من  املبذولة  اجلهود  اإطار  يف 
اإىل  الرامية  الوطني  الدرك  طرف 
العموميني  النظام  و  الأمن  حفظ 
لدى  الطماأنينة  و  ال�سكينة  زرع  و 
املجموعة  قامت  املواطنني 

الإقليمية للدرك الوطني 
حيث يف اإطار حماربة الإجتار غري 
الأقرا�ص  و  للمخدرات  ال�رشعي 
الإقليمية  الوحدات  قامت  ال�سلبة 
للمجموعة  التابعة  الوطني  للدرك 
حترتف  �سبكات  عدة  تفكيك  من 
الأقرا�ص  و  باملخدرات  الإجتار 
املهلو�سة و املوؤثرات العقلية على 
مع  �سخ�ص   33 توقيف  مت  اإثرها 
الكيف  مادة  من  غرام   952 حجز 
و 889 قر�ص مهلو�ص من  املعالج 
خمتلف الأنواع  كما مت حجز كمية 
الكحولية  معتربة من  امل�رشوبات 
قدرت بـــ: 3664 وحدة من خمتلف 
الأنواع و الأحجام   . وفيما يخ�ص 
العام  بالنظام  الإخالل  و  الإجرام 
لإرتكابهم  �سخ�ص   39 توقيف  فتم 
العمدي  اجلرح  و  ال�رشب  جرائم 
يف  ال�سجارات  البي�ساء،  بالأ�سلحة 
و  الإعتداءات   ، العمومية  الطرق 

بي�ساء  اأ�سلحة  حيازة  و  ال�رشقات 
" خناجر ،�سيوف و اأ�سلحة غو�ص 
الكتيبة  قامت  كما   .  " بحرية 
بالرويبة  الوطني  للدرك  الإقليمية 
با�ستخراج  تقوم  �سبكة  بتفكيك 
م�ستوى  على  البحر  رمال  ونهب 
 ، الرغاية  لبلدية  البحري  ال�ساطئ 
اأين مت توقيف 04 اأ�سخا�ص و حجز 
�ساحنة و �سيارة �سياحية ، مع حجز 
حوايل 1000 كي�ص من �سعة 20 كلغ  
اإثرها  على  البحر   برمال  مملوءة 

مت توقيف املعنيني وتقدميهم اأمام 
العدالة .

اأما الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني 
قامت  ال�سدود  اأحد  يف  باحلرا�ص 
منت  على  اأ�سخا�ص   04 بتوقيف 
�سيارتني جتاريتني حمملة بب�ساعة 
اأجنبية معتربة من خمتلف املالب�ص 
اأجنبي دون  الأحذية من م�سدر  و 
 ، الفواتري  اإنعدام  و  قانوين  �سند 
لهاته  املالية  القيمة  قدرت  حيث 
بــــــنحو:6101500.00دج  ال�سلع 

املحجوزات  هذه  ت�سليم  مت  اأين 
اإىل اأمالك الدولة تنفيذا لتعليمات 

ال�سيد وكيل اجلمهورية . 
و فيما يخ�ص الأ�سخا�ص املبحوث 
 )13( توقيف  مت  فقد  عنهم 
ال�سدود  و  الدوريات  اأثناء  �سخ�ص 
و  للتفتيـ�سات  اإخ�ساعهـــم  بعد 
بحث  حمل  اأنهم  ،تبني  التعريفات 
اجلهات  طرف  من  متابعة  و 
وقدموا  اأوقفوا  اأين  الق�سائية 

للجهات املخت�سة.

باجلزائر ب�سن حمالت مداهمات وا�سعة بالأماكن التي ت�سهد اإقبال لذوي ال�سوابق و معتادي الإجرام ، الأمر الذي 
مكن من حل عدة ق�سايا اإجرامية يف �سهر نوفمرب ، اأف�ست هذه التدخالت اإىل توقيف 93 �سخ�ص تورطوا يف عدة 

ق�سايا اإجرامية خمتلفة . 

درك العا�سمة يداهم اأوكار و بوؤر الإجرام 

م.�ص

 توقيف 93 �صخ�صا تورطوا
 يف جرائم خمتلفة 

وهران 

برج بوعريريج

البي�ص

�سكيكدة 

االنتهاء من درا�صة اإطالق قرية �صعاب ب�صاحل بو�صفر

ربط 600 عائلة ببلدية راأ�س الوادي ب�صبكة الغاز الطبيعي

330 مليون دج م�صتحقات 
للمياه"  "اجلزائرية 

انطالق االأيام اجلزائرية للجودة و 
االبتكار يف طبعتها االأوىل

املالية  امل�ستحقات  جتاوزت 
بالبي�ص  للمياه"  "اجلزائرية  ل 
 330 زبائنها  عاتق  على 
لدى  علم  ح�سبما  دج،  مليون 
لذات  الولئية  الوحدة  م�سئويل 
املبلغ  هذا  ويتوزع  املوؤ�س�سة. 
بن�سبة  العاديني  الزبائن  على 
ال25  �سجلت  فيما  باملائة،   75
هذه  من  املتبقية  باملائة 
امل�ستحقات على عاتق خمتلف 
الإدارات العمومية واملوؤ�س�سات 
وفق  وال�سناعية،  التجارية 
جتاوز  وقد  امل�سدر  ذات 
ت�سديد  عن  املتخلفني  عدد 
"اجلزائرية  وحدة  م�ستحقات 
للمياه" 36 األف زبون، فيما بلغ 
امل�سددة  غري  الفواتري  عدد 
ولتح�سيل  فاتورة  األف  ال241 
العالقة  امل�ستحقات  هذه 
خالل  امل�سالح  ذات  با�رشت 
اأزيد  اإر�سال  يف  اجلارية  ال�سنة 
من 5 اآلف اإعذار للزبائن ف�سال 
اإجراءات  عدة  ت�سطري  عن 
ت�سهيلية وحتفيزية لفائدة هوؤلء 
الزبائن من اأجل دفع ما عليهم 
الت�سديد  غرار  على  ديون  من 

القيمة  بلغت  اأق�ساط. كما  عرب 
املح�سلة  للفواتري  املالية 
خالل ال�سنة اجلارية 221 مليون 
"اجلزائرية  وحدة  اأن  يذكر  دج 
حاليا  ت�سيري  بالبي�ص  للمياه" 
بلدية من  �سبكة املياه عرب 14 
حملية  جماعة   22 جمموعة 
يرتقب  الولية يف حني  ت�سمها 
بريزينة  بلديات  ت�ساف  اأن 
قبل  اأعراك  وعني  والغا�سول 
اأن  على  اجلاري،  ال�سهر  نهاية 
املياه  �سبكات  ت�سيري  بلوغ  يتم 
لكافة البلديات بالولية يف اآفاق 

2020، وفقا لنف�ص امل�سدر.
"اجلزائرية  ويتجاوز عدد زائن 
األف   54 اأكرث من  حاليا  للمياه" 
زبون، فيما يقدر عدد اآبار املياه 
التي تزود زبائنها باأكرث من 55 
بئر بقدرة �سخ يومية تفوق 71 
األف مرت مكعب مع اإح�ساء 62 
لل�رشب  ال�سالح  للمياه  حزانا 
الف   38 تتجاوز  حتزين  بقدرة 
تتجاوز طول  فيما  مكعب،  مرت 
كلم اخلا�سة ب14  ال�سبكة 850 
الوحدة  ت�سيريها  التي  بلدية 

حاليا كما اأ�سري اإليه.

مبقر  الأحد  اليوم  انطلقت 
املناجم  و  ال�سناعة  مديرية 
الطبعة  فعاليات  ب�سكيكدة 
الأوىل لالأيام اجلزائرية للجودة 
اإىل  �ست�ستمر  التي  البتكار  و 

غاية 18 دي�سمرب اجلاري.
املحلي  املدير  اأو�سح  و 
حممد  املناجم،  و  لل�سناعة 
من  الهدف  اأن  زحنيت  عدنان 
تعريف  هو  التظاهرة  هذه 
مبختلف  املوؤ�س�سات  اأ�سحاب 
الدولة  و�سعتها  التي  الأجهزة 
املحليني  امل�ستثمرين  ل�سالح 
غرار  على  املنتوج  لتح�سني 
للتقيي�ص  الوطني  املعهد 
للملكية  الوطني  واملعهد 
الوطني  والديوان  ال�سناعية 
والهيئة  القانونية  للقيا�سة 

اجلزائرية لالعتماد.
كما تهدف هذه الأيام املوؤطرة 
ال�سناعة  وزارة  طرف  من 
ذات  ح�سب  املناجم  و 
املتعاملني  حث  اإىل  امل�سدر 
البتكار  على  القت�ساديني 
حماية  ب�رشورة  اإعالمهم  مع 
وترقيتها  ال�سناعية  منتجاتهم 
لتكون مطابقة للمعايري الدولية 
ا�ستعدادا للمناف�سة و الت�سدير 

يف امل�ستقبل .
الأيام  هذه  اإطار  يف  �ستقدم  و 
بجامعة  خمتلفة  مداخالت 

الطلبة  لفائدة   1955 اأوت   20
مبعاهد  املرتب�سني  كذا  و 
بالولية  املهني  التكوين 
ف�سال عن زيارات ميدانية اإىل 
عديد الوحدات ال�سناعية كما 
�ست�سهد التظاهرة يف اختتامها 
املنتجات  لأهم  معر�سا 
بها ولية  التي ت�ستهر  املحلية 
اأن  زحنيت  ذكر  و  �سكيكدة  
ولية �سكيكدة قد اعتمدت منذ 
�سنة2011 حوايل 320 م�رشوعا 
ا�ستثماريا عرب خمتلف مناطق 
التو�سع ال�سناعي عرب الولية .

ولية  حت�سلت  فقد  لالإ�سارة 
�سكيكدة على عدد من اجلوائز 
البتكار  جمال  يف  الوطنية 
وطنيا  الأوىل  املرتبة  منها 
موؤ�س�سة  من خالل   2009 �سنة 
و  الإلكرتونيك  يف  خا�سة 
خا�سة  موؤ�س�سة  حت�سل  كذا 
امليكانيك  جمال  يف  نا�سطة 
املرتبتني  على  الولية  بنف�ص 
الثانية يف ال�سناعة امليكانيكية 
جائزة  خالل  من  الرابعة  و 
 2012 �سنتي  ذلك  و  ت�سجيعية 
و 2015 يف حني عادت اجلائزة 
الأوىل وطنيا يف جمال البتكار 
خا�سة  ملوؤ�س�سة   2017 لعام 
منتوج  عن  �سكيكدة  ولية  من 
لل�سعات  امل�سادة  املناديل 

البعو�ص.

الدرا�سة  اإعداد  من  النتهاء  مت 
�سعاب  قرية  باإطالق  اخلا�سة 
ب�ساحل بو�سفر غرب وهران وذلك 
البحرية  الهند�سة  ق�سم  قبل  من 
والتكنولوجيا  العلوم  جلامعة 
وفق  لوهران،  بو�سياف"  "حممد 
لل�سيد  املحلي  املدير  اأكده  ما 
وبعد  ال�سيدية  واملوارد  البحري 
النجاح الذي كللت به جتربة اإطالق 
بو�سفر  ب�ساحل  ا�سطناعي  �سعاب 
قرية  لإطالق  التح�سري  يجري 
الولئية  اللجنة  قبل  من  �سعاب 
خالل  من  ال�سطناعية  لل�سعاب 
م�رشوع ذو اأهمية اأكرب على م�ستوى 
ح�سب  البحرية  املنطقة  نف�ص 
وقد  قرينة.  بن  حممد  به  ذكر  ما 
اأعطى امل�رشوع النموذجي لل�سعاب 

نطاق  على  لبو�سفر  ال�سطناعي 
مرت   30 م�ساحة  على  ميتد  بحري 
مربع نتائج "مذهلة" ي�سيف نف�ص 
عملية  اأن  اإىل  م�سريا  امل�سوؤول 
تقييمه قد بينت اأنه ا�ستقطب نحو 
50 �سنفا من الأ�سماك والق�رشيات 
التي وجدت ف�ساء لإعادة  الإنتاج.

امل�رشوع  هذا  جناح  اأن  كما 
"جتربة  اأ�سحى  قد  النموذجي 
الوطني  ال�سعيد  على  بها  معرتف 
مر�سوم  اإ�سدار  مت  وانه  �سيما  ل 
ال�سعاب  اإطالق  عملية  يوؤطر 
حافز  �سكل  مما  ال�سطناعية 
اجلديد"،  امل�رشوع  هذا  لبلورة 
اأن  يذكر  قرينة  بن  ال�سيد  ي�سيف 
ال�سعاب النموذجي الذي اأطلق من 
قبل اجلمعية املهتمة باليكولوجيا 

مع  بال�رشاكة  "بربرو�ص"  البحرية 
واملوارد  البحري  ال�سيد  مديرية 
قد  وهران  وجامعة   ال�سيدية 
املا�سي  �سبتمرب  نهاية  مع  حظي 
جمال  يف  تطبيق  اأف�سل  بجائزة 
حول  املعطيات  وجمع  البحث 
ال�سيد البحري التقليدي وذلك من 
قبل منظمة الأمم املتحدة للتغذية 
"انه اعرتاف دويل  والزراعة )فاو( 
وت�سجيع يجعلنا ن�سري نحو الأف�سل" 
اأن  مربزا  املتحدث  نف�ص  ي�سيف 
هو  ببو�سفر  �سعاب  قرية  م�رشوع 
و  الوطني.   امل�ستوى  على  الأول 
قبل  من  امل�رشوع  هذا  �سيج�سد 
ق�سم  باإ�رشاك  "بربرو�ص"  جمعية 
العلوم  جلامعة  البحرية  الهند�سة 
بو�سياف"  "حممد  والتكنولوجيا 

البحرية  البيولوجيا  وق�سم  لوهران 
البحر  علوم  وق�سم  اجلامعة  لنف�ص 
جانب  اىل  م�ستغامن  جلامعة 
ال�سيد  ومديرية  ال�سواحل  حرا�ص 
البحري واملوارد ال�سيدية لوهران 
حول  تقييمي  لقاء  عقد  �سيتم  كما 
هذه الدرا�سة يف منت�سف دي�سمرب 
الوايل  على  عر�سه  قبل  اجلاري 
الولئية  اللجنة  رئي�ص  باعتباره 
اأن  يذكر  ال�سطناعية  لل�سعاب 
ال�سعاب ال�سطناعي هو وعاء يتم 
الإنتاج  ت�سجيع  اأجل  من  اإطالقه 
وحلماية  ال�سمكي  الإنتاج  واإعادة  
الأنواع واملحافظة على التوازنات 
املواقع  هذه  اأن  كما  اليكولوجية 
الغطا�سني  ا�ستقطاب  با�ستطاعتها 

لرثاءها النباتي احليواين

انطلقت اأ�سغال م�رشوع ربط ب�سبكة 
الغاز الطبيعي اأزيد من 600 عائلة 
الوادي  راأ�ص  بلدية  بقرى  تقطن 
بوعريريج(،  برج  �رشق  )جنوب 
ح�سب ما علم من املديرية املحلية 
الغاز.  و  الكهرباء  توزيع  ل�رشكة 

بئر  و  زبري  بقرى  الأمر  يتعلق  و 
حمودي و ثالجلة و العوام و اأولد 
ولكتافة  الغريان  و  �ساللة  و  عمارة 
بني  مزيطة  جبال  بقمم  تقع  التي 
الوادي  راأ�ص  الغدير و  بلديتي برج 
وت�ساقطا  �سديدة  برودة  وتعرف 

كثيفا للثلوج يف ف�سل ال�ستاء
عقب  العملية  هذه  تاأتي  لالإ�سارة   
بكو�ص  الولية  وايل  بها  قام  زيارة 
بن عمر اإىل بلدية راأ�ص الواد وعد 
كل  لربط  اجلهود  بتكثيف  اأثناءها 
القرى و امل�ساتي الواقعة مبنطقة 

و  الطبيعي  الغاز  ب�سبكة  مزيطة 
هذه  ل�سكان  دعوته  خاللها  جدد 
اإىل عدم العرتا�ص على  املناطق 
مترير ال�سبكة على اأرا�سيهم ق�سد 
ال�سماح بت�سليم امل�رشوع يف الآجال 

املحددة.
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ملاذا زار الرئي�ُس الت�سادُيّ »الكياَن الإ�سرائيلّي«، وماذا ا�ستفاد !
د. اأ�شامة الأ�شقر

الت�شادي  امل�ش�ؤول  ابتدر 
الرئي�س  زيارة  عن  احلديَث 
الأخرية  ديبي  اإدري�س  الت�شادي 
اإنها  وقال  الإ�رسائيلي  للكيان 
راآها  التي  ال�حيدة  الطريقة 
غري  اأزمته  من  للخروج  الرئي�س 
املعلنة مع فرن�شا التي لها نف�ذ 
ا�شرتاتيجي قدمي يف هذا البلد، 
وقال اإن اأزمة ديبي جعلته مقتنعاً 

ا�شتبداله  على  تعمل  فرن�شا  باأن 
اأو  منه  قريبة  جمم�عات  بدعم 
 ، قبَلّية  انف�شالية  جمم�عات 
اإقناع عدد  حاول  ديبي  اإن  وقال 
والأوروبية  العربية  الدول  من 
تفعل  مل  اأنها  اإل  مب�شاعدته 
�شيئاً �ش�ى املجامالت وال�ع�د، 
لأن ت�شاد لي�شت ذات م�قع مهم 
دولة  لك�نها  الدول  هذه  لدى 
منافذ  لها  لي�س  داخلية  اإفريقية 
فيها  لي�س  فقرية  ولأنها  بحرية، 

ودورها  مهمة،  اقت�شادية  م�ارد 
اإجبارّي يف جمال الأمن احلي�ي 
يف  املتطرفة  للتيارات  املعادي 

دول ال�شحراء.
وقال اإن ديبي ت�شاور مع عدد من 
التي يظن  زيارته  ب�شاأن  الزعماء 
م�اجهة  يف  ت�شاعده  قد  اأنها 
النف�ذ  �شبكة  خالل  من  فرن�شا 
وه�  العامل،  يف  الإ�رسائيلي 
الأمر الذي وعد به نتنياه� دون 
نتنياه�:  له  وقال  التزامات،  اأي 

مدى  على  مت�قف  �شيء  كل  اإن 
اخلدمات التي ميكن اأن يقدمها 
وعقب  اإفريقيا؛  يف  لـ«اإ�رسائيل« 
نتنياه� بالق�ل: اإنه ممنّت لزيارته 
الع�شيبة  الظروف  هذه  يف 
يف  )اإ�رسائيل(  لها  تتعر�س  التي 
م�اجهة حملة الكراهية الدولية، 
قبل  من  دولياً  عزلها  وحماولت 
اأعدائها الفل�شطينيني وحلفائهم. 
الزعماء  بع�س  اإن  امل�ش�ؤول قال 
واأن  الزيارة،  بهذه  ين�شحه  مل 

دون جدوى،  ذلك  فعل  قد  غريه 
الإ�رسائيليني يكذب�ن كثرياً،  واأن 
من  امل�شت�ى  بهذا  لي�ش�ا  وهم 
النف�ذ، واأن الدعاية ح�لهم اأكرب 
من حجمهم، واأنهم �شي�شتنزف�نه 
العامة  والعالقات  بالطلبات 
اأجندتهم  خدمة  بغر�س 
الدبل�ما�شية، كما �شيتدخل�ن يف 
ال�ش�ؤون الداخلية لت�شاد ول�شيما 
الأمنية وال�شيا�شية بحجة حماية 
اأفرادهم  وج�دهم وتاأمني حركة 

بتحفظاتهم  �شريهق�نه  واأنهم   ،
ون�شاطات  فعاليات  على 
تراها  التي  واملنظمات  الدول 
وقال�ا  لها،  معادية  )اإ�رسائيل( 
تعقيداً،  ال��شع  تزيد  اإنك  له 
ميكنك  له:   قال  الزعماء  اأحد 
عليك  لكن  الزيارة،  جتّرب  اأن 
خ�شارة  اأي  مل�اجهة  ت�شتعد  اأن 
هناك  ع�دتك،  ف�ر  داخلية 
ح�شابات ل تظهر اإل بعد حتريك 

امللفات اخلطرة.

وليد عبد احلي

النف�ذ  مدى  ت�ش�ر  �شعبا  اأمرا  لي�س 
ال�شيا�شي  ال�شل�ك  على  ال�رسائيلي 
لل�شلطة  التطبيقي  اأو  العملي 
اللفظي  ال�شل�ك  اأما  الفل�شطينية،؛ 
والقرارات من  والبيانات  )الت�رسيحات 
التحرير(  ملنظمة  ال�شكلية  املجال�س 
فقد اعتادت اأُُذن احلك�مة ال�رسائيلية 
قد  بل  اهتمام  اأي  اإيالئه  عدم  على 
ال�شياق  هذا  و�شمن  اأحيانا،  ت�شجعه 
التي  اللفظية  امل�اقف  ترك  بد من  ل 
التحرير  منظمة  خرائب  عن  ت�شدر 
واملجل�س  التنفيذية  اللجنة  مثل 
املركزي وال�طني..الخ، والتي مل ينفذ 
ت�افق  ما  اإل  قرار  اأي  قراراتها  من 
الرتكيز  يجب  ما  اإن  »اإ�رسائيل«.  عليه 
املطالب  بني  التطابق  مدى  ه�  عليه 
التي  امل�شاحلة  و�رسوط  الإ�رسائيلية 
وكيفية  الفل�شطينية  ال�شلطة  ت�شعها 
اجلانب  يف  الطرفني  بني  التن�شيق 
وت�شمل  املطالب،  اأول:  التطبيقي: 
من  لكل  واملعلنة  امل�شرتكة  املطالب 
�شلطة التن�شيق الأمني و«اإ�رسائيل« معا 

ما يلي:
الفل�شطينية  ال�شلطة  �شلطة  ب�شط   -1
مرفق  اأي  ا�شتثناء  دون  غزة،  كل  على 
كل  عن  الت�قف   -2 مرافقها.  من 
ال�شفة  يف  لالحتالل  املقاومة  اأ�شكال 

وغزة.
3- �رسورة نزع �شالح املقاومة يف غزة 

وو�شعه بيد ال�شلطة.
4- تطبيق التن�شيق الأمني املطبق يف 

ال�شفة الغربية على قطاع غزة وبنف�س 
امل�شرتكة،  الأمنية  )العمليات  الفعالية 
املعل�مات  وتبادل  اخلاليا،  وك�شف 
للمركبات  العجالت  لت�شليح  و�ش�ل 
ق�ى  خ�ش�ع  �رسورة   -5 الأمنية(.  
املقاومة يف غزة لكل التفاقات الدولية 

التي اأبرمتها ال�شلطة مع »اإ�رسائيل«.
6- ال�عد بانتخابات رئا�شية وبرملانية 
فل�شطينية دون اإجرائها فعليا طاملا اأن 
احتمال  اإىل  ت�شري  الراأي  ا�شتطالعات 

كبري لهزمية فتح. 
امل�شرتكة  التطبيقية  ال�شيا�شات  ثانيا: 
بني »اإ�رسائيل« و�شلطة التن�شيق الأمني 

جتاه غزة:
بني  احل�شار  �شيا�شات  تن�شيق  اأ - 
التن�شيق  و�شلطة  الإ�رسائيلية  الأجهزة 
يتحكم  الإ�رسائيلي  فالطرف  الأمني؛ 
وال�شلع،  الأفراد  وخروج  دخ�ل  يف 
ب�قف  يق�م  الفل�شطيني  الطرف  بينما 
الدعم املايل ودفع الرواتب ووقف اأية 
م�رسوعات تنم�ية بل والحتجاج على 

اأية م�شاعدات خارجية لغزة.
فاملراقبة  الإعالمي:  التن�شيق  ب - 
خرائب  واإعالم  ال�رسائيلي  لالإعالم 
ت�شاعد  على  يدل  التحرير  منظمة 
معا،  الإعالمية  احلمالت  وخف�ت 
احلمالت  هذه  م�شم�ن  حتليل  اإن  بل 
تطابق  على  يدل  والت�رسيحات 
وال�شياق  املفردات  من  العديد  يف 
من  املفردات  هذه  فيه  ترد  الذي 
اأخرى،  ناحية  من  وامل�شم�ن  ناحية 
ال�شابق  ال�رسائيلي  »الدفاع«  ف�زير 
الثقة  »عدم  تعبري  ا�شتخدم  ليربمان 

وال�شياق  املعنى  وبنف�س  حما�س«  يف 
خرائب  غربان  اأحد  ا�شتخدمه  الذي 
قبل  الفل�شطينية  التحرير  منظمة 
مفاو�شات  تعرث  حالة  يف  ت -  ي�مني. 
بال�شكل  تقدمها  وعدم  امل�شاحلة 
�شبب-  -لأي  اإ�رسائيليا  املطل�ب 
تتدخل »اإ�رسائيل« بالعمليات الع�شكرية 
واملدفعي  اجل�ي  )الق�شف  املبا�رسة 
م�ؤخرا(  حدث  كما  الأمنية  والعمليات 
بينما  املقاومة،  ق�ى  على  لل�شغط 
�شلطة  ت�شاهم  اليد-  ذات  -ولق�رس 
خالل  من  بال�شغط  الأمني  التن�شيق 
كما  غزة  داخل  اأمنية  عمليات  افتعال 
اغتيال  حماولة  »م�رسحية  يف  جرى 

رئي�س وزراء التن�شيق الأمني«.
اإن ف�شل امل�شاحلة -من منظ�ري- ه� 
دليل �شحي على اأن الثنائي »اإ�رسائيل« 
عن  عاجزتان  الأمني  التن�شيق  و�شلطة 
اأن  يعني  ما  وه�  �رسوطهما،  فر�س 
من  املزيد  على  �شينط�ي  امل�شتقبل 
وه�  جزرة(،  وبدون  )الع�شا  ال�شغ�ط 
اليقظة  درجات  اق�شى  ي�شتدعي  ما 
الت�رسيحات  عن  والبتعاد  وال�عي 
من  الإعالمي  وال�شجيج  النارية 
والتنبه  ناحية،  من  املقاومة  قبل 
التي  »امل�شم�مة«  امل�شاعدات  لكل 
للمقاومة  الدول  بع�س  تقدمها  قد 
ثانية  ناحية  من  باطل  به  يراد  كحق 
دبل�ما�شية   « فر�شان  من  بخا�شة 
 ،)  Proxy Diplomacy(»النابة
ويبدو يل اأن العامني القادمني �شيك�نان 
اأكرث الأع�ام ق�ش�ة يف تاريخ املقاومة 

الفل�شطينية املعا�رسة... رمبا.

�شالح الدين العواودة

نتذكر اأغنية )بفكر يف اللي نا�شيني 
نقراأ  ونحن  فاكرين(  اللي  وان�شى 
للكاتب  معاريف  يف  املقال 
حتت  خ�جي  جاكي  ال�شهي�ين 
عن�ان: »اإ�رسائيل ت�شخن العالقات 
مع اإمارات اخلليج لكنها تريد �شيئاً 
م�ش�ؤولني  اإن  الكاتب:  يق�ل  اآخر«. 
العالقات  اأن  يعتقدون  اإ�رسائيليني 
مع  هي  لـ«اإ�رسائيل«  الطبيعية 
الدبل�ما�شي  قال  وكما  اإيران، 
امل�رسي يف عهد ال�شادات حت�شني 
تريدون  الإ�رسائيلي�ن  )اأنتم  ب�شري: 
ال�شالم(  من  احلب  على  احل�ش�ل 
يطلبه  ما  ه�  والرومن�شية  فاحلب 
الإ�رسائيلي�ن بينما يريد امل�رسي�ن 
�شيئاً اآخر. ب�شري �شمى دول اخلليج 
كانت م�رس يف  علم ملا  لها  قبائل 
يكن  ومل  دولة،  اأهم  ال�شبعينات 
الي�م  بينما  اأحد يرى دول اخلليج، 
تبحث  و«اإ�رسائيل«  الدولب  دار 
عند القبائل ذات العلم عما بحثت 
عاماً،  اأربعني  قبل  م�رس  عند  عنه 
لها  ت�شجيعاً  ت�شتجيب  والقبائل 
القبائل  لكن  اإيران  على  للت�شييق 
اإدراكها واحتمال ال��ش�ل  ل تفقد 
اإىل نقلة حقيقية يف العالقات مثل 
�شعيف،  احتمال  ر�شمية  عالقات 
ما  على  حت�شل  القبائل  فهذه 

تطبيع  دون  »اإ�رسائيل«  من  تريد 
لي�س  التطبيع  من  مينعها  وما 
الق�شية الفل�شطينية، واإمنا اخل�ف 
الربح  ومبقايي�س  ال�شع�ب  من 
واخل�شارة، فالتطبيع مع »اإ�رسائيل« 

�شفقة خا�رسة.
»اإ�رسائيل« من ناحيتها تتقارب مع 
ولأن  البديل،  لنعدام  اخلليج  دول 
اجلميع  ت�حيد  يف  جنحت  اإيران 
اإ�رسائيليني  قادة  اأن  رغم  �شدها، 
كباًرا يق�ل�ن يف الغرف املغلقة اإن 
انعدام العالقة مع اإيران ه� ت�شييع 
مف�شلة  اإيران  واإن  كبرية،  فر�شة 
القبائل  عن  ك�شديقة  باأ�شعاف 
العربية ذات العلم، ول� كان الختيار 
الفر�س  لختارت  لـ«اإ�رسائيل« 
هذا  ق�ل  اأن  ورغم  العرب،  على 
فيه  ت�شكل  الذي  ال�قت  الكالم يف 
لـ«اإ�رسائيل«  الأكرب  التحدي  اإيران 
ولكن  ال�شخرية،  يثري  �ش�ريا  يف 
احلقيقة اأنه ل� اأعطيت »اإ�رسائيل« 
يف  اأ�شدقائها  لختيار  الفر�شة 
قادتها  من  كثري  لف�شل  اخلليج 
للزمان  )ق�ل  غريها.  على  اإيران 
خ�جي:  يق�ل  زمان(،  يا  ارجع 
على  �شّعب  اإيران  مع  العداء  اإن 
ك�نهم  ورغم  فهمهم  الإ�رسائيليني 
تع�شباً  اأقل  اأنهم  اإل  ا  مًرّ ا  عدًوّ
اإجراماً  واأقل  ال�شنة،  جريانهم  من 
واإدارتهم  كاليه�د،  )اأذكياء(  وهم 

لالإعجاب،  مثرية  والأمن  لل�شيا�شة 
يف  واليه�د  ال�شيعة  بني  وال�شبه 
ما  وهذا  كبري،  التاريخية  الرواية 
م�رس  مع  ال�شالم  قبل  اأنه  يف�رس 
كان لـ«اإ�رسائيل« عالقات مع اإيران 

حتلم »اإ�رسائيل« بع�دتها.
الأق�ال  وهذه  املقال  هذا  ننقل 
الأب�اق  لتاأييد  اأو  لتربير  لي�س 
والتي  للتطبيع  الداعمة  اخلليجية 
ت�رس على اعتبار اإيران العدو الأول 
ذلك  �شبيل  يف  وت�شتبيح  لالأمة، 
تدعمهم  الذين  الفل�شطينيني  قتل 
يد  يدها يف  وت�شتبيح و�شع  اإيران، 
احلقيقي  الأمة  عدو  »اإ�رسائيل« 
تعلن  الذي  ال�قت  يف  واملركزي 
م�رسوع  و«اإ�رسائيل«  اإيران  اأن  فيه 
الأب�اق  ه�ؤلء  لتنبيه  واإمنا  واحد؛ 
اأنتم  اأنكم  با�شمهم  يتحدث�ن  ومن 
هذه  اإىل  اأنف�شكم  اأو�شلتم  من 
عدّوكم  عند  الحتقار  من  النقطة 
فعقل  �شهي�نياً،  اأو  كان  اإيرانياً 
لكن  اأم�الكم  مع  ال�شهي�ين  العدو 
قلبه على عالقات مع اإيران �شاحبة 
وال�شرتاتيجية،  والروؤية  امل�رسوع 
قبائل  جمرد  نظره  يف  اأنتم  اأما 

ول�شتم حّتى دولً!
لفتة يف اأحد �ش�ارع تل اأبيب تعلن 
عن افتتاح ال�شفارة الإيرانية قريباً 
فقدان  على  ح�رسًة  »اإ�رسائيل«  يف 

اإيران كحليف.

اإيران اأم قبائل ذات علمالدور »الإ�سرائيلي« يف امل�ساحلة الفل�سطينية
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�شتاذ بن حادو حممد حم�شر ق�شائي لدى دائرة اخت�شا�ص 

جمل�ص ق�شاء اجللفة الهاتف : 50 22 027 92
حم�شر تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر ) املادة 412 من ق اإ م اإ (

ق�شاء  جمل�ص  لدى  ق�شائي  حم�شر  حممد  حادو  بن   : الأ�شتاذ  نحن 
اجللفة املوقع اأ�شفله 

لفائدة ال�سيد )ة( : زيار �سنو�سي بن بن ذهبية
ال�ساكن)ة( : بدوار املرجة بوقريات والية م�ستغامن 

بعد االطالع على املواد 412/613/612 من قانون االإجراءات 
املدنية و االإدارية 

بدين املحرر من  لعقد اعرتاف  التنفيذي  ال�سند  بناءا على 
طرف مكتب التوثيق لالأ�ستاذ : رعا�س �سليمان رقم الفهر�س 

2015/323 بتاريخ : 2015/08/03
 : بتاريخ  امل�سلمة  و  التنفيذية  بال�سيغة  املمهور  و 

2018/09/003
اجللفة  حمكمة  رئي�س  عن  ال�سادر  الن�رش  اأمر  على  بناء   -

بتاريخ : 2018/11/27 حتت رقم : 18/1082
- كلفنا ال�سيد)ة( : ح�سان احلاج بن فرجاوي

ال�ساكن)ة( : حي مائة دار بناية 11/111 اجللفة 
بدفع للطالب املبلغ التايل : 30138.798.00 دج 

تاريخ ن�رش  للوفاء ت�رشي من  يوما   15 له مهلة  باأن  نبهناه  و 
الطرق  بكافة  جربا  عليه  نفذ  واإال  بالوفاء  التكليف  حم�رش 

القانونية كي ال جنهل ما تقدم 
و اثباتا لذلك بلغنا و تكلفنا كما ذكر اأعاله و �سلمناه ن�سخة 

من هذا املح�رش للمخاطب طبقا للقانون 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

ولية ورقلة 
مديرية التنظيم و ال�شوؤون العامة

م�شلحة التنظيم العام 
الرقم : 69/2018

و�شل ت�شجيل الت�شريح بتاأ�شي�ص 
جمعية  حملية 

مبقت�سى القانون رقم 06/12 املوؤرخ يف 18 �سفر 1433 املوافق 
ل 2012/01/12 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا اليوم : 

الوالئية  بتاأ�سي�س اجلمعية  2018/11/26 ت�سليم و�سل الت�رشيح 
ذات الطابع الثقايف امل�سماة : 

جمعية الرحماء لذوي االإحتياجات اخلا�سة ورقلة 
الكائن مقرها : حي 80 م�سكن بني ثور – ورقلة 

لرئي�س اجلمعية ال�سيد )ة( : بلخري بوعروة 
تاريخ  و مكان امليالد : 1959/09/01 ورقلة 

العنوان ال�سخ�سي : حي 80 م�سكن بني ثور – ورقلة 
مالحظة : التاأ�سي�س القانوين للجمعية يتم بعد القيام االجباري 
ب�سكليات االإ�سهار على نفقة اجلمعية يف جريدة يومية اإعالمية 
واحدة ذات توزيع وطني وفقا الأحكام 18 الفقرة 02 من القانون 

ال�سالف الذكر . 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

ولية الأغواط
دائرة : اأفلو
بلدية اأفلو

الرقم :06/2018
و�شل اإيداع ملف

جتديد جمعية بلدية

 18 يف  املوؤرخ   12/06 رقم  القانون  مبقت�شى 
املتعلق   2012 يناير   12 ل  املوافق   1433 �شفر 
 26/03/2018  : اليوم  هذا  مت   ، باجلمعيات 

اإيداع ملف جتديد جمعية ذات �شبغة بلدية
التالميذ  اأولياء  "جمعية   : اجلمعية  ت�شمية   -

مدر�شة حاكمي علي
- املقر الجتماعي : مدر�شة حاكمي علي 

- املودع : �شايف بولفعة  �شالح الدين 
- الوظيفة يف اجلمعية : نائب ثاين للرئي�ص 

الإ�شهار  ب�شكليات  القيام  يجب   : مالحظة 
املذكور  القانون  من   18 املادة  لن�ص  تطبيقا 

اأعاله 
رئي�ص املجل�ص ال�شعبي البلدي 

{ذكرى و ترحم }7 �سنوات 
تكون   04/12/2018 اليوم 
علي  كاملة  �شنوات   7 مرت  قد 
اهلل  باإذن  له  املغفور  رحيل 
 } الطاهر  حممد  بوحالة   {
الكرمي   الوالد  الغايل  العزيز 
الوجود  هذا  من  رحل  الذي 
تاركا  ربه   جوار  اإيل  الزائل  
ال�شوق  و  احل�شرة  و  احلزن 

علي فراقه  ل الأيام و ل الدموع و ل عزاء الأهل 
احلزين   اليوم  ذالك  ين�شونا  ا�شتطاعوا  الأقارب  و 
و بهذه املنا�شبة الأليمة دائما نطلب من كل النا�ص 
له  الدعاء  و  عليه  الرتحم  الفقيد  عرفوا  الذين 

بالرحمة و املغفرة 
اإيل  اهلل  اأ�شكنه  و  العزيز  والدنا  فقيدنا  اهلل  رحم 
جانب ال�شهداء و ال�شديقني يف جنات النعيم  *** 

اإبنك عبد احلميد بوحالة و كل العائلة ***

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

التعاونية العقارية الن�شر

عني النعجة ، ج�شر ق�شنطينة
ولية اجلزائر

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

العامة غري العادية التي �شتنعقد 
يوم 16 دي�شمرب2018 على ال�شاعة 

. التعاونية  مقر  يف  �شباحا   10

الرئي�ص  

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي الأ�شتاذة /حيمور نورة حم�شرة ق�شائية معتمدة لدى 

حمكمة ح�شني داي 
-جمل�ص ق�شاء اجلزائر الكائن مكتبها ب 68 �شارع بوجمعة مغني -ح�شني داي – اجلزائر 

الهاتف : 05556260980
رقم امللف :367/2017

اإعالن عن بيع عقار )�شقة ( باملزاد العلني
)طبقا للمواد 747 و 750 و766 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية (

مبقت�سى ال�سند التنفيذي القرار ال�سادر عن جمل�س ق�ساء اجلزائر )الغرفة : العقارية( بتاريخ 
التنفيذية  : 2016/10/27 ق�سية رقم : 16/03245 فهر�س رقم : 16/05355 املمهور بال�سيغة 

بتاريخ : 16 نوفمرب 2016 حتت رقم 16/2240 
لفائدة ال�سيدة : بن نوي فائزة املختارة موطنا للتنفيذ لدى مكتب املح�رشة الق�سائية الكائن 
بح�سني داي �سد ال�سيد :اعمر ان فريد ال�ساكن ب 202 م�سكن عني النعجة بلدية ج�رش ق�سنطينة  
لدى  البيوع  رئي�س ق�سم  ال�سيد)ة(  ال�سادر عن  اأمر على عري�سة  بناء على  10 رقم 01 اجلزائر 

حمكمة ح�سني داي
بتاريخ : 2018/11/15 حتت رقم 18/03009 املحدد جلل�سة البيع العقار االتي تعيينه :

ق�سنطينة  بلدية ج�رش  النعجة  تقع بحي 202 م�سكن عني   03 نوع ف  �سكنية من  �سقة  التعيني: 
عمارة 10 رقم 01 الطابق االأر�سي م�ساحتها 81.79 مرت مربع و 1000/48 من االأجزاء امل�رشكة 
ح�سب اجلدول الو�سفي للتق�سيم امل�سهر باملحافظة العقارية لبئرمراد راي�س حجم 453 رقم 
01 جمموعة  ملكية 99 ق�سم 03 اململوكة للمحجوز عليه اإعرابن فريد مبوجب عقد بيع توثيقي 

حمرر بتاريخ : 2015/08/02 م�سهر بتاريخ : 2015/08/31 جملد 767 رقم 44
و  العلني  باملزاد  العقار)�سقة(  بيع  �سيتم  اأن  للجمهور  الق�سائية  املح�رشة  نحن  نعلن  عليه  و 
ذلك بتاريخ : 2018/12/10 مبحكمة ح�سني داي ) قاعة رقم 02( على ال�ساعة الثالثة 15 م�ساءا 
قدره  اإفتتاحي  �سعر  اأ�سا�س  على  املزايدة  ت�ستقبل   : البيع  �رشوط  مزايد   اأخر  و  الأكرب  وذلك 
دينار  اأربعون  و  و خم�سمائة  اأالف  و خم�سة  ثالثمائة  و  دج ع�رشة ماليني   10.305.540.00 :

جزائري و هو الثمن املحدد ح�سب اخلربة املنجزة من طرف اخلبري االأ�ستاذ اأمالل يون�س
و  التنفيذ  م�ساريف  اإليها  ي�ساف  املزاد  ر�سو  مبلغ   5/1 خم�س  دفع  عليه  الرا�سي  على  يجب 
اأن  على  نقدا  اأو  بنكي  �سيك  بوا�سطة  البيع  جل�سة  يوم  الق�سائي  للمح�رش  التنا�سبية  احلقوق 

ي�ستكمل دفع باقي الثمن خالل اأجل اأق�ساه 08 اأيام من تاريخ ر�سو املزاد 
ملزيد من املعلومات و االطالع على دفرت �رشوط البيع و معاينة العقار يرجى االت�سال باأمانة 

�سبط املحكمة اأو مبكتب املح�رش الق�سائي بالعنوان اأعاله .
املح�شرة الق�شائية   
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي

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

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

الهاتف : 021.77.82.94

اإعالن عن بيع عقار )�شقة ( باملزاد العلني

نحن املح�رشة الق�سائية االأ�ستاذة /حا�سور الزهراء ، اأنه مبوجب االأمر على العري�سة من اأجل حتديد جل�سة بيع العقار باملزاد العلني ال�سادر عن ال�سيدة رئي�سة الق�سم العقاري 
مبحكمة ح�سني داي بتاريخ : 2018/11/26 حتت رقم 18/03110

�سي�رشع يف بيع عقار )�سقة( عن طريق املزاد العلني بتاريخ 2018/12/10 بالقاعة رقم 02 على ال�ساعة الثالثة م�ساءا مبحكمة ح�سني داي الكائن مقرها ب : ح�سني داي اجلزائر 
لفائدة : ال�سيد : 01- خالدي ميينة العنوان : عمارة 34 رقم 10 بوروبة 

02- بوكرو�سة �سفيان مو�سى : العنوان : عمارة 34 رقم 10 بوروبة 
�سد ال�سيدة : عرجان ذهبية 

ال�ساكن )ة( ب : حي حمي دين عمارة ب رقم 21 بلكور 
 تعيني العقار حمل البيع باملزاد العلني : العقار املراد بيعه عبارة عن �سقة الكائنة باحلرا�س بلدية بوروبة حي با�س جراح 02 عمارة رقم 34 رقم 10 التابعة للعمارة امل�سرتكة : تقع 
يف الطابق الثاين من العمارة املذكورة ، تتكون من ثالث غرف ، مطبخ حمام ، مرحا�س و ملحقات ذات م�ساحة قدرها خم�سة و�سبعون مرت مربع و ثمانية دي�سمرت ا مربع 75.08 
م2 و متثل ن�سبة واحد و خم�سون لالألف 51/1000 من االأجزاء امل�سرتكة و حتمل رقم 10 من البيان الو�سفي للتق�سيم امل�سهر باملحافظة العقارية لوالية اجلزائر 1984/03/13 

جملد 103 رقم 69 ق�سم 11 جمموعة ملكية 14 باملزاد العلني 
�رشوط البيع : 

اإ�سافة �سفر اإىل ال�رشوط الواردة يف قائمة �رشوط البيع املودعة لدى حمكمة ح�سني داي فاإن قيمة العقار يقدر ب : 6.500.000 دج ) �ستة ماليني و خم�سمائة األف دينار جزائري 
ي�ساف اإليها م�ساريف التنفيذ و كل حقوق الت�سجيل و االإ�سهار و احلق التنا�سبي املمنوح املح�رش الق�سائي املحدد قانونا كما اأن الرا�سي عليه املزاد  ملزم بدفع حال انعقاد 
اجلل�سة خم�س 5/1 الثمن و امل�ساريف و الر�سوم امل�ستحقة بوا�سطة �سيك موؤ�رش عليه حل�ساب اأمانة  �سبط املحكمة و اأن يدفع املبلغ املتبقي يف اأجل ثمانية 08 اأيام املوالية 
الكائن مكتبه  اأو �سحبها من مكتب املح�رشة الق�سائية  البيع املودعة لدى كتابة �سبط حمكمة ح�سني داي  الراغبني يف ال�رشاء االطالع على قائمة �رشوط  لر�سو املزاد فعلى 

بالعنوان املذكور اأعاله .

املح�شرة الق�شائية 
الو�شط:2018/12/04
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 اآية ا�سليم
وكالة كنعان االخبارية

لالطالع على حياة الأ�رسى يف مثل 
هذه الأجواء �شديدة الربودة، كان 
مع  لقاء  الإخبارية"  كنعان   " لكان 
اأ�شريين حمررين حلديث عن واقع 
البالغة  معي�شته  وظروف  الأ�رسى 
الجواء  هذه  ظل  يف  ال�شعوبة 

العا�شفة �شديدة الربودة ..

ال�ستاء املميت ..

الأ�شري  حتدث  احلوار  بداية  يف   
طبيعة  عن  احللبي  رامز  املحرر 
التي  ال�رسائيلية،  ال�شجون 
وقلة  ال�شديدة  بالربودة  تت�شف 
التهوية نظراً ل�شعوبة دخول اأ�شعة 
ال�شم�س اإليها من النوافذ ال�شغرية 
كمية  لدخول  ت�شمك  بالكاد  التي 
مو�شحاً  لالأ�رسى،  النقي  الهواء 
اأكرث  اأن  �شجن نفحة ورميون من 
تنخف�س  حيث  برودة  ال�شجون 
فيها درجات احلرارة اإىل ما حتت 
فيزيد  النقب  �شجن  اأما  ال�شفر، 
الرغم  فعلى  الأ�رسى  معاناة  من 
من الربودة فهناك جزء منه عبارة 
الرياح  �شدة  من  تطري  خيام  عن 
والأمطار العا�شفة، وهذه الأجواء 
الباردة تلقي بظاللها على الأ�رسى 
لينتقلوا  بعدها اإىل رحلة املر�س 
والرئتني  الإنفلونزا  كاأمرا�س   ،

والتهابات يف اجلهاز التنف�شي.
املحّرر  الأ�شري  حتدث  حني  يف 
ع�رس  اربعة  عن  املدلل  طارق 

�شجون  بني  متنقاًل  ق�شاها  عاماً 
اخوانه  خالله  �شارك  الحتالل 
املعاناة  الوان  �شتى  الأ�رسى 
قائاًل  ال�شتاء،  ف�شل  يف  ول�شيما 
�شجون  داخل  الأ�رسى  معاناة   "  :
ل  ال�شتاء  ف�شل  يف  الحتالل 
وكبار  املر�شى  وخا�شة  تو�شف، 
ال�شن منهم"، م�شرياً اإىل الأمرا�س 
ب�شبب  الأ�شري   منها  يعاين  التي 
ال�شتاء كتفتت يف العظام واأمرا�س 
ان  اإىل  ولفت  مزمنة.  النفلونزا 
حال  لالأ�شري  يقدم  الذي  العالج 
الربد  اعرا�س  من  باأي  ا�شابته 
معروف  وهو  يختلف  وغريها، 

للجميع "الأكامول".
ما  اإىل  املدلل  املحرر  وتطرق 
ال�شجون  م�شلحة  اإدارة  به  تقوم 
التي تتعمد التنغي�س على الأ�رسى 
و�شائل  اإتباع  اإىل  فتلجاأ  كاملعتاد 
اإذ  الأ�رسى  معاناة  من  تزيد 
يجربون الأ�شري على خلع مالب�س 

خفيفة،  مالب�س  ارتداء  الثقيلة 
يف  الأ�شري   و�شع  اإىل   بالإ�شافة 
زنزانة مفتوحة ال�شقف بال�شباك، 
التفتي�س  حمالت  عن  ناهيك 
الربد  اجواء  ل  يف  العاري  الليلي 
ال�رسى  وترك  والعوا�شف، 
ال�شماح  قبل  الهواء  يف  ل�شاعات 

لهم العودة لغرفهم..

برده قا�سي وثقيل..

النا�رس  عبد  املحرر  الأ�شري  اما   
الدرا�شات  وحدة  رئي�س  فراونة، 
والتوثيق يف "هيئة �شوؤون الأ�رسى 
طبيعة  اأن  فبني:"  واملحررين"، 
دخول  وعدم  ال�شجون  غرف 
ن�شبة  وارتفاع  اإليها،  ال�شم�س 
والرطوبة فيها، �شاهم يف  الربودة 
وعّر�شهم  الأ�رسى  معاناة  تفاقم 

لالإ�شابة باأمرا�س عديدة".
لـ"كنعان":"  حديثه  خالل  وقال 

العديد  معه  يحمل  ال�شتاء  ف�شل 
الأغطية  فنق�س  الأمرا�س،  من 
على  يوؤثر  الالزمة  واملالب�س 
تدهور  يف  ي�شاهم  كما  الأ�شحاء 
املر�شى"،  و  امل�شابني  �شحة 
لفتا اإىل اأن عمليات تنقل الأ�رسى 
منت�شف  يف  اآخر  اإىل  �شجن  من 

الليل تزيد من معاناة الأ�رسى.
الأ�رسى  �شعور  اأن  فروانة  ونوه 
برودة  ا�شتداد  مع  �شيزداد  بالربد 
انعدام  ظل  ل�شيما  ال�شتاء،  ف�شل 
اأدوات التدفئة واملالب�س ال�شتوية، 
يف  ال�شحية  الرعاية  وغياب 
من  حمذراً  الإ�رسائيلية،  ال�شجون 
ال�رسى  حياة  على  الأمر  خطورة 
ولفت  الحتالل.  �شجون  داخل 
الحتالل  �شجون  م�شلحة  اأن  اإىل 
لـ  ال�شجون  يف  الأ�رسى  "ت�شتغل" 
حظر  خالل  من  منهم"،  "الرتّبح 
ال�شتوية  امل�شتلزمات  اإدخال 
"الكانتينا"،  يف  بع�شها  وتوفري 
�رسائها  اإىل  الأ�رسى  ي�شطر  ما 
باأ�شعار مرتفعة.   وذكر اأن معاناة 
وخالل  ال�شتاء،  ف�شل  يف  الأ�رسى 
املنخف�شات اجلوية، متتد لذويهم 
والتي  زيارتهم،  خالل  "خا�شة 
�شيما  ل  طويلة،  �شاعات  ت�شتغرق 
اأوقات النتظار يف �شاحة ال�شجون، 
قبل الدخول لقاعات الزيارة وروؤية 
اأبنائهم" . وطالب فروانة املجتمع 
الدويل وموؤ�ش�شات حقوق الن�شان 
حكومة  على  ال�شغط  يف  التدخل 
يحتاجه  ما  كل  لتوفري  الحتالل 
ال�رسى من ملب�س وغطاء وطعام 
القوانني  اقرته  ما  وفق  وعالج 

الدولية املعنية بالأ�شري. 

مع ا�ستداد الرياح العا�سفة �سديدة الربودة، يتولد يف ذهننا �سعور باالأمل واالأ�سى  على حياة امل�سردين واملهجرين يف ال�ستات، 
ولكن ثمة هناك من يعانون االأمرين يف مثل هذه االأجواء �سديدة الربودة، اإنهم االأ�سرى املكبليان باالأ�سفاد وال حول لهم وال 
قوة، فكل اأمور حياتهم مرتبطة باأمر ال�سجان، على عك�ض امل�سردين الذين تكون لهم االأر�ض الف�سيحة ملجاأ وت�سبح اأغ�سان 

اأ�سجارها مدفاأة لهم تخفف عليه وطاأة الربد ال�سديد، اإال من ال حول له وال قوة..

ال�ستاء يقرع اأبواب ال�سجون و�سط 
خماوف ِجدية على حياة اأ�سرانا

اإ�سراء جعابي�ض 

اأ�سعب حالة مر�سية بني االأ�سريات يف �سجون االحتالل
تقرير : اإعالم االأ�سرى 

الطفل  ده�س  الأخرية،  زيارته  يف 
ال�شغري "معت�شم"، من هيئة والدته التي 
الكرتونية  ال�شخ�شية  مالب�س  ارتدت 
ويديها  لتخفي مالمح وجهها  "منو�س" 
امل�شابتني عنه، وده�شت هي، حني قال 
اأعوام"  الت�شعة  �شاحب  �شغريها  لها 

اأحبك كما اأنِت، اأتقبلك كما اأنِت".
ريا�س جميل جعابي�س  اإ�رساء  الأ�شرية 
املكرب،  جبل  حي  �شكان  من  )32عاماً( 
الزيارة  تعاونت قبل  القد�س،  يف مدينة 
مع الأ�شريات يف ال�شجن وقمن بحياكة 
اأيدي ووجه ت�شابه ال�شخ�شية الكرتونية 
جعابي�س  الأ�شرية  عمل  وكان  منو�س، 
�شاعدها يف ذلك فهي لطاملا تطوعت 
لإ�شعاد الأطفال ال�شغار مبالب�س مزينة 
و�شخ�شيات كرتونية يف القد�س، وداخل 

امل�شجد الأق�شى.
�شنعت  مرقطة  مالب�ٍس  قطعة  من 
لإ�رساء،  ووجهاً  كفوفاً  الأ�شريات 
ابنها  زيارة  حت�رس  حني  �شرتتديها 
مالمح  �شتخفي  معت�شم،  الوحيد 
 45 مدة  عنه  واأملها  البالغة  اإ�شابتها 
دقيقة، ولكنه �شيده�شها بطلبه اأن تخلع 

ال�شخ�شية فهي ل زالت جميلة يف نظره 
يخاف  ولن  هي  كما  ويحبها  و�شيقبلها 

منها.

ق�سية العالج

اإ�رساء،  اعتقال  على  مرت  �شهراً   26
اأكدت  كاماًل، فعائلتها  ومل تتلَق عالجاً 
حديٍث  يف  الأ�رسى  اإعالم  ملكتب 
اأ�شابعها  بني  الغرزات  باأن  خا�س، 
عقلتني  برت  مت  فقد  موجودة،  تعد  مل 
اجلزء  طول  يتجاوز  ول  اأ�شبع،  كل  من 
الثالث   ، الع�رسة  اأ�شابعها  املتبقي من 
�شنتميرتات، كما اأن اآثار احلروق ل تزال 
وا�شحة على يديها، حتى اأن كلتا يديها 
تعر�س  ما  لفرط  ذاب  ك�شيٍء  تبدوان 
عملية  اإجراء  يتم  اأن  تقرر  للحرارة. 
لأ�شابع الأ�شرية جعابي�س، وف�شلها عن 
القيام  مبقدورها  يكون  وحتى  بع�شها 
فاإ�رساء  العتيادية،  اليومية  مبهامها 
لوحدها،  �شيء  اأي  عمل  ت�شتطيع  ل 
عائقاً  ت�شكل  تكن  مل  مهمات  اإجناز  اأو 

اأمامها.
باأنها ل  اأكدت  عائلة الأ�شرية جعابي�س 
تزال بانتظار اإعالن موعد اإجراء عملية 

يف  مقرر  هو  كما  اجلريحة  لبنتهم 
فيها  ليتم  كارم،  هدا�شا عني  م�شت�شفى 
وتنا�شد  اأ�شابعها،  من  تبقى  ما  ف�شل 
اأجل  من  املوؤ�ش�شات  كافة  العائلة 
اجلريحات  الأ�شريات  لإنقاذ  التحرك 
الب�شيط  اأ�شبح مطلبهن  واللواتي  منهن 
دون  وال�شماء  ال�شم�س  يرين  اأن  هو 

�ِشباك.

االأ�سريات اجلريحات

يف  مر�شية  حالة  اأخطر  تعترب  اإ�رساء 
عدداً  هناك  اأن  غري  الحتالل،  �شجون 
اآخر من الأ�شريات اللواتي يجب ت�شليط 
ذوي  فزيارت  ق�ش�شهن،  على  ال�شوء 
اجلعابي�س  الأ�شرية  وعائلة  الأ�شريات 
الذي  الو�شع  على  الإطالع  من  متكنهم 

تعي�س فيه الأ�شريات وما يعانني منه.
زيارت اأهايل الأ�رسى ت�شري اإىل اأنه ل زال 
اآثار البالتني  اأ�شريات يعانني من  هناك 
الإ�شابة، حيث  واأماكن  اأطرافهن،  على 
للزيارة  الدخول  على  الأ�شرية  تقو  ل 

مبفردها دون اأن ي�شري رفقتها اأحد.
متنعها  مل  العدم،  عبلة  الأ�شرية  والدة 
�شنني عمرها ال75 من زيارتها، ويف كل 

زيارة مت�شي دقائقها كاملة بالنظر اإليها 
فعائلة  نف�شها،  ت�شبط  اأن  دون  والبكاء 
كل  اأن  على  اأكدت  جعابي�س  الأ�شرية 
من يرى الأ�شرية عبلة العدم ل ي�شتطيع 

�شوى اأن يبكي لهول اإ�شابتها.
الأ�شرية العدم فقدت اإحدى عينيها ومل 
العني ومبجرد  اإ�شابة  مكان  تغطية  يتم 
اأن تلتفت والدتها �شوبها تن�شاب الدموع 
عدد  وهناك  عنها،  رغماً  وجهها  على 
خمفية  اإ�شابتهن  الأ�شريات  من  كبري 
اأن كيفية �شريهن  حتت مالب�شهن، غري 
اإىل  ت�شري  الزيارة  قاعة  دخول  اأثناء 
كما  داخلية  واإ�شابة  خمفي  اأمل  وجود 

يالحظ ذووهن.
على  اأكد  الأ�رسى  ذوي  من  كبري  عدد 
 180 تختلف  الأ�شريات  �شخ�شية  اأن 
قادرين  يعودوا  مل  الأ�رس،  داخل  درجة 
�شخ�شياتهن  على  حتى  التعرف  على 
النف�شية  اآلمهن  اأن  به، كما  وما يفكرن 
بدرجات،  اجل�شدية  الإ�شابات  تفوق 
تذكر  تزال  ل  جعابي�س  اإ�رساء  فعائلة 
 14 تبلغ  اأ�شرية  والد  �شوؤال  مت  كيف 
عاماً فقط عن �شبب وجود ابنته خلف 
اأنا  نريد  ما  هذا  لهم"  فقال  الق�شبان، 
وابنتي اأن نعرفه". ل يزال ذوو الأ�رسى 

يجهلون كيف احتملت املحررة �شريين 
اأكرث من 10 جمندات  العي�شاوي هجوم 
للعزل  حتويلها  يتم  اأن  قبل  عليها 
كهيكل  �شورتها  تزال  ل  الإنفرادي، 
عظمي حني قدمت للزيارة و�شاهدوها 

رفقة والدتها ماثلة يف اأذهانهم.

انتظار االإفراج

بحق  ال�شادر  احلكم  هي  �شنة   11
كما  عائلتها  لكن  جعابي�س،  الأ�شرية 
اأن ل يكون هذا  تاأمل  عائالت الأ�رسى 
لها،  روؤيتهم  ال�شحيح ملوعد  هو  الرقم 
اأم�شت  اعتقالها  جرى  حني  فوالدتها 
باأملها، وحتك  ت�شعر  طويلة وهي  اأياماً 
ابنتها،  اإ�شابة  موا�شع  ذات  يف  يديها 
كما اأن والدها  متاثل لل�شفاء قبل وقٍت 
ق�شري، وبداأت العائلة بالتح�شري لفرحة 

روؤيتهم لها على طريقتهم اخلا�شة.
عائلته  فتوؤكد  ال�شغري  معت�شم  اأما 
يوم  بعد  يوماً  يكرب  اأنه  على  املتبقية 
ويفاجئهم، فال زالوا يذكرون كيف راأها 
لأول مرة عقب اعتقالها، حني �شمح له 
بالدخول لحت�شانها لدقائق، ومل يقبل 
من  وكل  ويرتكها  مالب�شها  يفلت  اأن 

طفولته  على  بكى  امل�شهد  ذلك  ح�رس 
حني كان ي�رسخ" بدي امي".

يف زيارتها الأخرية اأخربت اإ�رساء 
عنها  خلع  اأن  بعد  ابنها  جعابي�س 
اأخباره،  لها  ير�شل  اأن  منو�س  زي 
تفا�شيل  املدر�شية،  عالماته 
رمبا  ومن  به،  يعتني  من  حياته، 
اأن  ووعدها  يزعجه،  اأو  يوبخه 

يفعل.
ير�شم  يزال  ل  معت�شم  ال�شغري 
اأقاربه  يوؤكد  كما  واأبيه  والدته 
األوان  تغطيها  بي�شاء  �شفحة  على 
ويتو�شطهما  الزهور،  من  خمتلفة 
قالت  حني  اأمه  �شمع  فلقد  هو، 
لأهلها باأن اأكرث ما ت�شتاق اإليه هي 
والأ�شريات داخل �شجون الحتالل 
و�شكل  وال�شماء  ال�شم�س  لون  هو 
حني  واأن�شت  اخل�رساء،  الأ�شجار 
البو�شطة  تكره  باأنها  لهم  قالت 
ترى  الذي  الوحيد  املكان  ولكنها 
من خالل طاقة �شغرية جداً فيها، 
جزءا �شئياًل من ال�شهول، واللونني 

الأزرق والأخ�رس.  

املحامي جواد بول�ض

املحكمة العليا لالحتالل 
ترف�س التما�س عائلة اأبو
 حميد ب�ساأن هدم منزلها

القانونية  الوحدة  مدير  قال 
الفل�شطيني  الأ�شري  نادي  يف 
اأن  بول�س  جواد  املحامي 
املحكمة العليا لالحتالل رف�شت 
قبل قليل اللتما�س امُلقدم ب�شاأن 
حميد  اأبو  عائلة  منزل  هدم 
يف  الأمعري  خميم  يف  القائم 
لإخالء  العائلة  واأمهلت  اهلل،  رام 
اأربعة طوابق  املنزل املكون من 
حتى تاريخ الثاين ع�رس من كانون 

الأول/ دي�شمرب اجلاري.   
واأو�شح بول�س يف بيان �شدر عن 
نادي الأ�شري اأن قرار الهدم جاء 
املحكمة  قا�شيني يف  من  بتاأييد 
القا�شي  رف�شه  حني  يف  العليا، 

الثالث.
وقال بول�س: "اإن هذا القرار كان 
تاريخ مواقف  على �شوء  متوقعاً 
املحكمة العليا التي اأيدت دائما 
الفل�شطينيني  بيوت  هدم  اأوامر 
اأخرى،  ولأ�شباب  اأمنية  لذرائع 
فتلك املحكمة عملت يف الواقع 
وحتقيق  ت�شويغ  يف  هامة  كذراع 
بحق  الحتاللية  القمع  �شيا�شة 

الفل�شطينيني."
وكانت جل�شة قد ُعقدت يف تاريخ 
ت�رسين  من  والع�رسين  اخلام�س 
الأول/ اأكتوبر املا�شي للنظر يف 
اللتما�س وفيها حددت املحكمة 
تواريخ للرد على اإدعاءات كل من 
هيئة الدفاع، وجي�س الحتالل.  

يُ�شار اإىل اأن تقدمي اللتما�س جاء 
الع�شكري  القائد  رف�س  اأن  بعد 
خالل  من  الحتالل  جلي�س 
اعرتا�شني  الق�شائي  م�شت�شاره 
�شد  تقدميهما  جرى  �شابقني 

قرار الهدم.
رئي�س  قال  ذلك  على  وتعقيباً 

اأن  فار�س  قدورة  الأ�شري  نادي 
قرار املحكمة يثبت جمدداً  اأنها 
لي�شت العنوان ال�شحيح الذي يجب 
اأن يتوجه له الفل�شطينيون، واإمنا 
ثلة من الأحزاب  اأداة تخدم  هي 
العن�رسية اليمينية و�شيا�شتها يف 
بحق  اجلماعية  العقوبات  اإنزال 
التزام  اأدنى  دون  الفل�شطينيني، 
القانون  اأقره  مبا  جانبها  من 
القرار  هذا  اأن  م�شيفاً  الدويل، 
ياأتي يف �شياق التجاذبات احلزبية 
الإ�رسائيلية التي تتناف�س بت�رسيع 
اأق�شى العقوبات بحق املنا�شلني 

الفل�شطينيني.
قوات  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 
الحتالل كانت قد هدمت منزل 
العامني  يف  حميد  اأبو  عائلة 
انتقامي  كاإجراء  و2003،   1994
ا�شت�شهاد جنلها  منذ  العائلة  من 
عملية  وا�شتمرت  املنعم،  عبد 
وما  للعائلة  الحتالل  مالحقة 
من  اأ�شقاء  �شتة  فهناك  تزال، 
معتقالت  يف  حميد  اأبو  عائلة 
يق�شون  اأربعة  منهم  الحتالل، 
منذ  املوؤبد  بال�ّشجن  اأحكاماً 
 ،2000 عام  الأق�شى  انتفا�شة 
و�رسيف،  ون�رس،  )نا�رس،  وهم: 
�شقيقهم  على  عالوة  حممد( 

جهاد املعتقل اإدارياً.
ويف �شهر جوان من العام احلايل 
الحتالل  �شلطات  اعتقلت 
اإ�شالم  وهو  ال�شاد�س  �شقيقهم 
موقوفاً،  يزال  وما  عاماً(   32(
الحتالل  �شلطات  تتهمه  حيث 
بقتل اأحد جنودها خالل اقتحام 
رام  يف  الأمعري  ملخيم  نفذته 
اهلل. علماً اأن اإ�شالم ق�شى �شابقاً 

�شنوات يف معتقالت الحتالل. 
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حكايات من اال�سر
املكان: �سجن �سطه املركزي

الزمان : �سنة 2013م
ال�شيخ  اقرتب  واحد  بيوم  الزيارة  قبل 
وجهه  على  ارت�شمت  وقد  مني  جمال 
امتنى  كم   : يل  وقال  جميلة  ابت�شامة 
احن  كم   ، ال�شغري  جمال  اح�شن  ان 
الحت�شانه وكم احب ان اطبع قبلة على 

خدود حفيدي ال�شغري .
�شاركت ال�شيخ جمال الدعاء ، ومتنيت 
ان يتم ذلك لي�شعد قلب ال�شيخ ، وقبل 
من  وخفف  ذهب  ليلته  ال�شيخ  ينام  ان 
حليته الطويله قائال : حتى االعب بها 

جمال ال�شغري غدا وانا اقبله .
جمال ال�شغري ا�شبح عمره عامان وهو 
عبد  ابا  اجلد  يره  ومل   ، جده  يرى  مل 
ال�شغري  جمال  قدوم  فيوم   ، ال�شالم  
يف  الكبري  جمال  جده  كان  الدنيا  اىل 
اال�رس بل كان يف زنازين العزل بزنزانة 
واحده مع اال�شري القائد احمد �شعدات 

وليلتها �شمعا اال�شري املعزول بجانبهم 
وليد خالد ي�شيح ب�شوت عال :

اليوم يف خميم جنني جمال عبد ال�شالم 
جديد

وليد  بكالم  وفكر  جمال  ال�شيخ  �شمت 
لل�شيخ  ليبارك  �شعدات  لي�شارع   ، خالد 
: مبارك يا ابا عبد ال�شالم فقد رزقت 
ا�شمك  ا�شموه جمال على  وقد  بحفيد 

.
ان  وانتظرنا   ، الزيارة  يوم  �شباح  جاء 
اال�شماء  تاأخرت   ، الزوار  ا�شماء  تاتينا 

، بداأ القلق يدخل قلوبنا .
جاء ا�شماء الفوج االول من الزوار ومل 
يكن ا�شم ال�شيخ من بني اال�شماء ، زاد 
 .. ال�شعب  واالنتظار  والتوتر  القلق 
القا�شي . ثم جاءت قائمة ا�شماء الفوج 
ال�شيخ  ا�شم  وكان   ، الزوار  من  الثاين 
الفرحه  تكتمل  مل  لكن  موجود  جمال 
الن ا�شم ابنه عبد ال�شالم لي�س بالقائمه 
امنا يف الفوج الثالث ، اأي ان زوجة عبد 
ال�شيخ  يروا  لن  جمال  وابنه  ال�شالم 
جمال !!! اأي قانون و�شع هذا النظام !! 
واي ان�شانية هذه التي تق�شم الوالد عن 

ولده ومتنع روؤية اجلد حلفيده!!
ال اظن ان هنالك احتالال مار�س الظلم 

والقهر كما مار�شه هذا املحتل .
القرار  بالق�شم هذا  االأ�رسى  رف�س كل 
وهدد   ، االدارة  على  ال�شغط  وبدا   ،
باالمتناع عن اخلروج  بالق�شم  اال�رسى 
وابنه  ال�شيخ  يزور  مل  ان  اهلهم  لزيارة 
الق�شم  التوتر يف  زاد   ، الفوج  نف�س  يف 
�شاحات  يف  التحرك  اال�رسى  وبدا   ،
ر�شالة  لالدارة  يو�شل  ب�شكل  الق�شم 
اأن  االإدارة  وافقت  اأخريا   . غ�شب 
بع�شهم  ومع  الفوج  بنف�س  الزيارة  تتم 
االنتظار  وبداأ  كثريا  فرحنا  البع�س، 
الكبري  جمال  عناق  حلظة   : االخر 

وجمال ال�شغري .
مكان  باجتاه  وخرجنا  املوعد  جاء 
الزيارة ، وهنا هم�س عبد ال�شالم باذين 
قائال : �شبحان اهلل ، قبل ع�رس �شنوات 
جئت اىل هذا ال�شجن الزور ابي يف هذا 
ال�شجن وهذا املكان ، واليوم ابني قادم 

لزيارتي وزيارة ابي .
دخلنا اىل غرفة الزيارة ، ودخل االهل 
باحلزن  املمتزجه  الفرحة  عمت  كم   ،

بالب�شمه  الدموع  واختلطت   ، واالمل 
وال�شوق باجلرح . لكن

من اعتاد ان يقتل االن�شانيه وان يزرع 
لن   ، القلوب  يف  واالمل  واحلزن  الدمع 
حكاياتنا  والن   ، ومنهجه  عادته  يرتك 

او حكايه من حكايات  لي�شت م�شل�شال 
بنهاية  تنتهي  رواية  او  وليله  ليلة  الف 
�شعيدة ، بل حكايتنا حكاية ا�رس ووجع 
فقد رف�شت ادارة ال�شجن ادخال جمال 
ال�شغري اىل حيث يجل�س جده ووالده ، 

واكتفت بابقائه خلف اجلدار الزجاجي 
الفا�شل بينهم. انتهت الزيارة.. وقبل ان 
ال�شغري  ... اقرتب جمال  الزوار  يغادر 
من جده جمال الكبري ، وطبع قبله على 

اجلدار الزجاجي الفا�شل بينهم. 

علمنا اأنه قد �سمح لزوجة االأ�سري عبد ال�سالم اأبو الهيجاء بزيارته بت�سريح اأمني – اأي زيارة واحده فقط – و�سيكون معها بالزيارة جمال ابن عبد 
ال�سالم .... فرحنا جميعا لهذا اخلرب ، لي�س النها اول زيارة لعبد ال�سالم فقط ، بل الأنه الأول مرة �سريى ال�سيخ جمال اأبو الهيجاء حفيده جمال ، 

ال�سيخ جمال اخلارج من العزل االنفرادي حديثا .

بقلم : ثامر �سباعنه – فل�سطني

قبلة على جدار بارد

حمكمة االحتالل العليا ت�شرعن اأنواع تعذيب جديدة 
العليا  باملحكمة  ت�شمى  ما  اأ�شدرت 
"االإ�رسائيلية" قراراً، هذا االأ�شبوع، راأى 
ال�شماح  �شاأنه  من  اأن  قانونيون  خرباء 
)ال�شاباك(  العام  االأمن  جهاز  ملحققي 
معتقلني  �شد  التعذيب  با�شتخدام 
فل�شطينيني، من خالل ممار�شة ما ي�شمى 
"و�شائل خا�شة"، مثل منع املعتقل من 
و�شعية  يف  البقاء  على  واإرغامه  النوم 

"رب�شة ال�شفدع" ملدة طويلة.
الذي  مينت�س،  دافيد  القا�شي  واعترب 
القا�شيني  مع  �شوية  القرار  اأ�شدر 
اأنه  األرون،  ويو�شف  عميت  يت�شحاق 
من  النوع  هذا  ا�شتخدام  باالإمكان 
حاالت  "يف  حتقيق  كو�شيلة  التعذيب 
لقرارات  خالفا  وذلك  ا�شتثنائية"، 
وجاء  االآن.  حتى  بها  معمول  ق�شائية 
يف  نظرها  لدى  العليا،  املحكمة  قرار 
فرا�س  املحرر  االأ�شري  قدمه  التما�س 
 2011 العام  يف  اعتقل  الذي  طبي�س، 
حما�س.  حركة  اإىل  االنتماء  ب�شبهة 
مبكان  يعلم  باأنه  به  ال�شاباك  وا�شتبه 
ن�شطاء  �شي�شتخدمها  اأ�شلحة  تخزين 

حما�س.
وتعر�س للتعذيب كي يك�شف مكان هذه 
االأ�شلحة. وكتب القا�شي األرون يف قراره 
ا�شتخدمها  التي  التعذيب  اأ�شاليب  اأن 
"�رسعية".  كانت  ال�شاباك  حمققو 
اتهام  الئحة  بح�شب  طبي�س،  واعرتف 
�شده، مبكان تخزين 10 اأ�شلحة، كما مت 
اتهم  حما�س،  ن�شطاء  من  عدد  اعتقال 

اأحدهم بالتخطيط الأ�رس "اإ�رسائيلي".
ُقدمت �شد  اتهام معدلة  ووفقا لالئحة 
طبي�س، مبوجب �شفقة ادعاء، فاإنه كان 
تابعة حلما�س  ع�شوا يف خلية ع�شكرية 
وم�شوؤوال عن تخبئة اأ�شلحة. واتهم بنقل 
اأ�شلحة اإىل ن�شطاء يف حما�س يف  �شبعة 
يف  قبع  اإدانته،  وبعد  الغربية.  ال�شفة 
ال�شجن االإ�رسائيلي ثالث �شنوات. وبعد 
�شكوى  طبي�س  قدم  �رساحه،  اإطالق 
معهم يف  املحقق  �شكاوي  "مراقب  اإىل 
التنكيل  �شل�شلة  فيه  وو�شف  ال�شاباك"، 
حمققي  اإن  وقال  لها.  تعر�س  التي 
ومنعوه  التحقيق،  اأثناء  اأنهكوه  ال�شاباك 
به  االأذى  باإحلاق  وهددوا  النوم  من 

على  واأرغموه  و�رسبوه  وببيته،  وبعائلته 
املوزة"،  "حالة  يف  طويلة  ملدة  البقاء 
ورجليه  مقعد  على  ظهره  يكون  بحيث 
ويديه مكبلة، وهزه حتى فقدان الوعي. 
"مراقب �شكاوى املحقق معهم يف  لكن 
التحقيق،  ملف  اإغالق  قرر  ال�شاباك" 
التما�شا  واإثر ذلك قدم  العام 2016.  يف 
املنظمة  بوا�شطة  العليا  املحكمة  اإىل 
التعذيب  �شد  العامة  "اللجنة  احلقوقية 
األرون  القا�شي  اإ�رسائيلية".ورف�س  يف 
التحقيق  فتح  باإعادة  طبي�س  مطلب 
ال  اأنه  قراره  يف  واعترب  تعذيبه،  �شد 
اخلا�شة"  "الو�شائل  اأن  اإثبات  ميكن 
التي مور�شت �شده هي تعذيب، رغم اأن 
طبي�س قدم للمحكمة وثائق طبية حول 
اأوجاه يف االأ�شنان وانتفاخ ركبته و�شعوبة 
يف  واأوجاع  الروؤية  يف  وم�شاكل  حركتها 
األرون  اأن  اإال  التعذيب.  نتيجة  االأرجل 
كتب يف قراره اأنه "ال اأعتقد اأنه يوجد يف 
كل ذلك ما يثبت رواية امللتم�س". ويف 
ا�شتخدم  اأنه  ال�شاباك  اعرتف  املقابل، 
التحقيق،  اأثناء  �رسية  خا�شة"  "و�شائل 

ال  جل�شة  يف  تفا�شيلها  �شيقدم  لكنه 
"اللجنة  ومندوبي  طبي�س  فيها  يتواجد 

�شد التعذيب".
باالإمكان  اأنه  الثالثة  الق�شاة  واأجمع 
ا�شتخدام "و�شائل خا�شة" اأثناء التحقيق 
مكان  يعرف  باأنه  م�شتبه  �شخ�س  مع 
اأنه لي�س  اأ�شلحة، على الرغم من  تخبئة 

معروفا متى �شت�شتخدم هذه االأ�شلحة.
اجلمعة  يوم،  "هاآرت�س"  �شحيفة  ونقلت 
خرباء  عن   ،  2018/11/30 املا�شى 
املحكمة  قرار  اإن  قولهم  كبار  قانون 
ا�شتخدام  �رسعنة  �شاأنه  من  العليا 
"االأ�شاليب اخلا�شة"، اأي التعذيب، �شد 
باالنتماء  م�شتبهني  كثريين  فل�شطينيني 
اأن  اإىل  واأ�شاروا  فل�شطينية.  ملنظمات 
قرارات حكم �شابقة �شمحت با�شتخدام 
باأنهم  م�شتبهني  �شد  خا�شة"  "و�شائل 
لديهم  اأي  موقوتة"،  "قنبلة  ي�شكلون 
لكن  و�شيكة،  عملية  حول  معلومات 
ب�شاأن  املحكمة  قرار  اأن  اأكدوا  اخلرباء 
بني  الفرق  يطم�س  اأن  �شاأنه  من  طبي�س 

احلالتني.

وهو  مادينا،  باراك  الربوفي�شور  وقال 
وحقوق  الد�شتوري  القانون  يف  خبري 
االإن�شان يف اجلامعة العربية يف القد�س، 
العليا  املحكمة  قرار  اإن  لل�شحيفة 
ميكن اأن يف�رس من الناحية الفعلية باأنه 
من  والتحقيق  االأمن  قوات  قدرة  يو�شع 
"لي�س  والقرار  العنف،  ا�شتخدام  خالل 
م�شادقة ر�شمية، واإمنا فعلية" مبمار�شة 
حالة  اأي  "يف  اأنه  واأ�شاف  التعذيب. 
التاأكد  ينبغي  خا�شة،  و�شائل  ملمار�شة 
)املحظور  التعذيب  حد  ت�شل  ال  اأنها 
مفتوح  نقا�س  يوجد  ال  لكن  قانونيا(. 
الو�شائل.  هذه  خطورة  مدى  حول 
م�شموح  اخلا�شة  الو�شائل  وا�شتخدام 
م�شبقة  معلومة  توجد  عندما  فقط  به 
يقوم باإخفائها. واملعلومة التي يخفيها 
"�شاخنة"،  تكون  اأن  يجب  معه  املحقق 
وجود  اأو  اأ�شلحة  وجود  مكان  عن  اأي 

خطة عمل عينية".
العليا  املحكمة  قرار  اأن  مادينا  وراأى 
با�شتخدام  ي�شمح  باأنه  تف�شريه  ميكن 
ملمو�س  تو�شيع  هنا  "يوجد  التعذيب. 

مبمار�شة  فيها  ي�شمح  التي  للظروف 
اأ�شاليب خا�شة، الأنه لي�س مطلوبا وجود 
احتمال كبري باأن هذه االأ�شاليب �رسورية 
للح�شول على املعلومات". و�شدد على 
اإىل  العملية  "كلما كان موعد خروج  اأنه 
التنفيذ بعيدا، فاإن تقل�س احتمال  حيز 
و�شدد  �رسوري".  الو�شائل  ممار�شة 
االإ�رسائيلي  القانون  اأن  على  اأي�شا 
يحظر ممار�شة العنف يف التحقيق، لكن 

املحاكم ت�شمح به.
�شّبري  برغمان  اأفرات  املحامية  وقالت 
من "اللجنة �شد التعذيب" لل�شحيفة، اإن 
"قرار املحكمة ميكن اأن يف�رس على اأنه 
االأخالقي  املوقف  عن  ملمو�س  تراجع 
التعذيب  ب�شاأن  تقرر  الذي  والقانوين 
حظر  فاإن  ومبوجبه   ،1999 العام  يف 
ا�شتثناءات.  دون  ومن  مطلق  التعذيب 
التو�شيع  وهو  اآخر  مقلق  اأمر  وثمة 
الذي منحته املحكمة مل�شطلح القنبلة 
فيها  يعلم  حاالت  لي�شمل  املوقوتة، 
حمققو ال�شاباك اأن احلديث ال يدور عن 
قنبلة موقوتة باملفهوم االأكيد والداهم"
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450 حالة اعتقال خالل نوفمرب 2018
تقرير: مركز اأ�سرى 
فل�سطني للدرا�سات

للدرا�شات  فل�شطني  اأ�رسى  مركز  اأكد 
خالل  وا�شلت  االحتالل  �شلطات  ان 
حمالت  املا�شي  الثاين  ت�رسين  �شهر 
ال�شعب  اأبناء  �شد  التع�شفية  االعتقال 

بكافة �رسائحه.
ال�شهري  تقريره  يف  املركز  ور�شد 
اعتقال،  حالة   450 االعتقاالت  حول 
و)9(  قا�رساً،  طفاًل   )71( بينهم  من 

ن�شاء وفتيات، ونائبني.
واأو�شح الباحث ريا�س االأ�شقر الناطق 
االإعالمي للمركز باأن التقرير ر�شد 6 
قطاع  من  ملواطنني  اعتقال  حاالت 
اعتقالهم  مت  �شيادين  منهم   3 غزة، 
�شواطئ  قباله  عملهم  ممار�شة  خالل 
وقد  مراكبهم،  م�شادرة  بعد  القطاع 
اطلق �رساحهم بعد التحقيق معهم يف 

ميناء ا�شدود.
وعن حاجز بيت حانون "ايرز" اوقفت 
اأحمد  االأ�شري  والدة  االحتالل  قوات 
زيارة جنلها  ال�شنا  عقب عودتها من 
واأطلقت  "رميون"،  معتقل  يف  االأ�شري 
التحقيق،  من  �شاعات  بعد  �رساحها 
بينما اعتقلت �شابني خالل اجتيازهم 
بعد  اعتقل  اأحدهم  الفا�شل  ال�شلك 

ا�شابته بالر�شا�س يف يده.
اعتقلت  االحتالل  قوات  ان  واأ�شاف 
�شمن  غيث،  عدنان  القد�س  حمافظ 
الع�رسات  طالت  اعتقاالت  حملة 
ال�شحفي  واعتقلت  املقد�شيني،  من 
اأحمد اخلطيب من رام اهلل وحولته اىل 
الطالب  واعتقلت  االإداري،  االعتقال 
يف كلية االإعالم ليث جعار من طولكرم 
من  عودته  اأثناء  الكرامة  معرب  على 

ال�شفر.

اعتقال الن�ساء واالأطفال

واأ�شار االأ�شقر اإىل اأن االحتالل وا�شل 
الن�شاء  ا�شتهداف  املا�شي  ال�شهر 
باالعتقال  القا�رسين  واالأطفال 
 )71( املركز  ر�شد  حيث  واال�شتدعاء 
حالة اعتقال الأطفال، اأ�شغرهم الطفل 
اأبو عيا�س )8 �شنوات( بعد  عمر ربيع 
مالحقته على مدخل بيت اأمر �شمال 
�شتيوي  مراد  خالد  والطفل  اخلليل 
13 عاماً من قلقيلية، بينما ر�شد )9( 
بينهن  وفتيات  لن�شاء  اعتقال  حاالت 
ال�شف  يف  الطالبة  وهما  قا�رستني 
اأثناء  عاما   14 الرجبى  رهف  الثامن 
احلرم  قرب  مدر�شتها  اىل  ذهابها 
االإبراهيمي، والفتاة اآيات ذياب م�شلح 

17 عاماً من رام اهلل.
اجلريحة  االحتالل  اعتقل  فيما 
 38( الدراوي�س  الرحمن  عبد  فاطمة 
اطالق  بعد  دورا  مدينة  من  عاماً( 
بحجة  بجراح  وا�شابتها  عليها  النار 
حماولة تنفيذ عملية طعن، ونقلها اىل 
لتلقى  كارم  عني   " "هدا�شا  م�شت�شفى 
و�شقيقه  والده  كذلك  واعتقل  العالج، 
منفذ  جمل  اأبو  الرحمن  عبد  الفتى 
املكرب،  جبل  قرية  يف  الطعن  عملية 
والذى ا�شت�شهد بعد اأ�شبوع من ا�شابته 

بر�شا�س االحتالل.
واعتقل والدة االأ�شري اأحمد ال�شنا من 
حانون  بيت  حاجز  على  غزة  قطاع 
جنلها  زيارة  من  عودتها  بعد  "اإيرز" 
واطلق  "رميون"  �شجن  يف  اال�شري 
�رساحها، واعتقل ال�شابة افتكار جمال 
قباطية  بلدة  من  عاما(   25( كميل 
قلنديا  حاجز  على  جنني،  جنوب 
املحتلة،  القد�س  �شمايل  الع�شكري 

بزعم العثور بحوزتها على �شكني.

اعتقال النواب
وبني االأ�شقر ان اعداد نواب املجل�س 
االحتالل  لدى  املختطفني  الت�رسيعي 
اىل  املا�شي  نوفمرب  خالل  ارتفعت 
االحتالل  قوات  قيام  بعد  نواب،   )6(

باإعادة اعتقال نائبني وهم النائب عن 
دائرة اخلليل حممد مطلق اأبوجحي�شه  
)63 عاماً(، يف بلدة اذنا غرب اخلليل 
وقلبت  وتفتي�شه  منزله  اقتحام  بعد 
حمتوياته، وكان اعتقل �شابقاً وام�شى 
�شجون  يف  �شنوات   10 يقارب  ما 

االحتالل.
مدينة  عن  املبعد  املقد�شي  والنائب 
 52( عطون  حممد  اأحمد  القد�س 
عاما( بعد اقتحام املنزل الذى يقيم به 
يف البرية منذ ابعاده، و�شحب بطاقته 
املقد�شية قبل 8 �شنوات، ومل مي�شى 
اعتقال  اخر  من  اطالق �رساحه  على 
قرار  بحقه  و�شدر  8�شهور،  �شوى 
يزيد  ما  ام�شى  وكان  اداري،  اعتقال 

عن 12 عاما يف �شجون االحتالل.

القرارات االإدارية
واأو�شح االأ�شقر ان �شلطات االحتالل 
اإ�شدار  ثاين  ت�رسين  خالل  وا�شلت 
االأ�رسى  بحق  االدارية  القرارات 
حماكم  اأ�شدرت  حيث  الفل�شطينيني، 
االحتالل ال�شورية )47( قرارا اإداريا، 
منهم )13( قرارا جديدا للمرة االأوىل 
اعيد  حمررين  اأ�رسى  غالبيتهم 
عليهم  وفر�س  اأخرى  مرة  اعتقالهم 
االإداري، و)34( قراراً بتجديد الفرتات 

ملرات  اإداريني  الأ�رسى  االعتقالية 
اإىل  �شهرين  بني  ما  تراوحت  جديدة، 

�شتة اأ�شهر.
ومن بني االأ�رسى الذين �شدرت بحقهم 
خالده  النائبة  اداري  اعتقال  قرارات 
جرار من رام اهلل حيث جدد لها للمرة 
النائب  كذلك  التوايل،  على  الرابعة 
بحقه  �شدر  عطون  احمد  املقد�شي 
اعاده  بعد  اداري جديد  اعتقال  قرار 
اجلهاد  حركة  يف  والقيادي  اعتقاله، 
ال�شيخ �شعيد حممود نخلة  االإ�شالمي 
من رام اهلل وجدد له للمرة الرابعة على 

التوايل.

اعتداءات على االأ�سرى

االحتالل  �شلطات  ان  االأ�شقر  واأكد 
االأ�رسى  على  اعتداءاتها  وا�شلت 
وفر�س  بهم،  والتنكيل  واالأ�شريات 
حيث  بحقهم،  جديدة  عقوبات 
يف   )7( ق�شم  القمع  قوات  اقتحمت 
بحملة  و�رسعت  "رامون"،  �شجن 
ان  بعد  اأق�شامه  يف  كبرية  تفتي�س 
وعبثت  منه،  االأ�رسى  جميع  اخرجت 

مبقتنياتهم وعاثت بها خراباً.
�شجن  يف  االأ�شبال  ق�شم  واقتحمت 
جمدو وقامت باالعتداء عليهم ور�شهم 

الزنازين  يف  منهم   7 وعزلت  بالغاز، 
ال�شخ�شية،  اغرا�شهم  خربت  ان  بعد 
عقوبات متثلت مبنع  عليهم  وفر�شت 
الزيارات والكانتني والفورة، واقتحمت 
االأ�رسى  النقب ونقلت  ب�شجن   6 ق�شم 
اخرى  اأق�شام  اىل   120 عددهم  البالغ 
ونكل  وا�شعة،  تفتي�س  حملة  واأجرت 
حممد  عمر  باالأ�شري  االحتالل  جنود 
بعد  اخلليل  من  عاماً(   26( �شحادة 
االحتالل  خمابرات  لدى  ا�شتدعائه 
عليه  انهالوا  حيث  "عت�شيون"  يف 
ج�شده  اأنحاء  على  املرّبح  بال�رسب 
على  ملقى  وتركوه  واالرجل،  بالع�شى 
االأر�س ل�شاعات يف الربد القار�س وهو 

مقيد اليدين.
االأ�رسى  حلقوق  جديد  انتهاك  وفى 
االحتالل  عن�رسية  على  وتاأكيد 
الثانية  بالقراءتني  الكني�شت  �شادق 
ي�شتثني  قانون  تعديل  على  والثالثة 
من  الفل�شطينيني  االمنيني  االأ�رسى 
واقت�شاره  االأحكام  تخفي�س  قانون 
فقط،  اجلنائيني  ال�شجناء  على 
ال�شجون،  يف  الكثافة  تقلي�س  بهدف 
"باملحكمة  ت�شمى  لقرار ما  ا�شتجابة 
العليا االإ�رسائيلية" التي اقرت تو�شيع 
حتى  �شجني  لكل  املمنوحة  امل�شاحة 

4 مرت مربع.



عي�شة ق.

ار�ض  اإىل  العودة  �ضمان  اأجل  من 
الدور  اإىل  التاأهل  بتاأ�ضرية  الوطن 
املهمة  اأن  رغم  ع�رش  ال�ضاد�ض 
الظروف  ظل  يف  �ضهلة  تكون  لن 
تواجههم  �ضوف  التي  ال�ضعبة 
يف  اللقاءات  عليه  عودت  مثلما 
الأجواء  بفعل  ال�ضمراء  القارة 
تبقى  التي  والتحكيم  املناخية 
هاج�ض ت�ضكيلة »ال�ضيا�ضي« والتي 
�ضيعت حتقيق نتيجة مريحة على 

الذي  الذهاب  لقاء  يف  ملعبها 
الأمر  املن�رشم،  الأ�ضبوع  جرى 
الذي يجعلها تعمل على م�ضاعفة 
الألوان  ت�رشيف  اأجل  من  اجلهود 
ايجابية  نتيجة  وحتقيق  الوطنية 
ت�ضمح لها بتجاوز الدور التمهيدي 
وتفادي  الثاين  الدور  اإىل  والتاأهل 
تلعب  ثاين مرة  �ضلبية يف  م�ضاركة 
املناف�ضة  ق�ضنطينة  �ضباب  فيها 
كانت  م�ضاركة  اأول  بعد  القارية 
بلقب  تتويجها  اإثر   1998 عام 
مو�ضم  الأوىل  الوطنية  البطولة 

.1997/1996
علي  �ضيد  الالعب  رفقاء  ويعول 
العمري على التاألق ورفع التحدي 
ايجابية  نتيجة  حتقيق  اأجل  من 
الباكر  اخلروج  بتفادي  لهم  ت�ضمح 
واأن  خا�ضة  القارية  املناف�ضة  من 
يف  كبرية  ثقة  ي�ضعون  الأن�ضار 
الت�ضكيلة من اأجل جتاوز املناف�ض 
الذي يبقى يف املتناول خا�ضة واأن 
الفريق �ضيع فوزا كان يف املتناول 
على ملعبه ال�ضهيد حمالوي وفت 

الفوز باللقاء.

�ل�صيا�صي يف مهمة �صعبة باأدغال �إفريقياغامتيل الغامبي / �شباب ق�شنطينة
يخو�ض فريق �شباب ق�شنطينة م�شاء اليوم مباراة اأمام م�شيفه غامتيل الغامبي والتي 

تندرج �شمن اإياب الدور التمهيدي من مناف�شة رابطة اأبطال اإفريقيا، حيث يواجه 
ممثل اجلزائر يف املناف�شة القارية مهمة �شعبة خارج القواعد يف ظل التعرث الذي 
�شجله على ميدانه يف الذهاب اأين اكتفى بالتعادل ال�شلبي وهي النتيجة التي تعقد 

مهمته يف غامبيا، يف ظل �شرورة اأن ي�شجل تعادال اإيجابيا على اقل تقدير 

ال�شياطني ال�شود 
/ ن�شر ح�شني داي 

اليوم ابتداء من 
15:30

�لن�صرية 
�أمام فر�صة 
بلوغ �لدور 
�ل�صاد�س 

ع�صر لكاأ�س 
�لكاف

ح�ضني  ن�رش  فريق  يجدد 
املناف�ضة  مع  العهد  داي 
ال�ضياطني  فريق  مبالقاة 
�ضمن  الكونغويل  ال�ضود 
الدور  اإياب  مباراة 
مناف�ضة  من  التمهيدي 
يدخل  حيث  الكاف،  كاأ�ض 
اأر�ضية  العا�ضمي  النادي 
ما�ضيمبا  األفون�ض  ملعب 
برازافيل  بالعا�ضمة 
العودة  على  يعول  وهو 
واملرور  التاأهل  بتاأ�ضرية 
ع�رش  ال�ضاد�ض  الدور  اإىل 
اأجل  من  املناف�ضة  من 
القارية  املغامرة  موا�ضلة 
لفرتة  عنها  يغيب  التي 
هدف  يبقى  حيث  طويلة، 
األوان  ت�رشيف  الن�رشية 
الوطنية  والألوان  الفريق 
نتيجة  ت�ضجيل  خالل  من 
الدور  اإىل  التاأهل  توؤمن 
ممثل  ميلك  اأين  الثاين، 
املناف�ضة  يف  اجلزائر 
من  كبرية  اآمال  القارية 
اأجل التاأهل وهو الذي كان 
الذهاب  يف  الفوز  حقق 
ملعب  على  نظيفة  بثنائية 
فاإن  وبالتايل  جويلية،   5
الفر�ضة ثمينة اأمام ا�ضبال 
املدرب ل�ضات الذي يقود 
حتقيق  اأجل  من  لعبيه 
الهدف امل�ضطر وموا�ضلة 
يف  وامل�ضاركة  اللعب 
من  الإفريقية  املناف�ضة 
اإىل  فيها  الذهاب  اأجل 
الغر�ض  ولهذا  دور،  اأبعد 
قا�ضمي  اأحمد  رفقاء  فاإن 
لقاء  اآخر  يخو�ض  -الذي 
يعولن  النادي-  باألوان 
على العودة بنتيجة مريحة 
الثاين  الدور  لبلوغ  وكافية 
يتقدمون  وانهم  خا�ضة 
بهدفني  املناف�ض  على 
اأثقل  و�ضيعوا ت�ضجيل فوز 
خا�ضة واأن نادي ال�ضياطني 
على  �ضعيفا  بدا  ال�ضود 
اأر�ضية امليدان واأبناء حي 
ح�ضني داي لديهم الفر�ضة 
به  الإطاحة  اأجل  من 

جمددا يف عقر الديار.
عي�شة ق.

وفاة �لقائد �ل�صابق ل�صبيبة �لقبائل عمار حو�صني

باملركز  اأم�ض  اأول  تويف 
بتيزي  اجلامعي  ال�ضت�ضفائي 
فريق  وقائد  ال�ضابق  الالعب  وزو 
عن  حو�ضني  عمار  القبائل  �ضبيبة 
علم  ح�ضبما  �ضنة   90 ناهز  عمر 
الراحل  ولد  وقد  عائلته،  من 
مار�ض   21 يف  حو�ضني  عمار 
بدا  حيث  جرجرة  بعا�ضمة   1928
على  �ضغره  منذ  الكرة  مداعبة  
قبل  اأ�ضدقائه  رفقة  حيه  م�ضتوى 
ان يوقع عقده الأول يف �ضنة  1944 
و هو مل يتجاوز 16 �ضنة من العمر 
تيزي وزو.و يف  نادي اوملبيك  مع 

�ضنة 1954 انتقل اىل فرن�ضا حيث 
تطبيقية  مقابالت  و  بتجارب  قام 
ناجحة مع  اوملبيك مار�ضيليا ال 
النادي  التوقيع مع هذا  اأنه رف�ض 
الفرن�ضي مف�ضال العودة اىل بالده 
التحريرية  الثورة  اندلع  بعد 
»لالعتقال  خاللها  تعر�ض  حيث 
و التعذيب  ملرتني« كما اأكد ذلك 
بنف�ضه. و بدا م�ضواره الكروي مع 
بعد   1962 �ضنة  يف  القبائل  �ضبيبة 
ال�ضتقالل، و يوا�ضل  م�ضريته اىل 
ال42  ناهز  عمر  عن   1970 غاية 
عمار  الراحل  عن  معروف  �ضنة.و 

حو�ضني انه من اأف�ضل املدافعني و 
يتميز بان�ضباطه و روحه الريا�ضية 
احلوارات  احدى  يف  قال  حيث 
القدم  »كرة  ان  وطنية  يومية  مع 
تهدف  هي  و  ريا�ضة  اإل  لي�ضت 
لتفريقهم«. لي�ض  و  ال�ضباب  جلمع 
اأما مرا�ضم الدفن ف�ضتتم ظهر يوم 
مبدينة  مدوحة  مبقربة  الثالثاء 
تيزي وزو، ح�ضبما علم من عائلته، 
و قد قام وايل ولية تيزي وزو عبد 
»تعازيه   بتقدمي  �ضاطر  احلكيم 

اخلال�ضة« لعائلة الفقيد.
وكاالت

�شمن مناف�شات الفرو�شية ح�شب الفرق

برجمة كاأ�س �جلز�ئر 
للقفز على �حلو�جز بوهر�ن

لكاأ�ض  الثانية  الطبعة  �ضتقام 
القفز  يف  الفرق  ح�ضب  اجلزائر 
و  اأوا�ضط  اأكابر،  احلواجز  على 
دي�ضمرب   29 اإىل   13 من  اأ�ضبال 
مبيدان الفرو�ضية »فار�ض وهران« 
اليوم  علم  ما  ح�ضب  بوهران، 
اجلزائرية  الحتادية  من  الأحد 
هذه  �ضتعرف  للفرو�ضية.و 
من  املنظمة  الريا�ضية  التظاهرة 
»فار�ض  الفرو�ضية  نادي  طرف 
الحتادية  مع  بالتن�ضيق  وهران« 
اجلزائرية للفرو�ضية م�ضاركة اأزيد 
ميثلون  فار�ضة  و  فار�ض   110 من 
جهات  خمتلف  من  نوادي  عدة 
الوطن يف فئات الأكابر والأوا�ضط 
الأ�ضبوع  �ضي�ضهد  والأ�ضبال.و 
الأول على مدار ثالثة اأيام اإجراء 
الدرجة  ذوي  الأكابر  مناف�ضات 
اأعمارها  تبلغ  خيول  على  الأوىل 
�ضت �ضنوات و اأكرث و حواجز يبلغ 
علوها من 1 مرت و 15 �ضنتيمرت اإىل 
1 مرت و 25 �ضنتيمرت.كما �ضيعرف 
مناف�ضات  اإجراء  الثاين  الأ�ضبوع 
لفر�ضان  املخ�ض�ضة  الأوا�ضط 
 18 اىل   15 من  اأعمارهم  ترتاوح 

�ضنة و خيول 5 �ضنوات و اأكرث على 
و  توقيت  بدون  الأوىل  مرحلتني 
الثانية بالتوقيت على حواجز يبلغ 
 1 اإىل  و 20 �ضم  علوها من 1 مرت 

مرت و 25 �ضم. 
يف  التظاهرة  هذه  و�ضتختتم 
مناف�ضة  باإجراء  الثالث  الأ�ضبوع 
بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  الأ�ضبال 
10 و 14 �ضنة و خيول اأربع �ضنوات 
من  علوها  حواجز  على  اأكرث  و 
 15 و  مرت   1 اىل  �ضم   5 و  مرت   1
اإىل  املناف�ضة  هذه  �ضم.وتهدف 
داخل  الفريق  روح  مبداأ  تر�ضيخ 
خالل  من  وذلك  الوطنية  الأندية 
حيث  الفرق  ح�ضب  املناف�ضة 
التكوين  على  بالأ�ضا�ض  يعتمد 
ال�ضبانية.  بالفئات  اأكرث  والهتمام 
مبيدان  املناف�ضة  هذه  وجترى 
لالأ�ضغال  نظرا  وهران«  »فار�ض 
الفرو�ضية  مركب  يعرفها  الذي 
الذي  بال�ضانيا  الوهراين«  »الركاب 
الفرو�ضية  مناف�ضات  �ضيحت�ضن 
املتو�ضط  الأبي�ض  البحر  لألعاب 

املقررة �ضنة 2021 بوهران.
وكاالت

املفاو�شات مع بو�شار بلمختار
وبعو�ض يف الطريق ال�شحيح

�إد�رة �حتاد �لعا�صمة حتيل 
�صافعي على �ملجل�س �لتاأديبي

اجلزائر  احتاد  فريق  اإدارة  قررت 
على  �ضافعي  فاروق  الالعب  حتويل 
التقرير  غلى  للنظر  التاأديب  جمل�ض 
التجاوزات  اإثر  �ضده  رفعه  مت  الذي 
اأحد  مع  ال�ضودان  يف  بها  قام  التي 
يتم  اأن  ينتظر  اأين  الوفد،  اأع�ضاء 
يف  النظر  قبل  اأقواله  اإىل  ال�ضتماع 
العقوبة التي ميكن اأن تطبق عليه يف 
ظل التقارير املرفوعة �ضده، خا�ضة 
زميله حممد  رفقة  ا�ضتبعاده  واأنه مت 
التي  املباراة  قائمة  من  يحي  بن 
�ضطيف  وفاق  اأمام  الفريق  خا�ضها 
املباريات  رزنامة  ت�ضوية  �ضمن 
اإدارة  توا�ضل  املقابل،  يف  املتاأخرة. 
الذين  التفاو�ض مع الالعبني  الحتاد 
حت�ضبا  معهم  التعاقد  يف  ترغب 
املركاتو  خالل  الت�ضكيلة  لتدعيم 
فاإن  الغر�ض  ولهذا  احلايل،  ال�ضتوي 
العا�ضمي  للنادي  الريا�ضي  املدير 
الأ�ضماء  من  عددا  مفكرته  يف  و�ضع 
ا�ضتقدامهم  الذين يرغب يف  لالعبني 
والتوقيع معهم وهو الذي ي�ضع اأولوية 
عن  والبحث  اخللفي  اخلط  تدعيم 
والأي�رش  الأمين  الرواقني  يف  البدائل 
هذا  حموري  مدافع  مع  والتعاقد 
الأخري مر�ضح ان يكون اإفريقي، فيما 
بلمختار لعب  كل من خمتار  يقرتب 

واملدافع  التون�ضي  الإفريقي  النادي 
من  بعو�ض  املدية  لأوملبي  الأي�رش 
الفرن�ضي  املدرب  بكتيبة  اللتحاق 
تيريي فروجني ول ي�ضتبعد اأن يجري 
تدعيم الفريق مبدافع مولودية وهران 
موافقته  منح  الذي  بو�ضار  �ضفيان 
احتاد  مع  اللعب  اأجل  من  املبدئية 
العا�ضمة ومل يتبق �ضوى تفاو�ض اإدارة 
الفريق مع نظريتها الوهرانية من اأجل 
احل�ضول على اأوراق ت�رشيح الالعب. 
»الو�ضط«  علمت  اأخرى،  جهة  من 
اأن  الحتاد  فريق  يف  م�ضادرها  من 
زكريا  الالعب  اأ�ضافت  الفريق  اإدارة 
امل�رشحني  قائمة  اإىل  �ضاعة  بن 
املركاتو  يف  الفريق  عن  والرحيل 
كثريا  يلعب  مل  واأنه  خا�ضة  ال�ضتوي 
يف الن�ضف الأول من املو�ضم الكروي 
تلقاها،  التي  الإ�ضابة  ب�ضبب  اجلاري 
اأمري  الالعب  رف�ض  ذلك  جانب  اإىل 
كان  بعدما  معه  العقد  ف�ضخ  �ضعيود 
واأ�رش  امل�رشحني  قائمة  اإىل  ان�ضم 
على تلقي م�ضتحقاته املالية العالقة، 
الإدارة  ي�ضع  �ضوف  الذي  الأمر  وهو 
ظل  يف  املعني  مع  �ضعب  موقف  يف 
�ضكوى على طاولة جلنة  رفع  تهديده 

املنازعات.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

حطاب  �أكد  �ل�صدد  هذ�  ويف 
�ملغرب  تتو�ّصل  لن  �جلز�ئر  �أن 
�إدر�جها  �أجل  من  �آخر  طرفا  �و 
�إحدى  لتنظيم  م�صرتك  ملف  �صن 
�أن  م�صيفا  �ملونديال،  دور�ت 
مو�عيد  تنظيم  على  قادرة  بالدنا 
وريا�صية  كروية  ودور�ت  عاملية 

من �مل�صتوى �لعايل مبفردها دون 
�أخرى،  دولة  من  �لدعم  �نتظار 
�مل�صوؤول  ت�رصيحات  جاءت  حيث 
يف  �لريا�صة  قطاع  على  �لأول 
خرجته �لإعالمية �أم�س من ملعب 
خمتلف،  �صياق  يف  جويلية.   5
تقدم  �إمكانية  �إىل  حطاب  تطرق 
�جلز�ئر مبلف �لرت�صح �إىل �لحتاد 
�حت�صان  �أجل  من  �لإفريقي 

�ملقررة  �إفريقيا  كاأ�س  مناف�صة 
�لكامريون  وتعوي�س   2019 �لعام 
�لكروية  �لدورة  بعد �صحب تنظيم 
��صتعد�دها  عدم  ب�صبب  منها 
للتو�جد جاهزة يف �ملوعد، ولهذ� 
�لغر�س �أ�صار �مل�صوؤول �لأول على 
�لوز�رة �لو�صية �أن بالدنا ل تعترب 
»�لكان«  من  �ملقبلة  �لدورة  تنظيم 
من �أولوياتها �حلالية لأنها متلك �أمور 

يف  عليها  �لرتكيز  على  تعمل  �أخرى 
�لوقت �لرهان، و�صدد �أن رف�س بالدنا 
�ملربمج  �لكروي  �لعر�س  تنظيم  يف 
مع  له  عالقة  ل  �ملقبل  �لعام  �صيف 
عدم  خالل  من  بالدنا  جاهزية  عدم 
و�لبنى  و�ملالعب  �ملر�فق  جتهيز 
يعدو  ل  �لأمر  �أن  مو�صحة  �لتحتية، 
يف  �أخرى  �أولويات  تو�جد  يكون  �أن 

�ل�صد�رة دون �لتطرف �إليها.

ك�شف �أن تنظيم �جلز�ئر لكاأ�س �إفريقيا 2019 لي�س �أولوية حاليا

حطاب: م�ستعدون لتنظيم املونديال لوحدنا ولن نت�سّول اأحدا
مل يرتّدد وزير �ل�شباب و�لريا�شة حممد حطاب يف �لرد على �لطرف �ملغربي حول تف�شيله تقدمي ملف م�شرتك مع 

دولتي ��شبانيا و�لربتغال من �أجل �لرت�شح �إىل تنظيم نهائيات كاأ�س �لعامل للعام 2030، وتفادي �لطلب �لذي مت �لتقدم به 
خالل �جتماع �حتاد �شمال �إفريقيا من �أجل �لتقدم مبلف مغاربي ي�شم �جلز�ئر تون�س و�ملغرب من �أجل ذ�ت �لغر�س

�عترب �أن �خل�شر �أقوى من ن�شور قرطاج

بلمختار: خطئي اأمام زميبابوي 
اأ�سواأ ذكرياتي ومتفائل 

بالعودة اإىل اخل�سر

 بينما تالقي �لربتغال �شوي�شر�
 يف ن�شف نهائي دور �أمم �أوروبا

مواجهة نارية بني اجنلرتا وهولندا

�لدويل  �لالعب  �أكد 
بلمختار  خمتار  �جلز�ئري 
به  قام  �لذي  �خلطاأ  �أن 
يف  �لوطني  �ملنتخب  مع 
�ملبار�ة �لتي جمعته بنظريه 
�إفريقيا  كاأ�س  يف  زميبابوي 
يوؤثر  لز�ل  �ل�صابقة  لالمم 
فيه، خا�صة و�أن ذلك �خلطاأ 
من  �لكثري  �أذهان  يف  لز�ل 
و�جلماهري  �مل�صجعني 
تلك  �أن  وقال  �جلز�ئرية، 
�لذكريات  �أ�صو�أ  �ملبار�ة 
م�صو�ره  يف  يحملها  �لتي 
وجد  �أنه  مو�صحا  �لكروي، 
زمالئه  من  كبرية  م�صاندة 
�إىل  وقفو�  �لذين  �لالعبني 
معنوياته،  ورفعو�  جانبه 
�لأخطاء  تلك  �أن  و��صتطرد 
و�أف�صل  �لقدم  كرة  يف  تقع 
�ملد�فعني يف �لعامل يقومون 
�ل�صابق  �لالعب  وعرب  بها، 
�نه  �لعلمة  مولودية  لفريق 
�إىل  ما  يوما  بالعودة  متفائل 
�لوطنية  �لت�صكيلة  �صفوف 
�لعمل  طريقة  �إىل  لإدر�كه 
�لتي يطبقها �لناخب �لوطني 
وتعامله  بلما�صي  جمال 
�لالعبني  جميع  مع  باملثل 
فر�س  على  يح�صلون  �لذين 
�ن  م�صيفا  معه،  مت�صاوية 
�لقائمة  يف  ��صمه  تو�جد 
�لوطني  للمنتخب  �ملو�صعة 
يزيده تفاءل ويرفع معنوياته 

حت�صبا للعب قدما.
�أن  �ملتحدث  و�عرتف 
من  �قوى  �لتون�صية  �لبطولة 

لكنه  �جلز�ئرية،  نظريتها 
�لد�ربي  �أن  بالقول  ��صتطرد 
�إثارة  و�أكرث  �أقوى  �لتون�صي 
تون�صي،  د�ربي  على  منه 
مو�طنه  بلخيرث  و�ختار 
ف�صله  �لذي  حمرز  ريا�س 
على �لدويل �لتون�صي يو�صف 
�أن  قال  بينما  �مل�صاكني 
له  بالن�صبة  �أف�صل  باليلي 
من�صب  يف  بجابو  مقارنة 
�ن  و�أ�صار  �للعب،  �صناعة 
نظر�ئهم  من  �أقوى  �خل�رص 

يف ت�صكيلة »ن�صور قرطاج«.

�أحلم باللعب يوما ما مع 
ريال مدريد

حلمه  عن  بلمختار  ك�صف 
�صفوف  يف  يوما  باللعب 
نادي ريال مدريد �ل�صباين 
م�صتقبال،  �ألو�نه  وتقم�س 
من  �أنه  �أو�صح  حيث 
�مللكي  �لنادي  ع�صاق 
تقم�س  ب�صدة  ويرغب 
�لأيام،  من  يوم  يف  �ألو�نه 
�ملحرتف  �لالعب  وقال 
�لإفريقي  �لنادي  رفقة 
ت�رصيحات  يف  �لتون�صي 
�أف  »�إك�صربي�س  �إذ�عة  مع 
يعترب  �أنه  �لتون�صية  �أم« 
�لنجم �لربتغايل كري�صتيانو 
لعب  �أف�صل  رونالدو 
�صّنف  بينما  �لعامل  يف 
�لفرن�صي زين �لدين زيد�ن 

�أف�صل مدرب بالن�صبة له.
عي�شة ق.

نهائي  ن�صف  قرعة  �أجريت 
يف  �أم�س  �أوروبا  �أمم  دوري 
دبلن،  �لأيرلندية  �لعا�صمة 
متو�زنة  مو�جهة  عن  و�أ�صفرت 
بني �لربتغال و�صوي�رص�، يف حني 
�أبرزت �لقرعة مو�جهة نارية بني 
�ملنتخب �لإجنليزي �أمام نظريه 
�لنهائي  ن�صف  يف  �لهولندي 
ن�صف  �لدور  �إىل  وتاأهل  �لآخر، 
�ملجموعات  مت�صدرو  �لنهائي 
�لأول  �لت�صنيف  يف  �لأربع 
هولند�  �أوروبا  �أمم  دوري  من 
و�إجنلرت�،  و�لربتغال  و�صوي�رص� 
وكانت �لربتغال قد ح�صلت على 
�لنهائية  �لأدو�ر  ��صت�صافة  حق 
ن�صف  �صو�ء  �لأمم  لدوري 
�لنهائي �أو مبار�ة حتديد �ملركز 
�لنهائية،  �ملبار�ة  وكذلك  �لثالث 

لكرة  �لربتغايل  �لحتاد  وحدد 
معقل  �لدر�غاو  ملعبي  �لقدم 
بورتو، و�أفون�صو هرنيكي�س معقل 
ل�صت�صافة  غيماري�س  فيتوريا 
�لنهائية.  �لأدو�ر  مباريات 
لكرة  �لأوروبي  �لحتاد  و�أجرى 
�لقدم قرعة �لدور ن�صف �لنهائي 
دون �أي قيود �أو توجيه على عك�س 
ما حدث يف قرعة ت�صفيات يورو 
 5 تاريخ  »�ليويفا«  وحدد   ،2020
جو�ن 2019 خلو�س �ملبار�ة �لتي 
�مل�صيف  �لبلد  منتخب  �صتجمع 
ويف  �لآخر،  مبناف�صه  �لربتغال 
�ملبار�ة  �صتقام  �لتايل  �ليوم 
خو�س  �ملقرر  ومن  �لثانية، 
�لنهائي وحتديد �ملركز  مبار�تي 

�لثالث يفي �لتا�صع جو�ن 2019.
 ق.ر. 
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�أندية برتغالية وتركية تز�حم نظريتها �لفرن�شية على خدماته

بوجناح: �ساأغادر ال�سد يف حال و�سلني عر�سا اأوروبيا

�أهلي جدة �ل�شعودي / وفاق �شطيف

الن�سر الأ�سود ي�سعى لقلب الطاولة والعودة بتاأ�سرية ربع النهائي

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  عرّب 
��صتعد�ده  عن  بوجناح  بغد�د 
فريقه  �صفوف  عن  للرحيل 
حال  يف  �لقطري  �ل�صد  �حلايل 
يف  ين�صط  فريق  من  عر�صا  تلقى 
حيث  �لأوروبية،  �لدوريات  �إحدى 
يف  �ملحرتف  �لالعب  �أو�صح 
ت�رصيحات  يف  �لقطري  �لدوري 
�إعالمية �أنه جاهز خلو�س جتربة 
�أن تكون  �حرت�فية جديدة ب�رصط 
يح�صم  مل  �أنه  م�صدد�  �أوروبا،  يف 
�إل  بعد  �مل�صتقبلية  وجهته  بعد 
ميلكها  �لتي  �لعرو�س  يدر�س  �نه 
منها،  �لأح�صن  �لختيار  �أجل  من 
يف  �لف�صل  يف�صل  �أنه  و�أ�صاف 

�ملو�صوع بعد نهاية �لن�صف �لأول 
�أين  �ليد  فريقه  مع  �ملو�صم  من 
مرحلة  نهاية  على  جولتني  يتبقى 
قبل  �لقطري  للدوري  �لذهاب 
�لف�صل يف �نتقاله �إىل فريق �آخر، 
و�أ�صاف يف ذ�ت �ل�صياق �أنه جاهز 
و�صله  حال  يف  �ل�صد  ملغادرة 
عر�صا �أوروبيا وما عد� ذلك فاإنه 
�للعب  يف�صل �ل�صتقر�ر ومو��صلة 
وذكرت  �ل�صد.   �حلايل  فريقه  مع 
تقارير �إعالمية يف وقت �صابق �أن 
عدد� من �لأندية �لأوروبية مهتمة 
بخدمات مهاجم �لت�صكيلة �لوطنية 
يف �صورة �أندية �أوملبيك مار�صيليا، 
جانب  غلى  �لفرن�صية  ونانت  ليل 

و�لربتغال  تركيا  من  فرق  دخول 
�صباق �لتعاقد معه، وهو ما يجعل 
�بن مدينة وهر�ن قريبا من خو�س 
�أوىل جتاربه �لحرت�فية يف �أوروبا 
�لنجم  يف  �للعب  له  �صبق  بعدما 

�ل�صاحلي و�ل�صد �لقطري.

بوجناح على بعد هدف 
عن �لهد�ف �لتاريخي 

للدوري �لقطري

�لرقم  حتطيم  من  بوجناح  ويقرتب 
�لدوري  �لتاريخي يف  للهد�ف  �لقيا�صي 
�لقطري و�لذي ميلكه �لالعب �لرب�زيلي 

�أر�وجو كليمر�صون جنم �لغر�فة �ل�صابق 
لعب  جنح  حيث  هدفا،   27 بر�صيد 
غلته  رفع  يف  �ل�صابق  �حلر��س  �حتاد 
�أهد�ف  توقيعه ثالثة  بف�صل  �لتهديفية 
يف مبار�ة فريقه �لتي خا�صها �أول �أم�س 
�لتم�صك  يو��صل  جعلته  �لغر�فة  �أمام 
هدفا،   26 مبجموع  �لهد�فني  ب�صد�رة 
كبرية  فر�صة  �أمام  �لالعب  و�أ�صحى 
�لتاريخي  �لهد�ف  ي�صبح  �ن  �أجل  من 
يف�صله  ل  �لذي  وهو  �لقطري  للدوري 
�ل�صابق �صوى هدف و�حد  عن �لهد�ف 
�ملو�صم،  منت�صف  يف  ويتو�جد  فقط 
�لأمر �لذي ير�صحه لالبتعاد عن �لرقم 

�حلايل ورفع �لغلة نهاية �ملو�صم.
عي�شة ق.

م�صاء  �صطيف  وفاق  فريق  يلتقي 
�ل�صعودي  جدة  �أهلي  نظريه  �ليوم 
يف مبار�ة �إياب �لدور ثمن �لنهائي 
من �لبطولة �لعربية �لتي يحت�صنها 
ملعب �مللك عبد �هلل مبدينة جدة، 
يف  �جلز�ئر  ممثل  �صيجد  �أين 
�ملناف�صة �لقارية نف�صه �أمام و�صع 
�إىل  �لعودة  �أجل �صمان  �صعب من 
�لدور  بلوغ  بتاأ�صرية  �لوطن  �أر�س 
�لهزمية  بعد  خا�صة  �لنهائي  ربع 
دون  بهدف  مبيد�نه  �لذهاب  يف 
على  قادرة  �لت�صكيلة  �أن  رغم  رد، 

�ملناف�صة  على  �لطاولة  قلب 
وحتقيق �ملفاجاأة عن طريق خلق 
�لرميونتاد� �لتي ت�صاهم يف �صمان 
�لأ�صود«  »�لن�رص  ت�صكيلة  مو��صلة 
�ملهمة  �أن  رغم  �لعربية  �ملغامرة 
�صتكون معقدة، �أمام ت�صكيلة ت�صم 

لعبني �أقوياء.
زكري  �لدين  نور  �ملدرب  ويعول 
و�أن  خا�صة  �لنف�صي  �لعامل  على 
�لفريق بد�أ ي�صرتجع عافيته عقب 
خالل  �لفر�غ  مبرحلة  مروره 
من  ومتكن  �ملن�رصمة،  �لفرتة 

�لر�ئد  ديار  بعقر  �لفوز  حتقيق 
ت�صوية  �صمن  �لعا�صمة  �حتاد 
وهي  �ملتاأخرة  �ملباريات  رزنامة 
�لقفزة �لتي ت�صمح لرفقاء �لالعب 
مبعنويات  باللعب  بكري  �إ�صالم 
�لتاأكيد  مو��صلة  �أجل  من  مرتفعة 
�صل�صلة  عقب  �ل�صتفاقة  على 
منها  ثالثة  �ملتتالية  �لنهز�مات 
�لوطنية  �لبطولة  يف  �لتو�يل  على 
وخ�صارة �لبطولة �لعربية، و�صتكون 
مبار�ة �ليوم فر�صة �ملدرب زكري 
�لنف�س  جلب  على  قدرته  لتاأكيد 

�لثاين للفريق وحت�صني �لأمور منذ 
ر�صيد  �ملغربي  �ملدرب  رحيل 

�لطاو�صي.
وفاق  ت�صكيلة  تعرف  و�صوف 
بوقلمونة  �لالعب  غياب  �صطيف 
�لإ�صابة  من  تعافيه  عدم  ب�صبب 
زميله  جانب  �إىل  منها  يعاين  �لتي 
�ملعاقب  غ�صة  �لدين  ح�صام 
�للعب  �صانع  يعود  بينما  عربيا، 
تعافيه  بعد  �ملناف�صة  غلى  جابو 

من �ل�صابة.
عي�شة ق.



�لتعادل �لإيجابي يح�سم قمة روما و�إنرت ميالن
انتهت قمة روما واإنرت ميالن على وقع التعادل الإيجابي )2-2( يف اإطار املرحلة الرابعة ع�رشة من الدوري 
الإيطايل لكرة القدم.انتهت قمة املرحلة الرابعة ع�رشة يف الدوري الإيطايل لكرة القدم بني روما و�ضيفه اإنرت 
ميالن بالتعادل الإيجابي بهدفني لكل منهما يف املباراة التي جرت م�ضاء الأحد على ملعب الأوليمبيكو. وتقدم 
ال�ضنغايل بالدي دياو كايتا لإنرت يف الدقيقة 37 قبل اأن يتعادل الرتكي �ضينجيز اأوندير لروما يف الدقيقة 51 
ثم و�ضع املهاجم الأرجنتيني ماورو اإيكاردي اإنرت يف املقدمة جمدداً بت�ضجيله الهدف الثاين يف الدقيقة 66، 
قبل اأن يحرز ال�رشبي األيك�ضاندر كولروف هدف التعادل لفريق العا�ضمة الإيطالية يف الدقيقة 74.ورفع اإنرت 
بذلك ر�ضيده اإىل 29 نقطة يف املركز الثالث خلف نابويل بينما وا�ضل روما عرو�ضه املتوا�ضعة ورفع ر�ضيده 

اإىل 20 نقطة فقط يف املركز ال�ضابع بفارق الأهداف اأمام كل من �ضا�ضولو وبارما.

تعرث �إ�سبيلية مينح بر�سلونة �سد�رة �لـ«ليغا«
منح تعادل ديبورتيفو األفي�س مع �ضيفه اإ�ضبيلية 1-1 اليوم الأحد �ضمن مناف�ضات اجلولة 14 �ضدارة الدوري 
واليافع   )36( بيكيه  جريار  من  كل  لرب�ضلونة  2-�ضفر.و�ضجل  فياريال  على  الفائز  بر�ضلونة  لفريق  الإ�ضباين 
كارلو�س األينيا )87( ليحتل الفريق الكاتالوين �ضدارة الليغا بر�ضيد 28 نقطة. يف مباراة اأخرى، تعادل ديبورتيفو 
األفي�س مع �ضيفه اإ�ضبيلية 1-1، فافتتح جوناثان رودريغيز الت�ضجيل لأ�ضحاب الأر�س يف الدقيقة 37 ثم اأدرك 
الفرن�ضي و�ضام بن يدر التعادل لل�ضيوف يف الدقيقة 78.ويحتل اإ�ضبيلية مركز الو�ضافة بر�ضيد 27 نقطة فيما 

ياأتي ديبورتيفو األفي�س يف املركز الرابع بر�ضيد 24 نقطة. 

�أتلتيكو مدريد ينجو من م�صيدة جريونا
الأحد �ضمن مناف�ضات اجلولة 14 من  اليوم  بالتعادل 1-1  اأتليتكو مدريد مع م�ضيفه جريونا  انتهت مباراة 
الدوري الإ�ضباين لكرة القدم.تقدم جريونا عرب الأوروغواياين كري�ضتيان �ضتواين )45+5 من ركلة جزاء(، لكن 
الذي �ضجل خطاأ يف مرمى فريقه  التعادل بوا�ضطة جونا�س راماليو  واأدرك  اأتلتيكو  اإىل جانب  احلظ وقف 
اأول  يف  مرتني  معه  تعادل  اأن  بعد  العا�ضمة،  فريق  على  تاريخي  فوز  حتقيق  من  قريباً  جريونا  كان   .)82(
لأتلتيكو  ال�ضابق  امللعب  على  و1-1  نف�ضه،  مونتيليفي  ملعب  على  ذهاباً   2-2 الأوىل  الدرجة  يف  له  مو�ضم 
في�ضنتي كالديرون. ووجه الفرن�ضي اأنطوان غريزمان النذار الأول يت�ضديدة قوية وخادعة من خارج املنطقة 
حولها احلار�س الدويل املغربي يا�ضني بونو ب�ضعوبة اإىل ركنية )5(، نفذها الغاين توما�س بارتي وتابعها النجم 
الفرن�ضي براأ�ضه بجانب املرمى )6(. ورد جريونا بت�ضديدتني بعيدتني �ضكلتا خطورة على مرمى ال�ضلوفيني 
يان اأوبالك عرب األيك�س غرانيل )11( واأليك�س غار�ضيا )18(، و�ضيطر بعد ذلك الفريق الزائر على املجريات 
لدقائق دون تهديد مبا�رش، يف مقابل فر�ضة واحدة خطرة جداً ل�ضتواين الذي تابع بيمناه كرة »طائرة« فوق 
العار�ضة بقليل )27(.و�ضاعت على اأتلتيكو اغنى فر�س ال�ضوط الأول بعد لعبة ثالثية بداأها �ضاوؤول نيغيز اإىل 
دييغو كو�ضتا يف اجلهة الي�رشى فاأعادها خلفية اإىل غريزمان ومنه اإىل �ضاوؤول الذي اأطلقها قوية من م�ضافة 
قريبة فارتطمت بالعار�ضة و�ضقطت اأر�ضاً خارج خط املرمى ليبعد الدفاع خطرها )33(.و�ضيطر بونو على 
كرة اأخرى خطرة لرودريغو هرنانديز كا�ضكانتي »رودري« اإثر عر�ضية من غزيرمان )33(، وخرج اأوبالك من 
عرينه لقطع انفراد �ضتواين فارتكب خطاأ �ضده واحتاج احلكم ريكاردو دي بورغو�س ل�ضتخدام تقنية التحكيم 
بالفيديو من اأجل احت�ضاب ركلة جزاء ل�ضاحله نفذها الالعب نف�ضه و�ضجل منها هدفه الـ 11، منفرداً ب�ضدارة 
الهدافني )45+2(. ويف بداية ال�ضوط الثاين، �ضنحت جلريونا اأكرث من فر�ضة مل�ضاعفة غلته اأبرزها من ركلة 
حرة نفذها غرانيل انحرفت قلياًل عن القائم الأي�رش )55(، قبل اأن ي�ضتعيد اأتلتيكو املبادرة الهجومية دون 
تهديد مبا�رش ملرمى بونو وبديله غوركا ايرايزوز )72(.وتبادل الفريقان الفر�س ال�ضائعة يف اآخر 10 دقائق، 
ا�ضتقبلها  الذي  كو�ضتا  دييغو  اإىل  الدفاعية  املنطقة  من  طويلة  كرة  بعد  التعادل  ادراك  من  اأتلتيكو  ومتكن 
بقدمه الي�رشى وهم بالت�ضديد ف�ضبقه راماليو وو�ضعها خطاأ يف مرمى فريقه )82(.و�ضهدت الدقائق الأخرية 
عدة فر�س وبن�ضبة اأكرب ل�ضاحب الأر�س الذي رفع ر�ضيده اإىل 21 نقطة وتقدم اإىل املركز ال�ضاد�س بفارق 
الأهداف اأمام اإ�ضبانيول، وبقي اأتليتكو ثالثاً بر�ضيد 25 نقطةويف مباراة اأخرى، فاز ريال بيتي�س على �ضيفه 

ريال �ضو�ضييداد 1-�ضفر �ضجله جونيور فريبو من �ضان دومينيك يف الدقيقة 33 . 

�سان جريمان يتعرث للمرة �لأوىل يف �لـ«ليغ 1«
توقف م�ضل�ضل انت�ضارات باري�س �ضان جريمان حامل اللقب واملت�ضدر عند 14 مباراة على التوايل، بتعادله 
الأحد يف املرحلة الـ15 من الدوري الفرن�ضي مع م�ضيفه بوردو 2-2 .وبعد اأن غاب الربازيلي نيمار وزميله 
كيليان مبابي عن املباراة ال�ضابقة �ضد تولوز )1-�ضفر(، عاد النجمان اإىل النادي الباري�ضي يف مباراة الأحد 
على  توخل  توما�س  الأملاين  املدرب  رجال  بها  فاز  التي  الأ�ضبوع  منت�ضف  مباراة  يف  اأي�ضاً  �ضاركا  اأن  بعد 
ليفربول الإنكليزي )2-1( يف دوري الأبطال.وبغياب الهداف الأوروغوياين اإدين�ضون كافاين الذي جل�س على 
اأنهاه متقدماً  مقاعد البدلء، مل يقدم �ضان جريمان �ضيئاً يذكر يف ال�ضوط الأول، على غرار م�ضيفه، لكنه 
بهدف نيمار الذي �ضجله يف الدقيقة 34 بت�ضديدة »طائرة« بعد متريرة عر�ضية من مواطنه داين األفي�س. ومت 
اإىل تقنية الفيديو »VAR«، لل�ضك باأن مبابي كان مت�ضلاًل حلظة ت�ضديد الكرة  تثبيت الهدف بعد الحتكام 
وباأنه اأثر على احلار�س بونوا كو�ضتيل لأنه كان قريباً منه.لكن بوردو اأطلق املباراة من نقطة ال�ضفر يف بداية 
ال�ضوط الثاين حني اأدرك التعادل بوا�ضطة جيمي بريان بعد عر�ضية من يان كارامو )53(، قبل اأن يتعر�س �ضان 
جريمان ل�رشبة ا�ضافية بتجدد ا�ضابة نيمار يف الع�ضلة ال�ضامة، ما ا�ضطر توخل اإىل ا�ضتبداله يف الدقيقة 
57 بالكامريوين اإيريك مك�ضيم ت�ضوبو-موتينغ. ثم بدا اأن مبابي �ضيلحق به مبا�رشة بعد ت�ضجيله هدف التقدم 
لنادي العا�ضمة يف الدقيقة 66 اإثر متريرة من الأملاين يوليان دراك�ضلر، منفرداً ب�ضدارة الهدافني بـ12 هدفاً 
)اأف�ضل هداف حتى الآن يف البطولت الأوروبية اخلم�س الكربى(.وظهر الأمل على مبابي بعد الت�ضجيل وطالب 
با�ضتبداله، لكنه بقي يف نهاية املطاف يف اأر�ضية امللعب بعد ا�ضت�ضارة الطاقم الطبي.وعندما كانت املباراة 
عجز  راأ�ضية  بكرة  لبوردو  التعادل  كورنيليو�س  اأندريا�س  الدمناركي  البديل  خطف  الأخرية،  اأنفا�ضها  تلفظ 
احلار�س األفون�س اأريول عن �ضدها، وذلك اإثر عر�ضية من البديل الآخر مك�ضيم بوندجيه )84(.ورغم التعرث 
للمرة الأوىل يف الدوري هذا املو�ضم، بقي نادي العا�ضمة يف و�ضع مريح كونه يتقدم يف ال�ضدارة بفارق 14 

نقطة عن مونبلييه الثاين، فيما اأ�ضبح ر�ضيد بوردو 18 نقطة يف املركز احلادي ع�رش.   

دربي �لـ«مري�سي�سايد«: ليفربول يخطف �لفوز 
بهدف قاتل وجمنون

هدف قاتل وجمنون �ضجله اأوريجي 
يف   0-1 لليفربول  الفوز  به  فمنح 
مباراة  بعد  الـ«مري�ضي�ضايد«،  دربي 
غزيرة بالفر�س الأحد يف املرحلة 
الإنكليزي املمتاز. الدوري  14 من 
قبل النهاية بثواٍن معدودات، تهادت 
الكرة اأمام كابنت ليفربول، الهولندي 
فان دايك ف�ضدد ب�ضكل ياأ�س، حتى 
اأنه اأدار وجهه فهو ل يريد اأن يراها 
حار�س  بيكفورد  لكن  اخلارج،  يف 
اإيفرتون اأعادها للمهاجم البلجيكي 
العار�ضة  مل�ضت  اأن  بعد  اأوريجي 
فر�ضة  يف  نف�ضه  الأخري  فوجد 
واملباراة  املناف�س  لقتل  �ضانحة 
 36( بالراأ�س.ليفربول  ذلك  وكان 

فارق  على  حافظ  الو�ضيف  نقطة( 
النقطتني مع �ضيتي املت�ضدر، اأما اإيفرتون )22 نقطة( ففي املركز ال�ضاد�س.املباراة �ضهدت العديد من الفر�س خ�ضو�ضاً 

من جانب ليفربول ولكن التوفيق والرعونة كان حليفها كلها حتى قدم بيكفورد وعار�ضته الهدية.

زلز�ل �أر�صنال ي�صرب ح�صون توتنهام
حقق اأر�ضنال فوزاً كبرياً على توتنهام 4-2 اليوم الأحد �ضمن مناف�ضات اجلولة 14 من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.و�ضجل 
كل من الغابوين بيري-اإميرييك اأوباميانغ )10 من ركلة جزاء و56( والفرن�ضي األك�ضندر لكازيت )74( والأوروغوياين لوكا�س 
توريرا )77( اأهداف اأر�ضنال فيما دّون كل من اإيريك داير )30( وهاري كني من ركلة جزاء )34( هديف ال�ضيوف. وتراجع 
توتنهام اإىل املركز اخلام�س بفارق الأهداف خلف اأر�ضنال، الرابع بر�ضيد 30 نقطة، الذي اأكد تفوقه بني جماهريه على 
جاره.وياأمل فريق املدرب الإ�ضباين اأوناي اإميري موا�ضلة عرو�ضه اجليدة عندما يخو�س الأربعاء مواجهة اأخرى من العيار 
الثقيل جتمعه بغرميه مان�ض�ضرت يونايتد يف معقل الأخري. وكانت مباراة »�ضتاد المارات« متقلبة ومثرية، اإذ وبعد تقدمه 
باكراً بهدف من ركلة جزاء لأوباميانغ، دخل اأر�ضنال اإىل ا�ضرتاحة ال�ضوطني متخلفاً 1-2، اإل اأن التبديلني اللذين اأجراهما 
اإميري مطلع ال�ضوط الثاين بدخول الويلزي اآرون رام�ضي والفرن�ضي األك�ضندر لكازيت اأعطا ثمارهما، ومتكن »املدفعجية« 
من قلب الطاولة على جريانهم.  وكان فريق اإميري الأف�ضل منذ �ضافرة البداية وافتتح الت�ضجيل بعد 10 دقائق من ركلة 
اأدرك  توتنهام  اجلزاء.لكن  منطقة  داخل  بيده  الكرة  فريتونغن  يان  البلجيكي  بعدما مل�س  وذلك  اأوباميانغ،  نفذها  جزاء 
اإيريك  راأ�ضية  مع  التعامل  عن  عجز  الذي  لينو  برند  الأملاين  احلار�س  من  خطاأ  بف�ضل  اللعب  ملجريات  خالفاً  التعادل 
داير اإثر ركلة حرة نفذها الدمناركي كري�ضتيان اإيريك�ضن، فتهادت الكرة داخل �ضباكه )30(.ومل يكد اأر�ضنال ي�ضتفيق من 
�ضدمة هدف التعادل، حتى وجد نف�ضه متخلفاً من ركلة جزاء نفذها هاري كاين، وذلك اإثر خطاأ غري وا�ضح احت�ضب على 
روب هولدينغ �ضد �ضون هيونغ-مني )34(.  وحاول اإميري تدارك املوقف، فاأجرى تبديلني مطلع ال�ضوط الثاين باإدخال 
لكازيت ورام�ضي بدلً من اإيوبي والأرميني هرنيك خميتاريان.وكان اميري موفقاً يف قراره اذا كان رام�ضي خلف هدف 
العليا ملرمى لوري�س )56(، رافعاً  الي�رشى  الزاوية  اإىل  اأوباميانغ بت�ضديدة رائعة من حدود املنطقة  التعادل الذي �ضجله 
ر�ضيده اإىل 10 اأهداف يف �ضدارة ترتيب الهدافني وبفارق هدفني اأمام ثنائي مان�ض�ضرت �ضيتي الأرجنتيني �ضريخيو اأغويرو 
ورحيم �ضتريلينغ. وبعد خطاأ يف منت�ضف امللعب من الأرجنتيني خوان فويث، خطف رام�ضي الكرة ومررها اإىل لكازيت 
الذي تالعب بالدفاع ثم �ضددها اأر�ضية من خارج املنطقة ارتطمت بقدم داير وتابعت طريقها اإىل الزاوية اليمنى ملرمى 
لوري�س )74(. ثم وجه الأوروغوياين لوكا�س توريرا ال�رشبة القا�ضية لتوتنهام بت�ضجيله هدفه الأول بقمي�س اأر�ضنال والرابع 
لأ�ضحاب الأر�س اإثر متريرة من اأوباميانغ اأخطاأ داير يف اعرتا�ضها فو�ضلت اىل اإبن الـ22 عاماً الذي تقدم بها على اجلهة 
اليمنى و�ضددها يف ال�ضباك )77(.وتعقدت مهمة �ضبريز كثرياً يف الدقائق الأخرية بطرد فريتونغن لنيله الإنذار الثاين )85(، 

ما �ضهل الأمور على اأر�ضنال ومهد الطريق اأمامه للخروج منت�رشاً. 

�سباليتي: ل�ست �سبب �عتز�ل توتي
اأننا على الطريق ال�ضحيح«، حتى قراره يف طردي كان �ضحيًحا، لأن اأفعايل كان مبالًغا فيها قلياًل«. واأردف: »فريق روما قوي، حاولت العتماد على الكرات ذلك، اأظن اأن هذا �ضبب الكثري من الأخطاء يف املباريات«، ووا�ضل �ضباليتي: »اأعتقد اأن احلكم كان م�ضتواه جيًدا يف اللقاء، التحكيم، قال: »اأخربونا اأن الكرة اإذا كان م�ضكوًكا يف �ضحتها بن�ضبة 50/50، يعود احلكم اإىل تقنية الفيديو لكن احلكام مل يفعلوا بع�س اأع�ضاء اجلهاز الفني مثلما فعلت مع لوتارو مارتينيز حاليا، يف بع�س الأوقات حتتاج لوجود �ضهود على كالمك«، وعن علم اجلميع يف النادي اأن توتي �ضيعتزل بنهاية املو�ضم.ـ يف اإحدى املباريات اأخربته باأنه لن يتواجد على مقاعد البدلء، اأمام ميالن مع روما يف الكالت�ضيو، قال �ضباليتي: »اأطالب بالتوقف عن الأكاذيب، حول اأنني ال�ضبب يف اعتزال توتي«، وتابع: »لقد خالل قيادة املدرب املخ�رشم لفريق الذئاب، خالل ت�رشيحات ل�ضحيفة »لغازيتا ديللو �ضبورت« الإيطالية عقب تعادل اإنرت نفى لوت�ضيانو �ضباليتي املدير الفني لإنرت ميالن ما تردد عن اأنه كان ال�ضبب وراء اعتزال فران�ضي�ضكو توتي، اأ�ضطورة روما  اأعتقد  اأف�ضل، لقد كانت مباراة ممتعة حقا وهي نقطة م�ضتحقة للطرفني  اأعتقد اأنه �ضيكون اأف�ضل اإذا دخل اإىل العمق اأكرث، واندمج مع لعبي الو�ضط«.يجب اأن يكون اأقرب اإىل زمالئه رغم اأنه حا�ضم اأمام املرمى«، واختتم قائال: »اإيكاردي ميتلك ثقة كبرية ت�ضاعده على التهديف، وب�ضاأن اإيكاردي، قال: »اإنه مهاجم رائع، من ال�ضعب اأن نطالبه باملزيد، هو يرتجم الفر�س كلما �ضنحت له لكن يف بع�س الأوقات العر�ضية لكي نكون 
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�سيف الرحبي

نحو �ضرية الذات و الوطن...يف ال�ضعود اإىل اجلبل الأخ�ضر
يقرتح املبدع وال�ساعر العماين العربي �سيف الرحبي على القارئ ن�سا نرثيا  مفعما بالذكريات و العواطف و الأفكار، من خالل يوميات كتابه« ال�سعود اإىل اجلبل الأخ�سر«-ن�سورات جملة 
دبي الثقافية،2012-، و هي عبارة عن ن�ض نرثي منفتح على بع�ض من جزئيات ال�سرية الذاتية وبع�ض من عنا�سر اأدب املذكرات، مع ح�سور لكثري ن �سرية الوطن العماين واأخباره وتراثه 

وجماليات اأمكنته.

قلم:د-وليد بوعديلة- 
اأكادميي جزائري-

منعرجات  �إىل  بالقارئ  �إىل  �إنه 
�جلبل �لأخ�رض �لعماين، ومن ثمة 
يدخلنا �إىل ذ�كرة �لأر�ض و�لإن�سان 
يف تلك �مل�ساحة �لطيبة و�لف�ساء 
�خلليج  من  �ملفتوح  �لثقايف 
�لرحبي  ذ�كرة  وهي  �لعربي، 
و�أر�سه  و�أهله،فيجب �أن ننتظر �أن 
ل�سوت  �سدى  �لأدبي  �لن�ض  يكون 
لل�ساعر   �لعميق  �لد�خلي  �حلكي 
للخطابات  تد�خل  مع  �لعماين، 
بح�سب   ، �ملتباينة،  �ملتعددةو 
يف  و�إ�سهاماته  �ملبدع  مرجعيات 
�مل�سهد �لثقايف �لعربي، رغم �ننا 
�سعرية  جنز�ت  على  نتح�سل  مل 
ونرثية كثرية ل�سيف �لرحبي، وكنا 
بكلية  لطلبتنا  نقدمها  �أن  نتمنى 
�لآد�ب بجامعة �سكيكدة باجلز�ئر 
جمالياتها  ليكت�سفو�  و  ليحلوها 

وجتلياتها...
�جلبل  �إلأى  �ل�سعود  ن�ض«  يف    
�لعاطفي  يتد�خل  �لأخ�رض« 
�سيف  �ملبدع  ويوؤكد  بالعقالين،  
�لرحبي حنينه و�سوقه لرتبة �جلبل 
يعيد  �أن  يريد  كاأنه  و  �لأخ�رض، 

و�خلليجي  �لعماين  �ملكان  ملجد 
غادرو�  �لذين  و�أجد�ده  �أهله 

�لفانية للباقية.
بل ربا يريد �لكالتب �ن يذهب لهم 
�ملاديو  �ل�رض�ع  من  �سنو�ت  بعد 
�لعامل  هذ�  �إن�سان  مع  �ملعنوي 
�مل�ساعر  قّتل  و  توّح�ض  �لذي 
فكانت  �جلمال...،  و  و�لروح 
عن  للبحث  و�سيلة  �لأدبية  �لكتابة 
ندرتها  رغم  �لن�سانية،  مالمح 

وقلتها يف هذ� �لزمان..
رحلة  يف  �ل�سفحات  تاأخذنا  و   
فيها  يتعانق  �أ�سطورية،  �ساعرية 
�لبيوت  و�ل�سخر،فن�ساهد  �ل�سجر 
�جلبل  �أهل  ي�سكنها  �لتي  �لطينية 
�لأخ�رض، وهذ �ملكان لي�ض �سخر� 
وهو  وذ�كرة،  روح  هو  بل  وحجر� 
�ل�سحر  بكل م�ساهد  موروث غني 
�مل�ساعر  وقوة  و�لوفاء  و�حلكمة 

وجاللها..
�لرحبي  �سيف  �ملبدع  ونالحظ 
�إىل  لآخر  حني  من  يجلاأ 
�لكتابة  يف  �ل�سعرية  �للغة 
�لقر�ءة  عملية  �لنرثية،فت�سعب 
تعبرية  قيم  على  تعودت  �لتي  
�جتاه  وذ�ت  ماألوفة  وجمالية 
غري  من  خطي،  �أحادي  نرثي 

نقب�ض  نكاد  فال  وجتاوز،  خرق 
تنتمي  �لذي  �لأدبي  �لنوع  على  
�أو  �لكتاب،  هذ�  ن�سو�ض  �إليه 
لعله نوع �أدبي جديد يحتاج لوعي 

قر�ئي جديد متجدد؟؟
�ل�رضد  �سعرية  فيه  نوع  هو 
�سرية  وفيه  �ل�سعر،  و�رضدية 
�لأمة  و  �لوطن  وذكريات  �لذ�ت 
و�أ�سفار �لأمم ومالحمها �لثقافية 
و �ل�سيا�سية و �لجتماعية ...كما 
�لأنا  جتليات  �لن�ض-  يف  جند- 
�لعربية  �لأمكنة  وذ�كرة  و�لآخر 
و �لأجنبية،و حمطات من �لر�هن 
�لعربي وثور�ته، فيتد�خل �لو�قع 
من �خليال و�ملا�سي باحلا�رض..

لقد جتلى �جلبل �لأخ�رض مبالمح 
بنا  ورحل  �ساحرة،  �أ�سطورية 
�لرحبي نحو كتابة  �ملبدع �سيف 
على  �لقب�ض  ي�سعب  جديدة، 
لكن  �لأدبي،  �لأجنا�سي  �نتمائها 
و�لإفادة  فيها،  م�سمونة  �ملتعة 
من �خل�سائ�ض �حل�سارية لالأمم 
�لعماين  للمبدع  ف�سكر�  متوفرة، 
�لعربي على هذ� �لن�ض �جلميل.

الكتاب اجلديد ملي�ضيل اأوباما 
يحقق مبيعات قيا�ضية

للكاتبة الربيطانية بينيلوبى ليفلى

�ضدرت حديثا ترجمة رواية »مون تايغر« 

حقق �لكتاب �جلديد �لذي �أ�سدرته 
�لرئي�ض  زوجة  �أوباما،  مي�سيل 
�أوباما،  بار�ك  �ل�سابق  �لأمريكي 
مبيعات قيا�سية، بعد �أ�سبوعني فقط 
وو�سلت  �لأ�سو�ق  يف  طرحه  من 
�ل�سيا�سية  �ملذكر�ت  مبيعات 
يف  �سدرت  �لتي  �أوباما،  ملي�سيل 
�إىل   ”Becomin“ بعنو�ن  كتاب 
�ملتحدة  �لوليات  ن�سخة يف  مليوين 
وكند�، بعد 15 يوًما فقط من عر�سه 
د�ر  �أعلنته  ملا  وفًقا  �لأ�سو�ق،  يف 
 Crown Publishing  ” �لن�رض 
كتاب  مبيعات  وتفوقت  �جلمعة.   ”
 Living ” مي�سيل �أوباما على كتاب
�لرئي�ض  لزوجة   ”History
كلينتون،  هيالري  �لأ�سبق  �لأمريكي 
ي�سل  كي  كاماًل  �سهًر�  �حتاج  �لذي 

�حتاج  كما  ن�سخة،  مليون  بيع  �إىل 
�لأ�سبق  �لأمريكي  �لرئي�ض  كتاب 
 Decision“ بو�ض  دبليو  جورج 
ي�سل  كي  �أ�سابيع  ب�سع   ”Points
حتى  و�سدر  ن�سخة  مليوين  بيع  �إىل 
مطبوعة  ن�سخة  مليون   3.4 �لآن 

ملي�سيل   ”Becoming“ كتاب  من 
ترويجية  بجولة  تقوم  �لتي  �أوباما، 
للكتاب مب�ساحبة �ملذيعة �لأمريكية 
و�ملمثلة  وينفري،  �أوبر�  �ل�سهرية 
 Reese �ل�سهرية  �لأمريكية 

Witherspoon

جرت يف مو�سكو مر��سم تقدمي 
�ل�سعر  من  »خمتار�ت  كتاب 
فيه،  جمع  �لذي  �لرو�سي«، 
�هلل  عبد  �لفل�سطيني  �ل�ساعر 
�ل�سعر�ء  �إبد�ع  جو�هر  عي�سى، 
�إىل  وترجمها  �لبارزين  �لرو�ض 
�للغة �لعربية ومت تقدمي �لكتاب 
يف �إطار �أيام �لثقافة �لفل�سطينية 
نظمه  حفل  �أثناء  رو�سيا،  يف 
�ل�سد�قة  معهد  �ملنا�سبة  بهذه 
ويف  مو�سكو  يف  �ل�سعوب  بني 
�سفري  �أ�سار  له،  ترحيب  كلمة 
مو�سكو،  لدى  فل�سطني  دولة 
�أن  �إىل  نوفل،  �حلفيظ  عبد 
»�أنتجت جيال فل�سطينيا  رو�سيا 
ي�سارك يف ترجمة كثري  جديد� 

�لرو�سية  �لكتب  من 
و�لأخ  �لعربية  �إىل 
�أحد  هو  �هلل  عبد 

هذه �لرموز«.
من جانبه، تناول عبد 
�هلل عي�سى �لتحديات 
�أثناء  و�جهها  �لتي 
تاأليف  يف  عمله 
كتابه، ومنها �سعوبة 
�ختيار مناذج �ل�سعر 
لرتجمتها.  �لرو�سي 
�ل�ساعر  و�عرتف 

�لعمل  هذ�  باأن  �لفل�سطيني 
بالن�سبة  »�ملغامرة«  مبثابة  كان 
�إليه نوعا ما، علما �أن عدد� من 
�لتي  �لرو�ض  �ل�سعر�ء  ق�سائد 

�إىل  ترجمتها  �ختارها قد متت 
�أبرز  كما  �سابقا  �لعربية  �للغة 
لل�سعر  �لتاريخي  �لدور  �لكاتب 
بـ«�سمان  و�سفه  �لذي  �لرو�سي 

بقاء �حل�سارة �لرو�سية«.

بجذبها  �لرو�سية  �لرو�يات  ��ستهرت 
مدى  على  �لعامليني  �لأفالم  ل�سناع 
من  حتويه  ملا  �ل�سنني،  ع�رض�ت 
عا�رضت  �سيقة  و�أحد�ث  لغوي  غنى 
حقبا خمتلفة من �لتاريخني �لرو�سي 
�لأفالم  �سناع  وياأتي  و�لأوروبي، 
ع�ساق  مقدمة  يف  �لربيطانيون 
�لكثري  لتبنيهم  �لرو�سية،  �لرو�يات 
يف  �لتاريخية  �لق�س�ض  هذه  من 
لي�ض مبا  �ل�سينمائية،  �أفالمهم  �إنتاج 
يخ�ض تول�ستوي وت�سيخوف وح�سب، 
مثل،  �سهرة  �لأقل  �لكّتاب  �أي�سا  بل 

بولكاكوف ولي�سكوف.
�لتي  �لأفالم  �أ�سهر  يلي  فيما  ونذكر 

بنيت على رو�يات رو�سية �سهرية:
 ،»War and Peace« فيلم   -1
عام 2016: �ل�سل�سلة �لتلفزيونية �لتي 
رو�ية  لب  من   »BBC« قناة  �أنتجتها 
و�ل�سالم«،  »�حلرب  تول�ستوي  ليو 
�لتي حتكي ق�س�سا خمتلفة عن حياة 
�إبان  �لأر�ستقر�طية  رو�سيا  عائالت 
غزو نابليون بونابرت للبالد. 2- فيلم 
 :2016 عام   ،»Lady Macbeth«
�إحدى  تبنى  بريطاين  در�ما  فيلم 

نيكولي  �لرو�سي،  �لكاتب  ق�س�ض 
لفتاة  غام�سة  حياة  حول  لي�سكوف، 
تبد�أ  حني  يف  زو�جها،  يف  تعي�سة 
عالقة خارجية مع عامل يف مدينتها، 
ويدفعها �سغفها لفعل �مل�ستحيل لكي 
فيلم   -3 دفينا.  �رض�  عالقتها  تبقى 
»Anna Karenina«، عام 2012: 
حتويلها  مت  لتول�ستوي،  �أخرى  حتفة 
�سنو�ت،   6 قبل  بريطاين  فيلم  �إىل 
مغامرة  عن  �لرو�ية  تتحدث  فيما 
حب مثرية لفتاة رو�سية �أر�ستقر�طية، 

تنتهي مباأ�ساة.

»مون  رو�ية  ترجمة  حديثا  �سدرت 
بينيلوبى  �لربيطانية  للكاتبة  تايغر« 
»�إبد�عات  �سل�سلة  عن  ليفلى، 
�لن�رض  �سال�سل  �إحدى  عاملية« 
و�لفنون  للثقافة  �لوطنى  باملجل�ض 
ترجمة  من  �لكويت،  فى  و�لآد�ب 
ومر�جعة  �لرتكى،  �إينا�ض  �لدكتورة 
عبد �هلل �لزعبى. �سدرت رو�ية »مون 
�لعام 1987  �لأوىل فى  للمرة  تايجر« 
ونالت ليفلى عنها جائزة مان بوكر 
فى �لعام ذ�ته، كما ر�سحت فى �لعام 
2018 للقائمة �لق�سرية جلائزة �لبوكر 

مبرور  �لحتفال  مبنا�سبة  �لذهبية، 
�جلائزة.  �إطالق  على  عاما  خم�سني 
�حلرب  �إبان  �لرو�ية  �أحد�ث  تدور 
�لعاملية �لثانية، فى ت�سادم �لعام مع 
�خلا�ض، ويقع هذ� �ل�سد�م فى حيز 
�لتى ت�سبح  مكانى حمدد هو م�رض، 
ذ�ته.  للزمن  رمز�  �لعمل  هذ�  فى 
ولدت ليفلى عام 1933 فى �لقاهرة 
لأبوين بريطانيني، وعا�ست فى م�رض 
حتى بلغت �لثانية ع�رضة من عمرها، 
�لتاريخ  لي�سان�ض  على  وح�سلت 
�أوك�سفورد،  جامعة  من  �حلديث 

»كلوديا  �ملوؤرخة  رو�يتها  بطلة  مثل 
ل  �لتاريخ  �لرو�ية  تقدم  هاميتون«. 
وت�سل�سل  تقليدى  خطى  منظور  من 
�لأحد�ث  جند  بل  طبيعى،  زمنى 
�لبطلة  حياة  و�أحد�ث  �لتاريخية 
مع  معا،  تد�خلت  وقد  نف�سها 
�ملا�سى  بني  مفاجئة  زمنية  نقالت 
�لبطلة،  خالل  فمن  و�حلا�رض.. 
بني  �ملعقدة  �لعالقة  ليفلى  تعر�ض 
�لعام و�خلا�ض، و�ملا�سى و�حلا�رض، 
و��ستعادة �ملا�سى من خالل �لذ�كرة 

�جلمعية و�ل�سخ�سية.
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بقلم ال�ساعر الفل�سطيني عبد اهلل عي�سى

تقدمي »خمتارات من ال�ضعر الرو�ضي« 

ما اأ�ضهر الروايات الرو�ضية التي تبناها 
�ضناع الأفالم الربيطانيون؟



اأ�سرار حرب بوتني على اأمريكا وانتخاب دونالد ترامب

» الروليت الرو�سية«..
مناف�سات على القمة

»روتا وروتيلال«.. كلمات تن�سرف يف اللغة الالتينية اإىل معاين العجلة 
الدوارة.. ومنها ا�ستقوا م�سطلح »روليت« الذي ين�سبونه با�ستمرار اإىل العوائد 
الرو�سية بحيث يتو�سلون اإىل اللعبة اخلطرية املهلكة التي حتمل اال�سم ال�سائع 

ل العبيها اإىل ما ي�سبه  التايل: »الروليت الرو�سية«، وهي لعبة تكاد تو�سّ
االإقدام على االنتحار الذاتي، من خالل املراهنة على حياة الب�سر اأنف�سهم يف 

معظم االأحيان.
وكاالت

اخلطورة  هذه  اأ�سا�س  وعلى 
مايكل  ال�سحايف  الكاتب  اختار 
كورن  ديفيد  وزميله  اأي�سيكوف 
اأخرياً  ال�سادر  لكتابهما  عنواناً 
»الروليت  التايل:  الن�سق  على 
الرو�سية« ومبعنى اللعبة اخلطرية 
التي مار�ستها ومتار�سها رو�سيا، 
العنوان  اأي�ساً  يف�رسه  ما  وهو 
نتعامل  الذي  للكتاب  الفرعي 
معه فيما يلي من �سطوره وميكن 
»اأ�رسار حرب  يلي:  ترجمته كما 
وانتخاب  اأمريكا  على  بوتني 

دونالد ترامب«.
على  يدور  الكتاب  اأن  وبديهي 
ما  مقوالت  من  اأ�سا�سي  حمور 
امل�سهد  يف  متداولة  برحت 
الفكري - ال�سيا�سي - االإعالمي 
بالواليات املتحدة، وخا�سة بني 
املع�سكر  اأ�سا�سيني:  مع�سكرين 

با�ستمرار  يعمل  الذي  االأول 
م�سداقية  من  النيْل  على 
ترامب  االأمريكي  الرئي�س 
ورئا�سته  �سخ�سيته  واإحاطة 
العام  ال�ساأن  اإزاء  و�سلوكياته 
�سحابات  من  يخفى  ال  بقدر 
معها  ي�سل  ولدرجة  الت�سكيك 
اإىل  املذكور  املع�سكر  اأقطاب 
املر�سح  اأو�سل  الذي  اإن  القول 
الرئا�سي  البيت  اإىل  ترامب 
احلزب  اآليات  يكن  مل  االأبي�س 
االأمر  كان  ما  بقدر  اجلمهوري 
وعمليات  خمططات  اإىل  راجعاً 
اال�ستخبارات،  األعاب  اإىل  اأقرب 
تنفيذها  على  وعكفت  و�سعتها 
التابعة  الرو�سية  الدوائر  تلك 
لفالدميري بوتني.. وهنا ال يفوت 
اأركان املع�سكر املذكور التلميح 
»بوتني« هو يف  اأن  اإىل  املق�سود 
االأ�سا�س خريج - �ساطر طبعاً - 
اال�ستخبارات  واأجهزة  ملدر�سة 

الرو�سية با�سمها املعروف )كي. 
جي. بي(.

مازال  الذي  هو  الثاين  املع�سكر 
عاكفاً - �ساأنه �ساأن ال�سيد ترامب 
- على الت�سكيك يف هذا كله، ثم 
احلا�سم  القاطع  الرف�س  على 
يف  الرو�سية  االأ�سابع  لفكرة 
وا�سفاً  ترامب«،  »دونالد  رئا�سة 
املع�سكر  عن  ي�سدر  ما  كل 
االأول الذي اأملحنا اإليه باأنه كان 
وهنا  وخداعاً.  وتدلي�ساً  زيفاً 
يردد  ترامب  مع�سكر  فاليزال 
اأخبار  »تلك  وهو:  االأثري  �سعاره 
مزيفة،  ومعلومات  مغلوطة.. 
عن  تكون  ما  اأبعد  ثم  من  وهي 
اإىل  تكون  ما  واأقرب  احلقيقة، 

الكذب واالفرتاء«.
حمفور  م�سار  فهناك  ذلك،  مع 
وقد  املع�سكرين،  هذين  بني 
�سقه موؤلفا كتابنا باعتبارهما من 
خرباء ال�سحافة اال�ستق�سائية يف 

عمدا  حيث  املتحدة،  الواليات 
اإىل تدار�س عميق لكل ما ارتبط 
�سائعات  من  ترامب  برئا�سة 

واأي�ساً من حقائق.
توجيه  اإىل  املوؤلفان  عمد  ولقد 
اال�ستخبارات  وكاالت  اإىل  اللوم 
التي  املتحدة  الواليات  يف 
ت�سورهما،  يف  بطيئة،  كانت 
عن  ناهيك  ومتابعة،  ر�سد  يف 
ك�سف اجلهود الرو�سية من حيث 
دونالد  املر�سح  ل�سالح  التدخل 
االنتخابات  م�سري  يف  ترامب 
وخا�سة  االأمريكية..  الرئا�سية 
بات�ساالت  مثاًل  يتعلق  ما 
حملته  مدير  مانافورت  بول 
الرو�سية،  الدوائر  مع  االنتخابية 
فلني  مايكل  عن عالقات  ف�ساًل 
اإىل  �سخ�سياً  ترامب  بادر  الذي 
م�ست�سار  من�سب  من  اإقالته 
االأمن القومي يف املقر الرئا�سي 

يف وا�سنطن.

هذا  موؤلفا  يتوقف  اأي�ساً  هنا 
التج�س�س  عمليات  عند  الكتاب 
االإلكرتوين التي مار�ستها مو�سكو 
على  التاأثري  اأجل  من  بوتني   -
االنتخابات الرئا�سية عند الغرمي 

االأمريكاين.
ولقد ي�سرتعي نظر القارئ لهذا 
يق�رسا  مل  املوؤلَفنْي  اأن  الكتاب 
ال�سحايف  واال�ستق�ساء  البحث 
االنتخابي  امل�سهد  وقائع  على 
 ،2016 �سباق  خالل  اأمريكا  يف 
بل اإن اخلط اال�ستق�سائي الذي 
ر�سماه خالل ف�سول هذا الكتاب 
يحملهما، كما يحمل القارئ اإىل 
فرتات زمنية من �سباق املناف�سة 
والرتب�س العدواين لدرجة ترجع 
ال�سوفييتي  االحتاد  اأيام  اإىل 
االأقوى  املناف�س  كان  الذي 
احلرب  حقبة  خالل  الأمريكا 
وهي   ،)1991  -1945( الباردة 
اأجهزة  التي ت�سّودت فيها  الفرتة 

مقدمتها  ويف  اال�ستخبارات، 
طبعاً الوكالة الرو�سية التي نبغ من 
»فالدميري  ا�سمه  �ساب  كوادرها 
اخل�سو�س.  وجه  على  بوتني« 
موؤلفا  يتورع  ال  االإطار  هذا  يف 
الكتاب عن �رسد وحتليل الوقائع 
عالقات  بها  ات�سمت  التي 
وهما  االأ�سا�سيني،  الطرفني 
»البيزن�س«  ترامب رجل  مع�سكر 
مواجهة  يف  )اأمريكا(  الغرب  يف 
رجل اال�ستخبارات واملخططات 
امل�ستورة  واملعلومات  ال�رسية 
يف  بوتني  وهو  ال�سطح  حتت 
يتمتع  ما  بكل  )رو�سيا(،  ال�رسق 
اأجاد  �سيا�سية  مهارات  من  به 
م�ستقبله  ل�سالح  ا�ستغاللها 
�سعوده  و»ر�ساقة«  بل  ال�سيا�سي 
يف املجال العام، ثم ما بني موقع 
الرجل  موقع  اإىل  الوزراء  رئي�س 
احلكم  ق�رس  يف  واحد  رقم 

بالكرملني.
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دمار حم�ص.. املهند�سة املعمارية ال�سورية مروة 
ال�سابوين تتحدى احلرب وتر�سم مدينة مثالية

املعمارية  املهند�سة  اختارت 
ال�سورية مروة ال�سابوين حتدي 
يف  والبقاء  احلرب  ويالت 
لت�سهد  البالد(  )و�سط  حم�س 
على ما طال املدينة من دمار 
خربتها  و�سخرت  وخراب، 
لرتوي  املعماري  املجال  يف 
بالر�سوم حمنة حم�س، وت�سّيد 

مدينة مثالية على االأنقا�س.
تعي�س  )30 عاما(  وظلت مروة 
طيلة  عائلتها  مع  حم�س  يف 
ت�سعى  وهي  احلرب،  �سنوات 
اإىل تغيري هند�سة املدينة التي 
احلرب  اأ�سباب  اأحد  تعتربها 
و�رسدت  املدينة  دمرت  التي 

اأهلها.
الرتجمة  موؤخرا  و�سدرت 
للكتاب الذي ن�رسته  الفرن�سية 
باللغة  �سنتني  منذ  مروة 
االإجنليزية. والقى الكتاب الذي 
الفرن�سية  ن�سخته  يف  يحمل 
حم�س..  اأنقا�س  »بني  عنوان 
معمارية  مهند�سة  مذكرات 

�سورية«؛ جناًحا كبرًيا.
تُدافع  الكتاب،  هذا  ويف 
اأطروحة  عن  ال�سابوين  مروة 
مده�سة: ماذا لو كان للهند�سة 
يف  حا�سم  دور  املعمارية 
واأن  ال�سورية،  احلرب  اندالع 

�ساهمت  التي  العمرانية  البيئة 
املجتمعات  بني  التفريق  يف 
هي  بينهم؛  الفجوات  وتعميق 
جعلت  التي  الوح�سية  م�سدر 
لقتل  م�ستعدين  ال�سوريني 

بع�سهم البع�س؟
وحتدثت مروة عن الفرتة التي 
كانت فيها القنابل متطر مدينة 
يف  يتاأهبون  والقنا�سة  حم�س 
»لقد  وقالت  ال�سارع،  نهاية 
لو  كما  كاملتني  �سنتني  ع�سنا 
اأننا كنا حتت االإقامة اجلربية«. 
ويف الوقت الذي كانت حم�س 
مروة  بداأت  الكارثة،  يف  تغرق 

ال�سابوين بالكتابة.
�سحيفة  يف  تقرير  ونقل 
مروة  اأن  ال�سوي�رسية  »لوتون« 
باأن  حلمها  ق�سة  كذلك  روت 
معمارية،  مهند�سة  تُ�سبح 
ناظريها  اأمام  انهار  الذي 
التي  اجلامعة  مغادرتها  عند 
ينت�رس فيها الف�ساد واالإهمال. 
الر�سوة  ت�سود  حم�س،  ففي 
تعتربان  اللتان  واملح�سوبية 
عليها  يقوم  التي  الركائز  من 

النظام برمته.
م�ساريع  اأن  مروة  تعترب  كما 
التي  الطرق  اإحدى  البناء 
وامل�سوؤولون  احلكام  يعتمدها 

الرثوات.  لتجميع  املحليون 
وقد نتج عن ذلك تفكك املباين 
اأ�سبحت  مدينة  يف  القدمية 
وواجهاتها  مثقوبة،  اأر�سفتها 
الكهربائية  وكبالتها  متداعية، 
ال�سعب  من  بات  كما  متدلية. 

العي�س يف �سوارعها.
االإعمار،  اإعادة  م�ساألة  ويف 
املعمارية  املهند�سة  ت�رسح 
ال�سابة التي تعّد كتابها الثاين، 
اأنها »تُوؤمن باحللول املحلية«. 
اإنه  ال�سدد  هذا  يف  وتقول 
نح�سل  الذي  املال  قّل  كلما 
لذلك،  اأف�سل.  كان ذلك  عليه، 
االعتماد  �سوى  علينا  ينبغي  ال 
علينا  يجب  كما  اأنف�سنا.  على 
حتمل امل�سوؤولية. وعلى الرغم 
�سي�ستغرق  االأمر  هذا  اأن  من 
وقًتا طوياًل، فاإنه يجب جتنب 
املالية  امل�سالح  اإىل  اللجوء 

الكربى«.
املعمارية  املهند�سة  وو�سعت 
اأولية  ر�سومات  كتابها  يف 
مة بناء على  ملدينة مثالية م�سَمّ
وينعك�س  �سكانها،  احتياجات 
فيها التقليد املعماري املحلي 

وتتعاي�س املجتمعات �سوّية.
وكاالت

يوؤكد كتاب »اجلرائم االإلكرتونية 
اجلنائية  العدالة  اأجهزة  ودور 
اجلرائم  اأن  مواجهتها«،  يف 
التقنية  وجرائم  االإلكرتونية 
اجلرائم  اأكرث  من  تعترب  العالية، 
املجتمعات  بال  ت�سغل  التي 
االنت�سار  ب�سبب  املعا�رسة، 
املعلومات  لتقنيات  الوا�سع 
واالت�ساالت االإلكرتونية يف حياة 

عامة النا�س.
اجلديد،  االإ�سدار  هذا  ويعدد 
اجلرائم  اأمناط  بع�س 
ا�ستخدام  وجماالت  االإلكرتونية 
احلا�سب االآيل وتقانة املعلومات 
واالت�ساالت، والتي تَُعد جماالت 
مو�سحاً  االآن،  ح�رسها  ي�سعب 
اأن تقنية املعلومات واالت�ساالت 
االإلكرتونية، �ستكون هي احلاكمة 
واالأن�سطة  املعامالت  لكافة 
ومن  بل  القريب،  امل�ستقبل  يف 
تقنيات  تتطور  اأن  املتوقع 
املعلومات واالت�ساالت واأجهزة 
االآيل ب�رسعة ال ميكن  احلا�سب 
تنت�رس  اأن  غرابة  وال  قيا�سها، 
االإلكرتونية  اجلرائم  اأمناط 
الثورة  لهذه  امل�ساحبة 
التكنولوجية بذات ال�رسعة، ويف 

خمتلف االجتاهات.
اأهمية  اأهمية الكتاب، من  وتنبع 
اخلدمات االإلكرتونية يف حياتنا 
وتعقيداتها  وغمو�سها  اليومية، 

التي حتتاج اإىل اأدبيات مف�سلة، 
و�رسوح وافية، ت�ساعد على ن�رس 
الوعي و�سط عامة النا�س، وبني 
اجلنائية  العدالة  نظام  رجال 
اإن  حيث  اخل�سو�س،  وجه  على 
ا�ستخدام  املتوا�سل يف  التو�سع 
ي�ساعف  املعلومات،  تقنيات 
من فر�س اإ�ساءة ا�ستخدام تلك 

التقنيات.
اأمناط  يف  البحث  اأن  موؤكداً 
والتعرف  االإلكرتونية  اجلرائم 
على  واجتاهاتها،  اأبعادها  اإىل 
البينة  قواعد  وتطوير  مراجعة 
العدل  حتقيق  مبا  الرقمية، 

اجلنائي عن وعي واإدراك.
العميد  اإعداد  من  الكتاب  ياأتي 
د.  الهنائي،  اإبراهيم حمد  د.  م 
حممد االأمني الب�رسي حمجوب، 
حميد،  اهلل  عبد  عادل  النقيـب 
ويتكون من �سبعة ف�سول، يتفرع 
كل منها اإىل عدد من املباحث، 
االأول  الف�سل  يتناول  حيث 
مع  التمهيدية،  املو�سوعات 
الرتكيز على مراجعة الدرا�سات 
يدور  بينما  ال�سابقة ومناهجها، 
مفهوم  حول  الثاين  الف�سل 
ويُعنى  االإلكرتونية،  اجلرائم 
الفنية  امل�سطلحات  ببيان 
اأمناط  وحتديد  والقانونية، 
واأبعادها  االإلكرتونية  اجلرائم 

واجتاهاتها.

الثالث  الف�سل  ويعر�س 
اجلرائم  مكافحة  ت�رسيعات 
درا�سة  على  مرّكزاً  االإلكرتونية، 
ال�سكلية  الت�رسيعات  بع�س 
هذا  يف  ال�سائدة  واملو�سوعية 
املجال وتقييمها، يف حني يقدم 
لطرق  درا�سة  الرابع  الف�سل 
اال�ستدالالت  وجمع  التحقيق 
االإلكرتونية  اجلرائم  يف 

وخ�سو�سيتها.
اأهمية  اخلام�س  الف�سل  ويطرح 
االنتقال بعمليات التحقيق وجمع 
االأ�ساليب  من  اال�ستدالالت 
التحقيقات  نهج  اإىل  التقليدية 
الرقمية، يف حني يبحث الف�سل 
ودور  وظائف  يف  ال�ساد�س 
يف  اجلنائية  العدالة  اأجهزة 
الوقاية من اجلرائم االإلكرتونية، 
وكيفية التعامل معها داخل نظام 

العدالة اجلنائية.
بعر�س  ال�سابع  الف�سل  ويهتم 
ق�سايا  من  مناذج  وحتليل 
وا�ستنباط  االإلكرتونية،  اجلرائم 
ما ي�ستفاد منها، ويختتم الكتاب 
وطرح  والتو�سيات،  بالنتائج 
�ساأنها  من  ومقرتحات  حلول 
ملواجهة  اجلاهزية  تعزز  اأن 
م�ستجدات اجلرائم االإلكرتونية، 
عملية  ا�سرتاتيجيات  مبوجب 

وروؤى م�ستقبلية.
وكاالت

تاأليف اإبراهيم الهنائي، حممد حمجوب، عادل حميد

 »اجلرائم الإلكرتونية«.. توعية وتثقيف
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تعاون �سينمائي مثمر ملهرجانات 
متو�سطية واإفريقية باجلزائر

.     اأعمر تريب�ش : اأطمح لتحويل مهرجان الفيلم الأمازيغي اإىل تظاهرة دولية
.    في�سانتي �سيفا: »هدفنا دعم ون�سر الثقافة ال�سينمائية 

حكيم مالك

طرح ت�ساوؤلت هادفة

ويف ذات ال�سياق طرح هذا اللقاء 
الت�ساوؤالت  من  جملة  الهادف 
التي كانت  يف قلب هذا النقا�ش 
الذي جمع م�ساركني من اجلزائر 
واأليكانتي  وواغادوغو ، واملتمثلة 
يف  النجاح  �سبل  ماهي   ، يف 
اجلماهري  جتذب  برامج  تقدمي 
هذه  اإمكانيات  اأن  العلم  مع 
املهرجانات حمدودة باملقارنة 
؟  الدولية  التظاهرات  بع�ش  مع 
لت�سجيع  املثلى  الطرق  ماهي   ،
واملخرجني  املنتجني  وجذب 
متكافئة؟  غري  مناف�سة  ظل  يف 
كيف لنا اأن ن�سم اجلهود ونكون 
وما  الفاعلية؟  من  ملزيد  �سبكة 
الرهانات  على  االأمثل  الرد  هو 
التكنولوجية التي تقدمها و�سائل 

البث والتوزيع اجلديدة؟

في�سانتي �سيفا: »هدفنا 
دعم ون�سر الثقافة 

ال�سينمائية«
 

�سيفا  في�سانتي  ك�سف  فيما 
الدويل  الفيلم  مهرجان  مدير 
هذا  اأن  باإ�سبانيا   اليكانتي  يف 
عام  يف  ن�ساأ  قد  املهرجان 
2004 بهدف دعم ون�رش الثقافة 
بداأ  فلقد  وعليه  ال�سينمائية 
لالأفالم  كعر�ش  احلدث  هذا 
 ، الطويلة  والعرو�ش  الق�سرية 
من  الثانية  الطبعة  كانت  ولقد 
نوعية  قفزة  مبثابة  املهرجان 
مت  حيث   ، األيكانتي  يف  للحدث 
تقدمي اأق�سام املناف�سة لالأفالم 
التلفزيونية  واالأفالم  الق�سرية 
اإعالمي  ق�سم  اإىل  باالإ�سافة   ،
و  الطويلة  الروائية  االأفالم  عن 
متثل االإ�سدارات التالية التي مت 
تنظيمها لتوطيد احلدث ، والذي 
يف كل عام لديه م�ستوى اأعلى يف 
اإىل  تقدميها  يتم  التي  االأعمال 
ال�سخ�سيات  وتكرمي  امل�سابقة 
و  الوطنية  ال�سينما  يف  الهامة 
على مدار االأ�سبوع الذي يحتفل 
ت�ست�سيف   ، باملهرجان  فيه 
االأن�سطة  من  العديد  املدينة 
من  ال�سينما.  بعامل  املتعلقة 
من  التوقعات  وو�سع  ناحية، 
الق�سرية  واالأفالم  االأفالم 

امل�سابقة  ق�سم  يف  املتناف�سة 
الر�سمية وعلى مقرتحات اأخرى 
ور�ش  تنظيم  لل�سينما  موازية 
دائرة  رئي�سية،  وف�سول  العمل 
ال�سينما االجتماعية، �سل�سلة من 
املتو�سط  البحر  دورة  االأفالم 
 ،  LGTB الق�سرية  االأفالم  من 
عر�ش اأفالم ال�سيوف ، باالإ�سافة 
اإىل ذلك  تقدمي عرو�ش االفتتاح 
حيث   ، امل�سابقة  يف  واخلتام 
ملهنيي  الفخرية  اجلوائز  نح  متمُ
االأفالم ، م�سيفا ذات املتحدث 
الفيلم  م�سابقة  توجيه  يتم  اأنه 
جمعية  تنظمها  والتي  قبل  من 
ويحظى   ،  Futura Films
األيكانتي  مدينة  جمل�ش  بدعم 
األيكانتي  مقاطعة  وجمل�ش   ،
وغريها من ال�رشكات املتعاونة. 
االأفالم  موا�سيع  تتطرق  و 
لق�سايا  املهرجان    هذا  يف 
بعر�ش  تهتم   كما  اجتماعية  
باالأطفال  اخلا�سة  االأفالم 
حتمل  التي  الرتبوية  واالأفالم 
يف طياتها ر�سائل توعوية هادفة 
اأنه يف  عام  في�سانتي   ، م�سريا 
2018 ، احتفل مهرجان األيكانتي 
اخلام�سة  بطبعته  ال�سينمائي 

ع�رش وحافظ على ق�سم االأفالم 
مت  الذي  الر�سمية  الروائية 
تقدميها الأول مرة يف عام 2011، 
هذا  اأن  املتحدث  ذات  كا�سفا  
املهرجان �ستنظم طبعته 16 يف 
الفرتة املمتدة من 11 اإىل غاية 

18 ماي 2019 .

مهرجان غوا العريق

دوربون  جورج  قال  جهته  ومن 
بفرن�سا  غوا  مهرجان  مدير 
التحكيم  جلنة  وع�سو  »اأوروبا 
مهرجان  يف  الوثائقية  االأفالم 
»فيكا  لل�سينما  الدويل  اجلزائر 
9« اأن هذا املهرجان عريق لديه 
من  ويعد  الوجود  من  �سنة   50
ال�سينمائية  املهرجانات  اأكرب 
العامل  اأ�سقاع  يف  تقام  التي 
جلبه  هو  فيه  املميز  وال�سيء 
ما  وهذا  اجلديدة  الآخراالأفالم 
بامتياز  �سينمائيا  عر�سا  جعله 
النظري  منقطع  توافدا  وي�سهد 

من قبل اجلمهور. 

اأعمر تريب�ض  : اأطمح 
لتحويل مهرجان الفيلم 

الأمازيغي اإىل تظاهرة 
دولية

تريب�ش   اأعمر  اأكد  املقابل  ويف 
مهرجان  وحمافظ  املخرج 
يف  االأمازيغي«  للفيلم  الوطني 
ت�رشيح خ�ش به يومية »الو�سط 
»اأنها تعد بالن�سبة له اأول جتربة 
على راأ�ش هذا املهرجان بعدما 
طرف  من  واختياره  تن�سيبه  مت 
الثقافة عز الدين ميهوبي  وزير 
كثريا  ا�ستفاد  اأنه قد  ، مو�سحا 
امل�ستديرة  املائدة  هذه  يف 
وم�سوؤويل  مديري  جمعت  التي 
املهرجانات  وحمافظي  
الدولية واملتو�سطية واالإفريقية   
وهذا ما �سمح له باالإطالع على 
اأخرى عن  واأخذ نظرة  جتاربها 
ال�سينمائية   املهرجانات  هذه 
مناطق  خمتلف  يف  تقام  التي 
العامل ، كا�سفا اأنه �سيقوم بتطوير 
الوطني  املهرجان  يف  اأ�سياء 
و�ساأعمل   االأمازيغي  للفيلم 
هذا  بني  العالقة  اإ�سافة  على 
معتربا   ، والطالب  املهرجان 
اإياها فكرة �سي�سعى جاهدا على 
الواقع  اأر�ش  على  جت�سيدها 

يقام  الذي  املهرجان  هذا  يف 
،اإ�سافة  وزو  تيزي  يف  �سنة  كل 
املهرجانات  مع  للعالقات 
ال�سينمائية االأخرى ، م�سريا اأنه 
املهرجان  هذا  لتحويل  يطمح 
�سينمائية  تظاهرة   اإىل  الوطني 
يف  منت�رشة  فاالأمازيغية   دولية 
اجلزائر  يف  العربي  املغرب 
وم�رش  وليبيا  وتون�ش  واملغرب 
بتبادل  �سنقوم  فنحن   وعليه 
هو  فهذا  واخلربات   االآراء  
هدفنا االأ�سا�سي ،كا�سفا  ليومية 
مهرجان  اأن  تريب�ش  »الو�سط«  
الفيلم االأمازيغي �سينظم يف �سهر 
فيفري 2019 لكي ال يتقاطع مع 
فهذا  وبالتايل  اأخرى   فعاليات 
املهرجان الوطني يتم التح�سري 
�سيقدم  حيث  ال�سنة   طول  له 
لل�سباب  فر�سة  ال�سنة  هذه 
ال�سينمائي  املجال  يف  املبدع 
و�سيتم الرتكيز على تكوين هوؤالء 
ال�سباب يف ميدان ال�سينما ، مع 
لتعليم  تكوينية   ور�سة  اإقامة 
وملعرفة  ال�سيناريو  كتابة  كيفية 
وزارة  طرف  من  متويله  كيفية 
هذا  �ستدعم  التي  الثقافة 

املهرجان .  

اأجيال ال�سينمائي يتوج الفائزين مب�سابقة »�سنع يف قطر«
القطرية  العا�سمة  يف  اأعلن 
الدوحة اأول اأم�ش عن الفائزين 
يف  »�سنع  م�سابقة  بجوائز 
موؤ�س�سة  تنظمها  التي  قطر« 
هام�ش  على  لالأفالم  الدوحة 
ملهرجان  ال�ساد�سة  الدورة 

اأجيال ال�سينمائي. 
الأمل  »�سهاب«  فيلم  وفاز 
فيلم  اأف�سل  بجائزة  املفتاح 
فيلم  وفاز  ق�سري،  روائي 
»جمرد ذكرى« ملرمي الذبحاين 
وثائقي  فيلم  اأف�سل  بجائزة 
»ف�ساء  فيلم  وحاز  ق�سري، 
املحميد  ملحمد  نا�رش« 

جائزة احلكام اخلا�سة.
عن  النهدي  فاطمة  وفازت 
»قبقب«  فيلم  يف  دورها 
ال�سليطي  نوف  للمخرجة 
جا�سم  العزيز  عبد  بجائزة 

الأف�سل اأداء متثيلي التي تقدم 
الأول مرة يف املهرجان تقديرا 
عبد  الراحل  القطري  للفنان 

العزيز جا�سم.
ق�سة  »�سهاب«  فيلم  ويحكي 
تت�سلل بعد حلول  فتاة �سغرية 
والدها  قارب  اإىل  امل�ساء 
بعد  النجوم  بع�ش  عن  للبحث 
�سماعها بالنجوم املت�ساقطة.

ويدور فيلم »ف�ساء نا�رش« حول 
الذي  املبدع  الطفل  نا�رش 
انف�سال  مع  التاأقلم  يحاول 
الهروب  خالل  من  والديه 
يف  ابتكره  خيايل  مكان  اإىل 
خميلته، يف حني يتحدث فيلم 
»جمرد ذكرى« عن ا�ستك�ساف 
لطبيعة امل�ساعر عندما تن�سب 

احلرب.
 املعاناة النف�سية

الذبحاين  مرمي  واأو�سحت   
فيلم  اأف�سل  بجائزة  الفائزة 
ت�رشيح  يف  ق�سري  وثائقي 
للجزيرة نت اأن فيلمها املتوج 
مع  النف�سية  املعاناة  يربز 
م�سرية  احلرب،  حالة  معاي�سة 
حماولة  اأول  هذه  اأن  اإىل 
تتويجها  ومت  لها،  اإخراجية 
ال�سينمائي  املهرجان  هذا  يف 

ال�سبابي.
الإنهاء  الذبحاين  وتتطلع 
بلدها  اليمن  يف  احلرب 
دور  اإىل  م�ستندة  االأ�سلي، 
ملا  نظرا  ال�سينمائي  الفيلم 
للفن ال�سابع من اأثر اأعمق على 
الر�سالة،  اإي�سال  يف  امل�ساهد 
ا�ستطاعت  اأنها  اإىل  م�سرية 
من  منحة  على  احل�سول 
من  لالأفالم  الدوحة  موؤ�س�سة 

اأجل الت�سوير داخل اليمن.

الرميحي  فاطمة  ودعت 
ملوؤ�س�سة  التنفيذية  الرئي�سة 
ومديرة  لالأفالم  الدوحة 
ال�سينمائي  اأجيال  مهرجان 
يف كلمة لها �سناع االأفالم اإىل 
االإبداعية  جهودهم  موا�سلة 
بداأت  النجاح  رحلة  الأن 
خالل  من  بارزة  مالحمها 
معتربة  املقدمة،  االأعمال 
قطر«  يف  »�سنع  برنامج  اأن 
ك�سف عن القدرات واملواهب 

املتميزة يف عامل ال�سينما.
و�سمت جلنة التحكيم اخلا�سة 
قطر«  يف  »�سنع  بربنامج 
توبا  الرتكية  املمثلة  من  كال 
قطرية  واالأكادميية  اأون�سال، 
و�سانع  املالكي،  حممد  اأمل 

كولن  االإيرلندي  االأفالم 
اللجنة  اأجمعت  ماكوفر، حيث 
ال�رشد  تقريرها على متيز  يف 
املتناف�سة  لالأفالم  الق�س�سي 
االإبداعي  االأ�سلوب  و�سال�سة 
لهذه  االإخراجية  الروؤية  يف 

االأفالم.

الإطار املكاين

ويف هذا ال�سياق، قالت املالكي 
ي�ستند  »�سهاب«  فيلم  فوز  اإن 
اإىل توفق املخرجة يف تقدمي 
�ساحرة،  خلفية  على  الق�سة 
االإطارين  بني  واملزاوجة 
ت�سوير  مع  والزماين،  املكاين 
املا�ش  اإىل  احلنني  م�ساعر 

اجلميل.
»جمرد  فيلم  على  وتعليقا 

ماكوفر  كولن  قال  ذكرى« 
بامل�ساعر  غني  الفيلم  اإن 
مع  تتعامل  التي  االإن�سانية 
با�ستخدام  واخل�سارة  ال�رشاع 
واللوحات  احلي  االإ�سقاط 
امل�ساعر  اإبراز  يف  ال�سوتية 

امل�سطربة داخليا وخارجيا.
املمثلة  و�سفت  بدورها، 
فيلم  اأون�سال  توبا  الرتكية 
باال�ستثنائي،  نا�رش«  »ف�ساء 
حيث ا�ستطاع اأن ي�سور العامل 
الذي يدور يف خميلة طفل من 
خالل الر�سوم املتحركة ب�سكل 

فني جميل ومبدع.
قطر«  يف  »�سنع  برنامج  وكان 
فيلما   16 تناف�ش  �سهد  قد 
خمرجني  من  موقعة  ق�سريا 
يف  ومقيمني  قطريني  �سباب 

البلد. 

مت اأم�ض مبركز فرانتز فانون بريا�ض الفتح باجلزائر العا�سمة عقد لقاء للت�ساور بني حمافظة مهرجان اجلزائر الدويل لل�سينما »فيكا9« 
و مديري عدة مهرجانات متو�سطية واإفريقية  وجورج دوربون  مدير مهرجان غوا بفرن�سا »اأوروبا »، في�سانتي �سيفا مدير مهرجان الفيلم 

الدويل بـ »اليكانتي« باإ�سبانيا،  وجون اأ�سيلميار ال�سيناري�ست ومدير تظاهرة بانوراما ال�سينما اجلزائرية ، واأدينغا اأكاوبو فرن�سوا رئي�ض 
ق�سم  مهرجان ال�سينما والتلفزيون بواغادوغو »في�سباكو«  ببوركينا فا�سو »اإفريقيا »   و عرف هذا اللقاء  م�ساركة  كل من  حممد القرطي 

رئي�ض جمعية الأمري عبد القادر ونادي ال�سينما  مبع�سكر ولقد مت تن�سيط هذه املائدة امل�ستديرة  من طرف  حممد بن �سالح املخرج والناقد 
ال�سينمائي والباحث اجلامعي والدكتور من جامعة وهران   وبح�سور املدير الفني فعاليات اأيام الفيلم امللتزم  » يف طبعته التا�سعة  الذي  جاء 

لتقوية العالقات وتبادل التجارب بهدف حتقيق تعاون �سينمائي مثمر.
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

بجميع اأنواع ال�صرطان
وجدت درا�شة جديدة اأن العمل كم�شيف للطريان يزيد ب�شكل كبري 
بال�شكان  مقارنة  ال�رسطانات،  من  مبجموعة  الإ�شابة  خطر  من 
اأن خطر  ووجدوا  �شخ�ص،  اآلف   5 من  اأكرث  باحثون  وتتبع  عموما 
م�شيفات  لدى   %50 تفوق  بن�شبة  زاد  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة 
خماطر  ارتفعت  حني  يف  الأخريات،  الن�شاء  من  اأكرث  الطريان 
الإ�شابة ب�رسطان املعدة بن�شبة ت�شل اإىل 74%، لدى طاقم الطريان 

مقارنة بال�شكان العاديني.
اإن  قالوا  الباحثني  لكن  الزيادة،  هذه  اأ�شباب  الدرا�شة  تو�شح  ومل 
التعر�ص املتزايد للإ�شعاع املتاأين يف الوقت الذي يق�شيه الطاقم يف 
الطبقات العليا للجو الرقيق، وكذلك فرتات النوم املتقطعة ودورات 
الوجبات، ميكن اأن تكون عوامل خطر للإ�شابة باأنواع خمتلفة من 
ال�رسطانات. وو�شف الباحثون نتائج الدرا�شة التي ن�رست يف دورية 
للقلق، خا�شة يف ما  باأنها مثرية   »Environmental Health«
يتعلق باأ�شلوب حياة طاقم الطريان غري ال�شحي. وقالت الدكتورة، 
اإيرينا موندخوفيت�ص، من كلية ال�شحة العامة بجامعة هارفارد: »اإن 
درا�شتنا هي من بني اأكرب الدرا�شات واأكرثها �شمول حول ال�رسطان 
بني اأفراد طاقم الطريان حتى الآن، ونبلغ عن انت�شار اأعلى ل�رسطان 
الثدي و�رسطان اجللد والورم امليلنيني، هو اأخطر اأنواع �رسطان 

اجللد، بني اأطقم الطريان مقارنة بعامة ال�شكان«.
بني   %3.4 بن�شبة  الثدي  ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  زيادة  ولوحظت 
بعنق  والإ�شابة  ال�شكان،  عامة  2.3% يف  بـ  مقارنة  الطريان  اأطقم 
بـ%0.47  اله�شمي  واجلهاز   ،%0.70 بـ  بن�شبة 1.0% مقارنة  الرحم 
بـ  مقارنة   %0.67 بن�شبة  الدرقية  والغدة   ،%0.27 بن�شبة  مقارنة 
ب�رسطان  الإ�شابة  خطر  اأن  اأي�شا  الدرا�شة  وجدت  كما   .%0.56
يرتفع مع كل  ال�رسطان،  اأنواع  الثدي و�رسطان اجللد وغريها من 
5 �شنوات من العمل، ويتعر�ص م�شيفو الطريان للعديد من املواد 
هذه  وت�شمل  املق�شورة،  بيئة  يف  واملحتملة  املعروفة  امل�رسطنة 
املواد الإ�شعاعات التي تعتمد على الرتفاع وتعطيل �شاعة اجل�شم 
اأمناط التحول غري املنتظمة و�شوء نوعية الهواء داخل  من خلل 
مرتبطة  اأنها  يبدو  ل  العمل  فرتات  اإن  الباحثون  وقال  املق�شورة. 
ب�رسطان الثدي اأو �رسطان الغدة الدرقية اأو �رسطان اجللد يف كل 
الن�شاء، ولكنها ارتبطت بارتفاع خطر الإ�شابة ب�رسطان الثدي لدى 
الن�شاء اللواتي مل يكن لديهن اأطفال اأبدا، اأو الن�شاء اللواتي لديهن 

ثلثة اأطفال اأو اأكرث.
واأ�شار الباحثون اإىل اأن النتائج ت�شري اإىل �رسورة بذل جهود اإ�شافية 
ذلك  يف  مبا  امل�شيفات،  بني  بال�رسطان  الإ�شابة  خماطر  لتقليل 

مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

ملاذا يجب غ�صل املالب�س 
اجلديدة قبل ارتدائها؟

 
ميكن اأن يكون من ال�شعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رسائها، 

ولكن طبيبا يف الأمرا�ص اجللدية ك�شف عن خماطر هذه العادة.
وقال دونالد بيل�شيتو، اأ�شتاذ الأمرا�ص اجللدية يف املركز الطبي جلامعة 

كولومبيا، اإن ارتداء امللب�ص اجلديدة دون غ�شلها، ميكن اأن يوؤدي اإىل 
تهيج اجللد اأو اجلرب اأو القمل اأو الإ�شابة بالفطريات واأو�شح بيل�شيتو، 

اأن الثياب التي ن�شرتيها من املتجر معر�شة للكثري من التلوث، نتيجة 
ارتدائها وجتريبها من قبل �شخ�ص اآخر رمبا اأراد �رساءها يف وقت 

�شابق، وميكن اأن يكون م�شابا باجلرب اأو القمل. وتقول طبيبة الأمرا�ص 
اجللدية، ليند�شي بوردون، من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا، اإن 

غ�شل امللب�ص اجلديدة قبل ارتدائها، اأمر بالغ الأهمية وميكن للمتاجر 
اأن ت�شت�شيف جمموعة متنوعة من املواد الكيميائية، التي ميكن اأن تنتقل 

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

اأجرت جمموعة من اجلراحني من مدينة مومباي الهندية عملية جراحية 
قامت خللها باإزالة ورم يف دماغ ب�رسي يبلغ وزنه 1.8 كيلوغرام وكتبت 

�شحيفة »The Hindu« اأن العملية اجلراحية ا�شتمرت 6 �شاعات.
ومل ي�شتبعد جراح الأع�شاب ترميورتي نادكارين، اأن يكون هذا الورم 

الأكرب من نوعه يف العامل، اإذ كان حجمه اأكرب من حجم راأ�ص املري�ص 
وكان الورم يف مخ املري�ص �شانتال بال، البالغ من العمر 31 عاما، بداأ 

بالنمو منذ 3 �شنوات، لكن اأحدا من الأطباء مل يوافق اآنذاك على اإجراء 
مثل هذه العملية اجلراحية ال�شعبة وب�شبب املر�ص اخلطري فقد بال 

ب�رسه، لكن الأطباء ياأملون الآن بعودة ب�رسه بعد اإزالة الورم.

كيف يوؤثر امللح على �صغط الدم؟
لعلم  الوطني  املعهد  علماء  اكت�شف 
اآلية  اليابان،  يف  الأ�شا�شي  الأحياء 
الدم  �شغط  بارتفاع  امللح  ت�شبب 
اأن  اإىل   EurekAlert موقع  وي�شري 
ارتفاع �شغط الدم هو العامل الرئي�ص 
والأوعية  القلب  لأمرا�ص  امل�شبب 
اجللطة  ب�شبب  والوفيات  الدموية 
يف  القلب  ع�شلة  واحت�شاء  الدماغية 
العامل، حيث اأن 40% تقريبا من �شكان 
الأر�ص، والذين تبلغ اأعمارهم 25 �شنة 

واأكرث، يعانون من ارتفاع �شغط الدم.
وي�شاعد تناول ملح الطعام على تطور 
ملح  كمية  زادت  فكلما  الدم،  �شغط 
زاد  ال�شخ�ص،  يتناولها  التي  الطعام 
تراكم اأيونات ال�شوديوم يف بلزما الدم 
يوؤدي  بدوره  وهذا  النخاعي.  وال�شائل 
ال�شمبثاوي  الع�شبي  اجلهاز  اإثارة  اإىل 

)الودي( الذي ينظم الدورة الدموية.
وتبني اأن قنوات ال�شوديوم اخلا�شة، اأي 
بنية الربوتينات يف غ�شاء اخلليا الذي 
من خلله تدخل اأيونات ال�شوديوم اإىل 
دبقية  خليا  من  تتكون  اخللية،  داخل 
وخليا  النجمية  اخلليا  فيها  مبا 

الت�شال  توفر  التي  الع�شبية  البطانة 
بني اجلهاز الع�شبي والأوعية الدموية. 
وقد ات�شح للعلماء اأن قنوات ال�شوديوم 
ارتفاع  وتراقب  ا�شت�شعار،  جهاز  هي 
الدم  يف  ال�شوديوم  اأيونات  تركيز 

وال�شائل النخاعي.

الفئران  يف  اأنه  الباحثون  اأو�شح  وقد 
قنوات  اأع�شائها  يف  توجد  ل  التي 
الع�شب  تن�شيط  يتم  ل  ال�شوديوم، 
كبرية  كمية  تناولها  نتيجة  الودي 
الربية،  الفئران  يف  اأما  امللح.  من 
فتح�شل يف خلياها الدبقية تفاعلت 

ال�شوديوم  اأيون  ويحفز  بيوكيميائية. 
خارج اخللية فتح قنوات ال�شوديوم، ما 
ي�شبب تكون اللكتات )LDH(، والذي 
والنخاع  املهاد  منطقة  خليا  ين�شط 
اأيون الهيدروجني من  عند خروجه مع 

اخلليا، ما يحفز الع�شب الودي.

فوائد »الق�صطة« العجيبة!

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

اأكد علماء من جامعة اإ�شبيلية فائدة 
 Annona« اأوراق �شجرة الق�شطة

muricata« يف التخفيف من 
اأعرا�ص مر�ص الفيربوميغاليا )اأمل 

ع�شلي ليفي يتف�شى يف اجل�شم( 
وخا�شة الآلم املزمنة والكتئاب 

والقلق.
واأ�شار العلماء الإ�شبانيون اإىل 

اخلوا�ص العلجية ملغلي اأوراق هذه 
الفاكهة ال�شتوائية يف قمع الآثار 

اجلانبية املزعجة، بعد درا�شة 
ا�شتمرت �شهرا كامل على فئران 

التجارب.
وقد تو�شل اخلرباء، من خلل هذه 

التجربة، اإىل اجلرعة املثالية من 
مغلي اأوراق الق�شطة، يف اإيقاف 

الآلم والأعرا�ص اجلانبية ملر�ص 
الفيربوميغاليا، وهم الآن يف املراحل 

التح�شريية لإجراء التجارب 
ال�رسيرية على الب�رس.

ويذكر العلماء اأن فوائد هذه ال�شجرة 
مل يتم التعرف عليها فجاأة، فقد 

ا�شتخدمت ثمار واأوراق الق�شطة يف 
الطب ال�شعبي لدى بلدان املنطقة 
ال�شتوائية والن�شف اجلنوبي للكرة 

الأر�شية، وعوجلت بها عدة اأمرا�ص 
كالإ�شهال والقرحة وال�شلع والزحار 

وغريها.
ونوه الباحثون اإىل اخل�شائ�ص 

العلجية التي مت التاأكد منها علميا. 
فاأوراق �شجرة الق�شطة حتتوي على 

مواد غذائية تقوي جهاز املناعة 
وتقلل خطر الإ�شابة باأي اأنواع من 

العدوى. كما اأنها تقلل من خطر 
الإ�شابة باللتهابات وخا�شة املتعلقة 

بالتهاب املفا�شل. 

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

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

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

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

عرب دائرة مغلقة.

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

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

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

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

ف�شل القلب.
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ثمر�ت قيام �لّليل

 �سبيل لزيادة احل�سنات؛ فامل�سلم حينما 
ين�سب اأقدامه يف اللّيل لقيام ركعاٍت 
يذكر فيها اهلل تعاىل ويتلو اآياته فاإّنه 

ل من وراء اأداء تلك العبادة على  يتح�سّ
املزيد من احل�سنات التي تنفعه يوم 
القيامة. عبادة تعّب عن كمال الّدين 

حابي اجلليل  والأخالق؛ فقد ذكر ال�سّ
عبد اهلل بن عمر ر�سي اهلل عنه اأمام 

الة وال�ّسالم فقال،  ر�سول اهلل عليه ال�سّ
نعم العبد عبد اهلل لو اأّنه يقوم اللّيل، فدّل 

ذلك على ف�سيلة قيام الليل وثمراته يف 
الّدنيا واأّنه مّما يكمل دين املرء ويزكي 

نف�سه. من الأعمال والعبادات التي تقّرب 
الح احلري�ص  العبد اإىل رّبه؛ فالعبد ال�سّ

على قيام اللّيل تراه قريبًا من اهلل تعاىل، 
ففي احلديث القد�سي ال�ّشيف )من 
تقّرب اإيل �سًبا تقّربت اإليه ذراًعا(، 

ول �سّك باأّن قيام اللّيل هو من و�سائل 
الّتقّرب اإىل اهلل تعاىل، ومّما يحّقق للعبد 

احلفظ يف الّدنيا ويدفع عنه �شورها 
وفتنها. �سبٌب من اأ�سباب دخول اجلّنة؛ 

فاجلّنة التي هي جائزة اهلل تعاىل لعباده 

املّتقني لها اأ�سباب توؤّدي اإىل دخولها، 
ومن بينها قيام اللّيل، ففي احلديث 

الة وال�ّسالم  ال�ّشيف عن الّنبي عليه ال�سّ
قوله )يا اأّيها الّنا�ص اأف�سوا ال�ّسالم، 

واأطعموا الّطعام، و�سلوا الأرحام، و�سلّوا 
باهلل والّنا�ص نيام، تدخلوا اجلّنة ب�سالم( 

]�سحيح[ . ي�سفي الّنور على وجه 
املوؤمن وحمياه يف الّدنيا، فقد �سئل اأحد 

احلني ما بال املتهّجدين اأح�سن  ال�سّ
الّنا�ص وجوها، قال، لأّنهم خلوا بالّرحمن 

فاألب�سهم نوًرا من نوره . احلر�ص عليه 
يك�سب امل�سلم قّوًة يف ج�سده، و�سالمًة 

من الأ�سقام والآلم. تعبرٌي �سادق عن 
ال�ّسكر واحلمد هلل تعاىل على نعمائه 

الكثرية، وبالّتايل هو �سبٌب من اأ�سباب 
زيادة الرزق يف الدنيا، قال تعاىل )َواإِْذ 
ِزيَدنَُّكْمۖ  َولَِئن  َن َربُُّكْم لَِئن �َسَكْرُتْ َلأَ تَاأََذّ

َكَفْرُتْ اإَِنّ َعَذاِبي لَ�َسِديٌد( ]اإبراهيم:7[ 
ينهي عن الفح�ساء واملنكر؛ فقيام اللّيل 

هي �سالةٌ نافلة من �ساأن القيام بها 
واملحافظة عليها اأن ت�شف عن امل�سلم 

الفح�ساء واملنكر.

 �لأ�سول �لنقلية
 عند �لإمام مالك

القراآن الكرمي: يلتقي الإمام مع جميع 
الأئمة امل�سلمني يف كون كتاب اهلل عز 
وجل هو اأ�سل الأ�سول، ول اأحد اأنزع 

منه اإليه، ي�ستدل بن�سه، وبظاهره ويعتب 
ال�سنة تبيانا له. ال�سنة النبوية: اأما ال�سنة 

ومفهومها عند الإمام مالك فطبيعي 
اأن ي�سري يف فهمها على ما �سار عليه 

ال�سلف وعامة املحدثني الذين كان من 
اأئمتهم واأقطابهم، غري اأنه رمبا عمم 
يف ال�سنة لت�سمل ما يعرف عند علماء 
احلديث باملاأثور. وهو بهذا املعنى 
يعطي لعمل اأهل املدينة واإجماعهم 
مكانة خا�سة، ويجعل من قبيل ال�سنة 
كذلك فتاوى ال�سحابة، وفتاوى كبار 
التابعني الآخذين عنهم، ك�سعيد بن 

امل�سيب، وحممد بن �سهاب الزهري، 
ونافع، ومن يف طبقتهم ومرتبتهم 

العلمية، كبقية الفقهاء ال�سبعة.عمل 
اأهل املدينة: من الأ�سول التي انفرد 
بها مالك واعتبها من م�سادر فقه 

الأحكام والفتاوى. وق�سم الإمام الباجي 
عمل املدينة اإىل ق�سمني: ق�سم طريقه 
النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�ساألة 

الأذان، وم�ساألة ال�ساع، وترك اإخراج 
الزكاة من اخل�شوات، وغري ذلك من 
امل�سائل التي طريقها النقل وات�سل 
العمل بها يف املدينة على وجه ل 

يخفى مثله، ونقل نقال يحج ويقطع 
العذر. وق�سم نقل من طريق الآحاد، 
اأو ما اأدركوه بالإ�ستنباط والإجتهاد، 
وهذا ل فرق فيه بني علماء املدينة، 

وعلماء غريهم من اأن امل�سري منه اإىل 
ما ع�سده الدليل والرتجيح. ولذلك 
خالف مالك يف م�سائل عدة اأقوال 

اأهل املدينة. الإجماع: لعل مالكا اأكرث 
الأئمة الأربعة ذكرا لالإجماع واحتجاجا 
به، واملوطاأ خري �ساهد على ذلك. اأما 
مدلول كلمة الإجماع عنده فقد قال: 

»وما كان فيه الأمر املجتمع عليه فهو 
ما اجتمع عليه اأهل الفقه والعلم ومل 

يختلفوا فيه«.

5 حقائق عن م�سلمي �أوروبا 
وفقا لآخر الدرا�سات، ميثل امل�سلمون اأقلية يف اأوروبا بن�سبة تقرتب من 5% من عدد ال�سكان، اإل اأن هناك عدة دول اأوروبية ترتفع بها 

تلك الن�سبة.
ون�ش معهد »بيو« الأمريكي لالأبحاث، اأول اأم�ص الأربعاء 29 نوفمب ، درا�سة تناول فيها حقائق خم�ص عن ن�سبة امل�سلمني يف اأوروبا، التي 
تتزايد مبعدل �شيع، حيث بلغت ن�سبة وجودهم 4.9% حتى عام 2016 وقد اأدى هذا التحول الدميغرايف بالفعل اإىل ا�سطرابات �سيا�سية 
واجتماعية يف العديد من البلدان الأوروبية، وخا�سة عقب و�سول ماليني طالبي اللجوء موؤخرا، وكثري منهم م�سلمون ففي النتخابات 
الأخرية يف فرن�سا واأملانيا، كان و�سول املهاجرين اإىل تلك البلدان- ول �سيما امل�سلمون منهم- من اأهم الق�سايا وبا�ستخدام اأحدث 

التقديرات ال�سكانية للمعهد، هناك 5 حقائق عن عدد وتكوين ال�سكان امل�سلمني يف اأوروبا:

امل�سلمني من  الأكرب  العدد  فيها  اأوروبية  دول  ثالث   1-
 فرن�سا واأملانيا لديهما اأكب عدد من ال�سكان امل�سلمني يف اأوروبا )28 دولة ع�سو يف الحتاد الأوروبي بالإ�سافة اإىل الرنويج و�سوي�شا( 
ففي منت�سف عام 2016، كان هناك 5.7 مليون م�سلم يف فرن�سا )8.8% من �سكان البالد( و5 ماليني م�سلم يف اأملانيا 6.1%وتعد قب�ص 
هي الدولة الأوروبية التي ي�سكل فيها امل�سلمون اأكب ن�سبة من ال�سكان، حيث ي�سكل امل�سلمون البالغ عددهم 300 األف م�سلم يف اجلزيرة 
حوايل ربع �سكانها )25.4%(، ومعظمهم من القبار�سة الأتراك ذوي اجلذور العميقة يف البالد، فهم اأبعد ما يكون من اعتبارهم من الذين 

و�سلوا قب�ص اأخريا كمهاجرين.

اأوروبا يف  امل�سلمني  م�ستقبل   2-
اإىل  العقود املقبلة، فمن منت�سف عام 2010  النمو يف  و�ست�ستمر يف  ب�سكل مطرد  اأوروبا  �سكان  ازدادت ح�سة امل�سلمني من جمموع 
منت�سف عام 2016 وحده، ارتفعت ح�سة امل�سلمني يف اأوروبا اأكرث من نقطة مئوية واحدة، من 3.8% اإىل 4.9% )من 19.5 مليون اإىل 
25.8 مليون( وبحلول عام 2050، ميكن اأن يزيد ن�سيب �سكان القارة العجوز من امل�سلمني اأكرث من ال�سعف، لي�سل اإىل 11.2% اأو اأكرث، 
فاإن عدد  دائم،  ب�سكل  الهجرة امل�ستقبلية  ا�ستقرار  اأوروبا.  وحتى يف حالة عدم  اإىل  بها  الهجرة امل�سموح  يتوقف على مقدار  وهذا 
ال�سكان امل�سلمني ل يزال يف ارتفاع تقدر ن�سبته بـ 7.4%، وذلك ب�سبب ازدياد ن�سبة ال�سباب وارتفاع معدلت اخل�سوبة للمقيمني امل�سلمني 

احلاليني يف اأوروبا.

العجوز القارة  يف  امل�سلمني  اأعمار  متو�سط   3-
وفقا لآخر اإح�ساء ل�سكان اأوروبا لعام 2016، وجد اأن امل�سلمني هم اأ�سغر �سنا بكثري ولديهم اأطفال اأكرث من الأوروبيني الآخرين، ويبلغ 
متو�سط العمر للم�سلمني يف جميع اأنحاء اأوروبا  30.4عاما، اأي اأ�سغر من متو�سط الأوروبيني الآخرين بـ 13 عاما، حيث بلغ متو�سط 

عمر الأوروبي »غري امل�سلم« 43.8 عاما.
وبالنظر اإىل ذلك بطريقة اأخرى، جند اأن ن�سف امل�سلمني يف اأوروبا حتت �سن الـ 30 عاما، مقارنة بـ 32% من غري امل�سلمني يف اأوروبا، 
من املتوقع اأن يبلغ متو�سط اإجناب الن�ساء امل�سلمات يف اأوروبا اإىل طفلني، وذلك اأكرث من متو�سط  اإجناب الن�ساء غري امل�سلمات وهو 

طفل واحد.

اأوروبا يف  امل�سلمني  منو  عوامل   4-
بني منت�سف عام 2010 ومنت�سف عام 2016، كانت الهجرة اأكب عامل يدفع منو ال�سكان امل�سلمني يف اأوروبا، حيث و�سل ما يقدر بنحو 
2.5 مليون م�سلم اإىل اأوروبا لأ�سباب اأخرى غري اللجوء، مثل العمل اأو الدرا�سة فيما ح�سل حوايل 1.3 مليون م�سلم على حق اللجوء، مما 
ي�سمح لهم بالبقاء يف اأوروبا، بينما غادر اأوروبا نحو ربع مليون م�سلم خالل هذه الفرتة وجاء النمو الطبيعي ثاين عوامل تزايد امل�سلمني 
الأوروبيني، فقد كان هناك 2.9 مليون  حالة ولدة خالل هذه الفرتة، اإ�سافة اإىل انخفا�ص عدد الوفيات، بينما ياأتي التحول الديني 

عامال ثالثا.

م�سلميها اإىل  اأوروبا  نظرة   5-
تتباين وجهات نظر امل�سلمني تباينا وا�سعا يف البلدان الأوروبية، فقد وجد ا�ستطالع راأي  اأجراه معهد »بيو« لالأبحاث عام 2016 يف 
10 دول اأوروبية، اأن الآراء ال�سلبية حول امل�سلمني �سادت يف �شق اأوروبا وجنوبها بينما اأعطى غالبية امل�ساركني يف اململكة املتحدة 
واأملانيا وفرن�سا وال�سويد وهولندا امل�سلمني ت�سنيفا اإيجابيا وترتبط الآراء حول امل�سلمني بالأيديولوجية، يف حني اأن 47% من الأملان 
ينتمون �سيا�سيا لكتالت ميينية، يعطي امل�سلمني ت�سنيفا غري اإيجابي،  بينما 17% فقط من الي�ساريني الأملان فعلوا ذلك. وازدادت الفجوة 

بني اآراء الي�سار واليمني فيما يخ�ص امل�سلمني نحو 30 نقطة مئوية يف اإيطاليا واليونان.
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 حممد حماقي ي�ستعر�ض
 موهبته الفنية اجلديدة

�سارك النجم حممد حماقي جمهوره، عرب ح�سابه 
الر�سمي على “اإن�ستقرام”، مبقطع فيديو من 

داخل اإحدى حفالته الغنائية ك�سف من خالله عن 
موهبة فنية جديدة له، وهي العزف على اآلة الإيقاع 

“الدرامز”. وظهر “حماقي”، خالل املقطع وهو يقوم 
بالعزف على “الدرامز”، اأثناء تقدمي اأغنيته ال�سهرية 

“داري” التي حققت جناحات كبريه وقت طرحها 
بالأ�سواق، واأظهر املقطع اأي�سا تفاعل الكثريين من 
جمهور احلفل معه، واأ�ساد بطريقة عزفه الكثري من 

متابعيه الذين اأكدوا اأنه فنان من طراز رفيع.
ي�سار اإلآ اأن “حماقي”، انتهى منذ عدة اأ�سهر من 

الكور�س التمثيلي الذي كان يتلقاه ا�ستعداًدا لبدء اأول 
اأعماله التمثيلية، ومن املفرت�س اأن يبداأ التح�سري 

الفعلي للعمل الذي من املتوقع البدء يف ت�سويره مطلع 
العام املقبل. وانتهى “حماقي”، من ت�سجيل كافة اأغاين 
األبومه اجلديد والذي ي�سم 15 اأغنية يعود من خاللهما 
اإىل جمهوره بعد غياب 3 اأعوام منذ طرح اآخر األبوماته 
“عمره ما يغيب”، الذي حقق جناحا كبريا، ويتعاون فيه 

مع عدد من ال�سعراء وامللحنني واملوزعني من بينهم 
رم�سان حممد، وبهاء الدين حممد، وخالد عز، واأمري 
طعيمة، ومتيم، وتوما، واأحمد اإبراهيم، واأمين بهجت 
قمر، وحممد يحيى، وخالد عز، واإيهاب عبدالواحد، 

واأحمد �سالح ح�سني، ونادر حمدي.

النجم دي نريو مبراك�ض: »ترامب«.. الدور الذي لن األعبه اأبدا

عمرو يو�سف :لن اأ�سارك يف دراما رم�سان 2019

اأخريا اقتنع روبرت دي نريو النجم ال�سينمائي املخ�سرم -الذي يجمع النقاد وع�ساق ال�سينما على اأنه اأحد اأف�سل املمثلني عرب تاريخ 
ال�سينما- باأنه عاجز عن اأداء دور بعينه »ترامب«، ذلك اأن بطل »�سائق التاك�سي« و«الثور الهائج« و«العراب« )اجلزء الثاين( اعرتف على 

هام�س تكرميه يف مراك�س املغربية باأن دور الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب هو الدور الوحيد الذي ل ميكن اأن ميثله اأبدا.

على  م�ستغربا  الأمر  يبدو  قد 
اأدى  �سوء م�سرية دي نريو الذي 
بذات  اأبدع  لكنه  اخلري،  اأدوار 
�سخ�سيات  تقم�س  يف  القدر 
�رشيرة يدفعها اإىل حدود ق�سوى 
�رشيحة  فعل  بردود  عابئ  غري 

من اجلمهور.
الت�ساوؤل  على  املمثل  ويرد 
ال�سخ�سيات  كل  »مع  بو�سوح 
اأ�ستطيع  منها-  ال�رشيرة  -حتى 
معها  تعاطف  نقطة  على  العثور 
مع  اإن�سانيتها،  ي�سنع  �سيء  على 

ترامب ل اأ�ستطيع«.
نريو  دي  يوا�سل  دعابة  وبروح 
مع  الأحد  اليوم  لقائه  خالل 
اأين  تعتقدوا  »ل  قائال  ال�سحافة 
يوم  كل  اأحاول  بلى،  اأحاول،  ل 
العثور على نقطة تعاطف اإن�ساين 

مع ترامب بدون جدوى«.
املخرج  دربه  رفيق  اأن  واحلال 
ي�ستعيد  �سكور�سيزي  مارتن 
واإن�سانية  فنية  �سداقة  م�سار 
خاللها  لعب  عاما   45 بلغت 
الختاللت  اأنواع  كل  نريو  دي 
كان  لقد  ومتكن،  بتاألق  النف�سية 
الإن�سان  اإىل  امل�ساهد  يجذب 

الذي ي�سكن الوح�س.
النجم  �سنعها  ا�ستثنائية  اأم�سية 
ال�سينمائي الأمريكي روبرت دي 
اأم�س  م�ساء  يت�سلم  وهو  نريو 
املخرج  دربه  رفيق  من  ال�سبت 
النجمة  �سكور�سيزي  مارتن 
مراك�س  ملهرجان  الذهبية 
مل�سار  تكرميا  للفيلم  الدويل 
لمع يوا�سله املمثل الذي هاجم 
التي  املت�سددة  القومية  النزعة 
يف  املتحدة،  الوليات  ت�سهدها 
اإ�سارة اإىل ال�سخ�سية التي ينبذها 
علنا الرئي�س دونالد ترامب، فعل 
الر�سالة  لكن  اأكرب،  بتهذيب  ذلك 

و�سلت.
من  موؤثر  ا�ستقبال  غمار  ويف 
الذين  والنجوم  ال�سيوف  قبل 
ق�رش  داخل  م�سفقني  وقفوا 
بدا  مراك�س  يف  املوؤمترات 
بالن�سبة  التمثيل  فن  اأيقونة 
لأجيال من الفنانني وع�ساق الفن 
ال�سابع اأكرث انزياحا نحو تكري�س 
الإن�سانية  قيم  باإعالء  اللتزام 
بنزعة  منددا  الثقايف،  والتنوع 
الوليات  جتتاح  متع�سبة  قومية 
املتحدة �سدا على تركيبة �سعب 

متعدد الثقافات والأعراق.
»بوب«-  قال  -كما  النزعة  هذه 
الذي  ال�سينما  كنه  تناق�س 
من  جئنا  -الذي  نحن  »يجعلنا 
نلتئم  العامل-  بلدان  خمتلف 

مل�ساهدة اأفالم من 29 دولة«.
رئا�سة  ترامب  اعتالء  ومنذ 
نريو  دي  خرج  العظمى  القوة 
�سورة  عن  الدفاع  �سدارة  اإىل 
واملت�ساحمة  املفتوحة  اأمريكا 
الأجانب  معاداة  �سيا�سات  �سد 
واإغالق احلدود اأمام املهاجرين 
املهددة  الع�سكرية  والنزعة 
اعتنقتها  التي  العاملي  لل�سالم 

اإدارة الرئي�س الأمريكي.
اكت�سف جمهور مراك�س و�سيوف 
لروبرت  اآخر  وجها  املهرجان 
عرف  طاملا  الذي  نريو  دي 
بخجله ال�سديد وحتفظه وحديثه 
النجم  واأم�سى  املقت�سب، 
اأكرث من ع�رشين دقيقة  العاملي 
يتنقل بني �سفوف احل�سود  وهو 
مدخل  عند  ا�سطفت  التي 
جمهورا  م�سافحا  املهرجان 
ملتقطا  خمتلفة،  �رشائح  من 
ن�ساأت  �سباب  مع  �سيلفيات«   «

ال�سينمائية  امل�ساهدة  ثقافة 
 « وموقعا  اأعماله،  عرب  لديهم 
اأوتوغرافات« برحابة �سدر اأثنى 

عليها اجلميع.
ق�رش  يف  املدعوون  كان 
امل�سهد  يتابعون  املوؤمترات 
الكربى،  ال�سا�سة  عرب  اخلارجي 
ي�ستعجلون  املنظمون  بدا  حيث 
الربوتوكول ل�سطحاب النجم اإىل 
مقر احتفالية اعتربها املتابعون 

حلظات  اأقوى  من  واحدة 
عام  تاأ�سي�سه  منذ  املهرجان 
ف�سل  الكبري  ال�سيف  كاأن   2001
على  التلقائي  الإن�ساين  الدفء 
يعرف  التي  الر�سمية  الرتتيبات 

عنه �سعوره باحلرج اإزاءها.
للنجم  الإن�سانية  احل�سا�سية 
العاملي بلغت مداها حني تهدج 
مغالبا  لثوان  وتوقف  �سوته 
دموعه وهو ي�ستعيد ق�سة عالقته 

الذي  �سكور�سيزي  دربه  برفيق 
خالدة  روائع  �رشاكتهما  اأثمرت 
يف تاريخ ال�سينما. وبتوا�سع مثري 
على  تعرفه  اأن  روبرت  اعترب 
�سكور�سيزي من النعم التي حظي 
�سكور�سيزي  اأما  حياته،  يف  بها 
فك�سف �رش توا�سل هذه ال�رشاكة 
التي يج�سدها اآخر عمل م�سرتك 
يف فيلم »الرجل الإيرلندي« وهو 

الثقة املطلقة.

اأ�سبوع الفيلم الرو�سي يف لندن يقلد الفائزين جائزة »اأحادي القرن الذهبي«

ي�سارك  لن  اإنه  يو�سف،  عمرو  قال 
يف دراما رم�سان 2019، لرغبته يف 
الراحة بعد م�سل�سله الأخري »طايع«، 

الذي ُعر�س يف رم�سان املا�سي.
واأ�ساف يو�سف، اأنه تعر�س لإرهاق 
ظروف  ب�سبب  »طايع«،  يف  بالغ 
اإ�سافًة  �سعبة،  اأماكن  يف  ت�سويره 
اإيل �سعوبة التجربة من كل جوانبها، 
كانت  »طايع«  �سخ�سية  اأن  خا�سًة 

دور  يج�سد  مل  لأنه  عليه،  جديدة 
اأعماله،  �سابق  يف  �سعيدي  �ساب 
م�ساريع   3 بـ  اأنه مرتبط  اإىل  ولفتاً 

�سينمائية حالياً.
عمرو  »طايع«  بطولة  يف  وي�سارك 
و�سهري  مبارك،  و�سبا  عبداجلليل، 
املر�سدي، واأحمد عبداهلل حممود، 
من  وكوكبة  علي،  حممد  و�سلوي 

النجوم، من اإخراج عمرو �سالمة.

فاز الفيلم الرو�سي »كيف نقل فيتكا ت�سي�سنوك ليوخا �ستري اإىل بيت 
العجزة«، بجائزة »اأحادي القرن الذهبي« يف اإطار اأ�سبوع الفيلم 

ال�سينمائي الرو�سية يف لندن.
وح�سد نف�س الفيلم، للمخرج األك�ساندر خانتا، جائزة اأف�سل 

�سيناريو، وحاز بطل الفيلم املمثل يفغيني تكات�سوك جائزة اأف�سل 
ممثل.

كما اختارت جلنة التحكيم الدولية برئا�سة املمثل واملخرج 
واملنتج الربيطاين، بريان كوك�س، الفيلم الإ�سباين الكوبي، »�سريخيو 

و�سريغي« ملخرجه اإيرن�ست داران�س كاأف�سل فيلم اأجنبي متعلق 
برو�سيا. وذهبت جائزة اأف�سل فيلم وثائقي اأجنبي لفيلم »حرب 

القنا�سة« لأولغا �سيخرت، اأما جائزة اأف�سل فيلم ق�سري، فكانت من 
ن�سيب فيلم »عالمة« �سفيتالنا �سامو�سينا.

وفازت بجائزة اأف�سل ممثلة الفنانة اإيرينا �ستار�سينباوم، عن دورها 
يف فيلم »ال�سيف« للمخرج، كرييل �سرييربينيكوف.

وقد �سارك يف مهرجان اأ�سبوع الفيلم الرو�سي ال�سنوي الثالث اأكرث 
من 50 فيلما، عر�ست يف 4 مدن رئي�سية: لندن واإدينورغ وكامربيدج 

واأك�سفورد.

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�س ذ م م  راأ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �سارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

بريد االدارة:

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�ض :            021.69.64.63

    

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

 اال�سهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�سهار با�ستور 

اجلزائر 
 الفاك�س  الهاتف:   

021737128 
ال�سحب  

مطبعة اجلزائر الو�سط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �سورة ت�سل اجلريدة لترد 
اإىل ا�سحابها �سواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
elwassatjournal@gmail.com

املدير م�سوؤول الن�رش

 �سفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  



�سياراتالثالثاء  04  دي�سمرب  2018  املوافـق  ل26 ربيع الأول 1440هـ 21

فاخرة دفع  رباعية  تطلق   "Lincoln"

 "Lincoln" �رشكة  ا�ضتعر�ضت 
الأخري  اأجنلو�س  لو�س  معر�س  يف 
�ضيارات  من  اجلديد  منوذجها 
الدفع  رباعية   "Aviator"

الفاخرة.
ع�رشي،  بت�ضميم  ال�ضيارة  وجاءت 

فيه مالمح من �ضيارات "جاغوار" 
رباعية الدفع اجلديدة، مع احلفاظ 
تتميز  "Lincoln" التي  على روح 

ب�ضبك عري�س للواجهة الأمامية.
مبق�ضورة   "Aviator" وزودت 
وجمهزة  ركاب،  ل�ضتة  تت�ضع  كبرية 

مك�ضوة  ومريحة  وا�ضعة  مبقاعد 
بعنا�رش  ومزينة  اجللود،  باأفخم 
الكروم واخل�ضب الفاخر، و�ضا�ضات 
�ضوت  مكرب  و28  باللم�س،  تعمل 

عايل اجلودة.
كماء جاءت املركبة باأنظمة فريدة 

ت�ضاعد مالكها على ت�ضغيلها اأو حتى 
قفلها وفتحها والتحكم بالكثري من 
يف  خا�س  تطبيق  عرب  خ�ضائ�ضها 
الهاتف الذكي، بالإ�ضافة اإىل علبة 
مراحل،   10 بـ  اأوتوماتيكية  �رشعة 

وحمرك بعزم 400 ح�ضان.

 "Murano" تعرف على
اجلديدة كليا من "ني�سان"

 اجلي�ش الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

موؤخرا  ني�ضان  �رشكة  طرحت 
منوذجها اجلديد من �ضيارات 
اأوفر  الكرو�س   "Murano"
 "Murano" ال�ضهرية وجاءت
اجلديدة بتغريات كبرية طالت 
اأكرث  اأ�ضبح  الذي  الهيكل 
الت�ضميم  بف�ضل  ع�رشية 
الأمامي،  لل�ضبك  املميز 
التي  الفريدة  وامل�ضابيح 
 ،LED تقنيات  اأدخلت عليها 
مبقا�س  الريا�ضية  والعجالت 

18 اإن�ضا.
هذه  مق�ضورة  اأ�ضبحت  كما 
ال�ضيارة اأو�ضع وزودت مبقاعد 

مريحة مك�ضوة باأفخم اجللود، 
تتو�ضطها  قيادة  وواجهة 
باأنظمة  للتحكم  كبرية  �ضا�ضة 
بروؤية  وت�ضمح  املولتيميديا 
املواقع  حتديد  خرائط 
الكامريات  من  وال�ضور 

الأمامية واخللفية.
املركبة  هذه  ني�ضان  وزودت 
باأنظمة اأمان ممتازة وو�ضادات 
الركاب،  جلميع  هوائية  اأمان 
اأ�ضطوانات   6 بـ  وحمركات 
وعلب  ح�ضانا،   264 بعزم 
ب�ضت  اأوتوماتيكية  �رشعة 

مراحل.

التي  الهجمات  عدد  ازدياد  مع 
ك�ضالح  ال�ضيارات  ت�ضتخدم 
اقتحام  اأو  املدنيني  لده�س 
وزارة  بداأت  الع�ضكرية،  الثكنات 
تقنية  بتطوير  الأمريكية  الدفاع 
ال�ضيارات  وقف  على  قادرة  ثورية 
امل�رشعة قبل و�ضولها لأهدافها، 
عن  عبارة  التقنية  هذه  و�ضتكون 
ترددات  ي�ضتخدم  خا�س  جهاز 
موجات الراديو للتحكم يف م�ضارات 
اللزوم.  عند  واإيقافها  ال�ضيارات 
هجمات  من  النوعيات  هذه  ملنع 
ال�ضيارات، �ضيقوم جهاز البنتاجون 
باإر�ضال موجات ميكروويف عالية 
الرتدد جتاه ال�ضيارات، ما �ضيوؤدي 
الكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
التوقف،  على  املحرك  واإجبار 

للتقنية  تطبيق  م�ضاهدة  وميكنكم 
يف الفيديو امللحق.

البنتاغون يطور حاليا ن�ضختني من 
التقنية، واحدة مبجال �ضغري ميتد 
بو�ضع  ي�ضمح  ما  مرت،  خلم�ضني 
اجلهاز يف �ضندوق �ضيارة بيك اأب 
 100 مبجال  واأخرى  �ضابه،  ما  او 
واحد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
الثانية  الن�ضخة  هدف  و�ضيكون 
الأماكن  يف  الأجهزة  و�ضع  هو 
العامة املتعر�ضة خلطر الهجمات 

الإرهابية لده�س املدنيني.
اإرهابي ب�ضيارة  وقد ت�ضبب هجوم 
يف تورونتو بكندا الأ�ضبوع املا�ضي 
واإ�ضابة  مدنيني  ع�رشة  مبقتل 
اآخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�ضا واأملانيا وغريهما.

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

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

فاخرة مك�سوفة  �سيارة  "بنتلي" تطلق 

ميكنها  ل  ال�ضينية  ال�رشكات 
بب�ضاطة اأن تكبح نف�ضها عن اإغراء 
الغرب،  �ضيارات  ت�ضاميم  تقليد 
ال�رشكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�س ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  والآن، 
تريد  نف�ضها،  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�ضيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�ضني.
حيث تظهر �ضور براءات الخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�ضتطلق  ال�رشكة  باأن  ال�ضينية 

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

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�س يف التفا�ضيل، 
لكن و�ضائل الإعالم ال�ضينية تتوقع 
باأن ال�ضيارة �ضت�ضمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رشوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�ضميمها 
�ضينجدو  تد�ضينها يف معر�س  يتم 
�ضينطلق  والذي   2018 لل�ضيارات 

يف 7 �ضبتمرب.

عقب 21 �ضنة كاملة؛ قامت تويوتا 
�ضن�رشي  ت�ضميم  باإعادة  اأخريا 
الرائدة للجيل الثالث، مع احلفاظ 
الهادئ  الأيقوين  ال�ضكل  على 
اأ�ضا�ضاتها  وحتديث  لل�ضيارة 
وقتنا  ينا�ضب  ملا  ومن�ضتها 

احلايل.
فقط  ن�ضخة   50 �ضت�ضنع  تويوتا 

�ضهر،  كل  الفاخرة  ال�ضيدان  من 
وقد ظهر فيديو جديد يك�ضف عن 
قرب  عن  ال�ضيارة  تفا�ضيل  جميع 
من اخلارج والداخل اأثناء عر�ضها 

يف اليابان.
يف  واأناقة  فخامة  ت�ضع  ال�ضيارة 
الكال�ضيكي،  اخلارجي  ت�ضميمها 
ويف مق�ضورتها الفريدة من نوعها، 

خ�ضبية  زخرفات  ا�ضتخدام  مع 
مثري  وت�ضميم  الداخل  يف  لمعة 
لالهتمام ملقاب�س الأبواب ونظام 
�ضوت  مكرب  بع�رشين  فاخر  اأوديو 
اخلارجي  ال�ضوت  لكتم  ونظام 
متاما عن اجلال�ضني يف املق�ضورة 
و�ضتائر اإلكرتونية لتوفري اأكرب قدر 

ممكن من اخل�ضو�ضية.

�ضن�رشي  اأن  يف  اإذن  غرابة  ل 
اجلديدة يبداأ �ضعرها من 180،000 
دولر )675،000 ريال �ضعودي(، ما 
يجعلها اأغلى من مر�ضيد�س مايباخ 
S560 بـ 168،600 دولر )626،000 
الطلبات  كل  اأن  ويُذكر  ريال(، 
العام  ال�ضيارة حمجوزة حتى  على 

القادم.

�رشكة  ا�ضتعر�ضت 
�ضيارة  موؤخرا  بنتلي 
 "Continental GT"
يف  غاية  مك�ضوف  بهيكل 
ال�ضيارة  وجاءت  الأناقة 
يحمل  بت�ضميم  اجلديدة 
طابع مركبات بنتلي الفاخرة 
الدائرية  مب�ضابيحها 
وواجهتها الأمامية العري�ضة، 
ينطوي  ب�ضقف  وزودت 

داخل  ليختفي  اأوتوماتيكيا 
الهيكل، ف�ضال عن مق�ضورة 
اجللود  اأنواع  باأفخم  مك�ضوة 
من  وعنا�رش  والأخ�ضاب 

الكروم.
اجلبار  الأداء  وي�ضمن 
 12 بـ  حمرك  ال�ضيارة  لهذه 
اأ�ضطوانة، و�ضعة 6.0 لرتات، 
ي�ضتهلك  ح�ضانا،   635 بعزم 
14 لرتا من الوقود لكل 100 

ال�ضيارة، وي�ضل  كلم تقطعها 
بها ل�رشعة 333 كلم/�ضاعة، 
اإىل   0 من  ت�ضارعها  ويزيد 
غ�ضون  يف  كلم/�ضاعة   100

3.8 ثانية فقط.
كما اأتت هذه املركبة بنظام 
فيه  تتحكم  هوائي  تعليق 
متطورة،  اإلكرتونية  منظومة 
ف�ضال عن اأقوى نظام مكابح 
حتى  بنتلي  �ضيارات  �ضهدته 

ريا�ضية  وعجالت  اليوم، 
وتوفر  اإن�ضا   21 مبقا�س 
من  العديد  ال�ضيارة  هذه 
و�ضائل الرفاهية للم�ضتخدم، 
املمتازة  ال�ضوت  كاأنظمة 
املدعومة بـ 18 مكرب �ضوت 
املزودة  مريحة  ومقاعد 
وتربيد  تدفئة  باأنظمة 
وتدليك للراكب. اأما �ضعرها، 

فبلغ 173 األف يورو.
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خا�صية جديدة يف »غوغل ماب�س« 
ملتابعة عرو�س املتاجر وال�صركات

الرقمية  للخرائط  غوغل  خدمة  تعتزم     
تتيح  جديدة  خا�صية  اإ�صافة  ماب�س«  »غوغل 
ومعار�س  التجزئة  متاجر  عرو�س  متابعة 
الأحداث  من  وغريها  ال�رشكات  وفاعليات 
دوت  نت  »�صي  موقع  واأ�صار  ال�صلة.  ذات 
اأنه  اإىل  التكنولوجيا  يف  املتخ�ص�س  كوم« 
اأو  املتجر،  اأو  ال�رشكة،  عن  البحث  كن  يمُ
متابعة  امل�صتخدم  يريد  الذي  املقهى  حتى 
الأحداث  لتظهر  »فولو«  زر  ينقر  ثم  اأن�صطته، 
والعرو�س وغريها من التحديثات على تبويب 
يو« على �صفحة »غوغل ماب�س«. وعلى  »فور 
اإ�صافة  خرب  التبويب  �صيعر�س  املثال  �صبيل 

مقهى امل�صتخدم املف�صل مثاًل نكهة جديدة 
خرب  اأو  يقدمها،  التي  امل�رشوبات  قائمة  اإىل 

وجود تخفي�صات يف متجره املف�صل.
وقال بول كول مدير منتجات »غوغل ماب�س« 
�صتتيح  اخلدمة  اإن  الإنرتنت  عرب  ر�صالة  يف 
للم�صتخدمني اأي�صاً معرفة الأن�صطة اجلديدة 
على  اجلديدة  اخلا�صية  وتتيح  افتتاحها،  قبل 
التي  ال�رشكات  لأ�صحاب  ماب�س«  »غوغل 
مازالت قيد الإن�صاء، اإن�صاء ح�صاب با�صتخدام 
خدمة  على  ويظهر  بيزن�س«  ماي  »غوغل 
»غوغل ماب�س« حتت �صعار »قريباً« قبل افتتاح 

ال�رشكة ر�صمياً بثالثة اأ�صهر.

 اأبرز موا�صفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

طرحت �سركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�سفات مناف�سة وت�سميم 

ع�سري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�سركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�سعا 
عند ع�ساق نوكيا، نظرا ملوا�سفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

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

- ذاكرة و�سول ع�سوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�سيع 

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

- �سا�سة بحجم 6 بو�سات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�سل، حممية بزجاج مقاوم لل�سدمات 

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

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�سل وفتحة عد�سة 
.»f/2.0«

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

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

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات الت�سال -
- بطارية ب�سعة 3800 ميللي اأمبري.

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

- الوزن: 183 غراما.

كيفية تفعيل و�صع التاأمني يف 
نظام الت�صغيل اأندرويد باي

نظام  من  التا�صع  الإ�صدار  يحمل 
 Android باي  اأندرويد  الت�صغيل 
امليزات  من  رائعة  جمموعة   Pie  9.0
اجلديدة لهواتف اأندرويد، بالإ�صافة اإىل 
الت�صميم،  بع�س التحديثات املميزة يف 
ومع ذلك فاإن اإحدى اأهم ميزات التاأمني 
اجلديدة يف نظام الت�صغيل اأندرويد باي 
يحمل  جديد  تاأمني  لو�صع  دعمه  هي 

.Lockdown Mode ا�صم
 Lockdown التاأمني  و�صع  يتيح 
اخلا�صة  بياناتهم  حماية  للم�صتخدمني 
لهم  امل�رشح  الغري  الأ�صخا�س  من 
بالو�صول اأو الل�صو�س اأو حتى امل�صوؤولني 
عن تنفيذ القانون، حيث اأنه يعمل على 
�صا�صة  على  الإ�صعارات  ظهور  اإيقاف 
الهاتف واإيقاف ت�صغيل اأدوات ا�صت�صعار 
على  التعرف  وميزة  الأ�صابع،  ب�صمات 
ال�صوت  على  التعرف  وميزات  الوجوه، 
عند ت�صغيله ليجعل من امل�صتحيل اإلغاء 
حماية  م�صتوى  لزيادة  الهاتف،  قفل 

بياناتك.
التاأمني  و�صع  اأن  من  الرغم  على 
م�صتخدماً  يكون  ل  قد   Lockdown
جداً  املهم  من  ولكن  يومي،  ب�صكل 
حلدوث  حت�صباً  تفعيله  كيفية  معرفة 
خ�صو�صيتك  يهدد  طاريء  �صيء  اأي 

وبياناتك الهامة على الهاتف.
 Lockdown كيفية تفعيل و�صع التاأمني

Mode على هواتف اأندرويد:
يعمل  هاتفك  اأن  من  تتاأكد  اأن  يجب 
الت�صغيل  نظام  من  اإ�صدار  باأحدث 
الذي  التا�صع  الإ�صدار  وهو  اأندرويد 
 Android باي  اأندرويد  ا�صم  يحمل 
الو�صع-  هذا  من  لال�صتفادة   9.0  Pie

الت�صغيل  لذلك حتقق من حتديث نظام 
اخلطوات  اتبع  ثم  جهازك،  على  اأوًل 

التالية:
Settings انتقل اإىل الإعدادات•

واملوقع  الأمان  تبويب  على  •ا�صغط 
Security & Location

خيار  اإىل  ت�صل  حتى  لالأ�صفل  •مرر 
 Lock التاأمني  �صا�صة  تف�صيالت 

screen preferences
املوجود  التبديل  زر  على  ا�صغط  •ثم 
 Show التاأمني  خيار  عر�س  بجوار 

lockdown option
التاأمني  و�صع  ا�صتخدام  كيفية 
الت�صغيل  نظام  يف   Lockdown

اأندرويد باي:
مبجرد تفعيل هذا الو�صع، �صيتم اإ�صافة 
اإيقاف  خيارات  اإىل   Lockdown زر 
الت�صغيل Power Off و اإعادة الت�صغيل 
 Screenshot و لقطة �صا�صة Restart
عند  تظهر  التي  القائمة  يف  املوجودة 
ال�صغط على زر الت�صغيل كما هو وا�صح 

يف ال�صورة التالية:

ما   Lockdown و�صع  تن�صيط  عند 
عليك �صوى التايل:

•ال�صغط مع ال�صتمرار على زر ت�صغيل 
هاتف اأندرويد

•ا�صغط على اأيقونة Lockdown من 
�صيذهب  وبعدها  �صتظهر  التي  القائمة 
القفل  �صا�صة  اإىل  الفور  على  هاتفك 
حتى  الإ�صعارات  جميع  اإخفاء  و�صيتم 
رمز  با�صتخدام  الهاتف  قفل  اإلغاء  يتم 

املرور

ت�صريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

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

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

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

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

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

6.2 بو�صة.

اآبل تطلق ن�صخة معدلة من 
»macOS« نظام

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

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

ت�صجيل  ثم  ومن  الإنرتنت،  على  الر�صمي 
دخوله عرب ح�صاب »Apple ID«، واتباع 
الإر�صادات الالزمة وبعدها تثبيت الربنامج 

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

امل�صتخدم.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�صتثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�صاً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�صابق  للرئي�س  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�صومي كيمي�صيما، ويبدو اأن الرئي�س اجلديد 

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

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  الأخريين  العامني  يف 
اإطالق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �صويت�س. اإل اأن الرئي�س اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  همهاً  ممُ جمالً  الهواتف  األعاب 

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

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

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

فيها التخلي عن تقاليدها القدية.

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

موقعها الإلكرتوين عن اكت�ساف اأكرث 
من 10 تطبيقات �سارة بالهواتف الذكية 

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

وقال الأخ�سائيون اإن قرا�سنة من 
جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�سلل وزراعة برامج �سارة 

يف املتجر، واأدخلوا فريو�سا حتت ا�سم 
»Sonvpay«، يت�سلل عرب اإ�سعارات 

�سامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�سل 
تنبيها للم�ستخدمني حول حتديث يخفي 

حتت زره ا�سرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

ولكي ل ي�سعر م�ستخدمو الهواتف 
الذكية بهذه امل�سيدة، ي�ستخدم الهاكرز 

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

.»SMS«
وي�سمح هذا الت�سلل اخلطري للهاكرز 

ب�سحب النقود مبا�سرة من ح�ساب الهاتف، 
ويف الوقت نف�سه، لن يجد امل�ستخدمون 

اأي اأثر لعملية الحتيال هذه عرب تاريخ 
الر�سائل املر�سلة.



يف  الفادح  التاأخر  و  بالقرو�ض  تعلق  ما  خا�صة 
ببنك  القر�ض  م�صلحة  طرف  من  ملفاتهم  درا�صة 
عدد  واأكد   120 رقم  اجلزائري  ال�صعبي  القر�ض 
امل�صاريع  جت�صيد  عن  عجزهم  امل�صتثمرين  من 
الكربى،على حد تعبري اأحد امل�صتثمرين الذي اأكد اأن 
امل�صكل والعائق الوحيد الذي يواجهه امل�صتثمرون 
بالوالية يتمثل يف غياب ثقافة ح�صن تعامل القائمني 
على البنوك خا�صة بنك القر�ض ال�صعبي اجلزائري 
امل�صجعة،  الت�صهيالت  تقدمي  حيث  من   120 رقم 
اأدنى ح�صن  و غياب  درا�صة امللف  اأن مدة  خا�صة 
ا�صتقبال من قبل املوظفة املكلفة بدلك يجد فيها 
امل�صتثمر نف�صه يف ذهاب واإياب بني م�صالح البنك 
بالرغم من اأن امل�صاريع تعود بالفائدة على ميزانية 
�صغل  منا�صب  وخلق  ال�رضائب  حيث  من  الوالية 
اأبناء املنطقة ودعا ذات امل�صدر م�صوؤويل  لفائدة 

البنوك اإىل مرافقة امل�صتثمرين باعتبارهم العن�رض 
مطالبني  الوطني  االقت�صاد  حلماية  االأ�صا�صي 
للبنك من اجل و�صع  العام  الرئي�ض املدير  بتدخل 

حدا ملثل هده الت�رضفات التي ت�صوه �صورة البنك 
الزبائن  للمواطنني و  و حت�صني اخلدمات املقدمة 

و امل�صتثمرين. 

ح- كرمي

تيزي وزو

م�شتثمرون ي�شتكون من العراقيل يف جت�شيد م�شاريعهم   
 ا�ستكى عدد من امل�ستثمرين جملة من االن�سغاالت حالت دون حتقيق عدد من امل�ساريع اال�ستثمارية 

بوالية تيزي وزو بالوالية.

 فل�شطينيون 
�شد فل�شطني

مع  يقف  ال  عاقل  اإن�سان  يوجد  هل 

ال�سهيوين،و  العدو  �سد  املقاومة 

�سبيل  يف  يبذل  و  �سفها  يف  يتخندق 

مال،و  و  روح  من  ميلك  ما  اأغلى  ذلك 

بحاجة  فل�سنا  املوؤكد  تاأكيد  باب  من 

االأمر  يف  نفا�سل  اأن  كجزائريني 

اإبراز  القول  نافلة  من  و  نناق�سه  اأو 

حتقق  التي  الوحيدة  الق�سية  اأن 

االأم  ق�سيتنا  هي  لدينا  مطلقا  اإجماعا 

حتديد  املفيد  من  وجدت  فل�سطني 

ل�سيء  �سريعة  ملناق�سة  االإطار  هذا 

غريب حدث منذ اأربع �سنوات و ن�سره 

منرب اإعالمي جزائري و ها هو يتكرر 

اخللفية  بنف�س  و  املنطق  بنف�س  اليوم 

الظن  غالب  جهة  اأن  حدث  ما  املريبة 

امل�ستحيل  تبذل  فل�سطينية  اأنها 

الذي  املخل�سني  بع�س  جهود  لت�سويه 

اآلو على اأنف�سهم تدويل ملف االأ�سرى 

ك�سف  ال�سهيوين،و  العدو  �سجون  يف 

البوا�سل  اأ�سرانا  �سد  الب�سعة  اجلرائم 

حيث مل تنتهك حرمات الن�ساء وتبرت 

البع�س  يحق  و  منهم  البع�س  اأع�ساء 

عن  ،ناهيك  غريبة  مبواد  منهم 

املق�سود  الرتهيب  اأو  النف�سي  العذاب 

ر�سعت  التي  اإليها  امل�سار  اجلهة  هذه 

من حليب اأو�سلو ما جعلها تبذل النف�س 

و النف�س لت�سويه منا�سرة االأ�سرى من 

خالل القيام مبرا�سلة و�سائل االإعالم 

مع  االأخرى  و  الفينة  بني  اجلزائرية 

تدعي  م�ستهلكة  معلومات  اجرتار 

مند�سة   فل�سطينية  عنا�سر  وجود 

تابعة ملحمد دحالن ي�ستبه يف عالقة 

لها مع دوائر اأمنية �سهيونية ،و ح�سب 

كافة  فاإن  موثوقة  فل�سطينية  م�سادر 

الفل�سطينني على االأرا�سي اجلزائرية 

لهم ملفات اإدارية تربر وجودهم و ال 

ميكن بحال من االأحوال اأن يدخل اأي 

االأمنية  امل�سالح  اإعالم  دون  �سخ�س 

االحتكام  عن  ف�سال  املخت�سة 

ال�سارية  القانونية  للرتتيبات 
املفعول . 
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وداد احلاج

 بلدية اإبن بادي�س ب�سيدي بلعبا�س

جتار يعتدون جن�شيا 
على مراهق 

اأوقفت عنا�رض ال�رضطة باأمن دائرة اإبن بادي�ض غرب 
والية �صيدي بلعبا�ض القب�ض على 03 اأ�صخا�ض تورطوا 
يف ق�صية االعتداء اجلن�صي على مراهق يبلغ من العمر 

17 �صنة كان يعمل معهم يف جمال بيع اخل�رضوات هناك 
،حيث تقدم والد ال�صحية ب�صكوى لدى م�صالح االأمن التي 
فتحت حينها حتقيقا يف الق�صية ومت عر�ض القا�رض على 

الطبيب ال�رضعي الذي اأثبت تعر�صه العتداء جن�صي من 
قبل هوؤالء ،اإذ مت توقيفهم واقتيادهم اإىل مقر االأمن من 
اجل اال�صتماع الأقوالهم قبل تقدمي امللف اأمام العدالة  

�س.�سهيب

امل�سيلة 

الأمن يحيي اليوم العاملي 
لذوي الحتياجات اخلا�شة

يف اإطار االحتفال باليوم العاملي لذوي االإحتياجات 
ة، املوافق ل 03 دي�صمرب من كل �صنة �صطرت  اخلا�صّ

م�صالح اأمن والية امل�صيلة برنامج متكون من عدة 
اأن�صطة ، ا�صتهلت بتنظيم زيارات جماملة لفائدة اأطفال 
مراكز ومدار�ض املعوقني م�صت كال من مدر�صة �صنيح 

حممد » ق�صم تريزوميا 21 » حتت اإ�رضاف اإطارات و 
رتباء و اأعوان حيث مت من خاللها تن�صيط درو�ض توعوية 
حت�صي�صية مع توزيع هدايا رمزية لهم باملنا�صبة املبادرة 
لقيت ا�صتح�صان كبري لدى هذه الفئة و خا�صة امل�رضفني 
و املوؤطرين اأمال باإعادة مثل هذه املبادرات التي تبعث 

الفرحة لدى هذه الفئة . 

 ع�سية مباراته يف كاأ�س العرب لالأندية االأبطال

�شطيف  وفاق  Ooredooُت�شّجع 
لكاأ�ض  النهائي  ثُُمن  للدور  االإياب  مباراة  ع�صية 
هذا  �صتجمع  التي  االأبطال،  لالأندية  العرب 
العربية  )اململكة  بجدة   2018 الثالثاء04دي�صمرب 
اأهلي  بنظريه  �صطيف  وفاق  فريق  ال�صعودية(، 
لوفاق  الر�صمي  الراعي   Ooredoo جدة،تُقّدم 
امل�صري  والطاقم  لالعبني  ت�صجيعاتها  �صطيف، 

لهذه  النهائي  ربع  للدور  امُلوؤهلة  املباراة  هذه  يف 
املناف�صة اجلهوية الهامة.

يف ر�صالته الت�صجيعية لالعبني، �رضح املدير العام 
اهلل:«ُقبيل  دفع  اللطيف حمد  عبد   ،Ooredoo لـ 
لالأندية  العرب  كاأ�ض  من  املباراةاحلا�صمة  هذه 
املنا�رضين  اإىل   Ooredoo االأبطال،تن�صم 

اجلزائريني لنقدم ت�صجيعاتنا لن�صور اله�صاب،ونبقي 
للدور  التاأهل  بتاأ�صرية  للعودة  بقدراتهم  واثقني 
مبرافقتكم   Ooredooاهلل.تفخر �صاء  اإن  املقبل 
دائما  وتبقي  القدم  لكرة  العربية  البطولة  هذه  يف 
ملتزمة اإىل جانبكم للفوز ولت�رضيف األوان اجلزائر 

يف هذه املناف�صة الكروية اجلهوية. » عبدالبا�سط بديار
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