
موافقة �ضمنية على�ضرورة "الإجماع الوطني "

اأي م�سري للتحالف الرئا�سي يف املعادلة ال�سيا�سية القادمة ؟

رئي�س الوكالة الولئية للت�ضغيل  بورقلة حممد رايق يك�ضف :

 بف�سل جمهودات الوايل وفرنا 
950 من�سبا لبطايل الوالية 

.      ال�ضركات ملزمة بتكوين البطالني 

الطارف 

العثور على جثة حراق  ب�ساطئ العوينات  بربيحان 
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وزير ال�ضوؤون الدينية يك�ضف

قانون جديد لتاأطري 
اجلمعيات الدينية
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INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
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احتاد العا�ضمة / املريخ ال�ضوداين 
اليوم ابتداء من 19:00

اأبــــــناء �ســــــو�ســـــــطارة 
يرت�سدون الـرميونتادا 
والــــــتـــــــاأهل عــــــربــــــيا

يف اليوم العاملي ملحاربة الف�ضاد:

 مطالب بتو�سيع �سالحيات جمل�س
 املحا�سبة وهيئة الوقاية من الف�ساد 
وزارة العدل, بالتعاون مع مكتب الأمم املتحدة للتنمية باجلزائر

 ندوة وطنية حول مبداأ الدفع 
بعدم د�ستورية القوانني  

رئي�س الهيئة الوطنية للوقاية من الف�ضاد و مكافحته, حممد �ضبايبي

 موظفون عموميون ال يلتزمون 
باإيداع ت�سريح باملمتلكات  �س6

الوة
ري ع

ت/ب�ض



�سعيدة

 افتتاح ال�صالون الوطني اجلامعي 
للت�صوير الفوتوغرايف

اطلقت اأم�س الأحد ب�صعيدة فعاليات الطبعة الثالثة لل�صالون الوطني 

اجلامعي للت�صوير الفوتوغرايف مب�صاركة زهاء 100 طالب 
جامعي من 14 ولية.

ومتيز اليوم الأول من هذه التظاهرة املنظمة بقاعة �صينما »دنيا 

زاد« من طرف مديرية اخلدمات اجلامعية ب�صعيدة بتقدمي مداخلة 

للأ�صتاذ بجامعة �صعيدة بغالية اأحمد الذي اأبرز باأن اأجمل ال�صور 

العفوية  و  التلقائية  ال�صور  هي  التقاطها  يتم  التي  الفوتوغرافية 

املتدخل  ذات  اأ�صار  و  الفن  و  اجلمال  و  البداع  مل�صة  وحتمل 

الذكريات  و  التاريخية  للأحداث  التوثيق  يف  ال�صورة  اأهمية  اإىل 
اجلميلة. 

غوالم يعود اإىل امليادين بقوة
اإىل  قوية  عودة  غولم  فوزي  اجلزائري  الدويل  اللعب  �صجل 

امليادين بعد غياب عنها دام عاما كامل ب�صبب الإ�صابة اخلطرية 

عملية  اإىل  اخل�صوع  على  اأجربته  الركبة  م�صتوى  على  تلقاها  التي 

جراحية، حيث �صارك الظهري الأي�رس للت�صكيلة الوطنية يف املباراة 

عّود  مثلما  متاألقا  وكان  فرو�صينوين  اأمام  نابويل  فريقه  لعبها  التي 

عليه بعدما د�صن عودته اإىل املناف�صة عرب منح متريرتني حا�صمتني 
كانتا خلف ت�صجيل هدفني لفريق اجلنوب الإيطايل.

املديرية العامة للأمن الوطني 

يوم اإعالمي حول اآليات تعزيز مبادئ حقوق االإن�صان 

خبر في 
صورة

بعد م�ساركته يف »مرجان 2018« مع جي�ش البحر التون�سي

تفتي�ش الغراب قاذف ال�صواريخ 
»راي�ش ح�صان بربيار«

�سور الغزالن بالبويرة

حمتجون يطالبون بتح�صني 
اخلدمة ال�صحية

طالب اأم�س ع�رسات املواطنني مبدينة �صور الغزلن 
اق�صى �رسق عا�صمة ولية البويرة يف وقفة احتجاجية اأمام 
املوؤ�ص�صة الإ�صت�صفائية ب�رسورة فتح م�صلحة ال�صتعجالت 

اجلديدة لفائدة مر�صى املنطقة الذين يعانون الأمرين 
ح�صب ت�رسيحات املحتجني ليومية » الو�صط » ، كما ا�صتكى 

حمدثونا من النق�س الفادح لهذه املوؤ�ص�صة فيما يخ�س 
الأطباء الأخ�صائيون يف �صتى الخت�صا�صات على غرار 
م�صلحة اجلراحة والتوليد وطب الأطفال وغريها ، ومن 

جهتها تنقلت مديرة ال�صحة بالولية ال�صيد » غامل اإلهام ليلى 
» اإىل عني املكان وا�صتمعت عن قرب لن�صغالت املواطنني 

ووعدتهم باأخذها بعني العتبار والتكفل بها ح�صب الأولويات 
والإمكانات املتاحة .

اأح�سن مرزوق

لل�ستباه يف تورطهما يف مقتله

االأمن ي�صتمع لزوجة القا�صي 
وابنته ب�صيدي بلعبا�ش

 جتري م�صالح اأمن ولية �صيدي بلعبا�س حتقيقات 
معمقة مع زوجة القا�صي وابنته لل�صتباه يف �صلوعهما 

يف ق�صية مقتله ،حيث مت توقيفهما منذ يومني ويتم 
ال�صتماع لهما من اأجل الو�صول اإىل لغز هذه اجلرمية 
النكراء التي هزت ولية �صيدي بلعبا�س قاطبة �صبيحة 

يوم اجلمعة وهو يوم العثور على جثة القا�صي »ه،م« البالغ 
من العمر 61 �صنة بعدما اختفى عن الأنظار منذ يوم 

الأربعاء  عندما متكنت م�صالح امن ولية �صيدي بلعبا�س 
من العثور على جثته داخل بئر مبقربة �صيدي بلعبا�س 
باملكان امل�صمى »طوبة« ،اأين طوقت امل�صالح الأمنية 

املكان وبا�رست يف التحريات  
�ش.�سهيب

ممثل لل�صيد املدير العام للأمن 
العام  اأ�رسف املفت�س  الوطني، 
اأم�س   �صبيحة  الوطني  للأمن 
باملدر�صة    2018 دي�صمرب   09
تون�صي  علي  لل�رسطة  العليا 

يوم  افتتاح  على  اجلزائر«    «
اآليات  مو�صوع  حول  اإعلمي 
الإن�صان  حقوق  مبادئ  تعزيز 
اإحياًء  ال�رسطي،  العمل  يف 
الإن�صان  حلقوق  العاملي  لليوم 

من  10دي�صمرب  لـ  امل�صادف 
كل �صنة، وهذا بح�صور ال�صيدة 
رئي�صة املجل�س الوطني حلقوق 
الإن�صان،  ممثلة عن املفو�صة 
وترقية  حلماية  الوطنية 

وزارة  عن  ممثلني  الطفولة، 
الوطني،  الدرك  وقيادة  العدل 
العامة  املديرية  من  اإطارات 
ممثلي  كذا  و  الوطني  للأمن 

الأ�رسة الإعلمية.

حممد  حويل  اللواء  اأ�رسف 
البحرية  القوات  قائد  العربي 
 2018 دي�صمرب   09 الأحد  اليوم 
بالأمريالية، على تفتي�س الغراب 
ح�صان  »راي�س  ال�صواريخ  قاذف 
خلل  م�صاركته  بعد  بربيار« 
 09 اإىل   03 املمتدة  الفرتة 
دي�صمرب 2018 بالقاعدة البحرية 
ببنزرت/تون�س  الرئي�صية 
اخلام�صة  الطبعة  تنفيذ  يف 
 »2018 »مرجان  للتمرين   )05(
البحر  جي�س  مع  بال�صرتاك 
يندرج  الذي  التمرين  التون�صي. 
يف اإطار جت�صيد برنامج التعاون 
اجلزائري- الثنائي  الع�صكري 

 ،2018 �صنة  حل�صاب  التون�صي 
مراحل،  ثلث  على  تنفيذه  مت 
وحت�صري  للتدريب  خ�ص�صت 
وت�صمنت  البحر،  ن�صاطات 
عملية  تكتيكية،  متارين 
والبحث  البحري  للمنع  م�صرتكة 
باأعمال  تقوم  �صفينة  واعرتا�س 
مترين  اإىل  بالإ�صافة  حمظورة 
وكذا  البحر  يف  والإنقاذ  البحث 
البحرية  العمليات  مركز  تفعيل 

امل�صرتك.
غط�س  متارين  تنفيذ  مت  كما 
الطرفني  من  غطا�صني  لفائدة 
�صمح  مما  والبحر  الر�صيف  يف 
يف  الطرفني  قدرات  بتعزيز 

جمال التعاون البحري من خلل 
اأي  ملواجهة  امل�صرتك  العمل 
تهديد اأو خطر حمتمل باإمكانه 
يف  البحري،  بالأمن  امل�صا�س 

املنطقة احلدودية للبلدين.
املنا�صبة  بهذه  الذكر  ويجدر 
مت  البحرية  الوحدة  هذه  باأن 
ت�صنيعها بكفاءات جزائرية على 
م�صتوى موؤ�ص�صة البناء والت�صليح 
الكبري  باملر�صى  البحريني 
وقام  الثانية  الع�صكرية  بالناحية 
نائب  الفريق  ال�صيد  بتد�صينها 
رئي�س  الوطني،  الدفاع  وزير 
ال�صعبي  الوطني  اجلي�س  اأركان 

بتاريخ 08 اأوت  2017.
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وهران

توقيف �صبكة خمت�صة يف تهريب احلراقة 
الوطني  الدرك  م�صالح  متكنت 
�صبكة متكونة  توقيف  بوهران من 
تهريب  �صخ�صني، خمت�صة يف  من 
عن  ال�رسعيني  غري  املهاجريني 
اأ�صتفيد  ح�صبما  البحر،  طريق 
اأم�س الأحد من ذات ال�صلك الأمني 
وا�صتغلل ملعلومات وردت للفرقة 
بحا�صي  الوطني  للدرك  الإقليمية 
�صبكة  وجود  مفادها  عقبة  بن 
املهاجريني  تهريب  يف  خمت�صة 
البحر،  طريق  عن  �رسعيني  غري 
والتنقل  حمكمة  خطة  و�صع  مت 

للهجرة  رحلة  انطلق  مكان  اىل 
التي كانت مربجمة  غري ال�رسعية 
ب�صاطئ  املن�رسم  دي�صمرب   6 يف 
هذه  مكنت  وقد  فرانني.  عني 
ال�صخ�صني  توقيف  من  العملية 
وحجز قارب نزهة مزود مبحرك 
وكذا  والأحذية  الألب�صة  وخمتلف 
حقائب الظهر و �صرتة جناة و دلو 
ب�صعة 20 لرت امن البنزين، كما اأ�صري 
اإليه و�صيتم تقدمي املوقوفني اأمام 
التحقيق  ا�صتكمال  فور  العدالة 

،وفق امل�صدر ذاته.



التحالف الرئا�سي يف اجتماعه اأم�س مبقر الأرندي

موافقة �ضمنية على�ضرورة "الإجماع الوطني "
عربت اأحزاب التحالف الرئا�سي عن اإ�ستعدادها لدرا�سة جميع الإقرتاحات و املبادرات ال�سيا�سية الهادفة اإىل تعميق و ا�ستكمال م�سار الإ�سالحات ال�سيا�سية 

،م�ؤكدة التزامها لتج�سيد اأهداف التحالف الرئا�سي والعمل معا لدعم الرئي�س و مرافقة برناجمه ل�ستكمال و تعميق م�سرية الإ�سالح و التنمية. 

اإميان ل�ا�س

جددت اأحزاب التحالف الرئا�سي املمثلة 
يف حزب جبهة التحرير الوطني ، التجمع 
الوطني الدميقراطي ، جتمع اأمل اجلزائر 
الأم�س  اجلزائرية  ال�سعبية  احلركة   ،
الأرندي دعوتها  اإجتماعها مبقر  خالل  
اإىل كل الت�سكيالت ال�سيا�سية اإىل الإ�سهام 
يف احلفاظ على الإ�ستقرار،  منوهة باأن 
املناورات ال�سيا�سوية ت�ستهدف اإ�ستقرار 
البالد و حماولة النيل من عزمية ال�سعب 
طروحات  خالل  من  همته  تثبيط  و 
تختزل رهانات احلا�رض و امل�ستقبل يف 

تغري و تعاقب الوجوه و الأ�سخا�س .
اإلتزامه  الرئا�سي  التحالف  و�سدد 
بتعليمات الرئي�س عبد العزيزبوتفليقة يف 
اللقاء  اإنعقاد  ر�سالته املرجعية مبنا�سبة 
الولة، و مات�سمنته  للحكومة مع  الأخري 
يف  توجيهات  و  دقيق  ت�سخي�س  من 
املكا�سب  و  الإجنازات  حماية  و  �سون 

املحققة. 
لأحزاب  التن�سيق  هيئة  وا�ستنكرت 
الطروحات  ب�سدة  الرئا�سي  التحالف 
التي ل غاية منها  الإنهزامية  و  املثبطة 
اأن  م�سرية  البالد،   م�سرية  تعطيل  �سوى 
اأطراف  وراءها  تقف  الطروحات  تلك 

ت�سوق لثقافة النكران و اجلحود. 
وطنية  تعبئة  ب�رضورة  التحالف  وطالب 
�سحذ  و  امل�ساحلة  ثقافة  تعزيز  و 
العقل  الفرقة و حتكيم  نبذ  كذا  و  الهمم 
الإنتخابية  و  ال�سعبوية  اخلطابات  اأمام 
 11 مظاهرات  ذكرى  اإحياء  ومبنا�سبة 
على  التحالف  اأكد   ،  1960 دي�سمرب 
�رضورة اإ�ستخال�س الدرو�س و العرب من 

هذه الذكرى اخلالدة.
الأرندي  عن  وهم  املجتمعون  وقرر 
وعن  اهلل،  عبد  وبو�سبع  نا�سي  م�سطفي 
الأفالن �سعيدة بوناب وم�سطفي رحيال، 
وعن تاج طاهر �ساوي وم�سطفي نوا�سة، 
اأن  زعيم  وبن  �سيخ  بربارة  الأمبيا  وعن 
يكون الجتماع الثالث للهيئة مبقر حزب 
يف  تاريخه  ويحدد  اجلزائر  اأمل  جتمع 

وقت لحق.

النائب عن تاج طاهر 
ال�ساوي :

قد نطرح ق�سية تاأجيل 
الرئا�سيات يف الندوة 

ال�طنية لتاج 
طاهر  تاج  حزب  ممثل  ي�ستبعد   مل 
�ساوي اأن تطرح ق�سية تاأجيل الرئا�سيات 
اأطلقها  التي  الوطنية  الندوة  يف  املقبلة 
موؤخرا،   اجلزائر  اأمل  جتمع  حزب 
تاج موقفه وا�سح من  اأن حزب  مو�سحا 
الرئا�سيات املقبلة فهو مع دعم الرئي�س 
م�سار  لإ�ستكمال  اأخرى  لعهدة  للرت�سح 

الإ�سالحات و املكا�سب املحققة. 
اأو�سح ممثل حزب تاج طاهر ال�ساوي على 
التن�سيق  لهيئة  الثاين  الإجتماع  هام�س 
الندوة  اأن  الرئا�سي  التحالف  لأحزاب 
جاءت  تاج  حزب  اأطلقها  التي  الوطنية 
و  متخ�س�سة  و  جهوية  ندوات  عدة  بعد 
لقاءات متعددة للمكتب ال�سيا�سي تهدف 
لتحقيق اإجماع وطني بني جميع ال�رضكاء 

و الفاعلني و الأطياف ال�سيا�سة 
واأ�ساف املتحدث، اأنه ثم عر�س الندوة 

هيئة  على  تاج  اأطلقها  التي  الوطنية 
الرئا�سي،  التحالف  لأحزاب  التن�سيق 
هذه  على  وطني  اإجماع  يتم  اأن  متوقعا 
الرئي�س  دعم  يف  ت�سب  لأن  الندوة 

لإ�ستكمال م�سار الإ�سالحات. 

بربارة يرد على حم�س 
و غ�ل : 

حني تعر�س علينا 
املبادرات �سيك�ن لنا 

م�قف 
ال�سيخ  الربملانية  الكتلة  رئي�س  رف�س  
بخ�سو�س  مطول  اخلو�س  بربارة 
و  مقري  الرزاق  لعبد  الأخري  الت�رضيح 
الندوة الوطنية التي اأطلقها تاج، قائال :« 
ونحن  �سيا�سي حر يف طرحه،  كل حزب 
و  ذلك  اأي  بخ�سو�س  طرح  اأي  نتلق  مل 
حني يعر�س علينا �سيكون لنا موقف من 

ذالك ».
هام�س  على  الأم�س  بربارة  ال�سيخ  اأ�سار 
لأحزاب  التن�سيقية  الهيئة  اجتماع 
الرئا�سي  التحالف  اأن  الرئا�سي  التحالف 
يرحب و هو منفتح على  جميع املبادرات 
ال�سيا�سية،  مربزا اأن هيئة التن�سيق تعمل 
اإىل  النزول  الفعلية و  اإيجاد الآليات  على 
امليدان و الإجابة على املعار�سة لأهمية 

الإ�ستحقاقات املقبلة. 
الأمبيا يف  اإنخراط  اإمكانية  و بخ�سو�س 
الندوة الوطنية لتاج، قال املتحدث » ملا 
تطرح علينا املبادرة ب�سكل ر�سمي �سيتم 
اأحزاب  روؤ�ساء  قبل  من  الأمر  مناق�سة 
هيئة التن�سيق لأحزاب التحالف  و القرار 

الأخري لهم نحن ملزمون به  ». 

النائب الربملاين كمال 
م�ا�سة :

لنريد تزعم ال�ساحة 
ال�سيا�سية 

نفى نائب عن تاج  كمال  موا�سة اأن تكون 
الندوة الوطنية التي دعا اإليها تاج داعية 
اإىل تاأجيل الرئا�سيات املقبلة،  موؤكدا اأن 
ثابت  و  وا�سح  الرئا�سيات  تاج من  حزب 
و دائم وهو مع تر�سح الرئي�س لإ�ستكمال 

م�سار الإ�سالحات .

واأو�سح كمال  موا�سة اأن الندوة الوطنية 
حتقيق  اإطار  يف  هي  تاج  اأطلقها  التي 
التحديات  ملواجهات  وطني  اإجماع 
اأن  معتربا  الوطنية،   اجلبهة  تعزيز  و 
كل  على  اأولوية  هو  الوطني  الإجماع 
حتقيق  من  لبد   « م�سددا  املحطات،   

اإجماع قبل الذهاب اإىل الرئا�سيات ».
تزعم  :«لنريد  املتحدث  اأ�ساف  و 
للندوة  واإطالق  ال�سيا�سية،   ال�ساحة 
الوطنية يهدف اإىل حتقيق اإجماع وطني 

ملواجهة التحديات ».

النائب على الأرندي 
م�سطفى نا�سي :

نرحب باملبادرات 
الداعية لال�ستمرارية 

من جهته رف�س النائب بالتجمع الوطني 
احلديث  نا�سي  م�سطفى  الدميقراطي، 
موؤكدا  الوطني  الإجماع  مبادرة  عن 
الرندي  على   تعر�س  مل  املبادرة  اأن 
ت�سكيلته  اأن  ذاته  ال�سياق  يف  مو�سحا   ،
القرتاحات  لدرا�سة  م�ستعدة  ال�سيا�سية 
اإىل  الهادفة  ال�سيا�سية  املبادرات  اأو 
الإ�سالحات  م�سار  وا�ستكمال  تعميق 
ال�سيا�سية التي با�رضها رئي�س اجلمهورية 
زمام  توليه  منذ  بوتفليقة  العزيز   عبد 

احلكم يف 1999 . 

وزير ال�س�ؤون الدينية يك�سف

قانون جديد لتاأطري اجلمعيات الدينية
الدينية  ال�سوؤون  وزير  اأم�س  اأكد 
اجلديد  الع�سوي  القانون  اأن 
يتم  الذي  اجلمعيات  حول 
ف�سال  ي�سمن  حاليا،  حت�سريه 
ذات  اجلمعيات  يوؤطر  كامال 
اأكده  ح�سبما  الديني،  الطابع 
الدينية  ال�سوؤون  وزير  الأحد  اأ 

والأوقاف حممد عي�سى.    
اأمواج  على  الوزير  و�رضح 
»نناق�س  يقول  الوطنية  الذاعة 
اجلديد  الع�سوي  القانون  حاليا 
الذي  عموما  اجلمعيات  حول 
ف�سوله  من  ف�سال  يكر�س 
للجمعيات ذات الطابع الديني«، 
ذات  اجلمعيات  اأن  مو�سحا 
جمعيات  »ت�سم  الديني  الطابع 
امل�ساجد و كذا جمعيات ديانات 
واعترب  ال�سالم«.   غري  اأخرى 
عدم  �سمان  ال�رضوري  »من  اأنه 
على  امل�سجد  جمعية  ا�ستحواذ 
اإىل  م�سريا  المام«،  �سلطة 
�رضورة اأن يكون الإمام »ال�سلطة 
امل�سجد،  ت�سيري  يف  ال�سامية 
الوزير  ،واأكد  ملوؤ�س�سة«  كمدير 
»الإمام  اأن  املنا�سبة  بذات 
معر�س ل�سغوط متار�س عموما 
هذه  قبل  من  امل�سجد  حول 
اجلمعيات«، منتقدا توجهات نحو 
»ال�سالم ال�سيا�سي« التي حتاول 
جمعيات  على  حاليا  ال�ستحواذ 
»متوقع  اأجل  من  امل�ساجد 
النتخابات«.وذكر  قبل  حمتمل 

لقد  ال�سبب،  »لهذا  بقوله  الوزير 
قررنا جتميد جتديد اجلمعيات 
ميكن  »ل  اأنه  معتربا  الدينية«، 
اعادة فتح هذا املو�سوع اإل بعد 
النتخابات«،وح�سب الوزير،«فاإن 
القانون  بتطبيق  يتعلق  الأمر 
على اأكمل وجه من اأجل ال�سماح 
لالإمام مبتابعة كل �سخ�س مي�س 
ا�ستقرار  يزعزع  اأو  بكرامته 
امل�سجد ق�سائيا«، مو�سحا  اأنه 
»الدليل  الإمام  يكون  اأن  يجب 
وفيما  للم�سجد.     الوحيد« 
جرت  التي  املرا�سم  يخ�س 
لتطويب  بوهران  ال�سبت  اأم�س 
الذين  امل�سيحيني  الدين  رجال 
توفوا يف اجلزائر خالل �سنوات 
اإىل  الوزير  اأ�سار  الت�سعينيات، 
مفاهيم  من  م�ستمد  »ذلك  اأن 
الأديان  على  املنفتح  ال�سالم 
»اجلزائر  اأن  م�سيفا  الأخرى«، 
بلد ذو مبادئ واأ�س�س يف جمال 
النفتاح على الخر والعي�س معا 
والو�سطية  يف �سالم والعتدال 
على  بالنفتاح  لها  ت�سمح  التي 
مو�سوع  ويف  الأخرى«  الأديان 
اأن  الوزير  اأكد  املعتقد،  حرية 
اأخرى  ديانات  ممار�سة  »حرية 
اأمر  ال�سالمية  الديانة   غري 
اجلزائر  يف  الد�ستور  يكفله 
قوانني  احرتام  �رضيطة 

اجلمهورية«. 
م.�س 

 يف ظل عدم ثب�ث اخلام�سة و احلديث عن التاأجيل و طم�حات اأويحيى

اأي م�ضري للتحالف الرئا�ضي يف املعادلة ال�ضيا�ضية القادمة ؟؟
يعرف  ما  جديد  من   عاد 
الرئا�سي  التحالف  باأحزاب 
بعد  الواجهة  يف  الظهور  اإىل 
اأم�س  عقد  الذي  الجتماع 
مبقر حزب الأرندي وبح�سور 
كل من حزب الآفالن و حزب 
ال�سعبية  احلركة  وحزب   ، تاج 
يراأ�سها عمارة بن يون�س  التي 
، ياأتي هذا يف ظل اأفول بريق 
هذا التحالف مقارنة مما كان 
ليعود هذه املرة   ، ال�سابق  يف 
املوعد  اقرتاب  مع  ل�سيما 
وبعد  الرئا�سي  النتخابي 
من  حم�س  حركة  ان�سحاب 
هذا  وعلى   . �سابقا  التحالف 
املتتبعني  من  العديد  يت�ساءل 
هذا  م�ستقبل  اأو  م�سري  عن 
الذي  الرئا�سي  التحالف 
عبد  الرئي�س  دعم  اأ�سا�سه 
م�سريه  ما   ، بوتفليقة  العزيز 
عهدة  وجود  عدم  حال  يف 
خام�سة ، وعدم تقدم الرئي�س 
الرت�سح حيث  اإىل  العزيز  عبد 
اأنه مل يعلن بعد نيته . وكذلك 
يف  التحالف  هذا  م�سري  ما 
عبد  الرئي�س  تر�سح  حال 
بوادر  بوتفليقة وظهور  العزيز 
العهدة اخلام�سة . كما يت�ساءل 
هذا  م�ستقبل  عن  املتتبعون 
التكتل احلزبي الداعم للرئي�س 
يف ظل وجود نوايا حقيقية اأو 
الأول  بالوزير  تدفع  جهات 
اأحمد اويحيى لق�رض املرادية 

لطاملا  الذي  الأخري  هذا   ،
الرت�سح  يف  نواياه  يخفي  مل 
حال  يف   ، اجلمهورية  لرئا�سة 
مل يرت�سح الرئي�س عبد العزيز 
ظل  يف  هذا  وكل   ، بوتفليقة 
حركة  لرئي�س  ت�رضيحات 
الرزاق  عبد  احلايل  حم�س 
اأ�سار  قد  كان  الذي  مقري 
تريد  �سخ�سيات  وجود  اإىل 
املرادية  ق�رض  اإىل  الو�سول 
بطرق غري دميقراطية دون اأن 
هذه  هي  من  بال�سبط  يحدد 

اجلهات .
يت�ساءل  هذا  عن  وبعيدا 
عن  املتتبعني  من  العديد 
اأو  الرئا�سي  التحالف  حمل 
الئتالف احلزبي يف املعادلة 
مبختلف  اجلديدة  ال�سيا�سية 
مكوناتها و الظروف املحيطة 
 ، املنتظرة  وال�سيناريوهات 
اأن  اإىل  اللفت  نن�سى  اأن  دون 
بريق هذا التحالف قد تراجع 
ال�سابقة  باملراحل  مقارنة 
قد   ، العتبارات  من  ،للعديد 
تتعلق بال�سخ�سيات التي كانت 
اإ�سافة   ، التحالف  هذا  تقود 
الذي  ال�سيا�سي  الربود  اىل 
هذه  قادة  بني  �سيطر  طاملا 
الكثري  اأبرزه  لعل   ، الأحزاب 
ظهرت  التي  الرتا�سقات  من 
الآفالن  ال�سابقني  اأمناء  بني 
 ، �سعداين  عمار  غرار  على 
حتى  اأو   ، عبا�س  ولد  وجمال 

عبد العزيز بلخادم ، لكن تبقى 
هذين  بني  ال�سيا�سية  العالقة 
الغرميني و الرتباط ال�سلطوي 
ا�ستمرار  على  حافظ  ما  هو 
 ، الإ�سرتاتيجي  التحالف  هذا 
الذي غابت عنه حركة حم�س 
التي رغم الكثري من الإنتقاذات 
التي وجهت اإليها ال اأنها كانت 
معاوية  �سعرة  على  حتافظ 
املعادلة  يف  التعبري  �سح  اإن 
ال�سيا�سية اجلزائرية. ومبقابل 
التحالف  هذا  اإىل  انظم  ذلك 
غرار  على  جديدة  مكونات 
، هذا  يون�س  بن  حزب عمارة 
كان  اأنه  رغم  الذي  الأخري 
الرئا�سي  املثلث  من  مقربا 
اأنه مل يعد يحظى بالربيق  اإل 
به  يحظى  كان  الذي  ال�سابق 
نتيجة العديد من امل�ستجدات. 
لرئي�س  بالن�سبة  ال�سيء  ونف�س 
 « هذا  غول  عمار  تاج  حزب 
اأنه  يبدو  ال�سابق   « احلم�سي 
مل ي�سخن كر�سيه يف التحالف 
معروف  اأنه  رغم  الرئا�سي 
الرئا�سة  من  مقرب  اأنه  عنه 
 ، ال�سلطة  ومقرب من دواليب 
التهامات  من  العديد  اأن  اإل 
ا�ستوزاره  مرحلة  خالل 
حت�سيل  على  ما  نوعا  اأثرت 
العديد  رغم  الذي  غول  عمار 
حاول   « »ال�ستهذافات  من 
احلفاظ على �رضعيته ووعائه 

يف حزبه اجلديد .

املطروح  ال�سوؤال  اإىل  وعودة 
التحالف  هذا  م�سري  عن 
الرهانات  ظل  يف  الرئا�سي 
 ، اجلديدة  ال�سيا�سية 
املحتلمة  وال�سيناريوهات 
و  اجلديدة  املعطيات  و 
ظل  يف  ل�سيما   ، املنتظرة 
مقربة  نداءات  ظهور  بداية 
مثلما  الرئا�سيات  بتاأجيل 
وكذلك   ، غول  عمار  عن  بدر 
، عاك�سهم  الرزاق مقري  عبد 
الذي  اويحيى  احمد  ذلك  يف 
النتخابات  باإجراء  ينادي 
هو  فما   ، وقتها  يف  الرئا�سية 
يف  الرئا�سي  التحالف  دور 
هذا الظرف ، حيث يعود اإىل 
من�سق  قدوم  بعد  الواجهة 
جديد لالأفالن معاذ بو�سارب 
 ، عبا�س  ولد  جلمال  خلفا 
يون�س  بن  عمار  وم�ساركة 
يف  حزبه  و�سع  يوجد  الذي 
و�سع املك�سور نتيجة العديد 
عرفها  التي  ال�ستقالت  من 
هذا  �سيتجدد  فهل   . حزبه 
اأم  قوة  اأكرث  وي�سبح  التحالف 
العديد  نتيجة  �سيرتاجع  اأنه 
 ، الطموح  يف  اخلالفات  من 
الكفيلة  وحدها  الأيام  وتبقى 
الوعاء  هذا  دور  بتحديد 
املعادلة  يف  التحالف  اأو 
املبنية  القادمة  ال�سيا�سية 

على بو�سلة الرئا�سيات .
ع�سام ب�ربيع
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الإدارة  اأن  الرابطة  واعتربت 
الف�ساد،  حج  تربز  لواجهة  حتولت 
تقوم  اأن  بدل  اأنها  مو�سحة 
بدورها يف الربط ما بني املواطن 
دميومة  و�سمان  الدولة  واأجهزة 
موؤ�س�ساتها، حتولت خالل الع�رشية 
كبري  غياب  عن  تك�سف  الأخرية 
ثقافة  وانعدام  الأخالقية  للقيم 
وامليل  العاملني،  لدى  املواطنة 
اإىل الك�سب ال�رشيع والرثاء باأي�رش 
ال�سبل، وا�ستهانتهم بقيم املجتمع 
وقوانينه يف �سبيل حتقيق رغباتهم 
اأن  م�سيفة   ، �سهواتهم  واإ�سباع 
اخلطر اأ�سد واأعظم على املجتمع 
اأعلى  من  نابعا  الف�ساد  كان  اإذا 
امل�ستويات يف الإدارة اجلزائرية.

و�سعدت من لهجتها بالتاأكيد على 
الأمن  يهدد  اأ�سبح  الف�ساد  اأن  
ومل�ستقبلها،  للجزائر  القومي 
 2016 بني  املمتدة  الفرتة  فخالل 
اأزيد من  الق�ساء  اإىل 2018  عالج 
بالف�ساد  متعلقة  ق�سية     2725

منها  بـ«اخلطري«،  و�سفه   الذي 
الر�سوة  بـ«جرائم  تتعلق  ق�سايا 
غري   امتيازات  ومنح  والختال�س 

مربرة يف ال�سفقات العمومية
الف�ساد  اأ�سكال  وبخ�سو�س 
ت�سعبا  يعرف  اأنه  فاأو�سحت 
املايل  الف�ساد  من  بداية  اأكرث، 
ا�ستقبال  و�سوء  والبريوقراطية 

الإدارة،  م�ستوى  على  املواطن 
على  اتخذ  باأنه  و�سعيته  وا�سفة 
�سمل  اأفقيا  �سكال  العاّمة  الإدارة 
ا�ستثناء،  دون  القطاعات  جميع 
داعية احلكومة اإىل �رشورة الرتكيز 
للق�ساء على  امليداين  العمل  على 
الف�ساد يف كاّفة املجالت والعمل 
ال�سيا�سية  احلياة  ‘»اأخلقة  على 

والجتماعية«.
فجاءت  الت�سنيف  جانب  من  اأما 
عامليا   92 املرتبة  يف  اجلزائر 
القت�سادي  املنتدى  بح�سب 
تقرير  اآخر  يف  »دافو�س«  العاملي 
يف  دولة   140 جمموع  من  له،  

ترتيب التناف�سية ل�سنة 2018.
الرابطة  حددت  جهتها  من 
بداية  التو�سيات  من  جمموعة 
ال�سيا�سية  بالإرادة  املطالبة  من  
فلمكافحة  ملحاربته  القوية 
اأن  قبل  اإرادة  الف�ساد  ظاهرة 
وكذا  وميكانيزمات،  اآليات  تكون 
ملجل�س  اأو�سع  �سالحية  اعطاء 
املحا�سبة املكلف مبراقبة ت�سيري 
واإعادة  العمومية،  املوؤ�س�سات 
للوقاية  الوطنية  الهيئة  ت�سكيل 
واإعطاء  ومكافحته،  الف�ساد  من 
مع  امليدان،  يف  اأو�سع  �سالحية 
ال�سفقات  قانون  يف  النظر  اإعادة 
املادة  تعديل  وكذا  العمومية، 
يتعلق   01  -06 رقم  قانون  26 من 
كافحته،  و  الف�ساد  من  بالوقاية 
قانون  من   96 املادة  وتعديل 

العقوبات اجلزائرية . 

ع�صام بوربيع

تنظم وزارة العدل، بالتعاون مع مكتب 
باجلزائر،  للتنمية  املتحدة  الأمم 
الثالثاء  غدا  و  اليوم  وطنية  ندوة 
بعدم  الدفع  حول  العا�سمة  باجلزائر 
الندوة  هذه  وتندرج  الد�ستورية.   
للق�ساة  القاعدي  التكوين  اإطار  يف 
�سهر  التطبيق،  حيز  لدخول  حت�سبا 
الذي  املبداأ  لهذا  املقبل،  مار�س 
التي  امل�ستجدات  اأهم  من  يعترب 
لفرباير  الد�ستوري  التعديل  ت�سمنها 
هذه   188 مادته  يف  اأقر  الذي   2016
تخول  التي  اجلديدة  القانونية  الآلية 
لكل طرف يف النزاع، �سخ�سا طبيعيا 
اأمام  العرتا�س  حق  معنويا،  اأو  كان 
احلكم  د�ستورية  على  ق�سائية  جهة 
الدفع  قانون  ومبوجب  الت�رشيعي. 
مت  الذي  القوانني،  د�ستورية  بعدم 
امل�سادقة عليه نهاية جوان املن�رشم 
للمتقا�سي  ي�سمح  الربملان،  قبل  من 
باملنازعة يف د�ستورية حكم ت�رشيعي 
جهة  اأمام  ق�سيته  يف  النظر  اأثناء 
احلكم  هذا  اأن  راأى  ما  اإذا  ق�سائية 
امل�سمونة  واحلقوق  باحلريات  مي�س 
الو�سيلة  الدفع  هذا  وي�سكل  د�ستوريا 
لإجراءات  وفقا  للق�ساء  ت�سمح  التي 
خا�سة من اإخطار املجل�س الد�ستوري 
ت�رشيعي  حكم  مطابقة  مدى  حول 
اأحكام  هذا القانون  للد�ستور ومتكن 
امام  الدفع  هذا  اثارة  متقا�سي  لكل 
والدارية  العادية  الق�سائية  اجلهات 
اأو  ال�ستئناف  م�ستوى  على  وحتى 
للقا�سي  ميكن  ل  اأنه  النق�س،غري 

نف�سه،  تلقاء  من  الدفع  هذا  اثارة 
ويف حالة اثارته اأمام قا�سي التحقيق 

تتوىل غرفة التهام النظر فيه.
اأن  على  تن�س  اأحكاما  ت�سمن  كما 
حتت  يقدم  الد�ستورية  بعدم  الدفع 
مكتوبة  مبذكرة  القبول  عدم  طائلة 
اجلهة  تف�سل  كما  وم�سببة،  وم�ستقلة 
يف  م�سبب«  وبقرار  »فورا  الق�سائية 
اإىل  الد�ستورية  بعدم  الدفع  اإر�سال 
الدولة  جمل�س  اأو  العليا  املحكمة 
العامة  النيابة  راأي  ا�ستطالع  بعد 
القانون  وحدد  الدولة.  حمافظ  اأو 
لإر�سال  ا�ستيفائها  الواجب  ال�رشوط 
»اأن  وهي  الد�ستورية  بعدم  الدفع 
الت�رشيعي  احلكم  على  يتوقف  ل 
اأن  اأو  النزاع  ماآل  عليه  املعرت�س 
وي�سرتط  املتابعة،  اأ�سا�س  ي�سكل 
الت�رشيعي  احلكم  يكون  ل  اأن  كذلك 
قد �سبق الت�رشيح مبطابقته للد�ستور 
الد�ستوري  املجل�س  طرف  من 
با�ستثناء حال تغيري الظروف« وتف�سل 
يف  الدولة  جمل�س  اأو  العليا  املحكمة 
اإىل  الد�ستورية  بعدم  الدفع  اإحالة 
�سهرين  اجل  يف  الد�ستوري  املجل�س 
حال  ويف  ا�ستالمه،  تاريخ  من  ابتداء 
عدم ف�سل املحكمة العليا او جمل�س 
الدفع  يحال  �سهرين  اجل  يف  الدولة 
بعدم الد�ستورية تلقائيا اإىل املجل�س 
الد�ستوري. ويف حال اإخطار املجل�س 
الد�ستوري يتعني على املحكمة العليا 
اإىل  الف�سل  »اإرجاء  الدولة  اأو جمل�س 
الد�ستورية  الدفع بعدم  البث يف  حني 
اإل اإذا كان املعني حمروما من احلرية 
اأو عندما تهدف هذه  ب�سبب الدعوى 

من  للحرمان  حد  و�سع  اإىل  الأخرية 
قانونا  ملزمني  كانا  اإذا  اآو  احلرية 
بالف�سل يف اأجل حمدد اأو على �سبيل 

ال�ستعجال«.

خمت�صون يتحدثون عن 
الدفع بعدم الد�صتورية

وحول هذا املبداأ يرى القانوين عامر 
اأن   « الو�سط   « مع  ات�سال  يف  رخيلة 
وزارة العدل اأراد اأن ت�ستفيد من هذا 
اآلية  يخ�س  فيما  العاملية  التجربة 
 ، القوانني  يف  الد�ستورية  بعد  الدفع 
حيث ح�سبه اأن هذا املبداأ معمول به 

يف الدول الأجنلو�ساك�سونية .
عر�س  ومت  �سبق  اأنه  اإىل  اأ�سار  حيث 
متت  و  الربملان  على  القانون  هذا 
�ساري  ي�سبح  حيث  عليه  امل�سادقة 
املفعول يف مار�س 2019اأي بعد ثالثة 
�سنوات من امل�سادقة عليه ، م�سيفا 
تقدمي  لها  �سبق  العدل  وزارة  اأن 
ملتقيات حول هذه الآلية التي هذفها 
وتكري�س  القانون  لدولة  تعزيز  ح�سبه 
الد�ستور كقانون اأ�سمى على القوانني 
الأخرى ، اأو د�سرتة احلياة القانونية .

احلالت  بع�س  يف  اأنه  اأو�سح  و 
اإىل  الو�سول  اإىل  ي�سطر  املتقا�سي 
ا�ستنفاذ  بعد  الد�ستوري  املجل�س 
جمل�س  اأو  العليا  املحكمة  مراحل 
على  امللف  يحال  وبالتايل   ، الدولة 
بدرا�سة  امللزم  الد�ستوري  املجل�س 
املجل�س  كان  واإذا   ، امللف  هذا 
اأقر بعدم د�ستورية امللف  الد�ستوري 
فهنا   ، املتقا�سي  به  يدفع  الذي 

القانون يلغي هذا امللف .
بلمهدي  الأ�ستاذ  يرى  جهته  ومن 
العلوم  و  احلقوق  بكلية  ابراهيم 
خي�رش  حممد  جامعة  من  ال�سيا�سية 
بب�سكرة اأن اآلية الدفع بعد الد�ستورية 
الن�سو�س  على  الرقابة  لتحريك 
و  ق�سائية  دعوى  مبنا�سبة  القانونية 
188من  املادة  يف  عليها  املن�سو�س 
تعديل  16-01املت�سمن  القانون 
2016حتقق  لعام  اجلزائري  الد�ستور 
، بداية  القانونية  الآثار  جمموعة من 
بوجود �سلطة للمواطن يف الدفاع عن 
احلقوق و احلريات املكفولة د�ستوريا 
املواطنة  مفهوم  من  يعزز  مما   ،
التمثيل  عقبات  جتاوز  من  وميكن 
تطابق  عدم  عند  وبذلك  ال�سعبي 
املمثلني  ارادة  نع  املواطنني  اإرادة 
 ، الت�رشيع  يخ�س  فيما  املنتخبني 
باإلغاء  العامة  امل�سلحة  حتقيق  ويف 
ميتد  .كما  الد�ستوري  غري  الن�س 
تاأ�سي�س عالقة قانونية بني  الأثر اىل 
الق�ساء العادي » العديل و الإداري » و 
املجل�س الد�ستوري ، من خالل الدور 
حتريك  يف  العادي  للق�ساء  اجلديد 
الإحالة  طريق  عن  الد�ستورية  رقابة 
جمل�س  طرف  من  الأخري  هذا  اإىل 
وهو   ، العليا  املحكمة  اأو  الدولة 
للمجل�س  البعدية  الرقابة  يفعل  ما 
على  الن�س  غياب  يف  الد�ستوري 
كل  على  منه  اإلزامية  �سابقة  رقابة 
القوانني و التنظيمات ، ومقارنة ذلك 
الد�ستورية  بالتجربة  اخل�سو�س  على 
الفرن�سية بعد التعديل الد�ستوري لعام 

.2008

يف اليوم العاملي ملحاربة الف�صاد:

وزارة العدل, بالتعاون مع مكتب الأمم املتحدة للتنمية باجلزائر

�صارة بومعزة

مطالب بتو�سيع �سالحيات جمل�س املحا�سبة 
والهيئة الوطنية للوقاية من الف�ساد

ندوة وطنية حول مبداأ الدفع بعدم د�ستورية القوانني 

 رئي�س الهيئة الوطنية للوقاية
 من الف�صاد و مكافحته, حممد �صبايبي

موظفون عموميون ال يلتزمون 
باإيداع ت�سريح باملمتلكات

اخلبري الفالحي من�صور عي�صى

ان�سمام اجلزائر ملنظمة 
التجارة �سالح ذو حدين 

م.�س
من  للوقاية  الوطنية  الهيئة  رئي�س  اأفاد 
الف�ساد و مكافحته، حممد �سبايبي اأم�س 
م�ساحله  باأن  العا�سمة،  باجلزائر  الأحد 
باملمتلكات  ت�رشيح  األف   54 ا�ستقبلت 
 6000 عن  يربو  ما  و  حمليني  ملنتخبني 

ت�رشيح ملوظفني �سامني يف الدولة.
اأ�سغال  انطالق  على  اإ�رشافه  خالل  و 
الت�رشيح  »اإ�سكالت  حول  درا�سي  يوم 
من  اأنه  اإىل  �سبايبي  اأ�سار  باملمتلكات«، 
األف   100 نحو  اإيداع  يتم  اأن  املتوقع 
ال�ساغلني  العموميني  للموظفني  ت�رشيح 
ال�سنة  بدء من  للف�ساد،  ملنا�سب معر�سة 
بـ«عدم  ال�سدد  هذا  يف  ندد  ،و  املقبلة 
املوظفني  بع�س  يبديه  الذي  التعاون« 
العموميني امللزمني قانونا بالت�رشيح عن 
»ل  باأنهم  عنهم  قال  الذين  و  ممتلكاتهم 
يزالون يجهلون عمل و �سالحيات الهيئة، 
بحيث  تقليدية،  نظرة  عنها  يحملون  و 
حم�س«،  اإداري  جهاز  جمرد  يعتربونها 
اأي  تواجه  »ل  هيئته  اأن  باملقابل  ليوؤكد 
التي  ال�سيا�سية،  ال�سلطات  مع  �سعوبات 
حتظى من قبلها بالدعم الكايف، من خالل 
توفري كل الإمكانيات املادية و الب�رشية«.

اأن  اإىل  ال�سياق  هذا  يف  الإ�سارة  جتدر  و 
بالوقاية  املتعلق   01-06 رقم  القانون 
حدد  قد  مكافحته،  و  الف�ساد  من 
للت�رشيح  اخلا�سعني  الأ�سخا�س  قائمة 
املوظفون  بينهم  من  باملمتلكات، 
»كل  بهم  يق�سد  الذين  و  العموميون 

�سخ�س ي�سغل من�سبا ت�رشيعيا اأو 
اأحد  يف  اأو  ق�سائيا  اأو  اإداريا  اأو  تنفيذيا 
املنتخبة،  املحلية  ال�سعبية  املجال�س 

اأو  دائما  منتخبا،  اأو  معينا  كان  �سواء 
موؤقتا، مدفوع الأجر اأو غري مدفوع الأجر، 
اأقدميته«كما  اأو  رتبته  عن  النظر  ب�رشف 
�سخ�س  »كل  اأي�سا  امل�سطلح  هذا  يعني 
وكالة  اأو  وظيفة  موؤقتا،  لو  و  يتوىل،  اآخر 
باأجر اأو بدون اأجر، و ي�سهم بهذه ال�سفة 
عمومية  موؤ�س�سة  اأو  عمومية  خدمة  يف 
كل  الدولة  متلك  اأخرى،  موؤ�س�سة  اأي  اأو 
تقدم  موؤ�س�سة  اأي  اأو  راأ�سمالها،  بع�س  اأو 
الن�س  ذات  ح�سب  عمومية<<،  خدمة 

القانوين 
و يف ذات الإطار، و بالنظر اإىل الكم الهائل 
للت�رشيحات باملمتلكات التي يتم اإيداعها 
لدى الهيئة و �سعوبة درا�ستها و معاجلتها 
اأر�سية  يدويا، مت ت�سطري م�رشوع لإعداد 
الكرتونية ت�سمح ببناء ج�سور مع الإدارات 
و  الدولة  اأمالك  كمديريات  املعنية 
وهو  وغريها،  وال�رشائب  اجلمارك 
ن�سو�س  و�سع  ي�ستلزم  الذي  امل�رشوع 
و  املعلومات  بحماية  متعلقة  قانونية 
»الأهمية  اإىل  ا�ستنادا  و  اأنه  كما  البيانات 
البالغة« التي توليها الهيئة الوطنية للوقاية 
املتعلق  لل�سق  ومكافحته  الف�ساد  من 
بالتعاون والتن�سيق مع خمتلف املوؤ�س�سات 
مكلف  عمل  فريق  اإن�ساء  مت  الإدارية، 
يف  الف�ساد«  ملخاطر  »خرائط  باإعداد 
لت�سمل يف مرحلة  تو�سعت  املالية،  قطاع 
اأوىل قطاعات ال�سكن و ال�سحة و التجارة، 
على اأن تعمم لحقا على جميع القطاعات 

املتبقية، يو�سح �سبايبي.
و على �سعيد ذي �سلة، مت اأي�سا فتح ور�سة 
�ست�سهر على اإعداد م�رشوع ال�سرتاتيجية 
الوطنية للوقاية من الف�ساد، �سيتم اإيداعه 
النتهاء  فور  املخت�سة  ال�سلطات  لدى 

منه.

�صارة بومعزة
عي�سى  من�سور  الفالحي  اخلبري  حذر   
ان�سمام  احتمالية  انعكا�سات  تاأرجح  من 
على  للتجارة  العاملية  للمنظمة  الزائر 
ذو  �سالح  اأنه  مو�سحا  الفالحي،  املنتج 
الفالحي  املنتج  فمن جهة ميكن  حدين، 
الأوروبية  ال�سوق  ولوج  من  اجلزائري 
اجلمركية،  التخفي�سات  من  بال�ستفادة 
على  املنتج  نف�س  ي�سع  باملقابل  اأنه  اإل 
املحك يف ظل ولوج نف�س ال�سلع الأوروبية 
على  م�سرتطا  وهو  املحلية،  لل�سوق 
املواد  جلعل  التدارك  �رشورة  ال�سلطات 
من خالل  املناف�سة  على  اأقدر  الفالحية 
تطوير اآليات الإنتاج. اأعاد اخلبري الفالحي 
احتمالية  انعكا�سات  عي�سى  من�سور 
العاملية  للمنظمة  اجلزائر  ان�سمام 
املنتوجات  على  الواجهة،  اإىل  للتجارة 
الفالحية، م�ستندا اإىل اجلزئيات اخلا�سة 
دامت  والتي  التفاقيات  �سمن  بالفالحة 
مو�سحا  �سنوات،   7 حولها  املفاو�سات 
على  اآثار  حتما  له  �سيكون  تطبيقها  اأن 
الدول،  ملختلف  الزراعية  القطاعات 
الآثار  بدقة  ح�رش  ميكن  ل  اأنه  متداركا 
التفاقية  هذه  تطبيق  تنجم عن  قد  التي 
اجلزائر  لأن  اجلزائر  يف  الزراعة  على 
املنظمة  يف  الع�سوية  كامل  ع�سو  لي�ست 
هناك  �ستكون  اأنه  اإل  للتجارة،  العاملية 
اآثار جانبية من جراء تطبيق التفاقية من 

طرف �رشكائها التجاريني.
وركزت التفاقية خ�سو�سا على تخفي�س 
الدعم املقدم  الر�سوم اجلمركية و حجم 
كذا  و  الزراعية  املنتجات  ل�سادرات 
تن�س  كما  ال�سترياد  اأمام  الأ�سواق  فتح 
الكمية  القيود  اإزالة  على  اأي�سا  التفاقية 
املواد  جتارة  حترير  ق�سد  الإدارية  و 
خفي�س  يف:   حتديدها  وميكن  الغذائية، 
للمنتجات  املخ�س�س  املحلي  الدعم 
اجلمركية  التعريفة  وتخفي�س  الزراعية، 
ونف�س  الزراعية،  الواردات  على  املطبقة 
الزراعية  املنتجات  لدعم  بالن�سبة  الأمر 
كذلك  وتخفي�س  للت�سدير  املوجهة 

ال�سحية  للحواجز  العلمي  ال�ستعمال 
اأن  الفالحي  اخلبري  واأو�سح  والبيطرية. 
ينعك�س  اأن  الذي ميكن  الإيجابي  اجلانب 
اجلزائرية  الزراعية  ال�سادرات  على 
فر�س  من  الإتفاقية  تقدمه  مما  يتاأتى 
الغذائية  لل�سلع  املنتجة  النامية  للدول 
فخف�س  الأوروبية  الأ�سواق  اخرتاق  من 
اإتاحة  اإىل  �ستوؤدي  التجارية  احلواجز 
الزراعية  ال�سادرات  لدخول  اأكرب  فر�س 
وبالتايل  الدول،  هذه  اأ�سواق  اإىل  العربية 
اإىل  املرتقب  اجلزائر  ان�سمام  يوؤدي  اأن 
متكني  اإىل  للتجارة  العاملية  املنظمة 
توفرها،  حال  يف  الزراعية،  �سادراتها 
التخفي�سات اجلمركية  من ال�ستفادة من 
والدعم،  اجلمركية  القيود غري  اإزالة  ن  و 
وهو الأمر الذي من �ساأنه اأن يعزز القدرة 
املنتجات  من  لل�سادرات  التناف�سية 
ال�ستفادة  من  �سيمكنها  كما  الزراعية 
من الآلية التي توفرها التفاقية ملعاجلة 
متداركا  �سلبية،  جتارية  ممار�سات  اأي 
املحلي  املنتوج  �سي�سع  باملقابل  اأنه 
بنف�س  ت�ستورد  التي  املواد  مواجهة  يف 
و  منخف�سة  �سعارها  يجعل  مما  التدابري 
نحوها  حتما  �سيتجه  امل�ستهلك  حينها 
اخلا�سة  املحلي  امل�ستهلك  لعقلية  وفقا 
بامليول اجتاه ال�سلع امل�ستوردة واعتبارها 
عي�سى  من�سور  ورهن  والأح�سن.  الأجود 
نتائج  من  ال�ستفادة  على  اجلزائر  قدرة 
معاجلة  على  قدرتها  مبدى  التفاقية 
امل�ساكل التي يعاين منها القطاع الفالحي 
ويف مقدمتها معدلت الإنتاج املنخف�سة 
مو�سحا  الزراعية،  التكنولوجية  والفجوة 
ل  الفالحي  للقطاع  احلالية  الظروف  اأن 
ميكن لنا جني اإل الآثار ال�سلبية لالتفاقية 
للجزائر  الفوري  الن�سمام  حالة  يف 
عليه  وبناء  للتجارة،  العاملية  للمنظمة 
لبد من الإ�رشاع للتدارك وتطوير الإنتاج 
من حيث الكمية لتغطية حاجيات ال�سكان 
الغذائية،  التبعية  حدة  تخفيف  والتايل 
املنتجات  لتمكني  النوعية  حيث  من  و 
الأ�سواق  لها يف  مكان  اإيجاد  من  الوطنية 

اخلارجية.

حذرت الرابطة اجلزائرية للدفاع عن حقوق الإن�صان, يف تقريرها اخلا�س باليوم العاملي ملكافحة الف�صاد, 
من انعكا�صات الف�صاد على الواقع اجلزائري, داعية ال�صلطات اإىل التج�صيد الفعلي بدل الكتفاء ب�صيا�صة 

الت�صريحات املوجهة لال�صتهالك العام داخليا وخارجيا, قائلة اأن معظم دول العامل تنظر اإىل اجلزائر كتلميذ 
غري جنيب يف جمال مكافحة الف�صاد, على الرغم من توقيع اجلزائر على التفاقية الأممية ملحاربة الف�صاد.
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 وزير املوارد املائية 
ال�سيد ح�سني ن�سيب 

��ستالم �أربعة �سدود 
و 19 حمطة تطهري 

و 230 نقب مائي 
�أم�س   ن�سيب  ح�سني  �ملائية  �ملو�رد  وزير  �أكد 
كبرية  �جناز�ت  ��ستالم  مت  �أنه  باجلز�ئر  �لأحد 
خالل �سنة 2018 تدعم �سبكة بنى �لقطاع ف�سال 
بتح�سني  تتعلق  حيوية  م�ساريع  ��ستكمال  عن 
عرب  لل�رشب  �ل�ساحلة  للمياه  �لعمومية  �خلدمة 

كل وليات �لوطن. 
باإطار�ت  لقاء جمعه  ن�سيب خالل  ��ستعر�س  و   
خالل  �ملحققة  �لجناز�ت  من  جملة  �لقطاع  
2018  كا�ستالم �أربعة �سدود و 19 حمطة تطهري 
�سبكات ح�رشية   )4( �أربعة  و  مائي  نقب   230 و 
م�ساريع   )7( �سبع  و  �مل�ستعملة  �ملياه  لتجميع 
للحماية من �لفي�سانات و تهيئة 15.500 هكتار 
 9 ت�سغيل  عن   ف�سال  �مل�سقية   �مل�ساحات  من 
�أكد  و  �ل�رشوب  باملاء  للتزويد  كربى  منظومات 
�لوزير �أن هذه �لجناز�ت �سمحت بارتفاع  ن�سبة 
باملائة   65 من  �ل�رشوب  باملاء  �ليومي  �لتزويد 
يف �سيف 2017 �إىل 78 باملائة هذه �ل�سنة  )40 
باملائة منها متوين دون �نقطاع( م�سري� �أن هذه 
�سنة  نهاية  مع  باملائة   80 �إىل  �ست�سل  �لن�سبة 

.2018
يف  �ملربجمة  �مللفات  �إىل  �لوزير  تطرق  كما 
�أجندة قطاعه ل�سنة 2019 على غر�ر تعزيز �لبني 
�لديون  حت�سيل  على  �لعمل  و  للقطاع  �لتحتية 
م�رشوع  و  �ملياه  موؤ�س�سات  ل�سالح  �مل�ستحقة 
�ل�سباك �لوحيد  لطلبات ��ستغالل �ملو�رد �ملائية  
ف�سال عن �ل�سرت�تيجية �لوطنية ملو�جهة خطر 

�لفي�سانات.
برجمة  عن  ن�سيب  ك�سف  �ل�سياق   ذ�ت  يف  و 
م�ساريع مهيكلة للقطاع يف 2019  كالنطالق يف 
�جناز �ل�سطر �لأول من حتويل �ملياه من �لطارف 
نحو �سوق �أهر��س, و�أ�سغال  �أربعة حمطات كبرية 
�لأول  �لثالثي  �لبحر �ملربجمة يف   لتحليه مياه 
 30 يقارب  ما  �أ�سغال   �نطالق  و      2019 من 

حمطة  ملعاجلة مياه �ل�رشف �ل�سحي .
�ست�سهد   2019 �سنة  �أن  يقول   �لوزير  تابع   و 
�مل�سادقة على �ملخطط �لوطني لتثمني �ملياه 
�ل�رشف  مياه  معاجلة  حمطات  يف  �ملطهرة 
�ل�سحي و �إعادة ��ستعمالها يف �لأن�سطة �لفالحية 
�ملورد  تثمني  عن  �أي�سا   ك�سف  ,و  �ل�سناعية  و 
فعالية  بزيادة  �قت�سادها  ميكن  �لتي  �ملائية 
�سبكات �لتوزيع د�عيا يف هذ� �ل�سدد �إىل حماربة 

�لت�رشبات و �لربط غري �لقانوين.
�إدماج   �سيتم  �نه  �لوزير  �أ�سار   �أخر,  �سياق  و يف 
557 بلدية ت�رشف على  ت�سيري  �خلدمة �لعمومية 
نهاية  مع  للماء  للجز�ئرية  �إىل   �ل�رشوب  للماء 

. 2020
م.�س

الطارف 

�لعثور على جثة حر�ق  
ب�ساطئ �لعوينات  

كوك بربيحان 
برميل  د�خل  حر�ق  جثة  على  �ل�سبت  م�ساء  عرث 
�لعوينات  ب�ساطئ  �لبحر  �أمو�ج  لفظتها  بال�ستيكي 
كوك ببلدية بربيحان ,�أين مت �نت�سال �جلثة من قبل 
ل�سعوبة  نظر�  ب�سعوبة  �ملدنية  �حلماية  م�سالح 
بني  يقع  و�لذي  للبحر  �ملحاذي  �جلبلي  �مل�سلك 
�ساطئ �لقالة �لقدمية بالقالة و�ساطئ �لبلح ببلدية 
�إىل  �لهوية  �ملجهولة  �جلثة  نقل  بريحان حيث مت 
م�سلحة حفظ �جلثث مب�ست�سفي بن مهيدي فيما 
فتحت م�سالح �لدرك �لوطني حتقيق ملعرفة هوية 

�جلثة 
�شريف رزق اهلل

�لوطنية  �ملنظمة  رئي�س  ك�سف  كما 
دورة  تنظيم  عن  �مل�ستهلك  حلماية 
�أجل  من  �ل�سحافيني  لفائدة  تكوينية 
�مل�سطلحات  بع�س  يف  �لتحكم 
تو�سيل  ي�ستطيع  لكي  و�ملفاهيم 
من  �لأمهات  لفائدة  و�أخرى  �لر�سالة 
عموم  و�سالمة  �أطفالنا  �سالمة  �أجل 

�مل�ستهلك �جلز�ئري وحمايته.  
�لأخ�سائي  ك�سف  �أخرى  جهة  من 
�لنف�ساين  لعالم لونا�س �أن بع�س �أنو�ع 
لل�سا�سات  �لتعر�س  نتيجة  �لتوحد هي 

بدليل �أننا  ملا نوقف �ل�سا�سات ي�سفى 
�لطفل و �أو�سح �لأخ�سائي �لنف�ساين �أن 
�سا�سة  �أمام  �ملر�هق  �أو  �لطفل  ق�ساء 
�أو  �لإلكرتونية   و�للوحات  �لتلفزيون 
�لهاتف �لذكي ل�ساعات طويلة يوؤدي �إىل 
�إدمانه عليها نتيجة �ل�سعي ور�ء �ملتعة 
فيدخل  �لألعاب,  هذه  بها  تزوده  �لتي 
بالتايل,  وين�سحب  �نطو�ء,  حالة  يف 
نتيجة  �خلارجي  �لعامل  من  تدريجياً, 
و�لتعامل  �لتو��سل  ملهار�ت  �فتقاده 
مع �ملحيطني, و قال لونا�س لعالم �أن 
هذ� �ل�سلوك يوؤدي �إىل �نطو�ء �لطفل, 
و �سعف مهار�ته �للغوية �لذي ينعك�س 
��سطر�ب  دماغه  وظائف  على  �سلباً 

من  �ملتحدث  وحذرذ�ت    , �لنتباه 
ت�سبح  �ن  وجهازه  �لطفل  بني  �لعالقة 
�أفر�د  مع  �لعالقة  حمل  فتحل  وثيقة, 
وي�سبح  وجري�نه  و�أ�سدقائه,  �أ�رشته, 
متعة  من  يولده  ما  وكل  �جلهاز  هذ� 

ما  حد  �إىل  و�لوحيد  �خلا�س  عامله 
بعدم  �لنف�ساين  �لخ�سائي  ن�سح  و 
��ستعمال �ل�سا�سات لالأطفال �لأقل من 
من  �ل�سا�سات  و�إخر�ج   �سنو�ت  ثالث 

�لغرف.  

ف.ن�سرين 

�لعامة  باملديرية  �لعام  �ملفت�س  �أكد 
�ل�رشطة  مر�قب  �لوطني,  لالأمن 
حممد �لطاهر ح�سي�سي, �أم�س �لأحد 
باجلز�ئر �لعا�سمة, على  �أهمية تن�سيق 
و�جلهات  �ملوؤ�س�سات  كل  بني  �جلهود 
�لفاعلة يف جمال حقوق �لإن�سان بغية 
حتقيق تنمية �ساملة ت�ساهم يف تعزيز 

وترقية دولة �لقانون.
ممثال  ب�سفته  �لعام,  �ملفت�س  وذكر 
�لعقيد  �لوطني,  لالأمن  �لعام  للمدير 
�لعالمي  �ليوم  لهبريي, يف  م�سطفى 
حقوق  مبادئ  تعزيز  »�آليات  حول 
�ل�رشطي« مبنا�سبة  �لعمل  �لن�سان يف 
�لإن�سان  حلقوق  �لعاملي  �ليوم  �حياء 
�سنة,  كل  من  دي�سمرب  ل10  �ملو�فق 
ب«�لدور �لكبري �لذي تقوم به م�سالح 
حقوق  مبادئ  لتكري�س  �لوطني  �لأمن 
�لإن�سان من خالل عالقاتها وتعامالتها 
�سبيل  يف  �ملجتمع  �أفر�د  مع  �ليومية 
تلبية �حتياجاتهم �لأمنية وكذ� يف �أد�ء 
�أمن  على  للحفاظ  �لد�ستورية  مهامها 

�لأ�سخا�س وحماية ممتلكاتهم«. 

لالأمن  �لعامة  �ملديرية  وحتر�س   
�مل�سوؤول  --ي�سيف  �أي�سا  �لوطني 
�أمنية  خدمات  »تقدمي  على  ذ�ته-- 
ترقى �ىل تطلعات �ملو�طن مع �سون 
حقوقه وحرياته«, مربز� �أهمية »تعزيز 
�لدولة  موؤ�س�سات  خمتلف  مع  �لتعاون 

خدمة مل�سلحة �لوطن و�ملو�طن«.
�لوطني  �لأمن  قطاع  ي�سعى  كما 
وفق  �ل�سديدة  �لروؤى  »جت�سيد  �إىل 
عبد  �جلمهورية,  رئي�س  توجيهات 
�لأ�ساليب  تثبيت  يف  بوتفليقة,  �لعزيز 
و�لعد�لة  �لر��سد  للحكم  �ملثالية 
�لعامة  �ل�سوؤون  ت�سيري  يف  �لجتماعية 
وحماية �ملو�طن و�لوطن, متا�سيا مع 
�حرت�م حقوق �لن�سان وفق ما جاء به 
د�ستور 2016 �لذي يهدف �إىل تكري�س 
ب�سوؤون  و�لعناية  �لن�سان  حوق  حماية 
�ملر�أة و�لطفولة«.  و�ألح يف هذ� �ل�سدد 
على �رشورة »تعزيز �لتعاون و�لتن�سيق 
�مل�ستمر بني �ملجل�س �لوطني حلقوق 
�ملعنية  �ملوؤ�س�سات  وكل  �لن�سان 
�لإعالم  وو�سائل  �ملدين  و�ملجتمع 

يف  �لن�سان  حقوق  وتطوير  لرتقية 
»�لجناز�ت  �إىل  م�سري�  �جلز�ئر«, 
�لتي حققها قطاع �لأمن �لوطني منذ 
�سنو�ت يف جمال جت�سيد مبادئ حقوق 
ل�سمان  �ل�رشطي  �لعمل  يف  �لن�سان 
�لعلم  على  �ملبنية  �لعالية  �لحرت�فية 
و�ملعرفة مع �سيانة كر�مة �لن�سان يف 
�إطار �حرت�م �لقانون و��ستتباب �لأمن 
و�حلفاظ على �لأمن �لعام يف خمتلف 

�لظروف«.
تنظيم  �أهمية  �ل�رشطة  مر�قب  و�أبرز 
وتطوير  »�ثر�ء  �أجل  من  �للقاء  هذ� 
وتبادل  �لإن�سان  حقوق  مفاهيم 
من  و�ل�ستفادة  و�لآر�ء  �لأفكار 
خرب�ت �مل�ساركني وتنوير �لر�أي �لعام 
بجهود �لأمن �لوطني يف تعزيز �لعمل 
حقوق  مبادئ  �حرت�م  وفق  �ل�رشطي 

�لن�سان وترقيتها«.
�ملجل�س  رئي�سة  ذكرت  جهتها,  من 
�سي  فافا  �لن�سان,  حلقوق  �لوطني 
خل�رش بن زروق,  باملبادئ �لأ�سا�سية 
�لتي ن�س عليه د�ستور 2016 يف جمال 

�لن�سان, حيث خ�س�س  حماية حقوق 
--كما قالت-- 29 مادة لهذ� �ملجال 

ل�سون كر�مة كل �لأ�سخا�س.
و�أكدت على �أهمية �ن�ساء هذ� �ملجل�س 
�لذي يعد هيئة د�ستورية ل�سون كر�مة 
م�سرية  �لن�سان,  حقوق  وحماية 
تفاهم  مذكرة  �إىل  �أخرى  جهة  من 
�ملديرية  مع  �ملجل�س  �برمها  �لتي 
لتج�سيد  �لوطني  لالأمن  �لعامة 
حماية  جمال  يف  �مل�سرتك  �لعمل 
بدورها, تطرقت  �لن�سان.      حقوق 
وحماية  لرتقية  �لوطنية  �لهيئة  ممثلة 
�لطفولة, عليان دليلة, �ىل �جلهود �لتي 
ما فتئت تبذلها �جلز�ئر حلماية حقوق 
�ل�سلم  �سيا�سة  �ىل   م�سرية  �لن�سان, 
و�مل�ساحلة �لوطنية �لتي �أقرها رئي�س 
�لأمن  ��ستتباب  �أجل  من  �جلمهورية 
حقوق  و�حرت�م  �لبالد  يف  و�ل�سكينة 
�لقت�سادية  �لتنمية  وحتقيق  �لن�سان 
مذكرة  �مل�ستد�مة,  و�لجتماعية 
تعمل  �لتي  �لهيئة  هذه  �ن�ساء  باأهمية 

على حماية  �لطفولة.

�لكرتوين  �سباك  فتح  �لأحد  �أم�س  مت 
ببلدية  �لبيومرتية  �لوثائق  ملعاجلة 
بح�سور  وزو  تيزي  ولية  عا�سمة 
�ساطر  �حلكيم  عبد  �لولية,  و�يل 
�لذي  �لإجر�ء  هذ�  �أن  �لو�يل  و�أو�سح 
�لإد�رة  �إىل  �لنتقال  �إطار  يف  يندرج 
�للكرتونية �لذي �أقرته وز�رة �لد�خلية 
�لإقليم  تهيئة  و  �ملحلية  �جلماعات  و 
�لإد�رية  �لإجر�ء�ت  »لتخفيف  يهدف 

م�ساكل  على  و�لق�ساء  �ملو�طن  على 
ثقلها لربح �لوقت و حت�سني �خلدمات 
يتم  »لن  �نه  »و�أ�ساف �ساطر  �ملقدمة 
م�ستوى  على  �لوثائق  طلب  �لآن  بعد 
�ل�سبابيك خ�سو�سا فيما يتعلق بتجديد 
مبجرد   . �لبيومرتية  �لإد�رية  �لوثائق 
ت�سجيلها يف �مللف و��ستخر�ج بطاقة 
وطنية �أو رخ�سة �سياقة �أو جو�ز �سفر. 
�إح�سار بع�س  يُطلب يف �مل�ستقبل  لن 

تلقائيا  متوفرة  �ستكون  �لتي  �لوثائق 
على �ل�سبكة«.

و�أ�سار �إىل �أن هذه �ل�سبابيك مت و�سعها 
�أي�سا يف ثالثة فروع للبلدية ببوخالفة 
و �ملدينة �جلديدة و �ملدينة �لعليا و 
جمموع  على  تدريجيا  تعميمها  �سيتم 
بلديات  من  �نطالقا  �لولية  بلديات 
�آجال  بخ�سو�س  و  وزو  تيزي  د�ئرة 
�لتنفيذي  �جلهاز  رئي�س  لفت  تعميمه 

توفر  على  يتوقف  ذلك  �أن  �إىل 
�ملوظفني �لذين يتابعون حاليا تكوينا 
جهتها   ومن  �لوطني  �مل�ستوى  على 
�لبيومرتي  م�سلحة  رئي�سة  �عتربت 
دخول  �أن   , �سافية  توليت  بالبلدية, 
»�سيخفف  �خلدمة  حيز  �ل�سباك  هذ� 
كثري� من عناء �ملوظفني و �سي�سهل من 
عملهم و �سيخفف �أي�سا من �لإجر�ء�ت 

على �ملو�طنني«.

املفت�س العام باملديرية العامة للأمن الوطني

تيزي وزو 

�حرت�م حقوق �الن�سان �أ�سا�س �لعمل �ل�سرطي

فتح �سباك �لكرتوين للوثائق �لبيومرتية

 املنظمة الوطنية حلماية امل�ستهلك

 حتذر من ال�سوء الأزرق

�لهو�تف و�للوحات �لرقمية 

تبطئ تطور �للغة لدى �الأطفال 
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حذر رئي�س املنظمة الوطنية حلماية امل�ستهلك م�سطفى 
زبدي من الأ�سرار التي ي�سببها ال�سوء الأزرق املنبعث من 
�سا�سة التلفزيون و�سا�سات الأجهزة الذكية، ووعد ب�سراء 
جهاز ملراقبة ال�سوء و الك�سف  عن ن�سبة �سرر هذا النوع 

من ال�سوء على ال�سحة البدنية والنف�سية للم�ستهلك، 
من اأجل الو�سول اإىل اإقناع املتعاملني القت�ساديني  ب�سنع 

اأجهزة غري �سارة كما اأعلن زبدي عن م�سروع لإن�ساء هيئة 
للدرا�سة واملتابعة من اأجل الت�سدي للموا�سيع والربامج 

تعر�س يف جميع القنوات خا�سة القنوات الأجنبية و اأ�ساف 
قائل �سنتوا�سل مع منظمة ال�سحة العاملية ونفر�س بع�س 

القواعد من اأجل الرجوع بالفائدة على امل�ستهلك اجلزائري 
وامل�ستهلك العاملي ب�سفة عامة.



اأكد رئي�س الوكالة الوالئية للت�شغيل 
ت�رصيح  يف  رايق  حممد  بورقلة 
االإعالمية  االأ�رصة  به  خ�س 
املجهودات  بف�شل  اأنه   ، بالوالية 
القادر  عبد  الوالية  لوايل  اجلبارة 
من  امل�شري  وطاقمه  جالوي 
لهم  املقدمة  الت�شهيالت  خالل 
من  عمل  من�شب   950 جمع  مت   ،
العاملة  الوطنية  ال�رصكات  طرف 
لفائدة  النفطية   ال�شناعة  يف 
واملعاهد  اجلامعات  خريجي 
ومراكز  العليا  واملدار�س  الكربى 
على  والتمهني  املهني  التكوين 
م�شتوى اقليم ورقلة ، حيث اأو�شح 
للت�شغيل  الوالئية  الوكالة  م�شوؤول 
هذه  العمل  عرو�س  رايق  حممد 
�شتتم بطريقة �شفافة ونزيهة على 
للت�شغيل  املحلية  الوكاالت  جميع 
للجنوب  املركزية  بالعا�شمة 
ال�رصقي ، م�شيفا يف ذات ال�شدد 
احلرا�شة  جمال  يف  اأي�شا  مت  اأنه 
من�شب   300 يقارب  ما  جمع 
 ، املنطقة  بطايل  لفائدة  �شتوجه 
بالن�شبة  اح�شائه  مت  العدد  نف�س 
لل�رصكات اخلا�شة »املناولة »، ويف 
�شياق مت�شل اأ�شاف ذات امل�شوؤول 

بالوالية  العاملة  اليد  ملف  على 
هي  التوجيه  على  امل�شوؤول  اأن 
فيما   ، للت�شغيل  الوكاالت املحلية 
الرقابي  دورها  الوكالة  �شتلعب 
على اأداء الوكاالت وكذا ال�رصكات 
وموؤ�ش�شات  واخلا�شة  النفطية 
اأ�شموه  ملا  حد  لو�شع  احلرا�شة 

مبع�شلة التوظيف املبا�رص .
نف�س  ذهب  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
املتحدث اىل اأبعد من ذلك عندما 
وجه ر�شالة مبا�رصة لبطايل العمل 
البطالني  جميع  على  »اأن  مفادها 
الهدوء  والتزام  ال�شفوف  توحيد 

الطريق  قطع  �شريورة  ل�شمان 
اأمام امل�شو�شني الذين ال يخدمهم 
الهدوء » يقول الوافد اجلديد على 

راأ�س الوكالة الوالئية للت�شغيل .
معاناة  حول  �شوؤال  عن  رده  ويف 
التعجيزية  ال�رصوط  مع  البطالني 
اأكد  فقد   ، النفطية  لل�رصكات 
حممد رايق اأنه �شتكون له �شل�شلة 
مع  املارطونية  االجتماعات  من 
الب�رصية  واملوارد  الت�شيري  مدراء 
اأجل  من   ، النفطية  بال�رصكات 
اإلزامهم بتكوين البطالني الإ�شقاط 
ما و�شفه ب�رصط اخلربة التعجيزي 

ح�شب قوله .
ال�شادر  املقال  وبخ�شو�س 
جتاوزات  »حول  »الو�شط  بيومية 
ب�رصكة  التوظيف  وخروقات 
مع  املتعاقدة  اجلزائر  انرتبوز 
فقد  العمالق  النفطي  املجمع 
اأكد رئي�س الوكالة للت�شغيل حممد 
القادر  عبد  الوالية  وايل  اأن  رايق 
تعليمات �شارمة  جالوي قد وجه 
املوؤ�ش�شة  هاته  لتجاوزات  لو�شع 
دوائر  مع  التن�شيق  خالل  من 
راأ�شها  وعلى  املعنية  االخت�شا�س 

مفت�شية العمل .

طالب �شكان قرية ال�شقة ببلدية 
العالية التابعة لدائرة احلجرية 
القرار  �شناع  من   ، بورقلة 
التحرك  ب�رصورة  بالوالية 
البلدي  الفرع  لربط  العاجل 
الإنهاء  الب�رصية  باالألياف 
ال�شفر  م�شقة  مع  معاناتهم 
و  ذهابا  كلم   60 م�شافة  بقطع 
من  وثائقهم  الإ�شتخراج  ايابا 

م�شالح البلدية بالعالية .
نا�شد �شكان قرية ال�شقة ببلدية 
العالية بوالية ورقلة يف ت�رصيح 
 ،« »الو�شط  يومية  مع  لهم 
ال�شلطات املركزية واملحلية ، 
ب�رصورة التدخل العاجل لدعم 
االألياف  ب�شبكة  البلدي  الفرع 
من  متكينهم  ثم  ومن  الب�رصية 
االإدارية  وثائقهم  ا�شتخراج 
عناء  حتملهم  عو�س  بالقرية 
التنقل وم�شقة وتكاليف ال�شفر 
و  ذهابا  كلم   60 م�شافة  بقطع 
البلدية  م�شالح  باإجتاه  اإيابا 
خمتلف  الإ�شتخراج  بالعالية 
الوثائق االإدارية من اجل اعداد 

ملفات تتعلق بطلبات ال�شكن و 
امل�شاركة يف خمتلف م�شابقات 
التوظيف باملوؤ�ش�شات العمومية 

و االإقت�شادية .
را�شل  فقد  ثانية  جهة  من 
للنقل   الربملانية  اللجنة  رئي�س 
واالت�شاالت  واملوا�شالت 
املدير   ، والال�شلكية  ال�شلكية 
ات�شاالت  ملوؤ�ش�شة  العام 
التجاوب  اأجل  من  اجلزائر 
ال�شقة  قرية  �شكان  مطلب  مع 
املتمثل  يف ربط الفرع البلدي 
نظرا   ، الب�رصية  باالألياف 
خلدمات  املا�شة  حلاجتهم 
االأمر  وهو   ، املدنية  احلالة 
توجيهات  مع  يتما�شى  الذي 
الدولة لع�رصنة ورقمنة م�شالح 
اجلماعات . ويف اإنتظار جت�شيد 
الواقع  اأر�س  على  املطلب 
يبقى لزاما على مواطني قرية 
املتاأزم  الو�شع  معاي�شة  ال�شقة 

الأجل غري م�شمى .
�أحمد باحلاج

االأ�شغال  لقطاع  متابعون  حذر 
من  مترنا�شت  بوالية  العمومية 
التي  الوخيمة  العواقب  مغبة 
املطبق  ال�شمت  عن  تنجر  قد 
وبالوالية  بالبالد  القرار  ل�شناع 
، حيال غياب ارادة حقيقية من 
االعتبار  اإعادة  يف  امل�شوؤولني 
للطريق الرابط بني عني �شالح 
امقل  عني  ببلدية  اأراك  وقرية 
�شاهم  ما  وهو  بتمرنا�شت 
ب�شكل كبري يف االإرتفاع املرعب 

ملعدالت اإرهاب الطرقات .
طالب عدد من املهتمني بال�شاأن 
مترنا�شت  بوالية  التنموي 
يومية  مع  لهم  ت�رصيحات  يف 
اأحمد  االأول  »الوزير  »الو�شط 
اويحي ب�رصورة التدخل العاجل 
االأ�شغال  و  النقل  وزارة  لدى 
العمومية ، من اأجل اإ�شدار قرار 
يق�شي بغلق الطريق الرابط بني 
عني �شالح وقرية اأراك مع فتح 
م�شلك خا�س لتفادي �شل حركة 
املرور ، ومن ثم  برجمة عملية 
ا�شتعجالية للق�شاء  ا�شتعجالية 
ال�شوداء  النقاط  على   للق�شاء 
التي لطاملا كانت �شببا مبا�رصا 
الإرهاب  املخيف  االإرتفاع  يف 
قافلة  تقدمي  لتفادي  الطرقات 
ذلك  جانب  اإىل   . ال�شحايا  من 
فقد طالبت �شكوى موجهة من 
طرف جمعيات حملية لل�شلطات 
اأمني  حتقيق  بفتح  املركزية 

م�شري  لك�شف  معمق  اإداري  و 
ر�شدت  التي  ال�شخمة  االأموال 
بهدف اإعادة االإعتبار للطرقات 
الكبري  البالد  بجنوب  الطويلة 
الربنامج  اإطار  يف  وذلك 
رئي�س  اقره  الذي  االإ�شتعجايل 
اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة 
اجلنوب  مناطق  لتنمية  الرامي 
العزلة  لفك  واحلدودية  النائية 
ثانية  جهة  من   . قاطنيها  عن 
متحدث  من  اأكرث  ذهب  فقد 
من  اأبعد  اإىل  املو�شوع  يف 
انتقادات  وجهوا  عندما  ذلك 
باملجل�س  ال�شعب  ملمثلي 
»كان  قائلني   ، الوالئي  ال�شعبي 
املنتخبني  على  االأجدر  من 
يف  كاملة  م�شوؤولياتهم  حتمل 
احلكومة  ومطالبة  مرا�شلة 
اإعادة  مطلب  يف  النظر  باإعادة 
عني  املوت  للطريق  االإعتبار 
ال�رصاع  عو�س  –اأراك  �شالح 
التكالب  اأجل  من  بينهم  فيما 
واالإمتيازات  املنا�شب  على  
برجمة  اإنتظار  ويف   .« اخلا�شة 
لهاته  م�شتعجلة  ميدانية  زيارة 
النقل  وزير  طرف  من  الطريق 
عبد  العمومية  االأ�شغال  و 
على  لزاما  يبقى  زعالن  الغني 
املذكور  الطريق  م�شتعملي 
الأجل  املزري  الو�شع  معاي�شة 

غري م�شمى .
�أحمد باحلاج

�ل�شركات ملزمة بتكوين �لبطالني 

ك�شف رئي�س �لوكالة �لوالئية للت�شغيل بورقلة حممد ر�يق يف ندوة �شحفية ن�شطها �أم�شية �أول �أم�س ، �أنه 
بف�شل جمهود�ت و�يل �لوالية وطاقمه مت جمع يف ظرف ثالثة �أيام 950 من�شب عمل بال�شركات �لوطنية 

�لعاملة يف �ل�شناعة �لنفطية  لفائدة �لبطالني بورقلة .

رئي�س �لوكالة �لوالئية للت�شغيل بورقلة حممد ر�يق يك�شف :

�أحمد باحلاج 

بف�ضل جمهودات الوايل وفرنا 
950 من�ضبا لبطايل الوالية 

ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  ك�شف 
م�شعود  حا�شي  لبلدية  البلدي 
يف   ، �شا�شي  بن  يا�شني  حممد 
يومية  به  خ�س  �شحفي  ت�رصيح 
تخ�شي�س  عن   ،« »الو�شط 
مليار   35 غالف مايل هام قدره 
التهيئة  م�شاريع  لتج�شيد  �شنتيم 
احل�رصية بجميع اأحياء  بوعمامة 
االعتبار  اعادة  غرار  على 
وقنوات  الطرقات  ل�شبكات 
املياه  و�شبكة  ال�شحي  ال�رصف 
االأر�شفة  و  لل�رصب  ال�شاحلة 
وكذا �شاحات اللعب   ، وذلك يف 
اإطار التج�شيد ال�شارم لتوجيهات 
القادر  عبد  ورقلة  والية  وايل 
االأول  امل�شوؤول  ب�شفته  جالوي 
الرامية  التنفيذية  الهيئة  على 
مع  البناء  احلوار  قنوات  لفتح 
التكفل  املواطنني وال�شعي خلف 
باإن�شغاالتهم بتطبيق مبداأ ح�شب 
املتاحة  االإمكانات  و  االأولويات 
حممد  �شا�شي  بن  واعترب    .
يا�شني ، ان انتخابه للمرة الثانية 
كبرية  م�شوؤولية   ، التوايل  على 
و�شيعمل  بها  يعتز  ثقة  اأنها  كما 
خطة  خالل  من  ت�رصيفها   على 

رفع  يف  بامل�شاهمة  كفيلة  عمل 
م�شعود  حا�شي  مدينة  عن  الغنب 
لن  اأنه  اإىل  ال�شياق  يف  م�شريا   ،
وتنفيذ  احتواء  يف  جهدا  يدخر 
الربامج وامل�شاريع التي ينتظرها 
�شكان االأحياء بدون اأي اإق�شاء اأو 
تهمي�س ، موؤكدا اأن كل التجمعات 
ال�شكانية حت�شى باالهتمام ومن 
الربامج  من  اال�شتفادة  حقها 
هذا  يف  املري  واأكد  االإمنائية. 
ال�شدد ، اأن العديد من امل�شاكل 
يف  �شخ�شي  بح�شور  يتابعها 

التقارير  عرب  ولي�س  امليدان 
 ، امل�شتعجلة  الق�شايا  ال�شيما 
واأ�شار املتحدث اإىل اأن اخلرجات 
بني  بها  يقوم  التي  امليدانية 
احلني واالآخر متكنه من الوقوف 
قائال  دقيقة  ب�شفة  الو�شع  على 
�شكوى  اأو  نداء  اأي  يهمل  اأنه مل 
امليدانية.   املتابعة  ت�شتوجب 
جددت  فقد  ثانية  جهة  من 
باإقليم  فاعلة  حملية  جمعيات 
الواقعة  م�شعود  حا�شي  بلدية 
على بعد حوايل 80 كلم عن مقر 

والية ورقلة ، عن دعمها املطلق 
للمجهودات  والالم�رصوط 
طرف  من  املبذولة  اجلبارة 
البلدي  ال�شعبي  املجل�س  رئي�س 
يا�شني  حممد  م�شعود  بحا�شي 
موا�شلة  اأجل  من   ، �شا�شي  بن 
والت�شييد  والبناء  التنمية  م�شرية 
يف  ال�شادقة  النية  خالل  من   ،
املبا�رص  وغري  املبا�رص  التكفل 
االإجتماعية  اجلبهة  بان�شغاالت 

املحلية .
�أحمد باحلاج

رئي�س بلدية حا�شي م�شعود حممد يا�شني بن �شا�شي يك�شف لـ«�لو�شط »

خ�ض�ضنا 35مليار �ضنتيم للتهيئة احل�ضرية باأحياء بوعمامة 

ورقلة

وزير �لقطاع مدعو للتحرك

�ضكان قرية ال�ضقة يطالبون بربط 
الفرع البلدي باالألياف الب�ضرية 

مطالب بغلق الطريق الرابط 
بني عني �ضالح و اأراك 
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مديرية الت�شغيل تنظم 
قافلة اعالمية ل�شرح 

اليات الت�شغيل اجلديدة
بوالية  الت�شغيل  مديرية  بدورها 
والت�شغيل  الدعم  ووكاالت  م�شتغامن 
يف  اأ�شبوع  منذ  �رشعت  املختلفة 
واإعالمية  حت�شي�شية  قافلة  تنظيم 
خاللها  من  يقوم  ال�شباب  لفائدة 
على  واملرافقة  بالتوجيه  املكلفون 
م�شتوى امللحقات والوكاالت املحلية 
ب�رشح اآليات الت�شغيل اجلديدة ل�شالح 
التمهني  ومراكز  اجلامعات  خريجي 
التح�شي�شية  القافلة  هذه  حطت  وقد 
بلديات  من  بكل  الرحال  واالعالمية 
خل�رش  و�شيدي  ع�شعا�شة  دائرة 
االإعالمي  ن�شاطها  توا�شل  وهي 
عمل  انه  القطاع  مدير  اعتربه  الذي 
من  ال�شباب  ميكن  هادف  جواري 
امتالك بنك معطيات هام عن فر�ص 
م�شتغامن  بوالية  املتاحة  الت�شغيل 
ببلديات  ال�شباب  من  عدد  وعرب  هذا 
بوغامل  واأوالد  وع�شعا�شة  "النقمارية 
القافلة  هذه  لن�شاط  ارتياحهم  عن   "
"اآليات  حول  املنظمة  االإعالمية 
اأن العمل  الت�شغيل اجلديدة" موؤكدين 
ك�شباب  ميكنهم  اجلواري  االإعالمي 
على  احل�شول  من  ومتكون  جامعي 
املعلومات وعدم تبني اأفكار واأحكام 
الت�شغيل  قطاع  اأداء  على  م�شبقة 
وخمتلف الفاعلني يف برامج الت�شغيل 

والتوظيف

خمت�ش�ن ي�ؤكدون 
القطاع  ": مردودية 
اخلا�ص يف الت�شغيل 

ترتاجع على امل�شت�ى 
املحلي "

هذا واعترب اأ�شاتذة جامعيون ون�شطاء 
بال�شباب  املهتم  اجلمعوي  العمل  يف 
بوالية  اخلا�ص  القطاع  م�شاهمة  اأن 
والت�شغيل  التوظيف  يف  م�شتغامن 
يف  مو�شمي  والغري  والثابت  املنتظم 
اخلدمات  قطاع  ي�شاهم  ال  اذ  تراجع 
بالكم  بالوالية  ال�شباب  توظيف  يف 
�شجلت  وقد  واملن�شود  املطلوب 
م�شالح مديرية الت�شغيل بالوالية هذا 
ال�شنوات  خالل  امللحوظ  الرتاجع 
الفالحة  قطاع  يعاين  فيما  االأخرية 

بطابعها  املعروفة  البلديات  عرب 
الفالحي املتميز من عزوف ال�شباب 
احليوي  القطاع  هذا  يف  العمل  عن 
اليد  انعدام  من  الفالحون  وي�شتكي 
ال�شياحة  قطاع  يوفر  ال  كما  العاملة 
مو�شمية  منا�شب عمل  اإال  مب�شتغامن 
ويدعوا  اال�شطياف  مو�شم  خالل 
توظيف  اىل  املخت�شني  من  العديد 
وال�شناعة  والفالحة  ال�شياحة  قطاع 
املتو�شطة يف �شيا�شة الت�شغيل بوالية 
بطاقية  اعتماد  خالل  من  م�شتغامن 
وفر�ص  للموؤهالت  املحلي  لالإح�شاء 

اال�شتثمار والت�شغيل املتاحة .

م�ظف�ا عق�د الت�شغيل 
يطالب�ن بالإدماج

هذا ويطالب موظفوا عقود الت�شغيل 
القطاعات  من  العديد  يف  املوؤقتة 

باالإدماج  م�شتغامن  بوالية  التنفيذية 
وعدم  عملهم  منا�شب  يف  املهني 
لو�شعيتهم  ت�شوية  بدون  تركهم 
ويلح  طويلة  �شنوات  منذ  العالقة 
البلديات  يف  ال�شباب  من  الع�رشات 
واالإدارات العمومية منها قطاع البيئة 
والداخلية وال�شباب والثقافة معتربين 
اإبقائهم بدون منا�شب عمل ثابتة  اأن 
زاد من معاناتهم ب�شبب نق�ص برامج 
ال�شباب  من  العديد  وقال  التوظيف 
�شئموا   " اأنهم  الو�شع  بهذا  املعنيني 
جتدد  التي  املدة  طول  من  فعال 
�شيا�شة  اأن  معتربين  عقودهم  فيها 
من  تخف�ص  مل  املوؤقت  التوظيف 
اأو�شاط  يف  املرتفعة  البطالة  ن�شب 
مراكز  وخريجي  اجلامعي  ال�شباب 
خمتلف  عرب  املتواجدة  التمهني 

البلديات ودوائر الوالية الع�رش .

ال�شتغيل  ملديرية  مطلبهم  مب�شتغامن  التهمني  ومراكز  اجلامعة  خريجي  ال�شغل  طالبي  من  ال�شباب  من  العديد  جدد 
يف   " "ما�شرت  ل�شهادة  حامل  وه�   " ل"ال��شط  البطال  ال�شباب  احد  قال  اإذ  الإداري  القطاع  يف  عمل  منا�شب  لت�فري 
تخ�ش�ص العل�م القان�نية انه يعاين منذ �شن�ات من البطالة ومل يجد اأي فر�شة عمل ثابتة ت�فر له اآفاق مهنية بناءا 
على التخ�ش�ص اجلامعي الذي تلقى فيه تك�ينا عاليا وقال "م ع" ان قطاع الت�شغيل ل يعتمد حاليا اإل على عرو�ص 
الت�ظيف التي ت�شله من م�ؤ�ش�شات عددها حمدود ورغم ان م�شالح املديرية ال��شية وملحقاتها مطالبة بالتفتي�ص 
عن فر�ص العمل بناءا على حركية القطاع اخلا�ص ومردودة امل�ؤ�ش�شات العم�مية ليجد ال�شباب البطال على م�شت�ى 
ال�لية وخا�شة بالبلديات البعيدة عن مركز ولية م�شتغامن اأي منا�شب عمل جاهزة رغم احل�شيلة ال�شن�ية التي 

ت�شتعر�شها م�شالح قطاع الت�شغيل بال�لية �شن�يا والتي و�شفتها باملحفزة.

جامعي�ن ببلديات م�شتغامن  يتحدث�ن ل"ال��شط" 

حممد اأمني

البطالة والفراغ والعزلة 
ثال�ث ي�ؤرق ال�شباب

وايل امل�شيلة يطمئن 

امل�شيلة 

تب�شة

الأمن احل�شري ال�شابع مبع�شكر 

ت�فري كل الظروف املالئمة ل�شمان متدر�س جيد

تعبيد الطرق وت�فري الإنارة 
العم�مية مطلب �شكان حي "عدل "

تدعيم تزويد �شكان بلدية الك�يف 
باملياه ال�شاحلة لل�شرب 

 ت�قيف خم�شة ع�شر �شخ�شا 
يف ق�شية الهجرة ال�شرية  

مازال �شكان حي "عدل " التابع اإقليميا 
ال�شقاء  حياة  يعانون  امل�شيلة،  لبلدية 
التي  الكارثية  احلالة  جراء  والتهمي�ص 
طويل  وقت  منذ  حيهم  عليها  يتواجد 
افتقاره  نتيجة  ال�شاعة،  حلد  متوا�شلة 
كتهيئة  ال�رشورية،  اخلدمات  الأدنى 
االإنارة  غياب  و  وال�شوارع،  الطرقات 
تتخذها  التي  التجاهل  �شيا�شة  ب�شبب 
احلي  هذا  حق  يف  البلدية  ال�شلطات 
الذي مل ي�شتفد من اأية عمليات تهيئة من 
�شاأنها اأن ترفع من قيمته وتق�شي على 
حالة اال�شتياء التي يعي�شها قاطنوه،هذا 
به  االهتمام  نق�ص  حوله  الذي  احلي 
اأنه  من  بالرغم  نائية  قرية  �شبه  اىل 
حي حديث الن�شاأة، حيث يعي�ص �شكانه 
غياب  من  ال�شكان  وي�شتكي  حرمان  يف 
ال�رشوريات  من  تعترب  متطلبات  عدة 
التي  اليومية  حياتهم  يف  االأ�شا�شية 
يطالب  الوقت،وعليه  مرور  مع  تراكمت 
باإجناز  احلي  بتهيئة  املعنيون  هوؤالء 
الذي  بو�شطه  الطرق  وتعبيد  االأر�شفة 

للمواطنني  قلق  م�شدر  ي�شكل  بات 
برتاكم االأوحال �شتاء والغبار �شيفا وهو 
امل�شهد الذي ظل يتكرر كل ف�شل �شتاء 
هو  مما  الإخراجه  اأهمية  اإعطائه  دون 
التي  امل�شاريع  �شمن  اإدراجه  اأو  عليه 
اأخرى،  جهة  من  و  البلدية  بها  حظيت 
يطرح �شكان احلي م�شكل غياب االإنارة 
احلي  يدخل  الذي  االأمر  العمومية، 
يعي�شون  جعلهم  مما  دام�ص،  ظالم  يف 
عزلة وخوفا ال�شيما اأثناء الليل، ناهيك 
عن امل�شاكل الناجمة عن ذلك كانت�شار 
ويطالب   ، ال�شالة  والكالب  ال�رشقة 
ال�شلطات  من   " "عدل  حي  �شكان 
اإىل  الو�شية االلتفات  املحلية واجلهات 
كافة  وحل  املزرية،  ال�شكنية  و�شعيتهم 
وعلى  �شنوات،  منذ  العالقة  ان�شغاالتهم 
العمومية  االإنارة  توفري  �رشورة  راأ�شها 
من  انت�شالهم  ق�شد  الطرقات  وتهيئة 
اأقرب  يف  واملعاناة  التهمي�ص  دائرة 

االآجال .
 عبدالبا�شط بديار 

تزويد  تدعيم    2019 �شنة  بداية  �شيتم 
�شمال  كلم   30( الكويف  بلدية  �شكان 
بحوايل  عددهم  واملقدر  تب�شة(  �رشق 
25 األف ن�شمة باملياه  ال�شاحلة لل�رشب، 
رئي�ص  ال�شبت  اليوم  به  اأفاد  ح�شبما 
فار�ص.  الهادي  املحلية  اجلماعة  هذه 
ندوة  خالل  امل�شوؤول  ذات  اأو�شح  و 
�شحفية عقدها مبقر املجل�ص ال�شعبي 
يف  ا�شتفادت  الكويف  بلدية  اأن  البلدي 
هذا االإطار بربنامج "هام" لتحويل املياه 
من بلدية بكارية املجاورة نحو اخلزان 
بهدف  "اخلنقات"  مبنطقة  املائي 
احليوية  املادة  بهذه  التزويد  حت�شني 
ومنطقة  البلدية  مركز  �شكان  لفائدة 
اأن  املتحدث  ذات  ذكر  و  العيون  راأ�ص 
ال�شنة  خالل  ا�شتفادت  الكويف  بلدية 
مائي  خزان  الإجناز  مب�رشوع  اجلارية 
املياه  ال�شتقبال  مكعب  مرت   500 ب�شعة 
بلدية  من  عميقة  اآبار   3 من  املحولة 
لرتا   70 بـ  �شخ  بقدرة  املجاورة  بكارية 
يف الثانية مت ربطها ب�شبكة حتويل على 
االأ�شغال  اأن  اإىل  م�شريا  كلم   15 م�شافة 
ليتم و�شعها حيز  االنتهاء"  "على و�شك 

مت  قد  و   ."2019 �شنة  "بداية  اخلدمة 
تخ�شي�ص غالف مايل بقيمة 330 مليون 
دج الإجناز خزان املياه ومد �شبكة حتويل 
املياه و حمطة �شخ ح�شب ما اأ�شار اليه 
املياه  تو�شيل  بهدف  امل�شوؤول،  ذات 
البلدية  هذه  ل�شكان  لل�رشب  ال�شاحلة 
لت�شل  بها  التزويد  وحت�شني  احلدودية 
اأن  بعد  اأيام  ثالثة  كل  مرة  معدل  اإىل 
كانت مرة كل 15 يوما. من جهة اأخرى، 
الكويف  بلدية  اأن  فار�ص  ال�شيد  �رشح 
بعملية  اجلارية  ال�شنة  خالل  ا�شتفادت 
وا�شعة قامت بها مديرية املوارد املائية 
باملياه  التزويد  �شبكة  تاأهيل  الإعادة 
القنوات،  وجتديد  لل�رشب  ال�شاحلة 
القطاعية  املخططات  م�شاريع  �شمن 
للتنمية، ف�شال عن جتهيز البئر العميقة 
مب�شخة جديدة مببلغ 1 مليون دج و يف 
�شياق مت�شل مت ت�شجيل م�رشوع الإجناز 
وجتهيز بئر عميقة مبنطقة "الطوالبية"  
و  دج  مليون   120 بحوايل  مايل  بغالف 
للتنمية  البلدية  ذلك �شمن املخططات 
ذات  اإليه  خل�ص  ما  ح�شب   2019 ل�شنة 

املنتخب املحلي

اأوقفت موؤخرا عنا�رش فرقة ال�رشطة 
ال�شابع  احل�رشي  باالأمن  الق�شائية 
 32 العمر  من  يبلغ  �شخ�شا  مبع�شكر 
�شنة و اأربعة ع�رش رعية اإفريقية بعد 
و  ال�رشية  الهجرة  ق�شية  يف  تورطهم 
اإفريقية   جن�شيات  من  اأجانب  تهريب 
احلاجز  عرب  مراقبة  عمليات  اإثر 
باجتاه  االأمني مبخرج مدينة مع�شكر 
اإحدى  ،اأين مت توقيف  تيغنيف  مدينة 
كان  والتي  امل�شافرين  نقل  حافالت 
من  �شخ�شا  ع�رش  اأربعة  متنها  على 

جن�شيات اإفريقية خمتلفة من �شمنهم 
مقر  اإىل  حتويلهم  ،ليتم  اأطفال   05
االأمن احل�رشي ال�شابع اأين تبني خالل 
وثائق  على  اليحوزون  اأنهم  التحقيق 
قام  ،فيما  الوطني  بالرتاب  االإقامة 
امل�شتبه فيه بنقل هوؤالء االأجانب على 
منت احلافلة من اإحدى واليات اجلنوب 
باجتاه اإحدى الواليات ال�شاحلية ، ليتم 
وتقدمي  ق�شائي  اإجراء  اإجناز  اإثرها 

االأطراف اأمام العدالة . 
طالبي فاطمة

اأكد وايل والية امل�شيلة "حاج مقداد 
لتح�شني  جاهدة  تعمل  الدولة  اأن   "
ظروف متدر�ص التالميذ يف خمتلف 
واأن جميع  الثالثة  التعليمية  االأطوار 
ل�شمان  متوفرة  املادية  االإمكانات 
خالل  هذا  وجاء  جيد  متدر�ص 
ال�شعبي  للمجل�ص  العادية  الدورة 
الوالئي حيث ناق�ص اأع�شاء املجل�ص 
وامل�شادقة  الرتبية  ملف  الوالئي 
يف   2019 االأولية  امليزانية  على 
ورئي�ص  الوالية  وايل  تٍراأ�شها  جل�شة 
،بح�شور  الوالئي  ال�شعبي  املجل�ص 
اين  البلديات  وروؤ�شاء  املنتخبني 
اأعطى وايل امل�شيلة تعليمات �شارمة 
اإىل روؤ�شاء الدوائر، روؤ�شاء املجال�ص 
الرتبية  مدير  و  البلدية  ال�شعبية 
للحر�ص واملتابعة الدورية للمن�شاآت 
الو�شائل  كل  توفري  وكذا  الرتبوية، 
ال�رشورية  الرتبوية  والتجهيزات 
و  للتالميذ  اأح�شن  متدر�ص  ل�شمان 

االبتدائية،  للمدار�ص  الت�شيري اجليد 
وعلى �رشورة عدم التالعب بالوجبة 
على  األح  التي  ال�شاخنة،  املدر�شية 
املدار�ص  ومديري  املنتخبني 
مبلف  التالعب  مغبة  من  االبتدائية 
التي  ال�شاخنة  املدر�شية  الوجبة 
م�شرتكة  م�شوؤولية  الوايل  اعتربها 
املدار�ص  ومديري  املنتخبني  بني 
كل  توفري  مت  اأنه  خا�شة  االبتدائية، 
االإمكانيات املادية والب�رشية بهدف 
للتالميذ  ال�شاخنة  الوجبة  تقدمي 
جلان  باإيفاد  امل�شوؤول  اأكد  كما 
مراقبة من املفت�شية العامة للوالية، 
االإطعام  ملف  مبتابعة  كلفت  التي 
اأي�شا  واألح  االبتدائية،  باملدار�ص 
نظافة  على  احلفاظ  �رشورة  على 
من  الرتبوية،  باملوؤ�ش�شات  املحيط 
بكل  اخل�رشاء  النوادي  اإقامة  خالل 
موؤ�ش�شة لزرع تقاليد نظافة املحيط 
لدى التلميذ من املدر�شة االبتدائية 

املدر�شة  م�شوؤولية  الوايل  حدد 
االبتدائية من حيث التموين والتاأطري 
ال�شعبية  للمجال�ص  واحلرا�شة 
املنتخبة والت�شيري ملديري املدار�ص 
من  كل  مبعاقبة  مهددا  االبتدائية، 
يخالف التعليمات املتعلقة بالنظافة 
واحل�شور  والتدفئة  واالإطعام 
اإىل  املوؤ�ش�شات  ملديري  الدوري 
اأمام  الوايل  تعهد  حيث  موؤ�ش�شاتهم 
امل�شاعدات  كل  بتقدمي  اجلميع 
التي تتعلق بهذا امللف، الذي يعترب 
لوزير  ال�شارمة  التعليمات  بني  من 
 " مقداد  "حاج  اأكد  كما  الداخلية، 
كل  لتدارك  اجلهود  م�شاعفة  على 
املحافظة  و  امل�شجلة  النقائ�ص 
من  الرتبوية  باملوؤ�ش�شات  واالهتمام 
الناحيتني البيداغوجية واالجتماعية 
وذلك من خالل اجناز مرافق تربوية 
تتوفر على ال�رشوريات التي يحتاجها 
على  واملحافظة  والتلميذ  االأ�شتاذ 

م�شيفا  املدر�شية  املطاعم  نظافة 
باأن ال�شلطات الوالئية مبعية مديرية 
الرتبية �شتحر�ص دائما على مرافقة 
القطاع الرتبوي و�شمان متدر�ص جيد 
الظروف  تهيئة  خالل  من  للتالميذ 
االجتماعية لهم منها املحافظة على 
املدر�شية  املطاعم  وجمال  نظافة 
وكذا الداخليات موؤكدا على �رشورة 
و  املهني  التكوين  طلبة  اإدماج 
الرتبية  بقطاع  ترب�شات  يف  التمهني 
املديرية  بني  اإتفاقيات  بعقد  وهذا 
التمهني  و  املهني  للتكوين  الوالئية 
�شيانة  اأجل  من  وهذا  والبلديات، 
باملوؤ�ش�شات  االأجهزة  كل  وت�شليح 
الرتبوية ، كما وتعهد بالتكفل العاجل 
ذات  املواطنني  ان�شغاالت  بجميع 

ال�شلة بالتنمية املحلية .
عبدالبا�شط بديار
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مكتب ال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�سر ق�سائي معتمد لدى حمكمة ال�سراقة
              جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22

اعالن عن  جل�سة العرتا�سات و جل�سة البيع باملزاد العلني ملناب قا�سر بوجالل �سارة  

بطلب من ال�صيد بوجالل يو�صف احلامل لبطاقة تعريف وطنية رقم 102614175 ال�صادرة بتاريخ 
2017/01/06 عن بلدية الدرارية  .العنوان : 09 جتزئة �صمار ال�صبالة الدرارية .   بناء على  رخ�صة 

بالت�رشف يف اموال قا�رش  ال�صادر عن رئي�س ق�صم �صوؤون اال�رشة مبحكمة ال�رشاقة بتاريخ 
2018/01/24 حتت رقم 18/00332 ف:18/59  .و بناء على قائمة �رشوط البيع باملزاد العلني 

املودعة باأمانة ال�صبط مبحكمة ال�رشاقة يف 2018/11/08 حتت رقم 2018/18 .نعلن عن جل�صة 
االعرتا�صات وجل�صة لبيع مناب قا�رش بوجالل �صارة االتي تعيينه : مكان خم�ص�س لركن ال�صيارات 

توجد يف عمارة ذي ملكية م�صرتكة تقع ببلدية الدرارية باملكان امل�صمى بوجمعة متيم يقع يف 
الطابق حتت االر�صي م�صاحته 12.22 م² متثل 1000/11 من االجزاء امل�صرتكة حتمل رقم 07 

من البيان الو�صفي للتق�صيم و ق�صمة يف ملكية م�صرتكة و جمموع ملكية رقم 1573 ق�صم 03 ح�صب 
عقد البيان الو�صفي  .العائد للقا�رش بوجالل �صارة علما بان ال�صعر االفتتاحي  : مقدر ب : 

355.675,00دج  )ثالثمائة و خم�صة و خم�صون الف و �صتمائة و خم�صة و �صبعون دينار جزائري 
( ح�صب تقرير اخلربة املنجزة من طرف اخلبرية العقارية ال�صيدة بن حممد نعيمة  . بجل�صة 

االعرتا�صات ليوم 2018/12/11 على ال�صاعة العا�رشة �صباحا مبكتب رئي�س املحكمة و جل�صة البيوع 
ليوم 2019/01/20 على ال�صاعة التا�صعة �صباحا  بقاعة اجلل�صات رقم 02  مبحكمة ال�رشاقة و لكل 
من يهمه االمر االت�صال مبكتب املح�رش الق�صائي او باأمانة �صبط حمكمة  ال�رشاقة لالطالع على 

قائمة �رشوط البيع .   
 املح�سر الق�سائي

ولهذه اال�صباب
حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا �صوؤون 

اال�رشة علنيا ح�صوريا ويف اأول درجة يف ال�صكل : 
قبول دعوى الرجوع �صكال .

يف املو�صوع : افراغ احلكم  ال�صادر  بتاريخ 06-17 
-2018 رقم الفهر�س 18 / 01438 واعتماد تقرير 
اخلربة  الطبية املنجزة من قبل اخلبري الدكتور 
عمريا�س رابح املخت�س يف االمرا�س العقلية 

والع�صبية و  املودعة  لدى امانة �صبط املحكمة 
بتاريخ 09- 08- 2018 حتت رقم 2018/ 335 ومن 
ثمة الق�صاء بتوقيع احلجر على املدعى عليها يف 
االرجاع لعمي�صي �صامية املولودة بتاريخ 12- 05- 

1975 ببوغني  الأبيها حممد بن �صعيد واأمها خا�صف 
فاطمة بنت قا�صي  مع تعيني اأخوها املدعي 

يف االرجاع لعمي�صي ر�صيد  مقدما عليها للقيام 
ب�صوؤونها اىل غاية زوال �صبب حجرها مع االمر 
بن�رشهذا احلكم لالعالم بجريدة يومية وطنية 

�صادرة باللغة العربية ب�صعي من املقدم وامل�صاريف 
الق�صائية على عاتق املدعي يف االرجاع . 

مكتب ال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�سر ق�سائي معتمد لدى حمكمة ال�سراقة
              جمل�س ق�ساء تيبازة الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22

اعالن عن  جل�سة العرتا�سات و جل�سة البيع باملزاد العلني ملناب قا�سر بوجالل �سارة  

بتاريخ  ال�صادرة   102614175 رقم  وطنية  تعريف  لبطاقة  احلامل  يو�صف  بوجالل  ال�صيد  من  بطلب 
رخ�صة  على   بناء     . الدرارية  ال�صبالة  �صمار  09 جتزئة   : .العنوان  الدرارية   بلدية  عن   2017/01/06
بالت�رشف يف اموال قا�رش  ال�صادر عن رئي�س ق�صم �صوؤون اال�رشة مبحكمة ال�رشاقة بتاريخ 2018/01/24 
باأمانة  املودعة  العلني  باملزاد  البيع  �رشوط  قائمة  على  بناء  .و  ف:18/58    18/00331 رقم  حتت 
ال�رشاقة يف 2018/11/08 حتت رقم 2018/18 .نعلن عن جل�صة االعرتا�صات وجل�صة  ال�صبط مبحكمة 
م²   65.65 م�صاحتها  غرفتني  على  �صكنية حتتوي  �صقة   : تعيينه  االتي  �صارة  بوجالل  قا�رش  مناب  لبيع 
ملكية  ق�صمة  يف  و  للتق�صيم  الو�صفي  البيان  من   12 رقم  امل�صرتكة حتمل  االجزاء  من   1000/61 متثل 
م�صرتكة و جمموع االر�س امل�صيد عليها العمارة ت�صكل جمموعة ملكية رقم 1573 ق�صم 03 ح�صب عقد 
العقارية لدرارية بتاريخ 2017/11/27 جملد 163 رقم 51  للتق�صيم امل�صهر باملحافظة  البيان الو�صفي 
 : ب  مقدر   : االفتتاحي   ال�صعر  بان  علما  �صارة  بوجالل  للقا�رش  .العائد  العقاري  الدفرت  يف  القيد  و 
8.185.037,00  )ثمانية ماليني و مائة و خم�صة و ثمانون الف و ثالثة و �صبعون دينار جزائري ( ح�صب 
تقرير اخلربة املنجزة من طرف اخلبرية العقارية ال�صيدة بن حممد نعيمة  . بجل�صة االعرتا�صات ليوم 
ليوم 2019/01/20  البيوع  رئي�س املحكمة و جل�صة  العا�رشة �صباحا مبكتب  ال�صاعة  2018/12/11 على 
على ال�صاعة التا�صعة �صباحا  بقاعة اجلل�صات رقم 02  مبحكمة ال�رشاقة و لكل من يهمه االمر االت�صال 
  . البيع  �رشوط  قائمة  على  لالطالع  ال�رشاقة  حمكمة   �صبط  باأمانة  او  الق�صائي  املح�رش   مبكتب 
  املح�سر الق�سائي

الو�سط:2018/12/10

الو�سط:2018/12/10

الو�سط:2018/12/10



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية ادرار

املقاطعة االإدارية تيميمون
دائرة تيميمون
بلدية تيميمون

الرقم : 2018/82
و�شل ا�شتالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية 

طبقا الأحكام املادة 18 من القانون رقم 06-12 
املوؤرخ يف 18 �شفر1433 املوافق ل 12 يناير 2012 

املتعلق باجلمعيات.
مت هذا اليوم : 2018/11/18 ا�شتالم مذكرة 

التعديالت املوؤرخة يف : 2018/10/27 املتعلقة 
بتغيري ت�شكيلة الهيئة التنفيذية للجمعية البلدية 

امل�شماة : جمعية حي حتتابت تيميمون 
امل�شجلة حتت رقم : 45 بتاريخ : 2014/08/07

املقيمة : قاعة الن�شاطات )بلخ�رض حممد ( حي 
حتتابت تيميمون والية ادرار

يرتاأ�شها ال�شيد / عبد احلي رم�شان 
و بالتايل يجب القيام باإجراءات االإ�شهار وفقا الأحكام 

املادة 18 الفقرة 02 من القانون ال�شالف الذكر .
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي 

ANEP N°: 837678

ANEP N°: 837679

الو�سط:2018/12/10

الو�سط:2018/12/10

الو�سط:2018/12/10الو�سط:2018/12/10

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب اال�شتاذ حم�رض ق�شائي 

و الكائن مكتبه ب 15 �شارع حممد بوبلة 
باب الوادي اجلزائر 

الهاتف. 0775767739

اعالن عن بيع عقار باملزاد العلني طبقا لن�ص املادة
ق,ا,م,ا 750من 

لفائدة/ال�شيد عبد الالوي حممد العربي
ال�شاكن/ب�شيدي غيال�س �رض�شال-والية تيبازة و اجلاعل عنوانه مبكتب اال�شتاذ لعوبي احمد 15 �شارع حممد بوبلة باب الوادي اجلزائر 

�شد/ال�شيد هربي عبد اجلليل 
ال�شاكن ب/ �شارع علي رملي رقم 95 –بوزريعة –اجلزائر

حيث انه بالتاريخ 2001/07/04 مت ابرام عقد اعرتاف بالدين و املحرر من طرف اال�شتاذ دحمان �شبايحية عبد القادر موثق بنب عكنون فهر�س حتت رقم 2001/261 و املمهور بال�شيغة 
التنفيذية

بناءا على ن�شخة من قائمة �رضوط البيع املحررة و املوقعة من طرفنا و املودعة باأمانة �شبط املحكمة بئر مراد راي�س و املوؤ�رض عليها حتت رقم 18/057 من طرف رئي�س امناء ال�شبط 
املحكمة بتاريخ 2018/05/22 

وعليه نعلن للجمهور و ملن يهمه االمر بان جل�شة البيع باملزاد العلني حمددة بتاريخ 2018/12/18 على ال�شاعة الواحدة زواال
تعيني العقار

منزل خم�ش�س لل�شكن كائن ببلدية بوزريعة جتزئة العمودين �شارع رملي رقم 93 يتكون من بناية بها مدخلني تتكون من طابق ار�شي و طابقني علويني مع جمموع االرا�شي امل�شيد عليها هذا البناء 
و امللحق به و املقدرة م�شاحتها بثالثمائة و�شبعة و �شبعون مرتا مربعا )377م

حمدودة كمايلي/من ال�شمال �شوق مغطى,من اجلنوب مدر�شة,من ال�رضق,بناء قزديري ,من الغرب الطريق الوالئي65
ا�شل امللكية

العقار متمثل يف منزل خم�ش�س لل�شكن كائن ببلدية بوزريعة جتزئة العمودين �شارع علي رملي رقم 93 فيما يخ�س  البناء �شيده بامواله اخلا�شة
طبقا لرخ�شة بناء �شادرة عن بلدية بوزريغة يف 1983 حتت رقم 11/83/,,169 و كذلك طبقا ل�شهادة مطابقة �شادرة عن بلدية بوزريعة يف رقم 98/م ت /2004

اما االر�س فقد ا�شرتاها من بلدية بوزريعة كما هو ثابت ذلك يف عقد موؤرخ يف 1990/03/14 و مت على ثمن رئي�شي قدره 6454000 دج دفعها امل�شرتي بكاملها دفعة واحدة و حت�شل على خمال�شة 
على ذلك ن�شخة من هذا العقد �شجلت مبفت�شية الت�شجيل باجلزائر يف 1990/03/25 و ا�شهرت باملحافظة العقارية بنب عكنون يف 1998/04/20 جملد 44 رقم 07 

امللكية و اال�شتغالل
ي�شبح امل�شتفيد مالكا و حائزا للعقار املعني اعاله و امل�شيد فوق االر�س التي ا�شرتاها من بلدية بوزريعة كما هو ثابت ذلك يف عقد موؤرخ يف 1990/03/14 فيكون  له حق اال�شتغالل و احليازة

�رضوط البيع
و حدد ال�شعر االفتتاحي النطالق املزايد مببلغ قدره 61.576.938.72 دج وذلك ح�شب تقرير اخلربة املنجز من قبل اخلبري اال�شتاذ كرار توفيق املودعة لدى امانة �شبط املحكمة بتاريخ 
2018/03/25 و عليه نعلن للجمهور بانه �شي�رضع يف البيع باملزاد العلني للعقار املذكور اعاله يف اجلل�شة املربجمة ليوم 2018/12/18 على ال�شاعة 13:00 الواحدة زواال مبحكمة بئر مرادراي�س 
ا�شافة اىل ال�رضوط املذكورة يف قائمة �رضوط البيع فان الرا�شي عليه باملزاد يدفع حال انعقاد اجلل�شة خم�س الثمن1/5 باال�شافة اىل امل�شاريف و الر�شوم امل�شتحقة  و بدفع املبلغ املتبقي 

يف اجل اق�شاه ثمانية 08 بامانة �شبط  املحكمة
يتم االطالع على قائمة �رضوط البيع مبكتب املح�رض الق�شائي او لدى حمكمة امانة �شبط حمكمة بئر مراد راي�س .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية اجللفة

مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة
م�سلحة التنظيم العام

مكتب املوؤ�س�سات امل�سنفة واملهن املنظمة
قرار رقم 3238 بتاريخ 25 نوفمرب 2018

املت�سمن اإجراء حتقيق عمومي حول م�سروع ا�ستغالل
موؤ�س�سة ت�سلية » نادي اأنرتنات »

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

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

ــ مبقت�شى القانون رقم 07/12 املوؤرخ يف 2012/02/21 املتعلق بالوالية.
ــ مبقت�شى املر�شوم التنفيذي رقم 215/94 املوؤرخ يف 1994/07/23 املت�شمن �شبط اأجهزة االإدارة العامة للوالية وهياكلها.

املحلية  واالإدارة  العامة  وال�شوؤون  التنظيم  م�شالح  �شالحيات  املت�شمن   1995/09/06 املوؤرخ يف   265/95 رقم  التنفيذي  املر�شوم  ــ مبقت�شى 
وقواعد تنظيمها وعملها.

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

ــ مبقت�شى املر�شوم التنفيذي رقم 207/05 املوؤرخ يف 2005/07/04 املحدد ل�رضوط وكيفيات فتح وا�شتغالل موؤ�ش�شات الت�شلية والرتفيه معدل 
باملر�شوم التنفيذي رقم 05-268 موؤرخ بتاريخ 25 جويلية 2005. 

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

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

ــ نظرا للطلب املقدم من طرف ال�شيد عروي علي بدون تاريخ املت�شمن طلب الرتخي�س بفتح وا�شتغالل موؤ�ش�شة ت�شلية )نادي اأنرتنات( ببلدية 
دار ال�شيوخ.

ــ نظرا لعقد االإيجار رقم 367 بتاريخ 2018/09/17 ال�شادر عن مكتب التوثيق االأ�شتاذ �شيد عبد القادر باجللفة للمحل املراد ممار�شة الن�شاط 
على قاعدته الكائن بحي نفطال بناية P110 رقم باب 46 يرمز له برقم 05 ببلدية دار ال�شيوخ لفائدة ال�شيد عروي علي .

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

املادة االأوىل: ي�رضع يف اإجراء حتقيق عمومي مبقر املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية دار ال�شيوخ يف م�رضوع ا�شتغالل موؤ�ش�شة ت�شلية 
)نادي اأنرتنات( بحي نفطال بناية P110 رقم باب 46 يرمز له برقم 05 ببلدية دار ال�شيوخ لفائدة ال�شيد عروي علي .

املادة 02: يهدف هذا التحقيق اإىل تقدير اآثار ا�شتغالل هذا النوع من املوؤ�ش�شات على اجلوانب املتعلقة بال�شكينة واالأمن واالآداب 
والنظافة والنقاوة العمومية للجوار.

املادة 03: يفتح �شجل مرقم وموؤ�رض عليه من طرف ال�شيد رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية دار ال�شيوخ ويو�شع حتت ت�رضف 
املواطنني املعنيني بالتحقيق العمومي.

املادة04: يعني ال�شيد بن دراح ريا�س رئي�س فرع ال�شكن بدائرة دار ال�شيوخ حمافظا حمققا لهذا الغر�س ويف حالة ال�رضورة يخلفه 
ال�شيد بن جدو الطيب رئي�س فرع الفالحة بدار ال�شيوخ.

)مديرية  الوالية  اإىل  واإر�شاله  واإم�شائه  ال�شجل  بغلق  التحقيق  نهاية  يف  البلدي  ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  ال�شيد  يقوم  املادة05: 
التنظيم وال�شوؤون العامة( مقرونا براأيه وبتقرير املحافظ املحقق .

املادة06: يعلق هذا القرار مبقر بلدية دار ال�شيوخ ملدة �شهر واحد )01( ابتداءا من ن�رض االعالن يف ال�شحف عن فتح ال�شجل 
املذكور.

املادة 07: يكلف ال�شادة: االأمني العام للوالية, مدير التنظيم وال�شوؤون العامة, مدير احلماية املدنية, مدير التعمري والبناء, مدير 
ال�شحة وال�شكان, مدير البيئة, مدير التجارة, مدير ال�شباب والريا�شة, رئي�س دائرة دار ال�شيوخ, رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي 

لبلدية دار ال�شيوخ, كل فيما يخ�شه بتنفيذ هذا القرار الذي �شين�رض يف م�شنف القرارات االإدارية للوالية.
الوايل
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أعطيت



علي �شك�شك

والهدف  واملحرك  الدافع  كانت  كما 
اأحيان  ويف  التاريخ,  لأحداث  البعيد 
احلروب  يف  كما  لها  ذريعًة  اأخرى 
الغربية  الهجمة  يف  وكما  ال�صليبية, 
يف  انت�رصت  اإن  ما  التي  احلديثة 
غزلت  حتى  الأوىل  العاملية  احلرب 
الكاملة  الهيمنة  اأجل  من  خيوَطها 
الهيمنة,  هذه  ا�صتمرار  و�صمان  عليها 
الأحداث  من  جميعاً  نعرف  ما  فكان 
على  م�صاحاتها  وفردت  غطت  التي 
تزال,  وما  املا�صي  القرن  جممل 
واحلروب  املحاولت  كل  يف  متمّثلًة 
والتحايالت  واملحادثات  والدماء 
التي اأّدت اإىل �صناعة الكيان ال�صهيوين 
من  تزال  وما  ذلك  بعد  وا�صتمرت 
ويف  الكيان,  هذا  بقاء  ا�صتمرار  اأجل 
حرياتنا  جرفوا  ذلك  اإىل  الطريق 
مفا�صلنا  على  و�صيطروا  واأقواتنا 
وحرمونا من اأّي هواٍء نقي قد يت�رصب 
ان�صياب  يحر�صون  ووقفوا  رئتينا,  اإىل 
ويقب�صون  فينا  الدم  اأوردة  يف  احلياة 
جمرى  ويحولون  املاء,  جدول  على 
والآثار  الآبار  منابع  ويجففون  الأردن 
ويدمرون �صجالتنا ويقفون اأمام انفتاح 
امل�صهد يف اآفاقنا وي�صعون احل�صى يف 
الدروب  ويغلقون  واأحذيتنا,  حناجرنا 
ويقيدوننا  والتكنولوجيا,  الإ�رصاء  اإىل 

و�رصوط  وامل�صاعدات  القمح  بِهبات 
الكيان  ذلك  اأجل  فمن  النقد,  �صندوق 
�صاأننا  عليه  يكون  اأن  ميكن  ما  يهم  ل 
عي�صنا,  وطرائق  م�صرينا  ول  وحالنا 
كّل  يف  الباطن  الظاهر  احلا�رص  فهي 
ومنظماتهم  واأحالفهم  �صيا�صاتهم 
ال�رص  وهي  وقراراتهم  واحتاداتهم 
املنظمات  يف  مواقفهم  وراء  الكامن 

جتاه  والتزاماتهم  والدولية  املحلية 
اأمن الكيان,

وم�صقط  قلوبنا  مهوى  اأي�صاً  وهي 
يف  واآية  فينا  للمقد�س  وعنواناً  روحنا 
واأيقونة  لأ�صواقنا  اأوىل  وقبلة  كتابنا 
وامل�صكوت  لعزتنا,  و�صاريًة  لهويتنا 
لكرامتنا, كاأنها املجاز يف  عنه �رصطاً 
ال�صيادة,  معنى  يف  وال�صتعارة  الكالم 

يف  هناك  كامنة  الثورات,  يف  والكناية 
اأّوِل امل�صهد, تُف�صح عن نف�صها بتلميح 
ين�صجم  ت�صمنٍي  اأو  بعذريتها,  يليق 
الزاوية  حجر  هي  القد�س  وقد�صيتها, 
وبواعث  الكتمال  ناظم  ي�صكل  الذي 
لأنه  اإليه  ي�صتدرجنا  حجر  النفعال,, 
فينا  ي�صرتط  الذي  اجلالل  �رصط 

للو�صول اإليه اكتماَل اجَلمال. 

خلف كل م�شهد هي امل�شهد, يف العميق الغائر منه ويف ب�ؤرة الأمل, متامًا كما هي يف الروح 
والعقل وال�شمري, ومتامًا كما كانت عرب التاريخ عن�انًا لكتمال الهيمنة على الك�ن, 

فما كان لإمرباط�ريٍة اأن ُتكمل �شيطرتها وترفع علمها على الياب�شة وتعلن �شيادتها على 
الرب اإل اإذا اكتملت هيمنتها على القد�س, هكذا كان الأمر مع البابليني والإمرباط�رية 
الفار�شية والي�نانية والرومانية, وهكذا كان لبد من هزمية الرومان لإعالن اكتمال 

عاملية احل�شارة العربية الإ�شالمية.

حجر الزاوية

يف يوم الت�ضامن الدويل مع �ضعبنا الفل�ضطيني، ال تن�ضوا اأ�ضرانا املر�ضى"

االأ�ضرى الفل�ضطينيون يتذوقون املوت يومًا بعد يوم

بقلم/ كمال الرواغ

اليوم  نوفمرباملن�رصم   29 يوم  �صادف 
الدويل للت�صامن مع ال�صعب الفل�صطيني 
اإطالق  يوم  وكذلك  املتحدة  الأمم  يف 
داخل  فل�صطيني"  اأ�صري  "اأ�صغر  �رصاح 
املقد�صي  الطفل  الحتالل  �صجون 
ثالثة  دام   اعتقال  بعد  فرح٠٠  �صادي 

اأعوام داخل �صجون الحتالل .
وبهذه املنا�صبة نقول لأ�رصانا البطال 
اآت  اآٍت  الفجر  الحتالل  �صجون  داخل 
ول بد للقيد ان ينك�رص مهما طال الزمن 
او ق�رص, لكن يجب على العامل كاَفه ان 
يقف مع اأ�رصانا املر�صي داخل �صجون 
الهمال  يعانون  والذين  الحتالل 

قبل  من  املتعمد  والتهمي�س  الطبي  
اإدارة ال�صجون الإ�رصائيلية حيث يعانون 
وحجرات  زنازين  يف  وحدهم  اللم 
العزل النفرادي بدون اي وازع قانوين 

او اخالقي ٠
تتعمد  ال�رصائيلي  ال�صجون  ادارة  اإن 
اأبعد  وتذهب  بل  طبياً  ا�رصانا  اهمال 
ادويه  با�صتخدام  تقوم  حيث  ذلك  من 
م�صتخدمة  غري  جديدة  طبية  وعقاقري 
مر�صانا  بها  وحتقن  طبياً  مرخ�صه  او 
يتعار�س  وهذا  الطبي  التجريب  بهدف 
الدولية  العراف  و  املواثيق  كل  مع 
اىل حرمانهم من  بالإ�صافة  والإن�صانية 
زيارات  من  الإن�صانية  حقوقهم  اب�صط 
ذويهم, لذا ننا�صد العامل يف يوم الت�صامن 

مع �صعبنا الفل�صطيني اأن ل يهمل ا�رصانا 
البطال وخا�صه املر�صى منهم, والذين 
ي�صطرون اروع املالحم البطولية داخل 
ال�صجون ب�صمودهم وثباتهم رغم بط�س 
متحدين  �صحيا,  لهم  واهماله  ال�صّجان 

كل جربوته وبط�صه ٠ 
هذا  ممار�صات  من  العامل  �صمري  اين 
باأي  يلتزم  ل  الذي  املتغطر�س  العدو 
اعراف ومواثيق دوليه والتي حددت اآلية 
التعاطي مع ال�صجناء يف زمن احلروب, 
و�صيله  اأي  يرتك  ل  الإ�رصائيلي  فالعدو 
قذرة وغري ان�صانيه اإل وي�صتخدمها يف 
اإيذاء ا�رصانا و تدمريهم �صحياً ونف�صيا 
,فهناك  انق�صاء حمكوميتهم  بعد  حتى 
الكثري من الأ�رصى البطال خرجوا من 

متعددة  امرا�س  يحملوا  وهم  ال�صجون 
يتعاطون  اأن  عليهم  وفر�س  ومعقده 
احلياه,  مدى  املختلفة  العالجات 
وذويهم  ا�رصهم  على  عاله  وخرجوا 
نف�صه  اإعالة  ي�صتطيع  ل  من  ومنهم 

وق�صاء حوائجه ال�صخ�صية .
قناديل  و  �صموع  اأنتم  البطال  اأ�رصانا 
الن�رص  طريق  ت�صيء  التي  احلرية 
ال�صمود  عنوان  واأنتم  وال�صتقالل 
ورموزها  الثورة  اأيقونة  واأنتم  والتحدي 
وتدفعوه  دفعتموه  الذي  الثمن  وهذا 
عن طيب خاطر من اجل حريه �صعبكم 
لأنكم  لكم  التحية  فكل  ووطنكم  
احلرية  ورموز  الأُمة  و�رصف  قادتنا 

وال�صتقالل٠

بقلم: اأحمد ي�ن�س �شاهني

اأمني �رص ال�صبكة العربية للثقافة والراأي 
والإعالم

احلائط  بعر�س  ت�رصب  الحتالل  دولة 
كل القوانني واملواثيق الدولية اخلا�صة 
حلقوقهم  متنكرة  احلروب  باأ�رصى 
والرعاية  الغذاء  حيث  من  امل�رصوعة 
وبطالن  احل�صنة  واملعاملة  ال�صحية 
العتقال الداري بل ومتعن يف اأ�صاليب 
اجل�صدي  والتعذيب  املعنوية  الإهانة 
داخل  الفل�صطينيني  اأ�رصانا  بحق 
يعي�صون  حيث  ال�رصائيلية  ال�صجون 
اليوم اأو�صاعاً �صحية �صيئة للغاية �صيما 
من  الأ�صاليب  لأ�صواأ  يتعر�صون  اأنهم 
حيث التعذيب اجل�صدي والنف�صي وعلى 
الرعاية  من  حرمانهم  املثال  �صبيل 
الدولية  املواثيق  كفلتها  التي  ال�صحية 
العالج  توفري  يف  املق�صودة  واملماطلة 

�صيا�صة  عن  ناهيك  للمر�صى  الالزم 
الذلل والتعذيب التي ت�صتخدمها اأثناء 

التحقيق معهم.
والدولية  املحلية  املوؤ�ص�صات  اأكدت 
والتي  الن�صان  بحقوق  تعني  التي 
تهتم ب�صوؤن الأ�رصى واأو�صاعهم داخل 
م�صتوى  اأن  ال�رصائيلية  ال�صجون 
�صوءاً  يزاد  بالأ�رصى  ال�صحية  الرعاية 
جاء  ما  وفق  وهذا  الوقت  مرور  مع 
عدد  اأن  �صيما  الأ�رصى  ب�صهادات 
منهم قد ارتقى �صهيداً ب�صبب الهمال 
الأ�صرية  حالة  ن�صهد  وهنا  ال�صحي, 
التي  اجلعابي�س  ا�رصاء  املقد�صية 
اأ�صيبت بحروق �صديدة نتيجة انفجار 
حيث  الزعيم  حاجز  على  غاز  اأنبوبة 
اعتقلت على اأثرها وحوكمت بال�صجن 
اعتقالها  ومنذ  عاماً  ع�رص  احدى 
مرحلة  وبداأت  بالعالج  حقها  فقدت 
مازالت  وهي  املر�س  مع  معاناتها 

بحاجة لعدة عمليات جراحية عاجلة 
ويكتفي اطباء املعتقالت ال�رصائيلية 
قليلة  عبوات  ذات  مراهم  باإعطائها 
التي  احلروق  كامل  تغطي  ل  جدا 
تربيد  �صوى  تعمل  ول  بها  اأ�صيبت 
اإل,  لي�س  موؤقت  كعالج  اأي  احلروق 
الهمال  تعاين  الأ�صريات  من  وكثري 
الطبي وكما نعرف اأن للن�صاء خ�صو�صية 
لوجود  بحاجة  اأنهم   �صيما  العالج  يف 
اأخ�صائي اأو اأخ�صائية اأمرا�س ن�صائية 
املعتقالت  داخل  مفقود  الأمر  وهذا 
�صوى طبيب  يوجد  اإذ ل  ال�رصائيلية؛ 
عام, خا�صة اأن من بني الأ�صريات من 
اإىل  وبحاجة  حوامل,  وهن  اعتقلن 
احلمل  اأثناء  خا�صة  �صحية  متابعة 
على  بع�صهن  ويجرب  الولدة  وعند 
دون  الأيدي  مقيدات  وهن  الولدة 
املخا�س  لآلم  مبعاناتهن  الكرتاث 
توا�صل  ال�صياق  ذات  ويف  والولدة, 

�صيا�صة  ال�رصائيلية  ال�صجون  ادارة 
النتهاكات كالقتحامات الليلية لغرف 
غرف  يف  بع�صهن  وعزل  الأ�صريات 
العزل النفرادي عالوة على تعر�صهن 
لل�رصب املربح وال�صتم باألفاظ بذيئة.

معاناة  من  بع�صاً  �رصدت  �صبق  فيما 
املعتقالت  يف  الفل�صطينيني  الأ�رصى 
من  بع�س  وخ�ص�صت  الفل�صطينية 
معاناة الأ�صريات والتي يريد الحتالل 
معنوياتهم  وحتطيم  اذللهم  بها 
ليخرجوا  ال�صحية  حالتهم  واهدار 
الأمرا�س  ب�صحبة  املعتقالت  من 
خارج  احلرية  طعم  ليفتقدوا  املزمنة 
واأ�صرياتنا  اأ�رصانا  ولكن  املعتقالت, 
له  يهدف  الذي  احلال  ذلك  عك�صوا 
وواجبهم  ن�صالهم  ووا�صلوا  الحتالل 
والوطن ل  باأن احلرية  امياناً  الوطني 
يقا�صيان بثمن �صوى جالء املحتل عن 

اأر�صنا الفل�صطينية.

�ضيا�ضات احتالليه 
بحق الن�ضطاء

االأ�ضرية اإ�ضراء جعابي�ص .. 
�ضهيدة حية مع وقف التنفيذ

بقلم ثامر �شباعنه

للحال  املتابع  يالحظ 
وترية  يف  ارتفاع  الفل�صطيني 
منازل  ومداهمة  العتقالت 
الفل�صطينيني  النا�صطني 
وتخريبها . ول يقف احلال علي 
بل  فقط  وعددها  العتقالت 

نوعيه ال�صخا�س املعتقلني. 
ل يقوم الحتالل بهذه اخلطوات 
ب�صكل عبثي بل لالحتالل اهداف 
اخلطوات  هذه  من  متنوعه 

والتحركات القمعيه.. 
علي  ال�رصبه  م�صطلح  بدايه 
تكرار  بها  يق�صد  والتي  الرا�س 
العتقال لنف�س ال�صخ�س بحيث 
ب�صع  ال�صخ�س  هذا  لمي�صي 
خارج  ايام  حتى  او  فقط  ا�صهر 
ال�رص حتي يعاد اعتقاله والزج 
به يف دوامة العتقال الداري..  
لزعزعة  الحتالل  ويهدف 
ا�صتقرار ال�صري و دفعه لالبتعاد 
او  والكفاح  الن�صال  طريق  عن 

علي القل تقليل ن�صاطه. 

اما �صيا�صه العتقالت اجلماعيه 
مع  والتحقيق  �صاعات  لب�صع 
املعتقلني او اجراء مقابله معهم 
لك�رص  تهدف  اي�صا  فهي  فقط 
وا�صعارهم  الفل�صطينيني  انتماء 
الدائمه  املتابعه  حتت  انهم 
ا�صتقرارهم  لزعزعه  بال�صافه 

.
اقتحام  حالت  كرثت  كذلك 
وم�صادرة  وتخريبها  املنازل 
او  كالذهب  ممتلكات  او  اموال 
احد..   اعتقال  دون  ال�صيارات 
ل�رصب  بذلك  الحتالل  وي�صعي 
بال�صافه  الن�صطاء  اقت�صاد 
يف  واخلوف  الرعب  لدخال 
وبذلك  النا�صط  عائله  نفو�س 
يفكر الف مره يف ن�صاطه وعمله 

الوطني. 
م�صتمر  الحتالل  مع  �رصاعنا 
الفنت  كل  رغم  يتوقف  ومل 
فعال  املطلوب  لكن  والقمع.  
تطوير عمل الن�صطاء بال�صافه 
وال�رصاز  وال�صرب  للثبات  طبعا 

علي الن�رص.

بقلم : فرا�س الطرياوي

العربية  لل�صبكة  العامة  الأمانة  ع�صو 
للثقافة والراأي والإعالم / �صيكاغو 

الغا�صم  ال�صهيوين  الكيان  يوا�صل 
الفا�صية  العن�رصية  الإجرامية  �صيا�صته 
واأ�صرياتنا  البوا�صل,  اأ�رصانا  بحق 
البا�صتيالت  يف  احلرائر  املاجدات 
ال�صهيونية ب�صكل عام, واملر�صى ب�صكل 
خا�س, على مراأى وم�صمع العامل اجمع, 
الأعراف  لكافة  بعر�س احلائط  �صاربا 
والقوانني الدولية والإن�صانية التي كفلت 
للمظلوم ان يدافع عن حقه, بل وطالبت 
الب�رصية جمعاء بن�رصته, وان ل تتخلى 
ومعاملته  حمايته,  على  ن�صت  بل  عنه, 
فري�صة  تركه  وعدم  اإن�صاين,  ب�صكل 

لالأمرا�س تنه�س ج�صده ال�صعيفة.  
الأ�صرية  ق�صية  عن  �صاأحتدث  وهنا   
ال�صهيدة  املحت�صبة,  ال�صامدة  املعذبة 
ا�رصاء   " التنفيذ  وقف  مع  احلية 
وعدواناً   ظلماً,  اأ�رصت  التي  جعابي�س" 
كانت  عندما    2٠15 اأكتوبر   11 يوم  يف 
يف طريقها من مدينة اأريحا اإىل مدينة 
وكانت  تعمل,  كانت  حيث  القد�س؛ 
�صكنها  اإىل  بيتها  اأغرا�س  بع�س  تنقل 
ويف  عملها,  مكان  من  بالقرب  اجلديد 
ذلك اليوم كانت حتمل معها اأنبوبة غاز 
اإ�رصاء  ذكرت  ما  وح�صب  تلفاز,  وجهاز 
للمحققني كانت ت�صغل املكيف وم�صجل 

ال�صيارة.
منطقة  اإىل  اإ�رصاء  و�صلت  فعندما 
اأدوميم  معاليه  م�صتوطنة  قرب  الزعيم 
بجانب  املوجود  ال�صيارة  بالون  انفجر 
للتقليل من  اأ�صاًل  وهو موجود  املقود, 
وا�صتعلت  ال�صري,  حوادث  م�صاعفات 
اإ�رصاء  فخرجت  ال�صيارة  داخل  النريان 
من ال�صيارة وطلبت الإ�صعاف من رجال 
املتواجدين  الإ�رصائيليني  ال�رصطة 
اأن  األ  احلادث  مكان  من  مقربة  على 
اأفراد ال�رصطة مل يقدموا لها الإ�صعاف 
من  املزيد  وا�صتح�رصوا  وا�صتنفروا 
رجال ال�رصطة والأمن, واأعلنت ال�رصطة 
يف البداية اأنه حادث �صري عادي, ثم ما 
لبث الإعالم العربي اعترب ما ح�صل اأنه 
 , ال�صهاينة  اجلنود  ل�صتهداف  عملية 

مع  التلفاز  وجود  املحققني  واكت�صف 
ال�صيارة  بالون  وانفجار  الغاز,  اأنبوبة 
ت�صغيل  اأن  وعلموا  الغاز,  اأنبوبة  ولي�س 
ال�صيارة,  زجاج  انفجار  منع  املكيف 
اأن  ادعت  ال�صهيونبة  املخابرات  لكن 
عملية  لتنفيذ  طريقها  يف  كانت  اإ�رصاء 
وحكم عليها احدى ع�رصة عاما ق�صت 
م�صابة  كانت  اأنها  رغم  ثالثة,  منها 
والثانية  الأوىل  الدرجة  من  بحروق 
وفقدت  ج�صدها,  من   %5٠ يف  والثالثة 
8 من اأ�صابع يديها, واأ�صابتها ت�صوهات 
اإىل  وحتتاج  والظهر  الوجه  منطقة  يف 
اجلراحية,  والعمليات  ال�صحة  الرعاية 
حتى انه عندما �صمح لوالدها بزيارتها 
وقالت  عليه  فنادت  عليها  يتعرف  مل 
وجهي  اإ�رصاء  اأنا  هنا..  اأنا  "بابا    : له 
اأنا..  كما  اأنا  بابا..  اإ�رصاء  لكني  ت�صوه 
تعرب  التي  الكلمات  بتلك  اإ�رصاء",  اأنا 
الأ�صرية  حاولت  اإ�صابتها,  فظاعة  عن 
تبدد  اأن  جعابي�س  اإ�رصاء  الفل�صطينية 

حرية والدها.
اإن�صانية  ق�صية  اإ�رصاء  الأ�صرية  فق�صية 
معنى,  من  الكلمة  تعنيه  ما  بكل 
وحث  التحرك,  يجب  عار,   ف�صمتنا 
املحلية  احلقوقية  املوؤ�ص�صات  جميع 
ذات  املوؤ�ص�صات  وجميع  بل  والدولية 
البعد الإن�صاين بذل اجلهود على جميع 
امل�صتويات لف�صح هذا املحتل املجرم 
وت�صكيل جبهات �صغط  �صعبية, و عاملية 
لل�صغط عليه من اأجل اإطالق �رصاحها, 
وف�صح  �صيا�صة الغتيال حتت التعذيب 
وغريه  الطبي  بالإهمال  البطيء  والقتل 
امل�صتخدمة  الإعدام  �صيا�صات  من 
�صد اأ�رصانا, و�صيا�صة العزل النفرادي 

وغريها من اجلرائم.
�صعبنا  اأبناء  على  واجب  انه  كما 
العربية  اأمتنا  و�صعوب  الفل�صطيني 
العامل  واأحرار  و�صعوب  بل  والإ�صالمية 
على  الق�صية   هذه  تبقى  باأن  اأجمع, 
يبذلوا  واأن  ق�صاياهم,  اأولويات  راأ�س 
الق�صية  هذه  اأجل  من  جهدهم  جل 
الفعاليات  ت�صتمر  واأن  املقد�صة, 
يقدموا  واأن  الق�صية,  لهذه  امل�صاندة 
يتم  حتى   , وامل�صاندة  الدعم  اأنواع  كل 

اإطالق �رصاحها.
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ال�شبكة العربية 
للثقافة والراأي 

والإعالم

كما اأن اأبجديات ال�سجن تبقى عالقة يف 
ذهن كل اأ�سري ل متحوها الأيام وال�سنني 
تتناقلها  ورواية  ق�سة  هو  اأ�سري  فكل 
املجلدات  لآلف  وحتتاج  الأجيال، 
لتحكي ق�سة الأ�سري مع ال�سجان والظلم 
الواقع عليه، وحرمانه من اب�سط حقوقه 
الإن�سانية وكرامته املتاأ�سلة فيه، والتي 
والأر�سية،  ال�سماوية  ال�رشائع  كفلتها 
التي  امل�سطنعة  التفاقيات  يف  حتى 
احلرب  يف  املنت�رشة  الدول  اأقرتها 
العاملية الثانية كفلت لهذا الأ�سري حقه 
معاملة  ومعاملته  وكرامته  احلرية  يف 

تليق به وباآدميته.
للأ�رشى  كفلت  الرابعة  جنيف  اتفاقية 
�ساحبة  اإ�رشائيل  ولكن  حقوقهم، 
تغذيها  التي  الزائفة  الدميقراطية 
هذه  عن  تتغافل  همجية  بعن�رشية 
الإن�سانية  للأبعاد  حت�سب  ول  احلقوق 

والقانونية اأي ح�ساب.
ول  الأ�سري  معتقدات  حترتم   ل  فهي   
تن�ص  التي  واملواثيق  القوانني  تطبق 

�ساهدة  الأ�رشى  فق�سية  حمايته،  على 
وانتهاكاته  الحتلل  ممار�سة  على 

ال�سارخة بحق الأ�رشى.  
ال�سجون  داخل  الق�سايا  ا�سعب  من 
ال�رشى  ق�سية  هي  ال�رشائيلية 
فاقت  �سائكة  ق�سية  فهي  املر�سى، 
من  عدد  وهناك  احلمراء،  اخلطوط 
ال�رشى والأ�سريات والطفال املر�سى 
والذي  ال�رشائيلية  ال�سجون  داخل 
حالة  وكل  مري�ص،   1500 عددهم  فاق 
اجلعابي�ص  ا�رشاء  الخرى،  من  ا�سعب 
ال�سجون  داخل  املر�سية  احلالت  من 
الهتمام  اىل  حتتاج  والتي  ال�رشائيلية 
كل  ومن  و�سامل  وا�سع  ب�سكل  بق�سيتها 
ال�رشى  بق�سية  تُعنى  التي  املوؤ�س�سات 
ا�رشاء  ال�رشائيلية،  ال�سجون  داخل 
تاأكل  ان  ت�ستطيع  ل  امراأة  اجلعابي�ص 
مبهامها  تقوم  وان  وتلب�ص  وت�رشب 
وهي  حمروقة،  ا�سابعها  لن  العادية 
لوجهها  جتميلية  عمليات  اىل  بحاجة 
لها،  الكامل  احلرق  نتيجة  وج�سدها 
الق�سبان  خلف  �سديدا  املا  تتاأمل  فهي 
 " الكمول  حبة  الوحيد  وعلجها 

امل�سكنات".
كفله  املري�ص  ال�سري  حق  ان  بالرغم 
كل القوانني الدولية وبالتحديد اتفاقية 
جنيف الرابعة والتي كفلت حق املر�سى 
داخل ال�سجون ال�رشائيلية يف احل�سول 
للأ�رشى  جتري  وان  العلج  على 
فحو�سات دورية وبانتظام مرة كل �سنة 

هناك  ان  اإل   ،"91-90" املادة  ح�سب 
تقدمي  يف  الحتلل  قبل  من  مماطلة 
الأ�رشى  مبلف  الهتمام  يجب  العلج. 
العبث  من  حياتهم  واإنقاذ  املر�سى 
اإدارة  قبل  من  املتعمد  وال�ستهتار 
ال�سجون، ووقف �سيا�سة املوت املوؤجل 
الأعراف  يخالف  الذي  اأ�رشانا  بحق 
والأر�سية  ال�سماوية  ال�رشائع  وكافة 
الإن�سان  واآدمية  حرية  احرتمت  التي 
وكرامته، ال�رشى املر�سى بحاجة اىل 
الت�سامن اأو ال�ستنكار واإما بالدعاء قلبا 
ال�رشى  ق�سية  الإميان.  ا�سعف  وذلك 
اعلمية  با�سرتاتيجية  بلورتها  يجب 
�ساملة ووا�سحة املعامل جتمع العلم 
كله،  والدويل  والإقليمي  الفل�سطيني 
وان يركز على توحيد اجلهود املبعرثة 
مع  التعاطي  يف  النمطية  قالب  وك�رش 
الق�سية  اثارة  اجل  من  ال�رشى،  ق�سية 
بق�سية  والرتقاء  ودوليا  وعربيا  حمليا 
ق�سية  اىل  حملية  ق�سية  من  ال�رشى 

عاملية.
خدمة  يف  اجلديد  العلم  وا�ستغلل 
املر�سى،  وبالتحديد  ال�رشى  ق�سية 
التوا�سل  مواقع  على  �سفحات  واإن�ساء 
الجتماعي ملنا�رشة ال�رشى والتعريف 
بق�سيتهم، وف�سح ما يتعر�سون له على 
ا�رشانا  ان  ال�سهيوين.  الكيان  ايدي 
وعنوان  ال�سعب  هذا  �سمري  ميثلون 
اجلميع  على  وجب  وبالتايل  كرامته، 
يف  فعال  بدور  يقوم  ان  موقعه  من  كل 

وجانب  جانبهم  اىل  والوقوف  ن�رشتهم 
هذه  نرتك  فلن  واأولدهم.  اهاليهم 
يف  تنب�ص  القلوب  طاملا   الق�سية 
يبعدهم  ال�سجن  ان  نقول  ولن  �سدورنا 
وغوايل  واأحبابنا  اخواننا  فهم  عنا 
حتريركم قائم هو بع�ص وقت او مرور 

ليايل.
متميزة  مكانة  التي حتتل  الق�سية  هذه 
والأولويات  الفل�سطيني،  الوجدان  يف 
اإن�سانية  اأبعاد  من  تنطوي  ملا  الوطنية 
املر�سى،  الأ�رشى  فاإنقاذ  وقانونية. 
�سجرة  فالوطن  عنواننا  هم  واأطفالنا 

الت�سحيات،  تربة  يف  اإل  تنمو  ل  طيبة 
وقبور  البلوى  منازل  هي  واملعتقلت 
الأحياء، ال�رشى يحبون احلرية ويحبون 
حلرية  طريقا  املوت  كان  اإن  املوت 
النازف  اجلرح  هم  فاأ�رشانا  اأوطانهم 

لفل�سطني و�سناع التاريخ.

ق�شية الأ�شرى داخل ال�شج�ن الإ�شرائيلية هي ق�شية اإن�شانية بامتياز ك�نها مت�س كل بيت فل�شطيني، وت�ؤثر على الروابط الجتماعية يف الأ�شرة 
نتيجة غياب الزوج اأو الزوجة  اأو البن، فال يكاد يخل� بيت فل�شطيني اإل وي�جد به اأ�شري، اأو اأكرث، اأو رمبا عائلة كاملة، ومل ت�شلم هذه العتقالت 

من الن�شاء والأطفال وكبار ال�شن، ومنهم من ولد داخل غياهب ال�شج�ن وترعرع والقيد يحيط به من كل جانب.  

بقلم الكاتبة الفل�شطينية:  متارا حداد.

اإ�ضراء اجلعابي�ص اأيقونة الأمل خلف الق�ضبان.

بزعم عدم وجود �ضلة قرابة
م ملحم حمروٌم من حقه  الأ�شري عالاّ

يف اأن تزوره عائلته منذ 14عامًا
تقرير : اإعالم الأ�شرى 

ملحم  م  علاّ الأ�سري  عائلة  حياة  يف 
راعي،  كفر  قرية  �سكان  من  )39عاماً( 
دون  امل�ساعر  تتقلب  جنني،  ق�ساء 
ميثل  رقٌم  عاماً،   14 منذ  ا�ستقرار 

�سنوات اأ�رش ابنها علء ملحم.
ملحم  مي�رش  ملحم،  الأ�سري علم  عمة 
الأ�رشى  اإعلم  ملكتب  بدموٍع  ت�رشد 

زيارة  من  حرمانهم  على  العائلة  حزن 
�سور  من  ك�سورٍة  املري�ص،  ابنهم 
الظلم الذي ميار�ص على عائلة الأ�رشى 

ب�سمٍت ووجٍع ل يو�سف.
اإعلم  ملكتب  ملحم  العمة  تقول 
يف  ال15  عامه  دخل  الأ�رشى"علم 
الأ�رش بدون زيارة تذكر لأ�سقائه وعماته 
اعتقل  لقد  والدته،  وحتى  وخالته 
من  مطاردة  بعد   2004/11/18 بتاريخ 
وعند  له،  وخمابراته  الحتلل  جي�ص 

يف  الحتلل  خمابرات  غيبته  اعتقاله 
كامل،  �سهر  مركز حتقيق اجللمة ملدة 
عامني  وبعد  جمهولً،  م�سريه  وبقي 
ون�سف من املحاكم والبو�سطات �سدر 
21عاماً؛  وهو  القا�سي  احلكم  بحقه 

بتهمة تنفيذ عمليات ع�سكرية".
حديثها  يف  اخلم�سينية  العمة  ت�سيف 
�سلة  األغى  الحتلل  الأ�رشى"  لإعلم 
عملية  يف  وعائلته  الأ�سري  بني  القرابة 
وهذا  الآن،  لغاية  امتدت  انتقامية 

الأ�سري  معاناة  ت�ستمر  حتى  ُدبر  الأمر 
قدم  الأحمر  فال�سليب  وعائلته،  علم 
كافة الأوراق الثبوتية، ومع ذلك مازالت 
وجود  عدم  على  ت�رش  املخابرات 

قرابة".
مي�رش  العمة  تقول  الفراق،  اأمل  وعن 
ملحم" علم يقبع الآن يف �سجن رميون، 
اأمني  كاأ�سرٍي  حقوقه  من  حمروٌم  وهو 
اجلنائيني  فال�سجناء  ق�سية،  �ساحب 
من  وهم  حقوقهم  لهم  الحتلل  لدى 

ال�سيا�سيني  الأ�رشى  اأما  املجرمني، 
مبيَاّت،  انتقاٍم  من  نابعة  فمعاملتهم 
واحلقوقية  الإن�سانية  اجلمعيات  وعلى 
علم  الأ�سري  معاناة  لوقف  التحرك 
وجود  عدم  بحجة  املمنوعني  واأمثاله 
�سلة قرابة، فهذه احلجة توؤذي الأ�سري 
حجة  فهي  م�ساعف،  ب�سكٍل  وعائلته 
وكاأنه مقطوع  عائلته  الأ�سري من  د  جتِراّ
بق�سد  الأمل  يزيد  حتى  �سجرة؛  من 
نحن  العمة مي�رش"  تقول  باأمٍل  وتعمد". 

نتاأمل  ل  هو،  كما  علم  الأ�سري  عائلة 
مفخرة  فهو  بحقه  ال�سادر  احلكم  من 
لنا وله، والوطن يحتاج لرجال يدافعون 
كفلته  لنا  بحٍق  نطالب  ولكن نحن  عنه، 
ال�سامت  العامل  هذا  يف  القوانني  كل 
على جرائم الحتلل التي ترتكب بحق 
الدنيا  اأقام  فالعامل  البوا�سل،  اأ�رشانا 
�ساليط  جلعاد  اجلندي  اأ�رش  عندما مت 
�ستة  من  اأكرث  بينما  دبابته،  داخل  من 

اآلف اأ�سري ل بواكي لهم".

�ضجن بئر ال�ضبع
يف  ال�سهيونية  املعتقلت  تت�سابه  قد 
ق�سوة �سجانيها وظلمة زنازينها وتطابق 
م�ساهد الإذلل، اإل اأن ذلك ل مينع من 
وجود بع�ص الفروقات بني هذه ال�سجون 
التي ت�سع الأ�سري بني خيارين اأحلهما مر 

وبني ال�سيئ وال�سوء.
�سجن  يف  الأ�رشى  من  كثري  ويُجمع 
ال�سجن  اأن  على  )اي�سل(  ال�سبع  بئر 
ال�سجون  اأ�سوء  هو  فيه  يقبعون  الذي 
ال�سهيونية على الإطلق، من حيث �سوء 
معاملة ال�سجانني وعدم توفر العديد من 
الحتياجات اليومية واملطالب احلياتية 

والإهمال الطبي.
وذكر اأحمد البيتاوي الباحث يف موؤ�س�سة 
الت�سامن الدويل حلقوق الإن�سان، اأن اأكرث 
ق�سية ملحة يعاين منها اأ�رشى بئر ال�سبع 
هي �سيق م�ساحة �ساحة )الفورا(، حيث 
با�ستبدال  موؤخرا  ال�سجن  اإدارة  قامت 
�سقفها  �سغرية  باأخرى  الكبرية  ال�ساحة 
اأ�سعة  دخول  يحجب  الذي  الباطون  من 
ال�سم�ص، وذلك خلفا جلميع ال�ساحات 
هذا  ال�سهيونية،  ال�سجون  بقية  يف 
بالإ�سافة اإىل ازدحام ال�ساحة بالأ�رشى 
عدم  على  يجربهم  الذي  الأمر  وهو 

املكوث فيها اأكرث من 10 دقائق.

وفيما يخ�ص نوعية الطعام وكميته، ي�سري 
ت�سمح  )اي�سل(  اإدارة  اأن  اإىل  البيتاوي 
اخل�سار  من  حمددة  كميات  باإدخال 
واللحوم وهي كميات قليلة جدا، علوة 
هم  اجلنائيون  الإ�رشائيليني  اأن  على 
الذين يطهون الطعام والذي يكون معدا 
ملطالب  مراعاة  اأي  ودون  هواهم  على 

الأ�رشى الفل�سطينيني.
اإىل  الدويل  الت�سامن  يف  الباحث  ولفت 
حيث  )اي�سل(،  داخل  ال�سحي  اجلانب 
الأطباء  اأ�سوء  من  ال�سجن  طبيب  يُعترب 
املوجودين مب�سلحة ال�سجون ال�سهيونية 
العلج  ومتابعة  التعامل  �سوء  حيث  من 

والهتمام باأو�ساع الأ�رشى ال�سحية.
)اي�سل(  يف  الأ�رشى  من  كثري  ويعاين 
اخلطرية  الأمرا�ص  من  العديد  من 
العلج املنا�سب،  التي ت�ستوجب تقدمي 
كالأ�سري رائد العك امل�ساب بالتهاب يف 
نوفل عدوي  والأ�سري  التنا�سلي،  اجلهاز 
التهابات  من  يعاين  الذي  حلم  بيت  من 
اأبو  �سعيد  والأ�سري  املعدة  يف  حادة 
�سلح من بيت حانون الذي ي�سكوا من 

م�ساكل يف القلب والنظر.
من  �سلون  اأبو  زامل  الأ�سري  يعاين  كما 
حيث  القلب  ع�سلة  يف  �سعف  من  غزة 

م�ساعد،  جهاز  برتكيب  موؤخرا  قام 
النجار من خان يون�ص  والأ�سري حممود 
الذي يعاين من م�ساكل جلدية ول يقدم 

له العلج اللزم.
تزيد  اأخرى  م�ساكل  البيتاوي  و�رشد 
�سعف  مثل:  )اي�سل(  اأ�رشى  معاناة  من 
احلديدي  ال�سبك  ب�سبب  الإذاعي  البث 
وما  الأ�رشى  نوافذ غرف  املركب على 
ينتج عن ذلك من عدم توا�سل املعتقلني 
مع ذويهم من خلل برامج الأ�رشى التي 
تبثها عدد من الإذاعات الفل�سطينية يف 

ال�سفة وغزة.
)معتقل  بلل  عثمان  الأ�سري  وحتدث 
ملحامي  موؤبد(  وحمكوم  عاما   17 منذ 
امل�ساكل  بقية  عن  الدويل،  الت�سامن 
التي ي�سكوا منه اأ�رشى )اي�سل(، قائل :" 
عدد العمال ال�سجانني يف كل ق�سم غري 
كاٍف، حيث يجب اأن يتوفر لكل10 اأ�رشى 
عامل واحد، وهو الأمر الغري موجود يف 
عديدة  م�ساكل  ذلك  عن  وينتج  اي�سل، 
كالبطء يف توزيع وجبات الطعام ومتابعة 
مطالب الأ�رشى اليومية، هذا بالإ�سافة 
ال�سجن  يف  اأخرى  نواق�ص  وجود  اإىل 
مثل: طاولة لبلطه الطبيخ وعدم توفر 

مكوى للملب�ص".

اأبو  توفيق  الأ�سري  اأكد  املقابل،  ويف 
بئر  الأ�سرية يف  احلركة  قادة  احد  نعيم 
ال�سبع اأن الأ�رشى تقدموا لإدارة ال�سجن 
لتح�سني ظروفهم  الطلبات  من  بالعديد 
�سابقة  اأو�ساعهم  يف  والنظر  احلياتية 
ُقوبلت  الطلبات  هذه  جميع  اإل  الذكر، 

اإما بالرف�ص اأو التجاهل.
عاما   22 منذ  )معتقل  نعيم  اأبو  وي�سري 
وحمكوم موؤبد( اإىل اأن ممثلي اأ�رشى بئر 
ال�سبع التقوا قبل عدة اأ�سهر مع م�سئول 
الإ�رشائيلية  ال�سجون  م�سلحه  عام 
على  املطالب  من  العديد  وطرحوا 
وال�سماح  املعزولني  ماأ�ساة  اإنهاء  راأ�سها 
التوجيهي  درا�سة  باإكمال  للأ�رشى 
زيارة  ت�ساريح  متزيق  عن  والتوقف 
ذلك  وعد  حيث  احلواجز،  على  الأهل 
امل�سئول بحل كافة الق�سايا العالقة قبل 
مل  الذي  الأمر  وهو   ،2010 العام  نهاية 
يتحقق حتى الآن، وذهبت جميع وعوده 

اأدراج الرياح.
ويعترب �سجن )اي�سل( من اأقدم ال�سجون 
ال�سهيونية حيث بنُي يف العام 1970 ويقع 
جنوب فل�سطني املحتلة عام 48 وي�سم 
)17( ق�سما ويقبع فيه نحو )350( اأ�سريا 

فل�سطينيا اأمنيا.

زفرات الأنني
نا�شر احلايك

البارحة  اأو  اليوم  رحلت  اإن  فرق  ل 
ولوج  مع  يخبو  ل  الذكريات  ف�سبق 

النهار 
من  واأنا  اأنفثها  الأنني  من  زفرات 

تكالبت عليه �سطوة الأقدار 
وما  غزارا  وفا�ست  الدموع  خذلتني 
اأدراين اأن حلف املنايا ح�سم القرار 

هراء   ، يراأف  عله  اأراوغه  جثوت 
ول  بالتو�سلت  ياأبه  ل  فاملوت 

بالأ�سجان 
مهجتي  يا  رحيلك  على  عام  مر 
نف�سها  هي  الأحزان  وجحافل 

الأحزان 
فاأطاعت  كعادته  خل�سة  اأتى  من  هو 

ممتطية �سهوته كالفار�ص الهمام 
هو من ت�سلل دون �سخب ليح�سد من 

نحب بل ا�ستئذان 
كاأ�ص  من  �سئت  ما  اأمي  يا  احت�سى 

امتلأ وفا�ص بالغفران 
 ، مثواك  تربحي  لن  باأنك  اعتقدوا 
اأحناء  بني  تطوف  الآن  فروحك  كل 

اجلنان 

فوق  الأنني  �رشير  وي�سمو  �سيطفو 
جموح ح�رشاتي 

بدوى  املتخم  الرثاء  اإكليل  �سين�سح 
تنهداتي 

الو�ساء وعليه وم�سات  راأيت وجهك 
من بقايا قبلتي 

التقينا مابني ال�سحوة واملنام ، ل مل 
تكن �سكرة ول هذيان فرجوتك اأن ل 

تغادري 
عاملك  حيث  اإىل  تبعتك   ليتنى 
املهيب فهو حتما اأف�سل واأن�سع من 

عاملي 
 ، احلركة  �سكنت   ، الأ�سواء  غا�ست 
عجزت عقارب ال�ساعة عن الدوران 

حتى 
امتهنت الكرب و�سار ملذي 

ترانيم  يتلو  رويدا  املوت  ملك  اأقبل 
اليقني فتمتمت باختيال ومل تبال 

اأماه  يا  الولء  هدنة  احلياة  نكثت 
فاأبيت اأن ت�ساومي 

 ، ماآقيها  رهينة يف  الدموع  تبقى  لن 
�ساأذرفها و�ساأر�سع بها اأهاتى 

تعبث  لن   ، الدهر  اأنامل  جتازف  لن 
بنحيب فوؤادي  
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عي�شة ق.

اإل اأن الأحداث ت�سارعت يف الفريق 
اإقناع  يف  م�سوؤولوه  جنح  الذي 
العا�سمة  لحتاد  ال�سابق  الالعب 
يف  امل�سوار  وموا�سلة  البقاء  يف 
�سفوف الت�سكيلة اإىل نهاية املو�سم 
بعدما  خا�سة  الأقل،  على  احلايل 
الدور  اإىل  التاأهل  الن�رصية  �سمنت 
كاأ�س  ملناف�سة  ع�رص  ال�ساد�س 
وبالتايل موا�سلة املغامرة  الكاف، 

القارية.
الن�رصية  اإدارة  �سّمت  املقابل،  يف 
اإىل  �سي�سي  خمتار  املايل  الالعب 
ف�سلت  بعدما  امل�رصحني  قائمة 

ال�ستغناء عن خدماته لعدم اقتناع 
وعدم  بامكانياته  الفني  الطاقم 
منتظرا  كان  الذي  الأداء  تقدمي 
منه، حيث ف�سخ الالعب امل�ستقدم 
�سباب  من  املا�سية  ال�سائفة  يف 
يربطه  الذي  العقد  ق�سنطينة 
بالنادي العا�سمي ومت منحه اأوراق 
اآخر،  فريق  اإىل  لالنتقال  الت�رصيح 
وهو نفي�س الو�سع الذي �سوف يتم 
يتواجد  الذي  معزيز  الالعب  على 
املعنيني  قائمة  �سمن  ا�سمه 
ال�ستوي  املركاتو  هذا  بالت�رصيح 
العقد معه  ف�سخ  يتم  �سوف  والذي 
جهة  من  املقبلة.  الفرتة  خالل 
اأخرى، ت�سد كتيبة املدرب ل�سات 

ا�ستعداد  زامبيا  نحو  الرحال  غدا 
الزامبي  اإيجليز  غرين  ملقابلة 
والتي تندرج �سمن لقاء ذهاب الدور 
الكاف،  كاأ�س  من  ع�رص  ال�ساد�س 
�سم�س  الالعب  رفقاء  يخو�س  اأين 
ومتعبة  �ساقة  رحلة  حراق  الدين 
للو�سول  اليومني  يقارب  ما  تدوم 
يف  والدخول  لو�ساكا  العا�سمة  اإىل 
التح�سريات اجلدية للقاء املربمج 
ي�سد  حيث  الأ�سبوع،  هذا  نهاية 
دبي  نحو  الرحال  الن�رصية  وفد 
قبل  �ساعات   8 مّدة  ينتظرون  اأين 
موا�سلة الرحلة اإىل جنوب اإفريقيا 
مطار  من  يوا�سلون  �سوف  والتي 

جوهان�سبورغ نحو زامبيا.

قا�صمي يقرر موا�صلة املو�صم رفقة الن�صريةالإدارة تف�شخ العقد مع �شي�شي والتعداد يتنقل غدا اإىل زامبيا
تاأكد ر�شميا بقاء الالعب اأحمد قا�شمي يف �شفوف فريقه ن�شر ح�شني داي بعدما كان 
مر�شحا رحيله يف املركاتو ال�شتوي احلايل نحو خو�ض جتربة جديدة، اإل اأن قا�شمي 

اجتمع اأم�ض مع اإدارة الن�شرية وتو�شل اإىل اتفاق مع م�شوؤوليها من اأجل البقاء يف 
�شفوف الفريق اإىل غاية نهاية املو�شم احلايل على الأقل، ورغم اأن املعني كان قريبا 
من اأخذ اأوراق الت�شريح من اإدارة الفريق مثلما اتفق عليه مبا�شرة بعد مباراة فريق 

ال�شياطني ال�شود الكونغويل 

�شمن الدورة 
الدولية للفوفينام 

فيات فوداو

اجلزائر تختتم 
الدورة باإحراز 

19 لقبا
 

اجلزائرية  امل�ساركة  ح�سدت 
19 لقبا يف مناف�سات يوم الثاين 
للدورة  الأوىل  للطبعة  والأخري 
الدولية لولية اجلزائر للفوفينام 
فيات فوداو التي اختتمت م�ساء 
البي�سوية،  بالقاعة  اأم�س  اأول 
امل�ساركون  حت�سل  كما 
ميدالية   18 على  اجلزائريون 
ف�سية بالإ�سافة اإىل 11 برونزية 
من بني منازلت وا�ستعرا�سات، 
وجاءت ايطاليا يف املركز الثاين 
املعدن  من  واحدة  مبيداليتني 
النفي�س والأخرى برونزية، فيما 
ال�سف  يف  ديفوار  كوت  حلت 
اثنتني  ميداليات  باأربع  الثالث 
من الف�سة واأخريني من الربونز، 
امليداليات  جمموع  يف  اأما 
املرتبة  عادت  الفرق،  ح�سب 
الأوىل لفريق اجلمعية الريا�سية 
حقق  والتي  الوطني  لالأمن 
م�سارعوها ثمانية األقاب ف�سية 
جاء  فيما  وبرونزيتني،  واحدة 
فريق اأوملبي بوروبة يف املرتبة 
وخم�س  لقبني  بنيله  الثانية 
اأما  واحدة،  وبرونزية  ف�سيات 
فقد  فريحة  �سبورتينغ  نادي 
بذهبتني  الثالث  ال�سف  يف  حل 
اثنتني، ثالث ف�سيات وبرونزية 

واحدة.
الحتادية  رئي�س  واأفاد 
فيات  للفوفينام  اجلزائرية 
»النتائج  جواج:  حممد  فوداو 
امل�سارعون  عليها  التي حت�سل 
نظرا  اجلزائريون جد م�رصفة، 
الألقاب  من  العدد  لهذا  لنيلهم 
امل�ستوى  اأن  على  دليل  وهو 
وقويا  عاليا  اأ�سبح  الوطني 
الأوروبية،  بالدول  مقارنة 
واأ�ساف  والآ�سيوية«،  الإفريقية 
بكل  ناجحة  كانت  »الدورة 
ذلك  من  والأجمل  املقايي�س، 
الحتاد  رزنامة  دخلت  اأنها  هو 
و�ستنظم  لريا�سة  لهذه  الدويل 
م�ساركة  نرتقب  حيث  �سنة،  كل 
عدد اأكرب للدول العام املقبل«.

هذه  امل�ساركون  ثمن  كما 
اأهميتها  اإىل  بالنظر  املناف�سة 
اأنها  اعتربوا  حيث  والتوقيت 
الوقت املنا�سب كون  جاءت يف 
امل�ساركة  اأعتاب  على  اجلزائر 
نهاية  الإفريقية  البطولة  يف 
باملغرب،  اجلاري  ال�سهر 
 22 اإىل  الألقاب  هذه  وت�ساف 
ن�سيب  من  كانت  التي  ميدالية 
مناف�سات  يف  اجلزائريني، 
ذهبيات،   10 منها  الأول  اليوم 
برونزيات،  وثالث  ف�سية   11
الدولية  الدورة  يف  و�سارك 
اأ�سحاب املراتب الثالث الأوىل 
والبطولة  اجلزائر  كاأ�س  يف 
الوطنية، بهدف اإعطاء الفر�سة 
الفريق  مع  واإدماجهم  لبع�سهم 
اإفريقيا  لبطولة  الأول، حت�سريا 
يف  املغربية  القنيطرة  مبدينة 
دي�سمرب.   30 اإىل   26 من  الفرتة 
وعرف هذا املوعد ح�سور كل 
بلجيكا،  رومانيا،  ايطاليا،  من 
كوت ديفوار، ليبيا، م�رص، لبنان، 
فيما  الردن،  ال�سودان،  اليمن، 
دعيت لبنان وبيالرو�سيا ك�سيفي 

�رصف.
وكالت

عرامة يوؤكد موا�شلة الطاقم الفني العمل مع املدرب الفرن�شي

 الفان: اأملك فكرة عن البطولة اجلزائرية 
وهديف دور جمموعات املناف�صة القارية

ديني�س  الفرن�سي  املدرب  �رصع 
لفان يف العمل على راأ�س العار�سة 
ق�سنطينة  �سباب  لفريق  الفنية 
عمراين  القادر  عبد  للمدرب  خلفا 
قبل  من�سبه  من  ا�ستقال  الذي 
البطولة  من  الذهاب  مرحلة  نهاية 
الوطنية، حيث �سجل لفان ح�سوره 
باأر�س الوطن اأول اأم�س اأين التقى 
م�سوؤويل الفريق على راأ�سهم املدير 
والذي  عرامة  طارق  الريا�سي 
بتوقيع  املعني  مع  تعاقده  ر�سم 
تقدميه  قبل  الطرفني  بني  العقد 
�سيعمل  حيث  الإعالم،  و�سائل  اإىل 
الفني  الطاقم  اأع�ساء  رفقة  لفان 
احلايل والذي قاده املدرب املوؤقت 
ال�سابق  امل�سوؤول  و�رصح  اأعراب، 
لوهافر  لفريق  ال�سابة  الفئات  على 
الفرن�سي اأنه �سطر الأهداف رفقة 
بلعب  تتعلق  �سوف  والتي  الإدارة 
رابطة  مناف�سة  يف  بعيدا  الذهاب 
دور  اإىل  والتاأهل  اإفريقيا  اأبطال 
ال�سعي  جانب  اإىل  املجموعات، 
كاأ�س  نهائي  ن�سف  اإىل  للتاأهل 
اجلمهورية، واأ�سار لفان اأنه يعرف 
خا�سة  اجلزائرية  البطولة  م�ستوى 
اأربعة  له احلظ ملواجهة  كان  واأنه 
رابطة  مناف�سة  يف  جزائرية  اأندية 
حول  نظرة  وميلك  اإفريقيا  اأبطال 

المكانيات وامل�ستوى الذي متلكه، 
املناف�س  اإىل  املتحدث  وتطرق 
يف  »ال�سيا�سي«  لت�سكيلة  املقبل 
اإفريقيا،  اأبطال  رابطة  م�سابقة 
فايي�س  نادي  عاين  اأنه  اأكد  حيث 
اأمام املريخ  الأوغندي يف مباراته 
ال�سوداين والذي تاأهل على ح�سابه، 
وميلك فكرة حول املناف�س املقبل 
للفريق، اأين تفاءل باإمكانية ت�سكيلة 
وبلوغ  التاأهل  يف  »ال�سيا�سي« 
املناف�سة  من  املجموعات  دور 

القارية.
على  وقف  اأنه  لفان  واأو�سح 
وميلك  لل�سباب  الثالث  اخلطوط 
الالعبني،  م�ستوى  حول  نظرة 

خط  ت�سم  الت�سكيلة  اأن  مو�سحا 
النقائ�س  اإل  الدفاع والو�سط قوي 
التي تعاين منها تتمثل على م�ستوى 
و�سوف  يدركه  ما  وهو  الهجوم 
لالعبي  الثقة  اإعادة  على  يعمل 
الو�سول  اأجل  من  الأمامي  اخلط 
�سوف  اأنه  واأو�سح  ال�سباك،  اإىل 
يجتمع رفقة اإدارة الفريق من اجل 
مناق�سة الأ�سماء التي �سوف تدعم 
ال�ستوي،  املركاتو  خالل  الفريق 
فكرة  ميلك  ل  اأنه  ا�ستطرد  اأين 
اإل  اجلديدة،  ال�ستقدامات  حول 
رفقة  بالت�ساور  �سيكون  الأمر  اأن 

امل�سوؤولني.
عي�شة ق.

بعد ا�شتفادتهم من راحة اأول اأم�ض

دوما�س يعود اإىل رفع وترية 
العمل لالعبي الكناري

�سبيبة  فريق  لعبو  اأم�س  عاد 
القبائل اإىل جو التدريبات جمددا 
راحة  يوم  اأم�س  اأول  نالوا  بعدما 
اإىل برنامج عمل  عقب خ�سوعهم 
من  اأيام  اأربعة  مدار  على  �ساق 
الرتب�س التح�سريي الذي يجرونه 
املدرب  منح  اأين  باملغرب، 
اأ�سباله  دوما�س  باتريك  الفرن�سي 
اليوم  وق�ساء  باخلروج  ترخي�سا 
يعودوا  اأن  قبل  الفندق،  خارج 
البارحة اإىل الأجواء اجلدية خا�سة 
واأن املدرب دوما�س برمج برنامج 
اإخ�ساع  قرر  بعدما  �ساقا  عمل 
تدريبيتني  ح�ستني  اإىل  لعبيه 
البدين  للعمل  الأوىل كانت موجهة 
على  الالعبني  حفاظ  اأجل  من 

للمباريات  حت�سبا  البدنية  لياقتهم 
احلايل،  املو�سم  من  تبقت  التي 
الأم�سية  التدريبات يف  فيما كانت 
حيث  الفني،  للجانب  موجهة 
برنامج  اعتماد  دوما�س  يوا�سل 
قبل  اليوم  تدريبيتني  ح�ستني 
املربجمة  الودية  املباراة  خو�س 
الرباطي  الفتح  نادي  اأمام  غدا 
اأمام  هامة  حمطة  �ستكون  والتي 
الطاقم الفني من اجل تقييم مدى 
العمل  لربنامج  الالعبني  ا�ستجابة 
خالل  معهم  ت�سطريه  مت  الذي 
فرتة تواجدهم يف املغرب، وذلك 
قبل �سد الرحال والعودة اإىل اأر�س 

الوطن.
ع.ق.

حل�شاب الطبعة 28 من املناف�شة

برجمة حتدي »الزيبان« للعدو 
الريفي يف 15 دي�صمرب

حتدي  من   28 الطبعة  �ستجري   
املقررة  الريفي  للعدو  الزيبان 
مبدينة  املقبل  دي�سمرب   15 يوم 
اجلديد  امل�سمار  على  ب�سكرة، 
ويتعلق  البيئة«،  »دار  امل�سمى 
الأمر باملرحلة الثانية من التحدي 
الوطني للعدو الريفي، بعد حتدي 
 24 يوم  جرى  الذي  »الثورة« 
وعرف  باجللفة  الفارط  نوفمرب 
املنتخب  من  قرين  علي  تتويج 
مرحلتي  وبعد  الع�سكري،  الوطني 
�سيقام  و«الزيبان«،  »الثورة« 
دي�سمرب  »ال�سومام« يف 22  حتدي 
دي�سمرب   29 املقراين  ببجاية، 
كلو�س«  »اأحمد  بوعريريج،  بربج 
»الآثار  بال�سلف وحتدي  5 جانفي 
الرومانية« 12 جانفي بباتنة، ومتت 
العا�سمة  اجلزائر  حتدي  برجمة 
با�سم  موؤخرا  ت�سميته  اأعيد  الذي 

�سغواين  عبدو  املرحوم  ال�سحفي 
اأربعة  وتتبعه  جانفي   19 بتاريخ 
للعدو  الوطنية  البطولة  حتديات 
م�سجلة  مناف�سة  اآخر  هي  الريفي 
الريا�سي  املو�سم  برنامج  �سمن 
تاريخ  حتديد  يتم  ومل  اجلاري 
ح�سب  ولكن  الآن.  حلد  اإجرائها 
املحتمل  من  املعلومات  بع�س 
»بوزيد �سعال«،  دجمها مع حتدي 
املقبل  فيفري   16 يوم  املقرر 
ب�سطيف. و�سهدت الن�سخة 27 من 
حتدي »الزيبان« للمو�سم املا�سي 
 66 ميثلون  ريا�سي   828 ح�سور 
تتويج  ولئية  رابطة   20 من  ناديا 
املنتخب  من  كرزيز  العزيز  عبد 
الرجال  لدى  الع�سكري  الوطني 
احلماية  من  دربال  بن  ومليكة 

املدنية للجزائر عند ال�سيدات.
وكالت
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عي�شة ق.

ر�ضوان  الالعب  رفقاء  يدخل 
بعزمية  امليدان  اأر�ضية  �رشيفي 
قوية من اأجل قلب الطاولة وحتقيق 
لهم  ت�ضمح  التي  الرميونتادا 
بااللتحاق باجلار مولودية اجلزائر 
الثمانية  االأندية  �ضمن  والتواجد 
النهائي،  ربع  تن�ضط  �ضوف  التي 
ولهذا الغر�ض تنتظر الطاقم الفني 
تيريي  الفرن�ضي  املدرب  بقيادة 
فروجي مهمة �ضعبة من اجل جتاوز 
مرحلة الفراغ التي متر بها ت�ضكيلة 
يف  ال�ضقوط  بعد  »�ضو�ضطارة« 
اأمام املريخ  هزميتني على التوايل 
ال�ضوداين يف البطولة العربية ووفاق 
�ضطيف بالبطولة الوطنية، واالأكيد 
الفوز  اأهمية  تدرك  الت�ضكيلة  اأن 
باللقاء والتاأهل من اأجل امل�ضاحلة 
الذي  الغليان  ظل  يف  االأن�ضار  مع 

االأخرية  الفرتة  خالل  النادي  مييز 
ال�ضتوي  البطل  بلقب  فوزه  رغم 
نهاية  الوطنية يف  البطولة  بت�ضدره 
الالعبون  ويعول  الذهاب.  مرحلة 
التي  ال�ضعبة  الفرتة  ا�ضتغالل  على 
بعد  ال�ضوداين  مناف�ضهم  بها  مير 
رابطة  مناف�ضة  يف  باكرا  االإق�ضاء 
اأبطال اإفريقيا اأمام النادي املغمور 
فايي�ض االوغندي والغيابات الكثرية 
املدرب  ت�ضكيلة  منها  تعاين  التي 
اأجل جتاوزه  الزلفاين من  التون�ضي 
البطولة  يف  ح�ضابه  على  والتاأهل 
عاملي  ا�ضتغالل  عرب  العربية 
االأر�ض واجلمهور الذي �ضيكون يف 

�ضالح االحتاد.

�شافعي �شيغيب عن 
اللقاء وبن يحي يعود 

اأ�شا�شيا

علمت »الو�ضط« من م�ضادرها من 
املدرب  ان  العا�ضمة  احتاد  بيت 
الالعب  ا�ضتبعاد  قرر  فروجي 
الذي  التعداد  عن  �ضافعي  فاروق 
امام  اليوم  معنيا مبواجهة  �ضيكون 
له  عقوبة  وذلك  ال�ضوداين،  املريخ 
التي  االإعالمية  الت�رشيحات  عقب 
موعد  عن  �ضاعة   48 قبل  اأطلقها 
غيابه  جانب  اإىل  هامة،  مباراة 
عن ح�ضة اال�ضتئناف التي خا�ضها 
وهو  املن�رشم،  اخلمي�ض  رفقائه 
الو�ضع الذي �ضيزيد تعقيدا للعالقة 
بعد  مبدربه  الالعب  جتمع  التي 
بن يحي  باال�ضتبعاد رفقة  معاقبته 
االأخري  هذا  �ضطيف،  وفاق  اأمام 
الت�ضكيلة  اإىل  عودته  ي�ضجل  �ضوف 
�ضوف  كبرية  وبن�ضبة  االأ�ضا�ضية 
ي�ضكل حمور الدفاع رفقة �رشيفي. 

تخفي�ض التذكرة اإىل 
وعملية  دينار   300

البيع اليوم

جويلية   5 ملعب  م�ضوؤولو  قرر 
الدخول  تذكرة  �ضهر  تخفي�ض 
العا�ضمة  احتاد  مباراة  حل�ضور 
 300 مبلغ  اإىل  ال�ضوداين  واملريخ 
تبلغ  التذاكر  كانت  بعدما  دينار، 
وهي  للواحدة،  دينار   500 قيمتها 
مالئمة  �ضتكون  التي  القيمة 
التنقل  اأجل  من  الب�ضيط  للمنا�رش 
من  املباراة  ومتابعة  امللعب  اإىل 
اأ�ضحاب  لت�ضجيع  املدرجات 
يف  واالأحمر،  االأ�ضود  اللونني 
التذاكر  بيع  عملية  جتري  املقابل 
اليوم انطالقا من ال�ضاعة العا�رشة 
االأبواب  فتح  �ضيتم  بينما  �ضباحا، 

ابتداء من الثالثة والن�ضف م�ضاء.

احتاد العا�شمة / املريخ ال�شوداين اليوم ابتداء من 19:00

اأبناء �صو�صطارة يرت�صدون الرميونتادا والتاأهل عربيا
يالقي فريق احتاد العا�شمة م�شاء اليوم ال�شيف املريخ ال�شوداين يف مباراة تندرج �شمن اإياب الدور ثمن النهائي من 

البطولة العربية التي يحت�شنها ملعب 5 جويلية، وتنتظر النادي العا�شمي مهمة �شعبة ومعقدة يف عقر الديار خا�شة 
بعد الهزمية الثقيلة التي تعر�ض لها يف ملعب اأم درمان وعاد حممال بخ�شارة برباعية لهدف، والتي �شوف تعقد 

ماأموريته يف جتاوزها من اأجل اقتطاع تاأ�شرية التاأهل اإىل الدور ربع النهائي من البطولة العربية

ت�شريحات:

تيريي فروجي: التاهل 
لي�س م�صتحيال وتفاجاأت 

لت�صريحات �صافعي

احتاد  فريق  مدرب  ك�ضف 
اأنه  فروجي  تيريي  العا�ضمة 
اإىل  التاأهل  حتقيق  عن  يبحث 
للبطولة  النهائي  ربع  الدور 
يالقي  عندما  لالأندية  العربية 
ال�ضوداين،  املريخ  اليوم  اأم�ضية 
ورغم اأن املدرب الفرن�ضي ابان 
عن رغبته يف حتقيق التاأهل اإال 
تنتظر  التي  اأن املهمة  اأكد  اأنه 
اأمام  �ضهلة  تكون  لن  اأ�ضباله 
برباعية  عليهم  فاز  مناف�ض 
الذهاب،  مباراة  يف  لهدف 
نظيفة  برباعية  متقدما  وكان 
اأبان  اأنه  اإال  االأول،  ال�ضوط  يف 
النتيجة  قلب  بخ�ضو�ض  تفاوؤال 
عرب  الفارق  وتذليل  ل�ضاحلهم 
اجل  من  الكايف  الفوز  حتقيق 
بلوغ الدور املقبل من املناف�ضة 
هدف  اعتربها  التي  العربية 
النادي العا�ضمي هذا املو�ضم، 
تواجد  االأهم  ان  م�ضيفا 
خا�ضة  جاهزية  يف  الالعبني 
من ناحية الفعالية اأمام املرمى 
التي  االأهداف  تلقي  وتفادي 

تعقد ماأموريتهم على ملعبهم.
حول  احلديث  فروجي  ورف�ض 
ق�ضية العبه فاروق �ضافعي اأين 
منا�ضبا  لي�ض  الوقت  اأن  �ضدد 
ال�ضخ�ضية  االأمور  عن  للحديث 
قبل  يحدث  املر  وان  خا�ضة 
وعرب  و�ضعبة،  هامة  مباراة 
املعني عن تفاجئه للت�رشيحات 
اأم�ض  اأول  املعني  اأطلقها  التي 
بخ�ضو�ض عدم تلقيه م�ضتحقاته 
املالية ملدة عام ون�ضف خا�ضة 
واأنها جاءت قبل 48 �ضاعة عن 

موعد مقابلة م�ضريية.

فوزي يايا: املريخ 
لي�ض بالفريق املخيف 
و�شوف نلعب للتاأهل 

عن  يايا  فوزي  الالعب  عربرّ 
احتاد  فريقه  بقدرة  تفاوؤله 
عقبة  جتاوز  على  العا�ضمة 
ال�ضوداين  املريخ  مناف�ضه 
تنتظر  التي  املقابلة  خالل 
اأنهم  اأكد  اليوم، حيث  الفريقني 
املواجهة  خلو�ض  جاهزون 

التاأهل  اأجل  من  الطاولة  وقلب 
البطولة  من  املقبل  الدور  اإىل 
قال  ال�ضياق  هذا  ويف  العربية، 
لي�ض  ال�ضوداين  املريخ  اأن  يايا 
ولي�ض  يخيفهم  الذي  بالفريق 
يبذلون  و�ضوف  منهم  اأقوى 
ق�ضارى جهدهم من اجل قيادة 
م�ضيفا  التاأهل،  اإىل  الفريق 
باإق�ضاء  مهتمني  لي�ضوا  اأنه 
مناف�ضهم من املناف�ضة القارية 
على  الرتكيز  يهمهم  ما  الأن 
اإبداء  طريق  عن  اليوم  مباراة 
اأر�ضية  على  قوية  فعل  ردة 
التي  النتيجة  وحتقيق  امليدان 

توؤهلهم يف املناف�ضة القارية.

يامن الزلفاين مدرب 
املريخ: نتوقع ردا قويا 

من احتاد العا�شمة

املريخ  نادي  مدرب  اأكد 
اأنهم  الزلفاين  يامن  ال�ضوداين 
�ضوف يواجهون فريقا كبريا يف 
والذي  العا�ضمة  احتاد  �ضورة 
فعله  ردة  تكون  اأن  يتوقعون 
بعد  امليدان  اأر�ضية  على  قوية 
ال�ضودان،  يف  الثقيلة  الهزمية 
اأن  التون�ضي  املدرب  واأو�ضح 
خطة  يعتمد  �ضوف  املناف�ض 
الت�ضجيل  اأجل  من  هجومية 
اأهداف  اأربعة  هزمية  وجتاوز 
لقاء  يف  امل�ضجلة  لواحد 
اأنه �ضدد يف نف�ض  اإال  الذهاب، 
يغامر يف  لن  فريقه  اأن  ال�ضياق 
اللعب هجوميا لكنه يف املقابل 
ويتحمل  الدفاع  اإىل  يركن  لن 

عبء املقابلة.
هاج�ضه  عن  املتحدث  وعربرّ 
التي  بالغيابات  يتعلق  فيما 
قبل  فريقه  ت�ضكيلة  ت�رشب 
اأو�ضح  اأين  املقابلة،  موعد 
اجلزائر  اإىل  تنقل  التعداد  اأن 
منقو�ضا عدديا ب�ضبب الغيابات 
لكنه  الأ�ضباب خمتلفة،  لالعبني 
الفريق ميلك العبني  اأن  اأو�ضح 
زمالئهم  تعوي�ض  على  قادرين 
وحتقيق االأهم بالعودة بتاأ�ضرية 

التاأهل.
عي�شة ق.

املغرب طوق جناة الكامريون 
من ورطة جزر القمر

لن  القدم  لكرة  االإفريقي  االحتاد  متاعب  اأن  يبدو 

تتوقف عند جمرد �ضحب تنظيم بطولة اأم اإفريقيا 

بلد بطلب  اأي  تقدم  اأن  الكامريون، دون  2019 من 

رئي�ض  وكان  االآن،  حتى  الكان  ال�ضت�ضافة  ر�ضمي 

�ضابقة،  ت�رشيحات  يف  اأكد  اأحمد  اأحمد  الكاف 

التنظيم  �رشوط  فيها  تتوفر  فقط  بلدان   3 اأن 

باملوا�ضفات اجلديدة ان�ضحب منها بلد واحد وهي 

حما�ضا  اإفريقيا  جنوب  تظهر  مل  وقت  يف  م�رش 
لتقدمي طلبها.

رئي�ض  ح�ضابات  يربك  قد  الذي  املثري  امل�ضتجد 

لتقارير  الرتويج  م�ضادر  عدة  بح�ضب  الكاف 

تاأهل  اعرتا�ض على  تقدمي  القمر على  بعزم جزر 

يف  مقعده  على  ح�ضل  الذي  الكامريون  منتخب 

م�ضوؤولو  ويحاول  البطولة،  م�ضيف  باعتباره  الكان 

ي�ضتدلوا  اأن  الت�رشيبات،  بع�ض  القمر بح�ضب  جزر 

�ضحب  بعدما   2015 عام  املغرب  مع  حدث  مبا 

التي  الدورة  ح�ضور  من  اإق�ضاوؤه  ومت  التنظيم  منه 

ا�ضتقرت بغينيا اال�ضتوائية، يف حني  اأن طوق النجاة 

الذي قد يجنب الكاف والكامريون الورطة، هو اأن 

يحت�ضن املغرب الكان وهو ما �ضيتيح اأمامه التاأهل 

احلالة  هذه  يف  و�ضريافقه  امل�ضيف  البلد  ب�ضفته 

نف�ض  يف  خلفه  ثانيا  حل  الذي  الكامريون  منتخب 
جمموعته بالت�ضفيات.

وكاالت

نفى �شحة االأخبار حول رحيل اأونا�ض 
عن نابويل هذا املركاتو ال�شتوي

اأنت�صيلوتي يقرر االعتماد 
على غوالم اأمام ليفربول

خالل اأعلن مدرب نادي نابويل االيطايل كارلو اأنت�ضيلوتي انه �ضوف  غوالم  فوزي  اجلزائري  الدويل  العبه  على  اأمام ليفربول �ضمن اجلولة يعتمد  التي تنتظر ناديه غدا  املباراة ال�ضاد�ضة واالأخرية من دور جمموعات رابطة اأبطال اأوروبا، املباراة  بعد  االيطايل  املدرب  ت�رشيحات  جاءت  اأمام على م�ضتوى الركبة، وقال اأنت�ضيلوتي يف ت�رشيحات ل�ضبكة غيابه لعام عن امليادين بعد االإ�ضابة اخلطرية التي تلقاها اأم�ض �ضمن الدوري االيطايل وهي االأوىل التي يخو�ضها بعد الكبرية التي قدمها الظهري االأي�رش للخ�رش يف مواجهة اول حيث  غوالم  على  باالعتماد  ف�ضل  اأنه  �ضبورت�ض«  التعادل »�ضكاي  اإىل  يحتاج  الذي  وهو  االأخري  ملعب  على  من ليفربول  النهائي  ثمن  الدور  اإىل  ر�ضميا  التاأهل  �ضمان  اأجل  من 
االيطايل املناف�ضة االأوروبية. امليالن  لنادي  ال�ضابق  املدرب  نفى  املقابل،  اإمكانياته يف  برهن  العب  اأونا�ض  اأن  اال�ضباين  مدريد  الوطنية عن على مكانة اأ�ضا�ضية رفقة نادي اجلنوب االيطايل، واأ�ضار اأن اجل التعود اأكرث وال�ضري نحو التاأكيد على اأحقيته يف التناف�ض الكبرية وجدد على موهبته، وال يحتاج �ضوى اإىل الوقت من وريال  الت�ضكيلة  االأجواء نابويل يف املركاتو ال�ضتوي ال اأ�ضا�ض له من ال�ضحة خا�ضة احلديث حول رحيل متو�ضط ميدان  تغيري  له يف  نية  الفريق وال  الالعب �ضعيد مع  واأن 

ح�ضبه.
ع.ق.
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نابويل يوا�سل اال�ستفاقة برباعية
ا�ستعداده  واأكد  الأهم  نابويل  حقق 
الإجنليزي  ليفربول  م�سيفه  ملواجهة 
غدا عندما تغلب على �سيفه فروزينوين 
الدوري  من   15 املرحلة  يف   0-4
يف  النتيجة  نابويل  وح�سم  الإيطايل، 
عرب  هدفني  بت�سجيله  الأول  ال�سوط 
واجلزائري  زيلين�سكي  بيوتر  البولندي 
اأركاديو�ش  ي�سيف  اأن  قبل  ونا�ش،  اآدم 
نابويل  ووا�سل  الثاين،  ثنائية يف  ميليك 
الثاين  الفوز  بتحقيقه  املحلية  �سحوته 
تواليا و11 هذا املو�سم فعزز موقعه يف 
واأعاد  نقطة   35 بر�سيد  الثاين  املركز 
الفارق اإىل 8 نقاط بينه وبني جوفنتو�ش 
الأعوام  يف  اللقب  وحامل  املت�سدر 
نابويل  مدرب  واأراح  الأخرية،  ال�سبعة 
الركائز  من  العديد  اأن�سيلوتي  كارلو 
ملواجهة  ترقبا  الفريق  يف  الأ�سا�سية 

ليفربول، فغاب املدافع الإ�سباين راوول األبيول وجل�ش البلجيكي دري�ش مريتنز وحار�ش املرمى 
نيكول  وال�رصبي  روي  ماريو  والربتغايل  كايخون  خو�سيه  والإ�سباين  اأو�سبينا  دافيد  الكولومبي 

ماك�سيموفيت�ش على مقاعد البدلء.
ووا�سل روما نزيف النقاط للمباراة الثالثة تواليا ب�سقوطه يف فخ التعادل للمرة الثانية على التوايل 
وكانت اأمام م�سيفه كالياري 2-2، وكان روما يف طريقه اإىل حتقيق فوزه ال�ساد�ش هذا املو�سم 
والأول منذ تغلبه على �سمبدوريا 4-1 يف املرحلة 12 بعدما تقدم يف ال�سوط الأول بهديف براين 
بتقلي�سه  الثاين  ال�سوط  الطاولة يف  قلب  كالياري  لكن  كولروف،  األك�سندر  وال�رصبي  كري�ستانتي 
الفارق عرب املولدايف اأرتور يونيتا قبل اأن يدرك له ماركو �ساو التعادل يف الدقيقة اخلام�سة من 
الوقت ال�سائع.  ويف مباراة ثالثة تعادل لزيو روما مع �سيفه �سامبدوريا بهدفني يف كل �سبكة، 
اأت�سريبي  فران�سي�سكو  وعادل   21 الدقيقة  يف  كوالياريال  فابيو  �سجله  بهدف  �سامبدوريا  تقدم 
الدقيقة  لالزيو يف  الثاين  الهدف  اإميوبيلي  �سريو  ي�سيف  اأن  قبل   79 الدقيقة  لالزيو يف  النتيجة 
ال�ساد�سة من الوقت ال�سائع، اإل اأن ريكاردو �سابونارا �سجل هدف التعادل ل�سامبدوريا يف الدقيقة 
التا�سعة من الوقت ال�سائع للمباراة، ورفع لت�سيو ر�سيده اإىل 25 نقطة يف املركز اخلام�ش، بفارق 

الأهداف خلف ميالن، يف حني رفع �سامبدوريا ر�سيده اإىل 20 نقطة يف املركز الثامن.

رين يوا�سل عرو�سه القوية
دون  بهدفني  ديجون  على  رين  فاز 
املرحلة  يف  اأم�ش  اأول  م�ساء  مقابل 
17 من الدوري الفرن�سي التي �سهدت 
اأي�ساً فوز اأميان على م�سيفه غانغان 
افتتح  الأوىل  املباراة  يف   ،1-2
يف  الت�سجيل  باب  بوريغو  بينجامان 
باري�ش  لعب  واأ�ساف   69 الدقيقة 
�سان جريمان ال�سابق حامت بن عرفة 
وبهذا   ،90 الدقيقة  يف  الثاين  الهدف 
التا�سع  املركز  يف  رين  اأ�سبح  الفوز 
احتل  حني  يف  نقطة   23 بر�سيد 
ديجون املركز 16 بر�سيد 16 نقطة، 
املرحلة  يف  بقوة  �رصب  رين  وكان 

ال�سابقة منذ ثالثة اأيام بفوزه خارج اأر�سه على ليون بهدفني نظيفني.
اأميان الأول يف الدقيقة 63 وعادل اتيان ديدو  ويف املباراة الثانية �سّجل ايدي غناهوري هدف 
النتيجة لغانغان يف الدقيقة 70، لكن الكلمة الأخرية كانت للفريق ال�سيف الذي خطف هدف الفوز 

يف الدقيقة 81 عرب �ستيفن ميندوزا.

مي�سي يتجاهل ترتيبه يف الكرة الذهبية
اأن احتالله املركز اخلام�ش يف ترتيب الكرة الذهبية مل ي�سكل  اأكد ليونيل مي�سي جنم بر�سلونة 
يف  اإ�سبانيول  غرميه  على  البلوغرانا  فوز  خالل  رائع  باأداء  الظهور  اأجل  من  له  بالن�سبة  حافزا 
ديربي كتالونيا بالدوري الإ�سباين، واأحرز النجم الأرجنتيني هدفني رائعني من ركلتني حرتني كما 
�سنع هدفا لعثمان دميبلي �سمن ا�ستعرا�ش مذهل ملهاراته، وغاب مي�سي الفائز بالكرة الذهبية 
كاأف�سل لعب يف العامل خم�ش مرات عن من�سة التتويج باجلائزة لأول مرة منذ ع�رص �سنوات بينما 
فاز بها لوكا مودريت�ش لعب و�سط ريال مدريد، وعما اإذا نال دافعا اإ�سافيا قبل هذه القمة لعدم 
فوزه باجلائزة قال مي�سي ملحطة موفي�ستار »ل«، واأ�ساف: »دخلنا جميعا اللقاء بحما�ش وبرتكيز 
بر�سلونة زميلهم  وامتدح لعبو  رائعا«.  الذي يخو�ش مو�سما  ب�سبب امللعب واملناف�ش  واإ�رصار 
الأرجنتيني بعد ترتيبه املتاأخر يف الكرة الذهبية وقدموا له الدعم بعد كلمات الأ�سطورة الربازيلي 
بيليه الذي قال اإن مي�سي ميلك قدما واحدة ومهارة واحدة، كما و�سف اإرن�ستو فالفريدي مدرب 
بر�سلونة نتيجة الت�سويت يف الكرة الذهبية باأنها �سخيفة وكال املديح ملي�سي، وقال »ماذا ميكنني 
اأن اأقول عن مي�سي اإنه يبدع يف كل مباراة، وجوده معنا ثروة ل حدود لها ونحن يف حقبة لن تتكرر 

ويجب اأن ن�ستمتع مب�ساهدة لعب مثله«.

مي�سي يقود البار�سا اإىل �سحق اإ�سبانيول
يف  مبهراً  عر�ساً  مي�سي  ليونيل  قّدم 
ميدان اإ�سبانيول قاد اإثره نادي بر�سلونة 
اإىل حتقيق فوز عري�ش بنتيجة 4-0 يف 
من   15 املرحلة  �سمن  كتالونيا  دربي 
»كورنيا  ملعب  على  الإ�سباين.  الدوري 
جنمه  بقيادة  بر�سلونة  قّدم  اإلربات«، 
عر�ساً  مي�سي  الأرجنتيني  وقائده 
جميلة  اأهداف  باأربعة  اأ�سفعه  كروياً 
حرتني  ركلتني  من  مي�سي  ليونيل  دّونها 
ولوي�ش  دميبيلي  وعثمان  �ساحرتني 
�سواريز،  مع العلم اأّنها املرة الأوىل يف 
مي�سي  ليونيل  فيها  ي�سّجل  التي  الليغا 
مباراة  يف  حرتني  ركلتني  من  هدفني 
من  بر�سلونة  متّكن  الفوز  بهذا  واحدة، 
وبفارق  نقطة   31 بر�سيد  ريادته  تعزيز 
م�ستثمراً  اإ�سبيلية  نقاط عن مالحقه   3
تعرث الأخري يف ميدان فالن�سيا كما ان�سّم 
اإىل  نقطة   28 الثالث  مدريد  اأتلتيكو 

�رصاع املطاردة بعد فوزه على الرابع ديبورتيفو األفي�ش 3-0، اأّما اإ�سبانيول فقد اأ�سبح مر�سحاً لفقدان مركزه التا�سع يف حال متكن ريال 
بيتي�ش وريال �سوييداد واأيبار من حتقيق الفوز يف مباراياتهم. ف�سل اإ�سبيلية يف ا�ستعادة ال�سدارة ولو موؤقتاً ب�سقوطه يف فخ التعادل اأمام 
اإىل �سكة النت�سارات التي غابت عنه يف مباراتيه الأخريتني حملياً، وتغلب الأتليتي على  اأتلتيكو مدريد  م�سيفه فالن�سيا 1-1، فيما عاد 
�سيفه ديبورتيفو األفي�ش مفاجاأة املو�سم 3-0، يف املباراة الأوىل على ملعب »مي�ستايا« كان اإ�سبيلية قاب قو�سني اأو اأدنى من العودة اإىل �سكة 
النت�سارات وا�ستعادة ال�سدارة عندما تقدم بهدف ملهاجمه بابلو �سارابيا لكن فالن�سيا جنح يف اإدراك التعادل يف الدقيقة الثانية من الوقت 
ال�سائع بوا�سطة الفرن�سي الغيني الأ�سل خمتار دياخابي. على ملعب »مرتوبوليتانو« يف مدريد، وعانى اأتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز وانتظر 
الدقائق الأخرية لتاأمينه بعدما افتتح الت�سجيل عرب الكرواتي نيكول كالينيت�ش قبل اأن ي�سيف الفرن�سي اأنطوان غريزمان ورودري الهدفني 
الثاين والثالث، يف املقابل، ُمني ديبورتيفو األفي�ش بخ�سارته اخلام�سة هذا املو�سم مقابل 7 انت�سارات و3 تعادلت فتجمد ر�سيده عند 24 

نقطة يف املركز الرابع، لكنه بات مهددا بالرتاجع اإىل املركز اخلام�ش يف حال فوز ريال مدريد على م�سيفه هوي�سكا.

انت�ساراته  �سل�سلة  دورمتوند  بورو�سيا  تابع 
وم�سيفه  جاره  اأمام  الرور  اإقليم  دربي  بح�سمه 
�سالكه 2-1 يف املرحلة 14 من الدوري الأملاين، 
اللقب  حامل  ميونيخ  بايرن  وا�سل  جانبه  من 
كبري  بفوز  موؤقتاً  الثاين  املركز  وانتزع  �سحوته 
بورو�سيا  وعزز   ،0-3 نورمربغ  �سيفه  على 
دورمتوند موقعه يف ال�سدارة بر�سيد 36 نقطة 
الذي  ميونيخ  بايرن  نقاط عن   9 بفارق  مبتعدا 
ا�ستغل  بعدما  موؤقتا  املبا�رص  مطارده  بات 
لينتزع  فرايبورغ،  م�سيفه  اأمام  ليبزيغ  خ�سارة 
نقطة  بفارق  نقطة   27 بر�سيد  الثاين  املركز 
الذي  مون�سنغالدباخ  بورو�سيا  اأمام  واحدة 
املرحلة.  ختام  يف  �ستوتغارت  اأم�ش  ا�ست�ساف 
ارينا«  »فيلتن�ش  ملعب  على  الأوىل  املباراة  يف 
التاريخية  انطالقته  دورمتوند  بورو�سيا  وا�سل 
تاريخه  يف  التا�سع  للقب  �سعيه  يف  الدوري  يف 
 2011-2010 مو�سمي  ثنائيته  بعد  والأول 
املو�سم  هذا   11 الفوز  بتحقيقه  و2012-2011، 
الذي مل  الوحيد  الفريق  وبقي  تواليا  واخلام�ش 
البوند�سليغا،  يف  الآن  حتى  اخل�سارة  طعم  يذق 
وحقق بورو�سيا دورمتوند فوزه الأول على �سالكه 
يف عقر داره منذ 2013 بف�سل هديف الدمناركي 

�سان�سو  جايدون  والإجنليزي  دياليني  توما�ش 
مقابل هدف لالإيطايل دانيال كاليوري من ركلة 
اأرينا«  »األيانز  ملعب  على  الثانية  ويف  جزاء(. 
بفوز  البافاري �سحوته  النادي  تابع  ميونيخ،  يف 
بينها  نظيفة  بثالثية  نورمربغ  �سيفه  على  كبري 
ليفاندوف�سكي  روبرت  البولندي  لهدافه  ثنائية 
فرانك  للفرن�سي  وهدف  و27،   9 الدقيقتني  يف 
ميونيخ  لبايرن  توالياً  الثاين  الفوز  وهو  ريبريي، 
يف   1-2 برمين  فريدر  م�سيفه  على  الأول  بعد 
يف  تعرثه  بعد  جاء  والذي  املا�سية  املرحلة 
م�سيفه  على  بتغلبه  الأخرية  الثالث  املباريات 

فرايبورغ  اأكرم  الثالثة،  ويف   .1-2 برمين  فريدر 
قبل  املو�سم  وفادة �سيفه ليبزيغ و�سيف بطل 
ت�سجيلها  على  تناوب  نظيفة  بثالثية  املا�سي 
نيلز بيرت�سن ولوكا فالد�سميدت من ركلة جزاء 
فوزاً  ليفركوزن  باير  وحقق  فرانت�ش،  ومايك 
وحيد  بهدف  اأوغ�سبورغ  �سيفه  على  �سعباً 
انتزع  فيما  األريو،  لوكا�ش  الأرجنتيني  �سجله 
اإينرتاخت  م�سيفه  من  ثميناً  فوزاً  برلني  هرتا 
فرانكفورت بهدف وحيد �سجله ال�رصبي ماركو 
التعادل  فخ  يف  فولف�سبورغ  و�سقط  غروييت�ش، 

اأمام �سيفه هوفنهامي 2-2.

بوري�سيا دورمتوند يعرب امتحان الرور

املان �سيتي يتجرع اأول هزمية ويفقد ال�سدارة
اأخفق مان�س�سرت �سيتي يف ا�ستعادة �سدارة الدوري الإجنليزي بخ�سارته اأمام م�سيفه ت�سيل�سي 2-0 يف اجلولة 16 من الدوري الإجنليزي، وجترع مان�س�سرت 
�سيتي اأول خ�سارة له هذا املو�سم يف الدوري ليخفق با�ستعادة ال�سدارة من ليفربول الذي هزم بورمنوث 4-0 يف وقت مبكر، �سجل الفرن�سي نغولو كانتي 
والربازيلي دافيد لويز هديف املباراة، وانفرد ليفربول بال�سدارة مع 42 نقطة وبات الفريق الوحيد اخلايل �سجله من الهزائم حتى الآن هذا املو�سم مقابل 
41 ل�سيتي، فيما اأبقى ت�سل�سي على اآماله بالبقاء على م�سافة منطقية من املت�سدرين رافعا ر�سيده اإىل 34 نقطة بالت�ساوي مع اأر�سنال. فيما قاد الدويل 
امل�رصي حممد �سالح فريقه ليفربول للفوز على م�سيفه بورمنوث 4-0، و�سجل �سالح هاتريك يف هذه املباراة واملدافع �ستيف كوك خطاأ يف مرماه 
رباعية »الريدز«، و�سعد ليفربول اإىل �سدارة »الربميريليغ« بر�سيد 42 نقطة اأمام مان�س�سرت �سيتي الذي اأ�سبح ثانيًا بر�سيد 41 نقطة بعد خ�سارته اأمام 
ت�سيل�سي. يف املقابل، قاد لوكا�ش توريرا فريقه اأر�سنال اإىل فوز �سعب على �سيفه املتوا�سع هادر�سفيلد تاون 1-0 لريتقي فريق �سمال لندن اإىل املركز 
اخلام�ش يف حني تخطى توتنهام لي�سرت واحتل املركز الثالث، وهذه املباراة21 تواليا دون خ�سارة لفريق املدرب الإ�سباين اوناي اميري. وحقق مان�س�سرت 
يونايتد فوزه الأول يف خم�ش مباريات وجاء ب�سهولة على ح�ساب �سيفه فولهام الأخري 4-1 لريتقي اإىل املركز ال�ساد�ش، وتخف حدة ال�سغوط عن مدربه 
الربتغايل جوزيه مورينيو الذي احتفل بالفوز ومل يدفع بقائده ال�سابق الفرن�سي بول بوغ، وافتتح »ال�سياطني احلمر« الت�سجيل بعد جمهود فردي من قائده 
اأ�سلي يونغ، و�ساعف الإ�سباين خوان ماتا الت�سجيل قبل اأن يح�سم املواجهة املهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو املرتب�ش اأمام املرمى بعد عر�سية رائعة 

من ماتا، وحت�سن فولهام وقل�ش الفارق من ركلة جزاء للفرن�سي ابوبكر كمارا، لي�سيف را�سفورد الرابع بت�سديدة جميلة من زاوية �سيقة.
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جملة �أمريكية تك�شف

ق�شة »جديدة« لهمنغواي مل تن�شر من قبل
�أعلنت �ملجلة �لأمريكية » Strand Magazine« على موقعها �لإلكرتوين، �أنها �شتن�شر ق�شة ظلت طي 

�لكتمان للكاتب �ل�شهري �أرن�شت همنغو�ي )1961-1899(.

م٫�س
و�أ�شارت �ملجلة �لأمريكية �إىل �أن 
 ،1956 �لق�شة عام  كتب  همنغو�ي 
ريتز  فندق  يف  �أحد�ثها  وجتري 
يف  همنغو�ي  وي�شور  باري�س.  يف 
�أنهكتهم  �لذين  �جلنود  �لق�شة 
لكنهم  �لثانية،  �لعاملية  �حلرب 
باأمل  �مل�شتقبل  �إىل  يتطلعون 
وقالت �ملجلة يف بيانها: »�شتقدم 
�لـ55  �لعدد  يف  فخر  بكل  جملتنا 
كتبها  من�شورة  غري  ق�شة  منها 
 A Room on« همنغو�ي بعنو�ن
)غرفة   »the Garden Side
�أرن�شت  تطل على �حلديقة( ويعد 
�لرو�ئيني  �أهم  من  همنغو�ي  ميلر 
وكتاب �لق�شة �لأمريكيني. وغلبت 
يف  للعامل  �ل�شود�وية  �لنظرة  عليه 
�أفكاره  �أنه عاد وجدد  �إل  �لبد�ية، 

�لنف�شية  �لقوة  وعمل على متجيد 
يف  �لإن�شان  لعقل  �لإر�دة(  )قوة 
�أعماله �لأدبية. و�شورت �أعماله يف 
�لغالب �لقوة وهي تتحدى �لعو�مل 
�لطبيعية �لأخرى يف �رص�ع ثنائي 
�ل�شيخ  كرو�ية  �لعزلة  من  جو  ويف 
جائزة  بف�شلها  نال  �لتي  و�لبحر 
�شارك يف   1954 عام  للأدب  نوبل 
�حلربني �لعامليتني �لأوىل و�لثانية، 
حيث خدم على منت �شفينة حربية 
�أمريكية، وح�شل على عدة �أو�شمة 
بل  »رجال  ق�ش�شه  �أ�شهر  ومن 
و«�لطابور   1027 عام  ن�شاء« 
ل  و«�لفائز   1930 عام  �خلام�س« 
�أهم  ومن   .1933 عام  �شيئا«  ينال 
لل�شلح«  »ود�عا  �أي�شا:  رو�ياته 
1929 و«�ملوت بعد �لظهر« 1932 
�لأ�شجار« 1950  �لنهر نحو  و«عرب 

و«�ل�شيخ و�لبحر« 1952.

الطبعة الثانية لرواية »ن�شاء ولكن« تت�شدر املبيعات 

الورا ري�شرتيبو .. روائية كولومبية حتاكي �شهرزاد

ق�شة ق�شرية

ولكن«  »ن�شاء  لرو�ية  �لثانية  �لطبعة 
�ملا�شي  لل�شهر  �ملبيعات  تت�شدر 
ولكن«  »ن�شاء  لرو�ية  �لثانية  �لطبعة 
�ملا�شي  لل�شهر  �ملبيعات  تت�شدر 

للد�ر  مبيًعا  �لأكرث  قائمة  ت�شمنت 
�ل�شهر  خلل  �للبنانية،  �مل�رصية 
�ملا�شي، �لطبعة �لثانية لرو�ية »ن�شاء 
عبد  نور  و�لرو�ئية  للكاتبة  ولكن«، 

�ملجيد، حيث ت�شدرت ن�شبة �ملبيعات 
مبنافذ �لد�ر �ملختلفة.

�لثانية  �لرو�ية  هي  ولكن«،  »ن�شاء 
لنور عبد �ملجيد، بعد رو�يتها �لأوىل 

»�حلرمان �لكبري«، و�شدرت عن �لد�ر 
�لعربية للعلوم، �ل�شقيقة �ل�شغرى للد�ر 
تر�شحت  وكانت  �للبنانية،  �مل�رصية 
ملا  �لعربية،  للرو�ية  �لبوكر  جلائزة 

وجاء  �لنقاد.  �إ�شادة  من  ح�شدته 
يف  تتحول  �ملر�أة  �أن  »�أوؤمن  بالرو�ية: 
هو  ل  ثالًثا  جن�ًشا  لت�شبح  ما  مرحلة 
رجل ول هو �مر�أة.. جن�س �أكرث رحًمة 

و�شفًحا وعًطاء يزهد �لكثري مما يلهث 
ور�ءه �جلن�س �لأول و�لثاين من �لب�رص.. 
ر�ئع حًقا �أن ت�شبح من �جلن�س �لثالث 

لكنه �شعب.. �شعب جّد�«.

�لتي  �شهرز�د،  �شاأن  �شاأنها 
ليلة  »�ألف  حكايات  تق�س  كانت 
�لكاتبة  ت�شتطيع  �ل�شهرية،  وليلة« 
�لكولومبية لور� ري�شرتيبو �أن تكتب 
من  ولكنها  يوميا،  طويلة  رو�ية 
�ملمكن �أن تتاأخر لثلث �شنو�ت يف 
كتابة ق�شة و�أقرت �لكاتبة �للتينية 
د�ئما  »عيناي  )�إيف(  مع  مقابلة  يف 
من  �ليومية.  �لأحد�ث  تلتقط  ما 

�ملمكن �أن تطر�أ لدي �أفكار لكتابة 
�لوقت،  نف�س  يف  رو�يات  ثلث 
بكتابة  مهتمة  �لوقت  طو�ل  فاأنا 
�لرو�يات، و�أقر�أ �لكثري من �لأ�شياء، 
حتى  ما،  �شخ�س  يفعله  ما  و�أتابع 

يرتجم كل هذ� يف عنو�ن نهائي«.
وقدمت ري�شرتيبو )68 عاما(، �لتي 
�لإ�شبانية  �لفاغو�ر�  بجائزة  فازت 
»�لهذيان«  رو�يتها  عن   2004 يف 

يف  �لأ�شبوع  هذ�   ،»Delirio« �أو 
�ملك�شيك رو�يتها �جلديدة »�أبطال 
 ،»Los Divinos« فوق �لعادة« �أو
للغاية  حمزن  �أدبي  عمل  وهو 
عمرها  فتاة  ق�شة  من  وم�شتلهم 
للغت�شاب  تعر�شت  �شنو�ت  �شبع 
خلله  من  و�شجلت  و�ملوت، 
مثل  على  �ل�شخ�شي  �عرت��شها 
هذه �لأو�شاع �ل�شعبة �لتي تو�جهها 

ري�شرتيبو  وت�شتعر�س  �لفتيات. 
حمتوى  �شفحة  �لـ227  خلل 
�ل�شباب  �لعادة«، حياة  »�أبطال فوق 
�لكثري من �لأمو�ل،  �لذين ميتلكون 
ول يبالون باأي �شيء �أو باأي �شخ�س 
وتقول ري�شرتيبو رد� على �ل�شبب يف 
للجدل  مثري�  مو�شوعا  �ختيارها 
عن  عبارة  »�لكتابة  �ل�شكل  بهذ� 
طريقة للوفاء بهدف ما، ل ت�شاألوين 

ما هو. �لرو�ية لي�س لديها �إجابات، 
ما  هذ�  ولكن  نظرية،  تفرت�س  ول 
هذه  حلماية  طريقة  �إنها  �أفعله. 
ل  حتى  �أخريات  وحماية  �لفتاة، 
�ملاأ�شاة«وحتظى  هذه  مثل  تتكرر 
يف  و��شعة  ب�شهرة  ري�شرتيبو 
ومت  �لإ�شباين-�لأمريكي  �ملحيط 
�ختيارها من بني �أف�شل 635 رو�ئيا 
يكتب بالإ�شبانية �أو من �أ�شل لتيني 

من  و��شعة  �إ�شاد�ت  نالت  �أنها  كما 
�لأدب  جمال  يف  وزنها  لها  �أ�شماء 
جابرييل  مو�طنها  مثل  و�لكتابة 
جوزيه  و�لربتغايل  ماركيز  جارثيا 
جائزة  على  �حلائزين  �شار�ماغو، 
�لأخري  قال  حيث  �لأدب،  يف  نوبل 
لها  �لقبعة  رفع  يجب  �إنه  عنها 
�لكتابة  و�شول  يف  لإ�شهاماتها 

ملكانتها �حلالية.

غرفة �أ�شعة ..   
حكايتها من هنا بد�أت، حاكياهم 

هم من �أق�شد.؟
�شبيهاتها رفيقاتها ورحلتها 

باملر�س �بر �لكيماوي، �لأ�شعة 
�لنووية هذ� ما تق�شدين؟

ملن  حياة  عندهم  ت�شمى  ما  تلك  ل 
هي  �شيع،  كلها  و�أخر  ن�شفها  فقذو� 

م�شكن موؤقت ل �أكرث طوق جناة فقط.
ومن هم؟

وتلك  �خلبيث  ذ�ك  و�لغرق  �لغريق  هم 
من  هم  �أمل،  كلها  �لتي  �جلرعات 
يطلقون عليهم مر�شى �ل�رصطان. ومن 
�ليوم قررت حكايتهم �أن �أكتب و�أهاتهم 
وحتدي  طفل  ودمعة  �أم  �رصخة  �أنقل 
�أخرى  و�شدمة  زوجة  وفاجعة  �أخت 

باملر�س.
هاته  خو�س  قررت  �لتي  �للحظة  من 
�أبحرت  معهم،  �لقارب  وركوب  �لتجربة 
�ل�شفة �لأخرى متحملة كل  و�ياهم �ىل 
�لعو�قب وفعل كانت رحلة فاق عمرها 
يوميا  �شاعات  مبعدل  �أ�شابيع  �خلم�س 
كلفتني وعلمتني �ملعنى �حلقيقي للأمل 
ومعنى �أن نقاتل ومعنى �لن�شال، مل تكن 

رحلتهم رحلة ��شتجمام بل كانت حرب 
رغم  �لن�رص  على  م�رصين  يخو�شونها 
قلت �لإمكانيات عندهم رغم عن ن�شبة 
�لنجاح �ل�شئيلة �لتي بجعبتهم ثمة �شيء 

كان يحركهم.
�أتر�ه خوف كان �أم �أملهم؟

�أقوياء هم للدرجة �أنك و�شطهم ل تفرق 
�أت�شاءل  �ملري�س  من  عنهم.  نف�شك 

�أحيانا �أنا �أم هم؟
�أين  �إ�رص�ر عندهم؟ ومن  و�أي  �أي حب 

لهم به؟
يدعون  ظننتهم  �أت�شاءل  ماكنت  كثري� 
ي�شفق  �لذي  ذ�ك  نظرة  تزعجهم  هذ� 
د�ر  و��س  يقول  و�أخر  حالهم،  على 

م�شكني يف حياتو� باه ربي بله؟
و�مل�شكني هو فعل لأنه ن�شي لوهلة �أن 
يبتلي  ل  و�هلل  �بتله  عبده  �أحب  �ن  �هلل 
عن  �أجيب  وجدتني  حينها  �لأقوياء  �ل 
هم  �أ�شاألهم  �أن  دون  تلقائيا  �أ�شئلتي  كل 
لإميانهم  ومعهم،  �أحبهم  �هلل  لأن  هكذ� 
و�هلل  غريهم  عند  مات  �لدي  ذ�ك 

بجو�ره �ختارهم.
وبحكاياهم  بهم  تعلقا  زدت  يومها 
قررت  فخر  وبكل  ن�شالهم،  و�أحببت 

�خلبيث،  ذ�ك  �شد  حربهم  م�شاركتهم 
�ن مل  �شين�رصهم  �هلل  �أن  �أنا يف  ومعهم 
و�جلنة  �أخرة  �أو  دنية  فغد�،  �ليوم  يكن 

يومها �شتحت�شنهم فز�د حبي لهم.
حب �حلياة حب �لبتلء هو ما وجدته 
عندهم رغم �أنها تتاأمل دمع بعينها يكاد 
لأخر  مقاومة  �شامدة  لكنها  ينفجر  �أن 

رمق تقاتل. عن �أي قتال تتحدين؟
 وما هو �لقتال عندهم؟

بال�شفة  ي�شمونه  �لذي  ذ�ك  نف�شه  هو 
موت  باحلقيقة  وهو  علج،  �لأخرى 
بطيء لهم، مل يخو�شونه �لعلج �أق�شد؟ 

ملا يقاومون �ن كان م�شريهم و�حد؟
يا �شلم ها �أنت قلتها م�شرينا و�حد ل 

م�شريهم لوحدهم.
�ألن منوت نحن؟ بلي.

تف�شلي  نعم  �أول،  �أ�شاألك  دعيني  �ذن 
�أ�شمعك.

لنفرت�س �أنك �شت�شعني بعد �أيام مولودك 
و�أنت يف قمة �شعادتك يخربك �لطبيب 
�أنه عليك �ن تختاري �ما �أن تعي�شي �أنت 
�أحدكما �شيموت  �أق�شد،  �أو هو، طفلك 
�أكنت  وو.  �شعبة  وحالتك  حمالة،  ل 
�لروح  عن  كبدك؟  فلدة  عن  �شتتخلني 

حياتك  �شتختارين  �أم  بد�خلك؟  �لتي 
جرمك  بعد  �أ�شل  حياة  �شتكون  وهل 

ذ�ك؟
ملا تت�شببني عرقا؟

�ألن جتيبي؟ ل تقوين على �لإجابة؟ بل 
ما  �أخربك  دعيني  حتى،  متلكينها  ل 

كنت لأفعله مكانك.
�شاأحتدى �لطبيب و�لعلم و�أقاوم، �أفهمت 
و�أمت�شك  ذ�ك  �ملحدود  علمهم  �أقاوم 
�ذ�  �لد�عي  دعوة  �جيب  �أنى  قال  مبن 
دعاين، ملن يقول لل�شيء كن فيكن ملن 
ومعه.  عنده  �عجاز  ول  له  حدود  ل 
�شاأدخل �لعملية وثقتي فيه لفيهم، ولن 
لنا،  �هلل  كتب  ما  �ل  وولدي  �أنا  ي�شيبنا 

�أفهمت �لأن �ملغزى من ور�ء �شوؤ�يل؟
متاما هي هكذ� متم�شكة بحياتها و�ثقة 
من خالقها ل منهم ومن جرعاتهم هي 

�شبب فقط ل �أقل ول �أكرث.
�لد�ء  خلق  دو�ء؟  د�ء  لكل  �أن  يقل  �أومل 
�أن  عليها  فلما  �لدو�ء  منه  وخلقه 

ت�شت�شلم؟
كان  �أما  �أق�شد؟  موت  �أي  ببطء  متوت 

يجدر بك �أن ت�شاأليني �أول؟
�لطعام  ر�ئحة  تفقد،  من  �شهيتها  هي 

تفقد،  ووزنها  تتغري  ملحمها  تكره، 
جميل  وكل  ت�شقط  �شعرها  خ�شلت 
ثائر  بركان  بد�خلها  �أما  يذهب.  بهنا 
موتا  �ألي�س  �أبرك  يحرق،  �أع�شائها 

بطيء هذ�؟
�شح

�أجربت  كما  نعم  خو�شه؟  على  وجمربة 
وف�شلتي  يومها  �لختيار  على  �أنت 
�ملجازفة و�ملوت �ملحتمل، هي جمربة 
على خو�شه لتعي�س هي وميوت هو. من 

هو؟
�مل�شمى  �للعني  ذ�ك  �خلبيث  هو 
�رصطان. ر�أيت ما �أجملها �أم �ل�رصطان 
كباره  �شيوخه  �أطفاله،  هم  جميلون 
يتحملون  باجلميل  ي�شحون  و�شغاره. 

�لأمل يقني منهم باأن �لقادم �أجمل. 4
�شحكتهم بعد هذ� �لر�ع �لطويل �شتغدو 
�أجمل من �ل�شابق، كل ما فقدوه يعود و 

�أجمل. وحده من يختفي تاركا �أثره.
من هو؟

�حلا�شن  �أق�شد.  �مل�شتاأ�شل  �لع�شو 
�ل�شعب  بالأمر  لي�س  باأ�س  ل  للمر�س، 

متاما كال�رص�س يزين �لفم �شح؟
لكن ما �أن ي�شيبه �شو�س علينا �أن نقلعه. 

وهل �شنكف عن �ل�شحك؟
�أجمل،  بل �شن�شحك و�شتكون �شحكتنا 
وحياتهم  �أجمل  �شحتهم  �شتكون  وهم 
�أ�شعى  كذلك، هذ� ما تعلمته منهم وما 
حاكياهم  يف  �جلميل  ولكم  يل  لتبليغه 
ق�شتي.  بد�ية  يكون  �أن  �أردته  وق�شتهم 
بتفا�شيلها  تدوينها  عزمت  ق�شة 
خليايل  يكن  مل  ق�شة  لكم.  بحلقاتها 
ع�شتها  و�قع  هي  بل  مكان،  �ليوم  فيها 
معها يف رحلتها مع �ملر�س. �شاأحيكها 
�ل�شاحب  ووجها  باألآمها  بدموعها، 
بتفا�شيلها  ليل،  ومناجاتها  ب�شحكاتها 
فارقتني  وما  بذهني  علقت  �لتي  تلك 

يوما.
لهذ�  ق�شتهم و�ملر�س �شتكون حكايتي 
لكم  �أحكيها   2018 5نوفمرب  من  �لعدد. 

من هنا كانت بد�يتها من هي؟
ت�شمع،  ل  �لتي  و�ل�رصخة  �لأمل،  هي 
و�لدمعة �لتي �أبت �أن ل تنزل، هي وهم 
�أحد�ثها مبركز  م�رصحية جرت  �أبطال 
كنت  وهنالك  وجذتها  هنالك  �رصطان 
ومل�رصحنا  �حلاكي  �أنا  و�ليوم  �ملتفرج 
متثيليات �أخرى عن قريب لكم �أحكيها            
بقلم : �لز�هي دنيا
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مذكرات م�سوؤول م�ستبعد يروي«ميلودراما اإدارة ترامب«

 »الـــــــــــــولء الأعــــــــــلــــــــى«..
 �شهادات من قلب الأحداث

كان ذلك منذ ثالثة اأرباع القرن اأو نحوه، وبالتحديد قرب منت�سف الأربعينيات من القرن الع�سرين، 
اأيامها ا�ستقبل القارئون يف م�سر العربية كتابًا غريبًا من تاأليف ال�سيا�سي ال�سهري وقتها مكرم عبيد، الذي 

ان�سق على حزب الوفد ثم اأ�سدر كتابه الذي يك�سف فيه عما ارتكبته قيادات احلزب املذكور من خمالفات 
واأخطاء متثلت يف ف�ساد الذمم وانحرافات ال�سلوك.

وكالت

املا�ضية  القليلة  الأيام  هي  ها  ثم 
ت�ضتعيد ذكرى هذه احلالة امل�رصية.. 
ولكن يف الوليات املتحدة الأمريكية 

هذه املرة.
القارئني  جماهري  ا�ضتقبلت  لقد 
اأمريكا  يف  واملوؤرخني  واملحللني 
»الكتاب  باأنه  و�ضفه  ميكن  ما 
الأ�ضود« واإن حمل الكتاب الأمريكي 
»الولء  وهو:  مغايراً  رئي�ضاً  عنواناً 
ثم  كومي  جيم�س  للكاتب  الأعلى«، 
�ضبيل  على  الفرعي  العنوان  ي�ضاف 
والأكاذيب  »احلقيقة  قائاًل:  ال�رصح 
الكتاب  هذا  اأن  على  والقيادة«. 
عاملني  واقع  من  اأهميته  يكت�ضب 

حموريني:
ال�ضابق  املدير  هو  موؤلفه  الأول:اأن 
املباحث   - التحقيقات  ملكتب 
بالوليات املتحدة، وهو  الفيدرالية 
اخلطورة  من  يزال  ول  كان  من�ضب 
التي  ال�ضخ�ضية  •الثاين:اأن  مبكان. 
الكتاب  هذا  حماور  حولها  تدور 
رئي�س  ترامب  دونالد  يف  تتمثل 

الوليات املتحدة.
من هنا، فاإن اإلقاء ال�ضوء على هذا 
اأو  القارئ  يفر�س على  اإمنا  الكتاب 

املو�ضوعية  اللتزام مبنهج  املحلل 
يف العر�س والتحليل يف �ضوء اأهمية 
ف�ضاًل عن �رصف  ورئي�ضه،  املوؤلف 
النظر عما �ضاب طروحات و�ضطور 
اأو�ضاف وجهها املوؤلف  الكتاب من 
ل  وبع�ضها  ترامب،  الرئي�س  اإىل 
القارئ  يعد لئقاً، حيث الأهم عند 
ا�ضتقاء  على  احلر�س  هو  املحايد 
الأحداث  ودرو�س  الوقائع  عربة 
يالحظه  ما  اأهم  ولعل  والتطورات. 
املوؤلف  اأن  هو  الكتاب  هذا  قارئو 
واأفكاره  نظراته  يف  ي�ضدر  برح  ما 
النيابة - رجل  واأحكامه بروح وكيل 
التحقيقات اجلنائية الذي ي�ضتند اإىل 
»�ضوابق« بارزة يف م�ضريته املهنية، 
الكتاب،  يو�ضح  كما  مقدمتها  ويف 
دوره املميز يف اإدانة زعامات املافيا 
التي اأر�ضل راأ�ضها القيادي »غامبينو« 
وم�ضاعدوه اإىل ال�ضجن. والغريب اأن 
موؤلف كتابنا يكاد يعقد مقارنات ل 
اجتماعات  بني  القارئ  على  تخفى 
الجتماعات  وبني  الع�ضابات  تلك 
التي ُقي�س له اأن ي�ضهدها يف دوائر 
وا�ضنطن،  يف  الأمريكية  الرئا�ضة 
-كما  املقارنات  تلك  م�ضاهد  ومن 
يف  لحظه  ما  املوؤلف-  ي�ضورها 
من  وم�ضاعديه  ترامب  اجتماعات 
للزعيم  الولء املطلق  اأجواء  هيمنة 

و�ضيادة ال�ضعور الذي تلخ�ضه عبارة 
التورع  وعدم  الآخرين«  �ضد  »نحن 
عن  اأي�ضاً-  املوؤلف  ي�ضيف  -كما 
الكبرية  الأمور  يف  الأكاذيب  اإطالق 

وال�ضغرية على ال�ضواء.
يف  كومي  جيم�س  يخل�س  هنا  من 
يف  يلخ�ضها  روؤية  اإىل  الكتاب  هذا 
ن�ضهد  اإننا  التالية:«...  ال�ضطور 
نعاي�س  بلدنا..  يف  خطرية  مرحلة 
حيث  خا�س،  نوع  من  �ضيا�ضية  بيئة 
احلقائق الأ�ضا�ضية تثري الت�ضاوؤلت، 
وحيث الأكاذيب يتم ت�ضويفها والتعّود 
غري  ال�ضلوكيات  وحيث  عليها، 
والت�ضاهل  بالتجاهل  تعامل  ال�ضوية 
الأحيان«.  بع�س  يف  واملكافاأة  بل 
مثل  مع  الكتاب  قارئ  اتفق  و�ضواء 
هذه الت�ضورات والأحكام من جانب 
موظف اأمريكي كبري اأزيح عن من�ضبه 
اخلطري، فاإن القارئ املو�ضوعي ل 
النوعية من  واأن يهتم مبثل هذه  بد 
مذكرات  اأول  لكونه  اأولً  املوؤلفات؛ 
الالعبني  من  واحد  عن  ت�ضدر 
ترامب«  دونالد  اإدارة  يف  الرئي�ضني 
- التي ت�ضفها »نيويورك تاميز« يف 
بعبارة  الكتاب  لهذا  النقدي  حتليلها 
»ميلودراما اإدارة ترامب«. من ناحية 
اأخرى، فاإن قارئ املذكرات ل ينبغي 
اأن يتجاهل اأو ين�ضى اأن املوؤلف قد 

اأ�ضدر مذكراته من موقع �ضعور ل بد 
واأنه كان ممتع�ضاً بعد اأن �ضدر قرار 
باإبعاده  الأبي�س  البيت  يف  الرئا�ضة 
عن من�ضبه يف 9 مايو من عام 2017 
بعد اأن خدم يف �ضلك ثالث اإدارات 
ولقد  وا�ضنطن،  يف  �ضابقة  رئا�ضية 
كان من البديهي اأي�ضاً اأن يتولد عند 
املوؤلف م�ضاعر حادة من ال�ضغينة، 
فاإذا به ل يتورع عن اإف�ضاء ما �ضبق 
حتى  )املباحثي(  من�ضبه  بحكم  له، 
ل نن�ضى، من مواقف كانت م�ضتورة 
الكتمان.. ومن ذلك حديث  يف طّي 
ب�ضاأن  ادعاه  ما  عن  مثاًل  الكتاب 
مع  التعامل  يف  ترامب  �ضلوكيات 
الن�ضاء يف فندق بالعا�ضمة الرو�ضية 
عن  ناهيك   ،2013 عام  يف  مو�ضكو 
اإثبات املوؤلف مالحظاته لدى لقائه 
الأول مع الرئي�س ترامب مو�ضحاً اأن 
�ضعر الراأ�س عند الرئي�س الأمريكي 
حقيقي ولي�س م�ضتعاراً، واأن حجمه 
يف  يبدو  مما  اأ�ضغر  هو  اجل�ضماين 
ال�ضور املن�ضورة. يف اأي حال، ينبغي 
يف  املطلوب  التحفظ  خط  اتباع 
من  النوعية  هذه  مثل  مع  التعامل 
بحكم  به،  ما حتفل  بكل  املذكرات 
يف  خا�ضة  واملالب�ضات  ال�رصورة 
عن  اأ�ضلفنا،  كما  �ضدورها،  حالة 
من  الكثري  يعرف  كان  م�ضوؤول 

كان يطوي �رصيرته  واإن  املعلومات 
والبغ�س  الرف�س  من  الكثري  على 
ملن اأزاحه عنوة من موقعه اخلطري. 
واأن  بد  ل  روحاً  ثمة  اأن  واملعنى 
هذا  قارئ  وي�ضتوعبها  يدركها 
احل�ضابات.  ت�ضفية  من  الكتاب 
يف  يتمثل  اإمنا  املقابل  واملعنى 
الرئي�س  بادر  التي  ال�ضعواء  احلملة 
ترامب ب�ضنها على الكتاب و�ضاحب 
-بالطبع- عن غ�ضبة  الكتاب معرباً 
جرت  وكما  نت�ضور.  كما  نارية، 
اإىل  ترامب  دونالد  عادته، فقد جلاأ 

و�ضيلة التويرت املف�ضلة لديه.

وعرب »تغريدات« عديدة اتهم موؤلف 
مقت�ضيات  على  باخلروج  كتابنا 
معلومات  ت�رصيب  بني  ما  وظيفته 
مع  التواطوؤ  اإىل  اأكاذيب  ن�رص  اإىل 
هيالري كلينتون املر�ضحة الرئا�ضية 
التي  التهامات  اآخر  اإىل  ال�ضابقة.. 
ورواج  اأهمية  من  راأينا،  يف  زادت، 
قد  ترامب  كان  واإن  الكتاب،  هذا 
من  نوع  اإىل  التغريدات  يف  خل�س 
الر�ضا عن النف�س اأو املديح الذاتي 
اأنه كان له »عظيم ال�رصف  مو�ضحاً 
من  مايو  يف  كومي  جيم�س  باإقالة 

العام املا�ضي..«.
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اأول  للن�رص،  العربي  دار  اأ�ضدرت 
اللغة  عن  املرتجمة  رواياتها 
الكرواتية، بعنوان »عقيدة الأغنياء« 
ليلي  وترجمة  تا�ضلر،  ماريا  للكاتبة 
»عقيدة  رواية  تت�ضمن  البدري. 
رئي�ضيتني:  �ضخ�ضيتني  الأغنياء« 
»الُكونت«،  ت�ضمى  الأوىل  ال�ضخ�ضية 
وهما  »كروزمارك«  مدام  والثانية 
التحول  بعد  واحًدا  كائًنا  اأ�ضبحا 
م�ضتوى  على  ويوجدان  الكيميائي 
اأعلى من الوعى. وفى مركز الكتاب 
هناك طاولة ع�ضاء مللتقى العباقرة 
عميقة  موا�ضيع  عليها  يُناق�ضون 

ووجهات نظر خمتلفة حول العامل.
وجهت  هكذا  العربي:  دار  تقول 

القارئ  اإىل  ر�ضالتها  تا�ضلر  ماريا 
غري  فل�ضفية  رواية  اإنها  العربي. 
عادية، لي�ضت جمرد كتاب �ضتلتهمه 
على  ذلك  بعد  وترتكه  جل�ضة  يف 
الن�س  فهذا  مكتبتك.  اأرفف  اأحد 
كل  �ضك  دون  يغذي  �ضوف  الغني 
طبيعة  عن  النظر  بغ�ّس  حوا�ضك، 
مفكًرا،  كنت  �ضواء  �ضخ�ضيتك، 
حمبي  من  اأم  ا،  غام�ضً ا  �ضخ�ضً اأم 
الكتاب  يتحدى هذا  �ضوف  اخليال. 

كل اأ�ضحاب الفكر العميق.
الأملانية  اللغة  تا�ضلر  ماريا  در�ضت 
والأدب الرومان�ضي والأدب ال�ضاليف. 
يف  الدكتوراه  درجة  على  وح�ضلت 
على  الرتكيز  مع  ال�ضيا�ضية  العلوم 

واألَّفت  فيينا.  جامعة  يف  الهجرة 
عن  »املعرفة  الأطفال  ق�ضة 
»عقيدة  هذه  وروايتها  الطبيعة« 
الأغنياء«، هي كنز حقيقي لل�ضوفية 

والرمزية وهواة الأ�ضاطري.
»احت�ضان  بعنوان  �ضعر  ديوان  كتبت 
يف  �ضاعة  لكل  ال�ضعر   - الأبدية 
»املفتاح  رواية  لها  ونُ�رصت  اليوم«. 
الأ�ضلوب  يعترب  للخيمياء«.  ال�رصى 
الإبداعي للكاتبة تا�ضلر خالًيا متاًما 
عملها  ويتميز  والرتابة.  البوار  من 
وبالقوة  اخلا�ضة  وحيويته  بنغمته 
يف  والإبداع  الو�ضف  على  والقدرة 

التفا�ضيل.
 وكالت

عامة  مكتبة   130 نحو  اأغلقت 
يف  املا�ضي  العام  يف  اأبوابها 
حني  يف  التق�ضف،  ب�ضبب  بريطانيا 
اإ�ضافيا  متطوعا   300 جلب  مت 
فقد  املتبقية.  اخلدمات  لت�ضغيل 
املكتبات  على  الإنفاق  انخف�س 
املحلية، خالل  ال�ضلطات  قبل  من 
مليون   30 مبقدار  املا�ضي،  العام 
مليون   741 اإىل  اأ�ضرتليني  جنيه 
هناك  وكان  اأ�ضرتليني،  جنيه 
خ�ضارة �ضافية يف 127 مكتبة عامة 

وا�ضكتلندا،  وويلز،  اجنلرتا،  يف 
بدوام  موظفا   712 فقد  حني  يف 
وارتفع  وظائفهم  غادروا  اأو  كامل 
 3000 مبقدار  املتطوعني  عدد 
“روب  واأكد   . متطوع   51،394 اإىل 
وايتمان”، الرئي�س التنفيذي ملعهد 
اإن  العام واملحا�ضبة  للمال  ت�ضارتر 
من  العديد  يجرب  التمويل  نق�س 
التفكري  يف  البداع  على  املجال�س 
م�ضيفا:”يف  خدماتهم،  تقدمي  يف 
هذه  اأن  جند  العامة  مكتباتنا 

اإىل  توؤدى  املوظفني  يف  اخل�ضارة 
وفى  املتطوعني،  على  العتماد 
عدد  فيه  انخف�س  الذى  الوقت 
هذا  ماليني   10 مبقدار  الزائرين 
الثالث  املكتبات  ا�ضتمرت  العام، 
هي  بريطانيا،  يف  �ضعبية  الأكرث 
ملان�ض�ضرت،  املركزية  املكتبة 
يف  وويلويت�س  وميبلي،  ومكتبتي 
مليون  من  اأكرث  ا�ضتقبال  يف  لندن، 

زائر العام املا�ضي”.
وكالة اأنباء ال�ضعر 

من طرف ليلي البدري

»ترجمة رواية »عقيدة الأغنياء« للكرواتية ماريا تا�شلر

بريطانيا: اغالق 130 مكتبة عامة ب�شبب »التق�شف«

يف دورته الثالثة

اختتام مميز ملهرجان القريوان لل�شعر العربي
اأُ�ضدل ال�ضتار على فعاليات الّدورة 
لل�ضعر  القريوان  ملهرجان  الثالثة 
اجلمعة  يوم  انعقد  الذي  العربي، 
 ، اأم�س  يوم  حتى    7 املوافق 
عبداهلل  الأ�ضتاذ  �ضعادة  بح�ضور 
حممد العوي�س رئي�س دائرة الثقافة 
بال�ضارقة ، وحممد الق�ضري مدير 
بالدائرة،  الثقافية  ال�ّضوؤون  اإدارة 
وحممد عبداهلل الربيكي مدير بيت 
ال�ضعر بال�ضارقة، و الأ�ضتاذة جميلة 
يف  ال�ضعر  بيت  مدير  املاجري 
القريوان وعدد كبري من اأهل الفكر 
حمبي  و  والثقافة  والفن  والأدب 
كل  املنا�ضبة  بهذه  وتوىّل  ال�ضعر. 
من �ضعادة الأ�ضتاذ عبداهلل العوي�س 
و الأ�ضتاذة جميلة املاجري تكرمي 
ال�ضعراء و فنانني،  امل�ضاركني من 
ندوة  املهرجان  خالل  واأقيمت 
حول  مو�ضوعها  متحور  فكرية 
فيها  �ضارك   ) الذاكرة  و  ال�ضعر   (
الدكتور  ال�ضاو�س،  نهى  )الدكتورة 
الدكتور  ادارها  و  الوهايبي(  معز 
تناولت  حيث  الوهايبي،  من�ضف 
تعريف  ال�ضاو�س  نهى  الدكتورة 
ال�ّضعر بكونه وعاء العلم واملعرفة 
ي�ضّجل  الذي  العرب  ديوان  وهو 
وقالت  ماَثرهم  ويخلّد  بطولتهم 

والّذاكرة  ال�ّضعر  بني  العالقة  اّن 
واأن  ووثيقة  متينة  عالقة  هي 
ال�ضعر  تُغّذي  التي  هي  الّذاكرة 
وحتدث  ال�ضتمرار،  له  وت�ضمن 
جهته  من  الوهايبي  معز  الدكتور 
وال�ضتح�ضار  التذّكر  م�ضاألة  عن 
بالتخييل  الّذاكرة  وعالقة 
وارتباطها  الذاكرة  بني  واملقاربة 
العميق بوجودنا اليومي واملرحلة 
امل�ضتقبلية ، وتخلل الندوة نقا�س 
ال�ضعر  حمور  تناول  وبّناء  ثري 
والذاكرة من جوانب اأدبية وفكرية 
الندوة  تلى  خمتلفة،  ونف�ضية 
من  ملجموعة  �ضعرية  قراءات 
امل�ضعودي،  بالل   ( هم  ال�ضعراء 

ال�ضكيلي،  �ضريين  العبيدي،  اأكرم 
الزرقي(  منى  الطنفوري،  يا�ضني 
اجلوادي،وكانت  التهامي  اإدارة 
الن�ضو�س املقروءة يف م�ضامينها 
بني  جمعت  وايقاعها  و�ضورها 
احلب  بقيم  املتوهجة  امل�ضاعر 
واجلمال وبني امل�ضاعر امللتحمة 
الر�ضول  ومتجيد  بالوجدانيات 
وق�ضايا  الوطان  وحمبة  الكرمي 
واختتمت  واحل�ضارة.  الن�ضان 
بقراءات  املهرجان  فعاليات 
�ضالح  حممد   ( لل�ضعراء  �ضعرية 
علو�س  قوية،  وهيبة  الغري�ضي، 

اإدري�س علو�س، م�ضطفى �ضية(.
 وكالة اأنباء ال�سعر
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 بع�ض فوائد للبطيخ
 الأحمر تغري �صحتك

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

معظمنا.

بذور البطيخ

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

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

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

ع�سري البطيخ الأحمر

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

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

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

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

�سبغة الليكوبني

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

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

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

وحت�شن املناعة.

م�سادات الأك�سدة

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

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

م�ستودع املعادن والفيتامينات

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

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

فوائد للحوامل

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

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

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

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

قوتها 1.5 و7 ت�شال.

فطريات الأقدام .. اأكرث من م�صكلة جمالية
فطريات الأقدام اأكرث من م�شكلة 
الأقدام  جتعل  ل  فهي  جمالية، 
اإذ ميكن  قبيحة املظهر فح�شب، 
اأن تت�شبب يف م�شاكل �شحية اأي�شاً. 
اأ�رضع وقت  لذا يجب عالجها يف 
انت�شارها  دون  للحيلولة  ممكن 
من  اأخرى  اأجزاًء  ومهاجمتها 
فيليب  الربوفي�شور  قال  اجل�شم 
الأقدام  فطريات  اإن  بابيال�ض 
داخل  اإىل  تتوغل  عندما  م�شكلة 
واجلروح  ال�شقوق  عرب  اجل�شم 
التهابات، م�شرياً  ال�شغرية م�شببة 
فيمكن  تعالج،  مل  اإذا  اأنها  اإىل 
القدم  اأظافر  وتهاجم  تنت�رض  اأن 
وتق�شفها. خ�شونتها  يف  وتت�شبب 
واأ�شاف طبيب الأمرا�ض اجللدية 
اأن  ميكن  الفطريات  اأن  الأملاين 
وال�شاق  الكعب،  اأي�شاً  تهاجم 
و�شولً اإىل املقعدة م�شببة ال�شعور 

بحرقان، وحكة �شديدة.

ترقق وتورم اجللد

اأخ�شائية  اأو�شحت  جانبها،  ومن 
تاتيانا  الأملانية  بالأقدام  العناية 
ال�شتدلل  ميكن  اأنه  بفريزي�ض 
الأقدام  بفطريات  الإ�شابة  على 
مثل  الأعرا�ض  بع�ض  مبالحظة 
الأ�شابع،  بني  اجللد  وتورم  ترقق 
الكعب،  نطاق  ق�شور يف  اأو ظهور 
باطن  يف  حمراء  بثور  ن�شوء  اأو 

القدم بالكامل.
ال�شيدلنية  اأ�شارت  وبدورها 
اإىل  زيلربريغ  اأور�شول  الأملانية 
اأنه يتعني على اأ�شحاب الأمرا�ض 
وال�شكري،  كالروماتيزم  املزمنة، 
جلدية  اأمرا�ض  طبيب  ا�شت�شارة 
الإ�شابة  اأعرا�ض  مالحظة  فور 
الذي  الأمر  الأقدام،  بفطريات 
احلوامل،  على  اأي�شاً  ينطبق 
اإذا  مما  للتاأكد  وذلك  والأطفال، 
اإىل  ت�شري  الأعرا�ض  هذه  كانت 
اأخرى  جلدية  باأمرا�ض  الإ�شابة 
اجللد  التهاب  اأو  كال�شدفية، 

الع�شبي.

م�ستح�سرات م�سادة 
للفطريات

وبخالف ذلك، ميكن للمرء مواجهة 
فطريات الأقدام بامل�شتح�رضات 
الكرمي  مثل  للفطريات،  امل�شادة 
ل  التي  وال�شرباي،  واجلل، 
ولهذا  الطبيب  و�شفة  اإىل  حتتاج 
امل�شتح�رضات  تو�شع  الغر�ض 
الإ�شابة مبعدل مرة  حول مو�شع 
مراعاة  مع  يومياً،  مرتني  اإىل 
دون  للحيلولة  ب�رضعة  العالج  بدء 
اأجزاء  اإىل  الفطريات  انت�شار 
اأن  وينبغي  اجل�شم  من  اأخرى 
عن  تقل  ل  ملدة  العالج  ي�شتمر 
ال�شارم  اللتزام  مع  اأ�شبوعني، 

بال�شرتاطات ال�شحية طوال مدة 
العالج، اإذ يجب غ�شل البيا�شات، 
يومياً  الفطريات،  لم�شت  التي 
لقتل  مئوية   60 حرارة  درجة  يف 
اأي�شاً  ذلك  وينطبق  اجلراثيم 
يف  واملنا�شف،  اجلوارب،  على 
حني ميكن تطهري وتعقيم احلذاء 
خم�ش�ض  با�شرباي  الداخل  من 
من  عليه  احل�شول  كن  ميمُ للغر�ض 

ال�شيدلية.

تدابري وقائية

وبعد ال�شفاء من فطريات الأقدام، 
على املري�ض اتخاذ بع�ض التدابري 
الوقائية للحيلولة دون الإ�شابة بها 
يف  التدابري  هذه  وتتمثل  جمدداً. 
حمامات  يف  حافياً  ال�شري  جتنب 

الفنادق،  وال�شبا، وغرف  ال�شاونا، 
وجتفيف الأقدام، والفراغات بني 

الأ�شابع جيداً بعد ال�شتحمام.
فطريات  من  الوقاية  ميكن  كما 
ذي  مريح  حذاء  بارتداء  الأقدام 
مقا�ض منا�شب وم�شنوع من خامة 
احلمامات  وت�شهم   التهوية  جيدة 
يف  اأي�شاً  وبارد،  �شاخن  التبادلية 
الأقدام،  فطريات  من  الوقاية 
�رضيان  تن�شيط  على  تعمل  اإذ 
اأ�شلوب  ويعمل  الأقدام  يف  الدم 
جهاز  تقوية  على  ال�شحي  احلياة 
من  الوقاية  ثم  ومن  املناعة، 
التغذية  على  ويقوم  الفطريات، 
واملعادن  بالفيتامينات،  الغنية 
الريا�شة،  على  واملواظبة 
ق�شٍط  واأخذ  احلركية،  والأن�شطة 

كاٍف من النوم.

العلماء يحذرون من خطر ارتفاع احلرارة على الدماغ

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

وجد علماء جامعة هارفارد اأن 
ارتفاع درجات حرارة الطق�ض 

لفرتة طويلة ن�شبيا يزيد من خطر 
الإ�شابة بالأمرا�ض اخلطرية 
وتنخف�ض قدرة الإن�شان على 
العمل ب�شكل كبري لدى ارتفاع 
احلرارة حيث يبداأ با�شتنزاف 
اآخر القدرات اجل�شدية لديه، 

وت�شاهم احلرارة املرتفعة 
بتدهور حاد يف �شحة الب�رض من 

جميع الأعمار وخا�شة من 18 
حتى 75 عاما.

ولحظ الباحثون تدهور القدرات 
املعرفية لدى الطالب يف جامعة 

هارفارد، من الذين يعي�شون يف 
مبان قدمية دون تكييف بن�شبة 

13% اأكرث، مقارنة بزمالئهم 
الذين يعي�شون يف مبان مكيفة 
يف فرتة ال�شيف. كما ارتفعت 

ن�شبة انخفا�ض الرتكيز والأداء 
لدى بع�ض الطالب لهذا ال�شبب 

لـ 30 و50%واأكد العلماء اأن البقاء 
لفرتات طويلة يف مناطق املناخ 
احلار دون و�شائل التكييف يزيد 

من خطر اأعرا�ض الأمرا�ض 
املزمنة )القلبية وال�شدرية( 

وميكن اأن يوؤدي للموت يف نهاية 
املطاف.

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

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

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

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

عرب دائرة مغلقة.

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

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

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

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

ف�شل القلب.
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قال اهلل فيما رواه ر�سول اهلل يف احلديث القد�سّي: } 
يا عبادي اإّن حّرمت الّظلم على نف�سي، وجعلته بينكم 

حمّرماً، فال تظاملوا{ ]رواه م�سلم[. ومن هذا 
احلديث يتبّي لنا ب�ساعة الّظلم يف الإ�سالم؛ فحّرمه 
اهلل تعاىل على نف�سه، واأمرنا اأّل نظلم اأحداً يف هذه 
الّدنيا وعن �سّيدنا حمّمد قال: } من ظلم قيد �سرب 

من الأر�ض طوقه من �سبع اأر�سي { ]مّتفق عليه[، 
وقد ي�ساأل ال�ّسائل هل يجوز الدعاء على الظامل؟ اأو 
هل يجب الّدعاء للظامل بالهداية ؟ احلكم ال�رشعي 

للّدعاء على الظامل اجتمع العلماء على اأّن الدعاء على 
ل  الظامل جائز �رشعاً، وهو من حّق املظلوم، ولكن يُف�سّ
فح والدعاء للّظامل بالهداية، ول�سّيدنا حمّمد اأ�سوة  ال�سّ

ح�سنة يف هذا، ول يجوز التعّدي يف الدعاء على الّظامل 
كاأن يظلمك اأحد باأكل مبلٍغ ب�سيط من املال اأو ما�سابه 

وتدعو على هذا ال�سخ�ض باملوت اأو على نحو ذلك، 
فهنا ي�سبح نوعاً من التعّدي واملكابرة يف الّدعاء، 
ل الّدعاء عليه  وطلب ما هو اأكرب من ظلمك، فيف�سّ

وترك العقاب هلل �سبحانه وتعاىل؛ فهو العادل والأعلم 
 َ بحالك منك. فقال �سبحانه وتعاىل: »)َول تَْعتَُدوا اإَِنّ اهلَلّ

ل يُِحُبّ امْلُْعتَِديَن ( ويُذكر اأّن �سّيدنا حمّمد �سلّى اهلل 
عليه و�سلّم دعا على الّذين غرروا باأ�سحابه من قبائل 

رعل وذكوان وبني حليان وع�سية، وروى البخاري يف 
�سحيحه اأّنه عليه ال�ّسالم دعا عليهم ثالثي �سباحاً. 

ولهذا ل باأ�ض اأن يناجي كّل �سخ�ٍض ُظلم رّبه بذكر 
بع�ض الأدعية. 

اأدعية على الّظاملي
 يا رّب اأغلقت الأبواب اإّل بابك، وانقطعت الأ�سباب 

اإل اإليك، ول حول ول قوة اإّل بك يا رّب اللّهّم اإّن ومن 

ظلمني من عبيدك، نوا�سينا بيدك، تعلم م�ستقّرنا 
وم�ستودعنا، وتعلم منقلبنا ومثوانا، و�رّشنا وعالنّيتنا، 

وتّطلع على نّياتنا، وحتيط ب�سمائرنا، علمك مبا نبديه 
كعلمك مبا نخفيه، ومعرفتك مبا نبطنه كمعرفتك مبا 
نظهره، ول ينطوي عليك �سيء من اأمورنا، ول ي�سترت 

ننا، ول  دونك حال من اأحوالنا، ول لنا منك معقل يح�سّ
حرز يحرزنا، ول هارب يفوتك مّنا. اللهّم اإّن الظامل 

مهما كان �سلطانه ل ميتنع منك ف�سبحانك اأنت مدركه 
اأينما �سلك، وقادر عليه اأينما جلاأ، فمعاذ املظلوم بك، 

وتوّكل املقهور عليك. اللهّم اإّن اأ�ستغيث بك بعدما 
خذلني كّل مغيث من الب�رش، واأ�ست�رشخك اإذ قعد 

عّني كّل ن�سري من عبادك، واأطرق بابك بعدما اأغلقت 
الأبواب املرجّوة، اللهّم اإّنك تعلم ما حّل بي قبل اأن 

اأ�سكوه اإليك، فلك احلمد �سميعاً ب�سرياً لطيفاً قديراً. 
يا رّب ها اأنا ذا يا رّبي، مغلوب مبغّي علّي مظلوم، قد 
قّل �سربي و�ساقت حيلتي، وانغلقت علّي املذاهب اإّل 
اإليك، وان�سّدت علّي اجلهات اإّل جهتك، والتب�ست علّي 

اأموري يف دفع مكروهه عّني، وا�ستبهت علّي الآراء 
يف اإزالة ظلمه، وخذلني من ا�ستن�رشته من عبادك، 

واأ�سلمني من تعلّقت به من خلقك، فا�ست�رشت ن�سيحي 
فاأ�سار علّي بالرغبة اإليك، وا�سرت�سدت دليلي فلم 

يدلّني اإّل عليك، فرجعت اإليك يا مولي �ساغراً راغماً 
م�ستكيناً، عاملاً اأّنه ل فرج اإّل عندك، ول خال�ض يل 

اإّل بك، انتجز وعدك يف ن�رشتي، واإجابة دعائي، فاإّنك 
�ْستَِجْب  قلت جّل جاللك وتقّد�ست اأ�سماوؤك: اْدُعوِن اأَ
لَُكْم، واأنا فاعل ما اأمرتني به ل مّناً عليك، وكيف اأمّن 
به واأنت عليه دللتني، فا�ستجب يل كما وعدتني يا من 

ل يخلف امليعاد .

كبائر الّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

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

تَ�سرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �سنفِي؛ ذنوُب ال�سَّ
والكبائر، ويف اأ�سمائها دللٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

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

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

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

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف الُذّ َحّ �سِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإلَّ  و�سَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�سِّ ها يتَّ�سِ اأَنّ بَع�سَ
حر،  هو اأكرَبُ منُه، فالَقتُل اأكرَبُ من ال�ِسّ

ُك اأكرُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِشّ
الُعلماء اأن ل كبريَة مع ال�سِتغفاِر ول 
�سغريَة مع الإ�رشار، واأمثُل الأقواِل 

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

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

تعريفها؛ ل�سالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، ول�سِتهاِرِه عنَد ال�َسّ

�شرح لكلمة القيوم :
 القيوم اأي قائم على كل نف�س 

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

اِد ﴿ ]�سورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�سَ

املذهب املالكي والبعد الإجتماعي وامل�شلحي يف توجهاته واأحكامه 
املر�سلة  امل�سالح  اتخاذه  بف�سل 
اأ�سوله  من  اأ�سال  احل�سنة  والعادات 
م�سادره  من  وم�سدرا  الفقهية، 
فقهه،  عليها  بنى  التي  الت�رشيعية 
واأر�سى عليها قواعد مذهبه وا�ستمد 

منها اآراءه واأحكامه.
وهكذا نراه كلما كانت هناك م�سلحة 
دليل  يرد  مل  دنيوية  منفعة  اأو  دينية 
هناك  كانت  اأو  اإلغائها  على  �رشعي 
ماألوفة  �سنة  اأو  بلد  يف  متبعة  عادة 
اأقوالهم ل  اأو  اأفعالهم  النا�ض يف  بي 

تتنافى مع ال�رشع ول تخالف قواعده 
ويرحب  يقرها  املالكي  الفقه  فاإن 
الفقهية  منظومته  يف  ويدخلها  بها 
الدليل الا�ض على  قيام  ينتظر  ول 
�رشعية تلك امل�سلحة بعينها اأو تلك 
العادة بذاتها اكتفاء بالقاعدة العامة 
جاءت  اإمنا  الإ�سالمية  ال�رشيعة  اأن 
واأنه  جللب امل�سالح ودرء املفا�سد، 
فهناك  م�سلحة  هناك  كانت  حينما 
على  الدليل  يدل  حتى  اهلل  حكم 

خالف ذلك.

اجتماع الأ�شماء احل�شنى يف لفظ اجلاللة :
 

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

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل ، ي�ستحيل اأن يكون البن اأكرب من 
اأبيه ، هذه اأ�سياء م�ستحيلة ، اأما الأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �ساحب الأ�سماء احل�سنى كلها ، ُجمعت الأ�سماء احل�سنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل الأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �سمعتم يف الأر�ض كلها اأن جهة 
ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » اهلل« ؟ م�ستحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�ض اأ�سياًل 
، الكفر و الإحلاد �سطحي ، هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َقالُوا 
ِكَي ﴿ ]�سورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ َواهلَلّ

الأنعام: 24[

�شبب نزول �شورة الإخال�ص
الة وال�ّسالم-  ه اإىل �سوؤال امُل�رشكي للنبّي الكرمي -عليه ال�سّ ون: اإّن �سبب نزول �سورة الإخال�ض، َمرُدّ  قال امُلف�رِشّ

ف لهم اهللَ �سبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة الإخال�ض، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
الة وال�ّسالم- عن �سوؤالهم حول �سفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �سورة الإخال�ض، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�سّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: ان�ِسب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �سلَّى اهلَلّ ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِشكَي قالوا لر�سوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َض �سيءٌ يولَُد اإَلّ �سيَموُت، ول �سيء ميوُت اإَلّ �سيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�سَّ ُ ال�سَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َض كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  اهلَلّ
الة وال�ّسالم- اأن يَ�سف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �سورة الإخال�ض كذلك اأّن اليهود والّن�سارى �ساألوا النبّي -عليه ال�سّ

تعاىل �سورة الإخال�ض. ، فُرِوي عن ابن عبا�ض ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �سلَّى اهللُ عليِْه و�سلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �سِ
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رجاء م�سري

مبدعة تر�شم لوحاتها 
باأروع الكلمات بتب�شة

هي اإحدى اأبرز اللواتي كانت اإبداعاتها حمل اهتمام لدى جمهور 
على  تنطوي  التي  وبتلقائيتها  االأدبية  لل�شاحة  واملتتبعني  القراء 
عمق جتربة وروؤى ثاقبة مزجت اأعمالها بني الري�شة والقلم جمدفة 
بزورقها يف بحر االأمل فتناثرت على جدار لوحاتها قوة متاأججة 
احلرف  مبدعة  اأنها  والفر�شاة  الق�شيدة  بني  االجتاهات  �شتى  يف 
الوديع رجاء م�رشي من مواليد مدينة تب�شة حيث األتقطها يومية 

الو�شط ذات يوم خريفي على حني غرة وكان لها هذا احلوار...
تلك  تروي�ش  ا�شتطعت  وب�شهولة  فانتعا�ش  ارتعا�ش  كانت  البداية 
احلديقة العناء والتحليق يف ذلك الف�شاء ال�شعب على يد االأ�شتاذ 
وعلى  ه�شمه  �شهل  طرحك  الف�شل  كامل  له  الذي  بدور  خل�رش 
مبا  �شهدا  الوجدان  وي�شت�شيغه  امل�شاعر  وتاألفه  نر�شمه  االألواح 
مينع التجدول يف اأزقة حمفوفة كلها بال�شعاب يف بداية الولوج ملا 
يزرعه القلم ولكن كل فن م�شاحة وتقنية خا�شة براأيك يف خ�شم 
هذا الواقع وقد اعتلى بع�ش من ال ي�شتحقون اأدنى املنازل األقابا 
اأنت قائلة .لكل مبدع ب�شمة  العلياء فماذا  اإىل  اأو�شلتهم  ونيا�شينا 
احلراب   دمعها  الليايل  وتاأتيهم  يوم  ذات  �شيتعرى  هوؤالء  وم�شري 
فعال واأنا اأطلق خرب�شاتي واأرممها وما ا�شتطعت التن�شل من ذلك 
كون تلك البنائية التي ورثتها عن والدي هي قائمة يف ذاتي على 
ذكر  معار�ش  عدة  بهايف  �شاركت  التي  لوحاتي  خالل  من  االإبانة 
قال التطلبي  قباين حني  نزار  ال�شاعر  قول  الق�شيدة وهي حتقق 
مني ح�شاب حياتي ان احلديث يطول موالتي كل الع�شور انا بها 
الطويل  ال�شفر  من  تعبت  ال�شنوات  من  ماليني  ..عمري  فكاأمتا 
حقانبي ..وتعبت من خيلي ومن عزواتي .فمك املطيب ..اليحل 
اأمامنا م�شدودة وخال�شنا  ق�شيتي يف دفرتي ودواتي كل الدروب 

..يف الر�شم بالكلمات .
ع/ ر�سيد تب�سة 

اجلزائرية �شعاد ما�شي يف افتاح اأبواب احل�شن الثقافية يف اأبو ظبي 

»اإك�شبوغر 2018«.. جتارب اإبداعية وفنية مل�شورين عامليني

بداأت منطقة احل�سن، الوجهة الثقافية والرتاثية التي طال انتظارها يف اأبو ظبي، يف ا�ستقبال اأول الزائرين اليوم، 
بعد ا�ستكمال عمليات الرتميم والتجديد الدقيقة التي اأجرتها دائرة الثقافة وال�سياحة- اأبو ظبي.

االفتتاحي  االأ�شبوع  فعاليات  وبداأت 
لق�رش احل�شن بحفل  اأم�ش اجلمعة 
تريو،  ما�شي  �شعاد  للجزائرية 
�شكري  �شامل  لل�شاعر  واأم�شية 
ما�شي  �شعاد  وتُعرف  العطا�ش. 
يف  املغنيات  اأهم  اإحدى  بكونها 
ما�شي  �شعاد  وتعود  اإفريقيا.  �شمال 
يف جولتها املو�شيقية مبادة جديدة 
"املتكِلّمون"  ال�شاد�ش  األبومها  من 

)اأ�شياد الكلمة(.
من  جمموعة  األبومها  يف  وتقدم 
االأ�شعار العربية التي تعود اإىل القرن 
اأي�شاً  عر�شها  يت�شمن  ال�شاد�ش. 
اأعمالها  من  الرائعة  اأغانيها  بع�ش 
"ديب"،  ا"،  "مَيّ ومنها:  ال�شابقة، 
ويرافقها  و"حياتي"،  "اأم�شى"، 
دربها  رفيقا  امل�رشح  خ�شبة  على 

و�شديقاها، قارع الطبل رباح خلفة 
حيث  دليل،  مهدي  الغيتار  وعازف 
يعّب  مو�شيقي  تخاطر  معاً  يربطهم 
العميقني  واحرتامهم  حِبّهم  عن 
لبع�شهم البع�ش. اأما �شامل العطا�ش 
العمر  من  يبلغ  اإماراتي  �شاعر  فهو 
25 عاماً، بداأ م�شريته الفنية يف عام 
2012، وبداأ حياته املهنية يف جمال 
الهند�شة مع �شغف كبري يف الفنون، 
اجلوائز  من  العديد  على  وحاز 
"املوؤدي  جائزة  منها  ال�شعرية 
وبطولة   2014 لعام  ال�شعري" 
النهائية  �شالم  جراند  اأبوظبي 
"روفتوب  موؤ�ش�شة  ت�شت�شيفها  التي 

ريذمز".
و�شارك العطا�ش يف تقدمي فعاليات 
اأبوظبي  مهرجان  من  االأوىل  الدورة 

ور�ش  عدة  وقدم  لل�شعر،  العاملي 
ويعتب  االأدائي،  ال�شعر  حول  عمل 
كونه  جمتمعياً  نا�شطة  �شخ�شية 
�شاهم  حيث  متميزا،  متحدثا 
بتقدمي عدة جل�شات حوارية طالبية 
حول االأداء ال�شعري، كما �شارك يف 
الفعاليات  من  متنوعة  جمموعة 
يف  وال�شعرية  الفنية  والعرو�ش 

الواليات املتحدة والكويت.
االأ�شبوع  فعاليات  اإطار  ويف 
على  الزوار  �شيكون  االفتتاحي، 
االأن�شطة  من  جمموعة  مع  موعد 
امل�شممة خ�شي�شاً لتعريفهم بتاريخ 
عن  ملحة  وتقدمي  احل�شن  ق�رش 
باالإ�شافة  و�شعبها،  اأبوظبي  م�شرية 
مالمح  ت�شتك�شف  فعاليات  اإىل 
بدايًة  االإماراتية،  والثقافة  التاريخ 

مثل  اليدوية  االإماراتية  احلرف  من 
)جتديل  واخلو�ش  )تطريز(  التلي 
التعّرف  جانب  اإىل  النخل(  �شعف 
�شيد  �شبكات  �شناعة  كيفية  على 
االأ�شماك واإنتاج االأ�شماك اململحة 
وكيفية ا�شتخراج اللوؤلوؤ من املحار.

الثقافية  احل�شن  منطقة  ومتّثل 
املربع االأول للمخطط املدينّي يف 
اأربعة مكّونات  وتتاألف من  اأبوظبي، 
احل�شن  ق�رش  هي:  مرتابطة، 
الوطني  اال�شت�شاري  واملجل�ش 
احلرفيني،  وبيت  الثقايف  واملجّمع 
ويُعد االفتتاح الر�شمي لهذه الوجهة 
الثقافة احتفاًء بتاريخ اإمارة اأبوظبي 
العريق وثقافتها الغنية، حيث يرافقه 
واالأن�شطة  بالفعاليات  حافل  اأ�شبوع 

االحتفالية.

رامي عيا�س ينال جائزة اأف�شل مطرب عربي يف 2018

للت�شوير  الدويل  املهرجان  جمع 
الثالثة  ن�شخته  يف   2018 »اإك�شبوغر« 
 21 من  الفرتة  خالل  تقام  التي 
من  نخبة  اجلاري،  نوفمب   24 حتى 
لتقدم  العامليني  امل�شورين  اأبرز 
الدولة  يف  الت�شوير  وحمرتيف  لهواة 
فر�شة  احلدث  ويعد  واملنطقة 
وفنية  اإبداعية  على جتارب  االطالع 
احلروب  تغطية  يف  طويل  تاريخ  لها 
جماليات  ور�شد  التاريخ  وتوثيق 

اأ�رشارها  وا�شتك�شاف  الطبيعة 
املهرجان،  يف  ي�شارك  بالعد�شات، 
»حلظات  �شعار  حتت  ينطلق  الذي 
وقال  م�شوراً.   35 من  اأكرث  ملهمة«، 
حلكومة  االإعالمي  املكتب  مدير 
للحدث،  املنظمة  اجلهة  ال�شارقة، 
اجلميع  »يعرف  عالي:  �شعيد  طارق 
الت�شوير  عن  عامة  معلومات 
التي  الطريقة  لكن  الفوتوغرايف 
ت�شاعدنا بها ال�شورة على فهم طبائع 

ب�شكل  والعامل  وثقافاتهم  الب�رش 
تعقيداً«،  واأكرث  مفهوم خمتلف  عام، 
 2018 اإك�شبوجر  اأن  اإىل  م�شرياً 
االأفكار  لتبادل  عامليًة  من�شًة  يعد 
ويهدف  واالآراء  والروؤى  والتجارب 
اإىل فهم جوهر الت�شوير الفوتوغرايف 
باعتباره مراآة تعك�ش الواقع فكل منا 
ويف�رشها  ذاتها  ال�شورة  اإىل  ينظر 
بطريقة خمتلفة ولذلك يتيح لنا هذا 
املهرجان الفر�شة لفهم العامل ب�شكل 

العام  هذا  دورة  اأن  واأ�شاف  اأف�شل. 
اأكرث  م�شاركة  ت�شهد  املهرجان  من 
من 35 م�شوراً ميتلكون ر�شيداً غنياً 
خمتلف  يف  املتميزة  االأعمال  من 
حدثاً  املهرجان  ويعد  املجاالت 
للزوار من  بامتياز مبا يقدمه  ملهماً 
اخلبة  من  املزيد  الكت�شاب  فر�شة 
الفوتوغرايف  الت�شوير  تقنيات  يف 
قدراتهم  على  اأكرث  والتعرف 

ال�شخ�شية.

اأعرب املطرب رامي عيا�ش عن �شعادته حل�شوله على جائزة 
 Bigاأف�شل مطرب عربي لعام 2018، خالل ح�شوره حفل

Apple Music Award، الذي اأقيم يف والية كاليفورنيا 
االأمريكية.

كما وجه النجم اللبناين ال�شكر لكل حمبيه ومعجبيه ولكل من 
�شوت له للفوز بهذه اجلائزة الدولية، حيث علق عب تويرت 

قائال: »جائزة  اأف�شل مطرب عربي، م�ش اأكب من حمبتكم... 
�شكرا لكل االأحباب«.

وعب النجم اأي�شا عن �شعادته امل�شاعفة، الأن فوزه باجلائزة 
ترافق مع حلول العيد الـ75 ال�شتقالل لبنان، كما دعا خالل 

احلفل اإىل زيارة واكت�شاف عجائب هذا البلد، وفجر فوز 
عيا�ش باجلائزة الدولية االأخرية اآالف التعليقات التي هناأه 

اأ�شحابها بها على االإجناز املو�شيقي، ويف مقدمتهم زوجته 
داليدا، التي اأكدت اأن »زوجها قد تعب و�شهر واأعطى من قلبه 

قبل اأن يح�شد هذا النجاح، وحمبة النا�ش«.  

»ديزين« تقدم الن�شخة اجلديدة من »االأ�شد امللك«
قدمت �رشكة »والت ديزين« مقطعا 
ترويجيا للن�شخة اجلديدة من فيلم 
»Lion King«، الذي مت عر�شه 
منذ  ال�شينمائي  العر�ش  دور  يف 
واحدا  ويعد  عاًما،   20 من  اأكرث 
من اأجنح اأفالم الر�شوم املتحركة 

على االإطالق.
هذا  ر�شميا،  ال�رشكة،  وطرحت 

املقطع ب�شور حقيقية على موقع 
»يوتيوب«، �شاهده حوايل 300 األف 
قليلة  �شاعات  غ�شون  يف  �شخ�ش 
يعيد  اأخرى،  م�شاهد  بني  ومن 
الفيديو امل�شهد االأ�شطوري الذي 
يُعر�ش فيه االأ�شد ال�شغري »�شيمبا« 
على احليوانات االأخرى، بوا�شطة 
البابون العجوز »رافيكي«وتخطط 

ديزين لطرح الفيلم يف يوليوز 2019 
، بعد اإعادة اإنتاجه على يد املخرج 
املمثل  و�شي�شم  فافرو،  جون 
من  روجن؛  و�شيث  جلوفر  دونالد 

بني اآخرين بفريق عمله.
وال�شعود  »�شيمبا«  ق�شة  اأ�شبحت 
اإىل عر�ش مملكته، يف قلب اإفريقيا، 
كال�شيكيات  اأعظم  من  واحدة 

ديزين، �شواء يف الر�شوم املتحركة 
اأو املو�شيقى الت�شويرية؛ التي مت 
ا�شتخدامها مرة اأخرى يف الفيديو 
املا�شي،  غ�شت  ويف  االأخري. 
االأمريكية  االنتاج  �رشكة  اأ�شدرت 
االأ�شلي،  الفيلم  من  رقمية  ن�شخة 
راي«،  و«بلو  دي«  يف  »دي  بن�شخ 

لتحميلها عب االإنرتنت.



 M340i xDrive بي �إم دبليو 
�أجنلي�س لو�س  يف  تظهر 

دبليو  �إم  بي  �رشكة  تعتزم 
�ملوديل  عن  �لنقاب  ك�شف 
�جلديد   M340i xDrive
خالل فعاليات معر�س لو�س 
لل�شيار�ت  �لدويل  �أجنلي�س 
نوفمرب)ت�رشين   30 بني 

�لثاين( و9 دي�شمرب�ملقبل.
و�أو�شحت �ل�رشكة �لأملانية 
�أن �ل�شيارة �ل�شالون �جلديدة 
ريا�شية  ب�شخ�شية  متتاز 
�لت�شميم  بف�شل  �رش�شة 
و�لذي  للماآزر،  �جلديد 
هو�ء  من  �ملزيد  ي�شمن 

�لتربيد، مع زيادة �خل�شائ�س 
وتتاألق  �لأيروديناميكية. 
وخمارج  �خلارجية  �ملر�يا 
�لرمادي  باللون  �لعادم 
�ل�شرييوم �مليتالك  وتزد�ن 
ب�شقف  �لد�خلية  �ملق�شورة 
�لأنرث��شايت،  بلون  يكت�شي 
ومقود ريا�شي M ومقاعد 
�ألكانرت�  وفر�س  ريا�شية، 

للم�شة ريا�شية فاخرة.
�ل�شيارة  بد�خل  ويز�أر 
تربو  حمرك  �جلديدة 
على  �لأ�شطو�نات  �شد��شي 

 3.0 �شعة  م�شتقيم  �شكل 
لرت وبقوة 376 ح�شان/500 
�لدور�ن  لعزم  مرت  نيوتن 
جهود  وتت�شافر  �لأق�شى 
حركة  ناقل  مع  �ملحرك 
 Steptronic أوتوماتيكي�
لتت�شارع  �رشعات   8 من 
�ل�شيارة من �لثبات �إىل 100 
 4.4 غ�شون  يف  كلم/�س 
ثانية فقط. ويبلغ متو�شط 
لرت/100   7.5 �ل�شتهالك 
�ل�رشكة  و�أ�شارت  كلم. 
�شيارتها  �أن  �إىل  �لبافارية 

باقة  على  تعتمد  �جلديدة 
�لإ�شافية  �لتجهيز�ت  من 
�لتعليق  جمموعة  مثل 
�لريا�شية M ونظام توجيه 
تفا�شلي  وقفل  ريا�شي 
 M جنوط  مع  ريا�شي، 
بو�شة،   18 قيا�س  �خلفيفة 
ومكابح ريا�شية وجمموعة 

عادم M �لريا�شية.
�إطالق  �ملقرر  ومن 
 M340i xDrive ل�شيارة�
يف  �لأ�شو�ق  يف  �جلديدة 

جويلية 2019.

�أول در�جة نارية مطبوعة 
بتقنية 3D بالكامل

فورد تخطط لإطالق �أول كرو�س 
�أوفر كهربائية

 BigRep �رشكة  ك�شفت 
 NERA �لنارية  �لدر�جة 
در�جة  �أول  �جلديدة، 
�لعامل  يف  كهربائية 
ثالثية  بتقنية  مطبوعة 

�لأبعاد 3D بالكامل.
�ل�رشكة  و�أو�شحت 
�أجز�ء  كل  �أن  �لأملانية 
�لدر�جة �لنارية �لكهربائية 
جزء�ً   15 عددها  �لبالغ 
بتقنية  طباعتها  متت 
و�لإطار�ت  كالهيكل   ،3D
�لعجلة،  و�شوكة  و�ملقعد 
�ملكونات  عد�  فيما 

�لكهربائية.

�لنارية  �لدر�جة  ومتتاز 
�لوزن،  بخفة  �لكهربائية 
 60 عن  وزنها  يزيد  ول 
مزودة  وتاأتي  كيلوغر�ماً، 
من  خالية  باإطار�ت 

�لهو�ء.
�ملخطط  من  ولي�س 
�لدر�جة  تدخل  �أن  له 
�لنتاج  خطوط   NERA
قطعة  و�شتظل  �لقيا�شي، 
متفردة جت�شد �لإمكانيات 
لتكنولوجيا  �ملتطورة 
�لأبعاد  ثالثية  �لطباعة 

.)3D Printing(

موتور  "�أوتو  جملة  �أفادت 
�رشكة  باأن  �شبورت"  �أوند 
�أول  لإنتاج  تخطط  فورد 
�لكرو�س  فئة  من  �شيارة 
نظام  على  تعتمد  �أوفر 
�لدفع �لكهربائي �خلال�س، 
�ل�شم  حتمل  و�لتي 
�لآن  حتى   "1  Mach"
و�أو�شحت �ملجلة �لأملانية 
�أن �ل�شيارة �جلديدة حتمل 
�لأيقونة  جينات  بع�س 
مو�شتاجن �لريا�شية، غري �أن 

متعددة  �لريا�شية  �ل�شيارة 
على  تعتمد  �لأغر��س 

.Focus من�شة �شقيقتها
رباعية  �ل�شيارة  وتتميز 
خالل  من  �لأبو�ب 
�لت�شميمية  �خلطوط 
�لنحيفة، و�لأبو�ب �لأربعة، 
ل�شيارة  �ل�رش�شة  و�لروح 
هذه  وت�شل  مو�شتاجن، 
رباعية  �لكهربائية  �ل�شيارة 
�لدفع �إىل مدى �ل�شري 500 

كلم.

مع بد�ية �ل�ستاء .. �فح�س �سو�ئل �ل�سيارة

خرب�ء  هيئة  �أو�شت 
للمركبات  �لفني  �لفح�س 
بفح�س   ”KÜS“
�ل�شو�ئل يف �ل�شيارة ومدى 
�ل�شتاء  لف�شل  مالءمتها 
�لهيئة  خرب�ء  و�أو�شح 
�إجر�ء  ميكن  �أنه  �لأملانية 
�لفح�س ل�شائل �لتربيد يف 
كما  �ملتخ�ش�شة،  �ملر�كز 
ب�شكل  بذلك  �لقيام  ميكن 

 ، �شخ�شي

�ملربد  غطاء  بفتح  وذلك 
�ملحرك  يكون  عندما 
على  �حلر�س  مع  بارد�، 
�مل�شادة  �ملادة  قيا�س 

للتجمد.
وعند نق�شان �أي من ذلك 
وفقاً  ملئها  باإعادة  يُن�شح 
على  �لتحويل  جلدول 
�ملثال  �شبيل  على  �لعبوة، 
حماية   %55 ن�شبة  توفر 
�ل�شقيع  من 

درجة   45 درجة  حتى 
ل  ولذلك  �ل�شفر،  حتت 
من  �لكثري  ��شتعمال  يجب 
مادة �حلماية من �ل�شقيع، 
�ملادة  تكون  �أن  كما يجب 
�جلديدة بنف�س لون �ملادة 
�ملربد  يف  �ملوجودة 
تكون  قد  و�لتي  بالفعل، 
باللون �لأحمر �أو �لأزرق �أو 
تكون  �أل  ويلزم  �لأخ�رش، 

خمتلطة.

�حلماية  ملادة  وبالن�شبة 
من �لتجمد ملاء م�شاحات 
فاإن  �لأمامي،  �لزجاج 
تن�شح  �لأملانية  �لهيئة 
تكفي  مادة  با�شتعمال 
 20 حتى  حر�رة  لدرجة 
�إعادة  وبعد  �ل�شفر،  حتت 
بت�شغيل  ين�شح  �مللء 
وتكر�ر�ً  مر�ر�ً  �لنظام 
�إىل  �ل�شائل  ينتقل  حتى 

�خلر�طيم و�لفوهات.
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خدمات تقنية توقفت عن العمل يف 2018

منتجات  التكنولوجيا  قطاع  يودع  عام  كل  يف 
جديدة.  اأخرى  وي�ستقبل  قدمية  تقنية  وخدمات 
ال�سهرية  اخلدمات  من  جمموعة  توقفت   2018 ويف 
لدى  وا�سعة  ب�سعبية  طويلة  ل�سنوات  متتعت  اأن  بعد 
اخلدمات  اأبرز  يلي  فيما  ن�ستعر�ض  امل�ستخدمني. 
التقنية التي توقفت عن العمل يف عام 2018، بح�سب 

ما ورد يف موقع البوابة العربية للأخبار التقنية:
Google + 1- غوغل بل�ض

االجتماعية  ال�سبكة  غوغل  �رشكة  اأغلقت 
القرار  وبررت  املا�سي،  االأول(  اأكتوبر)ت�رشين 
�سرتيت  وول  �سحيفة  لكن  امل�ستخدمني،  عدد  بقلة 
جورنال ذكرت اأن االإجراء جاء بعد اأن عرثت غوغل 
دام  برجمي  خلل  على  املا�سي،  مار�ض)اآذار(  يف 
عر�ض  ميكنه  االإجتماعية،  �سبكتها  �سمن  ل�سنوات 
من  وغريها  االإلكرتوين  الربيد  وعناوين  االأ�سماء 
البيانات اخلا�سة ملا ال يقل عن 500 األف م�ستخدم.

Yahoo Messenger 2- ياهو ما�سنجر
اأغلقت ياهو يف 17 يوليو )متوز( 2018 اخلدمة بعد 
االآن على  �سرتكز  اإنها  وقالت  اإطلقها  من  20 عاماً 
بناء وتقدمي اأدوات ات�ساالت جديدة تلئم احتياجات 
كا�ض  �سناب  خدمة   -3 اأف�سل.  ب�سكل  امل�ستهلكني 

Snapcash للدفع االإلكرتوين
اأغلقت �سناب �سات خدمتها للدفع االإلكرتوين »�سناب 

)اآب( املا�سي  اأغ�سط�ض  Snapcash« يف 30  كا�ض 
بعد 4 �سنوات على اإطلقها.

 Google غوغل  من  الروابط  اخت�سار  خدمة   -4
URL Shortener

اأغلقت �رشكة غوغل يف �سهر مار�ض )اآذار( املا�سي 
 Google URL الخت�سار الروابط goo.gl خدمة
لت�سهيل   ،2009 يف  اأطلقتها  والتي   Shortener

م�ساركة الروابط الطويلة.
Spotify Running 5- خدمة

اأغلقت �رشكة �سبوتيفاي اخلدمة وقف دعمها خلدمة 
Spotify Running مبجرد حتديث تطبيق هاتفها 

يف اأبريل )ني�سان( املا�سي.
6- خدمة Mayday Live من اأمازون

املبا�رش  الفني  الدعم  خدمة  اإغلق  اأمازون  اأعلنت 
)حزيران(  يونيو  يف  اللوحية  االأجهزة  عرب  للعملء 
على  �سنوات  خم�ض  من  يقرب  ما  بعد   2018

اإطلقها.
7- خدمة Cloud Gaming ال�سحابية للألعاب

اأغلقت �رشكة GameFly يف اأواخر اأغ�سط�ض )اآب( 
املا�سي.

اإلكرتونيك  �رشكة  �رشاء  بعد  االإغلق  قرار  وجاء  
اآرت�ض اأ�سول تقنية االألعاب ال�سحابية التابعة ل�رشكة 

.GameFly

 اأبرز موا�صفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد
طرحت �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 

هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم ع�شري 
اأنيق.

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

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

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

.»microSD/HC/XC« با�شتخدام بطاقات ذاكرة خارجية
- �شا�شة بحجم 6 بو�شات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 

)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 
.»Corning Gorilla Glass 3« واخلدو�ض

- كامريا خلفية مزدوجة بدقة »13+12« ميغابيك�شل.
.»f/2.0« كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�شل وفتحة عد�شة -

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

»5G« هاتف  اأول  تطلق   Huawei

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

.»5G« اجليل اخلام�ض
التنفيذي  املدير  عن  املوقع  ونقل 
اإن  قوله،  �سوي  اإيريك  لل�رشكة 
اأول  ت�ستعر�ض  قد   Huawei«
للتعامل  خم�س�ض  العامل  يف  هاتف 
 ،2019 مار�ض  يف   ،5G �سبكات  مع 
يف  تطرحه  اأن  املنتظر  ومن 
من  الثاين  الن�سف  يف  االأ�سواق 
اأن  اإىل  �سوي  نف�سه«،واأ�سار  العام 

بع�ض  �سابقا  ا�ستعر�ست  �رشكته 
التقنيات املتعلقة ب�سبكات االإنرتنت 
ك�رشائح  اخلام�ض،  اجليل  من 
والتي  االإلكرتونية،   »970  Kirin«
الهواتف  ت�ساعد  اأن  املفرت�ض  من 
من  البيانات  وحتميل  ا�ستقبال  على 
 50 بني  ما  ترتاوح  ب�رشعة  االإنرتنت 

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

�سبكات »5G« العام املقبل.

ت�صريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

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

»V40« املنتظر من اإل جي.
وذكر موقع »Android Police« اأن 
مبوا�سفات  �سياأتي  املذكور  الهاتف 
االأجهزة  اأف�سل  من  واحدا  منه  جتعل 
مبعالج  و�سيزود  االأ�سواق،  يف  الذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 اأو   6 ع�سوائي  و�سول  وذاكرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  اأن  املفرت�ض  من  كما 
بدقة  العد�سة  ثنائية  اأ�سا�سية  بكامريا 
تقريب  ومبيزات  ميغابيك�سل،   13+16
لل�سورة  ممتازة  جودة  ت�سمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مرات، وكامريا 
 24 بدقة  اأي�سا  مزدوجة  اأمامية 
فمن  اجلهاز  بطارية  اأما  ميغابيك�سل. 
ميللي   3700 ب�سعة  تكون  اأن  املتوقع 
بخا�سية  ومزودة  بقليل،  اأكرث  اأو  اأمبري 
ال�سحن ال�رشيع، و�سا�سته �ستاأتي بحجم 

6.2 بو�سة.

اآبل تطلق ن�صخة معدلة من 
»macOS« نظام

اأعلنت �رشكة اآبل اأن ن�سخة »بيتا« املعدلة عن 
نظام »macOS 10« املخ�س�ض للحوا�سب 
امل�ستخدمني  جلميع  متاحة  اأ�سبحت 
م�ستخدمي  جميع  اأن  ال�رشكة  واأو�سحت 
حتميل  باإمكانهم  اأ�سبح   »Mac« حوا�سب 
نظام الت�سغيل اجلديد املعدل الذي يحمل 
ا�سم »macOS 10.14« مقابل 99 دوالرا.

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

ت�سجيل  ثم  ومن  االإنرتنت،  على  الر�سمي 
دخوله عرب ح�ساب »Apple ID«، واتباع 
االإر�سادات اللزمة وبعدها تثبيت الربنامج 

على حا�سبه ال�سخ�سي.
الن�سخة  اأن  اإىل  اآبل  يف  اخلرباء  وي�سري 
العديد  تفادت   »macOS« من  اجلديدة 
من الثغرات الربجمية املوجودة يف اأنظمة 
الت�سغيل ال�سابقة، وزادت من حماية بيانات 

امل�ستخدم.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�صتثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ساً  نينتندو  اليابانية  االألعاب  �رشكة   عينت 
ال�سابق  للرئي�ض  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو اأن الرئي�ض اجلديد 

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

الذكية.

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

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

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

.Dragalia Lost
بالو�سع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�ساب،  اجلديد  الرئي�ض  مع  احلايل 
هذا التحول من �ساأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�ض  كانت  التي  الغياب  �سنوات  عن  عو�ساً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

طريقة جديدة ل�صرقة اأموال 
اأ�صحاب هواتف اأندرويد!

اأعلن خرباء �شركة » McAfee« عرب 
موقعها االإلكرتوين عن اكت�شاف اأكرث 

من 10 تطبيقات �شارة بالهواتف الذكية 
-Go »العاملة بنظام اأندرويد يف متجر 

.»gle Play 
وقال االأخ�شائيون اإن قرا�شنة من 

جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�شلل وزراعة برامج �شارة 

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

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

حتت زره ا�شرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة. ولكي ال ي�شعر م�شتخدمو 

الهواتف الذكية بهذه امل�شيدة، ي�شتخدم 
الهاكرز تقنيات ال تتطلب تاأكيد 

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

وي�شمح هذا الت�شلل اخلطري للهاكرز 
ب�شحب النقود مبا�شرة من ح�شاب 

الهاتف، ويف الوقت نف�شه، لن يجد 
امل�شتخدمون اأي اأثر لعملية االحتيال 

هذه عرب تاريخ الر�شائل املر�شلة.
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برتاكم  و�صفوه  ما  على  منهم  تنديدا 
جو  عكرت  التي  البيداغوجية  امل�صاكل 
اجلامعي  الدخول  منذ  لديهم  الدرا�صة 
قامت  جولة  ويف   , الفارط  �صبتمرب  �صهر 
بها يومية » الو�صط » اأم�س اإىل هذا القطب 
الأمازيغية  والثقافة  اللغة  كلية  طلبة  اأفاد 
يف  للأ�صاتذة  الفادح  النق�س  مب�صكل 
وعدت  الإدارة  اأن  رغم  التخ�ص�س  هذا 
ب�صيا�صة  ال�صتنجاد  خلل  من  باحللول 
لقمان  دار  لكن  الأ�صاتذة  مع  التعاقد 
انعدام  بلة  وزادها  حالها  على  تزال  ل 
بغرف  �صبهوها  التي  الأق�صام  يف  التدفئة 
اإ�صافة  ال�صتوية  الفرتة  هذه  يف  التربيد 
مكتبات  يف  واملراجع  الكتب  غياب  اإىل 
الكلية , ومن جهتهم اأبدى طلبة كلية علوم 

الطبيعة واحلياة وكلية علوم املادة بالظلم 
اإق�صائهم من  املجحف الذي لحقهم يف 
�صاخن  �صفيح  على  جعلهم  ما  املا�صرت 

وهددوا باإي�صال �صوتهم اإىل م�صالح وزير 
لإيفاد جلنة حتقيق  القطاع طاهر حجار 

يف هذه الق�صية واإن�صافهم .

�أح�سن مرزوق

�لبويرة

الطلبة ي�شلون كليات القطب اجلامعي
و��سل �أم�س طلبة �لقطب �جلامعي » �أكلي حمند �أوحلاج » مبدينة �لبويرة �لإ�سر�ب �ملفتوح �لذي د�سنوه �لأ�سبوع �لفارط و�أقدمو� على �سل 

�لدر��سة وغلق �أبو�ب عديد �لكليات.

اجلامعات و 
اإنتاج الإ�شرابات

يف  الإ�رضابات  اأنباء  تفزعني 
هي  اجلامعي,بب�صاطة  الو�صط 
امل�صتقبل  �صناعة  ان  �صارخ  دليل 
مرهونة باأمزجة بع�س التنظيمات 
هو  و  امل�صوؤولني  بع�س  اإهمال  و 
و  املراكز  غالبية  يف  يحدث  ما 
يحدث يف  ما  اآخرها  و  اجلامعات 
جامعة البويرة يف القطب اجلامعي 

» اأكلي حمند اأوحلاج ».
مالطا  خراب  بعد  و  مرة  كل  يف 
اأن  النزاع  طرفا  يجد  يقال  كما 
احلل �صهل ,و ينمكن الهتداء اإىل 
يف طاولة حوار ويف دقائق معدودة 
الوقت  م�صوؤولية  يتحمل   فمن 

ال�صائع  اجلهد املهدور.
يف  اجلزائر  اأن  اجلزم  ميكننا 
ت�صيع  التي  العامل  دول  مقدمة 
فيها اآلف ال�صاعات من التح�صيل 
اأموال خيالية  تنفق فيها  و  العلمي 
اأن  دون  املنح  و  الأجر  على 
بع�س  فعلي يف  مردود  ذلك  يقابل 
الو�صع  الخت�صا�صات,  و  الأماكن 
الأمور  تعيد  جريئة  لفتة  يتطلب 
ن�صابها فكل جامعاتنا �صارت  اإىل 
و  التح�صيل  بدل  الإ�رضابات  تنتج 

البحث العلمي ...
ود�د �حلاج

موقف

اإهانة لفرن�شا ب�شبب خطاأ اإمالئي

غليز�ن

اكرث من 30 ناقال ي�شلون حركة لنقل على خط غليزان تيارت
�سيدي بلعبا�س

حجز اأكرث من 03 اآلف مفرقعة واألعاب نارية

حاول برملاين فرن�صي من حزب الرئي�س 
اعتربه  ملا  الت�صدي  ماكرون  اإميانويل 
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  من  اإهانة 
خطاأ  ارتكابه  اأن  اإل  لبلده,  ترامب 
اإملئيا يف دفاعه عن فرن�صا, قلب دفاعه 
�صابقة  تغريدات  على  ورّدا  اإهانة.  اإىل 
باإلغاء  الفرن�صيني  فيها  ن�صح  لرتامب 
اتفاق باري�س للمناخ باعتباره اأحد اأ�صباب 

�صون  يواكيم  و�صف  املعي�صية,  م�صاكلهم 
فورجيه النائب عن املغرتبني الفرن�صيني 
بـاأنه »خرف, وم�صاب  الأمريكي  الرئي�س 
بـ«عدم  وطالبه  دماغية«,  با�صطرابات 
خطاأ  ارتكب  النائب  لكن  فرن�صا  اإهانة« 
باللغة  ترامب  خاطب  حني  اإملئيا 
عادي  اأمر  من  املعني  يقلب  الإجنليزية 

اإىل عبارة خاد�صة للحياء.

عرب  نا�صطا  ناقل  ال40  قرابة  اأم�س  �صن 
خط غليزان تيارات مرورا بزمورة ومندا�س 
حركة احتجاجية امام مقر املحطة الربية 
الو�صعية  على  منهم  احتجاجا  داود  بنب 
املرتدية للطريق الوطني رقم 23 يف �صطره 
الرابط بني وليتي تيارت وغليزان وح�صبهم 
اأن الطريق الوطني رقم23 الرابط بني تيارت 
وغليزان يتخذه الناقلون م�صلكا للو�صول اإىل 
وا�صعا,  اهرتاء  يعرف  حيث  اخلط,  نهاية 

كّبد املركبات خ�صائر معتربة بعد النت�صار 
الطريق  م�صتوى  على  للحفر  الع�صوائي 
اأعطال  يف  احلفر  هذه  تت�صبب  ما  وغالبا 
اأ�صحابها  ويعاين  املركبات,  حترك  تعيق 
من دفع م�صاريف هم يف غنى عنها وما زاد 
من ا�صتياء وقلق الناقلون اأن اأ�صغال التهيئة 
قرابة  منذ  توقفت  الذكر  ال�صالف  للطريق 

ال04 ا�صهر كاملة دون اأية اأ�صباب تذكر .
�س  �حلاج

متكنت م�صالح امن ولية �صيدي بلعبا�س 
من حجز 1865 وحدة من املفرقعات و 
خلل  النارية  الألعاب  من  وحدة   1395
نف�س  يف  �صجلت  ,كما  املا�صي  ال�صهر 
اإطار  يف  اإعذارات   03 توجيه  ال�صياق 
,اأين  ال�رضعية  غري  التجارة  حماربة 
كلغ  و62  الفواكه  من  كلغ   122 مت حجز 
ظروف  يف  تعر�س  كانت  اخل�رض  من 
امل�صلحة  �صجلت  ,كما    �صحية  غري 
ولية  باأمن  العمومي  للأمن  الولئية 
ل�صهر  ح�صيلتها  يف  بلعبا�س  �صيدي 
نوفمرب املا�صي 2728 حادث مرور, نتج 
عنها وفاة �صخ�صني واإ�صابة 26 �صخ�صا 
بجروح متفاوتة اخلطورة حيث تتلخ�س 
اأهم الأ�صباب املوؤدية اإىل هذه احلوادث 
الأوىل  بالدرجة  الب�رضية  العوامل  يف 
 , املرور  قوانني  احرتام  ممثلة يف عدم 
تليها عوامل متعلقة باملركبة يف الدرجة 
الثانية   ذات امل�صلحة �صجلت يف نف�س 

الفرتة �صحب 422 رخ�صة �صياقة ت�صبب 
خمالفات  عدة  ارتكاب  يف  اأ�صحابها 
الفوري  ال�صحب  ت�صتوجب  مرورية 
ذلك  اإىل  بالإ�صافة  ال�صياقة,  لرخ�س 
�صجلت امل�صلحة 1339 خمالفة مرورية 
مركبة   28 و�صع  مت  ذلك  اإىل  بالإ�صافة 
يف  اأ�صحابها  ت�صبب  والتي  املح�رض  يف 
خمالفات ت�صتوجب الو�صع يف املح�رض, 
دراجات   39 من  اأكرث  حجز  عن  ناهيك 
والتي  املح�رض  يف  و�صعها  ومت  نارية 
كان اأ�صحابها ي�صتعملونها بدون احرتام 
ال�صوت  كامت  نزع  على  ال�صلمة  معايري 
واإزعاج  فو�صى  اإحداث  يت�صبب  مما 
للمواطنني اأما يف جمال العمران وحماية 
 22 امل�صلحة  اأح�صت  فقد  البيئة, 
خمالفة متعلقة بكل من العمران وحماية 
متعلقة  اأخرى  خمالفات  وكذا  البيئة 

بامل�صاحات اخل�رضاء والعمران
 �س.�سهيب
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و��سنطن

 ا�شتئناف حتديث روؤو�س W78 النووية احلرارية
ورد يف تقرير عن مكتب املحا�صبة احلكومي 
الأمريكي )GAO(, اأنه تقرر اإعادة اإطلق 
احلرارية  النووية   W78 روؤو�س  برنامج 
العمل به حتى 2041  لي�صتمر  العام املقبل, 
تهدف  املتحدة  الوليات  اأن  التقرير,  واأكد 
تر�صانتها  �صلمة  �صمان  اإىل  اخلطوة  بهذه 
مبا  امل�رضوع  كلفة  تقدر  فيما  النووية, 
وتركب  دولر  مليار  و15   10 بني  يرتاوح 

البال�صتية  ال�صواريخ  على  الروؤو�س  هذه 
مينيومتان  طراز  من  للقارات  العابرة 
الأمريكية, ويدر�س البنتاغون كذلك اإمكانية 
التي  البال�صتية  ال�صواريخ  يف  ا�صتخدامها 

حتملها الغوا�صات.
اإعادة  ترامب  دونالد  الرئي�س  اإدارة  وقررت 
 2014 �صنة  تعليقه  بعد  امل�رضوع,  اإطلق 

ب�صبب عدم توفر امليزانية اللزمة.

�صيقام اإبتداء من اليوم الإثنني جتمع جهوي 
للحماية  الأويل  والتدخل  الدعم  لفريق 
الأحد  اأم�س  به  اأفاد  ما  ح�صب  املدنية, 
الولئية  املديرية  لدى  بالإعلم  املكلف 
لذات الهيئة. و اأو�صح النقيب رابح بوخاري 
يف  يدخل  الذي  اجلهوي  التجمع  هذا  اأن 
اأعوان  جاهزية  اإختبار  و  تكوين  اإطار 
احلماية املدنية �صي�صهد مناورات تطبيقية 

الفي�صانات  و  الزلزل  لنتائج  للت�صدي 
�صي�صارك  و  اأيام   4 مدى  على  والكوارث 
املدنية  احلماية  اأعوان  التجمع  هذا  يف 
امل�صيلة  و  الأغواط  و  تيارت  وليات  من 
واجللفة حيث ي�صم كل فوج ما بني 80 و100 
بنايات  يف  املناورات  هذه  و�صتنفذ  عون 
توفر ظروف مواتية حلالت وقوع زلزال اأو 

في�صانات اأو كارثة اأخرى. 

بلدية �لعن�سر يف جيجل

ت�شمم 05 اأ�شخا�س ب�شبب 
تناولهم فطريات �شامة 

تعر�س 05 اأ�صخا�س من عائلة واحدة باإقليم بلدية 
العن�رض �رضق عا�صمة الكورني�س اإىل ت�صمم غدائي 
مايعرف   اأو  �صامة  لفطريات   تناولهم  بعد  وذلك 
حمليا  با�صم »« الري�صال««, وح�صب م�صادر الو�صط 
مابني  اأعمارهم  ترتاوح  اخلم�صة  الأ�صخا�س  فان 
18 و46 �صنة  كانوا قد اأ�صيبوا بت�صمم غدائي حاد 
بكرثة  تنمو  التي   الفطريات  تناولهم  ملادة   بعد 
يف هذا الف�صل بالذات على جدوع اأ�صجار الفلني  
اأقدام  التي  لتطاأها  الأماكن  الغابات يف  وو�صط 
ال�صباب  ع�رضات  �صجع  مما  الأهايل   اأو  املا�صية 
كمية  اأكرب  الغابات جلمع   اأدغال  التوغل يف  على 
يف  خيالية  باأ�صعار  بيعها  واإعادة  املادة  هذه  من 
الأ�صواق ال�صعبية ملا لها من  مذاق خا�س واإقبال 
كبري من قبل  حمبيها, يذكر اأن امل�صالح ال�صحية 
توعية  حملة  اأيام   ب�صعة  مند  اأطلقت  بالولية  
ال�صامة  الفطريات  تناول  خماطر  من  وحت�صي�س 

على �صحة امل�صتهلك لكن ل حياة ملن تنادي. 
ر�سيد هزيل

مع�سكر 

مهلة اأ�شبوعني 
للبلديات لت�شوية 

م�شتحقات �شونالغاز
مهلة  بعي�س  حميد  مع�صكر  وايل  منح 
لت�صوية  البلديات  لروؤ�صاء  اأ�صبوعني 
الكهرباء  توزيع  موؤ�ص�صة  م�صتحقات 
لدى  الأحد  اأم�س  علم  ح�صبما  والغاز 
املكلف  وذكر  للولية.  الإعلم  خلية 
اأن  مدبر  اأمني  الوايل  بديوان  بالإعلم 
للمجل�س  لقاء  خلل  منح  مع�صكر  وايل 
اخلمي�س  عقد  الولئي  التنفيذي 
لروؤ�صاء  اأ�صبوعني  مهلة  املا�صي 
املجال�س ال�صعبية البلدية لدفع وت�صوية 
العالقة  املذكورة  املوؤ�ص�صة  م�صتحقات 
لدى البلديات واملقدرة ب 390 مليون دج 
من اأجل ال�صماح لها بتغطية امل�صاريف 

املتعلقة بعمليات حت�صني اخلدمات.

�ليوم يف تيارت

 جتمع جهوي لفرق الدعم والتدخل للحماية املدنية

عن تطبيقها« هّيا! 
 )Haya!Chiche( »سي�س�

بجائزة  تفوز   Ooredoo
»�شتيفي الذهبية« بلندن

على  ددا  جمجُ اجلزائر   Ooredooتاألّقت
الذهبية  اجلائزة  بافتكاكها  الدويل  ال�صعيد 
هّيا!   « تطبيقها  )Stevie(عن  »�صتيفي« 
يف  الت�صويق  فئة  )Haya!Chiche(يف  �صي�س« 
جوائزالأعمال  حلفل  ع�رضة  اخلام�صة  الطبعة 
 International  2018 »�صتيفي«  الدولية 
نجُظم  الذي   ,)Business Awards )IBA
جلنة  كافاأت  )بريطانيا(.  لندن  موؤخرايف 
 International Businessجلوائز التحكيم 
�صي�س«   ! هّيا   « Awards )IBA(تطبيق 
قبل  من  اأجُطلق  الذي   )Haya! Chiche(
واألعاب  Ooredoo,وهوت�صّورمبتكرلتحديات 
من  بالعديد  اأ�صبوع  بالفوزكل  للم�صاركني  �صمح 
زبائن  لدى  كبريا  اهتماما  التطبيق  اأثار  الهدايا. 
لـ  الفاي�صبوك  �صحفة  عرب  ل�صيما   ,Ooredoo
من  اأكرث  اليوم  ت�صم  التي  اجلزائر   Ooredoo
الأكرث  التجارية  ال�صفحة  وهي  6 مليني معجب, 

اإعجابا يف اجلزائر.
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