
رئي�س نقابة الأئمة جلول حجيمي يف منتدى الو�سط

نعاين من تغول الإدارة و ن�ستنجد بالرئي�س حلمايتنا

عمارة بن يون�س يوؤكد:

 مــــــن غــــــري املــــــعقول انتـــقاد
 بوتفليقة  وهو مل يرت�سح بــعد

�س4
اأ�سغال جامع اجلزائر الأعظم 

 تركيـــــب الثـــــــريا الــــــرئي�سية
 و ا�ستكمال تن�سيب 89 اأخرى
�س4

5 عالمات حتتوي على ن�سبة �سكر متوازنة، م�سطفى زبدي:

84 باملائة من عالمات القهوة خطر على �سحة امل�ستهلك
�س4
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وزير العمل والت�سغيل وال�سمان 
الجتماعي مراد زمايل

 تدابري "ا�ستثنائية"
  يف الت�سغيل لفائدة 
�س5البلديات احلدودية
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يف كتاب جديد ين�سر قريبا 
لالأ�ستاذ نور الدين حارو�س

م�سار 8 روؤ�ساء يف كتاب 
»روؤ�ساء اجلزائر«

و�سط �سمت مديرية جامعة ورقلة 

  07  طلبة ي�ستكون من املفا�سلة 
يف التوظيف ب�سركة هاليربتون  
للمطالبة بالإفراج على احل�س�س ال�سكنية وقطع الأرا�سي 

 �سكان بلدية بني ونيف
 يغلقون مقر الدائرة  

امل�سيلة 

 وفاة �سخ�س وجرح اثنني
 اآخرين يف حادث مرور 

ري
الوة ب�س

ت/ع

منتدى

غمو�س حول اأزمة طلبة معهد تالغمة  الأئمة حزام اأمان  للدولة و املجتمع

www.elwassat.com



فيها  موثوق  جد  م�صادر  �أكدت 
بديو�ن و�يل والية �أدر�ر باأنه من 
�أن  �ملرتقب نهاية هذ� �الأ�صبوع 
وز�ريا  وفد�  �در�ر  بوالية  يحل 
عبد  �خلارجية  وزير  من  مكون 
�لرتبية  ووزيرة  م�صاهل  �لقادر 
غربيط  بن  نورية  �لوطنية 
ووزير �ل�صحة و�ل�صكان و�إ�صالح 
حزبالوي  خمتار  �مل�صت�صفيات 
وتكنولوجيات  �لربيد  ووزيرة 

�إميان  و�الت�صال  �الإعالم 
بدورها  و�لتي  فرعون  هدي 
بالوالية  قطاعها  وتعاين  تقف 
يح�رض  كما  متتاليني  ليومني 
�ملعتمدين  �ل�صفر�ء  من  عدد 
دولة  �صفري  يتقدمهم  باجلز�ئر 
بهدف  عي�صي  لوؤي  فل�صطني 
الإعالن  �لثالثون  �لذكري  �إحياء 
كان  �لذي  �لفل�صطينية  �لدولة 
بح�صور   1988 �صنة  �جلز�ئر  يف 

�لر�حل يا�رض عرفات دعما قويا 
و�صعبها   �جلز�ئر  من  للق�صية 
�لعليا يف  �ل�صلطات  �رتاأت  حيث 
�لذكري يف  �أن حتي هذه  �لبالد 
عمق �جلز�ئر مبنطقة �أدر�ر �أين 
�ل�صلطات  قبل  من  ت�صطري  مت 
وثريا  متنوعا  برناجما  �ملحلية 
يحت�صنه  �لق�صية  مقام  بقدر 
�أن�صطة  من  �لثقافة  ق�رض 
وبرجمة  ومعار�ض  ثقافية 

كل  يلقيها  باملنا�صبة  كلمات 
�خلارجية  ووزير  �أدر�ر  و�يل  من 
و�صفري  م�صاهل  �لقادر  عبد 
وتختتم  عي�صي  لوؤي  فل�صطني 
طابع  باإ�صد�ر  �لذكري  �إحياء 
عزف  حتت  يخلدها  بريدي 
و�لفل�صطيني  �جلز�ئري  �ل�صالم 
ر�صالة  و�إر�صاء  �حلا�رضين  �أمام 

�لق�صية �لفل�صطينية الأجيال .
ب.ب

تيبازة

�إعادة فتح منبع �سيدي 
لكبري باأحمر �لعني �ليوم

�أعلنت مديرية �ملو�رد �ملائية بوالية تيبازة عن ��صتعد�دها 

�ليوم د �الأحد الإعادة فتح منبع �صيدي لكبري ببلدية �أحمر 

�لعني بعد �إنتهاء �أ�صغال �إعادة تهيئته �لتي �نطلقت على 

خلفية نتائج حتاليل معهد با�صتور �لتي �أثبتت عدم �صالحية 

مياهه لل�رضب �إثر �نت�صار �صهر �أوت �ملا�صي وباء �لكولري�  

ببع�ض واليات �لوطن. و ك�صف مدير �لري,رم�صان قرباج 

عن ��صتعد�د م�صالح بلدية �أحمر �لعني يوم غد �الأحد الإعادة 

فتح منبع �صيدي لكبري بعد �إنتهاء �أ�صغال �إعادة تهيئته �لتي 

�نطلقت يف �لفاحت �صبتمرب �ملا�صي موؤكد� �أن »مياهه �صاحلة 

لل�رضب وفقا الآخر نتائج �لتحاليل �لتي �أجريت حفاظا على 

�صحة �ملو�طنني«. و �أو�صح مدير �لري �أنه مت �إجر�ء حتاليل 

خمربية دقيقة حول �صالحية مياهه لل�رضب  على م�صتوى 

خمابر جمهزة باأحدث �لتجهيز�ت قبل و�صعه حيز �الإ�صتغالل 

لفائدة �ملو�طنني م�صري� �إىل �أن م�صاحله تقوم بعمليات 

دورية ملر�قبة مياه �أزيد من 200 منبع مائي منت�رض عرب 

�لوالية. و �صملت �الأ�صغال تغيري قنو�ت �ملنبع �ملائي ل�صيدي 

لكبري من �مل�صدر �إىل �مل�صب و تهيئة حميطه و تنظيفه مع 

مر�عاة �جلانب �جلمايل للموقع على �أن يو�صع حتت �ملر�قبة 

�لدورية لفرق م�صالح مديرية �لري �إىل جانب م�صالح مكتب 

حفظ �ل�صحة لبلدية �أحمر �لعني و كذ� مديرية �ل�صحة.

لإحياء الذكري 30 لإعالن الدولة الفل�سطينية

�إنز�ل وز�ري ودبلوما�سي بادر�ر

خبر في 
صورة

كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية بجامعة ب�سار تطلق

دور�ت تدريبية ملجابهة ظاهرة �ل�سرقة �لعلمية

فيا�سانات باب �لو�د ...... 
مرور 17 عاما على �لكارثة

يعود اإلينا التاريخ الأ�سود 10 نوفمرب 
ويعيد اإلينا ذكرى في�سانات باب 
الوادي التي وقعت عام 2001 من 

نف�س التاريخ والتي اأودت بحياة املئات 
من ال�سحايا الذين جرفتهم ال�سيول 
و�سّردت عدد كبري من العائالت يف 

�سورة اق�سعّرت لها الأبدان و�سورها 
لزالت يف الذاكرة اإىل يومنا هذا.

 

�أن�سار �حتاد �لعا�سمة 
�أوفياء للتقاليد

برهن اأن�سار فريق احتاد العا�سمة وفائهم 
للتقاليد التي تعودوا عليها من خالل التنقل 

بقوة اإىل ملعب عمر حمادي ببولوغني 
وت�سجيع فريق القلب اإىل اآخر حلظة، ومل 

تكن مفاجاأة تلك ال�سور واللوحات اجلميلة 
التي �سنعوها بقيادة جمموعة »اأولد 

البهجة« اأين كانوا اأوفياء يف طريقة الت�سجيع 
واإ�سعال الكاراكاج اإىل جانب حمل علم 

ب�سورة الراحل الها�سمي قروابي املعروف 
بحبله لألوان النادي اإىل جانب حمل �سعار 
حتت عنوان »القيمة والهيبة روح الحتاد 

ت�سيطر«

حتفهم  �صخ�صا   13 لقي 
�آخرون   44 و�أ�صيب 
�خلطورة  متفاوتة  بجروح 
عرب  مرور  حادث   15 يف 
�لوطن  جهات  خمتلف 
�صاعة  �ل48  خالل  وذلك 
�أفاد  ما  ح�صب  �الأخرية 

�لعامة  للمديرية  بيان  به 
للحماية �ملدنية . 

�أن  ذ�ته  �مل�صدر  وذكر 
�ملدنية  �حلماية  م�صالح 
جانب  من  تدخلت 
تقدمي  �جل  من  �آخر 
 17 ل  �الأولية  �الإ�صعافات 

بغاز  خمتنقني  �صخ�ض 
�ملنبعث  �لكربون  �أك�صيد 
يف   , �لتدفئة  �أجهزة  من 
�لوطن   من  واليات  �أربعة 
كما تدخلت ذ�ت �مل�صالح 
حادث  �إثر  تب�صة  بوالية 
بالطابق  غاز  �نفجار 

من  متكونة  لبناية  �الأول 
بحي  �ملتو�جدة  ط+1(   (
حمامات  بلدية  و�صط 
,ت�صبب يف �إ�صابة �صخ�ض 
مت  �أين   , طفيفة  بحروق 
�لعيادة  �إىل  �إ�صعافه ونقله 

�ملتعددة �خلدمات.

�حلقوق  كلية  با�رضت 
بجامعة  �ل�صيا�صية  و�لعلوم 
�أوىل  بب�صار  حممد  طاهري 
ندو�تها  م�صل�صل  حلقات 
�خلا�صة  و�لعلمية  �لتدريبية 
�ملقبلني  �لطلبة  مبر�فقة 
�لطور  يف  �صيما  �لتخرج  على 
خالل  �لثاين ( �ملا�صرت)  من 
ودور�ت  علمية  حما�رض�ت 
�لبحث  منهجية  يف  تكوينية 
ثقافة  تعزيز  بغية  �لعلمي 
حد  وو�صع  �لعلمية  �الأمانة 

لظاهرة �ل�رضقة �لعلمية.
�حلقوق  كلية  عميد  قال  حيث 
بالنيابة  �ل�صيا�صية  و�لعلوم 

عبد�حلليم  مو�صاوي  �لدكتور 
علمية  خطة  و�صع  مت  �أنه 
منهجية  يف  �لطلبة  لتكوين 
�لت�صور�ت  �لبحث �لعلمي وفق 
لتحقيقها  �لوز�رة  ت�صبو�  �لتي 
جودة  تكري�ض  خالل  من 
�أن  و  �صيما  �لعلمي  �لبحث 
�صلبة  �أر�صية  و�صعت  �لوز�رة 
منها  �لت�صور�ت  هذه  لتج�صيد 
للقو�عد  �ملحدد  �لقر�ر�ت 
�ل�رضقة  من  بالوقاية  �ملتعلقة 
ومكافحتها  �لذي  �لعلمية 
تلقينه  كاإلتز�م  ي�صتوجب 
�أ�صاف  و  و�لباحثني.  للطلبة 
كلية  �أن  مو�صاوي  �لدكتور 

�ل�صيا�صية  و�لعلوم  �حلقوق 
�لطلبة  لتدريب  ت�صور  و�صعت 
علمية  مذكر�ت  �إعد�د  على 
على  وترتكز  باملنهجية  متتاز 
�لعلمية وهو ما  �الأمانة  مبادئ 
جتلى من خالل �صل�صلة ندو�ت 
للطلبة  علمية ودور�ت تدريبية 
رفقة  �لتخرج  على  �ملقبلني 

�الأ�صاتذة �مل�رضفني عليهم.
�حت�صن  �ل�صياق  هذ�  ويف 
جلامعة  �ل�رضيف  �ملدرج 
�أوىل  بب�صار  حممد  طاهري 
�عتربها  �لتي  �لندو�ت  هذه 
�صعد�وي  �لدكتور  من�صطها 
من  تعزز  �أنها  �ل�صغري  حممد 

�صحت  »من  �لقائل  �ملبد�أ 
م�صيفا  نهايته«  �صحت  بد�يته 
تندرج  �لندو�ت  هذه  مثل  �أن 
�لذي  �لوقائي  �جلانب  �صمن 
ت�صعى له �لكلية يف �لتقليل من 
�لعلمية وو�صع  �ل�رضقة  ظاهرة 
�لندوة  هذه  وعرفت  لها.  حد 
عقدت  �لتي  �الأوىل  طبعتها  يف 
نهاية �الأ�صبوع �ملا�صي بح�صور 
من  وطلبتها  �لكلية  �أ�صاتذة 
��صتمعو�  و�لذين  �ملا�صرت  طور 
حول  مف�صلة  ل�رضوحات 
للقو�عد  �لقر�ر�ت  �ملحدد 
�ل�رضقة  من  بالوقاية  �ملتعلقة 
ذلك  ومكافحتها  ومت  �لعلمية 

�الأوىل  حما�رضتني  خالل  من 
�لعلمية  �ل�رضقة  ب�صور  متعلقة 
�أعدتها  �لتخرج  مذكر�ت  يف 
�لتكوين  ميد�ن  م�صوؤولة 
�لدكتورة خليفي مرمي  يف حني 
توقف ع�صو خلية جودة �لبحث 
�لعلمي باجلامعة �لدكتور ماينو 
قر�ءة  تقدمي  على  �جلياليل 

قانونية مل�صمون �لقر�ر 933.
�إىل  �حل�صور  ��صتمع  كما 
�لقر�ر  لهذ�  عملية  تطبيقات 
مف�صل  �رضح  �صيغة  خالل  من 
لفقر�ته مع �إعطاء �أمثلة م�صورة 
�الأ�صتاذين  كال  �صاغها  وعملية 

باأ�صلوب مب�صط وو��صح.
ب.ب
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خالل ال48 �ساعة الأخرية 

�إرهاب �لطريق يح�سد �أرو�ح 13 �سخ�سا



رئي�س نقابة الأئمة جلول حجيمي يف منتدى الو�سط

نعاين من تغول الإدارة و ن�ستنجد بالرئي�س حلمايتنا
ر�سم رئي�س نقابة الأئمة جلول حجيمي �سورة �سوداء عن واقع الإمامة و ممار�ستها داخل الف�ساءات الر�سمية ممثلة يف امل�ساجد املرخ�سة و طالب باإعادة 

�سياغة هذه العالقة مبا يوفر حلول للم�ساكل املطروحة و يف مقدمتها العتداءات امل�ستمرة على موظفي القطاع و يف مقدمتهم الأئمة الذي تعر�س بع�سهم 
للت�سفية اجل�سدية كما حدث يف وليات املدية و الأغواط بينما تعر�س البع�س الآخر من الأئمة اإىل التهديد بخطف اأطفالهم و مت حرق بيوت البع�س الآخر 

ف�سال عن تراكم امل�ساكل الجتماعية و الأعباء امللقاة على كاهل هذه الفئة.

24 �ساعةالأحد 11  نوفمرب  2018  املوافـق  ل01 ربيع الأول 1440هـ 3

.       غمو�س حول اأزمة طلبة معهد تالغمة .       الأئمة حزام اأمان للدولة و املجتمع

رئي�س نقابة الأئمة جلول حجيمي، يف منتدى »الو�سط«:

   وزارة ال�سوؤون الدينية ت�سري القطاع بطريقة ع�سوائية

مقتطفات منتدى الو�سط:

حجيمي والعهدة اخلام�سة

رئي�س نقابة الأئمة  جلول حجميي :

ل ن�سو�س لكنا نرف�س النبطاح و اخل�سوع لأي جهة
.      ل نريد ك�سف العيوب واإمنا نريد ترقيع

�أكد رئي�س نقابة �لأئمة جلول حجيمي �أن 
�لعديد من �ملعتدين على �لأئمة باجلز�ئر 
�أنا�س تعر�سو� لغ�سيل مخ من قبل جهات 
�أجنبية حاملة لأفكار دخيلة على �ملجتمع 
�ل�سلطات  على  يوجب  ما  �جلز�ئري، 
�سيما  �أجل حمايتهم  من  �لتدخل  �لو�سية 
بال�ستقالة  يهددون  �أ�سحو�  جلهم  و�أن 
بهم، يف حني  �لذي يحيط  ب�سبب �خلطر 
عادي  �حلماية  مطلب  �أن  على  �سدد 
جد� ولي�س بذلك �لطلب �خلارق �ل�سعب 
حلوله  خالل  حجيمي  وقال  حتقيقه. 
�أم�س،  يوم  »�لو�سط«  منتدى  على  �سيفا 
للمعطيات  جمعها  وعند  �لنقابة  باأن 
�لأولية بعد كل �عتد�ء على �إمام يف بقاع 

�أن جل �ملجرمني  تتاأكد  �لوطني،  �لرت�ب 
�ملجتمع  على  دخيلة  �أفكار�  يحملون 
مبتدع  باأنه  �لإمام  بها  يتهم  �جلز�ئري 
مع  تتما�سى  ل  �رشكية  باأفكار  جاء  �سال 
ي�سيف  �لذي ح�سل مثال  �لإ�سالم، وهذ� 
-�مل�سدر ذ�ته- مع ذكرى �ملولد �لنبوي 
يتقاتل  منا�سبة  �أ�سحى  �لذي  �ل�رشيف، 
فيها �أ�سحاب هذ� �لفكر �لتكفريي �لأتي 
قبلها  من  وممول  خارجية  جهات  من 
كذلك، و��ستطرد رئي�س نقابة �لأئمة قائال 
حت�سل  ل  و�حلو�دث  �لأمر  هذ�  لكن   »:
فقط مع من مت غ�سل عقولهم، لأن هنالك 
بع�س �لنا�س مر�سى وجمرمون بالفطرة، 
�أو  ل�سبب  �إمام  على  بالعتد�ء  يقومون 

لعدة �أ�سباب جمهولة يتم �لتعرف عليها يف 
ك�سف  �ل�سياق  ذ�ت  ويف  �لتحقيق«.  نهاية 
�إمام م�سجد �لف�سيل �لورتيالين بالعا�سمة 
عن عدد �ملعتدى عليهم من �لأئمة، و�لتي 
ت�سويقه  �لذي مت  �لعدد  �سعف  �أنهم  قال 
يف �لإعالم، لكون هنالك بع�س �لأئمة ل 
يقدمون �سكوى ر�سمية �إل �إذ� كان �لتهديد 
�لذي تلقوه كبري جد� يجعل حياتهم على 
�ملحك، م�سيفا:« هذه �لظاهرة �أ�سبحت 
�أي  �إ�سد�ر  �لتمهل يف  وت�ستوجب  خطرية 
قر�ر، رغم �أنها لي�ست جديدة يف جمتمع 
و�ل�سيوخ  و�لن�ساء  �لق�رش  فيه  يتعر�س 
لعتد�ء�ت يومية من قبل جمرمني«. ويف 
�لو�ساية  باأن  �مل�سدر  ذ�ت  قال  �لأخري 

�ملنتدبة على ت�سيري قطاع �ل�سوؤون �لدينية 
و�لأوقاف باجلز�ئر، تُ�سري م�سالح �لنا�س 
�لإمام  جعلت  ع�سو�ئية  بطريقة  فيها 
�سيما  »�حلقرة«،  يُ�سمى  ما  حتت  يعي�س 
يتعر�سون  �لأئمة �ملتطرفني ل  �أن بع�س 
لأي م�ساكل عك�س �لأئمة �لذين تُ�سريهم 
يتعر�سون  �لذين  ة  �لديني  �ل�سوؤون  وز�رة 
لتهديد�ت وم�ساكل �إد�رية و�سلت �إىل حد 
�أكد  باملقابل  �لأحيان،  بع�س  يف  �لف�سل 
ذ�ت �مل�سدر باأن نقابة �لأئمة تد�فع على 
كل �لأئمة مهما كان �ختالفهم وتفكريهم 
يتعر�سو�  ومل  مظلومني  كانو�  ما  �إذ� 

للمرجعية �لدينية باجلز�ئر باأي �سوء.
علي عزازقة

باأن  حجيمي  جلول  �ل�سيخ  �أكد 
�لرئي�س  ��ستمر�ر  مع  �لنقابة 
دعما  �حلكم  يف  بوتفليقة 
من  �ستزيد  �لتي  لال�ستمر�رية 
تزخر  �لتي  �ل�ستقر�ر  قيمة 
ذ�ت  بدعم  مذكر�  �جلز�ئر،  به 

�جلمهورية  لرئي�س  �لنقابة 
لكون  �لر�بعة،  �لعهدة  خالل 
بحجاة  ولز�لت  كانت  �جلز�ئر 
منذ  يطبقه  �لذي  �لربنامج  �إىل 

�لتحاقه بالرئا�سة يف 1999.
�لأوقاف يجب �أن ت�رش بعقالنية

دعا رئي�س نقابة �لأئمة �ل�سلطات 
�رشورة  �إىل  باجلز�ئر  �لو�سية 
بعقالنية  �لوقفي  �مللك  ت�سيري 
تخدم �ل�سالح �لعام ولي�س جهات 
�سخ�سية، خ�ساة و�ن ربع م�ساحة 
تعد  حجيمي  ي�سيف  �لعا�سمة 

�أن  على  ت�سور�  يعطي  ما  وقفا، 
تقدمي  با�ستطاعتها  �لرثوة  هذه 
ت�سيريها  مت  ما  �إذ�  �إ�سافة 
�مل�سالح  خدمة  ودون  بعقالنية 

�ل�سخ�سية.
علي عزازقة

�لأئمة جلول حجميي  نقابة  رئي�س   فتح 
متهما  عي�سى،  م�سالح حممد  على  �لنار 
و  �لإق�ساء  �سيا�سة  مبمار�سة  �إياها 
�لتهمي�س و تعطيل �سن قو�نني بخ�سو�س 
جترمي �مل�سا�س بالرموز �لدينية ،ر�ف�سا 
حد  على  كان  لأي  �خل�سوع  و  �لنبطاح 
قوله ،  د�عيا �لرئي�س �إىل �لتدخل  حلماية 
�لأئمة و�سيوخ �لزو�يا  وكل �لرموز �لدينية  
و حمايته من  �لإمام   �إن�ساف  �أجل   من 

خمتلف �لإعتد�ء�ت .

لبد من اإيجاد حلول �سريعة 
اإ�ستعجالية للمطالبة الفورية 

بحماية الأئمة

خالل  �لأم�س  حجيمي  جلول  تاأ�سف 
�لو�سط  جريدة  فروم  على  �سيفا  حلوله 
�لإمام  يعي�سه  �لذي  �لكارثي  �لو�سع  من 
�ل�سيا�سة  من  ،م�ستغربا  �جلز�ئر  يف 
�ملطالب  �أما  �لو�ساية  تنتهجها  �لتي 
مكانها  تر�وح  لز�لت  �لتي  و  �ملطروحة 
رغم �لتعليمة �لتي �أ�سدرتها هذه �لأخرية 
�ملطالب  �لإ�ستجابة ملختلف هذه  حول 
�رشيعة  حلول  �إيجاد  ب�رشورة  ،مطالبا 
بحماية  �لفورية  للمطالبة  �إ�ستعجالية 
قدمنا   »: مت�سل  �سياق  قائال يف  �لأئمة، 
قانون  ر�أ�سها  على  للو�ساية  مطلب   47
يحرم �لتعدي على �لرموز �لدينية ف�سال 
وق�سية  �لأ�سا�سي  �لقانون  تعديل  عن 
من  تعليمة  �إ�سد�ر  وثم  و�ل�سكن،  �لأجور 
�ملطالب  لهذه  لالإ�ستجابة  �لو�ساية  قبل 
�لفعلي  �لتج�سيد  يتم  مل  �لأن  حلد  لكن 

لذلك«.
�لو�ساية  مطالبته  �ملتحدث  وجدد 
ب�رشورة �لإ�ستجابة للمطالب �ملطروحة 

من �أجل حت�سني و�سعية �لإمام على غر�ر 
لفائدة  للتوظيف  �سنوية  ح�س�س  �إ�سافة 
منت�سبي قطاع �ل�سوؤون �لدينية، من �أجل 
و�أن  �سيما  لديها،  �لتاأطري  �لعجز يف  �سد 
هذ� �لقطاع ح�سا�س ويلعب دور� هاما يف 
حماية �ملرجعية �لدينية �جلز�ئرية، ومن 
�لوطنية ومتا�سك �ملجتمع،  �لوحدة  ثمة 
لالإمام  �ل�سهرية  �لأجرة  برفع  مطالبه 
�لدينية،  �ل�سوؤون  جمال  منت�سبي  وجميع 
منحة  من  حمرومون  �لأئمة  باأن  م�سري� 
عمال  كل  منها  ي�ستفيد  �لتي  �لهند�م 
�ملهن �لأخرى، على �لرغم من �أن �لوز�رة 
تلزمهم بهند�م حمدد لالإمام، وهو غايل 
من  �ملعني  وي�سرتيه  �لأ�سو�ق  يف  �لثمن 

ماله �خلا�س.
�ملتحدث  كد  �أ  �ل�سدد،  ذ�ت  ويف 
 « �ملطروحة  �ملطالب  بخ�سو�س 
�لوزير  نطالب  ول  مو�سوعيني  مطالبنا 
على  و�فق  و�لوزير  �سالحيته،  من  �أكرث 
وطلبنا  يتولها،  �أن  ميكن  �لتي  مطالبنا 
ميتلك  لأنه  �جلمهورية  رئي�س  تدخل 
ن�ستغرب  ونحن  �لو��سعة،  �ل�سالحيات 
للتوظيف يف  �سنوية  غياب ح�س�س  مثال 
قطاعنا كالتوظيف يف قطاعات �أخرى”.

يوجد  ل  باأنه  حجيمي  �أو�سح  هذ� 
�لإمام يف خمتلف  لعمل  تعوي�سي  قانون 
دينية  لأعياد  �مل�سادفة  �ل�سنوية  �لعطل 
�لفطر  عيدي  غر�ر  على  وطنية،  �أو 
و�ل�ستقالل  �لثورة  وعيد  و�لأ�سحى، 
و�لعمال، وكذ� �ملد�ومة �ملكثفة يف �سهر 
رم�سان مع �سالة �لرت�ويح، مردفا يقول 
ب�سدد  �لقطاع  منت�سبي  مع  نقابته  باأن 
يف  �لفاعلني  كل  ت�سم  فدر�لية  هيكلة 
جمال �ل�سوؤون �لدينية، من �أئمة وموؤذنني 
و�ملر�سد�ت  �مل�ساجد  على  و�لقائمني 

و�أعو�ن �مل�ساجد وغريهم.
�أن  يجب  �ل�سلطة  “فكرة  باأن  م�سيفا 
�لأئمة  �أن  على  نظرتها  بخ�سو�س  تتغري 
ل ينفعون حلل م�ساكل ن�ساطهم، مبقابل 
�ل�ستنجاد بهم يف حل م�ساكل �ملو�طنني 
عرب �لوليات، على غر�ر غرد�ية �أو حتى 
بال�سكن  �ملرتبطة  �لجتماعية  �مل�ساكل 
و�ل�سغل، نحن نطالب باإ�رش�كنا يف و�سع 
على  ن�سو�س  ل  ونحن  مل�ساكلنا،  حل 
�لعتد�ء�ت  عن  �سكوتها  و�إمنا  �لوز�رة، 
هذه  نخرج  جعلنا  �لأئمة  �سد  �ملتكررة 
�لق�سية �إىل �لعلن، ول ميكن �أن نكون يف 
خ�سام مع �لوز�رة ونرجو يف نف�س �لوقت 
�لق�سايا  يف  �حلكم  باعتباره  تن�سفنا  �أن 

�لتي تخ�س منت�سبي هذه �لنقابة«.

نرحب بتعليمة الو�ساية بخ�سو�س 
و�سع الزكاة يف �سناديقها 

املخ�س�سة

ورحب رئي�س نقابة �لأئمة جلول حجميي 
�ل�سوؤون  لوز�رة  �لأخرية  بالتعليمة 
�أئمة  �لتي حتث جميع  �لدينية و�لأوقاف 
�مل�ساجد على دعوة �جلز�ئريني لتطبيق 
�ل�سندوق  يف  وو�سعها  �لزكاة  فري�سة 
نتعاون  نقابة  �أن  موؤكد�  لها،  �ملخ�س�س 
يف  �لزكاة  و�سع  يخ�س  فيما  �لكل  مع 
�أماكنها وحلماية �لئمة من �أي �تهامات، 
معترب� �أنها جاءت للتنبيه و�حلر�س على 
�إعطاء فري�سة �لزكاة �لو�سوح و�ل�سفافية 
�لدينية  �للجان  جتميد  بعد  خا�سة  �أكرث 
�لتي  �لإتهامات  من  �لإمام  وجتنيب 
يتعر�س �إليها حول �ل�ستيالء على �أمو�ل 
�ل�سياق، ذكر �ملتحدث  �لزكاة. ويف هذ� 
باإجر�ء  قبل  من  طالبت  قد  نقابته  �أن  

موؤ�س�سات  يف  يو�سع  مفاتيح  �سندوق 
�جلمهورية جلمع �لتربعات �لزكاة حتى ل 
تتم �إد�نة �لإمام، مثمنا �لتعليمة �لأخرية 
�خل�سو�س،  بهذ�  �لدينية  �ل�سوؤون  لوز�رة 
معترب� �أنها جاءت للتنبيه و�حلر�س على 
�إعطاء فري�سة �لزكاة �لو�سوح و�ل�سفافية 

�أكرث خا�سة بعد جتميد �للجان �لدينية.

ن�ستبعد الذهاب اإىل الإحتجاجات 
و امل�سريات

تنظيم  �ىل  �لذهاب  حجيمي  و�إ�ستبعد 
�لإحتجاجات و �مل�سري�ت رغم �إ�ستمر�ر 
�لو�ساية يف جتاهل �ملطالب �ملطروحة 
�لدخول  من  �لقطاع  لتجنيب   وذلك 
�أن  ،م�سري�  قوله     على حد  فو�سى  يف 
تنظيم  �سيتم  �لو�سع  �إ�ستمر�ر  حالة  يف 
�أجل  من  ت�سامنية  �سلمية  وقفات 
يجرم  قانون  �سن  ب�رشورة  �ملطالبة 

�مل�سا�س بالرموز �لدينية .
و  �لعنف  للغة  ر�ف�سني  »نحن  م�سيفا:   
ندعو� د�ئما لفتح �أبو�ب �حلو�ر، كما �أننا 
على  وحافظنا  �لأزمات  كل  يف  �ساركنا 
جو �ل�ستقر�ر، ومنار�س طرق �لإحتجاج 
كاأ�سلوب �سلمي » وفيما يتعلق مب�ساركتنا 
 ، للو�سطية  �لعاملي  �ملنتدى  ميالد  يف 
ماهو  كل  ندعم  »نحن  �ملتحدث  قال 
و�سطي للحفاظ على �ملرجعية �لو�سطية 
�أ�سكال �لتمييز  و حماربة �لطائفية و كل 
�ل�رشيف  �لنبوي  �ملولد   وبخ�سو�س     «
قال �ملتحدث ، »يجوز �لإحتفال باملولد 
ي�ستغل  من  هناك  ،لكن  �ل�رشيف  �لنبوي 
هذه �لعرية لتحقيق �لربح عن طريق بيع 

�ملفرقعات »
 اإميان لوا�س 

جلول حجيمي

نطالب  برفع التق�سف عن القطاع
قال �سيف جريدة �لو�سط حجيمي جلول 
يف  زياد�ت  عرفت  �لقطاعات  جميع  �أن 
و�لقانون  �لرتبية   ر�أ�سها  على  �لأجور 
�لأ�سا�سي �خلا�س بالإمام مل يعدل بالرغم 
�ملطالب  باأن  تفيد  تطمينات،  تلقي  من 
لكن ل�سيء جت�سد   ، و مقبولة  م�رشوعة 
نقابة  رئي�س  و�نتقد  �لو�قع  �أر�س  على 
�ملزرية  �لو�سعية  حجيمي  جلول  �لأئمة 
�لتهمي�س  ب�سبب   ، �لإمام  يعي�سها  �لتي 
وذكر  يتقا�ساه،  �لذي  �لزهيد  و�لأجر 
مابني  تخرج  ت�سجيل   يتم  �أنه  �ملتحدث 
وجود   مقابل  عام  كل  يف  موؤذنا  و40   20
26 �ألف م�سجد، لذ� يطالبون برفع �لعدد 
 80 من  �أكرث  لأن  موؤذن   1500 �أو   1000 لـ 
و�مل�ساجد  متطّوعون،  منهم  �ملائة  من 
وقلة  و�سغور  خانقة  �أزمة  من  تعاين 
معلمي  �سفوف  يف  كبري�  وعجز�  تاأطري 
من  فالبد  �ملر�سدين،  �لقّيمني،  �لقر�آن، 
به  �أحلق  لأنه  �لقطاع  �لتق�سف على  رفع 

�أ�رش�ر� كبرية.
حجيمي  ��ستهجن  �أخرى  جهة  من 
للحج  �ملر�سدين  و  �لأئمة  بعثة  عدد 
قدرت  و  �حلجاج  عدد  مع  باملقارنة 
�عتربه  ما  هذ�  و  حاج   800 لكل  مبر�سد 
�مل�ستحب  قال من  و  كاف  حجيمي غري 
قال  و  �لعدد  بهذ�  �سخ�س  يتكفل  لن 
لالأئمة  �لوطنية  للتن�سيقية  �لعام  �لأمني 
بعث  ت�سمن  حتى  �لنقابة  �إ�رش�ك  يجب 
حتويل  �ملتحدث  ورف�س  �لأئمة  خرية 
وقفتهم �لحتجاجية وحر�كهم عن هدفه 
�لأ�سلي، مو�سحا باأنهم ملتزمون باخلط 
�لعتد�ل،  دعاة  من  نحن  وقال  �لوطني 
من  فلي�س  مبطالبنا  متم�سكون  لكننا 
 35000 18000�ىل  يتقا�سى  �أن  �ملعقول 

يعمل  هو  و  عالو�ت  دون  عمله  مقابل 
حتى يف �لأعياد و�ملنا�سبات

وقال نحن نعتقد �أن م�سالح �لدولة يعلمون 
�نتماء  ول  �سيا�سي  خط  لدينا  ل�سنا  �أنه 
�أو حزب  تيار  �أي  �إىل  ننتمي  �سيا�سي ول 
�سيا�سي، و�إمنا نحن تابعني لالحتاد �لعام 
�أعمالنا  كل  منار�س  �جلز�ئريني،  للعمال 

با�سم �لقانون ومعتمدين قانونيا .

يجب اإعادة النظر يف 
تعليمة منع النقاب

طالب رئي�س نقابة �لأئمة جلول حجيمي 
�رشوع  م�ساألة  يف  �لنظر  �إعادة  ب�رشورة 
وز�رة �لرتبية يف تنفيذ تعليمة منع �رتد�ء 
�لنقاب بالن�سبة للموظفات ب�سورة تتالءم 
يف  حجيمي  ،ودعا  �لإد�ري  �جلانب  مع 
عن  �لتوقف  �إىل  �لو�سط  جريدة  منتدى 
ممار�سة �لت�سييق على �حلرية �ل�سخ�سية، 
�لعو�طف  لإثارة  �ملجال  ذلك،يفتح  لأن 
�لفنت   من  دو�مة  يف  �ملجتمع  و�إدخال 
بطبيعتها  مناطق  هنالك  �أن  خ�سو�سا 
�لجتماعية حمافظة  ول تقبل �أن تك�سف 
يجب  كان  قال حجيمي  و  وجهها  �ملر�أة 
قبل  �ل�رشط  هذ�  حتديد  �لوز�رة  على 
قائال  �ملتحدث  ذ�ت  تابع  و  �لتوظيف 
مر�أة  على  �لنقاب  خلع  فر�س  لميكن 
�نه  �أكرث من �سنو�ت مو�سحا  تلب�سه منذ 
تدخل يف حريتها و يجعلها يف �ختيار بني 
خلعه  ميكنها  ل  �لذي  ونقابها  وظيفتها 
�أو لأ�سباب  �رتد�ئه  �أما طول مدة  ب�سبب 

�أخرى.
ف.ن�سرين

املتوّرطون يف الق�سايا 
الأخالقية ل ينتمون اإىل القطاع

�لأئمة  نقابة  رئي�س  ك�سف 
جلول  �لنقابية  للمركزية  �لتابعة 
�إىل  نقابته  حتويل  عن  حجيمي 
فدر�لية ت�سم عدد� من �لنقابات 
للعمال  �لعام  �لحتاد  لو�ء  حتت 
�لتهامات  ،ر�ف�سا  �جلز�ئريني 
ومعلمي  �لأئمة  لبع�س  �ملوجهة 
ف�سائح  يف  بالتورط  �لقر�آن 

�أخالقية، قائال �إن �أغلب �لق�سايا 
�نتهت  �ملحاكم  عاجلتها  �لتي 
�ملتورطني يف هذه  و�أن  بالرب�ءة 
�إىل  �أ�سال  ينتمون  ل  �لتجاوز�ت 
متطوعون،  هم  و�إمنا  �لقطاع 
يحددها  مل  �أطر�فا  متهما 
لالإ�ساءة  بت�سخيم هذه �حلو�دث 

�إىل �لإ�سالم ب�سكل عام. 

ري
الوة ب�س

ت/ع

منتدى



واأفاد ذات امل�صدر خالل جتمع 
�صعبي لت�صكيلته ال�صيا�صية بعني 
من  باأنه  اأم�س،  يوم  الدفلى 
�صد  تكون  اأن  املعار�صة  حق 
بد  ال  لكن  اخلام�صة،  العهدة 
خام�صة،  عهدة  هناك  اأن تكون 
يون�س  بن  ح�صب  بوتفليقة  الن 
بعد،  تر�صحه  عن  يعلن  مل 
ينطق  املعني  متابعا:«انتظروا 
الوقوف  ثم من حقكم  ويرت�صح 
ويف  اخلام�صة«،  العهدة  �صد 
ذات ال�صياق يرى رئي�س االأمبيا 
ال�صعب  بني  عالقة  هناك  اأن 
بوتفليقة  والرئي�س  اجلزائري 
ليتحدى  خا�صة،  عالقة 
دمتم  »ما  قائال:  املعار�صة 
�صلبية  احل�صيلة  اأن  تقولون 
لبوتفليقة، ما عليكم اإال اختيار 
ليوا�صل احلديث  اآخر«،  مر�صح 
النزول  اإىل  البع�س  دعوات  عن 
مو�صحا:«ال�صارع   لل�صارع 
ولي�س  اخلراب  اإىل  �صيوؤدي 
الدميقراطية، موؤكدا اأن الرجوع 

اإىل الت�صعينات م�صتحيل«.
ويف �صياق اأخر تطرق بن يون�س 
الرئا�صي  التحالف  ملف  اإىل 
امل�صكل حديثا مل�صاندة الرئي�س 
حيث  جديدة،  لعهدة  بوتفليقة 

اأكد باأن الكتل الربملانية حلزبه 
وتاج  واالأرندي  االأفالن  وكذلك 
املالية  قانون  على  �صتتدافع 
للحكومة  العامة  وال�صيا�صة 
بوتفليقة،  الرئي�س  وح�صيلة 
هناك  اأن  ك�صف  باملقابل 
للتحالف  نوفمرب    18 يوم  لقاء 
طريق  خريطة  و�صع  الرئا�صي 
رئي�س  ورد  القادمة،  لالأ�صهر 
اجلزائرية  ال�صعبية  احلركة 
على  مبا�رشة  غري  بطريقة 
مبا�رشة  ب�صورة  اإعالنه  عدم 
على  اخلام�صة  للعهدة  دعمه 
حيث  واالأرندي،  االأفالن  غرار 

مل  االأمبيا  باأن  يون�س  بن  �صدد 
الرئي�س  مع  بعالقتها  تتاجر 
طريقة  له  حزب  بوتفليقة كل 

عمل واأفكاره.
رافع  االقت�صادي  اجلانب  ويف 
يف  اجلزائر  لدخول  املتحدث 
اإ�صالحات اقت�صادية م�صتعجلة 
الريع  من  باخلروج  ذلك  وربط 
البرتويل حيث قال:« ما دمنا ال 
حتى  بالبرتول  العي�س  ن�صتطيع 
لو و�صل �صعره 200 دوالر يجب 
االإ�صالحات  هذه  ترتجم  اأن 
ومن  الواقع«،  االأر�س  يف 
االأ�صوات  انتقد  اأخرى،  جهة 

املوؤ�ص�صات  على  تدافع  التي 
التي  واال�صرتاكية  العمومية 
على  فقط  اجلزائر  مازالت يف 

حد قوله.
رئي�س  حذر  االأخري  ويف 
التهديدات  اأ�صماه  مما  االأمبيا 
لها  تتعر�س  التي  اخلارجية 
التي  االأحداث  نتيجة  اجلزائر 
ومايل  وليبيا  تون�س  تعرفها 
وامل�صاكل مع املغرب، لي�صيف 
يحدث  الذي  ال�صيء  »اإن  قائال 
يف �صوريا لديه انعكا�س مبا�رش 
على اجلزائر«، وف�رش بن يون�س 
ت�صوره باأن املعركة التي تعرفها 
يتواجد  �صوريا  يف  اأدلب  مدينة 
بها 5 االف ارهابي �صيتوجهون 
هذا  باأن  لي�صتخل�س  ليبيا،  اإىل 
ويف  للجزائر«،   تهديد  »اأكرب 
لالأحداث  انتقاده  معر�س 
العربية  املنطقة  عرفتها  التي 
ب�صار   ” االأمبيا  رئي�س  قال 
ومعمر  ديكتوتوري  االأ�صد 
وبن  ديكتاتوري  القذايف 
ومبارك  ديكتاتوري  علي 
كجزائريني  ديكتاتوري، لكن 
ن�صاند دول وال ن�صاند اأ�صخا�صا 
الدول  اأ�صاند  كدميقراطي  واأنا 
فما يجري يف �صوريا هو حرب 
وتنظيمات  دولة  جي�س  بني 

اإرهابية«.

العدالة  جبهة  رئي�س  اإتهم   
على  اأحزاب  جاب  والتنمية 
التي  االأربعة  املوالة  اأحزاب 
من  الرئا�صي  التحالف  �صكلت 
اخلام�صة  العهدة  دعم  اأجل 
عبد  اجلمهورية  لرئي�س 
وحب  بالطمع  بوتفليقة  العزيز 
ال�صلطة، معتربا اأن الهدف وراء 
من  تخوفهم  هو  التحالف  هذا 
يف  ورغبتهم  امل�صالح  فقدان 

حتقيق امل�صالح الفئوية.
فتح جاب اهلل االأم�س يف كلمته 
ال�صورى  ملجل�س  االفتتاحية 
على  النار  حلزبه  الوطني 
�صكلت  لتي  االأربعة  االأحزاب 
التحالف الرئا�صي من اأجل دعم 
لعهدة خام�صة، معتربا  الرئي�س 
اأن هذه اخلطوة نابعة عن طمع 
لل�صلطة ونهب  وا�صتمرار حبهم 
الرثوة ، راف�صا حديثهم وحدهم 

عن �صان امة، مو�صحا اأن  هوؤالء 
والتاريخي  ال�رشعي  باملفهوم 
والواقعي والد�صتوري هم خونة 
خانوا ال�رشع وال�صهداء والتاريخ 
الأن بيان نوفمرب اأن الدولة اإمنا 
�صاحب  دميقراطية  دولة  هي 

ال�صيادة فيه هو ال�صعب.
اخلطر  ناقو�س  املتحدث  ودق 
بني  الهوة  تو�صع  بخ�صو�س 
ال�صعب وال�صلطة وتفاقم غ�صب 

ال�صعب، واأن الرغبة يف ا�صرتجاع 
يحدث  وقد  تتنامى،  احلقوق 
فو�صوية  انتفا�صة  اإما  عندها 
ال�صلطة،  اأو  ال�صعب  باإرادة 
اأخرى  اإىل بدائل  اأن ي�صار  واإما 
هي  الع�صكرية  واملوؤ�ص�صة 
امل�صوؤول االأول يف قيام احتكرت 
وتن�صيب  الرئا�صية  مو�صوع 
الروؤ�صاء و�صلت احلار�س االأمني 
اال�صتبدادية  املوؤ�ص�صات  للتلك 

حمل  الأخرى  جهة  من   .
م�صوؤولية  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة 
الذي  احلايل  النظام  قيام 
اال�صتبدادي،  بالفا�صد  و�صفه 
هي  املوؤ�ص�صة  هذه  اأن  موؤكد 
الروؤ�صاء  تعيني  احتكرت  التي 
حمايتهم  اإىل  و�صعت  البالد  يف 
بكل  االإفال�س  تواجه  اجلزائر 
يوجد  ال  وال�صعب  مظاهره، 
يعرف  اأن  يف  مربر  اأي  لنف�صه 

االإفال�س،  هذا  �صبب  هو  من 
وخ�صي اأن هذا النظام املفل�س 
املعار�صة،  عن  اذانه  �صم  قد 
وعن ما تطرحه من حلول ، فما 
يخ�صها  ال  املعار�صة  تطرحه 
�رشيكا  تكون  اأن  تطالب  ومل 
ومل  والرثوة  والريع  احلكم  يف 
بحقوق  بل  بامتيازات  تطالب 

ال�صعب.
اإميان لوا�س 

املنظمة  رئي�س  اأعلن 
حلماية  اجلزائرية 
امل�صتهلك، م�صطفى زبدي، 
عن نتائج التحاليل املخربية 
التي قامت بها املنظمة على 
عينات من 12 عالمة القهوة 
اجلزائرية،  بال�صوق  موجودة 
وجود  عن  ك�صفت  والتي 
العالمات  من  باملائة   84

للموا�صفات  مطابقة  غري 
بالو�صم،  اخلا�صة  القانونية 
�صحة  تهدد  اأنها  يوؤكد  ما 
زبدي  واأفاد  امل�صتهلك. 
خالل ندوة �صحفية يوم اأم�س 
بالعا�صمة، اأن 84 باملائة من 
اخلا�صة  التجارية  العالمات 
بالقهوة التي تعر�صت لتحاليل 
للموا�صفات  مطابقة  غري 

بالو�صم،  اخلا�صة  القانونية 
وهذا الذي يجعل امل�صتهلك 
اجلزائري اأمام خطر حمدق 
اإذا  بها من كل جهة، خا�صة 
كثري  اجلزائري  اأن  علمنا 
ويف  للقهوة،  اال�صتهالك 
ق�صمت  فقد  اأخر  �صياق 
اإجراوؤها  مت  التي  اخلربة 
القهوة ح�صب  على عالمات 

: جيدة،  اإىل ثالثة  مكوناتها 
وقد  مغ�صو�صة،  و   ، مقبولة 
على  عالمات   5 حازت 
ن�صبة  اأن  اإال  املقبولة،  �صفة 
بقليل  جتاوزت  فيها  ال�صكر 
االأقل،  على  حتليلني  يف 
الن�صبة امل�صموحة بها قانونا 
فقط،   %3 يف  املتمثلة  و 
عالمات   2 �صنف  وقت  يف 

ن�صبة  فيها  و�صلت  مغ�صو�صة 
اأرقام مف�صوحة،   اإىل  ال�صكر 
ن�صبة  جيدة،  عالمات  و5 
ال�صكر منعدمة ، واإن ُوجدت 
املحددة   %3 تتعدى  فال 
  Many  : وهي  قانونا، 
 Ammar  Bonal
 ،  Africafé Niziere
رئي�س  رف�س  باملقابل 

حلماية  اجلزائرية  املنظمة 
اأ�صماء  ذكر  امل�صتهلك 
بنتائج  املغ�صو�صة  العالمات 
املقارناتية  التحاليل  اإعادة 
اأ�صهر،  ثالثة  املقررة خالل 
التي  للعالمات  ت�صمح  حتى 
امل�صموحة  الن�صبة  جتاوزت 

بت�صحيح الو�صع .
علي عزازقة

قال عن ال�سارع �سيوؤدي اإىل اخلراب، عمارة بن يون�س يوؤكد:

عبداهلل جاب اهلل  يفتح النار و يتهم

5 عالمات حتتوي على ن�سبة �سكر متوازنة، م�سطفى زبدي:

علي عزازقة

من غري املعقول انتقاد بوتفليقة 
وهو مل يرت�شح بعد

اأحزاب املواالة اليهمها �شوى م�شاحلها ال�شيقة

84 باملائة من عالمات القهوة خطر على �شحة امل�شتهلك

اأ�سغال جامع اجلزائر الأعظم 

تركيب الرثيا الرئي�شية و 
ا�شتكمال تن�شيب 89 اأخرى

واملدينة،  والعمران  ال�صكن  وزير  اأكد 
ال�صبت  اأم�س  طمار،  الوحيد  عبد 
جامع  اجناز  اأ�صغال  اأن  باجلزائر 
اجلزائر االأعظم  ت�صري وفقا للرزنامة 
وا�صفا  املحددة  واالآجال  امل�صطرة 
املحرتمة«وخالل  ب«الوترية  ايها 
زيارته التفقدية لور�صات اجلامع مبعية 

وزير ال�صوؤون الدينية واالأوقاف، 
الفل�صطيني  والوزير  عي�صى،  حممد 
يو�صف  واالأوقاف،  الدينية  لل�صوؤون 
ان  ت�رشيح  يف  طمار  افاد  اإدعي�س، 
وتتطابق  اأ�صغال االجناز حترتم  وترية 
االآجال  وكذا  امل�صطرة  الرزنامة  مع 
حمرتمة«   »وترية  وهي  املربجمة 
عن  الفل�صطيني  الوزير  اأعرب،  بدوره 
-كما  ي�صكل  الذي  باجلامع  اإعجابه 
ي�صكل  عمالقا«  دينيا  »�رشحا  قال- 
اإ�صافة لتاريخ اجلزائر و يت�صمن معامل 
واالإ�صالمية،  العربية  االأمة  تاريخ  من 
لور�صات  امليدانية  زيارته  ان  موؤكد 
مدى  باكت�صاف  له  �صمحت  امل�رشوع 
و�صفه  الذي  اجلزائر  جامع  جمال 
اإليها   ي�صار  التي  املعمارية  ب«التحفة 
عي�صى  �رشح  جهته،  من  و  بالبنان«. 
مدى  زمالئي  مبعية  »الحظت  قائال: 
االأ�صغال«،  وترية  يف  الرزنامة  احرتام 
املتكاملة  التح�صريات  اأن  م�صيفا 
التي  ال�صكن  وزارة  عاتق  على  تقع 
باأداء  ذلك  ي�صمح  و  موعدها  حترتم 
تقع  التي  االأخرى   التكميلية  املهام 
االأخرى  الوزارية  الدوائر  عاتق  على 
دينية  حياة  املبنى  �صتبعث يف  التي  و 
جتدر   علمية.  و  ثقافية  و  �صياحية  و 
الرثيا  تركيب  مت  انه  اإىل  االإ�صارة 
والتي  ال�صالة  قاعة  و�صط  الرئي�صية 
تقع حتت 8 كوا�صف �صوئية ويربطها 
بال�صقف  ازيد من 30  حبال معدنيا، 

اإ�صافة اإىل الرثيات ال�صغرى املوزعة 
عرب اإرجاء اجلامع والبالغ عددها 89، 
ديكور  انهاء  على  اي�صا   العمل  ويتم 
املحراب والذي �صي�صلم يوم 30 اأكتوبر 
قاعة  ت�صليم  يرتقب  اجلاري، يف حني 

ال�صالة يوم 15 نوفمرب الداخل. 
اأ�صغال  ا�صتكمال  يف  ال�رشوع  مت  كما 
جانب  اإىل  املنارة  طوابق  يف  البالط 
اجناز االأحوا�س والنوافري )16 حو�س 
هند�صي  طابع  ذات  نافورات  و10 
اإ�صالمي( وخمطط احلديقة اخلارجية 
اأي�صا على تثمني  للجامع. ويتم العمل 
معار�س  تت�صمن  التي  املنارة  طوابق 
مراكز  وتوفري  للدرا�صات  ومراكز 
ال�صياح  من  للزوار  ت�صمح  للرتجمة 
ال�رشح  هذا  على  باالإطالع  االأجانب  

املعماري االإ�صالمي ب�صهولة.
ينجز  الذي  اجلزائر  جامع  اأن  يذكر 
 27 من  باأكرث  تقدر  م�صاحة   على 
مب�صاحة  �صالة  قاعة  يت�صمن  هكتارا 
20 األف مرت مربع )م2( وباحة ومنارة 
بطول 267 م ومكتبة ومركز ثقايف ودار 
القراآن ف�صال عن احلدائق و ح�صرية 
واحلماية  االإدارة  ومباين  لل�صيارات  
املدنية واالأمن وف�صاءات لالإطعام ،و 
من  اجلنوبي  اجلزء  يف  اإن�صاء  يرتقب 
يتكون من مكتبة  اجلامع مركز ثقايف 
كبرية و قاعات لل�صينما و املحا�رشات 
 1.500 اىل  ت�صل  ا�صتيعاب  بطاقة 
فهي  املكتبة  بخ�صو�س  و  م�صارك 
مليون  وت�صم  �صخ�صا  ل3.500  تت�صع 
الثقايف  املركز  ي�صتقبل  بينما  كتاب 
القراآن،  دار  و  �صخ�س   3.000 نحو 
ت�صل طاقة  بدورها  300 طالب  ب�صعة 
اىل  ال�صيارات  حظرية  ا�صتيعاب 
4.000 �صيارة تقع على م�صتويني حتت 

االأر�س.

فتح عمارة بن يون�س النار على الأطراف ال�سيا�سية التي اأعلنت رف�سها تر�سح الرئي�س بوتفليقة لعهدة خام�سة، رغم اأن 
الرئي�س حلد ال�ساعة مل يعلن عن تر�سحه لعهدة جديدة ومل يتخذ اأي موقف منها، باملقابل �سدد على الدعوة اإىل ال�سارع 

�ستكون كارثة للجزائر لن الدميقراطية لن تتحقق مبثل هكذا مطالب.
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الإعالم والأخالقيات بني 
الواقع واملاأمول

 كم من الوقت يجب اأن ننتظر لرنى قنوات جزائرية 
موؤطر ن�ساطها قانونا ومتابع اأدائها اإعالميا ؟ �سوؤال 
اجلزائريني  ال�سحفيني  ل�سان   على  يكون  قد  كهذا 
الذين ينتظرون من �سلطة ال�سبط ال�سمعي الب�رصي 
الهيئة  هذه  تريحهم  اأن  ينتظرونه  ما  اأقل  الكثري 
من  ت�سمن  ومهنية  اجتماعية  متاعب  من  الوطنية 
خاللها احلماية القانونية لل�سحفي وتوؤ�س�س ملمار�سة 

اإعالم حر مهني واحرتايف 
ل يكفي اأن تتم عملية ال�سبط القانوين لالأداء الإعالمي 
باجلزائر دون اأن يكون للمهنيني ف�ساء جامع لي�س من 
اأهمية الفعل النقابي  اأن يكون نقابيا على  ال�رصوري 
وتعقد  الن�سغالت  لت�ساع  له  الإعالميني  وحاجة 
امل�سهد الإعالمي وا�سطدامه بواقع مر جعل العديد 

من الأقالم ترتك موؤ�س�ساتها الإعالمية .
وت�سيري  اإدارة  على  والقائمون  الن�سارون  بل 
اإطار  يف  اأي�سا  هم  مطالبون  الإعالمية  املوؤ�س�سات 
العمل  مقت�سيات  مع  بالتكيف  اجلديدة  القوانني 
الإعالمي الذي ميار�سه مهنيون متكونون يف الإعالم 
اأو متطوعني ملمار�سة هذا  ولي�سوا هواة  وال�سحافة 

العمل الإعالمي ب�ستى اأ�سكاله .
الأداء  وتتابع  تراقب  وطنية  هيئة  اإن�ساء  مع  نحن 
الإعالمي وحتيله اإىل املعايري املحينة واملو�سوعية 
ال�سحفي  الكادر  هو  الهيئة  هذه  تراقبه  ما  واأول 
اأ�سا�س  اأي  اأتى وكيف وظف وعلى  اأين  املوجود من 
ال�ساحة  يف  املوجودة  الإعالمية  الفو�سى  فكم  ؟  
اإىل  اجلزائري  الإعالم  ينقل  اأن  ميكن  ل  الإعالمية 
مليئة  وال�سوق  العايل  والأداء  النوعية  من  م�ستوى 
تداركها  يتم  مل  التي  القانونية  والثغرات  بالفو�سى 

بعد .
الب�رصي  لل�سمعي  ال�سبط  �سلطة  تكون  اأرجواأن 
�سابطة للقيم التي اأ�س�ست من اجلها املهنة ال�سحفية 
اقرها  التي  للهيئات  املنت�سبون  املهنيون  يكون  وان 
ال�سمعي  ال�سبط  اجلديد<<�سلطة  الإعالم  قانون 
الب�رصي ’�سلط ال�سبط اخلا�سة بال�سحافة املكتوبة 
..اأهال لالأمانة والثقة وامل�سوؤولية وان يتجه اجلميع 
قبل حما�سبة قنوات جاءت نتاج فو�سى اعالمية اىل 

تنظيم حال القطاع .
بعد خروج مرا�سم تنفيذية جديدة حتدد كيفيات ان�ساء 
فتح  ال�رصوري  من  اأ�سحى  واإذاعية  تلفزيونية  قناة 
ال�ستثمار  الراغبني يف  اجلادين  للم�ستمرين  املجال 
الآن  حلد  املوجود  لن  الب�رصي  ال�سمعي  حقل  يف 
لي�س ا�ستثمارا ول حراكا اإعالميا بل الكل يدرك كيف 
تكاثرت قنوات تلفزيونية واأ�سبحت ك<<البوتياكات 
>< دون اأن توؤ�س�س لروؤية اإعالمية حقيقة اأو تعرب عن 
تعددية يف املجال الإعالمي يجد من خاللها القارئ 
عن  للتعبري  وف�ساء  متنف�سا  اجلزائري  امل�ساهد  اأو 

همومه واهتماماته 
بقلم حممد مرواين

�سيدي بلعبا�س

�شكان حي �شويرف بوعالم 
ببوخنيفي�س يطالبون 

مبدر�شة ابتدائية
 

حديثا  املن�ساأ  بوعالم  �سويرف  حي  �سكان  نا�سد 
مدر�سة  باجناز  بلعبا�س  ب�سيدي  بوخنيفي�س  ببلدية 
ابتدائية من اأجل رفع الغنب عن اأبنائهم املتمدر�سني 
الذي يقطعون م�سافة  1.4 كيلومرت من اأجل الو�سول 
كثريا  يوؤثر  بات  ما  حليهم،وهو  موؤ�س�سة  اأقرب  اإىل 
البدنية  الناحيتني  من  ال�سغار  الأطفال  هوؤلء  على 
و�سيتم  عائلة   86 احلي  هذا  والبيداغوجية،وي�سم 
قريبا توزيع ح�سة اأخرى بنف�س احلي وهو ما �سيو�سع 
عدد  من  و�سريفع  احلي  لهذا  العمراين  املحيط 
يحتم  ما  وهو  املتمدر�سني  عدد  وبالتايل  ال�سكان 
على ال�سلطات التفكري يف اجناز مرافق عامة وعلى 
واأن احلي يعرف عزلة  التعليم خا�سة  راأ�سها مرافق 
بوخنيفي�س  بلدية  عن  بعيدا  يقع  اأنه  باعتبار  كبرية 
�س.�سهيب

وال�سمان  والت�سغيل  العمل  وزير  ك�سف 
ال�سبت  اأم�س  الجتماعي مراد زمايل، 
باجلزائر العا�سمة، عن اإعطاء الأولوية 
لل�سباب املدجمني يف جهاز امل�ساعدة 
عمليات  يف  املهني،  الإدماج  على 
ال�سغل  عامل  يف  الكال�سيكي  التن�سيب 
عدد  اأن  م�سيفا   ،2019 �سنة  خالل 
اجلهاز  هذا  من  حاليا  امل�ستفيدين 

يقدر ب 407.038.
املدراء  لقاء  خالل  الوزير  واأو�سح 
»اإعطاء  �سيتم  اأنه  للت�سغيل  الولئيني 
جهاز  يف  املدجمني  لل�سباب  الأولوية 
يف  املهني،  الإدماج  على  امل�ساعدة 
عمليات التن�سيب الكال�سيكي يف عامل 
ال�سغل خالل �سنة 2019 »، مربزا اأن من 
بني جمموع املتواجدين حاليا يف هذا 
 100.000 يوجد   )  407.038( اجلهاز 
م�ستفيد مل يتمم فرتة �سنة من ادماجه 

يف هذا اجلهاز«.
وح�سب الوزير فاإن الإ�سكال الأ�سا�سي 

هوؤلء  لو�سعية  بالن�سبة  املطروح 
منهم  باملائة   72« اأن  ال�سباب، 
مما  الإداري«  القطاع  يف  يتواجدون 
لل�رصوط  نظرا  اإدماجهم  مدة  يطيل 
اجلهود  كل  »اأن  اأن  موؤكدا  املطلوبة، 
تبذل من اأجل اإيجاد احللول املنا�سبة 

 ، اجلهاز  عر�سه حل�سيلة  ولدى  لهم«. 
اأزيد من 2 مليون �ساب  اأن  قال زمايل 
ا�ستفادوا من هذا اجلهاز من بينهم 7 
ر1 مليون مت اإدماجهم ب�سفة دائمة يف 
م�سيفا  ال�سيغ،  مبختلف  ال�سغل  �سوق 
اأن املبلغ املايل الجمايل الذي ر�سد 
�سنة  اإطالقه  منذ  اجلهاز  هذا  لتنفيذ 
دج وخالل  مليار   735 قدر ب   ،  2008
الت�سعة اأ�سهر الأوىل ل2018، قال الوزير 
طالب  �ساب   37.920 اإدماج  مت  اأنه 
�سغل لأول مرة،مو�سحا اأن 75 باملائة 
من عمليات الإدماج يف هذا اجلهاز مت 

حتقيقها يف القطاع الإقت�سادي.
اجلنوب  منطقة  يف  للت�سغيل  وبالن�سبة 
تدابري   « اتخاذ  مت  اأنه  الوزير  اأكد 
احلدودية  البلديات  لفائدة  ا�ستثنائية« 
فر�س  يف  كبري  عجز  من  تعاين  التي 

الن�سيج  �سعف  ب�سبب  ل�سيما  العمل، 
القت�سادي يف هذه املناطق، حيث مت 

اعتماد برنامج خا�س، 
بالت�ساور مع ال�سلطات املحلية، يتعلق 
باإدماج 14.048 طالب �سغل يف خمتلف 
اطار  يف  للبلديات  الإدارية  امل�سالح 
حت�سني اأداءاتها لفائدة املواطنني، على 
نهاية  قبل  العملية  من  النتهاء  يتم  اأن 
ال�سنة اجلارية 2018 وعلى �سعيد اآخر، 
اأفاد الوزير اأن الوكالة الوطنية للت�سغيل، 
»قامت بتن�سيب 269.993 طالب �سغل 
يف اإطار التن�سيب الكال�سيكي من �سهر 
بزيادة  اأي   ،  2018 �سبتمرب  اىل  يناير 
بنف�س  مقارنة  باملائة   6 من  اأكرث 
الفرتة من �سنة 2017 »، م�سريا اىل اأن 
20.950 �ساب طالب �سغل لأول مرة مت 
توظيفهم يف اإطار عقود العمل املدعم 
»الإيجابية« املحققة  التطورات  ورغم 
يف جمال الت�سغيل -يقول الوزير- فان 
تزال  ل  ال�سغل  عرو�س  من  »العديد 
اأن  حيث  متنوعة«،  لأ�سباب  ملباة  غري 
املودعة  ال�سغل  عرو�س  تلبية  ن�سبة 
قدرت  الكال�سيكي  التن�سيب  اإطار  يف 

»مت  اأنه  موؤكدا  فقط«،  73باملائة  بـ 
رف�سوا  �سغل  طالب   9.843 ت�سجيل 
باملائة   83 بينهم  من  ال�سغل،  عرو�س 
اأن  مربزا  جامعيني«،  و16باملئة  رجال 
والأجور،  اخلا�س  القطاع  يف  العمل 
املتكررة  الأ�سباب  اأكرث   ي�سكالن 
للرف�س امل�سجل على م�ستوى الوكالت 

املحلية للت�سغيل«.
ع�رصنة  تعزيز  اأهمية  اأن  الوزير  واأكد 
�سي�سمح  بحيث  ال�سغل  �سوق  ت�سيري 
اإدارة  والإن�ساف يف  ال�سفافية  باإ�سفاء 
الربامج يف جمال ت�سيري عرو�س العمل 
با�ستخدام  العمل  طالبي  تن�سيب  و 
جميع والأجهزة املتوفرة على م�ستوى 
تكافئ  و  العدالة  تكري�س  بغية  الولية 
خا�سة  العمل  طالبي  بني  الفر�س 
ال�سباب منهم و اأكد الوزير انه �سيتعني 
تنجز  التي  الأجنبية  ال�رصكات  على 
اأن  ولية  كل  م�ستوى  على  م�ساريع 
ت�ساهم يف تكوين اليد العاملة املحلية، 
لهذه  دائمة  متابعة  �سمان  اإىل  داعيا 
اليد  بتوظيف  اإلزامها  ق�سد  ال�رصكات 

العاملة املحلية و تكوينها.

م.�س

عاجلت م�سالح اأمن ولية بومردا�س 
اإجرامية  ق�سية   280 عن  يقل  ل  ما 
�سخ�سا   290 فيها  تورط  خمتلفة 
اإقليم  كل  اأكتوبر املا�سي عرب  �سهر 
الولية، ح�سبما اأفاد به اأم�س ال�سبت 

م�سدر من اأمن الولية .
واأو�سح املكلف بخلية الإعالم باأمن 
�سجلت  املعنية  امل�سالح  اأن  الولية 
انخفا�سا يف ن�سب ارتكاب اجلرمية 

الخت�سا�س  اإقليم  م�ستوى  على 
مقارنة  املا�سي  اأكتوبر  �سهر  خالل 
ت�سجيل  مت  حيث  �سبتمرب  ب�سهر 
�سخ�س    333 توقيف  و  ق�سية   184
باأمن  املعنية  امل�سلحة  عاجلت  و 
 279 اأكتوبر  �سهر  خالل  الولية 
ق�سية متعلقة بالإجرام، و مت ت�سوية 
من جمملها 215 ق�سية ، تورط فيها 
جن�س  من   256 منهم  �سخ�سا   290

 12 و  الأنثى  جن�س  من   20 و  الذكر 
جن�سيات  من  �سخ�سني  و  قا�رص 
كرميو  املالزم  ي�سيف  اأجنبية، 
عن  يزيد  ما  �سد  �سدر  و   . تواتي 
املتورطني  جممل  من  �سخ�سا   30
رهن  بالإيداع  اأمر  الق�سايا  هذه  يف 
احلب�س و 5 اأ�سخا�س اآخرين و�سعوا 
جانب  اإىل  الق�سائية  الرقابة  حتت 
38 متورط  ا�ستفادوا من ال�ستدعاء 

اأر�سلت  متورط   194 و  املبا�رص 
ملفاتهم اإىل النيابة و تتعلق خمتلف 
 ، املذكورة  الإجرامية  الق�سايا 
بامل�س  امل�سدر،  لنف�س  اإ�ستنادا 
ب�سالمة و اأمن املواطن و ممتلكاته 
و باملخدرات و ال�رصقات و امل�سا�س 
بالأموال و املمتلكات كالختال�سات 
و الن�سب و الحتيال و غريها متعلقة 

بتكنولوجيات الإعالم و الإت�سال .

اأ�سيب  لقي �سخ�س م�رصعه فيما 
متفاوتة  بجروح  اآخرين  اإثنان 
وقع  مرور  حادث  اإثر  اخلطورة 
 08 رقم  الوطني  بالطريق  اأم�س 
الرادار  منطقة  امل�سمى  املكان 

ولية  احلجل  عني  ودائرة  بلدية 
م�سالح  من  علم  ح�سبما  امل�سيلة 
جنم  احلادث  اأن  املدنية  احلماية 
خلف  �سياحية  �سيارة  انقالب  عن 
العمر  من  يبلغ  �سخ�س  هالك 

فيما  املكان  بعني  �سنة   47 حوايل 
بجروح  اآخران  �سخ�سان  اأ�سيب 
متفاوتة اخلطورة ومت حتويل جثة 
ال�سحية نحو م�سلحة حفظ اجلثث 
اإجالء  مع  احلجل  عني  بعيادة 

املوؤ�س�سة  ذات  نحو  اجلريحني 
فتح  مت  كما  الالزم  العالج  لتلقي 
الأمن  م�سالح  طرف  من  حتقيق 

لتحديد مالب�سات احلادث .
عبدالبا�سط بديار 

م�سالح اأمن والية بومردا�س

امل�سيلة 

توا�سل عملية التن�سيب الكال�سيكي يف منا�سب العمل خالل 2019

  407.038  م�ستفيد من اآليات امل�ساعدة على االإدماج املهني

معاجلة ما ل يقل عن 280 ق�شية اإجرامية تورط 
م�شالح اأمن ولية بومردا�س فيها 290 �شخ�شا

وفاة �شخ�س وجرح اإثنني اآخرين يف حادث مرور

وزير العمل والت�سغيل وال�سمان االجتماعي مراد زمايل

تدابري »ا�شتثنائية« يف الت�شغيل لفائدة البلديات احلدودية
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نا�سد ممثلي 07 من طلبة املا�سرت 
من خمتلف االخت�سا�سات التقنية 
التخرج  دفعات  يف  املتفوقني 
بجامعة قا�سدي مرباح  بورقلة ، 
يف ت�رصيح لهم مع يومية »الو�سط 
القادر  عبد  ورقلة  والية  وايل   «
قا�سدي  جامعة  ومدير  جالوي 
حليالت  الطاهر  حممد  مرباح 
لدى  العاجل  التدخل  ب�رصورة 
االأمريكية  هاليربتون  �رصكة 
ل�سيا�سة  حد  و�سع  اأجل  من   ،
مبنا�سب  توظيفهم  يف  املفا�سلة 
موجهة  االأ�سل  يف  هي  عادية 
يف  امل�ستوى  حمدودي  لفائدة 
بنف�س  البقية  توظيف  مت  وقت 
�سامية  اإدارية  منا�سب  يف  العدد 
حمدثينا  نفو�س  يف  يحز  ،ومما 
القائم  امل�سكل  من  املت�رصرين 
قد جتاوزت  االجنبية  ال�رصكة  اأن 
عليهم  بفر�س  احلمراء  اخلطوط 
العمل مع �رصكات مناولة وبعقود 
حمدودة ، موازاة مع ذلك فقد مت 
بال�رصكة  االأخرى  الفئة  توظيف 
اأثار  الذي  الو�سع  وهو  مبا�رصة 
بعد  اجلامعة  خريجي  امتعا�س 

�سة  الدرا  من  �سنوات  خم�س 
�سويا  العمل  يف  اأنف�سهم  ليجدوا 
التكوين  مراكز  مرتب�سي  مع 
يطرح  ومما   ، والتمهني  املهني 
على اإ�ستفهام ، اأن املرا�سلة التي 
جامعة  ملديرية  ال�رصكة  بعثتها 
ورقلة والتي حتوز يومية »الو�سط 
بنوعية  ت�سيد  منها  ن�سخة  »على 

الطلبة  منه  امل�ستفيد  التكوين 
للي�سان�س  مراحل  جميع  على 
ثانية  جهة  من   . واملا�سرت 
 ، اجلامعات  خريجي  ندد  فقد  
املعاهد الكربى واملدار�س العليا 
بالت�رصيحات الالم�سوؤولة لرئي�س 
النفطي  للمجمع  العام  املدير 
العمالق �سوناطرا ك عبد املوؤمن 

تاأكيده  خالل  من   ، قدور  ولد 
بحاجة  اجلنوب  اإطارات  ان  على 
لتكوين ، مطالبني يف ذات ال�سياق 
مبنحهم الفر�سة الإثبات اأحقيتهم 
يف ا لعمل مبنا�سب اإدارية �سامية 
الوطنية  ال�رصكات   مبختلف 
ال�سناعة  يف  العاملة  واالأجنبية 

النفطية .

املن�رصم   االأ�سبوع  نهاية  جتمهر 
بني  مدينة  �سكان  من  الع�رصات 
الدائرة  مقر  اأمام  بب�سار  ونيف 
االفراج  يف  باالإ�رصاع  للمطالبة 
ذات  ال�سكنية  احل�س�س  على 
وقطع  العمومي  االيجاري  الطابع 
االأرا�سي ال�ساحلة للبناء احل�رصي 
. هدد ممثلي املحتجني اأمام مقر 
اأكرب جتمع  ثالث  ونيف  بني  دائرة 
مبوا�سلة  ب�سار  بوالية  �سكني 
الت�سعيد من موقفهم والدخول يف 
باإ�رصاب  ومتبوع  مفتوح  اإعت�سام 
عن الطعام ، يف حالة ما مل ت�سارع 
ال�سلطات املحلية يف االإفراج على 
من  للم�ستفيدين  االأ�سمية  القوائم 
ايجاري  اجتماعي  �سكن   200
اأر�س  قطعة   340 و  عمومي 
التي  احل�رصي  للبناء  �ساحلة 
ظلت حبي�سة االدراج ملا يزيد عن 
حيث   ، واهية  ال�سباب  و  �سنتني 

املحلية  ال�سلطات  حمدثونا  حذر 
القائم  اإن�سغالهم  من مغبة جتاهل 
عمليات  اأن  علمنا  اذا  خا�سة   ،
ما  البلديات  بجميع  متت  التوزيع 
عدا بلديتهم التي ف�سلت لعب دور 
حلول  عن  البحث  عو�س  املتفرج 
جهتها  من   ، مل�ساكلهم  جذرية 
الوطني  الدرك  م�سالح  قامت 
االحتجاجي  موقع_  بتطويق 
مقر  على  اأمني  طوق  وفر�س 
الدائرة لتفادي اقتحامه من طرف 

جموع املحتقنني .
 ومعلوم اأن ملف ال�سكن يعترب من 
بني امللفات ال�سائكة التي عجزت 
امل�سالح  و  الو�سية  ال�سلطات 
جذرية  حلول  اإيجاد  يف  املعنية 
لها رغم تاأكيد تعليمة الوزير االأول 
توزيع  يف  اال�رصاع  �رصورة  على 

جميع ال�سيغ ال�سكنية اجلاهزة .
 �شيخ مدقن 

الغري  املتاجرة  مكافحة  اإطار  يف 
الكحولية  بامل�رصوبات  �رصعية 
عنا�رص  متكن   ، رخ�سة  بدون 
توقيف  من  االأول  احل�رصي  االأمن 
معتربة  كمية  بحوزته  �سخ�س 
ق�سد  الكحولية  امل�رصوبات  من 
متت  العملية  رخ�سة.  بدون  البيع 
ال�رصطة  عنا�رص  اإ�ستغالل  عقب 
معلومات  االأول  احل�رصي  باالأمن 
ببيع  يقوم  �سخ�س  بوجود  تفيد 
امل�رصوبات الكحولية على م�ستوى 
باإقليم  املتواجدة  الغابات  اإحدى 
عنا�رص  با�رص  اأين  االخت�سا�س  
والتحري  البحث  عمليات  ال�رصطة 
هوية  حتديد  عن  اأ�سفرت  التي 
امل�ستبه فيه ويتعلق االأمر باملدعو) 

اإعداد خطة  وبعد   ، �سنة   28 ن.ع( 
خاللها  من  جنح  حمكمة  اأمنية 
القب�س  اإلقاء  من  االأمن  عنا�رص 
كمية  وحجز  فيه  امل�ستبه  على 
من امل�رصوبات الكحولية قدرت بـ 
االأ�سناف  620 قارورة من خمتلف 
امل�ستبه  حتويل  ليتم   . واالأحجام 
فيه اىل امل�سلحة من اجل التحقيق 
اجراءات  ا�ستكمال  وبعد  معه 
ق�سائي  ملف  اجناز  مت  التحقيق 
مبوجبه  قدم  الذكر  �سالف  �سد 
لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�سيد  امام 
�سده  اأ�سدر  الذي  ورقلة  حمكمة 
موقوفة  حب�س  اأ�سهر   06 بـ  حكم 

النفاذ مع عدم االيداع.
�أحمد باحلاج 

اآفة  مكافحة  اإطار  يف 
العقلية  املوؤثرات  تعاطي 
غري  بطريقة  ال�سباب  و�سط 
اخلناق  لت�سييق  و  �رصعية،، 
النوع  هذا  مرتكبي  على 
عنا�رص  متكن  اجلرائم  من 
لل�رصطة  الوالئية  بامل�سلحة 
القيام  اأثناء  و  الق�سائية 
اإقليم  عرب  دورية  بعمليات 
االخت�سا�س من اإلقاء القب�س 
كمية  بحوزته  �سخ�س  على 
من املوؤثرات العقلية ، يتعلق 
 28 ب.ح(   ( باملدعو/  االأمر 

�سنة ، اأين مت حتويله اإىل مقر 
اإجراءات  ملبا�رصة  امل�سلحة 

التحقيق . 
االإجراءات  اإمتام  بعد 
يف  بها  املعمول  القانونية 
هذا ال�ساأن اأجنز ملف جزائي 
ال�سالف  فيه  امل�ستبه  �سد 
اأمام  مبوجبه  قدم  الذكر 
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
ورقلة اأين �سدر  يف حقه حكم 
بغرامة مالية قدرها خم�سون 

األف دينار جزائري.
�أحمد باحلاج 

يعي�ش 07 طلبة من �أ�شل 14 طالب جامعي متفوق بجامعة قا�شدي مرباح بورقلة 
من �شيا�شة �ملفا�شلة يف �لتوظيف ب�شركة  هاليربتون �لنا�شطة يف قطاع �خلدمات 

و�ملحروقات بد�ئرة حا�شي م�شعود بورقلة .

و�شط �شمت غري مفهوم من طرف �ملديرية �لعامة جلامعة ورقلة 

�أحمد باحلاج 

07  طلبة ي�ضتكون من �ضيا�ضة املفا�ضلة 
يف التوظيف ب�ضركة هاليربتون 

يف  بالت�سويق  املكلفة  ك�سفت 
الديوان الوطني للثقافة واالعالم 
العر�س  اأن   ، دحماين   خديجة 
الفني االبداعي املعنون »نوفمرب 
احت�سنته  اخللود«الذي  �سجل 
الريا�سات  املتعددة  القاعة 
حقق   ، بورقلة  الروي�سات  ببلدية 
بف�سل  وذلك   ، باهرا  جناحا 
املجهودات اجلبارة املبذولة من 
ال�سلطات املحلية الإجناح  طرف 

هذه املبادرة .
اأكدت خديجة دحماين  حمافظة 
اخللود  �سجل  »نوفمرب  اأوابر 
القاعة  فعاليات  اإحت�سنت  »الذي 
ببلدية  الريا�سات  املتعددة 
العر�س  اأن   ، بورقلة  الروي�سات 
تزامن  الذي  االإبداعي  الفني 
الرابعة  بالذكرى  االحتفال  مع 
املجيدة  الثورة  الإندالع  وال�ستون 
الفاحت من نوفمرب 1954 ، تخللته 
ابرزها  من  لعل  ن�ساطات   عدة 
غنائي  ا�ستعرا�سي  فني  عمل 
�سعب  ق�سة  يحاكي   ، راق�س 
متيز عن غريه من ال�سعوب بحبه 
الكبري للوطن ، مما جعله معجزة 
قد  كما   ، عامليا  بها  ي�ست�سهد 

احلرية  يف  لالإن�سانية  يف  در�سا 
والوطنية وما حتمله معاين الوالء 
ومنبعا  االأجداد  لتاريخ  والوفاء 
لرجال ون�ساء يقتدى بهم، كما مت 
ل�سعب  عر�س  تقدمي  باملنا�سبة 
لنيل  والنفي�س  بالنف�س  �سحى 
حريته وا�سرتداد اأر�سه املغت�سبة 
عن  ناهيك   ، �سنة   130 ملدة 
االأبطال  اأجنب  ل�سعب  عر�س 
الطيبة  اأر�سهم  ا�سرتدوا   ، تباعا 
امليلون  ون�سف  مليون  ،منهم 
دماوؤهم  �سقت  الفئات  كافة  من 
و  الطيبة  االأر�س  هاته  الطاهرة 
بعدهم  امل�سرية  وا�سلوا  اأخرون 
اإىل   . االأمانة  على  حمافظني 
جانب ذلك فقد مت تقدمي عر�س 
اجلمهور  معه  جتاوب  مميز 
القاعة  به  اكتظت  الذي  الغفري 
حول �سخ�سية عبد ةالعزيز مثاال 
ا�سمه  ورفع  وطنه  خدم  ملواطن 
و  اأفراحه  يف   ... مراحله  كل  يف 
منوذجية  �سخ�سية  هو  اأحزانه 
لكل جزائري حمب لوطنة ف�سجل 

اإ�سمه يف �سجل اخللود .
ثمنت  فقد  ثانية  جهة  من   
دحماين يف معر�س حديثها معنا 

املبذولة  اجلبارة  املجهودات 
املحلية  ال�سلطات  طرف  من 
ورقلة  والية  وايل  راأ�سها  وعلى 
عبد القادر جالوي بتقدمي كافة 
واملعنوي  املادي  الدعم  و�سائل 

كانت  التي  املبادرة  هذه  الإجناح 
الثقايف  اجلمود  برفع  كفيلة 
بوالية ورقلة املعروفة بالعا�سمة 

املركزية للجنوب ال�رصقي .
�أحمد باحلاج 

�ملكلفة بالت�شويق يف ديو�ن �لثقافة و �لإعالم خديجة دحماين  لـ"�لو�شط "

.    »تثمني كبري ملجهود�ت و�يل ورقلة عبد �لقادر جالوي لنجاح �ملبادرة »

العر�ض الفني الإبداعي »نوفمرب �ضجل اخللود »حقق جناحا باهرا بورقلة 

للمطالبة بالإفر�ج على �حل�ش�ش �ل�شكنية وقطع �لأر��شي 

�أمن ولية ورقلة 

ورقلة

�ضكان بلدية بني ونيف يغلقون 
مقر الدائرة ويلوحون بالت�ضعيد 

حجز 620 قارورة من 
امل�ضروبات الكحولية 

ال�ضرطة الق�ضائية تلقي القب�ض 
على م�ضتهلك املوؤثرات العقلية         

يف ح�شيلتها خالل �شهر �أكتوبر  �ملن�شرم

�ضحب 420رخ�ضة �ضياقة من 
طرف م�ضالح الدرك  بورقلة

للدرك  الرابعة  اجلهوية  بالقيادة  الطرقات  اأمن  �رصايا  متكنت 
الوطني بورقلة، خالل �سهر اأكتوبر  املن�رصم من معاجلة عديد 
املخالفات وجنح املرور اأ�سفر عن �سحب 420 رخ�سة  �سياقة يف 
حق عدد من املخالفني لقانون املرور.  اأح�ست القيادة اجلهوية 
�سهر  خالل  بورقلة،  ال�رصقي  باجلنوب  الوطني  للدرك  الرابعة 
جويلية املنق�سي 100خمالفة و 516 جنحة مرورية اأ�سفرت عن 
�سحب 420 رخ�سة �سياقة وتعليقها لفرتة ترتاوح بني الـ 03 اإىل 06 
اأ�سهر كاملة، وهي االإجراءات التي تندرج يف اإطار التطبيق ال�سارم 
لقانون املرور، وذلك بهدف التقليل من حوادث املرور املميتة، 
حيث �سجلت ذات امل�سالح االأمنية خالل نف�س الفرتة 118 حادث 
مرور األيم اأ�سفر عن م�رصع 19�سخ�سا واإ�سابة 134اآخرين بجروح 

 �أحمد باحلاج متفاوتة اخلطورة. 
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�إىل  �لق�ضية  حيثيات  تعود  �أين 
لدى  ب�ضكوى  �ضخ�ص  تقدم 
م�ضالح �ل�رضطة بالأمن �حل�رضي 
لالعتد�ء  تعر�ضه  حول  �لثالث 
�إ�ضعال  �أي�ضا  و  �لأبي�ص  بال�ضالح 
من  عمد�  �خلا�ص  مبنزله  �لنار 
فرقة  متكنت  �أ�ضخا�ص   03 طرف 
تر�ضد  من  �لق�ضائية  �لتفوي�ضات 
�مل�ضتبه فيهم بعد تكثيف �لأبحاث 
عليهم   �لقب�ص  �إلقاء  �أين مت  عنهم 
�عرتفو�  معهم  �لتحقيق  بعد  و 
بتهمة  �إليهم   �ملن�ضوب  باجلرم 
جناية و �جلرح و �ل�رضب �لعمدي 
عمد�  �لنار  وو�ضع  �أبي�ص  ب�ضالح 
�أجل  �لعام من  بالنظام  و �لإخالل 
�لق�ضائية   �جلهات  �مام  تقدميهم 
�أين مت �إحالتهم على جمل�ص ق�ضاء 
�جلمهورية  وكيل  طرف  من  تب�ضة 
�إيد�ع  �أمر  حقهم  يف  �ضدر  و 

مبا�رضة.

حجز �أكرث من قنطار 
من �للحوم �حلمر�ء 

�لغري �صاحلة 
لالإ�صتهالك

يف �إطار حماية �مل�ضتهلك متكنت 
�لعمر�ن  ل�رضطة  �ل�رضطة  عنا�رض 
للم�ضلحة  �لتابعة  �لبيئة  حماية  و 
باأمن  �لعمومي  لالأمن  �لولئية 
�لأ�ضبوع  نهاية  تب�ضة  �لولية 
�ضاحنة  حتويل  من  �ملنق�ضي  
�إحدى  من  قادمة  جاك  نوع  من 
م�ضتوى  على  �ملجاورة  �لوليات 
�لطريق �لوطني رقم 10 يف قيادتها 
�ضنة   46 �لعمر  من  يبلغ  �ضخ�ص 
�للحوم  من  معتربة  بكمية  حمملة 
�ضاحلة  �لغري  و  �لفا�ضدة  �حلمر�ء 
�ملقدر  و  �لب�رضي  لالإ�ضتهالك 
باأكرث من قنطار  حيث مت عر�ضها 
�أكد  �لذي  �لبيطري   �لطبيب  على 
�رضورة حجز و �إتالف هذه �لكمية 
كافة  �تخاذ  ليتم  �ضالحيتها  لعدم 
حتويل  و  �لقانونية   �لإجر�ء�ت 
�لق�ضائية  �جلهات  �إىل  �مللف 
جاء  فيها  للف�ضل  �ملخت�ضة 
�ملركبات  مر�قبة  �ثر  على   هذ� 

�خلا�ضة بال�ضلع

تفكيك �صبكة دولية 
خمت�صة يف تهريب 
�ملهلو�صات من تون�س

 
�حلدود  �رضطة  م�ضالح  متكنت 
بر�أ�ص  �لربية  �ملر�قبة  مبركز 

�لأ�ضبوع  نهاية  �لعيون/تب�ضة 
معلومات  �ثر  على  �ملنق�ضي 
م�ضبوهة  مركبة  وجود  مفادها 
بحوزتهما  �ضخ�ضني  متنها  على 
�ملوؤثر�ت  من  معتربة  كمية 
�جلمهورية  من  تنتقل  �لعقلية 
�لوطني  �لرت�ب  باجتاه  �لتون�ضية 
�لتن�ضيق  بعد  و  �ملركز  ذ�ت  عرب 
بني �جلمارك �جلز�ئرية و �رضطة 
�أين  �ملركبة  توقيف  مت  �حلدود 
من  معتربة  كمية  على  �لعثور  مت 
من  باأكرث  تقدر  �لعقلية  �ملوؤثر�ت 
�لأنو�ع  11382 قر�ص من خمتلف 
كانت خمباأة باإحكام د�خل �لعجلة 
�لحتياطية للمركبة كما مت �ضبط 
�لأجنبية  �لعملة  من  مايل  مبلغ 

بحوزة �مل�ضتبه فيهما بعد �لتن�ضيق 
�لق�ضية من  �لنيابة مت ��ضتالم  مع 
�لكويف  د�ئرة  �أمن  م�ضالح  قبل 
�لق�ضية مت  فتح حتقيق يف  بعد  و 
ثالث  فيه  م�ضتبه  �ضخ�ص  توقيف 
�لعملة  من  مايل  مبلغ  حجز  و 
�لوطنية يقدر باأكرث من 340 مليون 
�ضنتيم و �ضالح �أبي�ص و كذ� بع�ص 
�لتعمق  بعد  �لأدوية  من  �لعينات 
يف �لتحقيق مت �لك�ضف عن وجود 
�لعملة  من  مزورة  نقدية  �أور�ق 
�لأجنبية ليتم �إجناز ملفات جز�ئية 
فيها  �مل�ضتبه  �لأطر�ف  �ضد 
�لذين ي�ضكلون �ضبكة دولية  حلني 
و  �لقانونية  �لإجر�ء�ت  ��ضتكمال 

تقدميهم �أمام �جلهات �لق�ضائية

متكنت فرقة �لتفوي�صات �لق�صائية بامل�صلحة �لولئية لل�صرطة �لق�صائية باأمن ولية تب�صة نهاية �لأ�صبوع �ملنق�صي من �إلقـــاء 
�لقب�س على 03 �أ�صخا�س ترت�وح �أعمارهم بني26 و 28 �صنة  حمـــل �أمر بالقب�س و تقدميهم �أمام �جلهات �لق�صائية لتورطهم يف 

جرم �ل�صرب و �جلرح �لعمدي ب�صالح �بي�س وو�صع �لنار عمد� يف م�صكن �لغري و �أي�صا �لإخالل بالنظام �لعام .

خمت�صر�ت من تب�صة

توقيف ثالثة �أ�سخا�ص ح�سب 
�لتهم �ملن�سوبة �إليهم

باتنة

�صكيكدة 

عني �حلجل بامل�صيلة 

عادة �إجتماعية

ت�سجيل �إ�سابة 14 تلميذ� بد�ء �لبوحمرون 

�إنتاج 12 �ألف قنطار من �لع�سل 

لرعاية  و�لتعاون  �الخال�ص  " جمعية 
�ملر�سى "  مبادرة طموحة 

ماأدبة غذ�ء �ملعتمر.... عبء 
يرهق كاهل �ملو�طن �ملع�سكري

خل�صر بن يو�صف 

وم�ضاندة  دعم  �إطار  يف 
�أبناء  من  و�لفقر�ء  �ملحتاجني 
�حلجل   عني  �ضهدت   ، �ل�ضعب 
�أول  ميالد  �لأ�ضبوع  هذ�  بحر 
جديدة  حملية  خريية  جمعية 
�لخال�ص   “ ��ضم  حتمل 
  " �ملر�ضى  لرعاية  و�لتعاون 
مببادرة من بع�ص �ضباب �ملدينة 
�لغيور على مدينته وحبه للعمل 
ر�ضالة  يف   و�خلريي  �لتطوعي 
�ل�ضباب   هوؤلء  يقدمها  �إن�ضانية 
للجميع و لهوؤلء �ملر�ضى باأنهم 
من  هناك  بل  وحدهم  لي�ضو� 
ويح�ص مبعاناتهم،  فيهم،  يفكر 
�إىل جانبهم يف ظروفهم  ويقف 
ي�ضاعدهم  ما  وهذ�  �لع�ضيبة، 
جتاوز  على  ومعنويا  �ضحيا 
�إىل  ي�ضري  ومثلما  �ملحنة.. 
�أهد�ف  فتتلخ�ص  ��ضمها،  ذلك 
مقرها  �لكائن  �جلمعية  هذه 
�حلجل  لعني  �لبلدية  باملكتبة 
�ملعوزة  �لعائالت  م�ضاندة  يف 
ما  بتوفري  وذلك  و�لفقرية 
�ضحية  رعاية  من  يحتاجونه 
لبعث   بهم  و�لإحاطة  ومعنوية 

روح �لتفاوؤل لديهم لعائالتهم 
على  حر�ص  �لتي  �ملبادرة 
م�ضنية  جهود  بعد  تاأ�ضي�ضها 
�لعمل  بحب  يتمتع  �ضباب 
و�ضدى  جتاوبا  لقت  �لتطوعي 
وكلهم  �ملحيطني  من  كبري� 
، �ذ  عزم على تقدمي يد �لعون 
�أهمية  ذ�ت  جمعية  �عتربوها 
للعمل  ق�ضوى  و�رضورة  بالغة 

�لن�ضاين  . 
لكل  بحاجة  تز�ل  ل  �جلمعية 
من  و�ملعنوي  �ملادي  �لدعم 
لتحقيق  و�ملجتمع  �ل�ضلطات 
�أح�ضن  يف  �لن�ضانية  �أهد�فها 
طبية  معد�ت  بتوفري  �لظروف 
خا�ضة  متحركة  كر��ضي   : مثل 
و�آلية  عادية  ـ  حركيا  باملعاقني 
ـ ع�ضي للمعاقني ، وعتاد خا�ص 
�خلطرية... �حلو�دث  ملر�ضى 
تخفيف  �ضاأنها  من  و�لتي  �إلخ، 

�لعبء عن �لأ�رض �ملعوزة
مكتب �جلمعية : دو�ضن حممد 
�ضابي   ، �لرحمان  ع  ملو�ت   ،
�ل�ضالح ،م�ضرت �ليا�ص ، بن نويوة 
م�ضطفى ، ملو�ت �أ�ضامة ، بدة 
�لرحمان  عبد  حمدي   ، �ضعيد 
،عالك مو�ضى ، جو�دي �ضهيل  

�لعاد�ت  من  �لعديد  باتت 
كاهل  ترهق  �لجتماعية 
ل�ضيما  �جلز�ئري،  �ملو�طن 
�لآونة  خالل  حتولت  و�أنها 
م�ضلمات  �إىل  �لأخرية 
وو�جبات يلزم �لقيام بها.على 
ع�ضاء  �أو  غذ�ء  ماأدبة  غر�ر 
طرف  من  �إعد�دها  يتم  �لتي 
توججه  قبل  �ملعتمر  عائلة 
�ىل �أد�ء منا�ضك �لعمرة وبعد 

عودته منها.
ي�ضطر �لعديد من �ملو�طنني 
لولية  �لتابعة  �ضيق  ببلدية 
توجهو�  و�لذين  مع�ضكر، 
خالل  �لعمرة  منا�ضك  لأد�ء 
�أو  �ل�ضنة  من  خمتلفة  فرت�ت 
بالوقت  �حلج  منا�ضك  �أد�ء 
�ملخ�ض�ص له من �لعام، �لقيام 
قبل  ع�ضاء  �أو  غذ�ء  مباأدبة 
يجتمع  حيث  �لرجوع،  وبعد 
�لأهل و�لأحباب و�جلري�ن من 
وتو�ضيته  �حلاج  توديع  �أجل 
�أو  لهم  �لدعاء  ب�رضورة 
لهم  �لأغر��ص  بع�ص  �إح�ضار 
وهو  زمزم،  ماء  غر�ر  على 
�أو  �ملعتمر  يكلف  ما�أ�ضبح 
�حلاج ميز�نية مالية فوق �لتي 
ي�ضعها من �أجل �ل�ضفر. حيث 
قد يتجاوز �ملبلغ �ملايل �لذي 
�إقامة  �أجل  من  ب�رضفه  يقوم 
�ملاأدبة 50 �أل دينار جز�ئري. 

�ن  حال  باأي  لميكنه  فيما 
يتن�ضل من هذ� �لو�جب.

للبقاع  �ملتوجهني  �أحد  يقول 
�أد�ء  �أجل  من  �ملقد�ضة 
يف  ي�ضع  باأنه  �لعمرة  منا�ضك 
�حل�ضبان �إجبارية �رضف مبلغ 
�لع�ضاء  مادبة  �أجل  من  مايل 
فبالرغم  للعائلة.  تقام  �لتي 
بدعوة  يقومو�  مل  �أنهم  من 
�لقارب  �ن  �إل  �حيانا  �أحد 
تلقاء  و�جلري�ن يتو�فدون من 
�لتوديع.  �أجل  من  نف�ضهم 
ياأتون  �لقارب  و�أن  خ�ضو�ضا 
لتتحول  �ملبيت.  �جل  من 
�لجتماعية  �لعاد�ت  بذلك 
�ل�ضعب  من  م�ضلمات  �ىل 
�أ�ضبحت  �لتن�ضل منها. و�لتي 
على  ثقيال  عبئا  ت�ضكل 
�جلز�ئرية. �لعائالت  معظم 

ل�ضيما �ن �مل�ضاريف مل تعد 
�ل�ضنو�ت  خالل  كنت  مثلما 
�ملن�رضمة. و�ل�ضعار �رتفعت 
و�لعاد�ت  جنوين  ب�ضكل 
�ن  فبعد  وتطورت،  تغريت 
بطبق  يكتفون  �ل�ضيوف  كان 
تقليدي و�حد يجتمعون عليه، 
�ىل  بالتوجه  �لر�غب  �أ�ضبح 
لن  م�ضطر�  �حلج  �و  �لعمرة 
وهذ�  طبق،  من  �كرث  ي�ضع 

حتى ليتعر�ص لالإحر�ج.
طالبي فاطمة

بد�ء  حالة   14 ت�ضجيل  مت 
تالميذ  و�ضط  �لبوحمرون 
مبرو�نة  �لطني  ذر�ع  �بتد�ئية 

وح�ضب  باتنة  ولية  يف 
فاإن  �ملتوفرة   �ملعلومات 
�حلالت من حتويلها مل�ضت�ضفى 

زيزة م�ضيكة و�ضط حالة رعب 
م�ضيفة  �لولياء  قلوب  �ضكنت 
مئات  �ىل  ت�ضاف  �حلالت  �أن 

�لبوحمرون  بد�ء  �ل�ضابات 
خالل �لأ�ضابيع �لأخرية.

رزق �هلل �صريف

حققت ولية �ضكيكدة خالل �ملو�ضم 
�لع�ضل  من  �إنتاجا  �حلايل  �لفالحي 
  9200 مقابل  قنطار�  �ألف  ب12 
قنطار خالل �ملو�ضم �ملن�رضم وهو 
ح�ضب   ، ملحوظة"  "زيادة  ميثل  ما 
على  بالإعالم  �ملكلف  من  علم  ما 
م�ضتوى مديرية �مل�ضالح �لفالحية .

�فتتاح  هام�ص  على  ت�رضيح  يف  و 
للع�ضل  �ل�ضاد�ص  �لوطني  �ل�ضالون 
�لذي حتت�ضنه �ضاحة �ملركز �لثقايف 
عي�ضات �إيدير و�ضط مدينة �ضكيكدة 
�لإنتاج  هذ�  م�ضيخ  ر�بح  �عترب 
�ملو�ضم  باإنتاج  مقارنة  "جيد�" 
�نخفا�ضه  ف�رض  �لذي  �ملن�رضم 
�ضائدة  كانت  �لتي  �جلفاف  بفرتة 
�مل�ضوؤول  ذ�ت  �أرجع  و  �لولية  بهذه 
عدد  �رتفاع  �إىل  �لزيادة  هذه  �ضبب 
�ألف   172 من  �لنحل  تربية  خاليا 
خلية �ملو�ضم �ملن�رضم �إىل 305 �ألف 
خلية حاليا، متحدثا �أي�ضا عن وجود 
حو�يل 3 �آلف مربي للنحل عرب هذه 

 6 ت�ضمن  �لتي  �ل�ضعبة  و هي  �لولية 
�آلف فر�ضة عمل مو�ضمية.

مربي  جمعية  رئي�ص  �أفاد  جهته  من 
رئي�ص  ونائب  �ضكيكدة  لولية  �لنحل 
 " �لنحل  ملربي  �لوطنية  �لفيدر�لية 
حو�يل  �ضنويا  تنتج  �لولية  هذه  باأن 
)�خلاليا  �لنحل  من طرود  �ألف   200
�كتفاء  بذلك  حتقق  وهي  �ململوءة( 
�لوليات  �أغلبية  متون  و  ذ�تيا 
�أخرى  وليات  على  عالوة  �ل�رضقية 
من �لوطن �أي حو�يل 20 ولية و�رضح 
ه�ضام قوطي �أن �أكرث �ملناطق �إنتاجا 
جمال  رم�ضان  هي  بالولية  للع�ضل 
�أن  �إىل  م�ضري�  بو�ل�ضعور  �ضالح  و 
�ضكيكدة ت�ضتهر بع�ضل �حلم�ضيات و 
�للنج و �لق�ضطل و �لكاليتو�ص وي�ضم 
 25 فيه  ي�ضارك  �لذي  �ل�ضالون  هذ� 
ولية   15 من  قدمو�  للنحل  مربيا 

�لعديد من 
�أنو�ع �لع�ضل �لربي و�لطبيعي �ملنتج 
على  جز�ئريني  نحالني  طرف  من 

�ضاب يف  و هو  بلهو�ري  غر�ر حكيم 
�لثالثينات من �لعمر ينحدر من ولية 
تيزي وزو �إكت�ضب هذه �ملهنة �أبا عن 
جد و يقول يف هذ� �ل�ضاأن "لقد كانت 
تربية �لنحل ت�ضتهويني منذ �ل�ضغر و 
حيث   " جعلتها مهنتي عندما كربت 
ين�ضط هذ� �ل�ضاب عرب جبال �ضيدي 
علي بوناب "تيزي وزو" حيث يعر�ص 
خالل هذ� �ل�ضالون �لذي ي�ضارك فيه 
�أنو�ع  لع�رضة  ت�ضكيلة   مرة  خلام�ص 
�أن  �ملتحدث  �أردف  و  �لع�ضل  من 
�لع�ضل �لأكرث طلبا هو ع�ضل �حلرمل 
و  �لبو��ضري  عالج  يف  ي�ضاعد  �لذي 
�ل�رضع  و  �ل�ضد�ع  و  �ملفا�ضل  �آلم 
�إ�ضماعيل  �أكد  �لتعب و من ناحيته  و 
�ل�رضيف �ملنحدر من ولية �ضكيكدة 
�أن �لع�ضل �لأكرث طلبا عنده هو ع�ضل 
و�لعالجية  �ل�ضحية  لفو�ئده  �ل�ضدرة 
للجهاز  حمفز  كونه  �أهمها  �لكثرية 
�ملناعي حيث ي�ضاهم ب�ضكل كبري يف 
تقوية جهاز مناعة �لإن�ضان �إذ يعترب 

جانب  �إىل  وهو  فعال  حيويا  م�ضاد� 
عالجات  عدة  يف  جد�  مفيد  ذلك 
و  �لتنف�ضي  �جلهاز  كا�ضطر�بات 
�حلنجرة  �أمر��ص  و  �لربو  و  �ل�ضعال 

ومعالج للتهاب �لأمعاء .
بهذ�  �لع�ضل  �أ�ضعار  تتفاوت  و 
�ل�ضالون -كما لوحظ- ح�ضب نوعية 
�آلف   6 و    3 بني  ترت�وح  �إذ  �لع�ضل 
�أن  حيث  �لو�حد  للكيلوغر�م  د.ج 
�لتي  �ل�ضدرة  ع�ضل  هو  ع�ضل  �أغلى 
لفو�ئده  بالنظر  �لطلب  عليه  يكرث 
�ملتعددة ح�ضب �ل�رضوح �لتي قدمت 
�لذين  �ملربني  طرف  من  باملنا�ضبة 
�ضعوبة  �إىل  �ضعره  غالء  �أرجعو� 
�إنتاجه حيث ي�ضطر �ملربون للتنقل 
�لطبعة  و�ضتتو��ضل  �ل�ضحر�ء  �إىل 
للع�ضل  �لوطني  لل�ضالون  �خلام�ضة 
مربي  جمعية  طرف  من  �ملنظم 
مع  بالتن�ضيق  �ضكيكدة  لولية  �لنحل 
مديرية �مل�ضالح �لفالحية �إىل غاية 

�خلمي�ص �ملقبل.
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االنق�ساُم امل�ؤبُد وامل�ساحلُة امل�ستحيلُة
بقلم د. م�سطفى يو�سف اللداوي

الفل�سطينيون  يعد  مل 
امل�ساحلة  اأن  يثقون  عامًة 
واأن  �ستتم،  الوطنية 
املجتمعية  امل�ساحمة 
االتفاق  واأن  �ستقع، 
واأن  �سينجز،  ال�سيا�سي 
ال�رشوط امل�سرتكة ملختلف 
واأنهم  �ستحفظ،  االأطراف 
حياتهم  �سيعودون ملمار�سة 
و�سي�ستعيدون  الطبيعية، 
الطيبة،  البينية  عالقاتهم 
البيوت  اإىل  االألفة  و�ستعود 
والدفء  الفل�سطينية، 
الف�سائلية،  العالقات  اإىل 
البغي�ض  و�سينتهي االنق�سام 
�سفحاته  و�ستطوى  املزمن 
ال�سوداء اإىل االأبد، و�سيلتزم 
طرفا االنق�سام بتعهداتهما، 
اأعقابهما  على  ينك�سا  ولن 
اتفاقهما،  على  ينقلبا  اأو 
كلمتهما،  �سيحفظان  اإذ 
كما  الفل�سطينيون  و�سيعود 
واأر�ساً  واحدًة  جبهًة  كانوا 
م�سرتكاً،  وعدواً  موحدة 
عدو  وال  يفرقهم،  �سيء  ال 
اخلالفات  زرع  على  يقوى 
ي�ستت  من  وال  بينهم، 
جمعهم ويفرق �سفهم ويهدد 
وجودهم، وي�ستهدف وطنهم 

اأر�ساً و�سعباً ومقد�ساٍت.
الفل�سطينيون  ي�سحك  ال 
وال يخدعون  اأنف�سهم،  على 
وال  البع�ض،  بع�سهم 
التي  الكذبة  ي�سدقون 
امل�ستفيدون  يروجها 
وال  امل�سوؤولون،  ويدعيها 
اأو  واقعهم  تزيني  يحاولون 
تلميع �سورتهم، فهم يدركون 
مري�سة  قيادتهم  اأن  حقاً 
عاجزة  عييٌة  واأنها  فا�سلٌة، 

وااللتزام  اجلاد  الفعل  عن 
اإىل  تفتقر  واأنها  ال�سادق، 
وتعوزها  ال�سليمة،  النوايا 
ال  فهي  وامل�سداقية،  الثقة 
وال  امل�ساحلة  اإىل  ت�سعى 
تريدها، وال تخطط لها وال 
تذلل العقبات من اأمامها، بل 
اإنها ت�سعى بطرفيها لتكري�ض 
االنف�سال،  وتاأبيد  االنق�سام 
وتاأكيد اخل�سو�سية، وادعاء 
وفر�ض  اال�ستقاللية، 
النفوذ،  وب�سط  الهيمنة 
واأحالٍم  واهمٍة  مب�ساعي 
والتمكني،  بال�سيطرة  بائ�سٍة 
املنفرد  اال�ستحواذ  اأو 

وال�سيطرة االأحادية.
الفل�سطينيون  مَلّ  لقد 
وياأ�سوا من ا�سطوانة احلوار 
وخطابات  امل�رشوخة 
املمجوجة،  الوحدة 
اأمل  من  القنوط  واأ�سابهم 
ومل  املن�سود،  امل�ساحلة 
بانتهاء  اأمٍل  اأي  لديهم  يعد 
هذه  وطي  احلقبة،  هذه 
التاريخ،  من  ال�سفحة 
الفرقة  �سنوات  والرباءة من 
من  واخلال�ض  واخل�سام، 
والنجاة  واملعاناة،  ال�سيق 
احل�سار  قوانني  من 
واأدركوا  العقوبات،  واأ�سكال 
قدرهم،  االنق�سام  اأن 
م�سريهم،  واالنف�سال 
حتكمهم،  وامل�سالح 
واالأهواء توجههم، واملنافع 
وحلفاوؤه  والعدو  حتركهم، 
عن  ورا�سي  بواقعهم،  فرٌح 
بقاوؤهم  وي�سعده  حالتهم، 
على ما هم فيه من انق�ساٍم 
جغرايف،  وانف�ساٍل  �سيا�سي 
م�ستحكمٍة،  وعداوٍة 
كيديٍة،  وممار�ساٍت 

ا�ستفزازيٍة،  واإجراءاٍت 
تذهب  تبادليٍة،  واعتقاالٍت 
�سفهم،  وت�سعف  بريحهم، 
وجتعل  جمعهم،  وتفرق 
�سديداً،  بينهم  باأ�سهم 
حمرماً  معاً  ولقاءهم 

وم�ستحياًل.
املواطنون  ينكر  ال 
هناك  اأن  الفل�سطينيون 
اختالفاً يف النهج ال�سيا�سي 
بني طريف االنق�سام، واأنهما 
يتناق�سان يف �سبل املقاومة 
واأن  التحرير،  وا�سرتاتيجية 
بالتن�سيق  يوؤمن  اأحدهما 
يجرمه  واالآخر  االأمني 
ويخون فاعله، واأن اأحدهما 
االأر�ض  ا�ستعادة  على  ي�رش 
كلها من بحرها اإىل نهرها، 
وحترير الوطن كله وا�ستعادة 
ال�سيادة الكاملة عليه، بينما 
من  ببع�ٍض  االآخر  يقبل 
من  وبقطعٍة  �سغرٍي،  الوطن 
وب�سيادٍة  حمدودة،  االأر�ض 
منقو�سٍة، وعا�سمٍة مق�سمٍة 
و�سالٍح منزوٍع، وحدوٍد رخوٍة 
جلي�ِض  وحريٍة  م�ستباحٍة، 
واالجتياح  باالقتحام  العدو 

م�سانة.
طرٌف  يرف�ض  وبينما 
واجللو�ض  بالعدو  االعرتاف 
معه،  والتفاو�ض  اإليه 
ويجل�ض  به  االآخر  يعرتف 
به  ويثق  ويفاو�سه،  معه 
يقبل  وال  معه،  ويتعاون 
و�سالمة  اأمنه  �سمان  االأول 
جنوده وم�ستوطنيه، يف حنٍي 
ويقلق  باأمنه  االآخر  يلتزم 
م�ستوطنيه،  حياة  على 
ويعيد  منهم  التائه  وي�سلم 
وال  اأهله،  على  املعتدي 
وثورة  �سعبه  بانتقام  ير�سى 

من  يحا�سب  بل  اأبنائه، 
ويعتقل  باالنتقام  يفكر 
ويعاقب  للثاأر،  يخطط  من 
ويعمل  ينفذ  من  بق�سوٍة 
وجي�سه،  العدو  �سد  جاداً 
االأول  الطرف  ي�ستعد  بينما 
ويتهياأ، ويتدرب ويتهياأ ويعد 
ال�سواريخ  ويطور  العدة، 

ويزيد يف تر�سانة ال�سالح.
يوؤمن  بات  كالهما  لكن 
ال�سعبية  باملقاومة 
ويعتمد  ال�سلمي،  والن�سال 
املظاهرات واالعت�سامات، 
واالتفاقيات،  وامل�سريات 
حركات  ي�ستثني  وال 
الدول،  ومواقف  الت�سامن 
واإن كان اأحدهما ي�رش على 
مت�سكه باملقاومة امل�سلحة 
اإىل  عنها،  تخليه  وعدم 
يف  اجلديدة  جتربته  جانب 
والن�سال  ال�سلمية  املقاومة 

ال�سعبي.
الذي  االآخر  الطرف  بينما 
ويلتزم  االتفاقيات  يحرتم 
يرى  الدولية،  املعاهدات 
عماًل  امل�سلحة  املقاومة 
عبثياً  عماًل  بل  تخريبياً، 
الفل�سطينية  بالق�سية  ي�رش 
اإىل  طويلة  �سنني  ويعيدها 
االأن�سار  ويفقدها  الوراء، 
بالعدو  ويدفع  واملوؤيدين، 
االإ�رشائيلي للقيام بخطواٍت 
اجلانب،  اأحادية  واإجراءاٍت 
قا�سية االأثر وعنيفة ال�سكل، 
ي�سهل  وال  جتاوزها  ي�سعب 

تراجعه عنها.

الأحادية و الثنائية 
يف مواجهة العدو

ال  اأنه  يعتقد  وكالهما 

مواجهة  وحده  ي�ستطيع 
االإ�رشائيلي  العدو 
على  يقوى  وال  وهزميته، 
الت�سدي له وجلمه، اأو منعه 
�سعبهم  على  االعتداء  من 
وقتل  اأر�سهم  وق�سم 
ال  واأنه  اأبنائهم،  واعتقال 
ال�سعب  قوى  وحدة  من  بد 
والتئام  ف�سائله،  واتفاق 
�سمل اجلميع، لي�سكلوا معاً 
قوًة كبريًة وجبهًة م�سرتكة، 
ردع  على  القدرة  متلك 
العدو وقهره، واإجباره على 
بدل  والرتاجع  االنكفاء 
والعدو  والتغول،  االعتداء 
قادٌر على قواهم وف�سائلهم 
متفرقني، وزعيٌم بهزميتهم 
اأجمعني، فهو منهم فرادى 
متنازعني  وعليهم  اأقوى، 

اأقدر.
ال�سعب  اأن  يرى  وكالهما 
ويتاأمل  ويقا�سي،  يعاين 
ويخ�رش،  وي�سعف  ويتوجع، 
االأمل  اأبناوؤه  ويفقد 
وي�سيع  الهدف،  واأجيالهم 
غدهم،  ويتبدد  م�ستقبلهم 
وت�سابهت  �سبابهم  اإذ ذهب 
حياتهم  وتعطلت  اأيامهم، 
وباتت  اأحوالهم،  وجمدت 
وعائالتهم  تتفتت  اأ�رشهم 
االأحوال  و�ساءت  تتمزق، 
االأدواء  وانت�رشت  بينهم، 
فيهم،  البطالة  وعمت 
وظهرت  اأمرا�ٌض  و�سادت 
غريبة  جرائم  فيهم 
غري  �ساذةٌ  وم�سلكياٌت 
الفقر  �سببها  حممودة، 
والقهر،  احل�سار  وباعثها 
اأن  قادرين  كانوا  وقد 
يكونوا �سفوة االأمم و�سامة 
كانوا  كذلك  وهم  ال�سعوب، 

القدمية  مكانتهم  واإىل 
االنق�سام  ولكن  يتطلعون، 
قتلت  وقيادتهم  قهرهم، 
الياأ�ض  االأمل فيهم وزرعت 
والقنوط مكانه يف قلوبهم.

الفل�سطيني  ال�سعب  يدرُك 
ثمن  وحده  دفع  الذي 
االنق�سام، وعانى دون غريه 
وهو  اآثاره،  وقا�سى  نتائجه 
الذي ابتكر خمتلف الو�سائل 
للمواجهة والتحدي، وابتدع 
وخا�ض  ال�سبل  اأغرب 
لي�ستعيد  امل�سالك  اأ�سعب 
حقوقه، ويرفع احل�سار عن 
لي�ست  امل�سكلة  اأن  نف�سه، 
يف رواتب موظفني، وال يف 
متكني حكومة و�سالحيات 
يف  لي�ست  وهي  �سلطة، 
وا�ستيفاء  �رشائب  جبايِة 
جمارك،  وحت�سيل  ر�سوٍم 
�سلطة  ازدواجية  هي  وال 

وتفوق �سالٍح.
يف  متاأ�سلة  رغبٌة  هي  اإمنا 
وا�ستدامة  االنق�سام  بقاء 
ملحٌة  وحاجٌة  احلال، 
وتنفذها  القوى  تفر�سها 
حماوالٌت  وهي  االأدوات، 
لال�ستقواء وم�ساعي للبقاء، 
م�ستحكمٌة  منافُع  وهي 
فما  واإال  مقدمٌة،  وم�سالُح 
حاجة  عن  يعميهم  الذي 
عن  اآذانهم  وي�رش  ال�سعب 
�رشاخه، وما الذي مينعهم 
وامل�ساحلة،  االتفاق  من 
ال�رشر،  ومنع  النفع  وجلب 
هم  يكونوا  اأن  اإال  اللهم 
طهاة طبخة احل�سى، واأعلم 
النا�ض اأنه ال خري منها اأبداً 
رهُن  بقاءهم  واأن  يرجتى، 
اآذاٌن  وانتهاءه  االنق�سام 

برحيلهم وبالٌغ بزوالهم.
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عندما  بد�أت  قد  �ملعركة  كانت 
تقدمت نحو )100( دبابة �صهيونية 
طائر�ت  من  بغطاء  مدعومة 
تقدمت  و�لأبات�صي،  �ل�صتطالع 
ملخيم  �ل�رشقية  �لأطر�ف  نحو 
�ملقاومة  ت�صدي  وبد�أ  جباليا، 
للقو�ت �لغازية يف معركة ��صتمرت 
)17( يوماً نّوعت خاللها �ملقاومة 
يف �لتكتيكات و�لأ�صلحة �لب�صيطة، 

و�لتي كانت على �لنحو �لآتي:
- �ل�صتباكات �مل�صلحة

- �إطالق �ل�صو�ريخ
بالعبو�ت  �لدبابات  تفجري   -

و�لقذئف �مل�صادة للدروع
- �قتحام �مل�صتوطنات

- �لكمائن
بتكتيكاتها  �ملقاومة  �صّطرت 
معاين  �أروع  �لب�صيطة  و�أ�صلحتها 
و��صتطاعت  و�ملقاومة،  �لت�صدي 
حولها،  �ل�صعب  �لتفاف  بف�صل 
جتويل  يف  �ملقاومة  وجنحت 
�ملعركة �إىل �طر�ف خميم جباليا، 
�لحتالل  خمطط  و�أف�صلت 
و�رتكاب  �ملخيم  د�خل  بالتوغل 
�صالح  نزع  بحجة  وتديره  جمازر 

تلمقاومة.
"لن يدخلو� مع�صكرنا" كانت هذه 
قادة  �أحد  بها  نطق  �لتي  �لكلمات 
نز�ر   : �لعالمِ �ل�صهيد  �ملقاومة 
من  �ملقاومة  هدف  هي  ريان، 
معركة �أيام �لغ�صب، وجنحت فعاًل 
ودحر  �ل�صهيونية  �لهجمة  رد  يف 
�أن  بعد  �ملخيم  عن  �لحتالل 
�لــ )40( جندي  تكّبد خ�صائر فات 
ع�صكرية  �صهيونية  مل�صادر  وفقاً 

و�إعالمية متطابقة.
�ليوم وبعد )14( عام على �ملعركة، 
باأ�صلحتها  �ملقاومة  �أ�صبحت  �أين 

وتكتيكاتها و��صرت�تيجياتها؟
�أكرث  �ليوم  �ملقاومة  �أ�صبحت 

�لتقدم  مظاهر  �أبرز  ومن  تقدماً، 
ما يلي:

1. �لنتاج �ملحلي لالأ�صلحة: حيث 
�ل�صو�ريخ  ت�صنع  �ملقاومة  باتت 
�ختالف  على  و�ملعد�ت  و�لقنابل 
وور�صها  م�صانعها  يف  �أنو�عها 
�لأمر  فل�صطني،  د�خل  �خلا�صة 
�لذي يعطيها قوة ودميومة وقدرة 

على �ل�صمود و�لتحدي.
�أ�صاليب  تنوع  على  �لقدرة   .2
�أبدعت �ملقاومة  �ملقاومة: حيث 
و�أ�صاليب  و�صائل  ��صتحد�ث  يف 
جديدة يف �ملقاومة، حيث �صالح 
�لإنز�ل  �جلنود  وخطف  �لأنفاق 
بالإ�صافة  �لعدو،  خطوط  خلف 
وطري�ن  �لبحري  للكوماندوز 
�صّكلت  و�لتي  طيار،  غري  من 
�لأمني  للم�صتوى  �صادمة  مفاجاأة 

�ل�صهيوين.
ونوعاً:  كماً  �ملقاومة  زيادة   .3

�ملقاتلني  �أعد�د  ز�دت  حيث 
�ملقاومة،  لف�صائل  �ملن�صمني 
حيث ميكن تقدير �أعد�د �ملقاتلني 
�ملن�صويني حتت �أجنحة �ملقاومة 
هذ�  مقاتل،   )100.000( بنحو 
�لتكتيكات  تعدد  �إىل  بالإ�صافة 
�لع�صكرية  و�ل�صرت�تيجيات 

و�لأمنية للمقاومة.
�لنف�صية  �حلرب  تطور   .4
فخالل  للمقاومة:  و�لإعالمية 
��صتطاعت  �ملا�صية  �ل�صنو�ت 
�ملقاومة �صن حروب نف�صية على 
جر�ئها  من  وحققت  �لحتالل 

�لكثري من �لإجناز�ت.
�للكرتونية:  �لهجمات   .5
�خرت�ق  �ملقاومة  ��صتطاعت 
�جلي�ش  و�أنظمة  حو��صيب 
�لأمر  فيها،  و�لتحكم  �ل�صهيوين 
جلان  بفتح  �لحتالل  دفع  �لذي 

للتحقيق يف �حلو�دث �ملتكررة.

�لر�صمي  �لدويل  �حل�صور   .6
�ل�صعوب  �أ�صبحت  و�ل�صعبي: 
�لعربية و�لإ�صالمية وبع�ش �لدول 
تتبنى مقاومة �ل�صعب �لفل�صطيني 
و�لتاأييد  �لدعم  لها  وتقّدم 

و�ملنا�رشة.
�لدفاع  مربع  من  �لنتقال   .7
باتت  حيث  �لهجوم:  مربع  �إىل 
�ملبادرة  على  قادرة  �ملقاومة 
�لحتالل  �صد  عمليات  بتنفيذ 
كانت  �أن  بعد  ظروفها،  ح�صب 
لعمليات  تت�صدى  ل�صنو�ت 
�لحتالل .. وهذ� يدلل على زيادة 

حجم �ملقاومة يف ميز�ن �لقوى.
مظاهر  من  �لكثري  وهناك 
�ل�صعد  كل  للمقاومة على  �لتقدم 
و�مل�صار�ت، وهذ� يعطينا موؤ�رش�ً 
�ملقاومة  م�صتقبل  �ن  و��صحاً 
يف  �لحتالل  وم�صتقبل  بخري، 

تر�جع.

توافق يف هذه الأيام الذكرى الرابعة ع�سرة ملعركة "اأيام الغ�سب" والتي خا�ستها املقاومة الفل�سطينية 
�سد اجلي�ش ال�سهيوين اليّ اأعلن يومها عملية "اأيام الندم" لوقف خطر �سواريخ املقاومة التي ا�ستباحت 

مدينة "�سديروت"، ولوقف العمليات الفدائية الت كانت تنطلق من �سمال قطاع غزة م�ستهدفًة 
امل�ستوطنات التي كانت جاثمة على اأر�ش القطاع قبيل الن�سحاب ال�سهيوين عام 2005.

ذكرى

)14( عامًا على معركة "اأيام الغ�صب" .. اأين اأ�صبحت قدرات املقاومة؟!

املطران حنا

 يجب اإن�صاء مرجعية وطنية ملعاجلة كارثة ت�صريب العقارات

االحتالل يعيد اعتقال والدي املطارد اأ�صرف نعالوة

حنا،  �هلل  عطا  �ملطر�ن  قال 
للروم  �صب�صطية  �أ�صاقفة  رئي�ش 
�ل�صبت:  �أم�ش  �لأرثوذك�ش، 
�لعقار�ت  ت�رشيب  م�صاألة  �إن 
و�ملمتلكات  و�لأوقاف 
جلهات  و�مل�صيحية  �لإ�صالمية 
م�صاألة  �حتاللية  ��صتيطانية 
�لكلمة من  كارثية بكل ما تعنيه 
هذه  تد�عيات  و�صتكون  معاين، 
م�صتوى  �إىل  ترقى  �لتي  �لأفعال 

على  كارثية  �لعظمى  �خليانة 
هوية �لقد�ش وطابعها.

ودعا �إىل تاأ�صي�ش مرجعية وطنية 
يف �لقد�ش ملتابعة هذه �مللفات 
قائال:  و�حل�صا�صة،  �خلطرية 
ظفرك،  �إل  جلدك  يحك  "ل 
�ملقد�صيني  نحن  نقم  ل  و�إذ� 
بو�جبنا  و�مل�صلمني  �مل�صيحيني 
يقوم  فلن  �لقد�ش،  مدينة  جتاه 
بالنيابة  �لو�جب  بهذ�  �أحد 

عنا" ،و�أكد لدى لقائه وفًد� من 
�ملقد�صة،  �ملدينة  �صخ�صيات 
لأي  و�ل�صتنكار  �لرف�ش 
مدينة  يف  ت�رشيب  �أو  �صفقات 
�لقد�ش، م�صيفا "ما هو مطلوب 
بالدرجة  �ملقد�صيني  نحن  منا 
�صفوفنا،  نوحد  �أن  هو  �لأوىل 
و�لعمالء  �ملرتزقة  نلفظ  و�أن 
�صمريهم  باعو�  �لذين  و�خلونة 
�مللوثة  �لدولر�ت  من  بحفنة 

باخليانة و�لعمالة".
�لعقار�ت  "ت�رشيب  وتابع: 
جرمية  يعد  �لحتالل  ل�صلطات 
�لقد�ش"،  مدينة  بحق  نكر�ء 
مدينة  �لقد�ش  �أن  على  م�صدد� 
مقد�صة لها طابعها �لذي تنفرد 
�صخ�صيا  ملكا  لي�صت  وهي  به، 
وي�رّشب  يبيع  لكي  �صخ�ش  لأي 
�جلهة  لهذه  و�أوقافها  عقار�تها 

�أو تلك.

�لحتالل  قو�ت  �أعادت 
�أم�ش  فجر  �ل�صهيوين، 
و�لدي  �عتقال  �ل�صبت، 
منفذ عملية بركان �ملطارد 
د�همت  كما  نعالوة،  �أ�رشف 
ع�رش�ت �ملنازل يف �صاحية 

طولكرم  ومدينة  �صويكة 
�لغربية  �ل�صفة  �صمال 
م�صادر  وقالت  �ملحتلة. 
�لحتالل  جنود  �إن  حملية: 
وليد  �ملو�طن  �عتقلو� 
�صيخة  �أبو  حممد  �صليمان 

�أ�رشف،  و�لد  )نعالوة( 
عبد  حممود  وفاء  وو�لدته 
كما  مهد�وي  �لرحمن 
�عتقلت خال �أ�رشف �لأ�صري 
�ملحرر غ�صان حممود عبد 
وخالد  مهد�وي،  �لرحمن 

ونايف  م�صامح،  خالد  هاين 
�ملنازل،  وفت�صت  رجا، 
و�عتدت على �ملو�طنني كما 
�لحتالل  قو�ت  �قتحمت 
ومن�صاآت،  جتارية  حماَلّ 

وفت�صوها.

ع�سو املكتب ال�سيا�سي حلركة حما�ش د. 
حممود الزهار

قدمنا مطالَب مف�صلة للتقد

 

م مبلفي التهدئة واحل�صار
�ل�صيا�صي  �ملكتب  ع�صو  ك�صف 
حممود  د.  حما�ش  حلركة 
�لزهار، �أن �لتقدم مبلف �لتهدئة 
"مبطالب  مرتبط  و�حل�صار 
حما�ش  قيادة  قدمتها  مف�صلة" 
ما  "�إذ�  �مل�رشيني  للم�صوؤولني 
وفل�صطينًيا  �إ�رش�ئيلًيا  طبقت 
للتقدم  �إمكانية  هناك  �صيكون 
حركته  �أن  على  م�صدًد�  خطوة"، 
مرتني"  �لب�صاعة  ثمن  تدفع  "لن 
تبادل  �صفقة  باإبر�م  يتعلق  فيما 

�أ�رشى.
و�أكد �لزهار يف حديث ل�صحيفة 
�لتهدئة  ملف  �أن  "فل�صطني"، 
�لنار  �إطالق  وقف  ومباحثات 
باملفاو�صات  عالقة  لهما  لي�ش 
مع  �ل�صلطة  جتريها  �لتي 
�إىل  منبهاً  �لإ�رش�ئيلي،  �لحتالل 
�حل�صار  ك�رش  تعني  "�لتهدئة  �أن 
�لإ�رش�ئيلي وعدم ت�صجيع �ل�صلطة 
�لفل�صطينية على ��صتمر�ره"وبني 
�أن �ملطالب �لتي �أو�صلتها قيادة 
حما�ش-حتفظ على ذكرها-"�إذ� 
�لإ�رش�ئيلي  �جلانب  من  طبقت 
تكون  �لفل�صطيني  و�جلانب 
خطوة  لتخاذ  �إمكانية  هناك 
ملفات  مناق�صة  وحول  لالأمام" 
مع  �لفل�صطينية  �مل�صاحلة 
�أو�صح  �مل�رشيني،  �مل�صوؤولني 
حول  جرى  �لنقا�ش  �أن  �لزهار 
ذ�ت  و�جتماعية  �صيا�صية  ق�صايا 
�صلة باتفاق �لقاهرة 2011 وبقية 
و�أ�صاف:  �لأخرى،  �لتفاقات 
"نرتقب من �لطرف �لآخر )حركة 
فتح( حتقيق ما مت �لتفاق عليه، 

وعندها ناأخذ خطوة مو�زية".
حما�ش  يف  �لقيادي  و�صكك 
حممود  ورئي�صها  فتح  نو�يا  "يف 
حوله"،  �لتي  و�لزمرة  عبا�ش، 
�رتباطاً  مرتبطة  "هي  قائاًل: 
رفعنا  ونحن  بالحتالل،  وثيقاً 
علينا  عر�ش  وما  عنا،  �لعتب 
�صعبنا  م�صلحة  يف  ور�أيناه 
�لزهار  �لفل�صطيني قبلناه"و�أ�صار 
�إىل �أن حما�ش تنتظر كيفية تطبيق 
و�صابقاتها،  �لأخرية  �لتفاقات 
حما�ش  مو�فقة  �أن  على  م�صدًد� 
"لي�صت مو�فقة عمياء، بل و�عية 
متيقظة، ونرتقب خطو�ت حركة 
حما�ش  ��صتعد�د  فتح"و�أكد 
على  بناًء  �لنتخابات  خو�ش 
�لقاهرة 2011، مرجًحا  �تفاقات 
�لنتخابات  دخول  عبا�ش  رف�ش 
على �لتفاقية نف�صها وقال: "هو 
من  �صينتخبه  �أحد  ل  �أنه  يعرف 
ملف  �لفل�صطيني"ويف  �ل�صارع 
�أ�رشى  تبادل  �صفقة  مباحثات 
�أن  على  �لزهار  �صدد  جديدة، 
تدفع  "لن  �لفل�صطينية  �ملقاومة 

�لثمن مرتني لب�صاعة و�حدة".
قد  �لحتالل  �صلطات  وكانت 
�أعادت �لعديد من �أ�رشى �صفقة 
وفاء �لأحر�ر �لتي �أبرمتها حما�ش 
مع �لحتالل بو�صاطة م�رشية يف 
حما�ش  وت�صرتط   2011 �أكتوبر 
جميع  �إطالق  )�إ�رش�ئيل(  على 
�عتقالهم  �أعيد  �لذين  �لأ�رشى 
مباحثات  �أي  يف  �خلو�ش  قبل 

�جلنود  مقابل  لالأ�رشى  جديدة 
�لق�صام  كتائب  �أ�رشتهم  �لذين 
على  �لع�صكري  �لعدو�ن  خالل 

غزة �صيف 2014.
�أي  عن  �لبوح  �لزهار  ورف�ش 
تدخالت �أو �أطر�ف �صيا�صية ذ�ت 
�صلة بامللف، قائال: "مفاو�صات 
عندما  �لأ�رشى  �جلنود  ملف 
عنها"،  �لإعالن  �صيتم  تن�صج 
يد  يف  �صيد  "�صقوط  �أن  موؤكًد� 
�أف�صل  نتائج  �صيحقق  �ملقاومة 
لو  من مفاو�صات �صيا�صية، حتى 

�أخذت وقتاً طوياًل".

م�سريات العودة

و�أهد�ف  �لعودة  م�صري�ت  و�إز�ء 
جناحها  �لزهار  �أكد  �صيا�صية، 
باإر�دة �مل�صاركني فيها بعد توفيق 
�هلل لهذه �خلطوة، رغم حماولت 
�مل�صاركني منذ  وتثبيط  �إف�صالها 
�نطالقها يف 30 مار�ش �ملا�صي 
�صد  �إجر�مية  خطط  "تنفيذ  بـ 

قطاع غزة".
خروج  �ملثبطون  "�أر�د  وقال: 
�ملقاومة  �صد  غزة  قطاع  �أهايل 
برناجمها  وهز  �لفل�صطينية، 
�إىل  لفًتا  �لد�خلي"،  بال�صد�م 
�خلطة  �أحبطو�  �مل�صاركني  �أن 
�ملجتمع  �رش�ئح  بخروج 
�لعازل بني  �ل�صياج  �إىل  �ملختلفة 
�ملحتلة  و�لأر��صي  غزة  قطاع 
عام 48، و�أ�صاف: "�لتثبيط ف�صل 
لر�أينا  �صيجدي  �لتثبيط  كان  ولو 
�أ�صبوع،  �أو  �صيئا خمتلفا بعد يوم 
�إل  يناله  �لتثبيط لن  ومن يحاول 

خزي ما �أر�ده".
�لف�صائل  م�صاركة  �أن  �إىل  و�أ�صار 
م�صري�ت  يف  كلها  �لفل�صطينية 
يف  هم  من  خا�صة  �لعودة، 
�لفل�صطينية،  �لتحرير  منظمة 
�لقرن"  "�صفقة  خمطط  �أف�صلت 
�ملقاومة  برنامج  من  جزء  وهم 
�مل�صاركة  ��صتمر�ر  �لزهار  وعّد 
�مل�صري�ت  يف  �لفاعلة  �ل�صعبية 
و��صحة  "�إ�صارة  �لأ�صبوعية 
و�ملتخاذلني  �ملغامرين  لكل 
خططهم  بف�صل  و�ملتعاونني، 
يخرج  �لتي  غزة  �صد  �لإجر�مية 

�أهلها و�صبابها �صلمًيا".
يف  �مل�صاركني  �لزهار  وحيا 
م�صري�ت �لعودة من ن�صاء و�أطفال 
�لروح  �أن  موؤكد�ً  �ل�صن،  وكبار 
�لعالية للم�صاركني تقرب �لو�صول 
�لأق�صى ومعركة وعد  "حترير  لـ 
�لآخرة"،وحول برنامج حركته يف 
قادم �لأيام، توقع �لزهار �لبدء يف 
للخارج،  برملانية  زيار�ت  جولة 
كا�صفاً عن زيارة لدولة �إندوني�صيا 

خالل �ل�صهرين �لقادمني.
�ل�صعب  تعازي  �لزهار  وجدد 
�لفل�صطيني و�ملجل�ش �لت�رشيعي 
�إىل  حما�ش،  وحركة  �لفل�صطيني 
ملا  و�صعبا  حكومة  �إندوني�صيا 
ت�صونامي،  زلز�ل  من  �أ�صابهم 
�إندوني�صيا   �أ�صاب  "ما  قائال 
�مل�رشوع  وعدة  ذخرية  هوؤلء 

�لإ�صالمي �لعظيم".
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املعروفني  العلماء  من  اأي�ضا  وهو 
اإجابات  تقدم  التي  باجتهاداتهم 
ع�رصية عن حتديات الواقع، ويلقبه 
البع�ض بـ »�ضيخ املقا�ضد«، و«اإمام 
املعا�رص«،  املقا�ضدي  الفقه 
توليه  املعار�ض«قبل  و«الفقيه 
الري�ضوين  �ضغل  االحتاد،  رئا�ضة 
بينها:  مهمة،  دعوية  منا�ضب 
رئا�ضة رابطة امل�ضتقبل االإ�ضالمي 
وظل   1994 عام  منذ  باملغرب 
اندماجها مع حركة  يرتاأ�ضها حتى 
وت�ضكيل  والتجديد«،  »االإ�ضالح 
حركة »التوحيد واالإ�ضالح« يف اوت 

.1996
 1996 عامي  بني  الري�ضوين  و�ضغل 
حلركة  رئي�ض  اأول  من�ضب  و2003 
الذراع  واالإ�ضالح«، وهي  »التوحيد 
والتنمية،  العدالة  حلزب  الدعوية 
كما  احلكومي  االئتالف  قائد 
علماء  لرابطة  رئي�ض  اأول  انتخب 
اأهل ال�ضنة، ثم نائب رئي�ض »االحتاد 
 7 يف  امل�ضلمني«  لعلماء  العاملي 
اأع�ضائه  اأحد  وهو   ،2013 دي�ضمرب 

املوؤ�ض�ضني.

امل�سار الأكادميي

ي�ضغل  االأكادميي،  امل�ضار  على 
اأبناء،  خلم�ضة  اأب  وهو  الري�ضوين، 
املقا�ضد  مركز  مدير  من�ضب 
للدرا�ضات والبحوث باملغرب )غري 
وعمل   2012 عام  منذ  حكومي( 
منذ 2006 »خبريا اأول« لدى جممع 
بجدة،  الدويل  االإ�ضالمي  الفقه 
للقواعد  زايد  »معلمة  م�رصوع  يف 
نائبا  ثم عني  واالأ�ضولية«،  الفقهية 
ملدير امل�رصوع، ثم مديرا له حتى 
جمل�ض  ع�ضوية  نال   2012 نهاية 
جلامعة  العلمي  واملجل�ض  االأمناء 
وعمل  املفتوحة،  املكرمة  مكة 
املعهد  لدى  اأكادمييا  م�ضت�ضارا 
العاملي للفكر االإ�ضالمي، واأ�ضتاذا 
باالإمارات  زايد  بجامعة  زائرا 
وجامعة حمد بن خليفة بقطر كما 
تقلد وظائف حكومية يف املغرب، 
منها حمرر ق�ضائي يف وزارة العدل 
للق�ضم  ورئي�ض   ،)1978 ـ   1973(
االبتدائية  املحكمة  يف  االإداري 
)�ضمال(  االأربعاء  �ضوق  مبدينة 
اأ�ضتاذا يف  عام 1976 بعدها، عمل 
الثانوية العامة مبدينة مكنا�ض بني 
لتدري�ض  انتقل  ثم  و1984،   1978
ومقا�ضد  الفقه  »اأ�ضول  علم 
حممد  جامعة  يف  ال�رصيعة« 
ويف  بالرباط،  )حكومية(  اخلام�ض 
دار احلديث احل�ضنية بالرباط، بني 

1986 و2006.

من  اأكرث  على  اجلامعة  يف  اأ�رصف 
ور�ضالة  دكتوراه  اأطروحة   100
اجلامعات  خمتلف  يف  ماج�ضتري 
من  العديد  على  وكذلك  املغربية، 
الدورات العلمية املنهجية للباحثني 

يف العلوم ال�رصعية.

ال�سحافة والفكر

للري�ضوين جتربة معتربة يف ميدان 
املدير  من�ضب  توىل  اإذ  ال�ضحافة، 
»التجديد«  ل�ضحيفة  امل�ضوؤول 
و2004،   2000 بني  )مغربية(، 
اأ�ضبوعية  واأ�رصف على حتولها من 
يف  ع�ضوا  كان  كما  يومية  اإىل 
»اإ�ضالمية  مبجلة  التحرير  هيئة 
املعرفة«وهو كاتب ومفكر له قرابة 
اأغلبها يف علم املقا�ضد،  30 كتابا 
والتغليب  التقريب  »نظرية  منها: 
االإ�ضالمية«،  العلوم  وتطبيقاتها يف 
االإمام  عند  املقا�ضد  و«نظرية 
االإجنليزية  اإىل  وترجم  ال�ضاطبي«، 
والبو�ضنية  واالأوردية  والفار�ضية 
الفكر  اأعالم  اأي�ضا: »من  ومن كتبه 
املقا�ضدي«، و«مدخل اإىل مقا�ضد 
املقا�ضدي  و«الفكر  ال�رصيعة«، 
وفوائده«وللري�ضوين  قواعده 
االإ�ضالمي،  الفكر  يف  اإ�ضدارات 
البناء«،  معركة  يف  »ال�ضورى  بينها: 

الفقه  يف  مراجعات  الثورة  و«فقه 
ال�ضيا�ضي االإ�ضالمي«، و«االأمة هي 

االأ�ضل«.

مواقف واجتهادات

ق�ضايا  من  الري�ضوين  مواقف 
دفاعه  �ضيما  وال  �رصيحة،  االأمة 
الفل�ضطينية  الق�ضية  عن  امل�ضتمر 
االإ�رصائيلي  االحتالل  مواجهة  يف 
تناول  يف  بجراأته  معروف  وهو 
يتجنب  وم�ضائل  خالفية  ق�ضايا 
كثريون اخلو�ض فيها، مثل تقدي�ض 
العلم  وعالقة  الدينية،  املذاهب 
واحلرية  بالتقدم،  والكفر  بالدين 
احلكام  على  والثورة  ال�ضيا�ضية 
م�ضائل  يف  ت�ضوراته  عن  ف�ضال 
االإفطار  حكم  مثل  ح�ضا�ضة، 
والغناء  رم�ضان،  �ضهر  يف  العلني 
يف  ال�ضحابة  وجت�ضيد  واملو�ضيقى 

االأعمال الدرامية وال�ضينمائية.
ومعاقبة  جترمي  الري�ضوين  يعار�ض 
العلني  االإفطار  فعل  مرتكبي 
خالل رم�ضان، اإذ يعترب اأن ال�ضيام 
م�ضاألة دينية وعبادة باطنية حم�ضة 
واخللفاء  ال�ضحابة  جت�ضيد  ويجيز 
الرا�ضدين يف االأعمال ال�ضينمائية، 
معتربا اأن ذلك ال يعار�ض الن�ضو�ض 
مقا�ضدها.  يخالف  اأو  ال�رصعية 

وعامة، يرى اأن الفن مباح و�رصوري 
للحياة، بل وحتمية وجودية ويدعم 
رفع  يف  ال�ضعوب  حق  الري�ضوين 
وهو  والكرامة،  احلرية  مطالب 
موؤيد لثورات »الربيع العربي«، حتى 
اأنه األف كتابا عن »فقه الثورة«وحني 
من  بداية  الثورات  هذه  اندلعت 
اأواخر عام 2010، انتقد الري�ضوين، 
على عك�ض علماء كثريين، االأنظمة 
اإجراء  اإىل  احلكام  ودعا  احلاكمة 
حقيقية،  �ضيا�ضية  اإ�ضالحات 
والكف عن اإيقاف فاعلية املجتمع، 
ما دفع البع�ض اإىل ت�ضميته »الفقيه 
انتخاب  وجرى  املعار�ض«. 

اجلمعية  فعاليات  خالل  الري�ضوين 
لعلماء  العاملي  لالحتاد  العامة 
اخلام�ضة  دورتها  يف  امل�ضلمني 
انطلقت  التي  �ضنوات(،   4 )مدتها 
م�ضاء  الرتكية  اإ�ضطنبول  مدينة  يف 
اخلمي�ض  وتنتهي  املا�ضي،  ال�ضبت 
وتاأ�ض�ض االحتاد عام 2004، ومقره 
الدوحة،  القطرية  العا�ضمة  يف 
وت�ضخي�ض  درا�ضة  اإىل  ويهدف 
م�ضكالت االأمة االإ�ضالمية وتقدمي 
من  ق�ضاياها،  وخدمة  لها  احللول 
خالل اإطار موؤ�ض�ضي يكون لعلمائها 
فيه الدور الريادي، بح�ضب املوقع 

االإلكرتوين لالحتاد.

يعد تقلد عامل املقا�سد املغربي اأحمد الري�سوين مهام رئي�س »الحتاد العاملي لعلماء امل�سلمني«، مبنزلة تتويج لعامل له ب�سمات وا�سحة يف املجالت الدينية والفكرية وال�سيا�سية الري�سوين )65 
عاما( حا�سل على دكتوراه يف اأ�سول الفقه عام 1992، و�سغل يف ال�سابق من�سب نائب رئي�س الحتاد، وهو يتميز بجراأة علمية وموؤهالت معرفية ترتكز على مبداأ الجتهاد  يعرف الري�سوين، 

املولود يف اإقليم العرائ�س �سمايل املغرب عام 1953، بدفاعه عن منهج الو�سطية وقول كلمة »احلق دون مواربة«.

مت انتخابه الأربعاء يف اإ�سطنبول 

م٫�س 

الري�سوين.. »�سيخ املقا�سد« رئي�سا »لعلماء امل�سلمني« 

اأفغان�ستان

 »الأفيون« ينتع�ش مع تراجع �سيطرة احلكومة 
املناطق  تراجع  مع 
احلكومة  ل�ضيطرة  اخلا�ضعة 
�ضهدت  اأفغان�ضتان،  يف 
»اخل�ضخا�ض«  نبات  زراعة 
مادة  �ضناعة  يف  امل�ضتخدم 
انتعا�ضة  املخّدرة،  »االأفيون« 
مت�ضي  ثنائية  ملحوظة 
بتنا�ضب طردي، بالتزامن مع 
قرار الواليات املتحدة اإعادة 
البلد  اأفغان�ضتان،  اإعمار 
املهتز منذ �ضنوات على وقع 
احلكومية  القوات  بني  حرب 
»طالبان«وموؤخًرا،  وحركة 
جون  اأ�ضدره  تقرير  اأ�ضار 
االأمريكي  املفت�ض  �ضوبكو، 
اإعمار  باإعادة  املكلّف  العام 
املناطق  اأّن  اأفغان�ضتان، 
�ضيطرة  حتت  الواقعة 
انخف�ضت  االأفغانية  احلكومة 
امل�ضاحة  ن�ضف  دون  ما  اإىل 

االإجمالية للبالد.
»الناتو«  لبعثة  تقرير  ووفق 
انخف�ضت  اأفغان�ضتان،  يف 
ل�ضيطرة  اخلا�ضعة  املناطق 
احلكومة، منذ نوفمرب 2015، 

بن�ضبة 16 باملائة.
مناطق  انخفا�ض  ومقابل 
�ضجلت  احلكومة،  �ضيطرة 
املناطق الواقعة حتت �ضيطرة 
من  وغريها  »طالبان«  حركة 
ارتفاعا  االأخرى،  التنظيمات 

ويبلغ  باملائة   5.5 بنحو 
يعي�ضون  الذين  ال�ضّكان  عدد 
التي   226 الـ  املقاطعات  يف 
ت�ضيطر عليها احلكومة، نحو 
21.7 مليون ن�ضمة، اأي حوايل 
البالد  �ضكان  من  باملائة   65
باملائة   61 فاإن  ذلك،  ومع 
التي  االأمنية  امل�ضاكل  من 
�ضهدتها اأفغان�ضتان حدثت يف 
»بيفر«،  »اأوروزجان«،  اأقاليم 
حتت  الواقعة  و«هيلمند« 

�ضيطرة »طالبان«.

ارتفاع ن�سبة اإنتاج 
الأفيون

االأمم  مكتب  ك�ضف  وموؤخرا، 
باملخدرات  املعني  املتحدة 
االأفيون  اإنتاج  اأّن  واجلرمية، 
لنحو  ت�ضاعف  اأفغان�ضتان  يف 
 2002 بعام  مقارنة  مرات   4
نبات  زراعة  اأرا�ضي  اأّن  وذكر 
يف  امل�ضتخدم  »اخل�ضخا�ض« 
�ضناعة »االأفيون« ارتفعت من 
 ،2016 عام  هكتار  األف   201

اإىل 328 األف هكتار حاليا.
اأعلنت  املا�ضي،  ماي  ويف 
االأمم املتحدة، اأن اأفغان�ضتان 
اأرقاما  العام املا�ضي  حققت 
زراعة  يف  م�ضبوقة  غري 
م�ضاحة  زادت  االأفيون، حيث 

االأرا�ضي املخ�ض�ضة لزراعته 
بن�ضبة 63 باملائة مقارنة بعام 
بنحو  قيمتها  وقدرت   ،2016

6.6 مليار دوالر.

نفقات اإعادة 
الإعمار

قّدرت  وقت  يف  ذلك  ياأتي 
ما  اإجمايل  اإعالمية  تقارير 
املتحدة،  الواليات  اأنفقته 
�ضبيل  يف   ،2002 عام  منذ 
بـ  اأفغان�ضتان،  اإعمار  اإعادة 
اإجمايل  ولغ  دوالر  مليار   132
لقوات  وا�ضنطن  قّدمته  ما 
االأفغانية،  الوطنية  الدفاع 
ما  اإجمايل  من  باملائة   63
اإعادة  �ضبيل  يف  خ�ض�ضته 
عام  منذ  اأفغان�ضتان  اإعمار 
اأمريكية  بيانات  وفق   ،2002
�ضبتمرب  يف  �ضادرة  ر�ضمية 
ما  اإجمايل  وتوّزع  املا�ضي. 
اأنفقته وا�ضنطن يف اأفغان�ضتان 
على النحو االآتي: »83.1 مليار 
بينها  اأمنية،  الأغرا�ض  دوالر 
4.5 مليارات دوالر ملكافحة 
مليار  و33.7  املخدرات، 
و3.5  واالإدارة،  للتنمية  دوالر 
اإن�ضانية،  م�ضاعدات  مليارات 
املدنية«.  للعمليات  والباقي 
االأفغانيني  اأعداد  وازداد 

الفقر  خط  حتت  هم  ممن 
 2017-2016 عامي  خالل 
اأّن  بعد  باملائة،   55 بن�ضبة 
بني  بلغت  الن�ضبة  هذه  كانت 
حوايل   2012-2011 عامي 
38 باملائة فيما توقع �ضندوق 
النقد الدويل، يف ال�ضياق ذاته، 
ارتفاع ن�ضبة النمو االقت�ضادي 
بن�ضبة   ،2018 يف  باأفغان�ضتان 
2.3 باملائة. وقبل 17 عاما، 
 11 هجمات  عقب  وحتديدا 
القوات  بداأت   ،2001 �ضبتمرب 
والربيطانية  االأمريكية 
الق�ضف اجلوي يف اأفغان�ضتان 
�ضد ما ي�ضتبه يف كونها مواقع 
وتنظيم  »طالبان«  حلركة 
اأعطت  »القاعدة«حرب 
انطالقها  �ضارة  وا�ضنطن 
لي�ضّكل   ،2001 اأكتوبر   7 يف 
يعترب  زمنًيا  خًطا  امتدادها 
احلروب  تاريخ  يف  االأطول 
بكلفة  البالد،  خا�ضتها  التي 
من  تريليونات  بلغت  مالية 
اأ�ضفرت  وب�رصية  الدوالرات، 
االآالف  مئات  مقتل  عن 
اأنهكت  املدة،  هذه  فطوال 
االأفغان،  املواطنني  احلرب 
اأن تتزامن  فكان من البديهي 
عن  وا�ضنطن  بحث  �ضنوات 
مترد  مع  البلد  بهذا  ال�ضالم 

قاتل.

يف حكم قابل للطعن

حمكمة مغربية تدين العالمي 
بوع�سرين بـ 12�سنة �سجنا نافذا
ق�ضت حمكمة مغربية باإدانة االعالمي توفيق بوع�رصين بحب�ضه 
12 عاما �ضجنا نافذا، يف حكم اأويل قابل للطعن وقررت النيابة 

العامة، يف 26 فرباير املا�ضي، اعتقال بوع�رصين، واإحالته 
على حمكمة اجلنايات بتهمة« االجتار بالب�رص، وا�ضتعمال 

ال�ضلطة والنفوذ لغر�ض اال�ضتغالل اجلن�ضي عن طريق االعتياد 
والتهديد بالت�ضهري« ويتابع الراأي العام املحلي وحتى الدويل، 

ق�ضية »بوع�رصين« باهتمام كبري، وذلك منذ توقيفه يف 23 
فرباير املا�ضي، من مقر جريدة »اأخبار اليوم« التي ميلكها، 

بالدارالبي�ضاء. وبح�ضب مرا�ضل االأنا�ضول، فقد اأدانت حمكمة 
اال�ضتئناف مبدينة الدار البي�ضاء يف وقت متاأخر من ليلة اجلمعة 

بوع�رصين ب12�ضنة �ضجنا نافذا، وغرامة مالية بلغت 200 األف 
درهم ) 20 األف دوالر ( وعرفت املحاكمة ح�ضورا كبريا لو�ضائل 

االعالمي املغربية والدولية وخالل �ضبتمرب املا�ضي، اأدانت 
النقابة الوطنية لل�ضحافة املغربية ، “ن�رص عدد من اجلرائد 
االإلكرتونية، ل�ضور من التقرير الذي يت�ضمن اخلربة املنجزة 

منقبل املخترب الوطني للدرك امللكي )�رصطة االأرياف(، حول 
الفيديوهات املن�ضوبة ملدير جريدة »اخبار اليوم”)م�ضتقلة(، 

توفيق بوع�رصين، واملتعلقة بتهم االإ�ضتغالل اجلن�ضي ل�ضحافيات 
وم�ضتخدمات”. جاء ذلك يف بيان الأكرب نقابة لل�ضحافيني بالبالد، 

ح�ضلت االأنا�ضول على ن�ضخة منه وكانت حمكمة اال�ضتئناف 
مبدينة الدار البي�ضاء، قررت »ال�رصية« يف جل�ضات بوع�رصين، 

منذ 5 ماي املا�ضي وانطلقت يف 8 مار�ض املا�ضي، اأوىل جل�ضات 
حماكمة بوع�رصين وتقول النيابة العامة اإن هذه االأفعال ي�ضتبه 
اأنها ارتكبت يف حق 8 �ضحايا وقع ت�ضويرهن بوا�ضطة لقطات 

فيديو يناهز عددها 50 �رصيًطا م�ضجاًل على قر�ض �ضلب وم�ضجل 
فيديو رقمي وهي التهم التي ينفيها بوع�رصين ويقول اإنها »ملفقة 

لالإ�ضاءة اإليه«؛ ب�ضبب مواقفه التي يعرب عنها يف افتتاحياته النارية 
التي كانين�رصها ب�ضكل يومي يف �ضحيفته.



عي�شة ق.

�إحدى  قدم  �لعا�صمي  �لنادي  �أن  ورغم 
�أ�صو�أ �ملباريات �لتي ن�صطها هذ� �ملو�صم 
بها  يتمتع  �لتي  و�لتجربة  �خلربة  �أن  �إال 
وجنح  �ل�صبيبة  �صبان  على  تفوقت  العبيه 
يف �الحتفاظ بالز�د كامال د�خل �لقو�عد، 
وهو ما �صمح للفريق مو��صلة �لهيمنة على 
عمر  ملعبه  يف  يخو�صها  �لتي  �ملقابالت 
بخ�صومه  و�الإطاحة  ببولوغني  حمادي 
د�خل معقله عك�س �الأعو�م �لفارطة �لتي 
�صكل خاللها ملعب بولوغني �ل�صبح �الأ�صود 
لالحتاد، و�لذي وجد �صالته هذ� �ملو�صم 
مع مدربه �لفرن�صي تيريي فروجيه، �لذي 
�لفوز يف  روح  وخلق  �لدعم  منح  جنح يف 
نفو�س �أ�صباله بعد �لتعليمات �لتي منحهم 
�إياها يف �ل�صوط �لثاين متكنو� خاللها من 
ثانيا  �صوطا  ولعبو�  �ملرمى  �أمام  �تلحرر 
ت�صجيل  من  خالله  جنحو�  ن�صبيا  �أف�صل 
�لالعب  عرب  �للقاء  يف  �لوحيد  �لهدف 
�أهد�فه هذ�  فوزي يايا �لذي �صجل ثالث 
منحها  �لتي  �لتمريرة  خالل  من  �ملو�صم 
�إياه زميله عبد �لرحمان زيان و�لذي قدم 
6 مترير�ت حا�صمة منذ �نطالق �ملو�صم.

�لت�صكيلة  قائد  تلقي  �ملقابلة  و�صّجلت 

�لعا�صمية و�حلار�س حممد �أمني زمامو�س 
ب�صبب  غربال  �حلكم  طرف  من  �إنذ�ر� 
�الحتجاج على  قر�ر�ته وهو �الإنذ�ر �لذي 
�ملو�جهة  عن  �آلية  ب�صورة  معاقبا  يجعله 
�ملقبلة �لتي يتنقل خاللها �الثنني �ملقبل 
وفد �الحتاد �إىل عا�صمة �لغرب �جلز�ئري 
�صمن  وهر�ن  مولودية  مو�جهة  �أجل  من 
�جلولة 14، وهو �الأمر �لذي يدفع �ملدرب 
�حلار�س  على  �العتماد  �إىل  فروجي 

��صماعيل من�صوري للعب �أ�صا�صيا  

مالل يق�شي اأم�شية �شوداء 
ببولوغني ويت�شالح مع �شرار

�لقبائل �رشيف مالل  ق�صى رئي�س �صبيبة 
حمادي  عمر  ملعب  يف  �صود�ء  �أم�صية 
من  بو�بل  ��صتقبل  بعدما  ببولوغني 
�لنادي  جمهور  طرف  من  و�ل�صتم  �ل�صب 
�لعا�صمي �لذي تنقل بقوة �إىل �مللعب من 
�أجل ت�صجيع �لالعبني على حتقيق �لفوز، 
وذلك على خلفية �لت�رشيحات �لنارية لتي 
فتحها �صد �ملدير �لريا�صي عبد �حلكيم 

�رش�ر.
�صبيبة  نادي  وفد  ��صتقبل  �ملقابل،  يف 
�إهد�ء  خالل  من  �لكبار  ��صتقبال  �لقبائل 
و�لذي وجد يف  �لز�ئر  �لفريق  �إىل  �لورود 

��صتقباله عند و�صول �حلافلة �إىل �مللعب 
�رش�ر �لذي منح باقة �لورود غلى �ملدرب 
منا�صبة  �لفر�صة  وكانت  دوما�س،  فر�نك 
وطي  مالل  وبني  بينه  �لت�صالح  �أجل  من 
�حتاد  غد�رة  من  طيبة  لفتة  يف  �ل�صفحة 
�لريا�صية  �لروح  غلبت  �لتي  �لعا�صمة 

وجتاوز �الأحد�ث �لتي �صبقت �ملقابلة.

بلما�شي عاين بن غيث 
�شيتة 

جمعت  �لتي  �لكال�صيكو  مبار�ة  عرفت 
�لقبائل  و�صبيبة  �جلز�ئر  �حتاد  فريقي 
بلما�صي  جمال  �لوطني  �لناخب  ح�صور 
�ل�رشفية،  �ملن�صة  يف  جال�صا  كان  �لذي 
�أجل  من  ح�صوره  �صجل  �لذي  وهو 
المكانية  �لفريقني  العبي  بع�س  معاينة 
�ملنتخب  قائمة  �صمن  ��صتدعائهم 
�لطوغو  مبار�ة  بخو�س  �ملعنية  �لوطني 
�صمن  �حلايل  �الأ�صبوع  نهاية  �ملقررة 
كان  حيث   ،2019 �إفريقيا  كاأ�س  ت�صفيات 
ثنائي خط �ال�صرتجاع �أ�صامة �صيتة وعبد 
�لتي  �الأ�صماء  �لروؤوف بن غيث يف طليعة 
�لالعبني  قائمة  �صمن  بلما�صي  و�صعها 

�لذين يعاينهم.

احتاد العا�صمة يرد يف امليدان ويحلق عاليا بال�صدارةزمامو�ش يغيب عن مباراة مولودية وهران
�شّجل احتاد العا�شمة الرد على امليدان وحقق فوزا ثمينا على املالحق املبا�شر �شبيبة القبائل 

�شمح له بالتغريد على انفراد يف �شدارة جدول الرتتيب وتعميق الفارق عن الو�شيف النادي 
القبائلي ب�شت نقاط كاملة قبل ت�شوية اللقاءات املتاأخرة للفريقني، وهي املباراة التي جرت يف 
ظروف ا�شتثنائية بعد الت�شريحات الإعالمية املثرية التي وجهها رئي�ش �شبيبة القبائل �شريف 

مالل �شد املدير الريا�شي لالحتاد عبد احلكيم �شرار

دوما�ش �شرع يف 
التح�شري للن�شرية

�صبيبة القبائل 
ت�صجل اأول 
هزمية من 

بولوغني
�صّجل فريق �صبيبة 

�لقبائل �أول �صقوط يف 
فخ �لهزمية منذ �نطالق 
�ملو�صم �لكروي �جلاري 

وذلك عقب �خل�صارة �لتي 
منيو� بها يف ملعب عمر 
حمادي ببولوغني �أمام 

�مل�صيف �حتاد �جلز�ئر، 
يف مو�جهة مل يخيب 
خاللها رفقاء �لالعب 

�إليا�س �صتي وقدمو� �أد�ء 
موفقا ينبئ ببناء فريق 
�صاب للم�صتقبل، �أين 

�فتقد �لالعبون �خلربة 
رغم بع�س �ملحاوالت 
�لهجومية �أمام مرمى 

�حلار�س زمامو�س لكنهم 
ف�صلو� يف ترجمتها �إىل 
�أهد�ف، ورغم �لطعم 
�ملر للهزمية �إال �أن 

�لالعبني تلقو� �لدعم 
من طرف �لرئي�س مالل 
و�مل�صريين �لذين كانو� 

حا�رشين معه يف �مللعب 
من �أجل طي �ل�صفحة 

و�لرتكيز على �ملقابالت 
�ملقبلة �لتي تنتظرهم 

خا�صة و�نه متت دعوتهم 
�إىل ماأدبة ع�صاء و�لتي 
كانت فر�صة من �أجل 

جتاوز �للقاء.
يف �ملقابل، قرر �ملدرب 
دوما�س عدم منح �لر�حة 
الأ�صباله وقرر ��صتئناف 
�لتدريبات منذ �أم�س من 
�أجل �لتح�صري للمقابلة 
�لتي تنتظرهم �لثالثاء 

�ملقبل �أمام ن�رش ح�صني 
د�ي و�لتي جتري على 

ملعب �أول نوفمرب 
بتيزي وزو، حيث يف�صل 
�لتح�صري بجدية للقاء 
�ملقبل من �أجل تد�رك 
�لهزمية �لتي تكبدوها 
يف �لعا�صمة و�لعمل 

على �الحتفاظ بالز�د 
كامال من �أجل مو��صلة 

�للعب على �الأدو�ر 
�الأوىل، باعتبار �أن �إد�رة 

�لرئي�س مالل تبحث على 
�صمان �لبقاء من خالل 

حت�صيل جمموع 14 نقطة 
قبل �لرتكيز على �إنهاء 
�ملو�صم �صمن �إحدى 

�ملر�كز �لثالثة �الأوىل يف 
جدول �لرتتيب و�صمان 

م�صاركة قارية �لعام 
�ملقبل.

ع.ق.

البطولة العربية لالأمم لكرة ال�شلة

فوز املنتخب الوطني على ح�صاب ال�صعودية

لكرة  �لوطني  �ملنتخب  تغلب   
�ل�صلة على نظريه �ل�صعودي بنتيجة 
90-85 بعدما �نتهي �ل�صوط �الأول 
�أول  وذلك   39-43 بنتيجة  بتقدمه 
�أم�س حل�صاب �ليوم �لثالث للبطولة 
�لعربية لالأمم �جلارية من 7 �إىل 16 
وجاءت  م�رش،  بالقاهرة  نوفمرب 
نتائج �الأ�صو�ط �الأربعة على �لنحو 
-25 22-18/�ل�صعودية،  �لتايل 
)27-22/�ل�صعودية  17/�جلز�ئر، 
هو  �لفوز  هذ�  و25-19/�جلز�ئر، 

�لثاين  للخ�رش بعد �الأول �مل�صجل 
�الإمار�ت  �خلمي�س �ملن�رشم على 
هزمية  مقابل   69-84 �لعربية 
�مل�رشي  �ملنتخب  �أمام  و�حدة  

�لبلد �ملنظم  69-62. 
يف  �لبطولة  هذه  يف  وت�صارك 
منتخبات  خم�صة   23 ن�صختها 
حاملة  م�رش  �جلز�ئر،  هي  و 
�للقب، �لعربية �ل�صعودية، �لبحرين 
فيما  �ملتحدة  �لعربية  و�الإمار�ت 
حلظة،  �آخر  يف  �ملغرب  �ن�صحب 

لقاءهم  ><�خل�رش«  ويخو�س 
�لبحرين  �أمام  �الأول  للدور  �الأخري 
�ملناف�صة  هذه  جترى  حيث  غد�، 
�أين  م�صغرة  بطولة  �صكل  على 
�صيتاأهل �الأربعة �الأو�ئل �إىل �لدور 
�لن�صخة  خالل  �لنهائي،  ن�صف 
وقائعها  جرت  �لتي  �لفارطة 
�أق�صيت   2017 جانفي  يف  مب�رش 
�جلز�ئر يف �لدور ربع �لنهائي �أمام 

�لبحرين بنتيجة 76-63.
وكالت

 روابح يعرتف بوجود النقائ�ش 
وي�شر على م�شاعفة العمل

اأوملبي املدية ي�صتعيد روح 
االنت�صارات داخل القواعد

يف  رو�بح  توفيق  �ملدرب  جنح 
فريق  �إىل  �النت�صار�ت  روح  �إعادة 
�النت�صار  بعد  �ملدية  �أوملبي 
حققه  �لذي  �ملو�صم  يف  �لثاين 
فريقه �وملبي �ملدية وذلك خالل 
برج  �أهلي  �أمام  �جلريحني  مبار�ة 
رو�بح يف  �صاهم  بوعريريج، حيث 
قيادة �لنادي �إىل حتقيق �النت�صار 
�إليا�س«  »�إمام  ملعبه  على  �الأول 
عادت  �لت�صكيلة  كانت  بعدما 
على  �لعا�صمة  من  �الأول  بفوزها 
�أن  قبل  بلوزد�د،  �صباب  ح�صاب 
�أمام  ملعبها  على  معاملها  جتد 
ثمينا  فوز�  وحتقق  �لربج  �أهلي 
بف�صل العبها عد�دي �لذي �صجل 
�لهدف �لوحيد يف �ملبار�ة و�لثاين 
�لكروي  �ملو�صم  �نطالق  منذ  له 
�لذي  �ل�صيناريو  وهو  �جلاري، 
�الأوملبي  �ن�صار  عنه  يبحث  كان 
�مللعب  غلى  بقوة  تنقلو�  �لذين 

من �جل ت�صجيع �لت�صكيلة ملعانقة 
هذ�  ملعبها  على  �الأول  �نت�صارها 

�ملو�صم وهو ما ح�صل.
و�صمح �نت�صار ت�صكيلة �أبناء مدينة 
عن  �لفريق  البتعاد  �لتيطري 
قليال  و�لتنف�س  �ملوؤخرة  مر�كز 
�ملوؤخرة،  ثالثي  خطر  عن  بعيد� 
خالل  �ملامورية  �صعوبة  ظل  يف 
على  و�ل�رش�ع  �ملقبلة  �ملباريات 
حتقيق �لبقاء. يف �ملقابل، �عرتف 
الز�ل  فريقه  �أن  رو�بح  �ملدرب 
يعاين �لنقائ�س يف �لت�صكيلة و�لتي 
يجب معاجلتها خالل فرتة توقف 
�الأ�صبوع  خالل  �لوطنية  �لبطولة 
جيد�  �لتح�صري  �أجل  من  �حلايل 
تنتظر  �لتي  �ملقبلة  للخرجة 
ملو�جهة  ب�صار  مدينة  �إىل  تنقلهم 
مرحلة  ختام  يف  �ل�صاورة  �صبيبة 

�لذهاب من �ملو�صم �حلايل.
ع.ق.

 فيما اندمج عبيد يف تدريبات
 ال�شيا�شي بعد تعافيه منها

االإ�صابة تبعد بلخري 
عن مقابلة الديارتي

بلخري  �لنور  عبد  �لالعب  يغيب 
فريقه  حترم  �لتي  �الإ�صابة  من 
خدماته  من  ق�صنطينة  �صباب 
غياب  تاأكد  حيث  جمهولة،  لفرتة 
�ملناف�صة  عن  �ل�صاب  �ملهاجم 
�لفني  �لطاقم  ��صتبعد  بعدما 
للنادي �لق�صنطيني بقيادة  �ملوؤقت 
�ملدرب �أعر�ب  �لالعب عن قائمة 
دفاع  مبو�جهة  �ملعنية  �لالعبني 
تاجنانت �لتي جرت �أم�س حل�صاب 
�ملحرتفة  �لر�بطة  من   14 �جلولة 
مل  �إ�صابة  بلخري  ويعاين  �الأوىل، 
تتحدد نوعيتها يف �نتظار خ�صوعه 
�ملعمقة  �لطبية  �لفحو�صات  �إىل 
ومدة  �الإ�صابة  حتديد  �أجل  من 

�لغياب عن �مليادين، وعلى �لعك�س 
من ذلك �صجل �ملهاجم �أمني عبيد 
تدرب  بعدما  �ملناف�صة  �إىل  عودته 
�الأخرية  �حل�صة  يف  عادية  ب�صورة 
�أم�س  �أول  �لت�صكيلة  �أجرتها  �لتي 
دفاع  مقابلة  قبل  �الأخرية  وهي 
�لتعايف  عليه  بد�  �أين  تاجنانت 
منها  يعاين  كان  �لتي  �الإ�صابة  من 
�صمن  �أعر�ب  �ملدرب  وو�صعه 
وذلك  »�لديارتي«،  لقاء  قائمة 
عرو�صي  �لثنائي  غياب  مقابل 
يتعافيا  مل  �للذ�ن  ليمان  و�حلار�س 
منها  يعانيان  �لتي  �الإ�صابة  من 

ويو��صالن �البتعاد عن �ملناف�صة.
ع.ق.
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عي�شة ق.

كوادر  اأحد  اأ�ضحى  واأنه  خا�ضة 
مكانته  وحجز  �ضيتي  املان  تعداد 
بعد  غوارديوال  خمططات  �ضمن 
التاألق منذ انطالق املو�ضم الكروي 
اجلاري، وهو الذي ي�ضجل م�ضاركات 
االأخرية  املباريات  يف  موفقة 
اأمام  �ضجله  الذي  الهدف  واآخرها 
اإىل  االأوكراين  دوني�ضتيك  �ضاختار 

حا�ضمتني  متريرتني  منح  جانب 
�ضمن دور جمموعات رابطة اأبطال 
اأوروبا �ضاهم يف تاأهل املان �ضيتي 
اإىل الدور ثمن النهائي من امل�ضابقة 
الت�ضكيلة  اإىل  ين�ضم  القارية، جعلته 
دور  من  الرابع  لالأ�ضبوع  املثالية 
اأف�ضل  لفي  ويفقد  املجموعات 
النجم  ل�ضالح  اجلولة  يف  العب 
وقع  الذي  كني  هاري  االجنليزي 
وي�ضكل  توتنهام.  فريقه  مع  ثنائية 

الوطنية  الت�ضكيلة  ميدان  متو�ضط 
االجنليزي  االإعالم  لدى  احلدث 
الت�ضاعدي  االأداء  ظل  يف  خا�ضة 
الذي يقدمه مع ت�ضكيلة »ال�ضبريز«، 
وهو الذي ي�ضري بخطوات ثابتة نحو 
القمة حتت قيادة املدرب الكتالوين 
مع  تاريخية  ب�ضدا�ضية  واملتوج 
اال�ضباين،  بر�ضلونة  ال�ضابق  فريقه 
الالعب  اإخراج موهبة  اأين جنح يف 
جديدا  جنما  العامل  اإىل  وتقدميه 

يف �ضماء ال�ضاحة الكروية العاملية، 
لوهافر  نادي  خريج  يعمل  و�ضوف 
يف  تواجده  تاأكيد  على  الفرن�ضي 
تقدمي  خالل  من  العطاء  قمة 
الربتغايل  اأ�ضبال  اأمام  كبرية  مباراة 
مورينيو وامل�ضاهمة يف قيادة حامل 
للربميرليغ  الفارط  املو�ضم  لقب 
جدول  �ضدارة  على  احلفاظ  اإىل 
على  بتقدمه  والتم�ضك  الرتتيب 

ح�ضاب مالحقه املبا�رش ليفربول.

مر�شح للعب اأ�شا�شيا يف داربي مدينة مان�ش�شرت

حمرز يبحث �لتاأكيد ورد جميل غو�رديوال �أمام مورينيو
يتواجد الالعب الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز على موعد اأم�شية اليوم مع خو�ض داربي مدينة مان�ش�شرت لأول مرة 

يف م�شواره الكروي عندما يالقي رفقة ناديه مان�ش�شرت �شيتي ال�شيف مان�ش�شرت يونايتد يف قمة اجلولة 12 من الدوري 
الجنليزي املمتاز والتي ي�شت�شيفها ملعب »الحتاد«، حيث ينتظر اأن ي�شجل لعب اخل�شر تواجده �شمن ح�شابات مدربه 

ال�شباين بيب غوراديول بعدما ك�شفت اأم�ض تقارير اإعالمية اجنليزية عن تر�شيح الالعب بالدخول اأ�شا�شيا

ي�شارع الزمن للعالج واللحاق مبقابلة الطوغو

مبوحلي غري جاهز 
ملو�جهة �لن�صر �ليوم

حت�شبا ملناف�شتي رابطة اأبطال اإفريقيا وكاأ�ض الكاف

�الأندية �جلز�ئرية 
تتعرف على مناف�صيها

الدويل  احلار�س  غياب  يتوا�ضل 
مبوحلي  وهاب  راي�س  اجلزائري 
عن املناف�ضة رفقة ناديه االتفاق، 
نحو  كبرية  بن�ضبة  يتوجه  حيث 
الغياب عن املباراة التي يخو�ضها 
الن�رش  اأمام  اليوم  م�ضاء  فريقه 
ال�ضعودي يف ختام اجلولة التا�ضعة 
الذي  وهو  ال�ضعودي  الدوري  من 
يعاين اإ�ضابة اأبعدته عن املناف�ضة 
خالل الفرتة االأخرية وهو ما كلف 
االتفاق هزميتني على  نادي  تلقي 
والهالل  الفي�ضلي  اأمام  التوايل 
عرين  حار�س  بغياب  تاأثرا 
الدور  الأهمية  الوطني  املنتخب 
تواجده  خالل  يلعبه  الذي  الكبري 

على اأر�ضية امليدان.
ليوناردو  االتفاق  مدرب  وك�ضف 
رامو�س يف ت�رشيحات نقلها اأم�س 
حار�ضه  اأن  ال�ضعودي  االإعالم 
يف  �ضعوبات  يجد  اجلزائري 
االندماج بالتدريبات اجلماعية وال 

يب�ضتطيع التدرب ب�ضورة عادية مع 
زمالئه ب�ضبب عدم التماثل لل�ضقاء 
نهائيا من اال�ضابة التي يعاين منها، 
اأن  واأو�ضح املدرب االأوروغواياين 
مع  العالج  تلقي  يوا�ضل  مبوحلي 
والطاقم  للنادي  الفني  الطاقم 
كثب  عن  و�ضعه  يراقب  الفني 
يلعب  اأن  ال�ضعب  من  اأنه  معرتفا 
احلار�س مباراة اليوم اأمام الن�رش.

يف املقابل ي�ضارع مبوحلي العالج 
تلقاها  التي  االإ�ضابة  من  وال�ضفاء 
يلتحق  حتى  الركبة  م�ضتوى  على 
الذي  الوطني  املنتخب  برتب�س 
حت�ضريا  االأ�ضبوع  هذا  يجريه 
تنتظرهم  التي  ال�ضعبة  لل�ضفرية 
الت�ضفيات  خلو�س  الطوغو  اإىل 
 2019 اإفريقيا  كاأ�س  اإىل  املوؤهلة 
اأين  الكامريون،  يف  املربجمة 
من  اللقاء  يف  م�ضاركته  تتاأكد  مل 

عدمها.
عي�شة ق.

لكرة  اجلزائرية  االأندية  تعرفت 
املناف�ضات  يف  امل�ضاركة  القدم 
 2019-2018 ملو�ضم  االفريقية 
نتائج  بعد  وذلك  مناف�ضيها  عن 
اأول  ن�رشتها  التي  القرعة  عملية 
اأم�س الكونفدرالية االفريقية لكرة 
االلكرتوين،  موقعها  عرب  القدم  
يبا�رش  افريقيا  اأبطال  رابطة  يف 
حامل  ق�ضنطينة  �ضباب  نادي 
مغامرته  املحلية،   البطولة  لقب 
يف  الغامبي  غامتال  نادي  بلقاء 
لقاء  و�ضيجرى  الت�ضفوي،  الدور 
 28 اأو   27 يف  باجلزائر  الذهاب  
العودة  لقاء  برمج  بينما  نوفمرب 
يومي 4 اأو 5  دي�ضمرب، واإذا تاأهل 
يف  ف�ضيالقي  ق�ضنطينة،  �ضباب 
املباراة   من  الفائز  املوايل  الدور 
نادي  �ضتجمع  التي  املزدوجة 
فيبري�س  ونادي  ال�ضوداين  املريخ 

االأوغندي.
�ضبيبة  نادي  يالقي  جهته،  ومن 
املو�ضم  اأنهى  الذي  ال�ضاورة 
مركز  يف  حمليا  م�ضواره  الفارط 
االيفواري  النادي  الو�ضافة، 
و�ضيجرى  غاغنوا،  دي  �ضبورتيغ 
برمج  بينما  بب�ضار  الذهاب  لقاء 
واإذا  القواعد،  خارج  العودة  لقاء 
�ضيواجه  اجلزائري،  النادي  تاأهل 
يف الدور القادم الفائز من املباراة 

نادي  �ضتجمع  التي  املزدوجة 
واإليكت  املغربي  طنجة  احتاد 

�ضبور من الت�ضاد.
الكونفدرالية  كاأ�س  وحل�ضاب 
القرعة  اأ�ضفرت  فقد  االفريقية، 
بلعبا�س  احتاد   نادي  وقوع  عن 
اأمام  اجلمهورية  بكاأ�س  املتوج 
ويجرى  الليبريي،  لي�ضكر  نادي 
لقاء الذهاب بلعبا�س يف 27 اأو 28 
نوفمرب بينما برمج لقاء العودة يف 
نادي  تاأهل  واإذا  دي�ضمرب،   5 اأو   4
اإىل  عاد  -الذي  ><املكرة<< 
�ضنوات  بعد  االإفريقية  الواجهة 
�ضيواجه  الغياب-  من  عديدة 
املباراة  من  الفائز  بعدها 
النادي  �ضتجمع   التي  املزدوجة 
بالنادي  راجنر�س  النيجريي 
�ضاحب  اأما  ديفان�س،  االثيوبي 
املركز الثالث يف البطولة املحلية 
خالل املو�ضم الفارط ن�رش ح�ضني  
الكونغويل  النادي  �ضيواجه  داي، 
لقاء  و�ضيجرى  احلمر  ال�ضياطني 
العا�ضمة،  باجلزائر  الذهاب  
><الن�رشية<<  تاأهلت  واإذا 
من  الفائز  بعدها  �ضتالقي 
�ضتجمع  التي  املزدوجة  املباراة 
النادي الزامبي غرين اإيغلز ويونغ 

بيفالو�س من �ضوازيلندا.
وكالت

 احتفل به�شتريية 
وهو يرتدي العلم الوطني

باليلي يقود �لرتجي للتتويج 
بلقب ر�بطة �أبطال �إفريقيا

باليلي  يو�ضف  اجلزائري  الدويل  الالعب  توج 

بلقب دوري اأبطال اإفريقيا يف اأول تتويج خارجي 

اإىل  التون�ضي  الرتجي  فريقه  قاد  بعدما  لالعب 

االإطاحة باالأهلي امل�رشي وحتقيق رميونتادا يف 

�ضهرة  جرى  الذي  القارية  املناف�ضة  نهائي  اإياب 

تون�س  العا�ضمة  يف  »راد�س«  مبلعب  اأم�س  اأول 

بعدما فاز الفريق التون�ضي بثالثية نظيفة وخلفوا 

يف  العرب  برج  الذهاب مبلعب  يف  خ�ضارتهم  ثار 

الرتجي  حمل  اأين  لهدف،  بثالثية  االإ�ضكندرية 

اأبطال  رابطة  مل�ضابقة  الثالث  لقبه  التون�ضي 

وهران  مدينة  ابن  مب�ضاركة  جاء  والذي  اإفريقيا 

الن�ضخة من  اأهداف طيلة  الذي كان �ضجل ثالثة 

�ضمن  اأ�ضا�ضيا  و�ضارك  اإفريقيا،  اأبطال  رابطة 

جدد  والذي  ال�ضعباين  معني  املدرب  ت�ضكيلة 

عليه  ما  قدم  والذي  اجلزائري  جنمه  يف  الثقة 

مباراة  يف  الفريق  اأنقذ  كان  بعدما  املواجهة  يف 

الذهاب و�ضجل الهدف الوحيد يف اللقاء للرتجي 

الثاين  ال�ضوط  يف  وخرج  جزاء،  ركلة  طريق  عن 

يف تغيري تكتيكي ملدربه وفريقه كان متقدما يف 
النتيجة بثنائية دون رد.

مولودية وهران  لفريقي  ال�ضابق  الالعب  واحتفل 

باللقب  بالتتويج  خا�ضة  بطريقة  اجلزائر  واحتاد 

احلجم  من  الوطني  بالعلم  تو�ضح  عندما  القاري 

الكبري وقام باالحتفال به�ضتريية بالتتويج قبل اأن 

ي�ضعد غلى من�ضة التتويج ال�ضتالم امليدالية من 

جياين  القدم  لكرة  الدويل  االحتاد  رئي�س  طرف 
اأنفانتينو ورفع الكاأ�س.

ع.ق.

حلكل يتوج بلقب لعب ال�شهر للمرة 
الثانية على التوايل

 فرحات ينقذ لوهافر ويقوده
 �إىل �لفوز �أمام �صو�صو

فريقه  فرحات  الدين  زين  اجلزائري  الدويل  الالعب  ال�ضيف قاد  ا�ضتقباله  خالل  �ضعب  فوز  حتقيق  اإىل  تعديل الفرن�ضية التي جرت اأول اأم�س، والتي انتهت بنتيجة 3-2، �ضو�ضو يف مباراة تندرج �ضمن اجلولة 14 من الدرجة الثانية لوهافر  من  متكن  اأين  املقابلة  يف  اأ�ضا�ضيا  فرحات  بهدفني ودخل  ميدانه  على  متاأخرا  فريقه  كان  بعدما  جنح النتيجة  جزاء  ركلتي  من  لوهافر  ي�ضتفيد  ان  قبل  يتمكن فرحات يف حتويل الثانية اإىل هدف وعدل النتيجة هدفني نظيفني  ان  قبل  اللقاء  من   75 الدقيقة  عند  �ضبكة  كل  االأخرية يف  الدقيقة  يف  الفوز  هدف  توقيع  من  غوري  ثقة الالعب ال�ضابق الحتاد اجلزائر من توقيع هدفه الثاين هذا من املواجهة، والتي منحت لوهافر النقاط الثالث، وجنح زميله  ا�ضتعاد  بعدما  حا�ضمة  متريرات  اأربع  ومنح  نحو مدينة برج منايل للفريق خالل فرتة التح�ضريات ال�ضيفية ميزها اخلالفات بينه وبني مدربه خا�ضة بعد مقاطعة ابن يف الت�ضكيلة االأ�ضا�ضية بعدما قدم بداية مو�ضم �ضعبة والتي مدربه يف النادي والذي اأعاده اإىل ح�ضاباته وا�ضتعاد من�ضبه املو�ضم  االأجواء  وتغيري  النادي  عن  الرحيل  يف  رغبته  اختيار ب�ضبب  مت  اأخرى،  جهة  من  »الليغ1«.  يف  ين�ضط  لل�ضهر الالعب الفرانكو جزائري فيكتور لكحل العب �ضهر اأكتوبر فريق  يحرزه  الذي  اللقب  وهو  لوهافر  فريقه  اأحد الثاين على التوايل حيث ا�ضتلم جائزته قبل مباراة �ضو�ضو، يف �ضفوف  قريبا  الوطنية  االألوان  الرتداء  املر�ضح  لكحل  هذا ويعترب  بداية  لوهافر  ناديه  �ضفوف  يف  االأ�ضا�ضية  اإىل جانب م�ضاهمته املو�ضم خا�ضة واأنه ين�ضط يف من�ضب اال�ضرتجاع ومتكن من العنا�رش  ت�ضجيل هدف ومنح متريرة حا�ضمة، 
يف االنت�ضارات التي يحققها فريقه.

ع.ق.
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مان�سيني ي�ستمر با�ستبعاد بالوتيلي
ماريو  امل�شاك�س  املهاجم  ا�شتبعاد  مان�شيني  روبرتو  الإيطايل  املنتخب  مدرب  وا�شل 
بالوتيلي خالل ك�شفه الالئحة املدعوة خلو�س مباراتني منت�شف ال�شهر احلايل، والتي 
اإعادة ت�شكيل منتخب  التي ل تزال يف طور  اإيطاليا  �شمت ثالثة وجوه جديدة، وتلتقي 
قوي يعيدها اإىل الواجهة بعدما غابت عن املونديال الأخري الذي ا�شت�شافته رو�شيا، مع 
الربتغال يف 17 نوفمرب احلايل على ملعب �شان �شريو يف ميالنو يف اجلولة اخلام�شة قبل 
الأخرية من مناف�شات املجموعة الثالثة يف امل�شتوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، قبل  
فريقه ني�س الفرن�شي، فبعد ا�شتدعائه ملباراتي �شبتمرب املا�شي �شد بولندا والربتغال 
حيث �شارك يف املباراة الأوىل فقط وقدم اأداء خميبا، ا�شتبعده مان�شيني عن مواجهتي 
اأكتوبر �شد اأوكرانيا وديا وبولندا يف امل�شابقة القارية. وا�شتدعى مان�شيتي ثالثة وجوه 
جديدة، ف�شم لعبي و�شط �شا�شوولو �شتيفانو �شن�شي 23 عاما وبري�شيا �شاندرو تونايل 
اأي�شا  18 عاما ومهاجم هوفنهامي الأملاين وفيت�شنزو غريفو 25 عام، و�شمت الت�شكيلة 
القائد مدافع جوفنتو�س املخ�رضم جورجيو كييليني الذي ميلك فر�شة خو�س مباراته 

الدولية املائة يف حال �شارك يف اإحدى املباراتني �شد الربتغال اأو الوليات املتحدة.

ريال �سو�سييداد يقلب الطاولة على ليفانتي
اإىل فوز  ليفانتي عندما حول تخلفه بهدف  قلب ريال �شو�شييداد الطاولة على م�شيفه 
كبري 3-1 يف افتتاح املرحلة 11 من الدوري الإ�شباين لكرة القدم، وكان ليفانتي يف طريقه 
اإىل ك�شب النقاط الثالث وال�شعود اإىل املركز ال�شاد�س على ح�شاب ريال مدريد عندما 
تقدم بهدف مبكر خلو�شيه مانويل رودريغيز لكن �شو�شييداد اأدرك التعادل عرب املدافع 
لوبيز  خيمينيز  ميغيل  خوان  منحه  ثم  مدريد  ريال  من  املعار  هرنانديز  ثيو  الفرن�شي 
نزيف  �شو�شييداد  ريال  واأوقف  الثالث،  الهدف  اأويارزبال  ميكل  ي�شجل  اأن  قبل  التقدم، 
النقاط يف مبارياته الثالث الأخرية التي مل يذق فيها طعم الفوز تعادلن وخ�شارة فحقق 
فوزه الرابع هذا املو�شم ف�شعد اإىل املركز التا�شع موؤقتا بفارق الأهداف اأمام بلد الوليد 
وجريونا. يف املقابل، مني ليفانتي بخ�شارته اخلام�شة هذا املو�شم والأوىل يف مبارياته 
اخلم�س الأخرية فتجمد ر�شيده عند 17 نقطة يف املركز ال�شابع. وا�شتكملت املرحلة 
اأم�س بلقاءات بلد الوليد مع اإيبار، وخيتايف مع فالن�شيا، واأتلتيكو مدريد مع اأتلتيك بلباو، 
وجريونا مع ليغاني�س، على اأن تختتم اليوم بلقاءات األفي�س مع هوي�شكا، وبر�شلونة مع 
ريال  مع  فيغو  و�شلتا  فياريال،  مع  فايكانو  ورايو  اإ�شبانيول،  مع  واإ�شبيلية  بيتي�س،  ريال 

مدريد.       

هانوفر يحقق فوزه الثاين
يف   1-2 فولف�شبورغ  �شيفه  على  تغلب  عندما  املو�شم  هذا  الثاين  فوزه  هانوفر  حقق 
افتتاح املرحلة 11 من الدوري الأملاين، وح�شم هانوفر ال�شوط الأول بهدف لينتون ماينا 
بت�شديدة بي�رضاه من داخل املنطقة  ثم ح�شل على ركلة جزاء مطلع ال�شوط الثاين انربى 
نهايتها  يف  جزاء  ركلة  على  ال�شيوف  يح�شل  اأن  قبل  بنجاح،  بيبو  اإيال�س  التوغويل  لها 
�شجلها الهولندي فاوت فيغور�شت مقل�شا الفارق، وهو الفوز الثاين لهانوفر هذا املو�شم 
فعزز موقعه يف املركز 16 بر�شيد 9 نقاط بفارق 3 نقاط خلف فولف�شبورغ. وا�شتكملت 
برلني،  هرتا  مع  دو�شلدورف  وفورتونا  ماينت�س،  مع  فرايبورغ  مبباريات  اأم�س  املرحلة 
مع  وهوفنهامي  مون�شنغالدباخ،  بورو�شيا  مع  برمين  وفريدر  �شتوتغارت،  مع  ونورمربغ 
اأوغ�شبورغ، وتختتم مباريات اليوم بقمة املت�شدر بورو�شيا دورمتوند و�شيفه حامل اللقب 
بايرن ميونيخ، وتختتم املرحلة بلقاءي ليبزيغ مع باير ليفركوزن واإينرتاخت فرانكفورت 

مع �شالكه.

ليل تقتن�ص الو�سافة موؤقتا
ا�شتعاد ليل املركز الثاين موقتا بتعادله �شلبا مع �شيفه �شرتا�شبورغ يف افتتاح املرحلة 
ليل 26 نقطة، وتقدم بفارق نقطة واحدة على  الفرن�شي، و�شار ر�شيد  الدوري  13 من 
اأجنيه،  م�شيفه  على  اأم�س  فوزه  حال  يف  نقطتني  البتعاد  فر�شة  ميلك  الذي  مونبلييه 
وكان ليل تنازل عن املركز الثاين بخ�شارته يف املرحلة ال�شابقة اأمام م�شيفه باري�س �شان 
جرمان املت�شدر وحامل اللقب 1-2، وفوز مونبلييه على �شيفه مر�شيليا بثالثية نظيفة، 
رين�س  على  الأهداف  بفارق  متقدما  نقطة،   17 مع  ال�شابع  للمركز  �شرتا�شبورغ  وانتقل 
اأي�شا  ال�شبت  وتقام  التوايل،  ونيم على  اتيان  �شانت  اأر�س  اأم�س على  لعبا  اللذين  وني�س 
مباراتان غانغان و�شيفه ليون، وتولوز و�شيفه اميان، على اأن ت�شتكمل مباريات املرحلة 
اليوم بني بوردو وكاين ومر�شيليا وديجون ورين ونانت واخلتام مع موناكو و�شيفه �شان 

جرمان.                         

بواتنغ خارج خمططات لوف
اأملانيا  منتخب  مدرب  اأعلن 
لعبا   24 من  ت�شكيلة  لوف  يواكيم 
وهولندا  وديا  رو�شيا  مع  ملباراتيه 
هذا  الأوروبية  الأمم  دوري  �شمن 
بايرن  مدافع  من  خلت  ال�شهر 
ميونيخ جريوم بواتنغ، واأّكد مدرب 
اإجراء  اإىل  احلاجة  »املان�شافت« 
املنتخب،  �شفوف  يف  تغيريات 
 19 يف  هولندا  مع  اأملانيا  وتلتقي 
�شمن  غيل�شنكري�شن  يف  نوفمرب 
من  اأيام  اأربعة  بعد  الأمم  دوري 
لقائها الودي يف ليبزيغ مع رو�شيا 
م�شيفة مونديال 2018، حيث فقد 
»املان�شافات« لقب مونديال 2014 

الت�شكيلة: »لقد حتدثت مع جريوم بواتنغ واأنا  اإعالن  يف الربازيل بخروجه املخيب من الدور الأول، و�رضح لوف بعد 
مقتنع باأنه �شي�شتفيد من التوقف يف الوقت الراهن، لقد قلت له اأن لدينا خيارات كثرية يف مركزه ل�شيما من الالعبني 
اإبعاد لعب خط و�شط جوفنتو�س الإيطايل �شامي خ�شرية  ال�شبان«، وردد لوف ت�رضيحات مماثلة لدى اإعالنه �شابقا 
عن ت�شكيلة املنتخب يف �شبتمرب، وكان الالعبان من بني اأ�شماء اأملانية عدة تعر�شت لالنتقاد على خلفية الأداء املخيب 

للمنتخب يف املونديال الرو�شي.
و�شدد لوف املرتبط بعقد مع املنتخب حتى 2022، والذي اختار البقاء وحماولة اإعادة بناء املنتخب بعد اخليبة الرو�شية، 
على احلاجة اإىل اإجراء تعديالت يف �شفوف املنتخب ل�شيما بعد الأداء الكارثي يف املونديال، واخل�شارتني الأخريتني 
يف اأكتوبر اأمام هولندا 0-3 وفرن�شا 1-2( يف دوري الأمم، وقال »ل اأريد اأن اأرمي كل جيل 2014 الذي قاد املنتخب اإىل 
لقبه الرابع يف كاأ�س العامل، لكن الوقت حان لإجراء تغيريات اإ�شافية«، واأ�شاف: »املنتخب يحتاج اإىل النتعا�س ومهمتي 

القيام بذلك، اأنا متاأكد من اأنه �شتكون ثمة تغيريات اإ�شافية اأي�شا قبل كاأ�س اأوروبا 2020«.
واأكد بواتنغ عرب مواقع التوا�شل توا�شله مع املدرب، موؤكدا: »بعد حمادثة جيدة وبثقة تامة، اتفقنا على اأن اأرتاح خالل 
املباراتني الدوليتني املقبلتني للمنتخب بعد عام متعب للتفرغ مليونيخ«، واأكد مدرب بايرن الكرواتي نيكو كوفات�س اأنه 
فوجئ بهذا القرار، معتربا يف الوقت عينه اأن ذلك ل يعني اأنه لن يعود يف امل�شتقبل، وقال: »ل اأرى يف ذلك نهاية مل�شرية 
بواتنغ مع املنتخب الوطني«، ومل ي�شتدع لوف اأي�شا حار�س بر�شلونة الإ�شباين مارك-اأندريه تري �شتيغن، واأبقى لعب 
و�شط مان�ش�شرت �شيتي الإجنليزي اإيلكاي غوندوغان خارج الت�شكيلة لالإ�شابة، بينما يتوقع اأن يغيب لعب ريال مدريد 

الإ�شباين توين كرو�س عن مباراة رو�شيا وي�شارك يف الثانية �شد هولندا.
وحتتل اأملانيا املركز الثالث الأخري يف املجموعة الأوىل للم�شتوى الأول �شمن دوري الأمم الأوروبية والتي ت�شم فرن�شا 
اأي�شا، وهي مهددة بالنزول اىل امل�شتوى الثاين، وتعادلت اأملانيا يف اجلولة الأوىل �شلبا مع فرن�شا، ثم �شقطت اأمام هولندا 
وفرن�شا يف اجلولتني الثانية والثالثة، وقد جتد نف�شها يف امل�شتوى الثاين للم�شابقة قبل مباراتها يف اجلولة الأخرية مع 
هولندا، يف حال فوز الأخرية على فرن�شا يف روتردام يف 16 احلايل، وتت�شدر فرن�شا املجموعة بر�شيد 7 نقاط من ثالث 

مباريات، وخلفها هولندا مع ثالث نقاط من مباراتني واأملانيا بنقطة من ثالث مباريات.

تّوج الرتجي الريا�شي التون�شي �شهرة اأول اأم�س بلقبه الثالث 
يف م�شابقة دوري اأبطال اأفريقيا عقب فوزه على �شيفه الأهلي 
امل�رضي اإثر »رميونتادا تاريخية« بنتيجة 3-0، يف قمة كانت 
مرتقبة ب�شدة على ملعب »راد�س« حيث كان الرتجي مطالباً 
بتدارك تاأخره اأمام الأهلي ذهاباً بنتيجة 3-1 يف ملعب برج 
العرب بال�شكندرية، دخل اأ�شحاب الأر�س بحذر �شديد قبل 
بهدف يف  زمالئه  اأقدام  بقري  �شعد  الألعاب  �شانع  يحّرر  اأن 
دور  ليلعب  بقري  الثاين عاد  ال�شوط  الأول، يف  ال�شوط  اأواخر 
البطولة بهدف �شخ�شي ثان وهو الثالث له يف البطولة والثاين 
لفريق باب �شويقة براأ�شية حمكم قبل اأن ياأتي اأني�س البدري 
الرميونتادا  ويح�شم  بالتتويج  الرتجي  جدارة  على  ويب�شم 
باأّن  علماً  �شاروخية،  ت�شديدة  من  الثالث  بالهدف  التاريخية 

البدري اأ�شبح بهدفه الأخري هداف البطولة بر�شيد 8 اأهداف. 
ويعد هذا اللقب الثالث للرتجي يف امل�شابقة بعد عامي 1994 
و2011 وكانا على ح�شاب فريقني عربيني اأي�شاً هما الزمالك 
امل�رضي والوداد البي�شاوي املغربي على التوايل، وثاأر »فريق 
بتعادلهما  الأهلي  اأمام  نهائي 2012  الدم والذهب« خل�شارته 
1-1 ذهاباً يف القاهرة وفوز الفريق امل�رضي 2-1 اإياباً، كما 
�شيقام  الذي  الأندية  مونديال  يف  الرتجي  فريق  �شيح�رض 
للمرة  اأن �شارك  بعد  الثانية،  للمرة  ال�شهر املقبل  بالإمارات 
الأوىل يف »موندياليتو 2011« باليابان، وحرم الفريق التون�شي 
نظريه امل�رضي من تعزيز رقمه القيا�شي يف امل�شابقة ورفعه 
التوايل  على  الثاين  النهائي  من  به  واأطاح  األقاب،  ت�شعة  اإىل 

بعدما كان خ�رض اأمام الوداد البي�شاوي املو�شم املا�شي.

الرتجي يب�سم على الرميونتادا ويتوج باللقب القاري

�سرتلينغ ميدد مع املان �سيتي حتى 2023
اأ�شبوعيا ما ي�شعه �شمن اأعلى اإن �شيتي اأف�شل مكان للتطور حيث وظفه املدرب بيب غوارديول يف اأكرث من مركز. وذكرت و�شائل اإعالم بريطانية اأن ليبقى يف النادي حتى 2023، و�شجل لعب منتخب اإجنلرتا 23 عاما �شبعة اأهداف يف 14 مباراة هذا املو�شم، وقال �شرتلينغ قال مان�ش�شرت �شيتي بطل الدوري الجنليزي املمتاز اأول اأم�س اإنه مدد عقد اجلناح رحيم  �شرتلينغ لثالث �شنوات اأخرى  األف دولر  األف جنيه ا�شرتليني ا يعادل 389  ي�شدق مع �شرتلينغ �شيح�شل مبوجب التفاق على 300  ب�شكل ل  بالتمديد، تطورت  �شعيد  »اأنا  النرتنت:  �شيتي على  �شرتلينغ ملوقع  وقال  الدوري  راتبا يف  الفريق. �شعرت منذ اللحظة الأوىل يف النادي انه كان قرارا �شائبا، حققت جناحا واأ�شعر بالمتنان للنادي«.  الالعبني 
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يف كتاب جديد ين�سر قريبا للأ�ستاذ نور الدين حارو�ش

م�سار 8 ر�ؤ�ساء يف كتاب »ر�ؤ�ساء اجلزائر«
ي�ستعد اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية بجامعة اجلزائر 3 نور الدين حارو�ش لإطلق الطبعة الثانية من كتابه »روؤ�ساء اجلزائر«، والذي حازت »الو�سط« على 

ن�سخة اأولية منه، حيث يتناول الكتاب عن دار ن�سر »الأمة«، الروؤ�ساء الـ8 للجزائر، بداية من احلكومة املوؤقتة اإىل الرئي�ش احلايل.

�سارة بومعزة

احلكومة املوؤقتة من 
فرحات عبا�ش اإىل بن 
يو�سف بن خدة وعبد 

الرحمن فار�ش

ر�ؤ�ساء  عرب  الكتاب  �ينتقل 
اأ�ل رئي�س  اجلزائر بداية من 
فرحات  املوؤقتة  للحكومة 
تطور  مراحل  ��سط  عبا�س، 
التي  ال�سيا�سية  نظرته 
ن�ساله  تطور  على  انعك�ست 
خمتلف  عرب  االندماج  من 
تراأ�سها  التي  التنظيمات 
املطالبة  اأق�ساها  بلغت  �اإن 
باحلكم الذاتي للجزائر، �حتى 
التحريرية  الثورة  اندالع  اأفق 
البيان  حزب  زعيم  ظل  �التي 
ملبدئه  �فيا  انطالقها  مع 
اأن  قبل  االندماج،  ال�سابق 
اجلديد  الثوري  للوجه  ينقلب 
التحرير  بجبهة  لقاءاته  بعيد 
ملرحلة  ��سوال  الوطني، 
رئي�س  �حتويل  اال�ستقالل 
لل�سجن  التاأ�سي�سي  املجل�س 
يف  �رساحة  �اإطالق  باأدرار 
1965، ليعود يف 1976 لالإقامة 
اجلربية بعد البيان الذي �قعه 
خدة  بن  يو�سف  بن  رفقة 
اأن  قبل   1978 لغاية  �ذلك 
له من طرف  االعتبار  رد  يتم 
�ت�سمن  جديد.  بن  ال�ساذيل 
كتابات  عن  تف�سيال  الكتاب 
النهار«  �سيطلع  »غدا  �ساحب 
الفرن�سي  اال�ستعمار  بني  ما 
�اإىل  الثورة  ت�رسيح  اإىل 
مرحلة اال�ستقالل تتويجا مع 

مذكراته.
كما تطرق الكتاب اإىل ظر�ف 
 19 املوؤقتة  احلكومة  ت�سكيل 
اإىل  م�سريا   ،1958 �سبتمرب 
الطرف  على  الرد  �رس�رة 
بعد  حتجج  الذي  الفرن�سي 
معه،  للتفا��س  طرف  توفر 
الداخلية  للخالفات  ��سوال 
التن�سيق  جلنة  عرفتها  التي 
�التنفيذ �اال�ستياء الذي خلفه 
الداخل،  م�ستوى  على  االأمر 
على  اخلناق  ت�سديد  ظل  يف 
ال�سالح  ملف  خا�سة  الثورة 

عرب خطي �سال �موري�س.
ينتقل   54 ال�سفحة  من  بداية 
الكتاب اإىل �سخ�سية بن يو�سف 
بن خدة، ال�سيديل الثاين على 
غرار فرحات عبا�س، �رئا�سة 
�سابقا  ال�سعب  حزب  منا�سل 
اأ�ت   28 املوؤقتة  للحكومة 
املفا��سات  �ا�ستكمال   1961
النار،  اإطالق  �قف  �اإعالنه 
احلياة  من  ين�سحب  اأن  قبل 
 1962 �سبتمرب  يف  ال�سيا�سية 
بعد ال�سغوط الكبرية لل�سائفة 

�تفاديا الإراقة الدماء �العودة 
اأن  قبل  ك�سيديل  ملهنته 
يو�سع باالإقامة اجلربية عقب 
لتاأ�سي�س  الداعي   1976 بيان 
يحدد  منتخب  �طني  جمل�س 
��سوال  الوطني،  امليثاق 
جانفي  انقالب  بعد  ملوقفه 
»الت�سامن  بتاأ�سي�س   1992
رفقة  اجلزائري«  االإ�سالمي 
الرد  اأما  �سحنون.  ال�سيخ 
يف  التق�سري  بخ�سو�س 
بخ�سو�س  ايفيان  اتفاقيات 
فاأ��سح  العربية  اللغة  نقطة 
امل�سوؤ�لية  حّمل  الذي  رده 
اال�ستقالل  فرتة  مل�سوؤ�يل 
الر�ح  بانعدام  ��سفهم  الذين 
اجلانب  اأن  حني  يف  الوطنية، 
�نف�س  بها  التزام  الر�سمي 
لالتفاقيات  بالن�سبة  االأمر 
�هو ما جت�سد يف املادة 3 من 
د�ساتري اجلزائر، اخلا�سة باأن 
الر�سمية  اللغة  العربية  اللغة 

للبالد.
الهيئة  لرئي�س  انتقل  كما 
عبد  املوؤقتة  التنفيذية 
الرحمن فار�س من 27 مار�س 
 6 �سبتمرب1962،  عرب  اإىل 27 
التي  الهيئة  �هي  �سفحات، 
لال�ستفتاء  بالتح�سري  كلفت 
�قت  اإعالن  بعد  ال�سعبي 
خلالفه  مر�را  النار،  اإطالق 
اال�ستقالل  بعد  بلة  بن  مع 
اإعادة  قبل  اجلربية  �االإقامة 
طرف  من  الحقا  له  االعتبار 
بومدين، يف حني ف�سل فار�س 

اعتزال احلياة ال�سيا�سية.
 

اجلزائر امل�ستقلة برئا�سة 
اأحمد بن بلة

من  بداية  الكتاب  لياأتي 
رئي�س  الأ�ل   145 ال�سفحة 
بن  اأحمد  امل�ستقلة  للجزائر 
اإىل  مغنية  من  انتقاال  بلة، 
اإىل  ثم  القدم  كرة  الرباعة يف 
النازية  �حماربة  التجنيد 
التحرير  بحركة  �االلتحاق 
 ،1945 ماي   8 جمازر  بعد 
التحريرية  الثورة  فاأحداث 
انتخابه  اإىل  �االعتقال، 
ثم  امل�ستقلة  للجزائر  رئي�سا 
ال�سيا�سية  خطواته  انك�سار 
جوان   19 انقالب  يد  على 
االإقامة  حتت  ���سعه   ،1965
اأطلق �رساحه  اأن  اإىل  اجلربية 
�مغادرة  جديد  بن  ال�ساديل 
ل�سوي�رسا  فرن�سا  فمن  البالد 
اأين  الحقا  للجزائر  �العودة 
بوتفليقة  م�سعى  �ساعد 
الوطنية،  امل�ساحلة  يف 
�سنوات   7 احلو�سلة  لتكون 
 14� الفرن�سية  ال�سجون  يف 
باجلزائر �7 �سنوات باملنفى، 

قبل �فاته يف 11 اأفريل 2012، 
مواقف  تكت�سف  الكتاب  يف 
بن بلة ��سيا�ساته �اأحالم من 
كان يطمح الأنو يكون »غيفارا 

اجلزائر«.

هواري بداية من 
»الت�سحيح الثوري« اإىل 

رابح بيطاط

الرئي�س الثاين هواري بومدين 
ي�ستعر�سه االأ�ستاذ حار��س من 
ينطلق   ،184  –  169 ال�سفحة 
�ظر�ف  بومدين  من�ساأ  من 
من  �تهربه  للقاهرة  انتقاله 
حتت  الع�سكرية  اخلدمة 
�مالب�سات  الفرن�سي  العلم 
ا�ستدعائه، ثم التحاقه بالثورة 
عرب الباخرة �اكت�سابه ال�سمه 
�تنظيمه   ،1957 من  الثوري 
اخلام�سة.  التاريخية  للوالية 
انقالبه  لظر�ف  ينتقل  كما 
�رهانه  الحقا  بلة  بن  على 
الزراعية  »الثورة  ثالثية  على 
��سعار  �ال�سناعية«  �الثقافية 
»د�لة ال تز�ل بز�ال الرجال«. 
كما يركز الكاتب على فر�سية 
طريق  عن  بومدين  اغتيال 
طفت  التي  �هي  ت�سميمه 
اإىل  م�ستندا  موؤخرا،  لل�سطح 
�كذا  مر�سه  ت�سخي�س  عدم  
تخوفات بومدين �سخ�سيا من 
ميينة  اأخته  �مفاحتة  االأمر 
كلبه  ت�سميم  بعد  باملو�سوع 

عنرت.
رئي�س  ثالث  بيطاط  رابح 
اإ�رسافه  بعد  قانونيا  للجزائر 
بعد  اال�ستثنائية  الفرتة  على 
�فاة بومدين لـ45 يوما، يتطرق 
الكتاب خللفيات ن�ساله �كيف 
التي  الفرقة  راأ�س  على  كان 
بالبليدة  بيز�  ثكنة  هاجمة 
اعتقاله  ثم  نوفمرب،  اأ�ل  ليلة 

اأ�ل  يف  الوفد  طائرة  �سمن 
بيطاط  تدرج  جوية.  قر�سنة 
ع�سو  من  اال�ستقالل  بعد 
نائب  اإىل  ال�سيا�سي  باملكتب 
لرئي�س جمل�س الوزراء يف اأ�ل 
اال�ستقالة  قبل  حكومة  الأ�ل 
�سائفة 1963 بعد اخلالف مع 
بن بلة. ثم يعود للحكومة بعد 
رئا�سته  لتليها  بلة  بن  �سقوط 
الوطني  ال�سعبي  للمجل�س 
 1982 ثم   1977 من  بداية 
ا�ستقالته  قبل   1989  �1987�
يف 3 اأكتوبر 1990 لعدم اتفاقه 
مع االإ�سالحات التي انتهجها 

ال�ساذيل.
 

بن جديد مل ين�سم اأبدا 
للجي�ش الفرن�سي

 
الرئي�س الـ4 ال�ساذيل بن جديد، 
حيث ينطلق الكتاب من دح�س 
بن  الفرن�سي  املوؤرخ  مزاعم 
ان�سمام  من  �ستورا  يامني 
ال�ساذيل للجي�س الفرن�سي �ال 
الفيتنام،  حرب  يف  امل�ساركة 
ثم   1955 يف  للثورة  ان�سم  بل 
اإىل  ق�سنطينة  من  انتقاله 
جانب  اإىل  املغربية  احلد�د 
اأزمة �سائفة  بومدين، �خالل 
�بومدين  بلة  بن  �ساند   1962
ب�سدة �سد احلكومة املوؤقتة، 
�انتقاالته على راأ�س النواحي 
اإىل  ق�سنطينة  من  الع�سكرية 
الثورة،  جمل�س  ثم  �هران 
للثورات  معار�سته  باملقابل 
بومدين  عنها  اأعلن  التي 
بخا�سة الزراعية �ال�سناعية. 
الذي  الرئي�س  ال�ساذيل  اأما 
مع  حكمه  فرتة  انطلقت 
االنفتاح خارجيا بدل االكتفاء 
االحتاد  اتقليدي  باحلليف 
باالنفتاح  لتنتهي  ال�سوفياتي 
كلفته  التي  التعددية  على 

»عندما  �عبارة  اال�ستقالة 
الكر�سي  بني  االختيار  �قع 

�ال�سمري اخرتت ال�سمري«.
 

ال�سي الطيب الوطني 
رئي�ش لـ6 اأ�سهر

الوطني  الطيب  ال�سي 
م�سريته  الكتاب  في�ستعر�س 
انطالقا من امل�سيلة �جيجل 
 8 جمازر  اإىل  ق�سنطينة  اإىل 
ب�رس�رة  اأقنعته  التي  ماي 
ال�سرتجاع  امل�سلح  العمل 
�من  الوطنية،  ال�سيادة 
الثورية  للجنة  رئا�سته  ثم 
�قيادته  �العمل  للوحدة 
التحريرية قبل  الثورة  لتفجري 
االحتالل  طرف  من  اعتقاله 
اجلوية  القر�سنة  حادثة  يف 
بعد   .1956 يف  الثورة  لقادة 
اخلالفات  برزت  اال�ستقالل 
بو�سياف  حممد  نظر  ��جهة 
املوؤكدة على انتهاء د�ر جبهة 
اأمام  املجال  �فتح  التحرير 
حلزب  �تاأ�سي�سه  التعددية 
�احلكم  اال�سرتاكية«  »الثورة 
ينفذ  مل  الذي  باالإعدام  عليه 
اأ�سهر   3 بعد  �اإطالق �رساحه 
لينتقل  باجلنوب  ال�سجن  من 
اآخرها  �ي�ستقر  للخارج 
ا�ستقالة  بعد  ليعود  باملغرب، 
 ،1992 جانفي   16 ال�ساذيل 
ملحاربة  العودة  �اإعالنه 
قبل  اجلزائر  �اإنقاذ  الف�ساد 
على  بعنابة  الحقا  يغتال  اأن 

املبا�رس.
اأ�سبح  بو�سياف  اغتيال  بعد 
للمجل�س  رئي�سا  كايف  علي 
االأعلى للد�لة 2 جويلية 1992، 
الكاتب  بح�سب  خطابه  ات�سم 
ال  التي  �احلرب  بالت�سعيد 
اجلماعات  �سد  فيها  هوادة 
امل�سلحة،  االإ�سالمية 

العنف،  نطاق  تو�سع  باملقابل 
املجل�س  فعرف  تنظيميا  اأما 
فرتته  متديد  للد�لة  االأعلى 
ب�سنة  اأي   1994 جانفي  اإىل 
كاملة لتفادي الوقوع يف حالة 
االإ�سكاالت  يعالج  كما  �سغور. 
علي  مذكرات  اأعادت  التي 
كايف طرحها على راأ�سها ملف 
يف  �تغلغلهم  فرن�سا«  »�سباط 

احلكم.
الثورة  من  زر�ال  اليامني 
خمتلف  اإىل  التحريرية 
��سوال  الع�سكرية  املنا�سب 
اإىل قائد القوات الربية ��زيرا 
ثم  نزار،  خلالد  خلفا  للدفاع 
بعد  للجمهورية  رئي�سا  تعيينه 
االأعلى  املجل�س  عهدة  نهاية 
قبل   ،1994 30 جانفي  للد�لة 
نوفمرب  يف  الحقا  ينتخب  اأن 
النتخابات  �تنظميه   ،1995
بعد   1999 م�سبقة  رئا�سية 
ليعود  ال�سغوطات  تزايد 
بح�سب  القوي  املفا��س 
م�سقط  اإىل  حار��س  ��سف 
اأ�سبه  ب�سيطة  بحياة  راأ�سه 
مبا يحدث يف الدميقراطيات 

العريقة.
العزيز  عبد  احلايل  الرئي�س 
يتنا�ل  رئي�س  كثامن  بوتفليقة 
الكتاب من ال�سفحة 241، من 
جبهة  لفتح  بالثورة  االلتحاق 
للزعماء  زيارته  اإىل  مايل 
ثم   ،1961 املعتقلني  اخلم�سة 
اال�ستقالل  بعد  ما  منا�سب 
�ال�سياحة  ال�سباب  �زارة 
 19 يف  �م�ساركته  �اخلارجية 
ن�ساطه  لتلي   .1965 جوان 
من  عزلته  اإىل  اخلارجية  يف 
�فاة بومدين اإىل غاية عودته 
اجلمهورية  لرئا�سة  �انتخابه 
1999، 2004، ثم 2008 �اآخرها 
�سيناريو  ثم  �مر�سه،   ،2014

رئي�س اجلزائر التا�سع.
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يف اإ�ضدار جديد عن املجاهد اإبراهيم رم�ضان

حق�ئق مثرية عن م�آثر رجل 
غيبه� التعتيم والإق�ص�ء 

هناك رجال تبداأ حياتهم كبرية مليئة بجالئل الأعمال، وت�ضتمر م�ضرقة بالنماء 
والعطاء، ثم ل جتد من ين�ضر اآثارهم، حتى يظن من عرفوهم اأنهم باتوا ن�ضيا من�ضيا. 

ويتولد لدى الأجيال  ال�ضاعدة عند ذكر اأ�ضمائهم �ضدفة باأنهم كانوا جمرد اأنا�س 
عاديني يف دنياهم، فيبقى ال�ضمت �ضاربا اأطنابه عليهم. لكن يف احلقيقة مثل هوؤلء 

الرجال قد تركوا وراءهم ر�ضيدا ثريا ل يطم�ضه الزمان مهما طال، واإمنا قد ُتغّيب عن 
الأنظار لظروف �ضيا�ضية طارئة اأو لتعتيم اإعالمي مق�ضود.

قراءة: الدكتور عبد 
املجيد رم�ضان

اأ�ضتاذ العلوم ال�ضيا�ضية – 
جامعة ورقلة

الكاتب  ا�ستهل  العبارات  بهذه 
اهلل  رحمه  رم�سان  م�سطفى 
نزهة  دار  عن  اجلديد  اإ�سداره 
الألباب بغرداية حول حياة ون�سال 
معلم  رم�سان  اإبراهيم  املكافح 
بربرو�س،  �سجن  يف  املجاهدين 
يف  الأجيال  حق  مدى  ليربز 
الرجل  هذا  تاريخ  على  التعرف 
تراثه  من  الكبري  املخزون  وعلى 
ال�ساحة  عن  مغّيبا  ظل  الذي 
الو�ساية  بفعل  للمجتمع،  الفكرية 

املفرو�سة والإق�ساء املمنهج. 

ال�ضورة احلقيقية 
وال�ضورة املزّيفة للرجل

املجاهد  اأن  الكتاب  ي�سيف 
اأذهان  يف  له  رم�سان  اإبراهيم 
تاريخية  �سورة  �سورتان؛  النا�س 
عن  عا�رشوه  من  يعرفها  �سادقة 
وم�سريته  فكره  وا  وخربرَ قرب 
هالة  فيها  و�سورة  الن�سالية، 
مواقفه  على  الت�سخيم  من 
اأثناء  وال�سادمة  القوية  التاريخية 
مرحلة  وخالل  التحريرية  الثورة 
للبع�س  ترق  مل  ال�ستقالللتي 
وبلغ  والبواعث،  الوقائع  ف�سوهوا 
بالبع�س اإىل ال�سب والتطاول على 
وطم�سوا  ف�سائله  فغيبوا  الرجل، 

�سورته احلقيقية.
يقع  الذي  الإ�سدار،  هذا  وي�ستند 
يف 415 �سفحة، على قرائن واأدلة 
وعلى الكثري من الوثائق التاريخية 
اجتهد  التي  النادرة  وال�سور 
بجهود  حت�سيلها  على  الكاتب 
من  �سنوات،  عدة  دامت  م�سنية 
اأجل حتقيق درا�سة علمية ر�سينة 
فيها  يقدم  العاطفة،  عن  بعيدة 
يجمع  قالب  يف  تاريخية  حقائق 
ل  الذي  والأ�سلوب  ال�سواب  بني 
على  يعود  ول  امل�ساعر  مي�س 

املجتمع بالإحباط.
حاليا  الكتاب،املعرو�س  ويُعترب 
�سعي  للكتاب،  الدويل  بال�سالون 
التيارات  على  التعرف  اأجل  من 
وال�سخ�سيات  والأحداث  الفكرية 
يف  فاعال  دورا  اأدت  التي  البارزة 
يف  ا�سرتاتيجي  بعد  ذات  منطقة 
قلب اجلزائر ويف حقبة هامة من 
القارئ  قدرة  يزيد  ما  تاريخها، 
وا�ست�رشاف  املا�سي  فهم  على 
من  به  مر  ما  وتفادي  امل�ستقبل 
قبلنا من تناق�سات، بقي حا�رشنا 
اآثارها  يجر   – الكاتب  يقول   –

لفرتة طويلة. 

حماربته ال�ضتعمار قبل 
1954

املجاهد  اأن  اإىل  املوؤلف  ي�سري 
مواليد  من  رم�سان  اإبراهيم 
اأن  اأدرك  قد   ،1918 �سنة  غرداية 
ياأتي  الذي  الدافع  النجاح هو  �رش 
فاحلياة  امل�ستعلة؛  رغباته  من 
عنده مل تكن بحثا عن الذات، بل 
كانت رحلة ل�سنع الذات. وهذا ما 
يف�رش اإقدامه على اأعمال ل يجروؤ 
على خو�سها اإل من ميتلك الهمة 
حفظ  فقد  والعزمية؛  والإ�رشار 
القراآن الكرمي يافعا، واأمت درا�سته 
البتدائية بغليزان، وحرر مقالت 
عميق  فكري  بعد  ذات  �سحفية 
باملدر�سة  ال�سباب  عز  يف  وهو 
ودخل  بالقرارة،  الإعدادية 
الإ�سالح  جمعية  مبدر�سة  التعليم 
قياديا  وع�سوا  مربيا  بغرداية 
الديني  الوعظ  ومار�س  فيها، 
واأ�س�س  الجتماعي،  والإر�ساد 
البنات،  لتدري�س  تربوية  ملنظومة 
التالميذ  قدماء  جمعية  وتراأ�س 
ال�سباب  معهد  من  املتخرجني 
موؤ�س�سا  ع�سوا  وكان  بالقرارة. 
باجلنوب  ك�سفية  منظمة  لأول 
جمل�سها  يف  وانتخب  اجلزائري، 
الإداري رفقة اأربعة من رفقائه.   

منظمة  رم�سان  اإبراهيم  وقاد 
تاأ�س�ست  »اجلندي املجهول« التي 
�سهر �سبتمرب 1945 بوادي مزاب، 
تتدار�س  �رشية  موؤ�س�سة  وهي 
وال�سيا�سية  الجتماعية  الق�سايا 
النخوة  واإثارة  الأو�ساع  لتغيري 
وحماربة  النفو�س  يف  الوطنية 
وف�سح  واأذنابه  ال�ستعمار 
اإبراهيم  وكان  خمططاتهم. 
احل�سا�س  الع�سب  الثائر،  رم�سان 
ر�سم معاملها  التي  املنظمة  لهذه 
يف  ت�سيع  قوي  جيل  تن�سئة  حول 
والطاقة  الت�سحية  روح  جنباته 

والن�سباط. 
كان  الفر�سة،  له  �سنحت  وكلما 
وال�ستبداد  واجلهل  الف�ساد  ينازل 
وا�ستمرت  الفرن�سي،  الع�سكري 
مواقفه الن�سالية ثابتة رغم تعر�سه 
لالعتقالت عدة مرات من طرف 
القوات ال�ستعمارية. وكان بروحه 
يف  احلا�سمة  واإرادته  الوطنية 
لالأفكار  رائع  دفق  مركز  التغيري، 
واإ�سعاع  الف�ساد  لتغيري  امللهمة 
وتكوين  الجتماعي  الإ�سالح 
النه�سة ال�سيا�سية مبنطقة مزاب.

اأعماله يف الثورة 

التحريرية

معرتك  رم�سان  اإبراهيم  دخل 
يف  بغرداية  امل�سلح  الكفاح 
ال�ساعات الأوىل من اندلع الثورة 
التحريرية، �سمن ت�سكيلة جهادية 
عا�سور  املجاهد  جلي�س  تابعة 
اخللية  هذه  متكنت  وقد  زيان. 
لحت�سان  املواطنني  توعية  من 
معنويا  ودعمها  امل�سلحة  الثورة 
ال�سرتاتيجية  املراكز  وتهيئة 
اخرتقت  لكن  اجلي�س.  لتمركز 
التنظيم  هذا  الحتالل  قوات 
وغريه نتيجة تداخل ال�سالحيات، 
اإبراهيم   1957 �سنة  واعتقلت 
�سالح  بابكر  له  ورفيقني  رم�سان 
من  اآخرين  وعددا  علي،  والنا�رش 
من  �ستى  نواحي  يف  املنا�سلني 

مناطق غرداية.
ال�سجن  من  �رشاحه  ومبجرد 
اإبراهيم  �سعى  اأ�سهر،  �ستة  بعد 
الأمام،  اإىل  التوثب  اإىل  رم�سان 
مب�سوؤويل  جمددا  ات�سالته  وربط 
هياكلها  تنظيم  اإعادة  بعد  الثورة، 
موؤمتر  خمرجات  �سوء  على 
قيادة  حتت  ف�سكل  ال�سومام. 
البلدي  املجل�س  ال�ساد�سة  الولية 
خم�سة  من  غرداية  لق�رش  للثورة 
نظرا  له  رئي�سا  وُعني  اأع�ساء، 
ملا�سيه الثوري احلافل وا�ستعداده 
واتخذ  والفداء.  للت�سحية  الدائم 
مقرا  غرداية  بواحة  له  �سكنا 
التربعات  جمع  يتوىل  للمجل�س، 
وجمع الأ�سلحة والذخرية والأدوية 
وتتبع  الثورة،  ل�سالح  والألب�سة 
ق�سد  العدو وخمططاته  حتركات 
الحتياطات  اأخذ  من  التمكن 
واإحباط  ملخادعته  الالزمة 

مناوراته. 
على  املجل�س  اأع�ساء  وا�ستمر 
نف�س النهج اإىل اأن فوجئ فوج من 
الب�سبا�سة  منطقة  يف  املجاهدين 
باملوؤونة  ال�سحراء حمملني  بعمق 
واحة  غادروا  اأن  بعد  وال�سالح، 
مباغتة  تفتي�سية  بدورية  غرداية، 
تعزز  الذي  ال�ستعماري  للجي�س 
ووقعت  حملقة،  بطائرات  �رشيعا 
 13 فيها  ا�ست�سهد  طاحنة  معركة 
خاللها  وعرث  املجاهدين.  من 
وثيقة  على  الفرن�سي  اجلي�س 
لرئي�س  الثوري  ال�سم  اإىل  ت�سري 
»�سادق«،  للثورة  البلدي  املجل�س 
واعمر  دادي  اإبراهيم  ونائبه 
األقي  التحريات،  وبعد  »خمل�س«. 
 ،1960 ماي  يف  القب�س  عليهما 
وزج بهما تواليا يف �سجون غرداية، 
وبربرو�س  البليدة،  فالأغواط، 
ال�سجون  واأ�سهر  اأقدم  اأحد  وهو 
اإليه  ياأوي  كان  الذي  اجلزائرية 

اأخطر  الفرن�سي  ال�ستعمار 
املجاهدين واأكرثهم �رشاوة. 

الثورة،  قيادة  م�سامع  بلغ  وعندما 
الفيا�سة  والوطنية  احلما�سة  روح 
لدى اإبراهيم رم�سان، عينته �سمن 
ال�سجن،  لنظام  امل�سرية  اللجنة 
فقام بدور ريادي يف رفع معنويات 
ال�سالة  يعلمهم  الفدائيني  ال�سباب 
ويدربهم  القراآن  ويحفظهم 
ومتثيل  الوطنية  الأنا�سيد  على 
م�رشحيات من التاريخ الإ�سالمي، 
ويلقي على كافة ال�سجناء درو�سا، 
يف  وخطيبا  واإماما  معلما  واأ�سبح 
كل اأزمة كانت تنتابهم يف ال�سجن.

ن�ضاله ال�ضيا�ضي 
والجتماعي بعد 

ال�ضتقالل

احلياة  خا�س  ال�ستقالل،  بعد 
بعزمية ل تفرت، داعيا جمتمعه اإىل 
اجلزائر  بناء  معرتك  يف  الدخول 
حزب  يف  والنخراط  امل�ستقلة 
واعتالء  الوطني  التحرير  جبهة 
اأوقعه  ما  وامل�سوؤولية،  املنا�سب 

يف �سيق وحرج من بع�س قومه. 
ملا  الإجحاف  نف�س  �سهد  كما 
التحريرية  الثورة  عهد  يف  �سدح 
وال�ستقالل  احلرية  بكلمة 
يف  لقيه  ما  يبايل  ل  ب�رشاحة 
من  واإرهاق  عنت  من  ذلك  �سبيل 
طرف بع�س املعار�سني للم�ساركة 

العلنية يف الثورة. 
اأدرك  رم�سان  اإبراهيم  لكن 
الربيع،  اإىل  اخلريف  حتويل  �رش 
ال�ستعمار  اأمام  الوغى  فخا�س 
اأن  واأدرك  احلرية.  نيل  حتى 
رجال  اإىل  يحتاج  ال�ستقالل  عهد 
يندجمون  والعرب  املزابيني  من 
بفكر  احلياة  مناحي  خمتلف  يف 
والتعاون،  الوحدة  كنف  يف  متفتح 
وكان يحث اجلميع اأمام كل فر�سة 
و�سقيه  التفاهم  زرع  على  مواتية 
وهم ينتمون اإىل بلد واحد اجلزائر 
ويعتنقون دينا واحدا هو الإ�سالم.
ال�ستقالل  بعد  مهام  عدة  وتقلد 
يف  ونائبا  لل�رشطة،  م�سوؤول 
ومراقبا  البلدية،  املندوبية 
لل�سعب  وممثال  للحزب،  وطنيا 
 ،)1964( الوطني  املجل�س  يف 

واملجل�س ال�سعبي لولية الواحات 
)1969(، واملجل�س ال�سعبي الوطني 
جل�ستها  تراأ�س  الذي   )1982(
الفتتاحية باعتباره اأكرب الأع�ساء 
م�سهودة  مواقف  له  وكانت  �سنا، 
واملتنوعة  الكثرية  تدخالته  اأثناء 
املطروحة  املوا�سيع  بتنوع 
للنقا�س والإثراء، مبديا مقرتحات 
يف  و�سجل  ومفيدة.  مو�سوعية 
�سفحات  الطويل  ن�ساله  تاريخ 
جمتمعه  رقي  اأجل  من  نا�سعة 
وازدهار بلده، تاأ�ّسيا برجال قادوا 
وفاته  اإىل  الوطن  هذا  باإخال�س 

�سنة 2002.    
والن�سال  العلم  لرجل  وكانت 
مرا�سالت  رم�سان  اإبراهيم 
وامل�سايخ  العلماء  من  عدد  مع 
هذا  يف  الكاتب  منها  بع�سا  ن�رش 
على  القيم،  التاريخي  املوؤلف 
الب�سري  ال�سيخ  مع  خطاباته  غرار 
بيو�س،  وال�سيخ  الإبراهيمي، 
وال�سيخ  بلحاج،  بن  وال�سيخ عدون 
اإبراهيم  اليقظان الذي و�سف  اأبو 
الأملعي«،  بـ«الأديب  رم�سان 
الولية  قيادة  مع  ومكاتباته 
ال�ساد�سة التاريخية باعتباره رئي�سا 
للمجل�س البلدي للثورة، اإىل جانب 
لقاءاته املتكررة مع �ساعر الثورة 
اأخرى  مفدي زكرياء، و�سخ�سيات 

�سيا�سية واأدبية واجتماعية. 

�ضفحات م�ضرقة من 
اأخالقه الفا�ضلة

يقول الكاتب اأن ذكر اأخالق واأعمال 
الثائر اإبراهيم رم�سان لي�س معناه 
و�سعه يف درجة الكمال، فالعظماء 
الف�سائل  من  ثالثا  ا�ستكملوا  اإن 
اأحد  يذكر  كما  الرابعة،  نق�ستهم 

احلكماء.
وكان من ف�سائله التوا�سع للفقراء 
وامل�ساكني عندما كان يف خمتلف 
حيث  امل�سوؤولية،  م�ستويات 
وي�ستقبلهم  منزله  اإىل  يق�سدونه 
اأوقات  خارج  وال�سعة  بالرحب 
العمل، يتقبل �سكاواهم ويخاطبهم 
عا�رشه  من  وكل  يفهمون،  مبا 
ي�سهد له بذلك. وكان �سعبيا يحتك 
بالنا�س ل يتميز عنهم مب�سوؤوليته، 
البلدية  منظفي  ي�ساعد  كان  بل 

وي�ست�سيفهم  حيه  تنقية  على 
للفطور ويجل�س معهم.

يتو�سط  اأنه  الرجل  خ�سال  ومن 
عليه  وتعر�س  اخل�سومات،  يف 
النا�س،  بني  ويق�سي  امل�سكالت 
وير�سد  للغافلني  الن�سح  ويقدم 
جل�سات  له  فكانت  املنحرفني، 
ي�ستهديهم  ال�سباب  بع�س  مع 
ال�سواب؛ وقد  اإىل جادة  ويعيدهم 
ل�سابني  اإر�سادا  قدم  اأن  له  �سبق 
من بلدته فتحا دكانا لبيع اخلمور 
بعد  فطهرت  العا�سمة،  باجلزائر 
واأ�سبحا  �رشيرتُهما،  جمال�ستهما 
فكان  ُخلقا.  ال�سباب  اأح�سن  من 
وحما�س  ال�سيوخ  خربة  بني  يجمع 
ال�سباب، فاإذا جال�س ال�سباب �ساير 
ال�سيوخ  مبكانة  وذّكرهم  اأفكارهم 
ال�سيوخ  جال�س  واإذا  ومنزلتهم، 
اإليهم  ينقل  حمرتما  بينهم  كان 
اأن  على  ويحر�س  ال�سباب  هموم 
م�ساورة  بعد  اإل  اأمرا  يقرروا  ل 

الطرفني.   
و�سمن �سغفه بالعلم ون�رشه، �سعى 
امل�سوؤولية  يف  من�سبه  موقع  من 
الأوقاف  وزارة  لدى  للتدخل 
ال�سبعينات  يف  الدينية  وال�سوؤون 
تاأ�سي�س  اعتماد  منح  اأجل  من 
للعلوم  �سعيد  عمي  ال�سيخ  معهد 
خالل  منه  تخرج  وقد  ال�رشعية، 
�سنوات الع�رشات من الطلبة حفظة 
�سهادات  وحاملي  الكرمي،  القراآن 

عليا يف ال�رشيعة الإ�سالمية.  
و�سفوة القول، اإن مواقف اإبراهيم 
كانت جريئة ل  رم�سان يف حياته 
له  يتبني  فعندما  املهادنة،  تعرف 
يتاأخر عن  ل  جليا،  وا�سحا  احلق 
وكانت  اإليه.  والدعوة  به  الت�رشيح 
له قدرة فائقة على القيادة، فتوىل 
جمعية  رئا�سة  ق�سري  وقت  يف 
ومنظمة  والك�سافة  القدماء 
واملجل�س  املجهول  اجلندي 
اأنه رحمه اهلل  للثورة. ذلك  البلدي 
يت�سف باتخاذ املبادرات ال�رشيعة، 
والثورة على الأو�ساع ال�سائدة، ول 
يكرتث بالعقبات ويحاول اأن يتغلب 
ولعل  بالنف�س.  الثقة  بدافع  عليها 
والأقوى  مرا�سا  الأ�سد  املجاهد 
الكتاب،  موؤلف  يقول  كما  عزمية، 
الظروف  يف  يقف  الذي  هو 
مهما  ال�سادقة  بالكلمة  القا�سية 

كلفته من ت�سحيات.    
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ال�شادر حديثا عن املوؤ�ش�شة الوطنية لالت�شال والن�شر والإ�شهار »اأناب »

حممد ماليكة  يتميز بـ«اأحداث 
من الذاكرة«  يف  �سيال 23

�شجل الإعالمي والكاتب حممد ماليكة ح�شوره يف �شيال 23 عرب �شريته الذاتية 
التي حملت عنوان :« اأحداث من الذاكرة« الكتاب ال�شادر حديثا يف 2018 عن 

املوؤ�ش�شة الوطنية لالت�شال والن�شر والإ�شهار » اأناب » والذي �شارك به يف �شالون 
اجلزائر الدويل للكتاب بق�شر املعار�ض ال�شنوبر البحري باجلزائر العا�شمة .

حكيم مالك

م�شرية اإعالمية لأكرث 
من 45 �شنة موثقة يف 

كتاب
 

الكاتب  الإعالمي  وقال 
اأنه مل يخطر   حممد ماليكة 
بباله يف يوم من الأيام وخالل 
امل�ضرية الطويلة التي ق�ضيها 
ال�ضمعي  الإعالم  جمال  يف 
اأكرث  دامت  والتي  الب�رصي 
اأنه  م�ضريا   ، �ضنة    45 من 
بعد  مت  الكتاب   هذا  كتابة  
التقاعد يف �ضنة  اإحالته على 
الأخري  هذا  لقي  اأين    2016
البع�ض  طرف  من  الت�ضجيع 
ويف  وزمالئه  اأ�ضدقائه  من 
ال�ضحايف  الكاتب  مقدمتهم 
العيد بن عرو�ض   « املعروف 
» الذي �ضجعه اإىل اأق�ضى حد 
لكي يبداأ الكتابة وكان له ذلك 
فيه  يفكر  يكن  مامل  وحتقق  
وبداأ ماليكة  بكتابة جزئيني 
اخلا�ضة  الذاتية  �ضريته  من 
جمال  يف  املهنية  بحياته 
 ، الب�رصي  ال�ضمعي  الإعالم 
اأخيه  عن  ثالثا  كتابا  كتب  ثم 
املرحوم  املجاهد  الأكرب 
تعر�ض  اأين  ماليكة  جلول 
املراحل  ملختلف  الكاتب 
خالل  �ضقيقه  بها  مر  التي 
الثورة وبعد الثورة التحريرية 
ذات  مو�ضحا   ، املباركة 

يحاول  اليوم  اأنه  املتحدث 
بكتابات  امل�ضرية  يوا�ضل  اأن 
خمتلف  تتناول  اأخرى 
على  تطراأ  التي  املوا�ضيع 
هذه  تبقى  اأن  متمنيا  باله 
يف  القوية  والرغبة  الإرادة 
الكتابة م�ضتمرة  وعليه فلقد 
ا�ضتغالل  خالل  من  حاول 
الذاكرة �رصد بع�ض الأحداث 
م�ضريته  يف  واجهها  التي 
التي  احلياة  هذه  يف  الطويلة 
اأهم  املوؤلف  هذا  يف  ذكر 
طوال  عا�ضها  التي  الأحداث 
اأنه من املمكن  عمره موؤكدا 
حرمته  قد  الذاكرة  تكون  اأن 
مما  اأهم  وقائع  �رصد  من 
ذكرها يف كتابه » اأحداث من 

الذاكرة »  .

ذكريات  ي�شرد  مقال   18
ماليكة مع مهنة املتاعب 

 
�ضريته  يف  املوؤلف   تناول  و 
عندما   : مقال   18 الذاتية  
تتوفر الذاكرة ، مامل يكن يف 
بايل ومل اأكن اأتوقعه ، خدعة 
من  مالحظات   ، املظاهر 
من  مالحظات   ، نيويورك 
نيويورك  هي  هكذا   ، بكني 
عندما   ،  ! جتده  تطلبه  ما   ،
يتحقق مامل نكن نفكر فيه ، 
 ، م�ضيحي  �ضخ�ضية  تقم�ضي 
الفرق بني الأم�ض واليوم ، من 
الذكريات اخلالدة ، �ضوؤال مل 

اأجد له جوابا ، قرار مل اأجد 
معنى له ، ترك اللحية بدون 
حالقة قد تنفع اأحيانا ، متعة 
مقهى   ، واملطالعة  القراءة 
بومدين ، عمي حممود و�ضوق 
، مطعم   ) العمالق  الفالحة) 
الروبن�ضون   « اجلميل  الزمن 
رئا�ضة  رف�ضت  عندما   ،  «

املجل�ض ال�ضعبي البلدي.

»متعة القراءة 
واملطالعة«

ماليكة  الكاتب  وتطرق    
عنوان  يحمل  له   مقال  يف 
واملطالعة«  القراءة  »متعة 
الذي �رصد من خالله  املدة 
الطويلة التي ق�ضاها يف مهنة 
هذا  يكن  مل  حيث  ال�ضحافة 
القراءة  متعة  يعرف  الأخري 
قوله   ح�ضب  واملطالعة 
تقت�ضي  مهنته   اأن  بالرغم 
من  املجال  هذا  يكون  اأن 
اهتمام  يف  الأوىل  املجالت 
بالرغم  وهذا   ، مثقف  اأي 
هذه  طوال  كانت  قراءته  اأن 
بع�ض   على  مقت�رصة  الفرتة 
الوكالت  وبرقيات  اجلرائد 
لآخر  حني  ومن  العاملية 
ي�ضمح له الوقت بقراءة كتاب 
ما .م�ضريا اأن املرة الوحيدة 
التي ا�ضتطاع تخ�ضي�ض وقته 
اأين تنحى  باأمر  املدير العام 
من�ضب  من  اآنذاك  اجلديد 

مدير عام م�ضاعد  ويف تلك 
الفرتة ذهب  يف عطلة ومتكن 
 15 من  اأكرث  القراءة  من 
كتابا، كلها للموؤلف املعروف 
ال�ضحايف  الكاتب  وامل�ضهور 
وهي   ، هيكل  ح�ضنني  حممد 
كتب  كلها  تكن  مل  اإن  اأغلبها 
م�رص  ق�ضايا  تعالج  �ضيا�ضية 
املختلفة   العربية  والق�ضايا 
كثريا  ا�ضتفاد  قد  اأنه  موؤكدا 
الوقت  ذلك  ومنذ  الفرتة  من 
القراءة  يف  يفرط  ل  اأ�ضبح 

واملطالعة .
 

عندما رف�ض ماليكة 
رئا�شة املجل�ض ال�شعبي 

البلدي

الإعالمي  ا�ضتذكر  فيما   
يف  ذكرياته  ماليكة  حممد 
عندما   « بـ  مو�ضوم  مقال 
املجل�ض  رئا�ضة  رف�ضت 
بداية  يف   « البلدي  ال�ضعبي 
ال�ضبعينات كان قد بداأ العمل 
بالإذاعة والتلفزيون ك�ضحايف 
التطور  يف  واإرادة  طموح  كله 
كان  حيث  اجلاد   والعمل 
ال�ضحايف   العمل  يقد�ض 
والإعالم ب�ضفة عامة خا�ضة 
لقد   ، الب�رصي  ال�ضمعي  منه 
يف  منا�ضال  يافعا  �ضابا  كان 
ق�ضمة جبهة التحرير الوطني 
يوم  ويف   ، البليدة  مدينة  يف 
موعد  اقرتب  الأيام  من 

والولئية  البلدية  النتخابات 
، فطلب منه اأغلب امل�ضوؤولني 
يف الق�ضمة اأن يرت�ضح خلو�ض 
بالن�ضبة  البلدية  انتخابات 
عليه  ملحني  البليدة  ملدينة 
اأن يتقدم برت�ضيحه ، مو�ضحا 
متحم�ضا  يكن  اأنه مل  ماليكة 
لهذا القرتاح حيث اأن طبيعة 
بالتفرغ  له  ت�ضمح  ل  عمله 
للعمل ال�ضيا�ضي ، لكن باإحلاج 
املنا�ضلني يف الق�ضمة اأعطى 
موافقته وتقد برت�ضيح ، وكان 
الفائزين   حممد ماليكة  من 
الأوائل يف عملية النتخابات 
املقدمة  ت�ضدر  حيث  هذه 
وعند  الأ�ضوات  باأغلبية 
موعد  جاء  العملية  انتهاء 
ال�ضعبي  املجل�ض  تن�ضيب 
جميع  اتفق  حيث   ، البلدي 
اأن  على  املنا�ضلني   الإخوة 
املجل�ض   رئي�ض  هو  يكون 
حيث  من  الأول  كان  لكونه 
الأ�ضوات  املح�ضلة يف عملية 
اإحلاح  ورغم  لكن  النتخابات 
فاإنه   ، يقال  كما  القوم  كبار 
رئا�ضة  قاطعا  رف�ضا  رف�ض 
املجل�ض البلدي على اأن يبقى 
نوليه  لأن  البلدية  يف  كع�ضو 
الرئا�ضة على حد قوله معناه 
وهو  ال�ضحايف  العمل  ترك 

كان يف بداية عمله ك�ضحايف 
هذا  يف  وعمله  مهنته  يحب 
املجال .وهكذا اأقنع ماليكة 
الإخوة املنا�ضلني ، ومت تعيني 
ع�ضو اآخر من الذين فازوا يف 
هذه النتخابات وبقي ع�ضوا 
نا�ضطا يف البلدية طوال مدة 
العهدة اآنذاك ، حيث تعلم من 
الق�ضايا  من  الكثري  خاللها 
املواطن  تهم  كانت  التي 

والبلدية نف�ضها .
 

الكاتب حممد ماليكة يف 
�شطور ...

 
مواليد  من  ماليكة  حممد 
واد  بقرية   1946 اأكتوبر   23
 ، البليدة  بولية  العاليق 
املغرب  ثم  باجلزائر  در�ض 
الأردنية  اململكة  اإىل  وانتقل 
على  حت�ضل  حيث  الها�ضمية 
اإىل  ثم  البكالوريا  �ضهادة 
الآداب  كلية  القاهرة  جامعة 
در�ض  حيث  ال�ضحافة  ق�ضم 
يعود  اأن  قبل  �ضنتني  ملدة 
بكلية  ويلتحق  اجلزائر  اإىل 
الإن�ضانية  والعلوم  الآداب 
بالتلفزيون  ك�ضحفي  .عمل 
على  اأحيل  اأن  اإىل  اجلزائري 

التقاعد .

عر�ض كتاب 

اجلديدة” تركيا  اأبو  ال�سجاع:  القلب  اأردوغان  طيب  “رجب 
تركّي،  والكاتب  تركّي،  الرئي�ض  اأن  ورغم 
هو  املذكورة  اخلدمات  بهذه  واملعنّي 
اللغة  املوؤلف  اختار  الرتكّي،  ال�ضعب 

الإجنليزية لتاأليف كتابه.

ملاذا؟

لأن الهف من الكتاب هو: الرد على الدعاية 
الغربية املناه�ضة للرئي�ض الرتكي، وتعريف 
بال�ضورة  والأوروبي  الأمريكي  املواطن 

احلقيقية بعيًدا عن الت�ضويه الإعالمي.

ت�شويه غربي

ت�ضن و�ضائل الإعالم الأمريكية والأوروبية 

الرتكي  الرئي�ض  �ضد  لذعة  انتقاد  حملة 
تُِوَّجت  �ضنوات،  منذ  اأردوغان  طيب  رجب 
اليمينيني  من  النحياز-  �ضديدة  بتغطية 
ملحاولة  �ضواء-  حد  على  والي�ضاريني 

النقالب الفا�ضلة الأخرية.
ال�ضعب  وانت�رص  الغبار،  انق�ضع  وعندما 
�ضيمفونية  اإىل  العازفون  حتَوّل  الرتكي، 
تركيا  وحمنة  الدميقراطية،  على  التباكي 
“املتعجرف”  اأردوغان  عهد  يف  الرهيبة 
التحذيرات  وتواترت  و”ال�ضلطوي”، 
القمع  يف  الغارق  املحتوم  امل�ضتقبل  من 
هذا  وراء  الغربي  املنطق  وال�ضتبداد. 
هو:  غنو�ضي–  �ضمية  بح�ضب  ال�ضلوك- 
اإما اأن متنحنا الدميقراطية ما نريد، اأي: 
ويخدمون  نقوله،  ما  يرددون  َمن  جتلب 

م�ضاحلنا، ويزيلون ما ل نوافق على، وهو 
ال�ضيناريو املثايل بالن�ضبة لنا. اأما اإذا وقع 
نيمم وجوهنا  اأن  خالف ذلك، يجب علينا 
�ضطر خمزوننا من النقالبيني واجلرنالت 
من  بالالزم  ليقوموا  املنطقة،  اأنحاء  يف 

تدخالت “جراحية” �رصيعة.

تركيا القدمية واجلديدة

“عمر  الكتاب  موؤلف  من  حماولة  هذه 
غوكهان اأولوم” لتوفري مرجع ملن يرغبون 
الرئي�ض  عن  معلومات  على  احل�ضول  يف 
تركيا  بني  مقارنة  عقد  عرب  الرتكي، 
اأردوغان.  �ضنعها  التي  واجلديدة  القدمية 
يتواجد الكتاب يف املكتبات العاملية، وهو 

يف  لأردوغان  املناه�ضة  الدعاية  على  رد 
واأوروبا؛  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 
“لأنه اأ�ضبح زعيما عامليا”- على حد قول 

املوؤلف.

اآراء متباينة

تباينت تقييمات القراء:

لـ  املوؤلف  و�ضف  للبع�ض  راق  بينما   –
اأردوغان باأنه “اأبو تركيا احلديثة”، وو�ضف 
اآخر الكتاب باأنه “عظيم”؛ باعتباره يحكي 
يف  الزعماء  اأعظم  اأحد  “ق�ضة  باخت�ضار 
�ضخر   – الآخر.  اجلانب  على  العامل”، 
حماولة  “اإنها  قائال:  الكاتب  من  البع�ض 

م�ضطفى  “بل  اآخر:  وقال  م�ضحكة”، 
واأ�ضاف  الأتراك”،  اأبو  هو  اأتاتورك  كمال 

خام�ض: “مل يكن رجب طيب اأردوغان يوًما 
اأًبا لرتكيا، ولن يكون”. 
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طريقة جديدة للتعايف بعد ال�صكتة الدماغية

جامعة  من  علماء  تو�صل 
 »Anglia Ruskin«
طريقة  الكت�صاف  الربيطانية 
مل�صاعدة  وب�صيطة  فعالة 
بعد  التعايف  على  املر�صى 

ال�صكتة الدماغية.
ويف مقابلة مع ال�صحافة قال 
العلماء: »بعد درا�صات مطولة 
اأجريناها على اآالف املر�صى 
اأعرا�ض  من  يعانون  الذين 
الدماغية،  ال�صكتة  بعد  ما 
باأن  تفيد  نتائج  اإىل  تو�صلنا 
العزف على االآالت االإيقاعية 
ال�صنوج  اأو  الطبول  كقرع 
االأ�صخا�ض  هوؤالء  ي�صاعد 
االآثار  من  التعايف  على 
اجللطات،  تلك  ترتكها  التي 
اجلزئي،  اأو  الن�صفي  كال�صلل 
بع�ض  يف  احلركة  بطء  اأو 
جل�صتني  اأن  وتبني  االأطراف، 
يقلالن  اأ�صبوعيا  العزف  من 
ب�صكل كبري من اال�صطرابات 
الناجمة عن �صوء تدفق الدم 
عند  اجل�صم  اأجزاء  بع�ض  يف 

هوؤالء املر�صى«.

»نعتقد  قائلني:  واأ�صافوا 
الناجمة  االأ�صوات  اأن  اأي�صا 
ت�صاعد  االآالت  تلك  عن 
مر�صى ال�صكتة الدماغية على 
ا�صتعادة تركيزهم واملهارات 
باأعمالهم  للقيام  املطلوبة 
كاحلركة  الب�صيطة  اليومية 
املالب�ض  وارتداء  وامل�صي 
باأنف�صهم وما اإىل ذلك. وتوؤثر 
الناجمة  االأ�صوات  اهتزازات 

على  االإيقاعية  االآالت  عن 
امل�صوؤولة  الدماغ  اأجزاء 
وت�صاعدها  احلركة،  عن 
اإىل  االإ�صارات  اإر�صال  على 
نتيجة  املت�رضرة  االأطراف 

اجللطات«.
اأن  اإىل  االإ�صارة  وجتدر 
ال�صكتة الدماغية اأو ما تعرف 
باجللطة الدماغية، هي عبارة 
نق�ض تدّفق الدم وتغذيته اإىل 

والذي  الدماغ  اأجزاء  اأحد 
يف  اخلاليا  موت  اإىل  يوؤدي 
ما  وغالبا  املنطقة،  تلك 
كال�صلل  باأعرا�ض  تت�صبب 
وتق�صم  اجلزئي،  اأو  الن�صفي 
اإىل نوعني: ال�صكتة الدماغية 
ب�صبب  وهي  االإقفارية، 
وال�صكتة  الدم،  تدفق  نق�ض 
الدماغية النزفية، وتنجم عن 

النزيف الدماغي.

الأرق

علماء يقرتبون من ابتكار دواء يعالج ال�صلل الرعا�ش

هو داء ي�صيب االإن�صان، واالأرق 
على  القدرة  عدم  عن  عبارة 
النوم اأو تقّطعه وعدم ا�صتمراره 
تدهور  ي�صبب  ،مما  ُوجد  اإن 
واجل�صدية،  النف�صية  ال�صحة 
املري�ض  ببيئة  مرتبط  واالأرق 
التي  والعوامل  وظروفه، 
االأرق  اأ�صباب  ت�صببهتختلف 
الآخر،  �صخ�ض  من  وعالجاته 
�صعوبة  االأ�صباب  هذه  ومن 
املتكرر  اال�صتيقاظ  و  النوم 
اأثناء الليل و اال�صتيقاظ مبكرا 

اأنواع عدة  ال�صباح، ولالأرق  يف 
االأرق  وهو  العابر  االأرق  منها 
اأو  واحدة  ليلة  ي�صتمر  الذي 
الثاين  والنوع  اأ�صابيع  عدة 
اأكرث  وهو  املزمن  االأرق  هو 
االأنواع  من  تعقيدا  االأنواع 
املزمن  االأرق  وينتج  االأخرى 
العوامل  من  جمموعة  عن 
اجل�صمية  االإ�صطرابات  منها 
االأ�صباب  ،واأكرث  النف�صية  اأو 
لالأرق  امل�صببة  ال�صائعة 

املزمن هي الكاآبة

قال باحثون اإنهم اقرتبوا من التو�صل اإىل دواء 
يعالج مر�ض ال�صلل الرعا�ض )باركن�صون( �صيتم 
اإنتاجه من توليفة دواء لعالج ال�صغط املرتفع 

ي�صّمى ا�رضاديبني. وينتمي هذا الدواء اإىل نوعية 
من العالجات تو�صف باأنها مثبطات قنوات 

الكال�صيوم، والتي تعمل على تو�صعة ال�رضايني 
وبالتايل خف�ض �صغط الدم.

وبح�صب االأبحاث التي اأجريت يف جامعة نورث 
و�صرتن ب�صيكاغو، تبني اأن من تناولوا دواء 

ا�رضاديبني تنخف�ض لديهم خماطر االإ�صابة 
بال�صلل الرعا�ض، وقد �صعت االأبحاث لفهم �رض 

تاأثري هذا الدواء، ونُ�رضت نتائج الدرا�صة يف 
دورية »كلينيكال اإنفي�صتيجي�صن«، واأظهرت اأن 
اخلاليا الع�صبية بالدماغ امل�صوؤولة عن حركة 

الع�صالت تنتج نوعاً من العادم اأو ال�صموم، ومع 
ارتفاع م�صتوى الكال�صيوم يف هذه اخلاليا ت�صمر 

ومتوت ب�صبب ال�صموم التي تنتجها بنف�صها ما 
يوؤثر على احلركة ب�صكل ن�صميه ال�صلل الرعا�ض. 

وهنا ياأتي تاأثري دواء ا�رضاديبني يف خف�ض 
الكال�صيوم، وعدم ال�صماح برتاكم ال�صموم التي 

تقتل اخلاليا.
وقد وفرت هذه النتائج اأدلة �صمحت بنقل 
التجارب من احليوانات اإىل الب�رض، ونظراً 

لعدم وجود اآثار جانبية لدواء ا�رضاديبني يتم 
اإجراء التجارب يف اأكرث من 50 موقع بالواليات 

املتحدة، وبلغت التجارب مرحلة متقدمة تقرتب 
كثرياً من االإعالن عن التو�صل لعالج لل�صلل 

الرعا�ض.

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

   
ابتكر باحثون عالجاً جديداً يقلل عبور اجللوكوز من 

االأمعاء الدقيقة اإىل الدم، واأظهرت النتائج االأولية 
لتجارب ا�صتخدامه على احليوانات جناحه يف تقليل 
ا�صتجابة اجل�صم للجلوكوز بن�صبة 50 باملائة. وتعترب 

هذه الطريقة من العالجات التي ال تتطلب حقن مري�ض 
ال�صكري، ويف الوقت نف�صه حتقق فعالية كبرية حبة 

الدواء اجلديدة تقلل ا�صتجالل�صكر اإىل الن�صف ويقوم 
العالج بطالء جدار االأمعاء الإعاقة امت�صا�ض ال�صكر 

من اجلهاز اله�صمي اإىل الدم، وي�صار اإىل العالج بحروف 
.LuCI :خمت�رضة هي

ويتوفر الدواء على �صكل حبوب، وتقوم االأمعاء 
بامت�صا�ض مادة الطالء لتغطي جدارها بعد ابتالع 

الدواء بفرتة وجيزة، ثم يذوب الطالء بعد ب�صع �صاعات 
من ابتالعه.

وبح�صب التقرير الذي ن�رضته دورية »نات�صيورال 
ماتريال« عن الدواء اجلديد ميكن ملري�ض ال�صكري 

تناول حبة الدواء قبل االأكل لطالء جدار معدته ومنع 
عبور ن�صف ال�صكريات التي تناولها اإىل الدم وت�صاعد 

هذه الطريقة التي ابتكرها باحثون من جامعة هارفارد 
حتت اإ�رضاف الربوفي�صور علي ترافكويل مر�صى 

ال�صكري الذين يعانون من �صعف ا�صتجابة االإن�صولني، 
وحتميهم من ارتفاع م�صتوى ال�صكر بالدم ب�صكل كبري 

ومفاجئ، ويعترب الدواء اجلديد بدياًل جلراحات ت�صغري 
املعدة التي يتم اللجوء اإليها كعالج حلاالت البدانة.

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

من م�صاق الكيماوي
اأ�صاد خرباء بدرا�صة حديثة اأجراها العديد من العلماء 

الربيطانيني موؤخراً، والتي خل�صت اإىل اأن عدداً كبرياً 
من الن�صاء امل�صابات ب�رضطان الثدي يتاأثرن �صلباً 

بالعالج الكيماوي. وبح�صب الدرا�صة فاإن ما ي�صل اإىل 
5000 مري�صة ب�رضطان الثدي، �صيتجننب التعر�ض للعالج 

الكيماوي القا�صي �صنوياً. كما ك�صفت االأبحاث التي �صملت 
اختباراً جينياً ملجموعة من الن�صاء باأن ما يقرب من 

ثلث الن�صاء امل�صابات ب�رضطان الثدي ميكن اأن يتجننب 
اخل�صوع للعالجات الكيماوية وقال الدكتور األي�صرت 

رينغ من م�صت�صفى رويا مار�صدن يف لندن يف ت�رضيح له 
ل�صحيفة مريور الربيطانية، اإن الدرا�صة تعترب اأكرب اإجناز 
طبي يف جمال �رضطان الثدي منذ 20 عاماً، اإذ �صتتفادى 

املري�صات التعر�ض للعالجات الكيماوية التي ال تفيد 
كثرياً يف عالج املر�ض.

من جهتها اأ�صادت الرئي�صة التنفيذية ملنظمة عالج 
�رضطان الثدي يف بريطانيا، ديليث مرغنا، باالكت�صاف 
اجلديد وقالت اأنها تاأمل باأن ت�صاعد هذه النتائج على 

حت�صني ا�صتخدام االأطباء للعالج الكيماوي يف عالج 
مر�صى ال�رضطان، واأن تتحرر االآالف من الن�صاء �صنوياً 

من عذاب العالج الكيميائي وقد اأجرت اجلمعية 
االأمريكية الأطباء االأورام يف �صيكاغو، جمموعة من 

االختبارات على عدد كبري من الن�صاء امل�صابات ب�رضطان 
الثدي با�صتخدام العالجات البديلة واالبتعاد عن العالج 

الكيماوي. وا�صتخدمت اجلمعية االختبارات الوراثية 
لتحديد نوع ال�رضطان وتقدمي العالج املنا�صب له، حيث 

تبني باأن 10 باملائة من املري�صات ال ي�صتفدن من العالج 
الكيماوي.

وذكر االأخ�صائي باالأورام الدكتور جوزيف �صبارانو، من 
مركز مونتيفيوري الطبي يف نيويورك: » يجب على اأي 

امراأة تعاين من �رضطان الثدي يف �صن مبكرة، اجراء 
االختبار اجليني ومناق�صة نتائج التعر�ض للعالج الكيماوي 

الذي ميكن اأن يكون له اآثار جانبية مثل ت�صاقط ال�صعر 
والتقيوؤ وخطر االإ�صابة بالتهابات تهدد احلياة.«
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�حلب يف �هلل  يف �أحاديثه �سلى �هلل عليه و�سلم
يف  املواالة   : االإميان  عرى  اأوثق   (  *
اهلل  يف  واحلب   , اهلل  يف  واملعاداة  اهلل 
) �صحيح    ) اهلل عز وجل  والبغ�ض يف 

اجلامع 2539(
واملراد باحلب يف اهلل اأي الأجله وب�صببه 
, ال لغر�ض اآخر كميل اأو اإح�صان , ففي 
مبعنى الالم املعرب به يف رواية اأخرى 
. لكن ]يف[ هنا اأبلغ , اأي احلب يف 
والذين   { تعاىل  كقوله  ووجهه  جهته 
 } �صبلنا  لنهدينهم  فينا  جاهدوا 
اأجلنا  ومن  حقنا  يف  اأي  العنكبوت69 

ولوجهنا خال�صاً 
حالوة  وجد  فيه  كن  من  ثالث   (  *
اأحب  ور�صوله  اهلل  يكون  اأن   : االإميان 
املرء  يحب  واأن   , �صواهما  مما  اإليه 
اأن يعود يف  , واأن يكره  اإال هلل  ال يحبه 
الكفر كما يكره اأن يلقى يف النار (  رواه 

البخاري 6941
قال القا�صي : املحبة ميل النف�ض اإىل 
ال�صيء لكمال فيه , والعبد اإذا علم اأن 
الكمال احلقيقي لي�ض اإال هلل واأن كل ما 
من  فهو  اأو غريه  نف�صه  كماالً يف  يراه 

اإال هلل  يكن حبه  وباهلل مل  اهلل  واإىل  اهلل 
طاعته  اإرادة  يقت�صي  وذلك   , اهلل  ويف 
الطاعة  باإرادة  املحبة  ف�رست  فلذا   ,
وا�صتلزمت اإتباع ر�صوله �صلى اهلل عليه 

و�صلم 
ال  يوم  ظله  يف  اهلل  يظلهم  �صبعة   (  *
ورجالن حتابا يف   ...... ظله  اإال  ظل 
اهلل اجتمعا عليه وتفرقا عليه ....... (  

رواه البخاري1423 وم�صلم
اهلل  يف  احلب  اإال  االإ�صالم  دين  وما 
له  بد  ال  القلب  الأن   , اهلل  يف  والبغ�ض 
من التعلق مبحبوب , ومن مل يكن اهللهّ 
اأن  بد  فال  ومعبوده  حمبوبه  له  وحده 
ال�رسك  هو  وذلك   , لغريه  قلبه  يتعبد 
املبني , فمن ثم كان احلب يف اهللهّ هو 
ملا  العزيز  امراأة  اأن  ترى  اأال   , الدين 
مع  كان  ما  منها  كان  م�رسكة  كانت 
اأخل�ض  ويو�صف ملا   , زوج  ذات  كونها 
احلب يف اهللهّ وهللهّ جنا من ذلك مع كونه 
�صاباً عزباً مملوكاً قال اهللهّ تعاىل } قل 
يحببكم  فاتبعوين  اهللهّ  حتبون  كنتم  اإن 

اهللهّ { اآل عمران 31

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

عليه و �سلم
واأما االأخالق احلميدة واالآداب ال�رسيفة فجميعها 

كانت خلق ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم على 
االنتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �صهادة رب 

العاملني يف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
,ويقول النبي عن نف�صه )اأدبني ربي فاأح�صن تاأديبي( 

, ويف ذلك قول عائ�صة اأم املوؤمنني ر�صي اهلل عنها 
حني �صئلت: كيف كان خلق ر�صول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�صلة خري يف القرءان هي 

يف ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم.
وقالت عائ�صة ر�صي اهلل عنها يف و�صف خلقه 

اأي�صاً:«مل يكن ر�صول اهلل فاح�صاً وال متفح�صاً وال 
يجزي ال�صيئة ال�صيئة ولكن يعفو وي�صفح وقالت: ما 
انتقم ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم لنف�صه اإال اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يقول اأبو �صعيد اخلدري ر�صي اهلل عنه: 
كان ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم اأ�صد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �صيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�صافه �صلى 

اهلل عليه و�صلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
من اأخالق النا�ض فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَو َواأُْمْر 

اِهِلنَي{ )االأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْض َعِن اجْلَ
فما من حليم اإال عرفت له زلة اأما نبينا االأعظم 

عليه ال�صالة وال�صالم فكان ال يزيد مع كرثة االإيذاء 
اإال �صرباً, ومع اإ�رساف اجلاهل اإال حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�صالة وال�صالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ال يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�صحابه 

ما فعلوا. وكذلك قوله عليه ال�صالة وال�صالم 
يف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

وحر�صوا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك يوم الفتح. 

وروى اأن�ض بن مالك ر�صي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �صلى اهلل عليه و�صلم وعليه برد غليظ 
احلا�صية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �صديدة 

حتى اأثرت حا�صية الربد يف �صفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ال حتمل يل من مالك وال من 

مال اأبيك!!!
ف�صكت عليه ال�صالة وال�صالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب, فهل هناك يف احللم 
والعفو يف مثله �صلى اهلل عليه و�صلم.

�نفر�د �ملالكية بالقول باخلروج من �خلالف
امل�صاألة  هذه  عن  عربوا  قد  العلماء  جند 
بعبارتني:  اإحداهما: اخلروج من اخلالف, 
ذكر  فال�صاطبي  مراعاة اخلالف  والثانية: 
املخالف«  دليل  »مراعاة  بها  املراد  اأن 
املخالف.  دليل  اإعمال  بها  فاملراد 
دليل  »اإعمال  باأنها:  عرفة  ابن  وعرفها 

نقي�صه  فيه  اأعمل  الذي  مدلوله,  الزم  يف 
ا�صتقراء  خالل  من  اأننا  اإال  اآخر«,  دليل 
كتب ال�صافعية جند اأنهم ياأخذون مبراعاة 
اخلالف يقول ال�صيوطي: »القاعدة الثانية 
م�صتحب  اخلالف  من  اخلروج  ع�رسة 
اأما  حت�صى«  تكاد  ال  جدا  كثرية  فروعها 

املذهب احلنفي واحلنبلي مل يتم الوقوف 
يف  داء  ما  خالل  من  القاعدة  هذه  على 
يل  املالكية  اأن  نخل�ض  اأننا  اإال  كتبهم. 
اإن  بل  باعتبار »مراعاة اخلالف«  ينفردوا 
وذلك  بها  العمل  على  وافقوهم  ال�صافعية 

كاف لبيان عدم االنفراد.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها االأخوة, قد ال ينتبه االإن�صان اإىل بع�ض امل�صطلحات �صمى اهلل االأعمال الطيبة التي تن�صجم مع 
الفطرة معروفاً الأن الفطر ال�صليمة يف اأ�صل خلقها تعرفها, الق�صاء الربيطاين ياأخذون ع�رسة من 

الطريق يعر�صون عليهم جرمية بح�صب الفطر ال�صليمة قد يك�صفون احلقيقة, االإن�صان له فطرة �صليمة 
لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �صيء تعرفه فطرتك ال�صليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.

الرب ما اطماأنت اإليه النف�ض واالإثم ما حاك يف �صدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�ض, لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة, يعني ما اأمرك اهلل ب�صيء اإال وفطرتك وجبلتك ترتاح له, وما 

نهاك عن �صيء اإال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �صميت االأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة االإن�صان معروفاً, و�صمي ال�صيء الذي تاأباه 
الفطر ال�صليمة منكراً, من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�صيء يتوافق مع فطرة النف�ض توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴾  ) �صورة الروم: 30(  الأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدهّ
يُن الَْقِيهُّم )30(  ِ َذِلَك الِدهّ لِْق اهلَلهّ ِ الَهِّتي َفَطَر النَهّا�َض َعلَيَْها اَل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلهّ ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدهّ

﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�صن لكن يف االأمراء اأح�صن, واحلياء ح�صن لكن يف الن�صاء اأح�صن, وال�صخاء ح�صن 

لكن يف االأغنياء اأح�صن, وال�صرب ح�صن لكن يف الفقراء اأح�صن, والتوبة ح�صن لكن يف ال�صباب اأح�صن. 
يعني ال�صاب األزم ما يلزمه التوبة, واملراأة األزم ما يلزمها احلياء, والغني األزم ما يلزمه ال�صخاء, والفقري 

األزم ما يلزمه ال�صرب, واالأمري األزم ما يلزمه العدل, ورد:
اأحب ثالثاً, وحبي لثالث اأ�صد, اأحب الطائعني, وحبي لل�صاب الطائع اأ�صد, اأحب املتوا�صعني, وحبي 
للغني املتوا�صع اأ�صد, اأحب الكرماء, وحبي للفقري الكرمي اأ�صد, واأبغ�ض ثالثاً, وبغ�صي لثالث اأ�صد, 
اأبغ�ض الع�صاة, وبغ�صي لل�صيخ العا�صي اأ�صد, اأبغ�ض املتكربين, وبغ�صي للفقري املتكرب اأ�صد, اأبغ�ض 

البخالء, وبغ�صي للغني البخيل اأ�صد. 
فاحلياء من االإميان, واإذا مل ت�صتِح فا�صنع ما �صئت على معنيني: اإن مل ت�صتِح فال خري فيك, واإن مل 

ت�صتِح من اهلل فافعل ما �صئت وال تعباأ بكالم النا�ض.
ِ َواَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَهّْهلَُكِة )195( ﴾  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه االآيات: ﴾ َواأَنِْفُقوا يِف �َصِبيِل اهلَلهّ

�صورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: وال تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم, لذلك االإ�صالم 
و�صطي.
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر
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اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش
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املدير م�شوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

عن دار ي�صطرون مب�صر  

مبدعات عربيات لل�شاعر اجلزائر عزوز عقيل
�صدرلل�صاعراجلزائري عزوز عقيل  

كتابه اجلديد املو�صوم ب "مبدعات 
عربيات" عن دار ي�صطرون مب�صر  

يف جزئه الأول وي�صم عددا من 
احلوارات ملبدعات عربيات يتوزعن 

على عدة بلدان عربية منها املغرب 
اجلزائر تون�س لبنان �صوريا والعراق 

على اأن ي�صم اجلزء الثاين من 
الكتاب عدة مبدعات اأخريات من 
خمتلف البلدان العربية املتبقية 
وكان من �صمن الأ�صماء يف اجلزء 
الأول كل من ال�صاعرة والقا�صة  
اجلزائرية "جنات بومنجل" ومن 

املغرب كل من ال�صاعرة "فريدة 
العاطفي" والأدبية "منى وفيق" 

و"فاطمة املعرويف" ومن لبنان 
الأديبة "ن�صرين بلوط" وال�صاعرة 

فقد  العراق  من  قازن" اأما  "فلورا 
�صم الكتاب كل من "زينب ال�صايف 

عبا�س" و "جنوي ابراهيم" ومن 
تون�س ال�صاعرة "حمبوبة خما�صي" 
و"زهور العربي" وقد كتب مقدمة 

الكتاب رئي�س حترير جريدة الو�صط 
اجلزائرية الأ�صتاذ وداد احلاج وجاء 

الكتاب يف 130 �صفحة من احلجم 
املتو�صط

اأمل حجازي تتحدث بو�شوح عن مر�شها 
وعالقته بقرار ارتدائها احلجاب

�شخرية جيم كاري تطال »جي�س الف�شاء« االأمريكي

نيبول حائز »نوبل لالآداب 2001« يفارق احلياة

االإفراج عن املخرج االأوكراين �شينت�شوف 

فيديادر  الربيطاين  الروائي  تويف 
�شوراجربا�شاد نيبول، احلائز على 
جائزة نوبل لالآداب عام 2001، عن 
عمر يناهز 85 عاما وتويف نيبول، 

اأعماله  من  العديد  تدور  الذي 
حول اال�شتعمار والنفي، يف منزله 
وفقا  لندن  الربيطانية  بالعا�شمة 
لزوجته ناديرا نيبول، وقالت عقيلة 

كان عمالقا  »لقد  بيان:  نيبول يف 
حماطا  وتويف  حققه،  ما  كل  يف 
اأن عا�ش حياة  بعد  اأحبهم  بالذين 
الرائع  باالإبداع  زاخرة  كانت 

واالجتهاد«.
الهندية  االأ�شول  ذو  نيبول،  فاز 
ترينيداد  يف  املولود  الكاريبية 
»بوكر«  بجائزة  اأي�شا   ،1932 �شنة 
امللكة  منحته  كما   ،1971 عام  يف 
عام  يف  »فار�ش«  لقب  اإليزابيث 
روايات  اأعماله  اأ�شهر  ومن   1990
بي�شوا�ش«  م�شرت  فور  هاو�ش  »ايه 
عام 1961، و«ايه بيند اإن ذا ريفري« 
االأوىل،  وتتحدث   .1979 عام 
عن  الفنية،  بالتحفة  و�شفت  التي 
عن  للبحث  املاأ�شاوية  الق�شة 
هندي  رجل  وهوية  ا�شتقاللية 
والكثري  ترينيداد،  يف  يعي�ش 

والد  جتارب  من  م�شتوحى  منها 
كتابات  من  الكثري  وينبع  املوؤلف، 
وفق  اجلذور«،  »انعدام  من  نيبول 
عن  ر�شاه  عدم  املثري  و�شفه 
الفقر الثقايف والروحي لرتينيداد، 
قدرته  وعدم  الهند،  عن  واغرتابه 
على التاأقلم يف اجنلرتا مع »القيم 
قوة  يوم  ذات  كانت  ملا  التقليدية 

ا�شتعمارية«.
لال�شتعمار  املدمرة  االآثار  وكانت 
االأديب  لعمل  كبري  قلق  م�شدر 
�شبه  روايته  يف  ولكن  الراحل، 
اأوف  »اإجنما  ال�شهرية  الذاتية 
عام1987،  ن�رشت  التي  اآريفال«، 
اأ�شل  من  كاتب  عن  نيبول  يحكي 
كاريبي ي�شعر بال�شعادة لدى عودته 
�شنوات  بعد  اإجنلرتا  وطنه  اإىل 

طويلة من التيه. 

ال�شجون  م�شلحة  اإدارة  نفت 
التي  االأنباء  الرو�شية،  الفيدرالية 
باأن  »نوفو�شتي«،  وكالة  اأوردتها 
املخرج االأوكراين اأوليغ �شينت�شوف، 
اإعداد  بتهمة  عليه  حكم  الذي 
جزيرة  �شبه  يف  اإرهابية  اأعمال 
القرم، غادر ال�شجن، وذكر املكتب 
ال�شجون  الإدارة  التابع  ال�شحفي 

الفيدرالية ملنطقة يامالو-نينيت�ش 
لوكالة  احلكم،  الذاتية  الرو�شية 
التي  »املعلومات  »�شبوتنيك«: 
ادعت اأن املدان اأوليغ �شينت�شوف، 

اأنه غادر ال�شجن، غري �شحيحة«.
كتبت  �شابق،  وقت  ويف  هذا، 
على  اإيفلفا،  فيكتوريا  ال�شحفية 
االجتماعي  التوا�شل  موقع 

�شافر  �شينت�شوف،  اأن  »في�شبوك« 
�شاخلارد  من  ال�شبت  يوم  م�شاء 
الرو�شية،  العليا  املحكمة  وكانت 
 24 يف  ال�شادر  احلكم  اأيدت  قد 
االأوكراين  �شد   ،2015 نوفمرب، 
ملدة  بال�شجن  �شينت�شوف،  اأوليغ 
تنظيم  بتهمة  عاما  ع�رشين 
جزيرة  �شبه  يف  اإرهابية  هجمات 

القرم.
ومت احلكم بال�شجن ملدة 10 اأعوام 
املدعو  �شينت�شوف،  �رشيك  على 
اأي�شا  وحكم  كولي�شينكو،  األك�شندر 
االآخرين  املتهمني  من  اثنني  على 
يف الق�شية، وهما األيك�شي ت�شريين 
وغينادي اأفانا�شييف بال�شجن ملدة 

7 �شنوات.

كاري  جيم  االأمريكي  املمثل  اعترب 
دونالد  االأمريكي  الرئي�ش  خطط 
م�شلحة  ف�شاء«  »قوة  الإن�شاء  ترامب 
اأمرا جديرا بال�شخرية، ويعمل حاليا 
على ت�شويرها يف فيلم كرتون خا�ش 

به.
الذي  الفيلم،  حوار  يف  كاري  وكتب 
الرو�شي  والرئي�ش  ترامب  يظهر 
فالدميري بوتني وهما يرتديان بذلتي 
باآخر  رئا�شتك  علقت  »هل  ف�شاء، 
الف�شائية!  القوة  اإذن  ا�شتدع  ق�شة؟ 
من  واأكرث  الغباء  اإىل  ت�شل  حتى 

على  مرتني  كاري  ح�شل  ذلك!« 
عمله  على  »غلوب«  الذهبية  اجلائزة 
»ترومان �شو«، ويقوم منذ عدة اأ�شهر 
االإنرتنت  �شبكة  على  ر�شومه  بن�رش 
الرئي�ش  منتظمة،  ب�شورة  منتقدا، 
االإدارة  كانت  واإدارته  ترامب  دونالد 
قوة  �شتعد  اأنها  اأعلنت  االأمريكية 
خا�شة للدفاع يف الف�شاء بحلول عام 
من  يطلب  اأن  ترامب  ويعتزم   .2020
لعام  الدفاع  ميزانية  يف  الكونغر�ش، 
مبدئيا  دوالر  مليارات  ثمانية   ،2020

لتمويل هذا اجلي�ش.

خرجت الفنانة اأمل حجازي 
عن �شمتها وك�شفت حقيقة 
مر�شها  عن  تردد  ما 
اخلطري، الذي جعلها تتخذ 
احلجاب  بارتداء  قراراً 
عقب ال�شفاء منه، وذلك من 
على  ن�رشتها  تغريدة  خالل 

ح�شابها على تويرت.
يف  حجازي  اأمل  وقالت 
تغريدة عرب تويرت: »حجابي 
اأبدا  مر�ش  ب�شبب  لي�ش 
التزامي هو هدية ثمينة من 
بكامل  وكنت  وجل  عز  اهلل 
وعقلي  و�شحتي  اإرادتي 

احلمدهلل«.
اأمل حجازي قائلة:  وتابعت 
امتنى  الثمينة  الهدية  »هذه 
�شخ�ش  كل  يتلقاها  ان 
اأجد  مل  الين  بحاجتها 
ال�شعادة احلقيقية اال بقرب 

اهلل«.
وجاءت كلمات اأمل حجازي 
اإنها  اأ�شيع  ما  على  رداً 
احلجاب،  قرار  اتخذت 
بتجربة  مرورها  عقب 

اأدت  ال�رشطان،  مع  مريرة 
اإىل ت�شاقط �شعرها بالكامل 
امل�شتعار،  ال�شعر  وارتدائها 
لتتخذ عهداً على نف�شها مع 
اهلل عند �شفائها �شوف تعتزل 
احلجاب  وترتدي  الغناء 
واأرادت  بالفعل  وهذا ما مت 
على  توؤكد  اأن  حجازي  اأمل 
جاء  للحجاب  ارتدائها  اأن 
ولي�ش  منها،  تامة  بقناعة 
وعكة  باأي  عالقة  له  االأمر 
وجاء  بها  اأملت  �شحية 
بعد  حجازي  اأمل  تعليق 
موجة من اعرتافات النجوم 
مر�شية  بتجارب  مبرورهم 
راأ�شهم  على  كانت  �شعبة، 
�شدمت  التي  اإلي�شا  الفنانة 
اإنها  اأعلنت  عندما  اجلميع 
الثدي  �رشطان  من  تعافت 
كما اأ�شيع اأن الفنانة مرييام 
مر�ش  من  تعاين  فار�ش 
خطري، ولكنها نفت اإ�شابتها 
اأن  اإىل  م�شرية  بال�رشطان 
لي�ش  ولكنه  دقيق  مر�شها 

املر�ش اخلبيث.
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"Insight" الهجينة من  جديدا  جيال  تطرح  هوندا 

اليابانية  هوندا  اأكدت 
جيل  طرح  عزمها 
�سيارات  من  كليا  جديد 
يف  الهجينة   "Insight"
الأ�سواق هذا العام واأهم ما 

ح�سب  ال�سيارات  هذه  مييز 
تويوتا  يف  اخلرباء  تاأكيدات 
اخلارجي  "ت�سميمها  هو 
اأتى  الذي  والع�رصي  الأنيق 
مزيجا من ت�ساميم �سيارات 

والذي  واأكورد،   Civic
 LED م�سابيح  تزينه 
التي  واخلطوط    املميزة 
الريا�سية  طابع  ت�سفي   
مق�سورة  اأما  والن�سيابية". 

اجلديدة   "Insight"
تقنيات  باأحدث  فمزودة 
وتقنيات  املولتيميديا 
املق�سورة  بحرارة  التحكم 
والإ�ساءة والكثري من مزايا 

جرنال موتورز تطلق 
�سيارة دون مقود!

ا�ستعر�ست �رصكة جرنال 
موتورز ال�سهرية م�رصوع 

 "Cruise AV" سيارتها�
ذاتية القيادة التي من 

املتوقع اأن حتدث نقلة 
نوعية يف عامل �سيارات 

امل�ستقبل.
وطور خرباء "GM" هذه 

املركبة لتكون �سيارة 
كهربائية ذاتية القيادة 

بامتياز، وذلك لتحل مكان 
 Chevrolet" سيارات�

Bolt" الكرو�س اأوفر التي 
لقت �سعبية وا�سعة يف 

الوليات املتحدة والعديد 
من اأ�سواق العامل.

واأهم ما مييزها وفقا 
للخرباء هو قدرتها على 
التحكم الذاتي بحركتها، 
فهي ل حتتاج اإىل �سائق، 

كما اأن مق�سورتها خالية من 
دوا�سات الوقود والفرامل، 

وحتى من عجلة القيادة.
 "Cruise AV" تنتمي

وفقا للمعلومات الواردة عن 
جرنال موتورز اإىل "عائلة 

ال�سيارات ذاتية التحكم 
من الفئة الرابعة، اأي اأنها 
قادرة على التنقل والقيام 

بالرحالت ب�سكل ذاتي دون 
توجيه ال�سائق، لكن يف 

احلالت ال�سطرارية اأو يف 
حال تعر�سها حلادث ما، 
فيف�سل اأن يقوم ال�سائق 

باإبعادها وركنها على جانب 
الطريق، وتختلف قليال 

عن ال�سيارات ذاتية القيادة 

من اجليل اخلام�س والتي 
ل حتتاج لأي تدخل ب�رصي 

اأبدا لتوجيهها".
وبالإ�سافة خللو هذه 

ال�سيارة من املقود 
والدوا�سات، فهي خالية 
اأي�سا حتى من اأي اأزرار 

للتحكم بالقيادة، حتى 
اأن اأبوابها من املفرت�س 

اأن تفتح وتقفل ب�سكل 
اأوتوماتيكي، كما اأنها قادرة 
على ركن نف�سها دون تدخل 

الب�رص.
ال�سيارة املتطورة. 

و�سا�ساتها التي تعمل 
باللم�س قادرة على التعامل 

مع الأجهزة والهواتف 
الذكية التي تعمل بنظامي 

اأندرويد وIOS، ف�سال عن 
ميزاتها التي ت�سمح ببث 
اإ�سارات الـ Wi-Fi كما 

زودت هذه ال�سيارة بنظام 
هجني من اجليل الثالث 

يحوي حمرك بنزين ب�سعة 
1.5 لرت باأربع اأ�سطوانات، 

يتميز بقدرة كبرية على 
توفري الوقود، حيث يبلغ 

معدل ا�ستهالكه الو�سطي 
4.5 لرت لكل 100 كلم.

وتوؤكد هوندا على اأنها 
�ستطرح هذا النموذج يف 

ال�سوق الأمريكية اأوائل العام 
اجلاري، حيث تتوقع له اأن 

يلقى رواجا كبريا هناك 
على غرار �سياراتها الهجينة 
ال�سابقة و�سيارات تويوتا من 

نف�س الفئة.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�ستعر�ست �رصكة IAT Design ال�سينية �سيارة "Karlmann King" التي �سنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع الرباعي يف العامل 

وبح�سب موقع "CarAndBike" املتخ�س�س يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه يف هذه ال�سيارة هو هيكلها اخلارجي امل�سمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�سنوع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�سلب.

وي�سمن القوة والأداء املمتاز لل�سيارة حمرك قوي من 10 اأ�سطوانات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�سان، قادرة علي بلوغ �رصعة ق�سوي ت�سل اإيل 160 كيلو مرت / �س. وتتميز ال�سيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، بالإ�سافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رصوبات ال�ساخنة، وماكينة ل�سنع 
القهوة، واأماكن خم�س�سة حلفظ الكوؤو�س املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتتوي ال�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل اأمان عالية، 
وميكن التحكم يف الإ�ساءة وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من 

هذه ال�سيارة فقط حول العامل ب�سعر ي�سل اإىل 2 مليون دولر، اأي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رصي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو

ك�سفت �رصكة ت�سنيع ال�سيارات اليابانية مازدا عن 
التي  �سياراتها  اأول  �ستكون  والتي  مازدا6  �سيارة 
الذكيتني،  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�ستي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�س ال�سيارات الدويل يف نيويورك 

الأمريكية.
متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�سخة  اأول  �ستكون 
يف �سيف العام احلايل 2018، كما �سيكون اأ�سحاب 

ال�سيارات من هذا النوع قادرين على حتديث كار 
فور  واختياري  كامل  ب�سكل  اأوتو  واآندرويد  بالي 
باأن  مازدا  ال�سيف و�رصحت  التحديث يف  اإ�سدار 
�سمن  �ستكونان  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�ستي 
اإ�سافات نظام الت�سغيل الذكي املوجود يف �سيارات 
ال�رصكة Mazda Connected. يُذكر اأن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رص  كندا  يف  اليابانية  ال�رصكة 

با�سم  املتحدث  لكن   ،3-CX ل�سيارة  املن�ستني 
ال�رصكة يف املعر�س الدويل لل�سيارات مل يتحدث 
ا�ستغراب  اأثار  مما  كلمته،  خالل  الأمر  ذلك  عن 
امل�ستخدمني كانت �رصكة مازدا اأعلنت عن رغبتها 
باإ�سافة من�ستي قوقل واآبل يف العام املا�سي، بعد 
نظامها  اإطالق  منذ  لذلك  التخطيط  بداأت  اأن 

Mazda Connected عام 2014.

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

قادرة على ال�سري فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات ،ومت اختبار ال�سيارة يف الأرا�سي الوعرة، وات�سح اأنها ل�سيارة "نيفا"، ف�سال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ال�سالم الرو�سية البيالرو�سية عن مناذج ع�سكرية مطورة ك�سفت �رصكة "اأوتوفاز" الرو�سية اأثناء مناورات حفظ 
املرابطة يف مدينة �سولنيت�سنوغور�سك يف �سواحي ع�سكرية من طراز "نيفا" اإىل وحدات القوات اخلا�سة واأكد ليبيد اأن �رصكة "اأوتوفاز" �سلمت 4 �سيارات امل�سافة بني قعرها والأر�س مقارنة بالنماذج املدنية.ا�ستخدامها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت من عيار 7.62 ملم، اأو ر�سا�س "كورد" الثقيل. كما ميكن للم�ساة، وميكن اأن ين�سب فيها قاذف قنابل اأو ر�سا�س اإن "نيفا" الع�سكرية املطورة خم�س�سة للدعم الناري وقال املقدم يف قوات املظليني اخلا�سة، اأناتويل ليبيد، "بي اإم بي".

100 كيلومرت يف ال�ساعة يف الأرا�سي الوعرة حيث ال�رصيع وال�ستطالع، وزنها 750 كيلوغراما و�رصعتها اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �سيارة للتدخل مو�سكو.
ت�ستهلك 12-15 لرتا من الوقود.
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يوتيوب يطلق خا�سية جديدة ملواجهة املحتوى امل�سروق

اأطلقت �رشكة غوغل، اأداة 
جديدة على يوتيوب ب�إ�سم 
 »Copyright Match«
املحتوى  ملواجهة 
وم�س�عدة  امل�رشوق، 
اأ�سح�ب املحتوى الأ�سلي 
يف العثور على الفيديوه�ت 
اأٌعيد  التي  بهم،  اخل��سة 
رفعه� اإىل املوقع من ِقبل 

اآخرين.

ووفق م� اأورده موقع ع�مل 
اخل��سية  تقوم  التقنية، 
�س�حب  ب�إ�سع�ر  اجلديدة، 
ب�أن  الأ�سلي  املحتوى 
ورفعه  �رشقته  مت  حمتواه 
من م�ستخدم اآخر و�ستبداأ 
الأداة  بتفعيل  غوغل 
الأ�سبوع  يف  اجلديدة 
التي  للح�س�ب�ت  املقبل 
 100،000 من  اأكرث  ت�سم 

م�سرتك.
على  العثور  وبعد 
امل�رشوقة،  الفيديوه�ت 
ف�إن الأداة �ستعر�ض عليك 
األ  مثل  خي�رات،  عدة 
تفعل �سيًئ�، اأو اأن تتوا�سل 
اأن  اأو  القن�ة،  �س�حب  مع 
اإزالة  جوجل  من  تطلب 
ويف  املوقع  من  الفيديو 
الفيديو،  اإزالة  طلبت  ح�ل 

بذلك  �ستقوم  جوجل  ف�إن 
تُبلغ  اأن  بعد  اأي�م   7 بعد 
يقوم  لعله  القن�ة  �س�حب 
بنف�سه،  الفيديو  ب�إزالة 
ال�رشكة  و�سعت  وقد  هذا 
عدة عوامل لال�ستف�دة من 
اأن  مثل  اجلديدة،  الأداة 
حقوق  �س�حب  اأنت  تكون 
ح�رشية للفيديو، ولي�ض اأن 

تقوم برفع فيديو ع�م.

اإ�سعارات في�سبوك تالحق م�ستخدمي 
اإن�ستغرام وتثري غ�سبهم!

ر�سد بع�ض امل�ستخدمني حتديث اإن�ستغرام الأخري الذي اأ�س�ف رمز 
في�سبوك على �سفح�ت امللف�ت ال�سخ�سية، م� اأث�ر حرية الكثريين 

ولوحظ هذا التحديث لأول مرة من قبل م�ستخدم، رديت، ق�م 
بتحميل �سورة لرمز في�سبوك، وو�سفه� ب�أنه� »اإ�سدار جتريبي من 

اإن�ستغرام«.
ويُظهر التحديث طريقة جديدة لإعالم امل�ستخدمني ب�إ�سع�راتهم 
على في�سبوك، وذلك على ملف�تهم ال�سخ�سية يف اإن�ستغرام. ويوؤدي 
النقر على الرمز اإىل ت�سغيل تطبيق في�سبوك. ويف ح�ل مل يتم ربط 

ح�س�ب اإن�ستغرام مع في�سبوك، ف�ستظهر ر�س�لة تقول: »اإن�ستغرام 
يرغب بفتح في�سبوك«.

وب�لن�سبة للم�ستخدمني الذين ر�سدوا رمز الإ�سع�رات على اإن�ستغرام، 
ف�إن تذكريهم ب�أن عمالق املواقع الجتم�عية ميلك اإن�ستغرام، ك�ن 

اأمرا غري مرحب به اإىل حد كبري، حيث توجه عدد من امل�ستخدمني 
اإىل تويرت لي�سفوا هذا التغيري بـ »املزعج«وق�ل اأحدهم ب�سخرية: 

»من الرائع اأنني حذفت ح�س�بي على في�سبوك قبل اأ�سهر، ومع 
ذلك م� يزال اإن�ستغرام ير�سل يل اإ�سع�رات عن اأن�سطة اأ�سدق�ئي 

على في�سبوك«. ومع ذلك، ق�ل م�ستخدم اآخر: »يف البداية �سعرت 
ب�لنزع�ج من اأن في�سبوك اأ�س�فت الإ�سع�رات اإىل ح�س�بي على 

اإن�ستغرام، ولكن هذا يعني الآن اأنه لي�ض علي التحقق من في�سبوك 
على الإطالق م� مل اأح�سل على اإ�سع�ر يف اإن�ستغرام! ل اأعتقد اأن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو اأن هذه امليزة هي و�سيلة لت�سجيع م�ستخدمي اإن�ستغرام على 
ا�ستخدام في�سبوك، الذي �سهد انخف��س� وا�سح� يف ال�ستخدام بني 

ال�سب�ب خالل ال�سنوات الأخرية.
واأو�سح بحث اأجراه eMarketer اأن اأقل من ن�سف م�ستخدمي 

الإنرتنت يف الولي�ت املتحدة، الذين ترتاوح اأعم�رهم بني 12 اإىل 17 
�سنة، �سي�ستخدمون في�سبوك هذا الع�م. كم� تتوقع �رشكة الأبح�ث اأن 
يخ�رش موقع في�سبوك مليوين م�ستخدم )اأقل من 25 ع�م�( هذا الع�م.

 

اإعادة تطوير خرائط 
اآبل ب�سكل كامل 
�ستقوم  اأنه�  اآبل  �رشكة  اأعلنت 
من  خرائطه�  بن�ء  ب�إع�دة 
اأكرث  �سور  لتقدم  الأ�س��ض 
و�سوح�ً وبي�ن�ت اأكرث تف�سياًل، 
�ستبداأ  اآبل  خرائط  اأن  حيث 
ك�مل  ب�سكل  ال�سوارع  ب�إظه�ر 
ال�سور  بع�ض  و�ست�سيف  يف 
والبي�ن�ت له� من خالل الأقم�ر 

ال�سن�عية.
وق�لت ال�رشكة اأنه� ا�ستط�عت 
يف  ال�سوارع  عن  بي�ن�ت  جميع 
خالل  من  املتحدة  الولي�ت 
اخل��سة  املركب�ت  ا�سطول 
بجمع  ق�مت  اأنه�  كم�  به�، 
وال�سور  البي�ن�ت  من  املزيد 
ع�لية الدقة من خالل الأقم�ر 

ال�سن�عية.
ك�نت اآبل قد قدمت خرائطه� 
يف 2012 كبديل خلرائط قوقل 
كتطبيق  ت�ستخدم  ك�نت  التي 
منتج�ت  الر�سمي يف  املالحة 
انتق�دات  واجهت  لكنه�  اآبل، 
ب�سبب �سعف خرائطه�  لذعة 
والأخط�ء الكثرية يف ال�سوارع، 

حيث 
ع�مة  بي�ن�ت  تقدم  ك�نت  اأنه� 
للمدينة اأو املك�ن دون تف��سيل 
خرائط  به  تقوم  مثلم�  كثرية 
قوقل. و�ستقوم ال�رشكة ب�إطالق 
يف  خلرائطه�  اجلديد  ال�سكل 
الع�م الق�دم ح�سب التقديرات، 
اخلرائط  توفري  على  و�ستعمل 
ب�سكل  الولي�ت  جلميع 
تدريجي يف الولي�ت املتحدة، 
لأخذ  عمله�  �سمن  وذلك 
والبي�ن�ت من مركب�ته�  ال�سور 
ال�سوارع وكذلك  التي ت�سري يف 

الأقم�ر ال�سن�عية.

موتوروال �ستك�سف عن 
هواتفها اجلديدة يوم 2 اأوت

بداأت �رشكة موتورول اململوكة ل�رشكة 
لينوفو يف توزيع الدعوات على ال�سح�فة 
ال�رشكة  حل�سور حدث ر�سمي �ستقيمه 
الق�دم  اأوت   2 يوم  �سيك�غو  مدينة  يف 
هذا  اجلديدة  هواتفه�  عن  للك�سف 

الع�م.
اأن  اإىل  ت�سري  الأخرية  الت�رشيب�ت 
جديدة  ه�تفني  على  تعمل  ال�رشكة 
 One و   Motorola One ب�إ�سم 

Power مت�س�بهة اإىل حد م� يف ال�سكل 
املوا�سف�ت  يف  الختالف�ت  بع�ض  مع 

والعت�د الداخلي.
اله�تفني �ستكون �سمن م�رشوع اندرويد 
اندرويد  بنظ�م  �ستعمل  انه�  اأي  ون 
اخل�م و�ستتلقى التحديث�ت ب�سكل �رشيع 
ومب��رشة من �رشكة قوقل م�لكة النظ�م 
اأي�س� هن�ك اأح�ديث عن اإطالق اجليل 
اجلديد من هواتف من �سل�سلة Z وهذا 

�ستك�سف عن ه�تفني  ال�رشكة  ان  يعني 
من الفئة املتو�سطة وه�تف رائد بعت�د 

موا�سف�ت قوية .
�سهر  من  اكرث  يف�سلن�  ح�ل  كل  على 
الآن عن موعد احلدث ، ب�لت�أكيد �سيتم 
خالل  املعلوم�ت  من  املزيد  ت�رشيب 
اخب�رن�  ت�بعوا  لذلك  الق�دمة  الأي�م 
جديد  حول  املزيد  ملعرفة  اليومية 

موتورول.

موتوروال تك�سف عن جديدها 
عن  الك�سف  موتورول  �رشكة  تعتزم 
الع�م  هذا  اجلديدة  هواتفه�  ب�كورة 
بو�سرت  ح�سب  وذلك  الربازيل   يف 
التوا�سل  �سبك�ت  يف  املن�سور  الدعوة 
الأنظ�ر  ب�لت�أكيد  هن�ك   الجتم�عية 
�سل�سلة  من  ال�س�د�ض  اجليل  اإىل  تتجه 
ب��سم  �سلف�ً  واملعروفة  جي  موتو 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 اإىل  ب�لإ�س�فة 
والتي من املرجع ان تكون متنوعة بني 
ومنخف�سة  ومتو�سطة  رئي�سية  هواتف 
ت�رشيب�ت  ليوجد  الآن  حتى  ال�سعر. 
الهواتف  هذه  موا�سف�ت  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  اأن  الع�دة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  اإختالف�ت  مع  املوا�سف�ت 
والذاكرة  ال�س��سة  وحجم  املع�لج  نوع 

لزالت  الدعوة  اأي�س�ً  ذلك  وم�اإىل 
�سيكون  هل  وا�سح  وغري  مبهمة 
احلدث ع�ملي�ً اأو �سيكون جمرد حدث 
حملي يف الربازيل حيث تلقى هواتف 

موتورول رواج�ً ه�ئاًل هن�ك .

�سام�سوجن ت�سبح اأكرب ُم�سِنع 
للقطع االليكرتونية  

الكورية  التقنية  عمالقة  ك�سفت 
واأرب�ح  لع�ئدات  توقعه�  عن  �س�م�سونغ 
تقريره�  يف  الع�م  من  الأول  الربع 
يف  كبرياً  ارتف�ع�ً  �سهد  والذي  امل�يل، 
الرق�ق�ت  اأو  للقطع  ال�رشكة  مبيع�ت 
الإليكرتونية.  الأجهزة  يف  امل�ستخدمة 
حتقيق  بذلك  �س�م�سونغ  وا�ستط�عت 

رقم قي��سي ب�لأرب�ح بحوايل 14.7 ملي�ر 
وبزي�دة   2018 من  ربع  اأول  يف  دولر 
الع�م امل��سي  الأول من  الربع  19% عن 
وفق تقديراته�. لتتمكن بذلك من ك�رش 
احتك�ر انتل لل�سدارة على مدار 25 ع�م� 
امل��سية. ويعترب هذا الرقم اأعلى اأي�س� 
من التوقع�ت التي حتدث عنه� املحللني 

يف الفرتة امل��سية. وللعلم ف�إن ال�رشكة 
امل�يل  التقرير  تف��سيل  عن  تك�سف  مل 
مع  ي�سدر  ب�لع�دة  والذي  ك�مل،  ب�سكل 
نه�ية �سهر اأبريل. لكنه� اأعلنت فقط عن 
دون  والأرب�ح  املبيع�ت  يف  قي��سي  رقم 
ذكر م�س�در تلك الأرب�ح؛ مثل الأجهزة، 

ال�س��س�ت، البط�ري�ت، … وغريه�.



بيار،  �أثناء تفتي�ش �سيارة جان  �ل�رشطة  وعرثت 
على �سكني �سري�ميك قال �ملتهمون �إنهم كانو� 

يعتزمون ��ستخد�مه يف �العتد�ء.
و�أ�ساف �ملتهمون �أنهم خططو� لتنفيذ �لهجوم 
يف 7 نوفمرب عند م�ساركة ماكرون يف فعاليات 
خالل  �لبالد  �رشقي  ميزيار  �سارلوفيل  مدينة 
�لتح�سري ملر��سم مئوية �نتهاء �حلرب �لعاملية 
�لزعماء  ع�رش�ت  �سيح�رشها  �لتي  �الأوىل 
�ألقت  قد  �لفرن�سية  �ل�رشطة  وكانت  و�لقادة، 
�لقب�ش على 6 �أ�سخا�ش حم�سوبني على �ليمني 
ترت�وح  و�مر�أة،  رجال  خم�سة  هم  �ملتطرف، 
»�لتخطيط  بتهمة  عاما  و62   22 بني  �أعمارهم 
�مل�سادر،  وح�سب  �لبالد«.  رئي�ش  على  للهجوم 
فقد �أطلقت �لنيابة �رش�ح �ثنني منهم بعد وقت 
�الأربعة  �عرتف  فيما  ��ستجو�بهم،  من  ق�سري 

�الآخرون باجلرمية، لي�سار �إىل حماكمتهم.

م٫�س

قناة »فران�س 2«

الك�سف عن خمطط الغتيال ماكرون طعنا بال�سكني
ك�شفت اأم�س تقارير اإعالمية  نقال عن م�شادر يف ال�شرطة الفرن�شية اأن جهودا اأمنية اثمرت اإف�شال عملية الغتيال 
الرئي�س الفرن�شي ماكرون طعنا بال�شكني  اأثناء مرا�شم الذكرى املئوية النتهاء احلرب العاملية االأوىل، ونقلت قناة 

»فران�س 2« عن م�شادر يف ال�شرطة الفرن�شية اأن املتهمني اأفادوا خالل ا�شتجوابهم باأن واحدا منهم، هو رجل االأعمال 
ال�شابق جان بيار »ب« البالغ 62 عاما من العمر، كان العقل املدبر للهجوم.

االأئمة خائفون....؟
هل ميكن حتقيق ا�شتقرار اجتماعي 

املوؤ�ش�شة  بدون  و  االإمام  بدون 

ي�شعر  االإمام  كان  ،فاإذا  امل�شجدية 

بعدم االأمن و اخلوف على نف�شه وهو 

،فال  االعتبارية  منزلته  يف  هو  من 

�شك حينئذ اأن اخلطب كبري،والبد 

اأي�شا  و  واقعنا  يف  النظر  اإعادة  من 

االأمنية  اجلهات  حترك   خالل  من 

و الو�شاية و كافة ال�شركاء  ل�شبط 
خمارج لهذه الدوامة.

جهة  من  اأكرث  يف  ما  خالل  هناك 

حيث تتنامي االعتداءات و حوادث 

خمتلف  عرب  االأئمة  �شد  القتل 

جهات الوطن كما حدث يف املدية و 

االأغواط واأم البواقي و تيارت.

للظاهرة  واعية  معاجلة  من  البد 

و  �شو�شيولوجية  درا�شة  عرب 

بالتعاون  حالة  لكل  نف�شية  

حتديات  املت�شررين،هناك  مع 

لها  الت�شدي  ميكن  ال  اإ�شرتاتيجية 

بدون اإ�شراك فعلي لالأئمة املوؤهلني 

كما  حميطهم،متاما  مع  للتفاعل 

اأ�شابيع  قبل  االأغواط  يف  حدث 

�شاهمت  و  اإمام   اغتيال  مت  حيث 

االأو�شاع  تهدئة  يف  االأئمة  وفود 

لرئي�س  موجه  نداء  اإطالق  و 

الإقرار  فيه   يدعونه  اجلمهورية 

االعتداءات  من  حلمايتهم  تدابري 
امل�شتمرة.

قطاع  يف  اخلطورة  بالغ  االأمر   

�شمام  يكون  اأن  يفرت�س  ح�شا�س 

اأمان للجميع و احل�شن احل�شني من 

مكائد جماعات املوت و التكفري.

موقف

اأمن والية امل�شيلة 
تفكيك ع�سابة 

خمت�سة يف �سرقة 
املركبات

بوالية  ببلعايبة  �ل�رشطة  م�سالح  متكنت 
تفكيك  من  �الأ�سبوع  هذ�  بحر  �مل�سيلة 
حيث  �ملركبات  �رشقة  يف  خمت�سة  ع�سابة 
�إجر�مية  جمموعة  لن�ساط  حد  مت و�سع 
�أعمارهم  �أ�سخا�ش ترت�وح  �أربعة  تتكون من 
مابني 35 و 52 �سنة، تن�سط يف عدة واليات 
مركبة  ب�رشقة  قامو  حيث  و�رشقية  د�خلية 
�لتحريات   ، �لد�خلية  �لواليات  باإحدى 
حمل  �ملركبة  با�سرتجاع  كللت  و�الأبحاث 
�ل�رشقة ، جمموعة من قطع �لغيار �خلا�سة 
هياكلها  وكذ�  مفككة  و�ساحنات  بال�سيار�ت 
ولوحات ترقيم ل�سيار�ت م�رشوقة، باالإ�سافة 
�إىل �لو�سائل �مل�ستعملة يف عملية �لتفكيك، 
�إجناز ملف ق�سائي �سدهم وتقدميهم  ليتم 

�أمام وكيل �جلمهورية �ملخت�ش �إقليميا .
عبدالبا�شط بديار

احلاج # وداد 

زيارة عمل وتفقد لوايل والية تب�سة

ماكرون

ال ينبغي اأن يكون اأمن 
اأوروبا بيد وا�سنطن 

تب�سة   و�يل والية  �أم�ش  �أول  حل �سباح 
�ملاء  ببلدّية  وتفقد  عمل  زيارة  يف 
�الأبي�ش  �أين مّت �إعطاء �إ�سارة �نطالق 
�جناز �ل�ّسطر �لثاين من م�رشوع �جناز 
�لوطني  �لطريق  بني  �لر�بط  �لطريق« 
رقم 16 ومنطقة �لكريز« على م�سافة« 
4.2« كلم من �إجمايل »17.5« كلم مببلغ 
4.2 مليار �سنتيم يف مدة ع�رشة �أ�سهر  
ومر�فقيه  �لو�يل  �ل�سّيد  ��رشف  كما 
الجناز  �الأ�سا�ش  حجر  و�سع  على 
وثمانية  مدّعما  ترقوّيا  �سكنا  �أربعون  
�سكنات ترقوّية حّرة عالوة على �أربعة 
 2572 م�ساحة«  على  جتارّية  حماّلت 
لتتم   . مليار�سنتيم.   137 مببلغ   « م2 
بعدها معاينة �أ�سغال �لّتهيئة �حل�رشّية 
�لبلدّية  بذ�ت  مهنية«  جدة  بن  حلّي 
مليار�سنتيم   3.4 له  �عتمد  و�لذي 
 .   ٪80 به  �الجناز  ن�سبة  بلغت  �أين 
�حلفيظ«  عبد  »�سحر�وي  وبابتد�ئية 
عدد  ترميم  عملّية  �لوالية  و�يل  تفّقد 

�الأق�سام مببلغ 620  مليون �سنتيم  من 
�ل�سنة  نهاية  قبل  بت�سليمها  مطالبا 
�جلارية ومبا�رشة �جناز مطعم وترميم 
بالعني  يعاين  �أن  قبل   . �ملياه  دورة 
الإن�ساء  �ملقرتحة  �ملحاّلت  �ملجّردة 
�العتبار  �إعادة  وم�رشوع  �سوق جو�ري 

للملعب �لبلدي  بذ�ت �لبلدية.
مطّوال  �لو�يل  ��ستمع  �للّقاء  وخالل 
�لذين  �ملو�طنني  من  عدد  لتدّخالت 
عليها  رّد  �لتي  �ن�سغاالتهم  �بلغوه 
ح�سب  كل  �لتنفيذيون  �ملديرون 
قطاعات  وم�ّست  وجماله  �سه  تخ�سّ
و  �لعمومّية  �الأ�سغال   ، حة  »�ل�سّ
و�لّريا�سة،  �ل�ّسبيبة  و   �لتجهيز�ت 
�لتكفل  على  �التفاق  ومت   « و�لرتبية 
من  و�ملتوّفر  �الأولويات  ح�سب  بها 
�ملاء  بلديات  من  بكل  �الإمكانات 
�حلويجبات  و  على  �أم  و  �الأبي�ش 

ومنطقة بو�سبكة �حلدودية
ع/ ر�شيد/ تب�شة 

�إميانويل  �لفرن�سي  �لرئي�ش  �أكد 
نظريه  مع  لقاء  خالل  ماكرون، 
�رشورة  تر�مب،  دونالد  �الأمريكي 
منتقد�  �الأوروبية،  �لقارة  �أمن  تعزيز 
الأمنها  �لوحيد  �ل�سامن  �أن  حقيقة 
وقال  فقط  �ملتحدة  �لواليات  يد  يف 
يكون  �أن  �لعدل  من  »لي�ش  ماكرون: 
من  فقط  م�سمونا  �ليوم  �أوروبا  �أمن 

قبل �لواليات �ملتحدة.. ولهذ� �ل�سبب 
من  �ملزيد  �إىل  بحاجة  �أننا  �أعتقد 
من  وللمزيد  �الأوروبية،  �الإمكانيات 
هذه  تقا�سم  بهدف  �الأوروبي،  �لدفاع 
�لفرن�سي،  �لرئي�ش  �ملهمة«و�سدد 
على �حلاجة الأم تزيد من ح�ستها يف 
�سمال  حلف  د�خل  �لدفاعي  �الإنفاق 

�الأطل�سي »�لناتو«.

كاأ�س العرب لالأندية لكرة القدم

اجلزائر  مولودية  Ooredooُتهنئ 
بعد فوزها على الن�سر ال�سعودي 

لة بكل من تب�شة/ ، بومردا�س واملدية

تدمري 4 قنابل تقليدية و خمباأ لالرهابيني 

بعد فوزها �لثمني يف لقاء ذهاب �لدور 
�لثُمن نهائي لكاأ�ش �لعرب لالأندية لكرة 
�ل�سعودي  �لن�رش  ح�ساب  على  �لقدم 
نوفمرب   07 �الأربعاء  يوم  لُعب  و�لذي 
2018 يف �لريا�ش )�لعربية �ل�سعودية(، 
�لر�سمي  �لر�عي   ،Ooredoo تتقدم 
�لتهاين  باأحّر  �جلز�ئر،  ملولودية 
و�الإد�ري  �لفني  و�لطاقم  لالعبي 
�لتهنيئية  �لعميد.   يف ر�سالته  للفريق 
ملولودية �جلز�ئر، �رّشح �ملدير �لعام 
�للطيف  عبد  �ل�سيد   ،Ooredoo لـ 
  Ooredooتفتخر  « �هلل:  دفع  حمد 
�جلز�ئر  مولودية  البطال  برعايتها 
على  بالفوز  �جلز�ئري  �ل�سعب  وتهنئ 

�حد �أ�سعب �لفرق يف �لبطولة �لعربية.  
�ن  د�ئما  و�ستبقى  كانت   Ooredoo
للريا�سة �جلز�ئرية  فاأل خري  �هلل  �ساء 
وتوؤكد وقوفها �ىل جانب �لفرق �لكبرية 
يعرف  وحتى  �لريا�سية  م�سريتها  يف 
�سباب و�سعب �جلز�ئر �نهم يف وجد�ن 
عمالها.  Ooredooو  موؤ�س�سة  
عرفانها  عن   Ooredoo وتُعرب  
وتقديرها للعميد �لذي تقا�سمه �حلب 
�ليوم  هم  و�لذين  ملنا�رشيه  �لكبري 
�رشفتم  �لْيَْوَم  �لريا�سية.  �أ�رشتها  من 
�الأبطال ورفعتم  �أيها  �لكرة �جلز�ئرية 
ر�ية �جلز�ئر عاليا. نتمنى لكم �لن�رش 

و�جلد�رة دوما.«

ك�سفت  �الإرهاب،  مكافحة  �إطار  يف 
�لوطني  للجي�ش  مفارز  ودمرت 
�إثر   ،2018 نوفمرب   09 يوم  �ل�سعبي، 
تب�سة/ من  بكل  منف�سلة  عمليات 

و�ملدية/ن.ع.1،  بومرد��ش  ن.ع.5، 
�أربع )04( قنابل تقليدية �ل�سنع وخمباأ 
لالإرهابيني يحوي مو�د غذ�ئية و�ألب�سة 

و�أغر��سا خمتلفة.  
و�جلرمية  �لتهريب  حماربة  �إطار  ويف 
للجي�ش  مفارز  �أوقفت  �ملنظمة، 
مترن��ست  من  بكل  �ل�سعبي،  �لوطني 
عن  منقبا   )42( قز�م/ن.ع.6،  وعني 
�لذهب من جن�سيات خمتلفة وحجزت 
)07( �أجهزة ك�سف عن �ملعادن و)03( 
مولد�ت كهربائية ومطرقة )01( �سغط 
  TNTوكيلوغر�م و�حد )01( من مادة
ومعد�ت  متفجرة  ح�سو�ت  و)08( 
مركبات   )03( �إىل  باالإ�سافة  تفجري، 

رباعية �لدفع و)03( �أجهزة �إت�سال عرب 
�أخرى،  جهة  من  �ل�سناعية،  �الأقمار 
 )15( �لوطني  �لدرك  عنا�رش  �سبط 
�لبو�قي/ باأم  �لتبغ،  مادة  من  قنطار� 

�ل�سو�حل  حر��ش  �أحبط  فيما  ن.ع.5، 
 )35( لـ  �رشعية  غري  هجرة  حماوالت 
�سخ�سا كانو� على منت قو�رب تقليدية 
متو�سنت/ن.ع.2  عني  من  بكل  �ل�سنع 

و�لقالة/ن.ع.5.

�شيدي بلعبا�س

عون واحد مبكتب بريد 
ب�سرابني املقراين

طالب  �سكان ب�رش�بني �ملقر�ين غرب والية �سيدي بلعبا�ش �ل�سلطات 
من �أجل تدعيم  �ملكتب �لربيدي �لوحيد باملنطقة �لذي  ي�سم عون 
بات  ما  ويقوم مبختلف �ملعامالت د�خل �ملكتب،وهو  و�حد فقط 
مكتب  �إىل  يتنقلون  �أنهم  �أكدو�  ،حيث  م�ساحلهم   على  كثري�  يوؤثر 
على  �حل�سول  �أجل  من  �ل�سباح  من  متقدمة  �ساعات  يف  �لربيد 
�لذروة  �أوقات  و�إخر�جها من ح�ساباتهم �جلارية خا�سة يف  �أمو�لهم 
�سب  عند  وباالأخ�ش  �لربيد  قطاع  لزبائن  كبري�  تو�فد�  تعرف  �لتي 
�ملركز  فتح  قبل  باكر�  هوؤالء  ي�سطف  �ملتقاعدين،بحيث  معا�سات 
ب�ساعات من �أجل �لظفر باالأماكن �الأوىل �سمن �لطو�بري ،وكل هذ� 
ويف �أحيان غالبة ي�سطدم �لزبائن بعدم وجود �ل�سيولة بعد �ساعات 
يف  ت�سم  �لتي  �ملنطقة  هذه  �سكان  يطالب  �النتظار.لذلك  من 
تعد�دها �ل�سكني 8000 ن�سمة تدعيم هذ� �ملكتب باأعو�ن �آخرين من 
و�أن  �لربيدية،خا�سة  �ملعامالت  �لقيام مبختلف  مهمة  ت�سهيل  �أجل 
�الأغلبية �أ�سبحو� يتنقلون �إىل �ملناطق �ملجاورة من �أجل ��ستخر�ج 
للقاطنة.وطالبو�  حقيقيا  غبنا  ي�سكل  ما  وهو  باخل�سو�ش  �أمو�لهم 
للتوظيف على م�ستوى هذ� �ملكتب  �ل�سياق فتح م�سابقات  يف ذ�ت 

و�إعطاء �الأولوية ل�سباب �ملنطقة �لتي تعرف ن�سبة بطالة مرتفعة 
�س.�شهيب

تيزي وزو

ا�سدال ال�ستار على �سالون 
ال�سناعات التقليدية 

�خلا�ش  �ل�سالون  فعاليات  على  �ل�ستار  وزو  بتيزي  �أم�ش  �أ�سدل  
بال�سناعات �لتقليدية و�حلرف بتيزي و �لذي �سارك فيه ما يناهز 25 
عار�سا ميثلون خمتلف �ملناطق و �لواليات �ملجاورة و ذلك مبنا�سبة 
للزو�ر  ملحوظ  �إقبال  �ملعر�ش  �سهد  حيث  للحريف  �لوطني  �ليوم 
وعلى هذه �لتظاهرة �لتي نظمت بد�ر �لثقافة مولود معمري بتيزي 
وزو و �لتي د�مت ثالثة �يام �أبرز مدير �ل�سياحة و�ل�سناعة �لتقليدية 
لتيزي وزو »غدو�ش - ر�سيد » �رشورة تكثيف مثل هذه �لتظاهر�ت 
بهدف ترقية �ملنتج �حلريف �لوطني و متكني �حلرفيني من ف�ساء�ت 
�لتجارية  تن�سيط �حلركة  و  �لتقليدية  ت�سويق منتجاتهم  متكنهم من 
و�أ�ساف ذ�ت �مل�سوؤول باأن مديرية �لقطاع ت�سعى لكي ت�ستعيد مدينة 
جرجرة جمدها يف جمال �ل�سناعات �لتقليدية و �حلرفية مثلما كانت 
عليه يف �ل�سنو�ت �ملا�سية خا�سة يف �سناعة �لفخار �لتي ت�ستهر بها 
و عرب �ملتحدث عن رغبته يف جعل هذ� �ل�سالون حدثا وطنيا وذلك 
الإعطائه بعده �لرت�ثي وقد �سم هذ� �ل�سالون �أجنحة لعر�ش منتجات 
�لفخارية و�حللي  �الأو�ين  �لتقليدية و �حلرف على غر�ر  �ل�سناعات 
و�للبا�ش �لقبائلي �لتقليدي باالإ�سافة �إىل �لع�سل و�ل�سابون �لتقليدي 

و�حللويات �لتقليدية.
ح- كرمي
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