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رئي�ص حزب جيل جديد �ضفيان جياليل "للو�ضط" :

 اأحــــــــزاب تــــــدو�س
  عــــــــلى الـــــــقانــــــون
�ص3 مبناورات مك�ضوفة
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 رئي�ص املجل�ص الوطني
 امل�ضتقل لالأئمة جمال غول

  الـــــــوزارة تــــــمــــار�س
 النتقائية يف الـحوار 

من�ضق املركز العملياتي اخلا�ص بالهجرة بوزارة الداخلية, ح�ضان قا�ضيمي

الإرهابيون يت�ضللون عرب 
اأفواج املهاجرين لتهديدنا 

رئي�ص املجل�ص ال�ضعبي الوطني, معاذ بو�ضارب

تعليمات الرئي�س خط اأحمر ل يجوز تخطيه
العديد من �ضوارع ورقلة تغرق يف القاذورات

 كــــو�ضيـــــدار متــــهمة بــــالتق�ضري
 يف معاجلة ملف ال�ضرف ال�ضحي 

التوقيع على اإن�ضاء م�ضنع لل�ضاحنات بني "غلوبال" و"هيونداي"

photos/app



)اململكة  بالريا�ض  االثنني  اأم�ض  كعوان  جمال  االت�صال،  وزير  حتادث 
العربية ال�صعودية( مع نائب الوزير االأول ووزير االإعالم الفل�صطيني، نبيل 
لوائح اجلامعة  تنفيذ  اإطار  الذي نظم يف  اللقاء  ردينة على هام�ض  اأبو 
العربية: »الريا�ض عا�صمة االإعالم العربي ل�صنة 2018/2019«�صمح هذا 
اللقاء للم�صوؤولني بالتطرق اإىل العالقات القائمة بني اجلزائر وفل�صطني 
الثابتة  التاريخية  »باملواقف  التذكري  و  االت�صال  و  االإعالم  يف جماالت 
للجزائر وال�صعب اجلزائري ل�صالح الق�صية الفل�صطينية«ومن جهة اأخرى، 
حيا اأبو ردينة اجلزائر على »انتظام وا�صتمرار دعمها املايل الذي ي�صهر 
بوتفليقة«وبهذه  العزيز  عبد  اجلمهورية،  رئي�ض  فخامة  �صخ�صيا  عليه 
املنا�صبة، اأ�صاد الوزيران بقرار اجلامعة العربية باعتماد القد�ض عا�صمة 
دائمة لالإعالم العربي موازاة مع تعيني عا�صمة كل �صنة الحت�صان هذا 

احلدث. 

وزارة الدفاع الوطني

تدمري ثالثة خمابئ 
لالإرهابيني يف باتنة

يف اإطار مكافحة االإرهاب واإثر عملية بحث ومت�صيط 

بباتنة/ن.ع.5، ك�صفت ودمرت مفرزة للجي�ض الوطني 

خمابئ   )03( ثالثة   ،2018 دي�صمرب   16 يوم  ال�صعبي، 

ومواد  ال�صنع  تقليدية  قنابل   )04( واأربع  لالإرهابيني 

واأغرا�ض  املتفجرات  �صناعة  يف  تُ�صتعمل  كيماوية 

دعم  عن�رص  اأخرى  مفرزة  اأوقفت  حني  يف  اأخرى، 
للجماعات االإرهابية بتب�صة.

ويف اإطار حماربة اجلرمية املنظمة وحماية احلدود، 

اأوقفت مفارز للجي�ض الوطني ال�صعبي بكل من جانت/

الذهب  عن  منقبا   )12( قزام/ن.ع.6،  وعني  ن.ع.4 

الدفع و)5،3( طن من  و�صبطت )03( مركبات رباعية 

ومعدات  كهربائية  مولدات  و)04(  الغذائية  املواد 

مفارز  اأوقفت  حني  يف  الذهب،  عن  للتنقيب  اأخرى 

اأخرى بكل من الوادي وب�صكرة/ن.ع.4، مهربني اثنني 

و�صبطت �صاحنتني و)43،5( قنطار من اأوراق التبغ.

دورية  اإثر  احلدود،  حرا�ض  �صبط  مت�صل،  �صياق  ويف 

من  كيلوغرام   )27( بتندوف/ن.ع.3،  وتفتي�ض  بحث 

مهاجرا   )29( توقيف  مت  حني  يف  املعالج،  الكيف 

تلم�صان  من  بكل  خمتلفة  جن�صيات  من  �رصعي  غري 
ومترنا�صت.

الريا�ض

وزير الت�سال  جمال كعوان يتحادث مع وزير الإعالم الفل�سطيني  

خبر في 
صورة

يف املكتبة الوطنّية اجلزائرّية، احلامة باجلزائر العا�صمة

يوم درا�سي لالحتفاء باليوم العاملّي لّلغة العربّية اليوم
املجل�ض جائزة  تنظيم  عن  "•      الإعالن 

 لّلغة العربّية ل�صنة 2020

مطعم جزائري يكرم 
املتوجني مبن�سد ال�سارقة

الفائزين  تكرمي  االإماراتية على  دبي  اأ�صحاب مطعم جزائري مبدينة  اأقدم 
لقمان  اجلزائري  امل�صارك  خاللها  حاز  والتي  ال�صارقة  من�صد  م�صابقة  يف 
بوكيو�ض  معاذ  املغربي  باللقب  ظفر  بعدما  الثاين  املركز  على  اإ�صكندر 
ذكره  ال�صالف  الثالثي  وح�رص  الثالث،  املركز  عياد  نافع  التون�ض  نال  فيما 
اإىل املطعم حيث نالوا تكرميا خا�صا من طرف �صاحبته هناء بوراوي، ومت 

تقدمي االأكالت التقليدية امل�صهورة يف بالدنا.

خالد ي�سجل ديو رفقة مونتانا

العاملي فران�ض  اإىل طرح ديو يجمعه باملغني  ال�صاب خالد  يح�رص 
الراي اجلزائري بو�صع  االأ�صل، حيث يقوم مغني  مونتانا واملغربي 
اآخر التح�صريات على الديو والذي �صيتم طرحه خالل االأيام املقبلة 
حيث ينتظر اأن يطلق اأي�صا على تقنية الفيديو كليب والذي مت ت�صطري 

موعد خروجه يف بداية العام اجلديد 2019.

 ينّظم املجل�ض االأعلى للغة العربية 
ووزارة الربيد واملوا�صالت ال�ّصلكّية 
والاّل�صلكية والّتكنولوجّيات والّرقمنة 
يوما درا�صّيا لالحتفاء باليوم العاملّي 
للّغة العربّية اليوم 18 دي�صمرب 2018 
اجلزائرّية،  الوطنّية  املكتبة  يف 

احلامة باجلزائر العا�صمة.
اأعلن  فلقد  ال�صياق  ذات  ويف 
عن  العربّية  للغة  االأعلى  املجل�ض 
تنظيم )جائزة املجل�ض للّغة العربّية 
ل�صنة 2020( التي تهدف اإىل ت�صجيع 
وتثمني  الوطن،  داخل  من  الباحثني 
واملعرفّية  العلمّية  منجزاتهم 
النوعّي  املردود  ذات  واالإبداعّية، 
العربّية،  الّلغة  اإثراء  اإىل  الهادف 
واالإ�صهام يف ن�رصها وترقيتها، �صواء 
بالّلغة  موؤلّفة  االأعمال  هذه  اأكانت 

العربّية، اأم مرتجمة اإليها.

اجلائزة  هذه  مبلغ   ولقد حّدد 
يوّزع  دج،   2.000.000 بـ 
جمال  لكّل  دج  مبقدار500.000 
واملتمثلة  االأربعة  املجاالت  من 
العلوم  يف  املجل�ض  جائزة  يف 
والِتّقانات، وجائزة املجل�ض يف علوم 
اللّ�صان، وجائزة املجل�ض يف الرّتجمة 
املجل�ض  و وجائزة  العربّية  اإىل 
والّتوا�صل  ااّلت�صال  و�صائل  يف 
ويف  العربّية  باللّغة  االجتماعّي 
حالة وجود جائزتني: ا�صتحقاقّية - 
ت�صجيعّية؛ يوّزع املبلغ املايّل يف كّل 
املجل�ض  جمال من جماالت جائزة 
للغة العربّية على الّنحو الّتايل: %70 
للجائزة   %30 و  اال�صتحقاق  جلائزة 

الّت�صجيعّية.
ويف حالة حجب جائزة يف جمال من 
اأن  الّتحكيم  للجنة  املجاالت، ميكن 

تقتطعها  ت�صجيعّية،  جائزة  تقرتح 
جمال  اإىل  املحجوب  املجال  من 
 %50 قيمتها  تتجاوز  اأاّل  على  اآخر، 

من مبلغ اجلائزة الّثانية.
�صمن  الفائزة،  االأعمال  تن�رص  كما 
با�صتثناء  املجل�ض  من�صورات 
التي حُتال على  الّت�صجيعّية  اجلائزة 
هيئتي حترير جملتي: اللّغة العربّية، 
للّتداول  للرّتجمة؛  معامل  وجملة 
من  عدد  يف  ن�رصها  اإمكانّية  ب�صاأن 
الفائزة  االأعمال  اأعدادهم. وت�صبح 
اإال  ِملْكا للمجل�ض،  بجائزة املجل�ض 
حقوقه  ا�صتعادة  ملوؤلّفها  ميكن  اأّنه 
انق�صاء ثالث )03( �صنوات من  بعد 

ن�رص العمل.
اإىل  مفتوح  الرّت�ّصح  باب  اإّن  للّتذكري 

غاية 31 مار�ض 2020.
ح.م
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ع�سري اأميال يعم الفاي�سبوك
عمد الفاي�صبوكيون اإىل معاجلة ملف م�صحوق »اميال« 

بطريقتهم اخلا�صة فبعيدا عن قرار وزارة التجارة بالغلق 
ورد املوؤ�ص�صة باأنها حترتم املعايري، تفاعل اجلزائريون 
عرب موقع التوا�صل االجتماعي حول امل�صحوق بطريقة 

فكاهية، م�صائلني بع�صهم البع�ض عمن تناول املنتوج 
موؤخرا، وطبيعة ردود فعله، يف اإ�صارة منهم اإىل طغيان 

ا�صتهالك املخدرات ..
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اأويحيى يقدم عرو�ضا مغرية لرجال الأعمال الكوريني
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�ضارة بومعزة

 
دعا الوزير الأول اأحمد اأويحيى الوفد 
الرتكيز  اإىل  امل�ستوى  عايل  الكوري 
وفقا  اجلزائر  يف  ال�ستثمار  على 
ل�رشاكة رابح –رابح، م�سجال �سعف 
تواجد املوؤ�س�سات الكورية باجلزائر، 
خارج  ال�ستثمار  لتو�سيع  داعيا 
مقدما  وال�سيارات،  اللكرتونيات 
عرو�سا مغرية، بداية من توفري �سوق 
حممية، وامتيازات الإعفاء ال�رشيبي 
على القيم اجلمركية، والعقار باأ�سعار 
زهيدة بالإ�سافة لليد العاملة، وكذلك 
نحو  كبوابة  اجلزائر  موقع  ميثله  ما 
والعامل  والأوروبي  الإفريقي  الإحتاد 

العربي كمناطق اقت�سادية.
اأويحيى،  اأحمد  الأول  الوزير  اأو�سح 

خالل انطالق منتدى رجال الأعمال 
اجلزائري – الكوري، بح�سور الوزير 
اجلزائر  اأن  اجلنوبي  الكوري  الأول 
ال�ستثمارات  اأمام  وا�سعا  اأفقا  متثل 
ال�سوق  حجم  من  بداية  الكورية، 
مليون   40 ت�سم  التي  اجلزائرية 
 3 عن  تزيد  منو  ن�سبة  مع  م�ستهلك 

باملائة خارج قطاع املحروقات.
عامل  على  الرهان  اأ�ساف  كما 
اجلزائر  اأن  مو�سحا  ال�ستقرار، 
ال�سعب  الإقليمي  املحيط  رغم 
الذي تتواجد به اإل اأنها حتافظ على 
ا�ستقرارها ومتثل بلدا رحبا مفتوحا 
عائدا  الكوريني،  للم�ستثمرين 
مرت  التي  ال�سعوبات  اإىل  بال�سورة 
الحتالل  من  بداية  اجلزائر  عربها 
الفرن�سي وما خلفه من اآثار للتخلف 
من  القت�سادية  للتحولت  و�سول 

نهاية  اآخر  اإىل  اقت�سادي  منط 
الع�رشية  فر�سته  ما  ثم  الثمانينات 
ال�سوداء، متداركا اأن اجلزائر اأجنزت 
طيلة ع�رشين �سنة الأخرية جناحات 
جميع  على  عديدة  ومكت�سبات 
م�سريا  املجالت،  كل  ويف  الأ�سعدة 
اإىل قيمة احتياط ال�رشف املقدر بـ 
100 مليار دولر، بالإ�سافة اإىل ن�سبة 
من  باملائة   40 من  اأدنى  املديونية 
توفر  اأنها   اأكد  كما  الداخلي.  الناجت 
م�ستقبال واعدا لالإنعا�ش القت�سادي، 
للوفد الكوري عايل امل�ستوى  موؤكدا 
�رشاكة  اإطار  يف  لبلد  قادمون  اأنهم 
رابح – رابح، م�سجال �سعف تواجد 
باجلزائر  اجلنوبية  كوريا  موؤ�س�سات 
املوؤ�س�سات  مهارات  من  بالرغم 
اإبرام  يتم  مل  اأنه  مو�سحا  الكورية، 
ال�سنوات  يف  اإل  �سناعية  �رشاكة 

والآن  الإلكرتونيات  يف  الأخرية 
الأعمال  رجال  خماطبا  ال�سيارات، 
امل�ستقبل  بناة  باأنهم  الطرفني  من 
الثنائية،  العالقات  تطوير  اإطار  يف 
تنعك�ش  التي  التفاقيات  وبح�سب 
البلدين،  بيد  الثنائية  امل�ساريع  على 
امتيازات  تقدم  اجلزائر  اأن  قائال 
ترغب يف  التي  الأجنبية  للموؤ�س�سات 
داعيا  ال�رشاكة،  اإطار  يف  الإ�ستثمار 
اإياهم لالإقبال  بكرثة على ال�ستثمار 
يف اجلزائر، قائال »�ستك�سبون مكانة 
اأ�سبح الآن يف  يف �سوق حممية، كما 
ال�سناعات الكهرومنزلية وال�سيارات، 
توفره  الذي  المتياز  اإىل  بالإ�سافة 
الإحتاد  نحو  كبوابة  اجلزائر 
العربي  والعامل  والأوروبي  الإفريقي 
كمناطق اقت�سادية نتقا�سم اتفاقيات 

التبادل احلر.

قانون  اأّن  الأول  الوزير  واأ�ساف 
الإ�ستثمار يقدم اإمتيازات،على �سبيل 
الإعفاء ال�رشيبي والإعفاء على القيم 
اجلمركية يف اإطار بناء موؤ�س�سات يف 

العقار  اأن و�سع  ال�رشاكة، كما  اإطار 
الت�رشف  حتت  لال�ستثمار  املوجه 
ي�سمل امتيازا ب�سعر زهيد، بالإ�سافة 

اإىل اليد العاملة.

 املفو�ضة الوطنية حلماية 
و ترقية الطفولة, مرمي �ضريف

الن�ضو�ص التطبيقية لقانون 
حماية الطفل جاهزة

و  حلماية  الوطنية  املفو�سة  ك�سفت 
اأم�ش  �رشيف،  مرمي  الطفولة،  ترقية 
الن�سو�ش  اأن  تيبازة  من  الثنني 

التطبيقية لقانون حماية الطفل 
حاليا  هو   2015 �سنة  �سدر  الذي 
على م�ستوى الأمانة العامة للحكومة 
مو�سحة اأن هيئتها ب�سدد اإعداد بنك 
باجلزائر  الطفولة  لو�سعية  وطني 

لأول مرة يف تاريخ البلد.
ت�رشيح  يف  احلقوقية  اأو�سحت  و   
رفقة  للولية  زيارتها  هام�ش  على 
لالإطالع  بو�سمة،  حممد  الوايل 
ال�ستماع  و  الطفولة  و�سعية  على 
»اجلزائر  اأن  امليدان  يف  للفاعلني 
جمال  يف  مهمة  خطوات  خطت 
خالل  من  الطفولة  ترقية  و  حماية 
ت�سمح  اآليات  و  قانونية  تر�سانة 
بتج�سيد الأهداف امل�سطرة« مربزة 
اأن الن�سو�ش التطبيقية لقانون 2015 
للحكومة  العامة  الأمانة  على طاولة 

قبل »�سدوره قريبا«.
و اأو�سحت يف هذا ال�سياق اأن هيئتها 
�سنوي  تقرير  اأول  لرفع  ت�ستعد 
و�سعية  حول  اجلمهورية  لرئي�ش 
حقوق الطفل منذ ا�ستحداث الهيئة 
�سنة 2015 و تعيينها على راأ�سها �سنة 
الوطنية  الهيئة  اأن  مو�سحة   2016
حلماية و ترقية الطفولة ت�سبو لتكون 
حقوق  جمال  يف  وطنية  »مرجعية 

الطفل«.
و يتعلق الأمر باإعداد نظام معلوماتي 
حماية  قانون  عليه  ين�ش  --مثلما 
الطفولة-- على �سكل قاعدة بيانات 
اأو بنك معطيات حول و�سعية حقوق 
الطفل يف اجلزائر و هو م�رشوع قيد 
ال�سدد  هذا  يف  ك�سفت  و  الإجناز 
و  الوطنية حلماية  الهيئة  اأن م�سالح 
 2019 �سنة  �ستكون  الطفولة  ترقية 
املوؤ�رشات  اأوىل  مع  موعد  على 
لو�سعية الطفولة يف اجلزائر يف �ستى 
املجالت و من جوانب متعددة على 
ب�سكل  املعلومات  حتديث  يتم  اأن 
اآيل و دوري م�سرية اإىل اأن امل�رشوع 
تقنيات  و  رقمية  اأر�سيات  يتطلب 

لإطالقه.
لو�سعية  الوطني  البنك  �سي�سمح  و 

حقوق الطفل باإعطاء �سورة وا�سحة 
اأحكام  اإ�سدار  قبل  املو�سوع  عن 
و  �سحيحة  ت�سخي�سية  و  معيارية 
يجهل  اإح�سائيات  و  اأرقام  تداول 
خارطة  ر�سم  جانب  اإىل  م�سدرها 
طريق كما اأنها ت�ساعد على ت�سطري 
املجال،  هذا  يف  العامة  ال�سيا�سات 

ح�سب �رشيف.
يف  �رشيف  اأكدت  اأخرى  جهة  من 
على  الوايل  رفقة  زارتها  كل حمطة 
الطفولة  و  الأمومة  م�ست�سفى  غرار 
العمومية  املكتبة  و  تيبازة  و جامعة 
للمدينة، على �رشورة اإخطار الهيئة 
بكل طفل يف خطر من خالل الرقم 
الأخ�رش 1111 اأو البوابة الإلكرتونية 
اأن  ال�سياق  يف  قالت  wو  للهيئة. 
م�ساحلها �سجلت اإىل غاية يوم اأم�ش 
16 دي�سمرب من خالل الرقم الأخ�رش 
اأبريل  �سهر  فعليا  اأطلق  الذي   1111
املا�سي ما يفوق عن ال 715 اإخطارا 
يتعلق باأطفال يف خطر يتم حتويلهم 
مبا�رشة اإىل م�سالح الو�سط املفتوح 
الوطني  الت�سامن  لوزارة  التابعة 
يف  املتمثلة  الق�سائية  ال�سلطة  اأو 
قانونا  املكلف  الأحداث  قا�سي 

بحماية الطفولة.
و قالت يف هذا ال�سياق اأن هذا الرقم  
اآلية »مهمة جدا و جمانية و ت�سمن 
�رشية املت�سل و عدم متابعته جزائيا 
اإخطار  اأنه  ثبوت  حال  يف  مدنيا  اأو 
للمواطنني  ت�سجيعا  كاذب  اأو  خاطئ 
على التبليغ بكل ق�سية ي�ستبه فيها اأن 

يكون فيها اأطفال يف خطر«.
و اأ�سافت اأن هيئتها تتلقى ات�سالت 
يوميا،  مكاملة  اآلف   5 اإىل  ت�سل 
عمل  حول  بال�ستف�سار  متعلّقة 
توجيهات  طلب  اأو  ومهامها  الهيئة 
اأن  مو�سحة  الطفولة  م�سائل  حول 
على  تن�سيبها  منذ  عملت  هيئتها 
من  الب�رشي  العن�رش  يف  ال�ستثمار 
خالل تن�سيب جلنة التن�سيق الدائمة 
ممثلني  جتمع  التي  الوطنية  للهيئة 
الهيئة  قامت  والتي  قطاع،   15 من 
بتكوينهم انطالقا من اأع�ساء الهيئة 
�سبكة  و  املفتوح  الو�سط  وعمال 

الإعالميني. 

انتقد ب�ضدة مبادرة تاج ودعوة حم�س �ضفيان جياليل »للو�ضط« :

اأحزاب تدو�ص القانون مبناورات �ضاخبة وغريبة
      .         مقري و غول يريدان احلفاظ على م�ضاحلهما ال�ضيقة

      .         كل املوؤ�ضرات تدل على تاأجيل الرئا�ضيات ومتديد العهدة

الوزير الأول الكوري يوؤكد على تعزيز ال�ضتثمار يف اجلزائر

التوقيع على اإن�ضاء م�ضنع لل�ضاحنات بني »غلوبال« و«هيونداي«

جيل  حزب  رئي�ش  انتقد 
ب�سدة  جياليل  �سفيان  جديد 
اأطلقها  التي  الوطنية  الندوة 
تاأجيل  اإىل  حم�ش  ودعوة  تاج 
اإجراوؤها  املزعم  الرئا�سيات 
يف اأفريل 2019، معتربا اإياها 
والتزعم  للظهور  حماولة 
على  احلفاظ  يف  ورغبة 

امل�سالح ال�سيقة.
فتح �سفيان جياليل الأم�ش يف 
ت�رشيح خ�ش به »الو�سط« على 
للذهاب  املنادية  الأحزاب 
وتاأجيل  وطني  اإجماع  اإىل 
الرئا�سية  ال�ستحقاقات 
تعدي  ذلك  املقبلة، معتربا 
القانون  ودولة  الأخالق  على 
والدميقراطية وعلى امل�سالح 
وهي  للبلد  ال�سرتاتيجية 
مبادرات خارجة على القانون 
، م�سيفا :« مع اقرتاب موعد 
من  الناخبة  الهيئة  ا�ستدعاء 

الرئا�سية،  النتخابات  اأجل 
مناورات  اإطالق  ن�سهد 
نف�ش  يف  غريبة   و  �ساخبة 
الوقت، يروج لها خمت�سني يف 
الغدر و اخلطاب املزدوج”، ، 
لندوة  احلزب  حترك  م�سددا 
م�سادة وذلك من اأجل تطبيق 

الد�ستور بحذافريه.
مت�سل، قال  �سياق  ويف 
اقرتاح  على  اأن  املتحدث 
بتاأجيل  مقري  الرزاق  عبد 
من  القادمة  الرئا�سيات 
نت�ساءل  توافق وطني،«  خالل 
جديد  جيل  حزب  يف  نحن 
اأخذه  الذي  املقابل  عن 
اأ�سماهم ” املعار�سون  من 
على  للدو�ش  املزيفون” 
تبقى من  الذي  القليل  ال�سيء 
والدفع  القانونية  ال�رشعية 
جمهولة  مغامرة  اإىل  بالبلد 

العواقب«.

الو�سع  اأن  املتحدث  واعترب 
ال�سيا�سي يف اجلزائر اليوم يف 
�سبابية تامة، حممال ذلك اإىل 
ال�سلطة وقرارتها املتناق�سة، 
حمذرا من انعكا�سات الو�سع 
على املوؤ�س�سات و على الدولة 

.«
وبخ�سو�ش التحالف الرئا�سي 
طرف  من  ت�سكيله  ثم  الذي 
الأربعة،  املوالة  اأحزاب 
»ت�سكيل  املتحدث:  قال 
دليل  اأكرب  الرئا�سي  التحالف 
كبرية  تناق�سات  هناك  اأن 
نت�ساءل  نحن  ال�سلطة،  داخل 
هذا  ت�سكيل  من  الهدف  عن 
اأن  ومتاأكدين  التحالف، 
لديها  الأحزاب  هذه  اأطراف 
حتاول  �سخ�سية  طموحات 

حتقيقها »
يتعلق  فيما  فيما  اأما 
الرئا�سيات  تاأجيل  باإمكانية 

»كل  املتحدث:  قال  املقبلة، 
ال�سيناريوهات حمتملة فهناك 
اإمكانية تاأجيل الرئا�سيات يف 
خا�سة  القائم،  الو�سع  ظل 
يف�سلنا  ل  الرئا�سيات  اأن  و 
نتكلم  اأ�سهرولزلنا   5 عليها 
على  لي�ش  و  املبادرات  على 
املوؤ�رشات  كل   ، املرت�سحني 
اإىل  الذهاب  عدم  على  تدل 
مبثابة  ذلك  و  الرئا�سيات 
و  ال�سلطة  على  الدو�ش 

الد�ستور »
،اأ�ساف  مت�سل  �سياق  ويف 
املتحدث :«مع اقرتاب موعد 
من  الناخبة  الهيئة  ا�ستدعاء 
الرئا�سية،  النتخابات  اأجل 
مناورات  اإطالق  ن�سهد 
نف�ش  يف  غريبة   و  �ساخبة 
الوقت، يروج لها خمت�سني يف 
الغدر و اخلطاب املزدوج”.

اإميان لوا�س

ك�سف الوزير الأول الكوري اجلنوبي يل ناك يون، 
عن م�رشوع اإقامة م�سنع لرتكيب ال�سيارات النفعية 
يف اجلزائر، كما تكلل منتدى الأعمال اجلزائري-
الكوري بالتوقيع على اتفاقية بني جممع »غلوبال« 
و �رشكة »هيونداي« الكورية لإن�ساء م�سنع لت�سنيع 

�ساحنات عالمة هيونداي يف اجلزائر.
خالل  يون  ناك  يل  الكوري  الأول  الوزير  اأكد 
الكوري،   – اجلزائري  الأعمال  رجال  اجتماع 
اجلانب  مع  ال�ستثمار  لتعزيز  ي�سعى  بلده  اأن 
ال�سناعية  املجالت،  من  العديد  يف  اجلزائري 
البديلة،  والطاقات  وتكنولوجيات  والزراعية 
اإىل  ال�سيارات.اإ�سافة  تركيب  �سناعة  وكذا 
اإعادة  والنقل،  الإدارة،  تبادل اخلربات يف جمال 

على  الأول  الوزير  اأثنى  كما  النفايات.  ا�ستغالل 
التجارب التي عربتها اجلزائر بداية من الحتالل 
اأن  معتربا  ال�سوداء،  للع�رشية  و�سول  الفرن�سي 
اأنها ا�ستطاعت  اإل  اجلزائر رغم تلك املحطات 
وامليادين،  املجالت  جل  يف  ال�ستقرار  حتقيق 
وحققت قفزة نوعية يف قطاع الزراعة ال�سناعة 

والأجهزة الكهرومنزلية.
ال�سناعية  الغرفة  رئي�ش  اأ�ساف  جهته  من 
جلمهورية كوريا اجلنوبية، اأن اجلزائر تعد منارة 
عاملي  تراث  من  حتتويه  ملا  العربي،  املغرب 
الثنائية  العالقات  اأن  قائال  هائلة،  واإمكانيات 
اإبتداء  كبريا  تطورا  وعرفت  قوية  البلدين  بني 
لدى  الزيارة  هذه  اأن  و2006. واأكد   2003 من 

الوزير الأول لكوريا اجلنوبية تاأتي من اأجل تعزيز 
العالقات الثنائية بني الطرفني.

اجلنوبية  كوريا  اأن  امل�سوؤول،  نف�ش  واأو�سح 
تواجد  من خالل  اإقت�ساديا  اجلزائر  يف  ت�ستثمر 
غرار “KIA” لرتكيب  على  �رشكاتها  عدة 
�سناعة  يف  العمالقني  واملتعاملني  ال�سيارات، 
اأن  الهواتف “SAMSUNG” و“LG”. واأ�سار 
الإ�ستثمار  من  املزيد  اإىل  يهدف  املنتدى،  هذا 
ال�سناعة  يف عدة جمالت وقطاعات على غرار 
الكوري  الطرف  اأن  متداركا  والفالحة،  ال�سياحة 
ي�سعى للدفع باجتاه مزيد من ال�ستثمارات على 

م�ستوى اجلزائر.
�س.ب
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الدكتورعبد الرزاق 
�صاغور

غياب املعلومة يفاقم �صعف 
االأداء االقت�صادي

يف  �صاغور  الرزاق  عبد  الدكتور  قال 
احللقة  اأن  الو�صط  جلريدة  ت�رصيح 
املفرغة يف االقت�صاد هي عامل الغمو�ض 
اأو غياب املعلومة و عمم الدكتور �صاغور 
غياب املعلومة يف كل اجلوانب ال�صيا�صية 
هذا  اأن  اأ�صاف  و  غريها  و  االقت�صادية 
الغياب يجعلنا ال ن�صتطيع اأن نتخذ قرارات 

ناجحة  تخدم اقت�صادنا .

الدكتورح�صني مرزود
النمط االقت�صادي احلايل 

يخدم م�صالح البع�ض
 

اأهم  اأن  مرزود  ح�صني  الدكتور  اعترب 
عوامل تنوع االقت�صاد و جناحه هما القوة 

التي قال  واحلوافز و �صدد على احلوافز 
اأنها منعدمة و هنالك م�صاواة بني من ال 
يعمل ومن يعمل و هذا خطاأ كبري و قال انه 
يجب اأن يتلقى العامل حتفيزات لتح�صني 
اأدائه و تطويره والق�صاء عن الف�صاد ، اأكد 
الدكتور ح�صني مرزود جلريدة الو�صط اأن 
التوافق  عدم  يف  تكمن  االقت�صاد  م�صكلة 
انه ال  اأو�صح  و  القوة  اأ�ص�ض  الذي هو من 
يوجد توافق بني القوى فالتيار املحافظ 

يرف�ض تغيري املنهج االقت�صادي اأو حترير 
هذا  من  ي�صتفيدون  اأنهم  وقال  االقت�صاد 
الو�صع و يقاومون اأي طرح للتغيري عك�ض 
التيار االإ�صالحي الذي يريد التغيري وقال 
عنه الدكتور اأنهم قليلون لكن تاأثرهم قوي 

و يلزمه وقت حتى يغلب و ينت�رص .
نظام  باأنه  اجلزائري  االقت�صاد  وو�صف 
االقت�صاد  من  يتخل�ض  مل  هجني  و  ريعي 
يخرج  مل  اأنه  وقال  املوجه  و  املخطط 

عدم  وم�صكلته  الواحد  املنتج  ت�صدر  عن 
والقانونية  االقت�صادية  ال�صوابط  احرتام 
الب�رصي و�صدد  بالعن�رص  و عدم االهتمام 

على النظام املختلط

م�صعود جميطنة
كل ال�صيا�صات ف�صلت يف 

تنويع االقت�صاد

االقت�صادي  اخلبري  و  الدكتور  اأكد 
كل  اأن  الو�صط  جلريدة  جميطنة  م�صعود 
يف  ف�صلت  ال�صابقة  احلكومة  �صيا�صات 
عدم  اإىل  ال�صبب  واأرجع  االقت�صاد  تنويع 
تاأهيله  الب�رصي وعدم  راأ�ض املال   وجود 
الن�صبية  اأن اجلزائر ت�صتغل كل املزايا  لو 
القطاع  لكان  ها  تتمتع  التي  واملطلقة 
التبعية  نق�صت  و  اأكرث  منتجا  الزراعي 
اإنتاج  عن  تف�صريه  يف  و  الواحد،  للمورد 
مرات  اأربع  يعادل  مبا  للتمور  اجلزائر 
مرات   6 متثل  تون�ض  �صادرات  و  تون�ض 
�صادرات اجلزائر قال ان ال�صبب يف ذلك 
اأن تون�ض ت�صدر متورا  اأ�صاف  التهريب و 
جزائرية على اأنها تون�صية وطالب باتخاذ 
الت�رصفات  هذه  مثل  لوقف  االإجراءات 

التي ال تخدم البالد . 

يحقق قطاع الفالحة اليوم قيمة اإنتاجية 
�صنوية تبلغ  اأزيد من 3.200 مليار دج، و 
ي�صاهم باأكرث من 12% يف الناجت الداخلي 
اأم�ض  به  اأفاد  ح�صبما   ، للبالد  اخلام  
عبد  الفالحة  وزير  باجلزائر،  االثنني 
اأ�صبح  الوزير  و ح�صب  بوعزغي  القادر 
يغطي  حاليا  الوطني  الفالحي  االإنتاج 
لل�صكان  الغذائية  االحتياجات  اأغلبية 
منتظم  ب�صكل  املحلية  ال�صوق  وميون 
والغذائية  الفالحية  باملواد  وفري  و 
بع�ض  من  فوائ�ض  »وي�صدر  القاعدية، 

اأنواع املنتجات اإىل االأ�صواق العاملية«.
الربملاين  اليوم  خالل  مداخلته  ويف 
الفالحة  جلنة  طرف  من  املنظم 
حتت  البيئة  وحماية  البحري  وال�صيد 
االمتياز  بني  الفالحي  العقار   « عنوان  
اأن  الوزير  اأفاد  واآفاق«  واقع  وال�رصاكة: 
ال�صيا�صة التنموية التي انتهجها القطاع 
عبد  اجلمهورية  رئي�ض  من  بتو�صيات 
الفالحة  قطاع  مكنت  بوتفليقة  العزيز 
املائة  يف   12،3 بحدود  امل�صاهمة  من 

من الناجت الداخلي الوطني اخلام« .

املائة،  يف  ب3،25  منوا  القطاع  وحقق 
ملعدالت  املتزايد  النمو  خالل  من 
والتي  الفالحية  ال�صعب  يف  االإنتاج 
ترتاوح ن�صبتها بني 200 و500 يف املائة، 
اإىل جهود  الوزير  لفت  و  الوزير  ي�صيف 
االنتفاع  حق  حتويل  اإطار  يف  القطاع 
الدائم الذي كانت تتمتع به امل�صتثمرات 
االمتياز،  حق  اإىل   1987 منذ  الفالحية 
املحدد   03/10 للقانون  ا�صتجابة 
االأرا�صي  ا�صتغالل  وكيفيات  ل�رصوط 
األف   200 من  اأزيد  لفائدة  الفالحية 

مليون   2،26 تخ�ض  فالحية  م�صتثمرة 
اأن  الوزير  اأكد  ال�صدد  هذا  يف  هكتار. 
ال  اأحمرا  »خطا  يعترب  الفالحي  العفار 
يقبل امل�صاومة »، وفقا ملا اقرته املادة 

19 من الد�صتور.
هذا  خالل  املقدمة  االأرقام  وح�صب 
اإىل  التو�صل  مت  فقد  الربملاين  اليوم 
بن�صبة  فالح  األف   180 و�صعية  ت�صوية 
العملية  تقدم تبلغ 96 يف املائة ، وهي 
ال�صنة  نهاية  تنتهي  اأن  يرتقب  التي 

اجلارية.

اأكد م�صوؤول بوزارة الداخلية و اجلماعات 
املحلية و التهيئة العمرانية اأم�ض االثنني 
تقوم  لن  اجلزائر  اأن  العا�صمة  باجلزائر 
حماية  و  تاأمني  جمال  يف  تنازل«  »باأي 
غري  الهجرة  مكافحة  اإطار  يف  حدودها 
ال�رصعية التي يت�رصب �صمن اأفواجها بع�ض 
مناطق  من  ياأتون  ال�صابقني  االإرهابيني 
العملياتي  املركز  من�صق  اأكد  و  النزاعات 
اخلا�ض بالهجرة بوزارة الداخلية، ح�صان 
قا�صيمي على اأمواج القناة الثالثة لالإذاعة 
الوطنية، اأن اجلزائر لن تقوم »باأي تنازل 
يف جمال تاأمني و حماية حدودها يف اإطار 
متاأ�صفا  القانونية«،  الهجرة غري  مكافحة 
املهاجرين  من  كبرية  »اأعداد  لو�صول 
الذين  و  النزاعات  مناطق  من  قادمني 
يف  �صابقني«و  اإرهابيني  �صمنهم  يت�رصب 

غري  املهاجرين  حول  ا�صتف�صار  عن  رده 
اإفريقيا  دول  من  ياأتون  الذين  ال�رصعيني 
و  اجلزائر  اإىل  ال�صحراء  جنوب  الواقعة 
اأي�صا عن املهاجرين العرب القادمني من 
�صوريا و اليمن و فل�صطني، اأكد  قا�صمي اأن 
االأمر يتعلق »بظاهرة جديدة«، الأن هوؤالء 
توؤطرها  م�صالك  »يتخذون  املهاجرين 
من  قا�صيمي  حذر  م�صلحة«و  جماعات 
م�صيفا   ، الهجرة  ظاهرة  »ا�صتغالل« 
بعوا�صم  »ميرون  املهاجرين  هوؤالء  اأن 
من  العديد  ا�صتغلت  اأنها  على  معروفة 
امللفات من اجل التحري�ض و االإرهاب«و 
قال اأن »اجلي�ض الوطني ال�صعبي يقوم على 
اإرهابيني  و  مهاجرين  بتوقيف  الطرقات 
مثريا  ال�صاحل،  من  قادمني  �صابقني 

ان�صغاال يجب التكفل به«، ملحا على 

الرهان االأمني  »اإيجاد توازن بني  �رصورة 
الهجرة  ظاهرة  معاجلة  يف  االإن�صاين  و 
املوؤمتر  اإىل  تطرقه  »و يف  ال�رصعية  غري 
الدويل العتماد امليثاق العاملي من اجل 
الذي  منتظمة  و  منظمة  و  اآمنة  هجرة 
اعترب  )املغرب(،  مبراك�ض  موؤخرا  نظم 
بني  مييز  ال  العقد  »هذا  اأن  قا�صيمي 
الهجرة غري ال�رصعية و الهجرة ال�رصعية 
»حتديد  عليه  بلد  كل  اأن  اإىل  م�صريا   ،«
اأن  اأ�صاف  للهجرة«.و  عامة  �صيا�صة 
»اجلزائر ترف�ض اأن ت�صتغل م�صالة الهجرة 
كاأداة اأو اأن ال حتظى باملعاجلة الالزمة، 
االقرتاحات  من  عددا  ترف�ض  اأنها  كما 
اأو  املراكز  اأماكن  تغيري  بخ�صو�ض 
باملهاجرين«و  اخلا�صة  االأر�صيات 
»احلراقة« يف اجلزائر،  بخ�صو�ض م�صالة 

»مبلف  يتعلق  االأمر  اأن  قا�صيمي  اعترب 
يجب  معاناة  هناك  الن  ي�صتوقفنا،  موؤمل 
التكفل بها«و اكد قائال »لقد قمنا بتجرمي 
كان دون  التجرمي  لكن هذا  و  العمل  هذا 
جدوى. علينا التفكري و اإيجاد حلول اأخرى 
اأن  اإىل  م�صريا  االإ�صكالية«،  هذه  ملعاجلة 
ال�صلطات العمومية �صخرت و�صائال هامة 
اإدماج  اإعادة  ب�صمان  كفيلة  حلول  الإيجاد 
اأكد  ال�صباب«و  لهوؤالء  حقيقية  اجتماعي 
»ميثلون  اجلزائريني  اأن  اأخرى  جهة  من 
اقل من 1 باملائة من جمموع املهاجرين 
غري ال�رصعيني الذين ي�صلون اإىل ايطاليا« 
، مغتنما هذه الفر�صة للتنديد »بال�صبكات 
االإجرامية التي تنظم عمليات الهجرة غري 

ال�رصعية هذه«. 
م.�ض

امللتقى االقت�صادي بكلية العلوم ال�صيا�صية

وزير الفالحة عبدالقادر بوعزغي

.    امل�صاهمة بحدود 12,3 يف املائة من الناجت الداخلي الوطني اخلام  

اجلزائر غري م�صتعدة لتقدمي تنازالت على ح�صاب اأمنها

من�صق املركز العملياتي اخلا�ض بالهجرة بوزارة الداخلية, ح�صان قا�صيمي

ف.ن�صرين  

ال�ضلطات جمربة على و�ضع 
اإ�ضرتاتيجية �ضناعية متكاملة

القطاع حقق منوا ب3,25 يف املائة

الإرهابيون يت�ضللون عرب اأفواج املهاجرين لتهديدنا

طالبوا الرئا�صة واحلكومة بالتدخل

3 نقابات تهدد �ضونلغاز بالحتجاج 
ويدعون لإ�ضراب مفتوح

رئي�ض املجل�ض الوطني امل�صتقل لالأئمة جمال غول

 الوزارة متار�س النتقائية يف احلوار 

قطاع الرتبية

ت�ضليم ك�ضوف النقاط بالأطوار 
التعليمية الثالثة اإلكرتونيا

رئي�ض املجل�ض ال�صعبي الوطني, معاذ بو�صارب

تعليمات الرئي�س خط اأحمر ل يجوز تخطيه
.      �صرورة ا�صرتجاع االأرا�صي  غري امل�صتغلة 

يف  للدخول  حت�صريها  نقابات   3 اأعلنت 
اإدماج  اإعادة  عدم  حالة  يف  مفتوح  اإ�رصاب 
�صونلغاز،  من طرف  املف�صولني  عامال  الـ11 
موؤكدين مت�صكهم بالت�صعيد واخلروج دوريا يف 
وقفات احتجاجية بالعا�صمة، واأن امل�رصحني 
تعاهدوا على عدم الرتاجع والت�صعيد الأق�صى 

حد على حد تعبريهم.
موحد  بيان  يف  الثالث،  النقابات  وانتقدت 
الوطنية  النقابة  من:  بكل  االأمر  ويتعلق  لها، 
والغاز، والنقابة  الكهرباء  لعمال  امل�صتقلة 
الوطنية  والنقابة  الطاقة،  لعمال  الوطنية 
لقطاع ال�صناعات و�صعية النقابيني امل�رصحني 
من �رصكة �صونلغاز والذين ال يزالون حلد االآن 
دون اأي اإجراءات قانونية الإرجاعهم ملنا�صب 
وزارة  متهمني  �صنتني،  من  اأكرث  منذ  عملهم 
بدعم  االجتماعي  وال�صمان  وال�صغل  العمل 

كبري  بق�صط  �صاهمت  واأنها  �صونلغاز  اإدارة 
بت�رصيد  االإدارة  متهمني  احلا�صل،  االأمر  يف 
عائالت النقابيني م�صتخدمة �صيا�صة التجويع 
اأجل  من  الواقع  االأمر  وفر�ض  والرتهيب 
ترعيب العمال ب�رصكة �صونلغاز واإبعادهم عن 

اأي مطلبية كانت.
وطال الـ11 نقابيا رئا�صة اجلمهورية واحلكومة 
ووزير  �صونلغاز  �رصكة  الإلزام  فورا  بالتدخل 
العمل باحرتام قرارات منظمة العمل الدولية 
تعوي�صهم  مع  عملهم  منا�صب  يف  واإدماجهم 
بح�صبهم،  مماطلة ،  اأو  �رصط  اأو  قيد  دون 
داعني عمال �صونلغاز اأن ي�صدوا على اأيديهم 
يف  للدخول  واالإ�صتعداد  معهم  والت�صامن 
احتجاجاتهم  مع  م�صحوب  مفتوح  اإ�رصاب 

اليومية بالعا�صمة.
�صارة بومعزة 

امل�صتقل  الوطني  املجل�ض  رئي�ض  اتهم 
الدينية  ال�صوؤون  قطاع  وموظفي  لالأئمة 
مبمار�صة  الو�صاية  جمال  غول  واالأوقاف 
للمطالب  االإق�صاء  و  التجاهل  �صيا�صة 
ممار�صة  من  م�صتنكرا  املرفوعة، 
االإنتقائية يف احلوار مع النقابات املعتمدة 

و كذا املماطلة فيه.
ال�صوؤون  النار على وزارة  فتح جمال غول 
االإرجتالية  �صيا�صة  م�صتنكرا  الدينية، 
مع  كبري  حرج  يف  اأوقعتها  التي  والت�رصع 
والالمباالة  يف  ال�صلبية  مع  موظفيها 
لت�صحيات  الوفاء  و  املكت�صبات  تثمني 
االأئمة و اخلجل و احلرج يف اإي�صال �صوت 

املوظفني اإىل احلكومة.
املجل�ض  رئي�ض  اأكد  ذاته،  ال�صياق  ويف 

م�رصوعية  على  لالأئمة  امل�صتقل  الوطني 
املطالب املرفوعة وقابليتها للتحقيق يف 
بت�صحيح  املطالبة  مع  احلالية  الظروف 
الناجتة  للموظفني  العادلة  غري  الو�صعية 
عن القانون االأ�صا�صي والنظام التعوي�صي 

ب�صفة ا�صتثنائية وعاجلة.
فعاليته  بجميع  املجتمع  املتحدث  ودعا 
و  االأئمة  مطالب  دعم  و  م�صاندة  اإىل 
االأئمة  جميع  مطالبا   ، القطاع  موظفي 
اإىل  وت�صنيفاتهم  رتبهم  اختالف  على 
االلتفاف حول املجل�ض الوطني امل�صتقل 
و  الدينية  ال�صوؤون  وموظفي  لالأئمة 
االأوقاف و اال�صتعداد اإىل التعبئة الالزمة 

لتحقيق املطالب امل�رصوعة .
اإميان لوا�ض 

اأعطت وزيرة الرتبية الوطنية، نورية بن  
غربيط، تعليمات اإىل مديريات الرتبية، 
ال�رصوع  ب�رصورة  خاللها  من  اأمرتهم 
اخلا�صة  النقاط  ك�صوف  ت�صليم  يف 
اإلكرتونيا،  الثالثة  التعليمية  باالأطوار 
بداية من يوم اخلمي�ض، حيث �صيتمكن 
االأولياء من التعرف على النتائج التي 

وزارة  و�صددت  اأبناوؤهم  عليها  حت�صل 
التعليمات  على  بناًء  الوطنية،  الرتبية 
ب�رصورة  ملديرياتها،  وجهتها  التي 
االلتزام باخلطوات التي على اأ�صا�صها 
بالتالميذ،  النقاط اخلا�صة  يتم حجز 
االأق�صام  جمل�ض  موافقة  بعد  وهذا 

عليها.

الوطني،  ال�صعبي  املجل�ض  رئي�ض  ثمن 
بها  قام  التي  االإ�صالحات  بو�صارب  معاذ 
جمال  يف  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�ض 
القطاع الفالحي، م�صددا يف �صياق مت�صل 
العقار  ا�صتغالل  تر�صيد  �رصورة  على 
جميع االأرا�صي  وا�صتغالل  الفالحي 
امل�صتغلة  غري  ة  خا�صّ للزراعة  ال�صاحلة 
تعليمات  تطبيق  على  م�صددا  منها، 
باعتباره«  ال�صارمة  بوتفليقة  الرئي�ض 
معاذ  اأكد  تخطيه«.  يجوز  ال  اأحمر  خط 
افتتاح  خالل  كلمته  يف  االأم�ض  بو�صارب 
اليوم الربملاين املعنون بـ »العقار الفالحي 
اأن  واآفاق«،  واقع  وال�رصاكة  االمتياز  بني 
جديدة  ثورة  اأحدثت  الرئي�ض  اإ�صالحات 
اإىل  تر�صيد  ، داعيا  الفالحي  القطاع  يف 
وا�صتغالل  الفالحي  العقار  ا�صتغالل 
ة  جميع  االأرا�صي ال�صاحلة للزراعة خا�صّ

التمويل  وتوفري  منها،  امل�صتغلة  غري 
الالزم لذلك ويف هذا ال�صياق اأ�صار رئي�ض 
امل�صاحة  اأن  الوطني  ال�صعبي  املجل�ض 
لال�صتغالل  القابلة  االإجمالية  الفالحية 
منها  هكتار،  مليون   5.8 تبلغ  باجلزائر 
غري  باملائة   36 اأي  هكتار   مليون   3  .1
م�صتغلّة وهو ما يعني اأن القطاع الفالحي 
ذات  يف  م�صددا  كبرية،  اإ�صكالية  اأمام 
االأرا�صي  �رصورة ا�صرتجاع  على  ال�صدد 
غري امل�صتغلة يف اإطار عقود االمتياز، اأو 
التي اأخذت وجهة غري الوجهة الفالحية، 
�صيخفف  العقار  تر�صيد  اأن  موؤكدا 
فاتورة  يقل�ض  و  الغذائية  التبعية  من 
ال�صادرات  من  �صيزيد  كما  اال�صترياد، 
الغذائية وهو ما �صيوؤدي اإىل حت�صني الناجت 

الداخلي اخلام.
 اإميان لوا�ض

 اأجمع امل�صاركون يف ملتقى الدويل حول االقت�صاد اجلزائري  بعنوان االقت�صاد اجلزائري يف ظل النقا�صات النظرية و اإ�صكالية 
اختيار النموذج التنموي , والذي احت�صنته, اأم�ض, قاعة املحا�صرات هيغو �صافيز بكلية العلوم ال�صيا�صية , اأن بالدنا ملزمة 
باإدخال اإ�صالحات  ملواكبة التطورات الكبرية التي ت�صهدها ال�صوق العاملية يف ظل العوملة االقت�صادية التي �صمحت بظهور 

عدة اأقطاب اقت�صادية جديدة متكنت من فر�ض وجودها يف عدة ميادين ,وقالوا  اأن ال�صلطات اجلزائرية جمربة على و�صع 
اإ�صرتاتيجية �صناعية متكاملة وا�صحة املعامل مع فر�ض رقابة �صارمة من اأجل �صمان اال�صتمرارية لعدة �صنوات.
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بومردا�س

ا�شتالم م�شت�شفى 
الأمرا�ض العقلية 

ببودواو يف ماي 2019
 

 120 م�شت�شفى  ا�شتالم  و  اإجناز  اإمتام  يرتقب 
و  النف�شية  الأمرا�ض  يف  املتخ�ش�ض  �رسير  
)بومردا�ض(,  ببودواو  العام  الطب  و  العقلية 
الذي  يعرف تاأخرا كبريا يف الت�شليم, �شهر مايو 

2019, ح�شبما ك�شف عنه مدير القطاع. 
ان�شغالت  على  رده  يف  حداد  فاحت  وقال 
املنتخبني يف الدورة العادية للمجل�ض  ال�شعبي 
ملفات  عدة  لدرا�شة  خ�ش�شت  التي  الولئي 
باأنامل�رسوع  ال�شحة  قطاع  بينها  من  تنموية 
الغالف  تقييم  لإعادة  املوافقة  على  »حت�شل 
الأ�شغال  حاليا  و   لالإجناز  املخ�ش�ض  املايل 
ماي  �شهر  ت�شليمه  �شيتم  و  جيد  ب�شكل  ت�شري 
تو�شيع  تقرر   2017 اأنه يف  اإىل  ي�شار  و   .»2019

نطاق اخلدمات التي تقدمها هذه املن�شاأة  
لت�شمل اجلمع بني الطب العام الذي خ�ش�ض له 
80 �رسير من جممل الأ�رسة و الطب العقلي  و 
النف�شي حيث خ�ش�ض لهما 40 �رسير متا�شيا مع 
الكبري ل�شكان املنطقة و  احتياجاتها  التنامي 
املتزايدة يف املجال و كذا لقدرة املن�شاأة على 

ا�شتيعاب هذا النوع  اجلديد من اخلدمات. 
ال�شحة  جلنة  اأعدته  الذي  التقرير  بح�شب  و 
ال�شعبي  باملجل�ض   البيئة  وحماية  النظافة  و 
الولئي حول »واقع ال�شحة بالولية« فاإن هذا 
امل�رسوع الذي يعرف »تاأخرا  كبريا »يف الإجناز 
النمو  لدعم  اخلما�شي  الربنامج  �شمن  �شجل 
بينما   2006 �شطر    2009-2005 القت�شادي 

الأ�شغال انطلقت به �شنة 2010. 
و ح�شب نف�ض التقرير فقد انتهت اإىل حد اليوم 
الأ�شغال الكربى بهذا امل�رسوع و مل  يبق منها 
اإل التهيئة الداخلية و اخلارجية مت�شائلني عن 
اأ�شباب توقف الأ�شغال  حاليا و هو الآمر الذي 
خمططات  اإعداد  اإىل  القطاع  مدير  اأرجعه 
مهامه  لتو�شيع  جديدة  تعديلية   درا�شات  و 
النف�شي  و  العقلي  الطب  جانب  اإىل  لي�شمل 
هذا  على  القائمون  اأرجع  كما  العام   الطب 
امل�رسوع القطاعيي الذي كان يفرت�ض ت�شليمه 
التاأخر  اإىل  الو�شعية  هذه  اأ�شباب    2014 �شنة 
و  البداية  يف  له  املنا�شبة  الأر�شية  توفري  يف 
للتاأخر  كذا  و  مرة  من  لأكرث  موقعه  تغيري  يف  
امل�شجل يف احل�شول على الأغلفة املالية  التي 
اإجنرت عن اإعادة التقييم املايل لكلفة امل�رسوع 

و لأ�شباب تقنية اأخرى . 
بتكلفة  الطبي  ال�رسح  هذا  اإجناز  يجري  و 
اإجمالية تزيد عن مليار دج على م�شاحة  اأر�شية 
»بدر  مبنطقة  م2   30.000 عن  تزيد  مالئمة 
لتوفرها  الواقعة جنوب املدينة نظرا   الدين« 
بعدها  يف  اأ�شا�شا  تتمثل  امتيازات  عدة  على 
عن �شجيج املدينة و توفر املكان  على الهواء 
النقي و ق�شمت هذه املن�شاأة ال�شحية التي وجه 
و   للبناء  فقط  الإجمالية  م�شاحتها  من  الثلث 
املتبقي خ�ش�شت لف�شاءات موزعة بني طبية و 
ترفيهية و م�شاحات خ�رساء واأخرى خم�ش�شة  
للعب الأطفال و اأخرى خم�ش�شة لطب الن�شاء و 

الرجال و غريها. 
و ميكن هذا ال�رسح الطبي عند دخوله مرحلة 
و  اأعباء   من  كثريا  التخفيف  من  ال�شتغالل 
و  العقلية  الأمرا�ض  مر�شى  التنقل  م�شاق 
حاليا  ي�شطرون   الذين  الولية  لهذه  النف�شية 
وزو  كتيزي  املجاورة  الوليات  اإىل  التنقل  اإىل 
تلقي  اأجل  العا�شمة من  و اجلزائر   البليدة  اأو 

العالج .
جتدر الإ�شارة اإىل اأن الولية تتوفر حاليا على 
يف  اأهمها  تتمثل   الطبية  املن�شاآت  من  عدد 
املوؤ�ش�شات العمومية لل�شحة اجلوارية بكل من 
دل�ض و برج منايل و خمي�ض  اخل�شنة و بومردا�ض 
ا�شت�شفائية  موؤ�ش�شات  على  جميعها  تتوفر  و 
تغطي بخدماتها املختلفة  وم�شاحلها الطبية 
املتخ�ش�شة يف عدة جمالت خمتلف احتياجات 

�شكان الولية يف  اجلانب الطبي.
 

املرورية, متابعة املركبات امل�شتبه 
ترقميها  لوحات  من  والتحقق  فيها 
عرب الطرقات وامل�شالك يف حالت 
الإبالغ اأو الإعالن عن مركبة حمل 
العقيد  اأكد  وباملنا�شبة,  �رسقة«  
عنه  نيابة  قراأها  كلمة  يف  لهبريي 
مراقب ال�رسطة معكوف زين الدين, 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  اأن 
اأحدث  توفري  على  جاهدة  »تعمل 
اأجل  من  والتكنولوجيات  التقنيات 
وفعالة  ناجعة  بطريقة  امل�شاهمة 

يف حماربة 
و�شع  اأنه مت  اىل  م�شريا  اجلرمية«, 
»جملة من الآليات العملية, معتمدة 
متّكن  متطورة,  علمية  مناهج  على 
جهاز ال�رسطة من مواكبة ال�شيا�شة 
التي  الف�شائي,  للن�شاط  الوطنية 
عبد  اجلمهورية,  رئي�ض  اأقرها 

العزيز بوتفليقة«.

ح�شورنا  »اإن  قائال:  واأ�شاف 
احلا�شنة  الوكالة  هذه  مبقر  اليوم 
والكفاءات  العلمية  للطاقات 
والبتكار  البحث  مبجال  املهتمة 
هو تعبري واعتزاز منا بتلك الطفرة 
الرائدة التي حققتها هذه املوؤ�ش�شة 
يف  مف�شلي  دور  من  تلعبه  وما 
مبا  العمومية  القطاعات  مرافقة 
ي�شمن اأكرث فعالية وجناعة للمتابعة 
ال�شلة  ذات  للم�شاريع  امليدانية 

بالتنمية ال�شاملة للبالد«.
اأن ال�رسطة    وذكر يف ذات ال�شياق 
اإىل  دائما  »ت�شعى  اجلزائرية 
ت�شجيع كل مبادرة علمية من �شاأنها 
الأمني  العمل  ترقية  يف  امل�شاهمة 
والرفع من اأدائه من خالل ا�شتعمال 
يتنافى  األ  �رسيطة  التكنولوجيا, 
ذلك مع قوانني اجلمهورية واملبادئ 

العامة حلقوق الإن�شان«.
العقيد  اأعرب  ال�شياق,  ذات  ويف 
لهبريي عن يقينه باأن »ترجمة فحوى 
ملمو�ض  واقع  اإىل  التفاقية  هذه 

كونها  الإيجابي,  الأثر  لها  �شيكون 
توطيد  على  تعمل  م�شافة  قيمة 
موؤ�ش�شتني  بني  ال�رساكة  عالقات 
واحد,  اجتاه  يف  تن�شطان  هامتني 

خدمة لالأمن مبفهومة العام«.
التفاقية  اأن  اأو�شديق  اأكد  بدوره, 
ترمي اىل »اإر�شاء �رساكة ذات منفعة 
العامة لالأمن  متبادلة بني املديرية 
الوطني والوكالة الف�شائية اجلزائرية 
ع�رسنة  يف  امل�شاهمة  اأجل  من 
با�شتعمال  القرار  اتخاذ  و�شائل 
تهدف  الف�شائية«كما  املعطيات 
امل�شوؤول--  ذات  --ي�شيف  اأي�شا 
يف  للتعاون  عام  اإطار  »حتديد  اإىل 
الف�شائية  الأنظمة  ا�شتغالل  جمال 
واأنظمة  الأر�ض  ملراقبة  الوطنية 
للم�شاهمة  اجلغرافية  املعلومات 
مو�شوعاتية  خرائط  اإجناز  يف 
واأنظمة املعلومات  بيانات  وقواعد 
ال�شلكية  والت�شالت  اجلغرافية 

والال�شلكية«.
�شتوفر  التفاقية,  هذه  ومبوجب 

كل  اجلزائرية  الف�شائية  الوكالة 
الأدوات واملناهج الالزمة للمديرية 
يف  ل�شيما  الوطني,  لالأمن  العامة 
واخلرائط  ال�شور  »اإعداد  جمالت 
لتحديد  وا�شع  نطاق  على  الدقيقة 
خرائط  اإجناز  اجلغرافية,  املواقع 
مف�شلة  ببيانات  مزودة  ف�شائية 
وتدخل  معينة  اأقاليم  تخ�ض 
العامة  املديرية  اخت�شا�ض  يف 
اىل  بالإ�شافة  الوطني,  لالأمن 
اأنظمة  وا�شتغالل  واإجناز  ت�شميم 
املعلومات اجلغرافية, تبادل وثائق 
تقنية يف جمال اخت�شا�ض الطرفني 
واملعطيات  املعلومات  تبادل  وكذا 

واخلربة التقنية والعلمية«.
الوكالة  تقدم  ذلك,  على  وعالوة 
خالل  من  اجلزائرية,  الف�شائية 
»دورات  العملياتية  مراكزها 
جمالت  يف  املعرفة  ونقل  تكوين 
واأنظمة  بعد  عن  ال�شت�شعار 
وحتديد  اجلغرافية  املعلومات 

املوقع عرب الأقمار ال�شطناعية«.

ل/منرية

ن�شرية  غليزان  الولية  وايل  توعدت 
ردعية  اإجراءات  باتخاذ  اإبراهيمي 
�شد املتهاونني يف اإ�شارة اإىل م�شوؤويل 
وال�شباب  والتعمري  البناء  قطاع 
على  الو�شع  بقي  حال  يف  والريا�شة 
حاله وقد جاء هذا على خلفية وقوفها 
على م�رسوع اجناز قاعة العالج ببلدية 
امل�رسوع  وهو  عابد  �شيدي  املرجة 
ب  قدر  مايل  مبلغ  له  خ�ش�ض  الذي 
اجناز  اإىل  اإ�شافة  �شنتيم  مليون   746
وتهيئته  البلدية  بذات  بلدي  ملعب 
اأ�شغال  اأن  كون  ال�شطناعي  بالع�شب 
ومعايري  مبقايي�ض  اأقيمت  الجناز 
خمالفة متاما للمعايري املطابقة وفق 

املربجمة  والتفاقية  ال�رسوط  دفرت 
والبناء  التعمري  مديرية  م�شالح  بني 
والريا�شة من جهة واملقاولة امل�رسفة 
اأخرى  جهة  من  الجناز  عملية  على 
الأول  امل�شوؤول  عربت  وباملنا�شبة 
بالولية  التنفيذي  اجلهاز  راأ�ض  على 
عدم ارتياحها ور�شاها للعملية حمملة 
امل�شوؤولية  متابعتها  على  القائمني 
اأكرث  �رسورة  على  اأحلت  كما  كاملة 
عائلة  عابد  �شيدي  باملرجة   700 من 
�شياق  ويف  الطبيعي  الغاز  ب�شبكة 
�رسورة  على  اأكدت  امليدانية  زيارتها 
املتعددة  العيادة  اإمتام  يف  الإ�رساع 
وهو  حلالف  ببلدية  اخلدمات 

 25 من  اأكرث  ا�شتهلك  الذي  امل�رسوع 
ملحوظا  تاأخرا  وعرف  �شنتيم  مليار 
رغم انطالقة العملية مطلع عام 2014 
اإىل عدم  التاأخر  اأ�شباب  اأرجعت  حيث 
اأن  موؤكدة  املالية  العتمادات  كفاية 
العتماد املالية متوفرة لذا يجب على 
ال�شحة  قطاع  �شوؤون  على  القائمني 
الأ�شغال  و�شكت  التي  العيادة  جتهيز 
امل�شتمرة  املتابعة  مع  نهايتها  من 
للعملية اإىل غاية ا�شتالم هذه املن�شاأة 
الهامة للحد من معاناة �شكان املنطقة 
والطواقم الطبية التي تواجه �شعوبات 
كبرية يف مزاولة ن�شاطها بعيادة قدمية 
ال�رسورية  ال�رسوط  لأدنى  تنعدم 

جدرانها,  واهرتاء  بالرطوبة  وتتميز 
معاينتها  ولدى  واريزان  ببلدية  اأما 
ذات  حممد  مدين  متو�شطة  و�شعية 
البناء اجلاهز والتي يعود تاريخ ن�شاأتها 
املوا�شم  حققت  والتي   1984 عام  اإىل 
حيث  باهرة  نتائج  الأخرية  الدرا�شية 
احتلت املرتبة الأوىل ولئيا �شبع مرات 
متتالية وهذا منذ عام 2009 واىل غاية 
2016 وباملنا�شبة تقرر منح املتو�شطة 
ا�شطناعيا  مع�شو�شب  ريا�شي  ملعب 
وقاعة ريا�شية ويف ختام زيارتها لدائرة 
وادي ارهيو مت ال�شتماع اإىل اإن�شغالت 

املنتخبني بغية التكفل بها.
غليزان:�س  احلاج

املركز  عرب  العبور  حركة  فتح  اأعيد 
احلدودي لبو�شبكة ببلدية احلويجبات 
ظل  اأن  بعد  الثنني  اأم�ض  )تب�شة( 
مغلقا ل�شاعات ب�شبب احتجاجات قام 
خلفية  على  التون�شيني  ع�رسات  بها 
الت�شلل  حاول  تون�شيني  �شابني  توقيف 
»غري  بطريقة  اجلزائري  الرتاب  اإىل 
م�شالح  من  علم  ح�شبما  قانونية«, 
الأمن الولئي. و اأو�شح ذات امل�شدر 
قامت  التون�شيني  من  جمموعة  باأن 

املركز  بر�شق  الأحد  اأم�ض  م�شاء 
توقيف  ب�شبب  بو�شبكة  احلدودي 
عندما  توقيفهما  مت  اللذين  ال�شابني 
عربات  با�شتعمال  اأمتعة  ينقالن  كانا 
اأي  قانونية  »غري  بطريقة  يدوية 
ذلك  و  الهوية«  لوثائق  حيازتهما  دون 
اأن  قبل  احلدودية  بو�شبكة  مبنطقة 
الولئي  الأمن  مقر  اإىل  حتويلهما  يتم 
اأ�شدقاء  من  جمموعة  قامت  اإثرها 
بر�شق  الثنني  املوقوفني  واأهايل 

باحلجارة  لبو�شبكة  احلدودي  املعرب 
باإطالق  مطالبني  غلقه  اإىل  اأدى  مما 
خ�شائر  ت�شجيل  مت  حيث  �رساحهما 
املركبات  من  بعدد  »معتربة«  مادية 
و  املكان  بعني  مركونة  كانت  التي 
تلك  اأ�شفرت  وقد  املرور.  حركة  �شل 
من  عن�رس  اإ�شابة  عن  الحتجاجات 
الذراع  م�شتوى  على  الولئي  الأمن 
بعني  الأولية  الإ�شعافات  له  قدمت 
احلدودي  املعرب  غلق  مت  كما  املكان 

املرور,  حركة  وتعليق  �شاعات  ملدة 
فتح  اأعيد  قد  و  امل�شدر  ذات  ح�شب 
الجتاهني  يف  البلدين  بني  الطريق 
ا�شتعادة  و  الغلق  من  �شاعات  خم�ض  بعد 
تدخلت  اأن  بعد  الطبيعي  ب�شكلها  احلركة 
ولية  وايل  يف  اجلزائرية ممثلة  ال�شلطات 
تب�شة و القن�شل اجلزائري بالكاف )تون�ض( 
و  الق�رسين  وايل  التون�شي  اجلانب  وعن 
اأو�شحه  ح�شبما  بتب�شة,  التون�شي  القن�شل 

نف�ض امل�شدر. 

غليزان

املركز احلدودي ببو�سبكة تب�سة

الوايل تتوعد باإتخاذ اإجراءات ردعية �شد امل�شوؤولني املتعاونني

اإعادة فتح حركة العبور بعد �شلل دام �شاعات 

 الوكالة الف�سائية اجلزائرية

 واملديرية العامة للأمن الوطني 

 التوقيع على اتفاقية �شراكة 

حول تبادل التجارب التقنية 
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مت اأم�س االثنني باجلزائر العا�سمة التوقيع على اتفاقية 
�سراكة وتعاون يف جمال تبادل اخلربات والتجارب التقنية 

بني املديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الف�سائية 
اجلزائرية. وقد ا�سرف على حفل التوقيع كل من املدير 

العام للأمن الوطني, العقيد م�سطفى لهبريي, واملدير العام 
للوكالة الف�سائية اجلزائرية, عز الدين اأو�سديق, بح�سور 

اإطارات من املديرية العامة للأمن الوطني وممثلني عن وكالة 
الف�ساء اجلزائرية وتهدف هذه االتفاقية اإىل »تعزيز جماالت 

التكوين والتدريب, خا�سة يف جماالت ا�ستخدام التكنولوجيات 
احلديثة وتطبيقاتها مبا ي�سمح بر�سد دائم للن�سيابية 



ال�سيا�سي  للم�سهد  متابعون  وقال 
املحلي ، اأن هذا التحالف �سي�سكل 
املناف�سني  جلميع  قا�سمة  �رضبة 
التقليدي  الغرمي  فيهم  مبا 
و�سعيته  تعقدت  الذي  الأرندي 
طرفاوي  مربوك  مر�سحه  واأ�سبح 
العديد  ب�سبب  �سعف  موقف  يف 
اأهمها ت�ستت وعاء  من املعطيات 
الرندي  عقب القرار الذي اتخذه 
�سليم  الولئي  املجل�س  ع�سو 
لهذا  حر  بالرت�سح  باحل�رضوف 
الذي  القرار  وهو   ، ال�ستحقاق 
للأرندي  النتخابي  الوعاء  ق�سم 
يح�سى  باحل�رضوف  باعتبار 
احلزب  هذا  داخل  كرث  مبتابعني 
الولئي  الأمني  و�سع  الذي  الأمر 
املغ�سوب  وهو  حمرج  موقف  يف 
عليه من بع�س املنا�سلني يف حزب 
يرت�سدون  باتوا  الذين  الأرندي 
النتخابات  هذه  يف  احلزب  تعرث 

من اجل الإطاحة به.
عارفون  ت�رضيحات  وح�سب 
حتالف  فاإن  ال�سيا�سي  بال�ساأن 
حم�س مع الآفلن ، من �ساأنه ح�سم 
�سباق الظفر مبقعد ورقلة ل�سالح 
كون  جديع  القادر  عبد  املرت�سح 
احلزب العتيد ميلك الوعاء الأكرب 
ومن غري امل�ستبعد اأن يظفر هذا 

الأخري باملقعد وباأغلبية كبرية يف 
حم�س  حركة  كتلة  اإن�سمت  حال 

اإىل الآفلن .
وقال متابعون للتحالف الذي مت 
ان   ، حم�س  وحركة  الأفلن  بني 
التفاق الذي ح�سل بني الطرفني 
يف �سياق احلفاظ على امل�سالح 
العلقة  وتعزيز  امل�سرتكة 
كانا  احلزبني  ل�سيما  وتقويتها 
النتخابات  يف  حتالفا  قد 
الفلن  جعل  مما  املحلية 

ال�سعبي  املجل�س  برئا�سة  يفوز 
يريد  الذي  والجناز  الولئي 
انتخابات  يف  تكريره  الطرفني 
الأمة  الن�سفي ملجل�س  التجديد 
املقررة يوم 29 دي�سمرب اجلاري 
هذا  حتقق   اإن  فاإنه  وبالتايل   ،
�سفعة  الآفلن  �سيوجه  التكتل 
هيمن  الذي  الأرندي  لغرميه 
على  الأخرية  �سنوات  الع�رض  يف 
يف  فاز  عندما  ال�ستحقاق  هذا 
ا�ستحقاقني متتاليني ، لذلك يرى 

هذه  الأرندي  اإخفاق  اأن  البع�س 
من  ويزيد  قواعده  �سيلغم  املرة 
امل�ساكل احلا�سلة يف بيته خا�سة 
احلا�سلة  التجاذبات  ظل  يف 
ومطالب بع�س املناوئني للمني 
و  رحليه  يف  واملتمثلة  الولئي 
اعادة هيبة احلزب حمليا ور�س 
من  وغريها  املنا�سلني  �سفوف 
املن�سقني  رفعها  التي  املطالب 
الوطني  التجمع  حزب  عن 

الدميقراطي.

خلفت تراكمات ملف ال�رضف ال�سحي 
�سكان  وا�ستياء  تذمر   ، ورقلة  يف 
الذين  ال�سكنية  الأحياء  من  العديد 
خلفتها  التي  املزرية  بالأو�ساع  نددوا 
ال�رضف  ملياه  الفظيعة  الت�رضبات 
ال�سحي التي غمرت ال�سوارع والأحياء 
وكذا  بوغفالة  بحي  احلال  هو  مثلما 
الذي  الواقع  وهو   ، واملخادمة  �سكرة 
طالبوا  الذين  املواطنني  ا�ستنكره 
عجز  ظل  يف  للم�سكل  جذرية  بحلول 

�رضكة كو�سيدار عن معاجلة امللف.
 ، املذكورة  الأحياء  �سكان  وندد 
املكلفة  كو�سيدار  موؤ�س�سة  بف�سل 
ورقلة  حو�س  تطهري  م�رضوع  باإمتام 
اجلارية  الأ�سغال  اعتربوا  حيث   ،
غري   ، ال�رضكة  ذات  بها  تقوم  التي 
واأن  ل�سيما  للوقت  وم�سيعة  جمدية 
والور�سات  الأخرية  هذه  تدخلت 
نقطة  من  اأكرث  يف  بها  قامت  التي 
الأو�ساع  وظلت  امل�سكل  حتل  مل   ،
مطالب  و�سط   ، هي  كما  املزرية 
باإ�سناد امل�رضوع لل�رضكات الجنيبة اأو 
وقالت جمعيات   . املحلية  املقاولت 
مناطق  من  متفرقة  احياء  من  حملية 
اأخفقت  كو�سيدار  �رضكة  اأن   ، الولية 
 ، ال�سحي  ال�رضف  ملف  معاجلة  يف 
من  جديا  تدخل  يتطلب  الذي  الأمر 
املخلفات  لحتواء  امل�سوؤولني  طرف 
امل�ستمرة  الت�رضبات  لظاهرة  ال�سلبية 
اجلمعيات  واأ�سارت   ، القذرة  للمياه 
املوؤ�س�سة  هذه  اإىل  �سكاوى  يف  ذاتها 
الأ�سغال يف �سفقة  اإليها  اأ�سندت  التي 
معاجلة  من  تتمكن  مل   ، بالرتا�سي 
الأوان لإيجاد حلول  اآن  وانه  الظاهرة 
 . الأحياء  بعديد  املزري  للواقع 
واقرتحت ال�سكاوى املوجهة لل�سلطات 
الأجنبية  ال�رضكات  اإ�رضاك   ، املحلية 
حللحلة الأو�ساع املتاأزمة يف كثري من 
التجمعات ال�سكانية التي حتولت برك 
وبوؤر للمياه الراكدة �سلت حركة املرور 
لها  كان  كما   ، ال�سري  حركة  واأعاقت 
العمومية  ال�سحة  على  �سلبية  تاأثريات 
، حيث طرحت يف هذا ال�سدد خماوف 
الأوبئة والأمرا�س املتنقلة  من ظهور 

عرب املياه وهي املخاوف التي حذرت 
اإىل  املعنية  الحياء  حتول  من  كذلك 

مناطق موبوءة .
وحملت �سكاوى اجلمعيات ، م�سوؤولية 
املعنية  لل�سلطات   ، املتعفن  الو�سع 
امللف  معاجلة  يف  متاطلها  ب�سبب 
يف  تتخبط  كو�سيدار  �رضكة  وترك 
حلول  تبني  يف  الإ�رضاع  دون  عجزها 
الأحياء  قاطني  معاناة  تنهي  جمدية 

ال�سكنية املذكورة .
من جهة اأخرى قال معنيون باملو�سوع 
الو�سية   الدوائر  خمتلف  را�سلوا  اأنهم 
مل�سكل  �رضيع  حل  اإيجاد  اجل  من 
في�سان مياه ال�رضف ال�سحي وتدفقها 
يف �سوارع كبرية ت�سببت يف �سل حركة 
حياة  ل  لكن   ، واملركبات  الأ�سخا�س 
لل�سارع  باخلروج  ملوحني   ، تنادي  مل 
للتنديد بعجز ال�سلطات وتقاع�سها يف 
الذي  ال�سحي  ال�رضف  ملف  معاجلة 
بكاملها يف  منازل  وعزل  الأهايل  ارق 

م�ساهد يندى لها اجلبني. 
 « بـ  �سفوه  ما  م�سوؤولية  هوؤلء  وحمل 
التهمي�س والتق�سري » للجهات املعنية 
ظلت  التي  كو�سيدار  �رضكة  يف  ممثلة 
ال�رضف  ملف  تراكمات  تفاقم  مند 
رغم  املتفرج  بدور  مكتفية   ، ال�سحي 
ال�سابق  يف  اأطلقتها  التي  التطمينات 
مت  اإجراءات  عن  مرارا  والك�سف 
لكن دون   ، اتخاذها لحتواء املع�سلة 
عبد  ورقلة  وايل  اأن  ومعلوم   . جدوى 
حول  كثريا  تكلم  قد   ، جلوي  القادر 
بال�سرب  ال�سكان  وطالب  امللف   هذا 
احلل  اإىل  طريقها  يف  الأمور  كون 
حلول  املخت�سة  اجلهات  على  واقرتح 
تعرفها  التي  الو�سعية  من  للخروج 
اأن  موؤكدا   ، ال�سوداء  النقاط  بع�س 
اإ�سناد امل�رضوع ل�رضكة كو�سيدار،  قد 
غري  الولية  على  واليا  تعيينه  قبل  مت 
اأن هناك تدابري مت اتخاذها ملعاجلة 
بع�س  اإ�رضاك  خلل  من  امللف 
املقاولت املحلية من اجل م�ساعدة 
الأ�سغال  ت�رضيع  يف  كو�سيدار  �رضكة 

والق�ساء على النقاط ال�سوداء .
�أحمد باحلاج 

غري  الجتار  مكافحة  اإطار  يف 
ال�رضعي باملخدرات و املوؤثرات 
مترنا�ست،  ولية  باإقليم  العقلية 
لأمن  ال�رضطة  م�سالح  متكنت 
فرقة  يف  يف  ممثلة  الولية 
الجتار  و  املخدرات  مكافحة 
الولئية  بامل�سلحة  �رضعي  الغري 
 - –مترنا�ست  الق�سائية  لل�رضطة 
من توقيف �سخ�س يبلغ من العمر 
19 �سنة  متورط يف ق�سية احليازة 
بطريقة  العقلية  املوؤثرات  على 

عري �رضعية ق�سد البيع.
اإىل  تعود  الق�سية   حيثيات 
عنا�رض  اإىل  واردة  معلومات 
�سخ�س  وجود  مفادها  ال�رضطة 

الأقرا�س املهلو�سة  يقوم برتويج 
مت   ، مترنا�ست  بوتقي  بحي 
القيام  و  فيه  للم�ستبه  الرت�سد 
على  بحوزته  عرث  ،اين  بتوقيفه 
نوع  من  مهلو�س  قر�س   39
اإىل  حتويله  مت  اأين  ريفوتريل، 
املحجوزات، بعد  رفقة  املقر 
اإ�ستكمال التحقيق يف الق�سية، مت 
تقدمي امل�ستبه فيه اأمام اجلهات 
الق�سائية املخت�سة التي اأ�سدرت 
�سنة   )01( ب�سنة  حكم   حقه  يف 
حب�س نافذة دون الإيداع  وغرامة 
دينار  األف  مئتا  قدرها  مالية 

جزائري )200.000 دج(.
�أحمد باحلاج    

مع �قرت�ب �نتخابات �لتجديد �لن�سفي ملجل�س �لأمة �ملقررة يوم 29 دي�سمرب �جلاري ، تت�سابق 
�لحز�ب �ل�سيا�سية يف ورقلة لعقد حتالفات من �أجل �إجناح مر�سحيها يف هذ� �ل�ستحقاق �لهام ، ومن 

بني �لتفاهمات �حلا�سلة �لتفاق �لذي عقده حزب جبهة �لتحرير �لوطني مع حركة حم�س �لتي 
قررت قيادتها �ملحلية دعم مر�سح �لفالن عبد �لقادر جديع يف هذ� �ملعرتك �ل�سيا�سي.

�سباق حمموم لالأحز�ب �ل�سيا�سية يف �نتخابات جمل�س �لأمة

�أحمد باحلاج 

حم�س تتحالف مع الأفالن 
لالإطاحة بالأرندي يف ورقلة

مهتمة  حملية  جمعيات  طالبت 
باملقاطعة  التنموي  بال�ساأن 
يف   ، �سالح  عني  الإدارية 
الداخلية  لوزير  مرفوعة  مرا�سلة 
اجل  من  املحلية  واجلماعات 
ترقية عني �سالح مل�ساف الوليات 
وذلك توفرها على جميع املعايري 
الإدارية املعمول بها ومن ثم اإنهاء 
ال�ساكنة على م�سافة  معاناة تنقل 
التقليدية  الولية  باجتاه  كلم   700
وثائقهم  لإ�ستخراج  مترنا�ست 

الإدارية .
التي  املرا�سلة  ذات  اأ�سافت  و 
حان  اأنه   ،« »الو�سط  يومية  حتوز 
من  جاد  تدخل  لت�سجيل  الوقت 
اأجل  من   ، بالبلد  القرار  �سناع 
برتقية  احللم  املطلب  جت�سيد 
عني �سالح لولية م�ستقلة ماليا و 
اإداريا وذلك يف الو�سعية املهرتئة 
للطريق الوطني رقم 01 الرابط ، 
الرابط  بال�سطر  تعلق  ما  خا�سة 
بني عني �سالح وقرية اراك الذي 
ي�سهد و�سعية مهرتئة اأثقلت كاهل 
لقطع  يلجاأون  الذين  املواطنني 
الولية  باجتاه  كلم   700 م�سافة 

لإ�ستخراج  مترنا�ست  التقليدية 
وثائقهم الإدارية 

من جهة ثانية فقد طالبت منظمة 
يف  �سالح  عني  المل  �سباب 
وزارة  لها موجه مل�سالح  اإلتما�س 
املحلية  واجلماعات  الداخلية 
فتح  بوجوب   العمرانية  والتهيئة 
م�سابقة  لجراء  خا�س  مركز 
ال�ساتذة بعني �سالح بدل ان يتنقل 
املرت�سحون للم�سابقة اىل عا�سمة 
الولية ، كما حمل ذات الإلتما�س 
على  الوقوف  �رضورة   طياته  يف 
م�سكل الت�سغيل باملنطقة وايجاد 
ايفاد  مع  البطال  ل�سباب  احللول 
الت�سغيل  وزارة  من  وزارية  جلنة 
التطبيق  ب�رضورة  الو�سايا  لإلزام 
الرامية  احلكومة  لتعليمة  ال�سارم 
التوظيف  اأولوية  منح  ل�رضورة 
الأجنبية  و  الوطنية  بال�رضكات 
الإدارية  املقاطعة  برتاب  العاملة 
املنطقة  اأبناء  لفائدة  �سالح  عني 
ح�سب  مبداأ  تطبيق  �رضط 

الأولويات والإمكانات املتاحة  .
الوزير  وجه  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
هام�س  على  اأويحي  اأحمد  الأول 

اللقاء الأخري الذي جمع احلكومة 
من   ، �سارمة  تعليمات  بالولة 
التطبيق  على  التام  ال�سهر  اجل 
ال�ستعجايل  لربنامج  ال�سارم 
لرئي�س اجلمهورية اخلا�س بتنمية 

مناطق اجلنوب واله�ساب العليا ، 
مع التوا�سل اجليد ملمثلي الدولة 
التكفل  وال�سعي  املواطنني  مع 

بان�سغالتهم .
�أحمد باحلاج 

من �أجل �ملطالبة برتقيتها لولية و �إنهاء تبعيتها لتمرن��ست 

جمعيات حملية باملقاطعة الإدارية عني �سالح ترا�سل الداخلية

 �لعديد من �سو�رع ورقلة
 تغرق يف �لقاذور�ت

مطالب با�سر�ك �ملوؤ�س�سات �لأجنبية يف 
حلحلة �لأو�ساع �ملتاأزمة

مترن��ست 

كو�سيدار متهمة بالتق�سري يف 
معاجلة ملف ال�سرف ال�سحي

الإطاحة بع�سريني �سبط بحوزته 
39 قر�سا مهلو�سا
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باإيهام  تقوم  الإجرامية  ال�شبكة 
اأو  �شكنات  ببيعهم  �شحاياها 
باإ�شتالم  تقوم  حيث   ، مركبات 
مبالغ مالية على اأ�شا�س اأنها ن�شف 
ال�شكنات  لقيمة  الإجمالية  القيمة 
عقود  �شحاياهم  ت�شليم  مقابل   ،
بت�شليم  ال�شحايا  يقوم  حيث  بيع، 
اإ�شتالمهم  يف  طمعا  املبالغ  باقي 
تقوم  ال�شياق  نف�س  يف   ، املفاتيح 
باإيهام  الإجرامية  ال�شبكة  هاته 
�شاحنات  ببيعهم  اآخرين  �شحايا 
اأجزاء  بت�شليم  و جرارات طريقية 
من القيمة املالية لكل مركبة بعد 
ت�شليم ال�شحايا ن�شخ من بطاقات 
ت�شجيل مزورة لإ�شفاء امل�شداقية 

على كل عملية يقومون بها.
اأفراد  ينتهج  ذلك  اإىل  بالإ�شافة 
بالإيقاع  الإجرامية  ال�شبكة  هاته 
هاتفية  مكاملات  عرب  ب�شحاياهم 
و  اإطارات  �شفات  فيها  ينتحلون 
مدراء  و  اإدارية  موؤ�ش�شات  روؤ�شاء 
مركبات  و  ال�شاحنات  بيع  وكالت 
الوزن الثقيل و �شفات لعدة هيئات 

و اإطارات اأخرى  .
لعنا�رص  امليدانية  التحريات 
اأف�شت  باجلزائر  الأبحاث  ف�شيلة 
ال�شبكة  اأفراد  هوية  حتديد  اإىل 
مت  اأين  تنقالتهم    و  الإجرامية 
بينهم  من  اأ�شخا�س   06 توقيف 
اأ�شفرت  حجز  مت  كما  اإمراأة 
بطاقات  حجز  اإىل  التفتي�شات 
اإيجار  عقود  و  ملركبات  ت�شجيل 
املنجزة  اخلربة   اأثبتت  �شكنات 

 ، مزورة  اأنها  الوثائق  تلك  على 
التحقيق  اإجراءات  اإ�شتكمال  بعد 
البالغ  ال�شبكة  اأفراد  تقدمي  مت 
اأمام  متورطني   )06( �شتة  عددهم 

احلب�س  اإيداع  مت  حيث  العدالة 
و�شع  فيما  اأ�شخا�س  خم�شة 
الرقابة  حتت  ال�شاد�س  ال�شخ�س 

الق�شائية .

.     التحريات مكنت من توقيف 06 اأ�شخا�ص متورطني من بينهم امراة 
 

متكنت ف�شيلة الأبحاث للدرك الوطني باجلزائر من الإطاحة ب�شبكة خمت�شة التزوير 
واإ�شتعمال املزور يف حمررات ر�شمية واإدارية ، الن�شب والإحتيال و تقليد الأختام.

ف�شيلة الأبحاث للدرك الوطني بالعا�شمة

م٫�ص

الإطاحة ب�صبكة  خمت�صة يف الن�صب 
والإحتيال التزوير وا�صتعمال املزور 

بلدية تيارت 

�شعبة زراعة احلبوب بق�شنطينة

تلم�شان

وهران

م�صاريع تنموية بقيمة 10 مليار دج 

ا�صتفادة اأكرث من 1800 فالح "من قر�ض "الرفيق" 

اإنتاج ال�صردين يرتفع 
قرابة ال�صعف 

نحو ت�صنيف 25 موؤ�ص�صة 
فندقية جديدة

وكذا  ال�رصدين  �شمك  اإنتاج  ارتفع 
�شمك  مثل  البحريات  �شغار 
بتلم�شان  ال�شعف  قرابة  الأن�شوفة 
ال�شنة  لهذه  ال�شيد  حملة  خالل 

املمتدة ما 
اأكتوبر   31 غاية  اىل  ماي  بني 
جمموعه  ما  بتحقيق  املا�شيني 
7.194 طن مقابل 3.810 طن مت 
اإنتاجها خالل حملة ال�شيد لل�شنة 
مدير  لدى  علم  ح�شبما  املا�شية، 
ال�شيد البحري واملوارد ال�شيدية 

للولية.
الوفري  الإنتاج  هذا  انعك�س  قد  و 
يف  املعرو�شة  الأ�شعار  على 
بني  ما  تراوحت  والتي  الأ�شواق 
الواحد  للكلغ  دج  و300   100
بخالف ال�شنوات الفارطة، ي�شيف 
نف�س امل�شدر، مو�شحا اأن حت�شن 
برنامج  نتيجة  يعترب  الإنتاج 
م�س  الذي  القت�شادي  النهو�س 

القطاع 
حيث �شمح برفع اإمكانيات الإنتاج 
الأ�شماك  �شيد  اأ�شطول  �شيما  ل 
�شيد  �شفينة   11 بنحو  تعزز  الذي 

جديدة مزودة بعتاد متطور.
ا�شتعمال  يف  التحكم  اأن  كما 
من  مت  املتطور  العتاد  هذا 
املقامة  التكوين  دورات  خالل 
ال�شيد  مدر�شة  م�شتوى  على 
البحارة  لفائدة  بالغزوات  البحري 
امل�شدر  ذات  ي�شيف  ال�شيادين 
بع�س  ا�شتعمال  اأن  اىل  م�شريا 
"جي  ك  التكنولوجية  التجهيزات 
اجلغرايف  )التحديد  اأ�س"  بي 
تقنيات  على  بالعتماد  للمواقع 
ال�شاتل( �شاهمت يف ر�شد تواجد 
و  الأ�شماك  من  النوعية  الكميات 
اأي�شا  املناخية  الظروف  �شمحت 
الأ�شماك  اإنتاج  حجم  ارتفاع  من 

التي  بتلم�شان  الأخرى  ال�شغرية 
تتوفر على 60 �شفينة �شيد بحري 
واملتو�شط،  ال�شغري  احلجم  من 
امل�شوؤول،  ذات  اأبرزه  ما  وفق 
مبينا من جانب اأخر اأن الن�شاطات 
اجتاه  املنظمة  التح�شي�شية 
احرتام  �رصورة  اإزاء  املهنيني 
فرتة الراحة البيولوجية قد اأعطت 

ثمارها هذه ال�شنة.
مت  قد  خمالفات   8 اأن  يذكر 
خالل  املجال  هذا  يف  ت�شجيلها 
معدل  مع  باملقارنة  العام  هذا 
ال�شنوات  خالل  خمالفة   20
وتنظيم  �شبط  بهدف  و  املا�شية 
اقرتحت  بتلم�شان  الأ�شماك  �شوق 
اأ�شواق  اجناز  القطاع  مديرية 
الكربى  بالبلديات  �شغرية  �شمك 
اأجل  من  حديثة  ومبعايري  للولية 
املنتوج  هذا  بيع  ظروف  حت�شني 
على  ال�شباب  حتفيز  جانب  اىل 
باأجهزة  مزود  متنقل  عتاد  اقتناء 
على  بالعتماد  املنتوج  حفظ 
لت�شيري  الوطنية  الوكالة  جهاز 
القر�س امل�شغر و قد اأح�شي عدد 
هام من ملفات طالبي اقتناء هذا 

العتاد املتنقل لبيع ال�شمك وفق 
املعايري والتي �شيتم درا�شتها قريبا 
مع برجمة حت�شي�س البلديات ملنح 
الن�شاط  لهذا  القانونية  الرخ�س 

التجاري ي�شيف نف�س امل�شوؤول.
و حت�شي ولية تلم�شان حاليا نحو 
2.864 بحار بينما �شمحت اأجهزة 
الدعم التي توفرها الدولة بتعزيز 
 62 بنحو  البحري  ال�شيد  اأ�شطول 
ا�شتفادت  كما   2013 منذ  �شفينة 
�شيد  �شفن   5 من  موؤخرا  الولية 
رفع  من  �شتمكن  التي  التونة 
اإنتاجها وكذا خلق منا�شب العمل 

جديدة. 

يجري ت�شنيف 25 موؤ�ش�شة فندقية 
اىل   0 من  جنوم  فئة  من  جديدة 
اأ�شتفيد  ح�شبما  وهران  بولية   1
اليوم الأحد لدى مديرية ال�شياحة 

وال�شناعة التقليدية.
لهذه  نهائي  ب�شكل  الت�شنيف  ويتم 
املتوزعة  الفندقية  املوؤ�ش�شات 
و7  الرتك  بعني  فندقا   14 على 
واأخر  بال�شانية  و1  بوهران  فنادق 
ببئر اجلري من قبل اللجنة الولئية 
ما  وفق  الغر�س  لهذا  املخولة 
املتابعة  م�شلحة  رئي�س  به  �رصح 
ومراقبة الن�شاطات ال�شياحية لدى 

ذات املديرية مراد بوجنان.
عملية  اأن  ال�شدد  هذا  واأو�شح يف 
�رصع  التي  الفنادق  هذه  ت�شنيف 
دي�شمرب  �شهر  بداية  مع  فيها 
منه،   20 ال  يف  �شتنتهي  اجلاري 

العملية  الهدف من هذه  اأن  مربزا 
هو تطهري حظرية الفنادق للولية 
الن�شو�س  وفق  فعلي  ب�شكل 
امليدان  لهذا  املوؤطرة  والقوانني 
اخلا�شة  التنظيمات  �شيما  ل 
بالن�شبة  ال�شتغالل  بكيفيات 
اأهمية  اأن  واأبرز  م�شنفة  فئة  لكل 
الفندقي  املجال  يف  ال�شتثمار 
والتاأطري  املرافقة  ي�شتوجب 
بعجلة  الدفع  اأجل  من  والتوجيه 
الوطني  ال�شياحي  القطاع  منو 
ويوجد حلد الآن 45 فندقا م�شنف 
من فئة 0 اىل 1 جنمة من اإجمايل 
172 موؤ�ش�شة فندقية بولية وهران 
جانب  اىل  �رصير   16.214 تقرتح 
16 موؤ�ش�شة فندقية اأخرى م�شنفة 
جنوم   5 اىل   2 من  فئات  �شمن 

ي�شيف ذات امل�شوؤول. 

ا�شتفادت بلدية تيارت من م�شاريع تنموية 
بقيمة 10 مليار دج منذ �شنة 2017،  ح�شبما 
تواتي.  ال�شالم  عبد  الولية  وايل  به  اأفاد 
تقييمه  خالل  من  امل�شوؤول  نف�س  واأ�شار 
للزيارة امليدانية التي قادته لبلدية تيارت 
املالية  التكلفة  اأن  اأيام  ثالثة  مدار  على 
للم�شاريع امل�شجلة منذ 2017  الإجمالية 
لذات اجلماعة املحلية لوحدها تقدر ب 
الداخلية  وزارة  منحة  منها  دج  مليار   10
العمرانية  والتهيئة  املحلية  واجلماعات 
نف�س  خالل  دج  مليار  51ر3  ب  املقدرة 

ال�شنة.
وذكر اأن قطاع الرتبية حظي بغالف مايل 
يقدر ب 91ر2 مليار دج لإجناز 3 ثانويات 

و  مدر�شية  جممعات  و3  متو�شطات   3 و 
مدر�شية  مطاعم  و3  ابتدائية  مدار�س   5
و�شيتم اقتناء العتاد اخلا�س حلوايل 100 
حت�شني  اإىل  بالإ�شافة  مدر�شي،  مطعم 

النقل املدر�شي 
والإطعام وم�شاريع تزويد بع�س املدار�س 
هذه  تعمم  اأن  على  ال�شم�شية  بالطاقة 
قطاع  ا�شتفاد  كما  الولية  عرب  التجربة 
الأ�شغال العمومية من ميزانية 4ر2 مليار 
دج من اأجل اإجناز ممرات علوية بكل من 
العا�شمة  اجلزائر  طريق  و  قا�شمة  عني 
ال�شوئية ب  واإجناز ال�شارات  وال�رصيطة 
بطريق  فنية  ومن�شاآت  طرق  مفرتق   28
ال�شوقر، بال�شافة اإىل 7 م�شاريع لإجناز 

ذات  تيارت، ح�شب  طرق جديدة مبدينة 
دج  مليار  3ر1  تخ�شي�س  ومت  امل�شدر 
 13 لإجناز  والريا�شة  ال�شباب  لقطاع 
"قايد  الريا�شي  املركب  وتهيئة  ملعب 
مدرجات  واإجناز  كرمان  وملعب  اأحمد" 
امل�شبح  واإجناز  "الزعرورة"  حي  ملعب 

الأوملبي.
للتهيئة  دج  مليون   910 تخ�شي�س  كما مت 
 3.250 ت�شم  �شكنية  مل�شاريع  العمرانية 
واأ�شار  تواتي  ال�شالم  ي�شيف عبد  وحدة، 
من  املائية  املوارد  قطاع  ا�شتفادة  اإىل 
مبلغ 285 مليون دج لإجناز خزانني مائيني 
منهما  لكل  مكعب  مرت  اآلف   10 ب�شعة 
كما  لل�شخ.  حمطة  اخلدمة  حيز  وو�شع 

مت ر�شد 02ر1 مليار دج لإن�شاء موؤ�ش�شة 
املوجهة  العمليات  �شملت  كما  النظافة 
لبلدية تيارت تاأهيل اأربعة مكاتب بريدية 
 6 تهيئة  و  بلدية  مالحق  ثالث  واإجناز 
واإجناز  عمومية  م�شاحات  وثالث  اأحياء 
اإىل  بالإ�شافة  املياه،  �رصف  �شبكات 
اجلامع  لإجناز  هامة  مبالغ  تخ�شي�س 
مثلما  الأيوبي"،  الدين  "�شالح  القطب 

اأ�شاف وايل ولية تيارت.
واأ�شار ذات امل�شوؤول اإىل تثمني ممتلكات 
موارد  على  احل�شول  اأجل  من  البلدية 
جتارية  مراكز  منح  خالل  من  مالية 
ورو�شات اأطفال وهياكل ترفيهية وفندقية 

للخوا�س يف اإطار المتياز .

ا�شتفاد ما جمموعه 1834 فالحا 
احلبوب  زراعة  �شعبة  يف  ين�شط 
احلملة  بر�شم  ق�شنطينة  بولية 
من   2019  –  2018 الفالحية 

قر�س 
دعم  اإىل  يهدف  الذي  "الرفيق" 
الفالحي،  القطاع  يف  ال�شتثمار 
املحلي  املدير  اأكده  ح�شبما 
للم�شالح الفالحية، يا�شني غديري 
القيمة  اأن  امل�شوؤول  ذات  واأو�شح 
التي  التمويالت  لهذه  الإجمالية 
�شت�شمح للفالحني باحل�شول على 
ال�رصورية  واملعدات  التجهيزات 
قد  الفالحية  اأن�شطتهم  لتطوير 
مقارنة  د.ج  مليار   2،2 فاقت 
املا�شي  الفالحي  باملو�شم 

2017 – 2018 حيث ا�شتفاد 1650 
اإجمايل فاق 1  فالح بغالف مايل 
اأن ولية  اإىل  مليار 1،9د.ج م�شريا 
الأوىل  "املرتبة  حتتل  ق�شنطينة 
الفالحني  عدد  حيث  من  وطنيا 
حيث  من  كذا  و  امل�شتفيدين 

جمموع املبالغ املمنوحة".
واأ�شار ذات املتحدث اإىل اأن عدد 
امللفات امل�شادق عليها منذ فتح 
اأوت  �شهر  بداية  املوحد  ال�شباك 
الإقبال  مدى  "يعك�س  املا�شي 
باإقليم  احلبوب  ملنتجي  الكبري 
الولية على الدعم املايل للدولة" 
الأول  املقام  يف  يهدف  الذي 
الفالحة  تطوير  اإىل  قال-  –كما 
الكتفاء  حتقيق  يف  وامل�شاهمة 

الذاتي من املنتجات الغذائية.
هذه  اأن  غديري  ال�شيد  واأو�شح 
ت�شجل  القرو�س  من  ال�شيغة 
ق�شنطينة  بولية  "تقدما حقيقيا" 
مرجعا ذلك للمرافقة التي يحظى 
طرف  من  الولية  فالحو  بها 
مع  بالتن�شيق  الفالحية  امل�شالح 
الريفية  والتنمية  الفالحة  بنك 
طالبي  ملفات  معاجلة  تتم  حيث 
مدة  "اأق�رص  يف  القر�س  هذا 
يف  ح�شبه-   – ي�شهم  ما  ممكنة" 
والبذر  احلرث  حملة  ت�شهيل 
من  اجلارية  الفالحي  للمو�شم 
املعنيني  الفالحني  ح�شول  خالل 
بهذه احلملة على قر�س "الرفيق" 
البذور  اقتناء  من  ميكنهم  الذي 

احلبوب  تعاونية  من  والأ�شمدة 
والبقول اجلافة.

نف�س  اأ�شار  ال�شياق  ذات  يف 
امل�شوؤول اإىل اأنه مت دعم فالحني 
ب  اجلارية  ال�شنة  خالل  بالولية 
مالية  بقيمة  فالحية  جرارات   8
 12 جتديد  و  د.ج  مليون   17،2 ب 
حا�شدة دار�شة بقيمة 71،7 مليون 
بغالف  مرافقة  اآلت   9 و  د.ج 
لالإ�شارة  د.ج  مليون   1،5 ب  مايل 
املخ�ش�س  املوحد  ال�شباك  ي�شم 
ممثلني  "الرفيق"  قر�س  لت�شيري 
احلبوب  تعاونية  من  كل  عن 
الفالحة  وبنك  اجلافة  والبقول 
وال�شندوق  الريفية  والتنمية 

اجلهوي للتعاون الفالحي.
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ا�شتحقاقات يفر�شها �شقوط امل�شروع الأمريكي
�أحمد �أبو زهري

تاريخ  من  فارقة  حلظات  يف 
االحتالل  كيان  مع  ال�رصاع 
وفى  وحلفائه،  االإ�رصائيلي 
يخو�ضها  دبلوما�ضية  معركة 
اأهّم  و�ضط  من  الفل�ضطينيون 
مقر  داخل  دولية  مرجعية 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة، 
يف�ضل امل�رصوع االأمريكي الذي 
االأمريكية  ال�ضفرية  به  تقدمت 
على  احل�ضول  يف  هيلي  نيكي 
الإقراره  الالزمة  الثلثني  اأغلبية 

يف اجلمعية العامة.
االإدارة  عجزت  اأغلبية 
لتمرير  تاأمينها  عن  االأمريكية 
دبلوما�ضية  جهود  بعد  القرار 
عالية امل�ضتوى بُذلت يف االأيام 
وكان  االأخرية،  وال�ضاعات 

االإ�رصائيلي  اجلهد  حا�رًصا 
هذا  ثمرات  ينتظر  الذي 
ق�ضيتنا  من  النيل  يف  امل�رصوع 
الوطنية ومقاومتنا امل�رصوعة.

االحتالل  وزراء  فرئي�س 
االإ�رصائيلي الذي توقع الت�ضويت 
وكان  القرار  م�رصوع  على 
متفائاًل حني قال: »نتوقع لي�س 
ا  اأي�ضً بل  اإدانة حما�س فح�ضب 
ومفقودينا«،  اأ�رصانا  ا�ضتعادة 
الآماله  خميبة  النتيجة  جاءت 
والآمال كيانه، و�ضاركه يف اخليبة 
بدت  التي  االأمريكية،  ال�ضفرية 
الكيان  ملوقف  كثرًيا  متحم�ضة 
�ضغلها  وجعلت  االإ�رصائيلي، 
االحتالل  عن  الدفاع  ال�ضاغل 
وجرائمه امل�ضتمرة �ضد �ضعبنا 

الفل�ضطيني واأمتنا العربية.
واأرادت اإنهاء عملها الدبلوما�ضي 

باإجناز كبري حتققه لنف�ضها من 
قرار  م�رصوع  مترير  خالل 
االإ�رصائيلي،  الكيان  يخدم 
�ضريتها  تنهي  ب�ضدمة  لت�ضاب 
ودورها بف�ضل ذريع يغلق الباب 
الذي  والتمييز  العن�رصية  اأمام 
�ضعبنا،  �ضد  مار�ضته  طاملا 
يف  املتحدة  االأمم  من�ضة  على 

منا�ضبات عدة.
جاء االقرتاح االأمريكي مراوًغا 
الت�ضويت  باإجراء  طالب  حني 
عدًدا  لكن  الب�ضيطة،  باالأغلبية 
اأّيدوا  رو�ضيا  ومنها  الدول  من 
ثلثي  من  دعم  عرب  الت�ضويت 
االأع�ضاء؛ لتظهر النتائج العامة 
بت�ضويت  القرار  م�رصوع  على 
القرار  م�رصوع  ل�ضالح  دولة   86
�ضد  دولة  و56  االأمريكي، 
عن  دولة   33 وامتناع  القرار، 

الت�ضويت.
اإن ح�ضابات النتائج وا�ضتعرا�س 
والراف�ضني  امل�ضوتني  عدد 
ل�ضعبنا  تعني  واملمتنعني 
ميكن  وال  الكثري،  الفل�ضطيني 
مرور  عليها  املرور  حال  باأي 
االبتهاج  ن�ضوة  لت�ضغلنا  الكرام 
طوياًل، رغم تقديرنا جلانب هذا 
الن�رص ال�ضيا�ضي والدبلوما�ضي، 
املو�ضوعية  الظروف  لكن 
اجلوانب  على  لالطالع  تدفعنا 
العدد  هذا  اأمام  لنقف  االأخرى 
موؤيًدا  ا�ضطف  الذي  الكبري 
االأمريكي،  القرار  مل�رصوع 
الذي بقي �ضامًتا  العدد  ا  واأي�ضً
ومل  االإن�ضانية  فيه  تتحرك  ومل 
الأمور  العدالة  قيم  فيه  توؤثر 
هذا  احلرة.  اإرادته  اأجلمت 
على  ال�ضوء  لت�ضليط  يدفعنا 

يف  الفل�ضطينية  الرواية  ق�ضور 
ال�ضهيونية  الرواية  مواجهة 
لتغرّي  تت�ضلل  التي  ال�رص�ضة 
وجود  ظل  يف  الدول،  قناعات 
منت�رصة  فل�ضطينية  �ضفارات 
على م�ضتوى العامل، اإنه ناقو�س 
قائًما،  زال  ما  القلق  الأن  خطر 
�ضتوا�ضل  االأمريكية  فاالإدارة 
جاهدة  وت�ضعى  للكيان،  دعمها 
م�ضتغلة  قادمة  م�ضاريع  لتمرير 

ح�ضًدا دولًيّا اأكرث من ذي قبل.
�ضيوا�ضل  االإ�رصائيلي  والكيان 
التاأثري يف الدول لت�ضجيل نقاط 
جديدة ميكنها اأن حتقق رغباته 
احلقوق  ت�ضفية  يف  وم�ضاحله 
اآمال  من  والنيل  الفل�ضطينيةن 

�ضعبنا وتطلعاته.
الوحدة  ا�ضتعادة  بنا  حرّي 
من  الوطنية  ال�رصاكة  وتعميق 

املقاومة  حركات  �ضم  خالل 
ملنظمة التحرير، وكل املجال�س 
الفل�ضطينية  واملنظمات 
التي  اللغة  وتغيري  االأخرى، 
العامل، ونطور من  بها  نخاطب 
خماطبة  يف  واأدواتنا  و�ضائلنا 
اجلهات الدولية، فاأمامنا طريق 
بال�ضعاب  مليًئا  زال  ما  طويل 
اجلهود  م�ضاعفة  اإىل  يحتاج 
وبناء التحالفات، وال�ضعي لن�رص 
الرواية الفل�ضطينية، مبا ين�ضجم 
الدويل  القانون  مبادئ  مع 
االإن�ضاين،  الدويل  والقانون 
واإ�ضغال العامل بق�ضيتنا العادلة 
م�ضاريع  تقدمي  خالل  من 
واملطالبة  االحتالل،  من  تنال 
ال�رصعية  قرارات  بتنفيذ  ا  اأي�ضً
الدولية التي يتهرب منها الكيان 

االإ�رصائيلي.

�ساري عر�بي

االأمم  الت�ضويت يف  نتيجة  تقييم  حني 
املتحدة على م�رصوع القرار االأمريكي 
فينبغي  الفل�ضطينية،  املقاومة  الإدانة 
القرار،  مو�ضوع  اإىل  النظر  بال�رصورة 
وهو املقاومة الفل�ضطينية، التي تدافع 
عن ال�ضعب الفل�ضطيني باأدوات متعددة 
ت�ضتهدف  التي  ال�ضواريخ  اأداة  منها 
االإ�رصائيلية  اال�ضتعمارية  البنية  بها 
هذه  من  املقاومة،  وهذه  املع�ضَكرة، 
اأو رف�س  اإدانة  احليثية ما تزال حمّل 
اأو انتقاد من الدول املوؤّثرة يف العامل، 
كمنظومة االحتاد االأوروبي، باالإ�ضافة 
الدولية  املوؤ�ض�ضات  من  عدد  اإىل 
والتي  احلقوقية،  بالق�ضايا  املعنية 
اأ�ضدرتها  دولية  قوانني  اإىل  ت�ضتند 
حلظة  يف  العامل  يف  الغالبة  الدول 
تاريخية، تعالج اأو�ضاًعا معينة متعلقة 
اأي  من  وال  تراعي  وال  اللحظة،  بتلك 
وجه خ�ضو�ضيات احلالة الفل�ضطينية، 
بنمط  اال�ضتعمار  فيها  يّت�ضم  والتي 
تلك  بالكامل.  مع�ضَكر  ا�ضتيطايّن 

املقاومة  ق�ضف  تدين  ال  املوؤ�ض�ضات 
الفل�ضطينية للتجمعات االإ�رصائيلية يف 
فل�ضطني املحتلة عام 1948 فح�ضب، 
ا  اأي�ضً تدين  نف�ضه  الوقت  يف  ولكنها 
يف  للم�ضتوطنني  املقاومة  ا�ضتهداف 
على   ،1967 عام  املحتلة  فل�ضطني 
اعتبار اأن هوؤالء امل�ضتوطنني مدنيون، 
بالرغم من كونهم م�ضلحني، وي�ضتولون 
بتعريف  اإ�رصائيلية«  اأرا�س »غري  على 
فمجاالت  ثّم  ومن  الدويل،  القانون 
حم�ضورة  فل�ضطني  يف  املقاومة 
القوانني  يحا�رصها  ومما  ا،  جًدّ
الراعية  الدول  و�ضعتها  التي  الدولية 
القوانني(  )اأي  وحتميها  »اإ�رصائيل«  لـ 
لو  حتى  دولية  حقوقية  موؤ�ض�ضات 
وقوية  �رصيحة  انتقادات  توّجه  كانت 
اأن  ذلك  اإىل  وي�ضاف  »اإ�رصائيل«،  لـ 
مالحظة،  عن  قا�رصة  القوانني،  تلك 
به  تخت�ّس  الذي  اال�ضتعماري  النمط 
الكاملة  الع�ضكرة  وكذلك  »اإ�رصائيل«، 
اأكرث  فاإّن  االإ�رصائيلي،  للمجتمع 
يحتك  الذين  االإ�رصائيليني  املجندين 
الغربية  ال�ضفة  يف  الفل�ضطينيون  بهم 

املعتقالت  داخل  اأو  احلواجز  على 
يف  كما  الكربى  االجتياحات  اأثناء  اأو 
يحملون  »مدنيون«  هم  2002؛  العام 
ال  اأخرى  بكلمة  احتياط!  جنود  �ضفة 
بالتاأييد  الفل�ضطينية  حتظى املقاومة 
وم�ضاريع  اأفكار  به  حتظى  الذي 
كاإدانة  الدولية،  املحافل  يف  اأخرى 
اأو  الدولتني،  حّل  دعم  اأو  اال�ضتيطان، 
من  تاأييد  على  ينطوي  �ضابه، مما  ما 
يف  االإ�رصائيلي  للوجود  اآخر  جانب 
اإدانة  بال�رصورة  يعني  بالدنا، وهو ما 
ذلك  ت�ضتهدف  التي  للمقاومة  �ضمنية 
الوجود الذي يحظى بالتاأييد والرعاية 
القانونية  فالنتيجة  وبالتايل،  الدولية، 
للت�ضويت، اأي ف�ضل امل�رصوع االأمريكي 
لعجزه عن اإحراز ثلثي االأ�ضوات، رغم 
اإجناز  هو  االأ�ضوات..  اأغلبية  اإحرازه 
من هذه الناحية للفل�ضطينيني عموًما، 

ا. وللمقاومة الفل�ضطينية خ�ضو�ضً
هذه املقاومة، تبدو اليوم حالة غريبة 
و�ضاذة، مع انهيار احلالة الكفاحية التي 
ج�ّضدتها فرتة طويلة منظمة التحرير 
االأمر  نهاية  يف  وُر�ّضمت  الفل�ضطينية، 

اأو�ضلو، فال حتظى  اتفاقية  توقيع  مع 
دعم  باأي  الفل�ضطينيني  مقاومة  اليوم 
عربي  بلد  اأي  من  مايل  اأو  ع�ضكري 
اأو اإ�ضالمي، اإال يف نطاق بالغ ال�ضيق، 
وفوق ذلك، فاإّنها حما�رصة باإجراءات 
وعالقاتها،  حركتها،  تقيد  فعلية، 
وتواجه  وال�ضالح،  املال  عن  وبحثها 
يف  امل�رصع  باالإرهاب  االتهام  �ضيف 
وجهها يف كل حني واآن، فحتى الدول 
القرار،  �ضّد  �ضّوتت  التي  العربية 
�ضيا�ضية  ممار�ضات  ينتهج  اأكرثها 
للمقاومة  بالفعل  معادية  واأمنية 
الفل�ضطينية، ويقيم عالقات علنية مع 
»اإ�رصائيل«، اأو �رّصية، وقد بات موؤّكًدا 
ح�ضول التعاون االأمني بني »اإ�رصائيل« 
ذات  اإ�رصائيلية  و�رصكات  الر�ضمية 
طبيعة ا�ضتخباراتية وبني دول عربية ال 
»اإ�رصائيل«،  مع  ر�ضمية  تقيم عالقات 
وبع�س هذه الدول ورغم ت�ضويتها �ضّد 
القرار االأمريكي، فاإّنها عرّبت خطابًيّا 
باإدانة  ذاته  القرار  م�ضمون  عن 

املقاومة الفل�ضطينية!
نتيجة  جتعل  كلّها  االعتبارات  هذه 

بل  فح�ضب،  القانونية  ال  الت�ضويت، 
�ضالح  يف  والدعائية  املعنوية  وحتى 
تكن  مل  فاإن  الفل�ضطينية،  املقاومة 
اإجناًزا للفل�ضطينيني ومقاومتهم، فهي 
وحاميها  »اإ�رصائيل«  لـ  ف�ضل  بالتاأكيد 
املتحدة  الواليات  االأكرب  االإمربيايل 
املقاومة  اإجناز  اأّن  بيد  االأمريكية! 
�ضمودها  يف  ماثل  الفل�ضطينية، 
تلك  كل  عاند  الذي  وا�ضتمرارها 
الظروف القاهرة، والذي يخفي خلفه 
ورعاتها  »اإ�رصائيل«  لـ  اأكرب  اإخفاقات 
املدججة  الدولة  فهذه  الدوليني، 
اأ�ضباب القّوة الذاتية واخلارجية،  بكل 
املقاومة  ك�رص  االآن عاجزة عن  حتى 
ا�ضتنادها  ورغم  وهي  الفل�ضطينية، 
مهيمنة  تزل  مل  التي  العظمى  للقوى 
اإجماع  خلق  عن  عجزت  العامل،  على 
منا�رص لها �ضّد املقاومة الفل�ضطينية 
من  املقاومة  هذه  تعانيه  ما  رغم 
ظروف  من  وتواجهه  وما  ت�ضوي�س، 
واأعراف  قانونية  ون�ضو�س  �ضيا�ضية 
دولية تقف على ال�ضّد منها. ال يعني 
النتيجة،  هذه  اإىل  الركون  ذلك 

االأمر  جوهر  يف  اإجناز  هي  التي 
حافظت  التي  نف�ضها،  للمقاومة 
حّق  على  وفاعليتها  بوجودها 
املقاومة،  يف  الفل�ضطينيني 
الفل�ضطينيني  مقولة  اأ�ضل  وعلى 
وروايتهم املناق�ضة ملجرد الوجود 
االإ�رصائيلي يف بالدنا، يف مواجهة 
يعني  ولكنه  الهائل،  العاملي  التيار 
مالحظة اجلانب املهم يف القدرة 
االإ�رصائيلية،  الغطر�ضة  ك�رص  على 
هذه  يف  واالإرادة  االإميان  وقيمة 
امل�رصوع  اأزمة  وعلى  املواجهة، 
لقّوة  وذلك  العميقة،  ال�ضهيوين 
رغم  وو�ضوحه  الفل�ضطيني  احلّق 
واهرتاء  القوى  موازين  اختالل 
وهو  العامل،  يف  االأخالقية  القيم 
الفرتة  عليه خالل  البناء  ما ميكن 
يحتاج  البناء  وهذا  القادمة، 
�رصيًحا  ذاتًيّا  نقًدا  بال�رصورة 
ال�ضيا�ضية  جماالت  يف  الإخفاقاتنا 

والدعاية االإقليمية والدولية.

م�شروع القرار الأمريكي �شد املقاومة.. الوجه الآخر للإجناز
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

التعاونية العقارية الن�شر
عني النعجة ، ج�شر ق�شنطينة

والية اجلزائر

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

العامة غري العادية التي 
�شتنعقد يوم 08 جانفي 2019 

على ال�شاعة 10 �شباحا يف مقر 
التعاونية .

الرئي�س 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية اجلزائر

مديرية التقنني ، ال�شوؤون العامة و املنازعات 
م�شلحة ال�شوؤون العامة

مكتب اجلمعيات
الرقم 306/ م ت �ش ع م /م �ش ع / م ج/2018

رقم امللف 1173 / �شنف : الريا�شة و الرتبية البدنية 
و�شل ا�شتالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية

للجمعية الريا�شية
�شفر   18 يف  املوؤرخ   06/12 رقم  القانون  من   18 املادة  الأحكام  طبقا 
عام 1433 املوافق ل 12 جانفي 2012 املتعلق  باجلمعيات ، مت ا�شتالم 
العامة  التعديالت ) حم�رض اجلمعية  اكتوبر 2018 مذكرة  اليوم 18  هذا 
الهيئة  ت�شكيلة  بتغيري  املتعلقة   2016/08/11 يف  املوؤرخة   ) االنتخابية 

التنفيذية للجمعية الريا�شية امل�شماة
النادي الريا�شي الهاوي / االإحتاد الريا�شي م�شتقبل ا�شطاوايل

بتاريخ   2003/ ج  م   / ع  �ش  /م  م  ع  �ش  ت  م   /31 رقم  حتت  امل�شجلة 
2003/12/07

املقيمة ب : امللعب البلدي �شطاوايل 
العامة  اجلمعية  اأثناء  املنتخب  �شالمي  عويزرات   : ال�شيد  يرتاأ�شها 

االنتخابية  املوؤرخة يف 2016/08/11          
الريا�شية  االخت�شا�شات  تنمية  و  ترقية  على  العمل   : اجلمعية  اأهداف 
لفائدة  جي�شتو  طاي  النيو  و  وو�شو  فو  الكونغ  جوجي�شتو  النيو   : التالية 

اأع�شائه دون هدف مربح .
و بالتايل يجب القيام باإجراءات اال�شهار وفقا الأحكام املادة 18  الفقرة 

)02( من القانون ال�شالف الذكر.

ANEP N°: 838826 ANEP N°: 8385792018/12/18:الو�شط الو�شط:2018/12/18

الو�شط:2018/12/18الو�شط:2018/12/18الو�شط:2018/12/18الو�شط:2018/12/18

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية : باتنة

دائرة: مروانة
بلدية مروانة

رقم التعريف اجلبائي: 095705049055717
اإعالن عن طلب العرو�س املفتوح  مع ا�شرتاط قدرات دنيا رقم 11/2018

يعلن رئي�ش املجل�ش ال�شعبي البلدي لبلدية مروانة عن طلب العرو�ش املفتوح مع ا�شرتاط قدرات دنيا رقم : 2018/11 ق�شد: رفع القمامات 
املنزلية و الكن�ش

احل�شة رقم 01 : رفع القمامات املنزلية و الكن�ش بالقطاع رقم 01
احل�شة رقم 02 : رفع القمامات املنزلية و الكن�ش بالقطاع رقم 02 
احل�شة رقم 03 :  رفع القمامات املنزلية و الكن�ش بالقطاع رقم 03

باإمكان املوؤ�ش�شات ، التجار و احلرفيني املخت�شني يف هذا املجال و املهتمني بهذا االإعالن عن  �شحب دفرت ال�رضوط من مكتب املالية و 
املحا�شبة لبلدية مروانة مقابل دفع  مبلغ 2.000.00 دج لدى اأمني خزينة البلديات مروانة .

يجب اإيداع العرو�ش مرفوقة بالوثائق التالية :  
01- ملف املرت�شح يت�شمن :

- ت�رضيح بالرت�شح
- ت�رضيح بالنزاهة

  - القانون اال�شا�شي لل�رضكات
- الوثائق التي تتعلق بالتفوي�شات التي ت�شمح لالأ�شخا�ش باإلزام املوؤ�ش�شة .

- ن�شخة من ال�شجل التجاري يحمل قيد اخلدمة املطلوبة 
NIF ن�شخة من بطاقة التعريف اجلبائي -

CNAS ن�شخة من �شهادة اأداء امل�شتحقات -
 CASNOSن�شخة من �شهادة  اأداء امل�شتحقات -

- ن�شخة من ك�شف ال�رضائب م�شفى اأو جمدول اأقل من ثالثة اأ�شهر يحمل عبارة » غري م�شجل يف اجلدول الوطني للتهرب ال�رضيبي« 
- �شهادة ال�شوابق العدلية اأقل من ثالثة اأ�شهر للمت�رضف باإ�شم املتعهد 

-قدرات مالية مربرة باحل�شيلة املالية ، C20 ، اأو املراجع امل�رضفية ) ال�شتعمالها عند ال�رضورة (
- قائمة الو�شائل الب�رضية مربرة بن�شخ من �شهادات االنتماء ل�شندوق ال�شمان االجتماعي 
- قائمة العتاد م�شتخرجة من طرف حم�رض ق�شائي مربرة بن�شخ من البطاقات الرمادية 

02- العر�ش التقني يت�شمن : 
الت�رضيح باالإكتتاب مملوء مم�شي و خمتوم . 	•  

كل وثيقة ت�شمح بتقييم العر�ش التقني : مذكرة تقنية تربيرية م�شجلة يف دفرت ال�رضوط  	•  
دفرت ال�رضوط مم�شي و خمتوم يحتوي يف اأخر �شفحته على عبارة » قرئ و قبل » مكتوبة بخط اليد  	•  

03 – العر�ش املايل يت�شمن : 
ر�شالة العر�ش مم�شية و خمتومة  	•  

جدول االأ�شعار الوحدوية مم�شي و خمتوم  	•  
التف�شيل الكمي و التقديري مم�شي و خمتوم  	•  

يو�شع ملف الرت�شح يف ظرف مغلق ، خمتوم و يكتب فوقه عبارة )) ملف الرت�شح (( 	•  
يو�شع ملف العر�ش التقني يف ظرف مغلق ، خمتوم و يكتب فوقه عبارة  )) العر�ش التقني ((  	•  

ج- يو�شع ملف العر�ش املايل يف ظرف مغلق ، خمتوم و يكتب فوقه عبارة )) العر�ش املايل (( 
تو�شع االأظرفة اأ، ب ،ج يف ظرف مغلق مبهم يوجه اإىل ال�شيد رئي�ش املجل�ش ال�شعبي البلدي لبلدية مروانة و يحمل عبارة : 
» ال يفتح اإال من قبل جلنة فتح االأظرفة و تقييم العرو�ش » طلب العرو�ش املفتوح مع ا�شرتاط قدرات رقم : 2018/11 رفع 

القمامات املنزلية و الكن�ش  *حدد تاريخ ايداع العرو�ش باليوم العا�رض اإبتداء من اأول ظهور لالإعالن يف اجلرائد اليومية 
الوطنية على ال�شاعة 10.00 �شا �شباحا مبكتب املالية و املحا�شبة . * تتم عملية فتح االأظرفة يف نف�ش  اليوم و على ال�شاعة 
10.30 مبقر بلدية مروانة  ) قاعة االإجتماعات ( و يعترب هذا االإعالن مبثابة اإ�شتدعاء للمتعهدين حل�شور اإجتماع جلنة فتح 

االأظرفة و تقييم العرو�ش . و يبقى املتعهدون ملزمني بعرو�شهم ملدة مائة )100( يوم .
 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رض الق�شائي 

 االأ�شتاذ : حممودي حممد 
حم�رض ق�شائي لدى حمكمة ال�رضاقة 

اخت�شا�ش جمل�ش ق�شاء تيبازة
الكائن مكتبه ب : حي املعلمني 18 م�شكن -عني البنيان 

الهاتف: 05.53.19.79.76

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

تنقيدا للحكم ال�شادر عن حمكمة ال�رضاقة ، الق�شم : العقاري بتاريخ : 15/03/29 رقم الفهر�ش : 15/02241 رقم الق�شية : 15/00870 و 
املمهور بال�شيغة التنفيذية ال�شادرة بتاريخ : 2015/09/15 رقم : 2015/1314 لفائدة : ورثة املرحوم بن عامر علي و هم  اأرملته : اأيت علي 

�شمينة العنوان : حي الطاحونات عمارة "اأ" باب الواد، اجلزائر اأبنائه و هم : بن عامر جميد ، بن عامر نور الدين ، بن عامر اأحمد ، بن عامر 
ايدير ، بن عامر ح�شينة ، بن عامر زهرة العنوان : 312 �شارع حميد قبالج احلمامات اجلزائر القائم يف حقهم االأ�شتاذ جمالدي رابح ، حمامي 
�شد ال�شيدة حماوي حدة بنت خل�رض العنوان : مزرعة العقيد عمريو�ش عني البنيان ، اجلزائر نعلن اأنه �شيتم البيع بقاعة اجلل�شات 02 مبحكمة 
ال�رضاقة بتاريخ : 2019/01/20 على ال�شاعة التا�شعة �شباحا )09:00 �شا ( لقطعة ترابية تقع بتجزئة كلود لقروت واقعة جنوب �رضق مدينة عني 
البنيان م�شاحتها الفعلية 220 م2 اأجنزت بها اأ�شا�شات معزولة ثم توقفت ، الت امللكية مبوجب عقد هبة حمرر بتاريخ 1995/01/16 و امل�شهر 
باملحافظة العقارية بال�رضاقة بتاريخ 1995/05/21 حجم 64 رقم 91 و عقد فري�شة رقم 141 موؤرخ يف 2011/02/22 ، ال�شعر االفتتاحي لبيع 
هذا العقار مببلغ 22.000.000.00 دج ، الرا�شي عليه املزاد العلني يتحمل االأعباء القانونية مبا فيها دفع حال انعقاد اجلل�شة )5/1 ( الثمن و 
امل�شاريف و الر�شوم امل�شتحقة و دفع املبلغ املتبقي يف اأجل اأق�شاه )08( اأيام لر�شو املزاد لالطالع على قائمة �رضوط البيع لدى كتابة �شبط 

املحكمة اأو مبكتبنا 
املح�شر الق�شائي   

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
االأ�شتاذ / بختي �شليمان

حم�رض ق�شائي
بدائرة اخت�شا�ش جمل�ش ق�شاء تيبازة و حماكمه

�شارع عيونة حممد �رضق مقر الدرك الوطني
تيبازة

حم�رض ن�رض و تبليغ م�شمون اأمر حجز تنفيذي على منقول
طبقا للمادتني 4/412  من ق ا م ا

بناء على طلب ال�شيد / بنك الفالحة و التنمية الريفية ، وكالة القليعة �رضكة ذات ا�شهم  مقره االجتماعي 17 العقيد عمريو�ش اجلزائر 
،املمثل من طرف مدير وكالة القليعة   الواقع مقرها رقم 02 �شارع اجلمهورية القليعة بوا�شطة وكيله االأ�شتاذ عمارة حممد  

بناء على املواد  404 اإىل 416  من ق ا م ا . و بناء على االأمر ال�شادر عن ال�شيدة رئي�شة حمكمة القليعة   بتاريخ : 2017/03/15 رقم 
الرتتيب  : 2017/00248 املت�شمن حجز تنفيذي  على جميع املنقوالت ، اأو االأ�شهم او ح�ش�ش االأرباح يف ال�رضكات ، اأو ال�شندات 

املالية للمدين  عا�شور عبد الرزاق ، ال�شاكن بحي بن مهني فوكة يف حدود مبلغ الدين املقدر ب 2.251.026.10 دج 
بناء على اإر�شال حم�رض تبليغ االأمر عن طريق الربيد بر�شالة  م�شمنة بتاريخ : 2017/12/03 حتت رقم :    

،  RP   647 496 000 42 بناء على حم�رض تبليغ االأمر عن طريق التعليق مبحكمة االخت�شا�ش ) القليعة ( و بلدية املعني )فوكة( 
 : بتاريخ  القليعة  رئي�شة حمكمة  ال�شيدة  ال�شادر عن  يومية وطنية  بجريدة  التبليغ  بن�رض  اأمر  بناء على  و   ،  2017/12/07 : بتاريخ 

2018/03/27 حتت رقم : 18/00372.
اأوال/نبلغ ال�شيد/ عا�شور عبد الرزاق ،  ، الكائن موطنه / حي علي عماري رقم 15 فوكة  ، باالأمر املذكور اأعاله 

املت�شمن : تاأمر املحكمة باإجراء حجز تنفيذي على جميع املنقوالت ، او االأ�شهم او ح�ش�ش االأرباح يف ال�رضكات ، او ال�شندات 
املالية للمدين عا�شور عبد الرزاق ال�شاكن حي بن مهني فوكة يف حدود مبلغ الدين املقدر ب 2.251.026.10  دج مليونني و مئتني 
وواحد و خم�شني الف و �شتة و ع�رضون دينار جزائري و ع�رضة �شنتيم لفائدة الدائن بنك الفالحة و التنمية الريفية وكالة القليعة 
�رضكة ذات ا�شهم الكائن مقره االجتماعي 17 العقيد عمريو�ش اجلزائر املمثل من طرف مدير وكالة القليعة الواقع مقرها رقم 02 
�شارع اجلمهورية القليعة باالإ�شافة اىل خمتلف امل�شاريف الق�شائية و م�شاريف اإجراءات التنفيذ مع الرجوع الينا يف حالة وجود 

ا�شكال 
بذا �شدر هذا االمر و ل�شحة ماورد فيه ام�شيناه نحن الرئي�ش .

ثانيا/اأخطرناه باأنه يف حالة عدم ت�شديد املبلغ املطالب به باالإ�شافة اإىل م�شاريف احلجز يف ظرف ع�رضة )10( اأيام من تاريخ 
هذا التبليغ عن طريق الن�رض �شتباع االأموال املنقولة التي قد تكون يف حيازته و التي �شتحجز باملزاد العلني طبقا للمادة : 704 من 

ق ا م ا 
املح�رض الق�شائي  

الو�شط:2018/12/18الو�شط:2018/12/18
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يوما ابتداء من يوم حت�شري العرو�ش.



بقلم / عبد النا�صر عوين فروانة
اأ�صري حمرر وخمت�ص ب�صوؤون 

الأ�صرى
16-12-2018

حق، و�أن كل  �ملوت  �أن  ال�شك 
�إال وجه ربك  ذ�ئقة �ملوت،  نف�ٍس 
هذ�  ولكن  و�الإكر�م،  �جلالل  ذو 
فقد�ن  على  نحزن  ال  �أن  يعني  ال 
�أحبتنا، و�أن ال نبكي عليهم حلظة 
ن�شتح�رض  �أن  �أو  �الأبدي.  رحيلهم 
�شريتهم �لطيبة ومكانتهم �لقديرة 
نرثيهم  و�أن  رحيلهم،  ذكرى  يف 
بالبالغة �لتي تليق بهم و�أن نبحث 
عن �لكلمات �لتي ميكن �أن تن�شفهم 

وتفيهم �لبع�س من حقوقهم.
رحيلك  على  مرت  �شنو�ت  خم�س 
خا�س،  طر�ز  من  �ملنا�شل  �أيها 
�أنك  م�شدقني  غري  مازلنا  ونحن 
�الأبدي،  مثو�ك  �إىل  غادرتنا 
وما  حني،  كل  يف  بيننا  نح�شبك 
�أحبائك  بني  قويا  ح�شورك  ز�ل 
وبني  بيننا  حيا  والزلت  وزمالئك، 
من عرفك، منوذجا يف �شلوكنا ويف 
وتعلم  �ليك  ��شتمع  من  كل  �شلوك 
منك وعمل معك، والزلت منت�شباً 
عرفناك،  كما  �أمامنا  و�شاخما 
و�أخالقك  �لعري�شة  بابت�شامتك 
�لرفيعة  و�ن�شانيتك  �لفا�شلة 
�لو�قعية  �ل�شيا�شية  وروؤيتك 
و�لثاقبة، ومو�قفك �لوطنية �لنبيلة 
ون�شاطاتك �لوحدوية. لذ� ي�شعب 
�للغة  من  �نتقاء  منا  �ملرء  على 
حروف،  من  بك  يليق  ما  �لعربية 
�حلافل  تاريخك  ينا�شب  وما 
رثاء وعبار�ت  كلمات  بالعطاء من 

�ملدح و�الإ�شادة.
�أم�شك  �أن  قبل  كثري�  ترددت  لقد 
يف  فالكتابة  و�أكتب.  قلمي 
�شعبة  يل  تبدو  �ملنا�شبة  هذه 
على  �ل�شهل  من  فلي�س  ومعقدة. 
�أن يخط من  كاتب متو��شع مثلي 
مبكانته  برجل  تليق  ما  �لكلمات 
�شياغة  يف  يوفق  و�أن  �لرفيعة، 
�لر�ئدة.  مل�شريته  �لوفاء  عبار�ت 
و�حلروف  باالأقالم،  جف  فاحلرب 
وحتى  مللمتها،  وي�شعب  مبعرثة 
بعد  بع�شها  مللمة  يف  جنحنا  �ن 
عناء وم�شقة، فاإنها مل ولن تعطينا 
كلمات تليق به، وكاأن كلمات �لوفاء 
مع  رحلت  �الخال�س  وعبار�ت 
وبالرغم من كل  رحيله. ومع ذلك 
�ل�شعوبات �لتي و�جهتنا وتو�جهنا 
يف �لكتابة قررنا �ال�شتعا�شة بدموع 
�لعيون لنخط بع�س �لكلمات، �لتي 
منا  ووفاء  علينا  و�جب  باأنها  نرى 
لهذ� �لرجل �لويف و�الأخ و�ل�شديق 
ومات  عظيماً  عا�س  �لذي  �لعزيز 

عظيما، فبقّى فينا عظيما.
قر�أت و�شمعت عنه �لكثري قبل �أن 
وتاريخه  بعطائه  و�أعجبت  �ألتقيه، 
�أن  قبل  حياته  وم�شرية  �لن�شايل 
�أعرفه �أو �أجال�شه، و�زددت �عجاباً 
�لتقيته وجال�شته مر�ر�ً،  به بعدما 
و�فتخرت بعالقتي معه  و�شد�قتي 

به بعدما تعرفت عليه عن قرب.
خم�س ع�رضة عاماً وما يزيد، من 

و�الحتكاك  معه،  �ملبا�رض  �لعمل 
و�جللو�س  و�اللتقاء  به،  �ملتو��شل 
معه ع�رض�ت �ل�شاعات عرب مئات 
�ملر�ت، كانت كفيلة للتعرف على 
كفيلة  وهي  ومكوناتها،  �شخ�شيته 
�أي�شاً الأن يحوز على جل �حرت�مي 
وتقديري، بل على �حرت�م وتقدير 
�جلميع ليحجز له مكانة يف عقولنا 
من  كل  على  �لف�شل  وله  وقلوبنا، 
عرفه وتعامل معه �أكانو� �أفر�د �أم 

جماعات وموؤ�ش�شات.
�لتقيته منفرد�ً وتناق�شنا وحتاورنا 
و�لتقيته  عدة،  مو��شيع  يف 
الأحاديث  منه  و��شتمعت  جماعة 
يف  مر�قبا  و�لتقيته  وثرية،  قيمة 
ومناق�شته  �لعائلية  �جتماعاته 
للق�شايا �لد�خلية يف �طار �أ�رضته، 
ويف كل �الجتماعات كنت �أ�شتفيد 
من  وخربة،  معرفة  و�أزد�د  منه 

�شلوكه وحديثه وتعامله. 
�ل�شادق،  و�الأخ  �حلر  �لرجل  فهو 
متل  مل  �لذي  �لويف  و�ل�شديق 
وكلما  جمال�شته،  �أو  حمادثته  من 
منه،  وتعلمت  ��شتفدت  جال�شته 
وللجلو�س  فائدة  به  فاالحتكاك 
معه فو�ئد، وكنت �أبحث دوما كي 
خمزون  من  الأ�شتفيد  معه  �أجل�س 
معلوماته  وينبوع  وخرب�ته  معارفه 
وروؤيته  �خلا�س  وقامو�شه  �لقيمة 

�مل�شتقبلية وحتليالته �ل�شائبة.
موؤثر،  ومدر�س  بارع،  طبيب  فهو 
حمنك  و�شيا�شي  مقنع  وحقوقي 
وجريء، بل هو مدر�شة جتمع كل 
كافة  ت�شم  وجامعة  �لعامل،  لغات 
و�لعلمية  �لوطنية  �لتخ�ش�شات 
من  وهو  و�الإن�شانية.  و�الأكادميية 
�لدميقر�طية  عن  �ملد�فعني  �أبرز 
يف  و�ملتميزين  �الإن�شان،  وحقوق 
وموؤ�ش�س  �لنف�شي  �لطب  جمال 
�لنف�شية،  لل�شحة  غزة  برنامج 
يف  عمره  �شنو�ت  �أفنى  من  وهو 
�شبيل وطنه وق�شايا �شعبه وحقوق 

�أبنائه.
و�حد  هو  �ل�رض�ج:  د.�أياد 
�لتي  �لوطنية  من �ل�شخ�شيات 
لق�شايا  و�أخل�شت  معها،  تعاملت 
�الحتالل  �شجون  يف  �الأ�رضى 
بقوة  ود�فعت  �الإ�رض�ئيلي، 
عن حقوقهم �الإن�شانية �الأ�شا�شية، 
�أن�شطة  ورعت  فعاليات  ودعمت 
توؤكد على حقهم �مل�رضوع  مميزة 
يل  �أتاح  ما  وكثري�ً  �حلرية،  يف 
دولية  ب�شخ�شيات  �للقاء  فر�شة 

على  الأطلعهم  ومهمة  رفيعة 
حري�شا  وكان  �الأ�رضى،  �أو�شاع 
على �للقاء �لد�ئم باأهايل �الأ�رضى، 
ولق�شاياهم  لهم  ن�شري  خري  فكان 
لقاء  رف�س  �نه  �لعادلة.  و�أذكر 
لالأمم  �الأ�شبق  �لعام  �الأمني 
خالل  كيمون"  "بان  �ملتحدة 
زيارته لغزة عام 2011 الأن �الأخري 
رف�س �إد�رج �أهايل �الأ�رضى �شمن 
�لوفد �لذي كان �شيقابله. وحينها 
قيل له �شتخ�رض "بان كيمون" فرد 
د.�ياد قائال : �خ�رض "بان كيمون" 
وعائالتهم.  �الأ�رضى  �خ�رض  ولن 

هذ� هو �لويف لق�شايا �شعبه.
ومعه طو�قم مركز غزة  كان  حقا 
معنا  �رضكاء  �لنف�شية  لل�شحة 
معاناة  و�بر�ز  �لر�شالة  حمل  يف 
وتوثيق  حقوقهم،  ودعم  �الأ�رضى 
هي  وكثرية  ومعاناتهم،  جتاربهم 
و�للقاء�ت  �ملميزة  �لفعاليات 
�لتي  �ملتنوعة  و�الأن�شطة  �ملهمة 
هي  وكثرية  كما  �شويا.  نظمناها 
لالأ�رضى  قدموها  �لتي  �خلدمات 

�ملحررين ولعائالت �الأ�رضى.
�ل�شخ�شيات  من  هو  د.�ياد: 
�لتي  �لقالئل  �لفل�شطينية 
عالقات  تن�شج  �أن  ��شتطاعت 
مفتوحة وقوية مع كل �الأطر�ف يف 
�لعامل �أكانت فل�شطينية �أم �إقليمية 
�الإ�رض�ئيلية،  حتى  �أو  �لدولية،  �أم 
عالية وح�شور  وحظي مب�شد�قية 
كبري  وزن  ذو  وموؤثر  مميز  دويل 
لدى كافة �الأو�شاط وعلى خمتلف 

�مل�شتويات.
وعلى مد�ر �شني حياته حاز على 
وخز�ئن  �جلو�ئز،  من  �لعديد 
�خلا�شة  مكتبته  ورفوف  مكتبه 
�الإقليمية  باجلو�ئز  مكد�شة 
تقدير�ً  عليها،  حاز  �لتي  و�لدولية 
بالنهو�س  وم�شاهمته  لكفاءته 
للمري�س  �لنف�شية  بال�شحة 
لرجل  عاملياً  و�إن�شافاً  �لنف�شي، 
�س حياته من �أجل كر�مة  عظيم كَرّ
مبادئ  وتر�شيخ  وحقوقه  �الإن�شان 
يف  �الإن�شان  وحقوق  �لدميقر�طية 

�ملجتمع �لفل�شطيني ب�شكل عام.
دور�  لعب  �لويف.  �لرجل  �ياد:  د. 
جلنة  ت�شكيل  يف  و�أ�شا�شيا  مهما 
لتوحيد  و�مل�شاحلة  �لوفاق 
�لفل�شطيني  �لوطني  �ل�شف 
 – �لفل�شطيني  �النق�شام  و�إنهاء 
�لدو�م  على  و�شّكل  �لفل�شطيني، 
بني  فيما  وجامعا  �أ�شا�شيا  حمور� 

على  كافة  �لفل�شطينية  �الأطر�ف 
�ل�شيا�شية  توجهاتها  �ختالف 
وبذل  و�الأيدلوجية،  و�لفكرية 
�جتماعات  وعقد  جهد�  كبري� 
وجهات  تقريب  وحاول  عديدة، 
بني  فيما  �لفجوة  وتقلي�س  �لنظر 
�ملتخا�شمة.  وكما  �الأطر�ف 
�الجماع  �شخ�شية  حياته  يف  كان 
�لفل�شطيني  �لكل  فاإن  �لوطني. 
وعلى �ختالف �نتماء�تهم �حلزبية 
وقناعاتهم  �لفكرية  وتوجهاتهم 
بعد  و�جتمعو�  �لتقو�  �الأيدلوجية، 
مماته خالل ت�شييع جثمانه تكرمياً 
و�خال�شه  لعطائه  ووفاء  ل�شخ�شه 
لتاريخه  وتقدير�  �لالحمدود، 

�لعريق وم�شريته �ملظفرة.
 

كبري�ً،  �أخاً  فقدناك   .. د.�إياد 
�شلبا  ومد�فعا  عزيز�ً،  و�شديقاً 
عن �لدميقر�طية وحقوق �الإن�شان 
وحري�شاً جد�ً على تر�شيخ �لوحدة 
لق�شايا  قوياً  ومنا�رض�ً  �لوطنية، 

�الأ�رضى وحقهم باحلرية.

الوفاء من اأروع ال�صفات التي يتحلى فيها الإن�صان. فهو ال�صدق وال�صراحة، الإخال�ص والعaطاء بعيدا عن 
ال�صعي لتحقيق امل�صالح الذاتية ال�صيقة. فالوفاء ل يغيب كما تغيب ال�صم�ص، والأوفياء حا�صرون رغم 

موتهم وغيابهم اجل�صدي. واليوم ن�صتح�صر ذكرى ذلك الرجل بعد مرور خم�ص �صنوات على وداعه. رجل 
كان وفيًا لوطنه و�صعبه وق�صاياهم وحقوقهم العادلة، فاأعطاهم الكثري واأخل�ص بال حدود. وهنا ل منلك 

�صوى ب�صع كلمات كي نوفيه حقه ولنعرب له عن احرتامنا وتقديرنا. والرجل مهما قلنا فلن نوفيه حقه. 
اإنه الدكتور/اإياد ال�صراج: رجل الوفاء واأحد اأبرز احلقوقيني واملدافعني عن مبادئ الدميقراطية وحقوق 

الإن�صان يف فل�صطني. والذي رحل عنا يف الثامن ع�صر من كانون اأول/دي�صمرب عام 2013.

الأ�سري القيادي و�سفي قبها .. ن�سري د. اإياد ال�سراج: رجل الوفاء
املظلومني تغيبه ال�سجون !

تقرير : اإعالم الأ�صرى 

�ل�شفة  �أحد يف  يتجاوز  �أن  ال ميكن 
�لقيادية  �ل�شخ�شية  تلك  �ملحتلة 
�لتي بذلت �لكثري من وقتها وجهدها 
�نتظار  دون  �لق�شية  خدمة  يف 
بيانات  �أو  �رضف  �أو�شمة  �أو  تكرمي 
�لعمل �ملتو��شل  مدح و�شكر، فكان 
للتعريف مبعاناة �الأ�رضى هو عنو�نها 

�لوحيد.
 59( قبها  عز�ت  و�شفي  �ملهند�س 
بلدة برطعة غرب مدينة  عاما( من 
جنني �شمال �ل�شفة، ��شٌم تطرب له 
�آذ�ن �ملظلومني �إذ كان ن�شريهم يف 
وقت عز فيه �لن�شري، ودفع الأجل ذلك 
�شنو�ت يف �الأ�رض دون �أن يرت�جع �أو 
يكل عن و�جبه �شو�ء حني كان وزير� 
ل�شوؤون �الأ�رضى يف �حلكومة �لعا�رضة 

�أو بعد وقبل ذلك.

اعتقالت انتقامية

يف �خلام�س من �شهر يوليو �ملا�شي 
�قتحمت قو�ت �الحتالل منزل قبها 
وحولته  و�عتقلته  جنني  مدينة  يف 
�شدمة  �شكل  ما  �الإد�ري  لالعتقال 
��شتقبله  �لذي  �لفل�شطيني  لل�شارع 
بعد  فقط  �أ�شهر  �أربعة  قبل  حمرر� 

�عتقال د�م 13 �شهر�.
مكتب  لـ  �أ�شامة  �أم  زوجته  وتقول 
يومها  �جلنود  �إن  �الأ�رضى  �إعالم 
بحركة  قامو�  بل  �ملنزل  يفت�شو�  مل 
��شتفز�زية حني قال �أحدهم لزوجها 
له  م�شري�  وهّيا"  مالب�شك  "�رتِد 
�إىل  �قتادوه  ثم  �لبيت  باب  �إىل  بيده 
�آلياتهم �لع�شكرية �ملحا�رضة للبناية 
قليلة مت حتويله  �أيام  وبعد  �ل�شكنية 
خم�شة  مدة  �الإد�ري  لالعتقال 
قبل  �أخرى  مرة  �أ�شهر مت جتديدها 

�نتهائها.
بحق  بد�أت  �العتقاالت  رحلة 
ليقدر   1989 عام  �ملهند�س 
ما  عاما   14 يقارب  ما  جمموعها 
�إد�رية  �أحكام عادية و�عتقاالت  بني 
�لغالبة؛ حيث كان مي�شي  كانت هي 
�أو عامني يف �عتقاالته  �أعو�م  ثالثة 
دون  عليه  تفر�س  �لتي  �الإد�رية 

حماكمة وال تهمة.
�شنو�ت  باأن  �أ�شامة  �أم  وتو�شح 
�لعائلة  من  �شلبت  هذه  �العتقال 
حلظات فرح وفّوتت على �أبي �أ�شامة 
�ل�شجن  منا�شبات كثرية، حيث غيبه 
يف كل مرة ت�شدر فيها نتائج �لثانوية 
�شوى  يح�رض  ومل  الأبنائه  �لعامة 
�جلامعات  من  تخرجهم  من  حفلني 
قيد  وهو  بناته  معظم  وتزوجت 
حزن  حلظات  ي�شفي  ما  �العتقال 
باأن  و�أمنيات  �لعائلة  �أفر�د  لدى 

يك�رض قيده.
وت�شف ذلك باأنه �شعب للغاية خا�شة 
�لو�لدين  �أعباء  تتحمل  حني  عليها 
وتفتقد  معاً  دورين  وتلعب  وحدها 
عاطفية  حلظات  يف  حياتها  �رضيك 

وح�شا�شة يحتاجها �الأبناء.

املهند�ص الإن�صان

تغادر  ال  �لتي  �حلق  كلمة  ظل  ويف 
�ل�شفات  من  �لكثري  هناك  مو�قفه 
�أ�شامة  �أبي  �لعامة عن  يجهلها  �لتي 
يف  �ملدنية  �لهند�شة  در�س  �لذي 
بالواليات �ملتحدة  جامعة ديرتويت 
�لدر��شات  �شهادة  على  وح�شل 
�لعليا يف در��شات �ملياه، وال يعرف 
زيارة  �أنه حمروم من  �أي�شا  �ملعظم 
�أمه  جانب  �إىل  و�لبقاء  عائلته 

�ملري�شة.
يتمتع  زوجها  �إن  �أ�شامة  �أم  وتقول 
قريبة  �لعائلة  ب�شفات حمببة جتعل 
فهو  �العتقال؛  غيبه  ولو  د�ئما  منه 

ويحب  جد�  وحنون  �لقلب  طيب 
عائلته ب�شكل فائق وذو دمعة �شخية 

ال ي�شتطيع �إخفاءها.
�لتي يفر�شها  �لظلم  و�شمن حلقات 
�الحتالل عليه منعه من دخول بلدته 
وم�شقط ر�أ�شه برطعة �لغربية؛ حيث 
يقيم �الحتالل على مدخلها حاجز� 
�أهل  �إال  عبوره  من  يتمكن  ال  د�ئما 
وب�شبب  خا�شة؛  بت�شاريح  �لبلدة 
�حلاجز  هذ�  على  �عتقاالته  كرثة 
��شطر  به  و�لتنكيل  �حتجازه  �أو 
جنني  مدينة  يف  لل�شكن  �ملهند�س 
بلدته  دخول  من  �الحتالل  ويحرمه 

حيث يعيده �جلنود عن �حلاجز.
وت�شري زوجته �إىل �أن و�لدة �أبي �أ�شامة 
�أقعدها �ملر�س ويتمنى �لبقاء قربها 
مينعه؛  �الحتالل  ولكن  وخدمتها 
مغادرة  عليها  �ل�شعب  من  بينما 
�ل�شحية، علما  ب�شبب حالتها  �لبلدة 
و�أقربائه  و�شقيقاته  �أ�شقائه  كل  �أن 
فيحرم  برطعة  يف  يقطنون  كذلك 
من روؤيتهم جميعا ومن �مل�شاركة يف 

�ملنا�شبات �خلا�شة بهم.
�عتقل  �لوحيد  جنله  �أ�شامة  وكان 
�شهر�   11 ملدة  �أعو�م  ثالثة  قبل 
�أبو  �لق�شامي حمزة  ��شت�شهاد  عقب 
�أخريات  بنات  �شت  ولديه  �لهيجا، 

يفتقدن وجوده وعطفه عليهن.
�إال  به  مررنا  ما  كل  رغم  وتتابع:" 
�شوت  الأنه  خطوة  كل  يف  معه  �أننا 
�لتي  �حلق  كلمة  ويقول  �ملظلومني 
وال  �لبعيد  �أو  �لقريب  ت�شايق  قد 
يتخلى  �أن  �أو  جانبا  يتنحى  �أن  نقبل 

عن دوره".
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تاأثريات 
العتقال لي�ست 

مرتبطة مبدة 
ال�سجن

قال �ملخت�س يف �شوؤون 
�الأ�رضى، عبد �لنا�رض 

فرو�نة: �إن �الرتباط بق�شية 
�الأ�رضى يتجاوز حدود �لزمان 

و�ملكان، و�أن تاأثر �الن�شان 
بتد�عيات �العتقال و�رتباطه 

بالق�شية لي�س له عالقة 
باملدة �لزمنية �لتي ق�شاها 

يف �ل�شجن.
 و�أ�شاف عرب موقع 

)في�شبوك(: "فكم من �أنا�س 
مرو� بتجربة �العتقال اليام 

قالئل �أو لب�شعة �شهور، فبقيت 
مائلة يف �أذهانهم و�شكلت 

لهم د�فعا نحو �لعمل من �أجل 
من بقى خلفهم يف غياهب 
�ل�شجون".  وتابع: و�آخرون 
ُكرث مل يعتقلو�، لكنهم ر�أو� 
مر�رة �ل�شجن على �أج�شاد 
غريهم، فعا�شو� �لتجربة 

و�لت�شقو� بالق�شية و�أخل�شو� 
لها". وقال فرو�نة: "لقد 

ع�شت وعا�س �أبي و�أخي عقود 
من �لزمن خلف �لق�شبان، ويف 
حلظات كثرية �أقف �حرت�ما 
وتقدير� الأنا�س يد�فعون عن 
�لق�شية، على �لرغم من �أن 
فرتة �شجنهم كانت حمدودة 
�أو مل ي�شبق لهم �ن �عتقلو� . 
فاالرتباط بالق�شية لي�س له 
عالقة باالإعتقال �أو باملدة 

�لتي ق�شاها �الإن�شان يف 
�ل�شجن. 

موعد الإفراج 
عن اجلريح جالل 

ال�سراونة بعد 
اعتقال ا�ستمر لثالث 

�سنوات ون�سف
�أن  �لفل�شطيني  �الأ�شري  نادي  قال 
�ليوم هو موعد �الإفر�ج عن �الأ�شري 
عاماً(  �ل�رض�ونة )20  �جلريح جالل 
حمافظة  ق�شاء  دور�  بلدة  من 
��شتمر  �عتقال  بعد  وذلك  �خلليل، 

ثالث �شنو�ت ون�شف.
�الأ�شري  �أن  �الأ�شري  نادي  و�أو�شح 
تاريخ  يف  �ُعتقل  �ل�رض�ونة  �جلريح 
�الأول / �أكتوبر  ت�رضين  من  �لعا�رض 
قو�ت  �أ�شابته  �أن  بعد   ،2015 عام 
ت�شببت  بالر�شا�س، حيث  �الحتالل 
�ليمنى،  �شاقه  ببرت  الحقاً  �إ�شابته 
وذلك جر�ء تعر�شه لالإهمال �لطبي 

�ملتعمد.
عملية  �أن  �إىل  �الأ�شري  نادي  ولفت 
�جلريح  مع  بد�أت  �الإهمال 
�ل�رض�ونة، وذلك بعد �أن قررت �إد�رة 
معتقالت �الحتالل بنقله من �إحدى 
�الإ�رض�ئيلية  �ملدنية  �مل�شت�شفيات 
�أن  قبل  �لرملة"  "عيادة  معتقل  �إىل 
و��شتمر  له،  �لالزم  �لعالج  يُكمل 
�شاقه  فقَد  �أن  بحقه حتى  �الإهمال 

�ليمنى.
�الحتالل  معتقالت  �إد�رة  و�أبقت 
يف  �شعبة  بظروف  �حتجازه  على 
وماطلت  �لرملة"،  "عيادة  معتقل 
فيها  يتم  عملية  باإجر�ء  �ل�شماح  يف 

تركيب �شاق �شناعية له.
يُ�شار �إىل �أنه �شيتم �الإفر�ج عنه من 
حيث  �ل�شحر�وي"  "�لنقب  معتقل 
نُقل �إليه من معتقل "عيادة �لرملة"  
قبل عدة �أيام متهيد�ً لالإفر�ج عنه.

�ل�رض�ونة  �جلريح  لعائلة  �أرقام 
0598427987 – 0599315533



  الذى كنت اقراء عنه وهو داخل  
ال�صالبة  حكاياته  من  املعتقل 
وذلك  عرب جملة البيادر ال�صيا�صي 
اآن ذاك الوقت يف اول الت�صعينات 
املقاتل  الذي اأجنبه تراب الوطن 
و يعترب من اأكرث املنا�صلني ن�صاطا،   
الذين  الأوائل  من  كان  انه  كما 
النتفا�صة  م�صتوى  على  نا�صلوا 
الويل كنت �صعيدا جدا وانا اتذكر 
اغنية نا�رص ابو حميد يا ا�صد مقنع 
وانظر ايل عينيه وكاأننا ارى القناع 
اأعاود  ولكننى  وجهه  علي  مازال 
اجلميل  وجهه  مالمح  التقط  ان 
واراجع بتفكريى هل مالمح وجهه 
وترعب   حتارب  كان  التى   هى 
الأعداء او �صالبة قلبه و�صجاعته 

بداأت  املقاومة  مع  عاما(   42(

وبنربة  عاما،   12 يبلغ  كان  حينما 
انه  ايل  يتحدث  "نا�رص   �صوٍت 
يعتقل  فل�صطيني  اأ�صغر طفل  كان 
اإلقاء  بتهمة  الأوىل  بالنتفا�صة 
الحتالل".  جنود  على  احلجارة 
ونحن  الأيام  تلك  ا�صتذكر  وانا 
باحلجارة  الحتالل  نقارع 

واملرتا�س 
ومعه  وممتعا  جميال  لقاءا  كان 
جتولت  وحممد  �رصيف   اخيه 
الكل  اهلل  رام  �صوارع  يف  معهم 
التحية  يلقون  والكثري  يعرفهم  
بال�صيافة  مطالبني  والرتحيب 
كل  برغم  اللقاء  بهذا  �صعدت 
م�صغولون  النا�س  ان  الأحاديث 
ول احد يحدث اأحد كال يف عمله 
ولهم  حمبوبني  انهم  ال  وم�صاغله 

قبول باملخيم   
ثالث ايام ق�صيناها �صويا  وغادرت 

باأربع  الق�صي  قبيل هبة  ايل غزة 
البطل  هذا  �صورة  وكانت  ايام 
عالقة كما هى ا�صد مقنع برغم ان 
اجلل�صات بيننا كانت تاأخذ الطابع 
بعيدة  والرتحيب  الجتماعى 
انه  علمت  ال�صجن   ذكريات  عن 
�رصارة  انطالق  على  �صهرين  بعد 
انتفا�صة الأق�صى،  اأم�صك �صالحه 
وخرج ليقاوم".  وهذا ما عهدته به 
املقاوم  اخلقيقية  �صورته  وبقيت 

ال�صلب والغيور علي الوطن 
ان  بعد  اأخرى  مرة  اعتقل  ان  ايل 
نفذ هجوم على مطعم بتل الربيع 
قتلى  ثالثة  �صقوط  عن  اأ�صفر 

�صهاينة 
اهلل  رام  ايل  اأتوجه  ان  امتنى  كم 
ومن ثم المعري القبل را�س امك 

اخلن�صاء يا ا�صد 
قّدمت  التى  حميد  اأبو  نا�رص   اأم 

وُهدم  ومعتقل،  �صهيد  بني  اأبنائها 
ومل  الثالثة  وهذه  مرتني  منزلهم 
تنك�رصحكايٌة كتبها خم�صة  اأ�صقاء 
الذين  �صهيد،  و�صاد�صهم  اأ�رصى 
والديهم،  عن  للوطن  حبهم  ورثوا 
بالرغم  بالت�صحية  ا�صتمروا  حيث 
من هدم الحتالل ملنزلهم مرتني، 
بيتهم  ركام  بني  من  لكنهم  م�صبقا 
ووا�صلوا  اأنف�صهم  ا�صتجمعوا 
كل  ق�صة  اختلفت  لقد  الطريق؛ 
واحد منهم خلف الق�صبان ولكنهم 

يف املعاناة حتماً مت�صابهون.
و�رصيف  ون�رص  حميد  اأبو  ن�رص 
وا�صالم وحممد اأخوة ال�صهيد عبد 
وغريهم  الأ�رصى   وهوؤلء  املنعم 
دافعوا عن الأر�س عن امُلقّد�صات، 
الأّمة  �رصف  هم  الكرامة،  عن 
وتاجها" احلرية لنا�رص ابو حميد 

وجلميع ال�رصى 
الإلكرتونى  الإعالم  ق�صم  مدير 
الإعالمية  الدائرة  واملرئي 

والأ�رصى  ال�صهداء  مفو�صية 
واجلرحى  

يف اول مرة التقيت هذا املنا�صل العنيد" نا�صر ابو حميد "  يف بيت يف منطقة بيتونيا كان قادما من خميم االمعري  يف اول مرة تطاأ قدماى حدود بيت حانون  ودخويل مدينة رام اهلل وكانت 
وجهتى مع ا�صدقائى ايل هذا البطل اال�صطورى  الكمل حكاية نا�صر ابو حميد 

ابراهيم مطر 

الأ�صري نا�صر ابو حميد  من حكايات ترميم الذاكرة

جرمية هدم منزل عائلة اأبو حميد ُتثبت عجز الحتالل يف مواجهة الوجود الفل�صطيني
قدورة  الأ�صري  نادي  رئي�س  قال 
فار�س اإن تنفيذ الحتالل جلرمية 
فجر  حميد  اأبو  عائلة  منزل  هدم 
الأمعري  خميم  يف  ال�صبت،  اليوم 
يُثبت  والبرية،  اهلل  رام  مبحافظة 
جمدداً عجز الحتالل يف مواجهة 
اأبناء  وحق  الفل�صطيني،  الوجود 

�صعبنا بالن�صال من اأجل التحرر.
ا�صتمرار  اإن  فار�س  واأ�صاف 
العقاب  الحتالل بفر�س �صيا�صية 
اجلديد  بالأمر  لي�س  اجلماعي، 

هذه  الحتالل  ا�صتخدم  فقد 
لالأر�س  احتالله  منذ  ال�صيا�صية 
املنا�صلني  وحارب  الفل�صطينية، 
بعائالتهم واأبنائهم وبيوتهم، حيث 
يف  مرتني  هدم  العائلة  منزل  اأن 
اأنه  اإل  و2003،   ،1994 العامني 
عاد من جديد ليُثبت لكل الأحرار 
لن  احلرية  اأجل  من  الن�صال  اأن 

يتوقف.
مل  الحتالل  اإن  فار�س:  وتابع 
يكتف باغتيال اأحد اأبناء عائلة اأبو 

املنعم،  عبد  ال�صهيد  وهو  حميد 
خالل  اأ�صقائه  من  اأربعة  اأ�رص  بل 
عليهم  وحكم  الأق�صى،  انتفا�صة 
)نا�رص،  وهم  املوؤبد  بال�ّصجن 
اإ�صافة  ون�رص، وحممد(  و�رصيف، 
املعتقل  جهاد  �صقيقهم  اإىل 
اإدارياً منذ منت�صف العام احلايل، 
بالإ�صافة اإىل الأ�صري اإ�صالم الذي 

ينتظر ُحكماً بال�صجن املوؤبد. 
املحكمة  اأن  ذكره  اجلدير  ومن 
رف�صت  قد  كانت  لالحتالل  العليا 

�صد  العائلة  به  تقدمت  التما�صاً 
يف  العائلة  واأمهلت  الهدم،  قرار 
تاريخ  حتى  منزلها  لإخالء  حينه 
12 كانون الأول/ دي�صمرب اجلاري، 
فجر  الهدم  قرار  نفذت  اأن  اإىل 
اأبناء  عن  معلومات  مرفق  اليوم. 
يف  املعتقلني  حميد  ابو  عائلة 

�صجون الحتالل الإ�رصائيلي. 
منذ  معتقل  حميد  ابو  نا�رص   •
وحمكوم   2002/4/19 تاريخ 
و50  مرات  ل�صبع  املوؤبد  بال�ّصجن 

عاماً. 
منذ  معتقل  حميد  ابو  ن�رص   •
وحمكوم    2002/4/21 تاريخ 

بال�ّصجن املوؤبد خلم�س مرات. 
منذ  معتقل   حميد  اأبو  �رصيف   •
بال�ّصجن  حمكوم  و   2002/4/22

املوؤبد لأربع مرات.
معتقل  حميد  ابو  نا�رص  حممد   •
وحمكوم   2002/7/17 تاريخ  منذ 

باملوؤبد ملرتني و30 عاماً . 
• جهاد ابو حميد  معتقل اإدارياً. 

تتهمه  والذي  حميد  اأبو  واإ�صالم 
اأحد  بقتل  الحتالل  �صلطات 
جنوده خالل اقتحام نفذه ملخيم 
اعتقاله  جرى  حيث  الأمعري 
 ،2018 ماي   28 يف  الأوىل  املرة 
يف  اعتقاله  اأُعيد  ثم  عنه  واأفرج 
 2018 يونيو  حزيران/   6 تاريخ 
واليوم يواجه ال�ّصجن املوؤبد، بعد 
تخلله  قا�ٍس  لتحقيق  تعر�س  اأن 
تعذيب نف�صي وج�صدي يف معتقل 

"امل�صكوبية".

قوات الحتالل تعتقل )13( مواطنًا من ال�صفة بينهم اأطفال

حمامي نادي االأ�صري ماأمون احل�صيم

الحتالل مُيدد اعتقال عمر الربغوثي وجنله ويعر�صه لتحقيٍق مكثف يف "امل�صكوبية"

رام اهلل – نادي الأ�صري: اعتقلت 
الإ�رصائيلي  الحتالل  قوات 
مواطناً   )13( املا�صية  الليلة 
من ال�صفة الغربية بينهم ثالثة 

اأطفال من خميم العروب.
الفل�صطيني  الأ�صري  نادي  وبني 
جرى  مواطنني  ثمانية  اأن 
يف  بلدات  عدة  من  اعتقالهم 

حمافظة رام اهلل والبرية بينهم 
املحررين  الأ�رصى  من  عدد 
الربغوثي  ماهر  حممد  وهم: 
وليد  واأ�صيل  عاماً(،   26(
منري  ومعت�صم  الربغوثي، 
اإيهاب  و�صقيقه  الربغوثي، 
كوبر،  بلدة  من  وجميعهم 
م�صطفى  علي  اإىل  اإ�صافة 

وماهر  عاماً(،   50( حنون 
حممد  ور�صاد  �رصيتح،  حممد 
قاعود  اأحمد  وخالد  كراجة، 

)27 عاماً(.
اعتقل  العروب  خميم  ومن 
مواطنني  اأربعة  الحتالل 
وهم:  اأطفال  ثالثة  بينهم 
وجرب  البدوي،  ق�صي عماد 

نا�رص  وحممد  البدوي،  وائل 
حمفوظ، اأعمارهم ترتاوح بني 
عالوة  عاماً(،   15 )13عاماً- 

على و�صام الطيطي.
مواطناً  اأن  الأ�صري  نادي  وذكر 
اعتقل من بلدة �صب�صطية ق�صاء 
�صاهر  وهو  القد�س  حمافظة 

خلدون بحلق )19 عاماً(. 

ماأمون  الأ�صري  نادي  حمامي  قال 
احل�صيم اأن الأ�صري عمر الربغوثي 
والد  عاماً(   66( العمر  من  البالغ 
لتحقيٍق  يتعر�س  �صالح،  ال�صهيد 
"امل�صكوبية"  معتقل  يف  مكثف 
�صاعة   )20( من  لأكرث  ي�صتمر 
له  ال�صماح  دون  متوا�صل  ب�صكل 
من  معاناته  رغم  وذلك  بالنوم، 
القلب،  م�صاكل �صحية خطرية يف 
جلطة  من  لأكرث  تعر�س  حيث 
املا�صية،  الأخرية  الأعوام  خالل 
جراحية ويعاين  لعمليات  وخ�صع 
من  اأكرث  ويتناول  ال�صكري،  من 

)12( نوع دواء.
اأن  احل�صيم  املحامي  واأ�صاف 
التابعة  الع�صكرية  املحكمة 
"امل�صكوبية" مددت  لالحتالل يف 
الربغوثي  عمر  الأ�صري  اعتقال 

يوماً   )12( ملدة  عا�صف  وجنله 
وقررت  التحقيق،  ل�صتكمال 
زوج  الربغوثي  هادي  عن  الإفراج 

�صقيقة ال�صهيد.
اعتقلت  الحتالل  �صلطات  وكانت 
اإ�صافة  عا�صف  وجنله  الربغوثي 
بعد  كوبر،  بلدة  من  جمموعة  اإىل 
جنله  ا�صت�صهاد  نباأ  عن  الإعالن 
�صالح الذي اأُعدم على يد وحدات 
خا�صة لقوات الحتالل الإ�رصائيلي 
كانون  من  ع�رص  الثاين  تاريخ  يف 

الأول/ دي�صمرب اجلاري.  
يُ�صار اإىل اأن الأ�صري عمر الربغوثي 
يف  عاماً   )26( من  اأكرث  ق�صى 
الإ�رصائيلي  الحتالل  معتقالت 
وهو  اإداري،  واعتقال  اأحكام  بني 
�صقيق الأ�صري نائل الربغوثي الذي 
ق�صى يف معتقالت الحتالل )39( 

عاماً. وحّمل نادي الأ�صري �صلطات 
عن  الكاملة  امل�صوؤولية  الحتالل 
وجنله  الربغوثي  الأ�صري  حياة 
يجري  ما  اأن  معترباً  عا�صف، 
ممنهج،  انتقام  هو  العائلة  بحق 
فالعائلة تعر�صت على مدار عقود 
والتنكيل واحلرمان،  العتقال  من 
النتقام  عملية  توا�صل  واليوم 
وال�صتمرار  �صالح،  جنلها  باإعدام 
واآخرين  و�صقيقه  والده  باعتقال 

من العائلة. 
اأفاد تقرير �صادر عن هيئة �صوؤون 
حمكمة  اأن  واملحررين،  الأ�رصى 
اأ�صدرت  الإ�رصائيلية،  الحتالل 
بتول  الأ�صريتني  بحق  اأحكاما 
خالد الرحمي )25عاماً( من �صكان 
قرية �رصدا، ق�صاء مدينة رام اهلل، 
والأ�صرية اأمنة حممود من القد�س. 

وبينت الهيئة، باأنه مت احلكم على 
منذ  واملعتقلة  الرحمي  الأ�صرية 
اقتحام  بعد   2017/3/12 تاريخ 
منزلها، بال�صجن 29 �صهرا، وتقبع 

حاليا يف �صجن الدامون.
كما اأو�صحت الهيئة، اأنه مت احلكم 
من  حممود  اأمينة  الأ�صرية  على 
تاريخ  منذ  واملعتقلة  القد�س 
 33 ملدة  2017/12/4، بال�صجن 

�صهرا، وتقبع يف �صجن الدامون.
ل  اأ�صرية   54 اأن  الهيئة،  وذكرت 
الدامون  �صجن  يف  يقبعن  زلن 
ظروف  من  يعانني  الإ�رصائيلي، 
موا�صلة  ظل  يف  و�صعبة  قا�صية 
فر�س  الحتالل  �صجون  ادارة 
بعد  بحقهن  والتنكيل  النتهاكات 
�صجن  من  الأ�صريات  جميع  نقل 

ه�صارون اىل �صجن الدامون.

اأم نا�صر منوذج للمراأة 
الفل�صطينية

نبيل البطراوي

جميع  عن  تختلف  الفل�صطينية  الأم 
الأمهات يف �صائر الأر�س بت�صحياتها 
التي اأذهلت بها الكون، فكانت مثالً 
للحفاظ  وال�صرب،  والتحدي  لل�صمود 
 . فهي  ال�صياع،  من  الهوية  على 
قدمت الآلف من ال�صهداء واجلرحى 
واملعتقلني، حيث كانت تتلقى الأمر 
تودع  هنا  و�صمود،  و�صجاعة  بثبات 
الزفاف،  بزغاريد  ال�صهيد  ابنها 
لأر�صها،  بطاًل  قّدمت  باأّنها  وتفخر 
ونراها من ناحيٍة اأخرى ت�صمد جراح 
من اأ�صيب، واإن مل جتد ما ت�صمد به 
عني  لها  تنام  ول  ثيابها،  من  مّزقت 
الأ�صري،  اأم  هي  اجلريح.  يرباأ  حتى 
الأ�رص  باأن  اليقني  علم  تعلم  وهي 
يف معتقالت العدو هو موت متجدد 
بالرغم  وحلظة،  يوم  كل  يف  لالأ�صري 
بقوة  العراقيل  جميع  تزيل  هذا  من 
الأ�صري  ابنها  اأزر  من  وت�صّد  وحتٍد، 
بقوة  املتجدد  املوت  هذا  ملقاومة 

و�صمود،
هل  تعلم  ل  امُلطارد،  اأم  وهي 
املغت�صب،  يد  اغتالته  اأم  حٌيّ  هو 
متّني  وهي  حتيا  هذا  من  بالرغم 
هنا  امل�رّصد  ابنها  بلقاء  النف�س 
ال�صهيد  جمعت  اإن  فكيف  وهناك. 
واجلريح والأ�صري واملطارد يف قلب 
ت�صتحق  التي  الأ�صماء  ،اي  نا�رص  ام 
تليق  التي  والتيجان  النيا�صني  واأى 
يعطيها  الذي  هذا  تكرمي  واأي  بها 
ام  تاأكيد  ،بكل  العرفان  من  �صىء 
تنتظر كل هذا  الأبطال ل  ام  نا�رص 

فهي توؤمن اإميان قاطع كانت تخلطه 
باأن  اأبطالها  تر�صع  حليبهاوهي  مع 
الكثري  وت�صتحق  ت�صتحق  فل�صطني 
اأجلها  من  رخي�س  يكون  �صىء  وكل 
املنطق  واحلزبيني  القادة  يعي  فهل 
اعتقد  الأبطال،  ام  به  توؤمن  الذي 
برنامج  ت�صع  ان  الأم  لهذه  يحق 
لكي  لل�صا�صةالفل�صطينيني  وطني 
يعوا من جتربتها كيف يجب ان يكون 
الإن�صان الفل�صطيني . يف اخلتام لكي 
وما  الكون  من  اف�صل  نا�رص  ام  اهلل 
نا�رص  ام  عن   ب�صيطة  .�صورة  فيه 
ابو حميد خن�صاء فل�صطني من خميم 
الأمعري، مل يلتق اأبناوؤها واأمهم على 
يا  �صنوات طويلة  منذ  واحدة  مائدة 
لأنهم   ، الفارهة  املوائد  ا�صحاب 
وهم  الحتالل  ق�صبان  خلف  كلهم 

كالتايل:
1 - نا�رص حمكوم موؤبد 7 مرات.
2 - ن�رص حمكوم موؤبد 5 مرات.

3 - �رصيف حمكوم موؤبد 4 مرات. 4 
-  حممد حمكوم موؤبد مرتني.

5 - جهاد معتقل اإداري.
ال�صجون  بني  يتنقل  اإ�صالم   -  6
و�صيحكم عليه باملوؤبد لتهامه بقتل 

جندي من وحدات دوفدوفان.
يف  ا�صت�صهد  املنعم  عبد   -  7

النتفا�صة الأوىل.
8 - هدم الحتالل بيتها 3 مرات وما 

زالت على العهد.
اأنت يا غ�صن الزيتون يا �صجرة الكرم 
املحن  ال�رصف..باع�رصتك  نبع  يا 
واأنهالت عليك املعاول فلم تنع�رصي 

ومل تنك�رصي..يا اأم للوفاء .
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عي�شة ق.

منا�صفة مع كل من مولودية اجلزائر 
لكل  األقاب  بثمانية  العا�صمة  واحتاد 
اللقاء  الوفاق  يدخل  و�صوف  منهم، 
امليدان  اأر�صية  اأف�صلية  ميلك  وهو 
بالزائر  الإطاحة  اأجل  من  واجلمهور 
املدية الذي �صوف يدافع عن حظوظه 
املفاجاأة  اإحداث  اجل  من  كاملة 
التاأهل،  بتاأ�صرية  الديار  اإىل  والعودة 
�صباب  تاجنانت  دفاع  ي�صتقبل  بينما 
اأهمية عن  تقل  لن  بلوزداد يف مباراة 
يلعبان  الفريقني  واأن  خا�صة  �صابقتها 
اإحراز  اأجل  من  مت�صاوية  بحظوظ 
ال�صاد�س  الدور  اإىل  املرور  تاأ�صربة 
الكاأ�س،  ال�صيدة  مناف�صة  من  ع�رش 
يبقى  العا�صمي  النادي  ان  رغم 
تعود  الذي  وهو  الأف�صلية  �صاحب 
على الذهاب بعيدا يف املناف�صة وتوج 

بعدة كوؤو�س.
مباريات  تعرف  �صوف  املقابل،  يف 
اليوم مبالريات ل تقل اهملية وجتمع 
والثانية  الأوىل  الرابطتني  من  اندية 
العا�صمة  احتاد  مقابلة  تت�صدرها 
خاللها  يبحث  التي  وهران،  وجمعية 
الذهاب  عن  القيا�صي  الرقم  �صاحب 
عقبة  وجتاوز  املناف�صة  يف  بعيدا 
جمهوره،  واأمام  ملعبه  على  »لزمو« 
اإىل  بوعريريج  برج  اأهلي  يتنقل  بينما 
مع�صكر،  غايل  ملالقاة  البالد  غرب 
اأمام  بارادو  نادي  �صيكون  فيما 
ح�صاب  على  التاأ�صرية  اقتطاع  مهمة 
�صبيبة  اأمام  البليدة،  احتاد  امل�صيف 
ميلكان  وهران  ومولودية  القبائل 
املقبل  الدور  اإىل  للتاأهل  الفر�صة 
الورق  على  املر�صحني  باعتبارهما 
غري�س  اأمل  يالقيان  اللذان  وهما 

واأمل مغنية على التوايل.

جدول املباريات

غايل مع�صكر / اأهلي برج بوعريريج
�رشيع املحمدية / احتاد العا�صمة

احتاد بني دوالة / احتاد �صطيف
�صباب باتنة / جنم الب�صبا�س
احتاد البليدة / نادي بارادو
اأمل غري�س / �صبيبة القبائل

اللقاءات تنطلق ابتداء من 14:00
مولودية وادي �صلي / احتاد عنابة

مولودية وهران / اأمل مغنية
وفاق �صطيف / اأوملبي املدية

املباريات جتري على ال�صاعة 15:00
وداد تلم�صان / احتاد بن خدة اللقاء 

يجري على 16:00
دفاع تاجنانت / �صباب بلوزداد اللقاء 

يلعب على 17:00
احتاد العا�صمة / جمعية وهران
مولودية بجاية / اأوملبي مغران

اللقاءان ينطلقان على 18:00

قمت�ن ب�سطيف وت�جن�نت والأندية ال�سغرية ت�سعى لإحداث املف�ج�أةالدور 1/32 لك�أ�س اجلمهورية
جتري اليوم مب�ري�ت الدور 1/32 من من�ف�شة ك�أ�س اجلمهورية والتي �شوف تعرف 

خو�س جمموع 13 مب�راة يتقدمه� قمت�ن جتري�ن مبدينة �شطيف وت�جن�نت وجتمع 
فريقني ين�شط�ن يف الرابطة املحرتفة الأوىل، حيث �شوف تعرف مب�ري�ت اليوم اإق�ش�ء 
فريقني على الأقل من دوري الكب�ر، الأوىل جتمع فريقي وف�ق �شطيف واأوملبي املدية 

والتي يخو�شه� لعبو الوف�ق بهدف ت�أكيد تق�ليد الفريق يف املن�ف�شة التي ميلك الرقم 
القي��شي لعدد الألق�ب

ال�س�حة الري��سية 
تتدعم قريب� 
ب�أربعة مراكز 

للطب الري��سي
 

الريا�صة  و  ال�صباب  وزير  اأكد 
ال�صاحة  اأن  حطاب  حممد 
الريا�صية الوطنية �صوف تتدعم 
للطب  مراكز  باأربعة  قريبا 
اجلزائر  من  بكل  الريا�صي 
ق�صنطينة  و  وهران  و  العا�صمة 
هاته   ان  مو�صحا  ورقلة  و 
يف  تندرج  اجلديدة  املكت�صبات 
اطار امل�صاريع امل�صطرة لرتقية 
.و  اجلزائرية  الريا�صة  وتطوير 
اأو�صح القائم الول على القطاع  
ن�صطها  �صحفية  ندوة  خالل 
ال�صاد�س  امللتقى   هام�س  على 
»الهتمام  ان  الريا�صي  للطب 
نف�س  تكت�صي  الريا�صي  ب�صحة 
الدولة  توليها   التي  الهمية 
المكانيات  و  املن�صاآت  لتوفري 
البيداغوجية«، موؤكدا  و  املادية 
الدولة  »حر�س  ان  باملنا�صبة  
اجلانب  هذا  على  اجلزائرية 
قريبا  فتح  خالل  من  يتجلى 
الريا�صي  للطب  مراكز  لأربعة  
اجلزائر  وليات  بني  تتوزع 
ق�صنطينة  و  وهران  و  العا�صمة 
و  ورقلة«.وا�صتغل وزير القطاع 
و  الكبري  الدور  لإبراز  املنا�صبة 
يقدمها  التي   الهامة  اخلدمات 
على  حاليا  املوجود  املركز 
ابراهيم:  دايل  بلدية  م�صتوى 
»كما  تعك�صه بو�صوح لغة الأرقام 
من  بـاأكرث  قيامه  توؤكد  التي 
املا�صية،   ال�صنة  تدخل   20000
جليلة  خدمة  بذلك  مقدما 
والنخبة  الفرق  و  للريا�صيني 
الوطنية على حد �صواء«. وتطرق 
ال�صيد حطاب كذلك اىل حماربة 
ظاهرة تعاطي املن�صطات حيث 
اجلزائرية  »الدولة   ان  قال 
من  قدما  امل�صي  على  عازمة 
جزائرية  بريا�صة  اخلروج  اجل 
رئي�س  اكد  جهته،  +نقية+«.من 
الريا�صية  و  الوملبية  اللجنة 
يف   براف  م�صطفى  اجلزائرية 
لهذه  »التام«  دعمه  عن  تدخله 
الرقي  ان  باعتبار  امل�صاعي، 
ميكن  »ل   الوطنية  بالريا�صة 
ان يتج�صد دون اعطاء الهمية 
اآفة  و ملحاربة  لل�صحة  الالزمة 
ان هيئته  املن�صطات«،  م�صيفا 
�رشيكا   تكون  ان  على  »حري�صة 
التي من  �صاأنها ان تفيد ال�صاحة 
فئاتها«.وقد  الريا�صية مبختلف 
عن  املوعد  هذا  منظمو  عرب 
من  »الكبري«  للعدد  ارتياحهم  
الطباء و التقنيني  و الريا�صيني 
الذين لبوا الدعوة، »الأمر الذي 
يو�صح الهمية التي يولونها لهذا  
احل�صا�س«. و  اجلاد  املو�صوع 
قاعة  ان  ال�صارة  جتدر 
املحا�رشات التي احت�صنت هذا 
امللتقى قد �صهدت اقبال  كبريا 
اأبانوا عن  من امل�صاركني الذين 
املو�صوع،  بهذا  كبري  اهتمام 
ا�صغال  امللتقى جرت  ان  علما 
و  التح�صري  ور�صات  اربع  عرب 
البدنية و   ال�صرتجاع و احلماية 
ور�صة  كذا  و  لالعبني  الذهنية 

حماربة املن�صطات.
وك�لت 

الوفد التحق ظهرية اأم�س بق�شنطينة ا�شتعدادا ملواجهة جمعية اخلروب

زروال ث�ين ا�ستقدام�ت �سب�ب بل�زداد فري�ي وامل�ؤذن يف الق�ئمة

�صباب  فريق  اإدارة  تعاقدت 
الالعب  رفقة  ر�صميا  بلوزداد 
من  امل�صتقدم  زروال  مزيان 
والذي  م�صتغامن  ترجي  �صفوف 
النادي  تعاقدات  ثاين  يعترب 
املركاتو  فرتة  خالل  العا�صمي 
ال�صتوي بعد عودة �صفيان بو�صار 
الفريق جمددا عقب خو�صه  اإىل 
مولودية  رفقة  ق�صرية  جتربة 
املدرب  اقتنع  حيث  وهران، 
با�صتقدامه  عمراين  القادر  عبد 
من  خا�س  عمل  برنامج  ومنحه 
اأجل التدرب باعتبار اأنه لن يكون 
كاأ�س  يف  الفريق  مبقابلة  معنيا 
اأمام  اليوم  املقررة  اجلمهورية 

اأن  يتوقع  حيث  تاجنانت،  دفاع 
رفقة  ودية  مباراة  اليوم  يخو�س 
نادي الرديف اأمام �صبيبة القبائل 
املقابل  يف  املناف�صة،  يف  للبقاء 
يف  عمراين  املدرب  يح�صم  مل 
الذي  عطية  الالعب  مع  التعاقد 
مت اقرتاحه عليه وهو الذي �صبق 
الندية  من  عدد  األوان  حمل  له 
على غرار وفاق �صطيف ومولودية 
وهران، بينما رف�س الالعب اأمري 
�صعيود عر�س ناد�س اأبناء العقيبة 
من اأجل اللتحاق ب�صفوفه ب�صبب 
احتاد  فريقه  مع  م�صتحقاته 
التنازل  رف�س  والتي  العا�صمة 
عنها، وفيما يتعلق بال�صتقدامات 

فاإن  ال�صتوي  للمركاتو  حت�صبا 
يتفاو�صون  م�صوؤويل �رشكة مادار 
لإقناعهم  الالعبني  من  عدد  مع 
�صورة  يف  الفريق  مع  بالتوقيع 

�صامي فريوي وعبد اهلل املوؤذن.
�صباب  فريق  تنقل  املقابل،  يف 
مدينة  غلى  اأم�س  بلوزداد 
والتي  ق�صنطينة عرب رحلة جوية 
حجزت  اأين  الظهرية  يف  و�صلها 
الإدارة للفريق للمبيت ليلة هناك 
مدينة  اإىل  اليوم  �صبيحة  والتنقل 
مقابلة  خو�س  اأجل  من  اخلروب 
مناف�صة  �صمن  املحلية  اجلمعية 

كاأ�س اجلمهورية.
عي�شة .ق

مالل يلج�أ اإىل الت��س للطعن
 يف قرار جلنة الطعون

دوم��س: ت�خي احلذر من غري�س 
�سروري ول�ست م�ستعجال يف املرك�ت�

�صبيبة  فريق  مدرب  طالب 
القبائل فرانك دوما�س توخي 
اأمل  املناف�س  من  احلذر 
اليوم  يالقيه  الذي  غري�س 
لكاأ�س   32 الدور  مباراة  يف 
ال�صدد  هذا  ويف  اجلمهورية، 
اأو�صح دوما�س اأنه ميلك بع�س 
املعلومات عن املناف�س الذي 
دوري  من  فريق  يخيفه  ل 
ميدان  و�صط  ولديه  الكبار 
الحرتام  وي�صتحق  متميز 
واللعب اأمامه بجدية، باعتبار 
يخ�رش  ما  لدي  يكون  لن  اأنه 
جهوده  ي�صاعف  و�صوف 
الذي  الأمر  بهم،  لالإطاحة 
مبختلف  حماطني  يجعلهم 
من  واجلاهزية  احل�صابات 
لتجاوز  اجلوانب  خمتلف 
املدرب  واأ�صاف  الدور،  هذا 
تن�صيطه  خالل  الفرن�صي 
اأن  اأم�س  اأول  �صحافية  ندوة 
طعم اللعب بكاأ�س اجلمهورية 
الأندية  ملختلف  ت�صمح  اأنها 
الأق�صام  النا�صطة يف خمتلف 
مواجهات  خو�س  والبطولت 
ال�صبيبة  اأن  اإل  بع�صها  مع 
التعامل  ملزمة  تكون  �صوف 
لتفادي  مناف�صها  اأمام  بجدية 

اأي مفاجاأة غري �صارة.
ك�صف  اآخر،  مو�صوع  ويف 
يف  يتعجل  لن  اأنه  دوما�س 
التوقيع لالعبني اجلدد حت�صبا 
اجلاري،  ال�صتوي  للمركاتو 
النتقالت  فرتة  اأن  مو�صحا 
الوقت  ولديه  لتوها  انطلقت 
اختيار  اأجل  من  الكايف 
للفريق،  املنا�صبة  العنا�رش 
الرغبة  لديه  اأنه  م�صتطردا 
يف  الت�صكيلة  تدعيم  اأجل  من 
يعار�س  ولن  اخلطوط  جميع 
ميلك  �صاب  لعب  ا�صتقدام 
اأحد  ملناف�صة  املوؤهالت 
متثل  التي  الأ�صا�صية  الركائز 
الفريق  اأن  م�صيفا  ت�صكيلته، 
يعرف اإخ�صاع بع�س الالعبني 

ال�صبان غلى فرتة جتارب قبل 
بالتعاقد  اأمرهم  يف  الف�صل 
وحول  عدمه،  من  معهم 
كباري  اأمني  اجلديد  الالعب 
قال اأنه تدرب يف ح�صتني مع 
للحكم  اأمامه  والوقت  التعداد 

على اإمكانياته.
اأقدمت  منف�صل،  مو�صوع  يف 
لالحتادية  الطعون  جلنة 
القدم  لكرة  اجلزائرية 
رئي�س  عقوبة  تقلي�س  على 
مالل  �رشيف  »الكناري« 
اأ�صهر  ثالثة  اإىل  وتخفي�صها 
الإق�صاء  مقررة  كانت  بعدما 
اأ�صهر  �صتة  مع  عام  ملدة 
اإدارة  اأن  اإل  النفاذ،  موقوفة 
رف�صت  القبائلي  الفريق 
اإىل  تتوجه  و�صوف  القرار 
م�صتوى  على  الطعن  تقدمي 
اأجل  من  الريا�صية  املحكمة 
نهائية،  ب�صفة  العقوبة  اإلغاء 
اإدارة  اأقدمت  اآخر  �صياق  يف 
عقود  ف�صخ  على  ال�صبيبة 
التعداد  من  لعبني  ثالثة 
يف  خدماتهم  عن  والتخلي 
ويتعلق  ال�صتوي  املركاتو 
نايت  خملوف  من  بكل  الأمر 
واقنون  اأمني  حممد  رابح، 
مل  بعدما  مزيان  واإ�صماعيل 
يقنعوا الطاقم الفني بقدراتهم 
وف�صلت ت�رشيحهم للتنقل اإىل 
على  واحل�صول  اأخرى  اأندية 
رفقاء  يواجه  بينما  فر�صتهم، 
�صتي  اأ�صامة  الالعب  زمالء 
مباراة  يف  بجاية  �صبيبة  نادي 
ودية هذا اخلمي�س على ملعب 
تيزي  مبدينة  نوفمرب  اأول 
اإىل  �صتكون فر�صة  والتي  وزو 
املدرب دوما�س من اأجل منح 
الالعبني  جميع  اإىل  الفر�صة 
اجلديد  لعبه  واإ�رشاك  للعب 
الالعبني  ومعاينة  كاباري 
اإىل  يخ�صعون  الذين  اجلدد 

فرتة جتارب مع النادي.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

حال  يف  يفعل  �سوف  انه  واأ�سار 
طرف  من  عليه  املوافقة  متت 
ين�سبها  �سوف  التي  العمل  جلنة 
م�ستطردا  املقبلة،  الفرتة  يف 
الوطنية  للإذاعة  ت�رصيحات  يف 
اللعب  اأن  اأم�س  اأول  م�ساء 
الليبي موؤيد الليف الذي تعاقدت 
يعترب  العا�سمة  احتاد  اإدارة  معه 
العب اأجنبي بالن�سبة للفاف ولن 
وبالتايل  املحلي  �سفة  يحمل 
مثل  ميلك  العا�سمي  النادي 
االأندية املحرتفة احلق يف  بقية 
يف  اأجنبيني  اثنني  العبني  تواجد 

�سفوف تعداده.
تف�سل  الفاف  اأن  وك�سف زط�سي 
احت�سان  اأجل  من  م�رص  اختيار 
للأمم  اإفريقيا  كاأ�س  مناف�سة 
العام 2019 خلفا  املقرر �سائفة 
منها  �سحب  التي  للكامريون 
القدم  لكرة  االإفريقي  االحتاد 
القارية  املناف�سة  احت�سان  ملف 
حيث  من  جاهزيته  عدم  ب�سبب 
امللعب  بناء  واأ�سغال  املرافق 
اجلديدة، حيث اأو�سح اأن الكاف 
اإقامة  مكان  عن  تعلن  �سوف 
�سهر  املقبل  الكروي  العر�س 
اإقامتها  ويف�سل  الداخب  جانفي 
يف م�رص منت اأجل تفادي التنقل 
واإبعاد  الطويلة  وامل�سافات 

م�سقة  عن  الوطنية  العنا�رص 
ال�سفريات املرهقة.

على  االأول  امل�سوؤول  تطرق 
الكرة امل�ستديرة يف بلدنا غلى 
جزائري  فرانكو  اللعب  ملف 
رفقة  املحرتف  عوار  ح�سام 
الفرن�سي،  ليون  اأوملبيك  نادي 
ات�ساالت  يف  الفاف  اأن  واأ�سار 
اإقناعه  اأجل  من  اللعب  مع 
ومل�س  الوطنتي  القمي�س  بحمل 
والتعلق  باجلزائر  التعلق  لديه 
باملنتخب الوطني، لكنه ا�ستطرد 
اللعب  باختيار  اللعب  قرار  اأن 
عدة  اإىل  يخ�سع  �سوف  للجزائر 
عائلته،  مع  وامل�ساورة  عوامل 
م�سيفا اأن امللف من اخت�سا�س 

بلما�سي  جمال  الوطني  الناخب 
اللذان  مدان  حكيم  واملناجري 

يتابعانه عن قرب.
يف مو�سوع منف�سل اأنهى زط�سي 
ق�سية فريق �سباب بلوزداد واأكد 
يف  احلق  لديه  لي�س  الفريق  ان 
التي  الثلث  النقاط  ا�سرتجاع 
عن  الغياب  ب�سبب  منه  خ�سمت 
مطلع  مليلة  عني  جمعية  مقابلة 
وعدم  اجلديد  الكروي  املو�سم 
وطالب  اجلدد،  العبيه  تاأهيل 
م�سريي النادي العا�سمي واأن�ساره 
النظر اإىل امل�ستقبل والتفكري يف 
كيفية اإنقاذه من ال�سقوط الأنه ال 
�سباب  با�سم  ق�سية  لديه  توجد 

بلوزداد ح�سبه.

ك�شف ات�شاالت الفاف مع عوار و�شدم جماهري �شباب بلوزداد

زط�شي: تطبيق قر�ر لوناف لي�س يف �أجندتنا و�لاليف العب �أجنبي
ح�شم رئي�س االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري الدين زط�شي م�شاألة تطبيق قرار احتاد �شمال اإفريقيا بتحويل الالعبني 

املنتمني اإىل الدول املن�شوية حتت لوائها اإىل حمليني ونزع �شفة اجلنبي عنهم، حيث ك�شف اأن هذا القرار لي�س يف ح�شابات الفاف 
خالل الفرتة احلالية ولن يتم تطبيقه يف بطولتنا الوطنية على االأقل خالل ما تبقى من املو�شم الكروي احلايل، مو�شحا انه �شوف 

ي�شع جلنة خا�شة يف امل�شتقبل من اأجل درا�شة االأمر الإمكانية و�شعه حيز التنفيذ ابتداء من املو�شم املقبل

عرو�س ي�شاب وي�شيع داربي رائد القبة

 مولودية �جلز�ئر تتعاقد 
مع فريوي مو�شمني ون�شف

 �شمن قرعة الدور ال�شاد�س
 ع�شر للدوري االأوروبي

�شر�ع �إ�شبيلية والزيو روما 
وماملو يتحدى ت�شيل�شي

مولودية  فريق  اإدارة  تعاقدت 
اللعب  رفقة  ر�سميا  اجلزائر 
�سباح  وقع  الذي  فريوي  �سامي 
االإدارة  مع  العقد  على  اأم�س 
ميتد  والذي  الفريق  مقر  يف 
يتوا�سل  حيث  ون�سف  مو�سمني 
اإىل غاية جوان 2020، حيث قرر 
اللعب العودة غلى ار�س الوطن 
الوطنية  البطولة  يف  واللعب 
االحرتافية  جتربته  ف�سل  بعد 
مع  العقد  ف�سخ  اأين  اأوروبا  يف 
الذي لعب  اليوناين  ناديه الري�سا 
قادما  اأ�سهر  �ستة  �سفوفه  يف 
احتاد  من  املا�سي  ال�سيف  يف 
الذي  فريوي  وتو�سل  البليدة، 
األوان اجلار احتاد  �سبق له حمل 
العا�سمة اإىل االتفاق مع املدير 
ال�سعيد  قا�سي  كمال  الريا�سي 
اأول  م�ساء  به  اجتمع  كان  الذي 

وطلب  الفريق  مقر  يف  اأم�س 
العر�س  على  للرد  مهلة  اللعب 
االأمور  ويح�سم  يوافق  اأن  قبل 
�سفوف  اإىل  ر�سميا  باالن�سمام 
ثاين  لي�سبح  العا�سمي  النادي 
ا�ستقداماته يف املركاتو ال�ستوي 
مع  التوقيع  مت  بعدما  احلايل 
ين�سط  حيث  عليجة،  بن  مهدي 
فريوي يف من�سب راأ�س احلربة.

اللعب  يغيب  اأخرى،  جهة  من 
اإ�سلم عرو�س عن املباراة التي 
رائد  امام  الفريق غدا  يخو�سها 
من   1/32 للدور  حت�سبا  القبة 
تلقى  بعدما  اجلمهورية  كاأ�س 
يف  الكاحل  م�ستوى  على  اإ�سابة 
اإىل  اأين خ�سع  التدريبية  احل�سة 
الطاقم  ومنحه  اجلرح  خياطة 

الطبي الراحة اإىل غاية الغد.
عي�شة ق.

ال�ساد�س  الدور  قرعة  اأ�سفرت 
ع�رص من بطولة الدوري االأوروبي 
نيون  اأم�س يف مدينة  اأقيمت  التي 
اإ�سباين  �رصاع  عن  ال�سوي�رصية 
مواجهتني  حملت  فيما  اإيطايل، 
لت�سيل�سي  الورق  على  �سهلتني 
تقام  اأن  املقرر  ومن  واأر�سنال، 
الدوري  من  الذهاب  مباريات 
فيفري  و14   12 يومي  االأوروبي 
مباريات  تُلعب  حني  يف  املقبل، 
ال�سهر  من  و21   20 يومي  االإياب 
حامل  اإ�سبيلية  وي�سطدم  نف�سه، 
مرات  عدد  يف  القيا�سي  الرقم 
التتويج باللقب بنظريه الزيو روما 
اإ�سبانية  مواجهة  يف  االيطايل 

اإنرت  يواجه  كما  مثرية،  اإيطالية 
رابيد  من  كل  ونابويل  ميلن 
الرتتيب،  على  وزيوريخ  فيينا 
ل�سبونة  �سبورتنغ  يلتقي  حني  يف 
بالن�سبة  اأما  فياريال،  نظريه 
ت�سيل�سي  يلعب  اإجنلرتا،  ملمثلي 
اأر�سنال  وقع  ماملو، يف حني  اأمام 
مواجهتني  يف  بوري�سوف  باتي  مع 
للثنائي  بالن�سبة  ن�سبًيا  �سهلتني 
املواجهات  اأبرز  ويف  االإجنليزي، 
نظريه  �سيلتيك  يلتقي  االأخرى 
غاالتا�رصاي  ويلعب  فالن�سيا، 
وي�سطدم  بنفيكا،  اأمام  الرتكي 

اآينرتاخت فرانكفورت ب�ساختار.
وكاالت  

ك�شف نهاية اأزمة �شافعي وطي امللف

�شر�ر: ح�شمت ح�شاباتي لد 
�لتعاقد مع �لاليف و�عي ما �أقوم به

�سدد املدير الريا�سي لفريق احتاد العا�سمة عبد احلكيم 

�رصار انه يعرف القوانني جيدا ويعي ما يقوم به من خلل 

االنتدابات التي�س يقوم بها يف �سفوف النادي حت�سبا 

للمركاتو ال�ستوي، حيث ا�ستغل املعني الفر�سة للرد على 

ت�رصيحات رئي�س االحتادية اجلزائرية لكرة القدم خري 

الدين زط�سي الذي رف�س منح اللعبني املنتمني اإىل احتاد 

�سمال اإفريقيا �سفة اللعب املحلي مثلما خرج به نكتب 

الهيئة االإقليمية، وقال �رصار اأنه و�سع ح�ساباته يف حملها 

عندما قرر التعاقد والتوقيع للعب الليبي موؤيد الليف، 

حيث اأو�سح اأن اللعب �سوف يوؤهل يف �سفوف ت�سكيلة 

النادي العا�سمي للعب ما تبقى من مناف�سات املو�سم 

الكروي احلايل مقابل ف�سخ عقد اللعب املايل �سيديبي 

الذي عاد اإىل الفريق بعد التخلي عن خدماته ب�سباب 

بلوزداد وعدم امتلكه عرو�سا لللتحاق باأحد االأندية من 

الرابطة املحرتفة االأوىل، واأ�سار املتحدث يف ت�رصيحات 

اإعلمية م�ساء اأول اأم�س اأنه در�س جميع االحتماالت من 

خلل االإقدام على اإعارة العبه االإيفواري فيفيان اإىل 

اإحدى االأندية للبقاء يف املناف�سة ولعب املباريات اإىل نهاية 

املو�سم اجلاري قبل ا�سرتجاع جمددا، وبرر االأمر بكون 

ال�سائفة من العام املقبل �سوف تعرف اجلديد من خلل 

تفعيل قرار »لوناف« واعتماده يف بلدنا اأو منح ترخي�س 

للأندية امل�ساركة قاريا ابتداء من املو�سم الكروي املقبل 
من اأجل التعاقد مع ثلثة العبني اأجانب.

وتطرق �رصار اإىل ق�سية اللعب فاروق �سافعي اأين اأو�سح 

اأن امللف طوي نهائيا ومت ت�سوية االأمر مع املعني الذي عاد 

اإىل التدريبات ب�سكل عاد ويتدرب مع بقية زملئه، وك�سف 

اأن املعني �سوف يتواجد يف قائمة 18 العبا املعنية بخو�س 

مباراة جمعية وهران املقررة اليوم حل�ساب الدور 1/32 
لكاأ�س اجلمهورية.

عي�شة ق.

 قرعة دوري اأبطال اأوروبا ت�شفر 
عن مواجهات مرتقبة

حمرز ي�شطدم بنب طالب 
وبر�هيمي يتحدى روما

بن  ونبيل  حمرز  ريا�س  اجلزائريان  الدوليان  اللعبان  اأم�س يف طالب وجها لوجه يف الدور ثمن النهائي من م�سابقة رابطة اأبطال ا�سطدم  التي جرت  القرعة  طالب، االجنليزي و�سالكه04 االأملاين، وهي املواجهة التي ت�سمن تواجد مدينة نيون ال�سوي�رصية عن مواجهة جتمع فريقي مان�س�سرت �سيتي اأوروبا، بعدما افرزت عملية �سحب  بن  او  حمرز  بني  النهائي  ربع  الدور  يف  جزائري  عنوان حيث جتري مباراة الذهاب باأملانيا بينما يلعب االإياب يف ملعب العب  االإثارة  كانت  املقابل  يف  مان�س�سرت،  مبدينة  ببع�سهم »االإمارات«  اأوروبا  كبار  ا�سطدام  خلل  من  وذلك  القرعة  �سيواجه البع�س يف هذا الدور احلا�سم، و�سيلعب و�سيف الن�سخة ال�سابقة �سحب  فيما  االأملاين،  ميونيخ  بايرن  مع  االإجنليزي  �سان جريمان، ليفربول  باري�س  فرن�سا  بطل  االإجنليزي  يونايتد  االإطلق مان�س�سرت  على  �سهلة  االإ�سباين  مدريد  اأتلتيكو  مهمة  تكون  اللقب ولن  حل�سد  يطمح  الذي  االإيطايل  جوفنتو�س  يلقي  الربتغايل عندما  للبطولة  التاريخي  بالهداف  �سفوفه  تعزيز  بعد  خا�سة 
االإ�سباين وكان دور املجموعات قد اأفرز عن خروج مبكر لفرق من حجم كري�ستيانو رونالدو. فالن�سيا  اإىل  اإ�سافة  االإيطاليني  ونابويل  ميلن  ريال وبنفيكا الربتغايل مما زاد من احتماالت الرتقب مل�ساهدة حتليل اإنرت  اللقب  بحامل  القرعة  وراأفت  اأوروبا،  اأبطال  دوري  اأم�سرتدام قرعة  اأجاك�س  مواجهة  يف  و�سعته  عندما  االإ�سباين  وتوتنهام ليون الفرن�سي، اأما مباراتي روما االإيطايل وبورتو الربتغايل الذي الهولندي، وكذلك احلال بالن�سبة لرب�سلونة االإ�سباين الذي �سيواجه مدريد  براهيمي،  يا�سني  اجلزائري  الدويل  �سفوفه  يف  وبعداً ي�سم  اأبطال اأوروبا يف 12 و13 و19 و20 فيفري من العام املقبل على اأن عن ال�سغوط.. و�ستلعب مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري االإجنليزي وبورو�سيا دورمتوند االأملاين فهي االأكرث اتزاناً 

تلعب مباريات العودة يف 5و6 و12 و13 مار�س.
عي�شة ق.
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ت�سيل�سي ينت�سر و�أر�سنال 
ي�سقط ب�ساوثهامبتون

برايتون  بفوزه على م�ضيفه  اأر�ضنال  ال�رشاكة مع  الرابع  ت�ضيل�ضي �ضاحب املركز  فك 
2-1 وخ�ضارة �رشيكه ال�ضابق اأمام م�ضيفه �ضاوثهامبتون 2-3 يف املرحلة 17 من الدوري 
اإىل 37 نقطة و�ضار على بعد نقطتني من توتنهام  ت�ضيل�ضي ر�ضيده  الإجنليزي، ورفع 
هوت�ضرب الثالث الذي تغلب على �ضيفه برينلي 1-0 وعلى بعد 3 نقاط عن اأر�ضنال الذي 
مني بخ�ضارته الثالثة هذا املو�ضم، يف املباراة الأوىل على ملعب فامل، انتظر ت�ضيل�ضي 
حتى الدقيقة 17 لزيارة �ضباك م�ضيفه لأول مرة عرب الإ�ضباين بدرو رودريغيز الذي اأنهى 
كرة من زميله البلجيكي اإيدن هازار، وقاد الربازيلي ويليان هجمة مرتدة �رشيعة من 
منطقة فريقه، ومرر الكرة اإىل هازار الذي مل يتوان يف اإيداعها ال�ضباك هدًفا ثانيا، ويف 
ال�ضوط الثاين، تابع ت�ضيل�ضي �ضغطه واأ�ضاب الإ�ضباين ماركو�س األون�ضو القائم الأي�رش 
قبل اأن يقل�س برايتون الفارق من كرة مرفوعة من اجلهة اليمنى على راأ�س الربازيلي 
برناردو فلم يتحكم بها كما يجب لت�ضقط اأمام زميله الآخر �ضويل مار�س الذي دفعها 
بقدمه يف املرمى. و�ضهدت املباراة الثانية على ملعب �ضانت مرييز ت�ضجيل الأهداف 
الثالثة الأوىل من ثالث �رشبات راأ�س، ووجد رجال املدرب الإ�ضباين لأر�ضنال اأوناي 
اإميري اأنف�ضهم متخلفني بهدف يف الدقيقة 20 عندما عك�س ماتيو تارغيت كرة عالية 
تطاول لها داين اإينغز وتابعها براأ�ضه يف املرمى على ميني احلار�س الأملاين بريند لينو، 
ورد اأر�ضنال بالطريقة ذاتها بعد لعبة ثالثية م�ضرتكة بداأها يف اجلهة اليمنى الفرن�ضي 
ماتيو غندوزي اإىل الإ�ضباين نات�ضو مونريال تابعها الأرميني هرنيك خميتاريان براأ�ضه 
من خارج املنطقة، واأعاد اإينغز التقدم لأ�ضحاب الأر�س قبل دقيقة واحدة من نهاية 

ال�ضوط الأول من �رشبة راأ�س ثانية.
ويف ال�ضوط الثاين، جنح خميرتيان يف اإعادة املباراة اإىل نقطة ال�ضفر باإدراكه التعادل 
�ضاوثهامبتون  دفاع  من  الكرة  لكازيت  األك�ضندر  الفرن�ضي  ا�ضتخل�س  بعدما  الثاين 
�ضاين  و�ضجل  املنطقة،  خارج  من  بي�رشاه  قوية  �ضددها  الذي  الأرميني  اإىل  وو�ضلت 
امل�ضاعدة  لكن  لينو،  اأمام مرمى  ركنية ومعمعة  ركلة  بعد  ريدموند هدفاً  بديل  لونغ، 
الأوىل للحكم كري�ضتوفر كافاناغ رفعت رايتها لوجود ت�ضلل، جاء بعدها الهدف احلا�ضم 
لفريق �ضاوثهامبتون بعدما لحظ لونغ احلار�س لينو متقدماً فاأر�ضل الكرة عالية بدل 

اأن ي�ضددها بنف�ضه، قابلها ت�ضاريل اأو�ضنت براأ�ضه.

روما يقلب �لتاأخر �إىل فوز �أمام جنوى
جنح روما بتخطي �ضيفه جنوى 3-2 بعد مباراة �ضعبة �ضمن املرحلة 16 من الدوري 
بهدف  الأر�س  اأ�ضحاب  ال�ضيوف  فاجاأ  العا�ضمة  الأوملبي يف  امللعب  الإيطايل، على 
اأو�ضكار هيلييمارك كرة قوية من خارج املنطقة  مبكر عندما �ضدد الدويل ال�ضويدي 
اأفلتت من يدي مواطنه حار�س مرمى روما روبن اأول�ضن قبل اأن يتابعها الدويل البولندي 
كري�ضتوف بياتيك داخل املرمى اخلايل، وهو الهدف 12 لبياتيك فانفرد ب�ضدارة لئحة 
الهدافني بفارق هدف واحد اأمام �رشيكه ال�ضابق مهاجم جوفنتو�س الدويل الربتغايل 
بت�ضديدة قوية  لروما  التعادل  فاثيو  الأرجنتيني فيديريكو  واأدرك  رونالدو،  كري�ضتيانو 
بيمناه من م�ضافة قريبة اثر ركلة حرة جانبية، واأعاد هيلييمارك التقدم جمددا جلنوى 
م�ضتغال كرة راأ�ضية للربازيلي �ضاندرو اإثر ركلة ركنية، واأدرك الدويل الهولندي جا�ضنت 
اليمنى  الزاوية  اأ�ضكنها  املنطقة  داخل  من  بيمناه  قوية  بت�ضديدة  التعادل  كاليفرت 
البعيدة للحار�س، وتقدم روما للمرة الأوىل يف املباراة عندما تبادل براين كري�ضتانتي 
الكرة مع كاليفرت عند حافة املنطقة فهياأها له الأخري براأ�ضه داخلها و�ضددها قوية 
وهي طائرة، وهو الفوز ال�ضاد�س لروما هذا املو�ضم ف�ضعد اإىل املركز ال�ضاد�س بر�ضيد 

24 نقطة بفارق الأهداف اأمام �ضا�ضوولو.
اأنقذ املهاجم الدويل البولندي اأركاديو�س ميليك فريقه نابويل من فخ م�ضيفه كالياري 
عندما �ضجل له هدف الفوز الوحيد يف الوقت بدل ال�ضائع يف املرحلة 16 من الدوري 
نقطتني  واإهدار  ال�ضلبي  التعادل  فخ  يف  ال�ضقوط  حافة  على  نابويل  وكان  الإيطايل، 
ال�ضبعة  املوا�ضم  يف  اللقب  وحامل  املت�ضدر  جوفنتو�س  ملناف�ضة  �ضعيه  يف  ثمينتني 
الأخرية، بيد اأن ميليك خطف هدف الفوز يف الدقيقة الأوىل وقت �ضائع من ركلة حرة 

مبا�رشة رائعة.
وكاد مدرب نابويل كارلو اأن�ضيلوتي يدفع ثمن املداورة التي جلاأ اإليها بعدم اإ�رشاك 7 
دراي�س مرتنز  البلجيكي  املوؤلفة من  ال�ضاربة  الهجومية  قوته  بينهم  اأ�ضا�ضيني  لعبني 
ولورنت�ضو اإين�ضينيي والإ�ضباين خو�ضيه كايخون، ف�ضاًل عن ال�ضلوفاكي ماريك هام�ضيك 
الذين بقوا على دكة البدلء، قبل اأن يدفع بالثالثي الأول فا�ضطاد اإين�ضينيي ركلة حرة 
ترجمها ميليك اإىل هدف الفوز، وحقق نابويل الأهم ووا�ضل �ضحوته املحلية بتحقيقه 
الفوز الثالث توالياً و12 هذا املو�ضم فعزز موقعه يف املركز الثاين بر�ضيد 38 نقطة 
و�ضمبدوريا  �ضا�ضوولو  اأندية  وعادت  وبني جوفنتو�س،  بينه  نقاط   8 اإىل  الفارق  واأعاد 
التوايل على فروزينوين 2-0، بارما 2-  اإىل �ضكة النت�ضارات بفوزها على  وفيورنتينا 

اأي�ضا واإمبويل 1-3.

مي�سي يبدع ويقود �لبار�سا ل�سحق ليفانتي
بر�ضلونة  فريقه  مي�ضي  ليونيل  قاد 
للفوز على م�ضيفه ليفانتي 5-0 اأول 
 16 اجلولة  مناف�ضات  �ضمن  اأم�س 
مي�ضي  وقدم  الإ�ضباين،  الدوري  من 
لوي�س  لالأوروغوياين  رائعة  متريرة 
ثم  الت�ضجيل  افتتح  الذي  �ضواريز 
الأرجنتيني  ال�ضاحر  الدور على  جاء 
»ليو« الذي دّون هاتريك يف الدقائق 
كرة  الربغوث  قّدم  ثم  و60  و47   43
لي�ضجل  بيكه  جريار  للمدافع  رائعة 
بر�ضلونة  الأهداف، وحافظ  خام�س 
على �ضدارة الليغا بر�ضيد 34 نقطة 
فيما بقي ليفانتي يف املركز الثامن 

بر�ضيد 22 نقطة.
مهماً  فوزاً  اإ�ضبيلية  اقتن�س  بينما 
يت�ضاوى  جعله  الإ�ضباين  الدوري  يف 
بذات الر�ضيد من النقاط مع اأتلتيكو 
خلف  نقاط  ثالث  وبفارق  مدريد 
اإ�ضبيلية  جتاوز  املت�ضدر،  بر�ضلونة 
وافتتح   ،0-2 جريونا  �ضيفه  عقب 
ل�ضالح  الت�ضجيل  بانيغا  الأرجنتيني 
اأ�ضحاب الأر�س من ركلة جزاء قبل 

الأخطر يف  مدريد  الطرف  اإ�ضبيلة  وكان  يدر،  بن  و�ضام  الفرن�ضي  كرة  من  م�ضتفيداً  الثاين  الهدف  �ضارابيا  بابلو  ي�ضيف  اأن 
الثالث ويتقدم عليه بفارق الأهداف. وخ�رش اإ�ضبانيول اأمام �ضيفه ريال بيتي�س بهدف ل�ضريجيو غار�ضيا مقابل ثالثة اأهداف 
لالأرجنتيني جيوفاين لو �ضيل�ضو وكري�ضتيان تيو والكو�ضتاريكي اأو�ضكار دوارتي خطاأ يف مرمى فريقه، وبقي ا�ضبانيول يف املركز 
11 وله 21 نقطة، فيما �ضعد ريال بيتي�س اىل املركز اخلام�س موؤقتاً بر�ضيد 25 نقطة، وتعادل هوي�ضكا الوافد اجلديد و�ضاحب 
لونغو مقابل هدفني  والإيطايل �ضامويلي  ركلة جزاء  كاميلو هرنانديز من  بهدفني خلوان  فياريال  الأخري مع �ضيفه  املركز 
الدقيقة 64 لطرد ماريو  الالعبني منذ  اأي�ضاً وجريار مورينيو، ولعب فياريال بع�رشة  باكا من ركلة جزاء  للكولومبي كارلو�س 

غا�ضبار بعد نيله البطاقة ال�ضفراء الثانية.

توازنه  املا�ضي  قبل  املو�ضم  بطل  و�ضيف  ليبزيغ  ا�ضتعاد 
من   15 املرحلة  يف   1-4 ماينت�س  �ضيفه  على  الكبري  بفوزه 
الدوري الأملاين، ويدين ليبزيغ بفوزه اإىل مهاجميه الدوليني 
على  تناوبا  اللذين  فرينر  وتيمو  بول�ضن  يو�ضف  الدمناركي 
الأول  منهما،  لكل  ثنائية  مبعدل  الأربعة  الأهداف  ت�ضجيل 
يف  والثاين  و19،   14 الدقيقتني  يف  الأول  ال�ضوط  يف  �ضجلها 
النم�ضاوي  �ضجل  فيما  و88   74 الدقيقتني  يف  الثاين  ال�ضوط 
 ،38 الدقيقة  يف  لل�ضيوف  الوحيد  الهدف  اأوني�ضيوو  كرمي 
املو�ضم  هذا  البوند�ضليغا  يف  لفرينر  اخلام�ضة  الثنائية  وهي 
نورمربغ  مرمى  يف  والثانية  هانوفر   مرمى  يف  الأوىل  بعد 
بورو�ضيا  مرمى  يف  والرابعة  برلني  هرتا  مرمى  يف  والثالثة 
هوفنهامي  مرمى  يف  ثنائية  �ضجل  اأنه  علماً  مون�ضنغالدباخ، 
يف الدور الثاين من م�ضابقة كاأ�س اأملانيا. يف املقابل، �ضجل 

الأوىل  بعد  املو�ضم  هذا  الدوري  يف  الثالثة  ثنائيته  بول�ضن 
ليفركوزن  باير  مرمى  يف  والثانية   1-2 هوفنهامي  مرمى  يف 
3-0، وعو�س ليبزيغ خ�ضارته املذلة اأمام م�ضيفه فرايبورغ 
يف املرحلة املا�ضية وعزز موقعه يف املركز الرابع بر�ضيد 
مقابل  هزائم،  و3  تعادلت  و4  انت�ضارات   8 من  نقطة   28
ال�ضاد�ضة  بخ�ضارته  مني  والذي  العا�رش  ملاينت�س  نقطة   19
اإينرتاخت  ا�ضتعاد  وبدوره،  تعادلت.  و3  انت�ضارات   5 مقابل 
ليفركوزن  باير  ال�ضعب على �ضيفه  فرانكفورت توازنه بفوزه 
اإينرتاخت فرانكفورت اإىل �ضكة النت�ضارات بعد  2-1، وعاد 
معززا  املو�ضم  هذا  الثامن  فوزه  فحقق  متتاليتني  خ�ضارتني 
موقعه يف املركز اخلام�س بر�ضيد 26 نقطة، فيما مني باير 
ليفركوزن بخ�ضارته ال�ضابعة الأوىل يف مبارياته الأربع الأخرية 

فوزان وتعادل فتجمد ر�ضيده عند 18 نقطة يف املركز 11.

اليبزيغ ي�ستعيد �لتو�زن بالبوند�سليغا

كلوب يحذر بوري�سيا دورمتوند
لهذا اأ�ضاد الأملاين يورغن كلوب املدير الفني لليفربول بتطور م�ضتوى فريقه ال�ضابق بورو�ضيا دورمتوند الذي يت�ضدر جدول  فعال  بال�ضعادة  »اأ�ضعر  الأملانية:  »كيكر«  ن�رشتها جملة  ت�رشيحات  كلوب يف  وقال  الأملاين حاليا،  الدوري  املدير م�ضابقة  زورك  ومايكل  دورمتوند  رئي�س  فات�ضكه  يواكيم  هانز  الثنائي  اأن  كلوب  واأو�ضح  دورمتوند«،  م�ضتوى  يف  يقدمها التطور  التي  واحلية  املنتع�ضة  »ال�ضورة  كلوب:  واأكد  وال�ضائبة،  اجليدة  القرارات  من  العديد  اتخذا  للنادي،  البوند�ضليجا يف 2011 من اأن لقب بطل ال�ضتاء ل مينح دورمتوند اأي جائزة اأو كاأ�س، ولكنه يرى يف الوقت نف�ضه اأن تطور م�ضتوى دورمتوند ي�ضري »بطل ال�ضتاء« بعد 15 مرحلة من امل�ضابقة، بغ�س النظر عن نتيجة مباراتيه الباقيتني يف الدور الأول للبطولة، وحذر كلوب وما زال دورمتوند هو الفريق الوحيد الذي مل يخ�رش اأي مباراة يف الدوري الأملاين هذا املو�ضم، كما ح�ضم الفريق لقب بورو�ضيا دورمتوند الآن، ل ميكن اأن تكون اأكرث اإيجابية«.الريا�ضي  اإىل 2015 وقاد الفريق للفوز بلقب  و2012، وانتقل كلوب يف 2015 لتدريب ليفربول الذي يت�ضدر معه جدول الدوري الإجنليزي حاليا.يف الجتاه ال�ضحيح، وتوىل كلوب تدريب دورمتوند من 2008 
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الكتاب

�سناعة الإ�سالموفوبيا: كيف ي�سنع اليمني كراهية امل�سلمني
�سدرت الطبعة الأوىل من كتاب “�سناعة الإ�سالموفوبيا: كيف ي�سنع اليمني كراهية امل�سلمني” يف عام 2012، لكن الطبعة الثانية التي �سدرت يوم 

20 �سبتمرب من العام اجلاري لي�ست جمرد اإعادة ن�سر للن�سخة الأ�سلية، بل تت�سمن حتديثات كبرية اأ�سافها املوؤلف ناثان لني لتعك�س الروابط العميقة 
بني الرئي�س دونالد ترامب والدوافع الرئي�سية وراء الدعاية والبحوث املناه�سة للم�سلمني يف الوليات املتحدة، ف�سال عن موجة جرائم الكراهية التي 

ا�ستهدفت امل�سلمني يف الوليات املتحدة خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية.
املوؤلف: ناثان لني

النا�سر: بلوتو بر�س
تاريخ الإ�سدار: 20 �سبتمرب 2017

عدد ال�سفحات: 274

ق�سة دراماتيكية
من  املحّدثة  الن�سخة  ت�ستفتح 
هي  دراماتيكية  بق�سة  الكتاب 
يف  هيل  ت�سابل  نار  اإطالق  حادث 
 3 �سحيته  راح  والذي  فرباير   10
�سادي  �سياء  هم:  م�سلمني  طالب 
ي�رس  وزوجته  عاًما(   23( بركات 
عاًما(   21( �ساحلة  اأبو  حممد 
و�سقيقتها رزان حممد اأبو �ساحلة 

)19 عاًما(.
باأنه  احلادث  هذا  املوؤلف  ي�سف 
ترويًعا  العنف  حاالت  اأكرث  من 
ال�سنوات  خالل  بارد  بدم  وتنفيًذا 
كيف  يثبت  اأنه  ويعترب  االأخرية، 
تقتل  االإ�سالموفوبيا  �سناعة  اأن 
اأن  �سبق  حيث  حرفيا،  النا�س 
�سيتفن هيك�س  كريك  القاتل  ن�رس 
)46 عاماَ( ر�سائل مناه�سة للدين 
االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على 
اإنه  قائال  م�سد�س  �سورة  وو�سع 

حم�سو.

حماور الكتاب 
الرئي�سية

يغطي الكتاب تاريخ �سيطنة االآخر 

وتقدمي  املتحدة،  الواليات  يف 
ويتناول  فداء،  ككب�س  البع�س 
على  الكراهية  انت�سار  ظاهرة 
لعبته  الذي  والدور  االإنرتنت، 
و�سائل االإعالم الرئي�سية يف تعزيز 
اإىل  يتطرق  كما  االجتاهات،  هذه 
واملجموعات  امل�سيحي  اليمني 
االإعالم  وو�سائل  ال�سهيونية 
ال�سيا�سيني،  اإىل  و�سوال  الليربالية 
�سعود  مبناق�سة  يختم  اأن  قبل 
اجلماعات  بني  االإ�سالموفوبيا 
وال�سالت  االأوروبية  ال�سعبوية 
االأوروبية  االإ�سالموفوبيا  بني 

واالأمريكية.
مفيدة  اإطاللة  لني  ناثان  يوفر 
وي�سلط  املحاور،  هذه  كافة  على 
الفاعلة  اجلهات  على  ال�سوء 
فروع  من  فرع  كل  يف  الرئي�سية 
خا�سة  االإ�سالموفوبيا،  �سناعة 
للقول  يروجون  الذين  اليرباليني 
ي�سكلون  وامل�سلمني  االإ�سالم  باأن 
الليربالية،  للقيم  متاأ�سال  تهديدا 
وبالتايل يطالبون باتخاذ اإجراءات 
غري قانونية حلماية حرية و�سالمة 
الذي  التهديد  من  امل�سلمني  غري 

ي�سكله امل�سلمون.
االأخرى  املهمة  النقاط  ومن 
اأن  هي  الكتاب  يتناولها  التي 
و�سف  نف�سه  على  املرء  اإطالق 
ليربالًيا  جلعله  يكفي  ال  ليربايل 
حقيقًيا، ناهيك عن منحه رخ�سة 
املناه�سة  نظره  وجهات  لتمرير 
لالإ�سالم. ثم ياأخذ املوؤلف خطوة 
متقدمة لريبط بني وجهات النظر 

نظريتها  مع  لالإ�سالم  املناه�سة 
يطلقون  الذين  االأ�سخا�س  لدى 
لكنهم  ليرباليني  انف�سهم  على 
واملواقف  ال�سقور  مع  يتحالفون 
الدولية  العالقات  يف  االإمربيالية 
االأمريكية.  الع�سكرية  والتدخالت 
اليمني  اأع�ساء  ارتباط  ا  واأي�سً
الذين  بال�سيا�سيني  امل�سيحي 
مناه�سة  ت�رسيعات  ميرون 

لل�رسيعة، على �سبيل املثال.

اختزال واإطناب يف 
غري حمله

اأبعد  اأنه  اإال  الكتاب،  اأهمية  ورغم 
ما يكون عن الكمال، ح�سبما تذهب 
املن�سور  عر�سها  يف  �سادار  كلري 
على �سفحات جملة مفتاح؛ نظرا 
لالإ�سهاب ال�سديد يف و�سف بع�س 
مقابل  يف  االإ�سالموفوبيا،  حاالت 
كافية  تو�سيحات  تقدمي  عدم 
ب�ساأن بع�س ال�سخ�سيات الرئي�سية 
االإ�سالموفوبيا  �سناعة  يف 
واأحيانا،  وقراراتها.  واأفعالها 
اأنها  يبدو  مزاعم  املوؤلف  يقدم 
الرئي�سية.  اأطروحته  مع  تتعار�س 
اإن  يقول  املثال،  �سبيل  على 
ت�ستغل  االإ�سالموفوبيا  �سناعة 
بع�س املخاوف الواقعية. وبالنظر 
يف  املتحدة  الواليات  تاريخ  اإىل 
واقعية  الغري  املخاوف  ت�سنيع 
وهو  وال�سيوعيني،  االأجانب  من 
يف  بالتف�سيل  املوؤلف  �رسحه  ما 

اخلوف  باأن  ادعائه  فاإن  كتابه، 
يف  واقعًيا  يكون  امل�سلمني  من 
بع�س االأحيان يتنافر مع اأطروحته 
ت�سري  ذلك،  من  وبدال  الرئي�سية. 
اإىل  الكتاب  يقدمها  التي  الوقائع 
�سناعة  اأن  وهو  ا�ستنتاج خمتلف، 
خماوف  تخلق  االإ�سالموفوبيا 
العن�رسية  با�ستخدام  واقعية  غري 
واالإثارة االإعالمية من بني عوامل 

اأخرى.

�سوت موؤرق 
حلمالت 

الإ�سالموفوبيا
وعلى كل حال، يظل كتاب “�سناعة 
موؤرًقا  �سوًتا  االإ�سالموفوبيا” 

اخلوف  تعزيز  اإىل  الرامية  للحملة 
يف  امل�سلمني  جتاه  والكراهية 
الواليات املتحدة واأوروبا، بدًئا من 
اإىل  و�سوال  االإرهاب  على  احلرب 
ترامب  يحاول  الذي  ال�سفر  حظر 
العقبات  رغم  با�ستماتة  متريره 

الق�سائية.
القراء  ياأخذ  فاملوؤلف  غرَو،  وال 
املدونني  عامل  داخل  جولة  يف 
الربامج  ومقدمي  املحافظني، 
احلوارية اليمينيني، والقادة الدينيني 
وال�سيا�سيني املرتبطني  االإجنيليني، 
بهم، والذين تتحد جهودهم جميًعا 
لت�سويه �سورة امل�سلمني وتقدميهم 
الغربية.  للح�سارة  جديد  كعدو 
التي  التكتيكات  يك�سف  اأنه  واالأهم 
اجلمهور،  تخويف  يف  ينتهجونها 
ويك�سف  متويلهم،  م�سادر  ويتتبع 

اآلة  تدفع  التي  االأيديولوجيات 
يف  اأ�رسنا  وكما  املربحة.  دعايتهم 
العر�س، حتتوي هذه الطبعة  بداية 
حول  جديدة  اإ�سافات  على  الثانية 
وواليته  االنتخابية  ترامب  حملة 
بع�س  �سعود  وتتبع  الرئا�سية، 
يف  تطرفا  االأكرث  ال�سخ�سيات 
�سناعة االإ�سالموفوبيا اإىل ال�سلطة. 
ال�سوء  ت�سليط  اإىل  باالإ�سافة 
بريتبارت،  موقع  من  الكتاب  على 
املناه�سني  الليرباليني  والن�سطاء 
ماهر،  بيل  مثل  للم�سلمني 
من  املقربة  املوؤثرة  وال�سخ�سيات 
ونيوت  بانون  �ستيف  مثل  ترامب 
جينجريت�س وجون بولتون، وبالتايل 
اإ�سافة  اجلديدة  الن�سخة  متثل 
اإحلاًحا  الق�سايا  اأكرث  اأحد  تناق�س 

للم�سلمني كما الواليات املتحدة.

عر�س كتاب

 “اإعادة التفكري يف الإ�سالم ال�سيا�سي”
الكتاب: اإعادة التفكري يف 

الإ�سالم ال�سيا�سي
املوؤلف: �سادي حميد )حمرر(، 

ويليام مكانت�س )حمرر(
النا�سر: مطبعة جامعة 

اأك�سفورد
تاريخ الإ�سدار: 14 اأوت 2017

عدد ال�سفحات: 400 �سفحة
 

يفرت�سون  العلماء  ظل  ل�سنوات، 
ما ميكن اأن يفعله االإ�سالميون اإذا 
اإىل ال�سلطة. واالآن، لديهم  �سعدوا 
بالد  يف   – مربكة:  لكنها  اإجابات، 
حكومة  الدولة  تنظيم  اأقام  ال�سام، 
تف�سرًيا-  وطبق  الغا�سمة،  بالقوة 
متطرًفا  الكتاب-  موؤلفا  يراه 
على   – االإ�سالمية.  لل�رسيعة 
كان  الطيف،  من  االآخر  الطرف 
يحكم  تون�س  يف  النه�سة  حزب 
�سمن ائتالف مع حزبني علمانيني، 
و�سّدق على د�ستور ليربايل، وتخلى 
م�رس،  يف   – ال�سلطة.  عن  طوعا 
امل�سلمني،  االإخوان  جماعة  فازت 
العامل،  يف  اإ�سالمية  حركة  اأقدم 
بال�سلطة من خالل انتخابات حرة 
ما  �رسعان  ع�سكرًيا  انقالًبا  لكن 

اأطاح بها.
االإ�سالمية  احلركات  خا�ست 
نتائج  اأ�سفرت عن  جتارب خمتلفة 
لت حتدًيا  متباينة ب�سكل الفت و�سَكّ
حول  ال�سائدة  التقليدية  للحكمة 
اأجرب  مما  ال�سيا�سي،  االإ�سالم 
اخلرباء واالإ�سالميني اأنف�سهم على 
اإعادة التفكري يف بع�س افرتا�ساتهم 

االأ�سا�سية.
يف كتاب “اإعادة التفكري يف االإ�سالم 
كبار  من  اثنان  يجمع  ال�سيا�سي”، 
�سادي  وهما:  االإ�سالموية،  علماء 
جمموعة  مكانت�س،  ووليام  حامد 
من املتخ�س�سني البارزين يف هذا 
جمموعة  جتارب  ل�رسح  املجال 
من احلركات االإ�سالمية يف ال�رسق 
عك�س  وعلى  واآ�سيا.  االأو�سط 
اجلهادية  واجلماعات  داع�س 
قدر  باأكرب  حتظى  التي  االأخرى 
اختارت  االإعالمي،  االهتمام  من 
هذه احلركات اإىل حد كبري التغيري 
ال�سيا�سات  اأن  غري  التدريجي، 
الثورية يف املنطقة اأعادت ت�سكيل 
خياراتهم. يُظِهر الكتاب التناق�سات 
التي  واالإخفاقات  والنجاحات 
يوفر  مما  االإ�سالموية،  بها  ت  مَرّ

اإطاللة مفيدة على منطقة ال�رسق 
. والأنه يغطي  االأو�سط �رسيع التغرُيّ
اأول  يعترب  فاإنه  ُقطرّية،  حالة   12
اجلماعات  ر  تطُوّ يقّيم  كتاب 
االإ�سالمية الرئي�سية ب�سكل منهجي 
و�سعود  العربية  االنتفا�سات  منذ 

تنظيم داع�س.
امل�ساهمون  تناول  حالة،  كل  ويف 
ت�سمل:  التي  الرئي�سية  امل�سائل 
مقابل  للتغيري  التدريجي  النهج 
العنف  وا�ستخدام  الثوري،  النهج 
واملواقف  الظريف،  اأو  التكتيكي 
وكيف  القومية،  الدولة  جتاه 
والدين  االأيديولوجية  بني  التفاعل 

واملتغريات ال�سيا�سية.
كما يوفر الكتاب فر�سة لال�ستماع 
والقادة  النا�سطني  من  مبا�رسة 
االإ�سالميني اأنف�سهم وهم يعر�سون 
ب�ساأن  اخلا�سة  نظرهم  وجهات 
بذلك  وهو  حركاتهم.   م�ستقبل 
يتيح لالإ�سالميني فر�سة الطعن يف 
اخلرباء  بع�س  وحجج  افرتا�سات 
احلركات  �سئون  يف  البارزين 
االإ�سالمية انطالقا من روح احلوار 
البّناء. ويت�سمن “اإعادة التفكري يف 
اأهم  ال�سيا�سي” ثالث من  االإ�سالم 

ال�رسق  خارج  القطرية  احلاالت 
وماليزيا  اإندوني�سيا  االأو�سط- 
للقراء  ي�سمح  مما  وباك�ستان- 
من  تنوعا  اأكرث  باقة  يف  بالنظر 
التجارب االإ�سالمية. باالإ�سافة اإىل 
الكتاب على  امل�ساهمني يف  تركيز 
والبحوث  ال�سيا�سي،  االإ�سالم  عامل 
التي اأجروها يف هذا املجال، مما 
اأ�سفر عن طرح غني حول حمركات 
التي  التجارب  االإ�سالمي.  ال�سلوك 
هي:  بالرتتيب  الكتاب  ي�سملها 
�سوريا،  املغرب،  تون�س،  م�رس، 
الكويت،  ال�سعودية،  ليبيا،  اليمن، 
�رسق  جنوب  باك�ستان،  االأردن، 

اآ�سيا.
االإ�سالموية  اإىل  ذلك  بعد  يتطرق 
االأمريكية،  اخلارجية  وال�سيا�سة 
يف  امل�سلمني  االإخوان  وانخراط 
االجتماعية،  اخلدمات  تقدمي 
النه�سة  حزب  على  اإطاللة  ويوفر 
ويطرح  الداخل،  من  التون�سي 
على  االأمنية  احلملة  هل  �سوؤال: 
اجلماعة  تدفع  امل�سلمني  االإخوان 
جتربة  ا  اأي�سً وتناول  العنف؟،  اإىل 
االإ�سالميني يف باك�ستان، واإ�سكالية 
يف  االإ�سالمية  واحلركة  حما�س 

املتعلق  االأخري  اجلزء  يف  االأردن. 
والتنظيم،  واالأيديولوجية  بالدين 
اأهمية  مدى  اإىل  الكتاب  يتطرق 
تديُّن  وطبيعة  التنظيمي،  الهيكل 
والعالقة  الدولة،  تنظيم  مقاتلي 
بني االأمية الدينية والدافع الديني، 
لدى  الفكري  اجلانب  وتقييم 
�سادي   – املوؤلفان:  االإ�سالميني.  
م�رسوع  رئي�س  نائب  هو  حميد؛ 
يف  االأو�سط  ال�رسق  دميقراطية 
اللجنة  وع�سو  بروكنجز،  مركز 
االأو�سط  لل�رسق  اال�ست�سارية 
الدويل،  البنك  يف  اإفريقيا  و�سمال 
ومرا�سل ملجلة ذي اأتالنتك. وعمل 
مبركز  لالأبحاث  كمدير  �سابقا 
بروكنجز الدوحة حتى يناير 2014. 
م�رسوع  الأبحاث  كمدير  وقبلها 
االأو�سط.  ال�رسق  دميقراطية 
مبركز  هيوليت  زميل  ا  اأي�سً كان 
و�سيادة  والدميقراطية  التنمية 
�ستانفورد.   جامعة  يف  القانون 
برنامج  يف  كخبري  اأي�سا  وعمل 
وزارة  يف  العامة  الدبلوما�سية 
وكزميل  االأمريكية،  اخلارجية 
ديان  ال�سيناتور  ت�رسيعي يف مكتب 
فين�ستني. وهو حا�سل على �سهادة 

البكالوريو�س واملاج�ستري من كلية 
ال�سوؤون الدولية بجامعة جورجتاون، 
العلوم  يف  الدكتوراه  و�سهادة 
اأك�سفورد.  جامعة  من  ال�سيا�سية 
يف  زميل  هو  مكانت�س؛  ويليام   –
االأو�سط  ال�رسق  �سيا�سات  مركز 
ومدير م�رسوع العالقات االأمريكية 
اأي�ساً  وهو  االإ�سالمي.  العامل  مع 
جونز  جامعة  يف  م�ساعد  اأ�ستاذ 
هوبكنز، �سغل عدداً من املنا�سب 
احلكومية وعمل يف عدٍد من مراكز 
الفكر املخت�سة باالإ�سالم، وال�رسق 
الفرتة  يف  واالإرهاب.  االأو�سط 
املمتدة بني العامني 2009 و2011، 
م�ست�سار  من�سب  مكانت�س  �سغل 
االأمريكية  اخلارجية  وزارة  اأول يف 
كما  العنيف.  التطرف  ملكافحة 
كمدير  عديدة  منا�سب  �سغل  اأنه 
منريفا  اأبحاث  مبادرة  يف  برامج 
على  الدفاع. عالوًة  لوزارة  التابعة 
ذلك، مكانت�س هو حملل يف معهد 
اأبحاث  ومركز  الدفاعية،  التحاليل 
نافال، وكذلك يف ال�رسكة العاملية 
لتطبيق العلوم )SAIC(؛ وزميل يف 
باأكادميية  االإرهاب  مكافحة  مركز 

وي�ست بوينت.  



للباحث اجلزائري زهري قوتال

املفهوم الفل�سفي عند جيل دولوز
�سدر حديًثا عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب زهري قوتال املفهوم 

الفل�سفي عند جيل دولوز، الذي ينظر فيه اإىل جيل دولوز ب�سفته فيل�سوًفا �سديد 
الف�سول، يهتم بكل ما ي�سكله حا�سره وينتجه ع�سره؛ اإذ وجه جّل فكره نحو القب�ض 

على م�ساحة حْدثية مراآوية، طاوًيا �سحر كتابته لتجاوز الأماكن الفارغة من املعنى. 
وقع الختيار على املفهوم الفل�سفي عنده لأنه اأكرث الفل�سفة ا�ستغاًل على املفاهيم 

الفل�سفية، من خلل حواراته مع كبار الفل�سفة.

وكالت

يطرح قوتال يف كتابه هذا جملة ت�سا�ؤالت، 
يف  د�لوز  تو�سلها  التي  الطريقة  ما  منها: 
قراءته الرتاث الفل�سفي؟ كيف ت�سكل الن�ص 
الكتابة  يف  الناظم  اخليط  ما  الد�لوزي؟ 
عالقة  ما  �الفل�سفة؟  االآداب  بني  الد�لوزية 
�الفن  كالعلم  اأخرى  بقطاعات  الفل�سفة 
�االأدب؟ ما ال�سبيل اإىل اخلر�ج من اخلواء، 
اإىل  �ي�سعى  �التما�سك؟  باالت�ساق  �الظفر 
االإجابة عنها من خالل اإقامة مناظرات بني 
د�لوز �فال�سفة اآخرين، كاأفالطون �اأر�سطو 
�هايدغر  �نيت�سه  �هيغل  �كانط  �ديكارت 

�غريهم.

فل�سفة جيل دولوز

يتاألف الكتاب )230 �سفحة بالقطع الو�سط، 
يف  ف�سول.  ثالثة  من  �مفهر�ًسا(  موثًقا 
يتنا�ل  د�لوز،  جيل  فل�سفة  االأ�ل،  الف�سل 
ت�سّكل  كيف  اأ�  �اأعماله  د�لوز  حياة  قوتال 

الفل�سفي،  د�لوز  �م�سار  الّد�لوزي  العمل 
الفل�سفية  د�لوز  م�سرية  اإىل  تطرق  حيث 
الفل�سفة  تاريخ  بني  الفل�سفي  عمله  �ت�سكل 
�االأدب؛ كما تنا�ل منهجية د�لوز يف قراءته 
عند  الفل�سفة  �ماهية  الفل�سفي  الرتاث 

د�لوز.
لي�ص  الفل�سفة  تاريخ  اأن  د�لوز  »يعترب  يقول: 
نظًرا،  خا�ص  بوجه  هو  �ال  تاأملًيّا  قطاًعا 
اإال  االأ�سخا�ص.  ر�سم  فن  باالأحرى  هو  بل 
مفهومية،  عقلية  �سوًرا  اإال  لي�ص  الر�سم  اأن 
االأ�سخا�ص  ر�سم  فن  يف  ال�ساأن  هو  �كما 
بو�سائل  �لكن  امل�سابهة  بفعل  الر�سام  يقوم 
تكون  اأن  يجب  امل�سابهة  اأن  ذلك  خمتلفة، 
اأ�  نكتفي  فقد  لالإنتاج،  ��سيلة  ال  نتاًجا 
نكرر ما قاله الفال�سفة �لكن بطريقة اأخرى 
�باأ�سلوب خمتلف. فاإذا كان داأب الفيل�سوف 
هو اال�ستغال على ��سع املفاهيم �اإن�سائها، 
كاملة  ب�سفة  يعلن  ال  الغالب  يف  فاإنه 
االإ�سكاالت �امل�سائل التي ��سعت من اأجلها 
تلك املفاهيم بق�سد االإجابة عنها، من هنا 
ياأتي د�ر تاريخ الفل�سفة، ال اأن يعيد ما قاله 

هذا الفيل�سوف اأ� ذاك، �اإمنا اأن يقول ما مل 
يقله، ما مل ي�ستطع قوله اأ� ما غفل عنه اأ� 
ما �سكت عنه، مع اأنه حا�رض يف قوله �متنكر 

خلف منطوقاته«.

الإبداع عند دولوز

يف الف�سل الثاين، نظرية االإبداع عند د�لوز، 
�االإبداع  الفل�سفة  مهمة  املوؤلف  يبحث 
الفل�سفيني.  �االأ�سلوب  �اللغة  الفل�سفي 
�د�لوز مل يعترب اجلماليات �الفنون اأ� االآداب 
اهتماماته،  من  بعيدة  اأ�  منف�سلة  جماالت 
الفنية  فل�سفته  قل  اأ�  االإبداعية  »ففل�سفته 
تعطي للفنون �االآداب مكانة متميزة �مقاًما 
نف�سها  تقدم  التي  الفل�سفة  اأن  ذلك  نواتًيّا، 
 - من�سته  تكون  اأن  يجب  للمفاهيم،  اإبداًعا 
�ناظرة - لعمليات التفرد الفني. لهذا، جاء 
اهتمام د�لوز بكل جمال اإبداعي، من االأدب 
االأدب  �اأ�ىل  �ال�سينما،  �الر�سم �املو�سيقى 

اهتماًما كبرًيا«.
د�لوز  عند  اللغة  اإن  قوتال  يقول  ذلك،  اإىل 

ا  اأي�سً هي  بل  �ح�سب،  للفكر  اأداة  لي�ست 
القالب الذي تت�سكل فيه �سورة الفكر، حيث 
اللغة  داخل  تفكر  ب�رضية  جماعة  كل  اإن 
�بو�ساطتها �تتوا�سل من خاللها، فاللغة هي 
عاملها  ت�سنع  بهذا  �هي  جتربتَها،  املنظم 
�العلمي  �الثقايف  االجتماعي  ��اقعها 

�ال�سيا�سي.
ي�سيف: »اإن جيل د�لوز اإذ يدعو اإىل حترير 
اللغة من اللغة الكربى، اللغة املقررة الثابتة، 
لغوية  �سلطة  هناك  تكون  اأن  يرف�ص  اإمنا 
جتعل من هذه اللغة ل�ساًنا اأحادًيا اأ� نظاًما 
منغلًقا ال تعدد فيه �ال يطا�له تغيري، فاللغة 
الثابتة املتجان�سة يف تركيبها هي لغة نهائية 
باالختالف،  �ال  باالإبداع  ت�سمح  ال  �ثوقية 
فال  �التنوع،  التغري  هو  اللغة  يف  فاالأ�سل 
درا�سات  به  تقوم  �ما  اللغة،  داخل  جتان�ص 
عرب  اللغة  لتقنني  منها  حما�لة  يف  ل�سانية 
جتريد تلك املتغريات الالمتجان�سة �جعلها 
اأ� قل ح�رضها يف متغري �احد �منط �احد، 
ينم  فاإنه عمل  الثوابت،  اأ� جعلها جملة من 
عن جعل اللغة تخ�سع للعلم، �هو ما يخالف 

طبيعتها«.

املفهوم عند دولوز

الفل�سفي،  املفهوم  نظرية  الثالث،  الف�سل 
الفل�سفي  املفهوم  طبيعة  يف  قوتال  يبحث 
�حمدداته من خالل نظرية د�لوز الفل�سفية، 
الفل�سفي  املفهوم  اأنطولوجيا  متنا�اًل 
�ال�سخ�سيات  املواجدة  �مقام  �خ�سائ�سه، 

املفهومية.
الفل�سفي،  املفهوم  »اإن  املوؤلف:  يقول 
بت�سكيل  يقوم  الذي  هو  د�لوز،  بح�سب 
لهذا  �تنظيًما،  ترتيبًا  للواقع  الر�حي  البعد 
الفل�سفي غري  �اقعي، فاملفهوم  فهو كموين 
بو�ساطة  امل�سكلة  فالتجربة  العام،  املفهوم 
هي  لي�ست  عموًما،  �الفل�سفات  الفل�سفة 
التجربة امل�سكلة من طريق الذات املتعالية، 
اإعادة ت�سكيل  الت�سكل هو يف حقيقته  اإّن  ثم 
لت�سكيل  اإعادة  هو  ت�سكيل  فكل  م�ستمر، 

�سابق، فال ت�سكيل اأ�لًيّا اأ� اأ�سلًيّا له.
حتت عنوان »مقام املواجدة«، يقول قوتال: 

بداية  ت�سكل  التي  »اإذا كانت املفاهيم هي 
اإىل  بالن�سبة  املواجدة  مقام  فاإن  الفل�سفة، 
طور  قل  اأ�  التاأ�سي�ص  مرحلة  ي�سكل  د�لوز 
املقام  فاإن  التقرير،  هذا  ��فق  التد�سني؛ 
الفيل�سوف  اإليها  ي�ستند  التي  اخللفية  هو 
يف اإبداع مفاهيمه، اإنه ما قبل الفل�سفي. ال 
يفيد لفظ ’القبل‘ لدى د�لوز املعنى الزمني 
اأ� قل الن�سق الزمني، �اإمنا يعني اأنه ال ميكن 
اأي فل�سفة اأن تتقوم �تت�سكل بو�ساطة اإبداع 
املفاهيم فقط، بل ال بد لها من اأر�سية، من 
بحيث  الفل�سفي،  الن�ساط  فوقها  يتم  تربة 
بامل�ساحة  الفيل�سوف  االأر�سية  هذه  تز�د 

الالزمة لو�سع املفاهيم �حركتها«.
زهري قوتال باحث جزائري، يحمل �سهادة 
يف  باتنة  جامعة  من  الفل�سفة  يف  دكتوراه 
جامعة  يف  الرتجمة  اأ�ستاذ  هو  اجلزائر. 
�سطيف، �اأ�ستاذ الفل�سفة �املنطق الرمزي 
له  الثانية.  ��سطيف  باتنة  جامعتي  يف 
العديد من البحوث �املقاالت يف الفل�سفة، 
اإىل  التهافت  من  الفل�سفة  كتاب  له  ��سدر 

اال�ست�سكال.

للكاتب النيجريي »ت�سنوا اأت�سيبي«

»الأ�سياء تتداعى«.. اإحدى روائع الأدب الأفريقي املقاوم
»االأ�سياء  ر�اية  ا�ستطاعت 
النيجريي  للكاتب  تتداعى« 
عن  ال�سادرة  اأت�سيبي«،  »ت�سنوا 
ترجمة  الثقافة«،  ق�سور  »هيئة 
عبدال�سالم اإبراهيم يف م�رض، اأن 
الوجه احلقيقي لالأفارقه،  تظهر 
ذات  ح�سارة  لهم  باأن  �التاأكيد 
�سورة  تعطي  �اأن  جذ�ر عميقة، 
عن تركيبة العالقات االفريقية – 

اال�ستعمارية.
حما�لة  لكيفية  اأي�ساً  توؤرخ 
عن  الدفاع  االأفريقية  ال�سعوب 
هويتها. فاأ�سبحت مقرراً اأ�سا�سياً 
ال�سوداء،  القارة  مدار�ص  يف 
الناطقة  الد�ل  جميع  �تتدا�لها 

باالإنكليزية.
اجلامعات،  اأغلب  يف  تدّر�ص 
يف  �خا�سة 

اأ�سبحت  اأنها  ف�ساًل  بريطانيا. 
من ر�ائع االأدب العاملي �اأكرثها 
اإىل  ترجمتها  �متت  �سهرة. 
علي  قائمة  �اختارتها  لغة.   50
كتاب  مائة  الأف�سل  املزرعي 
راأ�ص  على   2002 عام  افريقي 

اأف�سل اثنى ع�رض كتاباً.
نيل�سون  الزعيم  ��سف  �قد 
باأنه  اأت�سيبي«  »ت�سنوا  مانديال 
جدران  انهارت  الذي  »الكاتب 
قراأ  فقد  �سحبته«.  يف  ال�سجن 
الراحل  االأديب  ر�ايات  مانديال 

خالل اأعوام �سجنه الطويلة.
ترجع الر�ائية النيجريية  »اإفيوما 
»االأ�سياء  جناح  �رض  �سنوبا« 
احلياة  ت�سّجل  »باأنها  تتداعى«: 
�نقا�تها  القدمية  بب�ساطتها 
مميزة  عالمة  �تعد  االأ�سلية، 
�فارقة فى االأدب النيجريى الأنها 
�سل�سلة  مطبوعات  اأ�ىل  كانت 
�اأ��سحت  االأفارقة،  الكتاب 
جاء�ا  ملن  الطريق  معامل 
�فتحت  اأت�سيبى،  بعد 
منه  ليدخل  الباب 
يكتبون  اآخر�ن  اأفارقة 
م�ساعرهم  �يوثقون 
�سي�سهم  حا اأ �
�يقومون   ،
باإر�سال  اأي�ساً 
 . ئلهم �سا ر
تب  لكا فا
ى  لنيجري ا
ما  عادة 
�ساحب  يكون 

ر�سالة«.  

ر�اية  اأحدثت 
ء  �سيا الأ ا «
التي  تتداعى« 
عام  �سدرت 

يف  لي�ص  هائاًل   د�ياً   ،1958
العامل.  يف  بل  �ح�سب،  اأفريقيا 
اأفريقية  ر�اية  اأ�ل  فكانت 
اال�ستعماري  للتحدي  ت�ستجيب 
االإ�ستعالئي،  �ترد على اخلطاب 
اأدبياً،  �باالأخ�ص منها املتمظهر 
الظالم«  »قلب  ر�اية  �بالتحديد 
التي  كونراد،  جوزيف  للكاتب 
غريها  مع  �ا�سعاً  جدالً  اأحدثت 
من الر�ايات الغربية التي �سوهت 

املجتمع االفريقي.
ر�اية  عن  اأت�سيبي«  »ت�سنوا  يقول 
البع�ص  يظن  قد  الظالم«:  »قلب 
كونراد،  تقراأ�ا  ال   : اأقول  اأنني 
فاأنا  اأبدا،  �سحيحاً  لي�ص  �هذا 
اليوم اأَدّر�ص برناجماً درا�سيا عن 

كونراد �ر�ايته »قلب الظالم«
اأت�سيبي« ال�سوؤال  �ي�سيف »ت�سنوا 
قولوا  الظالم«:  »قلب  ر�اية  عن 
يل هل جتد�ن اأية مالمح اإن�سانية 
ان كونراد  ؟ قد يقول قائل  فيها 
لالإمربيالية،  معار�ساُ  د�ما  كان 
هو   � معنى  من  ثمة  هل  لكن   �
لالإمربيالية  املفرت�ص  املعار�ص 
ان ي�سف االأفارقة باأنهم » كالب 

تقف على قوائمها اخللفية«.
»االأ�سياء  ر�اية  اأُعترُبت   �قد   
الرد  الأدب  منوذجاً  تتداعى« 
اأت�سيبي«  »ت�سنوا  بالكتابة، فو�سع 
خطة ا�سرتاتيجية متكاملة تتخذ  
االأبي�ص  امل�ستعمر  اأد�ات  من 
�قد  م�رض�عه.  على  للرد  ��سيلة 
العميق  غو�سه  ذلك  يف  �ساعده 
�باالأخ�ص  الغربية،  الثقافة  يف 
معنى  فما  اإال  الربيطانية.  منها 
مقتب�ساً  الر�اية  عنوان  يكون  اأن 
االإيرلندي  لل�ساعر  ق�سيدة  من 

)ييت�ص(، �جاء فيها:
االأ�سياء تتداعى

ا�ستطاعته  يف  يعد  مل  املركز 

التما�سك
الفو�سى ال�ساملة تعم العامل

بد�الب  �يلتف  ال�سقر  يلتف  اإذ 
االأكوان

بحركات متباعدة يف الد�ران 
تتداعى االأ�سياء

تتداعى«  »االأ�سياء  ر�اية  تكن  مل 
جمرد رد على الغرب فح�سب، بل 
للغرب.  موجهة  تاريخية  ر�سالة 
ر�سوى  الر�ائية  تكتب  �اإال ملاذا 
عا�سور على غالف درا�ستها عن 
االأدب االأفريقي كلمتني تلخ�سان 
كل �سيء »التابع ينه�ص«. فالف�سل 
يعود اإىل »ت�سنوا اأت�سيبي« بح�سب 
عن  الر�اية  تتحدث  درا�ستها. 
اأ�نيت�سا  مدينة  غرب  يف  احلياة 
على ال�سفة ال�رضقية لنهر النيجر، 
�التغريات  نيجرييا،  �رضق  يف 
لقبائل  �ال�سيا�سية  االجتماعية 
»االإيبوا«،التي ينتمي اإليها »ت�سنوا 
اأت�سيبي« على مدار ثالثة اأجيال: 
املواجه لال�ستعمار، املحتك به، 
اال�ستقالل  عا�ص  الذي  �الثالث 
البالد  له  تعر�ست  التي  �الهزات 
ت�ستعر�ص  الفرتة.  هذه  بعد 
فيها  مر  التي  امل�ساكل  الر�اية 
اأحد  »ا�كونكو«  الر�اية  بطل 
�التي   ، »االيبوا«  قبائل  �سيوخ 
عوقب عليها بالنفي �سبع �سنوات، 
منا�سبة  يف  لز�جته  �رضبه  من 
اإطالقه  اإىل  ال�رضب،  فيها  يحرم 
�قتله  النار على ز�جته االخرى، 
�اَخر  اليه،  ُعهد  �سغرياً  �سبياً 
اأبناء ع�سريته بر�سا�سة  قتله من 

طائ�سة من بندقيته.
اإىل  »اأ�كونكو«  يعود  �عندما 
املب�رضين  اأن  يكت�سف  قريته، 
�ع�سكر�ا  الكنائ�ص  اأقاموا 
بني  ال�رضاع  �يقع  قريته،.  يف 
املنتمني لدين االأبي�ص �بني اأبناء 

القبائل الذين حافظوا على اأر�اح 
اأجدادهم.

يف  �يبداأ  »ا�كونكو«  يغ�سب 
�يقتل  امل�ستعمرين،  مواجهة 
الإيقاف  ح�رض  منهم  مبعوثاً 

اجتماعا دعا له »ا�كونكو«.
��رضعان ما يجد »ازكونكو« الذي 
يحظى باحرتام اأهل قريته، نف�سه 
�حيداً يف هذا ال�رضاع مع جهتني: 
االإنكليز  املب�رضين  مع  االأ�ىل 
اال�ستعمار،  بهم  جاء  الذين 
الذين  جلدته  اأبناء  مع  �الثاين 
دخلوا الدين اجلديد. فقد انق�سم 
القر�يون، �انهارت احلياة القبلية 
التقليدية يف مواجهة اال�ستعمار.

ي�سنق  باأن  الر�اية  تنتهي 
�سجرة.  على  نف�سه  »ا�كونكو« 
اإنزال جثته  قبيلته  اأبناء  فريف�ص 
على  بناًء  �ا�ستالمها،  عنها 
اإىل  تنظر  التي  القبيلة  معتقدات 

من يقتل نف�سه يعد ملوثاً.
امل�ستعمر  من  يطلبون  �لذلك   
»ت�سنوا  �يعترب  �دفنه.  اإنزاله 
هذا،  القبيلة  موقف  اأت�سيبي« 
اإباء  مدى  على   �ا�سحة  داللة 
�اإميان القبيلة االأفريقية بثقافتها 
العميقة �معتقداتها الرا�سخة التي 
املحافظة  ينبغي  مرتكزاً  متثل 
الكامل  التداعي  رغم  عليه، 
ملنظومة الثقافة االفريقية. �مع 
اإىل  يخل�ص  اأت�سيبي«  »ت�سنوا  اأن 
مواجهة  يف  باجلنب  �سعبه  اتهام 
اأنه يظهر الثقافة  اإال  االإ�ستعمار، 
باالمثال �احلكم،  االأفريقية ملئ 
الثقافة  من  ت�ساحماً  اأكرث  �اأنها 
امل�ستعمر�ن  اأباد  حيث  الغربية، 
اأحد  لقتلها  كاملة  قبيلة 
ر�اية  ت�سّكل  باخلطاأ.  املب�رضين 
يعد  �«مل  تتداعى«،  »اال�سياء 
هناك اإح�سا�ص بالراحة« )1960(، 

ثالثية   ،1964 عام  اهلل«  �«�سهم 
يف  م�ستقلة  غري  اأفريقيا  تظهر 

القبيلة التقليدية.
هناك  يعد  »مل  ر�اية  تتنا�ل 
�سخ�سية  بالراحة«  اإح�سا�ص 
مب�سهد  اأ�كنكو«  »اأ�بي  احلفيد 
ملحاكمته  بتهمة تلقي الر�سا�ى 
الطالب  بع�ص  ح�سول  لت�سهيل 

على منح �بعثات الإجنلرتا. 
يف  اأ�كنكو«  »اأ�بي  تتحول  بعدما 
�سخ�ص  من  اإفريقيا  اإىل  رحلته 
اإن�سان  اإىل  �ال�سالم  للخري  حمب 
يفقد �سالمه الر�حي، �يف الوقت 
نف�سه ال ي�ستطيع اأن يعود اأدراجه 
ما  �هذا  القدمية،  ممالكه  اإىل 
ي�سف  اأن  »اإىل  النقاد  اأحد  دعا 
الر�اية  باأنها مبثابة  الر�اية  هذه 
لر�اية  املحاكاة  اأ�  ال�سد، 
»قلب  ال�سهرية  كونراد  جوزيف 
يعد هناك  �لذلك »مل   ، الظالم« 
ر�اية  اأما  بالراحة«.  اإح�سا�ص 
التب�سري،  فتتنا�ل  اهلل«  »�سهم 
اأعجب  �ثني  كاهن  �تتحدث عن 
اإر�سال  فقرر  االأبي�ص،  بالرجل 
اإىل مدر�سة املب�رضين حتى  ابنه 
 ، �قوتهم  ذكائهم  اأ�رضار  يتعلّم 
�ي�سبح عني اأبيه، �لكنه ي�سطدم 
بامل�سيحية،  يتعلق  االأبن  باأن 
�يبداأ �سدامه  اأبيه،  دين  �يزدري 

مع ال�سلطة.
للكاتب االأفريقي »ت�سنوا اأت�سيبي« 
خم�ص ر�ايات �جمموعة ق�س�سية 
ر�اية  اأن  اإال  �سعرية.  �اأخرى 
ر�ايته  هي  تتداعى«،  »االأ�سياء 
الوحيدة، التي ارتبطت به ، مثلما 
بـ«مو�سم  �سالح،  الطيب  ارتبط 
الهجرة لل�سمال«، �جنيب حمفوظ 
»مئة  بر�ايته  �ماركيز  بثالثيته، 

عام من العزلة«.
وكالت    
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 الكاتبة ال�ساعدة خديجة نايلي تفتح قلبها ح�سريا "للو�سط "

»احلركة الأدبية والثقافية ن�شطة 
ب�شكل يواكب �شرعة الع�شر«

  .       »مو�شم الأملا�س« هي اأحا�شي�س اأكرث من كونها اأفكارا
  .      القراءة مراآة تو�شح لنا الجتاهات لنختار اأن�شبها

تعد الكاتبة ال�ساعدة خديجة نايلي من الأقالم املبدعة فهي اإ�سراقة اأمل وعنوان ال�سمود ورمز الذكاء واحلكمة، فلقد �سدرت حديثا 
باكورة اأعمالها »مو�سم الأملا�ص« عن دار املثقف للن�سر والتوزيع وهي عبارة عن ن�سو�ص واأ�سعار وظفت فيه اأ�سلوبا �سل�سا ومهذبا وب�سيطا، 

فلقد انفردت جريدة »الو�سط« باإجراء هذا احلوار احل�سري الذي ك�سفت لنا فيه هذه املبدعة ال�سابة عن العديد من الأ�سرار املتعلقة بعامل 
الكتابة والقراءة وعن م�ساريعها الإبداعية التي هي ب�سدد التح�سري لها م�ستقبال.  

حاورها: حكيم مالك

بداية، من هي خديجة نايلي؟ 

مواليد  من  خديجة   نايلي 
2000/09/09 بباتنة طالبة �سنة اأوىل 
لي�سان�س لغة ا�سبانية جامعة وهران2 
، كاتبة، بداأت م�سواري الأدبي ب�سن 
14 حيث كان يل ركن باإذاعة الأورا�س 
�سابقة  منخرطة   ، اأ�سبوعية  بح�سة 
ومنخرطة  البريق  الأدبي  بالنادي 
اأي�سا  بنادي الكوجيتو للقراءة  لدي 
العديد من امل�ساركات يف امللتقيات 
و الأم�سيات ال�سعرية منها : �سالون 
اأدبي ثنائي و اأما�سي �سعرية خمتلفة 
ذات طابع حملي ،فاأنا اأ�سغر م�ساركة 
الن�سوية  املغاربية  املو�سوعة  يف 
يل  �سدر  ولقد  �سوريا  اأطفال  لأجل 
موؤلف بعنوان »مو�سم الأملا�س«  وهو 
جمموعة ن�سو�س و اأ�سعار ،و�ساركت 
اجلرائد  من  العديد  يف  الكتابة  يف  
املجالت  و  والعربية   الوطنية 
منها:«  متنوعة  ن�سو�س  و  مبقالت 
اللواء   « املغاربي«،  امل�ستقبل 
اللبنانية« و« اجلمهورية امل�رصية« و 

جريدة الأورا�س نيوز اأ�سبوعيا«
 

ما هو املعنى الذي ق�سدته من 
خالل باكورة اأعمالك »مو�سم 

الأملا�ص«؟

»مو�سم الأملا�س« جمموعة ن�سو�س 
هي  بل  خمتلفة  اأفكارا  يت�سمن 
مل  اأفكار  كونها  من  اأكرث  اأحا�سي�س 
كل  لأن  ككل،  املوؤلف  ر�سالة  حتدد 
عبارة  اأنه  كما  نف�سه،  يعرب عن  ن�س 
هو  ما  بقدر  لي�س عمل  لكنه  باكورة 
كل  م�ستقلة  لن�سو�س  يتفرع  تدوين 
ن�س له ق�سته �سببه ومثيله يف حياتي 
هذه الن�سو�س كانت يف البدء عميقة 
انبثقت من دواخلي وحاولت  عندما 
ال�سطحية ما يخرجها  تلب�س من  اأن 
ب�سكلها  اأراها  اليوم  ما،  بلغة  للعامل 
بال�سكل  يراها  اأن  للقارئ  واأترك 

الذي ي�سمح له خياله به.

من هو ال�سخ�ص الذي اآمن 
مبوهبتك يف الكتابة منذ 

الوهلة الأوىل؟

من الوهلة الأوىل ولليوم اأجد يف اأمي 
يوؤمن  الذي  وال�سخ�س  �سند  اأعظم 

بي قبل اأن يوؤمن مبواهبي.

ملن تقرئني؟

الجتاهات  لنا  تو�سح  مراآة  القراءة 
يخ�س  ما  يف  اأن�سبها،  نحن  لنختار 
الكتاب فعالقتي به فو�سوية ل تركن 

فو�سويتها  بقدر  لكن  لاللتزامات 
اأنني حني اأجال�سه اأفقدين،  بقدر ما 
اأقيم  اأو  اآخر  عن  كاتبا  اأف�سل  ل 
و  يغريني  ما  األتهم  لكنني  مقارنات 
الفكرية  الكتب  عادة  اأختار  فقط، 
من  يعاين  اإن�سان  لأنني  الفل�سفية  و 
غزارة الت�ساوؤلت، اأكرث �سيء اعتمده 
يف تلقي املعارف الفن املرئي لأنني 
ا�ستلذ بذلك فاأف�سل م�ساهدة الفيلم 
على قراءة روايته و مع تقنيات الزمن 
اأ�سبح ميكننا اأن ن�سنع من اأي فكرة 
النتباه  ليوقظ  اأمامنا  يتحرك  �سيئا 

فينا.

كيف تقيمني اأجواء املعر�ص 
الدويل للكتاب باجلزائر �سيال 

23؟

لأنني  ق�سرية  جد  كانت  جتربتي 
م�ساركتي  ل�سك   ، واحد  ليوم  زرته 
و  م�رصفة  خطوة  اعتربها  فيه 
راأيت  اأنني  جمرد  و   ، به  اأعتز  اأمرا 
مو�سمي يت�سكل على هيئة كتاب فاإن 
اغتالتني  التي  امل�ساعر  من  الكثري 
اأجمل جرمية  لت�سكل  اجتمعت  يوما 
الفنان  اأن  اأوؤمن   ، حياتي  تاريخ  يف 
باختالف نوع فنه مهما قدم لن يبلغ 
الر�سا و ما حدث مع مو�سمي نف�س 
الأمر رغم اأن والدتي قد �سغفها حبا 
اأرى يف  اأنني  اإل  فقط  اإعجابا  لي�س 
اأثمن ما قدمت و  »مو�سم الأملا�س« 
قبل  حياتي  من  جزء  لأنه  �ساأقدمه 
اأن يكون من الأدب و يف نف�س الوقت 
مع  ن�سبيا  �سيرتمم  نق�سا  فيه  اأرى 
ا�ستالم مفاتيح الن�سج الفكري ؛ لذا 
اأعترب  م�ساركتي يف املعر�س الدويل 
ت�سند  �سيال23 مل  باجلزائر   للكتاب 
يف  اأننا  حدث  ما  و  متينة  بدعاية 
اليوم الأول مل ن�سادف اأي اهتمام من 
القارئ اجلزائري حيث �ساركتني يف  
جل�سة البيع  بالتوقيع  جمموعة من 
ال�سباب لهم من البداع ن�سيب و من 
الواقع بخال ، بخال يف دعم رغبتهم  
يف حماولة اي�سال اأفكارهم  وعموما 
�سيال كانت ميزانا جلزء من ال�ساحة 
بالغمو�س  كفتاه  اكتفت  الثقافية 
متكننا  ل  غوغائية  اأحاديث  وترتيل 

من و�سف الأجواء مب�سداقية.

هل الإنتاج الأدبي لل�سباب 
املبدع يف �سيال23 يخدم الأدب 

اجلزائري؟

ل ميكننا و�سف هذا الإنتاج الأدبي 
ب�سيء   23 �سيال  يف  املبدع  لل�سباب 
اإطار  يف  �ساب  لكلمة  اقحامنا  لأن 
لكنه  اأ�سال  يجوز  ل  الأدبية  ال�سحة 
عظيم  اأمر  فهو  البداع  باب  من 

ال�ساأن.

 ماذا عن م�ساركتك يف 
املو�سوعة املغاربية الن�سوية 

لأجل اأطفال �سوريا رفقة 
نخبة من الأدباء؟

العمل الذي �ساركت به يف املو�سوعة 
اأطفال  لأجل  الن�سوية  املغاربية 
اأحدهما  ن�سني  عن  عبارة  �سوريا 
ي�سف معاناة الأطفال وموقف العامل 
ي�رصح  والآخر  منه  ال�ساكن  العربي 
بال�سواد الذي ينخر العامل وي�ستحوذ 
�سلطة ت�سيريه، هذه امل�ساركة �رصف 
عظيم يل خا�سة اأن الفكرة جتاوزت 
وفوق  اإن�سانية  لغاية  الأدبية  الغاية 
بروح  مغاربيا  ت�سامنا  ج�سدت  ذلك 

ن�سوية.

حدثينا عن جتربتك يف 
الإذاعة؟

طفلة  جتربة  الإذاعة  يف  جتربتي 
يقربها  ما  الكتابة  يف  التم�ست 
بريئة  جتربة  العامل،  اكت�ساف  من 
اأحالم  من  جزء  ل�سناعة  مهدت 
التي  الدقائق  تلك  اأن  خديجة حيث 
وتلك  خواطري  لإلقاء  اآخذها  كنت 
اللحظات التي �ساركتها مع اأ�سدقاء 
البقية  عن  مييزهم  �سغفا  ميتلكون 
تلك  بت�سيري  قمن  �سابات  ورفقة 
ج�سدت  قد  عفوية  بكل  ال�سباحات 
اجتاه  العامل  اجتاه  حيوية  بروح 

املكروفون واجتاه الإعالم.

 ماذا عن انخراطك يف نادي 
»الكوجيتو للقراءة »ونادي 

الأدبي البريق؟ 

خطوة  »البريق«  نادي  يف  انخراطي 
واأر�سدتني  القدر  يل  ر�سمها  مهمة 
عائلة  بني  نف�سي  لأجد  اأمي  لها 
اأخرى  وفل�سفة  اآخر  بانطباع  اأخرى 
عائلة ل نت�سارك فيها اأمتع الأوقات 
نت�سارك  الآمال  ونت�سارك  بل  فقط 
ما تطمح له اأرواحنا نادي »البريق«، 

حقيقة تلك الأيام خارقة اللذة.
نادي  مع  جتربتي  يخ�س  فيما  اأما 
»الكوجيتو« فهي جتربة فكرية فريدة 
من نوعها فقد جمع هذا النادي اأكرث 
من عرفتهم �سغفا بامتالك احلقيقة، 
اأنا  اإذن  اأقراأ  »اأنا  كان:  النادي  �سعار 
موجود« وقد اأ�س�س لغاية ن�رص ثقافة 
بني  جديدة  عالقة  وخلق  القراءة 
احلب  على  مبنية  والكاتب  القارئ 
واللهفة وقد كانت لنا جل�سات قيمة 

تناولنا فيها موا�سيع �سيقة.

وهل ا�ستفدت منهما على 
ال�سعيد الأدبي؟

النوادي  من  ا�ستفدت  اأكيد 
اللقاءات  هذه  لأن  والجتماعات 
ت�سب يف ر�سيد تطوير الذات ون�سب 
�سد  تخولنا  واأدبية  فكرية  مقارنات 

بع�س الفراغات.

هل �ساهمت امللتقيات الأدبية 
والأم�سيات ال�سعرية يف تفجري 

طاقتك الأدبية؟

والأما�سي  الأدبية  امللتقيات  اأكيد 
املجال  يفتح  ال�سعرية حقل جتارب 
اأي  لو�سعية  �ساملة  بتغطية  للقيام 
كاتب له رغبة يف خلق حركة ايجابية 

يف ما يكتبه.

ملاذا وقع اختيارك على درا�سة 
اللغة الإ�سبانية؟ فما ال�سر من 

وراء ذلك؟

راأ�س  على  تكن  مل  الإ�سبانية 
يل،  اختارها  القدر  لكن  اختياراتي 
مل  اأخرى  طريق  يف  اأجدين  اليوم 
ت�سيع م�سريتي لكنها مهدت يل اآفاق 

اأخطط لنيلها.

هل �ستخو�سني غمار الكتابة 
باللغة الإ�سبانية م�ستقبال؟

اللغة ال�سبانية لها ديناميكية مغايرة 
حلالوتها  اللغات  باقي  عن  جدا 
وخفة نغمها، ثقافتها وا�سرت�سالها يف 
املجتمعات، حقيقة حق لها الغرام، 
اختياراتي يف  اأول  تكن  اأنها مل  رغم 
اأن  اأحببت  �سدقا  اأنني  اإل  اجلامعة 
القدر جعلها من ن�سيبي واأجل لدي 
اأنني �ساأكتب بها يوما  الثقة  نوع من 

والذي ل ميكنني حتديد تاريخه.

كلمة عن الثائر اأرن�ستو« ت�سي 
غيفارا«؟

�سخ�سية  غيفارا«  »ت�سي  اإرن�ستو 
ان�سان   لأي  ملهمة  ثورية  عاملية 
، طريقته  ما قدمه  ن�ساله   ، ق�سيته 
يف  تندرج  كلها  طبائعه  و  �سخ�سيته 
و  الب�رص   بتاريخ  القد�سية   خطوط 
جاز له احلق اأن يكون رمزا للثورة يف 
العامل  ، تعرفت عليه من خالل اللغة 
ال�سبانية كا�سم اأول مرة  حني اأخربين 
الثانية  ب�سف  ال�سبانية  اأ�ستاذ  عنه  
ثانوي حيث لدينا بالكتاب الأكادميي 
�سدين  قد   و  حوله  تتمحور  اأغنية 
 Hasta siempre ال�سم لأ�سمعها
و تعني »حتى دائما« وفعال رافقتني 
دائما و الذي فتح يل الباب لأتعرف 
بعنوان  موؤلف  هو  اأكرث  ت�سي  على 
هنا  و  حدودا«  تعرف  ل  »اأحالمي 

حياة  ب�رصد  وريقاته  يف  الكاتب  برع 
البطل يف قالب م�سوق جدا بالرغم 
اأ�سلوبه  فاإن  مرتجما  كونه  من 
جتاوز ملل كتب التاريخ ...و جعلني 
اأخو�س رحلة األتم�س فيها جتاعيد 
ت�سي امل�سامة تلو الأخرى و األب�س 

جبة �سخ�سيته املميزة .

هل الكتابة والأدب العربي 
لهما مكان خا�ص يف 

وجدانك؟

الكتابة ل حتتلني اأبدا لأنها موطني 
اأو لنقل �سكني الذي اأجتول يف �سبل 

العامل لأعود له اأ�رصد له ق�س�سي.

ما راأيك يف احلركة الأدبية 
والثقافية اجلزائرية 

الراهنة؟

حاليا  الثقافية  الأدبية  احلركة 
�رصعة  يواكب  ب�سكل  ن�سطة 
الع�رص  حاولنا  اإذا  ويتوقف  الع�رص 
ينا�سب  ب�سكل  فرزها  ميكننا  فال 

املعايري املثالية.

هل مقالتك الأدبية 
والجتماعية بواأتك مكانة 
مرموقة ككاتبة ومبدعة يف 

اآن واحد؟

اأجل املقالت هذا ال�سنف الأدبي 
يخدمني يف خماطبة املجتمع رغم 
اأنني ما زلت اأحل حمل املالحظة 
واأحاول التحليل والرتكيب للو�سول 
ا�ستالم  ميكنني  حيث  حللول 
اأي  اجتاه  و�سعية  اتخاذ  م�سوؤولية 

ق�سية.

هل لديك اهتمامات باأدب 
الطفل؟

يتكلم عن  اأدبي  اأدب الطفل �سنف 
يعد  الرباءة  مع  فالتعامل  نف�سه 
على  وهنا  نف�سها  للذات  خماطبة 
ب�سكل  عفويا  يكون  اأن  الكاتب 
اأفعله  قد  ما  اأعظم  واأجل  م�سوؤول 

التوا�سل مع الطفل.

ملاذا اأ�سبح املثقف العربي 

يعي�ص عزلة داخل وطنه؟

الن�سان  وحتى  ثقافات  الثقافة 
الب�سيط له ثقافته، لكن اإذا حتدثنا 
عن املفهوم املتبادل لكلمة مثقف 
ذلك  يريد  لأنه  العزلة  يعي�س  فهو 
عن  يبحث  اجلميع  اأ�سبح  فعندما 
املجتمع  فقد  املجتمع  يف  قيمته 
ينايف  ال�سلوك  هذا  ولأن  قيمته 
ت�ستلذ  التي  الن�سانية  الطبيعة 

العي�س يف العطاء ل الأخذ.

ماهي الن�سائح التي توجهينها 
لالأدباء النا�سئني؟

اأرا�سل  اأن  اإل  الن�سح  من  يل  حمل  ل 
لأي فنان يكتب، ير�سم، ميثل ...طالبة 
اأن ي�سع ميزانا له كفته الثابتة حتتوي 
تثمينه لفنه وما يخرجه من داخله بكل 
للتطور  حاجته  والأخرى  التميز  ذلك 

املتعلقة باملتلقي.

كلمة عن الأورا�ص وباتنة؟

ويعود  �سداه  يرتدد  حلم  »الأورا�س« 
هي  تلك  »باتنة«  بنف�سه،  ليكتفي 
الغيبيات  عامل  من  وحتويل  طفولتي 

للوجوديات.

ما هو طموحك يف احلياة؟ 

طموحي اأن اأكون لأجل ما ي�ستحق اأن 
اأكون لأجله.

هل لك اأن تك�سفي لنا عن 
م�ساريعك الإبداعية يف عامل 

الكتابة؟ 

قريبا  رمبا  متنوعة  موؤلفات  هناك 
ما  يف  اأما  مقالت،  ملجموعة  موؤلف 
يخ�س الرواية فاحتمال يف امل�ستقبل 
البعيد لأنني اأرى اأنني بحاجة لتجارب 
تخولني  معقولة  اأدبية  و  حياتية 
لكتابتها و لنف�س و وقت يجعلني اكتبها 

باحرتافية.

كلمتك الأخرية؟ 

تكوين  يف  �ساهم  من  لكل  �سكرا    
خديجة.  
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

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

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

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

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

مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

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

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

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

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

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

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

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

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

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

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

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

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

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

ال�صكري ي�صبب تدهورا عقليا يبداأ من منت�صف العمر
علمية  درا�شة  تو�شلت 
مر�ص  اأن  اإىل  حديثة 
تقلي�ص  يف  يبداأ  ال�شكري 
منت�شف  الدماغ يف  حجم 
تدهورا  وي�شبب  العمر، 
�شن  يف  مت�شارعا  عقليا 
العلماء  ووجد  التقاعد 
اأن  ت�شمانيا  جامعة  من 
بالنوع  امل�شنني امل�شابني 
ال�شكري،  داء  من  الثاين 
لنخفا�ص  تعر�شوا 
الذاكرة  يف  ملحوظ 
على  اللفظية  والطلقة 

مدى خم�ص �شنوات.
اأنهم  للقلق  املثري  ومن 
امل�شاركني  اأن  وجدوا 
 68 �شن  يف  كانوا  الذين 
يف  املتو�شط  يف  عاما 
كانوا  الدرا�شة،  بداية 
علمات  بالفعل  يظهرون 
ويعتقد  اأدمغتهم،  تلف يف 
العلماء اأنها بداأت قبل عدة 
مع  مقارنة  وبعد  �شنوات 

اأولئك الذين ل يعانون من 
الثاين،  النوع  من  ال�شكري 
وجد العلماء الأ�شرتاليون، 
دليل  امل�شاركني  لدى  اأن 
على وجود �شمور دماغي 
اأكرب من ذلك الذي كان يف 

بداية الدرا�شة.
ال�شكري  مر�ص  ويعرف 

امل�شاكل  اأ�رسع  من  باأنه 
اأنه  باعتبار  ال�شحية منوا 
احلياة  باأ�شلوب  يرتبط 
وتنتج  الغذائي،  والنظام 
املزمن  املر�ص  عن هذا 
عديدة  �شحية  م�شاكل 
والقلب  الكلى  تطال 
والأع�شاب  والعينني 

هذه  اإىل  وبالإ�شافة 
متكن  فقد  املخاطر، 
العلماء من خلل الدرا�شة 
اأن  اإثبات  من  احلديثة، 
مر�ص  من  الثاين  النوع 
كبري  تاأثري  لديه  ال�شكري 
اأن  وميكن  الدماغ  على 

يوؤدي اإىل اخلرف.

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

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

قال باحثون اإنهم اقرتبوا من التو�شل 
اإىل دواء يعالج مر�ص ال�شلل الرعا�ص 
)باركن�شون( �شيتم اإنتاجه من توليفة 
دواء لعلج ال�شغط املرتفع ي�شّمى 
ا�رساديبني. وينتمي هذا الدواء اإىل 
نوعية من العلجات تو�شف باأنها 
مثبطات قنوات الكال�شيوم، والتي 

تعمل على تو�شعة ال�رسايني وبالتايل 
خف�ص �شغط الدم.

وبح�شب الأبحاث التي اأجريت يف 
جامعة نورث و�شرتن ب�شيكاغو، 

تبني اأن من تناولوا دواء ا�رساديبني 
تنخف�ص لديهم خماطر الإ�شابة 

بال�شلل الرعا�ص، وقد �شعت الأبحاث 
لفهم �رس تاأثري هذا الدواء، ونُ�رست 

نتائج الدرا�شة يف دورية »كلينيكال 
اإنفي�شتيجي�شن«، واأظهرت اأن اخلليا 

الع�شبية بالدماغ امل�شوؤولة عن 

حركة الع�شلت تنتج نوعاً من العادم 
اأو ال�شموم، ومع ارتفاع م�شتوى 

الكال�شيوم يف هذه اخلليا ت�شمر 
ومتوت ب�شبب ال�شموم التي تنتجها 
بنف�شها ما يوؤثر على احلركة ب�شكل 
ن�شميه ال�شلل الرعا�ص. وهنا ياأتي 

تاأثري دواء ا�رساديبني يف خف�ص 
الكال�شيوم، وعدم ال�شماح برتاكم 

ال�شموم التي تقتل اخلليا.
وقد وفرت هذه النتائج اأدلة �شمحت 

بنقل التجارب من احليوانات اإىل 
الب�رس، ونظراً لعدم وجود اآثار 

جانبية لدواء ا�رساديبني يتم اإجراء 
التجارب يف اأكرث من 50 موقع 

بالوليات املتحدة، وبلغت التجارب 
مرحلة متقدمة تقرتب كثرياً من 

الإعلن عن التو�شل لعلج لل�شلل 
الرعا�ص.

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

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

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

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

عرب دائرة مغلقة.

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

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

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

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

ف�شل القلب.
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�سهادة قري�ش ب�سدق �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سلم
بعد ثالث �صنوات من بعثة النبي �صلى 

اهلل عليه و�صلم يكلفه اهلل باجلهر بالدعوة؛ 
في�صعد النبي �صلى اهلل عليه و�صلم فوق 

جبل ال�صفا منادًيا: »يا بني فالن.. يا بني 
فالن« ليجمع القبائل؛ فاأتوا اإليه جميًعا؛ 

حتى اإنه من كان ال ي�صتطيع اأن ياأتي، اأر�صل 
ر�صواًل عنه«.

َ ذاك يا ترى؟!! الأنه نداء من ال�صادق  ولمِ
ْدقه، ويريدون  االأمني! فالكل هنا ي�صهد ب�صمِ

اأن يعلموا لمِـَم جمعهم، وما الذي �صوف 
ينبئهم به!

عوا قال النبي �صلى اهلل عليه  فلما جتَمّ
و�صلم : »اأََراأَيْتُْم لَْو اأَْخَبْتُُكْم اأََنّ َخلَْف َهَذا 

رَي َعلَيُْكْم، اأَُكنْتُْم  يُد اأَْن تُغمِ بَلمِ َخياًْل تُرمِ اجْلَ
؟«)متفق عليه (. َيّ قمِ دمِّ ُم�صَ

فيُعلمِنُها القوُم �رصيحًة مدويًَّة قائلني: »َما 
«!! اهلل اأكب.. لقد  ًبا َقُطّ بنا عليَك َكذمِ جَرّ
اأقام الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم عليهم 

ة، ف�صهادة القوم اإقرار منهم اأنه  احُلَجّ
�صادٌق غرُي كذوب؛ فقد عاي�صوه اأربعني �صنة 
قبل البعثة لقبوه فيها بال�صادق االأمني؛ فلم 

ًبا، وال خيانًة، وال �صوًءا.. يعهدوا عليه َكذمِ

 �لأ�سول �لنقلية
 عند �لإمام مالك

القراآن الكرمي: يلتقي االإمام مع جميع 
االأئمة امل�صلمني يف كون كتاب اهلل عز 
وجل هو اأ�صل االأ�صول، وال اأحد اأنزع 

منه اإليه، ي�صتدل بن�صه، وبظاهره ويعتب 
ال�صنة تبيانا له. ال�صنة النبوية: اأما ال�صنة 

ومفهومها عند االإمام مالك فطبيعي 
اأن ي�صري يف فهمها على ما �صار عليه 

ال�صلف وعامة املحدثني الذين كان من 
اأئمتهم واأقطابهم، غري اأنه رمبا عمم 
يف ال�صنة لت�صمل ما يعرف عند علماء 
احلديث باملاأثور. وهو بهذا املعنى 
يعطي لعمل اأهل املدينة واإجماعهم 
مكانة خا�صة، ويجعل من قبيل ال�صنة 
كذلك فتاوى ال�صحابة، وفتاوى كبار 
التابعني االآخذين عنهم، ك�صعيد بن 

امل�صيب، وحممد بن �صهاب الزهري، 
ونافع، ومن يف طبقتهم ومرتبتهم 

العلمية، كبقية الفقهاء ال�صبعة.عمل 
اأهل املدينة: من االأ�صول التي انفرد 
بها مالك واعتبها من م�صادر فقه 

االأحكام والفتاوى. وق�صم االإمام الباجي 
عمل املدينة اإىل ق�صمني: ق�صم طريقه 
النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�صاألة 

االأذان، وم�صاألة ال�صاع، وترك اإخراج 
الزكاة من اخل�رصوات، وغري ذلك من 
امل�صائل التي طريقها النقل وات�صل 
العمل بها يف املدينة على وجه ال 

يخفى مثله، ونقل نقال يحج ويقطع 
العذر. وق�صم نقل من طريق االآحاد، 
اأو ما اأدركوه باالإ�صتنباط واالإجتهاد، 
وهذا ال فرق فيه بني علماء املدينة، 

وعلماء غريهم من اأن امل�صري منه اإىل 
ما ع�صده الدليل والرتجيح. ولذلك 
خالف مالك يف م�صائل عدة اأقوال 

اأهل املدينة. االإجماع: لعل مالكا اأكرث 
االأئمة االأربعة ذكرا لالإجماع واحتجاجا 
به، واملوطاأ خري �صاهد على ذلك. اأما 
مدلول كلمة االإجماع عنده فقد قال: 

»وما كان فيه االأمر املجتمع عليه فهو 
ما اجتمع عليه اأهل الفقه والعلم ول 

يختلفوا فيه«.

�ل�ستغفار يوجب معية �هلل عز  وجل 
عن اأبي هريرة – ر�صي اهلل عنه- 
اهلل  -�صلى  اهلل  ر�صول  قال  قال: 
اأنا  تعاىل:  يقوالهلل  و�صلم:  عليه 
وحتركت  ذكرين  ما  عبدي  مع 
ماجه،  ابن  اأخرجه  �صفتاه  بي 
لذلك ما ع�صانا اإال اأن نقول باأن 
االأذكار.  اأعظم  من  اال�صتغفار 
كان   ، اال�صتغفار  ف�صل  ولعظم 
النبي �صلى اهلل عليه و�صلم يكرث 
منه وال يرتكه على اأي حال ، قال 

عليه ال�صالة وال�صالم : اإنه ليُغان 
اهلل  الأ�صتغفر  واإين  قلبي،  على 
اأهل  ليُغان قال  : انه  رواه م�صلم 
اللغة : ) الغني ( بالغني املعجمة 
، والغيم مبعنى ، واملراد هنا ما 
 : القا�صي  قال   ، القلب  يتغ�صى 
قيل : املراد الفرتات والغفالت 
عن الذكر الذي كان �صاأنه الدوام 
عليه ، فاإذا فرت عنه اأو غفل عد 

ذلك ذنبا   

من فل�سفة �حلج:
قد يح�صب االإن�صان اأن ال�صفر اإىل البقاع املقد�صة الذي كلف بها امل�صتطيع واعتب من فرائ�ض االإ�صالم على 

بع�ض اأتباعه يح�صبه االإن�صان رحلة جمردة
ْعلُوَماٌت  ُجّ اأَ�ْصُهٌر َمّ عن املعاين اخللقية، ومثال ملا قد حتتويه االأديان اأحيانا من تعبدات غيبية. وهذا خطاأ }احْلَ

ُدواْ َفاإمَِنّ َخرْيَ  ْن َخرْيٍ يَْعلَْمُه اهلّلُ َوتََزَوّ ّ َوَما تَْفَعلُواْ ممِ جمِ َداَل يفمِ احْلَ َجّ َفاَل َرَفَث َوالَ ُف�ُصوَق َوالَ جمِ َنّ احْلَ يهمِ َفَمن َفَر�َض فمِ
} ادمِ التَّْقَوى َواتَُّقونمِ يَا اأُْولمِ االأَلْبَابمِ الَزّ

هذا العر�ض املجمل لبع�ض العبادات التي هي اأركان االإ�صالم، ن�صتبني منه متانة االأوا�رص التي تربط الدين 
َكم. اإنها عبادات متباينة يف جوهرها ومظهرها، ولكنها تلتقي عند الغاية والهدف واملق�صد.  باملقا�صد واحلمِ

فال�صالة وال�صيام والزكاة واحلج، وما �صابه هذه الطاعات من تعاليم االإ�صالم، هي مدارج الكمال املن�صود، 
وروافد التطهر الذي ي�صون احلياة ويعلى �صاأنها، ولهذه ال�صجايا الكرمية -التي ترتبط بها اأو تن�صاأ عنها- 

ى لبه! ويهذب باهلل وبالنا�ض �صلته  اأعطيت منزلة كبرية يف دين اهلل. فاإذا ل ي�صتفد املرء منها ما يزكمِّى قلبه، وينقمِّ
فقد هوى.

ورمبا قدر الطفل على حماكاة اأفعال ال�صالة وترديد كلماتها.. رمبا متكن املمثل من اإظهار اخل�صوع وت�صنع 
اأهم املنا�صك.. لكن هذا وذاك ال يغنيان �صيئا عن �صالمة اليقني، ونبالة املق�صد.

واحلكم على مقدار الف�صل وروعة ال�صلوك يرجع اإىل م�صار ال يخطئ، وهو اخللق العاىل!

ح�سول �لتقوى
والتقوى غاية االأمر، وجماع اخلري، وو�صية اهلل لالأولني واالآخرين، وال�صوم فر�صة عظمى للتزود من التقوى، قال 

تعاىل }...لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن{
ت�صور مري�صا ل يذهب اإل طبيب اأو ذهب ولكن ل يتناول الدواء اأو تناوله علي غري ما اأو�صي به الطبيب؟! فهذا 

يعد من ال�صفهاء.
فعندما ي�صبح هُمّ امل�صلم اأن يوؤدي العبادات بطريقة �صكلية دون االلتفات اإل مقا�صدها ودون اإحداث تغيري 
يف اأخالقه فال يجد للعبادة ثمرة، وال يجد حالوة االإميان، وجتد انف�صاما يف �صخ�صية بع�ض امل�صلمني، فقد 

ى ال�صدق،  ا كثري ال�صالة وال�صيام واحلج واالعتمار، ويف الوقت نف�صه ال يُوؤمَتَن علي �صيء، وال يتَحَرّ جتده �صخ�صً
ويُ�صيء معاملة االآخرين، وجتده قليل ال�صب عند البالء؛ فهو اإذا ل يتغري بعبادته ول ي�صتفد من اأدائها.

لعلكم تتقون
يَن اآَمنُواْ ُكتمَِب َعلَيُْكُم  قال تعاىل: }يَا اأَيَُّها الَّذمِ
ن َقبْلمُِكْم لََعلَُّكْم  يَن ممِ يَاُم َكَما ُكتمَِب َعلَى الَّذمِ ّ ال�صمِ

تَتَُّقوَن{ ]البقرة:183[  اأي ليعدكم به 
»للتقوى« التي هي امتثال االأوامر واجتناب 

النواهي، ملا يف ال�صيام من مراقبة اهلل تعاىل 
اأو لعلكم تنتظمون يف زمرة املتقني، الأّن 

ال�صوم �صعارهم. 

والتقوى ال�رصعية هي اتقاء املعا�صي، واإمنا 
كان ال�صيام موجبا التقاء املعا�صي، الأن 

املعا�صي ق�صمان: ق�صم ينجع يف تركه التفكر 
كاخلمر واملي�رص وال�رصقة والغ�صب، فرتكه 

يح�صل بالوعد على تركه والوعيد على فعله 
واملوعظة باأحوال الغري، وق�صم ين�صاأ من 
دواع طبيعية كاالأمور النا�صئة عن الغ�صب 

وعن ال�صهوة الطبيعية التي قد ي�صعب تركها 
مبجرد التفكر، فجعل ال�صيام و�صيلة التقائها، 
الأنه يعدل القوى الطبيعية التي هي داعية تلك 

املعا�صي، لريتقي امل�صلم به عن ح�صي�ض 
االنغما�ض يف املادة اإىل اأوج العال الروحاين، 

فهو و�صيلة لالرتيا�ض بال�صفات امللكية 
واالنتفا�ض من غبار الكدرات احليوانية. ويف 

احلديث ال�صحيح: »ال�صوم جنة«  اأي وقاية، 
وملا ترك ذكر متعلق جنة تعني حمله على ما 
ي�صلح له من اأ�صناف الوقاية املرغوبة، ففي 

ال�صوم وقاية من الوقوع يف املاآثم، ووقاية 
من الوقوع يف عذاب االآخرة، ووقاية من 

العلل واالأدواء النا�صئة عن االإفراط يف تناول 
اللذات. 
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

كري�شتي تبيع اإحدى اأهم 
اللوحات الفنية يف تاريخ العامل
بيع يف دار كري�ستي للمزادات يف 

هونغ كونغ، اأحد اأهم الأعمال 
الفنية القيمة التي تباع يف مزادات 

علنية يف تاريخ العامل. وبيعت 
لوحة اخلطاط والفنان ال�سيني، 
�سو �سي، من القرن احلادي ع�سر 
مببلغ 463.6 مليون دولر هونغ 

كونغ )59.5  دولر ( ور�سمت لوحة 
»ال�سجرة وال�سخرة«، التي بيعت 
ب�سعر خيايل، باحلرب على طومار 

)ورقة ملفوفة اأو مطوية(، وتظهر 
فيها �سجرة عارية من الأوراق 

بالقرب من �سخرة كبرية اأخذت 
�سكال غري عادي.

كما حتتوي اللوحة على جزء مكمل 
لها يتمثل بن�ص باللغة ال�سينية 

مكتوب بطريقة فنية خا�سة، بخط 
الفنان، مي فاي. ووفقا خلرباء 
كري�ستي، فاإن اللوحة »يجب اأن 
ت�سبح واحدة من اأهم الأعمال 

التي تباع يف مزاد علني يف تاريخ 
العامل«، واملبلغ الذي بيعت مقابله 

كان قيا�سيا ملزادات كري�ستي يف 
اآ�سيا. وكان �سو �سي )1037-1101(، 

املعروف اأي�سا با�سم م�ستعار هو، 
�سو دونبو، فنانا متميزا و�ساعرا 

وخطاطا ورجل دولة يف عهد اأ�سرة 
�سون احلاكمة.

بطل »قيامة اأرطغرل«.. رحلة بني امل�شرح والتلفزيون وال�شينما

فيلم كارتون يح�شد 51 مليون دوالر يف 4 اأيام

اإنغني األتان دوزياطان هو ممثل وجنم تركي، مّثل بالعديد من امل�سل�سالت التي حققت له ح�سورا عربيا وعامليا، 
اأبرزها »قيامة اأرطغرل« الذي يعر�ص حاليا ويحظى مب�ساهدة وا�سعة يف خمتلف اأنحاء العامل.

األتان يوم 26 جويلية 1979  ولد 
من  تخرج  تركيا.  يف  اأزمري  يف 
تخ�ش�ش  يف  يوليو«   9« جامعة 
وبعد  امل�رشحية.  الفنون 
مهنة  يف  بالعمل  بداأ  تخرجه 
عام  اإ�شطنبول  يف  التمثيل 
درجة  على  ح�شل  كما   .2001
»بهت�شه  جامعة  يف  املاج�شتري 
التمثيل  تقنيات  يف  �شهري« 

املتقدمة.
فاز بجائزة اأف�شل ممثل يف حفل 
اأجنلو�ش  لو�ش  جوائز  توزيع 
»بري  اأدائه يف فيلم  لالأفالم مع 

األتان  �شارك  دينيز«.  اأفوك 
كما  عدة،  م�رشحية  اأعمال  يف 
�شريبح  »من  برنامج  ملدة  قدم 

املليون« بالن�شخة الرتكية.
م�شل�شالت  يف  األتان  وعمل 
»وادي  اأبرزها  عدة  تركية 
دور  األتان  ويلعب  الذئاب«. 
»قيامة  م�شل�شل  يف  البطولة 
تركيا  يف  ال�شهري  اأرطغرل« 
�شخ�شية  جم�شدا  والعامل 
اأرطغرل بن �شليمان �شاه، وبداأ 
يف  اأرطغرل«  »قيامة  عر�ش 

العام 2014.

يف  امل�شل�شل  اأحداث  وتدور 
امليالدي،  ع�رش  الثالث  القرن 
الغازي  حياة  �شرية  ويعر�ش 
قائد  �شاه  �شليمان  بن  اأرطغرل 
االأول  عثمان  والد  قايي،  قبيلة 
العثمانية  الدولة  موؤ�ش�ش 
726هـ/   - )656هـ/1258م 

1326م(.
وم�شل�شل »قيامة اأرطغرل« يبث 
و�شاهده  دولة،   85 من  اأكرث  يف 
خالل املوا�شم ال�شابقة نحو 3 
هو  احلايل  ومو�شمه  مليارات، 

االأخري.

عمرو يو�شف ُيغ�شب خمرج »والد رزق 2«

اجلديد،  ديزين  فيلم  حقق 
 Ralph Breaks the«
طائلة  اأرباحا   ،»Internet
دوالر  مليون   51 بـ  قدرت 
 4 مرور  بعد  وذلك  اأمريكي، 
�شاالت  يف  طرحه  على  اأيام 

ال�شينما العاملية.

الثاين  اجلزء  اأحداث  وتدور 
ال�شينمائية  ال�شل�شلة  من 
»رالف«  البطل  �شفر  حول 
عرب �شبكة االإنرتنت يف مهمة 
خطرية ال�شتعادة قطعة قادرة 

على اإنقاذ »اللعبة الرقمية«.
االأ�شوات  اإعداد  يف  و�شارك 

النجوم:  من  كل  الفيلم  يف 
جون  �شيلفرمان،  �شارة 
بيل،  كري�شتني  رايلي،  �شي 
كما  وغريهم.  توديك،  اآالن 
اجلديد  الفيلم  واأخرج  األف 
فيل  هم:  الفنيني،  من  فريق 
جون�شتونن، ريت�ش مور، جيم 

ريردون، وباميال ريبون.
يتوقع  نف�شه،  ال�شياق  ويف 
عائدات  حت�شد  باأن  خرباء 
يف  قيا�شيا  رقما  الفيلم 
هوليوود مع انق�شاء االأ�شبوع 
يف  عر�شه  على  االأول 

ال�شينما.

انتاب الغ�شب املخرج طارق العريان من 
عمرو يو�شف، الذي اأربك موعد انطالق 
ت�شوير اجلزء الثاين من فيلم »والد رزق«، 
»حملة  فيلم  بطولة  على  تعاقده  بعد 
ممدوح،  مبحمد  وا�شتعانته  فرعون«، 

واأحمد داوود للم�شاركة بفيلمه.
بطاقم  ا�شتعان  يو�شف  اإن   ، وقال م�شدر 
فيلمه  يف  اأي�شاً  رزق«  »والد  فيلم  اإخراج 
تاأجيل  علي  العريان  اأجرب  ما  اجلديد، 
الذي   ،»2 رزق  »والد  ت�شوير  بدء  موعد 
الثاين(  يناير)كانون  مطلع  يف  مقرراً  كان 
انتهاء  بانتظار  ُمطالباً  واأ�شبح  املقبل، 
اأبطال فيلمه وفريق االإخراج  من ت�شوير 
»حملة فرعون« ليبداأ ت�شوير اجلزء الثاين 

من فيلمه.
اأحمد   »2 رزق  »والد  بطولة  يف  وي�شارك 
يو�شف،  وعمرو  الفي�شاوي،  واأحمد  عز، 
ون�رشين  داوود،  واأحمد  ممدوح،  وحممد 

اأمني.

تر�شيح ه�شام �شليم لـ »كلب�س 3« اأمام اأمري كرارة
ر�شح املخرج بيرت ميمي، ه�شام 
�شليم للم�شاركة يف بطولة اجلزء 
»كلب�ش«،  م�شل�شل  من  الثالث 
رم�شان  يف  عر�شه  املقرر 

املقبل.
وك�شفت م�شادر عن تر�شيح �شليم 

بـ  ي�شطدم  �رشير،  دور  لتج�شيد 
يوؤديه   الذي  االأن�شاري«  »�شليم 
اأمري كرارة، ويعكف املمثل على 
قراءة املعاجلة الدرامية، حل�شم 

موقفه من العر�ش.
كرارة  عاد  ذاته،  ال�شياق  ويف 

قادماً  اأيام  قبل  م�رش،  اإىل 
من  عدداً  �شور  اأين  لبنان،  من 
ومن  اجلديد،  م�شل�شله  م�شاهد 
املقرر ا�شتئنافه يف القاهرة بعد 
ي�شور  اأين  املغرب،  من  عودته 
اجلديد  فيلمه  م�شاهد  بع�ش 

ي�شاركه  الذي  »كازبالنكا«، 
البطولة عمرو عبداجلليل وغادة 
واأحمد  عبدالعزيز  ودالل  عادل 
دا�ش والرتكي خالد اأرغن�ش، من 
تاأليف ه�شام هالل، واإخراج بيرت 

ميمي.
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وكيا هيونداي  وتطوير  لأبحاث  رئي�سًا  يعينّ  ال�سابق   M دبليو  ام  بي  رئي�س 

��ستطاعت هيوند�ي يف 2015 �أن 
تعينّ لديها �ألبريت بريمان رئي�س 
مهند�سي بي �م دبليو M و�لذي 
�إطالق  على  بالفعل  �أ�رشف 
موديالت مثل كيا �ستينجر، وبعد 
تعيينه  مت  حققه،  �لذي  �لنجاح 
رئي�ساً لأبحاث وتطوير جمموعة 
وهو  بالكامل،  موتور  هيوند�ي 

�جلن�سية  يحمل  ل  رجل  �أول 
�لكورية يتوىل هذ� �ملن�سب.

من  متخوفة  لي�ست  هيوند�ي 
بالدها  خارج  �أ�سخا�س  تعيي 
يف �ملنا�سب �لعليا، حيث �سابقاً 
�رش�ير  بيرت  بتعيي  كيا  قامت 
و�جن  فولك�س  ت�سميم  رئي�س 
ت�سميم  عن  م�سوؤولً  كان  �لذي 

�ودي TT وعدد من �ملوديالت 
�ملثرية لالهتمام.

من�سباً  حالياً  �رش�ير  ي�سغل 
��ست�سارياً يف �ملجموعة �لكورية، 
حيث بديله هو لوك دونكريو�لك 
�لذي �أ�رشف على ت�سميم بنتلي 
�سا�سا  �أن  وحتى  ولمبورجيني، 
بوجاتي  م�سمم  �سيليبانوف 

يعمل حالياً يف جيني�سي�س.
فقد  بريمان،  �إىل  بالن�سبة  �أما 
ي�ستحق  �أنه  بالفعل  �أثبت 
�إ�رش�فه على  يعد  وذلك  �لرتقية 
فيلو�سرت  �ستينجر،  كيا  تطوير 
جيني�سي�س  وكذلك   N  i30و  N
هيوند�ي  ق�سم   وحتى   G70

موتور�سبورت. 

 Yandex  Taxi
تتحول اإىل خدمة عاملية

 اجلي�س الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

�أعلنت �رشكة ياندك�س �لرو�سية 
�أن خدماتها للنقل عرب �سيار�ت 
من  مزيد�  و�سلت  �لأجرة 
و�أو�سحت  �لعاملية  �لأ�سو�ق 
جتاوزت  خدمتها  �أن  �ل�رشكة 
�لرو�سي  �لحتاد  حدود 
يف  �لآن  متاحة  و�أ�سبحت 
 "Yango" فنلند� حتت عالمة
يف  �ستظهر  وقريبا  �لتجارية، 
�لعديد من بلد�ن �أوروبا �لغربية 

و�إفريقيا.
Yandex." خدمة  وتعترب 

حلجز  خدمة  �أكرب   "Taxi
�لإنرتنت  عرب  �لأجرة  �سيار�ت 

�لرو�سي  �لحتاد  بلد�ن  يف 
�أ�سطول  �ل�رشكة  ومتلك  حاليا، 
�أن  حتى  �ل�سيار�ت،  من  كبري� 
خدمة �أوبر �ل�سهرية باتت تعمل 

بالتعاون معها هناك.
�أما �رشكة "ياندك�س" �مل�رشفة 
حاليا  متلك  �خلدمة  هذه  على 
و�حد� من �أكرب حمركات �لبحث 
يف �لعامل، و�لذي يعترب مناف�سا 
ف�سال  غوغل،  ملحرك  رئي�سيا 
عن �أنها تو�سعت يف �لعديد من 
�رشكة  �أول  وباتت  �ملجالت، 
يف رو�سيا تخترب خدمات �لنقل 

عرب �ل�سيار�ت ذ�تية �لقيادة.

�لتي  �لهجمات  عدد  �زدياد  مع 
ك�سالح  �ل�سيار�ت  ت�ستخدم 
�قتحام  �أو  �ملدنيي  لده�س 
وز�رة  بد�أت  �لع�سكرية،  �لثكنات 
تقنية  بتطوير  �لأمريكية  �لدفاع 
�ل�سيار�ت  وقف  على  قادرة  ثورية 
�مل�رشعة قبل و�سولها لأهد�فها، 
عن  عبارة  �لتقنية  هذه  و�ستكون 
تردد�ت  ي�ستخدم  خا�س  جهاز 
موجات �لر�ديو للتحكم يف م�سار�ت 
�للزوم.  عند  و�إيقافها  �ل�سيار�ت 
هجمات  من  �لنوعيات  هذه  ملنع 
�ل�سيار�ت، �سيقوم جهاز �لبنتاجون 
باإر�سال موجات ميكروويف عالية 
�لرتدد جتاه �ل�سيار�ت، ما �سيوؤدي 
�لكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
�لتوقف،  على  �ملحرك  و�إجبار 

للتقنية  تطبيق  م�ساهدة  وميكنكم 
يف �لفيديو �مللحق.

�لبنتاغون يطور حاليا ن�سختي من 
�لتقنية، و�حدة مبجال �سغري ميتد 
بو�سع  ي�سمح  ما  مرت،  خلم�سي 
�جلهاز يف �سندوق �سيارة بيك �أب 
 100 مبجال  و�أخرى  �سابه،  ما  �و 
و�حد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
�لثانية  �لن�سخة  هدف  و�سيكون 
�لأماكن  يف  �لأجهزة  و�سع  هو 
�لعامة �ملتعر�سة خلطر �لهجمات 

�لإرهابية لده�س �ملدنيي.
وقد ت�سبب هجوم �إرهابي ب�سيارة 
يف تورونتو بكند� �لأ�سبوع �ملا�سي 
و�إ�سابة  مدنيي  ع�رشة  مبقتل 
�آخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�سا و�أملانيا وغريهما.

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

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

مر�سيد�س GLE 2019 تظهر بتمويهات خفيفة مع اقرتاب تد�سينها

ميكنها  ل  �ل�سينية  �ل�رشكات 
بب�ساطة �أن تكبح نف�سها عن �إغر�ء 
�لغرب،  �سيار�ت  ت�ساميم  تقليد 
�ل�رشكات  �إحدى  هي  زوتيي 
�ملعروفة بتقليدها بور�س ماكان، 
تتبع  �لتي  هانتينج  عالمة  و�لآن، 
تريد  نف�سها،  �لتجارية  �ملجموعة 
�إحدى  يف  مماثل  ب�سيء  �لقيام 
حتديد�ً،  �لقادمة،  منتجاتها 

جاكو�ر F-Pace �ل�سي.
حيث تظهر �سور بر�ء�ت �لخرت�ع 
�ملو�قع  على  ظهرت  �لتي 
�ستطلق  �ل�رشكة  باأن  �ل�سينية 

�لأمامية  و�جهتها  مقلدة  �سيارة 
بي  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حي  يف  وبور�س،  جاكو�ر 
�مل�سابيح  بي   Hanteng كتابة 

�خللفية �لنحيلة.
من �ملبكر �خلو�س يف �لتفا�سيل، 
لكن و�سائل �لإعالم �ل�سينية تتوقع 
باأن �ل�سيارة �ست�سمى X6 وتقع بي 
وX7 وهي موديالت م�رشوق   X5
�أن  على  هيوند�ي،  من  ت�سميمها 
�سينجدو  تد�سينها يف معر�س  يتم 
�سينطلق  و�لذي   2018 لل�سيار�ت 

يف 7 �سبتمرب.

عقب 21 �سنة كاملة؛ قامت تويوتا 
�سن�رشي  ت�سميم  باإعادة  �أخري� 
�لر�ئدة للجيل �لثالث، مع �حلفاظ 
�لهادئ  �لأيقوين  �ل�سكل  على 
�أ�سا�ساتها  وحتديث  لل�سيارة 
وقتنا  ينا�سب  ملا  ومن�ستها 

�حلايل.
فقط  ن�سخة   50 �ست�سنع  تويوتا 

�سهر،  كل  �لفاخرة  �ل�سيد�ن  من 
وقد ظهر فيديو جديد يك�سف عن 
قرب  عن  �ل�سيارة  تفا�سيل  جميع 
من �خلارج و�لد�خل �أثناء عر�سها 

يف �ليابان.
يف  و�أناقة  فخامة  ت�سع  �ل�سيارة 
�لكال�سيكي،  �خلارجي  ت�سميمها 
ويف مق�سورتها �لفريدة من نوعها، 

خ�سبية  زخرفات  ��ستخد�م  مع 
مثري  وت�سميم  �لد�خل  يف  لمعة 
لالهتمام ملقاب�س �لأبو�ب ونظام 
�سوت  مكرب  بع�رشين  فاخر  �أوديو 
�خلارجي  �ل�سوت  لكتم  ونظام 
متاما عن �جلال�سي يف �ملق�سورة 
و�ستائر �إلكرتونية لتوفري �أكرب قدر 

ممكن من �خل�سو�سية.

�سن�رشي  �أن  يف  �إذن  غر�بة  ل 
�جلديدة يبد�أ �سعرها من 180،000 
دولر )675،000 ريال �سعودي(، ما 
يجعلها �أغلى من مر�سيد�س مايباخ 
S560 بـ 168،600 دولر )626،000 
�لطلبات  كل  �أن  ويُذكر  ريال(، 
�لعام  �ل�سيارة حمجوزة حتى  على 

�لقادم.

�لأ�سبوع �ملا�سي  دبليو  �إم  بي  ك�سفت 
و�ليوم ح�سلنا  �لر�بع،  �جليل   X5 عن
مناف�ستها  على  نظرة  �أف�سل  على 
و�لتي   GLE مر�سيد�س  �لرئي�سية 
منها   كليا  جديد  جيل  �أي�سا  �سيد�سن 
يف  لل�سيارة  �لإنتاجي  �لنموذج  ر�سد 
�لفاخرة مل  �ل�سانعة  �أن  �أملانيا، ومبا 
تكبد نف�سها عناء متويهها فذلك يعني 
�لأ�سابيع  خالل  �سيتم  �لتد�سي  �أن 

�ملقبلة.
يك�سف  ل  �لفيديو  مقطع  �أن  �سحيح 
و�جهتها �لأمامية �إل �أن ذلك كاٍف حيث 
ظهرت GLE 2019 �سابقا بتمويهات 
�لتج�س�سية  �ل�سور  على  وبناًء  خفيفة 
�خللفية  �فرت��سي،  ت�سميم  �إن�ساء  مت 
و�مل�سابيح  �ل�سابق  عن  ر�سيقة  تبدو 
�رشيط  بينها  ي�سل  نحيلة  �خللفية 
فهي  �لأمامية  �لو�جهة  �أما  معدين، 

م�ستوحاة من CLS مب�سابيح �أمامية 
LED وفتحات تهوية �سفلية عدو�نية 
مع خطوط قوية على غطاء �ملحرك، 
جتعد�ت  �جلو�نب  متتلك  حي  يف 
�أقو��س  مع  مهيبة  �إليها مل�سة  ت�سيف 

عجالت �أعر�س من �ل�سابق.
نظام  على  �ستح�سل  د�خلها،  يف 
مع   MBUX �لرتفيهي  �ملعلومات 
�أحدث  مثل  بالكامل  رقمية  �سا�سات 

موديالت �ل�رشكة، كما �أن �لنتقال �إىل 
د�خلية  حجم  �سيزيد  جديدة  من�سة 

GLE ب�سكل كبري للركاب و�لأمتعة.
من  �ستاأخذ  �ملحركات  �أغلب 
E-Class، لذ� هي لي�ست ب�رش خفي، 
و�لآن لي�س �أمامنا �سوى �نتظار تقدمي 
مر�سيد�س GLE 2019 �جلديدة كليا 
لتناف�س  �ل�ساحة  على  وتنزل  ر�سميا 

X5 �جليل �لر�بع.
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»و�ت�س �آب« ت�ستعد لإطالق ميزة تفرح م�ستخدميها!

تعمل �رشكة »و�ت�س �آب« على �إطالق ميزة 
جتاهل  حق  �مل�ستخدمني  متنح  جديدة 
ويف  نهائي  ب�سكل  �جلماعية  �ملحادثات 
�لدرد�سات  جتاهل  ميكن  �حلايل،  �لوقت 
 ،»Mute« جلماعية من خالل تفعيل خيار�
ما يعني حجب و�سول �لإ�سعار�ت عند ورود 
ر�سائل جديدة، يف حني �سيظهر �إ�سعار يدل 
على عدم قر�ءة �لر�سالة على �أيقونة تطبيق 

و�ت�س �آب.
حتديثا  ر�سد   WABetaInfo ولكن 
»و�سع  بخيار  �آب مميز�  و�ت�س  من  جديد� 
جتاهل  �إمكانية  يتيح  �لذي  �لإجازة«، 
عدم  مع  نهائيا،  �ملجموعات  درد�سات 

د�خل  مقروءة«  »غري  ر�سائل  �إ�سعار  ظهور 
طرح  ومبجرد  �لأيقونة  على  �أو  �لتطبيق 
�ستحتاج  �جلديد،  �آب  و�ت�س  حتديث 
�لدرد�سة  عن  �بحث  يلي:  مبا  �لقيام  �إىل 
و�كتمها،  »�إ�سكاتها«  تريد  �لتي  �جلماعية 
متاما  لتختفي  �أر�سفتها  ميكنك  ثم  ومن 
من �لتطبيق. وبا�ستخد�م �مليزة �جلديدة، 
�ستتمكن من تفعيل »و�سع �لإجازة« يف هذه 
جديدة  ر�سائل  �أية  تظهر  ولن  �ملرحلة، 
ترغب يف  كنت  حال  �إل يف  �آب،  و�ت�س  يف 
قر�ءة ر�سائل �ملجموعة مرة �أخرى جتدر 
�لإ�سارة �إىل �أنه لي�س من �لو��سح حتى �لآن 

متى �سيتم �إطالق هذه �مليزة.

�أ�سو�أ 25 كلمة مرور للعام 2018
ك�سف خرب�ء �لأمن �ل�سيرب�ين عن كلمات �ملرور �لأكرث 
�سيوعا و��ستخد�ما لهذ� �لعام، و�لتي يجب جتنبها ومت 
�لتو�سل �إىل قائمة �أ�سو�أ كلمات �ملرور لعام 2018، عن 

طريق حتليل �أكرث من 5 ماليني كلمة مرور مك�سوفة 
�أثناء �لت�رشيبات عرب �لإنرتنت. كما ��ستخدم حو�يل 

3% من �لأ�سخا�س كلمة �ملرور �لأ�سو�أ »123456«، �إىل 
جانب عبارة »password«، و�لتي ظلت جميعها دون 

تغيري منذ �إدر�جها يف �لعام �ل�سابق. وجاءت يف �ملركز 
�لثالث من قائمة �أ�سو�أ كلمات �ملرور لعام 2018، كلمة 

مرور »123456789«. وت�سمل �لكلمات �جلديدة �ملدرجة 
�سمن �لقائمة »111111«، �لتي حتتل �ملركز �ل�ساد�س يف 

�لقائمة، بالإ�سافة �إىل »sunshine« �لتي تاأتي يف �ملركز 
�لثامن و«princess« �لتي حتتل �ملركز �لـ 11. و�ت�سح 

�أن �لإعجاب بدونالد تر�مب قد يجعلك �أحد �ملعر�سني 
لالخرت�ق يف عام 2018، ويرجع ذلك �إىل �أن كلمة �ملرور 

»دونالد« �أ�سيفت �إىل قائمة �أ�سو�أ كلمات �ملرور للعام 
2018، و�لتي ت�سهل على قر��سنة �لإنرتنت �خرت�قك 

ب�سهولة، وحتتل �ملرتبة 23 �سمن �لقائمة. و�أ�سار مورغان 
�سلني، �لرئي�س �لتنفيذي ل�رشكة »SplashData« �إىل 

�أن ��ستخد�م ��سمك �أو �أي ��سم �سائع مبثابة كلمة مرور، 
قد يكون قر�ر� خطري�، حيث  »يحقق �ملت�سللون جناحا 

كبري� يف �خرت�ق �لعديد من �حل�سابات، �لتي ت�ستخدم 
�أ�سماء �مل�ساهري وم�سطلحات من ثقافة �لبوب �أو �لريا�سة 
و�أمناط لوحة �ملفاتيح �لب�سيطة«. وين�سح �خلرب�ء باعتماد 

كلمات مرور طويلة ومعقدة، كما ين�سحون �أي�سا باعتماد 
كلمات مرور خمتلفة لكل ح�ساب على حدة. 

»X -لعنة �لحرت�ق ت�سل »�آيفون

 »Reddit« بو�بة  رو�د  تد�ول 
�ل�سهرية على �لإنرتنت خرب �حرت�ق 
بيد   »X »�آيفون-  هو�تف  �أحد 
�ساحبته و�إ�سابتها بحروق �سديدة.

�خلرب  ن�رش  �لذي  �ل�سخ�س  وقال 
لأول مرة على �ملوقع »�إن �حلادثة 
كانت  عندما  �أخته  مع  وقعت 
وبجانبها  �رشيرها  على  ت�ستلقي 
هاتف �آيفون- X مو�سول بال�ساحن 
�ملخ�س�س له، فما كان من �لهاتف 
�ملنطقة  يف  فجاأة  �حرتق  �أن  �إل 
�ملوجودة بالقرب من منفذ �ل�سحن 
�لنري�ن  و�متدت  فيه،  �ملوجود 

�ل�ساحن«و�أ�سار  كابل  �إىل  لت�سل 
نا�رش �خلرب �إىل �أن �لفتاة مل تتقدم 
بعد،  �آبل  �سد  ر�سمية  ب�سكوى 
�لتي  لكنها تنتظر �لرد من �ل�رشكة 
وعدت بدورها بالتحقيق يف �أ�سباب 

�حلادث.
من  �لأوىل  لي�ست  �حلادثة  هذه 
نوعها �لتي يحرتق فيها هاتف من 
�أحد  �آبل، فقبل مدة تفاجاأ  �إ�سد�ر 
�لهو�تف  �سيانة  مر�كز  موظفي 
هاتف  بانفجار  فيغا�س  ل�س  يف 
و�ندلع  بجانبه،  كان  »�آيفون-8« 

�أل�سنة �للهب منه. 

ت�سريبات جديدة عن �أحدث 
هو�تف �إل جي

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

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

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

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

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

6.2 بو�سة.

�آبل تطلق ن�سخة معدلة من 
»macOS« نظام

�أعلنت �رشكة �آبل �أن ن�سخة »بيتا« �ملعدلة عن 
نظام »macOS 10« �ملخ�س�س للحو��سب 
�مل�ستخدمني  جلميع  متاحة  �أ�سبحت 
م�ستخدمي  جميع  �أن  �ل�رشكة  و�أو�سحت 
حتميل  باإمكانهم  �أ�سبح   »Mac« حو��سب 
نظام �لت�سغيل �جلديد �ملعدل �لذي يحمل 
��سم »macOS 10.14« مقابل 99 دولر�.

ولتحميل هذ� �لنظام يجب على �مل�ستخدم 
 »10.14 MacOS« إىل موقع� �لتوجه  �أول 

ت�سجيل  ثم  ومن  �لإنرتنت،  على  �لر�سمي 
دخوله عرب ح�ساب »Apple ID«، و�تباع 
�لإر�ساد�ت �لالزمة وبعدها تثبيت �لربنامج 

على حا�سبه �ل�سخ�سي.
�لن�سخة  �أن  �إىل  �آبل  يف  �خلرب�ء  وي�سري 
�لعديد  تفادت   »macOS« من  �جلديدة 
من �لثغر�ت �لربجمية �ملوجودة يف �أنظمة 
�لت�سغيل �ل�سابقة، وز�دت من حماية بيانات 

�مل�ستخدم.

رئي�س نينتندو اجلديد 

خطط ل�ستثمار 1 مليار دولر لتطوير �ألعاب �لهو�تف �لذكية
رئي�ساً  نينتندو  �ليابانية  �لألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�سابق  للرئي�س  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو �أن �لرئي�س �جلديد 

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

�لذكية.

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

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

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

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

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.

طريقة جديدة ل�سرقة �أمو�ل 
�أ�سحاب هو�تف �أندرويد!
اأعلن خرباء �سركة » McAfee« عرب 

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

oGo »العاملة بنظام اأندرويد يف متجر 
.»gle Play 

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

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

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

حتت زره ا�سرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

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

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

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

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

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



تقدم  بعد  تعود  الق�ضية  الو�ضط  م�ضادر   
اأحد الأ�ضخا�ص اإىل مقر الأمن  بتب�ضة من 
اأجل التبليغ عن تعر�ص �ضيارته نوع دا�ضيا 
لوقان لل�رسقة من قبل جمهولون  عندما 
بالقرب  ي�ضتغل  حمركها  و  مركونة  كانت 
بتب�ضة،  املوؤمنني  اأم  عائ�ضة  م�ضجد  من 
بع�ص  لقتناء  �ضاحبها  نزول  م�ضتغلني 
التجارية  املحالت  اأحد  من  احلاجيات 
من  البالغ  ابنه  بداخله  تاركا  املجاورة، 
املقاعد  يف  نائما  �ضنوات   05 العمر 
الأمن  عنا�رس  قام  لل�ضيارة   اخللفية 
باحرتافية  متت  خاطفة  دورية  خالل 
ال�رسطة  عنا�رس  خاللها  تدخل  عالية 
ب�رسعة واأثمرت العملية  يف ظرف قيا�ضي 
ال�ضيارة  ا�ضرتجاع  و  بالفاعلني  الإطاحة 

امل�رسوقة والطفل   التي وجدت مركونة 
بالقرب من مفرتق الطرق بلدية بوحلاف 

الدير بتب�ضة  فتح حتقيق و تقدميهم اأمام 
اجلهات الق�ضائية. 

ع/ ر�سيد تب�سة

تب�سة

جمهولون ي�سرقون �سيارة وعلى متنها طفل 
متكنت قوات ال�سرطة التابعة للمناوبة املركزية نهار اأول اأم�س  من ا�سرتجاع �سيارة نوع دا�سيا لوقان مت 

�سرقتها من قبل جمهولني  .

عن اإخواننا 
الإبا�سية و الكتاب

تاريخها  مراحل  عرب  اجلزائر  عرفت 

االهتمام  يف  كبريا  تفاوتا  احلديث 

و  ون�سخا  تاأليفا  و  ترجمة  بالكتاب 

يف  كانت  ازدهارا  املراحل  اأكرث  لعل 

عهد عهد االإمام عبد الوهاب بن عبد 

الدولة  موؤ�س�س  ر�ستم  بن  الرحمان 

االمام  ا�ستهر  تيهرت  يف  الر�ستمية 

قيمته  و  للكتب  املثمنة  مبواقفه 

املوؤرخون  يذكره  ما  اأ�سهر  و  الرمزية 

اإىل  املال  من  كبريا  مبلغا  ار�ساله  هو 

طالبا  الب�سرة  مبدينة  له  معارف 

فكانت  كتب  من  توفر  ما  اقتناء  منهم 

اإليه يف  النتيجة  اأربعني حمال اأر�سلت 
اإحدى القوافل 

متينة  عالقة  االإبا�سية  اإخواننا  ر�سخ 

الطبيعية  النتيجة  الكتاب  فكانت  مع 

املع�سومة  مكتبة  االهتمام  لهذا 

حممد  املوؤرخ  عنها  قال  التي  ال�سهرية 

مت�سمنة  جملد  ثالثمائة  دبوز  علي 

يف  النادرة  املراجع  من  نادرة  عناوين 
منطقة �سمال اإفريقيا 

اأحبتنا يف  و  اأهلنا  القرون و يبقى  متر 

على  حمافظني  العامر  ميزاب  وادي 

باملكتبات  التقاليد،مهتمني  نف�س 

العائلية اأميا اهتمام ولهم جهود جبارة 

يف العنية بطباعة الكتاب و ترويجه و 

ن�ستغرب  ،فال  اقتنائه  على  الت�سجيع 

على  حتر�س  هناك  الع�سائر  اأغلب  اأن 

بع�سها  و  تو�سيعها  و  مكتباتها  اإعمار 
يتوفر على خمطوطات نادرة .

وداد احلاج

موقف

بعد تفجري االحتالل ملنزلها

�سرطي فل�سطيني يتنازل عن �سقته لأم نا�سر اأبوحميد

بعد تفجري االحتالل ملنزلها

�سرطي فل�سطيني يتنازل عن �سقته لأم نا�سر اأبوحميد

غليزان 

حجز اأكرث من 6200 كي�س من م�سحوق ع�سري اأميال

اأمن والية جيجل خالل نوفمرب الفارط

1759 خمالفة مرورية و 46 حادثا ج�سمانيا  

�سيدي بلعبا�س

حجز 400 »حبة »اإك�ستازي وتوقيف 12 فارا من العدالة 

وهران

اإعادة اإ�سكان اأزيد من 270 عائلة 

عبد  �ضبح  وائل  »و�ضاح   العقيد  اأعلن 
نابل�ص،«  مدينة  من  ابومك�ضيم  احلق 
من   6 وله  عاماً   43 العمر  من  البالغ 
املدينة  يف  �ضفته  عن  تنازله  الأبناء، 
ووالدة  فل�ضطني  خن�ضاء  با�ضم  لت�ضجل 
التي  حميد«،  اأبو  نا�رس  »اأم  اأ�رسى  اأربع 

هدمت قوات الحتالل منزلها يف مدينة 
رام اهلل اأم�ص.

جهاز  يف  يعمل  الذي  مك�ضيم«  »اأبو 
ال�رسطة منذ عام 1995م قال يف حديثه 
مع »اأمد لالإعالم«، اإّن احلاجة »اأم نا�رس 
ذلك،  من  اأكرث  منا  ت�ضتحق  حميد«  اأبو 

فهي اأم كل ال�رسفاء وهي خن�ضاء فل�ضطني 
اأمنا جميعاً«واأ�ضاف »اأبو مك�ضيم«، اأّن »اأم 
نا�رس اأبو حميد، هي والدة اجلميع ولهذا 
ال�ضخ�ضية  انا قمت بن�رس على �ضفحتي 
يل  اخلا�ضة  ال�ضقة  على  التام  بالتنازل 
بعمارة  اجلديدة  نابل�ص  �ضارع  اول  يف 

»هذا  واأو�ضح،  املنجرة«  5دخلة  وطن  
ال�ضي ت�ضتحقه »اأم نا�رس«، م�ضرياً »نحن 
قاهر  الكا�رس  اليا�رس  اأبناء  الفتح،  اأبناء 
الأنذال، نقدم بدون مقابل، واأنا اعتربها 
وهذا  ذلك،  مني  ت�ضتحق  فهي  والدتي 

واجٌب علينا ولي�ص منة«. 

احلق  عبد  �ضبح  وائل  »و�ضاح   العقيد  اأعلن 
ابومك�ضيم من مدينة نابل�ص،« البالغ من العمر 
43 عاماً وله 6 من الأبناء، تنازله عن �ضفته يف 
املدينة لت�ضجل با�ضم خن�ضاء فل�ضطني ووالدة 
اأربع اأ�رسى »اأم نا�رس اأبو حميد«، التي هدمت 

قوات الحتالل منزلها يف مدينة رام اهلل اأم�ص. 
»اأبو مك�ضيم« الذي يعمل يف جهاز ال�رسطة منذ 
عام 1995م قال يف حديثه مع »اأمد لالإعالم«، 
اأبو حميد« ت�ضتحق منا  »اأم نا�رس  اإّن احلاجة 
اأكرث من ذلك، فهي اأم كل ال�رسفاء وهي خن�ضاء 

مك�ضيم«،  »اأبو  جميعاً«واأ�ضاف  اأمنا  فل�ضطني 
اجلميع  والدة  هي  حميد،  اأبو  نا�رس  »اأم  اأّن 
ولهذا انا قمت بن�رس على �ضفحتي ال�ضخ�ضية 
ال�ضقة اخلا�ضة يل يف اول  التام على  بالتنازل 
5دخلة  وطن   بعمارة  اجلديدة  نابل�ص  �ضارع 

»اأم  ت�ضتحقه  ال�ضي  »هذا  واأو�ضح،  املنجرة« 
نا�رس«، م�ضرياً »نحن اأبناء الفتح، اأبناء اليا�رس 
الكا�رس قاهر الأنذال، نقدم بدون مقابل، واأنا 
اعتربها والدتي فهي ت�ضتحق مني ذلك، وهذا 

واجٌب علينا ولي�ص منة«.

مبديرية  الرقابة  م�ضالح  متكنت 
التجارة لولية غيليزان مطلع الأ�ضبوع 
من  معتربة  كمية  حجز  من  اجلاري 
 ..AMILA..اميال ع�ضري  م�ضحوق 
م�ضالح  عنه  ك�ضفت  ....ح�ضبما 
الكمية  بلغت  حيث  التجارة  مديرية 
 13000 بقرابة  للمحجوزات  الإجمالية 
اإطار �ضحب  تندرج يف  ة  العملية  كي�ص 

نتائج  عقب  ال�ضواق  من  امل�ضحوق 
على  املنجزة  املخربية  التحاليل 
لل�رسطة  العلمي  باملخرب  امل�ضحوق 
ب�ضاطوناف والتي اأفرزت اأن امل�ضحوق 
تدعى  مادة  من   مركب  على  يحتوي 
بني  من  �ضيدليا  »بريازول«وامل�ضنفة 
ي�ضتخدم  والذي  ايكوليد   الكحوليات 

كموؤثر عقلي .

يف اإطار خمتلف ن�ضاطات م�ضالح الأمن العمومي باأمن 
ولية جيجل الرامية اإىل تطبيق قانون املرور و تنظيم 
�ضجلت  ال�ضلبية،  الظواهر  حماربة  و  ال�ضري  حركة 
خالل �ضهر نوفمرب املن�رسم، 1759 خمالفة يف قانون 
بالكما�ص،  باحلجز  خا�ضة  حالة   474 منها  املرور، 
املمنوع،  الوقوف  خمالفة  ال�ضائقني  ارتكاب  ب�ضبب 
163 خمالفة م�ضتوجبة ل�ضحب رخ�ضة ال�ضياقة لغر�ص 
التعليق ملدة ثالثة )03( اأ�ضهر، متثلت يف عدم ارتداء 

اخلوذة، عدم ا�ضتعمال حزام الأمن، ا�ضتعمال الهاتف 
م�ضتوجبة  خمالفة   66 املفرطة،  ال�رسعة  و  النقال 
ل�ضحب رخ�ضة ال�ضياقة ملدة �ضتة )06( اأ�ضهر، �ضملت 
خمالفات ال�ضري يف الجتاه املمنوع عدم احرتام اإ�ضارة 
قف، التجاوز اخلطري، التجاوز على اخلط امل�ضتمر و 
عدم احرتام اإ�ضارة قف ال�ضوئية، كما مت ت�ضجيل 138 

جنحة يف قانون املرور و التن�ضيق.
ر�سيد هزيل

باإبن  الوطني  الدرك  كتيبة  متكنت 
بلعبا�ص خالل  بادي�ص غرب ولية �ضيدي 
من  كبرية  كمية  حجز  من  اجلاري  ال�ضهر 
»اإك�ضتازي«  نوع  من  املهلو�ضة  الأقرا�ص 
كانت موجهة للرتويج باملدن هناك ،حيث 
اإثر  عليم  م�ضدر  ح�ضب  العملية  جاءت 
عمليات متفرقة قامت بها امل�ضالح ذاتها 
،ويف  اأ�ضخا�ص  عدة  توقيف  من  ومتكنت 

�ضياق ذي �ضلة األقت كتيبة الدرك الوطني 
رفقة عنا�رس ال�رسطة براأ�ص املاء القب�ص 
على 12 �ضخ�ضا مبحوث  عنهم من طرف 
بها  قامت  م�ضرتكة  عمليات  اإثر  العدالة 
اأوقفت  ،اأين  املدينة  باأحياء  امل�ضالح 
اأمام  وقدمتهم  عنهم  املبحوث  هوؤلء 

العدالة 
 �س.�سهيب

اإ�ضكان  اإعادة  الثنني  اأم�ص  مت 
تقطن  عائلة   278 من  اأزيد 
م�ضتوى  على  اله�ضة  بال�ضكنات 
املقراين  احل�رسي  القطاع 
�ضكنات  اإىل  وهران  مبدينة 
احل�رسي  بالقطب  جديدة 
ببلقايد ببلدية بئر اجلري ، وقد 

الإ�ضكان  اإعادة  عملية  �ضملت 
قرارات  على  حتوز  عائالت 
عام  منذ  امل�ضبقة  ال�ضتفادة 
لها  ت�ضخري  مت  حيث   2016
الب�رسية  المكانيات  خمتلف 
خمتلف  من  الالزمة  واملادية 

القطاعات احل�رسية .
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�سعيدة

ثاين ح�سة تتدعم 
بها الولية

.      حظرية النقل املدر�سي 
ت�ستفيد من 27 حافلة جديدة 
املدر�ضي  للنقل  الولئية  احلظرية  تدعمت 
نقل  حافلة   27 ب  الأ�ضبوع  بداية  ب�ضعيدة 
املناطق  تالميذ  لفائدة  جديدة  مدر�ضي 
لوح  الولية  وايل  ب�ضاأنها  اأو�ضح  التي  النائية 
اجلديدة  احلافالت  هذه  باأن  ال�ضالم  �ضيف 
من  ا�ضتالمها  التي مت   « مر�ضيد�ص   « نوع  من 
وزارة الداخلية و اجلماعات املحلية و التهيئة 
العمرانية �ضيتم توزيعها على خمتلف البلديات 
التابعة للولية من اأجل ت�ضخريها لنقل تالميذ 
يف  الرتبوية  موؤ�ض�ضاتهم  اإىل  النائية  املناطق 
مل�ضافات  التنقل  عناء  �ضتجنبهم  كما  اأريحية 

طويلة و ظروف املناخ القا�ضية باملنطقة.
رئي�ص  برنامج  اإطار  يف  تندرج  العملية  هذه 
و  النقل  ظروف  حت�ضني  اأجل  من  اجلمهورية 
التمدر�ص لفائدة التالميذ القاطنني عرب جميع 

املناطق النائية بالولية وفقا لنف�ص امل�ضدر.
و لالإ�ضارة فقد ا�ضتفادت ولية �ضعيدة من هذه 
اأكتوبر  التي �ضبقتها يف �ضهر  احل�ضة بعد تلك 
نقل  حافلة   29 من  ا�ضتفادت  حيث  املا�ضي 
النائية  املناطق  تالميذ  بنقل  تقوم  مدر�ضي 

بالولية  اإىل مدار�ضهم الرتبوية.
خلدون.ع

�سعيدة

1640 ريا�سيا 
يف الأوملبياد 

امل�سغرة 
�ضتنتظم الأوملبياد امل�ضغرة بدءا من ال�ضبت القادم 
ب�ضعيدة مب�ضاركة 1640 ريا�ضي من الفئات ال�ضغرى 
الريا�ضية  التخ�ض�ضات  خمتلف  يف  الولية  من 
و  والريا�ضة.  ال�ضباب  مدير  لدى  علم  ح�ضبما 
امل�ضغرة  الأوملبياد  هذه  امل�ضاركون يف  �ضيتناف�ص 
يف  والريا�ضة  ال�ضباب  مديرية  طرف  من  املنظمة 
اليد  كرة  و  القدم  كرة  منها  ريا�ضيا  اخت�ضا�ضا   15
و  اجلمباز  و  الكاراتي  و  املالكمة  و  ال�ضلة  كرة  و 
لب�ضري مباركي. و مت  القوى وفقا  األعاب  و  ال�ضباحة 
على  تقام  التي  التظاهرة  هذه  للم�ضاركة يف  انتقاء 
اأيام جميع الفرق الريا�ضية و الريا�ضيني  مدار اأربع 
املوجودة  التخ�ض�ضات  خمتلف  يف  املمتازين 

بالولية وفقا لنف�ص امل�ضدر.

اإيران ت�سنع 
غوا�سات ثقيلة 

تزن 3200 طن
الوقت  يف  الإيرانية  البحرية  ال�ضناعات  تعمل 
وت�ضنيع  لت�ضميم  م�رسوع  تنفيذ  على  احلا�رس 
وكالة  واأفادت  بزنة 3200 طن  ثقيلة  غوا�ضات 
باأن  الثنني  اأم�ص  لها  تقرير  يف  »فار�ص« 
العمل  توا�ضل  الإيرانية  الدفاعية  ال�ضناعات 
من  جديد  جيل  وت�ضنيع  لت�ضميم  مب�رسوع 
لتزويد  طن،   3200 تزن  الثقيلة  الغوا�ضات 
ي�ضكل قفزة  بها، ما  الإيرانية  البحرية  القوات 
الغوا�ضات  وت�ضنيع  ت�ضميم  جمال  يف  كبرية 
مرتا   87 الغوا�ضة  هذه  طول  ويبلغ  البالد  يف 
وكانت  طن،   3200 ووزنها  اأمتار   10 وعر�ضها 
طراز  من  خفيفة  غوا�ضات  �ضنعت  قد  اإيران 
يف  اخلدمة  ودخلت  طنا   150 بوزن  »غدير« 
القوة البحرية، وت�رسف على النتهاء من ت�ضنيع 

غوا�ضات من طراز »فاحت« بوزن 500 طن.
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