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مري حا�سي م�سعود حممد يا�سني 
بن �سا�سي يك�سف لـ "�لو�سط ":

على �ملنتخبني بورقلة 
 دعم مر�شح �لأفالن
 يف �نتخابات �ل�شينا 

�لعالق يف �لبئر بامل�سيلة 

 عملية �إنقاذ �ل�شاب "عيا�ش" 
تتو��شل لليوم �خلام�ش  

��سرتط �الحرت�م �ل�سارم للد�ستور لبعث �حلو�ر

بن فلي�ش يعلن مت�شكه باإجر�ء 
�لرئا�شيات يف موعدها  

�ل�سر�عات حترق �ملجال�ش �ملنتخبة

 �لف�شائح تالحق �أميار
 بلديات �شيدي بلعبا�ش  

كرمي رحيال: منا�شلي �لأفالن لن ير�شخو� للمغامرين

ت�سارع �الأحد�ث �أجربه على ذلك

معاذ بو�شارب يخف�ش من �شرعته يف لقاء �لفرقاء

الوة
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ت/ب�س

الوة
ري ع

ت/ب�س



�أ�سيب عامل �ساب بجروح خطرية �أدت �إىل برت و�سحق �إحدى 
�ساقيه بعني �ملكان يف حادث �سقوط �سخرة عليه وهو ب�سدد 
�إجر�ء �أ�سغال بور�سة بناء �سكني بحي �جلزيرة » ليلو » ببلدية 
عني �لبينان غرب �جلز�ئر �لعا�سمة,ح�سبما علم �ليوم �ل�سبت 

لدى م�سالح �حلماية �ملدنية .
و�أو�سح �ملالزم �لأول بن خلف �هلل خالد �ملكلف بالإعالم على 
م�ستوى هذ� �جلهاز �أن م�سالح �حلماية �ملدنية لولية �جلز�ئر 
�سجلت يف حدود �ل�ساعة 10:45 من �سباح �ليوم وقوع » حادث« 

خطري بحي �جلزيرة بعني �لبنيان , متثل يف �سقوط �سخرة 
�سخمة على �ساب عامل )24 �سنة( كان ب�سدد �لقيام باأ�سغال 

بور�سة بناء )فيال( تقع بالقرب من �لو�جهة �لبحرية �أ�سفرت عن 
�سحق �إحدى �ساقيه وبرتها يف عني �ملكان و تدخلت عنا�رص 
�حلماية �ملدنية يف �لوقت �ملنا�سب لإنقاذ �ل�ساب من حتت 
�لركام �ل�سخري و تقدمي �ل�سعافات �لأولية و �إجالئه نحو 

م�ست�سفى »باينام«--يربز ذ�ت �مل�سدر

خالل24 �ساعة

اإرهاب الطريق يح�صد 
اأرواح 19 اأ�صخا�صا

لقي 19 �سخ�سا حتفهم و�أ�سيب 87 �آخرون بجروح متفاوتة 

�خلطورة يف 15 حادث مرور عرب خمتلف جهات �لوطن 

خالل 48 �ساعة �لأخرية, ح�سب ما �فاد به �ليوم �ل�سبت 

بيان للمديرية �لعامة لالأمن �لوطني و�أو�سح ذ�ت �مل�سدر 

�أن �أثقل ح�سيلة �سجلت على م�ستوى ولية �لبي�ض بوفاة 9 

�أ�سخا�ض و��سابة �سخ�سني بجروح متفاوتة �خلطورة على 

�إثر �إ�سطد�م بني �سيارة �أجرة و �ساحنتني بالطريق �لوطني 

رقم 6 ببلدية بوقطب كما �سجل عنا�رص �حلماية �ملدنية 

وفاة �سخ�ض و�حد بولية تلم�سان ب�سبب ��ستن�ساقه لغاز 

�أحادي �ك�سيد �لكربون �ملت�رصب من جهاز �لتدفئة يف حني 

قدم �أفر�د �حلماية �ملدنية  �لإ�سعافات �لأولية لـ 11 �سخ�سا 

�ختنقو� على �إثر ��ستن�ساقهم لنف�ض �لغاز �ملت�رصب من 

و�سائل �لتدفئة و م�سخنات �ملياه يف كل من وليات تيبازة 

و �سيدي بلعبا�ض و�لأغو�ط, وباتنة و�أخري� ولية تلم�سان , 

يف حني مت ت�سجيل وفاة 01 �سخ�ض خمتنق ب�سبب �إ�ستن�ساق 

غاز �أحادي �أك�سيد �لكربون �ملت�رصب من جهاز تدفئة بولية 

تلم�سان على م�ستوى حي فد�ن �ل�سبع.          
ومن جانب �أخر تدخلت م�سالح �حلماية �ملدنية من �جل 

�إطفاء 8 حر�ئق بعدة وليات ت�سببت يف �إ�سابة 3 �أ�سخا�ض 
بحروق و جروح.

ال�صب�صي ي�صتقبل بن غربيط بق�صر قرطاج

عني البنيان باجلزائر العا�سمة

�صقوط �صخرة �صخمة يت�صبب يف برت �صاق عامل 

خبر في 
صورة

تب�سة

امللتقى الوالئي الثالث للقادة 
للتدريب والتكوين »القد�س«

عطال يناف�س �صالح

�أ�سحى �لالعب �لدويل �جلز�ئري يو�سف عطال يف طليعة �أحد 
�أح�سن �لالعبني يف �لعامل منذ �نطالق �ملو�سم �لكروي �جلاري, 

و�أ�سبح يناف�ض �لنجم �مل�رصي حممد �سالح بعدما جاء على 
خطوة و�حدة عنه يف قائمة �أف�سل �لالعبني �لعامليني يف �لدوريات 
�لأوروبية �خلم�ض �لكربى, وهو �لذي حل يف �ملركز 11 بينما تقدم 

عليه جنم �لفر�عنة و�ملحرتف رفقة ليفربول �لجنليزي مبركز و�حد 
وجاءعا�رص� يف �لقائمة.

الطارف

انتحار تلميذ �صنقا ببوحجار 
ب�صبب نتائجه الدرا�صية

 
�هتز ت بلدية بوحجار �حلدودية بالطارف, على وقع جرمية �سنعاء 
ر�ح �سحيتها تلميذ يبلغ من �لعمر 16  تفا�سيل �حلادثة تعود بعد �أن 
بعد  روحه  �زهاق  على  �سنة   16 �لعمر  من  �لبالغ  هيثم  �لطفل  �أقدم 
عملية �نتحار قام بها مبحاذ�ة منزله جده �أين ربط رقبته يف جذع 

�سجرة زيتون بحبل و �سنق نف�سه ليعرث عليه جثة هامدة .
�ل�سحية يعي�ض مع جده  و ح�سب معلومات من حميط عائلته, فان 
�لثالثة  �ل�سنة  يف  يدر�ض  و  و�لديه  طالق  بعد  حلمر  ملجاز  مب�ستة 
تكون  و  �حلدودية   بوحجار  ببلدية  علي  غر��ض  مبوؤ�س�سة  متو�سط 
نتيجته �لدر��سية ور�ء �حباطه حيث ح�سل على معدل �قل من 10 يف 
�لثالثي �لأول, و يعد من �لتالميذ �ملجتهدين �ل �ن �لظروف �لعائلية 
عجلت يف �إقد�مه على �لنتحار  و قد فتحت م�سالح �لدرك �لوطني 

حتقيقا يف �أ�سباب �حلادث.
 رزق اهلل �سريف

حظيت وزيرة �لرتبية �لوطنية 
با�ستقبال  غربيط  بن  نورية 
�لتون�سي  �لرئي�ض  طرف  من 
�ل�سب�سي  قايد  �لباجي 

حيث  قرطاج,  بق�رص  وذلك 
طرف  من  �ل�ستقبال  جاء 
�لرئي�ض �ل�سب�سي على هام�ض 
�لبنك  موؤمتر  يف  م�ساركتها 

�لدويل �لإقليمي لبلد�ن �سمال 
�لأو�سط  و�ل�رصق  �إفريقيا 
وزر�ء  ح�سور  يعرف  و�لذي 
�أين  �ملعنية,  للبلد�ن  �لرتبية 

�سمن  غربيط  بن  تو�جدت 
��ستقبلهم  �لذين  �لأع�ساء 
نائب  رفقة  �لتون�سي  �لرئي�ض 

�لبنك �لدويل فريد باحلاج.

يتلقى عدد من �ل�سباب �لقادمني 
�لولية  بلديات  خمتلف  من 
يومني  طيلة  تطبيقيا  تكوينا 
دي�سمرب  و22   21 يف  كاملني 
2018 مبتو�سطة فر�ن�ض فانون 
»�لقد�ض«  له  �ختري  ملتقى  يف 
بان�سمام  �حتفاء  له  كت�سمية 
جمعياتنا �لك�سفية �إىل �لئتالف 
فل�سطني  لن�رصة  �لعاملي 
�لق�سية  حتتله  ملا  ونظر� 
لدى  مكانة  من  �لفل�سطينية 
تاأطري  وي�سهر على  �جلز�ئريني 
خمت�سون,  قادة  �مللتقى  هذ� 
�مل�ساركــــون  ي�ستفيد  حيث 
متنوعة  تدريبية  جل�ســـات  من 
وجمالت  جو�نب  عدة  ت�سمل 

وتن�سيط  تربية  يف  ت�ساعدهم 
باأفو�جهم  �ملنخرطيـن  �لفتية 
�ستى  يف  �ملنت�رصة  �لك�سفية 
وكذ�  �لولية  وقرى  مدن 
�لعقلية  قدر�تهم  تنمية 
ليكونو�  و�لروحية  و�جل�سمية 
ملجتمعهم,  �ساحلني  �أفر�د� 
مظـاهر�ت  لذكرى  و�حياًء 
برجمة  مت  دي�سمرب1960   11
�ليوم  �سباح  تاريخية  حما�رصة 
خمت�ض  دكتور  �إلقاء  من  �لأول 
حما�رص  �أ�ستاذ  بعلوج  �سليم 
لال�ستفادة  وزو  تيزي  بجامعة 
�لتاريخية  �ملعلومات  كمية  من 
ودور  �ملباركة  لثورتنا  �لهامة 
هاته  يف  �جلز�ئري  �ل�سعب 

�ملظاهر�ت
بو�سط  جو�ري  ن�ساط  ويف 
�لقادة  نزل  تب�سة  مدينة 
�مل�ساركون لتنظيم حملة نظافة 
�سملت حميط  �ل�سور �لبيزنطي 
بتوزيع  حت�سي�سية  حملة  وكذ� 
ق�سا�سات حتث على �ملحافظة 
وذلك  �ملحيط  نظافة  على 
تب�سة  �لبيئة  د�ر  مع  بالتن�سيق 
فيه  مت  بحفل  �للقاء  و�ختتم 
تكرمي فوجني بو�سامني لأح�سن 
وكذ�   2018 ل�سنة  خميم �سيفي 
تكرمي مدير مركز »�إك�سالن�ض« 
على ما قدمه للحركة �لك�سفية 
بالولية وكذ� �لأ�ستاذ �ملحا�رص 

و�لأفو�ج �مل�ساركة .
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ت�سارع �لأحد�ث �أجربه على ذلك

معاذ بو�سارب يخف�ض من �سرعته يف لقاء الفرقاء
خّف�ض من�سق  �لقيادة �جلديد لالأفالن معاذ بو�سارب من وترية ن�ساطه ل�سيما ما تعلق با�ستقبال خمتلف فرقاء و �سخ�سيات �حلزب �لعتيد ، وذلك يف ظل ت�سارع �لأحد�ث �ل�سيا�سية ، 

وظهور �لعديد من �لأولويات طغت يف �ل�ساحة خا�سة ما تعلق مب�ساألة تاأجيل �لرئا�سيات ، وبد�ية �حلديث عن ��ستدعاء �لهيئة �لناخبة ، و �لكالم حول من�سب نائب �لرئي�ض و غريها من 
�ملعطيات ، جعلت من قيادة �لأفالن تف�سل �لرتقب و �لتوقف عن ��ستقبال خمتلف �ل�سخ�سيات �ملتناق�سة .

ع�سام بوربيع

كرثت  الذي  بو�شارب  معاذ  اأن  يبدو 
موؤخرا خرجاته بعد تعيينه على راأ�س 
هيئة التن�شيق يف احلزب ، تطبق الآن 
الأحداث  ت�شارع  ظل  يف  تريث  حالة 
ال�شيا�شية وظهور فكرة ندوة الإجماع 
على  الأحزاب  بع�س  طرحتها  التي 
تاج  اأو   ، مقري  بقيادة  حم�س  غرار 
فكرة  وطغيان   ، غول  عمار  بقيادة 
تاأجيل الرئا�شيات ، و م�شاألة التمديد ، 
جعل البو�شلة تتجه اإىل اإجماع وطني 
العتيد  احلزب  داخل  الإجماع  يتعدى 
بو�شارب  وح�شور  خا�شة   ، الآفالن 
من  العديد  مع  اأويحيى  اأحمد  رفقة 

موؤخرا  مت  الذي  اللقاء  يف  الأحزاب 
الأ�شواء  كانت  فبعدما   . بنيان  بعني 
به  يقوم  وما   ، الآفالن  على  مركزة 
من  بو�شارب  معاذ  ال�شاب  املن�شق 
تكتل  ت�شكيل  و  الأدوار  جلمع  عملية 
اأن مبادرة حم�س  يبدو   ، اأفالين  قوي 
وكذلك   ، مقري  الرزاق  عبد  بقيادة 
ندوة  عن  احلديث  و  غول  مبادرة 
نوعا  خطفت  قد   ، الوطني  الإجماع 
ما الأ�شواء عن ما يجري يف الآفالن 
الآفالن  يف  الأمور  اأن  و  ل�شيما   ،
التوجهات  من  العديد  تتخذ  بداأت 
اأكرب  كانت  اأنها  يبدو   ، امليولت  و 
يف�رس  ما  وهو   ، بو�شارب  على  قليال 
الآفالن  خرجات  يف  الرتيث  عملية 

اللحمة  باإعادة  تعلق  ما  ل�شيما   ،
للحزب العتيد الذي ومنذ مدة كان هو 
احلزب الذي تنبثق من خالله خمتلف 
الأ�شد  ح�شة  ينال  ،و  البالد  قرارات 
التوجيه  وكذلك   ، الدولة  قرارات  يف 
ال�شيا�شي . معاذ بو�شارب قام بالعديد 
بالقيادات  اللقاءات  و  الت�شالت  من 
غرار  على  الآفالن  يف  املعروفة 
الرحمن  وعبد   ، بلخادم  العزيز  عبد 
اأمام  الباب  بفتح  ونداءاته   ، بلعياط 
، �شواء  بتناق�شاتها  القيادات  خمتلف 
اأو عبادة ، يبدو  اأو �شعداين ،  بوحجة 
اأنها توقفت للعديد من الأ�شباب بداية 
بالربملان  بو�شارب  معاذ  بان�شغال 
اأي�شا ، اإ�شافة اإىل ظهور عدة معطيات 

ال�شاحة  اأكرب يف  و اهتمامات  جديدة 
و  التاأجيل  م�شاألة  اأولها   ، ال�شيا�شية 
تعلق  ما  وكذلك   ، الرئا�شيات  متديد 
بتعديل الد�شتور و ا�شتحداث من�شب 
من  و غريها  رئي�س اجلمهورية  نائب 
ال�شيا�شية  ال�شاحة  يف  املعطيات 
�شتاته  مبختلف  الآفالن  جعلت   ،
معاذ  غياب  ذلك  من  زاد   ، يرتيث 
ال�شتقبالت  من  الكثري  عن  بو�شارب 
الر�شمية ، ماعدا من ح�شور ما �شمي 
اإليها  بالإجماع الوطني التي كان دعا 
اأويحيى  اأحمد  وح�رسها  غول  عمار 
هناك  اأن  يوحي  مما   ، وبو�شارب   ،
العديد  حتته  �شتن�شوي  معينا  توجها 
اأو  الأرندي  غرار  على  الأحزاب  من 

الأفالن اأو حزب عمارة بن يون�س ، اأو 
الرئا�شي  التحالف  باأحزاب  ما يعرف 
قابلته   ، التعبري  �شح  اأن  املوالة  ،اأو 
ت�شف  اأخرى  لأحزاب  ت�رسيحات 
رف�شت  قد  كانت  باملعار�شة  نف�شها 

طروحات كل من غول اأو مقري .
من جهة اأخرى ، تتحدث م�شادر عن 
قيام بو�شارب باإن�شاء جلان ثقة تابعة 
لالأفالن يف خمتلف الوليات حت�شريا 

لال�شتحقاقات القادمة .  

لويزة حنون تكذب عمار غول

 مبادرة حم�ض تت�سم بالغمو�ض والإبهام

 دعا �إلغاء �نتخابات �لتجديد
 �لن�سفي ملجل�ض �لأمة، مو�سى تو�تي:

الأفانا لن ي�سارك يف 
رئا�سيات اأفريل 2019

لويزة  العمال  حلزب  العامة  الأمينة  نفت 
ترحيب  حول  تداوله  مت  ما  كل  حنون 
حزبها بالندوة الوطنية التي اأطلقها حزب 
التوافق  حول  حم�س  مبادرة  منقدة  تاج، 
تتميز  مبادرة  اأنها  م�شرية  الوطني، 

بالغمو�س والإبهام .
كذبت الأمينة العامة حلزب العمال لويزة 
�شبيحة  عقدتها  �شحفية  ندوة  يف  حنون 
رئي�س  ت�رسيحات  الفنانني  بقرية  اأم�س 
عر�س  بخ�شو�س  غول  عمار  تاج  حزب 
جميع  على  الوطني«  »الإجماع  مبادرة 
املعار�شة،  فيها  مبا  ال�شيا�شية  الأطياف 
م�شرية  املبادرة،  هذه  ب�شدة  منتقدة 
العديد  وتطرح  مبهمة،  املبادرة  اأن 
و   الهدف  بخ�شو�س  الت�شاوؤلت  من 
من  املتحدثة  وحذرت  منها.  اجلدوى 
ت�شهدها  التي  والن�شداد  ال�شبابية  حالة 
من  ا�شهر  اربعة  قبيل  ال�شيا�شية  ال�شاحة 
النتخابات الرئا�شية املزمع اإجراوؤها يف 
 »: ال�شدد  ذات  يف  م�شيفة   ،2019 اأفريل 
تف�شلنا 4 اأ�شهر عن الإنتخابات الرئا�شية  
 2019 يف  جترى  اأن  املفرت�س  من  التي 
اأكرب ال�شكوك تثقل املناخ ال�شيا�شي نتيجة 
الغمو�س و ال�شبابية ال�شائدين   ، موؤكدة 
لإيجاد حلول جزائرية  ي�شعى  اأن احلزب 
�شيا�شة  حملة  خالل  من  الأزمة  لهذه 
جلمعية  اإنتخابات  اإ�شتدعاء  اأجل  من 
ال�شعب  �شيادة  تكر�س  تاأ�شي�شية  وطنية 

وحمتوى  �شكل  حتديد  من  يتمكن  حتى 
املوؤ�ش�شات التي هو بحاجة اإليها من اأجل 

ممار�شة �شيادته الكاملة ».
وانتقدت  املتحدثة ب�شدة النظام القائم 
يف البالد، م�شرية اأن حزب العمال يقاطع 
هذا النظام القائم اأي القطيعة مع النظام 
للم�شي   1988 منذ  ال�شالحية  املنتهي 
موؤ�ش�شاتي  �شيا�شي  بناء  اإعادة  باجتاه 
اأننا  م�شرية  د�شتوري،  وبالتايل  وطني 
اأمام نظام �شيا�شي و�شع نف�شه يف خدمة 
اأرباحهم  دميومة  ل�شمان  اأغنياء  اجلد 
املكا�شب  يفك  و  الأغلبية  يرهق  وهو 
ي�شفي  و  الإقت�شادية  و  الإجتماعية 
ال�شوؤون  ت�شيري  على  املافياوي  الطابع 
ت�شاءلت   ، مت�شل  �شياق  ،ويف  العامة 
رئي�س  توقيع  �شيو�شح  هل   « املتحدثة 
لقانون  بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
املقبل  جانفي   26 يوم   2019 املالية 
املبهمة«،وعرجت  النقاط  من  العديد 
القت�شادي  ال�شاأن  عن  باحلديث  حنون 
قانون  مراجعة  ب�شاأن  قلقها   مبدية   ،
ان  على  تاأكيدها  جمددة  املحروقات، 
�شنة  منذ  املفرو�شة  التق�شف  �شيا�شة 
بالنظر  ال�شعب،  باأغلبية  ع�شفت   2015
ان  موؤكدة  البرتول،  برميل  �شعر  لنهيار 
�شيا�شة التق�شف من �شانها تهديد الن�شيج 

الجتماعي الوطن.
�إميان لو��ض  

اأكد رئي�س اجلبهة الوطنية اجلزائرية 
ي�شارك  لن  حزبه  اأن  تواتي  مو�شى 
املقبلة،  الرئا�شية  ال�شتحقاقات  يف 
جمددا مطلبه بخ�شو�س متديد عهدة 
الرئي�س والذهاب اإىل مرحلة انتقالية، 
التجديد  انتخابات  باإلغاء  مطالبا 
ما  ب�شبب  الأمة  ملجل�س  الن�شفي 
اأن  م�شريا  الذمم،  �رساء  ب  و�شفه 
يف  مر�شحا  يقدم  مل  »الأفانا«  حزب 

انتخابات ال�شينا بولية بومردا�س.
م�شاركة  تواين عن عدم  مو�شى  اأعلن 
الرئا�شية  النتخابات  يف  حزبه 
اأفريل  يف  اإجراءها  املزعم  املقبلة 
املقبل، م�شريا اأن الذهاب اإىل مرحلة 
انتقالية ومتديد العهدة اأ�شبح حتمية 
�رسورية، قائال يف �شياق مت�شل:« لبد 

خاللها  يتم  انتقالية  فرتة  اإقرار  من 
تعديل و عهدة الرئي�س بوتفليقة لفرتة 
عقد  خاللها  يتم  عامني  من  رئا�شية 
ندوة وطنية لالجماع وترتيب املرحلة 

املقبلة بتعديل الد�شتور«.
التجديد  بانتخابات  يتعلق  وفيما 
طالب  الأمة،  ملجل�س  الن�شفي 
انتخابات  اإلغاء  من  لبد   « املتحدث 
و�رساء  اخلروقات  اأ�شا�شه  ال�شينا، 
املنتخبني  و�شط  بالأموال  الذمم 
بع�س  يف  املنتخب  �شوت  مادام 
الوليات، بلغ �شعره 30 مليون �شنتيم، 
ول  �شيا�شية،  بانتكا�شة  يوحي  فهذا 
ننتظر اخلري من مر�شح ي�شرتي الذمم 

عند دخوله ال�شينا«.
�إميان لو��ض  

��سرتط �لحرت�م �ل�سارم للد�ستور لبعث �حلو�ر

بن فلي�ض يعلن مت�سكه باإجراء الرئا�سيات يف موعدها

يف �نتخابات "�سينا "

بلقا�سم �ساحلي يطالب منتخبيه بدعم مر�سحي املوالة 

خالل حملة م�ساندته للمرت�سحة �سيدي بلعبا�ض

رحيال: منا�سلي الأفالن لن ير�سخوا للمغامرين

مبادرة  على  احلريات  طالئع  حزب   رد 
اأن يكون  باأن احلوار ل يجب  عمال غول 
اأداة ل�شتمرار ال�شلطة ال�شيا�شية القائمة، 
الو�شع بلغ مرحلة كبرية من  اأن  معتربين 
املرحلة  اإىل  ال�شلطة  لتتحول  الرتدي 
جمال  على  ت�شييق  واأكرث  ت�شلطا  الأكرث 
احلكامة  يف  مرحلة  واأ�شوء  احلريات 

ليعرف الف�شاد ا�شتفحال وانت�شارا.
خالل  احلريات  طالئع  حزب  اعترب 
اأن  اأم�س،  ال�شيا�شي،  مكتبه  اجتماع 
الرتباك  مع  خطورة  ازدادت  الأو�شاع 
الغمو�س،  يعمها  التي  الرئا�شيات  قبيل 
عدم  اإىل  البالد  تعري�س  من  حمذرين 
يف  وخطري،  موؤكد  اأنه  قالوا  ا�شتقرار 

�رسرّ ملحاولة  التي حتحُ ال�شيناريوهات  ظل 
ومتكينه  القائم  ال�شيا�شي  النظام  اإنقاذ 
ال�شيا�شي  الن�شداد  وجتاوز«  »القفز  من 
احلايل »مل�شلحته اخلا�شة ال�شيقة« على 
اأن  احلريات  طالئع  واأكد  تعبريهم.  حد 
املبادرات املطروحة موؤخرا على ال�شاحة 
اعرتافا،  ذاتها  حد  يف  ت�شكل  ال�شيا�شية 
ال�شيا�شية  ال�شلطة  يف  اأطراف  قبل  من 
به  مير  الذي  احلرج  بالو�شع  القائمة، 
مل  التي  ال�شلطة  ذات  اأنها  قائلني  البلد، 
تقر ومل تعرتف يوما ل بالأزمة العميقة، 
ال�شيا�شي  النظام  رد  انتقد عدم  يف حني 
�شيا�شية  اأحزاب  اقرتاحات  على  القائم 
من املعار�شة ومن �شخ�شيات وطنية من 

اأجل خروج توافقي من الأزمة،  قائلني اأن 
اأ�شحاب هذه  اتهام  النظام مل يرتدد من 
وحماولة  الفتنة  زرع  مبحاولة  املبادرات 
زعزعة ا�شتقرار البلد، يف حني عاد اليوم 
على  بالتاأكيد  املوالة  من  وجوه  عرب 
ا�شهر من  والت�شاور قبيل  �رسورة احلوار 
لقرتاحات  بال�شورة  عائدا  الرئا�شيات، 
رئا�شيات 2014 باحلوار  بن فلي�س خالل 
اأن  قائلني  توافقي،  حل  اإىل  يوؤدي  الذي 
احلريات  طالئع  حلزب  بالن�شبة  احلوار 
لل�شماح  ظرفية  اأداة  يكون  اأن  يجب  ل 
القائمة  ال�شيا�شية  ال�شلطة  بدميومة 
د�شتورية  غري  قوى  ا�شتيالء  وا�شتمرار 
للحوار  معنى  »ل  ال�شيا�شي،  القرار  على 

ال�شعب،  م�شلحة  يف  ح�رسيا  يكن  مل  ما 
حوار  اآخر،  اعتبار  اأي  فوق  يكن  مل  وما 
احلية  القوى  كل  فيه  وتنخرط  ت�شارك 
اإطار  اإق�شاء، حوار يندرج يف  لالأمة دون 
للد�شتور  والكامل  ال�شارم  الحرتام 
ولقوانني اجلمهورية«، م�شيفا »«اإن حزب 
طالئع احلريات، ليبقى مقتنعا باأن اإجراء 
انتخابات حرة و�شحيحة ونزيهة و�شفافة 
يف الآجال النتخابية املحددة د�شتوريا، 
اأن يجنب بلدنا خطر عدم  هو من �شاأنه 
ن حقا، ال�شعب اجلزائري  ال�شتقرار وميكرّ

من التعبري على اختياراته بكل �شيادة.«
�سارة بومعزة

الوطني  التحالف  رئي�س  جدد 
دعوته  ال�شاحلي  بلقا�شم  اجلمهوري 
اجلمهورية  رئي�س  ا�شتمرارية  اإىل 
عبد العزيز بوتفليقة يف قيادة البالد 
و  املحققة  املكا�شب  على  للحفاظ 
الوطنية،  امل�شاحلة  م�شار  اإ�شتكمال 
مر�شحي  لدعم  منتخبيه  داعيا 
اأحزاب املوالة يف انتخابات التجديد 
الن�شفي لأع�شاء جمل�س الأمة وذلك  
يف الوليات التي ل يرت�شح فيها حزبه 

خا�شة الأرندي و الأفالن.
بالأم�س  �شاحلي   بلقا�شم  طالب 
ب�شكيكدة   جهوية  ندوة  خالل 
املحليني  باملنتخبني  خا�شة 

البالد  ب�رسق  ولية   15 ل  للحزب 
الوطني  التحالف  منتخبي  على  اأن 
اأحزاب  مر�شحي  دعم  اجلمهوري 
المة  جمل�س  انتخابات  يف  املوالة 
حزبي  مر�شحي  خا�شة   املقبلة 
والتجمع  الوطني  التحرير  جبهة 
الوطني الدميوقراطي ،موؤكدا دعمه 
حد  على  التي  الرئي�س  لإ�شتمرارية 
اأهمها  كثرية  متطلبات  لها  قوله 
دولة  تعزيز  و  الإ�شالحات  تعميق 
احلق و القانون و كذا تنويع القت�شاد 
الدعم  �شيا�شة  الوطني عرب مراجعة 
عن  ف�شال  النفقات  تر�شيد  و 
الرتبية  قطاع  اإ�شالحات  تر�شيخ 

ترقية  و  التعبري  حرية  و  العدالة  و 
،و�شدد  املدين  واملجتمع  ال�شحافة 
مراجعة  �رسورة  على  املتحدث 
اأعمق  واإ�شالح  النتخابات  قانون 
ن  اأن  م�شريا  النتخابية،  للمنظومة 
م�شاركة التحالف الوطني اجلمهوري 
فر�شة  الأمة  جمل�س  انتخابات  يف 
يف  قائال  لذلك،  الدعوة  لتجديد 
ذات ال�شدد :« اإ�شالح لرتقية النمط 
النتخابي حتى ي�شبح اأكرث عدل يف 
�رسوط  وترقية   الأ�شوات  ترجمة 
يف  الع�شوية  �رسوط  و  الرت�شح 
الرتقاء  كذا  و  املنتخبة  املجال�س 
غرفتا  تتمكن  حتى  النواب  مب�شتوى 

الربملان من اأن تلعبا دورهما يف رفع 
التحديات امل�شتجدة يف البالد »

املتحدث  اأعلن  مت�شل،  �شياق  ويف 
�شت�شارك  ال�شيا�شية  ت�شكيلته  باأن 
للتجديد  املقبلة  النتخابات  يف 
الن�شفي ملجل�س الأمة عرب ثالثة )3( 
�شطيف  و  بومردا�س  هي  و  وليات 
منتخبي  �شيدعم  فيما  مترنا�شت  و 
فيها  يتواجد  التي  اأخرى  ولية   23
 ، املوالة  اأحزاب  مر�شحي  احلزب 
مربزا اأن ت�شكيلته ال�شيا�شية حري�شة 
الت�شامن احلزبي  تر�شيخ فكرة  على 

بني اأحزاب املوالة
  �إميان لو��ض

حلزب  القيادية  الهيئة  ع�شو  اأكد 
م�شطفى  الوطني  التحرير  جبهة 
ر�شوخ  عدم  على  رحيال،  كرمي 
واأن  املال  لدور  الأفالن  منا�شلي 
الفي�شل لل�شندوق اأمام �شمائرهم 
اخلا�س  املقبل،  دي�شمرب   29 يف 
الأمة  ملجل�س  الن�شفي  بالتجديد 

عن مقعد الولية.
�رسح ع�شو الهيئة القيادية حلزب 
م�شطفى  الوطني  التحرير  جبهة 
حملة  خالل  رحيال،  كرمي 
لفائدة منتخبي احلزب  حت�شي�شية 
املحليني بولية �شيدي بلعبا�س يف 
موؤخرا،  النتخابية  احلملة  اإطار 
لإنتخابات  الأفالن  ملر�شح 
هم  املنا�شلني  اأن  الأمة،  جمل�س 
فهم  الأح�شن  اختيار  على  الأقدر 

للوقوف  اإياهم  داعيا  الأقرب، 
بوجه املغامرين وا�شتعادة احلرية 
وتفوي�س  املواطنني  لختيار 
قائال  امل�شوؤولية،  ي�شتحق  من 
ب�شيدي  الأفالن  منا�شلي  اأن 
بلعبا�س لن يقبلوا ببيع ذممهم »ما 
جتربته  اأن  مو�شحا  يت�رساو�س«، 
للبناء هو من  ي�شعى  باأن من  تفيد 
مر�شحة  على  مثنيا  �شيوا�شل، 
غزالة  بلعبا�س  ب�شيدي  احلزب 
الفئة  من  اأنها  خا�شة  رقيق، 

ال�شبانية بـ36 �شنة.
الناطق  القادر  عبد  زبيدة  بدوره 
راهن  بالإعالم  واملكلف  الر�شمي 
على احتمالية افتكاك امراأة لأول 
عن  الأمة  مبجل�س  مقعدا  مرة 
ابنة  وهي  بلعبا�س  �شيدي  ولية 

حمادو�س  �شيدي  بلدية  منطقة 
دعمها  اإىل  داعيا  زليفة(،  )قرية 
وفق  املال،  عامل  عن  والبتعاد 
رحيال  واأ�شاف  رحيال.  تعبري 
عرب  احلزب  منتخبي  كل  بح�شور 
خمتلف املجال�س ال�شعبية البلدية 
واملجل�س ال�شعبي الولئي، ونواب 
بغرفتيه ورئي�شا  بالربملان  احلزب 
ملحافظاتي  الإنتقالية  اللجان 
ال�شادة  وتالغ  بلعبا�س  �شيدي 
اختيار  اأن  وبوخلخال  لبي�س 
مر�شحة الأفالن غزالة رقيق نائب 
الولئي  ال�شعبي  املجل�س  رئي�س 
والإطار بقطاع ال�شحة، مت ب�شكل 
دميقراطي عرب �شندوق الإقرتاع، 
اأ�شوات  لك�شب  لي�س  بالولية  واأنه 
اأ�شوات  لأن  احلزب  منتخبي 

مر�شحة  ل�شالح  �شتكون  الأفالنني 
اأخالقي  التزام  لأنه  احلزب 
لدعم  دعاهم  حني  يف  ون�شايل، 
عرب  احلزب  مر�شحة  مر�شحتهم 
احلزب  حيز  خلارج  العمل  تو�شعة 
عرب زمالئهم املنتخبني املحليني 
مبختلف املجال�س املحلية لك�شب 
فهذا  اأخرى،  اأ�شوات  وحت�شيل 
الواجب،  هو  وهذا  املطلوب  هو 
املرت�شحة  جهتها  من  بح�شبه. 
�شتكون  اأنها   قالت  رقيق  غزالة 
احلزب،  منتخبي  ظن  ح�شن  عند 
اجلمهورية  رئي�س  دور  على  مثنية 
يف م�شاندة املراأة يف تقلد منا�شب 
عن  مرت�شحة  اأنها  م�شيفة  عليا، 
حزب ال�شهداء والثورة اجلزائرية. 
�ض.ب
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.     مل نرحب مببادرة تاج  

الوة
ري ع

ت/ب�س



م�سعود  حا�سي  بلدية  مري  دعا 
يف  �سا�سي  بن  يا�سني  حممد 
يومية  به  خ�ص  �سحفي  ت�رصيح 
املحليني  املنتخبني   ،  « »الو�سط 
ر�ص  �رصورة  اىل  ورقلة  بوالية 
واحد  كرجل  للوقوف  ال�سفوف 
لدعم مر�سح االأفالن يف انتخابات 
القادر  عبد  االأمة  ع�سوية جمل�ص 
جديع املقرر اجرائها يف الـ 29 من 
�سهر دي�سمرب اجلاري  ، يف اإ�سارة 
وا�سحة من رئي�ص اأغنى بلدية يف 
اجلزائر اىل �رصورة الدعم املطلق 
النظري  املنقطع  والالم�رصوط 
الوطني  التحرير  جبهة  حلزب 

رئي�ص  فخامة  احلقيقي  ورئي�سها 
العزيز  عبد  ال�سيد  اجلمهورية 

بوتفليقة لدعم اال�ستمرارية ح�سب 
قوله .

بن  ذهب  فقد  ذلك  جانب   اإىل 
اأبعد  اإىل  يا�سني  حممد  �سا�سي 
الواثق  بلغة  اأكد  ، عندما  من ذلك 
من نف�سه اأن االأفالن ميلك قاعدة 
من  فاإنه  لذا  وجماهريية  �سعبية 
مقاعد  الأغلبية  ت�سكيله  ال�رصوري 
املكا�سب  حلماية  االأمة  جمل�ص 
الفاحت  جيل  طرف  من  املحققة 

نوفمرب 1954 .
 ومعلوم اأن االأفالن قد عقد خالل 
حتالف  جل�سة  املن�رصم  االأ�سبوع 
ال�سلم  جمتمع  حركة  من  كل  مع 
مر�سح  لدعم  اجلديد  والفجر 
ال�سينا نائب  االأفالن يف انتخابات 
الوالئي   ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص 

عبد القادر جديع . 

اأكد وزير االأ�سغال العمومية و النقل، 
ال�سبت  اأم�ص  زعالن،  الغني  عبد 
بعنابة، اأن تثمني البعدين االجتماعي 
عرب  النقل  خلدمة  واالقت�سادي 
من  اليوم  يتج�سد  احلديدية  ال�سكة 
خالل »تنفيذ برامج تاأهيل و حتديث 
بال�سكة  النقل  وحظرية  ال�سبكة 
االأولويات  حتديد  مع  احلديدية 

اال�سرتاتيجية يف هذا املجال«.
على  اإ�رصافه  خالل  الوزير،  واأو�سح 
كوراديا  لقطار  اخلدمة  حيز  و�سع 
اأن  تب�سة،   – عنابة  خلط  ال�رصيع 
تاأهيل و حتديث خط عنابة- تب�سة، 
الذي يعود اإىل 45 �سنة، يندرج �سمن 
النقل  �سبكة  مد  اإىل  الرامي  التوجه 
النقاط  اأبعد  اإىل  احلديدية  بال�سكة 
الواليات  وربط  الوطني  بالرتاب 
احل�رصية  باالأقطاب  احلدودية 
اإىل  باالإ�سافة  الكربى  واالقت�سادية 

اإعادة تاأهيل خدمة النقل عرب ال�سكة 
احلديدية التي »تراجعت يف ال�سنوات 
طالتها  التي  االأ�رصار  بفعل  االأخرية 

خالل الع�رصية ال�سوداء«.
نوعية  نقل  توفري خدمة  ومن خالل 
 160  ( ال�رصيع  كوراديا  قطار  عرب 
خدمة  تتجه  ال�ساعة(،  يف  كيلومرت 
-كما  احلديدية  ال�سكة  عرب  النقل 
ق�سرية  رحلة  اأ�ساف زعالن- خالل 
�سلطات  رفقة  القطار  هذا  عرب 
القطار  حمطة  من  انطالقا  الوالية 
مدينة  حمطة  غاية  اإىل  بعنابة 
لثقافة  االعتبار  اإعادة  نحو  احلجار، 
املواطنني  لدى  القطار  عرب  النقل 
على  ال�سغط  حدة  من  والتخفيف 
اأهمية  على  موؤكدا  الطرقات،  �سبكة 
املكت�سبات  هده  على  املحافظة 

وتاأمينها .
ال�سكة  خط  تاأهيل  جانب  واإىل 

كما  �سيتم  تب�سة،   – عنابة  احلديدية 
القطاع،  عن  االأول  امل�سوؤول  اأفاد 
تاأهيل  االإعالم،  لو�سائل  ت�رصيح  يف 
اخلط املنجمي عنابة – جبل العنق 
)تب�سة( على م�سافة 400 كيلومرت لنقل 
الفو�سفات وجت�سيد البعد االقت�سادي 
احلديدية  ال�سكة  عرب  النقل  ل�سبكة 
الوطن،  �سمال �رصق  اأق�سى  مبنطقة 
يف  املبذولة  اجلهود  اأن  مو�سحا 
والتو�سيع  التحديث  و  التاأهيل  جمال 
بال�سكة  النقل  خدمة  ت�سهدها  التي 
احلديدية �ستمكن يف اآفاق �سنة 2023 
من نقل 60 مليون م�سافر و70 مليون 

طن من الب�سائع �سنويا .
عن  الوزير  ك�سف   ، اأخرى  جهة  من 
عنابة  خلط  كوراديا  قطار  اإطالق 
التجارب  اإمتام  فور  �سطيف   –
غ�سون  يف  وذلك  اجلارية  التقنية 
اأق�سى  على  املقبلني  ال�سهرين 

كوراديا  قطار  و�سي�رصع   ، تقدير 
ال�رصيع خلط عنابة – تب�سة يوم غد 
االأحد يف اخلدمة التجارية املوجهة 
اخلام�سة  من  بداية  للم�سافرين 
عنابة  من  انطالقا  �سباحا  والربع 
هذا  و�سيقطع  تب�سة   مدينة  باجتاه 
مقعدا   255 ل  يت�سع  الذي  القطار 
اأوىل«  »درجة  مقعدا   60 بينهم  من 
اأربع  يتجاوز  ال  ظرف  يف  امل�سافة 
 895 ب  حددت  وبت�سعرية  �ساعات 
عنابة  كوراديا  قطار  ويقطع  ج   د. 
نوعية  خدمة  يوفر  الذي  تب�سة،   –
االأ�سخا�ص  لفائدة  عربة  ويخ�س�ص 
ذوي االحتياجات اخلا�سة مع توقف 
بو�سفوف  بلدية  من  بكل  امل�سار  يف 
و  اأهرا�ص  �سوق  و  قاملة  بوالية 
بنف�ص  الكباريت  وادي  و  مداورو�ص 
تب�سة،  مبدينة  التوقف  قبل  الوالية، 

ح�سبما متت االإ�سارة اإليه.  

اليومية  اخل�سائر  قيمة  قدرت 
احلجار  �سيدار  مبركب  امل�سجلة 
االحتجاجية  احلركة  جراء  بعنابة 
عقود  فئة  عمال  �سنها  التي 
يوما   13 املدعمة ملدة  الت�سغيل  
وت�سببت يف توقيف الن�ساط بالفرن 
 10 ب  واملفولذين   2 رقم  العايل 
ح�سبما  الواحد  لليوم  د.ج  مليون 
ال�سبت  اأم�ص  �سادر  بيان  يف  ورد 
عن مدير  االت�سال ملجمع �سيدار 
البيان الذي  اأكد  . و  ه�سام بامون 
التو�سل  على  منه  ن�سخة  ا�ستلمت 
اإىل حل للنزاع وا�ستئناف الن�ساط 
اأم�ص  م�ساء  باملركب  االإنتاجي 
حوار  جل�سة  بعد  وذلك  اجلمعة 

الرئي�ص  احلجار  ب�سيدار  تراأ�سها 
اإمييتال،  ملجمع  العام  املدير 
من  كل  بح�سور  بو�سالمة  طارق 
العامني  املديرين  الرئي�سني 
�سيدار، خل�رص  ال�سناعي  للمجمع 
اأو�سي�ص، و�سيدار احلجار، �سم�ص 
باالإ�سافة  اهلل،  معطاء  الدين 
املركب  لنقابة  العام  االأمني  اإىل 
ريا�ص جمعى وممثل عن مفت�سية 
احلوار  جل�سة  خالل  ومت   ، العمل 
التاأكيد  النزاع  بحل  توجت  التي 
للحفاظ  اال�ستقرار  اأهمية  على 
الذي  احلجار  �سيدار  مركب  على 
اإمكانات  الدولة  الأجله  �سخرت 
دميومة  ل�سمان  »�سخمة«  مالية 

اأ�ساف  -كما  وتطويره  ن�ساطه 
البيان- الذي اأبرز من جهة اأخرى 
باأن احلفاظ على املركب وترقية 
ن�ساطه »مرهون بعامل اال�ستقرار 

وكفاءة االإطارات امل�سرية« .
اإليه  تو�سل  الذي  االتفاق  وت�سمن 
طرفا النزاع متكني 120 عامال من 
اأ�سحاب عقود العمل املدعمة من 
اال�ستفادة من عقود عمل حمدودة 
على  وذلك  كاملة(  )�سنة  املدة 
بحيث  االأقدمية  وح�سب  مرحلتني 
 50 البيان،  اأو�سح  كما  ي�ستفيد، 
عامال منهم من عقود  ملدة �سنة 
بحلول �سهر يناير 2019 و 70 عامال 
اآخر يتم ت�سوية و�سعياتهم ومتكينهم 

من اال�ستفادة من عقود عمل ملدة 
كما   2019 ماي  من  ابتداء  �سنة 
ت�سمن االتفاق متكني امل�ستفيدين 
من عقود عمل حمدودة املدة من 
�سلم االأجور املعمول به �سنة 2018 
باالإ�سافة  احلجار  �سيدار  مبركب 
من  اال�ستفادة  من  متكينهم  اإىل 
التعوي�سات املت�سمنة ي االتفاقية 
ت�سمن  اأخرى  اجلماعية  من جهة 
�سحب  البيان،  ذات  االتفاق،ح�سب 
تخ�ص  التي  الق�سائية  املتابعات 
بع�ص العمال املعنيني بهذه احلركة 
مركب  ي�سغل  للتذكري  االحتجاجية 
 4500 ما جمموعه  احلجار  �سيدار 

عامل .

مري حا�سي م�سعود حممد يا�سني بن �سا�سي يك�سف لـ »الو�سط »:

وزير النقل عبد الغني زعالن

.    نقل 60 مليون م�سافر يف اآفاق2033

مركب �سيدار احلجارعنابة

اأحمد باحلاج 

على املنتخبني بورقلة دعم مر�شح 
الأفالن يف انتخابات ال�شينا

برامج تاأهيل ال�شكك احلديدية ت�شتدرك ما خربه الرهاب

10 مليون د.ج قيمة اخل�شائر اليومية ب�شبب ال�شراب 

ال�سراعات حترق املجال�س املنتخبة

الف�شائح تالحق اأميار 
بلديات �شيدي بلعبا�س 

زرواطي ت�سرف على انطالق 
امللتقى الوطني لدور البيئة 

36 دور بيئة جاهزة عرب وليات الوطن 

بواليتي تلم�سان وباتنة  

 توقيف اأربعة جتار خمدرات
 وحجز 8 كغ من الكيف املعالج 

�سيدي  والية  »اأميار«  بع�ص  اأثبت 
الت�سيري  �سوء  عالية يف  كفاءة  بلعبا�ص 
احلالية  العهدة  خالل  ال�سوء  وت�سيري 
دون  بالكامل  عام  عليها  مر  التي 
كان  التي  املرجوة  النتائج  حتقيق 
فيها فبني امل�سجونني  ياأمل  املواطن 
جتري  والذين  ق�سائيا  واملتابعني 
معهم حتقيقات اأمنية حتولت البلديات 
ل�رصاع املنتخبني  اإىل ميدان  االأخرى 
برتبة  »اأميار«  هناك  لكن  بع�سهم  يف 
ملوك واآخرين رغم ما يحدث الزالوا 
ميار�سون مهامهم بطرق عادية اأثارت 

الكثري من الت�ساوؤالت
ال يختلف اثنان اأن ما يقع من ف�سائح 
خمتلف  على  و�سل  البلديات  هذه  يف 
املرتكب  اجلم  بفعل  العامل  اأنحاء 
التي تعترب من  من خالل هذه العهدة 
احلاليني  »االأميار«  عهدات  اأ�سوء  بني 
ال�ساأن  هذا  يف  كان  ،حيث  وال�سابقني 
الذي  الف�ساد  من حماربة  لهم  ن�سيب 
،البداية  اجلمهورية   رئي�ص  اأقره 
كانت  بلعبا�ص   �سيدي  والية  يف 
وتن�سيب  االأحزاب  بني  بال�رصاعات 
»االأميار« مثلما عا�سته بلديات مزاورو 
ومرحوم  الوالية  وعا�سمة  وتيغاليمت 
بداية   الف�سائح  بدات  ..ثم  وتاف�سور 
يف بلدية ال�ساية التي توبع فيه »املري« 
ومت �سجنه واحلكم عليه ب05 �سنوات 

يف  بالرباءة  املحكمة  بعدها  ،لتنطق 
التي  االأدلة  لكل  تقدميه  بعد  حقه 
يف  بعدها  الكارثة  ،لتكون  ذلك  تثبت 
رئي�ص  حّول  ،اأين  املاء  راأ�ص  بلدية 
اإىل  هناك  البلدي  ال�سعبي  املجل�ص 
فيديوهات  ن�رص  بعد  للدعارة  مكان  
يف  تورطه  تثبت  باحلياء  خملة 
ممار�سة الفعل هناك وانت�رصت حينها 
عرب  وا�سع  نطاق  على  الفيديوهات 
،حيث  االجتماعي  التوا�سل  مواقع 
احلكم  ليتم  توقيف  مت  ثم  هاربا  ظل 
اأيام حتى  ،ومل متر  ب�سنة �سجنا  عليه 
الوطني  الدرك  م�سالح  اأطاحت 
ملف  يف  بوخنفي�ص  بلدية  برئي�ص 
�سفقات م�سبوهة  ومت توقيفه من قبل 
الوايل ال�سابق ،لياأتي الدور على »مري« 
مرحوم احلايل  املتابع ق�سائيا  منذ 
النيابة  اأكتوبر والتم�ست  من�سف �سهر 
�سجنا  �سنوات   03 حقه  يف  العامة 
لكنه ظل ميار�ص مهامه ب�سكل  نافذة 
عنه  �ست�سفر  ما  انتظار  ،يف  عادي 
بلديات خمتلفة  التحقيقات يف  عديد 
تعرف نف�ص امل�ساكل ،لكن ما يت�ساءل 
هي  هل  البلديات  يف  املواطنون  عنه 
حرب التموقع قبل انتخابات »ال�سينا« 

اأم ماذا؟
 �س.�سهيب

اأ�رصفت “فاطمة الزهراء زرواطي” 
وزيرة البيئة و الطاقات املتجددة، 
اأم�ص، على انطالق امللتقى الوطني 
“توجيهات  البيئة  دور  الإطارات 
حو�سلة  عر�ص  ومت  واآفاق”  
 ،2018 ل�سنة  البيئة  دور  لن�ساطات 
و   2019 �سنة  عمل  برنامج  وكذلك 
قالت الوزيرة انه �ستقدم ، توجيهات 
اجليد  اال�ستغالل  ب�رصورة  �سارمة 
اجلميع  اأمام  اأبوابها  وفتح  للدور 
كلمة  يف  القطاع  وزيرة  اأو�سحت 
الهدف  اأن  باملنا�سبة  لها  افتتاحية 
اال�ستثمار  تقييم  هو  امللتقى  من 
خالل  من  الب�رصية  الطاقات  يف 
البيئة  باإطارات  واالرتقاء  التكوين 
االإ�سرتاتيجية  مل�سايرة  وهذا 
واملحافظة  البيئة  الوطنية حلماية 
عليها و�سددت الوزيرة على مواكبة 
تقوم  اأن  و  للتطورات  البيئة  دور 

�سيتخلل  كما  ينبغي  كما  بعملها 
حول  ومداخالت  ندوات  امللتقى 
و  واالت�سال  والت�سويق  التكوين 
والتح�سي�ص  البيئية  بالرتبية  كذا 
الإعادة  طريق  خارطة  اإعداد  و 
اأن  على  البيئة  لدور  تنظيم جديدة 
ت�سب  بتو�سيات  امل�ساركون  يخرج 
لرتفع  البيئة  وحماية  الرتبية  يف 
اأن  الوزيرة  ،وقالت  الو�سية  للوزارة 
البيئية  التكوينات  الوطني  املعهد 
�سنة   16 عن  تزيد  بخربة  يتمتع 
تكوين  على  ا�رصف  انه  واأ�سافت 
الوطنية  والهيئات  املوؤ�س�سات  اأهم 
اأو�سحت  كما  واخلا�سة  العمومية 
بيئية متمثلة يف دور  له مالحق  اأن 
 36 منها  وج�سد   49 عددها  البيئة 
واليات  خمتلف  عرب  جاهزة  وهي 

الوطن لتقدمي خدمات متكاملة .
ف.ن�سرين

بواليتي  ال�رصطة  قوات  متكنت 
االأ�سبوع  خالل  وباتنة  تلم�سان 
اأربعة  توقيف  من  املن�رصم 
باملخدرات  يتاجرون  اأ�سخا�ص 
وحجز 3ر8 كغ من الكيف املعالج، 
ح�سبما اأفاد به اليوم ال�سبت بيان  

للمديرية العامة لالأمن الوطني.
بناءا  اأنه  امل�سدر  ذات  واأو�سح 
عنا�رص  اأوقف  معلومات  على 
م�ستوى  على  تلم�سان  والية  اأمن 
 7 بحوزته  �سخ�سا  مغنية  بلدية 

كغ من الكيف املعالج ويف بريكة 
معلومات  على  وبناء  باتنة  بوالية 
املتنقلة  الفرقة  عنا�رص  متكن 
توقيف  من  الق�سائية  لل�رصطة 
باملهلو�سات  يتاجران  �سخ�سني 
الكيف  من  غرام   670 وحجز 
الوالية، متكن  نف�ص  ويف  املعالج 
من  الوالية  اأمن  �رصطة  عنا�رص 
توقيف �سخ�ص اآخر بحوزته 660 
غرام من القنب الهندي املعالج، 

ي�سيف البيان.

وجه رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية حا�سي م�سعود ال�سيد حممد يا�سني بن �سا�سي ، 
ر�سالة مبا�سرة للمنتخبني املحليني لدعم مر�سح االأفالن بورقلة النتخابات ع�سوية جمل�س 

االأمة ال�سيد عبد القادر جديع .
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 حتذيرات من ا�ستعمال
 ح�سة 2018/11/06

املياه املعدنية 
»تاك�سنة« حتت التحقيق

ح�صة  يف  حتقيقا  الو�صية  امل�صالح  فتحت 
املنتجة  »تاك�صنة«  عالمة  املعدنية  املياه 
بتاريخ 2018/11/06، حيث اأبرز اإعالن بلدية 
ال�صحة  حلفظ  البلدي  املكتب  عرب  تاك�صنة 
رقم:  لوالية جيجل  التجارة  مدير  مرا�صلة  اأن 
بتاريخ  مل�صاحلهم  الواردة   2018/10648
املواطنني  على  يتوجب  اأنه   2018/12/16
»تاك�صنة«  عالمة  من  املعدنية  املياه  تفادي 
احل�صة رقم 310 املنتجة بتاريخ 2018/11/06 

كونها غري �صالح لال�صتهالك.
رئي�س  ختم  يحمل  الذي  االإعالن  اأكد  كما 
املجل�س ال�صعبي البلدي، اأن دعوتهم للمواطنني 
لتجنب احل�صة جتنبا لظهور االأمرا�س املعدية 
املتنقلة عرب املياه، كما اأ�صافت امل�صادر اأن 
م�صوؤول باملديرية املحلية للتجارة اأو�صح باأن 
»حتقيقا مت فتحه عقب تداول معلومات تفيد 
مبالحظة بالعني املجردة بقايا داخل قارورة 
م�صريا  تاك�صنة«،  يحمل عالمة  املعدين  للماء 
اإىل اأن التحاليل الالزمة �صتجرى على احل�صة 
واإ�صتنادا  املياه،  هذه  من  ت�صويقها  مت  التي 
تلوث  اأي  تاأكيد  حالة  ففي  امل�صوؤول،  لذات 
قارورات  يف  املعباأة  املعدنية  املياه  لهذه 
حلماية  اتخاذها  �صيتم  وقائية  فاإن«تدابري 
امل�صتهلك و�صحته«، يف حني مل يرد اأي رد من 

طرف م�صوؤويل العالمة.
واجلذب  ال�صد  من  اأيام  بعد  هذا  وياأتي 
طريقة  تاأثريات  اأو  اآميال  منتوج  رافق  الذي 
منظمة  دعوات  ركزت  حني  يف  ا�صتهالكه، 
تعزيز  �رضورة  اإىل  على  امل�صتهلك  حماية 
االإطار القانوين لتقوية الرقابة باإلزامية القيام 
املخابر  توفري  وكذلك  الدقيقة  بالتحاليل 

املتخ�ص�صة بدل االكتفاء بالقاعدية حاليا.
�سارة بومعزة 

عني متو�سنت

اإحباط هجرة غري �سرعية 
ل 19 �سابا يف عمليتني 

منف�سلتني 
للمجموعة  ال�صواحل  حر�س  وحدات  متكنت 
االإقليمية لبني �صاف )عني متو�صنت( من اإحباط 
توقيف  و  ال�رضعية  غري  للهجرة   )2( حماولتني 
ال�صفة  نحو  �رضية  رحلة  يف  كانوا  �صابا   19
علم  ح�صبما  املتو�صط،  البحر  حلو�س  االأخرى 
االأمنية  الهيئة  ذات  م�صوؤويل  لدى  ال�صبت  اأم�س 
�صاعة  يف  متت  التي  االأوىل،  العملية  �صمحت  و 
متاأخرة من ليلة اجلمعة اإىل ال�صبت، من تطويق 
�صاف  ببني  ال�صواحل  حلر�س  العائمة  الوحدات 
20 ميل  بعد  البحر على  بعر�س  لزورق مطاطي 
بحري �صمال ميناء بني �صاف، حيث مت توقيف 7 

مر�صحني للهجرة غري 
ال�صواحل  نحو  رحلة �رضية  ال�رضعية خرجوا يف 
هنني  بلدية  �صواطئ  من  اإنطالقا  االإ�صبانية 

)تلم�صان(، وفق ما اأبرزه ذات امل�صوؤولني.
ال�صواحل  ال�صبت عنا�رض حر�س  اأم�س  و متكنت 
مليناء بوزجار، من اإحباط خمطط للهجرة ال�رضية 
ل 12 �صابا من �صمنهم قا�رضين )2(، انطلقوا من 
غري  رحلة  يف  )وهران(  االأبي�س  الراأ�س  �صواحل 
يقلهم  الذي  الزورق  �رضعية، حيث مت حما�رضة 
�صمال  بحرية  اأميال   10 بعد  على  البحر  بعر�س 
ميناء بوزجار و اإحباط حماولتهم يف الهجرة غري 
ال�رضعية، كما اأ�صافه نف�س امل�صدر هذا و قد مت 
حتويل املوقوفني ال19 اإىل مينائي بني �صاف و 
بوزجار ال�صتكمال االإجراءات القانونية املعمول 
بها يف هذا االإطار و حتويلهم للجهات الق�صائية 

املخت�صة اإقليميا، مثلما اأ�صري اإليه. 

واأو�صح الوزير خالل اأ�صغال اللقاء الوطني 
اأن جت�صيد هذا  الإطارات مفت�صية العمل 
»تعزيز  اإىل  يهدف  اجلديد  املخطط 
ا�صتقاللية« هذه الهيئة  و«ترقية مهامها« 
االأمثل  التطبيق  »�صمان  اإىل  ويهدف 
اأف�صل  وا�صتغالل  العمل  وتنظيم  لت�رضيع 
من  �صيما  والت�صاور«،  احلوار  ملحا�صن 
خالل حت�صني ال�رضوط املهنية ملفت�صي 
العمل وتدعيم املوارد الب�رضية وع�رضنة 
و�صائل العمل و�صمان التكوين امل�صتمر.

ب«النقلة  زمايل  ذكر  ال�صياق  هذا  ويف 
مفت�صية  عرفتها  التي  والكمية  النوعية 
اإعادة  منذ  الع�رضنة  حيث  من  العمل 
اإثر   ،  2005 �صنة  من  بداية  تنظيمها 
رئي�س  اتخذها  التي  الهامة  القرارات 
والتي  بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
بهدف  الرقابة،  هيئات  اإ�صالح  خ�صت 
و  لت�رضيع  االأمثل  التطبيق  »�صمان 
تنظيم العمل واحرتام حقوق العمال، مع 
ملحا�صن  اأف�صل  ا�صتغالل  على  احلر�س 

احلوار و الت�صاور«.
توؤكد  االإجراءات  هذه  اأن  الوزير  قال  و 
العمومية  ال�صلطات  توليها  التي  »العناية 
بالو�صائل  العمل  مفت�صية  لتزويد 
ال�رضورية يف �صبيل االأداء اجليد ملهامها 

النبيلة، ولتمكني املواطنني من اال�صتفادة 
من خدمة عمومية ذات اجلودة«، م�صيفا 
اأن التدعيم املتعدد الذي ا�صتفادت منه 
ب�صكل  »انعك�س  العمل  مفت�صية  هياكل 
يف  الهيئة  هذه  تواجد  على  ايجابي 

امليدان«.
الرقابة  زيارات  عدد  اأن  زمايل  واأ�صاف 
والتفتي�س انتقلت من 98.000 زيارة �صنة 
 2011 �صنة  زيارة   180.000 اىل   2006
االإحدى  خالل  زيارة   200.000 لتفوق 
ع�رض �صهرا من �صنة 2018 ، حيث م�صت 
هذه الزيارات خمتلف امليادين املتعلقة 
ت�رضيح  مراقبة  ال�صيما  العمل  بت�رضيع 
العامل لدى �صندوق ال�صمان االجتماعي 
االجتماعية  التغطية  حر�صا على �صمان 

لكل العمال.
و بنف�س املنا�صبة اأ�صار زمايل اإىل الدور 
تلعبه  اأن  ينبغي  الذي  والهام  »املحوري 
املناخ  متابعة  جمال  يف  العمل  مفت�صية 
من  الوقاية  يف  وامل�صاهمة  االجتماعي 
م�صيفا  العمل«،  يف  اجلماعية  النزاعات 
ومكانة  دور  تكري�س  اإىل  يهدف  ذلك  اأن 
االإطار  ب«اعتبارها  العمل،  مفت�صية 
اإليه  يتوجه  الذي  واملرجع  ال�رضعي 
ال�رضكاء  وخمتلف  العمل  اأطراف  كافة 
تطبيق  جمال  يف  �صواء  االجتماعيني، 
اجلماعي  التفاو�س  اأو  العمل  ت�رضيعات 
النزاعات  من  الوقاية  م�صائل  يف  اأو 

اأن  زمايل  اعترب  للعمل«كما  اجلماعية 
مهام التح�صي�س واالعالم لفائدة ال�رضكاء 
االجتماعيني، »اأحد املحاور ذات االأولوية 
العمل« بحيث  �صمن �صالحيات مفت�صية 
للمرافقة والن�صح  اأ�صا�صية  متثل »قاعدة 
وتبادل  للتوا�صل  ف�صاء  بخلق  والتوجيه« 
املعطيات واملعلومات، قائال اأن »اأغلب 
التوترات التي �صجلها عامل ال�صغل �صببها 

»�صوء فهم القوانني«.  
القطاع   اأن  الوزير  اأكد  اأخرى  جهة  ومن 
»يويل اأهمية بالغة« لتطبيق معايري العدالة 
وال�صفافية املرتبطة بالفر�س املمنوحة 
�رضورة  اإىل  داعيا  الت�صغيل،  جمال  يف 
ال�صارم  التطبيق  مراقبة  على  ال�صهر 
املرتبطة  االإجراءات  ولكل  للت�رضيع 
بظروف ت�صغيل، من بينها ظروف ت�صغيل 

العمالة االأجنبية.
  واأبرز الوزير اأن التطبيق ال�صارم للت�رضيع 
يعد  العمل  وطب  ال�صحة  جمال  يف 
العمومية  لل�صلطات  الرئي�صي  »االن�صغال 
واالجتماعيني«  االقت�صاديني  وال�رضكاء 
وعلى  العمال  على  تاأثريات  من  لها  ملا 
وال�صحية  االجتماعية  احلماية  منظومة 
ويف  �صواء«   حد  على  املوؤ�ص�صة  واأداء 
اىل  الرامية  الدولة  جهود  موا�صلة  اإطار 
اخلا�صة  االحتياجات  ذوي  ادماج  تعزيز 
واالقت�صادية،  االجتماعية  احلياة  يف 
 1 ن�صبة  تخ�صي�س  خالل  من  �صيما 

باملوؤ�ص�صات  ال�صغل  باملائة من منا�صب 
م�صالح  الوزير  دعا  واخلا�صة،  العمومية 
مفت�صية العمل اىل ايالء العناية ملراقبة 
القانون رقم 09-02  اأحكام  مدى تطبيق 
ترقية  و  بحماية  املتعلق   2002 ل�صنة 
�صقه  يف  خا�صة  املعاقني،  اال�صخا�س 
من  ال�رضيحة  هذه  بت�صغيل  املتعلق 

املجتمع.
و على �صعيد اآخر �صدد الوزير ب«الدور 
للعمال  العام  االحتاد  يلعبه  الذي  الهام 
العمال  حقوق  حماية  يف  اجلزائريني، 
خالل  من  وهذا  الوطني،  واالقت�صاد 
ت�صجيع وتف�صيل اأ�صلوب احلوار والت�صاور 
النقابي  الن�صال  بني  ما  يوازن  الذي 
االإنتاج  اأداة  على  احلفاظ  وم�صوؤولية 
ال�صغل«ومن  عامل  وا�صتقرار  الوطنية 
العام  لالحتاد  العام  االأمني  اأكد  جهته 
�صيدي  املجيد  عبد  اجلزائريني  للعمال 
مل�صالح  الهام«  »الدور  على  ال�صعيد 
»عن�رض  اعتربها  حيث  العمل  مفت�صية 
اأ�صا�صي يف تعزيز اال�صتقرار االجتماعي« 
املركزية  النقابة  ا�صتعداد  عن  معربا 

للتعاون مع 
مفت�صية  مرافقة  جمال  يف  العمل  قطاع 
عملها  ظروف  »حت�صني  بهدف  العمل 
واأداء مهامها النبيلة وتعزيز ا�صتقالليتها 
لرتقيتها  ال�رضورية  ال�رضوط  لها  وتوفري 

وتطويرها«.

م٫�س

التوايل  على  اخلام�س  لليوم  تتوا�صل 
الإنقاذ  املدنية  احلماية  جمهودات 
من  البالغ  حمجوبي«  »عيا�س  ال�صاب 
ظهرية  منذ  والعالق  �صنة   28 العمر 
الثالثاء املا�صي مبا�صورة بئر ارتوازي 
احلوامد  ببلدية  ال�صمل  اأم  قرية  يف 
جنوب والية امل�صيلة والذي لقي تعاطفا 
وت�صامنا كبريين من طرف اهل اخلري 
عدة  من  توافدوا  الذين  واملواطنني 
معتربين  امل�صاعدة،  لتقدمي  واليات 
لعنا�رض  دعم  مبثابة  هو  وجودهم  اأن 
حلد  تياأ�س  مل  التي  املدنية  احلماية 
االآن يف العثور عليه حيا بعدما زودته 

عن طريق و�صائل التنف�س اال�صطناعي 
مل�صاعدته  الالزم  باالأوك�صجني  ومده 
 35 حوايل  عمق  على  التنف�س  على 
واجهوا  املدنية  احلماية  اأفراد  مرتا 
نظرا  عيا�س،  اإىل  الو�صول  �صعوبة يف 
اأ�صغال  فيها  تتم  التي  ل�صيق امل�صاحة 
احلفر بغية الك�صف عن االأنبوب وقطع 
اأجزاء منه كل مرة للو�صول اإىل نهايته 
حما�رضا  عيا�س  ال�صاب  يوجد  حيث 
عمليات  من  اأيام  اأربعة  فبعد  بداخله 
احلفر املتوا�صلة على مدار 24 �صاعة 
وفندت مديرية احلماية املدنية لوالية 
املتعلقة  ال�صائعات  جميع  امل�صيلة 

باخراج ال�صحية، حيث اأكدت اأن عملية 
حيث  اخلام�س  لليوم  تتوا�صل  االنقاذ 
واجه اعوان احلماية املدنية �صعوبات 
و عراقيل جراء ت�رضبات املياه و كذا 
اآالت  ا�صتلزمت  التي  االر�صية  ق�صاوة 
ا�صتمرار عملية  اجل  حفر خا�صة من 
احلفر، موؤكدين اأن عيا�س ال يزال على 
متدهورة  �صحته  اأن  غري  احلياة،  قيد 
نظرا للربد ال�صديد والعط�س واجلوع، 
حتى  املاء  و�صعود  التنف�س  و�صعوبة 
بطنه ويف �صياق اخر تنقل وايل امل�صيلة 
اإىل  واالمنية  املحلية  ال�صلطات  رفقة 
ببلدية  ال�صمل  ام  بقرية  املكان  عني 

احلوامد من اأجل الوقوف على عملية 
انقاذ واجالء عيا�س، يف وقت قام وايل 
»بت�صكيل  امل�صيلة، »حاج مقداد  والية 
خلية اأزمة على م�صتوى ديوان الوالية، 
م�صديا تعليمات بت�صخري كل االإمكانيات 
املادية والب�رضية وحتى اآالت اخلوا�س 
و�رضورة تكاثف اجلهود الإنقاذ عيا�س 
مواقع  يف  �صجة  عيا�س  ق�صة  واأثارت 
العديد  يتابع  اإذ  التوا�صل االجتماعي، 
من ن�صطائها اأوال باأول تفا�صيل عملية 
االإنقاذ التي تقوم بها م�صالح اجلماية 

املدنية .
عبدالبا�سط بديار 

بدوار  عائلة   100 من  اأكرث  ت�صتكي 
من  جديوية  ببلدية  الدوايدية 
نتيجة  االجتماعية  االأو�صاع  تردي 
ال�رضورية  ال�رضوط  ادنى  انعدام 
التي  ال�صكانية  الكثافة  رغم  للحياة 
ي�صكلها هذا التجمع والتي مل ت�صفع 
التنموية  الربامج  من  اال�صتفادة  له 
واالأحياء  الدواوير  بقية  غرار  على 
امل�صاكل  ذكر  �صبيل  وعلى  االخرى 

ال�صكان  اأن  غري  بالتنمية  املتعلقة 
الو�صائل  ي�صتعملون  يزالون  ال 
مطامري  اجناز  منها  التقليدية 
ال�رضف  قنوات  حمل  حتل  يديوية 
بالدوار  متاما  املنعدمة  ال�صحي 
عنها  اجنر  الذي  املطامري  وهي 
انبعاث الروائح الكريهة وال�رضا�صري 
واجلرذان زيادة على الغاز الطبيعي 
اقتناء  الدوار على  قاطنوا  اين جلاأ 

او  البهائم  ظهر  على  القارورات 
االكتاف  على  او  اليدوية  العربات 
من املناطق املجاورة للدوار وهذا 
يف ظل انعدام الطرقات اأو اهرتائها 
والتي �صعبت من تنق �صاحنات بيع 
الدوار  غاية  اىل  الغاز  قارورات 
الوعرة ومازاد من  للم�صالك  نتيجة 
الدوار  افتقار  هو  ال�صكان  معاناة 
لقاعة العالج حيث ا�صبحت احلقنة 

اكرث  الدوايدي  املواطن  تكلف 
اال�صتنجاد  خالل  من  دج   200 من 
بامل�صحات ال�صحية الواقعة بكل من 
جديوية ووادي ارهيو وعليه ينا�صد 
ال�صلطات  الدوايدية  دوار  �صكان 
الوالية  وايل  راأ�صها  وعلى  املحلية 
التدخل لربجمة الدوار �صمن قائمة 

الدواوير املعنية بالتنمية.
غليزان:�س  احلاج

العالق يف البئر بامل�سيلة 

غليزان

عملية اإنقاذ ال�ساب »عيا�س« تتوا�سل لليوم اخلام�س على التوايل

دوار الدوايدية ببلدية جديوية خارج جمال التغطية

وزير العمل مراد زمايل يك�سف

م�سروع خمطط جديد 

لع�سرنة مفت�سية العمل 
 200 األف زيارة تفتي�سية خالل 2018
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ك�سف وزير العمل والت�سغيل وال�سمان 
الجتماعي مراد زمايل اأم�س ال�سبت باجلزائر 

العا�سمة عن م�سروع اإعداد خمطط جديد 
لع�سرنة مفت�سية العمل لتعزيز ا�ستقالليتها 
وترقية اآدائها بهدف �سمان التطبيق الأمثل 

لت�سريع وتنظيم العمل وا�ستغالل اأف�سل 
لآليات احلوار والت�ساور .



 
ك�سفت م�سادر مطلعة ليومية »الو�سط 
القادر  عبد  بورقلة  الأول  الرجل  »اأن 
على  الأول  امل�سوؤول  ب�سفته  جالوي 
يف  تدخل  �سجل  قد  التنفيذية  الهيئة 
�سابقة تعد الوىل من نوعها بالولية ، 
من خالل مطالبة مديرية بنك اجلزائر 
اخلارجي باإقليم دائرة حا�سي م�سعود 
اإخالء 05 �سكنات  بالرتاجع عن قرار 
انتهاء  بعد  اأ�سحابها  من  وظيفية 
وايل  حترك  ويتزامن   ، اخلدمة  مدة 
ال�سحايا  اأ�سوات  تعايل  مع  الولية 
بتدخل  املطالبني  القرار  هذا  من 
لنت�سالهم  امل�ستويات  جميع  على 
من  ال�سارع.  يف  الت�رشد  �سبح  من 
املجل�س  رئي�س  اأكد  فقد  ثانية  جهة 
ال�سعبي البلدي لبلدية حا�سي م�سعود 
حممد يا�سني بن �سا�سي ، يف ت�رشيح 
�سحفي خ�س به يومية »الو�سط »، اأن 
منتظرا  كان  ورقلة  ولية  وايل  تدخل 
حيث   ، بالولية  الأول  الرجل  ب�سفته 
هذه  باجلزائر  بلدية  غنى  مريا  ثمن 
وايل  ال�سيد  من  ملتم�سا   ، املبادرة 
الولية مبوا�سلة التن�سيق مع الو�سايا 
�سدورا  غاية  اإىل  املعنية  وامل�سالح 
قرار يق�سي بالتنازل نهائيا على هذه 
ال�سكنات لفائدة اأ�سحابها احلاليني .

اإىل جانب ذلك فقد اأكد وايل الولية 
هام�س  على  جالوي  القادر  عبد 
اختتام اأ�سغال الدورة العادية  الرابعة 
ثقته  اأن   ، الولئي  ال�سعبي  للمجل�س 
كبرية يف املدراء التنفيذيني والولئيني 
معاجلة  يف  والأميار  الدوائر  وروؤ�ساء 
الرتاكمات التي ورثوها عن امل�سوؤولني 

ال�سابقني . ومعلوم اأن ملف ال�سكنات 
طرف  من  امل�ستغلة  الوظيفية 
قانونية  غري  بطريقة  املتقاعدين 
التي  ال�سائكة  امللفات  بني  من  يعترب 
حلول  عن  املحلية  ال�سلطات  تبحث 
جذرية لها ، خا�سة اذا علمنا اأن ولية 
ورقلة حت�سي مئات الإطارات بالولية 

، الإدارة املحلية ، قطاعات الرتبية ، 
ال�سحة ، التعليم العايل بدون �سكنات 
وظيفية ، وهو الو�سع الذي األزمه هذه 
من  خا�سة  م�ساكن  لإ�ستاأجر  الفئة 
بني  يرتاوح  ب�سعر  ال�سهرية  مرتباتها 
الـ 2 و 3 مليون �سنتيم وفق ما اأوردته 

م�سادرنا .

الولية  لأمن  ال�رشطة  م�سالح   قامت 
الثالث  احل�رشي  الأمن  يف  ممثلة 
ترتاوح   اأ�سخا�س  ثالثة  توقيف  من 
اأعمارهم ) 16 – 22 �سنة ( متورطني 
العمدي  واجلرح  ال�رشب  ق�سية  يف 

بوا�سطة �سالح ابي�س ( �سكني).
تقدم  اإىل  تعود  الق�سية  حيثيات 
احل�رشي  الأمن  مقر  اإىل  �سخ�س 
تقييد �سكوى ر�سمية  اأجل  الثالث من 
العمدي  واجلرح  ال�رشب  فعل  عن 
حمظور( ابي�س  �سالح  بوا�سطة 
طرف  من  له  تعر�س  �سكني) الذي 
بحي  هويتهم  يعرف  اأ�سخا�س  ثالثة 
مت  حيث  مترنا�ست،  اجلامع  �سورو 
امل�ستبه  مع  الق�سية  يف  حتقيق  فتح 
امل�ستبه  اعرتف  اأين  الثالثة،  فيهم 

املن�سوبة  بالأفعال  الرئي�سي  فيه 
على  بالعتداء  قام  من  هو  وانه  اإليه 
يف  التحقيق  ا�ستكمال  ال�سحية، بعد 
الق�سية مت تقدمي امل�ستبه فيهم اأمام 
لي�سدر  املخت�سة،  الق�سائية  اجلهات 
حكم  الرئي�سي  فيه  امل�ستبه  حق  يف 
وغرامة  نافذة  ب�سنتني )02( حب�س 
 )100.000( األف  مائة  قدرها  مالية 
الثاين  فيه  امل�ستبه  جزائري،  دينار 
بعام)01(حب�س  حكم  حقه  يف  �سدر 
قدرها خم�سون  مالية  وغرامة  نافذة 
فيما  جزائري  األف )50.000( دينار 
ا�ستفاد امل�ستبه فيه الثالث )القا�رش( 
قا�سي  لدى  مبا�رش  ا�ستدعاء  من 

الأحداث.   
�أحمد باحلاج 
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الأحداث.   
�أحمد باحلاج 

  ،   املن�رشم  الأ�سبوع  نهاية  متكنت   
بالكتيبة  والتحري  البحث  م�سالح 
ببلدية   ،   الوطني  للدرك  الإقليمية 
من  الأغواط  بولية  الرمل  حا�سي 
يف  خمت�س،  اإجرامية  �سبكة  تفكيك 
الكحولية  بامل�رشوبات  املتاجرة 
اثر  وذلك   ، �رشعية  غري  بطريقة 
توقيف �ساحنة متو�سطة احلجم مملوؤة 
خمتلف  من  خمر  قارورة   4700 بـ 
م�سادرة  ليتم  والأنواع  الأ�سكال 
ملفتي�سية  وت�سليمها  املحجوزات 
اأق�سام اجلمارك اجلزائرية ، فيما مت 

اإعداد ملفات ق�سائية �سد املوقوفني 
وكيل  على  عر�سهم  اأثناء  و  الثالثة 
حا�سي  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
بالإيداع  اأمر  حقهم  يف  �سدر  الرمل 
انتظار  يف  املوؤقت  احلب�س  رهن 
واملتاجرة  احليازة  بتهمة  حماكمتهم 
جهتها  من   ، باخلمور  مرخ�سة  الغري 
ل تزال توا�سل ذات امل�سالح الأمنية 
م.�س  يدعى  اأخر  �سخ�س  مالحقة 
�سلة  له  العمر  من  الثالثينيات  يف 

باملوقوفني وال�سحنة امل�سبوطة .
�أحمد باحلاج 

�أثمر تدخل و�يل والية ورقلة عبد �لقادر جالوي لدى مديرية بنك �جلز�ئر �خلارجي باإقليم د�ئرة 
حا�شي م�شع�د عن �لرت�جع على تنفيذ قر�ر �إخالء 05 �شكنات وظيفية من �أ�شحابها وه� م�ؤ�شر بات 

يق�شي م�شاجع هذه �لعائالت �لتي كانت مهددة بالت�شرد يف �ل�شارع .

يف وقت �أبدى مري حا�شي م�شع�د  مت�شكه بالتنازل عن هذه �ل�شكنات

�أحمد باحلاج 

تدخل وايل ورقلة يجنب 05 عائالت 
بال�شكنات الوظيفية من الت�شرد يف ال�شارع

 علمت يومية »الو�سط » من م�سادر 
 120 يقارب  ما  اإح�ساء  عن  مطلعة 
طالب وطالبة جامعية ي�ساركون يف 
لالألعاب اجلامعية  الوطنية  البطولة 
فعالياتها  حتت�سن  التي  ال�ستوية 
بالعا�سمة  املعروفة  ورقلة  ولية 
على  ال�رشقي  للجنوب  املركزية 

مدار ثالثة اأيام كاملة .
الذين  الريا�سيني  هوؤلء  ويتناف�س 
التعليم  موؤ�س�سات  خمتلف  ميثلون 
غرار  على    بـ10وليات  العايل 
و  بجاية  و  واجلزائر  عني متو�سنت 
ب�سكرة و ق�سنطينة و البي�س و قاملة 
ووهران و �سطيف و �سيدي بلعبا�س 
و تيارت وورقلة  يف هذه التظاهرة 

التقليدية  الريا�سات  خمتلف  يف 
كريا�سة الكرة الطائرة ال�سحراوية 
والعدو على الكثبان على م�سافة 4 
كلم بالن�سبة للذكور و2 كلم لالإناث، 
ويف �سياق مت�سل  اأكد املدير العام 
فاروق  اجلامعية  اخلدمات  لديوان 
بوكليخة خالل اإ�رشافه على اإعطاء 
الألعاب  فعاليات  انطالق  اإ�سارة 
مثل  ان  ال�ستوية  اجلامعية  الوطنية 
اإطار  يف  تدخل  الن�ساطات  هده 
من  امل�سطر  الريا�سي  الربنامج 
اجلامعية  الريا�سية  الحتادية  قبل 
ال�سباب  وزراه  مع  بالتن�سيق 
والريا�سة والتي تهدف اىل اكت�ساف 
اجلامعية  الريا�سية  املواهب 

الطلبة  عن  الرتفيه  اىل  بالإ�سافة 
الأول  املو�سم  من  انتهائهم  بعد 
اجلامعي الدي كان متعبا من حيث 
�ستكون  كما  البيداغوجي  التح�سيل 
للتعارف  للطلبة  فر�سة  التظاهرة 

فيما بينهم وتبادل اخلربات .
 اإىل جانب ذلك فقد تطرق الرجل 
اجلامعية  اخلدمات  بديوان  الأول 
الكبري  الرتاجع  اىل  باجلزائر 
الحتجاجية  احلركات  ملعدلت 
التي  كانت ت�سهدها معظم القامات 
القامات  غرار  على  اجلامعية 
را�س  على  توليه  مند  ورقلة  بولية 
اخلدمات ، م�سيفا يف ذات ال�سدد 
من  جاهدة  تعمل  م�ساحله  اأن 

التي يعاين   الرتاكمات  اجل حلحلة 
بالإقامات  املقيم  الطالب  منها 
بع�س  لوجود  م�سريا  اجلامعية 
من  ي�سعى  التي  العالقة  امل�ساكل 
خالل التن�سيق مع مدراء اخلدمات 
التنظيمات  مع  احلوار  اأبواب  وفتح 
الطالبية لإيجاد حل لها كما دهب 
بان  دلك  من  اأبعد  اإىل  حمدثنا 
ديوان اخلدمات اجلامعية عرف يف 
مع  وتوا�سل  انفتاح  الأخرية  الآونة 
بفتح  الجتماعيني  ال�رشكاء  جميع 
اللكرتونية  املواقع  من  العديد 
حتى يت�سنى للطلبة بطرح م�ساكلهم 

واقرتاحاتهم.
�أحمد باحلاج 

طرف  من  امل�سطرة  احلملة  اإطار  يف 
الديون  لتح�سيل  بالوادي  التوزيع  مديرية 
املديرية  زبائنها،اطلقت  لدى  امل�ستحقة 
بالطاقتني  التموين  لقطع  وا�سعة  حملة 
الكهربائية والغازية على زبائنها املتخلفني 

عن ت�سديد م�ستحقاتهم املالية.
مديرية  ديون  حجم  اجمايل    بلغ  حيث   
اىل  بالوادي  والغاز  الكهرباء  توزيع 
 2018 دي�سمرب  �سهر  منت�سف  غاية 

 533 منها  دينار  مليار   1.214 من  اأكرث 
فئة  من  الزبائن  عاتق  على  دينار  مليون 
دينار  و681مليون  الُعمومية  الإدارات 
على عاتق الزبائن العاديني هاته الأخرية 
مق�سمة اىل563 مليون دينار زبائن التوتر 
املنخف�س 117 مليون دينار زبائن التوتر 

املتو�سط.
�رشعت  الو�سعية  هـــــذه  وملواجهة 
هذه  لتح�سيل  وا�سعة  حملة  يف  املديرية 

الديون حيث ت�سمل كافة بلديات الولية، 
عن  تخلّفوا  الذين  الزبائن  وت�ستهدف 
ت�سديد م�ستحقات ال�ستهالك، بامُلوازاة 
العديد  التوزيع  مديرية  وّفرت  ذلك  مع 
تُ�سهل  اأن  �ساأنها  من  التي  ال�ّسبل  من 
منها  ال�ستهالك،  فواتري  ت�سديد  للزبون 
من  ال�سبت  اأيام  التجارية  الوكالت  فتح 
دفع  اإمكانية  اإىل  بالإ�سافة  اأ�سبوع،  كل 
الفواتري من اأي مكتب بريد على امل�ستوى 

الوطني.
الزبائن  تخلّف  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدُر 
يُوؤثر  ال�ستهالك  فواتري  ت�سديد  عن 
للمديرية،  املالية  التوازنات  على  �سلبًا 
خمتلف  جت�سيد  �سبيل  يف  عائقا  ويقف 
اأ�سا�ًسا  امُلوجهة  ال�ستثمارية  امل�ساريع 
و�سمان  اخلدمة  نوعية  وترقية  لتح�سني 

ا�ستمراريتها. 
�أحمد باحلاج 

�ملدير �لعام للخدمات �جلامعية فاروق ب�كخيلة  يك�شف: 

لتح�شيل م�شتحقات مديرية �لت�زيع بال��دي

.   م�شاركة 120 طالب من دك�ر و�ناث يف �لبط�لة �ل�طنية لالألعاب �جلامعية �ل�شت�ية ب�رقلة 

فتح اأبواب احلوار والتن�شيق يقل�ص من احتجاجات الطلبة 

حملة وا�شعة لقطع التموين بالطاقتني الكهربائية والغازية 

�شرطة مترن��شت 

�شرطة مترن��شت 

مع ت�قيف 03  ��شخا�ص وم���شلة مالحقة �شخ�ص �خر 

توقيف 03 اأ�شخا�ص يف ق�شية 
ال�شرب واجلرح العمدي

توقيف 03 اأ�شخا�ص يف ق�شية 
ال�شرب واجلرح العمدي

حجز 4700  قارورة خمر غري 
مرخ�شة  بحا�شي الرمل باالغواط 
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ال�سناعات الع�سكرية دعامة اأ�سا�سية لإنعا�ش القت�ساد الوطني

م�شاركة 16وحدة اإنتاجية للجي�ض يف معر�ض الإنتاج اجلزائري
عرفت الطبعة ال�سابعة والع�سرون ملعر�ش الإنتاج الوطني الذي حمل �سعار" اإجناح ال�سادرات من اأجل منو اقت�سادي م�ستدام "   التي تنظم فعاليتها  حاليا يف الفرتة املمتدة 

من 20 اإىل 26 دي�سمرب 2018 على م�ستوى ق�سر املعار�ش ، ال�سنوبر البحري باجلزائر العا�سمة م�ساركة مميزة لـ 16   وحدة اإنتاجية للجي�ش الوطني ال�سعبي من فرقة القوات 
اجلوية والقوات البحرية ومديرية ال�سناعات الع�سكرية واملديرية املركزية للعتاد حيث اختارت " ال�سناعات الع�سكرية يف خدمة التنمية الوطنية ك�سعار لها والتي تاأتي يف 
اإطار ديناميكية اإنعا�ش القت�ساد الوطني التي بادر بها رئي�ش اجلمهورية ، القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ، وزير الدفاع الوطني والهادفة اإىل ت�سجيع املنتوج الوطني ، وتطبيقا 

لتعليمات الفريق نائب وزير الدفاع الوطني ، رئي�ش اأركان اجلي�ش الوطني ال�سعبي القايد �سالح الهادفة اإىل تطوير قاعدة �سناعية ع�سكرية.

حكيم مالك
 

 16 وحدة اإنتاجية 
للجي�ش الوطني 
ال�سعبي لتعزيز 

الن�سيج القت�سادي 
الوطني والنوعي

احلايل  املعر�ض  هذا  وي�شهد 
اجلزائري  للإنتاج  املخ�ش�ض  
الذين  للزوار  كبريا  ح�شورا 
املخ�ش�ض  الف�شاء  من  تقربوا 
باجلناح  ال�شعبي  الوطني  للجي�ض 
التظاهرة  هذه  خلل  املركزي 
فيها  مت  حيث  الهامة  االقت�شادية 
االأجنحة  ملختلف  اجلمهور  زيارة 
القوات  قيادتي  من  لكل  التابعة 
اجلوية والقوات البحرية ومديرية  
واملديرية  الع�شكرية  ال�شناعات 
�شمح  ما  وهذا  للعتاد  املركزية 
املتنوعة  املنتجات  باكت�شاف 
الرفيع  امل�شتوى  ترتجم  والتي 
الع�شكرية  ال�شناعات  بلغته  الذي 
ت�شاهم  والتي  فروعها  مبختلف 
وطني  اقت�شادي  ن�شيج  تعزيز  يف 
من  العديد  عرب  ،وهذا  نوعي 
االإنتاجية  والوحدات  املوؤ�ش�شات 
املتخ�ش�شة يف خمتلف املجاالت 
 ، الن�شيج  قطاع  غرار  على   ،
اخلفيفة  امليكانيكية  ال�شناعات 
والثقيلة و ال�شناعات االإلكرتونية ، 
البناء وكذا �شناعة وجتديد العتاد 
البحري واجلوي ،وتتمثل الوحدات  
يف  املعر�ض   هذا  يف  امل�شاركة 
القاعدة املركزية للإمداد ال�شهيد 
 " " �شي م�شطفى  �شعودي حممد 
ال�شيارات  عتاد  جتديد  وموؤ�ش�شة 
/الدار  تواتي   مولود  ال�شهيد 
البي�شاء / ن ع 1، وموؤ�ش�شة �شناعة 
الطائرات وموؤ�ش�شة جتديد العتاد 
اخلا�ض ال�شانية وهران ، وموؤ�ش�شة 
ومركز  البحريني  والت�شليح  البناء 
امليكانيك  يف  والتطوير  الهند�شة 
الوطني  للجي�ض  واالإلكرتونيك 
املدعو  بوجمعة  حممد  ال�شعبي 
عتاد  جتديد  موؤ�ش�شة  "مارنغو"و 
اجلزائر   ، البي�شاء  الدار  الطريان 
البناءات  وموؤ�ش�شة  العا�شمة، 
والديوان  خن�شلة  امليكانيكية 
التابعة  املتفجرة  للمواد  الوطني 
الع�شكرية  ال�شناعات  ملديرية 
الوطني.وال�رشكة  الدفاع  ووزارة 
ل�شناعة  اجلزائرية  امل�شرتكة 
املنظومات االلكرتونية من �شيدي 
اأنظمة  اإجناز  ،وموؤ�ش�شة  بلعبا�ض 
الكائن  الفيديو  بوا�شطة  املراقبة 
اجلزائرية  ال�رشكة  و  بالعا�شمة 
ملر�شيد�ض  الثقيل  الوزن  الإنتاج 
بالرويبة  املتواجدة  -بنز 
موؤ�ش�شة  مع  بال�رشاكة   بالعا�شمة 
تيارت  ال�شيارات  �شناعة  تطوير 

ال�شناعات  اإطار  يف  تدخل  والتي 
االإجنازات  وموؤ�ش�شة  الع�شكرية 
لوالية  التابعة  ب�رشيانة  ال�شناعية 
ال�شناعة  ترقية  وجممع  باتنة 
االألب�شة  وموؤ�ش�شة  امليكانيكية  
ولوازم النوم واملوؤ�ش�شة اجلزائرية 

للأن�شجة ال�شناعية والتقن .

 العمل على رفع 
من ن�سبة الإدماج 

الوطني
 

"الو�شط"  ليومية  حتدث  ولقد 
للإمداد  املركزية  القاعدة  ممثل 
�شي   " �شعودي  حممد  ال�شهيد 
مراد  ببني  املتواجدة  م�شطفى" 
للناحية  التابعة  البليدة  ب�شواحي 
بع�ض  عر�ض  مت  اأنه  الع�شكرية  
مناذج القطع املنتجة على م�شتوى 
التي  للموؤ�ش�شة  ال�شناعي  املركب 
ت�شارك يف الطبعة ال 27 ملعر�ض 
االإنتاج الوطني والهدف من خلل 
التعريف  هو  امل�شاركة  هذه 
جمال  يف  املوؤ�ش�شة  بقدرات 
للرفع  وهذا  الغيار  قطع  ت�شنيع 
حيث  الوطني  االإدماج  ن�شبة  من 
خلل  م�شنعة   حمطة  عر�ض  مت 
�شنة 2018 وهي عبارة عن حمطة 
تعمل  م�شتقلة   اخلدمات  متعددة 
يف  وخا�شة  املنعزلة  املناطق  يف 
املناطق احلدودية مزودة مبحرك 
خللها  من  والهدف  كهربائي  
خمتلف  وت�شغيل  بطاريات  �شحن 
ا�شتعمال  عرب  العاطلة   العربات 
ل�شحن  اإ�شافة  الكهربائية  الطاقة 
امل�شغوط  بالهواء  الغاز  قارورات 
وهي  للنفخ  ت�شتعمل  اأنها  كما   ،
وفيها  التلحيم  بجهاز  مزودة 
التحكم  ملراقبة  الكرتونية  اأجهزة 

االلكرتونية .

ت�سنيع قطاع الغيار 
امليكانيكية واإعادة 
تاأهيل التجهيزات 

الإ�سرتاتيجية

كما ك�شف ذات املتحدث اأن هذه 
طابع  ذات  عمومية  املوؤ�ش�شة 
�شناعي وجتاري مت اإن�شاوؤها  �شنة 
1975 من طرف �رشكة �شونطاراك 
الوطني  الدفاع  وزارة  اإىل  وحولت 
واأ�شبحت موؤ�ش�شة  اإىل �شنة 1982 
�شناعي  طابع  ذات  عمومية 
وجتاري �شنة 2009 وتبلغ م�شاحتها 
 50 منها  هكتار   150 االإجمالية 
حوايل  املوؤ�ش�شة  وت�شغل  مغطاة 
وع�شكريني  مدنيني  عامل   2400
وتقنيني  ومهند�شني  اإطارات   (
يف  الرئي�شية  مهمتها  وتتمثل    )
القتايل  العتاد  وجتديد  ت�شليح 
مركب  على  الحتوائها  باالإ�شافة 

ور�شات  عدة  من  متكون  �شناعي 
بينها  فيما  ومتكاملة  خمتلفة 
التقني  التاأمني  ي�شمن  ما  وهذا 
العمومية  اجلزائرية  للموؤ�ش�شات 
ت�شنيع  يخ�ض  فيما  واخلا�شة 
واإعادة  امليكانيكية  الغيار  قطاع 
االإ�شرتاتيجية  التجهيزات  تاأهيل 
�شوناطراك  موؤ�ش�شة  وخا�شة 
العليا  القيادة  لتعليمات  وطبقا 
التي  ال�شعبي  الوطني  للجي�ض 
ال�شهر  على  االأخرية  هذه  تقوم 
املوؤ�ش�شات  حاجيات  تلبية  يف 
كما   ، عامة  اجلزائرية  الوطنية 
اأنها توفر منا�شب �شغل للإطارات 
من  املتخرجني   من  اجلزائرية 

اجلامعات ومراكز التكوين .

جتديد وع�سرنة 
عتاد ال�سيارات

ممثل  اأكد  ال�شياق  ذات  ويف   
ال�شيارات  عتاد  جتديد  موؤ�ش�شة 
املتواجدة بالدار البي�شاء الناحية 
مولود  ال�شهيد  االأوىل  الع�شكرية 
تواتي والتابعة للمديرية املركزية 
من  االأ�شا�شي  الهدف  اأن  للعتاد  
ال  الطبعة  يف  امل�شاركة  خلل 
هو  الوطني  االإنتاج  ملعر�ض   27
واالأعمال  باملوؤ�ش�شة  التعريف 
املنجزة بها بغية تقريب املواطن 
حيث  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  من 
ملختلف  جم�شمات   عر�ض  مت  
واملع�رشنة  املجددة  العربات 
باالإ�شافة اإىل املحركات، االأجزاء 
،وتتمثل  والكهربائية  امليكانيكية  
ملوؤ�ش�شة جتديد  الرئي�شية  املهام 
مولود  ال�شهيد  ال�شيارات  عتاد 
 1 ع  ن   / البي�شاء  بالدار  تواتي 
والع�رشنة  التجديد   ، الت�شليح  يف 
واآليات  الثقيلة  اخلفيفة،  للعربات 
والعربات  العمومية  االأ�شغال 

املدرعة املدولبة .
يف  املوؤ�ش�شة  ممثل  اأ�شار  كما 
اإىل   " الو�شط  ليومية"  ت�رشيحه 
تاأ�ش�شت  التي  املوؤ�ش�شة  ن�شاأة 
من  مهامها  تغيري  بعد   1991 �شنة 
العام  للحتياط  وزارية  موؤ�ش�شة 
موؤ�ش�شة  اإىل  واالآليات  لل�شيارات 
كا�شفا   ، ال�شيارات  عتاد  جتديد 
 1998 �شنة  يف  اأنه  املتحدث  ذات 
جتديد  وحدات    4 اإن�شاء  مت  قد 
تابعة لها وهي عبارة عن ملحقات 
لها املوزعة عرب خمتلف النواحي 
من  كل  يف  املتواجدة  الع�شكرية 
اجلزائر   ، وهران  بورقلة،  تقرت 
بق�شنطينة   واخلروب  العا�شمة 
اجلاهزية   عل  للحفاظ   وذلك 

العملياتية للعتاد  .
  

دعم الن�ساطات 
اجلوية

 

موؤ�ش�شة  ممثل  اأو�شح  جهته  ومن 
ال�شهيد  اخلا�ض  العتاد   جتديد 
املتواجدة  احلميد  عبد  قريب 
بال�شانية بوالية وهران  يف ت�رشيح 
هذه  اأن  الو�شط  يومية  به  خ�ض 
طابع  ذات  عمومية  املوؤ�ش�شة 
للقطاع  تابعة  جتاري  �شناعي 
الوطني  للجي�ض  االقت�شادي 
املتحدث  ذات  م�شريا   ، ال�شعبي 
اأن هذه االأخرية حتتل مكانة هامة 
اجلوية  الن�شاطات  دعم  جمال  يف 
يف  االأ�شا�شية  مهمتها  تتمثل  و 
جتديد و�شيانة و وت�شليح وحتديث  
العربات اخلا�شة والو�شائل اللزمة 
ت�شعى  والتي  الطائرات  ال�شتغلل 
متثل  التي  اخلدمات  ع�رشنة  اإىل 
للن�شاطات  االأ�شا�شية  الدعامة 
اجلوية اخلا�شة بالقوات اجلوية  .

تقدمي خدمات 
مل�سالح وزارة الدفاع 

الوطني والقطاع 
العام واخلا�ش

 
اأن موؤ�ش�شة   وك�شف  ذات املمثل 
متتلك  اخلا�ض  العتاد  جتديد 
�شمان  يف  واملتمثلة  مهام  عدة 
اخلا�ض  للعتاد  الدائمة  اجلاهزية 
طريق  عن  اجلوية  القوات  لفائدة 
والتطوير  والتجديد  الت�شليح 
وحدات  م�شتوى  على  والتدخل 
االأعطال  لرفع  اجلوية  القوات 
كما   ، متخ�ش�شة  فرق  بوا�شطة 
خدمات  بتقدمي  املوؤ�ش�شة  تقوم 
الدفاع  وزارة  م�شالح  لفائدة 
العام  القطاع  وكذلك  الوطني 
واخلا�ض اإ�شافة لو�شائل اخلدمات 
واجلاهزية  اخلا�شة  والو�شائل 
يف  واملتمثلة  اجلوية  للن�شاطات 
الغاز  وممونات  الطاقة  م�شادر 
ومتييع  �شغط  وحمطات  والوقود 
والتفريغ  ال�شحن  وو�شائل  الغاز 
اخلا�شة  واالأمن  الوقاية  وو�شائل 

باملطارات.

الوة
ري ع

ت/ب�س



ر�سالة قوّية اإىل م�سلمي فرن�سا: اإنخرطوا اأو اإرحلوا...ل لأ�سلمة احلداثة
ن�سيم اخلوري

تبادل الإهتمام بني الغرب والإ�سالم 
قدمي وحظي بقامو�س من ال�سفات 
واإيجابياتها  ب�سلبياتها  املتناق�سة 
يطرح  ال�سعبي  الوعي  اأّن  ،الالفت 
على  خطرياً  �سوؤاآلً  حالّياً  علينا 
والأوروبيينوحتديداً  امل�سلمني 

فرن�سا هو:
اأ�سلمة  اأم  الإ�سالم  حتديث 
ال�سوؤاآل خطورته  احلداثة؟  وميّط 
اأو  اأهلية  بحروب  القول  اإىل حدود 
الغرب؟  يعني  ماذا  الغرب.  اأ�سلمة 
اآخر  �سوؤاآل  الغرب؟  هذا  يقع  واأين 

للمعاجلة. 
هم�ساً  اإذن،  الفرن�سيون،  يتبادل 
املتدفقني  امل�سلمني  من  اخلوف 
ربيع  من  هرباً  واأوروبا  فرن�سا  اإىل 
الثالث  اجليل  ومعهم  بالدهم 
والرابع من الفرن�سيني ذوي الأ�سول 
اأفعاٍل،  ردود  الإ�سالمية.ظاهرها 
ونربتها  متابعتهاوعالنيتها  لكن 
اإعتبارها  املت�ساعدةتدفعنايف 

خطرية.
اً ل�سّيدٍة فرن�سية  اأنقالإىل العربّية ن�سّ
�سفحتها  ن�رشتهعلى  علمانّية 

ومن  باري�س  من  الفاي�سبوك 
اأو  �سفراء  �سرتًة  ترتدي  اأن  دون 
حمراء، ذّكرتني ب«ماريان« ال�سيدة 
اجلمهورية  رمز  ج�ّسدت  التي 
ب�سعار:حرية  الفرن�سيةاملدموغ 

م�ساواة اإخاء.
الأكادميي  الن�سمن  و�سلني 
نبال  الدكتور  وال�سديق 
لفتاً  مثالً  اإنتقاه  الذي  مو�سى  
اإندماج  ملع�سلة  واإعتربهاأمنوذجاً 
امل�سلمينفي فرن�ساكم�ساحةعاملية 
مقّدمته  يف  الن�س  حمل  متنّوعة. 
من  هائلة  »�سّجة  اإىل  الإ�سارة 
وجه  قطعاً  �ستغرّي  غ�سبالفرن�سيني 
والتاريخي.لقد  ال�سيا�سي  فرن�سا 
من  والنفور  بالغ�سب  الرحم  اإنتفخ 
على  حفاظاً  امل�سلمني«الغرباء« 
وقيمنا  واحلرّية  العلمانية  غريزة 

العريقة يف املجتمع الفرن�سي«.
)تابعت(  مهّذبة  كلماتي  تكون  »لن 
اأحتّول  اأنا  احلقيقة.  اأقول  ولكنني 
اإىل اإمراأة عن�رشية، مل يعد يهّمني 
�سيئاً، حان الوقت الذي ي�رشخ فيه 
واحدنا، وبال�سوت العايل، ما يفّكر 

فيه غالبّية الفرن�سيني. 
..اأّيها  اإليكم  موّجهة  الر�سالة  هذه 

امل�سلمون.
غري  لأنني  لي�س  ملحدة،  اإمراأة  اأنا 
موؤمنة �ساأرمي القيم التي تعلّمتها. 
اأوطانكم  وترتكون  م�سلمون  اأنتم 
لأّن الإ�ستبدادية واحلروب والعنف 
واحلقد واملوت تخّيم عليكم وهي 
من  هرباً  اإلينا  تاأتون  �سنعكم.  من 
و�سحة  ب�سعادة  لتعي�سون  كلّه  هذا 
ومباأمٍن عن كّل ما تركتموه خلفكم. 
حتتاجونه  ما  كّل  مننحكم  نحن 
بلدنا.  يف  لالإنخراط  ون�ساعدكم 
يقيكم وغذاًء ومالً  مننحكم �سقفاً 
لتتعلّموا   مدار�سنا  يف  ون�سّجلكم 
اأف�سل  لإكت�ساب  ون�ساعدكم  لغتنا، 
تعليمكم  بلدنا.  عن  املعلومات 
جمانيلت�سهيل اإنخراطكم يف اأ�سواق 
العمل. لكن عليكم الإ�سغاء واإليكم 

اأقول: 
كفى.

تقاليدنا  تغيري  على  العمل  كفى 
قوانيننا  خرق  كفى  وعاداتنا. 
مع  متناق�سة  لأّنها  وحرّياتنا 
بالعن�رشيني  و�سفنا  كفى  ديانتكم. 
ممار�سة  يف  اأ�ساليبكم  لأّن 

العن�رشيةل تطاق. 
كنتم  اإن  بلدنا  اإىل  تاأتون  ملاذا 

حتاولون تغيريه لي�سبح على �سورة 
نحن  منها.  هربتم  بالدكمالتي 
التقّرب  اإذن،  وعليكم،  ن�ست�سيفكم 

اإىل تقاليدنا وعاداتنا واإحرتامها.
بلدكم،  يف  ما  غريب  يقيم  عندما 
وعاداتكم  تقاليدكم  اإحرتام  عليه 
املوت  ي�ستحّق  يحرتمها  ل  ومن 
بنا  اأيفرت�س   ، بلدانكم.  بع�س  يف 
، نحن الأوروبيني ،  ترككم تغرّيون 
نقول  اأن  دون  من  عندنا  �سيء  كّل 

لكم �سيئاً.
كفى يعني كفى.

عودوا اإىل بالدكم اإن كانت تقاليدنا 
اإذ  تنغ�سوننا  تنا�سبكم.  وعاداتنا ل 
اأمر  كّل  بتغيري  وتطالبون  ترف�سون 
عندنا واأنتم العاجزون عن اأّي تغيري 

طفيف يف بالدكم.
الفعليون  العن�رشيون  هم  فمن 

براأيكم؟ اأنتم امل�سلمون. 
 العن�رشي هو الذي يكره النا�س من 
جن�سيات اأخرى. ل تقلبوا الأدوار! 

اإنخرطوا اأو اإرحلوا.
اأوروبا  الب�رشيف  ماليني  مات 
هي  وهذه  احلرّية  نيل  بهدف 

الدميقراطية.
اإّنه لأمر غريب اأن تغيظكم اأ�سجار 

امليالد يف �سوارعنا اإىل هذا احلّد.
التطاول على امليالد مرفو�س  اإّن 

قطعاً.
ال�سجاعة.  لديكم  كان  اإن  تابعوا 

و�ساأتابعبدوري معكم  !!!
اأطروحات  الن�س  هذا  ي�ستدعي 

دكتوراه. وهنا �سوؤاآلن:
1- كيف ميكن التوفيق بني �سعوب 
تنتمي اإىل اأديان خمتلفة ومت�سارعة 
عرب التاريخ اأو بني �سعوب متجّذرة 
الطقو�س  بع�س  مع  بالإحلاد 
الدينية و�سعوب مقيمة يف املعتقد 
على  ال�سوؤاآل  هذا  ينطبق  الديني؟ 
الأديان التوحيدية كما على الأديان 
الهندو�سية  مثل  التوحيدية  غري 

والبوذية) الهند اأمنوذجاً(.  
الفكرة  باإ�سقاط  التفكري  ميكن 
يف  والإ�ستقرار  ال�سالم  اأّن  القائلة 
�سالم  دون  من  يتحّقق  ل  العامل 
ديني. ي�سبح احلوار عقيماً و�سعباً 
علمانيةحا�سنة  جمتمعات  يف 
حتا�رش  جلماعاتاإ�سالمية 
بائ�سة  اأحزمًة  املدن  �سواحيها 
يف  املقيمة  بالرحمة  وتتم�ّسك 
وممار�سة  وطقو�ساً  اإمياناً  الدين 
والرف�س  الغربة  درجة  اإىل 

والتاأّثر  التغيري  مل�ساهد  الطبيعي 
طلب  اإىل  فوراً  امل�ستع�سي.جننح 
احلوار؟اإّنه امليدان الوا�سع املعّقد 
بحثاً  الأديان  واملنافقبني  تاريخياً 
على  ال�سالم  اإ�ساعة  يوتوبّياً  عن 
الأر�س. ل خوف رمّبا يف مواجهة 
اخلوف  لكن  والهندو�سية  البوذية 

يرتاكمفي مواجهة الإ�سالم.
2- اأميكن التحّدث عن الإ�سالم من 
اجلماعية  للذاكرة  التعّر�س  دون 
املكبوتة)احلروب  الفرن�سية 
طبقة  اجلزائر،  حرب  ال�سليبية، 
واملهاجرين  والزراعيني  العّمال 
والتي  فرن�سا(  اإىل  املغرتبني 
الإختالط  ع�رش  يف  ت�ستيقظ 
الطبيعية  الثقافية  وال�سدمات 
املجتمعات  هذه  بني  اأواملفرو�سة 
مهّددة  اأردوغان  �سبابة  تتقّدمها 

بامل�سلمني؟ 
تعم�سقوا  م�سلمني  �سباباً  مينع  من 
يف  امليالد  �سجرة  فوق  باأحذيتهم 
وته�سيمها  زينتها  ليبعرثوا  اأملانيا 
و�سورها  املحمولة  الهواتف  اأمام 
وح�ست  العامل  عيون  اأغرقت  التي 
بتوثيق  الب�رشي  الوجدان  يح�سى 

الربط بني القدا�سة والعنف؟

وليد الهوديل

قرر  عاًما،  ثالثني  نحو  قبل 
الحتالل اأن مينع النا�س من "نور" 
علي  ال�سيخ  قلب  من  للنا�س  خرج 
واأحكم  زنازينه  اإىل  �ساقه  حّنون، 
ظالمه،  عليه  واأ�سدل  قيده  عليه 
يكرر  وهو  احلني  ذلك  ومنذ 

التجربة، اعتقال تلو اعتقال. 
طريقه  يعرف  ال�سيخ  اأّن  اإّل 
بنور  ال�سجن  ظالم  ف�سّق  متاًما، 
الرجال  �سناعة  على  وعكف  قلبه 
خا�س،  نوع  من  وتزكية  تربية 

معني  من  م�ستمد  معريف  و�سقل 
متقد  نبوي  وهدي  كرمي  قراآن 
والروح  الفكرة  قاد  ال�سماء،  بنور 
و�سياغة  الأحرار  اإرادة  حيث  اإىل 

الأبطال.
هذا  اعتقال  اأن  يرى  الحتالل   
اأن  لنوره  حجب  ال�رشير  ال�سيخ 
نوره  يرّكز  وال�سيخ  النا�س،  ي�سل 
الزنازين  يف  النا�س  خري  على 
ينتجه  ل  ما  فينتج  واملعتقالت، 
هذه  خارج  طليق  حر  وهو 
عالًيا  يحلّق  ال�سيخ  املعتقالت. 
ل  ارتفاعات  اإىل  زنازينهم  داخل 

يتمكن منها خارج ال�سجون. 

الحتالل يرى اأن �رّش بقائه وحفظ 
اأمنه اأن يكّبل الأحرار اأمثال ال�سيخ 
ولو كان �رشيًرا، وال�سيخ يدرك اأن 
باإ�رشاره  هو  الحتالل  فناء  �رّش 
�سادّيته  يف  واإمعانه  ظلمه،  على 
تعتقل  عندما  مداها  تبلغ  التي 
�رشيًرا، ول تراعي طفاًل ول �سيًخا 

ا. ول امراأة ول م�سًنا ول مري�سً
اإجراءاته  اأّن  يرى  الحتالل   
العقابية اجلماعية، واأن تزر الوازرة 
البيوت  يهدم  واأن  اأخرى،  وزر 
ويعتدي على ال�سجر واحلجر، واأن 
باحلواجز  الفل�سطيني  حياة  ي�سّنع 
واملداهمات وكل اأ�سكال الت�سييق، 

واأن  النا�س،  يردع  اأن  �ساأنه  من 
يحّولهم اإىل قطيع من الغنم ي�ساقون 
اإىل الذبح وقت ي�ساء. ال�سيخ يرى 
اإجراءات هذا الحتالل ت�سعل  اأن 
روح التحدي والإ�رشار، ترفع من 
والكرامة  بالعزة  ال�سعور  من�سوب 
اجلهاد  جذوة  ت�سعل  والرتقاء، 
�سدور  لهيب  على  وتنفخ  والثورة، 
ي�ستقبل  ال�سيخ  امللتهبة،  الأحرار 
املنت�رش  بابت�سامة  العدوان  هذا 
الواثق باأن هذا من �ساأنه اأن يق�رّش 

من اأجل الظاملني البغاة. 
يف  عن  ميمُ اأن  يرى  الحتالل 
ذات  على  ي�ستمر  واأن  اعتداءاته 

النهج الذي ثبت ف�سله، وم�رٌشّ على 
اأن ل يعيد النظر فيه اأبًدا، ال�سيخ 
حّق  على  الثبات  يف  عن  ميمُ ا  اأي�سً
�رٌشّ على اأن ل يتنازل عن  �سعبه وممُ
ذرة تراب من وطنه، ذلك اأّنه على 
م  احلق، واحلق ل م�ساومة فيه. همُ
يمُ�رّشون على عدوانهم، وهو يمُ�رشمُّ 
على حّقه مهما بلغت الت�سحيات، 
اأن  تقول  احلياة  و�سنن  والتاريخ 

العاقبة دائما للحق واأهله. 
متاًما  يمُب�رش  الحتالل 
القوى  موزاين  يف  الختالل 
اإىل  هذا  قاده  وقد  املادية، 
بغروره  وعمي  الغطر�سة 

اإل نف�سه على  فاأ�سبح ل يرى 
اأن  يرى  ال�سيخ  الأر�س،  هذه 
اهلل معه اأوًل ثم اإن هناك �سعبًا 
ويمُ�رشمُّ  ووطنه  باأر�سه  مت�سبًثا 
على الدفاع عن حقوقه، ويرى 
اأن  على  قادرة  مقاومة  كذلك 

تكون �سوكة يف حلقه.
القادم  امل�ستقبل  يرى  ال�سيخ 
�سيًفا �سارًما على الطواغيت، 
عقله  وب�سرية  قلبه  بنور  يرى 
ما ل يرون ب�سلف غطر�ستهم 
تعمي  هذه  اأحقادهم.  وظالم 
اأب�سارهم ول جتعلهم يرون ما 

يرى ال�سيخ!

علي حنون.. ُيب�سر ما ل ُيب�سرون!
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ANEP N°: 839506 الو�سط:2018/12/23

الو�سط:2018/12/23الو�سط:2018/12/23

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ضتاذ : خملوف م�ضعود حم�رض ق�ضائي لدى حمكمة �ضيدي حممد ، اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر 

 الكائن مقره ب 06 �ضارع �رضيف حماين اجلزائر .الهاتف 021.73.68.44  ، 0662314268 

اإعالن عن بيع  عقار باملزاد العلني 
املادة : 749 و 750  من ق.اإ.م.اإ

بطلب من ال�ضيدة : عيد زهية اأرملة من�ضوري الطاهر ، ال�ضاكنة ب : 35 �ضارع روبريت�ضو تيليملي اجلزائر .
�ضد : باقي ورثة من�ضوري الطاهر و هم : من�ضوري رزق اهلل و من�ضوري ليندة ال�ضاكنان ب : 35 �ضارع روبريت�ضو تيليملي اجلزائر

و من�ضوري ليلى و من�ضوري نادية ال�ضاكنتان ب : حي �ضين�ضيبيطال عمارة رقم 158 الرغاية اجلزائر .
- مبقت�ضى احلكم العقاري ال�ضادر عن حمكمة �ضيدي احممد بتاريخ 2013/01/09 فهر�س 13/48 جدول 12/5656 املوؤيد و املعدل بقرار نهائي �ضادر عن جمل�س 

ق�ضاء اجلزائر بتاريخ 2013/10/13 فهر�س 13/5247 جدول 13/1585  املمهور بال�ضيغة التنفيذية بتاريخ 2014/03/06 حتت رقم 14/224 .
-بناءا على قائمة �رضوط البيع املودعة باأمانة �ضبط حمكمة �ضيدي احممد بتاريخ 2017/05/11 حتت رقم 2017/09

-بناء على الأمر ال�ضادر عن ال�ضيد قا�ضي البيوع العقارية مبحكمة �ضيدي اأحممد بتاريخ 2017/10/04 حتت رقم 17/3895 و املت�ضمن حتديد جل�ضة البيع باملزاد العلني 
ليوم 2017/11/22 على ال�ضاعة 13.30 ، موؤجلة ليوم 2018/04/25 املوؤجلة ليوم 2018/10/17 ، و املوؤجلة ليوم : 2018/11/28 ;  و املوؤجلة ليوم 2019/01/02.

- يعلن الأ�ضتاذ خملوف م�ضعود املح�رض الق�ضائي باأنه �ضيتم البيع باملزاد العلني للعقار الأتي تعينه ، دار معدة لل�ضكن كائنة باجلزائر العا�ضمة املقاطعة اجلنوبية 
دائرة و حمافظة اجلزائر بواجهة تطل على �ضارع دول روبارت�ضو حيث يحمل بابه رقم : 35 م�ضيدة من طابق ار�ضي + طابق اول ، الطابق الأر�ضي ي�ضتمل على ثالث 
�ضقق ذات ا�ضتعمال �ضكني ، حيث ت�ضتمل اإحدى ال�ضقق على غرفتني و مطبخ ، اما ال�ضقتني الأخريني فت�ضتمل كل واحدة منهما على غرفة ، مطبخ و مراأب �ضغري ، اأما 

الطابق الأول في�ضتمل على �ضقة من اأربعة غرف ، مطبخ و حمام ، الكل م�ضيد على قطعة ار�س تقدر م�ضاحتها ب : 440 م2 تقريبا .
حدودها كتايل : من ال�ضمال : ممر عني الزبوجة ، من اجلنوب : �ضارع ع�ضلة �ضليمان روبري ت�ضون �ضابقا ، من ال�رضق : القطعة رقم 12 جتزئة امل�ضماة روبري ت�ضون 

، من الغرب : القطعة رقم 10 �ضطرا اأ 
- و قد حدد ال�ضعر الفتتاحي ب :  30.118.500،00 دج ، ثالثون مليون و مائة و ثمانية ع�رض األف و خم�ضة مئة دينار جزائري ، و يكون البيع يوم : 2019/01/02 ، 

على ال�ضاعة 13.30  الواحدة و الن�ضف زوال بقاعة اجلل�ضات رقم 03 مبقر حمكمة �ضيدي احممد .
- يلزم الرا�ضي عليه املزاد ان يدفع حال انعقاد اجلل�ضة خم�س 5/1) خم�س الثمن و امل�ضاريف امل�ضتحقة ( و  اأن يدفع باقي املبلغ يف اجل ثمانية )8( اأيام باأمانة �ضبط  

املحكمة. تخ�ضع عملية البيع لدفرت �رضوط الذي ميكن الطالع عليه  باأمانة �ضبط حمكمة �ضيدي حممد اأو مبكتب املح�رض الق�ضائي 
املح�سر الق�سائي

الو�سط:2018/12/23
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بقلم: منظمة �أطباء بال حدود

الأخت  او  الأخ  تعر�ض  يولّد 
لل�رضب  اعتقاله/ا  املراد 
باخلوف  �شعور  اأثناء احلدث 
وخا�شة  العائلة،  اأفراد  عند 
�شعور الفرد من اأن ي�شاب هو 
باأذى،  عائلته  اأفراد  اأحد  اأو 
�شديداً  اخلوف  هذا  ويكون 
ويف  ال�شغار.  الأطفال  عند 
ي�شعر  قد  نف�شه،  الوقت 
الأ�شقاء الأكرب �شناً بالغ�شب 
قدرتهم  لعدم  نظراً  والعجز 

على منع اأو اإيقاف الهجوم.
تتطور  اأن  جداً  ال�شائع  من 
مرور  مع  الأولية  الأعرا�ض 
�شلوك  على  وتوؤثر  الوقت 
الفرد و / اأو وظائف اجل�شم 
�شعوبات  يواجه  اأن  لدرجة 
بالأن�شطة  القيام  عند 
مثل  تتطلب  وقد  ؛  اليومية. 
م�شاعدة  احلالت  هذه 
النف�شية  ال�شحة  اأخ�شائي 
اأو  النف�شي  الإخ�شائي  مثل 
اأن  ميكن  النف�شي.  الطبيب 
اكتئاب  اإىل  احلزن  يتحول 
وقد  الأحيان،  بع�ض  يف 
رعب  اإىل  الكوابي�ض  تتحول 
اأن  اأي�شاً  يحدث  وقد  ليلي 
اإىل  النوم  �شعوبات  تتحول 
اأرق مما ي�شّعب من ممار�شة 
الن�شاطات اليومية. اأما فيما 
من  فاإنه  بالأطفال،  يتعلق 
عملية  تتعرقل  اأن  املمكن 
الطفل  عند  والنمو  التطور 
التي  املهارات  يخ�رض  وقد 
تراجع  مثل  موؤخراً  اكت�شبها 
ا�شتخدام  يف  الطفل  مهارة 
اأو  لذلك  اإهماله  اأو  احلّمام 
الالاإرادي  بالتبول  قيامه 
الذي  الأمر  متكرر  ب�شكل 
رغبة  الطفل  عند  يخلق 
للعودة اىل ارتداء احلفا�شات 
�شائع  اأمر  وهذا  اخرى  مرة 
وكثري  الأطفال  لدى  جداً 
لدى املراهقني  الأحيان  من 
الأطفال  ي�شعر  قد  اأي�شاً. 
بحاجة  كذلك  واملراهقون 
الأب  او  الأم  مع  البقاء  اإىل 
جميع  ق�شاء  يف  والرغبة 
النوم  وطلب  معهم  الأوقات 
يف  واملبالغة  منهم  بالقرب 
يقومون  التي  الفعل  ردود 
اأحد  انف�شالهم عن  بها عند 
كما  اليوم.  خالل  الوالدين 
عن  التعبري  جدا  ال�شائع  من 
�شعور �شديد باخلوف والقلق 
بعد اأحداث كهذه. يوؤدي هذا 
الإنف�شال  عن  الناجت  القلق 
�شعف  اأو  النوم  �شعوبة  مع 
اىل  الرتكيز  على  القدرة 

انخفا�ض الأداء التعليمي يف 
املدر�شة.

كانت  املثال:  �شبيل  على 
جداً  ن�شطة  فتاة  ن�رضين 
يف  وجيدة  واجتماعية  وذكية 
املدر�شة. اإل اأنه بعد اعتقال 
ت�شعر  اأ�شحبت  �شقيقها 
بالذنب لكونها كانت تت�شاجر 
تكن  ومل  الوقت  طوال  معه 
بعد  اأ�شبحت  وقد  له،  داعمه 
ذلك �رضيعة الإنفعال ومنعزلة 
تراجع  يف  �شبب  الذي  الأمر 

اأدائها املدر�شي.
اأطباء  مثال من خربة منظمة 
بال حدود العملية يف التعامل 

مع مثل هذه احلالت:
الرعاية  تتلقى  ن�رضين  بداأت 
النف�شية من اأحد الإخ�شائيني 
يف  العاملني  النف�شيني 
حدود  بال  اأطباء  موؤ�ش�شة 
امل�شاحة  اأعطاها  الذي 
لتتعلم  لها  بحاجة  كانت  التي 
اأفعالها  ردود  تطبيع  كيفية 
بعد  وذلك  م�شاعرها  وتقبل 
بذلك،  اأمها.  ودعم  ت�شجيع 
التعرف  من  ن�رضين  متكنت 
على م�شاعرها والتعبري عنها 
بالطريقة الفاعلة ال�شحيحة. 
بعد ذلك قامت ن�رضين بزيارة 
واأدركت  ال�شجن  يف  �شقيقها 
اأنه قد بنى لنف�شه نظام دعم 
جدد  اأ�شدقاء  من  متكون 
قادرين  ال�شجن  يف  وزمالء 
على دعمه وعلى فهم جتربة 
بها.  مير  التي  الإعتقال 
ن�رضين  الزيارة  هذه  �شاعدت 
اأهمية  اأدركت  حيث  كثرياً 

الدعم  نظام  على  العتماد 
قدماً  وامل�شي  بها  اخلا�ض 
بنف�شها  والهتمام  حياتها  يف 
وا�شتفادت  المكان.  قدر 
مرت  التي  التجربة  هذه  من 
ت�شبح  اأن  اليوم يف  لتحلم  بها 
لتدافع عن  حمامية م�شتقبال 
الآخرين.  والأ�رضى  اأخيها 
تذكر دائما ومهما كان عمرك 
للدعم  بحاجة  تكون  قد  اأنك 
م�شطر  غري  واأنك  النف�شي 
ال�شعبة  املواقف  ملواجهة 
واملوؤملة لوحدك. اإن ال�شحة 
النف�شية مهمة جداً ول يجب 
التي  الأ�شياء  لأن  اإهمالها، 
تبدو �شغرية وغري مهمة اليوم 
اأكرث  م�شكلة  اإىل  تتحول  قد 
معاجلتها  وي�شعب  تعقيداً 
لذلك،  عالج،  دون  تركت  اإذا 
اإىل  بحاجة  اأنك  �شعرت  اإذا 
اأن  �شعرت  اأو  امل�شاعدة 
ول  لها  بحاجة  اآخر  �شخ�شاً 
تذكر  له  تقدميها  ت�شتطيع 
م�شاعدته  ت�شتطيع  اأنك 
بخدمات  تعريفه  طريق  عن 
حدود.  بال  اأطباء  منظمة 
يف  املنظمة  تعمل  حيث 
�شحايا  مع  اخلليل  حمافظة 
طريق  عن  ال�شيا�شي  العنف 
تقدمي الدعم النف�شي لالأفراد 
واملجموعات  والعائالت 
املتكون  طاقمنا  خالل  من 
النف�شيني  الأخ�شائيني  من 
والأخ�شائيني  الجتماعيني 
الإكلينيكيني.ل  النف�شيني 
على  بنا  بالإت�شال  ترتدد 
كنت  اإذا  الرقم0599980782 

بحاجة اإىل امل�شاعده، وتذكر 
جمانية  خدماتنا  اأن  دائماً 

وخا�شعة لل�رضية التامة.
عن منظمة اأطباء بال حدود

حدود  بال  اطباء  منظمة 
طبية  دولية  منظمة  هي 
تقدم  م�شتقلة،  ان�شانية 
الطارئة  امل�شاعدة 
املت�رضرين  لالأ�شخا�ض 
امل�شلحة  النزاعات  من 
والأوبئة والكوارث الطبيعية، 
املحرومني  والأ�شخا�ض 
تعمل  ال�شحية.  الرعاية  من 
من  اأكرث  يف  حالياً  املنظمة 
حيث  العامل،  حول  دولة   70
الطوارئ  حلالت  ت�شتجيب 
امل�شاعدة  وتقدم  الطبية 
املت�رضرين،  لالأ�شخا�ض 
بغ�ض  لحتياجاتهم.  وفقا 
الدين  او  العرق  عن  النظر 
النتماء  او  اجلن�ض  او 
املنظمة  تُدير  ال�شيا�شي. 
يف  النف�شية  لل�شحة  م�شاريع 
ويف   ،2001 عام  منذ  اخلليل 
عام  منذ  وقلقيلية  نابل�ض 
2004. وتقدم الدعم النف�شي 
لالأ�شخا�ض الذين يعانون من 
ب�شبب  نف�شية  ا�شطرابات 
ال�رضاع  عن  الناجم  العنف 
ال�شيا�شي. اأما يف قطاع غزة 
العام  منذ  املنظمة  فتعمل 
توفري  على  وحتر�ض   1989
الالزمة  الطبية  الرعاية 
التجميلية  اجلراحة  مثل 
املر�شى  تاأهيل  و  الرتميمية 
لإ�شابات  تعر�شوا  الذين 

خمتلفة.

تعترب �إقتحامات �ملنازل �لتي يقوم بها �جلي�ش �لإ�سر�ئيلي من �أ�سعب �لتجارب �لنف�سية 
�لتي مير بها �لإن�سان �لفل�سطيني، و�لأكرث �سعوبة من ذلك هو قيام �جلي�ش �لإ�سر�ئيلي 
باعتقال �أحد �أ�سقائك �لأمر �لذي يزيد من �ل�سعور بالإحباط و�خلوف و�لغ�سب و �لعجز 

�لذي ي�سببه �لقتحام بحد ذ�ته. ومع ذلك، مين �ل�سروري �أن ننوه �أنه من �لطبيعي وجود 
ردود فعل نف�سية وج�سدية �سديدة يف مثل هذه �لظروف و�لتي قد تختلف من �سخ�ش 

لآخر كل ح�سب عمره و�سخ�سيته.

حني ��ست�سهد، كنت هناك،جتربة اعتقال الأخ اأو الأخت
 �أ�سري�ً معذبًا �ساهد�ً

خالد ال�صيخ علي: اختار ال�صمود، 
فاختاروا له املوت، ونال ال�صهادة

بقلم/ عبد �لنا�سر عوين فرو�نة

خمت�ض  وباحث  حمرر  اأ�شري 
ب�شوؤون الأ�رضى

ال�شعبية  اجلبهة  حق  من  كان  اذا 
باأنها  تفخر  اأن  فل�شطني،  لتحرير 
من اأ�ش�شت فل�شفة املواجهة خلف 
ال�شمود  وعززت  ثقافة  الق�شبان، 
قدمت  حني  التحقيق،  اأقبية  يف 
اخلالدة،  املقولت  من  العديد 
ال�شهداء  من  الب�رضية  والنماذج 
و�شطرت  الطريق،  هذا  على 
جتارب فردية وجماعية عديدة يف 
هذا ال�شياق، فان من حق الف�شائل 
الفل�شطينية اأن تفخر هي الأخرى 
باأن لديها من التجارب الكثرية يف 
ال�شمود والب�شالة وعدم العرتاف 
العديد  واأن  التحقيق،  اأقبية  يف 
�شجلوا  وقياداتها  عنا�رضها  من 
ال�شدد،  هذا  مبهرة يف  انت�شارات 
على  باحلياة،  الت�شحية  ف�شلوا  اإذ 
بالبوح  األ�شنتهم  ع�شلة  تتحرك  اأن 
بكلمة  ولو  املنا�شلني  ن�شاط  عن 
اخلال�ض  عن  �شبيال  واحدة، 

الفردي.
جتربة  يف  نتاأمل  اليوم  ودعونا 
نوعية، اجرتحها اأحد اأع�شاء حركة 
فل�شطني،  يف  الإ�شالمي  اجلهاد 
فمن  علي".  ال�شيخ  "خالد  وا�شمه 
حق حركته واخوانه ورفاق دربه اأن 
الأ�شطوري  وب�شموده  به  يفتخروا 
التي  امل�رضقة  وجتربته  دوما، 
�شكلت منارة لالآخرين يف مقاومة 
اأن  حقهم  ومن  كما  ال�شجان. 
فجر  من  باأن  اليوم  يفتخروا 
ال�رضابات  موجة  ال�شجون  يف 
ال�شت  خالل  الطعام  عن  الفردية 
، هم من عنا�رض  الأخرية  �شنوات 

"اجلهاد الإ�شالمي" وقياداته.  
�شاب  علي"  ال�شيخ  كامل  "خالد 
هاج فل�شطيني ينحدر من عائلة 
لنكبة عا ا رت من ع�شقالن بعد 

يف  احلال  بها  وا�شتقرت  م 1948م 
خميم رفح جنوب قطاع غزة، فولد 
�شهدينا هناك يف التا�شع والع�رضين 
من نوفمرب عام 1962، قبل اأن تنتقل 
للعي�ض  احلال  بها  وي�شتقر  الأ�رضة 
لفل�شطني  فانتمى  غزة.  مدينة  يف 
الأر�ض والهوية، قبل اأن يتخذ من 
اجلهاد طريقاً، ومن حركة اجلهاد 
واجبه  ملمار�شة  اأداة  ال�شالمي 
مقاومة  يف  والإ�شالمي  الوطني 
فكان  الإ�رضائيلي.  الحتالل 
اأولئك  من  وواحد  اأبطالها،  اأحد 
املقاومة  خيار  من  اتخذوا  الذين 
حتى  ا�شرتاتيجيا،  نهجاً  واجلهاد 
له  فكان  ال�شت�شهاد.  اأو  الن�رض 
بتحقيقه.  يحلم  كان  ما  و  اأراد  ما 
نور يف  من  بحروف  ا�شمه  و�شجل 
�شجل من حققوا الن�رض وال�شهادة 
يف اأ�شعب الظروف واأكرثها قهراً. 

يف اأقبية التحقيق.
اتهامه  "خالد" على خلفية  اعتقل 
وامل�شوؤولية عن عملية  بامل�شاركة 
حركة  اأعلنت  التي  عجلني  ال�شيخ 
عن  م�شوؤوليتها  ال�شالمي  اجلهاد 
من  ع�رض  ال�شاد�ض  يف  تنفيذها 
عام1989  ثاين/نوفمرب  ت�رضين 
ا�رضائيليني،  جنديني  فيها  وقتل 
اعتقاله  حلظة  منذ  وتعر�ض 
من  وقا�شية  خمتلفة  �شنوف  اىل 
ق�شم  اىل  يُنقل  اأن  قبل  التعذيب، 
املركزي  غزة  �شجن  يف  التحقيق 
بـ"امل�شلخ"،  يُ�شف  كان  والذي 
اأ�شاليب  اأب�شع  بحقه  وميار�ض 
التعذيب بهدف انتزاع العرتافات 

عن  املعلومات  وتقدمي  منه 
ورفاقه  جمموعاته  اأفراد  باقي 
اإل  الفل�شطينية،  املقاومة  يف 
عادلة،  بق�شية  ت�شلح  ال�شهيد  اأن 
النت�شار،  بحتمية  را�شخ  وباإميان 
ل�شانه  يُبقي ع�شلة  اأن  وا�رض على 
ي�شون  واأن  حركة،  دون  �شاكنة 
اخوانه  واأخبار  حركته  ا�رضار 
فاختار  واملقاومة،  اجلهاد  يف 
على  النت�شار  وحقق  ال�شمود 
اأروع  وما  ال�شهادة.  فنال  جالديه، 
والوطن  اهلل  �شبيل  يف  ال�شهادة 
يف  حتقق  ن�رض  بعد  والق�شية، 
ظروف  ويف  متكافئة  غري  معركة 
هي الأق�شى. حطمت فيها وح�شية 

ال�شجان وُقهرت )ا�شطورته(.
هناك،  كنت  خالد،  ا�شت�شهد  حني 
اأ�شرياً معذباً �شاهداً على احلادثة. 
ومعي نحو ع�رضين اأ�شريا م�شطفني 
كنا  كما  او  املمر،  جانبي  على 
نُطلق عليه )البا�ض(. وعلى الرغم 
ذات  النتنة  الأكيا�ض  وجود  من 
اإل  روؤو�شنا،  على  الداكنة  الألوان 
جهد  با�شتنفار  ودون  �شعرنا  اأننا 
واأن �رضخاتهم  رجال املخابرات، 
يف  عاليا  �شدحت  وا�شواتهم 
اآذاننا،  يف  ترن  زالت  ول  املكان 
حاجزاً  وو�شعوا  جاءوا  وفجاأة 
منا  اأي  يرى  ل  كي  خلفنا  ب�رضيا 
ولو م�شهد واحد من ثقب حمتمل 
اأن  حينها  واح�ش�شت  الكي�ض،.  يف 
�شيئا كبريا قد حدث. لكننا فهمنا 
من اأحاديثهم بالعربية باأن �شيئاً ما 
ل  هم  الأ�رضى.  لأحد  ح�شل  قد 
يريدون له اأن ميوت قبل اأن يف�شي 
ومعلومات  ا�رضار  من  لديه  مبا 
التعذيب  وطاأة  حتت  عنه  رغما 
هذه  مثل  يف  ذلك  وب�شاعته.  كان 
ع�رض  التا�شع  ويف  الباردة  الأيام 
عام  اأول/دي�شمرب  كانون  �شهر  من 
1989، لريتقي "خالد" �شهيداً نحو 
فل�شطني  ب�شهداء  ويلتحق   ، العال 
الأبرار، وي�شجل ا�شمه بفخر وعزة 
يف �شجل اخلالدين وقائمة �شهداء 

احلركة الأ�شرية.
وجودي  على  م�شى  قد  كان  لقد 
قرابة  متوا�شل  ب�شكل  امل�شلخ  يف 
اليوم  ذلك  واذكر  �شهور.  الثالث 
بتفا�شيله جيدا وبو�شوح تام وكاأنه 
تلك  واذكر  كما  امامي.  �شورة 
الفرتة القا�شية يف م�شرية التحقيق 
وتعر�ض  اعتقل  من  وب�شهادة 
للتعذيب يف فرتات �شابقة. واعتقد 
جازما باأن كل من مّروا على غرف 
واأيا  الفرتة،  تلك  يف  غزة  حتقيق 
كانت تهمتهم اأو انتماءاتهم، يدركون 
ما اأقول. فالتجربة جماعية، والأمل 
كافة  والق�شوة طالت  الكل،  اأ�شاب 
التنظيمات  خمتلف  من  املعتقلني 
كانت  حقا  والإ�شالمية.  الوطنية 
خاللها  وا�شت�شهد  وقا�شية  �شعبة 
غزة  �شجن  يف  التعذيب  وجراء 
اأبو  )جمال  وهم  اأ�رضى،  ثالثة 
عطية  علي،  ال�شيخ  خالد  �رضخ، 
خالد.  يا  مت  لقد  الزعانني(. 
ورحل ج�شدك عن اأهلك وزوجتك 
فارغا  مكانك  وتركت  وطفلتك، 
بني اأ�شدقائك واأحبائك واخوانك، 
لي�ض  خالدا،  و�شتبقى  بقيت  لكنك 
ومن  اأ�رضتك  قلوب  يف  فقط 
عاي�شك وعرفك و�شاركك الن�شال، 
حركة  يف  اخوانك  قلوب  ويف 
�شتبقى  بل  الإ�شالمي،  اجلهاد 
قلوبنا جميعا، يف قلوب  خالداً يف 
العامل  واأحرار  الفل�شطينيني  كل 

اأجمع، فنم قرير العني يا بطل. 
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قوانني  م�شاريع  تقدمي  وبعد 
اإعدام  قانون  مثل  عن�رصية 
تكاليف  منع  وقانون  الأ�رصى 
العالج عن املر�شى وامل�شابني 
الكني�شت  ع�شو  اأقدم  منهم؛ 
من  فورر"  "عوديد  املتطرف 
على  بيتنا"  "اإ�رصائيل  حزب 
اآخر  قانون  م�رصوع  تقدمي 
ملنع تخفي�ض ثلثي مدة احلكم 
بقانون  يعرف  ما  اأو  بحقهم 
ومتت  بالعربية،  "ال�شلي�ض" 
القانون  منع  على  امل�شادقة 
بالقراءة الأوىل مبوافقة اأغلبية 

57 نائبا �شهيونيا.

ما هو "ال�شلي�ش"؟

القانون  هذا  ماهية  حول 
يتحدث املحامي خالد زبارقة 
حيث  الأ�رصى؛  اإعالم  مكتب  لـ 
القانوين  الو�شع  يف  باأنه  يبني 
على  ال�شجني  يح�شل  الطبيعي 
منحة تخفي�ض ثلثي مدة حكمه 
ال�شلوك  ح�شن  اأثبت  كان  اإذا 
باأي  يقم  مل  اأو  اعتقاله  خالل 

الفرتة،  هذه  خالل  اإ�شكالية 
فمثال اإذا كان احلكم 18 �شهرا 
 12 "ال�شلي�ض"  مبوجب  ي�شبح 

�شهرا.
على  ينطبق  ل  ذلك  ولكن 
حيث  الفل�شطينيني،  الأ�رصى 
اأن الحتالل ل ي�شتخدم امتياز 
وهم  لهم  "ال�شلي�ض"  قانون 

حمرومون منه.
الأ�رصى  باأن  زبارقة  ويقول 
اأ�شال  يحظوا  مل  الأمنيني 
يرتبط  الذي  القانون  بهذا 
تتعلق  واإجراءات  مبعايري 
ب�شلوك ال�شجني وقدرة ال�شجن 
ال�شتيعابية خا�شة ملن يعتقلون 
ا�شتثناء  ولكن مت  الأوىل،  للمرة 
الأ�رصى من تطبيقه على مدار 

كل فرتات الحتالل.

يحظى  اأن  يجب  وي�شيف:" 
�شمن  التخفي�ض  بهذا  الأ�رصى 
اإطار قانوين، واإن دل حرمانهم 
ل�شنا  اأننا  فيدل  �شيء  منه على 
انتقامي  اإجراء قانوين بل  اأمام 
يقوم به اأع�شاء الكني�شت ب�شبب 
�شعورهم املتزايد باحلقد على 
ال�شعب الفل�شطيني ومكوناته".

القوانني  باأن هذه  وراأى زبارقة 
الأ�شل  لأن  وانتقامية  عن�رصية 
مبو�شوعية  القانون  يتعامل  اأن 
يتعامل  واأل  امللفات  هذه  مع 
بح�شب  عن�رصية  باعتبارات 
املعتقل  جن�ض  اأو  �شخ�ض 
مبينا  عمره،  اأو  قوميته  اأو 
اأ�شبحت  القوانني  هذه  باأن 
على  تطغى  الإجراءات  جتعل 
العتبارات ال�شخ�شية والنتقام 

من الفل�شطينيني.

ق�شاء منحاز

يف  يحمل  اجلديد  القانون 
اأن  فرغم  عدة،  دللت  ثناياه 
يح�شل  ل  الفل�شطيني  املعتقل 
على امتياز تخفي�ض ثلث املدة 
الحتالل يجردهم حتى  اأن  اإل 
من حقهم يف اإمكانية احل�شول 

عليه.
حممد  املحرر  الأ�شري  ويقول 
�شليمان لـ مكتب اإعالم الأ�رصى 
اإن ق�شية "ال�شلي�ض" يحرم منها 
دون  الفل�شطينيون  الأ�رصى 
مينحها  القانون  اأن  رغم  �شبب 
لهم، ولكن ق�شاء الحتالل بدل 

من اأن يعطيهم حقوقهم ي�شلبهم 
منها وميدد اعتقالهم بال تهمة 
العتقال  مثل  حماكمة  ىل 
هذه  وي�شيف:"  الإداري. 
اخلطوة يف الكني�شت تدلل على 
قانوين  اإجراء  اأمام  ل�شنا  اأننا 
اإجراءات  اأن هناك  ويدلل على 
بالنزاهة  حتظى  ل  احتاللية 

التي  القانونية  واملو�شوعية 
الأجهزة  بها  تتحلى  اأن  يجب 
احتاللية  هي  بل  الق�شائية 
تنبع من احتالل ل توجد له اأي 
�رصعية ويقوم باإ�شدار مرا�شيم 
يوجد  ل  واعتبارات  وتعميمات 
بينها وبني القانون اأي عالقة".

المتياز  هذا  على  وللح�شول 

الأ�شري  يقوم  اأن  املفرت�ض  من 
ملحكمة  التما�ض  بتقدمي 
مدة  ثلث  لتخفي�ض  الحتالل 
احلكم ومن ثم تقرر هي القبول 
حالت  يف  ولكن  الرف�ض،  اأو 
فاإن  الفل�شطينيني  الأ�رصى 
حتت  ذلك  ترف�ض  املحكمة 

ذرائع اأمنية. 

حني يثور ال�شعب املظلوم على ظامليه ويحاول ا�شرتداد بع�ش من حقوقه يبداأ االحتالل ب�شل�شلة اإجراءات تهدف لتحطيم 
معنوياته واالنتقام من رموزه وعلى راأ�شهم االأ�شرى يف �شجونه.

تقرير : اإعالم االأ�شرى 

ق�انني اإ�شافية تنتقم من الأ�شرى.. "ال�شلي�ش" م�ؤخرا!

االعتقاالت املتكررة:

 اعتداٌء ينغ�ش حياة املحرر وعائلته ويعيدها اإىل مربع اأمل النتظار الأول
تقرير:اإعالم االأ�شرى 

املعاد  الأ�شري  عائلة  تعد  مل 
اعتقاله بالل �شلهب التميمي، 
عِدّ  على  قادرًة  اخلليل،  من 
اقتحام  فيها  التي مت  املرات 
اإح�شاء  على  ول  ابنها،  منزل 
اأدت  التي  القتحامات 
تعلم  وباأمٍل ل  لكنها  لعتقاله، 
به  التلفظ  حجم  هي  حتى 
الأ�رصى  اإعالم  ملكتب  اأكدت 
وم�شتب�رصة  كانت فرحًة  باأنها 
الفرتة  تلك  كل  ق�شى  لأنه 
كانت  واإن  حتى  بينهم  حمرراً 
تفتي�ٍض  من  تخُل  مل  الفرتة 
لتقول  ومداهمة،  للمنزل 
الأوىل  املرة  عائلته"هذه 
التي مي�شي معنا حراً كل هذا 

الوقت".
الأ�شري  لعائلة  املوؤمل  كان من 
يعيد  اأن  التميمي  بالل 
مرة  ابنهم  اعتقال  الحتالل 
حتى  يهناأ  مل  فهو  اأخرى، 
حتى  الأخرية،  حريته  بفرتة 
داخلها  يف  العائلة  كانت  واإن 
حريته،  فرتة  لطول  منده�شًة 
من  عائلته"اعتقلوه  تقول 
حني  جديدة،  مرًة  بيته، 
يعي�ض  الأ�رص  خارج  يكون 
طلبات  الرتقب،  من  و�شعاً 

ا�شتدعاء ملقابلة املخابرات، 
وتفتي�ض  للمنزل  اقتحاماُت 
وتخريب، وتهديٌد بالت�شالت 

كذلك".
�شنة وع�رصة اأ�شهر هي املدة 
التميمي  الأ�شري  ق�شاها  التي 
الحتالل  يعود  اأن  قبل  حراً 
الأ�شري  اأخرى،  مرة  ويعتقله 
نهاية  حريته  نال  التميمي 
 ،2017 العام  من  يناير  �شهر 
داهم  فقد  بالراحة  ينعم  ومل 
�شهرين  بعد  منزله  الحتالل 
خراباً،  فيه  وعاث  حريته  من 
ثانية  مرة  القتحام  وكرر 
ي�شاف  القتحامات  وثالثة. 
اإليها ت�شليم طلب ا�شتدعاء له 
عت�شيون،  مركز  يف  للمقابلة 
ووعود  تهديد،  وات�شالت 
لفخ  وحتويله  اعتقاله  باإعادة 
وترويع  الإداري  العتقال 
ترتقب  باتت  حتى  عائلته 
حلظة اعتقاله، تقول عائلته" 
يغيب  اأن  الليلي  عمله  يتطلب 
عنا لكن يف ليلة العتقال كان 
عرف  ذلك  ورغم  اإجازة،  يف 

الحتالل من اأين يعتقله".
 31 اأم�شى  التميمي  الأ�شري 
�شهراً اإدارياً يف اعتقاله الأخري 
عام 2014، واأم�شى �شابقاً ما 
يف  �شنوات  �شت  جمموعه 

وترتنح  الحتالل،  �شجون 
بني  ما  عائلته  وحياة  حياته 
الأوامر الإدارية والقتحامات 

واملحاكم املوؤجلة.
مل  اآخر،  بيٍت  ويف  كذلك، 
يكد الدفء يهبط على عائلٍة 
روجيب،  قرية  يف  ت�شكن 
يكد  مل  نابل�ض،  مدينة  ق�شاء 
الطفل اإبراهيم احللبي يحفظ 
و�شكل  والده  وجه  تقا�شيم 

�شحاكته و�شوتها، حتى �رصقه 
الحتالل منه مرًة اأخرى.

الأخرى  هي  تعد  مل  عائلة 
قادرة على عِدّ مرات العتقال 
وحلظات  والقتحامات 
الغياب، ففي ذات يوم اعتقال 
اعتقل  التميمي  بالل  الأ�شري 
الحتالل وقت الأ�شري املحرر 
عبد الكرمي احللبي)43عاماً(، 
بعد مرور 11 �شهراً فقط على 

عائلته  واحتفال  احلرية  نيله 
لأربع  منزلهم  غادرت  بفرحٍة 
�شنواٍت وثمانية �شنوات اأخرى 

�شابقة.
الحتالل اأعاد اعتقال الأ�شري 
احللبي بتاريخ 2018/12/14، 
بتاريخ  حريته  نال  كان  وقد 
اعتقاٍل  بعد   ،2017/12/26
اعتقاٍل  �شنوات،  اأربع  دام 
م�شاركة  فرحة  حرمه 

واإجنازاتهم  اأفراحهم  اأطفاله 
ي�شاف  وحياتهم،  املدر�شية 
�شابقة  اعتقالٍت  �شبعة  اإليه 
اأم�شى على اإثرها ما جمموعه 

ثماين �شنوات يف الأ�رص.
اأمل عائلتي التميمي يف اخلليل 
واحللبي يف نابل�ض يت�شابه يف 
حجم الغياب والتهديد بتكرار 
ينتظر  واليوم  العتقالت، 
مواعيد  الأ�شريين  اأطفال 
اإىل  ت�شاف  جديدة  موؤجلة 
�شابقة،  مواعيد  �شل�شة 
اإدارية  لعتقالٍت  داٍت  وعَدّ

وفعلية �شت�شتهلك اأعمارهم.
الليلة  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر 
التي �شهدت اعتقال الأ�شريين 
والتميمي  احللبي  املحررين 
اعتقال  على  اأي�شاً  �شهدت 
كذلك  حمررين  اأ�رصى  �شبعة 
منهم  الحتالل،  �شجون  من 
قط  زاهر  حممد  املحرر 
والذي نال حريته من اعتقاله 
فقط  �شهراً   11 قبل  الأخري 
عن  يزيد  ما  اأم�شى  اأن  بعد 
العام يف الأ�رص اإدارياً، اإ�شافة 
�شباح  املحررة  اعتقال  اإىل 
يف  اأم�شت  والتي  فرعون 
اعتقالها ال�شابق عاماً ون�شف 
اأي�شاً  حريتها  ونالت  اإدارياً 

قبل قرابة 11 �شهراً فقط.
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عي�شة ق.

ب�أر�ض  التحق  ح�س�ين  اأن  ورغم 
مع  التف�و�ض  اجل  من  الوطن 
م�سريي االحت�د وااللتق�ء ب�ملدير 
الري��سي عبد احلكيم �رسار اإال اأن 
لالعب  الكبرية  امل�لية  املط�لب 
عند  ترتاوح  التي  اأجرته  وقيمة 
حدود 20 األف اأورو م� يع�دل 400 
مليون �سنتيم جعلت اإدارة االحت�د 
م�  التع�قد معه، وهو  ترتاجع عن 
بلغ�ري�  اإىل  للعودة  ب�لالعب  دفع 
البطولة  يف  اللعب  عن  ويبتعد 
توا�سل  املق�بل  يف  الوطنية. 
يف  »�سو�سط�رة«  ن�دي  اإدارة 
بعن��رس  الت�سكيلة  تدعيم 

منح  على  ق�درة  جديدة 
النق�ئ�ض  وتغطية  االإ�س�فة 
لهذا  الفريق،  منه�  يع�ين  التي 
�سغرية  تف��سيل  بقيت  الغر�ض 
قبل االإعالن عن �سفقة التح�ق 
بلعمريي  اله�دي  الالعب 
الذي  وهو  الع��سمي  ب�لن�دي 
الهجوم،  من�سب  يف  ين�سط 
يف  لالحت�د  دعم�  �سيكون  اأين 
الق�طرة االأم�مية، بينم� يرف�ض 
الالعب اأمري �سعيود الرحيل عن 
الن�دي وتغيري االأجواء اأين ي�رس 
على البق�ء وموا�سلة اللعب مع 
احت�د الع��سمة لرغبته يف عدم 
التن�زل عن االأموال التي الزال 
رغم  وذلك  لالإدارة،  به�  يدين 

اأن �س�نع االألع�ب يتواجد حمل 
يف  ترغب  اأندية  عدة  اهتم�م 
�سبيبة  غرار  على  معه  التع�قد 
القب�ئل، �سب�ب بلوزداد، مولودية 
اجلزائر واأهلي برج بوعريريج، 
االأقرب  يبقى  الالعب  اأن  رغم 
من  وت�رسيحه  الرحيل  اإىل 
ذلك  ج�نب  اإىل  االإدارة،  طرف 
االحتف�ظ  نحو  �رسار  يتوجه 
وبن  حمرة  الثن�ئي  بخدم�ت 
اإىل  حتويلهم�  وعدم  حمودة 
له  مقررا  ك�ن  مثلم�  االإع�رة 
�سوف  بينم�  �س�بق،  وقت  يف 
�س�عة  بن  الالعب  ت�رسيح  يتم 
فر�سته  على  يح�سل  مل  الذي 

يف اللعب مع الن�دي.

400 مليون �صنتيم �صهريا تبعد ح�صاين عن احتاد العا�صمةاالإدارة تريد ت�شريح �شعيود وتقرر االحتفاظ بحمرة وبن حمودة
ابتعد الالعب الدويل اجلزائري اإليا�س ح�شاين عن االلتحاق بنادي احتاد العا�شمة 

والتعاقد معه مثلما كانت ترغب اإدارة الفريق يف جت�شيده من خالل ا�شتقدامه هذا 
املركاتو ال�شتوي وتدعيم التعداد الذي عاين على م�شتوى اخلط اخللفي يف ظل حيازة 
التعداد على العبني اثنني يف حمور الدفاع فاروق �شافعي وحممد بن يحي، وهو االأمر 

الذي ي�شع الطاقم الفني يف حرج عند اإ�شابة اأو عقوبة اأحدهما وغيابه عن اللقاء

اإنيي�صتا: 
اأمتنى تدريب 

بر�صلونة 
واالأموال ال 

ت�صنع االأبطال
جنم  اإنيي�ست�  اآندري�ض  ك�سف 
رغبته  عن  الي�ب�ين،  كوبي  في�سيل 
ن�ديه  تدريب  مهمة  يتوىل  اأن  يف 
يف  االإ�سب�ين  بر�سلونة  ال�س�بق 
�سحيفة  واأجرت  امل�ستقبل، 
مع  مق�بلة  ديبورتيفو«  »موندو 
فيه�  حتدث  االإ�سب�ين،  النجم 
حول ان�سم�م زميله ال�س�بق ديفيد 
ب�الإ�س�فة  الي�ب�ين  الفريق  اإىل  في� 
الفرتة  يف  بر�سلونة  لعب  لطريقة 
»اأق�سي  اإنيي�ست�:  وق�ل  احل�لية، 
عطلة رائعة مع الزمالء ال�س�بقني، 
ب�لده�سة  اأ�س�بتني  الي�ب�نية  الكرة 
واجهت  لقد  جلودته�،  نظًرا 
تقدمي  على  يجربوك  من�ف�سني 
يرك�سون  وهم  لديك،  م�  اأق�سى 
وميررون  ويتحركون  الوقت  طوال 
»ديفيد  واأو�سح:  ب�رسعة«،  الكرة 
في� ك�ن يعلم ب�أنه �سي�سعر ب�لراحة 
املو�سم  هذا  كوبي،  في�سيل  مع 
هو  ال�سفر،  من  مًع�  نبداأ  �سوف 
يف  ي�س�هم  و�سوف  ب�جلودة  يتمتع 
واأ�س�ف  لن�«،  االأهداف  اإحراز 
�سيء،  بكل  للفوز  يلعب  »بر�سلونة 
الفريق  يظل  اأن  يجب  الداخل  يف 
متم��سًك�، التفكري يف الفوز بدوري 
ب�لفعل،  متواجد  اأوروب�  اأبط�ل 
حت�سن  ا�ستمرار  يجب  ولكن 
الالعبني اجلدد«، كم� حتدث عن 
واإنيي�ست�  مي�سي  الثالثي  تفكك 
وت�س�يف بقوله: »مي�سي ب�إمك�نه اأن 
يقوم ب�أي �سيء، يف كل موقف يقوم 
ب�أف�سل �سيء ممكن، و�سط امللعب 
االآن،  حمددة  واجب�ت  به  اأ�سبح 
لعب  طريقة  عن  يختلف  وهذا 
ليو، من املهم اأن ي�ستمر يف اللعب 
ب�لطريقة التي يف�سله� وي�ستمر يف 

اإحراز و�سن�عة االأهداف«.
رحيله،  بعد  بر�سلونة  �سكل  وعن 
الأن هذه  �سيحدث  ذلك  »ك�ن  نوه: 
هي احلي�ة، االأهم اأن يظل الفريق 
رائع  ب�سكل  الظهور  يف  الكت�لوين 
يكون  اأن  »يجب  واأردف  ومبهر«، 
يف  ق�عدته  ب�س�أن  وا�سًح�  الن�دي 
هن�ك  الأن  الالعبني،  ا�ستقدام 
العديد من الالعبني الذي يتدربون 
وب�إمك�نهم اللعب للفريق االأول، يف 
مرات عديدة لعبن� دون دفع اأموال 
امل�ل  جدد،  العبني  ل�سم  كثرية 
االأبط�ل«،  ي�سنع  ال  ولكنه  ي�س�عد 
يف  بتفكريه  الر�س�م  واعرتف 
يف  لرب�سلونة  مدرًب�  ي�سبح  اأن 
اأعرف  »ال  م�سرًيا:  امل�ستقبل، 
اأرغب  يل،  امل�ستقبل  يخفي  م�ذا 
عندم�  بر�سلونة،  تدريب  يف 
اأفكر  �سوف  القدم،  كرة  اأترك 
اإمك�نية  عن  االأمر«.وب�سوؤاله  يف 
وت�س�يف  مي�سي  مع  من�ف�سة  وجود 
بر�سلونة،  لتدريب  وبو�سكيت�ض 
اختتم »اأعتقد اأن ذلك لن يحدث، 
الوقت  اختي�ر  اجلميع  على  يجب 
مدربني،  فيه  لي�سبحوا  املن��سب 
اأريد اأن اأعود الأنقل كل م� تعلمته 

لهذا الن�دي«.
ق.ر.

الرابطة توؤهل زروال وعطية وترب�س عني البنيان اختتم البارحة

كني�ش يعود اإىل �صباب بلوزداد والفحو�صات حت�صم م�صتقبله

�سب�ب  فريق  اإىل  كني�ض  ري��ض  الالعب  ع�د 
بلوزداد بعدم� �سبق لالإدارة اأن �رسحته يف وقت 
�س�بق ب�سبب جتدد االإ�س�بة التي ك�ن يع�ين منه� 
ال�ستوي  املرك�تو  يف  عنه  اال�ستغن�ء  وقررت 
�سفوف  اإىل  كني�ض  عودة  ج�ءت  حيث  احل�يل، 
عبد  املدرب  من  بطلب  البلوزدادية  الت�سكيلة 
الق�در عمراين الذي اأ�رّس على ا�ستع�دة خدم�ته 
م�  وهو  ت�رسيحه،  قرار  عن  والرتاجع  جمددا 
تواجده  اأين �سجل  به  االت�س�ل  اإىل  االإدارة  دفع 
عني  يف  واالإطع�م  الفندقة  مبركز  اأم�ض  اأول 
حت�سريي�  ترب�س�  التعداد  يجري  حيث  البني�ن 
دام ثالثة اأي�م، وك�ن له لق�ء مع عمراين والذي 
على  االعتم�د  يف  رغبته  واأكد  معه  حتدث 
الكروي  املو�سم  من  تبقى  م�  طيلة  خدم�ته 
دون  ت�رسيحه  يف  ر�س�ه  عدم  معربا  احل�يل، 
اإىل  اخل�سوع  العبه  عمراين  وط�لب  اإعالمه، 
الفحو�س�ت الطبية ال�رسورية من اأجل الوقوف 
على �سف�ئه من االإ�س�بة التي يع�ين منه� والتي 

البلوزدادي  الن�دي  مع  م�ستقبله  حتدد  �سوف 
واإمك�نية موا�سلته مع الن�دي من عدمه.

اأهلت الرابطة املحرتفة لكرة  من جهة اأخرى، 
املرك�تو  يف  امل�ستقدم  الثن�ئي  ر�سمي�  القدم 
الفريق  �سفوف  يف  وعطية  زروال  ال�ستوي 
التعداد  �سفوف  �سمن  ر�سمي�  �س�ر  والذي 
ت�سوية  من  بلوزداد  �سب�ب  اإدارة  متكنت  بعدم� 
جزء من الديون التي ع�تقه� لالعبيه� ال�س�بقني 
وب�لت�يل  الفريق �رسكة م�دار،  عن طريق م�لك 
للعب  موؤهالن  وعطية  زروال  من  كل  اأ�سبح 
املب�راة املقبلة لت�سكيلة اأبن�ء العقيبة واملتمثلة 
اجلمهورية  ك�أ�ض  من  ع�رس  ال�س�د�ض  الدور  يف 
حيث يالقي ال�سب�ب من�ف�سه �سب�ب ب�تنة نه�ية 

االأ�سبوع اجل�ري.
الالعب  و�سول  اليوم  ينتظر  املق�بل،  يف 
ن�دي  رفقة  الن��سط  املر�سي  ب��سم  امل�رسي 
من�سب  يف  ين�سط  والذي  امل�رسي  الزم�لك 
الذي  عمراين  املدرب  من  بطلب  الهجوم 

اأجل  من  الهجومية  الق�طرة  تدعيم  ي�ستهدف 
الذي  ال�سعف  ظل  يف  االأم�مي  اخلط  تن�سيط 
مرحلة  خالل  اجل�نب  هذا  من  الت�سكيلة  ميز 
اأن ي�سل  الذه�ب من البطولة الوطنية، وينتظر 
بومدين  هواري  مبط�ر  اليوم  املر�سي  الالعب 
ال�سب�ب  م�رسي  مع  التف�و�ض  اأجل  من  الدويل 
حول مدة العقد واالأجرة قبل ح�سم االأمور من 

خالل توقيعه العقد من عدمه.
اأم�سية  عمراين  املدرب  ت�سكيلة  لعبت  للتذكري 
على  احلرا�ض  احت�د  اأم�م  ودية  مب�راة  الب�رحة 
ملعب مركز عني البني�ن من اأجل الوقوف على 
ا�ستعداد الالعبني ومدى ا�ستيع�بهم للعمل الذي 
بعده� مب��رسة  الرتب�ض  اختتم  به، حيث  ق�موا 
الرتكيز  �سيدريك  يوجه رفق�ء احل�ر�ض  و�سوف 
ع�رس  ال�س�د�ض  الدور  ملب�راة  التح�سري  نحو 
اإىل  خالله�  يتنقلون  التي  اجلمهورية  ك�أ�ض  من 

ع��سمة االأورا�ض ملواجهة �سب�ب ب�تنة.
عي�شة ق.

املهرجان الوطني لل�شباحة لل�شباب

انطالق املناف�صات 
مب�صاركة 281 ريا�صيا

اأم�ض  اأول  م�س�ء  انطلقت 
املهرج�ن  من�ف�س�ت  ب�سطيف 
لل�سب�ب  لل�سب�حة  الوطني 
قدموا  �سب�ح�   281 مب�س�ركة 
الوطن.و  من  والية   25 من 
لدى  ب�الإعالم  املكلف  اأو�سح 
الري��سة  و  ال�سب�ب  مديرية 
بودي�سة  احلق  عبد  ب�لوالية 
لـواأج على ه�م�ض حفل افتت�ح 
التي  الري��سية  التظ�هرة  هذه 
االأوملبي  امل�سبح  يحت�سنه� 
للري��س�ت  الوطنية  للمدر�سة 
ملديرية  مبب�درة  االأوملبية 
ال�سب�ب و الري��سة ب�لتن�سيق مع 

لل�سب�حة  اجلزائرية  االإحت�دية 
لذات  املحلية  الرابطة  و 
املهرج�ن  هذا  اأن  الري��سة 
ذات  اأ�س�ف  يومني.و  يدوم 
امل�س�ركني  اأن  امل�سدر 
اخت�س��س�ت   4 يف  يتن�ف�سون 
و  ال�سدر  وعلى  حرة  �سب�حة 
الظهر و الفرا�سة على م�س�فة 
100م،  م�س�فة  وعلى  50م 
و�سيتم اإختي�ر املواهب الب�رزة 
من خمتلف الرابط�ت املحلية 
األوان  لتقم�ض  امل�س�ركة 

املنتخب الوطني.
ق.ر.

ت�شكيلة الكناري تفوز وديا اأمام �شبيبة بجاية

مالل ي�صعى ال�صتقدام العب اإفريقي 
واأوت�صي االأقرب للرحيل

يف  القب�ئل  �سبيبة  ت�سكيلة  تفّوقت 
املب�راة الودية التي خ��سته� اأم�م 
اجل�ر �سبيبة بج�ية على ملعب اأول 
نوفمرب بتيزي وزو بهدفني دون رد، 
هديف  ت�سجيل  على  تداول  حيث 
اللق�ء كل من رن�ي يف ال�سوط االأول 
بلق��سمي  زميله  ي�س�عف  اأن  قبل 
وك�نت  الث�ين،  ال�سوط  يف  النتيجة 
اأجل  املق�بلة معنوية لالعبني من 
من  تبقى  مل�  جيدا  اال�ستعداد 
خ��سة  اجل�ري  الكروي  املو�سم 
واأن الت�سكيلة اأق�سيت من من�ف�سة 
هي  �س�بقة  يف  اجلمهورية  ك�أ�ض 
االأوىل بت�ريخه� من خالل االإق�س�ء 
من الدور االأول واأم�م فريق �سغري 
وا�ستغل  غري�ض،  اأمل  يف  يتمثل 
املدرب الفرن�سي ب�تريك دوم��ض 
على  الوقوف  اأجل  من  الفر�سة 
املعنوية  خ��سة  اأ�سب�له  ج�هزية 
املف�جئ  االإق�س�ء  وجت�وز  منه� 

اإىل  الك�أ�ض،  ال�سيدة  من�ف�سة  من 
البالعبني  من  عدد  مع�ينة  ج�نب 
املتواجدين حتت ت�رسفه من اجل 
اجل  من  التج�رب  اإىل  اخل�سوع 
وح�سم  اإمك�ني�ته  على  الوقوف 
الالعبني  ببق�ء  يتعلق  فيم�  االأمر 

والتع�قد معهم من عدمه.
الرئي�ض  اإدارة  تبحث  املق�بل،  يف 
�رسيف مالل عن التع�قد مع العب 
االإمك�ني�ت  ولديه  كبري  اإفريقي 
االعتم�د  �سي��سة  عن  خروج� 
والبحث  ال�سب�ن  الالعبني  على 
على  ق�در  العب  مع  التع�قد  عن 
منه،  املنتظرة  االإ�س�فة  منح 
الكن�ري  اإدارة  ف�إن  الغر�ض  ولهذا 
تتوجه نحو اال�ستغن�ء عن خدم�ت 
في�ستون  االأج�نب  العبيه�  اأحد 
اأالأخري  اأن  رغم  اأوت�سي  والنيجري 

يبقى القرب للرحيل.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

والذي منح الثالثي ال�ضابق ال�ضوء 
مقارنة  التاأخر  اأجل  من  الأخ�رض 
ارتباطاته  ب�ضبب  زمالئه،  ببقية 
الذي  باليلي  �ضورة  يف  اأندية  مع 
بعد  الإمارات  من  لتوه  عاد 
العامل لالندية  امل�ضاركة يف كاأ�س 
اأنهى مناف�ضاتها يف املركز  والتي 
بوردمي  خا�س  بينما  اخلام�س 
رفقة  اجلمهورية  كاأ�س  مباراة 

حيث  اجلزائر،  مولودية  ناديه 
وباليلي  بوجناح  الثنائي  تدرب 
ب�ضورة عادية مع زمالئهما وهما 
�ضفوف  يف  الوحيدين  املحرتفني 
تاريخ املقابلة  اأن  التعداد يف ظل 
ل يندرج �ضمن تواريخ الفيفا مما 
على  العتماد  من  بلما�ضي  حرم 
بوردمي  اكتفى  بينما  املحرتفني، 
كان  بعدما  ا�ضرتجاع  بح�ضة 
تعر�س اإىل اإ�ضابة طفيفة وتعّر�س 
قبل  لقاء  اإثر خو�ضه  الإرهاق  اإىل 

24 �ضاعة.
الت�ضكيلة  بتدعيم  بلما�ضي  وقام 
ال�ضتنجاد  قرر  بعدما  الوطنية 
الدعوة  وتوجيه  جديد  بالعب 
بالل  العا�ضمة  احتاد  لعب  اإىل 
بن حمودة من اأجل امل�ضاركة يف 
والتواجد  التح�ضريي  الرتب�س 
املعنيني  الالعبني  قائمة  �ضمن 
بخو�س مباراة قطر الودية، حيث 
واندمج  البارحة  الالعب  التحق 
يف التدريبات مع بقية الالعبني، 

اأثار اإعجاب بلما�ضي  وهو الذي 
خا�ضها  التي  املباراة  خالل 
كاأ�س  وهران �ضمن  اأمام جمعية 
يف  خاللها  تاألق  اجلمهورية 
خا�ضها  التي  �ضاعة  الن�ضف 
الأول  امل�ضوؤول  انتباه  واأثار 
الوطنية  الفنية  العار�ضة  على 
و�ضار �ضاد�س لعب من �ضفوف 
ت�ضكيلة �ضو�ضطارة بعد ا�ضتدعاء 
بن  بلخما�ضة،  �ضيتة،  من  كل 

غيث، بن يحي ومزيان.

بلما�شي ي�شتدعي بن حمودة للم�شاركة يف الرتب�ص التح�شريي

اكتمال �ضفوف حمليي اخل�ضر بالتحاق باليلي بوجناح وبوردمي
اكتملت �شفوف املنتخب الوطني للمحليني خالل الرتب�ص التح�شريي الذي يجريه يف مركز حت�شري 

املنتخبات الوطنية ب�شيدي مو�شى، حت�شريا للمباراة الودية التي يخو�شها اأمام املنتخب القطري يف تاريخ 
27 دي�شمرب املقبل، ولهذا الغر�ص فقد التحق الثالثي بغداد بوجناح، يو�شف باليلي وعبد الرحمان 

بوردمي بالتعداد �شهرة اخلمي�ص املن�شرم وتدربوا ب�شفة عادية خالل احل�شة التدريبية التي اأجرتها 
الت�شكيلة الوطنية م�شاء اأول اأم�ص حتت اإ�شراف الناخب الوطني جمال بلما�شي

احتاد طنجة / �شبيبة ال�شاورة 
اليوم ابتداء من 16:00

ن�ضور اجلنوب يطمحون لتاأهل 
تاريخي اإىل دور املجموعات

الكامريون تنظم طبعة العام 2021

دراجي ير�ضح م�ضر 
الحت�ضان الكان 2019

يجد فريق �ضبيبة ال�ضاورة نف�ضه 
اأمام  التحدي  رفع  مهمة  اأمام 
امل�ضيف احتاد طنجة املغربي 
من اأجل العودة بتاأ�ضرية التاأهل 
من املغرب اإىل دور جمموعات 
ولهذا  اإفريقيا،  اأبطال  رابطة 
اجلزائر  ممثل  فاإن  الغر�س 
�ضوف  الإفريقية  املناف�ضة  يف 
يخو�س مقابلة العودة من الدور 
ال�ضاد�س ع�رض لرابطة الأبطال 
وهو يعي �ضعوبة املاأمورية التي 
اجل  من  املغرب  يف  تنتظره 
روؤية  يف  جماهريه  حلم  حتقيق 
منذ  مرة  لأول  يتاأهل  الفريق 
املجموعات  دور  اإىل  تاأ�ضي�ضه 
بعدما �ضبق اأن خا�س املناف�ضة 
وخرج  �ضابقة  مرة  القارية 
فاإن  وبالتايل  الأول،  الدور  من 
نغيز  نبيل  املدرب  ت�ضكيلة 
اأجل  من  مثالية  فر�ضة  اأمام 
دخول التاريخ من اأو�ضع الأبواب 
املجموعات،  دور  اإىل  والتاأهل 
توجهت  الت�ضكيلة  وان  خا�ضة 
مرتفعة  مبعنويات  املغرب  اإىل 
حققته  الذي  الثمني  الفوز  بعد 
الذهاب  مباراة  يف  ملعبها  على 
يعول  نظيفة،  بثنائية  والتفوق 
من  ا�ضتغالله  على  الالعبون 
ل�ضاحلهم  املقابلة  ت�ضيري  اجل 
اأي مفاجاآت غري �ضارة  وتفادي 
قد تقلب الطاولة عليهم، خا�ضة 
على  يقف  الفني  الطاقم  واأن 
كافة  من  املواجهة  حت�ضري 

اجلوانب يف مقدمتها املعنوية، 
التعليمات  توجيه  جانب  غلى 
حت�ضني  بخ�ضو�س  لأ�ضباله 
باملرتدات  والقيام  الدفاع 
ملخادعة املناف�س عرب الو�ضول 
هدف  وت�ضجيل  مرماه  اإىل 
اأكرث اطمئنانا يف تعقد  يجعلهم 
ممثل  موا�ضلة  و�ضمان  مهمته 
للمغامرة  اجلزائري  اجلنوب 

القارية.
ويبقى التخوف من الإرهاق الذي 
يالزم الالعبني ب�ضبب العراقيل 
التي واجهتهم منذ الو�ضول اإىل 
مطار هواري بومدين اأول اأم�س 
اخلطوط  طائرة  تاأخرت  اأين 
الطريان  عن  املغربية  اجلوية 
الأ�ضلي وا�ضطر وفد  يف وقتها 
�ضبيبة ال�ضاورة اإىل النتظار �ضبع 
املطار  بهو  يف  كاملة  �ضاعات 
الدار  مطار  نحو  الإقالع  قبل 
البي�ضاء قبل اأن ينتظروا جمددا 
طائرة  لمتطاء  �ضاعات  ثالث 
طنجة  مدينة  نحو  تقلهم  ثانية 
وينتظر  املباراة،  حتت�ضن  التي 
اأن ت�ضهد املقابلة ت�ضويقا قويا 
ظل  يف  امليدان  اأر�ضية  على 
قلب  طنجة  احتاد  لعبي  رغبة 
على  التاأهل  وح�ضم  الطاولة 
الالعب  رفقاء  اأن  رغم  ملعبها 
�ضيد علي يحي �رضيف ي�رضون 
والعودة  التحدي  رفع  على 

بالتاأهل.
عي�شة ق.

ك�ضف الإعالمي اجلزائري حفيظ 
دراجي اأن تنظيم الن�ضخة املقبلة 
املقررة  لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س  من 
يكون  �ضوف  املقبل  العام  �ضائفة 
معلق  وح�ضب  م�رض،  ن�ضيب  من 
القطرية  �ضبورت«  »البني  قنوات 
ح�ضابه  عرب  تغريدة  ن�رض  والذي 
التوا�ضل  موقع  يف  اخلا�س 
امللف  فاإن  »تويرت«  الجتماعي 
اإىل  الأقرب  اأ�ضبح  امل�رضي 
اإفريقيا  جنوب  نظريه  على  الفوز 
الكامريون  خالفة  بخ�ضو�س 
من  املقبلة  الطبعة  تنظيم  يف 
بعدما  القاري  الكروي  العر�س 
الكامريون  من  تنظيمه  �ضحب  مت 
الهياكل  لعدم جاهزيتها من حيث 
يف  املالعب  وتواجد  الريا�ضية 
البناء  اأ�ضغال  تاأخر كبري من حيث 
ملفني  لرت�ضح  وذلك  والرتميم، 
اأن رئي�س الحتاد  فح�ضب، وا�ضار 
الإفريقي يهدف غلى اإعادة املياه 
العالقات  حيث  من  ملجداريها 
جانب  اإىل  امل�رضي  الحتاد  مع 
ت�ضع  التي  اإفريقبا  جنوب  �ضيا�ضة 
با�ضتقبال  يتعلق  فيما  العراقيل 
ال�ضمراء  القارة  من  اجلماهري 
اإىل  للهجرة  حماربتها  اأطار  يف 
اأرا�ضيها، م�ضيفا اأن موعد التا�ضع 

جانفي املقبل �ضوف ي�ضهد اإعالن 
الكروية  للهيئة  امللغا�ضي  الرئي�س 
املقبلة  الكان  تنظيم  منح  القارية 
اأعلن  املقابل،  يف  م�رض.  اإىل 
الحتاد الإفريقي لكرة القدم اأول 
ر�ضمًيا  قبلت  الكامريون  اإن  اأم�س 
الإفريقية  الأمم  كاأ�س  تنظيم 
2021، حيث كان من املقرر اإقامة 
ن�ضخة 2021 يف كوت ديفوار، واأكد 
اأي  وجود  عدم  بيان  يف  الكاف 
خالفات مع الكامريون بعد �ضحب 
لعدم  منها   2019 اإفريقيا  بطولة 
اجلاهزية، وعرب الحتاد الإفريقي 
الكامريوين  للرئي�س  امتنانه  عن 
الأمر،  حقيقة  لتفهمه  بيا  بول 
وقبوله تنظيم الن�ضخة بعد املقبلة 
الت�ضكيك  الكاف  ورف�س  للبطولة، 
 ،2019 بطولة  �ضحب  قرار  يف 
التفتي�س  جلان  زيارات  اأن  موؤكًدا 
الأدلة  من  والعديد  للكامريون 
وامل�ضتندات، خ�ضعت للدرا�ضة من 
لالحتاد  التنفيذي  املكتب  جانب 
وحيادية  الإفريقي،با�ضتقاللية 
وجنوب  م�رض  وكانت  تامة، 
ا�ضت�ضافة  طلبتا  قد  اإفريقيا 
من  �ضحبها  بعد  املقبلة  البطولة 

الكامريون.
عي�شة ق.

مبوحلي يتاألق 
ويقود االتفاق 

اإىل التعادل
تاألق احلار�س الدويل 

اجلزائري راي�س وهاب 
مبوحلي خالل املباراة 

التي خا�ضها فريقه التفاق 
خارج الديار اأمام امل�ضيف 
الفتح حل�ضاب اجلولة 14 

من الدوري ال�ضعودي، حيث 
يف عودة زمالئه بالتعادل 

ال�ضلبي من اأر�ضية امل�ضيف 
بعدما قدم مباراة كبرية كان 
خاللها النجم الأول بف�ضل 
الت�ضديات القوية التي قام 

بها طيلة اأطوار اللقاء، ورغم 
املحاولت الهجومية لزمالء 

اجلزائري الآخر اإبراهيم 
�ضنيحي والذين �ضغطوا على 
مرمى حار�س عرين اخل�رض 
اإل اأن املعني كان يف يومه 
وكان موفقا يف الت�ضدي 

للكرات ومنح ت�ضكيلة التفاق 
تعادل هاما خا�ضة واأنه 

يحقق املباراة الثانية على 
التوايل دون هزمية بعد 

الفوز الذي حققه يف اجلولة 
الفارطة على ملعبه، وخا�س 
مبوحلي اللقاء اأ�ضا�ضيا حيث 
خا�س الت�ضعني دقيقة كاملة 

وهو حامل ل�ضارة القيادة.
ع.ق.

اإيتوغو رينجرز النيجريي 
/ احتاد بلعبا�ص اليوم ابتداء من 16:00

املكرة تتحدى الغيابات وت�ضعى اإىل التاأهل

العالقة منذ �ضتة اأ�ضهر كاملة، و�ضوف يعرف اللقاء غياب الالعبني لعباين، بلحول واآيت الالعبني للتدريبات ورف�ضهم العودة اإىل الفريق اإىل غاية ت�ضوية م�ضتحقاتهم املالية العودة بالتاأهل والذي لن يكون �ضهال يف ظل امل�ضاكل التي مير بها النادي ب�ضبب مقاطعة �ضورة الثالثي زواري، ثابتي و�ضوقار اللذان دعما الت�ضكيلة يف �ضفرية نيجرييا للعمل على بعيدا يف املناف�ضة القارية، اأين عرفت التعداد عودة بع�س من الالعبني املقاطعني يف للمناف�ضة القارية، خا�ضة يف ظل رغبة الأن�ضار والنادي روؤية ت�ضكيلة »املكرة« تذهب جتعله حذرا من اجل تفادي الت�ضجيل عليه وت�ضجيل نتيجة �ضلبية تعجل مبغادرة الفريق نف�ضه اإثر اكتفائه بالتعادل ال�ضلبي يف مباراة الذهاب مبدينة �ضيدي بلعبا�س، والتي معقدة من اأجل �ضمان العودة بالتاأهل من نيجرييا خا�ضة يف زل تعقيد املهمة على ملناف�ضة كاأ�س الكاف، اأين يجد ممثل اجلزائر يف املناف�ضة القارية نف�ضه اأمام مهمة عندما يالقي امل�ضيف اإيتوغو رينجرز النيجريي �ضمن اإياب الدور ال�ضاد�س ع�رض يخو�س فريق احتاد بلعبا�س حتديا �ضعبا ل�ضتهداف التاأهل وموا�ضلة املغامرة القارية، 
عي�شة ق.امليدان باإرادة ورغبة قوية ت�ضاهم يف عودتهم اإىل ار�س الوطن بتاأ�ضرية التاأهل.اأين يجد نف�ضه اأمام مهمة اإعادة العزمية والروح القتالية لأ�ضباله من اجل دخول اأر�ضية الو�ضعية ال�ضعبة التي ميرون بها يف خ�ضم م�ضكلة الأموال وعدم وفاء الإدارة بوعودها، ولهذا الغر�س فاإن املدرب يو�ضف بوزيدي اأمام مهمة معقدة لتحفيز لعبيه وجتاوز فرقان.
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�إميري: �أوزيل لديه م�ستقبل مع �أر�سنال
النادي  لت�شكيلة  �شيعود  اأوزيل  م�شعود  الأملاين  الو�شط  اأن لعب  اإميري  اأوناي  الإ�شباين  اأكد 
عن  معربا  الإجنليزي،  الدوري  من   18 املرحلة  يف  اأم�س  برينلي  ا�شت�شافته  خالل  اللندين 
على  اأوزيل  يكن  ومل  املدفعجية،  مع  م�شتقبل  له  الأ�شل  الرتكي  الو�شط  لعب  باأن  اعتقاده 
اأمام جاره توتنهام الأربعاء املن�رصم يف الدور  اأر�شنال  دكة البدلء يف املباراة التي خ�رصها 
اأنه لعب دقائق قليلة يف الأ�شابيع  ربع النهائي مل�شابقة كاأ�س رابطة الأندية الإجنليزية، كما 
الأخرية، وغاب الدويل الأملاين ال�شابق عن �شفوف فريقه ب�شبب اإ�شابة يف الظهر ولعب مباراة 
واحدة فقط اأ�شا�شيا منذ 11 نوفمرب املا�شي وكانت يف م�شابقة الدوري الأوروبي �شد قره باخ 
الأذربيجاين. وكان اأوزيل اأحد العنا�رص الأ�شا�شية يف اأر�شنال بقيادة املدرب الفرن�شي اأر�شني 
فينغر لكن خليفته اإميري اأظهر اأنه لي�س لديه اأي م�شكلة يف عدم العتماد على الالعب الأعلى 
اأجرا يف النادي، وردا على �شوؤال حول ما اإذا كان اأوزيل �شيكون �شمن الت�شكيلة �شد برينلي 
قال اإميري: »نعم، اأريد كل لعب لديه عقلية جيدة مل�شاعدتنا ومنحنا مميزاته وجودته، نحن 
بحاجة اإىل م�شعود اأوزيل«، واأ�شاف: »كل لعب يريد اأن يلعب واأن يكون على ما يرام مل�شاعدة 
الفريق عندما نحتاج له، اإن الإحباط هو نف�شه بالن�شبة للجميع عندما ل يلعبون يف مباراة ما«، 
وتابع »لكنني حتدثت معه وبانتظام يف املو�شم، اأُخربه مبا نحتاج منه ولديه التزام مل�شاعدتنا 
واجلودة واملميزات مل�شاعدتنا عندما يحتاج الفريق لتواجده يف امللعب يف اإحدى املباريات«. 
النادي يف فرتة النتقالت  اإىل �شائعات مفادها رحيله عن  اأوزيل عن املباريات  واأدى غياب 
ال�شتوية يف جانفي املقبل، رغم اأنه عندما �شئل عما اإذا كان للدويل الأملاين ال�شابق م�شتقبل 
يف اأر�شنال اأجاب اإميري: »نعم، مل ل«.ويبقى اأن نرى ما هو الدور الذي �شيلعبه اأوزيل يف نهاية 
اأن يظهر قائد الفريق الفرن�شي لوران  اأخرى يبدو من غري املرجح  الأ�شبوع، ولكن من جهة 
كو�شيلني يف املباراة، وعاد كو�شيلني موؤخرا اإىل املالعب بعد غياب منذ �شهر ماي املا�شي 
ب�شبب اإ�شابة قوية يف وتر اأخيل، لعب اأ�شا�شيا يف مباراتني �شد قره باخ و�شاوثمبتون ودخل يف 
ال�شوط الثاين من املباراة �شد توتنهام الأربعاء، ورغم غياب اأكرث من مدافع ب�شبب الإ�شابة، 
فاإن اإميري حري�س على عدم طلب الكثري من كو�شيلني يف هذه املرحلة احل�شا�شة من عودته 
اإىل املالعب، وقال اإميري: »كو�شيلني يف حالة جيدة لكنه لعب مباراتني هذا الأ�شبوع ولعبه 
غدا �شيكون كثريا بالن�شبة له«، واأ�شاف: »نحتاج اأي�شا اإىل اأن نكون هادئني معه، واأن ناأخذ وقتا 
به ولدينا حلول بخ�شو�س من  اأثق  لكنني  اللعب،  اأن ي�شتمر يف  الكثري من املباريات قبل  يف 

ميكنه اللعب يف هذا املركز«.

بورو�سيا دورمتوند يعود �إىل �سكة �النت�سار�ت
عاد بورو�شيا دورمتوند اإىل �شكة النت�شارات �رصيعاً مو�شعاً الفارق مع اأقرب مناف�شيه اإىل 
ت�شع نقاط موؤقتاً، ح�شم بورو�شيا دورمتوند قمة الأ�شبوع 17 من الدوري الأملاين بفوزه على 
اأكرث من ع�شفور بحجر  بورو�شيا دورمتوند  بورو�شيا مون�شنغالدباخ 2-1، و�رصب  �شيفه 
بت�شع  وابتعد  اإىل �شكة النت�شارات،  اللقب وعاد  اأ�شد مناف�شيه على  اأحد  اإذ هزم  واحد، 
اآينرتاخت  اأن الأخري حُلّ ام�س �شيفاً على  نقاط عن مون�شنغالدباخ وبايرن ميونيخ علماً 
فرانكفورت. وافتتح الإجنليزي املتاألق جادون �شان�شو الت�شجيل ل�شالح دورمتوند م�شتفيداً 
من متريرة ماريو غوتزه  قبل اأن يعدل كرامر النتيجة يف الوقت بدل ال�شائع، واأعاد روي�س 
فريقه اإىل املقدمة م�شجاًل الهدف الثاين ليمنح دورمتوند انت�شاره 13 هذا املو�شم، و�شار 
ر�شيد بورو�شيا دورمتوند الذي تلقى خ�شارته الأوىل يف اجلولة الفائتة وكانت اأمام فورتونا 
بينما توقف ر�شيد مون�شنغالدباخ عند 33 نقطة وهو ذات ر�شيد  دو�شلدورف 42 نقطة 

بايرن.

1,12 مليار م�ساهد للمبار�ة �لنهائية 
ملونديال 2018

املباراة  ال�شا�شات  عرب  تابعوا  م�شاهد  مليار   1،12 اأن  القدم  لكرة  الدويل  الحتاد  ذكر 
النهائية لكاأ�س العامل 2018 يف رو�شيا جويلية املن�رصم والتي انتهت باإحراز فرن�شا اللقب 
مليارات   3،572 »ما جمموعه  اأن  الفيفا  واأو�شح  كرواتيا،  ح�شاب  على  تاريخها  الثاين يف 
تابعوا  العمر،  من  الرابعة  الأقل  على  بلغوا  الذين  العامل  �شكان  ن�شف  من  اأكرث  �شخ�س، 
اأهم بطولة لكرة القدم«، والتي اأقيمت بني 14 جوان و15 جويلية، واأ�شار الحتاد اإىل 3،04 
مليارات م�شاهد تابعوا ثالث دقائق على الأقل بزيادة قدرها 10،9 باملائة عن مونديال 
الربازيل 2014، وتابع 2،49 ملياري �شخ�س ن�شف �شاعة على الأقل بزيادة 1،95 باملائة عن 

مونديال 2014.
يف  لوجنيكي  ملعب  على  والكرواتي  الفرن�شي  املنتخبني  بني  جمع  الذي  النهائي  وب�شاأن 
مو�شكو فاز الأول 4-2، فقد تابعه »جمهور تلفزيوين اإجمايل بلغ 1،12 مليار م�شاهد، منهم 
الو�شائل  عرب  اأو  املنازل  خارج  مليونا  و231،82  التلفزيون،  �شا�شات  عرب  مليونا   884،37
للمباراة  للم�شاهدة كان 191 مليون  الو�شطي  اأن املعدل  بيانه  الفيفا يف  الرقمية«، واأ�شار 

الواحدة من الن�شخة 21 للبطولة والتي اأقيمت خاللها 64 مباراة.

غو�رديوال: م�سو�ري مع بر�سلونة يتكرر ل�سول�سكاير
قال بيب غوارديول مدرب مان�ش�شرت 
�شيتي اأول اأم�س اإن العالقة القدمية 
�شول�شكاير  جونار  اأويل  تربط  التي 
مان�ش�شرت  للغرمي  املوؤقت  املدرب 
يونايتد، مع ناديه رمبا متنحه ميزة 
كبرية عندما يبداأ مهمة اإنقاذ الفريق 
الإجنليزي  الدوري  يف  املناف�س 
على  يونايتد  اختيار  ووقع  املمتاز، 
ليكون  ال�شابق  الرنويجي  مهاجمه 
مدربا موؤقتا للفريق حتى نهاية هذا 
جوزيه  الربتغايل  اإقالة  بعد  املو�شم 
وقت  يف  املا�شي،  الثالثاء  مورينيو 
ال�شاد�س  املركز  الفريق  فيه  يحتل 
املمتاز  الدوري  بداية يف  اأ�شواأ  بعد 

منذ 28 عاما.
�شنوات حفلت   4 مدربا ملدة  ثم  الكتالوين  النادي  �شفوف  تاألقه كالعب يف  م�شوار  ال�شابق  بر�شلونة  غوارديول مدرب  وبداأ 
بالبطولت منذ 2008، واأظهر غوارديول دعمه ل�شول�شكاير من اأجل تقدمي اأف�شل ما ميكن مع يونايتد، وقال غوارديول يف موؤمتر 
�شحفي قبل مواجهة كري�شتال بال�س يف الدوري املمتاز: »كنت يف بر�شلونة منذ اأن كان عمري 13 عاما، هذه ميزة بالتاأكيد«، 

وتابع: »معرفة النا�س واإدراك كيف تدار الأمور م�شاألة مهمة، اإذا اأم�شيت وقتا يف النادي من قبل فهذا اأمر اإيجابي«.
وقال املدرب الإ�شباين، الذي لعب يف �شفوف بر�شلونة ملدة 11 عاما قبل اأن يحقق 14 بطولة منها التتويج مرتني بلقب دوري 
اأبطال اأوروبا حني حتول لتدريب العمالق الكتالوين، اإن يونايتد مل يكن ليختار مدرب مولده ال�شابق، اإل اإذا كان جديرا متاما 
اأنه  النادي يرى  اأن  اأمام مدرب �شاب مثل �شول�شكاير فاإن هذا يعني  الفر�شة  بهذه املهمة، واأ�شاف: »عندما تتاح مثل هذه 
ي�شتطيع اإجناز هذه املهمة، ما حدث معي كان اأمرا م�شابها، فكل منا كان �شغريا يف ال�شن واأتيحت له فر�شة وبذلنا كل ما يف 
ا�شتطاعتنا ل�شتغاللها«.وتابع: »بالطبع الأدوار خمتلفة فال ميكنك اأن تقارن بني اأن تكون لعب كرة قدم واأن تكون مدربا. 

اأمتنى له كل التوفيق«.

ليفربول  فريقه  �شالح  حممد  امل�رصي  النجم  تاألّق  منح 
فر�شة البقاء يف ال�شدارة اإثر الفوز الثمني على اأر�س م�شيفه 
املرحلة  افتتاح  �شمن   0-2 بنتيجة  وولفرهامبتون  »العنيد« 
�شتاديوم«،  »مولينوك�س  معقل  يف  الإجنليزي  الدوري  من   18
فر�س »الفرعون« امل�رصي نف�شه جنماً للقاء بت�شجيله الهدف 
يف  دايك  فان  فريجيل  لزميله  حا�شمة  متريرة  ومنحه  الأول 

الهدف الثاين، بهذا الفوز 15 يف ر�شيده هذا املو�شم، وا�شل 
ليفربول تزعم »الربميريليغ« بر�شيد 48 نقطة بفارق 4 نقاط 
بال�س  كري�شتال  ا�شتقبل  الذي  �شيتي  مان�ش�شرت  و�شيفه  عن 
اأم�س، اأّما وولفرهامبتون 25 نقطة فقد اأ�شبح مهدداً بخ�شارة 
مركزه ال�شابع، وبلغ �شالح هدفه 11 يف هذا املو�شم معززاً 

�شدارته لرتتيب هدايف »الربميريليغ«.

عن  لليفربول  الفني  املدير  كلوب  يورغن  اأعرب 
اجلولة  �شمن  ولفرهامبتون  على  بالنت�شار  �شعادته 
ت�رصيحاته  خالل  كلوب  وقال  الربميريليغ،  من   18
باأكملها  املباراة  اأن  الوا�شح  من  »كان   :»BBC»لـ
وتابع:  ي�شغط«،  اأن  يريد  فاجلميع  �شعبة،  �شتكون 
جيد،  ب�شكل  ودافعنا  بجماعية  اللعب  نريد  »كنا 
الطرفني،  على  �شعبا  كان  الغزيرة  الأمطار  هطول 
كان  الأول  »الهدف  واأ�شاف:  كبرية«،  معركة  وكانت 

كنا  بالنتيجة،  جًدا  �شعيد  اأنا  ا،  اأي�شً والثاين  رائًعا، 
نريد مفاجاأة مناف�شنا وقدمنا اأداًء مثالًيا، خا�شًة يف 
ليلة ي�شعب فيها لعب كرة القدم«، واأردف: »لقد راأيت 
حققنا  لقد  الليلة،  هذه  اجليدة  الأ�شياء  من  الكثري 
واختتم  الربميريليغ«،  يف  النقاط  من  رائًعا  عدًدا 
و�شيكون  يالحقنا،  �شيتي  »مان�ش�شرت  بقوله:  كلوب، 
اإىل خطط  نحتاج  الالعبني،  على  للغاية  �شعبا  ذلك 
م�شتعدون  اأنهم  اأظهروا  الالعبني  لكن  خمتلفة  لعب 

�سالح يو��سل تثبيت ليفربول يف �ل�سد�رة

كلوب: مالحقة مان�س�سرت �سيتي ت�سعب �الأمور

ديبورتيفو �أالفي�ش ينهي �سل�سلة �لنتائج �ل�سلبية
الذي يقبع يف النهاية، وجاء انت�شار ديبورتيفو األفي�س عقب �شل�شلة نتائج �شلبية امتدت لأربع مباريات خ�رص خاللها يف منا�شبتني وتعادل القدم، ووّقع الأرجنتيني كالريي على هدف املباراة الوحيد مع الدقيقة 11 من املباراة وحافظ عليه األفي�س بب�شالة حتى اإىل املركز اخلام�س موؤقتًا بانت�شاره ال�شعب 1-0 على م�شيفه ريال �شو�شييداد يف الأ�شبوع 17 من الدوري الإ�شباين لكرة اأنهى ديبورتيفو األفي�س �شل�شلة نتائجه ال�شلبية بفوزه على م�شيفه ريال �شو�شييداد بهدف نظيف، قفز ديبورتيفو األفي�س  بينما توا�شلت م�شاكل ريال �شو�شييداد  الفائز 28 نقطة يف املركز اخلام�س موؤقتًا  مبثلهما، و�شار ر�شيد 

برناردو اإ�شبينو�شا، واكتفى خيتايف بنقطة واحدة رفع بها ر�شيده اإىل 25 نقطة اأما جريونا فرفع ر�شيده اإىل 22.اأنخل لوي�س رودريغيز يف الدقيقة 61، بيد اأن جريونا حرمه من ذلك باإدراكه التعادل يف الدقيقة 85 بوا�شطة الكولومبي وتعادل خيتايف مع م�شيفه جريونا 1-1، وكان خيتايف يف طريقه اإىل حتقيق الفوز ال�شابع هذا املو�شم عندما تقدم بهدف املركز 15 موؤقتًا بر�شيد 19 نقطة.
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ذكرى ال�سيخ »حممد بن ال�سنو�سي بودراف«

احتفاٌء بعامل...ماآثٌر ُتن�شر، ومفاخٌر ُتذكر
داأبت الوثبة الأدبية للإبداع ببلدة بو�سعادة منذ تاأ�سي�سها على انعا�ش احلياة الثقافية، وت�سجيع الأدباء وال�سعراء واملفكرين، 

وعقد املحا�سرات الدورية التي ي�ست�ساف اإليها باحثون وكّتاب، وهي م�سكورة على هذهاملجاهدة واملرابطة، وقد اأحيت 
يوم ال�سبت 2018/12/8م ذكرى ال�سيخ »حممد بن ال�سنو�سي بودراف«، اأحد �سيوخ العلم مبنطقة �سيدي عامر، اإحدى الفروع 

الأ�سا�سية لعر�ش اأولد نائل، ال�سهريباأدبائه و�سعرائه وتاريخه الن�سايل الطويل.

بقلم: حممد ب�سكر
كان احلفل والتكرمي برعاية بلدية 
غفري  جمع  وح�رضه  بو�سعادة، 
على  العلم،  و�سيوخ  املثقفني  من 
العثمانية  الّزاوية  �سيخ  راأ�سهم 
بطولقة ال�سيخ عبد القادر عثماين، 
به،  املحتفى  بال�سيخ  اأ�ساد  الذي 
يعرف  الذي  و�سيخه،  ديُقه  �سَ
بالن�سبة  وعالنيته،فهو  �رضيرته 
اإليه رجل جمع بني العلم والتوا�سع 

الح. وال�سّ
لالإبداع  الثقافية  الوثبة  اإّناإحياء 
بن  حممد  ال�سيخ«  �سريةوم�سرية 
خطوة  هي  بودراف«  ال�سنو�سي 
ملاتتمتع  مردوَدها،  نثمن  اإيجابية 
مزايا  من  ال�سخ�سية  هذه  به 
باأن  كبرية، جديرة  وعلمية  ثقافية 
ينّوه بها، فهو �سيخ مت�سلع يف علم 
املواريث،  علم  وخا�سة  الفقه، 
اأخذ تعليمه يف زوايا كانت تناف�س 
نوعيُة  حيث  من  الزيتونة  جامع 
قلة  رغم  للطلبة،  املقدمة  العلوم 
امكانياتها، و�سطوة املحتل عليها، 
ال�سنو�سي  ابن  حممد  وال�سيخ 
بطولقة  العثمانية  خريجالزاوية 
1932م،  �سنة  بها  والده  اأحلقه 
بن  اإبراهيم  ال�سيخ  يد  على  تتلمذ 
واأخذ  الطولقي،  بوزيان  احل�سني 
علم النحو واملواريث على ال�سيخ 
الفقه  واأ�سول  الدراجي،  حممد 
ال�سيخ  على  الأربعة  واملذاهب 
وعلم  اخلذري،  اهلل  عبد  احلاج 

�سيخ  احلاج  ال�سيخ  على  الت�سوف 
ال�سيخ  على  الفلك  وعلم  الزاوية، 
وبعد  احلاج.  بن  الرحمن  عبد 
والإمامة  التدري�س  زاول  تخرجه 
مبناطق خمتلفة، من بينها م�سقط 
ال�ستقالل  بعد  وعمل  راأ�سه، 
الدينية  ال�سوؤون  وزارة  من  بقرار 
باجلزائر  املرادية  مب�سجد  اإماما 
الدعوة  يف  فدام  العا�سمة، 
�سنة،  الع�رضين  زهاء  والتدري�س 
لياأ�ّس�س  ثّم عاد اإىل م�سقط راأ�سه 
ابن  العالمة   ( والده  با�سم  جامعا 
الّنا�س  واأّم  بودراف(،  �سنو�سي 
22مار�س  بتاريخ  وفاته  اإىل  فيه 

2008م.
ا�ستقى  حممد  اأّنال�سيخ  �سك  ل 
التعلّم  يف  وم�سابرته  للعلم،  حّبه 
ابن   ( ال�سيخ  والده  من  والتعليم، 
اإبراهيم  بن  حممد  بن  ال�سنو�سي 
املنورة،  املدينة  دفني  بودراف(، 
بالّطب  اخلبري  البارع،  الفقيه 
الأمرا�س،اأحُد  اأنواع  وعالج 
ال�سنو�سي  دحمان  ال�سيخ  تالمذة 
بلدة  علماء  من  الف�سيل،  بن 
ال�ساقية  بزاوية  الدي�س،واملدر�س 
والذي حتدث عنه  ب�سيدي عامر، 
ال�سيخ عبد احلي الكتاين املغربي 
الفهار�س«،  فهر�س   « كتابه  يف 
والتقى به اأثناء زياته للجزائر �سنة 
بعلمه،  واأ�ساد  وا�ستجازه  1921م، 
وذكر يف كتابه اأّن �سنده العايل يف 
 « املعمر  ال�سيخ  طريق  من  الفقه 

دحمان بن الف�سيل«.

ابن  ال�سيخ«  اأ�ستوعب  لقد 
ال�سنو�سي« من هذا الفقيه مذهب 
واأ�سوله،  بفروعه  مالك  الإمام 
اأمهات كتب  اأهم  يديه  ودر�س بني 
يف  بطريقته  معجبا  وكان  الفقه، 
على  والقدرِة  الفروع  ا�ستح�سار 
 « �ساأنه:  يف  قال  حتى  تاأ�سيلها، 
املالكي  الفقه  م�ساآن  عنه  اأخذت 
ي�ستح�رض  �سيًخا  راأيت  ما  كلّه، 
مدونته  من  املالكي  الفقه  فروق 
وغريها،اإَلّ  واأ�سديته  ووا�سحته 

اأخذ عن ال�سيخ حممد  ُهو« ، كما 
بزاوية  الدي�سي  الرحمن  عبد  بن 
والفقه  الأ�سلني  عنه  الهامل،اأخذ 
اإىل  بعدها  رحل  والتوحيد،ثّم 
بطولقة،فتتلمذ  العثمانية  الزاوية 
بن  مو�سى  منهم:  �سيوخها،  على 
بن احل�سن يف  واإبراهيم  اهلل،  عبد 
علوم  الكرمي،واأخذ  القراآن  تف�سري 
الدراجي،  ال�سيخ حممد  اللغة عن 
الفقهي  خليل  خمت�رض  و�رضح 
اخل�رضي  اهلل  عبد  احلاج  عن�سي 

اأجازه  درا�سته  اأمّت  اأن  وبعد   ،
وقد  بالزاوية.  �سيوخهللتدري�س 
زاوية  منها:  زوايا  عدة  يف  دّر�س 
وزاوية  غليزان،  وزاوية  ال�سلف، 
وزاوية  اجللفة،  بولية  افقه  عني 
اآثر  ثم  عي�سى،  ب�سيدي  بلعموري 
يف اآخر عمره اأن  يجاور امل�سجد 
النبوي، حيث عني ع�سوا باملجل�س 
�سيخه  وابن  رفقيه  مع  العلمي 

النعمان بن دحمان الدي�سي.
ترك ابن ال�سنو�سي بع�ساملوؤلفات 

خليل  خمت�رض  �رضح   ( منها: 
الفتاوى(  يف  الفقهي(،)واملنتقى 
�سيخه  فتاوى  فيها  جمع  ر�سالة 
جمع  )وثبت(  ف�سيل،  بن  دحمان 
لنعرف  واإجازاته.  اأ�سانيده  فيه 
يف  معه  اأخذها  ولعلّه  م�سريها، 
رحلته اإىل املدينة املنورة، نتمنى 
من ذويه البحث عنها، واإخراج ما 
عندهم من ر�سائله واآثاره،وعر�سها 
ل  حتى  املخت�سني  الباحثني  على 

تبقى ذخرية لالأر�سة.

للروائية اجلزائرية كوثر عظيمي

»حجارة يف جيبي« تظهر معاناة املراأة ال�شرقية العزباء روائيا
، ل يف الأمام ول يف  َ بنَينْ »اأنا بنَينْ
رائعة.  ول  ب�سعة  ل�سُت  اخللف. 
عالقة بني اجلزائر وفرن�سا، بني 
اإحلاح اأمي ال�ساري على عودتي 
حياتي  وبني  للزواج  املنزل  اإىل 
الباري�سية«. هذه الفقرة نقراأها 
يف رواية الكاتبة اجلزائرية كوثر 
يف  »حجارة  اجلديدة  عظيمي 
تلخي�س  خري  وت�سّكل  جيبي«، 
مل�سمون هذا العمل الذي �سدر 
حديثاً عن دار »�سوي« الباري�سية 
»برزخ«  دار  عن  �سدوره  بعد 

اجلزائرية.
�سكل  على  مكتوبة  الرواية 
ت�رضد  حميمة  يوميات  دفرت 
�سن  يف  جزائرية  �سابة  فيه 
بني  املمزق  حا�رضها  الثالثني 
من  بع�ساً  واأي�ساً  واأمل،  قلق 
ومراهقتها  طفولتها  ذكريات 
قبل  وطنها  يف  عا�ستهما  اللتني 
للفرار  باري�س  اإىل  ترحل  اأن 
من جمتمع يتعافى ب�سعوبة من 

الع�رضية ال�سوداء.
»مدينة  يف  ا�ستقرارها  لكن 

لن يحول دون �سعورها  الأنوار« 
حنني  م�سجعها.  يق�ّس  بحننٍي 
مع  فقدتها  عائلية  حياة  اإىل 
رغم  اإىل وطنها  رحيلها، وحنني 
اختبارها فيه »�سو�ساء القنابل، 
بع�سهم،  غ�سب  النا�س،  �رضاخ 
وياأ�س بع�سهم الآخر«. يف مكاٍن 
ما من الرواية، تقول الراوية: »ل 
نغادر اجلزائر كما نغادر اأي بلد 
اآخر. يحتاج الأمر اإىل قوة لقول 
الوداع اإىل ع�سا اجلد القابعة يف 
الزاوية، اإىل الأب املري�س، اإىل 
الأم الباكية«. ويكفي اأن ت�ساهد 
كتلك  حمراء،  منلة  منفاها  يف 
حتى  طفولتها،  �سكنت  التي 
اإىل  وتعمد  قلبها  دقات  تت�سارع 
للعودة خوفاً  �رضاء بطاقة �سفر 
بع�ساً  فقدت  قد  تكون  اأن  من 
من روحها يف املدينة الأوروبية 

التي تقطنها.
بعيداً عن ما�سيها، تعمل الراوية 
يف باري�س داخل دار ن�رض تعنى 
�سة  خم�سّ جمالت  باإ�سدار 
يف  البع�س  يرى  وقد  لالأطفال. 

تبنّي  عظيمي  لكن  اإجنازاً،  ذلك 
اأن  لنا من خالل معا�س بطلتها 
الأمر لي�س بهذه الب�ساطة. فاإىل 
�سداقات  تكوين  »تعّذر  جانب 
غريبة«،  مدينة  داخل  حقيقية 
باري�س هي املدينة التي »تتحّطم 
العزلة  و«تق�سم  الأحالم«  فيها 
على  مكتوبة  اجل�سد   »الرواية 

�سكل دفرت يوميات حميمة««.
وحدة

يف  �سائحة  الراوية  جند  ولذلك 
اإىل  ت�سعى عبثاً  اليومي،  واقعها 
لياليها  ومت�سي  عالقات،  ن�سج 
وحيدًة يف �سّقتها ال�سغرية. ويف 
من  مكاملة  تتلقى  الأيام  اأحد 
اأختها  اأن  فيها  تخربها  والدتها 
ال�سغرى �ستتزوج قريباً، وتطلب 
حفلة  حل�سور  املجيء  منها 
العك�سي  العد  فيبداأ  اخلطوبة، 
عن  تف�سلها  التي  القليلة  لالأيام 
القلق  ومعه  وطنها،  اإىل  العودة 
والأقارب  الأهل  من مالحظات 

لكونها ل تزال عزباء.
اأن  اإىل  هنا  الإ�سارة  وجتدر 

روايتها  يف  تهدف  ل  عظيمي 
اإىل ت�سليط ال�سوء على مو�سوع 
الزواج و�سعوباته داخل املجتمع 
تهدف  ما  بقدر  اجلزائري 
املو�سوع  بهذا  ال�ستعانة  اإىل 
حيث  العربية  املجتمعات  لنقد 
منذ  املراأة،  قدر  اختزال  يتم 
هي  واحدة  ب�رضورة  ولدتها، 

الزواج.
ويتجلى هذا الختزال يف اإحلاح 
والدة الراوية على ابنتها، يف كل 
العثور  اأجل  من  معها،  مكاملة 
فوات  »قبل  لها  عري�س  على 
اإمكانية  كلياً  وجتاهلها  الأوان«، 
حتقيق ابنتها لنف�سها من خالل 
ا�ستقالليتها  وبالتايل  عملها، 
الكاتبة  ت�سعى  ذلك،  من  اأكرث 
ال�سخرية والحتقار  اإىل ت�سوير 
املراأة  لهما  تتعّر�س  اللذين 
العزباء يف جمتمعاتنا من طرف 
الذين  معاً  والن�ساء  الرجال 
يتجاهلون غالباً ال�سعوبات التي 
املراأة  هذه  تالقيها  اأن  ميكن 
للعثور على رفيق دربها، وبالتايل 

اإمكانية اأن يعاك�س القدر رغبتها 
هي  كما  الزواج،  يف  احلقيقية 
عظيمي  تهمل  ول  الراوية  حال 
لها  تتعّر�س  التي  ال�سغوط 
اأي�ساً،  الغرب  العزباء يف  املراأة 
ففي مكان ما من الرواية ت�سري 
الب�رضي  »التلوث  اإىل  الراوية 
يف  يحا�رضها  الذي  وال�سمعي« 
فرن�سا، كاملجالت التي تقول لها 
يف  املراأة  فر�سة  اإن  با�ستمرار 
العثور على رفيق دربها تت�ساءل 
اإىل 20% حني تبلغ �سن الثالثني، 
ب�سكٍل  تتناول  التي  ال�سحف  اأو 
ثابت ن�سبة النتحار العالية لدى 
التي  الروزنامة  اأو  العازبات، 
التي  الكثرية  بالأعياد  تذّكرها 
نكون  حني  بها  الحتفال  يتعّذر 

وحيدين.
»حجارة  الرواية      »عنوان 
خفّية  حتية  يت�سمن  جيبي«  يف 
فريجينيا  الإجنليزية  للكاتبة 
عرب  غرقاً  انتحرت  التي  وولف 
باحلجارة«  العودة  جيوبها  ملء 
العزوبة  مو�سوَعي  من  واأبعد 

تعاجلهما  اللذين  والزواج 
�سديدة،  وح�سا�سية  بطرافة 
اإىل  روايتها  يف  عظيمي  تتطرق 
ك�سوؤال  كثرية،  اأخرى  موا�سيع 
العودة اإىل الوطن الذي ل يفارق 
يعاين  التي  والعزلة  املهاجر، 
منها يف منفاه، و�سعوبة اندماجه 
كلياً يف جمتمع غريب، من دون 
الهام�سية  مو�سوع  نن�سى  اأن 
�سخ�سية  عرب  برّقة  املقارب 
�سديقة  املت�رّضدة،  كلوتيلد 
باري�س،  يف  الوحيدة  الراوية 
والتي توؤازرها يف حمنتها وتبدد 
بع�ساً من كاآبتها. يبقى اأن ن�سري 
»حجارة  الرواية  عنوان  اأن  اإىل 
خفّية  حتية  يت�سمن  جيبي«  يف 
فريجينيا  الإجنليزية  للكاتبة 
عرب  غرقاً  انتحرت  التي  وولف 
ملء جيوبها باحلجارة، علماً باأن 
احلجارة التي ت�سعها الراوية يف 
جيوبها ترمز اإىل الذكريات التي 
نف�سه  الوقت  ويف  كاهلها  تثقل 

توا�سيها.
وكالت 



�سغل التعليم  ... خدم الريا�سة ... مار�س ال�سيا�سة 

عواج بوخالفة  ...  35  �سنة 
يف خدمة العلم واأهله

حديثنا عن اأحد رجال الرتبية والتعليم مبنطقة عني احلجل  
له �سمة خا�سة فهو رجل اأبدع يف كل حقل عمل به ، بنى ثقافته 

الوا�سعة  اإىل جانب اأنه رجل تربية وتعليم اإذا عمل اأجنز يف 
وقت كان الآخرون الك�ساىل يفرطون باأوقاتهم هنا وهناك ،

بقلم  الأ�ستاذ  خل�سر . بن يو�سف 

وتعليمية  تربوية  منا�صب  تقلد 
و�صلها بن�صوج التجربة وعلو الهمة 
وعمله الدوؤوب وجهود خمل�صة اإىل 
هذه املرتبة التي �صار منها رجاًل 
هوؤالء  هرم  على  اإدارياً  قيادياً 
واأبناء  التعليم  ورجال  املربني 
، ترعرع  الواعدين  و�صناع املجد 
حب  على  ون�صاأ  التعليم  �صلك  يف 
بوخالفة  عواج  االأ�صتاذ   ، التعلم  
خريج ابتدائية الب�صري االبراهيمي 

من  حاليا  الدرك  حي  �صابقا 
الذين  االأوفياء  الرجال  اأولئك 
حققوا بجهدهم وحر�صهم طموح 
 ، وعدوا  ما  فاأجنزوا   ، املجتمع 
فتحقق  اأرادوا  حيث  اإىل  و�صعوا 
لهم الهدف  ونالوا الغاية ، و�صعدوا 
املجتمع  من  واالحرتام  بالقبول 
يريدون  ال  الرجال  هوؤالء   ...
باأعمالهم جزاًء وال �صكوراً ، عرف 
اإبداء  يف  �صجاعا  عمله  يف  جادا 
النجاح  حتقيق  اإىل  �صاعيا  الراأي 
فكان النجاح مالزماً له يف اأعماله 

بامتياز  ، غيث علمي  وم�صوؤولياته 
مواليد  من  عال  معريف  و�رصح 
اأبناء  من  واحد    1963 29مار�س 
ت�رصفت  الذين  العميقة  اجلزائر 
بوجودهم  اجلزائرية  املدر�صة 
كاأ�صتاذ ثم مدير يجمع بني الليونة 
 . واحدة   �صخ�صية  يف  وااللتزام 
يعترب عواج بوخالفة اأ�صتاذا مكونا 
م�صتوى  على  املرتب�صني  لدفعات 
بحنكة  يتمتع  احلجل  عني  دائرة 
و�صخ�صية  وت�صيرييه  قانونية 
باأن يكون قائد  له  قيادية �صمحت 

بدليل  ناجحا  ومديرا  متمر�صا 
عليها  املتح�صل  والنتائج  االأرقام 
�صهادة  نهاية  دورات  خمتلف  يف 
�صوؤون  ي�صري   ، املتو�صط  التعليم 
موظفا  وحنكة  بحكمة  موؤ�ص�صته 
خربة ال�صنون وجتارب الدهر كيف 
ال ؟ وهو البالغ من العمر 56 ق�صى 
منها 25عاما يف حجرات  الدرا�صة 
عني  ملتو�صطة  مديرا  اأخرى  و10 
احلجل اجلديدة اأين يزاول مهامه 
ال�صخ�س  عن  �صاألناه   ، بها  االآن 
الذي تاأثر به يف م�صاره و�صمح له 

املوهبة  هذه  يف  موهبته  ب�صقل 
وال�صخ�صية  التدري�س  يف  الفذة 
التدري�صية اأين اأكد بعفوية �صادقة 
والدته  ثم  والده  االأول  معلمه  اأن 
حيث يعود اإليهما الف�صل يف �صقل 
مواهبه قائال الوالد كان ين�صحني 
ويحر�س ويكرر الن�صيحة بوجوب 
طلب العلم وتلقي العلوم واملعارف 
كانا  والديه  باأن  اأي�صا  ويقول 
اإليه ال�صفوة والقدوة دون  بالن�صبة 

اأن يغفل تاأثره باأ�صاتذته.
الت�صيري  يخ�س  فيما  اأما 

العالقات  باأن  يرى  البيداغوجي  
عن  تتم  الرتبوي  الفريق  مع 
الطريقة الدميقراطية كما و�صف 
الرتبوية  اجلماعة  مع  عالقته 
تعاونية  ودية  عالقة  هي  بالقول 
حتقق  فعالية  ت�صاورية  ت�صاركية 
اإىل  اأ�صار  االأخري  ويف   ، املبتغى 
واملقد�صة ملهنة  العظيمة  القيمة 
يل  تكرمي  اأعظم  قائال  التعليم 
العلم  بهذا  يل  الرب  تكرمي  هو 
الذي يعد �صبب وجودنا يف ميدان 

التعليم . 
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ف�سل ال�ستاء والأدب العربي
يجعلنا  فينا؟!  ال�صتاء  يفعل  ماذا 
ممن  وقرباً  وجماالً  رقة  اأكرث 
�صاعرية  اأكرث  ويجعلنا  نحبهم، 
عدم  من  الرغم  على  ورومان�صية، 
اإال  املنحى  لهذا  البع�س  اجتاه 
العربي  ال�صتاء يف االأدب  اأن ف�صل 
بازدياد  الغالب  الكثري  يف  ارتبط 
والرومان�صية  احلب  عن  التعبري 
عن  بالتعبري  اأخرى  وتارة  تارة، 
اخلوف والوح�صة، اأو بو�صف حال 
وقد  ال�صتاء،  ف�صل  يف  الفقراء 
تغنى بال�صتاء اأكرب ال�صعراء العرب 
الع�رص  اإىل  اجلاهلي  الع�رص  منذ 
من  بع�صاً  هنا  نعر�س   ، احلديث 

اأجمل ما قيل يف ال�صتاء واملطر.

و�سف ال�ستاء واملطر

ال�صهرية  القي�س  امروؤ  معلقة  يف 
التي مطلعها ” ِقَفا نَبِْك ِمْن ِذْكَرى 
بنَْيَ  الِلَّوى  ِب�ِصْقِط  وَمنِْزِل،  َحِبيٍب 
ُخوِل َفَحْوَمِل” قال فيها وا�صفاً  الَدّ

ال�صتاء واملطر.
ـُه  َوِميْ�صَ اأُِريَْك  بَْرقاً  تََرى  اِح  اأ�صَ

َكلَْمـِع اليََديِْن يِف َحِبٍيّ ُمَكلَّـِل
َراِهـٍب  اِبيُْح  َم�صَ اأَْو  �َصنَاهُ  يءُ  يُ�صِ

بَاِل امُلَفتَّـِل ِليْـَط ِبالُذّ اأََماَل ال�َصّ

ال�ستاء والتغزل يف 
املحبوبة

نورد،  احلديث  الع�رص  يف  اأما 
تزار  ال�صاعر  ق�صيدة  من  مقطع 
للتدفئة  و�صيلة  ال   ” بعنوان  قباين 
اإذ و�صف نف�صه  اأحبك”،  اأن  �صوى 
وحبه  كتقلباته  ال�صتاء  بف�صل 
ملحبوبته،  العا�صف  املجنون 

فقال:
واأنا اأي�صاً اأريُد اأْن اأكوَن يف ِع�صقي 

�صتائياً، وانقالبياً، وعا�صفاً
يُزعجني  وال  الثلُج،  يقلقني  ال 

ِح�صاُر ال�صقيِع
وحيناً  بال�ِصعر،  اأقاوُمه؛ حيناً  فاأنا 
باحلِبّ فلي�َس عندي و�صيلٌة اأخرى 

للتدفئة، �صوى اأْن اأحبَِّك

ال�ستاء واخلوف والعزلة

اأما نحى ال�صاعر امل�رصي �صالح 
التالية  ق�صيدته  يف  ال�صبور،  عبد 
اإىل اخلوف من العزلة واخلوف يف 

ال�صتاء، فقال:
ينبئني �ِصتاءُ هذا العام، اأنَّني اأموُت 
ذاَت  مثلُّه،  �صتاِء  ذاَت  َوحدي/ 
اأَنّ  العاِم  هذا  �صتاءُ  ينبئني  �صتاْء 

داخلي مرجتٌف بردا
قد  اخلريف،  منذ  ميٌت  قلبي  واأَنّ 
ذوى حني ذوْت، اأوُل اأوراِق ال�صجر

ثم هوى حني هوْت، اأوُل قطرٍة ِمن 
املطر

و اأَنّ كَلّ ليلٍة باردٍة تزيدهُ بُعدا، يف 
باطن احلجر

حبهم لل�ستاء واملطر

ال�صعراء العرب طاملا  اأن  و�صنجد 
كما  بال�صقيا  املحبوب  لدار  دعوا 
اأر�صهم  يجوب  اأن  اإىل  الغيم  دعوا 
العميم  اخلري  من  مكنونها  ملا يف 
احلبيب  ديار  ب�صقيا  الدعاء  ففي 

يقول امروؤ القي�س..
بها  �صطت  حيث  هند  دار  �صقى 
الرباب  داين  الذرى  احم   .. النوى 

ثخني.
العرب  داأب  للمطر  حبهم  ولكرثة 
باأ�صمائه  اأبنائهم  ت�صمية  على 
ي�صمون..  كانوا  فمثاًل  املختلفة 
�صموا..  كما  وهتان  ومزنة  مطر 
وغيثاً  ال�صماء  ماء  بن  املنذر 
العربي  ولع  ذلك  وداللة  وغياثاً 
وكذلك  ا�صمه  وم�صتقات  بالغيث 

ب�صحائب خريه.

283 مليون دولر..دخل اغلى كّتاب العامل

لل�سحفية الرتكية واإزغى با�ساران

�سدور كتاب » تركيا والنزاع على ال�سرق الأو�سط« 

�سدور كتاب »اأزمة العامل احلديث » لـ رينيه جينو

»اأ�ساطري الحتاد ال�سوفيتي« ي�سدر يف اإيطاليا واإيران

العامل،  يف  دخال  الكّتاب  اأعلى  ت�صم  قائمة  فورب�س  جملة  خرباء  و�صع 
حيث بلغ جمموع اأجورهم لهذا العام 283 مليون دوالر وت�صدر القائمة 
التي �صمت 11 كاتبا، املوؤلف جيم�س باتر�صون، الذي ولد يف اأمريكا عام 
1947، وهو اأحد اأف�صل الكتاب يف العامل، وتعد موؤلفاته االأكرث مبيعا. األف 
العديد من ال�صال�صل امل�صهورة يف العقد املا�صي كـ “نادي قتل الن�صاء” 
“األيك�س كرو�س” و”اجلولة الق�صوى”.  وح�صل باتر�صون على  وروايتي 

دخل بلغ 86 مليون دوالر من مبيعات هذا العام فقط.
جوان  املا�صي،  العام  يف  دخال  االأعلى  الكاتبة  الثاين  املركز  واحتلت 

رولينغ. ولدت الكاتبة عام 1965 يف بريطانيا، وهي روائية وكاتبة �صيناريو 
ومنتجة اأفالم وا�صتهرت رولينغ بتاأليفها �صل�صلة روايات “هاري بوتر”، 
التي فازت من خاللها بالعديد من اجلوائز. وح�صلت هذا العام من خالل 
مبيعات كتبها على 41 مليون دوالر وجاء الكاتب �صتيفن كينغ، الذي ولد 
يف الواليات املتحدة عام 1947، يف املرتبة الثالثة، وا�صتهر برواياته التي 

ت�صنف �صمن اآداب الرعب.
و”امليل  و”كوجو”  و”الربيق”  الذرة”  “اأطفال  موؤلفاته:  اأ�صهر  ومن 

االأخ�رص” و”ال�صدمي”. وحقق هذا العام دخال قدر بـ 27 مليون دوالر.

ال�صاقى  دار  عن  �صدر 
والنزاع  تركيا   « كتاب 
االأو�صط«  ال�رصق  على 
الرتكية  لل�صحفية 
وفيه،  با�صاران  واإزغى 
اأعلنت  ملاذا  ت�صاءلت 
تركيا احلرب على حلفاٍء 
انهارت  وملاذا  للغرب؟ 

مع  ال�صالم  عملية 
الكتاب  ويقول  االأكراد؟ 
اإن تركيا تقع على خّط 
احلرب  فى  املواجهة 
�صوريا  ت�صتنزف  التى 
االأو�صط.  وال�رصق 
ت�صطلع  الذى  فالدور 
به معقٌد ب�صبب ال�رصاع 

الذى طال اأمده.
اأّن  كيف  الكتاب  يظهر 
باالأكراد  تركيا  عالقة 
هى جوهر اأزمة ال�رصق 
اأّن  وكيف  االأو�صط، 
فى  اأردوغان  اإخفاق 
هو  ال�صالم  اإحالل 
االأحداث  فهم  مفتاح 

واإزغى  الراهنة 
با�صاران �صحفيٌة تركيٌة 
حّققت �صهرتها بتغطية 
الكردي،  ال�رصاع 
بال�صوؤون  �صٌة  متخ�صّ
على  ومعروفٌة  الرتكية 
وذات  الدوىل  ال�صعيد 

خربٍة اإعالميٍة وا�صعة.

�صدر عن مركز مناء للبحوث كتاب �صدر عن مركز مناء للبحوث كتاب 
»اأزمة العامل احلديث » لـ رينيه جينو �صدر عن مركز مناء للبحوث كتاب 
له وعلق عليه  للعربية وقدم  لـ رينيه جينو نقله   « العامل احلديث  »اأزمة 

الدكتور اأ�صامة �صفيع ال�صيد.
الكتاب يناق�س مو�صوعات متعلقة للرتاث، حيث يقول »اإّن جدلية الرتاث، 
العامل  يف  اأم  الغرب  يف  اأكانت  �صواء  خمتلفة  تيارات  اأوجدت  احلداثة 

اال�صالمي، فهناك من انحاز اإىل الرتاث وهناك من انحاز اإىل احلداثة، 
وحاول البع�س التوفيق بينهما واإن كان على ح�صاب طرف دون اآخر«.

ـ اال�صم الذي  اأو عبد الواحد يحيى  ويُعترب رينيه جينون )1886 ـ 1951( 
الطريقة  يف  ودخل  1930م  عام  م�رص  يف  اأ�صلم  بعدما  لنف�صه  انتخبه 
والتم�صك  الرتاث  اإىل  الرجوع  يف  املتحم�صة  الدعوة  رائد  ـ  ال�صاذلية 

باملدر�صة التقليدية يف الغرب.

�رصح مدير دار »�صاندرو تيتي اإيديتوري« االإيطالية للطباعة والن�رص، باأن 
كتاب »احلرب، اأ�صاطري االحتاد ال�صوفيتي« بقلم وزير الثقافة الرو�صي، 
عقد  �صحفي  موؤمتر  ويف  اإيطاليا.  يف  �صي�صدر  ميدين�صكي،  فالدميري 
مبنا�صبة اختتام مهرجان »املوا�صم الرو�صية« يف اإيطاليا، قال مدير الدار 
االإيطالية، يف  اللغة  اإىل  الذي يرتجم حاليا  الكتاب  اإنه يخطط الإ�صدار 
يوليو املقبل. يذكر اأن وزير الثقافة الرو�صي، فالدميري ميدين�صكي، األف 

اأ�صاطري وادعاءات  لتاريخ رو�صيا، تدح�س  الكتب املخ�ص�صة  عددا من 
يروجها الغرب عن رو�صيا وتاريخها. اأما كتاب »احلرب، اأ�صاطري االحتاد 
اإيطالية  طبعة  اأول  و�صت�صدر   .2011 عام  رو�صيا  يف  ف�صدر  ال�صوفيتي« 
ومن  اأخرى.  بلدان  �صدرت يف  الوزير  كتب  بع�س  اأن  العلم  مع  للكتاب، 
جانب اآخر، اأكد ميدين�صكي، يف حديث اأدىل به لوكالة »تا�س« الرو�صية، 

اأن كتابه �صدر يف اإيران اأي�صا. 
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ال�ساعر الفل�سطيني فار�س �سالح جلريدة الو�سط 

الن�صو�ص ال�صادقة 
تعي�ص اإىل الأبد

يقول عن نف�سهاأنا ل�ست اإل اإن�ساًنا تقت�سم دماَءُه اجلزائُر 
و فل�سطني، كان ن�سيم بولوغني العليل اأول ما دخل 

رئتيه.. و كان حب غزة اأول ما �سكن قلبه.. يغيظني 
حال اأمتي البائ�س و اأمتنى ت�سخري كل ما اأملك و ما 

اأ�ستطيع لأكون ابًنا باًرا ل�سعبي و اأمتي.

خل�سر بن يو�سف 

 كيف كانت بدايتك 
مع كتابة الق�سيدة 
ومن هو ال�سخ�س 

الذي اآمن مبوهبتك 
يف الكتابة منذ 

البداية ومتى كان 
ذلك ؟

بداأت عهد اخلرب�شة مبكًرا.. 
و  الثقايف  اجلو  ي�شجعني 
والدي  �شنعه  الذي  الفكري 
و  عو�ض  �شالح  املفكر 
اإمياين   ، فيه  نف�شي  وجدت 
ي�شتحق  �شيًئا  اأمتلك  باأنني 
كان اأقوى قالعي يف مواجهة 
لكنني   ، العاتية  احلياة  رياح 
بعيد  اأنني  اأرى  اللحظة  حلد 
حتمل  مبا  ق�شيدة  كتابة  عن 

كلمة ق�شيدة من معنى

* براأيك متى وكيف 
ي�سبح الإن�سان 

�ساعراً، هل ال�سعر 
موهبة ، وراثة اأم 
ياأتي ال�سعر على 

خلفية املعاناة اأم اأن 
هناك اأمورا اأخرى 

هي التي ت�سنع 
ال�ساعر؟

هناك مقولة لدروي�ض : ال تقل 
اأنك عا�شق فاإنها التجربة و ال 

تقل اأنك �شاعر فاإنها املوهبة، 
ال�شاعر هو �شخ�شية قبل ن�ض 
اأعتقد  و نف�شية قبل ق�شيدة، 
و  خال�شة  موهبة  ال�شعر  اأن 
النظم  اأق�شد  ال  طبعا  هنا 
الذي هو مهارة ميكن تعلمها، 
الوراثية  العوامل  تكون  قد 
غرار  على  م�شاعدة  عوامل 
ال�شعر  لكن   .. الِعرق  و  البيئة 
كاأي موهبة يحتاج اإىل ال�شقل 
مواقف  و  التجارب  بحجر 
و  التاأمل  و  امل�شريية  احلياة 

املو�شيقى و الفل�شفة

توجهِت نحو ال�سعر، 
هل �سرنى �سفينتِك 

را�سية يف يوم ما على 
�ساطئ اآخر كالرواية 

مثاًل ؟**

اأن  اأعتقد   ، م�شتبعد  غري 
ال�شعر �شيد اأنواع االأدب و من 
يتقنه فاإن عنده فر�شة التقان 
لها  مبا  االأخرى  االأدب  األوان 
طبعا من خ�شو�شية و  اأدوات 

و �رشوط

هل واجهتك 
�سعوبات يف �سقل 

موهبتك

ال�شعوبات رغم اأننا ال نطيقها 
احلق  الدافع  اأنها  اإال  اأحيانا 
اإن�شاجها و  ل�شقل املوهبة و 
جعلها اأعمق و اأكرث قدرة على 
اأي  جتد  لن  لذلك  التعبري.. 

يحت�شد  خلفه  و  اإال  موهوب  
جي�ض من ال�شعوبات

ما الذي دفعِك 
للكتابة ، ومتى دّون 

قلمك اأول ن�س ؟

يف  كتبته  موزون  ن�ض  اأول   
روح  اإىل  اإهداء  كان  حياتي 
كنت   ، عرفات  يا�رش  ال�شهيد 
اأ�شعر ب�شيء ما داخلي يدفعني 
اإىل الكتابة ، كنت �شغرًيا جًدا 
لكن  املنابر  اعتالء  على 
تلك  اأتخطى  جعلني  قدري 
الأقتحم  العمرية  احلواجز 

هذا املجال

حدثنا قلياًل عن 
اإنتاجك واإبداعاتك 

الأدبية ، وما هي 
املو�سوعات التي 

تطرقِت اإليها  ؟

الق�شائد  من  الع�رشات  لدي 
يف  طباعتها  اأنوي  التي 
زلت  ما  �شعرية  جمموعة 
مرتددا يف وقت خروجها اإىل 
مو�شوعات  اأ�شع  ال  النور، 
اأن�شاق  بل  الأ�شعاري  معينة 
ال�شعر  يل  يوحي  ما  خلف 
اأميل  باأنني  اأعرتف  لكنني 
ال�شويف  النف�ض  اإىل  ما  �شيئا 
اأكتب  فيما  االإن�شاين  البعد  و 
جيدة  جتربة  اأي�شا  لدي  و   ،
الفكرية  املقاالت  كتابة  يف 

املن�شورة ورقيا و الكرتونيا

براأيِك ، هل ُتقق 
التادات والروابط 
الأدبية للكاتب كل 

ما يطمح اإليه؟

كل االحتادات التي تهدف اإىل 
لها  االأدب  و  بال�شعر  االرتقاء 
كل االحرتام ، لكنني �شخ�شّيا 
اأحب الطيور املحلقة فرادى، 
ال�شخ�شية  التجارب  الأن 
لل�شعراء الكبار تدل على هذا

هل اختار فار�س 
�سالح اأو اأ�سبح له 

قدوة اأدبّية ؟

ن�شب  اأ�شعها  اأمثلة  هناك 
عيني ، معظمها من ال�شعراء 
�شفنهم  اأر�شو  الذين  القدامى 
االأبد  اإىل  العربية  بحار  يف 
املتنبي  هو  �شك  بال  اأهمهم 
�شعراء  اأي�شا  هناك  و   ،
اأن  اإال  ت�شتطيع  ال  معا�رشون 
اأهمهم  و  باأف�شليتهم  تعرتف 

عندي حممود دروي�ض

ُيالحظ يف الآونة 
الأخرية تّول 

العديد من ال�سعراء 
اإىل كتابة الرواية ، 
ك�ساعر كيف تنظر 
اإىل هذه الظاهرة ؟

و   ، حميدة  ظاهرة  اأنها  اأرى 
اأتوقع تطور م�شتوى الروايات 
العربية مع هذا االجتاه الأن ما 
ينق�ض الرواية العربية موجود 
يف ال�شعر العربي اإذا كتب على 
عن  اأحتدث  هنا  و  اأ�شوله.. 
و  الفل�شفة  و  الفكر  و  اخليال 
العمق االإن�شاين و هذه اال�شياء 
التي  العربية  الرواية  تنق�ض 
فخ  يف  معظمها  يف  ت�شقط 
و  املعاين  من  املفرغ  ال�رشد 
العمق  و  االأفكار  من  اخلايل 
ال�شعري  الديوان  يحقق  هل 
ن�شبة مهمة من املقروئية يف 
الغلبة  اأن  اأم   ، العربي  العامل 

للرواية

حاليا  الغلبة  اأن  اأظن 
ن�سبة  يف  للرواية 
املقروئية ، لأن ال�سعر 
تراث  اإىل  يتحول  بداأ 
اأ�سا�س  اأنه  مع  قدمي 

الأدب العربي و اأبوه
ر املكان يف  كيف يوؤِثّ

كتابة ال�ساعر وفهمه 
لذاته ؟

اأهم  من  عامل  املكان  اإن 
�شخ�شية  ت�شكيل  يف  العوامل 
عا�ض  فمن  ن�شه  و  ال�شاعر 
�شخ�شية  ذا  �شيكون  غزة  يف 
يف  عا�ض  عمن  خمتلفة 
فبالتايل   ، اأوروبية  عا�شمة 
اأرواح  تقم�ض  و  ال�شفر  فاإن 
املدن و البالد مهم يف ت�شكيل 
متنوعة  �شعرية  �شخ�شية 
ثقافة  من  اأكرث  على  منفتحة 
و لون .. و من هنا ياأتي ع�شق 
و  لل�شفر  الفطري  الفنانني 

الرتحال

كتبَت خمتلف اأنواع 
ال�سعر، بدءاً من 
العمودي ومروراً 
بالتفعيلة و�سوًل 

اإىل النرث، هل 
ميكن ل�سكل ال�سعر 

ونوعه اأن يحّدد ذات 
الإن�سان ال�ساعر؟

زلت  ال  و  بالعمودي  بداأت 
التفعيلة  جربت  و  فيه  اأكتب 
التي اأراها اأن�شب لروح الع�رش 
االآن ، لكنني ال اأتوقع اأن اأكتب 
ق�شيدة نرثية مع اإجالل هذا 
اللون و عدم حمل اأي معاداة 
له ، اإال اأنني �شخ�شيا لن اأكتب 
خانة  يف  اإياه  وا�شًعا  نرثا 
ال�شاعر  اأن  اأعتقد  ال�شعر، 
ال�شعر  نوعي  جتريب  عليه 
عموديه و تفعيلته.. و الق�شية 
و  االأذواق  حدود  يف  تبقى 

ا القدرات اأي�شً

يتميز �سعرك بالعمق 
والإيحاء واجلمال ، 

ما هي م�سادر اإلهامك 
ال�سعري  ؟

اإدمان  �شببه  ذلك  اأن  اأعتقد 
االأدب  و  الفل�شفة  قراءة 
االنفتاح  و  العاملي  االأجنبي 

املو�شيقى  األون  على 
اأرواح  تقم�ض  و  املختلفة 
اأي  ك�رش  و  االأخرى  الثقافات 
حاجز بيني و بني اجلمال اأيا 

كانت لغته و �شكله

ما راأيك بق�سيدة 
النرث واىل ماذا ي�سري 

اإقبال الكثري من 
ال�سعراء على كتابة 
هذا النوع من ال�سعر

كما  النرث  لق�شيدة  بالن�شبة   
اأحرتمها  فاإنني  �شابًقا  قلت 
هذا  يف  اأكتب  لن  لكنني 
اأكتب  ما  اأقدم  ثم  املجال 
اأ�شتطيع  الأنني  �شعر  اأنه  على 
كتابة ال�شعر موزوًنا و اأظن اأن 
النرث اأقرب للرواية و الق�ش�ض 

الق�شرية اأكرث منه لل�شعر

هل تتاج اإىل 
الغمو�س يف كتاباتك 
ال�سعرية اأم ت�ستغني 
عنه بالو�سوح البياين 

؟

تقتل  املبا�رشة  اأن  اأعتقد 
عقبة  ب�رشاحة  هي  و  ال�شعر 
ال�شعراء  كل  اأمام  تقف  كربى 
يف بداية م�شوارهم ، و اأعتقد 
اأن الغمو�ض املبالغ فيه يطفئ 
فاإنني  لذلك  ال�شعور  جذوة 
اأمتنى الوقوف بينهما مقدما 
حيث  من  متوازًنا  منوذجا 
القدرة  و  التعبري  القدرة على 
على ا�شتحداث اأفكار و �شور 
و  الرتابة  من  تخلو  جديدة 

هذا طموح اأ�شعى اإليه.

كلمة اخرية جلريدة 
الو�سط اجلزائرية

احلوار  بهذا  جدا  �رشرت 
ال�شيق الذي يدل على كفاءة و 
ذوق جريدة الو�شط اجلزائرية 
العظيم  ال�رشح  لهذا  اأمتنى  و 
خلدمة  التقدم  من  مزيًدا 
االأدب و املجتمع اجلزائري و 

العربي ككل لكم كل التحية
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التاأثريات الإيجابية وال�صلبية 

لل�صاي الأخ�صر على ال�صحة
الأخ�رض  ال�شاي  فوائد  اإىل  ي�شري  عام  انطباع  النا�س  بني  ينت�رض 
ال�شحية، فما هي بال�شبط فوائد هذا ال�شاي وما هو تاأثريه على 

اجل�شم؟
القليلة  القلة  لأن  ال�شوؤال،  هذا  مبا�رضة عن  الإجابة  ال�شعب  من 
تعرف اأن لهذا ال�شاي اأ�رضارا �شحية، اإ�شافة اإىل فوائده ال�شحية 

العديدة جل�شم الإن�شان.

الزائد الوزن  من  التخل�ص  يف  ي�ساعد   1-

اأكدت درا�شات علمية عديدة على اأن ال�شاي الأخ�رض بف�شل احتوائه 
 Epigallocatechin« با�شم  املعروف  البوليفينول  على مركب 
gallate« ي�شاعد يف حرق الدهون. وي�شاعد هذا امل�رضوب يف 

ت�رضيع عملية التمثيل الغذائي للدهون بن�شبة %25.

الذاكرة يح�سن   2-

يرفع  الأخ�رض  ال�شاي  م�شتخل�س  اأن  بازل  جامعة  علماء  اأثبت 
اإنتاجية الدماغ. فخالل التجارب التي اأجريت، بعد تناول ال�شاي 
الكافيني  لأن  التجارب،  يف  امل�شرتكني  ذاكرة  حت�شنت  الأخ�رض 
الع�شبي  اجلهاز  يف  مبا�رضة  يوؤثر  الأخ�رض  ال�شاي  يف  املوجود 
تاأثري  اأن  بيد  القهوة،  يف  املوجود  الكافيني  يفعل  كما  املركزي، 

ال�شاي اأخف.

الدم �سغط   3-

ال�شاي  اأن  الدم  �شغط  ارتفاع  من  يعانون  الذين  يعلم  اأن  يجب 
الأخ�رض قادر على حتييد مفعول الأدوية التي يتناولونها لتخفي�س 

�شغط الدم.

املفا�سل التهاب  اآلم  يخفف   4-

-epigallocatechin( مادة  اأن  وا�شنطن  جامعة  علماء  اأثبت 
اأمل  م�شتوى  تخفف  اأن  ميكن  لالأك�شدة  امل�شادة   )gallate-3

املفا�شل.

احلديد امت�سا�ص  مينع   5-

املواد  مع  اجل�شم  عليه  يح�شل  الذي  احلديد  عن�رض  ي�شبح  قد 
الغذائية من دون فائدة ب�شبب تناول ال�شاي الأخ�رض. لأن بع�س 
عن�رض  مع  تتفاعل  الأخ�رض،  ال�شاي  يف  املوجودة  املكونات 
اإىل  وتخرج  امت�شا�شها  للج�شم  ل ميكن  مركبات  مكونة  احلديد 
الأخ�رض  ال�شاي  تناول  بعدم  ين�شح اخلرباء  لذلك  اجل�شم.  خارج 

عند اأو بعد تناول مواد غذائية غنية بعن�رض احلديد.

 متارين ريا�صية تعالج 
»القاتل ال�صامت«

تو�شل باحثون اإىل اأن بع�س التمرينات الريا�شية فعالة يف خف�س 
�شغط الدم مثل الأدوية التي ت�شتلزم و�شفة طبية ويقول الباحثون 
لرفع  ب�شيطة  بتمرينات  والقيام  ال�شباحة  اأو  بانتظام  امل�شي  اإن 
متاما  الدم  �شغط  ارتفاع  تعالج  التي  املمار�شات  من  الأثقال، 
الإنزمي املحمول  مثبطات  اأو  بيتا  اأقرا�س حا�رضات  تناول  مثل 
لالأجنيوتن�شني، وفقا لبيانات 40 األف �شخ�س. ويوؤثر ارتفاع �شغط 
تناول  اإىل  معظمهم  وي�شطر  العامل،  حول  املاليني  على  الدم 
ال�شكتة  ب�شبب  عام،  كل  �شخ�س  األف   62 حوايل  ويقتل  الأدوية، 
الدم  �شغط  يف  التحكم  �شعف  جراء  القلبية  والنوبات  الدماغية 
وحده ولذا، فاإن اإقناع املري�س بالتمارين الريا�شية املنتظمة، قد 
يكون بديال جيدا لأولئك الذين يرتددون يف تناول العقاقري الطبية. 
وجمع الباحثون بقيادة الأكادمييني يف كلية لندن لالقت�شاد وجامعة 
�شتانفورد يف الوليات املتحدة، نتائج 391 جتربة �شملت 39700 
مثل  التحمل،  متارين  من  جمموعة  اأن  الباحثون  ووجد  مري�س. 
امل�شي والرك�س وركوب الدراجات وال�شباحة، ومتارين املقاومة، 
اإىل  الدم  �شغط  م�شتويات  خف�س  يف  فعالة  الأثقال،  رفع  مثل 
الباحثون  واأكد  باملر�س.  امل�شابني  لدى  ال�شحية  امل�شتويات 
الربيطانية  املجلة  يف  اإليها  تو�شلوا  التي  النتائج  ن�رضوا  الذين 
للطب الريا�شي، اأن املر�شى يجب األ يتخل�شوا من اأدوية �شغط 
الدم دون ا�شت�شارة الطبيب. كما اأكدوا اأن املر�شى يجب اأن يكونوا 

قادرين على اللتزام بالتمارين الريا�شية ب�شكل منتظم.

 امل�صروبات الغازية تزيد من احتمال الإ�صابة بال�صكري
اأن  من  جديدة  درا�شة  حذرت 
ا�شطناعيا  املحالة  امل�رضوبات 
بال�شكري  الإ�شابة  خطر  من  تزيد 
بالأطعمة  مقارنة  الثاين  النوع  من 
الباحثون،  وقال  الأخرى،  ال�شكرية 
على  حتتوي  التي  املنتجات  اإن 
الطاقة  تزيد  م�شاف  فركتوز 
غذائنا  يف  املغذيات  من  الفائ�شة 
بالغة مب�شتويات  اأ�رضارا  يلحق  مما 
ال�شكر يف الدم، ووجد فريق البحث 
الكندي عدم وجود خماطر مرتبطة 
حتتوي  التي  وامل�رضوبات  بالأغذية 
على الفركتوز الطبيعي مثل الفواكه 
وع�شائر  واخل�رضاوات  الكاملة 
ومع  والع�شل،  الطبيعية  الفاكهة 
تقوم  احللوة  امل�رضوبات  فاإن  ذلك، 
من  م�شنوعة  فهي  خمتلف،  ب�شيء 

مكونات تعمل على �شحن الفركتوز، 
مما يجعل م�شتويات ال�شكر يف الدم 
باحلد  الباحثون،  مرتفعة.wون�شح 
من تناول الأطعمة مثل امل�رضوبات 
وال�شلع  الإفطار  وحبوب  الغازية 
يتم  التي  واحللويات  املخبوزة 
اإليها، وقد  ال�شكريات احلرة  اإ�شافة 
�شانت  م�شت�شفى  يف  باحثون  قام 
كندا  يف  تورنتو  وجامعة  مايكل 
بتجميع نتائج من 155 درا�شة بحثت 
املختلفة  الأطعمة  تاأثري  كيفية  يف 
التي حتتوي على �شكر الفركتوز على 
لدى  الدم  يف  اجللوكوز  م�شتويات 
اأو  بال�شكري  امل�شابني  الأ�شخا�س 

غري امل�شابني به.
الأطعمة  معظم  اأن  الفريق  وجد 
الفركتوز  �شكر  على  حتتوي  التي 

م�شتويات  على  �شار  تاأثري  لها  لي�س 
اجللوكوز يف الدم طاملا اأنها ل توفر 
اأن  حتى  زائدة،  حرارية  �شعرات 
املختلفة  والفواكه  الفاكهة،  ع�شري 

على  مفيدة  اآثار  لها  يكون  قد 
والتحكم  الدم  يف  اجللوكوز  م�شتوى 
الأ�شخا�س  عند  بالأن�شولني، خا�شة 

امل�شابني بال�شكري.

القاتل ال�صامت

 يتناول اأغلبية النا�س كميات كبرية من ال�شوديوم الذي ي�شكل املكون الرئي�شي للملح. يحدث 

ذلك عن الأطعمة امل�شّنعة مثل البيتزا والربغر وال�شجق والبطاط�س ال�شيب�شي واملعجنات 

اجلاهزة. وي�شبب ال�شوديوم الزائد ارتفاع �شغط الدم الذي ي�شّمى »القاتل ال�شامت« لأنه 

يهدد �شحة القلب. وينبغي األ تزيد كمية ال�شوديوم التي تتناولها يومياً عن 2.3 غرام، ويف 

حال وجود زيادة خلطر الإ�شابة باأمرا�س القلب وال�شكتة يجب األ تزيد الكمية على 1.5 

غرام فقط. لذلك اإذا ا�شطرتك الظروف ل�رضاء معلبات اأو اأطعمة جاهزة ابحث عن عبارة 

»قليل ال�شوديوم« على العبوة قبل ال�رضاء. وت�شّنف كثري من املواد احلافظة امل�شتخدمة يف 

الأطعمة امل�شّنعة باعتبارها مواد م�رضطنة، وتعترب م�شوؤولة عن انخفا�س ذكاء الأطفال. 

يف  ي�شتخدم  لأنه  املقلية،  الدجاج  وقطع  الربغر  مثل  ال�رضيعة  الوجبات  من  احذر  كذلك 

م�شببات  من  تعترب  �شارة  كيميائية  مواد  القلي  بعد  الذهبي  �شكلها  اإعطاءها  ويف  حفظها 
ال�رضطان

تناول املزيد من اخل�صروات والفواكه لتحمي ذاكرتك

مادة كيميائية يف م�صحوق الكاري تقاوم الأورام ال�صرطانية

جديدة  درا�شة  نتائج  حّثت 
هارفارد  جامعة  يف  اأجريت 
من  املزيد  تناول  على  الرجال 
حلماية  والفواكه  اخل�رضوات 
والتدهور  ال�شعف  من  الذاكرة 
واأظهرت  الُعمر.  يف  التقدم  مع 
اأف�شل  اأن  الأبحاث  نتائج 
من  الذاكرة  لوقاية  الأطعمة 
اخلرف هي اخل�رضوات الورقية 
الربتقالية  والفواكه  اخل�رضاء، 
التوت  وعائلة  واحلمراء، 

والفراولة )الفريز(.
اخل�رضوات  من  ح�ش�س   6
خطر  تقلل  يومياً  والفاكهة 
 34 بن�شبة  الذاكرة  �شعف 
يقلل  الربتقال  وع�شري  باملائة، 
اخلطر بن�شبة 47 باملائة ومتتاز 
دورية  يف  نُ�رضت  التي  الدرا�شة 
»نيوروجلي« باأنها تتبعت البيانات 

ال�شحية والغذائية لأكرث من 27 
عاماً   26 مدى  على  رجل  األف 
ومت  و2002.   1986 عامي  بني 
�شنوات   4 كل  البيانات  ت�شجيل 

طوال فرتة البحث.
الرجل  تناول  اأن  النتائج  وبينت 
اخل�رضوات  من  كبرية  كمية 
الربتقال  وع�شري  والفواكه 
من  للذاكرة  جيدة  حماية  يوفر 

التدهور بعد �شن الـ 60.
الرجال  اأن  البحث  فريق  ووجد 
من  ح�ش�س   6 تناولوا  الذين 
قل  يومياً  والفواكه  اخل�رضوات 
بن�شبة  الذاكرة  ل�شعف  هم  تعر�شّ
تناولوا  مبن  مقارنة  باملائة   34
ع�شري  تناول  واأن  ح�شتني. 
الربتقال يومياً حقق نتائج اأعلى 
الذاكرة  �شعف  خطر  قل  حيث 

بن�شبة 47 باملائة.

جامعة  من  علماء  بها  قام  حديثة  درا�شة  ك�شفت 
الكاري  م�شحوق  يف  كيميائية  مادة  اأن  كاليفورنيا 
اأن  العلماء  ويعتقد  ال�رضطان  تقاوم  اأن  ميكن 
الكركمني )Curcumin(، وهي مادة كيميائية يف 
الكركم تعطي م�شحوق الكاري لونه الأ�شفر، ميكن 
والدم،  الثدي  ال�رضطانية يف  الأورام  اأن تبطئ منو 
عرب جعل اخلاليا ال�رضطانية اأقل قدرة على حتطيم 
اأو تدمري خاليا اأخرى. وقد يكون الكركمني، الذي 
حماربة  على  قدرة  له  اأن  املا�شي  يف  يعتقد  كان 
يعتقد  كان  مما  مرة   500 بن�شبة  اأقوى  ال�رضطان، 
�شابقا. وعند دمج الأدوية �شائعة ال�شتخدام لعالج 
اأن  الختبارات  وجدت  الكركم  مع  الدم  �رضطان 
يف  و�شاعد  اأف�شل،  ب�شكل  تعمل  جعلها  الكركمني 
التقليل من اآثارها اجلانبية ويقول الباحثون اإن نتائج 
التجارب على الفئران كانت »غري متوقعة«، وياأملون 
الآن يف تطوير عالج ال�رضطان با�شتخدام الكركمني 
ال�رضطان  ملحاربة  املادة  هذه  ا�شتخدام  وميكن 
اأنواع  بني  تربط  الدم،  يف  تتواجد  عندما  لأنها 
وعند   ،»DYRK2« ت�شمي  الإنزميات  من  حمددة 
ات�شال الثنني، ل ميكن للخاليا اأن تتكاثر ب�رضعة 
اأن ال�شمة املميزة لل�رضطان هي  ويو�شح الباحثون 
بها،  التحكم  ميكن  ل  ب�رضعة  النمو  علي  القدرة 
ويو�شح  الكركمني  خالل  من  اإبطاوؤها  ميكن  ولكن 
الباحث �شوراف بانريجي اأنه »ب�شكل عام، يتم طرد 
ي�شبح  ولكي  كبرية،  ب�رضعة  اجل�شم  من  الكركمني 
جمرى  لدخول  تعديل  اإىل  يحتاج  فاإنه  فعال،  دواء 
ل�شتهداف  كافية  لفرتة  اجل�شم  يف  والبقاء  الدم 

ال�رضطان«.
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من �سماحة �لإ�سالم �حلث على عمل �خلري
حر�ص على �إقامة جمتمع قوي متما�سك، ت�سوده 

�ملحبة و�لوئام و�لرت�بط، وت�سجيعه على عمل �خلري 
يف خمتلف �مليادين، و�لتناف�ص يف �لبذل و�لعطاء 

بني �أبناء �ملجتمع، ويعترب �لعمل �خلريي يف �لإ�سالم 
من �أهم �لأعمال �لتي يقوم بها �مل�سلم، وتنطلق هذه 

�لأهمية من �لقيمة �مل�سافة لهذ� �لعمل �خلريي، 
و�ل�ستفادة �ملرتتبة عليه، لأنه عمل يتقرب به 

�مل�سلم �إىل �هلل وهو من �لعبادة.
يقول �لدكتور �ل�سيد �أبو �حلمايل، �أ�ستاذ �لثقافة 

�لإ�سالمية بجامعة �لأزهر، جاءت �لن�سو�ص �ل�رشعية 
�لإ�سالمية توؤكد على عمل �خلري، �سو�ء يف �لقر�آن 

�لكرمي، �أو من �ل�سنة �لنبوية �ل�رشيفة، وهناك �آيات 
كثرية حتث وتوجه وتدعو �مل�سلم �إىل فعل �خلري 

َطِفي ِمَن  ُ يَ�سْ و�لتو�سع فيه، يقول عز وجل: )�هلَلهّ
رٌي * يَْعلَُم  َ �َسِميٌع بَ�سِ �مْلَاَلِئَكِة ُر�ُساًل َوِمَن �لنَهّا�ِص �إَِنهّ �هلَلهّ

ِ تُْرَجُع �ْلأُُموُر *  َما بنَْيَ �أَيِْديِهْم َوَما َخلَْفُهْم َو�إِىَل �هلَلهّ
يَا �أَيُهَّها �لَهِّذيَن �آَمنُو� �ْرَكُعو� َو��ْسُجُدو� َو�ْعبُُدو� َربَهُّكْم 

رْيَ لََعلَهُّكْم تُْفِلُحوَن(، »�سورة �حلج: �لآيات  َو�ْفَعلُو� �خْلَ
.»77 - 75

كما �أمر �سبحانه بالدعوة �إىل فعل �خلري�ت، فقال 
...(، »�سورة  رْيِ ٌة يَْدُعوَن �إِىَل �خْلَ نُكْم �أَُمهّ تعاىل: )َولْتَُكن ِمهّ
�آل عمر�ن: �لآية 104«، وجند كذلك يف �لقر�آن �لكرمي 
ربطا بني �ل�سالة و�إطعام �مل�ساكني �لذي هو من عمل 

�خلري، قال �هلل تعاىل: )َما �َسلََكُكْم يِف �َسَقَر * َقالُو� َلْ 
�ْسِكنَي(، »�سورة  ِلهّنَي * َوَلْ نَُك نُْطِعُم �مْلِ نَُك ِمَن �مْلُ�سَ
�ملدثر: �لآيات 42 - 44«، وقال تعاىل: )�أََر�أَيَْت �لَهِّذي 
يِن * َفَذِلَك �لَهِّذي يَُدُعهّ �لْيَِتيَم * َوَل يَُح�ُصهّ  ُب ِبالِدهّ يَُكِذهّ

�ْسِكنِي(، »�سورة �ملاعون: �لآيات 1 - 3« َعلَى َطَعاِم �مْلِ
وحثت �ل�سنة �لنبوية على فعل �خلري، وج�سد �لر�سول 

�سلى �هلل عليه و�سلم عمل �خلري منوذجاً عملياً يف 
�سريته �لعطرة، وكذلك كان عمل �خلري �ل�سفة �لعامة 

لل�سحابة ر�سو�ن �هلل عليهم فكانو� منوذجاً حياً 
لعمل �خلري، قال ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�سلم: 

»�إن �سالمك على عباد �هلل �سدقة، و�إماطتك �لأذى 
عن �لطريق �سدقة، و�إن �أمرك باملعروف، ونهيك 

عن �ملنكر �سدقة«. و�لعمل �خلريي يهدف �إىل 
�إر�ساء �هلل، ويبغي �لأجر و�لثو�ب، وي�سمن لالآخرين 

حق �حلياة �لكرمية، و�لتنمية وم�ساعدة �لآخرين، 
ون�رش قيم �لت�سامن و�لت�سامح و�لتعاون، وينق�سم 
�لعمل �خلريي �إىل نوعني: �لعمل �لفردي ميار�سه 

�ل�سخ�ص من تلقاء نف�سه ��ستجابة لظروف طارئة �أو 
ملوقف �إن�ساين مثل �إطفاء حريق �أو �إنقاذ غريق، �أما 

�لعمل �جلماعي هو �لذي تقوم به �ملوؤ�س�سات وهو 
�أكرث تقدماً من �لعمل �لفردي، فنتائجه تكون كبرية 

مقارنة مع �لأول، لأنه ينطلق من مطلب ديني وحاجة 
�إن�سانية و�رشورة �جتماعية.

كبائر �لّذنوب
نوُب و�ملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف �لُذهّ

يف �لنَهّف�ص ويف نتيَجِتها و�لأ�رش�ر 
�مُلرتِتهّبة عليها، ومهما كان، فاإنَهّها 

تَ�سرَتُِك يف كوِنها خطاأ �لَعبِد مِلقاِم 
رِبهّه، ويَتَهِّفُق �لُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر،  نوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب �ل�سَهّ �لذهّ
و�لكبائر، ويف �أ�سمائها دللٌت تقوُد 
�إىل �مَلعنى، فالَكبائُر جمُع �لكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها �لعظيُم من �لُذهّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه خِلَطِرها وما 

يرَتتَهُّب عليها �أو يَجنيِه �لَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها �هللُ تَعاىل يف �لقر�آن �لكرمي 

تَِنبُو� َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ �إِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َسِيهّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفهّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿، فدَلهّ ِذكُرها على 

نوِب �إىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف �لُذهّ َحهّ �سِ
غاِئر، وُكلُهّها يف مقاِم �هللِ كبرية، �إلَهّ  و�سَ

غِر نظر�ً ملا  ُف بال�سِهّ ها يتَهّ�سِ �أَنهّ بَع�سَ
حر،  هو �أكرَبُ منُه، فالَقتُل �أكرَبُ من �ل�ِسهّ

ُك �أكرُب من �لقتل، ويف قوِل  و�ل�رِشهّ
�لُعلماء �أن ل كبريَة مع �ل�سِتغفاِر ول 
�سغريَة مع �لإ�رش�ر، و�أمثُل �لأقو�ِل 

يف تعريِف �لَكبائر �أنَهّها ما يرَتتَهُّب عليِه 
نيا �أو وعيٌد يف �لآخرِة �أو  حُدهّ يف �لُدهّ

غ�سٌب �أو تهديٌد �أو لَعن، ومع �خِتالِف 
�لعلماِء و�لِفرِق يف مفهوِم �لَكبائر، 
يبقى هذ� �لقوُل �أمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�سالمِتِه من �لقو�ِدِح �لو�ردِة 
لف. على غرِيه، ول�سِتهاِرِه عنَد �ل�َسهّ

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

بعلمه و تدبريه وتربيته و 
الأخذ بيده ، قيوم �سيغة مبالغة 
�سديد العناية مبخلوقاته ، قائم 
على كل نف�س مبا ك�سبت ، اأنت 
مراقب ، قال تعاىل: ﴿ اإَِنّ َرَبَّك 
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كارثة �لتبول يف �مل�سجد
�لورى  خري  �أمام  وقعت  كارثة  و�إليك 
حممد بن عبد �هلل ، بال �لأعر�بى يف 
، نعم بال ، كارثة ، تخيلتها  �مل�سجد 
ولكن   ، تخيلها  عليهّ  و�سعب  حقيقة 
حد  فاق  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  تر�ه 
�لتخيل يف رد فعله ، عن �أن�ص بن مالك 
ر�سي �هلل عنه قال : جاء �أعر�بي فبال 
يف طائفة �مل�سجد ، فزجره �لنا�ص ، 
 ، و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  فنهاهم 
�هلل  �سلى  �لنبي  �أَمَر  بوله  ق�سى  فلما 
فاأُْهِريق  ماء  من  بذنوب  و�سلم  عليه 

عليه .
لقد تاوز �لنبى �سلى �هلل عليه و�سلم 
�أزمة كادت �أن تر�ق فيه دماء ، ولكنه 
�أمر  �لرجل  �سلى �هلل عليه و�سلم علم 

دينه بكل رفق ولني ..
لقد   «  : �ملبدعني  �أحد  يكتب  وهنا 
�حلاجز  و�ل�ســالم  �ل�سالة  عليه  �أبعد 
�ل�سبابي عن عني �ملخطئ : �ملخطئ 
�أحياناً ل ي�سعر �أنه خمطئ ، و�إذ� كان 
بهذه �حلالة وتلك �ل�سفة فمن �ل�سعب 
�أن توجه له لوماً مبا�رش�ً وعتاباً قا�سياً 

�أن  لبد  �إذن  م�سيب.  �أنه  يرى  وهو   ،
ي�سعر �أنه خمطئ �أولً حتى يبحث هو 
عن �ل�سو�ب؛ لذ� لبد �أن نزيل �لغ�ساوة 
عن عينه ليب�رش �خلطاأ،وعندما نعرف 
كيف يفكر �لآخرون ، ومن �أي قاعدة 
ينطلقون ، فنحن بذلك قد عرثنا على 
نف�سك  ت�سع  �أن  حاول  �حلل.  ن�سف 
وجهة  من  وفـكــــر   ، �ملخطئ  مو�سع 
نظره هو ، وفكر يف �خليار�ت �ملمكنة 
ما  له  فاخرت   ، يتقبلها  �أن  �لتي ميكن 

ينا�سبه » .. 

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

 �أيها �لأخوة ، »�هلل« َمن ؟ قال بع�ص �لعلماء : َعلٌَم على �لذ�ت ، وقال بع�سهم : علَم على و�جب �لوجود 
، كلمة علم �أي ��سم ، و عندنا يف �للغة ��سم �لعلم ، علَم على و�جب �لوجود ، �أن يف �لكون و�جب وجود و 

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل �أن يكون �جلزء �أكرب من �لكل ، ي�ستحيل �أن يكون �لبن �أكرب من 
�أبيه ، هذه �أ�سياء م�ستحيلة ، �أما �لأ�سياء �ملمكنة ما �سوى �هلل فممكن ، ممكن �أن يكون وممكن �ألَهّ يكون ، 
و�إذ� كان على ما هو �أو على غري ما هو ، �أما و�جب �لوجود فال بد من وجوده �إنه �هلل ، فكلمة » �هلل » علم 

على و�جب �لوجود ، و�هلل �ساحب �لأ�سماء �حل�سنى كلها ، ُجمعت �لأ�سماء �حل�سنى كلها يف » �هلل » فاإذ� قلت 
يا �هلل ، �أي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيهّ ، �إذ� قلت : يا �هلل �لأ�سماء �حل�سنى جمتمعة يف 
لفظ �جلاللة ، �لذي هو علم على �لذ�ت ، �أو علم على و�جب �لوجود ، هل �سمعتم يف �لأر�ص كلها �أن جهة 
ت�ستطيع �أن ت�سمي نف�سها » �هلل« ؟ م�ستحيل ، طبعاً �ملوؤمنون بد�فع من �إميانهم و تعظيم ربهم ، �أما �لكفار 

و�مللحدون فال يجروؤون على هذ�، �إنهم يعلمون يف �أعماقهم �أن �هلل �سينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�ص �أ�سياًل 
، �لكفر و �لإحلاد �سطحي ، هم يف �أعماق �أنف�سهم ي�سهدون �أن �هلل موجود :  ﴿ َلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم �إَِلهّ �أَْن َقالُو� 
ِكنَي ﴿ ]�سورة �لأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ �نُْظْر َكيَْف َكَذبُو� َعلَى �أَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبهّنَا َما ُكنَهّا ُم�رْشِ َو�هلَلهّ

�لأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
الم-  الة و�ل�سهّ ه �إىل �سوؤ�ل �مُل�رشكني للنبيهّ �لكرمي -عليه �ل�سهّ ون: �إنهّ �سبب نزول �سورة �لإخال�ص، َمرُدهّ  قال �مُلف�رِشهّ

ف لهم �هللَ �سبحانه وتعاىل، فاأنزل �هلل �سبحانه وتعاىل �سورة �لإخال�ص، و�أجابهم �لنَهّبيهّ �لكرمي  وطلبهم منه �أن يَ�سِ
الم- عن �سوؤ�لهم حول �سفات �هلل تعاىل من خالل �آيات �سورة �لإخال�ص، حيث َروى �أُبُيهّ بن كعب  الة و�ل�سهّ -عليه �ل�سهّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو �هلَلهّ ُ علَيِه و�سلَهَّم: �ن�ِسب لَنا ربَهَّك، فاأَنزَل �هلَلهّ ِ �سلَهّى �هلَلهّ ر�سي �هلل عنه: )�أَنهّ �مل�رِشكنَي قالو� لر�سوِل �هلَلهّ
َمُد: �لَهِّذي َلْ يَِلْد َوَلْ يُولَْد؛ لأنَهُّه لي�َص �سيءٌ يولَُد �إَلهّ �سيَموُت، ول �سيء ميوُت �إَلهّ �سيوَرُث، و�إَنهّ  َمُد(، و�ل�سَهّ ُ �ل�سَهّ �أََحٌد*�هلَلهّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)َلْ يَُكْن لَُه ُكُفًو� �أََحٌد( قاَل: ل يَُكن لَُه �سبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َص كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  �هلَلهّ
الم- �أن يَ�سف لهم ربَهّه، فاأنزل �هلل  الة و�ل�سهّ نزول �سورة �لإخال�ص كذلك �أنهّ �ليهود و�لنهّ�سارى �ساألو� �لنبيهّ -عليه �ل�سهّ

تعاىل �سورة �لإخال�ص. ، فُرِوي عن �بن عبا�ص ر�سي �هلل عنه: )�أَنهّ �ليهوَد �أتو� �لنبَيهّ �سلَهّى �هللُ عليِْه و�سلَهَّم، فقالو�: 
.) ُ �أََحٌد.. �إىل �آخرها(، فقال: هذه �سفُة ربهّي عَزهّ وجَلهّ : )ُقْل ُهَو �هلَلهّ ْف لنا ربَهّك �لذي تعبُد، فاأنزل �هللُ عَزهّ وجَلهّ �سِ
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

بريد االدارة:

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

    

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

 اال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار با�شتور 

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�شحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد 
اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
elwassatjournal@gmail.com

املدير م�شوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

وفاة الربوف�شور املو�شيقي “طارق ح�شون فريد” يف بغداد

جائزة ومهرجان لتح�شني �شورة امل�شلمني �شينمائيا

تويف، اأم�ش اجلمعة، عامل 
الربف�شور  املو�شيقى 
فريد  ح�شون  طارق 
م�شت�شفيات  احدى  يف 
حالته  تدهور  بعد  بغداد، 
مقربون  وقال  ال�شحية 
الراحل،  املو�شيقار  من 
الدكتور  اال�شتاذ  اإن 
تويف  فريد  ح�شون  طارق 

�شبيحة اليوم اجلمعة، بعد 
ال�شحية،  حالته  تدهور 
الراحل  اأن  اىل  م�شريين 
يومني،  قبل  نقل  قد  كان 
احدى  املركزة يف  للعناية 
ب�شبب  بغداد  م�شت�شفيات 

تعر�شه جللطة دماغية.
“مرا�شم  اأن  واأو�شحوا 
اليوم،  �شتنطلق  الت�شييع 

يف  الطب  مدينة  من 
ثم  مبنزله  مرورا  بغداد، 
وطارق  كربالء  مدينة  اإىل 
مو�شيقار   ، فريد  ح�شون 
عراقي كبري، يعد موؤ�ش�ش 
كلية  يف  املو�شيقى  ق�شم 
ببغداد،  اجلميلة  الفنون 
الراحل  الفنان  و�شقيق 

بدري ح�شون فريد.

تبحث منظمة التعاون االإ�شالمي 
ال�شينمائي  التعاون  �شبل  تعزيز 
بني دولها، وذلك يف اإطار روؤيتها 
االإ�شرتاتيجية الرامية ملكافحة 
يف  ال�شلبية  النمطية  ال�شور 
االإ�شالم  عن  العاملية  ال�شينما 
املنظمة  واأعلنت  وامل�شلمني  
جائزة  الإطالق  حت�شريها  عن 
يتم  �شينمائي،  اإنتاج  الأف�شل 

القادمة  الدورة  خالل  منحها 
لل�شينما  االأفريقي  للمهرجان 
واغادوغو  يف  والتلفزيون 
يف  فا�شو،  بوركينا  عا�شمة 

فرباير 2019.
وجاء ذلك خالل اجتماع فريق 
الدوليني  احلكوميني  اخلرباء 
-التابع للمنظمة- املكلف بو�شع 
معايري تاأ�شي�ش جائزة املنظمة 

يف  �شينمائي،  اإنتاج  الأف�شل 
مدينة جدة ال�شعودية و�شيناق�ش 
االجتماع ال�شبل الكفيلة باإطالق 
ملنظمة  �شينمائي  مهرجان 
اإطار  يف  االإ�شالمي  التعاون 
للعامل  الثقافية  االإ�شرتاتيجية 
ال�شور  ملكافحة  االإ�شالمي، 
النمطية ال�شلبية وتعزيز ال�شورة 
االإيجابية لالإ�شالم وامل�شلمني.

�شيلف�شرت �شتالون 
يودع �شخ�شية »روكي«

   
اأ�شدل النجم العاملي �شيلف�شرت �شتالون اأول اأم�ش 

ال�شتار على اآخر ف�شل يف حكاية البطل »روكي«، الذي 
ا�شتهر بتج�شيد �شخ�شيته يف االأجزاء ال�شبعة من 

�شل�شلة االأفالم »روكي«، حتى اأ�شبح اأيقونة االأك�شن 
االأمريكية ورمزاً للبطل الذي ال يقهر، وذلك يف 

مقطع فيديو ن�رشه عرب ح�شابه على اإن�شتغرام. اأعلن 
�شيلف�شرت �شتالون توديعه ل�شخ�شية روكي ب�شكل نهائي 

وذلك من خالل مقطع فيديو مت ت�شويره يف اليوم 
االأخري من كوالي�ش ت�شوير فيلمه »كريد 2«، والذي 
قام بتاأليفه، الفتاً اإىل اأنه �شيمثل ختام �شل�شلة اأفالم 
روكي، م�شرياً اإىل امتنانه ال�شديد »للنجاح العظيم 
الذي حققته �شخ�شية البطل روكي، حتى اأ�شبح 

رمزاً يف الثقافة ال�شعبية، على مدار االأربعني عاماً 
املا�شية«. وتابع �شتالون مو�شحاً »كان يل ال�رشف 

يف جت�شيد هذه ال�شخ�شية ومعاي�شة تفا�شيلها معكم، 
ولكن لالأ�شف كل �شيئ البد له من نهاية، فحتى عام 

2006 اعتقدت اأن حكاية روكي قد انتهت وكنت 
�شعيداً بذلك، حتى جاء النجم مايكل جوردن، ليحمل 
الراية من بعدي، وميثل جياًل جديداً بروؤى وحكايات 

خمتلفة«.
يذكر اأن املمثل مايكل بي جوردن �شارك �شيلف�شرت 

�شتالون بطولة فيلمه االأخري كريد2«، حيث ظهر بدور 
اأدوني�ش ابن »اأبولو كريد«، والذي يدخل يف �رشاع 

و�شدام ال مفر منه مع مناف�شه ابن امل�شارع الرو�شي 
اإيفان دراجو، الذي قتل داخل احللبة يف اجلزء الرابع 

من فيلم روكي.

 »نيتفليك�س« تتعاقد مع 4 كوميدين عرب الإطالق برنامج جديد

النجمة اجلزائرية �شعاد ما�شي تتاألق يف القاهرة

»نيتفليك�ش«  �رشكة  اأعلنت 
برناجما  اإطالقها  عن 
تلفزيونيا ي�شارك يف بطولته 
4 كوميدين عرب، يف �شابقة 
يف  نوعها  من  االأوىل  هي 
للكوميديا  العربي  امل�رشح 
املقرر  ومن  االرجتالية 
اجلديد،  الربنامج  اإطالق 
حني  يف   ،2019 يناير   1 يف 
ي�شارك فيه 47 كوميديا من 
حول  جغرافية  منطقة   13
العامل، كما ا�شتخدم النجوم 
الت�شوير  اأثناء  لغات   8

ال�رشق  ملنطقة  وبالن�شبة 
االأو�شط، قررت »نيتفليك�ش« 
كوميدين  اأربعة  مع  التعاقد 
موؤيد  هم:  ارجتاليني، 
اخلرياهلل  واإبراهيم  النفيعي 
خليفة  عدي  ال�شعودية،  من 
من فل�شطني، وكذلك رو�شن 

احلالق من االأردن.
قرار  على  تعليقه  ويف 
النجم  اأكد  »نيتفليك�ش«، 
اأتى  اأنه  خليفة،  عدي 
م�شرية  بعد  كبرية  كمكافاأة 
الكوميديا  يف  عاما   12

اخلطوة  وميثل  االرجتالية، 
اأجمع  كما  وح�شب  االأوىل 
الكوميديون االأربعة على اأن 
نقلة  �شي�شكل  القادم  العمل 
امل�رشح  من  لهم،  نوعية 

اإطار  اإىل  املحلي  العربي 
وخا�شة  العاملية،  امل�شارح 
كوميديا  جنوم  مب�شاركة 
عامليني يف الربنامج، اأمثال 

ديف ت�شابيل.

اأحيت اجلزائرية �شعاد ما�شي، حفاًل غنائياً 
علي م�رشح »املاركي« يف القاهرة اجلديدة، 

م�شاء اأول اأم�ش ابح�شور عدد كبري من 
جمهورها.

وافتتحت ما�شي احلفل باأغنية »يا قلبي«، ثم 
عدداً من اأبرز اأغنياتها، منها »م�شك الليل 
ودار جدي وطليت علي البري«، وغريها من 

االأغنيات التي قدمتها بتوزيع جديد.
وفاجاأت اجلزائرية حمبيها بغناء ق�شيدة 

»�شاعر االأر�ش« للفل�شطيني حممود دروي�ش، 
واأدت اأغنيتها اجلديدة »�شالم« باللهجة 

العامية، من كلمات نادر عبداهلل، وق�شيدة 
»اإقراأ �شالمي على من ال اأ�شميه« لبهاء الدين 

زهري، قبل اأن تختتم حفلها باأغنية »زوروين كل 
�شنة مرة«.
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الأ�سابع  ب�سمات  تعتمد  "هيونداي" 
ال�سيارات وت�سغيل  لفتح 

نظام  هيونداي  �رشكة  اأن�شاأت 
لل�شائقني  يتيح  م�شتقبليا  �شيارات 
مبجرد  وت�شغيلها  �شياراتهم  فتح 
املقرر  ومن  اأ�شابعهم  ب�شمات  م�شح 
يف  مرة  لأول  النظام  هذا  يطرح  اأن 
 Santa Fe" اجلديدة  ال�شيارات 
يف  اإطالقها  �شيتم  والتي   ،"SUV
ال�شوق ال�شينية مع بداية العام 2019، 

."ZDNet" وفقا ملوقع
لب�شمات  ال�شوئي  املا�شح  و�شمم 
اأ�شابع اليد يف مقب�ض الباب بالإ�شافة 

وميكن  ال�شيارة،  ت�شغيل  مكان  اإىل 
�شائق  من  اأكرث  ب�شمات  ت�شجيل 
ال�شائق  يقوم  وعندما  نف�شها  لل�شيارة 
باإلغاء قفل ال�شيارة، يتم م�شح ب�شمات 
امل�شفرة  البيانات  واإر�شال  اأ�شابعه 
اإىل ال�شيارة، واعتمادا على بيانات من 
قادرة  الأخرية  �شتكون  ال�شيارة،  فتح 
خا�شة،  اإعدادات  مع  التكيف  على 
زاوية  اأو  املقعد  و�شع  تغيري  مثل 

املرايا وغري ذلك.
لإ�شافة  ال�رشكة  تخطط  كما 

احلرارة  لدرجة  خم�ش�شة  اإعدادات 
و�شت�شمل  القيادة.  وعجلة  والرطوبة 
الأخرى،  الفائقة  التكنولوجيا  ميزات 
الهاتف  و�شحن  ال�شوت  على  التعرف 
الكورية  ال�رشكة  وتقول  ل�شلكيا 
ب�شمات  نظام  اإن  ال�شيارات  ل�شناعة 
التمييز  على  قادرا  �شيكون  الأ�شابع 
اأجزاء  يف  الكهرباء  م�شتويات  بني 
اإذا  ما  لتحديد  الإ�شبع،  من  خمتلفة 
احلقيقي  للم�شتخدم  الب�شمة  كانت 
اأو اأنها ب�شمة اأحد املحتالني واأكدت 

دقيقة  التكنولوجيا  اأن  هيونداي 
 1 يبلغ  فيها  اخلطاأ  معدل  اأن  لدرجة 

يف 50 األف.
ول تعد هيونداي ال�رشكة الأوىل التي 
لب�شمات  ال�شوئي  املا�شح  تعتمد 
ال�شيارة،  لت�شغيل  كو�شيلة  امل�شتخدم 
 Tesla Model" �شيارة  تتيح  حيث 
على  القدرة  للم�شتخدمني   "3s
الذكي  الهاتف  با�شتخدام  ت�شغيلها 
كما�شح �شوئي للب�شمات وفقا ملوقع 

"اإنغيدجت".

تعّرف على معاين اأ�سماء 
ال�سيارات اليابانية!

تعترب ماركات ال�شيارات اليابانية 
املاركات  اأف�شل  بني  من  اليوم 
ال�شيارات.  �شناعة  يف  العاملية 
اأنواع  من  الكثري  اليوم  وجند 
الطراز  من  املختلفة  ال�شيارات 
الأ�شماء  من  الكثري  ولها  الياباين 
التي قد ل نعلم معناها.. تعّرفوا 
ال�شيارات  اأ�شماء  على  معنا 

اليابانية ومعانيها:

- �سيارة ني�سان:

اليابانية  املاركات  بني  من  وهي 
الأكرث انت�شارا والتي تعني باللغة 
الدولة  اإنتاج  ال�شيارة  اأن  اليابانية 

اليابانية.

- �سيارة �سوزوكي:

وهما  ق�شمان  اإىل  تنق�شم  والتي 
جر�ض  او  اأجرا�ض  وتعني  �شوزو 
�شجرة  تعني  والتي  وكي  واحد 
وهذا يعني اأن كلمة �شوزوكي هي 

�شجرة الأجرا�ض.

�سيارة هوندا:

ا�شم هوندا هو لقب عائلة موؤ�ش�ض 
تلك ال�رشكة هوندا �شو�شريو وعن 
احلقل  معناه  فهو  ال�شم  معني 
من  مكون  ا�شم  وهو  الرئي�شي 
قطعتان هون ومعناه احلقل وهذا 

معناه الرئي�شي.

- �سيارة تويوتا:

هذا ل يتعلق بال�شم اخلا�ض مبن 
اأن�شئ ال�رشكة ولكن مت اللجوء اإىل 
ذلك ال�شم كي يكون �شهل النطق 
على اجلميع، واجلدير بالذكر فاأن 
لق�شمني  مق�شومة  تويوتا  كلمة 
وتا  الوفري  تعني  والتي  تيو  وهما 
والتي تعني الوفري يف حقل الأرز 
على  بع�شها  على  تويوتا  ومعني 

احلقل الوفري.

- �سيارة مازدا:

ال�شيارات  من  ال�شيارة  تلك  وتعد 
من  اأ�شمها  تغيري  مت  قد  التي 
ذلك  ورجع  مازدا  اإىل  مات�شودا 
يابانية،  عائلة  اأ�شم  اإىل  ال�شم 
ومعنى اأ�شم تلك ال�شيارة هو حقل 
مت  قد  ولكن  ال�شنوبر  اأ�شجار  اأو 
مازدا  اأ�شبح  وقد  ال�شم  تخفيف 
بعد اأن وجدت ال�رشكة �شعوبة يف 
الرتويج لتلك ال�شيارة على م�شتوى 
العامل، وقد مت اللجوء اإىل اأ�شمها 
خا�شة  نطقها  ي�شهل  كي  احلايل 

على الأجانب. 

- �سيارة 
ميت�سوبي�سي:

تعد من ال�شيارات التي لها ق�شة 
تلك  اإىل  اأدت  والتي  خمتلفة 
اخلا�ض  املعني  الت�شمية،ولكن 
اجلواهر  هي  ال�شيارة  بتلك 
ال�شعار  يف  تظهر  والتي  الثالثة 
وتعود  ال�شيارة،  بتلك  اخلا�ض 
بتلك  اخلا�شة  الت�شمية  ق�شة 
تلك  �شاحب  قيام  هو  ال�شيارة 
يف  العمل  بداية  وخالل  ال�رشكة 
خالل  وذلك  البحرية  التجارية 
عام 1870، وكان ميتلك عدد ثالثة 
ال�شفن والتي يحملها بالكثري  من 
وال�شني،  كوريا  بني  الب�شائع  من 
ال�شفن  بالذكر فاأن تلك  واجلدير 
كانت اأغلى ما ميلك ذلك التاجر 
لذا فقد مت ت�شميتهم ميت�شوبي�شي 
التطور  ومع  الثالثة،  اجلواهر  اأو 
ذلك  �شهدة  قد  الذي  الكبري 
زادت  ال�شنني  مدار  على  الرجل 
اأ�شبح  وقد  كبري،  ب�شكل  جتارته 
قد  التي  امل�شانع  من  الكثري  له 
تخ�ش�شت يف �شناعة املحركات 
والكثري من املنتجات املختلفة، 
الكثري  املاركة  لتلك  اأ�شبح  وقد 
من ال�رشكات الهامة على م�شتوى 
العامل، وقد اأ�شبحت ميت�شوبي�شي 
من املاركات العاملية يف �شناعة 

ال�شيارات اليوم.

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

متطورة بتقنيات  "CLA" اجلديدة  "مر�سيد�س" تطلق 

اأحياناً يواجه ال�شائقني مواقف 
�شعبة اأثناء القيادة، ومنها خطر 
التعر�ض للت�شادم نتيجة القيادة 

ب�رشعات عالية، وهنا يُت�شاءل 
عن اأف�شل طريقة لإيقاف 
ال�شيارة يف اأق�رش م�شافة، 

وهذا ما �شوف نتحدث عنه يف 
ال�شطور التالية.

حالة قيادة �شيارة يدوية:

عند القيادة ب�رشعة عالية يف 
ال�شيارة اليدوية، وتعر�شت 

خلطر ال�شطدام، يجب عليك 
ال�شغط على املكابح بكل قوتك، 

ول ترفع قدمك حتى تتوقف 
ال�شيارة، مع عدم ال�شغط على 

دوا�شة “الدبرياج”، حتى ل حترر 
ال�شيارة من قيود الرتو�ض وهو 

ما ي�شاعدك على التوقف ب�شورة 
اأ�رشع وال�شيطرة على ال�شيارة.

حالة قيادة �شيارة اأوتوماتيك:

يجب هنا اأي�شا ال�شغط على 
مكابح ABS بكل قوتك، ول 

ترفع قدمك حتى تتوقف ال�شيارة 
مع عدم القرتاب من القري 

الأوتوماتيكي نهائياً.
ويف كلتا احلالتني يجب الإم�شاك 
مبقود ال�شيارة بكلتا اليدين حتى 

ت�شتطيع ال�شيطرة على ال�شيارة 
من النحراف والرتنح، مع عدم 
تثبيت النظر على اجل�شم الذي 

اأنت معر�ض لالإ�شطدام به، 
وانظر اإىل الجتاه الذي ترغب 

يف اأن تبتعد ب�شيارتك اإليه لتفادي 
الت�شادم بهذا اجل�شم.

مر�شيد�ض  �رشكة  اأعلنت 
عن عزمها اإطالق النموذج 
�شيارات  من  اجلديد 
بتقنيات  مزود   ،"CLA"
اأهم  متقدمة وفريدة ومن 
�شتظهر  التي  التقنيات 
نظام  املركبات  هذه  يف 

املتطور   "MBUX"
للو�شائط املتعددة، والذي 
مر�شيد�ض  عنه  �شتك�شف 
الذي   "CES" معر�ض  يف 
جانفي   8 يف  �شيعقد، 
املقبل  اأما التقنية املتميزة 
الأخرى، ف�شتكون منظومة 

 "Interior Assistant"
ا�شت�شعار  على  القادرة 
البدنية  ال�شائق  حالة 
لالإمياءات  وال�شتجابة 
والتي  الأيدي،  وحركات 
�شت�شاعد يف زيادة م�شتوى 
والتحكم  املركبة،  اأمان 

بالعديد من تقنياتها.
تاأتي  اأن  املفرت�ض  ومن 
 Mercedes-Benz "
CLA" اجلديدة مبحركات 
و�شعة  اأ�شطوانات،  باأربع 
1.3 و2.0 لرت، وعزم ي�شل 

اإىل 400 ح�شان.
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تقنية ب�شمة الأ�شبع املدرجة بال�شا�شة 
�شت�شل اإىل 100 مليون هاتف 

من  تدريجى  ب�شكل  الأن  التخل�ص  يتم 
املدرج  الأمامي  الإ�شبع  ب�شمة  ما�شح 
ا�شتمرار  مع  ذلك  و  نف�شه،  بالهاتف 
هذا  اأدى  حيث  احلواف.  تقلي�ص 
الأ�شبع  ب�شمة  تقنية  لإدراج  املفهوم 
لأول  طرحها  مت  التي  و  ال�شا�شة،  حتت 
 Plus  vivo X20 هاتف  بوا�شطة  مرة 
و   ،UD  X21 هاتف  تبعها  ثم   ،UD

Explorer 8 XIAOMI Mi، و عدد 
و   الأخرى.  ال�رشكات امل�شنعة  قليل من 
 ،Digitimes و التي اأفادت عنها تقرير
�شت�شل عدد الهواتف الذكية التي حتتوي 
ال�شا�شة  الأ�شبع حتت  على تقنية ب�شمة 
نحو 42 مليون هاتف و ذلك بحلول نهاية 
 2019 عام  يف  �شت�شل  بينما   ،2018 عام 

اإىل 100 مليون هاتف.

 اأبرز موا�شفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

»في�شبوك« ت�شتعد لإطالق عملة رقمية 
م�شفرة على »وات�س اآب«

»في�شبوك«  اأن  تقرير  ك�شف 
العمالت  عامل  لدخول  تخطط 
الرقمية من خالل تطوير ن�شختها 
»بيتكوين«و�شي�شمح  من  اخلا�شة 
ل  الذي  الرقمي  النقدي  النظام 
بتبادل  الآن،  حتى  ا�شما  ميلك 
العمالت مع اأ�شدقائك من خالل 
تطبيق »وات�ص اآب«ويقول التقرير 
تطوير  على  تعمل  »في�شبوك«  اإن 
عملة  وهو   ،»stablecoin«
للتقليل  م�شممة  م�شفرة  رقمية 
من اآثار تقلب الأ�شعار عرب ربطها 

بالدولر الأمريكي.
الدفعات  اإىل  وبالإ�شافة 
املالية  والتحويالت  الإلكرتونية 
عرب »وات�ص اآب«، ميكن اأن ت�شبح 
الأيام  يوم من  النقدية يف  العملة 
مفيدة يف �شوق »في�شبوك« ب�شكل 
 »Gumtree« ملوقع  �شبيه 

ال�شهري.

لوكالة  مطلعة  م�شادر  وذكرت 
�شرتكز  »في�شبوك«  اأن  بلومربغ 
الأ�شواق  على  مرة  لأول  عملتها 
مناطق  ن�رشها يف  قبل  الهند  يف 
متحدث  وقال  ذلك  من  اأبعد 
في�شبوك  اإن  ال�رشكة  با�شم 
من  ال�شتفادة  طرق  ت�شتك�شف 
الكتل«  »�شل�شلة  تكنولوجيا  قوة 
وهي  ت�شني«،  »بلوك  حرفيا  اأو 
متتاز  موزعة  بيانات  قاعدة 
بقدرتها على اإدارة قائمة متزايدة 
با�شتمرار من ال�شجالت امل�شماة 
على  »بلوك«و�شيتعني  اأو  »كتل« 
لبع�ص  النتظار  امل�شتثمرين 
العملة  على  للح�شول  الوقت 
ما  التي  بفي�شبوك  اخلا�شة 
الأوىل  التطوير  مراحل  يف  تزال 
اإىل  في�شبوك  �رشكة  واأملحت 
العمالت  عامل  دخول  يف  رغبتها 

الرقمية منذ ماي املا�شي.

ت�شريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�شوؤون  املهتمة  املواقع  بع�ص  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  التقنية 

»V40« املنتظر من اإل جي.
وذكر موقع »Android Police« اأن 
مبوا�شفات  �شياأتي  املذكور  الهاتف 
الأجهزة  اأف�شل  من  واحدا  منه  جتعل 
مبعالج  و�شيزود  الأ�شواق،  يف  الذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 اأو   6 ع�شوائي  و�شول  وذاكرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  اأن  املفرت�ص  من  كما 
بدقة  العد�شة  ثنائية  اأ�شا�شية  بكامريا 
تقريب  ومبيزات  ميغابيك�شل،   13+16
لل�شورة  ممتازة  جودة  ت�شمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مرات، وكامريا 
 24 بدقة  اأي�شا  مزدوجة  اأمامية 
فمن  اجلهاز  بطارية  اأما  ميغابيك�شل. 
ميللي   3700 ب�شعة  تكون  اأن  املتوقع 
بخا�شية  ومزودة  بقليل،  اأكرث  اأو  اأمبري 
ال�شحن ال�رشيع، و�شا�شته �شتاأتي بحجم 

6.2 بو�شة.

يوتيوب تخترب تبويب “ا�شتك�شف” يف تطبيقها 
على اآيفون لعر�س قنوات ومقاطع فيديو جديدة

التنفيذي  الرئي�ص  وج�شيكي  �شوزان  ك�شفت 
بتطوير  �شتقوم  ال�رشكة  اأن  يوتيوب عن  ل�رشكة 
املحتوى  �شناع  اأجل  من  املزايا  بع�ص 
وامل�شتخدمني، حيث يتم حتديث ميزة جديدة 
قيد الإختبار وهي عالمة التبويب “ا�شتك�شف” 
تزويد  اإىل  تهدف  التي   Explore tab
امل�شاهدين مبجموعة اأكرث تنوًعا من تو�شيات 

الفيديو.
 Creator قناة  عرب  اخلرب  عن  الإعالن  مت 
اأبرزتها  التي  نف�شها  القناة  وهي   –  Insider
باعتبارها  لها  حتديث  اآخر  يف  وج�شيكي 

ت�شغيله  يتم  الذي  الر�شمي”  “غري  امل�شدر 
بوا�شطة موظفي يوتيوب.

ال�شتك�شاف  تبويب  ميزة  فاإن  للخرب  ووفًقا 
اجلديد قيد الختبار حالًيا على ن�شبة 1 باملائة 
فقط من م�شتخدمي تطبيق يوتيوب على نظام 
احتمال  فهناك  لذا   ،iOS اإ�ص  اأو  اآي  الت�شغيل 
تطبيق  يف  التحديث  هذا  ترى  لن  باأنك  كبري 

يوتيوب على هاتفك يف الوقت احلايل.
التجريبية  املجموعة  �شمن  كنت  اإذا  اأما 
ف�شتالحظ اأن �رشيط التنقل ال�شفلي يف التطبيق 
التبويب  عالمات  من  فبدلً  خمتلًفا،  يبدو 

�شرتى  وال�شرتاكات،   Trendingو الرئي�شية، 
الرئي�شية وال�شتك�شاف  ال�شفحة  بدلً من ذلك 

وال�شرتاكات.
 Explore تكمن الفكرة وراء تبويب ا�شتك�شف
يف تزويد م�شتخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة 
اأكرب  للم�شاهدة  العر�ص  اقرتاحات  متنوعة من 
تتاأثر  احلايل   الوقت  ففي  اليوم.  لديهم  مما 
كبري  حد  اإىل  املخ�ش�شة  الفيديو  تو�شيات 
بن�شاط العر�ص ال�شابق و�شلوكيات اأخرى، والتي 
من  نوع  اإن�شاء  اإىل  ذلك  بعد  توؤدي  اأن  ميكن 

الختيار املتجان�ص للمحتوى املو�شى به.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ل�شتثمار 1 مليار دولر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�شاً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�شابق  للرئي�ص  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�شومي كيمي�شيما، ويبدو اأن الرئي�ص اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�شتقباًل.
حيث �رشح الرئي�ص اجلديد �شنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�شتثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

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

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

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

.Dragalia Lost
بالو�شع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�شاب،  اجلديد  الرئي�ص  مع  احلايل 
هذا التحول من �شاأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�ص  كانت  التي  الغياب  �شنوات  عن  عو�شاً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

 X اآبل تعود لإنتاج اآيفون
 The Wall Street وفقاً لتقرير من

Journal عاودت �رشكة اآبل العمل على 
اإنتاج اإ�شدارها ال�شابق اآيفون X وذلك 

نظراً لكون الطلب على اإ�شدارتها الأخرية 
من اآيفون XS واآيفون XS MaX اأ�شعف 
من الكم املتوقع من قبل ال�رشكة، وجاءت 

الإدعاءات احلالية بناًء على اتفاقية موقعة 
بني اآبل و�رشكة �شام�شوجن ل�رشاء كمية من 

.OLED شا�شات�
ويبدو اأن الأمر يرجع اإىل عدم وفاء اآبل 

با�شتيعاب الكمية املتفق عليها من �شا�شات 
OLED مع �شام�شوجن لالإ�شدارات الأخرية 

من هواتفها فلجاأت ال�رشكة لنموذج العام 
املا�شي حلل هذه الإ�شكالية، حيث عمدت 

اآبل اإىل وقف بيع اآيفون X مع بداية توفر 
اآيفون XS يف ال�شوق، بينما ي�شري التقرير 

اأي�شاً اإىل انحفا�ص ثمن املكونات الرئي�شية 
 XS Maxو XS باملقارنة مع X يف اآيفون

نظراً لعمر اجلهاز الذي عدت فرتة من 
الزمن على اإطالقه كما طبيعة الهواتف 
التي تتخطى فرتتها الزمنية يف ال�شوق.

بالإ�شافة اإىل اأن اآيفون XR الأرخ�ص ثمناً 
بني الإ�شدارات الثالثة الأخرية لل�رشكة 
يواجه هو الآخر حتدي من قبل اآيفون 

8 الذي يالقي �شعبية يف اأوا�شط حمبي 
هواتف ال�رشكة املهتمني بال�شعر وموافقته 
مليزانيتهم ال�شخ�شية حيث ل يزال الهاتف 

متاح يف الأ�شواق حالياً وب�شعر اأقل من 
.XR



ال�صحة  قطاع  يف  م�صوارها  بداية  يف  بوغديري  عملت 
اأهلها ن�صاطها و  اإىل فرن�صا حيث  انتقلت  و  راأ�صها  مب�صقط 
خربتها للظفر مبن�صب عمل يف واحدة من كربيات املدار�س 
بالتحالف  لل�صالم  �صفرية  يف   ،اختريت  فرن�صا  التكوينية يف 
الدويل للحقوق واحلريات بباري�س ثم  ممثلة ملنظمة كتاب 
لالإحتاد  بعدها  ،وع�صوة  باري�س  فرع  حدود  بال  و�صحافة 
ال�صعر  راية  ،وحتمل  با�صرتاليا  ب�صيدين  الدويل  العربي 
بوغديري  م�صعودة   ، باملهجر  ال�صعراء  مبنتدى  املهجري 
الإدارية  املدر�صة  من  تخرجت  ،ثم  العربي  الأدب  در�صت 
املتوا�صل  التكوين  بجامعة  الت�صعينيات  يف  ب�صكيكدة  العليا 
اإىل  ،بلجيكا  الأوروبية من  ،تنقلت عرب عدد من  املحطات 
ايطاليا ثم ا�صبانيا فاأم�صرتدام ،التحقت  بهيئة الأمم املتحدة 
ب�صوي�رسا ،ثم اإىل اليون�صكو وبعدها املحكمة اجلنائية الدولية 
اأين كان تواجدها يف هاته الأخرية مرتبطا مبلفات  بالهاي 
اأو�صطية  ال�رسق  ال�صاحة  على  ،واحلا�رسة  ال�صاخنة  ال�صاعة 
عرب الق�صية الفل�صطينية ،و�صوريا املنكوبة باحلرب الأهلية 
بالروهينغا  امل�صلمة  ،والأقلية  مب�صاكله  وال�صودان  ،واليمن 

واحلريات  احلقوق  عن  للدفاع  الدويل  التحالف  كان  و   .
م�صعودة  النا�صطة  بتعيني  قرار  اأ�صدر  قد    AIDL»عــــدل«
وتكليفها  الدويل«  التحالف  »منتدى  لـ  م�صوؤول«  بوغديري 
للتحالف  الرئي�صي  باملكتب  والطفل  املراأة  ق�صايا  مبلف 
بباري�س . جاء ذلك بناء على قرار التعيني ال�صادر من املكتب 

بوغديري   « النا�صط  منح  �صوئه مت  على  والذي   ، التنفيذي 
وياأتي  2018م    -11-  1 تاريخ  من  ابتداء  التعيني  �صهادة   «
الطوعي  احلقوقي  ون�صاطها  لدورها  تقديرا«  التعيني  هذا 
وت�صغل  ،حيث  والتعيني  ال�صفة  لهذه  وا�صتحقاقها  بالتحالف 

من�صب الع�صوية باملكتب التنفيذي منذ العام 2016م.

م٫�س

النا�سطة احلقوقية م�سعودة غديري

ابنة الأورا�س التي دافعت عن ق�سايا امل�سلمني يف العامل
.       من خن�سلة اإىل العامل..م�سرية امراأة جزائرية

كرم احتاد منظمات ال�سرق الأو�سط للحقوق و احلريات موؤخرا  النا�سطة احلقوقية اجلزائرية م�سعودة بوغديري ،النا�سطة يف جمال حقوق الإن�سان ،لها 
م�ساهمات يف جمال الكتابة الإعالمية ،جنحت يف ت�سجيل ا�سمها عرب عدد من خمتلف املنابر الإعالمية الدولية 

�سليمان 
قزريط..هدهد 

وادي ميزاب
من  الرابع  العقد  بلغ  �صليمان..�صاب 
عمره ،�صعلة من العطاء النادر ،اأ�صيل 
وادي ميزاب العامر ،من اأ�رسة عريقة 
بق�صايا  واع  ،مثقف  ميزاب  بني  من 
الإعالم  اأ�رسة  ووطنه،عرفته  اأمته 
خالل  من  العا�صمة  اجلزائر  يف 
من  احلقيقة  نقل  يف  النوعية  جهوده 

م�صادرها 
و توفريها للراأي العام يف حينها و 
رغم انتمائه املذهبي مل ينخرط 
و  املقيتة  الطائفية  يف  الرجل 
الت�صاكن  و  لوليته  ينت�رس  كان 
املجتمع  مكونات  بني  التاريخي 
تاأدية  يف  �صليمان  جنح  املحلي، 
اآبه  غري  وجه  اأكمل  على  واجبه 
ما  ربح  لكنه  لتجارته  بخ�صارته 
بف�صل  الفتنة  واأد  اثمن،مت  هو 
جهده و جهد كثري من اخلريين،و 
اأثمرت اجلهود جل�صات �صلح اأبن 
فيها ال�صقاء من مالكية و اإبا�صية 
باءت  و  لها  انف�صام  ل  عن حلمة 
جهود الفتنة بخ�رسان مبينف�صكرا 
ميزاب  واد  عا�س  و  �صليمان  لك 
اهلل  حفظ  اأبنائه،و  بجميع  العامر 
تاأتي من وراء  اجلزائر من �رسور 

احلدود.
وداد احلاج

موقف

درك الطارف 

حملة حت�سي�سية حول اإلزامية اخلوذة للدرجات النارية

جمل�س ق�ساء اجلزائر

دفعة للمالزمني الأوائل لل�سرطة توؤدي اليمني القانونية

�سمال راأ�س الإبرة بوهران

العثور 55 كلغ من الكيف املعالج بعر�س البحر 

العمالق ال�سيني »بايك« 

افتتاح م�سنع لرتكيب ال�سيارات يف اجلزائر

البي�س 

مقتل ثمانية اأ�سخا�س يف حادث مرور 

الطاهري يف جيجل

اإ�سابة قا�سر بنزيف حاد بعد تعر�سه لعتداء 

التح�صي�صية  احلملة  فعاليات  اأم�س  انطلقت 
والتي  النارية  الدراجة  اخلوذة  اإلزامية  حول 
الوطني  الدرك  الإقليمية  نظمتها املجموعة 
اإىل  متتد  والتي  املدر�صية  العطلة  مبنا�صبة 
امل�صطرة  الأهداف  جت�صد  والتي  جانفي   5
بخ�صو�س  الوطني  الدرك  قيادة  طرف  من 

ت�رسيح  منها ح�صب  والهدف  الطرقي  الأمن 
عطلة  ق�صاء  يف  امل�صاهمة  رحموين  النقيب 
بدون حوادث مرور خ�صو�صا واأن الطريق يف 
هذه الفرتة ت�صهد حركية كثيفة  وقد �صطرت 
وجت�صيد  لتطبيق  برناجما  الوطني  الدرك 
الأهداف الأ�صا�صية لهذه احلملة والتي حتمل 

�صعار » و�صع اخلوذة  =انقاذ حياتك 
�صائقي  بالأ�صا�س  ت�صتهدف  هذه  احلملة 
 %50 من  اكرث  خ�صو�صا  النارية  الدراجات 
املرور  حوادث  �صحايا  الدراجني  من 
الراأ�س  م�صتوى  على  ل�صابات  تعر�صوا 
حوادث  معدل  فاإن  الح�صائيات  وح�صب 

كل   2018 �صنة  يف  النارية  للدراجات  املرور 
نف�س  و يف  12 جريج   و  قتيلني   10 حوادث 
املرور   حوادث  يف   2018 �صنة  فاإن  ال�صياق 
ت�صهد تراجعا مقارنة بال�صنة الفارطة مبعدل 

انخفا�س %20 
رزق اهلل �سريف

مبجل�س  اأم�س  يـوم  �صبيحة  اأدت 
داي(،  )بح�صني  اجلزائر  ق�صاء 
لل�رسطة  الأوائل  املالزمني  دفعة 
القـانونية،  اليمني  داخليني، 
املديرية  من  اإطارات  بح�صور 
وممثلي  الوطـني  لالأمن  العامة 

توجيه  و�صيتم  الإعالمية،  الأ�رسة 
عنا�رس هذه الدفعة املتكونة من 
175 مالزم اأول لل�رسطة من بينهم 
اإناث، لتدعيم خمتلف م�صالح   31
ملهام  تعزيزا  الوطني،  الأمن 
توفري الأمن واحلفاظ على النظام 

العام يف املجتمع وتدعيم �صفوف 
ومكافحة  الق�صائي  ال�صبط 
اجلواري  العمل  وتعزيز  الإجرام 

والتوعوي.
لالإ�صارة، فاإن املادة 12 من قانون 
اجلزائري  اجلزائية  الإجراءات 

الق�صائي  ال�صبط  اأن  على  تن�س 
عن  التحري  و  بالبحث  مكلف 
قانون  يف  املقررة  اجلرائم 
البحث  و  الأدلة  وجمع  العقوبات 
عن مرتكبيها قبل اأن يفتح ب�صاأنها 

حتقيق ق�صائي

ال�صواحل  حلرا�س  الإقليمية  الوحدات  عرثت 
لوهران م�صاء اأم�س اجلمعة على كمية 55ر55 
طردين  يف  معباأتني  املعالج  الكيف  من  كلغ 
�صبعة  بعد  على  البحر  �صطح  على  يطفوان 
اأميال �صمال »راأ�س الإبرة« )كاب اإيغوي( �رسق 
لدى  ال�صبت  اأم�س  ا�صتفيد  ح�صبما  وهران، 

ويحتوي  الأمني  ال�صلك  لهذا  الت�صال  خلية 
17ر10  الأول  تزن  �صفائح  على  الأول  الطرد 
كيلوغرام و الثاين على ما وزنه 38ر45 كلغ من 
الكيف ، مثلما اأو�صح ذات امل�صدر و مت ت�صليم 
الطردين لفرقة الدرك الوطني ببلدية قديل، 

كما اأ�صاف ذات امل�صدر.

الأم�س  �رسكة »بايك   افتتحت 
اأندو�صرتي«  م�صنع لرتكيب ال�صيارات للعمالق 
ال�صيني “بايك” يف اجلزائر، وهو  اأول م�رسوع 
تركيب �صيارات �صياحية �صينية بتقنية الـ »�صي 
كا دي«، والذي ينطوي على قدرة ت�صنيع ت�صل 

حتى 150 �صيارة يف اليوم.
باتنة،  بولية  املتواجد  امل�صنع  و�صريكب 
 BAIC  وهي موديالت   5 اأوىل،  كمرحلة 

واأخرى  يدوية  �رسعات  X25 بعلبة 
 BAIC ،BJ40 ،BAIC X35 ،اأوتوماتيكية
اأوبك”،  ببيك  نفعي ”  موديل  D20  وكذا 
اإىل  الر�صوم،  جميع  باإدراج  ال�رسكة  وت�صوقها 
الوطني  املجل�س  اعتماد  غاية احل�صول على 
غرار  على  تناف�صية،  جد  باأ�صعار  لالإ�صتثمار، 
مليون   125 ب�صعر  �صي�صوق  موديل D20 الذي 

�صنتيم.

لقي �صبيحة اأم�س ال�صبت ثمانية اأ�صخا�س 
بجروح  اخرين  اثنني  واأ�صيب  م�رسعهم 
�صيارة  بني  ا�صطدام  حادث  يف  خطرية 
اأجرة و�صاحنني ببوقطب بالبي�س، ح�صبما 
واأفاد  املدنية،  احلماية  م�صالح  لدى  علم 
امل�صدر اأن احلادث وقع يف حدود ال�صاعة 
ال�صاد�صة والن�صف �صباحا اثر ا�صطدام بني 

�صيارة اأجرة تعمل على خط البي�س وهران 
كلم  خم�س  بعد  على  وذلك  و�صاحنتني 
احلادث  خلف  وقد  بوقطب  مدينة  جنوب 
اأ�صخا�س  ثمانية  مقتل  اأولية  ح�صيلة  يف 
اآخرين بجروح خطرية فيما  واإ�صابة اثنني 
يوجد ثالثة اآخرون يف حالة �صدمة، وفقا 

للم�صدر.

�صنة   15 العمر  من  يبلغ  قا�رس  تعر�س 
جبان   لإعتداء  املا�صي  الأ�صبوع  نهاية 
خمر  قارورة  بوا�صطة  كهل   قبل  من 
خلفية   على  الراأ�س   على  مك�صورة 
وقعت  كالمية  ومال�صنات  مناو�صات 
الطاهري،  ببلدية  الثالثة  بقرية  بينهما 
وقد مت نقل الطفل يف حالة نزيف حاد 

اإىل م�صت�صفى الطاهري اأين متكن الطاقم 
الطبي وال�صبه الطبي من توقيف النزيف 
 ، حياته  واإنقاذ  الأخرية  اللحظات  يف 
املخت�صة  الأمن  م�صالح  فتحت  فيما 
تقدمي  اأجل  من   احلادثة   يف  حتقيقا 

املتهم اأمام اجلهات الق�صائية . 
ر�سيد هزيل 
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فاز اأمام فريق مقرة 

اأمل عني احلجل 
يحقق الفوز

 الثاين تواليا 
فوزه  اليد  لكرة  احلجل  عني  اأمل  فريق  حقق 
الثاين اأمام فريق مقرة يف افتتاح اجلولة الثانية 
من البطولة ، اأين خا�س ثاين مقابلة من عمر 
كبرية   ندية  وعرفت  قوية  كانت  والتي  البطولة 
املدربني   بني  تكتيكية  وحوارث  الالعبني  بني 
الأمل  قوامي�س  يف  يوجد  ل  امل�صتحيل  ،ولأن 
جاءت  اأين   ، الفوز  حتقيق  من  الفريق  متكن 
 ،  31/06 اأطفال  التايل  النحو  على  النتائج 
اأ�صاغر 29/09 حتت قيادة املدرب بن حامد 
انطالقة  حقق  قد  الأمل  يكون  وبهذا  اأ�صامة 
قوية بالدفاع عن لقبه موجها ر�صالة قوية لكل 

اخل�صوم باأنه لن يتخلى عن عر�صه.
خل�سر بن يو�سف 

وزارة الدفاع الوطني

قايد �سالح يف 
زيارة وعمل اإىل 

ورقلة اليوم
وزير  نائب  قايد �صالح،  اأحمد  الفريق  يقوم 
الدفاع الوطني، رئي�س اأركان اجلي�س الوطني 
الناحية  اإىل  وتفتي�س  عمل  بزيارة  ال�صعبي، 
الع�صكرية الرابعة بورقلة وك�صف بيان لوزارة 
�صيقوم  الفريق  اأن   ، اأم�س  الوطني،  الدفاع 
 23 من  املمتدة  الفرتة  خالل  الزيارة  بهذه 
امل�صدر،  واأو�صح   2018 دي�صمرب   26 اإىل 
الزيارة  هذه  �صيقوم خالل  ال�صالح  قايد  اأن 
�صيعقد  كما  الوحدات،  من  عدد  بتفقد 
لقاءات توجيهية مع اإطارات واأفراد وحدات 

الناحية الع�صكرية الرابعة.

املوؤمتر ال5 للمنظمة 
الوطنية لأبناء 

املجاهدين

جتديد الثقة يف 
خالفة مبارك 

لعهدة جديدة 
الوطنية  للمنظمة  اخلام�س  املوؤمتر  جدد 
باجلزائر  ال�صبت  اليوم  املجاهدين،  لأبناء 
اأمينا  مبارك  خالفة  يف  الثقة  العا�صمة، 
املوؤمتر  مقرر  واأعلن  جديدة  لعهدة  عاما 
الثاين  اليوم  اأ�صغال  خالل  م�صلم،  خل�رس 
خالفة  »تزكية  عن  املوؤمتر،  هذا  من 
نظري  وذلك  للمنظمة  عاما  اأمينا  مبارك 
للمنظمة  خدمة  بذلها  التي  اجلهود 
م�صلم  اأ�صاد  واأهدافها«وباملنا�صبة، 
بالأجواء التنظيمية »املحكمة« التي �صادت 
جمريات املوؤمترات اجلهوية الأربعة التي 
متيزت بـ«نقا�س دميقراطي« بني املندوبني 
التي  امل�صوؤولية  بروح  منوها  اجلهويني، 
�صادت خالل هذه العملية لالإ�صارة، مت يف 
من  اأزيد  الذي ح�رسه  املوؤمتر  هذا  ختام 
1200 مندوب من خمتلف الوليات، تكرمي 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
والأمن  ال�صلم  ب�صط  يف  جهوده  نظري 
وال�صتقرار ونظري الجنازات التي حتققت 

يف عهده. 
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