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�ص6وزيرة الربيد اإميان هدى فرعون للو�سط:

15 مليار دينار الإعادة االعتبار ملكاتب الربيد 

القائمة  يت�سدرها بلعور ، العلقمي ، ال�سنهاجي ، الأن�ساري و اأبو الهمام 

املخابرات االأمريكية تالحق 20 من اأمراء القاعدة ون�سرة االإ�سالم وداع�س

�ص4

�ص6

رف�ص قرار خو�س�سة وفتح راأ�سمال 
املوؤ�س�سات العمومية، فياليل غويني:

 البد من اإ�سراك النقابات
 يف اجتماعات الثالثية 

مند متى اأ�سبحت اأمني�سيتي تدافع عن الأحمدية و الكركرية ؟؟؟

�ساهد ما�ساف�ش حاجة يف فل�سطني و الروهينغا ودركي على اجلزائر
  �ص3

�ص24�ص4

الديوان التون�سي 
لل�سياحة

�سكيكدة

تدمري »كازما« 
لالإرهابيني  حتوي 

مواد  كيميائية

.      ق�سنطيني:    اأمني�ستي تريد خنق اجلزائر وتقاريرها االإن�سانية مغلوطة

.   لملا�ص: الت�سدير يغرق و�سط بريوقراطيات الت�سيري

�ص5

�ص4

�ص4

�ص4

�ص4

اخلبري الفالحي عي�سى من�سور 
يف ت�سريح "الو�سط"

ال نه�سة يف ال�سادرات 
 الفــــــــالحيـــــــــــة عــــــلى 
الــــــمـدى القـــــريــــــب 

الدكتورحل�سن زغيدي" للو�سط ":

 24 فــــــيـــــــــفــــــري يـــــــــوم
 تاريخي خملد يف الذاكرة 

الوطــنية الــــــجزائـــــريـــة
تنديدا منهم ب�سمت وجتاهل 

الو�ساية للمطالب املرفوعة

 االأطـــــبــــاء الـــــــمقيــــــمـــــــون 
ينظمون م�سرية بق�سنطينة 

االأربــــعـــــــاء الـــــقــــــــادم  
بن يون�ص :

االإ�سرابات موؤ�سر اإيجابي  
يدل على وعي ال�سعب 

ل�ستقطاب اأكرب عدد من املقاتلني

" داع�س" ي�ستهدف 
امل�ساجد و املدار�س 
القراآنية لبث �سمومه

.       موبيلي�س يحتل الريادة بـ 20م�سرتكا مع بداية 2018

دفنُي بلدة بو�سعادة بامل�سيلة

اجلوانُب اخلـــفــيُة مـــن 
 تاريخ االأمري الها�سمي

�ص16+17 بـــــــن عبـــــــد القـــــادر 



ب;ةالية  االقت�صاديني  املتعاملني  من  عدد  ي�صارك 
حول  م�صتغامن  بجامعة  اعالمي  يوم  يف  م�صتغامن 
ق�صم  مع  وبالتن�صيق  املوؤ�ص�صات  يف  العالقات  واقع 
قطاع  يف  املتعاملني  من  وعدد  واالعالم  االت�صال 
اكادمييون  يناق�ش  التجاري  والن�صاط  اخلدمات 
ومدراء موؤ�ص�صات خا�صة وروؤ�صاء م�صالح ادارية واقع 
ن�صاط م�صالح العالقات العامة التي تفتقر اليها عدد 
تخ�ص�ش  طلبة  ويعر�ش  اخلدماتية  املوؤ�ص�صات  من 
فيه  ي�صارك  اعالمي  يوم  يف  بحوثا  عامة  عالقات 
العمومية  املوؤ�ص�صات  من  عدد  يف  باالت�صال  مكلفون 
تنظيم  على  م�صتغامن  بجامعة  االت�صال  ق�صم  ويعكف 
التدريبية  وااليام  العلمية  واالن�صطة  الندوات  عدد من 
حول االت�صال واالعالم وح�صب رئي�ش الق�صم الدكتور 
العربي بوعمامة فان الن�صاطات امل�صطرة هذه ال�صنة 

ثرية وحتمل ابعادا علمية وتنموية 
م.امني 
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ر�ؤية من الواقع
املجتمع  يف  العنف  ا�شت�شرى 
يحتمل  ل  حد  اإىل  اجلزائري 
اإذ   ، عنه  ال�شكوت  ميكن  ل  كما 
اجتاه  عدواين  اجلزائري  اأ�شبح 
من  حالة  عنه  تولد  مما  �شيء  اي 
 . البع�ض  بع�شنا  نحو  الحتقان 
وباتت الرنفزة �شلوك ورد فعل كل 
مواطن ويف كل الظروف والأوقات 
اأننا مل ن�شتطع اأن نتفاهم يف  حتى 
ق�شايا جوهرية كانت بالأم�ض هي 
فالعنف   . بيننا  جتمع  التي  القوة 

درجة  اإىل  مداه  بلغ  املالعب  يف 
الريا�شي  لل�شاأن  املتابعني  مطالبة 
والبطولت  املباريات  كل  بتوقيف 
، حتى عند اإجراء مقابالت يف كرة 
املنا�شرين  فعل  ردود  نرى  القدم 
�شواء  ال�شوارع  يجوبون  الذين 
تتعر�ض  اإذ  خ�شر  اأو  فريقهم  ربح 
للر�شق  وال�شيارات  املحالت 
كما  الأ�شجار  وتقطع  باحلجارة 
التخريب  ويعم  الأر�شفة  تقتلع 
اأ�شبح  اجلريان  بني  .والعنف 

األف  املحاكم  منها  عاجلت  ظاهرة 
والعنف   . �شنة  كل  يف  الق�شايا 
ي�شلم  ومل  مرعبة  اأرقامه  الأ�شري 
ال�شغار  الأطفال  حتى  ذلك  من 
الوالدين  اجتاه  �شرا�شة  وازداد 
يوما  من  تزداد  القتل  وجرائم   ،
ويف   . الأ�شباب  ولأتفه  اآخر  اإىل 
ت�شفد  ال�شياطني  اأن  رغم  رم�شان 
و)  عنيفا  ي�شبح  اجلزائري  فان 
النف�ض  وراء  ين�شاق   ) مرم�شن 
الأمارة بال�شوء ول غرابة اأن يقتل 

) دلع  زبونا من اجل حبة  التاجر 
ر�شق  مت  عندما  موؤخرا  وقع  ،وما   )
القطار ال�شريع الذي يربط وهران 
يف  وتك�شريه  باحلجارة  بالعا�شمة 
عن  تك�شف  اإمنا  مليانة  خمي�ض 
اأخالقية  اأزمة  و  مر�شية  حالة 
ال�شعب  هذا  اأفراد  منها  يعاين 
وتخريب  لتك�شري  يبايل  ل  الذي 
دينه  اأن  رغم  العمومية  املمتلكات 
احلنيف مينعه عن ذلك ويردعه . 
وكل هذا يجعلنا نقف اأمام احلادثة 

املوؤ�شفة اإذ ل يعقل اأن نخرب بيوتنا 
باأيدينا ونت�شبب يف تك�شري و�شائل 
�شرفت  املواطن  خدمة  يف  و�شعت 
ذلك  فوق  وجند  الأموال  عليها 
تك�شري  يف  ي�شجع  ومن  يتلذذ  من 
حظنا  نندب  ثم  الدولة  موؤ�ش�شات 
واجلزائر  �شياعها  على  ذلك  بعد 
تخريبه  يتم  ما  اذ  الأزمة  تعاين 
تعوي�شه  ميكن  ل  تك�شريه  او 

اأبدا  وللحديث بقية

بعد م�شرية طويلة حافلة باحلب واخلري وال�شالح

م�سعد تودع اإمامها اجلليل " بن عبد اهلل ك�سيدة " يف جنازة مهيبة   
يوم درا�سي حول العالقات 

العامة يف املوؤ�س�سات 
بجامعة م�ستغامن

هل ما يح�سل يف الغوطة حقيقة؟
مواقع  رواد  من  العديد  ت�صاءل 
وخا�صة  االجتماعي  التوا�صل 
يجري  ما  حقيقة  عن  الفاي�صبوك، 
ق�صف  من  ال�صورية  الغوطة  يف 
العديد  اأ�صارت  يومي، حيث  ودمار 
من ال�صور والفيديوهات اإىل ت�صجيل 
�صقوط �صحايا اأبرياء ب�صكل رهيب، 
عن  منهم  البع�ش  حتدث  حني  يف 
مت  وقدمية  مفربكة  �صور  وجود 
معنويات  اإحباط  اأجل  من  ن�رشها 
يحارب  الذي  ال�صوري  اجلي�ش 

االإرهاب على حد زعمهم.

العنف وثقافة التخريب

تتوا�صل القب�صة احلديدية بني وزارة الرتبية والتالميذ 
اأجل  من  الو�صية  الوزارة  اقرتاح  يرف�صون  الذين 
لتعوي�ش  والثالثاء  ال�صبت  يومي  اأم�صية  تخ�صي�ش 
ب�صبب  الثالثة  االأطوار  تالميذ  �صيعها  التي  الدرو�ش 
الدخول يف االإ�رشاب، اأين اأجمع اأغلبية التالميذ على 
خالل  الدرو�ش  من  ال�صائعة  ال�صاعات  تعوي�ش  رف�ش 

فرتات الراحة التي ينالوها يف االأ�صبوع.

 قب�سة حديدية بني 
بن غربيط والتالميذ

احلفنـاوي بن عامـر غــول

وزيرة الت�سامن اليوم بالبويرة
وزيرة  االأحد  اليوم  حتل  اأن  املنتظر  من 
املراأة  وق�صايا  واالأ�رشة  الوطني  الت�صامن 
البويرة  بوالية   " الدالية  غنية   " ال�صيدة 
منها  قطاعها  مل�صاريع  تفقدية  زيارة  يف 
البيداغوجي  النف�صي  املركز  م�رشوع 
ببلدية م�صدالة كما ت�رشف باملنا�صبة على 
االإحتياجات  ذوي  على  التجهيزات  توزيع 
اخلا�صة وكذا مقررات االإ�صتفادة من وكالة 
الدعم وزيارة دار العجزة والو�صط املفتوح 

ومركز التوحد مبدينة البويرة .
اأ.م

م�صعد  مدينة  اأهايل  ا�صتقبل 
البار  ابنهم  وفاة  خرب  باجللفة 
بن  "ك�صيدة  الفا�صل  واإمامهم 
باحلزن  اهلل  رحمه   " اهلل  عبد 
احلب  لعالقة  نظرا   ، والدموع 
التي  والتبجيل  واالحرتام 
الكرمي  الرجل  بهذا  تربطهم 
اجلميع  معاملة  يف  تفننّ  الذي 
 ، وال�صدق  واملرونة  بالطيبة 
قلوبهم  اإىل  قريبا  دائما  وظل 
اخللق  �صمو  فيه  واحرتموا 
القول  و�صدق  اخلاطر  ورحابة 
والفعل وغزارة العلم ، وهو الذي 
اختار لنف�صه منذ البداية طريق 
يعمل  وبقي  والنزاهة  االأمانة 
االإ�صالم  ر�صالة  لن�رش  ويجتهد 
وفنونها  باألوانها  العظيمة 
عالقات  وتوطيد   ، واأ�رشارها 
 ، النا�ش  بني  والت�صامح  االأخوة 
وجعل من حياته ف�صحة الأنواع 
اخلريية  واملبادرات  االأعمال 
عمر  من  اهلل  كتب  ما  فعا�ش 
والفرح يف  االأمل  بذور  زرع  يف 
نفو�ش النا�ش الذين ن�صاأ معهم 
اخل�صال  لهذه  وكان   ، وبينهم 

الطيبة تاأثريها االإيجابي الكبري 
على الو�صط " امل�صعدي" الذي 
وتوجيهاته  ن�صائحه  على  اأقبل 
الهموم  ملواجهة  واإر�صاداته 
يف  داهمته  التي  وامل�صاكل 
حيث   ، احلياة  جوانب  خمتلف 
رغم  حلظة  الراحل  يتاأخر  مل 
وامل�صوؤوليات  امل�صاغل  كرثة 
امل�صاهمات  كل  تاأييد  يف 
املحلي  الواقع  تخل�ش  التي 
والنزاعات  اخلالفات  من 
ال  خ�صارة  فقدانه  يعترب  لذلك 
نعم من حق مواطني   ، تعو�ش 
مدينة الكرم والوفاء اأن يبكونه 
ا�صمه  الأن  لفراقه  ويتاأملون 
ذاكرتهم  مبجموعة  ارتبط يف 
والذكريات  االأفعال  من 
اأن ظلت �صوالته  بعد  احلميدة 
حم�صورة  اليومية  وجوالته 
وال�صعادة  النبل  اإ�صاعة  يف 
تعبه  يظهر  اأال  على  واحلر�ش 
له  وكان   ، لالنّخرين  واإرهاقه 
�صنوات  خالل  اجلليل  الدور 
ال�صفوف  توحيد  يف  طوال 
ي�صاوم  ومل  الروابط  وتاأليف 

اأحدا على احلق والف�صيلة ،
وهو الذي كان ميتاز باملرونة 
يف  وال�صالبة  التعامل  يف 
�ش وقته وجهده  املواقف وكرنّ
 ، وامل�صلمني  االإ�صالم  خلدمة 
بف�صل توفيق اهلل عزنّ وجل الذي 
وهبه ر�صيدا علميا وا�صعا يف 
االأمور الدينية واالإن�صانية ، وال 
الأبناء م�صعد  اليوم  بعد  ميكن 
حنونا  اأبا  كان  من  ين�صوا  اأن 
مر�صدا  واإماما  طيبا  وجارا 
حمالة  ال  �صورته  و�صتبقى   ،
مر�صومة يف اأذهانهم و�صيظل 
م�صامعهم  يف  يرتدد  �صوته 
يف  والدفء  ال�صفاء  باعثا 
الرجل  رحل   ، ترنيماته  اأبهى 
اجلليلة  وعطاءته  اأثاره  ولكن 
اأذهان  يف  را�صخة   �صتظل 
رحم   ، ووجدانهم   النا�ش 
اهلل  عبد  بن  "�صي  ال�صيخ  اهلل 
اأحمد  احلاج  م�صجد  اإمام   "
عمره  وهب  الذي  دحمان  بن 
االأمة  وموؤازرة  الدين  خلدمة 

ر  و�صخنّ
ع.ذ

 الدخول املجاين 
ملء ملعب اأول نوفمرب 

بتيزي وزو؟
�صهد لقاء اأول اأم�ش بني �صبيبة القبائل 

واحتاد �صيدي بلعبا�ش توافد عدد كبري 

من اأن�صار اجليا�صكا على امللعب من اأجل 

موؤازرة الفريق يف الفرتة ال�صعبة التي مير 

بها، وهذا يف ظل منطقة اخلطر التي ولج 

لها منذ فرتة ما جعل �صبح ال�صقوط يلوح 
على الفريق عن قرب.

املواطن يعاين ارتفاع 
اللحوم البي�ساء

يحدث عك�ش ما كان متوقعا.من اأجل انخفا�ش االأ�صعار اإال اأن االأمر مل وتوفري اللحوم البي�صاء لفائدة البائعني ال�صابقة عن ا�صتعمال عملية �صعق الدجاج االأ�صعار نف�صها رغم احلديث يف االأيام اللحوم البي�صاء بعدما ا�صتكوا من بقاء تتوا�صل معاناة املواطنني مع ارتفاع اأ�صعار 
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مند متى اأ�سبحت اأمني�سيتي تدافع عن الأحمدية و الكركرية ؟؟؟

�ساهد ما�ساف�ش حاجة  يف فل�سطني و الروهينغا ودركي على اجلزائر
.      بــــــــحـــــــث عــــــن �ســـــــــرعنة "لتــــــــخالط " فــــــــي اجلـــــــزائــــــر

ع�سام بوربيع

فاملتتبع لتقارير منظمة �أمني�ستي 
روتينية  �أ�سبحت  قلنا  كما  �لتي 
لهذه  �ل�ساغل  �سغل  كاأن  و  يح�س 
حقوق  تدعي  �لتي  �ملنظمة 
�جلز�ئر  �إال  تهمها  ال  �الإن�سان 
علينا  ،  دركيا  تكون  �أن  وحتاول 
عن  تتغافل  �أو  تتنا�سى  فيما 
�لعامل  يف  �لعادلة  �لق�سايا  تناول 
جتعل  �لتي  جرن�ل  فاأمني�ستي   ،
 ، �جلز�ئر  يف  قبة  �حلبة  من 
عن  �حلديث  تقاريرها  تتغافل يف 
�لفل�سطينيني و �أو�ساعهم �لكارثية 
بعد  �الإ�رس�ئيلي  �الحتالل  يف ظل 
الغاز  و  بالكهرباء  �أ�سبحو�  �أن 
�حلديث  تتغافل  كما   ، �أكل  ال  و 
م�سلمي  �سد  ميانامار  ماآ�سي  عن 
من  بالرغم  و  �لتي  �لروهيناقا« 
عن  و�سور  ملمو�سة  �أدلة  وجود 
هوؤالء  من  لقرى  جماعية  �إباد�ت 
منظمة  علم  �أن  �إال   ، �مل�سلمني 
�لق�سية  هذه  يف  �لدولية  �لعفو 
مل  ،و  �سيئا  ترى  مل  كاأنها  ينتك�س 
تتجر�أ يف ومي من �الأيام حتى على 
 ، �ملجازر  هذه  �سد  بيان  �إ�سد�ر 
يجري  مبا  فقط  تن�سغل  وهاهي 
ذر�ع  يل  تريد  بل   ، �جلز�ئر  يف 
�أجل مترير  من  �جلز�ئري  �لنظام 
باأكاذيب  �مل�سبوهة  �أجند�تها 
�لتلفيق  عن  تبتعد  ال  ومز�يد�ت 
على  �أ�سبح  �لذي   « �لتخالط   « و 

�ملبا�رس .
وجاء تقرير �أمني�ستي عن �جلز�ئر 
هذه �ملرة �سبه م�سحك ، عندما 
�أ�سبحت  �أمني�ستي  �أن  نالحظ 
�أو  �الأحمدية  �لطائفة  عن  تد�فع 
ما ي�سمى بالكركرية وتقول �أنه مت 

�عتقال 280تابع لها ، و �أن �جلز�ئر 
�سد �حلريات �لدينية ، �أفال يكفي 
هذ� بالقول �أن فرع هذه �ملنظمة 
�لزمن  خارج  �أ�سبح  باجلز�ئر 
فهل   ، �لتغطية  جمال  خارج  و 
كركرية يف  و  �أحمدية  توجد  فعال 
�الأحمدية  با�سم  وهل   ، �جلز�ئر 
عنها  يعرف  ال  �لتي  �لكركرية  �أو 
�جلز�ئريون �سيئا ، تريد �أمني�سيتي 
�أن تقول �أن �جلز�ئر �سد �حلريات 
تد�فع  متى  منذ  ثم   ، �لدينية 
�الأحمدية  و  �لدين  عن  �أمني�سيتي 

هذه �ملرة ؟
�لتي  �أمني�ستي  �أن  قلنا   ومثلما 
و  �لعادلة  �لق�سايا  تتجاهل 
�حلقوقية يف �لعامل ، فلم ي�سهد �أن 
ر�أيناها كتبت عن �أو�ساع �لالجئني 
�الحتالل  �سحايا  و  �ل�سحر�وين 
�ملغربي ، ومل تتحدث مثلما قلنا 
عن �سحايا �لق�سية �لفل�سطينية و 
كل  عن  وال   ، ميانامار  �سحايا  ال 
�لعادلة �ملتعلقة بالتمييز  �لق�سايا 
�لعن�رسي و �لفوبيا �سد �مل�سلمني 
�لت�سييق  و  �لعامل  و  �أوروبا  يف 
فقط  ت�ستمر  هاهي  عليهم  ، 
�الأخطاء  بع�س  يف  �لتنقيب  يف 
�ملياه  يف  �ال�سطياد  و  �لب�سيطة 
�لعكرة يف �جلز�ئر ، وت�ستغل �أدنى 
وجود  عند  ال�سيما  لذلك  فر�سة 
لتحاول  عادي  �جتماعي  حر�ك 
هذه �ملنظمة ككل مرة من خاللها 
�أجند�ت  وفق   ، �لو�قع  ت�سويد 
موجهة . و�لغريب يف �الأمر �أن هذه 
�ملنظمة و فرعها ، و�لتي ت�سول و 
عادي  ب�سكل  �جلز�ئر  يف  جتول 
 ، �جلز�ئر  يف  معتمد  مكتب  ولها 
مغلوطة  بتقارير  ت�سور  �أن  حتاول 
�جلمعوي  �لعمل  �سد  �جلز�ئر  �أن 

�ملبكي  �مل�سحك  بل   ، �لنقابي  و 
هذه �ملرة �أن هذه �ملنظمة ت�سكو 
عدم ح�سول �جلمعيات و �لنقابات 
، مما هو  �خلارج  على متويل من 
هذه  من  مبا�رس  تبجح  و  دعوة 
�ملنظمة ل« �لتخالط »يف �جلز�ئر 
، حيث من �ملعروف �أن كل منظمة 
لها متويل �أجنبي ومن دولة معينة 
�أجندتها«  �ستخدم  �حلال  بطبيعة 
 « �أو  �سيا�سيا  �أو  �قت�ساديا  �سو�ء� 
تخالطيا » ، فهل تبحث �أمني�سيتي 
عن مربرر�ت �رسعية ل« �لتخالط 
�لدفاع  خالل  من  �ملمنهج   «
و  للمنظمات  �أجنبي  متويل  عن 
توؤكد  �لتي  �أمني�سيتي   . �جلمعيات 
كل مرة �أنها مل تخرج عن �أ�سلوبها 
تقارير  رهينة  وبقائها  �ملعتاد 
�أ�سبحت معهودة وو��سحة �ملعامل 
، حتاول �ليوم �أن ت�سوق �أن �جلز�ئر 
فيما   ، �لالجئني  و  �لهجرة  �سد 
ي�سهد �لعام و�خلا�س ح�سن تعامل 
�لالجئني  خمتلف  مع  �جلز�ئريني 
�لالجئني  و  �ل�سوريني  ال�سيما 
�جلز�ئر  معاناة  رغم   ، �الأفارقة 
كانت  �أنها  �إال   ، ��ستقبالهم  يف 
بع�س  عك�س  على  مرحابا  بلد 
�لدول �لتي رف�ست حتى ��ستقبال 

�لالجئني �ل�سورين من �حلرب.
كيف  تعرف  جيرن�ل  �أمني�ستي 
الإ�سد�ر  �لتوقيت  و  �لزمن  تختار 
ت�ستغل  فهي   ، �ملز�يدة  بياناتها 

�حلر�ك �الجتماعي يف �جلز�ئر ،
خمتلف  عن  تد�فع  فر�حت 
 ، �لفاي�سبوك  ون�سطاء  �ملدونيني 
وبع�س �ملعتقلني من طرف رجال 
وتنا�ست هذه �ملنظمة   ، �ل�رسطة 
�لطريقة �الإحرت�فية �لتي �أ�سبحت 
تعمل بها م�سالح �الأمن �سو�ء� يف 

و  �ملظاهر�ت  �أو  �الحتجاجات 
�لتعامل �ل�سل�س مع هذه �ملطالب 
و�لذي ال ينكره �ال جاحد ، وتركز 
بع�س  على  فقط  �أمني�سيتي 
�أنه هناك  �أي�سا  متنا�سية  �لق�سايا 
�الأ�سخا�س  حقوق  حلفظ  قانون 
وحتاول   ، �لعام  �لنظام  وحفظ 
�الإ�ستتثمار يف مثل  �ملنظمة  هذه 
هذه �لق�سايا وفق �ملثل �ل�سعبي » 

عجوزة وحكمت �رس�ق » .
�لدولية  �ملنظمات  من  وكغريها 
ال  �لتي  و  �مل�سادر  �ملعروفة 
�لدول  على  �ل�سغط  يف  تتو�نى 
من  �الإ�سالمية  و  �لعربية  ال�سيما 
�أجل تركيعها و مترير توجهاتها و 
�أجند�تها �لغربية ، ر�حت �أمن�سيتي 
مدون  عن  تد�فع  �ملرة  هذه 
�أجرى  الأنه  �عتقاله  مت  جز�ئري 
�إ�رس�ئيلي  حو�ر مع وزير خارجية 
تدعو  �ملنظمة  هذه  كاأن  و 

�إ�رس�ئيل  مع  �لتطبيع  �إىل  مبا�رسة 
. وحتاول من جهة �أخرى �رسعنة 
على  تد�فع  عندما   « �لتج�س�س   «
بهذه  �عتقاله  مت  �ل�سحفيني  �أحد 
�لتهمة ، للتحقيق معه ، فهل هذ� 
ما تريده �أمني�سيتي دعونا » نخلط 
» ، دعونا نتج�س�س ، دعونا نطبع » 
. و بالرغم �أن هذه �ملنظمة تدعي 
وهي  �الإن�سان  حقوق  عن  �لدفاع 
بعيدة متام �لبعد عن هذه �حلقوق 
وتدعي �لدفاع عن بع�س �لن�سطاء 
�أن هناك قانون حفظ  ، وتتنا�سى 
�لنظام �لعام �لذي البد من تطبيقه 
، فهو ما يوؤكد �سعي هذه �ملنظمة 
�لتي لها مكتب يف �جلز�ئر بال�سعي 
و �ل�سغط �البتز�ز للي ذر�ع �لدولة 
ح�سابات  يخدم  مبا  �جلز�ئرية 

�أ�سحابها .
�أي�سا  مرة  ككل  �أمني�ستي  فهاهي 
 ، �ملر�أة  �سد  �لعنف  �سعار  ترفع 

�لتي  �مل�ستهلكة  �مللفات  وهي 
�ملنظمات  هذه  مثل  تنتهجها 
�خلارجية لل�سغط على �أي دولة ، 
فعن �أي عنف �سد �ملر�أة تتحدث 
�جلز�ئر  يف  �ملر�أة  و   ، �أمني�سيتي 
�أ�سبحت  قد  �أنها  �جلميع  ي�سهد 
�سو�ء�  كثرية  منا�سب  فيها  تتبوؤ 
ميد�ن  يف  �أو  �لعمل  ميد�ن  يف 
�إىل   ، �حلقوق  �أو  �مل�سوؤوليات 
حقوق  عن  �حلديث  بد�أ  درجة 
�لرجل ، فما ذ� تريد هذه �ملنظمة 
�لوقت  يئن  �أمل  ثم  ؟  ور�ءها  ومن 
لتغري هذه �ملنظمات من �أفكارها 
�لتي  و  متجددة  �لغري  و  �لبالية 
تتوقف  . ومتى  �أ�سبحت مك�سوفة 
يف  �لتدخل  �ملنظمات  هذه  مثل 
�لتي  �جلز�ئرية  �الأ�رسة  قانتون 
ت�سعى �ىل تدمريها مثل مت تدمري 
�لعامل  و  �أوروبا  يف  �الأ�رس  �أغلب 

�لغربي

مل يختلف التقرير ال�سنوي ملنظمة العفو الدويل " اأمني�سيتي جيرنال" هذا العام حول اجلزائر عن تقاريرها ال�سابقة الروتينة ،و النمطية و املغلوطة 
يف غالب الأحيان ، بل ت�سمن تقرير اأمني�سيتي هذه املرة العديد من املزايدات و التقارير عن اجلزائر  ال�سيء الذي يوؤكد اأن هذه املنظمة ل تخرج عن 

نطاق ال�سطياد يف املياه العكرة  وال�سعي اإىل ال�سغط على اجلزائر ، ل�سيما بهذه التقارير امل�سبوهة التي اأ�سبح ل يعتد بها يف املجتمع اجلزائري ، وجعل 
م�سداقية هذه املنظمة على املحك بعد اإعدادها لتقارير عن اجلزائر ل متت ب�سلة اىل الواقع ، ل�سيما بعد اإدراج هذه املنظمة ملوا�سيع جديدة يوحي 

اأنها اأ�سبحت خارج الزمن اأو خارج جمال التغطية ، فيمال يتعلق بال�ساأن اجلزائري .

الرئي�س الأ�سبق »للجنة ال�ست�سارية حلقوق الإن�سان«، ق�سنطيني للو�سط:

اأمني�ستي تريد خنق اجلزائر وتقاريرها الإن�سانية مغلوطة
و�لرئي�س  �جلز�ئري  �ملحامي  هون 
حلقوق  �ال�ست�سارية  »للجنة  �الأ�سبق 
من  ق�سنطيني«،  »فاروق  �الإن�سان« 
»لالأمني�ستي«  �الأخري  �لتقرير  تاأثري�ت 
حول �جلز�ئر، موؤكد� �أن هذه �ملنظمة 
لكونها  مرة  كل  يف  �جلز�ئر  تهاجم 
�لنقا�س  ب�سبب  �سعيفة  �أنها  تظن 
�لنقابي  �حلر�ك  حول  �ملوجود 
مثل  �أن  مفيد�  �لرئا�سيات،  وحتى 
�حلكومة  ت�سقط  لن  خرجات  هكذ� 
مملوءة  الأنها  �لفخ  يف  �جلز�ئرية 
�لو�جب  و�لتعميمات  باملغالطات 

�لتحري منها �أوال.
ت�رسيح  يف  �ملتحدث  ذ�ت  و�أو�سح 
باأن  �أم�س،  يوم  »�لو�سط«  به  خ�س 
تقرير �الأمني�ستي �الأخري يحمل �لعديد 

منها  �لتحقق  �لو�جب  �ملغالطات  من 
ت�سيري  على  �ملعنية  �جلهات  قبل  من 
مثل هكذ� تقارير دولية، و�لهدف منه 
مع  �جلز�ئر  خنق  ق�سنطيني  ح�سب 
�لدويل، لكون هذه �ملنظمة  �ملجتمع 
�سعف  �جلز�ئر متر مبرحلة  �أن  تظن 
ب�سبب �حلر�ك �لنقابي وحتى �حلديث 
�ل�سيا�سية  �ل�ساحة  يف  �ملوجود 
�لقريبة  بالرئا�سيات  مبا�رسة  �ملتعلق 
�الأ�سبق  �لرئي�س  و�سدد  �إجر�وؤها، 
�الإن�سان«  حلقوق  �ال�ست�سارية  »للجنة 
قبل  من  خرجات  هكذ�  مثل  �أن  على 
هكذ� منظمات دولية، لن جتر �جلز�ئر 
�إىل �لهالك ولن ت�سعفها �إطالقا، رغم 
عن  ر�سمتها  �لتي  �ل�سود�وية  �ل�سورة 
�لو�سع �خلا�س باالأحمديني و�الأفارقة، 

من  �لويالت  يعانو�  �أنهم  قالت  �لتي 
د�عيا هذه  �جلز�ئرية،  �ل�سلطات  قبل 
باالإيجاب  �لرد  �رسورة  �إىل  �الأخرية 
لها  يحق  �لتي  �لوحيدة  �جلهة  لكونها 
هكذ�  مثل  يف  �لر�هن  �لو�سع  تبيني 

ملفات ح�سا�سة ح�سب ق�سنطيني.
�إىل  حمدثنا  تطرق  �أخرى  جهة  ومن 
ملفهم  �أ�سال  �لذي  �الأحمدية  مو�سوع 
�الإعالم  و�سائل  �لكثري من �حلرب عرب 
�أن  موؤكد�  �لدولية،  وحتى  �لوطنية 
�أفر�دها  بع�س  عوقب  �جلماعة  هذه 
ولكن باإيقاف �لتنفيذ وهذ� دليل على 
ح�سن معاملة �جلز�ئر لهم، م�سيفا �أن 
من  جديدة  باأفكار  جاوؤو�  �الحمديني 
يروجون  ور�حو�  �جلز�ئر  خارج  بيئة 
لها بطرق غري قانونية وبدون رخ�س، 

تتعامل  �ل�سلطات  جعل  �لذي  وهذ� 
معهم بتلك �لطريقة �لو�جبة يف حقهم 
على حد قول �ملحامي، يف حني و�سف 
�أي  له  لي�س  �لذي  بالتافه  �مللف  هذ� 
عالقة بحقوق �الإن�سان وما يقابل هذ� 
�للفظ من م�سطلحات، د�عيا �جلميع 
�إل �رسورة عدم ت�سخيم �الأمور الأنه ال 

يوجد �أي �سيء ي�ستحق ذلك.

هل الأمني�ستي قادرة على 
انتقاد باري�س ووا�سنطن وحتى 

لندن؟

حلقوق  �جلز�ئرية  �لر�بطة  رئي�س 
عرب  ت�ساءل  قدور،   هو�ري  �الن�سان، 
ت�رسيح خ�س به �لو�سط عن �الأ�سباب 

�الأميني�ستي  منظمة  جتعل  ال  �لتي 
تنتقد �الأو�ساع �الإن�سانية د�خل �لدول 
�لواليات  مثل  لها،  و�ملمولة  �ملانحة 
مثلما  و�جنلرت�،  وفرن�سا  �ملتحدة 
�لر�بطة  �أن  تفعل مع �جلز�ئر، موؤكد� 
ما  د�ئما  �الإن�سان  حلقوق  �جلز�ئرية 
ما  وفق  �جلز�ئرية  �ل�سلطات  تنتقد 
يجب �أن يكون ولي�س بن�رس �ملغالطات 
د�ئما هذه �ملنظمة عنها،  تبثها  �لتي 
وو�سف ذ�ت �ملتحدث تقرير �ملنظمة 
�الأخري بالكاذب �لذي يحمل �لكثري من 
�ملغالطات �لتي ال ت�سمن وال تغني من 
�جلز�ئري  رغبة  ظل  يف  وهذ�  جوع، 
م�ساكله  حل  يف  للعيان  �لو��سحة 
�لد�خلية دون �للجوء �إىل �خلارج، من 
�أجل �لعمل على خنق �لدولة يف ملفات 

�أخرى.
و�سدد هو�ري قدور على �عتماد هذه 
�لتعميمات  على  �لدولية  �ملنظمة 
�لتو��سل  ن�رسها عرب مو�قع  يتم  �لتي 
�لوطنية،  �ل�سحف  وحتى  �الجتماعي 
ال  �الأمني�ستي  �أن  يوؤكد  �لو�قع  الأن 
�إطالقا وهذ� عرب  تن�سط يف �مليد�ن 
قبل  من  متابعات  �أي  دون  والية   48
�ل�سلطات �لتي د�ئما ما جعلتها تعمل 
هكذ�  مثل  �أن  م�سيفا  ر�حتها،  على 
مكانة  زعزعة  �إىل  �لهادفة  تقارير 
جتاوب  لها  يكون  لن  دوليا  �جلز�ئر 
د�خل �جلز�ئر الأن �لو�سع معروف يف 
هذه �مللفات �لتي هاجمت �الأمني�ستي 

بها �جلز�ئر، ي�سدد هو�ري قدور.

علي عزازقة



الوطني  الإ�صالح  حركة  رئي�س  حذر 
فياليل غويني من الأو�صاع ال�صيا�صية 
متر  التي  والجتماعية  والقت�صادية 
�رضورة  اىل  دعا  حيث  اجلزائر،  بها 
من  النقابات  مع  احلوار  اأبواب  فتح 
الجتماعية  الظروف  حت�صني  اأجل 
واملهنية للعمال والعامالت، ومتكنيها 
الثالثية  اجتماعات  امل�صاركة يف  من 
احلوار  اىل  دعاوتها  اىل  وال�صتجابة 

من اأجل تدار�س خمتلف املطالب.
على  يف  الأم�س  غويني  فياليل  اأكد 
للندوة  الفتتاحية  اجلل�صة  هام�س 
ب�صيدي  احلركة  لإطارات  التاأطريية 
تاأميم  ذكرى  ت�صادف  والتي  بلعبا�س 
وا�صتكمال  املحروقات  قطاع 
ال�صيادة الوطنية على هذا القطاع، ان 
ال�صرتاتيجية  العمومية  املوؤ�ص�صات 
املجموعة  ملك  هي  اجلزائرية 
الوطني،  القت�صاد  وعماد  الوطنية 
اأو فتح راأ�صمالها،  راف�صا خو�ص�صتها 
م�صرتطا يف حالة فتح راأ�صمالها تقدمي 
و�صعية هذه  الكاملة على  املعلومات 
اأ�صباب  وبيان  وح�رضها  املوؤ�ص�صات 

عجزها و�صعفها املايل.
وطالب رئي�س حركة الإ�صالح الوطني 
تنموية  خطة  على  العتماد  ب�رضورة 
وا�صحة  اقت�صادية  بروؤية  ناجعة 
دائرة  من  البالد  اإخراج  باإمكانها 

الرتهان ملداخيل املحروقات
غويني  فياليل  اأبرز  اأخر،  �صياق  ويف 
التي  والحتجاجات  الإ�رضابات  ان 
غرار  على  اجلزائري  ال�صارع  يعرفها 
والأ�صاتذة  املقيمني  الأطباء  اإ�رضاب 
وكذا احتجاجات طلبة املدار�س العليا 
وم�صطوبي  متقاعدي  واحتجاجات 
ينبغي  الأخرى،  الفئات  وكل  اجلي�س 
الد�صتور  مبقت�صيات  معها  التعامل 
العليا  امل�صالح  وقوانني  اجلزائري 

للوطن التي ت�صتوجب كلها تكري�س لغة 
احلوار واحلقوق واحلريات ول �صيما 
بتح�صني  واملطالبة  التعبري  يف  احلق 

الإطار املعي�صي والقدرة ال�رضائية.
املتحدث  ا�صار  مت�صل،  �صياق  يف  و 
مع  بقوة  التعامل  تدين  احلركة  اأن 
اأن  املحتجني و املتظاهرين، معتربا 
ذلك �صيزيد من تاأزم الو�صع و لن ينفع 
اإطالقا يف التو�صل اىل حلول، موؤكدا 
ان اجلزائر لي�صت يف حاجة اىل املزيد 
من الحتقان، لذا لبد من اللجوء اىل 
اأمام  الأبواب  وفتح  اجلاد  احلوار  لغة 
املطالب  اأ�صحاب  وممثلي  النقابات 

على حد قوله.
اأجنبي  تدخل  اأي  املتحدث  ورف�س 
والقت�صادية  الداخلية  ال�صوؤون  يف 
كانت،  ذريعة  اأي  حتت  والجتماعية 
اأو  املنظمات  من  عنوان  اأي  وحتت 
ما  حدود  يف  اإل  الأجنبية  الهيئات 
والتفاقيات  املعاهدات  به  ت�صمح 
اجلزائرية  الدولة  عليها  وقعت  التي 
ت�صمح  ما  بحدود  اللتزام  �رضيطة 
اأخر  �صياق  ويف  املواثيق  تلك  به 
اىل  ال�صيا�صني  ال�رضكاء  جميع  دعا 
وج�رض  الثقة  ترميم  يف  امل�صاهمة 
الطيف  مكونات  خمتلف  بني  الهوة 
اىل  احلكومة  طالب  حيث  ال�صيا�صي، 
وجاد  وا�صع  جديد  حوار  مبا�رضة 
ال�صليم  الدميقراطي  البناء  لتعزيز 
ور�س  املوؤ�ص�صات  خمتلف  وتقوية 
ال�صف  وتقوية  الداخلية  اجلبهة 
الوطني  التوافق  لتحقيق  الوطني 
الوا�صع ولك�صب معركة التنمية ال�صاملة 
ويف مقدمتها التنمية الب�رضية، وكذلك 
ومغالبة  ال�صعوبات  كل  ملواجهة 
�صد  حتاك  التي  املوؤامرات  خمتلف 

اأمن وا�صتقرار اجلزائر.
 اإميان لوا�س

رف�س قرار خو�س�سة وفتح راأ�سمال 
املوؤ�س�سات العمومية، فياليل غويني:

البد من فتح باب احلوار واإ�شراك 
النقابات يف اجتماعات الثالثية
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اخلبري الفالحي عي�سى من�سور يف ت�سريح »الو�سط«،

ال نه�شة يف ال�شادرات الفالحية على املدى القريب
انتقد اخلبري الفالحي عي�سى من�سور يف ت�سريح »الو�سط«، واقع املنتجات الفالحية املوجهة للت�سدير، جميبا على �سوؤالنا بخ�سو�س املواد الفالحية التي يرى 

اأنها كفوؤة حاليا للتوجيه للت�سدير باأنه ل يرى اأي منتج موؤهل لل�سادرات، كا�سفا عن هوة كبرية تتم بني الت�سريحات الر�سمية وبني الواقع، مو�سحا اأنه من اأجل 
تفعيل اآلية ال�سادرات على م�ستوى قطاع الفالحة لبد من حت�سري م�سبق وتخ�سي�س منتجات لذلك من بداية عملية البذر اإىل اجلني وفق م�سار تقني يتم 

احرتامه، ولي�س احلديث عن ت�سدير الفائ�س، كوننا ننتج حاليا لل�سوق املحلي.

�سارة بومعزة 

كما ا�صتدل حمدثنا على ما تك�صفه 
بخ�صو�س  الر�صمية  اجلهات 
ا�صرتجاع الأرا�صي غري امل�صتغلة 
ت�صليمها،  من  �صنوات   10 بعد 
ف�صل  على  دليل  ذلك  اأن  معتربا 
القطاع،   يف  ال�صابقة  ال�صيا�صات 
من�صور  يف  عي�صى  من�صور  واأ�صار 
له على موقع التوا�صل الجتماعي 
�رضورة ترقية  اإىل  »فاي�صبوك«، 
الفالحية،  املنتوجات  �صادرات 
التمور  عدا  فيما  اأنه  مو�صحا 
جدول  يف  تظهر  تكاد  ل  ن�صبيا، 
التعامالت التجارية اخلارجية اأي 
حجمها  ل�صعف  وذلك  منتجات، 
مبا  جمتمعة،  فاملواد  وقيمتها 
تالم�س  تكاد  ل  التمور،  ذلك  يف 
دولر،  مليون   40 الــــ  �صقف 
قيمة  اأعلى  ت�صجل  التي  فالتمور 
ل تتجاوز �صادراتها الــ 37 مليون 
الأخرى  املواد  �صادرات   ، دولر 

الفواكه  اأو حتى  من اخل�رضاوات 
ل تعدو اأن تكون حماولت فردية 
قليلة  بكميات  و  دائمة  وغري 
ت�صنف �صمن املواد ذات  و  جدا 
دولر،  مليون  من  الأقل  القيمة 
اأن  ميكن  كان  اإن  ما  مت�صائال 
تكون الفالحة بديال للمحروقات 
بهكذا اأرقام؟، عائدا بال�صورة اإىل 
ال�صتقالل  من  الأوىل  ال�صنوات 
نكتفي  ل  مواد  ت�صدر  كانت  اأين 
الوقت احلايل حاليا  ذاتيا يف  بها 
كالقمح وال�صعري، وكذا احلوام�س 
مقارنة  مقبولة  بكميات  والزيتون 
مت�صائال  الفرتة،  تلك  انتاج  مع 
احلايل،  التقهقر  وراء  ال�رض  حول 
ما  اجلزائر  1964  �صدرت  ف�صنة 
التمور  من  طن  األف   26 يقارب 
األف   30 املا�صية  ال�صنة  ويف 
حمل  النتيجتني  وا�صعا  طن، 
مل  حيث  �صنة،   54 بعد  مقارنة 
ليوؤكد  تطور،  اأي  ال�صعبة  تعرف 
الريع  �صحية  ذهبت  الفالحة  اأن 

املحروقات  فمداخيل  البرتويل، 
كانت تغطي بكل اأريحية الواردات 
ت�صجيل  دون  الغذائية  املواد  من 
ميزان  يف  جتاري  عجز  اأي 
�رضب  مت  باملقابل  املدفوعات، 
بظهر  الفالحي  الإنتاج  تطوير 
تتمكن  اأن  م�صتبعدا  احلائط، 
الفالحة من تعوي�س املحروقات 
على املدى الق�صري واملتو�صط .

 
لملا�س: الت�سدير يغرق 

و�سط بريوقراطيات 
الت�سيري

 
اجلزائر  جمعية  رئي�س  جهته  من 
اإ�صماعيل  للت�صدير  ا�صت�صارات 
لملا�س، اأبرز اأن �صعوبة الت�صدير 
تقت�رض  ول  القطاعات  كل  ت�صمل 
داعيا  الفالحة،  قطاع  على 
اأي  احلقيقية،  القدرات  لتحديد 
للت�صدير  القابل  العر�س  حتديد 
للتحويل  القابل  والعر�س 

ت�صاندها  م�صدرة،  ملنتجات 
خطوة درا�صة الأ�صواق التي ميكن 
اخلطوة  تدمج  وهنا  اقتحامها، 
للعالقات  وفقا  ال�صيا�صي  بالعمل 
معهم  جتمعنا  والتي  الدول  بني 
ما  لتفادي  احلر  التبادل  مناطق 

ت�صفيه اجلمارك من زيادات.
اأنه  فقال  الكيفية  بخ�صو�س  اأما 
يف  البالد  ل�صيا�صة  وفقا  ياأتي 
جمال الت�صدير، مو�صحا اأن الأمر 
الذي  الكالم  نطاق  عن  يخرج  ل 
الآن على  واقعيا حلد  يتج�صد  مل 
م�صتوى املنظومة، والتي �صخ�س 
مبنية  منظومة  كونها  يف  عيبها 
ينبغي  اأنه  حني  يف  الريع  على 
اإقت�صادية  ملنظومة  حتويلها 
على  مركزا  الت�صدير،  ت�صهل 
الإداري  القت�صادي  ال�صق  نقطة 
املوؤ�ص�صات  خلق  على  بالت�صجيع 
الرثوة  خللق  الأوىل  اخللية  كونها 
املحلي  ال�صتثمار  وت�صجيع 
والأجنبي، نظرا ملا لها من اأهمية 

ال�صادرات،  حجم  تطوير  يف 
خمطط  و�صع  عرب  ذلك  ويتاأتى 
بالت�رضيحات  ولي�س  ا�صرتاتيجي 
لال�صتهالك  املوجه  الكالم  اأو 
�صمن  الأيدي  توحيد  بل  العام، 
ال�صرتاتيجية املوحدة: موؤ�ص�صات 
لتجندهم  وحكومة  و�صعب 

املنظومة يف اجتاه واحد.
العراقيل  لملا�س  انتقد  كما 
قائمة  اأنها  قال  والتي  ال�صائدة 
منذ �صبيعنات القرن املا�صي، اأي 
وهيمنة  ال�صرتاكية  املرحلة  من 
اأن  مو�صحا  القطاع،  على  الدولة 
الورق  م�صتوى  على  متت  النقلة 
والقوانني  والإدارة  الذهنيات  دون 
لتبقى  التفعيل،  يلم�صها  مل  التي 
هي  الدولة  اأن  عقلية  تكر�س 
امل�صريرّ ولي�س منط اقت�صاد �صوق 
و�صع  اإىل  امل�صوؤولني  داعيا  حر، 
�صيا�صة  عو�س  جديدة  منظومة 
مل  والتي  مرة  كل  يف  الرتقيعات 

تاأت اأكلها لغاية الآن.

الديوان التون�سي 
لل�سياحة

5ر2 مليون �شائح 
جزائري دخلوا 

تون�س يف2017
اأكد مدير الديوان الوطني 

التون�صي لل�صياحة، فوؤاد الواد، 
اأن ما يقارب 5ر2 مليون 

جزائري ق�صدوا تون�س لل�صياحة 
خالل �صنة 2017 ما ميثل ن�صبة 

38 باملائة من جممل ال�صياح 
لنف�س ال�صنة واأبرز الواد يف 
ت�رضيح على هام�س الطبعة 
التا�صعة ل�صالون ال�صياحة و 

الأ�صفار والنقل و التجهيزات 
الفندقية التي ي�صت�صيفه مركز 
التفاقيات »اأحمد بن اأحمد« 
بوهران بني 22 و 25 فرباير 

اجلاري اأن »ال�صوق اجلزائرية 
اأهم �صوق لل�صياحة  التون�صية 

حيث ي�صكل ال�صياح اجلزائريني 
ن�صبة مهمة من الوافدين اإىل 

تون�س«واأكد مدير الديوان 
التون�صي لل�صياحة اأن الوزارة 

الو�صية و مهنيي الفندقة 
ووكالت الأ�صفار على حد 

�صواء تويل اأهمية خا�صة لل�صياح 
اجلزائريني، م�صيفا اأن من بني 
7 ماليني �صائح الذين ق�صدوا 

تون�س خالل العام املن�رضم 
5ر2 مليون هم جزائريني.

م.�س

الدكتورحل�سن 
زغيدي« للو�سط«:

24 فيفري يوم 
تاريخي خملد يف 

الذاكرة الوطنية 
اجلزائرية«

 
احتفت اأم�س اجلزائر بالذكرى 

املزدوجة لتاأ�صي�س الحتاد العام 
للعمال اجلزائريني يف 1956 على 
يد ال�صهيد البطل عي�صات اإيدير 

وذكرى تاأميم املحروقات يف 
1971 على يد الرئي�س الراحل 

هواري بومدين وهذا ما اأعطى 
للجزائر ن�صبة 55 باملائة 

وت�صادف هاتان املنا�صبتان تاريخ 
24 فيفري من كل �صنة ، ذات 

الرمزية التاريخية العظيمة  لدى 
ال�صعب اجلزائرية  برمته .

واأكد املوؤرخ والدكتور حل�صن 
زغيدي يف ت�رضيح خا�س » 

للو�صط » اأن 24 فيفري  يعد 
يوما تاريخيا خملدا  يف 

الذاكرة الوطنية اجلزائرية 
ويحمل بعدين �صانعهما العامل 
اجلزائري  والبعد الأول يتمثل 
يف تاأ�صي�س الهيئة العمالية يف 
اإطار الثورة  التحريرية  وهو 

هيكلة  الطبقة العاملة اجلزائرية 
حتت لواء جبهة التحرير الوطني 

يف اأ�صهرها الأوىل  وذلك 
ليبني باأن كل فئات ال�صعب 

اجلزائري هي يف داخل الثورة 
منها وم�صارك اأ�صا�صي يف �صنع 

ال�صتقالل على �صعيدي الن�صال 
الداخلي  واخلارجي .

 حكيم مالك   

تنديدا منهم ب�سمت وجتاهل الو�ساية للمطالب املرفوعة

 االأطباء املقيمون ينظمون اأكرب م�شرية
 وطنية بق�شنطينة يوم االأربعاء القادم

امل�صتقلة  الوطنية  التن�صيقية  قامت 
لدعوة  بتوجيه  املقيمون  لالأطباء 
لتنظيم م�صرية  لكل الأطباء املقيمني 
اجلزائري  ال�رضق  بعا�صمة  وطنية 
القادم،  الأربعاء  يوم  ق�صنطينة 
الو�صاية  و�صمت  لتجاهل  تنديدا 
اأمام املطالب املطروحة واأ�صار بيان 
لالأطباء  امل�صتقلة  الوطنية  التن�صيقية 
م�صرية  تنظيم  �صيتم  اأنه  املقيمون 
اجلزائري  ال�رضق  بعا�صمة  وطنية 
القادم  الأربعاء  يوم  ق�صنطينة 
امل�صادف ل 28 فيفري 2018 بح�صور 
اأن امل�صرية  الأطباء املقيمني، مربزة 
تعد من اأكرب امل�صريات الوطنية التي 
الدعوة  وتاأتي  التن�صيقية.  �صتنظمها 
الإ�رضاب  اإطار  يف  امل�صرية،  لتنظيم 
املفتوح الذي نظمه الأطباء املقيمني 
ليدخل  املن�رضم  منذ 14 نوفمرب 
�صهره الرابع، خ�صو�صا وان املحكمة 
اأكدت عدم �رضعية اإ�رضابهم واأ�صارت 

ميكن  ول  خيالية  مطالبهم  اأن  اإىل 
ترتكز  الواقع،  ار�س  على  جت�صيدها 
تغيري  يف  املقيمني،  الأطباء  مطالب 
من  املدنية  للخدمة  احلالية  ال�صيغة 
حت�صني  وكذا  الإجبارية،  اإلغاء  خالل 
ظروف العمل وم�صتوى التكوين وتوفري 
العمل   واكدت  اأوقات  خالل  الأمن 
لالأطباء  امل�صتقلة  الوطنية  التن�صيقية 
اإطار  يف  امل�صرية  ان  املقيمون، 
بها  يقوم  التي  الت�صعيدية  اخلطوات 
ا�صتمرار  نتيجة  املقيمني  الأطباء 
القب�صة احلديدية بينهم وبني الوزارة 
اإىل  احلوار  و�صول  بعد  الو�صية، 
طريق م�صدود يف ظل مت�صك الأطباء 
بتحقيق مطالبهم املرفوعة قبل وقف 

الإ�رضاب.
م�صاكل  بخلق  التن�صيقية  تهدد   كما 
خا�صة  ال�صحة،  قطاع  يف  حقيقية 
النهائي  لالإمتحان  مقاطعتهم  بعد 
الذي  للتخ�ص�س DEMS الأمر 

الأطباء  يف  اأزمة  عليه  ينجر  قد 
الأخ�صائيني عرب امل�صت�صفيات.

دعوتها  قبل  التن�صيقية   ونظمت 
م�صرية  لتنظيم  املقيمني  الأطباء 
اجلزائري،  ال�رضق  بعا�صمة  وطنية 
خالل  جهوية  م�صريات  ق�صنطينة، 
وليات  ثالث  عرب  املا�صي  الأ�صبوع 

وهران، البليدة و�صطيف
م�صاركة  امل�صريات  تلك  و�صهدت 
عربوا  حيث  املقيمني،  الأطباء  اآلف 
بالإ�صافة  مبطالبهم،  مت�صكهم  عن 
ت�رضيحات  على  احتجاجهم  اإىل 
الأول  الوزير  لالأرندي  العام  الأمني 
رف�صهم  اإىل  اإ�صافة  اأويحيى،  اأحمد 
الوزارة  اتخذتها  التي  لالإجراءات 
اأجورهم ال�صهرية وحرمانهم  بتجميد 
من م�صتحقات �صمانهم احلد الأدنى 

من اخلدمة.
اإميان لوا�س

انتقد �سيا�سة التوظيف يف بع�س املوؤ�س�سات ال�سيادية ،  بن يون�س :

االإ�شرابات موؤ�شر اإيجابي يدل على وعي ال�شعب
.     نثمن قرار اإلغاء رخ�س ال�سترياد حلماية املنتوج الوطني

رد رئي�س احلركة ال�صعبية اجلزائرية 
لوزير  الأخرية  الت�رضيحات  على 
فيما  مرادي  بن  حممد  التجارة 
الذي  ال�صترياد  رخ�س  يخ�س 
اأكد اأنها ف�صلت، قائال اأن توظيف 
هذه الرخ�س هو من اأعطى نتائج 
�صلبية لتطبيقها م�صيفا اأنه كان ول 
الوطني .  يزال مع حماية املنتوج 
خالل  يون�س  بن  عمارة  واأ�صار 
لقاء مبنتخبيه يف ولية ال�صلف اأن 
القطاع  التمييز ما بني  حزبه �صد 
العام واخلا�س، موؤكدا اأن م�صتقبل 
يف  يكمن  اجلزائري  القت�صاد 
تنمية هذا الأخري واإعطاء الأولوية 
له ، مو�صحا باأن ن�صبة اجلزائريني 

القطاع  ي�صغلون وظائف يف  الذين 
مقارنة  باملائة   60 يقدر  اخلا�س 

ب40 باملائة يف القطاع العام
يون�س  بن  انتقد  اأخرى  جهة  ومن 
ولية  يف  مبنتخبيه  لقاء  خالل 
ال�صلف �صيا�صية التوظيف يف بع�س 
اجلزائر  يف  ال�صيادية  ال�رضكات 
املواطن  اأن  قائال  ك�صوناطراك 
يوظف  اأن  ي�صتطيع  ل  الب�صيط 
ب�صبب  املوؤ�ص�صات  هذه  يف  اأبناءه 
يعرف  بات  ما  اأو  املح�صوبية 

ب�صيا�صية التوريث يف اجلزائر.
اأن  ،اأكد املتحدث  اأخر  ويف �صياق 
الحتجاجات  على  و  الإ�رضابات 
الجتماعية  اجلبهة  م�صتوى 

يدل  و�صحي  اإيجابي  هي  موؤ�رض 
اجلزائري  ال�صعب  وعي  على 
م�صددا   ، حقوقه  نيل  ب�رضورة 
على  �رضورة »احلوار« بني خمتلف 
النقابات من اجل يجاد حل حقيقي 
املقيمني  الأطباء  اأزمة  �صياق  ويف 
قال  الرابع  �صهرها  دخلت  التي 
وزير التجارة الأ�صبق اأن الوقت قد 
حان من اأجل اإعادة النظر يف نظام 
اخلدمة املدنية وتقييمه بعد اأكرث 
يف  تطبيقه  على  �صنة   30 من 
بالقول  م�صيفا  الثمانيات  �صنوات 
لي�س  املدنية  اخلدمة  »قانون  اأن 

قراآن«.
اإميان لوا�س
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املقاتلني من  عدد  اأكرب  لإ�ستقطاب 

» د�ع�س« ي�ستهدف �مل�ساجد و �ملد�ر�س �لقر�آنية لبث �سمومه
يعتمد التنظيم الإرهابي املعروف بت�سمية تنظيم الدولة الإ�سالمية بال�سام والعراق » داع�ش« على �ستى الأ�ساليب لإ�ستقطاب اأكرب عدد من املجندين 

و املقاتلني �سمن �سفوفها عرب كافة اأقطاب الكرة الأر�سية  وعلى راأ�سها العامل  الديني الذي يعترب اأول جاذب لعقول ال�سباب ولهذا الغر�ش حاول 
التنظيم من خالل ن�ساطه التو�سع عرب خمتلف م�ساجد الوطن وغر�ش عنا�سرها هناك جلذب اأكرب عدد من املقاتلني بعد زرع الفكر املتطرف يف 

نفو�سهم بطريقة مدرو�سة ومنظمة .

ل/منرية 

الق�ضائية  امللفات  هي  فكثرية 
تكون  التي  داع�ش«   « لتنظيم 
و  امل�ضاجد  عرب  منابر  اإنطالقتها 
يكون متهميها من الأئمة و مدر�ضي 
ا�ضتهلوا  الذين  القراآنية  املدار�ش 
ظاهرها  درو�ش  بتقدمي  ن�ضاطهم 
زرع  باطنها  و  الدين  اأ�ضول  تعليم 
العقول  تنميته يف  و  الفكر اجلهادي 
مبعاقل  يلتحقوا  اأن  قبل  ال�ضعيفة 
التنظيم و يتحولوا ملقاتلني و �ضفاح 
�ضوى  الو�ضط«   « جريدة  وماعلى 
الوقوف على عدد من هاته امللفات 

.

هكذا حول �سابط �سرعي 
ل«داع�ش« م�سجد ببودواو 

كمع�سكر للتدريب!!  

فتحت حمكمة اجلنايات لدى جمل�ش 
ق�ضاء العا�ضمة ملف �ضبكة ارهابية 
خطرية من 37 �ضخ�ضا تن�ضط �ضمن 
جماعة داع�ش حتت امرة املدعو » 
ابو مريام اجلزائري« وهو امام كان 
�ضفوف  يف  الفكر اجلهادي  يزرع 
انطالقا  بومردا�ش  منطقة  �ضباب 
ب�ضاطئ  من م�ضجد و خميم �ضيفي 
جل�ضات  فيه  يعقد  كان  ببودواو 
ع�ضكرية  وتدريبات  حتري�ضية 
النقالب  و  �ضوريا  مبعاقل  للحاق 
على احلكام قبل اأن يلتحق ب�ضفوف 
داع�ش ويتحول ل�ضابط �رشعي هناك 
وي�ضتغل و�ضائل التوا�ضل الجتماعي 
�ضباب  جتنيد  مهامه يف  لإكمال 
لقي  اأين  �ضوريا  ملعاقل  اجلزائري 
حتفه عدد منهم عن طريق عمليات 
هناك  نفذوها  انتحارية  وتفجريات 
املتهمني  متابعة  جرى  وقد  هذا   ،
بناءا على معلومات  يف ملف احلال 
الق�ضائية  ال�ضبطية  م�ضالح  وردت 
�ضباب  جمموعة  حول   2014 بعام 
من ولية بومردا�ش التحقوا بتنظيم 
والعراق  الإ�ضالمية لل�ضام  الدولة 
هم  من  ومنهم  »داع�ش«  امل�ضماة 
التنظيم  بهذا  اللتحاق  ب�ضدد 
الأمنية  التحريات  لتنطلق  اخلطري، 
البع�ش  هوية  لتحديد  تو�ضلت  التي 
التحقوا فعال  الذي كانوا قد  منهم، 
مب�ضجد  الأئمة  اأحد  راأ�ضهم  على 
حممد«  »م،  امل�ضمى  وهو  بودواو 
وهو �ضابط �رشعي ب�ضفوف داع�ش 
عدد  مع  على توا�ضل  ليزال  والذي 
اأكد املتهم » ك ،زهري«  منهم حيث 
املدعو  املتهم  بهذا  يلتقي  كان  اأنه 
مب�ضجد  اجلزائري«  مريام  اأبو   «
املقام  للمخيم  ويرافقه  الرحمة 
ببودواو اأين كان يعقد هناك حلقات 
والنقالب  اجلهاد  على  حمر�ضة 
عالقة  على  كان  كما  احلكام  على 
نحو  غادروا  الذين  املتهمني  مع 
للقتال  اإن�ضموا  و  اأرا�ضي �ضوريا 
»ب  و  ت،اأ�ضامة«   « مثل  هناك 
،يون�ش« ،« ح ،يا�ضني« ، واأنه ظل على 
ات�ضال مع » م ،حممد« بعد مغادرته 
نحو اأرا�ضي �ضوريا وهذا عرب مواقع 
الفاي�ضبوك«   « الجتماعي  التوا�ضل 
اأر�ضل دعوات  اأن هذا الأخري  اأكد  و 

طريق  عن  يعرفه  من  كل  اإىل 
الفاي�ضبوك لاللتحاق بهذا التنظيم ، 
بحوزة  الأمن  م�ضالح  حجزت  كما 
لالإرهابيني  �ضور  على  ،زهري«  ك   «
للجهاد و�ضور ملقاتلني  رايات  وكذا 
داع�ش  لتنظيم  علم  و  اإرهابيني 
القب�ش  وبعد  للتحريات  ،وموا�ضلة 
تبني  �ش،�ضعيد«   « املتهم  على 
اجلماعات  ل�ضالح  ين�ضط  كان  باأنه 
الإرهابية من خالل مهمته يف جتنيد 
امل�ضاعدات  كافة  تقدمي  و  ال�ضباب 
ال�رشورية  الوثائق  كافة  و  املالية 
فيهم  مبا  ب�ضوريا  للحاق  والالزمة 
اأورو  ال�ضفر املقدرة ب500  تكاليف 
وهو املبلغ الذي �ضبط بحوزة كافة 
املتهمني خالل تاريخ توقيفهم وهذا 
داع�ش«   « �ضابط  طلب  على  بناءا 
املدعو » م ، حممد« الذي ظل كان 
على توا�ضل م�ضتمر مع هذا املتهم 
الذي كلفه �ضابط داع�ش مب�ضاعدة 
بينهم  والتن�ضيق  الإرهابيني  هوؤلء 
وبني اجلماعات الإرهابية يف اخلارج 

من اأجل اللتحاق بها .

م�سجد برباقي كوكر لتجنيد 
املقاتلني من اأبناء احلي

�رشح املتهم املدعو » ح ، عبد اهلل 
بجناية  متهما   16 رفقة  املتابع   «
الإرهابية  باجلماعات  اللتحاق 
�رشده  باخلارج  خالل  النا�ضطة 
 « تنظيم  مع  جتربته  و  لروايته 
بالفكر املتطرف  ت�ضبع  اأنه  داع�ش« 
م�ضجد  على  تردده  خالل  من 
ع   « باملدعو  يلتقي  كان  اأين  احلي 
مهاجر«  اأبو   « املكنى  اإبراهيم«   ،
الأمر  بادئ  يف  يعلمه  كان  الذي 
اأ�ضول الدين و ال�رشيعة ومن مت راح 
يقنعه باللتحاق باجلنة وهي معاقل 
جماعات » داع�ش« ب�ضوريا اأين اقتنع 
وقرر ال�ضفر بغاية م�ضاعدة الأطفال 
مليون   20 مبلغ  ت�ضلمه  بعد  هناك 
ترحيله  بعد  و  التنظيم  من  �ضنتيم 
اإلتقى  الرتكية  احلدود  عرب  لهناك 
دجانة«  اأبو   « الإرهابي  مع  هناك 
و  حلب  بني  متنقال  هناك  ومكث 
املو�ضل وخالل فرتة تواجده هناك 
حقائق  اكت�ضف  اأ�ضهر   8 التي دامت 
احلقيقية  ال�ضورة  له  ك�ضفت  رهيبة 
للتنظيم » داع�ش« الذي كان مبنتهى 
و  الأطفال  الوح�ضية خا�ضة يف حق 
الرجوع  ذلك  ب�ضبب  وقرر  الن�ضاء 
لبث  املهمة  ول�ضعوبة  للجزائر 
الوقت ومار�ش مهمة حرا�ضة  بع�ش 
م�ضاركته  دون  ال�ضيارات  حظرية 
ذلك  ب�ضبب  و  قتالية  عملية  لأي 
راودتهم  و  اللتنظيم  اإٍرتاب لأمره 
بتزويجه  باأنه عميل فقامت  �ضكوك 
من  �ضالحا  منحوه  و  �ضورية  من 
يتمكن  اأن  قبل  كال�ضينكوف«   « نوع 
معارفه  اأحد  طريق  عن  الفرار  من 
القطرية  باملخابرات  عامل  وهو 
الذي عر�ش عليه م�ضاعدته بال�ضفر 
مبعية جهاز املخابرات اجلزائري و 
متكن ب�ضبب ذلك الرحيل من هناك 
دموية  ذكريات  حامال جمموعة 
ووح�ضية عن التنظيم ، موؤكدا لهيئة 
حول  الندم  �ضديد  اأنه  املحكمة 

قراره  .

جل�سات وحلقات داخل م�سجد 
�سالح الدين الأيوبي ببلكور 

اأول حلقة لتجنيد املقاتلني

البتدائية  اجلنايات  حمكمة  فتحت 
مبحكمة الدار البي�ضاء ملف 3 طلبة 
اإرهابي  اإبن  و  الثانوية  باملرحلة 
مق�ضي عليه بجبال جيجل من حي 
بلكور ين�ضطون �ضمن �ضبكة لتجنيد 
املقاتلني ب�ضفوف تنظيم » داع�ش« 
و كانوا يتخذون من م�ضجد » �ضالح 
كمقرات  الثانوية  و�ضاحة  الأيوبي« 
لعقد اإجتماعاتهم ال�رشية و الإطالع 
على الر�ضائل التي كان يبعثها زعيم 
التنظيم » البغدادي » لباقي القيادات 

يف ذات التنظيم .
املتهمني  توقيف  جرى  وقد  هذا 
الثنني من بني الأربعة بناءا على بالغ 
من ويل اأحد املتهمني اأمام م�ضالح 
الأمن بعام 2016 حول ا�ضتعداد اإبنه 
الذي يدر�ش يف الثانوية و البالغ من 
�ضوريا  نحو  بال�ضفر  �ضنة   18 العمر 
الإ�ضالمية  الدولة  بتنظيم  اللحاق  و 
بال�ضام و العراق بعد اأن عرث بحوزته 
لتقوم   ، تركيا  نحو  �ضفر  على جواز 
م�ضالح الأمن بالتوجه ملنزل املبلغ 
و  اجلواز  على  هناك  العثور  و  عنه 
التاأ�ضرية وب�ضماعه اعرتف مبحاولته 
اللحاق بتنظيم » داع�ش« بعد ت�ضبعه 
بالفكر اجلهادي عن طريق احللقات 
 « م�ضجد  داخل  يح�رشها  كان  التي 
�ضالح الأيوبي« و وكذا الإجتماعات 
اأ�ضدقائه  رفقة  ينظمها  كان  التي 
ب�ضاحة  الفكر  بنف�ش  امل�ضبعني 
الثانوية على راأ�ضهم اإبن اأحد الرعايا 
يف  الف�ضل  له  كان  الذي  ال�ضوريني 
كما  بالتنظيم  مقاتلني  ثالثة  جتنيد 
بالفكر  ت�ضبع  اأنه  ذاتاملتهم  ك�ضف 
على  اإطالعه  خالل  من  املتطرف 
الفيديوهات و الت�ضجيالت املمجدة 
املنجز  التحقيق  وخالل   ، للتنظيم 
يف الق�ضية ك�ضف �ضاحب البالغ عن 
�ضكلوا  الذين  ولده  اأ�ضدقاء  اأ�ضماء 
 « بتنظيم  اللحاق  حاولت  جماعة 
الثاين  املتهم  راأ�ضهم  وعلى  داع�ش« 
ينحدر  �ضنة   32 العمر  من  البالغ 
ك�ضائق  ويعمل  جيجل  ولية  من 
اللحاق  اأجرة الذي حاول هو الأخر 
بتنظيم » داع�ش« وك�ضف بعد توقيفه 
من قبل م�ضالح الأمن اأنه قد حاول 
فعال اللحاق مبعاقل التنظيم بغر�ش 
مل�ضاعدة  و  القتال  لي�ش  و  العي�ش 
التنظيم دون اأن ي�ضاركهم يف القتال 
اإبن  باأنه  اأكد  و  ال�ضالح  حمل  اأو 
ين�ضط  عليه كان  مق�ضي  اإرهابي 
عرثت  كما   ، املنحل«  الفي�ش   « يف 
لتفتي�ش  تنقلها  م�ضالح الأمن خالل 
منزل هذا الأخري على جهاز اإعالم 
فيديوهات  و  من�ضورات  به  اآيل 
ر�ضائل  وكذا  بالتنظيم  خا�ضة 
تداولتها قيادات التنظيم فيما بينها 
على راأ�ضها ر�ضالة جمعت الإرهابي 
البغدادي«القائد العام   « اخلطري 
اجلولين«قائد   « رفقة  ل«داع�ش« 
وخالل  املتهمان   ، الن�رشة  جبهة 
مثولهما من جديد اأمام هيئة حمكمة 
احلال عن جرم جناية حماولة �ضفر 
بغر�ش  اأخرى  دولة  اإىل  جزائري 

تدبريها  اأو  اإرهابية  اأفعال  ارتكاب 
فيها  امل�ضاركة  اأو  لها  الإعداد  اأو 
لتلقي  اأو  ارتكابها  على  التدريب  اأو 
الإنخراط يف  ، جناية  تدريب عليها 
اإرهابية تن�ضط يف اخلارج ،  جماعة 
لهم من جرم و  ن�ضب  اأنكروا ما  قد 
اأكدوا باأن نيتهم يف ال�ضفر نحو تركيا 
بغر�ش ال�ضتجمام و لي�ضت لهما اأي 
اأفكار متطرفة اأو متجيدية للتنظيم 
، ليطالب لهما ممثل احلق العام ويف 
عقوبة  بتوقيع  ذكره  �ضلف  ما  ظل 
تدينهما  و  نافذا  �ضجنا  �ضنوات   7
القانونية  املداولة  بعد  املحكمة 

بعقوبة 3 �ضنوات �ضجنا نافذا .

�سبكة لتجنيد املقاتلني اإنطالقا 
من م�سجد بكندا

ك�ضفت جل�ضة حماكمة �ضاب مزدوج 
اجلن�ضية اجلزائرية الكندية املدعو 
املتخ�ض�ش  الرحمان«  ،عبد  غ   «
حول  الآيل  الإعالم  تقنيات  يف 
مبعاقل  اللحاق  مبحاولة  تورطه 
ب�ضوريا بجنايات  »داع�ش«  تنظيم 
اإرهابية  �ضبكة  العا�ضمة  عن 
خطرية منظمة تن�ضط بكندا و ت�ضم 
م�ضحيني اأ�ضلموا حديثا من جن�ضيات 
الفكر  تن�رش  كانت  جمايكا  و  كندية 
امل�ضاجد  اأحد  عرب  املتطرف 
تعترب  التي  اجلماعة  وهي  بكندا 
على  دول  عدة  قبل  من  بحث  حمل 
والتي  كندا  و  عمان  و  م�رش  غرار 
مطاردا  احلايل  املتهم  جعلت من 
اأي  يف  الكندية  املخابرات  قبل  من 
الدولة  غرار  على  فيها  يحل  دولة 
 34 ملدة  معه  حققت  التي  العمانية 
بجماعة  عالقته  حول  كامال  يوما 
كندا وكذا م�رش اأين تلقى زيارة من 
رجل خمربات كندي ي�ضتفر منه عن 
قريبه  معه  ،ويورط  اجلماعة  نف�ش 
بعدما حاول  ثقيل  ق�ضائي  ملف  يف 
اأخذه معه لداخل معاقل اجلماعات 
التي  الق�ضية  يف  ب�ضوريا  الإرهابية 
تعود جمرياتها وعلى ح�ضب ما دار 
ماي   24 لتاريخ  املحاكمة  بجل�ضة 
الأمن  م�ضالح  اأوقفت  حني   2016
الرحمان«مبوقف  ،عبد  غ   « املدعو 
بعد  للمطار  التابع  ال�ضيارات 

قامت  التي  عمان  دولة  من  عودته 
الإ�ضتباه بتورطه  ب�ضبب  برتحيله 
بعد  خطرية  اإرهابية  جماعة  �ضمن 
رهن  كامال  يوما   34 مدة  ق�ضائه 
عالقتها  حول  هناك  التحقيق 
الكندية  الإرهابية  اجلماعات  باأحد 
املتواجدة مبعاقل �ضوريا املدعويني 
» م�ضطفى ، غادي ،الأخوين قولدن 
على  كان  الذي  الأ�رشيف«  ،�ضلمان 
توا�ضل معهم وهم م�ضحيني اأ�ضلموا 
و التحقوا بجماعات داع�ش ب�ضوريا 
دولة  من  اأحدهم  و  كنديني  منهم 
الأ�ضا�ش  هذا  وعلى   ، جمايكا«   «
بفتح  اجلزائرية  ال�ضلطات  قامت 
بعدما  خا�ضة  الواقعة  عن  حتريات 
على  توقيفه  خالل  بحوزته  �ضبطت 
قر�ش م�ضغوط به فيديوهات و�ضور 
اجلهادي  الفكر  على  حتري�ضية 
ب�ضوريا و بعد ا�ضتجواب املتهم على 
كان  اعرتف باأنه  ر�ضمية  حما�رش 
على  تعرف   2007 وبعام  بكندا  يقيم 
املدعو  مونت«  كلري  دمين  املدعو« 
حديثا  اأ�ضلم  كندي  وهو  م�ضطفى 
رفقة عدد من اأ�ضدقائه ويتعلق الأمر 
ب و« �ضلمان الأ�رشيف« وال�ضقيقني » 
عبد   « املدعو  قريقوري«  قوردن 
املدعو  كولن«  قوردن  و«  املالك« 
احلاج  و�ضيم   « وامل�ضمى  خالد«   «
يو�ضف« الكندي الفل�ضطيني اجلن�ضية 
اأثناء تردده على اأحد امل�ضاجد و بعد 
اإقناعه  مدة من معرفته بهم حاولوا 
اأقنعوه  اأن  وبعد   ، املتطرف  بالفكر 
بلدهم  مغادرة  من  متكنوا  و  بالأمر 
نحو معاقل �ضوريا ظل على توا�ضل 
كان  الذي  »م�ضطفى«  املدعو  مع 
يحدثه با�ضتمرار عرب تقنية ال�ضكايب 
اأن  ، ومن مت قرر هو من جهته بعد 
اأزعجته املخابرات الكندية بزيارتها 
ب�ضفة  منه  والإ�ضت�ضفار  للمنزل  له 
�ضبه دورية عن م�ضري جماعة كندا ، 
مبغادرة الرتاب الكندي والتوجه اإىل 
اجلزائر ، اأين كان يقيم رفقة قريبه 
يحاول  راح  والذي  الثاين  املتهم 
عر�ش  و  املتطرف  بالفكر  اإقناعه 
ملعاقل �ضوريا  التوجه  فكرة  عليه 
وهي  داع�ش«   « بتنظيم  الإلتحاق  و 
قبل  من  ترحيبا  لقيت  التي  الفكرة 
نحو  ال�ضفر  حاول  مت  من  و  قريبه 

غري  تركيا  دولة  طريق  عن  �ضوريا 
تركيا  مطار  يف  العبور  من  منع  اأنه 
لأ�ضباب كان يجهلها فعاد اأدراجه يف 
وقت بقي قريبه مقيما بكندا وحاول 
اليونان  لدولة  الهجرة  هناك  من 
الإقامة  اإطار  توقيفه يف  يتم  قبل اأن 
 ، جديد  من  ترحيله  ال�رشعيو  غري 
كما اأكد ذات املتهم اأنه توجه بعدها 
والديه،  لزيارة  »عمان«  �ضلطنة  اإىل 
حيث مكث عندهما 3 اأ�ضهر وبعدها 
�ضافر اإىل الإمارات العربية املتحدة 
التقى  وهناك  �ضقيقته،  اقامة  مكان 
ب«  املدعو  مب�رش  معارفه  باأحد 
�رشاكة  بعقد  قام  اأبو حممد«، حيث 
امل�رشوع  ان  غري  مطعم،  يف  معه 
ال�رشاكة  حل  فقررا  مربحا  يكن  مل 
حيث  اجلزائر،  اإىل  جمددا  والعودة 
األف   17 مبلغ  اقرت�ش  عودته  عند 
دولر من والده، وقام بفتح حمل لبيع 
اإىل  القليعة،  الغذائية مبدينة  املواد 
وبنف�ش  اإذ   ،2015 �ضنة  اأواخر  غاية 
بتاأ�ضي�ش �رشكة  والده  قام  ال�ضنة 
تركيب  يف  املخت�ضة  عمان  ب�ضلطنة 
»عبد  با�ضم   ، املراقبة  كامريات 
ا�ضم  عليها  اأطلق  غامن«  الرحمان 
ان�ضاء  اثر  وعلى  اخلليج«،  اأحالم   «
باإيداع ملف  والده  قام  ال�رشكة  هذه 
تاأ�ضرية ب�ضلطنة عمان للح�ضول على 
تاأ�ضرية اإقامة له » ابنه« و بعد عودته 
القب�ش  العمانية  ال�ضلطات  األقت 
يوما   34 مدة  بتوقيفه  و قامت  عليه 
كندا  جماعة  حول  معه  للتحقيق 
من  و  �ضوريا  معاقل  املتواجدة يف 
نحو  جديد  من  برتحيله  قامت  مت 
اإ�ضتقباله  يف  كانت  اأين  اجلزائر 
يف  اأكد  و  اجلزائرية  ال�ضلطات 
دولة  باأنه كان يف كل  الب�ضياق  ذات 
املخابرات  من  اإت�ضالت  يتلقى 
عرب  ترا�ضله  كانت  التي  الكندية 
اأ�ضخا�ش وت�ضتف�رش منه عن م�ضري 
حمل  وظل  داع�ش«   « جماعة 
اأين  توقيفه  تاريخ  حتى  اإهتمام 
تداولت  و  هناك  ال�ضلطات  اإهتمت 
اأ�ضا�ش  على  ليتم   ، ترحيله  خرب 
هاته الوقائع اخلطرية حتويله على 
الإنتماء  بجرم  اجلنايات  حمكمة 
باخلارج  تن�ضط  اإرهابية  جلامعة 

رفقة قريبه .



واملوا�صالت  الربيد  وزيرة  اأكدت 
ال�صلكية والال�صلكية والتكنولوجيات 
والرقمنة اإميان هدى فرعون ، على 
التي  والتفقد  العمل  زيارة  هام�ش 
املن�رصم  الأ�صبوع  نهاية  قادتها 
قطاعها  اأن   ، مترنا�صت  ولية  اإىل 
ويف اإطار الإلتزام بتوجيهات رئي�ش 
�صمان  على  يحر�ش  اجلمهورية 
والعايل  العايل  الأنرتنت  تدفق 
ان  ال�صدد  ذات  يف  م�صيفة   ، جدا 
املتعامل التاريخي النقال موبيلي�ش 
20م�صرتك  بـ  الريادة  يحتل  اأ�صبح 

مع بداية 2018.
يف  فرعون  هدى  اإميان  ك�صفت 
جريدة  به  خ�صت  �صحفي  ت�رصيح 
الألياف  م�رصوع  اأن   « »الو�صط 
رئي�ش  من  وباأمر  تقرر  الب�رصية  
اجلمهورية تفعيله بعدما كان متوقفا 
منذ �صنة 2009 وذلك بهدف �صمان 
والعايل  العايل  الأنرتنات  تدفق 
جداً، خا�صة اإذا علمنا تقول وزيرة 
القطاع اأن تقنيي ات�صالت اجلزائر 

الإجمايل   عددهم  يبلغ  والذين  
اأحدث  على  تكون  عامل   3300

التكنولوجيا.  والألياف الب�رصية .
التاريخي  للمتعامل  بالن�صبة  اأما 
هذا  اأ�صبح  فقد  موبيلي�ش  النقال 
مليون   20 بـ  الريادة  يف  الأخري 
 2016 �صنة  يف  كان  بعدما  م�صرتك 
وبخ�صو�ش   ، مليون   14 ليتجاوز 
م�رصوع  الف�صائية  الإت�صالت 
واجلزائر  حقيقة  اأ�صبح  فخامته 

اأ�صبحت مغطاة ب�صاتل جزائري
اإىل جانب ذلك فقد عرجت وزيرة 
ال�صلكية  واملوا�صالت  الربيد 
والتكنولوجيات  والال�صلكية 
التي تدعم  والرقمنة اىل امل�صاريع 
ذات  يف  موؤكدة  الربيد  قطاع  بها 
ال�صياق اأن  كل وليات الوطن ت�صهد 
اأو  مكتب  اإعادة  اأو  فتح  �صهر  كل 
اإ�صثتمار  وهناك  الربيد  مكتبني 
اأجل  من  جزائري  دينار  مليار    15
التحتية  والبنية  املكاتب  اإعادة 
الربيد وهناك اإ�صثتمارات من اأجل 

تطوير �صكل توزيع الطرود واإقتناء 
التوزيع  اأجل  من  حديثة  جتهيزات 

الأوتوماتيكي للطرود
اإميان  ذهبت  فقد  ثانية  جهة  من 
ذلك  من  اأبعد  اىل  فرعون  هدى 
ال�صباب  اأن  اأو�صحت  عندما 
بالقطاع  العاملني  وال�صابات 
ت�صري   امل�صاريع  باأن  عليهم  تلوم 
الأوربية.   بالدول  مقارنة  ببطىء 
الدولة  اجلزائر  باأن  لنن�صى  لكن 
على  تعتمد100℅  التي  الوحيدة 
اجلزائرية.   واخلربات  القدرات 
يقوم  حديثة  جتهيزات  نقتني  وملا 
من  التمكن  من  اجلزائري  ال�صباب 

التكنولوجيا وب�صطها ، وهو ما من 
�صاأنه اأن ميكن  اجلزائر من التح�صل  
على  دخول متعاملني اأجانب و هذا 
التي  الوطنية  ال�صيادة  لي�صاوي 

�صتطور100℅ جزائري .
ومعلوم اأن التوجه وا�صح و اجلزائر 
انفتح على التكنولوجيا وتفتح ال�صوق 
مراكز  وتفتح  اخلا�ش  امل�صاهمة 
التكوين اجلزائرية لتكوين الأجانب 
ل  لكن  التكنولوجيا  اأجل متلك  من 
الوطنية   ال�صيادة  �صق  على  نتنازل 
يف  لالإ�صتثمار  يف  اجلزائرين  وحق 

الإقت�صاد الوطني.
�شيخ مدقن

اإن   موثوق  اأمني   م�صدر   قال 
قائمة املطلوبني للوليات املتحدة 
 4 مقتل   خلفية   على  الأمريكية  
جنود امريكيني  يف النيجر ت�صمنت 
5  جزائريني   بينهم  من  ا�صما    20
العلقمي  اأمري  ابرزهم  جمال 
يف  الوليد   بن  خالد  كتيبة  
الرحمن  القاعدة   و  ابوعبد 
الن�صاري  ال�صنهاجي   وح�صن 
املرابطون   تنظيم  امري  نائب 
وخمتار بلمختار امري كتيبة امللثمني  
ابو  يحي  الأنظار  و   عن  املتواري 
يف  ال�صحراء  كتائب  اأمري   الهمام  
املغرب،  بالد  يف  القاعدة   تنظيم 
املخابرات  قائمة   تطال  كما  
ح�صن  ابرزهم   اآخرين  الأمريكية  
حترير  حركة  جماعة  اأمري  كوفا  
ن�رصة  لتنظيم  املوالية  ما�صينا 
اق  اياد  و   وامل�صلمني   ال�صالم  
والقائد  الدين   امري  ان�صار   غايل 
ال�صالم  ن�رصة   جلماعة  العام 
اإىل   م�صدرنا  وا�صار  وامل�صلمني  
املركزية  املخابرات  اأن   وكالة 
ب�صكل  للن�صاط   الأمريكية  عادت 
مكثف منذ عدة ا�صابيع  يف �صمال  
مايل  يف اإطار برنامج اأمريكي قدمي 
التنظيمات  وقادة  اأمراء  لتعقب 

الرهابية.

قد  اإي    اآي   �صي   الـ    وكانت  
افتتحت يف عام  2002  قاعدة �رصية 
تاودين  منطقة  يف  مايل   �صمال  يف 
يف اإطار عدة تنفيذ برنامج اأمريكي 
تنظيم  اأمراء   بت�صفية  خا�ش  
القاعدة املغاربي ، و قالت م�صادر  
املركزية  املخابرات  اإن  موثوقة 
اأكتوبر  �صهر  منذ  عادت  الأمريكية 
عن  مايل  �صمال  للن�صاط يف    2017
جوي  م�صح  طلعات  تنفيذ   طريق 
واأخرى  ا�صتطالع ماأهولة  لطائرات 
اإطار مهمة ملراقبة  بدون طيار يف 
يف  اجلهادية  اجلماعات  ن�صاط 
�صمال مايل، وقد  زودت املخابرات 
القوات  الأمريكية  املركزية  
دقيقة  و�صور  مبعلومات  الفرن�صية 
لالأو�صاع  اجلو  من  ملتقطة  جدا 
امليدانية  يف �صمال مايل و�صمحت 
للقوات  واملعلومات  ال�صور  هذه 
خا�صة  عمليات  بتنفيذ  الفرن�صية 
دقيقة �صبقت الغزو املبا�رص لإقليم 
خمازن  بع�ش  دمرت  حيث  اأزواد  
املخابرات  ال�صالح،  وت�صتعد  
بعث  لإعادة  الأمريكية   املركزية 
مايل   �صمال  يف  نفذ  قدمي  برنامج 
و�صمح بتنفيذ  عمليات ناجحة  �صد 
املنظمات الإ�صالمية املتطرفة يف 
حيث     و2003و2004    2002 اأعوام 
على  اأي   اآي  ال�صي  عمالء   ح�صل  
من  خمربين  دقيقة  معلومات 

بنية  حول  مايل،  �صمال  يف  حمليني 
وم�صاريعها  ال�صلفية    اجلماعة 
  ، الإفريقي  ال�صاحل  دول    يف    
التي   املعلومات    هذه  و�صاهمت  
جمعها   الأمريكيون من   عمالئهم 
من  و   ال�صالح،  تهريب  �صبكات  يف 
الهواتف  على  الت�صنت  خالل 
اعتقال  يف   ثريا،  نوع  من  اخللوية 
البارا يف عام  2004،    الرزاق  عبد 
يف  بلمختار  ل�صتهداف  بالإ�صافة 
عدة مرات بداأت  يف  فيفري 2004 
حربية  طائرات  ق�صفت   عندما   ،
يف  الرحل  للبدو  خميما  اأمريكية  
�صواحي مدينة   قاو  بدولة مايل،  

ع�صو  قدمها  معلومات  على  بناء 
�صابق يف جماعة بلمختار.

اأن  امل�صادر  ذات  ك�صفت  كما 
طائرات اأمريكية بدون طيار تنطلق 
يف   قواعد  من  الأخرية  الفرتة  يف 
عمليات  لتنفيذ  ملايل  جماورة  دول 
�صتبا�رص  باأنها  ويعتقد  املراقبة، 
�صد  واغتيال  ت�صفية  عمليات 
واجلهاد  والتوحيد  القاعدة  اأمراء 
وامللثمني، تنفيذا لتعهدات �صيا�صيني 
عن  امل�صوؤولني  مبالحقة  اأمريكيني 
مقتل مواطنني اأمريكيني يف من�صاأة 
تيقنتورين باجلنوب اجلزائري.       
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 .  »القائمة  يت�شدرها بلعور ، العلقمي ، ال�شنهاجي ، الأن�شاري و اأبو الهمام » 
تالحق املخابرات الأمريكية �شي اأي اإي 20 من اأمراء داع�ش والقاعدة ون�شرة الإ�شالم يف مايل والنيجر ، وك�شف 

م�شدر اأمني موثوق  اأن املخابرات املركزية الأمريكية بداأت بالفعل يف تنفيذ عمليات بالتعاون مع احلكومة املالية 
وحكومة النيجر �شد اأمراء وقياديني بارزين يف القاعدة وداع�ش ون�شرة الإ�شالم عرب عمليات خا�شة ت�شتهدف 

ت�شفية اأبرز قيادات التنظيمات الإرهابية مبنطقة ال�شاحل الإفريقي .

بتنفيذ عمليات ت�شفية بالتعاون مع حكومتي مايل والنيجر 

اأحمد باحلاج 

املخابرات االأمريكية تالحق 20 من اأمراء 
القاعدة ون�سرة االإ�سالم وداع�ش

وزيرة الربيد واملوا�شالت ال�شلكية والال�شلكية والتكنولوجيات والرقمنة للو�شط:

اإ�ستثمارات بـ 15 مليار دينار جزائري 
الإعادة االإعتبار ملكاتب الربيد بالوطن 

فيما تكفلت موؤ�ش�شتي الأ�شغال يف الأبار 
والتنقيب بتكوين 30 �شابا يف دورة �شبتمرب 

يف عملية اأمنية نوعية مل�شالح اأمن دائرة 
حا�شي م�شعود      

30 تخ�س�سا جديد يف  ال�سنة 
التكوينية فيفري 2018 

باملقاطعة االإدارية عني �سالح

تفكيك �سبكة اجرامية خمت�سة 
يف �سرقة ال�سيارات وال�سطو 

على املنازل بورقلة 

تقرر خالل ال�صنة التكوينية اجلديدة 
الإدارية  باملقاطعة   2018 فيفري 
تخ�ص�صا   30 ا�صتحداث  �صالح  عني 
جديد ب�صكل يتما�صى مع متطلبات 
مع  موازاة   ، املحلية  ال�صغل  �صوق 
مركز  بني  �رصاكة  اتفاقيات  عقد 
براني�ش  والتمهني  املهني  التكوين 
يحي بعني �صالح و�رصكتي الأ�صغال 
الوطنية  واملوؤ�ص�صة  البار  يف 

للتنقيب للتكفل باملرتب�صني .
 ي�صتعد اليوم الأحد  مركز التكوين 
املهني والتمهني براني�ش يحي بعني 
التكوينية  ال�صنة  يف  للدخول  �صالح 
اعالمية  حملة  بعد  فيفري2018 
والقرى  الحياء  خمتلف  �صملت 
�صالح  بعني  الدارية  للمقاطعة 
وذالك بتطبيق برنامج مت من خالله 
اقامة ايام اعالمية باملركز الثقايف 
اىل  بال�صافة  املغيلي  الكرمي  عبد 
القيام بابواب مفتوحة على م�صتوى 
حت�صي�صية  بقافلة  والقيام  املركز 
الزوى  فقارة  من  �صملت  اعالمية 
العرب  فقارة  ايق�صطن،  قرية  اىل 
مرورا  وال�صاهلتني  حلجار  وحا�صي 
وحي  املدينة  وو�صط  بالدغام�صة 
منطقة  اىل  بال�صافة  الزاوية 
من  التقرب  خاللها  من  مت  الربكة 
ودعاىم  مطويات  وتوزيع  ال�صباب 
اعالمية خا�صة بدورة فيفري 2018 
، كما �صيعرف افتتاح ال�صنة الكوينية 
اجلديدة تخ�ص�صات يف منط القامي 
لن  التمهني  منط  يف  و30تخ�ص�صا 
توجه الدوله مييل للتمهني وحلاجة 
والقت�صادية  العمومية  املو�ص�صات 
برجمة  مت  انه  كما  ال�صباب  لهولء 

بالبيت  املاكثة  للمراة  تخ�ص�صات 
وفاعلة  منتجة  امراة  لتكون 
بدورها  م�صاهمة  املجتمع  يف 
كاخلياطة  املحلية  التنمبة  يف 
بالن�صبة  اما  وغريها  واحللويات 
للدرو�ش امل�صاىية للعمال لتح�صني 
امل�صتوى هناك مبادى اولية اعالم 

ايل 
لطلب  واإ�صتجابة  ذلك    جانب  اإىل 
مع  اتفاقية  ابرام  مت  فقد  ال�صباب 
ال�صباب  وت�صغيل  دعم  موؤ�ص�صات 
تكوين  اجل  من   Ensej كموؤ�ص�صة 
الفالحة   تخ�ص�ش   يف  ال�صباب 
خالل   من  الدواجن  وتربية 
وان�صاء  مهني  تاهيل  على  احل�صول 
م�رصوع من الوكالة بحيث ت�صمن له 
الوكالة املرافقة بعد احل�صول على 

ال�صهادة 
مرة  ولول  انه  اىل  ال�صارة  جتدر 
يف دورة �صبتمرب املا�صي مت  عقد 
Entp و�رصكة  املركز  بني  اتفاقية 
التخ�ص�صات  يف  ال�صباب  لتكوين 
30�صابا  اختيار  مت  حيث  البرتولية 
قواعد  يف  للتمهني  املنطقة  من 
تراب  على  املتواجدة  ال�رصكات 
بعني �صالح مما  الدارية  املقاطعة 
لقيت ا�صتح�صان ال�صباب وال�صلطات 
الوايل  را�صهم  على  املحلية 
للتكوين  الولىي  واملدير  املنتدب 
املهني اللذان تابعا امللف اىل غاية 
ولية  وايل  بح�صور  التفاقية  ابرام 
اتفاقية  انه مت عقد  كما  مترنا�صت 
املركز  ENaforمع  مو�ص�صة  بني 

رقم واحد يف نف�ش التخ�ص�صات .
اأحمد باحلاج

الأخريين  اليومني  يف  متكنت 
م�صالح اأمن دائرة حا�صي م�صعود 
بورقلة  من تفكيك �صبكة اجرامية 
ال�صيارات  �رصقة  يف  خمت�صة 
حيث   ، املنازل  على  وال�صطو 
�صكوى  اثر  الق�صية  وقائع  تعود 
بخ�صو�ش  �صخ�ش  بها  تقدم 
نوع  من  مركبته  ل�رصقة  تعر�صه 
التي كانت مركونة  »كيا بيكانتو« 
 ، العائلي  م�صكنه  فناء  داخل 
عن  البحاث  ن�رص  مت  وعليه 
ليتم توقيفها  املركبة امل�رصوقة 
احل�رصي  القليم  م�صتوى  على 
خم�صة  توقيف  مع  ورقلة  لولية 
ا�صخا�ش كانوا على متنها ترتاوح 
اعمارهم ما بني 19 اىل 25 �صنة 

معهم  املعمق  التحقيق  وبعد 
�رصقة  يف  متورطني   انهم  تبني 
»هيونداي  نوع  اخرى من  �صيارة 
ال�رصقة  اىل  بال�صافة  اك�صنت« 
من داخل م�صكن . بعد ا�صتكمال 
مت  معهم   القانونية  الإجراءات 
�صدهم  ق�صائية  ملفات   ت�صكيل 
وكيل  اأمام   مبوجبها  قدموا 
حا�صي  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
حق  يف  �صدر  اين  م�صعود 
�صخ�صني  امر ايداع فيما  و�صع 
الق�صائية،  الرقابة  البقية  حتت 
حيث تندرج هذه العملية الأمنية 
�صتى  مكافحة  اإطار  يف  النوعية 

اجلرائم .
اأحمد باحلاج



اأوال ما املق�سود بالو�سيط 
الق�سائي؟

يخول  الذي  ال�شخ�ص  هو  الق�شائي  الو�شيط 
من  حمايد  كطرف  التدخل  القا�شي  له 
الطرفني  بني  الو�شاطة  مبهمة  القيام  اأجل 
التي  املهنة  اأو  ال�شفة  وهي  املتنازعني 
اإطار  ظهرت مند �شنة 2009  والتي جاءت يف 
مت  تطويرواإ�شالحاملنظومةالق�شائيةاأين 
م�شت  التي  التعديالت  من  القيامبمجموعة 
قانون الإجراءات املدنية والذي قام من خالله 
امل�رشع اجلزائري  بتخ�شي�ص 11 فقرة قانونية 
الق�شائي  الو�شيط  ومهام  اأداء  �شبط  اأجل  من 
اجلهاز  م�شاعدة  يف  كبري  ب�شكل  ي�شاهم  الذي 
التي  املهام  وهي   ، مهامه  اأداء  يف  الق�شائي 
الق�شائيني  للو�شطاء  الوطنية  اجلمعية  تعمل 
تطويرها  على  علي   خال  بوخل  برئا�شة 
املحلية  للم�شتجدات  مواكبة  وحتيينها 
الق�شائية على  الو�شاطة  والتطورات يف جمال 
اأن  اإىل  الإ�شارة  وجتدر  كما  الدويل،  امل�شتوى 
مهمة  بني  اجلمع  باإمكانه  الق�شائي  الو�شيط 
الو�شاطة الق�شائية ومهام اأخرى مثل اأن يكون 
وغريها.. اقت�شادي،  خبري  جامعي،  اأ�شتاذ 
للو�شطاء  الوطنية  للجمعية  ع�شويته  اأن  كما 

الق�شائيني ع�شوية اختيارية غري اإلزامية.
اجلهاز  لأداء  م�شاعد  الق�شائي  الو�شيط   "
الو�شاطة  عمل  بني  اجلمع  وباإمكانه  الق�شائي 

واأعمال اأخرى"

 كيف يبا�سر الو�سيط 
الق�سائي مهامه وما هي 
الق�سايا التي يخول له 

التدخل فيها؟

مبهمة  القيام  يف  الراغبني  الأ�شخا�ص  يبا�رش 
اإىل  تقدمهم  خالل  من  الق�شائية  الو�شاطة 
على  املتواجدة  املحلية  الق�شائية  املجال�ص 
م�شتوى 48 ولية وتقدمي تر�شيحاتهم للو�شاطة، 
الرت�شيحات  تلك  درا�شة  عملية  ذاك  بعد  لتتم 
تتم  وبعدها  ولية  لكل  العام  النائب  قبل  من 
اليمني  باأداء  للقيام  املعني  ا�شتدعاء  عملية 
وبعدها ت�شبح له ال�شفة القانونية للقيام مبهمة 

الو�شاطة  

القانون  يخول  التي  الق�شايا  يخ�ص  فيما  اأما 
بكافة  فتتعلق  فيها  الو�شاطة  مهمة  للو�شيط 
باجلنايات  املتعلقة  تلك  ماعدا  الق�شايا 
باأمن  امل�شا�ص  وق�شايا  الإجرامية،  الق�شايا 

الدولة.
يف  التو�شط  الق�شائي  الو�شيط  ميكن  "ل 
واجلنايات  الدولة  اأمن  مت�ص  التي  الق�شايا 

والق�شايا الإجرامية"

ماهي اأنواع الو�ساطة 
املوجودة يف املنظومة 

الق�سائية اجلزائرية وكيف 
تتم عملية تعني الو�سيط 

الق�سائي؟

الو�شاطة نوعان: و�شاطة ق�شائية وو�شاطة غري 
ق�شائية ) و�شاطة ودية( املعمول به يف القانون 
بالو�شاطة  املتعلق  الأول  النوع  هو  اجلزائري 
غري  الو�شاطة  من  الثاين  النوع  اأما  الق�شائية 
اإلغاء  يعني  ل  هذا  لكن  حاليا  بها  معمول 
احتمالية التوجه نحوها م�شتقبال، اما بخ�شو�ص 
عملية تعني الو�شيط فهي املهمة التي يقوم بها 
القا�شي املكلف بالق�شية املتنازع حولها هول 
من  ا�شمالو�شيط  اقرتاح  عملية  عن  امل�شوؤول 
بني قائمة اأ�شماء الو�شطاء الق�شائيني املتوفرة 

ولالأطراف  الق�شائية  املجال�ص  م�شتوى  على 
قبل  من  املختار  بالو�شيط  القبول  يف  احلرية 
القا�شي اأو رف�شهغري اأنهم ل ميلكون احلق يف 

اقرتاح الو�شيط.
يف  بها  املعمول  هي  الق�شائية  الو�شاطة   "
التوجه  فيمكن  الودية  اأما  اجلزائري  القانون 

نحوها م�شتقبال"

ماهي اأبرز املحطات 
التكوينية التي مر بها 

الو�سيط الق�سائي؟ 

العديد  عرب  مر  الق�شائيني  الو�شطاء  تكوين 
من خالل  فيها  النطالقة  كانت  املراحل  من 
القيام باأيام درا�شية على م�شتوى جمل�ص ق�شاء 
اجلزائر مند ما يقارب 05 �شنوات قام بتاأطريها 
الق�شائية،  الو�شاطة  جمال  يف  اأجانب  خرباء 
بعدها كان هناك تكوين ثاين احت�شنت فعالياته 
املدر�شة العليا للق�شاء واليوم نحن ن�شارك يف 
ال�رشيك  مع  اجلديد  التكويني  الربنامج  هذا 
غاية  اإىل  فيفري  �شهر  من  املمتد  الأوروبي 
دورة   18 �شتتخلله  والذي   2018 جويلية  �شهر 
الرفع  اأنها  الوطن  ربوع  خمتلف  عرب  تكوينية 
من اأداء الو�شيط الق�شائي وتبادل اخلربات مع 

ال�رشيك الأوروبي.
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على هام�ش اأ�سغال االفتتاح الر�سمي للدورات التكوينية املقامة لفائدة الو�سطاء الق�سائيني بال�سراكة مع 
االحتاد االأوروبي انفردت "الو�سط" بحوار مع الو�سيط الق�سائي عمار دغفلي يف حماولة من اأجل التعريف 

بالو�سيط الق�سائي، املهام املنوطة به، وكذا اأبرز حمطات التكوين التي مر عليها.

الو�سيط الق�سائي عمار دغفلي

يحي عواق

 الو�سيط الق�سائي م�ساعد فعال 
الأداء اجلهاز الق�سائي

بوخلخال علي رئي�ش اجلمعية الوطنية 
للو�سطاء الق�سائيني

نعمل على تكوين 450 و�سيط 
موزعون على 15 دفعة

رئي�ص  علي  بوخلخال  اأكد 
للو�شطاء  الوطنية  اجلمعية 
الإطالق  مبنا�شبة  الق�شائيني 
التكوينية  للدورات  الر�شمي 
الو�شطاء  لفائدة  املقامة 
تقنيات  جمال  يف  الق�شائيني 
قبل  من  واملدعمة  الو�شاطة 
�شيتم  باأنه  الأوروبي  الحتاد 
مدى  على  و�شيط  تكوين450 
لهذه  املخ�ش�شة  اأ�شهر   06
من  تنطلق  والتي  الدورات 
�شهر فيفري اجلاري اإىل غاية 

�شهر جويلية 2018.
مقر  من  اأم�ص   يوم  اأعلن 
للق�شاء  العليا  املدر�شة 
الفتتاح  عن  بالعا�شمة 
الدورات  لأ�شغال  الر�شمي 
لفائدة  املخ�ش�شة  التكوينية 
املنظمة  الق�شائيني  الو�شطاء 
الوطنية  اجلمعية  قبل  من 
بدعم  الق�شائيني  للو�شطاء 
والتي  الأوروبي،  الحتاد  من 
الو�شاطة  عنوان"  حملت 
وم�شاهمة  للق�شاء  مكملة 
وهي  املدين"  ال�شلم  بناء  يف 
ب�شاأنها  اأكد  التي  الدورات 
بوخلخال علي رئي�ص اجلمعية 
الق�شائيني  للو�شطاء  الوطنية 
 450 بتكوين  �شت�شمح  باأنها 
و�شيط ق�شائي جزائري �شيتم 
توزيعهم على دفعات، 15 دفعة 
للتكوين  خم�ش�شة  بينها  من 
الو�شاطة  جمال  يف  القاعدي 
اأخرى  دفعات  و08  الق�شائية 
خم�ش�شة للتكوين املتخ�ش�ص 
الو�شاطة  واآليات  تقنيات  يف 

احلديثة.
تاأكيده  املتحدث  جدد  كما 
الو�شاطة  جمال  اأهمية  على 
النزاعات  حل  يف  الق�شائية 
تعلق  فيما  خا�شة  وامل�شاكل 
بق�شايا الأ�رشة، مثنيا يف ذات 
ال�شياق على جهود التي يبدلها 
اأجل  من  اجلزائري  امل�رشع 
مواكبة التطورات التي ي�شهدها 
الق�شائية  الو�شاطة  جمال 
بذاته  قائم  علم  اأ�شبح  الذي 

يف  م�شتقل  كتخ�ش�ص  يدر�ص 
واجلامعات،  املعاهد  كربى 
باأن  ال�شياق  ذات  يف  م�شريا 
نحو  اجلزائرياجته  امل�رشع 
الق�شائية  الو�شاطة  خيار 
ب�شقيها املدين والق�شائي من 
اأجل مواجهة ظاهرة املبالغة 
التقا�شي  نحو  التوجه  يف 
ي�شتنزف  الذي  الأمر  وهو 
خزينة  من  املاليني  �شنويا 
التمزق  يف  وي�شاهم  الدولة 
األية  باأن  م�شيفا  الجتماعي، 
اأحدث  الق�شائية  الو�شاطة 
على  اإليها  املتو�شل  الأليات 
املجال  يف  الدويل  امل�شتوى 
النزاعات  وحل  الق�شائي 
ما  تبث  خاللها  من  والتي 
الناعمة  بالعدالة  يعرف 
داخل املجتمعات، م�شت�شهدا 
لل�شنة  العدل  وزارة  باأرقام 
باأن  اأكدت  والتي  املا�شية 
�شاهمو  الق�شائيني  الو�شطاء 
األف   68 من  اأكرث  معاجلة  يف 
الأمر  وخلع،  طالق  ق�شية 
الذي يوؤكد مرة اأخرى الأهمية 
حل  الو�شاطة يف  لألية  البالغة 
ال�شغط  وتخفيف  املنازعات 

على املحاكم.
مو�شوع  اإىل  بالعودة  اأما 
بوخلخال  اأثنى  فقد  التكوين 
علي جهود الكفاءات الق�شائية 
املجال  هذا  يف  اجلزائرية 
ق�شاء  جمل�ص  باأن  م�شريا 
اأوىل  منه  تخرجت  قد  بجاية 
الق�شائيني  الو�شطاء  دفعات 
باملئة  مائة  بهود  اجلزائريني 
التي  املبادرة  وهي  جزائرية 
اجلمعية  جهود  �شمن  جاءت 
الق�شائيني  للو�شطاء  الوطنية 
مدة  مند  با�رشتها  التي 
وا�شتطاعت من خاللها تكوين 
ا�شتمرت  للموؤطرين  دفعتني 
والذين  اأ�شهر   06 تكوينه  مدة 
وتاأطري  بتكوين  بدورهم  قامو 
خمتلف  عرب  الدورات  باقي 

ربوع الوطن.
يحي عواق

العزيز  عبد  الـجمهورية،  رئي�ص  دعا 
 ، بوهران  ال�شبت  اأم�ص  بوتفليقة، 
طموح  اقت�شادي  �شلوك  "انتهاج  اإىل 
اأجل  من  الوطني"  احل�ص  يحدوه 
املحلية  الوطنية  ال�شناعة  ع�رشنة 
و  العمومية  الـموؤ�ش�شات  تعزيز  و 
اخلا�شة. و قال رئي�ص الـجمهورية، يف 
تاأ�شي�ص  ذكرى  اإحياء  ر�شالة مبنا�شبة 
و  اجلزائريني  للعمال  العام  الحتاد 
باإ�شمه  قراأها  الـمحروقات  تاأميم 

الطيب  الختام،  حافظ  العدل،  وزير 
لوح ، "علينا اأن ننتهج �شلوكا اقت�شاديا 
طموحا يحدوه احل�ص الوطني يجعل 
على  تتقوقع  اأن  من  بدل  الدولة، 
نف�شها يف حمائية عقيمة للـموؤ�ش�شات 
على  �شيا�شتها  توؤ�ش�ص  الوطنية،  
على  و  ال�شناعي  الن�شيج  حتديث 
الـموؤ�ش�شات  بني  ال�شليم  التفاعل 
احرتام  كنف  و اخلا�شة يف  العمومية 
الأخالقيات و الـم�شالح العليا لالأمة". 

و يف هذا ال�شدد، اأكد ال�شيد بوتفليقة 
الأف�شلية  مبداأ  اأن  من  "لبد  اأنه 
الطلبيات  يحكم  اأن  الوطني  للمنتوج 
اأن  احلكومة  على  انه  و  العمومية" 
ت�شجع الـمنتوج الوطني على الرتقاء 
"مرتبة  اإىل  الو�شول  و  التناف�شية  يف 
مرموقة" يف ال�شوق الوطنية و البحث 
من  الدولية  الأ�شواق  اإىل  منافذ  عن 
الـجمهورية   رئي�ص  قال  اأخرى،  جهة 
اأنه " ل بد لتنويع اقت�شادنا اأن يقوم، 

الن�شاطات  تكثيف  على  فاأكرث،  اأكرث 
الن�شاطات  و  التكنولوجيا  جمال  يف 
مبا  العالية  الـم�شافة  القيمة  ذات 
ذات  �شناعية  تغطية  اإعادة  يتيح 
الهيكلية  التطورات  تواكب  جودة 
لل�شناعة العاملية". و لدى تطرقه اىل 
النفطية  لالأ�شواق  احلالية  التقلبات 
الـمنتجة،  البلدان  كافة  ت�رشب  التي 
العمومية  ال�شلطات  اأن  بوتفليقة  ذكر 
اقت�شادنا  قدرة  تعزيز   " على  عملت 

الـمقاومة بف�شل �شيا�شة جريئة  على 
الرئي�ص  تابع   املديونية"و  لت�شديد 
اأكلها،   اأتت  ال�شيا�شة  هذه   " يقول 
الت�شدي  على  قادرين  اأ�شبحنا  اإذ 
نحن  و  و حزم  ب�شجاعة  الأزمة  لهذه 
هام�ص  من  لدينا  ما  على  مطمئنون 
خطة  انتهاج  لنا  يتيح  الذي  التحرك 
الأزمة"و  من  للخروج  فعالة  عمل 
بخ�شو�ص الت�شيري املايل، قال رئي�ص 
ال�شيا�شة  لهذه  بد  ل  اأنه  اجلمهورية 

القت�شادية  الفروع  حتدد  "اأن 
تر�شيد  تراعي  و  الـمتخ�ش�شة 
التناف�شية  على  احلر�ص  و  النفقات 
يف  ال�رشامة  و  الإنتاجية  اأرباح  و 
بوتفليقة  الرئي�ص  ذكر  الت�شيري".و 
القائم  الـم�شعى  هذا  يف  "الأهم  فاإن 
الت�شيري،  يف  ال�شديدة  ال�رشامة  على 
الـمداخيل  بذوي  الإ�رشار  هو جتنب 
العدالة  مببادئ  والت�شحية  ال�شعيفة 

الجتماعية و الت�شامن الوطني". 

الرئي�ش بوتفليقة  يف ذكرى تاأميم املحروقات

ال�سرورة تقت�سي �سلوكا اقت�ساديا طموحا يحدوه احل�س الوطني 
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المربيالية الأمريكية واململكة ال�سعودية وتهويد فل�سطني
د. غازي ح�سني

اأقامت الوليات املتحدة يف 15 اأيار عام 1948 اإ�سرائيل يف فل�سطني، واأ�سدرت مع بريطانيا وفرن�سا عام 1951 البيان الثالثي حلمايتها. واأ�سعلت اإ�سرائيل 
حرب ال�سوي�س العدوانية يف 29 ت�سرين الأول عام 1956 بال�سرتاك مع بريطانيا وفرن�سا وحرب حزيران العدوانية عام 1967 بالتعاون والتن�سيق 

الكاملني مع الوليات املتحدة تلبية لطلب امللك ال�سعودي من اإدارة الرئي�س الأمريكي ليندون جون�سون وحتقيقا للمخطط ال�سرائيلي بتدمرياجلي�س 
امل�سري  لإ�سعاف القائد العربي جمال عبد النا�سر ووقف دعمه للجمهورية اليمنية الفتية والق�ساء على قيادة م�سر للعامل العربي وعلى الوحدة 

العربية وحتقيقًا ل�سرتاتيجية بن غوريون موؤ�س�س اإ�سرائيل باإخراج م�سر من ال�سراع العربي ال�سهيوين لال�ستفراد بالفل�سطينيني وال�سوريني 
واللبنانيني وفر�س ال�ست�سالم على النظام العربي لت�سفية ق�سية فل�سطني وانهاء ال�سراع واقامة ا�سرائيل العظمى القت�سادية من خالل م�سروع 

ال�سرقالو�سط اجلديدواقامة التحالف ال�سرائيلي ال�سعودي.
اتفاقيتي كمب ديفيد 

ومعاهدة ال�سلح مع العدو

�أجرب �لرئي�س جيمي كارتر �أنور 
�تفاقيتي  توقيع  على  �ل�ساد�ت 
�ل�سلح  ومعاهدة  ديفيد  كمب 
يف  �لإ�رس�ئيلي  �لعدو  مع 
�إ�رس�ئيل  و�أقامت   ،1978 عام 
جنوب  يف  �حلدودي  �ل�رسيط 

لبنان يف �لعام نف�سه.
ومتكن يهود �لإد�ر�ت �لأمريكية 
�خلطري  �ليهودي  ر�أ�سهم  وعلى 
حتقيق  من  كي�سنجر  هرني 
�لأمريكية  �ل�سرت�تيجيتني 
وبع�س  م�رس  يف  و�لإ�رس�ئيلية 
بلد�ن �مل�رسق �لعربي. و�أعطت 
ريغان  رونالد  �لرئي�س  �إد�رة 
�إ�رس�ئيل  لغزو  �لأخ�رس  �ل�سوء 
للبنان يف �لعام 1982م. و�أخرجت 
فيليب  وقعها  �لتي  �لتفاقات 
ريغان  �لرئي�س  مبعوث  حبيب 
�لفل�سطينية  �لتحرير  منظمة 
تون�س  �إىل  بريوت  من  وقو�تها 
وت�سعة �أقطار عربية بعيدة عن 
ريغان  �لرئي�س  وجنح  فل�سطني 
و�لبتز�ز  �ل�سغط  خالل  من 
�لتحريرمن  منظة  حتويل  يف 
و�أجربت   . �سيا�سية  �ىل  مقاتلة 
�لتحرير  منظمة  ريغان  �إد�رة 
�خليار  تبني  على  �لفل�سطينية 
فا�س  قمة  وو�فقت  �ل�سيا�سي. 
وبعد   1982 �أيلول  يف  �لثانية 
على  للبنان  �لإ�رس�ئيلي  �لغزو 
و�لذي  فهد  �لأمري  م�رسوع 
�سمناً  مرة  ولول  �عرتف 
م�رسوع  ��سم  وحمل  باإ�رس�ئيل 

�ل�سالم �لعربي.
 1988 عام  يف  عرفات  ووقع 
وزير  و�سعه  كما  جنيف  بيان 
�خلارجية جورج �سولت�س .وبد�أ 
عرفات  مع  �لأمريكي  �حلو�ر 
عام  �لأب  بو�س  �لرئي�س  ودّمر 
يف  �لعر�قي  �جلي�س   1991
�لكويت  من  �ن�سحابه  طريق 
�لأب  بو�س  وعقد  �لب�رسة  �إىل 
مدريد  موؤمتر  �لعام  نف�س  يف 
عربي  ل�سالم  كمقدمة  لل�سالم 
حزب  مقولة  وفق  �إ�رس�ئيلي 

�لعمل و�سمعون بري�س:
�ل�سالم((  مقابل  ))�لأر�س 
�لعظمى  �إ�رس�ئيل  لإقامة 
م�رسوع  خالل  من  �لقت�سادية 
�ل�رسق �لأو�سط �جلديد. وحمل 
�لب  بو�س  �لمريكي  �لرئي�س 
�لمم �ملتحدة على �لغاء �لقر�ر 
�ل�سهيونية  �ساوى  �لذي   3379
بالعن�رسية. ووقع يا�رس عرفات 

دهاليز  يف   1993 �آب   9 بتاريخ 
�أو�سلو �ملظلمة و�لظاملة �تفاق 
�لإذعان �لذي ت�سمن �لعرت�ف 
م�ساحة  من   %82 يف  باإ�رس�ئيل 
فل�سطني و�لتخلي عن �ملقاومة 

�مل�سلحة ونعتها بالإرهاب.

ت�سفية الق�سية

بتاريخ  عبا�س  حممود  ووقعه 
�لبيت  يف    1993 عام  �أيلول   13
�لأبي�س وعرف باإعالن �ملبادئ، 
�جلرن�ل  مع  عرفات  وقع  كما 
�لقاهرة  �تفاق  ر�بني  ��سحق 
و�لذي عرف با�سم غزة ــ �أريحا 
ومبوجب  مبوجبه  ومت  �أولً 
�تفاق طابا �بتكار �لعدو ل�سلطة 
وتهويد  �لق�سية  لت�سفية  �أو�سلو 
�ملحتلني  ب�سطريها  �لقد�س 
وكل فل�سطني حتى نهر �لأردن.
�ل�سلطة  �جهزة  تعاون  وبد�ْ 
�ملابر�ت  �جهزة  مع  �لمنية 
�ملقاومة  �سد  �ل�رس�ئيلية 
�لمن  عن  و�لفاع  �لفل�سطينية 

�ل�رس�ئيلي.
وحمل �لرئي�س كلنتون و�جلرن�ل 
وعبد  ح�سني  �مللك  ر�بني 
�ل�سالم �ملجايل عام 1994 على 
و�دي  يف  �لإذعان  �تفاق  توقيع 
بريوت  قمة  و�نعقدت  عربة. 
وو�فقت   2002 عام  �لعربية 
�لتي  �ل�سعودية  �ملبادرة  على 
�لمريكي  �ليهودي  و�سعها 
توما�س فريدمان و�لتي �سطبت 
�إىل  �لالجئني  عودة  حق  على 

ديارهم.
بو�س  �حلرب  جمرم  و�أ�سعل 
على  �لعاملية  �حلرب  �لبن 
�لعر�ق يف �آذ�ر )2003( لالإطاحة 
�لعر�قي  �جلي�س  وحل  بالنظام 
نفطه  ونهب  منجز�ته  وتدمري 
وتقوية  �إ�رس�ئيل  وم�ساعدة 
و�جلولن  لفل�سطني  �حتاللها 
على  بالق�ساء  لبنان  وجنوب 
�جلهة �ل�رسقية ون�رس �لإرهاب 
�لعر�ق  يف  و�لتدمري  و�لإبادة 
�حلجري  �لع�رس  �إىل  لإرجاعه 
بو�س  �حلرب  جمرم  وعد  كما 
�أ�س�س  على  وتفتيته  �لبن 
وعرقية  ومذهبية  طائفية 
باإ�سعال �حلروب و�لإرهاب فيه 

ع�رس�ت �ل�سنني.
ر�ي�س  كوند�لي�سا  وحاولت 
و�إقامة  ديفيد  كمب  تعميم 
�جلديد  �لأو�سط  �ل�رسق 
�أن  بعد  �للبنانية  �لبو�بة  من 
�لبو�بة  من  حتقيقه  يف  ف�سلت 

�إ�رس�ئيل  فاأ�سعلت  �لعر�قية 
�آل  حرب متوز 2006 ومبو�فقة 
�لطاغية  ودعم  ودعمهم  �سعود 

�ملخلوع مبارك..
بو�س  �حلرب  جمرم  وعقد 
عام2008  �نابولي�س  موؤمتر 
لتطبيع �لعالقات بني �ل�سعودية 

و�لعدو �ل�رس�ئيلي.

تغيري الأو�ساع يف بلدان 
ال�سرق الأو�سط

وحاولت  �أوباما  �إد�رة  وجاءت 
بلد�ن  يف  �لأو�ساع  تغيري 
ما  خالل  من  �لأو�سط  �ل�رسق 
ودعمت  �لعربي  بالربيع  �ُسمي 
�مل�سلمني  �لإخو�ن  جماعات 
م�رس  يف  �ل�سلطة  ل�ستالم 
وبع�س �لبلد�ن �لعربية �لأخرى 
من  فل�سطني  ق�سية  لت�سفية 
�لتي  �لدولتني  روؤية  خالل 
بو�س  �حلرب  جمرم  �أخذها 
�سارون  �ل�سفاح  م�رسوع  من 
�لطريق  خارطة  يف  وو�سعها 

و�أجرب عبا�س على تبنيها.
�لأمريكية  �لإد�ر�ت  وجنحت 
وعلى  �لإ�رس�ئيلي  �لعدو  وقادة 
ر�أ�سهم �لفا�سي نتنياهو بتحويل 
عربي  �رس�ع  من  �ل�رس�ع 
�سهيوين �إىل �رس�ع عربي عربي 
وعربي �إير�ين لن�رس �ملزيد من 
�حلروب و�لفنت لتفتيت �لبلد�ن 
بدعم  و�لإ�سالمية  �لعربية 
وثاين  �سعود  �آل  من  ومتويل 
�أنظمتهم  على  حفاظاً  ونهيان 
�لتي �أقامتها بريطانيا وحتميها 
فل�سطني  تهويد  مقابل  �أمريكا 
مبا فيها �لقد�س و�ملو�فقة على 
�سفقة �لقرن وتطبيع �لعالقات 
�هلل  عدو  �لإ�رس�ئيلي  �لعدو  مع 
و�لعروبة  و�ملو�طن  و�لوطن 
جمعاء  و�لب�رسية  و�لإ�سالم 
�ل�سيطاين بني  �لتحالف  و�قامة 

�ل�سعودية و��رس�ئيل.
وكانت �للوبيات �ليهودية ويهود 
و�إ�رس�ئيل  �لأمريكية  �لإد�ر�ت 
يبنون على �لنتائج و�لنت�سار�ت 
�لتي حققتها لإ�رس�ئيل �لإد�ر�ت 
�لحتاد  ودول  �لأمريكية 
�مللوك  و�أتباعهم من  �لأوروبي 
من  �لعرب  و�لروؤ�ساء  و�لأمر�ء 
�أمثال �لطاغية �ملخلوع مبارك 
يف  علي  بن  �لعابدين  وزين 

تون�س.

اأخطر مراحل الق�سية 
الفل�سطينية

فل�سطني  ق�سية  و�سلت  وهكذ� 
مر�حلها.  و�أرد�أ  �أخطر  �إىل 
وو�سل �لو�سع �لعربي �إىل �أ�سو�أ 
�مللوك  دعم  ب�سبب  �أحو�له 
للمخططات  �لعرب  و�لأمر�ء 
و�مل�سالح  و�ل�سرت�تيجيات 
على  و�لإ�رس�ئيلية  �لأمريكية 
ح�ساب �حلقوق �لوطنية للع�سب 

�لعربي �لفل�سطيني.
كمب  يف  كارتر  �لرئي�س  حمل 
ديفيد �أنور �ل�ساد�ت على توقيع 
ديفيد  كمب  يف  �لإذعان  �تفاق 
و�لتخلي عن �لقد�س و�لالجئني 
وعروبة فل�سطني وعن �جلولن، 
�أهم  �لأمريكي  �لرئي�س  وحقق 
تاريخ  يف  ��سرت�تيجي  حدث 
�ل�سهيوين  �لعربي  �ل�رس�ع 
غوريون  بن  ير�ود  كان  و�لذي 
بتخلي  �إ�رس�ئيل  موؤ�س�س 
وقيادتها  دورها  عن  م�رس 
�ل�رس�ع  يف  ومكانتها  وو�جبها 
لال�ستفر�د  �ل�سهيوين  �لعربي 
و�ل�سوريني  بالفل�سطينيني 

و�للبنانيني.
�إذعان  �ل�ساد�ت معاهدة  وعقد 
و�إر�دة  �سيادة  ح�ساب  على 
�مل�رسي  �ل�سعب  وكر�مة 
�حلقوق  ح�ساب  وعلى  �ل�سقيق 
�لعربي  لل�سعب  �لوطنية 
�لقد�س  وعروبة  �لفل�سطيني 
وبقية �لأر��سي �لعربية �ملحتلة 
لبنان،  وجنوب  �جلولن  يف 
��سرت�تيجياً  خلاًل  و�أحدثت 
قاتاًل يف �لأمن �لقومي �لعربي 
�ل�سهيوين.  �لعربي  و�ل�رس�ع 
و�سبَّْت فقط يف م�سلحة �لعدو 
�ململكة  ووقعت  �ل�سهيوين. 

يف  �لإذعان  �تفاق  �لها�سمية 
برعاية   1994 عام  عربة  و�دي 
كلنتون. وعندما جرت  �لرئي�س 
�لثانية  ديفيد  كمب  مفاو�سات 
�جلانب  �عرتف   2000 عام 
�إىل  كثري�ً  �نحاز  �إنه  �لأمريكي 
�لرئي�س  وتبنى  �إ�رس�ئيل  جانب 
�حلرب  جمرم  مطالب  كلنتون 
�يهود بار�ك على �أنها �قرت�حات 

�أمريكية ولي�ست �إ�رس�ئيلية.
و�أكد �لأمريكيون �لذين �ساركو� 
�لإد�ر�ت  �أن  �ملفاو�سات  يف 
كو�سيط  تعمل  مل  �لأمريكية 

�رسيف وغري منحاز.
عقد  �ليوم  تر�مب  وي�سعى 
�لطرفني  بحمل  �لقرن  �سفقة 
�ملو�فقة  �لعربية  و�لبعية 
ولتخليد  �إنقاذ�ل�رس�ئيل  عليها 
�ملنطقة  قلب  يف  وجودها 
وتطبيع  �لإ�سالمية  �لعربية 
�ل�سعودية  وت�سخري  �لعالقات 
�ملزيد  ملمار�سة  �خلليج  ودول 
�ملفاو�س  على  �ل�سغط  من 
و�ملرّو�س  �مل�سّنع  �لفل�سطيني 
و�لهزيل وغري �ل�رسعي  و�إقامة 
�إ�رس�ئيل  بني  �جلديد  �لتحالف 
�لعدو  و��ستبد�ل  �خلليج  ودول 
�جلارة  باإير�ن  �لإ�رس�ئيلي 
و�لد�عمة  و�ل�سدوقة  �ل�سديقة 
�لفل�سطيني  �ل�سعب  حلقوق 
�لحتالل  من  �لقد�س  وحترير 

�ل�رس�ئيلي �لبغي�س.
ل جميع �ل�سعوب يف �لعامل  وحتِمّ
و�إ�رس�ئيل  �ملتحدة  �لوليات 
و�لإمار�ت   وقطر  و�ل�سعودية 
م�سوؤولية �نت�سار �لإرهاب �لناجت 
�ليهودي  �لديني  �لتطرف  عن 
و�مل�سيحية  و�لإ�سالمي 

�مل�ساألة  حل  وعن  �ل�سهيونية 
�ليهودية يف �أوروبا على ح�ساب 
�ل�سعب �لفل�سطيني وعن �لنكبة 
�مل�ستمرة و�لهولوكو�ست و�لظلم 
بال�سعب  حلق  �لذي  �لفادح 
فل�سطني  بتهويد  �لفل�سطيني 
�ل�رسق  بلد�ن  وتدمري  و�لقد�س 
�ل�سلم  وتعري�س  �لأو�سط 

�لعاملي لأفدح �لأخطار.
�ملتحدة  �لوليات  وتعمل 
�ل�رس�ع  حتويل  على  و�إ�رس�ئيل 
�رس�ع  �إىل  �سيا�سي  �رس�ع  من 
ديني من خالل تهويد �مل�سجد 
�لإبر�هيمي يف �خلليل وم�سجد 
يف  رباح  بن  بالل  �ل�سحابي 
يو�سف  �ل�سيخ  وقرب  حلم  بيت 
�مل�سجد  وتهويد  نابل�س  يف 
و�إقامة  �ملبارك  �لأق�سى 
�أنقا�سه  على  �ملزعوم  �لهيكل 
�لدولة  بيهودية  و�لعرت�ف 
لتربير �إقامة �لدول على �أ�س�س 
وعرقية  ومذهبية  طائفية 
�لبلد�ن  وتق�سيم  لتفتيت 

�لعربية.
�لعربية  �ل�سعوب  تكره  لذلك 
�لعامل  و�أحر�ر  و�لإ�سالمية 
بني  �ل�سيطاين  �لتحالف 
�لأمريكية  �ملتحدة  �لوليات 
�ل�سعودية  و�ململكة  و�إ�رس�ئيل 
فل�سطني  تهويد  �ىل  �دى  �لذي 
�لفل�سطيني  �سعبنا  .ويرف�س 
و�ل�سالمية  �لعربية  و�متنا 
و�لعدو�ين  �خلطري  قر�رتر�مب 
مع  و�لتعاي�س  �لقرن   و�سفقة 
كما  بها  و�لعرت�ف  ��رس�ئيل 
يرف�س رف�سا قاطعا دور حممد 
بن �سلمان �خلطري جد�وم�سري 

��رس�ئيل �ىل �لزو�ل.
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�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
الأ�ستاذ / بختي �سليمان

حم�سر ق�سائي
بدائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة و حماكمه

�سارع عيونة حممد �سرق مقر الدرك الوطني
تيبازة

حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر
طبقا للمادتني 412/4 و 612 من ق ا م ا

بناءا على طلب ال�سيد /بوزار حممد ٬ ال�ساكن : حي 124 م�سكن عمارة 12 رقم 02 حجوط
بناءا على املواد  404 اإىل 416  و 612 من ق ا م ا ٬ و بناءا على احلكم ال�سادر عن حمكمة حجوط)ق�سم اجلنح( بتاريخ : 2017/03/16 رقم اجلدول : 2017/00156 رقم 
الفهر�س : 2017/00465 و املمهور بال�سيغة التنفيذية املوؤرخة يف : 2017/11/06 حتت رقم : 17/553--------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------
بناء على اإر�سال حما�رض )تبليغ ال�سند التنفيذ+ تكليف بالوفاء+تبليغ التكليف بالوفاء( عن طريق الربيد بر�سالة م�سمنة بتاريخ : 2017/12/28 حتت رقم : 00049265942 
٬ بناء على تبليغ املحا�رض عن طريق التعليق مبحكمة الإخت�سا�س )حجوط( بتاريخ : 2018/01/22 ٬بناء على حم�رض تبليغ املحا�رض عن طريق التعليق ببلدية املطلوب 

)حجوط( بتاريخ : 2018/01/22 ٬و بناء على اأمر على عري�سة من اأجل الإذن بن�رض م�سمون حم�رض التكليف بالوفاء يف جريدة يومية وطنية ال�سادر عن ال�سيدة : 
ا�سولح دليلة رئي�س حمكمة حجوط بتاريخ : 2018/02/11 حتت رقم الرتتيب : 18/00141-------------------------------------------------

اأول/نبلغ ال�سيد/ امريي كمال ٬الكائن موطنه/قرية الرحابة رقم 243 حجوط ٬ بال�سند التنفيذي املذكور اأعاله------------------------ثانيا/نكلف ال�سيد / 
امريي كمال ٬الكائن موطنه /قرية الرحابة رقم 243 حجوط ٬ و نلزمه بالوفاء باأن يدفع للطالب بوا�سطتنا و بني اأيدينا املبلغ املحكوم به و املقدر ب : )2500000٬00 
دج ( مليونان و خم�سمائة األف دينار جزائري ٬ بالإ�سافة اإىل م�ساريف التنفيذ و الر�سوم املقدرة ب :)133510٬00دج( ---------------------------------

---------------------------------------------
ثالثا / اأخطرناه باأن له اأجل )15 يوما( للوفاء اإبتداء من تاريخ الن�رض و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

اإثباتا ملا ذكر اأعاله حررنا هذا املح�رض للعمل مبوجبه قانونا
املح�رض الق�سائي 

 �إ�شهار جتديد مكتب
 جمعية حملية 

طبقا لأحكام املادة رقم 18 من 
القانون رقم 12 /06 املوؤرخ يف 12 
جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات  

لقد مت هذا اليوم 14 فيفري 2018 
جتديد ت�سكيلة الهيئة التنفيذية 
للجمعية املحلية امل�سماة :اجلمعية 

الدينية مل�سجد الوئام املدين .
امل�سجلة حتت رقم :109 بتاريخ 

بلدية  العائدين  4/08/2002 بحي 
�سيدي عامر دائرة �سيدي عامر 
ولية امل�سيلة . يرتاأ�سها ال�سيد 

:عيجويل حممد . 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
الأ�ستاذ / بختي �سليمان

حم�سر ق�سائي
بدائرة اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة و حماكمه

�سارع عيونة حممد �سرق مقر الدرك الوطني
تيبازة

حم�سر تبليغ �سند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر
طبقا للمادتني 412/4 و 612 من ق ا م ا

بناء على طلب ال�سيد /�سطاح فتيحة ٬ ال�ساكنة : تعاونية اخلط عمارة 08 �سقة رقم 09 قاريدي القبة
بناء على املواد  404 اإىل 416  و 612 من ق ا م ا ٬ و بناء على احلكم ال�سادر عن حمكمة ح�سني داي)ق�سم �سوؤون الأ�رضة( بتاريخ : 2014/09/25 رقم اجلدول : 

2014/02898 رقم الفهر�س : 2014/04162 و املمهور بال�سيغة التنفيذية املوؤرخة يف : 2015/10/27 حتت رقم  الت�سليم: 2015/1883.
بناء على اإر�سال حما�رض )تبليغ ال�سند التنفيذ+ تكليف بالوفاء+تبليغ التكليف بالوفاء( عن طريق الربيد بر�سالة م�سمنة بتاريخ : 2017/03/01 حتت رقم :008351 
٬بناء على تبليغ املحا�رض عن طريق التعليق مبحكمة الإخت�سا�س )القليعة( بتاريخ : 2017/03/06 ٬بناء على حم�رض تبليغ املحا�رض عن طريق التعليق ببلدية 

ااملعني )بو�سماعيل( بتاريخ : 2017/03/01 ٬و بناء على اأمر بن�رض التبليغ  بجريدة يومية وطنية ال�سادر عن ال�سيدة : الفاطمي الزهرة رئي�س حمكمة القليعة  بتاريخ : 
2017/11/26 حتت رقم الرتتيب : 17/01066------------------------------------------------

اأول/نبلغ ال�سيد/ م�سعودي م�سطفى ٬ال�ساكن/حي 100 م�سكن عمارة 14 رقم 01 طريق القليعة بو�سماعيل ٬ بال�سند التنفيذي املذكور 
اأعاله------------------------

ثانيا/نكلف ال�سيد / م�سعودي م�سطفى ٬ ال�ساكن/حي 100 م�سكن عمارة 14 رقم 01 طريق القليعة بو�سماعيل ٬ و نلزمه بالوفاء باأن يدفع للطالب بوا�سطتنا و بني 
اأيدينا املبلغ املحكوم به و املقدر ب : )683600٬00دج ( �ستمائة و ثالثة و ثمانون الف و �ستمائة دينار جزائري ٬ بالإ�سافة اإىل م�ساريف التنفيذ و الر�سوم املف�سلة 
كالتايل  ب :)42800٬00دج( حقوق تنا�سبية ٬ )17510٬00 دج( اأتعاب ثابتة---------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------
ثالثا / اأخطرناه باأن له اأجل )15 يوما( للوفاء اإبتداء من تاريخ الن�رض و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

اإثباتا ملا ذكر اأعاله حررنا هذا املح�رض للعمل مبوجبه قانونا
املح�رض الق�سائي 
الأ�ستاذ / بختي �سليمان

ANEP N°:   805211 الو�سط:2018/02/25

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
وزارة ال�سغال العمومية والنقل

République Algérienne Démocratique et Populaire
Ministère Des Travaux Publics et des Transports

الأ�ستاذ / بختي �سليمان
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الربتغالية اآنا غوميز، ع�ضو الربملان الأوروبي

اأ�سعر بالعار من �سيا�سة الحتاد الأوروبي جتاه الالجئني
قالت الربتغالية اآنا غوميز، ع�ضو الربملان الأوروبي، اإنها ت�ضعر بـ"العار" جراء �ضيا�ضة الحتاد الأوروبي "ال�ضيئة" و"الفا�ضلة" جتاه الالجئني، متهمة 

الحتاد بخيانة مبادئه الأ�ضا�ضية، فيما اأ�ضادت مب�ضتوى خميمات الالجئني يف تركيا وردا على �ضوؤال ب�ضاأن اأزمة تدفق الالجئني على دول الحتاد 
الأوروبي، والتي بداأت عام 2015، اأجابت غوميز، يف مقابلة مع الأنا�ضول، باأن "الحتاد اتبع �ضيا�ضة �ضيئة للغاية جتاه الالجئني، ليخون بذلك مبادئه 

الأ�ضا�ضية وقيمه الوطنية".

الرئي�س  ال�سبب  اأن  واأ�سافت 
االحتاد  �سيا�سة  ف�سل  يف 
بني  االختالفات  هو  االأوروبي، 
دولة(.  28( فيه  االأع�ساء  الدول 

** عداء و�ضيا�ضات 
متناق�ضة

"نظام  بقرار  اأ�سادت  الربملانية 
االإلزامي"  الالجئني  ح�س�س 
املجل�س  اتخذه  الذي  )كوتا(، 
األف   160 بخ�سو�س  االأوروبي 
الجئ يف اليونان واإيطاليا، وا�سفة 
اأن  بـ"ال�سائب"وتابعت  القرار 
اإىل  القرار  بهذا  �سعى  املجل�س 
الدول  مع  الالجئني  اأعباء  تقا�سم 
واإيطاليا  اليونان  مثل  احلدودية، 
ويف ا�ستثناء موؤقت لـ"نظام دبلن"، 
اإليه  الذي ي�سل  البلد  الذي يحمل 
طلبه  در�س  م�سوؤولية  الالجئ 
"الكوتا"  تدبري  اعتماد  مت  للجوء، 
اإعادة  بهدف   ،2015 �سبتمرب  يف 
على  الجئ  األف   160 اإ�سكان 
اأوروبية  دولة  لكل  "كوتا"  اأ�سا�س 
يف  "الكوتا"  بنظام  العمل  وانتهى 
�سبتمرب 2017، ومت مبوجبه "اإعادة 
�سخ�س  األف   29 نحو  اإ�سكان" 
من  نقلهم  بعد  اأوروبية،  دول  يف 
و�سل  بينما  واإيطاليا،  اليونان 
حواىل مليون ون�سف مليون الجئ 
اإىل ال�سواطئ االأوروبية، منذ 2015 
واأ�سافت غوميز اأن معار�سة بع�س 
"الكوتا"  قرار  لهذا  االحتاد  دول 
هو "اأمر حمزن"، م�سددة على اأن 

"دول جمموعة في�سيغراد )بلغاريا 
و�سلوفاكيا(  وبولندا  والت�سيك 
زيادة  �ساأنها  من  خطابات  تطلق 
دول  لالأجانب"ورف�ست  العداء 
االإلزامية  احل�س�س  اأوروبية 
بوء  جلنائبة  قبول  اأن  بدعوى 
�سيادتها  يقو�س  امل�سلمني 
جمتمعاتها. وجتان�س  واأمنها 
اإتباع  من  ا�ستغرابها  عن  واأعربت 
متناق�سة،  �سيا�سات  الدول  بع�س 
مثل اأملانيا، التي ت�ست�سيف قرابة 
مليون الجئ، ويف الوقت ذاته تعترب 
بـ"نظام  العمل  علّقت  دولة  اأول 
ملن  النظام  هذا  �سنغن"وي�سمح 
باحلركة  �سنغن"  "تاأ�سرية  يحمل 
اأنحاء  معظم  يف  �سفر  جواز  دون 
االحتاد االأوروبي، بناء على اتفاقية 
.1995 عام  التنفيذ  حيز  دخلت 

فوائد كثرية

اإن  قالت  الربتغالية  ال�سيا�سية 
من  لالجئني  البلدان  ا�ستقبال 
بـ"فوائد  عليها  العودة  �ساأنه 
الربتغال  اإن  قائلة  كثرية"وم�ست 
فتحت اأبوابها اأمام الالجئني ح�سب 
معاداة  وو�سفت  املقررة،  الن�سبة 
بـ"الغباء"وتابعت:  املهاجرين 
"اأعتقد اأنه ال توجد اأزمة الجئني، 
قيمنا،  �رضبت  احلقيقية  فاالأزمة 
مواجهتنا  طريقة  اأدت  حيث 
الهاربني  الالجئني  مع  وتعاملنا 
ن�سوب  اإىل  والظلم  احلروب  من 
غوميز  االأزمة"ودعت  هذه 

اإعادة  اإىل  االأوروبي  االحتاد 
الداخلية  �سيا�ساته  يف  النظر 
مثال  "عليه  م�سيفة:  واخلارجية، 
االأزمة  جتاه  مغايرة  �سيا�سة  اإتباع 
ال�سورية )القائمة منذ عام 2011( 
بالبقاء  لل�سوريني  ي�سمح  ب�سكل 
منه". الفرار  وعدم  بلدهم  داخل 

ف�ضل اأوروبي

كما دعت غوميز االحتاد االأوروبي 
اإىل اإتاحة اإمكانية الهجرة بالطرق 
حياة  تعري�س  لوقف  القانونية، 

البحار،  يف  للخطر  الالجئني 
ا�ستغاللهم من جانب جتار  وعدم 
الب�رض واأردف اأن الكثري من الدول 
مب�سوؤولياتها  تلتزم  ال  االأوروبية 
جتاه  واالأخالقية  القانونية 
االأوروبي  فـ"االحتاد  الالجئني، 
اأثبت ف�سله، وب�سفتي اأوروبية اأ�سعر 
�سيا�سة االحتاد جتاه  بالعار جراء 
الالجئني"ووجهت غوميز انتقادات 
اإىل اتفاقية الالجئني املربمة بني 
 18 )يف  االأوروبي  واالحتاد  تركيا 
مار�س 2016(، معتربة اأنها "حتمل 
وقانونية". اأخالقية  م�ساكل 

االأملانية،  امل�ست�سارة  اأن  وراأت 
على  وّقعت  مريكل،  اأجنيال 
حدة  لتخفيف  االتفاقية  هذه 
لالأجانب  املعادية  اخلطابات 
لدى  التزايد  يف  االآخذة 
اأملانيا. يف  اليمينية  االأحزاب 

املخيمات الرتكية

زارت  اأنها  اإىل  غوميز  ولفتت 
ال�سوريني،  الالجئني  خميمات 
جنوبي  عنتاب  غازي  والية  يف 
عن  واأعربت   2012 عام  تركيا، 

مب�ستوى  ال�سديد  اإعجابها 
املخيمات، م�سددة على اأنها من 
عاينتها  التي  املخيمات  اأف�سل 
تبذل  تركيا  اأن  "اأدرك  وتابعت: 
ال�ساأن،  هذا  يف  كبرية  جهودا 
وهي ت�ستحق كل التقدير"، داعية 
تركيا  دعم  اإىل  االأوروبي  االحتاد 
يف هذا ال�ساأن وختمت جوميز باأن 
تركيا يف مقدمة الدول التي يجب 
التعاون  االأوروبي  االحتاد  على 
اإقامة تعاون بني  اإىل  معها، داعية 
اجلانبني حلماية الالجئني، مبوجب 
الدولية. والقواعد  القوانني 

مفو�ض الأمم املتحدة ال�ضامي حلقوق الإن�ضان، زيد بن رعد

اأزمة الروهنغيا قد ت�سكل خطًرا على الأمن الإقليمي

اأزمة  تواجه  "ميامنار  واأ�ساف: 
خطرية جًدا قد يكون لها تاأثري 
�سديد على اأمن املنطقة"وتابع 
"يقولون  االأممي:  امل�سوؤول 
حقوق  انتهاكات  اأن  اأحياًنا 
�رضارة  �ستكون  اليوم  االإن�سان 
ل�رضاعات غد"واأو�سح حمذًرا: 
الروهنغيا  اأزمة  كانت  "اإذا 
قائًما  وا�سًعا  �رضاًعا  �ستثري 
الدينية،  الهويات  اأ�سا�س  على 
عنها  الناجمة  النزاعات  فاإن 

�ستكون م�سدر قلق كبري".
اأن  على  ا  اأي�سً رعد  و�سّدد 
بداأت  التي  العنف  "موجات 
فّجرت  والتي  املا�سي  اأوت  يف 
ح�ساًدا  كانت  الالجئني  اأزمة 
التمييز  من  عقود  خلم�سة 
يف  الروهنغيا  �سد  واال�سطهاد 
غربي  )اأراكان(  راخني  اإقليم 
قلقه  عن  اأعرب  ميامنار"كما 
الدميقراطية  حالة  تدهور  اإزاء 
يف اآ�سيا رغم ازدياد ثراء بع�س 

دول املنطقة وقال "حتت ذريعة 
حماية االأمن العام، تقوم العديد 
حرية  بقمع  احلكومات  من 
ا�ستقالل  على  وتعتدي  التعبري 
وا�ستقالل  الق�سائي  النظام 

ال�سحافة".
اجلي�س  جرائم  واأ�سفرت 
البوذية املتطرفة،  وامللي�سيات 
بحق الروهنغيا، يف اإقليم اأراكان 
)غرب(، منذ �سنوات، عن جلوء 
بنغالدي�س  اإىل  األفا   826 نحو 

هوؤالء،  بني  ومن  املجاورة 
اأوت   25 منذ  فروا  األفا   656
املتحدة،  االأمم  وفق  املا�سي، 
التي حذرت من ت�رضر ع�رضات 
الرياح  جراء  منهم،  االآالف 
منظمة  وح�سب  بنغالد�س 
"اأطباء بال حدود" الدولية، قتل 
�سخ�س  اآالف   9 عن  يقل  ال  ما 
ما  الفرتة  يف  الروهنغيا  من 
�سبتمرب  و24  اأغ�سط�س   25 بني 

 .2017

م��سك� ل ت�ؤكد تقلي�ض وا�سنطن لبع�ض الأ�سلحة وفقا ملعاهدة �ستارت
باأن  التاأكيد  رو�سيا  ت�ستطيع  ال 
فعال  قامت  املتحدة،  الواليات 
االأ�سلحة  اأنواع  بع�س  بتقلي�س 
يف  الواردة  لاللتزامات  تلبية 
معاهدة خف�س االأ�سلحة الهجومية 
اال�سرتاتيجية )�ستارت-3( وذكرت 

اأن  الرو�سية،  اخلارجية  وزارة 
بالبيان  علما  اأخذت  مو�سكو 
االأمريكي حول حتقيقه للم�ستويات 
العددية املتفق عليها من االأ�سلحة 
وقالت  اال�سرتاتيجية  الهجومية 
الوزارة يف بيان ن�رض على موقعها 

االإ�سارة  "جتدر  االإنرتنت:  يف 
املعلن  التقلي�س  م�ستوى  اأن  اإىل 
باخلف�س  فقط  لي�س  حتقق  عنه، 
احلقيقي لالأ�سلحة بل وعن طريق 
اإعادة جتهيز بع�س من�سات اإطالق 
البالي�ستية يف غوا�سات  ال�سواريخ 

الثقيلة"  والقاذفات  "ترايدنت-2" 
52H-B". ومت تنفيذ ذلك ب�سكل 
قادر  غري  الرو�سي  اجلانب  يجعل 
االأ�سلحة  هذه  اأن  تاأكيد  على 
يف  لال�ستخدام  ت�سلح  تعد  مل 
الثقيلة  والقاذفات  الغوا�سات 

الف�سل  من   3 البند  يف  ورد  كما 
امللحق  الثالث  الربوتوكول  يف   1

باملعاهدة". 
اإىل  كذلك،  اخلارجية  واأ�سارت 
على  وا�سنطن  حتث  مو�سكو  اأن 
حلول  عن  البناء  البحث  موا�سلة 

املتعلقة  امل�ساكل  لكل  مقبولة 
االأ�سلحة  وتن�سيق  جتهيز  باإعادة 
وكذلك  اال�سرتاتيجية  الهجومية 
غريها من امل�سائل التي قد تظهر 
بني الطرفني يف �سياق تنفيذ مواد 

وبنود املعاهدة.

حذر مفو�ض الأمم املتحدة ال�ضامي حلقوق الإن�ضان، زيد بن رعد، اأم�ض الإثنني، من اأن ا�ضطهاد ميامنار لأقلية الروهنغيا امل�ضلمة ميكن اأن ي�ضعل 
�ضراًعا اإقليمًيا وقال رعد يف كلمة له مبوؤمتر يف مبنى وزارة اخلارجية الإندوني�ضية، يف جاكرتا، اليوم، اإن اأعمال الأبادة والتطهري العرقي رمبا تكون 

وقعت خالل حملة العنف �ضد الروهنغيا والتي ت�ضببت بنزوح نحو مليون �ضخ�ض اإىل بنغالدي�ض املجاورة.
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خالًفا ملزاعم الحتالل ال�صهيوين

 الت�صريح يثبت اإعدام الأ�صري ال�صراديح من م�صافة �صفر
اأظهر ت�صريح جثة ال�صهيد الفل�صطيني ال�صاب يا�صني عمر ال�صراديح )33 عاما( اأنه ا�صت�صهد متاأثًرا 
بجراحه اإثر تعر�صه لالإعدام املبا�صر من جنود الحتالل الإ�صرائيلي من م�صافة �صفر وتاأتي هذه 
النتائج التي اأعلنتها »هيئة الأ�صرى« م�صاء اجلمعة، خالًفا ملزاعم اجلي�ش الإ�صرائيلي، الذي قال 

اإن ال�صراديح ا�صت�صهد جراء ا�صتن�صاقه الغاز امل�صيل للدموع، وجتاهل الأعرية النارية التي اأطلقها 
باجتاهه وال�صرب املربح والتنكيل الذي تعر�ش له خالل عملية اعتقاله فجر اأم�ش، اخلمي�ش.

التحقيق  اأن  االحتالل  وادعى 
هاجم  ال�شهيد  اأن  ك�شف  االأوىل 
حديدي،  باأنبوب  االحتالل  قوات 
املنطقة  يف  الحًقا  اعتقاله  ليتم 
االحتالل  جنود  فيها  اأطلق  التي 
اإثر  للدموع،  امل�شيلة  الغاز  قنابل 
ال�شبان  مع  املواجهات  اندالع 
�رشيط  واأظهر  الفل�شطينيني، 
االعتقال  عملية  يوثق  م�شور 
اعتقاله  بعد  ال�شهيد  تعر�ض 
مبا�رشة ل�رشب �شديد ومربح على 
املناطق  وفى  االحتالل  جنود  يد 
الذي  االأمر  اجل�شد،  من  العلوية 
اأدى اإىل اإ�شابته بحالة اإغماء نقل 

على اإثرها اإىل امل�شت�شفى، واأعلن 
عن ا�شت�شهاده.

 50 حوايل  اأّن  االحتالل  وزعم 
احلجارة،  األقوا  فل�شطينيا 
ال�شيارات،  اإطارات  واأحرقوا 
على  احلارقة  الزجاجات  واألقوا 
ال�رشاديح  ال�شهيد  واأن  قواته، 
وهو  االحتالل  جنود  نحو  رك�ض 

ا حديدية.  يحمل ع�شً
جنود  اأن  اإىل  التقرير  واأ�شار 
باجتاهه  النار  اأطلقوا  االحتالل 
التقرير  وادعى  ي�شيبوه،  لكنهم مل 
على  اال�شتيالء  حاول  ال�شهيد  اأن 
اعتقاله  ليتم  اجلنود  اأ�شلحة  اأحد 

حالة  و�شط  يديه،  وتقييد  بالقوة 
جنود  اأظهرها  التي  العربدة  من 
والتنكيل  وال�رشب  االحتالل 
وا�شتطرد  امل�شاب  باملعتقل 
اإنه  وقال:  مزاعمه  يف  االحتالل 
ال�شهيد  خباأه  �شكني  على  عرث 
التحقيق  داخل مالب�شه، وجاء يف 
رمبا  لغاز  تعر�ض  اأنه  »يبدو  اأنه 
ت�شبب يف وفاته، وتدهورت حالته 
ومعاجلته  اإخالوؤه  ومت  ال�شحية، 
اأعلنت  التي  اجلي�ض  قوات  من 

اأخريا وفاته«.
الفل�شطيني  االأ�شري  نادي  واأعلن 
عمر  يا�شني  ال�شاب  ا�شت�شهاد  عن 

منزله  من  اعتقاله  بعد  ال�رشاديح 
واالعتداء  االحتالل  قوات  من 
اأريحا،  مدينة  يف  بال�رشب  عليه 
مكتب  مدير  وقال  اأم�ض،  فجر 
الرحمن  عبد  االأ�رشى  اإعالم 
اإن  �شحفي:  ت�رشيح  يف  �شديد، 
قتل  »جرمية  ال�رشاديح  ا�شت�شهاد 
جديدة بدم بارد ت�شاف اإىل �شجل 
اأ�شبح  الذي  االأ�شود  االحتالل 
ميار�ض اأب�شع اجلرائم بحق اأر�شنا 
و�شعبنا واأ�رشانا دون رادع دويل اأو 

قانوين«.
هيئة  رئي�ض  حّمل  ال�شياق،  ويف 
�شوؤون االأ�رشى واملحررين عي�شى 

االإ�رشائيلي  االحتالل  قراقع 
ا�شت�شهاد  عن  الكاملة  امل�شوؤولية 
ال�رشاديح وقال قراقع يف ت�رشيح 

اإن »هذه جرمية واإعدام  �شحفي: 
وقتل متعمد ارتكبه جنود االحتالل 

بحق ال�شاب ال�رشاديح«.

م�صت�صار حملة ترامب يقّر 
باتهامات حول التدخل 
الرو�صي يف النتخابات

م�شت�شار  غيت�ض،  ريت�شارد  اأقّر 
للرئي�ض  االنتخابية  احلملة 
ترامب،  دونالد  االأمريكي 
باالتهامات املوجهة �شده حول 
التدخل الرو�شي يف االنتخابات 

الرئا�شية لعام 2016.
وذكرت و�شائل اإعالم اأمريكية، 
قبل  من  امُلّتهم  غيت�ض  اأن 
اخلا�ض  االأمريكي  املحقق 
باالتهامات  اأقر  مولر،  روبرت 
مع  �شفقة  عقد  خالل  من 
غيت�ض،  ويواجه  العامة  النيابة 
لرئي�ض  م�شاعًدا  كان  الذي 
بول  االنتخابية  ترامب  حملة 
مانافورت، تهمتي التواطوؤ �شد 
على  والكذب  البالد،  حكومة 
التحقيقات  مكتب  م�شوؤويل 
يتعاون  اأن  ويُتوقع  الفدرايل 
غيت�ض خالل املرحلة القادمة، 
تقدمي  خالل  من  مولر،  مع 
جديدة  ومعطيات  معلومات 
يف  رو�شيا  بتدخل  تتعلق 
للواليات  الرئا�شية  االنتخابات 
املا�شي،  والثالثاء  املتحدة 
قالت �شارة �شاندرز، املتحدثة 
با�شم البيت االأبي�ض، اإن رو�شيا 
الرئا�شة  بانتخابات  تدخلت 
االأمريكية عام 2016، لكن دون 

اأن يوؤثر ذلك على نتائجها.

وكانت حملة ترامب االنتخابية 
عدة   2016 عام  واجهت 
رو�شيا،  مع  بالتواطوؤ  اتهامات 
نفي  لتكرار  ترامب،  دفع  ما 
»ال  اأنه  على  م�شدًدا  االأمر، 
وال  حملته،  جانب  من  تواطوؤ 
يف  رو�شيا  جانب  من  تدخل 

نتائج االنتخابات الرئا�شية«.
اتهمت  املا�شي،  واالأ�شبوع 
 13 االأمريكية،  العدل  وزارة 
رو�شية،  كيانات  و3  ا  �شخ�شً
بالتدخل يف انتخابات الرئا�شة 
االأمريكية لعام 2016، واأ�شفرت 
عن فوز ترامب.اإاّل اأن اخلارجية 
االتهامات  تلك  نفت  الرو�شية 
مواطًنا   13 قدرة  عن  مت�شائلة 
رو�شًيا على حتقيق اخرتاق من 
املتحدة،  للواليات  النوع  هذا 
على  املليارات  تنفق  التي 
اأن  اال�شتخبارات.ي�شار  اأجهزة 
التحقيقات االأمريكية يف ق�شية 
يف  تنظر  الرو�شي  التدخل 
احتمال وجود تواطوؤ بني حملة 
كان  اإن  ما  اأو  ورو�شيا،  ترامب 
ملكتب  حتقيًقا  عرقل  ترامب 
 )FBI( الفيدرايل  التحقيقات 
الق�شية، من خالل  نف�ض  حول 
ال�شابق،  املكتب  مدير  طرد 

جيم�ض كومي، يف ماي2017. 

�صوؤون الأ�صرى الفل�صطينيني

ال�صراديح قتل بر�صا�صة اأ�صفل البطن من م�صافة �صفر

اإطالق اأو�صع »من�صة اإبداعية« خلدمة فل�صطني باإ�صطنبول

اأظهرت النتائج الأولية لت�صريح جثمان ال�صهيد الفل�صطيني يا�صني ال�صراديح، اأنه قتل اإثر 
ا�صتهدافه بر�صا�صة يف اأ�صفل البطن، اأطلقت عليه من م�صافة �صفر.

احت�صد ما يزيد عن 500 �صاب فل�صطيني، اأم�ش ال�صبت، من 25 دولة، يف العا�صمة الرتكية اإ�صطنبول، لإطالق اأو�صع 
من�صة �صبابية تخدم الق�صية الفل�صطينية عبد اهلل الرفاعي، من�صق املبادرات ال�صبابية، قال: »نلتقي بهذا العر�ش 
الفل�صطيني يف اإ�صطنبول، لنربهن اأننا ل�صنا ن�صيجا غريبا عن اأر�صنا، فنحن نحبها وحتبنا، فاإن حرمنا حق املواطنة 

منها اليوم، فهي منا ت�صكن يف مواطن القلوب«.

ا�شت�شهد  اخلمي�ض،  واأم�ض 
ال�رشاديح )33 عاما(، بعد �شاعات 
االحتالل،  قوات  من  اعتقاله  من 
من منزله يف مدينة اأريحا �رشقي 
ال�شفة الغربية وقالت هيئة �شوؤون 
اإّن  بيان:  االأ�رشى واملحررين، يف 
ال�شهيد  اأن  تفيد  الت�رشيح  »نتائج 
اأطلقت  بر�شا�شة  قتل  ال�رشاديح 
عليه من م�شافة �شفر، يف منطقة 

اأ�شفل البطن«.
الر�شا�شة  اأن  البيان  واأ�شاف 
ومتزق  دموي  نزيف  اإىل  »اأدت 

ال�رشيان احلرقفي االأمين والوريد 
من  وخرجت  االأمين،  احلرقفي 
اأن  الهيئة  الظهر«واأو�شحت 
عملية الت�رشيح ك�شفت عن اإ�شابة 
منطقة  يف  بك�شور  ال�رشاديح 
بكدمات  واإ�شابته  احلو�ض، 
الراأ�ض  منطقة  يف  ور�شو�ض 

وال�شدر والرقبة واالأكتاف.
الهيئة،  رئي�ض  عن  البيان  ونقل 
»نتائج  اإن  قوله:  قراقع،  عي�شى 
واالّدعاء  الرواية  تفّند  الت�رشيح 
تويف  ال�شهيد  باأن  االإ�رشائيلي 

الغاز«واأ�شاف  ا�شتن�شاقه  جراء 
اأعدم  »ال�رشاديح  اأن  قراقع 
حيث  اإ�رشار،  �شبق  وعن  ميدانيا 
تعر�ض للقتل العمد بر�شا�شة من 
الوح�شي  وال�رشب  �شفر،  م�شافة 
اأن  على يد جنود االحتالل« وعّد 
تكرر  ب�شعة،  حرب  جرمية  »هذه 
حكومة االحتالل تنفيذها يف ظل 
حالة الت�شعيد يف عمليات االإعدام 
امليداين التع�شفي، والتي تزايدت 
امل�شوؤول  2015«ودعا  عام  منذ 
الفل�شطيني اإىل »حماكمة اإ�رشائيل 

واالإعدامات  اجلرائم  هذه  على 
وحتريك  الق�شاء،  نطاق  خارج 
يف  االإ�رشائيلية  اجلرائم  ملفات 
الدولية«ويف  اجلنايات  حمكمة 
الهيئة،  اأعلنت  اليوم،  �شابق  وقت 
يف بيان، اأن عملية ت�رشيح جثمان 
عاما(   33( ال�رشاديح  ال�شهيد 
ال�شفة  �رشقي  اأريحا  مدينة  من 
معهد  يف  بداأت  املحتلة،  الغربية 
يف  االإ�رشائيلي  العديل  الطب 
اأبيب« مب�شاركة طبيب  مدينة »تل 

فل�شطيني.

كلمته  خالل  الرفاعي،  واأ�شاف 
هو  اليوم  »لقاءنا  االفتتاحية، 
الوطني  للم�رشوع  ا�شتكمال 
مل�شرية  وا�شتكمال  الفل�شطيني، 
واأ�رشى  قادة  �شطرها  مباركة 
و�شهداء، فلوال ت�شحياتهم، ملا كان 
هذا اجلمع، فنحن تعلمنا منهم اأن 
حب فل�شطني هو اأن تعطي دون اأن 

تنتظر مقابال«.
قال  املبادرة  ر�شالة  وحول 
اإن�شاء  هي  »ر�شالتنا  الرفاعي: 
لفل�شطينيي  وا�شعة  �شبابية  �شبكة 

يف  ال�شباب  دور  وتفعيل  اخلارج، 
العمل الفل�شطيني، و�شناعة القرار 
واإ�رشاكهم  الوطني وتعزيز دورهم 
الق�شية  تدعم  التي  امل�شاريع  يف 
يف  دورهم  وتنمية  الفل�شطينية، 
املجتمعات املحلية التي يوجدون 
يف  فاعلة  مبادراتهم  لتكون  فيها 

هذه الدول«.
اإىل  تهدف  املبادرة  اأن  واأكد 
وا�شعة  �رشيحة  وتفعيل  اإ�رشاك 
يف  الفل�شطيني  ال�شباب  من 
الإطالق  من�شة  وتوفري  اخلارج، 

ال�شبابية،  وامل�شاريع  الربامج 
ال�شبابية  اجلهود  بني  والتن�شيق 
الطاقات  وتوحيد  املختلفة، 
ونقل  لفل�شطني،  العاملة  ال�شبابية 
ال�شباب  بني  والتجارب  اخلربات 
واأو�شح  اخلارج  يف  الفل�شطيني 
اأن اجتماع اليوم، ي�شم قرابة 500 
�شاب من اأكرث من 25 دولة، ميثلون 
»جاءوا  فل�شطني،  من  �شرب  كل 
ليقولوا للعامل اأن فل�شطني حا�رشة 

يف قلوبنا«.
ريادي  بدور  الرفاعي  وطالب 

دون  كافة،  املجاالت  يف  لل�شباب 
اأي تهمي�ض، فـ«ال�شباب الفل�شطيني 
وال�شيا�شة  باالقت�شاد  مبدع 
ينق�شه  وال  والهند�شة،  واالإعالم 

�شوى اأن ياأخذ دوره«.
تهتم  ال�شبابية،  املبادرات  ومن�شة 
يف  الفل�شطيني  ال�شباب  بجمع 
دوره يف خمتلف  وتفعيل  ال�شتات، 
فيها،  يتواجدون  التي  الدول 
ال�شبابية  امل�شاريع  يف  واإ�رشاكهم 
اإىل  ال�شاعية  الفل�شطينية  الوطنية 

التحرير والعودة. 

ترامب يجدد دعوته لـ«ع�صكرة« التعليم
دونالد  االأمريكي،  الرئي�ض  جدد 
ترامب، دعوته اإىل ت�شليح اأعداد من 
املعلمني، ملواجهة حوادث اإطالق 

ترامب  وقال  املدار�ض  يف  النار 
خالل  اجلمعة،  اأم�ض  كلمة،  يف 
يف  للمحافظني،  ال�شنوي  املوؤمتر 

اإىل  بحاجة  »نحن  مريالند:  والية 
املدار�ض«،  يف  باأبنائنا  يعتني  من 
بح�شب »اأ�شو�شييتد بر�ض« واأ�شاف 

الرئي�ض االأمريكي: »حار�ض االأمن 
اأما  ال يعرف االأطفال وال يحبهم، 

املعلمون فهم يحبون التالميذ«.



رف�ض حتميل الالعبني والطاقم 
الفني م�س�ؤولية التعرث

قادة عي�سى: هديف 
�سمان البقاء واللعب 

على ال�سعود ياأتي 
مبرور اجلوالت

�شّدد مدرب فريق �رسيع 
غليزان رف�شه حتميل الالعبني 

واأع�شاء الطاقم الفني 
م�شوؤولية التعرث الذي �شجلوه 
اأول اأم�س على ملعبهم عندما 

ا�شتقبلوا مولودية �شعيدة 
�شمن مباريات اجلولة 22 من 

الرابطة املحرتفة الثانية، 
ويف هذا ال�شدد اأكد املدرب 
يف ت�رسيحات اإعالمية عقب 
نهاية اللقاء اأن مهمة اأ�شباله 
كانت �شعبة من اجل حتقيق 

الفوز داخل الديار واملحافظ 
على حظوظهم يف التناف�س 

على ال�شعود اإىل دوري الكبار، 
مو�شحا اأن الأمور مل ت�شب 
يف �شاحلهم خا�شة يف ظل 
الفر�س لعديدة التي �شيعها 
لعبو اخلط الأمامي امام 
املرمى والتي فوتت عليهم 
فر�شة الو�شول اإىل ال�شباك 

وت�شجيل الأهداف.
وتطرق قادة عي�شى اإىل 

الفر�س التي تبقت »للرابيد« 
من اجل حتقيق البقاء اأين 
اأو�شح اأن ما يهمه حاليا 
�شمان حتقيق البقاء يف 

الرابطة الأوىل قبل حتويل 
اأنظاره �شوب اأهداف اأخرى، 
م�شريا اأن الفريق اأ�شبح ملزما 

بالفوز يف جميع املباريات 
التي تبقت له على ملعبه يف 

غليزان و�شيعمل على التناف�س 
بقوة واإىل اآخر حلظة اأمن 

اأجل ال�شعود، وبرر املتحدث 
الأ�شباب التي جعلت ت�شكيلة 

»ا�شود مينا« تف�شل يف التواجد 
�شمن كوكبة املقدمة غلى 
التح�شريات التي مل تكن يف 

امل�شتوى قبل انطالق املو�شم 
الكروي والنتدابات التي جرت 

يف الفريق خا�شة بعدما مت 
التخلي عن اأبرز العنا�رس يف 

الت�شكيلة وا�شتقدام لعبني اقل 
كفاءة منهم.

عي�سة ق.
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�سابر ال�سريف م�ساعد مدرب نادي بارادو

احلظ مل يحالفنا للفوز اأمام الن�سرية
انتهت املباراة املحلية التي جمعت اأول اأم�ض نادي بارادو بن�سرية 
ح�سني داي بالتعادل 1-1، وقد اعترب م�ساعد مدرب نادي بارادو 

�سابر �سريف هذه النتيجة م�سجعة من جهة ومن جهة ثانية اكمد 
ان فريقه �سيع ف�زا كان يف املتناول نظرا لل�سيطرة والفر�ض املتاحة 

لهم طيلة اأط�ار املقابلة.

حاوره ف�ؤاد بن طالب

* ما تعليقك على هذا 
التعادل اأمام الن�سرية 

؟

هذه  بنقاط  الفوز  ن�شتحق  كنا   -
على  �شيطرنا  حيث  املباراة 
جمريات اللعب كما �شاهدمت غري 
اأن احلظ مل يكن معنا، لكن تبقى 

نتيجة التعادل مهمة لنا.  

* كيف ترى حظ�ظ 
»الباك« يف اجل�لت 

املقبلة ؟

للعب  قائمة  تبقى  حظوظنا   -
البطولة  اإىل  موؤهلة  مرتبة  على 

الإفريقية اأو العربية، خا�شة واأننا 
ومتكامل  متما�شكا  فريقا  منلك 
ما  لعب  قادر على  وهو  اخلطوط 
اجلولت  يف  واأح�شن  اأف�شل  هو 

القادمة.

* ماهي مفاتيح 
احل�ارات القادمة ؟

تتطلب  القادمة  اجلولت   -
حت�شريا متميزا، ول تقبل التهاون، 
مع العمل اأكرث على اللياقة البدنية 
الظروف  فكل  وعليه  والن�شجام 
واإنهاء  جيد  مو�شم  باأداء  مالئمة 

البطولة يف مرتبة مريحة.

* معنى هذا اأن العامل 
البدين �سي�سنع الفارق 

فيما ه� قادم ؟
- ل يختلف اثنان على اأن العامل 
البدين يف اأي مباراة هو الذي ي�شنع 
الفارق وبارادو يعمل اأكرث من هذا 
الذي  النف�شي  اإ�شافة  اجلانب 
املباريات  ت�شيري  يف  مهم  دور  له 

ورفع معنويات الالعبني.
* هل اأنتم را�س�ن 

على املرتبة والأداء 
لعنا�سر بارادو ؟ 

برج  يف  تبقينا  الرابعة  املرتبة   -
املراقبة و�شنعمل خالل املباريات 
الفارق  تقلي�س  اأجل  من  القادمة 
م�شوار  على  را�شون  اأننا  املهم 
بع�س  ت�شحيح  و�شنحاول  الفريق 
املحطات  خالل  التقنية  الأمور 
النتائج  عن  والبحث  القادمة 
الإيجابية داخل الديار وخارجها.

الكابا ت�ا�سل مراقبة �سباق ال�سع�د القبة 
وال�سالحف يتنف�سان

الرائد يتعرث املوب واجليا�سمبي 
يقل�سان الفارق

 اجلائزة الدولية الكربى للجزائر
 العا�سمة للدراجات

اليوناين كا�سرتانتا�س يتوج باللقب

للرابطة   22 اجلولة  �شهدت 
الرائد  تعرث  الثانية  املحرتفة 
�شقط  الذي  مليلة  عني  جمعية 
امام  الديار  بعقر  التعادل  فخ  يف 
وهي  ال�شلف  جمعية  ال�شيف 
ي�شيعون  جعلتهم  التي  النتيجة 
عن  الفارق  تعميق  فر�شة 
ت�شكيلة  مت�شكت  املالحقني،فيما 
»اأ�شود الون�رسيب�س« بحظوظها يف 
اأنها  باعتبار  ال�شعود  على  اللعب 
»البوديوم«،  نقاط عن  ب�شت  تبتعد 
فريقي  عرف  التي  الفر�شة  وهي 
وال�شبيبة  املولودية  بداية  مدينة 
من  متكنتا  بعدما  اغتنامها 
ال�شدارة،  عن  الفارق  تقلي�س 
منا�شفة  الو�شافة  تتقا�شمان  اأين 
بفارق نقطتني فقط عن »ال�شام«، 
ا�شتعادة  بجاية يف  �شبيبة  وجنحت 
�شعب  فوز  بعد  النت�شارات  نغمة 
على ملعبها اأمام �شباب باتنة �شمح 
الثاين،  املركز  على  باحلفاظ  لها 

بينما تاأزمت و�شعية »الكاب« التي 
فيما  الرتتيب،  ذيل  اإىل  تراجعت 
امل�شتفيدين  اأكرب  »املوب«  كانت 
من اجلولة عقب الفوز الثمني الذي 
على  الديار  خارج  من  به  عادت 
ح�شاب امل�شيف غايل مع�شكر اأكد 
الذي  الفريق  �شحوة  خاللها  من 
حقق اأربع انت�شارات على التوايل، 
فيما اأنهى اأهلي برج بوعريريج قمة 
اله�شاب العليا اأمام مولودية العلمة 
ال�شعود  مراقبة  ووا�شل  ل�شاحله 
�شقط  املقابل،  يف  قرب.  عن 
الهزمية  فخ  يف  �شكيكدة  �شبيبة 
اأمام امل�شيف �شباب عني الفكرون 
هذا الأخري غادر املوؤخرة ووا�شل 
يف  البقاء،  يف  بحظوظه  التم�شك 
املقابل تنف�س رائد القبة ال�شعداء 
وحقق فوزا هاما اأمام ال�شيف اأمل 
منطقة  عن  يبتعد  جعله  بو�شعادة 

اخلطر.
ع.ق.

كا�شرتانتا�س  اليوناين  الدراج  توج 
جافا  فريق  من  �شارالمبو�س  
 15 بالطبعة  ال�رسبي  بارتيزان 
للجائزة الدولية الكربى للدراجات 
بعد فوزه اأول اأم�س ب�شباق املرحلة 
التي  للمناف�شة  والأخرية  الرابعة 
حول  مغلق  م�شلك  على  جرت 
وقطع  اخلارجية،  ال�شوؤون  وزارة 
يف  الو�شول  خط  اليوناين  الدراج 
متقدما  ثا   41 41د  �شا   2 ظرف 
فريق  من  منري  خم�شون  املغربي 
فيب �شبور البحريني 2�شا 42د 46 
من  رقيقي  يو�شف  واجلزائري  ثا 
وحقق  ثا،   26 43د  2�شا  �شوفاك 
اليوناين كا�شرتاتا�س فوزا م�شاعفا 
الأ�شفر  للقمي�س  بانتزاعه 
املخ�ش�س للفائز باجلائزة واأي�شا 
دراج  لأح�شن  الأخ�رس  القمي�س 
بال�رسعة النهائية الذي كان يحمله 
اجلزائري  املن�رسم  اخلمي�س 

يو�شف رقيقي.
من جهته احتفظ كل من الإ�شباين 
فريق  من  غابريال  كورال  ريغريو 
القمي�س  البحرين  �شبور  فيب 
مت�شلق  دراج  لأح�شن  املنقط 
من  يا�شني  حمزة  واجلزائري 
بالقمي�س  البرتويل  املجمع  
�شنف  من  دراج  لأح�شن  الأبي�س 

ح�شب  العام  الرتتيب  ويف  الآمال، 
ال�رسبي  الفريق  ح�شل  الفرق 
جافات بارتيزان على املركز  الأول 
اأمام نادي �شوفاك اجلزائري فيما 
الإماراتي  ال�شارقة  نادي  احتل 

املركز الثالث.
والأخرية  الرابعة  املرحلة  وجرت 
يف  العا�شمة  اجلزائر  ملوعد 
م�شلك مغلق طوله 106كم يف ع�رس 
الثالثي  عليها  �شيطر  والتي  لفات 
امل�شكل من ال�شوري يو�شف �رسوج 
و  من�شوري  حمزة  واجلزائري 
اأولك�شندور.،  هولوفا�س  الأوكراين 
على  املذكور  الثالثي  و�شيطر 
جمريات ال�شباق منذ اللفة الرابعة 
اليوناين  بهم  يلتحق   اأن  قبل 
خم�شون  واملغربي  كا�شرتنتا�س 
من  فالح  الغني  عبد  واجلزائري 
قبل  ذلك  و  البرتويل  املجمع  
ثالث لفات عن خط الو�شول، ويف 
يتمكن  مل  الأخرية،  قبل  ما  اللفة 
اأمام  ال�شمود  اجلزائري فالح من 
ن�شقا  اللذين  واملغربي  اليوناين 
التي  الأخرية  اللفة  يف  جهودهما 
م�شاعفته  بعد   اليوناين  بها  فاز 
لل�رسعة يف 500 م الأخرية و يفوز 

بال�رسعة النهائية.
ق.ر.

الن�سرية توؤكد نيتها بلعب االأدوار االأوىل بالبطولة الوطنية

م�سلك املحرتفني �سيدات للتن�ض دورة م�في�ستار3

اإيبو تتاأهل اإىل الدور ن�سف النهائي

داي  ح�شني  ن�رس  فريق  �شجل 
الذي  الداربي  خالل  ثمينا  تعادل 
باجلار  اأم�س  اأول  م�شاء  جمعه 
اللقاء  نهاية  بعد  بارادو  نادي 
جنح  حيث  �شبكة،  كل  يف  بهدف 
بت�شجيل  املوا�شلة  يف  الفريق 
ل  واأنه  خا�شة  اليجابية  النتائج 
اأن  باعتبار  القواعد  خارج  ينهزم 
عمر  ملعب  على  جرى  الداربي 

حمادي ببولوغني، ويف هذا ال�شدد 
ال�شري  الن�رسية  ت�شكيلة  وا�شت 
املقدمة  كوكبة  نحو  ثابتة  بخطى 
الأدوار  لعب  يف  نيتها  واأبانت 
الأوىل و�شمان مركز نهاية املو�شم 
م�شاتركة قارية عرب احتالل اإحدى 
هذا  ويف  الأوىل،  الثالث  املراكز 
ال�شدد توا�شل م�شوار رفقاء اللعب 
ح�شني العريف اليجابية وهم الذي 

مل  بعدما  ايجابيا  م�شوارا  �شجلوا 
ينهزموا يف 14 مباراة على التوايل، 
جتعلهم  التي  امل�شرية  وهي 
مر�شحني بقوة للعب الأدوار الأوىل 
خا�شة واأنهم ي�شتقبلون مرتني على 
املقبلتني  اجلولتني  خالل  التوايل 
�شبيبة  فريقي  يواجهون  عندما 

ال�شاورة ودفاع تاجنانت.
ع.ق.

اجلزائرية  التن�س  لعبة  تاأهلت 
اإينا�س اإيبو اإىل الدور ن�شف النهائي 
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امليادين  على  اجلارية  فيفري  و25 
فيال�س  غيارمو  لأكادميية  الرتابية 
فوزها  باإ�شبانياعقب  مايورك  دي 
ايكو  اليابانية  على  اأم�س  اأول 
ل�شفر،  �شوطني  بواقع  يو�شيتومي 
وواجهت اجلزائرية بع�س ال�شعوبات 

يف ال�شوط الأول قبل اأن تتفوق 5-7، 
كما فازت يف ال�شوط الثاين 1-6.

الدور  يف  �شنة   19 اإيبو  و�شتواجه 
�شيون  الأ�شرتالية  النهائي  ن�شف 
والتي   8 القائمة  مت�شدرة  مينداز 
مت�شدرة  ح�شاب  على  تاأهلت 
القائمة 1 الإ�شبانية اإي�شرتيال كابيزا 
كانديال 6-3، 6-7، 6-3، ونالت اإيبو 
تاأهلها  امل�شنفة 670 عامليا بطاقة 

اأم�س  اأول  �شبيحة  النهائي  ربع  اإىل 
غرييرو  ايفا  الإ�شبانية  على  بتغلبها 
تفوقت  بدورها   ،4-6  ،5-7 الفاراز 
غيومار  الإ�شبانية  على  يو�شيتومي 
ماري�شتاين زوليتا دي ريال�س )2-6، 
لدورة  املالية  اجلائزة  وتقدر   ،2-6
باإ�شبانيا  املتوا�شلة   3 موفي�شتار 

بقيمة 15.000 دولر.
ق.ر.
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يواجه املنتخب الوطني لأقل من 21 عاما هذا الثالثاء

املنتخب الفل�ضطيني و�ضل ظهرية اأم�س ويلقى ا�ضتقباال ر�ضميا
التحق ظهرية اأم�ض وفد املنتخب الفل�سطيني اإىل اأر�ض الوطن بعدما التحق عرب الأردن نحو مطار هواري بومدين الدويل، وياأتي نزول الفل�سطينيني 

باأر�ض الوطن من اأجل خو�ض مباراة ودية اأمام املنتخب الوطني لفئة اقل من 21 عاما املقرر الثالثاء املقبل على ملعب 5 جويلية، و�ستكون الفر�سة 
مواتية اأمام منتخب اأقل من 21 عاما من اأجل الحتكاك بالعبي الأكابر خا�سة واأن املنتخب الفل�سطيني التحق باأر�ض الوطن ممثال مبنتخبه الأول .

عي�سة ق.

الذي يح�رض بدوره للمباراة التي 
�سلطنة  منتخب  اأمام  تنتظره 
مار�س   27 يف  املقررة  عمان 
�سمن  تندرج  والتي  الداخل 
من  والأخرية  ال�ساد�سة  اجلولة 
كاأ�س  اإىل  املوؤهلة  الت�سفيات 
ال�سدد  هذا  للأمم.ويف  اآ�سيا 
الفل�سطيني  املنتخب  تلقى 
ظل  يف  خا�سة  ر�سميا  ترحابا 
ال�سعبني  بني  اخلا�سة  العلقات 

وهو  والفل�سطيني  اجلزائري 
مركز  نحو  مبا�رضة  غادر  الذي 
الوطنية  املنتخبات  حت�سري 
�سوف  اأين  مو�سى  �سيدي  يف 
يف  حت�سرييا  ترب�سا  يخو�س 
اأم�س  انطلق  الوطن  اأر�س 
املقبل  الأربعاء  اإىل  ويتوا�سل 
حت�سرياتها  توا�سل  ان  قبل 
تنتظرها  التي  للمقابلة  حت�سبا 

نهاية ال�سهر املقبل.
ملعب  اإدارة  قررت  املقابل،  يف 
جويلية   5 ملعب  فتح  جويلية   5

جمانا اأمام اجلماهري اجلزائرية 
املواجهة  ح�سور  يف  الراغبة 
من  قرب  عن  ومتابعتها  الودية 
املدرجات، اأين تعول على تكرار 
�سيناريو عام 2016 عندما خا�س 
املنتخبان الوطني والفل�سطيني 
�سهد  ودية  مباراة  الأوملبي 
اللقاء ح�سورا جماهرييا غفريا 
واكتظاظ املدرجات عن اآخرها 
�سجع خللها اجلمهور املنتخب 
اآنذاك  فاز  والذي  الفل�سطيني 

بهدف دون رد.

اختري جمددا اأف�سل لعب يف �سفوف �سرتا�سبورغ

احلار�س اأوكيدجا يوا�ضل ال�ضعي للفت انتباه ماجر
الفرانكو  احلار�س  يوا�سل 
جزائري األك�سندر اأوكيدجا التاألق 
�سرتا�سبورغ  فريقه  �سفوف  يف 
قدمها  التي  الكبرية  املباراة  بعد 
خلل املقابلة التي خا�سها م�ساء 
اأول اأم�س رفقة ناديه يف املباراة 
مونبلييه  اأمام  خا�سوها  التي 
من  اجلولة   افتتاحية  �سمن 
�ساهم  حيث  الفرن�سي،  الدوري 
اجلزائرية  الأ�سول  ذو  احلار�س 

ال�سلبي  التعادل  يف  كبرية  بن�سبة 
انتهت عليه املباراة بعدما  الذي 
حماولت  لعدة  بالت�سدي  قام 
جعله  ما  وهو  الثاين  ال�سوط  يف 
تلقي  من  ناديه  مرمى  ينقذ 
الأهداف وت�سجيل الهزمية، وبناء 
قدمه  الذي  املوفق  الأداء  على 
جريدة  اختارته  فقد  احلار�س 
لعب  اأف�سل  الفرن�سية  "ليكيب" 
�سرتا�سبورغ  ناديه  �سفوف  يف 

مع  علمة  اأح�سن  منحته  بعدما 
الفريق واملقدرة 6 نقاط.

ويوؤكد احلار�س اأوكيدجا البالغ 29 
اأخرى  اإىل  تاألقه من مباراة  عاما 
وهو ما يعطي النطباع اإىل رغبته 
الناخب  اهتمام  انتباه  لفت  يف 
اجل  مكن  ماجر  رابح  الوطني 
ال�ستدعاء  فر�سة  على  احل�سول 
لتمثيل الألوان الوطنية، اأين �سبق 
يف  رغبته  عن  عرب  ان  للحار�س 

الوطني  املنتخب  مع  اللعب 
الأول  امل�سوؤول  من  لفتة  وينتظر 
الوطنية،  الفنية  العار�سة  على 
�سهلة  تكون  لن  مهمته  اأن  رغم 
التي  ال�سديدة  املناف�سة  ظل  يف 
تنتظره من طرف اأف�سل احلرا�س 
وتواجد  الوطنية  البطولة  يف 
يقدم  الذي  مبوحلي  احلار�س 
ناديه  مع  كبرية  مباريات  بدوره 

التفاق ال�سعودي.

نوري: مل اأتلق ات�ضاال من الفاف 
لكني مل اأفقد االأمل يف اللعب للخ�ضر

جزائري  الفرانكو  اللعب  عربرّ 
ريا�س نوري عن رغبتهخ يف اللعب 
الألوان  وحمل  الوطني  للمنتخب 
اللعب  وقال  م�ستقبل،  الوطنية 
نادي  �سفوف  يف  املحرتف 
�سحافية  ت�رضيحات  يف  اأجاك�سيو 
اأنه  الفرن�سي  فوت"  "�سو  ملوقع 
من  ات�سال  اي  تلقي  له  ي�سبق  مل 
الأعوام  يف  اجلزائرية  الحتادية 
عن  احلديث  اأجل  من  ال�سابقة 
باملنتخب  التحاقه  امتكانية 
الوطني واللعب ل�سالح منتخب بلد 
في�س  �سيكون  انه  م�سريا  اأجداده، 
قمة ال�سعادة يف حال تلقى ات�سال 
واأنه  خا�سة  الوطني  الناخب  من 
باللعب ل�سالح اخل�رض الذي  يحلم 
يعترب بلد اأجداده. واأو�سح اللعب 

يف ت�رضيحاته ان عائلته تنحدر من 
مدينة بجاية و�سوف تكون فخورة 
به يف حال تلقى ال�ستدعاء من اأجل 
م�ستقبل  الوطنية  الألوان  متثيل 
على  يحر�س  الذي  الأمر  وهو 
حتقيقه قريبا، مو�سحا اأنه �سيكون 
اجلزائر  اإىل  باملجيئ  �سعيدات 
واللعب مع الت�سكيلة الوطنية حتى 
لو تعلق الأمر مبباراة ودية، م�سيفا 
انه يجهل اإن كان متابعا من طرف 
الوطني  الفني  الطاقم  اأع�ساء 
ما  لكن  ال�سابقة  الأعوام  خلل 
بقوة  اللعب  موا�سلة  حاليا  يهمه 
اأفراد  انتباه  �سد  يتمكن من  حتى  
وحتقيق  الوطني  الفني  الطاقم 

حلمه الذي يت�سبرّث به.
ع.ق. 

القا�ضم: االإدارة �ضاندت يف قرار منح موحللي �ضارة القيادة
ال�سعودي  التفاق  لنادي  العام  الأمني  ك�سف 
اإبراهيم القا�سم اأن قرار منح احلار�س الدويل 
القيادة  �سارة  مبوحلي  وهاب  راي�س  اجلزائري 
جاء  بالنادي  حديثا  التحاقه  رغم  الفريق  يف 
نقلتها  ت�رضيحات  يف  املعني  وقال  بالجماع، 
مدرب  اأن  اأم�س  ال�سعودية  الإعلم  و�سائل 
الفريق كان وراء اقرتاح منح �سارة القيادة اإىل 
حار�س اخل�رض وهو القرار الذي وجد م�ساندة 
املقرتح،  على  وافقوا  الذين  النادي  اأع�ساء 

مربرا الأمر لكون الإدارة وقفت على امل�سوار 
م�سريته  خا�سة  مبوحلي  قدمه  الذي  الكروي 
مع املنتخب الوطني وتاألقه اللفت للنتباه يف 
م�ساركة العنا�رض الوطنية يف كاأ�س العامل التي 

جرت �سائفة عام 2014.
ميلك  مبوحلي  اأن  القا�سم  اإبراهيم  وا�ستطرد 
مكانة خا�سة يف �سفوف التفاق وهو ما جعله 
بالنظر  الفريق خا�سة  يحظى بثقة اجلميع يف 
للمكانة التي اأ�سحى ميلكها بني زملئه والثقة 

يف  النادي  مع  تعاقده  منذ  اإياهم  منحها  التي 
التحق  حيث  املنق�سي،  ال�ستوي  املركاتو 
بالدوري ال�سعودي يف �سفقة انتقال حر عقب 
ران  ملعب  ال�سابق  فريقه  مع  للعقد  ف�سخه 
القيادة  �سارة  منح  قرار  ان  م�سيفا  الفرن�سي، 
يف  للنادي  �رضيعا  ثماره  منح  مبوحلي  لفائدة 
ظل التاألق الذي يقدمه احلار�س ال�سابق لنادي 

اوملبيك مار�سيليا.
ع.ق. 

فيديت�س: قدوم اإيكاردي للمان يونايتد يتوقف على مورينيو
احتمال  عن  تتحدث  التي  التقارير  تنت�رض 
�سفوف  عن  اإيكاردي  ماورو  املهاجم  رحيل 
النتقالت  فرتة  خلل  الإيطايل  ميلن  اإنرت 
النجم  يرتبط  حيث  املقبلة،  ال�سيفية 
اأوروبا،  اأندية قارة  لكبار  الأرجنتيني بالنتقال 
يونايتد  ومان�س�سرت  الإ�سباين  مدريد  ريال  مثل 
نيمانيا  قال  ال�سدد،  هذا  ويف  الإجنليزي، 
فيديت�س جنم مان�س�سرت يونايتد ال�سابق: "قدوم 
اإيكاردي لل�سياطني احلمر ل يتوقف فقط على 

رغبة الفريق اأو وجود مبلغ ال�سفقة"، واأ�ساف 
ديكان  ل�سحيفة  ت�رضيحات  يف  فيديت�س، 
لدى  رغبة  وجود  ال�رضوري  من  "بل  كرونيكل: 
الربتغايل جوزيه مورينيو املدير الفني لليونايتد 
اإيكاردي  "ماورو  وتابع  اإيكاردي"،  ل�ستقدام 
الأهداف،  من  الكثري  وي�سجل  كبري،  مهاجم 
لذلك من الطبيعي اأن تهتم به عمالقة اأوروبا". 
اأن  م�سريتي،  خلل  تعلمته  ما  "لكن  واأو�سح: 
على  قادر  اأنه  دائما  تعني  ل  اللعب  جودة 

التاأقلم مع جميع الأندية وطرق اللعب"، واأردف 
"لهذا ال�سبب مورينيو من اأجنح املدربني، هو ل 
ي�سرتي اللعب اإل اإذا كان بالفعل بحاجة اإليه، 
�سيتوقف  اإيكاردي  مع  اليونايتد  تعاقد  لذلك 
على طريقة اللعب التي ينوي املدرب، اإتباعها 
خلل املو�سم املقبل"، وختم فيديت�س حديثه 
للدوري  الكثري  �سي�سيف  "اإيكاردي  بقوله: 
الإجنليزي املمتاز، اإذا قرر الرحيل عن �سفوف 
اإنرت ميلن، وخو�س التجربة يف الربمييريليغ".

املان يونايتد يرتقب م�ضري دميبلي

اجلزائري  الدويل  اللعب  �سجل 
رفقة  عر�سا  فوزا  فيغويل  �سفيان 
ناديه غالتا�رضاي على ال�سيف بور�سا 
من   23 اجلولة  فعاليات  �سمن  �سبور 
جرت  التي  املمتاز  الرتكي  الدوري 
رفقاء  اكت�سح  حيث  اأم�س،  اأزول  م�ساء 

متو�سط ميدان املنتخب الوطني الزوار 
التي  املباراة  يف  نظيفة،  بخما�سية 
فاحت  املدرب  اعتماد  موا�سلة  �سهدت 
ا�سا�سيا  اجلزائري  لعبه  على  تريمي 
ويف  املقابلة،  اأطوار  جميع  لعب  حيث 
هذا ال�سدد ف�سل خريج نادي غرونوبل 

بالأهداف  امل�ساهمة  يف  الفرن�سي 
عن  ال�سيام  وا�سل  اأين  اخلم�سة، 
احلا�سمة،  التمريرات  ومنح  التهديف 
الأمين  الرواق  يف  ن�سطا  كان  لكنه 

وحترك كثريا اأين اقلق لعبي اخل�سم.
ع.ق. 

فيغويل يكت�ضح بور�ضا 
�ضبور بخما�ضية

تتطرق  التي  التقارير  تتواىل 
للغمو�س الذي يحيط مب�ستقبل 
اللعب الفرن�سي عثمان دميبلي 
الإ�سباين،  بر�سلونة  نادي  مع 
مريكاتو  كالت�سيو  موقع  واأ�سار 
من  الواردة  التقارير  اأن  اإىل 
اإ�سبانيا، توؤكد اأن اإدارة بر�سلونة 
ب�ساأن  �سديد  قلق  حالة  يف 
وان�سجامه  دميبلي  تطور  عدم 
اأن  ا  اأي�سً ويُقال  الفريق،  مع 
حمل  زال  ما  ال�ساب  الفرن�سي 
الإجنليزي  العملق  اهتمام 

مان�س�سرت يونايتد.
يف  دميبلي  ف�سل  اأن  واأ�ساف 
كبرية  �سدمة  �سيكون  بر�سلونة 

لإدارة البلوغرانا، وذلك بعد اأن 
اأنفق النادي اأكرث من 100 مليون 
يورو جللبه ال�سيف املا�سي من 
الأملاين،  دورمتوند  بورو�سيا 
الربازيلي  لتعوي�س  حماولة  يف 
�سان  لباري�س  رحل  الذي  نيمار 
جريمان.، وان�سم عثمان دميبلي 
يف  البار�سا  ل�سفوف  عاًما   20
ف�سل  اأنه  اإل  قيا�سية،  �سفقة 
حتى الآن يف التاأقلم مع الفريق 
الكتالوين لأ�سباب عديدة، منها 
وعدم  املتكررة  الإ�سابات 

اإجادته للغة الإ�سبانية.
ق.ر.
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فينغر: الالعبون لي�ضوا بحاجة 
حلماية اإ�ضافية

�أر�سنال  مدرب  فينغر  �أر�سني  �لفرن�سي  قال 
�إىل  بحاجة  لي�سو�  �لالعبني  �ن  �الجنليزي 
حماية �إ�سافية يوفرها �حلكام وذلك رد�ً على 
تعليق بيب غو�رديوال مدرب مان�س�سرت �سيتي، 
بعد  مرة  من  �أكرث  ��ستياءه  غو�رديوال  و�أظهر 
�إىل ما و�سفه بااللتحام  تعر�ض العبي فريقه 
لريوي  ويعاين  �الأخرية،  �ل�سهور  يف  �خلطري 
يف  �إ�سابة  من  �سيتي  مان�س�سرت  جناح  �ساين 
�أربطة �لكاحل تعر�ض لها يف �لفوز 2-0 على 
�لتحام  ب�سبب  �ملا�سي  �ل�سهر  �سيتي  كارديف 
جي�سون  يح�سل  مل  بينما  بينيت  جو  مع  قوي 
بطاقة  على  باال�ض  كري�ستال  العب  بون�سيون 
حمر�ء عندما �لتحم بقوة مع كيفن دي بروين 
دي�سمرب  يف  �لدوري  يف  �لفريقني  مبار�ة  يف 
2017، لكن فينغر �لذي يو�جه مان�س�سرت �سيتي 
يف نهائي كاأ�ض �لر�بطة �ليوم، يرى �أن �حلكام 
�لقر�ر�ت  التخاذ  بالقو�عد  �اللتز�م  عليهم 

�ل�سحيحة.
معنى  �أفهم  »ال  �سحفي:  موؤمتر  يف  و�أو�سح 
كلمة توفري حماية �إ�سافية لالعبني، لعل بيب 
العبيه  مع  حدثا  �ثنني  �أو  موقف  على  يركز 
وهذ�  �ملا�سي  �الثنني  ويغان  مو�جهة  خالل 

يف  ل�سنا  »لكننا  و�أ�ساف:  تفهمه«،  ميكن  �أمر 
ما  كل  لالعبني،  �إ�سافية  حماية  �إىل  حاجة 
يتم فقط من خالل  نريده هو �حلماية وهذ� 
يف  �ل�سحيحة  �لقر�ر�ت  �حلكم  يتخذ  �أن 
�الإق�ساء  مفاجاأة  وبعد  �ملختلفة«،  �ملو�قف 
عن كاأ�ض �الحتاد �أمام ويغان �الثنني �ملا�سي 
ترتيب  يت�سدر  �لذي  �سيتي  مان�س�سرت  فاإن 
لقب  �أول  لتحقيق  ي�سعى  �ملمتاز،  �لدوري 
ومل  �لر�بطة،  بكاأ�ض  بالفوز  �ملو�سم  هذ�  له 
يحقق فينغر لقب كاأ�ض �لر�بطة من قبل لكنه 
ح�سل على ثالثة �ألقاب للدوري و�سبعة لكاأ�ض 

�الحتاد مع �أر�سنال.
نهائي  خ�سارة  مر�رة  �لفرن�سي  �ملدرب  وذ�ق 
ياأمل  لكنه  و2011   2007 �لر�بطة عامي  كاأ�ض 
�الأحد  �لثالثة  �ملرة  يف  �حلظ  يحالفه  �أن 
مميز�ً  يوماً  »�سيكون  فينغر  وقال  �ملقبل، 
خ�سنا  �لتي  �ملر�ت  عدد  عن  �لنظر  ب�رصف 
فيها مباريات نهائية من قبل لكنه �سيكون يوماً 
بالن�سبة  فر�سة  �إنها  �الأحو�ل،  كل  يف  مميز� 
الأر�سنال، �ساأ�رصك جميع �لالعبني �الأ�سا�سيني 
الأننا نرغب يف حتقيق �لفوز ونرغب يف �إ�سعاد 

جمهورنا«.

رافينيا يك�ضف ن�ضيحة مي�ضي
�أبدى �لنجم �لرب�زيلي ر�فينيا �سعادته بالتو�جد يف �إنرت ميالن، موؤكد� ثقته يف �أنه �سي�سل 

حلالة ممتازة بف�سل تعليمات �ملدير �لفني للفريق لوت�سيانو �سباليتي، وقال ر�فينيا يف حو�ر 
خا�ض مع �سحيفة »ال غازيتا ديللو �سبورت« �أم�ض: »�أ�سعر �أنني بحالة جيدة، و�أنني و�سلت 

للن�سق �ملطلوب للم�ساركة يف �ملباريات، و�أنا �سعيد الأنني بد�أت يف �لتاأقلم مع �أجو�ء �لكرة 
�الإيطالية، �ملدرب �سباليتي كان ذكًيا يف �إ�رص�كي يف �أجز�ء من �ملباريات، بالتاأكيد كل العب 
يود �مل�ساركة على �لدو�م ولكن من �ملهم �لو�سول للحالة �لبدنية �ملطلوبة لفهم طريقة كرة 
�لقدم هنا«، و�أردف: »بعيًد� عن �جلانب �لكروي، �أنا �أحب طريقته �ملبا�رصة يف �لتو��سل مع 

�لالعبني، فهو يقول لكل العب ما يريده يف وجهه، كنت قد تكلمت معه على �لهاتف قبل 
جميئي الإيطاليا، وحتدثنا عن �أفكاره �لكروية، وقال يل �إنه يعلم �أنني قادر على �للعب يف 

جميع مر�كز خط �لو�سط وكذلك يف �لهجوم، الأنني يف حلظة ما من م�سريتي �لكروية لعبت 
كذلك كمهاجم وهمي«. وك�سف �لرب�زيلي عن ن�سيحة جنم فريق بر�سلونة ليونيل مي�سي له 

قبل �لو�سول لالإنرت، قائال:  »بالطبع كنت �أريد �لقدوم �إىل هنا ال�ستعادة م�ستو�ي، وال �أفكر 
يف �لعودة لرب�سلونة فاأنا �أريد �لبقاء، ولكن هذ� �سيعتمد على �الإنرت، لقد قال يل مي�سي 
ا باأن علي �لذهاب للعب يف ناٍد كبري وتاريخي مثل �إنرت، ناٍد لعب له  ولوي�ض �سو�ريز �أي�سً

و��سل: رونالدو و�أدريانو«، وعن مو�جهة �لديربي �لقادمة �سد ميالن، 
»�إنها مبار�ة يتحدث عنها �جلميع يف �لعامل، هي مثل 

�لكال�سيكو بني �لريال وبر�سلونة، �أو مثل مبار�ة 
ريفر بليت وبوكا جونيورز يف �الأرجنتني، �أريد 

�أن �أفوز بالديربي مع �الإنرت و�أن �أ�سل معه 
للم�ساركة يف دوري �أبطال �أوروبا«.

انتفا�ضة رونالدو تغري خريطة 2018

�ملباريات  يف  �مللكي  �لفريق  مع  �لتهديف  حا�سة  �الإ�سباين  مدريد  ريال  مهاجم  رونالدو  كري�ستيانو  �لربتغايل  ��ستعاد 
�الأخرية، بعدما �سجل 10 �أهد�ف منذ بد�ية �لعام �جلاري 2018، وذكرت �سحيفة »�آ�ض« �الإ�سبانية، �أن كري�ستيانو رونالدو 
بات ثالث �أف�سل هد�ف يف �أوروبا هذ� �لعام بر�سيد 10 �أهد�ف خلف كل من �سريجيو �أغويرو مهاجم مان�س�سرت �سيتي 
ونيمار جونيور مهاجم باري�ض �سان جريمان، �للذين �سجال 12 هدًفا، و�أ�سافت �أن رونالدو يتفوق على لوي�ض �سو�ريز 
ليفاندوف�سكي  مهاجم بر�سلونة بفارق هدف و�حد، كما تخطى كاًل من غونز�لو هيغو�ين مهاجم جوفنتو�ض وروبرت 

مهاجم بايرن ميونخ بفارق هدفني، وجنم بر�سلونة ليونيل مي�سي بثالثة �أهد�ف.

كلوب يرد على مقارنة �ضالح مبي�ضي
يبدو �أن يورغن كلوب �ملدير �لفني لفريق ليفربول �الإجنليزي، ي�رص على رف�سه �ملقارنة بني �جلناح �مل�رصي حممد �سالح 
و�الأرجنتيني ليونيل مي�سي جنم بر�سلونة �الإ�سباين، وقال �ملدرب �الأملاين، يف ت�رصيحات نقلتها �سحيفة �إك�سربي�ض: »هل 
�سالح هو �ساحب �أف�سل قدم ي�رصى يف �لعامل، ليونيل مي�سي هو �أي�سا ي�ستخدم قدمه �لي�رصى، رمبا يجب �أال نن�ساه«، 
و�أ�ساف: »�الأف�سل يف �لعامل، �أنا غري مهتم بهذه �ملقارنات، ولكن �سالح بالتاأكيد لديه قدم ي�رصى ر�ئعة، لقد تفاجاأ باأن 
لديه �أي�سا هدف بالر�أ�ض، و�أحيانا �أي�سا ي�سجل بقدمه �ليمنى«، و�ختتم« لكن �أنا ال يهمني �أي جزء من ج�سده ي�ستخدمه 

لت�سجيل �الأهد�ف«، و�سجل �سالح ب�سكل عام 30 هدفا يف 36 مبار�ة مع ليفربول، بجميع �مل�سابقات هذ� �ملو�سم.

كالديرون ي�ضع �ضرطا لتعاقد الريال مع ليفاندوف�ضكي
�لبولندي روبرت  �أن �مللكي مهتم وبقوة بالتعاقد مع  �ل�سابق،  �أكد ر�مون كالديرون رئي�ض نادي ريال مدريد �الإ�سباين 
ليفاندوف�سكي مهاجم بايرن ميونخ �الأملاين، وقال كالديرون، خالل ت�رصيحاته ل�سحيفة »بيلد« �الأملانية: »ليفاندوف�سكي 

�سمن قائمة �ملطلوبني يف ريال مدريد، ولكن �أعتقد �أن هدف ريال مدريد �الأول هو هاري كني ب�سبب �سغر �سنه«.
و�أ�ساف: »حال ف�سلت مفاو�سات �سم كني، �أعتقد �أن ريال مدريد �سيتحرك حل�سم �سفقة ليفاندوف�سكي«، وتابع: »بيني 
ز�هايف وكيل ليفاندوف�سكي �جلديد جتمعني به عالقة ممتازة، وهو �سخ�ض �حرت�يف جًد�، ويوؤدي عمله ب�سكل ر�ئع ويفهم 
�ل�سوق جيًد�، وعالقته مع ريال مدريد جيدة«، يُذكر �أن ليفاندوف�سكي قد ف�سخ عقده مع �سيز�ري كوت�سار�سكي وكيل 
�أعماله و�لذي عمل معه الأكرث من 10 �سنو�ت، وتعاقد مع بيني ز�هايف و�لذي لعب دوًر� كبرًي� يف �نتقال نيمار من بر�سلونة 

ل�سفوف باري�ض �سان جريمان �لفرن�سي �ل�سيف �ملا�سي.

توتنهام ي�ضعل ال�ضراع على مار�ضيال
وذكرت  �ملقبلة،  �ل�سيفية  �النتقاالت  فرتة  خالل  يونايتد  مان�س�سرت  جنم  �سم  على  �ل�رص�ع  �الإجنليزي  توتنهام  �أ�سعل 
�سحيفة »مريور« �أن مفاو�سات جتديد عقد �ملهاجم �لفرن�سي �ل�ساب �أنطوين مار�سيال مع �ليونايتد ال تب�رص باخلري، 
علما باأن عقد �لالعب �حلايل مع �لنادي �سينتهي �لعام �ملقبل، و�أ�سافت �أن توتنهام مهتم ب�سم �لالعب و�لذي تر�جع 
دوره حتت قيادة �ملدرب جوزيه مورينيو، يف ظل وجود �أ�سماء عديدة لدى �ملدرب �لربتغايل يف خط �لهجوم �أبرزها 
�لو�فد �جلديد �لنجم �لت�سيلي �أليك�سي�ض �سان�سيز، و�أ�سارت �إىل �أن �إنرت ميالن �الإيطايل �أي�سا مهتم ب�ساحب 22 عاما، 
و�لذي كان قد �ن�سم لليونايتد عام 2015 قادما من موناكو �لفرن�سي. جدير بالذكر �أن �لالعب يحظى باهتمام �أندية 

�أخرى ياأتي على ر�أ�سها �أر�سنال �الإجنليزي.

االحتاد االجنليزي يح�ضر اإجراء تاأديبي �ضد غوارديوال
�أعلن �الحتاد �الإجنليزي لكرة �لقدم فتح �إجر�ء تاأديبي بحق �الإ�سباين جو�سيب غو�رديوال مدرب مان�س�سرت �سيتي الرتد�ئه 
�إقليم كاتالونيا، وومنذ نهاية �لعام �ملا�سي يرتدي غو�رديوال �رصيطا �أ�سفر �للون يف كل مبار�ة وموؤمتر �سحايف  رمز 
دعما الأربعة م�سوؤولني كاتالونيني م�سجونني يف �إ�سبانيا، وذكر �الحتاد �الإجنليزي يف بيان �أن �رتد�ء هذ� �ل�رصيط ذ�ت 
�لطابع �ل�سيا�سي يخالف �أنظمته: »لديه حتى 5 مار�ض بتوقيت غرينيت�ض ل�رصح موقفه«، و�أم�سى غو�رديوال، �ملولود يف 

�سانتبيدور بكاتالونيا، معظم م�سريته العبا ومدربا يف بر�سلونة عا�سمة �الإقليم �النف�سايل.
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"الراي الأغنية اجلريحة �شجن الهام�ش " الذي رافقني كما ظلي
لطاملا راودين مراهقا ، ولطاملا �شكب بداخلي �شجن غنائي و�شرامة ال�شعر امللحون م�شاعري تباينت بني احلزن واحلب ،وال�شياع ،لقد كانت طفولتي 

يف الريق الق�شي ،التي مل يرفعها اإىل مدن احل�شر الداخلية �شوى تلك »اأ�شرطة الكا�شيت«   من اأغاين »الراي » التي كانت يجلبها  من اأبناء الأثرياء ، و« 
البو�شط كا�شيت » القدمي  الذي  كنا نتحلق حوله لالنت�شاء الغنائي على وقع اآهات الرايوين واأ�شجانهم ،كانت �شنوات طفولتي ومراهقتي الأوىل التي 

اأ�شبعتها متردا ،ولأنه اكت�شف اأين ا�شتطيع اأن  اخط ذات الكلمات ال�شاحرة ، اأتراين  �شاعرا .

ي�شني بوغازي 

يف احلقيقة ، 
اأري الراأي يف 

زخم  ذاكرة هكذا 
، فما تال كانت 

ا�شتيقاظات ثقافية 
وتعلمية وكتابية 

اأخرى ، اأن�شتني 
الراي ؟

 ، كذلك  الراي  اأغنية  بقيت  لقد 
مند اكت�شافها اإىل مراحل متقدمة 
العقدين  يقارب  وعمري   ، قليال 
 ، منبوذة  اأغنية  اأنها  عرفت  اأين   ،
االنحالل  من  ظالال  تلقى  كانت 
يف  ل�شامعيها  االأخالق  ،و�شوء 
قريتي ، التي ن�شاأت فيها على اآدان 
م�شجد ي�شدح موؤذنه ، فال  ت�شمع 

يف �شمواته غري �شوته .
مع  االنبهار  من  بداياتي  كانت 
كيف  اأدري  ال  رمبا  ،لكني  االأغنية 
متاما ، مل ا�شت�شلم لتلك التحذيرات 
قوالب  على  �شنفته  لطاملا  التي 
االأخالق  و�شوء  واالنحالل  التمرد 
عند  قيلت  التو�شيفات  ذات  ،الن 
بلغت  اأن  بعد  للكتاب  اإ�شداري  

عمرا .
وهكذا ، وبعدما امتدت بي االأيام 
فكانت   ، اجلامعة  �شنوات  اإىل 
الأوىل  م�رسحا  ق�شنطينة  مدينة 
الغوايات الثقافية ، ويف االإثناء كان 
الذي  العاملي  الرايوي  االنفجار 
اأدي،   « اأغنية   ، ب�شدة  جيلي  هز 
يف  الهواء  كما  كانت  التي    « اأدي 
بق�شنطينة  .وهنالك  الفرتة  تلك 
باأ�شبوعية  متعاونا  كاتبا  التحقت  
ال�رسق   « هي  اجتماعية  ثقافية 

اأوائل  من  وكانت   « اجلزائري 
وهنالك   ، امل�شتقلة  ال�شحافة 
بداأ اهتمامي ي�شري جادا  اأكرث 
اأو�شاطا  اخلط   بت  فقد   ،
ق�شنطينة  فنانني  من  غنائية 
،مما  الراي  الأغنية  و�شبابا   ،
ر�شخ  بداخلي نظرة اأعمق عن 
الق�ش�ص  من  وبع�ص  االأغنية 
جاءت  ،الحقا  احلكايا  و 
وبداأت    ، الكربى  املكا�شفات 
فريدة   جتارب  على  اأطلع 
الرايوية  الغنائية  اللبنة  يف 
�شيخات  جتارب  اجلزائرية، 
واجلنية  الرميتي،   ، الراي 
الراي  و   ، حمادة  ،وال�شيخ 
اجلديدة  ،واالأجيال  البدوي 
قدماء  ،وطبعا  منوذجا  ن�رسو 
الفرتة  من  بتلك  قيا�شا  الراي 
اأمثال بلمو وغريه ، فيما كانت 
تكفل  قد  لالأغنية  رايوية  هبة 
باالإ�شهار  اجلزائري  التلفزيون 
بالد   « ح�شة  خالل  من  لها 

ميوزيك » التي  وفرت يف اعتقادي 
 ، لالأغنية  واإ�شهارا   اأ�شافت 
التي  االأ�شلية  �شهرته  على  عالوة 
اأعماق   يف  قليال  متخفية  كانت 
االأك�شاك  و  الليلة  النوادي  من 
تو�شيفات  وكانت حتت  الع�شوائية 
ظل  هذا  .كل  االأخالق  �شوء 
وا�شتغالتي  جتاربي  يف  يتجاذب 

الثقافية .
ال�رسق  اأ�شبوعية  يف  انه  اأتذكر 
مقالة  ن�رست  مرة،  اجلزائري 
اأتذكرها  ح�شنى،  ال�شاب  عن 
من  اأحرف  معنونة:  االآن،  جيدا 
؟وكانت يف مدح هذا  ا�شمه  وحي 
املقالة  ،القت  املغتال  الرايوي 
اإعجابا اأفرحني كثريا ، كما اأتذكر 
عي�شى  بن  النا�رس  عبد  �شديقي 
�شغري  حجم  كتابا  ا�شدر  ،وقد  
الكتيب  هذا  ،فكان  ح�شنى  عن 
لالكت�شاف  االأوىل  فر�شتي  مبثابة 
وتاأثريها  االأغنية  هذه  جدارة 

يف  كان   هذه  .كل  �شفحاته  من 
بعدها  تقريبا.الأنه   1996 الفرتة  
توقف  بعد  اآخرا  منعرجا  اأخذت 
وجاءت  االإ�شدار،  عن  االأ�شبوعية 
واأ�شياء  درا�شتي  اإنهاء  التزامات 

اأخرى.

قلمي ظل وفيا 
لالنبهار الأول 

احلني  بني  كنت  االأثناء  تلك  يف 
واالآخر ،اكتب الكثري من االأ�شياء ما 
تزال ماأر�شفة يف مكتبتي ، وكانت 
االأغنية  الراي   « ملف  ق�شا�شات 
اال�شتغاالت  تلك  احد   « اجلريحة 
 ، هكذا  البداية  يف  العنوان  ،كان 
يف  اأ�شفته  الفرعي  العنوان  الأن 
خم�شة  بعد  اأخرى  كتابة  اإعادة 
�شار  ،فالكتاب  االأوىل  عن  �شنوات 
معي كظلي مند اأوا�شط ت�شعينيات 
القرن الع�رسين ،عرب ثالثة م�شاريع 

كتابة ،االأخرية  النهائية كانت عند 
ن�رسه فى جريدة احلوار 2016

 ، الكتابة  عامل  اإىل  العودة  وقبل 
التي هجرتها زمن ؟ كنت قد اأطلت 
اأعوامي يف متابعة الثقايف واالإبداع 
الراي  ال�شعري اجلزائري ،واأخبار 
وبع�ص  ق�ش�شه  بن�شخ  وقمت   ،
يل  الراي  �شكل  فقد   ، حكاياه 
يثريين  يزال  ما  ثقافيا  هاج�شا 
وجمع  قراءة  حاولت  وقد   ، ب�شدة 
اأ�شوله   عن  والبحث  واالطالع 
والغو�ص يف �شري   ، ،وفهم عوامله 

اأ�شماءه الطاغية واأ�رساره.
�شالونات  احدي  يف  انه  واأتذكر 
على   ، املنتظم  الب�رس  ال�شمعي 
الثقافة  بدار   2006 يف  اعتقد  ما 
بق�شنطينة ، كان يل لقاء مع الكاتب  
حميدة العيا�شي ،وكان لقاء مطوال 
دام يوما كامال ، اأتذكر اأين تطرقت 
وكان   معه  الكتابي  م�رسوعي  اإىل 
مهتما كثريا بالفكرة ، وقد اتفقنا 
ظروفا  الكتاب،لكن  على  مبدئيا 

جمددا  واأعود  ؟  قاهرة   مرت 
�رست   الذي  الرايوي  مل�رسوعي 
جاهزا  اال�شتعداد  من  اأعواما  بعد 
له ،وعلى دراية  بعوامله ،وكيف اأكتبه 
كتابا  اجلزائري  للقراء  اأقدمه  ،وكيف 
يف ن�رس  مزدوجا بني اجلزائر وم�رس 

بعد انتظار طويل جدا.
كتابة  ،لي�ص  االأخري  فى  كتابي  اإن 
واالأ�شماء  للمواعيد  عادية  تاريخية 
للحفر  كتابة  هو  بل   ، واالإ�شدارات 
التي  االأخرى  املعاناة  يف  االإن�شاين 
االأغنية  عن  الراي  ع�شاق  يعرفها   ال 
،واأنها لي�شت جمرد اأغنية عادية ،بل اإن 
ظاللها متتد يف ال�شيا�شية ،واالأخالق 
ومطالب   ، االإن�شان  حرية  ،ومبادئ 
والكثري  املراأة  وحرية   ، االنعتاق 
ربرتوارات  يف  متوفرة  الكثري،وكلها 
من  تال  وفيمن   ، اأوال  الراي  �شيخات 
.واالهم  الطاغية   اأ�شماءه  ربرتوارات 
يف االإعالء ال�شعري للملحون اجلزائري 
الذي يخفى عبقرية اإبداعا رهيبا مند 
القرن التا�شع ع�رس بق�شائد  م�شطفي 

بن براهيم  اإىل ما تال جتارب  �شعراء 
ينتبه  مل  ممن  املن�شني،  الراي  اأغاين 
املاأثرة  االإن�شانية  للعبقرية  وال   ، لهم 
اأ�شعارهم من  امللحون ،بل وحده  يف 
و�شبابه   ، ،و�شيخاته  و�شيوخه  الراي 
،وملوكه من ا�شتوعبوا  جدارة امللحون 
و�رسها.  احلياة  فهم  على  اجلزائري 
كثريين  يعتقد  قد  رمبا   كتابي،  اإن 
 ، ومغنيه  الراي  جنوم  يف  للمدح   انه 
لكن الذي �شيقراأه لن  يجد فيه حديثا 
عن تلك  االأ�شماء ،بل �شيجد احاديثا 
عن املهم�شني الفنانني ،واملو�شيقيني 
،ومل  للراي  اأعمارهم  اأعطوا  الدين 
اخللود  �شوى  �شيئا  الراي  يعطيهم 
للن�شيان. كتابي ، �رسد يفي�ص باأ�شجان 
و�شعراءه  والراي   ، الرايويني  واأحزان 
الراي  ب�شيخات  ،يفي�ص  وامللحون 
اأعمارهن  على   الراي  رفعن  ممن 
النبذ  يف  الدامية  ،ويومياتهن 
اجلنية  ال�شيخة  ،رمبا   وال�شياع 
 ، املاأ�شاة  �شموق  يف  اأجدرهن 

ولها ارفعه كرامة  .
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دفنُي بلدة بو�سعادة بامل�سيلة

اجلوانُب اخلفيُة من تاريخ الأمري الها�شمي بن عبد القادر
ل نعرث يف الدرا�سات التي تناولت حياة الأمري الها�سمي بن عبد القادر اإلاّ تلميحات قليلةعن تاريخه، يقت�سر معظمها  حول خالفه 

مع اإخوته بعد وفاة والده، ثماّ انتقاله اإىل اجلزائر بدعم من القن�سلية الفرن�سية ب�سوريا، ومعظم ما كتب عنه من تقارير، وخا�سة ما 
كتبه««vassé،ان�سَب حول ابنه الأمري خالد،الذي �سيلعب دورا هاما يف تاريخ احلركة الوطنية،فتاريخ الأمري الها�سمي يكاديكومنجهول 

ب�سبب قلاّة التوثيق و�سحالة املعلومات، وهيمع�سلة �سادفت الأ�ستاذ �سهيل اخلالدي )املوؤرخ ال�سوري( اجلزائري الأ�سل عندما اأراد اأن يكتب 
ث عن زيارة جدهلالأمري الها�سمي مبكان اإقامته باجلزائر، واأناّ زيارته تكررحت�سبما اأخربته جدته، لكنه اأ�سف لعدم وجود  عنه، فاإناّه حتداّ

تفا�سيل هذه اللاّقاءات يف اأي م�سدر من كتب التاريخ التي تناولت اأ�سرة الأمري عبد القادر.

بقلم: حممد ب�سكر

خة حلياته امل�سادر املوؤراّ

مل ت�سعفنا امل�ؤلفات التي حتدثت 
اإلاّ  القادر  عبد  الأمري  عناأ�رسة 
ابنه  حياة  عن  �سحيحة  بتفا�سيل 
الأمري الها�سمي،لك�نه مل يكن له 
تاأثريكبري على احلياة ال�سيا�سية اأو 
خالد،  الأمري  كابنه  الجتماعية، 
َعر�سا،  تناولته  امل�سادر  ومعظم 
وهي م�سادر يف الغالب فرن�سية ، 

والتي منها: 
يف  باردان(  )بيري  كتبه  ما   :1
والت�ن�سي�ن  اجلزائري�ن   « كتابه 
واتكاأ  العثمانية«،  الدولة  يف 
اأب�القا�سم �سعد اهلل على  الدكت�ر 
عن  حديثه  اأثناء  الكتاب  هذا 
الرحالتان،  ذكره  الها�سمي.وما 
 ،)Guiauchain.G(قي��سان ج 
 ،)De Galland.ch(ودوقالن
ب��سعادة  اإىل  )رحلة  كتابهما  يف 
)�ص   ،)1899 �سنة  وامل�سيلة 
الأمري  لبيت  زيارتهما  عن   ،)47
وو�سفهما  بب��سعادة،  الها�سمي 
اأي طابع خا�ص،  لهباأناّه ل يحمل 
فه� ) عبارة عن بناء مكعب كبري، 
اىل  يق�د  �سلم  �سكل  على  ودرج 
احلجرة التي ف�سل �سي الها�سمي 
ركزا  لكنهما  فيها(،  ا�ستقبالنا 
التي  الها�سمي  اأو�ساف  نقل  على 
عبد  �سفاتالأمري  عن  تختلف 
والده  �سرية  عن  وكالمه  القادر، 
�سنة  ودوره  بدم�سق،  وحياته 
املارونيني  حماية  يف  1860م 
حديثهما  وختما  امل�سيحني، 
الها�سمي  �سي  »يعي�ص  بق�لهما: 
حمروما من الب�رس، يف عزلة مع 
فراغه  اوقات  وخ�صاّ  ذكرياته، 
يف  املدونة  القادر  عبد  ل�سرية 

جزاأين «. 
اإ�سافة اإىل املعل�مات ال�اردة يف 
بتغطية   »املكلف   vassé»تقرير
املمن�حة  املالية  التكاليف 
لأ�رسة  الفرن�سية  احلك�مة  من 
اجلرائد  يف  جاء  وما  الها�سمي، 
بتغطية  قامت  التي  الفرن�سية، 
من  بداية  باختزال  اأخباره 
اإىل  وزيارته  باجلزائر،  ا�ستقراره 
فرن�ساثم الإعالن عن تاريخ وفاته 
انتقد  وبع�سها  1900م(،  )�سنة 
ال�سلطة الفرن�سية التي تنفق عليه 
اع  وباأناّه رجل طماّ من غري طائل، 

ل يرغب اإلاّ يف املادة.
2: ما كتبه الدكت�ر اأحمد بن جدو 
الها�سمي  الأمري  )ي�ميات  عن 
ون�رسه  بب��سعادة(،  واأ�رسته 
بتاريخ  املجاهد  جريدة  يف 
1967/01/12م، وه� الن�ص ال�حيد 

الذي تناول جزءا من �سريته ببلدة 
بن  اأحمد  والدكت�ر  ب��سعادة، 
الرتجمة،  كلية  عميد  جدوقري�ص 
1909م،  �سنة  بب��سعادة  وامل�ل�د 
كتاب  على  درا�سته  يف  اعتمد 
)رحلة اإىل ب��سعادة وامل�سيلة �سنة 
ا  مماّ تفا�سيل  عنه  وزاد   ،)1899(
ل�سكان  اجلمع�ية  الذاكرة  نته  خزاّ
تالمذة  من  �سمعه  وما  ب��سعادة، 
واأترابابنه  الها�سمي،  الأمري 

الأمري خالد.
ر�سالة  منها:  ر�سائل  جمم�ع   :3
القا�سم،  اأبي  بن  حممد  ال�سيخ 
�سيخ زاوية الهامل) بدون تاريخ(، 
الأمري  من  ر�سالتني  اإىل  ا�سافة 
اأبي  بن  حممد  اإىل  الها�سمي 
ي�ني�  بتاريخ18  الأوىل  القا�سم، 
اأكت�بر   8 بتاريخ  والثانية  1892م. 
منهاإىل  ثالثة  ور�سالة  1895م، 
بلقا�سم  احلاج  بن  حممد  ال�سيخ 

بتاريخ6 ي�ني�1897م.
امل�لد والن�ساأة

بن  القادر  عبد  بن  الها�سمي  ولد 
اجلزائري  احل�سني  ين  الداّ حمي 
الثالث  البن  وه�  1847م،  �سنة 
مع  حب�ص  القادر،  عبد  لالأمري 
�سنة  بفرن�سا  اآمب�از  بق�رس  والده 
�سن�ات  ثمان  �سنه  وكان  1852م، 
بدم�سق  اأ�رسته  ا�ستقرت  عندما 
تعليمه  اأخذ  حيث  1855م،  �سنة 
هناك على يد والده، ثم على يد 
عبد  �سديق  الطنطاوي  ال�سيخ 
عبد  حممد  ال�سيخ  وعن  القادر، 
اهلل اخلالدي، وغريهما من �سي�خ 
اإخ�ته،  عنهم  اأخذ  الذين  ال�سام 
�سنة  �سبابه  فرتة  يف  ب�رسه  فقد 
له بدم�سق   1881ماإثر حادث وقع 

وعمره 34.

النق�سام املحتوم

كان ل�فاة الأمري عبد القادر �سنة 
1883م، تاأثريه على متا�سك اأ�رسته، 
ب�سبب  اأولده  بني  انق�سام  فحدث 
م�ر�ست  التي  الق�ية  ال�سغ�ط 
الدولتني  قبل  من  اأ�رسهم  على 
والفرن�سية،واختارت  العثمانية 
بعد  القادر  عبد  الأمري  اأ�رسة 
وفاته المري حممد با�سا) م�ؤلف 
والده  ليخلف  الزائر(  كتاب حتفة 
يتعلق  ما  كل  على  الإ�رساف  يف 
وثيقة  على  معظمهم  ع  َوَوقاّ بها، 
 ( الأكرب  لالأخ  وال�لء  ال�رسف 
حممد با�سا( م�ؤلف كتاب ) حتفة 
ا�سم  جند  ل  اأننا  غري  الزائر(، 
الأمري الها�سمي �سمن امل�قعني، 
القن�سلية  ا�ستطاعت  والذي 
ا�ستمالته  بدم�سق  الفرن�سية 
خا�سة،  رعاية  اإليها،ف�جد 

خالد  ابنيه  اإدخال  فرن�سا  وقبلت 
ل�ي�ص  ثان�ية)  اإىل  وم�سطفى 
1888م،  �سنة  بباري�ص  ل�غرياند( 
التَمدر�ص. منحة  لهما  ووفرت 
بحركة  اإخ�ته  بقية  ارتبط  بينما 
اجلامعة الإ�سالمية واأعلن�ا ال�لء 
حممد  ل�سيما  العثمانية،  للدولة 
هذا  ين،  الداّ وحمي  املالك  وعبد 
عاية والرتقية من  الأخري حظيبالراّ
ومتاّ  احلميد،  عبد  ال�سلطان  قبل 
تكليفه مبقاومة ال�سيا�سة الفرن�سية 
اجلزائرية  اجلالية  اأبناء  بني 
اإىل  الدخ�ل  ال�سام،وحاول  يف 
املقاومة  لإحياء  �رًسا  اجلزائر 
ال�سعبية من جديد، ويق�ل حممد 
ق�سمة  ر  اأََخاّ دم�سق  باأناّ�ايل  با�سا: 
ما رتبته الدولة العثمانية من منح 
اأن  انتظار  الأ�رسة يف  اأفراد  على 
ا هم عليه، وملا  يعدل بع�سهم عماّ
يئ�ص منهم: »َعني يل وملن تبعني 
واأعيان  والأقارب  الإخ�ة  من 

املهاجرين ذلك املرتب«.
الأمري  م�قف  كان 
اإخ�ته  لنهج  الها�سمياملخالف 
امل�ظفني  مع  م�ساكل  يف  اأوقعه 
فتميزت  للعثمانيني،  امل�ؤيدين 
بالت�تر  دم�سق  وايل  مع  عالقته 
ال�سك�ى،  كثري  فكان  الثقة،  وقلاّة 
حق�ق  يخ�ص  فيما  وخا�سة 
يتربم  جعله  ا  مماّ املهاجرين، 
و�رساّح  بال�سام،  مقامه  من 
بتاريخ  لفرن�سا  زيارته  اأثناء 
 le 1894/8/5م،)جريدة 
matin(: باأناّه عاَن من م�سايقات 
لن�سائح  تبعا  واأناّه  دم�سق،  يف 
يد ال�ساّ الفرن�سي  القن�سل  �سديقه 
قراره  اتاّخذ   ،»«  Patrimonio
اأنكر  واأناّه  اجلزائر،  اإىل  بالع�دة 

ين  اإخ�ته) حممد وحمي الداّ على 
للدولة  انحيازهم  املالك(  وعبد 
املنح)  ورف�سهم  العثمانية، 
لهم  قدمتها  التي  املعا�سات( 

فرن�سا.
بعالقة  الها�سمي  الأمري  متتع 
الفرن�سي  القن�سل  مع  وطيدة 
ج�س�ر  ميد  اأن  وحاول  بدم�سق، 
فرن�سية  �سخ�سيات  مع  الت�ا�سل 
خمتلفة، فكانت له مرا�سالت مع 
منا�سبات  ب�سبب  للتهنئة  بع�سها، 
ق�سايا  يف  للتدخل  اأو  معينة، 
كالر�سالة  عائلته،  اأفراد  تخ�ص 
الفرن�سي  احلاكم  اأر�سلها  التي 
ن�فمرب   18 بتاريخ  باجلزائر 
1890م، طلب فيها منه مداّ الع�ن 
لل�سيدة اآمنة بنت امليل�د ب�طالب، 
اأرملة ابن عمه م�سطفى بن عبد 
اأظناّ  ول  بق�له:»  وختمها  القادر، 
عن  يتاأخر  الروؤوف  قلبكم  اأناّ 

اإعانة املحرومني«.

العودة اإىل الوطن

تعر�ص  التي  امل�سايقات  ب�سبب 
الع�دة  الها�سمي طلب  الأمري  لها 
اإىل اأر�ص ال�طن، فاأذنت له �سلطة 
�سنة  وطنه  اإىل  الع�دة  الحتالل 
اأبناء  من  ال�حيد  وه�  1892م، 
َن  ُمكاّ الذي  القادر  عبد  الأمري 
من دخ�لها وال�ستقرار فيها،عاد 
مئات  وراءه  اجلزائر»وخلاّف  اإىل 
ممن  عم�مته،  اأبناء  من  الأفراد 
اإىل  العثمانية  الدولة  تهم  �سماّ
الع�سكرية  وقياداتها  اأجهزتها 
وم�افقة  والإدارية«،  وال�سيا�سية 
اإدارة الحتالل على انتقاله يرجع 

لأ�سباب منها:

من  مرج�ة  لخط�رة  اأناّه  اأولها: 
لك�نه  عليها،  الها�سمي  الأمري 
القيام  مبقدوره  فلي�ص  �رسيرا، 

باأي ن�ساط معاد.
اأفراد  بني  انق�سام  ثانيها:اإحداث 
تاأثري  اأ�رسة الأمري، مما يقلل من 
اجلزائرية  اجلالية  على  اأفرادها 
م�سعى  ففي  وفل�سطني،  بال�سام 
تاأييد عائلة الأمري  فرن�سا لك�سب 
جل�سة  عقدت  القادر،  عبد 
ي�لي�   31 بتاريخ  الأعيان  ملجل�ص 
تقدمت  تقرير  على  بناء  1884م، 
اأ�رسة  ملنح  املالية،  اللاّجنة  به 
تقاعديا  ومعا�سا  منحة  الأمري 
وبررت  فرنك،   80000 مقداره 
�سيا�سية  باعتبارات  ذلك  اللاّجنة 
ولقي  �س�ريا،  يف  بنف�ذها  تتعلق 
من  �سديدة  معار�سة  امل�رسوع 
متاّ  اأناّه  اإلاّ  الأع�ساء،  بع�ص  قبل 
اقراره،  واأكدت اللاّجنة اأناّ املنحة 
اأبناء الأمري الذين  » تقت�رس على 
واإخال�سهم  مب�ساعرهم  يربهن�ن 
ت�سعى  واأن  ببالدنا،  وتعلاّقهم 
امل�ستحقني،  غري  ا�ستبعاد  اإىل 
تكليف  على  وتعمل  واملعار�سني، 
فعلية  مراقبة  ب�س�رية  مندوبنا 
لن  املع�نة  هذه  اأن  من  للتاأكد 
اإل لأ�سدقائها  تذهب من فرن�سا 

والعاملني ل�ساحلها«.
نزل الأمري الها�سمي اأوًل مبنطقة 
باجلزائر  الأعلى  م�سطفى 
اأبي  بلدة  اإىل  انتقل  ثم  العا�سمة، 
�سعادة �سنة 1894م، وا�ستقر ببيت 
املكتب  ل  تكفاّ ال�رسفاء،  بحي 
كرائه،  ثمن  ب�سداد  العربي 
الأمري  كابد  الأ�سهر  هذه  ويف 
من  الأمرا�ص،وعان  الها�سمي 
وؤية، فلم يُقم بب��سعادة  انعدام الراّ
اإلاّ اأ�سهرا قليلة رتاّب فيها �س�ؤونه 
ال�سيد �سحبة  لينتقل  الأ�رسية، 
املالية  ب�س�ؤونه  املكلف   vassé
رفقة ابنه خالد اإىل باري�ص بتاريخ 
25 ج�يلية1894م، ق�سد ا�ست�سارة 
خمت�سني، بعد اأن ن�سحه الأطباء 
وا  يف اجلزائر بذلك، اأماًل اأن يرداّ
حادث  اإثر  فقده  الذي  ب�رسه  له 
�سنة  دم�سق  يف  له  وقع  ح�سان 
يع�د  اأن  اأمنيته  كانت  1881م، 
روؤية  من  ويتمكن  النظُر،  اإليه 
من  جزءا  فيعيد  قلعةاآمب�از، 
بال�سعادة  املمتزجة  ذكرياته 
بذلك  �رسح  وقد  واحلزن، 
رغبة  » يل   :)le matin(جلريدة
روؤية  اأريد حتقيقها، وهي  واحدة 
قلعة اآمب�از، التي اأم�سى فيها اأبي 
املبجل �ساعات األيمة عندما كان 
كنت  ا�ست�سالمه،  بعد  بها  حبي�سا 
احتفظ  ولكني  �سغريا،  حينها 
�سعيدة  بذكريات  الزمن  ذلك  من 
واأخرى حزينة، والتي من املفيد 
اأن اأعي�سها مرة اأخرى ل�ساعات«، 

واأظهررغبته وحر�سه على مقابلة 
ال�س�ؤون اخلارجية  وزير  )هان�ت�( 
وبعد  احلك�مة،  اأع�ساء  وبع�ص 
متاّ  بفرن�سا   نزوله  من  اأيام  �ستة 
تف�سريجريدة  وح�سب  ا�ستقباله، 
بتاريخ   208 عدد   ()figarole(
لهم  م  ليقداّ  «:)1894/07/27  :
وتفانيه  اإخال�سه  على  �سهادة 

وحباّه لفرن�سا«.
بب��سعادة من رحلة  بيته  ايل  عاد 
منها  يجن  مل  والتي  العالجية، 
ال�سحافة  من  ة  حاداّ انتقادات  اإلاّ 
 le(جريدة وخا�سة  الفرن�سية، 
figaro( التي ت�ساءلت عن جدوى 
ولأولده،  له  نفقة  تخ�سي�ص 
واأظهرته مبظهر الذي لي�سبع من 
لباري�ص  زيارته  وان  املال،  طلب 
هي من اأجل زيادة معا�سه، و�رسح 
باأناّ احلك�مة امل�ج�دة يف باري�ص 
يف  امل�ج�دة  عك�ص  على  طيبة 

اجلزائر.
ال�سن�ات  بقيت  الها�سمي  ق�سى 
طلبته،  يدر�ص  ب��سعادة  ببلدة 
ويق�سي حاجيات النا�ص، وي�ستقبل 
�ستىالقبائل،  من  الزائرة  ال�ف�د 
لعب  اأناّه  امل�سادر  بع�ص  وت�سري 
وقع  الذي  النزاع  تهدئة  يف  دورا 
القا�سمية،  الأ�رسة  اأفراد  بني 
اأبي  بن  حممد  ال�سيخ  وفاة  بعد 
تراأ�ص  اأحقية  له  فيمن  القا�سم، 
ر�سالته  ففي  الزاوية،  م�سيخة 
بن  حممد  ال�سيخ  اإىل  بعثها  التي 
بتاريخ06  بلقا�سم  حممد  احلاج 
بعدم  فيها»  اأو�ساه  1897م،  ي�ني� 
 ،» يدة  ال�ساّ ومعار�سة  الت�سديد 
ال�سيخ،  ابنة  زينب  ال�سيدة  يق�سد 
التي كانت ترى اأحقيتها يف خالفة 
الر�سالة  فح�ى  كان  واإن  والدها، 
ابن  ت�لية  اإىل  الها�سمي  ميل  ينب 
وكذلك  فيها:»  جاء  عمها،حيث 
ممن  اأ�سدقائي،  اأحد  اأن  اعلمك 
وثناء  اإخبارا  اأر�سل  عليه،  يعتمد 
اجلريدة  اإىل  ومبايعتكم،  عليكم، 
و�ستدرج يف هذين الي�مني  وتن�رس 
اأعرفكم  فبعدها  الأقطار،  يف 
اأمر  عندكم  جداّ  واإذا  ه�،  من 
اأفيدونا«،اإناّ هذه الر�سالة التي ل 
الها�سمي واهتمامه  ُتِلاّي م�قف 
ا تظهر  اإناّ ب�س�ؤون الزاوية فقط، 
نهج  يف  ت�ستمر  اأن  على  حر�سه 
عليه  كانت  ما  واإجراء  م�ؤ�س�سها، 
اأفراد املجتمع، حيث  من خدمة 
احلاج  بن  حممد  ال�سيخ  اأو�سى 
من  كان  ما  كلاّ  باإجراء  حممد» 
القا�سم(  اأبي  بن  ال�سيد)حممد 
امل�ا�سلة  من  �رسيحه  اهلل  ن�ر 
لالأرامل واليتامى واملحتاجني يف 

هذا امل��سم«.
من  املجه�لة  املرحلة 

تاريخه)1900/1894(
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 مل تدم اإقامة الها�صمي مب�صطفى 
اإلاّ  العا�صمة  من  بالقرب  الأعلى 
بلدة  اإىل  بعدها  لينتقل  �صنتني، 
وُكتب  1894م،  �صنة  بو�صعادة 
هذه  عن  اأهملت  احلديث  التاريخ 
�صنوات  خم�س  مدة  وهي  الفرتة، 
يف  ا�رسته  اأفراد  مع  عا�صها 
ولعل  بو�صعادة،  �صكان  ا�صت�صافة 
الف�صل  هذا  اىل  اللتفات  عدم 
اإىل  يرجع  حياته  من  الأخري 
املجال  يف  وخا�صة  ن�صاطه  قلاّة 
ال�صيا�صي، كما جتاهلت الدرا�صات 
الأمري  ابنه  حياة  تناولت  التي 
عمره،  من  املرحلة  هذه  خالد 
اخلالدي  �صهيل  الأ�صتاذ  ويقول 
اأناّه  خالد  الأمري  عن  حديثه  اأثناء 
حول  م�صادر  على  يعرث  اأن  حاول 
اأن  وخا�صة  الها�صمي،  الأمري 
)حممد  والدها  اأناّ  ثته  حداّ والدته 
الأمري  احَب  �صَ اخلالدي(، هو من 
الها�صمي من دم�صق اإىل اجلزائر، 
بني  �صنوات  عليه  يرتدد  بقي  واأناّه 
�صهيل  يقول  ثم  واجلزائر،  دم�صق 
اأعرث  اأن  حاولت  »وقد  اخلالدي: 
علاّني  الوالدة  كالم  يوثق  ما  على 
اأ�صل اإىل اأ�صباب كرثة الرتدد على 
من  الآن  حتى  اأمتكن  فلم  دم�صق 
العثور على م�صادر كافية«)الإ�صعاع 

املغربي يف ال�رسق، �س190(.
عا�صها  التي  �صنوات  اخلم�س 
عائلته  اأفراد  مع  الها�صمي 
يف  لهااإلاّ  ذكرا  ببو�صعادة،لجند 
جدو،  بن  اأحمد  الدكتور  مقال 
املجاهد  جريدة  يف  ن�رسه  الذي 
فهو  بتاريخ:1967/01/12م. 
كاتبها  لكون  هامة  وثيقة  يعترب 
عهد  وقريب  بو�صعادة  من 
مل  ملا  الها�صمي،ولندري  بالأمري 
يعتمدها الدكتور بلقا�صم �صعد اهلل 
الوطنية(،  )احلركة  عن  كتابه  يف 
التي  الأ�صطر  بنقل  واكتفى 
باردن(،  )بيري  ال�صيد  عنه  كتبها 
العه  اطاّ عدم  عذره   يكون  وقد 
والدكتور  املذكور،  املقال  على 
قري�صفي�رسده  جدو  بن  اأحمد 
اعتمد  الها�صمي  الأمري  لق�صة 
ذكره  ما   : لاً اأواّ م�صدرين،  على 
De Galland.ch(الرحالتان
كتبهما  وGuiauchain.G(يف 
)رحلة من امل�صيلة اإىل بو�صعادة(، 
وامل�صدر الثاين وهو الأهم: توثيقه 
�صمعهامن  التي  ال�صفوية  واية  للراّ
الأمري  اأ�صحاب  من  عيان  �صهود 

وتالمذته. 

تقارير دوائر الحتالل 
حول الأمري خالد

كتبت  التي  التقارير  توافقت 
�صيء  اأناّه  خالد  الأمري  حول 
ماع الطائ�س،  معة،وو�صفته بالطاّ ال�صاّ
 saint»« كان والدهاأحلقه مبدر�صة
غري  1893م،  �صنة  cyrالع�صكرية 
اأناّه تركها �صنة1895مقبل التخرج، 
والنوايا  بال�صغب  اتهامه  ب�صبب 
انتباه  ولفت  فرن�صا،  �صد  ال�صيئة 
وانتقاده  فكره  ل�صتقالل  الإدارة 
ال�صبان  بجمعية  فات�صل  لها، 
مع  الهروب  واأرد  اجلزائريني، 
تركه  �صبب  اأناّ  اأ�رسته،)واحلقيقة 
مبر�س  والده  اإ�صابة  هو  للكلية 
خطرية،  مرحلة  اإىل  به  و�صل 
دفعه  مما  املالية،  موارده  ونفاد 
للوقوف  خالد  ابنه  ا�صتدعاء  اإىل 
هو  الأمر  يف  املهم  جانبه،  اإىل 
بالقلق  �صعرت  باري�س  حكومة  اأناّ 
جتاه تقلب مزاج الأمري الها�صمي، 
عالوة  لفرن�صا،  امل�صادة  ونواياه 
بات  التي  ال�صخمة  الديون  على 
ا قد يدفعه  يرزح حتت اأعبائها، مماّ
اإىل الثورة اأو ترك اجلزائر مع كل 
النقمة  يثري  قد  مما  اأفراداأ�رسته 
يف ظروف كانت الإدارة الفرن�صية 
على  خاللها  احلر�س  كلاّ  حتر�س 
عوامل  واإخماد  البالد  تهدئة 

النقمة(.
اإناّاأ�رسة الها�صمىمل حتظ باملعاملة 
يف  تنظرها  كانت  التي  الالئقة 
يف  تفكر  جعلها  ا  مماّ اجلزائر، 
اإىل  الرحيل  اأو  دم�صق  اإىل  العودة 
الأمري  عنه  عرب  ما  وهذا  م�رس، 
املدر�صة  يف  لأ�صدقائه  خالد 
�صنة  يغادرها  اأن  قبل  الع�صكرية 
عائلته  حتظ  مل  1895م،اأناّه»اإذا 
واحرتام،  تقدير  من  بها  يليق  مبا 
فاإناّه م�صطر للتوقف عن الدرا�صة 

ومرافقة والده اإىل م�رس«.
 وحماولة اخلروج �رسا من اجلزائر 
اإدارة  دفعت  م�رس  اأو  ال�صام  اإىل 
عن  اإبعاده  يف  الحتاللللتفكري 
العا�صمة اإىل عمق اجلزائر جربا، 
اأقل،  الأ�رسة  تاأثري  يكون  حيث 
الدائمة،اإناّ  الرقابة  وو�صعها حتت 
 «  vassé ها  اأعداّ التي  التقارير 
ميار�س  فرن�صي  �صابط  وهو   ،
ي�رسف  ع�صكري  معتمد  وظيفة 
التي  املالية  املنحة  ت�صيري  على 
متنحها  الفرن�صية  احلكومة  كانت 
كان  الواقع  ويف  الها�صمي،  لأ�رسة 
مكلفا مبراقبتها، ففي تقريره عن 
الأمري خالد،اأخربنا اأناّه ذو الثمانية 
وكان  1893م،  �صنة  عاما،  ع�رس 
لوغران(  )لوي�س  ثانوية  يف  تلميذا 
باأناّه  وي�صفه  1885م،  باري�س  يف 
ممدود القائمة و�صخم اجلثة غري 

فيه  يرى  وكان  اجل�صم،  متجان�س 
ويالحظ  متاآمرا.  مظلما  �صخ�صا 
دوائر  اأعدتها  التي  التقارير  اأن 
الأمري  حول  ان�صبت  الحتالل 
خوف  ل  والده  اأناّ  باعتبار  خالد، 
ولذا  ومر�صه،  لعجزه  جهته  من 
عن  باهتة  �صورة  لنا  ير�صم  فهو 
يف  كان  الذي  البن  فهو  خالد» 
عرفانا جتاه  اأقل  الها�صمي  عائلة 
�صخ�صا  فيه  يرى  وكان  فرن�صا«، 
هذا  اأناّ  لبد  متاآمرا،»  مظلما 
وال�صمت  الظالم  يحب  ال�صاب 

املالئم لالأغرا�س املظلمة«.

م�ستقرُه بني اجلرب 
والختيار

هروب  عواقب  من  فرن�صا  تخوف 
عن  يرتتب  وما  الها�صمي،  اأ�رسة 
ذلك من فو�صى هي يف غنى عنها، 
اإىل  اإبعادها  يف  للتفكري  دفعها 
التقرير  وي�صري  اجلزائري،  العمق 
الذي كتبه)بيري باردن( من كتابه ) 
اجلزائريون والتون�صيون يف الدولة 
الحتالل  �س60(اأناّ  العثمانية(،) 
على  اجلربية  الإقامة  فر�س 
بعيد  مكان  يف  الها�صمي  الأمري 
ببلدة  ال�صكنية،  التجمعات  عن 
ال�صيد  جارينا   واإذا  بو�صعادة، 
الإقامة  باردن«فياجبارية  »بيري 
التجمعات  عن  بعيدة  مبنطقة 
تعبريه  يف  نخالفه  فاإننا  ال�صكنية، 
و�صياق كالمه، لكون املنطقة التي 
نقل اإليها هي يف حداّ ذاتها جتمعا 
بو�صعادة  بلدة  فكانت  �صكانيا، 
من  وقلة  الأ�صلني  ال�صكان  ت�صم 
اإىل  ا�صافة  واملعمرين،  اليهود 
والآهلة  منها  القريبة  القرى 
املنطقة  �صهدت  كما  بال�صكان، 
معروفة  وهي  خمتلفة،  ثورات 
بتاأييدها  لثورة الأمري عبد القادر 

وكرثة اأن�صاره فيها.
ببو�صعادة  الإقامة  اجبارية  ا  اأماّ
باردن(ونقلها  )بيري  ذكرها  التي 
فاإناّ  اللهعنه،  �صعد  اأبوالقا�صم 
عك�س  تثبت  والوثائق  ال�صواهد 
وتف�صيله  الها�صمي  فاختيار  ذلك، 
لها كان من بني جمموعمدجننوبية 
اقرتحت عليه، وما يثبت ذلك عدة 

موؤ�رسات:
جدو  بن  اأحمد  الدكتور  نقله  •ما 
بو�صعادة  اختار  باأناّه  مقاله:  يف 
ون�صيحته  والده  رغبة  عند  نزول 
للعودة  ميال  فيه  اأح�س  لهعندما 
للوطن، ومما جاء فيها: »اإذ قدر لك 
اأن�صحك  اأن تعود اإىل الوطن الأم، 
بالتوجه اإىل بو�صعادة، حيث لزلت 
احتفظ باأ�صدقاء اأوفياء يف عائلتي 

ال�صيخ  كان  وب�صكر«،فقد  �رسيف 
املوالني  من  ب�صكر  بن  قويدر 
ولداه  زار  وقد  له،  والداعمني 
عبد  الأمري  وحممد(  اأحممد   (
القادر يف مقراّ اإقامته بدم�صق بعد 
احلج،  فري�صة  اآداء  من  عودتهما 
�صهر،  من  اأزيد  �صيافته  يف  وبَقيا 
فالها�صمي كانت له معرفة م�صبقة 
باأفراد من اأ�رسة)ب�صكر(، واختياره 
ل�صعوره  لال�صتقرار بهذه املنطقة 
من  كبريا  قدرا  فيها  �صيجد  باأناّه 
والتبجيل،باعتبارها  الحرتام 
لها  ومدعمة  والده،  حا�صنةلثورة 

باملال والرجال.
التي  التاريخية  الوثائق  •من 
ال�صديدة  الها�صمي  برغبة  توحي 
ر�صالته  بو�صعادة،  اختيار  يف 
ال�صيخ  اإىل  بها  بعث  التي  الأوىل 
حممد بن اأبي القا�صم �صيخ زواية 
الهامل، بتاريخ 10 جويلية 1893م، 
يف  له،ورغبته  حمبته  فيها  اأظهر 
منه  عنايته،وطلب  حتت  الدخول 
)م�صطفى  ولولديه  له  الدعاء 
وخالد(، ومما جاء يف ن�س ر�صالته 
يف  مراحمكم  وا�صتعطايف  قوله:» 
وعدم  عنايتكم،  بعني  مالحظتي 
اإخراجي من زوايا �رسيف قلبكم، 
وين يف جملة اأولدكم «،وطلب  وتعداّ
ر�صالة(   ( بتحرير  يكرمه  اأن  منه 
ولأولده،فما  له  ا  ذخراً يبقيها 
بعثها  التي  الر�صالة  هذه  جدوى  
من حملاّ اإقامته مبنطقة م�صطفى 
تكن  مل  اإن  بالعا�صمة،  الأعلى 
منطقةت�صم  اإىل  لالنتقال  نية  له 
وملعرفته  وحمبيه،  والده  اأن�صار 
ال�صيا�صي  ووزنها  الزاوية  ثقل 
لوالده الأمري  والجتماعي، و�صبق 
املرا�صالت  تبادل  اأن  القادر  عبد 
مع �صيخها حممد بن اأبي القا�صم.
 ويبدو اأناّ ال�صلطة الفرن�صية متناّعت 
للها�صميبالنتقال،  ال�صماح  من 
له،  الإذن  يف  ماطلت  بالأحرى  اأو 
الزاوية  �صيخ  اإىل  الثانية  فر�صالته 
تو�صح   1895م،  اأكتوبر   18 بتاريخ 
الدور الذي قام به �صيخ الزاوية يف 
ترجيح اختيار الها�صمي، وهذا ما 
نفهمه من قوله:» وكلاّ ما حزته من 
موافقتها(  )اأي  احلكومة  التفات 
هلل  حامدا  واإيناّ   «،» بربكتكم  فهو 
 ،» جواركم  جعلني  الذي  و�صاكرا 
وقد التقى �صيخ الزاوية به وو�صفه 
بن  املختار  لل�صيخ  ر�صالته  يف 
خليفة، بقوله: » فوجدته...جامعا 
ين  الداّ ومتانة  امللك  �صيا�صة  بني 

وهلل احلمد«.
ال�صيخ  من  مر�صلة  ثالثة  •ر�صالة 

ال�صيخ  اإىل  القا�صم  اأبي  بن  حممد 
تاريخ  بدون   ( خليفة  بن  املختار 
الأمري  با�صتقرار  فيها  يخربه   ،)
باأناّ  ت�رسيح  وفيها  ببو�صعادة، 
جاء  ومما  اختيارا،  كان  قدومه 
يد الها�صمي  يف ن�صها قوله: »وال�صاّ
عبد  احلاج  �صيدي  الأمري  جنل 
باأبي  حل  ين  الداّ حمي  بن  القادر 
من  اأولده  على  حمافظة  �صعادة 
اجلزائر،  اأهل  من  الف�صاد  خلل 
وقد ُعر�س عليه اجللفة ..وب�صكرة 
لوجود  الكل  من  ففراّ  والأغواط، 
ذلك،  كلاّ  يف  يانة(  الداّ عدم  العلاّة) 

واختار بو�صعادة وِنعَم الختيار«.

مقتطفات منيوميات 
الأمري الها�سمي وفق ما 

كتبه اأحمد بن جدو

جدو  بن  اأحمد  الدكتور  مقال 
الفرن�صية  باللغة  كتبه  الذي 
املجاهد  جريدة  ون�رسته 
عنوان  بتاريخ1967/1/12متحت 
الها�صمي  الأمري  يوميات   (
ببو�صعادة(، يختزن معلومات كثرية 
عن احلياة اليومية لعائلة الها�صمي، 
التاريخي  امل�صدر  فهويعترب 
هامة  يوؤراّخ جلوانب  الذي  الوحيد 
املجهول،  الأ�رسة  تاريخ  من 
اأفرادها،  واأ�صماء  تتكون،  ا  مماّ
التعليمي،  الها�صمي  ون�صاط 
وكيف كانت الأ�رسة تق�صي اأوقات 
الأمري خالد ونحو  راحتها، وزواج 
فيه  جاء  ما  تلخي�س  ذلك،وميكن 

يف النقاط التالية:
من  مكونة  الها�صمي  •اإناّاأ�رسة 
�صتةاأفرد: خالد وم�صطفى، والبنت 
اآمنة  ذات 22 �صنة، والتي  ال�صابة 
املر�س،  ودائمة  مقعدة  كانت 
واأمها للة عائ�صة ال�صورية الأ�صل، 
وهي امراأة �صمراء نحيفة اجل�صم، 
طويلة القامة يف عقدها ال�صاد�س،  
والتي مل  الفايزة،  للة  والدتها  ثم 
ا  يبني لنا الن�س �صفاتها اأو �صنها،اأماّ
الأمري الها�صمي، فهو ي�صبه والده، 
»اأ�صمر، طويل القامة، قوي البنية، 
ليفقد  ال�صام  يف  تناق�س  نظره 

ب�رسه كلياّة ببو�صعادة«.
الها�صمي  لإقامةاأ�رسة  اختري   •
احممد،  اأولد  فرقة  �صيخ  م�صكن 
بحي  العيفة،  بن  ين  الداّ عز 
الحتالل  اإدارة  وتولت  ال�رسفاء، 
وتكفلتبدفع  الكراء،  اأجرة  دفع 
 60 مقدارها  لأمري  �صهرية  منحة 
الفرق  قادة  وكان  ذهبية،  قطعة 

لأعرا�س  املكونة  ع�رس  الأربعة 
مبا  ويزودونه  يزورونه  بو�صعادة 
لنفقاته  تكفي  موؤن  من  يحتاجه 
ل  التي  وللوفود  لأ�رسته  اليومية 

تكاد تنقطع عن زيارته.
جمل�س  الها�صمي  لالأمري  •كان 
الطلبة  جموع  تاأتيه  علمي، 
وثقافته  درو�صه  من  لال�صتفادة 
والده  من  اكت�صبها  التي  الوا�صعة 
يف  وخا�صة  ب�صوريا،  و�صيوخه 
)اأحمد  لنا  وذكر  النبوية،  ال�صرية 
طلبته،  بع�س  اأ�صماء  جدو(  بن 
والذي منهم: اأحمد بن حممد بن 
وحممد  مقري،  بن  وعلي  �صالح، 
وقال  احلمالوي،  بن  احممد  بن 
باأناّ جنله امل�صمى اخلذير، كان من 

خدمة الأمري الأمناء.
وقتهناّ  الن�صاء  تق�صي  •ل 
فخالل  البيت،  يف  حمبو�صات 
نزهة  يف  املنزل  يرتكن  الأ�صبوع 
عبد  �صي  الوادي،  �صفاف  على 
من  -)املكلف  ب�صكر  بن  القادر 
واأ�رسته(  الأمري  بخدمة  عائلته 
 18 بني  ما  عمره  كان  والذي 
بغال  ثالثة  يح�رس  �صنة-،  و20 
ت�صتقل  الفجر،  طلوع  قبل 
الأمري  وي�صحبه  الهوادج،  الن�صاء 
خالد،في�صلكون الوادي اإىل اأعاله، 
حيث تنزل الأ�رسة للراحة،ويتوجه 
الأمري خالد مع مرافقيه يف رحلة 
�صيد اإىل الرباري والغابات للتمتع 
والقطا،  واحلجل  الأرانب  ب�صيد 
لقد كامناهرا يف القن�س ل ميكن 

لأية فري�صة اأن تفلت منه.
التي  الهامة  املعلومات  من   •
الأمري  زواج  املقال،  يف  جاءت 
بن  اأحمد  الدكتور  فاأ�صار  خالد، 
جدو اأناّه تزوج قبل وفاة  والده من 
من  بوبكر)،  )�صي  القا�صي  ابنة 
اأ�رسة �صيدي قادة، فرع من  افرد 
ه حمي الدين، ومرا�صيم  اأقارب جداّ
اأقيمت بال�صاحة املقابلة  الزفاف 
خالد  الأمري  انتقل  والده.•  لبيت 
العا�صمة،  اجلزائر  اإىل  باأ�رسته 
مقام  قبالة  بيت  يف  بها  وا�صتقر 
الثعالبي،  الرحمان  عبد  �صيدي 
ورافقه يف رحلته اأ�صدقاءه، اأمثال 
�صي عبد اهلل املنحدر من �صيدي 
حممد بن اإبراهيم، واحلاج اأحمد 
ب�صكر،  القادر  وعبد  �صنو�صي،  بن 
ويخربنا )اأحمد بن جدو(اأناّ زيارة 
اإلاّ  بو�صعادة  عن  تنقطع  مل  خالد 
التي  الأوىل  العاملية  فرتة احلرب 
عاد  انتهائها  وبعد  فيها،  �صارك 
م�صاعدة  و�صاهم يف  زيارتها،  اإىل 

املحتاجني من اأهلها.
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هل قوارير البال�صتيك ت�صبب ال�صرطان حقا ؟
وامل�رشوبات  املياه  بيع  ينت�رش 
ى  خر لأ ا

ة  ملعباأ قناين ا ذات يف  اأو  �شفافة  بال�شتيكية 
يعتقد  واجلميع  األوان خمتلفة. 
بال�شحة  �شارة  غري  اأنها 
القناين  مثل  مثلها 

جامعة  علماء  ولكن  الزجاجية 
اكت�شفوا  الربيطانية  اإك�شرت 
اآثار  املراهقني  اأج�شام  يف 
الذي   ،A البي�شفينول  مركب 
يف  يدخل  كيميائي  مركب  هو 
البال�شتيكية  القناين  �شناعة 
مياه  تعبئة  يف  امل�شتخدمة 
بال�شتيكية  وحاويات  ال�رشب 

حلفظ املواد الغذائية.
مع   A البي�شفينول  ت�شابه  اإن 
الأنثوي  الإ�شرتوجني  هرمون 
اجلهاز  يف  ا�شطرابات  ي�شبب 
التنا�شلي  وعدد من الأمرا�ض 
�شحيفة  بح�شب  ال�رشطانية. 

»ذي تلغراف«.
مراهقا   94 بول  اخلرباء  حلل 

يف  املركب  هذا  فاكت�شفوا 
�شمل  كما  منهم.  باملئة   86
املواد  عن  اأ�شئلة  ال�شتبيان 
يتناولونها،  التي  الغذائية 
الكيميائية  املركبات  اأن  حيث 
الأكيا�ض  يف  املوجودة 
املواد  اإىل  تنتقل  البال�شتيكية 
طلب  وعندما  اأي�شا.  الغذائية 
من امل�شاركني يف الدرا�شة عدم 
تناول مواد غذائية حمفوظة يف 
اأكيا�ض البال�شتيك، مل ينخف�ض 
يف  البي�شفينول  مركب  م�شتوى 
بولهم يقول اخلرباء اإن احلمية 
تهدف  كانت  التي  الغذائية 
املركب  م�شتوى  تخفي�ض  اإىل 
املذكور يف بولهم مل تكن فعالة، 

التي  الغذائية  لأنه حتى املواد 
اأكيا�ض  يف  حمفوظة  تكن  مل 
كانت  بال�شتيكية  حاويات  اأو 
تعر�شت  مكونات  على  حتتوي 
هذا  اإىل  ت�شنيعها  خالل 
قناين  اإن  يعني  وهذا  املركب. 
مياه ال�رشب امل�شتخدمة لفرتة 
كبرية  خطورة  ت�شكل  طويلة 
الحتاد  ال�شحة.ولكن  على 
انتقد  للبال�شتيك  الربيطاين 
اإىل  م�شريا  العلماء  ا�شتنتاجات 
اأن درا�شات عديدة اأكدت �شابقا 
الغذائية  املواد  اأن حفظ  على 
من  وقناين  حاويات  واملياه يف 
البال�شتيك ل ي�شكل اأي خطورة 

على �شحة الإن�شان.

طرق لتخفيف الوزن  فوائد زيت الالفندر
التمارين  اأداء  اأثناء  واملعاناة  التعب  من  اأ�شهٍر  من  النتهاء  بعد  العديدون  يعاين 
الريا�شية ومتابعة النظام الغذائّي القا�شي من زيادة الوزن مرًة اأخرى مّما ي�شكل 
اإحباطاً كبرياً لدى العديدين ممن خ�رشوا ع�رشات الكيلو غرامات من وزنهم، وما 
النظام  اتباع  لعدم  الوزن  زيادة  يعانون من  العديدين مّمن  لدى  اأي�شاً  ي�شكل عذراً 
ب�شهولٍة  الوزن  على  املحافظة  ميكن  ولكن  اأوزانهم،  تخفيف  حماولة  اأو  الغذائي 
اأي�شاً بعد تخفيفه وذلك باّتباع بع�ض الن�شائح التي �شنذكرها فيما يلي: تبداأ مرحلة 
املحافظة على الوزن يف اللحظة التي تبداأ فيها بتخفيف وزنك، فلتخفيف الوزن 
ي�شاعد على املحافظة  اإىل عاداٍت �شحية وهو ما  الغذائّية  تغيري عاداتك  عليك 
على هذه العادات بعد الإنتهاء من تخفيف الوزن، بعك�ض ما يح�شل عند اتباع رجيٍم 
ب�شكٍل  الطعام  تناول  الوزن. عليك  بعد تخفيف  ال�شتمرار عليه  ت�شتطيع  قا�ٍض ل 
احتمالية  من  يزيد  مّما  واحدًة  دفعًة  وتناوله  الطعام  عن  البتعاد  وعدم  منتظم، 
تناولك لكمياٍت اأكرب من الطعام، وي�شاعد اأي�شاً على املحافظة على م�شتوى الأي�ض 
مرتفعاً. عليك التاأكد من تناول الطعام ال�شحّي والبتعاد قدر الإمكان عن الأطعمة 
امل�شّنعة والتي حتتوي على �شعرات عاليٍة من دون اأي قيمٍة غذائيٍة تُذكر، والبتعاد 
املهم  وامل�شلوقة. من  امل�شوية  اإىل  والنتقال  املقلّية  الأطعمة  الإمكان عن  قدر 
التاأّكد على الدوام من �رشب كمايٍة كافيٍة من املاء، فهي ت�شاعد على ال�شعور بال�شبع 
ب�رشعٍة اأكرب وا�شتهالك �شعراٍت حراريٍة اأقل. التاأّكد من تناول اخل�رشوات والفواكه 
بكمياٍت كبريٍة خالل جميع الوجبات، فهي تعّد قليلة ال�شعرات احلرارية، كما حتتوي 
اإن  اأ�رشع.  ب�شكٍل  بال�شبع  ال�شعور  على  ي�شاعد  مّما  كبرٍي جداً  ب�شكٍل  الألياف  على 
التخطيط لوجباتك وحت�شريها م�شبقاً ي�شاعد ب�شكٍل كبرٍي عن البتعاد عن احلرية 
العديد من  ينتهي خاللها  التي  احلالة  ب�شكٍل ع�شوائّي، وهي  الأطعمة  وا�شتهالك 

ال�رشيعة  الوجبات  تناول  اإىل  ال�شحّية النا�ض  غري  الأطعمة  اأو 
احلرارية.  ال�شعرات  تناول عالية  يف  الإبطاء  اإّن 

اأخرياً  والنتهاء  تقليل الطعام  على  ي�شاعد 
هذا كمية الطعام التي تتناولها،  في�شاعد 
من  التقليل  على  امل�شغ الأمر  �رشعة 
كما  الطعام  تناولك  يبعدك لدى  اأّنه 
الطعام  تناول  بعد عن  ع�شوائياً 
ين ال�شعور بال�شبع وانتظار  خر لآ ا
اأطباقهم.  ينهوا  عليك حّتى 
ال�شتمرار  اإىل  يف ممار�شة النتباه 
من التمارين الريا�شية، فهي 
اأكرث الأمور التي ت�شاعد 
على احلفاظ على الوزن 
فقط،  تقليله  ولي�ض 

التمارين  فبممار�شة 
م�شتمر  ب�شكٍل  الريا�شية 

تقوم بحرٍق �شعراٍت حرارية 
على  ي�شاعدك  مّما  اأكرب 
ا�شتهالك طعام اأكرث، كما اأّنه 

من اجليد القيام بزيادة 
الكتلة الع�شلية لديك 
الع�شالت  اإّن  اإذ 
ال�شعرات  ت�شتهلك 
ب�شكٍل  احلرارية 
الدهون  من  اأكرب 

على  ي�شاعد  مّما 
الأي�ض  م�شتوى  زيادة 

بكميٍة  الطعام  تناول  له  ويتيح 
اأكرب

يعمل على ترطيب الب�رشة وعالج البقع الداكنة منها، بالإ�شافة 
وي�شتخدم  الب�رشة،  خاليا  ويجّدد  التجاعيد  يحارب  اأّنه  اإىل 
عالج  يف  ي�شاعد  الطفيفة.  ال�شم�ض  حروق  عالج  يف  اأي�شاً 
والأكزميا،  احل�شا�شية،  مثل:  اجللدّية  الأمرا�ض  من  الكثري 
عنها.  الناجم  الأمل  حّدة  تخفيف  على  ويعمل  وال�شدفّية، 
النف�شي، ويعطي اجل�شم  القلق والإجهاد  يعمل على معاجلة 
ال�شعور بالّراحة وال�شرتخاء. يعالج اآلم ال�شداع والأرق؛ اأي 
من  و�شع قطرات  وذلك من خالل  النوم،  على  القدرة  عدم 
يقوم  النوم.  قبل  جّيداً  ودهنها  اجلبني،  على  الالفندر  زيت 
بحماية اجل�شم من الفطرّيات التي قد يتعّر�ض لها. ي�شاعد 
على تهدئة الأع�شاب ب�شكل فّعال، وبالتايل ال�شعور بالّراحة، 
لكاّفة  ال�شباب  حب  يعالج  للت�شّنجذات.  مهّدئاً  يعّد  اأّنه  كما 
مفيداً  يعّد  جانبية.  اآثار  اأّية  من  اخلوف  دون  الب�رشة  اأنواع 
امل�شابة  املنطقة  دهن  مّت  ما  اإذا  احل�رشات  للدغات  جداً 
عن  الع�شالت  بتقوية  يقوم  فهو  الريا�شيني؛  يفيد  يومياً. 
طريق اإ�شافة بع�ض قطرات زيت الالفندر اإىل املاء الدافئ. 
ي�شاعد يف حالت انخفا�ض �شغط الدم. ي�شاعد يف التخفيف 
من اآلم الظهر، وي�شاعد املر�شى الّذين يعانون من اخلفقان. 
ي�شتخدم لل�شعر؛ لإعطائه احليوّية واللمعان والقوة. يدخل يف 
تركيب الكثري من العطور. يعمل على تخفيف الآلم ب�شكل عام 
مبا فيها اآلم الدورة ال�شهرّية، كما اأّنه يعترب طارداً للنامو�ض 
واحل�رشات؛ لذلك فهو مفيد يف التخلّ�ض من قمل الراأ�ض. اإّن 
م�رشوب الالفندر ال�شاخن يعمل على عالج احتقان ال�شدر 
عن طريق عمل كّمادات به. وي�شتخدم زيت الالفندر بكرثة 
ًة لالأ�شخا�ض الّذين يعانون من ال�شمنة؛  يف التخ�شي�ض وخا�شّ
اجل�شم  يف  املرتاكمة  الدهون  حرق  على  ي�شاعد  اإّنه  اإذ 
الّتي  الزيوت  على  يحتوي  وهو  الأرداف،  منطقة  ًة  وخا�شّ
ت�شاعد على التخلّ�ض من الوزن الزائد. ميكن اأن نقوم 
اللوز  وزيت  الكافور  زيت  مع  الالفندر  زيت  مبزج 
املراد  املنطقة  بدهن  ونقوم  ال�شف�شاف،  وزيت 
حتى  العملّية  تلك  ونكّرر  منها،  الوزن  تخ�شي�ض 

نح�شل على النتيجة الّتي نريدها.

ما ال تعرفه عن الذرة 
املعدلة وراثيا

املعدلة  للذرة  جديدة  خ�شائ�ض  اإيطاليون  علماء  اأجراها  درا�شة  اأظهرت 
وراثيا وتاأثريها على �شحة الإن�شان واختار الباحثون 79 درا�شة من قائمة 
كميات  فيها  وقارنوا  املجال،  هذا  يف  بحثا   6006 �شملت   التي  التحليل 
والذرة  وراثيا  املعدلة  للذرة  احليوية  الكتلة  حتلل  ومعدل  الذرة  حم�شول 
-1996( عاما   20 امتدت  التي  الدرا�شة  العلماء خالل هذه  واأثبت  العادية 
الفطرية  لل�شموم  مقاومة  اأكرث  تكون  وراثيا  املعدلة  الذرة  اأن   ،)2016

املختلفة بن�شبة تزيد عن 36% مقارنة بالذرة العادية.
وخا�شة  عام  ب�شكل  ال�شحة  على  ت�شكل خطرا  الفطرية  ال�شموم  اأن  يذكر 
على وظائف الكلى، كما اأنها تلعب دورا يف زيادة خطر الإ�شابة بالأمرا�ض 

ال�رشطانية.

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

ميكن اأن يكون من ال�شعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رشائها، ولكن طبيبا 
يف الأمرا�ض اجللدية ك�شف عن خماطر هذه العادة.

وقال دونالد بيل�شيتو، اأ�شتاذ الأمرا�ض اجللدية يف املركز الطبي جلامعة كولومبيا، 
اإن ارتداء املالب�ض اجلديدة دون غ�شلها، ميكن اأن يوؤدي اإىل تهيج اجللد اأو اجلرب 
من  ن�شرتيها  التي  الثياب  اأن  بيل�شيتو،  واأو�شح  بالفطريات  الإ�شابة  اأو  القمل  اأو 
املتجر معر�شة للكثري من التلوث، نتيجة ارتدائها وجتريبها من قبل �شخ�ض اآخر 
رمبا اأراد �رشاءها يف وقت �شابق، وميكن اأن يكون م�شابا باجلرب اأو القمل وتقول 
طبيبة الأمرا�ض اجللدية، ليند�شي بوردون، من املركز الطبي يف جامعة كولومبيا، 
اأن  للمتاجر  وميكن  الأهمية  بالغ  اأمر  ارتدائها،  قبل  اجلديدة  املالب�ض  غ�شل  اإن 

تنتقل ت�شت�شيف  اأن  التي ميكن  الكيميائية،  املواد  من  متنوعة  جمموعة 
الكيميائية  املواد  ال�رشر.وتت�شمن  بها  وتلحق  ب�رشتك  اإىل 
املالب�ض  يف  ا�شتخدامه  امل�شاع  الفورمالدهيد،  مركب 
ملنع العفن، واحلفاظ على املالب�ض خالية من التجاعيد. 
�شديدة،  ردود فعل  املواد  ت�شبب هذه  اأن  وميكن 
ت�شبب  اأن  ميكن  اجللدية.كما  الأكزميا  مثل 
من  نوعا  املالب�ض،  يف  املوجود  الأ�شباغ 
معظم  ذلك، ميكن جتنب  ومع  احل�شا�شية. 
غ�شل  طريق  عن  ب�شهولة،  امل�شاكل  هذه 

قبل  ارتدائها.املالب�ض 
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�لَليُّهَميّ �إِِنيّ 
�أَ�ْسَتِخرُيَك 

ِبِعْلِمَك 
َو�أَ�ْسَتْقِدُرَك 

ِبُقْدَرِتَك 
َو�أَ�ْس�أَُلَك 

ِلَك،  ِمْن َف�سْ
َف�إَِنيَّك....«

للهم 
�أنت ربي، ال 

�إله �إال �أنت، خلقتني 
و�أن� عبدك، و�أن� على 

عهدك ووعدك م��ستطعت، 
�أعوذ بك من �سر م� �سنعت، 

�أبوء لك بنعمتك علي و �أبوء 
بذنبي ف�غفر يل، ف�إنه 

ال يغفر �لذنوب �إال 
�أنت. 

ربي 
ال تكلني 

�إىل �أحد ، وال 
حتوجني �إال �أحد ، 

و�أغنني عن كل �أحد 
، ي� من �إليه �مل�ستند ، 
وعليه �ملعتمد ، وهو 

�لو�حد �لفرد �ل�سمد ، ال 
�سريك له وال ولد ،خذ 

بيدي من �ل�سالل �إال 
 �لر�سد ، وجنني
 من كل �سيق 

ونكد 

�ل�سرب مييز �مل�ؤمن من �أدعياء �لإميان
يق�ل اهلل تعاىل: }ما كان اهلل ليذر امل�ؤمنني 
على ما اأنتم عليه حتى مييز اخلبيث من 

الطيب{ اآل عمران: 179.
ويق�ل �سبحانه: }اإن مي�س�سكم قرح فقد 
م�س الق�م قرح مثله وتلك الأيام نداولها 
بني النا�س وليعلم اهلل الذين اآمن�ا ويتخذ 
الظاملني  يحب  ل  واهلل  �سهداء  منكم 
وميحق  اآمن�ا  الذين  اهلل  وليمح�س 

الكافرين{ اآل عمران: 141-140.
وعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه قال: قال 
ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: »من يرد 

اهلل به خرياً ي�سب منه« )رواه البخاري(.
اإن   { و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  النبي  وقال 

عظم اجلزاء مع عظم البالء واإن اهلل تعاىل 
فله  ر�سي  فمن  ابتالهم  ق�ماً  اأحب  اإذا 
)رواه  ال�سخط«  فله  �سخط  ومن  الر�سا 
الرحمن  عبد  ال�سيخ  الرتمذي(.ويق�ل 
ابتلي  اإذا  »فامل�ؤمن  اهلل:  رحمه  ال�سعدي 
مبر�س اأو فقر اأو نح�ه من الأعرا�س التي 
كل اأحد عر�سة لها فاإنه باإميانه ومبا عنده 
من القناعة والر�سا مبا ق�سم اهلل له جتده 
قرير العني ل يتطلب بقلبه اأمرا يقدر له 
اإىل من  اإىل من ه� دونه ول ينظر  ينظر 
و�رسوره  بهجته  زادت  ورمبا  ف�قه  ه� 
وراحته على من ه� متح�سل على جميع 

املطالب الدني�ية اإذا مل ي�ؤت القناعة.

كيف يزول  �لهم
الهم اأو الهم�م هي اإبتالء من رب العاملني 
على  ال�سرب  على  يختربه  و  ليمتحنه  للعبد 
تعاىل  اهلل  بق�ساء  القن�ت  و  الر�سا  و  البالء 
فاإذا �سرب العبد و ر�سي بالهم فاإن اهلل يجتبيه 
الهم�م  على  ال�سرب  على  الث�ب  يجزيه  و 
التي تاأتي من م�ساكل احلياة و تذبذب عما 
كان ه� معتاد عليه ، و تختلف الهم�م من 
�سخ�س اإىل �سخ�س ، فهنيئاً ملن عظم بالئه 

و عظم �سربه فالفرج من اهلل قريب
زوال الهم يك�ن بفرج و رحمة من اهلل تعاىل 
هي  الهم  هذا  باأن  الإن�سان  ليطمئن  لكن  و 
عبده  على  تعاىل  اهلل  اأنزلها  كربة  و  حمنة 
ليمتحنه على احلياة ، لذلك على عبد ي�سرب 
و يقرتب من اهلل تعاىل و يناجيه همه و يعقد 
الهمة يف الدعاء ، و يك�ن اأي�ساً ه� اأن يق�م 
ال�سخ�س بال�سالة ركعتني ل�جه اهلل تعاىل و 
قبل الت�سليم يدع� امل�سلم ربه بتفريج همه 
و غمه ، من الأذكار و الأدعية التي يق�لها 
امل�سلم و يكرث منها يف وقت همه و كربته 
الهّم و يا كا�سف الغم  اللهم يا فرج   ( يق�ل 
فرج همي و ي�رس اأمري و اأرحم �سعفي و قلة 
حيلتي و اأرزقني من حيث ل اأحت�سب يا رب 
العاملني ( ، و اإذا اأراد الإن�سان اأن يكفيه اهلل 
ما اأهمه ي�ستحب ذكر الدعاء التايل- ح�سبي 
اهلل ل اإله اإل ه� عليه ت�كلت و ه� رب العر�س 
اأي�سا  �سبع مرات  ق�لها  ي�ستحب  العظيم-و 
دعاء تفرج الهم )ل اله اإل اهلل احلليم الكرمي 
ل اله اإل اهلل العلي العظيم ل اله اإل اهلل رب 
ال�سماوات ال�سبع ورب العر�س العظيم اللهم 
معذرتي  فقبل  وعالنيتي  �رسي  تعلم  انك 
ما  وتعلم  �س�ؤايل  فاأعطني  حاجتي  وتعلم 
اأ�ساألك  يف نف�سي فاغفر يل ذنبي اللهم اإين 
اإميانا يبا�رس قلبي ويقينا �سادقا حتى اعلم 
ورا�سني  علّي  كتبته  ما  اإل  ي�سيبني  لن  انه 

مبا ق�سمته يل يا ذا اجلالل والإكرام
لذلك على امل�سلم اأن ل يياأ�س و اأن يثق باهلل 
تعاىل باأن اهلل �سين�رسه ، عليه اأن ل يخاف 
 ، حياته  يكدر  و  يخيفه  مبا  ي�ساب  عندما 
ي�سيبه  عندما  تعاىل  هلل  يرجع  اأن  عليه 
احلزن و ي�سرب على ذلك ، على امل�سلم اأن 
ي�ساب  عندما  الهم  يعرتيه  ل  و  ي�سخط  ل 
مبر�س فاملر�س ه� كفارة امل�سلم خلطايا 

فلي�سرب امل�سلم عندما

�سروط �سالة �ل�ستخارة 
بالأخذ  يق�م  اأن  امل�سلم.  ين�يها  ن 
اهلل  بق�ساء  ير�سى  اأن  بالأ�سباب. 
الأم�ر  يف  ي�ستخري  اأن  وقدره. 
ويرّد  يت�ب،  اأن  فقط.  املباحة 
املظامل اإىل اأهلها. اأن ل ي�ستخري يف 
اأمٍر قد متّكن منه و�سار عنده امليل 
والّرغبة فيه. دعاء �سالة ال�ستخارة 
كان  قال:  عنه  اهلل  ر�سي  جابٍر  عن 
ر�س�ل اهلّل �سلّى اهلل عليه و�سلّم يعلّمنا 
ال�ستخارة يف الأم�ر كلّها كما يعلّمنا 
هّم  »اإذا  يق�ل:  القراآن،  من  ال�ّس�رة 
اأحدكم بالأمر فلريكع ركعتني من غري 
الفري�سة ثّم ليقل: اللّهّم اإيّن اأ�ستخريك 
بقدرتك،  واأ�ستقدرك  بعلمك، 
فاإّنك  العظيم  ف�سلك  من  واأ�ساألك 
تقدر ول اأقدر، وتعلم ول اأعلم، واأنت 
اأّن  عاّلم الغي�ب، اللّهّم اإن كنت تعلم 
هذا الأمر )هنا ت�سّمي حاجتك ( خرٌي 
يل يف ديني ومعا�سي وعاقبة اأمري اأو 

قال: عاجل اأمري واآجله، فاقدره يل، 
وي�رّسه يل، ثّم بارك يل فيه، اللّهّم واإن 
اأّن هذا الأمر )هنا ت�سّمي  كنت تعلم 
ومعا�سي  ديني  �رٌسّ يل يف   ) حاجتك 
اأمري  اأو قال: عاجل  اأمري،  وعاقبة 
وا�رسفني  عّني،  فا�رسفه  واآجله، 
ثّم  كان،  واقدر يل اخلري حيث  عنه، 
رواه  حاجته(«،  )وي�سّمي  به،  ار�سني 
ني به(.  البخارّي ، ويف رواية ) ثّم ر�سّ
ال�ست�سارة اختلف العلماء على تقدمي 
حيح  وال�سّ ال�ستخارة،  اأم  امل�س�رة 
�سالح  بن  حممد  ال�ّسيخ  رّجحه  ما 
ريا�س  اهلل، يف �رسح  العثيمني رحمه 
احلني، اأّن ال�ستخارة تقّدم اأولً،  ال�سّ
لق�ل الّنبي �سلّى اهلل عليه و�سلّم: »اإَِذا 
… ِ ِر َفلنْرَينَْكعنْ َركنَْعتنَينْ َهَمّ اأََحُدُكمنْ ِبالأمنْ
اإىل اآخره«، ثّم اإذا كّررتها ثالث مراٍت 
ومل يتبني لك الأمر، فا�ست�رس، ثّم ما 
قلنا  واإّنا  به،  فخذ  به  عليك  اأ�سري 

من  لأّنه  مرات،  ثالث  ي�ستخري  اأّنه 
اأّنه  و�سلّم  الّنبي �سلّى اهلل عليه  عادة 
اإذا دعا، دعا ثالثاً، وقال بع�س اأهل 
يتبنّي  حّتى  الة  ال�سّ يكرر  اأّنه  العلم 
ال�ست�سارة  الأمرين. �رسوط  له خري 
الأم�ر،  راأي، وخربة يف  ذو  يك�ن  اأن 
وتاأّن، وجتربة، وعدم ت�رسع. اأن يك�ن 
يكن  مل  من  لأّن  دينه،  يف  �ساحلاً 
ويف  اأميناً،  يعّد  فال  دينه  يف  �ساحلاً 
ر�سي  َماِلٍك  بنَْن  اأَنَ�َس  عن  احلديث 
لَّى  �سَ  ِ اهلَلّ َر�ُس�َل  اإَِنّ  يَُق�ُل  عنه  اهلل 
اإِمَياَن  »ل  َقاَل:  َو�َسلََّم  َعلَينِْه  اللَّهم 
َد  مِلَننْ ل اأََمانََة لَُه َول ِديَن مِلَننْ ل َعهنْ
اإن كان غري �سالح يف دينه  لَُه«، لأّنه 
فرمبا يخ�ن والعياذ باهلل، وي�سري مبا 
فيه ال�رّسر، اأو ي�سري مبا ل خري فيه، 
به  اهلل  ما  ال�رّس  من  بذلك  فيح�سل 

عليم.

�لت�بة �ل�سادقة

وتعاىل  �سبحانه  اهلل  تعّهد  لقد 
ما  لهم  الذن�ب  بغفران  لعباده 
على  دام�ا  وما  به،  يُ�رسك  مل 
بالت�بة،  ورغبٍة  بالذنب  �سع�ٍر 
الأدلّة  من  العديُد  فهناك 
النب�ية  والأحاديث  القراآنية 
الّنا�س  تدع�ا  التي  ال�رسيفة 
ال�قت  بني  هلل  ت�بتهم  لتجديِد 
ت�اٌب  اهلل  باأن  وتفيد  والآخر، 

رحيم، يغفر الت�بَة عن عباده. 
�ساعة  يف  كثرياً  يحدُث  فقد 
من  وو�س��سٍة  للب�رس،  �سعٍف 
فا�سد  واقع  ال�سيطان، ويف ظل 
اأن ينحرف�ا للخطيئة، فاهلل خلق 
بني اآدم خّطائني، ولكن خريهم 

اهلل  اإىل  ي�ؤوب�ن  الذين  التّ�ابني 
وي�ستغفرونه. 

ت�بًة  الإن�ساُن  يت�َب  وكي 
بها  اهلل  ي�سفُح  �سادقًة  ن�س�حاً 
ب�رسوطها  الإلتزام  عليه  ذن�به، 
حيث  من  تبداأُ  والتي  جميعاً، 
الندم ال�سديد على هذا الذنِب، 
ال�سيطان  اأّن  التامة  واملعرفة 
يف تلك اللّحظة كاَن قد انت�رَس 
بعد  واأنه �سيحر�ُس فيما  عليه، 
اأن ل ينهزَم اأماَم اخلطايا لأجِل 
اهلل، ثم اأن يك�ن خمل�ساً �سادقاً 
يف ت�بِته، واأل تك�ن حتت �سغٍط 
اأحد  من  اإحراٍج  ب�سبب  اأو  ما، 
اأن  يجب  بل  النا�س،  اأو  الّدعاة 

نف�سه،  اأعماِق  من  نابعًة  تك�ن 
ل يجرُبه عليها اأحد، واأل تك�ن 
الآخرين،  اأمام  ورياًء  اّدعاًء 
ليق�ل�ا اأن فالناً تاب هلل فتك�ن 
لدنيا يريدها ل لآخرٍة يخ�ساها، 
الذنب  باتاً عن  اإقالعاً  ثّم يقلُع 
هلل  يعطَي  واأن  ارتكبه،  الذي 
باأن ما مّر عليه من فرتِة  وعداً 
يقرتَب  ولن  تتكّرر،  لن  الذن�ب 
يف  يفّكر  واأل  لها،  ي�ؤّدي  مما 
التداعياِت التي دفعتُه لرتكابها 
اأخرى،  مرًة  ينجرَف  لئاّل 
واحلاجة  الفقِر  كا�ستح�سار 
الت�بة من ذنب ال�رسقة،  حلظة 
فيعزُم عزماً ق�ياً على األ يع�د، 

واأن يحافَظ على ت�بته الّطاهرة 
نقّيًة من كل �س�ء؛ ثم ياأتي اآخر 
اأّن  وه�  واأهّمها  ال�رسوط  هذه 
كل ما حتّدثنا عنه يك�ن ما مل 
املذنبني  فبع�ُس  العبد،  يغرغِر 
لآخر حلظٍة  ت�بتهم هلل  ي�ؤجل�ن 
يف  ويتمادون  حياِتهم،  من 
عمِرهم،  فرتَة  ط�اَل  خطاياهم 
حتى اإذا ما و�سع�ا على فرا�ِس 
امل�َت  اأن  و�سعروا  املر�س، 
من  تاب�ا  لياأخذهم،  اقرتَب 
نزاع،  حالِة  يف  وهم  معا�سيهِم 
كما  مقب�لة،  غري  الت�بُة  فهذه 
عند  الت�بُة  بندها  يف  يدخُل 

قيام ال�ساعة. 
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الكلمات املراد �شطبها
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- احلـاملـة 

- د. هركـول 

- اأ�شفر مـان 

- اجلوري 

- دوم 

- م�شتغمـ�ض 
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كــــلمـــات مـــتــقـــاطــعـــة

هل تعلم

الــــ�ســــودوكـــو
حل العدد ال�شابق

اللعبة عبارة عن مربع كبري مق�سم لت�سعة مربعات 
ا�سغر ) متو�سطة( وكل مربع منها مق�سم لت�سعة 

مربعات �سغرية.
هدف اللعبة

ادخال االرقام من 1 ايل 9 يف كل خانة ب�رشط.
كل �سف افقي يحتوي على كل رقم مرة واحدة فقط. 

كل عمود يحتوي علي كل رقم مرة واحدة فقط.

2 الفيل يبكي عندما يكون حزينا
3 احل�شان ميوت اإذا قطع ذيله

4 اجلبل الأ�شفر يقع يف ا�شبانيا
5 �شدين هي عا�شمة ا�شرتاليا

6 اجلبل الأخ�شر يقع جنوب ليبيا
7 عدد ملوك فرن�شا الذين حملوا ا�شم لوي�ض 18 ملكا

8 حروف الن�شب هي:اأن،لن،كي،اإذن
9 اأ�شرع الطيور التي ل تطري هي النعامة

يف  عظمه  يحفظ  الذي  احليوان  هي  ال�شلحفاة   10
حلمه

ال�شكندر  وفاة  يف  الرئي�شي  ال�شبب  هي  احلمى   11
املقدوين

12 هل   تعلم ان م�شغ اللبان اأثناء تقطيع الب�شل مينع 
الدموع

13 الفاطميني ينت�شبون اإىل فاطمة الزهراء
14 ال�شم ال�شعبي لكوكب الزهراء جنمة امل�شاء

ذرات  الطبيعة  يف  �شيوعا  الذرات  15اأكرث 
الهيدروجني

16 املعلقات �شميت بهذا ال�شم لأنها تعلق على جدران 
الكعبة

 17 اأول معارك العرب الربية هي موؤتة ذات ال�شواري
18ا�شم رياح اخلما�شني �شميت بهذا ال�شم لأنها تدوم 

خم�شني يوما
19 ال�شالة يف بيت املقد�ض تعادل خم�شني �شالة

20 فيدل كا�شرتو هو زعيم كوبا
لها  يوجد  ل  التي  الوحيدة  الدولة  هي  البحرين   21

حدود برية
22 اأول دبابة يف العامل كانت موجودة يف بريطانيا

23 نظام احلكم يف اليابان اإمرباطوري
38 وزن املولود ال�شحيح 3 كغم

39 �شيدنا اإ�شماعيل هو اأخو اإ�شحق عليهما ال�شالم
40 عدد ال�شور املدنية يف القراآن الكرمي هي 29�شورة

41 الطني امل�شوي ي�شمى الفخار
42عدد اأبواب امل�شجد احلرام خم�شة وع�شرون بابا

واحدة  مرة  حج  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�شول   43
فقط

44 معنى الوبل هو املطر الغزير
45 موؤلف كتاب اأ�شد الغابة هو ابن الأثري

الرابعة  ال�شنة  يف  حدثت  الرقاع  ذات  غزوة   46
للهجرة

47 جبل املقطم هو من اجلبال الأثرية ويقع يف م�شر
48 ج�شم اجلرادة يحتوي على اأكرث من" من 400 األف 

ع�شلة
49 القلب هو امل�شخة الوحيدة التي مل ي�شتطع العامل 

كله �شنع مثلها
 50 اأول  من" من رمى ب�شهم يف �شبيل اهلل هو �شعد بن 

اأبي وقا�ض ر�شي اهلل عنه
 51 اأول م�شجد بني يف الإ�شالم هو م�شجد قباء

كلمة ال�سر
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هل فعاًل �سوزوكي Xbee ن�سخة 
م�سغرة من تويوتا FJ كروزر

العام  خالل  تويوتا  �رشكة  قدمت 
االختبارية  �سياراتها  اجلاري 
اأظهرت  التي   4X-FT تويوتا 
ال�سيارة  ت�سميم  عن  اأولية  ملحة 
 FJ تويوتا  �سيارة  عن  البديلة 
�سنتحدث  اليوم  ولكننا   ، كروزر 
التي   Xbee �سوزوكي  �سيارة  عن 
من  م�سغرة  ن�سخة  نف�سها  تعتقد 

تويوتا FJ كروزر .
�سيارة  ظهرت  يعلم  ال  وملن 
�سوزوكي Xbee بن�سخة اختبارية 
طوكيو  معر�ض  فعاليات  �سمن 

لل�سيارات يف العام اجلاري ، وعلى 
الرغم من �سغر حجمها اإىل اأنه من 
الوا�سح اأن ت�سميمها م�ستلهماً من 
تويوتا  اليابانية   SUV الـ  �سيارة 

FJ كروزر .
عرب  يف  لفريقنا  توفرت  واليوم 
نكن  معلومات جديدة مل  تي  جي 
�سوزوكي  �سيارة  اأن  حيث  نتوقعها 
Xbee دخلت ر�سمياً خط االإنتاج 
يف  مبدئي  ب�سكل  توفريها  ليتم 
 2018 خالل  اليابانية  االأ�سواق 
هل  معلومات  لدينا  تتوفر  وال   ،

الحقاً  ال�سيارة  هذه  �ستنت�رش 
القرار  وهذا  اأخرى   اأ�سواق  يف 
�سوزوكي  به  �رشحت  ما  يعاك�ض 
واأعلنت   Xbee اأطلقت  عندما 
ال�سيارة جمرد  "اأن هذه  يف وقتها 
اإنتاجه"!!!  يتم  لن  اختباري  طراز 
�سوزوكي  �سيارة  تعتمد  ميكانيكاً 
Xbee على نظام هجني مكون من 
تريبو  مع  لرت  �سعة  بنزين  حمرك 
على  وتعتمد   ، كهربائية  وحمرك 
�سندوق ترو�ض )جري( اأوتوماتيكي 

من 6 �رشعات .

األفاروميو جوليا  تفوز بلقب �سيارة 
�سيارة العام 2018

رئي�س جيلي ي�ستحوذ على ح�سة يف 
9.69% يف داميلر مالكة مر�سيد�س

جملة   حتكيم  جلنة  اختيار  وقع    
MotorTrend”لل�سيارت،  “
فى جمال  متخ�س�سة  ا�سهر جملة 
الفائزة  ال�سيارة  على  ال�سيارات، 
هى  و   ،2018 العام  �سيارة  بلقب 

ال�سيارة األفاروميو جوليا.
جوليا  األفاروميو  ال�سيارة  فازت 
بعد   ،2018 العام  �سيارة  بلقب 
الثالثية  االختبارات  اجتازت  اأن 
املراكز  اإحدى  فى   ، االأولية 
املرتبة  لتحتل   ، املتخ�س�سة 
�ست  فى  مناف�سيها،  بني  االأوىل 
م�ستويات للتقيم، لتثبت انها اأف�سل 
ان  2018،وت�ستحق  يف  ال�سيارات 
تخطت  اللقب  على  بجدارة  تفوز 
ال�سيارة جمموعة من االختبارات، 
ال�سالمة،  معايري  يف  تتمثل 
الت�سميم،  يف  والتقدم  والكفاءة، 
والتميز الهند�سي، والقيمة واالأداء 

ال�سيارت  على  لتتفوق  الوظيفي، 
بلقب  انها جديرة  تثبت  و  االأخرى 

�سيارة العام 2018.
على  املتناف�سة  ال�سيارات  مرت  و 
اللقب اختبارات فعلية على الطرق 
اختبار  فى  فو�سعت  ال�رشيعة، 
التعر�ض منعطفات خطرة، و حفر، 
معابر  و  منحدرات،  و  مطبات،  و 

منحرفة،  حديدية  �سكك 
مل�سافة طويلة تقدر 

كلم،  بـ   11200 
اإىل  وهذا 

نب  جا
�ض  خو

على  العراقيل  لتجنب  املناورات، 
الطرق.

حترير  رئي�ض  لوا  اإد  �رشح  قد  و 
جملة MotorTrend، بان �رشكة 
ال�سيارة  بتطوير  قامت  الفاروميو 
مميزة،  و  قوية  بطريقة  جوليا، 
تناف�ض  ان  ال�سيارة،  �سيجعل  مما 
اى �سيارة اخرى 

فى  �سيدان  �سيارة  اأف�سل  لتكون 
ال�سيارة  بان  �رشح  كما  العامل، 
واأقنعتهم  التحكيم،  جلنة  بهرت 
اللقب،  فى  باأحقيتها 

متمنياً 

امللياردير ال�سيني يل �سوفو، مالك 
اإدارتها،  جمل�ض  ورئي�ض  جيلي 
داميلر  يف   %9.69 ح�سة  ا�سرتى 
اأكرب  يجعله  ما  مر�سيد�ض،  مالكة 

م�ساهم فردي يف ال�رشكة.
كان  االأخرية  االأ�سابيع  مدار  على 
البور�سة  من  ح�سته  ي�سرتي  يل 
�سهمها  �سعر  وح�سب  داميلر،  يف 
حالياً فاإن ما ا�سرتاه قيمته تقارب 
يعادل  ما  وهو  دوالر  مليار   9
كانت  جيلي  ريال.  مليار   33.75
داميلر  مع  حتالف  ت�سكيل  حتاول 
يف  املا�سية  االأ�سهر  مدار  على 
الكهربائية،  ال�سيارات  تقنيات 
ال�سغوطات  مع  تاأتي  خطوة  وهي 
ال�سينية  احلكومة  من  املتزايدة 
للتحول  ال�سيارات  �سانعات  على 
بالبيئة  ال�سديقة  املركبات  اإىل 
با�سم  املتحدث  و�سف  وقد 
ا�سرتاها  التي  احل�سة  باأن  داميلر 
امللياردير يل هي ا�ستثمار خا�ض، 
“اإننا م�رشورون، مع  التايل:  وذكر 
مب�ستثمر  فزنا  فقد  �سوفو،  يل 
طويل االأجل مقتنع برباعة داميلر 
واإمكانياتها  ا�سرتاتيجيتها  وقوة 
تعرف  داميلر  اإن  امل�ستقبلية، 
اأعمال  كرائد  �سوفو  يل  وحترتم 
لالأمام”.  �سيني كفء ينظر دائماً 

التقارير ال�سابقة ذكرت اأن داميلر 
ل�رشاء  جيلي  من  عر�ساً  رف�ست 
خمّف�ض،  ب�سعر  فيها   %5 ح�سة 
ال�رشكة  رئي�ض  زيت�سه  ديرت  اأن  اإال 
اإذا  اأّكد باأن �سوق البور�سة مفتوح 
جادة  ال�سينية  العالمة  كانت  ما 
التي  احل�سة  اأ�سهمها  �رشاء  حول 
م�ساهم  اأكرب  جتعله  يل  ا�سرتاها 
�سيارات  متتلك  التي  ال�رشكة  يف 
بنز،  مر�سيد�ض  وفان  و�ساحنات 
العامة  الهيئة  تعدى  فقد  وبذلك 
متتلك   والتي  لال�ستثمار  الكويتية 
منذ  عاملياً  تتو�سع  كانت  وجيلي 
من  ال�سويدية  فولفو  �رشاءها 
مليار   1.8 مقابل   2010 يف  فورد 
حيث  ريال(،  مليار   6.75( دوالر 
ح�سة  على  موؤخراً  ا�ستحوذت 
الربيطانية  لوت�ض  يف  ُم�سيطرة 
 243.75( دوالر  مليون   65 بقيمة 
بروتون  من  جزء  مع  ريال(  مليون 
املاليزية، ا�ستحوذت بالكامل على 
تاك�سي لندن، تريافوجيا االأمريكية 
 %8.2 ح�سة  الطائرة،  لل�سيارات 
يف �ساحنات فولفو، اأ�س�ست عالمة 
لينك  الفاخرة  ال�سينية  ال�سيارات 
عالمة  اأطلقت  وكذلك  كو  اآند 
بولي�سرت ال�سويدية ل�سيارات االأداء 

الفاخرة.

جمعية �سانعي 
ووكالء ال�سيارات 

باجلزائر
ال�رشوط  بدفرت  ترحيب   
لن�ساط  املوؤطر  اجلديد 

�سناعة ال�سيارات
ووكالء  �سانعي  جمعية  عربت 
 ،)AC2A( ال�سيارات باجلزائر
عن ر�ساها بعد ن�رش ال�رشوط 
ملمار�سة  اجلديدة  والكيفيات 
ن�ساط اإنتاج املركبات وتركيبها 

يف اجلريدة الر�سمية. 
ووكالء  �سانعي  جمعية  رحبت 
بيان  يف  باجلزائر،  ال�سيارات 
وقعه رئي�سها �سفيان ح�سناوي، 
ب�سدور دفرت ال�رشوط املوؤطر 

لن�ساط تركيب املركبات. 
"دفرت  اأن  اجلمعية  واعتربت 
ال�رشوط �سوف ي�سمح برت�سيخ 
لقطاع  ال�سناعية  املقاربة 
دعمت  وكما  ال�سيارات، 
�سيعطي  فاإنه  دائما،  اجلمعية 
املناولة،  �سبكة  لدعم  االأولوية 
بالرتافق مع حتويل التكنولوجيا 

و �سيا�سة التكوين املتوا�سل. 
كما ثمنت اجلمعية ب�سكل خا�ض 
لقطع  ال�سناعي  التطوير  دعم 
ال�سيارات،  مكونات  و  الغيار 
لل�سادرات.  االأولوية  منح  و 
القوي  التوجه  هذا  و�سي�سمن 
ال�سغرية  املوؤ�س�سات  انخراط 
دميومة  ل�سمان  املتو�سطة  و 
اجلمعية  �سددت  و   ، �سناعتنا 
بيانها على موا�سلة دورها  يف 
ال�سناعية  التنمية  دعم  يف 
رئي�ض  اأكد  كما  لالقت�ساد. 
اجلمعية و جميع اأع�سائها على 
ت�رشف  حتت  الدائم  وجودهم 
ال�سلطات العمومية جلعل هذه 
الهامة حمورا جديدا  اخلطوة 

موؤ�س�سا لل�سناعة اجلزائرية.
نقال عن موقع اأوتو بيب

بنتلي كونتيننتال GTC 2019 تظهر اأثناء اختباراتها 
الأخرية بتمويهات خفيفة

بتمويهات  النهائية  اختباراتها  اأثناء  الك�سف  �سيارة  GTC، حيث ظهرت  كونتيننتال  بنتلي تطوير  تتابع 
زرقاء و�سوداء يف دائرة القطب ال�سمايل قبل تد�سينها اأمام العامل. على ناحية الت�سميم، فال�سيارة 
تبدو متماثلة مع كونتيننتال GT العادية، وي�ستثنى من ذلك تبنيها �سقفاً ليناً قاباًل للطي، 
نف�ض حمرك  من  ت�ستمد طاقتها  اأن  يتوقع  للغاية.  ريا�سياً  يعطيها طابعاً  بدوره  وذلك 
�سقيقتها ذات ال�سقف ال�سلب والذي هو فيها توربيني مزدوج 6 لرت 12 �سلندر �سخم 
بقوة 626 ح�سان و646 رطل-قدم من عزم الدوران مع نظام دفع رباعي وبذلك حتقق 

ت�سارع من 0-100 كيلومرت خالل 4 ثوان
مناف�ستها على الناحية االأخرى، مر�سيد�ض AMG S65 كابريوليه تاأتي مبحرك تريبو 
دورانه  ما ميّيزه حقا هو عزم  ولكن  621 ح�سان،  قوة  يولد  �سلندر   12 لرت   6 مزدوج 
الذي يعادل 738 رطل-قدم. هذا ويف حماولة الجتذاب العمالء االأثرياء من مر�سيد�ض، 
�ستحظى بنتلي كونتيننتال GTC 2019 اجلديدة كلياً مبق�سورة باأفخم املواد املتاحة مع 

جمموعة خمتارة من اأرقى واأغلى االأخ�ساب والزخارف.



 يومية وطنية �شاملة
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املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

هاتف التحرير  :      021.69.64.63
الفاك�س :            021.69.64.63

هاتف و فاك�س الإدارة: 021.69.64.83    
النقال  :                          0661.41.25.76  

بريد الدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:
elwassatmd@gmail.com

موقع الأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 

ال�شحب  
SIA مطبعة اجلزائر الو�شط

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
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�سام�سونغ تطرح الـ »SSD« الأكرب �سعة يف العامل!
م�ؤخرا  �سام�س�نغ  ا�ستعر�ست 
 »SSD« ن�ع  من  �سلبا  قر�سا 
على  املعل�مات  لتخزين 
تريابايت،   30 ب�سعة  احل�ا�سب 
ما يجعله اأكرب الأقرا�ص ال�سلبة 
يف  التخزين  �سعة  حيث  من 
العامل.ميّكن هذا القر�ص الذي 
ل يتجاوز قطره الإن�سني ون�سف 
من  احلا�س�ب  م�ستخدم  الإن�ص 
تخزين كم هائل من املعل�مات 
والبيانات، ف�سعته تكفي لتخزين 
مقطع  اأو  فيلم   5700 من  اأكرث 

.Full HD فيدي� بدقة
قر�ص  �سام�س�نغ  ط�رت 
بطريقة   »PM1643«
وحدة   32 من  ليتك�ن  فريدة 
منها  كل   »NAND« تخزين 

�رشائح  من  طبقة   16 حت�ي  
املتط�رة    »V-NAND«
ب�رشعة  القر�ص  هذا  يتميز 
ت�سل  البيانات  لقراءة  كبرية 
بايت/ثانية،  ميغا   2100 اإىل 
و�رشعة تخزين ت�سل اإىل 1700 
�سيمكن  ما  ميغابايت/ثانية، 
ب�رشعة  التعامل  من  احلا�س�ب 
و�سبكات  البيانات  مع  فائقة 
اأكد  جانبهم  الإنرتنت.من 
هذا  اأن  �سام�س�نغ  يف  اخلرباء 
لـ  ال�رشكة  تكفله  الذي  القر�ص 
للراغبني  خم�س�ص  �سن�ات   5
متقدمة  مراحل  اإىل  بالنتقال 
والأداء  ال�رشيع  العمل  يف 
املميز مع احل�ا�سب وال�سبكات 

العنكب�تية.

 رو�سيا ت�سمم �سالحا

 م�سادا لالأقمار ال�سطناعية

يعمل اخلرباء الرو�ص على ت�سميم اأ�سلحة من �ساأنها تدمري الأقمار ال�سطناعية، 

واأفادت وكالة »اإنرتفاك�ص« الرو�سية باأن نائب رئي�ص �رشكة »يف بي غي اأو-46« 

احلك�مية، اأوليغ اأوت�سا�س�ف، اأعلن ذلك يف اجتماع جلنة الدفاع والأمن التابعة 

ملجل�ص الحتاد الرو�سي.

واأوردت ال�كالة اأن ال�رشكة �ستط�ر منظ�مة »رودولف« ال�ساربة امل�سادة للأقمار 

ال�سطناعية، ومنظ�مة »تريادا-2 اأ�ص« ذاتية احلركة للتاأثري الإلكرتوين على الأقمار 

ال�سطناعية، وعلوة على ذلك فاإن املخت�سني يف ال�رشكة يعمل�ن على ت�سنيع 

وتط�ير �ساروخ »�سارمات« ال�اعد العابر للقارات، ومقاتلة »�س�-35 اإ�ص« وال�ساروخ  

العملياتي ال�اعد الفرط �س�تي، ومدرعات »اأرماتا« و«ك�رغانيت�ص« و«ب�مريانغ«.

اأما اخلرباء يف معاهد البح�ث العلمية التابعة ل�زارة الدفاع الرو�سية فيعمل�ن على 

تط�ير منظ�مة »ك�رنيت« امل�سادة للدبابات ومنظ�مة »اإ�ص-500« للدفاع اجل�ي 

والدرع ال�ساروخية و�ساروخ »ت�سريك�ن« فائق الدقة والفرط �س�تي، اإ�سافة اإىل 

الغ�ا�سة املتعددة املهام من م�رشوع 885.

 Twitter Lite تويرت تطرح
�سمن 24 دولة اإ�سافية

قطعة �سغرية حتول هاتفك اإىل جمهر!

�ساعفت من�سة التدوين امل�سغرة ت�يرت من جه�دها الرامية 
اإىل تعزيز وج�دها يف الأ�س�اق النا�سئة يف �سبيل زيادة اأعداد 
اخلفيف  تطبيقها  اإطلق  خلل  من  وذلك  م�ستخدميها 
لأندرويد ت�يرت ليت Twitter Lite يف 24 دولة اإ�سافية، 
وه� تطبيق ويب خم�س�ص لأ�سحاب الت�سال البطيء، والذي 
قالت اإنه ي�ستهدف امل�ستخدمني يف الأ�س�اق النا�سئة باآ�سيا 
واملحيط الهادئ واأمريكا اللتينية واأفريقيا والذي يجرب�ن 

ت�يرت لأول مرة على اأجهزتهم املحم�لة.
وكانت املن�سة قد قدمت تطبيق ت�يرت ليت يف �سهر اأبريل/
اإتاحته عرب اأي مت�سفح جهاز حمم�ل  ني�سان، وعملت على 
طرح  وياأتي   ،mobile.twitter.com العن�ان  خلل  من 
 24 �سمن  الرئي�سي  اخلدمة  تطبيق  من  امل�سغرة  الن�سخة 
بلداً جديداً بعد مرور ح�ايل �سهرين من الختبار على اأر�ص 
م�ساحة  ا�ستهلك  اإىل  التطبيق  ويهدف  الفلبني،  يف  ال�اقع 
التخزينية  ال�سعة  من  ميجابايت   3 بحدود  قليلة  فارغة 

للهاتف.
بالإنرتنت  ات�سال  دون  ال�ستعمال  اإمكانية  التطبيق  ويدعم 
بالعتماد على خا�سية التخزين امل�ؤقت، ويتيح للم�ستخدمني 
اختيار ال�س�ر اأو مقاطع الفيدي� التي يتم تنزيلها يف اجلدول 
الزمني اخلا�ص بهم حتى ل ت�سيع البيانات تلقائياً يف تنزيل 
كل �سيء م�ج�د، وقد ارتفعت قاعدة امل�ستخدمني ال�سهرية 
لت�يرت اإىل 330 ملي�ن يف الربع الثالث من عام 2017، وذلك 
يف  كبرياً  تزايداً  ي�سهد  مل  النم�  معدل  اأن  من  الرغم  على 

العامني املا�سيني.

علماء  التكن�ل�جيا ط�ر  مركز  من 
مة  ملتقد يف اأ�سرتاليا قطعة فريدة ا
ة  ر د حت�يل قا على 
تف  لها ا

كي  لذ ا
حمم�ل  ملجهر 

فقا  و و
فاإنه  للعلماء 
»وبف�سل هذه 

الب�سيطة  القطعة 
ر�سد  الذكي  الهاتف  كامريا  عد�سة  �ست�ستطيع 
حتى  اأحجامها  ت�سل  التي  ال�سغرية  الأج�سام 
الدقيقة  الأحياء  من  كعدد  امليليمرت،  من   200/1
وحتى بع�ص خليا الدم وخليا الأن�سجة احلي�انية 
�سا�سة  على  الأج�سام  تلك  لتظهرها  والنباتية، 

الهاتف ويتم ت�ثيقها يف فيدوهات و�س�ر«.
واأهم ما مييز هذه القطعة عن املجاهر التقليدية، 
ه� عدم حاجتها مل�سادر خارجية للطاقة لإ�ساءة 
الزجاج الذي ت��سع عليه امل�اد املراد درا�ستها، 
اخللفي  امل�سباح  من  اإ�ساءتها  ت�ستمد  فهي 
ت�سبه  الذكي  الهاتف  كامريا  من  بالقرب  امل�ج�د 
هذه القطعة ن�عا ما جمم�عة العد�سات ال�سغرية 
 »Smart Micro Optics« التي طرحتها �رشكة
الهاتف  على  تركب  والتي   ،2016 عام  الإيطالية 
 80 الأج�سام  تكبري  على  كامرياته  لت�ساعد  الذكي 

مرة، وطرحت ب�سعر 17 دولرا فقط.

اأكرث من 600 مليون جهاز 
يعمل بنظام ويندوز 10

ناديل،  �ساتيا  مايكرو�س�فت،  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ص  اأعلن 
لل�رشكة  التابع   10 ويندوز  الت�سغيل  نظام  م�ستخدمي  اأن عدد 
بلغ اأكرث من 600 ملي�ن م�ستخدم، لتقرتب ال�رشكة اأكرث فاأكرث 
من هدف و�سعته ال�رشكة لنف�سها مّلا اأطلقت النظام قبل اأكرث 

من �سنتني.
جاء ذلك خلل الجتماع ال�سن�ي ملايكرو�س�فت بامل�ستثمرين، 
ي�ستخدم�ن  م�ستخدم  ملي�ن   600 من  اأكرث  اإن  ناديل  قال  اإذ 
وكان  �سهرًيا،   10 ويندوز  ال�سخ�سية  احل�ا�سب  ت�سغيل  نظام 
خلل  تنزيل  ملي�ن   75 من  اأكرث  حقق  قد   10 ويندوز  نظام 
الأ�سابيع الأربعة الأوىل لإطلقه، ثم جتاوز الـ 110 مليني بعد 
نح� 10 اأ�سابيع، وبعد 6 اأ�سهر، و�سل العدد اإىل 200 ملي�ن، ثم 
ثم 350  اأ�سهر،   9 بعد  اأ�سهر، و 300 ملي�ن   8 بعد  270 ملي�ًنا 

ملي�ن م�ستخدم بعد 11 �سهًرا، و 400 ملي�ن بعد 14 �سهًرا.
الأمريكية  الربجميات  عملق  قالت  املا�سي،  ماي  �سهر  ويف 
خلل م�ؤمتر املط�رين ال�سن�ي اخلا�ص بها Build 2017 اإن 
اأول مرة ي�م 29 ج�يلية 2015،  اأُطلق  الذي  نظام ويندوز 10، 

يعمل على اأكرث من 500 ملي�ن جهاز.
كما يُذكر اأن مايكرو�س�فت قد و�سعت لنف�سها هدًفا يتمثل يف 
�سنتني  ويندوز 10 خلل  لنظام  اأكرث من مليار م�ستخدم  بل�غ 
 10 ويندوز  نظام  اأن  اإىل  يُ�سار  اإطلقه  من  �سن�ات  ثلثة  اإىل 
اإنه  اإذ   ،7 ويندوز  نظام  به  حظي  الذي  النجاح  بنف�ص  حظي 
الأوىل  الأ�سهر  وويندوز 8 خلل   7 ويندوز  كل من  تف�ق على 
على اإطلقه، وذلك لعدة اأ�سباب يُذكر منها اأنه ت�فر كتحديث 
جماين مل�ستخدمي نظامي ويندوز 7 وويندوز 8.1 خلل ال�سنة 
الأوىل، وت�سف مايكرو�س�فت نظام ويندوز 10 باأنه خدمة، ما 
يعني اأنها �س�ف تق�م كل �سنة باإ�سدارات حتديثات تبني على 
التحديثات ال�سابقة، وذلك على غرار نظام “ماك اأو اإ�ص” من 
كان  رئي�سية  اأربعة حتديثات  ال�رشكة  اأطلقت  الآن  وحتى  اآبل، 

اآخرها يف 17 ت�رشين اأكت�بر املا�سي.

يعمل اإن�ستغرام على العديد من امليزات اجلديدة يف اإطار تط�ير امل�قع لك�سب �رشيحة  م�ستخدموه طويال! اإن�ستغرام يطلق ميزة انتظرها
اأكرب من امل�ستخدمني، ويُعتقد اأن اإحدى هذه امليزات �ستحظى ب�سعبية كبرية، وهي 
امليزة  و�ستعمل  �سن�ات،  لعدة  امل�ستخدم�ن  انتظره  الذي   »Regram« زر  اإ�سافة 
بطريقة م�سابهة جدا لإعادة التغريد على ت�يرت، اأو م�ساركة املن�س�رات وال�س�ر على 
م�قع في�سب�ك، ما يتيح للم�ستخدمني اإعادة م�ساركة املحت�ى املن�س�ر على امل�قع 
 The عرب ح�ساباتهم ال�سخ�سية وُر�سدت هذه امليزة من قبل مات نافارا وفقا مل�قع

.Next Web
وجتدر الإ�سارة اإىل اأنه يف ال�قت احلايل ميكن اإعادة ن�رش املحت�ى على احل�سابات 
ال�سخ�سية يف اإن�ستغرام، ولكن الأمر يتطلب حفظ املحت�ى لإعادة ن�رشه، اأو ا�ستخدام 
تطبيقات الطرف الثالث مثل Regram ويهدف خيار »Regram« اجلديد اإىل جعل 
 Next Web العملية اأكرث �سل�سة، ورمبا اأكرث اأمنا يف ال�قت نف�سه. كما ر�سد م�قع
اإمكانية  يتيح  اإن�ستغرام يطلق عليه »Highlight«، والذي  خيارا جديدا يف ق�س�ص 
القيا�سي  بالق�سة املن�س�رة على ح�سابك لأكرث من 24 �ساعة، وه� احلد  الحتفاظ 

املتاح للق�س�ص.
اإ�سافة قائمة »الأ�سدقاء املقربني«، على  اأي�سا  اإن�ستغرام يخترب  اأن  اجلدير بالذكر، 
غرار Top 8 على Myspace، الذي ي�سبه جمم�عة الدرد�سة املخ�س�سة مل�ساركات 
امل�قع،  قبل  من  اأعله  املذك�رة  امليزات  اختبار جميع  حاليا  ويتم  الذي �سيعمل على تط�يرها قبل اإطلقها.اإن�ستغرام فقط 



ورقلة

ومواد  اأدوات  يحوي  خمب�أ   
اإعداد  يف  تُ�ستعمل  كيمي�ئية 
اإىل  ب�لإ�س�فة  املتفجرات 
اأغرا�ض خمتلفة، كم� حجزت 
مفرزة اأخرى للجي�ض الوطني 
ال�سعبي، ب�لأغواط / ن.ع.4، 
من  ن�رية  طلقة   )1479(

خمتلف العي�رات.
التهريب،  اإط�ر حم�ربة  ويف   
للجي�ض  مفرزة  اأوقفت 
الوطني ال�سعبي بعني �س�لح/ 
مهربني   )07( �سبعة  ن.ع.6،  
وحجزت بندقيتي )02( �سيد، 
ومواد  الذخرية  من  كمية 
 ،)02( �سي�رتني  للتفجري، 

فيم� مت �سبط )03( مولدات 
ك�سف   )01( جه�ز  كهرب�ئية، 
مط�رق   )03( املع�دن،  عن 
�س�غطة، ب�لإ�س�فة اإىل )42( 
و�سي�رة  اللني  القمح  من  طن 
و�س�حنة  الدفع  رب�عية   )01(
)01( بعني قزام/ ن.ع.6.، يف 
للجي�ض  مفرزة  اأوقفت  حني 
بغرداية/  ال�سعبي  الوطني 
ت�جري   )02( ن.ع.4، 
 )60790( وحجزت  خمدرات 

قر�ض مهلو�ض.
اأوقفت  اأخرى،  جهة  من   
 )03( الوطني  الدرك  عن��رص 
من  �رصعيني  غري  مه�جرين 
من  بكل  خمتلفة  جن�سي�ت 

�سطيف وب�تنة.

العدد : 4570/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1
www.elwassat.com
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�سكيكدة

تدمري »كازما« للإرهابيني  حتوي موادا كيميائية
يف اإطار مكافحة الإرهاب واجلرمية املنظمة ك�سفت ودمرت مفرزة للجي�س الوطني ال�سعبي يوم 23 فيفري 2018، 

ب�سكيكدة/ ن.ع.5.

وكالة جتارية متنقلة تابعة الإت�صاالت اجلزائر
متنقلة  جت�رية  وك�لة  اإن�س�ء  مت   
موؤخرا  اجلزائر  لت�س�لت  ت�بعة 
املنتدبة  الولية  م�ستوى  على 
كم�  ورقلة(،  �سم�ل  كلم   160( تقرت 
الربيد  الولئية  املديرية  من  علم 
والت�س�ل  الإعالم  وتكنولوجي�ت 

املتنقلة  التج�رية  الوك�لة  هذه   ،
و  مهي�أة  عربة  عن  عب�رة  هي  التي 
الالزمة  التجهيزات  مبختلف  مزودة 
من  مكون  اإداري  ط�قم  يديره� 
خ�سي�س�  موجهة  اإثنني  موظفني 
لف�ئدة �سك�ن املن�طق الن�ئية ب�جلهة 

من  ح�جي�تهم  تلبية  من  لتمكينهم 
اإىل  التنقل  عن�ء  اخلدم�ت وجتنيبهم 
الوك�لت التج�رية  الواقعة ب�ملن�طق 
ولية  اأن  الإ�س�رة  جتدر   . احل�رصية 
ال�سنوات  خالل  �سهدت  ورقلة 
وك�لت  خم�ض  فتح  امل��سية  القليلة 

اجلزائر  لإت�س�لت  اإ�س�فية  جت�رية 
مت��سني  من  كل  دوائر  م�ستوى  على 
اإىل  الطيب�ت  و  الربمة  و  احلجرية  و 
الإ�س�فية  اجلديدة  الوك�لة  ج�نب 
الن�رص  بحي  فتحت  التي  الأخرى 

بع��سمة الولية .ذ

 17 واأ�سيب  حتفهم  اأ�سخ��ض   9 لقي 
بجروح  مرور  حوادث   10 يف  اآخرون 
على  الأخرية  �س�عة   48 خالل 
ح�سيلة  ح�سب  الوطني،  امل�ستوى 
اأوردته� اأم�ض ال�سبت م�س�لح احلم�ية 
اأن  امل�سدر،  نف�ض  واأو�سح  املدنية 
اأثقل ح�سيلة حلوادث املرور �سجلت 
و  اأ�سخ��ض   03 بوف�ة  �سطيف  بولية 
اإثر  على  بجروح،  اآخرين   04 اإ�س�بة 
م�ستوى  على  �سجل  مرور،  ح�دثي 
اأرن�ت،  عني  و  ومل�ن  عني  بلديتي 
لإ�سع�ف  امل�س�لح  ذات  تدخلت  كم� 

ا�ستن�س�ق  جراء  اختنقوا  �سخ�ض   39
غ�ز اأح�دي اأك�سيد الكربون، املنبعث 
من �سخ�ن�ت امل�ء و و�س�ئل التدفئة، 
حني  يف  ولي�ت   عدة  م�ستوى  على 
امراأة  ذات �سن  مت ت�سجيل وف�ة 01 
اأك�سيد  اأح�دي  بغ�ز  �سنة خمتنقة   43
ببلدية  القراقرية،  بحي  الكربون، 
ال�سحية  حتويل  مت  قرقور،  حم�م 
�سجلت  كم�  املحلي  امل�ست�سفى  اإىل 
لإخم�د  تدخالت  احلم�ية  م�س�لح 
على  �سن�عية،  و  ح�رصية  حرائق 
الوطن  من  ولي�ت  عدة  م�ستوى 

و  وال�سح�ي�  امل�س�بني  واإ�سع�ف 
خمتلف  اإىل  منهم  البع�ض  حتويل 
�سجلت  و  املحلية  ال�سحية  املراكز 
 4720 املدنية  احلم�ية  وحدات 
من�طق خمتلفة من  عــدة   تدخل يف 
الوطن وهذا على اإثر تلقي مك�مل�ت 
ال�ستغـ�ثة  من طرف املواطنني هذه 
جم�لت  خمتلف  �سملت  التدخالت 
�سواء  املدنية  احلم�ية  اأن�سطة 
احلوادث  املرور،  بحوادث  املتعلقة 
اإخمــ�د  ال�سحي  الإجالء  املنزلية، 

احلرائق و الأجهزة الأمنية.

خالل ال48 �ساعة الخرية

وفاة   9 اأ�صخا�ص  و اإ�صابة 17 اآخرين 

ا�ستنكرت حركة »حم��ض« ت�رصيح وزير 
اجلبري،  ع�دل  ال�سعودي،  اخل�رجية 
ب�ملتطرفة،  احلركة  فيه  و�سف  الذي 
ال�سعب  ملق�ومة  ت�سويه�  ذلك  معتربة 

الفل�سطيني.
موقعه�  على  بي�ن  يف  احلركة  وق�لت 
»ا�ستمرار  اإن  ال�سبت،  اأم�ض  الر�سمي، 

اجلبري  ع�دل  ال�سعودي  اخل�رجية  وزير 
يف التحري�ض على حركة حم��ض وو�سفه 
الع�م  للراأي  ت�سليل  »ب�ملتطرفة«  اإي�ه� 
الفل�سطيني  �سعبن�  ملق�ومة  وت�سويه 
هذه  اأن  البي�ن  امل�رصوعة«واأو�سح 
ال�سعب  »مزاج  تعك�ض  ل  الت�رصيح�ت 
ال�سعودي ول تتوافق مع مواقف اململكة 

الداعمة  املعلنة  ال�سعودية  العربية 
يف  �سعبن�  وحق  الفل�سطينية  للق�سية 
التم�سك بق�سيته وحم�ية حقوقه والدف�ع 
عنه�« كم� اعتربت »حم��ض« ت�رصيح�ت 
العدو  ت�سجيع  �س�أنه�  »من  اجلبري 
ب�رتك�ب  ال�ستمرار  على  الإ�رصائيلي 
بحق  والنته�ك�ت  اجلرائم  من  مزيد 

ن�س�له«ودعت  وعن�وين  ورموزه  �سعبن� 
امل�سيئة  الت�رصيح�ت  هذه  وقف  »اإىل 
لق�س�ي�  امل�س�ندة  وملواقفه�  للمملكة 
حد  و�سع  و�رصورة  الع�دلة،  �سعبن� 
واملخ�لف  املربر  غري  التحري�ض  لهذا 
والدولية  والإ�سالمية  العربية  للتوجه�ت 

يف التع�مل مع احلركة«.

»حما�ص« تهاجم وزير اخلارجية ال�صعودي عادل اجلبري

النعامة 

حجز اأكرث من 89 كلغ من الكيف املعالج 
مل�سلحة  الت�بعة  والتدخل  البحث  فرقة  متكنت 
و450  كلغ   89 حجز  من  للنع�مة  الق�س�ئية  ال�رصطة 

غرام من الكيف املع�لج، ح�سبم� علم 
العالق�ت  و  الإت�س�ل  خلية  لدى  ال�سبت  اأم�ض 
اأم�ض  العملية  الولئي  ومتت  الع�مة ملديرية الأمن 
من  مكن  معلوم�ت مم�  ا�ستغالل  على  بن�ء  اجلمعة 
نفعية  مركبة  �س�حب  لتوقيف  حمكمة  خطة  تنفيذ 

املع�لج  الكيف  الكمية املحجوزة من  تهريب  ح�ول 
ب�سواحي بلدية م�رصية حيث ك�نت خمب�أة ب�إحك�م يف 
كي�ض بال�ستيكي داخل هذه املركبة ، وقد مت اأي�س� 
املخدرات  هذه  نقل  يف  امل�ستعملة  املركبة  حجز 
اإجن�ز ملف ق�س�ئي  اإىل مبلغ م�يل. وقد مت  ا�س�فة 
يف حق امل�ستبه فيه وتقدميه اأم�م العدالة من اأجل 

حم�كمته .

اأدرار

100 فلح ميار�ص ن�صاط تربية املائيات 
اأكد مدير امل�س�لح الفالحية بولية اأدرار انه هن�ك 
م� يق�رب 100 فالح خ��ض ن�س�ط مم�ر�سة جم�ل 
داخل  خ��سة  الولية  اإقليم  عرب  امل�ئي�ت  تربية 
 165 يوجد  حيث  التقليدية   الفالحية  الب�س�تني 
يف  الأ�سم�ك  برتبية  اأ�سح�به  يهتم  م�ئي  حو�ض 
ال�سنة  م�رصفة  نت�ئج  اأعطت  العذبة  والتي  املي�ه 
امل��سية مبعدل اإنت�ج و�سل اإيل 540 طن كم� هن�ك 

برامج تهدف اإيل مواكبة ومرافقة الفالحني خ��سة 
�سعبة  وترقية  احلف�ظ  بغية  التكوين  ج�نب  من 
ال�سمك يف املن�طق ال�سحراوية والتي قدمت نت�ئج 
جيدة وفتحت من��سب �سغل اأم�م ال�سب�ب كم� هن�ك 
الذي  الن�س�ط  هذا  يف  لنخراط  متوا�سل  اإقب�ل 

اأ�سبح الكل يراهن عليه لتعزيز الأمن الغذائي .
بو�سريفي بلقا�سم 

جمعية كافل اليتيم بادرار ...

م�صاعدة وجتهيز12 عرو�صة يتيمة

حاكم دبي يعلن عن وظيفة جديدة مبكافاأة مغرية ولكن ب�صروط!

على  ب�درار  اليتيم  ك�فل  جمعية  اأم�ض  ق�مت 
بغية  مدة  منذ  اأطلقته�  التي  املب�درة  ثم�ر  ح�سد 
لأجل  اليتيم�ت  ب�لعرائ�ض  خ��ض  جتهيزات  جمع 
اجلمعية  مبقر  ا�ستدع�ئهم  مت  حيث  م�س�عدتهم 
والأ�سي�ء  الو�س�ئل  خمتلف  من  م�س�عدات  وتقدمي 
12عرو�ض  ا�ستف�دت  اأين  العرو�ض  حتت�جه�  التي 
منت�سف  يف  الذهبي  القف�ض  يدخلن  �سوف  يتيمة 
�سهر م�ر�ض من ال�سنة اجل�رية كم� قدم لهن اأي�س� 
م�س�عدات م�لية هذه املب�درة اأدخلت الفرحة على 

قلوبهم والتي اأ�سهم فيه� املح�سنني وجت�ر املنطقة 
ب�لأعالم  املكلفة  �سب�ح  فني�ض  ال�سيدة  وبح�سب 
لدي اجلمعية اأن الهدف من العملية هو الإمل�م بكل 
احلي�ة  جم�لت  كل  يف  وم�س�عدته  اليتيمة  الع�ئلة 
املح�سنني  على  العتم�د  يف  اجلمعية  وت�ستمر 
حلقة  اإل  ونحن  واليت�مى  املعوزين  م�س�عدة  بغية 
و�سل وربط لإي�س�ل امل�س�عدات وو�سعه� يف اأيدي 

م�ستحقيه� .
بو�سريفي بلقا�سم 

دبي،  ح�كم  الإم�رات،  دولة  رئي�ض  ن�ئب  ن�رص 
حممد بن را�سد اآل مكتوم، اإعالن عمل وحدد فيه 
ال�رصوط املطلوبة للمرت�سح، وكتب اآل مكتوم على 
يبحث عن �سخ�ض عربي  اإنه  »تويرت«،  �سفحته يف 
اأن العمر  اأمل«، م�سريا اإىل  �ستكون وظيفته »�س�نع 
غري حمدد، واأن املك�ف�أة التي تنتظره قدره� مليون 

دولر  األف   272 نحو  يع�دل  م�  اأي  اإم�راتي  درهم 
اأمريكي. واأو�سح ن�ئب رئي�ض دولة الإم�رات اأنه من 
ال�رصوري اأن يكون املرت�سح لهذه الوظيفة قد »عمل 
�س�بق� يف جم�ل اخلدم�ت الإن�س�نية واملجتمعية«، 
واملهم اأن يكون »لديه نظرة اإيج�بية للحي�ة ويتقن 

لغة العط�ء املقروءة«. 

بعد منع الرو�سات من ا�ستقبال الأطفال فوق 5 �سنوات

 ع�صرات االأولياء يحتجون 
اأمام مديرية الت�صامن بالبويرة

احتج �سبيحة اأم�ض ع�رصات اأولي�ء التالميذ املتمدر�سني 
والن�س�ط  الت�س�من  مديرية  مقر  اأم�م  البتدائي  ب�لطور 
بح�لة  ب�لتكفل  للمط�لبة  البويرة  مبدينة  الجتم�عي 
احل�س�نة  دور  يف  الت�سجيل  من  منعهم  بعد  اأطف�لهم 
طرف  من  الق�سية  ب�س�أن  اإعذارات  اأ�سح�به�  تلقى  التي 
ال�سلط�ت ح�سب املر�سوم املنظم لذلك .ويف ال�سي�ق عرب 
الأولي�ء املحتجون يف ت�رصيح�تهم ليومية » الو�سط » عن 
�سخطهم ال�سديد من هذا القرار الذي و�سفوه ب�ملجحف 
ومل يجدوا له حال كون اأغلبيتهم موظفون رفقة زوج�تهم 
وتهديد  ال�س�رع  رحمة  حتت  التالميذ  هوؤلء  ي�سع  م� 

.ومن  بهم  ترتب�ض  التي  الآف�ت  من  وغريه�  الإختط�ف 
�سليحة  » حرك�ت  ال�سيدة  الت�س�من  مديرة  اأكدت  جهته� 
» اإر�س�ل اإعذارات اإىل دور احل�س�نة على خلفية اكت�س�ف 
جل�ن املع�ينة التي �سمت خمتلف امل�س�لح عدة جت�وزات 
رقم  له�  املنظم  املر�سوم  مع  الدور  تلك  مط�بقة  وعدم 
08 /287 الذي يحدد �رصوط اإن�س�ء مراكز ودور ا�ستقب�ل 
الطفولة منه� �رصط ا�ستقب�ل اأطف�ل دون �سن 5 �سنوات م� 
يجب على هذه املوؤ�س�س�ت التقيد بهذا الق�نون مع رفع 

اإن�سغ�ل الأولي�ء اإىل ال�سلط�ت لإيج�د حل له .
  اأح�سن مرزوق

  Ooredooيعر�ص حلوله و ابتكاراته 
يف ال�صالون الدويل لل�صياحة بوهران

يُ�س�رك Ooredoo يف الطبعة الت��سعة لل�س�لون الدويل لل�سي�حة و الأ�سف�ر و النقل و التجهيزات الفندقية 
»SIAHA«، الذي جتري فع�لي�ته من 22 اإىل غ�ية 25 فيفري 2018 مبركز امُلوؤمترات اأحمد بن اأحمد بوهران مُيثل 

هذا احلدث الذي يُنظم حتت الرع�ية ال�س�مية لل�سيد وزير ال�سي�حة و ال�سن�ع�ت التقليدية، اأر�سية للتب�دل بني حُمرتيف 
ال�سي�حة الوطنيني و الأج�نب.  ميثل هذا املوعد ال�سنوي فر�سة ملختلف الف�علني يف املج�ل لإكت�س�ف�لتوُجه�ت 
اجلديدة لقط�ع ال�سي�حة و م�ستقبل �سن�عةالأ�سف�ر و لتطوير �رصاك�ت وطنية و دولية يُ�س�رك Ooredoo يف هذه 

الطبعة الت��سعة لل�س�لون الدويل »SIAHA« من خالل ف�س�ء عر�ض اأينيقوم م�ست�س�روالبيعب�لإج�بةعنت�س�وؤلت ا
لزوار،املهنيينواجلمهور،واإقرتاحمختلفعرو�سومنتوج�ت Ooredoo منخالمُل�س�ركته امُلنتظمة يف التظ�هرات و 

املع�ر�ض، يوؤكدOoredooاإ�سه�مه يف تنمية القت�س�د اجلزائري.

  موقف ...
يف  الت�سعيد  وترية  ا�ستمرار  حالة  يف 
و  الرتبية  قطاعي  مت�س   التي  الإ�سرابات 
اأننا  مواربة  بدون  القول  ميكننا  التعليم  
يكون  لن  حيث  جميعا  حيط"  يف  "دخلنا 
اأكرث  على  و  باخلري  مب�سرا  القريب  امل�ستقبل 

من �سعيد.
الأمني العام للتجمع الوطني الدميقراطي قال 
ما  اأن  بتلم�سان  حزبه  منا�سلي  اإىل  ر�سالة  يف 
يتم حاليا من حراك يف القطاعني املذكورين 

"وهي  القادمة  بالرئا�سيات  عالقة  له  اأعاله  
و  الوزن  بهذا  �سيا�سي  فيها  يتكلم  مرة  اأول 
بني  مزعومة  عالقة  حول  ال�سراحة  بهذه 
كهذا  ت�سريح  مير  اأن  ميكن  احلدثني،ول 
مرور الكرام يف ال�ساحة ال�سيا�سية و �ستكون 
تبني  مل  اأويحي  ...ر�سالة  ارتداداته  له 
اأويحي  اأن  ل�سك  لكن  امللفني  بني  الربط 
كوزير  وظيفته  بغطاء  و  ال�سيا�سي  بغطائه 
جعلته  �سريحة  اأدلة  لديه  جتمعت  قد  اأول 

يح�سم موقفه و يديل بت�سريح كهذا..
اأطراف  بني  يزداد  التنافر  و  ال�ستقطاب 
اأن  على  متفق  اجلميع  اأن  الغريب  و  النزاع 
بالغة  م�سرة  فيه  اأمر  الإ�سرابات  ا�ستمرار 
الثمن  �سيدفع  من  وحده  املواطن  و  للكل 
يف  متوقف  املطاف،احلل  نهاية  يف  غاليا 
العناد الذي تبديه الأطراف فالكل متم�سك 
النهاية  يف  يتعلق  الأمر  كاأمنا  و  ب�سروطه 
بحرب �سرو�س بني داح�س و الغرباء ولي�س 

ك�سفه،   من  لبد  ما  خلل  ،هناك  �سركاء  بني 
دحرجتها  مت  ثلج  بكرة  الأمر  يتعلق  هل 
الآن  وهي  اجلميع  على  فكربت  �سيئة  بنية 
الأمر  اأن  ،اأم  ال�سحايا  من  مزيدا  حت�سد 
�سيناريو  و  الدم  ثقيلة  مب�سرحية  يتعلق 
جمهولة..الأيام  اأهداف  له  ال�سياغة  �سيئ 
هذا  عن  الوافية  بالإجابة  �ستتكفل  القامة 

القلق املربر من م�ستقبل جمهول.

ح�صيلة االإ�صرابات...اجلميع "دخل يف حيط"
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