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الحتجاجات تنت�سر ب�سرعة الربق

نار "ال�شتاء 
الأ�شفر" حترق 
�شوارع باري�ض

اخلط�ط اجل�ية اجلزائرية

نهاية اإ�شراب تقنيي ال�شيانة 
تقرير بنك اجلزائر يحرج احلك�مة

اأكرث من مليون بطال يف اجلزائر 
م�سالح الأمن اأف�سلت خمططها

مافيا حتاول تهريب
4300  قطعة اأثرية

.          موؤمتر تاج �شيكون  يف 13 و 14 و 15 دي�شمرب 



اجلوية  الوحدات  اأجرت 
م�ستوى  على  الوطني  للأمن 
خلل  ووهران  العا�سمة 
من  الأوىل  اأ�سهر  الع�سرة 
طلعة   1042  ،2018 �سنة 
�ساعة   1257 مبعدل  جوية، 
يف  للم�ساهمة  وهذا  طريان، 
تنظيم ومراقبة �سري حركة 
مراكز  مع  بالتن�سيق  املرور 
تغطية  �سملت  العمليات، 
الكربى  واملحاور  الطرقات 
املبا�سر  النقل  خلل  من 

والآين  للأحداث مما ي�سمح 
قوات  تدخل  فعالية  من 
ال�سرطة يف امليدان، ومراقبة 
ال�سيارات  ترقيم  لوحات 
القارئ  نظام  خلل  من 
الكامريات  عرب  املثبت  الآيل 
املحمولة يف املروحيات، وكذا  
التظاهرات  خمتلف  تاأمني 
الخت�سا�ص  لإقليم  التابعة 
اجلوية  الوحدات  ،مديرية 
لها  امل�سندة  املهام  اإطار  ويف 
يف  جويتني  بطلعتني  تقوم 

الأ�سبوع  مدار  على  اليوم، 
التي  الذروة  اأوقات  ل�سيما 

مروري  ازدحام  تعرف 
كبري.

بعدما و�سفها »بجماعات امل�سالح«

الأف�سيو يرد على رئي�س 
جمموعة الأزمات

 
جاء رد منتدى ر�ؤ�ساء املوؤ�س�سات �رسيعا على رئي�س جمموعة 

الأزمات الد�لية، ر�برت ماليي، حيث �ّجه هذا الأخري انتقادات 

لذعة لهذه الهيئة، يف حوار خا�س مع موقع كل �سيء عن 

اجلزائر. ��جه حممد بايري  دعوة لر�برت ماليي اأم�س  اإىل 

ا�ست�سارة املنتدى �الإطالع على مبادرته اخلا�سة يف قلب 

النتعا�س القت�سادي، مو�سحا “نعمل دائًما من اأجل حرية ريادة 

الأعمال يف جميع القطاعات، د�ن اأن نن�سى ن�سالنا اليومي من 

اأجل املوؤ�س�سات العمومية �اخلا�سة”. ���سف ماليي يف حواره 

الذي تطرق فيه اإىل الأ��ساع الراهنة باجلزائر النخبة القت�سادية 

اجلديدة  بجماعات امل�سالح حمددا ا�سم “الأف�سيو”، قائال اأّنهم 

يقا�مون اأي تغيري مطر�ح، قائال “دعونا نكن �ا�سحني.. ل يوجد 

�سيء خاطئ يف منو القطاع اخلا�س الذي يخلق الوظائف، �يجعل 

من القت�ساد متنوعا، �اإمنا ي�سبح هذا م�سكلة، عندما يتحول 

هذا القطاع اإىل اأ�ليغار�سيا خا�سة قادرة على التاأثري يف �سيا�سة 

الد�لة �فقا مل�ساحلها اخلا�سة �لي�س م�سالح الأمة ككل � ح�سب   

املوقع يرف�س بايري اأي هجوم � قال انه رغم ظر�ف ال�سوق 

ال�سعبة ال ان البيئة القت�سادية تختلف متاما عن تلك التي كانت 

ف اأ�اخر الت�سعينيات التي عندما دمر الإرهاب القت�سا د
ف.ن

قديورة يثني على دروغبا

الوحدات اجلوية للأمن الوطني

1042 طلعة جوية بالعا�سمة و وهران 

خبر في 
صورة

 موؤمتر دويل حول
 الأمري عبد القادر

مع�سكر

القب�س على الإرهابي بنا�سر حممد

متكنت مفرزة م�سرتكة للجي�ص الوطني ال�سعبي 
و الدرك الوطني، يوم 23 نوفمرب 2018 ، ببلدية 

تغنيف ولية مع�سكر بالناحية الع�سكرية الثانية 
من اإلقاء القب�ص على الإرهابي »بنا�سر حممد«، 
الذي التحق باجلماعات الإرهابية �سنة 1996. 

بني 22 اإىل 24 نوفمرب 2018

اإرهاب الطريق يح�سد 
اأرواح 11 �سخ�سا

خالل الفرتة املمتدة بني 22 اإىل 24 نوفمرب 2018 اإىل غاية �سبيحة 
هذا اليوم على ال�ساعة الثامنة �سباحا )اأي خالل 48 �ساعة الأخرية( 

�سجلت �حدات احلماية املدنية  4731 تدخل يف عــدة مناطق 
خمتلفة من الوطن �هذا على اإثر تلقي مكاملات ال�ستغـاثة من  
طرف املواطنني، هذه التدخالت �سملت خمتلف جمالت اأن�سطة 

احلماية املدنية �سواء املتعلقة بحوادث املر�ر، احلوادث املنزلية، 
الإجالء ال�سحي اإخمــاد احلرائق � الأجهزة الأمنية...الخ.

على هذا النحو �سجلت عدة حوادث مر�ر منها 12 الأكرث دموية 
ت�سببت يف �فاة 11 �سخ�س يف مكان احلوادث � اإ�سابة 09 اأ�سخا�س 
اآخرين بجر�ح متفا�تة اخلطورة، مت اإ�سعافهم يف عني املكان ثم 

نقلهم اإىل امل�ست�سفيات املحلية من طرف م�سالح احلماية املدنية. 
اأثقل ح�سيلة �سجلت على م�ستوى �لية اجلزائر بوفاة �سخ�سني 

خالل 02 حادثي مر�ر.

الدويل  اللعب  كال 
عدلن  اجلزائري 
للعب  املديح  قديورة 
املعتزل  الإيفواري 
حيث  دروغبا،  ديدييه 

اخل�سر  لعب  ن�سر 
ح�سابه  عرب  تغريدة 
موقع  على  ال�سخ�سي 
الجتماعي  التوا�سل 
مرفقة  »اأن�ستغرام« 

بالنجم  جتمعه  ب�سورة 
لت�سيل�سي  ال�سابق 
اإحدى  من  الجنليزي 
جمعت  التي  املباريات 
الوطني  املنتخب 

يف  الإيفواري  ونظريه 
وقت �سابق وغّرد: »اأرفع 
فنان،  اأنت  القبعة،  لك 

اأ�سطورة داخل وخارج
امل�ستطيل الأخ�سر«.

�ستحت�سن يوم 
الثلثاء ولية 
مع�سكر املوؤمتر 

الدويل الأول للأمري 
عبد القادر وذلك 

مبنا�سبة اإحياء 
الذكرى ال�ساد�سة 

والثمانون بعد املائة 
من مبايعة موؤ�س�ص 
الدولة اجلزائرية 

احلديثة، حيث 
�سي�سارك يف هذا 

املوؤمتر العديد من 

الباحثني والأ�ساتذة 
اجلزائريني والأجانب 

على غرار دولة 
اليابان فرن�سا 

الوليات املتحدة 
المريكية وتركيا. 
ويف �سياق ذي �سلة 

تنظم يوم غذ ال�سبت 
موؤ�س�سة الأمري عبد 

القادر احتفالية 
مبنا�سبة الذكرى 

التاريخية �ست�سمل 
تقدمي مداخلت 

تاريخية ون�ساطات 
ثقافية وفكرية 

مبكان مبايعة الأمري 
عبد القادر ب�سجرة 
الدردارة بغري�ص، 

وهذا بح�سور 
موؤرخني  على غرار 

الربوفي�سور بن مولي 
خمتار والربوفي�سور 

بن عوف واأ�ساتذة 
جامعيني وكذا حمبي 
المري وبع�ص اعيان 

املنطقة. 
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عمار غ�ل ي�ؤكد

حزب تاج تعر�ض للت�شييق من طرف بع�ض ال�شركاء
جتنب رئي�ض حزب جتمع اأمل اجلزائر عمار غ�ل  اخل��ض مط�ال يف الزيارة املرتقبة لنب �صلمان للجزائر، م�صريا اإىل وج�د م�صالح متبادلة بني  اجلزائر و 

ال�صع�دية،  م�ؤكدا على اأهمية حفاظ اجلزائر على عالقتها  الدبل�ما�صية . رف�ض  عمار غ�ل االأم�ض يف ندوة �صحفية مبقر احلزب بالعا�صمة احلديث عن 
الزيارة املرتقبة لنب �صلمان للجزائر، مكتفيا »«ملا يحدث ذلك االأمر �صتعلن م�قفنا من هذه الزيارة »،م�صيفا اأنه  من اجليد اأن تك�ن عالقات اجلزائر مبحيطها 

جيدة ، م��صحا اأن العالقات الدبل�ما�صية وال�صيا�صة م�صالح كما اأنه ل�صع�دية م�صالح مع اجلزائر ،اجلزائر اأي�صا لها م�صالح مع ال�صع�دية.

اإميان ل�ا�ض

م�ؤمتر تاج �صيك�ن يف 13 
و 14 و 15 دي�صمرب 

اجلزائرية  العالقات  وبخ�صو�ص 
»ناأمل  املتحدث  قال  املغربية، 
للملك  الأخري  اخلطاب  يكون  اأن 
مع  العالقات  ت�صليح  حول  املغربي 
من  مناورة  ولي�ص  �صادق  اجلزائر  
ن�صتغرب  ،كما  ال�صيا�صية   املناورات 
من حماولت املغرب اإقحام اجلزائر 
اأن  رغم  الغربية  ال�صحراء  ملف  يف 
الأمم  يد  يف  الآن  هو   امللف  هذا 
بكى  و  »�رضبني  قائال  املتحدة، 

�صبقني و�صكى ».

 ملف الرئا�صيات اأهم 
اأوراق امل�ؤمتر 

اأعلن رئي�ص حزب جتمع اأمل اجلزائر  
يوم  �صيكون  تاج«  حزب«  موؤمتر  اأن 
الفنانني  بقرية  دي�صمرب   13،14،15
العا�صمة، م�صريا اأن ملف الرئا�صيات 
املقبلة من اأهم الأوراق يف املوؤمتر 

نرف�ض التدخل يف 
ال�ص�ؤون الداخلية 

لالأحزاب 

العتيد  احلزب  داخل  مايجري  وعن 
اأن  املتحدث  اأ�صار  »الأفالن«، 
الداخلية  ال�صوؤون  يف  ليتدخل  تاج 
كل  مع  يتعاطى  ،لكن  لالأحزاب 
الأحزاب لأنه يعترب الأحزاب �رضيك 

هام و لي�ص خ�صم .

م�اقف تاج وا�صحة 
و نرف�ض التهريج و 

اخلطابات الالم�ص�ؤولة 

غول  عمار  رف�ص  اأخرى  جهة  من 
التهريج  حزب  تاج  حزب  يكون  اأن 
الكالم  و  الالم�صوؤولة  اخلطابات  و 
اأن  موؤكدا   ، امل�صتهلك  ال�صيا�صوي 
متناق�صة   غري  وا�صحة   تاج  مواقف 
فهو  حزب الدولة بجدارة من خالل 
الدولة،  موؤ�ص�صات  تقوية  على  عمله 
اإ�صالحات  تبني  �رضورة  اإىل  داعيا 
من  الأحزاب  تنظيم  اإعادة  اأجل  من 
ال�صيا�صي  التعاطي  تنظيم  و  جديد 

ليواكب الأحداث مع كل التحولت .

تعر�صنا للت�صييق 

تاج  حزب  اأن  املتحدث  واإعرتف 
اإطار  الإحراج يف  و  للت�صييق  تعر�ص 
ال�رضكاء،  بع�ص  قبل  من  املناف�صة 
لكن ثم جتاوز ذلك من خالل الت�صدي 

لها و تغليب امل�صلحة العامة للبالد 
الرئا�صات املقبلة،  وبخ�صو�ص ملف 
اأو�صح املتحدث اأن حزب تاج يحرتم 
و  ال�صيا�صية  الأحزاب  كل  برامج 
الرئا�صيات  مرت�صح  اأي  ليعار�ص 

التي  الآراء  ترتكز  اأن  ،�رضيطة 
الواقعية  و  امل�صداقية  على  يقدمها 

و امل�صلحة الوطنية.
غول  عمار  اأ�صار  مت�صل،  �صياق  ويف 
الرئا�صيات  من  تاج  موقف حزب  اأن 
الرئي�ص  تر�صح  مع  وهو  وا�صح 
اأن التحالف  للعهدة اخلام�صة، مربزا 
لي�ص   هو  الرئي�ص  لدعم  الرئا�صي 
حتالف اإنتحابي ظريف بل هو حتالف 
م�صتدام ليتعلق بالرئا�صيات فقط بل 
يعمل قبل الرئا�صيات و بعدها،م�صيفا  
الرئا�صي تر�صح  اأطراف التحالف  اأن 
الرئي�ص بوتفليقة يف رئا�صيات 2019 
اأنه يف حالة عدم  تر�صحه  ،مو�صحا 
�صيناق�ص الأمر يف اإطار التحالف عن 

مر�صحهم 

تع�دنا على االإ�صاعات 
مع كل اإ�صتحقاق 

الأخرية حول  الإ�صاعات  وبخ�صو�ص 
التغيريات املرتقبة، قال  و  الإقالت 
�صواء  اإنتحابي  موعد  كل  مع   « غول 

الرئا�صيات اأو املحليات اأو الت�رضيعات 
تظهر هذه الإ�صاعات التي يراد منها 
التموقع و التخالط ال�صيا�صي، لكنها 
ثابتة  الدولة  توؤثر لأن  موؤ�ص�صات  لن 
اأي  عليها  يوؤثر  ولن  عملها  توا�صل  و 

�صيء ».
حزب  رئي�ص  ،اأكد  اأخر  �صياق  يف 
�رضورة  على  اجلزائر  اأمل  جتمع 

جديد  جزائري  منوذج  اإن�صاء 
و  الدعم  منح  طريقة  يخ�ص  فيما 
اأن  مو�صحا  الإجتماعية،  التحويالت 
للدعم  تذهب  �صنويا  مليار دولر   40
و التحويالت الجتماعية، م�صريا اأن 
للخروج  وطنية  جل�صات  يقرتح  تاج 
الدعم  بنموذج جزائري حتى يذهب 

للفئة التي ت�صتحقه. 

م�صالح االأمن اأف�صلت خمططها

مافيا حتاول تهريب4300 
قطعة اأثرية

اخلط�ط اجل�ية اجلزائرية

نهاية اإ�شراب تقنيي ال�شيانة

بولية   2018 �صنة  مطلع  منذ  مت 
 4300 من  اأزيد  ا�صرتجاع  ميلة 
عليها  احلائزون  كان  اأثرية  قطعة 
غري  »بطرق  لبيعها  يتاأهبون 
اليوم  علم  ما  ح�صب  م�رضوعة«، 
ال�صبت من رئي�ص م�صلحة الرتاث 
الثقايف باملديرية املحلية للثقافة 

لزغد �صيابة.
هذه  اأن  امل�صوؤول  ذات  واأو�صح 
مت  املقولة  الثقافية  املمتلكات 
عمليات  طريق  عن  ا�صرتجاعها 
بها  قامت  بـ«النوعية«  و�صفها 
منذ  بالولية  الأمنية  امل�صالح 
مكنت  وقد  اجلارية  ال�صنة  مطلع 
فيما  الأمن،  م�صالح  عمليات 
يخ�ص حماية الرتاث الثقايف منذ 
نوفمرب  غاية  اإىل  ال�صنة  مطلع 
قطعة   4335 حجز  من  اجلاري، 
والنقود  امل�صكوكات  فئة  من 
الأثرية و4 م�صتحاثات و3 قطع من 
وقطعتني  املعدنية  الأدوات  فئة 
فئة  من  قطعة  و  فخاريتني   )2(
الأدوات احلجرية و اأخرى من فئة 
من  قطعة  و  املعمارية  العنا�رض 
واجلنائزية.  النذرية  الن�صب  فئة 
من  كمية  اأكرب  ا�صرتجاع  مت  وقد 
هذه املحجوزات يف �صهر فرباير 
قطعة   3429 مبجموع  املنق�صي 

قطع  جمملها  يف  كانت  اأثرية 
نقدية »تعود لفرتات قدمية جدا«، 
بح�صب ذات امل�صوؤول. وعن حفظ 
الثقافية  املمتلكات  هذه  وحماية 
امل�صرتجعة، اأ�صاف �صيابة اأنه مت 
قطعة   3712 جمموعه  ما  اإيداع 
امل�صالح  من  ا�صتالمها  بعد 
الأمنية بالولية باملتحف الوطني 
يف  بق�صنطينة  �صريتا  العمومي 
واأ�صاف  املنق�صي  اأفريل  نهاية 
عمليات  م�صتقبال  �صتكون  باأنه 
ذات  اإىل  القطع  باقي  لتحويل 
للقوانني  وفقا  ذلك  و  املتحف 
املمتلكات  حلماية  املنظمة 
لعدم  قال-  -كما  نظرا  الثقافية 
توفر ولية ميلة بعد على متحف 

يحت�صنها.
املنق�صية  ال�صنة  خالل  ومت 
من  اأثرية  قطعة   2082 ا�صرتجاع 
مت  مبيلة  الأمن  م�صالح  طرف 
ال�صنة  نف�ص  يف  جمملها  اإيداع 
باملتحف الوطني العمومي �صريتا 
الإجراءات  كافة  ا�صتيفاء  بعد 
القانونية الالزمة، فيما تبقى منها 
املتحف  بذات  اأودعت  قطعة   46
يف اإطار عملية التحويل التي متت 
به  اأفاد  ما  ح�صب  اجلاري،  العام 

نف�ص امل�صدر. 

الطائرات  ال�صيانة  تقنيو  ا�صتاأنف 
عملهم  اجلزائرية  اجلوية  باخلطوط 
ا�صتمرت  احتجاجية  حركة  بعد 
ن�صف �صهر تقريبا و ذكر موقع” �صبق 
تذكر  مل  م�صدر  عن  نقال  بر�ص”،  
ا�صمه اأنه مت التو�صل اإىل توافق اأويل 

يق�صي با�صتئناف العمل من طرف60 
العمال  م�صري  تقرير  بدون  م�رضبا 
عددهم12  و  العمل  من  املف�صولني 
النقابة  �صفوف  يف  منخرطون  تقنيا 

الداعية لالإ�رضاب  .
م.�ض

وزارة ال�صياحة 

اأ�شبوع لل�شناعات التقليدية اجلزائرية بالكويت ابتداء من اليوم

رئي�ض جمعية حماية امل�صتهلك م�صطفى زبدي

مواد خطرية و م�شرطنة تهدد �شحة امل�شتهلك اجلزائري

ال�صياحة  وزارة  تنظم 
التقليدية  وال�صناعة 
الأحد  اليوم  من  ابتداء  
متحف  م�صتوى  على 
بالعا�صمة  احلديثة  الفنون 
الكويتية، اأ�صبوع ال�صناعات 
وذلك  اجلزائرية  التقليدية 
والرتويج  ت�صويق  اإطار  يف 
ال�صناعة  ملنتوجات 
اجلزائرية  التقليدية 

اأم�ص  اأفاد  كما  باخلارج، 
الوزارة  من  بيان  ال�صبت 
واأكد ذات البيان انه بدعوة 
من الأمانة العامة للمجل�ص 
والفنون  للثقافة  الوطني 
ت�صارك  الكويتي،  والآداب 
املعر�ص  هذا  يف  اجلزائر 
اأيام  خم�صة  يدوم  الذي 
اإطارات  من  متكون  بوفد 
من  حريف  و25  الوزارة 

الوطن  مناطق  خمتلف 
ن�صاطات  لعدة  ممثلني 
على  التقليدية  لل�صناعة 
الزرابي  النحا�ص،  غرار، 
التقليدي،  الفني  واخلزف 
التقليدي،  اللبا�ص  الفخار، 
العمل  التقليدي،  الطرز 
احللي  وكذا  الرمل  على 
تنظيم  ويندرج  التقليدي 
هذه التظاهرة ي�صيف ذات 

»تعزيز  اإطار  يف  امل�صدر 
اأوا�رض التعاون بني اجلزائر 
والكويت يف جمال ال�صياحة 
كما  التقليدية«،  وال�صناعة 
�صانحة  »فر�صة  تعد  اأنها 
للتعريف مبا تزخر به البالد 
من �صناعة تقليدية متنوعة 
وثرية والتي متثل اأحد اأهم 
الوطنية  الثقافة  مكونات 

والهوية اجلزائرية«.

زبدي  م�صطفى  اأم�ص  قال 
رئي�ص جمعية حماية امل�صتهلك 
النا�صطني يف بيع و  اأن ن�صف 
تربية الدواجن غري معتمدين 
ب�صفة ر�صمية  و غري خا�صعني 
و  املختلفة  الرقابة  لآليات 
خطرا  ي�صكلون  فهم  بالتايل 
مبا�رضا و حقيقيا على �صحة 

اجلزائريني.
حوار  يف  املتحدث  اأ�صار 
�صيء  »كل  موقع  معه  اأجراه 
امل�صكل  اأن  اجلزائر«  عن 
اللحوم  على  حكرا  لي�ص 
حليب  يف  بل  فقط  البي�صاء 
وهو  اأي�صا،  البي�ص  و  البقر 
بها  قامت  درا�صة  اأثبتته  ما 
ولية  يف  البيطريات  اإحدى 
وجود  اأثبتت  والتي  الطارف، 
يف  حيوية  م�صادات  بقايا 
عدة عينات من البقر يف تلك 

املنطقة.
زبدي  م�صطفى  اتهم  كما 

حماية  جمعية  رئي�ص 
من  جمموعة  امل�صتهلك 
يف  بالت�صبب  املحتكرين 
لأ�صعار  اخليايل  الرتفاع 
و  الوطنية  ال�صوق  يف  املوز 
قال املعني يف حوار مع موقع 
كل �صيء عن اجلزائر اأن �صعر 
 200 يتعدى  ل  الفاكهة  هذه 

دينار يف ال�صوق الأوروبية 
املقاطعة  بخ�صو�ص حركة  و 
زبدي   قال  اإليها  دعا  التي 
اإطالق  عن  املنظمة  »اأعلنت 
حتت  املوز  مقاطعة  حملة 
والتي  للقردة”،  “خليه  �صعار 
لطلبات  ا�صتجابة  كانت 
كبري  عدد  عرب  امل�صتهلكني 
التوا�صل  موقع  �صفحات  من 
الفاي�صبوك،  الجتماعي 
املوز  اأن  من  الرغم  وعلى 
اإل  اأ�صا�صيا  منتوجا  لي�ص 
هوؤلء  رغبة  عند  نزلنا  اأننا 
اإطالق  عن  البارحة  اأعلّنا  و 

املعقول  غري  فمن  احلملة. 
الذي  املوز  �صعر  ي�صل  اأن 
ال�صوق  يف  ثابتة  مادة  يعترب 
العاملي، اإىل اأ�صعار خيالية يف 
ال�صوق اجلزائرية، فال اأعتقد 
و�صل  اآخر  بلد  هناك  اأن 
800دج.  اىل  املوز  �صعر  فيه 
املتحدث  نف�ص  اأ�صاف  و 
متعددة،  اأ�صباب  هناك 
احتكار  يف  اأ�صا�صا  تتعلق 
امل�صتوردين  من  جمموعة 
حتى  توزيعه،  و  املوز  ل�صوق 
بع�ص  اأن  معلومات  لدينا  اأنه 
هذه  بيع  قاموا  امل�صتوردين 
املادة اجلملة بـ 650دج لتجار 
مع  يتناق�ص  ما  وهو  اجلملة، 
القوانني، على اعتبار اأن الدولة 
وفق  ال�صترياد  امتياز  منحته 
ي�صرتط  الذي  �رضوط،  دفرت 
دج.   180 ال�صعر  يتجاوز  اأّل 
امل�صتوردين  هوؤلء  اأن  غري 
ا�صتغلوا فر�صة ال�صيطرة على 

ال�صوق وقاموا برفع الثمن.
فيتعلّق  الثاين  ال�صبب  اأما 
التجارية  ال�صل�صلة  بخلل 
يف  الزيادات  وفقها  تتم  التي 
�صوابط،  دون  الربح  هام�ص 
اأن عدم حتديد هام�ص  حيث 
باب  يفتح  للمنتوجات  الربح 
مع  التجار  امام  الأ�صعار  رفع 
العلم اأن تكاليف ال�صترياد ل 
تتعدى الـ 60دج عن الكيلوغرام 
يف  ملتعاملني  وفقا  الواحد 
اأي�صا  يوؤكدون  والذين  ال�صوق 
باأن اأغلى ثمن للموز ل يتجاوز 
يعادل  ما  وهو  اأورو   1 الـ 
“ال�صكوار”  �صوق  يف  220دج 
فكيف ي�صل �صعره اىل 800دج 
هذا  اجلزائرية.  ال�صوق  يف 
غرف  م�صكل  اىل  اإ�صافة 
التي  القانونية،  غري  التربيد 
ممار�صة  خاللها  من  يتم 

امل�صاربة والحتكار.
 م.�ض
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يف  النظر  اإعادة  بناء  اإىل  نواري  دعا 
يف  املوظفني  تعداد  على  التوزيع 
املوظفني  ن�سبة  وح�سب  طور  كل 
الإداريني والرتبويني واإدخال العن�رص 
الن�سوي يف العملية، مو�سحا اأن ن�سبة 
يف  والرتبويني  الإداريني  املوظفني 
اإداري،  موظف  القطاع...%10.1 
تربوي،  باملائة موظف   89.9 مقابل 
اأع�ساء من الأ�ساتذة ،و  ع�سو  اأي 8 
الأ�سالك  و  الإداريني  من  واحد 
م�سيفا  املهنيني.  والعمال  امل�سرتكة 
اأن تعداد الأ�ساتذة  22،4 باملائة منهم 
و43.1  باملتو�سط  و34.5  بالثانوي 
اأع�ساء   8 فتوزع   البتدائي،  بالتعليم 
البتدائي  من  اأع�ساء   4: يلي  كما 
الثانوي.  من   1 و  املتو�سط  من   3 و 
ن�سبة  حيث  من  الثالث  الت�سنيف  اأما 
املوظفات يف الرتبية 63.% ;و الرجال 
يف  الن�ساء  عدد  اأن  يعني  مما   %  37
ل  الولئية  واللجان  الوطنية  اللجنة 

يقل عن 6. كما دعا لأن حتدد عهدة 
اأع�ساء اللجنة ب 5 �سنوات و ينتخب 
الرئي�س ملدة �سنة اأي كل عام برئي�س 

جديد ونائبني له.
ملجل�س  الوطني  املن�سق  جهته  من 
اأكد  اإيدير  عا�سور  اجلزائر  ثانويات 
اخلدمات  ت�سيري  طريقة  بخ�سو�س 

الو�ساية  على  باأنه  الجتماعية 
ترك  بل  الن�سقاق  يف  التعمق  عدم 
حمددا  للم�ستفيدين،  للف�سل  اخليار 
النمط  على  ال�ستمرار  اقرتاحني: 
اأن  يرى  الذي  الثاين  والراأي  احلايل 
من  ولبد  اأق�ساه  بلغ  احلايل  النمط 
ي�ستوجب  عليه  وبناء  جديد  منط 

حيث  اخلالف،  بعد  للعمال  العودة 
ا�ستفتاء  تنظيم  اإىل  املجل�س  دعا 
عليه  وبناء  املعنيون  كونهم  للعمال 
الف�سل يف الأمر، يف حني  من حقهم 
الوزارة  اجتمعت  بل  ذلك  يتم  مل  اأنه 
بتمديد  الف�سل  ومت  بنقابات حمددة 
انق�ساء  رغم  احلالية  اللجنة  عهدة 
اإيجاد حل،  لغاية  عهدتها وجتميدها 
الذي  الوحيد  ال�رصيك  الكال  يعد  ول 
اخلدمات  ت�سيري  منط  لتغيري  دعا 
الجتماعية اإذ يثري امللف الكثري من 
الحتقانات كلما حان موعده، خا�سة 
عن  البعيدة  النقابات  مطالب  و�سط 
الت�سيري  الت�سيري ب�رصورة تغيري منط 
مطالب  مع  مركزي،  ل  ت�سيري  اإىل 
امل�سرتكة  لالأ�سالك  الوطنية  النقابة 
والعمال املهنيني لقطاع الرتبية التي 
نقابات  هيمنة  من  ا�ستكت  من  كثريا 
على  الأ�ساتذة  نقابات  اأو  حمددة 
اخلدمات رغم اأنهم الفئة الأقل فقرا 
لال�ستفادة  الأوىل  وبالتايل  بالقطاع 

منها، مطالبني مبوطئ قدم لهم.

عقبت انتخابات اللجنة مت�ساوية الأع�ساء 
من  موجة  اإليزي  م�ستوى  على  الأخرية 
التي  بالكارثة  و�سفت  حيث  النتقادات، 
على  التجاوزات  من  جمموعة  ت�سمنت 
حمولني  لأ�سخا�س  اأ�سماء  ورود  راأ�سها 
باتنة ال�سيف  اإىل  اأ�ستاذ مت حتويله  كعينة 
الفارط اإل اأنه ا�سم كان �سمن املرت�سحني 
ت�سجيل  مت  وكذلك  عليه،  النتخاب  ومت 
وفاز  املتو�سط  مدراء  مع  تر�سح  اأ�ستاذ 
م�ست�سار  ثانية  جهة  من  الثالثة،  بالرتبة 
من  وجمموعة  الأ�ساتذة  مع  تر�سح 
ملف  جتاوز  الأمر  اأن  كما  اخلروقات. 
فقد  املواعيد  لي�سمل  الرت�سيحات 
اأكتوبر   28 يف  الرت�سيح  عن  الإعالن  مت  
وغلق باب الرت�سح يف 8نوفمرب اأي 11يوم 
تتخللها عطلة اخلريف، بينما يوم القرتاع 
موعد  من  11يوما  بعد  اأي  19نوفمرب  يف 

التي  الن�سخة  الرت�سح. وبح�سب  باب  غلق 
بتجديد جلان  »الو�سط« واخلا�سة  حازت 
املوؤرخة  الأع�ساء  املت�ساوية  املوظفني 
يف 3 ماي 2018 والتي �سدرت عن مديرية 
امل�سالح  لروؤ�ساء  موجهة  لإليزي  الرتبية 
باملديرية ومفت�سي الرتبية جلميع الأطوار 
ومفت�س  املدر�سي  التوجيه  مفت�سي  وكذا 
املوؤ�س�سات  ومديري  املدر�سية  التغذية 
اللجان  جتديد  التعليمة  فتحدد  الرتبوية 
 10/84 رقم  التنفيذي  للمر�سوم  وفقا 
املت�سمن   1984/01/14 يف:  املوؤرخ 
املت�ساوية  اللجنة  اخت�سا�س  حتديد 
فيه  يعلن  وعملها،  وت�سكيلها  الأع�ساء 
اللجان  ل�سالحية  القانونية  املدة  انتهاء 
من  طالبا  احلايل،  الأع�ساء  املت�ساوية 
املوظفني الذين يخولهم القانون الراغبني 
باإر�سال  اللجان  لع�سوية  الرت�سح  يف 

رغباتهم اإىل م�سلحة املوظفني قبل تاريخ 
الأمر  ويتعلق  اأجل.  كاآخر   2018 ماي   14
التعليم  اأ�ساتذة  الأوىل  تخ�س  جلان:  بـ9 
البتدائي ومفتوحة اأمام اأ�ستاذ رئي�سي يف 
واللجنة  مكون،  واأ�ستاذ  البتدائي  التعليم 
التي ت�سم التعليم املتو�سط: اأ�ستاذ التعليم 
مكون،  واأ�ستاذ  رئي�سي  واأ�ستاذ  املتو�سط 
اأ�ستاذ  فت�سم:  الثانوي  التعليم  جلنة  اأما 
التعليم الثانوي واأ�ستاذ رئي�سي وكذا اأ�ستاذ 
للعمال  خم�س�سة  الرابعة  واللجنة  مكون، 

املهنيني و�سائقي ال�سيارات واحلجاب.
مل�رصيف  اخلام�سة  اللجنة  وجاءت 
م�رصف  اأمام  الرت�سح  ومفتوح  الرتبية 
وم�ساعد  للرتبية  رئي�س  وم�ساعد  الرتبية 
وم�ساعد  القت�سادية  للم�سالح  رئي�س 
ت�سم  الـ6  واللجنة  اقت�سادية،  م�سالح 
وثائقي  وم�ساعد  لالإدارة  رئي�سي  ملحق 

وملحق  اإدارة  وملحق  حمفوظات  اأمني 
باملخرب، وكذا معاون تقني للمخرب وعون 
كاتب، وعو�س حفظ  وعون مكتب،  اإدارة 
اإدارة  وعون  موؤهل  وممر�س  البيانات 
واللجنة  للمخرب.  رئي�سي  وملحق  رئي�سي 
وم�ست�سار  متو�سطة  مدير  ت�سم  رقم7: 
التوجيه املدر�سي واملهني، وثائقي اأمني 
وم�ست�سار  الرتبية  وم�ست�سار  حمفوظات 
وكذا  ومت�رصف  ومقت�سد  للرتبية  رئي�س 
فت�سم  الـ9:  اللجنة  اأما  حملل.  مت�رصف 
التعليم  ومفت�س  الوطنية،  الرتبية  مفت�س 
املدر�سي  التوجيه  ومفت�س  املتو�سط 
ثانوية  وناظر  البتدائي  التعليم  ومفت�س 
دولة  ومهند�س  ثانوية  مدير  وكذا 
م�ست�سار  ومت�رصف  رئي�سي  ومت�رصف 

ومهند�س دولة رئي�سي.
�سارة بومعزة 

 ك�سف التقرير ال�سنوي ملحافظ بنك 
اجلزائر عدد البطالني يف اجلزائر، 
التي  لالأرقام  معاك�سا  جاء  والذي 
ما  احلكومة  بها  اأدلت  واأن  �سبق 
وح�سب  حمرج  موقف  يف  ي�سعها 
يف  عر�سه  ينتظر  الذي  التقرير 
املجل�س ال�سعبي الوطني، بلغ عدد 
 44 و  مليون  اجلزائر  يف  البطالني 
األف �سخ�س واأ�سار التقرير ال�سنوي 

و  القت�سادي  التطور  يخ�س  الذي 
اأن   2017 ل�سنة  للجزائر   النقدي 
املحروقات  خارج  الطفيف  النمو 
يخف�س  مل  القت�سادي،  للن�ساط 
اإىل  ارتفعت  التي  البطالة  ن�سبة 
العاملة  القوى  من  باملائة   11.7

مقابل 10.5 يف �سنة 2016 .
الإقت�سادي  الن�ساط  اأن  جاء  و 
حيث   2017 خالل  تباطاأ  الوطني 

الداخلي  الناجت  اإجمايل  قدر 
18906.6 مليار دينار ومل يكن منوه 
من حيث احلجم اإل ب 1.6 باملائة  

مقابل 3.3 باملائة يف 2016.
الن�ساط  اكت�سب  اأخرى  جهة  ومن 
القت�سادي خارج املحروقات منوا 
الداخلي 0.3 نقطة  للناجت  اإجماليا 
مئوية ليبلغ 2.6 باملائة مقابل 2.3 
التقرير  واأو�سح   ،2016 يف  باملائة 

مليون  يوظف  الفالحي  القطاع  اأن 
يعادل  ما  اأي  �سخ�س  األف  و102 
امل�ستغلة  القوى  من  باملائة   10.1
ن�سبة  فاإن  التقرير،  ذات  وح�سب 
و24   16 بني  ال�سباب  عند  البطالة 
باملائة يف  اإىل 28.3  ارتفعت  �سنة 
يف  باملائة   26.7 مقابل    ،2017

.2016
ف.ن�سرين 

ي�سارك وزير ال�سياحة وال�سناعة 
التقليدية عبد القادر بن م�سعود 
موؤمتر  فعاليات  يف  بكينيا 
مو�سوع  حول  امل�ستوى  رفيع 

»القت�ساد 
الأزرق واأجندة التنمية امل�ستدامة 
اآفاق 2030« يف الفرتة املمتدة من 
26 اإىل 28 نوفمرب اجلاري، ح�سب 
بيان  ال�سبت  اأم�س  به  اأفاد  ما 
للوزارة واأو�سح ذات امل�سدر اأنه 

خالل هذا املوؤمتر الدويل الذي 
�سخ�س    6000 م�ساركة  �سيعرف 
بينهم روؤ�ساء دول وحكومات  من 
قطاعات،  لعدة  ممثلني  وزراء  و 
اجلزائر  الوزير«جتربة  �سيعر�س 
رئي�س  برنامج  جت�سيد  اإطار  يف 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
الن�ساطات  لتثمني  الرامية 
البحري  بامليدان  املتعلقة 
امل�ستدام  الأزرق  والقت�ساد 

هذا  يف  ال�ستثمار  فر�س  و 
اأ�سغال  وتهدف  املجال«. 
املوؤمتر اىل »ت�سجيع املناق�سات 
العاملية حول التنمية امل�ستدامة 
على  و�سرتكز  الأزرق  لالقت�ساد 
اجلديدة  والبتكارات  التقنيات 
الأنهار  و  والبحار  للمحيطات 
هذه  تطرحها  التي  والتحديات 
التي  الهائلة  والفر�س  املوارد 
هذا  للب�رصية«و�سيعرف  تقدمها 

ا�ستفادة  �سبل  »درا�سة  املوؤمتر 
الإن�سان من املحيطات والأنهار 
الدول  جميع  من  والبحريات 
املتحدة  الأمم  يف  الأع�ساء 
املتحدة،  الأمم  وكالت  و   ،
والتجمعات القت�سادية الإقليمية 
ومنظمات  الدولية،  واملنظمات 
والقطاع  املدين  املجتمع 
اأن�سطة  يف  املنخرطة  اخلا�س 

القت�ساد الأزرق.

بعد تهم »احليف« التي رفعتها عدة فئات

»انتخاب« اأ�ساتذة حمولني لواليات اأخرى ومفت�سني مع اأ�ساتذة

اأكرث من مليون بطال يف اجلزائر

موؤمتر حول »االقت�ساد االأزرق واأجندة التنمية امل�ستدامة« بكينيا

�سارة بومعزة

وز�رة �لرتبية  �أمام مطلب تعديل 
توزيع �خلدمات �الجتماعية

�لتجاوز�ت تطبع �نتخابات �للجنة مت�ضاوية �الأع�ضاء للرتبية

تقرير بنك �جلز�ئر يحرج �حلكومة

وزير �ل�ضياحة عبد �لقادر بن م�ضعود ميثل �جلز�ئر

االأمني العام للمنظمة الوطنية الأبناء 
ال�سهداء الطيب الهواري

حدة �ل�ضف ملو�جهة 
�لتحديات �حلالية

بطاقة 4 ماليني طن �سنويا

وزير �ل�ضناعة يد�ضن تو�ضعة 
مركب �حلديد و�ل�ضلب 

.       اإنتاج احلديد وال�سلب ينتقل اإىل 16مليون طن بحلول 2030

الوطنية  للمنظمة  العام  الأمني  دعا 
اأم�س  الهواري  الطيب  ال�سهداء  لأبناء 
ال�سهداء  اأبناء  اأ�رصة  بالبي�س  ال�سبت 
اإىل �رصورة توحيد �سفوفها ملجابهة 

»التحديات« التي تعي�سها البالد.
لقاء  خالل  الهواري  الطيب  واأبرز 
جمعه باأبناء ال�سهداء والأ�رصة الثورية 
الأمانة  اأع�ساء  انتخاب  مبنا�سبة 
»جمع  اأهمية  املنظمة  لذات  الولئية 
واأ�رص  ال�سهداء  اأبناء  كل  وتوحيد 
ومّوحد  واحد  تنظيم  يف  ال�سهداء 
اأمام  وال�سمود  الوقوف  اأجل  من 
�سواء  البالد  تعرفها  التي  املتغريات 

داخليا اأو خارجيا«.
الوطنية  املنظمة  اأن  اإىل  واأ�سار 
توحيد  اإىل  »بحاجة  ال�سهداء  لأبناء 

اأمام  الطريق  اأجل قطع  �سفوفها من 
ي�سعون  والذين  عليها  املتاآمرين  كل 
نف�س  وذكر  �سورتها«  ت�سويه  اإىل 
ول  »قدمت  املنظمة  باأن  املتحدث 
اأجل  من  الت�سحيات  من  الكثري  تزال 
واحدة  �ساخمة  اجلزائر  تبقى  اأن 
نوفمرب  اأول  بيان  راية  وموحدة حتت 
الطيب  ك�سف  ثانية  جهة  1954«ومن 
عن  اللقاء  هذا  هام�س  على  الهواري 
فتح الباب  لأحفاد ال�سهداء من اأجل 
النخراط يف املنظمة الوطنية لأبناء 
ال�سهداء كما دعا اإىل رفع »التجميد« 
عن جملة احلقوق التي ت�سمنتها عدد 
يف  ت�سب  التي  القانونية  املواد  من 

�سالح اأبناء ال�سهداء. 
م.�س 

واملناجم  ال�سناعة  وزير  اأ�رصف 
يو�سف يو�سفي اأم�س على تد�سني 
اجلديدة  ال�سناعية  الوحدة 
التابعة ملجمع »تو�سيايل« للحديد 
وهران،  بولية  ببطيوة  وال�سلب 
مبنا�سبة  األقاها  كلمة  خالل  و 
اأن  يو�سفي،  يو�سف  قال  التد�سني 
من  يعد  ال�سخم  امل�رصوع  هذا 
لت�سجيع  الوطنية  ال�سيا�سية  نتائج 
ال�ستثمار وتنويع القت�ساد الوطني 
واأكد يو�سفي اأن اإنتاج اجلزائر من 
احلديد وال�سلب  �سينتقل، بف�سل 
الرتاب  عرب  املختلفة  امل�ساريع 
الوطني، من 5 ماليني طن �سنويا 
حاليا اإىل 12 مليون طن �سنويا يف 
�سنوات  خم�س  اإىل  اأربع  غ�سون 
واإىل 16 مليون طن �سنويا بحلول 

.2030
الإنتاج  على  الوحدة  هذه  وتقوم 
بطاقة 4 ماليني طن �سنويا ووحدة 
التخفي�س املبا�رص )DRI( بطاقة 
ووحدة  �سنويا  طن  مليون   2.5
التخفي�س املبا�رص )DRI( بطاقة 

وبهذا  �سنويا  طن  مليون   2.5
دخول  بعد  اجلديد،  التد�سني 
اخلدمة  والثانية  الأوىل  الدرفلة 
�سهر اأفريل و جوان 2017 اإ�سافة 
�سهر  �سناعة  وحدة  تد�سني  اىل 
ماي 2018 من قبل  الوزير،و �سيتم 
ت�سليم م�سنع »تو�سيايل« بالكامل. 
مركب  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
متتلك  اجلزائر  الرتكي  تو�سيايل 
ال�ستثمارات  اإجناح  عوامل  كل 
من جهة اأخرى قال رئي�س جمل�س 
الرتكي،  تو�سيايل  مركب  اإدارة 
يف  ميكن  اإنه  تو�سيايل،  فوؤاد 
كبرية  ا�ستثمارات  اإجناح  اجلزائر 
ق�سرية  واآجال  ح�سنة  ظروف  يف 
وخالل حفل تد�سني تو�سعة مركب 
رفقة  بوهران،  وال�سلب  احلديد 
�رصح  واملناجم،  ال�سناعة  وزير 
الكبري  ال�ستثمار  هذا  اجناز  “اإن 
ور�سالة  للنجاح  رمزا  يعد  والهام 
اأنه  باأ�رصه  العامل  للم�ستثمرين يف 

يف اجلزائر.
ف.ن�سرين 

اأو�سح املتابع لل�ساأن الرتبوي كمال نواري، اأن  اجتماع اللجنة التقنية املتعلقة باخلدمات االجتماعية املنتظر غدا للنظر 
يف القرار الوزاري رقم 01/12 الذي يحدد كيفيات ت�سيري اخلدمات االجتماعية بقطاع الرتبية �سيفتح باب النقا�س 

حول مادتني وهما 9 و 37 اللتان حتددان توزيع االأع�ساء وفق م�ستويات التعليم املتو�سط واالبتدائي والثانوي لكل منهم 
مرة. كل  يف  لل�سطح  لتطفو  عادت  التي  االإ�سكالية  وهي  اأع�ساء،   3

24 �ضاعةاالأحد25  نوفمرب  2018  املوافـق  ل17 ربيع االأول 1440هـ 4

جمل�ش �الأمة يناق�ش 
قانون �ملالية �ليوم 

الأمة  جمل�س  ،اأع�ساء  اليوم  ي�رصع 
املالية  قانون  م�رصوع  مناق�سة  يف 
املالية،  وزير  ويقدم   ل�سنة2018 
الذي  امل�رصوع  راوية  الرحمان  عبد 
اأع�ساء  اأمام  احلكومة  به  جاءت 
للم�سادقة  متهيدا  للمناق�سة  ال�سينا 

نوفمرب اجلاري،   15 و�سادق يف  عليه 
نواب املجل�س ال�سعبي الوطني، على 
م�رصوع القانون بعد اإدخال تعديالت 
بالغرفة  طفيفة من قبل جلنة املالية 

الت�رصيعية ال�سفلى.
ف.ن



بعد نفوق ع�شرات الأبقار 

داء احلمى القالعية 
يرعب املوالني بالبويرة

يعي�ش املوالون والفالحون على م�ستوى والية 
الرعب  حالة  وقع  على  االأيام  هذه  البويرة 
احلمى  داء  وظهور  عودة  خلفية  على  والهلع 
االأ�سبوع  نهاية  بقوة  �رضب  الذي  القالعية 
مبنطقة  بقر  راأ�ش   20 من  اأزيد  نفوق  بعد 
�رضق  اأق�سى  �سحاريج  لبلدية  التابعة  بلبارة 
ال�سياق ك�سفت م�سادر  , ويف  الوالية  عا�سمة 
وجود حاالت  عن   « الو�سط   « ليومية  مطلعة 
م�سابة بهذا الداء مبناطق اأخرى منها حيزر 
االإعالن  عدم  ف�سلوا  اأ�سحابها  و  وتاغزوت 
اأبقارهم من طرف  عنها خوفا من قرار ذبح 
امل�سالح الفالحية لكن هذه االأخرية طماأنت 
روؤو�ش  ذبح  حاالت  يف  اأن  املوالني  جميع 
اإىل حد  تعوي�سات ت�سل  االأبقار �سيتم تقدمي 
اأكدت  ومن جهتها  الواحد,  للراأ�ش  مليون   34
املفت�سة البيطرية مبديرية الفالحة ال�سيدة » 
اأن احلاالت  معنا  » يف حديثها  اأولب�سري  نورة 
التزام  لعدم  تعود  امل�سابة مبنطقة �سحاريج 
با�رضتها  التي  التلقيح  باإجراءات  املولني 
اأن  جانب  اإىل  اأ�سهر  قبل  الفالحية  امل�سالح 
مكانا  اجلبال  من  يتخذون  املربني  بع�ش 
لرعي وتربية اأبقارهم ويرف�سون متاما م�ساألة 
تلقيحها , كما اأ�سافت حمدثتنا اأنه مت اتخاذ 
الداء  انت�سار  ملنع  الالزمة  االإجراءات  جميع 
على نطاق وا�سع وذلك بتجنيد اكرب عدد من 

البياطرة يف خمتلف اأنحاء الوالية .
اأح�شن مرزوق

بعر�ض �شواحل وهران

اإعرتا�ض 19 مر�شحا 
للهجرة غري ال�شرعية 

االقليمية  املجموعة  وحدات  متكنت 
اإحباط  من  لوهران  ال�سواحل  حلر�ش 
 19 ل  ال�رضعية  غري  للهجرة  حماولة 
�سخ�سا بعر�ش ال�سواحل الوهرانية يف 
اأم�ش  علم  ح�سبما  منف�سلتني  عمليتني 
الهيئة  لهذه  االإت�سال  خلية  من  ال�سبت 

االأمنية.
�سبعة  من  االأوىل  املجموعة  وتتكون 
منت  على  كانوا  امراأة  بينهم  اأ�سخا�ش 
اعرتا�سهم  مت  حيث  مطاطي  قارب 
من طرف حرا�ش ال�سواحل يف ال�ساعة 
على  اجلمعة  اأم�ش  �سباح  من  الثانية 
االإبرة«  »راأ�ش  بعد 14 ميال �سمال من 
كما مت  ذاته  للم�سدر  وفقا   , )وهران( 
اعرتا�ش املجموعة الثانية, التي ت�سم 
قارب  منت  على  كانوا  »حراقا«   12
على  اأم�ش  يوم  ظهر  بعد  مطاطي 
راأ�ش  من  ال�سمال  اىل  ميال   12 بعد 
فالكون )عني الرتك(, من قبل وحدات 
ال�سواحل  االإقليمية حلر�ش  املجموعة 

لوهران.
للهجرة  املر�سحني  هوؤالء  حاول  وقد 
ال�سواحل  اإىل  الو�سول  ال�رضعية  غري 
»كري�ستل«  من  انطالقا  االإ�سبانية, 
وبعد  الرتك  بعني  »كوراليز«  و  )قديل( 
يف  بها  املعمول  باالإجراءات  القيام 
م�سالح  �سلمت  احلاالت  هذه  مثل 
حر�ش ال�سواحل املوقوفني اىل م�سالح 
العدالة,  اإىل  ليقدموا  الوطني  الدرك 

مثلمااأ�سري اإليه. 
م.�ض

اأكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي  
على هام�ش زيارة العمل والتفقد التي 
لوالية  اجلاري  االأ�سبوع  بحر  قادته 
خ�ش  �سحفي  ت�رضيح  يف   , ورقلة 
والية  وايل  ,اأن   « »الو�سط  يومية  به 
ب�سفته  جالوي  القادر  عبد  ورقلة 
امل�سوؤول االأول على الهيئة التنفيذية 
توزيع  عملية  عاتقه  على  اأخذ  قد 
لفائدة  املوجهة  املالية  االعانات 
احلقل  الإثراء  الثقافية  اجلمعيات 

الدعم  يكون  اأن  �رضط   , الثقايف 
ون�ساطات  امكانيات  ح�سب  املايل 
اإنهاء  ثم  ومن  بالوالية  جمعية  كل 
والفنية  الثقافية  اجلمعيات  معانات 
توزيع  يف  املفا�سلة  �سيا�سة  مع 
قول  ح�سب  عليهم  املالية  االعانات 
الوزير , الذي اأكد يف ذات ال�سياق اأن 
تدعم الوالية مبلحقة لديوان حقوق 
املوؤلف  واحلقوق املجاورة تعد من 
�ستمكن  التي  الهامة  املكا�سب  بني 
النا�سطني  يف احلقل الثقايف و الفني 

من حت�سيل حقوقهم .
زيارة  مكنت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 

الوزير  قادت  التي  والتفقد  العمل 
املتحف  زيارة  من   , للوالية 
قبل   , ورقلة  لبلدية  ال�سحراوي 
الرئي�سية  املكتبة  نحو  التوجه 
حممد  »التجاين  العمومية  للمطالعة 
اأ�رضف  اأين   , الوالية  بعا�سمة   «
واالأمنية  املدنية  ال�سلطات  مبعية 
لل�سالون  الر�سمي    االفتتاح  على 
تنظيم  من  للكتاب  االأول  الوطني 
بالتن�سيق  للنا�رضين  الوطنية  النقابة 
مع الديوان الوطني للحقوق املوؤلف 
االإقدام  قبل   , املجاورة  واحلقوق 
مللحقة  الر�سمي  التد�سني  على 

واحلقوق  املوؤلف  للحقوق  الديوان 
 , اجلهوية  ورقلة  وكالة  املجاورة 
ليتوجه بعدها وزير الثقافة عز الدين 
ميهوبي لتن�سيب حمافظ املهرجان 
االأداب  و  للكتاب  الدويل  الثقايف 

ال�سعر الدكتور »العيد جلويل ».
من  ندوة  تنظيم  مت  ثانية  جهة  من 
ثورة  الندالع   64 الذكرى  وحي 
»ح�سور  بعنوان  املجيدة  التحرير 
الثورة اجلزائرية يف ال�سعر اجلزائري 
احلديث و املعا�رض »نظمها كل من 
الدكتور جلويل والدكتور عبد احلميد 

هيمة . 

اأحمد باحلاج  

االأربعاء  يوم  من  ابتداء  تنطلق 
املقبل الطبعة ال12 لالأيام االأورو-
اال�سهاري  االت�سال  حول  مغاربية 
االقت�سادية  »ال�سلطة  مو�سوع  حول 
اليوم  جاء  ما  ح�سب  للعالمات«, 

ال�سبت يف بيان للمنظمني. 
اأن امل�ساركني يف  اأو�سح امل�سدر  و 
و  يومني  تدوم  التي  التظاهرة  هذه 
التي �ستعرف ح�سور وزارة ال�سناعة 
و املناجم و هيئات وطنية و خرباء 

�سيعكفون  دوليون,  و  وطنيون 
عامل  يف  »الدخول  مناق�سة  على 
و  للعالمات  كبرية  مبناف�سة  يتميز 
اأن  املنظمون  اأ�سار  ,و  املنتجات« 
ديناميكية  يطرح  املو�سوع  »هذا 
و  العالمة  و  ال�رضكة  بني  العالقة 
النقا�سات  �ستتمحور  حيث  املنتوج, 
�سيغتنم  كما  العالقة«,  هذه  حول 
للتطرق  الفر�سة  هذه  امل�ساركون 
يفر�ش  الذي  الت�سويق  »ت�سور  اإىل 

نف�سه و ا�سبح عامل اأ�سا�سي ي�سمن 
بالن�سبة  االمكانية  و  ال�رضكة  �سهرة 
خالل  من  بالتو�سع  االأخرية  لهاته 
اقتحام اأ�سواق جديدة و كذا تو�سيع 

قائمة منتجاتها«. 
االأيام  هذه  موا�سيع  �ستتمحور  كما 
للعالمات  التجاري  »التعاون  حول 
»املمار�سات  و  +املوؤثرين+«  مع 
�سوق  »واقع  و  اجليدة«  الدولية 
»اجلزائريون  و  باجلزائر«  اال�سهار 

»رهانات  كذا  و  الرقمنة«  عامل  يف 
االت�سال من منظور و�سائل االعالم 
العالمات«  تطوير  يف  املتخ�س�سة 
»االأ�سخا�ش  و  التاأثري«  »ت�سويق  و 
التوا�سل  و�سائط  يف  التاأثري  ذوي 
اأن  البيان  اأ�ساف  و  االجتماعي« 
هذه الطبعة �ستعرف القاء حما�رضة 
اجلزائري  الوطني  املعهد  قبل  من 
مو�سوع  حول  ال�سناعية  للملكية 

»م�سوؤولية العالمة«. 

ر�سمي  م�سدر  من  الو�سط  علمت 
اأحمد  م�ست�سفى  اأن  اأم�ش  �سباح 
بوحدة  تدعم  قد  ب�سعيدة  مدغري 
وت�سخي�ش  جديدة خمت�سة يف عالج 
ي�رضف  الدموي  ال�سغط  اإرتفاع 
ياأتي  اأخ�سائيني  اأطباء  اأربعة  عليه 

اأمرا�ش  م�سلحتي  فتح  بعد  ذلك 
واالأنف  واالأذن  واحلنجرة  القلب 
لرفع  اال�ست�سفائية  املوؤ�س�سة  بذات 
اىل  التنقل  يف  املواطنني  على  الغنب 
وكذا  ببلعبا�ش  اجلامعي  امل�ست�سفى 
اخلا�سة  العيادات  م�ساريف  تفادي 

لها  املجاورة  بالواليات  و  ب�سعيدة 
الذين  املواطنني  بع�ش  وح�سب   ,
هذه  مثل  اأن  اأكدوا  الو�سط  التقتهم 
�ساأنها  ال�سحية اجلديدة من  الهياكل 
ياأملون  كما  عنهم  التكاليف  تخفيف 
خمتلف  يف  جديدة  وحدات  فتح 

التخ�س�سات لت�سجيع اخلدمة املدنية 
احل�سول  مع  االأخ�سائيني  لالأطباء 
على �سكنات وظيفية جديدة بت�سجيع 
لوح  اال�سالم  �سيف  الوالية  وايل  من 

وم�سالح مديرية ال�سحة وال�سكان .
خلدون.ع

�سحة  اإدارة  من  الوقاية  خدمة   
,�سجلت  ال�سعبية  بلعبا�ش  �سيدي 
بوالية  وال�سكان  ال�سحة  مديرية 
اجلاري  العام  خالل  بلعبا�ش  �سيدي 
م�سابني  اأ�سخا�ش   703 جمموعه  ما 
م�ستوى  على   دخلوا  ال�سكري  بداء 
الوالية  ال�سحية بعا�سمة  الـموؤ�س�سات 

الربد  وعني  وملطار  و�سفيزف  وتالغ 
ومرحوم  ومن بني 703 حالة , يوجد 
تتجاوز  ال  امراأة   448 و  رجاًل   255
اأطفال ترتاوح  اأعمارهن 60 �سنة و 4 
اأعمارهم بني �سفر و 15 �سنة وكانت 
ذات امل�سالح قد �سجلت خالل �سنة 
2017 يف نف�ش امل�سلحة  ما جمموعه 

 447 و  رجاًل   274 منها   , حالة   721
بني  اأعمارهم  ترتاوح  وطفلني  امراأة 
وزارة  وكانت  ,هذا  �سنة   15 و   0
اليوم  من خالل  �ساهمت  قد  ال�سحة 
خماطر  حول  والتوعوي  الدرا�سي 
مر�ش ال�سكري , التي نظمت موؤخرا 
, من قبل موظفي اخللية االجتماعية 

من  لفائدة   , بلعبا�ش  �سيدي  لوالية 
اأفرادها , كجزء من الوقاية وحت�سني 
اإدارة مر�ش ال�سكري. ووفقاً لالحتاد 
مليون   425 فاإن   , لل�سكري  الدويل 
�سخ�ش يف العامل م�سابون بال�سكري , 

اأو 1/11 �سخ�ش م�ساب بال�سكري 
�ض.�شهيب

يوم الأربعاء  القادم باجلزائر العا�شمة  

�شعيدة

�شيدي بلعبا�ض

الطبعة ال12 لالأيام االأورو-مغاربية حول االت�شال اال�شهاري 

فتح وحدة جديدة لعالج ارتفاع ال�شغط الدموي

اأكرث من 700 م�شاب بداء ال�شكري عام 2018

وزير الثقافة عز الدين ميهوبي يك�شف ليومية »الو�شط »

وايل ورقلة اأخذ على عاتقه توزيع 

االإعانات على اجلمعيات الثقافية
 .      دعم ورقلة مبلحقة لديوان حقوق

 املوؤلف واحلقوق املجاورة 
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ك�شف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ، 
اأن القطاع الثقايف بولية ورقلة يحظى 

باهتمام خا�ض من طرف ال�شلطات 
املركزية و اجلهات املحلية بدليل 

احت�شان عا�شمة الواحات  لل�شالون 
الوطني الأول للكتاب ّ، ا�شافة للتد�شني 
الر�شمي مللحقة الديوان للحقوق املوؤلف  

واحلقوق املجاورة .



والريا�ضة  ال�ضباب  مدير  ك�ضف 
بوبكر �ضتحونة يف ت�رصيح �ضحفي 
يف  »اأنه  »الو�ضط  يومية  به  خ�ص 
لتوجيهات  ال�ضارم  التطبيق  اطار 
ال�ضباب  وزير  معايل  وتعليمات 
والريا�ضة حممد حطاب ، الرامية 
للتكثيف من احلمالت التح�ضي�ضية 
والتوعوية ، فقد با�رصت م�ضاحله 
االجتماعات  من  �ضل�ضلة  عقد 
املو�ضعة التي ت�ضم جميع الفاعلني 
الريا�ضي مبا يف ذلك  يف امليدان 
الوطنيني  والدرك  االأمن  م�ضالح 
املدنية  احلماية  مل�ضالح  ا�ضافة 
خالل  من  الريا�ضية   االأ�رصة  و 
عقد اجتماعات مع جلان االأن�ضار 
بهدف  وذلك  مباراة  كل  ع�ضية 
العنف  ظاهرة  لتف�ضي  حد  و�ضع 
يف املالعب . اإىل جانب ذلك فقد 

ذهب الرجل االأول بقطاع ال�ضباب 
�ضتحونة  بوبكر  بورقلة  والريا�ضة 
اأبعد  اإىل  معنا  حديثه  معر�ص  يف 
الواثق  بلغة  اأكد  عندما  ذلك  من 
ظاهرة  من  احلد  اأن   ، نف�ضه  من 
االإ  تاأتي  لن  املالعب  يف  العنف 
خدمة  اجلميع  جهود  بتظافر 
موا�ضلة  ثم  ومن  العام  لل�ضالح 
الريا�ضية  الروح  غر�ص  م�ضرية 
تقبل  خالل  من  املنا�رصين  لدى 
اخل�ضارة اأو التعادل اأو الفوز �ضوى 
اأو مناف�ضيهم . من  لفائدة فرقهم 
جهة ثانية فقد اأكد مدير ال�ضباب 
م�ضاحله  التزام  بورقلة  والريا�ضة 
القطاع  وزير  معايل  بتو�ضيات 
تكوين  خلف  ال�ضعي  اىل  الرامية 
جلان االأن�ضار بالن�ضبة للفرق التي 
اأن  علمنا  اذا  خا�ضة   ، متتلكها  ال 
قد  حطاب  حممد  القطاع  وزير 
الذي  الدور  يف  الكبري  ثقته  اأكد 

ال�ضباب  مديريات  تلعبه  اأن  ميكن 
والريا�ضة من اأجل اإحاطة ال�ضباب 
لتعم  املالئمة  الظروف  بجميع 
مو�ضوع  ويف   . الريا�ضية   الروح 
مت�ضل فقد ثمنت االأ�رصة الريا�ضية 
بالعا�ضمة  املعروفة  بورقلة 
 ، ال�رصقي  للجنوب  املركزية 

من  املبذولة  اجلبارة  املجهودات 
 ، والريا�ضة  ال�ضباب  طرف مدير  
 ، القطاع  اإنعا�ص  ملوا�ضلة م�ضرية 
بحماية  ال�ضدد  ذات  يف  مطالبني 
يخدمهم  ال  الذين  امل�ضو�ضني  من 
التي  النوعية  القفزة  و  الهدوء 

يعرفها القطاع .

مببادرة من وايل والية ورقلة عبد 
حا�ضنة  نظمت   ، جالوي  القادر 
العا�ضمة  باجلزائر  املوؤ�ض�ضات 
–الديوان  الوالية  مبقر  لقاءا 
مع  املن�رصم  االأ�ضبوع  –نهاية 
على  امل�ضاريع  حاملي  الطلبة 
مرباح  قا�ضدي  جامعة  م�ضتوى 

بورقلة .
املفت�ص  من  كل   ح�رصه  اللقاء 
ال�ضناعة  مدير   ، بالوالية  العام 
ال�ضباب  ملدير  اإ�ضافة  واملناجم 
�ضتحونة  بوبكر  بورقلة  والريا�ضة 
وعلى  حمليني  منتخبني  وكذا 
ال�ضعبي  املجل�ص  رئي�ص  راأ�ضهم 
بوبكر  ورقلة  لبلدية  البلدي 
خمتلف  وممثلي  مدراء  و  عزي 
الهيئات وامل�ضالح املعنيىة وكذا 
اجلامعيني  الطلبة  من  جمموعة 
عن  ممثلي  وكذا  م�ضاريع  حاملي 

فعاليات املجتمع املدين .
لديوان  بيان  به  اأفاد  وح�ضبما 
قد  كانت   ، ورقلة  والية  وايل 
»ن�ضخة  »الو�ضط  يومية  ت�ضلمت 
اقامة  اىل  يهدف  اللقاء  فاإن  منه 
ج�رص تعاون وكذا تبادل التجارب 
ان�ضاء  يخ�ص  فيما  االأفكار  و 

وامل�ضغرة  ال�ضغرية  املوؤ�ض�ضات 
لفائدة �ضباب املنطقة ، حيث مت 
جتارب  عر�ص  اللقاء  هذا  خالل 
 ، ناجحة  موؤ�ض�ضات  مل�ضاريع 
ملوؤ�ض�ضات  م�ضاريع  اأفكار  وكذا 
كا�ضتغالل خملفات النخيل وتاأتي 
طبيعية  اأ�ضمدة  مقدمتها  يف 
اإ�ضافة   ، احليوانية  وللتغذية 
مل�ضاريع الطاقات املتجددة وكذا 
جمال  يف  خدماتية  موؤ�ض�ضات 

الت�ضوق االلكرتوين وغريها .
�ضدد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
الهيئة  على  االأول  امل�ضوؤول 
جالوي  القادر  عبد  التنفيذية  
ما  التعاون  تكثيف  �رصورة  على 
بني هاته الهيئات خللق ديناميكية 
الوالية  م�ضتوى  على  اقت�ضادية   
مبنية على املبادرات ال�ضبانية ، مع 
التاأكيد  ملختلف الهيئات ب�رصورة 
حت�ضري و تاأطري اللقاء املقبل مع 
عرب  امل�ضاريع  حاملي  ال�ضباب 
خلية عمل اأن�ضاأت لهذا الغر�ص ، 
امل�ضاركة  تو�ضيع  على  االإ�ضارة  و 
اىل جميع الفاعلني يف القطاعات 

املختلفة .
�أحمد باحلاج 

االدارية  املقاطعة  تعاين 
بالواحة  املعروفة  تيميمون 
نق�ص  من  باأدرار  احلمراء 
مرافق  توفري  يف  فادح 
لتمكني  والت�ضلية   الرتفيه 
ال�ضكان من تخفيف الروتني 
عدد  اأرجع  حيث   ، اململ 
يف  ال�ضبب  ال�ضكان  من 
ذلك لتف�ضي ظاهرة ال�ضطو 
واالإ�ضتيالء على امل�ضاحات 
�ضكان  طالب   . اخل�رصاء 
الوايل  تيميمون  بلدية 
التدخل  ب�رصورة  املنتدب 
مديرية  لدى  العاجل 
ال�ضباب والريا�ضة و م�ضالح 
دعم  اأجل  من  البلدية 
النائية  الق�ضور  و  االأحياء 
والت�ضلية  للرتفيه  مبراكز 
اأن ميكن  �ضاأنه  وهو ما من 
التنزه و ك�رص  العائالت من 
بات  الذي  اململ  الروتني 
النق�ص  ب�ضبب  يحا�رصهم 
الرتفيه  مرافق  يف  الفادح 
زاد  ومما    ، والت�ضلية  
الطني بلة ح�ضب هوؤالء هو 
اق�ضاء بلديتهم ذات الطابع 

ال�ضياحي من اال�ضتفادة من 
اجلوارية  للم�ضابح  م�ضاريع 
وا�ضفني  اأوملبية،  وال�ضبه 
املفا�ضلة يف  ب�ضيا�ضة  ذلك 
االمنائية  امل�ضاريع  توزيع 
بني  الهادفة  و  احليوية 
احلدودية  الوالية  بلديات 
يومية   حمدثو  انتقد  كما   ،
»الو�ضط«،  ال�ضمت املطبق 
من طرف امل�ضالح املعنية 
ال�ضعبي  للمطلب  وجتاهلها 
جتنيد  �رصورة  يف  املتمثل 
جميع  وعلى  ال�ضلطات 
الإ�ضرتجاع  امل�ضتويات 
التي  العقارية  الف�ضاءات 
اإطار   يف  م�ضطرة  كانت 
اخل�رصاء  امل�ضاحات  اجناز 
ظاهرة  تغزوها  اأن  قبل 
ب�ضبب  امل�ضلح  االإ�ضمنت 
تكثيف مافيا وبارونات نهب 
وا�ضتغالل  لن�ضاطها  العقار 
فرتة تواجد  رئي�ص املجل�ص 
ببلدية  البلدي  ال�ضعبي 
متابعة  حمل  تيميمون 

ق�ضائية ملدة 18 �ضهرا .
�أحمد باحلاج  

�أكد مدير �ل�سباب و�لريا�سة بورقلة بوبكر �ستحونة ، �أنه ي�سهر �سخ�سية على متابعة �سل�سلة 
�للقاء�ت �لتح�سي�سية و�لتوعوية ملعاجلة �لعنف يف �ملالعب وذلك من خالل �لتن�سيق �لعايل 

�مل�ستوى مع جميع �مل�سالح �مل�سرتكة وجلان �أن�سار �لفرق �لريا�سية .

مدير �ل�سباب و�لريا�سة بورقلة بوبكر �ستحونة لـ"�لو�سط "

�أحمد باحلاج 

�سنوا�سل اللقاءات التح�سي�سية 
ملعاجلة عنف املالعب 

م�ضتعملي  اأ�ضوات  تعالت 
املقاطعتني  بني  الرابط  الطريق 
املنيعة  و  �ضالح  عني  االإداريتني 
على  وغرداية  بواليتي مترنا�ضت 
من  جاد  تدخل  اأجل  من  التوايل 
العمومية  واالأ�ضغال  النقل  وزارة 
من اأجل اجناز ازدواجية الطريق 
للحد من التزايد املقلق الإرهاب 

الطرقات .
م�ضتعملي  من  املئات  نا�ضد   
منطقتي  بني  الرابط  الطريق 
عني �ضالح واملنيعة املمتد على 
م�ضافة 400 كلم ، يف ت�رصيح لهم 
النقل  وزير   « »الو�ضط  يومية  مع 
الغني  عبد  العمومية  االأ�ضغال  و 
زعالن ب�رصورة التدخل ال�ضخ�ضي 

املعنية  االخت�ضا�ص  دوائر  لدى 
هذا  ربط  يف  االإ�رصاع  اأجل  من 
الطريق بجهة مزدوجة للحد من 
التزايد املقلق الإرهاب الطرقات 
الع�رصات  �ضنويا  يح�ضد  الذي 
اأفادت به  من االأرواح ، وح�ضبما 
الطريق  فاإن  ر�ضمية  اأح�ضائيات 
خالل  �ضجل  املذكور  الوطني 
مرور  حادث   72 احلالية  ال�ضنة 
�ضخ�ضا   44 م�رصع  خلف  مميت 
ناهيك عن 112 جريح من بينهم 

حاالت متفاوتة اخلطورة .
 من جهة ثانية فقد اأفاد مهتمون 
مبلف الطرقات الوطنية الطويلة 
االأمنية  االجراءات  اأن  باجلنوب 
ال�رصعة  من  للحد  ال�ضارمة 

دون  اخلطري  والتجاوز  املفرطة 
ال�ضارم  التطبيق  عدم  ن�ضيان 
كافية  تكن  مل  املرور  لقوانني 
املرعب  االرتفاع  من  للتخفيف 
هذا  اأن  باإعتبار  املرور  حلوادث 
رئي�ضية  ربط  حلقة  يعد  الطريق 
وواليتي  و  ال�ضمال  واليات  بني 

مترنا�ضت و اأدرار .
اأح�ضت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
يقارب  ما  التقنية  امل�ضالح 
بالطريق  �ضوداء  نقطة   688
عني  و  املنيعة  بني  الرابط 
الو�ضعية  هذه  اأن  حيث   ، �ضالح 
النقل  حافالت  باأ�ضحاب  دفعت 
و�ضاحنات  للم�ضافرين  العمومي 
و �ضيارات �ضياحية  الب�ضائع  نقل 

بعدم  بالتهديد  نفعية  اأخرى  و 
يف  ال�ضيارات  ق�ضيمات  ت�ضديد 
مع  التجاوب  يتم  مل  ما  حالة 

مطلبهم امل�رصوع .
املزرية  الو�ضعية  فتحت  وقد 
باب  الذكر  ال�ضالف  للطريق 
م�ضري  عن  جديد  من  الت�ضاوؤل 
التي  ال�ضخمة  املالية  االأغلفة 
تر�ضد �ضنويا من طرف احلكومة 
للربامج  الفعلي  التج�ضيد  بهدف 
التي  اال�ضتعجالية  االمنائية 
اجلمهورية  رئي�ص  فخامة  اأقرها 
بهدف  بوتفليقة  العزيز  عبد 
النائية  املناطق  عن  العزلة  فك 

والبعيدة .
�أحمد باحلاج 

حلقوق  العاملي  اليوم  مبنا�ضبة 
نوفمرب،   20 لــ  املوافق  الطفل 
العنف  ملناه�ضة  العاملي  واليوم 
 25 لـ  املوافق  املراأة  �ضد 
اأطلقت  �ضنة،  كل  من  نوفمرب 
اأ�ضبوعا  ورقلة  �رصطة  م�ضالح 
حت�ضي�ضيا توعـويا لفائدة تالميذ 
الكائنة  الرتبوية  املوؤ�ض�ضات 
وهذا  االإخت�ضا�ص  باإقليم 

ملختلف االأطوار.
خللية  بيان  به  اأفاد  وح�ضبما 

والعالقات  واالت�ضال  االإعالم 
االأمن  مبديرية  اخلارجية 
يومية  قد حت�ضلت  كانت  بورقلة 
»الو�ضط » على ن�ضخة منه ، فاإن 
التح�ضي�ضي  تخللته  االأ�ضبوع 
اجلوارية  االأن�ضطة  من  العديد 
معار�ص  تنظيم   يف  املتمثلة 
ال�رصطة  فرقة  معدات  ملختلف 
حماية  وفرقة  والتقنية  العلمية 
تعريف  مت  اله�ضة  االأ�ضخا�ص 
فرقة  ودور  بحقوقهم  التالميذ 

يف  اله�ضة  االأ�ضخا�ص  حماية 
مطويات  توزيع  مع  حمايتهم، 
اإىل  اإر�ضادات،  و  ن�ضائح  تت�ضمن 
جانب تن�ضيط حما�رصات لفائدة 
املهني  التكوين  مرتب�ضات 
ق�ضد  االإخت�ضا�ص،  باإقليم 
العامة  املديرية  بدور  تعريفهن 
املراأة  حماية  يف  الوطني  لالأمن 
العنف،  اأ�ضكال  خمتلف  من 
املديرية  اأن  على  التاأكيد  مع 
ت�ضع  الوطني  لالأمن  العامة 

�رصائح  خمتلف  ت�رصف  حتت 
املجتمع كافة الدعائم االإت�ضالية 
املتمثلة يف الرقم 15-48 والرقم 
للمديرية  الر�ضمي  واملوقع   104

العامة لالأمن الوطني .
اأن   ، تذكري  مت  وباملنا�ضبة 
الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
املادية  اإمكانياتها  كافة  ت�ضخر 
خمتلف  حماية  بهدف  والب�رصية 

فئات املجتمع .   
�أحمد باحلاج 

يح�سد �سنويا �لع�سر�ت من �لأرو�ح 

مبنا�سبة �ليوم �لعاملي حلقوق �لطفل و مناه�سة �لعنف �سد �ملر�أة

مطالب باإزدواجية الطريق الرابط بني عني �سالح واملنيعة 

م�سالح اأمن والية ورقلة تطلق حمالت حت�سي�سية 

 مببادرة من و�يل ولية 
ورقلة عبد �لقادر جالوي 

تيميمون

حا�سنة املوؤ�س�سات بالعا�سمة 
تنظم لقاء مع حاملي 

امل�ساريع باجلامعة 

تف�سيظاهرة ال�سطو 
على امل�ساحات اخل�سراء  
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نحو  خرج  املا�ضي،  ال�ضبت  ويف 
من  اأكرث  يف  متظاهر  األف   280
فرن�ضا،  اأنحاء  �ضتى  يف  موقع   2000
وو�ضف املنظمون احتجاجات اليوم 
الثانية" من حملتهم  "املرحلة  باأنها 
احلملة،  وتعرت�ض  املتوا�ضلة 
املعروفة با�ضم احتجاجات "ال�ضرتات 
التي  ال�ضرتات  اإىل  ن�ضبة  ال�ضفراء" 
زيادة  على  املتظاهرون،  يرتديها 
الر�ضوم على وقود الديزل، وا�ضطدم 
ال�ضانزليزيه  يف  املتظاهرين  اآالف 
ن�ضبتها  ومتاري�ض  معدنية  بحواجز 
ال�ضري  من  منعهم  بهدف  ال�رشطة، 
املقر  مثل  ح�ضا�ضة،  مواقع  باجتاه 

الر�ضمي الإقامة رئي�ض احلكومة.
اأي  توجد  ال  اإنه  ال�ضلطات  وتقول 
املتظاهرين  اأن  على  موؤ�رشات 
بدخولها  لهم  م�رشح  غري  مناطق 
اأفراد  املحتجني  بع�ض  ور�ضق 

ال�رشطة باحلجارة واالألعاب النارية، 
وهم يرددون �ضعارات تطالب الرئي�ض 
وقال  باال�ضتقالة  ماكرون  اإميانويل 
كري�ضتوف  الفرن�ضي،  الداخلية  وزير 

متاأثرون  املتظاهرين  اإن  كا�ضتنري، 
مبارين لوبان زعيمة حزب "امل�ضرية 
املتطرف.  اليميني  الوطنية" 
الداخلية  وزير  اتهمت  لوبان  لكن 
عدد  كا�ضتنري  وقّدر  االأمانة  بعدم 
املتظاهرين يف اأنحاء فرن�ضا بحلول 
غرينت�ض  بتوقيت  �ضباحا  العا�رشة 

بنحو 23 األفا.

ماذا وراء 
االحتجاجات؟

الوقود  وهو  الديزل،  اأ�ضعار  ارتفعت 
ال�ضيارات  يف  ا�ضتعماال  االأكرث 
يف   23 تقارب  بن�ضبة  الفرن�ضية، 

االإثني  ال�ضهور  مدى  على  املائة 
ع�رش املا�ضية، بحيث بلغ �ضعر اللرت 
ي�ضله  �ضعر  اأعلى  وهو  يورو،   1.51
منذ عام 2000، وكانت اأ�ضعار الوقود 
العاملية  االأ�ضواق  يف  ارتفعت  قد 
حكومة  لكن  لالنخفا�ض،  عادت  ثم 
ماكرون رفعت �رشيبة الهيدروكربون 
للرت  �ضنت   7.6 بقيمة  ال�ضنة  هذه 
الواحد للديزل و 3.9 �ضنت للبنزين، 
ا�ضتخدام  لت�ضجيع  حملة  اإطار  يف 
للبيئة.  تلويثا  االأقل  ال�ضيارات 
فر�ض  قرار  اإىل  املحتجون  وينظر 
على  �ضنت   6.5 بقيمة  اأخرى  زيادة 
�ضعر  على  �ضنت  و2.9  الديزل  �ضعر 
البنزين على اأنه الق�ضة التي ق�ضمت 

ظهر البعري.

ا�ستخدمت ال�سرطة يف العا�سمة الفرن�سية باري�س الغاز امل�سيل للدموع وخراطيم املياه لتفريق متظاهرين 
يحتجون للأ�سبوع الثاين على رفع اأ�سعار الوقود واندلعت ا�ستباكات يف منطقة ال�سانزليزيه حيث حاول 

متظاهرون اخرتاق طوق اأمني فر�سته ال�سرطة حول مواقع ح�سا�سة، وت�سري تقديرات اإىل اأن اآالف 
املتظاهرين جتمعوا يف املنطقة، بينما ن�سرت ال�سلطات 3000 �سابط �سرطة.

فرن�سا

م٫�س

ال�سرطة ت�ستخدم الغاز واملياه لتفريق 
احتجاجات "ال�سرتات ال�سفراء"

يواجه اأتع�س اأيام حكمه

االحتجاجات تنت�سر ب�سرعة الربق

الأر�س تهتز بعنف حتت اأرجل الرئي�س الفرن�سي

نار "ال�ستاء الأ�سفر" حترق 
�سوارع باري�س

الفرن�ضي  الرئي�ض  حتركات  ت�ضطدم 
اعتالئه  منذ  الطامح  ماكرون  اإميانويل 
ما  �ضناعة  اإىل  االإليزيه  يف  احلكم  �ضّدة 
عجز عنه اأجداده نابليون بونابرت و�ضارل 
االأوحد  احلار�ض  يكون  اأن  يف  ديغول 
التحركات  بتف�ضي  توحيدها،  بعد  الأوروبا 
االحتجاجية التي تقودها حركة ال�ضرتات 
ال�ضفراء يف فرن�ضا لت�ضمل جنوب بلجيكا.

ملا  االأوىل  ال�رشارات  انطلقت   - باري�ض 
حتت  ال�ضفراء  ال�ضرتات  بحركة  يعرف 
يافطة االحتجاج على زيادة اأ�ضعار الوقود 
اأنها  اإال  حمدودة،  فرن�ضية  مناطق  يف 
�رشعان ما اجتاحت اأنحاء فرن�ضا وجارتها 
للتنديد  املطالب  نطاق  ليتو�ضع  بلجيكا 
وبرتاجع  عامة  ب�ضفة  ال�رشيبي  بالنظام 
بداية  منذ  للفرن�ضيني  ال�رشائية  القدرة 
حكم ماكرون. ورغم اأن الرئي�ض الفرن�ضي 
الو�ضع  تهدئة  حاول  ماكرون  اإميانويل 
بزيارة  يقوم  حيث  بلجيكا  من  بدعوته 
الإقناع  حماولة  يف  “احلوار”  اإىل  دولة 
على  الر�ضوم  زيادة  �ضد  املتظاهرين 
املحروقات لو�ضع حد الحتجاجاتهم التي 
العامة  الطرقات  على  ال�ضري  حركة  ت�ضل 
النفط،  م�ضتودعات  اإىل  الو�ضول  ومتنع 
اإال اأن ذلك مل مينع العديد من املراقبني 
من احلديث عن و�ضع رمبا م�ضابه اإىل حد 
دول  يف  احتجاجات  من  ح�ضل  ملا  بعيد 
مع  خا�ضة  �ضنوات   8 قبل  العربي  الربيع 
وقوع املئات من اجلرحى ووفاة متظاهر. 
اأن  الطبيعي  من  اأنه  ماكرون  اعترب  ولئن 
اأخرى  مرة  بتعمده  احتجاجات،  جتري 
تو�ضيح اأن اإ�ضرتاتيجية احلكومة الفرن�ضية 
هي “من جهة فر�ض املزيد من ال�رشائب 
على الطاقات االأحفورية، ومن جهة ثانية 
تقدمي املزيد من الدعم للمعوزين”، فاإن 
ذلك مل مينع من تو�ضع رقعة االحتجاجات 
بلجيكا  جنوب  اإىل  االأربعاء  و�ضلت  التي 
جان  البلجيكي  الداخلية  بوزير  دفع  ما 
جانبون اإىل القول “لن نقبل بقطع الطرق 
وتقّدم  جتاوزات”.  بح�ضول  اأو  ال�رشيعة 
على  نف�ضها  ال�ضفراء  ال�ضرتات  حركة 
اإال  للفقراء،  منحازة  �ضعبية  حركة  اأنها 
فرن�ضا  يف  ال�ضيا�ضية  االأطراف  بع�ض  اأن 
املتطرف  اليميني  احلزب  مقّدمتها  ويف 
وال�ضعبوي الذي تقوده مارين لوبان توظف 
االجتماعي  احلراك  املالحظني  وفق 
قيا�ضي  وقت  يف  متّدد  الذي  االحتجاجي 
 70 اأن  للراأي  ا�ضتطالع  اآخر  اأظهر  بعدما 
يف  رغبتهم  اأعلنوا  الفرن�ضيني  من  باملئة 
االأخري  الرفع  قرار  عن  احلكومة  تراجع 
وحركته  ماكرون  الإرباك  الوقود  الأ�ضعار 
مع  وبالتزامن  االأمام”.  اإىل  “اجلمهورية 
املحلية  الراأي  ا�ضتطالعات  تظهره  ما 
ال�ضعبوية  االأحزاب  خماطر  من  والدولية 
على اأوروبا، اقتن�ضت مارين لوبان زعيمة 
يد  على  ُهزمت  التي  املت�ضدد،  اليمني 
الثانية من االنتخابات  ماكرون يف اجلولة 
على  لتوؤكد  الفر�ضة  الفرن�ضية،  الرئا�ضية 
حلركة  ودعمها  الاّلمتناهي  وقوفها 
ينبغي  “ال  ال�ضفراء، حيث قالت  ال�ضرتات 
اأن تخاف احلكومة من �ضعب فرن�ضا الذي 
خرج للتعبري عن غ�ضبه بطريقة �ضلمية”.

تراجع حاد يف �سعبية 
ماكرون

وبات ا�ضتغالل ال�ضعبويني لهذه التحركات 
االحتجاجية، يحرج ماكرون وحزبه حيث 
ظهر رئي�ض الوزراء الفرن�ضي اإدوار فيليب 
“اجلمهورية  احلاكم  احلزب  نواب  اأمام 
بقوله  لطماأنتهم  حماولة  يف  االأمام”  اإىل 

“�ضننت�رش بتما�ضكنا وثباتنا وت�ضميمنا”.
للراأي  ا�ضتطالع  اأظهره  ما  على  وعالوة 
بني  “اإيفوب  موؤ�ض�ضة  اأجرته  االأحد 
تراجعت  ماكرون  �ضعبية  اأن  من  يومي” 
يف االأ�ضابيع القليلة املا�ضية مع ا�ضتمرار 
البالد  اأنحاء  خمتلف  يف  االحتجاجات 
من  اال�ضتياء  على  موؤ�رش  اأحدث  يف 
بها،  يقوم  التي  االقت�ضادية  االإ�ضالحات 
فاإن الرئي�ض الفرن�ضي املحارب للنزعات 
حقيقة  اأمام  اأي�ضا  نف�ضه  يجد  ال�ضعبوية 
اأخرى اأظهرها ا�ضتطالع راأي اآخر اأجرته 
من  اأكرث  مع  بالتعاون  الغارديان،  �ضحيفة 
عن  حتدث  ال�ضيا�ضة،  علماء  كبار  من   30

ثالث  ال�ضعبويني  اأ�ضوات  ت�ضاعف  كيفية 
العقدين  مدى  على  اأوروبا  يف  مرات 

املا�ضيني.

ت�ساعف دور 
االأحزاب ال�سعبوية

وي�ضري نف�ض ا�ضتطالع الراأي اإىل اأن واحدا 
ل�ضالح  �ضوت  اأوروبيني  اأربعة  بني  من 
اأكرث من ربع االأوروبيني  اأن  اأي  ال�ضعبويني 
االأخرية  االنتخابات  لل�ضعوبيني يف  �ضوتوا 
ال�ضعبوية  االأحزاب  دور  ت�ضاعف  بعدما 
خالل  اأوروبا  يف  مرات  ثالث  من  اأكرث 
الع�رشين �ضنة املا�ضية، حيث ح�ضلت هذه 
االأحزاب على ما يكفي من االأ�ضوات لو�ضع 
دولة   11 يف  حكومية  منا�ضب  يف  قادتها 
وحتدي النظام ال�ضيا�ضي القائم يف جميع 
الفرن�ضي  الرئي�ض  ويراهن  القارة.  اأنحاء 
بتجنيبها  االأوروبية  ال�ضيا�ضة  اإ�ضالح  على 
املزيد من تف�ضي حكم ال�ضعبويني، اإال اأنه 
تغيري  على  قادر  غري  مراقبون  وفق  ظل 
ي�ضغي  ال  الذي  للرئي�ض  النمطية  ال�ضورة 
توليه  منذ  جتاهله  عرب  �ضعبه  ملتطلبات 
ال�ضلطة قبل 18 �ضهرا تنفيذ وعوده بتغيري 
اأو  املوؤ�ض�ضات،  واإ�ضالح  االقت�ضاد  �ضورة 
اإ�ضالحات من  ب�ضل�ضلة  القيام  الدفع نحو 
والف�ضل  التعيني  قوانني  تخفيف  بينها 
بعدم  تعنته  على  عالوة  الوظائف،  من 
ويف  فرن�ضا  �ضعبيته يف  بتقل�ض  االعرتاف 
التي  الاّلفتة  الدالالت  بني  ومن  اأوروبا. 
الغارديان  راأي  ا�ضتطالع  عنها  اأف�ضح 
االأحزاب  دعم  املطرد يف  النمو  ذلك  هو 
اأوروبية  دولة   31 يف  ال�ضعبوية،  االأوروبية 

على مدار عقدين من الزمن.

ماكرون يزور19 بلدا 
اأوروبيا

جامعة  يف  اأ�ضتاذ  مود،  ما�ض  ويقول 
االأحزاب  تبقى  اأن  “من املتوقع  جورجيا، 
ال�ضعبوية على هذا القدر من التقدم، رغم 
وا�ضح،  ب�ضكل  تطرفا  اأكرث  �ضتكون  اأنها 
غري  االأحزاب  ت�ضتجيب  كيف  مت�ضائال: 
ال�ضعبوية”. ورغم تكثيف الرئي�ض الفرن�ضي 
االأوروبي،  االحتاد  لدول  جوالته  ل�ضل�ضلة 
االحتاد  بلدان  من  ع�ضوا   19 زار  حيث 
االأوروبي يف اأقل من �ضنة ون�ضف اإال اأن كل 
الرامية  ت�ضوراته  بعك�ض  ت�ضري  التطورات 
لتخلي�ض دول االحتاد من كابو�ض االأحزاب 
املتابعني  من  العديد  ويتكهن  ال�ضعبوية. 
لل�ضاأن االأوروبي باأن ماكرون قد يف�ضل حتى 
االأملانية  امل�ضت�ضارة  �ضم  يف  جناحه  بعد 
اأجنيال مريكل اإىل جبهته املتعددة االإبعاد 
ت�رشيحات  اأمام  للوقوف  ودوليا  اأوروبيا 
الرئي�ض االأمريكي دونالد ترامب امل�ضتفزة 
يف  يذكر  �ضيء  تقدمي  على  االحتاد  لدول 
عام  القادمة  االأوروبي  الربملان  انتخابات 
2019. ويعترب ماتثي�ض رووجني، باحث يف 
اأن  اأم�ضرتدام،  ال�ضيا�ضية يف جامعة  العلوم 
“ال�ضعبوية مثرية واأن جنمها �ضهد �ضعودا 
منذ عام 2016 عام ا�ضتفتاء الربيك�ضت يف 
بريطانيا واأن انتخاب دونالد ترامب �ضاهم 
الغارديان  �ضحيفة  اأن  موؤكدا  ذلك،  يف 
ت�ضمنت  مقالة   300 حوايل  ن�رشت 
م�ضطلحات ‘ال�ضعبوية’ واأنه يف عام 2015، 
مت ا�ضتخدام هذه امل�ضطلحات يف حوايل 
1000 مقالة، وبعد عام واحد ت�ضاعف هذا 
الرقم اإىل 2000”. ومع تزايد ا�ضتفهامات 
االأحزاب  �ضعود  دواعي  عن  االأوروبيني 
يجيب  اخلطر،  لناقو�ض  ودقهم  ال�ضعبوية 
الدرا�ضات  اأن  بتاأكيده  ذلك  عن  رووجني 
املواقف  اأن  اأظهرت  احلديثة  االأكادميية 
اأنحاء  ال�ضعبوية وا�ضعة االنت�ضار يف جميع 
اأن  يعتربون  النا�ض  واأن  الغربي  العامل 
للخيانة  تعر�ضوا  قد  العاديني  املواطنني 
نخبة  قبل  من  اال�ضتغالل  اأو  االإهمال  اأو 
اإن  بقوله  ي�ضتدرك  لكنه  فا�ضدة.  �ضيا�ضية 
ال�ضعبية  القوية  املواقف  ذوي  املواطنني 
)يف  �ضعبي  حلزب  بال�رشورة  ي�ضوتون  ال 
الكثري منهم ال يفعلون ذلك(،  الواقع، فاإن 
من  تزيد  خمتلفة  ظروف  هناك  واأن 

احتمال قيامهم بذلك.

ال�ضيا�ضية  االأ�ضواء  تركزت 
ال�ضرتات  ظاهرة  على  الفرن�ضية 
على  ا�ضتحوذت  التي  ال�ضفراء 
ان�ضغاالت الفرن�ضني وت�ضاوؤالتهم، 
يعتقد  كان  من  ظن  خاب  وقد 
�ضتتبخر  الظاهرة  هذه  اأن 
زخمها  واأن  االأيام  مرور  مع 
�ضيخف، وبالرغم من اأن االإعداد 
امل�ضاركة يف حركة االحتجاجات 
الراأي  فاإن وقعها على  انخف�ضت 
العام الفرن�ضي كان قويا جعل من 
اأغلبية �ضاحقة من الفرن�ضيني توؤيد 
مطالب هذه احلركة االحتجاجية 
يف  الفرن�ضي  احلكومة  وت�ضع 
اللجوء  بني  يتاأرجح  حرج  موقف 
اإىل و�ضائل قمعية ت�ضع حدا لهذه 
التجمعات  وبع�ض  الحتجاجات 
يف  والدخول  لها  املرخ�ض  غري 
هده  قيادة  مع  تفاو�ضي  م�ضل�ضل 

احلركة.
االإ�ضكالية  هذه  يف  الق�ضيد  بيت 

احلكومة  اأرادت  وان  حتى  اأنه 
مقاربة  مبا�رشة  الفرن�ضية 
فان  احلركة  هذه  مع  تفاو�ضية 
غياب  يف  يكمن  الكبري  التحدي 
قيادة متلك �رشعية التمثيل قادرة 
على اأن تب�ضط نفوذها على باقي 
من  وانطالقا  احلركة.  مكونات 
ظروف والدتها. فيه راأت النور يف 
وال  االجتماعي  التوا�ضل  �ضبكات 
متلك اأر�ضية ن�ضالية موحدة �ضوى 
التي فر�ضتها  بال�رشائب  للتنديد 
على  ماكرون  اإميانويل  حكومة 
�ضعوبة  فاأن  املحروقات  بع�ض 
التحدي  اأ�ضبحت  معها  احلوار 
القرار  مراكز  يوؤرق  الذي  االأكرب 
يزيد  وما  الفرن�ضي.  ال�ضيا�ضي 
املطالب  بع�ض  اأن  بلة  الطينة 
البع�ض خ�ضو�ضا  عنها  عرب  التي 
تلك التي تطالب با�ضتقالة رئي�ض 
اجلمهورية اأو قطع اأي عالقة مع 
املنظومة  اأو  ال�ضيا�ضية  الطبقة 

املوؤ�ض�ضاتية الفرن�ضية من �ضاأنها 
اأمام  ماكرون  اإميانويل  ت�ضع  اأن 
على  يرغمه  قد  خطري  حمك 

اتخاذ قرارات غري م�ضبوقة.
وما قد يح�رش احلكومة يف زاوية 
بها  يقوم  التي  الت�رشفات  حادة 
عملية  ميار�ضون  وهم  البع�ض 
القطاعات  بع�ض  على  احل�ضار 
م�ضتودعات  مثل  احليوية 
حركة  �ضل  عملية  اآو  النفط 
يف  ت�ضبب  ما  الفرن�ضيني.  تنقل 
اجلرحى  ومئات  قتيلني  �ضقوط 
وقوى  املتظاهرين  �ضفوف  يف 
االأمن. وعلى خلفية هذه االأحداث 
كر�ضتوف  الداخلية  وزير  وجه 
كا�ضتانري اهتمامات لهذه احلركة 
معاجلة  يتطلب  ما   ... بالتطرف 
�ضيا�ضي  ثمن  لها  يكون  قد  اأمنية 
احل�ضا�ضة  الظرفية  يف  باهظ 
التي متر بها فرن�ضا. اأما الر�ضالة 
ال�ضيا�ضية التي قد توؤثر �ضلبا على 

يبا�رش  وهو  ماكرون  اإميانويل 
االأوروبية  االنتخابات  حقبة 
التي  البيئية  االهتمامات  تطال 
الراأي  ا�ضتطالعات  معظم  تقول 
الفعل  �ضلب  يف  �ضتكون  اإنها 
واالأوروبي.  الفرن�ضي  االنتخابي 
تندد  ال�ضفراء  ال�ضرتات  حركة 
مبا ي�ضميه البع�ض بهذه ال�رشائب 
التي تدخل يف خانة املمار�ضات 
على  ت�رش  التي  العقابية  البيئية 
الفقرية  الطبقات  تدفع  اأن 
عن  الدفاع  فاتورة  واملتو�ضطة 
اأدبيات  تقول  حني  يف  البيئة. 
باأن  الر�ضمية  ور�ضالتها  احلكومة 
اإيجاد  اإىل  تهدف  ال�رشائب  هذه 
ما  م�ضاريع  لتمويل  مالية  موارد 
االنتقال  مبرحلة  اإعالميا  �ضمي 
يهدد  الذي  اخلطر  و  البيئي. 
االحتجاجات  هذه  عرب  ماكرون 
اإ�ضكالية  اجتاه  موقفه  تلوث  اأن 

الدفاع عن البيئة
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فل�سطني املحتلة

�أطــــــفال يــــــــولدون رغــــــم 
،،�ل�سجان ، �سفر�ء �حلرية

،،

مقدمة:

يعي�ش الأ�سرى الفل�سطينيون يف �سجون الحتالل ال�سهيوين ظروفاً �سعبة خا�سة ال�سرى 

اأ�سحاب املحكوميات العالية، فمن هوؤلء الكثري ممن حرموا تكوين اأ�سر واجناب ذرية ب�سبب 

قيام الحتالل ال�سهيوين باختطافهم واعتقالهم من بني اأهلهم وذويهم وزوجاتهم وذلك ب�سبب 

حقهم ال�سرعي يف مقاومة الحتالل ال�سرائيلي ، ت�سري اإح�سائية حمّدثة اأّن -30 %40 من 

الأ�سرى متزوجون وهذا يعني مزيداً من املعاناة لالأ�سري من جهة ولزوجته من جهة اأخرى 

التي ت�سعر بالوحدة ب�سبب غياب الزوج ل�سنني طويلة ، ولأنه احلق الفل�سطيني والتحدي لهذا 

ال�سجان قرر عدد من الأ�سرى القيام بتهريب نطفهم خارج ال�سجن عرب طرق معينة  من اأجل  

احل�سول على ذرية  وتكوين اأ�سر وبناء حياة عائلية رغم الغياب الق�سرى عن املجتمع ، وهذه 

الق�سية مرت بعدة خطوات بداأت بنقا�ش بني الأ�سرى الذين اأبدى بع�سهم املوافقة والبع�ش 

الخر الرف�ش اىل اأن اأ�سبحت هذه الق�سية حمل اهتمام وقبول من املجتمع خا�سة بعد اأ�سدار 

علماء الدين فتاوى جتيز لال�سرى الجناب عن طريق تهريب النطف ولكن ب�سروط معينة  

وهذا ما �ستو�سحه الدرا�سة. اأن عمليات التلقيح عن طريق تهريب النطف بلغت الع�سرات 

وكانت نتائجها حلد كتابة هذه الدرا�سة حواىل ثالثني طفاًل كان اأولهم الطفل مهند عمار 

الزبن  والأ�سرى م�ستمرون يف هذه الثورة الن�سانية.

 اإعداد الباحث:
 حممد اأحمد عطااهلل

بداية الفكرة:

بداأت فكرة تهريب النطف خارج 
�سجون االحتالل منذ زمن مبكر 
يقول فوؤاد اخلف�ش: »اإن م�ساألة 
املهربة  بالنطف  االإجناب 
اأخذت حيزاً من النقا�ش ا�ستمر 
الفكرة  اأن   مو�سحاً  ل�سنوات 
اجتياح  بعد  للنقا�ش  طرحت 

ال�سفة الغربية عام 2003.
ح�سلوا  االأ�رسى  اأن  واأ�ساف 
على فتوى �رسعية من الدكتور 
وال�سيخ  القر�ساوي  يو�سف 
ثم  البيتاوي  حامد  املرحوم 
الف�سائل  قيادات  �سمحت 
باالأمر حتى اأ�سبح االأمر مقبوالً 

اجتماعياً وف�سائلياً .  )16(
اال�سري  يقول   ال�سياق   يف هذا 
 « نعيم  ابو  توفيق  املحرر 
اأثريت  الق�سية  اأن هذه  »اعتقد 
اأم�سى  حينما   ،1992 عام  يف 
عدد من االأ�رسى �سنوات طويلة 
اإجناب  دون  ال�سجون  داخل 
عنهم،  االإفراج  ودون  اأبناء، 
ملطالبة  دفعهم  الذي  االأمر 
باالجتماع  االحتالل  �سلطات 
باالأ�رسى  اأ�سوة  بزوجاتهم 
الذي  االإ�رسائيليني  اجلنائيني 
االإ�رسائيلي  القانون  مينحهم 
اأن  اإىل  ،ولفت  احلق   هذا 
فتوى  اإىل  تو�سلوا  االأ�رسى 
حول  امل�سلمني  العلماء  من 
اأن  اأكدت  حيث  الق�سية  هذه 
لالأ�سري  �رسعياً  »حقاً  يعد  ذلك 
احت�سان  مكان  تاأمني  �رسيطة 

اللقاح«- بح�سب الفتوى
اأبو  –بح�سب  االحتالل  ولكن 
الطلب،  هذا  رف�ش  نعيم- 
التكاثر  من  االأ�سري  منع  بهدف 
قام  ذلك  على  ورداً  واالإجناب، 
�سمري  املحرر  اللبناين  االأ�سري 
قرانه  بعقد   1993 عام  قنطار 
حيفا  مدينة  من  فتاة  على 

كبرية  �سجة  اآثار  ما  املحتلة، 
وهو  االإ�رسائيلية  االأو�ساط  يف 
االأمر الذي دفع �سمعون بري�ش 
االإعالم  و�سائل  اإىل  للخروج 
�سمري  )ذرية  باأن  والت�رسيح 
دمت  ما  النور  ترى  لن  قنطار 

على قيد احلياة(( 
خلق  االأمر  هذا  اأن  واأو�سح 
االأ�سري  بني  التحدي  من  حالة 
ا�ستدعى  ما  وال�سجان، 
جواز  على  اال�ستفتاء  االأ�رسى 
داخل  بزوجاتهم  االجتماع 
خا�سة  االإ�رسائيلي،  ال�سجن 
من  الفل�سطيني  املجتمع  واأن 
ال�سعب اأن ي�ستوعب هذه العملية 
وحمددات  �سوابط  بوجود  اإال 

اجتماعية و�رسعية..
االأ�رسى  يحرم  وبينما 
فر�ش  من  الفل�سطينيني 
ال�سجون  اإدارة  توفر  االإجناب، 
الظروف  كل  االإ�رسائيلية 
على  �سمحت  حيث  ل�سجنائها، 
يجاآل  لليهودي  املثال  �سبيل 
حكومة  رئي�ش  قاتل  عمري، 
االحتالل ال�سابق اإ�سحاق رابني 
بزوجته  واالنفراد  بالزواج 
رو�سي  اأ�سل  من  اليهودية 
االأطفال،  من  العديد  واأجنبا 
كما اأنه يتوا�سل معهم اأ�سبوعياً 

دون عوائق
مبعاملة  عمري  يحظى  كما 
بجناح  اأ�سبه  وزنزانته  مف�سلة، 

فندقي فخم
تهريب  حماوالت  وعن 
خلارج  املنوية  احليوانات 
ال�سجن، اأو�سح املحرر اأبو نعيم 
فتوى  على  ح�سلوا  االأ�رسى  اأن 
مبحاذير  ولكن  ذلك  لهم  تبيح 
و�سوابط وبوجود �سهود، موؤكداً 
الظروف  اأ�سيق  يف  وحتى  اأنه 
حيوانات  اإخراج  مت  واأحلكها، 
منوية ولكن مل ت�ستطع ال�سمود 
واالحتفاظ  النقل  ظروف  اأمام 
بها الأنها بحاجة لرعاية خا�سة 
حتى تتمكن من البقاء على قيد 

احلياة

واأ�ساف: »�سهدت 10 حماوالت 
املنوية،  احليوانات  لتهريب 
اأن  على  االأ�سري  يحر�ش  حيث 
داخل  من  �سهود  هناك  يكون 
ال�سجون ومن اأقاربه يف اخلارج 

حل�سا�سية املو�سوع«
من  االأ�سري  حاجة  اأن  وبنينّ 
رغبته  يف  تكمن  االإجناب 
فيما  وذريته،  ن�سله  با�ستمرار 
تكمن حاجة زوجته من االإجناب 
مرحلة  يف  دخولها  قرب  هو 
على  مقدرتها  وعدم  الطمث 
�سربها  بعد  واالإجناب،  احلمل 
على  املا�سية  ال�سنوات  طيلة 
اأمل االإفراج عن زوجها االأ�سري 
»اإذا مت  بالقول:  وتابع حديثه   ،
هذا االأمر على اأ�س�ش طبية فاإن 
�سيعمدون  االأ�رسى  ع�رسات 
االإجراءات  ذات  اتخاذ  على 

لالإجناب » )17(   
اال�سري  زوجة  تقول  فيما   
اأن   « ال�سيد  عبا�ش  القائد 
من  خرجت  اال�سا�سية  الفكرة 
انه  ، حيث  عبا�ش   وعقل  فكر 
الوقت  ذلك  ويف  علىنّ  عر�سها 
قد ا�ست�سعبتها ، والفكرة كانت 
فيها  بادرت  هلل  واحلمد  �سعبة 
لكل  بادرة خري  تكون  ان  ع�سى 
رغم  ال�سجون  داخل  اال�رسى 
   « بالنجاح  تتكلل  مل  العملية  ان 

)18(
وال �سك اأن بداية الفكرة داخل 
ال�سجون اأخذت موقفني، موقف 
موؤيد للفكرة وموقف معار�ش.. 
ح�سام  املحرر  االأ�سري  يقول 
بدران: »بداأ النقا�ش اجلاد لهذه 
الفكرة عام 2004 وكان االأمر يف 
ما لبث  فردياً  البداية م�رسوعاً 
 ، اأن امتد احلديث يف امل�ساألة 
وتكونت اآراء متباينة يف �سفوف 
اأن  البع�ش  ووجد  االأ�رسى 
الفكرة لها �سلبياتها االجتماعية 
 ، غريبة  اأنها  البع�ش  راأى  فيما 
رغم اأن الدافع من وراء الفكرة 
لدى  احلياة  با�ستمرار  ال�سعور 
وجه  على  اأهله  ولدى  االأ�سري 

ال  م�ساألة  وهي  اخل�سو�ش 
وح�سا�سيتها  اأبعادها  يدرك 
الطويل  ال�سجن  ب  جرنّ من  اإال 
اأن  فبعد     )19( املتوا�سل. 
الفكرة،  احلنيف  ال�رسع  اأجاز 
اجتماعياً  مقبولة  واأ�سبحت 
انتزاع  فيلم  عر�ش  بعد  خا�سة 
ورغية كثري من اال�رسى بفكرة 
اأول  بداأت   ، النطف  تهريب 
عمليات التهريب ، حيث ا�ستقبل 
مركز رزان الأطفال االأنابيب يف 
يقول  االأوىل،  العينة  نابل�ش 
خيزران  اأبو  �سامل  الدكتور 
مدير املركز: »اإن املركز اأخذ 
زوجات  م�ساعدة  عاتقه  على 
االإجناب  حلم  لتحقيق  االأ�رسى 
الإجراء  االأوىل  املحاولة  وـاأن 
لزوجة  �سناعي  تلقيح  عملية 
مهربة  نطف  بوا�سطة  اأ�سري 
2010م  عام  كانت  زوجها  من 
تكرار  ومت  بالنجاح  تكلل  ومل 
وجنحت  بعام  بعدها  التجربة 
اجه�ست  الزوجة  لكن  بالفعل 
اجلنني بعد ثالثة اأ�سهر ، وجاء 
�سهر اأغ�سط�ش من عام 2012م 
ابن  مهند  والدة  عن  ليعلن 
لقب  الذي  الزبن  عمار  االأ�سري 
ب�سفري احلرية من داخل �سجون 

االحتالل«. )20(

الطفل مهند عمار 
الزبن �سفري احلرية 

الأول والإجناز 
الكبري:

فل�سطيني  اأ�سري  الزبن  عمار 
من مدينة نابل�ش يق�سي حكماً 
موؤبدات  اأربع  الفعلي  بال�سجن 
وهو  متزوج  وهو  25عام  و 
التي  »عائ�سة«  ال�سهيدة  ابن 
ا�ست�سهدت خالل ا�رسابها عن 
الطعام ت�سامناً مع االأ�رسى يف 
 2004 عام  ال�سهري  اإ�رسابهم 
االإ�رساب،  �سهداء  اأوىل  فكانت 
من  الزبن  عمار  االأ�سري  جنح 

ع�سق  »حاملة  نطفه  تهريب 
ال�سجون  اأ�سوار  خارج  احلياة«  
االحتالل  اجراءات  رغم 
عملية  اإجراء  وبعد   ، امل�سددة 
عمار  ُرزق  �سناعي  تلقيح 
بال�سفري االأول مهند كاأول طفل 
تلك  اإن   ، الطريفة   بهذه  يولد 
لهذه  االأنظار  لفتت  الوالدة 
اتبعها  التي  اجلديدة  الو�سيلة 
اأجل  من  االأ�رسى  من  عدد 
اإجناب اأطفال من خالل النطف 
اال�سري  زوجة  تقول  املهربة.  
عمار قبل دخولها عملية الوالدة 
لوكاالت االأنباء  يف مركز رزان 
للعقم واأطفال االأنابيب بنابل�ش  
 ، معىنّ  عمار  يكون  ان  امتنى   «
يحمل  من  هو  يكون  ان  امتنى 
مهند ، اأنا اأقول لعمار ان�ساء اهلل 
واأقول   ، مهند  وحتمل  �ستخرج 
لعمار نحن نحبك ونحن واقفني 
ويف    )21( العمر«  طول  معك 
مقابلة مع تلفزيون العربية بعد 
والدة مهند تقول زوجة اال�سري 
عمار » كل النا�ش تفاعلوا معىنّ 
وعاتبونى  بل   ، �سجعوين  ،كلهم 
و�ساألوين هذا ال�سوؤال ملاذا من 
  « تزرعى   مل  عاما  ع�رس  �ستة 

)22(
اإىل  اخلف�ش  فوؤاد  ي�سري 
االجتماعية  »املحاذير  اأننّ 
البع�ش،  �سغلت  التي  وال�رسعية 
مل تعد ت�سكل عائًقا، مع وجود 
فتاوى �رسعية تبني عدم حرمة 
وجود  ظل  ويف  الطريقة. 
هذه  اأهمية  يدرك  واٍع  جمتمع 
اأهداف  ك�رست  التي  اخلطوة، 
احلكم املوؤبد باإبقاء االأ�سري يف 
باالإ�سافة  وفاته.  حتى  ال�سجن 
اأعادت  الطريقة  هذه  اأننّ  اإىل 
االأ�سري اإىل جو االأمل جمدداً«.  
الطفل  اإجناب  كان  لقد   )23(
ر الثورة  مهند ال�ساعق الذي فًجنّ
اإجناب  بعده  ليتم  االإن�سانية 
الطريقة  بنف�ش  طفاًل  ثالثون 
توائم  مواليد  �ست  بينهم  من 
بطفل  رزق  الزبن  عمار  اإن  بل 

اه  �سمنّ مهند  اإىل  باالإ�سافة  ثاٍن 
�سالح الدين.

زوجة  »اإن  قبالن:  يقول حممد 
عمار الزين رزقت مبولود جديد 
النطفة  ذات  من  الثانية  للمرة 
اأجنبت منها قبل �سنتني«.  التي 
وهكذا  مهند  ولد  هكذا   )24(
جربوت  الزبن  عمار  حتدى 
احلياة  بداأت  وهكذا  االحتالل 
وامل�سئولني  االعالم  رافق   .
واالأحباب زوجة عمار اىل مركز 
احلرية  ل�سفري  انتظارا  رزان 
رغم  للحياة  مهند  خرج  حتى 
و�سفي  يقول   ، ان  ال�سجنّ اأنف 
قبها وزير االأ�رسى ال�سابق: »اإن 
اإجناب  يف  الزين  عمار  جناح 
�سجل  اإىل  ي�ساف  اإجناز  طفله 
الفل�سطيني  االأ�سري  اإجنازات 
وهذا يوؤكد اأن اإرادة احلياة هي 
الذي  اجلالد  اإرادة  من  اأقوى 
ي�سعى دائماً اإىل حرمان االأ�سري 
  )25( حقوقه«.  ممار�سة  من 
اال�سري عمار  لزوجة  زيارة  ويف 
رئي�ش  قال  رزان  الزبن وملركز 
هيئة �سئون االأ�رسى واملحررين 
عي�سى قراقع » هذه معركة من 
نوع خمتلف ، انت�رس فيها عمار 
طفل  هو  مهند   ، واال�رسى 
كل  �سوت  ميثل  الذى  احلرية 
ا�سري فل�سطيني ، الذي يتعط�ش 
بال  الطبيعية  االن�سانية  للحياة 
بال   ، جدران  بال   ، احتالل 
ظلم  بال   ، قيود  بال   ، حرا�ش 
ميثل  مهند   ، مهند  هو  هذا   ،
ارادة  ميثل   ، اال�سري  �سوت 
احلركة  تعط�ش  ميثل   ، اال�سري 
االأ�سرية للتحرر من اأجل العودة 
فهو   ، بيوتهم  واىل  وطنهم  اىل 
�سفري  ب،  معذنّ ا�سري  كل  �سفري 
داخل  وامل�سطهدين  بني  املعذنّ
�سجون االحتالل، واي�سا »مهند« 
ال�سورة التي تقول لالحتالليني 
: ملاذا حرمتموين وما زلتم من 
اأبي ؟ ملاذا اتيت بهذه الطريقة 
الأنكم   ، احتالل  دولة  لــاأنكم  ؟ 

دولة �سد االن�سانية.« )26(

الثانية # احللقة 



 

ANEP N°: 835644 الو�سط:2018/11/25

الديوان العمومي  للمح�سر الق�سائي 
 الأ�ستاذ ح�ساي�سي عبد احلميد حم�سر ق�سائي لدى اإخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة

الكائن بحي 100 م�سكن عمارة E رقم 01ال�سراقة 

الهاتف :0795869752
م�ستخرج من قائمة �سروط لبيع عقار باملزاد العلني 
) املادة 748 من قانون الإجراءات املدنية والإدارية (

 بناءا على  طلب  ال�سيد )ة( : 
1( ورثة املرحوم عميمر م�صطفى بن حممد  وهم : عميمر احمد العنوان : حي  حميد عبد العزيز الدويرة اجلزائر 

2(عميمر حممد العنوان حي حميد عبد العزيز الدويرة اجلزائر       3( عميمر حورية العنوان حي  حميد عبد العزيز الدويرة اجلزائر     4(عميمر فتيحة العنوان حي حميد عبد العزيز الدويرة 
اجلزائر       5(عميمر خديجة  العنوان  حي  حميد عبد العزيز الدويرة اجلزائر  6(عميمر رابح  العنوان  �صارع النخيل رقم45 �صطاوايل متخذة من عنوان عميمر اأحمد  الكائن  بحي  حميد عبد 

العزيز  الدويرة اجلزار موطنا خمتارا له     7(ورثة املرحومة  عميمر باية وهم : عثمان حممد العنوان : نهج �رش�صايل الدويرة  اجلزائر      8(عثمان بلقا�صم  العنوان: نهج �رش�صايل الدويرة جلزائر       
9- -عثمان العربي العنوان نهج �رش�صايل الدويرة اجلزائر        10(عثمان فريدة  العنوان نهج �رش�صايل الدويرة اجلزائر       (عثمان الطاهر العنوان نهج �رش�صايل  الدويرة اجلزائر     12( عثمان 

علي العنوان  نهج  �رش�صايل الدويرة اجلزائر 
13( عثمان �صعاد العنوان نهج �رش�صايل الدويرة اجلزائر      14( عثمان اأمال العنوان نهج �ص�صايل الدويرة اجلزائر

القائم يف حقهم ال�ستادة  �سو�سو فتيحة  
�صد �صيف اهلل حورية  العنوان: حي حميد عبد العزيز الدويرة اجلزائر

 تنفيذا قرار �صادر عن جمل�س ق�صاء تيبازة الغرفة العقارية بتاريخ 18/05/06
رقم  الق�صية  18/00963  رقم  الفهر�س  18/01263   املمهور بال�صيغة التنفيذية امل�صلمة بتاريخ  18/05/30   حت رقم  2018/755

 

تعيني العقار  حمل البيع ) تعيينا دقيقا(
 امل�صكن كائن ببلدية الدويرة �صارع حميد عبد العزيز  يتكون من ثالث غرف، مطبخ، حمام، مرحا�س، وملحقات مبنية ذات م�صاحة قدرها 117.00 م 2 

 وله  1000/518 من  الأجزاء امل�صرتكة 
 قطعة رقم 01 ح�صب اجلدول الو�صفي امل�صهر يوم  2006/04/22   حجم  129 رقم 39 + م�صاحة  خا�صة  قدرها212.00م2   

حدود  هذا العقار كمايلي : 
من ال�صمال ملكية خا�صة  من اجلنوب ملكية خا�صة  من ال�رشق  ملكية خا�صة من الغرب طريق حي حميد عبد العزيز 

الثمن الأ�صا�صي  �صتفتح املزايدة  الثمن ال�صا�صي /  �صتفتح املزايدة بثمن اأ�صا�صي   قدره 32.634.000دج
اثنان وثالثون مليون و�صتة مائة واربعة وثالثون الف دينار جزائري 

 بناءا  على حم�رش ايداع قائمة  �رشوط لبيع  عقار باملزاد العلني  رقم 0019 املوؤرخ يف 2018/10/07 الذي حدد بناء على تاأ�رشية رئي�س حمكمة القليعة بتاريخ 2018/11/11
التي حددت جل�صة الإعرتا�صات بتاريخ 2018/12/24  على ال�صاعة  العا�رشة �صباحا) 10:00 �صا (

مبكتب رئي�س املحكمة وجل�صة البيع باملزاد العلني بتاريخ  2018/02/04
مبقر  حمكمة القليعة  ملزيد من املعلومات او ل�صحب اأو لالإطالع  على قائمة �رشوط البيع الإت�صال مبكتب املح�رش الق�صائي الكائن بالعنوان اأعاله  اأو برقم الهاتف 075869752

املح�سر الق�سائي 
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فل�سطني املحتلة

ه�آرت�س

الأ�سرية �سروق دويات.. اأخاديد الر�سا�ص تروي ق�سة الثائرة املقد�سية

الق�سام و�سع الوحدة اخلا�سة يف ماأزق

بب�سمته� الرقيقة وهدوئه� املمزوج ب�لطيبة، ك�نت تتنقل �سروق دوي�ت من مدينة القد�س بني الأ�سريات، فلط�مل� هزته� اأن�ت الأ�سريات ومع�ن�تهن، 
وك�نت تبت�سم ك�أنه� ن�سمة ال�سب�ح مت�سح اأمل كل عليل. �سروق �سالح دوي�ت ك�أي ث�ئرة ك�نت ت�س�هد وطنه� يغت�سب وتدن�س مقد�س�ته، لكن تنكيل 

الحتالل به� مل يقت�سر على منعه� ك�ملقد�سي�ت من الدخول للم�سجد الأق�سى، بل تعداه اإىل حم�ولة النيل منه� ونزع حج�به� وحم�ولة قتله�، يف 
حم�ولة لتكرار واقعة من �سبقته� اإىل ال�سه�دة ك�لعفيفة الث�ئرة هديل اله�سلمون من اخلليل، والتي ا�ست�سهدت دف�ع� عن نق�به�.

كتب ع�مو�س هرئيل من �سحيفة ه�آرت�س، مق�ًل معقًب� فيه على ال�سور التي ن�سرته� كت�ئب الق�س�م للوحدة اخل��سة التي ت�سللت اإىل قط�ع غزة الأ�سبوع 
امل��سي يف مدينة خ�ن يون�س، م� نتج عنه� مقتل ق�ئد الوحدة واإ�س�بة اآخر بجراح، م� �سكل ح�لة من ال�سدمة والذهول يف اأو�س�ط املوؤ�س�سة الإ�سرائيلية، 

حتى و�سل الأمر اإىل حظر رئي�س الرق�بة الع�سكرية الإ�سرائيلية اأريئيل بن اأفراه�م تداول تلك ال�سور يف و�س�ئل الإعالم الإ�سرائيلية.

الإ�س�بة والعتق�ل 

ا�شت�شهاد  من  واحد  يوم  بعد 
القد�س،  مدينة  يف  علون  فادي 
جرمية  ارتكاب  من  �شهرين  وبعد 
عائلة دواب�شة، ا�شتهدف االحتالل 
بلدة  من  دويات  �رشوق  الطالبة 

�شور باهر يف مدينة القد�س.
 18 الـ  اأكملت  قد  �رشوق  تكن  مل 
عاما عندما كانت يف طريقها اإىل 
منزلها مطلع ت�رشين اأول )اأكتوبر( 
اعرت�شها  حينما   ،2015 عام 
فاأطلقوا  حاقدون  م�شتوطنون 
تنزف  وتركوها  عليها  الر�شا�س 
قبل  �شاعة،  ن�شف  االأر�س  على 
وتعتقلها  �شهيونية  قوة  اأن حت�رش 
ال�شديد  اخلطر  حالة  يف  وهي 
الطالبة  اأن  عيان  �شهود  وروى 
دويات كانت يف طريقها اإىل منزلها 
يف قرية �شور باهر عندما فاجاأها 
حجابها،  نزع  وحاول  امل�شتوطن 
اأنحاء  ر�شا�شات على   4 اأطلق  ثم 
وهي  وركلها  و�رشبها  ج�شدها، 
بحقيبتها  �رشبها  ثم  ومن  تنزف، 

التي كانت حتملها.

نقلت �رشوق اإىل م�شايف االحتالل 
جلد  نقل  لعمليات  وخ�شعت 
و�رشايني الإزالة التهتك الذي ح�شل 
يف كتفها ورقبتها جراء الر�شا�س، 
حتفر  الغدر  ر�شا�شات  تزال  وال 
الوجع يف ج�شدها، وكلما  اأخاديد 
ق�شة  تذكرت  �رشوق  اإليها  نظرت 
باب الواد �شارع املوت الذي يد�شن 
امل�شتوطنون من خالله اأكرب حملة 
وروي  الفل�شطينني  �شد  اعتداء 
الواد  باب  �شارع  اأن  عيان  �شهود 
كان �شاهًدا على مئات االعتداءات 
�شد  امل�شتوطنون  ينفذها  التي 
وتنكيل  �رشب  من  القد�س  اأبناء 
فقط  وال�شماح  واإغالق  واعتداء 
باأمن  منه  باملرور  للم�شتوطنني 

واأمان لتنفيذ خمططاتهم.
للتنكيل  تعر�شت  فقد  عائلتها  اأما 
اأقدم  حيث  �رشوق؛  اعتقال  فور 
يف  منزلهم  تطويق  على  االحتالل 
بلدة �شور باهر بالقد�س، واعتقل 
والدها و�شقيقتها حنني و�شقيقيها، 
واأخ�شعهم للتحقيق، ومن ثم اأفرج 

عنهم.

طموح�ت معتقلة

نقلت  ا�شتعادة �رشوق وعيها،  بعد 
اإىل مركز التحقيق، ومكثت تتنقل 
وحمكمة  ه�شارون  �شجن  بني 
االحتالل يف القد�س عاما كامال، 
بال�شجن  االحتالل  عليها  وحكم 
األف   80 مالية  وغرامة  عاًما   16
�شيقل دخلت �رشوق عامها الرابع 
لها  ليتبقى  االحتالل  �شجون  يف 
االأمل يف اأن ت�شملها �شفقة تبادل 
حتررها مما تبقى من مّدة حكمها 

املتبقيه 12 عاما.
على  الظامل  االحتالل  وبحكم 
�رشوق، فقد حطم اآمالها العلمية، 
 %90 اأن ح�شلت على معدل  فبعد 
وتقدمت  التوجيهي،  امتحان  يف 
الرتبية  كلية  اإىل  التحاق  بطلب 
تخ�ش�س  القد�س  جامعة  يف 
التاريخ واجلغرافيا، قادها قدرها 
االحتالل  �شجون  اإىل  املحتوم 
ويطوي  عليها  ا�شطهاده  ليمار�س 
�شفحات ما تبقى من طموح ورغم 
اأن التهم التي وجهها االحتالل اإىل 
ال�شنوات  هذه  حتتمل  ال  �رشوق 

تعمد  االحتالل  لكن  الطويلة، 
نكاية  االأحكام  هذه  اإ�شدار 
تعذيبهم  يف  واإمعانا  باملقد�شيني 
مدينة  من  لرتحيلهم  و�شيلًة 
مت�شي  اأن  عائلتها  وتاأمل  القد�س 

واأن  املاجدات،  �رشوق على درب 
مع  العاجل  بالفرج  عليها  اهلل  ميّن 

اأخواتها االأ�شريات.
اأ�شرية من   35 وانتقلت �رشوق مع 
اأبيب" اإىل  "تل  �شجن ه�شارون يف 

الذي  حيفا  يف  الدامون  �شجن 
عدد  لي�شبح  اأ�شرية   25 يحوي 
االحتالل  �شجون  يف  االأ�شريات 
�شجن  يف  جميعهن  اأ�شرية،   60

الدامون.

وافتتح هرئيل مقاله بالت�شبيه بني 
الوحدة اخلا�شة  اأفراد  ن�رش �شور 
يون�س  خان  اإىل  ت�شللت  التي 
املتورطة  للعنا�رش  ك�شف  وحادثة 
حممود  ال�شهيد  اغتيال  ق�شية  يف 
املبحوح يف دبي عام 2010، حني 
اآنذاك  دبي  �رشطة  قائد  ن�رش 
عنا�رش  اأ�شماء  خلفان  �شاحي 
عملية  يف  �شاركت  التي  املو�شاد 
حرج  يف  ت�شبب  ما  االغتيال، 
يف  والدخول  لـ"اإ�رشائيل"  مطول 
والتعوي�شات  التو�شيحات  دائرة 
ال�شديقة  الدول  بها  تطالب  التي 
من  اخلطري  اال�شتخدام  ب�شبب 
�شفر  جلوازات  العنا�رش  تلك 
الر�شالة  اأن  واأ�شاف  مواطنيها.  
هو  اإي�شالها  حما�س  اأرادت  التي 
ميكن  دبي،  يف  اإجنازه  مت  ما  اأن 
غزة،  قطاع  يف  ا  اأي�شً هنا  اإجنازه 
هو  ذلك  وراء  من  الهدف  واأن 
احل�شول على ا�شتخراج معلومات 
وراأى  االإ�رشائيلي.  املجتمع  من 
هرئيل اأن حما�س حتاول من خالل 
ن�رشها لتلك ال�شور حتقيق اأمرين، 
اأولهما: تاأكيد روايتها التي هزمت 
فيها جي�س االحتالل، وال �شيما يف 

هذه احلادثة على وجه اخل�شو�س 
يتمتع  التي  اليقظة  مدى  واإظهار 
اأن  مبيًنا  حما�س،  عنا�رش  بها 
كهذه  �رشية  عملية  عن  الك�شف 
هي م�شاألة غري عادية للغاية، وما 
اأعقبها من اإطالق مئات ال�شواريخ 
جتاه االأرا�شي املحتلة عام 1948، 
عرب  حما�س  "حتاول  وثانيهما: 
ب�شورة  التاأثري  لل�شور  ن�رشها 
العام  الراأي  على  م�شبوقة  غري 
الرقابة  منعت  حيث  االإ�رشائيلي؛ 
االإعالم  و�شائل  جميع  الع�شكرية 
االإ�رشائيلية من تداول ون�رش تلك 
اجلنود  �شور  ظهرت  لكن  ال�شور، 
على  متاًما  وا�شحة  غري  وهي 

و�شائل االإعالم".
 

جتربة حم��س ال�سف�فة

تخو�س  حما�س  اأن  هرئيل  وراأى 
اجلماهريية،  التعبئة  من  نوعاً 
للح�شول  �شعيها  مع  بالتزامن 
اجلمهور  من  معلومات  على 
و�شائل  بوا�شطة  االإ�رشائيلي 
التوا�شل االجتماعي، واأنه يف حال 
مت تداول �شور اجلنود يف و�شائل 

االإ�رشائيلي  االجتماعي  التوا�شل 
على  التعرف  ال�شهولة  من  فاإنه 
اأ�شحاب تلك ال�شور عرب االأقارب 
تداول  يتم  حينها  واالأ�شحاب، 
التوا�شل،  مواقع  عرب  االأ�شماء 
تلك  جمع  حما�س  على  ي�شهل  ما 
حما�س  اأن  يعني  ما  املعلومات، 
يف  اإجنازه  مت  ما  اإن  تقول:  اليوم 
يف  فعله  ميكن  �شنوات،  قبل  دبي 
تدفق  ع�رش  ظل  يف  اليوم  غزة 

املعلومات.
 

تكتيك�ت النتف��سة 

هرئيل  ختم  العنوان  هذا  حتت 
ما  اإىل  تطرق  حيث  مقاله؛ 
حول  "ال�شاباك"  جهاز  ن�رشه 
عنا�رش  جتنيد  حما�س  حماوالت 
تنفيذ  لغر�س  الغربية  ال�شفة  من 
عمليات فدائية، وح�شب تقديرات 
الع�شكري  اجلناح  فاإن  ال�شاباك 
على  اأخذ  القطاع  يف  حلما�س 
عاتقه االأمر يف التخطيط وتنفيذ 
عمليات تفجريية داخل املحالت 
واملطاعم  والبا�شات  التجارية 
الثانية  االنتفا�شة  يف  حدث  كما 

عام  املحلتة  االأرا�شي  داخل 
ا�شتخدام  ذلك  اإىل  اأ�شف   ،1948
التفجري  ذات  النا�شفة  العبوات 
وجود  اإىل  احلاجة  دون  بعد،  عن 
ال�شفة  وتفتقر  "ا�شت�شهاديني"، 
الت�شنيع؛  اإىل خرباء  اليوم  الغربية 
واعتقل  بع�شهم  اغتيل  حيث 
اآخرين جي�ُس االحتالل يف �شنوات 
القد�س  مركز  ويرى  االنتفا�شة. 
االإ�رشائيلي  ال�شاأن  لدرا�شات 
والفل�شطيني اأن ن�رش �شور الوحدة 

قطاع  يف  الت�شلل  نفذت  التي 
و�شائل  يف  عر�شها  وطريقة  غزة 
االإعالم وال�رشعة يف الو�شول اإىل 
املعلومة، هو اأ�شلوب جديد تتبعه 
الف�شائل الفل�شطينية يف �رشاعها 
املواجهة  واأن  "اإ�رشائيل"،  مع 
باتت  بل  فقط،  ع�شكرية  تعد  مل 
نف�شيًة  وحرًبا  عقول"  "حرب 
عال،  م�شتًوى  على  وا�شتخباراتية 
ال�شدمة  مدى  الوا�شح  من  وكان 
املوؤ�ش�شة  اأ�شابت  التي  والذهول 

االإ�رشائيلية برمتها، حتى بلغ االأمر 
و�شائل  الع�شكرية  الرقابة  منع  يف 
ال�شور،  ن�رش  االإ�رشائيلي  االإعالم 
ال�شور قد  تلك  فاإن ن�رش  وبالتايل 
اإىل  اإ�شافة  معنوية  هزمية  اأحلق 
اإىل  باالإ�شافة  الت�شلل،  الع�شكرية 
اأ�شاب  الذي  ال�رشر اال�شرتاتيجي 
عمل الوحدة، بحيث اأ�شبحت غري 
لي�س  كانت  كما  العمل  على  قادرة 
الغربية،  ال�شفة  اأو  غزة  قطاع  يف 

بل يف اأي مكان يف العامل.



ال�صيني  االقت�صاد  يُ�صنف  كما 
يبلغ  اإذ  اقت�صاد عاملي،  اأكرب  ثاين 
حجمه 11 تريليون دوالر، فيما تعد 
اال�صتثمارات  حيث  من  بلد  ثالث 
 170 بقيمة  املبا�رشة  االأجنبية 
الذي  الوقت  ويف  دوالر،  مليار 
كانت فيه ح�صة اقت�صاد بكني لدى 
االقت�صاد العاملي 1.8 باملئة عام 
1978، ارتفع هذا الرقم اإىل 18.7 
بح�صب   ،2017 عام  خالل  باملئة 

معطيات �صندوق النقد الدويل.
 1949 عامي  بني  الفرتة  و�صهدت 
و1978، اأي منذ تاأ�صي�س جمهورية 
اإعالن  وحتى  ال�صعبية  ال�صني 
 200 �صفر  اخلارج،  على  االنفتاح 
خارج  اإىل  فقط  مواطن  األف 
املا�صي  العام  �صافر  فيما  البالد، 
دول  اإىل  �صيني  مليون   130 وحده 

العامل.

مهند�س االنفتاح 
اخلارجي

الذي  االنفتاح  ويعد مهند�س هذا 
الزعيم  هو   ،1978 �صنة  اأطلق 
بينغ،  �صياو  دينغ  ال�صابق  ال�صيني 
يف  ال�صيا�صية  ال�صخ�صيات  اأبرز 

تاريخ ال�صني القريب.
و�صبق اإعالن »�صياو بينغ« االنفتاح 
ال�صيني بعام واحد، زيارة اأجراها 
 9 ا�صتمرت  الواليات املتحدة  اإىل 
اأيام ولعب »�صياو بينغ« دورا كبريا 
يف منو اقت�صاد ال�صني، وحتقيقها 

االجتماعي،  الرفاه  الأهداف 
خارجية  �صيا�صة  ذلك  يف  متبعا 

براغماتية.
التي  االإ�صالح  �صيا�صات  وبف�صل 
اأمام  الباب  فتح  مت  اأطلقها، 
واحلكومية  اخلا�صة  ال�رشكات 
الداخلية  االأ�صواق  يف  لال�صتثمار 
اأن  اإال  اأكرب  ب�صكل  واخلارجية 
ال�صيا�صات اخلارجية هذه والقائمة 
على اأهداف براغماتية متوا�صعة، 
�صيا�صات  مكانها  تخلّف  بداأت 
عاملي  نطاق  على  النفوذ  حتقيق 
احلايل  ال�صيني  الرئي�س  بقيادة 

�صي جينغ بينغ.
حتى اأن نفوذ بكني بات ي�صكل قلقا 
العامل، وباالأخ�س  لدى بع�س دول 
»احلزام  م�رشوع  اإطالقها  عقب 
والطريق« العاملي، والذي يو�صف 
بـ »طريق احلرير احلديث«، وي�صمل 
68 دولة، ما يعني اأنه حملة لك�رش 
التجارة  على  االأمريكية  الهيمنة 
العاملية من جهة، ولتغيري معادلة 

النظام الدويل من جهة اأخرى.
االإ�صالح  �صيا�صات  رغم  لكن 
»�صياو  اأطلقها  التي  واالنفتاح 
بينغ«، اإال اأن البالد بداأت تعود اإىل 
من  االإ�صالحات  قبل  ما  مراحل 
واالجتماعية،  ال�صيا�صية  الناحية 
جينغ  »�صي  ممار�صات  ب�صبب 

بينغ«.
مت  الذي  اجلديد  للد�صتور  ووفقا 
جمل�س  قبل  من  عليه  الت�صديق 
مار�س  يف  ال�صيني  ال�صعب 
املا�صي، �صتكون مدة والية رئي�س 
البالد »غري حمدودة« بعد اأن كانت 
 10 جمموعهما  بواليتني  حمددة 

�صنوات من احلكم ومع انفتاح بكني 
ال�رشكات  بداأت  الغرب،  باجتاه 
اإنتاجها  خطوط  نقل  الغربية 
اليد  رخ�س  م�صتغلة  ال�صني،  اإىل 
البلد  هذا  بذلك  لتحّول  العاملة، 

اإىل م�صنع عاملي.
يف  ال�صني  ا�صتمرار  مع  بالتزامن 
وخا�صة  الغرب،  دول  رفاه  جذب 
»�صي  بداأ  اأرا�صيها،  اإىل  اأمريكا، 
جينغ بينغ« الذي و�صل احلكم �صنة 
2013، بت�صديد �صيا�صات الرقابة يف 
الداخل، وكان اآخر هذه ال�صيا�صات 
اإدارة  االأكرب«،وت�صعى  »االأخ  اآلية 
يف  االآلية  هذه  لتطبيق  »�صي« 
عموم البالد بحلول عام 2020، يف 
خطوة لتقييم ال�صلوك االجتماعي 
للمواطنني عرب تطبيقات الهواتف 

الذكية اأو كامريات املراقبة.

املناف�سة العاملية بني 
الواليات املتحدة 

وال�سني

التجارية«  »احلرب  �صاهمت 
اأطلقها  التي  ال�رشائب  وحرب 
ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س 
ممار�صات  تربير  يف  ال�صني،  �صد 
اجلي�س  لتقوية  ال�صيني  نظريه 
ومل  قومية،  بدعايات  والقيام 
جتاه  االأيدي  مكتوفة  بكني  تقف 
االإ�صافية  وال�رشائب  العقوبات 
يف  عليها  وا�صنطن  فر�صتها  التي 
مار�س املا�صي، بل اتخذت خطوة 
اإ�صافية  �رشائب  بفر�صها  مماثلة 
 60 بقيمة  اأمريكية  منتجات  على 

مليار دوالر، مقابل فر�س وا�صنطن 
�رشائب على ب�صائع �صينية بقيمة 

250 مليار دوالر.

م�سروع »احلزام 
والطريق« ال�سيني

»احلزام  مبادرة  ال�صني  اأطلقت 
والطريق« التي تهدف من خاللها 
اإىل االنفتاح على العامل برا وبحرا، 
يف خطوة اعتربت �صعيا من بكني 
ويف  العاملي  نفوذها  لتو�صيع 
مبثابة  يعد  الذي  امل�رشوع  اإطار 
»طريق  مل�رشوع  اإحياء  اإعادة 
ال�صني  قامت  التاريخي،  احلرير« 
با�صتئجار ميناء غوادر الباك�صتاين 

اال�صرتاتيجي لـ 43 عاما.

انتقادات لل�سني ب�سبب 

ممار�ستها »العبودية 
املعا�سرة« يف اإفريقيا

فيها  ينت�رش  التي  املناطق  اإحدى 
البلدان  هي  ال�صيني،  النفوذ 
بكني  متنحها  التي  االإفريقية 
االأمر   ،2000 عام  منذ  قرو�صا 
الدويل  العام  الراأي  دفع  الذي 
مبمار�صة  لها  اتهامات  توجيه  اإىل 

»العبودية املعا�رشة«.
والقرو�س  الديون  جمموع  ويبلغ 
احلكومية  ال�رشكات  منحتها  التي 
والبنوك ال�صينية للدول االإفريقية، 
143 مليار دوالر خالل الفرتة بني 
عامي 2000 ـ 2017، ما دفع وزير 
اخلارجية االأمريكي ال�صابق ريك�س 
الزعماء  حتذير  اإىل  تيلر�صون 
االأفارقة من احل�صول على قرو�س 
وديون من بكني، مقابل خماطرتهم 
ب�صيادة اأرا�صيهم ويف ال�صياق نف�صه، 

تعهدت ال�صني بتقدمي م�صاعدات 
مليار   60 بقيمة  االإفريقية  للدول 
وقرو�س  هبة،  �صكل  على  دوالر 
تنموية،  وم�صاعدات  فائدة،  دون 
تقت�رش  ومل  اال�صترياد  ودعم 
على  االإفريقية  ال�صينية  العالقات 
بل  فح�صب،  االقت�صادي  املجال 
لها  ع�صكرية  قاعدة  بكني  اأن�صاأت 
مبوقع  تتميز  التي  جيبوتي  يف 

ا�صرتاتيجي يف القارة ال�صمراء.
رغم املباحثات واللقاءات الدولية 
بني  امل�صتوى  رفيعة  والثنائية 
امل�صوؤولني ال�صينيني واالأمريكيني، 
نتائج  اإىل  بعد  التو�صل  يتم  مل 
بخ�صو�س  ملمو�صة  ت�صوية  اأو 
احلرب التجارية امل�صتمرة بينهما 
تتجه  فيما  املا�صي،  مار�س  منذ 
نتائج  اإىل  االإطار  االأنظار يف هذا 
اللقاء املرتقب بني زعيمي البلدين 
قمة  هام�س  على  االأرجنتني  يف 

الع�رشين، نهاية نوفمرب اجلاري.

بعد مرور 40 عاما على انفتاحها على العامل اخلارجي، و�سلت ال�سني اإىل مرحلة من التقدم والتطور باتت تناف�س فيها الواليات املتحدة التي كانت اجلهة املحفزة 
لهذا االنفتاح. االنفتاح الذي جنت ال�سني ثماره من خالل حتقيق ثروات، يواجه حاليا ت�سديد بكني رقابتها الداخلية على املواطنني من خالل برنامج »االأخ 

االأكرب« للرقابة، الذي تقول ال�سلطات اإنه يهدف اإىل �سبط املواطنني وتقييم اأدائهم االجتماعي وبعد مرور 4 عقود على انطالق االنفتاح ال�سيني، قطعت البالد 
�سوطا كبريا يف التقدم متّثل يف كونها من اأكرب بلدان العامل التي متتلك احتياطي العمالت االأجنبية بقيمة تقدر بـ 3.12 تريليونات دوالر.

تقدير حالة

م.�س 

40 عاما على االنفتاح ال�صيني.. مكا�صب ت�صطدم بقلق عاملي 

نيويورك تاميز

ال مربر ملمار�صات ميامنار بحق م�صلمي اأراكان 
تاميز«  »نيويورك  �صحيفة  قالت 
ال  اإنه  اجلمعة،  االأمريكية، 
بحق  ميامنار  ملمار�صات  مربر 
)غرب(  اأراكان  اإقليم  م�صلمي 
والظلم  للتهجري  تعر�صوا  الذين 
مقال  يف  ذلك  جاء  واال�صطهاد 
دعا  ال�صحيفة،  حترير  لهيئة 
ميامنار  جي�س  قادة  اإجبار  اإىل 
واملتعاونني املدنيني معهم على 
فيما  الالزمة  اخلطوات  اتخاذ 

يتعلق باإنهاء اال�صطهاد املمار�س 
�صد م�صلمي الروهنغيا.

خطة  اأن  ال�صحيفة  واأو�صحت 
)الالجئني  اأراكان  م�صلمي  اإعادة 
قد  ميامنار  اإىل  بنغالدي�س(  يف 
جرى تعليقها ولكن الظلم ما زال 

م�صتمًرا.
اأعلنت  اجلاري،  نوفمرب   15 ويف 
االإعادة  خطة  تعليق  بنغالدي�س 
بعد  لالجئني  لدفعة  الطوعية 

من  روهنغي  األف  نحو  تظاهر 
اعرتا�صا  ت�صيربانغ«  »اأون  خميم 
منت�صف  مقررا  وكان  عليها 
اإعادة  خطة  يف  البدء  نوفمرب، 
دفعة اأولية من الروهنغيا قوامها 
يتم  بحيث  الجئ،  و200  األفني 
يوميا  بواقع 150 الجئا  ترحيلهم 
»نيويورك  حترير  هيئة  واأ�صارت 
االأمم  معار�صة  اإىل  تاميز« 
املنظمات  وع�رشات  املتحدة 

املعنية بحقوق االإن�صان لالتفاق 
بنغالدي�س  حكومتي  بني  املربم 
الروهنغيا  الإعادة  وميامنار 
مل  االتفاقية  »هذه  وتابعت: 
التعامل  اأجل  من  �صماًنا  تقدم 
مع  ال�صابق  من  اأف�صل  بطريقة 
للتطهري  املعر�صني  االأراكانيني 
حكومة  اأن  العرقي«واأّكدت 
الزعيمة  ذلك  يف  مبا  ميامنار، 
كانت  التي  ت�صي«  �صو  �صان  »اأون 

قد  يوم،  ذات  باحرتام  حتظى 
التي  اجلرائم  جميع  اأنكرت 
و�صّددت  بالدها  قوات  ارتكبتها 
حّرفت  احلكومة  هذه  اأن  على 
احلقد  جمدًدا  واأحيت  التاريخ 
على  الت�صرت  اأجل  من  التاريخي، 
اأراكان  م�صلمي  بحق  ممار�صاتها 
يف ميامنار ذات الغالبية البوذية.

اإجبار  �رشورة  اإىل  ولفتت 
امليامناري  اجلي�س  جرناالت 

واملتعاونني املدنيني معهم على 
وذلك  الالزمة،  اخلطوات  اتخاذ 
املجرمني  حماكمة  خالل  من 
الدولية،  اجلنائية  املحكمة  يف 
ال�صفر  وحظر  العقوبات  وفر�س 
عليهم اأو جتميد اأموالهم واأ�صارت 
دعًما  ال�صني  تقدمي  اإمكانية  اإىل 
اأكرب من خالل ا�صتخدام تاأثريها 
على ميامنار وبنغالدي�س الإيجاد 

حل ملمو�س. 

االأمم املتحدة

ال�صعب االأفغاين يعاين الفقر واالإرهاب واجلفاف
املتحدة  االأمم  من�صق  قال 
للم�صاعدة االإن�صانية يف اأفغان�صتان 
االأفغاين  ال�صعب  اإّن  النزر،  توبي 
واالآن  واالإرهاب،  الفقر  من  عانى 

بات يعاين من اجلفاف اأي�صا.

يف  �صحفي  موؤمتر  يف  ذلك  جاء 
بجنيف،  املتحدة  االأمم  مكتب 
انعقاد  قبيل  وذلك  اجلمعة، 
اأفغان�صتان،  حول  الدويل  املوؤمتر 
يف  املقبلني،  واالأربعاء  الثالثاء 

املدينة ال�صوي�رشية.

واأ�صاف »على عك�س ما يعرف يف 
العامل، اإن اأكرث منطقة ميوت فيها 
ولي�س  اأفغان�صتان  هي  املدنيون 
اليمن«وتابع اأن »االأمن الغذائي يف 
دولة  من  اأكرث  متدهور  البلد  هذا 
مليون   3.6 اإن  ال�صودان،  جنوب 

اأو�صاعهم  اأفغان�صتان  يف  �صخ�س 
اأنه  اإىل  النزر،  للغاية«ولفت  �صيئة 
 17 اجلاري  العام  بداية  منذ  زار 
قائاًل  اأ�صل 34،  اأفغانية من  والية 
الذين  االأ�صخا�س  من  الكثري  »اإّن 
جنابه  نحن  يل:  قالوا  التقيتهم 

اأ�صد موجة جفاف يف حياتنا«وبنّي 
الكثري  زار  اأنه  االأممي،  امل�صوؤول 
من املناطق املنكوبة حول العامل 
وال�صودان  ال�صي�صان  راأ�صها  على 
»ومل اأ�صاهد و�صعا اأ�صوا من الو�صع 
اأفغان�صتان«وحول  يف  املوجود 

هناك  اأن  النزر،  اأو�صح  املوؤمتر، 
الدول،  املجتمع  من  اأكرب  تن�صيق 
اأبدوه  الذي  التن�صيق  اأكرب من  يُعد 
يف ال�صنوات املا�صية واأ�صار النزر، 
اأجل  من  واآمال  فر�س  وجود  اإىل 

حتقيق ال�صالم يف اأفغان�صتان. 
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عي�شة ق.

بعدما مت منعه من دخول ملعب 20 
�سلطتها  التي  العقوبة  بحجة  اأوت 
بالإيقاف  الن�سباط  جلنة  �سده 
نافذة،  غري  اأ�سهر  �ستة  منها  عام 
واجهه  الذي  الت�رصف  ان  واأو�سح 
وهدد  ودكتاتوري،  قانوين  غري 
الوطنية  البطولة  من  بالن�سحاب 
وعدم لعب مرحلة الإياب يف حال 
توا�سلت الت�رصفات التي ت�ستهدفه 
املعني  و�سدد  الفريق،  وت�ستهدف 
ت�سفية  على  يعمل  مدوار  اأن 
خالل  من  الفريق  مع  ح�ساباته 
الأخري  اأن  مرددا  منه،  النتقام 
�سيبقى  والفريق  م�سعاه  يحقق  لن 
ال�سبيبة اكرب من  اأن  واقفا واعترب 
مدوار ولن ي�سكت على التجاوزات 
بعيدا  و�سيذهب  معه  حتدث  التي 
يف ق�سيته مع امل�سوؤول على الهيئة 
الكروية. وعاد مالل اإىل فتح النار 
ب�سدة  انتقد  عندما  التحكيم  على 

مواجهة  اأدار  الذي  احلكم  اأداء 
بوعريريج،  برج  اأهلي  اأمام  فريقه 
اأكرث  اأ�سحت  الأمور  ان  واأو�سح 
ال�سابق،  تعفنا عما كانت عليه يف 
احلكام  تغيري  �رصورة  على  حيث 
الذين يتواجدون اليوم يف ال�ساحة 
احلكام  برتقية  والقيام  الكروية 
الأداء  توا�سل  ظل  يف  ال�سبان 
والذين  احلاليني  للحكام  الكارثي 
رغم تعر�سهم اإىل العقوبة اإل اأنهم 
�سابقا  عليه  كانوا  ما  اإىل  يعودون 
اأن قرار  وا�ستطرد  ب�سورة عادية، 
احلكم  مبعاقبة  الإفريقي  الحتاد 
�سائبا  كان  �سارف  عبيد  الدويل 
اأن  بد  ل  املخطئ  اأن  باعتبار 
يعاقب، راف�سا حمايته حتى يكون 
النادي  رئي�س  وعاد  لغريه.  عربة 
فريقه  اأن  التاأكيد  اإىل  القبائلي 
ل  وا�ستقبال  �سيئة  معاملة  يلقى 
خارج  يتنقل  عندما  بفريقه  يليق 
مناف�سيه  ا�ستقباله  رغم  القواعد 
املعني  وقال  �سورة،  اأح�سن  يف 

قدم  كرة  للعب  يتنقل  فريقه  اأن 
والعمل على  ال�ستائم  لتلقي  ولي�س 
خالل  من  اللعب  وترية  تك�سري 
اإخراج ملتقطي الكرات من اأر�سية 

امللعب.
اجلديدة  الت�رصيحات  متر  لن 
مدوار  اأطلقها مالل يف حق  التي 
كان  الذي  وهو  الكرام  مرور 
عوقب بالإيقاف �ستة اأ�سهر عقب 
�سده  اأطلقها  خطرية  ت�رصيحات 
الأندية يف  روؤ�ساء  من  عدد  و�سد 
منا�سبة �سابقة، اأين اأحدث املعني 
فريقه  مباراة  انطالق  قبل  �سدة 
تاأخري  اإىل  واأدى  الربج  واأهلي 
انطالقها بحوايل ربع �ساعة ب�سبب 
رف�سه الن�سياع اإىل قرار خروجه 
من اأر�سية امليدان تفعيال للعقوبة 
امل�سلطة �سده ولهذا الغر�س فاإنه 
ل ي�ستبعد اأن تفعل جلنة الن�سباط 
اأخرى  اأ�سهر  �ستة  الإيقاف  عقوبة 
كان عوقب عاما  الذي  �سده وهو 

مع �ستة اأ�سهر غري نافذة. 

التي يقودها مدوار و�ساأذهب للفيفامالل: ال�سبيبة م�ستهدفة من املافيا �أ�شحى مهدد� بتفعيل عقوبة �لإيقاف 6 �أ�شهر �إ�شافية
و��شل رئي�س فريق �شبيبة �لقبائل �شريف مالل �لهجوم على رئي�س �لر�بطة �ملحرتفة 

لكرة �لقدم عبد �لكرمي مدو�ر، �أين طالب �ل�شلطات �لعليا بالتدخل للت�شدي له 
و�عترب �أن كرة �لقدم تديرها �ملافيا �لتي ت�شتهدف فريقه ح�شبه، مو�شحا �أن �ل�شبيبة 

�أ�شبحت م�شتهدفة من طرف مدو�ر و�ملافيا �لتي يقودها وو�شفه بعدو �ل�شبيبة 
�لقبائلية وهدفها تك�شريها وحتطيم �لنادي ب�شتى �لطرق، و�أعلن مالل خالل تن�شيطه 

�لندوة �ل�شحافية عقب نهاية لقاء �أهلي برج بوعريريج �أول �أم�س �أنه �شوف يرفع 
�شكوى على طاولة �لحتاد �لدويل للعبة من �أجل ��شرتجاع حقه

تاأهل 4 �أندية من 
�لر�بطة �لثانية 

�إىل �لدور 32 لكاأ�س 
�جلمهورية

مولودية 
�سر�سال 

تفجر مفاجاأة 
وتق�سي جمعية 

ال�سلف
اأحدث فريق مولودية �رص�سال 
مفاجاأة مدوية بعدما اأق�سى 
من  ال�سلف  جمعية  نادي 
اجلمهورية  كاأ�س  مناف�سة 
الفريقني  خو�س  عقب 
مباراة الدور اجلهوي الأخري 
جرت  والتي  امل�سابقة  من 
حيث  اأم�س،  اأول  مبارياتها 
اأطاح فريق �رص�سال النا�سط 
برائد  اجلهوي  الدوري  يف 
الرابطة املحرتفة الثانية يف 
مفاجاأة مل تكن متوقعة بعدما 
بنتيجة هدف دون  فاز عليه 
رد وذلك عقب انتقال اللقاء 
بعدما  الإ�سايف  الوقت  اإىل 
الأ�سلي  وقته  يف  انتهى 
اإىل  وتاأهل  ال�سلبي  بالتعادل 
الدور 32 من املناف�سة التي 
الرابطة  اأندية  دخول  تعرف 
�سباق  الأوىل  املحرتفة 
مولودية  �سجل  حيث  اللقب، 
�رص�سال تاأهال تاريخيا الأول 
م�ستغال  الكروي  م�سواره  يف 
مير  التي  ال�سعبة  الفرتة 
»ا�سود  ت�سكيلة  لعبو  بها 
مل  والذين  الون�رصي�س« 
ي�ستلموا م�ستحقاتهم املالية 
العالقة ب�سبب الأزمة املالية 

التي متر بها اإدارة النادي.
عرفت  اأخرى،  جهة  من 
جمعت  التي  املباراة 
�سباب  اجلارين  الفريقني 
اأحداث  مروانة  واأمل  باتنة 
�سغب بني جماهري الفريقني 
اإىل  حّولتها  املدرجات  على 
حكم  دفعت  لل�رصاع،  حلبة 
يف  اإيقافها  اإىل  املقابلة 
ال�سلبي  التعادل  كان  وقت 
يطبع اللقاء، قبل اأن تتوا�سل 
اأطوارها ويتاأهل �سباب باتنة 

بعد الفوز بهدف دون رد.
»الكاب«،  تاأهل  جانب  واإىل 
اأم�س  اأول  مباريات  �سهدت 
تن�سط يف  اأندية  تاأهل ثالثة 
الرابطة املحرتفة الثانية يف 
انتظار ت�سوية بقية املقابالت 
التي جرت البارحة ملختلف 
ويتعلق  اجلهوية،  الرابطات 
بجاية  �سبيبة  من  بكل  الأمر 
التي جتاوزت عقبة م�سيفها 
�سباب حي اجلبل بهدف دون 
التي  �سكيكدة  و�سبيبة  رد، 
ال�ساوية  باحتاد  اأطاحت 
تاأهلت  فيما  النتيجة،  بنف�س 
مولودية العلمة اأمام ال�سيف 
بثالثية  جيجل  �سباب 

نظيفة.
ع.ق.

اأهلي برج بوعريريج يفاو�ض الليبي الطاهر

بوعريريج  برج  اأهلي  نادي  طلب 
التعاقد مع مهاجم اأهلي طرابل�س 
الليبي �سالح الطاهر، ودعا النادي 
مرا�سلة  خالل  من  الربايجي 
ن�سخة  الليبي ح�سل  على  لنظريه 
الطاهر  �سالح  الالعب  منها 

 1 من  الفرتة  يف  اجلزائر  لزيارة 
و6 دي�سمرب املقبل للتفاو�س معه، 
كرة  عاما   26 البالغ  الطاهر  وبداأ 
قبل  �رصت  خليج  نادي  يف  القدم 
طرابل�س  الأهلي  لفريق  ينتقل  اأن 
ا�ستدعاوؤه  مت  كما   ،2016 مو�سم 

الذي  للمحليني  الليبي  للمنتخب 
اإفريقيا  اأمم  بطولة  يف  �سارك 
للمحليني يف املغرب 2018، وقدم 
قائمة  يف  ثانيا  وجاء  مميزا  اأداء 
هدايف البطولة بر�سيد 3 اأهداف.
ق.ر.

دروغبا يلمح اإىل انتقاله 
لعامل التدريب

الإفريقية  الأ�سطورة  اأملح 
ديدييه دروغبا اإىل اأنه يفكر يف 
النتقال اإىل عامل التدريب وذلك 
بعد اإعالن اعتزاله لكرة القدم 
دروغبا  وقال  قليلة،  اأيام  منذ 
»�سكاي  �سبكة  نقلته  حوار  يف 
قابلت  »لقد  اأم�س:  �سبورت�س« 
اأجل  من  املدربني  من  الكثري 
حتقيق حلم التدريب وعملت مع 
الكثري، بالإ�سافة اإىل اللعب مع 
اجليدين  الالعبني  من  العديد 
القدم«،  كرة  يفهمون  والذين 
مع  تتعامل  »عندما  واأ�ساف: 
هوؤلء  وكل  واأن�سيلوتي  مورينيو 
لعبني  عن  ف�سالاً  املدربني، 
تريي  وجون  لمبارد  اأمثال 
ت�سيك  وبيرت  بالك  ومايكل 
غرف  يف  الكثري  تتعلم  فاأنت 

وتخو�س  املالب�س  تغيري 
لذلك  التجارب،  من  الكثري 
قد  التدريب  باأن  نقول  عندما 
ا، ملاذا ل«،  ا جيداً اختياراً يكون 
الوقت  جاء  اأنه  »اأعتقد  وتابع: 
املنا�سب لالعتزال، ويا لها من 
طريقة لإنهاء م�سريتي، بعد ما 
فعلته مع الالعبني ال�سغار هنا 
الأ�سابيع  خالل  فوينيك�س  يف 
املا�سية«، واأمت: »لقد لعبت يف 
الوليات املتحدة واآ�سيا واأوروبا 
اإفريقيا، لقد  ومع املنتخب يف 
فعلت كل �سيء، كرة القدم كانت 
ال�سيء الذي اأقوم به على مدار 
اأنني  اإىل  بالإ�سافة  ا،  عاماً  20
اأن  واأريد  اأخرى  باأ�سياء  اأقوم 

اأجنح يف هذه الأمور«.
وكالت 

ت�شكيلة �ل�شاورة ت�شرع يف �لتح�شري للمناف�شة 
�لقارية وتعيني ثالثي حتكيم تون�شي

�سبورتينغ غانوا الإيفواري 
يلتحق باأر�ض الوطن

اأم�س فريق �سبورتينغ  التحق �سباح 
الوطن  ار�س  اإىل  الإيفواري  غانوا 
اأمام  التي يخو�سها  للمباراة  حت�سبا 
املقبل  الثالثاء  ال�ساورة  �سبيبة 
 32 الدور  ذهاب  مباراة  حل�ساب 
اإفريقيا،  اأبطال  من مناف�سة رابطة 
الإيفواري  الفريق  وفد  وجد  حيث 
يف ا�ستقباله مبطار هواري بومدين 
مراد  الإدارة  جمل�س  ع�سو  الدويل 
�سبيبة  ممثل  كان  الذي  بلخ�رص 
وفد  مرافقة  اجل  من  ال�ساورة 
ب�سار  مدينة  اإىل  الإيفواري  الفريق 
تنتظر  التي  للمواجهة  والتح�سري 

الفريقني بعد 72 �ساعة.
ت�سكيلة  ا�ستئاأنفت  الغر�س  ولهذا 
اأم�س  اأول  ال�سحراء« م�ساء  »�سقور 
يوم  على  احل�سول  بعد  التدريبات 
اأوملبي  مقابلة  خو�س  عقب  راحة 
اخلتامية  اجلولة  �سمن  املدية 
البطولة  من  الذهاب  ملرحلة 
الوطنية، اأين تواجد جميع الالعبني 
التدريبات  وخا�سوا  امللعب  يف 
بو�سةر عادية حتت اإ�رصاف املدرب 
نبيل نغيز الذي يح�رص بجدية اأ�سباله 

اجل  من  املوعد  يف  يكونوا  حتى 
ت�ساعدهم  مريحة  نتيجة  حتقيق 
كوت  الإياب يف  مقابلة  قبل خو�س 
عودة  التدريبات  وعرفت  ديفوار، 
عقب  وبو�سماحة  عواج  الثنائي 
كانا  التي  ال�سابة  من  تعافيهما 
الالعب  خ�سع  بينما  منها،  يعانيان 
يف  خا�سة  تدريبات  اإىل  حلمري 
اأجل  من  الع�سالت  تقوية  قاعة 
يف  الندماج  قبل  لياقته  ا�ستعادة 

التدريبات اجلماعية.
الحتاد  عني  اأخرى،  جهة  من 
الإفريقي لكرة القدم ثالثي حتكيم 
�سبيبة  مواجهة  لإدارة  تون�سي 
التي  غانوا  و�سبورتينغ  ال�ساورة 
 1955 اأوت   20 ملعب  على  جتري 
وتنطلق ابتداء من ال�ساعة ال�ساد�سة 
ثالثي  يقود  حيث  م�ساء،  ربع  اإل 
هيثم  الرئي�سي  احلكم  التحكيم 
فوزي  مواطنيه  مب�ساعدة  القا�سي 
فيما  العايل،  عبد  وحيان  اجلريدي 
حكما  اجلوادي  اهلل  ن�رص  تعيني  مت 

رابعا.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

مع  حوار  يف  بلما�ضي  واعترب 
االنت�ضار  ان  اجلزائري  التلفزيون 
اأمام غامبيا كان اأكرث من �رضوري 
�ضوف  كانت  الهزمية  اأن  باعتبار 
مع  به  قام  الذي  العمل  تعرقل 
على  اإ�رضافه  منذ  الالعبني 
م�ضيفا  الوطنية،  الفنية  العار�ضة 
الديار  خارج  الفوز  الزما  كان  اأنه 
اإىل  حتولت  التي  اإفريقيا  ويف 
عقدة اخل�رض يف االأعوام االأخرية 
خالل  منها  االنت�ضار  يف  وف�ضلوا 

ثالث �ضنوات االأخرية.
املدرب  ك�ضف  اأخرى،  جهة  من 
ونادي  القطري  للمنتخب  ال�ضابق 
اجلدد  الالعبني  حّث  انه  الدحيل 
الت�ضكيلة  اإىل  ا�ضتدعاهم  الذين 
من  التخل�ص  اأجل  من  الوطنية 
مع  ب�رضعة  واالن�ضجام  التوتر 
اأين  حدث  ما  وهو  املجموعة 
اأنه يبحث عن خلق جمموعة  ردد 
االأمر  وهو  ومتجان�ضة  من�ضجمة 
الذي جنح فيه اأمام الطوغو بعدما 
الر�ضالة،  اجلدد  الالعبون  فهم 

�ضيتة  اأ�ضامة  بالالعب  واأ�ضاد 
عندما قال اأنه عرف كيف ي�ضتغل 
يخو�ضها  مباراة  اأول  يف  الفر�ضة 
وا�ضتطرد  اأ�ضا�ضي،  من�ضب  ويف 
مل  اأنهم  اأ�ضباله  اخرب  اأنه  املعني 
ي�ضمنوا مكانة اأ�ضا�ضية رغم الفوز 
اأن  و�ضّدد  الطوغو  اأمام  املحقق 
يكون  ي�ضتدعيه  ال  الذي  الالعب 
املخطئ من خالل االأخطاء التي 
ال�ضابقة،  املباراة  يف  فيها  يقع 
بعد  بالعبني  اجتمع  اأنه  مو�ضحا 
على  وهناأهم  الطوغو  مباراة 
اأنه  ك�ضف  اأنه  اإال  والتاأهل  الفوز 
به  للقيام  كبري  اأمامهم  مازال 
خالل الفرتة املقبلة والتاأكيد على 
امكانياتهم رفقة اأنديتهم من اجل 
التناف�ص على التواجد يف القائمة 
النهائية للم�ضاركة يف كاأ�ص اإفريقيا 
�ضتكون  املنا�ضب  اأن  مو�ضحا 

غالية يف موعد 2019.

�أرف�ض حتويل حمرز 
�إىل مو�شوع يف 

�لبالطوهات

يف مو�ضوع منف�ضل وجه بلما�ضي 
حمللي  اإىل  الذعا  انتقادا 
يف  ينتقدون  الذين  البالطوهات 
ريا�ص  الدويل  العبه  مرة  كل 
غ�ضبه  عن  اأعرب  حيث  حمرز، 
احل�ض�ص  يف  االأمر  تكرار  من 
رف�ضه  عن  وعرب  التلفزيونية 
لالأمر خا�ضة واأن الالعب ي�ضتحق 
بطريقة  وانتقاده  ح�ضبه  االحرتام 
ح�ض�ص  تخ�ضي�ص  ولي�ص  الئقة 
تلفزيونية موجهة للغر�ص، م�ضيفا 
ولي�ص  بناءا  يكون  االنتقاد  اأن 
اأنه  اأو�ضح  اأنه  اإال  عليه  بالهجوم 
من  املعني  اإىل  باحلديث  يقوم 
اأجل جتاوز االأمر دون الك�ضف عن 

ما يحدث بني الرجلني.

�ل�شغط �جلماهريي 
دفعة قوية و�جلدد 

��شتوعبو� ر�شالتي

يف  تفاوؤله  عن  بلما�ضي  وعرّب 
ال�ضغط  رغم  املقبلة  املرحلة 

منه  يعاين  الذي  اجلماهريي 
اخل�رض، اأين او�ضح اأن هذا االأمر 
االأف�ضل  لتقدمي  حما�ضا  يزيدهم 
واعترب اأن الطموح الكبري للجمهور 
اجلزائري اأمر عادي و�رضعي لهم 
من  باالأف�ضل  املطالبة  يف  احلق 
ال�ضابق  القائد  وتطرق  الالعبني. 
للت�ضكيلة الوطنية اإىل احلديث عن 
للتاأكيد  عاد  اأين  املحلي  الالعب 
امل�ضكل  لكن  امكانيات  ميلك  اأنه 
الوطنية  البطولة  ب�ضعف  يتعلق 
الالعبني،  يف  امل�ضكل  ولي�ص 
العبني  متلك  البطولة  ان  م�ضيفا 
لكنها  امل�ضتوى  يف  اأداء  يقدمون 
برمج  اأنه  م�ضريا  �ضعيفة،  تبقى 
ترب�ضا للمنتخب املحلي من اأجل 
الوقوف على اأ�ضماء جديدة و�ضوف 
منهم  لالأف�ضل  الفر�ضة  مينح 
املحرتفني  وبني  بينهم  مييز  ولن 
الدعوة  ي�ضتحق  �ضوف  واالأح�ضن 
برمج  اأنه  م�ضيفا  املنتخب،  اإىل 
مباراة ودية �ضهر مار�ص املقبل يف 
نف�ص االأ�ضبوع الذي يلعبون خالله 
للتح�ضري  فر�ضة  يف  غامبيا  اأمام 

للعر�ص الكروي القاري.

ك�شف �أن �لالعبني مل ي�شمنو� مكانة �أ�شا�شية

بلما�سي: القلب والروح القتالية �سر الفوز بالطوغو
.      الالعب املحلي لديه الإمكانيات لكن البطولة الوطنية �سعيفة

العبات �خل�شر �شجلن �لهزمية �لثالثة يف 
كاأ�ض �إفريقيا لالأمم

اإق�ساء املنتخب الن�سوي 
من الدور الأول

فقري جاهز ملواجهة 
مان�س�سرت �سيتي

 اإيبار ي�سعق ريال 
مدريد بثالثية

الن�ضوي  الوطني  املنتخب  اأق�ضي 
لالأمم  اأفريقيا  كاأ�ص  مناف�ضة  من 
اأمام  انهزامه  بعد  لل�ضيدات، 
اأـني   3-2 بنتيجة  املايل  نظريه 
بتقدم العبات  االأول  ال�ضوط  انتهى 
رد  دون  بهدف  الوطني  املنتخب 
للمناف�ضة  الثالثة  اجلولة  حل�ضاب 
كاب  مبدينة  اأم�ص  اأول  جرت  التي 
هديف  و�ضجلت  غانا،  يف  كو�ضت 
بلقا�ضمي  الوطنية كل من  الت�ضكيلة 
اأهداف  جاءت  فيما  ومرو�ص، 
ثنائية  فاطوما  عن طريق  املاليات 
املنتخب  وكان  دياديو،  وعي�ضاتو 
على  ت�رضف  الذي  الن�ضوي  الوطني 
يف  متقدما  فتول  را�ضية  تدريبه 
 84 الدقيقة  غاية  اإىل   1-2 النتيجة 
اللحظات  يتلقى هدفني يف  اأن  قبل 

الهزمية  هذه  املباراة،  من  االأخرية 
يف  امل�ضجلتني  بعد  الثالثة  هي 
 1-0 غانا  اأمام  االأوليني  مباراتيه 
الثاين  اللقاء  ويف   .3-0 والكامريون 
منتخبا  تعادل  املجموعة،  لنف�ص 
والكامريون  املنظم  البلد  غانا 
بنتيجة 1-1 بعد هذه اجلولة، يتاأهل 
منتخبا الكامريون 7 نقاط ومايل 6 
يق�ضى  بينما  الذهبي  للمربع  نقاط 
ن   4 املنظم  البلد  غانا  منتخبا 
واجلزائر دون ر�ضيد من املناف�ضة، 
املجموعة  مباراتا  اأم�ص  وجرت 
منتخبي  بني  االأوىل  جمعت  الثانية 
 3 وزامبيا  نقاط   6 اإفريقيا  جنوب 
نقاط والثانية بني غينيا اال�ضتوائية 

دون ر�ضيد ونيجرييا 3 نقاط.
ق.ر.

فقري  نبيل  الفرن�ضي  الدويل  اأكد 
اأنه �ضيكون جاهزاً ملواجهة فريقه 
�ضيتي  مان�ض�ضرت  �ضيفه  اأمام  ليون 
الثالثاء القادم يف اإطار مناف�ضات 
االأخرية  قبل  ما  اخلام�ضة  اجلولة 
من دور املجموعات دوري اأبطال 
اأوروبا، على رغم ا�ضتبداله ب�ضبب 
م�ضكلة بدنية خالل مباراة لفريقه 
�ضمن الدوري الفرن�ضي اأول ام�ص، 
�ضيفه  اأمام  الدربي  ليون  وح�ضم 
 14 املرحلة  يف   0-1 اإتيان  �ضانت 
من الدوري الفرن�ضي، اإال اأن مدربه 
برونو جينيزيو ا�ضتبدله بعد نهاية 
ماك�ضويل  بزميله  االأول  ال�ضوط 
املباراة:  بعد  فقري  واأكد  كورنيه، 
»ال اأعاين اأي اإ�ضابة، �ضعرت ب�ضد 
على م�ضتوى ع�ضالت الفخذ، ومل 
اأقدم على اأي خماطرة �ضاأكون هنا 

الثالثاء«. 

�ضيتي  مان�ض�ضرت  ليون  وي�ضتقبل 
بطل اإجنلرتا على ملعبه »غروباما« 
ال�ضاد�ضة  املجموعة  قمة  يف 
لدوري اأبطال اأوروبا �ضمن اجلولة 
االأخرية، ويحتل  اخلام�ضة ما قبل 
�ضت  بر�ضيد  الثاين  املركز  ليون 
خلف  نقاط  ثالث  وبفارق  نقاط، 
اأمام  نقاط  وثالث  املت�ضد  �ضيتي 
وكان  الثالث،  االأملاين  هوفنهامي 
اأر�ص  على  الفوز  انتزع  قد  ليون 
 ،1-2 الذهاب  مباراة  يف  �ضيتي 
 25 البالغ  فقري  الدويل  وعانى 
االأ�ضابيع  يف  االإ�ضابات  من  عاماً 
املباراة  عن  وغاب  املا�ضية، 
التوقف  لفريقه قبل فرتة  االأخرية 
الدولية، والتي فاز فيها ليون على 
من   13 املرحلة  يف   2-4 غانغان 

الدوري الفرن�ضي.
وكاالت

اإيبار فوزا كبريا على �ضيفه  حقق 
يف   0-3 بنتيجة  مدريد  ريال 
ملعب  على  اأقيمت  التي  املباراة 
مناف�ضات  �ضمن  ام�ص  اأول  اإيبورا 
اال�ضباين،  الدوري  من   13 اجلولة 
اإ�ضكاالنتي بالهدف  تقدم غونزالو 
ثم   ،16 الدقيقة  يف  الإيبار  االأول 
الهدف  اإيرنت�ص  �ضريجي  اأ�ضاف 

اأختتم  ثم   ،52 بالدقيقة  الثاين 
املباراة  اأهداف  جار�ضيا  كيكي 
بالدقيقة 52، وبتلك النتيجة يرتفع 
ر�ضيد الفريق البا�ضكي اإىل النقطة 
18 يف املركز ال�ضابع، بينما يتجمد 
ر�ضيد ريال مدريد عند النقطة 20 

يف املركز ال�ضاد�ص.
وكاالت 
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�شّدد �لناخب �لوطني جمال بلما�شي �أن �لروح �لقتالية و�لدفاع عن �الألو�ن �لوطنية بب�شالة وقوة كانت مفتاح �ملنتخب �لوطني 
للعودة بفوز ثمني من �لتنقل �لذي قاده �إىل �لطوغو �شمن ت�شفيات كاأ�ض �إفريقيا لالأمم �ملقررة �شيف �لعام �ملقبل يف �لكامريون، 
حيث قال بلما�شي �أنه مل ير منذ فرتة طويلة تلك �الإر�دة و�لرغبة �لكبرية يف �لفوز بالقارة �الإفريقية و�لتي �شاهمت يف �شمان 

�جلز�ئر �لتاأهل ر�شميا �إىل �ملناف�شة �لقارية قبل جولة و�حدة على �ختتام �لت�شفيات.

جابو وبوقلمونة يغيبان عن لقاء �حتاد �لعا�شمة

زكري الأقرب لتدريب وفاق �سطيف رفقة طاقم م�ساعد اإيطايل
�ضطيف  وفاق  فريق  اإدارة  ت�ضارع 
مدرب  مع  التعاقد  اجل  من  الزمن 
جديد ق�ضد خالفة املغربي ر�ضيد 
اأم�ضية  اإقالته  الذي متت  الطاو�ضي 
اأول اأم�ص رفقة بقية اأع�ضاء الطاقم 
ي�ضهد  مل  والذي  امل�ضاعد  الفني 
احلرا�ص  مبجرب  االحتفاظ  �ضوى 
يوا�ضل  اأن  ينتظر  الذي  عبا�ضن 
الطاقم  رفقة  عادية  ب�ضورة  مهامه 
ال�ضدد  هذا  ويف  اجلديد،  الفني 
نور  املدرب  اأن  »الو�ضط«  علمت 
العودة  اإىل  االأقرب  زكري  الذين 
الفنية  العار�ضة  للفريق وتويل زمام 
اأن�ضار  مطلب  يعترب  وانه  خا�ضة 
اله�ضاب  بعا�ضمة  ويتواجد  الوفاق 
رفقة  التفاو�ص  اجل  من  العليا 
بهدف  حمار  ح�ضان  الفريق  رئي�ص 
بعودة  يق�ضي  اتفاق  اإىل  التو�ضل 
البطولة  يف  التدريب  اإىل  املعني 
العمل  زكري  ي�ضرتط  اأين  الوطنية، 

االيطايل  امل�ضاعد  طاقمه  مع 
حمار  يرف�ضه  ال  الذي  االأمر  وهو 
املالية  املطالب  كانت  حال  يف 
تراجع  بعدما  خا�ضة  معقولة، 

بورحلي  ي�ضعد  تعيني  عن  االأخري 
�ضمن  م�ضاعدين  ملو�ضية  خالد  اأو 
عاد  املقابل،  يف  اجلديد.  الطاقم 
اأم�ص  الطاو�ضي  املغربي  املدرب 

يف  امل�ضاركة  اأجل  من  بالده  اإىل 
م�ضابقة �ضهادة التدريب الكاف من 
تنظيم االحتاد االإفريقي لكرة القدم 
اأر�ص  اإىل  الثالثاء  هذا  العودة  قبل 
الوطن جمددا من اأجل ف�ضخ العقد 
ال�ضطايفي  النادي  اإدارة  مع  ر�ضميا 
وتلقي  تعوي�ضات  وجون  بالرتا�ضي 
ك�ضفت  العالقة،  املالية  م�ضتحقاته 
ات�ضاال  تلقى  املعني  اأن  م�ضادرنا 
تدريب  على  لالإ�رضاف  فريقني  من 
من  بكل  االأمر  ويتعلق  احدهما 
�ضباب ق�ضنطينة ون�رض ح�ضني داي. 
احتاد  لقاء  يعرف  اأخرى،  جهة  من 
املقبل  اخلمي�ص  املقرر  اجلزائر 
عن  املتاأخر  اللقاء  ت�ضوية  �ضمن 
املحرتفة  الرابطة  من   11 اجلولة 
االأوىل غياب الثنائي جابو وبوقلمونة 
ب�ضبب  االأ�ضود«  »الن�رض  ت�ضكيلة  عن 

العقوبة لالأول واالإ�ضابة للثاين.
عي�شة ق.



 �سيمي�ين �سيجتمع مع م�س�ؤويل
 اأتلتيك� لتمديد العقد

�أعلن �لأرجنتيني دييغو �سيميوين �أنه �سيجتمع قريبا مع م�سوؤويل نادي �أتلتيكو 
مدريد ثالث �لدوري �لإ�سباين للتفاو�ص بخ�سو�ص متديد عقده معه و�لذي 

ينتهي عام 2020، وقال �سيميوين يف موؤمتر �سحايف ع�سية �لقمة لفريقه �أمام 
�سيفه بر�سلونة �أم�ص من �لدوري �ملحلي: »حتدثت �إىل ميغل خالل �لغد�ء 

�لأخري �لذي تناولناه معا لفرتة ق�سرية جد�، و�سحيح �أننا حتدثنا عن م�ساألة 
�لتمديد، ولكن لي�ص هناك �أي �سيء ملمو�ص«، و�أ�ساف: »�سحيح �أن ميغل قدم يل 
فكرة �أنه يف وقت لحق من �ملو�سم �سنلتقي لنبد�أ مناق�سة فكرة �ل�ستمر�ر معا، 
�أنا �أ�سعر �أنني بحالة جيدة جد� هنا، �أنا �سعيد جد� ل يز�ل لدي طاقة �أكرث من 

�ليوم �لأول �لذي و�سلت فيه �إىل �لنادي، ومبا �أنني بالطبع عنيد، �أو��سل حماولة 
�لفوز ببع�ص �لألقاب �لتي تنق�ص خز�ئني« ملمحا �إىل م�سابقة دوري �أبطال 

�أوروبا. وفاز »�ل �سولو« �سيميوين ب�سبعة �ألقاب منذ تعيينه مدربا »للكول�سونريو« 
عام 2011، �لدوري �لأوروبي عامي 2012 و2018، كاأ�ص �ل�سوبر �لأوروبي يف 
عامي 2012 و2018، كاأ�ص ملك �إ�سبانيا يف 2013، �لدوري �ل�سباين و�لكاأ�ص 

�ل�سوبر �لإ�سبانية يف عام 2014، وف�سل �سيميوين مع �أتلتيكو مرتني يف �لظفر 
بلقب دوري �أبطال �أوروبا مرتني بخ�سارته �ملبار�تني �لنهائيتني لعامي 2014 

و2016 كالهما �أمام �جلار ريال مدريد. وعلق �سيميوين �أي�سا على و�سع حار�ص 
مرمى فريقه �لدويل �ل�سلوفيني يان �أوبالك و�لذي ينتهي عقده عام 2021، 

وقال: »�أعلم �أن �لنادي ب�سدد �لعمل حتى يتمكن يان من �ل�ستمر�ر معنا، وقد 
حتدثنا �إليه هذ� �لأ�سبوع، لديه �أفكار و��سحة حول ما يتمناه وما يحتاج �إليه«، 

وختم قائال: »من �لو��سح �أنه يعلم �أننا نحن �أي�سا نحتاج خلدماته، �إنه جزء مهم 
من هذ� �لنادي«.

باير ليفرك�زن ي�ستعيد نغمة الف�ز
��ستعاد باير ليفركوزن �سكة �لنت�سار�ت بفوزه على �سيفه �ستوتغارت 2-0 يف �فتتاح 

�ملرحلة 12 من �لدوري �لأملاين، ويدين باير ليفركوزن بفوزه �إىل �ملهاجم كيفن فولند 
�لذي �سجل �لهدفني يف �لدقيقتني 76 و83 ر�فعا ر�سيده �إىل 5 �أهد�ف على لئحة 

�لهد�فني، وهو �لفوز �لر�بع لباير ليفركوزن هذ� �ملو�سم و�لأول بعد هزميتني متتاليتني 
و�لثاين يف �ملباريات �ل�سبع �لأخرية، فرفع ر�سيده �إىل 14 نقطة و�سعد �إىل �ملركز 

�لعا�رش موؤقتا. يف �ملقابل، عاد �ستوتغارت �إىل �سكة �لهز�ئم �لتي �أوقفها يف �ملرحلة 
�ملا�سية عندما فاز على م�سيفه نورمربغ 2-0 م�سجال فوزه �لثاين هذ� �ملو�سم، وهي 

�خل�سارة �لثامنة ل�ستوتغارت هذ� �ملو�سم فبقي يف �ملركز �لأخري بر�سيد 8 نقاط.

ليغاني�س يحرم اأالفي�س من اعتالء ال�سدارة
حرم ليغاني�ص �سيفه �ألفي�ص من �عتالء �ل�سد�رة موؤقتاً عقب فوزه عليه 1-0 يف �فتتاح 
مناف�سات �ملرحلة 13 من �لدوري �لإ�سباين، ووقع هدف �لفوز �لثمني ل�ساحب �لأر�ص 
�لدويل �ملغربي �ملتاألق يو�سف �لن�سريي، بهذه �خل�سارة �أ�ساع �ألفي�ص �لر�بع بر�سيد 
23 نقطة فر�سة �لقفز �إىل زعامة �لرتتيب وجتاوز بر�سلونة �ملت�سدر مقابل 24 نقطة 

و�لذي ��سطدم �أم�ص مبو�جهة �سعبة على �أر�ص و�سيفه �أتلتيكو مدريد 23 نقطة يف 
قمة �ملرحلة، �أّما ليغاني�ص فقد خرج ن�سبياً من قاع �لرتتيب حيث بلغ نقطته 13 حمتاًل 

�ملركز 16.

لي�ن يح�سم الدربي وينتزع ال��سافة م�ؤقتًا
�رتقى ليون �إىل و�سافة �لدوري �لفرن�سي موؤقتاً عقب فوزه على �سيفه �سان �تيان بهدف 

نظيف م�ساء �أول �م�ص يف �فتتاح �ملرحلة 14 من �مل�سابقة، �سّجل هدف �ملبار�ة 
�لوحيد �لبلجيكي جاي�سون ديناير يف �لدقيقة 62 عندما �رتقى لركنية نفذها �لهولندي 

ممفي�ص ديباي و�أ�سكن �لكرة بر�أ�سه يف �سباك �حلار�ص �ستيفان روفييه، وبات ليون 
بر�سيد 27 نقطة يتقّدم بفارق نقطة و�حدة عن ليل يف �ملركز �لثالث و�لذي يلعب غد� 

يف �سيافة ني�ص، و�سهدت �ملبار�ة طرد مد�فع ليون �لرب�زيلي ر�فاييل يف �لدقيقة 69 
وخروج �لدويل �لفرن�سي نبيل فقري م�ساباً بني �سوطي �ملبار�ة، ورفع ليون معنوياته قبل 

��ستقباله مان�س�سرت �سيتي �لإجنليزي �لثالثاء �ملقبل يف �جلولة �خلام�سة قبل �لأخرية 
من مناف�سات �ملجموعة �ل�ساد�سة �سمن م�سابقة دوري �أبطال �أوروبا ورحلته �إىل ليل يف 

�لأول دي�سمرب �ملقبل يف قمة نارية.

الريال يدافع عن رام��س والي�يفا يرد
بيانا ر�سميا  �أ�سدر نادي ريال مدريد 
قائده  عن  فيه  د�فع  �أم�ص  �أول  م�ساء 
�لت�رشيبات  بعد  ر�مو�ص  �سريجيو 
�ختبار  يف  �سقوطه  �إىل  �أ�سارت  �لتي 
ريال  وقال  مرتني،  �ملن�سطات 
مدريد يف �لبيان �ملن�سور عرب موقعه 
بالت�رشيبات  يتعلق  »فيما  �لر�سمي: 
�سبيجل  دير  �سحيفة  ن�رشتها  �لتي 
�أن  �لتاأكيد  نود  ر�مو�ص،  ب�ساأن 
مكافحة  قو�عد  يخرق  مل  �لالعب 
»�لحتاد  و�أ�ساف:  �ملن�سطات«، 
معلومات  طلب  �لقدم  لكرة  �لأوروبي 
عن �لالعب بعد نهائي دوري �لأبطال 
عام 2017، و�أغلقت �مل�ساألة فور� كما 
تاأكد  بعد  �حلالت  تلك  يف  معتاد  هو 
وتابع:  �ملن�سطات«،  مكافحة  خرب�ء 
�لأخرى  �لأجز�ء  لن يرد على  »�لنادي 
�أدلة  تقدمي  بعد  �إل  �لت�رشيبات  من 
على �سحتها«، وكانت تقارير �سحفية 
�سقط يف  ر�مو�ص  �أن  �إىل  �أ�سارت  قد 

�ختبار �ملن�سطات مرتني، �لأوىل كانت بعد نهائي دوري �لأبطال عام 2017 بكارديف �أمام جوفنتو�ص، و�لثانية عقب مبار�ة 
مالغا بالليغا �سهر �أفريل �ملا�سي.

و�أ�سارت  ر�مو�ص،  بالتغا�سي عن معاقبة �سريجيو  �تهامه  فيه على  يرد  بياًنا  �لقدم  لكرة  �لأوروبي  �أ�سدر �لحتاد  من جهته، 
�أغلق ق�سية تناول ر�مو�ص من�سطات يف نهائي دوري �لأبطال بعد �حل�سول على  �أَنّ �لحتاد �لأوروبي لكرة �لقدم  �ل�سحيفة 
د �أن مثل تلك �حلالت يتم  تف�سري�ت من �لالعب وطبيب �ملريينغي، لكن »يويفا« نفى كل ما �أوردته �لت�رشيبات ب�سكل قاطع و�أَكّ

تقدمي كل �لتفا�سيل �ملتعلقة بها �إىل �لحتاد �لدويل و�لوكالة �لعاملية ملكافحة �ملن�سطات.
وقال »يويفا« يف بيانه: »يرف�ص �لحتاد �لأوروبي ب�سدة،�لتهامات �لتي ل �أ�سا�ص لها من �ل�سحة، ب�ساأن �إخفاء نتائج عينات 
ملكافحة  �لدولية  �لوكالة  لقو�نني  وفًقا  تتم  �ليويفا  جتريها  �لتي  �حلالت  جميع  �إَنّ  حيث  �ملن�سطات؛  عن  للك�سف  �إيجابية 
�ملن�سطات«، وتابع: »�لفيفا يتعامل مع تلك �حلالت وفًقا لقو�نني �لوكالة �لدولية ملكافحة �ملن�سطات، ومن جانبه قام �لحتاد 
�لأوروبي بجمع جميع �ملعلومات و�لتفا�سيل، وتقارير �خلرب�ء عند �لتعامل مع تلك �حلالت«، و�أ�ساف: »يحق لكل من �لحتاد 
�لدويل و�لوكالة �لدولية ملكافحة �ملن�سطات �لطعن يف �أي قر�ر يتخذه �لحتاد �لأوروبي ب�ساأن مر�قبة ك�سف �ملن�سطات �أمام 
�ملحكمة �لدولية، ومع ذلك مل يتقدم �لفيفا �أو �لوكالة باأي �سيء من هذ�«، و�ختتم: »و�أكدت �لوكالة �لدولية ملكافحة �ملن�سطات 

ر�سمًيا �أن كل �سيء مت �لتعامل به مع �ليويفا، كان ي�سري وفًقا للقانون«.

�لعمر  على  قد عقب  يكون  �أن  بيكيه  بر�سلونة جري�رد  مد�فع  نفى 
�ملتقدم لالعب �لتن�ص �ل�سوي�رشي روجر فيدرر 37 عاما م�سري� �إىل 
�أن �لأمر يتعلق ب�سوء تفاهم، ويف مقابلة ن�رشتها �ملجلة �لأ�سبوعية 
»هناك  بيكيه  قال  �أم�ص  �لفرن�سية  »ليكيب«  ت�سدرها �سحيفة  �لتي 
�سوء تفاهم، وميكن �لتحقق من ح�سابي على تويرت، فيدرر بالن�سبة يل 
و�حد من �لثالثي �لذين �أعتربه مثال �أعلى يل، �إىل جانب �لأرجنتيني 
و�أو�سح:  �ل�سابق مايكل جورد�ن«،  �ل�سلة  ليونيل مي�سي ولعب كرة 
�إذ  يخو�سها،  �لتي  �لبطولت  يختار  يجعله  �لآن  �أن عمره  قلته  »ما 
�أنه ل ميكنه خو�ص كافة �لبطولت، ل ميكنني مطلقا �نتقاد فيدرر 
كريا�سي«، و�أ�ساف لعب بر�سلونة: »�أعلم �أن روجر قال �إن بطولة 
كاأ�ص ديفيز ل ميكن �أن ت�سبح بطولة كاأ�ص بيكيه، لكني ل�ست �أكرث من 
ممثل ول �أريد �أن �أ�سبح �سورة لهذه �لبطولة، لن تكون بطولة كاأ�ص 

بيكيه فهي تنتمي لالحتاد �لدويل للتن�ص«.
ملحرتيف  �لعاملية  �لر�بطة  لعبي  ملجل�ص  �حلايل  �لرئي�ص  وعن 

�لذي  �لتن�ص و�مل�سنف �لأول عامليا، �ل�رشبي نوفاك ديوكوفيت�ص 
�نتقد بدوره �ل�سكل �جلديد للبطولة، �أكد بيكيه �أنه جتمعه به عالقة 
جيدة جد�، و�أنه يد�فع باأف�سل �سكل عن م�سالح زمالئه، و�أردف: 
�أفكاره  �أن  �أعتقد  معه،  و�سفافا  �سادقا  �أكون  �أن  حاولت  »لطاملا 
و�أفكارنا مت�سابهه، كما �أنني ل �أريد �أن ي�سبح �لأمر بيني وبينه لأن 
�مل�ساألة يف و�قع �لأمر بني ر�بطة لعبي �لتن�ص �ملحرتفني و�لحتاد 
على  يرتكز  »كوزمو�ص«  و�رشكته  هو  دوره  �أن  مربز�  للعبة«،  �لدويل 
�لتو�سل لتفاق بني هاتني �ملوؤ�س�ستني. وطفت على �سطح �لأحد�ث 
موؤخر� �أزمة ب�سبب �ل�سكل �جلديد لبطولة كاأ�ص ديفيز �ملقرتح من 
جمموعة »كوزمو�ص« لرئي�سها وموؤ�س�سها بيكيه، و�لتي من �ملنتظر 
�أن تقام يف مقر و�حد مب�ساركة 18 منتخبا بدل من �إقامتها مبدن 
فيدرر،  �ملخ�رشم  �أبرزهم  ومن  �لالعبني  بع�ص  وكان  خمتلفة، 
ولتدخل  للبطولة  �جلديد  لل�سكل  �نتقاد�ت  وجهو�  وديوكوفيت�ص 

لعب كرة قدم يف لعبة لي�ست له عالقة بها.

بيكيه: ال ميكنني االإ�ساءة اإىل مثلي االأعلى

م�ريني� يح�سم اجلدل ح�ل م�ستقبل �سان�سيز
�لت�سيلي  �لفريق  م�ستقبل جنم  �جلدل حول  �لإجنليزي  يونايتد  �لفني ملان�س�سرت  �ملدير  مورينيو  �لربتغايل جوزيه  ت�رشيحات ح�سم  يف  مورينيو  وقال  �ملقبل،  جانفي  يف  رحيله  �إمكانية  عن  �سحفية  تقارير  ك�سفت  �لذي  �سان�سيز،  لتتحدث تقارير عن �إمكانية رحيله جانفي �ملقبل يف ظل �هتمام باري�ص �سان جريمان �لفرن�سي ب�سمه.لليونايتد باأوقات ع�سيبة و�سجل هدفا و�حد� هذ� �ملو�سم يف 11 مبار�ة بكل �لبطولت مما و�سعه يف مرمى �لنتقاد�ت، �ليونايتد، وحماولة �لتكيف مع طريقة لعبنا، �أعتقد �أن �جلميع ميكنه �أن يفعل ما هو �أف�سل«. ومر �سان�سيز منذ �ن�سمامه بالبقاء معنا«، و�أ�ساف: »�إنه يتح�سن مثلما يتح�سن �لفريق، عندما يلعب يعطينا �سخ�سيته ورغبته يف �للعب و�لإنتاج ل�سالح نقلتها �سحيفة »�إك�سربي�ص« �لربيطانية: »ل �أعتقد �أنه �سريحل، لأنه مل يخربين �أبًد� باأنه يريد �ملغادرة، �أو �أنه غري �سعيد �أليك�سي�ص 

ريا�سة دوليةالأحد25  نوفمرب  2018  املوافـق  ل17 ربيع الأول 1440هـ 14



الكاتب اجلزائري لطفي حويلي جلريدة الو�سط 

واجب اجلميع العناية بتدوين تاريخ بو�سعادة
لطفي حويلي كاتب جزائري ي�سعى لن�سر ن�سو�سه من تاأليف وابداع �سواء املكتوب اأو االعالمي وغريها ، ن�سر موا�سيع عدة مثل الفرع املقطوع الذي مت 

اإنتاجها على طريقة الفيديو كخاطرة ومت بثها يف قناة االأجواء ، كما ن�سرت العرب ج�سد واحد يف م�سر والعراق والقيت ن�سبة م�ساهدة معتربة
بقلم / اأ  . خل�سر . بن يو�سف 

ما هي م�صادر ثقافتك الأوىل 
تنظر  اأو  ت�صتح�رضها  وكيف 
من  املرحلة  هذه  يف  اإليها 

جتربتك الفنية ؟
مفهوم  فهي  للثقافة  بالن�صبة 
ككاتب  واأنا  وعام  �صامل 
الرقي  لن�رض  اأ�صعى  وموؤلف 
من الأدب والتاأليف ، ولأننا يف 
وقت طغت فيه مواقع التوا�صل 
ا�صتخدام  اأف�صل  الجتماعي 
النتقال  ميديا  ال�صو�صيال 

ال�رضيع ون�رض موهبتي 
من  الكثري  لديك  باأن  قلت 
اللقاءات املكتوبة والعالمية 
ميكن  التي  املراحل  ماهي   ،
و  جتربتك…  اإليها  تق�صم  اأن 
التي  وامللتقيات  اأبرز  هي  ما 

�صاركت بها ؟
اأقوم  كنت  بدايتي  يف  واأنا 
املكتوبة  ال�صحفية  باللقاءات 
الأوفياء  القراء  من  لأنني 
حتى  بهذا  ومولع  لل�صحف 
�صواء  موا�صيعي  ن�رضت  اأنني 
�صحف  يف  ق�صائد  اأو  ق�ص�ص 
ومنها  الثقافية  منها  جزائرية 
لكتابة  انتقلت  ثم  ال�صاملة 
بالرقي  تت�صم  التي  املقالت 
كانت  بعدها  وم�صمونا  �صكال 
يل لقاءات اعالميه يف قنوات 
اأعترب  دائما  ولكن  تلفزيونية 
يطلب  الذي  املبتدئ  نف�صي 

التعلم والجتهاد واملثابرة
الأدبي  التنوع  هذا  كل  بحكم 

ووقفت  ع�صته  الذي  والثقايف 
كيف   ، امليدان  يف  عليه 
املتلقي  بني  العالقة  وجدت 
اأعمالك  العادي( مع   ، )الناقد 
وابداعاتك الأدبية والعالمية 
اأيهما  وب�صدق   … الذاعية 

ي�رضك اإعجابه اأكرث؟
لكتابة  تخطط  ملا  دائما 
ون�رض املقال اأ�صعى لأن يكون 
يحمل معنى كبريا وراقيا لأنه 
على  واأنا  �صخ�صيتي  يعك�ص 
ال�صحفيني  مع  مبا�رض  ات�صال 
لهم  اأكن  الذين  والإعالميني 
التقدير والحرتام بكونهم  كل 
موهبتي  ن�رض  يف  �صاهموا 
ن�صائحهم  على  اأعمل  ودائما 
ودكاترة  حمررين  مع  وحتى 
عرب لأنهم اأي�صا �صبب انت�صار 
موا�صيعي يف كذا دولة عربية 
، اأما املتلقي فهو الركيزة فاأنا 
والناقدين  املتلقي  دون  من 
موا�صيعي لي�ص لها معنى فاأنا 
اأكتب لأرى تفاعل املتلقي مع 

موا�صيعي 
ال�صعر  تكتب  دمت  ما 
واملقالت فهل تاأّثرت ب�صعراء 
العربية  الّثقافتني  يف  معّينني 

والعاملية ؟
طبعا هناك عدة كتاب و�صعراء 
واأبو  زكريا  مفدي  اأمثال  من 
جنيب  و  اهلل  �صعد  القا�صم 
دروي�ص  وحممود  حمفوظ 

خا�صة يف طريقة اللقاء
الق�صائد  تتابع  اأنك  �صك  ل 
الف�صاء  هذا  يف  تن�رض  التي 

القاّرات  اإىل  ينتمون  ل�صعراء 
يف  راأيك  هو  فما   ، اخلم�ص 
وهل  ؟  ال�ّصعرّي  الّتبادل  هذا 

جتد فيه بع�ص الفائدة ؟
يعك�ص ح�صارة  والأدب  ال�صعر 
كانت  �صواء  املجتمع  وثقافة 
�صعوب الدول اأو حتى القارات 
فاأنا اأرى اأن التنوع يف الكتابة و 
ال�صعر هو تنوع ثقايف وح�صاري 
املنبع  هذا  تبادل  من  ولبد 

الثقايف بني �صعوب العامل
اليوم  ق�صيدة  اآخر  لك  ن�رضت 
اللبنانية  الرقيب  جريدة  على 
بعنوان » ال�صالم »  ماذا اأردت 
اأن تقول من خاللها وما دوافع 
اأوطاننا  ونحن  الق�صيدة  هذه 
العنيفة  الهزات  بع�ص  تعي�ص 

على جميع الأ�صعدة ؟
ال�صالم  طبعا الق�صيدة بعنوان 
هذا  اأهمية  عن  حتكي  وهي 
وانعكا�صه  واآثاره  الأخري 
وطبعا  واملجتمع  الفرد  على 
الرقيب  جريدة  مع  بالتوا�صل 
هذه  ن�رض  اأحبت  اللبنانية 
جانب  حتمل  التي  الق�صيدة 

اإن�صاين واجتماعي مميز
تاأخر  الذي  كتابك  عن  حدثنا 
عنوانه  ما   ، ال�صدور  يف 
التي  والدوافع  الأ�صباب  وما 
ما   ، النور  اإىل  للخروج  اأخرته 
الر�صائل  وماهي  مو�صوعاته 
اي�صالها من خالله  تريد  التي 
؟ الكتاب مل يتاأخر يف ال�صدور 
يف  اهلل  باإذن  حا�رضا  و�صيكون 
ولكنه  القادم  الدويل  ال�صالون 

ال�صياحة  عن  يحكي  خمطوط 
والثقافة  بو�صعادة  مدينتي  يف 
حملي  كتاب  اأنه  كما  فيها 
اجلميلة  مدينتي  اإيل  مني 
اإبراز معاملها  اإيل  اأ�صعى  التي 
اأنا  يعني   ، وال�صياحية  الرائعة 
عربي  كتاب  ن�رض  اأريد  ملا 
لينت�رض  عربيا  لن�رضه  فاأ�صعى 
اأكرث لذلك كتابي بو�صعادة بني 
ال�صياحة والتاريخ هو خمطوط 

يربز معامل مدينة بو�صعادة 
مقومات  هي  ما  نظرك  يف 

الن�ص ال�صعري الناجح ؟
ال�صعري  الن�ص  يل  بالن�صبة 
الناجح من وجهة نظري يت�صم  
 : وهي  التالية  باخل�صائ�ص 
واحرتام  وال�صكل  امل�صادة 
اللون  ومميزات  خ�صائ�ص 
العربية  واملو�صيقى  ال�صعري 
ناجحا  يكون  فهنا   ، والنزعة 

�صكال وم�صمونا
يف كنف هذا التنوع يف الإبداع 
لديك ، كيف ت�صتطيع التوفيق 
بني ال�صحافة وال�صعر والكتابة 

؟
لديك  كان  واإن  حتى  �صحيح 
اأن  جدا  �صعب  لكن  املوهبة 

والكتابة  ال�صعر  بني  جتمع 
وال�صحافة وحتى الإعالم هذا 
بالإ�صافة اإيل التزامات مهنية 
اأو  يعيق  ما  وهذا  و�صخ�صية 
بع�ص  ياأخر  اأخرى  بعبارة 
ا�صتغل  دائما  لكن  ا�صداراتي 
وكما  للعمل  واملكان  الوقت 

يقال لكل مقام مقال
اإىل اأِيّ حٍدّ ميكُن القول بوجوِد 
اجلزائر  يف  نقدّيٍة  مدر�صٍة 
اأو  بالأدب  تعلق  ما  �صواء 

العالم اأو غريهما ؟
عن جتربة �صخ�صية املدر�صة 
والقراء  زمالوؤك  هم  النقدية 
مبا  يهتم  الذي  اجلمهور  وكل 
اهلل اجلزائريني  واحلمد  تكتب 
اأو  ال�صحفيني  �صواء  مثقفني 
حتى  اأو  منهم  الإعالميني 
اعتربهم  لذلك  املتلقي 

مدر�صتي الأوىل
براأيِك ، ملاذا تلتزم معظم دور 
الن�رض وال�صحف الكبرية بطبع 

ون�رض للُكتاب امل�صهورين ؟
امل�صهورين  الكتاب  اإن  طبعا 
طويل  وثقايف  فني  تاريخ  لهم 
لذلك جتد لهم م�صاحات كبرية 
يف اأغلب دور الن�رض وال�صحف 

اأو  وخربتهم  جلهودهم  ورمبا 
الن�رض  يحبذ  لذلك  ل�صعبيتهم 
لكن  اأكرث  املعروفني  للكتاب 
املبتدئني  اأن  يعني  ل  هذا 
عن  فاأنا  فر�صة  لهم  لي�ص 
جتربة �صخ�صية راأيت ا�صتقبال 
ودعم كذا موقع وجريدة وهذا 
حتى  الن�رض  دور  على  ينطبق 
لبد  لذلك  منهم  املعروفة 
لتك�صب  املوهبة  لك  تكون  اأن 

اخلربة
امل�صتقبلية  طموحاتك  ماهي 

على �صعيد الكتابة ؟
لأعمال  كاتبا  اأكون  اأن  اأحلم 
القراء   ذاكرة  يف  تخلد  عربية 
وملا ل  اأعمال عاملية حتظى 
يهمني  فاأنا   ، وا�صع  باهتمام 

النوع ولي�ص الكم
جلمهورك  اأخرية  كلمة 

وللجريدة
يف الأخري اأمتنى اأن اأكون عند 
ح�صن ظن كل من اأحب اأعمايل 
يل  تكون  �صوف  اهلل  وان�صاء 
واأروع  اأرقى  اأخرى  اأعمال 
للجريدة  ال�صتمرارية  واأمتنى 
والراأي  العام  الراأي  تنوير  يف 

الثقايف.

تعرف على اأف�سل اأفالم ديزين!
موقع  ن�رض 
 »C o l l i d e r «
قائمة  الإلكرتوين 
الر�صوم  اأفالم  باأف�صل 
املتحركة ل�رضكة والت 
ديزين منذ ن�صوئها اإىل 
يومنا هذا وت�صدر فيلم 
»بينوكيو«، الذي عر�ص 

عام 1940 قائمة اأف�صل 
باعتباره  ديزين،  اأفالم 
الفيلم الأكرث جناحا من 
كما  التجارية،  الناحية 
ا�صتح�صانا  لقى  اأنه 
النقاد  قبل  من  كبريا 
جائزتي  على  وح�صل 
اأغنية،  اأو�صكار لأف�صل 

مو�صيقى  واأف�صل 
فيلم  وجاء  ت�صويرية 
النائمة«  »اجلميلة 
الدرجة  يف   )1959(
اأف�صل  بقائمة  الثانية 
ا�صتوديوهات  اأفالم 
واأ�صبح  ديزين،  والت 
م�رضوعاتها  اأكرث  من 

عمل  بف�صل  �صهرة 
الر�صام  املبدع اآيفيند 
املرتبة  اأما  اإيرل. 
الثالثة يف قائمة اأف�صل 
اأفالم ديزين فكانت من 
»فانتازيا«  فيلم  ن�صيب 
�صاهم  الذي   ،)1940(
النور  اإىل  خروجه  يف 

اأورك�صرتا  قائد 
ليوبولد  فيالديلفيا، 
واأ�صبح  �صتوكوف�صكي، 
حتفة فانتازيا لالأعمال 
الكروتونية با�صتخدامه 
9 مقطوعات مو�صيقية 

كال�صيكية خمتلفة.
اأف�صل  قائمة  و�صملت 

ديزين  والت  اأفالم   10
»الأ�صد  مثل:  اأفالما 
بان«،  و«بيرت  امللك«، 
و«بيا�ص  و«موانا«، 
والأقزام  الثلج«، 
و«اجلميلة  ال�صبعة«، 
و«بامبي،«  والوح�ص«، 

و«دامبو«.
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من الذاكرة 

 �شذرات من �شرية ال�شهيد 
 " بوقادوم  " ب�شري 

مل  تكن تلك الرتبية الفرن�سية التي خ�سع لها  مرغما خالل مراحله الدرا�سية 
الأوىل مبدينة » احلرو�ش » م�سقطه ، قادرة اأن حتول دون التحاقه بالنداء  

الثوري للقيام النوفمربي  يف �ساعته الأوىل فقد حت�سن فى الكتاتيب و املدر�سة 
القراآنية ،  بل اأن ال�سهيد » ب�سري بوقادوم »  واحد من  الثائرين النوفمربيني 

الذين امنوا باكرا بان القيام امل�سلح �سد ال�ستدمار الفرن�سي �سبيال  وحيدا ، ول 
خيارا عنه اأبدا .

ي�سني بوغازي 

الطالئع   �ضمن  كان  لقد 
ال�ضبابية  احلاملة باحلرية 
الثائرة  الكوكبة   يف  
احلركة  مع  �ضعدت  التي 
الأربعينات  مند  الوطنية 
منا�ضال يف » حزب ال�ضعب 
اجلزائري »  ولحقا  بعد 
حله من ال�ضتعمار قيادي 
والتا   « المتيالدي   « يف 
قدمته يف انتخابات 1947 
 « مبدينة  قوائمها  على 
فيل  فيليب   « �ضكيكدة 
مناف�ضا    « الفرن�ضية 
املجل�س  مقاعد  على 
والتي  ب�ضكيكدة   البلدي  
مبقعد  خاللها   فاز 
منتخبا  نائبا  وا�ضحي 
الكثة اجلزائرية ، يف  عن 
التحرري  النداء  انتظار 

النوفمربي  املوعود 

مولده ون�ساأته 
وجراحه الأوىل

كما جميع اجلزائريني ولد 
ال�ضبي » ب�ضري بوقادوم  » 
من  متوا�ضعة  اأ�رسة  من  
 ، بالفالحة   تهتم  الريف 
ثالثة  وعمره  اأبيه   تويف 
كانت  واإن   )13  ( �ضنوات 
و�ضع   يف  قليال  اأ�رسته  
 1919 �ضنة  الي�ضري   من 
احلرو�س«    « مبدينة 
بتفوق  درا�ضته   وا�ضل 
جتاوز  اإن  اإىل  ملحوظا 
املرحلة  الدرا�ضية الأوىل 
�ضهادة   « على  فتح�ضل 
ليتمكن    « الدرا�ضة  نهاية 
اللتحاق   من  بعدها 
ق�ضنطينة  مبدينة  بثانوية 
احد  يعترب  بهذا  وهو   ،
الثائرين املثقفني الأوائل 
من  باأقرانه  قرن  ما   اإذ 

الثوار .
النظام  ي�ضدق  مل  رمبا 
ال�ضتعماري  الكولونيايل 
اأن  واأجهزته  الفرن�ضي 
و    « بوقادوم  ب�ضري   «

الذي  كان �ضاعة التحاقه 
بالثورة يبلغ من العمر 34 
على  �ضيقدم  انه   ، �ضنة 
و�ضع  النتقال من  خطوة 
،ومن  اجتماعي  مريح 
منتخب  ونائب   موظف 
القمم  باأعايل  ثائرا  اإىل 
الباردة للجبال الورا�س ، 
لكنه فعلها  ومع الطالئع 
الأوىل للنداء اخلالد » اأول 

نوفمرب« 
املقا�ضات  هذه  وعلى 
املثقف  الثائر  اأعطى  
ال�ضيا�ضي  واملنا�ضل 
منوذجا اآخرا من الت�ضحية 
والفداء ، فالتحق  بجبال 
قبل    « ال�ضمندو  كدية   «
التاريخية  العمليات 
نوفمرب  من  للفاحت  الأوىل 
الكوكبة  �ضمن  فكان   ،
الأوىل رفقة زيغود يو�ضف 
وم�ضعود  مراد  وديدو�س 

بوجريو واآخرين .
وا�ضتمر يف ن�ضاطه امل�ضلح 
حاملا  الثانية   بالولية 
متمنيا حرية  بال�ضتقالل 
�ضمن  كان  فقد   ، الوطن 
واملنفذين  املنظمني 
للهجومات   امليدانيني 
الع�رسين  التاريخية 
 1955 التاريخية  اأوت 
الق�ضنطيني  ال�ضمال  يف 
جميع  وح�رس   ،
التح�ضريية  الجتماعات 
الأوىل من اجتماع »  م�ضتة 
بو�ضاطور » اإىل اجتماع »  
�ضاهم  »كما  الزمان  دوار 
التح�ضريات  جميع  يف 
واإدارة  وال�ضتعدادات  
�ضنواتها  يف  الثورة  �ضوؤون 
الأوىل  قبل الهجومات ملا 
قدرات  من  به  يتمتع  كان 
درا�ضية و كفاءة ت�ضيريية ، 
كان مفيدا للثورة  ثائرا ، 
و مثقفا موؤهال للكثري من 
اإليه   اأوكلت  التي  املهام 
مند  النطالقة اإىل غاية 
ا�ضت�ضهاده يوم 32 نوفمرب 
اليوم  هذا  ففي   ،  1955

كلل الثائر » ب�ضري بوقادوم 
النا�ضعة   م�ضريته   «
ال�رسف  ب�ضقوطه مبيدان 
بدمائه  خم�ضبا  �ضهيدا 
يده  يف  وال�ضالح  الزكية  
�ضهرا   اأيام  احد  ع�ضية   ،
نوفمربيا  باأعايل » م�ضتة 
احلمري » وهل الآن تابعة 
�ضيدي   « لدائرة  اإقليميا 
مزغي�س » بالولية الثانية 
التاريخية » ولية �ضكيكدة  
حتتفل  والتي  الإدارية   «
كل عام بذكرى ا�ضت�ضهاده 
نوفمرب  �ضهر  اأواخر  يف 

ال�ضهداء.

حكاية التحاقه

�ضاعة  اقرتبت  اأن  بعدما 
كان   ، الثورة  اإطالق 
ما   « بوقادوم  ب�ضري   «
هي  و   ، بلديا  نائبا  يزال 
من  مكنته  التي  الوظيفة 
اأن يهرب الكثري من الآلت 
اللوج�ضتيكية  الو�ضائل  و 
كانت   ، الثورة  جبال  اإىل  
ا�ضتعدادا لندلعها  فرتة 
يهرب  اأن  متكن  فقد   ،
بع�س  رفقة  �رسا  ويخرج 
خمازن   من  املنا�ضلني 
فليب   « بلدية  و ح�ضرية  
فيل » �ضكيكدة  بع�س من 
والآلت  الراقنة  الآلت 
و  الأوراق  وحزم  الطابعة 
من  والكثري  الأقالم  حزم 
الإدارية  اللوج�ضت�ضكيات  
مهمة  اأنها  يرى  كان  التي 
الن�ضال  م�ضتقبل  يف 
خربته  بحكم   ، امل�ضلح 
الذي  الإداري  واطالعه  
بعد    . طويال  مار�ضه 
فرتة ق�ضرية تلك  الأ�ضياء 
اكت�ضافه  مت  املهربة  
بلدية  رئي�س  طرف  من 
والذي   ، حينها  �ضكيكدة 
ال�رسعة  وجه  على  دعي  
تنظيمي  اجتماع  اإىل 
الظاهرة  هذه  يف  للنظر 
اأن  والأغرب   ! الغريبة 

كان   « بوقادوم  ب�ضري   «
الذين  النواب  �ضمن 
وقد   ! الجتماع  ح�رسوا 
قبل  الجتماع  ذاك  كان 
لأنه  بالثورة،  التحاقه 
ذاك  هذه  بعد  مبا�رسة 
الجتماع مل يعد موجودا 
ل يف املدينة فقد اختفى 
�ضقوطه  اأن طلع خرب  اإىل 

�ضهيدا.
اأن  الجتماع   وحكاية 
افتتح  البلدية  رئي�س  
مب�ضائلة  الجتماع 
ظاهرة  عن  الأع�ضاء 
 « رد  فكان   ، الختفاء 
�ضمن   « بوقادوم  ب�ضري 
الأع�ضاء الذين  ردوا على  
البلدية  رئي�س  ت�ضاوؤلت 

قائال :
 اأنا ل اعلم ، و كمنا تعرف 
بفريق  كثريا  مهتم  فانا 
و   « الواب   « الكرة  كرة 
ال�ضبابي  املالكمة  بفريق 
الوقت ما  ، ولي�س يل من 
يكفي ، لالطالع اأو معرفة 

ما يجري يف احل�ضرية ؟
ال�ضهيد  حقا  كان  لقد 
 « فريق  بتاأ�ضي�س  مهتما 
كما   « ال�ضكيكدي  الواب 
اإدارة  و  اإن�ضاء  يف  �ضاهم 
باملدينة  املالكمة  فريق 
. رئي�س البلدية اأمر بفتح 
حتقيق ملعرفة الأ�ضباب ، 
و حدد موعدا بعد اأ�ضبوع 
ب�ضري   « التقرير  ملناق�ضة 
اآخر  هذا  كان   « بوقادوم 
بني  يح�رسه  اجتماع  
الفرن�ضيني   ال�ضتعماريني 
اآخر  بعدها  وكانت   ،
اأيامه باملدينة كلها ، فلم 

احلا�رسين  �ضمن   يكن 
بالجتماع الذي تال  بعد 
اأ�ضبوع ، بل التحق  �رسيعا  
بجبال » كدية  ال�ضمندو« 
فكان �ضمن   ثوار القيام 
بيوم  بعد   ، النوفمربي 
تقول  كما  يومني  اأو 

ال�ضهادات 

رحيله �سمن اأوائل 
ال�سهداء الرعيل

يطول  مل   ، احلقيقة   يف 
كثريا  النوفمربي  الزمن 
بوقادوم  ب�ضري   « بالثائر 
»  فقد رحل باكرا ، عاما 
فقط  كان كافيا لن يعي�ضه 
يف جبال الثورة ، لي�ضقط 
بعد  اأ�ضهر  ثالثة  بعد 
الهجومات التاريخية اوث 
55  �ضهيدا عظيما ، ففي  
كانت  اأكتوبر  �ضهر  اأواخر 
التقيمية  الجتماعات 
التاريخية  للهجوميات 
قد  الثوار  نفدها  التي 
الولية  كامل  يف  انطلقت 
من   واحدة  وان   ، الثانية 
كانت   الجتماعات  تلك 
النواحي  يف  جرت  قد 
 « منطقة  من  الغربية 
يف   « مزغي�س  �ضيدي 
اأواخر �ضهر نوفمرب حتت 
ب�ضري   « ال�ضهيد  اإدارة 
هذا  اأن  و   « بوقادوم 
عائدا  كان  ملا  الأخري 
من  ذاك الجتماع متجها 
ال�ضمندو   « قيادة  نحو 
مت  ال�ضهادات   تقول   «
جمموعته  اكت�ضاف 
اأين   « اخلربة   « باملكان 

دارت معركة  ا�ضم فيها  » 
ب�ضري بوقادوم »  الأنفا�س 
�ضهيدا ، رفقة خم�ضة من 
�ضعدوا  الدين  مرافقيه  
مراتب ال�ضماء �ضهداء هم 
: عمارة لوراي�ضي ، و�ضعد 
عيا�س  ،واحلوا�س  رحايل 
حمراوي ، وال�ضعيد حداد 
،وبوجمعة فن�ضو�س » وهم  
اأغلبيتهم من اأبناء النواحي 
ال�ضهول  يف  املمتدة 
احلرو�س  من  ال�رسقية  
�ضيدي   « ومناطق   والفل 
بعدها  لتطوى   « مزغي�س 
�ضرية  من  جميدة  �ضفحة 
الثائر  لنوفمربي  عطرة  
» ب�ضري بوقادوم » مقدما 
رفقة  رفاقه من  ال�ضهداء 
حجتهم الوطنية  ب�رسيبة 
جدارة  رفع  الذي  الدم 
والوفاء  الوطني  النتماء 
 ، �ضموات  �ضبع  حتى  
تاركني  الإرث النوفمربي  
ملن ظلوا على قيد احلياة 
الأر�س  اأن  و�ضية  بختم   ،
يرثها عبادي ال�ضاحلني .
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املراجع و امل�شادر »
 « اجلزائر  اأجماد  »من   /1
�سل�سلة ت�سدر عن وزارة 

املجاهدين من�سورات 
املتحف الوطني للمجاهد 

مبنا�سبة  مطوية   /2
الذكرى مديرة 

املجاهدين �سكيكدة2018  
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يف عر�ض �سريف بامل�سرح اجلهوي كاتب يا�سني بتيزي وزو 

اأحمد خودي : م�سرحية » ماكبت«  العاملية 
تك�سف عبثية العالقات الإن�سانية

ا�ستمتع  اأم�ض اجلمهور القبائلي  بامل�سرح اجلهوي كاتب يا�سني 
مبدينة تيزي وزو بالعر�ض ال�سريف  مل�سرحية »ماكبت« ليوجني 

يون�سكو والتي اأخرجها اأحمد خودي  واأنتجها امل�سرح الوطني 
اجلزائري يف 2018 حيث عرف العر�ض  ح�سور  حممد يحياوي 

مدير امل�سرح الوطني حمي الدين ب�سطارزي بالعا�سمة رفقة  فنانني 
وم�سرحيني من ولية تيزي وزو واملناطق املجاورة للولية .

تيزي وزو : حكيم مالك

وتعد م�رسحية » ماكبت » 
هي قراءة ثانية مل�رسحية 
» ماكبث« للكاتب العاملي 
ويليام �سك�سبري وبالتايل » 
ماكبت« ليوجني يوني�سكو 
الإن�سان  رغبات  تعري   ،
م�ساعره  وتربز  الدفينة 
زيف  وتك�سف  العميقة 
البالية  والتقاليد  العادات 
، تعك�س كل ذلك يف قالب 
ويف  تارة  هزيل  �ساخر 
ح�س تراجيدي عميق تارة 
اأخرى . وعليه » ماكبت« 
، »بانكو« ،« غالمي�س«، » 
كاندرو« واأخريا » ماكول« 
 « امللك  جميعا  وقبلهم 
من  اأطياف  هم  دانكان« 
وجودية  حياتية  مفاهيم 
، عرتها �ساحرتان ظهرتا 
ال�رساع  ليتفجر  فجاأة 
احلياة  مفاتن  حول 

واإغراءاتها.

تفاعل منقطع 
النظري من طرف 

جمهور مدينة تيزي 
وزو

فلقد  ال�سياق  ذات  ويف 
م�رسحية  عرفت  
نخبة    م�ساركة  »ماكبت« 
اجلزائريني  املمثلني  من 
الو�سط  يف  املعروفني 
على  اجلزائري   الفني 
املتاألقة  الفنانة  راأ�سهم 
واملبدع  خالدي  حجلة 
روبحي  و  مداح  اأحمد 
وحممد  منرية   في�سة 
ن�سار  و�سالح  بوعالق 
وي�سعد  �سحراوي  ويزيد 
عبد النور و�سليمان هورو 
�سعبان  عزيز  وحممد 
مت  ال�سينوغرافيا  ويف 
�سليمان  على  العتماد 
اإبراهيم  ونبيلة  بدري 
وعاد  املخرج  م�ساعدة 
للمخرج  الإخراج 

والغني  الكبري  امل�رسحي 
اأحمد  التعريف  عن 
اأحتف  الذي  خودي 
القبائل الكربى )  جمهور 
الرائعة  بهذه  وزو(  تيزي 
اأن  ا�ستطاعت  التي 
اجلمهور    تبهر  و  جتذب 
التي  القوية   للدللة 
هذه  معاين  حتملها   
العاملية   امل�رسحية 
اأنتجت  والتي  »ماكبت«   
رائعة   اإبداعية  لوحة 
مقدرة  مايربز  وهذا 
خيوط  ن�سج  يف  خودي 
باتقان   امل�رسحية  هذه 
املخرج  هذا  طرف  من 
العمالق  فاجلزائر لديها 
املخرجني  من  اأرمادة 
الذين  امل�رسحيني 
اإىل  اأعمالهم  اأو�سلوا 
و�رسفوا  الوطن  خارج 

بلدهم اأح�سن ت�رسيف .
التقني جند  اجلانب  ويف 
بلعور  حممد  من  كل 
واإ�سماعيل  الإ�ساءة  يف 
ومت  ال�سوت  يف  قرايرية 
من  ال�سوتي  الرتكيب 
 ، من�سوري  جميد  طرف 
األتي �سارك كل من  ويف 
وح�سني  �رسيك  حممد 
املالب�س  وكانت  �سبيح 
�سايب  ت�سميم  من 
واأك�سي�سوار  م�سطفى 
ومت  �رسير   ال�سالم  عبد 
على  بالعتماد  العر�س 
�سفيان  الريجي�سور 

لوني�س .

اأحمد خودي : قوة 
الن�ض دفعتني 

للإ�ستغال على ن�ض » 
ماكبت«

قال  العمل  اختيار  وحول 
اأحمد  ماكبت«   « خمرج 
الن�س  قوة  اأن  خودي 
الرئي�سي  دافعه  كانت 
لال�ستغال على  » ماكبت« 
اإىل   ، يون�سكو  ليوجني 

جانب قوة ال�سخو�س  مع 
تنوع املواقف واحلوارات 
مادة  منحه  ما  وهذا 
مكنته  وتنوع  كثافة  ذات 
مع  باأريحية  العمل  من 
اإىل  اإ�سافة   ، املمثلني 
امل�رسحية  مو�سوع  اأن 
واأغراه  كثريا  ا�ستهواه 
ال�ستغال  اإىل  به  ودفع 

عليه .
ك�سف  ال�سدد  هذا  ويف 
امل�رسحي  املخرج 
اأن  خودي  اأحمد 
ماكبت«   « م�رسحية 
العالقات  عبثية  تك�سف 
وخداع  الإن�سانية 
املتعط�سني  الأ�سخا�س 
التي  الغرية   ، لل�سلطة 
اإىل  بالإن�سان  تاأخذ 
ويتحول«  احلدود  اأ�سعب 
،«جرنال« امللك  ماكبت« 
حتت  الويف  »دونكان« 
قاتل  اإىل  الطموح  �سغط 
امللوك،اإىل �سفاح جمرم 
�رس�س ، بدون اأدنى �سمري 
.هل هذا هو الإن�سان ؟! 
دون  �سلطة  وراء  يجري 
فهل  �سيء  لأي  مراعاة 
املحرتم  الإن�سان  م�سري 
 . باأب�سع اجلرائم؟  القيام 
ويوؤكد ذات املتحدث اأنه 
من خالل م�سار« ماكبت« 
نتبع خطوة بخطوة تطور 
يف  يتولد  الذي  الطموح 
القلب ويكرب تدريجيا اإىل 
ال�سك  �ساحبه  يتملك  اأن 
،اإىل  واخلداع  والكره 
�سخ�سا  ي�سبح  اأنه  درجة 
فكرة  عليه  ت�سيطر  اآخر 

الو�سول اإىل ال�سلطة .

اجلمع بني الهزل 
والرتاجيديا 

املخرج  اأكد  الأخري  ويف 
خودي  اأحمد  امل�رسحي 
العمل  مبتغى  يكمن  اأنه 
الو�سول  يف  الإخراجي 
خا�س  غريب  عامل  اإىل 

الهزل  بني  يجمع  وفريد 
والرتاجيديا ، حيث ي�ستد 
ال�رساع وحتتدم املواجهة 
اإىل حد القتتال واملوت 
ذلك  يف�سي  اأن  دون  لكن 
اأو  فائز  اإىل  النهاية  يف 

منت�رس.

اأحمد خودي يف 
�سطور ...

خمرج  خودي  اأحمد 
واأ�ستاذ  م�رسحي 
ملهن  العايل  باملعهد 
وال�سمعي  العر�س  فنون 
الكيفان  بربج  الب�رسي 
من  العا�سمة  باجلزائر 
 ، هذا   يومنا  اإىل   1996
م�رسحية  درا�سات  بعد 
للفنون  العايل  يف املعهد 
الكيفان  بربج  امل�رسحية 
خودي  اأحمد  مار�س   ،
بامل�رسح  التمثيل  مهنة 
من   ( لوهران  اجلهوي 
 ،  )1977 اإىل   1975 �سنة 
بروك�سل  اإىل  �سافر  ثم 
وا�سل  اأين  بلجيكا(   (
درا�سته بنجاح يف املعهد 
لفنون  العايل  الوطني 
العر�س وتخرج منه �سنة 
1981بعد تقدميه ملذكرة 
اإقرتاحات   « مو�سومة 
�سعبي  م�رسح  اأجل  من 
بعد   ،  « اجلزائر  يف 
در�س  للوطن  عودته 
للفنون  الوطني  باملعهد 
  ( الكيفان  بربج  الدرامية 
خمرج   ،  )1983  -1982
لعنابة  اجلهوي  بامل�رسح 
1986(،خمرج   -1984  (
مدير  ثم   )1992-1986(
لبجاية  اجلهوي  للم�رسح 
خمرج   )1992  -1989(
الوطني  بامل�رسح  مقيم 
......من   اجلزائري 
2002 اإىل  2003 ، خمرج 
 laالدرامي للمركز  زائر 
بباري�س   Courneuve
 2003  : ال�سنوات  خالل 

حيث    2006،  2004  ،
 2004  -2003 يف  قام 
ليلة   « م�رسحية  باإخراج 
مرتف  لأرزقي  ال�سك« 
واأخرج   2003 اأكتوبر  يف 
يف 2006 » ذهاب واإياب« 
هورفات�س  لأودون 
الدرامي  املركز  واإنتاج 
 la Courneuve
الفرن�سية  بالعا�سمة 
فلقد  وعليه    ، باري�س 
يقارب  ما  خودي   اأخرج 
30 عمل م�رسحي توزعت 
الوطني  امل�رسح  بني 
وامل�سارح  اجلزائري 
وبجاية  كعنابة  اجلهوية 
،من  وزو  وتيزي  ووهران 
الدر�س«   « اإبداعاته 
يوني�سكو  لأوجني 
الوطني  امل�رسح  .اإنتاج 
 ،2000 �سنة  اجلزائري 
يف   « مل�رسحية  اإ�سافة 
اإنتظار غودو« ل�سماوئيل 
بالأمازيغية   ( بيكت 
و«  ال�سنة  نف�س  يف   )
جاري  »لألفريد  اأبوملكا 
الوطني  امل�رسح  اإنتاج 
 «  2003 ويف  اجلزائري 
ن�س  ال�ساعر«  جزائر 
من  منقالت  لآيت 
الوطني  امل�رسح  اإنتاح 
 2006 يف    ، اجلزائري 
لهرنيك   « الدمية  بيت   «
اإب�سن ومن اإنتاح امل�رسح 
الوطني اجلزائري  ولقد 
ح�سد يف �سنة 2007 على 
اإخراج  اأح�سن  جائزة 
الوطني  باملهرجان 
عن  املحرتف  للم�رسح 
برناردا  بيت   « م�رسحية 
األبا » لفريديريكو غار�سيا 
امل�رسح  واإنتاج  لوركا 
 ، اجلزائري  الوطني 
التقرير   «  2008 ويف 
مو�سوعه«  متثلون  الذي 
لفاكالف هافل من اإنتاج 
لبحاية  اجلهوي  امل�رسح 
الهجوم«   «  2009 ويف 
للروائي اجلزائري الكبري 

وكان  خ�رساء  يا�سمينة 
من اإنتاج امل�رسح اجلهوي 
لوهران ،و) بطون مملوءة 
لدانيال   « فارغة  بطون 
بوكمان .اإنتاج املهرجان 
الدويل للم�رسح باجلزائر 
) جويلية 2009( ، و« �سي 
اأويحي  بارتوف » ملحند 
تارتوف  عن  مقتب�س   ،
اإنتاج  ومن  ملوليري 
لتيزي  اجلهوي  امل�رسح 
و«اآ�سيا   ،2010 �سنة  وزو 
ابن  لقاء   (« اإفريقيا   -
خلدون- تيمرلن( لتيموتي 
روه.اإنتاح امل�رسح الوطني 
و«   ،  2011 يف  اجلزائري 
طبيب رغم اأنفه » ملوليري 
الذي فاز باجلائزة الكربى 
للمهرجان الوطني للم�رسح 
،ويف   ،2012 يف  باملدية 
تيربوي«  تروي   «  2013
عن  ،مقتب�س  .بالأمازيغية 
ليوجني  لإثنان«  هذيان   «
امل�رسح  .اإنتاج  يون�سكو 
ويف  اجلزائري،   الوطني 
ال�سك«  ليلة   « جند   2014
.اإنتاج  مرتف  لأرزقي 
امل�رسح الوطني اجلزائري 
 « اأوحمند  حمند  �سي  و« 
غنائي  م�رسحي  عر�س 
)اأ�سعار(  »اإ�سفرا«  عن 
�ساعر  وهو  حمند  ل�سي 
القرن  يف  عا�س  جزائري 
بامل�رسح  وعر�س    19
حمي  اجلزائري  الوطني 
خالل  ب�سطارزي  الدين 
�سنة  من  الأول  ال�سدا�سي 
2016 . و�سارك يف الطبعة 
الوطني  للمهرجان   12
املحرتف  للم�رسح 
باجلزائر العا�سمة بعر�س 
نيكولي  ن�س  الإ�ساعة«   «
علي  اقتبا�س  جوجول 
اأحمد  واإخراج  جبارة 
نون  و�سينوغرافيا  خودي 
عبد  ومو�سيقى  مو�سى 
واإنتاج  خمري  الكرمي 
اأم  اجلهوي  امل�رسح 

البواقي .
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 بع�ض فوائد للبطيخ

 الأحمر تغري �صحتك
عالوة على املذاق اللذيذ لفاكهة البطيخ، ومالءمتها ال�شديدة 

حلرارة ال�شيف، فاإنها تتميز بعدد من الفوائد التي يجهلها 
معظمنا.

بذور البطيخ

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

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

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

ع�صري البطيخ الأحمر

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

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

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

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

�صبغة الليكوبني

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

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

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

وحت�شن املناعة.

م�صادات الأك�صدة

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

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

م�صتودع املعادن والفيتامينات

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

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

فوائد للحوامل

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

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

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

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

قوتها 1.5 و7 ت�شال.

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

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

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

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

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

امل�شابني بال�شكري.

القاتل ال�صامت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تناول املزيد من اخل�صروات والفواكه لتحمي ذاكرتك

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

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

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

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

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

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

بن�شبة 47 باملائة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اِد ﴿ ]�صورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�صَ

كارثة �لتبول يف �مل�سجد
�لورى  خري  �أمام  وقعت  كارثة  و�إليك 
حممد بن عبد �هلل ، بال �لأعر�بى يف 
، نعم بال ، كارثة ، تخيلتها  �مل�سجد 
ولكن   ، تخيلها  عليهّ  و�سعب  حقيقة 
حد  فاق  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  تر�ه 
�لتخيل يف رد فعله ، عن �أن�ص بن مالك 
ر�سي �هلل عنه قال : جاء �أعر�بي فبال 
يف طائفة �مل�سجد ، فزجره �لنا�ص ، 
 ، و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  فنهاهم 
�هلل  �سلى  �لنبي  �أَمَر  بوله  ق�سى  فلما 
فاأُْهِريق  ماء  من  بذنوب  و�سلم  عليه 

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

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

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

ينا�سبه » .. 

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

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

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

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

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

�لأنعام: 24[

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

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

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

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

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

غمو�ض اأحداث »جرمية 
الإميوبيليا« غري ُمفتعل

   
اأ�شاد الفنان طارق عبدالعزيز بطريقة كتابة املخرج خالد 

احلجر لفيلمه اجلديد »جرمية الإميوبيليا«، الذي ي�شارك يف 
ق�شم خارج امل�شابقة �شمن فعاليات الدورة الأربعني ملهرجان 
القاهرة ال�شينمائي الدويل، الذي انطلقت فعالياته، اأول من 

اأم�س الثالثاء، من داخل دار الأوبرا امل�رصية. وقال عبدالعزيز 
اإن طريقة كتابة �شيناريو الفيلم خمتلفة وجديدة، لكون اجلانب 

الت�شويقي فيها غري مفتعل، اأي يت�شم بالتوازن يف �رصد الأحداث، 
التي ن�شجها احلجر بحرفية �شديدة، بح�شب و�شفه، واأ�شار 

الفنان اإىل اأنه يج�شد دور مالك دار ن�رص، وتربطه عالقة �شداقة 
بـ »كمال«، ويج�شد دوره الفنان هاين عادل، الذي يعمل كاتباً 

روائياً، بح�شب اأحداث الفيلم، وتتواىل الأحداث.
وي�شارك يف بطولة الفيلم ناهد ال�شباعي واأحمد عبداهلل حممود 

ودعاء طعيمة وماهر �شليم، من تاأليف واإخراج خالد احلجر.

اأمري كرارة ُيخف�ض 
اأجره يف »كلب�ض 3«

   
خف�س الفنان اأمري كرارة ن�شف اأجره نظري بطولته للجزء 

الثالث من م�شل�شل »كلب�س«، املقرر عر�شه يف رم�شان 
املقبل. وقال م�شدر من داخل اجلهة املنتجة، لـ24، اإن 

كرارة مل يعرت�س علي تخفي�س اأجره، حيث اأبدى مرونة مع 
م�شوؤويل ال�رصكة، لأنه يدين للجزاأين الأول والثاين بات�شاع 
حجم �شعبيته يف م�رص والوطن العربي، ولتحم�شه لتقدمي 

اأحداث اجلزء الثالث التي تتمحور حول عالقة »�شليم 
الأن�شاري« بنجله »مالك«وي�شارك يف بطولة »كلب�س 3« هالة 
فاخر ورمي م�شطفى واللبنانية غنوة وجاري اختيار باقي 

الأبطال، من تاأليف باهر دويدار واإخراج بيرت ميمي.

الق�ساء الفرن�سي يدين املو�سيقي اللبناين اإبراهيم معلوف 

Jack Reacher ا�ستبعاد توم كروز من م�سل�سل

اأدين عازف البوق الفرن�شي لبناين الأ�شل اإبراهيم معلوف بال�شجن 4 اأ�شهر مع وقف التنفيذ على خلفية اعتدائه 
على قا�شر يف 2013 كما قررت املحكمة تغرمي معلوف 20 األف يورو، ف�شاًل عن اإدراجه �شمن �شجل مرتكبي اجلرائم 

اجلن�شية، وهو احلكم الذي اأكد حماميه اأنه �شيطعن عليه.

واعترب معلوف على �شبكة تويرت 
الجتماعية اأن احلكم غري عادل 
التهامات  بقوة  نفى  اأن  بعد 
لتوقيع  اأدت  والتي  اإليه  املوجهة 
اأقل  اأنها  رغم  بحقه،  العقوبة 
ب�شهرين مما كانت تطلب النيابة 
اللبناين  الفنان  وت�شاءل  العامة 
التنفيذ  وقف  مع  اأ�شهر   4«
مغرمة  فتاة  من  قبلة  ب�شبب 
امل�شافة  رغم  بي  اجلنون  حلد 
التي اأبقيتها بيننا؟ ما هذا بحق 
اجلحيم؟«ووجه معلوف اتهاماته 
وتغيري  بالكذب  ال�شابة  للفتاة 

الق�شية  خالل  لالأحدث  روايتها 
كان  التي  ال�شحية  وبح�شب 
عمرها 14 عاماً يف ذلك الوقت، 
قّبلها  الأ�شل  لبناين  املغني  اأن 
للمرة الأوىل مبدخل اإحدى دور 
يوؤكد  فيما  ال�شينمائي،  العر�س 

معلوف اأنه اأبعدها عنه.
حاكى  اأنه  الفتاة  ادعت  باملثل، 
داخل  اجلن�شية  العملية  معها 
املو�شيقي،  الت�شجيل  معمل 
خالل  معلوف  نفاه  الذي  الأمر 
جل�شة نظر الق�شية مطلع ال�شهر 

اجلاري.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald 63 مليون دولر ح�سيلة

ا�شتبعد �شناع امل�شل�شل اجلديد 
املمثل   ،Jack Reacher
العاملى »توم كروز« من اأداء دور 
املاأخوذ  امل�شل�شل  فى  البطولة 
نف�س  يحمل  الذى  الفيلم  عن 
 ،2012 عام  �شدر  الذى  ال�شم 

لأنه اأق�رص قامة من موا�شفات 
الدور  يحتاجه  الذى  البطل 

اجلديد.
ومن املقرر اأن ي�رصد امل�شل�شل 
الفيلم  اأحداث  نف�س  اجلديد 
الذى ج�شد بطولته »كروز« عام 

2012، وحقق اإيرادات تخطت الـ 
350 مليون دولر.

ال�شهري  الفيلم  اأحداث  ودارت 
يقتل  حمرتف  قنا�س  حول 
خم�شة اأ�شخا�س بعد ا�شتخدامه 
ل�شت طلقات، وتبداأ ال�رصطة فى 

البحث عن اجلانى وتقب�س على 
يطلب  الذى  الأ�شخا�س  اأحد 
منهم ال�شتعانة بـ«جاك ريت�رص«، 
�شابط الع�شكرية ال�شابق، الذى 
يبداأ فى التحقيق باجلرمية فى 

اإطار ت�شويقى غام�س.

حقق اجلزء الثانى من فيلم اخليال العلمى والفانتازى 
 Fantastic الذى يعر�س با�شم ،Fantastic Beasts

Beasts: The Crimes of Grindelwald، ما يقرب 
من الـ 63 مليون دولر بعد عر�شه بيومان فى دور العر�س 

حول العامل. ومن املتوقع اأن يختتم الفيلم ما يقارب الـ 200 
مليون دولر كح�شيلة اإيرادات قبل انتهاء ال�شبوع الول من 
الفيلم فى دور العر�س بح�شب الكثري موؤ�رص الإيرادات على 

.deadline موقع
الفيلم من بطولة اإيدى ريدمني، وكاثرين ووتر�شتون، 

ودان فوجلر، واألي�شون �شودول، وعزرا ميلر، وجود لو، 
 J.K. وجونى ديب، ومن اإخراج ديفيد ييت�س، ومن تاأليف
Rowling موؤلفة �شل�شلة الأفالم املف�شلة لدى اجلميع 

.Harry Potter
 »Fantastic Beasts« الفيلم هو اجلزء الثانى من �شل�شلة

للموؤلفة J.K. Rowling وتدور ق�شته حول العامل 
ال�شحرى الذى ي�شم مغامرات فى الكثري من املجالت 

والتى يقوم بها نيوت �شكاماندر.

وائل ج�سار يطرب جمهوره يف مهرجان املو�سيقي العربية
اأحيا املطرب اللبناين وائل ج�شار 
فعاليات  �شمن  غنائياً  حفاًل 
الدورة الـ27 ملهرجان املو�شيقي 
الأوبرا  دار  م�رصح  على  العربية، 
امل�رصية، بح�شور عدد كبري من 

حمبيه.
امل�رصح  خ�شبة  ج�شار  واعتلى 
يا  »بحبك  اأغنية  اأنغام  على 
اأبرز  من  عدداً  قدم  ثم  م�رص«، 
»م�شيت خال�س«  ومنها  اأغنياته، 

و«غريبة النا�س« و«خليني ذكرى« 
من  وغريها  واحدة«  و«حكاية 
من  تفاعاًل  لقت  التي  الأغنيات 
الـ27  الدورة  اأن  يذكر  احل�شور 
العربية  املو�شيقى  مهرجان  من 

الراحلة  الفنانة  ا�شم  حتمل 
حفاًل   43 اإقامة  وت�شهد  �شادية، 
غنائياً على 7 م�شارح يف خمتلف 
 72 مب�شاركة  م�رص  حمافظات 

فناناً وفنانة من 8 دول عربية.

 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رصكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�س ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان
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روفر  رجن  عن  معلومات   7 اأهم 
كليًا  اجلديدة   2020 ايفوك 

عن  ر�سمياً  روفر  الند  ك�سفت 
اجليل   2020 ايفوك  روفر  رجن 
توقعنا،  كما  ومتاماً  الثاين، 
على  ال�سغرية   SUV ح�سلت 
ت�سميم تطويري م�ستوحى من 

�سقيقتها فيالر.
 2020 ايفوك  حتافظ   -1
مظهرها  على  كلياً  اجلديدة 
الريا�سي، لدرجة اأنك اإذا نظرت 
اأنها  �ستجد  اجلوانب  اإليها من 

احلايل،  املوديل  مع  متطابقة 
ح�سلت  فقد  ذلك  من  بالرغم 
الفاخرة  الربيطانية  ال�سيارة 
ملحوظة،  تغيريات  على 
تاأتي  االأمامية  الواجهة  حيث 
اأمامية نحيلة و�سبك  مب�سابيح 

اأمامي �سغري.
اأخرى  ناحية  على  اخللفية   -2
حيث  اأي�ساً  بفيالر  تذكرنا 
مع  نحيلة  اخللفية  امل�سابيح 

اأف�سل  ت�سميم جتعلها  عنا�رص 
اإجماالً.

على   2020 ايفوك  ح�سلت   -3
من�ستها  من  حمّدثة  ن�سخة 
احلالية D8، ما يتيح تقدميها 
�سلندر   4 اإجنينيوم  مبحركات 
و296   237 بني  بقوة  برتول 
بقوة 148 و237  ح�سان وديزل 
اجلري  يكون  اأن  على  ح�سان، 
اأوتوماتيكي 9 �رصعات قيا�سي، 

 6 اليدوي  اجلري  اأن  حني  يف 
�رصعات متاح اختيارياً بن�سخة 

ديزل.
باأن  روفر  الند  ك�سفت   -4
لها  اأتاحت  املحّدثة  املن�سة 
و�سع تقنية كهربائية 48 فولت 
كما  ال�سيارة،  فئات  جميع  يف 
منها  هجينة  ن�سخة  �ستقدم 
يف  بالقاب�س  كهربائياً  ت�سحن 

.2019

تعّرف على معاين اأ�سماء 
ال�سيارات اليابانية!

تعترب ماركات ال�سيارات اليابانية 
املاركات  اأف�سل  بني  من  اليوم 
ال�سيارات.  �سناعة  يف  العاملية 
اأنواع  من  الكثري  اليوم  وجند 
الطراز  من  املختلفة  ال�سيارات 
االأ�سماء  من  الكثري  ولها  الياباين 
التي قد ال نعلم معناها.. تعّرفوا 
ال�سيارات  اأ�سماء  على  معنا 

اليابانية ومعانيها:

- �سيارة ني�سان:

اليابانية  املاركات  بني  من  وهي 
االأكرث انت�سارا والتي تعني باللغة 
الدولة  اإنتاج  ال�سيارة  اأن  اليابانية 

اليابانية.

- �سيارة �سوزوكي:

وهما  ق�سمان  اإىل  تنق�سم  والتي 
جر�س  او  اأجرا�س  وتعني  �سوزو 
�سجرة  تعني  والتي  وكي  واحد 
وهذا يعني اأن كلمة �سوزوكي هي 

�سجرة االأجرا�س.

�سيارة هوندا:

ا�سم هوندا هو لقب عائلة موؤ�س�س 
تلك ال�رصكة هوندا �سو�سريو وعن 
احلقل  معناه  فهو  اال�سم  معني 
من  مكون  ا�سم  وهو  الرئي�سي 
قطعتان هون ومعناه احلقل وهذا 

معناه الرئي�سي.

- �سيارة تويوتا:

هذا ال يتعلق باال�سم اخلا�س مبن 
اأن�سئ ال�رصكة ولكن مت اللجوء اإىل 
ذلك اال�سم كي يكون �سهل النطق 
على اجلميع، واجلدير بالذكر فاأن 
لق�سمني  مق�سومة  تويوتا  كلمة 
وتا  الوفري  تعني  والتي  تيو  وهما 
والتي تعني الوفري يف حقل االأرز 
على  بع�سها  على  تويوتا  ومعني 

احلقل الوفري.

- �سيارة مازدا:

ال�سيارات  من  ال�سيارة  تلك  وتعد 
من  اأ�سمها  تغيري  مت  قد  التي 
ذلك  ورجع  مازدا  اإىل  مات�سودا 
يابانية،  عائلة  اأ�سم  اإىل  اال�سم 
ومعنى اأ�سم تلك ال�سيارة هو حقل 
مت  قد  ولكن  ال�سنوبر  اأ�سجار  اأو 
مازدا  اأ�سبح  وقد  اال�سم  تخفيف 
بعد اأن وجدت ال�رصكة �سعوبة يف 
الرتويج لتلك ال�سيارة على م�ستوى 
العامل، وقد مت اللجوء اإىل اأ�سمها 
خا�سة  نطقها  ي�سهل  كي  احلايل 

على االأجانب. 

- �سيارة 
ميت�سوبي�سي:

تعد من ال�سيارات التي لها ق�سة 
تلك  اإىل  اأدت  والتي  خمتلفة 
اخلا�س  املعني  الت�سمية،ولكن 
اجلواهر  هي  ال�سيارة  بتلك 
ال�سعار  يف  تظهر  والتي  الثالثة 
وتعود  ال�سيارة،  بتلك  اخلا�س 
بتلك  اخلا�سة  الت�سمية  ق�سة 
تلك  �ساحب  قيام  هو  ال�سيارة 
يف  العمل  بداية  وخالل  ال�رصكة 
خالل  وذلك  البحرية  التجارية 
عام 1870، وكان ميتلك عدد ثالثة 
ال�سفن والتي يحملها بالكثري  من 
وال�سني،  كوريا  بني  الب�سائع  من 
ال�سفن  بالذكر فاأن تلك  واجلدير 
كانت اأغلى ما ميلك ذلك التاجر 
لذا فقد مت ت�سميتهم ميت�سوبي�سي 
التطور  ومع  الثالثة،  اجلواهر  اأو 
ذلك  �سهدة  قد  الذي  الكبري 
زادت  ال�سنني  مدار  على  الرجل 
اأ�سبح  وقد  كبري،  ب�سكل  جتارته 
قد  التي  امل�سانع  من  الكثري  له 
تخ�س�ست يف �سناعة املحركات 
والكثري من املنتجات املختلفة، 
الكثري  املاركة  لتلك  اأ�سبح  وقد 
من ال�رصكات الهامة على م�ستوى 
العامل، وقد اأ�سبحت ميت�سوبي�سي 
من املاركات العاملية يف �سناعة 

ال�سيارات اليوم.

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

جيلي تعلن ا�ستثمار  1.9 مليار دوالر يف لوت�ش ملناف�سة بور�ش وفرياري

اأحياناً يواجه ال�سائقني مواقف 
�سعبة اأثناء القيادة، ومنها خطر 
التعر�س للت�سادم نتيجة القيادة 

ب�رصعات عالية، وهنا يُت�ساءل 
عن اأف�سل طريقة الإيقاف 
ال�سيارة يف اأق�رص م�سافة، 

وهذا ما �سوف نتحدث عنه يف 
ال�سطور التالية.

حالة قيادة �سيارة يدوية:

عند القيادة ب�رصعة عالية يف 
ال�سيارة اليدوية، وتعر�ست 

خلطر اال�سطدام، يجب عليك 
ال�سغط على املكابح بكل قوتك، 

وال ترفع قدمك حتى تتوقف 
ال�سيارة، مع عدم ال�سغط على 

دوا�سة “الدبرياج”، حتى ال حترر 
ال�سيارة من قيود الرتو�س وهو 

ما ي�ساعدك على التوقف ب�سورة 
اأ�رصع وال�سيطرة على ال�سيارة.

حالة قيادة �سيارة اأوتوماتيك:

يجب هنا اأي�سا ال�سغط على 
مكابح ABS بكل قوتك، وال 

ترفع قدمك حتى تتوقف ال�سيارة 
مع عدم االقرتاب من القري 

االأوتوماتيكي نهائياً.
ويف كلتا احلالتني يجب االإم�ساك 
مبقود ال�سيارة بكلتا اليدين حتى 

ت�ستطيع ال�سيطرة على ال�سيارة 
من االنحراف والرتنح، مع عدم 
تثبيت النظر على اجل�سم الذي 

اأنت معر�س لالإ�سطدام به، 
وانظر اإىل االجتاه الذي ترغب 

يف اأن تبتعد ب�سيارتك اإليه لتفادي 
الت�سادم بهذا اجل�سم.

اأعلنت  اأعوام،  ثمانية  منذ 
لوت�س الربيطانية املعروفة 
الريا�سية  ب�سياراتها 
خطط  عن  الفاخرة 
موديالت  ثمانية  لطرح 
يتحقق  مل  ولكن  جديدة، 
موارد  �سعف  ب�سبب  ذلك 
كل  ولكن  اآنذاك،  ال�رصكة 
جيلي  �رصاء  مع  تغري  ذلك 

حل�سة متحكمة من لوت�س 
يف مايو 2017.

عن  اأعلنت  ال�سينية  جيلي 
خطط ال�ستثمار 1.9 مليار 
دوالر على االأقل يف لوت�س 
ال�رصكة  اإحياء  الإعادة 
وحتويلها اإىل “ا�سم معروف 
يف عامل الفخامة ملناف�سة 
و�سيتم  وفرياري”،  بور�س 

اإنفاق املال يف تعيني 200 
مهند�س جديد وبناء م�سنع 

ومركز ت�سميم وابتكار.
تكرار  يف  ترغب  جيلي 
مع  الناجحة  التجربة 
ا�ستثمارها  عقب  فولفو، 
11 مليار دوالر يف ال�سانعة 
ال�سم  وحتويلها  ال�سويدية 
المع يف جمالها مبوديالت 

وحول  اأوروبا  يف  رائجة 
العامل.

روؤيتنا  املتوقع  من 
من  جديدة  ملوديالت 
لوت�س يف العامني القادمني، 
التقارير  بع�س  اإ�سارة  مع 
كرو�س  �سيارتي  لتطوير 
ملناف�سة  جديدتني  اأوفر 

.X6و X4 بي اإم دبليو
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تقنية ب�شمة الأ�شبع املدرجة بال�شا�شة 
�شت�شل اإىل 100 مليون هاتف 

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

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

اإىل 100 مليون هاتف.

 اأبرز موا�شفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

طرحت �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم 

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

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

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

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

- �شا�شة بحجم 6 بو�شات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 

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

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�شل وفتحة عد�شة 
.»f/2.0«

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

احلكومة الأمريكية ت�شعى لإقناع حلفائها 
بعدم ا�شتخدام اأجهزة وهواتف هواوي

 Wall من  تقرير  اأفاد 
بعمل   Street Journal
على  الأمريكية  احلكومة 
على  احلليفة  الدول  اإقناع 
التوقف عن ا�شتخدام اأجهزة 
هواوي  ال�شينية  ال�رشكة 
وخماوف  لدوافع  وذلك 
قد  فهي  ادعت،  كما  اأمنية 
بحظر  ال�شابق  يف  قامت 
من  هواوي  اأجهزة  ا�شتخدام 
قبل املوظفني احلكوميني يف 
الوليات  يف  املجالت  كافة 
امل�شدر  واأفاد  املتحدة، 
احلكومة  يف  م�شوؤولني  اأن 
مع  اجتمعوا  قد  الأمريكية 
اليابان  من  كل  يف  نظرائهم 
وتباحثوا  واأملانيا  وايطاليا 
مالية  حمفزات  تقدمي 
التوقف  تختار  التي  للدول 
ال�رشكة  قطع  ا�شتخدام  عن 

ال�شينية.
الوليات  �شلوك  يبدو  ول 
امللف  هذا  يف  املتحدة 
منذ  فهي  للتوقعات  خمالف 
مدة حتارب التواجد والتو�شع 
التقنية  ال�شينية  لل�رشكات 
اأن  ادعاءاتها  ح�شب  وذلك 
ل�شالح  بالتج�ش�ص  تقوم 
فيما  ال�شينية،  احلكومة 

اجليل  ب�شبكات  اأي�شاً  ترى 
بها  يحدق  خطر  اخلام�ص 
من  عدد  ل�شتخدام  نظراً 
يف  هواوي  معدات  الدول 
تلعب  جعلها  مما  بناءها 
خ�شم  يف  الوتر  هذا  على 
لها  ال�رشيكة  الدول  حتذير 
حتت  �شقوطها  مغبة  من 
وحمالت  الخرتاقات  طائلة 

التج�ش�ص.
ويف رد من قبل �رشكة هواوي 
على مقالة وول �شرتيت اأعربت 
من  وده�شتها  قلقها  عن 
الأمريكية  الر�شمية  اجلهود 
للتاأثري  النهج  بهذا  بالعمل 
اإذا  وت�شاءلت  حلفائها،  على 
ما كانت �شالحيات احلكومة 
وتتعدى  متتد  الأمريكية 
الق�شائية،  �شلطتها  نطاق 
ال�رشكة  اأن  بالذكر  واجلدير 
قامت على خلفية التهامات 
بنفي  ال�شابقة  بالتج�ش�ص 
اخلرب والتاأكيد على اأنها تعمل 
عن  وم�شتقل  منف�شل  ب�شكل 
بالإ�شافة  ال�شينية  احلكومة 
كل  يف  مركز  بفتح  لقيامها 
من اململكة املتحدة واأملانيا 
لفح�ص معداتها وهواتفها من 

العيوب والثغرات الأمنية.

ت�شريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

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

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

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

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

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

6.2 بو�شة.

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

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

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

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

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

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

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

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

الختيار املتجان�ص للمحتوى املو�شى به.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

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

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

الذكية.

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

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

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

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

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

 X اآبل تعود لإنتاج اآيفون
 The Wall Street وفقاً لتقرير من

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



»رجال  كان  باأنه  والدهما  االبنتان  وو�صفت 
بالكتب  �صغفا  ولديه  كبري،  قلب  ذو  حمبوبا 
»لقد  للمعرفة«واأ�صافتا:  يهداأ  ال  وعط�صا 
اأحاط نف�صه بالكتب وكان يحلم دوماً باحل�صول 
على املزيد، ويف كل ما قراأه مل يكن انتقائيا 
حبه  علّمه  لقد  االآراء،  كل  متاماً  وا�صتوعب 
بنف�صه، وقد  اأفكاره اخلا�صة  اأن ي�صكل  للكتب 
»كان  نف�صه«واأو�صحتا:  ال�صيء  نفعل  اأن  علّمنا 
من املهم للغاية بالن�صبة له اأن يتحدث ب�صوت 
مناق�صات  يجري  واأن  اآراءه،  ين�رش  واأن  عال، 
بل   ، الكتابة مل تكن جمرد وظيفة  �رشيحة.. 
»االآن  هويته«وقالتا:  جوهر  يف  متاأ�صلة  كانت 
ونحن  معنا،  روحه  على  حتافظ  كلماته   ،

ممتنتان لذلك«.
كان  بالده،  غادر  الذي  اليوم  يف  اأنه  واأ�صافتا 
كان  اإذا  عما  »يت�صاءل  منزله  عتبة  على  يقف 
مل  �صفرياته  »طوال  جمددا«وتابعتا:  �صيعود 
يتخل ابدا عن االأمل لبالده. الأنه يف احلقيقة 
حب  تاأ�صل  كاتبا  كان  لكنه  معار�صا.  يكن  مل 
ما يف  »اأ�صعب  اأن  هويته«واأ�صافتا  الكتابة يف 
غيابه   .. االآن  �صاغرا  مقعده  روؤية  هو  االأمر 
»نحن  بالقول:  قوانا«وختمتا  نفقد  يجعلنا 

نعده باأن نوره لن يتال�صى اأبداً و�صنحافظ على 
يف  اأخرى  مرة  نلتقي  اأن  اإىل   .. بداخلنا  اإرثه 
كبرية  اأزمة  ال�صعودية  االآخرة«وتواجه  احلياة 
على خلفية ق�صية مقتل خا�صقجي، اإذ اأعلنت 
داخل  مقتله  املا�صي،  اأكتوبر   20 اململكة يف 
قن�صلية بالده يف اإ�صطنبول، بعد 18 يوما من 

متناق�صة  روايات  الريا�ض  وقدمت  االإنكار، 
عن اختفاء ال�صحفي الراحل قبل اأن تقول اإنه 
مت قتله وجتزئة جثته بعد ف�صل »مفاو�صات« 
موجة  اأثار  ما  لل�صعودية،  بالعودة  الإقناعه 
ومطالبات  اململكة  �صد  عاملية  غ�صب 

بتحديد مكان اجلثة.

م٫�س

يف مقال ب�سحيفة »وا�سنطن بو�ست« الأمريكية

�بنتا خا�ضقجي: و�لدنا �ختار �لكتابة ليعود يوما �إىل وطن �أف�ضل
قالت ابنتا ال�سحفي جمال خا�سقجي، نهى ورزان خا�سقجي، اإن والدهما مل يكن معار�سا، 

واختار الكتابة ليعود يوما ما اإىل وطن بحال اأف�سل، جاء ذلك يف مقال ن�سرته ابنتا 
خا�سقجي يف �سحيفة »وا�سنطن بو�ست« الأمريكية ، اأول اأم�س اجلمعة، وجاء يف املقال: 
»عندما نظرنا اإىل متعلقاته، عرفنا اأنه اختار الكتابة بال كلل على اأمل اأنه عندما يعود 

اإىل اململكة، قد تكون مكاًنا اأف�سل له وجلميع ال�سعوديني«.

�جلز�ئر 
و�ل�ضعودية..

�لأخوة �لتي توؤمل
قبل ايام ا�صتعلت من�صات التوا�صل االجتماعي 
ويل  بها  يقوم  التي  الزيارة  خرب  تاأكد  نتيجة 
العهد ال�صعودي اإىل اجلزائر،ويف نف�ض اللحظة 
التي انت�رش فيها اخلرب انهارت اأ�صعار النفط 
و  اجلاري،  العام   يف  م�صتوياتها  اأدنى  لت�صل 
اأن الريا�ض ا�صتجابت �صاغرة  تقول التقارير 
اأغرقا  و  ترامب  االأمريكي  الرئي�ض  لرغبات 
ال�صوق بكميات زائدة عن احل�ص�ض املربجمة 

يف اتفاق االأوبك االأخري
علنا  االإ�صادة  من  حرجا  الرئي�ض  يجد  مل 
علني  خروج  اأول  ال�صعودي،وهو  باملوقف 
يخ�صى  و  االأوبك  توافقات  عن  �صافر 
باجلميع  �صتوؤدي  اأكرب  �صغوط  املراقبون من 
اجتماعات  ال  حينها  تنفع  لن  ،و  الهاوية  اإىل 
وال جوالت مكوكية لبع�ض العوا�صم يقوم بها 

وزراء خرباء،
يف  نف�صها  �صتجد  هذا  كل  و�صط  اجلزائر 
اقت�صادها  يواجه  حيث  املجهول  مواجهة 
يف  كبرية  اختالالت  و  كبرية  �صغوطات 
الوطنية  العملة  تعر�ض  مع  املالية  التوازنات 
العمالت  اأمام  �رشفها  قيمة  يف  النهيارات 
االأجنبية مما يعني حتما ارتفاعات يف االأ�صعار 
غري  التمويل  انعكا�صات  و  الت�صخم  تفاقم  و 
التقليدي مع التقل�ض الكبري القدرة ال�رشائية 

للمواطنني
زيارة  جتدي  اأن  ميكن  ذا  ما  وذاك  هذا  بني 
تلعب  اأن  ال�صعودي حيث ال ميكن  العهد  ويل 
اجلزائر دورا يف تخفيف االأعباء التي جنمت 
داخل  خا�صقجي  ال�صحفي  اغتيال  عن 
،ولن  ا�صطنبول  يف  للملكة  العامة  القن�صلية 
لتوجهات  املعاك�ض  اجلزائر  موقف  نن�صى 
يف  االرمتاء  يف  حرجا  جتد  ال  التي  اململكة 
اأح�صان الكيان ال�صهيوين،وهي التي قال عنها 
موؤخرا الرئي�ض االأمريكي ترامب اأنها ال�صامن 
و  املنطقي  يف  ال�صهوين  الكيان  الأمن  الكبري 
يف حالة �صقوطها �صين�صحب الكيان ال�صهيوين 

فورا من املنطقة
وداد احلاج

موقف

Sahla boxمع العر�س الرتويجي اجلديد ل                    

��ضتفيدو� من حجم �نرتنت ي�ضل �إىل 5 �أ�ضعاف

مبنا�سبة الذكرى ال�ساد�سة والثمانون بعد املائة

ولية مع�ضكر حتيي �لذكرى 
بربنامج ثري ومتنوع

دار الثقافة بالبويرة

�لأيام �لوطنية للفيلم �لق�ضري للهو�ة

تقدمي  توا�صلOoredoo Business،يف 
املحرتفني  من  لزبائنها  ابتكاًرا  االأكرث  احللول 
واملوؤ�ص�صات،وتُطلق عر�ض ترويجي جديد على 
حلها الفريد والناجح Sahla box، الذي مُيّكنهم 

اال�صتفادة من احجام م�صاعفة من االأنرتنت. 
املخ�ص�ض  اجلديد  الرتويجي  العر�ض  هذا 
 Ooredooلزبائن يتيح  واملوؤ�ص�صات،  للمهنيني 
حجم  من  اال�صتفادة  Businessفر�صة 

 )Go(جيغااأوكتي  100 اإىل  ي�صل  لالأنرتنت 
 Ooredoo نحو  حمدودة  غري  ومكاملات 
الفريو�صامتن  �صد  جمانية  رخ�صة  اىل  اإ�صافة 
متع  ما ملعلو ا نظمة ا ية مليفيحما لعا ا ئد ا لر ا
 12 حذفالفريو�صاتاآنياً،�صاحلةملدة  الك�صفو 
الرتويجي  العر�ض  هذا  �صهًرالتاأمينالبيانات. 
�صيغتني:Sahla box2500و  اجلديد مقرتح يف 

. Sahla box5000

مع�صكر  والية  الثالثاء  يوم  �صتحت�صن 
القادر  عبد  لالأمري  االأول  الدويل  املوؤمتر 
ال�صاد�صة  الذكرى  اإحياء  مبنا�صبة  وذلك 
موؤ�ص�ض  مبايعة  من  املائة  بعد  والثمانون 
�صي�صارك  حيث  احلديثة،  اجلزائرية  الدولة 
الباحثني  من  العديد  املوؤمتر  هذا  يف 
على  واالأجانب  اجلزائريني  واالأ�صاتذة 
املتحدة  الواليات  فرن�صا  اليابان  دولة  غرار 
االأمريكية وتركيا، ويف �صياق ذي �صلة تنظم 

موؤ�ص�صة االأمري عبد القادر احتفالية مبنا�صبة 
الذكرى التاريخية �صت�صمل تقدمي مداخالت 
مبكان  وفكرية  ثقافية  ون�صاطات  تاريخية 
الدردارة  ب�صجرة  القادر  عبد  االأمري  مبايعة 
بغري�ض، وهذا بح�صور موؤرخني  على غرار 
والربوفي�صور  خمتار  موالي  بن  الربوفي�صور 
حمبي  وكذا  جامعيني  واأ�صاتذة  عوف  بن 

االأمري وبع�ض اأعيان املنطقة. 
 طالبي فاطمة 

الثقافة  بدار  نوفمرب   25 االأحد  اليوم  تنطلق 
فعاليات   ، البويرة  مبدينة   « زعموم  علي   «
تظاهرة االيام الوطنية للفيلم الق�صري اخلا�ض 
فيلما   23 م�صاركة  ت�صهد  والتي   ، الهواة  بفئة 
من 12 والية منها 11 فيلما من والية البويرة 
ال�صيدة  الثقافة  دار  مديرة  ك�صفت  حيث   ،
 « ليومية  ت�رشيحها  يف   « �رشبي  �صليحة   «
 3 التحكيم  جلنة  تخ�صي�ض  عن   « الو�صط 
جوائز لالأفالم الفائزة بقيمة 100 األف دج و50 
اإىل جانب  التوايل  على  دج  األف  و30  دج  األف 
امل�صاركني  لفائدة  تكوينية  ور�صات  تنظيم 
كتابة  كيفية  غرار  عاى  املوا�صيع  �صتى  يف 

الت�صوير  فنيات  و  الق�صري  الفيلم  �صينارية 
اأن  املتحدثة  اأكدت  ال�صياق  ويف   ، واالإخراج 
هي  التظاهرات  هذه  مثل  تنظيم  اأهداف 
ت�صجيع املواهب واالإحتكاك وتبادل التجارب 
ال�صباب اجلزائري من خمتلف  واخلربات بني 
اإخراج  على  م�صاعدتهم  وكذا  الوطن  مناطق 
الوا�صع  اجلمهور  وتعريف  النور  اإىل  اأعمالهم 
بهم للذهاب بعيدا يف م�صوارهم الفني ، هذا 
�صيتم على هام�ض هذه الفعالية تكرمي املخرج 
 « فيلم  » �صاحب  ر�صيد  العربي   « البويرة  ابن 

طاحونة » املنتج �صنة 1986 .
اأح�سن مرزوق

تيزي وزو

توزيع �ل�ضكنات ي�ضعل 
نار �لحتجاجات 

بو�قنون 
ميمون   عي�صي  ايت  بلدية  �صكان  خرج 
اأم�ض،  وزو   تيزي  والية  جنوبي  الواقعة 
على  احتجاجات  يف  الثانية،  للمرة 
مت  التي  االجتماعية  ال�صكنات  قائمة 
توزيعها موؤخرا بالدائرة واملقدر عددها 
جموع  وطالبت  اجتماعي  �صكن  ب60 
مبراجعة  البلدية  �صلطات  املحتجني 
قائمة امل�صتفيدين التي �صمت، ح�صبهم، 
البلدية  خارج  من  مل�صتفيدين  اأ�صماء 
عن  وللتعبري  متزوجني  ل�صباب غري  وكذا 
املحتجون  عاود  القائمة،  لهذه  رف�صهم 
الغا�صبون اإغالق مقر البلدية التي �صلت 
نهائيا وقد تدخلت عنا�رش االأمن وطوقت 
فيها  �صاركت  التي  االحتجاجية  احلركة 
اأعداد كبرية من الغا�صبني على القائمني 
على �صوؤون بلدية ايت عي�صي ميمون مما 
مقرها  على  اأمني  طوق  و�صع  ا�صتدعى 
الإف�صال التهديدات بحرقها جدير بالذكر 
 2000 توزيع  درجت  وزو  تيزي  والية  اأن 
يف  زاد  متقطعة،مما  فرتات  على  �صكن 
بع�ض  لدى  االحتجاجية  احلركة  ا�صتعال 
باال�صتفادة من  االأحق  اأنف�صهم  يرون  من 

ال�صكن االجتماعي
ح- كرمي

�سعيدة

مدير جديد 
لوكالة كنا�ص 

حبيب  نظام  ال�صيد  تعيني  موؤخرا  مت 
مديرا  رئي�صي   طبيب  �صنة   48 �صاحب 
لل�صمان  الوطني  لل�صندوق  جديدا 
و  ب�صعيدة  االأجراء  للعمال  االجتماعي 
هو الذي �صغل رئي�ض وحدة بوكالة �صيدي 
الوقت  نف�ض  يف  يعد  والذي   ، بلعبا�ض 
ع�صوا بلجنة ال�صحة والبيئة على م�صتوى 
عو�ض  حيث  الوالئي  ال�صعبي  املجل�ض 
اإىل  حول  الذي  الكرمي  عبد  بلقوري�صات 
والية عني تيمو�صنت ل�صغل نف�ض املن�صب 
، على �صعيد اآخر وح�صب م�صدر عليم من 
درا�صي �صباح  يوم  تنظيم  �صيتم  ال�صندوق 
الق�صائي  باملجل�ض  نوفمرب   26 االإثنني 
قطاع  يف  الفاعلني  لتح�صي�ض  ب�صعيدة 
املحافظة على دميومة  اأجل  من  العدالة 

نظام ال�صمان االجتماعي.
خلدون.ع

احلماية املدنية بتب�سة

�إنقاذ قطة عالقة 
فوق �ضجرة 

هذا  نهاية  املدنية   احلماية  تدخلت 
االأ�صبوع املنق�صي على اثر مكاملة هاتفية 
بابتدائية  �صجرة  فوق  علقت  قّطة  الإنقاذ 
اجلديدة  الروكاد  بحي  اأحمد  ح�صونة 
بتب�صة مما متكنت فرقة التدخل الرئي�صية 
العمر  مقتبل  القطة  يف  اإنقاذ  من  بتب�صة 
التي كانت عالقة يف ال�صجرة حيث �صعدت 

ومل ت�صتطع النزول.
ع/ ر�سيد تب�سة
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مكتبة »برودهر�ست« 
الإجنليزية

اعتيادية  غري  تغريدة 
»برودهر�صت«  مكتبة  اأطلقتها 
يف  مدونتها  على  االإجنليزية 
بيعها  مبنا�صبة  »تويرت«  موقع 
كتاب بقي على رفوفها جاثما 
ي�صبه  وفيما  طويلة  �صنني 
م�صوؤويل  اأحد  كتب  االحتفال، 
»متكنا  التغريدة  يف  املكتبة 
من بيع كتاب موجود لدينا منذ  

ماي �صنة 1991، كنا نعلم دائما 
اأن هذا اليوم �صياأتي ال حمالة« 
وبذلك نزل الكتاب عن رفوف 
مدينة  يف  تقع  التي  املكتبة 
اأن  بعد  االإجنليزية  �صاوثبورت 
حوايل  هناك  معرو�صا  بقي 
التغريدة  والقت  عاما،   30
االإعجابات  اآالف  ع�رشات 
من  اأكرث  تغريدها  اإعادة  ومت 

القليل  اأن  اإال  مرة،  األف   15
اأ�صابهم  من  االأ�صخا�ض  من 
الكتاب  ا�صم  ملعرفة  الف�صول 
»املنحو�ض« بح�صب ما و�صفه 
البع�ض من املتابعني واملواقع 

االإلكرتونية املهتمة.
مكتبة  بادرت  بدورها 
على  باالإجابة  »برودهر�صت« 
امل�صتخدمني  اأحد  �صوؤال 

لتوؤكد  الكتاب،  ا�صم  حول 
خم�ص�صة  ذاتية  �صرية  اأنه 
اإجنلرتا  ملك  حول  لالأطفال 
اإىل  االأول«ي�صار  »ويليام 
دفعت  »برودهر�صت«  تغريدة 
االأخرى  املكتبات  من  العديد 
مع  مماثلة  جتارب  مل�صاركة 
ظلت  اأخرى  »منحو�صة«  كتب 

على الرف ل�صنوات طويلة.

بيع �لكتاب »�ملنحو�ص« 
بعد 30 عاما منذ عر�ضه 
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