
الأفالن يتجهز ملعركة جمل�س الأمة

ت�سريحات بو�سارب ت�سفي غمو�سا على الرئا�سيات

...هنا عا�س عيا�س

قرية  اأم ال�سمل« تلم 
�سمل اجلزائريني

جمل�س اأ�ساتذة الثانويات اجلزائرية

نتائج كارثية يف الريا�سيات و الفيزياء و اللغات الأجنبية
�س4

�س3
اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 العدد:4189   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا www.elwassat.com1 €  الثالثاء 25 دي�سمرب  2018  املوافـق  ل18ربيع الثاين 1440هـ العدد:4809   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا

وزير  ال�سوؤون  الدينية  حممد عي�سى :

 هناك من ي�ستغل العمائم
  البي�ساء لتكرار جتــــــــربة
�س3 الــــــ�ستـــــــرات الـــــ�سفراء

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650

FORMATION
QUALIFICATION

QU
AL

IFI
CA

TI
ON

 

DYNAMISME 

PROFESSIONNELLE 

RESULTAT 

E-LEARNING 

EM
PL

OI
 

AV
EN

IR
 

DYNAMISME 
APPRENTISSAGE 

    RÉVES 

TRAV
AIL 

TUTORIEL

FLEXIBILITÉ

PRATIQUE
COMPETENCE

RIGUEUR
METIER 

CONTACTEXPERIENCE

IN
FO

GR
AP

HI
E 

REDACTION SUR LE WEB

ARCHIVAGE NUMÉRIQUE

MARKETING 

MONTAGE VIDEO
RESULTAT 

EXPERIENCE

Méthodes pédagogiques, Un poste de travail par stagiaire
Vidéoprojecteur,Accès Internet

Exercices individuels sur PCS,upports de cours
Mises en application des logiciels

Evaluation en �n de stage
  FORMATION 

   DIPLOMANTE 
  QUALIFIANTE 

A LA CARTE  

Informatique
comptabilité,  

Ressources humaines
communication

Formations multimédia, 
communication digitale

Photoshop cs
Indesign

Illustrator cs
Powerpoint autocad

Techniques de rédaction 
Arabe francais

Rédaction sur le web
Photographie 

Et camera 
Montage video

Graphiste multimedia

Infographie maquettiste
Pao, opérateur de saisie

Commercial, chargé 
De clientéle

Marketing et relations 
Publiques

Secretariat
Agent d’accueil
Documentation 

Et archivage numérique

EXPERIENCE

EXP
ERI

EN
CE

di
gi

ta
l 

wo
rld

Ecole  Avenir succès

Langues étrangères 
tarifs spécial été

 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com

�س4

�س5

�س4

�س6�س4

بح�سور اأ�سغر حافظ لكتاب اهلل 
يف العامل  عبد الرحمان فارح 

جمعية اخلري والح�سان 
 بنـــــي ثور ورقلة تــــــــزف

 43 عــــــــــريـــــــ�ســــــا  

الدكتوربوعالم اهلل غالم اهلل

 اإطارات املجل�س الإ�سالمي 
ي�سرفون على تكوين الأئمة 

عبد الوحيد متار يطمئن املكتتبني

  285 وحدة �سكنية ب�سيغة
 عدل يف طور الإجناز 

وزيرة الت�سامن غنية الدالية

 ل ميكن الرفع من منحة 
الت�سامن للم�سنني حاليا 

توؤجل" لن  الرئا�سية  .          اإدري�س عطية: "النتخابات 
روبورتاج

الوة
ري ع

ت/ ب�س



والية  �أمن  م�صالح  حجزت 
عمليتني  خالل  �جلز�ئر 
 )05( خم�صة  خمتلفتني، 
�صيار�ت، در�جتان )02( ناريتان 
�صنع  �آلة  خمر،  قارورة   )170(
ورق �الملنيوم ومبلغ مايل قدره 
بعد  وذلك  �صنتيم  مليون   )1.2(

�أ�صخا�ص   )05( خم�صة  توقيف 
م�صتبه فيهم �لعمليتان عاجلتهما 
�أمن �ملقاطعة �الإد�رية  م�صالح 
متعلقة  �الأوىل  �لبي�صاء،  للد�ر 
 )6.5( قدره  مايل  مبلغ  ب�رسقة 
�ل�صحايا  الأحد  �صنتيم  مليار 
تو�جد  �لتحرّيات  خالل  تبنّي 

 )04( عند  خزنته  مفاتيح 
�رسقو�  فيهم،  م�صتبه  �أ�صخا�ص 
وكالة  و�أن�صاأو�  �الأمو�ل  تلك 
توقيف  مت  �ل�صيار�ت،  لكر�ء 
�مل�صتبه فيهم �الأربعة مع حجز 
 )02( ودر�جتان  �صيار�ت   )05(
ناريتان. �أما �لعملية �لثانية فقد 

م�صتبه  توقيف  �إثرها  على  مّت 
فيه، كان يقوم ببيع �مل�رسوبات 
�لكحولية مبختلف �أحياء قطاع 
�صيارته  منت  على  �الخت�صا�ص 
 )170( على  بد�خلها  عرث  �لتي 
كحولية  م�رسوبات  قارورة 

خمتلفة �الأنو�ع و�الأحجام.

�سيدي بلعبا�س

حجز 2400 قر�س مهلو�س 
متكنت قوات ال�سرطة باأمن والية �سيدي بلعبا�س 

من حجز كمية معتربة  من االأقرا�س املهلو�سة من 

خمتلف االأنواع، الكمية املحجوزة متثلت يف 2400 

قر�س مهلو�س كانت موجهة للرتويج مبدينة 

�سيدي بلعبا�س و�سواحيها قبل اأن تتمكن قوات 

ال�سرطة من حجزها وتوقيف مروجها البالغ من 

العمر 46 �سنة كان على منت مركبة      من نوع 

رونو كليو كومبي�س الذي مت توقيفه وتقدميه 

اأمام النيابة التي اأمرت باإيداعه احلب�س   حيثيات 

الق�سية تعود اإىل اإ�ستغالل قوات ال�سرطة باأمن 

دائرة عني الربد ملعلومات مفادها وجود مركبة 

من نوع رونو كليو كومبي�س م�ستبه يف اأمر �سائقها   

لتبا�سر امل�سلحة بفتح حتقيق معمق على جناح 

ال�سرعة للك�سف عن مالب�سات         الق�سية، 

وبعد عملية مراقبة دقيقة ودوريات مراقبة 

مت توقيف املركبة امل�ستبه فيها ب�سارع حممد 

خمي�ستي بدائرة عني الربد ، بعد تفتي�س املركبة 

مت �سبط 2400 قر�س مهلو�س من خمتلف االأنواع 

، بينت التحقيقات اأنها كانت موجهة للرتويج 

عرب اإقليم والية �سيدي بلعبا�س، حيث مت حجزها 
وتوقيف �سائق املركبة 

 �س.�س

مالل يقع يف املحظور

اأمن العا�سمة

حجز 05 �سيارات ودراجتني ناريتني

خبر في 
صورة

مترنا�ست

اإرهابي ي�سلن نف�سه لل�سلطات

 ال�سفري الأوكراين �سيفا 
على يو�سف يو�سفي

ا�ستقبل وزير ال�سناعة واملناجم، يو�سف يو�سفي، 
باجلزائر، �سفري اأوكرانيا باجلزائر، ماك�سيم �سبح، 

الذي بحث معه يف  العالقات االقت�سادية بني البلدين 
وال�سيما يف قطاعي ال�سناعة و املناجم، ح�سبما اأفاد به 
بيان �سادر عن ذات الوزارة ،و قد ا�ستعر�س الطرفان، 

خالل هذا اللقاء، امكانيات التعاون و ال�سراكة الثنائية  
ال�سيما يف فروع احلديد و ال�سلب و ال�سناعة الكيمائية و 
املناجم و هي الفروع التي ميتلك فيها البلدان »موؤهالت 
كبرية«، يربز ذات امل�سدر و اعرب ال�سيد يو�سفي يف هذا 
اخل�سو�س عن رغبة اجلزائر لتعزيز التعاون ال�سناعي 
مع اوكرانيا »التي التزال �سعيفة مقارنة باالإمكانيات 

التي يحوزها البلدان«و اأكد ال�سفري االأوكراين من جانبه 
ا�ستعداد بالده لبحث كل فر�س ال�سراكة داعيا اإىل تبادل 

الوفود و تنظيم ملتقيات لرجال االأعمال يف البلدين.

مبطار هواري بومدين الدويل

اإحباط حماولة تهريب للخارج 
35.970 اأورو نحو باماكو 

اأحبطت �سرطة احلدود مبطار هواري بومدين 
الدويل، خالل االأ�سبوع املا�سي، حماولة تهريب 

نحو  اأجنبي متجه  كانت بحوزة م�سافر  اأورو   35.970
مدينة باماكو مبايل واأفاد بيان للمديرية العامة 

لالأمن الوطني اليوم االثنني اأنه و«بتهمة خمالفة 
الت�سريع املتعلق بتنظيم ال�سرف، وحركة روؤو�س 

االأموال من واإىل اخلارج، قامت م�سالح �سرطة 
احلدود على م�ستوى مطار هواري بومدين الدويل، 

خالل االأ�سبوع الفارط، بتوقيف رعية اأجنبية 
بحوزته مبلغ مايل من العملة ال�سعبة يقدر ب 

35.970 اأورو، حيث كان متوجها نحو مدينة باماكو-
مايل«. 

�صبيبة  فريق  رئي�ص  �أن  يبدو 
مل  مالل،  �رسيف  �لقبائل 
�أن�صار �لكناري  يكن يعلم باأن 
لن ي�صربو� عليه كثري� ب�صبب 
ي�صريه،  �لذي  �لنادي  عر�قة 

�لنجوم  عدد  و�أن  �صيما 
�لفريق  قمي�ص  يف  �ملطرزة 
و�لذي تبلغ 7 كافية على خلق 
�صغط رهيب يجرب �أي م�صري 
جتربة  �أي  خو�ص  عدم  على 

جز�ئري  نادي  �أح�صن  مع 
متابعون  ويرى  �الأوقات،  لكل 
مالل  باأن  �لريا�صي  لل�صاأن 
د�ئما ما وعد بخلق �أكادميية 
عليهم  يعتمد  العبني  تخرج 

هذ�  لكن  بعد،  فيما  �لفريق 
بعيد  يكون  �أن  يجب  �الأمر 
عن �لنادي �الأول لكونه فريق 
ير�صو�  لن  و�أن�صاره  �ألقاب 

بغري ذلك. 

يف اإطار مكافحة االإرهاب 
وبف�سل اجلهود املتوا�سلة 
الوطني  اجلي�س  لقوات 
اإرهابي  �ّسلم  ال�سعبي، 
 23 اأم�س  يوم  نف�سه، 
2018، لل�سلطات  دي�سمرب 
بتمرنا�ست  الع�سكرية 
الع�سكرية  بالناحية 
االأمر  ويتعلق  ال�ساد�سة. 
بوبكر«،  »تابرة  بامل�سمى 
املكنى »زي«، الذي التحق 
االإرهابية  باجلماعات 
�سنة 2016. االإرهابي كان 
ر�سا�س  م�سد�س  بحوزته 
كال�سنيكوف  نوع  من 

خمازن   )05( وخم�سة 
ذخرية مملوءة. ويف نف�س 
ا�ستغالل  وبف�سل  ال�سياق 
مفرزة  ك�سفت  املعلومات، 
ال�سعبي  الوطني  للجي�س 
اإثر عملية بحث وتفتي�س، 
خمتار/ باجي  بربج 

للذخرية  خمباأ  ن.ع.6، 
يحوي اأربعة )04( �سواريخ 
 122 عيار   BM-21
قذائف   )04( واأربع  ملم 
ووقنبلتني   RPG-7
ومعدات  يدويتني   )02(
اإطار مكافحة  تفجري. ويف 
واجلرمية  التهريب 

مفرزة  اأوقفت  املنظمة، 
ال�سعبي  الوطني  للجي�س 
 )23( بتمرنا�ست/ن.ع.6، 
منقبا عن الذهب و�سبطت 
مركبات   )03( ثالث 
و)04(  الدفع  رباعية 
و)10(  نارية  دراجات 
و)07(  كهربائية  مولدات 
حني  يف  �سغط،  مطارق 
ال�سواحل  حرا�س  اأحبط 
الوطني  الدرك  وعنا�سر 
حماوالت  بوهران/ن.ع.2 
هجرة غري �سرعية لــ )67( 
قوارب  منت  على  �سخ�س 

تقليدية ال�سنع.

مقري يقرتح من جديد
حركة  مقري  �لرز�ق  عبد  حول 
يقرتح  حزب  �إىل  �ل�صلم  جمتمع 
دون  �ل�صيا�صية  �ملبادر�ت  فقط 
مبادرة  فبعد  ميد�نيا،  جت�صيدها 

�لتو�فق �لوطني �لتي جمعت بنودها 
�ملو�الة و�ملعار�صة، من �أجل خلق 
�ل�صيا�صيني  �لفرقاء  جتمع  �أر�صية 
�تيجية  ��صرت  يف  �لولوج  �أجل  من 

يف  يرغب  �ليوم  هو  ها  تو�فقية، 
ملو�جهة  �ملعار�صة  �أحز�ب  جمع 
�خلا�صة  �لوطني  �الإجماع  دورة 
�الأ�صبوع  هذ�  �ملو�الة  باأحز�ب 

فهل �صينجح يف ذلك �أم �أن مبادرة 
تبنتها  �لتي  �النتخابات  تاأجيل 
�حلركة بقوة �صيكون لها تاأثري على 

�أي قر�ر خا�ص باالجتماع.
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الأفالن يتجهز ملعركة جمل�س الأمة

ت�سريحات بو�سارب ت�سفي مزيدا من الغمو�ض على الرئا�سيات
اأكد من�ضق جبهة التحرير الوطني معاذ بو�ضارب مبنا�ضبة عمليات التح�ضري لنتخابات جمل�س الأمة التي �ضتكون يوم 29من هذا ال�ضهر، على �ضرورة بقاء 

الأفالن هي العربة التي تقود القاطرة، داعيا كل منتخبي الأفالن اإىل الوقوف �ضفا واحدا من اأجل دعم مر�ضحي احلزب.

ع�ضام بوربيع

له  اجتماع  خالل  بو�شارب  معاذ  ودعا 
احلفاظ  �رضورة  اإىل  بالعا�شمة  اأم�س 
من  هي  لتبقى  الأفالن،  مكت�شبات  على 
تقود القاطرة » فكلمة الأفالن ل ت�شقط 
اأر�شا ّ» ، متمنيا اأن تكلل انتخابات ال�شينا 
معاذ  وقال   ، الأفالن  مر�شحي  بفوز 
منتخبي  من  الزخم  هذا  اأن  بو�شارب 
يف  يوجه  اأن  يجب  الأفالن  منتخبات  و 
كلهم  يكونوا  اأن  ويجب  ال�شليم،  اإطاره 
�شوت  اأي  يذهب  ل  اأن  و  واحدا،  �شفا 
من الأفالن اىل جهة اأخرى، وّتاأتي هذه 
التوجيهات من طرف معاذ بو�شارب من 
اأجل العمل على اكت�شاح الأفالن ملجل�س 
الأمة، و املحافظة على الريادة، ل�شيما 

يف ظل حتدي الغرمي الأرندي .

ويظهر هذا من توجيهات معاذ بو�شارب 
اأ�شوات  كل  ذهاب  على  حث  الذي 
خا�شة  الأفالن،  مر�شحي  اىل  الأفالن 
الأفالنية  الأ�شوات  بع�س  يف ظل وجود 
الوزير  و  ال�شابق  القيادي  غرار  على 
راح  الذي  زياري  العزيز  عبد  ال�شابق 
لالأرندي  العام  لالأمني  ب�شبه حملة  يقوم 
تتوفر  الذي  الوحيد  باأنه  اويحيى  احمد 
رئي�س  ملن�شب  الرت�شح  �رضوط  فيه 
ت�رضيحات  تعترب  ما  وهي  اجلمهورية، 
كعبد  اأفالين  وجه  طرف  من  مفاجئة 
العزيز زياري ي�شاند غرميهم يف اّلأرندي 

.
ولعل مثل هذه اخلرجات هي من اأكدت 
عزم احلزب العتيد الأفالن على اكت�شاح 
هي  الأفالن  كلمة  لتبقى  الأمة  جمل�س 
علما  الت�رضيعية،  الهيئة  هذه  يف  العليا 

اأن جمل�س الأمة يحتوي على 144ع�شو، 
اإ�شافة  منتخبون،  98ع�شو  بينها  من 
يعينها  الرئا�شي  الثلث  من  48ع�شو  اىل 
ال�شخ�شيات  من  اجلمهورية  رئي�س 
لعهدة تدوم  الوطنية  والكفاءات  الوطنية 
فاإن هذا  اأخرى،  �شت �شنوات، من جهة 
بن  القادر  عبد  يقوده  الذي  املجل�س 
�شالح املح�شوب على الأرندي ، �شيعرف 
ثلثه الرئا�شي ح�شب ما ذكرته » الو�شط 
التغيريات يف هذا  من  العديد  �شابقا    «
�شتم�س 24ع�شو معني من  التي  و  ال�شق 
التي ح�شبما  و  اجلمهورية  رئي�س  طرف 
، جمال  �شتم�س مثل عمار غول  علمناه 
و�شالح   ، زبريي  الطاهر   ، عبا�س  ولد 

قوجيل و اآخرون .
اىل  الأمة  جمل�س  انتخابات  وتتوجه 
ميتلك  الذي  العتيد،  للحزب  �شيطرة 

يليه حزب  ال�شابقة،  العهدة  يف  الأغلبية 
حالة  يف  الأفالن  يبقى  لكن   ، الأرندي 
يقظة لقطع الطريق اأمام الغرمي الأرندي 
، وبالتايل قطع الطريق اأمام الأمني العام 
ينفي  مل  الذي  اويحيى  اأحمد  لالأرندي 
القادمة  للرئا�شيات  للرت�شح  له  نية  اأية 

،واتخاذ جمل�س الأمة كمتكاأ له .
اأن  بو�شارب  معاذ  �رضح  ذلك  ورغم 
لكل  يدها  متد  الوطني  التحرير  جبهة 
اإىل  للو�شول  ال�شيا�شية  الت�شكيالت 
على  احلفاظ  وهي  املن�شودة  الغايات 
احلزب  رئي�س  اأن  م�شيفا  اجلزائر، 
تاما  حر�شا  يحر�س  بوتفليقة  الرئي�س 
جبهة  حزب  اأبناء  مواقف  تظل  اأن  على 
اأول  بيان  من  منبثقة  الوطني  التحرير 

نوفمرب
تداول  مت  قد  اأنه  اإىل  الإ�شارة  جتدر   

العديد من الأ�شماء لتويل رئا�شة جمل�س 
ال�شعيد  بينها  من  كان  التي  و  الأمة 
عمار   ، بلخادم  العزيز  عبد  بوحجة، 
وعدة  �شالل  املالك  وعبد   ، �شعداين 

�شخ�شيات .
اخلرجة  هذه  اأن  اإىل  الإ�شارة  جتدر 
بو�شارب  معاذ  احلزب  ملن�شق  الأوىل 

خارج مقر احلزب ، و هي اخلرجة التي 
ندوة  عن  فيها  احلديث  بو�شارب  جتنب 
لها  التح�شري  يتم  التي  الوطني  الوفاق 
عن  احلديث  جتنب  كما   ، 10جانفي  يف 
الجتماع الأخري الذي مت بني العديد من 
مع  الرئا�شي  التحالف  اأحزاب  قيادات 

قيادات يف الدولة

حيا موقف الأئمة بعدم اخلروج لل�ضارع، حممد عي�ضى :

هناك من ي�ستغل العمائم البي�ساء 
لتكرار جتربة ال�سرتات ال�سفراء

 .         �ضرنفع اإن�ضغالت الأئمة للحكومة 
كمطلب للنقابة ولي�س للو�ضاية 

حيا وزير ال�شوؤون الدينية والأوقاف حممد 
بعدم  البي�شاء  العمائم  موقف  عي�شى 
احتجاجية  وقفات  ال�شارع يف  اإىل  اخلروج 
تفاديا جلر اجلزائر اإىل مال يحمد عقباه 
،معرتفا  اأن مطالب الأئمة 47 هي �رضعية 
و حقيقية ، مكذبا الإتهامات التي وجهت 
�شيا�شة   ممار�شة  بخ�شو�س  للو�شاية 

التجاهل و النتقائية اأمام ملف الأئمة.  
حلوله  عند  الأم�س  عي�شى  حممد  اإتهم 
اأطراف  احلوار  جريدة  فروم  على  �شيفا 
لزعزعة  الأئمة  ملف  ا�شتغالل  مبحاولة 
بخ�شو�س  الأئمة  حمذرا  البالد،  ا�شتقرار 
يف  البي�شاء  العمامة  تدني�س  عدم  و  ذلك 
لفتح  و�شايته  ا�شتعداد  ال�شارع، معربا عن 
احلوار مع الأئمة الأ�شبوع الأول من جانفي 
ورفع اإن�شغالتهم لكن مطلب من النقابة و 

لي�س من وزارة ال�شوؤون الدينية. 
الأئمة،  الأجور  رفع  بق�شية  يتعلق  وفيما 
اأجور الأئمة مرتبطة  قال حممد عي�شى » 
وظيفته  والإمام  الأ�شا�شي  بالقانون 
وظيفة  باأي  مقارنته  ولميكن  عمومية 
�شوناطرك  بعمال  منه  مقارنة  يف  اأخرى 
يف  زيادات  من  موؤخرا  اإ�شتفادوا  الذين 
الأجور » ويف �شياق اأخر ، اأو�شح املتحدث 
اأن  ق�شية  تطويب 19 رجل م�شيحي اأثبتت 
بالت�شييق يف  اجلزائر  اإتهام  يريد  من  لكل 
اجلزائر  ،�شدق  الدينية  ال�شعائر  ممار�شة 
يف �شمانها حريات املعتقدات و ممار�شة 
اأي  ينفق  مل   « الدينية،م�شيفا  ال�شعائر 
ق�شية  يف  العمومية  اخلزينة  من  دينار 
اأن  اإ�شرتطنا  و  امل�شيح،  رجال  تطويب 
الوطنية  امل�شاحلة  بعنوان  التطويب  يكون 
و  الزكاة    رقمنة   مطلب  وبخ�شو�س   .
�شحبها من امل�شاجد،  اأفاد  املتحدث اأنه 
ثم تقدمي طلب اإ�شت�شارة يف 48 ولية للرد 
�شحب  قرار  اأن  موؤكدا  الق�شية،  هذه  يف 
الزكاة من امل�شاجد يتوقف على  �شناديق 

رد امل�شاجد عرب 48 ولية حول ذلك. 

ل منلك حق اإختيار 
م�ضائخ  بالتوهات 
القنوات اخلا�ضة 

الديني  الأداء  وعلق املتحدث على ق�شية 
الذي و�شل اإىل حد التهريج  يف البالطوهات 
يف القنوات اخلا�شة،  مو�شحا اأن الو�شاية 
اختيار  يف  التدخل  يف  احلق  لمتلك 
ذلك  لأن  امل�شت�شافة  الدينية  ال�شخ�شيات 
لي�س �شالحيتها و اإمنا من �شالحية �شلطة 
قفزة  »هناك  م�شيفا  الب�رضي،  ال�شمعي 

نوعية يف الأداء الديني يف البالتوهات حيث 
اجلنود  بذبح  يتباهون  من  ن�شمع  نعد  مل 
ميار�شون  و  ال�شالح  بحمل  يفتخرون  و 
ماينق�س  اأن  م�شددا  التكفري،  خطاب 
هو  الف�شائية  القنوات  يف  الديني  الأداء 
يف  اأنه  معلنا  املرجعي،  اخلطاب  نق�س  
ور�شات  تنظيم  �شيتم  املقبل  جانفي  �شهر 
من  الدينية  املرجعية  ملناق�شة  مفتوحة 
،قائال  الإعالمي  الف�شاء  تاأطري  اأجل 
الإعالمي  الف�شاء  تاأطري  يتم  عندما   »:
باملرجعية الدينية �شوف لن يتم ا�شت�شافة 

من ي�شتعمل الدين للتهريج ».
اعرتف املتحدث اأن ال�شنة احلالية �شهدت 
بال�شنة  العمرة مقارنة  و  عزوف عن احلج 
تاريخ  تاأخر  اإىل  ذلك  الفارطة،مرجعا 
ال�شنة،  هذه  مبكرة  اأتت  التي  و  القرعة 
م�شددا على �رضورة مراجعة دفاتر احلج 
لي�شت  هي  التي  القرعة  خارج  توزع  التي 
فقط،  الدينية  ال�شوؤون  قطاع  م�شوؤولية 
معلنا اأنه �شيتم قريبا مزج وزاري م�شرتك 

ملراجعة هذه الق�شية.
ويف �شياق مت�شل،  فيما تعلق باإمكانية رفع 
»مو�شوع  عي�شى  حممد  قال  احلج  ح�شة 
احل�شة مل يتم مناق�شته و الدولة يف العامل 
طلب منها رفع ح�شتها، م�شريا اإن مت رفع 
الذين  لالأ�شخا�س  �شتوجه  اجلزائر  ح�شة 
اأعمارهم 79 �شنة و مل ينجحوا يف  جتاوز 
يخ�شهم  اأن  الرئي�س  قرر  اإذا  مرات،    10

بقرعة خا�شة »

اإ�ضتالم امل�ضجد الكبري 
نهاية دي�ضمرب 

الكبري  امل�شجد  اإ�شتالم  اأن  الوزير  واأعلن 
اأن  م�شريا  دي�شمرب،  نهاية  يف  �شيكون 
م�شاألة اأول �شالة يف امل�شجد و هل �شتبقى 
ت�شميته احلالية اأو �شيتم تغيريها لي�شت من 
�شالحية الو�شاية و اإمنا هي من �شالحيات 

موؤ�ش�شات الرئا�شة. 

هاجمت اأفكارال�ضيخ 
فركو�س ولي�س ال�ضخ�س 

و بخ�شو�س خالفه مع ال�شيخ فركو�س، قال 
لل�شيخ  الحرتام  كل  اأكن   « عي�شى  حممد 
اأفكاره  اإمنا هاجمت  و  ك�شخ�س   فركو�س 
مادامت اأفكار ت�شكك يف ديننا و تدعي اأننا 

لقطاء فكريا و ل ننتمي ل�شيء ».
اإميان لوا�س

املحلل ال�ضيا�ضي اإدري�س عطية للو�ضط:

»االنتخابات الرئا�سية لن توؤجل«
الدميقراطية يف تر�ضيخ  كبريا  قطعت �ضوطا  •        اجلزائر 
الرداءة تقدم  واأ�ضحت  •        الأحزاب اجلزائرية �ضعيفة 

يف وقت تدافع عن الدميقراطية وتنتقد ال�ضلطة:

�سبح »الزعامة« ي�سيطر على »االأحزاب« باجلزائر
.    طايبي: روؤ�ضاء الأحزاب اأغلقوا كل ال�ضبل يف وجه املنا�ضلني

.    بن طرمول: الزعامة تفر�س من منطق �ضرعية الأ�ضماء

ادري�س عطية  ال�شيا�شي  املحلل  ا�شتبعد 
اأن يتم تاأجيل الرئا�شيات اإىل موعد لحق 
غري املتفق عليه يف ربيع ال�شنة املقبلة، 
معتربة  لأ�شواط  اجلزائر  قطع  ب�شبب 
وتقوية  الدميقراطية  تر�شيخ  �شبيل  يف 
موؤ�ش�شات الدولة، يف حني اعرتف ب�شعف 
البع�س  اإن  قال  التي  باجلزائر  الأحزاب 
دون  م�شاحله  ك�شب  على  يعمل  منها 

اعتبار ال�شعب اجلزائري.
بجامعة  ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ  واأو�شح 
تب�شة يف ات�شال ربطه بالو�شط باأن تاأجيل 
املقبل  اأفريل  يف  املقررة  الرئا�شيات 
كمحلل  اأنا  م�شيفا:«  جدا،  م�شتبعد 
اجلزائر  لأن   ، الأمر  ا�شتبعد  �شيا�شي 

تر�شيخ  �شبيل  معتربة يف  اأ�شواطا  قطعت 
الدميقراطية وتوطني موؤ�ش�شات د�شتورية 
اأي  وانتظام  رتابة  على  حتافظ  فاعلة 
كل  وفوق  متابعا:«  انتخابي«،  ا�شتحقاق 
اأي  يطلب  بوتفليقة مل  الرئي�س  فاإن  هذا 
�شيء، �شواء تعلق الأمر بالعهدة اخلام�شة 
اأو اأي �شيء اأخر، بل مل ي�رض اإىل اأي �شيء 
عن  يدافع  امل�شدر  ذات  وراح  اأ�شال«. 
اأن  كما  ال�شياق:«  ذات  يف  موؤكدا  طرحه 
واملجتمع  اجلزائري  ال�شيا�شي  النظام 
�شبط  على  عاجزين  لي�شوا  ال�شيا�شي 
للعملية ال�شيا�شية والدخول يف انتخابات 
مر�شحني  وبوجود  وقتها  يف  رئا�شية 
تاأخر  بتاأكيده  معرجا  لذلك«،  موؤهلني 

الزمن  اأن  اأ�شاف:«رغم  ملا  قليال  الوقت 
اأبناء  لكن  جدا،  متاأخر  والوقت  ي�شابقنا 
عن  عاجزة  لي�شت  واجلزائر  كرث  الوطن 
ت�شيري  على  قادرين  ون�شاء  رجال  تلد  اأن 

امل�شهد الوطني«.
عطية  ادري�س  قدم  مت�شل  �شياق  ويف 
تاأجيل  عدم  يف  ت�شاهم  اأخرى  اأ�شبابا 
ال�شيا�شي املهم بقوله:« كل  هذا احلدث 
هذا ناهيك عن الظرفية الدولية الراهنة 
يعاين  التي  الداخلية  على غرار امل�شاكل 
الوليات  الرئي�س دونالد ترامب يف  منها 
ال�شرتات  وق�شية  الأمريكية،  املتحدة 
ال�شفراء �شد اميانويل ماكرون يف فرن�شا، 
دول  على  اخلا�شقجي  ق�شية  وتداعيات 

اخلليح برمتها«، م�شيفا:« كل هذه الأمور 
تعد خطرا على الأمن القومي اجلزائري، 
لهذا الأمور �شت�شري ب�شكل عقالين تفاديا 

لأي انفالت ».
اأن  على  ذاته  امل�شدر  �شدد  الأخري  ويف 
ال�شيا�شي يف اجلزائر  امل�شهد احلزبي و 
جديد،  اأي  يقدم  ل  واأ�شحى  جدا  رديئ 
مو�شحا:« اأمثال هوؤلء يوجد »عمار غول« 
ال�شخ�شني  كاأن  مقري«،  الرزاق  و«عبد 
يفرقون  ول  اجلزائري  ال�شعب  من  لي�شا 
العامل  كل  فالعامل  والدولة،  ال�شعب  بني 
جتاوز هذه الثنائية ، اإل هما وغريهم ل 

يزالون يفرقون بني الدولة و�شعبها«.
علي عزازقة

على  حنون«  »لويزة  انتخاب  طرح 
العديد  جمددا  العمال  حزب  راأ�س 
الطبقة  تواجه  التي  الإ�شكاليات  من 
�شيطرة  ظل  يف  باجلزائر،  ال�شيا�شية 
عاي�شت  خم�رضمة  �شخ�شيات 
ال�شاحة  على  والتعددية  الأحادية 
والأحزاب  عام  ب�شكل  ال�شيا�شية 
خالله  اأكد  واقع  خا�س،  ب�شكل 
ال�شيا�شية  الأحزاب  باأن  متابعون 
والدميقراطية،  احلريات  عن  تدافع 
على  الو�شع  بقاء  يف  ت�شاهم  لكنها 
كل  البعيدة  اإ�شرتاتيجيتها  بفعل  حاله 
الدميقراطية  املمار�شة  عن  البعد 

داخل اأ�شوارها.
باجلزائر  ال�شيا�شية  الأحزاب  حتولت 
اإىل جمرد موؤ�ش�شات ذات طابع ملكي 
على  والتداول  التعددية  فيه  رم  حتحُ
ال�شلطة فيها، فبعد اأن كانت منح�رضة 
كالنه�شة  فقط  الأحزاب  بع�س  يف 
الأن  ، هاهي  الإ�شالميتني  والإ�شالح 
مت�س الأحزاب ال�شرتاكية والعلمانية 
ودائما  بالدميقراطية،  تتغنى  التي 
اإىل �رضورة احرتام  ال�شلطة  ما دعت 
مبداأ التداول على املنا�شب يف اأعلى 

هرم الدولة اجلزائرية، ما يك�شف مرة 
اأخرى عن وجود مر�س تغلغل ب�شكل 
ي�شميه  الأحزاب  اأ�شوار  داخل  رهيب 

املتابعون »الزعامة«.
ويف هذا ال�شدد اأو�شح  رئي�س حزب 
يف  طايبي  اأ�شري  والتنمية  التجديد 
ال�شاحة  باأن  بالو�شط  ربطه  ات�شال 
ال�شيا�شية متكونة من اأحزاب جديدة 
واأخرى قدمية لها تقاليد وا�شحة تربز 
الن�شال  على  الزعامة  �شيطرة  مدى 
اأو  روؤ�شاءها  اأن  اإىل  م�شريا  داخلها، 
اأمناءها العامني يرت�شحون يف كل مرة 
باحلزب،  خا�س  موؤمتر  هنالك  يكون 
ب�شبب نق�س الكفاءات داخله، يف حني 
بالإمكانات  اأ�شوارها  خارج  يتغنون 
حتوزها  التي  الفكرية  الب�رضية 

اأحزابهم.
 ويف ذات ال�شياق �شدد امل�شدر ذاته 
القدمية  الأحزاب  روؤ�شاء  اأن  على 
على  وا�شح  ب�شكل  يعملون  باجلزائر 
برت�شح  ت�شمح  التي  ال�شبل  كل  غلق 
تقليد  وهذا  يواجههم،  منا�شل  اأي 
معمول به يف كل الدول العربية ب�شكل 
ب�شكل  الثالث  العامل  ودول  خا�س 

اأ�شري  ي�شيف  اأخرى  جهة  ومن  عام، 
طابي اأن هذا ال�شلوك  يحُرتجم طبيعة 
النظام يف ال�شاحة لكون الدميقراطية 
غري  الأحزاب  هذه  عنها  تدافع  التي 
موجودة حتى بني منا�شليهم، ما يربز 
»مر�س« حب الزعامة وال�شيطرة على 
كل ما هو داخل احلزب. ومن جانب 
التجديد  حزب  رئي�س  حمل  اأخر 
والقيادة  الأحزاب  روؤ�شاء  والتنمية، 
تف�شي هذه  م�شوؤولية  الدائرة حوله،  
ال�شيا�شية  الأحزاب  بني  ال�شلوكات 
منا�شلني  تكوين  عن  تخلت  لكونها 
الإ�شافة  تقدمي  على  قادرين  يكونوا 
التداول  مبداأ  خلق  ثم  ومن  للحزب 
احلزب، يف حني  داخل  ال�شلطة  على 
اأكد اأن الأحزاب النا�شئة ل توجد بها 
مثل هكذا ممار�شات ب�شبب امل�شوؤولية 
احلزب  رئي�س  على  امللقاة  الكبرية 
الذي يعمل على ت�شكيل اأر�شية �شلبة 

ح�شب ما اأ�شار اإليه امل�شدر ذاته.
اأما اخلبري ال�شيا�شي عزيز بن طرمول 
فاأو�شح يف ات�شال ربطه بالو�شط، باأن 
ال�شاحة ال�شيا�شية تعاين وباخل�شو�س 
احلزبية، ب�شبب جمموعة من �شلبيات 

الداخلية  ب�شو�شيولوجيتها  املرتبطة 
حول  الت�شاوؤل  يثري  مما  واخلارجية، 
�شيا�شي  ف�شاء  و�شط  اليوم  واقعها 
وموؤ�ش�شاتي متاأزم ومقبل على فرتات 
ذات  يف  م�شددا  ومعقدة،  �شعبة 
تعتمد  الني  ال�رضعية  اأن  على  الوقت 
اجلزائرية  ال�شيا�شية  الأحزاب  عليها 
التي  ال�رضعية  طبيعة  من  اأ�شال  هي 

متار�شها �شلطة احلكم.
العلوم  اأ�شتاذ  انتقد  ذاته  ال�شياق  ويف 
حيث  الزعامة،  ظاهرة  ال�شيا�شية 
باأحزاب  الزعامة  قال:«فظاهرة 
احلر  الختيار  من  ت�شنع  ل  ال�شلطة 
من  تفر�س  هي  بل  الدميقراطي 
الأ�شماء  لها  تروج  �رضعية  منطق 
منطق  �شمن  املوؤثرة  الفاعلة 
التي  املفاجاآت  من  وخوفا  امل�شالح 
تطالب  �شتبقى  اأطراف  ت�شنعها  قد 
ورغم  نفتقد  اإننا  متابعا:«  بالتغيري«، 
اإىل ثقافات حزبية  مرور وقت طويل 
اجلدارة  علي  تعتمد  دميقراطية 
البديل  منح  على  والقدرة  والكفاءة 

جليل من املنا�شلني«.
 علي عزازقة
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لها  بيان  يف  ال�ساتاف   و�سجلت 
منه،  ن�سخة  »الو�سط«  تلقت 
من  بداية  االنتقادات  جمموعة 
اكتظاظ االأق�سام، موؤكدة اأنه اأرهق 
االأ�ساتذة ناهيك عن تكري�س عدم 
التاأطري  ونق�س  الفر�س  تكافوؤ 
الرتبية  م�ست�ساري  رتبتي  خا�سة 
والنظار . كما انتقدوا حجم بع�س 
املقررات خا�سة اللغات، قائلة اأن 
الراحة  االأ�ساتذة من  حجمها منع 
اأجل  من  الدرو�س  حل�سو  ودفعهم 
كما  الدرا�سي.  الربنامج  انهاء 
�سجلوا نقطة امل�ستحقات العالقة 
مقرات  لغلق  دفع  ما  وهو  للعمال 
مرة  من  الأكرث  الرتبية  مديريات 
اأن  خا�سة  الواليات،  بع�س  يف 
انهيار القدرة ال�رشائية يعزز حجم 
القطاع  عمال  ويدفع  ال�سيق، 
بذل  روح  على  ويق�سي  للتململ 
املزيد من اجلهد. وعادت النقابة 
لفتح ملف منا�سب العمال املهنيني 
موؤكدين  امل�سرتكة،  واالأ�سالك 
فادحا،  ما  نق�سا  تعرف  اأنها 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  يجعل معظم 
اإىل  باالإ�سافة  لها،  يرثى  حالة  يف 
االرجتالية  بالقرارات  و�سفوه  ما 
ال�رشكاء  اإ�رشاك  وعدم  للوزارة 
م�ساورتهم،  وعدم  االجتماعيني 
خا�سة يف بع�س امللفات احل�سا�سة 

فرتة  ومتديد  االأ�سا�سي  كالقانون 
كامل،  لعام  االجتماعية  اخلدمات 
موؤكدين اأنه غري طبيعي. باالإ�سافة 
اإىل الت�سييق النقابي لبع�س مدراء 
ذلك  مرجعني  بح�سبهم،  الرتبية، 
يف  وانعك�س  الكفاءات  لغياب 
مت  التي  االحتجاجية  الوقفات 
بالكارثة  و�سفته  ما  اأما  تنظيمها. 
من   %50 من  اأكرث  اأن  هي  الكربى 
املوؤ�س�سات الرتبوية على امل�ستوى 
الوطني ال تتحكم يف عملية متابعة 
غياب التالميذ، موؤكدة اأن التجاوز 
يعود لفرتة الوزير االأ�سبق اأبو بكر 
مهام  من  حذف  اأين  بوزيد  بن 
امل�رشفني الرتبويني عملية متابعة 

الوزارة  مطالبني  التالميذ،  غياب 
العاجل  القريب  يف  حل  باإيجاد 

لهذه املع�سلة.
 كما انتقدت ال�سناباب عدم االإفراج 
على عمل اللجنة املكلفة بدرا�سة 
اختالالت القانون االأ�سا�سي لعمال 
الرتبية رغم عملها طيلة 3 �سنوات، 
اإىل جانب عدم تطبيق ما ورد يف 
�سبتمرب  �سهر  الر�سمية  اجلريدة 
اأ�ساتذة  ت�سنيف  هو  و   ،2014
 12 �سنف  يف  االبتدائي  التعليم 
عو�س11، بالن�سبة للمخربيني رغم 
ت�سنيفهم �سمن الرتبويني اإال اأنهم 
االأ�سالك  راتب  يتقا�سون  زالوا  ال 

امل�سرتكة.

الرتبية  مديريات  بخ�سو�س  اأما 
من  حالة  تعي�س  اأنها  فقالت 
الوطني،  امل�ستوى  على  الفو�سى 
وزارة  تعنت  اإىل  ذلك  مرجعني 
على  الو�سع  اإبقاء  يف  الرتبية 
اأغلب  باأن  م�ست�سهدين  حاله، 
بالتكليف  ت�سري  الرتبية  مديريات 
مكاتب(  روؤ�ساء  م�سالح،  روؤ�ساء   (
كثرية  م�ساكل  يف  �ساهم  مما 
جانب  اإىل  الرتبية،  قطاع  لعمال 
م�سالح  بني  تن�سيق  وجود  عدم 
يف  الواحدة  املديرية  ومكاتب 
عدم  وكذا  الواليات،  من  الكثري 
تقا�سي العمال املهنيني حلقوقهم 
وعدم   ،  2017 توظيف  املالية 
لغة  االإبتدائي  اأ�ساتذة  تقا�سي 
 ( توظيف 2017  لرواتبهم  فرن�سية 
اأر�سية وطنية( بالرغم من تنقلهم 
تفعيل  و دم  خمتلف،  واليات  من 
القوائم االإحتياطية يف امل�سابقات 
ل�سد  الناجحني  لتعوي�س  الداخلية 
انتقادات  اإىل  باالإ�سافة  ال�سغور. 
وزارتي  بني  فيما  للتن�سيق  وجهت 
الوطنية،  والرتبية  الداخلية 
قائلني اأنه يف »ظل الت�سيري ال�سيء 
االإبتدائية  للمدار�س  للبلديات 
املدر�سية  املطاعم  يف  وخا�سة 
والنقل املدر�سي«، داعني  الإن�ساء 
االإبتدائية  املدار�س  ت�سيري  جلنة 
كما هو احلال يف جلنة اخلدمات 
اجلامعية .وتكون جلنة م�ستقلة ال 

عالقة لها بالبلديات.

قال رئي�س املجل�س االإ�سالمي 
اهلل،  غالم  اهلل  بوعبد  االأعلى 
االأعلى  املجل�س  اإطارات  اأن 
�سي�رشفون على تكوين االأئمة 
اهلل  غالم  واأ�ساف  وتوجيههم 
خالل نزوله �سيفا على القناة 
ال  اأنه  اأم�س،  االأوىل  االإذاعية 

ينحازوا  اأن  للم�سلمني  ينبغي 
االإ�سالم   با�سم  فئات  يف 
ينته  مل  التهديد  اأن  موؤكدا 
تكوين  على  العمل  وينبغي 
و�سيعمل  وتوجيههم  االأئمة 
كلمة  توحيد  على  املجل�س 
اخلطاب  وتوحيد  امل�سجد 

الذي  اجلزائر  يف  االإ�سالمي 
يتمثل يف االأول بخطاب اأئمة 

امل�ساجد.
املتحدث،  ذات  اأ�سار  كما 
وزارة  مع  تن�سيقا  هنالك  اأن 
الرتبية من خالل االإطالع على 
مادة  وكتب  التدري�س  مناهج 

الرتبية االإ�سالمية كما يعطي 
االإقرتاحات  بع�س  املجل�س 
يف الكتب لتحيل بعدها وزارة 
الرتبية تلك املالحظات على 
تتكفل  التي  الرتبوية  اللجان 

باإنتاج الكتب.
 ف.ن�سرين

ك�سف وزير ال�سكن والعمران واملدينة، 
عبد الوحيد متار ، 470 اأنه مت توزيع 
األف  �سكنية  األف وحدة  اأكرث من 111 
والتي  األف   470 من  �سكنية،  وحدة 
اإطالق  منذ  دينار  مليار   2465 كلفت 

�سيغة عدل يف 2013.
وجود726  عن  اأم�س  متار  ك�سف  كما 
عدل  ب�سيغة  �سكنية  وحدة   285
طبقا  اأنه  موؤكدا  االإجناز  طور  يف 
�سجلت  اجلمهورية  رئي�س  لتعليمات 
احلكومة 90 الف وحدة �سكنية ب�سيغة 
العجز  لتغطية  بر�سم  2019   عدل 
ليطمئن  املالية،  ال�سعوبات  رغم 
�سيت�سلمون  باأنهم  املكتتبني  جميع 

�سكناتهم.
ال�سكن  وزير  ،قال  اأخرى  جهة  من 

الدورية  اللقاءات  اأن  والعمران 
بدرا�سة  �سمحت  عدل  مبكتتبي 
اأغلب احلاالت عرب الواليات وو�سفها 
باالإيجابية وقال اأنها �سمحت للقطاع 
الرتتيبات  خمتلف  على  باالإطالع 
انتهجتها  التي  والقانونية  العملية 
خمتلف  وطرح   2018 �سنة  الوزارة 
واالقرتاحات �سمحت  االن�سغاالت 
م�سرتكة  اهتمام  نقطة    18 بت�سجيل  
بني الواليات و 104 ان�سغاالت خا�سة  

وهي حمل تكفل.
الوزير  فقال  الطعون  بخ�سو�س  اأما 
منها  طعن،   54460 يبلغ  عددها  اإن 
 3270 اإليها  ي�ساف  مقبولة،   18226
تقدمي  غاية  اإىل  بتحفظ  مقبولة 
قيد   15833 ويبقى  الالزمة،  الوثائق 

نهاية  نتائجها  عن  و�سيعلن  الدرا�سة 
وتنتهي   2019 من  االأول  الثالثي 
ال�سياق  ذات  ويف  الطعون.  درا�سة 
ك�سف وزير ال�سكن عن موقع اإلكرتوين 
ان�سغاالت  يف  للنظر   ، القطاع  اأن�ساأه 
املواطنني، بطريقة مبا�رشة واأو�سح، 
على  الرد  �سيتم   2019 يف  اأن  الوزير، 
واأكد  اآنية  بطريقة  املكتتبني  جميع 
طمار، اأن التطبيق االإلكرتوين �سيجيب 
على كل ان�سغاالت املكتتب وما مدى 
واأ�سار  �سكنه  موقع  اأ�سغال  تقدم 
خا�س  تطبيق  هناك  اأن  اإىل  الوزير، 
�سيبداأ  والذي  املكتتب،  بو�سعية 

العمل به يف 20 جانفي 2019.
للوكالة  العام  املدير  اأكد  جانبه  من 
ال�سكن  وحت�سني  لتطوير  الوطنية 

الدولة   ” اأن  روبة  ،�سعيد  “عدل” 
م�ساريع  عن  تتخلى  لن  اجلزائرية 
وقال  امل�سطرة”،  عدل  �سكنات  بناء 
اأمام ممثلي  كلمته  ذات املتحدث يف 
تتابع  م�ساحله  اأن  “عدل”  مكتتبي 
عرب  البناء  ور�سات  جميع  كثب  عن 
“جميع  اأن  الواليات م�سريا اإىل  كافة 
مكتتبي  على  املفرو�سة  الر�سوم 
ب�سكل  و�سعت  ال�سقق  واأ�سحاب 
يف  روبة  وك�سف  جيدا”  مدرو�س 
ذات ال�سياق عن تخ�سي�س 380مليون 
دينار جزائري للكفل ب�سيانة م�ساعد 
الواليات  جميع  يف  “عدل”  عمارات 
التي تتواجد بها �سقق تابعة للربنامج 

الذي ي�رشف عليه”
ف.ن�سرين

مطالب باإن�ساء جلنة لت�سيري املدار�س االبتدائية

الدكتوربوعالم اهلل غالم اهلل

عبد الوحيد متار يطمئن املكتتبني

�سارة بومعزة 

50 باملائة من امل�ؤ�س�سات 
الرتب�ية ال تتحكم يف الغيابات

اإطارات املجل�س اال�سالمي ي�سرف�ن على تك�ين االأئمة

اأكرث من 285 وحدة �سكنية ب�سيغة عدل يف ط�ر االإجناز  

وزيرة الت�سامن غنية الدالية

ال ميكن الرفع من منحة 
الت�سامن للم�سنني حاليا

 .      �سمان التغطية االجتماعية
 وال�سحية 145 315  �سخ�س م�سن

جمل�س اأ�ساتذة الثانويات اجلزائرية

هناك خطر حقيقي 
ي�اجه التعليم املجاين

 .     نتائج كارثية يف الريا�سيات 
و الفيزياء و اللغات االأجنبية

الوطني  الت�سامن  وزيرة  قدرت 
الدالية  املراأة غنية  وق�سايا  واالأ�رشة 
اأم�س االثنني باجلزائر العا�سمة عدد 
االأ�سخا�س امل�سنني الذين  ا�ستفادوا 
مع  للت�سامن  اجلزافية  املنحة  من 
�سمان التغطية االجتماعية وال�سحية 
145 315  �سخ�س اأي بن�سبة 34 باملائة 
من �سمن 710 962  م�ستفيد من هذا 

الرتتيب خالل �سنة 2018. 
خالل  لها  كلمة  يف  الوزيرة  واأكدت 
امللتقى  اأ�سغال  على  اإ�رشافها 
االجتماعية  الرتاتيب  االإعالمي حول 
يف  امل�سنني  باالأ�سخا�س  للتكفل 
ل�سمان  »معا  �سعار  حتت  اجلزائر 
الن�ساء  ن�سبة  اأن  اأف�سل«  �سيخوخة 
جمموع  من  امل�ستفيدات  امل�سنات 
  958 بلغ   امل�ستفيدين  هوؤالء 
6ر54  بن�سبة  اأي  171م�ستفيدة 
 2017 بني  ما  و�سل  كما  باملائة  
التدخالت  عدد  جمموع   2018 و 
للت�سامن  اجلوارية  للخاليا  امليدانية 
امل�سنني  االأ�سخا�س  ال�ستهداف 
ال�سحية  اله�سا�سة  يعانون  الذين 
واالجتماعية اأومن هم يف و�سع �سعب  
الدالية  واأو�سحت  تدخل    186  148
بداية  من  املمتدة  الفرتة  خالل  اأنه 
جانفي اإىل 30 اأوت من ال�سنة اجلارية 
امل�ستوى  على  اخلاليا  هذه  قامت 
عمليات  ملرافقة  بن�ساطات  الوطني 

الو�ساطة االجتماعية ل�سالح  800 23 
خمتلف  من  ا�ستفادوا  م�سن  �سخ�س 
جانب  اىل  باملنزل  امل�ساعدات 
ا�ستفادة 924 33 �سخ�س م�سن  خالل 
نف�س الفرتة من قرو�س م�سغرة مببلغ 
دج  مليار  8ر2   قدر ب  اجمايل  مايل 

من بينهم 735 28 امراأة .
وذكرت باملنا�سبة باأن قطاعها ب�سدد 
تنفيذي  مر�سوم  م�رشوع  حت�سري 
للخوا�س  اال�ستثمار  بفتح  ي�سمح 
للتكفل  مادية  اإمكانيات  لديهم  ممن 
اأهمية  اىل  تطرقها  ولدى  بامل�سنني 
تعميم ا�ستعمال بطاقة امل�سن اأ�سارت 
اأكرث من   توزيع   اأنه  مت«  اإىل  الوزيرة 
000 130 بطاقة م�سن على مديريات 
عرب  والت�سامن  االجتماعي  الن�ساط 
باأنه مت كذلك خالل  الواليات«موؤكدة 
 614 اإدماج  »اإعادة  و2018   2017
العائلي  و�سطهم  يف   م�سن  �سخ�س 
لدى  اأو  العائلية  الو�ساطة  طريق  عن 
اإمكانية  وحول   ، اال�ستقبال«  عائالت 
اجلزافية  املنحة  يف  النظر  اإعادة 
واملقدرة ب 3000 دج  اأو�سحت الدالية 
يف هذا االإطار باأن »ال�سخ�س امل�سن 
من  املنحة  هذه  غرار  على  ي�ستفيد 
»ترتيبات اجتماعية و�سحية واإعانات 
املالية  »الظروف  باأن  اأخرى«،مربزة 
التي تعرفها البالد ال ت�سمح يف اعادة 

النظر يف هذه املنحة ». 

الثانويات  اأ�ساتذة  جمل�س  ك�سف 
كارثية  نتائج  عن  اجلزائرية 
موؤكدا  االأول،  الدرا�سي  للف�سل 
ال�سابقة  االأولية  الت�رشيحات 
بح�سب  موؤكدين  النتائج،  حول 
اأكرث  باأن  للكال  ميدانية  درا�سة 
التالميذ  من  باملائة   45 من 
على  يتح�سلوا  الثانويات مل  عرب 
املعدل، يف حني 60 باملائة ممن 
حت�سلوا على املعدل مل يحققوا 
يف  �سعيفة  بل  مر�سية  نتائجا 
والفيزياء  الريا�سيات  مواد: 

والفرن�سية واالجنليزية.
مكتبه  اجتماع  يف  الكال،  واأكد 
ملف  اأن  االأخري،  الوطني 
احلريات النقابية يعرف ت�ساعدا 
مو�سحا  الت�سييقات،  وترية  يف 
اأنه مت االنتقال من الت�سييق على 
احلريات النقابية من ال�سفة غري 
املبا�رشة،  ال�سفة  اإىل  املبا�رشة 
من  مبجموعة  م�ست�سهدين 
بلغ  اأنه  قائلني  االأحداث، 
منح  عدم  اإىل  بالو�ساية  االأمر 
جمل�سها  لعقد  ترخي�س  النقابة 
على  مربجما  كان  الذي  الوطني 
توفري  وعدم  �سطيف،  م�ستوى 
با�ستعمال  للنقابة  الئق  مقر 
واملماطلة.  الت�سويف  اأ�سلوب 
واإعداد  اإم�ساء  عن  االمتناع  مع 
الر�سمية  االجتماعات  حما�رش 
الرتبية  ووزارة  النقابات  بني 
م�ستوى  على  وحتى  الوطنية 
الرتبية  مديريات  مع  الواليات 
مما يعترب نية وا�سحة يف التهرب 

من االلتزامات ومعاجلة امل�ساكل 
املطروحة على طاوالت النقا�س 
كما  النقابة.  بح�سب  اجلدية 
الت�سييقات  يعزز  ما  اأن  اأ�سافت 
املتابعات  مرحلة  بلوغ  هو 
الق�سائية �سد منا�سليها، قائلني 
بع�س  طرف  من  جاءت  اأنها 
خللق  ت�سعى  التي  االأطراف 
امل�ساكل الوهمية وقلب احلقائق 
باللجوء  للتغطية على جتاوزاتهم 
النقابة  ممثلي  �سد  العدالة  اإىل 
اأفواه  اإ�سكات  منهم  حماولة 
تدافع  التي  احلرة  املنا�سلني 
حق  وعن  االأ�ساتذة  كرامة  عن 
التالميذ يف تعليم عمومي جماين 
باملتابعات  م�ست�سهدين  وجيد، 
بحق ع�سو املكتب الوطني للكال 
الوالئي  املكتب  وع�سو  مبع�سكر 

بورقلة.
الكال  اأكدت  ثانية  جهة  من 
التكتل  اإطار  بالعمل يف  التزامهم 
اإىل  النقابات  داعني  النقابي 
يف  واالإ�رشاع  والعمل  اال�ستمرار 
اتخاذ قرارات م�سوؤولة وتاريخية 
على  للحفاظ  تعبريها  حد  على 
وحت�سينها:  العمالية  املكا�سب 
القدرة ال�رشائية، قانون التقاعد، 
النقابية،  قانون العمل واحلريات 
النقابي  ال�سمري  اأن  موؤكدين 
والوحدة  الت�سامن  يفر�س  حاليا 
املحدقة  االأخطار  ملواجهة 
وباملدر�سة  العمومية  باخلدمة 

املجانية على وجه اخل�سو�س.
�سارة بومعزة 

ك�سفت ال�ساتاف عن جمموعة من العراقيل التي �سادت الف�سل الدرا�سي االأول، موؤكدين اأنها عوامل 
انعك�ست على النتائج الكارثية للتالميذ بـ57 باملائة اأقل من معدل 10 من 20، م�سيفني اإليها اإ�سكالية 

عدم حتكم 50 باملائة من املوؤ�س�سات مبتابعة غياب التالميذ، يف حني طالبت باإن�ساء جلنة ت�سيري 
املدار�س االإبتدائية على غرار اخلدمات اجلامعية.
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بالإ�ضافة اإىل العزلة والتهمي�ش التي تعاين منه القرية، 
حيث عرب لنا الكثري عن امتعا�ضهم للواقع املر الذي 
يعي�ضونه نتيجة الو�ضعية املزرية التي تعرفها القرية، 
اإىل  بحاجة  القرية  فاإن  املواطنني  ح�ضب  وبالتايل 
من  لنت�ضالهم  املعنية  ال�ضلطات  طرف  من  التفاتة 
اأزمة  ولّد  �ضنوات  منذ  ال�رشوب  املياء  فغياب  الغنب 
املحا�ضيل  وكذا  ال�ضكان  تهدد  حقيقية  عط�ش 
الكهرباء  غياب  عن  ناهيك  باجلفاف،  الزراعية 
الفالحي  الن�ضاط  وجه  عائقا يف  باتت  التي  الريفية 
رغم اأن هذا الأخري يعّد الن�ضاط الوحيد لأغلب �ضكان 
املنطقة من فالحني وموالني ما جعلهم يعي�ضون يف 
للقرية  القا�ضي  اجلبلي  فالطابع  �ضعبة،  ظروف جد 
لكي  املحلية  لل�ضلطات  املربرات  من  الكثري  اأعطى 
ل�ضنوات  وظلت  تنموية  م�ضاريع  اأي  فيها  تربمج  ل 
طويلة بعيدة عن اهتمام ال�ضلطات املحلية ، موؤكدين 
اأنهم يعي�ضون العزلة يف ظل انعدام الطرقات املوؤدية 
ت�ضهد ذات املناطق عزلة حقيقية  القرية حيث  اإىل 
ب�ضبب انعدام امل�ضالك املوؤدية اإليهم منا�ضدين بذلك 
ذات اجلهات املعنية دعم اأهايل املنطقة بالإعانات 

التي تخدم الطابع الفالحي للقرية واأثناء تنقلنا ايل 
قرية ام ال�ضمل اإلْتم�ضنا غياب عيادة حيث اأكد بع�ش 
الو�ضع  بالقرية  ال�ضحية  اخلدمات  انعدام  ال�ضكان 
املوؤ�ض�ضات  اإىل  التنقل  املواطنني  ي�ضطر  الذي 
ال�ضت�ضفائية املتواجدة بالبلديات املجاورة على بن 
�رشور واخلبانة مطالبني بذلك مديرية ال�ضحة التطلع 
من  اخلدمات  متعددة  قاعة  واإن�ضاء  الإن�ضغال  لذات 
لقاطني  املقدمة  ال�ضحية  اخلدمات  حت�ضني  �ضاأنها 
تتخبط  التي  الأخرى  امل�ضاكل  بني  ومن  ال�ضمل  ام 
فيها قرية غياب الغاز الطبيعي عن بيوتهم، مربزين 
املادة احليوية،  البحث عن هذه  معاناتهم مع رحلة 
اأنف�ضهم  يجدون  حيث  ال�ضتاء  ف�ضل  خالل  �ضيما  ل 

رهائن اأ�ضحاب ال�ضاحنات وبائعي القارورات .
ال�ضابع  لليوم  متوا�ضلة  عيا�ش  ال�ضاب  اإنقاذ  عملية 

على التوايل
ل تزال جهود اأعوان احلماية املدينة لإنقاذ ال�ضاب 
يف  ارتوازي  بئر  مبا�ضورة  العالق  حمجوبي،  عيا�ش 
متوا�ضلة  بامل�ضيلة  احلوامد  ببلدية  ال�ضمل  اأم  قرية 
لليوم ال�ضابع على التوايل، فبعد �ضتة اأيام من عمليات 
احلفر املتوا�ضلة على مدار 24 �ضاعة تعلن مديرية 
احلماية املدنية عن وفاة »عيا�ش » البالغ من العمر 
ال�ضاب  اإنقاذه  حماولت  كل  باءت  اأن  بعد  �ضنة   28
»عيا�ش« الذي حتول اإىل ق�ضية راأي عام يف اجلزائر، 
روحه  و�ضعدت  الحد  يوم  �ضباح  اأنفا�ضه  انقطعت 
اإىل بارئها بعد �ضتة اأيام بلياليها ق�ضاها داخل اأنبوب 
قطره 35 �ضنتمرتا، يف قرية معزولة تُدعى ام ال�ضمل 
من  الربعة  واخوته  والديه  رفقة   « »عيا�ش  يقطن 
كان  الثالثاء  �ضبيحة  الواقعة  يوم  ويف  فقرية  عائلة 
اأبناء املنطقة يرعى الأغنام على  اأحد الأطفال من 
بعد اأمتار قليلة من البئر، فراأى عيا�ش مير بالقرب 
منه، فنادى عليه كعادته، لكنه مل يرد عليه ، فوجد 
ق�ضابية عيا�ش ملقاة غري بعيد عن مكان البئر، وهنا 
لنجدة  دعاهم  و  واأهله،  اأ�ضدقائه  نحو  مهرول  راح 
تطبع  التي  الهدوء  حالة  من  املكان  ليتحول  عيا�ش، 
يف  املواطنني  ملئات  مزار  اإىل  ال�ضمل،  اأم  منطقة 

ال�ضاعات التالية، حيث حاولوا اإنقاذه با�ضتعمال حبل 
م�ضافة  على  عالقا  ال�ضاب  كان  و   ، مرتا   11 بطول 
�ضقوطه  جراء  من  الأمين  ذراعه  يف  ،م�ضابا  قريبة 
�ضنتمرتا،   35 يتجاوز عر�ضه  الذي ل  الأنبوب  داخل 
باحلماية  ات�ضلوا  لإنقاذه،  حماولتهم  ف�ضل  وبعد 
املدنية التي تنقلت اإىل عني املكان يف حدود ال�ضاعة 
الثانية زوال ، و �رشع اأعوانها، يف عملية الإنقاذ ، ثم 
اإزالتها علي  قرروا حفر بع�ش الأمتار من الأتربة و 

مدار �ضبعة ايام لنت�ضال جثة عيا�ش .
 ت�ضامن كبري لل�ضعب اجلزائري مع عيا�ش

التوا�ضل  مواقع  م�ضتخدمي  من  كبري  عدد  تفاعل 
علق  �ضاب  اإنقاذ  عملية  مع  اجلزائر  يف  الجتماعي 
املا�ضي حيث هز حادث  الثالثاء  منذ  اأنبوب  داخل 
كل  يف  اجلزائريني  »م�ضاعر  »عيا�ش  ال�ضاب  وقوع 
اأرجاء الوطن، الذين اأعلنوا تعاطفهم و ت�ضامنهم مع 
ال�ضاب املنكوب و عائلته، احلملة التي اأطلقها رواد 
حققت  و  كبريا  تفاعال  لقت  الجتماعي،  التوا�ضل 
الن�ضطاء  من  العديد  يتابع  اذا  عالية،  م�ضاركة  ن�ضبة 
اول باول تفا�ضيل عملية انقاذ »عيا�ش » معربين عن 
حزنهم ملا ال اليه ال�ضاب و�ضط الربد و�ضيق املكان 

و�ضلمة �ضتة ايام دون اكل و�رشب .
من  الآلف  مئات  حريت  التي  عيا�ش  ال�ضاب  ق�ضة 
حتولت  حيث  باهتمام  يتابعون  الذين  اجلزائريني 
للمئات  اإىل حمج  احلوامد  ببلدية  ال�ضمل  اأم  منطقة 
من  و�ضوب  حدب  كل  من  جاوؤوا  املواطنني  من 
يلف  الذي  الربد  ورغم  واملوؤازرة،  الت�ضامن  اأجل 
املنطقة مل يتوان الكثري منهم يف املبيت يف العراء 
مبثابة  هو  وجودهم  اأن  معتربين  و�رشب،  اأكل  ودون 
عن  بهذا  معربين  املدنية  احلماية  لعنا�رش  دعم 
يقبع منذ  الذي  ال�ضاب عيا�ش، ووالده  ت�ضامنهم مع 
قام  وقد  هذا  كبده  فلذة  خروج  منتظرا  اأيام،  �ضتة 
بع�ش املح�ضنني، بتح�ضري وجبات �ضاخنة للمواطنني 
تقيهم  بطانيات  جلب  جانب  اإىل  هناك،  املنتظرين 
�رش الربد القار�ش يف هبة ت�ضامنية، تنم عن ت�ضامن 

اجلزائريني .

مدير االعالم باملديرية  العامة 
للحماية املدنية العقيد عا�شور

بقي مرت�ن للو�صل �إىل 
جثة �ملرحوم عيا�ش 

للحماية  العامة  باملديرية   الح�ضائيات  و  العالم  مدير  اأكد 
املدنية، اأم�ش الثنني باجلزائر، اأن جميع الربوتوكولت و اآجال 
ال�ضاب حمجوبي عيا�ش  انقاذ  اأجل  »احرتامها« من  التدخل مت 
امل�ضيلة  مبدينة  ارتوازية  بئر  يف  املا�ضي  الثالثاء  �ضقط  الذي 

و تويف ام�ش الأحد.
و يف مداخلة له على اأمواج القناة الثالثة لالإذاعة الوطنية يف ح�ضة 
�ضيف التحرير، اأكد العقيد عا�ضور اأن »جميع الربوتوكولت ذات 
الطابع العاملي و اآجال التدخل مت احرتامها حيث مت و�ضع مركز 
اأزمة  و خلية  املدنية  للحماية   العامة  باملديرية  قيادة مرتبط 

على ارتباط بولية امل�ضيلة و اأن كل متدخل حتمل م�ضوؤوليته«.
كما اأ�ضاف العقيد عا�ضور الذي فند كل » تق�ضري« لإنقاذ ال�ضاب 
عيا�ش اأن » جميع الو�ضائل مت ح�ضدها من طرف الولية باإ�رشاك 
هذا  يقوم مبثل  من  جميع  و  الري  يف  املخت�ضني  التقنيني   كل 
طبيعة  حول  تو�ضيحات  اإعطاء  ق�ضد  الإنقاذ  عملية  يف  احلفر 

الأر�ضية«.
من جهة اأخرى، تطرق العقيد عا�ضور بالتف�ضيل ملراحل التدخل 
ال�ضاعة ال13 و 40 د«،  الثالثاء على  النداء يوم  بدءا من »تلقي 
م�ضريا اأن الوحدة الثانوية للحماية املدنية لبني �رشور مدعمة 
غطا�ضني  رفقة  احلادث  مكان  اإىل  تنقلت   « بو�ضعادة  بوحدة 

لالإطالع على الو�ضع بالتدقيق«.
و اأ�ضار ذات املتدخل اأنه بعد عملية التعرف، اأطلع رئي�ش وحدة 
املنطقة  بنف�ش  املدنية  احلماية  مدير  اأي  م�ضوؤوله،  بو�ضعادة 
الذي تنقل هو الآخر » فورا » اإىل عني املكان، م�ضيفا اأن هذا 
امل�ضوؤول دعا اإىل اعتماد » تقنية خا�ضة« لالإنقاذ و لكون ال�ضحية 
وقع يف الفخ على م�ضتوى 30 مرت لبئر ارتوازية يفوق عمقها 100 
ببلدية  �ضمل،  اأم  قرية  م�ضتوى  �ضنتيمرت على   35 و قطرها  مرت 

احلوامد التي تقع 
ال�ضباب  ينج  مل  امل�ضيلة،  جنوب-غرب  كلم   75 بعد  على 
لعمليات  »ال�رشيع«  التقدم  ال�ضقوط مما منع  لهذا  عيا�ش 
الإنقاذ ح�ضب العقيد عا�ضور، الذي اأو�ضح اأنه بعد اكت�ضاف 
بالأوك�ضجني«  تزويده  يف  اإجراء  اأول  متثل  الراحل  وجود 
مما �ضمح له بالبقاء حيا طيلة 5 اأيام. و لدى اإ�ضارته اإىل 
اأن بئر ارتوازية »تختلف« عن بئر عادية فقد اأو�ضح �ضيف  
الإذاعة اأن قناة البئر الذي غمرت ال�ضحية تقع على طول 
»نظرا  �ضهال  يكن  مل  اإنقاذه  اأن  و  الأر�ش  فوق  مرت   60
ذلك،  اإىل  ي�ضاف  للمنطقة«،و  اجليولوجية  للخ�ضو�ضية 
على حد قوله، مانع اآخر متثل يف »ال�ضعود القوي للمياه 
بني  »اجلمع  تطلب  مما  البئر  حفر  عملية  تقدمت  كلما 
عمليتني يف نف�ش الوقت متثلت يف ال�ضتمرار يف احلفر مع 
اإخراج املياه«.   و ح�ضب قوله دائما فان »عملية الإنقاذ مل 
تف�ضل بل اأنه مل يعد ممكنا ال�رشوع يف النقاذ انطالقا من 
ال�ضطح نظرا لحتمال انزلق الرتبة و النهيار مما تطلب 
احلفر بطريقة بطيئة بغية الو�ضول اإىل ال�ضحية و هي على 
قيد احلياة مع تفادي تعري�ش حياة امل�رشفني على عملية 
النقاذ للخطر« م�ضيفا اأن اللجوء اإىل كامريا حرارية هو 

ما �ضمح ب » حتديد مكان ال�ضحية«.
يف هذا ال�ضياق، اأكد العقيد عا�ضور اأنه مت اإنزال الكامريا 
»اإىل عمق 36 مرت« م�ضيفا اأن » هذه التكنولوجيا احلديثة« 
كل  وفاة حمجوبي عيا�ش مبجرد غياب  �ضمحت مبعاينة 
ل  �ضخ�ش  ج�ضد  من  املنبعثة  باحلرارة«  توحي  اإ�ضارة   «
يزال على قيد احلياة.   »كل الأ�ضغال املتعلقة با�ضتخراج 
املياه ت�ضمح بالقول اأن اجلثة �ضيتم انت�ضالها اليوم، بحيث 
تبقى مرتان )2م( فقط من عمق الـ 30 مرتا للبئر«، يو�ضح 
بـ  قامت  واإن  حتى  املدنية  احلماية  اأن  م�ضريا  امل�ضوؤول 
12.000 تدخل يف ال�ضنة على م�ضتوى الآبار اإل اأن احلالة 

هذه بتقى »فريدة من نوعها يف العامل اأجمع«.
امل�ضابهة  احلالت  مع  »املقارنة«  ينبغي  فال  ثمة  ومن 
البلدان  يف  بنجاح  الإنقاذ  عملية  اإثرها  على  متت  والتي 
عا�ضور  يقول  »ا�ضتثناء«،  ت�ضكل  حالة  كل  لأن  الأخرى، 
اإنقاذ عمال  ا�ضتغرقت عملية  ال�ضيلي حيث  مذكرا بحالة 
املناجم من داخل البئر 93 يوما، وحالة الطفل الذي مت 
اإنقاذه يف ال�ضني بعد �ضقوطه يف بئر ي�ضتجيب للمعايري ول 

يتعدى عمقه 6 اأمتار«. 
التي  الأ�ضئلة  »بع�ش  بوجود  اعرتف  امل�ضوؤول  اأن  اإل 
ت�ضتدعي اإجابات بعد القيام بالتحقيق الذي �ضيك�ضف عن 
الكاملة«  »ثقته  عن  معربا  بدقة«،  احلادث  وقوع  ظروف 
هذه  يف  بالتحقيق  املكلفة  العلمية  ال�رشطة  عنا�رش  يف 
هو  العقيد،  ي�ضرت�ضل  النتائج،  هذه  من  والهدف  الق�ضية 
»تفادي وقوع حوادث م�ضابهة يف امل�ضتقبل والتخمني يف 
اأ�ضحاب  داعيا  اتخاذها«،  الواجب  الوقائية  الإجراءات 
هذه  حول  اأمنية«  »جتهيزات  و�ضع  يف  التفكري  اإىل  الآبار 

املواقع.
ولدى الإجابة على الت�رشيحات والتهامات بف�ضل الهيئة 
»احلماية  اأن  قائال  عا�ضور  العقيد  اأجاب  ميثلها،  التي 
املدنية �ضديدة القرتاب من املواطنني )...(، ولقد اأثبتت 
جناعتها حيث اأ�ضبحت بذلك مرجعية لبد اأن نفتخر بها 
جميعا«، م�ضددا على »اخلربة الكبرية« لإطاراتها ومذكرا 

بالأو�ضمة الدولية العديدة التي حظيت بها. 

عبدالبا�شط بديار   

ال�شمل« تلم �شمل اجلزائريني

قرية تفتقر لأدنى �صروط �حلياة ...هنا عا�ش عيا�ش
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يعي�ش �شكان قرية ام ال�شمل 
التابعة لبلدية حلوامد الواقعة 

على بعد 110 كيلومرت عن مدينة 
امل�شيلة واقعا تنمويا مزريا ميليه 

عليهم انعدام امل�شاريع وعديد 
املرافق ال�شرورية، حيث تفتقر 

اىل متطلبات العي�ش الكرمي 
ف�شكان القرية الذين التقتهم 

»الو�شط » ي�شتكون من عزلتهم 
وافتقار قريتهم اىل اأدنى �شروط 

احلياة، واأ�شحت مبرور الوقت 
مهملة بفعل العزلة املفرو�شة 

عليها لغياب اأي م�شالك �شاحلة 
تو�شل هذه البقعة مبركز 

البلدية.



من  املنظم  اجلماعي  العر�س 
الإح�سان  و  اخلري  جمعية  طرف 
طبعته  يف  �سم   ، ورقلة  ثور  بني 
خمتلف  من  عري�سا   43 اخلام�سة 
يف   ، املحلي  املجتمع  �رشائح 
مبادرة حظيت بح�سور جماهريي 
على  الثناء  مت  باملقابل  غفري، 
الذي  احلفل  لهذا  اجليد  التنظيم 
التوايل  على  الثانية  ل�سنة  متيز 
ال�سيخ  ف�سيلة  العالمة  بح�سور 
�سيخ  الأدري�سي  اهلل  عبد  مولي 
الزاوية الطاهرية بق�رش العلو�سية 
ببلدية �سايل التابعة لولية اأدرار ، 
اإ�سافة ملفخرة اجلزائر يف خمتلف 
املحافل الوطنية والعربية الطفل 
عبد  املقرئ  النابغة  املعجزة 
الرحمان فرح اأ�سغر حافظ لكتاب 
الذي  الأخري  هذا  العامل  يف  اهلل 
بدوره اأكد باأنه جاهز للم�ساركة يف 

خمتلف الأعمال اخلريية .
رئي�س  ثمن  فقد  ثانية  جهة  من   
لبلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�س 
ت�رشيح  يف  عزي  بوبكر  ورقلة 

»الو�سط  يومية  به  �سحفي خ�س 
خريية  مبادرات  هكذا  مثل    «
املطلق  دعمه  عن  معلننا   ،
و  اخلري  جلمعية  والالم�رشوط 
وكل  بورقلة  ثور  بني  الإح�سان 
النا�سطة  اخلريية  اجلمعيات 
والتكافل  الت�سامن  جمال  يف 

الجتماعي .
رئي�س  اأثنى  فقد  ذلك  اإىل جانب 
جمعية اخلري والح�سان بني ثور 
معر�س  يف  حجاج  بلخري  ورقلة 

املبذولة  اجلهود   ، معنا  حديثه 
من طرف اجلميع من اأجل النجاح 
الطبعة  حققته  الذي  الباهر 
اخلام�سة للعر�س اجلماعي ، من 
طرف جمعيته التي اإعتادت على 
العائالت  اعانة  يف  امل�ساهمة 
خالل  من  واملحتاجني  املعوزة 
وهذا  مادية   م�ساعدات  تقدمي  
 ، الجتماعي  التكافل  اإطار  يف 
تنظيم  امل�ساهمة يف  عن  ناهيك 
و تاأطري  املنا�سبات الجتماعية 

اخلتانة  و  اجلماعي  كالزواج 
اجلماعية وقفة رم�سان ، اإ�سافة 
خالل  من  املر�سى  مل�ساعدة 
توفري النقل و الدواء وم�ساركتهم 
يف الأعياد الدينية والوطنية وهذا 
من خالل برجمة حفالت وتقدمي 
هدايا ق�سد الرفع من معنوياتهم 
جمانية  م�ساعدات  تقدمي  وكذا 
وهذا من خالل توفري م�ستلزمات 
مبختلف  الأعرا�س  و  الولئم 

اأنواعها .

الواقع  الأ�ستديوا  حي  �سكان  يزال  ل 
الرمل  بحا�سي  جويلية   05 بحي 
جنوب الأغواط ينتظرون ن�سيبهم من 
التي  للم�ساكل  حلول  واإيجاد  الإهتمام 
اإن�سغالتهم  جتد  اأن  دون  حتا�رشهم 

وم�ساكلهم اأذانا �ساغية . 
التجمع  هذا  قاطني  بع�س  واأكد 
احل�رشية  التهيئة  اإنعدام  اأن  ال�سكاين 
احلي  لهدا  الأو�ساخ  وحما�رشة 
بعيدة  القمامة  جمع  حاويات  وو�سع 
اأ�سبح  مما  العمارات،  بع�س  عن 
ف�سالتهم  برمي  بالبع�س  ي�ستدعي 
بجانب الأر�سفة داخل احلي العمراين 
وبجانب الطرقات  الأمر الذي جعلهم 
يغرفون  و  اخلطر  ناقو�س  يدقون 
يف  و�ستاءا  �سيفا  حقيقية  دوامة  يف 
تعرفها  التي   ، املزرية  الأو�ساع  ظل 
�سبكة الطرقات الداخلية وخا�سة بني 
العمارات داخل احلي املذكور اأعاله ، 
اإجتيازها بفعل الأوحال  والتي ي�سعب 
 ، والأتربة  ال�ستاء  ف�سل  يف  وخا�سة 
العمومية  الإنارة  نق�س  عن  ناهيك 
على م�ستوى ال�سوارع الداخلية ما زرع 
حيث   . احلي  �سكان  لدى  كبريا  خوفا 
ك�سف جمموعة من ال�سكان  لـ«الو�سط 
�سباح  كل  يف  اليومية  معاناتهم  عن   «
باكر وقت الذهاب اإىل امل�سجد ب�سبب 

ال�سالة  للكالب  الرهيب  الإنت�سار 
وغياب الإنارة ت�سبب يف خطورة الو�سع 
حملوا  التي  النقائ�س  من  وغريها   ،
، موؤكدين  م�سوؤوليتها للجهات املعنية 
 ، الراهن  الو�سع  من  �سئموا  باأنهم 
ويف نف�س ال�سياق يطالب �سكان احلي 
اإليهم  بالإلتفات  املخت�سة  اجلهات 
اإ�ستفادة  التي  الأحياء  كباقي  قليال 
من تزفيت لطرقاتها الداخلية ، وكذا 
من  لأكرث  بقيت  التي  للعمارات  طالء 
اإ�ستفادت  فيما  طالء  بدون  �سنة   20
الواجهة  يف  الواقعة  العمارات  بع�س 
وبجوار الدائرة بعملية طالء يف ال�سنة 
بقيت  العمارات  بع�س  اأما   ، املا�سية 
الأ�ستديوا  حي  كعمارات  حالها  على 
الأخرى  بالأحياء  العمارات  وبع�س 
�سكان  ينا�سد  الو�سط   منرب  ومن   ،
راأ�سها  وعلى  املعنية  اجلهات  احلي 
رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي ببلدية 
حا�سي الرمل التعجيل يف زيادة الإنارة 
الكالب  وحماربة  احلي  م�ستوى  على 
كتزفيت  احل�رشية  والتهيئة   ، ال�سالة 
وو�سع  العمارات  و�سط  الطرقات 
 ، ال�سالة  الكالب  وحماربة  الأر�سفة 
وخطرا  كابو�سا  ت�سكل  اأ�سبحت  التي 

على املارة يف اأوقات الظالم .
�أحمد باحلاج  

لأمن  ال�رشطة  م�سالح   قامت 
الأمن احل�رشي  الولية ممثلة يف 
يبلغ  �سخ�س  توقيف  من  الأول 
( متورط يف  �سنة   43 العمر )  من 

ق�سية ال�سياقة يف حالة �سكر
 حيثيات الق�سية تعود اإىل غنجاز 
ق�سية  بخ�سو�س  ق�سائي  ملف 
�سد  �سكر  حالة  يف  ال�سياقة 
امل�ستبه فيه، والذي جاء يف تقرير 
اأن  به  اخلا�سة  الدم  لعينة  اخلربة 
ن�سبة الكحول يف الدم قدر بـ:2.07 
غرام، مت ايقاف امل�ستبه فيه بحي 

اإىل  وحتويله  مترنا�ست  �رش�سوف 
الإجراءات  واإمتام  ال�رشطة  مقر 
اجلزائية، مت تقدمي امل�ستبه فيه 
اأمام اجلهات الق�سائية املخت�سة 
يف  اأ�سدرت  التي  بتمرنا�ست 
نافذة  حب�س  ب�سنة  حكم  حقه 
نافذة  مالية  وغرامة  الإيداع  مع 
دينار  األف  ع�رشين  قدرت 
جزائري 00، 20.000دج وتعليق 
�سنة  ملدة  ال�سياقة  رخ�سة 

واحدة.  
  �أحمد باحلاج

م�سالح  اأم�س،  اأول  ليلة   اأوقفت 
بالكتيبة  والتحري  البحث 
الإقليمية للدرك الوطني مبنطقة 
 430 الربمة  ببلدية  الباقل  غرد 
يف  بورقلة،03 اأ�سخا�س  كلم 
الع�رشينيات من العمر كانوا على 
منت مركبة من نوع اأفجي 60  واأثناء 
باإجراءات  للقيام  منهم  التقرب 
التلم�س القانونية �سبط بحوزتهم 
مرخ�سة  غري  �سيد  03 بنادق 
ليتم  الذخرية،  من  هائلة  وكمية 
وت�سليمها  املحجوزات  م�سادرة 

مت  فيما  املخت�سة،  للم�سالح 
املوقفني   للم�سلحة  حتويل 
ا�ستكمال  وبعد  العمومية، 
واإعداد  القانونية  الإجراءات 
مت  �سدهم،  ق�سائية  ملفات 
وكيل  اأمام  تقدميهم  مبوجبها 
حا�سي  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
اأمر  اإ�سدار  مت  اأين  م�سعود، 
انتظار  يف  احلب�س  رهن  بالإيداع 
اأ�سلحة  حيازة  بتهمة  حماكمتهم 

نارية غري مرخ�سة .
�أحمد باحلاج 

نظمت  ليلة �أول �أم�س جمعية �خلري و �لإح�سان بحي بني ثور بورقلة �لعر�س �جلماعي يف طبعته 
�خلام�سة باإكمالية عائ�سة �أم �ملوؤمنني ، و�سط ظروف تنظيمية جيدة وبح�سور علماء وم�سايخ وكذ� 

�ل�سلطات �ملحلية وعلى ر�أ�سهم رئي�س �ملجل�س �ل�سعبي �لبلدي لبلدية ورقلة بوبكر عزي . 

بح�سور �أ�سغر حافظ لكتاب �هلل يف �لعامل  عبد �لرحمان فارح 

.     رئي�س �لبلدية : �أثمن مثل هكذ� مبادر�ت و �أدعمها ماديا ومعنويا 

�أحمد باحلاج 

جمعية اخلري واالح�سان بني ثور 
ورقلة تزف 43 عري�سا 

الداخلية  الطرقات  �سبكة   ت�سهد 
بولية  تقرت  الإدارية  باملقاطعة 
ورقلة يف الفرتة الأخرية، تدهورا 
الأر�سية  تاأكل  ب�سبب  م�ستمرا 
وهو  للحفر،  الفظيع  والنت�سار 
ما دفع  بال�سائقني ملنا�سدة وايل 
 ، يحياتن  يحي  املنتدب  الولية 
لفتح حتقيق يف الطرق واملعايري 
هذا  مثل  اإجناز  يف  بها  املعمول 

النوع الطرقات.
�سائقي  من  الع�رشات   اتهم 
معر�س  يف  بتقرت  املركبات 
»الو�سط«،  جريدة  مع  حديثهم 

التي  املقاولتية  املوؤ�س�سات 
اأ�سندت لها عملية ربط عدد من 
بانتهاج  الطرقات  ب�سبكة  الأحياء 
على  والعتماد  الغ�س  اأ�ساليب 
ما  وهو  الرديئة،  التزفيت  مادة 
تبني بعد فرتة وجيزة من الإجناز، 
حيث اأن التقلبات اجلوية الأخرية 
تاآكل  ب�سبب  امل�ستور  ك�سفت 
مما  احلفر،  وانت�سار  الأر�سية 
مبركبات  ج�سيمة  اأ�رشارا  اأحلق 
خا�سة  اخلوا�س،  من  كبري  عدد 
الأجرة  �سيارات  �سائقي  منهم 
بالت�سعيد  هددوا  بدورهم  الذين 

من لهجة الحتجاجات  للمطالبة 
الكارثية  احلالة  النظر يف  باإعادة 
الو�سعية  وهي  الطرقات،  ل�سبكة 
التي طرحت اأكرث من ت�ساوؤل  من 
املحلي  لل�ساأن  املتابعني  طرف 
املر�سودة  املاليري  م�سري  عن 

للتكفل بامل�سكل املذكور .
ويف �سياق ذي �سلة، فقد حملت 
تن�سيقية املجتمع املدين واحلركة 
بلدية  م�سالح  بورقلة  اجلمعوية  
تقرت جزءا من امل�سوؤولية جراء 
الو�سعية  مع  معاناتهم  تفاقم 
الكارثية ل�سبكة الطرقات باأحياء 

والعرقوب،  القادر  عبد  الأمري 
الرقابية  الأدوات  تفاوت  ب�سبب 
وغياب عامل املتابعة امليدانية . 
يذكر اأن قطاع الأ�سغال العمومية 
، كان  الكربى  ريغ  مبنطقة وادي 
الفارط  ال�سنة  خالل  تدعم  قد 
يف  جتاوزت  �سخمة  مبيزانية 
لعادة  التكميلي  الربنامج  اطار 
من  ال�سوداء  للمقاطع  العتبار 
الطرقات التي تربط بني الأحياء 
ال�سكنية  التجمعات  و  ال�سعبية 

اجلديدة .
�أحمد باحلاج 

حر�س  جهاز  من  وحدة  متكنت   
مفت�سيات  مع  وبالتن�سيق  احلدود 
اميقزي  ب�سحراء  اجلمارك  اأق�سام 
م�ستودع  اكت�ساف  من   ، بتمرنا�ست 
ال�سمة  مبهربي  خا�س  �رشي 
كمية  م�سادرة  متت  اأين  املقلدة، 
مع  املذكورة  ال�سحنة  من  كبرية 

املهربني  من  جمموعة  توقيف 
ليلة  داهمت   . باحلادثة   �سلة  لهم 
اخلمي�س اإىل اجلمعة، م�سالح الأمن 
امل�سرتكة م�ستودعا �رشيا ب�سحراء 
�سبطت  اأين   ، بتمرنا�ست  اميقزي 
نوع جيبيا�س  �ساحنتني من  بداخله 
مزورة  ت�سل�سلية  اأرقاما  حتمل 

حمملة مبا يزيد عن 2300 كلغ من 
للرتويج  موجهة  املقلدة،  ال�سمة 
بال�سوق املحلية بدون رخ�سة، لتتم 
وت�سليمها  املحجوزات  م�سادرة 
املعنية،  الخت�سا�س  لدوائر 
الثالثة  املهربني  حتويل  مت  فيما 
بالكتيبة  والتحري  البحث  مل�سلحة 

بالبلدية  الوطني  للدرك  الإقليمية 
ق�سائية  ملفات  لإعداد  املذكورة، 
وكيل  اأمام  تقدميهم  قبل  �سدهم 
اإيليزي  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
للنظر يف و�سعيتهم بتهمة التهريب 

والإ�رشار بالقت�ساد الوطني .
�أحمد باحلاج   

نتيجة تفاوت �لأدو�ت �لرقابية �أثناء عمليات �إجنازها 

مو�ز�ة مع توقيف 03 مهربني و��سرتجاع �ساحنتني 

تدهور م�ستمر ل�سبكة الطرقات الداخلية بتقرت 

م�سادرة 2300 كلغ من ال�سمة املقلدة ببلدية عني قزام بتمرنا�ست 

�لأغو�ط

�سرطة مترن��ست

 �سبطت بحوزتهم 03 
بنادق �سيد غري مرخ�سة 

التهيئة واالإنارة العمومية 
مطلب �سكان حي االأ�ستديوا  

توقيف �سخ�ص يف ق�سية 
ال�سياقة يف حالة �سكر

توقيف 03 اأ�سخا�ص مبنطقة غرد 
الباقل بالربمة بورقلة 
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و اأ�صاف ذات امل�صدر اأن التكوين 
لهوؤالء  جديدة  فر�صاً  يفتح 
املائيات  تربية  لرتقية  الفالحني 
مبنطقتهم باالإ�صافة اإىل ن�صاطهم 
اإىل  وباالإ�صافة  املعتاد  الفالحي 
التكوين الذي ي�رشف عليه تقنيون 
لل�صيد  الوالئية  املديرية  من 
البحري و املوارد ال�صيدية, �صيتم 
يف مرحلة ثانية ا�صتزراع 10 اأالف 
اأحوا�ض  يف  البلطي  �صغار  من 

ال�صقي الفالحي.
واأبرزت نف�ض امل�صوؤولة اأن تربية 
الفالحة  مع  املدجمة  املائيات 
املناطق  يف  اأكرث  بها  مو�صى 
م�صتوى  على  خا�صة  الريفية 

امل�صتثمرات الفالحية املتو�صطة 
اإ�صهامها  اإىل  بالنظر  وال�صغرية 
بالربوتينات  يتعلق  فيما  املعترب 
تربية  تكامل  اأن  اإىل  واأ�صارت 
الفالحة  مع  املدجمة  املائيات 
اإ�صايًف  تدعيم  ي�صمن  اأن  ميكن 
التغذية  �صوء  ويقلل  بالربوتينات 
القيمة  ذي  الغذاء  توفري  بف�صل 
تنويع  وكذا  العالية  الغذائية 
و  الفالحية  امل�صتثمرة  مداخيل 
للفالحني  احلياة  نوعية  حت�صني 
ال�صغرية  امل�صتثمرات  يف  خا�صة 
يف  العملية  هذه  تنفيذ  مت  قد  و 
املنطقة  نف�ض  يف   2009 عام 
وبنف�ض االأنواع من االأ�صماك على 
م�صتوى ثالث م�صتثمرات فالحية 
منوذجية. و تلتها عملية اأخرى يف 

األف   30 حوايل  با�صتزراع   2013
يرقة يف نف�ض املنطقة و يف عام 
من   7.000 ا�صتزراع  مت   ,2016

مغنية  مبنطقة  البلطي  اأ�صماك 
كلها  العمليات  هذه  كانت  قد  و 

ناجحة, وفقا لنف�ض امل�صدر. 

ي�ستفيد حوايل اأربعني فالحا من دائرة �سبدو )جنوب تلم�سان(, , من دورة تكوينية حول تقنيات تربية املائيات يف 
املياه العذبة, ح�سبما علم لدى مديرية ال�سيد البحري و املوارد ال�سيدية للولية  و تعد تربية الأ�سماك يف املياه 
العذبة ل�سيما تلك املدجمة مع الفالحة , من اأولويات مديرية ال�سيد البحري و املوارد ال�سيدية للولية, وفق ما 

اأفادت به املكلفة بالإعالم بذات املديرية, قارة ليلى.

تلم�سان

م ٫�س

تكوين حوايل 40 فالحا يف تقنيات 
تربية املائيات ب�سبدو

اإنتاج الع�سل ببومردا�س 

املجموعة الإقليمية للدرك الوطني باجلزائر

تب�سة

الدرك الوطني بتيزي وزو

اجللفة

اأم البواقي 

تقل�ص طفيف يف الإنتاج و �سبه ا�ستقرار يف الأ�سعار

حملة حت�سي�سية لفائدة �سائقي الدراجات النارية 

توقيف �ساحنة و حجز 3000 علبة من ال�سجائر 

حملة اأمنية ل�سالح �سائقي 
الدراجات النارية

اأ�سحاب ال�سكنات اله�سة باملنطقة 
ال�سناعية يطالبون برتحيلهم 

غر�ص �سجريات الزيتون على 
م�ساحة تفوق 80 هكتارا 

اأطلقت اأم�ض م�صالح الدرك الوطني 
لفائدة  حت�صي�صية  حملة  وزو  بتيزي 
حول  النارية  الدراجات  �صائقي 
اأو�صح  و  اخلوذة  ا�صتعمال  �رشورة 
مل�صالح  لدى  باالإعالم  الكلف 
املالزم  وزو  بتيزي  الوطني  االأمن 
التي  احلملة  هذه  اأن  يزيد"  "م- 
الق�صوى  االأهمية  على  تركز  اأم�ض  
ل�صالمة  بالنظر  اخلوذة  ال�صتعمال 
وقد  النارية  الدراجات  م�صتعملي 
�صاكت  التي  احلملة  هذه  ا�صتهدفت 

تادمايت  دائرة  امن  م�صالح  فيها 
جميعة  املدنية  احلماية  م�صالح   ,
الثورية  العائلة  و  الطريق  اأ�صدقاء 
بتقدمي  والراكبني  النارية  الدراجات 
�رشوحات وافية, حول خماطر عدم 
االإجراءات  وكذا  اخلوذة  اإ�صتعمال 
الدرك  م�صالح  قبل  من  املتخذة 
اأ�صحاب  جتاه  ال�رشطة,  و  الوطني 
يحوزون  الذين  النارية  الدراجات 

على وثائق خا�صة مبركباته
ح- كرمي

اله�صة  ال�صكنات  اأ�صحاب  يعاين 
املتواجدة  الق�صديرية  والبيوت 
اأو�صاعا  ال�صناعية  باملنطقة 
يعي�صون  جعلهم  مما  مزرية 
يتخبطون  قا�صية  ظروف  يف 
البيوت  يف  ,فاحلياة  يوميا  فيها 
حتمل  تعد  مل  الق�صديرية 
وعناء   - -ح�صبهم  فيها  العي�ض 
مايعي�صونه, "الو�صط اجلزائرية " 
زارت احلي ووقفت علي م�صاكل 
"اإبراهيم  عمي  كحال  ال�صكان 
�صاعد" الذي اأكد لنا اأن معاناتهم 

ونحن  خا�صة  يوميا  �صوء  تزداد 
اأ�صبحت  الذي  ال�صتاء  ف�صل  يف 
بعد  املاء  من  برك  �صكناتهم 
الربد  وق�صاوة  االأمطار  �صقوط 
اإىل الطرق  الذي جعلهم يلجوؤون 
للتدفئة كاحلطب وعدم  البدائية 
ف�صل  يف  اأما  الكهرباء  توفر 
من  االأمرا�ض  فيه  تكرث  ال�صيف 
باحلي  املتكاثر  البعو�ض  كرثت 
املحلية  ال�صلطات  ,مطالبني 
اإخراجهم من العزلة التي يعانونها 

وترحيلهم اإىل �صكنات الئقة. 

من  بلديات  عدة  عرب  ال�رشوع  مت 
والية اأم البواقي يف غر�ض �صجريات 
اإجمالية  م�صاحة  على  الزيتون 
اأفاد  ح�صبما  هكتارا,   82 بـ  تقدر 
االأحد املحافظ املحلي  اليوم  به 
اأو�صح  و  رغيوة  عثمان  للغابات, 
غر�ض  عملية  اأن  امل�صوؤول,  ذات 
�صجريات الزيتون التي انطلقت يف 
اإىل  املتوا�صلة  و  املا�صي  نوفمرب 
املقبلة  ال�صنة  من  مار�ض  غاية 
تقدمها  ن�صبة  بلغت  قد   ,)2019(
منها  وا�صتفاد  باملائة   20 حوايل 
25 فالحا عرب الوالية ي�صتفيد كل 
واحد منهم من 200 �صجرية زيتون 
اأن  الفتا  �صجرية,   1400 غاية  اإىل 
حوايل  به  تغر�ض  الواحد  الهكتار 

200 �صجرية.
العملية  هذه  اأن  رغيوة  اأ�صاف  و 
التنمية  دعم  اإطار  يف  تندرج  التي 
�صعبة  تطوير  اأجل  من  الريفية 
ميولها  التي  و  بالوالية  الزيتون 
ال�صندوق الوطني للتنمية الريفية, 
قد خ�ص�ض لها غالف مايل بقيمة 
9,8 مليون دج و ذكر امل�صوؤول اأنه 
خالل  البواقي  اأم  بوالية  مت  قد 
 2014/2010 اخلما�صي  املخطط 
على  الزيتون  �صجريات  غر�ض 
م�صريا  هكتارا,   1398 بـ  م�صاحة 
دخلت  منها  هكتار   500 اأن  اإىل 
التحقيقات  بح�صب  االإنتاج  حيز 
امليدانية التي قامت بها امل�صالح 

املخت�صة. 

املختلفة,  باأنواعه  الع�صل  اإنتاج  عرف 
تغذية  من  املنتجة  تلك  منها  خا�صة 
اأ�صجار الغابة و احلم�صيات ببومردا�ض 

خالل مو�صم 2017 / 
2018, تقل�ض طفيف مقارنة باملو�صم 
الذي قبله �صاحبه �صبه ا�صتقرار نوعا 
االإنتاج  كمية  واقرتبت  االأ�صعار  يف  ما 
ال�صحية  الغذائية  املادة  هذه  من 
 2000 من  املذكور  املو�صم  خالل 
قنطار مقابل نحو 2100 قنطار حققت 
املو�صم الذي قبله, وفقا ملا مت تقدميه 
من تو�صيحات على هام�ض حفل افتتاح 
ال�صالون الوطني للع�صل الدي انطلقت 
اإ�رشاف  حتت  االأحد  اليوم  فعالياته 
تعاونية اإنتاج الع�صل بي�رش ببومردا�ض.

اخللية  يف  الع�صل  اإنتاج  معدل  وو�صل 
بداية  منذ  الوالية  كل  عرب  الواحدة 
اإىل  ا�صتنادا  اليوم,  حد  اإىل  و  ال�صنة 
بو�صارب فوؤاد, رئي�ض اجلمعية املهنية 
اإىل   النحل,  �صعبة  امل�صرتكة  الوالئية 
1,5 كلغ يف اخللية الواحدة وعرف اإنتاج 
هذه املادة الغذائية ال�صحية منذ �صنة 
2011 و اإىل اليوم "تذبذبا", حيث و�صل 
ليرتاجع  قنطار   2000 نحو  اإىل  اآنذاك 
يف املو�صم الذي بعده )2012( بتحقيق 
يف  ويت�صاعف  فقط  قنطار   900 نحو 
اإىل  لي�صل   )2013( تاله  الذي  املو�صم 
ويرتاجع  قنطار   1900 عن  يزيد  ما 
اإىل 1600 قنطار يف 2014 و هكذا مع 
املو�صم  غاية  اإىل  تلت  التي  املوا�صم 

اجلاري.
 " "التذبذب  هذا  كثريا  يوؤثر  ومل 
ال�صنوات  يف  االإنتاج  يف  امل�صجل 
يف  امل�صجلة  االأ�صعار  على  املذكورة 
نف�ض الفرتة, ح�صب عدد من املنتجني 
حيث  ال�صالون,  هدا  يف  العار�صني  و 
ما  الواحد  الكلغ  �صعر  ما  نوعا  ا�صتقر 
دج   5000 و  دج   4000 و  دج   2000 بني 
هو  الذي  "ال�صدرة"  لع�صل  بالن�صبة 
الزبائن  من  طلبا  االأكرث  و  "اأجودهم" 
وت�صعى التعاونية الفالحية املتخ�ص�صة 
ي�رش,  ببلدية  الكائنة  النحل  تربية  يف 
جمال  يف  بالوالية  نوعها  من  الفريدة 
كل  و  الع�صل  وجمع  اإنتاج  تخ�ص�صها 
اأكده  ح�صبما  االإنتاج,  عتاد  و  اأجهزة 

يف  ت�رشيح  يف  علي  جمعاتن  رئي�صها 
لت�صويق هدا  �صوق منظمة  انعدام  ظل 
لهذا  �صعر  على  احلفاظ  اإىل  املنتج, 

املنتج يكون يف متناول اجلميع, 
وح�صب  الواحد  الكلغ  ت�صوق  حيث 
النوعية ما بني 2500 دج و3500 دج ومن 
جهة اأخرى اأرجع بو�صارب فوؤاد, رئي�ض 
امل�صرتكة  الوالئية  املهنية  اجلمعية 
ل�صعبة النحل," �صبه ا�صتتقرار" االإنتاج 
لهذه املادة ال�صحية اإىل عوامل اأبرزها 
اإىل  اأدى  مما  املنتجني,  دعم  توا�صل 
يف    2000 زهاء  من  عددهم  يف  زيادة 
مالئمة  و  حاليا   2244 اإىل   2011 �صنة 
متكن  حيث  الربيع,  ف�صل  يف  الطق�ض 

النحل من التغذية 

التح�صي�صية  احلملة  اإطار  يف    
الدرك  قيادة  بـها  بادرت  التي 
ال�صالمة  �صياق  يف  الوطني 
الـمرورية لفئة �صائقي الدراجات 
النارية تـحت �صعار"و�صع اخلوذة 
انطلقت  والتي  حياتك"  اإنقاذ   =
 2018 دي�صمرب   22 تاريخ  منذ 
اإىل غاية تاريخ 05 جانفي 2019 
للوقوف على هذا ال�صاأن �صطرت 

للدرك  االإقليمية  الـمجموعة 
الوطني باجلزائر برنامج  خا�ض 
التوعوية  احلملة  هذه  الإجناح 
تـج�صيد  اإطار  يف  تدخل  التي 
طرف  من  الـم�صطرة  االأهداف 
بـخ�صو�ض  الوطني  الدرك  قيادة 
يف  والـمتمثلة  الطرقي  االأمن 
عن  الـمرور  حوادث  تـخفي�ض 
الوقائي  العمل  م�صاعفة  طريق 

االإجراءات  جانب  اإىل  والتوعوي 
هذه  خالل  �صيتم  اأين  الردعية, 
احلملة اإ�رشاك ال�رشكاء الفاعلني 
, كما �صيتم توزيع مطويات على 
تت�صمن  الطريق  م�صتعملي 
قواعد  بـخ�صو�ض  توجيهات 
النتائج  وكذا  ال�صليمة  ال�صياقة 
ال�صلبية الناجـمة عن عدم ارتداء 
الدراجات  ل�صائقي  االأمن  خوذة 

�صواق  توعية  �صيتم  كما  النارية, 
نقاط  مـختلف  عرب  الدراجات 
الـمراقبة وال�صدود الثابتة باإقليم 
ثقافة  بن�رش  العا�صمة  الـجزائر 
بتطبيق  واالإلتزام  االإن�صباط 
 , ال�صري  ونظم  الـمرور  قوانني 
العطلة  مع  بتزامنها  خ�صو�صا 
ال�صتوية وما تعرفه الطرقات من 

حركية كبرية .

التابعة  ال�رشطة  عنا�رش  متكنت 
الأمن دائرة مر�صط باأمن تب�صة نهار 
اأم�ض  من توقيف �صيارة م�صبوهة 
قيادتها  يف  كان  ني�صان  نوع  من 

�صخ�ض يبلغ من العمر 27 �صنة وبعد 
مراقبة املركبة تبني اأن �صاحبها ال 
يحوز على رخ�صة �صياقة و �صبط 
 BR 06 رزم من ال�صجائر من نوع

كانت بال�صندوق اخللفي واملقاعد 
 3000 ب  قدر  مبجموع  االأمامية 
حجز  ليتم  ال�صجائر  من  علبة 
واتخاذ  حتقيق  وفتح  الب�صاعة 

وتقدمي  القانونية  االإجراءات 
اجلهات  اأمام  الق�صية  �صاحب 

الق�صائية 
ع/ر�سيد تب�سة
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خيار �صم ال�صفة الغربية.. �صعار بال ر�صيد 
نا�صر نا�صر

ت�صاعد يف الآونة الأخرية خطاب 
بع�ض  اأو  كلها  الغربية  ال�صفة  �صم 
مع  وحتديدا  )لإ�رسائيل(،  منها 
تزايد قوة وتاأثري اليمني ال�صتيطاين 
الذي يتزعمه نفتايل بينت كحزب 
يف  فكريا  ينت�رس  ولكنه  وتنظيم، 
الإ�رسائيلية،  الأحزاب  من  كثري 
احلاكم  احلزب  راأ�صها  وعلى 
�صم  �رسورة  يرى  والذي  الليكود، 
مناطق ال�صفة التي ت�صمى مناطق 
C، والتي متثل ما يقارب 60% من 
الغربية واخلا�صعة  ال�صفة  اأرا�صي 
اإ�رسائيلية  ومدنية  اأمنية  ل�صيطرة 
الدولتني  حل  عن  بديال  كاملة، 

املقبول اإقليميا ودوليا.
يت�صاعد خطاب ال�صم على خلفية 
ال�صجيج امل�صلل وامل�صتمر خلطة 
ترامب م�صمونا وتوقيتا، وا�صتمرار 
متنامية  بوترية  ال�صتيطان  تعزيز 
امل�رسعنة  القوانني  يف  ظهر  كما 
غري  ب�صكل  القائم  لال�صتيطان 
ومنها  خمتلفة؛  بحجج  قانوين 
»الرد ال�صهيوين املالئم« لت�صاعد 
رام  الأخرية يف  عمليات املقاومة 
ال�صفة  �صم  خيار  ميلك  فهل  اهلل، 

احتمالت  منها  اأجزاء  اأو  الغربية 
جمرد  �صيبقى  اأم  عالية  �صيا�صية 

�صعارات ميينية �صعبوية رنانة؟
حكومة  وقرارات  توجهات  تتعلق 
مبدى  بال�صم  الحتالل  دولة 
ال�صتخباراتية  تقديراتها 
�صتدفعه  الذي  للثمن  وال�صيا�صية 
واقت�صاديا  اأمنيا  »اإ�رسائيل« 
الفعل  لردة  نتيجة  و�صيا�صياً 
بال�صم،  قرارها  على  الفل�صطينية 
ردة  باأن  »اإ�رسائيل«  علمت  فلو 
فعل الفل�صطينيني �صتكون )من�صقة 
اأمنيا معها( فاإن احتماليات ال�صم 
�صرتتفع ب�صورة وا�صحة، وقد يتم 
عوامل  حتققت  اإذا  فعال  ال�صم 
واإقليمية  اإ�رسائيلية  �صيا�صية 
التكلفة  اإن  اإذ  اأخرى،  ودولية 
ردة  نتيجة  الإ�رسائيلية املحدودة 
فعل فل�صطينية �صعيفة هي �رسط 
�رسوري ولكنه غري كاٍف لأي قرار 

اإ�رسائيلي بال�صم.
اليمني  قيام  موانع  اأهم  ومن 
�صم  يف  و�صعاراته  اأفكاره  بتنفيذ 
اإ�رسائيل(  )لدولة  الغربية  ال�صفة 
على  �صيطرته  من  الرغم  على 
القرار فيها هو خوف قادته وعلى 
بينيت  ونفتايل  نتنياهو  راأ�صهم 

وحتى كبار قادة اجلي�ض والأجهزة 
يوؤدي  اأن  من  الإ�رسائيلية  الأمنية 
خلطر  تعر�صهم  اإىل  القرار  هذا 
حمكمة  يف  القانونية  املحاكمة 
لهاي  يف  الدولية  اجلنايات 
الغربية  ال�صفة  تعترب  -والتي 
�صمها-  يجوز  ل  حمتلة  مناطق 
وحقيقية  باهظة  تكلفة  وهي 
قادة  علناً  بها  يعرتف  ل  اأخرى 
اليمني يف »اإ�رسائيل«، لأنها مت�ض 
وكربيائهم وخا�صًة يف  بعنجهيتهم 

عيون اأن�صارهم.
والأبحاث  التقارير  اأحدث  تظهر 
الإ�رسائيلية املوثوقة باأن معار�صة 
فتح  موؤيدي  من  وم�صلحة  قوية 
ال�صفة  يف  الفل�صطينية  وال�صلطة 
الغربية لقرار اإ�رسائيلي ب�صم %60 
من اأرا�صي ال�صفة الغربية – مناطق 
C �صتكلف »اإ�رسائيل« ثمنا باهظا 
»اإ�رسائيل«  �صيجرب  حيث  جدا، 
 Aمناطق احتالل  اإعادة  على 
تويليّ  وبالتايل  ال�صلطة،  و�صقوط 
الكاملة  امل�صوؤولية  »اإ�رسائيل« 
مما  الغربية،  ال�صفة  كامل  عن 
�صيكلفها ووفق ثالثة من املدراء 
املالية  لوزارة  ال�صابقني  ني  العاميّ
�صيكل  مليار   52 الإ�رسائيلية 

�صنويا، وذلك كنفقات على ال�صحة 
التحتية،  البنى  بع�ض  و  والتعليم 
ال�صواكل  مليارات  ذلك  ي�صمل  ول 

الأخرى كتكاليف اأمنية �صنوية. 
لقد اأ�صار تقرير اإ�رسائيلي حديث 
�صيوؤدي  ال�صم  باأن  ال�صاأن  بهذا 
 27 مبلغ  »اإ�رسائيل«  لدفع  اأي�صا 
اجلدار  �صكل  لتغيري  �صيكل  مليار 
اأي�صا  �صيوؤدي  والذي  العازل، 
فل�صطيني  األف   66 حتويل  اإىل 
اإ�رسائيليني، فهل متلك  ملواطنني 
»اإ�رسائيل« القدرة على حتمل هذه 

التكاليف؟! 
الأرجح  على  »اإ�رسائيل«  متلك  ل 
تكاليف  حتمل  على  القدرة 
تراجع  ظل  يف  خا�صة  ال�صم، 
والعامل  الإقليم  يف  حلفائها  قدرة 
و�صيا�صيا،  ماليا  م�صاعدتها  على 
فاأمريكا ترامب ت�صتمر يف �صيا�صة 
ال�رسق  من  الرتاجع  يف  اأوباما 
ان�صحابه  يعلن  وترامب  الأو�صط، 
�صاحات  اأهم  اأحد  من  الفوري 
»اإ�رسائيل« )القتالية( وهي ال�صاحة 
فاإن  ذلك  اإىل  اإ�صافة  ال�صورية. 
العرب من�صغلون يف  النفط  ملوك 
عرو�صهم  عن  بالدفاع  الأيام  هذه 
العاملي  العام  الراأي  �صغط  حتت 

الأتراك  بقيادة  والأمريكي 
على  مبحا�صبتهم  واملطالب 
جرائمهم �صد �صعوبهم وانتهاكهم 
ال�صارخ حلقوق الإن�صان، كما ظهر 
ال�صيوخ  جمل�ض  قرار  يف  جليا 
اتهام  ب�صاأن  الأخري  الأمريكي 
ابن �صلمان بامل�صوؤولية عن مقتل 
ال�صحفي خا�صقجي. وقد ك�صفت 
�صحيفة وول �صرتيت جورنال عن 
مدى تراجع قدرة ابن �صلمان على 
املبادرة والعمل مل�صالح حلفائه.

الحتالل  دولة  باأن  الوا�صح  من 
الراهن  الو�صع  بقاء  �صتف�صل 
عليه  هو  كما  الغربية  ال�صفة  يف 
ميكنها  واحدة  جهة  فمن  الآن، 
ال�صتمرار يف حتمل دفع اأكرث من 
3 مليار �صيكل �صنويا للم�صتوطنات 
�صيكل  مليار  -منها  ال�صفة  يف 
الأمريكية  الكفالة  من  يخ�صم 
اإطار  يف  وذلك  لـ«اإ�رسائيل«- 
يف  مثيل  لها  ي�صبق  مل  بناء  حركة 
العام  منذ  الغربية  ال�صفة  تاريخ 
منظمة  اأوردته  ما  وفق   1967
الأمر  الإ�رسائيلية؛  الآن(  )ال�صالم 
الذي يدمر فعليا اأي اإمكانية حلل 
ي�صمح  الوقت  نف�ض  ويف  الدولتني 
على  والفعلية  الكاملة  بال�صيطرة 

لهذا  ر�صمي  C دون قرار  مناطق 
ومن  ال�صم،  بذاك  اأو  التدمري 
لـ«اإ�رسائيل«  ميكن  ثانية  جهة 
العي�ض يف ظل مقاومة فل�صطينية 
ومقيدة  التكاليف  حمدودة 
بقيود  ومكبلة  والفعالية  النجاعة 
التعاون الأمني بني اأجهزة ال�صلطة 

و«اإ�رسائيل«.
خيار  فاإن  �صبق  ما  على  وبناء 
لـ«اإ�رسائيل«   C مناطق  �صم 
حمدود  فل�صطيني  كيان  واإقامة 
)وم�صخ( كما يطرح امل�صتوطنون 
غري  خيار  هو  نتنياهو  برعاية 
وما  الثمن،  وباهظ  واقعي 
ال�صم  خطاب  ت�صاعد  ا�صتمرار 
املتزايدة  لل�صعبوية  نتيجة  اإل 
يف »اإ�رسائيل« والتي ت�صجع على 
اإطالق ال�صعارات الرنانة، وتدفع 
وقرارات  مواقف  لتخاذ  القادة 
اجلهات  الغالب  يف  تدعمها  ل 
يف  حتى  واملو�صوعية  املهنية 
وكل  كـ«اإ�رسائيل«،  احتالل  دولة 
ذلك متعلق ومرتبط اأول واأخريا 
والن�صال  الرف�ض  جدية  مبدى 
امل�صاريع  لهذه  الفل�صطيني 
فتح  حركة  قبل  من  وحتديدا 

وال�صلطة الفل�صطينية.

وليد الهوديل

قبل نحو ثالثني عاًما، قرر الحتالل 
خرج  »نور«  من  النا�ض  مينع  اأن 
حنيّون،  علي  ال�صيخ  قلب  من  للنا�ض 
�صاقه اإىل زنازينه واأحكم عليه قيده 
ذلك  ومنذ  ظالمه،  عليه  واأ�صدل 
اعتقال  التجربة،  يكرر  وهو  احلني 

تلو اعتقال. 
متاًما،  طريقه  يعرف  ال�صيخ  اأنيّ  اإليّ 
ف�صقيّ ظالم ال�صجن بنور قلبه وعكف 
وتزكية  تربية  الرجال  �صناعة  على 
معريف  و�صقل  خا�ض،  نوع  من 

م�صتمد من معني قراآن كرمي وهدي 
نبوي متقد بنور ال�صماء، قاد الفكرة 
الأحرار  اإرادة  حيث  اإىل  والروح 
يرى  الحتالل  الأبطال.    و�صياغة 
اأن اعتقال هذا ال�صيخ ال�رسير حجب 
ز  لنوره اأن ي�صل النا�ض، وال�صيخ يركيّ
الزنازين  يف  النا�ض  خري  على  نوره 
واملعتقالت، فينتج ما ل ينتجه وهو 
املعتقالت.  هذه  خارج  طليق  حر 
زنازينهم  داخل  عالًيا  يحليّق  ال�صيخ 
يتمكن منها خارج  ارتفاعات ل  اإىل 

ال�صجون.  
اأن �رسيّ بقائه وحفظ  الحتالل يرى 

ال�صيخ  اأمثال  الأحرار  يكبيّل  اأن  اأمنه 
اأن  يدرك  وال�صيخ  �رسيًرا،  كان  ولو 
�رسيّ فناء الحتالل هو باإ�رساره على 
ظلمه، واإمعانه يف �صادييّته التي تبلغ 
ول  �رسيًرا،  تعتقل  عندما  مداها 
تراعي طفاًل ول �صيًخا ول امراأة ول 

ا. م�صًنا ول مري�صً
 الحتالل يرى اأنيّ اإجراءاته العقابية 
وزر  الوازرة  تزر  واأن  اجلماعية، 
ويعتدي  البيوت  يهدم  واأن  اأخرى، 
ي�صنيّع  واأن  واحلجر،  ال�صجر  على 
باحلواجز  الفل�صطيني  حياة 
الت�صييق،  اأ�صكال  وكل  واملداهمات 

واأن  النا�ض،  يردع  اأن  �صاأنه  من 
لهم اإىل قطيع من الغنم ي�صاقون  يحويّ
يرى  ال�صيخ  ي�صاء.  وقت  الذبح  اإىل 
ت�صعل  الحتالل  هذا  اإجراءات  اأن 
من  ترفع  والإ�رسار،  التحدي  روح 
والكرامة  بالعزة  ال�صعور  من�صوب 
اجلهاد  جذوة  ت�صعل  والرتقاء، 
�صدور  لهيب  على  وتنفخ  والثورة، 
ي�صتقبل  ال�صيخ  امللتهبة،  الأحرار 
املنت�رس  بابت�صامة  العدوان  هذا 
اأن يق�رسيّ  الواثق باأن هذا من �صاأنه 
من اأجل الظاملني البغاة.  الحتالل 
واأن  اعتداءاته  يف  عن  ميمُ اأن  يرى 

ثبت  الذي  النهج  ذات  على  ي�صتمر 
يعيد  ل  اأن  على  وم�رٌسيّ  ف�صله، 
عن  ميمُ ا  اأي�صً ال�صيخ  اأبًدا،  فيه  النظر 
�رٌسيّ  وممُ �صعبه  حقيّ  على  الثبات  يف 
على اأن ل يتنازل عن ذرة تراب من 
واحلق  احلق،  على  اأنيّه  ذلك  وطنه، 
على  يمُ�رسيّون  م  همُ فيه.  م�صاومة  ل 
ه مهما  عدوانهم، وهو يمُ�رسمُيّ على حقيّ
و�صنن  والتاريخ  الت�صحيات،  بلغت 
اأن العاقبة دائما للحق  احلياة تقول 

واأهله. 
يمُب�رس متاًما الختالل يف  الحتالل 
قاده  وقد  املادية،  القوى  موزاين 

بغروره  وعمي  الغطر�صة  اإىل  هذا 
هذه  على  نف�صه  اإل  يرى  ل  فاأ�صبح 
الأر�ض، ال�صيخ يرى اأن اهلل معه اأوًل 
باأر�صه  مت�صبًثا  �صعبًا  هناك  اإن  ثم 
عن  الدفاع  على  ويمُ�رسمُيّ  ووطنه 
حقوقه، ويرى كذلك مقاومة قادرة 
على اأن تكون �صوكة يف حلقه. ال�صيخ 
القادم �صيًفا �صارًما  يرى امل�صتقبل 
قلبه  بنور  يرى  الطواغيت،  على 
ب�صلف  يرون  ل  ما  عقله  وب�صرية 
هذه  اأحقادهم.  وظالم  غطر�صتهم 
تعمي اأب�صارهم ول جتعلهم يرون ما 

يرى ال�صيخ!

علي حنون.. ُيب�صر ما ال ُيب�صرون! 
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« Par décision N° 724 
du 26 novembre 2018 du 
Ministère de l’Energie , un 
agrément définitif portant
autorisation d’exercice de 
l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(création d’un point
de vente de carburants ) , 
a été accordée à Monsieur 
BENSAID MEROUANE , 
sis a la commune de
LAGHOUAT, Wilaya 
de LAGHOUAT , 
conformément aux 
dispositions du décret 
exécutif 57-15 du 08
février 2015 ».

« par décision N° 753 
du 09 décembre 2018 du 
Ministère de l’Energie , une 
autorisation définitive
pour l’exercice de 
l’activité de stockage et 
de distribution de gros de 
lubrifiants , a été accordée 
a la
SARL RANIM EL 
DJAZAIR IMP EXP , 
sis a la commune d’EL 
KHENEG WILAYA DE 
LAGHOUAT ,
conformément aux 
disposions du décrets 
exécutif 176-13 du 30 avril 
2018 »

ANEP N°: 839927 الو�سط:2018/12/25

الو�سط:2018/12/25الو�سط:2018/12/25
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منط
تكوين امللف  التوظيف 

مكان
 التعيني 

عدد
 املنا�سب 

املالية 
املفتوحة 

التخ�س�ص املطلوب 

اإىل العنوان التايل  ال�سيد  

�سروط االلتحاق  الرتبة 



تقرير: دعاء احلطاب - 
�سحيفة اال�ستقالل

يف  بيتنا«  »اإ�رسائيل  حزب  وقدم 
الكني�ست م�سودة م�رسوع قانون جديد 
اأموال  وم�سادرة  اقتطاع  على  ين�ص 
الفل�سطينية  ال�رسائب  عائدات  من 
ال�سهداء  رواتب  لدفع  واملخ�س�سة 
م�سودة  اأن  احلزب  وبني  والأ�رسى. 
على  لتغطي  جاءت  اجلديد  القانون 
ين�ص  الذي  ال�سابق  القانون  ف�سل 
من  بدلً  الأموال  هذه  جتميد  على 
�سي�سكل  ما  وم�سادرتها  اقتطاعها 
ال�سلطة  ل�سالح  الأموال  لهذه  ادخارا 
القائمون  بني  كما  احلزب.  بح�سب 
امللح  من  بات  باأنه  القانون  على 
�سوء  على  وذلك  قانون  هكذا  اإقرار 
وح�سول  الأخرية  العمليات  موجة 
على  وعائالتهم  العمليات  منفذي 
ال�سلطة  من  �سخية  �سهرية  رواتب 
اأقّر  قد  الكني�ست  وكان  الفل�سطينية. 
القانون  م�رسوع  اأ�سهراً   7 نحو  قبل 
ين�ّص  الذي  الأوىل،  بالقراءة  املذكور 
ال�سلطة  تقوم  التي  الأموال  اأّن  على 
كمخ�س�سات  بتحويلها  الفل�سطينية 
لالأ�رسى وذوي ال�سهداء الفل�سطينيني 
ال�رسائب  اأموال  من  خ�سمها  �سيتم 
لل�سلطة  "اإ�رسائيل"  جتبيها  التي 

الفل�سطينية.
"�سيتم  اأنه  القانون  اقرتاح  يف  وجاء 
ال�سلطة  تقوم  التي  املبالغ  خ�سم 
لنا�سطي  بتحويلها  الفل�سطينية 
"الإرهاب" وعائالتهم على حد زعمها 
"اإ�رسائيل"  تقوم  التي  الأموال  من 
بتحويلها لل�سلطة مبوجب التفاقيات 

املوؤقتة".
تخويل  جرى  القرتاح  وبح�سب 
الأمني  ال�سيا�سي  الوزاري  املجل�ص 
اأو  الأموال  بتحويل  بال�سماح  امل�سغر 

جتميد حتويلها.

حتري�ض ممنهج

ويرى مدير مركز الأ�رسى للدرا�سات 
د. راأفت حمدونة، اأن تقدمي م�رسوع 
�س�سات  مخُ ملخُ�سادرة  جديد  قانون 
ال�رسائب  من  وال�رسى  ال�سهداء 
�سياق  يف  ياأتي  الفل�سطينية، 
املخُمنهج  الإ�رسائيلي  التحري�ص 
وؤكداً اأن احلكومة  واملخُ�ستمر بحقهم، مخُ
زيادة  اأجل  من  تت�سابق  الإ�رسائيلية 
اخلناق على ال�سعب الفل�سطيني عامًة 
فر�ص  خالل  من  خا�سَة،  ولالأ�رسى 

القوانني والإجراءات اجلائرة.
اإن  لـ"ال�ستقالل":"  حمدونة  وقال 
على  �سادق  ال�رسائيلي  الحتالل 
قوانني وم�ساريع خطرية مت�ص ق�سية 
والتي  اجلاري،  العام  خالل  الأ�رسى 
احلكومات  وزراء  قبل  من  قخُدمت 
الإ�رسائيلية واأع�ساء الكني�ست اليهود 
لت�سوير  املتطرفة،  واجلماعات 

وارهابيون،  قتله  اأنهم  على  الأ�رسى 
�سيا�سات  واإتباع  �سدهم  والتحري�ص 

عدائية عن�رسية بحقهم".
واأو�سح اأن الكني�ست الإ�رسائيلي �سادق 
وامل�ساريع  القوانني  من  الكثري  على 
كقانون  الأ�رسى،  بحق  املجحفة 
املخُ�رسبني  لالأ�رسى  الق�رسية  التغذية 
الأحكام  رفع  وقانون  الطعام،  عن 
احلجارة،  را�سقي  الأطفال  بحق 
�سن  دون  الأطفال  اكمة  مخُ وقانون 
املخابرات  اإعفاء  وقانون  14عاما، 
اعدام  وقانون  التحقيق،  توثيق  من 
ال�رسى، وقانون حرمان ال�رسى من 
اأموال ال�رسى  التعليم، واأخرها قطع 

وال�سهداء من ال�رسيبة الفل�سطينية.
تن�سيق  وجود  �رسورة  على  و�سدد 
حقوقية  نظمات  مخُ مع  فل�سطيني 
واإن�سانية دولية، لل�سغط على �سلطات 
الحتالل الإ�رسائيلي بوقف اإجراءاتها 
الأ�رسى،  بحق  العخُن�رسية  و�سيا�ساتها 
وفقاً  ال�رسى  مع  بالتعامل  واإلزامها 
اأ�رسى  اأنهم   " القانونية  ملكانتهم 

والتي  �سيا�سيون"  ومعتقلون  حرب 
واملواثيق  التفاقيات  كافة  �سمنتها 
بدولة  الحتالل  وا�سفاً  الدولية، 

خارجة عن القانون.

�سرقة بو�سح النهار

ال�سري  نادي  رئي�ص  اعترب  وبدورة، 
قانون  فار�ص،  قدورة  الفل�سطيني 
وال�سهداء  ال�رسى  �س�سات  مخُ قطع 
الفل�سطينية،  ال�سلطة  �رسيبة  من 
يعك�ص حالة  وعن�رسياً،  جائراً  قانوناً 
الكراهة واحلقد والتخبط التي تعي�سها 
وؤكداً  احلكومة الإ�رسائيلية الفا�سية، مخُ
و�سح  يف  و�رسقة  قر�سنة  اأنه  على 

النهار لالأموال ال�سعب الفل�سطيني.
وبني فار�ص لـ"ال�ستقالل"، اأن اإ�رسائيل 
على  ونف�سية  اقت�سادية  حرباً  ت�سن 
اأطيافه،  بكافة  الفل�سطيني  ال�سعب 
و�سد ال�رسى الفل�سطينيني ب�سجونها 
من  جملة  اأقرت  فقد  خا�ص،  ب�سكٍل 
والت�رسيعات  وال�سيا�سات  القرارات 
نظراً  معنوياتهم  على  تخُوؤثر  التي 
امل�رسوعة.  حقوقهم  ل�ستهدافها 
تعمل  التي  القوانني  كافة  اأن  واأكد 
على  الإ�رسائيلي  الحتالل  حكومة 
تنفيذها وت�رسيعها، باطلة وغري �رسعية 
�رسعية،  غري  دولة  عن  انبثقت  لكونها 
باطل"،  فهو  باطل،  على  بني  "فما 
ت�رسع  حينما  "اإ�رسائيل"  اأن  منوهاً 
�رسقة اأموال ال�رسى وال�سهداء و ت�سلب 
حقوقهم التي كفلتها املواثيق والقوانني 
الدولية فمعنى هذا اأنها بداأت تت�رسف 
كع�سابة. واأو�سح اأن ال�سلطة الفل�سطينية 
تعهدت بدفع رواتب ال�سهداء وال�رسى 
الأمر  القانون،  تنفيذ  ظل  يف  حتى 
العامة  باملوازنة  العجز  �سيخُعمق  الذي 
على  �سلباً  �سينعك�ص  وبالتايل  لل�سلطة، 
منذ  املتدهور  الفل�سطيني  القت�ساد 

فرتة طويلة .

تت�سابق حكومة االحتالل االإ�سرائيلي يف �سن املزيد القوانني اجلائرة وفر�ض العقوبات 
اولة منها الإ�سفاء �سفة  بحق اأهايل ال�سهداء واالأ�سرى الفل�سطينيني خلف الق�سبان، يف محُ
ن�سرية بحقهم، كان اأخرها  االإرهاب عليهم والتحري�ض �سدهم واإتباع �سيا�سات عدائية عحُ

تقدمي م�سروع يق�سي بقطع خم�س�ساتهم من عائدات ال�سرائب التابعة لل�سلطة.

قانون اقتطاع اأموال الأ�صرى.. قر�صنة 
النهار و�صح  "اإ�صرائيلية" يف 

مدير مركز االأ�سرى للدرا�سات د. راأفت حمدونة

ت�صابق ا�صرائيلى يهدف للم�س مبكانة الأ�صرى الفل�صطينيني
للدرا�سات  الأ�رسى  مركز  مدير  اأكد 
تقدمي  اأن  حمدونة،  راأفت  د. 
ملخُ�سادرة  جديد  قانون  م�رسوع 
من  وال�رسى  ال�سهداء  �س�سات  مخُ
يف  ياأتي  الفل�سطينية،  ال�رسائب 
�سياق التحري�ص الإ�رسائيلي املخُمنهج 
وؤكداً اأن احلكومة  واملخُ�ستمر بحقهم، مخُ
زيادة  اأجل  من  تت�سابق  الإ�رسائيلية 
اخلناق على ال�سعب الفل�سطيني عامًة 
فر�ص  خالل  من  خا�سَة،  ولالأ�رسى 

القوانني والإجراءات اجلائرة.
الحتالل  اإن  حمدونة  وقال 
قوانني  على  �سادق  ال�رسائيلي 
وم�ساريع خطرية مت�ص ق�سية الأ�رسى 
خالل العام اجلاري، والتي قخُدمت من 
الإ�رسائيلية  احلكومات  وزراء  قبل 
واأع�ساء الكني�ست اليهود واجلماعات 
املتطرفة، لت�سوير الأ�رسى على اأنهم 
�سدهم  والتحري�ص  وارهابيون،  قتله 
عن�رسية  عدائية  �سيا�سات  واإتباع 
الكني�ست  اأن  واأو�سح  بحقهم". 
من  الكثري  على  �سادق  الإ�رسائيلي 
بحق  املجحفة  وامل�ساريع  القوانني 
الق�رسية  التغذية  كقانون  الأ�رسى، 
الطعام،  عن  املخُ�رسبني  لالأ�رسى 

الأطفال  بحق  الأحكام  رفع  وقانون 
اكمة  مخُ وقانون  احلجارة،  را�سقي 
وقانون  14عاما،  �سن  دون  الأطفال 
اإعفاء املخابرات من توثيق التحقيق، 
وقانون  ال�رسى،  اعدام  وقانون 
واأخرها  التعليم،  حرمان ال�رسى من 
من  وال�سهداء  ال�رسى  اأموال  قطع 

ال�رسيبة الفل�سطينية.
اأن �سلطات الحتالل حتاول  واأ�ساف 
لالأ�رسى  القانونية  املكانة  م�سادرة 
خالل  من  الفل�سطينيني  واملعتقلني 
العامة  اجلمعية  قرارات  جتاوز 
حقوقهم  ونزع   ، املتحدة  لالأمم 
اأكدت  التى  والن�سانية  الأ�سا�سية 
الدولية  واملواثيق  التفاقيات  عليها 
الثالثة  جنيف  اتفاقيتى  وخا�سة   ،
ك�سجناء  معهم  والتعامل  والرابعة، 
بهدف  قانونية  مالفات  يرتكبون 
ت�سويه ن�سالتهم . واأ�سار د. حمدونة 
�سيا�سة  لتباع  الحتالل  تعمد  اىل 
التكييف القانوين مل�ساحلها ال�سيا�سية 
الع�سكرية  الأوامر  و�سنت  والأمنية، 
ال�سكان  حياة  على  ال�سيطرة  لفر�ص 
الفل�سطينيني الواقعني حتت الحتالل 
بدون اللتزام بقواعد القانون الدويل 

اأن  املفرت�ص  من  التي  الإن�ساين، 
الأ�سا�سي  القانون  الإطار  ت�سكل 
مع  الحتالل  دولة  تعامل  لرتتيب 
حياتهم  وواقع  الفل�سطينيني  ال�سكان 
)�سبتمرب(  حتت الحتالل، وذلك منذ 
املحاكم  فر�ست  حني   ، 1967م 
على  �سطوتها  الإ�رسائيلية  الع�سكرية 

كافة جوانب احلياة للفل�سطينيني .
اإجماع  هناك  اأن  حمدونة  د.  وقال 
واإن�ساين  واأخالقي  وقيمي  قانوين 
يتفق عليه اجلميع يف معاملة )الأ�رسى 
واملعتقلني يف ال�سجون( والتاأكيد على 
وفقاً  والآدمية،  الإن�سانية  حقوقهم 
اتفاقيات  امل�سرتكة يف  الثالثة  للمادة 
مبعاملة  تطالب  والتي  الأربع  جنيف 
)الأ�رسى  الأ�سخا�ص  جلميع  اإن�سانية 
تعري�سهم  وعدم  �سواء،  واملعتقلني( 
الآ�رسة  الدولة  على  وحترم  لالأذى، 
الإيذاء اأو القتل، والت�سويه، والتعذيب، 
والالاإن�سانية،  القا�سية،  واملعاملة 
الرهائن،  واحتجاز  واملهينة، 

واملحاكمة غري العادلة.
و�سدد د. حمدونة على مكانة الأ�رسى 
كطالب  الفل�سطينيني  واملعتقلني 
اجلمعية  لتو�سية  ا�ستناداً   ، حرية 

تق�سي  التى  املتحدة،  لالأمم  العامة 
املواثيق  جميع  ت�سمني  بوجوب 
الإن�سان  بحقوق  املتعلقة  الدولية 
املعدة من قبل املنظمة، مادة تن�ص 
على حق ال�سعوب يف تقرير م�سريها 
وتاأمني  الدول على احرتام  تعمل  واأن 

ممار�سة هذا احلق.
وطالب املوؤ�س�سات احلقوقية والدولية 
الفل�سطينية  ال�سلطة  مع  بالتعاون 
لالأ�رسى  القانونية  املكانة  لتثبيت 
املحاكم  الفل�سطينيني يف  واملعتقلني 
الن�سانية  حقوقهم  وتثبيت  الدولية، 
دولة  تتجاوزها  التى  والأ�سا�سية 

الحتالل يومياً على كل امل�ستويات.
تن�سيق  وجود  �رسورة  على  و�سدد 
حقوقية  نظمات  مخُ مع  فل�سطيني 
واإن�سانية دولية، لل�سغط على �سلطات 
الحتالل الإ�رسائيلي بوقف اإجراءاتها 
الأ�رسى،  بحق  العخُن�رسية  و�سيا�ساتها 
وفقاً  ال�رسى  مع  بالتعامل  واإلزامها 
اأ�رسى  اأنهم   " القانونية  ملكانتهم 
والتي  �سيا�سيني"  ومعتقلني  حرب 
واملواثيق  التفاقيات  كافة  �سمنتها 
بدولة  الحتالل  وا�سفاً  الدولية، 

خارجة عن القانون.

عذرا حرائرنا
بقلم : قتيبة قا�سم - جملة 

�سراج االأحرار

جعابي�ص   اإ�رساء  �سورة  تكن  مل 
الأ�سرية التي ي�سد املحتل خناقه على 
جرحها اإل وم�سة من حزن  دنت من 
ميلتي  تغادر  ل  بالها  فما  خاطري، 
كلما عاد بي الزمن اإىل يوم ماكمتها، 
يوم ظهرت فيه اإ�رساء ت�سكو من الأمل، 
هذا  من  اأكرث  وهل  حالها"  ول�سان 
يدمي  اجلرح  هذا  غري  وهل  الأمل؟"، 
ا�رساء،  عذرا  يوما  لها  كتبت  فوؤادي؟ 
القول علها  اأعيد  يوم-  وكل   – واليوم 
منكن  فعذرا  اأعذارنا،  واأخواتها  تقبل 
جمزرة  على  ال�سهود  ونحن  حرائرنا 
الكرامة ال�سامتون رغم تعاظم البالء.

اأطلت من جديد اإ�رساء ولكنها لزالت 
كما هي ونحن ما زلنا كما نحن، وهي 
توا�سل مو اآثار اجلرح ما ا�ستطاعت 
النار  اخماد  حتاول  �سبيال،  لذلك 
�سغري  مبرهم  ج�سدها  تاأكل  التي 
اأيام  ثالثة  كل  عليها  ال�سجان  به  مين 
منع  يف  اجلراح  هاتيك  فوق  وميعن   ،
"معت�سمها" من زيارتها، فيحرق قلبها 
روؤية  كما احرق ج�سدها وقد حرمها 

ابنها الوحيد.
تعي�ص ا�رساء او حتيا او حتاول ان �سئت 
التعقيد  من  هيئة  على  احلياة،  القول 
بالغة، حاولت جاهدا ان ار�سم �سورة 
الوجع بب�سع كلمات فاإذا بها ل تنطق 
كما لو اأنك ترى �سورتها او تقوى على 
مغالبة الدمع يف املاآقي ان ا�ستطعت 
كانت،  كما  مالمها  عادت  فما   ،
فالأذنان اختفتا بعد اأن ذابت كلتاهما 
اما يداها  فال قدرة   ، بفعل احلروق 
ب�سكل  حتريكهما  او  رفعهما  على  لها 
تفا�سيل  خلف  الوجه  واختفى  كامل، 
تزال  ول  ومتزقت  واختلفت   .. ذابت 
النار تكويه كل حني . ولو �سئت مزيدا 
من القهر فلتعلم انها بحاجة اىل ثمان 
�سوى  اأولها  لي�ص  جراحية  عمليات 
الوجه  لعادة  م�ستحيلة  �سبه  ماولة 
اىل ما كان عليه و�سول اىل ف�سل ما 
تبقى من اأ�سابعها الذائبة وامللت�سقة 
عذرنا"  يكفي  فهل  البع�ص،  ببع�سها 

ا�رساء" لينري عتمة زنزانتك؟...
ذاكرة  زحام  و�سط  اأذكر  زلت  ل 
الأ�رس �سورة تلك الفتاة التي زج بها 
ال�سجان يف زنزانة البو�سطة، وبعدها 
نحو  ترتجل  طويلة  مريرة  رحلة 
ال�سجان  يدفعها  املحكمة  قاعات 
بال�رساخ  املكان  فيهتز  بق�سوة 
ال  كمثلي  يومها  املكبل  حيلة  وما 
تنادي  واأخرى  املخنوق،  �سوته 
كانون  برد  يف  النتظار  زنازين  عرب 
القار�ص " اغيثوين ب�سيء يقيني هذا 
الزمهرير"، وما من جواب ، واأخرى 
يف  عكازها"   " على  ما�سية  تطرق 
جتر  مكبلة"  املحكمة"  اىل  طريقها 
معها  ج�سدها  يف  احلقد  ر�سا�سات 
لت�رسع  يركلونها  ال�سجانون  وحولها 
وقد  وت�رسخ  ت�رسخ  واأخرى  قليال، 
جيء بها لت�سهد حكما باطال بحقها 
الأكباد  �سنني عجاف طوال فتتقطع 

على حالها وحالنا..
اجلرح  مدى  بني  املوت  زقاق  يف 
الآلم  تتقرح  امل�ستعل  النهار  ولهيب 
�ساعات  تهوي  الفرح،  مدى  وي�سيق 
الكرب بالأمل فى واد �سحيق، تثخنك 
القلب  �سغاف  تالم�ص  وهي  اجلراح 
يحتمل،  ل  ما  يرى  وهو  املنك�رس 
اأي جرح واي فاجعة حتل باأمة خري 

الأنام ؟
اأما انت فلم تكوين وحيدة " ا�رساء" 
، فاجلرح الذي ل زال يلف مع�سمك 
اليوم ي�سد وثاقه على اخوات م�سني 
يوارين  دمعك،  يكفكفن  نحوك 
جراحهن خلف جرحك، كلهن ا�رساء 
لكل  وان اختفى امل�سري بهن جمدا، 
ترويها مع غد،  واحدة منهن حكاية 
ال�سابقني  وجرح  جرحك  يوا�سني 
القيد  نحو  يوم  كل  ياأخذ  من  وجرح 
يدفع  ال�سهاد،  روؤو�ص  على  مكرها 
ثمن نبل مواقفه، ويدفع عن حيا�ص 
ك�سيحة  وبدت  كرامتها  ترهلت  اأمة 

ممزقة.
تباعا  الأيام  م�ست   ، حرائرنا  عذرا 
ونحن ن�سمع دون حراك، ونعي دون 
انتباه، ومنعن يف الن�سيان واننت تقفن 
يف �سف واحد، يف جمابهة ال�سجان 
املتغطر�ص، تنتزعن الكرامة باأنياب 
منا  الواحد  ي�سمع  �سعيفة،  عزيزة 

دون  هانئا  ويلهو   ، ي�سمع  مل  وكاأنه 
اكرتاث.

عذرا ا�رساء من قبل ومن بعد، فاي 
اذ  املحتل  قبح  ي�سمو عن  ذلك  قبح 
مكنونات  ويخرج  ب�ساعته  ير�سم 
احلقد من دواخله ليمحو يف �ساديتة 
كان  وجها  املتجربين  وعنجهية 
فيه  احلياة  تلمح  و�ساء  بالأم�ص 
الن�سان  ابقاه  الذي  وما  �ساحكة؟ 
احللم  منك  ينتزع  اذ  ان�سانيته  من 
اأ�سرية  فيبقيك  واحلرية  واحلياة 
الوجع واحلرمان ويبقينا ا�رسى للذل 
والهوان.. تبقني  ونبقى وكلنا ل نربح 

مكاننا..
ما  و�سورتك  العدم،  عبلة  وعذرا 
الإهمال  افقدك  كانت،  كما  عادت 
لك  فازهق   ، حياة  لك  كانت  عينا 
بان  ، خرجت وما  الآمال  اجلرح كل 
على وجهك ال اعتالء املجد فويح 
كل قلب ل يكرتث لهمهمات ودمعات 
موجعات  ليال  يف  معينها  ين�سب  مل 
ال�سنني  الوح�سة ثالثا من  بها  طالت 

الطوال..
"يحيى"  طفلك  و�سوت  ملى  عذرا 
ي�سطدح  الأمل  �سجيج  و�سط  باكيا 
�سابرة  فتكتبني  ترتكيني"  ل  اماه   "
ففي   " معتقل  خلف  من  مت�سبة 
والت�سليم  الكربى  اليقني  حلظات 
بع�ص  ان  املرء  يدرك  اهلل  بق�ساء 
ول  وزن  بال  الدنيوية  اخل�سارات 
اأهمية اذا ربح الن�سان مبادئه وقيمه 
متوكال  منته  وجتاوز  و�سرب  وثبت 
ملى  �سربا  بفرجه"،  واثقا  اهلل  على 
الوداع  حني  اطفالك  حال  ول�سان 
واللقاء يف زيارة عابرة اأيا اأماه عودي 

لنعود، ويعود للحياة معنى..
و�سجيج  املهداوي  وفاء  عذرا 
وانت  املحامي  اأذم  يهز  جراحك 
ت�رسخني قهرا فاأقبية التحقيق باردة 
الرجال.  على  ي�سق  قا�ص  والتحقيق 
فاإ�رساقة  دويات،  �رسوق  عذرا 
خالدة  عذرا   . تقرتب  احلرية  فجر 
 64 من  عذرا   ، و�سونيا  و�سابرين 
يف  الوجاع  حتمل  وحكاية  ق�سة 

�سفحات كتابها الدافق باجلراح.
عذرا فال تزال تالم�ص �سغاف قلبي ، 
دمعة قلب ذرفت بها عني طفل يهيم 
يف �ساح الليايل باحثا عن ح�سن بات 
ويالم�ص  للرجوع،  موعد  دون  غائبا 
الروح فينا نب�سات قلب خطت بايدي 
اأمهات  اىل  حنينها  ر�سائل  موجعات 
احلال  ول�سان  ووجعا،  �سوقا  ذبن 
بالدموع  يت�رسع  ي�سكو  اهلل  يبكي اىل 
الرجال  ت�ساألن  حرائرنا  عذرا   ،
مقالة وياأبى الرجال ال جوابا واحدا 
حرائرنا  عذرا  ال�سمت،  يعرتيه 
فيها  غار  قد  عيوننا   ، املاجدات 
املكلومة  لقلوبنا  وما  وانهمر  الدمع 
املتبلدة  ل�سمائرنا  لي�ص  من جواب، 
من �سوت �سوى بع�ص �سدى يرجعها 
احلنني اىل الجماد، يوم ت�رسخ حرا 
من خلف �سور بعيد فيم�سي لجلها 

الحرار دون انتظار..
القيد  خلف  واننت  حرائرنا  عذرا 
وحدكن،  املواجهة  تعلن  م�رسبات 
يوما   60 بعد  الزائرين  عاد  قد  وها 
لنا مالمكن وقد اعياهن  لري�سموا 
الأمل، فما عادت ال�سم�ص لت�رسق من 
وقد  ال�سارون"   " معتقل  يف  جديد 
الغرف  ظالل  حتت  الفرح  اختفى 
 " عني   من  حياءا  البالية  املعتقة 
بناتنا  ترحم عجز  ل  التي  الكامريا" 
يولد  غربتهن.  ول  �سعفهن  ول 
ال�سجن جمددا داخل ال�سجن الكبري 
فينتف�ص الكف ليواجه املخرز وحيدا 
ممتنعا  ال�سم�ص  روؤية  عن  �سائما   ،
عن �سوء ل ي�سيء ظلمة املكان ول 
نعتذر؟؟  ذلك  بعد  ثم  ق�سوته،  ميحو 
ماء  فمه  يف  من  وهل  وت�ساألننا 
وهل  نتحدث؟  وجع  اأي  عن  يجيب؟ 
اكرث من ذلك الذي يحرق فينا الياأ�ص 
واخلذلن؟ جنيب بقهر الرجال لي�ص 
لنا يا اخت الرجال ال بع�سا من دموع 
نذرفها نوا�سي بها وجعنا، ونرفع عن 
بع�ص املالمة ونذرف كثريا  �سعفنا 
لنا  فلي�ص  وذلتنا،  خيبتنا  على  منها 
من  نفر  ونحن   ، حيلة  ول  قوة  من 
فينا  يبحر  قاع  ومن  لآخر  �سعف 
ب�سفني القهر طويال اىل قاع يزدحم 
حيث املغلوب على امرهم، الأموات 
ول  قوة  لهم  لي�ص  احياء  هيئة  على 

بيدهم حيلة .
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املن�رصم  العام  ح�صاد  اأن  وا�صاف: 
قا�صياً  للأ�رصى،  بالن�صبة  كان 
ما  اأخطر  واأن  وخطرياً،  وم�ؤملاً 
ت�رصيع  كان   2018 العام  �صهده 
الأ�رصى  بحق  والنتهاكات  اجلرائم 
ن�صالهم  وجترمي  واملعتقلني 
لت�ص�يه  �صعيها  اإطار  يف  امل�رصوع، 
م�رصوعية كفاح ال�صعب الفل�صطيني. 
الأمر الذي اأدى اإىل ت��صيع اجلرمية، 
وارتفاع وترية النتهاكات، يف حتدي 
�صافر ومعلن لأب�صط ق�اعد القان�ن 
الدويل  والقان�ن  الإن�صاين  الدويل 

حلق�ق الإن�صان.
مك�نات  كافة  اأن  فروانة:  واأو�صح 
الحتلل  دولة  يف  ال�صيا�صي  النظام 
يف   2018 العام  خلل  �صارك�ا 
من  جمم�عة  واقرار  مناق�صة 
اإىل  التي تهدف  القرارات والق�انني 

ت�صييق اخلناق على الأ�رصى وت�رصيع 
النتهاكات واجلرائم بحقهم.

�صهد  املن�رصم  العام  وان  كما 
حماولت ا�رصائيلية حثيثة للم�صا�س 
وال�صيا�صية  القان�نية  باملكانة 
ه�يتهم  اىل  والإ�صاءة  للأ�رصى 
مبا  امل�رصوع،  وكفاحهم  الن�صالية 
اإىل  الرامية  الحتلل  رواية  يخدم 
اأنهم جمرمني  على  للعامل  تقدميهم 
ملطخة  واياديهم  واإرهابيني  وقتلة 
احلياة،  ي�صتحق�ن  ول  بالدماء، 
ولي�ص�ا منا�صلني ومقاومني يدافع�ن 

عن حق�ق �صعبهم.
الكل  مهمة  اأن  فروانة:  وراأى 
خلل  ترتكز  اأن  يجب  الفل�صطيني، 
العام القادم على البعدين، العلمي 
تلك  ف�صح  يكفل  مبا  والقان�ين، 
وتناق�صها  واجلرائم  النتهاكات 
الدويل والتفاقيات  للقان�ن  ال�صافر 
الآخر  اجلانب  وعلى  الدولية. 
القان�نية  تعزيز املكانة  العمل على 

واحلفاظ  واملعتقلني،  للأ�رصى 
والن�صالية  ال�صيا�صية  ه�يتهم  على 
كفاحهم،  م�رصوعية  عن  والدفاع 
الن�صال  م�رصوعية  حماية  اإطار  يف 
الحتلل  �صد  الفل�صطيني  ال�طني 

الإ�رصائيلي.
الأوىل  اخلط�ة  باأن  فروانة:  واعترب 
اإىل  بالت�جه  يف هذا الجتاه تق�صي 
)لهاي(  الدولية  العدل  حمكمة 
قان�ين  ا�صت�صاري  راأي  ل�صت�صدار 
للأ�رصى  القان�نية  املكانة  ح�ل 
على  الفل�صطينيني.  واملعتقلني 
عامل  يف  يُ�صمى،  ما  اأن  قاعدة 
تق�صي بحق  الدولية  بالعدالة  الي�م، 
على  م�صريها  تقرير  يف  ال�صع�ب 
اأر�صها. وكل ما يتعار�س مع ذلك ه� 
باطل وجائر وي�صتحق املقاومة. واإن 
لكل �صعب احلق يف اأن ي�صعى لطرد 
اأي ق�ة حتتل وطنه. واإن هذا احلق 
يف الن�صال، يُ�صمى اأ�صحابه )حمارب� 

احلرية(، لنتزاع احلرية وال�صلم.

قال �لأ�سري �ملحرر، �لباحث �ملخت�ص ب�س�ؤون �لأ�سرى، عبد �لنا�سر فرو�نة، �ن ح�ساد عام 2018 مل يكن قا�سيًا فقط، �أو م�ؤملًا فح�سب. بل 
كان خطري�ً على و�قع وم�ستقبل �حلركة �ل�طنية �لأ�سرية.

�لباحث �ملخت�ص ب�س�ؤون �لأ�سرى، عبد �لنا�سر فرو�نة

م٫�ص 

2018 عام ت�شريع اجلرمية بحق الأ�شرى، وجترمي ن�شالهم امل�شروع

الأ�شري ح�شني الزريعي جنل ال�شهيد �شليمان الزريعي يق�شي 16 عاما من حمكوميته
والأ�رصى  ال�صهداء  مف��صية  اأكدت 
العليا  القيادية  بالهيئة  واجلرحى 
وعلى  غزة  قطاع  يف  فتح  حلركة 
راأ�صها الأ�صري املحرر تي�صري الربديني 
ع�ص� املجل�س الث�ري حلركة فتح اأن 
الأ�صري ح�صني �صليمان ح�صني الزريعي 
ب��صط  البلح  دير  مدينة  �صكان  من 
قطاع غزة وبلدته الأ�صلية بئر ال�صبع 
امل�افق  اخلمي�س  ي�م  �صباح  دخل 

معتقل   17 ال  عامة    2018/12/19
يف �صج�ن الحتلل الإ�رصائيلي .

با�صم  الناطق  ال�حيدي  ن�صاأت  واأفاد 
مف��صية ال�صهداء والأ�رصى واجلرحى 
وممثل  غزة  قطاع  يف  فتح  بحركة 
للق�ى  الأ�رصى  جلنة  يف  فتح  حركة 
ال�طنية والإ�صلمية اأن الأ�صري ح�صني 
م�اليد  من  الزريعي  ح�صني  �صليمان 
اعتقل  قد  وكان   1980 �صبتمرب   3

الإ�رصائيلي  الحتلل  ق�ات  يد  على 
الإ�رصائيلي  العدواين  الإجتياح  اأثناء 
 /  20 بالقطاع يف  ال��صطى  للمنطقة 
جهاز  يف  م�ظفا  ويعمل   2002  /  12
الفل�صطينية  الع�صكرية  الإ�صتخبارات 
وه� من اأبناء كتائب �صهداء الأق�صى 

.
والأ�رصى  ال�صهداء  مف��صية  وذكرت 
الزريعي  اأن الأ�صري ح�صني  واجلرحى 

ال�صحراوي  نفحة  �صجن  املعتقل يف 
) احلكم : 19 �صنة ( ه� جنل الأ�صري 
كان  الذي  الزريعي  �صليمان  املحرر 
الإجتياح  اأثناء  �صهيدا  نحبه  ق�صى 
 2002  /  3  /  18 يف  الإ�رصائيلي 
الإ�رصائيلي  الحتلل  ق�ات  وكانت 
الأ�صري ح�صني  ن�صفت منزل ذوي  قد 
عريف  اأب�  �صارع  يف  الكائن  الزريعي 
بدير البلح يف ي�م اعتقاله بتاريخ 20 

. 2002 / 12 /
يذكر اأن الأ�صري ح�صني �صليمان ح�صني 
الزريعي كان التحق باجلامعة العربية 
يف ق�صم العل�م ال�صيا�صية وحال قان�ن 
دون  العن�رصي  الإ�رصائيلي  �صاليط 
الأق�صى  بجامعة  التحق  ثم  الإكمال 
املا�صي  �صبتمرب  يف  منها  وتخرج 
الأ�رصى  اإفادات  وبح�صب    2018
ر�صالة  لتقدمي  ي�صتعد  اأ�صرينا  فاإن 

املاج�صتري .
الناطق  ال�حيدي  ن�صاأت  وحذر 
والأ�رصى  ال�صهداء  مف��صية  با�صم 
واجلرحى بحركة فتح يف قطاع غزة 
واجلرائم  ال�صيا�صات  خط�رة  من 
والق�انني  والقرارات  والإنتهاكات 
تعترب  التي  الإ�رصائيلية  العن�رصية 
لإعدام  الأخ�رص  ال�ص�ء  مبثابة 

الأ�رصى الفل�صطينيني .

 حمكمة �شامل ال�شهيونية ترف�ض اإخالء �شبيل
 والدة و�شقيق ال�شهيد نعالوة

الأ�شريان اأحمد اأبو جزر ورمزي �شالح يدخالن اأعوامًا 
جديدة يف الأ�شر

حمكمة الحتالل تثّبت العتقال الإداري بحّق اأ�شرى

اأفادت هيئة �ص�ؤون الأ�رصى واملحررين 
رف�صت  الع�صكرية  �صامل  حمكمة  ان 
�صبيل  اإخلء  الأربعاء  اأم�س  م�صاء 
اأ�رصف  ال�صهيد  والدة  مهداوي  وفاء 
منذ  املعتقلن  اأجمد،  و�صقيقه 

�صهرين تقريبا.
طلب  حماميها  ان  الهيئة  واأو�صحت 

اأ�رصف  ال�صهيد  والدة  عن  الإفراج 
نيابة  ولكن  مالية،  بكفالة  و�صقيقه 
على  وابقت  ذلك،  رف�صت  الإحتلل 
اعتقالهما. وك�صفت الهيئة ان حماميها 
�صيقدم ا�صتئنافا ملحكمة الإ�صتئناف 
الف�ري  بالفراج  للمطالبة  ع�فر،  يف 
املقدمة  الإتهام  لك�ن لئحة  عنهما، 

واإنها  لأي حقائق،  ت�صتند  ل  بحقهما 
اأبرمت كرد فعل على العملية الفدائية 

التي نفذها ال�صهيد اأ�رصف.
يذكر ان حمكمة الإحتلل وجهت يف 
والدة  بحق  اتهام  لئحة  �صابق  وقت 
اأن  ت�صمنت:  و�صقيقه  اأ�رصف  ال�صهيد 
وفاء مهداوي )54 عاما( والدة اأ�رصف 

بنيته  اأ�صب�عني  قبل  من  تعلم  كانت 
وامتلكه  وال�صت�صهاد،  العملية  تنفيذ 
اأبلغت  واأنها  عليها،  تدرب  اأ�صلحة 
�صقيقه  اتهمت  كما  بذلك،  �صقيقه 
بتعطيل الحتلل من خلل حماولته 
املراقبة  كامريات  ت�صجيلت  اإخفاء 

امل�ج�دة يف املنزل.

تقرير: مهجة �لقد�ص:

الـقـد�س  مـهــجـة  مــ�ؤ�صــ�صـة  اأفادت 
الأ�صـــري  اأن  الـيـ�م؛  والأ�صـرى  للــ�صــهـداء 
جزر  اأب�  �رصحان  جمعة  اأحمد  املجاهد 
)33 عـاماً(، من �صكان حي اجلنينة مبديـنة 
رفح جن�ب قطاع غزة، اأنـهـى خم�صة ع�رص 

عاماً على الت�ايل يف الأ�صـر ويدخل الي�م 
عامه ال�صاد�س ع�رص يف �صـجـ�ن الحتلل 
اأن  القد�س  مهجة  واأو�صحت  ال�صهي�ين. 
ق�ات الحتلل ال�صهي�ين اعتقلته بتاريخ 
املحكمة  واأ�صدرت  2003/12/19م، 
�صبعة  بال�صجن  حكماً  بحقه  ال�صهي�نية 
والع�ص�ية  النتماء  بتهمة  عاماً،  ع�رص 
فل�صطني  يف  الإ�صلمي  اجلهاد  حركة  يف 

القد�س  �رصايا  الع�صكري  وجناحها 
ق�ات  اأعمال مقاومة �صد  وامل�صاركة يف 

الحتلل ال�صهي�ين.
اأحمد  املجاهد  الأ�صري  اأن  بالذكر  جدير 
اأب� جزر ولد بتاريخ 1985/04/08م، وه� 

اأعزب، ويقبع حالياً يف �صجن هدارمي.
الأ�صــيـر  اأن  الـقـد�س  مـهــجـة  واأ�صــافـت 
الـمـجـاهد رمزي عبد الرحمن جرب �صالح 

)35 عاماً( من �صكان جباليا �صمال قطاع 
اأنهى ثلثة ع�رص عاماً على الت�ايل  غزة، 
يف الأ�رص ويدخل الي�م عامه الرابع ع�رص 

يف �صج�ن الحتلل ال�صهي�ين.
الأ�صري املجاهد رمزي  اأن  بالذكر  جدير 
وه�  1983/12/09م،  بتاريخ  ولد  �صالح 
رمزي  ال�صقيقان  الأ�صريان  ويقبع  اأعزب، 

و�صعيد حالياً يف �صجن رام�ن.

�صادقت حمكمة الحتلل الع�صكرية 
العتقال  اأوامر  على  "ع�فر"  يف 
ي�صّمى  ما  عن  ادرة  ال�صّ الإداري 
بحّق  للمنطقة"  الع�صكري  بـ"القائد 

عدد من الأ�رصى.
الفل�صطيني،  الأ�صري  نادي  واأو�صح 
اأن املحكمة ثّبتت الأوامر ال�صادرة 
ملدة �صّتة �صه�ر بحّق الأ�رصى: مراد 

عبد  وحممد  اإبراهيم  حج  جمال 
ال�صحفي  ال�ص�قي من جنني،  الغني 
معاذ  نابل�س،  من  منى  اأن�ر  حممد 
حلم،  بيت  من  ن�صار  اأب�  ع�صام 
ر�صيد حممد الربغ�ثي من رام اهلل، 
م�صعب معزوز دلل وحمم�د طالب 
م��صى  م�ؤمن  قلقيلية،  من  اغباري 
اأطر�س وجربيل �صاهر الأطر�س من 

اخلليل.
الأ�رصى:  بحّق  �صه�ر  اأربعة  وملّدة 
م��صى اأحمد حامد وي��صف حممد 
ال�  بيت  ع�صام  وم�صطفى  ع�دة 
رام  من  عا�صي  اهلل  عبد  وناجح 
اأريحا،  �صاكر ح�صن عمارة من  اهلل، 
اإياد حناي�صة  اأيهم عماد نزال ويزن 
النطاح  طلب  اإ�صماعيل  جنني،  من 

وغ�صان ادري�س جنار وع�دة حمم�د 
الرحمن  عبد  اخلليل،  من  حروب 

اإبراهيم اأب� �صقري من نابل�س.
الأمر  �صه�ر  ثلثة  ثّبتت ملّدة  فيما 
حممد  معتز  الأ�صري:  بحّق  ادر  ال�صّ
�رصيعة من بيت حلم، وملدة �صهرين 
من  علقم  علي  جمال  الأ�صري  بحّق 

بيت حلم.

هيئة �لأ�سرى حتذر 

موا�شلة الهمال الطبي بحق 
الأ�شرى املر�شى يف �شجن ع�شقالن

تت�ا�صل معاناة الأ�رصى الفل�صطينيني 
الإ�رصائيلي،  الحتلل  معتقلت  يف 
الطرق؛  وب�صّتى  الحتلل  يحاوُل  اإذ 
من  والنيل  الأ�رصى  عزمية  ثني 
ال�ّصّجان،  �صد  امل�رصوع  ن�صالهم 
ت�صييق  عن  الحتلل،  يكّف  ول 
حماولٍت  يف  الأ�رصى  على  اخلناق 
التي  القبيحة  ال�ص�رة  اإل  جُت�ّصد  ل 
تلك  اأخطر  ومن  الحتلل،  يحملُها 
د الإهمال الطبي بحق  ال�صيا�صات تعُمّ

املعتقلني.
الأ�رصى  �ص�ؤون  هيئة  حذرت  حيث 
م�ا�صلة  من  الأربعاء،  واملحررين 
�صيا�صة الهمال الطبي املتعمد بحق 
�صجن  املر�صى يف  ال�رصى  من  عدد 
من  به  تق�م  ما  خلل  من  ع�صقلن، 
ال�صحية  حلالتهم  متعمد  اإ�صتهتار 
اللزم  العلج  تقدمي  عن  والمتناع 

لهم.
ال�رصى  عدد  اأن  الهيئة  ولفتت 
املر�صى القابعني يف ال�صجن يبلغ 12 
الأ�صري   اأبرزهم،  من  مري�صا،  ا�صريا 
ممدوح عمرو، والأ�صري حممد برا�س 
با�صم  والأ�صري  ربايعة  يا�رص  والأ�صري 
حجازي  رامي  والأ�صري  النع�صان 
حممد  والأ�صري  جعيم  امين  والأ�صري 

الناط�ر والأ�صري زيد ي�ن�س.
حماميها  خلل  من  الهيئة  ور�صدت 
با�صم  الأ�صري  حالة  عج�ة،  كرمي 

املغري  قرية  من  عاًما(   21( النع�صان 
ق�صاء رام اهلل، والذي ينتظر منذ فرتة 
عاجلة  جراحية  عملية  اجراء  ط�يلة 
يف  متاطل  املعتقل  اإدارة  اأن  اإل  له، 
الطبية  الفح��س  لإجراء  حت�يله 

واخل�ص�ع للعملية.
احلالية  تفاقم  من  الهيئة  وحذرت 
 39( برا�س  حممد  للأ�صري  ال�صحية 
رام  يف  اجللزون  خميم  من  عاًما( 
�صظايا  ي�صتكي من وج�د  والذي  اهلل، 
حادة  تقرحات  ومن  الي�رصى  بقدمه 
وخطرية وم�ؤملة، وه� بحاجة لإجراء 
عملية تنظيفات لل�صظايا حتى يتمكن 

من تركيب الطرف ال�صناعي.
حجازي  رامي  الأ�صري  اأن  واأو�صحت 
)38 عاًما( من غزة يعاين من م�صاكل 
اجراء  بانتظار  وه�  الظهر،  حادة يف 
من  للتخفيف  طبيعي  علج  جل�صات 

حدة اأوجاعه .
وبينت الهيئة اأن اإدارة ال�صجن، ل تقدم 
امل�صكنات،  �ص�ى  املر�صى  للأ�رصى 
اللزمة  الفح��صات  اجارء  وترف�س 
ال�صحيح  الت�صخي�س  حتى  اأو  لهم 
منها  يعان�ن  التي  الأمرا�س  لطبيعة 
املدنية،  امل�صايف  اىل  نقلهم  وعدم 
�صاربة بعر�س احلائط كافة امل�اثيق 
والأعراف الدولية التي كفلت للأ�صري 
واملعاملة  وال�صحة،  العلج  يف  احلق 

احل�صنة.
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عي�شة ق.

من اأجل حتقيق التاأهل التاريخي 
الذي ك�سبه رفقة الالعب الهادي 
الرهان  ك�سبوا  الذين  بولعويدات 
بتاأهل  الوطن  اأر�ض  اإىل  وعادوا 
جمموعات  دور  اإىل  تاريخي 
اأول  باعتباره  الأبطال  رابطة 
اجلزائري  اجلنوب  من  فريق 
وهو  الدور  هذا  بلوغ  من  يتمكن 
القارية  املناف�سة  يخو�ض  الذي 
وكان  الكروي  م�سواره  الثانية يف 
اأق�سي يف اأول م�ساركة من الدور 
يتمكن من جتاوز  ان  قبل  الأول، 
دور  اإىل  ويتاأهل  دورين  اأول 

املجموعات.
اأول  ال�ساورة  �سبيبة  واأ�سبحت 
اجلزائري  اجلنوب  من  فريق 
املناف�سة  من  الدور  هذا  ي�سل 
اإىل  الذهاب  على  ويعول  القارية 
ابعد دور ممكن وت�رشيف الألوان 
اأ�سبال  واأن  خا�سة  الوطنية 
يف  جنحوا  نغيز  نبيل  املدرب 
عليه  كانوا  الذي  ال�سغط  جتاوز 
وخو�ض  امليدان  اأر�سية  فوق 
من  الأخرية  دقائق   10 حوايل 
بعد  ناق�ض  بتعداد  املباراة 
اإىل  بو�سيبة  الالعب  تعر�ض 
يجعله  ما  وهو  اللقاء  من  الطرد 
على  الأوىل  املباراة  عن  يغيب 

الأقل لدور املجموعات.
ت�سكيلة  البارحة  م�ساء  وعادت 
اأر�ض  اإىل  ال�سحراء  ن�سور 
من  طائرة  اأقلّت  بعدما  الوطن 
حممد  مطار  نحو  طنجة  مطار 
البي�ساء  الدار  مبدينة  اخلام�ض 
باكر  وقت  يف  و�سلوها  والتي 
انتظار  اإىل  ا�سطروا  اأين  لأم�ض 
مطار  اإىل  املتوجهة  الطائرة 
هواري بومدين يف حدود منت�سف 
اأر�ض الوطن  النهار حيث و�سلوا 
يف الأم�سية، وح�سلوا على راحة 
ابتداء  التدريبات  ا�ستئناف  قبل 
من اليوم ا�ستعدادا للمواعيد التي 

تنتظرها خالل الفرتة املقبلة.

�سبيبة ال�ساورة تعود اإىل ار�ض الوطن بتاأهل تاريخياأ�شبال نغيز ي�شرعون يف التح�شري للمواعيد املقبلة
التحق فريق �شبيبة ال�شاورة مبواطنه �شباب ق�شنطينة يف دور جمموعات مناف�شة 
رابطة اأبطال اإفريقيا بعدما تاأهل على ح�شاب امل�شيف اإحتاد طنجة املغربي الذي 

واجهه يف مباراة اإياب الدور ال�شاد�س ع�شر من املناف�شة القارية، حيث قدم اأ�شبال 
املدرب نبيل نغيز مباراة قوية وكانوا عند ح�شن الظن والثقة التي كانت و�شعت فيهم 

من طرف الإدارة والأن�شار الذين رافقوا الفريق وتنقلوا اإىل مدينة طنجة ملوؤازرة 
الفريق والوقوف بجانبه 

البطولة الوطنية 
لل�شطرجن ح�شب الفرق

تتويج جمعية 
الأمن الوطني 

باللقب
اجلمعية  توجت 
الوطني  لالأمن  الريا�سية 
الوطنية  البطولة  بلقب 
الفرق  ح�سب  لل�سطرجن 
ال�سباب  املنتظمة مبركز 
احلجاج  مر�سى  لبلدية 
وهران، وقد ح�سد فريق 
الوطني  الأمن  جمعية 
يف  نقطة   8.5 جمموع 
�سهرة  املناف�سة  ختام 
بثمانية  املن�رشم  ال�سبت 
واحد  وتعادل  انت�سارات 
�سيدي  �سبورتينغ  يليه 
بلعبا�ض ونادي  ال�سطرجن 
نال  اللذين  لبجاية 
والثالثة  الثانية  املرتبتني 
مبجموع 8 نقاط و7 نقاط 
و�سيمكن  التوايل،  على 
الفريق  التتويج  هذا 
املركز  و�ساحب  الفائز 
يف   امل�ساركة  من  الثاين 
لالأندية  العربية  البطولة 
املزمع  لل�سطرجن  البطلة 
مار�ض  �سهر  اإجراوؤها 
بتون�ض.كما  املقبل  
املناف�سة  هذه  عرفت 
فريقي  من  كل  نزول 
هالل  و  لبو�سعادة  املنار 
اإىل  بلعبا�ض   �سيدي 
الثاين  الوطني  الق�سم 
املراكز  احتاللهما  بعد 

الأخرية يف البطولة .
من   31 الطبعة  متيزت  و 
التي  الوطنية  البطولة 
النظام  وفق  نظمت 
ت�سع  من  ال�سوي�رشي 
�ساعة  بوترية  جولت 
 30 اإ�سافة  مع  ون�سف 
حتت  نقلة  لكل  ثانية 
حممد  مرمي  اإدارة 
ن�سلة  عدلن  مب�ساعدة 
مب�ستوى  رئي�سي،  كحكم 
»عال« و ظروف تنظيمية 
رئي�ض  ح�سب   جيدة 
اجلزائرية  الحتادية 
جلول  اإبراهيم  لل�سطرجن 
عرفت  قد  الدين.و  عز 
املنظمة  البطولة  هذه 
على مدار خم�سة اأيام من 
الولئية   الرابطة  طرف 
مع  بالتن�سيق  لل�سطرجن 
اجلزائرية  الحتادية 
لعبا   90 م�ساركة  للعبة 
من  فريقا    16 ميثلون 
الأول. الوطني  الق�سم 
مناف�سة  فاإن  للتذكري 
الوطني  الق�سم  بطولة 
 13 من  جرت  التي  الثاين 
ب�سيدي  دي�سمرب    17 اإىل 
 13 مب�ساركة  بلعبا�ض 
�سعود  عرفت  قد  فريقا 
الريا�سي  الوفاق  من  كل 
ونادي  وزو  لتيزي 
اإىل  لق�سنطينة  ال�سطرجن 

الق�سم الوطني الأول.
وكالت

الت�شكيلة متنلك اح�شن دفاع والإدارة تقدم عر�شا ثانيا للكامريوين اأرونا

�سباب ق�سنطينة عانى الأمرين للعودة اإىل ار�ض الوطن
عانى فريق �سباب ق�سنطينة الأمرين 
الوطن  ار�ض  اإىل  العودة  رحلة  خالل 
بعد خو�ض مقابلة فيري�ض الأوغندي 
�سمن  املن�رشم  اجلمعة  جرت  التي 
اإياب الدور ال�ساد�ض ع�رش من مناف�سة 
اأين فاز ممثل  اإفريقيا،  اأبطال  رابطة 
اجلزائر يف املناف�سة القارية بهدفني 
دور  اإىل  التاأهل  و�سمن  نظيفني 
املجموعات، حيث توا�سلت املعاناة 
مع النادي الق�سنطيني بعدما انطلقت 
رحلة  منذ  اعرتا�سه  يف  امل�ساكل 
واجهوها  التي  والعراقيل  الذهاب 
عند  التدرب  من  واملنع  املطار  يف 
ا�سطر  حيث  اأوغندا،  اإىل  الو�سول 
لعبو ت�سكيلة »ال�سيا�سي« ق�ساء الليلة 
الطائرة  انتظار  الدوحة يف  يف مطار 
الوطن،  ار�ض  اإىل  للعودة  تقلهم  التي 
حت�سبا  منهكني،  و�سلوها  والتي 
مواعيد  من  ينتظرهم  ما  لتح�سري 

مقبلة ابتداء من نهاية هذا الأ�سبوع.
ويعترب فريق �سباب ق�سنطينة الأف�سل 
الأدوار  يف  امل�ساركة  الأندية  بني 
اإفريقيا من  اأبطال  التمهيدية لرابطة 
ت�ستقبل  مل  الذي  وهو  الدفاع  حيث 
�سباكه اأي هدف طيلة اأربعة مقابالت 
التمهيدي  الدور  بني  خا�سها  التي 
العودة  من  ومتكن  ع�رش،  وال�ساد�ض 
القواعد  خارج  من  متتاليني  بفوزين 
الذي  الأمر  وهو  اإفريقيا  اأدغال  ويف 
ي�سكل  اأ�سحى  الذي  للنادي  يح�سب 

�سخ�سية خا�سة به فيما يتعلق بقدرته 
على الإطاحة مبناف�سيه على ملعبهم، 
ويتجاوز عقدة الفوز يف اأدغال اإفريقيا 

بالن�سبة لالأندية اجلزائرية.
�سباب  اإدارة  تتوجه  املقابل،  يف 
ملعب  على  الرتكيز  نحو  ق�سنطينة 
للمركاتو  حت�سبا  ال�ستقدامات 
ال�ستوي احلايل يف ظل احلاجة املا�سة 
الفريق  وان  خا�سة  التعداد  لتدعيم 
يناف�ض على ثالث جبهات بعد تاأهله 
الأبطال،  رابطة  جمموعات  دور  اإىل 
رزنامة  مع  موعد  على  يكون  و�سوف 
الفريق  امتالك  تتطلب  جهنمية 
على  وقادرين  نوعية  ذوي  لالعبني 
التعود على ريتم املباربيات املكثفة، 
العام  املناجري  فاإن  ال�سدد  هذا  ويف 
طارق عرامة قرر تقدمي عر�ض ثاين 

والذي  اأرونا  الكامريوين  الالعب  اإىل 
به  خا�سة  فيديو  اأ�رشطة  اأظهرت 
يف  وين�سط  مقبول  م�ستوى  اأنه ميلك 
العر�ض  رف�ض  ان  �سبق  اأين  الهجوم، 
اإقناعه  الفريق يف  اإدارة  وتاأمل  الأول 
للموافقة على العر�ض الثاين اأو حتويل 
الذاتية  ال�سري  درا�سة  نحو  الوجهة 
عليها،  عر�سهم  مت  الذين  لالعبني 
بينما التحق اأم�ض امل�ستقدم اجلديد 
املدرب  بتعداد  اأم�ض  يطو  ن�سي 
يف  و�سارك  لفان  ديني�ض  الفرن�سي 
ح�سة ال�ستئناف، فيما لزالت الإدارة 
متم�سكة با�ستقدام اأمري �سعيود الذي 
مل يت�سح بعد م�ستقبله مع ناديه اإحتاد 

العا�سمة بالبقاء اأو الت�رشيح.
عي�شة ق

البطولة العربية للأندية لكرة اليد

انهزام احتاد ورقلة اأمام 
�سبورتينغ مكنني التون�سي

انهزم احتاد ورقلة اجلزائري اأمام 
�سبورتينغ مكنني التون�سي بنتيجة 
ب�سفاق�ض  الأحد  اليوم   ،27-24
الثالثة  اجلولة  اطار  يف  )تون�ض( 
العربية  للبطولة   34 للطبعة 
)املجموعة  اليد  لكرة  لالأندية 
الثالثة  الهزمية هي  الثانية(.هذه 
بعد  ورقلة  لحتاد  التوايل  على 
الرتجي  اأمام  امل�سجلتني  تلك 
الكويت  و   )23-21( التون�سي 
)19-28(.و�سيخو�ض  الكويتي 

الثاين يف هذه  املمثل اجلزائري 
املناف�سة، �سبيبة �سكيكدة، لحقا 
املجموعة  عن  الثالثة  مباراته 
ال�سعودي.و  اخلليج  اأمام  الأوىل 
تتاأهل الأندية الأربعة الأوىل عن 
النهائي. للدور ربع  كل جمموعة 

طبعتها  يف  املناف�سة  وتتوا�سل 
دي�سمرب   29 غاية  اإىل  ال34 
ان�سحاب  بعد  اأندية   9 مب�ساركة 

الحتاد الليبي يف اآخر حلظة.
وكالت

العدو الريفي البطولة العربية للأمم بعمان

اجلزائر ت�سارك مبجموع 
36 عداء وعداءة 

 18 منهم  ريا�سيا   36 �سيمثل 
يف  اجلزائر  �سيدات  و18  رجال 
الريفي  للعدو  العربية  البطولة 
املقررة  الفئات  جميع  يف 
بعمان  جانفي  اخلام�ض  يف 
خم�سة  الأكابر،  لدى  الأردن، 
من  مر�سحني  �ستة  اأ�سل  من 
الذين اختارتهم املديرية الفنية  
املنتخب  يف  ين�سطون  الوطنية 
الوطني الع�سكري ويتعلق الأمر 
بكل من خري الدين بوروينة، عبد 
الهادي لعم�ض، حمزة حجالوي، 
زنقلي  ومن�سور  خوا�ض  رابح 
اإىل  يو�سفي  حمزة  ينتمي  بينما 
ال�سيدات  �سباب �سطيف، وعند 
اختارت املديرية الفنية ريا�سيي 
احلماية   وفريق  بوعريريج  برج 
تدعيم  مع  للجزائر  املدنية 
ويتعلق  مبغرتبني،  املجموعة 
بوعقيلة  اأثينا  من  بكل  الأمر 
وفتيجة باهي عزوم النا�سطتان 
بفرن�سا حيث  �ستمثالن اجلزائر 
خالل املوعد العربي رفقة كنزة 
برج  بومعزة  تينهينان  دحماين، 
بوعريريج، ريهام �سناين ومليكة 
املدنية  احلماية  من  دربال  بن 

للجزائر العا�سمة.
القائمة  �سمت  الأ�سبال  لدى 
جيجل،  لفيلف  عي�سى  من  كل 
عبد   ال�سلف،  �سعادة  حممد 
يزيد  �سطيف،  داود  الرحمان 
الدين �سعدو  ال�سلف، خري  دلع 
عني الدفلى، عبد  ال�سالم تواتي 
ال�سلف، نوال �سيباح تيزي وزو، 
خمتارية   ال�سلف،  رزيق  غانية 
اإ�سمهان  تي�سم�سيلت،  حريزي 
مكي برج بوعريريج، نزهة حاج 
عبد القادر حرة وهجرية معمر 

املديرية  وحددت  ال�سلف، 
القوى  لألعاب  الوطنية  الفنية 
الجتماع   خالل  القائمة  هذه 
املنعقد ال�سبت املن�رشم بولية 
العدو  �سباق  نهاية  بعد  بجاية 
كان  الذي   »ال�سومام«  الريفي 
العدائني  اختيارات  يف  حا�سما 
العربية  البطولة  مبنا�سبة 
املديرية  اعتمدت  كما  بعمان. 
ال�سباقني  نتائج  على  الفنية 
باجللفة  اللذان جرت وقائعهما 
وب�سكرة حل�ساب بطولة اجلزائر 

يف العدو الريفي. 
اأثبتت املاراطونية  يف املقابل، 
اجلزائرية كنزة دحماين �ساحبة 
ومام  ال�سّ �سباق  يف  باهر  فوز 
حل�ساب  ببجاية  جرى  الذي 
الريفي  للعدو  اجلزائر  بطولة 
يف  يف  وهي  زالت  ل  باأنها 
ريا�سية  اأح�سن  عاما   38 �سن 
هذا  يف  الوطني  ال�سعيد  على 
املناف�سة  ورغم  الخت�سا�ض، 
اأمام  وجدتها  التي  ال�سديدة 
الريا�سية  اجلمعية  مت�سابقتي 
�سناين  رهام  املدنية  للحماية 
كنزة  اأن  اإل  بودربال  ومليكة 
�سيطرة  فر�ست   دحماين 
لتقطع  ال�سباق  على  مطلقة 
حوايل  بفارق  الو�سول  خط 
مالحقاتها،  اأقرب  عن  م   100
ونالت ابنة نادي برج بوعريريج 
تاأهلها  ا�ستحقاق  و  جدارة  عن 
الريفي  للعدو  العربية  للبطولة 
اإثراء  على  دحماين  و�ستعمل 
�سجلها كونها تعد من العداءات 
يف  األقابا  الأكرث  اجلزائريات 

اخت�سا�سها.
وكالت
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عي�شة ق.

الذي واكب الالعبني ب�سبب الرحلة 
اأر�ض  من  قادتهم  التي  ال�ساقة 
والتي  الدوحة  مطار  نحو  الوطن 
ا�ستغرقت ما يقارب ثمان �ساعات 
جوا، وهو ما دفع الناخب الوطني 
مع  ا�سرتجاع  بح�سة  القيام  نحو 
الإرهاق  من  للتخل�ض  اأ�سباله 
واللياقة  احليوية  وا�ستعادة 

البدنية.
اأن يجري رفقاء الالعب  و ينتظر 
تدريبية  ح�سة  بلخما�سة  حممد 
على  الرتكيز  اأجل  من  اليوم 

ا�ستعداد  والفني  التقني  اجلانب 
للمقابلة التي �سوف تعرف �رصاعا 
بني  امليدان  اأر�سية  على  تكتيكيا 
بلما�سي  ينطلق  اأين   ، املنتخبني 
من  الأخرية  الروتو�سات  و�سع  يف 
الأ�سا�سية  الت�سكيلة  و�سع  اأجل 
املعنية بخو�ض اللقاء املقرر هذا 

اخلمي�ض.

مدان: مل نطلب فدوم 
املحرتفني والقطريني 

فر�شوا اللعب دون 
جمهور

للمنتخب  العام  املناجير  نفى 
التي  الأخبار  مدان  حكيم  الوطني 
راجت يف الفرتة ال�سابقة حول تقدم 
القدم  لكرة  اجلزائرية  الحتادية 
بال�سماح لها ال�ستفادة من لعبيها 
املواجهة  للعب  حت�سبا  املحرتفني 
يف  اأو�سح  حيث  قطر،  اأمام  الودية 
ت�رصيحات اإعالمية اأن تلك الأخبار 
ل اأ�سا�ض لها من ال�سحة وكل ما يف 
الأمر ان املباراة الودية التي جتمع 
اخل�رص ونظريهم القطري ل تدخل 
�سمن اأجندة الفيفا وبالتايل الأندية 
لعبيها  اأحد  بت�رصيح  ملزمة  غري 

اقت�رص  املقابل  يف  الدوليني، 
بوجناح  الثنائي  ح�سور  على  الأمر 
فريقيهما  وافق  اللذان  وباليلي 
التون�سي  والرتجي  القطري  ال�سد 

على ت�رصيحهما لفائدة اخل�رص.
قرار  مدان  برر  املقابل،  يف 
بني  املباراة  لعب  الحتاديتني 
العنابي يف غياب  وت�سكيلة  اخل�رص 
قدمه  الذي  الطلب  اإىل  اجلمهور 
خو�ض  اأجل  من  القطري  الطرف 
�ساغرة  مدرجات  امام  املواجهة 
ب�سبب التزامه بفر�ض ال�رصية على 
حت�سرياته حت�سبا لنطالق مناف�سة 

كاأ�ض اآ�سيا لالأمم. 

تعداد الت�شكيلة الوطنية يجري اليوم ح�شة تدريبية تكتيكية

العبو �خل�سر يجرون �أول ح�سة تدريبية بقطر لال�سرتجاع
اأجرى العبو املنتخب الوطني اأم�س اأول ح�شة تدريبية لهم بقطر التي يتواجدون فيها منذ اأول اأم�س من اأجل التح�شري 
خلو�س مباراة ودية اخلمي�س املقبل اأمام املنتخب القطري والتي تلعب يف غياب اجلمهور، وف�شل املدرب الوطني جمال 
ة التدريبية على م�شتوى جممع »اأ�شباير« من اأجل الرتكيز على اجلانب البني خا�شة واأنه اأخ�شع  بلما�شي برجمة احل�شّ

اأ�شباله اإىل عمل بدين باعتبار اأن احل�شة كانت موجهة لال�شرتجاع من اأجل التخل�س من التعب واالإرهاق 

مفاو�شات متقدمة الإدارة  الزعيم مع ال�شنغايل دياين

�إد�رة �ل�سد حت�سر لرحيل 
بوجناح عن �لفريق

ح�شود يرف�س عر�شا من الوكرة

 مولودية �جلز�ئر تو�جه �ملريخ
 يف 31 جانفي مبلعب 5 جويلية

�أكرث من 80 م�ساركا مبهرجان 
�لتزحلق على �لرمال

نحو  املوؤ�رصات  خمتلف  ت�سري 
الدويل  الالعب  رحيل  اقرتاب 
عن  بوجناح  بغداد  اجلزائري 
القطري  ال�سد  ناديه  �سفوف 
اإعالمية  تقارير  ك�سفت  بعدما 
اإدارة  دخول  عن  اأم�ض  قطرية 
مفاو�سات  القطري  الفريق 
نادي  من  نظريتها  مع  متقدمة 
اجل  من  الرتكي  با�سا  قا�سم 
ال�سنغايل  الالعب  مع  التعاقد 
يف  ين�سط  الذي  دياين  مباي 
ت�رص  حيث  حربة،  راأ�ض  من�سب 
مع  التعاقد  على  ال�سد  اإدارة 
جنمها  خالفة  اأجل  من  الالعب 
اأكرث  اأ�سحى  الذي  اجلزائري 
الأجواء  وتغيري  الرحيل  قربا من 

اهتمام  حمل  يتواجد  الذي  وهو 
يف  ترغب  اوروبية  اندية  عدة 
ب�سورة  تاألقه  بعد  معه  التوقيع 
لفتة لالنتباه منذ مطلع املو�سم 
وح�سب  حيث  اجلاري،  الكروي 
مدينة  لنب  فاإن  امل�سادر  نف�ض 
اللتحاق  من  قريب  وهران 
�سيتي  لي�سرت  ت�سكيلة  ب�سفوف 
عن  عربت  التي  الجنليزي 
اهتمامها بجلبه اإىل �سفوفها، ويف 
بوجناح  ي�سبح  الأمر  حدث  حال 
األوان  رابع لعب جزائري يحمل 
الجنليزي  الدوري  لقب  حامل 
من  كل  بعد   2016/2015 مو�سم 

حمرز، �سليماين وغزال.
ع.ق.

القدم  لكرة  العربي  الحتاد  حّدد 
مولودية  مباراة  برجمة  عن 
ال�سوداين  واملريخ  اجلزائر 
النهائي  ربع  الدور  ذهاب  حل�ساب 
يف  لالأندية  العربية  البطولة  من 
على  وجتري  جانفي   31 تاريخ 
ملعب 5 جويلية ابتداء من ال�ساعة 
ك�سفت  حيث  م�ساء،  ال�سابعة 
الهيئة الكروية العربية عن تواريخ 
املباريات التي تندرج �سمن الدور 
ربع النهائي والتي يوا�سل امل�سوار 
ممثال  العا�سمي  النادي  فيها 
للجزائر بعد اإق�ساء كل من احتاد 
العا�سمة ووفاق �سطيف، ويف هذا 
املولودية  ت�سكيلة  فاإن  ال�سدد 
�سوف تكون على موعد مع خو�ض 

درمان  اأم  مبدينة  الإياب  مقابلة 
 16 بتاريخ  واملقررة  ال�سودان  يف 
الغر�ض  ولهذا  املقبل،  فيفري 
�سوف يكون الوقت منا�سبا للمدرب 
اإعداد  اجل  من  عمرو�ض  عادل 
يف�سلهم عن  التي  للمباراة  اأ�سباله 

موعدها �سهرا.
الالعب  ك�سف  اأخرى،  جهة  من 
تلقى  انه  ح�سود  الرحمان  عبد 
اخلليج  يف  لالحرتاف  عر�سا 
الوكرة  اإدارة  عليه  عر�ست  بعدما 
�سفوف  اإىل  الن�سمام  القطري 
رف�ض  املعني  اأن  اإل  كتيبتها، 
املو�سم  موا�سلة  وف�سل  العر�ض 

يف �سفوف مولودية اجلزائر.
ع.ق.

 80 من  اأكرث  ين�سط  اأن  ينتظر 
على  التزحلق  مهرجان  م�ساركا 
الذي  الثالثة  طبعته  يف  الرمال 
من  املمتدة  الفرتة  يف  �سينظم 
بالكثبان  دي�سمرب  اإىل31   28
البي�ساء  عني  ببلدية  الرملية 
�سمال ورقلة، و �ستكون يف هذا 
جنوب  وليات  عديد  الإطار 
املوعد  هذا  يف  ممثلة  الوطن 
الريا�سي وال�سياحي الذي ينظم 
ال�سباب  مديرية  من  مببادرة 
الريا�سي  النادي  و  الريا�سة  و 
للتزحلق على الرمال و بالتن�سيق 

مع الديوان البلدي لل�سياحة لعني 
التظاهرة  و�ستعرف  البي�ساء، 
املناف�سات  مع  باملوازاة 
و  للبارود  ا�ستعرا�سات  تنظيم 
عرو�ض فلكلورية و تنظيم خيمة 
لال�سرتاحة و�سهرات فنية لفرق 
فولكلورية و معار�ض لل�سناعات 
التقليدية تربز املوروث ال�سعبي 
اخلا�ض مبنطقة ورقلة و جولت 
و  املواقع  بع�ض  اإىل  �سياحية 
معاذ  ذكر  كما  الأثرية،  املعامل 

خويلد.
ق.ر.

عرب عدم ر�شاه بن�شبة تقدم االأ�شغال 

يف بناء املالعب اجلديدة يف العا�شمة

حطاب يثور على م�سوؤويل 
م�سروع ملعب �لدويرة

فتح وزير ال�سباب والريا�سة النار على امل�سوؤولني يف التكفل 

بطيئة  عليه  العمل  وترية  تبقى  الذي  الدويرة  ملعب  ببناء 

وتاأخر الأ�سغال فيه اأجل ت�سليمه يف عدة منا�سبات، وظهر 

التي  امليدانية  الزيارة  وذلك خالل  اأمن�ض غا�سبا  حطاب 

قادته لتفقد م�ساريع املالعب التي يتم بناوؤها على م�ستوى 

اأنه غري مقبول املوا�سلة على هذا  اأ�سار  العا�سمة، حيث 

ال�سلطات  واأن  خا�سة  امللعب  بناء  من  النتهاء  يف  الريتم 

وهو  �سابقة  �سنة   14 منذ  امل�رصوع  ت�سليم  تنتظر  العليا 

الأمر الذي ل يعقل ح�سبه العمل على نف�ض الريتم البطيء، 

واأو�سح امل�سوؤول الأول على قطاع الريا�سة يف بالدنا اأنه 

م�رصوع  ت�سليم  يف  التاأخر  يتعلق  فيما  اأعذار  اأيه  توجد  ل 

امللعب اجلديد للدويرة، ويتطلب العمل على النتهاء من 

اأن  مو�سحا  املمكنة،  الآجال  اأقرب  يف  وت�سليمه  البناء 

الدولة  يكلف  �سوف  البناء  اأ�سغال  من  النتهاء  يف  التاأخر 

تعرت�سه  ل  امل�رصوع  اأن  مو�سحا  اإ�سافية،  مالية  ميزانية 

م�ساكل ونقائ�ض ول توجد اأعذار متنع من حتديد املوعد 

النهائي من اأجل ت�سليم امللهب جاهزا والذي تقوم باأ�سغال 
بناءه �رصكة �سينية.

ويقع نف�ض الأمر على ملعب براقي الذي رغم تقدم ن�سبة 

الأ�سغال  وترية  اأن  اإل  الدويرة  مقارنة مبلعب  به  الأ�سغال 

الذي  التاريخ  وفق  امللعب  ت�سليم  ويبقى  بطيئة  تبقى 

باإمتام  املكلفة  ال�رصكة  على  امل�سوؤولني  بني  حتديده  مت 

امل�رصوع والوزارة الو�سية م�ستبعد جدا بعدما مت التفاق 

الو�سعية  اأن  اإل  العام اجلاري  امللعب يف مطلع  على منح 

تلك  جعل  احلايل  الوقت  يف  امللعب  عليها  يتواجد  التي 
الوعود م�ستبعدة.

عي�شة ق.

مزيان و�شيتة مر�شحان للرحيل بنهاية 
املو�شم اجلاري

�حتاد �لعا�سمة يوؤهل �لليبي 
�لاليف ر�سميا يف �سفوفه

اأّهلت اإدارة فريق احتاد العا�سمة لعبها الليبي موؤيد 
الاليف ب�سفة ر�سمية يف �سفوف الت�سكيلة حت�سبا 

ملا تبقى من املو�سم الكروي احلايل، حيث ت�سلمت 
الإجازة اخلا�سة بالالعب الذي كان وقع العقد مع 

النادي العا�سمي خالل املركاتو ال�ستوي احلايل 
من اأجل الن�سمام اإىل �سفوفه خا�سة واأن الإدارة 

الليبي يف ظل النقائ�ض التي يعرفها الفريق يف من�سب والأن�سار ينتظرون الكثري من �سانع األعاب املنتخب 
�سناعة اللعب خا�سة واأن �سعيود ف�سل يف التاألق 

والربوز يف هذا املن�سب وهو ما كلفه اجللو�ض يف 
اأجل اللعب مع الحتاد ابتداء من اللقاء القادم للفريق دكة الحتياط، وبالتايل اأ�سبح الالعب موؤهال من 

عندما يلعب الأ�سبوع املقبل مباراة الدور ال�ساد�ض 
ع�رص ملناف�سة كاأ�ض اجلمهورية ويالقي على ملعبه 
عمر حمادي ببولوغني املتاأهل بني اإحتاد بلعبا�ض 

ومولودية �رص�سال.
يف �سياق منف�سل، تذهب التوقعات نحو نزيف و�سط 

تواجد عدد من لعبيها �سمن اهتمام عدد من الأندية ت�سكيلة »�سو�سطارة« يف ال�سائفة املقبل يف ظل 
الأوروبية الراغبة يف التعاقد معه يف �سائفة العام 

çاية املو�سم ولديهم احلرية يف الرحيل ومغادرة النادي املقبل خا�سة واأن يع�ض الالعبني يف نهاية العقد بنه
جمانا، ويتعلق الأمر بالثنائي عبد الرحمان مزيان 

واأ�سامة �سيتة، الأول يتواجد �سمن اهتمام فريق 
فرن�سي والثاين حمل اهتمام تالدي من �سوي�رصا وهو 

ما يعجل برحيلهما بنهاية هذا املو�سم.
عي�شة ق.
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 �إنرت ميالن يوقف ناينغوالن
 الأ�ضباب �ن�ضباطية

اأعلن نادي اإنرت ميالن االإيطايل اإيقاف العب خط الو�سط البلجيكي 
راديا ناينغوالن ب�سكل موقت الأ�سباب تاأديبية، واأورد النادي يف بيان 

مقت�سب »يوؤكد اإنرت ميالن اأن راديا ناينغوالن اأوقف لفرتة موؤقتة عن 
كل ن�ساطات كرة القدم الأ�سباب تاأديبية«، ويف حني مل يحدد النادي هذه 

االأ�سباب، اأ�سارت تقارير �سحافية اإيطالية اأن الالعب البالغ 30 عاماً 
تاأخر عن احل�سور اإىل التمارين اأكرث من مرة يف الفرتة املا�سية، ما 

دفع اإدارة الفريق اإىل اإيقافه، واأ�سارت �سحيفة »كوريريي ديللو �سبورت« 
اأن التاأخري االأخري �سجل �سباح االأحد، يف حني مل يحدد اإنرت مدة 

االإيقاف يتوقع اأن يغيب الالعب الذي يعد من مفاتيح و�سط امللعب يف 
الفريق، عن املباراة املرتقبة �سد ال�سيف نابويل غدا يف املرحلة 18 

والزيارة اإىل اإمبويل يف 29 دي�سمرب احلايل يف املرحلة 19. 
وعلى عك�س البطوالت يف اأملانيا واإ�سبانيا وفرن�سا التي دخلت العطلة 

ال�ستوية، تقام مرحلتان من الدوري االإيطايل يف الفرتة املمتدة بني 
عيدي امليالد وراأ�س على اأن تبداأ العطلة ال�ستوية بعد ذلك، وي�ستاأنف 

الدوري يف 20 جانفي، وكان ناينغوالن قد �سارك كاأ�سا�سي يف مباراة 
ال�سبت على اأر�س كييفو فريونا والتي انتهت بالتعادل 1-1، ويحتل اإنرت 

حالياً املركز الثالث يف الرتتيب بفارق 16 نقطة عن املت�سدر وبطل 
املوا�سم ال�سبعة املا�سية جوفنتو�س وثماين نقاط عن نابويل الثاين، 

وعانى ناينغوالن من بداية �سعبة ملو�سمه االأول مع اإنرت بعد انتقاله من 
روما يف �سيف العام 2018 اإذ تعر�س الإ�سابات طفيفة.

فقري معرو�ض على ريال مدريد
يرغب نادي اأوملبيك ليون الفرن�سي يف بيع جنمه الذي ينتهي عقده مع 

الفريق يف �سيف عام 2020، قالت �سحيفة »ماركا« االإ�سبانيةاإن اأوملبيك ليون 
عر�س جنمه نبيل فقري على ريال مدريد، يف حماولة لبيع الالعب لفريق 

كبري واال�ستفادة منه مادًيا باأق�سى ما ميكن، ولي�ست هذه هي املرة االأوىل 
التي يرتبط فيها ريال مدريد بالالعب الفرن�سي، كما اأنه يف ال�سيف املا�سي 

ارتبط بعديد االأندية االأوروبية على راأ�سها ليفربول وبر�سلونة.
واأو�سحت اأن فقري رف�س متديد عقده والذي ينتهي يف �سيف عام 2020، 

وهو ما اأزعج رئي�س النادي جان مي�سيل اأوال�س والذي ي�ستهدف التخل�س من 
الالعب باأ�رسع وقت للح�سول على اأكرب قدر ممكن من املال، ويعد فقري من 
اأبرز العبي الدوري الفرن�سي واأومليك ليون حالًيا، و�سارك يف 16 مباراة حتى 

االآن مع الفريق خالل املو�سم اجلاري �سجل 6 اأهداف وقدم 4 متريرات 
حا�سمة وتوج ال�سيف املا�سي مع فرن�سا بلقب املونديال، واأكدت ال�سحيفة 
االإ�سبانية اأن ريال مدريد يقوم بدرا�سة ال�سفقة ب�سكل جيد، فالفريق ي�سعى 

ل�سفقة هجومية توؤدي دور جنمه لوكا مودريت�س يف امل�ستقبل.

فريغ�ضون يعود �إىل مان�ض�ضرت يونايتد
عاد اأ�سطورة التدريب يف مان�س�سرت يونايتد ال�سري األيك�س فريغ�سون للعمل مع 

النادي مرة اأخرى، اأمال يف ا�ستعادة االأجماد ال�سابق للفريق، وقالت �سحيفة »ذا 
�سن« الربيطانية اإن فريغ�سون، �سوف يكون يف من�سب امل�ست�سار الفني للفريق 

االأول وهو من �ساهم يف تعيني �سول�سكاير كمدرب لل�سياطني خلًفا للربتغايل مورينيو، 
واأو�سحت اأن �سول�سكاير يخطط للتوا�سل بانتظام مع مدربه ال�سابق يف مان�س�سرت 
يونايتد، وهذا ما مل يفعله الربتغايل مورينيو طوال فرتة تدريبه لل�سياطني احلمر، 

واأ�سارت اأن فريغ�سون �ساهم يف اإعادة م�ساعده ال�سابق مايك فيالن للعمل كم�ساعد 
ل�سول�سكاير، وقال م�سدر داخل النادي: »مبجرد اأن حتدث وودوارد مع العائلة 

املالكة واأخربهم برغبته يف رحيل جوزيه، طلبوا منه اأن يتاأكد من تعيني ال�سخ�س 
ال�سحيح، وهنا تدخل فريغ�سون و�ساعد يف االأمر، وهو من ن�سح بتعيني �سول�سكاير 

وفيالن«.

توتنهام  ي�ضعق �إيفرتون ويقرتب من �ملان �ضيتي
كا�سحاً  فوزاً  هوت�سرب  توتنهام  حّقق 
اأم�س  اأول   2-6 اإيفرتون  �سيفه  على 
الدوري  من   18 املرحلة  ختام  يف 
ال�سغط  لي�سدد  املمتاز،  االإجنليزي 
على البطل مان�س�سرت �سيتي �ساحب 
خلف  الرتتيب  يف  الثاين  املركز 
نتيجة  اأكرب  توتنهام  ليفربول، وحّقق 
املو�سم،  هذا  املمتاز  الدوري  يف 
الذي فقد  ل�سيتي  اإنذار  ودق جر�س 
ثمينة  نقاط  ثالث  املا�سي  ال�سبت 
ليفربول  عن  نقاط  اأربع  وابتعد 
املفاجئة  بخ�سارته  املت�سدر، 
غداة  باال�س  كري�ستال  �سيفه  اأمام 
م�سيفه  على  االأحمر  الفريق  فوز 

توتنهام  ر�سيد  وبات  ولفرهامبتون، 
اأربع نقاط عن ليفربول، و�سجل اأهداف  42 نقطة يف املركز الثالث، بفارق نقطتني فقط عن �سيتي الثاين 44 نقطة البعيد 
توتنهام الكوري اجلنوبي هيونغ-مني �سون ثنائية وديلي اآيل وقائد الفريق واملنتخب االإجنليزي هاري كاين ثنائية والدمناركي 

كري�ستيان اإريك�سن، بينما �سجل الإيفرتون ثيو والكوت واالأي�سلندي غيلفي �سيغورد�سن.
وبداأت املباراة ب�سغط وا�ستحواذ من امل�سيف، على رغم اأن الفر�س اجلدية كانت للفريق اللندين، ومنها اإ�ساعة كني فر�سة 
خطرة يف الدقيقة 12 عندما انفرد بزميله حار�س مرمى منتخب »االأ�سود الثالثة« جوردان بيكفورد وحاول لعب الكرة �ساقطة 
من فوقه اإال اأنها الم�ست ال�سباك اخلارجية، ويف ظل �سغط توتنهام افتتح اإيفرتون الت�سجيل على عك�س املجريات اإثر اخرتاق 
الفرن�سي هوغو  داخل مرمى  الذي عك�سها  والكوت  اإىل  اأر�سية  الكرة  الي�رسى وحتويله  اجلهة  كالفرت-لوين على  لدومينيك 
لوري�س، وكثف اإيفرتون �سغطه بعد الهدف واأعتقد م�سجعو ملعب »غودي�سون بارك« اأن فريقهم عزز تقدمه عندما هزت راأ�سية 
كالفرت-لوين مرمى لوري�ساإال اأن احلكم األغى الهدف بداعي ارتكاب الالعب خطاأ على مدافع توتنهام الكولومبي دافين�سون 
�سان�سيز. بعد ذلك، حتولت املباراة اإىل لقاء من جانب واحد و�سيطرة مطلقة وعر�س هجومي كبري لفريق املدرب االأرجنتيني 
ماوري�سيو بوكيتينو، وبداأ الفريق مهرجان االأهداف اإثر خطاأ يف التن�سيق بني املدافع الفرن�سي كورت زوما وحار�سه بيكفورد 
الذي ترك منطقة اجلزاء لقطع الكرة، فا�ستغل �سون الو�سع النتزاع الكرة والت�سديد من بعيد يف املرمى اخلايل، وبعد ثماين 
دقائق عّزز توتنهام النتيجة بعد ت�سديدة قوية من �سون ت�سدى لها بيكفورد لتتهياأ اأمام اآيل املتقدم دون رقابة، فتابعها ب�سهولة 
يف املرمى، ويف الدقيقة 42 اأكمل توتنهام ثالثية اأهدافه يف ال�سوط االأول اثر ت�سديدة حرة قوية من خارج منطقة اجلزاء نفذها 

الظهري الدويل كريان تريبيري ارتدت من القائم االأي�رس وعادت اإىل كاين الذي تابعها يف املرمى.
وبداأ ال�سوط الثاين بتبديل لتوتنهام بحلول االأرجنتيني اإريك الميال بدالً من ديلي اآيل الذي بدا وكاأنه تعر�س الإ�سابة يف الع�سلة 
اخللفية للفخذ يف ال�سوط االأول اثر احتكاك مع بيكفورد، اإال اأن غياب اأحد مفاتيح هجوم توتنهام مل يوؤثر على �سهية الفريق، 
والتي �سارع اإريك�سن اإىل تغذيتها يف الدقيقة 48 عندما تابع بت�سديدة رائعة من خارج املنطقةكرة اأبعدها دفاع اإيفرتون بعد 
عر�سية لكاين، ويف ملحة هجومية نادرة للم�سيف منذ منت�سف ال�سوط االأول، متكن اإيفرتون من ت�سجيل هدف تقلي�س الفارق 
اإىل 2-4، مبجهود فردي من �سيغورد�سن الذي تقدم اإىل داخل املنطقة وراوغ املدافعني قبل العثور على زاوية منا�سبة لت�سديد 
الكرة على ميني لوري�س، اإال اأن توتنهام مل يرحم و�سجل هدفني يف اأقل من ربع �ساعة، واأتى الهدف اخلام�س عرب �سون الذي 
كاين  واختتم  �ساقيه،  بني  برباعة  الكرة  و�سّدد  ببيكفورد  فانفرد  بعد متريرة متقنة من الميال  الثاين  ال�سخ�سي  �سجل هدفه 

املهرجان التهديفي بتمريرة عر�سية من �سون عن اجلهة الي�رسى تابعها قائد املنتخب االإنكليزي ب�سهولة داخل املرمى.

ليغاني�س  م�سيفه  اأمام  اخل�سارة  من  الثالث  اإ�سبيلية  اأفلت 
الوقت  التعادل يف  بن يدر  الفرن�سي و�سام  باإدراك مهاجمه 
الدوري  من   17 املرحلة  �سمن  مباراتهما  خالل  القاتل 
كاماًل  �سوطاً  خا�س  الذي  فريقه  يدر  بن  واأنقذ  االإ�سباين، 
الوقت  االأوىل من  الدقيقة  راأ�سي يف  بع�رسة العبني، بهدف 
في�سغا  ميكيل  كان  بعدما   1-1 النتيجة  ليعادل  ال�سائع 
الدقيقة  يف  االأر�س  الأ�سحاب  مبكراً  الت�سجيل  افتتح  قد 
اإ�سبيلية فر�سة دخول الت�ساوي نقاطاً مع  اخلام�سة، واأهدر 

اأتلتيكو مدريد الثاين وبات يف ر�سيد اإ�سبيلية 32 نقطةمقابل 
34 الأتلتيكو البعيد بفارق ثالث نقاط عن النادي الكاتالوين 
فرانكو  جهود  اإ�سبيلية  وخ�رس  اللقب،  وحامل  املت�سدر 
فا�سكيز الذي نال بطاقة حمراء مبا�رسة ل�سلوك غري ريا�سي 
واحتجاج خارج امل�ستطيل االأخ�رس مع �سافرة نهاية ال�سوط 
مرمى  يف  باخلطاأ  تونو  بهديف  فايكانو  رايكو  وفاز  االأول. 
فريقه  وراوول دي توما�س على �سيفه ليفانتي الذي �سّجل 

له وروبن روت�سينا الهدف الوحيد.

�إ�ضبيلية يفلت من �لهزمية

�أميان ينتزع �لتعادل من بوردو
اإدي غناهوري، ورفع بوردو ر�سيده يف املركز 12 اىل 22 نقطة دائرة الهبوط قبل دخول البطولة العطلة ال�ستوية وافتتح بوردو الت�سجيل يف الدقيقة 22 عرب مهاجمه النيجريي �ساميول انتزع اأميان تعاداًل ثمينًا من م�سيفه بوردو 1-1 يف ختام املرحلة 19 من الدوري الفرن�سي ليتقدم اإىل املركز 17 ويخرج من  اأميان حتى الدقيقة 87 ليعادل عرب البديل  اإذ �سجل غناهوري بكرة �سددها من داخل املنطقة متو�سطة االرتفاع اإىل ي�سار كو�ستيل.باكاي ديبا�سي من التعادل اإذ اأبعد بقدمه ت�سديدته قبل اأن جتتاز خط املرمى.اإال اأّن الفرج اأتى لل�سيوف بعد خم�س دقائق الكرة اىل الزاوية الي�رسى ملرمى حار�س اأميان ريجي�س غورترن، وحرم حار�س بوردو بينوا كو�ستيل مدافع اأميان الكامريوين بفارق نقطة واحدة عن ديجون 18 اأول مراكز الهبوط، واأتى هدف كالو اثر متريرة من االإ�سباين �سريجي بالن�سيا، فاأر�سل من 17 مباراة حقق فيها خم�سة انت�سارات و�سبعة تعادالت وخم�س هزائم، بينما بات ر�سيد اأميان 17 نقطة من 18 مباراة  كالو وانتظر 
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الكاتب ال�ساب �سم�س الدين جنينة يفتح قلبه جلريدة الو�سط 

الكتابة ورطتي اجلميلة
�سم�س الدين  كاتب �ساب يبلغ من العمر 22 �سنة طالب مبعهد تكوين تخ�س�س اإعالم اآيل – قاعدة البيانات - ، يهتم بالفكر كثريا �سغوف بالكتب العلمية 

الفل�سفية يرمي اإىل اإكمال الطريق التي بداأها املفكر مالك بن نبي رحمه اهلل من خالل مبداأ : بالعلم والأدب ت�سنع احل�سارة 
بقلم / اأ . خل�سر . بن يو�سف 

اأين ومتى بداأت 
الكتابة وعرفت 
باأنها يف الفكر ؟

بداأت الكتابة يف �سن مبكرة - 17 
�سنة - مرحلة الثانوية واأول خطوة 
حيث  �سعرية  خطوة  كانت  يل 
ديوان  كتابة  اإىل  تعاىل  اهلل  وفقني 
وقت  حان   « ا�سم  اأخذ  �سعري 
طباعته  يتم  مل  ولكن   « الإقالع 
لالأ�سف،  وعراقيل  ظروف  ب�سبب 
مت ا�ستح�سان هذا العمل ال�سعري 
الكثري من املدح من طرف  ولقي 
ما  وهذا  واأ�ساتذتي  اأ�سدقائي 
نحو  القوة  من  جرعات  زادين 
غاية  اإىل  الكتابة  طريق  موا�سلة 
قناديل   « كتاب  كتابة  اإىل  الو�سول 
بني  م�رشوعه  بداأ  الذي   « الفكر 
عام يف ثانوية عجايل ر�سيد وعام 
يف متقن حممد بو�سياف مبدينتي 
اأين  البواقي  اأم  ولية  م�سكيانة   -
لبوازيد  العزيز  بال�سديق  التقيت 
ابراهيم الذي كان يقا�سمني نف�س 
اأوجد  الذي  هلل  واحلمد  الفكر 
تقارب �ساعدتنا  اأوجه  وبينه  بيني 
اهلل  ن�ساأل  الذي  كاتبنا  كاتبة  يف 
بالد  يف  خري  م�سدر  يجعله  اأن 

امل�سلمني

عن ماذا يكتب 
�سم�س الدين ؟وهل 
لعالقتك بالكتابة 

تاأثري معني ؟

�سم�س الدين يكتب ليعالج ، الأمة 
احلياة  عن  رهيبة  عزلة  يف  اليوم 
ولوج عامل  اىل  بها  اأدت  احلقيقية 
اأفعالنا  بفعل  وال�سقوط  التخلف 
عن  وابتعاد  خلقي  انحطاط  من 
الدين، �سوؤال وجيه عن ماذا يكتب 
احلال  عن  يكتب   : الدين  �سم�س 
واملجتمع  جمتمعنا  يعي�سه  الذي 
املنحط  الفكر  يكتب عن  امل�سلم 
الذي اأ�سحى عنوان �سبابنا، يكتب 
كل  ي�سكن  بات  الذي  ال�رشاع  عن 
بهدف  يكتب  جمتمعنا،  يف  فرد 
ال�سعب  ومللمت  اجلراح  ت�سميد 
هناك  يكون  اأن  وجب  �سحيح   ،
نكتب  وملا  الكتابة  بني  عالقة 
لعل  بالتاأثري،  عنه  يعرب  ما  وهذا 
هذا  يف  للكتابة  دفعني  ما  اأبرز 
اجلانب بالذات - اجلانب الفكري 
- هو احلال الذي نحن عليه اليوم 
وخا�سة ما عليه �سبابنا اليوم الذي 
اأ�سبح همهم الوحيد حياة عنوانها 
و�سهوة  م�ستغلة  �سهوة  احلياة   «
على  ماأ�سوف  و�سهوة  �سائعة 
�سياعها »، حال ال�سباب اليوم هو 

الأبرز تاأثريا. 

عك�س كل ال�سباب 
من �سنك الذين 

يتجه اأغلبهم اإىل 
الرواية والق�سة 
واخلواطر ، اأنت 

اجتهت اإىل م�سروع 
الفكر الجتماعي 
،  ملاذا هذا املنحى 

والتوجه  يف الكتابة 
وما الدافع من وراء 

هذا ؟
نف�سي  عن  واهلل  كذلك،  وهو  نعم 
والق�سة  اخلاطرة  اأن  اأرى  فاإين 
املتعة  من  جانب  حتمل  والرواية 
جانب  من  اأكرث مما حتمله  للعقل 
يعتمد  وهذا  املتلقي  يف  التاأثري 
على مدى وعي كاتب هذه الأنواع 
الأديبة ، غري اأننا جند يف الرواية 
ل  ما  املرات  عديد  يف  مثال 
يف  املتخ�س�سة  الكتب  يف  جنده 
ينق�س  ل  وهذا   ، معني  جمال 
اأن الكتب  اأرى  اأين  اإل  من قيمتها، 
الفكرية هي التي �ست�ساعد اأكرث يف 
جمتمعنا  يف  الفكر  وتنوير  اإيقاظ 
وامل�سلمة  العربية  واملجتمعات 
فمن خالل هذه الكتابات الفكرية 
الوعي  من  نوًعا  القارئ  �سي�ستمد 
فاعلة  اأداة  منه  �سيجعل  الذي 
يافعة يف جمتمعه، وميكنه من فتح 
يقوم  الذي  والتدبر  التفكر  باب 
عليه الرقي الذي ن�سهده يف الدول 
الأول  الدافع  اإن   ، اليوم  الغربية 
الفكر  م�رشوع  وراء  جذبني  الذي 
اأراه  الذي  الأمل  هو  الجتماعي 
امل�ساعدة  يوم ميد خيوط  كل  يف 
لنت�سال هذا املجتمع من الغرق، 
يتمثل يف حلم  الثاين  الدافع  بينما 
قيادة هذا املجتمع اإىل بر الأمان، 
قيادته  الكبار،  حمطة  اإىل  قيادته 
العامل  هذا  ربان  يكون  اأن  اإىل 
اأول والأخالق ثانيا والعلم  بالدين 
اأجدر منا واهلل  الغرب  ثالثا فلي�س 
واجلزائر  عامة  امل�سلمني  فباأبناء 
الأوامر  اليوم ميلي  الغرب  خا�سة 
والدافع  عتاب،  دون  ننفذ  ونحن 
الأخري الأول هو خويف من اأن اأ�ساأل 
يوم القيامة : ملاذا مل ت�ساعد اأبناء 

اأمتك يوم كان باإمكانك ؟

قلت يل قبال اأن 
الكتاب عمل 
م�سرتك مع 

�سديقك اإبراهيم 
لبوازيد ، كيف 

جاءتكما الفكرة 
من البداية ، حدثنا 

اأكرث عن الفكرة 
وكوالي�س التخطيط 
لها والتن�سيق ، ومن 
�سجعكما عليها ودفع 

بكما لالأمام ؟

قبل كل �سيء احلمد هلل اأن وفقني 
ملعرفة ال�سديق الغايل اأو بالأحرى 
الأخ اإبراهيم لبوازيد وهذا كان يف 
مبدينتنا  بو�سياف  حممد  متقن 

م�سكيانة ولية اأم البواقي.
ال�سعبة  نف�س  اإىل  توجيهنا  اأين مت 
هند�سة   - ريا�سي  تقني  �سعبة   «
كنت  الوقت  ذلك  يف   ،« الطرائق 
ومتابعة  ال�سعر  بكتابة  اأهتم 
اإبراهيم كان  بينما �سديقي  الفكر 
ما  وهذا  والبداع  الفكر  ي�ستهويه 
�ساعدتنا  تقارب  اأوجه  بيننا  خلق 
نن�سط  كنا  ال�رشيع،  بالندماج 
خالل  من  هلل  احلمد  باملتقن 
الفراغ،  اأوقات  تقدمي ح�س�س يف 
على  فيها  نعتمد  احل�س�س  هذه 
ونقدمها  علمية  واأبحاث  درا�سات 
جزاهم  واأ�ساتذتنا  زمالئنا  اإىل 
اهلل خريا عنا لأنهم اأعطونا جانبا 
كبريا من الهتمام وقدموا لنا كل 
تتبلور  بداأت  هنا  من  الت�سهيالت 
فكري  كتاب  اإن�ساء  فكرة  عندنا 
نناق�س  فاأ�سبحنا  اجتماعي   -
املو�سوع يف كل يوم اإىل اأن وفقنا 
فاحلمد  مرة  كل  يف  تعاىل  اهلل 
يل  مقالة  اأول  لكتابة  له  وال�سكر 
واأول   « نتحاور  تعال   « بعنوان 
التفاوت   « بعنوان  لإبراهيم  مقالة 
املثقفة  الطبقة  ودور  الفكري 
الأيام  توالت   ،« املجتمع  يف 
دعم  بعد  خا�سة  بجد  نعمل  وكنا 
جميعا  فيهم  بورك  لنا  الأ�سدقاء 
الأ�ساتذة  ودعم  ا�ستثناء  دون 
ن�سائح  لنا  يقدمون  كانوا  الذين 
اأن  قبل  لهم  اأبناء  واعتربونا  قيمة 
نكون تالميذ عندهم فحفظهم اهلل 
وجزاهم كل خري، بداأنا الكتابة يف 
اأوراق بي�ساء واأ�سبحنا جنمع تلك 
لكي  م�ساء  كل  ونلتقي يف  الأوراق 
مقاله على  فينا  واحد  كل  يعر�س 
ون�سيف  ونحذف  فن�سحح  الآخر 
دوما  نحلم  وكنا  وتروي  بوعي 
باعتالء مكانة يف املجتمع متكننا 
من قيادته اىل طريق النماء، وعند 
نفرتق حتت  املراجع  انتهائنا من 
ابت�سامات �سادقة بريئة وتطلعات 
واملهام  الأدوار  تقا�سمنا  راقية، 
اأنهينا  اأن  اإىل  عامني  فرتة  طوال 
كتابة الكتاب واأ�سبحنا نتناق�س يف 
عنوانه الذي كنت اأقرتح اأن يكون » 
فكر بال قيود » اإل اأنه ويف اللحظة 
باقرتاح  العنوان  تغري  مت  الأخرية 
من اإبراهيم وبر�سا الطرفني على 
عنوان » قناديل الفكر » واحلمد هلل 
الت�سجيع  النتيجة،  لهذه  و�سلنا  اأن 
قريب  كل  من  كان  دوًما  اأاأكد  كما 
وبعيد كان من كل من يعرفنا ومن 
ل يعرفنا وذلك للمكانة الطيبة التي 
النا�س  عند جميع  بها  نحظى  كنا 
اأ�ساتذتنا  واأبرزهم  هلل  واحلمد 
واأ�سدقائنا من كال اجلن�سني، دون 
حفظهم  الوالدين  ف�سل  نن�سى  اأن 
اهلل واأ�سعدهم يف الدارين والخوة 
وال�سكر  الكرماء جزاهم اهلل خريا 

دوما هلل

ما هو مو�سوع 

الكتاب العام وماهي 
اأهم املحاور التي 
اأردت ان جتعلها 
ر�سائل  للقارئ ؟

يف  متثل  للكتاب  العام  املو�سوع 
البحار  اأمواج  يحاكي  قاربا  كونه 
حتاكي  مقالت  جمموعة  اأنه  اأي 
فكر القارئ لت�سحح اأفكاره وتنمي 
وت�ساعده  جديد  اأفكار  بداخله 
على تكوين نظرة وا�سعة ذات اأفق 
عديد  فهم  اإىل  به  فت�سموا  عايل 
اعتمدنا  حيث  احلياة،  يف  الأمور 
الب�سيطة  اللغة  على  الكتاب  يف 
العقل  فخاطبنا  املنرية  والأفكار 
بلغة ا�ستلطاف ومو�سوعية لنمكنه 
وناأخذه  الكتاب  يف  الندماج  من 
يف رحلة �سيقة ل ميل فيها، بينما 
اأهم املحاور التي اأردت اأن اأجعلها 
حماور  ثالثة  هي  للقارئ  ر�سائل 
متمثلة يف : مناء الفكر بهجة ونور 
للحياة ، القراءة بوعي وتدبر وروي 
لبناء  بناًء  نقًدا  الن�سان  تك�سب 
جمتمع فا�سل متح�رش ، احل�سارة 

نتاج اأفكار اأبنائها
اأغلب  اأن  لكتابك  �سدين  مما 
هي  املطروحة  املو�سوعات 
املجتمع  منها  يعاين  ا�سكالت 
 ، وال�سالمي  والعربي  اجلزائري 
ال�سكال  نف�س  راأيك  ملاذا ح�سب 
برغم  للمجتمعات  بالن�سبة 
واحلدود  اجلغرافيا  الختالف يف 

والتفكري ؟
التي  ال�سكالت  فاإن  فكرة  على 
يعاين منها املجتمع اجلزائري هي 
منها  تعاين  التي  ال�سكالت  نف�س 
وامل�سلمة  العربية  املجتمعات 
التوافق  نقاط  وليدة  لي�ست  وهذه 
املجتمعات  هذه  بني  جتمع  التي 
من عقلية ومبادئ واأفكار وغريها 
الختالفات  وليدة  اأي�سا  هي  ول 
التي يتميز بها كل جمتمع، بل هي 
منبثقة ب�سبب نف�س الفريو�س الذي 
هذه  يف  الغربية  التيارات  اأحدثته 
وامل�سلمة  العربية  املجتمعات 
وهذا راجع اإى جمود فكر وِق�رش 
اأي   ، اأفراد هذه املجتمعات  نظر 
مما  الفكري  بالغزو  عليه  يعرب  ما 
زرع  يف  متثل  الفريو�س  اأن  يعني 
مدرو�سة  م�سرتكة  موحدة  اأفكار 
وذلك  املجتمعات  هذه  كل  يف 
وهي  وحيدة  علة  يف  ل�سرتاكها 

اجلمود الفكري

قدمت حلول يف 
كتابك فعالة ، 

من اأين ا�ستمديت 
�سرعيتها ؟

لقد كان ذلك من خالل الن�سو�س 
ال�رشيفة  النبوية  وال�سنة  القراآنية 
تتخلل  التي  العظيمة  واملواقف 
ال�سخ�سيات  وجناحات  �سري 
نن�سى  اأن  دون  العمالقة 
ال�ستنتاجات التي تتولد من خالل 

بالوعي  تنعم  التي  املطالعة  طول 
والتدبر والتفكر

اأ�سلوب الكتاب 
كان دقيقا واللغة 

ب�سيطة حتى حجم 
الكتاب متو�سط 

ولي�س كبريا وهذا 
ما ي�سهل الو�سول 
للقارئ ب�سرعة ، 

هل تعمدمت ذلك اأم 
مبح�س ال�سدفة ؟

بوركت ... هذا كان مبني وخمطط 
م�رشوع  بداية  يوم  من  �سابقا  له 
عديد  خالل  من  وذلك  الكتاب 
ب�سخ�سية  تتعلق  التي  الأبحاث 
والعربي  القارئ اجلزائري خا�سة 
اأ�سلوب  على  فاعتمدنا  عامة، 
به  لنك�سب  دقيق  جذاب  م�سوق 
اإىل  وتطرقنا  القارئ  وعقل  قلب 
اختالف  مع  متا�سيا  ب�سيطة  لغة 
القراء  عند  ال�ستيعاب  م�ستويات 
بينما احلجم تعمدنا تقليل التعابري 
وال�رشوحات الكثرية لتجنب ارهاق 
وفقنا  هلل  واحلمد  ملله  اأو  القارئ 

يف ذلك 

هل ميكن اأن نراك 
يف توجهات اأخرى 

فكرية اأو اأدبية 
اأو حتى مذهبية 

عقائدية ؟
اإليه يف  اأ�سبوا  ما  وهذا  اأكيد  نعم 

قادم الوقت ان �ساء اهلل وذلك من 
اإبداًعا  اأكرث  فكرية  اأعمال  خالل 

من �سابقه واأكرث تاأثرًيا 

كلمة اأخرية للقراء 
واجلريدة

القارئ  ابتعاد  ورغم  واهلل  انه 
اجلانب  عن  والعربي  اجلزائري 
يف  خا�سة  بعد  واأي  الفكري 
لإرجاعه  اأ�سعى  اأنني  اإل  ال�سابق، 
ي�ساعده  الذي  املجال  هذا  اإىل 
املتزنة  �سخ�سيته  بناء  على 
واملجتمع  الفا�سلة  والعائلة 
اليوم  القراء  هلل  واحلمد  الراقي، 
اأ�سبحوا اأكرث اهتماما من ال�سابق 
باجلانب الفكري من خالل القبال 
قناديل   « كتاب  لقيه  الذي  الطيب 
الفكر » يف معر�س الكتاب الدويل 
�سيال 2018  وكتب اأخرى يف نف�س 
، ن�سكر جميع قراء كتاب  املجال 
لأي  قارئ  وكل   « الفكر  قناديل   «
نوع من الكتب التي تبني ول تهدم 
عتمة  يف  ينري  كالقمر  فالقارئ 
الظالم ونتمنى اأن نرى اإقبال اأكرث 
طياته  يف  يكن  الذي  كتابنا  على 
الكثري من اليجابيات التي �ستنفع 
القارئ يف حياته و�ستنفع املجتمع 
مو�سول  ال�سكر  الأخري  ويف  ككل 
والقراءة  للمطالعة  حمب  كل  اإىل 
و�سكر خا�س اإىل ال�سحفي املتاألق 
الطيب اخللوق » بن يو�سف خل�رش 
املثقف  لدار  اأي�سا  وال�سكر   ،  «
�سمرية   « الأ�ستاذة  راأ�سهم  وعلى 
�سليمة   « والأ�ستاذة   « من�سوري 
اإىل  ال�سكر  وجزيل   « من�سوري 
جريدة الو�سط - الركن الثقايف - 
على اإعطائنا هذه الفر�سة الذهبية 
ر�سالتنا  من  بع�سا  ولو  لإي�سال 
واملجتمعات  جمتمعنا  اأبناء  اإىل 

العربية وامل�سلمة عامة



ت�أليف �صالح الدين خليل بن اأيبك ال�صفدي

»املنتقى«.. جولة 
�شعرية وروعة بيانية

ينتمي كت�ب »املنتقى من املج�راة واملج�زاة«، الذي اأَلّفه �صالح الدين خليل 
بن اأيبك ال�صفدي املتوفى �صنة 764هـ، وانتقى اأ�صع�ره �صرف الدين حممد 

الزرعي املتوفى �صنة 779هـ، اإىل كتب االختي�رات ال�صعرية، متخذاً من 
فن املج�راة واملج�زاة، الذي ميثل �صكاًل اأدبيً� قدميً�، جم�اًل وا�صعً� اللتق�ط 

النم�ذج االإبداعية ذات الروعة البي�نية. 
وك�الت 

�أحمد  �ملحقق  ويتطرق 
در��سته  يف  �لطحان،  رفيق 
عن  �لكتاب  بها  ر  �سَدّ �لتي 
�لقومية،  و�لوثائق  �لكتب  د�ر 
2018�ل�سفحات:192  �لقاهرة، 
�إىل  �سفحة�لقطع:�ملتو�سط.، 
تو�سيح داللة عنو�نه من �لناحيتني 
�للغوية و�ال�سطالحية، �إذ يُبنِيّ �أن 

�ملجار�ة ماأخوذة من قولهم:
وهي  معه،  جرى  �أي:  »جار�ه«، 
�أو  عة  �ل�ساعر ُمقَطّ �أن ينظم  تعني 
ق�سيدة، فريَدّ عليه �آخر على �لوزن 

مقاربة  حماوالً  و�لقافية،  نف�سه 
�ملقارعة  با�ستخد�م  �الأول  �سور 
�ملنطقية، يف حني يتناول �لباحث 
م�سطلح �ملجاز�ة �لذي يُق�سد به 
بيتاً،  �أو  �سطر�ً  �ل�ساعر  ينظم  �أن 
ما  �إكمال  �آخر  �ساعر  من  فيطلب 
بد�أه بقوله: �أَِجْز، فيتابعه �ل�ساعر، 
متعاوناً معه يف ر�سم �سورة ذهنية 
لكنه يقف  ن�سجيهما،  عْت من  جتَمّ
ز(  و  )ج  �للغوي  �جلذر  عند  ملّياً 
�لذي يت�سمن �ملجاز�ة �لتي تعني 

�ملكافاأة و�ملقابلة.
�لتي  �الإجازة  على  ي�ستمل  كما 
و�لنَّفاذ  �لتمرير  على  تدل 

�أن  ر�ً  مقِرّ و�لعطاء،  و�الإم�ساء 
�لثاين  �الأ�سا�س  يو�فقان  �ملعنيني 
على  ياأخذ  �أنه  غري  �لكتاب،  من 
»�ملجاز�ة«  قوله:  �أن  هنا  �ملوؤلف 
ال يو�فق قوله �ملختار: »�أَِجْز« �إال 
للم�سدرين،  �لداللية  �لناحية  من 
ال �ل�رصفية، و�أن �ختيار �ل�سفدي 
�إال  يكن  مل  »�ملجاز�ة«  لفظة 
بني  ليُجان�س  �لبديعي؛  للت�سنُّع 

لفظتي �لعنو�ن.
تد�خلويرى رفيق �أن مادة �لكتاب، 
�الأ�سا�سني  هذين  على  بُنيْت  �لتي 
وب�سورة  �ل�سكل  ناحية  من 
�ساع  �لرتتيب،  متد�خلة خالية من 

عا�س  �ملوؤلف  لكون  �لبديع؛  فيها 
�لثامن  �لقرن  يف  زمنية  حقبة  يف 
هذ�  بتطوير  �أهلها  �أولع  �لهجري، 
حدوده  وو�سع  �لبالغي  �لعلم 
�الأخذ  مع  تق�سيماته،  يف  و�لتفُنّ 
يف �حل�سبان �أن �لبديع مل يكن فّناً 
بل هو  �أو قريب �حلدوث،  َدثاً  حُمْ

قدمي ِقَدَم �ل�سعر �لعربي ذ�ته.
�الأ�سباب  �إىل  َق  �لتطُرّ ويتجنَّب 
�لتي دعت �أدباء ذلك �لع�رص �إىل 
�الإكثار يف ��ستعمال �لبديع، لكنَّه 
��ستنتاجه،  من  فكرة  �إىل  ي�سري 
يف  �الأدبي  �جلمال  �أن  مفادها 
كانت  �لنقدية  �ملرحلة  تلك 

جانب  يف  �ل�سورة  تعمية  جتلوه 
من جو�نبه.

ب  قَرّ كلما  �الأديب  �أن  مو�سحاً 
يكاد  حتى  �ملتلقي،  �إىل  �ل�سورة 
�أبعدها  بها،  �أحاط  باأنه  ي�سعر 
�ملتلقي  ذهن  بدعوة  ثانيًة  عنه 
�إىل معجم عربي �أو قاعدة نحوية 
غري  �أو  ريا�سية  �أو  �رصفية  �أو 
ذلك، كما �أنه ياأخذ على كثري من 
تناولت  �لتي  �ل�سابقة  �لدر��سات 
على  بُنيْت  �أنها  �لق�سية،  هذه 
قر�ءة  �أو  مبتورة،  ناق�سة  �أمثلة 
مما  فا�سد،  تذُوّق  �أو  م�سَوّهة، 
باالأدب  لال�ستهز�ء  �لباب  فتح 

�لقدمي من جهة.
بع�س  غَرّ  �أخرى  جهة  ومن 
فهم  بال  برتديده  �لد�ر�سني 
�لنقد  يقوم  �أن  �إىل  د�عياً  عميق، 
�لرت�ثية  �ل�سورة  ��ستجالء  على 
على  �لكتاب،  �لكاملة.وي�ستمل 
بفنون  حافلة  �سعرية  ن�سو�س 
و�أ�ساليب متعددة، �إذ تتكئ �أ�سعار 
ة �لعقلية،  �ملجار�ة على �ملحاَجّ
وتوظيف �للون �لبديعي �ملعروف 
با�سم »�لقول باملوجب«، ويظهر 
يف  �ل�سعر�ء  تناف�س  �أثر  فيها 
تنتهج  كما  و�حد،  معنى  ت�سوير 

طريقة �الألغاز.
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فرن�شا: اإطالق اأول �شهادة دولية يف التمكن
 من اللغة العربية يف ماي 2019

مبنا�سبة �الحتفاء باليوم �لعاملي 
دي�سمرب2018   18 �لعربية،  للغة 
�لعربي،  �لعامل  معهد  �أعلن 
يف  �لعرب  �ل�سفر�ء  وجمل�س 
»�سمة«  �سهادة  �إطالق  باري�س، 
�للغة  �إتقان  يف  نوعها  من  �الأوىل 
وُمعرتف  منها،  و�لتمكن  �لعربية 
ُمتاحة  تكون  �أن  على  دولياً،  بها 
من  �بتد�ًء  و�ملوؤ�س�سات  لالأفر�د 
غر�ر  على  وذلك   ،2019 ماي 
بها  �مُلعرتف  �لدولية  �ل�سهاد�ت 
و  »ديلف«  �لفرن�سية  �للغة  يف 
»�اليلت�س«  و  و«�لتوفل«  »د�لف«، 

يف �الإجنليزية.
�لعربية  �للغة  تعزيز  ويُعترب 
�لنظام  يف  �لرئي�سة  �ملهام  من 
�لعربي،  �لعامل  ملعهد  �الأ�سا�سي 
يف  يتج�سد  �للغة  لهذه  و�لرتويج 
خا�سًة  �ملعهِد،  �أن�سطة  جميع 
يف مركز �للغات و�حل�سارة �لتابع 
ما  �سنوياً  ي�سم  و�لذي  للمعهد، 
من جميع  1500 طالب  يزيد عن 
للدر��سة  و�جلن�سيات  �الأعمار 

و�لتحدث و�لكتابة بالعربية.
للغة  �سهادة  �أول  �إطالق  وياأتي 
قبل  من  بها  ُمعرتف  �لعربية 
�لدولية،  �الأكادميية  �ملوؤ�س�سات 
�ملتو��سلة  �ملعهد  جلهود  ثمرة 
مع  بالتعاون  �لعامني،  نحو  منذ 
خرب�ء �ملركز �لعاملي للدر��سات 
�لبيد�غوجية �لتابع لوز�رة �لرتبية 
و�لتعليم �لفرن�سية، و�مُلخت�س يف 
�مل�ستوى  وحتديد  �للغات،  تقييم 
معايري  وفق  للد�ر�سني  �للغوي 
هذه  و�ستكون  دقيقة.  علمية 
بالدرجة  تهم  �لتي  �ل�سهادة، 
بالعربية،  �لناطقني  غري  �الأوىل 
يف  �لعربية  �جلاليات  و�أبناء 

لتحديد  كذلك  معتمدًة  �ملهجر، 
من  يختار  ملن  �للغوي  �مل�ستوى 
در��سة  �لفرن�سية  �ملد�ر�س  طلبة 
�للغة �لعربية لغة �أجنبية ثانية، �إذ� 
مل يتوفر مدر�سون لتدري�س �للغة 
�لعربية يف بع�س �ملد�ر�س، حيث 
�ل�سهادة  هذه  �عتماد  باإمكان 
لغة  يف  �لطلبة  لنجاح  معيار�ً 

�أجنبية ثانية.
�لزهر�ين،  ُمعجب  �لدكتور  و�أكد 
يف  �لعربي،  �لعامل  معهد  مدير 
»مركز  �أن   ،24 لـِ  ت�رصيحات 
�للغة و�حل�سارة يف �ملعهد عمل 
عربية  لغوية  مناهج  �إعد�د  على 
خا�سة تخ�سع للمعايري �الأوروبية 
�للغات«،  تعليم  يف  �ملوحدة 
تقييم  �سهادة  منح  �أهمية  موؤكد�ً 
لتكون  �لعربية  �للغة  �مل�ستوى يف 
�ملوؤ�س�سات  كافة  لدى  ُمعتمدة 
�إىل  توجد  ال  �إذ  �لدول،  وجميع 
ُمعتمدة  مرجعية  جهة  �ليوم 
�ل�سهاد�ت،  هذه  مثل  الإ�سناد 
على غر�ر �سهاد�ت تعليم �للغتني 
وحتى  و�لفرن�سية،  �الإجنليزية 
وموؤ�س�سات  و�جلامعات  �الأزهر 
�لتعليم يف �لعامل �لعربي ال تُ�سدر 

مثل هذه �ل�سهادة.
و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  �أن  يُذكر 
�ملو�سم  يف  با�رصت  فرن�سا  يف 
باإدر�ج   2019  -  2018 �لدر��سي 
يف  ر�سمي  ب�سكل  �لعربية  �للغة 
�لفرن�سية،  �لدر��سية  �ملناهج 
�ملد�ر�س  لطلبة  ُمتاحاً  و�أ�سبح 
�لر�سمية �ختيار �للغة �لعربية، لغًة 
�أجنبيًة ثانيًة، بنف�س درجة و�أهمية 
و�الإيطالية،  �الإ�سبانية  �للغتني 
ب�سكل  �لفرن�سية  تدر�س  فيما 
�إجباري، مع �ختيار �إما �الإجنليزية 

�أو�الأملانية، لغًة �أجنبيًة �أوىل.
�لعربي  �لعامل  معهد  يُقدم  وال 
�ل�ساد،  لغة  تعلم  يف  للر�غبني 
ملعرفة  �عتيادية  دور�ت 
�للغة، بل باإمكانه منح  �أ�سا�سيات 
�سهادة دبلوم �الخت�سا�س �لوطني 
�إىل  ي�سل  ملن  �لعربية  باللغة 
�الإطار  وفق  ُمتقّدمة  م�ستويات 
للغات  �لعام  �ملرجعي  �الأوروبي 
من  بالتحقق  �خلا�س   CEFR

�لقدرة و�لكفاءة �للغوية.
�لعربية  �للغة  ب�سهاد�ت  ويُعرتف 
يف  �ملعهد،  مينحها  �لتي 
�لفرن�سية،  و�جلامعات  �ملد�ر�س 
حيث �أن �سهادة �لدبلوم يف �لعربية 
DCL ُم�سجلة يف �للجنة �لوطنية 
لل�سهاد�ت �ملهنية �لفرن�سية منذ 

�لوطنية  �لقائمة  ويف   ،2015
�مل�سرتكة للتوظيف و�لتدريب.

�للغة  مركز  �أن  �مُللفت  ومن 
يُتيح  �ملعهد،  يف  و�حل�سارة 
�للغة  تعلم  للطلبة   �الختيار 
�أو  �لف�سحى،  �لر�سمية  �لعربية 
�أو  �مل�رصية،  �لعربية  �للهجات 
�ل�سورية،  �أو  �ملغاربية،  �للهجة 

و�للبنانية.
على  ذلك  يف  �ملعهد  ويعتمد 
خمتلف  من  �للغة  يف  خرب�ء 
حديثة  وو�سائل  �لعربية،  �لدول 
عرب  و�الأطفال،  للكبار  لتعليم 
جاذبة،  وتفاعلية  حيوية  بر�مج 
خا�سة  مهنية  مناهج  عن  ف�ساًل 

باملجموعات و�ل�رصكات.
وك�الت  

جائزة من تركيا للموؤرخ 
امل�شري حممد حرب

املهنية والأيديولوجيا.. البقايل 
يبحث حالة ال�شحافة املغربية

منحت تركيا �ملوؤرخ �مل�رصي حممد 
فا�سل«  »جنيب  جائزة   )1941( حرب 
للثقافة، بح�سور �لرئي�س رجب طيب 
�أردوغان، وذلك يف حفل توزيع جو�ئز 
مبدينة  �الأتر�ك  �مل�سّدرين  لكبار 

�إ�سطنبول.
وُتنح جو�ئز »جنيب فا�سل« كل عام، 
بهدف �حلفاظ على �ملري�ث �ملعنوي 
�لرتكي  و�لكاتب  لل�ساعر  و�لثقايف 

جنيب فا�سل كي�ساكوريك.
ح�سويل  �إن  لالأنا�سول  حرب  وقال 
طويلة  رحلة  بعد  جاء  �جلائزة  على 
يل يف �إثر�ء �ملكتبة �لعربية برتجمات 

�لكتب �لرتكية.
و�أ�ساف »كانت عالقتي بنجيب فا�سل 
يف  جريئا  وكنت  جد�،  قوية  عالقة 

�لتعامل معه عن قرب«.

و�أ�سار �إىل �أن �أ�سهر م�رصحية ��ستهرت 
�ملعا�رصين  �ل�سيا�سيني  تكوين  يف 
و«هي  �إن�سان«،  »خلق  م�رصحية  هي 

م�رصحية ترجمتها �إىل �لعربية«.
متخ�س�س  بروفي�سور  حرب  وحممد 
»�سباح  بجامعة  �لعثماين  �لتاريخ  يف 

�لدين زعيم« �خلا�سة باإ�سطنبول.
وولد حرب عام 1941 يف مدينة حلو�ن 
�لقاهرة،  �مل�رصية  �لعا�سمة  جنوبي 
�للغات  ق�سم  من   1962 عام  وتخّرج 

�ل�رصقية يف جامعة عني �سم�س.
�الأدب  يف  ماج�ستري  على  وح�سل 
�لرتكي من جامعة �لقاهرة عام 1969، 
�إ�سطنبول عام 1973  و�لتحق بجامعة 
�لدولة  قو�نني  يف  �لدكتور�ه  لدر��سة 

�لعثمانية.
وك�الت 

 �سدر لالإعالمي �ملغربي )مر��سل �جلزيرة 
بعنو�ن  كتاب  �لبقايل  حممد  باري�س(  يف 
»�سوؤ�ل �ملهنية و�الأيديولوجيا يف �ل�سحافة.. 
در��سة  وهو  �أمنوذًجا«  �ملغربية  �حلالة 
�سو�سيولوجية عن هوية �ل�سحافيني �ملغاربة 
لعملهم  و�ملوؤ�س�سي  �لتنظيمي  و�ل�سياق 
و�لقيم �لتي يد�فعون عنها على مهنيا وذ�تيا 

يف ظل �ملتغري�ت �ل�سو�سيولوجية.
�لعربي  �ملركز  عن  �لكتاب  هذ�  و�سدر 
)�لدوحة(  �ل�سيا�سات  ودر��سة  لالأبحاث 
درجة  لنيل  �أكادميية  در��سة  �الأ�سل  وهو يف 
يعتمد  وفيه  �الجتماع،  علم  يف  �لدكتور�ه 
�ملوؤلف �أربع مقاربات �سو�سيولوجية: �لهوية 
�لقيم  ومقاربة  �ملوؤ�س�ساتية  و�ملقاربة 

�ملهنية ومقاربة �لقيم �ل�سخ�سية.
ملا  مو�سوعه،  باأهمية  �لكتاب  هذ�  وميتاز 
بحياة  وثيق  �رتباط  من  �الإعالم  لو�سائل 
�لفرد، و�أثرها �لبني يف حتوالت �ملجتمع، وال 
�سيما �أن �لدر��سات عن هذ� �ملو�سوع قليلة 

�لكبرية  بالفجوة  �لوثيق  الرتباطها  ن�سبًيا 
�الإعالمي  �لتكنولوجي  �لتطور  �رصعة  بني 

و�لبحث �لعلمي.
فهم  يف  ي�ساهم  �أن  �ملوؤلف  هذ�  �ساأن  ومن 
�نتقاء  �آليات  حتكم  �لتي  �ملعادلة  من  جزء 
�لعنا�رص  ومعرفة  �الإعالمية،  �لر�سائل 
�ملوؤثرة فيها، بعيًد� عن �الأحكام �ملت�رصعة 
لل�سحافيني،  ر�سمت  �لتي  �لنمطية  و�ل�سور 
»�أبطال  �سورة  يف  تقدمهم  �لتي  منها  �سو�ء 
مالمح  لهم  تر�سم  �لتي  تلك  �أم  �حلقيقة« 
�لبحث  ل�سو�بط  و�إ�سافة  �لكلمة«.  »جتار 
�الأكادميي �لتي ��ستمر لعدة �سنو�ت، ي�ستند 
من  بد�أت  ثرية  مهنية  جتربة  �إىل  �ملوؤلف 
�لعايل  �ملعهد  من  تخرجه  بعد  �ملغرب 
يف  عمل  حيث  بالرباط  و�الت�سال  لالإعالم 
يلتحق  �أن  قبل  وعربية  مغربية  منابر  عدة 
وهو   2005 عام  �الإعالمية  �جلزيرة  ب�سبكة 

حاليا مر��سل لها يف باري�س.
وك�الت
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تقدمي نتائج الدرا�سة التاأريخية لتطور الأنظمة 
البيئية حلظريتي التا�سيلي ن ازجر والأهقار 

نظمت اأم�س  املديرية الوطنية مل�سروع » املحافظة على التنوع البيولوجي ذو الأهمية 
العاملية وال�ستعمال امل�ستدام خلدمات الأنظمة البيئية يف احلظائر الثقافية باجلزائر« 

حتت و�ساية وزارة الثقافة  باملكتبة الوطنية اجلزائرية باحلامة ور�سة تقدمي نتائج 
الدرا�سة التاأريخية اخلا�سة بـ« تطور الأنظمة البيئية الرئي�سية للحظريتني الثقافيتني 
للتا�سيلي ن ازجر والأهقار وكان هذا بح�سور ممثل وزير الثقافة وممثل وزارة ال�سوؤون 

اخلارجية وممثل برنامج  الأمم املتحدة الإمنائي باجلزائر .

حكيم مالك 

حماية وحفظ وتعزيز 
الرتاث الثقايف والبيئي

ور�شة  مو�شوع  يخ�ص  وفيما   
�شالح  اأمقران  اأو�شح  العمل 
مل�رشوع   الوطني   املدير 
اجلزائرية  الثقافية  احلظائر 
تكمن  الدرا�شة  هذه  اأهمية  اأن 
يف اأ�شالتها كونها قامت بتجميع 
و  متعددة  خمتلفة  خربات 
اأف�شل  تقييم  اأجل  من  متكاملة 
اأف�شل مبختلف   ومعرفة واإملام 
الرئي�شية  والأ�شباب  العوامل 
ويف  البيئية  الأنظمة  لتطور 
احلظائر  اأقاليم  فاإن   ، الواقع 
مالحظتها  متت  التي  الثقافية 
قانوين  لإطار  تخ�شع  والتي 
مهمامها  يحدد   ، بها  خا�ص 
وحفظ  حماية  يف  املتمثلة 
والبيئي  الثقايف  الرتاث  وتعزيز 
حدود  �شمن  املتواجد  لالإقليم 
وبالتايل   ، الثقافية  احلظرية 
اأتت  التي  امل�شافة  فالقيمة 
اخلروج  هو  الدرا�شة  هذه  بها 
بالتنمية  عالقة  لها  بتو�شيات 
اأن  ينبغي  اأنه  اأمقران  م�شريا 
قبل  من  العتبار  بعني  توؤخذ 
واملتمثلة  املعنية  ال�شلطات 
للوليات  الإدارية  ال�شلطات  يف 
الثقافية  احلظائر  وم�شريي 
على  احلفاظ  اأجل  من  وهذا 
اإقليم  البيئية يف  توازن الأنظمة 

احلظائر الثقافية اجلزائرية . 

�سرورة الرتكاز 
على التن�سيق بني 

القطاعات

ذات  اأكد  ال�شياق  ذات  ويف   
خدمات  اإ�شكالية  اأن  املتحدث 
معقدة  تبقى  البيئية  الأنظمة 
�رشورة  يربز  ما  وهو   ، للغاية 
من�شقة  مقاربة  على  الرتكاز 
اإطار  يف  متكاملة  ومنظمة 
امل�شجعة  العمومية  ال�شيا�شات 
القطاعات  بني  التن�شيق  على 
علمية  بطريقة  ي�شاعد  وهو 
متعددة  الأر�شيات  تعزيز  على 
تطور  ملتابعة   ، الفاعلني 
املرتقب  التنموية  الأن�شطة 
املناطق  هذه  يف  جت�شيدها 
القيام  بعد  هذا  وياأتي  اله�شة 
الأربع  امليدانية  باملهمات 
التحليلي  والعمل  املنجزة 
ملختلف  والدقيق  املعمق 
 ، للدرا�شة  العلمية  اجلوانب 

الوطنية  املديرية  فاإن  وبالتايل 
اأنه من الأجدر  للم�رشوع اأقرت 
النتائج  وتقا�شم  ن�رش  والأن�شب 
الهيئات  مع  عليها  املتح�شل 
غري  اأو  املبا�رشة  ال�شلة  ذي 
حمافظة  جوانب  مع  املبا�رشة 
الثقايف  البيئي  الرتاث  وت�شيري 
تنظيم  قرر  هذا  على  وبناءا 
بحو�شلة  اخلا�شة  الور�شة  هذه 
تكت�شي  التي  الدرا�شة  نتائج 
ي�شتدعي  مما   ، بالغة    اأهمية 
املحليني  الفاعلني  جمع 
اأو  امل�شرية  ال�شلطات  وكل 
والتي  لالإقليم   امل�شتعملة 
تف�شريية  تكون  اأن  منها  يراد 
لدعوة  وحا�شمة  تفاعلية 
وحت�شري الأطراف املعنية جتاه 

م�شوؤولياتهم القطاعية . 

تكثيف �سالحيات كل 
قطاع للمحافظة على 

التنوع البيولوجي

وح�شب اأمقران يهدف الربنامج 
بالدرجة  الور�شة  لهذه  املقرتح 
الفاعلني  اإعالم  اإىل  الأوىل 
بجميع  والوطنيني  املحليني 
التي يتم  اخلطوات واملقاربات 
اإتباعها و انتهاجها يف اإطار هذه 
الدرا�شة مع تقدمي نظرة �شاملة 
عن اأبرز النتائج املتو�شل اإليها ، 
كما يهدف اأي�شا لتعزيز التن�شيق 
وحمافظة  ت�شيري  اأهداف  حول 
خالل  من   البيولوجي  التنوع 
تكثيف �شالحيات كل قطاع يف 

املجال املعني به .

التفكري يف تدعيم 
نظم حماية ومراقبة 

ومتابعة املناطق 
الرطبة كاإهرير ، 
اأفيالل،واإ�سقرا�سن

الوطني  املدير  حتدث  كما 
الثقافية  احلظائر  مل�رشوع 
الأفواج  اأ�شغال  عن   اجلزائرية 
التي �شت�شمح بالتفكري يف تدعيم 
ومتابعة  ومراقبة  حماية  نظم 
املناطق الرطبة ، وباخل�شو�ص 
اإهرير  غرار  على  التي  تلك 
مع   اأفيالل،واإ�شقرا�شن   ،
 ( اإ�رشاك  م�شاهمة  تو�شيع 
تكت�شي  التي   )RAMSAR
يف  وامل�شجلة   عاملية  اأهمية 
يف  القاطنني  ال�شكان  قائمة 
اإقليم احلظائر الثقافية وتتمثل 
اجتماعية  ن�شاطات  تطوير  يف 

كل  بدعم  وذلك  اقت�شادية 
حلماية  املوجهة  الأن�شطة 
وال�شتعمال  البيولوجي  التنوع 
الأنظمة  خلدمات  امل�شتدام 

البيئية .

تزويد م�سريي 
احلظائر الثقافية 

باخلربة الالزمة

الوطني  مل�رشوع   املدير  وقال 
  ، اجلزائرية  الثقافية  احلظائر 
اأنه يراد من خالل هذه الور�شة 
الدرا�شة  نتائج  اأهم  تقا�شم   ،
التي ا�شتهدفت الك�شف وحتديد 
البيئية  الأنظمة  لتطور  الكمي 
اأزجر  ن  التا�شيلي  حلظريتي 
على  بالرتكاز  وذلك  والأهقار 
وال�شت�شعار  التاأريخي  التحليل 
عن بعد  وهذا ما�شي�شمح بتزويد 
الثقافية  احلظائر  م�شريي 
على  املتدخلني  الفاعلني  وكل 
احلظريتني  اإقليم  م�شتوى 
الثقافيتني لـ »التا�شيلي ن اأزجر 
والأهقار« ، بنظرة �شاملة حول 
البيئية  الأنظمة  وتطور  و�شع 
تقدر  م�شاحة  ذو  الإقليم  بهذا 
ب / 188 كلم مربع مايعادل 32 
باملائة من امل�شاحة الإجمالية 
تطلعا  وذلك  الوطني  للرتاب 
خمتلف  بني  التن�شيق  لتعزيز 
اأهداف  حول  القطاعات 
الت�شيري واملحافظة على التنوع 
البيولوجي يف اإطار ال�شالحيات 

املخولة لكل قطاع .

انتهاج مقاربة �ساملة 
ت�سمح بتقدمي اإجابات 

حول التّغريات التي 
ت�سهدها الأنظمة 

البيئية

�شالح  اأمقران  قام   ولقد 
هذه  واأهداف  الدرا�شة  بتقدمي 
الور�شة موؤكدا اأن  التعرف على 
البيئية  الأنظمة  تطور  مدى 
ال�شحرواية الرئي�شية يبقى اأمرا 
معقدا للغاية ، ل�شيما يف منطقة 
والأهقار  اأزجر  ن  التا�شيلي 
تقدر  اإجمالية  امل�شاحة  ذو   ،
ما  وهذا  مربع  كلم   771887 ب 
يعادل ن�شبة 32 % من امل�شاحة 
الإجمالية للرتاب الوطني حيث 
البيئية  املمرات  تعدد  ي�شاهم 
والذي  الأقاليم  هذه  تعرب  التي 
التنوع  على  احلفاظ  ي�شاهم يف 
الأخذ  من  وللتمكن  البيولوجي 

�شالمة  و�شع  العتبار  بعني 
يتطلب  فهذا   ، البيئية  الأنظمة 
مدققة  ومكانية  زمانية  معرفة 
وذلك   ، املالحظة  للمواقع 
ت�شمح  �شاملة  مقاربة  بانتهاج 
التّغريات  حول  اإجابات  بتقدمي 
البيئية،  الأنظمة  ت�شهدها  التي 
الذي  الدرا�شة  مو�شوع  وهو 
الوطنية  املديرية  اأوكلته 
الثقافية  احلظائر  مل�رشوع 
من  جمموعة  اإىل  اجلزائرية، 
يف  خمت�شني  وطّنيني  خرباء 
من   كل  ت�شمل  متّعددة  جمالت 
علم  النبات،  علم  البيئة،  علم 
نظام  و  القت�شادي  الجتماع 

العامل اجلغرايف.

التحديد الكمي لتطور 
الأنظمة البيئية 
الرئي�سية ملنطقة 
التا�سيلي ن ازجر 

والأهقار

لهذه  الرئي�شي  الهدف  ويتمثل 
يف  اأمقران  ح�شب  الدرا�شة  
التحديد الكمي لتطور الأنظمة 
وال�شغوطات  الرئي�شية  البيئية 
موارد  على  املمار�شة  الب�رشية 
وخدمات  البيولوجي  التنوع 
ملنطقة  البيئية  الأنظمة 
والأهقار،  ازجر  ن  التا�شيلي 
وذلك من خالل القيام بدرا�شة 
حتليلية تاأريخية والرتكاز على 
وللقيام  بعد  عن  ال�شت�شعار 
الدرا�شة  انتهجت  بذلك، 
مراقبة املحيط البيولوجي عرب 
�شور  على  بالعتماد  الأزمنة 
تقنية  وهي  ال�شناعية،  الأقمار 
حول  ح�شيلة  تقدمي  من  مّتكن 
ب�شكل  النباتي  الغطاء  تطور 
الأرا�شي  ا�شتغالل  ومدى  عام، 
وتوثيق  ولتعزيز  للزراعة 
املعلومات املتح�شل عليها من 
ال�شناعية،  الأقمار  �شور  خالل 
ال�شتك�شافية  البعثة  قامت 
العلمية امل�رشفة على الدرا�شة 
باأربع ّمهمات ميدانية مّلدة 40 
خ�شمها  يف  مت  اإجمال،  يوما 
العمل والبحث العلمي وامليداين 
الأولوية  ذات  املواقع  يف 
الدرا�شة  اإطار  يف  املّحددة 
فلقد  الأ�شا�ص  هذا  وعلى 
امليدانية  املالحظات  اأظهرت 
ازجر  ن  التا�شيلي  حظريتي  يف 
على  املنطقة  اكتناز  والأهقار، 
معتربة،  وحيوانية  نباتية  ثروة 
الإن�شاين  التواجد  عن  ف�شال 
ب�شكل  موارده  ي�شتمد  الذي 

الزراعة  الرعي،  من  رئي�شي 
وال�شياحة ، كما تو�شلت درا�شة 
والجتماعي  الطبيعي  النظام 
اإىل  البيئية،  الأنظمة  لهذه 
اأمام  و�شمودها  مرونتها  اإبراز 
وخملفات  املناخية  التغريات 
التي  الب�رشية  ال�شغوطات 
مرور  مع  حت�شل  اأن  باإمكانها 

الوقت.

البعد البيئي للدرا�سة

�شمحت  فقد  ال�شياق،  ويف هذا 
املراحل  ونتائج  اإ�شهامات 
بتحديد  للدرا�شة،  الأربعة 
اأكرب  بدقة  التغيري  عوامل 
وتتمثل يف البعد البيئي للدرا�شة 
الرتكيز  خالله  من  مت  حيث  
كالأودية  الرطبة  املناطق  على 
املائية،لدرا�شة  وامل�شطحات 
وذلك  املياه،  ونوعية  النباتات 
بهدف قيا�ص �شاملة والأو�شاط 
املعرفة  على  ا�شتنادا  املائية، 
بيولوجية، توفر معلومات ب�شاأن 
التّغريات التي ر على الت�شنيفية 
التي مت الرتكاز عليها كموؤ�رشات 
وانعكا�شاتها  الو�شط  على  توؤثر 
اإ�شافة  املمار�شات  بع�ص  على 
يف  مت  للدرا�شة:  النباتي  للبعد 
خا�شة  عملية  ولأ�شباب  اإطاره 
املدرو�شة-تق�شيم  باملنطقة 
اأربعة  اإىل  البيئية  الأنظمة 
نظرا خل�شائ�شها  موائل،  اأنواع 
املادية وتنوعها البيولوجي، مع 
ن�شبة تّقدر بـ 12 % .وعلى اإثرها 
تّطور  عن  تف�شري  تقدمي  مت   ،
الغطاء النباتي بال�شتعانة ب�شور 
الأقمار ال�شناعية وعالقته على 
اجلفاف  فرتات  مع  العموم 

واملمار�شات الب�رشية.

اإجراء البعد 
الجتماعي 

القت�سادي للدرا�سة  
بناء على مقابالت مع 

ال�سكان املحّليني

ولقد مت اإجراء البعد الجتماعي 
بناء  للدرا�شة   القت�شادي 
ال�شكان  مع  مقابالت  على 
قائمة  على  وا�شتنادا  املحلّيني 
حتليل  بهدف  املراجع،  من 
من  وذلك  �شمودهم  مدى 
التغيري  عوامل  تفح�ص  خالل 
الجتماعية،  والهامة  الرئي�شية 
وهذا  والثقافية   القت�شادية 
مع  املحلّيني،  بال�شكان  اأّدى  ما 
ال�شتقرار  اإىل  التقني،  التّطور 

لالنتقال   ، ممار�شاتهم  وتغيري 
رعوي  جمتمع  من  التدريجي 
رعوي،  زراعي  جمتمع  اإىل 
اخلا�ص  للبعد  بالن�شبة  اأما 
فانه  اجلغرايف  العامل  بنظام 
ال�شت�شعار  على  ال�شتناد  مت 
اأجل ر�شم خرائط  عن بعد من 
البيئية،  بالأنظمة  خا�شة 
اإطار  يف  الأرا�شي  وا�شتخدام 
بعني  اأخذ  بهدف  تاأريخي، 
العالية  التباين  درجة  العتبار 
املدرو�ص،  للف�شاء  املّميزة 
م�شفوفة  وفق  مت  وبعدها 
التغيريات مالحظة خالل فرتة 
الإيجابية  الختالفات  زمّنية 
ومت  النباتي  للغطاء  ال�شلبية  اأو 
عر�ص  الدرا�شة  هذه  خالل 
باملنطقة  اخلا�شة  الأمثلة 
تور�شت  و  تناغ   ، اإهرير  الرطبة 
و  تاي�شا  و  ازجر  ن  بالتا�شيلي 

تافدي�شت بالأهقار.

مداخالت تقنية قيمة

كما مت خالل هذه الور�شة عر�ص 
جمموعة من املداخالت التقنية  
من قبل  اخلرباء امل�رشفني على 
عر�ص  فلقد   ، الدرا�شة  هذه 
تقرير الدرا�شة اجلانب املتعلق 
اخلبري  طرف  من  النبات  بعلم 
بن  القادر  عبد  النبات  علم  يف 
غامن ، فيما تطرق اإىل اجلانب 
واملناطق  البيئة  بعلم  املتعلق 
عبد  واحليوانات   الرطبة 
علم  يف  اخلبري  اأعراب  ال�شالم 
اإ�شافة   ، الفريق  ورئي�ص  البيئة 
اإىل التطرق اإىل اجلانب املتعلق 
بالبعد الجتماعي والقت�شادي 
اخلبري  جبارة  جميد  طرف  من 
 ، القت�شادي  الجتماع  علم  يف 
الدرا�شة  تقرير  يف حني عر�ص 
اخلا�ص  باجلانب  املتعلقة 
اجلغرايف  املعلوماتي  بالنظام 
املنعم  عبد  الدرا�شة  وملخ�ص 
الإعالم  �شفية اخلبري يف نظام 
اأ�شغال  متت  كما  اجلغرايف 
الفوج  ت�شم  والتي  الأفواج 
الرطبة   املناطق  لت�شيري  الأول  
 ، اإهرير  منطقة  يف  واملتمثلة 
اأفيالل ، اإ�شكرا�شن ، اأما الفوج 
الأنظمة  بخدمات  يعنى  الثاين 
الجتماعية  والتنمية  البيئية 
ت�شليط  كما مت     ، القت�شادية 
العلمية  املنهجية  على  ال�شوء 
املتح�شل  والنتائج  املتبعة 
اأبعادها  خمتلف  يف  عليها 
والجتماعية  والنباتية  البيئية 
املعلومات  ونظام  القت�شادية 

اجلغرافية. 
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

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

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

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

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

مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

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

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

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

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

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

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

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

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

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

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

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

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

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

اأغذية حتمي الرجال من فقدان الذاكرة!
يف  الرجال  اأن  اإىل  جديدة  درا�شة  ت�شري 
ع�شري  ي�رسبوا  اأن  يجب  العمر  منت�شف 
اخل�رس  من  الكثري  ويتناولوا  الربتقال، 
الذاكرة  فقدان  لتجنب  والتوت  الورقية 
ووجد الباحثون الذين اأجروا الدرا�شة، التي 
اخل�رسوات  تناول  اأن  عاما،   20 ا�شتمرت 
تخفيف  على  ي�شاعد  الداكن  والربتقال 
الرجال، مبرور  لدى  الذاكرة  فقدان  خطر 
وجدوا  اأنهم  للهتمام  املثري  ومن  الوقت، 
الربتقال،  لع�شري  بالن�شبة  نف�شه  ال�شيء 
اإىل  التغذية لفتقاره  دائرة  الذي خرج من 

الألياف وحمتوى ال�شكر العايل.
جملة  ن�رستها  التي  الدرا�شة  و�شملت 
األف   27 الإنرتنت،  على   Neurology
 51 اأعمارهم  متو�شط  يبلغ  رجل،  و842 
ا�شتبيانات  مبلء  امل�شاركون  وقام  عاما. 
عن عدد الفواكه واخل�رسوات وغريها من 
يوم يف  كل  يتناولونها  كانوا  التي  الأطعمة، 
 20 �شنوات ملدة   4 كل  ثم  الدرا�شة،  بداية 
�شنة وقال معد الدرا�شة، ت�شانغت�شنغ يوان، 
 T.H. هارفارد  كلية  يف  الدكتوراه  طالب 
Chan لل�شحة العامة: »اأحد اأهم العوامل 
اأننا كنا قادرين على  يف هذا الدرا�شة، هو 
الكبرية  املجموعة  هذه  مثل  وتتبع  البحث 
من الرجال، على مدى 20 عاما من الزمن، 

ما ي�شمح بتحقيق نتائج مذهلة جدا. وتقدم 
اخليارات  اأن  على  اإ�شافيا  دليل  درا�شتنا 
للحفاظ  مهمة  تكون  اأن  ميكن  الغذائية 
امل�شاركون  دماغك«وخ�شع  �شحة  على 
لختبارات ذاتية ملفاهيمهم ومهاراتهم يف 
الذاكرة، قبل 4 �شنوات على الأقل من نهاية 
اأعمارهم  متو�شط  كان  عندما  الدرا�شة، 
لكت�شاف  الختبار  ت�شميم  ومت  عاما   73
يلحظها  اأن  ميكن  التي  التغيريات، 
قبل  للأ�شياء،  تذكرهم  كيفية  يف  النا�ص 
خلل  من  التغيريات  هذه  اكت�شاف  يتم  اأن 
ومت  املو�شوعية  الإدراكية  الختبارات 

على  جمموعات   5 اإىل  امل�شاركني  تق�شيم 
وتبني  الفاكهة واخل�شار.  ا�شتهلك  اأ�شا�ص 
اأقل  تناولوا اخل�رسوات،  الذين  الرجال  اأن 
مهارات  م�شاكل  لتطور   %34 بن�شبة  عر�شة 
ا�شتهلكوا  الذين  بالرجال  مقارنة  التفكري، 
اأقل كمية من اخل�رسوات. كما كان الرجال 
اأقل  يوميا،  الربتقال  ع�شري  �رسبوا  الذين 
التفكري  لتطور مهارات  بن�شبة %47  عر�شة 
ال�شيئة، مقارنة بالرجال الذين ي�رسبون اأقل 
اإن  يوان  وقال  ال�شهر  يف  واحدة  من ح�شة 
الرجال الذين تناولوا اأكرب قدر من الفاكهة 
مهارات  لتطور  عر�شة  اأقل  كانوا  يوميا، 

التفكري ال�شيئة، ولكن �شعف هذه الرتباط 
بعد تعديل الباحثني لعوامل غذائية اأخرى، 
اأن توؤثر على النتائج، مثل ا�شتهلك  ميكن 
واحلبوب  الفواكه  وع�شري  اخل�رسوات 
ومنتجات  البقوليات  وكذلك  املكررة، 
الألبان ووجد الباحثون اأي�شا اأن الأ�شخا�ص 
الفواكه  من  اأكرب  كميات  تناولوا  الذين 
اأقل  كانوا  عاما،   20 قبل  واخل�رسوات 
والذاكرة،  التفكري  م�شاكل  لتطور  عر�شة 
من  اأكرب  كميات  تناول  يف  ا�شتمروا  �شواء 
قبل  �شنوات   6 ملدة  واخل�رسوات  الفاكهة 

اختبار الذاكرة.

نبات ي�صيب القطط باجلنون قد ي�صاعد يف عالج ال�صرطان!

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

يعرف النعناع الربي بقدرته على 
دفع القطط اإىل اجلنون، ويظهر ذلك 

بو�شوح عن طريق اأ�رسطة فيديو 
تنت�رس عرب مواقع الإنرتنت، لهذه 

احليوانات الأليفة وهي تتمتع باأعلى 
م�شتويات الن�شوة.

و�شلط فريق من الباحثني ال�شوء 
على الطريقة التي ينتج بها النعناع 

املادة الكيميائية امل�شكرة التي 
جتعل القطط يف هذه احلالة 

الغريبة وت�شمى املادة التي حتفز 
هذه احلالة من الن�شوة عند القطط 
»nepetalactone«، وهي نوع من 
الكيماويات ي�شمى »الرتبني«، وتوجد 
اأي�شا يف الزجنبيل والقرنفل والقنب 

الهندي ويعتقد الباحثون اأن فهم 
اإنتاج »nepetalactone« ميكن اأن 
ي�شاعدهم يف اإعادة تكوين الطريقة 

التي تخلط بها النباتات مواد 
كيميائية اأخرى، مثل »فينبل�شتني«، 
التي ت�شتخدم يف العلج الكيميائي. 

وهذا ميكن اأن يوؤدي اإىل القدرة على 
اإن�شاء اأدوية مفيدة بكفاءة و�رسعة 

اأكرب يف مكافحة ال�رسطان.
 »nepetalactone« ول توؤثر مادة

على جميع القطط، لكنها حتفز 
الكثري منها، فقد اأظهرت العديد من 
الدرا�شات اأن ثلثيها معر�شة لتاأثريات 

النعناع الربي ويت�شكل »الرتبني« يف 
النعناع الربي بطريقة خمتلفة متاما 

عن عائلة النعناع الأخرى، حيث 
ينتجها بوا�شطة اإنزمي واحد، يف 

عملية من خطوتني: »ين�شط الإنزمي 
مركبا طليعيا يتم ا�شتئ�شاله بعد ذلك 

بوا�شطة اإنزمي ثاين لإنتاج املادة 
حمل الهتمام«.

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

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

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

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

عرب دائرة مغلقة.

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

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

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

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

ف�شل القلب.
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�أدب �لر�سول »�سلى �هلل عليه و�سلم« مع �لنا�س

كان ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم يراعي م�شاعر 
النا�س؛ وهو جانب دقيق يف معاملته، و�شواهده يف 

ال�شرية كثرية، منها ما يرويه اأن�س بن مالك ر�شي اهلل 
عنه اأن رجاًل دخل على ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 
وعليه اأثر �شفرة وكان النبي �شلى اهلل عليه و�شلم قلما 

يواجه رجال يف وجهه ب�شيء يكرهه، فلما خرج قال: »لو 
اأمرمت هذا اأن يغ�شل هذا عنه«، رواه اأحمد واأبوداود. 
فر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم كما راأى منه ما يكره 

مل يواجهه بذلك اأدباً وذوقاً، بل وجه ال�شحابة بعد 
خروج الرجل لياأمروه باإ�شالح حاله. ويف ال�شحيحني اأن 

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اأهدى اإليه رجل �شيداً 
وهو حمرم فرده فلما راأى ما يف وجهه قال: »اإنا مل نرده 

عليك اإال اأنا حرم«.
وحني جاء مالك بن احلويرث ر�شي اهلل عنه واأ�شحابه 
اإىل النبي �شلى اهلل عليه و�شلم فبقوا عنده اأياماً، قال 

مالك: وكان ر�شول اهلل رحيماً رقيقاً فظن اأنا قد ا�شتقنا 
اإىل اأهلنا ف�شاألنا عمن تركناه من اأهلنا فاأخربناه، فقال: 
»ارجعوا اإىل اأهليكم فاأقيموا عندهم وعلموهم ومروهم، 
اإذا ح�رضت ال�شالة فليوؤذن لكم اأخوكم وليوؤمكم اأكربكم« 

البخاري. ومن خلق ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 
اهتمامه بالنا�س، فحني ماتت امراأة كانت تقُمّ امل�شجد، 

وحقر النا�س من �شاأنها و�شلوا عليها ودفنوها بليل، 
قال �شلى اهلل عليه و�شلم: »هال اأذنتموين؟« فيذهب اإىل 

قربها وي�شلي عليها. البخاري.
فهو �شلى اهلل عليه و�شلم يهتم ب�شاأن خا�شة اأ�شحابه، 
فقد كان يوما جال�شاً فدخل اأبوبكر فلم يعدل جل�شته 

فلما دخل عمر كان كذلك، فلما دخل عثمان تهياأ النبي 
�شلى اهلل عليه و�شلم وعدل جل�شته فيقال له يف ذلك 

فقال: »اإن عثمان رجل حيٌي«. وقد كان �شلى اهلل عليه 
و�شلم يبا�شط اأ�شحابه وميازحهم، ويتخولهم باملوعظة 
ومل يطغ جانب على اآخر، ومن ال�شواهد مراعاته �شلى 

اهلل عليه و�شلم حالة ال�رضور عند اأ�شحابه؛ فالنف�س 
ترغب مبن ي�شاركها فرحتها، وملا اأنزل اهلل توبة كعب بن 

مالك ر�شي اهلل عنه ا�شتقبله النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 
ووجهه يربق بال�رضور وب�رضه بتوبة اهلل عليه.

ومنها مراعاته حالة احلزن: فامل�شاب حمتاج اإىل 
تخفيف لوعته، وعدم موؤاخذته على ما يبدو منه ولذا 
مل يعاتب �شلى اهلل عليه و�شلم املراأة التي كانت تبكي 

عند قرب ابنها.
ومن ال�شواهد اأي�شا مراعاته �شلى اهلل عليه و�شلم حالة 

الغ�شب، فمن الغ�شب ما يفقد االإن�شان فيه �شيطرته 
على ت�رضفاته، فالتعامل معه بحكمة وروية، وملا كان 

اأبو م�شعود ي�رضب غالمه وهو مغ�شب تعامل معه النبي 
�شلى اهلل عليه و�شلم بالرفق واللني، مما كان �شببا يف 

جعله يكف عن �رضبه.
ومنها مراعاته حالة امل�شقة والن�شب: فاللحظات التي 

تتلو تعب النف�س ون�شبها، يحتاج فيها العامل اإىل عبارات 
تخفف عنه اآالمه وتزيح عنه همومه، ولذا كان �شلى اهلل 
عليه و�شلم ي�شتقبل امل�شافر بعبارات تن�شيه وعثاء �شفره 

وتزيل عنه ن�شبه فقد قال �شلى اهلل عليه و�شلم لوفد 
عبد القي�س: »مرحبا بالوفد غري خزايا وال ندامى«.. 

وباهلل التوفيق.

 �لأ�سول �لنقلية
 عند �لإمام مالك

القراآن الكرمي: يلتقي االإمام مع جميع 
االأئمة امل�شلمني يف كون كتاب اهلل عز 
وجل هو اأ�شل االأ�شول، وال اأحد اأنزع 

منه اإليه، ي�شتدل بن�شه، وبظاهره ويعترب 
ال�شنة تبيانا له. ال�شنة النبوية: اأما ال�شنة 

ومفهومها عند االإمام مالك فطبيعي 
اأن ي�شري يف فهمها على ما �شار عليه 

ال�شلف وعامة املحدثني الذين كان من 
اأئمتهم واأقطابهم، غري اأنه رمبا عمم 
يف ال�شنة لت�شمل ما يعرف عند علماء 
احلديث باملاأثور. وهو بهذا املعنى 
يعطي لعمل اأهل املدينة واإجماعهم 
مكانة خا�شة، ويجعل من قبيل ال�شنة 
كذلك فتاوى ال�شحابة، وفتاوى كبار 
التابعني االآخذين عنهم، ك�شعيد بن 

امل�شيب، وحممد بن �شهاب الزهري، 
ونافع، ومن يف طبقتهم ومرتبتهم 

العلمية، كبقية الفقهاء ال�شبعة.عمل 
اأهل املدينة: من االأ�شول التي انفرد 
بها مالك واعتربها من م�شادر فقه 

االأحكام والفتاوى. وق�شم االإمام الباجي 
عمل املدينة اإىل ق�شمني: ق�شم طريقه 
النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�شاألة 

االأذان، وم�شاألة ال�شاع، وترك اإخراج 
الزكاة من اخل�رضوات، وغري ذلك من 
امل�شائل التي طريقها النقل وات�شل 
العمل بها يف املدينة على وجه ال 

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

وعلماء غريهم من اأن امل�شري منه اإىل 
ما ع�شده الدليل والرتجيح. ولذلك 
خالف مالك يف م�شائل عدة اأقوال 

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

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

يختلفوا فيه«.

5 حقائق عن م�سلمي �أوروبا 
وفقا الآخر الدرا�شات، ميثل امل�شلمون اأقلية يف اأوروبا بن�شبة تقرتب من 5% من عدد ال�شكان، اإال اأن هناك عدة دول اأوروبية ترتفع بها 

تلك الن�شبة.
ون�رض معهد »بيو« االأمريكي لالأبحاث، اأول اأم�س االأربعاء 29 نوفمرب ، درا�شة تناول فيها حقائق خم�س عن ن�شبة امل�شلمني يف اأوروبا، التي 
تتزايد مبعدل �رضيع، حيث بلغت ن�شبة وجودهم 4.9% حتى عام 2016 وقد اأدى هذا التحول الدميغرايف بالفعل اإىل ا�شطرابات �شيا�شية 
واجتماعية يف العديد من البلدان االأوروبية، وخا�شة عقب و�شول ماليني طالبي اللجوء موؤخرا، وكثري منهم م�شلمون ففي االنتخابات 
االأخرية يف فرن�شا واأملانيا، كان و�شول املهاجرين اإىل تلك البلدان- وال �شيما امل�شلمون منهم- من اأهم الق�شايا وبا�شتخدام اأحدث 

التقديرات ال�شكانية للمعهد، هناك 5 حقائق عن عدد وتكوين ال�شكان امل�شلمني يف اأوروبا:

امل�سلمني من  الأكرب  العدد  فيها  اأوروبية  دول  ثالث   1-
 فرن�شا واأملانيا لديهما اأكرب عدد من ال�شكان امل�شلمني يف اأوروبا )28 دولة ع�شو يف االحتاد االأوروبي باالإ�شافة اإىل الرنويج و�شوي�رضا( 
ففي منت�شف عام 2016، كان هناك 5.7 مليون م�شلم يف فرن�شا )8.8% من �شكان البالد( و5 ماليني م�شلم يف اأملانيا 6.1%وتعد قرب�س 
هي الدولة االأوروبية التي ي�شكل فيها امل�شلمون اأكرب ن�شبة من ال�شكان، حيث ي�شكل امل�شلمون البالغ عددهم 300 األف م�شلم يف اجلزيرة 
حوايل ربع �شكانها )25.4%(، ومعظمهم من القبار�شة االأتراك ذوي اجلذور العميقة يف البالد، فهم اأبعد ما يكون من اعتبارهم من الذين 

و�شلوا قرب�س اأخريا كمهاجرين.

اأوروبا يف  امل�سلمني  م�ستقبل   2-
اإىل  العقود املقبلة، فمن منت�شف عام 2010  النمو يف  و�شت�شتمر يف  ب�شكل مطرد  اأوروبا  �شكان  ازدادت ح�شة امل�شلمني من جمموع 
منت�شف عام 2016 وحده، ارتفعت ح�شة امل�شلمني يف اأوروبا اأكرث من نقطة مئوية واحدة، من 3.8% اإىل 4.9% )من 19.5 مليون اإىل 
25.8 مليون( وبحلول عام 2050، ميكن اأن يزيد ن�شيب �شكان القارة العجوز من امل�شلمني اأكرث من ال�شعف، لي�شل اإىل 11.2% اأو اأكرث، 
فاإن عدد  دائم،  ب�شكل  الهجرة امل�شتقبلية  ا�شتقرار  اأوروبا.  وحتى يف حالة عدم  اإىل  بها  الهجرة امل�شموح  يتوقف على مقدار  وهذا 
ال�شكان امل�شلمني ال يزال يف ارتفاع تقدر ن�شبته بـ 7.4%، وذلك ب�شبب ازدياد ن�شبة ال�شباب وارتفاع معدالت اخل�شوبة للمقيمني امل�شلمني 

احلاليني يف اأوروبا.

العجوز القارة  يف  امل�سلمني  اأعمار  متو�سط   3-
وفقا الآخر اإح�شاء ل�شكان اأوروبا لعام 2016، وجد اأن امل�شلمني هم اأ�شغر �شنا بكثري ولديهم اأطفال اأكرث من االأوروبيني االآخرين، ويبلغ 
متو�شط العمر للم�شلمني يف جميع اأنحاء اأوروبا  30.4عاما، اأي اأ�شغر من متو�شط االأوروبيني االآخرين بـ 13 عاما، حيث بلغ متو�شط 

عمر االأوروبي »غري امل�شلم« 43.8 عاما.
وبالنظر اإىل ذلك بطريقة اأخرى، جند اأن ن�شف امل�شلمني يف اأوروبا حتت �شن الـ 30 عاما، مقارنة بـ 32% من غري امل�شلمني يف اأوروبا، 
من املتوقع اأن يبلغ متو�شط اإجناب الن�شاء امل�شلمات يف اأوروبا اإىل طفلني، وذلك اأكرث من متو�شط  اإجناب الن�شاء غري امل�شلمات وهو 

طفل واحد.

اأوروبا يف  امل�سلمني  منو  عوامل   4-
بني منت�شف عام 2010 ومنت�شف عام 2016، كانت الهجرة اأكرب عامل يدفع منو ال�شكان امل�شلمني يف اأوروبا، حيث و�شل ما يقدر بنحو 
2.5 مليون م�شلم اإىل اأوروبا الأ�شباب اأخرى غري اللجوء، مثل العمل اأو الدرا�شة فيما ح�شل حوايل 1.3 مليون م�شلم على حق اللجوء، مما 
ي�شمح لهم بالبقاء يف اأوروبا، بينما غادر اأوروبا نحو ربع مليون م�شلم خالل هذه الفرتة وجاء النمو الطبيعي ثاين عوامل تزايد امل�شلمني 
االأوروبيني، فقد كان هناك 2.9 مليون  حالة والدة خالل هذه الفرتة، اإ�شافة اإىل انخفا�س عدد الوفيات، بينما ياأتي التحول الديني 

عامال ثالثا.

م�سلميها اإىل  اأوروبا  نظرة   5-
تتباين وجهات نظر امل�شلمني تباينا وا�شعا يف البلدان االأوروبية، فقد وجد ا�شتطالع راأي  اأجراه معهد »بيو« لالأبحاث عام 2016 يف 
10 دول اأوروبية، اأن االآراء ال�شلبية حول امل�شلمني �شادت يف �رضق اأوروبا وجنوبها بينما اأعطى غالبية امل�شاركني يف اململكة املتحدة 
واأملانيا وفرن�شا وال�شويد وهولندا امل�شلمني ت�شنيفا اإيجابيا وترتبط االآراء حول امل�شلمني باالأيديولوجية، يف حني اأن 47% من االأملان 
ينتمون �شيا�شيا لكتالت ميينية، يعطي امل�شلمني ت�شنيفا غري اإيجابي،  بينما 17% فقط من الي�شاريني االأملان فعلوا ذلك. وازدادت الفجوة 

بني اآراء الي�شار واليمني فيما يخ�س امل�شلمني نحو 30 نقطة مئوية يف اإيطاليا واليونان.
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تر�شيح طارق لطفي ل"�شر احلليم"
   

ر�شح املخرج روؤوف عبد العزيز، الفنان طارق لطفي، للم�شاركة يف 
فيلمه اجلديد »�رش احلليم«، بطولة هاين �شالمة، واملقرر انطالق 
املنتجة  اجلهة  داخل  من  م�شدر  وقال  قليلة.  اأيام  خالل  ت�شويره 
موقفه  حل�شم  ال�شيناريو  كتابة  على  حالياً  يعكف  لطفي  اإن  للفيلم، 
من العر�ش، م�شيفاً اأنه مت التعاقد مع الفنانة حنان مطاوع لتج�شيد 
دور البطولة الن�شائية بالفيلم، ومن املقرر االإعالن عن نباأ تعاقدها 

خالل االأ�شبوع املقبل.

بعد غ�شب املتابعني.. نتفليك�س 
تدفع 100 مليون دوالر الإبقاء 

م�شل�شل »فريندز«
الكوميدي  الغ�شب على ع�شاق امل�شل�شل  بعدما �شيطرت حالة من 
»فريندز«، بعد اإعالن نتفليك�ش حذف حمتوى امل�شل�شل من �شبكتها، 
ا�شتجابت ملطالب املتابعني باال�شتمرار يف عر�ش حلقات امل�شل�شل، 
يف تغريدة عرب ح�شابها على تويرت. �شيتمكن حمبو م�شل�شل »فريندز« 
من اال�شتمرار يف م�شاهدته عرب »نتفليك�ش«، رغم التكلفة الباهظة 
التي تتكبدها ال�رشكة 100 مليون دوالر، مقابل احل�شول على حقوق 
القادم من ال�رشكة  العام  بث امل�شل�شل يف الواليات املتحدة خالل 
املنتجة وارنر ميديا، والتي تنوى تد�شني خدمة بث لرباجمها على 

االإنرتنت خالل عام 2019.

تعر�س النجم ال�شوري مهند 
قطي�س حلادث �شيارة  خطري

�شيارة  حلادث  قطي�ش،  مهند  ال�شوري،  واملخرج  املمثل  تعر�ش 
خطري، اأ�شيب على اإثره بر�شو�ش، يف حني مل يحدد موقع احلادث 
حتى اللحظة. وانت�رش اخلرب عقب كتابة ابنة املخرج، الفنانة جودي 
ال�شالمة  على  »احلمدهلل  فيه:  في�شبوك، جاء  من�شورا عرب  قطي�ش، 
اأغلى من روحي.. لكل مني عم يطمن على بابا، بابا �شار منيح  يا 

احلمدهلل وبخري.. بعتذر اإذا ما قدرت رد على حد«.
كما كتب �شديق املمثل، الفنان خالد القي�ش، من�شورا اآخر، جاء فيه: 
»ال�شديق مهند قطي�ش تعر�ش حلادث �شيارة وهو االآن بحالة جيدة 

جدا«، بينما اأكد القي�ش تعر�ش �شيارة املمثل الأ�رشار بليغة.

�شاحب »حرب النجوم« ريان جون�شون يعود جمددا نهاية العام القادم

فورب�س: �شلمان خان اأغنى فنان يف الهند للعام الثالث على التوايل

يعود املخرج الأمريكي ريان جون�سون اإىل اأفالم اجلرمية والدراما جمددا بعد فيلمه الأخري »حرب النجوم: اجليداي الأخري« 
)Star Wars: The Last Jedi( الذي �سدر عام 2017، بواحد من اأهم الأفالم املُنتظر عر�سها يف 2019، وهو فيلم »نايفز اأوت« 

)knives out( املفرت�ض عر�سه يوم 27 نوفمرب 2019 بالتزامن مع اإجازة عيد ال�سكر الأمريكي.

كّل  اإنتاج  من  اأوت«  »نايفز  وفيلم 
بريجمان،  ورام  جون�شون  ريان  من 
اإنتاج كل اأعمال  الذي قد �شارك يف 
اأحداث  تدور  ال�شابقة.  جون�شون 
بدوره  -يقوم  حمقق  حول  الفيلم 
دانيال كريج- يواجه ق�شية غام�شة، 
عدد  الفيلم  بطولة  يف  وي�شارك 
اإيفانز،  النجوم مثل كري�ش  كبري من 
وجيمي يل كورتي�ش، ومايكل �شانون، 
وتوين كوليت، والكيث �شتانفيلد، واآنا 
دي اأرما�ش، ودون جون�شون، وكاثرين 

الجنفورد، وكري�شتوفر بالمر.
اأكرث  من  واحدا  جون�شون  ريان  يُعد 
اجلمهور  ينتظر  الذين  املخرجني 
اأعمالهم، يف ظل م�شرية مهنية حافلة 

باالإخفاقات والنجاحات، بداأها عقب 
التحق  حينما  الثانوية  درا�شته  اإنهاء 
بجامعة  ال�شينمائية  الفنون  مبدر�شة 
عام  تخرج  حيث  كاليفورنيا  جنوب 
رحلة  وبعد   2005 عام  يف   .1996
اأ�شهر،  �شتة  دامت  منتج  عن  بحث 
قدم جون�شون فيلمه الروائي الطويل 
االأول »قرميد« )Brick( مع كل من 
ولوكا�ش  لوفيت،  جوردن  جوزيف 
وفاز  راوندتري،  وريت�شارد  ها�ش، 
اجلوائز،  من  بالعديد  وقتها  الفيلم 

اإىل جانب عدد من الرت�شيحات.
جون�شون  قدم  �شنوات،  ثالث  بعد 
 The( بلوم«  »االأخوة  الثاين  فيلمه 
من  كل  مع   )Brothers Bloom

را�شيل وايز، واأدريان برودي، ومارك 
قدرته  جون�شون  اأثبت  وفيه  روفالو. 
على تقدمي حكاية مثرية، يف الوقت 
ذاته الذي يتعاون فيه مع جنوم كبار، 
لكن الفيلم مل يحقق النجاح املرجو 
نحو  اإيراداته  بلغ جمموع  فقد  منه، 
3٫5 ماليني دوالر فقط، يف حني اأن 

ميزانيته كانت 20 مليون دوالر.
قدم   2013 وحتى   2010 العام  ومنذ 
من  الفتة  حلقات  ثالث  جون�شون 
امل�شل�شل ال�شهري »االختالل ال�شال« 
الوقت  يف   ،)Breaking Bad(
نف�شه الذي يقدم فيه فيلمه »احللقي« 
جوزيف  مع   2012 عام   )Looper(
باالإ�شافة  جمددا،  لوفيت  جوردن 

بالنت.  واإمييلي  ويل�ش،  برو�ش  اإىل 
وقد نال الفيلم ا�شتح�شانا جماهرييا 
واإ�شادة نقدية كبرية، اأهله للعمل يف 
مثل  والتاريخ  االإنتاجية  �شخم  فيلم 
االأخري«  اجليداي  النجوم:  »حرب 
االأخري  قبل  الفيلم  وهو   ،2017 عام 
بلغت  وقد  ال�شهرية،  ال�شل�شلة  من 

اإيراداته نحو 1٫3 مليار دوالر.
اأوت«  »نايفز  فيلم  يواجه  اأن  يتوقع 
مناف�شة �رش�شة مع فيلم »ملكة الثلج 
عر�شه  امُلنتظر   ،)2  Frozen(  »2
وذلك  اأي�شا،  ال�شكر  عيد  اإجازة  يف 
االأول  اجلزء  حققه  ملا  بالقيا�ش 
اإيرادات  من   2013 عام  الفيلم  من 

جتاوزت 400 مليون دوالر.

اأحمد ال�شقا »ولد الغالبة« يف رم�شان املقبل

الهندي  املمثل  ت�شّدر 
خان  �شلمان  ال�شهري 
»فورب�ش«  جملة  قائمة 
الهندية  ن�شختها  يف 
ال�شهرية  لل�شخ�شيات 

االأكرث دخاًل لعام 2018.
اإن  املجلة  وقالت 
25ر253  ح�شد  �شلمان 
 10 ي�شاوى  )كرور  كرور 
من  هندية(  روبية  مليون 
وبراجمه  اأفالمه  خالل 
وعقود  التلفزيونية 

الفرتة  خالل  االإعالنات 
اأكتوبر   من  االأول  من 
�شبتمرب   30 اإىل   2017
يت�شدر  وبذلك   .2018
عاماً(   52( �شلمان 
بني  دخاًل  االأعلى  قائمة 
يف  ال�شهرية  ال�شخ�شيات 
على  الثالث  للعام  الهند 

التوايل.
الثانية  املرتبة  يف  وجاء 
فريات  الكريكت  العب 
املمثلة  زوج  كويل، 

حيث  �شارما،  اأنو�شكا 
كرور  09ر228  ح�شد 
يف  الفرتة،  نف�ش  خالل 
اأك�شاي  املمثل  حل  حني 
كومار ثالثاً بدخل يُقّدر بـ 

185 كرور.
ال�شهري  املمثل  وجاء 
�شاروخان يف املرتبة الـ13 
املركز  كان يف  اأن  بعد   ،
املا�شي،  العام  الثاين 
اأفالم  وذلك لعدم �شدور 
جديدة له حتى االآن هذا 

الذي  الدخل  وبلغ  العام، 
بـ  العام  هذا  عليه  ح�شل 

5ر170 كرور.
ديبيكا  املمثلة  وجاءت 
املرتبة  يف  بادكون 
بذلك  لتكون  الرابعة، 
التي  الوحيدة  املراأة 
تدخل قائمة ال�شخ�شيات 
دخال  االأعلى  اخلم�ش 
القائمة يف عام  منذ بدء 
ح�شدت  حيث   ،2012

8ر112 كرور.

بداأ اأحمد ال�شقا ت�شوير اأويل م�شاهد 
م�شل�شله اجلديد »ولد الغالبة« للمخرج 

حممد �شامي مبحافظة اجليزة، متهيداً 
لعر�شه يف دراما رم�شان 2019.

واحتفل ال�شقا بانطالق الت�شوير مع 
املنتج �شادق ال�شباح واالأبطال حممد 

ممدوح، ومي عمر، وكرمي عفيفي، ورمي 
�شامي، وجالل الزكي، بتقطيع كعكة و�شط 

اأجواء احتفالية. 
وي�شارك يف بطولة »ولد الغالبة« هبة 
جمدي، اإجني املقدم، اإدوارد، هادي 

اجليار، و�شفاء الطوخي، من تاأليف اأمين 
�شالمة.

»فايا يونان« تفوز بلقب »اأف�شل مطربة �شورية لعام 2018«
فايا  ال�شورية،  النجمة  حازت 
يونان، لقب »اأف�شل مطربة �شورية 
»داف  جوائز  �شمن   ،»2018 لعام 

باما ميوزيك اأوورد« االأملانية.
عقب  اللقب  على  يونان  وح�شلت 
جمهورها  بني  �رش�شة  مناف�شة 

وجمهور املطربة، اأ�شالة ن�رشي، 
لتنال  الت�شويت،  عملية  خالل 
الن�شبة  املطاف  نهاية  يف  يونان 

االأعلى من االأ�شوات.
ت�شتعد  باللقب،  فوزها  اإطار  ويف 
اإىل مدينة  لل�شفر  ال�شورية  الفنانة 

دبي، حيث من املقرر عقد حفل 
باما  »داف  جوائز  لتوزيع  ر�شمي 
دي�شمرب   21 يف  اأوورد«،  ميوزيك 

اجلاري.
للحدث  املنظمة  اللجنة  واأعلنت 
العرب  النجوم  الئحة  العاملي، 

»اأف�شل  بلقب  للفوز  املر�شحني 
يف   ،»2018 لعام  عربي  مطرب 
الت�شويت  عملية  زالت  ما  حني 
جارية، ومن �شمن هوؤالء النجوم: 
و�شعد  ح�شني  وتامر  دياب  عمرو 

ملجرد.



�سياراتالثالثاء 25 دي�سمرب  2018  املوافـق  ل18ربيع الثاين 1440هـ 21

مرة لأول  اختبارها  اأثناء  تظهر  اأب  بيك  فوك�س  فورد 

ب�أن  م�ؤخراً  امل�ص�در  اأ�ص�رت 
الن�صخ  تقييم  يف  بداأت  قد  ف�رد 
اب  بيك  من  الأوىل  الختب�رية 
على طراز  م�صتندة  ق�دمة  جديدة 
ف�ك�س، وه� م� ت�ؤكده هذه ال�ص�ر 
التم�يه�ت  ذو  للم�ديل  التج�ص�صية 

املكثفة.
على الرغم من �صع�بة ر�صد اأي من 
تف��صيل امل�ديل اخل�رجية، اإل اأن 
ت�أكدوا من  التج�ص�صيني  امل�ص�رين 
اأنه� بيك اب جديدة م�صتندة على 
نف�س من�صة ف�ك�س ولكن مع ق�عدة 

مميز،  وت�صميم  اأط�ل  عجالت 
الأ�صغر  امل�ديل  تعترب  اأن  على 
بيك  ف�رد  �صي�رات  اإنت�ج  خط  يف 
الدفع  دعم  مع  رينجر  اأ�صفل  اأب 
اإ�ص�فة  اختي�ري،  ب�صكل  الرب�عي 
�صعة  تريب�  مبحرك  ت�فريه�  اإىل 

1.5 و2 لرت.
اأم� عن ا�صم امل�ديل اجلديد، فلم 
الت�رسيب�ت  من  اأي  يف  ذكره  يتم 
الت�قع�ت  بع�س  وج�د  رغم  بعد، 
ب�إطالق ا�صم ك�رير اأو اإع�دة اإحي�ء 

ا�صم م�ديل رانكريو ال�ص�بق.

 "Murano" تعرف على
اجلديدة كليا من "ني�سان"

 اجلي�س الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

م�ؤخرا  ني�ص�ن  �رسكة  طرحت 
من�ذجه� اجلديد من �صي�رات 
اأوفر  الكرو�س   "Murano"
 "Murano" ال�صهرية وج�ءت
اجلديدة بتغريات كبرية ط�لت 
اأكرث  اأ�صبح  الذي  الهيكل 
الت�صميم  بف�صل  ع�رسية 
الأم�مي،  لل�صبك  املميز 
التي  الفريدة  وامل�ص�بيح 
 ،LED تقني�ت  اأدخلت عليه� 
مبق��س  الري��صية  والعجالت 

18 اإن�ص�.
هذه  مق�ص�رة  اأ�صبحت  كم� 
ال�صي�رة اأو�صع وزودت مبق�عد 

مريحة مك�ص�ة ب�أفخم اجلل�د، 
تت��صطه�  قي�دة  وواجهة 
ب�أنظمة  للتحكم  كبرية  �ص��صة 
بروؤية  وت�صمح  امل�لتيميدي� 
امل�اقع  حتديد  خرائط 
الك�مريات  من  وال�ص�ر 

الأم�مية واخللفية.
املركبة  هذه  ني�ص�ن  وزودت 
ب�أنظمة اأم�ن ممت�زة وو�ص�دات 
الرك�ب،  جلميع  ه�ائية  اأم�ن 
اأ�صط�ان�ت   6 بـ  وحمرك�ت 
وعلب  ح�ص�ن�،   264 بعزم 
ب�صت  اأوت�م�تيكية  �رسعة 

مراحل.

التي  الهجم�ت  عدد  ازدي�د  مع 
ك�صالح  ال�صي�رات  ت�صتخدم 
اقتح�م  اأو  املدنيني  لده�س 
وزارة  بداأت  الع�صكرية،  الثكن�ت 
تقنية  بتط�ير  الأمريكية  الدف�ع 
ال�صي�رات  وقف  على  ق�درة  ث�رية 
امل�رسعة قبل و�ص�له� لأهدافه�، 
عن  عب�رة  التقنية  هذه  و�صتك�ن 
ترددات  ي�صتخدم  خ��س  جه�ز 
م�ج�ت الرادي� للتحكم يف م�ص�رات 
اللزوم.  عند  واإيق�فه�  ال�صي�رات 
هجم�ت  من  الن�عي�ت  هذه  ملنع 
ال�صي�رات، �صيق�م جه�ز البنت�ج�ن 
ب�إر�ص�ل م�ج�ت ميكروويف ع�لية 
الرتدد جت�ه ال�صي�رات، م� �صي�ؤدي 
الكهرب�ئية  مك�ن�ته�  لتعطيل 
الت�قف،  على  املحرك  واإجب�ر 

للتقنية  تطبيق  م�ص�هدة  وميكنكم 
يف الفيدي� امللحق.

البنت�غ�ن يط�ر ح�لي� ن�صختني من 
التقنية، واحدة مبج�ل �صغري ميتد 
ب��صع  ي�صمح  م�  مرت،  خلم�صني 
اجله�ز يف �صندوق �صي�رة بيك اأب 
 100 مبج�ل  واأخرى  �ص�به،  م�  او 
واحد،  ث�بت يف مك�ن  مرت وجه�ز 
الث�نية  الن�صخة  هدف  و�صيك�ن 
الأم�كن  يف  الأجهزة  و�صع  ه� 
الع�مة املتعر�صة خلطر الهجم�ت 

الإره�بية لده�س املدنيني.
اإره�بي ب�صي�رة  وقد ت�صبب هج�م 
يف ت�رونت� بكندا الأ�صب�ع امل��صي 
واإ�ص�بة  مدنيني  ع�رسة  مبقتل 
اآخرين، ويتبع ذلك هجم�ت مم�ثلة 

يف فرن�ص� واأمل�ني� وغريهم�.

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

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

فاخرة مك�سوفة  �سيارة  "بنتلي" تطلق 

ميكنه�  ل  ال�صينية  ال�رسك�ت 
بب�ص�طة اأن تكبح نف�صه� عن اإغراء 
الغرب،  �صي�رات  ت�ص�ميم  تقليد 
ال�رسك�ت  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليده� ب�ر�س م�ك�ن، 
تتبع  التي  ه�نتينج  عالمة  والآن، 
تريد  نف�صه�،  التج�رية  املجم�عة 
اإحدى  يف  مم�ثل  ب�صيء  القي�م 
حتديداً،  الق�دمة،  منتج�ته� 

ج�ك�ار F-Pace ال�صني.
حيث تظهر �ص�ر براءات الخرتاع 
امل�اقع  على  ظهرت  التي 
�صتطلق  ال�رسكة  ب�أن  ال�صينية 

الأم�مية  واجهته�  مقلدة  �صي�رة 
بني  جتمع  وخلفيته�   F-Pace
تقع  حني  يف  وب�ر�س،  ج�ك�ار 
امل�ص�بيح  بني   Hanteng كت�بة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخل��س يف التف��صيل، 
لكن و�ص�ئل الإعالم ال�صينية تت�قع 
ب�أن ال�صي�رة �صت�صمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي م�ديالت م�رسوق   X5
اأن  على  هي�نداي،  من  ت�صميمه� 
�صينجدو  تد�صينه� يف معر�س  يتم 
�صينطلق  والذي   2018 لل�صي�رات 

يف 7 �صبتمرب.

عقب 21 �صنة ك�ملة؛ ق�مت ت�ي�ت� 
�صن�رسي  ت�صميم  ب�إع�دة  اأخريا 
الرائدة للجيل الث�لث، مع احلف�ظ 
اله�دئ  الأيق�ين  ال�صكل  على 
اأ�ص��ص�ته�  وحتديث  لل�صي�رة 
وقتن�  ين��صب  مل�  ومن�صته� 

احل�يل.
فقط  ن�صخة   50 �صت�صنع  ت�ي�ت� 

�صهر،  كل  الف�خرة  ال�صيدان  من 
وقد ظهر فيدي� جديد يك�صف عن 
قرب  عن  ال�صي�رة  تف��صيل  جميع 
من اخل�رج والداخل اأثن�ء عر�صه� 

يف الي�ب�ن.
يف  واأن�قة  فخ�مة  ت�صع  ال�صي�رة 
الكال�صيكي،  اخل�رجي  ت�صميمه� 
ويف مق�ص�رته� الفريدة من ن�عه�، 

خ�صبية  زخرف�ت  ا�صتخدام  مع 
مثري  وت�صميم  الداخل  يف  لمعة 
لالهتم�م ملق�ب�س الأب�اب ونظ�م 
�ص�ت  مكرب  بع�رسين  ف�خر  اأودي� 
اخل�رجي  ال�ص�ت  لكتم  ونظ�م 
مت�م� عن اجل�ل�صني يف املق�ص�رة 
و�صت�ئر اإلكرتونية لت�فري اأكرب قدر 

ممكن من اخل�ص��صية.

�صن�رسي  اأن  يف  اإذن  غرابة  ل 
اجلديدة يبداأ �صعره� من 180،000 
دولر )675،000 ري�ل �صع�دي(، م� 
يجعله� اأغلى من مر�صيد�س م�يب�خ 
S560 بـ 168،600 دولر )626،000 
الطلب�ت  كل  اأن  ويُذكر  ري�ل(، 
الع�م  ال�صي�رة حمج�زة حتى  على 

الق�دم.

�رسكة  ا�صتعر�صت 
�صي�رة  م�ؤخرا  بنتلي 
 "Continental GT"
يف  غ�ية  مك�ص�ف  بهيكل 
ال�صي�رة  وج�ءت  الأن�قة 
يحمل  بت�صميم  اجلديدة 
ط�بع مركب�ت بنتلي الف�خرة 
الدائرية  مب�ص�بيحه� 
وواجهته� الأم�مية العري�صة، 
ينط�ي  ب�صقف  وزودت 

داخل  ليختفي  اأوت�م�تيكي� 
الهيكل، ف�صال عن مق�ص�رة 
اجلل�د  اأن�اع  ب�أفخم  مك�ص�ة 
من  وعن��رس  والأخ�ص�ب 

الكروم.
اجلب�ر  الأداء  وي�صمن 
 12 بـ  حمرك  ال�صي�رة  لهذه 
اأ�صط�انة، و�صعة 6.0 لرتات، 
ي�صتهلك  ح�ص�ن�،   635 بعزم 
14 لرتا من ال�ق�د لكل 100 

ال�صي�رة، وي�صل  كلم تقطعه� 
به� ل�رسعة 333 كلم/�ص�عة، 
اإىل   0 من  ت�ص�رعه�  ويزيد 
غ�ص�ن  يف  كلم/�ص�عة   100

3.8 ث�نية فقط.
كم� اأتت هذه املركبة بنظ�م 
فيه  تتحكم  ه�ائي  تعليق 
متط�رة،  اإلكرتونية  منظ�مة 
ف�صال عن اأق�ى نظ�م مك�بح 
حتى  بنتلي  �صي�رات  �صهدته 

ري��صية  وعجالت  الي�م، 
وت�فر  اإن�ص�   21 مبق��س 
من  العديد  ال�صي�رة  هذه 
و�ص�ئل الرف�هية للم�صتخدم، 
املمت�زة  ال�ص�ت  ك�أنظمة 
املدع�مة بـ 18 مكرب �ص�ت 
املزودة  مريحة  ومق�عد 
وتربيد  تدفئة  ب�أنظمة 
وتدليك للراكب. اأم� �صعره�، 

فبلغ 173 األف ي�رو.
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وات�س اآب ُتطلق ميزة “�صورة داخل 
�صورة” جلميع م�صتخدمي اندرويد

قبل نحو �شهرين من الآن كان هناك 
اإ�شارات دالة على نية وات�س اآب اإطالق 
picture-“ ميزة �شورة داخل �شورة

in-picture” اأو ما تُعرف باخت�شار 
اأندرويد،  ت�شغيل  نظام  على   ”PIP“
يف  اأنذاك  امليزة  هذه  ظهرت  وحًقا 
اإتاحتها  مت  واليوم  جتريبي،  اإ�شدار 
م�شتخدمي  جلميع  ر�شمي  ب�شكل 

اأندرويد.
بينما ا�شتفاد م�شتخدمي النظام الآخر 
iOS من هذه امليزة مع بداية العام 
اأندرويد  م�شتخدمي  لينتظر  احلايل، 

عام كامل لتجربة هذه امليزة، ونحن 
دائًما ما نقول تاأتي متاأخرة خرٌي من 

اأن ل تاأتي اأبًدا.
�شتتمّكن  امليزة  هذه  مع  عموًما 
ت�شغيل  من  اآب  وات�س  كم�شتخدم 
من  اإليك  امُلر�شلة  الفيديو  مقاطع 
بدون احلاجة  نف�شه  اآب  وات�س  داخل 
اإىل اخلروج من التطبيق، فمثاًل اأر�شل 
اإليك اأحدهم رابط فيديو من يوتيوب 
ميكنك  مبا�رشة  في�شبوك،  من  اأو 
معه  حمادثتك  وا�شتكمال  م�شاهدته 

بدون اأي م�شاكل تُذكر.

 اأبرز موا�صفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

تقرير

 في�صبوك جتمع بيانات امل�صتخدمني 
احل�صا�صة من تطبيقات �صهرية على اأندرويد

بع�س  اأن  جديد  تقرير  ك�شف 
مثل  ال�شهرية  التطبيقات 
 »OkCupid»و  »Tinder«
و«Pregnancy+«، تقوم ب�شحب 
اخلا�شة  امل�شتخدمني  بيانات 

وم�شاركتها مع في�شبوك.
�رشكة  تقرير  واأو�شح 
الأملانية،   »Mobilsicher«
الهواتف  اأمن  يف  املتخ�ش�شة 
التطبيقات  اأن  املحمولة، 
العتقاد  مثل  معلومات  جتمع 
وملفات  للم�شتخدمني  الديني 
الرعاية  وبيانات  التعارف 
�رشكة  واختربت  ال�شحية، 
اإ�شدار   »Mobilsicher«
الدينية  للتطبيقات  اأندرويد 
 »Bible + Audio« مثل 
والتطبيقات   »MuslimPro»و
مثل  بال�شحة  ال�شلة  ذات 
 Migraine»و »+Pregnancy«
اإىل  بالإ�شافة   ،»Buddy
ذلك  املواعدة، مبا يف  تطبيقات 
 ،»Tinder»و  »OkCupid«
ووجدت اأن في�شبوك جتمع بيانات 

امل�شتخدمني منها.
حوايل  اأن  اإىل  ال�رشكة  وخل�شت 
يف  التطبيقات  جميع  من   %30
»تت�شل  بالي«،  »غوغل  متجر 
بفي�شبوك عند بدء الت�شغيل وتنقل 

امل�شتخدم«واأو�شحت  بيانات 
الطريقة،  »بهذه  اأنه  ال�رشكة 
التي  التطبيقات  ال�رشكة  تعرف 
ت�شتخدمها،  ومتى  ت�شتخدمها 
املتعلقة  التطبيقات  ذلك  يف  مبا 
وال�شحة«.  واجلن�س  بالدين 
واأ�شافت: »بالن�شبة للم�شتخدمني، 
تكون  نقل املعلومات  فاإن عملية 

غري مرئية بتاتا«.
ال�شخ�شية  املعلومات  جمع  ويتم 
مطوري  جمموعة  خالل  من 
اخلا�شة   »SDK« الربامج 
تقدمها  من�شة  وهي  بفي�شبوك، 
وت�شمح  للمطورين  ال�رشكة 
الدخول  بت�شجيل  للم�شتخدمني 
با�شتخدام  اأخرى  خدمات  اإىل 

ح�شاب في�شبوك اخلا�س بهم.
املعلومات  هذه  جمع  اأن  ويبدو 
لأغرا�س  الأغلب  على  ي�شتخدم 
الإعالن  وتخ�شي�س  ت�شويقية، 
على  بناء  للم�شتخدم،  املنا�شب 
والتطبيقات  الأخرية  ن�شاطاته 
هذه  واأثارت  ي�شتخدمها  التي 
تتعلق  خماوف  املمار�شة 
البع�س  اأن  حيث  باخل�شو�شية 
يقولون اإن العديد من التطبيقات 
التي تقوم مب�شاركة املعلومات مع 
معلومات  تت�شمن  قد  في�شبوك، 

ح�شا�شة تتعلق بامل�شتخدمني.

ت�صريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�شوؤون  املهتمة  املواقع  بع�س  �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�س  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.

اآبل تطلق ن�صخة معدلة من 
»macOS« نظام

اأعلنت �رشكة اآبل اأن ن�شخة »بيتا« املعدلة عن 
نظام »macOS 10« املخ�ش�س للحوا�شب 
امل�شتخدمني  جلميع  متاحة  اأ�شبحت 
م�شتخدمي  جميع  اأن  ال�رشكة  واأو�شحت 
حتميل  باإمكانهم  اأ�شبح   »Mac« حوا�شب 
نظام الت�شغيل اجلديد املعدل الذي يحمل 
ا�شم »macOS 10.14« مقابل 99 دولرا.

ولتحميل هذا النظام يجب على امل�شتخدم 
 »10.14 MacOS« اإىل موقع التوجه  اأول 

ت�شجيل  ثم  ومن  الإنرتنت،  على  الر�شمي 
دخوله عرب ح�شاب »Apple ID«، واتباع 
الإر�شادات الالزمة وبعدها تثبيت الربنامج 

على حا�شبه ال�شخ�شي.
الن�شخة  اأن  اإىل  اآبل  يف  اخلرباء  وي�شري 
العديد  تفادت   »macOS« من  اجلديدة 
من الثغرات الربجمية املوجودة يف اأنظمة 
الت�شغيل ال�شابقة، وزادت من حماية بيانات 

امل�شتخدم.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

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

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�شتقباًل.
حيث �رشح الرئي�س 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�س. اإل اأن الرئي�س 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�س  مع  احلايل 
هذا التحول من �شاأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�س  كانت  التي  الغياب  �شنوات  عن  عو�شاً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

طريقة جديدة ل�صرقة اأموال 
اأ�صحاب هواتف اأندرويد!
اأعلن خرباء �سركة » McAfee« عرب 

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

-Go »العاملة بنظام اأندرويد يف متجر 
.»gle Play 

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

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

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

حتت زره ا�سرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

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

تقنيات ال تتطلب تاأكيد التحديث 
اأو االإبالغ عن املدفوعات عرب ر�سائل 

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

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

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



غليزان:�س  احلاج

وغريها  والزناينية  خرما�شة 
عرفت  التي  ال�شعاب  وهي 
للبنايات  انت�شارا  م�ؤخرا 
على  اجنازها  مت  الف��ش�ية 
يهدد  اأ�شبح  مما  ال�شعاب 
وبلغة  ال�شعاب  �شاكنة  ال�شكان 
البنايات  عدد  اأن  الأرقام 
ال�ديان  �شفاف  على  املنجزة 
ال40  بقرابة  بلغت  وال�شعاب 
وعلى  ودائما  ف��ش�ية  بناية 
الف��ش�ية  البنايات  ذكر 
من  عدد  م�ؤخرا  اأقدم  حيث 
امل�اطنني بحي الزناينية على 

على  اجتماعية  �شكنات  اإقامة 
تابعة  خ�شبة  فالحية  اأرا�ض 
قريقرة  بن  �شي  مل�شتثمرة 
�شكنات   6 ت�شييد  مت  حيث 
نف�ض  وح�شب  اجتماعية 
امل�شادر اأن الأرا�شي الفالحية 
وزعت على �شكل قطع اأر�شية 
مرت   200 اأو   120 من  م�شكلة 
بيعت  ال�احدة  للقطعة  مربع 
حترك  دون  الأثمان  باأبخ�ض 
فيما  �ش�اء  املعنية  اجلهات 
الف��ش�ية  البنايات  يخ�ض 
على �شفاف ال�ديان وال�شعاب 
اإىل  اأرا�شي فالحية  اأو حت�يل 

عقار م�جه للبناء .

 

غيليزان 

40 بناء فو�ضوي اأجنز على ال�ضعاب والأرا�ضي الفالحية 
طالبت العديد من اجلمعيات الن�ضطة عرب اإقليم بلدية وادي ارهيو يف والية غيليزان بتوخي احلذر من الفي�ضانات الفجائية 
والتي قد تت�ضبب يف وقوع كارثة بيئية مثلما �ضهدته البلدية مطلع الت�ضعينيات والتي اأودت بحياة اأكرث من 11 �ضخ�ضا جراء 

فيا�ضان �ضعبة قريقرة وقد جاء ها التحذير نتيجة تكاثر ال�ضكنات الفو�ضوية وت�ضييدها على �ضفاف الوديان النائمة 
وال�ضعاب  مثلما هو ال�ضاأن ل�ضعبة قريقرة،ال�ضارى،

2019 اقت�ضاديا...
حربهم وح�ضاباتنا

يرى كثري من املهتمني مب�ضتقبل 

االقت�ضادات النا�ضئة اأن العامل �ضكون 

معر�ضا يف 2019 اإىل حرب تك�ضري العظام 

بني وا�ضنطن و املارد ال�ضيني حيث 

تقوم اإدارة الرئي�س ترامب ببذل جهود 

حثيثة لتقوي�س النمو االقت�ضادي يف 

ال�ضني الذي بلغ عتبة 7 باملائة تفيد 

درا�ضات ا�ضت�ضرافية حديثة اأن احلكومة 

ال�ضينية �ضتكون يف مواجهة نتائج الر�ضوم 

اجلمركية التي �ضتفر�ضها وا�ضنطن و التي 

�ضتكون بني من %10 اإىل %25 زيادة على 

تلك املفرو�ضة خالل �ضنة 2018 و خ�ضو�ضا 

على واردات احلديد و�ضط هذه احلرب 

ال�ضرو�س ال ميكننا اأن نكون متفائلني 

كثريا ملا ينتظره االقت�ضاد اجلزائري الذي 

ال يزال معلقا م�ضريه مب�ضري تطورات 

�ضعر برميل النفط و انعكا�ضات التمويل 

غري التقليدي و ارتفاع ن�ضبة الت�ضخم 

و انهيار قيمة �ضرف الدينار ،و التقل�س 

الكبري يف م�ضتويات احتياطي ال�ضرف،و 

تنامي تهريب العملة ال�ضعبة عرب املنافذ 

احلدودية ،و فوق كل ذلك ينتظر 

اجلزائريون انعكا�ضات مراجعة �ضيا�ضة 

الدعم  الو�ضع يحتاج عالجا واعيا و توافقا 

وطنيا لرتتيب االأولويات و حماية اآليات 

احلماية االجتماعية . ال نريد التم�ضك 

بالطرح القائل اأننا ال منلك اقت�ضادا حتى 

نخاف عليه من التاأثر بتقلبات الو�ضع 

الدويل،لكننا مقتنعون اأنه باالإمكان 

ترتيب االأو�ضاع و حت�ضني االأداء الكلي،و 

حت�ضيل نتائج جيدة لو مت هناك توافق 

حول اآليات االإ�ضالح االقت�ضادي و هذا 

عرب ندوة وطنية توؤ�ض�س للمرحلة القادمة 

بعيدا عن ح�ضابات الظل ،و حرب املواقع،و 

الفئوية ال�ضيقة و تاأثريات التدخالت 
املغر�ضة .

وداج احلاج

موقف

اخرتاق كبري يف عالج الإيدز نهائيا!

اجلائزة الكربى اآ�ضيا جبار للرواية

 تتويج ناهد بوخالفة و مهني خليفي و ريا�ض جريود 

االأمن احل�ضري االأول مبع�ضكر 

توقيف مروجني للم�ضروبات الكحولية 

تيارت

تزويد 10 مدار�ض بالطاقة ال�ضم�ضية 

بني  23 اإىل 24 دي�ضمرب 2018

اإرهاب الطريق يح�ضد اأرواح 5 اأ�ضخا�ض

�ضوريا

ت�ضهيالت جديدة لعود املغرتبني و املهجرين 

 »Pasteur« معهد  علماء  اأعلن 
عن  باري�ض  الفرن�شية  العا�شمة  يف 
جمال  يف  حمتمل  كبري  اخرتاق 
املناعة  نق�ض  فريو�ض  مكافحة 
جنح�ا  اإنهم  العلماء  ويق�ل  الب�رشية 
يف تدمري اخلاليا امل�شابة بالفريو�ض، 
والتي عادة ما يتم عالجها بالعقاقري 
القهقرية  للفريو�شات  امل�شادة 
احلالية  الأدوية  اأن  املعروف  ومن 

اجل�شم  تخلي�ض  على  قادرة  غري 
الطبية  املجلة  ولكن  الفريو�ض،  من 
ن�رشت   »Cell Metabolism«
ت��شل  تك�شف  التي  الدرا�شة  نتائج 
على  تق�شي  فعالة  لطريقة  العلماء 

اخلاليا امل�شابة.
على  اإخبارية مت حتميلها  ن�رشة  ويف 
متحدث  قال   ،»EurekaAlert«
»العالج  اإن   »Pasteur« با�شم معهد 

القهقرية  للفريو�شات  امل�شاد 
للت�شدي  م�شمم  الي�م،  امل�شتخدم 
الب�رشية،  املناعة  بفريو�ض  لالإ�شابة 
م�شاعدة  على  قادر  غري  ولكنه 
اجل�شم يف التخل�ض منه نهائيا. ويظل 
اخلاليا  اخلزانات،  يف  الفريو�ض 
 ،T lymphocyte CD4 املناعية
لفريو�ض  الرئي�شة  الأهداف  وهي 

نق�ض املناعة الب�رشية«.

اآ�شيا  الكربى  للجائزة  التحكيم  جلنة  ت�جت 
الت�ايل،  الرابعة على  لل�شنة  جبار،التي متنح  
اأم�ض الأحد باجلزائر العا�شمة، كل من ناهد 
ب�خالفة و مهني خليفي و ريا�ض جريود، نظري 
اأعمالهم الأدبية يف اللغات العربية و الأمازيغية 

و الفرن�شية ،و ت�شلم الفائزون ج�ائزهم ف�شال 
دينار   )1( مبلي�ن  تقدر  مالية  مكافئة  عن 
جزائري لكل واحدة من اللغات الثالث، خالل 
»عبد  للم�ؤمترات  الدويل  باملركز  نظم  حفل 
اللطيف رحال«، بح�ش�ر اأع�شاء من احلك�مة 

اجلائزة  الثقافيةكرمت  ال�شاحة  من  وج�ه  و 
اأدبية  جائزة  تعد  ،التي  جبار  اآ�شيا  الكربى 
ال�شينمائية  و  امل�ؤرخة  و  الكاتبة  ا�شم  حتمل 
 ،  2015 �شنة  املنية  وافتها  التي  اجلزائرية 

ناهد ب�خالفة 

نظري ق�شتها اخليالية بالعربية »�شريان وجهة 
روايته  على  خليفي  مهني  و  متفائل«،  رجل 
كذا  و  )املجانني(  امياهبال«   « بالأمازيغية 
ريا�ض جريود على عمله الأدبي بالفرن�شية » 

اأعني من�ش�ر«.

بالأمن  الق�شائية  ال�رشطة  فرقة  عنا�رش  اأوقفت 
مروجني  مع�شكر.  مبدينة  الأول  احل�رشي 
لت�رطه يف  العدالة  اأحدهما حمل بحث من طرف 
كمية من  ، مع حجز  اأخرى  اإجرامية  ثالثة ق�شايا 
واأ�شلحة  وحدة   66 بـ  قدرت  الكح�لية  امل�رشوبات 
تفيد  معل�مات  ا�شتغالل  اإثر   ، حمظ�رة  بي�شاء 
 31 العمر  من  البالغ  فيهما  امل�شتبه  اأحد  بن�شاط 
�شنة يف هذا الن�شاط غري املرخ�ض ، ليتم الرت�شد 
لت�قيفه  اإقامته بحي بابا علي  له بالقرب من مقر 
ت�قيفه  مت  ،حيث  مل�شكنه  تفتي�ض  عملية  وتنفيذ 
بعدما حاول  اأبي�ض حمظ�ر  �شالح  بحيازة  متلب�شا 

�رشيكه  قام  فيما  ال�رشطة،  عنا�رش  مهام  عرقلة 
البالغ من العمر 22 �شنة بالفرار تاركا خلفه �شالحا 
اأبي�ض ،ح�ل اإثرها امل�شتبه فيه امل�ق�ف اإىل مقر 
الأمن احل�رشي الأول ،اأين تبني اأنه حمل بحث من 
اإجرامية  ق�شايا  ثالثة  يف  لت�رطه  العدالة  طرف 
،كما اأ�شفرت عملية التفتي�ض مل�شكن �رشيكه الفار 
 ، الكح�لية  امل�رشوبات  من  وحدة   66 حجز  عن 
�شدهما  ق�شائي  اإجراء  اإجناز  و  ت�قيفه  مت  حيث 
ب��شعهما رهن  اأمرت  التي  العدالة  اأمام  ثم قدما  

احلب�ض .
 طالبي.فاطمة

برناجما  تيارت  ل�لية  الطاقة  مديرية  �شطرت 
بالطاقة  معزولة  مناطق  يف  تقع  مدار�ض   10 لتزويد 
م�ش�ؤول  به  اأفاد  ح�شبما   ،2019 �شنة  خالل  ال�شم�شية 
الطاقة  مديرية  اأن  ب�جلة  ميل�د  واأو�شح  الهيئة،  ذات 
و بالتن�شيق مع ال�شلطات املحلية لبلديات الرح�ية و 
تيارت والدحم�ين وزمالة الأمري عبد القادر والر�شفة 
�شطرت برناجما من اأجل تزويد 10 مدار�ض اإبتدائية 

اإليها  الكهرباء  و�ش�ل  ويتعذر  معزولة  مناطق  تقع يف 
بالطاقة ال�شم�شية على عاتق ميزانية البلديات املعنية 
خالل �شنة 2019 واأ�شار ذات امل�شدر اأن عملية اإح�شاء 
تدريجيا  �شيتم  ال��شعية  نف�ض  تعرف  التي  املدار�ض 
هذه  متكن  حيث  املعنية  البلديات  اإمكانيات  ح�شب 
يف  التجهيزات  وت�شغيل  الإنارة  ت�فري  من  امل�شاريع 

حني اأن التدفئة تتم عن طريق غاز الربوبان.

خالل الفرتة املمتدة بني  23 اإىل 24 دي�شمرب 
ال�شاعة  اأم�ض  �شبيحة  غاية  اإىل  و   2018
الثامنة �شباحا )اأي خالل24�شاعةالأخرية( 
 2392 املدنية  احلماية  وحدات  �شجلت 
تدخل يف عــدة مناطق خمتلفة من ال�طن 
ال�شتغـاثة  تلقي مكاملات  اإثر  على  وهذا 
التدخالت  هذه  امل�اطنني،  طرف  من  
احلماية  اأن�شطة  جمالت  خمتلف  �شملت 
املرور،  بح�ادث  املتعلقة  �ش�اء  املدنية 
ال�شحي  الإجالء  املنزلية،  احل�ادث 
اإخمــاد احلرائق و الأجهزة الأمنية...الخ.  

على هذا النح� �شجلت عدة ح�ادث مرور 
وفاة  يف  ت�شببت  دم�ية  الأكرث   06 منها 
اإ�شابة  و  اأ�شخا�ض يف مكان احل�ادث   05
مت  اخلط�رة،  متفاوتة  بجروح  اآخرين   09
اإىل  نقلهم  ثم  املكان  عني  يف  اإ�شعافهم 
ح�شيلة  اأثقل  املحلية.  امل�شت�شفيات 
�شجلت على م�شت�ى ولية ق�شنطينة ب�فاة 
02 اأ�شخا�ض يف مكان احلادث و اإ�شابة 01 
ثم  احلادث  مكان  يف  اإ�شعافه  مت  �شخ�ض 
حادثني  اإثر02  على  امل�شت�شفى  اإىل  نقله 

متفرقني.

اأ�شدرت وزارة الداخلية ال�ش�رية تعميما ل�زارة 
م�اطن  اأي  ت�قيف  بعدم  واجل�ازات  الهجرة 
للخدمة  ومطل�ب  �ش�ريا  اإىل  قادم  �ش�ري 
اعتبارا  للمراجعة  ي�ما   15 ومنحه  الع�شكرية، 
 « »ال�طن  �شحيفة  ون�رشت  دخ�له،  تاريخ  من 
فيه:  جاء  حيث  التعميم،  عن  ن�شخة  ال�ش�رية 

الإلزامية  باخلدمة  املكلف  مالحقة  وقف 
وامل�ج�د خارج �ش�ريا، ملدة 15 ي�ما بدءا من 
اأن ميالأ  ال�ش�رية على  الأرا�شي  حلظة دخ�له 
الذي  الالزمة يف املركز احلدودي  ال�شتمارة 
دخل منه، ويراجع �شعبة جتنيده خالل 15 ي�ما 

حتت طائلة امل�ش�ؤولية.
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اأمن والية جيجل 

معاجلة 13 ق�ضية 
خا�ضة بحيازة 

وا�ضتهالك املخدرات 
باأمن  املخدرات  مكافحة  فرق  متكنت   
ل�شهر  ن�شاطاتها  خالل  من  جيجل،  ولية 
غرام   395 حجز  من  املن�رشم  ن�فمرب 
املخدرات  من  2،1غرام  املخدرات،  من 
قر�ض   128 الك�كايني  مادة  من  ال�شلبة 
و  العقلية،  امل�ؤثرات  من  قارورات   05 و 
خا�شة  ق�شية  لـ13  معاجلتها  اإثر  على  ذلك 
ا�شتهالك املخدرات و امل�ؤثرات  بحيازة و 
العقلية، حيث مت ت�قيف 20 �شخ�شا، ترتاوح 
ت�رط�ا  �شنة،   45 18و  بني  ما  اأعمارهم  
و  املخدرات  ترويج  عمليات  يف  جميعا  
كذا  و  ال�شباب  و�شط  العقلية  امل�ؤثرات 
الإجراءات  كل  ا�شتكمال  وعند  ا�شتهالكها، 
القان�نية �شدهم مت تقدمهم  اأمام اجلهات 
اأحكاما  اأ�شدرت  التي  املخت�شة،  الق�شائية 
تتمثل يف اإيداع 06 اأ�شخا�ض احلب�ض امل�ؤقت 
وت�جيه ا�شتدعاء مبا�رش ل�شخ�شني اثنني مع  
اإ�شدار اأحكام باحلب�ض غري نافد و غرامات 
عن  الإفراج  مت  فيما  �شخ�شا  لـ11  مالية 

�شخ�ض اآخر.
 ر�ضيد هزيل

قطر تعتذر من 
ال�ضعب التون�ضي

»حتت  بعن�ان  قطري  دعائي  مل�شق  اأثار 
و�شائل  م�شتخدمي  وغ�شب  �شخط  ال�شفر« 
ووردت  ت�ن�ض،  يف  الجتماعي  الت�ا�شل 
املحالت  اأكرب  واجهة  على  علّق  اإعالن  يف 
التجارية يف قطر، عبارة »مبائة ريال قطري 
م�اقع  رواد  لت�ن�ض«،طالب  الدفء  متنح 
احلك�مة  الت�ن�شية  الجتماعي  الت�ا�شل 
هذه  اإزاحة  اأجل  من  العاجل  بالتدخل 
مع  الت�ن�شية  اخلارجية  وتفاعلت  الالفتة. 
واملغردون  املدون�ن  اأطلقها  التي  الدع�ة 
ال�زارة  قالت  حيث  ت�ن�ض،  يف  والن�شطاء 
القطري حممد بن عبد  اإن وزير اخلارجية 
هاتفي  ات�شال  خال  اأكد  ثاين  اآل  الرحمن 
اأن  اجلهيناوي،  خمي�ض  الت�ن�شي  نظريه  مع 
معلقة  عن  تعتذر  اخلريية  قطر  م�ؤ�ش�شة 
باخلطاأ  وو�شفها  ت�ن�ض  تخ�ض  دعائية 
العالقات  القطري على عمق  ال�زير  و�شدد 
الت�ن�شية القطرية والحرتام املتبادل الذي 
مييزها كما اأكد حممد بن عبد الرحمن اآل 
ثاين اأنه مت ال�رشوع يف اإزالة هذه املعلقات.

يوفنتو�ض يكرم 
بونوت�ضي بعد 

300 مباراة
جنمه  الإيطايل  ي�فنت��ض  نادي  كرم 
ب��شع  ب�ن�ت�شي  لي�ناردو  املخ�رشم 
القمي�ض رقم 19 اخلا�ض به والذي خا�ض به 
300 مباراة يف متحف النادي ون�رش احل�شاب 
الر�شمي للنادي على الن�شتغرام �ش�را اأثناء 
الـ31  �شاحب  املخ�رشم  املدافع  تكرمي 
يف  الي�يف  غادر  قد  ب�ن�ت�شي  وكان  عاما 
ميالن،  اإىل  منتقال  املا�شي  امل��شم  بداية 
بعد اأ�شهر قليلة من اندلع خالف بينه وبني 

املدرب ما�شيميليان� األيغري.
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