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 م�شوؤول الفرع النقابي
 لأ�شاتذة جامعة ورقلة 

 ن�ستنكر التماطل
 يف ت�سوية ملف 150 

وحدة �سكنية وظيفية   

حمكمة �شيدي اأحممد بالعا�شمة 

  الإفراج موؤقتا عن كمال بوعكاز 
وفو�سيل  دوب و هواري بوخر�ص  

وزير ال�شكن عبد الوحيد طمار من جانت

حتويل ملفات املرفو�سني يف ال�سكنات 
الجتماعية اإىل ال�سيغ الأخرى 
وزير املالية عبدالرحمان راوية يطمئن:

بنك اجلزائر �سيغري �سكل العملة 
فقط ولن ي�سحب القدمية كليا 

 مداخيل بني 15 و 20 مليار دولر بف�سل
 �سادرات امل�ساريع اجلديدة  

 ارتفاع عدد الأقدام ال�سوداء الراغبني 
يف ال�ستثمار يف اجلزائر

وزراء يف احلكومة يتخوفون من اتخاذ القرارات
املرونة يف تطبيق القاعدة 49/51 

وة
ال

 ع
ري

ب�ش
ت/

اخلبري القت�شادي عبد املالك �شراي يف منتدى يومية الو�شط

اجلزائر خا�سرة يف  اإتفاقية ال�سراكة مع الإحتاد الأوروبي



�شجلت حمافظة الغابات بال�شلف يف اطار 
حملة الوقاية ومكافحة حرائق الغابات لل�شنة 
اجلارية تراجعا حم�شو�شا يف حرائق الغابات 

وذلك لأول مرة خالل اآخر ع�رش �شنوات، 
ح�شبما علم اليوم الأحد لدى ذات امل�شالح 

واأو�شح املكلف بالإعالم على م�شتوى 
حمافظة الغابات، حممد بوغالية، اأن ح�شيلة 

امل�شاحات الغابية التي اأتت عليها احلرائق 
امل�شجلة خالل ال�شنة اجلارية بلغت 8ر63 

هكتارا مقابل 177 هكتارا �شنة 2017.

البي�ض

 �إنتاج 30 �ألف قنطار
 من بذور �لبطاط�س 

مت اإنتاج 30 األف قنطار من بذور البطاط�س خالل 
ال�شنة اجلارية بالبي�س �شمن اأول جتربة من نوعها 
ت�شهدها الولية ح�شبما اأ�شتفيد  اأم�س الأحد لدى 

مديرية امل�شالح الفالحية وتعد هذه النتائج م�شجعة 
وحمفزة للفالحني وامل�شتثمرين الذين با�رشوا زراعة 
بذور البطاط�س ال�شنة اجلارية خا�شة عرب املحيط 

الفالحي لدائرة بريزينة )جنوب الولية( والذي 
يتميز بخ�شوبة اأرا�شيه وتوفر مياه ال�شقي عرب �شد 

برزينة الذي خ�ش�س منه  11مليون مرت مكعب ل�شقي 
املحا�شيل الفالحية بهذه املنطقة وفقا لرئي�س مكتب 

دعم و�شبط الإنتاج  و�رشح عمر رمي�س اأن هذه الكمية 
مت جنيها على م�شاحة تقدر ب 110 هكتار فيما قدرت 

مردودية الهكتار الواحد مابني 250 قنطار اإىل 400 
قنطار ، وللرفع من اإنتاج هذا النوع من املحا�شيل 
اجلديدة بولية البي�س مت موؤخرا تخ�شي�س م�شاحة 
اأخرى قّدرت ب 145 هكتار لزراعة بذور البطاط�س 
على م�شتوى منطقة بريزينة حيث يرتقب جني هذا 

املح�شول قبل نهاية ال�شنة اجلارية .

98 باملائة من تالميذ �لأطو�ر �لتعليمية تلقو� زيار�ت طبية

ال�شلف

تر�جع »حم�سو�س« يف حر�ئق �لغابات 

خبر في 
صورة

الإطالق امل�شروع املندمج ال�شتغالل الفو�شفات 

�أويحيى يف زيارة �إىل ولية 
تب�سة �ليوم  �لثنني 

 لقمان �إ�سكندر يتاأهل لن�سف
 نهائي من�سد �ل�سارقة

تاأهل املن�شد اجلزائري لقمان اإ�شكندر اإىل ن�شف نهائي من�شد ال�شارقة الذي يجري 
يف ن�شخته 11، حيث �شمن املن�شد اجلزائري التواجد يف ن�شف نهائيات امل�شابقة 

رفقة كل من امل�رشي حممد �شعري وال�شعودي عادل الأ�شدى، حيث تاألق لقمان 
اإ�شكندر من خالل تاأديته لأن�شودتي »�شلى اهلل على �شاحب الرباق« و«يا مطلع علينا« 

عرب مقام احلجاز والذي لقي اإعجاب اأع�شاء جلنة التحكيم.

جز�ئري ي�سنع �حلدث يف باري�س

�شنع اأحد اجلزائريني القاطنني يف فرن�شا احلدث من خالل تداول مقطع 
فيديو عرب موقع التوا�شل الجتماعي »فاي�شبوك« من خالل اإقدامه على 
عزف الدربوكة و�شط حمتجني »ال�شرتات ال�شفراء« بالعا�شمة باري�س، 

حيث تفاعل معه امل�شاركونفي امل�شرية الحتجاجية وقاموا بالرق�س على 
اأنغام الدربوكة.

ا�شتفاد قرابة 98 باملائة من 
التعليمية  الأطوار  تالميذ 
اجلامعيون  والطلبة  الثالثة 
زيارات  من  الوطن  عرب 
الدرا�شية  ال�شنة  خالل  طبية 
به  اأفاد  ح�شبما  املا�شية، 
اأم�س الأحد مبع�شكر املكلف 

بال�شحة املدر�شية واجلامعية 
وال�شكان  ال�شحة  بوزارة 
امل�شت�شفيات  واإ�شالح 
طرفاين  يو�شف  الربوف�شور 
طرفاين  الربوف�شور  قال  و 
على  لل�شحافة  ت�رشيح  يف 
جهوية  ندوة  اإفتتاح  هام�س 

حول 
وال�شحة  املدر�شية  ال�شحة 
9ر8  »حوايل  اأن  اجلامعية 
مليون تلميذ وطالب ا�شتفادوا 
الدرا�شية  ال�شنة  خالل 
الزيارات  من   2018-2017
الطبية لفرق وحدات الك�شف 

باملوؤ�ش�شات  واملتابعة 
الطب  ووحدات  الرتبوية 
م�شتوى  على  الوقائي 
موؤ�ش�شات التعليم العايل وهو 
باملائة   98 تقريبا  ميثل  ما 
والطلبة  التالميذ  عدد  من 

باجلزائر«.

اأحمد  الأول،  الوزير  يتوجه 
اإىل  الثنني  اليوم   اأويحيى 
على  لالإ�رشاف  تب�شة  ولية 
اتفاق  على  التوقيع  مرا�شم 
املجمعني  بني  �رشاكة 
و  �شوناطراك  اجلزائريني 
اأ�شميدال-منال و املجمعات 
على  ت�رشف  التي  ال�شينية 
�شيتيك  �رشكة  ت�شيريها 
املندمج  امل�رشوع  لإطالق 
الفو�شفات،  ا�شتغالل  حول 

الأحد،  اأم�س  جاء،  ح�شبما 
الوزير  مل�شالح  بيان  يف 

الأول. 
 « اأن  البيان  ذات  اأو�شح  و 
اأحمد اأويحيى، الوزير الأول 
 26 الثنني  اليوم   �شيتوجه 
نوفمرب 2018 اىل ولية تب�شة 
ليرتاأ�س مرا�شم التوقيع على 
اتفاق �رشاكة بني املجمعني 
�شوناطراك  اجلزائريني 
و  اأ�شميدال-منال  و 

التي  ال�شينية  املجمعات 
ت�رشف على ت�شيريها �رشكة 
نف�س  اأ�شاف  كما  �شيتيك«. 
الأول  الوزير   « اأن  امل�شدر 
الزيارة  هذه  خالل  �شيكون 
و  الداخلية  بوزير   مرفوقا 
اجلماعات املحلية و التهيئة 
العمرانية، نور الدين بدوي و 
و  الطاقة م�شطفى قيطوين 
يو�شف  املناجم  و  ال�شناعة 

يو�شفي«.
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اخلبري االقت�سادي عبد املالك �سراري يف منتدى يومية الو�سط

اجلزائر خا�شرة يف  اتفاقية ال�شراكة مع الحتاد الأوروبي
اأعاب اخلبري االقت�سادي مالك �سراي على اتفاقية ال�سراكة املوقعة بني اجلزائر واالحتاد االأوروبي، مو�سحا اأن اجلزائر بتوقيع هذه االتفاقية خا�سرة بحيث اأن االقت�ساد مل 

ي�ستفيد منها، مفيدا اأن اأن اجلزائر خ�سرت 100 باملائة منذ دخول االتفاق حيز التنفيذ.

اإميان لوا�س

الأم�س  �رساي  املالك  قال  عبد 
فروم  على  �ضيفا  حلوله  عند 
»  نحن خا�رسين  الو�ضط  جريدة 
100 باملائة من اتفاقية ال�رساكة 
،للإ�ضارة  الأوروبي  الإحتاد  مع 
يجب اأن نعرف اأن تفاق ال�رساكة 
الأوروبي  والحتاد  اجلزائر  بني 
�ضعبة  مرحلة  يف  توقيعه  مت 
فقد   ، اجلزائر  بها  متر  كانت 
ذلك  يف  تعاين  بلدنا  كانت 
الوقت من اآفة الإرهاب والحتاد 
للو�ضع   مدركا  كان  الأوروبي  
اجلزائر  تعي�ضه  الذي  ال�ضعيف 
موقفنا  املرحلة  لذلك  تلك  يف 
كان  وقد   ، للغاية  كان  �ضعيف 
من  البداية  يف  امل�ضطر  الهدف 
الدول  دخول  هو   اجلزائر  طرف 
بهذا  اجلزائر  الأوروبية  لكن 

التفاق خ�رست »
القت�ضادي  اخلبري  واأكد 
يف  النظر  اإعادة  �رسورة  على 
باتفاق  الن�ضو�س اخلا�ضة 
والحتاد  اجلزائر  ال�رساكة بني 
انعكا�ضات  اإىل  بالنظر  الأوروبي، 
اجلزائر  على  التفاق  هذا 

من  للعديد  حيث   تعر�ضت 
هذا  بنود  تطبيق  عند  اخل�ضائر 
التفاق، م�ضريا اأن اجلزائر حاليا 
الآن  وباإمكاننا  اأقوى  موقع  يف 
التفاق،  يف  النظر  اإعادة  نطلب 
املرحلة  تلك  يف  فقد وقعناه 
من  اخلروج  من  نتمكن  لكي 
بلدنا،  فيها  كانت  التي  العزلة 
اأزمة  تعي�س  اجلزائر  كانت  حيث 
ا�ضتغل  وقدا  واقت�ضادية  اأمنية 
كانت  الذي  الأوربيون ال�ضعف 

عليه اجلزائر حينه.

تراجع قيمة الدينار 
اجلزائري �سي�سعف 

االقت�ساد الوطني

انهيار  من  �رساي  مالك  وحذر 
العملة وانعكا�ضاتها على القت�ضاد 
الوطني والقدرة ال�رسائية، مرجعا 
اإىل  الدينار  قيمة  انهيار  اأ�ضباب 
امتلك  عدم  عوامل،  ثلثة 
 7 ب  تقدر  حيث  قوية  �ضناعة 
مبني  اقت�ضادنا  فقط،  باملائة 
تراجع  املحروقات،  على  فقط 
اإنعك�س  ال�رسف، مما  احتياطي 
اجلزائري  الدينار  قيمة  على 

�ضلبي،  ي�ضري مبوؤ�رس  اأ�ضبح  الذي 
ليوا�ضل الدينار تراجعه اأمام بقية 

العملت.
تداعيات  اأن  �رساي  واأ�ضاف 
ارتفاع  مقابل  الدينار  انخفا�س 
�ضي�ضعف القت�ضاد  الأورو 
موؤ�رسات  بداأت  الذي  اجلزائري 
جانب  اإىل  ب�ضدة،  تلوح  انهياره 
انهيار القدرة ال�رسائية للمواطنني، 
ومنه فاإن تاآكل العملة ي�ضيف ذات 
اإىل  �ضيوؤدي  القت�ضادي،  اخلبري 
لل�ضتنجاد  احلكومة  ا�ضطرار 
العملة  من  ال�رسف  باحتياطي 
اجلزائر  متلكها  التي  ال�ضعبة 
ل�ضترياد املواد ال�ضتهلكية من 
اخلارج، وهو ما �ضيوؤدي يف الأخري 
اإىل تراجع املخزون الحتياطي.

لبد من اإعادة النظر يف قرارات 
قانون املالية 2019

واأ�ضار املتحدث اأن هناك العديد 
قانون  بخ�ضو�س  التخوفات  من 
يف  2019  خا�ضة  ل�ضنة  املالية 
،حمذرا  الجتماعي  اجلانب 
القانون  هذا  انعكا�ضات  من 
،مطالبا  القت�ضادي  الواقع  على 
طريق  يف  النظر  اإعادة  ب�رسورة 
يوجد  ل  ،معرتفا  :«  الدعم 
هذا  انعكا�ضات  من  خماوف 

لكن  احلالية  ال�ضنة  على  القانون 
نحذر من انعكا�ضاته يف ال�ضنوات 
اإىل  احلكومة  »،داعيا  املقبلة 
العديد  يف  النظر  اإعادة  �رسورة 
هذا  يحملها  التي  القرارات  من 
اآخر  �ضياق  يف  »،م�ضددا  القانون 
على اأهمية اأن تلعب  الدبلوما�ضية 

القت�ضادية دورها .

تناق�سات غري معلنة 
تعيق اال�ستثمارات

مالك  اأ�ضار  اأخرى،  جهة  من 
من  العديد  هناك  اأن  �رساي 
التناق�ضات يف قرارات احلكومة، 
معلن  غري  تدخلت  اإىل  م�ضريا 
القرارات  بع�س  بخ�ضو�س  عليها 
هناك  قائل:«  الرئا�ضة،  قبل  من 
احلكومة  قرارات  يف  تناق�ضات 
الأول  الوزير  اأ�ضدرها  قرارات 
واألغتها  الرئا�ضة  تدخلت  بعدها 

فاحتا بذلك جمال الت�ضاوؤل ».

البريوقراطية العدو 
االأاول لال�ستثمارات

�رسورة  اإىل  �رساي  ودعا 

واإجراءات  ميكانزمات  تبني 
بالقت�ضاد  فعالة   للنهو�س 
تبعية  من  والتخل�س  الوطني 
املحروقات من خلل اإعادة النظر 
الأولية،  املواد  ت�ضيري  طريقة  يف 
اأي�ضا من خلل ت�ضجيع الإ�ضتثمار 
التي  البريوقراطية  من  وحتريره 
م�ضيفا:  امل�ضتثمرين،  تواجه 
الإ�ضتثمار يف  باب  »لبد من فتح 
جميع القطاعات لت�ضجيع الإنتاج 
الوطني وتوجيهه للت�ضدير للولوج 

للأ�ضواق العاملية ».
 

مداخيل بني 15 و20 

مليار دوالر بف�سل 
�سادرات الفو�سفاط 

واحلديد

ال�ضادرات  اأن  املتحدث  وتوقع 
امل�ضاريع  بف�ضل  املرتقبة 
اإ�ضتغلل  جمال  يف  اجلديدة 
الفو�ضفاط و احلديد �ضتمكن من 
مليار   20 و   15 بني  ما  مداخيل 
دولر بعد 4 و 5 �ضنوات، م�ضيفا 
باملائة من   6 اأن  اأخرى  من جهة 
ال�ضواد حتاول ال�ضتثمار  الأقدام 

يف اجلزائر ب�ضكل فردي.

ب�سعر58 دوالرا للربميل

اجلزائر لن تتاأثر كثريا 
بتقلبات ال�شوق النفطية

 التمويل غري التقليدي
 لن يخدم اجلزائر

لن  اجلزائر  فاإن  �رساي،  املالك  عبد  اأكد 
التي  البرتول   اأ�ضعار  برتاجع  كثريا  تتاأثر 
منذ  58دولرا  ال  يقارب  م�ضتوى  �ضجلت 
منتدى  يف  �رساي  وقال  الفارط  الأ�ضبوع 
جريدة الو�ضط اأم�س اأنه لن يكون اأثر كبري 
على اقت�ضاد البلد ، واأرجع ذلك اإىل املوقف 
ال�ضنوات املا�ضية من  اتخذته  التي  احلذر 
حدوثها  املتوقع  والتقلبات   ، النفط  �ضوق 
مرجعي  �ضعر  على  اعتمدت  حيث  فيه، 
للبرتول 50 دولرا خلل اإعدادها مليزانية 
�ضتكون  الأمور  اأن  اإىل  �رساي  واأ�ضار   2018
التحويلت  بعد  هادئة يف 2019، خ�ضو�ضا 
املالية  قانون  يف  املربجمة  الجتماعية 
لل�ضنة املقبلة، مع ذلك النقطة ال�ضلبية هي 
قائل  اأ�ضاف  ،و  التجهيزات  نق�س ميزانية 

غري  التمويل  يف  تتحكم  اأن  احلكومة  على 
التقليدي، وكذا توجيه الدعم لل�ضتثمار”، 
النقود  طبع  يف  التحكم  “عدم  اأن  موؤكدا 
متعلق  كله  فالأمر  الت�ضخم،  ن�ضبة  �ضيزيد 
ا�ضتمر  اإذا  �رساي  قال  الت�ضيري،و  بكيفية 
الو�ضع هكذا �ضيوؤدي اإىل ا�ضطرار احلكومة 
العملة  من  ال�رسف  باحتياطي  لل�ضتنجاد 
ل�ضترياد  اجلزائر  متلكها  التي  ال�ضعبة 
ما  وهو  اخلارج،  من  ال�ضتهلكية  املواد 
املخزون  تراجع  اإىل  الأخري  يف  �ضيوؤدي 
�ضينفذ  الثالث  العام  يف  و  الحتياطي 
م�ضانع  دخلت  اإذا  اإل  ال�رسف  احتياطي 
كبرية ل�ضتغلل املواد الأولية املتوفرة يف 

اجلزائر بالفو�ضفات
ف.ن�سرين

غري  التمويل  بعملية  يتعلق  وفيما 
التقليدي، اأكد مبارك مالك �رساي 
من  مثلى  طريقة  لي�ضت  باأنها 
التي  املالية  الأزمة  جمابهة  اأجل 
تاأثرياتها  لكون  اجلزائر  تعرفها 
كارثية  �ضتكون  القت�ضاد  على 
هذا  مو�ضحا  الكلمة،  معنى  باأمت 
ا�ضطرت  احلكومة  بقوله:«  الأمر 
التعويل على طريقة  التمويل غري 
التقليدي، لأن العديد من الق�ضايا 

اإل  ل  اأن حتحُ كانت يجب  وامللفات 
كذلك  اللجوء  لتجنب  وهذا  به، 
متابعا:«  اخلارجية«،  للمديونية 
يجب  ل  التقليدي  غري  التمويل 
اأخرى  لقطاعات  اأمواله  تتجه  اأن 
غري قطاع ال�ضتثمار لأن العتماد 
�ضتكون  ال�ضترياد  قطاع  يف  عليه 
ذات  يف  وكارثية  وخيمة  عواقبه 

الوقت«.
علي عزازقة

مت منح �سلطة تقديرية للنواب

تكييف القاعدة ال�شتثمارية 49/51 %

مرحبا باملديونية اخلارجية اإذا كانت خللق ال�شتثمار

2019 �شتكون بردا و�شالما على اجلزائريني

املالك  عبد  القت�ضادي  اخلبري  ك�ضف 
القاعدة  كيفت  احلكومة  اأن  �رساي 
ال�ضتثمارية 41/51% يف رمز ال�ضتثمار 
ل�ضنة 2019 وقال �رساي يف منتدى جريدة 
الو�ضط انه  ا�ضت�ضري برمز ال�ضتثمار و 
قام مبراجعة جزئية كبرية منه  و فتحت 
املجال لفتح لل�ضتثمار و ح�ضب �رساي 
للمناق�ضة  لتطرح   تكييفها  مت  املادة 
على املجل�س ال�ضعبي الوطني كل �ضنة 
للم�ضتثمر  متنح  التي  الن�ضبة  لتقرير 
اإىل  احلكومة  �رساي  ودعا  الأجنبي  
الأجنبية  ال�ضتثمارات  اإعطاء  �رسورة 
اإطار  يف  اأهمية  املفيدة  املبا�رسة 
�ضيا�ضتها التنموية ويف منو البلد، وهو 

تعديلت  ح�ضبه  يتطلب  الذي  الأمر 
�ضجاعة تتيح اللجوء اإىل �رسكاء اأجانب 
اجلزائر  مرافقة  اأجل  من  مرموقني 
املنافع  اأ�ضا�س  على  تنميتها  تعزيز  يف 
امل�ضتثمرين  اأن  خ�ضو�ضا  امل�ضرتكة 
الأولية  املواد  اأجل  من  للجزائر  ياأتون 
لكنهم  باأجانب  يلتقي  انه  قال �رساي  و 
ف  احلا�ضلة  البريوقراطية  ينتقدون 
اجلزائر  اأن  �رساي  اأ�ضاف  و  البلد 
لهذه  وتبعا  لل�ضتثمار  جذابة  وجهة 
اجلزائرية،  احلكومة  األزمت  القاعدة، 
احلايل  الأول  الوزير  يراأ�ضها  كان  التي 
الأجنبية،  ال�رسكات  اأويحي،  اأحمد 
�رسكاء  باإدخال  حملي  ا�ضتثمار  باإقامة 

جزائريني باأ�ضول �رسكاتهم. واأثار هذا 
بال�رساكة  املرتبط  القت�ضادي  التوجه 
مع الأجانب باجلزائر غ�ضب حكومات 
اأجنبية،  موؤ�ض�ضات  وروؤ�ضاء  اأوروبية 
وان�ضحب عدد منها من �ضوق ال�ضتثمار 
فرن�ضية  �رسكات  غرار  على  باجلزائر، 
واإ�ضبانية، بني عامي 2010 و2013 بينما 
الأ�ضول  خمتلطة  ال�رسكات  اأغلب  اأن 
هذه  وت�رسي  باجلزائر.  البقاء  ف�ضلت 
يف  مبا  القطاعات،  كل  على  القاعدة 
�رسكة  ترتبط  اإذ  النفط،  قطاع  ذلك 
اأجنبية  �ضونطراك ب�رساكة مع �رسكات 

بالقاعدة ذاتها.
ف.ن�سرين 

مالك  مبارك  القت�ضادي  اخلبري  رحب 
ما مت  اإذا  اخلارجية  باملديونية  �رساي، 
ا�ضتخدام ميزانيتها ل�ضالح ال�ضتثمارات 
القت�ضاد  اإنعا�س  على  القادرة  املنتجة 
املالية  الأزمة  جراء  ال�ضعيف  الوطني 
تعرفها اجلزائر منذ منت�ضف عام  التي 
اإذا مت  بالكارثية  2014، يف حني و�ضفها 
ا�ضترياد  اأجل  من  كحل  عليها  العتماد 
داعيا  تعبريه،  حد  على  الغذائية  املواد 
اأبواب  اإىل �رسورة فتح  الو�ضية  اجلهات 

خلق  اأجل  من  للأجانب  ال�ضتثمار 
متنف�س ثاين لتعزيز خزينة الدولة.

على  �ضيفا  حل  ملا  اخلبري  ذات  وقال 
احلايل  الو�ضع  باأن  »الو�ضط«  منتدى 
احلكومة  بداية جلوء  يكون  قد  للجزائر 
اإىل املديونية اخلارجية من اأجل جمابهة 
با�ضتخدامها  مطالبا  املالية،  الأزمة 
خللق  وهذا  بال�ضتثمار  يتعلق  فيما  اإل 
فائ�س  تقدم  منتجة  وموؤ�ض�ضات  م�ضانع 
خزينة  اإعانة  على  قادرا  يكون  مايل 

املالية  الأزمة  اأخطار  ملجابهة  الدولة 
تعبريه،  حد  على  تتمدد  لزالت  التي 
دعا  ملا  ذلك  من  اأكرث  اإىل  راح  �رساي 
اإىل  خا�ضة  ب�ضفة  واحلكومة  ال�ضلطات 
ت�ضهيل ا�ضتثمار الأجانب باجلزائر �ضيما 
واليابانيني  كالأملانيني  منهم  الكثري  واأن 
وحتى الكنديني يرغبون بال�ضتثمار هنا، 
حيث اأو�ضح هذه النقطة:« البريوقراطية 
من  يفرون  الأجانب  من  الكثري  جعلت 
التي حتوزها«،  الإمكانات  اجلزائر رغم 

متابعا:« اجلزائر لديها اإمكانات طبيعية 
ل نظري لها يف العامل وهذه النقطة يجب 
على  وقادرة  مهم  لأنها  عليها،  الرتكيز 
اإعطاء الإ�ضافة يف املجال القت�ضادي«، 
وزير  مع  بحديثه  الأخري  يف  ذكر  فيما 
اأن  له  اأكد  الذي  الأملاين،  القت�ضاد 
الأملان  ماأمورية  �ضعبت  البريوقراطية 
خلل  وهذا  باجلزائر،  ال�ضتثمار  يف 
�ضلل  مالك  الأ�ضبق  الأول  الوزير  زيارة 

لربلني.

هّون �ضيف املنتدى من تراجع اأ�ضعار 
النفط واأكد باأنها لن توؤثر ب�ضيء على 
اجلزائر خلل هذه ال�ضنة، على الرغم 
على  مبنية  املالية  موازنتها  اأن  من 
�ضعر مرجعي قيمته 50 دولر للربميل، 
زيادة على اأن ال�ضلطات ح�ضب اخلبري 

القت�ضادي،  املجال  يف  الدويل 
اتخذت قرارات مهمة �ضاهمت ب�ضكل 
كبري يف التخفيف من ظاهرة الر�ضوة 
القطاعات،  من  العديد  تعرفها  التي 
و�ضلما  بردا  �ضتكون   2019 م�ضيفا:« 
و�ضل  واإذا  حتى  اجلزائريني  على 

الأمر ال�ضتنجاد باحتياطي ال�رسف، 
علقة  له  ولي�س  �ضيا�ضي  القرار  لأن 
بالقت�ضاد«، باملقابل من ذلك تخوف 
والتي   ،2020 �ضنة  من  ذاته  امل�ضدر 
اإذا  بال�ضعبة على اجلزائريني  و�ضفها 
ما مت ال�ضتمرار بهذه ال�ضيا�ضة املبنية 

على حماية اجلانب الجتماعي للدولة 
الذي  القت�ضادي  اجلانب  تقييم  دون 
اأخرى دون تقدمي  اإىل  ينهار من �ضنة 
من  اجلزائر  اإخراج  ميكنه  بديل  اأي 

هذه الدوامة املالية.
ع.ع
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رئي�س  �أكد،  �ل�صدد  هذ�  ويف 
ومن�صق  �ل�صعبي  �لوطني  �ملجل�س 
جبهة  حلزب  �مل�صرية  �لهيئة 
بو�صارب،  معاذ  �لوطني،  �لتحرير 
باأن ��صتحد�ث �لهيئة �مل�صرية جاء 
رئي�س  و«�أو�مر«  لتعليمات  وفقا 
حزب  �صوؤون  لت�صري  �جلمهورية 
�إعادة  جبهة �لتحرير �لوطني، من 
ومللمة  �لعتيد  للحزب  �العتبار 
منا�صلي �حلزب و�لتح�صري ملوؤمتر 
�أي  تقدمي  دون  وهذ�  ��صتثنائي، 
�ملوؤمتر،  �إجر�ء  موعد  عن  ملحة 
�أو  �نعقاده قبل  �أن  �أو�صح  يف حني 
باإنتهاء  مرتبط  �لرئا�صيات  بعد 
�ل�رشوط  و�إ�صتيفاء  �لتح�صري�ت 

لعقده.

ت�صكيل  ذ�ته عن  �مل�صدر  و�أف�صح 
حتديد  �صيتم  تنفيذية  هيئة 
يف  عملها  وطبيعة  ت�صكيلتها 
غ�صون �أ�صبوع، لتحل حمل �ملكتب 
�ل�صيا�صي و�للجنة �ملركزية، مثنيا 

�لعمل  �أ�صماه  ما  على  ذ�ت  يف 
�لعام  �الأمني  به  قام  �لذي  �جلبار 
�أثناء  عبا�س  ولد  جمال  �ل�صابق 
بالقول  م�صتدركا  للحزب،  قيادته 
عندما يتخذ رئي�س �حلزب قر�ر� 

جديدة  �نتقالية  هيئة  بت�صكيل 
فالكل يلتزم بذلك.

�ل�صعبي  �ملجل�س  رئي�س  وتعهد 
�حلزب  �إلتز�م  على  �لوطني، 
�لوطنية  بالثو�بت  �اللتز�م  �لعتيد 
تر�صخت  �لتي  �حلميدة  وبالقيم 
يف �صفوف منا�صلينا ومنا�صالتنا، 
حيث �صدد على �أن �جلميع �صيبقو� 
�أوفياء للخط �الأ�صيل حلزب جبهة 
�خلط  يف  �لبقاء  مع  �لتحرير 
رئي�س  لربنامج  �لد�عم  �الأول  
�إىل  �الإ�صارة  وجتدر  �جلمهورية. 
جبهة  حلزب  �مل�صرية  �لهيئة  �أن 
كل  من  تتكون  �لوطني  �لتحرير 
من حممود قمامة و �صعيدة بوناب 
و�صعيد خل�صاري وم�صطفى كرمي 
�صمرية  و  �لطيب  وليلى  رحيال 
قبل  من  بتن�صيق  وهذ�  كركو�س، 

معاذ بو�صارب. 

�لدينية و�الأوقاف،  �ل�صوؤون  �تهم وزير 
حممد عي�صى، �الأئمة عقب تهديدهم 
وقفات  يف  و�خلروج  بالت�صعيد 
�لوز�رة  ت�صتجب  مل  �إذ�  �حتجاجية 
�الأ�صا�صي  �لقانون  مر�جعة  ملطالب 

ورفع �الأجور، باالبتز�ز و�مل�صاومة.
�لنقابي  �لتنظيم   ، عي�صى  وهاجم 
�صفحته  عرب  من�صور  يف  لالأئمة، 
بـ  عنونه  “�لفاي�صبوك”  يف  �لر�صمية 
ٌ من �أمل كاذب”   ” حقيقة �صادمة َخريرْ
�الأئمة  �ل�صادة  �أن  و جاء يف �ملن�صور« 
وتنه�صهم  �ل�صوء،  �أل�صنة  ت�صلخهم 

بع�س  وتتجاذبهم  �ل�صيا�صويني،  �أنياب 
هذ�  �إىل  ين�صمو�  حتى  �لتنظيمات 
�حلّد  و�صل  بل  ذ�ك،  �أو  �لت�صكيل 
بينهم،  �جلهوية  �لنعر�ت  �إثارة  �إىل 
بع�صا  بع�صهم  جمابهة  �إىل  ودفعهم 
ب�صبب  بع�صهم  ت�رشيح  يف  و�لت�صبب 
ج�صيمة،  مهنية  �أخطاء  �إىل  دفعهم 
و�صمهم  �أن  �إىل  بهم  �لتحر�س  وبلغ 
�لبع�س “باملت�صولني” و”�ملحتقرين” 

و “�جلياع”.
لكنني الحظُت �أن من يفرت�س فيهم �أن 
يت�صلو� باالإد�رة ليبِلّغو� �إليها �ن�صغاالت 

�ل�صادة �الأئمة وينقلو� �إليهم �إجاباتها، 
ويفرت�س فيهم �أن ي�صدقو� من وّكلهم 
�لنبيلة  �ملهّمة  هذه  عن  ��صتعا�صو� 
�لوز�رة  �أروقة  من  �ل�صمع  با�صرت�ق 
�لزعماء  هم  ليكونو�  �الأ�صاطري  ون�صج 
قال  �الأجور  رفع  ووعن  �ملت�صدرين، 
حممد عي�صى  �أن �لقر�ر بيد �حلكومة 
�صيقت�صي  ما  وهو   ، وز�رتكم  ال 
مر�جعة �لقانون �الأ�صا�صي �لذي �صدر 
يف �صنة 2008، حيث مل تاأذن �حلكومة 
منذ  �أ�صا�صي  قانون  �أي  مبر�جعة 
�ل�صوؤون  قطاع  يف  ال  عليه  م�صادقتها 

�لدينية و�الأوقاف وال يف غريه، �إال يف 
حاالت ��صتثنائية، موؤكد� �أن �لظروف 
تعي�صها  �لتي  و�ملالية  �القت�صادية 
�حلايل  �لوقت  يف  ت�صمح  ال  �جلز�ئر 
للوظيفة  �الأ�صا�صي  �لقانون  مبر�جعة 
قال  و  �لتعوي�صي  �لنظام  و  �لعمومية 
�نه يبتهج عندما يرفع �الأئمة خطابهم 
�ملطلبي �الجتماعي �ىل �لرئا�صة لكنه 
ي�صعر باحلرج من لغة خطابهم �لغريبة 
عن �دب �المام و �صمات �ل�صيخ و يكون 

فيها منطق �مل�صاومة و �البتز�ز
ف.ن�سرين

حلزب  �مل�صرية  �لهيئة  من�صق  كد 
معاذ  �لوطني،  �لتحرير  جبهة 
�الأ�صا�صية«  »�ملهمة  �أن  بو�صارب، 
لهذه �لهيئة �ملن�صبة �أم�س �الأحد، 
»عقد  �إىل  �لتو�صل  يف  تتمثل 

موؤمتر ��صتثنائي« للحزب، و�أو�صح 
مبنا�صبة  له  كلمة  يف  بو�صارب 
»�ملهمة  �أن  �لهيئة  هذه  تن�صيب 
�لعمل  يف  تتمثل  للهيئة  �ال�صا�صية 
وتفان  �إخال�س  وبكل  هو�دة  دون 

�إىل عقد موؤمتر  �لتو�صل  �أجل  من 
��صتثنائي للحزب«، مربز� �ن �لهيئة 
�صتتكفل بتح�صري هذ� �ملوؤمتر مبا 
كنف  »�نطالقة جديدة يف  ي�صمن 
و�لت�صامن،  و�الن�صجام  �لوحدة 

�لن�صايل  �الد�ء  ترقية  �ىل  �صعيا 
بني  �لتو��صل  وتعزيز  و�ل�صيا�صي 
�رش�ئح  وخمتلف  �حلزب  مكونات 
ك�صف  �ملجتمع«وباملنا�صبة، 
على  �لعمل  »�صيتم  �أنه  بو�صارب 

تعمل  تنفيذية  هيئة  ��صتحد�ث 
�حلزب  ت�صيري  هيئة  مع  بالتن�صيق 
�حلزب  �إطار�ت  من  وتت�صكل 
�إليه  ي�صبو  ما  حتقيق  �أجل  من 
�حلزب«، مو�صحا �أن ت�صكيلة هذه 

�لهيئة »�صيتم �الإعالن عنها خالل 
و�صتحل  �لقادمة  �لقليلة  �الأيام 
على  وتعمل  �حلزب  هيئات  حمل 

�لتح�صري للموؤمتر �ال�صتثنائي
 م.�س

و�ملدينة  و�لعمر�ن  �ل�صكن  وزير  دعا 
الية  و  متار بجانت  �لوحيد  عبد 
ملفات  حتويل  �رشورة  على  �ليزي 
�ل�صكنات  بر�مج  يف  »�ملرفو�صني« 
�ل�صكنية  �ل�صيغ  �إىل  �الجتماعية 

�الأخرى .
وقال متار يف حديثه �أم�س مع م�صوؤويل 
جلانت  �ملحلية  و�ل�صلطات  قطاعه 
�ملو�طنني  ملفات  �در�ج  يجب    « �أنه 
�ل�صكنات  قو�ئم  من  �ملرفو�صني 
�ل�صكنية  �ل�صيغ  �ىل  �الجتماعية 
رئي�س   برنامج  ت�صمنها  �لتي  �الأخرى 

يف  بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �جلمهورية 
قطاع �ل�صكن  كربنامج �لبيع بااليجار 
)عدل(  و�ل�صكن �لت�صاهمي �ملدعم » 
يرف�س  �لذي   « �ملو�طن  �أن  مو�صحا  
ال  �الجتماعية  �ل�صكنات   قو�ئم  يف 
يعني �أنه لي�س لديه �حلق يف �لت�صجيل 
�ل�صكنية  �لرب�مج   من  و�ال�صتفادة 
�الأخرى«. و عن تاأخر م�صاريع �لقطاع 
بحي  �يفري  �أو�صح �لوزير �أن » تاأخر 
�أ�صغال �لتهيئة ور�ء تاأخر عملية توزيع 
�ل�صكنات  �جلاهزة » م�صري� �ىل �أنه » 
ال ميكن توزيع م�صاريع �صكنية دون غاز 

وهذ�   « �لطرقات  وم�صالك   وكهرباء 
جهات  كامل  على   « قال  كما  ينطبق 
وجانت  �ليزي   �أن  مربز�   ،« �لوطن 
وحدة  باألفني  »ح�صة  من  ��صتفادت 
�لقطاع  برنامج  �صمن  جديدة  �صكنية 

�ملقررة يف  �ل�صنة �لقادمة 2019 ».
�ملقاطعة  هذه  �صكان  �لوزير  ووعد 
حت�صي�صية  قافلة  �طالق  ب«  �الإد�رية 
�ليزي  وقرى  �أحياء  كل  جتوب   قريبا 
وجانت » بهدف »�رشح خمتلف �ل�صيغ 
برنامج رئي�س  بها   �لتي جاء  �ل�صكنية 
�أن  موؤكد�   « �لقطاع  يف  �جلمهورية 

�ل�صكنية   �لرب�مج  كل  تدعم   « �لدولة 
�الجتماعي  �ل�صكن  بر�مج  ولي�س 

فقط » .
طريق  ورقة  �عد�د   « متار  تعهد  و 
باليزي    « قريبا  بقطاعه  للنهو�س 
 « �ل�صياق  هذ�  يف  د�عيا   ، وجانت 
حتديد  �ىل  �ملحليني  �ملنتخبني 
�الحتياجات  وفق  �لقطاع  �أولويات  
تعمل  �حلكومة   « �أن  �ىل  م�صري�   «
يف  ماقررته  وكل   و�رش�مة  ب�رش�حة 

قطاع �ل�صكن �صينفذ.
ف.ن�سرين

اإزاحة ولد عبا�س نهائيا من قيادة الأفالن

عقب تهديدهم بالت�سعيد

معاذ بو�سارب

وزير ال�سكن عبد الوحيد طمار من جانت

علي عزازقة

تعيني بو�سارب من�سقا للقيادة 
اجلماعية جلبهة التحرير

حممد عي�سى يتهم االئمة باالبتزاز و امل�ساومة

مهمتنا الرئي�سية عقد موؤمتر ا�ستثنائي للحزب

حتويل ملفات املرفو�سني يف ال�سكنات االجتماعية اإىل ال�سيغ االأخرى

وزير املالية عبدالرحمان راوية يطمئن:

 بنك اجلزائر يغري �سكل العملة
 فقط ولن ي�سحب القدمية كليا

 .       تن�سيب فوجي عمل لتوجيه
 الدعم للفئات املحتاجة

طماأن وزير �ملالية ر�وية باأن قر�ر 
باإ�صد�ر  و�لنقد  �لقر�س  جمل�س 
بتغيري  عالقة  له  جديدة  نقود 
وال  تدريجية،  ب�صفة  �ل�صكل فقط 
يعني �أنه �صحب كلي للعملة �لنقدية 
ت�صمل  �أن  يُرتقب  حيث  �لقدمية، 
�لوطنية  للعملة  �لتجديد  عملية 
فئة 500 و1000 دينار، �إ�صافة �إىل 

�لفئة �لنقدية 100 دينار.
 ك�صف وزير �ملالية عبد �لرحمان 
على  رّده  خالل  �الأم�س  ر�وية 
�ملالية  جلنة  �أع�صاء  �أ�صئلة 
خالل  �الأمة  مبجل�س  و�مليز�نية 
مناق�صتهم ن�س قانون �ملالية لعام 
2019 �أن قر�ر بنك �جلز�ئر �الأخري 
وقطع  �أور�ق  باإ�صد�ر  �لقا�صي 
كال�صيكية  عملية  جديدة،  نقدية 
لالأور�ق  تدريجي  با�صتبد�ل  تتعلق 
�لقدمية لتفادي �لت�صخم وال تتعلق 

ب�صحبها من �لتد�ول.
�لتي  �ملالية  �لو�صعية  وبخ�صو�س 
�ملتحدث   �أو�صح  �لبالد،  تعي�صها 
�لتمويل  �إىل  �للجوء  من  »بالرغم 
�لد�خلي )طبع �لنقود( طبًقا لقانون 
��صتثنائية  و�لقر�س ملرحلة  �لنقد 
ملدة 5 �صنو�ت من عام 2017 �إىل 
غاية 2023، �إال �أن �لدولة ال مُيكنها 
�بتد�ء  �مليز�نية  يف  �لعجز  متويل 
من �صنة 2023، متمنًيا �أن ال يكون 

�لعجز يف �مل�صتقبل«.
»�لتمويل  �أن  �إىل  �ملتحدث  ولفت 
موؤقت  متويل  هو  �لتقليدي  غري 
و�لقر�س  �لنقد  لقانون  طبًقا 
فان  وعليه  و�ملتمم  �ملعدل 
�لتو�زنات �القت�صادية خالل �لفرتة 
ب�صيا�صة  �صتتميز   2021-2019
�لدخول  من  للتمكن  �ال�صتقر�ر 
�لنمو،  مرحلة  يف   2021 �صنة  بعد 
مبا ي�صمح باالعتماد على �ملو�رد 
خلق  خالل  من  �لتقليدية  �ملالية 

�لرثو�ت �لوطنية«.
�جلديد  �لنموذج  �أن  ر�وية،  و�أّبرز 
�أدرج  قد  عليه  �مل�صادق  للنمو 
�أولها  �القت�صادي  للنمو  مر�حل 
تليها   2019-2016 �القالع  مرحلة 
بعد  ما  �القت�صادي  �لنمو  مرحلة 
�صعر  �إعتماد  باأن  2021،معرتفا  
مرجعي بـ 50 دوالر لربميل �لنفط 
للتقلبات  نظًر�  حذر  �إجر�ء  هو 
�لتي تعرفها �أ�صعار �لنفط �ملتاأثرة 
بعو�مل ذ�ت طابع �قت�صادي وجيو 
�صيا�صي خارجي �إذ ال ميكن �لتحكم 
وال �لتنبوؤ بها ب�صفة مو�صوعية يف 
�الآجل �ملتو�صط وال حتى �لق�صري« 
�أنه  تُدرك  �جلز�ئر  �أن  �إىل  ولفت 

�الأ�صعار  ترت�جع  �أن  �ملمكن  من 
�حلالية �صنة 2019 ب�صبب �الإختالل 
بني �لعر�س و�لطلب حت�صبًا الإعادة 
�صادقت  �لتي  �التفاقية  يف  �لنظر 
على  ورو�صيا  �الوبيك  دول  عليها 
وجه �خل�صو�س، وكذ� دخول �إنتاج 
ليبيا و�لعر�ق تدريجًيا �إىل �ل�صوق.

 وحول قائمة �مل�صاريع �ملجمدة، 
قال عبد �لرحمان ر�وية، �إنه نظًر� 
�ملالية،  للمو�رد  �اليجابي  للتطور 
رفع  �لعمومية  �ل�صلطات  قّررت 
لها  �لتي  �مل�صاريع  عن  �لتجميد 
و�إقليمية، حم�صًيا  �أولوية قطاعية 
-2015( �لفرتة  يف  �لتجميد  رفع 

��صتثمار  برنامج  عن   )  2018
�إجمايل بـ 633.4 مليار دج �أي ما 
ميثل  مبا  م�رشوًعا   2.578 يعادل 
�لربنامج  من  باملائة   28 من  �أكرث 
�لقطاعات  تتمثل  حيث  �ملوؤجل، 
�لثالث ذ�ت �الأولوية جمتمعة على 
و�لتعليم  �لرتبية،   ، �ل�صحة  غر�ر 
�لعايل و 83 باملائة من �مل�صاريع.

م�صعى  �أن  �إىل  �أ�صار  �ل�صياق  ويف   
�مل�صاريع  عن  �لتجميد  رفع 
بو�صعية  مرتبًطا  ويبقى  �صي�صتمر 
�إجناز  و�أهمية  �لدولة  خزينة 
و/  قطاعي   ( �ملعني  �مل�رشوع 
�ل�صلطات  �قيليمي( وبقر�ر من  �أو 

�لعمومية.
�لتمهيدي  �لتقرير  وت�صمن   
مل�رشوع قانون �ملالية ل�صنة 2019، 
ت�رشيحات لوزير �ملالية �أعلن فيها 
عن تن�صيب فوجي عمل، �الأول من 
�أدو�ت  باأعد�د  يقوم  �ملالية  وز�رة 
موجه  دعم  نظام  الن�صاء  جديدة 
ال�صتبد�ل  �ملحتاجة  �لفئات  نحو 
نظام �العانة �ملعمم و�لفوح �لثاين 
و�جلماعات  �لد�خلية  وز�رة  من 
بطاقية  باعد�د  يقوم  �ملحلية، 
�جتماعية لل�صكان وهذ� بال�رش�كة 
�لقطاعات  من  جمموعة  مع 
ومب�صاعدة  و�لهيئات  �لوز�رية 

�لوكاالت �لدولية
من جهته �إعرتف ر�وية، مبو�جهة 
قطاع  يف  ل�صعوبات  م�صاحله 
�ل�رش�ئب، لكنه لفت �إىل �أن �الأمر 
�ملحالت  غلق  حد  �إىل  ي�صل  مل 
�إفال�س  �أو  للتجار  �لتجارية 
وعن  �القت�صاديني،  �ملتعاملني 
متويل �صندوق �لتقاعد مبا يقارب 
500 مليار دج، �أكد وزير �ملالية �أن 
�الأمر يوؤثر كثرًي� يف ميز�نية �لدولة 
متويله  عملية  ربط  مت  ولهذ� 

بال�صندوق �لوطني لال�صتثمار.
اإميان لوا�س 

اأزاح رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة، جمال ولد عبا�س من قيادة الأمانة العام حلزب جبهة التحرير الوطني ب�سفة 
نهائية، بعد تعيني »معاذ بو�سارب« من�سقا للهيئة امل�سرية للحزب العتيد التي ت�سم �ستة قياديني ع�سية يوم اأم�س، ما جعل كل 

ت�سريحات جمال ولد عبا�س الأخرية بخ�سو�س عدم تقدمي ا�ستقالته وبقائه على راأ�س الأفالن ت�سقط يف املاء.
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ورقلة 

احلكم غيابيا 
بال�سجن امل�ؤبد 

�سد جماعة اإرهابية 
ق�ضاء  ملجل�س  اجلنايات  حمكمة  اأ�ضدرت 
اأم�س  املنعقدة  جل�ضتها  اإطار  يف  ورقلة 
الأحد حكما ق�ضائيا بالغياب بعقوبة ال�ضجن 
الأ�ضخا�س  من  جمموعة  حق  يف  املوؤبد 
يف  بالإنخراط  متابعتهم  بعد  الأجانب 
هوؤلء  اأدين  قد  و  الإرهابي  الن�ضاط 
املدعويني  من  كل  هم  الذين  الأ�ضخا�س 
)ل - ع - د ( و )ل – ت( و )ل- م ( و )ب 
– ي( و ) ب- م( و )ب – ي( و )ز – م- م ( 
من جن�ضية مالية بجنايات الإعداد لإرتكاب 
اأجانب  اأفراد  طرف  من  اإرهابية  اأعمال 
اجلزائر  بطريقة غري �رشعية يف   مقيمني 
، وتاأ�ضي�س و ت�ضيري جماعة منظمة غر�ضها 

ا�ضتهداف اأمن و ا�ضتقرار املوؤ�ض�ضات .
يف  املتورطني  الأ�ضخا�س  نف�س  اأدين  كما 
هذه الق�ضية بجنحة الدخول و الإقامة الغري 
قواعد  خمالفة  و  الوطني  بالرتاب  �رشعية 
اإىل  ال�رشف و حركة روؤو�س الأموال من و 
و  عليهم،  بالقب�س  اأمر  اإ�ضدار  مع  اخلارج 
ح�ضب حم�رش الإحالة الق�ضائية فقد بينت 
اأن  الق�ضية  هذه  ب�ضاأن  الأمنية  التحقيقات 
�ضنتي  خالل  يقومون  كانوا  املتورطني 
2017 و 2018 بجمع الأموال ق�ضد اإر�ضالها 
اإىل اإحدى احلركات امل�ضلحة النا�ضطة يف 
�ضمال مايل كما اأنهم يعدون من بني اأع�ضاء 
هذه احلركة التي �ضبق لهم و اأن تدربوا بها 
ياأتي هذا احلكم  و  ال�ضالح.  ا�ضتعمال  على 
مرافعة ممثل  ورد يف  ملا  تاأييدا  الق�ضائي 
التم�س من هيئة  الذي كان قد  العام  احلق 
هذه  يف  املتورطني  جميع  اإدانة  املحكمة 

الق�ضية بنف�س منطوق احلكم .

امل�شلحة اجلهوية ل�شرطة 
احلدود بوالية �شوق اأهرا�س

19243 حركة 
عب�ر  لأجانب

احلدود  ل�رشطة  اجلهوية  امل�ضلحة  �ضجلت 
بولية �ضوق اأهرا�س 19243 حركة عبور  لأجانب 
اإىل   2018 نوفمرب   1 من  املمتدة  الفرتة  خالل 
و9699  دخول  حركة   9544 منها  منه   15 غاية 
و  احلدادة  العبور  مبركزي  وذلك  خروج  حركة 

اأولد موؤمن، ح�ضبما علم 
بذات  بالت�ضال  املكلف  من  الأحد  اليوم 
اجلزائريني  للمواطنني  بالن�ضبة  اأما  امل�ضلحة 
 36191 ت�ضجيل  الفرتة  نف�س  خالل  مت  فقد 
 17605 دخول  حركة   18586 منها  عبور  حركة 
حركة خروج عرب مركزي العبور احلدادة واأولد 

موؤمن.
كما اأح�ضت ذات امل�ضلحة 10955 حركة عبور 
و  دخول  حركة   5482 منها  الأجنبية  للمركبات 
5473 حركة خروج فيما مت ت�ضجيل 3177 حركة 
حركة   1620 منها  الوطنية  للمركبات  عبور 
دخول و 1557 حركة خروج عرب نف�س مركزي 
مركز  عرب  الب�ضائع  حلركة  بالن�ضبة  و  العبور 
العبور احلدادة مت ا�ضترياد ما يعادل 2679 طن 
الب�ضائع امل�ضدرة فقد  كلغ وبخ�ضو�س  و 810 
مت ت�ضدير 362 طن و 448 كلغ من الوقود كما 
مت ت�ضدير ب�ضائع خمتلفة بقيمة 96 طن و 959 
كلغ، كما مت ت�ضجيل حالتني لالأجانب مرجعني 
من الرتاب الوطني فيما مت ت�ضجيل 12 ع�رشة 
حالة لوطنيني مرجعني من قبل �رشطة احلدود 

التون�ضية.

تاأجيل  اجلل�ضة  رئي�ضة  قررت  وقد 
فرباير   24 تاريخ  اإىل  الق�ضية 
الطرفني  ل�ضماع  و  حل�ضور  املقبل 
املدنيني اللذين تغيبا عن اجلل�ضة و 
هما  �ضفيان داين )مذيع تلفزيوين( 
و بطا�س عبد احلكيم رئي�س بلدية 
اأن  اأكدت  كما  الو�ضطى  اجلزائر 
عن  تنازل  قد  كان  داين  �ضفيان 
الق�ضائي  التحقيق  اأثناء  �ضكواه 
اأن  اإىل  املحامون  اأ�ضار  ،فيما 
يوقف  ل  ال�ضكوى  عن  »التنازل 

الدعوى العمومية«.
احلب�س  رهن  املتهمون  كان  و 
الحتياطي منذ 25 اكتوبر املن�رشم 
التهديد  يف  »امل�ضاركة  بتهم 
امور  باإف�ضاء  البتزاز  و  بالت�ضهري 

�ضائنة بغر�س احل�ضول على اموال 
القذف وامل�ضا�س بحرمة احلياة  و 
اخلا�ضة لالأ�ضخا�س عن طريق نقل 

مكاملات و اأحاديث خا�ضة و 
�رشية و ت�ضجيالت و �ضور يف اأماكن 
خا�ضة دون اإذن �ضاحبها اأو  ر�ضاه 
و الحتفاظ بها  وو�ضعها يف متناول 
املتهمون  توبع  كما  اجلمهور«. 
بجنح »امل�ضاركة يف جتميع و ن�رش 
يف  الجتار  و  الغ�س  طريق  عن 
معطيات خمزنة و معاجلة و مر�ضلة 
و  معلوماتية  منظومة  طريق  عن 
حيازتها و اإف�ضائها و ن�رشها بغر�س 
التهديد بالت�ضهري و بغر�س امل�ضا�س 
اخلا�ضعة  املوؤ�ض�ضات  و  بالهيئات 
ومتحورت  للقانون العام«.  
دفوعات هيئة دفاع املتهمني الثالثة 
حماميا   50 قرابة  من  املتكونة  و 
م�ضطفى  الأ�ضاتذة  راأ�ضهم  وعلى 

و  الدين  نور  ي�ضعد  بن  و  بو�ضا�ضي 
ح�ضان  براهمي  و  ال�رشيف  يخلف 
و اأمني �ضيدهم  حول �رشورة افادة 
بالإفراج املوؤقت تطبيقا  موكليهم  
من  مكرر   123 )املادة  للقانون 
قانون الجراءات اجلزائية( و انهم 
يقدمون جميع ال�ضمانات لالمتثال 

للمحاكمة يف اليوم املحدد لها.
الفراج عن موكليهم  اأن  اأكدوا  كما 
لن مي�س باإجراءات التحقيق ل�ضيما 

ال�ضهود  من  متاما  خايل  امللف  اأن 
م�ضتندين يف ذات الوقت اإىل  املادة 
اأن  »متنع  التي  الد�ضتور  من   50
يكون ال�ضحفي حمال لعقوبة �ضالبة 
اجلمهورية  وكيل  كان  للحرية«و 
فيما  للمحكمة  الأمر  فو�س  قد 
املوؤقت  الفراج  يخ�س قبول طلب 
تاأجيل  يعار�س  مل  كما  عدمه  من 
حماكمة املتهمني الثالث  ليوم 24 

فرباير املقبل.

ل/منرية

برجمت  ، اأم�س ، حمكمة اجلنايات 
يف  ،النظر  بالعا�ضمة  ال�ضتئنافية  
اأحد ملفات رجل الأعمال »عا�ضور 
عبد احلرمان« املتابع رفقة ثالثة 
اإطارات من ولية تيبازة على راأ�ضهم 
و  ال�ضابق  تيبازة  ولية  اأمن  رئي�س 
لل�ضبطية  الولئية  رئي�س امل�ضلحة 
للق�ضائية لأمن ولية تيبازة بجناية 
وا�ضتغالل  التزوير  جنايات  عن 
من  م�ضتندات  واإتالف  النفوذ، 
�ضاأنها ت�ضهيل البحث ، على خلفية 
يف  املر�ضل  التقرير  تزوير  وقائع 
حمكمة  جمهورية  وكيل  اإىل   2003

الأعمال  رجل  ل�ضالح  القليعة 
»عا�ضور عبد الرحمان » .

ح�ضب  على  و  احلالية  الق�ضية 
تعود  املحاكمة  بجل�ضة  دار  ما 
التحقيقات  اإثر  ،على   2002 لعام 
بها  تورط  ق�ضية  يف  بو�رشت  التي 
بخ�ضو�س  الرحمان«  عبد  »عا�ضور 
من  م�ضبوهة  قرو�س  على  حت�ضله 
حيث  اجلزائري،  الوطني  البنك 
قام اآنذاك رئي�س اأمن ولية تيبازة 
�ضالح  يف  كتابي  تقرير  باإر�ضال 
املتهم عا�ضور عبد الرحمن لوكيل 
القليعة،  حمكمة  لدى  اجلمهورية 

ويف  التجاوزات،  وجود  ينفي  حيث 
اجلزائر  الوطني  البنك  رفع   2005
باختال�س  ذاته  �ضكوى �ضد املتهم 
ذلك  بعد  ليتم  عمومية،  اأموال 
�ضده  الدويل  بالقب�س  اأمر  اإ�ضدار 
يف �ضنة 2007 حينما كان متواجدا 
ك�ضفت  ،كما  املغربية  باململكة 
ملف  يف  بو�رشت  التي  التحقيقات 
تورط  الرحمان« عن  »عا�ضور عبد 
الذين  تيبازة  بولية  اأمن  اإطارات 
نفوذهم  التحقيق  ح�ضب  ا�ضتغلوا 
 2003 يف  املر�ضل  التقرير  لتزوير 
اإىل وكيل جمهورية حمكمة القليعة، 

وح�ضب التحقيق فان التزوير يتمثل 
واإ�ضفاء  اإليه  املر�ضل  ا�ضتبدال  يف 
ال�رشعية على التعامالت امل�رشفية 
ال�ضاكي وهو  الطرف  للمتهم اجتاه 
مت  كما  اجلزائري،  الوطني  البنك 
اإر�ضال هذه الوثيقة املزورة  ك�ضف 
»عا�ضور«  املتهم  اإىل  الفاك�س  عرب 
باملغرب،  متواجدا  كان  عندما 
بت�ضليمها  الأخري  هذا  قام  حيث 
املغربية  الق�ضائية  ال�ضلطات  اإىل 
اإىل  ترحيله  اإجراءات  اإبطال  ق�ضد 

اجلزائر.
ل/منرية

ال�رشطة  م�ضالح  اأوقفت 
�ضخ�ضني  مع�ضكر  بولية 
يف  تورطهما  يف  م�ضتبه 
حق  يف  والإحتيال  الن�ضب 
واإيهامهم  ال�ضباب  من  عدد 
الهجرة  على  مب�ضاعدتهم 
بطريقة غري �رشعية مقابل 
علم  ح�ضبما  مالية،  مبالغ 
خلية  لدى  الأحد  اأم�س 

الأمن  ملديرية  الإعالم 
الولئي.

امل�ضدر  نف�س  وح�ضب 
ال�ضخ�ضني  توقيف  مت  فقد 
ال�ضباب  بع�س  تقدمي  اإثر 
الأمن  مب�ضالح  ل�ضكاوى 
باأولد  اخلارجي  احل�رشي 
املحمدية  مبدينة  مالك 
�ضد  املا�ضي  الأ�ضبوع 

و�ضخ�س  فيهما  امل�ضتبه 
ثالث يف حالة فرار اتهموهم 
عليهم  والحتيال  بالن�ضب 
مقابل  مالية  مبالغ  و�ضلبهم 
الهجرة  على  م�ضاعدتهم 
عرب  �رشعية  غري  بطريقة 
عنا�رش  عرث  قد  و  البحر. 
ال�رشطة خالل تفتي�س مقر 
�ضكن امل�ضتبه فيهما البالغني 

من العمر 26 و 27 �ضنة على 
بالقوارب  خا�ضة  معدات 
و  اإليه  اأ�ضري  كما  البحرية 
املوقوفني  تقدمي  جرى 
اأمام العدالة حيث و�ضعتهما 
يف  الق�ضائية  الرقابة  حتت 
انتظار حماكمتهما يف حني 
عن  جاريا  البحث  يزال  ل 

امل�ضتبه فيه الثالث.

مبحكمة اجلنايات االإ�شتئنافية

مع�شكر  

برجمة  ملف رجل الأعمال ال�سابق »عا�س�ر عبد الرحمان« 

ت�قيف �سخ�سني م�ستبه يف ت�رطهما يف الن�سب والإحتيال

حمكمة �شيدي اأحممد بالعا�شمة 

 الفراج م�ؤقتا عن كمال ب�عكاز 

وف��سيل  دوب و ه�اري ب�خر�ص 
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اأ�شدرت املحكمة اجلزائية االبتدائية 
ل�شيدي اأحممد باجلزائر العا�شمة اليوم 

االأحد حكما باالإفراج املوؤقت لفائدة 
الفنان الكوميدي كمال بوعكاز  والريا�شي 

ال�شابق فو�شيل دوب و هواري بوخر�س 
)�شقيق اأمري دي زاد(, مع تاأجيل املحاكمة 

اإىل 24 فرباير املقبل.



النقابي  للفرع  العام  الأمني  اأكد 
مرباح  قا�صدي  جامعة  لأ�صاتذة 
اخلطيب  حممد  الدكتور  بورقلة 
منر ، يف ت�رصيح �صحفي خ�ص به 
من  بالرغم  »،اأنه  »الو�صط  يومية 
كل اجلهود املبذولة لت�صليم ح�صة 
150 وحدة �صكنية من طرف مدير 
اجلامعة وال�صلطات املحلية وعلى 
النقابة  فاإّن  الوايل،  ال�صيد  راأ�صهم 
اجلامعيني  للأ�صاتذة  الوطنية 
ت�صوية  التماطل يف  ب�صدة  ت�صتنكر 
املتفق  الآجال  يف  امللف  هذا 
التاأخر  هذا  اأدى  حيث  عليها، 
لدى  �صديد  ا�صتياء  اإىل  املتكرر 
وت�صتغرب  امل�صتفيدين،  الأ�صاتذة 
يف  التلعب  حماولت  من  كذلك 
وفق  ال�صكنية  الوحدات  ترقيم 
الأ�صاتذة  مع  عليه  التفاق  مت  ما 
اإر�صال  يف  التاأخر  وكذا  �صابقاً، 
الكهرباء  بخدمات  التزود  طلبات 
املياه،  ب�صبكة  والربط  والغاز 
الزملء  مب�صاعر  التلعب  وكذا 
كل  يف  الإعلن  ب�صبب  وعائلتهم 
توؤَجل  ثُم  للت�صليم  تاريخ  عن  مّرة 
حتى  اأو  للأ�صباب  تو�صيح  دون 

اأدنى اإ�صارة اأو اإ�صعار م�صبَق.
وعليه فاإّن النقابة الوطنية للأ�صاتذة 
كل  تدعوا  ورقلة  فرع  اجلامعيني 
ال�صلة بهذا امللف  الأطراف ذات 
كاملًة،  م�صوؤولياتهم  حتمل  اإىل 
احلوار  طرق  كل  ا�صتُنفذت  حيث 
اأجل  من  ت�صوية  اإىل  ل  التو�صّ يف 
�َصغل الزميلت والزملء الأ�صاتذة 
ل�صكناتهم، ومن هذا املنطلق  فاإّن 
قا�صدي  بجامعة  النقابي  الفرع 
اأ�صكال  اإىل  �صيلجاأ  ورقلة  مرباح 
تُخوله  وفقما  للحتجاج  اأخرى 

القوانني �صارية املفعول. 
اإىل جانب ذلك فقد ذهب الدكتور 
حممد اخلطيب منر اإىل اأبعد من 
اإعلم  مت  اأنه  اأكد  عندما  ذلك 
جميع  الأ�صاتذة املهتمني بال�صكن 
الوطنية  النقابة  اأّن  الوظيفي 
للأ�صاتذة اجلامعيني قد طالبت يف 
اأ�صاتذة  اأكرث من منا�صبة با�صتثناء 
ورقلة  مرباح  قا�صدي  جامعة 
اجلامعية  املوؤ�ص�صات  ِغرار  على 
الكبري  واجلنوب  باجلنوب 
الأخرى  ال�صيغ  من  وامل�صتفيدين 
ك�رصط  امللكية  معيار  من  لل�صكن 

لل�صتفادة من �صكن وظيفي.
ال�شريك الإجتماعي ي�شدد 
مت�شكه  بتخ�ش�شي العلوم 

ال�شيا�شية والرتبية البدنية

معر�ص  يف  املتحدث  ذات  وقال 
النقابي  الفرع  اأن   معنا  حديثه 
للأ�صاتذة  الوطنية  للنقابة 

قا�صدي  جلامعة  اجلامعيني 
عن  يتخلى  لن  اأّنُه  ورقلة  مرباح 
يف  املتمثلني  املك�صبني   هذين 
و  ال�صيا�صية  العلوم  تخ�ص�صي 
حتّققا  الذيْن  البدنية  الرتبية 
بذلتها  كبرية  جمهودات  بف�صل 
احلكيمة  ال�صيا�صة  وبف�صل  الدولة 
ال�صيد  اجلمهورية  رئي�ص  لفخامة 
الهادفة  بوتفليقة  العزيز  عبد 
اجلزائرية  باجلامعة  الرتقاء  اإىل 
ثقايف  طابع  ذو  عمومي  كمرفق 
ويتوىل  املايل  بال�صتقلل  يتمتع 
دور التكوين العايل والبحث العلمي 
وجعلها  التكنولوجي  والتطوير 
اإىل  تهدف  ا�صرتاتيجية  موؤ�ص�صة 
باجلهد  والدفع  الإطارات  تكوين 
وتر�صيخ  العلمي  للبحث  الوطني 
تلبيًة  ون�رصها  اجلزائرية  الثقافة 
اجلزائري  املجتمع  لحتياجات 
يف  الإطارات  تكوين  بينها  ومن 
تخ�ص�صي العلوم ال�صيا�صية والرتبية 

البدنية.
ومن هذا امُلنطلق يقول منر  فاإّن 
بعث جامعة قا�صدي مرباح ورقلة 
كقطب جهوي يف التكوين والبحث 
العلوم  تخ�ص�صي  يف  العاليني 
عند  البدنية  والرتبية  ال�صيا�صية 
الأقطاب  خارطة  مراجعة  اإعادة 
اجلامعية والتخ�ص�صات يُعد مطلباً 
للجامعة   املنت�صبني  كافة  يهم 
كونها تتوفر على كافة الإمكانيات 
واخل�صو�صية  والب�رصية  املادية 
لذلك،  توؤهلها  التي  اجلغرافية 
الفرع  يطالب  العتبارات  ولنف�ص 
التكوين  بفتح  كذلك  النقابي 
الهند�صة  تخ�ص�صات:  يف  العايل 

املعمارية، التاريخ، ال�صيدلة.
ت�شنيف املجالت العلمية 
الوطنية من بني اأولويات 

النقابة 

وعلى �صعيد اأخر فقد اأكد الأمني 
لأ�صاتذة  النقابي  للفرع  العام 
بورقلة  مرباح  قا�صدي  جامعة 
يف  اأنه   ، منر  اخلطيب  حممد 
فيه  ا�صتب�رصت  الذي  الوقت 
متديد  بقرار  اجلامعية  الأ�رصة 
الدكتوراه  اأطاريح  اإيداع  اآجال 
الأ�صاتذة  والزملء  للزميلت 
وكذا طلبة الدكتوراه علوم، والذي 
لإمتام  فر�صة  للمعنيني  �صّكل 
تخ�ص�صات  يف  �صيما  ل  اأبحاثهم 
والإن�صانية،  الجتماعية  العلوم 
رقم568    الوزاري  القرار  �صدر 
املوؤرخ يف 21جوان 2018 والذي 
يف  ت�صنيفها  مت  جملة   37 حّدد 
ال�صنف »ج«  والتي اعتربها كل من 
املوؤرخ   3 رقم  الوزاري  املن�صور 
والتعليمة   2018 مار�ص   8 يف 
�صبتمرب   9 يف  املوؤرخة   524 رقم 
ومتطلبات  �رصوط  كاأحد   2018
علوم  دكتوراه  اأطروحة  مناق�صة 
اأّن  اإل  اجلامعي،  التاأهيل  ونيل 
الأ�صاتذة  من  املرفوع  الإن�صغال 
العدد  هذا  اأّن  يف  ي�صّب  املعنيني 
العلمية  املجلت  من  املحدود 
الأدنى  الوطنية امل�صنفة يف احلد 
مع  ح�صابياً  يتنا�صب  ول  يكفي  ل 
العدد الكبري للأ�صاتذة امل�صاعدين 
والأ�صاتذة املحا�رصين ق�صم »ب« 
الذين واجهوا ويواجهون �صعوبات 
العلمية  املجلت  يف  الن�رص  يف 

عن  ف�صًل  امل�صنفة  غري  الوطنية 
املحدود  العدد  هذا  يف  الن�رص 
اآنفاً.   املذكور  القرار  يف  ال�صادر 
ال�رصيك  ممثل  رفع  هنا  ومن 
العايل  التعليم  بقطاع  الجتماعي 
روؤ�صاء حترير  ان�صغالت   بورقلة  
امل�صنفة  غري  الوطنية  املجلت 
�صمن القرار املذكور �صابقاً والتي 
املن�صو�ص  ال�رصوط  ا�صتوفت 
رقم  الوزاري  القرار  يف  عليها 
393 املوؤرخ يف 71 جوان 2014 
وطنية  جلنة  اإحداث  واملت�صمن 
لتاأهيل املجلت الوطنية، حيث مل 
ي�صلهم اأي رد اأو تو�صيح بخ�صو�ص 
التي  املجلت  ت�صنيف  عدم 
ي�رصفون عليها، وذلك بهدف بذل 
يف  وجعلها  لرتقيتها  اأكرب  جهود 
وطلبة  الباحثني  الأ�صاتذة  خدمة 
الدكتوراه. وقد ُختم الجتماع من 
طرف الأمني العام الأ�صتاذ الدكتور 
م�صعود عمارنة ُم�صيداً بالدور الذي 
النقابي  اأع�صاء مكتب الفرع  يلعبه 
كما  الأ�صاتذة،  ان�صغالت  نقل  يف 
ال�صائد  واحلوار  التعاون  جو  ثّمن 
النقابي  الفرع  ومكتب  الإدارة  بني 
مبا  اإعجابه  مبدياً  باجلامعة، 
و�صلت اإليه جامعة قا�صدي مرباح 
ال�صعيدين  على  مكانة  من  ورقلة 
الوطني والدويل، م�صرياً اإىل اأّن كل 
ما  اإىل  تعود  املحّققة  املكت�صبات 
يبذله الأ�صاتذة من جهود، وبالتايل 
الإجنازات  على  احلفاظ  فاإّن 
اهتمامات  مبراعاة  دوماً  مقرون 
حقوقهم  عن  والدفاع  الأ�صاتذة 
وعلى  امل�رصوعة  الو�صائل  بكافة 

راأ�صها احلوار املتبادل.

نا�صد الع�رصات من امل�صتفيدين من 
قطع الأرا�صي ال�صاحلة للبناء ببلدية 
ال�صلطات   ، بورقلة  خويلد  �صيدي 
املركزية  امل�صالح  و  الو�صية 
لدعمهم  العاجل  التدخل  ب�رصورة 
متكينهم  بهدف  املالية  بالعانات 

من اإجناز جتزئاتهم العقارية .
290 م�صتفيد من قطع  عرب ممثلي 
ببلدية  للبناء  ال�صاحلة  الأرا�صي 
عن  كلم   25 الواقعة  خويلد  �صيدي 
مقر ولية ورقلة يف ت�رصيح لهم مع 
الو�صية  الوزارة   ،« »الو�صط  يومية 
لدى  العاجل  التدخل  ب�رصورة 
اليد  لرفع  بورقلة  املعنية  امل�صالح 
عن العانات املالية املوجهة لذات 
ذات  اأكد  ، حيث  ال�صكن  النمط من 
من  العديد  رفعوا  اأنهم  املتحدثني 
الحتجاجية  والعرائ�ص  ال�صكاوى 
لل�صلطات املركزية واملحلية وعلى 
راأ�صها الوزارة الأوىل ووزارة ال�صكن 
ال�صكن  ومديرية  الولية  م�صالح  و 
ما  مع  اجلاد  التجاوب  اأجل  من 

و�صفوه ب�رصعية مطالبهم .
ولية  وايل  اأكد  فقد  جانب  اإىل 
الأول  امل�صوؤول  ب�صفته  ورقلة 
القادر  عبد  التنفيذية  الهيئة  على 
�صابق  �صحفي  ت�رصيح  يف  جلوي 

له ، اأن التجاوب مع مطلب التدخل 
لفائدة   املالية  العانات  ملنح 
ال�صكني  النمط  من  امل�صتفيدين 
بل  �صلحياته  من  لي�ص  املذكور 
قررت  التي  احلكومة  �صلحيات 
اللتزام  وهو  واحد  ل�صبب  توقيفه 
ب�صيا�صة التق�صف املنتهجة اىل غاية 
خارج  حقيقية  بدائل  عن  البحث 
تهاوت  الذي  املحروقات  قطاع 

اأ�صعاره يف البور�صات العاملية .
من جهة ثانية فقد تعالت الأ�صوات 
قطع  �صيغة  بتحويل  املطالبة 
احل�رصي  للبناء  ال�صاحلة  الأرا�صي 
اىل النمط الريفي لتمكني اأ�صحابها 
املالية  العانات  الإ�صتفادة من  من 
يف ظل الإرتفاع ال�صاروخي لأ�صعار 

مواد البناء .
مبختلف  ال�صكن  ملف  ان  ومعلوم   
امللفات  بني  من  يعترب  �صييغه 
املحلية  ال�صلطات  لدى  ال�صائكة 
مل�صابقة  ت�صعى  التي  بورقلة 
جذرية  حلول  عن  للبحث  الزمن 
يف  الزجاجة  عنق  من  لإخراجه 
ظل ال�صح الكبري يف ح�ص�ص ال�صكن 
العمومي  اليجاري  الجتماعي 

ح�صب املعلومات املتاحة .
 اأحمد باحلاج

واملراقبة  التفتي�ص  فرق  اأح�صت   
التجارة  مبديرية  الغ�ص  وقمع 
ال�صائفة  خلل  ب�صكرة  بولية 
عن1200  يزيد  ما   ، املن�رصمة  
 364 حترير  عن  اأ�صفر  تدخل 
 ، للعدالة  حتويلهم  مت  حم�رص 
اقرتاح   مت  فقد  ذلك  مع  موازاة 
ين�صط  جتاري  حمل   25 غلق 
بعيد  او  جتارية  �صجلت  بدون 
للبيئة  امللئمة  البيع  �رصوط  عن 
والنظافة ، ويف �صياق مت�صل فقد 
امل�صالح  اأن   م�صادرنا  اأفادت 

بالولية كانت قد  للتجارة  املعنية 
ا�صتثنائي   عمل  خمطط  �صبطت 
لو�صع حد  ال�صيف   بف�صل  خا�ص 
للتجاوزات و اخلروقات امل�صجلة 
املخالفني  التجار  طرف  من 
�صحة  حماية  بهدف  للقانون 
الرتفاع  من  والتقليل  امل�صتهلك 
حيث  الت�صمم،  حلالت  املرعب 
مت اإح�صاء خلل نف�ص الفرتة 88  
حالة ت�صمم غذائي وفق ما اأوردته 

م�صادرنا   .
اأحمد باحلاج 

اجلاري  الأ�صبوع  بحر  متكنت 
يف  املتخ�ص�صة  الأمن  م�صالح 
ال�رصعية  غري  الهجرة  مكافحة 
بالكتيبة الإقليمية للدرك الوطني 
باملقاطعة  تيمياوين  ببلدية 
الإدارية برج باجي خمتار بولية 
 10 واعتقال  توقيف  من   ، اأدرار 
جن�صيات  يحملون  اأفارقة  رعايا 
 ، النيجر   ، مايل  لدول  خمتلفة 
العاج  و�صاحل  الكامريون   ، ت�صاد 
املعنية  للم�صلحة  حتويلهم  ليتم 

الإجراءات  اإ�صتكمال  وبعد 
ملفات  اإجناز  و  معهم  القانونية 
مبوجبها  مت  �صدهم  ق�صائية 
اجلمهورية  وكيل  اأمام  حتويلهم 
لدى حمكمة رقان بنف�ص الولية ، 
اأين مت اإدانة اجلميع ب�صنة �صجنا 
موقوف النفاذ مع تغرمي كل واحد 
اإجراءات  اإ�صتكمال  قبل   ، منهم 
الوطني  الرتاب  من  ترحيلهم 

بتهمة الإقامة غري ال�رصعية .
اأحمد باحلاج

قال الأمني العام لفرع نقابة الأ�شاتذة اجلامعيني بورقلة الدكتور حممد اخلطيب منر ، اأن اللقاء الذي 
جمعه باأع�شاء النقابة متحور حول درا�شات عديد امللفات ال�شائكة وعلى راأ�شها الغمو�ض الذي يكتنف 

م�شري ح�شة ال�شكن الوظيفي ،اإ�شافة مل�شاكل بيداغوجية وعلمية  .

الأمني العام للفرع النقابي لأ�شاتذة جامعة ورقلة  حممد اخلطيب منر لـ«الو�شط«

اأحمد باحلاج 

ن�ستنكر التماطل يف ت�سوية ملف 
150 وحدة �سكنية وظيفية 

لدعمهم بالإعانات املالية لإجناز جتزئاتهم العقارية 

ب�شكرة 

تيمياوين باأدرار 

290 م�ستفيد ببلدية �سيدي 
خويلد ينا�سدون املركزية 

1200 تدخل مل�سالح التجارة  
واإقرتاح غلق 25 حمل 

توقيف 10 رعايا اأفارقة بتهمة 
الإقامة غري ال�سرعية 
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وايل ورقلة : الو�شعية املالية ال�شعبة للبالد 
رهنت م�شري العانات املالية .       فتح التكوين يف الهند�شة املعمارية ، التاريخ وال�شيدلة �شروري



اأو�سح نف�س امل�س�ؤول يف ت�رصيح  و 
ب�أن هذا امل�رصوع املندمج ذي البعد 
خلق  يف  "�سي�س�هم  الذي  ال�طني 
الرثوات و �سيعزز ا�سرتاتيجية تثمني 
ب�هتم�م  يحظى  املنجمية  الرثوات 
ي�سمل  الدولة"و  طرف  من  خ��س 
احلدبة  بالد  منجم  امل�رصوع  هذا 
الكب�ريت  وادي  ق�عدة  و  بتب�سة 
حج�ر  ق�عدة  كذا  و  اأهرا�س  ب�س�ق 
و  عن�بة  مين�ء  و  ب�سكيكدة  ال�س�د 
�سيج�سد بني املجمعني اجلزائريني 
و  من�ل   – اأ�سميدال  و  �س�ن�طراك 
املجمعني ال�سينيني اللذين تديرهم� 
ا�ستثم�را  تطلب  قد  �سيتيك  �رصكة 
ق�له  مل�  وفق�  دوالر  ملي�ر   6 بقيمة 
اأون�غي  اأ�س�ف  و  امل�س�ؤول.  نف�س 
ت�سخريه�  �سيتم  دج  ملي�ر   500 ب�أن 
عرب  ال�رصورية  املن�س�آت  الإجن�ز 
بهذا  املعنية  االأربع  ال�الي�ت 
امل�رصوع الكبري. و اأكد ذات امل�س�ؤول 
اأن الطرف اجلزائري يح�ز على 51 
ب�مل�ئة من هذا امل�رصوع مق�بل 49 
ال�سيني  للطرف  ب�لن�سبة  ب�مل�ئة 
املندمج  امل�رصوع  هذا  �سمن 

و  الف��سف�ت  حت�يل  و  ال�ستغالل 
االجتم�عي- ب�أثره  يتعلق  فيم� 
ب�أن  املتحدث  اأو�سح  االقت�س�دي 
م� ال يقل عن 3  اآالف من�سب عمل 
مبجرد  ا�ستحداثه�  �سيتم  مب��رص 
اال�ستغالل  حيز  امل�رصوع  دخ�ل 
ور�س�ت  �ستمكن  فيم�   2022 يف 
من  االأربع  ال�الي�ت  عرب  االإجن�ز 
و  عمل  من�سب  األف   14 ا�ستحداث 
اأ�س�ف نف�س امل�س�ؤول ب�س�ن�طراك 
للف��سف�ت  املركب  هذا  اأن 
ال�سعبة  ب�لعملة  مداخيل  �سي�سمن 
من  �سن�ي�.  دوالر  ملي�ر   1,9 بقيمة 
الع�م  املدير  الرئي�س  ك�سف  جهته 
)فرع  بتب�سة  �س�ميف��س  ل�رصكة 
ب�أن  لكحل  خمت�ر  لفرف��س(  ت�بع 
ال�ستغالل  املندمج  امل�رصوع  هذا 
منجم  من  الف��سف�ت  حت�يل  و 
ملي�ن طن   500 بقدرة  بالد احلدبة 
الف��سف�ت  م�ستق�ت  اإنت�ج  �سي�سمن 
ح�م�س  و  ف��سف�رية  اأ�سمدة 
ت�ستعمل  اأخرى  م�اد  و  االأم�ني�ك 
و  االقت�س�دية  الن�س�ط�ت  عديد  يف 
اأ�س�ف امل�س�ؤول ب�أن هذا اال�ستثم�ر 
اإنت�ج الف��سف�ت  �سريفع من قدرات 
على امل�ست�ى ال�طني املقدر ح�لي� 

 10 اإىل  لي�سل  �سن�ي�  طن  ملي�ن  بـ2 
بدخ�ل  ذلك  و  �سن�ي�  طن  ماليني 
هذا امل�رصوع ال�سخم حيز اخلدمة. 
عط�ء  تب�سة  وايل  اعترب  بدوره 
املندمج  امل�رصوع  اأن  م�التي  اهلل 
الف��سف�ت  حت�يل  و  ال�ستغالل 
�سيحدث "تغيريات جذرية" مبنطقة 

تب�سة و �سي�س�هم يف خلق الرثوات و 
اأن مئ�ت  اإىل  نف�س امل�س�ؤول  خل�س 
من��سب العمل لف�ئدة ال�سب�ب �سيتم 
ور�س�ت  اإطالق  مبجرد  ا�ستحداثه� 
من  اأخرى  مئ�ت  و  امل�رصوع  هذا 
مع  فتحه�  �سيتم  العمل  من��سب 

بداية ن�س�ط�ت هذا املركب. 

يعد امل�شروع املندمج ل�شتغالل و حتويل الفو�شفات ملناجم منطقة بالد احلدبة بولية تب�شة الذي �شيتم التوقيع على اتفاق ال�شراكة لإن�شاء 
�شركة خمتلطة جزائرية-�شينية لهذا امل�شروع اليوم الثنني بح�شور الوزير  الأول اأحمد اأويحيى خطوة نحو اإن�شاء "قطب هام" لل�شناعة 

املنجمية ح�شب ما اأكده اليوم الأحد  فرحات اأونوغي م�شت�شار الرئي�س املدير العام ملجمع �شوناطراك.

تب�شة 

م٫�س

م�سروع مندمج ال�ستغالل و حتويل الفو�سفات 

فيما ميار�س املري ومنتخب عملهما رغم الإخطار باملتابعة الق�شائية 

�شيدي بلعبا�س

يتقا�شمون حياتهم مع اجلرذان والأفاعي

قطاع الأ�شغال العمومية بربج بوعريريج

تاأجيل حماكمة مري مرحوم احلايل و�سابقه يف �سيدي بلعبا�س 

5 �سنوات حب�سا ملروج االأقرا�س املهلو�سة 

قاطنو حي 1 نوفمرب باالأ�سنام 
يف البويرة ي�ستغيثون

اقتناء كا�سحات ثلوج جديدة 
حت�سبا لفرتة ال�ستاء 

ن�فمرب   1 حي  ق�طن�  جدد 
ببلدية االأ�سن�م 15 كلم �رصق 
 , الب�يرة  والية  ع��سمة 
نداءهم وا�ستغ�ثتهم ملختلف 
ال�ايل  راأ�سه�  ال�سلط�ت على 
من   " ليم�ين  م�سطفى   "
اجل التدخل الع�جل لت�س�ية 
ا�ستف�دت  ع�ئلة   35 و�سعية 
اأر�سية  قطع  من   2007 �سنة 
اأن  اإال  ترحيلهم  ق�سد 
ال�ث�ئق  ت�س�ي  مل  ال�سلط�ت 
االإدارية حلد الي�م م� جعلهم 
يف  العي�س  م�سقة  يك�بدون 
 , ق�سديرية  ط�بية  بي�ت 
وح�سب ال�سك�ى املر�سلة اإىل 
ال�الية  على  االأول  امل�س�ؤول 
ال��سط   " ي�مية  والتي حت�ز 
الع�ئالت  هذه  ف�إن  منه�   "
منذ  االأب�اب  جميع  طرقت 
اأن  اإال  �سن�ات   10 من  اأكرث 
ملف�تهم بقيت حبي�سة االأدراج 
ويف كل مرة يتم رميهم ب�ع�د 

من اجل الت�س�ية اأثبتت االأي�م 
اأنه� جمرد وع�د زائفة �سمن 
 , االأم�م  اإىل  الهروب  �سي��سة 
حمدث�ن�  ن��سد  ال�سي�ق  ويف 
اأجل  من  �سخ�سي�  ال�ايل 
ق�سيتهم  حل  يف  التدخل 
تنعدم  مع�ن�ة  من  واإنق�ذهم 
الكرمي  العي�س  ظروف  فيه� 
على  مقبلني  ونحن  خ��سة 
واالأمط�ر  الربد  ف�سل 
واالأوبئة  االأمرا�س  واالأخطر 
يف  تهددهم  ب�تت  التي 
يف  امل�سيدة  ال�سكن�ت  هذه 
والتي  االإ�ستعم�رية  احلقبة 
مع  فيه�  احلي�ة  يتق��سم�ن 
بفعل  واالأف�عي  اجلرذان 
بهذا  الك�رثي  البيئي  ال��سع 
قن�ات  انعدام  ظل  يف  احلي 
وجتمع  ال�سحي  ال�رصف 
ال  بطريقة  العفنة  املي�ه 

يتحمله� ب�رص .
اأح�شن مرزوق

تعززت حظرية مديرية 
العم�مية  االأ�سغ�ل 
ب�عريريج  برج  ل�الية 
بثالث ك��سح�ت للثل�ج 
جديدة حت�سب� للتدخل 
الطق�س  تقلب�ت  اأثن�ء 
يف  الثل�ج  ت�س�قط  و 
ح�سبم�   , ال�ست�ء  فرتة 
علم من ذات املديرية 
امل�سدر  ذات  واأو�سح 
اجلديدة  االآلي�ت  اأن 
التدخل  فرق  �ستمكن 
من فتح الطرق�ت التي 
يف  الثل�ج  تت�سبب  قد 
قطعه� و ذلك يف وقت 
حركة  اإع�دة  و  �رصيع 
كم�   , عليه�  املرور 
من  طن�   250 جلب  مت 
ت�ستعمل  التي  امللح 
عرب  الثل�ج  اإذابة  يف 
اأكدت  و  الطرق�ت 
و  اأنه  املديرية  ذات 
روؤ�س�ء  مع  ب�لتن�سيق 
بت�جيه�ت  البلدي�ت 
ال�الية  �سلط�ت  من 
الف�علني,  خمتلف  و 
ال��س�ئل  ت�سخري  �سيتم 
فيه�  مب�  الالزمة 
للقط�ع  الت�بعة   تلك 

ج�نب  اإىل  اخل��س 
الب�رصية  امل�ارد 
ط�رئ  الأي  حت�سب� 
ال�ست�ية  الفرتة  خالل 
عمل  خمطط  و�سع  و 
ل�سم�ن التدخل الف�ري 
حم�ور  عرب  الن�جع  و 
قد  التي  الطرق�ت 
�سع�ب�ت  به�  ت�سجل 
مت  و  ال�سري  حركة  يف 
يف هذا ال�سدد تق�سيم 
اأقط�ب  اإىل  ال�الية 
تدخل على غرار مقطع 
الطريق ال�سي�ر �رصق - 
خ�س�ست  حيث  غرب 
و  ثل�ج  ك��سح�ت   3 له 
ب�الإ�س�فة  ع�مال   25
طرق�ت  حم�ر  اإىل 
مبرتفع�ت بلدي�ت دائرة 
اجلع�فرة و برج زم�رة 
امل�ؤدية  الطرق�ت  و 
حرازة  بلديتي  نح� 
مبرتفع�ت  داود  بن  و 
كذا  و  البيب�ن  جب�ل 
رقم  ال�الئي  الطريق 
مقطعه  على  "اأ"   42
دائرة  لبلدي�ت  الع�بر 
م�  ح�سب   , املن�س�رة 

متت االإ�س�رة اإليه. 

ب�سيدي  اأم�س, حمكمة اجلنح  اأجلت   
تبديد  ق�سية  يف  النظر  بلعب��س 
على  واالإهم�ل  العم�مية  االأم�ال 
الت�ايل التي ت�رط فيه� كل من رئي�س 
اإىل  و�س�بقه  احل�يل  مرح�م  بلدية 
الق�دم   ن�فمرب  �سهر  الت��سع من  غ�ية 
ال�س�بق   املري"   " غي�ب  ب�سبب  ,وهذا 

عن جل�سة املح�كمة 
اأ�سهر  اإىل  الق�سية  تف��سيل  تع�د 
االأبح�ث  ف�سيلة  فتح  بعد  خلت 
للدرك  االإقليمية  للمجم�عة  الت�بعة 
بلعب��س  �سيدي  ب�الية  ال�طني 
م�لدات  ق�سية  معمقة يف  لتحقيق�ت 
كهرب�ئية ح�مت ح�له� ال�سك�ك ,اأين 

املنتخبني  من  لعدد  االإ�ستم�ع  مت 
املجل�س  رئي�س  بينهم  ال�س�بقني 
واحل�يل  ال�س�بق  البلدي  ال�سعبي 
ورئي�س احل�سرية واأمني املخزن ليتم 
م�ؤخرا  العدالة  اأم�م  امللف  تقدمي 
,حني ب��رص ق��سي التحقيق االإ�ستم�ع 
لهم رفقة ال�سه�د ,وحينه� ك�نت الني�بة 

ب�ملت�بعة  االإدارة  اأخطرت  قد  الع�مة 
 14 منذ  املتهمني  حق  يف  الق�س�ئية 
البلدية  رئي�س  بينهم  الف�رط,  اأكت�بر 
مه�مه  مي�ر�س  الزال  الذي  احل�يل 
ب�سفة ع�دية رفقة املري ال�س�بق الذي 

يعترب ع�س�ا ب�ملجل�س 
�س.�شهيب

 مت اأم�س,احلكم ب5 �سن�ات حب�س� 
 50 قدره�  م�لية  غرامة  مع  ن�فذة 
العقد  يف  �س�ب  �سد  �سنتيم  ملي�ن 
لت�رطه يف حي�زة  الث�لث من عمره 
بحي  املهل��سة  االأقرا�س  وترويج 
االإمتث�ل  ,وهذا  اجلياليل   �سيدي 

لدى  اجلمه�رية  وكيل  اأم�م  الف�ري 
تف��سيل  بلعب��س   �سيدي  حمكمة 
االأ�سب�ع  نه�ية  اإىل  تع�د  الق�سية 
م�س�لح  متكنت  عندم�  امل��سي 
االأمن احل�رصي احل�دي ع�رص ب�أمن 
ت�قيف  من  بلعب��س  �سيدي  والية 

تلقته�  معل�م�ت  اإثر  املروج  هذا 
االأقرا�س  يروج  �سخ�س  وج�د  عن 
اجلياليل  �سيدي  بحي  املهل��سة 
التمل�س  عملية  وبعد  ,حيث 
االأمن  عن��رص  �سبطت  اجل�سدي 
ك�ن  مهل��سة  اأقرا�س  على  بح�زته 

يق�م برتويجه� ,وعند عملية تفتي�س 
العث�ر  مت  ق�ن�نية  بطريقة  م�سكنه 
على 80 قر�س� مهل��س� من خمتلف 
االأن�اع ومبلغ م�يل يقدر ب76 األف 

دج من ع�ئدات ترويج ال�سم�م  
�س.�س
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ن�شر م�شمون حم�شر تكليف بالوفــاء ل�شند ممهـور بال�شيغة 
التنفيذية يف جريدة وطنيـــة 

 )املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية (
لف�ئـــدة /    امل�ؤ�س�سة العم�مية االقت�س�دية الرويبة  اإن�رة �رصكة ذات االأ�سهم املمثلة من طرف مديره� الع�م 

ب�مهرة عبد العزيز      
العنـ�ان ب /    املنطقة ال�سن�عية ب�لرويبة رقم 10                

�سد  ال�سيد)ة(/  ع�دية عبد احلق      
العنـ�ان ب /   حي بن طلحة 132 براقي اجلزائر   

نــــــــحـــــــــــــــــــــن االأ�ستــــــــــــــــ�ذ  ب�جليدة ال�ســـعيد مـــح�رص قــ ـ�س�ئي لـــــــــــــــــــــــــــــدى مـحكمة الـــــــــــــــــــــــــحرا�س 
 اخت�س��س جمل�س ق�س�ء اجلزائر الك�ئن مكتبـــه بحي عي�س�ت ادير عم�رة 08 رقـم 322 احلــرا�س

- مب�جب ال�سند التنفيذي املتمثل يف القرار ال�س�در بت�ريخ 2018/09/10 عن جمل�س ق�س�ء ب�مردا�س 
الغرفة االجتم�عية حتت رقم 18/01915 فهر�س رقم 18/02442 و املمه�ر ب�ل�سيغة التنفيذية امل�سلمة بت�ريخ 

2018/10/03 حتت رقم 18/1175      
حيث اأنن� قمن� مبب��رصة اإجراءات التنفيذ من خالل االنتق�ل اإىل العن�ان املذك�ر من اجل تبليغ �سند التنفيذي 

و التكليف ب�ل�ف�ء  غري انن� مل نتمكن من مق�بلة و اإيج�د املطل�ب رغم ال�س�ؤال و البحث عنه  ف�ا�سلن� 
اإجراءات التبليغ بر�س�لة م�سمنة   طبق� للم�دة . 411 من ق ا م ا م وعن طريق التعليق يف ل�حة اإعالن�ت البلدية 

و املحكمة 
-وبن�ء على االأمر ال�س�در عن رئي�س حمكمة احلرا�س يف  2018/11/18 رقم 18/3345 املت�سمن االإذن ب�لن�رص 

يف اجلريدة الي�مية  
التكليف ب�ل�ف�ء الذي يق�سي ب : اإلــــــــــــزام املدعى عليه� يف الرج�ع )ع�دية عبد احلق( بت�سديده للمدعية 

يف الرج�ع ) امل�ؤ�س�سة العم�مية االقت�س�دية الرويبة اإن�رة ( مبلغ ملي�نني و ثالثة م�ئة و ت�سعة و �سبع�ن األف 
و ثم�ن م�ئة و ت�سعة و �سبع�ن دين�را و اأربعة و اأربعني �سنتيم� )2.379.879.44 دج( مقـــــــــــ�بل م�ســــــــــــ�ريف 

التك�ين الذي تلق�ه و حتميله ب�مل�س�ريف الق�س�ئية مب� فيه� م�س�ريف اخلربة .
   ونبهن�ه ب�أن له اأجـــل * 15 يــ�م*  لل�فــ�ء واإال نفذ عليه جربا بك�فة الطرق الق�ن�نية .

ختم املح�شر الق�شائي
 

 ن�شر م�شمون حم�شر تكليف بالوفــاء ل�شند ممهـور بال�شيغة 
التنفيذية يف جريدة وطنيـــة 

 )املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية (
لف�ئـــدة /    امل�ؤ�س�سة العم�مية االقت�س�دية الرويبة اإدارة اإن�رة �رصكة ذات اأ�سهم املمثلة من طرف مديره� الع�م 

ب�مهرة عبد العزيز      
العنـ�ان ب /    املنطقة ال�سن�عية ب�لرويبة رقم 10                

�سد  ال�سيد)ة(/ بن حراث �سمرية     
العنـ�ان ب /   حي ط�يلب طريق  1 رقم 601 براقي اجلزائر  

نــــــــحـــــــــــــــــــــن االأ�ستــــــــــــــــ�ذ  ب�جليدة ال�ســـعيد مـــح�رص قــ ـ�س�ئي لـــــــــــــــــــــــــــــدى مـحكمة الـــــــــــــــــــــــــحرا�س 
 اخت�س��س جمل�س ق�س�ء اجلزائر الك�ئن مكتبـــه بحي عي�س�ت ادير عم�رة 08 رقـم 322 احلــرا�س

- مب�جب ال�سند التنفيذي املتمثل يف القرار ال�س�در بت�ريخ 2018/09/10 عن جمل�س ق�س�ء ب�مردا�س الغرفة 
االجتم�عية حتت رقم 18/01916 فهر�س رقم 18/02440 و املمه�ر ب�ل�سيغة التنفيذية امل�سلمة بت�ريخ 2018/10/03 

حتت رقم 18/1176      
حيث اأنن� قمن� مبب��رصة اإجراءات التنفيذ من خالل االنتق�ل اإىل العن�ان املذك�ر من اجل تبليغ �سند التنفيذي و 

التكليف ب�ل�ف�ء  غري انن� مل نتمكن من مق�بلة املطل�بة و خ�طبن� والده� ح�سب ت�رصيح�ته الذي رف�س اال�ستالم 
بعد علمه مبحت�ى التبليغ  ف�ا�سلن� اإجراءات التبليغ بر�س�لة م�سمنة   طبق� للم�دة .412 411 من ق ا م ا م وعن طريق 

التعليق يف ل�حة اإعالن�ت البلدية و املحكمة 
-وبن�ء على االأمر ال�س�در عن رئي�س حمكمة احلرا�س يف  2018/11/18 رقم 18/3346 املت�سمن االإذن ب�لن�رص يف 

اجلريدة الي�مية  
التكليف ب�ل�ف�ء الذي يق�سي ب : اإلــــــــــــزام املدعى عليه� يف الرج�ع )بن حراث �سمرية( بت�سديده� للمدعية يف 

الرج�ع ) امل�ؤ�س�سة العم�مية االقت�س�دية الرويبة اإن�رة ( مبلغ ملي�نني و ثالثة م�ئة و ت�سعة و �سبع�ن األف و ثم�ن م�ئة 
و ت�سعة و �سبع�ن دين�را و اأربعة و اأربعني �سنتيم� )2.379.879.44 دج( مقـــــــــــ�بل م�ســــــــــــ�ريف التك�ين الذي تلقته و 

حتميله� ب�مل�س�ريف الق�س�ئية مب� فيه� م�س�ريف اخلربة 
   ونبهن�ه ب�أن له اأجـــل * 15 يــ�م*  لل�فــ�ء واإال نفذ عليه جربا بك�فة الطرق الق�ن�نية .

ختم املح�شر الق�شائي
الو�شط:2018/11/26الو�شط:2018/11/26                   
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ANEP N°: 835456

ANEP N°: 835829

ANEP N°: 8353952018/11/26:الو�سط

الو�سط:2018/11/26

الو�سط:2018/11/26

ات�ساالت اجلزائر )�ش.ذ اإ(
املديرية العامة

املديرية العملية لوالية املدية

رقم التعريف اجلبائي 00216299033049
اإعالن عن مناق�سة وطنية حمدودة رقم 2018/11

تعلن �ملديرية �لعملية لوالية �ملدية عن مناق�صة وطنية مفتوحة من �أجل : 

>> الباطنية  القنوات  املدنية وو�سع  الهند�سة  >> اأ�سغال 
مق�سمة اإىل اأربعة  )04( ح�س�ش

باإمكان �ملقاولني و �ملوؤ�ص�صات �ملهتمة بهذ� �الإعالن �صحب دفرت �ل�رشوط من �ملديرية �لعملية لالت�صاالت 
لوالية �ملدية �لكائن مقرها بالقطب �حل�رشي �جلديد – �ملدية – مقابل دفع مبلغ 2000 دج مب�صلحة 

�مل�صرتيات باملديرية �لعملية لوالية – �ملدية – 
يجب �أن تت�صمن �لعرو�ض �ملم�صية و �ملوؤ�رش عليها �لوثائق �ملذكورة يف دفرت �ل�رشوط و يجب �أن تقدم �لعرو�ض 

يف ظرفني منف�صلني يحمالن �لعبار�ت �لتالية : 
 *عر�ض تقني مو�صوع د�خله ظرفني منف�صلني 

- ملف �إد�ري 
- ملف �لتاأهيل 

 *عر�ض مايل مو�صوع د�خل ظرف يحمل عبارة » عر�ض مايل »
يجب �أن ير�صل �لعر�صان �لتقني و �ملايل مرفقني بالوثائق �لتنظيمية ) �ملن�صو�ض عليها يف دفرت �ل�رشوط ( 

يف ظرف رئي�صي جمهول �لت�صمية ال يحمل �صوى �لعبارة �لتالية : 

املديرية العملية لوالية املدية
مناق�سة وطنية حمدودة برقم 2018/11

>> الباطنية  القنوات  املدنية وو�سع  الهند�سة  >> اأ�سغال 
» تعهد ال يفتح »

 يجب �أن تو�صع �لعرو�ض يف  �أجل �أق�صاه خم�صة ع�رش ) 15( يوما على �ل�صاعة 08 �صا 00 د �إىل 14 �صا 00 د �إبتد�ء 
من تاريخ �أول �صدور لهذ� �الإعالن يف �ل�صحافة �لوطنية ، و ذلك على م�صتوى م�صلحة �مل�صرتيات للمديرية 

�لعملية للمدية .
�إذ� �صادف هذ� �لتاريخ يوم عطلة �أو يوم ر�حة �أ�صبوعية قانونية ) �جلمعة �أو �ل�صبت ( متدد فرتة حت�صري �لعرو�ض 

�إىل يوم �لعمل �ملو�يل .
تتم عملية فتح �الأظرفة يف نف�ض �ليوم �مل�صادف الأخر �أجل الإيد�ع �لعرو�ض ، على �ل�صاعة �لثانية زو�ال 14�صا 

00د يف جل�صة علنية بح�صور �ملتعهدين �أو ممثليهم �ملفو�صني قانونا لذلك.
يبقى �ملتعهدون ملتزمني بعرو�صهم ملدة 180 يوما �عتبار� من تاريخ �أول �صدور لهذ� �الإعالن يف �ل�صحافة 

�لوطنية . 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

وزارة املوارد املائية
مديرية الري لوالية مترنا�ست

مكتب ال�سفقات 
الرقم اجلبائي ملديرية الري مترنا�ست : 099011019011047

اإعالن  عن منح موؤقت ل�سفقة

طبقا الأحكام �ملادة 65 من �ملر�صوم �لرئا�صي رقم 2015/247 �ملوؤرخ يف 2015/09/16 
�ملت�صمن تنظيم �ل�صفقات �لعمومية  �ملعدل و �ملتمم 

بعد �إ�صهار �إعالن عن طلب عرو�ض وطني مفتوح رقم 2018/15 �خلا�صة بتجديد 
جتهيز�ت �ل�صخ للمياه �ل�صاحلة لل�رشب عرب �لوالية .

تعلن مديرية �ملو�رد �ملائية لوالية مترن��صت عن �ملنح �ملوؤقت لل�صفقة ل�صالح : 
 00021703025358417002                          EURL DJELFA POMPES   

�إجر�ء تقييم �لعرو�ض مت طبقا للمعايري �ملن�صو�ض عليها يف دفرت �ل�رشوط و �أعطت 
�لنتائج �لتالية : 

�بتد�ء من تاريخ ظهور هذ� �ملنح �ملوؤقت ، فعلى �ملقاوالت �لر�غبة يف �الطالع 
على نتائج تقييم �لعرو�ض �لتقنية و �ملالية �خلا�صة بهم �الت�صال بامل�صلحة 

�ملخت�صة يف �أجل �أق�صاه 03 �أيام .
و كل معار�صة تخ�ض هذ� �لقر�ر ترفع  يف �جل �أق�صاه ع�رشة 10 �أيام من تاريخ 
�أول ن�رش لهذ� �الإعالن �أمام رئي�ض جلنة �ل�صفقات �لعمومية لوالية مترن��صت .

مدير �ملو�رد �ملائية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب �الأ�صتاذ : خملوف م�صعود حم�رش ق�صائي لدى حمكمة �صيدي حممد ، �خت�صا�ض جمل�ض ق�صاء �جلز�ئر 

 �لكائن مقره ب 06 �صارع �رشيف حماين �جلز�ئر .�لهاتف 021.73.68.44  ، 0662314268 

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

بطلب من �ل�صيدة : عيد زهية �أرملة من�صوري �لطاهر ، �ل�صاكنة ب : 35 �صارع روبريت�صو تيليملي �جلز�ئر .
�صد : باقي ورثة من�صوري �لطاهر و هم : من�صوري رزق �هلل و من�صوري ليندة �ل�صاكنان ب : 35 �صارع روبريت�صو تيليملي �جلز�ئر

و من�صوري ليلى و من�صوري نادية �ل�صاكنتان ب : حي �صين�صيبيطال عمارة رقم 158 �لرغاية �جلز�ئر .
- مبقت�صى �حلكم �لعقاري �ل�صادر عن حمكمة �صيدي �حممد بتاريخ 2013/01/09 فهر�ض 13/48 جدول 12/5656 �ملوؤيد و �ملعدل بقر�ر نهائي �صادر عن 

جمل�ض ق�صاء �جلز�ئر بتاريخ 2013/10/13 فهر�ض 13/5247 جدول 13/1585  �ملمهور بال�صيغة �لتنفيذية بتاريخ 2014/03/06 حتت رقم 14/224 .
-بناء� على قائمة �رشوط �لبيع �ملودعة باأمانة �صبط حمكمة �صيدي �حممد بتاريخ 2017/05/11 حتت رقم 2017/09

-بناء على �الأمر �ل�صادر عن �ل�صيد قا�صي �لبيوع �لعقارية مبحكمة �صيدي �أحممد بتاريخ 2017/10/04 حتت رقم 17/3895 و �ملت�صمن حتديد جل�صة �لبيع 
باملز�د �لعلني ليوم 2017/11/22 على �ل�صاعة 13.30 ، موؤجلة ليوم 2018/04/25 �ملوؤجلة ليوم 2018/10/17 ، و �ملوؤجلة ليوم : 2018/11/28

- يعلن �الأ�صتاذ خملوف م�صعود �ملح�رش �لق�صائي باأنه �صيتم �لبيع باملز�د �لعلني للعقار �الأتي تعينه ، د�ر معدة لل�صكن كائنة باجلز�ئر �لعا�صمة �ملقاطعة 
�جلنوبية د�ئرة و حمافظة �جلز�ئر بو�جهة تطل على �صارع دوال روبارت�صو حيث يحمل بابه رقم : 35 م�صيدة من طابق �ر�صي + طابق �ول ، �لطابق �الأر�صي 
ي�صتمل على ثالث �صقق ذ�ت ��صتعمال �صكني ، حيث ت�صتمل �إحدى �ل�صقق على غرفتني و مطبخ ، �ما �ل�صقتني �الأخريني فت�صتمل كل و�حدة منهما على 
غرفة ، مطبخ و مر�أب �صغري ، �أما �لطابق �الأول في�صتمل على �صقة من �أربعة غرف ، مطبخ و حمام ، �لكل م�صيد على قطعة �ر�ض تقدر م�صاحتها ب : 440 

م2 تقريبا .
حدودها كتايل : من �ل�صمال : ممر عني �لزبوجة ، من �جلنوب : �صارع ع�صلة �صليمان روبري ت�صون �صابقا ، من �ل�رشق : �لقطعة رقم 12 جتزئة �مل�صماة روبري 

ت�صون ، من �لغرب : �لقطعة رقم 10 �صطر� �أ 
 : يوم  �لبيع  يكون  و   ، دينار جز�ئري  و خم�صة مئة  �ألف  ثمانية ع�رش  و  و مائة  ، ثالثون مليون  دج   30.118.500،00  : �الفتتاحي ب  �ل�صعر  و قد حدد   -

2018/11/28 ، على �ل�صاعة 13.30 زو�ال بقاعة �جلل�صات رقم 03 مبقر حمكمة �صيدي �حممد .
- يلزم �لر��صي عليه �ملز�د �ن يدفع حال �نعقاد �جلل�صة خم�ض 5/1) خم�ض �لثمن و �مل�صاريف �مل�صتحقة ( و  �أن يدفع باقي �ملبلغ يف �جل ثمانية )8( �أيام 

باأمانة �صبط  �ملحكمة. تخ�صع عملية �لبيع لدفرت �رشوط �لذي ميكن �الطالع عليه  باأمانة �صبط حمكمة �صيدي حممد �أو مبكتب �ملح�رش �لق�صائي 

املح�سر الق�سائي
الو�سط:2018/11/26
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الو�سط:2018/11/26الو�سط:2018/11/26

 �لرقم �جلبائي :



بقلم/ عبد النا�صر عوين فروانة

ان م�رسوع قانون “اعدام اال�رسى” 
انتهاكا فظا  يعترب جائرا وظاملا، 
عن�رسي  وهو  ب�شعة،  وجرمية 
وارهابي الميكن ان مير او ينفذ. 
فهو ينتهك حق االن�شان يف احلياة 
الدولية.  االتفاقيات  ويخالف 
حيث ي�شمح هذا امل�رسوع بتنفيذ 
االأ�رسى  بحق  االإعدام  عقوبة 
الفل�شطينيني الذين تفذوا عمليات 
قتل  االإ�رسائيلي  االحتالل  �شد 
فيها اإ�رسائيليني على خلفية دينية 

اأو اأيدلوجية اأو قومية.
امل�رسوع  طرح  اأعيد  وموؤخرا 
ومناق�شته، واعلن رئي�س احلكومة 
منحه  “نتانياهو”  اال�رسائيلية 
يف  لال�شتمرار  االخ�رس  ال�شوء 
لي�شت  هي  وهذه  اقراره،  اجتاه 
ويناق�س  يثار  التي  االوىل  املرة 
�شبق  اإذ  القانون،  م�رسوع  فيها 
واأثري مراراً خالل الثالث �شنوات 

االأخرية كما ا�شلفنا.
قبل  من  اإقراره  من  وبالرغم 
التمهيدية،  بالقراءة  الكني�شت 
احلاكم  االئتالف  من  بدعم 
االإ�رسائيلي، ومعار�شة وزير االأمن 
وبالرغم  وال�شاباك،  العام  والنائب 
“ليربمان”  ت�رسيحات  من  اي�شا 
ومناق�شته يف “الكابينت”، واعادة 

موافقة  مع  جديد،  من  مناق�شته 
من  لي�س  انه  اإال  احلكومة،  رئي�س 
الثالث  بالقراءات  مروره  املتوقع 
والتي  الكني�شت  يف  القادمة 
ي�شبح  حتى  امل�رسوع  يحتاجها 
الع�شكرية،  املحاكم  يف  نافذاً 
االإن�شان  حقوق  على  حر�شاً  لي�س 
الفل�شطيني، واإمنا الأن مترير مثل 
تغيري  يعني  واإقراره،  القانون  هذا 
اإىل  اإ�رسائيل  ت�شعى  التي  ال�شورة 
ترويجها وحتاول الظهور بها اأمام 
اأنها دولة دميقراطية  العامل، على 
حترتم حقوق االإن�شان. و�شيظهرها 
االن.  عليه  هي  مما  ا�شواأ  ب�شورة 
نَف  يُ�شَ القانون  اأن  على  ف�شاًل 
على اأنه “عن�رسي” الأنه ي�شتهدف 
على  ينطبق  وال  الفل�شطينيني 
القانون  فاإن  لذا  االإ�رسائيليني، 
العن�رسي  التمييز  من  يعترب جزءاً 
على  ويوؤكد  الفل�شطينيني،  �شد 
واإ�رسائيل  اأبارتهايد،  دولة  اأنها 
املوقف  هذا  يف  نف�شها  ت�شع  لن 
على  حر�شا  لي�س  العامل.  اأمام 
ا�شتمرارا  وامنا  الفل�شطيني، 
لتجميل  الهادفة  حماوالتها  يف 

�شورتها امام العامل.
ما  ح�شل  وان  حتى  وبتقديري 
القانون  واأقر  متوقع،  غري  هو 
على  املتوا�شل  التحري�س  ب�شبب 
امل�شبوق  غري  والدعم  االأ�رسى 
للقانون من قبل االئتالف احلاكم 
اأحزاب  وتناف�س  احلكومة  ورئي�س 
حقوق  على  االعتداء  يف  اليمني 

ال�شارع  الإر�شاء  الفل�شطينيني 
االإ�رسائيلي وللتغطية على االأزمات 
اأن  امل�شتبعد  من  فانه  الداخلية، 
دولة  يف  التنفيذية  اجلهات  تُقدم 
فل�شطيني  اإعدام  على  االحتالل 
واحد �شدر بحقه حكماً باالإعدام 
من قبل اإحدى املحاكم الع�شكرية 
النتقادات  جتنباً  االإ�رسائيلية، 
اإىل  يتجه  الذي  الدويل  املجتمع 
باعتبارها  االإعدام  عقوبة  اإلغاء 
هذا  االإن�شان.  حلقوق  خمالفة 
اأخرى  ناحية  ومن  ناحية،  من 
ال�رسر  �شيلحق  هذا  باأن  الإدراكها 
و�شيهدد  االإ�رسائيلي  باالأمن 
�شيدفع  اإذ  االإ�رسائيليني،  حياة 
اإىل  الغا�شبني  بالفل�شطينيني 
اإىل  واللجوء  مقاومتهم  ت�شعيد 
اأكرث عنفا واإيالما  و�شائل كفاحية 
املوت  اأن  لطاملا  لالحتالل، 
املقاوم،  ينتظر  ما  هو  املحتم 
�شيتحولون  الذين  لل�شهداء  وثاأرا 
حتت  من  ثورة  تٌ�شعل  حكايا  اىل 
من  االأحياء  وحُتر�س  الرتاب 

بعدهم.
“الكابينت”  اأعتمده  وبغ�س النظر 
الكني�شت  يف  القانون  اأقر  و 
بالقراءات الثالث ومتت امل�شادقة 
درت  �شَ ال.  اأم  نهائي  ب�شكل  عليه 
اأحكام باالإعدام من قبل املحاكم 
يوما  تكن  مل  -التي  االإ�رسائيلية 
نزيهة وعادلة- اأم مل تَ�شدر. نُفذت 
فاحلقيقة  تُنفذ.  مل  اأو  االأحكام 
املرة التي يجب اأن نُدركها جميعاً 
اأن دولة االحتالل ومن  توؤكد على 
جرائم  توقف  مل  العملية  الناحية 
ومار�شت  يوماً،  االإعدامات 
ك�شيا�شة  االإعدام  عقوبة  ومُتار�س 
لالأرا�شي  احتاللها  منذ  ومنهج 
يُحرجها  قانون  ودون  الفل�شطينية 
اأمام العامل، واأقدمت وحتت ذرائع 
خمتلفة وباأ�شكال عدة، على اإعدام 
املئات من املعتقلني الفل�شطينيني 
بعد ال�شيطرة التامة عليهم، اأو بعد 
التحقيق،  اأقبية  وداخل  �شجنهم 
وهناك اأمثلة كثرية ومناذج عديدة 
وقائمة طويلة تدلل على ما نقول، 
“احلافلة  �شهداء  اأبرزها  ولعل 
ال�شهيد  اآخرهم  ولي�س   ”300

اخلطيب  زغلول  “حممد  اال�شري 
“الرمياوي” وع�رسات اآخرين.

ولكن اإقرار قانون االإعدام من قبل 
الكني�شت  يف  ثم  ومن  “الكابينت” 
االإ�رسائيلي يعك�س حقيقة العقلية 
للحكومة  واالنتقامية  االإجرامية 
املتطرفة  اليمينية  االإ�رسائيلية 
يف  ال�شيا�شي  للم�شتوى  وكذلك 
وهو  الفل�شطينيني،  مع  التعامل 
اجلرمية  لتقنني  جديدة  حماولة 
الفل�شطينيني  قتل  و�رسعنة 
العاملني  وحتري�س  وقح،  ب�شكل 
الرتكاب  االأمنية  املوؤ�ش�شة  يف 
النار  اإطالق  عمليات  من  مزيد 
القتل  بهدف  الفل�شطينيني  جتاه 
ملجرد  اجل�شدية  والت�شفية 
يف�رس  ما  هذا  ولرمبا  اال�شتباه، 
واالإعدام  القتل  عمليات  ت�شاعد 
باجلرحى  والتنكيل  امليداين 
القانون  طرح  اأن  منذ  وامل�شابني 
للنقا�س وتعالت االأ�شوات لتطبيقه 
ُر�شدت  حيث  �شنوات،  ثالث  قبل 
مئات اجلرائم املماثلة، وتو�شعت 
اعدام  يف  االحتالل  قوات 

الفل�شطينيني دون قانون.
مبكانة  امل�شا�س  هو  واالأخطر، 
واالإ�شاءة  القانونية،  االأ�رسى 
يخدم  مبا  الن�شالية  هويتهم  اىل 
الرامية  االإ�رسائيلية  املحاوالت 
لتقدميهم للعامل على اأنهم جمرمني 
وقتلة واإرهابيني واياديهم ملطخة 
ولي�شوا  قتلهم،  ويجب  بالدماء، 

عن  يدافعون  ومقاومني  منا�شلني 
حقوق �شعبهم. وهذا يعني جترمي 
الفل�شطيني  الوطني  الن�شال 
كفاح  وم�شا�شاً خطرياً مب�رسوعية 
ومقاومته  الفل�شطيني  ال�شعب 
الن�شال  هذا  لالحتالل. اإن 
ويخو�شه  االأ�رسى  خا�شه  الذي 
جرمية،  لي�س  الفل�شطيني  ال�شعب 
نفذها  التي  العمليات  تلك  واأن 
مقاومة  اإطار  يف  تندرج  االأ�رسى 
املحتل، وان هذه املقاومة و�شيلة 
القوانني  كافة  كفلتها  م�رسوعة 
واملواثيق واالأعراف الدولية، وهي 
بحد ذاتها �رسٌف تعتز به ال�شعوب، 
�شعٍب  من  فما  االأمم:  به  وتتباهى 
اإال  االحتالل  حتت  وقع  كرمي 
املحتل  لطرد  املقاومة  ومار�س 

وانتزاع احلرية وال�شالم.
الفل�شطينية  اجلهات  ندعو  لذا 
كافة، للتن�شيق فيما بينها وتوحيد 
جهودها، والتوجه ملحكمة العدل 
الدولية )الهاي( ال�شت�شدار راأي 
املكانة  حول  قانوين  ا�شت�شاري 
واملعتقلني  لالأ�رسى  القانونية 
لهم  يكفل  مبا  الفل�شطينيني، 
مكانتهم  من  ويعزز  احلماية 
القانونية ويحافظ على هويتهم 
م�رسوعية  ويحمي  الن�شالية 

كفاحنا �شد االحتالل.
ويف اخلتام ندعو االأمم املتحدة 
على  املوقعة  ال�شامية  والدول 
اتفاقيات حقوق االإن�شان واالحتاد 

املوؤ�ش�شات  وكافة  االأوروبي 
احلقوقية واالإن�شانية والتجمعات 
اإىل  االإعدام،  لعقوبة  املناه�شة 
التدخل العاجل حلماية االأ�رسى 
يف  الفل�شطينيني  واملعتقلني 
االإ�رسائيلي،  االحتالل  �شجون 
للحيلولة  جادة  خطوات  واتخاذ 
الذي  القانون  هذا  اإقرار  دون 
ي�شكل، اقراره وتطبيقه، جرمية 
فح�شب  هذا  لي�س  ان�شانية. 
عمليات  وقف  اي�شا  وامنا 
التي  امليداين  واالعدام  القتل 
بحق  االحتالل  قوات  متار�شها 
“اعدام  قانون  الفل�شطينيني. ن 
االمن  يجلب  لن  اال�رسى” 
ومعها  واأنها  االحتالل،  لدولة 
يدركوا  ان  يجب  اجمع  العامل 
تكمن  اال�شا�شية  امل�شكلة  بان 
االحتالل،  وجود  ا�شتمرار  يف 
يتاأتى  وان االأمن واالإ�شتقرار لن 
وان  االحتالل.  وجود  ظل  يف 
واالجراءات  القوانني  كافة 
اال�رسائيلية مل ولن ت�شتطع وقف 
من  ينا�شل  حمتل  �شعب  م�شرية 
وانتزاع  االحتالل  انهاء  اجل 

حريته.

�صيا�صة "ا�صرائيلية" دون ن�صو�ص قانونية
راأي
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.       اأ�صري حمرر وباحث خمت�س ب�صوؤون الأ�صرى        .      ع�صو املجل�س الوطني الفل�صطيني
كرث احلديث يف ال�صنوات الخرية عن “قانون اعدام ال�صرى الفل�صطينيني” وقدمت اأكرث من �صخ�صية وحزب ا�صرائيلي اقرتاحات ت�صب يف هذا 

الجتاه، وناق�س جمل�س الوزراء ال�صرائيلي امل�صغر “الكابينت” هذا القانون يف يوليو/متوز املا�صي، تزامنا مع ت�صريحات كان قد اطلقها اآنذاك وزير 
احلرب “ ليربمان” مفادها بان دولة الحتالل تقرتب من تطبيقه ومعاقبة “القتلة”. هذا امل�صروع الذي تقدم به حزب “اإ�صرائيل بيتنا” بزعامة 

الوزير املتطرف “اأفيغدور ليربمان” كان قد اقره الكني�صت الإ�صرائيلي بالقراءة التمهيدية يف الثالث من كانون ثاين/يناير املا�صي.

هيئة �صوؤون الأ�صرى واملحررين

اإدارة معتقالت الحتالل تتعمد انتهاك الأ�صرى طبيًا ومتاطل يف عالجهم
االأ�رسى  �شوؤون  هيئة  قالت 
 ، عنها  �شدر  تقرير  واملحررين يف 
اأن اإدارة معتقالت االحتالل توا�شل 
االأو�شاع  اهمال  بتعمد  �شيا�شتها 
واملعتقلني،  لالأ�رسى  ال�شحية 
املزمنة  االأمرا�س  ذوي  خا�شة 
وممن يعي�شون اأو�شاعاً �شحية �شيئة 
للغاية، فهي متتنع عن تقدمي العالج 

الالزم لهم، وت�شتهرت بحياتهم.
من  االأ�رسى  �شوؤون  هيئة  ور�شدت 

ثالثة  حماميها،  من  عدد  خالل 
حاالت مر�شية تقبع يف عدة �شجون 
االأ�شري  حالة  بينها  من  اإ�رسائيلية، 
اإياد اأبو نا�رس )36 عاماً( من مدينة 
والذي  البلح و�شط قطاع غزة،  دير 
بعد  متعمد  طبي  اهمال  من  عانى 
جراحية  عمليات  لثالثة  خ�شوعه 
املرات  اإحدى  يف  حيث  بطنه،  يف 
مكان  بال�شتيكة  خيوط  ن�شيان  مت 
�شبب  الذي  االأمر  العملية،  اجراء 

له �رسر  واآالم  �شديدة يف البطن ال 
يزال ي�شتكي من اآثارها حتى االآن.

م�شاب  نا�رس  اأبو  االأ�شري  باأن  علماً 
“فقر  االأنيميا  مبر�س  االأ�شل  يف 
الدم”،  والذي يُ�شبب له اأوجاع حادة 
يف  وهزال  عام  و�شعف  الراأ�س  يف 
ج�شده، وهو بحاجة اإىل عناية فائقة 
حلالته ال�شحية، غري اأن اإدارة معتقل 
ال�شحي  لو�شعه  تكرتث  ال  “اإي�شل” 

ال�شعب، ومتاطل يف عالجه.

 58( دقة  وليد  االأ�شري  ي�شتكي  بينما 
يف  الغربية  باقة  بلدة  من  عاماً( 
الداخل املحتل، من زيادة يف اإنتاج 
واملعروف  احلمراء  الدم  كريات 
بحاجة  وهو  “بوليت�شيتيميا”،  با�شم 
لو�شعه  دائمة  طبية  متابعة  اإىل 
ال�شحي، وقد جرى نقل االأ�شري دقة 
معتقل  من  تع�شفي  ب�شكل  موؤخراً  
“جميدو”،  معتقل  اإىل   “اجللبوع” 
“�رس  االأخرية  روايته  ن�رس  عقب  

كرواية  ت�شنف  رواية  وهي  الزيت”، 
حماولة  حكاية  وتروي  لالأطفال، 
طفل الدخول لزيارة والده املحروم 
بطريقة  االحتالل  �شجون  يف  منه 
اإدارة  تتعمد  حني  ا�شتثنائية .يف 
الو�شع  اهمال  “جميدو”  معتقل 
 33( نعالوة  اأجمد  لالأ�شري  ال�شحي  
عاماً( من حي ال�شويكة يف طولكرم، 
فهو يعاين قبل اعتقاله من دي�شكات 
اآالم حادة، وقد  له  تُ�شبب  يف ظهره 

تدهور و�شعه ال�شحي  بعد اعتقاله 
“اجللمة”  معتقل  زنازين  يف  وزجه 
ملدة 21 يوماً و�شط ظروف حيايتة 
قا�شية جًد، ولغاية اللحظة مل يتلق 

اأي عالج حقيقي حلالته ال�شحية.
االأكرب  ال�شقيق  هو  اأجمد  باأن  يذكر 
تتهمه  الذي  نعالوة  اأ�رسف  لل�شاب 
عملية  بتنفيذ  االحتالل  �شلطات 
مقتل  عن  اأ�شفرت  التي  “بركان” 

اإ�رسائيليني واإ�شابة ثالث.



البنت االخرية والوحيدة لطبيب  فرحة، هي 
حتظ  مل  ولكنها  الربغوثي،  رباح  االع�شاب 
بدالل اآخر العنقود، فقد تويف والدها مبكرا 
وتبعه �شقيقها البكر ادري�س، فعاي�شت احلزن 
بعد  يوما  احلطب  جمعت  طويال.  عليهما 
واجتهاد.  بكل جد  الزراعة  يوم، وعملت يف 
بحفظ  ذلك  فعو�شت  املدر�شة  عن  تغيبت 
القراآن، ومّنت موهبتها املوروثة  اجزاء من 
فاأبدعت  الربغوثي  علي  الزجال  جدها  عن 

يف كتابة وترديد ال�شعر ال�شعبي.
الربغوثي،  اهلل  عبد  �شالح  قريبها  تزوجت 
وربت  وخبزت،  وعجنت  وطبخت  اجنبت 
ودخلوا  نا�شلوا  االبناء  كرب  وملا  وعلمت، 
وحجزت  مبوؤبدات،  حمكومني  املعتقالت 
ال�شليب  حافالت  يف  موؤبداَ  مقعداً  هي 
�شابقت  عاما،  ثالثني  مدار  على  االحمر 
خاللها عجالت البا�س لالنطالق مع الفجر 
نحو �شجون: رام اهلل، نابل�س القدمي، جنيد، 
اخلليل، نفحة، ع�شقالن، بئر ال�شبع، رميون، 
تلموند،  اي�شل،  الرملة،  ه�شارون،  هدارمي، 
عمر  الولدين  لزيارة  وغريها،  �شطة  جلبوع، 
احلفيدين  ثم  فخري  عمهما  وابن  ونائل 

عا�شف وعا�شم.
خا�شت ا�رضابها االأول عن الطعام �شنة 1980 
ت�شامناً مع االأ�رضى واالأ�شريات، ويف الزيارة 
عن  يوماً   12 اأ�رضبوا  اأنهم  عمر  اأخربها 
الطعام، فقالت له اإنها اأ�رضبت 13 يوماً، ويف 
عام 1987 ورغم مر�شها ومعار�شة االطباء، 
ا�رضبت واحدا وع�رضين يوماً ا�شنادا الأ�رضى 
معتقل جنيد، ورف�شت اأن تفك ا�رضابها اإال 

بعد زيارة جنلها نائل يف ال�شجن.
جنوب  رفح  اإىل  توجه  ن�شوياً  وفدا  قادت 
�شهداء  باأحد  العزاء  لتقدمي  غزة،  قطاع 
طلبة جامعة بريزيت؛ مو�شى م�شباح حنفي 
)23 �شنة( الذي ا�شت�شهد بر�شا�س االحتالل 
خالل تظاهرة طالبية يوم 13 ني�شان 1987، 

الطعام  عن  امل�رضبني  االأ�رضى  مع  ت�شامناً 
االحتالل  �شلطات  لكن  جنيد.  معتقل  يف 
من  واأعادته  الن�شوي،  الوفد  دخول  منعت 

حاجز “ايريز” �شمال القطاع.
علي  �شقيقها  تعر�س  الت�شعينات  مطلع 
وعجزت  �شوريا،  يف  ال�شيا�شي  لالعتقال 
�رضاحه  اطالق  عن  الوا�شطات  خمتلف 
علي  متكن  اعتقاله،  مكان  معرفة  حتى  او 
باأن  ال�شورية؛  لزوجته  قناعاته  تهريب  من 
متتلك  التي  الوحيدة  هي  عمر  اأم  �شقيقته 

مفاتيح االفراج عنه.
ال�شام،  اإىل  االأردن  نهر  عمر  اأم  اجتازت 
وانتزعت  كافة،  الف�شائل  اأبواب  وطرقت 
كيلو من  زيارته، حملت معها ثالثني  فر�شة 
ال�شجن،  حرا�س  اعرت�س  وعندما  الفواكه، 
اأحمل  واأنا  االعرتا�س  ملاذا  لهم:  قالت 
االحتالل  �شجون  يف  املعتقلني  الأبنائي 
غ�شب  واكرث؟!!  الكميات  هذه  اال�رضائيلي 
م�شوؤول ال�شجن من املقارنة، لكنه ا�شتجاب، 
حدد ن�شف �شاعة كوقت للزيارة، فاعرت�شت 
يف  منكم؟!  اأح�شن  اليهود  يعني  ثانية: 
 45 عن  تقل  ال  الزيارة  االحتالل  معتقالت 
دقيقة، غ�شب ال�شابط امل�شوؤول مرة اأخرى 
قرارا  يتخذ  اأن  وكاد  املقارنة،  ق�شوة  على 
كاملة.  �شاعة  ومنحها  تراجع  لكنه  مبنعها، 
وعدت �شقيقها بالعمل بكل طاقتها من اأجل 

اطالق �رضاحه.
ال�شاحة  على  فل�شطينيا  م�شوؤوال  ترتك  مل 
لدى  تدخله  وطالبت  وقابلته  اإال  ال�شورية 
لن  اأنها  بو�شوح  واأخربتهم  االأمن،  اأجهزة 
زنزانته  �شقيقها  يغادر  عندما  اإال  تهداأ، 
يف  �شهرا  ثالثني  بعد  اخريا  وخرج  ال�رضية. 
ي�شارع  مقعداً  ظل  ولكن  ال�رضي  االعتقال 
املر�س حتى وفاته �شنة 1996 طاويا مرحلة 

مهمة من الن�شال مع حركة فتح.
اعتقلتها  دم�شق،  من  عودتها  اأثناء 
املخابرات االإ�رضائيلية على اجل�رض، ونقلها 
وهناك  امل�شكوبية،  �شجن  اأقبية حتقيق  اإىل 
االت�شال  تهمة  لها  املخابرات  �شابط  وجه 
و�شمدت  التهمة  اأنكرت  التنظيمات،  بقادة 

يف التحقيق، ثم اأعلنت االإ�رضاب عن الطعام 
اطالق  �شمنت  حتى  اأيام  ثمانية  طوال 

�رضاحها وعادت منت�رضة اإىل بيتها.
نائل:  لها  قال  ال�شجن  زيارات  احدى  يف 
مني  بني  “يا  مبت�شمة:  جاوبته  مّيا.  َغلّبتك 
ح�شاب  على  فل�شطني  كل  يزور  له  طالع 
واجلبل  ال�شاحل  �شفت  االأحمر.  ال�شليب 
نفقة  وعلى  جماناً  وال�شحاري  والبيارات 
بقوة  نائل  على  َغطْت  �شَ يومها  ال�شليب”. 
عليه  فاأحلت  رف�س،  يحتاج؟  ماذا  لتعرف 
فقدم لها اعرتافاً وندم عليه: احتاُج ان اأنام 
�شاعة واحدة حتت ال�شم�س على ظهري؛ فوق 
ربيع كوبر. اأمُد يدّي و�شاقّي على ات�شاعهما 
اأغفو  حديدا،  اأو  جدارا  تلم�س  اأن  دون 
لل�شّجان يف  اأ�شمُع تعليمات عربية  بعمق وال 
يا  ذلك  اأكرث من  اأحتاُج  ال  ال�شوت.  مكربات 

اأمي. �شمتت، وغط�شت يف اأحزانها.
يف  وك�شفتها  نهار،  ليل  نائل  اأمنية  طاردتها 
مقابلة �شحفية مع مرا�شل “هاآرت�س” عندما 
اختطافه  فكرة  �شاخر  ب�شكل  عليه  عر�شت 
مع  مبادلته  اأجل  من  بيتها  ق�شرية يف  لفرتة 
تفا�شيل فكرتها  اللئيم  ال�شحفي  كتب  نائل. 
ال�شاخرة بدقة، ون�رض عر�شها “بخطفه” يف 
ق�شته االإخبارية!. قراأ نائل املادة ال�شحفية 
و�شعر  اأقوالها،  يف  ودقق  �شورتها  و�شاهد 
بال�شكاكني متزق قلبه ندما على ك�شف اأمنيته 
املتوا�شعة لوالدته .ويف زيارة اأخرى دققت 
احلاجة فرحة بدموع امراأة م�شنة تبكي جنلها 
االأكادميي املعتقل، �شاألتها عن فرتة حكمه، 
اهلل  �شاء  ان  لها:  قالت  اأ�شهر.  ت�شعة  اأجابت 
ال�شجن  اإدارة  وافقت  اإذا  اليوم؛  بريوح معك 
على ا�شافة حكم ابنك اإىل موؤبد ابني نائل. 
وم�شحت  ل�شانها  وابتلعت  املراأة  �شمتت 
اأي  تهريب  على  يحر�س  نائل  دمعها .كان 
�شيء ي�شتطيع من خالله توثيق حياة اال�شري، 
�َشلَمها وجه فر�شة  الزيارات،  وخالل احدى 
جاءت  االأ�رضى.  على  االإدارة  وزعته  اأخ�رض 
وقد  الفر�شة  وجه  ترتدي  التالية  الزيارة  يف 
له:  فقالت  تفاجاأ.  د�شدا�شة.  اإىل  حولته 
“وجه الفر�شة اللي بتنام عليه مّيا بدي اأخليه 

على جلدي حتى تتحرر.» 
مدر�شة  على  يوما  االحتالل  جنود  اعتدى 
الطالبية يف  التظاهرات  احدى  كوبر خالل 
الدورية  �شباط  ومتكن  االأوىل،  االنتفا�شة 
اأحد الطلبة. ت�شدت ن�شاء كوبر  من اعتقال 
الطالب،  تخلي�س  بهدف  الدورية  الأفراد 
واحدة  كل  وزعمت  ال�شوت،  بعايل  �رضخن 
باأنها اأمه. اعرت�س ال�شابط على �رضاخهن، 
والدة  باأنها  امراأة  كل  اإدعاء  يعجبه  ومل 
“هذا  اأم عمر:  له  الطالب املعتقل. ت�شدت 
اأم  لك  اأنت  واحد.  واأب  اأم  مائة  له  الطالب 

واحدة ومائة اأب.«
زرعْت اأم عمر يف باب بيتها ليمونة واأطلَقْت 
عليها اإ�شم نائل، وَحر�شْت على نقل عبوات 
مياه من جنلها االأ�شري يف كل زيارة للمعتقل. 
الليمونة  اأينعت  فوق جذورها.  تتو�شاأ  كانت 
اإىل  حباتها  نقل  على  وواظبت  �شنوات،  بعد 
حتى  ال�شبع.  بئر  �شجن  يف  االأ�شري  قلبها 

منعت االإدارة ادخال الليمون.
يف احدى الزيارات و�شلت اأم عمر وحيدة اإىل 
َهم�شت  الزائرات  احدى  ال�شبع،  بئر  معتقل 

حمل  على  قادرة  تعد  مل  والدتك  نائل:  اإىل 
اإىل  ال�شبع  بئر  من  مبفردها  املياه  جالون 
اأوقف نائل عادته وجّنبها اأمر  ليمونة كوبر. 
بالليمونة  االعتناء  على  واظبت  لكن  املياه، 
االأ�شري،  مياه  من  �شنوات  ع�رض  �شقتها  التي 
رغم اأن حباتها مل تعد ت�شل اإىل نائل ورفاقه 
عقب  املخت�س  الطبيب  لها  االأ�رضى .قال 
القلب  ت�شخم يف  هناك  ال�رضيري:  الفح�س 
على  بيت�شخم  “القلب  عليه:  ردت  حّجة.  يا 
قد الّهم. القلب بيت�شخم ع�شان يو�شع الهموم 
الكبرية يا دكتور .«تويف زوجها اأبو عمر نهاية 
�شنوات  العمل  يف  كد  ان  بعد   ،2004 العام 
�شيخوخة  وعانى  ولبنان  االردن  يف  طوال 
كلها ح�رضات على غياب اجناله ال�شباب يف 
املعتقالت، وتوفيت بعده بعام، لكن مل يغب 
اأملها الكبري بتحرر جنلها نائل، وقد حتقق بعد 
غيابها ب�شت �شنوات وثالثني يوماً بال�شبط. 
عام 2011.  “�شاليط”  نائل يف �شفقة  حترر 
نفذ و�شية والدته وارتبط باالأ�شرية املحررة 
اعتقاله  اأعاد  االحتالل  لكن  نافع،  اميان 
حمرراً  اأ�شرياً  �شتني  مع   2014 حزيران  يف 

االأحكام  باعادة  و�رضع  ال�شفقة،  هذه  يف 
ال�شتني  ابن  نائل  بحقهم .واظب  ال�شابقة 
عاما على ممار�شة الريا�شة يف فرتة اعتقاله 
اجلديدة، وخطط الكمال درا�شته اجلامعية، 
ال  الطعام،  عن  اال�رضاب  هذا  انتهاء  فور 
ومن  القوى  �شعف  من  االآن  يعاين  انه  �شك 
واجلفاف  وال�شداع  املفا�شل  ووجع  الدوار 
تلك  بذكرى  عزميته  ي�شحذ  ولكنه  وغريها، 
الرم�شانية يف معتقل ع�شقالن عندما َهَم�س 
ل�شقيقه االأ�شري عمر بان والدتهما �شتتحدث 
االآن عرب االذاعة، وفعال دوى �شوت احلاجة 
فرحة اجلبلي بقوة ورنة الم�شت قلبي جنلّيها 
نائل وعمر، و�شمائر رفاق ال�شالح يف غرفة 
�رضف  “درهم  يومها:  او�شت  االعتقال، 
االأ�رضى  لكل  �شالمي  مال.  بيت  وال  مّيا 
ال�شّجان  بقهر  مّيا  كبري  االأمل  واالأ�شريات، 
املحررة  االأ�شرية  ريت  العاجل.  واالفراج 
نائل.«  يا  مّيا  ن�شيبك  من  تكون  نافع  اإميان 
اأطلقت و�شّيتها االأخرية عرب االأثري، اطلقتها 
قبل اربع �شاعات فقط على غيابها يف رحلة 
اآذان  وقع  على  ورحلت  اطلقتها  االأبدية، 
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عماد الأ�شفر

اأم الأ�سريين عمر ونائل الربغوثي

الأ�سريات يف �سجن الدامون يعانني اأو�ساعًا �سيئة

جرائم الإحتالل الطبية واحلياتية بحق اأ�سرانا تتم على مراآى وم�سمع املجتمع الدويل

لل�شهداء  القد�س  مهجة  موؤ�ش�شة      اأفادت 
يف  الفل�شطينيات  االأ�شريات  اأن   ، واالأ�رضى 
نتيجة  �شيئة  اأو�شاعاً  يعانني  الدامون  �شجن 
اإدارة  وتدخالت  التع�شفية  املمار�شات 
اأهاليهن  وبحق  بحقهن  وال�شجانني  ال�شجن 
ر�شالة  يف  االأ�شريات  الزيارة .واأو�شحت  اأثناء 
تعامل  اأن  ن�شخًة عنها،  القد�س  و�شلت مهجة 
اإدارة ال�شجن وال�شجانني معهن �شيئة جداً، واأن 
اأو�شاعهن على و�شك االنفجار ب�شبب تدخالت 
اأثناء  اأهاليهن  بحق  ال�شجانني  وم�شايقات 
بال�رضاخ  يقومون  حيث  كبري،  ب�شكل  الزيارة 
وا�شتفزاز  احرتام  بعدم  ويعاملونهم  عليهم 
مت  اللواتي  االأ�شريات  اأفادت  متعمد .كما 
نقلهن موؤخراً من �شجن ال�شارون اإىل الدامون 
يف الر�شالة اأن اإدارة ال�شجن حتى االآن ترف�س 
املتمثلة  ال�شخ�شية  اأغرا�شهن  اإعطائهن 
والر�شائل،  املكتوبة  واالأوراق  والكتب  بال�شور 

�شد  احتجاجية  خطوات  اتخاذ  ب�شدد  وهن 
االأو�شاع على  ا�شتمرت  ال�شجن يف حال  اإدارة 
ر�شالتهن  يف  االأ�شريات  النحو .واأ�شافت  هذا 
جعابي�س  جميل  ريا�س  اإ�رضاء  االأ�شرية  اأن 
تعاين  زالت  ما  املحتلة  القد�س  مدينة  من 
اأو�شاعاً �شحية �شيئة نتيجة مماطلة ما ي�شمى 
يف  ال�شهيوين  االحتالل  �شجون  م�شلحة  اإدارة 
تقدمي العالج الالزم لها، وهي بحاجة الإجراء 
عملية جراحية اإال اأنهم وحتى االآن مل يبلغوها 
تقرحات  من  تعاين  تزال  ما  وهي  مبوعدها، 
ال�شجن  وعيادة  احلرق،  اأماكن  يف  �شديدة 
والتي  عليها  واملراهم  االأدوية  بتجربة  تقوم 
تلك  ملعاجلة  ت�شع حداً  وال  ب�شيء  تفيدها  ال 
اأن  اإىل  القد�س  مهجة  التقرحات .واأ�شارت 
االأ�شرية جعابي�س اأ�شيبت يوم اعتقالها بتاريخ 
الغاز  اأنبوبة  انفجار  نتيجة  2015/10/11م، 
خطورة  ورغم  �شديدة،  باإ�شابات  �شيارتها  يف 

لها،  تعر�شت  التي  واالإ�شابة  ال�شحي  و�شعها 
من   %60 من  اأكرث  يف  حروق  اإىل  اأدت  والتي 
�شلطات  اأن  اإال  يديها،  اأ�شابع  وبرت  ج�شدها، 
تقدم  ومل  كاإرهابية  معها  تعاملت  االحتالل 
العالج الالزم لها يف حينه، واليوم تعاين اإ�رضاء 
ج�شمها،  واأنحاء  وجهها  يف  احلروق  اآثار  من 
وهي حتتاج لرحلة عالج طويلة، للتخل�س من 
اأوجاعها التي باتت ال تفارقها، اإال وهي نائمة 
مب�شاعدة املهدئات يف ال�شجن الذي ال تتلقى 
فيه الرعاية ال�شحية الالزمة .من جهتها طالبت 
احلقوقية  املوؤ�ش�شات  القد�س  مهجة  موؤ�ش�شة 
لل�شليب  الدولية  اللجنة  وخا�شة  واالإن�شانية، 
بالتدخل  االإن�شان  حقوق  وجمل�س  االأحمر، 
حد  لو�شع  ال�شهيوين  االحتالل  �شلطات  لدى 
وظروفهن  الفل�شطينيات  االأ�شريات  ملعاناة 
غري االإن�شانية، وتقدمي العالج الالزم لالأ�شرية 
يف  خ�شو�شياتهن  ومراعاة  جعابي�س،  اإ�رضاء 

انتهاكات  وف�شح  ال�شهيوين،  االحتالل  �شجون 
م�شلحة �شجون االحتالل بحقهن

االأ�رضى  �شوؤون  هيئة  رئي�س  انتقد 
بكر،  اأبو  قدري  اللواء  واملحررين 
االإحتالل  جرائم  على  الدويل  ال�شمت 
االإ�رضائيلي الطبية واحلياتية بحق االأ�رضى 
الفل�شطينيني، والتي متار�س ب�شكل فا�شح، 
الدويل  املجتمع  وم�شمع  مراآى  على  وتتم 
من  ووفد  قيامه  خالل  ذلك  باأ�رضه .جاء 
االأ�رضى  من  لعدد  التهاين  بتقدمي  الهيئة 
واالأ�شريات املحررين من �شجون االإحتالل 
واخلليل،  بيت حلم  موؤخرا من حمافظتي 

على  لالإطالع  لهم  االإ�شتماع  مت  حيث 
الواقع املرير  املفرو�س على االأ�رضى من 

قبل اإدارة ال�شجون االإ�رضائيلية.
ال�شديد  قلقه  عن  بكر  اأبو  اللواء  واأعرب 
تنفيذها  وطرق  اجلرمية  حجم  لت�شاعد 
الطبية  االأ�رضى، وخ�شو�شا اجلرائم  بحق 
حيث  حقيقي،  ب�شكل  حياتهم  تهدد  التي 
كبرية جدا من املحررين  ن�شبة  اأن هناك 
العالجات واالأدوية بعد االفراج  يبا�رضون 
عنهم فورا، حتى يتمكنوا من التغلب على 

اأمرا�شهم واأوجاعهم التي غر�شها االحتالل 
موؤ�ش�شات  بكر  اأبو  اللواء  فيهم .وطالب 
اأكرث جراأة، واأن  اأن تكون  املجتمع الدويل 
تتوجه اىل ال�شجون فورا، وتطلع على واقع 
ال�شحة  منظمة  داعيا  قرب،  عن  االأ�رضى 
تر�شل  اأن  اخل�شو�س  وجه  على  العاملية 
طواقم متخ�ش�شة لفح�س االأ�رضى ومعاينة 
حاالتهم املر�شية، وما يقدم لهم من اأدوية 
وم�شكنات، وكذلك معاينة الطواقم العاملة 
وكفاءتها.  ال�شجون  م�شلحة  عيادات  يف 

متت  الذين  واالأ�شريات  االأ�رضى  اأن  يذكر 
خميم  من  م�شلح  اإ�شحاق  هم:  زيارتهم 
16 عاما، جواد حو�شية  اأم�شى  الدهي�شة 
�شالح  خالد  عاما،   16 اأم�شى  يطا  من 
اأعوام،   10 اأم�شى  �شالح  دار  قرية  من 
اأم�شى  عايدة  خميم  من  عكر  اأبو  حازم 
من  طقاطقة  اأمرية  ون�شف،  اأعوام  ثالثة 
بيت فجار اأم�شت عام ون�شف، واملحررة 
اجلريحة عبلة العدم من بيت اأوىل اأم�شت 

ثالثة اعوام.

املحامية جاكلني الفرارجة

جنود الحتالل ُينّكلون بالأ�سري عمر 
�سحادة يف معتقل «عت�سيون«

منا�سدة الأ�سرية اإ�سراء اجلعابي�ص

الفل�شطيني  االأ�شري  نادي  حمامية  نقلت 
حممد  عمر  االأ�شري  عن  الفرارجة  جاكلني 
�شحادة )26 عاماً( من خميم العروب تفا�شيل 
التنكيل به على يد جنود االحتالل يف معتقل 
لدى  ا�شتدعائه  عقب  وذلك  “عت�شيون”، 
خمابرات االحتالل واعتقاله الحقاً يف تاريخ 
الثاين  ت�رضين  نوفمرب/  من  ع�رض  اخلام�س 
خالل  للمحامية  �شحادة  االأ�شري   .2018وقال 
زيارة اأجرتها له: “اأن اأربعة جنود انهالوا عليه 
كافة،  ج�شده  اأنحاء  على  املرّبح  بال�رضب 
حيث قام اأحد اجلنود ب�رضبه بوا�شطة ع�شا، 
واآخر قام ب�رضبه على ظهره بعد القفز عليه، 
الربد  االأر�س يف  تركه ملقى على  و�شبق ذلك 
و�شتمه  اليدين،  مقيد  وهو  ل�شاعات  القار�س 
باألفاظ نابية «.وذكر االأ�شري وجمموعة اأخرى 
من االأ�رضى الذين �شاهدوا احلادثة اأن عملية 
عن  امل�شوؤول  ال�شباط  اأمام  متت  االعتداء 
املحامية  واأكدت  كما  “عت�شيون”.  معتقل 

ال�رضب ظاهرة على ج�شد  اآثار  اأن  الفرارجة 
االأ�شري.

ح�شن  حممد  االأ�شري  قال  مت�شل  �شياق  ويف 
نواورة من بيت حلم اأنه يعاين من ك�رض يف يده 
اليمنى وكان من املقرر اإجراء عملية جراحية 
له، اإال اأن اعتقاله منعه من ا�شتكمال عالجه، 
كما اأن ظروف احتجازه يف معتقل “عت�شيون” 
برودة  مع  خا�شة  ال�شحي  و�شعه  من  فاقم 
اأدنى الظروف  اإىل  الطق�س، وافتقار املعتقل 

ال�شحية.
اأن قوات  وتعقيباً على ذلك قال نادي االأ�شري 
التعذيب  عمليات  من  �شّعدت  االحتالل 
االأخرية،  االآونة  خالل  املعتقلني  بحق 
اإىل  م�شرياً  االعتقال،  عمليات  اأثناء  ال�شيما 
يتعر�شون  املعتقلني  من   %95 ن�شبته  ما  اأن 
مطالبته  وجدد  والنف�شي.  اجل�شدي  للتعذيب 
يف  العاملة  الدولية  احلقوقية  للموؤ�ش�شات 
فل�شطني بالتوقف عن ال�شمت حيال ما يجري 
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اجلعابي�س  اإ�رضاء  امل�شابة  اال�شرية  نا�شدت 
الفل�شطيني  املجتمع  الدامون  ب�شجن  القابعة 
وجه  على  الفل�شطينية  والرئا�شة  كلكل 
املجتمع  لدى  العاجل  بالتدخل  اخل�شو�س 
دور  لتفعيل  واي�شا  واالإن�شاين  الر�شمي  الدويل 
املوؤ�ش�شات احلكومية والغري حكومية من اأجل 
ال�شغط على الكيان ال�شهيوين الإنهاء معاناتها، 
يقدم  ولن  تخلى عنها  اأن اجلميع  تظن  اإ�رضاء 
لنثبت  العادله  لق�شيتها  الالزم  الدعم  اأحد 
الرمز  باعتبارها  نن�شاها  ولن  باأننا مل  الإ�رضاء 
احلي لعدالة الق�شية الفل�شطينية واملثال احلي 
اأي�شا لظلم ممار�شات املحتل . وفى ال�شياق، 
نتيجة  اليوميه  معاناتها  عن  اإ�رضاء  حتدثت 

انها بحاجه م�شتمرة  اإ�شابتها املذكورة حيث 
ت�شتطيع  وال  االأخريات  االأ�شريات  مل�شاعدة 
القيام باحتياجاتها اليوميه من غري م�شاعده ، 
وحتدثت اأي�شا عن معاناتها النف�شية ال�شديدة 
والغري حمتملة والناجتة عن اإ�شابتها ومعاملة 
م�شلحة ال�شجون لها التي ال ت�شتجيب لطلبها 
املتكرر باإجراء عمليات جراحية للتخفيف من 
وطاأة اإ�شابتها ال�شديدة وال توفر لها الظروف 

املالئمة لو�شعها النف�شي واجل�شدي ،
خطرية  الإ�شابات  ا�رضاء  اال�شرية  وتعر�شت 
عليها  حكمت  حيث  �شديدة  حروق  نتيجة 
حمكمة االحتالل بالقد�س 11 عاما بعد اأن مت 

تلفيق ق�شية لها.... 

 1965 املعا�شرة  الفل�شطينية  الثورة  يف 
بكر  حممود  فل�شطيني  اأ�شري   ..اأول 

حجازي
اأول اأ�شرية فل�شطينية فاطمة برناوي. 

اأول �شهيد اأحمد مو�شى. 

اأول   . اأبوغزالة  �شادية  �شهيدة  اأول 
عملية تبادل ا�شرى يف . 1968

عبد  ال�شجون  يف  ا�شراب  �شهيد  اول 
القادر ابو الفحم. 

اأول عميد لال�شرى عمر القا�شم 

ال�شجن  يف  اأ�شري  مي�شيها  مدة  اطول 
زال  وما  يون�س  كرمي  متوا�شل  وب�شكل 

يف ال�شجن. 
ال�شجن  يف  ا�شري  مي�شيها  مدة  اطول 

وعلى فرتتني نائل الربغوثي. 

جنحت  نطاف  تهريب  عملية  اأول 
لالأ�شري عمار الزبن 

يف  نفق  طريق  عن  هروب  عملية  اول 
كفار يونا غ�شان مهداوي وتوفيق الزبن 

 .
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كابو�س عنف املالعب يعود بقوة اإىل الواجهة
ت�شدرت اأحداث ال�شغب التي �شهدتها مالعب كرة القدم بالعا�شمة خالل الأيام القليلة املا�شية عناوين وواجهات ال�شحف نتيجة الإ�شرار الكبرية 

واخلطرية التي ت�شبب بها احلادثة �شوءا الب�شرية وحتى املادية ودقت بذلك ناقو�ص اخلطر عن الظاهرة التي اأخذت منحنى خطري يف جمتمعنا 
وريا�شتنا للتحول بذلك مالعب اجلزائر بعدما كانت وجهة لع�شاق الكرة امل�شتديرة كغريها من دول العامل مل�شرح للجرائم واأماكن للموت على يد 

ع�شابات و منحرفني جعلوا من املنا�شرين وع�شاق الكرة فرائ�ص على طبق من ذهب 

منرية ل.

القانونية  الإجراءات  كافة  رغم 
الظاهرة  من  احلد  يف  والردعية 
الريا�ضية  الروح  مع  تتنافى  التي 
اجلهود  كافة  ورغم  القدم  لكرة 
�ضفحات  عرب  �ضبابنا  تبناها  التي 
علينا  ما  و  الجتماعي،  التوا�ضل 
الكم  على  الوقوف  �ضوى  اليوم 
اأمام  املاثلني  ال�ضباب  من  الهائل 
مباراة  اأي  بعد  اجلزائر  حماكم 
و  الأ�ضلحة  حيازة  ق�ضايا  يف 
املخدرات وال�رسقة للوقوف على 
باتت  التي  مالعبنا  م�ضري  و  ماآل 
مكان  اأخطر  مبالغة  ودون  اليوم 

ميكن اأن يتواجد فيه �ضبابنا

�شكاكني و�شفرات 
حالقة ترافق 

امل�شجعني داخل 
مدرجات املالعب 

يف  العنف  �ضور  اأخطر  بني  من 
و  ب�ضالمة  مت�س  التي  املالعب 
حيازة  الكروية  اجلماهري  حياة 
امل�ضاغبني  من  املالعب  مرتادي 
البي�ضاء  لالأ�ضلحة  واملنحرفني 
�ضفرات  �ضكاكني،  كانت  �ضواء 
حالقة وغريها فال تخلو اأي دورة 
تفتي�س تقوم بها م�ضالح الأمن عقب 
من  كميات  �ضبط  من  مباراة  اأي 
الأ�ضلحة البي�ضاء عند املنا�رسين 
التي  الأ�ضلحة  وهي  وامل�ضجعني 
ا�ضتعمالها  منها  الغر�س  يكون 
ت�ضل  التي  العتداء  عمليات  يف 
لول  القتل  اإىل  الأحيان  غالب  يف 
تتمكن  التي  الأمن  م�ضالح  جهود 
بتوقيف  اجلرائم  هذه  اإحباط  من 
على  وحتويلهم  الأ�ضلحة  اأ�ضحاب 
تف�ضل  التي  املخت�ضة  املحاكم 
التي  الق�ضايا  بني  ومن  اأمرهم  يف 
ق�ضية  املحاكم  اأروقة  على  مرت 
بباب  القطار  مب�ضت�ضفى  ممر�س 
بئر  الواد مت حتويله على حمكمة 
�ضالح  حمل  بتهمة  راي�س  مراد 
وهو  �رسعي  مربر  دون  اأبي�س 
باملوؤ�ض�ضة  املوؤقت  احلب�س  رهن 
بعدما �ضبطته  باحلرا�س  العقابية 
بحماية  املكلفة  الأمن  م�ضالح 
التفتي�ضية  دورتها  املالعب خالل 
ب�ضدد  متلب�ضا  امللعب  مبدخل 
لداخل  حالقة  �ضفرة  اإدخال 
اأخفاها  بعدما  امللعب  مدرجات 
فعلته  ليربر  النقال  هاتفه  داخل 
اأرجعت  التي  املحكمة  لهيئة 
حيازته لهاته ال�ضفرة باأنها بغر�س 
ارتكاب جرمية داخل امللعب باأنه 
ن�ضي ال�ضفرة لدى توجهه للملعب، 
بها  الحتفاظ  على  تعود  بعدما 
بغالف هاتفه النقال ل�ضتخدامها 
حديقة  من  الزهور  قطف  يف 
كاتب  به  ي�ضتغل  الذي  امل�ضت�ضفى 
واإهدائها  فراغه  اأوقات  اأثناء 
احلجة  وهي  امل�ضت�ضفى  ملر�ضى 

القا�ضي  ا�ضتغراب  اأثارت  التي 
وجميع احل�ضور بجل�ضة املحاكمة 

.
ع�شرات ال�شباب 

ميثلون بتهمة حيازة 
املخدرات 

فيما  �ضيوعا  الق�ضايا  اأكرث  ومن 
يخ�س اجلرائم التي ترتكب داخل 
املالعب ق�ضايا حيازة املخدرات 
جدا  وا�ضعا  انت�ضارا  عرفت  التي 
من  عدد  ميثل  مباراة  اأي  فبعد 
بعد  اجلنح  قا�ضي  اأمام  ال�ضباب 
اإدخال  ب�ضدد  متلب�ضني  �ضبطهم 
احلبوب  من  خمتلفة  كميات 
ال�ضامة  املواد  و  املهلو�ضة 
ال�ضبب  وهو  امللعب  ملدرجات 
املحللني  من  العديد  ه  ف�رسرّ الذي 
اجلرائم  ارتكاب  وراء  باأنه 
احلبوب  تلك  يتناول  فاملنا�رس 
ويدخل بذلك يف حالة لوعي جتعله 
ذلك  عن  وكمثال  اجلرائم  يرتكب 
ملعب  اأحت�ضنها  مباراة  اأخر  هي 
5 جويلية موؤخرا بني فريقي ن�رس 
ج�ضني داي ومولودية اجلزائر اأين 
 10 مبا�رسة  املوايل  اليوم  مثل يف 
حيازة  بتهمة  متابعته  متت  �ضباب 
املخدرات اأمام هيئة حمكمة بئر 
عند  �ضبطت  بعدما   راي�س  مراد 
ترواحت  كميات  منهم  واحد  كل 
املخدرات  من  غ   5 اإىل   0.5 بني 
ملدرجات  اإدخالها  ب�ضدد  كانوا 
داخل  �ضواء  خمباأة  وهي  امللعب 
لول  جواربهم  حتى  و  �ضرتاتهم 
ال�ضغب  مكافحة  عنا�رس  جهود 
اأوقفتهم  التي  بامللعب  املتواجدة 
املحاكمة  على  وحولتهم  مبا�رسة 
رواية  يختلق  واحد  كل  راح  اأين 
باأنه  اأكد  و  اأعرتف  من  فهناك 
ق�ضد  له  يكون  اأن  دون  اأدخلها 
باأن  اأكد  اأنكر و  اإجرامي وبني من 
له  د�ضوها  من  غرباء  اأ�ضخا�س 
املحكمة  لتدينهم  مالب�ضه  داخل 
ونافذة  النفاذ  موقوفة  بعقوبات 

ح�ضب �ضحيفة �ضوابقهم العدلية.

ق�شر و رعايا اأجانب 
�شحية �شرقات 

باملدرجات 

داخل  العنف  مظاهر  تقت�رس  مل 
ذكره  �ضبق  ما  على  املالعب 
اخلطر  ال�رسقة  جرائم  حتى  بل 
اأغرا�س  على  يحدق  بات  الذي 
املالعب  على  املرتد  وممتلكات 
الذي يجد نف�ضه مهددا باأي حلظة 
وكمثال  لل�رسقة  عر�ضة  يكون  باأن 
عن ذلك تعر�س رعية اإفريقي من 
الثاين من  العقد  جن�ضية غينية يف 
جويلية   5 مبلعب  موؤخرا  العمر 
بعدما قام اأحد املنحرفني ب�رسقة 
هاتفه النقال من نوع »غالك�ضي«، 
حيث اأكد الرعية الإفريقي مبثوله 

اأمام  ال�رسقة  ق�ضية  يف  ك�ضحية 
اأنه  راي�س  مراد  بئر  هيئة حمكمة 
تفاجاأ بيوم الواقعة املوافق لتاريخ 
تواجده  اأثناء  و  الفارط  اأفريل   3
باملدرجات مل�ضاهدة مباراة ن�رس 
اجلزائر  ومولودية  داي  ح�ضني 
وهو ب�ضدد التقاط فيديو للمباراة 
خلفه  ب�ضخ�س  النقال  هاتفه  من 
لدى  النقال   بانت�ضال هاتفه  يقوم 
ا�ضتدارته لتفقد الأمر ر�ضد هاتفه 
النقال بيد املتهم احلايل ليقوم من 
مكافحة  عنا�رس  باإخطار  جهته 
التي  بامللعب  املتواجدة  ال�ضغب 
الهاتف  باإرجاع  جهتها  من  قامت 
الذي  املتهم  وتوقيف  ل�ضاحبه 
باليوم  احلال  حمكمة  على  حول 
املثول  لإجراءات  وفقا  املوايل 
لقا�س  املتهم  نفى  الفوري، حيث 
التي  ت�رسيحاته  وك�ضابق  اجلنح 
اأدىل بها مبركز الأمن و اأمام وكيل 
اجلمهورية �رسقته لهاتف ال�ضحية 
بعدما جاء برواية مغايرة مفادها 
تواجده  واأثناء  الوقائع  بيوم  اأنه 
�ضاهد  ال�ضحية  من  بالقرب 
هاتف  بانت�ضال  يقومون  اأ�ضخا�س 
منهم  بانتزاعه  قام  اأين  ال�ضحية 
الذي  الإفريقي  لرعية  لإرجاعه 
املوقف  تف�ضري  جهته  من  اأ�ضاء 
واتهمه بال�رسقة لتق�ضي املحكمة 
على املتهم بعقوبة 4 اأ�ضهر حب�ضا 
موقوف النفاذ مع غرامة 20 األف 

دينار.
الثاين  العقد  اأخر يف  �ضاب  مثل  و 
من العمر وهو جمروح على م�ضتوى 
املثول  اإجراءات  مبوجب  الراأ�س 
مراد  بئر  حمكمة  اأمام  الفوري 
راي�س يف واقعة م�ضابهة كمتهم يف 
طفل  �ضحيتها  راح  �رسقة  ق�ضية 
قا�رس تعر�س ل�رسقة هاتفه النقال 
جويليلة   5 ملعب  مدرجات  داخل 
لدى تواجده هناك مل�ضاهدة نف�س 
املباراة، حيث اأكد الطفل القا�رس 
اخللف  من  ب�ضخ�س  تفاجئ  اأنه 
النقال ولدى  بانت�ضال هاتفه  يقوم 
ال�ضخ�س  بهذا  تفاجئ  ا�ضتدارته 
قام  الذي  احلايل  للمتهم  ي�ضلمه 
ليقوم  �ضرتته  جيب  يف  بو�ضعه 
املتهم  �ضوب  وتوجه  مقعده  من 
اأين  منه  هاتفه  ا�ضرتداد  لطلب 
�رسبه  مبحاولة  الأخري  هذا  قام 
لنداء  ا�ضتجابة  الن�ضار  ع  وجتمرّ
�رسق  املتهم  باأن  القا�رس  الطفل 
هاتفه باإرجاعه له ابعد اأن انهالوا 
املربح  بال�رسب  املتهم  على 
بجروح  اإ�ضابته  عن  اأ�ضفر  الذي 
الراأ�س  م�ضتوى  على  خطرية 
مكافحة  عنا�رس  بعدها  وتتدخل 
على  حتوله  و  بامللعب  ال�ضغب 
مركز الأمن، حيث نفى مبواجهته 
لقا�ضي اجلنح ما ن�ضب له من جرم 
من  الأ�ضخا�س  اأحد  باأن  اأكد  و 
قاموا بو�ضع الهاتف النقال بجيبه 
دون اأن يطلب منه ذلكلتق�ضي عليه 
حب�ضا  اأ�ضهر   6 بعقوبة  املحكمة 

نافذا.

�شعارات حتري�شية 
على العنف داخل 

املدرجات ...

ذكره  لنا  �ضبق  عما  بعيد  وغري 
العنف  �ضورة  جت�ضد  حالت  من 
املمار�س داخل املالعب عاجلت 
ق�ضية  راي�س  مراد  بئر  حمكمة 
�ضباب  لثالثة  نوعها  من  فريدة 
بلوزداد  �ضباب  فريق  اأن�ضار  من 
امل�ضتحدثة  باجلنة  اأحدهم ع�ضو 
املدرجات  يف  الأن�ضار  لتنظيم 
تورطوا يف ق�ضية اإثارة املتفرجني 
رفعهم  خلفية  على  العنف،  على 
يف  م�ضينة  عبارات  بها  لأعالم 
باأخر  املناف�س  فريقهم  حق 
 5 مبلعب  اأقيمة  التي  املباريات 
جويلية والتي جمعت كل من فريق 
�ضباب بلوزداد و ن�رس ح�ضني داي 
بدورة  املتهمني  توقيف  مت  حيث 
بها م�ضالح  روتينية قامت  تفتي�س 
للعنف  بالت�ضدي  املكلفة  الأمن 
امللعب  مبدرجات  باملالعب 
ر�ضدت  اأين  املباراة  �رسيان  اأثناء 
لأعالم  حاملني  املتهمني  حينها 
بالفرن�ضية  عبارات  عليها  مكتوب 
والعربية متمثلة يف »الغرية مر�س 
قدمي« و«ال�ضيتة فن تتقنونه«، »من 
عند اخلري�س ما تقي�س« ،«ح�ضني 
»�ضليماين   ،»gay ح�ضني  داي 
العبارات  وهي  املا�س«  ي�ضتاهل 
الأمن  م�ضالح  اعتربتها  التي 
ال�ضغب  اأعمال  على  حتري�س 
قامت  حيث  الفريقان  اأن�ضار  بني 
حينها بتحويلهم على مركز الأمن 
بعدما  املحاكمة  على  بالتايل  و 
الذكر،  �ضالفة  التهمة  لهم  ن�ضبت 
مبثولهم  املتهمني  اأنكرها  التي 
اأمام قا�س اجلنح وفقا لإجراءات 
اأن  موؤكدين  املبا�رس  الإ�ضتدعاء 
بالأعالم  جاءت  التي  العبارات 
وهي  بالتحري�س  لها  عالقة  ل 
لفريقهم  ت�ضجيعية  عبارات  جمرد 
قيام  عدم  على  الدفاع  اإ�ضارة  مع 
التي  القانونية  املادة  لأن  التهمة 
املادة 106 من  موكليه وهي  توبع 
مت  قد  اجل�ضدية  الرتبية  قانون 
ليطالب  اأعوام  عدة  منذ  اإلغائها 

بذلك باإفادتهم بالرباءة.



عي�شة ق.

تعديا  اعتربه  الذي  الأمر  وهو 
يجدد  جعله  ما  عليه  �صارخا 
خطوة  يف  مدوار،  على  النار  فتح 
�صتة  بتفعيل عقوبة  جتعله مهددا 
عام،  اإىل  ورفعها  اإ�صافية  اأ�صهر 
»الو�صط«  م�صادر  ك�صفت  اأين 
عن  الرتاجع  ينوي  ل  مالل  اأن 
اأجل  من  الفيفا  اإىل  اللجوء  قرار 
اأعلى  لدى  فريقه  عن  الدفاع 
الأمر  وهو  دولية،  كروية  هيئة 
امل�صتديرة  الكرة  يجعل  الذي 

يف  بالتواجد  مهددة  اجلزائرية 
قلب ف�صيحة مدوية. يف املقابل، 
وقفة  يف  اأم�س  مالل  �صارك 
الفرن�صية  بالعا�صمة  احتجاجية 
باري�س �صارك فيها اأن�صار وحمبو 
يف  القاطنني  القبائلي  النادي 
اأوروبا، حيث التحق املعني �صهرة 
اأول اأم�س بفرن�صا و�صجل ح�صوره 
اأجل  من  الأن�صار  جمموعة  رفقة 
والعراقيل  بال�صغوطات  التنديد 
ح�صبهم،  »الكناري«  تواجه  التي 
�صوت  اإ�صماع  يف  وامل�صاركة 
من  الغربة  يف  الفريق  جمهور 

خا�صة  جانبه  اإىل  الوقوف  اأجل 
يواجهها  التي  امل�صاكل  ظل  يف 
بالإطاحة  احلكام  واتهام  النادي 
�صبق  مثلما  ق�صد  عن  بالفريق 
ندوة  اآخر  عنه يف  الك�صف  ملالل 
منح  اأخرى،  جهة  من  �صحافية. 
املدرب الفرن�صي باتريك دوما�س 
غاية  اإىل  تدوم  لالعبيه  عطلة 
الثاين دي�صمرب من اأجل ال�صرتجاع 
والراحة بعد نهاية مرحلة الذهاب 
ي�صتاأنف  حيث  الوطنية،  للبطولة 
الثاين  يف  التدريبات  الالعبون 
دي�صمرب مبلعب اأول نوفمرب بتيزي 

من  الثاين  للن�صف  حت�صريا  وزو 
و�صوف  احلايل،  الكروي  املو�صم 
اإىل  �صعدو  الالعب  رفقاء  يتنقل 
ال�صهر  من  الرابع  يف  املغرب 
ترب�س  خو�س  اأجل  من  الداخل 
اأيام،  �صتة  يدوم  هناك  حت�صريي 
ويف اإطار ال�صتقدامات التي يتكفل 
بها ع�صو جمل�س الإدارة والناطق 
الر�صمي ميلود عيبود فاإن املدرب 
ثالثة  با�صتقدام  طالب  دوما�س 
ال�صرتجاع،  من�صب  يف  لعبني 
اأجل  من  والهجوم  اللعب  �صناعة 

تدعيم الت�صكيلة.

رئي�س الكناري �شارك بوقفة احتجاجية بباري�س واال�شتئناف يف 2 دي�شمرب

اإدارة مالل حت�شر للت�شعيد وتقرر رفع �شكوى للفيفا
ر اإدارة فريق �شبيبة القبائل من اأجل الت�شعيد يف خالفاتها مع رئي�س الرابطة املحرتفة لكرة القدم عبد الكرمي مدوار، حيث  حت�شّ
قررت حت�شري ملف ثقيل من اأجل توريط م�شوؤول الهيئة الكروية، وذلك من خالل رفع �شكوى �شد الرابطة على م�شتوى االحتاد 
الدويل لكرة القدم وذلك بعد التهديدات التي اأطلقها املعني يف االأيام ال�شابقة تنديدا بال�شغوطات التي يتعر�س لها وكان اآخرها 

تنديده مبنعه من دخوله اأر�شية امليدان ب�شبب العقوبة امل�شلطة عليه باالإق�شاء �شتة اأ�شهر من ممار�شة اأي ن�شاط كروي

الكاف تعني ثالثي حتكيم موريتاين ملقابلة 
غامتيل الغامبي

عمراين يرتاجع عن اال�شتقالة 
ويعود لتدريب ال�شيا�شي

 االحتاد التون�شي ك�شف برجمتها يف 26 من
 نف�س ال�شهر

 اخل�شر يواجهون تون�س 
وديا مار�س املقبل

را�شية فرتول مدربة املنتخب الن�شوي لكرة القدم

حت�شرياتنا انطلقت متاأخرة ومل 
نتاأقلم ب�شرعة

تراجع املدرب عبد القادر عمراين 
على  من�صبه  من  ال�صتقالة  عن 
راأ�س العار�صة الفنية لفريق �صباب 
اإىل  ر�صميا  العودة  وقرر  ق�صنطينة 
الفريق بعدما متكنت اإدارة الفريق 
اإقناعه على العدول عن قراره  من 
النتائج  �صل�صلة  بعد  بالن�صحاب 
على  املعني  وافق  حيث  ال�صلبية، 
العودة اإىل تدريب الفريق وموا�صلة 
املو�صم  من  تبقى  فيما  امل�صوار 
الطاقم  رفقة  احلايل  الكروي 
قيادة  توىل  كان  الذي  امل�صاعد، 
الفريق خالل الفرتة ال�صابقة بقيادة 
اأن  قبل  اأعرابن  امل�صاعد  املدرب 
تقنع اإدارة الفريق وم�صوؤولو �رشكة 
الآبار عمراين يف العودة اإىل الفريق 
يف  حا�رشا  املعني  وكان  جمددا، 
التي  امل�صائية  التدريبية  احل�صة 

عليها  اأ�رشف  اأين  البارحة  جرت 
ال�صيا�صي  م�صوؤويل  مع  واتفق 
التي  املباراة  على  الإ�رشاف  يف 
نادي  امام  غدا  النادي  يخو�صها 
حل�صاب  الغامبي  غامتيل  تيليكوم 
التمهيدي  الدور  ذهاب  مباراة 
والذي  اإفريقيا  اأبطال  لرابطة 
ويخو�س  الوطن  اأر�س  يف  يتواجد 
تدريبات على ملعب عابد حمداين 
الحتاد  عني  لالإ�صارة  باخلروب. 
الإفريقي لكرة القدم طاقم حتكيم 
القارية  املواجهة  لإدارة  موريتاين 
ويدير  املن�رشم،  املو�صم  لبطل 
بوبكر  الرئي�صي  احلكم  املباراة 
عبد  مواطنيه  مب�صاعدة  �صار 
حاميدو  وا�صماعيل  وار  الرحمان 
بينما احلكم الرابع حممد ال�صيخ. 

ع.ق.

مباراة  الوطني  املنتخب  يخو�س 
يف  التون�صي  نظريه  اأمام  ودية 
الناخب  اأ�صبال  حت�صري  �صياق 
الوطني جمال بلما�صي للم�صاركة 
لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س  نهائيات  يف 
يف   2019 �صائفة  املقررة 
الفاف  اأعلنت  حيث  الكامريون، 
اللكرتوين  موقعها  عرب  اأم�س 
اتفقا  الحتاديتني  م�صوؤويل  اأن 
اأم�س على هام�س اأ�صغال اجتماع 
احتاد �صمال اإفريقيا على برجمة 
والتي  املنتخبني  بني  ودية  مباراة 
اأنها  التون�صي  الحتاد  ك�صف 
من  مار�س،   26 بتاريخ  مقررة 
الوطنية  للعنا�رش  ال�صماح  اأجل 

الكروي  للعر�س  جيدا  ال�صتعداد 
القاري.

و�صبق للم�صوؤول الأول على الهيئة 
اأن  زط�صي  الدين  خري  الكروية 
منتخبا  يالقون  �صوف  اخل�رش 
تاريخ  مع  باملوازاة  مغاربيا 
اأي�صا  يعرف  �صوف  والذي  الفيفا 
بن  يا�صني  الالعب  رفقاء  خو�س 
اجلولة  �صمن  غامبيا  مباراة  زية 
ت�صفيات  من  واخلرية  ال�صاد�صة 
�صكلية  تعترب  والتي  »الكان« 
تاأهلهم  �صمنوا  الذين  للخ�رش 
و�صدارة  ر�صميا  املناف�صة  اإىل 

املجموعة الت�صفوية الرابعة.
ع.ق.

الوطني  املنتخب  مدربة  اعتربت 
اأن  فرتول  را�صية  القدم  لكرة  الن�صوي 
التح�صريات التي اأجراها الفريق الوطني 
لالأ  اإفريقيا  كاأ�س  لنهائيات  ا�صتعدادا 
بغانا جاءت متاأخرة مما ت�صبب يف خروج 
و�رشحت  الأول،  الدور  من  اجلزائريات 
لكرة  الإفريقي  الحتاد  ملوقع  فرتول 
الفنية  العار�صة  �صوؤون  »توليت  القدم: 
فقط  ون�صف  �صهر  قبل  الوطني  للفريق 
عن انطالق النهائيات الفريقية، �صحيح 
الظروف  كل  لنا  �صخرت  الحتادية  اأن 
انطلقت  التح�صريات  لكن   املالئمة، 
اإ�صابات  يف  ت�صبب  مما  بكثري  متاأخرة 
املنتخب  وانهزم  لعبات«،  لأربعة 
نظريه  اأمام  املن�رشم  اجلمعة  الوطني 
عن  الثالثة  اجلولة  حل�صاب   2-3 مايل 
كو�صت  كاب  مبدينة  الأوىل  املجموعة 

ل�صيدات  الثالثة  اخل�صارة  وتعد  غانا، 
 0-1 غانا  امام  ال�صقوط  بعد  اخل�رش 
يف  الول  الدور  لينهني   3-0 ومايل 

املركز الرابع والأخري دون نقاط.
كانت  مايل  »مباراة  فرتول:  واأ�صافت 
يحذونا  الإ�رشار  وكان  جدا،  �صعبة 
للفوز فيها، وميكنني القول اننا ن�صتحق 
اأدت  التي  الأ�صباب  بني  من  النت�صار. 
وان  املتاأخر  و�صولنا  هو  اخل�صارة  اإىل 
من  الوقت  بع�س  ا�صتغرقن  الالعبات 
اأرهقهن  كم   160 �صفرية  التاأقلم،  اأجل 
مما جعلهن ل ي�صرتجعن قبل املباراة«.
وتعد هذه امل�صاركة هي الأ�صواأ بالن�صبة 
يف  خا�صوها  التي  بعد  للجزائريات 
من  باخلروج  افريقيا  بجنوب    2010

الدور الأول دون اأي نقطة.
وكاالت

الالعب مل يحدد موعد رحيله باملركاتو 
ال�شتوي اأو ال�شيفي

اإدارة بورتو تطوي نهائيا ملف 
التجديد مع براهيمي

اأغلقت اإدارة نادي بورتو الربتغايل ملف جتديد لعبها الدويل 

اجلزائري يا�صني براهيمي بعدما ك�صفت اأم�س �صحيفة »اأبول« 

م�صاعيها  يف  ف�صلت  كو�صتا  بينتو  الرئي�س  اإدارة  اأن  الربتغالية 

باملفاو�صات مع وكالء الالعب من اأجل اإقناعهم لتجديد العقد 

يجعل  ما  وهو   ،2019 العام  ينتهي �صائفة  والذي  الالعب  مع 

اإىل  الفارط  املو�صم  قاده  الذي  النادي  مع  اإلتزام  اأي  من  حرا 

التتويج بلقب الدوري الربتغايل، و�صيكون قادرا على التوقيع مع 

اأي فريق ابتداء من جانفي املقبل، ومل حت�صم اإدارة بورتو موعد 

مطلع  ال�صتوي  باملركاتو  �صواء  �صفوفها  عن  براهيمي  رحيل 

املركاتو  ويغادر يف  فريقه  مع  املو�صم  ينهي  اأو  اجلديد  العام 

ال�صيفي، حيث يتواجد متو�صط ميدان الت�صكيلة الوطنية على 

رادار عدة اأندية اجنليزية وايطالية اإىل جانب نادي ب�صيكتا�س 
الرتكي من اجل التعاقد معه.

ع.ق.

�شجل ح�شوره يف ح�شة اال�شتئناف 
وحتدث اإىل الالعبني

 زكري: مهمتي اإعادة الوفاق
 اإىل مكانته وال تهمني االأ�شماء

لوفاق  القدمي  اجلديد  املدرب  اأن مهمته الرئي�صية لدى عودته جمددا اإىل ك�صف  من ودعمه وم�صاندته فيما تبقى من املو�صم الكروي احلايل، مو�صحا اأن �صوف يعيد لالأن�صار الثقة بالفريق وي�صعدهم من اجل الوقوف بجانبه الفريق اإعادة الهيبة واملكانة التي ي�صتحقها الأخري وهو الأمر الذي �صطيف نور الدين زكري  جاء  التي  الأهداف  املتو�صط وحتقيق  املدى  على  العمل  عقب املقبلة اأمام احتاد العا�صمة واأهلي جدة ال�صعودي، وقال زكري خالل اأجلها ول يركز على الفوز باللقاءين اللذان ينتظران الفريق يف الفرتة غايته  عقدها  التي  ال�صحافية  الندوة  يف  بها  اأدىل  التي  اأم�س الطبيعية، مو�صحا اأنه �صوف يحتكم يف و�صع الت�صكيلة الأ�صا�صية اإىل يف النادي جمددا، من خالل م�صاعفة العمل لعودة الوفاق اإىل مكانته على التتويج بالألقاب وهو الأمر الذي �صوف يعمل على اإعادة تر�صيخه النتهاء من مرا�صيم توقيع العقد اأن النادي ال�صطايفي معروف باللعب الت�رشيحات  وحتدث الذي ينتظرهم اخلمي�س املقبل امام احتاد العا�صمة حل�صاب اجلولة خاللها ا�صتئناف اأجواء التدريبات منت اأجل التح�صري للقاء املتاأخر يف احل�صة التدريبية التي خا�صها الفريق بال�صبيحة والتي �صجل من امليدان ولي�س عرب الأ�صماء. يف املقابل، �صجل زكري تواجده  التدريبات  على  ي�رشف  مل  حيث  الوطنية،  البطولة  من  عي�شة ق.ريا�صيا فيما يتحول مدرب احلرا�س عبا�صن اإىل مدير الفئات ال�صابة.بدين ومدرب للحرا�س، بيتنما يوا�صل ن�رش الدين �صادي مهامه مديرا وهو الذي �صوف يجلب معه طاقم م�صاعد ايطايل يتمثل يف حم�رش اإىل الأهداف امل�صطرة قبل النطالق يف العمل اجلدي بالفرتة املقبلة، مطول اإىل رفقاء الالعب بدران اأين �رشح طريقته يف العمل وتطرق 11 
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 األبا يدافع عن رامو�س ويلقي 
الكرة مبلعب بر�شلونة

دافع جوردي األبا الظهري الأي�رس لفريق بر�سلونة عن �سريجيو رامو�س قائد ريال مدريد، الذي 
اتُهم موؤخًرا بتناول املن�سطات قبل نهائي دوري اأبطال اأوروبا 2017 اأمام جوفنتو�س، وقال األبا يف 
ت�رسيحات اأبرزتها �سحيفة »�سبورت« الإ�سبانية اأم�س: »هناك عدد قليل من املحرتفني مثله، اإنه 

ميوت من اأجل ريال مدريد واملنتخب الإ�سباين«.واأ�ساف »اأعتقد اأنه على �سواب، واأن ما يقال لي�س 
�سحيًحا ل اأحب اأن اأحتدث عن الهراء«، وعن مباراة اأتلتيكو مدريد، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 
قال: »اأتلتيكو ميلك لعبني رائعني يف الهجوم، وطريقتهم يف اللعب منحتهم العديد من النجاحات، 
عمل �سيميوين ل ت�سوبه �سائبة ولن يتغري«، واأ�ساف: »كل الفرق تُهدر الكثري من النقاط ولي�س نحن 
فح�سب، جئنا بحًثا عن الفوز ومن ال�سعب اللعب هنا، واأمام فريق يقف يف اخللف، لي�س من ال�سهل 

خلق فر�س«. واأ�سار األبا اأَنّ فريقه حاول حتريك اللعب طوال املباراة، مو�سًحا اأن الأمر مل يفلح 
واأن اأتلتيكو �سجل هدفه من خالل لعبة اإ�سرتاتيجية، واأ�ساد الظهري الدويل الإ�سباين بزميله الفرن�سي 

عثمان دميبلي �ساحب هدف التعادل لرب�سلونة يف الدقيقة الأخرية قائاًل: »نحن �سعداء من اأجله، اإنه 
هادئ جًدا، وهذا اأمر جيد«.وحول جتديد عقده مع الفريق الكتالوين قال: »لي�ست لدي معلومات، اأنا 

هادئ لأنني اأوؤدي دوري ب�سكل جيد. ل اأعرف ما الذي يعتقده النادي ب�ساأين، ما يحدث اأمر غريب لأن 
عقدي اقرتب من النتهاء، لكنني اأعتزم البقاء هنا«.

�شيميوين: بر�شلونة مل يفاجئني وراأي 
بو�شكيت�س لي�س عيًبا

قال دييغو �سيميوين املدير الفني لأتلتيكو مدريد، اإنه توقع طريقة لعب بر�سلونة قبل التعادل معه 
على ملعب واندا مرتوبوليتانو، واأو�سح املدرب الأرجنتيني خالل املوؤمتر ال�سحفي عقب املباراة: 

»الطريقة التي لعب بها بر�سلونة مل تفاجئني بل توقعتها، وكنت اأعلم اأن فيدال باإمكانه اأن يهاجم واأن 
يلعب يف هذا املركز يف ظل غياب كوتينيو«. واأ�ساف: »كانت مباراة تكتيكية مغلقة، مل تكن هناك 

ا لأي منا كان لدينا دييغو كو�ستا وغريزمان يف الأمام، لكن مل تكن هناك فر�سة ل�ستغالل  فر�سً
امل�ساحات يف الهجمات املرتدة«، وتابع: »كانت مباراة بها تفا�سيل كثرية بني فريقني كبريين افتقدنا 

جزًءا �سغرًيا من الرتكيز، قبل اأن متر الكرة من لوكا�س واأوبالك لكن يف النهاية هم من عادوا يف 
النتيجة«، وتعليقا على ت�رسيحات �سريجيو بو�سكيت�س لعب البار�سا باأن اأ�سلوب اأتلتيكو غري ممتع، 

قال �سيميوين: »هذا لي�س عيبا، لكنه راأي لعب كرة قدم غري عادي، نحن نلعب بهذه الطريقة منذ 7 
�سنوات ول ميكن اأن نغريها«، ووا�سل: »ل اأعتقد اأننا نناف�س بر�سلونة وجها لوجه، اجلميع متقارب 

يف عدد النقاط، البطولة تثبت اأن كل املالعب اأ�سبحت �سعبة«، واختتم بقوله: »كو�ستا �سعر باأمل يف 
قدمه بعد الهدف، يف كل مرة يدخل فيها امللعب يكون قويا، اإنه لعب مهم للغاية هو بخري، ول يزال 

اأمامنا العديد من املنا�سبات للهجوم«.

اإنرت ميالن يغري مورينيو خلطف بوغبا
يخطط نادي اإنرت ميالن ل�سم الفرن�سي بول بوغبا لعب مان�س�سرت يونايتد خالل فرتة 

النتقالت ال�سيفية املقبلة من اأجل دعم �سفوفه، وقالت �سحيفة »مريور« الربيطانية اإن 
اإنرت ميالن ير�سد 200 مليون جنيه اإ�سرتليني من اأجل التعاقد مع بول بوغبا، م�سرية اإىل 

اأن النرياتزوري �سي�سطر للتخلي عن عدد من لعبيه يف ال�سيف املقبل، واأو�سحت اأن اإنرت 
حدد ثمن املدافع ميالن �سكرينيار بقيمة 75 مليون جنيه اإ�سرتليني، واجلناح الكرواتي اإيفان 

بريي�سيت�س 48 مليون جنيه اإ�سرتليني من اأجل متويل �سفقة بوغبا. واأ�سارت اأن اإنرت ميالن 
قد يفكر يف عر�س الثنائي على مان�س�سرت يونايتد اإ�سافة اإىل مبلغ نقدي، خا�سة اأن جوزيه 

مورينيو مدرب ال�سياطني احلمر يريد التعاقد معهما بح�سب العديد من التقارير ال�سحفية، 
لفتت اإىل اأن بيبي ماروتا املدير الريا�سي املرتقب لإنرت ميالن، �سيحاول النتقام من 

جوفنتو�س بهذه ال�سفقة، خا�سة اأنه عمل ل�سنوات عديدة يف قلعة البيانكونريي قبل اأن يعلن 
النادي رحيله ال�سهر املا�سي. ي�سار اأن بع�س التقارير ال�سحفية ذكرت اأن جوفنتو�س ي�سعى 

ل�ستعادة بوغبا جمدًدا يف ال�سيف املقبل.

بينيديتو: يريدون منح الكاأ�س لريفربليت
اأطلق داريو بينيديتو مهاجم بوكا جونيورز الأرجنتيني ت�رسيًحا مقت�سبًا مثرًيا للجدل عقب 

تاأجيل مباراة اإياب نهائي كاأ�س ليربتادوري�س اأمام ريفر بليت، ونقلت �سحيفة »كالرين« 
الأرجنتينية ت�رسيح داريو اأثناء خروجه من ملعب »ل مونيمونتال«، حيث قال: »يريدون منح 

الكاأ�س لريفر بليت، لأن لديه قوة كبرية داخل الكومنيبول«، وكان كارلو�س تيفيز زميله يف 
البوكا، قد �رسح باأن الفريق تعر�س ل�سغوط كبرية من الحتاد الدويل والكومنيبول من اأجل 
خو�س املباراة رغم الإ�سابات التي وقعت يف �سفوفه، وقرر الكومنيبول تاأجيل املباراة اإىل 

اأم�س، ب�سبب اعتداء جماهري ريفر بليت على حافلة بوكا جونيورز باحلجارة والغاز م�سيل 
للدموع قبل دخولها ملعب »ل مونيمونتال« مما ت�سبب يف اإ�سابة بع�س الالعبني.

دميبيلي ينقذ البار�شا من ال�شقوط اأمام اأتلتيكو
قاتال  تعادل  بر�سلونة  فريق  اقتن�س 
م�سيفه  اأنياب  من   1-1 بنتيجة 
اأتلتيكو مدريد م�ساء اأول اأم�س �سمن 
الدوري  من   13 اجلولة  مناف�سات 
الروخيبالنكو�س  معقل  يف  ال�سباين 
هدف  و�سجل  ميرتوبوليتانو«،  »واندا 
يف  كو�ستا  دييغو  مدريد  اأتلتيكو 
لرب�سلونة  تعادل  بينما   ،77 الدقيقة 
ورفع   ،90 الدقيقة  يف  دميبلي  عثمان 
بر�سلونة ر�سيده للنقطة 25 يف �سدارة 
مدريد  اأتلتيكو  ورفع  الليغا  ترتيب 
اأول  الو�سافة،  يف   24 للنقطة  ر�سيده 
اأ�سحاب  من  كان  املباراة  يف  تهديد 
حرة  ركلة  كوكي  نفذ  حيث  الأر�س، 
ت�سدى  بر�سلونة  مرمى  على  مبا�رسة 
لها ب�سهولة تري �ستيغن يف الدقيقة 7، 
الدقيقة  يف  بر�سلونة  من  الرد  وجاء 
احت�سب  حيث  الطريقة  بنف�س   ،22

حكم املباراة ركلة حرة لرب�سلونة �سددها ليونيل مي�سي لكنها علت مرمى اأوبالك، وظهر التحفظ على اجلانبني، حيث التزم كل 
فريق باحلذر الدفاعي وغابت فر�س التهديد، حظي مي�سي بركلة حرة مبا�رسة اأخرى على حدود منطقة اجلزاء، لكنه �سدد 
الكرة اأعلى املرمى جُمدًدا يف الدقيقة 40، وتعر�س �سريجي روبريتو لعب بر�سلونة، لالإ�سابة يف الدقيقة الأخرية من ال�سوط 

الأول بعد تدخل قوي من كوكي لعب اأتلتيكو مدريد.
ومع بداية ال�سوط الثاين، �سارك رافينيا بديال ل�سريجي روبريتو، الذي خرج للخ�سوع لفح�س طبي بعد الإ�سابة يف الع�سلة 
اخللفية، ويف اأخطر فر�سة يف املباراة انطلق اأنطوان غريزمان على اجلبهة اليمنى ومرر كرة عر�سية لكو�ستا، لكن الأخري ف�سل 
يف الو�سول اإليها يف الوقت املنا�سب حيث قام بيكيه باإبعاد الكرة، يف الدقيقة 59، وجنح دييجو كو�ستا يف ت�سجيل الهدف الأول 
لأتلتيكو مدريد بكرة راأ�سية م�ستغال كرة ركنية ليك�رس نح�سه يف الليغا وعقدته اأمام بر�سلونة، وقرر فالفريدي اإ�رساك عثمان 
اأرتورو فيدال، واقتن�س الفرن�سي عثمان دميبلي هدف التعادل  اأجل تن�سيط اجلبهة الهجومية ومالكوم بدل من  دميبلي من 

للبلوغرانا يف الدقيقة 90 بعد متريرة �سحرية من ليونيل مي�سي لينقذ فريقه من الهزمية.

حقق جوفنتو�س املت�سدر فوزه الرابع تواليا و12 يف 13 مرحلة 
اإيطاليا وجاء على  �سيفه �سبال 2-0، فيما تقدم  من بطولة 
بدا جوفنتو�س حامل  الو�سيف،  اإنرت ميالن موؤقتا اىل مركز 
التي  ال�سبعة املا�سية مرتاحا يف مباراته  اللقب يف املوا�سم 
ت�سبق مواجهة فالن�سيا الإ�سباين الثالثاء على ملعبه يف دوري 
اجلولة  يف  خ�سارته  لتعوي�س  �سي�سعى  حيث  اأوروبا،  اأبطال 
ال�سابقة على ملعبه اأمام مان�س�سرت يونايتد الإجنليزي، ورفع 
يوفنتو�س ر�سيده اىل 37 نقطة يف ال�سدارة بفارق 9 نقاط عن 
لعب  الذي  نابويل  عن  الأهداف  بفارق  موؤقتا  الو�سيف  انرت 
اأم�س على اأر�سه �سد كييفو، وتاألق حار�س ال�سيوف ال�سنغايل 
األفرد غومي�س و�سد ت�سديدة الربازيلي دوغال�س كو�ستا التي 
اأطلقها من خارج املنطقة ، قبل اأن يفتتح الربتغايل كري�ستيانو 
واحدة  مل�سة  من  لعبها  بكرة  جلوفنتو�س  الت�سجيل  رونالدو 
اىل  الدوري  يف  اأهدافه  عدد  رونالدو  ورفع  املنطقة،  داخل 
ال  الثاين  ال�سوط  بداية  النتيجة يف  ي�ساعف  كو�ستا  وكاد   ،9
القائم  من  ارتدت  املنطقة  من ميني  �سددها  التي  الكرة  ان 

ماريو  الكرواتي  عزز  ثم  غومي�س،  احلار�س  ملرمى  الأمين 
متابعا  الثاين  الهدف  بت�سجيله  فريقه  تقدم  ماندزوكيت�س 
موؤقتا  الو�سيف  مركز  اىل  اإنرت  وتقدم  املنطقة.  داخل  من 
بفوزه على فروزينوين 3-0، على ملعب »جوزيبي مياتزا« يف 
مدينة ميالنو، جنح اإنرت يف العودة اىل �سكة النت�سارات بعد 
خ�سارته اأمام اأتالنتا يف املرحلة املا�سية 1-4 منهيا �سل�سلة 
من �سبعة انت�سارات، وتنتظر فريق املدرب لوت�سيانو �سباليتي 
اأياما �سعبة لأنه مدعو لزيارة لندن الأربعاء من اأجل مواجهة 
توتنهام يف دوري اأبطال اأوروبا حيث �سي�سمن اللحاق برب�سلونة 
الإ�سباين اىل ثمن النهائي يف حال تعادله، ثم على اإنرت التفرغ 
اذا  وجوفنتو�س  روما  �سد  احلا�سمني  املحليني  لالختبارين 
افتتح  الدوري،  لقب  على  املناف�سة  باأمل  الحتفاظ  اأراد  ما 
ال�سنغايل بالدي كيتا الت�سجيل لأ�سحاب الأر�س بكرة اأر�سية 
لوتارو  الأرجنتيني  واأ�ساف  املنطقة،  داخل  من  �سددها 
مارتينيز الهدف الثاين بكرة راأ�سية، و�سجل كيتا الهدف الثالث 

لفريقه والثاين ال�سخ�سي له.

اليويف يتخطى �شبال واإنرت و�شيفا موؤقتا

توتنهام يرو�س ت�شيل�شي يف وميبلي
اأهدف هذا املو�سم، واأ�ساف توما�س ارنولد الهدف الثاين »للريدز« بينما جنح ليفربول يف حتقيق فوزه العا�رس هذا املو�سم بعد تغلبه على م�سيفه واتفورد بثالثية نظيفة، افتتح امل�رسي املقابل، تلقى ت�سل�سي خ�سارته الأوىل بعد ثمانية انت�سارات واأربعة تعادلت وبات رابعا مع 28 نقطة. ت�سيل�سي، وبات توتنهام ثالثا بر�سيد 30 نقطة، بفارق ثالث نقاط عن ليفربول الثاين وخم�س نقاط عن املت�سدر �سيتي، يف من الدوري الإجنليزي لكرة القدم، �سجل كل من دايلي ايل وهاري كاين و�سون هيونغ-مني  لتوتنهام، واأوليفييه جريو هدف ح�سم توتنهام دربي لندن باإ�سقاطه غرميه التاريخي ت�سيل�سي 3-1 ملحقًا به اخل�سارة الأوىل هذا املو�سم �سمن اجلولة 13  4-0، ويحتل واتفورد املركز التا�سع بر�سيد 20 نقطة.ليفربول ر�سيده اىل 33 نقطة يف املركز الثاين بفارق نقطتني خلف مان�س�سرت �سيتي الفائز بدوره على م�سيفه و�ست هام من ركلة حرة مبا�رسة جميلة وقبل نهاية الوقت الأ�سلي بدقيقة واحدة وقع الربازيلي فريمينيو على الهدف الثالث، رفع حممد �سالح النتيجة لل�سيوف ورفع ر�سيده اإىل 7 
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الكاتبة كاميليا بوهايل جلريدة الو�سط 

متنحنا الكتابة فر�صة التنف�س عميقا
كيف كان اكت�سافك ملوهبة الكتابة لديك ، اأم اأن هناك من قام باكت�سافها وعمل على ت�سجيعك لتكتبي ؟  منذ �سنوات املتو�سطة كنت اأميل حلب 

الق�س�ض و حب مادة الأدب لكنني ل اأعلم ماهية الأمر و اأي�سا بداياتي كانت مع ال�سعر حيث كتبت بع�ض الأ�سعار و ن�سرتها يف بع�ض املواقع الإلكرتونية 
لكنني جمددا مل اأعلم اأين �سرت متعلقة بالكتابة اإل يف ال�سنة الأخرية من املتو�سط حيث بداأت اأطالع و اأفهم انها هواية و موهبة ، تاأخر الأمر راجع 

لعدم وجود مهتمني بالكتابة حويل اإل اأن اأمي بعد علمها بحبي للحروف كانت امل�سجع الأول

بقلم / اأ . خل�سر . بن يو�سف 

اأنت من  مواليد �سنة 
1999 اأي من اآخر 
جيل اأدبي مبدع 
ومع ذلك تكتبني 

ال�ّسعر والنرث  
واحلال اأّن املعظم 

الأغلب  من جيلك  
قد اختاروا الرواية 

واأنت ا�ستقريت 
على اأدب الر�سائل 
واخلواطر  ، كيف 

تعّللي هذا الختيار 
املخالف لل�ّسائد ؟

�أكرب  �شيء  �لرو�ية  �أن  �أرى  لأنني 
رو�ية  لتكتب    ، بها  نبد�أ  �أن  من 
حبك  على  قادر�  تكون  �أن  يجب 

�لقارئ  �إل  ي�شربها   ل  خيوط 
يبقى  �ملطاف  نهاية  يف  و  �لذكي 
كذ�  و  للمعلومات  م�شدوها 
�أن  فارتاأيت  �مل�شتعمل،  �لأ�شلوب 
له  ح�رضت  قد  كنت  ب�شيء  �أبد�أ 
منذ �شنو�ت مدركة لثقل �مل�شاعر 
�لتي د�ش�شتها فيه ريثما �أح�س �أين 
وقعا  يرتك  �شيء  لكتابة  م�شتعدة 
يف قلب �لقارئ و كذ� ي�شتفيد منه

اأنت طالبة جامعية 
تخ�س�ض علوم 

اجتماعية  ، 
يعني اأّن تكوينك 

اجلامعّي لي�ض 
اأدبّي لكن لغتك 

جيدة اأكاد اأعرث يف 
ر�سائلك على خطاأ  ، 
كيف تعّلمت الّلغة 
العربّية الف�سيحة 

ومن عّلمك اإّياها ؟
علمية  كلها  در��شتي  �حلقيقة  يف 
�أدركت  منذ  لكنني  �ل�شنة  هذه  �إل 
�لقر�ءة  حب  جاء  بالأدب  هيامي 
�أقرب  من  �ل�شعر  كان   و  معه، 
لغته  لرث�ء  ذلك  و  لقلبي  �لأنو�ع 
�لقر�ءة   ، كلماته  �ن�شياب  و  غالبا 

علمتني ذلك و �كرث

اأنت علمية يعني 
عقالنّية واقّعية 

لكي تقومي مبهّمة 
الكتابة على اأح�سن 

وجه والأدب 
والكتابة اأ�سا�سا لغة 
احل�سا�سية واخليال 
، كيف توّفقني بني 
هاتني ال�ّسخ�سّيتني 

املتعار�ستني يف 
ذاتك ؟

كان  لطاملا  �لعلمي  �لتخ�ش�س 
�أما   ، �حلياة  حاجة  مبقت�شى 
حاجة  فهي  �لأدب  و  �لكتابة 
�لنف�س للبوح  بل حاولت �أن �أدمج 

ما �أقر�أ فيما �أدر�س

يف راأيك الكتابة 
اليوم خمتلفة عن 

الكتابة الأدبية 
فيما م�سى من 
الأجيال التي 

�سبقت جيلكم  ؟ اأم 
هل بينهما بع�ض 

وجوه ال�ّسبه ؟
�أجدها خمتلفة جد� فاللغة فقط 

�لقدمية يف �شيء  �لكتب  ت�شابه  ل 
يعود  ذلك  رمبا  و  �لأفكار  كذ�  و 
�شهلة  للغة  �ملجتمع  حاجة  �إىل 
لغة  يفقهون  من  جد�  فقليلون 
تغريت  كذلك  �لأفكار  �لأقدمني.. 

بتغري �لع�رض و مو��شيعه

» اإليك اأكتب »  
جمموعة ر�سائل 

تقرتب من 
اخلواطر ، ماهي 
اأهم مو�سوعات 
ال�سدار وماهي 

املنطلقات الأولية 
التي اعتمدتها يف 
ن�سو�سك لتقربي 

منها القارئ ؟ 

مع  حم�س  و�قع  هو  تناولته  ما 
مل�شة خيالية مثل مو�شوع �لهجرة 
غري �ل�رضعية تناولتها على �شاكلة 
ر�شالة بني �بن و � مه بني ما يربر 
به فعلته و فاجعة �لأم ... كذلك 
يحاولون  ما  و  فل�شطني  مو�شوع 
حتدثت   ، هناك  منا  يدفنوه  �أن 
و  �حلروب  �أطفال  �حلجاب،  عن 
كمثال ر�شالة بني �أخت و �أخ ذهب 
جمدت  كما  يعد،  فلم  ليجاهد 
مو��شيع  و  غازلتها  و  �لكتابة 
م�شتمدة  عموما  كلها   .. �أخرى 
عاي�شه  �أو  عاي�شته  ملا  و�قع  من 
بعد  �أو  قرب  عن  �شو�ء  غريي 
بذلك ميكن للقارئ �أن يح�س �أكرث 
مبا يقر�أ كونه ماأخوذ من حقيقة 

يعي�شها

هل ترين باأنك 
متتلكني  موهبة 

التاأثري النف�سي يف 

روح من يقروؤون 
لك ؟

�لتي  بالدرجة  لي�س  لكن  �أجل 
�لكتاب  طالعو�  ممن  فبع�س  �أريد 
و  �لكلمات  ��شت�شعرو�  �أنهم  قالو� 
فاأح�شو�  و�قعهم  على  �أ�شقطوها 
و  خاللها  من  مق�شودون  �أنهم 
بع�س �آخر قال �أنه مل ي�شتطع فهم 
�لكثري منه و �أرجعو� ذلك ل�شعوبة 

�للغة �أو �لتعبري

هل هناك عوائق اعترضت 
طريقك في بداية مشوارك 
وان كانت موجودة ممكن ذكر 

أهمها ؟

�أجل و �أعتقد �أنها عو�ئق تو�جه �أي 
كاتب مبتدئ �أل و هي دور �لن�رض 
، كانت لدي عدة حماولت فا�شلة 
�لتي  �لن�رض  د�ر  وجدت  �أن  �إل 
�أن ل  بعملي كذلك م�شكلة  رحبت 
حروفك  و  عملك  يوجه  من  جتد 

من ينتقدك �إل حني تخرجه للنور

هل بلغت طموحك 
البداعي ؟

ل .. لي�س بعد و لي�س قبل �أن �أكتب 
ما ي�شتفاد منه

ما هي م�سروعاتك 
العاجلة والآجلة ؟

�لأول  كتابي  يف  بدقة  بعد  حتدد  مل 
�أفرغت �لكثري مما لدي و لأكتب جمدد� 

علي �أن �أتزود من جديد لأعود بقوة

كلمة يف اخلتام 
للقراء واجلريدة

�لتي  �لفر�شة  لهذه  ممتنة 
من  �أكرث  لأقرتب  يل  قدمتموها 

�لقر�ء و �أمتنى لكم كل �لتوفيق .

حممود خليل احل�صرى الوحيد قارئ القراآن بالبيت الأبي�س وقاعة امللوك الربيطانية
�لـ38،  �لذكرى  �ليوم  متر 
على رحيل �ل�شيخ حممود 
رحل  �إذ  �حل�رضى،  خليل 
عن عاملنا فى 24 نوفمرب 
عام 1980، عن عمر ناهز 

حينها 63 عاما.
ويعد حممود �ل�شيد خليل 
�حل�رضى، �أحد �أ�شهر قر�ء 
�لعامل  فى  �لكرمي  �لقر�آن 
�لعديد  له  �لإ�شالمى، 
�مل�شجلة  �مل�شاحف  من 
وهو  خمتلفة،  برو�يات 
قارئ  �أقطاب  من  و�حد 

م�رض  فى  �لكرمي  �لقر�آن 
و�أكرث  �لعربى،  و�لعامل 
بفنون  خربة  �لقر�آن  قر�ء 
يجيد  كان  حيث  �لقر�ءة، 
للذكر  �لع�رض  �لقر�آن 

�حلكيم.
»�أحلان  كتاب  ويذكر   
للكاتب  �ل�شماء-ج1«  من 
�لغنى،  عبد  �لدين  �شالح 
خليل  حممود  �ل�شيخ  �أن 
من  �أول  كان  �حل�رضى، 
�لكرمي،  �لقر�آن  رتل 
�ملتحدة،  �لأمم  فى 

�لكوجنر�س  فى  وكذلك 
متت  كما  �لأمريكى، 
�لقر�آن  لرتتيل  دعوته 
و�لروؤ�شاء  �مللوك  قاعة 
باململكة �ملتحدة، ليكون 
�أول من يقر�أ �لقر�آن د�خل 

�لقاعة.
»�أعظم  كتاب  ويو�شح   
�ملعا�رضة  �لأحد�ث 
)1900 - 2014 م(« للكاتب 
�أن  �ل�شيد،  �شالح  فوؤ�د 
�أول  كان  �لر�حل  �ل�شيخ 
فى  �لقر�آن  رتل  من 

وكذلك  �مللكية،  �لقاعة 
قاعة هيو�رت �لربيطانية 
�ل�شهرية، �ملطلة على نهر 
وذلك  لندن،  فى  �لتاميز 
فى عام 1398هـ، 1978م.

»�شفر�ء  لكتاب  ووفقا 
للكاتب  �لكرمي«  �لقر�آن 
�لعزيز،  عبد  حممد 
خليل  حممود  فال�شيخ 
من  �أول  كان  �حل�رضى، 
�مل�شلمني  لزيارة  �بتعث 
وباك�شتان،  �لهند  فى 
�لكرمي  �لقر�آن  وقر�أ 

�لإ�شالمى  �ملوؤمتر  فى 
فى  �لهند،  فى  �لأول 
�لهندى  �لرئي�شني  ح�شور 
وزعيم  و�مل�رضى، 
وكان  بالهند،  �مل�شلمني 
�مل�شحف  �شجل  من  �أول 
�لعامل  �أنحاء  فى  �ملرتل 
ورو�ية  قالون  برو�ية 
�لب�رضى،  ورو�ية  �لدورى 
�أول  كان  وفى عام 1969، 
�مل�شحف  �شجل  من 

�ملعلم فى �لعامل.
�أن  �إىل  �لكتاب  وي�شري   

�ل�شيخ �لر�حل كان �أول من 
بطريقة  �لقر�آن  رتل  من 
عام  �ملف�رض  �مل�شحف 
لرو�شيا  و�شافر   ،1975
وكند�  و�شوي�شوؤ�  و�ل�شني 
و�أغلب عو��شم �لعامل، كما 
�لذى  �لوحيد  �لقارئ  كان 
فى  �لكرمي  �لقر�آن  قر�أ 
�لأمريكى  �لأبي�س  �لبيت 
وذلك بناء على دعوة من 
�لرئي�س �لأمريكى �ل�شابق 

جيمى كارتر.
ق.ثوكالت
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الكاتبة ال�ساعدة " دنيا الزاهي" تك�سف يف حوار للو�سط

كتاباتي ترجمة �صادقة 
للم�صاعر الإن�صانية

من مدينة اجل�سور املعلقة تطل على عامل الأدب والإبداع الكاتبة » دنيا الزاهي » 
ذات 25 ربيعا , تهوى الكتابة حد النخاع ومتار�سها ب�سف جنوين , تخفي مالمح وجهها 
املتوهج نورا قلبا مرهف الإح�سا�س وروحا اإبداعية تن�ساب ب�سمفونية احلرف كالما 
عذبا �سعرا تارة ونرثا تارة اأخرى , كلماتها متقدة اأمال وحبا و�سجونا واأحزانا كونها 

بب�ساطة » �سديقة كل امل�ساعر » كما ت�سف نف�سها , هاهي تنزل �سيفة على جريدة » 
الو�سط » من خالل هذا احلوار ال�سّيق الذي جمعنا بها

حاورها : اأح�سن مرزوق

من هي دنيا؟
على  والأعقد  الأول  ال�س�ؤال  كان 
الإطالق بب�ساطة اأراين النقي�ض. دنيا 
اأم  و�سحكة عدو، دمعة  هي �رصخة 
اأ�سري او طلقة  نار. هي اأنا حياة وكل 

تلك احلكايات.
 ملن ل يعرفني اأقدم نف�سي يف اأ�سطر 
.لكم  ا�سمي  دنيا الزاهي من م�اليد 
العتيق،  ال�سخر  مبدينة   1993/4/20
العالم  كلية  خريجة  ق�سنطينة. 
بجامعة  ب�رصي  وال�سمعي  والت�سال 
تخ�س�ض   2 )ما�سرت  ق�سنطينة3، 

�سمعي ب�رصي(.

 متى بداأت حكايتك 
مع ع�سق احلرف 

والكتابة؟
فجرم  حكاياتي،  تق�ل  اأن  الأ�سح   
واأنا  حكاية،  واحلرف  يل  اأن  قلت  ان 
التي فاق عمر كتاباتها وعدد اأحرفها 
بداياتي  عن  وللحديث  ال�سعر.  بح�ر 
بد  ل  كان  بداأت،  ومتى  كانت  كيف 
�سنة  ق�سم  على  نظرة  القاء  من  عليا 
ال�سف�ي  التعبري  ح�سة  ابتدائي  اأوىل 
اأوىل حمطاتي والتعبري هنالك اأتقنت 
والكتابة  رحلتي  وانطلقت  احلروف. 
القاءات  عن  اأنداك  عبارة  كانت 
و�س�ر  م�ساهد  بها  نرتجم  �سف�ية، 
حبي�سة  اأحريف  بقيت  علينا.  عر�ست 
خميلتي ال�سغرية فلم يكن ليطلب منا 
الأحرف.  كنا جنيد  فبالكاد  نكتب  اأن 
حكايات  يل  اأن  وقلت  �سبق  وكما 
كان  احلرف  وع�سق  للقلم  ومي�يل 
وا�سحا عليا منذ �سن�اتي الأوىل، فقد 
كان ل�سن�ات اخلم�ض التي ق�سيتها يف 
الأوفر  الن�سيب  البتدائية  اأح�سان 
مما كتبت، فلطاملا حظيت ن�س��سي 
الكل  باإعجاب  الكتابي  التعبري  يف 
اأ�ساتذتي  وت�سجيع  ا�ستح�سان  ولقيت 
رافقتني  التي  امليزة  باملدر�سة. 
وال�سخ�سي،  الدرا�سي  م�س�اري  طيلة 
تعبري  على  مقت�رصا  حريف  يكن  فلم 
كان  بل  امتحان  يف  فقرة  اأو  كتابي 
وعائلتي  وحلياتي  هذا  من  اأعمق 
وقت  يف  كانت  فقد  ن�سيب.  منه 
اأحتفظ  لزلت  اأكتبه  ما  حم�ر  م�سى 

مبثابة  وكان  كتبته،  نرثي  ن�ض  باأول 
الأدبي.  ميالدي  على  عيان  �ساهد 
تاريخ غري  ل 2005/11/4  امل�سادف 
جمرى حياتي وفجر قلمي فما عدت 
عن  تعرب  التي  الطفلة  تلك  ي�مها 
اأبكيها  ي�مها  وجدتني  جامدة،  �س�ر 
اأوىل خ�اطري كانت جدتي والدة  يف 
اأبي رحمها اهلل واأ�سكنها ف�سيح جنانه 
فاحتة اأ�سطري م�تها املفاجئ وخرب 
النقطة  كان  وداع  دون  عنا  رحيلها 
التي اأفا�ست الكاأ�ض وفجرت بداخلي 
الطفلة التي �سارت الي�م تطمح لنيل 
اأوىل ما خططته يف بحر  لقب كاتبة. 
ومن  الغالية،  جلدتي  كان  اخل�اطر 
لعائلتي  كبداية  اأكتب  رحت  اللحظة 
واأخي  واأخ�تي  اأمي  وعنهم كتبت عن 
وكل قريب ولكل من يحمل لقبي، ولأن 
اأ�رصار ومرجان  والبحر  الكتابة بحر، 
لأنال  اأكرث  فيه  الغ��ض  عليا  كان 
الغ��ض  ببع�سه، وفعال هذا ما فعلته 
اأكتب  رحت  اأكرث  والتعمق  بالكتابة 
، �سادقت كل امل�ساعر  عن كل �سيء 
احلرب  عن  كتبت  حبكها  وتفننت 
خيايل  به  يج�د  ما  وكل  ال�سلم  عن 
دونته، كما كان للق�س�ض معي ن�سيب 
م�رصوع  كانت  الق�سة  جتارب  واأوىل 
واعجاب  ثناء  ونال  باملدر�سة قدمته 
ن�سخة  معي  بقيت  ل�  متنيت  الكل، 
التي  ال�حيدة  لقرائي  الي�م  ل�ساركتها 
باملت��سط  لأ�ساتذتي  قدمتها  معي 
باملنا�سبة اأ�سكرها لأنها اأعطتني من 
وقتها ي�ما وقراأت ملخيلتي اأ�ستاذة بن 
�سقني جنية. الي�م متر قرابة 15�سنة 
الكتابة  اأح�سان  يف  واأنا  م�سى  عمر 
اأطمح  اأرمتي بعد كل ما كتبته لزلت 
ل  احلرف  مع  وق�س�سي  اأكرث  لتقدمي 
اأهم  وتقدمي  اختزالها  حاولت  تنتهي 
يف  وفقت  اأك�ن  اأن  واأمتنى  حمطاتي 
لتق�سريي  اأعتذر  وباملقابل  �رصدها، 
للي�م  حكايا  واحلرف  اأنا  �سدقا  لأنه 
اأق�سها  اأن  يل  فكيف  ي�م  وكل  تعا�ض 

وهي مل ولن تنتهي.

ملن تقرئني من الكتاب 
الذين تاأثرت بهم؟

وكل  يخط  ما  لكل  حرف  لكل  اأقراأ 
كاتب  لكل  للقراءة  ،واأ�سعى  ماخط 
م�ستقبال، هذا هديف وم�سعاي حاليا، 
على  واأجيب  دقة  اأكرث  اأك�ن  ولكي 
عامل  اأدخلني  ومن  قرئه  �س�ؤالك ملن 
خليل  جربان  بعيني  للكبري  القراءة 

عامل  به  افتتحت  من  اأول  جربان 
املطالعة، لت�فيق احلكيم ن�سيب مما 
قارئته، وكل ما كانت جت�د به مكتبة 
اأخي ببيتنا،  ل اأخفي عليك اأنني كنت 
ن�سخة م�سغرة عن اأختي الكبرية واأخي 
واأمر  ي�سته�يني  كان  يجلب�نه  ما  كل 
لأنني  اأ�سماء  يف  الدخ�ل  اأريد  ل  به، 
كما �سبق وقلت قارئة متعط�سة قراأت 
كل  ال�طن،  وخارج  داخل  من  للعديد 
كاتب ترك انطباع وب�سمة يف نف�سي، 
لكن يبقى جلربان خليل جربان مهما 
قرئة الأثر الأبلغ والأعمق فيما اأكتبه، 
مناف�ض  هنالك  اأنه  عليك  اأخفي  لن 
ول  قدوتي  ل�حده  يكن  فلم  جلربان 
�سنعني،  من  فقط   واأ�سل�به  اأحرفه 
حتى هي كانت ولتزال ملهمتي �سببا 
اأ�س�اطا يف  لنجاحي وملا قطعته من 
اأ�سيا  الكبرية  اأختي  هي  الأدب  بحر 
كاتبتي  اأراها  وبنظري  بالفطرة  كاتبة 
على  تتلمذت  التي  مدر�ستي  بل  الأم 
انا  وا�رصارها  وبت�سجيعاتها  يديها 
على م�سارف بل�غ حلمي، بالن�سبة يل 
مبتدئ،  ولكل  يل  ومن�ذج  كاتبة  هي  
لزمن م�سى كان مفه�م الكاتب عندي 
يت�قف عندها وعند كتاباتها، واأ�سعى 
الأدب  �سماء  يزين  ا�سما  اأراها  لأن 
لأنها فعال ت�ستحقه، غريت فيا الكثري 
ومفه�م الكاتب الكال�سيكي ذاك الذي 
يقت�رص على كل من له ا�سدار، حقيقة 
ة  قرئه  من  لكل  وقلت  �سبق  وكما 
ن�سيب فيما اأكتبه كبريا كان اأم �سغري، 
معروفا اأم لزال ي�سنع نف�سه ويحاول 
مثلي فكان لالأقالم ال�سابة مكان وملا 
تخطه وقع خا�ض مثل �سليحة زروقي 
ب�رصاحة  كثريون هم ت�سعهم ذاكرتي 

ول ي�سعهم قلمي..
التي  اأعمالك  باك�رة  عن  حدثينا   
�سرتى الن�ر قريبا؟: يف ال�اقع عندي 
التنفيذ  قيد  الإ�سدارات  من  العديد 
اأو بعبارة اأخرى هي حبي�سة حا�س�بي 
الن�ر  �سرتى  اأيهما  بعد  اأدري  ل�ست 
قريبا، لكن على الأرجح بدايتي واأول 
ظه�ر يل �سيك�ن بكتاب يحمل جملة 
خ�اطر اأ�سميتها ذات ي�م اعرتافات. 

 ماهي الر�سالة التي 
توجهينها من خالل 

تلك الن�سو�س؟
 الكتابة فن ولكل فن ر�سالة ور�سالتي 
لكم  اأن  اأق�ل  باأحريف  املارين  لك  اأنا 

وح�س�را  اأكتبه  فيما  دوما  ن�سيبا 
فرحة  كانت  كتبتها  ب�سمة  كل  فاقني 
وكل  و�ساركتها،  اأحدكم  من  �رصقتها 
هي  اأ�سطري  �سمتها  ودمعة  حزن  
حد  ارت�ى  الذي  ذاك  لنزيف  ترجمة 
الأمل. يف تلك الزاوية حيث يرمي كل 
خفية  يبكيهم  واأهاته،  بذكرياته  ليلة 
خ�سية من اأن ي�سمعه اأحد، اأ�ست�سمحك 
وظلك،  طيفك  احلار�ض  مالكك  اأنا 
األزمك �سبحة وع�سية فال تظن اأنك 
اأحت�سنك ب�سدة واأحكي  حقا ل�حدك 
جمع  باملخت�رص  اأنا  عذابك.  بق�ة 
غفري منكم ك�مة من م�ساعركم وكتلة 
كتاباتي  ت�ستغرب�ا  فال  حاكياكم.  من 
ول تن�سب�ها يل ، ل تتاأمل�ا حلكاياتي 
من اأين لها بكل هذا ال�جع؟ كل هذا 
حبيبي  على  حت�سدوين  ول  الكره، 
الرائع ول زوجي املثايل فل�ست هذا 
اأنتم ترجمة وقراءة لكم.  اأنا  ول ذاك 
اأنتم  تعي�س�نه  ما  كل  اأنا  اأخر  مبعنى 

ومل اأع�سه اأنا.

كيف وجلت عامل 
الن�سر يف املجلة 

اللكرتونية اأبعاد 
اجلزائرية؟

اأنا اأوؤمن مبق�لة اأن طريق الألف ميل 
اجلزائرية  اأبعاد  وجملة  بخط�ة  تبداأ 
كانت و�ستظل اأوىل خط�اتي يف طريق 
الألف ميل، وككل كاتب يل حلم و�سغف 
اأن  يعرف  وكلتينا   ، اأعمايل  بن�رص 
الن�رص ن�عان يا اما ورقي اأو الكرتوين 
الذي يعد جتربة جديدة  هذا الأخري 
وقفزة ن�عية يف جمال الن�رص، اخرتت 
اأنا الطريق الثاين وطرقت باب املجلة 
رحب،  ب�سدر  بابها  يل  فتحت  التي 
ويع�د الف�سل بلقائي بها اىل ال�سديقة 
باملنا�سبة  �سدو�ض  را�سية  والأخت 
بالفريق،  الن�سطني  الأع�ساء  من  هي 
عليا  اقرتحت  يل  الداعمني  ومن 
ال�ل�ج اىل املجلة ترددت بداية خ�فا 
امل�س�ؤولية  من  الرف�ض  األقى  اأن  من 
رمبا. لكن بالأخري وافقت على طلبها 
وقدمت طلب ان�سمام ولقيت كتاباتي 
اعجاب هيئة حترير املجلة ولهم مني 
جميل ال�سكر والمتنان. بدايتي كانت 
بي  خا�ض  ركن  وه�  اعرتافات  بركن 
امتياز  اأول  وكان  خ�اطري  به  اأن�رص 
اأخفي  ل   ، املجلة  من  به  حظيت 
بداية  اأنني واجهة حتديات يف  عليك 
للبع�ض  هي  اجلزائرية  فاأبعاد  عملي 
جملة الكرتونية وفقط يعني ل ق�انني 
لذهن  يتبادر  ما  هذا  ان�سباط  ول 
املجلة  قدمك  تطاأ  اأن  ما  لكن  الكل 
�ستجد نف�سك ملزما بق�انني ومنقادا 
وليد  الهادي  التحرير  رئي�ض  لأوامر 
ف�سل  بالعمل  وجديته  ول�رصامته 
كانت   وفعال  وفريقي،  اأنا  بلغته  ملا 
لل�سباب  منرب  �سعارها  عند  املجلة 
احلر املبدع ،هي منرب لنا ولكل كاتب 
�سحفي اأو هاوي جمعنا �سغف واحد 
�سقفها  حتت  اأوت  واحدة  اأ�رصة  وكنا 
كان  وللطلبة  ودكاترة  واأ�ساتذة  كتاب 
لهم معنا ن�سيب. والي�م اأنا ثرية وجدا 
بركن  عليكم  اأطل  اعرتافات  فبعد 
امتياز  ثاين  وه�  الأ�سالة  على  نافذة 
يل الركن الذي عملت عليه وبعد عدة 
باملنا�سبة  واأ�سكر  منه  نلت  حماولت 
ري�ض حترير حنان طاهر جبار  نائبة 

داعمة اأفكاري والقلب الناب�ض ملجلة 
وقلت  �سبق  وكما  اجلزائرية.   اأبعاد 
ابعاد  و�ستظل  كانت  اأكرر  والي�م 
املهني  م�س�اري  يف  اإيجابية  ب�سمة 
التك�ين  يف  يطمح  من  لكل  وطريقا 

و�سنع ا�سمه.

يحظى ركنك 
اعرتافات يف املجلة 
مبتابعة كبرية يف 
و�سائط التوا�سل 

الجتماعي ماذا يعني 
لك ذلك؟  

الكثري،  تعنيني وتعني يل  يف احلقيقة 
و�سط  تفاعل  كلماتي  تلقى  اأن 
�سدقا  بها  مروا  غرباء  اأو  اأ�سدقائي 
يحفزين لأقدم اأكرث وان دل على �سيء 
بلغت  و�سلتهم،  كلماتي  اأن  على  يدل 
قل�بهم واأين كنت عند كلمتي ي�م قلت 
ما يكتب من القلب يدخل القلب، و يا 
يت��سع  تفاعل مع ركني وكتابتي  ريث 
وي�سمل املدونة اخلا�سة مبجلة  اأكرث 
اأمرا  حتما  �سيك�ن  اللكرتونية  اأبعاد 
يبقى  ول  اأكرث،  وللفريق  يل  حمفزا 
اأنا  م�ساركتي  على  حكرا  تفاعل 
�سفحتي  على  املدونة  من  للرابط 

فقط.

كيف تقيمني واقع 
الثقافة بق�سنطينة 

واجلزائر عامة؟
الثقافة  واقع  اأقيم  اأن  احلقيقة  يف 
بق�سنطينة و اجلزائر اأراين بعيدة عن 
هكذا امتياز ومقام، لكن ح�سب خربتي 
ق�سنطينة  قلت  ان  اأق�ل  املت�ا�سعة 
فاأنت تق�ل احل�سارة وت�ستدعي العلم 
معا، بال�اقع هي متتلك كل املق�مات 
التي جتعلها حتجز مقعدا يف مقدمة 
ولي�ض  ال�طني  الرتاب  عرب  الثقافة 
ال�سدارة،  عنها  بالعيد  ول  بغريب 
اأق�ل  لن  الأخرية  الأونة  يف  اأنه  غري 
تده�ر من حث  بل هي يف  انقر�ست 
فيه  والتاأطري  والتنظيم  اللتفاتة 
مثقفني فيه ح�سارة وتقاليد وم�روث 
ثقايف لكن التاأطري والمكانيات غائبة 
ال�ليات  باقي  حال  ق�سنطينة  حالها 
واجلزائر عامة، غنية جزائرنا ثقافيا 
لكن الهتمام بهذا املجال ه� الغائب 

عن ن�ساطاتنا بل بات م��سميا فقط.

هل �سرناك قريبا 
تخو�سني عامل ال�سعر 

اأو الرواية؟
الأمر، عامل  وانتهى  بال�اقع خ�ستها   
اأكتب يف  اأق�سد ومنذ �سن�ات  الرواية 
رواية لي�منا هذا مل اأوقع نهايتها بعد 
ميالدها  بعيد  احتفلت  ال�سنة  وهذه 
عن  الن�ر  �سرتى  التي  روايتي  عيد   5
ه�  ميكن  ال�سعر  اأما  اعدك،  قريب 

الأخر اأغ��ض به وملا ل.

 هل من م�ساريع 
اإبداعية يف الأفق؟

من  والكثري  العديد  جعبتي  يف  نعم   
لطبعة  ت�سدري  اأولها  لكم  املفاجاآت 
�سيال  للكتاب  الدويل  للمعر�ض   24
2019 باإذن اهلل، اأعمل حاليا اإىل جانب 
�سل�سلة  كتابة  على  والرواية  الكتاب 
لطفلتي،  ر�سائل  وجمم�عة  ق�س�ض 
اأحد  ه�  خريية  جمعية  وتاأ�سي�ض 
والتي  عليها  بجد  اأعمل  التي  اأهدايف 

�سرتى الن�ر قريبا بادن اهلل. 

 ماهي طموحاتك 
امل�ستقبلية يف جمال 

تخ�س�سك كاإعالمية؟ 
اأبداأ  اأن  يل  اأين  من  طم�حاتي   1
و  �س�ؤال  واأجمل  اأهم  هذا  ب�رصاحة 
وطم�حاتي  اأحالمي  اخلتام،  م�سك 
لن  فيه  غ�ست  مهما  بحر  بتخ�س�سي 
ذاته  بحد  اإعالمية  اأك�ن  اأن  اأ�سبع، 
طم�ح، وهذا اأولهم ، اأن تك�ن يل اإذاعة 
يزين  ل  وملا  هادفة،  ور�سالة  خا�سة 
ل�قت  ي�ما  اجلرائد  �سفحات  ا�سمي 
باجلريدة  التدوين  حلمي  كان  م�سى 
اأق�ل  لن  ال�سغرية  ال�سا�سة  وليزال، 
لكن  عندي  مكان  لها  حلم  لي�ست 
لالإذاعة م�ساحة فاقتها. يف احلقيقة 
لن  طم�حاتي  عن  احلديث  بداأت  ل� 
لكن  تنتهي  لن  وهي  احلديث  اأمل 
اأهمها واأقربها حدثتك وللمرة الأوىل 

اأفرج عنها لكم. 

 ماهي ر�سالتك لك 
مبدع؟

 كل منا مبدع يف جماله والإبداع باب 
على  يقت�رص  ل  اأو�سع  ومفه�م  وا�سع 
ن�سيب من  ولنا  كلنا مميزون  الكتابة، 
فقط  قريبا،  الن�ر  �سريى  الإبداع، 
وا�سع�ا  باأحالمكم  مت�سك�ا  اأحبتي 
لأنه  الفر�سة  تنتظروا  ول  لبل�غها 
كلمت  على  واأوؤكد  ن�سنعها،  من  نحن 
ال�سعي واهلل امل�ستعان، لكل قلم، كاتب 
كان ر�ساما اأ اأي كان ثق باأنك ت�ستطيع 
و�ست�ستطيع وحتما �ست�سل اإرادة فقط 
نحاول  اأن  من  باأ�ض  ل  بها.  اأو�سيكم 
مرة وع�رصة ان ا�ستدعى الأمر فاأجمل 
حب ذاك الذي ياأتينا بعد الأمل كذلك 
التي  تلك  نقدمها  ون�ض  ل�حة  اأجمل 

تاأتينا بعد �رصاعات من القدر.

 كلمة اأخرية للقراء 
واجلريدة؟

اأق�ل  هاته  باأحريف  و�سيمر  مر  من  لكل   
حكايات  القدر  مع  القلب  يف  منا  لكل 
يف  واأخر  يحيكها  منا  البع�ض  وحكايات، 
ثنايا القلب يخفيها منا من ميتلك القدرة 
على الب�ح بها ومنا من ل طاقة له فيها. 
على  �ساأحيكها  اأحبتي  جميعكم  حاكياكم 
احجزوا  اأكتبها،  بقلمي  اأنقلها  ل�سانكم 
واأ�رصق  قل�بكم  �ساأدخل  اأماكنكم  فقط 
للجريدة  وكلمتي  واأرويها.  ق�سة  منكم 
اإل  قبال  تقل  كلمات مل  اأق�ل  اأن  والأ�سح 
يف هكذا منا�سبات، اأجدين حمتارة اأاأق�ل 
�سكرا وداعا اأم ال�سالم. تقبل�ا مني اأ�سمى 
عبارات ال�سكر والمتنان ه� �سكر من ن�ع 
خا�ض ملن كان �سبب نزويل �سيفة ع�ساين 

اأك�ن خفيفة الظل بينكم 
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الكاتبة اإميان �سامي يف حوار خا�ص مع يومية »الو�سط »

»قطار على �سكة املجهول«...امتداد 
ل�سراعات الإن�سان مع واقعه   

فتحت الكاتبة ال�ساعدة اإميان �سامي  لنا قلبها  يف هذا احلوار ال�سيق  وخا�ص مع يومية »الو�سط »   حتدثت فيه عن  تفا�سيل باكورة 
اأعمالها  التي  حملت عنوان »قطار على �سكة املجهول » عن دار املثقف باجلزائر  وبالتايل فلقد �سلطت  �ساحبة هذه اخلواطر الهادفة 

ال�سوء باحلديث عن  كتابها الأول  يف م�سوراها الذي يتطرق لل�سراعات املختلفة  التي مير بها الإن�سان يف واقعه  حيث اأرادت  اأن تقدمها 
كهدية للأ�سخا�ص الذين يع�سقون اخلواطر لتكون متنف�سا بالن�سبة لهم يثلج �سدرهم  وينري دربهم ويفتح اأعينهم على احلقيقة، 

فال�سيء املميز يف هذا الكتاب اأنه يحمل يف طياته ر�سائل واقعية مهمة وجهتها  بالدرجة الأوىل للفرد واملجتمع  ، فاملراد من خلل هو  
ا�ستخل�ص الإن�سان للدرو�ص واأخذ العرب ، حيث اأننا مل�سنا يف هذه اخلواطر اعتماد الكاتبة اإميان �سامي على اأ�سلوب �سل�ص وب�سيط  يجعل 

القارئ  يكمل  قراءة خواطرها من دون توقف لكونها مفعمة بالأمل، فهذه الكاتبة ال�سابة الطموحة تكتب برباعة ولديها م�ستقبل زاهر 
يف عامل الكتابة ، فلقد ك�سفت ذات املتحدثة عن  م�ساريعها الأدبية التي هي ب�سدد التح�سري لها م�ستقبل فلقد �ساركت هذه املبدعة  

بهذه اخلواطر يف �سالون اجلزائر الدويل للكتاب  يف 2018  متحدثة لنا عن م�ساركتها الأوىل يف �سيل 23  الذي حمل �سعار »الكتاب 
يجمعنا »والذي عرف م�ساركة كبار الأدباء من  اجلزائر والعاملني العربي والعاملي  فهو  يعد منرب جامع للفكر والأدب على حد �سواء وبوابة 
لكت�ساب املعرفة واكت�ساف عامل القراءة والإبداع من طرف القراء الذين قدموا من كل حدب و�سوب ومن كافة الأعمار للقاء  بكاتبهم 

املف�سل اأين كانت الأقلم ال�سابة حا�سرة بقوة يف هذا املوعد ال�سنوي الذي يحتفي بالكتاب يف اجلزائر. 

حاورها: حكيم مالك 

بداية، من هي اإميان 
�سامي؟

مواليد  من  �شامي  اإميان   
جامعية  طالبة   1997
اقت�شادية  علوم  تخ�ش�ص 

من والية بومردا�ص.

متى بداأت خو�ص غمار 
الكتابة؟

كنت  اأن  منذ  الكتابة  بداأت 
اأو  الثامنة  �شن  يف  �شغرية 
ال�شابعة ، كنت اأكتب ق�ش�ص 
تفكريي  مع  تتنا�شب  اأطفال 
فبداأت  اخلواطر  اأما   ،
�شن  يف   2011 عام  كتابتها 
ووا�شلت  �شنة  ع�رش  اأربعة 
كما  االآن،  غاية  اإىل  كتابتها 
بطريقتي  اأكتب  دائما  اأنني 
واأفكاري  اأ�شلوبي  وا�شتعمل 

وال اأحب تقليد اأحد.

حدثينا عن حمتوى 
باكورة اأعمالك »قطار 

على �سكة املجهول »؟

 37 48 خاطرة  ي�شم  الكتاب 
و2017   2018 �شنتي  كتبتها 
و11 كتبتها بني 2011 و2016 
وعليه فهذه اخلواطر تلخ�ص 
ما يعي�شه االإن�شان يف حياته 
من �رشاعات خمتلفة ، راأيت 
وقمت  الواقع  يف  يحدث  ما 
اأغلبها  بتلخي�شه يف خواطر 
وو�شفت  جمازية،  بتعابري 
العميق  ال�شعور  خاللها  من 
االإن�شان  به  ي�شعر  الذي 
اأثناء مروره مبواقف �شعبة، 
غالبا  الذي  ال�شعور  ذلك 
اأو  عنه  التعبري  ي�شتطيع  ال 
البوح به ، معناه اأن خواطري 
يراها  ال  تفا�شيل  تلخ�ص 
االإن�شان واإمنا ي�شعر بها مثال 

كاأن االإن�شان يكون يف �رشاع 
و  واحلا�رش،  املا�شي  بني 
وبني  واحلقيقة  الوهم  بني 
�رشاع  ويف   ، والواقع  احللم 
من بع�ص االأذى الذي يتلقاه 
 ، به  اأ�شخا�ص حميطني  من 
ي�شعر  االإن�شان  يجعل  مما 
ومن   ، وال�شياع  بالتحطم 
ما  كل  اأن  بينت  اأخرى  جهة 
هذه  يف  االإن�شان  يواجهه 
احلياة من مواقف �شعبة ،ما 
هي اإال جمرد اأمور تافهة ال 
من  االإن�شان  فقط  ت�شتحق، 
اأدق  يف  ويتعمق  كثريا  يفكر 
التفا�شيل مما يجعل االأمور 
هذه  وعن  حوله   من  تتعقد 
دقيقة  :بني  اأقول  اخلواطر 
ودقيقة ... مرت اأالف ال�شنني 
... بني حرف وحرف ماتت 
...ويف  االآمال  من  الكثري 
الكثري  تال�شت  عني  غم�شة 
من االأحالم ... رمبا مل تكن 
�شهلة مبا يكفي لنتعود عليها 
تعي�ص  التي  فاحلياة   ...
بداخلنا متناق�شة متاما مع 
احلياة التي نعي�ص نحن فيها 
احلياة  تعطنا  مل  رمبا   ...
مع  نتاأقلم  حتى  فر�شة 
ال�شعب...ن�شتيقظ  مناخها 
�شيف  �شم�ص  لنجد  �شباحا 
فنتقلب   ... م�رشقة  اأمل 
اإنذار   �شابق  دون  من  فجاأة 
قا�شية  ثلجية  عا�شفة  اإىل 
ف�شل  اأيام  من  ليوم   ...
ياأتي  ثم  بارد...  حزن  �شتاء 
الربيع لتنبت اأوراق االأمنيات 
الياأ�ص  خريف  ليع�شف   ...
حقا  معه...  االأوراق  اآخذا 
يوما  ...�شعدنا  تعبنا  لقد 
اجلميلة  املو�شيقى  بتلك 
دقات  م�شامعنا  عن  وغابت 
...اأحببنا  النهاية  �شاعة 
نعلم  اأن  الربيع ودون  �شم�ص 
عا�شفة  خلفها  تخفي  اأنها 

ثلجية...

ما الذي ق�سدته من 
وراء العنوان؟ 

 ، احلياة  به  ق�شدت  القطار 
ق�شدت  املجهول  �شكة  اأما 

بها امل�شري املجهول 

كيف كان تعاملك مع 
دار املثقف؟

تعاملي مع دار املثقف كان 
معهم  توا�شلت  حيث  جيدا 
واحلمد  كتابي  قبول  ومت 
اأو  �شعوبات  اأواجه  مل  هلل 
اأن  تفاهم معهم، حيث  �شوء 
االأ�شتاذتني �شمرية من�شوري 
من�شوري  �شليمة  واأختها 
الكتاب  مع  تتعامالن 
على  وتعمالن  رحب  ب�شدر 
ال�شابة  االأقالم  م�شاعدة 
»الو�شط«  يومية  منرب  ومن 

اأوجه �شكري لهما.

ماذا متثل لك امل�ساركة 
يف �سالون اجلزائر 

الدويل للكتاب �سيل 
23؟

امل�شاركة يف �شالون اجلزائر 
الدويل للكتاب يف طبعته 23 
ل�شنة 2018 ، كانت بالن�شبة يل 
الباب االأول الذي من خالله 
كتابي  على  القراء  عرفت 
املجهول  �شكة  على  »قطار 
اأيام  �شدر  قد  كتابي  كون   «
فقط قبل انطالق �شيال 23 
باجلزائر  املثقف  دار  عن 
قد  ال�شالون  هذا  اأن  كما   ،
لاللتقاء  فر�شة  اأعطاين 
كنت  الذين  الكتاب  ببع�ص 

اأمتنى لقاءهم.

ما راأيك يف �سعار �سيل 
يجمعنا؟ الكتاب   23

»�شعار �شيال الكتاب يجمعنا 

» �شعار رائع جدا كون الكتاب 
هو من جمع القراء بكتابهم 
املف�شلني، كما اأن املعر�ص 
جمع كل االأ�شخا�ص املحبني 

للكتب.

هل �سرناك تكتبني 
الرواية م�ستقبل؟

بداأت  لقد  للرواية  بالن�شبة 
يف كتابتها االآن وهي تختلف 
كتابة  عن  ال�شيء  بع�ص 
اخلاطرة فاأنا اأعمل على اأن 
تكون روايتي حتمل جمموعة 
مع  املختلفة  االأحداث  من 
رواية  هي  �شخ�شيات  عدة 
من  مقتب�شة  اأحداثا  حتمل 
الواقع الذي نعي�ص فيه ولكن 
الق�شة مل حتدث حقا وهذا 
ما يتطلب مني بع�ص الوقت 
اإ�شافة اإىل تفكري عميق حتى 

اأمتكن من كتابتها.

من هم الكتاب الذين 
تقرئني لهم با�ستمرار؟

له  اأقراأ  لي�ص يل كاتب معني 
اأقراأ  عندما  فاأنا  با�شتمرار، 
كتابا اأدخل يف تفا�شيله اأوال 
بغ�ص النظر عن ا�شم الكاتب 
غالفه  اأو  الغالف  وعنوان 
واإن وجدت ان الكتاب يحمل 
واأن  اأحبه  الذي  االأ�شلوب 
مو�شوع الكتاب قد اأعجبني 
واإن  قراءته..  اأوا�شل  فاإين 
اأتركه  فاإين  يعجبني  مل 
�شادفت  ما  وكثريا  جانبا، 
واالأخرى  اأعجبتني  كتبا 
بعدها  الأجد  تعجبني  مل 
ولكن  الكاتب..  لنف�ص  اأنها 
كاتبي  دو�شتويف�شكي  يبقى 
املف�شل رغم اأين مل اأقراأ له 
كثريا، اإال اأن كتاباته جتذبني 

وب�شدة.

هل �سرنى خواطرك 

مرتجمة اإىل اللغات 
الأجنبية؟

على  »قطار  لكتابي  بالن�شبة 
�شكة املجهول » اأود ترجمته 
لغتي  كونها  االإجنليزية  للغة 
اأنا  املف�شلة، ورمبا �شاأعمل 
على ترجمته، ولكن �شاأترك 

ذلك لوقت الحق

ماهي اأبرز م�ساريعك 
الإبداعية؟

االإبداعية  امل�شاريع  اأبرز 
فقط  والر�شم  الكتابة  لدي 
الر�شم بداأته منذ �شن الرابعة 
كنت  حيث  اخلام�شة  اأو 
للر�شومات،  ب�شدة  اأجنذب 
بالتلوين  مولوعة  كنت 
ر�شومات  ر�شم  وحماولة 
كانت  االأول  ففي  الق�ش�ص 
جمرد خرب�شات ومع الوقت 
الر�شم  ووا�شلت  حت�شنت 
لالأ�شف  لكن  االآن،  غاية  اإىل 
بل  بالر�شم،  �شيئا  اأفعل  مل 
بقيت ر�شوماتي بني جدران 

املنزل فقط.

هل تطمحني اإىل 
ال�سهرة وبلوغ النجومية 

والتتويج باجلوائز 
الأدبية العاملية؟

ال�شهرة و النجومية مل اأفكر 
اأنها  اأعلم  الأين  بعد  فيها 
  ، ال�شيء  بع�ص  �شعب  �شيء 
اأكيد  امل�شهور  االإن�شان  كون 
كل  من  �شغوطات  �شيواجه 
اأن  اهلل  اأ�شاأل  لكن  و  جانب،  

يحقق يل ما يراه خريا يل.

ماهي الر�سالة التي 
توجهينها لل�سباب املبدع 

يف الأدب اجلزائري؟

اأوجهها  التي  الر�شالة 
لل�شباب املبدع هي اأنه على 
لديهم  الذين  ال�شباب  كل 
اأحالم وطموحات اأن يعملوا 
طريقة  باأي  حتقيقها  على 
يف  النظر  يتمعنوا  ال  واأن   ،
جتاهلها  يجب  بل  العوائق 
كاتب  فكل  قدما،  وامل�شي 
ويقابل  عوائق  �شيواجه 
ب�شتى  يحاولون  اأ�شخا�ص 
وحتطيم  اإخفاقهم  الطرق 
احلقد  باب  من  طموحاتهم 
والغرية ال اأكرثو على االإن�شان 
اأن يتجاهلهم وعليه اأن يحقق 
الأنه  طريقة  ويوا�شل  حلمه 
هو من �شيعي�ص تلك اللحظة 
ولي�ص هم ومن حاول حتقيق 
ب�شبب  يتمكن  ومل  �شيء 
، هذا �شيء عادي  الظروف 
بها  ليفيد  موهبته  فليرتك 
عنكم  اهلل  اأبعد  فما  نف�شه، 
خري،  خلفه  وكان  اإال  �شيء 
كما اأنني اأوجه ر�شالة لالآباء 
يهتموا  اأن  فعليهم  ،وبالتايل 
اأبنائهم  وطموحات  باأحالم 
ويقولون  يحاربوها  ال  واأن 
اأ�شياء تافهة، بل عليهم  اأنها 
كانت  اإن  اأبنائهم  م�شاعدة 
اأذى  اأي  حتمل  ال  اأحالمهم 
خمالفة  اأي  فيها  لي�شت  و 
التي  فاالأ�شياء  وبالتايل 
يرونها تافهة رمبا هي اأغلى 

�شيء يف حياة ابنهم.

كلمة اأخرية نختم بها 
حوارنا؟

»الو�شط«  جريدة  اأ�شكر 
ال�شيق  احلوار  هذا  على 
وهذا �رشف كبري بالن�شبة يل 

للم�شاركة معكم.
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درا�صة تك�صف عن غذاء يحمل �صر احلياة املديدة!

الوجبات  اأن  اإىل  جديدة  درا�سة  ت�سري 
وعالية  الربوتينات  منخف�سة  الغذائية 
الكربوهيدرات، ميكن اأن تكون مفتاح احلياة 
ووجد  اخلرف  من  واحلماية  اأطول،  لفرتة 
الفئران  اأن  �سيدين،  جامعة  يف  الباحثون 
التي تتغذى على مثل هذا النظام الغذائي، 
و�سحة  العامة  ال�سحة  يف  حت�سنا  اأظهرت 
الدماغ، بالإ�سافة اإىل التعلم والذاكرة والآن، 
روؤية  بالإمكان  اأنه  الدرا�سة  معدو  يعتقد 

نتيجة مماثلة لدى الب�رش.
املن�سورة  الدرا�سة  تُظهر  مرة،  ولأول 
النظام  اأن   ،»Cell Reports« جملة  يف 
الربوتينات  ذا  املقّيد،  غري  الغذائي 
له  العالية،  والكربوهيدرات  املنخف�سة 
ذو  للنظام  م�سابهة  للدماغ،  وقائية  فوائد 
املعروف  املنخف�سة،  احلرارية  ال�سعرات 
بفوائده الطويلة الأمد، على الرغم من عدم 

ا�ستدامته لدى الب�رش.
لدرا�سة  مر�سح  وهو  واهل،  ديفني  وقال 
الدكتوراه الذي قاد التحليل: »ل توجد حاليا 
ميكننا  للخرف،  فعالة  دوائية  عالجات  اأي 
ن�ستطيع  ل  لكننا  الأمرا�ض،  هذه  اإبطاء 
يف  بداأنا  اأننا  املثري  من  لذلك  اإيقافها، 
حتديد الأنظمة الغذائية التي توؤثر يف عمر 
الدماغ«. وا�ستطرد قائال: »بعد ما يقرب من 
100 عام على الأبحاث اجليدة، التي ت�سدد 
على تقييد ال�سعرات احلرارية كاأف�سل نظام 

وتاأخري  الدماغ،  �سحة  لتح�سني  غذائي 
فاإن  القوار�ض،  لدى  الع�سبية  الأمرا�ض 
يواجهون �سعوبة يف احلفاظ  الب�رش  غالبية 
املجتمعات  �سيما يف  ل  التقييد،  هذا  على 
الغربية«،وي الدرا�سة، قام الباحثون بتغذية 
امل�ستقة  املعقدة  بالكربوهيدرات  الفئران 
يف  املوجود  الكازين  وبروتني  الن�سا،  من 
من  الدماغ  فوائد  ولتقييم  واحلليب،  اجلنب 

قرن  على  الباحثون  ركز  الغذائي،  النظام 
الدماغ  منطقة  وهي  احُل�سني،  اأو  اأمون 

امل�سوؤولة عن التعلم والذاكرة.
منخف�ض  الغذائي  النظام  اأن  ويبدو 
عزز  الكربوهيدرات،  وعايل  الربوتينات 
اأكرب  ب�سكل  الفئران،  لدى  احُل�سني  �سحة 
ال�سعرات  منخف�ض  الغذائي  النظام  من 
اأخرى  بعد  الدرا�سة  هذه  وتاأتي  احلرارية. 

مركز  يف   ،2015 عام  اأجريت  تاريخية 
ت�سارلز بريكنز التابع جلامعة �سيدين، والذي 
والن�سبة  املنخف�سة  الربوتينات  اأن  اأظهر 
تكون  اأن  ميكن  الكربوهيدرات،  من  العالية 
ال�سعرات  الغذائي منخف�ض  النظام  بفعالية 
حياة  حت�سني  جمال  يف  نف�سها،  احلرارية 
و�سحة  ال�سليم  القلب  خالل  من  الفئران، 

اجلهاز اله�سمي.

الأرق

هل ي�صر املاء املثلج �صحة اجل�صم؟ 

هو داء ي�سيب الإن�سان، والأرق 
على  القدرة  عدم  عن  عبارة 
النوم اأو تقّطعه وعدم ا�ستمراره 
تدهور  ي�سبب  ،مما  ُوجد  اإن 
واجل�سدية،  النف�سية  ال�سحة 
املري�ض  ببيئة  مرتبط  والأرق 
التي  والعوامل  وظروفه، 
الأرق  اأ�سباب  ت�سببهتختلف 
لآخر،  �سخ�ض  من  وعالجاته 
�سعوبة  الأ�سباب  هذه  ومن 
املتكرر  ال�ستيقاظ  و  النوم 
اأثناء الليل و ال�ستيقاظ مبكرا 

اأنواع عدة  ال�سباح، ولالأرق  يف 
الأرق  وهو  العابر  الأرق  منها 
اأو  واحدة  ليلة  ي�ستمر  الذي 
الثاين  والنوع  اأ�سابيع  عدة 
اأكرث  وهو  املزمن  الأرق  هو 
الأنواع  من  تعقيدا  الأنواع 
املزمن  الأرق  وينتج  الأخرى 
العوامل  من  جمموعة  عن 
اجل�سمية  الإ�سطرابات  منها 
الأ�سباب  ،واأكرث  النف�سية  اأو 
لالأرق  امل�سببة  ال�سائعة 

املزمن هي الكاآبة

يعتقد البع�ض اأن املاء املثلج هو الختيار الأمثل لرتطيب اجل�سم وتربيده خالل 
ارتفاع درجات احلرارة، لكن احلقيقة اأنه ل ي�ساعد على تربيد اجل�سم، بل له 

اأ�رشار متعددة على ال�سحة العامة.. فما هي؟

احللق

عند تناول امل�رشوبات املثلجة يفرز اجل�سم خماًطا يعمل على تدفئة تلك 
امل�رشوبات املثلجة التي دخلت عن طريق احللق، ما يوؤدي اإىل احتقان احللق 

والتهاب اللوزتني،.

اجلهاز اله�ضمي

امل�رشوبات املثلجة توؤثر على حركة القولون واملعدة، وت�سبب ارتباك اجلهاز 
اله�سمي، ف�ساًل عن دورها يف التعر�ض للتهابات يف املعدة والقولون، ما يوؤدي 
اإىل ع�رش اله�سم وال�سعور الدائم بالغثيان، مو�سًحا اأن اأع�ساء اجلهاز اله�سمي 
تبذل جمهوًدا كبرًيا لتدفئة املاء وجعله مالئم لدرجة حرارة املعدة والأمعاء.

الأ�ضنان

اإن تناول امل�رشوبات املثلجة يزيد من اأعرا�ض ح�سا�سية الأ�سنان واأمل الت�سو�ض 
اإذا كان ال�سخ�ض يعاين من تلك امل�ساكل.

تربيد اجل�ضم

وعلى عك�ض ال�سائع اأن امل�رشوبات املثلجة ت�ساعد على تربيد اجل�سم وتفادي  
حرارة باردة عند تناول امل�رشوبات املثلجة، ما يجعله يعمل على ت�سخني اجل�سم 

وهذا تف�سري ال�سعور بال�سخونة والتعرق بعد تناول تلك امل�رشوبات. 

الزنباع«البومنلومو�ض«  يخف�ض 
الوزن ويحارب ال�صرطان

  هل تعلمني عزيزتي املراأة اأن فاكهة اجلريب فروت ت�ساعد على 
خ�سارة الوزن والتخل�ض من الدهون املرتاكمة يف اجل�سم؟

ا اأن من فوائد اجلريب فروت الأكرث اأهمية هي اأنه  هل تعلمني اأي�سً
عالج قوي جدا وفعال ملر�سى ال�رشطان؟ جميعنا نعلم الفوائد 

ال�سحية الكثرية الفاكهة اجلريب فروت ولكن من اأ�سهر فوائده هي 
خف�ض الوزن وحماربة ال�رشطان وهذا ح�سب ما اأثبتته الدرا�سة 

العلمية احلديثة.
فمن اأهم الدرا�سات التي اأجريت على فاكهة ثمار اجلريب فروت 

هي درا�سة اأمريكية اأجراها عدد الباحثون يف جامعة كاليفورنيا يف 
اأمريكا، على جمموعة من فئران التجارب، واأثبتوا اأن اجلريب فروت 

يعمل على انقا�ض الوزن والق�ساء على ال�سمنة.
 حيث مت تق�سيم جمموعة الفئران اإىل جمموعتني، الأوىل خ�سعت 

لنظام غذائي عايل الدهون والوجبات الد�سمة وع�سري اجلريب 
فروت، بينما املجموعة الثانية فخ�سعت اأي�سا لنف�ض النظام 

الغذائي الذي يحتوي على ن�سبة عالية من الدهون امل�سبعة ولكن مع 
تناول املياه فقط، وظلت الدرا�سة ملدة 100 يوم.

 ثم خ�سعت الفئران يف املجموعتني اإىل الفح�ض الطبي والتحاليل، 
وظهرت النتائج واأثبتت اأن الفئران يف املجموعة الأوىل التي تناولت 

الطعام الد�سم مع ع�سري اجلريب فروت، نق�ض وزنهم بن�سبة 18 % 
مقارنة بالفئران التى تناولت الدهون مع املياه فقط. هذا يدل على 
اأن اجلريب فروت من اأهم الفواكه الطبيعية التي ت�ساعد على حرق 

الدهون ومتنع من تاأثري الكولي�سرتول على الدم، وت�ساعد على تنظيم 
م�ستويات ال�سكر يف الدم. ذلك لأن اجلريب فروت يحتوى على اإنزمي 

حرق الدهون، الذي يعزز فقدان الوزن ال�رشيع.
 حر�ض العلماء على اإجراء هذه الدرا�سة لكي يتاأكدوا اأنه بالفعل 
ثمرة اجلريب فروت ت�ساعد على انقا�ض الوزن وذلك بعد انت�سار 
حمية اجلريب فروت ال�سهرية جدا يف اأمريكا واملعروفة بحمية 

هوليوود، لأن هناك عدد كبري جدا من النجوم والنجمات يعتمدون 
على هذه احلمية.

 كما اأجريت درا�سة علمية حديثة اأخرى، ولكن هذه املرة يف جامعة 
�سيكاغو الأمريكية حتت اإ�رشاف جمموعة من العلماء والأطباء 

الكبار واأثبتوا اأن ثمرة اجلريب فروت تقوم مبحاربة مر�ض ال�رشطان 
بجميع اأنواعه، �سواء كان �رشطان الكبد اأو �رشطان الثدي اأو �رشطان 

الرئة.
ومت اكت�ساف ذلك عندما كان هناك �سيدة تعاين من مر�ض �رشطان 

الكبد، وقد تطور لديها املر�ض وانتقل من الكبد اإىل العمود 
الفقري والغدد الليمفاوية والأطباء وقتها اأخربوها انها لن تعي�ض 

لأكرث من خم�ض �سنوات اإذا حالفها احلظ. ولكن بعد مرور اخلم�ض 
�سنوات اكت�سف الأطباء اأن الأورام اخلبيثة لدى املري�سة تقل�ست 

ب�سكل كبري، وحتدت املر�ض وهي يف طريق ال�سفاء متاًما من هذا 
املر�ض. 

وعندما �ساألها الأطباء عن ال�رش يف ذلك، فقالت ال�سيدة اأنها كانت 
تتعاطى الدواء مع ع�سري اجلريب فروت، وهنا اأثبت الباحثون يف 

�سيكاغو اأن اجلريب فروت ي�ساعد على زيادة مفعول العقار داخل 
ج�سم الن�سان ب�سكل كبري جدا، لذلك كان هناك اأطباء يحذرون 

من تناوله مع الأدوية ولكن يف مر�ض ال�رشطان تثبت العك�ض، 
لأنه ي�ساعد على تاأثري العقار داخل اجل�سم لكي يحارب ال�رشطان 

والورام اخلبيثة.

عالج بحة ال�صوت بالكركم

يلعب م�سحوق الكركم دوًرا كبرياً جًدا يف عالج م�سكلة بحة ال�سوت 
التي ت�ساب بها املراأة، نتيجة التعر�ض لل�رشاخ وال�سوت العايل، 
اأو حتى الإ�سابة بالإنفلونزا ونزلت الربد ال�سديدة. الكركم غني 
باملواد واملركبات الكيميائية الطبيعية امل�سادة لاللتهاب الذي 
ي�سيب احلنجرة، وبالتايل فيقوم بدوره يف التخل�ض من م�سكلة 

بحة ال�سوت ب�سكل طبيعي، وباأ�رشع وقت. جربي طريقة م�رشوب 
الكركم من خالل و�سع ملعقة كبرية من م�سحوق الكركم، مع كوب 

من احلليب وملعقة من م�سحوق القرفة، وملعقة من الزجنبيل 
املطحون. اخلطي جميع املكونات يف اخلالط الكهربائي وا�رشبيه 

مرتان يومًيا.
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مما يوؤ�س�س لعبادة جرب �خلو�طر يف �لقر�آن �لكرمي
ا َذَهبُواْ ِبِه  قوله تعاىل : }َفلََمّ
َواأَْجَمُعواْ اأَن يَْجَعلُوهُ ِف َغيَابَِة 

ِبّ َواأَْوَحيْنَا اإِلَيِْه لَتُنَِبّئَنَُّهم  اْلُ
ِباأَْمِرِهْم َهـَذا َوُهْم الَ يَ�ْشُعُروَن 

{ يو�شف:15
فكان هذا الوحي من اهلل 

�شبحانه وتعاىل لتثبيت قلب 
يو�شف –عليه ال�شالم- 

ولرب خاطره؛ الأنه ظلم 
واأوذي من اأخوته واملظلوم 

يحتاج اإىل جرب خاطر، 
لذلك �رشع لنا جرب اخلواطر 

املنك�رشة.
ومثله قوله تعاىل : }اإَِنّ الَِّذي 

َك  َفَر�َض َعلَيَْك الُْقْراآَن لََراُدّ
ِبّي اأَْعلَُم َمن  اإِىَل َمَعاٍد ُقل َرّ

َجاء ِبالُْهَدى َوَمْن ُهَو ِف 
ِبنٍي {الق�ش�ض:85 اَلٍل ُمّ �شَ

ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه 
و�شلم الذي اأحب مكة التي 
ولد فيها ون�شاأ اأُخرج منها 

ظلما، فاحتاج ف هذا 

املوقف ال�شعب وهذا 
الفراق االأليم اإىل �شيء من 

املوا�شاة وال�شرب، فاأنزل اهلل 
تعاىل له قراآن موؤكد بق�شم؛ 

اأن الذي فر�ض عليك القراآن 
واأر�شلك ر�شوال واأمرك بتبليغ 

�رشعه �شريدك اإىل موطنك 
مكة عزيزا منت�رشا وهذا ما 

ح�شل.
ومثله اأي�شاً قوله تعاىل : 
}َولَ�َشْوَف يُْعِطيَك َربَُّك 

ى{ ال�شحى: َفَتْ�شَ
وانظر لروعة العطاء 

امل�شتمر ف هذه االآية حتى 
ي�شل بامل�شلم حلالة الر�شا، 

فهذه االآية ر�شالة اإىل كل 
مهموم ومغموم، وت�شلية 

ل�شاحب احلاجة، وفرج لكل 
من وقع ببالء وفتنة؛ اأن 

اهلل يجرب كل قلب  لاأ اإليه 
ب�شدق.

وقد ورد ف �شحيح م�شلم اأَنّ 

النبَيّ �شلَّى اهللُ عليِه و�شلََّم 
تال قوَل اهللِ عَزّ وجَلّ ف 

لَلَْن  �شْ اإبراهيَم : } َرِبّ اإِنَُّهَنّ اأَ
َكِثرًيا ِمَن النَّا�ِض َفَمْن تَِبَعِني 

نََّك  اِن َفاإِ َفاإِنَُّه ِمِنّي َوَمْن َع�شَ
َغُفوٌر َرِحيٌم {  اإبراهيم :36
وقال عي�شى عليه ال�شالم : 
نَُّهْم ِعبَاُدَك  بُْهْم َفاإِ }اإِْن تَُعِذّ

نَْت  نََّك اأَ َواإِْن تَْغِفْر لَُهْم َفاإِ
ِكيم{ املائدة:  الَْعِزيُز احْلَ

118 )فرفَع يديِه وقال اللهَمّ ! 
تي وبكى . فقال اهللُ  تي اأَُمّ اأَُمّ
عَزّ وجَلّ : يا جربيُل ! اذهب 

اإىل حممٍد، – وربَُّك اأعلُم 
-، ف�َشلُه ما يُبكيَك ؟ فاأتاهُ 

جربيُل عليِه ال�شالةُ وال�شالُم 
ف�َشاألُه. فاأخربهُ ر�شوُل اهللِ 

�شلَّى اهللُ عليِه و�شلََّم مبا قاَل 
. وهو اأعلُم . فقال اهللُ : يا 
جربيُل ! اذهْب اإىل حممٍد 

تَك  فقْل : اإنَّا �شُن�شيَك ف اأَُمّ
وال نَ�ُشوءَُك .

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

عليه و �سلم
واأما االأخالق احلميدة واالآداب ال�رشيفة فجميعها 

كانت خلق ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم على 
االنتهاء ف كمالها ويكفيك من ذلك �شهادة رب 

العاملني ف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
،ويقول النبي عن نف�شه )اأدبني ربي فاأح�شن تاأديبي( 

، وف ذلك قول عائ�شة اأم املوؤمنني ر�شي اهلل عنها 
حني �شئلت: كيف كان خلق ر�شول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�شلة خري ف القرءان هي 

ف ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم.
وقالت عائ�شة ر�شي اهلل عنها ف و�شف خلقه 

اأي�شاً:«مل يكن ر�شول اهلل فاح�شاً وال متفح�شاً وال 
يجزي ال�شيئة ال�شيئة ولكن يعفو وي�شفح وقالت: ما 
انتقم ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم لنف�شه اإال اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
وف حيائه يقول اأبو �شعيد اخلدري ر�شي اهلل عنه: 
كان ر�شول اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اأ�شد حياء من 
العذراء ف خدرها وكان اإذا كره �شيئاً عرفناه ف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع املقدرة من اأو�شافه �شلى 

اهلل عليه و�شلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العفو 
من اأخالق النا�ض فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَو َواأُْمْر 

اِهِلنَي{ )االأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْض َعِن اْلَ
فما من حليم اإال عرفت له زلة اأما نبينا االأعظم 

عليه ال�شالة وال�شالم فكان ال يزيد مع كرثة االإيذاء 
اإال �شرباً، ومع اإ�رشاف الاهل اإال حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�شالة وال�شالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ال يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�شحابه 

ما فعلوا. وكذلك قوله عليه ال�شالة وال�شالم 
ف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

وحر�شوا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك يوم الفتح. 

وروى اأن�ض بن مالك ر�شي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �شلى اهلل عليه و�شلم وعليه برد غليظ 
احلا�شية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �شديدة 

حتى اأثرت حا�شية الربد ف �شفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ال حتمل يل من مالك وال من 

مال اأبيك!!!
ف�شكت عليه ال�شالة وال�شالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب، فهل هناك ف احللم 
والعفو ف مثله �شلى اهلل عليه و�شلم.

توجيهات �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم يف �حلّب و�لود
النبي  توجيهات  من  الكرام،  االأخوة  اأيها   
والود:  احلب  ف  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 
تدخلوا  ال  بيده،  حممد  نف�ض  ))والذي 
النة حتى توؤمنوا وال  هريرة[  ))اإذا 
 [ اأَنَُّه يُِحبُُّه((   َفلْيُْعِلْمُه  َخاهُ  اأَ اأََحُدُكْم  اأََحَبّ 
معد  بن  املقدام  عن  البخاري  و  اأحمد 
الرجَل،  الرجُل  اآخى  ))واإذا  يكرب[  
فلي�شاأله عن ا�شمه، وا�شم اأبيه، وممن هو ؟ 

فاإنه اأو�شل للمودة(( ]التمذي عن ن يزيد 
بن نعامة ال�شبي[  ))اإذا كنتم ثالثة فال 
فاإن  باإذنه  اإال  الثالث  دون  اثنان  يتناجى 
الربيع[  اأبي  ]م�شلم عن  يحزنه((  ذلك 
)) من هجرة اأخاه �شنة فهو ك�شفك دمه((  
  ] لَِمِيّ ال�ُشّ ِخَرا�ٍض  اأَِبي  عن  ]اأحمد 
))وكفى بك ظلما اأال تزال خما�شماً ((  ] 
اأتاه  )) من  ابن عبا�ض [   البيهقي عن 

اأو  كان  حمقاً  ذلك  فليقبل  متن�شاًل  اأخوه 
مبطاًل((  ]اأخرج احلاكم و�شححه و�شعفه 
الذهبي عن  ))اأال اأنبئكم ب�رشاركم ؟ قالوا: 
يقيلون  ال  الذين  قال:  اهلل  ر�شول  يا  بلى 
عرثًة وال يقبلون معذرة وال يغفرون ذنباً((  
]الطربان عن ابن عبا�ض[  ))�شل بني 
اإذا  بينهم  وقرب  تفا�شدوا،  اإذا  النا�ض 

تباعدوا((  ]البزار عن اأن�ض[

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها االأخوة، قد ال ينتبه االإن�شان اإىل بع�ض امل�شطلحات �شمى اهلل االأعمال الطيبة التي تن�شجم مع 

الفطرة معروفاً الأن الفطر ال�شليمة ف اأ�شل خلقها تعرفها، الق�شاء الربيطان ياأخذون ع�رشة من 
الطريق يعر�شون عليهم جرمية بح�شب الفطر ال�شليمة قد يك�شفون احلقيقة، االإن�شان له فطرة �شليمة 

لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �شيء تعرفه فطرتك ال�شليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.
الرب ما اطماأنت اإليه النف�ض واالإثم ما حاك ف �شدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�ض، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�شيء اإال وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �شيء اإال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �شميت االأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها ف فطرة االإن�شان معروفاً، و�شمي ال�شيء الذي تاأباه 
الفطر ال�شليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�شيء يتوافق مع فطرة النف�ض توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴾  ) �شورة الروم: 30(  الأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن الَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َض َعلَيَْها اَل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلّ ﴾ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴾

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�شن لكن ف االأمراء اأح�شن، واحلياء ح�شن لكن ف الن�شاء اأح�شن، وال�شخاء ح�شن 

لكن ف االأغنياء اأح�شن، وال�شرب ح�شن لكن ف الفقراء اأح�شن، والتوبة ح�شن لكن ف ال�شباب اأح�شن. 
يعني ال�شاب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�شخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�شرب، واالأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�شد، اأحب الطائعني، وحبي لل�شاب الطائع اأ�شد، اأحب املتوا�شعني، وحبي 
للغني املتوا�شع اأ�شد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�شد، واأبغ�ض ثالثاً، وبغ�شي لثالث اأ�شد، 
اأبغ�ض الع�شاة، وبغ�شي لل�شيخ العا�شي اأ�شد، اأبغ�ض املتكربين، وبغ�شي للفقري املتكرب اأ�شد، اأبغ�ض 

البخالء، وبغ�شي للغني البخيل اأ�شد. 
فاحلياء من االإميان، واإذا مل ت�شتِح فا�شنع ما �شئت على معنيني: اإن مل ت�شتِح فال خري فيك، واإن مل 

ت�شتِح من اهلل فافعل ما �شئت وال تعباأ بكالم النا�ض.
ِ َواَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴾  )  ف اآيات دقيقة جداً من هذه االآيات: ﴾ َواأَنِْفُقوا ِف �َشِبيِل اهلَلّ

�شورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: وال تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك االإ�شالم 
و�شطي.
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رجاء م�شري

مبدعة تر�سم لوحاتها 
باأروع الكلمات بتب�سة

هي اإحدى اأبرز اللواتي كانت اإبداعاتها حمل اهتمام لدى جمهور 
على  تنطوي  التي  وبتلقائيتها  الأدبية  لل�ساحة  واملتتبعني  القراء 
عمق جتربة وروؤى ثاقبة مزجت اأعمالها بني الري�سة والقلم جمدفة 
بزورقها يف بحر الأمل فتناثرت على جدار لوحاتها قوة متاأججة 
احلرف  مبدعة  اأنها  والفر�ساة  الق�سيدة  بني  الجتاهات  �ستى  يف 
الوديع رجاء م�رشي من مواليد مدينة تب�سة حيث األتقطها يومية 

الو�سط ذات يوم خريفي على حني غرة وكان لها هذا احلوار...
تلك  تروي�ض  ا�ستطعت  وب�سهولة  فانتعا�ض  ارتعا�ض  كانت  البداية 
احلديقة العناء والتحليق يف ذلك الف�ساء ال�سعب على يد الأ�ستاذ 
وعلى  ه�سمه  �سهل  طرحك  الف�سل  كامل  له  الذي  بدور  خل�رش 
مبا  �سهدا  الوجدان  وي�ست�سيغه  امل�ساعر  وتاألفه  نر�سمه  الألواح 
مينع التجدول يف اأزقة حمفوفة كلها بال�سعاب يف بداية الولوج ملا 
يزرعه القلم ولكن كل فن م�ساحة وتقنية خا�سة براأيك يف خ�سم 
هذا الواقع وقد اعتلى بع�ض من ل ي�ستحقون اأدنى املنازل األقابا 
اأنت قائلة .لكل مبدع ب�سمة  العلياء فماذا  اإىل  اأو�سلتهم  ونيا�سينا 
احلراب   دمعها  الليايل  وتاأتيهم  يوم  ذات  �سيتعرى  هوؤلء  وم�سري 
فعال واأنا اأطلق خرب�ساتي واأرممها وما ا�ستطعت التن�سل من ذلك 
كون تلك البنائية التي ورثتها عن والدي هي قائمة يف ذاتي على 
ذكر  معار�ض  عدة  بهايف  �ساركت  التي  لوحاتي  خالل  من  الإبانة 
قال لتطلبي  قباين حني  نزار  ال�ساعر  قول  الق�سيدة وهي حتقق 
مني ح�ساب حياتي ان احلديث يطول مولتي كل الع�سور انا بها 
الطويل  ال�سفر  من  تعبت  ال�سنوات  من  ماليني  ..عمري  فكاأمتا 
حقانبي ..وتعبت من خيلي ومن عزواتي .فمك املطيب ..ليحل 
اأمامنا م�سدودة وخال�سنا  ق�سيتي يف دفرتي ودواتي كل الدروب 

..يف الر�سم بالكلمات .
ع/ ر�شيد تب�شة 

�سبوتيفاي تو�سل �سوت الفنانني الفل�سطينيني للعامل

»اإك�سبوغر 2018«.. جتارب اإبداعية وفنية مل�سورين عامليني

اأطلقت �شركة »�شبوتيفاي« ال�شويدية خدمة البث على الإنرتنت يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا الأ�شبوع املا�شي، 
مما �شينع�ش اأعمال املو�شيقيني الفل�شطينيني و�شبوتيفاي هي خدمة �شويدية جتارية للأغاين والتدوين ال�شوتي 

والفيديوهات، وتوفر حماية حلقوق امللكية للمحتوى من قبل �شركات الت�شجيلت وامليديا.

تطلق  كربى  بث  �رشكة  اأول  وهي 
بالأرا�سي  خا�سا  برناجما 
ي�سمح  مما  املحتلة،  الفل�سطينية 
اإىل  بالو�سول  املحليني  للفنانني 
على  جديدة  عاملية  جماهري 
املحلية  التحديات  من  الرغم 
مطرب  وهو  مراد،  ب�سار  ويقول 
ال�رشقية  القد�ض  من  فل�سطيني 
الفل�سطينيني  الفنانني  اإن  املحتلة، 
القيود حيث ل  الكثري من  يواجهون 
ي�ستطيع الكثري منهم ال�سفر لاللتقاء 
بجمهورهم خارج الأرا�سي املحتلة 
ي�ساعده  التطبيق  اأن  مراد  وي�سيف 
حيث  جلمهوره،  �سوته  اإ�سماع  على 
زاد عددهم على التطبيق من 30 اإىل 

نق�ض  فاإن  ذلك،  ومع  متابع.   6500
ال�رشعة  عالية  الت�سالت  خدمات 
يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة يحّد 

من ا�ستخدام التطبيق وانت�ساره.
غزة  قطاع  من  الراب  فنان  واأكد 
مراد  قاله  ما  ال�سو�سي  حممد 
ل�سبكة  التحتية  البنية  �سعف  باأن 
ال�ستفادة  من  حتد  الت�سالت 
وقال  التطبيق  ميزات  من  الكاملة 
اأو  املنزل  يف  يكون  اأن  يحتاج  اإنه 
اإنرتنت  ات�سال  يوجد  حيث  مقهى 
على  اأغنياته  حتميل  لي�ستطيع  جيد 

التطبيق.
اإىل  الفل�سطينية  الأرا�سي  وتفتقر 
 4( العري�ض  للنطاق  التحتية  البنية 

جي(، مع اأنها ال�سوق العربية الوحيدة 
امل�سمولة يف اإطالق �سبوتيفاي. وقد 
 3« خدمة  الغربية  ال�سفة  اأطلقت 
جي« يف اأواخر عام 2017، اأما غزة 
ورغم  »2 جي« فقط  فلديها خدمة 
ب�سكل  متاحة  كانت  �سبوتيفاي  اأن 
غري ر�سمي يف ال�سفة الغربية وغزة 
ح�سابات  طريق  عن  عدة  ل�سنوات 
الأ�سواق  اأو  اإ�رشائيل  يف  م�سجلة 
الأخرى، وكان الو�سول اإليها يتم من 
اأو  افرتا�سية،  خا�سة  �سبكة  خالل 
عن طريق خدمات »يف بي اأن«، فاإن 
مراد يرى اأن امتالك قناة مو�سيقية 
خا�سة بالأرا�سي الفل�سطينية خطوة 

مهمة.

رامي عيا�ش ينال جائزة اأف�سل مطرب عربي يف 2018

للت�سوير  الدويل  املهرجان  جمع 
الثالثة  ن�سخته  يف   2018 »اإك�سبوغر« 
 21 من  الفرتة  خالل  تقام  التي 
من  نخبة  اجلاري،  نوفمرب   24 حتى 
لتقدم  العامليني  امل�سورين  اأبرز 
الدولة  يف  الت�سوير  وحمرتيف  لهواة 
فر�سة  احلدث  ويعد  واملنطقة 
وفنية  اإبداعية  على جتارب  الطالع 
احلروب  تغطية  يف  طويل  تاريخ  لها 
جماليات  ور�سد  التاريخ  وتوثيق 

اأ�رشارها  وا�ستك�ساف  الطبيعة 
املهرجان،  يف  ي�سارك  بالعد�سات، 
»حلظات  �سعار  حتت  ينطلق  الذي 
وقال  م�سوراً.   35 من  اأكرث  ملهمة«، 
حلكومة  الإعالمي  املكتب  مدير 
للحدث،  املنظمة  اجلهة  ال�سارقة، 
اجلميع  »يعرف  عالي:  �سعيد  طارق 
الت�سوير  عن  عامة  معلومات 
التي  الطريقة  لكن  الفوتوغرايف 
ت�ساعدنا بها ال�سورة على فهم طبائع 

ب�سكل  والعامل  وثقافاتهم  الب�رش 
تعقيداً«،  واأكرث  مفهوم خمتلف  عام، 
 2018 اإك�سبوجر  اأن  اإىل  م�سرياً 
الأفكار  لتبادل  عامليًة  من�سًة  يعد 
ويهدف  والآراء  والروؤى  والتجارب 
اإىل فهم جوهر الت�سوير الفوتوغرايف 
باعتباره مراآة تعك�ض الواقع فكل منا 
ويف�رشها  ذاتها  ال�سورة  اإىل  ينظر 
بطريقة خمتلفة ولذلك يتيح لنا هذا 
املهرجان الفر�سة لفهم العامل ب�سكل 

العام  هذا  دورة  اأن  واأ�ساف  اأف�سل. 
اأكرث  م�ساركة  ت�سهد  املهرجان  من 
من 35 م�سوراً ميتلكون ر�سيداً غنياً 
خمتلف  يف  املتميزة  الأعمال  من 
حدثاً  املهرجان  ويعد  املجالت 
للزوار من  بامتياز مبا يقدمه  ملهماً 
اخلربة  من  املزيد  لكت�ساب  فر�سة 
الفوتوغرايف  الت�سوير  تقنيات  يف 
قدراتهم  على  اأكرث  والتعرف 

ال�سخ�سية.

اأعرب املطرب رامي عيا�ض عن �سعادته حل�سوله على جائزة 
 Bigاأف�سل مطرب عربي لعام 2018، خالل ح�سوره حفل

Apple Music Award، الذي اأقيم يف ولية كاليفورنيا 
الأمريكية.

كما وجه النجم اللبناين ال�سكر لكل حمبيه ومعجبيه ولكل من 
�سوت له للفوز بهذه اجلائزة الدولية، حيث علق عرب تويرت 

قائال: »جائزة  اأف�سل مطرب عربي، م�ض اأكرب من حمبتكم... 
�سكرا لكل الأحباب«.

وعرب النجم اأي�سا عن �سعادته امل�ساعفة، لأن فوزه باجلائزة 
ترافق مع حلول العيد الـ75 ل�ستقالل لبنان، كما دعا خالل 

احلفل اإىل زيارة واكت�ساف عجائب هذا البلد، وفجر فوز 
عيا�ض باجلائزة الدولية الأخرية اآلف التعليقات التي هناأه 

اأ�سحابها بها على الإجناز املو�سيقي، ويف مقدمتهم زوجته 
داليدا، التي اأكدت اأن »زوجها قد تعب و�سهر واأعطى من قلبه 

قبل اأن يح�سد هذا النجاح، وحمبة النا�ض«.  

»ديزين« تقدم الن�سخة اجلديدة من »الأ�سد امللك«
قدمت �رشكة »والت ديزين« مقطعا 
ترويجيا للن�سخة اجلديدة من فيلم 
»Lion King«، الذي مت عر�سه 
منذ  ال�سينمائي  العر�ض  دور  يف 
واحدا  ويعد  عاًما،   20 من  اأكرث 
من اأجنح اأفالم الر�سوم املتحركة 

على الإطالق.
هذا  ر�سميا،  ال�رشكة،  وطرحت 

املقطع ب�سور حقيقية على موقع 
»يوتيوب«، �ساهده حوايل 300 األف 
قليلة  �ساعات  غ�سون  يف  �سخ�ض 
يعيد  اأخرى،  م�ساهد  بني  ومن 
الفيديو امل�سهد الأ�سطوري الذي 
يُعر�ض فيه الأ�سد ال�سغري »�سيمبا« 
على احليوانات الأخرى، بوا�سطة 
البابون العجوز »رافيكي«وتخطط 

ديزين لطرح الفيلم يف يوليوز 2019 
، بعد اإعادة اإنتاجه على يد املخرج 
املمثل  و�سي�سم  فافرو،  جون 
من  روجن؛  و�سيث  جلوفر  دونالد 

بني اآخرين بفريق عمله.
وال�سعود  »�سيمبا«  ق�سة  اأ�سبحت 
اإىل عر�ض مملكته، يف قلب اإفريقيا، 
كال�سيكيات  اأعظم  من  واحدة 

ديزين، �سواء يف الر�سوم املتحركة 
اأو املو�سيقى الت�سويرية؛ التي مت 
ا�ستخدامها مرة اأخرى يف الفيديو 
املا�سي،  غ�ست  ويف  الأخري. 
الأمريكية  النتاج  �رشكة  اأ�سدرت 
الأ�سلي،  الفيلم  من  رقمية  ن�سخة 
راي«،  و«بلو  دي«  يف  »دي  بن�سخ 

لتحميلها عرب الإنرتنت.

 يومية وطنية �ساملة
ت�سدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ض ذ م م  راأ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان
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ال�سركة  خمططات  يك�سف  كيا  رئي�س 

 Automotive جريدة  قامت 
م�ؤخراً  الأمريكية   News
كيا  رئي�س  مع  مطّ�ل  لقاء  بعقد 
التنفيذي، هان وو بارك، للتحدث 
لل�صانعة  احلايل  ال��صع  عن 
دورها  من  وخروجها  الك�رية 
كالعبة �صاعدة ب�ص�ق ال�صيارات 
العاملية، اإىل قائدة حقيقية بعدة 

مناطق مثل الت�صميم واجل�دة.
التنفيذي  الرئي�س  ا�صت�صهد 
الريا�صي  �صتينجر  بت�صميم 
كل  يف  الأعني  يجذب  الذي 
كيا  ح�ص�ل  اإىل  اإ�صافة  مكان، 
يف  للغاية  مرتفعة  تقييمات  على 
للج�دة   J.D. Power درا�صة 

الأولية خالل الأع�ام املا�صية.
اأن  بارك  يعلم  ذلك،  رغم  ولكن 
حتتاج  تزال  ل  الك�رية  العالمة 
اأ�رسع يف مالحظة  تك�ن  اأن  اإىل 
�صيحات �ص�ق ال�صيارات، خا�صة 
و اأوفر  بالكرو�س  يتعلق  فيما 
خط�ات  كانت  فقد   ،SUV
يف  ال�صيء  بع�س  بطيئة  ال�رسكة 
متطلبات  تغري  من  ال�صتفادة 
الفئتني،  هاتني  نح�  امل�صتهلكني 
عرب  ذلك  تع�ي�س  تن�ي  ولكنها 
امل�ديالت  من  اثنني  طرح 
اجلديدة بالعام املقبل على هيئة 
 SUVو �صغرية  اأوفر  كرو�س 

كبرية.

يف  لحقاً  املقابلة  تعمقت 
ونظرتها  امل�صتقبلية  كيا  خطط 
حيث  احلايل،  ال�صيارات  ل�ص�ق 
انخفا�س  اإىل  بارك  اأ�صار 
طفيف  ب�صكل  العاملي  الطلب 
وه�  م�ؤخراً،  ال�صيارات  على 
لن  ال�رسكة  مبيعات  اأن  يعني  ما 
العام  خالل  كبرية  بن�صبة  ترتفع 
املقبل، خا�صة مع ارتفاع الطلب 
حيث   ،SUVالـ �صيارات  على 
هذه  تق�ية  على  العمل  �صيتم 
اإنتاج ال�رسكة  ال�رسيحة من خط 
عام  تيل�رايد يف  كيا  تقدمي  عرب 
2019 املقبل لأجل تعزيز �ص�رة 
العالمة والعمل على زيادة اأرباح 

ال�كالت.
وفيما يتعلق بال�صيارات ال�صديقة 
اأن  اإىل  بارك  اأ�صار  للبيئة، 
اجلديدة  والق�انني  الت�رسيعات 
ن�صب  تقليل  على  للعمل  تتجه 
الكرب�ن  اأك�صيد  ثاين  انبعاثات 
كيا  تن�ي  ما  وه�  باملحركات، 
م�ديل  طرح   16 عرب  به  اللتزام 
عاملياً  للبيئة  �صديق  جديد 
يت�صمن  مبا   ،2025 عام  بحل�ل 
طرازات هجينة ب�صيطة، واأخرى 
بع�س  مع  لل�صحن،  قابلة  هجينة 
الن�صخ التي �صتعتمد على الطاقة 
اإىل  اإ�صافة  بالكامل  الكهربائية 

خاليا ال�ق�د.

الذاتية،  القيادة  اأنظمة  عن  اأما 
اأهمية  على  بارك  �صدد  فقد 
عند  اأولً  وال�صالمة  الأمان 
التقنيات،  هذه  ون�رس  تط�ير 
عالمة  عرب  كيا  تعمل  حيث 
لها على  التابعة   Drive Wise
تط�ير القيادة الذاتية ب�صياراتها 
امل�صت�ى  اإىل  ال��ص�ل  يتم  كي 
 ،2021 عام  بحل�ل  منها  الرابع 
الثالث  امل�صت�ى  يت�اجد  بينما 
احلالية  امل�ديالت  من  عدد  يف 
مثل �صيدان K900 الفاخرة التي 
بنف�صها  نف�صها  قيادة  ت�صتطيع 

دون النظر اإىل الطريق.
�رّسح هان وو بارك م�صيفاً اإىل اأن 
كيا حالياً تركز يف خطتها اجلديدة 
ل�صيحات  تابع  من  التح�ل  على 
ب�صكل  ال�صيارات  و�ص�ق  �صناعة 
�صيتم  ما  وه�  قائد،  اإىل  عام 
عمل  ا�صرتاتيجية  عرب  حتقيقه 
تتمح�ر ح�ل �صقني، ليك�ن الأول 
الت�صميم الذي �صيعتمد على  ه� 
امل�صتقيمة  واخلط�ط  الب�صاطة 
كمبداأ عام لفل�صفة كيا، وذلك كي 
يتم متييز كافة م�ديالت العالمة 
عن بُعد اأو يف الظالم، ويُعد �صبك 
اأنف النمر دليل مثايل على ذلك، 
بينما �صيتمح�ر ال�صق الثاين ح�ل 
اجل�دة، فبعد اإثبات تف�ق كيا كما 
اأ�رسنا �صابقاً يف درا�صات اجل�دة 

الأولية، �صتعمل ال�صانعة الك�رية 
اجل�دة  اإدارة  تكتيكات  عرب  الآن 
زيادة  من  التاأكد  على  احلديثة 

اعتمادية �صياراتها ب�صكل عام.
الت��صع  اإىل  اأي�صاً  كما تهدف كيا 
الذاتية،  القيادة  جمالت  يف 
الت�صالت وخدمات النقل، حيث 
�صتك�ن  املحاور  هذه  مثل  اأن 
امل�صتقبل،  يف  اأكرب  اأهمية  ذات 
لهذا  ال�صتعداد  �صيتم  ولذا 
الأمر جيداً عرب حت�صري تقنيات 
الك�رية  ال�صانعة  متكن  متقدمة 
كي  بالكامل  ال�صناعة  قيادة  من 
تك�ن من الرواد يف هذا النطاق.

باملناف�صني  يتعلق  وفيما  هذا 
دخ�ل  بارك  رّجح  امل�صتقبليني، 
ج�جل  مثل  التقنية  عمالقة 
�رسكات  لعدة  اإ�صافة  واآبل، 
ال�صيارات،  لعامل  اأخرى،  نا�صئة 
الق�صري،  املدى  على  ولكن 
املناف�س  هي  ال�صني  �صتك�ن 
وخا�صة  العاملي،  بال�ص�ق  الأكرب 
لأن  نظراً  النا�صئة،  الأ�ص�اق  يف 
ال�قت مازال مبكراً على الت�اجد 
الأمريكية  بالأ�ص�اق  ال�صيني 
بع�س  وج�د  رغم  والأوروبية، 
جناح  ولكن  لذلك،  املحاولت 
عام  ب�صكل  ال�صينية  العالمات 
ج�دة  م�صت�يات  على  �صيعتمد 

�صياراتها.

اأوىل  "Geely" تطلق 
�سياراتها "امليني فان"

�سيارات يكلف ا�ستئجارها 
مبالغ طائلة!

 Geely اأعلنت �رسكة
ال�صينية عن نيتها طرح 

اأول �صيارة ميني فان 
عائلية من ت�صنيعها 

�صتطرح هذه ال�صيارة يف 
ال�ص�ق ال�صينية حتت ا�صم 

"Jiaji"، و�صتاأتي بهيكل 
ع�رسي اأنيق بط�ل 470 

�صم، يت�صع لـ 5 ركاب، 
ويرتكز على من�صة 

ط�رتها ال�رسكة خ�صي�صا 
لهذه املركبة، بينما تبلغ 

امل�صافة بني حم�ري 
العجالت فيها 280 �صم 

و�صتزود هذه ال�صيارة من 
الداخل باأحدث اأنظمة الـ 

 ،MULTI MEDIA
و�صا�صة متط�رة تعمل 

باللم�س بحجم 12.3 
ب��صة، واأنظمة بل�ت�ث 

لالت�صال باله�اتف 
والأجهزة الذكية، ف�صال 

عن مفاتيح للتحكم 
بامل��صيقى والتكييف 

لركاب املقاعد الأمامية 
واخللفية.

و�صتطرح هذه املركبة بـ 
3 مناذج، جميعها مزودة 

بعلب �رسعة اأوت�ماتيكية، 
اأولها مزود مبحرك 1.9 
ليرت وعزم 184 ح�صان، 
واآخر مبحرك ت�ربيني 

بعزم 190 ح�صان، ومن�ذج 
ثالث ذو حمرك بعزم 385 
ح�صان، مزود بنظام دفع 

رباعي.

تداولت م�اقع مهتمة 
ب�ص�ؤون ال�صيارات قائمة 

باملركبات الريا�صية 
ال�رسيعة التي تكلف ال�صياح 

مبالغ كبرية ل�صتئجارها 
اأثناء رحالتهم.

يف راأ�س القائمة جاءت 
 Lamborghini" صيارات�

 "Huracan Spyder
والتي تبلغ كلفة ا�صتئجارها 

يف الي�م اأكرث من 3200 
دولر.

وثانيا جاءت" 
 Lamborghini

Aventador" الإيطالية، 
والتي تعترب من اأ�رسع 

ال�صيارات الريا�صية بف�صل 

حمركها اجلبار بعزم 700 
ح�صان، حيث تبلغ كلفة 
ا�صتئجارها لي�م واحد 
يف اأب� ظبي مثال نح� 

2750 دولر وثالثا جاءت 
 Lamborghini" صيارات�

 "Huracan Spyder
القادرة على زيادة الت�صارع 

من 0 اإىل 100 كلم/
�صاعة يف اأقل من 3 ث�ان، 

والتي ميكن ا�صتئجارها 
مقابل 2550 دولر تقريبا 

كما جاءت يف القائمة 
 Ferrari F12" صيارات كـ�

 Aston" و ،"Berlinetta
Martin DB11" وعدد 

من مناذج بي اإم دبلي�.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�صتعر�صت �رسكة IAT Design ال�صينية �صيارة "Karlmann King" التي �صنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع الرباعي يف العامل 

وبح�صب م�قع "CarAndBike" املتخ�ص�س يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه يف هذه ال�صيارة ه� هيكلها اخلارجي امل�صمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�صن�ع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكرب�ن الق�ية، وال�صلب.

وي�صمن الق�ة والأداء املمتاز لل�صيارة حمرك ق�ي من 10 اأ�صط�انات، �صعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوت�ماتيك من 8 نقالت، بق�ة 400 
ح�صان، قادرة علي بل�غ �رسعة ق�ص�ي ت�صل اإيل 160 كيل� مرت / �س. وتتميز ال�صيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�صا�صة بالزما كبرية مل�صاهدة الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �ص�ت، بالإ�صافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رسوبات ال�صاخنة، وماكينة ل�صنع 
القه�ة، واأماكن خم�ص�صة حلفظ الك�ؤو�س املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتت�ي ال�صيارة على خزينة ق�ية مزودة ب��صائل اأمان عالية، 
وميكن التحكم يف الإ�صاءة وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب اله�اتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�صناعة 12 ن�صخة من 

هذه ال�صيارة فقط ح�ل العامل ب�صعر ي�صل اإىل 2 ملي�ن دولر، اأي ما يعادل )34 ملي�ن حنيه م�رسي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�صفت �رسكة ت�صنيع ال�صيارات اليابانية مازدا عن 
التي  �صياراتها  اأول  �صتك�ن  والتي  مازدا6  �صيارة 
الذكيتني،  بالي  وكار  اأوت�  اآندرويد  من�صتي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�س ال�صيارات الدويل يف ني�ي�رك 

الأمريكية.
متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�صخة  اأول  �صتك�ن 
يف �صيف العام احلايل 2018، كما �صيك�ن اأ�صحاب 

ال�صيارات من هذا الن�ع قادرين على حتديث كار 
ف�ر  واختياري  كامل  ب�صكل  اأوت�  واآندرويد  بالي 
باأن  مازدا  ال�صيف و�رسحت  التحديث يف  اإ�صدار 
�صمن  �صتك�نان  بالي  وكار  اأوت�  اآندرويد  من�صتي 
اإ�صافات نظام الت�صغيل الذكي امل�ج�د يف �صيارات 
ال�رسكة Mazda Connected. يُذكر اأن م�قع 
دعم  ح�ل  بيانا  ن�رس  كندا  يف  اليابانية  ال�رسكة 

با�صم  املتحدث  لكن   ،3-CX ل�صيارة  املن�صتني 
ال�رسكة يف املعر�س الدويل لل�صيارات مل يتحدث 
ا�صتغراب  اأثار  مما  كلمته،  خالل  الأمر  ذلك  عن 
امل�صتخدمني كانت �رسكة مازدا اأعلنت عن رغبتها 
باإ�صافة من�صتي ق�قل واآبل يف العام املا�صي، بعد 
نظامها  اإطالق  منذ  لذلك  التخطيط  بداأت  اأن 

Mazda Connected عام 2014.

الك�سف عن مناذج ع�سكرية 
من �سيارة "نيفا" الرو�سية

قادرة على ال�صري فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات ،ومت اختبار ال�صيارة يف الأرا�صي ال�عرة، وات�صح اأنها ل�صيارة "نيفا"، ف�صال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ال�صالم الرو�صية البيالرو�صية عن مناذج ع�صكرية مط�رة ك�صفت �رسكة "اأوت�فاز" الرو�صية اأثناء مناورات حفظ 
املرابطة يف مدينة �ص�لنيت�صن�غ�ر�صك يف �ص�احي ع�صكرية من طراز "نيفا" اإىل وحدات الق�ات اخلا�صة واأكد ليبيد اأن �رسكة "اأوت�فاز" �صلمت 4 �صيارات امل�صافة بني قعرها والأر�س مقارنة بالنماذج املدنية.ا�صتخدامها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت من عيار 7.62 ملم، اأو ر�صا�س "ك�رد" الثقيل. كما ميكن للم�صاة، وميكن اأن ين�صب فيها قاذف قنابل اأو ر�صا�س اإن "نيفا" الع�صكرية املط�رة خم�ص�صة للدعم الناري وقال املقدم يف ق�ات املظليني اخلا�صة، اأنات�يل ليبيد، "بي اإم بي".

100 كيل�مرت يف ال�صاعة يف الأرا�صي ال�عرة حيث ال�رسيع وال�صتطالع، وزنها 750 كيل�غراما و�رسعتها اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �صيارة للتدخل م��صك�.
ت�صتهلك 12-15 لرتا من ال�ق�د.
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ميزة في�سبوك اجلديدة قد تثري رعب امل�ستخدمني!

يخطط في�سبوك لإطالق ميزة جديدة 
تتيح لك تتبع الوقت الذي تق�سيه يف 
ا�ستخدام املوقع، وبالفعل، مت اإطالق 
ميزة »ن�ساطك« على ان�ستغرام، حيث 
مقدار  حول  معلومات  لك  توفر 
الوقت الذي تق�سيه يف ت�سفح املوقع 

يوميا.
ن�ساطك  مدى  املخطط  ويعر�ض 
خالل اليوم الواحد، وعند النقر على 
الدقائق  عدد  لك  �سيظهر  ال�رشيط، 
تطبيق  با�ستخدام  ق�سيتها  التي 

متاحة  امليزة  تكون  ولن  في�سبوك. 
حاليا،  في�سبوك  م�ستخدمي  جلميع 
ومن غري الوا�سح ما اإذا كان الإطالق 
النتظار حتى  اإىل  بحاجة  اأو  حمليا، 
املواقع  عمالق  تطبيق  حتديث  يتم 
لك  اأتيحت  حال  ويف  الجتماعية، 
في�سبوك،  على  »ن�ساطك«  ميزة 
الإعدادات،  قائمة  حتت  ف�ستجدها 
كما ينطبق الأمر نف�سه على ان�ستغرام 
الأمر  يتعلق  »ل  في�سبوك:  وتقول 
النا�ض  يق�سيه  الذي  بالوقت  فقط 

على في�سبوك وان�ستغرام، ولكن كيف 
يق�سون هذا الوقت. ومن م�سوؤوليتنا 
اأن نتحدث ب�رشاحة عن الزمن الذي 
يهدره النا�ض يف ا�ستخدام الإنرتنت، 
على  امل�سوؤولية  هذه  ناأخذ  ونحن 

حممل اجلد«.
وي�سمح لك كل من في�سبوك وان�ستغرام 
الوقت،  لبع�ض  الإ�سعارات  باإيقاف 
ويعد هذا الأمر مفيدا للغاية يف حال 
من  ا�سرتاحة  اأخذ  يف  ترغب  كنت 
وجتدر  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 

لن  امل�ستخدمني  اأن  اإىل  الإ�سارة 
ال�ستخدام  تتبع  على  قادرين  يكونوا 
عرب جهازين خمتلفني اجلدير بالذكر 
اأن تتبع ا�ستخدام الهاتف والتطبيقات 
قلق  يزداد  حيث  هاما،  اأمرا  اأ�سبح 
الهواتف  من  كل  تاأثري  ب�ساأن  النا�ض 
على  الجتماعي  التوا�سل  ومواقع 
 iOS حياتهم ويحتوي كل من نظامي
لك  ت�سمح  ميزات  على  واأندرويد، 
تق�سيه  الذي  الوقت  مقدار  مبعرفة 

يف ا�ستخدام الهاتف.

اإ�سعارات في�سبوك تالحق م�ستخدمي 
اإن�ستغرام وتثري غ�سبهم!

ر�سد بع�ض امل�ستخدمني حتديث اإن�ستغرام الأخري الذي اأ�ساف رمز 
في�سبوك على �سفحات امللفات ال�سخ�سية، ما اأثار حرية الكثريين 

ولوحظ هذا التحديث لأول مرة من قبل م�ستخدم، رديت، قام 
بتحميل �سورة لرمز في�سبوك، وو�سفها باأنها »اإ�سدار جتريبي من 

اإن�ستغرام«.
ويُظهر التحديث طريقة جديدة لإعالم امل�ستخدمني باإ�سعاراتهم 
على في�سبوك، وذلك على ملفاتهم ال�سخ�سية يف اإن�ستغرام. ويوؤدي 
النقر على الرمز اإىل ت�سغيل تطبيق في�سبوك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�ساب اإن�ستغرام مع في�سبوك، ف�ستظهر ر�سالة تقول: »اإن�ستغرام 
يرغب بفتح في�سبوك«.

وبالن�سبة للم�ستخدمني الذين ر�سدوا رمز الإ�سعارات على اإن�ستغرام، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق املواقع الجتماعية ميلك اإن�ستغرام، كان 

اأمرا غري مرحب به اإىل حد كبري، حيث توجه عدد من امل�ستخدمني 
اإىل تويرت لي�سفوا هذا التغيري بـ »املزعج«وقال اأحدهم ب�سخرية: 

»من الرائع اأنني حذفت ح�سابي على في�سبوك قبل اأ�سهر، ومع 
ذلك ما يزال اإن�ستغرام ير�سل يل اإ�سعارات عن اأن�سطة اأ�سدقائي 

على في�سبوك«. ومع ذلك، قال م�ستخدم اآخر: »يف البداية �سعرت 
بالنزعاج من اأن في�سبوك اأ�سافت الإ�سعارات اإىل ح�سابي على 

اإن�ستغرام، ولكن هذا يعني الآن اأنه لي�ض علي التحقق من في�سبوك 
على الإطالق ما مل اأح�سل على اإ�سعار يف اإن�ستغرام! ل اأعتقد اأن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو اأن هذه امليزة هي و�سيلة لت�سجيع م�ستخدمي اإن�ستغرام على 
ا�ستخدام في�سبوك، الذي �سهد انخفا�سا وا�سحا يف ال�ستخدام بني 

ال�سباب خالل ال�سنوات الأخرية.
واأو�سح بحث اأجراه eMarketer اأن اأقل من ن�سف م�ستخدمي 

الإنرتنت يف الوليات املتحدة، الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 اإىل 17 
�سنة، �سي�ستخدمون في�سبوك هذا العام. كما تتوقع �رشكة الأبحاث اأن 
يخ�رش موقع في�سبوك مليوين م�ستخدم )اأقل من 25 عاما( هذا العام.

 

اإعادة تطوير خرائط 
اآبل ب�سكل كامل 
�ستقوم  اأنها  اآبل  �رشكة  اأعلنت 
من  خرائطها  بناء  باإعادة 
اأكرث  �سور  لتقدم  الأ�سا�ض 
و�سوحاً وبيانات اأكرث تف�سياًل، 
�ستبداأ  اآبل  خرائط  اأن  حيث 
كامل  ب�سكل  ال�سوارع  باإظهار 
ال�سور  بع�ض  و�ست�سيف  يف 
والبيانات لها من خالل الأقمار 

ال�سناعية.
وقالت ال�رشكة اأنها ا�ستطاعت 
يف  ال�سوارع  عن  بيانات  جميع 
خالل  من  املتحدة  الوليات 
اخلا�سة  املركبات  ا�سطول 
بجمع  قامت  اأنها  كما  بها، 
وال�سور  البيانات  من  املزيد 
عالية الدقة من خالل الأقمار 

ال�سناعية.
كانت اآبل قد قدمت خرائطها 
يف 2012 كبديل خلرائط قوقل 
كتطبيق  ت�ستخدم  كانت  التي 
منتجات  الر�سمي يف  املالحة 
انتقادات  واجهت  لكنها  اآبل، 
ب�سبب �سعف خرائطها  لذعة 
والأخطاء الكثرية يف ال�سوارع، 

حيث 
عامة  بيانات  تقدم  كانت  اأنها 
للمدينة اأو املكان دون تفا�سيل 
خرائط  به  تقوم  مثلما  كثرية 
قوقل. و�ستقوم ال�رشكة باإطالق 
يف  خلرائطها  اجلديد  ال�سكل 
العام القادم ح�سب التقديرات، 
اخلرائط  توفري  على  و�ستعمل 
ب�سكل  الوليات  جلميع 
تدريجي يف الوليات املتحدة، 
لأخذ  عملها  �سمن  وذلك 
والبيانات من مركباتها  ال�سور 
ال�سوارع وكذلك  التي ت�سري يف 

الأقمار ال�سناعية.

موتوروال �ستك�سف عن 
هواتفها اجلديدة يوم 2 اأوت

بداأت �رشكة موتورول اململوكة ل�رشكة 
لينوفو يف توزيع الدعوات على ال�سحافة 
ال�رشكة  حل�سور حدث ر�سمي �ستقيمه 
القادم  اأوت   2 يوم  �سيكاغو  مدينة  يف 
هذا  اجلديدة  هواتفها  عن  للك�سف 

العام.
اأن  اإىل  ت�سري  الأخرية  الت�رشيبات 
جديدة  هاتفني  على  تعمل  ال�رشكة 
 One و   Motorola One باإ�سم 

Power مت�سابهة اإىل حد ما يف ال�سكل 
املوا�سفات  يف  الختالفات  بع�ض  مع 

والعتاد الداخلي.
الهاتفني �ستكون �سمن م�رشوع اندرويد 
اندرويد  بنظام  �ستعمل  انها  اأي  ون 
اخلام و�ستتلقى التحديثات ب�سكل �رشيع 
ومبا�رشة من �رشكة قوقل مالكة النظام 
اأي�سا هناك اأحاديث عن اإطالق اجليل 
اجلديد من هواتف من �سل�سلة Z وهذا 

�ستك�سف عن هاتفني  ال�رشكة  ان  يعني 
من الفئة املتو�سطة وهاتف رائد بعتاد 

موا�سفات قوية .
�سهر  من  اكرث  يف�سلنا  حال  كل  على 
الآن عن موعد احلدث ، بالتاأكيد �سيتم 
خالل  املعلومات  من  املزيد  ت�رشيب 
اخبارنا  تابعوا  لذلك  القادمة  الأيام 
جديد  حول  املزيد  ملعرفة  اليومية 

موتورول.

موتوروال تك�سف عن جديدها 
عن  الك�سف  موتورول  �رشكة  تعتزم 
العام  هذا  اجلديدة  هواتفها  باكورة 
بو�سرت  ح�سب  وذلك  الربازيل   يف 
التوا�سل  �سبكات  يف  املن�سور  الدعوة 
الأنظار  بالتاأكيد  هناك   الجتماعية 
�سل�سلة  من  ال�ساد�ض  اجليل  اإىل  تتجه 
با�سم  �سلفاً  واملعروفة  جي  موتو 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 اإىل  بالإ�سافة 
والتي من املرجع ان تكون متنوعة بني 
ومنخف�سة  ومتو�سطة  رئي�سية  هواتف 
ت�رشيبات  ليوجد  الآن  حتى  ال�سعر. 
الهواتف  هذه  موا�سفات  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  اأن  العادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  اإختالفات  مع  املوا�سفات 
والذاكرة  ال�سا�سة  وحجم  املعالج  نوع 

لزالت  الدعوة  اأي�ساً  ذلك  ومااإىل 
�سيكون  هل  وا�سح  وغري  مبهمة 
احلدث عاملياً اأو �سيكون جمرد حدث 
حملي يف الربازيل حيث تلقى هواتف 

موتورول رواجاً هائاًل هناك .

�سام�سوجن ت�سبح اأكرب ُم�سِنع 
للقطع االليكرتونية  

الكورية  التقنية  عمالقة  ك�سفت 
واأرباح  لعائدات  توقعها  عن  �سام�سونغ 
تقريرها  يف  العام  من  الأول  الربع 
يف  كبرياً  ارتفاعاً  �سهد  والذي  املايل، 
الرقاقات  اأو  للقطع  ال�رشكة  مبيعات 
الإليكرتونية.  الأجهزة  يف  امل�ستخدمة 
حتقيق  بذلك  �سام�سونغ  وا�ستطاعت 

رقم قيا�سي بالأرباح بحوايل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  اأول  يف  دولر 
العام املا�سي  الأول من  الربع  19% عن 
وفق تقديراتها. لتتمكن بذلك من ك�رش 
احتكار انتل لل�سدارة على مدار 25 عاما 
املا�سية. ويعترب هذا الرقم اأعلى اأي�سا 
من التوقعات التي حتدث عنها املحللني 

يف الفرتة املا�سية. وللعلم فاإن ال�رشكة 
املايل  التقرير  تفا�سيل  عن  تك�سف  مل 
مع  ي�سدر  بالعادة  والذي  كامل،  ب�سكل 
نهاية �سهر اأبريل. لكنها اأعلنت فقط عن 
دون  والأرباح  املبيعات  يف  قيا�سي  رقم 
ذكر م�سادر تلك الأرباح؛ مثل الأجهزة، 

ال�سا�سات، البطاريات، … وغريها.



الأيام  طيلة  الرثي  الربنامج  ت�ضمن 
الثالثة، تقدمي اأربع  حما�رضات  ا�ضتهلها 
يف  املخت�ص  جبار  اأحمد  الربوفي�ضور 
مبحا�رضة  ـ  والريا�ضياتـ  العلوم  تاريخ 
حول  ببانوراما  خاللها  جتول  تاريخية 
واملغرب  الأندل�ص  يف  العلمية  الأعمال 
العربي بني القرنني ال 9و 16ميالدي، كما 
يان   « الهولندي  الربوف�ضور  بعده  تطرق 
بيرت« اإىل مدخل حول تعريف و ا�ضتعمال 
يف  الريا�ضيات  نظرية  ثم  ال�ضطرلب، 
يف  ليتطرق   ، ال�ضطرلب  و�ضنع  ت�ضميم 
اليوم التايل اإىل اأهمية ال�ضطرلب يف دول 
امل�رضق واملغرب الإ�ضالمي ، مع احلديث 
�ضنعها  وكيفية  ال�ضطرلب  اأنواع  عن 
ور�ضات  من خالل  التاريخ  عرب  وتطورها 
تطبيقية »ا�ضتمتع« خاللها امل�ضاركون من 
ثانوية  من  وطلبة  فلك  وهواة  خمت�ضني 
ا�ضطرلب  باجناز   ، بالقبة  الريا�ضيات 
علمية  توجيهات  مع  واحد  لكل  �ضخ�ضي 

وتقنية للموؤطرين، كما تعرف امل�ضاركون 
يف الور�ضة الثانية على ا�ضطرلب من �ضنع 

العامل الفلكي الأندل�ضي الزرقايل )ق:11م( 
وكذا الفلكي حممد البطوطي )ق:18م(.

م٫�س

ثانوية الريا�صيات بالعا�صمة

اختتام الأيام الدولية حول تاريخ العلوم
تختتم اليوم فعاليات الأيام الدولية حول تاريخ العلوم التي احت�صنتها ثانوية الريا�صيات بالعا�صمة ،هذه الأيام 
تاأتي بعد النجاح الباهر للطبعة ال11 حول تاريخ الريا�صيات عند العرب ،التي جرت �صهر اأكتوبر 2013باجلزائر، 

اأ�صرفت اأول اأم�س وزيرة الرتبية الوطنية نورية بن غربيط على انطالقة هذه الأيام العلمية ، التي هي  من تنظيم 
خمرب اب�صتمولوجيا وتاريخ الريا�صيات بالتعاون مع املدر�صة العليا لال�صاتذة بالقبة وبالتن�صيق مع مركز البحث يف 

علم الفلك واجليوفيزياء)كراغ( وكذا ق�صم الريا�صيات بجامعة اوتريخت )هولندا(.

مالك �سراي..
�سوء يف نهاية النفق
بعد فرتة �صمت طويلة نتيجة 

ظروف �صحية قاهرة ،خرج اأم�س 
اخلبري القت�صادي مالك �صراي 
عن �صومه عن الكالم م�صرحا 

يف منتدى يومية الو�صط اأن 
اجلزائر �صتكون خالل �صنة من 
الآن اأمام امتحان ع�صري متعلق 

ب�صبط التوازنات املالية ،و ت�صميد 
اجلراح التي اأثخنت القت�صاد 
الوطني نتيجة �صوء الت�صيري و 

عدم ات�صاح الروؤية ال�صرتاتيجية 
و تقل�س هام�س احلرية اأمام 

الوزراء و مدراء البنوك يف اتخاذ 
القرارات مما حرم اجلزائر من 

فر�س كبرية لتحقيق ا�صتثمارات 
جدية رف�س �صراي اتهامه بر�صم 

�صورة �صلبية عن الو�صع العام 
لكنه قال اأنه يوؤمن باأن التغيري 
نحو الأح�صن ميكنه اأن يح�صل 

بف�صل املقدرات الهائلة التي تتوفر 
عليها اجلزائر ، �صيف الو�صط 

قال اأن التمويل غري التقليدي  
يكون مفيدا يف حالة واحدة وهي 
توجيه الكتلة النقدية  املطبوعة 
نحو حتفيز ال�صتثمار يف امليدان و 
احليلولة دون توجيه هذه الأموال 

نحو وجهات اأخرى . ال�صاءات 
التي قدمها امل�صت�صار التقني 

ال�صابق لرئي�س اجلمهورية ال�صابق 
اليامني زروال تقنعنا اأن هناك 

�صوء يف اآخر النفق ميكن تلم�صه و 
توظيفه ملحاربة الياأ�س .

احلاج #وداد 

موقف

كاأ�س العامل للمبارزة

ُكربيات  ال�سي�ش  �سنف   - ترعى   Ooredoo

اأمن العا�صمة 

حجز42,36 غرام من م�سحوق »الإك�ستازي« 
ولية البليدة

 م�سابقة وطنية للخط العربي و الزخرفة

للفيدرالية  الر�ضمي  الراعي  ب�ضفتها 
الوطني،  واملنتخب  للمبارزة  اجلزائرية 
رافقت Ooredooكاأ�ص العامل لل�ضي�ص 
التي  �ضنف-ُكربيات   ،Ooredooل
احت�ضنتها قاعة حر�ضة ح�ضان باجلزائر 
25نوفمرب2018  اإىل   23 من  العا�ضمة 
العامل  لكاأ�ص  اجلزائر  مرحلة  عرفت 
 162 م�ضاركة  ـُكربيات  ال�ضي�ص  �ضنف 
مبارزة من 41 دولة يف مناف�ضات فردية 
الن�ضوية  النُخبة  منها  الفرق،  وح�ضب 

اجلزائرية املكونة من 08 مبارزات.
لكاأ�ص  اجلزائر  مرحلة  و�ضلت  للتذكري، 

ُكربيات،الوحيدة  ال�ضي�ضـ  �ضنف  العامل 
على  ال�ضاد�ضة  طبعتها  اأفريقيا،اإىل  يف 
تنظيم  مّت  انه  الذكر  يجدر  التوايل، 
وح�ضب  الفردية  املناف�ضات  فعاليات 
كاأ�ص  من  اجلزائر  ملرحلة  الفرق 
ل  اأكابر  رجال  �ضنف  للمبارزة  العامل 
املا�ضي،وذلك  الأ�ضبوع   ،Ooredoo
ال�ضعيد  على  املبارزين  اأف�ضل  بح�ضور 
دعمها   Ooredoo توا�ضل  الدويل، 
ح�ضورها  وتُ�ضجل  اجلزائرية  للريا�ضة 
يف املحافل الريا�ضية الوطنية والدولية 

التي حتت�ضنها اجلزائر.

مبختلف  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف   
ولية  اأمن  م�ضالح  اأوقفت  اأنواعها، 
من  الع�رضينات  يف  �ضابا  اجلزائر، 
العمر كان يتاجر يف املوؤثرات العقلية، 
غرام   )42،36( بحوزته،  �ضبط  حيث 

 )83( الإك�ضتازي«،   « م�ضحوق  من 
القنب  من   )1،04( و  مهلو�ص  قر�ص 
�ضخ�ص  توقيف  مّت  حني  يف  الهندي، 
من  قطعة  وبحوزته  فيه  م�ضتبه  اآخر 

املخدرات وزنها )0.16( غرام.

اأم�ص  من  بداية  البليدة  ولية  حتت�ضن 
الوطنية  امل�ضابقة  فعاليات  الأحد 
و  الزخرفة  و  العربي  للخط  اجلامعية 
ممثلني  طالبا   20 نحو  مب�ضاركة  هذا 
ق�ضنطينة  غرار  على  وليات  لع�رضة 
ح�ضب  و  البليدة،  و  الوادي  و  ميلة  و 
الثقافية  التظاهرة  هذه  على  القائمني 

يف طبعتها الثالثة التي حتت�ضن فعالياتها 
فاطمة  »معيزي  اجلامعية  الإقامة 
الطلبة  �ضيتمكن  بال�ضومعة  الزهراء« 
امل�ضاركني من اإبراز مواهبهم يف جمال 
العلم  اخلط العربي و كذا الزخرفة مع 
يف  �ضاركوا  اأن  و  �ضبق  منهم  العديد  اأن 

الطبعتني املن�رضمتني.

م�صتغامن

ملتقى جهوي للجنة 
امل�ساركة لربيد اجلزائر

الزهور  بفندق  املن�رضم  الأ�ضبوع  نهاية  انعقد 
الغرب  لناحية  الأول  اجلهوي  امللتقى  مب�ضتغامن 
ولية   14 مب�ضاركة  اجلزائر  لربيد  امل�ضاركة  للجنة 
الت�ضعة  املمثلني  و  الغربية  اجلهة  وليات  متثل 
للجنة  القانونية  للممثلة  اإ�ضافة  الوطني  للمكتب 
حيث متحورت اأ�ضغال امللتقى حول تن�ضيب م�ضوؤويل 
اللجان املحلية للخدمات الإجتماعية و املن�ضقون 
املحليون لكل ولية و التي جرت يف ظروف اأخوية و 
ح�ضن اإ�ضتقبال من قبل مدير وحدة بريد م�ضتغامن 
بن ع�ضمان بن ذهيبة الذي ن�ضق من اأجل اإجناح هذا 
اأكد للو�ضط عمار توفيق رئي�ص اللجنة  احلدث كما 
الوطنية للجنة امل�ضاركة ملوؤ�ض�ضة الربيد عن �ضكره 
لوزيرة الربيد و املوا�ضالت و التكنولوجيات والرقمنة 
على  حر�ضهما  على  اجلزائر  لربيد  العام  املدير  و 
تاأ�ضي�ص اأول جلنة م�ضاركة للموؤ�ض�ضة و ذلك لتح�ضني  
اخلدمات الجتماعية وفق متطلبات الع�رض الراهن 
الأ�ضغال  انتهت  ل�ضنوات حيث  التي عرفت ركودا  و 
بتاأكيد امل�ضاركني على �رضورة الإ�رضاع يف انطالق 

اإجراءات اخلدمات الإجتماعية.
خلدون.ع

الطارف

توقيف بارون يروج 
للأقرا�ش املهلو�سة 

باأم الطبول 
الطبول  باأم  الوطني  الدرك  م�ضالح  متكنت 
اإثر معلومات واردة حول ن�ضاط امل�ضمى  على 
املخدرات  برتويج   35 العمر  من  البالغ  ب.ب 
اأم  بلدية  م�ضتوى  ،على  املهلو�ضة  والأقرا�ص 
والأطفال  ال�ضباب  اأو�ضاط  خا�ضة  الطبول  
مت  حمكمة  خطة  و�ضع  اإثر  على  املتمدر�ضني 
توقيف املعني على �ضيارة من نوع بيكانتو كيا 
الفرار  حاول  الفرقة  لأفراد  م�ضاهدته  ،وعند 
توقيفه  مت  اأين  مائي   م�ضلك  يف  نف�ضه  باإلقاء 
وتفتي�ص �ضيارته ، حيث مت حجز حقيبة جلدية 
 155 �ضغرية  حمجوزات  على  حتتوي  �ضغرية 
قطعتني  وكذا  بريركا  نوع  من  مهلو�ص  قر�ص 
من الكيف املعالج املعدة للرتويج  و 17 قر�ص 
والنقدية  دج    99700 ماليا   ومبلغا  اك�ضتازي 
نوع  من  نقال  هاتف  و  دج   2300 ب  املقدرة 
وكيل  عن  ال�ضادر  بالتفتي�ص  اإذن  وبعد  كوندور 
اجلمهورية لدى حمكمة القالة مت تفتي�ص منزل 
امل�ضكوك فيه  اأين مت حجز  6حزم بال�ضتيكية 
معباأة بالأقرا�ص املهلو�ضة من نوع بريركا يقدر 
عددها ب 2325قر�ص  كما مت العثور  على كي�ص 
بال�ضتيكي بداخله  90 قر�ص من نوع ليك�ضطا 
كانت مو�ضوعة داخل علبة اأدوية  على اإثر ذلك  
اأمام وكيل اجلمهورية  الذي  مت تقدمي املعني 

اأمر باإيداعه احلب�ص
رزق اهلل �صريف
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حمكمة اجلنايات بالدار 
البي�صاء بالعا�صمة 

وقعت حمكمة اجلنايات البتدائية 
 5 عقوبة   ، اأم�ص  البي�ضاء  بالدار 
�ضنوات �ضجنا نافذا يف حق �ضاب  
العمر  الثالث من  العقد  اأواخر  يف 
اإزهاق روح زوجته بطعنة  ، حاول 
�ضكني قاتلة اأ�ضابتها على م�ضتوى 
ان تودي بحياتها  الطحال وكادت 
، اثر �ضجار جمعهما حول اهداره 
ال�ضجائر  على  العائلة  مل�رضوف 

مبنطقة  النقال  الهاتف  وتعبئات 
الدار البي�ضاء بالعا�ضمة.

وعلى  احلالية  الق�ضية  وقائع 
املحاكمة  بجل�ضة  دار  ما  ح�ضب 
 2017 نوفمرب   18 لتاريخ  تعود   ،
ال�رضطة  م�ضالح  تلقت  حني   ،
قاعة  من  لنداء  الق�ضائية 
م�ضطفى  مل�ضت�ضفى  العمليات 
امراة  ا�ضتقبال  بخ�ضو�ص  با�ضا 

فتنقلت   ، �ضكني  بطعنة  م�ضابة 
ذات  امل�ضالح  اإىل هناك لإجراء 
�ضوئها  على  تبني  التي  التحريات 
ال�ضحية  زوج  هو  الفاعل  اأن 
املدعو »ه،ر�ضيد » البالغ من العمر 
38 �ضنة ، واأنه يومها وبعد دخوله 
جمعته  متاأخرة  �ضاعة  يف  للمنزل 
مناو�ضات كالمية مع زوجته ب�ضبب 
امل�رضوف واإهداره جلزء كبري منه 

الهاتف  وتعبئات  ال�ضجائر  على 
ال�ضحية  ان�رضاف  وبعد   ، النقال 
للنوم ، قام نتيجة عجزه عن النوم 
وقام  املطبخ  من  �ضكني  باإح�ضار 
اجلهة  م�ضتوى  على  به  بطعنها 
اأدى لإ�ضابتها  للبطن مبا  الي�رضى 
جد  اإ�ضابة  الطحال  م�ضتوى  على 

خطرية .
ل/منرية

�ساب حاول قتل زوجته 
ب�سبب م�سروف ال�سجائر 

 اعترب زيارته خذلنا 
لدماء ال�صهداء

خل�سر بورقعة يطالب 
بعدم ا�ستقبال ويل 

العهد ال�سعودي
وجه القائد التاريخي للولية التاريخية الرابعة 

خل�رض بورقعة نداء اإىل رئي�ص اجلمهورية 
عبدالعزيز بوتفليقة طالبا منه عدم ا�ضتقبال 
ويل العهد ال�ضعودي الذي �ضيزور اجلزائر 
يف الأ�ضبوع الأول من  �ضهر دي�ضمرب القادم 

،بورقعة خاطب الرئي�ص قائال " اأنت تعلم اأنك 
اآخر واحد من جيل الثورة يحكم اجلزائر : ل 
تذلنا و ل تخذل دماء ال�ضهداء با�ضتقبال بن 

�ضلمان على اأر�ضنا .
م.�س
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