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بررت ال�سبب بانعقاد اجلمعية 
العامة للفاف املربجمة قبل اأ�سابيع

الرابطة تفاجئ 
اجلميع وتوؤجل 
اجلولة 12 ليال

بعد حتويل م�سروع ال�سرف ال�سحي اإىل مافيا العقار يف قرية بامنديل 

  ف�سيحة من العيار الثقيل 
تهز قطاع الري بورقلة  

مديرية التجارة بالعا�سمة

حجز 12 طنا من املواد الغذائية 
واقرتاحات بغلق 1160 حمال 

وزارة الدفاع الوطني

 حجز م�سد�س ر�سا�س
 و ذخرية بتمرنا�ست   

.   اجتماع اأويحيى باملواالة مبقر الوزارة االأوىل مبثابة انحراف 

ب٫ع
ت/



خرج �ملدرب �لوطني �لأ�سبق ر�بح �سعد�ن بت�رصيحات نارية يف �إحدى 
�أن مبار�ة �جلز�ئر م�رص �لتي  �أكد من خاللها  �لتلفزيونية �لتي  �لرب�مج 
�نتهت ل�سالح �ملنتخب �مل�رصي يف نهائيات كاأ�س �إفريقيا باأنغول باأربع 
�أهد�ف ل�سفر، مت ترتيبها من قبل �لحتادية �جلز�ئرية لكرة �لقدم لكي 
�لذهاب ملونديال  �أُق�سي من  �أن  بعد  �لطرف �مل�رصي  بها  �إر�ساء  يتم 
باأنها  �لريا�سي  لل�ساأن  متابعون  عليها  علق  ت�رصيحات  �إفريقيا،  جنوب 
و�تهم  �ملقابلة  نهاية  بعد  �ل�سمت  �لتزم  و�أنه  �سيما  ريح ل غري،  جمرد 

كويف كوجيا ل غري.

�سيدي بلعبا�س

 انحراف قطار عن م�ساره
 يف �سيدي حمادو�ش 

�نحرف زو�ل �أول �أم�س  قطار لنقل م�سافرين كان متجها  من مدينة 

وهر�ن �إيل مدينة تلم�سان باملكان �مل�سمى ببلدية �سيدي حمادو�س 

،حيث وحل�سن �حلظ  مل ت�سجل خ�سائر ب�رصية ،هذ� وكانت م�سالح 

�حلماية �ملدنية قد تدخلت ب03 �سيار�ت �إ�سعاف و�ساحنتي �إطفاء 
و 15 عون مبختلف �لرتب 

 �س.�س

بن �سالح يقلد طاهرزبريي 
و�سام »الأثري«

قلّد رئي�س جمل�س �لأمة عبد �لقادر بن �سالح و�سام �لأثري 

للمجاهد �لطاهر زبريي، يف خطوة �أقدم عليها �لرجل �لثاين 

يف �لبالد ممثال لرئي�س �جلمهورية عبد �لعزيز بوتفليقة، 

حيث عرف حفل تو�سيح �لو�سام ح�سور عائلة �ملجاهد �إىل 

جانب نو�ب جمل�س �لأمة وروؤ�ساء �للجان �لربملانية، �أين جاء 

هذ�ت �لتكرمي تنويها بامل�سو�ر �لن�سايل �لذي قام به �لطاهر 

زوبريي �لذي مت تعيينه �أول رئي�س لأركان �جلي�س �جلز�ئري 
بعد �ل�ستقالل.

بلدية بوقرة بالبليدة تعاين العط�ش منذ �سهر

اتهامات خطرية من �سعدان 

خبر في 
صورة

اجللفة 

بقايا هياكل عظمية بامل�سجد 
العتيق مبدينة م�سعد 

جائزة رئي�س اجلمهورية للمدينة اخل�سراء

 مدينة اأدرار تفوز بجائزة 
جلنة التحكيم  

�أعلنت �أول �أم�س وز�رة �لبيئة و�لطاقات �ملتجددة بق�رص �ملوؤمتر�ت 
بالعا�سمة عن نتائج �مل�سابقة �خلا�سة بجائزة رئي�س �جلمهورية 
حول �أح�سن مدينة خ�رص�ء و�لتي �ساركت فيها كل �لوليات حيث 

عادت �جلائزة �ملرتبة �لأوىل ملدينة �سطيف و�ملرتبة �لثانية عادت 
ملدينة تلم�سان و�لثالثة ملدينة �ملدية �أما جائزة جلنة �لتحكيم 

عادت ملدينة �در�ر فيما كانت جائزة �ملو�طنة لق�رص تفياللت بولية 
غرد�ية �ن هذه �مل�ساقة �لأويل من نوعها و�لتي �أطلقتها وزرة �لبيئة 
كانت مبثابة حترك �ل�سلطات �ملحلية من منتخبون ومديرية �لبيئة 
وحمافظات �لغابات بغية ترقية �ملدن وجعلها خ�رص�ء يف ثقافة 

جديدة ير�د منها  بالهتمام �أكرث بالبيئة خا�سة من حيث �لت�سجري 
و�لتي تز�من و�لحتفال باليوم �لوطني لل�سجرة حتت �سعار غابة 

ح�رصية حلياة �سحية
بو�سريفي بلقا�سم 

 ال�سحفية »نوال عرعار
  مفخرة البويرة

تد�ول هذه �لأيام ن�سطاء مو�قع �لتو��سل �لإجتماعي 
بولية �لبويرة على �سكل و��سع خرب تتويج �سحفية �لقناة 

�لإد�عية �لأوىل �بنة مدينة �لبويرة » نو�ل عرعار » بجائزة 
�ل�سحفي �ملحرتف لرئي�س �جلمهورية ، حيث قام �جلميع 

بتهنئة �ملتوجة �لتي �سعدو� لنجاحها وتالقها �مل�ستمر 
يف ميد�ن �لإعالم و�عتربو� ذلك فخر� وت�رصيفا ل�سكان 
�لبويرة وهو ذ�ت �سعور �لفرحة �لذي مل�سناه لدى �أختها 
نائب �ملجل�س �ل�سعبي �لولئي �ل�سيدة » �سليمة عرعار 
» لدى ت�رصيحها ليومية » �لو�سط » ، و�جلدير بالإ�سارة 
قامت �ل�سلطات �لولئية بتقدمي �لتهاين لل�سحفية » نو�ل 

عرعار » على ل�سان رئي�س �ملجل�س �ل�سعبي �لولئي 
خالل �فتتاح �لدورة �لثالثة للمجل�س .

ل.م

يبدو اأن التطمينات 
التي اأطلقها رئي�س 

املجل�س ال�سعبي 
البلدي لبوقرة التابعة 

لوالية البليدة 
بخ�سو�س تزويد 
البلدية باملياه مل 

ت�سبح �سوى حرب على 

ورق اجلرائد، حيث 
يعاين ال�سكان هنالك 

منذ �سهر من نق�س 
فادح بالتزود باملاء، ما 

جعلهم يعي�سون �سغطا 
رهيبا ويطالبون 
اجلهات الو�سية 

بالتدخل.

مت  اأول اأم�س اخلمي�س 
بوالية اجللفة  العثور 

على بقايا هياكل 
عظمية ب�سرية 

بامل�سجد العتيق ملدينة 
م�سعد )75 كيلومرت 

جنوب الوالية 
(، ح�سب ما علم من 

م�سدر اأمني ، وقد 
عرث على بقايا الهياكل 

العظمية يف اإحدى 
اأركان امل�سجد العتيق 

)جامع الرا�س( وذلك 
خالل اأ�سغال حفر 

م�ست االأر�سية  التي 
يتم اإجنازها يف اإطار 

ترميم هذا املعلم 
الديني الذي يعود 

بناوؤه اإىل عام 1864  
وبعد العثور على بقايا 
هذه الهياكل العظمية 

مت تبليغ اجلهات 
االأمنية وم�سالح 

العدالة التي انتقلت 

اىل عني املكان مبعية 
ال�سلطات املحلية 

للوالية على غرار 
م�سوؤويل قطاعات 

ال�سوؤون الدينية 
واملجاهدين وكذا 

م�سالح احلماية املدنية 
وتبقى حيثيات هذا 

املو�سوع حمل حتقيق 
اجلهات املخت�سة  

للك�سف عن اأ�سل هذه 
الرفات.

كادير اجلابوين ي�ستن�سخ اأغنية اأولد البهجة
طرح فنان الراي 

كادير اجلابوين 
اأغنية �سبابية 

حتت عنوان 
 »y’en a marre«

والتي اأخذها عن 
اأغنية ملجموعة 
»اأوالد البهجة« 

املعروفني 
بت�سجيعهم لفريق 

احتاد اجلزائر 
والتي تتحدث 

عن ق�سايا 
�سيا�سية، حيث 

طلب فنان ال�سباب 

االإذن من اأع�ساء 
املجموعة من اأجل 

اأخذ مو�سيقى 
االأغنية واإطالقها 
يف اأغنية رايوية.
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الأمينة العامة حلزب العمال لويزة حنون 

لن ن�ستبعد تدخل فرن�سا يف رئا�سيات 2019
.        اإجتماع اأويحيى باملوالة مبقر الوزارة الأوىل مبثابة اإنحراف 

م٫�س

تنتهي  لن  املجل�س  رئي�س  بتعيني  اأنه  معتربة 
حلل  الراف�ضة  الأحزاب  اأن  مو�ضحة  الأزمة، 
املجل�س تدري متاما اأن املقاعد التي حت�ضلو 
ال�ضامل،  التزوير  نتاج  هي  الربملان  عليها يف 
قائلة :«تعيني بو�ضارب خلفا لبوحجة و رف�س 
عملية  مبثابة  هو  املجل�س  حل  املوالة 

اإنقالبية غري م�ضبوقة ».
جلنة  الأم�س  خالل  اإجتماع  حنون  فتحت 
اأن  معتربة   ، اأويحي  على  املنتخبني  النار 
يف  املوالة  اأحزاب  مع  الأول  الوزير  اإجتماع 
يثبت مدى هيمنة اجلهاز  الأوىل  الوزارة  مقر 
التنفيذي على اجلهاز الت�رشيعي هدفه اإعطاء 
قانون  ت�ضويت على  اأي  تعليمات ملنع  النواب 

املالية ،وا�ضفة هذا الإجتماع بالإنحراف.
اأنه  املتحدثة  اإعتربت  مت�ضل،  �ضياق  ويف 
اأن  ليعني  للربملان  جديد  رئي�س  باإنتخاب 

اأن ماحدث يف  اإنتهت، م�ضرية  املجل�س  اأزمة 
قبة مبنى زيغود يو�ضف اأبرز عجز النظام على 
يفتح  مما  النزاعات  اأب�ضط  يف  احللول  اإيجاد 

باب على املجهول على حد قولها. 
خطورة  :«رغم  املتحدثة  قالت  حني  يف 
اأن  اإل  يو�ضف  زيغود  مبنى  قبة  يف  مايجري 
الإرادة  جتلت  اإذا  فر�ضة  ت�ضكل  الأزمة  هذه 
ال�ضيا�ضية ال�رشوع يف اإنقاذ اجلزائر من الغرق 
».وف�رشت حنون �ضبب عدم تدخل احلزب يف 
ق�ضية بوحجة بالقول :«حزب العمال مل يتدخل 
يف اأزمة الربملان اإنطالقا من موقف ميداين، 
فنحن يف حزب العمال منثل اأقلية يف املجل�س 
ومل ن�ضارك يف اإنتخابه ،اأي�ضا رهانات الأزمة 
ملف  يف  نخو�س  اأن  ميكن  فال  معروفة  غري 

مالحمه غري وا�ضحة ».
من  العمال  حلزب  العامة  الأمينة  وحذرت 
تعرفها  التي  ال�ضيا�ضية  الأزمة  اإنعكا�ضات 
الدولة والتي م�ضت اأهم املوؤ�ض�ضات الد�ضتورية 

على الإنتخابات الرئا�ضية التي ليف�ضل عليها 
الو�ضع  اإ�ضتمرار  اأن  م�ضرية  اأ�ضهر،   6 �ضوى 
اجلزائر  وحدة  على  خطرا  �ضي�ضكل  القائم 
ويعر�ضها للتدخالت الأجنبية.  واأكدت الأمينة 
العامة حلزب العمال على �رشورة ف�ضل املال 
ذلك  تدعيات  من  حمذرة  ال�ضيا�ضة،  على 
�ضيتم  اأنه  م�ضرية  الدولة،  موؤ�ض�ضات  على 
واإعتربت   . العمال  حزب  يف  ذلك  مناق�ضة 
الفرن�ضي  لل�ضفري  الأخرية  الت�رشيحات  حنون 
ال�ضابق عدائية و حادة و عنيفة، كانت اأ�ضبابها 
خارج  التدخل  بعدم  القا�ضي  اجلي�س  موقف 
حدوده وقرار احلكومة ب�رشاء القمح الرو�ضي.  
قانون  اإلغاء  �ضحب  و  ب�رشورة  حنون  وطالب 
وتطهري  بعمق،  اإ�ضالحه  اأو  العمل  و  ال�ضحة 
القطاع الإقت�ضادي و فر�س رقابة على طريقة 
البالد  الذي تعرفه  الو�ضع  اأن  ت�ضريه،مو�ضحة 
اإىل  الذهاب  نحو  احلزب  م�ضعى  �ضحة  يوؤكد 
يف  لل�ضعب  الكلمة  لإرجاع  تاأ�ضي�ضي  جمل�س 

احلزب  مطلب  بذلك  ،جمددة  م�ضريه  تقرير 
لإ�ضتدعاء لإنتخابات جلبهة تاأ�ضي�ضية و اإعادة 
التاأ�ضي�س الوطني على اأ�ض�س الدميقراطية ».

ويف �ضياق اأخر، دعت حنون اإىل مراجعة قانون 
البلدية و الولية للنهو�س بالتنمية املحلية، و 
لتقوية  العمومية  املرافق  اأمام  امل�ضاواة 
للدولةاجلزائرية،موجهة  اجلمهوري  الطابع 
جزئيا  ولو  الأمل  لإرجاع  ت�ضاءل  للرئي�س 
لإنقاد  تعليمات  وتقدمي  اله�ضة  للفئات 
تراجع  املتحدثة  واإ�ضتغربت  البلديات، 
،عو�س  ماليري   7 ب  الداخلية  وزارة  ميزانية 
زيادتها للدفع بتنمية البلديات و اإرجاع التنمية 
املنتدبة.   اجلديدة  للوليات  خا�ضة  املحلية 
ويف �ضياق مت�ضل،بخ�ضو�س الأمطار الأخرية 
خ�ضائر  اإىل  اأدت  في�ضانات  يف  ت�ضببت  التي 
الفي�ضانات  اأن  اأ�ضارت  املتحدثة  كبرية، 
الرقابة  و  ال�ضيانة  اإنعدام  ك�ضفت  الأخرية 
واأثبتت اإفال�س موؤ�ض�ضات الدولة، مت�ضائلة هل 

الكوارث  ملجابهة  مايل  غالف  تخ�ضي�س  ثم 
الطبيعة يف قانون املالية ل 2019.

التي  ال�ضعبة  الأو�ضاع  من  املتحدث  وحذرت 
تعرفها اجلبهة الإجتماعية على غرار التهاب 
غليان  ال�رشائية،  القدرة  اإرتفاع  و  الأ�ضعار 
،البطالة،  الفو�ضى يف امل�ضت�ضفيات  اجلامعة، 
مطالبة رئا�ضة اجلمهورية بالتدخل لو�ضع حد 

لإنحرافات ميكن اأن ت�ضكل خطر على البالد. 
اأن هذا اللقاء مبثابة  واأ�ضارت ذات املتحدثة 
لتح�ضني  للحزب  الداخلية  التعبئة  خمطط 
الرباهني ال�ضيا�ضة فيما يتعلق بجمع التوقيعات 
حول الر�ضالة التي قدمها احلزب للرئي�س من 
على  تاأ�ضي�س  وطنية  جمعية  اإ�ضتدعاء  اأجل 

�ضوء التداعيات الوطنية و الدولية. 

حمدادو�س:

موقفنا »حمرج« لكننا لن 
نتعامل وفق مبداأ »العنرتيات«

املجل�س  يف  غرينا  اأخطاء  تتحمل  لن  •       حم�س 
نا�رش  ال�ضلم  جمتمع  حركة  يف  القيادي  اأكد 
مع  بالتعامل  احلركة  موقف  باأن  حمدادو�س 
واقع حمرج  الأمر  �ضيا�ضة  وفق  معاذ  بو�ضارب 
والرتجيح  املوازنة  عند  ولكنه  لهم،  بالن�ضبة 
هذا  مع  التعامل  على  مكرهة  حم�س  فاإن 
بالعنرتيات  ولي�س  ال�ضيا�ضية  بالواقعية  الو�ضع 
النائب عن حم�س يف  اأو�ضح  الفارغة، يف حني 
الغرفة ال�ضفلى للربملان يف حوار مع »الو�ضط« 
باأن ممثلي احلركة يف املجل�س ال�ضعبي الوطني 
ن�ضاطاتهم  �ضيمار�ضون  �رشعيته  عدم  رغم 
الربملانية ب�ضكل عادي لأنها غري م�ضتعدة على 

حتمل اأخطاء حزب جبهة التحرير الوطني.

رئي�س احلركة قال باأنه �سيتعامل مع 
بو�سارب وفق منطق �سلطة »الأمر 
الواقع«، األ ترى اأن هذا �سي�سفي 
ال�سرعية على القيادة اجلديدة 

للربملان ؟

اأزمة رئي�س املجل�س ال�ضعبي الوطني هي اأزمة 
الوطني  التحرير  جبهة  حزب  داخل  داخلية 
تلك  م�ضوؤولية  يتحملون  من  وهم  واملوالة، 
اخلروقات الد�ضتورية والقانونية، ول ميكن لأِيّ 
تلك املهزلة،  اأي م�ضوؤولية يف  يحّملنا  اأن  اأحٍد 
ول  انتخابه،  اأثناء  بوحجة  مع  نكن  مل  ونحن 
بالن�ضبة  وهم  ا�ضتخالفه،  اأثناء  بو�ضارب  مع 
ينتمون  ال�ضيا�ضية، فهم  الناحية  اإلينا �ضواءٌ من 
املجل�س  على  امل�ضيطرة  املنظومة  نف�س  اإىل 
واجلميع  الواقع،  الأمر  ب�ضلطة  احلكم  وعلى 
الأمر  منظومة  نف�س  اإىل  يخ�ضع  اجلزائر  يف 

الواقع.
متناق�ضا،  ويبدو  حمرج،  موقف  اأنه  �ضحيح 
مكرهني  فاإننا  والرتجيح  املوازنة  عند  ولكنه 
على التعامل مع هذا الو�ضع بالواقعية ال�ضيا�ضية 
اأحٌد  ي�ضفي  ولن  الفارغة،  بالعنرتيات  ولي�س 
اأو  بان�ضحابه  املوؤ�ض�ضات  هذه  على  ال�رشعية 
املوالة  نواب  هم  بال�ضتقالة  بقائه،  والأوىل 

املت�ضببني يف هذه املاأ�ضاة.
حٌقّ  هو  هياكله  ويف  املجل�س  يف  تواجدنا 
منّثل  ل  ونحن  الن�ضبي،  التمثيل  وفق  طبيعي، 
الذي  وال�ضعب  اأحزابنا  بل منّثل  اأنف�ضنا فقط، 
انتخبنا، وهذه املواقف احلّدية لن تزيد الو�ضع 

اإل تاأزميا وغلقا لالأفق ال�ضيا�ضي اأمامنا.
و�ضع  اأيدت حل الربملان بعد  حم�س  كتلة 

�رشطني، األ ترون اأن مثل هكذا خطوة من قبل 
حركة لها قاعدة �ضعبية كبرية مقارنة باأحزاب 

املعار�ضة الأخرى �ضت�رشب م�ضداقيتها؟
حكومة  عمل  خمطط  منذ  دعونا  نعم... لقد 
اإىل  2017م  جوان  يف  تبون  املجيد  عبد 
ويقيننا  لعتقادنا  م�ضبقة،  ت�رشيعية  انتخابات 
كانت مزورة، وقد طعنت  النتخابات  تلك  باأن 
فيها حتى اأحزاب املوالة، ولي�س هذا املجل�س 
ال�ضعب  ميثل  من  هو  املفربكة  الرتكيبة  بهذه 
وي�ضتجيب اإىل تطلعاته، وقد اأثبتت الأيام ذلك.

اإن  الوطني  ال�ضعبي  املجل�س  حل  خيار  ولكن 
حقيقية،  �ضيا�ضية  اإ�ضالحات  اإطار  يف  يكن  مل 
ومنها �ضمان نزاهة انتخابات، يف ظل املناف�ضة 
ال�رشيفة، وتكافوؤ الفر�س، وعدم انحياز الإدارة 
نف�س  ا�ضتن�ضاخ  لها، وهي جمرد  فاإنه ل معنى 
و�ضتكون  النتائج،  نف�س  اإىل  لتوؤدي  املقدمات 

مثل �ضابقتها اأو اأ�ضواأ منها.

حم�س جمربة كما قال مقري على 
التعامل مع بو�سارب ومكتبه غري 

ال�سرعي، هل �ستعمل على امل�ساركة يف 
جل�سات نقا�س القوانني ؟

وككتل  كنواب  الربملانية  ل�ضالحياتنا  ممار�ضة 
اللجان  يف  اأو  اجلل�ضات  يف  �ضواء  برملانية 
رئي�س  انتخاب  اإعادة  بجل�ضة  لها  عالقة  ل 
اأخطاء  نتحمل م�ضوؤولية  اأن  جديد،  فال ميكن 
انتخبنا  الذي  ال�ضعب  منثل  ونحن  غرينا، 
وفر�س علينا التواجد بهذا املجل�س، ول ميكن 
اأن نخون ثقته،  نعم.. �ضنتعامل معه كاأمر واقع، 
اجلميع يف  يتعامل  باأكمله  البالد  و�ضع  اأن  كما 

الداخل واخلارج كاأمر واقع.

ما مت اتخاذه ل يتما�سى مع ما تدعو اإليه 
حم�س يف خطاباتها ؟

اأنها  والأ�ضل  وتقديرية،  اجتهادية  ق�ضية  هذه 
تعي�ضها  التي  املهازل  اأمام  وجزئية  تف�ضيل 
لذلك،  حتمي  انعكا�ٌس  اإل  هي  وما  البالد، 
و�ضيا�ضة  املوؤ�ض�ضات  و�رشعية  البالد  فاأزمة 
املجل�س  اأزمة  من  واأخطر  اأكرب  الواقع  الأمر 
ال�ضعبي الوطني، ولذلك يجب األ نغرق يف مثل 

هذه املعارك اجلانبية.
حاوره : علي عزازقة

طالبت لويزة الأمينة العامة حلزب العمال لويزة حنون  الرئا�سة ب�سرورة تدخل  الرئا�سة حلل الربملان لو�سع حد للأزمة التي غرقت فيها قبة الربملان، معتربة اأن  اإجتماع اأويحيى مع 
اأحزاب املوالة يف مقر الوزارة الأوىل مبثابة اإنحراف،غري م�ستبعدة  تدخل فرن�سا يف رئا�سيات اأفريل 2019.

 يف اأول اإجراء له

معاذ بو�سوارب يعيد ب�سري �سليماين بعد عزله

�ستتعامل مع بو�سارب رغم اأنه غري �سرعي ح�سب مقري:

حم�س ت�سفي ال�سرعية على القيادة اجلديدة للربملان

الأفافا�س لن ي�سارك يف حملت الإلهاء، احلاج جيلين:

اجلزائر يف اأزمة حادة واملجل�س التاأ�سي�سي هو احلل

النواب  جمل�س  رئي�س  با�رش   
معاذ  اجلديد،  اجلزائري 
الأمني  باإعادة   ، عمله  بو�ضارب 
�ضليماين  ب�ضري  املعزول  العام 
اإىل من�ضبه، يف اأول اإجراء يتخذه 
انتخابه  جرى  الذي  بو�ضارب 

الأربعاء
ال�ضعيد  ال�ضابق،  الرئي�س  وكان 
الأمني  مهام  اأنهى  قد  بوحجة، 
من   29 الـ  يف  للمجل�س  العام 
القرار  وهو   ، �ضبتمربالفارط 

غري  برملانية  اأزمة  فجر  الذي 
الثقة  ب�ضحب  انتهى  م�ضبوقة 
حالة  واإعالن  بوحجة،  من 
انتخاب  ثم  املن�ضب  �ضغور 
مكتب  ووافق   . بو�ضوارب  معاذ 
املجل�س ال�ضعبي الوطني يف اأول 
اجتماع له برئا�ضة وافده اجلديد 
عودة  قرار  على  بو�ضارب،  معاذ 
ب�ضري �ضليماين اإىل من�ضبه كاأمني 

عام للغرفة ال�ضفلى للربملان.
ال�ضعبي  للمجل�س  بيان  وح�ضب 

خالل  النظر  مت  فقد  الوطني، 
والو�ضائل  ال�ضبل  يف  الجتماع 
قانون  م�رشوع  لدرا�ضة  الالزمة 
اأح�ضن  يف   2019 ل�ضنة  املالية 
القانونية  الآجال  ويف  الظروف 
جلنة  على  واأحال  املطلوبة، 
والإدارية  القانونية  ال�ضوؤون 
املجل�س  قرار  واحلريات 
الد�ضتوري املوؤرخ يف اأول اأكتوبر 
نائب  با�ضتخالف  2018 املتعلق 

يف املجل�س ال�ضعبي الوطني.

درا�ضة  متت  اأنه  البيان  واأ�ضاف 
وال�ضفوية  الكتابية  الأ�ضئلة 
املودعة لديه ، اإىل جانب درا�ضة 
والتعليم  الرتبية  جلنة  طلب 
وال�ضوؤون  العلمي  والبحث  العايل 
يوم  تنظيم  املت�ضمن  الدينية 
املدر�ضة   ” حول  برملاين 
التعليمي  الإ�ضالح  اجلزائرية 
اآفاق  البيداغوجية  والبدائل 

2030 وحتديات اجلودة”.
ف.ن�سرين

املجتمع  حركة  لقيادة  الأخري  املوقف  اأبان 
ال�ضلم ملا وقع يف الغرفة ال�ضفلى للربملان بعد 
انتخاب »معاذ بو�ضارب« كرئي�س ثاين لها مبعية 
»ال�ضعيد بوحجة« عن تخبط كبري بعد اأن �ضدد 
على تعاملها معه كـ«�ضلطة لالأمر« الواقع بعد 
ما  باأن  الربملانية  كتلتها  عرب  توؤكد  كانت  اأن 
يح�ضل انقالب على ال�رشعية التي لزالت يف 
متابعو  و�ضف  بوحجة، يف حني  ال�ضعيد  �ضف 
خرجة مقري باخلطوة التي �ضت�ضفي ال�رشعية 
اأُغلقت  اأن  بعد  قانونيته  فقد  جمل�س  على 

اأبواب املجل�س بال�ضال�ضل والأقفال.
حركة  لنواب  النارية  الت�رشيحات  حتولت 

قبة  حتت  ح�ضل  ما  بخ�ضو�س  ال�ضلم  جمتمع 
اأن  بعد  �ضيء،  ل  اإىل  يو�ضف«  »زيغوت  مبنى 
بالت�ضديد  �ضدتها  فتيل  احلركة  رئي�س  اأطفاأ 
املجل�س  رئي�س  مع  �ضتتعامل  حم�س  اأن  على 
رغم  بو�ضارب،  معاذ  اجلديد  الوطني  ال�ضعبي 
الرئا�ضة عن  اإىل �ضدة  اأنه غري �رشعي وو�ضل 
متت  ول  اأخالقية  غري  احتجاجات  طريق 

بالدميقراطية باأي �ضلة.
جمتمع  حركة  لهجة  عرفت  ال�ضدد  هذا  ويف 
ال�ضلم تغريا كبريا، من التنديد ثم الدعوة اإىل 
حل الربملان  وو�ضول اإىل �رشورة التعامل مع 
كاأمر  عليهم  ُفر�س  رئي�س  اأنه  على  بو�ضارب 

الت�رشيعية،  املوؤ�ض�ضة  ل�ضريورة  حماية  واقع 
قيادة  ح�ضب  اأ�ضال  لل�رشعية  فاقدة  هي  التي 
حم�س ب�ضبب التزوير الذي تغلغل و�ضط نواب 
املوالة الذين و�ضلوا اإىل مقاعدهم عن طريق 

املال ولي�س باأ�ضوات ال�ضعب.
ومن جانب اأخر فاإن قرار مقري كان له تاأثري 
لكونها  للحركة،  احلزبية  القاعدة  على  �ضلبي 
�ضي�ضع  اأنه  �ضيما  وتف�ضيال،  جملة  رف�ضته 
�ضيجعلها حمل  جدا  موقف حمرج  حم�س يف 
الذين  معار�ضيها  طرف  من  �ضديد  انتقاد 
و�ضط  القيادة،  قبل  من  زلة  اأي  ينتظرون 
انقالبا  �رشعنت  القيادة  اأن  على  الت�ضديد 

للمجل�س  ال�رشعي  الرئي�س  على  اأخالقيا  غري 
هكذا  مبثل  بوحجة  ال�ضعيد  الوطني  ال�ضعبي 

قرار.
ومن جهة اأخرى براأ البع�س داخل حركة جمتمع 
ال�ضلم القيادة من وزر هكذا خطوة، لأن الكتلة 
النيابية حلركة جمتمع ال�ضلم هي التي اتخذتها 
ومقري عمل عليها وفقا لل�ضورى املتعامل بها 
و�ضط منا�ضلي احلزب، يف حني يرى متابعون 
النواب  مترد  من  تخوف  احلركة  رئي�س  باأن 
داخل  ال�ضتمرار  يف  رغبتهم  ب�ضبب  عليه، 

املجل�س ال�ضعبي الوطني لأ�ضباب عدة.
علي عزازقة

جدد ال�ضكرتري الأول جلبهة القوى ال�ضرتاكية 
حممد حاج جيالين تاكيدات بخ�ضو�س الأزمة 
باحلادة  و�ضفها  والتي  البالد،  بها  متر  التي 
�رشورة  اإىل  دعا  حني  يف  اجلواب،  ومتعددة 
انتخاب جمل�س وطني تاأ�ضي�ضي من اأجل اخلروج 
منها، فيما �ضدد على اأن الأفافا�س لن ي�ضارك 
ت�ضهدها  التي  والتلهية  التمويه  حمالت  يف 
امل�ضدر خالل  ذات  واأفاد  ال�ضيا�ضية.  ال�ضاحة 
ملنتخبي  الوطنية  للندوة  الفتتاحية  الكلمة 
احلزب يوم اأم�س بزرالدة، باأن ال�ضلطة احلالية 
فقرية من حيث الروؤى ال�ضرتاتيجية خ�ضو�ضا 

يف اجلانب القت�ضادي وهي عاجزة عن حتقيق 
التنمية بغر�س خلق منا�ضب �ضغل وبنية حتتية 
اأن  متابعا  املواطن،  لحتياجات  ت�ضتجيب 
اإجتماعيا  خانقة  اأزمة  من  يعاين  اجلزائري 
الذي لزال  »الت�ضخم«  وما يرتجم ذلك ح�ضبه 
التي  والآفات  البطالة  اإىل  بالإ�ضافة  يت�ضاعد، 
زيادة  الجتماعية  ال�رشائح  من  العديد  م�ضت 

اإىل القدرة ال�رشائية التي مل تعد كافية.
اإىل  جيالين  احلاج  تطرق  اأخر  جانب  ومن 
ملف املجل�س الوطني ال�ضعبي الوطني، ب�ضكل 
يف  ي�ضارك  لن  الأفافا�س  قال:«  حيث  �ضمني، 

حمالت التمويه والإلهاء التي تظهر ع�ضية كل 
من  ينا�ضل  �ضيظل  ولكن  انتخابي،  ا�ضتحقاق 
اأجل بناء اإجماع وطني الكفيل باأن يجعل البلد 

يخرج من الأزمة التي يعي�ضها البلد« .
احلزب  منا�ضل  دافع  على  ذاته  املتحدث 
بعام  حكم  حقه  يف  �ضدر  الذي  ليتم  الها�ضمي 
حب�ضا نافدا، اأين ندد مبا و�ضفه بالعنف الذي 
يطال م�ضوؤول فدرالية احلزب بالأغواط، داعيا 
يف ال�ضياق نف�ضه على �رشورة اإطالق �رشاحه، 
فيما �ضدد على كل من يف الأفافا�س مت�ضامن 
معه. ويف �ضياق اأخر اأبرز ذات امل�ضوؤول احلزبي 

تعقيدا،  يزداد  باجلزائر  ال�ضيا�ضي  الو�ضع  باأن 
النقا�س  يف  للم�ضاهمة  فر�ضة  هي  والندوة 
للتحديات  نظرا  اأ�ضبح �رشوريا  الذي  الوا�ضع، 
التي تنتظر احلزب لبناء بديل حقيقي للن�ضال، 
يف حني توجه بر�ضالة ملنتخبي احلزب ، حيث 
تقود  التي  القاطرة  تكونوا  اأن  عليكم   »: قال 
بديلة  خطة  من  انطالقا  الدميقراطي  البديل 
هام  دور  له  فاملنتخب  املحلي،  الت�ضيري  يف 
بان�ضغالت  الإ�ضغاء  وعليه   ، كبرية  وم�ضوؤولية 

املواطن والعمل على حتقيق مطالبه.
علي عزازقة 
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وركز حمدث »الو�سط« على نقطة رفع 
التجميد عن م�ساريع ال�سحة والرتبية 
وتاأكيد بدوي اأن الدولة تبقى يف خدمة 
تو�سيح  ي�ستوجب  اأن  قائال  املواطن، 
تلك الإجراءات اأكرث خا�سة اأن املنحة 
املربجمة يف وقت �سابق للم�ستفيدين 
اإلغاوؤها يف وقت  اأرا�سي مت  من قطع 
داعيا  التق�سف،  �سيا�سة  بحجة  �سابق 
مربر  زال  بعدما  بها  للعمل  للعودة 
رفعها بح�سبه، م�سيفا اأنه كان يتوجب 
لهم  �ستمنح  ممن  املواطنني  تطمني 
وتدعيمهم  املنتظرة  الأرا�سي  قطع 

بـ100 مليون �سنتيم ال�سابقة.
على  بدوي  رهان  بخ�سو�ص  اأما 
املنتجني  ودعم  باملنطقة  ال�ستثمار 
اإيجاد  يتم  مل  اأنه  عمراوي  فقال 
باملنطقة،  احلقيقي  امل�ستثمر 
�رشط  لإ�سافة  ال�سلطات  داعيا 
لال�ستثمار  ملفات  يودعون  من  على 
املوجود  املبلغ  عن  الك�سف  يخ�ص: 
اأ�سحاب  من  فالكثريون  بح�سابهم، 
على  الإ�ستحواذ  هدفهم  امللفات 
باملزاد  بيعها  ثم  اأرا�سي  قطع 
العلني، يف حني يتوجب على الو�ساية 
ت�سديد الرقابة ومتابعتهم ومرافقتهم 
ل�سمان ت�سليم الأموال لأهلها و�سمان 
منتجة  حقيقية  ا�ستثمارية  عائدات 
وحتقيق التنمية، اأما تكرار ال�سيناريو 
توزيع  كونه  يتجاوز  مل  الذي  ال�سابق 
عالقة  ل  اأ�سخا�ص  على  اأرا�سي 
ت�سييج  جمرد  بل  بال�ستثمار  لهم 
لالأرا�سي ثم تعر�ص للبيع من جديد، 
اأما ما حتتاجه املنطقة فهو ا�ستثمار 
يف  وي�ساهم  ينميها  باإنتاج  حقيقي 
اأن  موؤكدا  بها،  البطالة  امت�سا�ص 
الإ�سكال احلقيقي يكمن يف عدم توفر 
الأرا�سي  ملنح  احلقيقية  ال�سوابط 

مل�ستثمرين فعليني.
واجلماعات  الداخلية  وزير  وركز 
املحلية والتهيئة العمرانية نور الدين 
لب�سكرة  الأخرية  زيارته  خالل  بدوي 
على لغة ال�ستثمار، وهو التوجه الذي 
واخلرجات  الت�رشيحات  على  يغلب 

الر�سمية موؤخرا بخا�سة عرب اجلنوب 
واملناطق احلدودية بداية من تندوف 
م�سطفى  »معرب  حتويل  ورهان 
للمنتوجات  بوابة  اإىل  بولعيد«  بن 
اإفريقيا  غرب  منطقة  اإىل  اجلزائرية 
بدوي  لت�رشيحات  و�سول  بح�سبهم، 
واملرافقة  الت�سهيالت  بتقدمي 
من  اجلزائرية  للمنتوجات  والت�سدير 
من  املرافقة  �رشط  ويعد  ب�سكرة، 
العالقة  يف  املفقودة  احللقات  اأهم 
بح�سب  وامل�سدرين،  ال�سلطات  بني 
رئي�ص جمعية اجلزائر  ما ك�سف عنه 
اإ�سماعيل  الت�سدير  ا�ست�سارات 

لملا�ص يف وقت �سابق.
الدولة  واجب  من  اأن  بدوي  واأ�ساف 
احلقيقيني  امل�ستثمرين  مرافقة 
من  م�ساعدتهم  علينا  واملفرو�ص 
خالل فتح كل الأبواب ليكونوا م�سدرا 
للعملة ال�سعبة للبالد«، وهي الر�سائل 
اليوم  احلكومة  اأن  قال  التي  القوية 
ال�سمنت  مب�سنع  م�ست�سهدا  تتبناها، 
مت اإجنازه يف اإطار ال�ستثمار اخلا�ص 
ال�سهيد  اجلديد،  احل�رشي  بالقطب 
بعا�سمة  بولطيف بن حممد،  م�سعود 
كان  �سنتني  »قبل  قائال  الولية، 
ال�سوق  من  حتى  ي�سرتى  الإ�سمنت 
اليوم  الإنتاج  اأ�سحى  فيما  ال�سوداء 
متوفر ويعادل الطلب الوطني« م�سيفا 
اأنه بالنظر اإىل ال�ستثمارات املوجودة 
الإنتاج«،  يف  »فائ�ص  هناك  �سيكون 

التحديات  لرفع  للم�ستثمرين  متوجها 
ت�سجيع  موؤكدا على  يف هذا املجال، 
التحفيزات  بدليل  ومرافقتها  الدولة 
البالد  بجنوب  خ�سو�سا  املوجودة 
حيث توجد حتفيزات ل توجد ببلدان 
اأخرى، على حد تعبري وزير الداخلية. 
�سعر  انخفا�ص  الوزير  و�سف  كما 
بع�ص مواد البناء على غرار الإ�سمنت 
الأخرى  املواد  وفرة  و  املنتج حمليا 
اأن  موؤكدا  الإيجابية«،  ب«املوؤ�رشات 
اقت�سادها  بناء  »اجلزائر عازمة على 
املوؤ�رشات«  هذه  اأ�سا�ص  على 
ال�ستثمارات  هذه  اأن  و  خ�سو�سا 
بدوي وطمار  اأعطى  حملية، يف حني 
 20 ت�سدير  عملية  انطالق  اإ�سارة 
بلدان  الإ�سمنت نحو  من  طن  األف 
اإفريقيةعرب ال�سكة احلديدية انطالقا 
اجلزائري  ال�سناعي  املجمع  من 
نحو  »�سيال�ص«  لالإ�سمنت  اخلا�ص 

ميناء عنابة ومنه اإىل دول اإفريقية.
 

البريوقراطية غول يهدد 
اجلميع

 
احلكومة  نداء  هي  دعوته  اأن  كما 
كونها  ب�سكرة،  من  اإطالقه  مت  الذي 
منطقة ن�ساطات باإمكانها »ا�ستقطاب 
الوطنيني  امل�ستثمرين  من  املئات 
ال�سلطات  ويربحون  �سريبحون  الذين 
ا�ستحداث  خالل  من  العمومية 

ال�سغل  ميثل  حيث  �سغل«،  منا�سب 
ال�ساغل عرب اجلنوب موؤخرا.

باملقابل توجه بدوي اإىل امل�سوؤولني، 
موؤكدا على �رشورة تقدمي الت�سهيالت 
ال�ستثمار،  بطلبات  للتكفل  الالزمة 
على  للق�ساء  الدولة  م�سعى  موؤكدا 
مثل  تعرقل  التي  البريوقراطية 
مبناطق  خ�سو�سا  امل�ساريع  هذه 
لتج�سيد  العقار  يتوفر  حيث  اجلنوب 
امل�ساريع ال�ستثمارية مقارنة ب�سمال 
الأوعية  نق�سا يف  يعرف  الذي  البالد 

العقارية.
 

اجلزائر بلد م�ستقر
 

فتوجه  امل�ستثمرين  بخ�سو�ص  اأما 
والعمل  العقالنية  ب�رشورة  لهم 
بطريقة علمية، جاعال منها �رشوطا 
البالد  بجنوب  املوجودة  للتحفيزات 
حديدية  و�سكك  مزدوجة  طرق  من 
وخريجي اجلامعات ومعاهد التكوين 
رئي�ص  بتعليمات  مذكرا  املهني، 
اجلمهورية، بخ�سو�ص توفري الأوعية 
ال�ستثمار  يف  الراغبني  لكل  العقارية 

وخلق حركية ا�ستثمارية.
الأجانب  للم�ستثمرين  توجه  حني  يف 
بقوله اأن »اجلزائر بلد م�ستقر  مفتوح  
اأمام ال�ستثمارات الأجنبية و ذلك يف 
واأ�ساف  رابح-رابح«،  �رشاكة  اإطار 
عبد  واملدينة  والعمران  ال�سكن  وزير 
التي  »اجلزائر  باأن  طمار  الوحيد 
تعمل  ا�ستقاللها  ا�ستعادة   جنحت يف 
من  القت�سادية  تنميتها  تعزيز  على 
اإبرام   اخل�سو�ص،  وجه  على  خالل، 
مع  رابح-رابح  �رشاكة  اتفاقيات 
اأنه  كا�سفا  عامليا«،  معروفة  �رشكات 
اأجل  من  عمل  فريق  تن�سيب  �سيتم 
�رشكة  خرباء  مع   بالتعاون  درا�سة 
الطاقوي  احلل  فعالية  و  اأثر  لفارج 
باخلر�سانة(   عازلة  )رغوة  »اإيريوم« 
طرف  من  فيها  متحكم  و  مقرتحة 
و�ست�سكل  القت�سادي،  املتعامل  هذا 
لقطاع  فائدة  م�سدر  الرغوة  هذه 
حال  ت�سكل  اأنها  اعتبار  على  البناء 
ت�سيب  التي  الكتامة  مل�ساكل  بديال  

البنايات العتيقة.

جنايات  املا�سي  الأ�سبوع  نهاية  �سلطت 
تب�سة  ق�ساء  البتدائية ملجل�ص  املحكمة 
مليون  و100  نافذا  �سجنا  �سنة   20 عقوبة 
متهم يف  لل�سحية يف حق  تعوي�ص  �سنتيم 
بداية العقد الثالث من عمره بتهمة جناية 
له  التم�ص  اأن  بعد  وذلك  العمدي  القتل 

ممثل احلق العام توقيع اأق�سى عقوبة .
قرار  ح�سب  الق�سية  هذه  وقائع  تعود 
الإحالة ال�سادر عن غرفة التهام اإىل ال�سنة 
املتهم  بيته  غادر  اأم�سية  وذات  املا�سية 
امل�رشوبات  من  كمية  ل�رشاء  اجته  و 
بعيد  الغري  الغابة  نحو  ثم غادر  الكحولية 

عن حيهم ال�سكني وبعد فرتة زمنية التقى 
اأن  اإل  احلديث  لتبادل  بال�سحية  املتهم 
باملتهم  اأدى  الطرفني  بني  �سب  خالفا 
ال�سحية  بطن  نحو  طعنات   3 توجيه  اإىل 
بركة من  الذي �سقط مغ�سى عليه و�سط 
الدماء يغادر املتهم موقع اجلرمية وكاأن 
�سيئا مل يقع ورغم �سدة الأمل والإ�سابات 
اخلطرية التي تعر�ص لها ال�سحية اإل انه 
ال�سكنات  ى  احد  نحو  الزحف  من  متكن 
بالفعل  مت  ما  وهو  النجدة  طالبا  القريبة 
بنقله اإىل ا�ستعجالت تب�سة ليفارق احلياة 
عليه  اعتدى  من  ا�سم  اأعطى  اأن  بعد 

التهرب من  ويوم املحاكمة حاول املتهم 
حتمل  عدم  لأجل  لديه  القتل  نية  توفر 
ب�رشية  روح  اإزهاق  الكاملة يف  امل�سوؤولية 
وا�سحة  كانت  له  الرئي�ص  مواجهة  اأن  اإل 
اإذا مل تكن لديك نية القتل العمدي ملاذا 
لقد  اليدين  اأو  الرجلني  من  تطعنه  مل 
مرات   3 وطعنته  منا�سب  مكان  اخرتت 
ومل تكتفي ب�سقوطه بل تركته جثة هامدة 
مل  �سيء  وكاأن  اجلرمية  موقع  وغادرت 
احلق  ملمثل  الكلمة  اأعطيت  عندها  يكن 
القتل  نيته يف  اأن  املتهم  ذكر  الذي  العام 
بالعديد  م�ستدل  وا�سحة  كانت  العمدي 

ومنها حمله  الدامغة  والأدلة  القرائن  من 
ل�سالح ابي�ص لوحده يعاقب عليها القانون 
املتهم  اختيار  كما  كجرمية  م�سنف  وهو 
موقع الطعانات الثالثة يوؤكد حر�سه على 
اإزهاق روح ال�سحية والأكرث من ذلك كما 
ترك  املتهم  اأن  العام  املدعي  اأ�ساف 
خلفه  جثة  و  دمائه  يف  غارقا  ال�سحية 
ارتكبه  فيما  بالذب  اإح�سا�ص  اأي  دون 
العقوبات  اأق�سى  توقيع  التم�ص  وبالتايل 
وبعد مرافعات الدفاع مت ت�سليط العقوبة 

ال�سالفة الذكر
 ع/ ر�سيد/ تب�سة

املراهنة اال�ستثمار باجلنوب مقابل مطالب ب�سبطه قانونيا

جنايات تب�سة

.        20 �سنة جنا نافذا و100 مليون تعوي�ض لل�سحية

�سارة بومعزة

م�ضتثمرون يعر�ضون اأرا�ضي 
»الدعم« للبيع باملزاد

اعتداء بال�ضالح الأبي�ض يخلف جرمية قتل �ضاب

ال�ضتثمارات  حل�ضر  حقيقية  �ضوابط  ل  •        عمراوي: 

ن�سبة كافية للم�ساهمة يف اإنتاج وقود 
التدفئة والكهرباء

10 مليون طن �ضنويا من 
النفايات ال�ضناعية باجلزائر

يف ختام زيارته ملوريتانيا

�ضعيد جالب يطلع على فر�ض 
واملزايا للمنطقة  احلرة

 حجز م�ضد�ض ر�ضا�ض 
و ذخرية بتمرنا�ضت  

الأول  الوزير  لدى  الدولة  كاتب   قال 
�سابقا  والح�سائيات  لال�ست�رشاف 
النفايات  اأن خمزون  ب�سري م�سيطفى 
املنزلية يف اجلزائر غري م�ستغل متام 
خا�سة  الطاقة  اإنتاج  يف  ال�ستغالل 
لال�ستهالك  املوجهة  الطاقات 
اإذا  ال�سناعي  وال�ستهالك  املنزيل 
ال�سناعية،  بالنفايات  الأمر  تعلق 
الفرد  اإنتاج  متو�سط  يبلغ  حيث 
الـ  املنزلية  النفايات  من  اجلزائري 
322 كيلوغرام �سنويا يف حني تالم�ص 
 10 الـ  �سقف  ال�سناعية  النفايات 
مهم  خمزون  وهو  �سنويا  طن  مليون 
ويزداد بن�سبة �سنوية قدرها 3 باملائة 
الأحفورية  الطاقة  لحالل  ،  وكاف 
وقود  انتاج  يف  والغاز  املازوت  من 
تاأمني  يف  وبالتايل  والكهرباء  التدفئة 
العام  اآفاق  الطاقوي  الأمن  من  جزء 
اإ�سكالية  2030 . واأ�ساف يف ملتقى » 
اجلزائر   – العربي  الوطن  يف  البيئة 
منوذجا »، الذي نظمته جمعية �سناعة 
يف  العمراين  النظام  باأن  للبليدة  الغد 

تطبيق  اإىل  بحاجة  يزال  ل  اجلزائر 
واإدارة  البيئية  ال�سالمة  معايري 
حميطات  باإنتاج  ي�سمح  مبا  النفايات 
عمرانية اأكرث جودة وبتدوير النفايات 

ل�سالح الطاقات اخل�رشاء .
يف  البيئية  اخلارطة  ا�ست�رشاف  وعن 
العامل اآفاق العام 2050 ذكر م�سيطفى 
ثاين  انبعاث  بخف�ص  اجلزائر  بالتزام 
اأوك�سيد الكربون بـ 22 باملائة مل�سايرة 
تو�سيات قمة املناخ يف باري�ص العام 
2016 املعروفة بـ ) كوب 21 ( ولتجنب 
�رشيبة الكربون ومن ثمة التوافق مع 
حيز  �ستدخل  التي  باري�ص  اتفاقية 

التنفيذ العام 2020 .
دعم  اإىل  فخل�ص  للملتقى  وبالعودة 
الطاقوي  التنويع  يف  احلكومة  خطة 
مبا ي�سمح باإنتاج املزيد من الطاقات 
النظيفة عرب تدوير النفايات  ويحمي 
البيئة من الحتبا�ص احلراري اإ�سافة 
اإىل تعزيز قيم املدينة النظيفة و�سط 

املواطنني والقطاع القت�سادي .
�ض.ب

زيارته  �سعيد جالب  التجارة  وزير  اإختتم 
جمموعة  رفقة  احلرة   نواذيبو  ملنطقة 
املرافقني  القت�ساديني  الفاعلني  من 
التي  املزايا  و  الفر�ص  على  بالإطالع  له 
للم�ستثمرين،  احلرة  املنطقة  توفرها 
واأكد وير التجارة يف ت�رشيح له اأن الزيارة 
مكنته من الإطالع على المتيازات  التي 
توفرها املنطقة احلرة كما �سكلت فر�سة 
لتعزيز نحو التبادل التجاري بني البلدين و 
اإن املنطقة احلرة  اإىل  التجارة  اأ�سار وزر 
بفعل ما تتوفر عليه من قدرات و ثروات 
ميكن اأن ت�ساهم ب�سكل كبري يف الدفع نحو 
الأمام بالعالقات الثنائية و تعزز املبادلت 
التجارية مربزا اأن الإرادة ال�سادقة لقائدي 
الدولتني �ستعزز اجلهود املبذولة يف هذا 
الإطار من جهته اأكد رئي�ص �سلطة منطقة 
امللتقى  خالل  كلمة  يف  احلرة  نواذيبو 
نواذيبو  منطقة  نظمته  الذي  التعريفي 
احلرة اأول اأم�ص لإطالع الوفد اجلزائري 
فر�ص،  املنطقة من  عليه  تتوفر  ما  على 
اأوا�رش  تعك�ص  اجلزائري  الوفد  زيارة  اأن 
القربي  و�سائج  و  والت�سامن  الأخوة 
كما  امل�سرتك،  وامل�سري  التاريخ  ووحدة 
جمالت  تطوير  على  العزم  م�ستوى  تربز 

يعطي  مما  وتو�سيعها  املختلفة  التعاون 
البلدين  يف  والتنمية  البناء  لعجلة  دفعا 
ال�سقيقني وقال اإن افتتاح املعرب الربي بني 
التاريخية  للعالقات  دفعا  ي�سكل  البلدين 
جعل  يف  ي�ساهم  لكونه  اإ�سافة  بينهما 
اأقرب اإىل الأ�سواق  منطقة نواذيبو احلرة 
املوؤهالت  وا�ستعر�ص  اإفريقيا  �سمال  يف 
التي تتمتع بها منطقة نواذيبو احلرة وما 
ا�ستثمارية،  وحتفيزات  فر�ص  من  توفره 
اجلغرايف  موقعها  الإطار  هذا  يف  مربزا 
القريب من القارتني الأوروبية والأمريكية 
جنوب  اإفريقيا  بلدان  نحو  بوابة  وكونها 
ال�سحراء  ومت خالل هذا امللتقى تقدمي 
والفر�ص  ال�ستثمار  اآفاق  تناولت  عرو�ص 
والت�سهيالت التي توفرها املنطقة احلرة 
يف  ال�ستثمار  يف  الراغبني  للم�ستثمرين 

احلّيز اجلغرايف للمنطقة.
وكان وزير التجارة اجلزائري رفقة الوفد 
املرافق له قد عقد اجتمعا قبل ذلك مع 
يف  احلرة  نواذيبو  منطقة  �سلطة  رئي�ص 
اأوجه التعاون بني  مكتبه، مت خالله بحث 
خا�سة  تعزيزه  و�سبل  وموريتانيا  اجلزائر 

يف املجالت امل�سندة للمنطقة احلرة.
ف.ن�سرين

ال�سعبي،  الوطني  للجي�ص  حجزت مفرزة 
اأول اأم�ص اخلمي�ص، م�سد�ص ر�سا�ص من 
للذخرية  خمازن   2 و  كال�سنيكوف  نوع 
اأم�ص  اأفاده  ما  ح�سب  بتمرنا�ست، 

اجلمعة، بيان لوزارة الـدفاع الوطني.
اإطار  يف   « اأنه  البيان  ذات  واأو�سح    
بحث  عملية  واإثر  الإرهاب  مكافحة 
وتفتي�ص، حجزت مفرزة للجي�ص الوطني 
 )1(  ،  2018 اأكتوبر   25 يوم  ال�سعبي، 
كال�سنيكوف  نوع  من  ر�سا�ص  م�سد�ص 
ع  بتمرنا�ست/ن  للذخرية  خمازن  و)2( 
 )1( اأخرى  مفرزة  اأوقفت  حني  يف   ،  6
عن�رش دعم و اإ�سناد للجماعات الإرهابية 

بتي�سم�سيلت/ن ع 2 .
واجلرمية  التهريب  حماربة  اإطار  ويف 
للجي�ص  مفرزة  »حجزت  املنظمة، 

قزام/ن.ع.6،  بعني  ال�سعبي  الوطني 
و)06(  الدفع  رباعية  �سيارات   )06(
و)6(  املعادن  عن  الك�سف  اأجهزة 
نارية  دراجات  و)7(  �ساغطة  مطارق 
ميدان  نظارة  و)1(  كهربائي  مولد  و)2( 
الديناميت و)51( طن  و)750( غراما من 
ال�سياق،  نف�ص  يف  الغذائية«.  املواد  من 
الوطني  للجي�ص  اأخرى  مفرزة  »�سبطت 
الكيف  من  كيلوغراما  )1ر45(  ال�سعبي 
املعالج ومبلغ مايل يقدر ب 33.200 دج 
بق�سنطينة/ن ع 5 و)8316( لرتا من الوقود 
اأهرا�ص وتب�سة و الطارف  بكل من �سوق 
مهاجرا   )92( توقيف  مت  كما   .  5 ع  /ن 
غري �رشعي من جن�سيات خمتلفة يف كل 
من عني قزام/ن ع 6 والغزوات وم�ستغامن 

وعني متو�سنت/ن ع 2 ». 

ك�سف النائب عن االإحتاد من اأجل النه�سة والعدالة والبناء عن ب�سكرة م�سعود عمراوي اأن االإعالن عن جمموعة امل�ساريع 
االأخرية عرب خمتلف الواليات على راأ�سها 10 واليات باالإعالن عن ت�سليم ح�س�ض �سكنية وعدة م�ساريع، مو�سحا اأن اجلنوب 
باأم�ض احلاجة للتنمية والبد من اال�ستعجال، خا�سة اأن ما ت�سخه املنطقة من خريات ال يتنا�سب مع وترية التنمية ال�سعيفة 

بح�سبه، يف حني انتقد واقع اال�ستثمار الذي و�سفه باأنه يفتقر لل�سوابط احلقيقية التي متنح االأرا�سي واال�ستثمارات للعاملني 
احلقيقيني و�سط غياب �سرط ك�سف احل�ساب للم�ستثمرين، مما جعل تلك االأرا�سي تباع يف املزاد بدل ا�ستثمارها.
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�سعيدة

 توقيف ع�صابة متخ�ص�صة
 يف ترويج املخدرات 

الق�ضائية  لل�رشطة  املتنقلة  الفرقة  عنا�رش  متكنت 
�ضخ�ضني  توقيف  من  املا�ضيني  اليومني  خالل  ب�ضعيدة 
يبلغان من العمر 31 و 41 �ضنة ، اإثر تورطهما يف حيازة 
ا�ضتغالل  اىل  تعود  الق�ضية  وقائع  البيـع  ق�ضد  الكيف 
معلومات من طرف الفرقة مفادها تواجد �ضخ�ضني على 
منت �ضيارة من نوع هيونداي اإك�ضنت ب�ضدد ترويج ال�ضموم 
و�ضط ال�ضباب من و�ضط املدينة و اىل القرى والبلديات 
املجاورة ، الفرقة بعد تو�ضلها اىل معرفة لوحة ترقيم 
املركبة با�رشت يف املتابعة والتحري اإىل حني اإكت�ضاف 
الرت�ضد  عملية  متت  حيث  خالد  اأوالد  ببلدية  وجودها 
واإجراء  تفتي�ضها  وبعد  تغات  عني  بقرية  توقيفها  ليتم 
عملية تلم�س ج�ضدي لل�ضائق ومرافقه حاول هذا االأخري 
التخل�س من كمية من الكيف لكن فطنة عنا�رش الفرقة 
�ضاهمت يف اكت�ضاف كمية من املخدرات فاقت 41 غرام 
و�ضيجارة ملفوفة كانت بحوزتهما ، امل�ضتبه فيهما اأجنز 

اإجراء ق�ضائي �ضدهما و قدما اأمام النيابة العامة. 
خلدون.ع

تيزي وزو

 مديرية الغابات ت�صرع 
يف عمليات ت�صجري 

وزو  تيزي  بوالية  الغابات  مديرية  م�ضالح  قامت 
بت�ضجري اأزيد من 100 �ضجرة ببلدية تيزي وزو  وهذا 
على غرار باقي بلديات الوالية، اإحياء لليوم الوطني 
لل�ضجرة امل�ضادف ل25 اأكتوبر من كل �ضنة، حيث 
تهدف هذه املنا�ضبة اإىل حت�ضي�س وتوعية املواطنني 
باالأهمية الق�ضوى واحليوية للغابة يف احلفاظ على 
واإعالم  اإىل حت�ضي�س  ترمي  البيئية، كما  التوازنات 
الغطاء  العام بظاهرة تعرية امل�ضاحات من  الراأي 
هذا  يف  املاأ�ضاوية  وانعكا�ضاتها  واأ�ضبابها  النباتي 
معظم  عرب  ت�ضجري  حمالت  تنظيم  �ضيتم  ال�ضدد 
بلديات الوالية مع القيام بعدة ن�ضاطات، من خالل 
اإ�رشاك املدار�س يف معار�س �ضور وعر�س اأفالم 
وذلك الإبراز اأهمية ال�ضجرة وفوائدها، حيث تندرج 
هذه الن�ضاطات يف اإطار ثالثة برامج ذات االأولوية 
تتمثل يف حماية اأحوا�س ال�ضدود وحماربة الت�ضحر 
املديرية   ح�ضب  الغابية  التغطية  تو�ضيع  وكذا 
اإىل  ترمي  العملية  هذه  اأن  امل�ضدر،  ذات  واأو�ضح 
غر�س األف �ضجرية من خالل م�ضاهمة  املدار�س 
عرب كامل الرتاب الوالئي موؤكدة اأن حملة 2018 / 
و غابية على  �ضت�ضهد غر�س �ضجرية مثمرة   2019
الطور  تالميذ  قبل  من  الوالية  مدار�س  م�ضتوى 

االبتدائي واالأ�ضا�ضي والثانوي
ح- كرمي

�سيدي بلعبا�س

عمال الفروع النقابية 
ينظمون وقفة احتجاجية 

احتج نهاية االأ�ضبوع  عمال االحتاد الوالئي واملحلي 
الذي  األت  للتهمي�س  نظرا  بلعبا�س  �ضيدي  لوالية 
اإليه املنظمة النقابية ، حيث جاء هذا التنديد بعد 
املقهى،اإذ  يف  ع�ضوائية  ب�ضورة  اأع�ضاء   4 اختيار 
نددت  الفروع النقابية مبختلف املوؤ�ض�ضات ال�ضكة 
متعددة:«كلنا  ب�ضعارات  كوم،  نظيف  و  احلديدية 
رهائن  النقابية  الفروع  جلعل  �ضعيد،ال  �ضيدي 
قوانني  وتطبيق  احرتام  �ضخ�ضية،  امل�ضالح 
املنظمة،ال لت�ضفية احل�ضابات، اال�ضتقرار قبل كل 
�ضيء«مطالبني بتجديد االحتادين الوالئي واملحلي 

املنتهية عهده ملدة فاقت 10 �ضنوات.
هذا بعدما كانت �ضيدي بلعبا�س رائدة يف املجال 

النقابي
  �س.�سهيب

قاربت قيمة ال�ضلع غري املفوترة املعرو�ضة للبيع 
التجارية  امل�ضاحات  و  املحالت  خمتلف  عرب 

بوالية اجلزائر 4 ماليري دج و التي مت 
الوالئية  للمديرية  الرقابة  اعوان  قبل  من  �ضبطها 
ح�ضبما   ، املن�رشمة  اأ�ضهر  الت�ضع  خالل  للتجارة 
دهار  واأو�ضح  املديرية  من  م�ضدر  عن  علم 
غري  ال�ضلع  اأن  املديرية  عن  ممثال  العيا�ضي 
املفوترة )خمالفة جتارية( و التي مت �ضبطها عرب 
خمتلف االأ�ضواق و املحالت و امل�ضاحات التجارية  

�ضهر  اإىل غاية  و  �ضنة 2018  بداية  بالعا�ضمة منذ 
 ، دج  ماليري    4 قيمتها  قاربت  املن�رشم  �ضبتمرب 
بلغ  اخل�ضو�س  بهذا  املخالفات  عدد  اأن  م�ضيفا 

4581 خمالفة.
فيما فاقت قيمة املحجوزات 67 مليون دج مقابل 
3 ماليني دج كاأرباح غري �رشعية ، و هي املخالفة 
التي مت �ضبط ب�ضاأنها 209 حم�رش يف حق التجار 
املخالفني وعن عمليات احلجز التي قام بها اأعوان 
املديرية اأثناء مهامهم الرقابية ملختلف الف�ضاءات 
التجارية بالعا�ضمة خالل الفرتة امل�ضار اليها ا�ضار 
اىل حجز قرابة 12 طن من املواد املواد الغذائية 
، ي�ضاف اإليها حوايل 26 كلغ من املواد ال�ضناعية 

و  التجميلية  التنظيف و املنتجات  ممثلة يف مواد 
غريها.

املحجوزات  من  الكبرية  الكمية  الغذائية  املواد 
يخ�س  فيما  الغذائية  املواد  من  طن   12 قاربت  
التنظيف  املواد ال�ضناعية كمواد التجميل و مواد 

بلغت حوايل 26 كغ .
قبل  من  حجزه  يتم  ما  كل  ان  املتحدث  قال  و 
يتم  حيث  حمددة  بطريقة  ا�ضتغالله  يتم  االأعوان 
و  لال�ضتهالك  ال�ضاحلة  الغذائية   املواد  توجيه 
 ( التجارية  املحجوزة الأ�ضباب تخ�س املمار�ضات 
انعدام الفوترة ، غياب ال�ضجل التجاري و غريها (  
ملرافق ذات خدمات عمومية ، فيما يتم االتالف 

وفقا  لال�ضتهالك  �ضاحلة  غري  للمواد  بالن�ضبة 
لالإجراءات املعتمدة.

اعوان  بها  قام  التي  التدخالت  اإجمايل  وعن 
دهار  قال  املا�ضية  ا�ضهر  الت�ضع  خالل  املديرية 
�ضبط   اثرها  على  ، مت  تدخل   158592 بلغت  اأنها 
22700 حم�رش ، فيما مت حترير  اقرتاحات بالغلق 
ل 1160 حمل جتاري اما بالن�ضبة لرقابة النوعية و 
قمع الغ�س فقد بلغ عدد التدخالت 59910 تدخل 
�ضيوجه على  اثره حترير 7826 حم�رش  ، مت على 
فيما   ، ق�ضائية  للمتابعة  املخالف  التاجر  اثرها 
بلغت  اقرتاحات الغلق بالن�ضبة ملخالفات النوعية 

و قمع الغ�س  204 اقرتاح ، ي�ضيف امل�ضدر.

م.�س

تعزز قطاع اال�ضتثمار املنتج بباتنة بدخول 10 
ما  الفرتة  يف  اال�ضتغالل  حيز  اإنتاجية  وحدات 
بني  2017 و�ضبتمرب 2018 ، ح�ضب ما اأكده وايل 

الوالية، عبد اخلالق �ضيودة.
واأو�ضح نف�س امل�ضوؤول خالل تدخله يف اأ�ضغال 
الدورة الثالثة العادية للمجل�س ال�ضعبي الوالئي 
لل�ضنة اجلارية، اأن هذه الوحدات االإنتاجية التي 
�ضاهمت يف ا�ضتحداث 3250 من�ضب عمل دائم 
تن�ضط يف جمال تركيب ال�ضيارات وكذا احلافالت 
والعربات واملواد احلمراء وال�ضرياميك واللحوم 
املعلبة و�ضفائح االأملنيوم و ر�ضكلة البال�ضتيك 

ومن املرتقب -ي�ضيف الوايل- دخول 9 وحدات 
اخت�ضا�ضات  يف  اخلدمة  حيز  اأخرى  اإنتاجية 
ال�ضحي  واخلزف  االإلكرتونية  االأجهزة  تركيب 
امل�ضتعملة  الزيوت  وتكرير  الزجاج  وحتويل 
�ضغل  اأكرث من 3700 من�ضب  ا�ضتحداث  متوقعا 
دائم و اأ�ضاف باأن م�ضنعا اآخر للحديد مت منذ 
يف  ينطلق  اأن  على  اأ�ضا�ضه  حجر  و�ضع  فرتة 
االإنتاج »نهاية �ضنة 2019« وميكن من ا�ضتحداث 

900 من�ضب عمل دائم. 
حمفز  ا�ضتثماري  مناخ  توفري  على  وحر�ضا 
القليلة  ال�ضنوات  يف  ا�ضتحداث  مت  بالوالية 

املعذر  من  بكل  ن�ضاطات  مناطق   5 املا�ضية 
البي�ضاء و�ضقانة واجلزار و تهيئة  وبريكة وزانة 
اجلزء الثاين من منطقة الن�ضاطات بجرمة على 
 259 على  مق�ضمة  هكتارات   173،4 ب  م�ضاحة 
ب  اإجمايل  مبلغ  لتهيئتها  خ�ض�س  فيما  قطعة 
ي�ضتحدث  اأن  املرتقب  من  د.ج  مليار   2،414

7200 من�ضب �ضغل دائم .
الوالية  اأن  باملنا�ضبة  امل�ضوؤول  نف�س  وذكر 
لت�ضجيع  احلثيثة  م�ضاعيها  اإطار  يف  بادرت 
ن�ضاطات  باإن�ضاء منطقة  االقت�ضادي  اال�ضتثمار 
للخوا�س مبنطقة ذراع بن �ضباح ببلدية تازولت 

بها  على م�ضاحة ب 186،78 هكتارا مت حتديد 
 3800 بحوايل  ا�ضتثماريا  م�رشوعا   12 مبدئيا 

من�ضب �ضغل.
»قطبا  فرتة  منذ  اأ�ضبحت  الوالية  اأن  اأ�ضاف  و 
منذ  عرفت  حيث  ال�ضرياميك  اإنتاج  يف  رائدا« 
املادة  بهذه  خا�ضة  ت�ضدير  عملية  اأول  اأ�ضابيع 
االأردن  نحو  ديكور«  »�ضريام  م�ضنع  بها  قام 
ت�ضبح  اأن  يرتقب  فيما  موريتانيا  ثم  وليبيا 
»قطبا �ضناعيا واعدا«-كما قال-  بفعل احلركة 
ميدان  يف  ت�ضهدها  التي  الن�ضطة  اال�ضتثمارية 

م�ضاريع تركيب و اإنتاج ال�ضيارات واملركبات. 

اجتماعا  مع�ضكر  والية  وايل  اأم�س  تراأ�س 
اخلا�ضة  التنموية  العمليات  متابعة  حول 
الربنامج  و  العمومية  التجهيزات  بقطاع 
م�ضتوى  على  وهذا   2018 البلدي  التنموي 
الديوان.    – االإجتماعات  قاعة  الوالية  مقر 
التجهيزات  مدير  األقاها   كلمة  وخالل 
هياكل  و�ضعية  حول  تقريرا  قدم  العمومية  
ال�ضحة منها م�ضت�ضفى 120 �رشير ببوحنيفية 
و التي و�ضلت ن�ضبة تقدم االأ�ضغال 78% ، ويف 
االأول  التنفيذي  امل�ضوؤول  كما  ال�ضياق  ذات 
ت�ضليم  �رشورة  على  بعي�س  حميد  للوالية 
 31 بتاريخ  ب�ضيق  الطبية  االإ�ضتعجاالت 
وت�ضليم  االنتهاء  ومت  هذا   .  2018 دي�ضمرب 
جراحية  اأق�ضام   06 لــ  اخلدمة  حيز  وو�ضع 
الوايل  ال�ضيد  اأمر  حيث  �ضيق.  مب�ضت�ضفى 

مدير التجهيزات العمومية باإ�ضتغالل الباقي 
من الغالف املايل  من هذه العملية الإجناز 
رد  و  تهيئة  ق�ضد  اجلراحية  االأق�ضام  هذه 
مب�ضت�ضفى  القدمي  االإنعا�س  لق�ضم  االعتبار 
�ضيق. بالن�ضبة لالإ�ضتعجاالت الطبية مبع�ضكر 
والتي و�ضلت 68%  ن�ضبة تقدم اأ�ضغال حيث 
ت�ضل �ضعة اإ�ضتيعاب اىل 60 �رشير كما  اأمر 
املرفق  هذا  جتهيز  ب�رشورة  ال�ضحة  مدير 
اأكد  و  مالية  التغطية  لتوفر  نظرا  ال�ضحي 
عمليات  اأن  العمومية  التجهيزات  مدير 
تهيئة و رد االإعتبار لــ 12 ثانوية عرب الوالية 
اإنطلقت  مع رد االإعتبار لــ27 متو�ضطة  اأين 
اأمر ال�ضيد الوايل بربط املوؤ�ض�ضات الرتبوية 
ب�ضبكة الغاز الطبيعي بالن�ضبة للبلديات التي 

اإ�ضتفادة موؤخراً من هذه املادة الطاقوية.

بالن�ضبة للم�ضجد قطب مبع�ضكر اأمر الوايل 
الإمتامه  املقاوالت  لدى  التدخل  ب�رشورة 
حمكمة  اإجناز  م�رشوع  اإىل  باالإ�ضافة 
مبع�ضكر وايل و�ضلت ن�ضبة تقدم اأ�ضغال اإىل 
65%بالن�ضبة الإجناز املرافق االإدارية لالإدارة 
التجهيز و و�ضع حيز  االإنتهاء و  املحلية مت 
اخلدمة ملقر دوائر �ضيق، تيزي، عني فار�س، 
االأ�ضغال  و  غري�س  دائرة  مقر  ت�ضليم  مت  و 
متوا�ضلة بالن�ضبة ملقر دائرة بوحنيفية التي 
نف�س  يف  و   %99 اأ�ضغال  تقدم  ن�ضبة  و�ضلت 
ال�ضياق  تدعم قطاع احلماية املدنية بوحدة 
اإنتظار  يف  منتهية  هي  و  باملحمدية  ثانوية 
تد�ضينها  لالإ�ضارة ت�ضم مدونة م�ضاريع قطاع 
التجهيزات العمومية 185 عملية و �ضيتم غلق 
63 عملية نهاية �ضنة 2018 بالن�ضبة للربنامج 

التنموي البلدي ل�ضنة 2018 ي�ضم 138 عملية 
بغالف مايل بقدر بـ 2 مليار و 300 مليون دج 
منها 30 عملية الإجناز �ضبكة املياه ال�ضاحلة 
التطهري48  �ضبكة  الإجناز  عملية   29 لل�رشب 
مت�س  عملية   28 احل�رشية  للتهيئة  عملية 
ال�ضحة و النظافة  18 عملية الإجناز مرافق 
ريا�ضية و �ضبانية حيث مت غلق 86 عملية و 
17 عملية منتهية و �ضيتم غلقها ويف اخلتام 
وخالل اإحالة ال�ضيد الوايل الكلمة اإىل روؤ�ضاء 
الدوائر لتقدمي تو�ضيحات حول و�ضعية كافة 
امل�ضاريع املربجمة يف اإطار الربنامج البلدي 
التنموي PCD 2018  اأكد على �رشورة غلق 
كافة امل�ضاريع املنتهية و الـتاأكيد على نوعية 

و جودة االأ�ضغال.
طالبي فاطمة

يف  العمومية  ال�ضلطات  اأم�س  قامت 
بتوزيع مفاتيح  بلعبا�س  والية �ضيدي 
االإ�ضتفادة  مقررات  وكذا  ال�ضكنات 
عددها  قدر  ريفية  �ضكنات  من 

و  ريفي  �ضكن   210 بينها  ب1786 
حفل  اإقامة  جانب  lpl 1756  اإىل 
كاتب  الثقافة  بدار  جماعي  زفاف 
اأ�رشفت  ،حيث  اأزواج  ل09  يا�ضني 

خرية  الوالئي  املكتب  رئي�ضة 
�ضحراوي على ذلك بعد اأن مت تنظيم 
حفل بهيج من اجل اإدخال الفرحة يف 
نفو�س هوؤالء املعوزين الذين قدموا 

من بلديات خمتلفة من الوالية على 
غرار تالغ �ضيدي بلعبا�س عني الربد 

،واملحاديد و�ضيدي اإبراهيم 
 �س.�سهيب

باتنة

مع�سكر

�سيدي بلعبا�س

10 وحدات اإنتاجية ا�صتثمارية تواجه التحديات

الوايل ياأمر ب�صرورة ت�صليم االإ�صتعجاالت الطبية ب�صيق 

توزيع 1786 �صكن وتنظيم زواج جماعي ل 09 عر�صان

مديرية التجارة بالعا�سمة

حجز 12 طنا من املواد الغذائية واقرتاحات بالغلق ل 1160 حمل 
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اأكد الرجل االأول بوالية ورقلة عبد 
امل�سوؤول  ب�سفته  جالوي  القادر 
، يف  التنفيذية  الهيئة  االأول على 
مبنا�سبة  اأنه   ، �سحفي   ت�رصيح 
الفاحت  الثورة  بعيد  االحتفاالت 
نوفمرب وبح�سور الوايل املنتدب 
للمقاطعة االإدارية تقرت ، رئي�س 
املجل�س ال�سعبي الوالئي ، روؤ�ساء 
 ، التنفيذيني  املدراء   ، الدوائر 
نواب الربملان ، روؤ�ساء املجال�س 
ال�سعبية البلدية ،وكذا املنتخبني 
املجتمع  وممثلي  املحليني 
املدين  ، فقد مت االإ�رصاف على 
لتوزيع  الرابع  الوالئي  احلفل 
ح�سة هامة من ال�سكن مبختلف 
3503وحدة  مبجموع  ال�سييغ 
من  ال�سييغ  مبختلف  �سكنية 
�سيغة  �سكنية  وحدة   219 بينها 

من  بكل  االيجاري  العمومي 
بلدية حا�سي بن عبد اهلل مبعدل 
�سيدي  بلدية  اأما   ، وحدة   53
ا�ستفادت من ح�سة  فقد  خويلد 
بلدية  تدعمت  فيما   ، �سكن   42
احلجرية بـ 22 م�سكن  ، فيما مت 
و  البي�ساء  بعني  وحدة   40 توزيع 
62 وحدة �سكنية ببلدية املقارين 
الرتقوي  �سيغة  بخ�سو�س  ،اأما 
املدعم فقد مت توزيع 80 وحدة 
لـ 805 اعانة يف  اإ�سافة   ، �سكنية 
 500 منها  الريفي  ال�سكن  اطار 
وكذا   ، بالرتميم  تتعلق  اعانة 
قطع  من  ا�ستفادة  عقد   1899
التجزئات  برنامج  �سمن  ار�سية 

العقارية االجتماعية .
من جهة ثانية فقد اأكد وايل والية 
يف  جالوي  القادر  عبد  ورقلة 
على  االإفراج  اأن  حديثه  معر�س 
للم�ستفيدين  االأ�سمية  القوائم 

�سكنية  وحدة   967 ح�سة  من 
اأر�س  قطعة   1500 و  اجتماعية 
اق�سى  على  �سيكون  �ساحلة  
تقدير قبل نهاية ال�سنة ، وذلك يف 
بتوجيهات  ال�سارم  االإلتزام  اإطار 

العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
اأحمد  االأول  والوزير  بوتفليقة 
اويحي الرامية لالإ�رصاع يف توزيع 
عرب  ال�سكنية  االأمناط  خمتلف 
خمتلف واليات الرتاب الوطني .

برج  بلدية  م�سالح  تدعمت 
االدارية  باملقاطعة  احلوا�س 
بغالف  ايليزي  بوالية  جانت 
مليار    2.5 قدره  هام  مايل 
�سنتيم موجه للتكفل بان�سغاالت 
اجلبهة االجتماعية املحلية يف 

جماالت التهيئة احل�رصية .
م�سادر  من  علم  ح�سبما  و 
موؤكدة ببلدية برج احلوا�س فاإن  
خزينة البلدية تدعمت يف االيام 
مليار   2.5 بـ  املا�سية  القليلة 
ال�سندوق  طرف  من  �سنتيم 
الوطني لتنمية مناطق اجلنوب 
الكبري واله�ساب العليا ، م�سيفا 
االأولوية  اأن  ال�سياق  ذات  يف 
اأعطيت يف ذات اجلانب لفائدة 
م�ساريع التهيئة احل�رصية على 
غرار دعم 10 جتمعات �سكنية 

اعادة  مع  العمومية  باالإنارة 
ترميم و�سيانة �سبكة الطرقات 
عن  احلديث  دون  الداخلية 
ان�سغاالت  يف  النظر  اعادة 
واملناطق  القرى   قاطني 
بثالثة  بدعمهم  املعزولة 
للتخفيف   ، ريفية  م�سالك 
االم  للبلدية  تنقلهم  عناء  من 
احلاالت  نقل  اثناء  خا�سة 
كما   ، املر�سية  اال�ستعجالية 
تخ�سي�س  اجلانب  ذات  يف  مت 
املبلغ  من  �سنتيم  مليون   500
الإعادة  املذكور  االجمايل 
كلم   3.5 مل�سافة  االعتبار 
ال�سحي  ال�رصف  �سبكة  من 
متقدمة  حالة  يف  املوجودة  

من االهرتاء .
�شيخ مدقن 

املا�سة  اجلرمية  حماربة  اإطار  يف 
خالل  متكنت  الوطني،  باالقت�ساد 
ال�رصطة  قوات  املن�رصم   االأ�سبوع 
بالتن�سيق  رقان  دائرة  الأمن  التابعة 
حد  و�سع  من  اجلمارك،  فرقة  مع 
اإجرامية متكونة من  �سبكة  لن�ساط 
الثاين  عقدهم  يف  اأ�سخا�س  ثالثة 
كمية  تهريب  حاولت  العمر،  من 
بـ  معتربة من مادة املازوت قدرت 
تعود  الق�سية  لرت.   حيثيات   2200
اثر  وعلى   2018/10/18 تاريخ  اىل 
معلومات واردة اىل قوات ال�رصطة 
مفادها وجود �ساحنة م�سبوهة على 
متنها ثالثة اأ�سخا�س حمملة بكمية 
خمباأة  املازوت  مادة  من  كبرية 
االإ�سمنت،  اأكيا�س  حتت  باإحكام 
ال�سبطية  عنا�رص  بعدها  لتقوم 
الق�سائية بتتبع ال�ساحنة وتوقيفها، 

بعد اإجراء عملية التفتي�س مت العثور 
على 11 برميل �سعة 200 لرت معباأة 
مبادة املازوت ، ليتم حجز ال�ساحنة 
توقيف  اىل  ا�سافة  واحلمولة 
املتورطني.   بعد  اال�سخا�س 
اإ�ستيفاء جميع االإجراءات القانونية 
اأمام  فيهم  امل�ستبه  تقدمي  مت 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل 
تهريب  »حماولة  ق�سية  عن  رقان 
و�سيلة  باإ�ستعمال  ح�سا�سة  مواد 
امام  مبا�رصة  اأحالهم  اأين  نقل«، 
املثول  اإجراءات  مبوجب  اجلل�سة 
حكم  حقهم  يف  لي�سدر  الفوري 
بعقوبة  باإدانتهم  يق�سي  ق�سائي 
اإيداع  دون  نافدة  حب�س  عامني 
بـ  مقدرة  جمركية  مالية  وغرامة 

31.057.320 دج. 
�أحمد باحلاج 

يف اإطار مكافحة اجلرمية املنظمة 
باجلرائم  منها  متعلق  اخلا�سة 
العقلية  واملوؤمترات  واملخدرات 
 ، االأخريين  اليومني  خالل  قامت 
الوطني  للدرك  االأبحات  ف�سيلة 
من  كمية  بحجز   ، بتمرنا�ست 
ريفتول  نوع  املهلو�سة  االأقرا�س 
مهلو�س  قر�س  ب20.000  تقدر 
كانت على منت �ساحنة لنقل املواد 
يف  قزام  عني  من  قادمة  الغذائية 
اإجتاه مدينة مترنا�ست كمية ال�سموم 
ال�سمال  الواليات  متوجهة  كانت 

بق�سد ترويجها و بيعها.

�سحفي  بيان  به  اأفاد  وح�سبما 
للمجموعة االإقليمية للدرك الوطني 
»الو�سط  يومية  حت�سلت  قد  كانت 
االأطراف  فاإن   منه  ن�سخة  على   «
توقيف  مت  جمرمني   4 املتورطني 
االآخرين  هوية  وحتديد  ال�سائق 
عنهم  البحث  عملية  التزال  فيما 
�سيتم  كما  توقيفهم  ق�سد  جارية 
وكيل  اأمام  الحقاً  االأطراف  تقدمي 
بعد  مبا�رصة  وذلك  اجلمهورية 
ا�ستكمال االإجراءات القانونية معهم 

و اإجناز ملفات ق�سائية �سدهم .
�شيخ مدقن 

.       �لإفر�ج على 967 �شكن �جتماعي و 1500قطعة �أر�ض 
 ك�شف و�يل ولية ورقلة عبد �لقادر جالوي ، �أن ولية ورقلة ويف �طار �لعملية �لر�بعة �لكربى 
وطنيا لتوزيع �ل�شكنات ، قامت نهاية �لأ�شبوع �لفارط بالإفر�ج على 3503 وحدة �شكنية مبختلف 

�ل�شييغ، م�شيفا يف ذ�ت �ل�شدد �أن �لإفر�ج على ح�شة �ل�شكن �لجتماعي و�لتجزئات �لعقارية 
�لجتماعية �شيكون قبل نهاية �ل�شنة  .

و�يل ورقلة عبد �لقادر جالوي يك�شف : 

�أحمد باحلاج 

�شاركنا يف احلفل الوطني بتوزيع 
3503 �شكن مبختلف ال�شييغ 

لرتقية  الوطنية  اجلمعية  فجرت 
املواطنة  و  املدين  املجتمع 
العيار  من  ف�سيحة   ، بورقلة 
التي  الري  م�سالح  بطلها  الثقيل 
اعادة  م�رصوع  لتحويل  جلاأت 
ال�سحي  ال�رصف  �سبكة  تاأهيل 
للبنايات  ال�سكنية  التجمعات  من 
اأ�سحابها  املوجود  الفو�سوية 
طالب    . ق�سائية  متابعات  حمل 
الوطنية  للجمعية  الوالئي  املكتب 
لرتقية املجتمع املدين واملواطنة 
بورقلة ، من وايل الوالية ب�رصورة 
و  فتح حتقيق معمق يف جتاوزات 
على  وذلك  الري  قطاع  خروقات 
ال�رصف  م�رصوع  حتويل  خلفية 
ال�سكني  التجمع  من  ال�سحي 
العقار  مافيا  اىل  بامنديل  بقرية 

وم�ستودعات  بنايات  �سيدت  التي 
اأوعية  فوق  ع�سوائية  وحظائر 
عقارية تابعة للدولة بدون رخ�سة 
فقد  مت�سل  �سياق  ويف   ، بناء 
اجلمعية  لذات  �سكوى  ك�سفت 
القرار  ل�سناع  موجهة  املحلية 
يومية  ت�سلمت  قد  كانت  بالوالية 
»الو�سط« ن�سخة منها ، اأن م�سالح 
خطري  خطاأ  ارتكبت  قد  الري 
بامل�رصوع  و�سفوه  ما  حتويل  يف 
ل�سكان  منطقة  احللم املخ�س�س 
بامنديل الذين يعانون منذ �سنتني 
ال�سوداء  النقاط  وقذارة  افة  من 
وتقارير  ب�سهادة  وهذا  العديدة 
امل�سالح  كل  التطهري  مديرية 
مدرجة  وجهات  نحو   ، املخت�سة 
بها  اجنزت  التي  النقاط  �سمن 

وحظائر  م�ستودعات   ، بنايات 
ع�سوائية . ويف �سياق مت�سل فقد 
الوطنية  اجلمعية  �سكوى  ذهبت 
لرتقية املجتمع املدين واملواطنة 
اأكدت  ، عندما  ذلك  ابعد من  اىل 
مديرية  لدى   تدخلها  اثناء  اأنه 
م�سالح  تتحول  بالوالية  الري 
هوؤالء  عن  االأخرية ملحامني  هذه 
الفا�سدين  املقاولني  من  الناهبني 
يت�سلوا  ا�سبحوا  بالعك�س  بل   ،
 ، اأ�سمائهم  لهم  لتقدمي  باملافيا 
ذات  ح�سب  بلة  الطني  زاد  ومما 
املوظفني  بع�س  ان  هو  ال�سكوى 
ا�سبحوا جهارا نهارا يتواطوؤن مع 
هذه املافيا ، ناهيك عن تورطيهم 
وكذا  بالبلدية  التعمري  مل�سلحة 
الت�رصيحات  يف  التطهري  موؤ�س�سة 

تدخل  انتظار  ويف    . الكاذبة 
لك�سف  املعنية  اجلهات  من  جاد 
مب�ساريع  التالعب  ق�سية  خيوط 
و اأموال عمومية لفائدة ا�سخا�س 
ق�سائية  متابعات  حمل  موجودين 
اجلهة  قاطني  على  لزاما  يبقى   ،
املزري  الو�سع  معاي�سة  املذكورة 

الأجل غري م�سمى .
�سدد  قد  الوالية  وايل  اأن  ومعلوم 
الري  قطاع  م�سوؤويل  مع  اللهجة 
بعدما  وذلك  املائية  واملوارد 
العمل  بخطة  باالإلتزام  طالبهم 
امل�سطرة الإنت�سال جميع  االأحياء 
املياه  �سعود  ظاهرة  تف�سي  من 
القذرة وذلك بالق�ساء نهائيا على  

19 نقطة �سوداء .
�أحمد باحلاج 

اجلوارية  ال�رصطة  ملبادئ  تكري�سا 
مع  التوا�سل  قنوات  فتح  اإطار  ويف 
قامت  املجتمع،  �رصائح  خمتلف 
بالتن�سيق  اأدرار  والية  اأمن  م�سالح 
طريق  الرتبية وجمعية  مديرية  مع 
من  جمموعة  ال�سالمة  بتن�سيط 
التوعوية  التح�سي�سية  الدرو�س 
الطور  تالميذ  لفائدة  املوجهة 

مو�سوع  اإثراء  خالل  من  االبتدائي 
ال�سالمة املرورية وخماطر االإ�ستعمال 
ال�سيئ لالأنرتنت.  الدرو�س النموذجية 
 350 منها  ا�ستفاد  والتي  املوؤطرة 
تلميذ على م�ستوى ابتدائية »بو�سارب 
اىل  التطرق  خاللها  من  مت  عالل« 
ذات  واالإر�سادات  الن�سائح  من  جملة 
ال�سلة باملو�سوع وذلك بتقدمي ن�سائح 

واإر�سادات مرورية تتمحور حول كيفية 
التحلي  �رصورة  مع  ال�سليم  العبور 
خا�سة  واحلذر  احليطة  من  باملزيد 
قرب املوؤ�س�سات الرتبوية بهدف احلد 
ذاته  ال�سياق  املرور.  يف  حوادث  من 
قامت  اجلوارية،  ن�ساطاتها  اإطار  ويف 
على  ال�سوء  بت�سليط  امل�سالح  ذات 
لالأنرتنت  ال�سيئ  االإ�ستعمال  خماطر 

خا�سة  االإلكرتونية،  االألعاب  وخماطر 
فيما يتعلق بالنتائج الناجمة عن ذلك 
نف�سية  و  �سحية  اأثار  من  تخلفه  وما 
على  مع  حثهم  الطفل  على  �سلبية 
وال�سليم  االإيجابي  اال�ستعمال  �رصورة 
اأمنية  ثقافة  تر�سيخ  بهدف  لالأنرتنت 

لدى النا�سئة .
�أحمد باحلاج

بعد حتويل م�شروع �ل�شرف �ل�شحي �إىل مافيا �لعقار يف قرية بامنديل 

بالتن�شيق مع م�شالح مديرية �لرتبية 

ف�شيحة من العيار الثقيل تهز قطاع الري بورقلة 

م�شالح اأمن ولية اأدرار تنظم درو�شا حت�شي�شية لتالميذ الإبتدائيات 

 �لأولوية مل�شاريع �لإنارة �لعمومية
 و �لطرقات و�مل�شالك �لريفية 

�أمن د�ئرة رقان 

درك مترن��شت 

بلدية برج احلوا�س بايليزي 
تتدعم بـ 2.5 مليار �شنتيم 

و�شع حد لع�شابة حاولت تهريب 
2200 لرت من مادة املازوت

الإطاحة بـ 04 اأ�شخا�س بحوزتهم 
20 األف قر�س مهلو�س 
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املتنقلة  الفرقة   عنا�رص  متكنت 
خالل  ب�سعيدة  الق�سائية  لل�رصطة 
توقيف  من  املا�سيني  اليومني 
 41 و   31 العمر  من  يبلغان  �سخ�سني 
الكيف  حيازة  تورطهما يف  اإثر   ، �سنة 
اىل  تعود  الق�سية  وقائع  البيـع   ق�سد 
الفرقة  طرف  من  معلومات  ا�ستغالل 
منت  على  �سخ�سني  تواجد  مفادها 
�سيارة من نوع هيونداي اإك�سنت ب�سدد 
من  ال�سباب  و�سط  ال�سموم  ترويج 
و�سط املدينة و اإىل القرى والبلديات 
اىل  تو�سلها  بعد  الفرقة   ، املجاورة 
با�رصت  املركبة  ترقيم  لوحة  معرفة 

يف املتابعة والتحري اإىل حني اكت�ساف 
وجودها ببلدية اأوالد خالد حيث متت 
بقرية  توقيفها  ليتم  الرت�سد  عملية 
واإجراء  تفتي�سها  وبعد  تغات  عني 
عملية تلم�س ج�سدي لل�سائق ومرافقه 
كمية  من  التخل�س  االخري  هذا  حاول 
الفرقة  لكن فطنة عنا�رص  الكيف  من 
من  كمية  اكت�ساف  يف  �ساهمت 
و�سيجارة  غرام   41 فاقت  املخدرات 
امل�ستبه   ، بحوزتهما  كانت  ملفوفة 
فيهما اأجنز اإجراء ق�سائي �سدهما و 

قدما اأمام النيابة العامة. 
خلدون.ع

حمكمة  اأمنية  تعزيزات  و�سط 
ال�سباح  منذ  الف�سول  انتظر 
الق�سايا  اكرب  احد  الباكر 
التي  اخلطرية  الإجرامية 
�سهدتها والية تب�سة �سيف ال�سنة 
املا�سية بطلها �ساب يف العقد 
و�سحيتها  عمره  من  الثالث 
رفقة  تدخل  لبنتني  اأب  �رصطي 
�رصطيني 2 و�سابط امن الإنقاذ 
فتاة خمتطفة من طرف اجلاين 
بطريقة  القتل  م�سريه  فكان 
اإذا  العقل  ليت�سورها  جهنمية 
قام ب�رصب ال�رصطي بالة ربط 
وعند   " �سريجوان   " االأخ�ساب 
تذبح  كما  بذبحه  قام  �سقوطه 
م�سد�س  على  لي�ستويل  الكبا�س 
اإىل  ويحوله  ال�سحية  ال�رصطي 
الأجل  ال�سيارات  اأ�سحاب  احد 
حظ  حل�سن  انه  اإال  الفرار 
�سلمه  الذي  ال�سيارة  �ساحب 
رف�س  امل�سد�س  اأن  املفاتيح 
خروج اأي عيار ناري ومل تنتهي 
بل  احلد  هذا  عند  اجلرمية 
باأ�سلحة   اأخر  �رصطي  هاجم 
قدره  عجزا  له  م�سببا  بي�ساء 
30 يوما ليتم توقيفه رفقة والده 
ويوم املحاكمة  اعرتف املتهم 
موؤكدا  اإليه  املن�سوب  باجلرم 
دون  ال�رصطي  بقتل  قام  انه 

وعي منه هروبا من امل�سوؤولية 
اجلزائية اإال اأن �سهادات ال�سهود 
مبا يف ذلك والد املتهم مل ترتك 
اأي جمال لل�سك حول مالب�سات 
هذه اجلرمية وقد اأنكر املتهم 
اإليه  املن�سوبة  االأفعال  بقية 
على  باالعتداء  يتعلق  فيما 
حماولة  وكذا  الثاين  ال�رصطي 
وعند  ال�سيارة  �ساحب  قتل 
�سماع والده اأكد اأن ابنه مري�س 
وعنيف ومل ي�سلم اأي واحد منه 
اأ�سئلة  الرئي�س  وجه  عندها 
انه  فرد  يتدخل  مل  ملاذا  اإليه 
يتعر�س اإىل القتل فرد الرئي�س 
ابنك لن يقتلك فرد والد املتهم 
بل يقتلني فرد عليه القا�سي لو 
قتلك متوت �سهيدا الأنك دافعت 
عن روح ب�رصية بالدرجة االأوىل 

اجمعوا  ال�سهود  �سماع  وعند 
وما  احلادثة  يوم  وقع  ما  على 
اإحالة  وعند  املتهم  به  قام 
اأكد  العام  احلق  ملمثل  الكلمة 
اأن ق�سية اليوم لي�ست جرمية بل 
جرائم وكلها خطرية وان املتهم 
االإن�سانية  القيم  كل  من  جترد 
فتاة  خطف  بعملية  يكتفي  ومل 
اإىل �سل�سلة من  بل تعدى االأمر 
بقوله  م�ستدال  الب�سعة  اجلرائم 
قتل  ) من  تعاىل  اهلل  قال  تعاىل 
يف  ف�ساد  اأو  نف�س  بغري  نف�سا 
النا�س  قتل  فكاأمنا  االأر�س 
فكاأمنا  اأحياها  ومن  جميعا 
م�سيفا   ) جميعا  النا�س  اأحيا 
لقد حم بينتني من كلمة " بابا " 
كل م�ساء عند عودته من العمل 
االإعدام  عقوبة  توقيع  ملتم�سا 

املتهم  لوالد  �سنوات   5 وب 
املتهم  دفاع  مرافعات  وبعد 
املعني من طرف العدالة والذي 
تاأ�سف للدفاع عن هذه الق�سية 
الب�سعة اإال اأن حق الدفاع قانون 
املحكمة  هيئة  لتعود  د�ستوري 
وينطق  املداوالت  قاعة  من 
االإعدام يف حق  الرئي�س بحكم 
لالأمر  يهتم  مل  الذي  املتهم 
لوالده  حب�سا  وبعامني  اأ�سال 
ال�سيخ  . بقيت االإ�سارة اأن متهم 
الدورة  يف  اأدين  احلال  ق�سية 
ال�سابقة جلنايات جمل�س ق�ساء 
�سجنا  �سنة   20 بعقوبة  تب�سة 
بتهمة اختطاف واغت�ساب فتاة 
داخل منزله وهي الق�سية التي 
راح �سحيتها ال�رصطي ذبحا يف 

ق�سية اليوم 

�سلطت يوم اأم�س املحكمة البتدائية جلنايات جمل�س ق�ساء تب�سة عقوبة الإعدام  يف حق 
متهم يف العقد الثالث من عمره بتهمة  جنايتي القتل العمدي مع �سبق الإ�سرار والرت�سد 
وحماولة القتل العمدي وحماولة ال�سرقة مع ا�ستعمال �سالح ناري ظاهر فيما اأدين والد 

املتهم بعامني حب�سا نافذا بتهمة عدم م�ساعدة �سخ�س يف حالة خطر  .

جنايات تب�سة 

ع/ر

عقوبة الإعدام  يف حق متهم بتهمة  
جنايتي القتل العمدي و الرت�صد

يف 6 بلديات باأدرار

فيما تبقى ال�سلطات املحلية  تتفرج 

�سيدي بلعبا�س

�سعيدة

توزيع 2120 �صكن اجتماعي وريفي على املواطنني 

التجار يحتلون الأر�صفة بحثا 
عن لقمة عي�ش ببو�صعادة

قا�صي التحقيق ي�صتدعي رئي�صا 
بلدية مرحوم احلايل وال�صابق 

 توقيف ع�صابة متخ�ص�صة 
يف ترويج املخدرات

اأ�سحت ظاهرة التجارة الفو�سوية عرب 
يف  الثانوي  والطرق  الرئي�سي  ال�سارع 
جل االحياء ملدينة بو�سعادة الواقعة 70 
كلم جنوب  والية امل�سيلة نقطة �سوداء 
تثري اإ�ستياء املارة واأ�سحاب ال�سيارات، 
فاملتجول عرب ال�سارع الرئي�سي يالحظ 
لالأر�سفة  املحالت  اأ�سحاب  اإحتالل 
مراعاة  دون  �سلعهم  لعر�س  ال�سيقة 
الذي  االأمر  والراجلني،  املارة  حقوق 
ت�سيب  حوادث  مرة  من  اأكرث  �سبب 
جهة  من  والن�ساء،   ،ال�سيوخ  االأطفال 
 " اىل  املوؤدي  الطريق  يعرف  اأخرى 

هذه  يف  خا�سة    " القدمية  املدينة 
االأيام التي تعرف فيها مدينة بو�سعادة 
لل�سياح  النظري  اإقبال منقطع  ال�سياحية 
يف  يومية  م�ساكل  يق�سدونها،  الذين 
ظل تعمد التجار الطفليني على اإخراج 
االأمر  العمومي،  الطريق  اإىل  �سلعهم 
 " اإىل  املتجهة  العائالت  يزعج  الذي 
النخلة  وم�سجد   " القدمية   املدينة 
ناهيك   ، ديني    الدين  ن�رص  ومتحف 
بعد  التجار  يرتكها  التي  الف�سالت  عن 

مغادرة املكان كل م�ساء·
هواري ب 

ا�ستمع  قا�سي التحقيق لدى حمكمة 
�سيدي بلعبا�س لرئي�سي بلدية مرحوم 
االأ�سبوع  نهاية  وال�سابق  احلايل 
و�سوء  االإهمال  ب�سبب  املا�سي 
تابعة  مبحركات  املتعلقة  الت�سيري 
للمحافظة اجلهوية لتطوير املناطق 
ال�سهبية التي �سلمتها مل�سالح البلدية 
من اجل ا�ستغاللها يف االآبار العميقة 
،لكنها عرفت غمو�سا  يف االأرقام اأو 
بف�سيلة  دفع  ما  باأخرى   ا�ستبدالها 
االإقليمية  باملجموعة  االأبحاث 
اإىل  بلعبا�س  الوطني ب�سيدي  للدرك 

من  عدد  مع  معمقة  حتقيقات  فتح 
روؤ�ساء  بينهم  البلدية  يف  املنتخبني 
بلديات �سبق لهم تويل املهام  وحتى 
البلدي  ال�سعبي  باملجل�س  نواب 
الذين  احلظرية  روؤ�ساء  اإىل  اإ�سافة 
تعاقبوا على هذا املن�سب ،اإذ علمنا 
عدد  �سماع  مت  اأنه  ال�سياق  هذا  يف 
ذمة  على  الق�سية  يف  ال�سهود  من 
مع  التحقيق  جمريات  ا�ستكمال 

املري احلايل وال�سابق للبلدية 
�س.�سهيب اأم�س  اأول  م�ساء  �سهدت   

الكربى  املحا�رصات  قاعة 
لتوزيع  اأدرار حفال  مبقر  والية 
ا�رصف  م�ستحقيه  على  ال�سكن 
بكو�س  حمو  الوالية  وايل  عليه 
املدنية  ال�سلطات  بح�سور 
فعاليات  وخمتلف  والع�سكرية 
واملواطنون  املدين  املجتمع 
اأين  ال�سكن  من  امل�ستفيدون 
احل�سة  هذه  بان  الوايل  اأعرب 
منها  �سكن   2120 ب  واملقدر 
نتيجة  جاءت  ريفي  �سكن   300
والتي  املبذولة  املجهودات 
املواطنون  عن  الغنب  ترفع 
�سكن  اأزمة  من  يعانون  الذي 
قيد  برامج  هناك  تزال  وال 
توزيع  عمل  ملوا�سلة  االجناز 
اإطار  يف  املواطن  على  ال�سكن 
القانون حيث مت توزيع مقررات 

امل�ستفيدون  على  واملفاتيح 
 6 عرب  االجتماعي  ال�سكن  من 
عا�سمة  بلدية  كانت  بلديات 

ب  قدرت  ح�سة  باأكرب  الوالية 
 300 اإيل  باالإ�سافة  ح�سة   1300
اإعانة  مبقررات  ريفي  �سكن 

مالية وبهذا التوزيع الذي ادخل 
العائالت  قلوب  يف  الفرحة 
فئة  ا�ستفاد  كما  امل�ستفيدة 
االحتياجات  وذوي  ال�سباب 
من  معتربة  ح�سة  من  اخلا�سة 
اأ�سار  كما  االجتماعي  ال�سكن 
والت�سيري  الرتقية  ديوان  مدير 
تقر  ح�سة  هناك  بان  العقاري 
قريب  عن  �سكنية  وحدة  ب980 
عملية  ومبا�رصة  ا�ستالمها  يتم 
األلجهات  قبل  من  توزيعها 
دائرة  تعرف  فيما  املخت�سة 
امللفات  االآالف  اإيداع  اأدرار 
االجتماعي  ال�سكن  طالبي  من 
ينتظر درا�ستها وتوزيع ما ينجز 
وجاءت  البلدية   م�ستوي  على 
هذه عملية التوزيع احتفاال بعيد 

الثورة اجلزائرية 
 بو�سريفي بلقا�سم 
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 و�صل ت�صجيل ت�صريح بتاأ�صي�ش
 النادي الريا�صي الهاوي

مبقت�سى القانون رقم 12-06 املوؤرخ يف 18 �سفر 1433 املوافق ل 12 جانفي 
2012 املتعلق باجلمعيات  وطبقا املر�سوم التنفيذي رقم 16-241 املوؤرخ 

يف  21 �سبتمرب 2016 املعدل واملتمم املر�سوم التنفيذي رقم 15-74 املوؤرخ 
يف  16 فرباير 2015 املحدد الحكام والقانون اال�سا�سي املطبق على النادي 

الريا�سي الهاوي
   مت هذا اليوم  23 اأكتوبر 2018  مت ت�سليم و�سل ت�سجيل الت�رصيح بتاأ�سي�س 

النادي الريا�سي الهاوي  
 Csa amdjad bouira  امل�سمى:النادي الريا�سي الهاوي اأجماد البويرة

رئي�س  : جبيد �سفيان ابن يو�سعد املولود : 10-01-1990 البويرة
املقر  حي 480/144/74 م�سكن عمارة ج البويرة

املالحظة: ين�رص هذا الو�سل خالل ثالثني 30 يوما على االأكرث التي تلي 
ت�سليمه يف جريدة يومية وطنية اإعالمية بطلب من رئي�س النادي الريا�سي  

وعلى ح�سابه

اإ�سهار



الأق�صى... حتريك قو�س التاريخ
حممد ح�سني اأبو العال

بامل�شهد  تع�شف  وخيمة  �آثار 
�ل�شيا�شي �لعربي ترتد به زمنياً 
�أ�شو�ر  خلف  دوماً  وتدفعه 
�ملحيط �لكوين بكل ديناميكيته 
�جلذرية  وحتوالته  وفعالياته 
هذه  ولي�شت  حلظيا،  �ملتبدية 
�أ�شبحت  و�إمنا  بالعار�شة  �الآثار 
تت�شم  طو�ل  �شنو�ت  ومنذ 
وهو  �لثبات،  من  عليا  بدرجة 
�لتاأزمات  به منظومة  تكتمل  ما 
�ل�شيا�شية و�لثقافية و�القت�شادية 

و�ال�شرت�تيجية.
�لعربية  �لدولة  �أن  هنا  ويالحظ 
يف  �الأكرب  بالن�شيب  �أ�شهمت 
على  منها  تاريخيا  رهاناً  ذلك، 
�الإ�شالمية  �لعربية  �لهوية  نزع 
وتباينت  جتلياته  تعددت  �لذي 
حافظاً  ظَلّ  لكنه  طر�ئقه 
جلوهره وحمتو�ه باإ�رص�ِر ود�أب 

فاعله.
ولعل ��شرت�تيجية �لدولة �لعربية 

حمققة  �أ�شبحت  �الأق�شى  جتاه 
الأهد�فها بعدما تو�لت خطو�تها 
�ملو�شولة  �القتحامات  بتجديد 
و�مل�شتظلة  ��شتفز�زية  بجوالت 
�إىل  و�نتهت  م�شددة،  بحر��شات 
�لقا�شي  �لعليا  �ملحكمة  قر�ر 
للم�شتوطنني  بال�شماح  بنوده  يف 
باعتباره  �الأق�شى  يف  بال�شالة 
فمن  ثم  من  عتيقاً،  يهوديا  �أثر�ً 
غري �جلائز �إقامة �ل�شلو�ت الأية 
ومن  �أخرى،  عقائدية  جماعة 
�جلماعات  ��شتباحت  �أي�شاً  ثم 
�ل�شلو�ت  �إقامة  �ال�شتيطانية 
�لتلمودية د�خل �لباحات جميعها 
بل د�خل م�شجد قبة �ل�شخرة!.

يف  جديد�ً  ميثل  ال  ذلك  ولعل 
كان  الأنه  �لق�شية،  منعرجات 
�إحدى نتائجها �ملحتومة يف ظل 
�لتحركات �ملتو�لية �ملنبثقة من 
�أن  ��شتطاعت  كربى  خمططات 
تغري  منعطفات  نحو  بها  حتيد 
لكن  وو�شعيتها،  طبيعتها  من 
�لتاريخي  لن يزحزح �حلق  ذلك 

�لعقل  بوؤرة  �لق�شية من  يبدد  �أو 
�إر�دة  يحطم  �أو  �الإ�شالمي، 
نو�زعها  ويحبط  �لعربية  �لكتلة 
من  م�شلوب  كل  ��شتعادة  نحو 
�أر�شها و�أمنها و�شخ�شيتها، ذلك 
�إذ� مَتّت �إعادة بلورة �أور�ق �للعبة 
�ال�شرت�تيجية و�ت�شعت ف�شاء�ت 
على  �تكاًء  �ل�شيا�شي  �خليال 
�ملرجعية �حل�شارية، ف�شاًل عن 
�ل�شيا�شي  �لفكر  �آليات  توظيف 
فل�شفة  و�عتماد  �مل�شتقبلي، 
ميكن  معرفية  ركيزة  �لبد�ئل 
للتعامل �ملمنهج مع  توؤ�ش�س  �أن 

�لظرفيات �لكونية �ملت�شادمة.
�ملتعلقة  �الأق�شى  ق�شية  �إن 
�لعربية  بالذ�ت  كليتها  يف 
فري�شة  �لو�قعة  �الإ�شالمية 
�لغربية  �ملركزية  �أ�شباح  بني 
�مل�شهد  على  �ملهيمنة 
و�ملت�شدرة  �لعاملي  �ل�شيا�شي 
�ل�شهيوين  للكيان  جبارة  مظلة 
�لدولية  �ملنظمات  خنوع  وبني 
�لرخوة و�مل�شيَّ�شة مل�شلحة تلك 

ذ�تها  طم�شت  و�لتي  �ملركزية، 
باهتاً  �شنماً  و�شارت  وكينونتها 
�لذي  �ملري�س  �الإذعان  بذلك 
و�حلقوق  �لق�شايا  مبحاور  �أخَلّ 
�لفو�شوية  فكانت  وتو�زناتها، 
للح�شارة  عنو�ناً  �ملعا�رصة 
جتلياتها  تتو�ىل  �لتي  �الإن�شانية 
لرتمب  تاأتَّت  كيف  و�إال  حلظياً، 
نحو  قادته  �لتي  �لعنرتيات  تلك 
�أبدية  عا�شمة  �لقد�س  �إعالن 
لـ«�إ�رص�ئيل« وكذلك نقل �ل�شفارة 
وقطع  �لقد�س،  �إىل  �الإ�رص�ئيلية 
»�الأونرو�«  منظمة  عن  �لدعم 
�ال�شتيطاين  �ملد  ودعم 
�لفل�شطينية،  �الأر��شي  يف 
�لتحرير  منظمة  مقر  و�إغالق 
لو  �إال  �أمريكا...  �لفل�شطينية يف 
عادي  غري  �نفالت  هناك  كان 
حمدد�ت  �أو  �شو�بط  �أية  من 
م�شاحات  حتجم  �أن  ميكن 
�لطي�س �لبالغة حَدّ معاقبة تلك 
�ملنظمات �لدولية غري �ملهادنة 

لنمطية �ل�شيا�شة �الأمريكية.

�إ�شالح  يت�شنى  كيف  ذلك  وعلى 
وتقييم  �لدولية  �ملوؤ�ش�شات 
�ملتنافية  �شيا�شاتها  م�شار 
�لغربية  �لدول  �أهد�ف  مع 
وكيف  كونياً؟  �مل�شيطرة 
و�عتماد  �شياغة  نحو  �ل�شبيل 
دميوقر�طي  عاملي  نظام 
�الأحادية  مرحلة  بتجاوز  ي�شمح 
�لوجود  مبادئ  ويعلي  �لقطبية 
�الأنا  ترت�جع  ومتى  �الإن�شاين؟ 
كونها  �ملعا�رصة عن  �حل�شارية 
تعد �ملرجعية �الأ�شا�شية �ملثلى 
�ملختلفة  �لت�شور�ت  بناء  يف 
تتال�شى  وكيف  �لعامل؟  حول 
�ل�شيادة؟  على  �لتنازع  وح�شية 
نحو  �لتاريخ  قو�س  يتحول  وهل 
�الأدبيات  جولة زمنية ت�شمى يف 
�ل�شيا�شية )ما بعد �لغرب( بينما 
ي�شتاأثر  �لغرب  هذ�  يز�ل  ال 
�أور�ق  من  و�لكثري  بالكثري 
�لدولية؟  �ملنظومة  يف  �ل�شغط 
�لعدل  ند�ء�ت  تتزحزح  ومتى 
دو�ئر  من  لتخرج  �الإن�شاين 

وت�شبح  �ل�شيا�شية  �ليوتوبيا 
�حلاكمة حلركة  �لقو�نني  �إحدى 
�الأق�شى  ق�شية  �إن  �لو�قع؟. 
�شيا�شًيّا  حتدًيّا  متثل  �شتظل 
و��شرت�تيجًيّا �شارخاً �أمام �لعامل 
من  �شادف  �لذي  �الإ�شالمي 
و�أهو�ال  وتوعكات  �أزمات  قبل 
وع�شكرية،  وجغر�فية  فكرية 
�خلا�رصة  �لق�شية  هي  تكون  لن 
�لطاقة  فا�شتح�شار  مطلقاً. 
لروح  �لباعث  و�لتحفيز  �لكامنة 
�لوعي  وجتديد  �لقومية  �الإر�دة 
�لتكنيكات  و�إجادة  باللحظة، 
�لتفاو�س  يف  �مل�شتحدثة 
من  �خل�شم  قلعة  و��شتيعاب 
�الأوىل  �لتقدمة  هي  �لد�خل، 
معرتك  خلو�س  �مل�شتوجبة 
كربياء  مت�س  حيوية  ق�شية 
فالتاريخ  و�شمّوها،  �لعقيدة 
مبحوريه،  يذكرنا  ما  د�ئماً 
بجانب  و�ال�شتجابة،  �لتحدي 
�أن قوة �الإميان باحلق تعلو كثري�ً 

فكرة �الإميان بالقوة. 

خالد معايل

عدنان  خ�رص  �الأ�شري  يخو�س 
�لعامل،  عن  معزوال  وحيد� 
قر�بة  منذ  �لطعام  عن  �إ�رص�با 
ويتحدى  قليال،  �إال  �شهرين 
�شجانيه ب�شالح �لعزمية و�الإر�دة 
وجوع �ملعدة و�شرب �شاعة؛ وهو 
بذلك ي�شحن �ل�شعب �لفل�شطيني 
من جديد يف مو�جهة مغت�شبيه 
ما  كل  عن  و�خلارجني  �ملارقني 
تعارفت عليه �لب�رصية من قو�نني 

وقيم و�أخالق.
عدنان،  خ�رص  �مل�رصب  �الأ�شري 
ال  منافق  عامل  عورة  ك�شف 

ظلم  على  ويتفرج  �شاكنا  يحرك 
�الإميان  يحمل  فهو  �الحتالل، 
�لظلم عن  وبرفع  ق�شيته  بعد�لة 
�شعبه، لينت�رص عليهم الحقا رغم 
ول�شعبه  له  وظلمهم  جربوتهم 
ن�شفت  �لتي  خ�رص  �الأ�شري  دماء 
وكادت جتف خالل �ل�شهرين من 
بقرب  �الأمل  جددت  �الإ�رص�ب، 
و�العتقال،  �الأ�رص  من  �خلال�س 
�ملنال  بعيد  ذلك  بد�  و�إن  حتى 
بفكر  �مل�شبع  �لبع�س  بنظر 

�لهزمية.
خ�رص  �الأ�شري  �نت�رص  �أن  �شبق 
�لناجع،  �الإر�دة  ب�شالح  بامتياز 
لظلم  رف�شا  �الإ�رص�ب،  وهو 

�الحتالل وهو  �ل�شجن ومو��شلة 
وفهمو�  فل�شطني  �شباب  علم  ما 
هناك  باأن  جيد�؛  عدنان  در�س 
وت�شتطيعون  متلكونها  �أ�شلحة 
�أن  �لبع�س  ظن  مهما  حتريكها، 

�الحتالل له قوة ال تو�جه.
عدنان  خ�رص  �الأ�شري  يطلب  مل 
�شوى �إنهاء �عتقاله �لظامل �لذي 
من  حق  وجه  بغري  �عتقال  هو 
هذ�  فهل  غا�شم،  ظامل  حمتل 

مطلب ع�شري و�شاق و�شعب؟!.
�الأ�شري  حر�ك  ��شتطاع  ميد�نيا 
�إ�رص�به  يف  عدنان،  خ�رص 
يف  �لكثريين  يحرك  �أن  �ل�شابق 
�إ�رص�به  يف  �الآن  لكن  �خلارج، 

�لثالث، ما ز�ل م�شتوى �لت�شامن 
وال  �الآن،  حتى  خمجال  معه 
يرقى للحد �الأدنى من �مل�شتوى 

�ملطلوب.
�ملطلوب هو م�شاهدة �مل�شري�ت 
�ل�شفة  مدن  يف  و�ملظاهر�ت 
�مل�رصب  لالأ�شري  ن�رصة  وغزة 
�الأ�رصى  وبقية  عدنان  خ�رص 
مو�شوع  وحتريك  �مل�رصبني، 
يعقل  فال  قوي،  ب�شكل  �الأ�رصى 
�أن يكون هناك قر�بة �شبعة �آالف 
�أ�شري بني طفل ومري�س وفتيات 
كل  يف  ن�رصتهم  يتم  وال  ون�شاء، 
وقت وحني، فاالحتالل وزع �شور 
�أ�رص�ه لدى مقاومة غزة على كل 

وم�شوها  م�شتعطفا،  �لعامل  دول 
للمقاومة �لتي هي �رصعية بنظر 
�ل�رص�ئع  وجميع  �لدويل  �لقانون 
�لدولية. يبعث على �لفخر رف�س 
�العتقال،  عدنان  خ�رص  �الأ�شري 
باالإ�رص�ب  �لرف�س  وترجمة 
�ملتو��شل عن �لطعام حتى كتابة 
�ملقال، لكن ال ي�شح تركه وحيد� 
يو�جه �شجانيه، فالدعم م�شئولية 
دون  جميعا،  �لفل�شطينية  �لقوى 

��شتثناء وال عذر ملن �عتذر.
�شري�شخ  الحقا  �الأحو�ل  كل  يف 
�الأ�شري  ملطالب  �ل�شجان 
عدنان،  خ�رص  �مل�رصب 
وعادية،  عادلة  مطالب  كونها 

على  و�إ�رص�ره  �شموده  بفعل 
�الحتالل  �شيزول  وغد�  حريته، 
�الأ�رصى  عن  �الإفر�ج  و�شيتم 
جمرد  هو  و�الأمر  �لفل�شطينيني، 

م�شاألة وقت فقط.
حتى حتني �شاعة رحيل �الحتالل، 
يجب �لتوحد فل�شطينيا، و�التفاق 
ولو  موحد  وطني  برنامج  على 
م�شئولية  وهذ�  �الأدنى،  باحلد 
يجري  �شاعة  وكل  �لقوى،  قادة 
بح�شن  �الحتالل  مقاومة  فيها 
تعقل وتدبري تقرب �شاعة رحيلة، 
و�ل�شعب  �لقوى  قادة  يغتنم  فهل 
ويتوحدو�  �لفر�شة،  �لفل�شطيني 

قبل فو�ت �الأو�ن، ناأمل ذلك.

ل ترتكوا الأ�صري خ�صر عدنان وحيدا
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ANEP N°: 831765 الو�سط:2018/10/27

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�شعبية
وزارة ال�سكن و العمران و املدينة

ديوان الرتقية و الت�سيري العقاري مترنا�ست
العنوان : حي الوئام مترنا�ست

هاتف : 029.32.00.19
فاك�س : 029.32.00.20

الرقم اجلبائي : 099111010226349

طلب �لعرو�ض �ملفتوح رقم 2018/10
يعلن ديوان الرتقية و الت�سيري العقاري بتمرنا�ست عن اإجراء مناق�سة وطنية مفتوحة ق�سد اجناز 1000/100 م�سكن اجتماعي عمومي ايجاري 

ح�رضي يف اطار الربنامج اخلما�سي 2010-2014 �سطر 2010 كمايلي : 

مقاوالت ا�سغال البناء املهتمة بطلب العرو�ض ، التي لديها كفاءة مهنية ن�ساط رئي�سي او ثانوي باإمكانها �سحب دفرت ال�رضوط 
مقابل دفع مبلغ األفي دينار )2000.00 دج( ال ت�سرتد متثل حقوق اال�ستن�ساخ لدى قبا�سة الديوان الكائنة بحي موفلون 

مترنا�ست.
يقدم العرو�ض يف ظرف مغلق يحتوي على العر�ض التقني و العر�ض املايل و ملف الرت�سح مرفقة ب�سورطبق االأ�سل للوثائق 

االإدارية ،اجلبائية و ال�سبه اجلبائية و االثباتية كما هو مبني يف دفرت ال�رضوط �سارية املفعول عند تاريخ الفتح ، مبهم و معنون 
با�سم املدير العام لديوان الرتقية و الت�سيري العقاري مترنا�ست حي الوئام مترنا�ست و ال يحمل �سوى العبارة التالية :

طلب العرو�ض املفتوح رقم 2018/10
م�رضوع اجناز ......./1000/100 م�سكن اجتماعي عمومي اإيجاري ح�رضي

يف اإطار الربنامج اخلما�سي 2014-2010
ح�سة رقم : ..............

ب : الكوف ، والية مترنا�ست
)ال يفتح اال من جلنة فتح و تقييم العرو�ض(

املدة املمنوحة للمتعهدين لتح�سري عرو�سهم تقدر بواحد و ع�رضون يوما )21(يوم  تبداأ من اأول ظهور لهذا االإعالن يف 
الن�رضة الر�سمية ل�سفقات املتعامل العمومي و/ اأو ال�سحافة الوطنية حتى يوم فتح العرو�ض.

اإيداع العرو�ض يكون اأخر يوم لتح�سري العرو�ض حتى ال�ساعة 14.00 �سا على م�ستوى االأمانة العامة للديوان يف حالة كان يوم 
عطلة اأو اإجازة ميدد اىل اليوم العمل املوايل.

املتعهدون مدعون حل�سور جل�سة فتح االأظرفة التقنية التي �ستنعقد يف اأخر يوم لتح�سري العرو�ض على ال�ساعة الثانية و 
الن�سف 14�سا 30د مبقر املديرية العامة للديوان .

يبقى املتعهدون ملزمني بعرو�سهم ملدة 90 يوما م�ساف اإليها مدة حت�سري العرو�ض.
املدير العام 

الربنامج اخلما�سي 
�سطر   2014/2010

2010
1000/100 م�سكن



ف�شلت  �أن  بعد  �لتطور  هذ�  وجاء 
يف  �ال�شتيطانية  �جلهات  هذه 
يف  فل�شطينية  عائلة   )11( �إخالء 
حي �ل�شيخ جر�ح بالقد�س �ملحتلة، 
بذريعة ملكية �مل�شتوطنني لالأر�س 
وتدعي   1948 عام  �لنكبة  قبل 
�ل�رشكات و�جلمعيات �ال�شتيطانية 
�ل�شيخ  حي  يف  الأر��ٍس  ملكيتها 
�شكنية  مباٍن  عليها  مقام  جر�ح 
من  �لعديد  ت�شكنها  فل�شطينية 
�لعائالت �لفل�شطينية منذ ما يزيد 
عن 60 عاماً، تعد حممية مبوجب 

�لقانون.
حمامي  دحلة،  حممد  وقال 
�إن  �لفل�شطينية:  �لعائالت 
عدد  هدم  �إىل  يرمي  �ملخطط 
�ل�شيخ  �لفل�شطينية يف  �ل�شقق  من 
مو�فقة  على  و�حل�شول  جر�ح، 
جديدة  ��شتيطانية  مباٍن  لبناء 
ترتفع حتى �شتة طو�بق غري طو�بق 
دحلة  وذكر  و�ملخازن  �ملو�قف 
ملر��شلنا �أن �مل�رشوع �ال�شتيطاين 
"جلان  ي�شمى  ملا  �أودع  �ل�شخم 
للت�شديق  �الإ�رش�ئيلية"؛  �لتنظيم 
يف   ،2018-9-20 يف  عليه 
�ملو�طنني  على  لل�شغط  حماولة 
ودفعهم  وتخويفهم  �لفل�شطينيني 
ومبوجب  �ملنازل  هذه  الإخالء 
ذلك؛ حددت مهلة �أمام �ملو�طنني 
يوماً   60 �حلي  يف  �لفل�شطينيني 

لتقدمي �العرت��شات.

و�أ�شار دحلة �إىل �أن هذه �ل�رشكات 
تزعم  �ال�شتيطانية  و�جلمعيات 
من  �الأر��شي  هذه  ��شرتت  �أنها 
قبل  ميلكونها  كانو�  يهود  رعايا 
�إليهم  و�أعيدت   ،1948 عام  �لنكبة 
 1967 عام  �لقد�س  �حتالل  بعد 
�ألزم  "�إ�رش�ئيلي"  قانون  مبوجب 
�الإ�رش�ئيلي(  �لعام  )�حلار�س 

باإعادتها �إليهم.
�لفل�شطينية  �لعائالت  �أن  و�أكد 
حممية  �حلي  يف  ت�شكن  �لتي 
�مل�شتاأجر،  قانون حماية  مبوجب 
�ال�شتيطانية  �جلمعيات  و�أن 
�الأخرية  �ل�شنو�ت  يف  �أقامت 
�إخالء  �لق�شايا بهدف  �لعديد من 

هذه �لعائالت من منازلها، ولكنها 
ف�شلت يف م�شاعيها وقال: "جنحنا 
يف �إبقاء هذه �لعائالت �لفل�شطينية 
يف منازلها؛ لكونها حممية مبوجب 

�لقانون". 
�شكان  با�شم  يعمل  �أنه  و�أو�شح 
�ملت�رشرين  �لفل�شطينيني  �حلي 
من  �إيد�عه  �ملنوي  �مل�رشوع  من 
مف�شل  �عرت��س  تقدمي  �أجل 
�ال�شتيطاين  �مل�رشوع  الإف�شال 
�شكان  �أن  دحلة  �ملذكورو�أكد 
يقاومون  جر�ح  �ل�شيخ  حي 
�مل�شاريع �ال�شتيطانية، ويقارعون 
�ال�شتيطان �ملتف�شي و�ملخططات 
�لذي  تهويد �حلي  �إىل  �لتي ترمي 

بني  �لرئي�شة  �لو�شل  حلقة  يعد 
�ل�شمالية  و�الأحياء  �لقدمية  �لبلدة 
�ل�رشقية ملدينة �لقد�س �ملحتلة.

و�أ�شار دحلة �إىل �أن هذه �جلمعيات 
ع�شو  خلفها  يقف  و�ل�رشكات 
�لذي  كنج،  �أريية  �الحتالل  بلدية 
�ال�شتيطان  لتو�شيع  حثيثا  يعمل 
قلب  يف  ��شتيطانية  بوؤر  وزرع 
�رشقي  يف  �لفل�شطينية  �الأحياء 
دحلة؛  ووفق  �ملحتلة  �لقد�س 
�إعالنات  علقو�  �مل�شتوطنني  فاإن 
منازل  على  و�لبناء"  "�لتنظيم 
ودعو�  مقد�شية،  عائالت  عدة 
بد�ئل  عن  للبحث  �ملو�طنني 
تهجريهم  بهدف  منا�شبة  �شكنية 
�ملو�طنني  �أن  موؤكًد�  وتخويفهم، 
�لفل�شطينيني يف حي �ل�شيخ جر�ح 
�ملحاوالت  هذه  هدف  يدركون 

�لبائ�شة القتالعهم من �حلي. 
�ال�شتيطانية  �جلمعيات  و��شتولت 
يف  �الأر��شي  من  �لعديد  على 
 25 و�أقامت  جر�ح،  �ل�شيخ  حي 
�أر��شي  على  ��شتيطانية  وحدة 
وكذلك يف حميط  �ملفتي"،  "كرم 
مغارة "معو �ل�شعدي" �لتي حولتها 
وكني�س  مغارة  �إىل  �جلمعيات  تلك 
"�ل�شديق �شمعون"، و��شتولت على 
حميطها؛  يف  �ملنازل  من  �لعديد 
�الأحياء  عن  �لقدمية  �لبلدة  لعزل 
و�شعفاط  جر�ح  �ل�شيخ  �ل�شمالية: 

وبيت حنينا. 

قدمت جمعيات و�سركات ا�ستيطانية، خمططا ا�ستيطانيا لبناء عدد من الأبراج ال�سكنية 
مكان منازل فل�سطينية يف حي ال�سيخ جراح بالقد�س املحتلة.

فل�سطني املحتلة

م�شروع ا�شتيطاين جديد يف ال�شيخ جراح بالقد�س 

"الت�سريب خيانة" 

حملة ملواجهة بيع العقارات املقد�شية لالحتالل

حما�س

 ال�شلطة تطعن �شعبنا وت�شارك يف كل تفا�شيل ح�شار غزة

حملة  �ملا�شية  �لليلة  �نطلقت 
�الجتماعي،  �لتو��شل  مو�قع  على 
)�لت�رشيب  و�شم  على  للتغريد 
خيانة(، يف �لوقت �لذي ت�شهد فيه 
ت�رشيب  عمليات  �لقد�س،  مدينة 
على يد �شعفاء �لنفو�س، مل�شلحة 
م�شتوطنني وجمعيات ��شتيطانية.

�إىل  �لت�رشيب  عمليات  وتهدف 
�لقرية  عقار�ت  على  �ال�شتيالء 
ومنازلها؛  و�أر��شيها  �لقدمية 
��شتيطانية  بوؤر  �إقامة  �أجل  من 
�ليهودية  �الأحياء  وتو�شعة  مكانها 
�حلملة  وتاأتي  �ملناطق  هذه  يف 
�لتو��شل  مو�قع  خمتلف  عرب 
�الجتماعي، يف حماولة منهم ملنع 
ومو�جهة بيع �لعقار�ت و�الأر��شي 
للم�شتوطنني  �لقد�س  مدينة  يف 
ت�شليط  �إىل  تهدف  كما  �ليهود، 
�الحتالل  خمططات  على  �ل�شوء 

�ل�شاعية لتهويد �لقد�س، ومو�جهة 
و�ملمتلكات  �لعقار�ت  ت�رشيب 
بح�شب  �ملدينة،  يف  للم�شتوطنني 

�لقائمني عليها.
قو�ت  �قتحمت  ذ�ته،  �ل�شياق  ويف 
من �ملخابر�ت �الإ�رش�ئيلية، ع�رش 
�لذي  �ملنزل  �خلمي�س،  �ليوم 
نائب حمافظ حمافظة  �إليه  �أُبعد 
و�د  حي  يف  غيث  عدنان  �لقد�س 
و�أفادت  �ملحتلة،  باملدينة  �جلوز 
�ملرة  هذه  �أن  بر�س”  “قد�س 
عنا�رش  فيها  يقتحم  �لتي  �لثانية 
من  للتاأكد  �ملنزل؛  �ملخابر�ت 
و�لتز�مه  غيث،  �ملحافظ  وجود 
�ملحكمة  عليه  فر�شته  مبا 
�ملنزيل  �حلب�س  من  �الإ�رش�ئيلية 
�الحتالل  عنا�رش  وكانت  �أ�شبوًعا 
�لذي  �ملنزل  �أم�س  �قتحمت  قد 
يُقيم فيه �ملحافظ يف و�د �جلوز؛ 

للتاأكد من وجوده، حيث �شيق�شي 
بيت  يف  �ملنزيل  حب�شه  مّدة 
�إىل  ي�شار  عجاج   نا�رش  �ملو�طن 
غيث  �عتقلت  �الحتالل  قو�ت  �أن 
يوم �جلمعة �ملا�شية باالإ�شافة �إىل 
�ملخابر�ت  جهاز  مدير  �عتقال 
جهاد  �لقد�س  يف  �لفل�شطينية 
�لفقيه، بعدما تابعا ق�شية ت�رشيب 
بالقد�س  فل�شطينيني  منازل 
��شتيطانية  جمعيات  مل�شلحة 
وقررت �ملحكمة �ملركزية �لتابعة 
�لقد�س،  يف  �الحتالل  ل�شلطات 
من  يومني  بعد  غيث  عن  �الإفر�ج 
مالية،  كفالة  دفع  �رشط  �عتقاله 

و�حلب�س �ملنزيل �أ�شبوًعا.
�جلاري،  �أكتوبر  �شهر  بد�ية  ومنذ 
�لقدمية  �لبلدة  يف  منزالن  ِبيع 
م�شتوطنني  مل�شلحة  و�شلو�ن 
يهود، كما �أُخلي منزل �آخر يقطنه 

بعد  بالقوة،  وعائلته  مو�طن 
حماكم  �إحدى  من  قر�ر  �شدور 
�الحتالل باإخالء �ملنزل وت�شليمه 

للم�شتوطنني يف �شلو�ن.
وكان مركز معلومات و�دي حلوة، 
�أكد �أنه منذ عام 2014 وحتى بد�ية 
�ملنازل  عدد  بلغ   ،2018 �أكتوبر 
 44 لليهود،  بيعت  �لتي  �مُل�رّشبة 
منزاًل يف �لبلدة �لقدمية بالقد�س، 
�ملركز  و�أ�شار  )جنوًبا(  و�شلو�ن 
�إىل �أن عقاريْن ِبيعا عام 2015 يف 
�لو�شطى  حي و�دي حلوة و�حلارة 
تاله  �لذي  �لعام  ويف  )�شلو�ن(، 
عقار�ت  ثالثة  �رّشبت   2016
�لقدمية  �لبلدة  يف  �شكنية  )مباٍن 
عقار  ِبيع   2017 ويف  و�شلو�ن(، 
و�حد )�شلو�ن(، حتى �لو�شول هذ� 
يف  عقار  �رِشّب  حيث   2018 �لعام 

�شلو�ن، و�آخر يف �لبلدة �لقدمية.

حما�س،  حركة  ��شتنكرت 
�ل�شلطة  تطوع  �خلمي�س، 
خطط  القرت�ح  �لفل�شطينية 
و�آليات لدولة �الحتالل من �شاأنها 
�أن تزيد �حل�شار �ملفرو�س على 
�آخر  وكان  �لفل�شطيني  �شعبنا 
حكومة  �أعلنته  ما  �خلطط  تلك 

على  �ملو�فقة  عن  �الحتالل 
قدمتها  م�رشفية  �أمنية  خطة 
�شلطة �لنقد �لفل�شطينية تت�شمن 
جملة من �ل�شيا�شات و�الإجر�ء�ت 
�لتي توؤدي �إىل مزيد من �حل�شار 

�ملايل على �شعبنا.
عبد  �حلركة  يف  �لقيادي  وقال 

ت�رشيٍح:  يف  حنيني،  �حلكيم 
من  �ملقدمة  �خلطط  هذه  �إن 
مل�شاركتها  �متد�د  هي  �ل�شلطة 
�الحتالل يف كل تفا�شيل �حل�شار، 
و�لتفاف  �شعبنا،  ظهر  يف  وطعنة 
من  �خلرّييني  حماوالت  كل  على 
يد  تقدمي  و�أمتنا  �شعبنا  �أبناء 

�لعون الأهلنا يف فل�شطني.
عن  للكّف  �ل�شلطة  ودعا 
و�أجهزته  �الحتالل  مع  �لتعاون 
�ملختلفة، و�لعودة حل�شن �ل�شعب 
همومه  وتبّني  �لفل�شطيني، 
على  من �حلر�س  بدالً  وتطلعاته 

�مل�شلحة �الأمنية �الإ�رش�ئيلية.

�سرب الراأ�س وال�ستم 

تعذيب تكرر مع 4 اأ�شرى 
ب�شجون االحتالل

لليوم الـ 55 

االأ�شري خ�شر عدنان يوا�شل 
اإ�شرابه عن الطعام

�الأ�رشى  �شوؤون  هيئة  وثقت 
الأربعة  �إفاد�ت  و�ملحررين 
�أطفال   3 منهم  �أ�رشى، 
�شجون  عدة  يف  يقبعون 
تعر�شو�  "�إ�رش�ئيلية"، 
خالل  همجية،  العتد�ء�ت 
�عتقالهم و�لتحقيق معهم يف 
و�أو�شحت  �لتوقيف  مر�كز 
�شدر  تقرير  يف  �لهيئة، 
�الحتالل  قو�ت  �أن  عنها، 
�عتدت على �الأ�شري �لقا�رش 
عاما(   16( جناجرة  خلف 
بيت  يف  نحالني  بلدة  من 
حلم، بعد �قتحام منزل ذويه 
فجر�، وتفتي�شه، وقلبه ر�أ�شا 
�أم�شكه  ثم  ومن  عقب،  على 
رقبته،  و�شد  �جلنود  �أحد 
و�نهال �لبقية عليه بال�رشب 
بب�شاطريهم  وركله  �ل�شديد 
�أحدهم  وتعمد  �لع�شكرية، 
عدة  ر�أ�شه  ب�رشب  �إيذ�ءه 
�ل�شيارة  بحديد  مر�ت 
يزجه  �أن  قبل  �لع�شكرية، 
بها، لينقل �إىل مركز توقيف 
معه،  للتحقيق  "عت�شيون" 
معتقل  �إىل  بعدها  نُقل 

"عوفر".
بدوره تعر�س �لطفل د�نييل 
من  عاما(   17( ن�رشة  �أبو 
�لقد�س  يف  �لطور  بلدة 

ولالإهانة  �ملربح،  لل�رشب 
�مل�شبات  باأقذر  و�ل�شتم 
يف  معه  �لتحقيق  خالل 
قبل  "�لربيد"،  مركز �رشطة 
�الأ�رشى  ق�شم  �إىل  ينقل  �أن 
�الأ�شبال يف معتقل "جميدو"، 

وفق �لتقرير.
بالطفل  �لتنكيل  �إىل  و�أ�شار 
عاما(   16( ح�شا�س  حممد 
من خميم بالطة يف نابل�س، 
تو�جده  �عتقاله خالل  �أثناء 
بالقرب من م�شتوطنة "�ألون 
عدة  هاجمه  حيث  موريه"، 
وقيدو�  �أر�شا  و�ألقوه  جنود، 
يديه وع�شبو� عينيه، وبعدها 
�نهال عليه �جلنود بال�رشب 
بنادقهم  باأعقاب  �ملربح 
ج�شده،  �أنحاء  جميع  على 
معتقل  �إىل  بعد  فيما  ونقل 

"جمدو". 
�عتد�ء  �لتقرير  ر�شد  كما 
على  �الحتالل  جي�س 
 39( �شالح  لطفي  �ملعتقل 
يف  �خل�رش  بلدة  من  عاما( 
بيت حلم، بعد �أن هاجمه 15 
جنديا و�شحلوه على �الأر�س 
م�شافات طويلة، ما �أدى �إىل 
�إ�شابته بر�شو�س، علما باأن 
�الأ�شري �شالح يقبع حاليا يف 

مركز توقيف "عت�شيون".

�شجون  يف  �الأ�شري  .يو��شل 
�إ�رش�به  عدنان،  خ�رش  �الحتالل 
دون   55 �لـ  لليوم  �لطعام  عن 
�الأخري، رغم  �عتقاله  منذ  توقف، 
وقالت  �ل�شحية  حالته  تدهور 
لل�شهد�ء  �لقد�س  "مهجة  موؤ�ش�شة 
خ�رش  �الأ�شري  �إن  و�الأ�رشى": 
�إ�رش�با  يخو�س  يز�ل  ال  عدنان 
 55 �لـ  لليوم  �لطعام  عن  مفتوحا 
العتقاله  رف�شا  �لتو�يل؛  على 
زيارة  من  منعه  و�شط  �لتع�شفي 
تدهور  ورغم  عائلته،  �أو  حماميه 

حالته �ل�شحية.
�الأ�شري  زوجة  عربت  جهتها  من 
�شحة  على  خ�شيتها  عن  عدنان 
زوجها مع �الإهمال �لطبي وعزله، 
م�شتوى  عن  ر�شاها  عدم  مبدية 
له،  و�لر�شمي  �ل�شعبي  �لدعم 
من  �الأدنى  للحد  يرَق  مل  و�لذي 
�مل�شتوى �ملطلوب وك�شف �الأ�شري 
عن  م�رشبة،  ر�شالة  يف  عدنان، 
مل  و�أنه  �ل�شحية،  حالته  تدهور 
يعد ي�شتطيع �حلركة �إال باالعتماد 

على كر�شي متحرك.
�لقد�س"  "مهجة  وطالبت 
�الإن�شان  حقوق  موؤ�ش�شات 
ب�شوؤون  تعنى  �لتي  و�جلمعيات 
لل�شليب  �لدولية  و�للجنة  �الأ�رشى 
�الأحمر بـ"�لتدخل �لفوري لل�شغط 

�شيا�شاته  لوقف  �الحتالل  على 
�لتع�شفية للنيل من �أ�رش�نا و�نتهاك 
�ملو�ثيق  كفلتها  �لتي  حقوقهم 
كافة،  �لدولية  و�التفاقيات 
باملحامني  �اللتقاء  يف  وحقهم 
و�إ�رش�بهم"و�عتقلت  عزلهم  �أثناء 
�ل�شيخ  �ل�شهيوين  �الحتالل  قو�ت 
قياد�ت  من  وهو  عدنان،  خ�رش 
 11 يف  �الإ�شالمي،  �جلهاد  حركة 
له  ووجهت   ،2017 �الأول  كانون 
"عدة تهم حتري�شية"ورغم توجيه 
الئحة �تهام له �إال �أنه ال يوجد �أي 
لالعتقال  حتويله  لعدم  �شمانات 
يف  �حلكم  �نتهاء  بعد  �الإد�ري 
�أن  وجلًيّا  و��شًحا  بد�  ما  ق�شيته، 
وّجه  كاأنه  هذه،  بفعلته  �الحتالل 
ولكن  �الإد�ري  لالعتقال  �ل�شيخ 
مبطًنا. وفّجر �ل�شيخ خ�رش عدنان 
مدينة  ق�شاء  عر�بة  بلدة  -من 
�لغربية-  �ل�شفة  �شمال  جنني 
�الأمعاء  معركة  �الإر�دة،  معركة 
�العتقال  �شيا�شة  �شد  �خلاوية 
�الإد�ري �لتع�شفي، وحقق �نت�شار�ً 
�ل�شابقني  �الإ�رش�بني  يف  نوعياً 
بر�شوخ  وتكلاّل  خا�شهما،  �للذين 
�حلرية،  يف  ملطلبه  �الحتالل 
وهو يخو�س هذه �ملعركة منفرد�ً 
بحقه  مطالباً  تو�لياً  �لثالثة  للمرة 

�مل�رشوع يف �حلرية.
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الكثري  يحمل  الأمر  اأن  اإل 
مقدمتها  يف  ات،  التعقيد  من 
بعثة  مقر  داخل  احلادثة  وقوع 
يف  اأردوغان  وقال  قن�صلية، 
اأمام  الثالثاء  األقاه  خطاب 
والتنمية«:  »العدالة  اأع�صاء حزبه 
حول  فيينا  اتفاقية  اأن  »اأعتقد 
الدبلوما�صية  املقرات  ح�صانة 
الآن«،  املحك  على  اأ�صبحت 
متنح  مل  »التفاقية  اأن  م�صيفا 
العاملني  ا�صتجواب  اإمكانية 
النظر  اإعادة  وينبغي  بالقن�صلية، 
بالتعامل  معنية  فيها«والتفاقية 
اأي  وقن�صليات  �صفارات  مع 
مرتبط  �صق  ولها  باخلارج،  دولة 
�صدر  الدبلوما�صية  بالعالقات 
للدبلوما�صيني  يعطي   ،1961 عام 
ـ وكل من يحمل �صفة دبلوما�صية 
مطلقة  ح�صانة  ـ  عمله  نطاق  يف 
و�صاملة ولالتفاقية �صق ثان معني 
عام  �صدر  القن�صلية  بالعالقات 

.1963
واعترب م�صدر مطلع على القانون 
لالأنا�صول،  ت�رصيح  يف  الدويل 
مف�صال عدم ذكر هويته، اأنه »مع 
اإقرار ال�صعودية مبقتل خا�صقجي 
يف قن�صليتها، تدخل اتفاقية فيينا 
للعالقات القن�صلية حيز النقا�ش، 
ح�صانة  ذات  القن�صليات  اأن  اإذ 
ي�صمح  ما  حمدودة،  و�صالحيات 

لرتكيا بالنظر يف الق�صية«.

ت�شابك

وليد  ال�صعودي  العدل  وزير 
مع  بالتزامن  قال  ال�صمعاين، 
اإقرار اململكة مبقتل خا�صقجي، 
على  »وقعت  الأخري  ق�صية  اإن 
اأر�ش �صيادتها للمملكة )القن�صلية 
ال�صعودية يف اإ�صطنبول(، و�صت�صل 
اكتمال  بعد  اململكة  لق�صاء 

املتطلبات«.
الحتاد  راأى  نف�صه،  اليوم  ويف 
مقتل  ظروف  يف  الأوروبي 
�صارخا«  »انتهاكا  خا�صقجي 
لتفاقية فيينا للعالقات القن�صلية، 
وحتديدا مادتها رقم 55 )خا�صة 
للقن�صلية(،  املحدودة  باحل�صانة 
م�رصا على »�رصورة اإجراء حتقيق 
�صامل«3 اأيام على ذلك، وحتديدا 
الرئي�ش  قال  املا�صي،  الثنني 
»اأخربت  خطاب:  يف  الرتكي 
اإ�صطنبول  قن�صل  اأن  ال�صعوديني 
يتحلى  يكن  مل  العتيبي(  )حممد 
حاول  القن�صل  وهذا  بالكفاءة، 
ا�صتقبال  خالل  من  نف�صه  تربئة 
مرا�صل )رويرتز(، والتجول داخل 
ي�صتهزئ  وكاأنه  القن�صلية  غرف 
نريد  »ل  باحلادثة«وم�صتدركا: 
اأن يفكر اأحد حتى مبجرد الت�صرت 
وهناك  اجلرمية،  هذه  على 
احتمال كبري اأن يتم طرح معاهدة 

اأن  م�صريا  الطاولة«،  على  فيينا 
مبقتل  بالتحقيق  احلق  لبالده 
اجلرمية  اأن  باعتبار  خا�صقجي، 

نفذت يف اإ�صطنبول.
وزير  قال  اخلمي�ش،  واأم�ش 
اخلارجية الرتكي مولود ت�صاوو�ش 
تق�صي  فيينا  اتفاقية  اإن  اأوغلو، 
مقتل  حول  حتقيق  باإجراء 
الرتكية،  القوانني  وفق  خا�صقجي 
ال�صالعني باجلرمية يف  وحماكمة 
داخل  وقوع اجلرمية  تركيا، رغم 

القن�صلية ال�صعودية«.
العدل  وزير  اأكد  ذاته،  وباليوم 
الأمر  ُغل،  احلميد  عبد  الرتكي، 
فيينا  اتفاقية  اأن  م�صريا  ذاته، 
كما  التعامل  كيفية  اإطار  تر�صم 
لفت اإىل اأن »النائب العام )الرتكي( 
ل ميكنه اتخاذ قرار بتفتي�ش مبنى 
القن�صلية وقت ما ي�صاء«، مبينا اأن 
مدى تعاون ور�صى الدولة املعنية 

بالأمر يعد »عامال موؤثرا«.

ر�أي خبري دويل

�صكوت   « قال  مت�صل  �صياق  ويف 
القانون  يف  اخلبري  اندر�صون« 
الدويل مبعهد »بروكينغ�ش« : » ل 
يوجد م�صار حمدد م�صبقا لتغيري 
الدول  فباإمكان  فيينا،  اتفاقية 
الأطراف يف التفاقية اتخاذ قرار 
تغيري  اإجراء  اأجل  من  جماعي 
اتفاقية  توقيع  اأو  التفاقية،  يف 

جديدة لإجراء التغيري فيها«.
لن  اأنه  اإىل  اأندر�صون  واأ�صار 
تنظيم  اإعادة  ال�صهل  من  يكون 
الدول  عدد  يبلغ  التي  التفاقية 
املوقعة عليها 179، لكنه قال »اإن 
الأطراف فيها عانت من حني اإىل 
واحل�صانة  احلماية  ب�صبب  اآخر 
التقافية  يف  عليها  املن�صو�ش 
عام  ب�صكل  تريد  ل  ولكنها   ،
حلماية  التفاقية  من  الن�صحاب 

حقوقها القن�صلية«.
وبنينّ اأن لرتكيا احلق يف الن�صحاب 
لن  ذلك  ولكن  التفاقية،  من 
�صيحرم  لنه  �صاحلها  من  يكون 
ممثلياتها الدبلوما�صية يف اخلارج 
توفرها  التي  احلماية  حقوق  من 
التفاقية، واأردف »اأن هناك خيار 
اآخر هو قيام تركيا وجمموعة من 
بتوقيع  ال�صعودية  الدول مبا فيها 
تت�صمن  جديدة  ثنائية  اتفاقيات 
اتفاقية  على  اإ�صافية  اأحكاما 

فيينا«.

»�لقن�شليات جزء من �إقليم 
�لدولة �مل�شيفة«

الدويل،  بالقانون  معني  م�صدر 
حل�صا�صية  ا�صمه  ذكر  عدم  ف�صل 
فرقا  »هناك  اإن  قال  الق�صية 
للعالقات  فيينا  بني  كبريا 
للعالقات  وفيينا  الدبلوما�صية 
الفر�ش  مربط  وهنا  القن�صلية، 
خا�صقجي«واأو�صح  ق�صية  يف 

»وزير  اأن  لالأنا�صول،  امل�صدر 
قن�صلية  اأن  ذكر  ال�صعودي  العدل 
ل�صيادة  تخ�صع  باإ�صطنبول  بالده 
�صليم  غري  وهذا  اململكة، 
والقن�صليات  فال�صفارات  باملرة، 
الدولة  اإقليم  من  اأ�صيل  جزء 

امل�صيفة«.
واأ�صار اإىل اأن ال�صفارات والقن�صلية 
»لي�صت امتدادا جغرافيا واإقليميا 
يعتقد  ولكن  املوفدة،  للدولة 
يقال  مبا  التزاما  ذلك  البع�ش 
تلتزم  امل�صيفة  الدولة  اأن  من 

بحرمتها وح�صانتها«.
وتابع: »هذا غري �صحيح لأن هذه 
القانون  يف  فقط،  مرتبطة  حالة 
التي  احلروب  بوقت  الدويل، 
مبناأى  الأماكن  تلك  ت�صعى جلعل 

عن اأي اعتداء، ل اأكرث«.
»احل�صانة  فاإن  له،  وبالن�صبة 
ولكنها  للدبلوما�صيني،  مطلقة 
وحاليا،  للقنا�صل،  حمدودة 
مع  يتفق  حتقيقا  تركيا  جتري 
اأن  حقها  ومن  الدويل  القانون 
الذين  القنا�صل  كل  ت�صتدعي 
طلب  بعد  بالقن�صلية  يعملون 
ال�صعودية«وم�صتدركا:  من  هذا 
عائقا  �صتواجه  )تركيا(  »لكنها 
القنا�صل يحمل �صفة  اأحد  اأن  لو 
دبلوما�صية«واأ�صار اإىل اأن »ح�صانة 
القنا�صل مرتبطة فقط بوظائفهم 
ارتكاب  عنها  بالطبع  يخرج  التي 
اجلرائم داخل البعثات القن�صلية«، 
اأنه من حق ال�صعودية  م�صريا اإىل 

وتركيا التحقيق يف الأمر.
ال�صتباك،  هذا  �صوء  ويف 
نقاط  اأبرز  الأنا�صول  ت�صتعر�ش 
للعالقات  فينا  »اتفاقية  مواد 
تقع يف 5 ف�صول  التي  القن�صلية« 

و77 مادة:

�لقاعدة

من  الق�صد  الأوىل:  املادة 
القن�صليات  وح�صانات  امتيازات 
�صمان  واإمنا  الأفراد  اإفادة  لي�ش 
ال وا�صتمرار  الأداء الوظيفي الفعنّ
بتنظيم  الدويل  القانون  قواعد 
امل�صائل التي مل تنظمها �رصاحة 

اأحكام هذه التفاقية.

�لتاأ�شي�س

اإن�صاء  والرابعة:  الثانية  املادة 
اإجراء  اأو  القن�صلية  العالقات 
يتم  الدول  بني  فيها  تعديالت 
ومبوافقة  املتبادل،  بالر�صا 
قطع  واأي  امل�صيفة،  الدولة 
العالقات الدبلوما�صية ل ي�صتلزم 

حكما قطع نظريتها القن�صلية.

�ملادة �خلام�شة

م�صالح  ت�صهيل  القن�صليات  دور 
يف  امل�صيفة،  الدولة  يف  رعاياها 
القانون  بها  ي�صمح  التي  احلدود 

الدويل دون امل�صا�ش ب�صالحيات 
�صلطات الدولة امل�صيفة

التجارية  العالقات  كافة  تنمية 
وغريها،  والثقافية  والقت�صادية 
ال�صفر  ووثائق  جوازات  واإ�صدار 
لرعايا  وامل�صتندات  والتاأ�صريات 

الدولة املوفدة.
الأخرى  الوظائف  كل  ممار�صة 
املوفدة  الدولة  بها  تعهد  التي 
للبعثة القن�صلية، ول تكون خمالفة 
لقوانني الدولة امل�صيفة واأنظمتها 
الدولة،  تعرت�ش عليها هذه  اأو ل 
اأو تكون واردة بالتفاقات الدولية 
الدولتني  بني  الإجراء  املرعية 

املوفدة وامل�صيفة.

�شالحيات و�شو�بط 
وح�شانة حمدودة

�ملادة 23

كل  يف  امل�صيفة،  للدولة  يجوز 
باأن  املوفدة  الدولة  تبليغ  وقت، 
غري  �صخ�ش  قن�صليا  موظفا 
مرغوب فيه، اأو اأن اأيا من موظفي 
البعثة هو غري مقبول دون تقدمي 
املوفدة  الدولة  وعلى  اأ�صباب، 
ا�صتدعاء  للحالة،  ووفقا  عندئذ، 
ال�صخ�ش املعني اأو اإنهاء وظائفه 

بالبعثة القن�صلية.
اإذا رف�صت الدولة املوفدة خالل 
التزاماتها  تنفيذ  معقولة  مدة 
من  الأوىل  بالفقرة  املذكورة 
 ، تنفذها  مل  اإذا  اأو  املادة  هذه 
احلالة  ح�صب  امل�صيفة  فللدولة 
القن�صلية من  الإجازة  اأن ت�صحب 
تتوقف  اأن  اأو  املعني  ال�صخ�ش 
موظفي  من  موظفا  اعتباره  عن 

البعثة القن�صلية.

�ملادة 27

-يف حالة حدوث قطع للعالقات 
القن�صلية بني دولتني:

يف  حتى  امل�صيفة،  الدولة  على 
حترتم  اأن  امل�صلح،  النزاع  حالة 
وحتمي الدور القن�صلية وممتلكات 

القن�صلية  وحمفوظاتها  البعثة 
اأن  ولالأخرية  املوفدة،  للدول 
برعاية  التعهد  ثالثة  دولة  متنح 

م�صاحلها.

�ملادة 31

بخ�صو�ش حرمة الدور القن�صلية، 
ل يجوز ل�صلطات الدولة امل�صيفة 
دخول الق�صم من الدور القن�صلية 
لالأعمال  كليا  املخ�ص�ش 
رئي�ش  مبوافقة  اإل  القن�صلية 
البعثة القن�صلية اأو ممثله مبوافقة 
للدولة  الدبلوما�صية  البعثة  رئي�ش 

املوفدة.
هذه  ح�صول  افرتا�ش  وميكن 
او  املوافقة عند حدوث احلريق 
اتخاذ  ت�صتوجب  اأخرى  كارثة  اأي 

اإجراءات وقائية �رصيعة.
امل�صيفة  الدولة  على  يتوجب 
ب�صكل خا�ش اتخاذ كل اخلطوات 
املنا�صبة حلماية الدور القن�صلية 
من اأي اعتداء اأو �رصر وملنع تعكري 

�صفوها اأو امل�ش بكرامتها.

�ملادة 35

القن�صلية  احلقيبة  فتح  يجوز  ل 
لدى  كان  اإذا  اأما  حجزها،  اأو 
الدولة  يف  املخت�صة  ال�صلطات 
تدعو  جدية  اأ�صباب  امل�صيفة 
حتتوي  احلقيبة  باأن  لالعتقاد 
على اأ�صياء اأخرى غري املرا�صالت 
والوثائق، فاإن لها اأن تطلب فتحها 
بح�صورها بوا�صطة ممثل مفو�ش 
من الدولة املوفدة. واإذا رف�صت 
�صلطات هذه الدولة طلبها اأعيدت 

احلقيبة اإىل مكان م�صدرها.

�ملادة 41

املوظفني  اإخ�صاع  ميكن  ل 
القن�صليني لالعتقال اأو الحتجاز 
الحتياطي بانتظار املحاكمة اإل 
وعلى  اخلطري  اجلرم  حالة  يف 
الق�صائية  ال�صلطة  من  قرار  اأثر 

املخت�صة.

�ملادة 44

البعثة  موظفي  دعوة  ميكن 
الإدلء  اإىل  القن�صلية 
الدعاوى  يف  بال�صهادة 
يحق  ول  والإدارية،  العدلية 
القن�صليني  للم�صتخدمني 
الإدلء  رف�ش  البعثة  وخدم 
حالت  يف  اإل  بال�صهادة 
املوظفني  اأحد  رف�ش  واإذا 
بال�صهادة  الإدلء  القن�صليني 
اإجراء  اأي  اتخاذ  ميكن  فال 

ق�رصي اأو اأية عقوبة �صده.
تطلب  التي  ال�صلطة  على 
القن�صلي  املوظف  �صهادة 
اأن تتجنب م�صايقته يف اأداء 
احل�صول  وميكنها  وظائفه. 
م�صكنه  يف  �صهادته  على 
اأو  القن�صلية،  البعثة  يف  اأو 

القبول بت�رصيح خطي منه.
القن�صلية  البعثة  موظفي  اإن 
غري ملزمني بتقدمي ال�صهادة 
تتعلق مبمار�صة  وقائع  حول 
الر�صائل  وباإبراز  وظائفهم، 
الر�صمية  وامل�صتندات 
كذلك  ولهم  بها،  املتعلقة 
بال�صهادة  الإدلء  رف�ش  حق 
القانون  يف  خرباء  بو�صفهم 

الوطني للدولة املوفدة.

�ملادة 55: �حرت�م 
قو�نني و�أنظمة �لدولة 

�مل�شيفة

املتمتعني  جميع  على 
واحل�صانات،  بالمتيازات 
مع عدم الإخالل بها، احرتام 
امل�صيفة  الدولة  قوانني 
كذلك  وعليهم  واأنظمتها 
�صوؤونها  يف  التدخل  عدم 

الداخلية.
البعثات  دور  ت�صتخدم  لن 
بطريقة ل تتفق مع ممار�صة 

الوظائف القن�صلية.

ت�شاوؤالت و�هتمامات حملية ودولية، فّجرتها دعوة �لرئي�س �لرتكي رجب طيب �أردوغان �إىل �إعادة �لنظر يف »�تفاقية فيينا«، يف �إطار �لتعامل مع ق�شية مقتل �ل�شحفي �ل�شعودي جمال 
خا�شقجي �ختفى �ل�شحفي عقب دخوله قن�شلية بالده يف 2 �أكتوبر �جلاري، قبل �أن تقر �ململكة بعد 18 يوما من �ل�شمت مبقتله، ما �أثار ردود فعل غا�شبة ومطالبات بك�شف حقيقة ما ح�شل.
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عي�شة ق.

ر�ؤ�ساء  طلب  جانب  �إىل 
�لتاأجيل  �لوالئية  �لر�بطات 
بد�رهم  لهم  لل�سماح 
ح�سور �ل�سغال بعد تعيينهم 
م�ستوى  على  حمافظني 
�جاء  �ملباريات،  من  عدد 
عبد  �لرئي�س  هيئة  قر�ر 
توقيت  يف  مد��ر  �لكرمي 
مفاجئ خا�سة ��أنها �أعلنت 
متاأخر  توقيت  يف  عنه 
عرف  ��لذي  �ل�سهرة  من 
من  �الأندية  بع�س  تنقل 
للمباريات  �لتح�سري  �أجل 
��لتي  تخو�سها  �لتي 
هذ�  نهاية   مقررة  كانت 
فريق  غر�ر  على  �الأ�سبوع 
�سّد  �لذي  �ل�سا�رة  �سبيبة 
من  �لعا�سمة  �إىل  �لرحال 

ملو�جهة  �ال�ستعد�د  �أجل 
�للقاء  �جلز�ئر يف  مولودية 
�جلولة،  من  �الفتتاحي 
�أندية  من  عدد  جانب  �إىل 
�لثانية  �ملحرتفة  �لر�بطة 
بالتنقالت  قامت  �لتي 
�لهيئة  ��أكدت  بد�رها، 
�أنها �سوف  لبالدنا  �لكر�ية 
�الأندية  بتعوي�س  تقوم 
بالتنقالت  قامت  �لتي 
برجمة  يف  للتغيري  نظر� 
�لقر�ر  �يبقى  �ملباريات. 
به  خرجت  �لذي  �ملفاجئ 
�لر�بطة �إىل �لعلن يف �قت 
ليوؤكد  �ل�سهرة  من  متاأخر 
عر�س  �رضبها  جمدد� 
�الأندية  م�سلحة  �حلائط 
�لتي قامت باحلجوز�ت على 
��لفنادق  �لتذ�كر  م�ستوى 
فرتة  خالل  بها  تقيم  �لتي 

�لتو�جد للتح�سري للمقابلة، 
مد��ر  هيئة  �أن  جانب  �إىل 
على  �لت�سا�ؤل  باب  فتحت 
�ختيارها  ب�ساأن  م�رض�عيه 
من  بال�سبط  �لتوقيت  هذ� 
تاأجيل  عن  �الإعالن  �أجل 
تاريخ  �أن  رغم  �جلولة 
�لعامة  �جلمعية  �نعقاد 
كان  للفاف  �ال�ستثنائية 
�كان  �أ�سابيع  منذ  معر�فا 
�سبط  �لر�بطة  باإمكان 
مباريات  �تو�ريخ  �الأمور 
�جلولة 12، عو�س �لدخول 
�ل�رض�ع  متاهات  يف 
�نتقد  �لتي  �الأندية  مع 
�لتوقيت  ب�سدة  م�سري�ها 
خالله  �لك�سف  مت  �لذي 
يف  �ملباريات  تاأجيل  عن 
�سبطت  �لفرق  كانت  �قت 

�أمورها من �أجل �لتنقل.

الرابطة تفاجئ اجلميع وتوؤجل اجلولة 12 ليالبررت �ل�شبب بانعقاد �جلمعية �لعامة للفاف �ملربجمة قبل �أ�شابيع
فاجاأت �لر�بطة �ملحرتفة لكرة �لقدم م�ش�ؤويل �لأندية و�جلماهري بتاأجيل مباريات 

�جل�لة 12 من �لر�بطتني �لأوىل و�لثانية �لتي كان مقرر� برجمتها نهاية هذ� �لأ�شب�ع، 
حيث ك�شفت يف وقت متاأخر من ليلة �ول �أم�س عن تاأخري مباريات �جل�لة �إىل ي�مي 30 
و31 �كت�بر �ملقبل مربرة �لأمر �إىل �لطلب �لذي تقدم به بع�س روؤ�شاء �لأندية من �أجل 
ح�ش�ر �أ�شغال �جلمعية �لعامة �ل�شتثنائية لالحتادية �جلز�ئرية لكرة �لقدم �ملقررة 

�شبيحة �لي�م على م�شت�ى مركز حت�شري �ملنتخبات �ل�طنية ب�شيدي م��شى

طالب �لر�بطة 
�ملحرتفة برجمة 
مبار�ة م�ل�دية 

�جلز�ئر �لثنني �ملقبل

حمليلي: 
عاقبوا 

زرواطي دون 
اأدلة وتغا�ضوا 
عن ت�ضريحات 

مدرب بارادو
�نتقد رئي�س نادي �سبيبة 
�ل�سا�رة مامون حمليلي 

عن ��ستغر�به للعقوبة �لتي 
�أ�سدرتها جلنة �الأخالقيات 
�لتابعة لالحتادية �جلز�ئرية 

لكرة �لقدم �سد �لناطق 
�لر�سمي للفريق حممد 

زر��طي د�ن در��سة �مللف 
��ال�ستناد على �الأدلة �لتي 

تدينه �تق�سيه 6 ��سهر 
كاملة من ممار�سة �أي ن�ساط 
كر�ي، ��أ��سح حمليلي يف 
ت�رضيحات �إذ�عية �أم�س �أن 
�إد�رة فريقه مل ت�ستلم �ي 

�ثيقة توؤكد معاقبة زر��طي 
�علمو� باالأمر عرب مو�قع 

�لتو��سل �الجتماعي، مردفا 
�نهم طلبو� �حل�سول على 

�لوثيقة �إال �ن �لرد فاجئهم 
بتح�سري �لهيئة للملف �هو 

ما جعلهم يتحدثون �إىل 
�ملحامي �يطالبوه باحل�سول 
على �لتعري�س لل�رضر، ��سدد 

�ملعني �إىل �لتحامل �لذي 
�قع على زر��طي �معاقبته 
د�ن �أدلة مقابل �ل�سكوت 

على �لت�رضيحات �لتي �أدىل 
بها مدرب نادي بار�د� 

�لذي مت �الكتفاء بتغرميه 
ماليا رغم �نه هدد بتد�يل 
�لت�رضيحات �إىل �الإعالم 

�الأجنبي. يف �ملقابل، 
طالب �ملتحدث م�سوؤ�يل 
�لر�بطة �ملحرتفة برجمة 
مبار�ة فريقه �مام مولودية 
�جلز�ئر �سمن �جلولة 12 

من �لبطولة �لوطنية �الثنني 
�ملقبل عو�س �لثالثاء 
�أ� �الأربعاء حتى يتمكن 

فريقه من �للحاق بالرحلة 
�جلوية ل�سهرة �ليوم �ملو�يل 
��لتح�سري ملقابلة �جلولة 

�ملقبلة �ملقررة نهاية 
�الأ�سبوع �ملقبل �أمام �سباب 

بلوزد�د، �يبكون �أمامه 
�لوقت �لكايف لال�سرتجاع، 
�عرب حمليلي عن غ�سبه 
من �لربجمة �لتي ��سفها 
بالكارثية ��لتي جعلتهم 

يغري�ن يف رحالت �لفريق 
ب�سكل د�ري ح�سبه.

عي�شة ق.

يخ��س ترب�شا باخلارج و�لتح�شري�ت باملرتفعات

خملويف ي�ضتهدف اأوملبياد طوكيو
توفيق  �جلز�ئري  �لعد�ء  ي�رضع 
باخلارج  مغلق  ترب�س  يف  خملويف 
�لقادمة  �لقليلة  �الأيام  خالل 
�لتي  �لد�لية  للمو�عد  حت�سبا 
�الألعاب  غر�ر  على  تنتظره 
�لتي  بطوكيو   2020 �الأ�ملبية 
تعترب هدفه �الأ�سمى، بعدما غاب 
�ملو�سمني  خالل  �ملناف�سات  عن 
الإ�سابة  تعر�سه  بعد  �الأخريين 
لوكالة  خملويف  ��رضح  خطرية، 
><��ستاأنفت   : �جلز�ئرية  �الأنباء 
�لتدريبات يف �جلز�ئر منذ تقريبا 
�سهرين ��ساأ�سافر �إىل فرن�سا نهاية 
من  نوفمرب  بد�ية  �أ�  �أكتوبر  �سهر 
حت�سريي  ترب�س  خو�س   �أجل 
�لد�لية  للمو�عيد  حت�سبا  مغلق 
�لعامل  بطولة  بينها  من  �لقادمة 
2019 بالد�حة ��الألعاب �الأ�ملبية 
2020 بطوكيو ��لتي �ستكون هديف 
�ألعاب  نن�سى   �أن  د�ن  �لرئي�سي 
بوهر�ن  �ملتو�سط  �الأبي�س  �لبحر 
><لقد   : ��أ�ساف   ،>>2021 يف 

عمل  برنامج  مدربي  مع  �سطرت 
�جلو�نب  كل  �العتبار  بعني  ياأخذ 
حت�سبا للمو�عيد �لقادمة، برجمنا 
�ملرتفعات  يف  ترب�سات  �أي�سا 
�أي�سا  �أ�د  �كينيا،  �فريقيا  بجنوب 
�مل�ساركة يف �سباقات �لعد� �لريفي 
من  �لتجمعات  بع�س  خو�س  قبل 
�لبدنية  لياقتي  على  �لوقوف  �أجل 
��لتي  �لعاملية 2019  �لبطولة  قبل 

تعد هدفا ��سيطا.«
�أهر��س  �سوق  مدينة  �بن  يبد  �مل 
�ل�سابقني  �ملو�سمني  من  تخوفه 
ب�سبب  �مليادين  عن  �بتعاده  بعد 
هادئ  ><�أنا   : قائال  �الإ�سابة، 
�أ�سحت  �إ�سابتي  الأن  قلقا،  �ل�ست 
ذكرى  �سيئة فقط ��ساأعمل بجهد 
كبري من �أجل �لو�سول �إىل هديف. 
حت�سرييا  برناجما  �سطرت  لقد 
�جلز�ئرية  ��الحتادية  مدربي  مع 
الألعاب �لقوى ��لذي عر�سناه على 
�أعتقد  ��لريا�سة،  �ل�سباب   �ز�رة 
قو�ي  كامل  يف  �ساأكون  باأنني 

�لقطرية،  �لعامل  بطولة  خالل 
حتما   � كبرية  خربة  �كت�سبت  لقد 
�أنا  �لتح�سري�ت،  يف  �ست�ساعدين 
مركز على عملي 100% مب�ساعدة 

�لطاقم �لفني ��لطبي«.
مع  عالقته  حول  �سوؤ�ل  �يف 
�الحتادية �جلز�ئرية الألعاب �لقوى 
نّوه  ��لريا�سة،  �ل�سباب  �ز�رة   �
�سباق  يف  �ل�سابق  �ال�ملبي  �لبطل 
معهما   �جليد  بالتفاهم  1500م 
حيث ياأمل يف �ن حتذ� �الأطر�ف 
�جل  »من  حذ�هما  �الأخرى 
�جلز�ئرية«،  �لريا�سة  م�سلحة 
�ل�سباب  �ز�رة  »�أ�سكر  �قال: 
يل،  م�ساعدتها  على  ��لريا�سة 
�أمتنى �أن تقام �الإجر�ء�ت �الإد�رية 
بري�قر�طية،  �بد�ن  عادي  ب�سكل 
بكل  �الحتادية  قامت  جهتها،  من 
�ساأبذل  مل�ساعدتي.  بو�سعها  ما 
عند ح�سن  الأكون  ق�سارى جهدي 

ظن �جلميع«.
وكالت

بعد �أحد�ث �لعنف �لتي �شهدها لقاء 
�لفريقني م��شم 2017/2016

 منع جماهري البابية 
من التنقل اإىل ب�ضكرة

لكرة  �ملحرتفة  �لر�بطة  ك�سفت 
�لتي  �ملبار�ة  �إجر�ء  عن  �لقدم 
ب�سكرة  �إحتاد  فريقي  جتمع 
�ملقررة حل�ساب  �لعلمة  �مولودية 
�لر�بطة �ملحرتفة  �جلولة 12 من 
جماهري  ح�سور  د�ن  �لثانية 
�لعلمة  مولودية  �ل�سيف  �لفريق 
من  �لذهاب  مرحلة  حل�ساب 
تلعب  حيث  �لوطنية،  �لبطولة 
�ملقابلة �ملقررة منت�سف �الأ�سبوع 
بب�سكرة  »�لعالية«  مبلعب  �ملقبل 
يف  »�لبابية«  جماهري  ح�سور  د�ن 
قر�ر �أكد �ملوقع �لر�سمي للر�بطة 
رئي�سي  طرف  من  �تخاذه  مت  �أنه 

يف  يطبق  �سوف  ��لذي  �لفريقني، 
مرحلة �الإياب من �لبطولة �لوطنية 
من  ب�سكرة  �حتاد  جماهري  مبنع 
�ح�سور  �لعلمة  مدينة  �إىل  �لتنقل 
�لفريقني،  جتمع  �لتي  �ملبار�ة 
جمهور  بني  �سد�مات  الأي  تفاديا 
بعد  خا�سة  جمدد�،  �لفريقني 
جرت  �لتي  �لعنف  �أحد�ث 
مو�سم  يف  �لناديني  �أن�سار  بني 
�سعود  �سهدت  ��لتي   2017/2016
د�ري  �إىل  »�لزيبان«  �أبناء  ت�سكيلة 
جمدد�  �ل�سقوط  قبل  �الأ�سو�ء 

��لعودة �إىل �لر�بطة �لثانية.
ع.ق.

 ك�شف ت�شريح 3 لعبني
 من �ل�شيا�شي �ملركات� �ل�شت�ي �ملقبل

عرامة: الربجمة اأثرت علينا كثريا 
وكل �ضيئ وارد بجمعية الفاف

�سباب  لفريق  �لريا�سي  �ملدير  عرّب 
ق�سنطينة عن �أ�سفه للربجمة �ملفاجئة 
من �جلولة 12 للبطولة �لوطنية، حيث 
�لذي  للتوقيت  ��ستغر�به  عن  �أعرب 
�لتاأجيل  عن  �لر�بطة  خالله  �أعلنت 
م�سيفا �أنه مل يعلم باالأمر �سوى على 
�لفريق  �سكرتري  ليال عرب   11 �ل�ساعة 
من  �لكرت�نية  مر��سلة  تلقى  �لذي 
�لهيئة �لكر�ية، ��نتقد عر�مة �لربجمة 
كثري�  �ثرت  �أنها  �سدد  ��لتي  �الأخرية 
مع  �مل�سطر  ��لربنامج  فريقه  على 
تنقل  مربجما  بعدما  �لفني  �لطاقم 
�سبيحة  �ز�  تيزي  مدينة  �إىل  �لنادي 
�لبارحة قبل �ن ي�سقط �لقر�ر عليهم 
��لذي دفع �لطاقم �لفني �إىل �إحد�ث 
�لربنامج �برجمة ح�سة  تعديالت يف 
�دية  �مبار�ة  �م�س  �سبيحة  تدريبية  
من  مليلة  عني  جمعية  �أمام  �ليوم 
�ل�سوبر  كاأ�س  ملبار�ة  �لتح�سري  �أجل 
�أمام �حتاد  �ملقررة �خلمي�س �ملقبل 

بلعبا�س.
�لتفهم  �أبدى  عر�مة  �أن  �رغم 
��لذي  �لتاأجيل  قر�ر  بخ�سو�س 
�لكرة  م�سلحة  يف  يكون  لو  �أنه  قال 
�أنه  �إال  �سدها،  يقف  لن  �جلز�ئرية 
ت�رّضر  فريقه  �أن  �أ��سح  �ملقابل  يف 
�أقدم على حجز �لتذ�كر  كثري� بعدما 
للعب مبار�ة �سبيبة �لقبائل ��أثر �الأمر 
مت  كان  �لذي  �لتعد�د  على  بال�سلب 
�حلجز له من �أجل �لبقاء يف �لعا�سمة 
�ل�سوبر  ملبار�ة  �لتح�سري  �مو��سلة 
قبل �أن تختلط عليهم �الأمور، متمنيا 

��ستقر�ر  على  �لر�بطة  حتافظ  �ن 
�لربجمة خالل مرحلة �لذهاب.

�سوف جتد عر�قيل  �إد�رته  �أن  ��أ�سار 
للقد�م  �ملقبل  �لثالثاء  �حلجز  ب�ساأن 
ملبار�ة  ��لتح�سري  �لعا�سمة  �إىل 
�أمام �حتاد بلعبا�س ��ملقررة  �ل�سوبر 
خا�سة  �لبليدة،  يف  ت�ساكر  مبلعب 
�لكايف  �لعدد  �إيجاد  يف  ف�سلو�  بعدما 
�أن  باعتبار  �لطائرة  يف  �الأماكن  من 
بوفد  يتنقل  �لق�سنطيني �سوف  �لوفد 
�إىل  عر�مة  �تطرق  فرد�.   30 ي�سم 
�ال�ستثنائية  �لعامة  �جلمعية  �أ�سغال 
�أ��سح  عندما  �ليوم،  �ملقررة  للفاف 
�ي�سارك يف  يكون حا�رض�  �سوف  �أنه 
فعالياتها، ���ستطرد �أن مترير م�رض�ع 
�لذي  عدمه  من  �لتكوين  مر�كز  بناء 
يتبناه رئي�س �لفاف خري �لدين زط�سي 
بناء  �الحتماالت  جميع  يعرف  �سوف 
على حديثه مع ر�ؤ�ساء �الأندية.  �ك�سف 
مع  حديد  من  بيد  تعامل  �أنه  عر�مة 
تعد�د �لت�سكيلة عندما ك�سف �أنه قرر 
�ملركاتو  خالل  العبني  ثالثة  ت�رضيح 
غربلة  بد�أ  بعدما  �ملقبل،  �ل�ستوي 
كابينغا،  �لالعب  بت�رضيح  �لتعد�د 
�أنه لن يت�ساهل مع �لالعبني  مو�سحا 
�ملق�رضين ��لذين مل مينحو� �ملرد�د 
�لتعاقد  �لذي كان منتظر� منهم عند 
�ملا�سية، مو�سحا  �ل�سائفة  معهم يف 
�ملتو��سعة حلامل  للبد�ية  تاأ�سف  �أنه 

لقب �ملو�سم �لفارط.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.  

اليوم  نف�سه  زط�سي  ويجد 
اأمام امتحان حقيقي من اجل 
العامة  اأع�ساء اجلمعية  اإقناع 
على  بالأغلبية  املوافقة  على 
التكوين  مراكز  بناء  جت�سيد 
الأولوية،  مينحها  والتي 
يف  الك�سف  له  �سبق  بعدما 
�سابقة  �سحافية  ت�رصيحات 
بناء  على  الرتكيز  يف�سل  اأنه 
جهات  عرب  التكوين  مراكز 
املواهب  لكت�ساف  اةلطن 
مل�ستقبل  والتح�سري  الكروية 
بناء  عو�ض  اجلزائرية  الكرة 
مربجمة  كان  مثلما  فندق 
ال�سابق  الرئي�ض  عهدة  يف 
هذا  روراوة،  حممد  للفاف 
غيابه  ي�سجل  �سوف  الأخري 
العامة  اجلمعية  اأ�سغال  عن 
ب�سبب  يح�رصها  ولن  للفاف 

تزامن موعدها مع تواجده يف 
اجتماعات  حل�سور  املغرب 
القدم  لكرة  العربي  الحتاد 

ح�سب م�سادرنا.
زط�سي  مهمة  تكون  ولن 
العتقاد  يتم  مثلما  �سهلة 
ب�سحن  قام  اأنه  رغم  له، 
اجل  من  اجلهود  خمتلف 
العامة  اأع�ساء اجلمعية  اإقناع 
بهم  اجتمع  بعدما  بامل�رصوع 
الغربية،  الثالث  اجلهات  عرب 
اأجل  من  وال�رصقية  الو�سطى 
اإقناعهم بامل�رصوع واحل�سول 
على الدعم من اجل املوافقة 
ب�سورة  ومتريره  اليوم  عليه 

عادية.
اإىل  متطابقة  م�سادر  وتوؤكد 
امكانية ف�سل مترير امل�رصوع 
خا�سة يف ظل اتفاق �سبه كلي 
رف�سه  على  الأندية  لروؤ�ساء 
روؤ�ساء  موقف  انتظار  يف 

ظل  يف  اجلهوية،  الرابطات 
التكفل  الأندية  روؤ�ساء  رغبة 
خالل  من  باأنف�سهم  بالأمر 
املالية  القيمة  على  ح�سولهم 
ا�ستثمارها  الفاف  تنوي  التي 
يف بناء املراكز والقيام بالأمر 

بنف�سها.

حللو: كان يفرت�ض 
توزيع اأموال املراكز على 

الأندية للتكفل ببنائها

الهاوي  النادي  رئي�ض  اأو�سح 
رئي�ض  اأن  داي  ح�سني  لن�رص 
اآخر  خيار  لديه  كان  الفاف 
الأندية  روؤ�ساء  لإر�ساء 
توزيع  خالل  من  املحرتفة 
القيمة املالية التي ينوي اإن�ساء 
مراكز التكوين بقيمتها عليهم 
التكوين  مراكز  بناء  اأجل  من 
تكون  اأن  عو�ض  بهم  اخلا�سة 

اأن  مو�سحا  للفاف،  تابعة 
القيمة املالية التي مت ك�سفها 
كافية لت�سييد عدد مراكز اأكرب 
الهيئة  تنوي  التي  الأربعة  من 
الكروية بنائها، واأ�ساف اأن كل 
فريق لو ي�ستفيد من قيمة 20 
ت�سييد   اأجل  من  �سنتيم  مليار 
الرا�سي  قطع  على  املراكز 
�سوف  عليها  حت�سلوا  التي 
عدد  من  بال�ستفادة  ي�سمح 
اأكرب للمراكز يف خمتلف ربوع 
اأف�سل  الفر�سة  ومتنح  الوطن 

لكت�ساف املواهب ال�سابة.
ثقة  ميلك  انه  حللو  وك�سف 
اجلمعية  مترير  يف  كبرية 
والت�سويت  للم�رصوع  العامة 
�سوف  اأين  بالأغلبية،  عليه 
باملوافقة  الأع�ساء  ي�سوت 
ح�سبه   %60 بن�سبة  وذلك 
بناء  م�رصوع  يف  حدث  مثلما 

الفندق.

خالل انعقاد اجلمعية ال�شتثنائية لالحتادية اجلزائرية لكرة القدم اليوم

زط�شي اأمام امتحان مترير م�شروع بناء مراكز التكوين
تعقد الحتادية اجلزائرية لكرة القدم جمعيتها العامة ال�شتثنائية �شبيحة اليوم على م�شتوى مركز حت�شري املنتخبات 

الوطنية ب�شيدي مو�شى، والتي �شوف ت�شم ح�شب الربنامج الذي اأعلنته الهيئة الكروية عرب البيان الذي اأر�شلته اإىل 
اأع�شائها الت�شويت على مترير م�شروع بناء مراكز التكوين الذي تقوده هيئة الرئي�ض خري الدين زط�شي والذي ي�شع 

الآمال الكبرية على جناحه يف احل�شول على موافقة اأع�شاء اجلمعية العامة من اأجل النطالق يف تطبيقه على امليدان

 اأر�شية لومي ت�شكل خطرا 
على �شحة لعبي اخل�شر

ت�شريحات لوروا ت�شع 
بلما�شي يف ورطة

حديث عن عودة بو�شار وكني�ض اإىل الوفاق

حمار: اأ�شعى للتتويج القاري 
يف 2020 وهدفنا التتويج 

بالألقاب هذا املو�شم

يواجه الطاقم الفني الوطني بقيادة 
مع�سلة  بلما�سي  جمال  الناخب 
الطوغو  اإىل  التنقل  قبل  كبرية 
املنتخب  ملواجهة  للتح�سري 
اخلام�سة  اجلولة  �سمن  املحلي 
وما قبل الأخرية من ت�سفيات كاأ�ض 
اإفريقيا لالأمم املقررة �سيف العام 
املقبل يف الكامريون، حيث �سدمت 
املنتخب  مدرب  ت�رصيحات 
وهو  اجلميع  لوروا  كلود  الطوغويل 
ال�سيئة  الو�سعية  عن  ك�سف  الذي 
التي يتواجد عليها ملعب العا�سمة 
مباراة  اإقامة  واملربمج  لومي 
خا�سة  عليه،  والطوغو  اخل�رص 
واأن اأر�سيته كارثية وتهدد امل�سوار 
الكروي لالعبني، وهي الت�رصيحات 
راأ�ض  يف  ال�سداع  تزيد  �سوف  التي 
بلما�سي وت�سع يف موقف حمرج ل 
يح�سد عليه، اإذا علمنا اأن كل لعب 
تهدده  اأر�سية  يف  اللعب  يرف�ض 
الفريق  مع  متعاقد  واأنه  خا�سة 

الذي يلعب يف �سفوفه.
اخل�رص  ولعبو  بلما�سي  و�سيجد 
ظل  يف  احلرية  اأمام  اأنف�سهم 
�سحتهم  تهدد  التي  اخلطورة 
اإ�سابات  اإىل  تعر�سهم  واإمكانية 
خطرية تهدد م�سوارهم الكروي، يف 
ظل اأن املدرب الفرن�سي للمنتخب 
منتخبه  جنم  اأن  ك�سف  الطوغويل 
برتب�ض  اللتحاق  رف�ض  اأديبايور 
اأمام  واللعب  املقبل  بالده  منتخب 
خطورة  ب�سبب  الوطني  املنتخب 
املع�سو�سية  امللعب  اأر�سية 

امل�ستجدات  هذه  ا�سطناعيا، 
جتعل لعبينا يخافون على حياتهم 
وت�سع بلما�سي اأمام موقف البحث 
�سيناريو  اأي  لتفادي  احللول  عن 

مكروه وخطري.

لوروا: اأر�شية لومي 
لن تعجب اجلزائريني 

وتاأهيلها لن يطور 
الكرة يف اإفريقيا 

اأعرب املدرب الفرن�سي كلود لوروا 
الكارثية  الأر�سية  ب�سبب  قلقه  عن 
لومي،  ملعب  عليها  يتواجد  التي 
اإعالمية  ت�رصيحات  يف  قال  حيث 
يحت�سن  �سوف  الذي  امللعب  اأن 
اخل�رص  امام  منتخبه  مباراة 
يتواجد يف و�سعية خطرية ل ت�سلح 
اأن  باعتبار  القدم،  كرة  ملمار�سة 
يعجب  لن  ما  وهو  ار�سيته خطرية 
الوفد اجلزائري يقول، مو�سحا ان 
التزحلق على الأر�سية يهدد ج�سد 
ال�سلبة  لو�سعيته  وب�رصته  الالعب 

واخلطرية.
ملعب  تاهيل  اأن  املعني  واأو�سح 
الدولية  الحتادية  طرف  من  مثله 
الإفريقي  والحتاد  القدم  لكرة 
للعبة لن يجعل الكرة امل�ستديرة يف 
اأنه  واأردف  تتطور،  ال�سمراء  القارة 
ل ي�ستطيع اإجبار لعبيه اللعب على 

الأر�سية بحالتها.
عي�شة ق.

�سطيف  وفاق  فريق  رئي�ض  عربرّ 
الكبري  تفاوؤله  عن  حمار  ح�سان 
لقب  حتقيق  على  الفريق  بقدرة 
قاري قبل نهاية عهدته عام 2020، 
ت�رصيحات  يف  حمار  وك�سف 
لالإق�ساء  حت�رص  اأنه  اإذاعية 
من  الت�سكيلة  له  تعر�ست  الذي 
اإفريقيا  اأبطال  رابطة  م�سابقة 
خا�سة  امل�رصي  الأهلي  اأمام 
كبرية حول  اآمال  كان ميلك  واأنه 
اللقب  نيل  يف  الالعبني  قدرة 
وقدم  احلالية،  للن�سخة  القاري 
�سكره الكبري غلى اجلمهور الكبري 
امللعب  اإىل  بقوة  تنقل  الذي 
الذي  الفني  والطاقم  لت�سجيعهم 
املناف�ض  امام  كبرية  مباراة  قاد 
�سوف  اأنه  وا�ستطرد  امل�رصي، 
قيادة  اأجل  من  اجلهود  ي�ساعف 
عام  قاري  لقب  نيل  اإىل  الوفاق 
الأبطال  رابطة  نيل  �سواء   2020
اأو كاأ�ض الكاف. واأ�سار املتحدث 
اأن الإق�ساء من امل�سابقة القارية 
اأنظارهم  يحولون  يجعلهم  �سوف 
التتويج  على  التناف�ض  نحو 
اجلبهات  خمتلف  عرب  بالألقاب 

البطولة الوطنية، الكاأ�ض والكاأ�ض 
الوفاق فريق  ان  العربية، م�سيفا 
اجل  من  اللعب  وي�ستحق  كبري 
جماهري  مطالبا  التتويجات، 
الفريق  مع  بالوقوف  الفريق 
وامل�ساهمة  الطاو�سي  واملدرب 

يف قيادتهم لإحراز الألقاب.
واعرتف حمار اأن اإدارته اأخطاأت 
بت�رصيح الثنائي زيتي واآيت واعمر 
خا�سة  املا�سية  ال�سائفة  خالل 
القارية،  الإجازة  ميلكان  واأنتهما 
وذلك اإثر تواجدهم بنق�ض عددي 
يف الإياب اأمام الأهلي امل�رصي، 
مو�سحا اأنهم �سوف يعملون على 
املركاتو  خالل  التعداد  تدعيم 
قادرين  بالعبني  املقبل  ال�ستوي 
لالإ�سارة  الإ�سافة.  منح  على 
»الن�رص  بيت  من  م�سادر  تتحدث 
اإعادة  تعتزم  الإدارة  اأن  الأ�سود« 
الثنائي بو�سار وكني�ض اإىل الفريق 
اخلط  تدعيم  رغبتها  ظل  يف 
اأقدمت  بعدما  للفريق،  اخللفي 
على طرد لعبها املحوري �ساعد 

لأ�سباب ان�سباطية.
عي�شة ق.

تنظيم الألعاب الإفريقية 
الرباملبية الأوىل يف 2020
تقام الألعاب الإفريقية الرباملبية الأوىل يف الثالثي الأول من 

�سنة 2020  ح�سبما اأعلنته اللجنة الرباملبية الإفريقية خالل 

اجتماع الدورة الثالثة للجنة التقنية املخت�سة لالحتاد الإفريقي 

حول ال�سباب الثقافة والريا�سة املنعقد باجلزائر العا�سمة، 

وجاء اإعالن اللجنة الرباملبية  من طرف نائب الرئي�ض الأول 

للهيئة املغربي حميد العوين خالل اجتماع  خرباء اللجنة التقنية 

والريا�سية لالحتاد الإفريقي، حيث تراأ�ض ح�ستها ممثل وزارة 

ال�سباب والريا�سة �سيد احمد �سلمي، ووافق مكتب اللجنة التقنية 

املخت�سة لالحتاد الإفريقي حول ال�سباب والثقافة والريا�سة على 

تنظيم الألعاب الفريقية الرباملبية لل�سباب الأوىل، غري اأن هذا 

الألعاب ينبغي ان ي�سادق عليها الحتاد الإفريقي كونها حدثا 

ر�سميا متعدد الريا�سات  وموؤهلة بالن�سبة للريا�سيني للرباملبياد 

الإفريقية. واأ�سار املتدخلون اأن الألعاب الإفريقية الرباملبية 

ينبغي ان تنظم كل اأربع �سنوات، خالل العام التي جترى فيها 

الألعاب �سبه الوملبية والبلدان الع�سو يف الحتاد الإفريقي يجب 

زة للرت�سح واحت�سان الطبعة الأوىل، وينتظر اأن تقوم  اأن تكون حمفرّ

بلدان مثل جنوب افريقيا، الكونغو ، م�رص واملغرب بالتفكري يف 

اإمكانية ا�ست�سافة الألعاب الإفريقية الرباملبية الأوىل ، لت�سجيل 

اأ�سماءهم يف التاريخ ويكونوا بلدانا يعطوا �سدى ملثل هذا املوعد 
الريا�سي القاري.

وكالت

 مبوحلي يطيح بع�شلة
 يف الدوري ال�شعودي

اأطاح احلار�ض الدويل اجلزائري راي�ض وهاب مبوحلي 
مبواطنه مليك ع�سلة خالل املباراة التي جمعت م�ساء اأول 
ام�ض فريقيهما التفاق واحلزم �سمن اجلولة ال�سابعة من 
الدوري ال�سعودي للمحرتفني وعرفت فوز التفاق بهدف 
دون رد، حيث عرف اللقاء م�ساركة الالعبان اجلزائريان 

اأ�سا�سيان وخا�سا جميع اأطوار املقابلة، حيث تفوق حار�ض 
عرين اخل�رص اأمام هجمات الفريق الزائر واأنقذ فريقه من 

تلقي �سباكه لالأهداف و�ساهم يف اإحراز النقاط الثالث، 
يف املقابل، تلقت �سباك ع�سلة هدفا وحيدا جاء يف بداية 

ال�سوط الثاين من اللقاء، ليوؤكد مبوحلي جمددا انه احلار�ض 
الأول يف ال�سعودية وهو الذي كان اأحرز جائزة لعب ال�سهر 
ل�سبتمرب متفوقا على جنوم الدوري ال�سعودي، و�سمح هذا 

النت�سار لالتفاق بالقفز اإىل املركز الثالث يف جدول 
الرتتيب بينما بقي احلزم يف املركز التا�سع.

ع.ق.
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.           روراوة يغيب عن ح�شور الأ�شغال



اإ�سبانيول ير�سد ال�سدارة قبل الكال�سيكو
ير�ضد اإ�ضبانيول �ضدارة الدوري الإ�ضباين عندما يحل �ضيفاً على بلد الوليد يف املرحلة 
العا�رشة وذلك قبل يومني من الكال�ضيكو املرتقب بني الغرميني التقليديني جاره الكاتالوين 
الكاتالونية  العا�ضمة  نو يف  كامب  ملعب  اإىل  الأنظار غدا  وتتجه  وريال مدريد،  بر�ضلونة 
والذي �ضيكون م�رشحاً للقمة املرتقبة بني بر�ضلونة وريال مدريد والتي �ضتقام يف غياب 
جنميهما الأرجنتيني ليونيل مي�ضي امل�ضاب بك�رش يف يده اليمنى تعر�ض له خالل املباراة 
اإىل  ال�ضيف  اأ�ضبيلية والربتغايل كري�ضتيانو رونالدو املنتقل هذا  الدوري �ضد  الأخرية يف 
بر�ضلونة  جاره  واحدة عن  نقطة  بفارق  اإ�ضبانيول  ويتخلف  الإيطايل،  �ضفوف جوفنتو�ض 
اأو  ال�ضدارة  الأخرية لنتزاع  نتائجه اجليدة يف املراحل  اللقب و�ضيحاول موا�ضلة  حامل 

�ضمان الو�ضافة على الأقل.
بيد اأن مهمة اإ�ضبانيول لن تكون �ضهلة اأمام بلد الوليد الذي حقق انتفا�ضة كبرية منذ �رشائه 
وقبل  رونالدو،  ال�ضابق  اليطايل  ميالن  واإنرت  وبر�ضلونة  مدريد  وريال  الربازيل  جنم  من 
�رشائه كان بلد الوليد العائد هذا املو�ضم اإىل الدرجة الأوىل يحتل املركز 19 قبل الأخري 
بثالثة تعادلت وهزميتني، لكنه حقق العالمة الكاملة يف مبارياته الأربع الأخرية، و�ضعد 
بر�ضلونة املت�ضدر  نقاط عن   3 بفارق  نقطة  بر�ضيد 15  ال�ضاد�ض  اإىل املركز  الوليد  بلد 
الفوز  لتحقيق  واجلمهور  الأر�ض  ا�ضتغالل عاملي  و�ضيعمل على  اإ�ضبانيول،  ونقطتني عن 

اخلام�ض توالياً واللحاق برب�ضلونة اإىل ال�ضدارة.  
عندما  الكال�ضيكو  قبل  ال�ضدارة  اقتنا�ض  فر�ضة  اخلام�ض  مدريد،  اأتلتيكو  وبدوره ميلك 
ي�ضت�ضيف ريال �ضو�ضييداد اليوم، ويدخل اأتلتيكو مدريد مباراة الدوري بعد اخل�ضارة املذلة 
التي مني بها اأمام م�ضيفه بورو�ضيا دورمتوند الأملاين برباعية نظيفة يف اجلولة الثالثة من 
اأتلتيك بلباو اإىل فك لعنة التعادلت التي  اأوروبا، ويتطلع  اأبطال  دور املجموعات لدوري 

تالحقه منذ اأواخر اأوت املا�ضي عندما ي�ضت�ضيف فالن�ضيا.

هرني يتطلع لأول انت�سار مع موناكو
يتطلّع املدرب تريي هرني لتحقيق فوزه الأول مع فريقه موناكو عندما ي�ضت�ضيف ديجون 
اليوم يف املرحلة 11 من الدوري الفرن�ضي، وميلك تيريي هرني فر�ضة حتقيق فوزه الأول 
يف ثالث مباراة له على راأ�ض الإدارة الفنية ملوناكو وذلك عندما ي�ضت�ضيف ديجون، وخ�رش 
للربتغايل ليوناردو جاردمي املقال من  هرني الذي ا�ضتلم املهمة الأ�ضبوع املا�ضي خلفاً 
من�ضبه املباراة الأوىل اأمام �ضرتا�ضبورغ 1-2، ثم عاد بتعادل اإيجابي من بلجيكا اأمام كلوب 
بروج 1-1 يف اجلولة الثالثة من م�ضابقة دوري اأبطال اأوروبا، وميني فريق الإمارة النف�ض 
بتحقيق انطالقة جيدة باإ�رشاف لعبه ال�ضابق هرني والبتعاد من املركز 19 قبل الأخري 
فوزاً  موناكو  وحقق  املا�ضي،  قبل  املو�ضم  ناله  الذي  اللقب  على  املناف�ضة  اإىل  والعودة 
 1-3 نانت  م�ضيفه  ح�ضاب  على  وكان  املو�ضم  هذا  امل�ضابقات  خمتلف  يف  فقط  واحداً 
وهدافه  قائده  غياب  يف  اليوم  مباراة  موناكو  ويخو�ض  الدوري،  من  الأوىل  املرحلة  يف 
الدويل الكولومبي راداميل فالكاو ب�ضبب الإ�ضابة التي تعر�ض لها اأمام �ضرتا�ضبورغ وحرمته 

امل�ضاركة اأمام كلوب بروج.
و�ضيحاول ليون اخلام�ض و�ضانت اإتيان ال�ضاد�ض ت�ضديد اخلناق على مر�ضيلياعندما يلتقيان 
والتقدم  الفوز  التوايل، من خالل حتقيق  افتتاح املرحلة على  ونيم يف  اأجنيه  م�ضيفيهما 
اأمام الفريق اجلنوبي، الأمر ذاته �ضي�ضعى اإليه مونبلييه �رشيك مر�ضيليا يف املركز الثالث 
عندما يحل �ضيفاً على تولوز، بدوره �ضي�ضع ليل باري�ض �ضان جريمان حتت ال�ضغط عندما 
�ضقوط  اأمل  على  نقاط   5 اإىل  العا�ضمة  فريق  وبني  بينه  الفارق  لتقلي�ض  كاين  ي�ضت�ضيف 
الثاين  يف  الباري�ضي  الفريق  على  �ضيفاً  �ضيحل  ليل  واأن  خ�ضو�ضاً  مر�ضيليا،  اأمام  الأخري 

نوفمرب املقبل.

حماولة اأخرية من الريال للتعاقد مع بوكيتينو
ما زال ريال مدريد الإ�ضباين ي�ضعى لإيجاد البديل الأمثل خلالفة جولني لوبيتيغي يف تدريب 
الفريق، حيث ت�ضري التوقعات لرحيله عن الفريق بعد مباراة الكال�ضيكو غدا خا�ضة يف حالة 
خ�ضارة اللقاء، وذكرت �ضحيفة »ذا �ضن« الربيطانية اأن ريال مدريد �ضيجري حماولة اأخرية 
للتعاقد مع الأرجنتيني ماوري�ضيو بوكيتينو املدير الفني لفريق توتنهام، واأكدت ال�ضحيفة 
املرينغي  ربطت  التي  ال�ضائعات  رغم  بوكيتينو،  مع  التعاقد  تف�ضل  مدريد  ريال  اإدارة  اأن 

بالإيطايل اأنطونيو كونتي خالل الأيام املا�ضية.
واأ�ضارت اأن ريال مدريد يقوم الآن مبراجعة اأخرية لأو�ضاع الفريق، قبل اتخاذ قرار التعاقد 
للوبيتيغي، وكان بوكيتينو هدًفا لريال مدريد يف ال�ضيف املا�ضي  مع مدرب جديد خلًفا 
عندما اأعلن الفرن�ضي زين الدين زيدان رحيله عن الفريق، لكن مدرب اإ�ضبانيول ال�ضابق كان 
قد وقع عقًدا جديًدا مع توتنهام ملدة 5 �ضنوات قادمة، وياأمل ريال مدريد اأن تكون نتيجة 
مباراة توتنهام الأخرية بدوري اأبطال اأوروبا والتي انتهت بالتعادل مع اآيندهوفن �ضببًا يف 
موافقة رئي�ض النادي الإجنليزي على رحيل بوكيتينو، واختتمت ال�ضحيفة الربيطانية باأن 
املدرب  بخدمات  الظفر  اأجل  من  اإ�ضرتليني  جنيه  مليون   40 لدفع  م�ضتعد  مدريد  ريال 

الأرجنتيني.

دور جمموعات اليوروبا ليغ

ريال بيتي�س ي�سدم ميالن ويخطف ال�سدارة
ال�ضاد�ضة من ميالن  الإ�ضباين �ضدارة املجموعة  بيتي�ض  افتك ريال 
اأم�ض  اأول   1-2 بنتيجة  �ضريو«  »�ضان  عليه يف  فاز  اأن  بعد  الإيطايل 
وعلى  الأوروبي،  الدوري  م�ضابقة  حل�ضاب  الثالثة  اجلولة  �ضمن 
اأخذ ال�ضيوف املبادرة بهدفني �ضادمني عرب  عك�ض ما كان متوقعاً 
اأنطونيو �ضانابريا وجيوفاين لو�ضيل�ضو قيل اأن يتمكن باتريك كوتروين 
بيتي�ض  ريال  ت�ضدر  الثمني  بفوزه  الوحيد  ميالن  هدف  توقيع  من 
املجموعة ال�ضاد�ضة بر�ضيد 7 نقاط بفارق نقطة عن و�ضيفه ميالن 
يف حني احتل اأوملبياكو�ض اليوناين الفائز على دودلجن 2-0 املركز 

الثالث بر�ضيد 4 نقاط.
اأّكد زيوريخ ال�ضوي�رشي اأّن عرو�ضه القوية لي�ضت جمرد ذر رماد على 
العيون وذلك عقب فوزه على �ضيفه القوي واملر�ضح باير ليفركوزن 
حل�ضاب  الثانية  املباراة  يف  الأوىل،  املجموعة  �ضمن   2-3 الأملاين 
لودوغوريت�ض  �ضيفه  مع  اليوناين  لرناكا  تعادل  املجموعة،  هذه 
بال�ضدارة بر�ضيد 9  البلغاري بهدف ملثله، وانفرد زيوريخ  رازغراد 
نقاط يليه ليفركوزن و�ضيفاً بـ 6 نقاط ومن ثم لودوغوريت�ض ولرناكا 
النم�ضاوي  �ضالزبورغ  وا�ضل  بينما  منهما،  لكل  وحيدة  بنقطة  توالياً 

تزعمه للمجموعة الثانية عقب فوزه على روزنربغ الرنويجي بثالثية نظيفة، كما �ضّجل ليبزيغ الأملاين فوزاً مهماً على �ضلتيك ال�ضكتلندي 
بثنائية، ويت�ضدر �ضالزبورغ بر�ضيد 9 نقاط ويليه ليبزيغ بـ 6 نقاط و�ضلتيك ثالثاً 3 نقاط ويتذيل روزنربغ املجموعة بر�ضيد خال.

اأر�ض �ضبورتينغ  اأوروبياً وجنح يف ف�ض ال�رشاكة على �ضدارة املجموعة اخلام�ضة عقب فوزه الثمني على  اأر�ضنال عرو�ضه القوية  وا�ضل 
ل�ضبونة 1-0، بهذا النت�ضار خارج الديار، اعتلى اأر�ضنال �ضدارة املجموعة اخلام�ضة منفرداً بر�ضيد 9 نقاط تاركاً ر�ضيد و�ضيفه �ضبورتينغ 
ل�ضبونة متجمداً عند 6 نقاط، يف حني ارتقى فور�ضكال اإىل املركز الثالث بر�ضيد 3 نقاط بعد فوزه على اأر�ض كاراباخ متذيل املجموعة 

بنتيجة 0-1.
ا�ضتغل دينامو زغرب الكرواتي عرثة فرنبات�ضي الرتكي وعّمق الفارق يف ال�ضدارة للمجموعة الرابعة عقب الفوز على اأر�ض �ضبارتاك ترنافا 
التعادل على �ضيفه الرتكي بهدفني يف كل جهة، ويتزعم دينامو زغرب املجموعة  البلجيكي  اأندرخلت  2-1، يف املباراة الأخرى، فر�ض 

بر�ضيد 9 نقاط يليه فرنبات�ضي 4 نقاط و�ضبارتاك ترنافا ثالثاً 3 نقاط ويتذيل اأندرخلت املجموعة بنقطة.
البيالرو�ضي 3-1، حقق  قاد لوفتو�ض ت�ضيك فريقه ت�ضيل�ضي الجنليزي لفوز جديد يف املجموعة 12 وجاء على ح�ضاب باتي بوري�ضوف 
ت�ضيل�ضي فوزه الثالث تواليا، حيث تاألق على ملعب �ضتامفورد بريدج روبن لوفتو�ض ت�ضيك وقاد ت�ضيل�ضي لفوز ثالث بت�ضجيله »هاتريك«، يف 
املقابل �ضجل لباتي بوري�ضوف اليك�ضي ريو�ض وعزز ت�ضيل�ضي �ضدارته للمجموعة بر�ضيد 9 نقاط يف حني بقي باتي بوري�ضوف يف املركز 

الثالث بر�ضيد ثالث نقاط متقدما بفارق الأهداف عن مول فيدي املجري الفائز على باوك �ضالونيكا اليوناين الثاين 0-2.
تقل�ضت اآمال مر�ضيليا الفرن�ضي و�ضيف الن�ضخة الأخرية بالتاأهل اإىل الدور الثاين من م�ضابقة الدوري الأوروبي بعد تعر�ضه خل�ضارة ثانية 
اأمام �ضيفه لزيو روما الإيطايل �ضمن املجموعة الثامن، .وجتمد ر�ضيد مر�ضيليا عند نقطة يتيمة، فيما رفع لزيو ر�ضيده اىل 6 نقاط على 

بعد ثالث نقاط من اينرتاخت فرانكفورت الأملاين املت�ضدر الذي حقق فوزه الثالث تواليا على �ضيفه اأبولون ليما�ضول القرب�ضي 0-2

يتطلع بورو�ضيا دورمتوند املت�ضدر و�ضاحب ال�ضجل النظيف 
من اخل�ضارة يف الدوري الأملاين اإىل موا�ضلة عرو�ضه القوية 
هرتا  بارك«  اإيدونا  »�ضيغنال  ملعبه  على  ي�ضتقبل  عندما 
مدربه  بقيادة  الفريق  ويعي�ض  التا�ضعة،  املرحلة  يف  برلني 
كان  التي  تلك  ت�ضبه  رائعة  اأياماً  فافر  لو�ضيان  ال�ضوي�رشي 
مدربه  مع  و2012-2011   2011-2010 مو�ضمي  يف  عليها 
ال�ضابق يورغن كلوب الذي قاده اإىل لقبني توالياً يف الدوري، 
ليكون الفريق الأخري الذي يك�رش �ضيطرة بايرن ميونيخ على 
درع البوند�ضليغا علماً اأن الفريق البافاري عاد بعدها واأحرز 
قوة  بناء  من  �رشيعاً  فافر  ومتكن  توالًيا،  مرات  �ضت  اللقب 
�ضاربة ت�ضري بالفريق بوترية ت�ضاعدية يف كافة ا�ضتحقاقاته، 
برباعية  الإ�ضباين  مدريد  اأتلتيكو  على  الكبري  فوزه  واآخرها 
وعلى  اأوروبا،  ابطال  دوري  من  الثالثة  اجلولة  يف  نظيفة 
األكا�ضري امل�ضاب، فر�ض  باكو  الإ�ضباين  الهداف  رغم غياب 
نف�ضيهما  حكيمي  اأ�رشف  واملغربي  فيت�ضل  اأك�ضل  البلجيكي 
جنمني للفريق الأ�ضفر يف مباراته الأوروبية التي و�ضع فيها 

بت�ضدره  العريقة  القارية  للم�ضابقة  الثاين  الدور  يف  قدماً 
مون�ضغالدباخ  بورو�ضيا  ويفتتح  الكاملة.  بالعالمة  جمموعته 
الو�ضيف املرحلة اجلمعة باحللول �ضيفه على فرايبورغ يف 
�ضعيه للبقاء على م�ضافة قريبة من دورمتوند اذ يتخلف عنه 
بفارق  الثالث  برمين  فريدر  وي�ضتقبل  نقاط،  ثالث  بفارق 
الأهداف على ملعبه »في�رش« باير ليفركوزن، وتتجه الأنظار 
اإىل مباراة بايرن ميونيخ الرابع بفارق اأربع نقاط عن املت�ضدر 
وم�ضيفه ماينت�ض، وياأمل العمالق البافاري موا�ضلة �ضحوته 
التي بداأت الأ�ضبوع املا�ضي بالفوز على م�ضيفه فولف�ضبورغ 
اأثينا  اأيك  م�ضيفه  على  قواعده  خارج  بفوز  واتبعها   ،1-3
دوري  من  اخلام�ضة  املجموعة  يف  نظيفة  بثنائية  اليوناين 
اأبطال اأوروبا، ويدرك العمالق البافاري اأن املجال غري متاح 
للتفريط باملزيد من النقاط بعد تلقيه خ�ضارتني يف الدوري، 
دورمتوند  بورو�ضيا  م�ضيفه  مع  موقعته  اإىل  يتطلع  اأنه  علماً 
معركة  الدولية، حل�ضم  املباريات  قبل عطلة  نوفمرب   10 يف 

ال�ضدارة ومرحلة الذهاب.

قّمة مرتقبة بني دورمتوند وهرتا برلني

الربازيل تواجه الكامريون وديا
ت�ضت�ضيفها يف جوان املقبل.  الدولة امل�ضيفة 2-0 ثم على الأرجنتني 1-0، وت�ضتعد الربازيل لبطولة كاأ�ض الأمم الأمريكية اجلنوبية »كوبا اأمريكا« التي وخا�ض املنتخب الربازيلي مباراتني وديتني خالل ال�ضهر احلايل يف م�ضاركته �ضمن دورة رباعية يف ال�ضعودية، ففاز على اأيام، يخو�ض »ال�ضيلي�ضاو« مباراة ودية �ضد الأوروغواي على ملعب الإمارات التابع لنادي اأر�ضنال يف العا�ضمة الإجنليزية. املنتخب الربازيلي منتخبًا من اإفريقيا، منذ تويل املدرب تيتي مهامه على راأ�ضه جهازه الفني يف جوان 2016، وقبلها باأربعة اآخر مباراة ودية له خالل العام احلايل، بح�ضب ما اأعلن الحتاد الربازيلي للعبة، و�ضتكون هذه املرة الأوىل التي يواجه فيها يلتقي املنتخب الربازيلي نظريه الكامريوين يف 20 نوفمرب املقبل على ملعب »اأم كاي« يف ميلتون كينز يف �ضمال لندن،يف 
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جديد دار الهدى يف �سيال 2018

كتب متنوعة يف التاريخ و الفن والثقافة 
د تطّلعاته نحو  قة رغبة منها يف اإغناء القارئ وَر�سْ ك�سفت دار الهدى عن جمموعة من�سوراتها املتنوعة من ق�س�ص وكتب تاريخية واأخرى ُمَتَفِرّ

الأف�سل حيث تكون موؤلفاتها متوفرة بجناح الدار خالل م�ساركتها يف الطبعة القادمة من ال�سالون الدويل للكتاب الذي ينطلق ر�سميا يوم 29 اأكتوبر 
اجلاري، على اأن يفتح اأبوابه للجمهور �سباح يوم 30 من ال�سهر نف�سه بداية من ال�ساعة العا�سرة �سباحا.

م٫�ص
�أ�صدرت  �لق�صة  جمال  ففي 
 Les histoires« :لد�ر كتاب�
 »de mon livre à moi
وعثمان  ر��صدي  بهية  مل�ؤلفيه: 
�أوجيت، ه� عبارة عن جمم�عة 
�لفرن�صية  باللغة  �لق�ص�ص  من 
للأطفال  م�جّهة  هادفة 
ت�صاعدهم على �إثر�ء ر�صيدهم 
خيالهم،  وت��صيع  �للغ�ي، 
يف  وخرب�ت  معارف  و�كت�صاب 
تهدف  �حلياة  ميادين  �صتى 
�ص�ٍيّ  و�ٍع،  ن�صٍء  تك�ين  �إىل 

وُمتَح�ّضٍ.

ويف جمال التاريخ 
اأ�سدرت دار الهدى 
عدًدا من العناوين 

نذكر منها:

�لعل�ي  �لطّيب  »حمّمد  كتاب 
)من �ل�صمندو �إىل مليانة 1928-
مرحلة  عالج  �لذي   »)1956
وم��قفه  �لفرن�صي  �حلكم 
�لل�إن�صانية وقتل �لروح �ل�طنية 
كما  �جلز�ئري،  �ل�صعب  يف 
لأبطال  �صّيقة  تر�جم  ت�صمن 
خا�صة  �جلز�ئرية  �ملقاومة 
�جلز�ئري  �لقادر  عبد  �لأمري 

و�أحمد باي.
�أّما �مل�ؤلَّف �لثاين فه� ل�صاحبه 
فيليل  �لعزيز  عبد  �لدكت�ر 
�لقادة  »م�قف  بـ  �ملعن�ن 
�لفرن�صيني من �لث�رة �لتحريرية 
 ،»1956-1954 بني  فعلهم  ورّد 
على  �لدر��صة  هذه  حتت�ي 

من  فرن�صا  قادة  �أفعال  ردود 
�صجله  ملا  �لتحريرية  �لث�رة 
بط�لت  من  �لتحرير  جي�ص 
�لفرن�صية و�حللف  �لق��ت  �صد 
و�صتمائة  و�أمريكا  �لأطل�صي 
�أر�ص  على  فرن�صي  �ألف 
�أ�صلحتهم  مبختلف  �جلز�ئر 
�ل�صعب  هذ�  و�صم�د  �لفتاكة 
�أ�صقط  �لأبّي يف �مليد�ن حيث 
ثلث حك�مات و�أربعة جرن�لت 

خلل �صنتني من �لكفاح.
عن��ن  حتت  �لثالث  �لكتاب 
»�ص�ر من حياة ون�صال �لزعيم 
�لديني  و�مل�صلح  �لإ�صلمي 
بن  �حلميد  عبد  �ل�صيخ  �لكبري 
�لأ�صتاذ  تلميذه  بقلم  بادي�ص« 
يكن  �أحمد  حممد  �ل�صيخ 
�ملن�ص�ري �لغ�صريي، يذكر فيه 
�لتاريخ �لعريق عن �أ�صل ون�صب 
�ملجتمع  يف  �لأ�ضة  ومكانة 
خا�صة  ب�صفة  �لق�صنطيني 
كما  عامة،  ب�صفة  و�جلز�ئري 
يك�صف من خلله عن �لعلقات 
�لتي كانت بني �جلز�ئر وفرن�صا 
وكيف �نتهت �إىل �لحتلل، دون 
�أن ين�صى تك�ين �ل�صيخ �لنف�صي 

و�لديني و�لعلمي و�ل�طني.
جمعية  »جه�د  �لر�بع  �لكتاب 
خدمة  يف  �مل�صلمني  �لعلماء 
�جلز�ئر  يف  �لعربية  �للّغة 
مر�د  للدكت�ر   »1954-1931
�صاحبه  فيه  ير�صد  مزعا�ص، 
�لعلماء  جمعية  حتديات 
للنه��ص  �جلز�ئريني  �مل�صلمني 
فرتة  �أثناء  �لأم  �لعربية  باللغة 

�ل�صتعمار.
�خلام�ص  �لكتاب  يخ�ص  فيما 
ب�مدين  ه��ري  »�لرئي�ص 

�لرجل �لذي هّز مر�صه �لعامل« 
مل�ؤلفه �أحمد �بن �صالح، يحكي 
�لرجل  مر�ص  فرتة  عن  فيه 
و�ملر�حل �لتي مَرّ بها باأ�صل�ب 

�صّيق وجّذ�ب. 
 La voix des astres«
 »Samy El Djazaïri
كتاب  عطاف  حمّمد  مل�ؤلفه 
�لفّن  قامات  باأحد  يعّرف 
ونبل  بجمال  �ملتعلق  �لأ�صيل 
وه�  �أل  �جلز�ئرية،  �ملر�أة 
باحلياة  �ملبتهج  �لأنيق  �لفنان 
�لفّنان  �ل�صباب  �ضخ  منذ 
و�لذي  �جلز�ئري«  »�صامي 
م�صت�ى  يف  يك�ن  �أن  يُرجى 
عامة  ب�صفة  �لقّر�ء  تطلّعات 

وحمّبيه ب�صفة خا�صة.
عن  وبعيد�  �آخر  جمال  يف 

�لدكت�رة  تُهدينا  �لتاريخ 
�ملمّيز  كتابها  ب�درقة  خرية 
و�لإر�صاد  �لت�جيه  »�أ�صا�صيات 
مبرحلة  و�لرتب�ي  �لنف�صي 
و�لذي  �ملدر�صة«  قبل  ما 
�لت�جيه  ن�صاأة  فيه  عاجلت 
يف  للطفل  �لنف�صي  و�لإر�صاد 
بد�ية مر�حله �لأوىل �لتي تعد 
�لبيد�غ�جيا  �أهد�ف  �أ�صمى 
�إىل  �ملجتمع  ي�صعى  �لتي 
�لكتاب  هذ�  يربز  كما  بل�غها، 
ي�صغل  �لذي  �ملربي  خ�صائ�ص 
وتربية  ت�جيه  يف  و��صعا  حّيز� 
و�للّماحة  �لقيادية  �ل�صخ�صية 
�لعلمي  بالذكاء  تتمّيز  �لتي 
�لكتاب  هذ�  يهدف  و�ملعريف. 
�لأفر�د  قدر�ت  تنمية  �إىل 
و�ل�صتقللية  �لذ�ت  لتحقيق 

وممار�صة  �مل�ص�ؤولية  وحتّمل 
�إىل  �لطف�لة  من  �لأن�صطة 
�ل�صيخ�خة فه� در��صة �إبد�عية 
�لعناية  يف  ر�ئعا  منهجا  تكّ�ن 

بالن�صء ورعايته.
�لق�صرية  �لإطللة  هذه  نختم 
�لهدى  د�ر  �أعمال  �أبرز  على 
باآخر �إبد�عات �لكاتب و�لقا�ص 
يف  و�ملتمّثلة  خلف  ب�صري 
كتابني. �لأول بعن��ن »�ملجتمع 
�ملدين بدعة دخيلة �أم �ضورة 
�إىل  ق�صمه  حيث  �جتماعية؟« 
يف  تناول  مهّمة  ف�ص�ل  ثلثة 
�ملجتمع  مفه�م  �لأول  �لف�صل 
�جلز�ئر،  يف  ون�صاأته  �ملدين 
�جلز�ئر  يف  فعل  لدينا  وهل 
جمتمع مدين ويف �لف�صل �لثاين 
�ملدين  �ملجتمع  عن  حتدث 

و�لإعلن  �لإن�صان  وحق�ق 
�لإن�صان.  حلق�ق  �لعاملي 
فيه  ذكر  �لثالث  �لف�صل  �أما 
�مل��طن  وحق  �لطفل  حق�ق 
غري  �إىل  و�لثقافة  �لإعلم  يف 

ذلك.
عن  »بحثا  فه�  �لثاين  �أما 
ومع  �لذ�ت  مع  �حل��ر  ثقافة 
�حلياة  �أزمة  فيه  عالج  �لآخر« 
ثقافة  نق�ص  يف  �ملعا�ضة 
�حل��ر و�لرتبية �حل��رية ك�نه 
وه�  �صامية،  �إن�صانية  ف�صيلة 
منهجا  مطهر  نب�ي  تاأ�صيل 

و�صل�كا.
د�ر  من�ص�ر�ت  تنظم  للعلم 
�صال�ن  خلل  ي�ميا  �لهدى 
�جلز�ئر �لدويل للكتاب عمليات 
بيع بالت�قيع لكتابها بجناحها. 

عن دار ال�ساقي يف بريوت

له حدود  ال  بالكتاب  �شغف  مانغويل:  القراءة” الألربتو  “ذاكرة 
�ل�صاقي يف بريوت  د�ر  �صدر عن 
للكاتب  �لقر�ءة”  “ذ�كرة  كتاب 
�لأرجنتيني  و�لرو�ئي  �مل��ص�عي 
�أحد  يعد  �لذي  مانغ�يل،  �ألربت� 
�لتاأريخ  جمال  يف  �لباحثني  �أبرز 
وم��ص�ع  و�ملكتبات  للكتب 
�صدر  فقد  عام،  ب�صكل  �لقر�ءة 
�لد�ر ذ�تها كتب:  له من قبل عن 
و”ي�ميات  �لقر�ءة”،  “تاريخ 

�لقر�ءة”، و”�ملكتبة يف �لليل”.
“ذ�كرة  �جلديد  مانغ�يل  كتاب 
�لذي  �صفحة(،   192( �لقر�ءة” 
�ل�صاعر  �لعربية  �إىل  ترجمه 
و�ملرتجم �ل�ص�ري ج�لن حاجي، 
هذ�  �صغف  عن  �لك�صف  ي���صل 
�لكاتب بالتبحر يف تاريخ �لقر�ءة 
بت�ص�ر  ي�ؤمن  فه�  و�لكتب، 
�لأرجنتيني  �لرو�ئي  مل��طنه 

ل  �لفردو�ص  �أن  يفيد  ب�رخي�ص 
�صكل  على  �إل  يك�ن  �أن  ميكن 

مكتبة �صخمة.
�جلديد  كتابه  يف  مانغ�يل  ميزج 
�ملمتع  �لق�ص�صي  �لقالب  بني 
و�ملحت�ى �لعلمي �لر�صني �مل�ّثق 
بالأرقام و�لت��ريخ و�ل�قائع، �صعًيا 
�ل�صغف  هذ�  �ض  عن  للك�صف 
و�له��ص  �لكتب،  ب�صفحات 
رف�ف  �صمن  وترتيبها  بتجميعها 

على مدى �صن��ت و�صن��ت.
يق�ل مانغ�يل يف كتاب �صابق له: 
د�ئًما  يل  تبدو  �ملكتبات،  “كانت 
ممتع،  نح�  على  جمن�نة  �أمكنة 
كنت  �لذ�كرة  ت�صعفني  ما  وبقدر 
�لذي  �ل�صائك،  مبنطقها  مفت�ًنا 
يكن  مل  )�إن  �لعقل،  باأن  يفيد 
�ملتنافر  �لرتتيب  يحكم  �لفن(، 

للكتب”.
�لقر�ءة”  “تاريخ  �صاحب  ويروي 
نف�صه  يجد  حني  �ملغامرة  متعة 
“م�ؤمًنا  �لكتب،  �أكد��ص  و�صط 
ب�صكل خر�يف باأن �لهرمية �لر��صخة 
ذ�ت  �صتق�دين  و�لأرقام  للحروف 
ظل  يف  م�ع�دة…  لغاية  ي�م 
ق�صيت  �ملتناغم،  �ل�هم  هذ� 
وبكرم  �لكتب،  بجمع  قرن  ن�صف 
كل  كتبي  يل  قّدمت  له،  حّد  ل 
ت�صاأل  �أن  دون  �لإ�ض�قات،  �أن��ع 
ويتحدث  باملقابل”   �صيًئا 
عن  �لقر�ءة”  “ذ�كرة  يف  �لكاتب 
�أ�ص�صها  �لتي  �ل�صخ�صية  مكتباته 
كتابة  حلظة  وحتى  �لطف�لة  منذ 
�لت�قف  حماوًل  �مل�ؤلف،  هذ� 
عند حمطات عدة خ�ض خللها 
�إن�صاء  على  ليعمل  قدمية،  مكتبة 

و�حدة جديدة.
�لكتاب  هذ�  �أن  �ل���صح  ومن 
�جلديد جاء تبًعا لهاج�ص خ�صارة 
ل��حدة  و�لتهي�ؤ  قدمية  مكتبة 
للنا�ض  �إذ نقر�أ ت��صيًحا  جديدة، 
على �لغلف �لأخري: يف حزير�ن/

مانغ�يل  تهّياأ   ،2015 ي�ني� 
ملغادرة منزله �لريفي �لقدمي يف 
و�دي �لل��ر يف فرن�صا لي�صتقّر يف 
�أثناء  مانهاتن،  يف  �صغرية  �صقة 
�ل�صخمة،  �ل�صخ�صية  نْقل مكتبته 
�صي�صتبقيها  �لتي  �لكتب  و�ختياره 
وجد  ي�صتبعدها،  �أو  يخّزنها  �أو 
يقظة  حلم  يف  نف�صه  مانغ�يل 
�لعلقات  طبيعة  ح�ل  عميق 
و�لكتب  و�لقّر�ء،  �لكتب  بني 
و�لف��صى،  و�لنظام  وجامعيها، 
من  فخرج  و�لقر�ءة”،  و�لذ�كرة 

مب�ؤلفه  �لذهني  �لع�صف  هذ� 
�جلديد “ذ�كرة �لقر�ءة”  ويقارن 
�لتقليدية  �ملكتبة  بني  مانغ�يل 
من  �ل�رقية  �لكتب  من  �ملك�نة 
وبني  و�لأحجام،  �لقطع  خمتلف 
�لفرت��صية،  �لإلكرتونية  �ملكتبة 
�لتي  �لكتب  “�أريدها يل،  فيق�ل: 
�صبب  ه�  هذ�  رمبا  �أقروؤها، 
�لفرت��صية،  باملكتبة  �صيقي 
فلي�ص مب�صتطاعك حًقا �أن متتلك 
�صبًحا، �أريد �لألفاظ يف جت�صدها 
�مللم��ص  �حل�ص�ر  �أي  �ملادي، 
وق��ًما،  وحجًما  �صكًل  للكتاب، 
�أتفهم �أريحية �لتعاطي مع �لكتب 
�لتي  و�لأهمية  �مللم��صة،  غري 
�لقرن  جمتمع  يف  بها  حتظى 
ولكنها  و�لع�ضين،  �حلادي 
�لأفلط�ين.  كاحلب  �إيّل  بالن�صبة 

�أريد  �لر�ص�ل،  ت�ما  مثل  �أنا 
�للم�ص لكي �أوؤمن”.

لقيمة  �ملمّجد  �لإح�صا�ص  بهذ� 
�أ�صئلته  مانغ�يل  يطرح  �لكتب، 
بالكتاب  �ملرء  علقة  ح�ل 
و�مل��ص�عات،  و�ملخط�طات 
�لتي  �لإلكرتونية  �لكتب  وبتلك 
خر�صاء  حروًفا  �لآن،  ��صتحالت، 
يف  يبحث  م�صيئة.  �صا�صة  على 
�لكتب  لقتناء  �لعميق  �ملعنى 
تلك  فهم  ويحاول  مكتبة،  وبناء 
تن�صاأ  �لتي  �خلفية  �لرو�بط 
م�صتعيًنا  و�لكتاب،  �لقارئ  بني 
�أن  دون  من  �ل�صخ�صية  بتجربته 
ين�صى �لغ��ص يف �آلف �ل�صفحات 
عن  بحًثا  �أ�صلفه  �صّطرها  �لتي 
�أو  عميق  تاأمل  �أو  د�لة  حكمة 

مق�لة مّلاحة �أو عبارة مذهلة. 
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حممد عفيفي مطر

الإن�سان الذي كان �سيًخا م�سترًتا 
كثرية هي التفا�صيل التي تقبع فوق مكتبه، فذلك قلم ر�صا�ص ما زال يحمل 
نب�صات اأنامله، وتلك ق�صا�صة ورقية ت�صم ق�صيدة مل تكتمل، وعلى اجلدار 
ت�صكن لوحة رائعة لأبواب القد�ص، واأخرى يزينها وجهه يف مراحل عمرية 
خمتلفة، وحول ذلك كله ترتبع مكتبة متو�صطة اإىل اجلدران، فوق رفوفها، 

ي�صتند العديد من الكتب يف علوم وجمالت �صتى.
     م٫�ص

حياة ال�صيخ امل�صترت

حممد  ال�شاعر،  منزل  داخل  من 
عفيفي مطر، الذي رحل عنا منذ 
7 �شنوات، ر�شد موقع “اإرم نيوز” 
املبدع  حياة  تفا�شيل  من  جانبًا 
امل�شترت”،  “ال�شيخ  اأو  الإن�شان 
الذي  ال�شتثنائي  ال�شاعر  ذلك 
والتهمي�ش  بالإق�شاء  ر�شي طوياًل 

ثمًنا ملعار�شته.
مقعده  على  اجللو�ش  خالل  ومن 
ورفيقة  زوجته  اإىل  واحلديث 
من  حكايات  على  تعرفنا  عمره، 
خالل  من  مرة  لأول  تن�رش  حياته 
نفي�شة  لل�شيدة  خطية  ر�شائل 
الأدبية  الناقدة  قنديل،  حممد 
حممد  ال�شاعر  زوجة  واملرتجمة 
وب�شمات  وبزفرات  مطر،  عفيفي 
وحلظات اأ�شى اأحياًنا جاء حديثها 

بعد  والأخ  الأب  بعد  الأب  “كان 
وابت�شامة  قالت،  هكذا  الأخ”، 
وجهها،  تداعب  احلزن  يغلفها 
بعيدة  �شنوات  اإىل  �رشدت  بينما 
وكيف  لها  خطبته  اأيام  وتذكرت 
متت، عندما كان يرتدد على اأحد 
مال�شق  بيت  يف  عمومتها  اأبناء 
وتقدم  يوم  ذات  فراآها  لبيتها، 

خلطبتها.

ر�صائل ن�صية

م�رشقة  ابت�شامة  وجهها  غزت 
التي  الر�شائل  تلك  تتذكر  وهي 
كان ير�شلها اإىل املدينة اجلامعية، 
درا�شتها،  ت�شكن وقت  كانت  حيث 
من  عربها  لها  يبثه  كان  وما 
غابت  راقية  واأحا�شي�ش  م�شاعر 
لتعود  للحظات  نفي�شة  ال�شيدة 
رغم  اأوراق  الر�شائل،  تلك  ببع�ش 
الزمان  غلب  فقد  بها  العتناء 

الأ�شفر  اإىل  ليحيله  لونها  على 
واأمعنت  بيديها  اأم�شكتها  الباهت، 
النظر اإىل كلمات خطت بيده، منذ 
خلطه  كان  عاًما،  الـ50  يقارب  ما 
ن�شيب من اجلمال والر�شانة، وهو 
املبدعني  اأغلب  كخطوط  خط 

�شغري منمق.
يحمله  ما  عمق  ك�شفت  ر�شائل 
حقيقة  يبث  هو  فها  جتاهها، 
ر�شالة  اأول  يف  نحوها  اإح�شا�شه 
بني  “من  يقول:  حيث  بينهما، 
ظماأً  اإليك  اأظماأ  الب�رش  جميع 
يديك  بني  واأرجو  قا�شًيا،  ملتهبًا 
احلياة والتفتح، واأرجو اأن اأ�شتقبل 
ركبتيك،  على  وراأ�شي  املوت 
من  معي  اأحمله  ما  اآخر  و�شوتك 

زاد الأبدية”.
كل  “اإن  اأخرى:  يف  يقول  بينما 
جتربة �شداقة اأو األفة، وكل موقف 
اأو  قراأتها  كلمة  وكل  مواقفي،  من 
يف  يعلمني  كان  �شيء  كل  كتبتها، 

ويقول  اأحبك”  كيف  الأمر  نهاية 
“لقد  ا  اأي�شً الراحل  ال�شاعر 
تقفني  معي،  حا�رشًة  اأ�شبحت 
�شيء  وكل  �شيء،  كل  وبني  بيني 
اإليه  وم�شاًفا  بك  ملوًنا  اإيل  ينفذ 

طعمك وعبريك”.
املفعمة  اإليها  ر�شائله  هي  كثرية 
الأوراق  تطوي  احلقة،  بامل�شاعر 
يف حر�ش وتعيدها ماأمنها، لتك�شف 
يف  بجمعها  رغبتها  يف  نيتها  عن 
كتاب تنوي ن�رشه، وهو ما ميثل لها 
من  لتخلد  لتحقيقه،  ت�شعى  حلًما 
مل  اأبًدا  وم�شاعر  حلظات  خالله 
تنته. وعادت اأرملة الأديب الراحل 
لت�شتطرد حديثها عنه، عن حممد 
عفيفي مطر الإن�شان: “كان �شيًخا 
لتو�شح  باغتتني،  هكذا  م�شترتا”، 
منه  حدثت  مواقف  �شاردًة  الأمر 
لقلبه  كان  فقد  ذلك،  توؤكد  ومعه 
قبل عقله ن�شيب من علم الفل�شفة 
الذي در�شه وكان يدّر�شه لتالميذه، 

ا ن�شيب كبري،  بل كان للت�شوف اأي�شً
حيث كان يتبع منهج املت�شوفة يف 
تربية اأبنائه الـ3، وهو ذلك املنهج 
اأو  القائم على النظرة دون توجيه 

تقييد.

تنبوؤات

اأن  على  دلت  التي  مواقفه  ومن 
بداخله �شيًخا م�شترًتا، تنبوؤه بكثري 
�شعره  يف  احلياتية  الأحداث  من 
يردد  ما  دائًما  كان  فقد  واأقواله، 
على م�شامع زوجته: “اأ�شفق عليك 
اعتقاله  ليتم  الأليم”،  امل�شري  من 
وتقا�شي هي معه  ويقا�شي  بعدها 

ويالت التجربة.
ق�شائده  اإحدى  يف  قال  بينما 
حمفتها  على  اأموت  امراأًة  “يا 
حتقق،  ما  نف�شه  وهو  الفقرية”، 
يغادر  اأن  على  اأ�رش  مر�شه  فبعد 
بيته  يف  ربه  ليلقى  امل�شت�شفى 

وعلى حمفة زوجته.

اأمنيات م�صتقبلية

وفيما غلفت اللقاء �شحابة �شمت 
عن  الفقيد  اأرملة  اأجابت  ثقيلة، 
من  قلبها  يحمله  ما  حول  �شوؤال 
وقد  حتقيقه  تود  وما  اأمنيات 
باأنها  عمرها،  من  الـ70  جاوزت 
مكتبة  تبقى من  ما  اأن  لو  “تتمنى 
مكتبة  اإىل  ي�شم  اخلا�شة  زوجها 
اأن �شمت وزارة  الإ�شكندرية، بعد 
عامة  مكتبة  يف  بع�شه  الثقافة 
وقد  قريته”،  يف  ا�شمه  حملت 
التنفيذ،  قريب  الأمر  اأن  ظنت 
�رشاج  اإ�شماعيل  وعدها  اأن  بعد 
ملكتبة  ال�شابق  املدير  الدين 
ق�شم  اإن�شاء  يتم  باأن  ال�شكندرية، 
مطر  عفيفي  حممد  ا�شم  يحمل 
اأن �شيًئا من ذلك مل  اإل  باملكتبة، 

يتحقق.
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تاأليف فيليب هان�صن و ترجمة خالد عايد اأبو هديب

حّنة اأرندت: ال�سيا�سة والتاريخ واملواطنة
�شل�شلة  يف  حديًثا  �شدر 
العربي  املركز  عن  »ترجمان« 
ال�شيا�شات  ودرا�شة  لالأبحاث 
ال�شيا�شة  اأرندت:  حّنة  كتاب 
وهو  واملواطنة،  والتاريخ 
هديب  اأبو  عايد  خالد  تعريب 
 Hannah Arendt: لكتاب
 Politics، History and
لفيليب   C i t i z e n s h i p
يف  هان�شن  يقتفي  هان�شن. 
حنة  م�شاهمة  هذا  كتابه 
احلياة  درا�شة  يف  اأرندت 
تخطيط  وحماولتها  العامة، 
طبيعة »ال�شيا�شي« يف ع�رشنا، 
وال�شبل التي يرتبط فيها النا�ش 
بع�شهم ببع�ش، وما يعلّمنا ذلك 
ب�شاأن ماهيتنا وما يف مقدورنا 

فعله.
التم�شك  حماولتها  يف 
ال�شيا�شية  الفل�شفة  مبتطلبات 
ت�شعى  ل  التاريخية،  واأ�ش�شها 
حرفية  ا�شتعادة  اإىل  اأرندت 
اإىل  ول  وانق�شى،  م�شى  ملا 
عليه  عفا  ملا  �رشيح  نفي 
عند  يقف  ل  فالأمر  الزمان. 
بل هو  املا�شي؛  ا�شتحالة  حد 
فالتقليد  م�شتحب:  غري  اأمر 
بالفكر  اخلا�ش  الغربي 
ا؛  ال�شيا�شي يناق�ش بع�شه بع�شً
اإذ اإن قيمه ت�شّوه طبيعة احلياة 

العامة بقدر ما تك�شف عنها.

 
�صيا�صة... و�صيا�صة زائفة

 
 384( الكتاب  هذا  يتاألف 
الو�شط،  بالقطع  �شفحة 
�شتة  من  ومفهر�ًشا(  موثًقا 
الأول،  الف�شل  يف  ف�شول. 
ال�شيا�شة،  وانحطاط  التاريخ 
اأرندت  نقد  هان�شن  يتفح�ش 
الأكرث  النقد  وهو  للتاريخ، 
»مفهوم  مقالتها  يف  تقليبًا 
يف  اأرندت  اإن  يقول  التاريخ«. 
نقدها لي�شت �شديدة الهتمام 
تقنًيا،  فرًعا  بو�شفه  بالتاريخ 
التاريخي،  التف�شري  مبكانة  اأو 
التاريخي  الوعي  مبغزى  بل 
وترى  العامة.  احلياة  لنوعية 
طريقة  ي�شّكل  الوعي  هذا  اأن 
العامل غري مالئمة  للتفكري يف 
للفعل العام احلقيقي. مع ذلك 
التفكري  من  النوع  هذا  فاإن 
يقت�رش  ول  النت�شار  وا�شع 
وحده؛  للتاريخ  ت�شورنا  على 
والتكنولوجيا  العلم  فمجالت 
املجتمعات  يف  التاأثري  البالغة 
احلديثة معامل بارزة من معامل 

هذا الت�شور.
 

احلرية والفعل واملجال 
العام

 

احلرية  الثاين،  الف�شل  ميثل 
مدينة  العام:  واملجال  والفعل 
ل�شيا�شة  والأ�ش�ش  اأرندت  حّنة 
العنا�رش  يف  بحٌث  اأ�شيلة، 
اأرندت  تعتربه  ملا  الأ�شا�شية 
احلياة  اأي  اأ�شيلة،  �شيا�شة 
خا�شة  ب�شورة  بحٌث  العامة؛ 
يف مفاهيم »احلرية« و«الفعل« 
العالقة  ويف  العام«،  و«املجال 
املفاهيم  هذه  تربط  التي 
الذي  املفاهيمي  بالإطار 
تطوره اأرندت يف كتابها ال�رشط 
اأن  هان�شن  يحاول  الإن�شاين. 
هذه  تعطي  حني  اأنها  يثبت 
الأفكار نكهتها اخلا�شة، فاإنها 
اأو  الفهم  على  ع�شية  لي�شت 
ال�شيا�شي  الواقع  عن  منقطعة 
اأدوات  ب�شفتها  لتعمل  القائم 

اأدبية اأو تاأملية فح�شب.

املجال  الثالث،  الف�شل  يف 
ال�شيا�شة  احل�شار:  حتت  العام 
احلديث،  والع�رش  الزائفة 
ما  عنا�رش  هان�شن  يتناول 
اأو  »زائفة«  �شيا�شة  ي�شميه 
يتجلى  حيث  �شيا�شة،  »�شبه« 
ملوقف  الأنطولوجي  الطابع 
اأحبطت  اإذا  بو�شوح:  اأرندت 
اأ�شيلة،  �شيا�شة  قيام  اإمكانات 
ف�شيجد الفعل الإن�شاين منافذ 
ظواهر  اأهم  بني  ومن  اأخرى. 

يف  الأقل  يف  زيًفا،  ال�شيا�شة 
الليربالية،  الدميقراطية  الدول 
اجلماهريية،  الثقافة  جند 
يف  حا�شٍم  كحكٍم  والعنف 
ا  وخ�شو�شً العامة،  ال�شوؤون 
الكذب ال�شيا�شي املنَظم الذي 
م�شاهمات  اأهم  حتليله  يقّدم 
والفذة  املتب�رشة  اأرندت 
املعا�رشة.  ال�شيا�شة  لفهمنا 
املريحة  غري  احلقيقة  اإن 
هي  الزائفة  ال�شيا�شة  ب�شاأن 
يعيدون  فيها  املتورطني  اأن 
النهائي  وال�شكل  اإنتاجها. 
التج�شيد  الزائفة،  لل�شيا�شة 
الأكمل للخ�شائ�ش امل�شوؤومة، 

هو التوتاليتارية.
 

توتاليتارية وثورة

يقول هان�شن يف الف�شل الرابع، 
التوتاليتارية  اإن  التوتاليتارية، 
عند  تقف  اأرندت  عند 
التاريخي  التطور  من  تقاطع 
ملوؤ�ش�شات اجتماعية و�شيا�شية 
خم�شو�شة، مع الرتاث الغربي 
هناك  املفهومي.  للتعليل 
الدولة  اإن  القول  يف  معنى 
حتقيًقا  متّثل  التوتاليتارية 
معينة،  كونية  لقيم  مرعبًا 
�شّكل  الذي  هو  التطور  وهذا 
اأرندت  تاأرجح  غريه  من  اأكرث 

الذي  ال�شيا�شي  الدور  حيال 
التقليدية،  الفل�شفة  به  تقوم 
اإىل  احلاجة  ا�شتقدم  ما  وهو 
اأن  تعنيه  الذي  ما  ا�شتك�شاف 

تفكر �شيا�شًيا.

اخلام�ش،  الف�شل  يف 
الثورة،  يجد املوؤلف اأن الثورة 
اأهم  متثل  اأرندت  اإىل  بالن�شبة 
جمال  لإر�شاء  حديثة  حماولة 
عن  تعرب  وهي  حقيقي،  عام 
يبداأوا  اأن  على  الب�رش  قدرة 
من  العامل  يلجوا  واأن  جمدًدا، 
خالل الكلمة والفعل، ويخلقوا 
اإنها  حًيا.  عاًما  ف�شاء  تالًيا 
م�شائل  جديدة  بطريقة  تفتح 
العامة  ال�شوؤون  طبيعة  ب�شاأن 
اإمكانات  وتفتح  وقيمتها، 
اأمام  تاريخًيا  م�شبوقة  غري 
كما  ال�شيا�شية.  امل�شاركة 
لأرندت اجلانب  الثورة  تك�شف 
وعالقته  الرتاث  من  الإيجابي 
تقّدم  فهي  احلديث:  بالع�رش 
ملجاأ لتلك الذكريات التاريخية 
اإيجاد  مبحاولت  اخلا�شة 
يف  هان�شن  يعتمد  عام.  ف�شاء 
ما  والأخري،  ال�شاد�ش  الف�شل 
هو التفكري �شيا�شًيا؟، يف حتليل 
وال�شيا�شي  لل�شيا�شة  اأرندت 
على عنا�رش التفكري ال�شيا�شي 
املواطن  عقالنية  حتديًدا: 

التفكري  اأن  يو�شح  املتميزة. 
)عامل  والفعل  التاأمل(  )عامل 
اإىل  بالن�شبة  لي�شا،  الفعل( 
يف  فحتى  منف�شلني  اأرندت، 
يكون  التفكري،  ن�شاط  عزلة 
ويجب  املتناول،  يف  العامل 
التفكري  اإن  كذلك.  يكون  اأن 
تاأماًل  يت�شمن  ل  ال�شيا�شي 
معرتٍف  �شيا�شية  اأ�شياء  ب�شاأن 
بها، بل نوًعا معيًنا من العالقة 
والعالمة  وبالذات،  بالآخرين 
الرئي�شة لي�شت الذكاء  املميزة 
بل  الأخالقية،  ال�شتقامة  ول 

القدرة على اتخاذ القرار.
فلقد  بالذكر  اجلدير  و 
فيليب  الكتاب«  هذا  األف 
يف  م�شارك  هان�شن »اأ�شتاذ 
جامعة  يف  ال�شيا�شية  العلوم 
�شا�شكات�شيوان  يف  ريجينا 
الكتاب  هذا  وترجم  الكندية 
هديب » الباحث  اأبو  عايد   «
والكاتب املتخ�ش�ش يف ال�شوؤون 
العربي  وال�رشاع  الفل�شطينية 
والالجئني.  الإ�رشائيلي   -
من  الآداب  يف  دكتوراه  يحمل 
بريوت،  يف  الأمريكية  اجلامعة 
ال�شوؤون  يف  م�شت�شاًرا  عمل 
يف  وال�شيا�شية  القت�شادية 
موؤ�ش�شة الدرا�شات الفل�شطينية 

يف بريوت.
 وكالت
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الكاتبة العربية فهيمة احل�صن تفتح قلبها »للو�صط«

»اإدارة احلياة« نقلة نوعية من 
واقع اجلمود اإىل عامل الإبداع
فهيمة احل�صن كاتبة �صعودية اجلن�صية ، �صورية االأ�صل من مدينة حلب ، عربية االنتماء ، ا�صتطاعت يف ظرف زمني ق�صري اأن 

تفر�ض نف�صها على ال�صاحة االأدبية يف اململكة العربية ال�صعودية حيث �صدر لها يف 2018  كتاب »اإدارة احلياة«... ار�صم هدفك عن 
دار قلم اخليال للن�صر والتوزيع الذي ر�صمت  فيه معاين احلياة االإيجابية ووظفت فيه التنمية الب�صرية  لكونها  مدربة فيها لرت�صم  
به  اآليات وطرق جناح  الفرد واملجتمع   عن طريق ت�صليح  القارئ مبهارات ال�صرب والتعقل واالأمل وكيفية اإدارة الوقت ليكون �صخ�صا 

اإيجابيا يف حياته اليومية املليئة بال�صعوبات ، و�صدرت لها اأي�صا باكورة اأعمالها الروائية  بعنوان »نور تب�صر النور »  كما �صدر لها 
كتاب اآخر »هم�ض االأماين«   الذي �صاركت فيه رفقة نخبة من الكتاب العرب  ، حيث انفردت يومية »الو�صط« بلقاء �صحفي ح�صري  
االأول مغاربيا  وهو االأول من نوعه يف اجلزائر كا�صفة لنا هذه املبدعة   عن مدى ع�صقها الكبري لبلد املليون ون�صف املليون �صهيد  
اجلزائر واملنا�صلة �صد الظلم واال�صتبداد والطغيان املجاهدة اجلزائرية جميلة بوحريد ، اإ�صافة اإىل اإعجابها  بالثقافة ال�صعبية 

والرتاث االأمازيغي  الذي تزخر به اجلزائر ، كما اأنها حتدثت عن تفا�صيل موؤلفاتها  وبدايتها مع عامل الكتابة بقلمها الفيا�ض اإبداعا 
وغريها من املوا�صيع االأخرى التي �صيكت�صفها معنا القارئ يف هذا احلوار ال�صيق.

حاورها: حكيم مالك 

بداية هل لك اأن تعرفينا بـ 
»فهيمة احل�صن«؟ 

ب�سيطة  �إن�سانة  �حل�سن..  فهيمة 
�لقر�ءة  على  مبني  عاملي  جد�، 
و�ملعرفة  و�لبحث  و�ال�ستطالع 
 ، �حلب  حيث  �حلياة  عن  �أكتب 

�ل�سعادة ،�لعطاء ،�الأمل ،�لتفاوؤل .
�ل�سرب،  �الإ�رص�ر،  �حلياة،  علمتني 
حكمة  باهلل  �لظن  و�إح�سان  �لثبات 
يف  عرفاً  �أ�سبحت  حتى  تعلمتها 
�لعائق  كان  وهي  مهما  قامو�سي 
�أ�ست�سلم  ومهما كان �لف�سل  �أال  كبري 
�أ�ست�سلم  الأين خ�ست  �أال  موؤمل يجب 
�لنجاح  باأن  موؤمنة  فاأنا  �لتجربة 
فاملوهبة    ، �لنهاية  يف  قادم 
و�ملعرفة و�لثقافة ال تاأتي بال�سدفة 
بل بالبحث و�لتدريب و�لعلم ومتابعة 

كل ما هو جديد يتعلق بعملي.
�ملوؤهالت �لعلمية: ماج�ستري مو�رد 
ب�رصية.. بكالوريو�س �إد�رة و�قت�ساد 
�إد�ري،  وتطوير  تنظيم  تخ�س�س 
يف  �لعام  �لدبلوم  على  حا�سلة 
�لرتبية، مدربة تنمية و كاتبة رو�ئية 
�ل�سعودية  مكة  �سحيفة  يف  �أكتب 
»�حللم  �سحيفة  و  )�ل�سعودية( 
و�سحيفة  »)�لقاهرة(  نيوز  �لعربي 
)�ل�سعودية(  �ل�سعودية«  »�لروؤية 

وجريدة »ل�سان �لعر�ق« )�لعر�ق(.

متى بداأت عامل الكتابة؟

كانت  �سنة  من  �لكتابة  عامل  بد�أت 
جتربة جديدة يل و�حلمد هلل جنحت 
�لتي  �الأهد�ف  معظم  وحققت 

و�سعتها لهذه �ل�سنة.

ملن تقراأ فهيمة احل�صن؟

�ساأذكر  ولكن  مت�سعبة،  قر�ءتي 
بع�س �لكتب و�لرو�يات �لتي قر�أتها 

و�أحببتها.
باحلياة  د�ستوري  وهو  �الأول  كتابي 
�لر�ئعة  وعلومه  �لكرمي  �لقر�آن 
�لذي يلهمني كيف �أف�رص �مل�سكالت 
قر�أت  جمتمعاتنا..  يف  �ملوجودة 
�الأربعون  �لع�سق  »قو�عد  رو�ية 
�لتي تتحدث عن حياة جالل �لدين 
وتاأثرت  �لتربيزي  و�سم�س  �لرومي 
حول  �الحد�ث  تدور  جد�..  بها 
�لكره،  ونبذ  و�حلب  �ل�رص�عات 
�الأول  معلمي  �لكتاب  هذ�  �أعترب 
و�الأر�سية �ملتينة �لتي �نطلقت منها 

�ىل عامل �اليجابيات و�حلب. 
�أحب رو�يات �إح�سان عبد �لقدو�س 
فنية  �أعمال  و�أي  كثري�  له  وقر�أت 

 - �أنام  )ال  �أنا  مثل  �أتابعها  كنت  له 
»�ل�سعلة  كتاب   ) �مر�أة  �أين  ون�سيت 
خليل  جرب�ن  ور�سائل  �لزرقاء«، 
�ل�رصب«  زيادة، »خارج  جرب�ن ومي 
، » ونازك  تاأليف حممد �ملاغوط  
�لذي  »�ل�سم�س  ..رو�يتها  �ملالئكة 
 : حمفوظ  وجنيب   ، �لقمة«   ور�ء 
جانب  �إىل  �لق�رصين«  »بني  منها  
و�الآثار  �حل�سارة  بعلم  �هتمامي 
كاحل�سارة �لبابلية �لتي قر�أت عنها 
جلجام�س«  »ملحمة  وكانت  كثري� 
طه  �الآثار  لعامل  قر�أته  ما  �أجمل 
�إبر�هيم  �لتنمية  باقر، ومن مدربني 
وتاأثرت  قر�أتها  كتبه  �لفقي فمعظم 
به كثري� �ساأذكر بع�س ما قر�أت له.. 
 ، �للغوية«  �لتفكري«،«�لربجمة  »قوة 
�حلب   ، ،«�ل�سغوط«  �لوقت«  »�إد�رة 
�أي�سا  �ملدربني  ومن  و�لت�سامح 
»�أيقظ  �لر�ئع  وكتابه  روبنز  �أنتوين 
�خليال  �أي   ... بد�خلك«  �لعمالق 

و�البد�ع.

هل لك اأن تطلعينا عن 
تفا�صيل كتابك »اإدارة احلياة 

»؟ 

�إىل   ) �حلياة  )�إد�رة  كتاب  يدعو 
و�لثقة  و�الإ�رص�ر  باالأمل  �لتم�سك 
�الأهد�ف  ور�سم  و�لتفاوؤل  بالنف�س 
د�خل  يجول   ، �الأولويات  وتنظيم 
�لعو�ئق  ليذيب  �لب�رصية  �لنف�س 
يتحدث   ، �لنجاح  من  حتد  �لتي 
ميتلكها  �لتي  �الإيجابيات  عن 
�لتحفيز  على  ويحثك  �الإن�سان 
د�خلك  يف  �لكامن  �الإبد�ع  و�إظهار 
لكي  �لعظمى  �لطاقة  �إىل  ياأخذك   ،
�لعملية  �حلياة  وتبد�أ  عنانها  تطلق 
�ل�سوء  به  �أ�سلط  ر�ئع  كتاب  بنجاح 
ت�ستطيع  حتى  �لنف�س  معرفة   على 
 ، و�لت�سالح معها  وتقديرها  �لنجاح 
فكل �إن�سان  ميتلك �الإبد�ع �إذ� عرف 
ذ�ته وبحث عن �جلانب �مل�سيء فيه  
»�إد�رة �حلياة« كتاب حتفيزي  كتاب 
عامل  �إىل  �جلمود  و�قع  من  ينقلك 
�لفئة  �إىل  موجه  كتابي  و  �ملبدعني 
�ملتفرجة �لتي تنظر للناجحني من 
بعيد وهو  كتاب ممتع ي�سلح �لقارئ 
وكيفية  و�لتعقل  �ل�سرب  مبهار�ت 

�إد�رة �لوقت .

كيف كان تعاملك مع دار قلم 
اخليال للن�صر والتوزيع؟

د�ر �خليال �أ�رصتي �أول من �سجعني 
وقدم يل �لن�سح، بعد قر�ءة مقاالتي 
�الأ�ستاذ  �لد�ر  �ساحب  علي  عر�س 
باإ�سد�ر  �أقوم  �أن  �ل�سوّيد  �سالح 
كتاب �إد�رة �حلياة وكان متعاون جد� 
معي، ر�ئعة �خلدمات �لتي تقدمها 

�لد�ر وخا�سة من حيث �لتوزيع، كل 
�المتنان و�ل�سكر لهم بغري حدود.

ماهي الق�صية التي تعاجلها 
باكورة اأعمالك الروائية » نور 

تب�صر النور »؟

»حتكي  �لنور  تب�رص  »نور  رو�يتي 
على  هناك  حدث  ما  �رص�حة  بكل 
�حلبيب..  بلدي  �سورية  �أر�س 
�أحتدث بها: عن روح نزفت �ل�سقاء 
و�الأمل   .. �ل�سالم  �إىل  و�سلت  حتى 
�لق�سة )نور(  و�حلياة. فكانت بطلة 
قوتها  بكل  وحتاول  �لظالم  حتارب 
�أن تد�فع عن حياتها .. »نور« حمور 
ب�سكل  �ملر�أة  ج�سدت  �لتي  رو�يتي 
عام.. فهي �الأم، و�الإن�سانة و�حلبيبة 
و�قع  جمعت   ... �لوفية  و�البنة 
�لتي  �ملر�أة  ككل  �لعربي  �ملجتمع 
جعلها �ملوروث �سلعة باأيدي �جلهل 

و�لتخلف و�لتطرف.
ر�سالة �أردت �أن �أو�سلها �إىل �لعامل.. 
هذ� �لوطن �لعريق هو مثل �لعنقاء 
�سيعيد بناء نف�سه من جديد ويتعافى 
كما تعافت نور من �أالمها ... �لنور 
ي�رصق كل يوم على �أر�سنا مهما كان 
باالأمل  لنا  يبدله  �هلل  كبري  �حلزن 
�ل�سماء تتلبد بالغيوم وتغ�سب وبعد 
�لربق و �لرعد وهطول �ملطر تعود 
�حلياة..  بد�ية  عن  تعلن  �سافية 

فكانت نور تب�رص �لنور.

حدثينا عن م�صاركتك 
النرثية مع نخبة من الكتاب 
العرب يف »هم�ض االأماين«؟ 

�أن  �أمتنى  جديدة  جتربة  ب�رص�حة 
�أكون قد وفقت بها .. مع نخبة من 
كتاب  لنا  �سدر  حيث  �لعرب  كتاب 
»هم�س �الأماين« عن د�ر قلم �خليال 
باأربع  و�ساركت  و�لتوزيع،  للن�رص 

ن�سو�س نرثية.. منها:
�أنَت هنا 

تروي ق�س�َس �لفرح 
لروح مثقلة

من حزنا �أوقفها �لَزّ
عند حروفك

�أنت هنا 
تُنِع�ُس نب�َس �لقلب 

�أَنا �أَنت ِكالنا ِمن بَع�س 
ُركنا ِع�سق

َكلماتُك 
متائُم غر�م 

ِجيئت 
ِمن عامِل �ل�سحر 

تاُلم�ُسني
 كن�سيِم �ل�سبح 

يِف فجِر َرِبيٍع 
على �ُسُهوِل �لِهيام

كيف وفقت بني الكتابة 
وعملك ك�صيدة اأعمال؟  

�لوقت  �إد�رة  ور�ئع،  هام  �سوؤ�ل 
�أن  �لتي يجب  �لنقطة  هام جد� هو 
ب�سكل  حياتنا  الإد�رة  منها  ننطلق 
�إد�رة  فمعنى  و�سحيح.  �سليم 
و�إد�رة  �حلياة  �إد�رة  هي  �لوقت 
�لذ�تي    و�الن�سباط  �ل�سخ�سية 
و�لعمل  �لذ�تي  فاالن�سباط  وعليه 
�لناجحون  و�لنا�س  �لنجاح،  مفتاح 
�لوقت  الإد�رة  جيد�  يخططون 
معادلة ب�سيطة جد�، لكل عمل وقته 

�ملخ�س�س يوميا.

ما تقييمك للن�صاطات 
الثقافية واالأدبية يف 

ال�صعودية والوطن العربي؟ 
وماذا عن م�صاركتك كاأديبة 

فيها؟

�لثقافة يف �ململكة �ل�سعودية ت�سري 
نحو �الأف�سل وم�ساركة �ملر�أة �أ�سبح 
و��سح �أكرث وموجودة ب�سكل �أكرب من 
�لر�سيدة  للحكومة  يعود  قبل، وهذ� 
حيث �سدرت قر�ر�ت عديدة تخ�س 

�ملر�أة �ل�سعودية.
�لثقافية متنف�سا لالأدباء  �لن�ساطات 
�أ�سبحت  و�ملبدعني  و�ل�سعر�ء 
باالأفكار  مليئة  �لثقافية  �ل�ساحة 
�مللتقيات  وجود  �أكرث  �جلميلة 
�لثقافية �رصورة هامة لالأديب الأنها 
من  ه  وتطوير  �نت�ساره  يف  ت�ساعد 

خالل طرح �الأفكار �جلديدة.
يكون  �أن  �مل�ستقبل  يف  �أمتنى 
هناك ن�ساطات �أكرث متنوعة يف كل 
�لعربي ماز�ل  �ملجاالت الن وطننا 
يحتاج للمثقفني و�لتنويرين لي�سيئو� 

ظالم �جلهل �لقابع يف �ملجتمع. 

 هل تفكرين يف كتابة اأ�صناف 
اأدبية اأخرى كالق�صة وال�صعر 

م�صتقبال؟ وهل تطمحني 
م�صتقبال  برتجمة اأعمالك 

االإبداعية اإىل اللغات 
االأجنبية ؟  

�لنرثي  �ل�سعر  كتابة  يف  �أفكر  نعم 
غري  �ملو�سوع  )�لق�سة(  وكذلك 
�أخو�س  �أحب  الأين  عندي  مرفو�س 

�لتجربة.
�أما فيما يخ�س ترجمة �أعمايل �إىل  
و�ردة  �لفكرة  نعم  �الأجنبية،  �للغات 
�أقوم   �مل�ستقبل  يف  ممكن  عندي.. 

برتجمتها.

ماذا يعني لك االأدب اجلزائري 
ككاتبة عربية؟ وهل لك 

اإطالع على الثقافة ال�صعبية 
اجلزائرية؟

�أوالً: �جلز�ئر بلد �الأحر�ر و�ملثقفني 
وبلد �ملليون ون�سف �ملليون �سهيد 
ولها بقلبي كل �حلب و�الجالل كما 
�ملنا�سلة  ب�سخ�سية  معجبة  �أين 
�سد  نا�سلت  �لتي  بوحريد  جميلة 
�ملر�أة  هذه  �لفرن�سي  �الحتالل 
نرب��سا  �أ�سبحت  �لتي  �لعربية 

للحرية. 
.. جميل جد� �أن نطلع على ثقافات 
�لبالد �لعربية الأن هذ� يزيد �الثر�ء 
ويفتح �أفاق جديدة لنا.. ممكن يولد 
�لثقافة  عن  قر�أت  �بد�عي،  عمل 
طريق  عن  بها  و�أغرمت  �ل�سعبية 
�ل�سعودية  و�لباحثة  للدكتورة  مقال 
�لتحية،  لها  �أوجه  �لدخيل  مي�سون 
كان مقاال ر�ئعا  حمل عنو�ن )�أفافا 
�أينوفا �أ�ساطري من�سية( ق�سة جميلة 
��ستمتعت به كثري� لقد لفتت �نتباهي 
وح�سار�ت  باالأ�ساطري  �أهتم  الأين 
�أفافا  �أغنية  �سمعت  كما   ، �ل�سعوب 
�الأمازيغي  �جلز�ئري  للفنان  �أينوفا 
)�إيدير( ومن هنا بد�أت �أبحث و�قر�أ 
عن هذه �لثقافة �لعريقة و�جلميلة، 
�لثقافات  عن  �أهمية  تقل  ال  وهي 
كلها  فاحل�سار�ت  لها  �ملجاورة 
ت�ستقى من بع�سها، وماز�لت ب�سدد 
�حل�سارة  عن  و�لقر�ءة  �لبحث 

�الأمازيغية �لر�ئعة.

هل توؤمنني بر�صالة املبدعني 
ال�صباب يف عاملنا العربي؟

يف  �ل�سباب  �ملوهوبني  دعم  يجب 
هذه  م�ستقبل  الأنهم  �لعربي  �لوطن 
�لبلد.. لكن لالأ�سف �أجد هذه �لدعم 

فقري ماز�ل برعم يحتاج للنمو.

 هل الثقافة والفل�صفة هي 
الطريق نحو املعرفة؟

طريق  هي  نعم  و�لفل�سفة  �لثقافة 
و�لبحث  �الأ�سئلة  طرح  �ملعرفة 
يوؤدي �إىل �لنجاح �أي �أمة ترتك علوم 
�لفل�سفة و�لثقافة و�لنف�س تكون قد 
ولن  باجلمود  نف�سها  على  حكمت 

تنال مكانها بني �لدول.

كيف تنظرين اإىل عزلة 
املثقف العربي يف جمتمعه؟ 

�أظن  ال  �النفتاح  �الأن ويف ظل هذ� 
�أن  �ملثقف  ي�ستطيع  عزلة  هناك 
يو�سل �سوته ولو كان يف قمقم �لفكر 
ال قيود له وال حدود �إال �إذ� �ملثقف 
�ختار �أن يكون يف �سومعة بعيد� عن 
هناك  يكون  �أحيانا  لكن  �ملجتمع،  
تهمي�س وح�سار عليه يوجد مبدعني 
يف بالدنا لكن يحتاجون �ىل فر�سة 
�إىل دعم �ملثقف و�لعامل يف بالدنا 
�ىل  يهرب  �الهتمام  يرى  ال  عندما 
بالد �لغرب فتحت�سنه وتاأمن له كل 
نحن  �ملهاجرة  �لعقول  هذه  �سيء 

نحتاجها للنه�س ونو�كب �لدول.

هل ت�صاهم اجلوائز االأدبية 
كالبوكر وكتارا وجائزة نوبل 

لالآداب يف خدمة االأدب 
واالأديب؟ 

�سفافاً..  �الختيار  كان  �إذ�  ر�ئعة 
�لدعم  له  تقدم  تخدمه  بالتاأكيد 
و�مل�ساندة و�النت�سار عاملياً.. الأنها 
�سوف ترتجم رو�يته �ىل لغات �أخرى 

وممكن حتويلها �ىل عمل فني.

كلمة عن اإبراهيم الفقي؟ 

�إن�سان عظيم مات لكن �أثره مل ميوت 
�لت�سامح  �حلب،  �لكثري:  منه  تعلمنا 
وتقدير �لذ�ت زرع �حلياة يف نفو�س 
�الآن  حتى  تابعه  �أو  عرفه  من  كل 

عمله ي�سري بيننا رحمه �هلل.

ماهي املوؤلفات التي اأنت ب�صدد 
التح�صري لها؟ 

)نرث(  �سعري  ديو�ن  �أح�رص  �الآن 
»عندما  بعنو�ن  منه  �نتهي  قريبا 
»�إد�رة  هناك  كذلك  �حلنني«  يبوح 

�حلياة رقم 2 ».

فيما تتمثل طموحاتك؟ 

�لنا�س  من  عدد  �أكرب  �إىل  و�سويل 
ون�رص �ملحبة و�الأمل و�ملعرفة �لتي 
�جلهل  وحماربة  �هلل  �إياها  منحني 
�إىل جانب حتقيق  �ملر�أة  ومنا�رصة 

�لنجاح ملوؤ�س�ستي تنوير �لعمر�ن.

كلمة اأخرية لقرائك وجلريدة 
»الو�صط »؟

 
�أتاحت  �لتي  »�لو�سط«  جريدة  �أ�سكر 
على  نافذتها  من  الأطل  �لفر�سة  يل 
و�الأ�سيل  �لر�قي  �جلز�ئري  �ل�سعب 
ويعرفني قر�ء هذه �جلريدة �ملحرتمة 
و�لر�قية...  �سكر� من �لقلب و�أمتنى �أن 

�أزور �جلز�ئر يف �مل�ستقبل �لقريب. 
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 بع�ض فوائد للبطيخ

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

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

بذور البطيخ

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

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

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

ع�صري البطيخ الأحمر

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

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

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

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

�صبغة الليكوبني

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

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

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

وحت�شن املناعة.

م�صادات الأك�صدة

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

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

م�صتودع املعادن والفيتامينات

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

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

فوائد للحوامل

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

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

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

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

قوتها 1.5 و7 ت�شال.

ملاذا جنهل الكثري عن داء »ال�صداع الن�صفي«؟
واحدة  الن�شفي  ال�شداع  داء  ي�شيب 
املرتبة  ويحتل  �شيدات،   5 كل  من 
تعيق  التي  الأمرا�ض  يف  الثانية 
ذلك،  ومع  الطبيعية،  احلياة  ممار�شة 
ل يوجد له دواء طبي فعال. فما الذي 

مييز هذا املر�ض عن غريه؟
اأنواع  �شمن  عادة  املر�ض  وي�شنف 
»ال�شداع«، لكن ال�شداع املعتاد ميكن 
من  اثنني  اأو  بقر�ض  عليه  ال�شيطرة 
»بارا�شيتامول«،  على  يحتوي  م�شكن 
اأمل  هو  الن�شفي  ال�شداع  اأن  حني  يف 
اأحيانا  وي�شل  الراأ�ض  ي�رضب  عنيف 
اإىل درجة توهن املري�ض وتعيقه عن 
ممار�شة اأن�شطته اليومية كما يعد هذا 
الداء اأكرث انت�شارا بني الن�شاء منه عند 
 5 كل  بني  واحدة  ي�شيب  اإذ  الرجال، 
كل  من  واحدا  ي�شيب  بينما  �شيدات 

15 رجال.
والغريب يف هذا الداء، هو عدم تو�شل 

لل�شداع  وا�شح  ل�شبب  بعد  الأطباء 
لتغري  نتيجة  اأنه  يعتقد  اإذ  الن�شفي، 
اأو لن�شاط غري طبيعي يف  الهرمونات 
عالج  بعد  يوجد  ل  وبالتايل  الدماغ، 
فعال للق�شاء عليه اأو احلد من نوباته 

على املدى الطويل.
الأع�شاب  طبيب  ميز  حني  يف 
اأكرب  اأحد  وولف،  هارولد  الأمريكي، 
بني  الراأ�ض،  اآلم  جمال  يف  الباحثني 
مر�شى ال�شداع الن�شفي لدى الرجال 
»ل  الرجال  اأن  يرى  كان  اإذ  والن�شاء. 
من  اإل  الن�شفي  بال�شداع  ي�شابون 
ي�شنب  الن�شاء  اأن  حني  يف  التعب،  اأثر 
يف  لأدوارهن  تقبلهن  عدم  ب�شبب  به 
اأن  اأي�شا،  ذكره  املجتمع«والواجب 
ال�شداع الن�شفي هو من اأقل الأمرا�ض 
حظا يف البحث والتمويل الدوليني، اإذ 
ت�شري الإح�شاءات اإىل اأنه يظل الأقل 
املوؤ�ش�شات  الأمرا�ض يف  بني  متويال 

الطبية الأوروبية.
اأنفق  فقد  املتحدة،  الوليات  اأما يف 
على اأبحاث الربو ما يعادل 13 �شعف 
ال�شداع  على  اأنفقت  التي  املبالغ 

ال�شكري  واأنفق على مر�ض  الن�شفي، 
على  اأنفقت  التي  املبالغ  �شعف   50
اأنه  من  بالرغم  الن�شفي،  ال�شداع 

ي�شيب 15% من ال�شكان. 

القاتل ال�صامت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

التوت يخف�ض خطر الإ�صابة باأمرا�ض القلب

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

اأجرى باحثون من كلية امللك يف 
لندن درا�شة مب�شاركة علماء من 
جامعات اأملانية واإ�شبانية، اأكدت 
اأن تناول التوت قد يقلل من خطر 
القلب، ووجد  باأمرا�ض  الإ�شابة 
ال�شيفي  امل�رضوب  اأن  الباحثون 
على  يحافظ  التوت  من  البارد 
الأوعية الدموية �شحية وي�شاعد 

على حت�شني الدورة الدموية.
دم  بفحو�شات  الباحثون  وقام 
�رضبهم  قبل  للم�شاركني  وبول 
من  �شاعتني  وبعد  الع�شري، 
�رضبه، وبعد يوم من ذلك وك�شفت 
الذين  امل�شاركني  لدى  النتائج 
بعد  التوت،  م�رضوب  ا�شتهلكوا 
�شاعتني، متددا اأف�شل لل�رضايني 
بوا�شطة التدفق )FMD(، وهو 
ات�شاع ال�رضيان عند زيادة تدفق 
الدم، ما يعد موؤ�رضا على �شحة 

ويعتقد  الدموية  الأوعية  بطانة 
التوت  كان  اإذا  اأنه  الباحثون 
قادرا على تغيري متدد ال�رضايني 
من  �شيقلل  فاإنه  كافية،  لفرتة 
القلب  باأمرا�ض  الإ�شابة  خطر 
15%واأظهر  اإىل  ت�شل  بن�شبة 
زيادة  هناك  اأن  اآخر  حتليل 
مركب  م�شتويات  يف  ملحوظة 
 »urolithin« اليوروليثني 
حت�شن  مع  للم�شاركني  الأي�شي 
العملية  وهذه  ال�رضايني.  متدد 
الأمعاء،  بكترييا  بف�شل  تنتج 
بال�شتجابة  اجل�شم  يقوم  حيث 
موجودة  كيميائية  ملادة 
با�شم  معروفة  التوت  يف 
»ellagitannins«وت�شاف هذه 
النتائج اإىل القائمة املتزايدة من 
ا�شتهالك  فوائد  ب�شاأن  الأدلة 

التوت وخا�شة الأحمر.

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

ال�رضطان«.
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�ملذهب �ملالكي و�لبعد �لإجتماعي و�مل�سلحي يف توجهاته و�أحكامه 
بف�سل اتخاذه امل�سالح املر�سلة والعادات احل�سنة 

اأ�سال من اأ�سوله الفقهية، وم�سدرا من م�سادره 
الت�رشيعية التي بنى عليها فقهه، واأر�سى عليها قواعد 

مذهبه وا�ستمد منها اآراءه واأحكامه.
وهكذا نراه كلما كانت هناك م�سلحة دينية اأو منفعة 

دنيوية مل يرد دليل �رشعي على اإلغائها اأو كانت 
هناك عادة متبعة يف بلد اأو �سنة ماألوفة بني النا�س 

يف اأفعالهم اأو اأقوالهم ال تتنافى مع ال�رشع وال تخالف 
قواعده فاإن الفقه املالكي يقرها ويرحب بها ويدخلها 

يف منظومته الفقهية وال ينتظر قيام الدليل اخلا�س 
على �رشعية تلك امل�سلحة بعينها اأو تلك العادة بذاتها 

اكتفاء بالقاعدة العامة اأن ال�رشيعة االإ�سالمية اإمنا 
جاءت جللب امل�سالح ودرء املفا�سد، واأنه حينما 

كانت هناك م�سلحة فهناك حكم اهلل حتى يدل الدليل 
على خالف ذلك. اإال اأن املعترب يف امل�سالح املر�سلة 

ما يحقق امل�سالح ال�رشعية ال ما يحقق رغبات النا�س 
و اأهواءهم الأن م�سالح النا�س تتعار�س فاإن اهلل تعاىل 
يقول:«ولواتبع احلق اأهواءهـــم لف�سدت ال�سماوات و 

االأر�س ومن فيهن.

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�س ويف نتيَجِتها واالأ�رشار 
امُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�سرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب ال�سَّ
والكبائر، ويف اأ�سمائها دالالٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم الأمِرها وتنبيٌه خِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َسِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿، فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف الُذّ َحّ �سِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإالَّ  و�سَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�سِّ ها يتَّ�سِ اأَنّ بَع�سَ
حر،  هو اأكرَبُ منُه، فالَقتُل اأكرَبُ من ال�ِسّ

ُك اأكرُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِشّ
الُعلماء اأن ال كبريَة مع اال�سِتغفاِر وال 
�سغريَة مع االإ�رشار، واأمثُل االأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف االآخرِة اأو  حُدّ يف الُدّ

غ�سٌب اأو تهديٌد اأو لَعن، ومع اخِتالِف 
العلماِء والِفرِق يف مفهوِم الَكبائر، 
يبقى هذا القوُل اأمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�سالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، وال�سِتهاِرِه عنَد ال�َسّ

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

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

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

كارثة �لتبول يف �مل�سجد
الورى  خري  اأمام  وقعت  كارثة  واإليك 
حممد بن عبد اهلل ، بال االأعرابى يف 
، نعم بال ، كارثة ، تخيلتها  امل�سجد 
ولكن   ، تخيلها  علّي  و�سعب  حقيقة 
حد  فاق  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  تراه 
التخيل يف رد فعله ، عن اأن�س بن مالك 
ر�سي اهلل عنه قال : جاء اأعرابي فبال 
يف طائفة امل�سجد ، فزجره النا�س ، 
 ، و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  فنهاهم 
اهلل  �سلى  النبي  اأَمَر  بوله  ق�سى  فلما 
فاأُْهِريق  ماء  من  بذنوب  و�سلم  عليه 

عليه .
لقد تاوز النبى �سلى اهلل عليه و�سلم 
اأزمة كادت اأن تراق فيه دماء ، ولكنه 
اأمر  الرجل  �سلى اهلل عليه و�سلم علم 

دينه بكل رفق ولني ..
لقد   «  : املبدعني  اأحد  يكتب  وهنا 
احلاجز  وال�ســالم  ال�سالة  عليه  اأبعد 
ال�سبابي عن عني املخطئ : املخطئ 
اأحياناً ال ي�سعر اأنه خمطئ ، واإذا كان 
بهذه احلالة وتلك ال�سفة فمن ال�سعب 
اأن توجه له لوماً مبا�رشاً وعتاباً قا�سياً 

اأن  البد  اإذن  م�سيب.  اأنه  يرى  وهو   ،
ي�سعر اأنه خمطئ اأوالً حتى يبحث هو 
عن ال�سواب؛ لذا البد اأن نزيل الغ�ساوة 
عن عينه ليب�رش اخلطاأ،وعندما نعرف 
كيف يفكر االآخرون ، ومن اأي قاعدة 
ينطلقون ، فنحن بذلك قد عرثنا على 
نف�سك  ت�سع  اأن  حاول  احلل.  ن�سف 
وجهة  من  وفـكــــر   ، املخطئ  مو�سع 
نظره هو ، وفكر يف اخليارات املمكنة 
ما  له  فاخرت   ، يتقبلها  اأن  التي ميكن 

ينا�سبه » .. 

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

 اأيها االأخوة ، »اهلل« َمن ؟ قال بع�س العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�سهم : علَم على واجب الوجود 
، كلمة علم اأي ا�سم ، و عندنا يف اللغة ا�سم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل ، ي�ستحيل اأن يكون االبن اأكرب من 
اأبيه ، هذه اأ�سياء م�ستحيلة ، اأما االأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن اأالَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �ساحب االأ�سماء احل�سنى كلها ، ُجمعت االأ�سماء احل�سنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل االأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �سمعتم يف االأر�س كلها اأن جهة 
ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » اهلل« ؟ م�ستحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم ، الأن كفرهم لي�س اأ�سياًل 
، الكفر و االإحلاد �سطحي ، هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإِاَلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�سورة االأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ َواهلَلّ

االأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
الة وال�ّسالم-  ه اإىل �سوؤال امُل�رشكني للنبّي الكرمي -عليه ال�سّ ون: اإّن �سبب نزول �سورة االإخال�س، َمرُدّ  قال امُلف�رِشّ

ف لهم اهللَ �سبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة االإخال�س، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
الة وال�ّسالم- عن �سوؤالهم حول �سفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �سورة االإخال�س، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�سّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: ان�ِسب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �سلَّى اهلَلّ ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِشكنَي قالوا لر�سوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ الأنَُّه لي�َس �سيءٌ يولَُد اإاَلّ �سيَموُت، وال �سيء ميوُت اإاَلّ �سيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�سَّ ُ ال�سَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ال ميوُت وال يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه وال ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  اهلَلّ
الة وال�ّسالم- اأن يَ�سف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �سورة االإخال�س كذلك اأّن اليهود والّن�سارى �ساألوا النبّي -عليه ال�سّ

تعاىل �سورة االإخال�س. ، فُرِوي عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �سلَّى اهللُ عليِْه و�سلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �سِ



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

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

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

النقال  :                          0661.41.25.76      

بريد االدارة:
info@elwassat.com

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

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

اجلزائر 
 الفاك�ش  الهاتف:   

021737128 
ال�شحب  

مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

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

www.elwassat.com
acm_comunication@yahoo.fr

رئي�س التحرير :

 وداد احلاج 

املدير م�شوؤول الن�رش
 �شفيقة العرباوي 

فنياجلمعة 26 ال�صبت 27  اأكتوبر  2018  املوافـق  ل17 �صفر 1440هـ 20

جوين ديب لن ي�شارك يف 
»قرا�شنة الكاريبي« املقبل

 »Deadline« اأفادت بوابة
الإلكرتونية الأمريكية، باأن املمثل، 
جوين ديب، لن ي�صارك على الأرجح 
يف ت�صوير اجلزء املقبل من م�صل�صل 
»قرا�صنة الكاريبي«وقالت البوابة 

اإن �صركة »ديزين« جتري حاليا 
حمادثات مع كاتبي ال�صيناريو، ريت 

ريز، وبول فرنك، ب�صاأن اإطالق 
اأجزاء جديدة من فيلم املغامرات 

»قرا�صنة الكاريبي«. وجاء يف بيان 
ن�صرته ال�صركة يف البوابة اأن منتج 
الفيلم، جريي بروكهامير، �صي�صتمر 
يف العمل على اإنتاج الفيلم، فيما لن 

ي�صارك، جوين ديب، يف ت�صويره 
واأ�صارت البوابة اإىل اأن 5 حلقات من 
م�صل�صل »قرا�صنة الكاريبي« جنت 

خالل 14 عاما مبلغ 4.5 مليار دولر 
يذكر اأن ريت ريز وبول فرنك، �صبق 

لهما اأن كتبا �صيناريو جزاأي فيلم 
»ديدبول« الهزيل و«اأهال و�صهال اإىل 

بالد زومبي« و«احلي«.

امل�شاهد العربي يتلهف لـ »قيامة اأرطغرل«.. املو�شم اجلديد 
مع اقرتاب بث املو�صم اجلديد من امل�صل�صل الرتكي ال�صهري »قيامة اأرطغرل«، يت�صوق ماليني امل�صاهدين من العرب اإىل بداية العر�س ملتابعة اأحداث 

تاريخية مثرية  ويحق ملوقع اإلكرتوين عربي وحيد بث عدد من م�صل�صالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرتكية )تي اآر تي(، مبوجب اتفاقية �صراكة بني 
الطرفني هذا املوقع هو موقع »النور«، ويف مقدمة تلك امل�صل�صالت: »قيامة اأرطغرل«، و«ال�صلطان عبد احلميد«، و«كوت العمارة«.

تعاون مكثف

متعلقة  تفا�شيل  تتك�شف  بداأت 
»قيامة  من  اجلديد  باملو�شم 
من  باملئة   95 اأن  منها  اأرطغرل«، 
املمثلني �شيكونون وجوها جديدة 
و�شيغطي  امللحمي  العمل  على 
يتحدد  مل  الذي  اجلديد  املو�شم 
زمنية  حقبة  بعد،  بثه  موعد 
فرتة  اآخر  من  �شنة   15 بعد  تبداأ 
املو�شم  حلقات  غطتها  زمنية 
اإدارة  رئي�ش جمل�ش  وقال  ال�شابق 
اأحمد  بن  اهلل  عبد  »النور«  موقع 
»املوقع  اإن  لالأنا�شول،  الها�شمي 
بداأ جتهيزاته لعر�ش امل�شل�شالت 
موا�شمها  انطالق  بعد  الرتكية 
»امل�شاهد  اأن  اجلديدة«واأ�شاف 
مب�شل�شل  ب�شدة  مهتم  العربي 
االإقبال  وبداأ  اأرطغرل(،  )قيامة 
بثه،  موعد  قرب  مع  املوقع  على 
بعد ن�رش اإعالن احللقة االأوىل من 

املو�شم اجلديد«.
وتابع اأن املوقع يعمل على »تكثيف 
التعاون مع �شبكة تي اآر تي للتو�شع 
يف االأعمال املرتجمة من الرتكية 
اإىل العربية، وخا�شة اأفالم الكرتون 
واالأطفال، و�شرتى النور قريبا على 
موقعنا«وم�شى قائال: يوجد توجه 
اتفاقيات  بتو�شيع  لدينا  جديد 
القنوات  من  عدد  مع  التعاون 
امل�شل�شالت،  تبث  التي  الرتكية 
وعر�شها للم�شاهد العربي واأو�شح 
اأن »االتفاقية املربمة متنح موقع 
النور حقوق الرتجمة )من الرتكية 
عديدة  مل�شل�شالت  العربية(  اإىل 
والتلفزيون،  االإذاعة  هيئة  تنتجها 
وبثها عرب نوافذ املوقع«ولفت اإىل 
اأن »موقع النور هو اأول موقع عربي 
ميلك حقوق بث وترجمة عدد من 
امل�شل�شالت الرتكية، بالتزامن مع 

بثها يف تركيا«.

زيارة مليون   145

»امل�شاهد  اإن  قال  الها�شمي 
العربي ال يهتم بـ )قيامة اأرطغرل( 
فقط، اإذ ياأتي م�شل�شل )ال�شلطان 
عبد احلميد( يف املرتبة الثانية، 
العمارة(  )كوت  م�شل�شل  ويعقبه 
مل  كبريا  جناحا  لقي  الذي 
م�شل�شالت  اإىل  نتوقعه«ولفت 
املوقع  على  بثها  يتم  اأخرى 
يدي«،  ترتك  »ال  وهي:  حاليا، 
و«فيلينتا«، و«يون�ش اأمرة«، و«علي 
عزت بيغوفيت�ش«، و«�شد البحر«، 
و«على  و«ميالد«،  و«القوقاز«، 
اأجنحة طيور احلب«. و�شدد على 
اأن »موقع النور ي�شتهدف الو�شول 
اإىل عدد اأكرب من امل�شاهدين يف 
تنويع  بجانب  العربي،  العامل 
االأعمال الفنية التي يبثها«. وقال 
اإن »عدد امل�شاهدات على املوقع 
�شهريا  زيارة  مليون   50 تبلغ 

وهذا  العامل،  اأنحاء  كافة  من 
النظري  املنقطع  االهتمام  يظهر 
باالإنتاج والدراما الرتكية«واأو�شح 
مبثابة  الرتكية  »امل�شل�شالت  اأن 
العامل  بيوت  يف  لرتكيا  �شفري 
دخلت  »تركيا  وتابع:  العربي«. 
اأنحاء  الدول يف  الكثري من  بيوت 

املرتبة  حتتل  وباتت  العامل، 
امل�شل�شالت  ت�شدير  يف  الثانية 
املتحدة  الواليات  بعد 
امل�شل�شالت  االأمريكية«وحققت 
خالل    ملحوظا  جناحا  الرتكية 
�شا�شات  على  االأخرية  الع�رش 
بلغ  ت�شدير  بحجم  دولة،   142

وتت�شدر  دوالر  مليون   350 قرابة 
هيئة  تنتجها  التي  امل�شل�شالت 
ويف  الرتكية،  والتلفزيون  االإذاعة 
مقدمتها »قيامة اأرطغرل«، قائمة 
االهتمام العاملي، اإذ تعر�ش تلك 
نحو  �شا�شات  على  امل�شل�شالت 

مئة دولة.

املغنية االإيرلندية ال�شهرية �شينيد اأوكونور تعتنق االإ�شالم 
اأعلنت املغنية العاملية ال�صهرية، الإيرلندية 

�صينيد اأوكونور، م�صاء اخلمي�س، اعتناقها 
الدين الإ�صالمي وتغيري ا�صمها اإىل “�صهداء 

دافيد”.
وبح�صب �صحيفة “اإيري�س بو�صت” 

الإيرلندية، فاإن اأوكونور اأعلنت عرب 
ح�صابها على “تويرت”، تخليها عن امل�صيحية 

الكاثوليكية، واعتناقها الإ�صالم وقالت 
اأوكونور يف من�صورها: “اأفخر باعتناقي 

الإ�صالم.. هذه النتيجة الطبيعية التي 
ميكن اأن يتو�صل اإليها اأي عامل بالأمور 

الدينية.. جميع الكتب املقد�صة تقود اإىل 
الإ�صالم الذي يجعل جميع الكتب املقد�صة 

الأخرى غري �صرورية”.
واأكدت املغنية البالغة من العمر 51 عاًما، 

اأنها �صتغري ا�صمها عقب اعتناقها الإ�صالم 
اإىل “�صهداء دافيد”، ون�صرت عرب ح�صابها 

اجلديد الذي افتتحته با�صمها اجلديد 
“Shuhada Davitt” �صورة لها وهي ترتدي 

احلجاب وو�صعت “اأوكونور” على مكان 
�صورتها ال�صخ�صية يف ح�صابها عبارة “فقط 
افعل” ) Just Do It( التي ت�صتخدمها �صركة 

مالب�س ريا�صية اأمريكية �صهرية وفوقها 
 )Wear Hicab( ”عبارة “ارتدي احلجاب

ون�صرت “اأوكونور” �صورتها مع احلجاب 
مرفقة بعبارة “�صعيدة”، كما ن�صرت فيديو 

وهي تردد فيه الأذان.
ي�صار اإىل اأن “اأوكونور”، اعتنقت 

الكاثوليكية امل�صيحية يف ت�صعينيات القرن 
املا�صي وغريت ا�صمها اإىل جمدة دافيد.
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�سعرها  �سن�سري" 2018  "تويوتا  ملاذا 
S560؟ مايباخ  مر�سيد�س  من  اأغلى 

قامت  كاملة؛  �سنة   21 عقب 
ت�سميم  باإعادة  اأخريا  تويوتا 
�سن�رشي الرائدة للجيل الثالث، 
ال�سكل  على  احلفاظ  مع 
لل�سيارة  الهادئ  الأيقوين 
ومن�ستها  اأ�سا�ساتها  وحتديث 

ملا ينا�سب وقتنا احلايل.
تويوتا �ست�سنع 50 ن�سخة فقط 
من ال�سيدان الفاخرة كل �سهر، 

وقد ظهر فيديو جديد يك�سف 
عن جميع تفا�سيل ال�سيارة عن 
قرب من اخلارج والداخل اأثناء 

عر�سها يف اليابان.
واأناقة  فخامة  ت�سع  ال�سيارة 
اخلارجي  ت�سميمها  يف 
مق�سورتها  ويف  الكال�سيكي، 
مع  نوعها،  من  الفريدة 
خ�سبية  زخرفات  ا�ستخدام 
وت�سميم  الداخل  يف  لمعة 

ملقاب�ض  لالهتمام  مثري 
فاخر  اأوديو  ونظام  الأبواب 
ونظام  �سوت  مكرب  بع�رشين 
متاما  اخلارجي  ال�سوت  لكتم 
املق�سورة  يف  اجلال�سني  عن 
اأكرب  لتوفري  اإلكرتونية  و�ستائر 

قدر ممكن من اخل�سو�سية.
�سن�رشي  اأن  يف  اإذن  غرابة  ل 
من  �سعرها  يبداأ  اجلديدة 
180،000 دولر )675،000 ريال 

اأغلى  يجعلها  ما  �سعودي(، 
 S560 مايباخ  مر�سيد�ض  من 
 626،000( دولر   168،600 بـ 
الطلبات  كل  اأن  ويُذكر  ريال(، 
حتى  حمجوزة  ال�سيارة  على 

العام القادم.
وت�ستمد تويوتا �سن�رشي قوتها 
بقوة  هجني   V8 حمرك  من 
مبحرك  مقارنة  ح�سان،   425
بقوة  ال�سابق  للجيل   V12

تعّرف على معاين اأ�سماء 
ال�سيارات اليابانية!

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

اليابانية ومعانيها:

- �صيارة ني�صان:

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

اليابانية.

- �صيارة �صوزوكي:

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

�سجرة الأجرا�ض.

�صيارة هوندا:

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

معناه الرئي�سي.

- �صيارة تويوتا:

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

احلقل الوفري.

- �صيارة مازدا:

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

على الأجانب. 

- �صيارة 
ميت�صوبي�صي:

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

ال�سيارات اليوم.

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

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

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

ب�رشعات عالية، وهنا يُت�ساءل 
عن اأف�سل طريقة لإيقاف 
ال�سيارة يف اأق�رش م�سافة، 

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

حالة قيادة �سيارة يدوية:

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

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

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

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

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

حالة قيادة �سيارة اأوتوماتيك:

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

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

الأوتوماتيكي نهائياً.
ويف كلتا احلالتني يجب الإم�ساك 
مبقود ال�سيارة بكلتا اليدين حتى 

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

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

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

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

حل�سة متحكمة من لوت�ض 
يف مايو 2017.

عن  اأعلنت  ال�سينية  جيلي 
خطط ل�ستثمار 1.9 مليار 
دولر على الأقل يف لوت�ض 
ال�رشكة  اإحياء  لإعادة 
وحتويلها اإىل “ا�سم معروف 
يف عامل الفخامة ملناف�سة 
و�سيتم  وفرياري”،  بور�ض 

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

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

وحول  اأوروبا  يف  رائجة 
العامل.

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

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

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

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

اإىل 100 مليون هاتف.

 اأبرز موا�شفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

طرحت �صركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�صفات مناف�صة وت�صميم 

ع�صري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�صركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�صعا 
عند ع�صاق نوكيا، نظرا ملوا�صفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

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

- ذاكرة و�صول ع�صوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�صيع 

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

- �صا�صة بحجم 6 بو�صات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�صل، حممية بزجاج مقاوم لل�صدمات 

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

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�صل وفتحة عد�صة 
.»f/2.0«

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

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

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات االت�صال -
- بطارية ب�صعة 3800 ميللي اأمبري.

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

- الوزن: 183 غراما.

�شام�شونغ ت�شوق لهاتفها القادم 
9  Galaxy Note

�شام�شونغ  �رشكة  اأ�شدرت 
دعائية  اإعالنات  ثالث 
لهاتفها  جديدة  ت�شويقية 
غالك�شي  املنتظر  الرئي�شي 
 ،9  Galaxy Note نوت 
والذي من املفرت�ص اأن تك�شف 
اأوت   9 بتاريخ  عنه  النقاب 
 ،Unpacked حدث  عرب 
العالمة  م�شري  يعتمد  حيث 
التجارية Galaxy Note اإىل 
العمالء  حد كبري على رد فعل 
 Galaxy Note هاتف  على 
الأمر  لهذا  لإدراكها  وتبًعا   ،9
الت�شويقية  الفيديوهات  فاإن 
اجلديدة توؤكد اأن لدى ال�رشكة 
حتديثات  اجلنوبية  الكورية 
م�شار  تغري  قد  حقيقة  جذرية 
الت�رشيبات  وكانت  الأمور. 
ال�شابقة قد اأكدت اأن �شام�شونغ 
عالمتها  اإلغاء  يف  جدًيا  تفكر 
 Galaxy Note التجارية 
الربحية،  انخفا�ص  ب�شبب 
الذكية،  الهواتف  �شوق  وت�شبع 
مع  الرتقية  دورات  وتاأخري 
باأجهزتهم  العمالء  احتفاظ 
مناذج  وت�شابه  اأطول،  لفرتة 
 Galaxy و Galaxy S Plus
خ�شائ�ص  حيث  من   Note
ي�شتدعي  قد  مما  املنتج، 
لتخفي�ص  املنتجني  توحيد 
مبيعات  كانت  اإذا  التكلفة 
ولكن  اجلديد حمبطة،  اجلهاز 

دون وجود تفا�شيل حول كيفية 
حدوث ذلك.

قررت  �شام�شونغ  اأن  ويبدو 
والإعالن  احلدث  ا�شتباق 
ت�شويقية عن امليزات  بطريقة 
التي من املفرت�ص اأن يت�شمنها 
ذلك  يف  مبا  اجلديد،  هاتفها 
اأكرب من املعتاد  بطارية ب�شعة 
هواتف  لت�شكيلة  بالن�شبة 
حماولة  يف   ،Galaxy Note
امل�شتخدمني  جلذب  منها 
ي�شري  حيث  للهاتف،  مبكًرا 
ال�رشكة  اتخاذ  اإىل  الفيديو 
البطارية،  �شعة  بزيادة  قراًرا 
بالن�شبة  تعترب  قد  والتي 
يف  بيع  نقطة  اأكرب  للكثريين 
 .9  Galaxy Note هاتف 
ال�شادرة  املعلومات  واأو�شحت 
الهاتف  اإمكانية ح�شول  �شابًقا 
على بطارية ب�شعة 4000 ميلي 
اأمبري، قادرة على ال�شمود ملدة 
م�شاهدة  زمن  من  �شاعة   25
الفيديو امل�شتمر باأعلى �شطوع 
لل�شا�شة، مما يجعلها اأكرب �شعة 
�شام�شونغ  تطرحها  بطارية 
من  ذكي  هاتف  اأي  �شمن 
املختلفة،  هواتفها  ت�شكيلة 
كبرًيا  حت�شًنا  ت�شكل  اأنها  كما 
العام  جهاز  لبطارية  بالن�شبة 
 Galaxy Note املا�شي 
بطارية  ميتلك  كان  والذي   ،8

ب�شعة 3300 ميلي اأمبري.

ت�شريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

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

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

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

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

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

6.2 بو�شة.

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

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

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

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

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

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

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

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

الختيار املتجان�ص للمحتوى املو�شى به.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

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

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

الذكية.

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

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

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

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

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

طريقة جديدة ل�شرقة اأموال 
اأ�شحاب هواتف اأندرويد!
اأعلن خرباء �صركة » McAfee« عرب 

موقعها االإلكرتوين عن اكت�صاف اأكرث 
من 10 تطبيقات �صارة بالهواتف الذكية 

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

وقال االأخ�صائيون اإن قرا�صنة من 
جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�صلل وزراعة برامج �صارة 

يف املتجر، واأدخلوا فريو�صا حتت ا�صم 
»Sonvpay«، يت�صلل عرب اإ�صعارات 

�صامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�صل 
تنبيها للم�صتخدمني حول حتديث يخفي 

حتت زره ا�صرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

ولكي ال ي�صعر م�صتخدمو الهواتف 
الذكية بهذه امل�صيدة، ي�صتخدم الهاكرز 

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

.»SMS«
وي�صمح هذا الت�صلل اخلطري للهاكرز 

ب�صحب النقود مبا�صرة من ح�صاب الهاتف، 
ويف الوقت نف�صه، لن يجد امل�صتخدمون 

اأي اأثر لعملية االحتيال هذه عرب تاريخ 
الر�صائل املر�صلة.



موقعها  على  بيان  يف  املحكمة،  وقالت 
�سيدة  �سد  اجلنائية  الإدانة  اإّن  الإلكرتوين، 
للر�سول  م�سيئة  ت�رصيحات  اأطلقت  من�ساوية 
حلقها  انتهاكا  يعد  »ل  يورو   480 وتغرميها 
يف حرية التعبري«واأ�سافت: »وجدت املحكمة 
قامت  النم�سا(  )يف  املحلية  املحاكم  اأن 
بتوازن دقيق بني حق املراأة يف حرية التعبري 
الدينية،  م�ساعرهم  حماية  يف  الأخرين  وحق 

واحلفاظ على ال�سالم الديني يف النم�سا«. 
ال�سيدة  ت�رصيحات  اأّن  املحكمة  واعتربت 
النقا�ش،  يف  به  امل�سموح  احلد  »جتاوزت 
الإ�سالم،  ر�سول  على  م�سئء  كهجوم  وت�سنف 
وبداأت  للخطر«  الديني  ال�سالم  تعر�ش  كما 
ال�سيدة  عقدت  عندما   ،2009 عام  الواقعة 

عن  خاللهما  حتدثت  ندوتني  النم�ساوية 
فيهما  واأطلقت  )�ش(،  الر�سول  زيجات 

ت�رصيحات م�سيئة للنبي. 
ويف 15 فرباير 2011، وجدت املحكمة اجلنائية 

الإقليمية يف فيينا اأن هذه الت�رصيحات »تهني 
حمكمة  القرار  واأيدت  الدينية«،  املعتقدات 
ال�ستئناف يف دي�سمرب من العام ذاته، بعد ان 

طالبت ال�سيدة بال�ستئناف على احلكم.

م٫�س

املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان

 الإ�ساءة للنبي حممد لي�ست حرية تعبري
اأقّرت املحكمة الأوروبية حلقوق الإن�سان، اخلمي�س، باأّن الإ�ساءة للر�سول حممد 
)�س( ل تندرج �سمن حرية التعبري،جاء القرار دعما حلكم �سدر يف النم�سا �سد 
�سيدة من�ساوية )47 عاما( حكمت املحاكم الإقليمية بتغرميها 480 يورو، اإ�سافة 

اإىل م�ساريف التقا�سي بتهمة الإ�ساءة للر�سول حممد )�س( عام 2009. 

 اجلامعة ال�ساذيل 
بن جديد  الطارف

 جمعية اأيادي 
اخلري تنظم حملة 

للتربع بالدم 
مع  بالتن�سيق  اخلري  ايادي  جمعية  نظمت 

والنادي  نبي  بن  مالك  ونادي  ال�سحة   مديرية 

جديد  بن  ال�ساذيل  بجامعة  ال�سي�سيولوجي 

واأعرب  اجلاري   ال�سهر  من  24و25  يومي    ،

الدين  �سيف  القالة  اخلري  اأيادي  جمعية  رئي�ش 

كرمي جلريدة الو�سط اأن هذه املبادرة قد لقت 

اجلامعي   ال�سباب  اأو�ساط  خا�سة  كبري  جتاوبا 

ملختلف  100كي�ش  من  اكرث  حوايل  جمع  ومت 

الأهداف امل�سّطرة من خالل  ، وعن  الزمرات 

هذه العملية، ي�سيف حمدثتنا اأن هذه املبادرة 

جاءت لتح�سي�ش الطلبة اجلامعيني باأهمية التربع 

ال�سباب خا�سة  لدى  الثقافة  وتنمية هذه  بالدم 

الذي مازال ينق�سه الوعي جراء هذه املبادرات 

من  الإن�سان  اإنقاذ  �ساأنها  من  والتي  التطوعية 

اخلري  اأيادي  جمعية  تعد  ولالإ�سارة،  املوت. 

التي  والتطوعية  اخلريية  اجلمعيات  من  القالة 

يف  والتطوعي  اخلريي  العمل  تنمية  اإىل  ت�سعى 

الأن�سطة  ذلك من خالل جملة  ويربز  املجتمع 

لتحقيقها  الأخرية  هذه  ت�سعى  التي  وامل�ساريع 
بغية حتقيق اأهدافها امل�سّطرة.

رزق اهلل �سريف

م�ستغامن

اعرتا�ض 83 
 مر�سحا للهجرة 

غري ال�سرعية 
مت اول اأم�س اخلمي�س بولية 
م�ستغامن اعرتا�س 83  مر�سحا 
للهجرة غري ال�سرعية بعر�س 

البحر، ح�سبما اأ�ستفيد من 
املجموعة الإقليمية حلرا�س 
ال�سواحل و اأو�سح امل�سدر اأن 

الوحدات العائمة حلرا�س 
ال�سواحل متكنت من اإحباط 

غري  للهجرة  6 حماولت 
ال�سرعية عن طريق البحر 

وتوقيف 83 �سخ�سا من بينهم 
ثالث ن�ساء اإحداهن حامل.

وهران

 ملتقى ال�سبكة املتو�سطية
 ملدار�ض املهند�سني 

وهران

وفاة ال�سحفي نور الدين �سيباين

و�سول وزيرة الريا�سة 
ال�سهيونية  اإىل الإمارات

التح�سري  حول  لقاء  �سيقام 
للملتقى الثالث لل�سبكة املتو�سطية 
الأحد  غدا  املهند�سني  ملدار�ش 
لدى  ا�ستفيد  ح�سبما  بوهران، 
الوطنية  للمدر�سة  الت�سال  خلية 
لوهران  التقنيات  املتعددة 

»موري�ش اأودان«.
و يهدف هذا املوعد اىل التح�سري 
للملتقى الثالث لل�سبكة املتو�سطية 
املخ�س�ش  املهند�سني  ملدار�ش 
املهند�سني  تكوينات  لعتماد 
 2019 اأفريل  يف  تنظيمه  واملزمع 

املتعددة  الوطنية  باملدر�سة 
نف�ش  ح�سب  لوهران،  التقنيات 
امل�سدر و �سيعرف اللقاء م�ساركة 
و  العايل  التعليم  وزارة  ممثلي 
اجلهوية  والندوة  العلمي  البحث 
واملدر�سة  الغرب  جلامعات 
التقنيات  املتعددة  الوطنية 
جانب  اإىل   اأودان«  »موري�ش 
املتو�سطية  ال�سبكة  عن  ممثلني 
املدر�سة  و  املهند�سني  ملدار�ش 
لتون�ش  للمهند�سني  العليا  الوطنية 

العا�سمة .

بوهران  اخلمي�ش  اأم�ش  اأول  تويف 
يف  الأ�سبق  والإطار  ال�سحفي 
وكالة الأنباء اجلزائرية نور الدين 
علم  ح�سبما  مر�ش  بعد  �سيباين 
الفقيد  اأدى  ،وقد  اأقاربه  لدى 
امل�ستعار  با�سمه  عرف  الذي 
م�سواره  الدين خيب« معظم  »نور 
ريبوبليك«  »ل  بيوميتي  املهني 
)»اجلمهورية« حاليا( و«املجاهد« 

اخل�سو�ش  وجه  على  متيز  قد  و 
توىل  كما   ، الثقافية  مبقالته 
ال�سحفي الراحل من�سب امل�سوؤول 
الأنباء  وكالة  ملكتب  اجلهوي 
اإىل   2004 من  لوهران  اجلزائرية 
الفقيد  جثمان  وري  وقد   2005
اخلمي�ش  اليوم  ظهر  بعد  الرثى 
بح�سور  البي�ساء«  »عني  مبقربة 

اأقاربه وزمالئه القدماء .

اأفادت �سحيفة »يديعوت اأحرنوت«، 
والريا�سة  الثقافة  وزيرة  باأن 
قد  ريغيف،  مريي  الإ�رصائيلية 
يف  الإمارات  اإىل  اأم�ش  و�سلت 
لوزير  نوعها  الأوىل من  زيارة هي 

�سهيوين اإىل دولة خليجية.
اإىل  العربية  ال�سحيفة  واأ�سارت 
ريا�سيا  وفدا  ترافق  ريغيف  اأن 
مباريات  يف  ي�سارك  �سهيونيا 

التي تقام  للجودو  الكربى  اجلائزة 
ال�سحيفة  واأو�سحت  اأبوظبي،  يف 
الوفد  اإىل  ريغيف  ان�سمام  اأن 
الريا�سي، ياأتي بعد اإعالن الحتاد 
اتفاق  اإىل  التو�سل  للجودو  الدويل 
مع الإمارات باأن ت�سمح للريا�سيني 
وا�ستخدام  املناف�سة  ال�سهاينة 
الن�سيد  وعزف  الكيان  �سعار 

ال�سهيوين على اأرا�سيها.

البي�س

ال�سالون الوطني للفنون الت�سكيلية

ق�سنطينة 

تهدمي 13 بناية مكتملة باخلروب 

املغرب

 اإ�سراب الزفزايف وقياديني
 اآخرين يف »حراك الريف« 

الطبعة  يف  فنانا  ي�سارك32  اأن  يرتقب 
الت�سكيلية  للفنون  الوطني  لل�سالون  ال21 
 3 اإىل   1 من  بالبي�ش  اإقامتها  املزمع 
نوفمرب القادم، ح�سبما علم اليوم اخلمي�ش 
لدى دار الثقافة »حممد بلخري« املنظمة 
للحدث واأفاد غر�سي ف�سالوي، م�ست�سار 
التظاهرة  اأن  الثقافة،  بدار  رئ�سي  ثقايف 
ولية   19 من  فنانني  م�ساركة  �ستعرف 
تخ�س�سات  ثالث  املنظمون  حدد  حيث 

ي�سمل  والذي  الإ�سالمي،  الفن  فنية وهي 
بكل  الإ�سالمي  اخلط  وكذا  املنمنمات 
الزيتية،  الألواح  تخ�س�ش  وكذا  اأنواعه، 
و�سيعر�ش  اأنواعه  بكل  النحت  وتخ�س�ش 
امل�ساركون اأعمالهم الفنية �سمن م�سابقة 
ل  اأن  على  التظاهرة  هذه  يف  م�سطرة 
يتعدى عدد الأعمال الفنية املعرو�سة من 
اأعمال  الأربعة  الواحد  امل�سارك  طرف 

كحد اأق�سى.

و  مكتملة  بناية   13 تهدمي  مت 
باخلر�سانة  بناية  اأ�سا�ش   24
و  بناء  رخ�سة  دون  �سيدت 
الباي  بعني  اخلام�ش  بحي  ذلك 
)ق�سنطينة(  اخلروب  ببلدية 
املكان،  بعني  لوحظ  ما  ح�سب 
رئي�ش  �سبيع  ال�سادق  واأو�سح 
باأن  ت�رصيح  يف  اخلروب  دائرة 
فيها  �رصع  التي  العملية  هذه 
حوايل  لأجلها  ت�سخري  مت  اليوم 

اآليات   10 من  اأكرث  و  عامال   50
ذات  عمومية  ملوؤ�س�سات  تابعة 
طابع �سناعي و جتاري مل�سالح 
القطاعات  من  العديد  و  البلدية 
العمومية واأ�ساف نف�ش امل�سوؤول 
اإطار  يف  تندرج  العملية  هذه  اأن 
توقيف جميع اأ�سكال التعدي على 
العمومية  واملمتلكات  الأرا�سي 
للدولة و كذا احلفاظ على الوجه 

العمراين .

ي�سمى  ما  زعيم  الزفزايف  نا�رص  اأعلن 
اآخرون  معتقال  و21  الريف«  بـ«حراك 
حب�سهم،  يف  الطعام  عن  الإ�رصاب 
ال�سجن  اإدارة  ممار�سات  على  احتجاجا 
الدار  يف  عقوباتهم  فيه  يق�سون  الذي 

البي�ساء.
الق�سائية  الأحكام  �سد  مظاهرات 
الريف«  »حراك  ن�سطاء  بحق  ال�سادرة 
العا�سمة  يف  الزفزايف،  نا�رص  وقائده، 
يونيواملغرب..   27 يوم  الرباط  املغربية 
عن  ي�رصبون  الريف«  »حراك  معتقلو 
ب�رصى  املعتقلني  حمامية  ،وقالت  الطعا 

الروي�سي لوكالة الأنباء الفرن�سية اخلمي�ش 
»اإن املعتقلني قرروا خو�ش هذا الإ�رصاب 
منذ الأربعاء ب�سبب التفتي�ش املهني لبع�ش 
واأي�سا  الزيارة«،  اأثناء  عائالتهم  اأفراد 
حتى  ال�سجن  اإدارة  موافقة  »عدم  ب�سبب 
للمعتقل  ال�سماح  على  اخلمي�ش،  م�ساء 
التي  والدته  اأهبا�ش بح�سور جنازة  بالل 

تقام اجلمعة«.
اأحكاما  »احلراك«  قادة  من   53 ويق�سي 
اأ�سدرتها  �سنة،   20 اإىل  ت�سل  بال�سجن 
بحقهم حمكمة ال�ستئناف بالدار البي�ساء 

يف يونيو املا�سي.  

بح�سور وزير العالقات مع الربملان

توزيع 2226 وحدة �سكنية 
مبختلف ال�سيغ بالبويرة

اأ�رصف ليلة اأول اأم�ش وزير العالقات مع الربملان 
»حمجوب بدة » مبعية وايل ولية البويرة » م�سطفى 
ليماين » وال�سلطات املدنية والع�سكرية على العملية 
الكربى اخلا�سة بتوزيع 2226 وحدة �سكنية مبختلف 
�سعيداين   « الرئي�سية  املكتبة  م�ستوى  على  ال�سيغ 
رابح » مبدينة البويرة وتعترب هذه العملية املتزامنة 
مع حلول الذكرى 64 لعيد اندلع الثورة التحريرية 
املجيدة  الثالثة من نوعها بعد تلك التي �سهدتها 
الولية مبنا�سبة ليلة القدر وعيد الإ�ستقالل ، حيث 
وهي  دوائر   4 على  ال�سخمة  احل�سة  هذه  توزعت 
بئر غبالو و�سور الغزلن وم�سدالة وعني ب�سام فيما 
مت منح ح�سة 1000 وحدة يف �سيغة ال�سكن الريفي 
امل�ستفيدون  وعرب  هذا   ، بلدية   34 على  موزعة 
الذين تقربت منهم يومية » الو�سط » عن �سعادتهم 
اخلانقة  ال�سكن  اأزمة  نهائيا  توديعهم  بعد  الغامرة 

التي عانوا منها لعدة �سنوات طويلة .
اأح�سن مرزوق

البليدة

افتتاح اأق�سام خا�سة 
مبر�سى التوحد لأول مرة 

ا�ستحدثت مديرية الن�ساط الجتماعي بولية البليدة 
بالتن�سيق مع اجلمعية الولئية للتوحد لأول مرة ثالثة 
اأق�سام خا�سة بالأطفال امل�سابني با�سطراب التوحد 
عنه  ك�سفت  ح�سبما  ابتدائية،  مدر�سة  م�ستوى  على 
اليوم اخلمي�ش رئي�سة م�سلحة الطفولة و ال�سبيبة على 

م�ستوى هذه املوؤ�س�سة العمومية، قريدي مرمي.
اأ�سغال  يف  م�ساركتها  لدى  قريدي  اأو�سحت  و 
يف  التوحد  »ا�سطراب  حول  تكويني  درا�سي  يوم 
املدر�سة« لفائدة مفت�سي التعليم البتدائي اأن قطاع 
الفئة  بهذه  خا�سة  باأق�سام  مرة  لأول  تدعم  الرتبية 
من الأطفال بحيث مت فتح ثالثة اأق�سام جديدة على 
لفائدة  هذا  و  ببوفاريك  »النخيل«  مدر�سة  م�ستوى 

نحو 30 طفال كخطوة اأوىل.
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