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عميد ال�سرطة الرئي�سي بوعون �سوقي:

.       اإنخفا�س ن�سبة حوادث املرور ب 1 باملائة مقارنة بال�سنة الفارطة

.       البد من اإدراج التكوين التقني يف احل�سول على رخ�سة ال�سياقة

�سحب 254.121 رخ�سة �سياقة خالل ال�سنة احلالية
اأرجع العميد بوعون �سوقي ال�سبب الرئي�سي حلوادث االأمور يف اجلزائر اإىل الذهنيات واجلهل 

بقانون املرو من قبل املواطنني رغم كل احلمالت التح�سي�سية والتوعوية، م�سدد على 
�سرورة تبني األيات ردعية لتقلي�س ن�سبة املرور، معتربا اأن رخ�سة ال�سياقة بالتنقيط اأثبتت 

نتائج اإيجابية يف الدول التي ثم التعامل بها يف خف�س ن�سبة حوادث املرور.

اإميان لوا�س

اأفاد عميد ال�رشطة بوعون �شوقي 
اأم�س عند حلوله �شيفا على فروم 
بخ�شو�س  اأنه  الو�شط  جريدة 
ال�شنة  خالل  الردعي  اجلانب 
احلالية ثم ت�شجيل 711507 جنحة 
تن�شيق  خملفات   20227، مرور 
نقل الأ�شخا�س والب�شائع، توقيف 
15538 مركبة، و�شع 21010 مركبة 
غرامة   939743، احلظرية  يف 
 254121 و�شحب  حررت،  جزائية 

رخ�شة �شياقة.

نظام الردع هو احلل 
االأمثل لتقلي�س ن�سبة 

حوادث املرور

الذهنيات  اأن  املتحدث  واأعرتف 
قبل  من  املرور  بقانون  واجلهل 
عدد  ارتفاع  يف  �شاهم  املواطنني 
نظام  اأن  موؤكدا  املرور،  حوادث 
لتقلي�س  الأمثل  احلل  هو  الردع 
اإىل  داعيا  املرور،  حوادث  ن�شبة 
جديدة  اإجراءات  تبني  �رشورة 
رفع  خالل  من  الردع  بخ�شو�س 
قيمة الغرامات حتى يتم و�شع حد 
ملختلف املخالفات و يتم احرتام 
قانون املرور من قبل املواطنني.  

انخفا�س ن�سبة حوادث 
املرور بن�سبة 1 باملائة

عن  �شوقي  بوعون  العميد  ك�شف 
املرور  حوادث  ن�شبة  اإنخفا�س 
 1 بن�شبة  املا�شية  بال�شنة  مقارنة 
ت�شجيل  ثم  اأنه  مو�شحا  باملئة، 
ال�شنة  خالل  مرور  حادث   14275
 654 وفاة  يف  ت�شببت  احلالية 
قائال  جريحا،  و16848   �شخ�شا 
اإنخفا�س  يف ذات ال�شدد:« هناك 
حم�شو�س يف عدد احلوادث خالل 
ت�شجيل  ثم  حيث  املا�شية  ال�شنة 
اأي   2017 �شنة  يف  حادث   14420
اإنخفا�س ب154 يف عدد احلوادث، 
و 200 بخ�شو�س اجلرحى و 25 يف 
نتائج  اأنها  معتربا  القتلى،  عدد 
تبذلها  التي  جهود  مثمنا  اإيجابية 

خا�شة  الوطني  الأمن  م�شالح 
و  التوعوي  باجلانب  يتعلق  فيما 

التح�شي�شي.
ويف �شياق مت�شل، اأ�شار املتحدث 
و  التوعوية  الن�شاطات  اإىل 
التح�شي�شية التي تقوم بها امل�شالح 
ال�شنة  اأنه خالل  الأمنية، مو�شحا 
در�س   2901 تنظيم  ثم  احلالية 
توعوي داخل املوؤ�ش�شات الرتبوية 
،683573 ن�شاط توعوي مل�شتعملي 

الطريق ،1877 درو�س تطبيقية.
ويف �شوؤال حول الإجراءات املتخذة 
من طرف ال�شلطات العمومية من 
اأجل مراقبة اأف�شل للطرقات، اأبرز 
املتحدث اأنه ثم اإتخاذ العديد من 

الإجراءات ملراقبة الطرقات على 
غرار ن�رش نظام رادار ثابت ي�شمح 
بتاأمني حماور الطرقات التي تكرث 
يعترب  والذي  املرور  حوادث  فيها 
به  تقوم  الذي  للعمل  دعم  مبثابة 
مراقبة  كامريات  الأمن،  م�شالح 
تكثيف  التجاوزات،  لكل  الطرقات 
عمليات الرادار مع تكثيف التواجد 

امليداين ».

 �سرورة اإدراج التكوين 
التقني للح�سول على 

رخ�سة ال�سياقة

منظومة  ب�شدة  املتحدث  وانتقد 
رخ�شة  على  للح�شول  التكوين 
�رشورة  على  م�شددا  ال�شياقة، 
التكوين  يف  التقني  التكوين  اإدراج 
رخ�شة  على  للح�شول  املخ�ش�س 

ال�شياقة.

اإرتداء حزام ال�سالمة 
يف املقاعد اخللفية 

�سروري واإلزامي

ارتداء  باإلزامية  يتعلق  وفيما 
املتحدث  اأ�شار  ال�شالمة،  حزام 
يف  ال�شالمة  حزام  ارتداء  اأن 
و  �رشوري  اخللفية  املقاعد 
القانون  اأن  مو�شحا  اإلزامي، 
لأن  مطبق  غري  لكن  موجود 
للمواطنني ل  الجتماعية  احلالة 

ت�شمح بتطبيق هذا القانون .

عميد ال�سرطة الرئي�سي، ر�سيد غزيل يوؤكد:

برنامج ا�ستباقي ملرافقة احتفاالت نهاية ال�سنة
الكل مع  للتن�سيق  موجودة  االأمنية  •           املوؤ�س�سة 

اأف�شح عميد ال�رشطة الرئي�شي »ر�شيد 
الأمنية  املوؤ�ش�شة  اتخاذ  عن  غزيل«، 
يخ�س  فيما  ا�شتباقية  لإجراءات 
ال�شنة، موؤكدا  نهاية  ت�شيري احتفالت 
اأن ال�رشطة �شتكون املرافق الرئي�شي 
للمواطن يف هذا احلدث، الذي يعترب 
يف  املنا�شبات،  ببع�س  مقارنة  عاديا 
البلديات  مع  التن�شيق  اأن  اأو�شح  حني 
املواطنني  راحة  اأجل  من  موجود 
الأحياء  يف  القاطنني  منهم  خا�شة 
ملا  امل�شدر  ذات  واأفاد  ال�شعبية. 
»الو�شط« يوم  حل �شيفا على منتدى 
اأم�س، باأن تواجد ال�رشطة يف امليدان 
نهاية  احتفالت  يف  ولية  ال48  عرب 
ال�شنة اأ�شحى عادة �شنوية توؤتي بنتائج 
للموؤ�ش�شة  نعم  م�شيفا:«  اإيجابية، 
الأمنية اإ�شرتاتيجية ا�شتباقية من اأجل 
عرب  ال�شنة  نهاية  احتفالت  ت�شيري 
احلوادث  لتفادي  الوطني  الرتاب  كل 
يف  مردفا  وخيمة«،  تكون  قد  التي 
املنا�شبات  اأن مثل هذه  ال�شياق  ذات 
التعزيز  ال�رشطة  اأفراد  من  ت�شتلزم 

لأنها  معني  عدد  حتديد  دون  فقط 
دائما ما مرت دون ت�شجيل اأي حوادث 
ح�شب �شيف املنتدى، يف حني �شدد 
وجود  على  الأمني  امل�شوؤول  ذات 
مهام كبرية تنتظر الأمن الوطني لكي 
لتفادي  الحتفالت  هذه  احتواء  تتم 
�شياق  ويف  عقباه.  يحمد  ل  �شيء  اأي 
املوؤ�ش�شة  باأن  ر�شيد غزيل  اأبرز  اأخر 
موجودة  اأمنية  قوة  ولكونها  الأمنية 
للتن�شيق  مع اأي جهة كانت، والبلديات 
التي  املحلية  املوؤ�ش�شات  من  ح�شبه 
دائما ما كان التن�شيق معها، �شيما يف 
ال�رشطة  اأن  ال�شعبية، م�شيفا  الأحياء 
كل  عرب  املواطنني  حلماية  موجودة 
الرتاب الوطني، فيما �شدد يف الأخري 
ال�رشطية  الأمن  م�شالح  اأن  على 
اإذا  �شتكون يف خدمة كل املوؤ�ش�شات 
ما طلبت منها التن�شيق وامل�شاعدة يف 
اأي ق�شية من الق�شايا على حد تعبري 

امل�شدر ذاته.
ال�سرطة ال تتدخل اإال 

اإذا كان هناك بالغ

الرئي�شي  ال�رشطة  عميد  �شدد 
»ر�شيد غزيل«،  على اأن املوؤ�ش�شة 
ال�رشطية ل تتدخل يف اأي ق�شية 
الرتبوية  كانت داخل املوؤ�ش�شات 
حالة  يف  الوطني  الرتاب  عرب 
وجود جرمية داخلها، اإل اإذا كان 
م�شالح  من  ر�شمي  بالغ  هنالك 
عدم  على  له  رد  يف  املوؤ�ش�شة، 
تدخل الأمن يف حادثة اعتداء على 
طفل »جن�شيا« يف اإحدى مدار�س 
بلدية خراي�شية بالعا�شمة. وقال 
ذات امل�شدر ملا حل �شيفا على 
»اإن  اأم�س،  يوم  »الو�شط«  منتدى 
بالتدخل  ملزمة  لي�شت  ال�رشطة 
اإذا ما كان هنالك معلومات عرب 
جرمية  تخ�س  الإعالم  و�شائل 
معينة،  مدر�شة  يف  اأخالقية 
ميكانيزمات  على  تعتمد  لكونها 
على  ترتكز  معينة  وخطوات 
اأن  يجب  م�شيفا:«  التبليغ«، 
ال�رشطة  باأن  العام  الراأي  يعلم 

مديريات  مع  دائم  ب�شكل  تن�شق 
الرتبية ح�شب الإقليم املتواجدة 
تابعة  هي  من  هنالك  لأن  بها، 
فيما  الوطني«،  الدرك  ملوؤ�ش�شة 
واأكد  املجتمع  اأفراد  انتقد 
باأنهم ل يتمتعون باحل�س املدين 
اأي  على  يبلغون  يجعلهم  الذي 
حادثة، لكون ثقافة التبليغ ح�شبه 
تف�شي  لكبح  �رشورة  اأ�شحت 
التي  الالخالقية  الظواهر  هذه 
اأ�شبحت ت�رشب املجتمع ب�شفة 
الرتبوية  واملوؤ�ش�شات  عامة، 
اأخرى  جهة  ومن  خا�شة.  ب�شفة 
دور  عن  ذاته  امل�شدر  ت�شاءل 
حيث  التالميذ،  اأولياء  جمعيات 
اأولياء التالميذ  اأي جمعية  قال:« 
اأنها  اأم  حوادث،  هكذا  مثل  يف 
اأي  تقدم  اأن  دون  فقط  موجودة 
اجلميع  اأن  على  م�شددا  �شيء«، 
يتحمل امل�شوؤولية وما يح�شل ما 

هو اإل نتيجة ا�شتهتار لي�س اإل.
علي عزازقة

عميد ال�سرطة �سوقي بوعون

اإجراءات حت�سي�سية و ردعية 
للتقليل من حوادث املرور

 عميد ال�سرطة بوعون
 �سوقي يف منتدى "الو�سط "

 ن�سر الثقافة املرورية مفتاح 
الت�سدي الإرهاب الطرق

�شوقي  ال�رشطة  عميد  اأفاد 
التقني  املكتب  رئي�س  بوعون 
مبديرية  والتحليل  والإح�شاء 
املديرية  اأن    ، العمومي  الأمن 
قامت  الوطني  لالأمن  العامة 
بتبني اإجراءات حت�شي�شية لتوعية 
واأو�شح  مبخاطرها.  املواطن 
العامة  املديرية  ممثل  اأم�س 
الو�شط  مبنتدى  الوطني  لالأمن 
خالل ندوة نقا�س حول ال�شالمة 
املرورية اأن الإجراءات جاءت  يف 
ال�شالمة مل�شتعملي  توفري  �شبيل 
واإر�شادهم  وتوجيههم  الطريق، 
لتفادي الأخطار التي حتدق بهم، 
وتوعيتهم بالعواقب الوخيمة التي 
اأوخمالفة  تهاون  اأي  عن  تنجر 
املرورية،   ال�شالمة  لقواعد 
و   ، العمليات  تكثيف  غرار  على 
وقال عميد ال�رشطة رغم تراجع 
ال11  خالل  املرور  حوادث 
مت  انه  اإل   2018 �شنة  من  �شهرا 
ت�شجيل حوادث لدراجات النارية 
متعلقة  خمالفات  ت�شجيل   ومت 
هذه  الأمان”  “خوذة  و�شع  بعدم 
و�شعها  عدم  يعد  التي  الأخرية 

عند  خطرية  اإ�شابات  يف  �شببا 
ما  اأول  واأن  املرور  حادث  وقوع 
ي�شقط ال�شحية على راأ�شه ، وهو 
ما ي�شتدعي اإن�شاء بطاقية ولئية 
الدراجات  لأ�شحاب  ووطنية 
اجلانب  ن�شاطات  عن  و  النارية  
�شوقي  ك�شف   ، التح�شي�شي 
بوعون اأنه مت  تنظيم اأكرث 2901 
الرتبية  مبوؤ�ش�شات  نظري  در�س 
تطبيقي  در�س  و1877  والتعليم 
بحظائر الرتبية املروروية اإ�شافة 
اإىل  683573 ن�شاط توعوي اجتاه 
ال�شق  ويف  الطريق.  م�شتعملي 
اأنها  ال�رشطة  اأكد عميد  الردعي 
على  القوانني  بتطبيق  مطالبة 
احلر�س  اجل  من  املخالفني 
يف  تفاديا  القوانني  احرتام  على 
مرورية  كوارث  اإحداث  الت�شبب 
بو�شع  قامت  املديرية  اأن  وابرز 
نقاط مراقبة متثلت يف 994417 
دورية  و125400  راجلة  دورية 
من  و  رادار  عملية   5863، راكبة 
جانب تطبيق القانون مت ت�شجيل 

71508 جنحة.
 ف.ن�سرين  

بوعون  ال�رشطة  عميد  اأكد 
املكتب  رئي�س   ، �شوقي 
والتحليل  لالإح�شاء  التقني 
العمومي   الأمن  مبديرية 
العامة  للمديرية  التابعة 
منتدى  يف  الوطني   لالأمن 
اأن حتقيق   « »الو�شط  يومية 
بني  والتكافل  التكامل 
مرهون  وال�رشطة  املجتمع 
بني  امل�شرتك  بالتعاون 
اأجل  الطرفني وهذا كله من 
الطرقات  اإرهاب  من  احلد 
بحوادث  ي�شمى  اأوما 

املرور.
املتحدث  ذات  دعا  كما     
اإىل �رشورة العودة من جديد 
التح�شي�شية  احلمالت  اإىل 
العمومي  التلفزيون  يف 
اجلزائري من اأجل زرع ثقافة 
الوعي  يف نفو�س املواطنني 
توعوية  ثقافة  ليكت�شبوا 
والتي  املرور  حوادث  عن 
وظاهرة  هاج�شا  اأ�شبحت 
اجلميع   لدى  م�شتع�شية 
بارزا عن عدم  مقدما مثال 
للخوذة  ا�شتعمال املراهقني 
الدراجة  �شياقتهم  اأثناء 
ال�رشيع  الطريق  يف  النارية 
على  خطرا  ي�شكل  مما 
الوليات  بني  ومن  حياتهم  
تعرف  التي  اجلزائرية 
على  النظري  منقطع  اإقبال 
الدراجات النارية  تتمثل يف 
كل من ولية البليدة القريبة 
ب�شكرة    وولية  العا�شمة  من 
اأن  املتحدث  ذات  موؤكدا 

معظم حوادث املرور تعر�س 
اإىل  النارية  الدراجات  �شائق 
جروح واإ�شابات خطرية على 
م�شتوى الراأ�س  كا�شفا بوعون 
لالأمن  العامة   املديرية  اأن 
جبارة  مبجهودات  تقوم 
حوادث  من  احلد  اأجل  من 
حمالت  اأبرزها  املرور  
وزجرية   حت�شي�شية  ردعية 
مع تخ�شي�س نقاط املراقبة  
الرادرات   عمليات  عرب 
املروحيات  ا�شتعمال  مع  
ال�رشيعة   الطرق  ومراقبة 
املراقبة  كامريات  بوا�شطة 
اإ�شافة اإىل  ال�شتعانة بفرق 
والتكثيف  لل�رشطة  خا�شة 

امليداين . 
املكتب  رئي�س  اأو�شح  فيما 
والتحليل  لالإح�شاء  التقني 
العمومي   الأمن  مبديرية 
العامة  للمديرية  التابعة 
لالأمن الوطني  اأن الردع اأثبت 
النتائج  طريق  عن  جناعته 
حققها  التي  الإيجابية 
جاءت  والتي  الأخري  هذا 
املرورية  املراقبة  ثمرة 
ال�شواق  اكت�شب  حيث 
واأ�شبحوا   ، مرورية   ثقافة 
ي�شوقون بحذر �شديد خوفا 
ال�شياقة  رخ�شة  �شحب  من 
احرتام  ا�شتدعى  ما  وهذا 
التي  املرورية  القواعد 
امل�رشع  تدابريها  و�شع 
اتخاذ  بغية  اجلزائري  

اإجراءات ردعية .
حكيم مالك 

الوة 
ع

ري 
ت/ ب�س



الأمني العام ال�ضابق حلركة النه�ضة

»مع تاأجيل الرئا�ضيات اإذا توفرت ال�ضمانات ال�ضرورية«
اأكد القيادي يف حركة النه�ضة حممد دويبي، باأنه يرحب باقرتاح تاأجيل الرئا�ضيات اإذا ما توفرت ال�ضروط ال�ضرورية التي تر�ضم دولة القانون التي يحلم بها 

اجلزائريون فيما بعد، �ضيما واأن اجلزائر يف الوقت الراهن بحاجة اإىل اجلميع لإر�ضاء دولة حقيقية تهتم باملواطن وتخدم م�ضاحله �ضواء يف الداخل اأو اخلارج.

علي عزازقة

الأ�سبق  العام  الأمني  واأو�سح 
ربطه  ات�سال  يف  النه�سة  حلركة 
اجلزائر  باأن  اأم�س،  يوم  بالو�سط 
حاليا بحاجة اإىل �رضورة تكري�س 
حا�سنة  تكون  التي  القانون  دولة 
للمواطن الب�سيط، م�سيفا:« يجب 
اأن نعرتف بف�سلنا يف حتقيق هذا 
الهدف، رغم كل اجلهود املبذولة 
بعد  ن�ستطع  مل  اجلميع،  قبل  من 
متابعا:«  الأمر«،  لهذا  ن�سل  اأن 
يقر  مل  البع�س  لزال  ذلك  ومع 
نظل  يجعلنا  الذي  وهذا  بذلك، 

النتقال  لأن  مفرغة،  دائرة  يف 
ال�سيا�سي  الواقع  ملعاجلة 
القانون«،  دولة  اإر�ساء  يتطلب 
امل�سدر  ت�ساء  اأخر  جانب  ومن 
جعلت  التي  الأ�سباب  عن  ذاته 
بتاأجيل  ال�سيا�سية تطالب  الطبقة 
النتخابات الرئا�سية حيث قال:« 
اأجل  الدعوات من  اإذا كانت هذه 
اإر�ساء دولة القانون فهذا حممود، 
وهذه �سمانات بالن�سبة لنا منا�سبة 
جدا«، يف حني عاد ليوؤكد:« اأما اإذا 
ظريف  كحل  املطالب  هذه  كانت 
م�ساألة  لأنها  �سيء  اأي  تقدم  فلن 

وقت فقط«.
العديد  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

دعت  ال�سيا�سية  الأحزاب  من 
الرئا�سيات  تاأجيل  �رضورة  اإىل 
لوقت لحق، من اأجل متديد حكم 
الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة ملدة 
اأخرى مل يتم الإف�ساح عنها بعد، 
الدعوات  هذه  لقيت  باملقابل 
الذين  رف�سا من كثري احلقوقيني 
اقرتاح  هكذا  مثل  باأن  اأكدوا 
د�ستوري  تعديل  اإجراء  ي�ستلزم 
وا�سفني  �سنتني،  ظرف  يف  اأخر 
واأن  �سيما  بالكارثة،  الأمر  هذا 
تعديد  ي�ستلتزم  هذا  مثل  اقرتاح 
يف  املوجودة  ال�سماء  النقاط 
يف  الد�ستور  يجعل  ما  الد�ستور، 

مهب الريح على تعبريهم. 

انطالق اأوىل عمليات الت�ضدير

جالب يوؤكد اأن اجلزائر دخلت 
معركة الت�ضدير

الفريق قايد �ضالح ي�ضيد 

وحدات الناحية الع�ضكرية 
الرابعة توؤدي عمال احرتافيا 

ال�سعيد  التجارة،  وزير  اأ�رضف   
جالب، على انطالق اأوىل عمليات 
اجلزائرية  املنتجات  ت�سدير 
الربية  احلدود  عرب  اإفريقيا،  نحو 

اجلزائرية-املوريتانية.
اإ�رضافه  خالل  جالب،اأم�س  وقال 
على انطالق العملية يف مقر ال�رضكة 
 ،“ للمعار�س”�سفاك�س  اجلزائرية 
اإنطلقت  الت�سدير  ديناميكية  اإن 
�ستخو�س  حيث  وعزم،  بجدية 
منتجاتها  ت�سدير  معركة  اجلزائر 
بعد  اإفريقيا  نحو  امل�سنعة حمليا 
مع  جتارية  نقل  خطوط  افتتاح 
البلدان املجاورة وت�سم حوايل 22 
�ساحنة تابعة ل�رضكة “لوجرتان�س”، 
مواد  من  متنوعة  مبواد  حمملة 

ومواد  كهرومنزلية  و  الكرتونية 
اأخرى غذائية م�سنعة  النظافة، و 
و كذا مواد فالحية خ�رض وفواكه، 
اجتهت عرب املعرب احلدودي الربي 
لتاأخذ  بولعيد”  بن  “م�سطفى 
طريقها نحو الأرا�سي املوريتانية 
كما ك�سف عن عملية ثانية  بعد 10 
ايام، ناهيك عن عملية اأخرى  بعد 
العا�سمة  نحو  للت�سدير  يوما   15
عملية  هنالك  اأن  كما  “دكار”، 
من  البناء  مواد  لت�سدير  كبرية 
�رضكة جزائرية من مترنا�ست اآخر 
ال�سنة  باإر�سال 150 �ساحنة حمملة 
مبواد البناء تقلع من مترنا�ست اىل 

النيجر.
 ف.ن�ضرين 

الوطني،  الدفاع  وزير  نائب  اأ�ساد 
الوطني  اجلي�س  اأركان  رئي�س 
ال�سعبي، الفريق اأحمد قايد �سالح، 
الفعال«  ب«الدور  الربعاء،  اأم�س 
الناحية  وحدات  به  تقوم  الذي 
على  املنت�رضة  الرابعة  الع�سكرية 
لإقليم  احلدودي  ال�رضيط  طول 
الخت�سا�س يف تاأمني البالد من كل 
التهديدات والآفات، ح�سب ما اأفاد 

به بيان لوزارة الدفاع الوطني.
ويف اليوم الرابع والخري من زيارته 
الرابعة،  الع�سكرية  الناحية  اىل 
قيادة  �سم  عمل  اجتماع  وخالل 
الوحدات  وقادة  الناحية  واأركان 
امل�سالح  خمتلف  وم�سوؤويل 
عر�س  اإىل  خالله  ا�ستمع  الأمنية، 
للناحية،  العام  الو�سع  حول  �سامل 
كلمة  �سالح  قايد  الفريق  األقى 
»الأهمية  على  فيها  اأكد  توجيهية 
الناحية  التي تكت�سيها هذه  احليوية 
الذي  الفعال  والدور  الع�سكرية 

على  املنت�رضة  وحداتها  به  تقوم 
لإقليم  احلدودي  ال�رضيط  طول 
الخت�سا�س يف تاأمني البالد من كل 

التهديدات والآفات«.
املنوط  الدور  اأن  الفريق  واعترب 
الناحية  هذه  يف  بالإطارات 
وعلى  بل  احلدودية،  الع�سكرية 
الع�سكرية،  النواحي  كافة  م�ستوى 
من  اأكرث  على  حموري  »دور  هو 
�سعيد، اإذ هو املوؤطر الأ�سا�سي يف 
اأي  به،  املنوطة  امل�سوؤولية  حدود 
اأنه ذلك الذي يعود له واجب ال�سهر 
كافة  يف  مروؤو�سيه  على  الدائم 
مربزا  الع�سكرية«،  املهنة  جمالت 
القتايل،  والتح�سري  »التكوين  اأن 
غاياته  �سيبلغ  املثال،  �سبيل  على 
من  جمموعة  وجد  اإذا  املر�سومة 
تنفيذ  على  ت�سهر  التي  الإطارات 
كافة الربامج املو�سوعة، والواجب 
ال�سنة  جممل  خالل  تطبيقها 

التكوينية و�سنة التح�سري القتايل«.

رئي�س الحتاد الوطني للمقاولني

النقل واللوج�ضتيك اأكرب عائق للت�ضدير يف اجلزائر

يف ظل رهانات احلكومة على ا�ضرتاتيجية التنويع

مطالب بتفعيل دورالبنوك وامللحقني االقت�ضاديني بال�ضفارات

باي  الواحد  عبد  حممد   اأكد 
للمقاولني  الوطني  الحتاد  رئي�س 
جمال  يف  امل�ست�سار  واخلبري 
والت�سدير،  الدولية  العالقات 
واللوج�ستيك  النقل  اإ�سكالية  باأن 
الت�سدير  اأمام  عائق  اأكرب  ت�سكل 
عبد  حممد  وقال  اجلزائر.  يف 
�سيفا  نزوله  خالل  باي  الواحد 
لالإذاعة  ال�سباح  �سيف  برنامج 

“امل�سدر  اأن   ، اأم�س  الوطنية 
لوحدة  يتحمل  كان  اجلزائري 
 45 بن�سبة  والنقل  ال�سحن  اأعباء 
باملائة من قيمة املنتوج يف وقت 
التكاليف  فيه  تتجاوز  اأن  يجب  ل 
الـ 15 باملائة من قيمة املنتوج”، 
اىل  التجارة  بوزارة  دفع  ما  وهو 
�رضكة  مع  اتفاقيات   3 اإبرام 
اجلزائرية”  اجلوية  “اخلطوط 

“كنان”  وكذا  “لوجيرتان�س”  و 
وت�سدير  �سحن  بعمليات  للتكفل 
على  وبحرا  وبرا  جوا  املنتجات 
اأن يتحّمل امل�سدر 50 باملائة من 

التكاليف فقط.
الواحد  عبد  اأكد  اأخرى  جهة  من 
امل�ستثمرين  عديد  باأن  باي 
بالهتمام  بدوؤوا  اجلزائريني 
من  ومنهم  التعليب  مبجال 

هذا  يف  لال�ستثمار  ملفات  اأودع 
�سوقا  �سي�سكل  الذي  املجال، 
املجهودات  اإىل  بالنظر  واعدة 
لرتقية  ال�سلطات  تبذلها  التي 
وت�سويق  اجلزائرية  ال�سادرات 
موؤكدا  دوليا،  الوطنية  املنتجات 
ملوؤ�س�سات  امل�سدرين  حاجة 

خمت�سة يف التعليب م�ستقبال .
ف.ن�ضرين 

تنويع  على  رهانات  عدة  احلكومة  بعثت 
يف  جديدة،  قطاعات  �سمن  الت�سدير 
حتديد  ل�رضورة  اخلرباء  دعا  حني 
�سمن  للتحقيق  وقابلة  ثابتة  معامل 
بتفعيل  للت�سدير  الوطنية  ال�سرتاتيجية 
دعا  حيث  الفواعل،  من  جمموعة  دور 
مهماه  بوزيان  القت�سادي  اخلبري 
خ�سو�سا  الوطني  اجلهد  ت�سافر  اإىل 
الديبلوما�سي،  البنكية واجلهاز  املنظومة 
وهنا  القت�سادية،  الديبلوما�سية  لتحقيق 
القت�ساديني  امللحقني  تفعيل  دور  ياأتي 
م�سوؤولون  ك�سف  اجلزائرية.  بال�سفارات 
للت�سدير،  الوطنية  بال�سرتاتيجية 
اإطالق  على  احلكومة  رهان  عن  موؤخرا 
للتجديد،  قابلة  خما�سية  ا�سرتاتيجية 
قطاعات   4 لت�سمل  �ستتو�سع   2019 اأفق 
اجللود  البرتوكيماوية،  املواد  بينها:  من 
تلك  خ�سوع  مع  البناء،  ومواد  والن�سيج، 
اعترب  ال�سترياد، يف حني  لرخ�س  املواد 
يف  بوزيان  مهماه  القت�سادي  اخلبري 
ت�رضيح لـ«الو�سط«، اأن ا�سرتاتيجية تنويع 

ال�سادرات الوطنية حتتاج
ينبغي  بداية  مو�سوعية،  عوامل  جلملة 
خالل  من  البدء  منذ  تر�سي�سها  عدم 
و�سعها �سمن منظور حامل يتجاوز حقائق 
اإ�سرتاتيجي  اأي منظور  الواقع ومتطلبات 
بديهي، مع �رضورة تفادي الرتويج لأدبيات 
وال�ستبدال  القت�سادية«  »القطيعة 
املجزوء عن ما هو قائم، عائدا بال�سورة 
اجلهة  لإح�سائيات  ووفقاً   2017 اإىل 
مثلت  فقد  الإ�سرتاتيجية،  لهذه  الوا�سعة 

اجلزائرية  املبيعات  اأغلب  املحروقات 
احلجم  من   %  93،84 بن�سبة  اخلارج  يف 
ال�سادرات  وبقيت  لل�سادرات،  الإجمايل 
وزارة  )بلغة  هام�سية  املحروقات  خارج 
مقدمات  هكذا  اأن  معتربا  التجارة(، 
ت�ستدعي التوجه نحو »اإ�سرتاتيجية تنويع 
احلديث  عن  بدل  الوطنية«  ال�سادرات 
لـ«ا�سرتاتيجية  جاهزة  طريق  خارطة  عن 

وطنية لل�سادرات خارج املحروقات«.

اجلزائر اأمام فر�ضة ولوج 
الأ�ضواق الإفريقية عرب 

ا�ضتغالل املحروقات

 وراهن بوزيان مهماه على �رضورة و�سع 
للت�سدير،  طموحة  وطنية  اإ�سرتاتيجية 
للولوج  اإ�سرتاتيجية ذكية  الرتكيز على  مع 
عرب  الأفريقية  الأ�سواق  يف  والتغلغل 
قطاع  يف  اجلزائر  مقدرات  ا�ستغالل 
املحروقات كونها الأقرب للتجنيد حاليا 
بدًء بالتو�سع يف �سناعات البرتوكيماويات، 
التي  التحويلية  ال�سناعات  تعزيز  وثانيا 
الطاقة،   من  هامة  موارد  اإىل  حتتاج 
يف  حمقق  هو  ما  تثمني  اأن  معتربا 
املجال الزراعي والو�سول به اإىل م�ستوى 
مبا�رضة  من  متكننا  التي  الإ�ستدامة 
جتنيد  اإىل  منا  يحتاج  م�ستدام«  »ت�سدير 
قدرات هامة وم�ستدامة يف جمالت الغاز 
والفو�سفات والأ�سمدة ، قائال اأن ذلك لن 
من  املحروقات  ا�ستغالل  دون  يتحقق 
خالل »اإعادة تثمني املحروقات وخمتلف 

مواردنا الباطنية.
م�ستدام  تواجد  حتقيق  اأن  اأو�سح  كما 
وحتى  اخلارجية،  الأ�سواق  يف  ومتنامي 
وت�سجيل  خ�سو�سا،  منها  الأفريقية 
حتقيق  يقت�سي  للرثوة،  املدّر  احل�سور 
بتوفري  يتعلق  فيما  التناف�سية  �رضوط 
العاملية من حيث اجلودة  معايري اجلودة 
مع  التناف�سي  ال�سعر  يف  املقبولية  اأو 
�سمان الربحية مبعنى ال�سعر الذي يغطي 
الكلفة على طول �سل�سلة الإنتاج والت�سدير 
عن  احلديث  ولي�س  الأرباح،  حتقيق  مع 
ت�سدير فيه عجز كامن يغطى من خالل 
اأ�ساليب دعم مبطنة، مبا يجعله يف النهاية 
اإ�سافية  ملداخيل  مدر  غري  ت�سدير 
قد  حمدثنا  بح�سب  ذلك،  من  والأخطر 
من  لهام�س  يوطن  ت�سديرا  منه  يجعل 

العملة ال�سعبة يف اخلارج.
اإطالق   يف  الإ�رضاع  �رضورة  اإىل  دعا  كما 
ال�سادرات«  لتنويع  وطنية  »اإ�سرتاتيجية 
تخطيطه  ينبغي  كبري  ملنظور  وفقا  لكن 
يكون  يكون  لن  اأنه  اأي  الزمن،  حمور  يف 
اأهدافه  لكن   ،2019 �سنة  يف  بالتاأكيد 
يف  اأنه  مبعنى  رقمية،  تكون  اأن  ينبغي 
البديهي:  ال�سوؤال  طرح  ينبغي   2023 �سنة 
الو�سول  نتوخى  التي  الن�سبة  ماهي 
املتنوعة«  »ال�سادرات  خمتلف  من  اإليها 
ت�سافر  بح�سبه  ي�ستوجب  ما  وهذا  ؟، 
املنظومة  خ�سو�سا  الوطني  اجلهد 
لتحقيق  الديبلوما�سي،  واجلهاز  البنكية 
ياأتي  وهنا  الإقت�سادية،  الديبلوما�سية 
يف  القت�ساديني  امللحقني  تفعيل  دور 

�سفاراتنا باخلارج. كما اأ�ساف اأن ت�رضيح 
اأمام حتمية  الطريق هذه جتعلنا  خارطة 
من  العديد  مراجعة  وهي  جوهرية 
واملالية  الإقت�سادية  والهياكل  اخليارات 
والديبلوما�سية، ولي�س التعاطي مع خارطة 
طريق مبهرة لنا، من اأجل حتويلها للتطبيق 
هو  كما  ورق  من  خارطة  ابقائها  بدل 
م�سري العديد من الإ�سرتاتيجيات الكبرية 
ع�رضيات  خالل  �سياغتها  جرى  التي 
القطاعات مثل  اأن عديد  خلت، مراهنا  
ال�سناعات البرتوكيمياوية )كالبوليمريات( 
)كحام�س  التحويلية  ال�سناعات  وخمتلف 
)كالإ�سمنت(  البناء  ومواد  الف�سفوريك( 
وال�سناعات  الإلكرتونية  وال�سناعات 
الزراعية  واملنتجات  الزراعية  الغذائية 
ال�سيدلنية  ال�سبه  واملواد  والأدوية 
»ا�ستدامة  هدف  حتقيق  ميكنها  والورق، 
عديد  يف  والتناف�سية  ال�سادرات«  تنويع 
الأ�سواق اخلارجية الإقليمية منها خا�سة، 
املنظومة  قبل  من  اإ�سنادها  ب�رضط 
يف  والتو�سع  بل  للمحروقات،  القائمة 
مبا  والغاز  للنفط  ال�سناعية  ال�سال�سل 
على  ويرقيه  ويدعمه  التنويع  هذا  يعزز 
ال�سوق  يف  واحل�سور  الإنتاج  م�ستوى 
موؤكدا  اخلارجية،  والأ�سواق  الداخلية 
والإ�سناد  والت�سافر  التكامل  منظور  اأن 
الأهداف  بتحقيق  الكفيل  هو  والتعزيز 
املنظومات  خمرجات  واإ�ستغالل  الكلية، 
الإحالل  وترية  من  �سي�رضع  القائمة 

ال�سل�س والذكي يف هرمية القت�ساد.
�ضارة بومعزة
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فقد اعترب القيادي يف احلزب عبد 
احلركة  قاد  من  اأو  عبادة  الكرمي 
ت�رصيحه  يف  �سابقا  الت�سحيحية 
بو�سارب  معاذ  اأن   « الو�سط  ل« 
اأو  ال�سينا  بانتخابات  من�سغل  الآن 
الأمة  ملجل�س  الن�سفي  التجديد 
لأنه  اأول  الآن  تقييمه  ميكن  ول   ،
جديد ، فال ن�ستطيع احلكم عليه، 
اأن ن�سبق الأحداث فيما  ول يجب 
يخ�س معاذ بو�سارب ، وثانيا لأنه 
من�سغل حاليا بالتح�سري لنتخابات 

جمل�س الأمة .

اإبراهيم بولقان
ال ميكن تقييم بو�شارب 

االآن

بولقان  اإبراهيم  يعترب  جهته  ومن 
املركزية  اللجنة  اأع�ساء  احد 
الآخر  هو  قال  الذي  لالأفالن 
الآن  بو�سارب  تقييم  ميكن  ل  اأنه 

 ،  « اهلل  ب�سم  قال  وين  هذا   « لأنه 
لبد  لذلك   ، لهذا  ق�سرية  والفرتة 
اأن نعطيه الفر�سة ، لأنه الآن يقوم 
بعمل جبار لتوحيد احلزب من كل 
التيارات ، فهو عندما ا�ستلم قيادة 
جمل�س  انتخابات  قابلته  احلزب 
الأ�سا�س  هو  هذا  لأن   ، الأمة 
ا�ستحقاقات  ،فاحلزب مقبل على 

انتخابية لدى فعليه اإجناح ال�سينا ، 
ثم بعد هذا يقول اإبراهيم بولقان 
ينتقل بو�سارب اىل العمل احلزبي 
، اإذ هناك اأولويات ، خا�سة و اأنه 
يكون  فالتقييم   ، بعمل جبار  يقوم 
اأن  يجب  فال   ، النتخابات  بعد 
ونرتكه   ، ال�سهام  له  نوجه  نبقى 

يعمل الآن .«  

حممد بورزام
علينا االنتظار لتقييم  

اأداء الرجل

القيادي يف  يرى  اأي�سا  من جهته   
الآفالن حممد بورزام اأنه ل ميكن 
لأنه  بو�سارب  معاذ  الآن  تقييم 
الفرتة  هذه  ففي   ، يبداأ  مل  مازال 
و   ، نقيمه  اأن  ميكن  ل  الق�سرية 
الأ�سياء التي اأجنزها حلد الآن كان 
بطريقة مر�سية و جيدة ، فنتمنى 
الآخرون  اأم�سى  كما  مي�سي  اأن 
فرتة طويلة ، اأما الآن فال ميكننا 
الفرتة  وجود  عدم  ب�سبب  تقييمه 

الكافية لتقييمه .
بالن�سبة  اأنه  بورزام  وي�سيف 
 ، جيد  فهو  الآن  حلد  به  قام  ملا 
خا�سة يقول مقارنة بالذين �سبقوه 
يق�سد  الأخريين  العامني  الأمينني 
عبا�س  ولد  وجمال  �سعداين  عمار 
باملراوغات  متيزت  ففرتتهما   ،
يتميز  و  ثابث  فهو  بو�سارب  اأما   ،

ب�سخ�سية �سادقة ومن�سبطة . 

الطاقات  و  البيئة  وزيرة  اأكدت 
الزهراء  ،فاطمة  املتجددة 
بالبليدة،  الأربعاء  اأم�س  زرواطي، 
اأن اجلزائر تتوفر على الإمكانيات 
للراغبني  قبلة  لتكون  توؤهلها  التي 
الإقت�ساد  الإ�ستثمار يف جمال  يف 
عليه  يراهن  الذي  التدويري 
خارج  الوطني  الإقت�ساد  لرتقية 

املحروقات.
و اأو�سحت زرواطي لدى اإ�رصافها 
اجلل�سات  اأ�سغال  اختتام  على 
حول  و�سط غرب  الأوىل  اجلهوية 
»القت�ساد التدويري«، اأن اجلزائر 
من  طن  مليون   34 �سنويا  تنتج 
النفايات املتوقع اأن يرتفع حجمها 
اآفاق �سنة 2035 اإىل 70 مليون طن 
للر�سكلة  قابلة  منها  باملائة   50
النفايات  و  البال�ستيك  غرار  على 
هذا  يف  و  �سابهها  ما  و  املنزلية 
ال�سدد، اأكدت الوزيرة على �رصورة 
كم�سدر  املخزون  هذا  ا�ستغالل 
العمل،  ملنا�سب  موفر  و  للرثوة 
و  ر�سكلة  جمال  اأن  اإىل  م�سرية 
اإعادة تدوير النفايات يعد من بني 
عليها  يعول  التي  املجالت  اأبرز 
خارج  الوطني  الإقت�ساد  لرتقية 
جت�سيد  بهدف  و  املحروقات 
اأر�س  على  الواعد  امل�رصوع  هذا 
بادرت   - الوزيرة  تقول  الواقع- 
جل�سات  لتنظيم  الو�سية  الوزارة 
جهوية حت�سريية للجل�سات الوطنية 
مطلع  التدويري  لالإقت�ساد  الأوىل 

�سهر فرباير و التي احت�سنت ولية 
البليدة اأوىل اأ�سغالها و هذا بهدف 
اللبنة  لو�سع  طريق  ورقة  اإعداد 
امل�رصوع  هذا  لتج�سيد  الأ�سا�سية 
خمتلف  مع  بالتن�سيق  الطموح 

اجلهات الفاعلة.

مقرتحات عملية 

و خل�ست هذه اجلل�سات اجلهوية 
التي ت�سمنت تنظيم ت�سعة ور�سات 
النقا�س  و  بالدرا�سة  تطرقت 
لثالث حماور و هي كل من الإنتاج 
امل�ستدام الأكرث نقاء و ال�ستهالك 
و  ر�سكلة  اإىل  بالإ�سافة  امل�ستدام 
ملواد  حتويلها  و  النفايات  تثمني 
اأولية �ستخدم يف عمليات الإنتاج، 
ت�سهيالت  اإقرار  �رصورة  اإىل 
يف  الإ�ستثمار  يف  الراغبني  لفائدة 

هذا املجال ل �سيما ما تعلق منها 
القرو�س  فوائد  ن�سبة  بتخفي�س 
هذا  يف  للنا�سطني  املمنوحة 

املجال.
و تتمثل هذه التو�سيات يف اقرتاح 
بال�رصيبة  خا�سة  تخفي�سات 
النا�سطة  ال�رصكات  اأرباح  على 
الإقت�سادي  املجال  هذا  يف 
متديد  اإىل  بالإ�سافة  الواعد 
املمنوحة  القرو�س  ت�سديد  اأجال 
ال�سلة  ذات  امل�ساريع  لأ�سحاب 
بهدف  و  التدويري  بالإقت�ساد 
القت�ساديني  املتعاملني  ت�سجيع 
اإطار  يف  امل�ساريع  حاملي  كذا  و 
دعا  ال�سباب،  ت�سغيل  و  دعم 
امل�ساركون يف هذا اللقاء اجلهوي 
اأ�سغاله على مدار  الذي احت�سنت 
مبقر  املحا�رصات  قاعة  يوميني 
الأولوية حلاملي  منح  اإىل  الولية، 

الإ�ستفادة  يف  امل�ساريع  هذه  مثل 
من العقار ال�سناعي.

مراجعة املر�شوم 
التنفيذي املتعلق 

باملخطط التوجيهي 
لت�شيري النفايات

اإىل  اأي�سا  التو�سيات  تطرقت 
بتنظيم  اخلا�س  القانوين  اجلانب 
الدعوة  غرار  على  املجال،  هذا 
التنفيذي  املر�سوم  ملراجعة 
التوجيهي  باملخطط  املتعلق 
باإدماج  هذا  و  النفايات  لت�سيري 
اأي�سا  و  التدويري  الإقت�ساد 
مراجعة  �رصورة  على  التاأكيد 
القانون اخلا�س بالنفايات 19-01 
يتطرق  الذي   2001 �سنة  املوؤرخ 
النفايات  بت�سيري  املتعلق  للجانب 
و مراقبتها و اإزالتها و هذا باإدراج 
اإعادة  و  ر�سكلتها  تنظم  اإ�سافات 

تدويرها.
اجلهوية  اجلل�سات  هذه  اأن  يذكر 
جهوية  بلقاءات  �ستتبع  التي 
الوطنية  للجل�سات  حت�سريية 
الأوىل لالإقت�ساد التدويري عرفت 
من  �سخ�سية   400 نحو  م�ساركة 
و  املجال  يف  خمت�سني  و  خرباء 
اأكادمييني و كذا ممثلني عن دوائر 
و  اقت�ساديني  متعاملني  و  وزارية 

جمعيات مهنية.

�شخ�شيات اأفالنية تقيم طريقة ت�شيري القيادة اجلديدة 

.       اجلبهة لتاأكيد الريادة اأو ملواجهة املفاجئة

50 باملائة منها قابلة للر�شكلة 

.      تخفي�شات �شريبية على اأرباح ال�شركات النا�شطة يف امليدان

 ع�شام بوربيع

�نتخابات جتديد �ل�شينا �أول حتد لبو�شارب

�جلز�ئر تنتج �شنويا 34 مليون طن من �لنفايات

انتخابات التجديد الن�شفي ملجل�س االأمة

�ملجل�س �لد�شتوري يو�شح �شروط 
وكيفيات تقدمي �لطعون

وزارة الداخلية

نور�لدين بدوي يلتقي 
�ل�شفريين �ل�شباين و �لأمريكي

ذكر املجل�س الد�ستوري، اأم�س 
الأربعاء املرت�سحني لنتخابات 
جمل�س  اأع�ساء  ن�سف  جتديد 
ال�سبت  يوم  املقررة  الأمة 
وكيفيات  ب�رصوط  املقبل 
الإعالن  عقب  الطعون  تقدمي 

عن نتائج القرتاع.
اأنه  للمجل�س  بيان  واأو�سح 
من   130 املادة  لأحكام  »طبقا 
القانون الع�سوي املتعلق بنظام 
للمرت�سحات  يحق  النتخابات، 
الحتجاج  واملرت�سحني 
بتقدمي  القرتاع  نتائج  على 
عري�سة طعن لدى كتابة �سبط 
ح�سب  الد�ستوري  املجل�س 
ال�سكلية واملو�سوعية  ال�رصوط 
ذات  يف  عليها  املن�سو�س 
املادة، ويف املادتني 49 و50 من 
عمل  لقواعد  املحدد  النظام 
واملادة  الد�ستوري،  املجل�س 
التنفيذي  املر�سوم  من   28
 21 يف  املوؤرخ   293-18 رقم 
واملتعلق   2018 �سنة  نوفمرب 
الأمة  جمل�س  اأع�ساء  بانتخاب 

املنتخبني«.
ففيما يخ�س ال�رصوط ال�سكلية، 
الطاعن  يكون  اأن  ي�سرتط 
التجديد  لنتخاب  »مرت�سحا 
الذي  الأمة  ملجل�س  الن�سفي 
�سيجري يوم 29 دي�سمرب 2018 
بالولية املعنية واأن يودع الطعن 
من قبل املرت�سح الطاعن لدى 

كتابة �سبط املجل�س الد�ستوري 
 )24( والع�رصين  الأربع  خالل 
�ساعة املوالية لإعالن املجل�س 
الد�ستوري النتائج املوؤقتة«ويف 
حالة تكليف الطاعن من ميثله 
نيابة  الطعن  عري�سة  لإيداع 
عنه لدى كتابة �سبط املجل�س 
حتت  »ي�سرتط  الد�ستوري، 
الطعن  برف�س  الت�رصيح  طائلة 
الطعن  مودع  يكون  اأن  �سكال 
لهذا  يوؤهله  لتفوي�س  حامال 
الغر�س«كما ي�سرتط اأن تت�سمن 
البيانات  الطعن  عري�سة 
ولقبه  الطاعن  با�سم  املتعلقة 
مع  وتوقيعه،  وعنوانه  ومهنته 
البلدي  ال�سعبي  املجل�س  ذكر 
اإليه  ينتمي  الذي  الولئي  اأو 
عري�سة  تقدمي  ويجب  الطاعن 

الطعن باللغة العربية.
ال�رصوط  يخ�س  فيما  اأما 
على  في�سرتط  املو�سوعية، 
مو�سوع  يعر�س  اأن  الطاعن 
الطعن ويوؤ�س�سه يف �سكل اأوجه 
ويبينها  عليها  يرتكز  وحجج 
اأن  عليه  ويجب  العري�سة،  يف 
بالو�سائل والوثائق  يدعم طعنه 
فاإن  لالإ�سارة،  له.  املوؤيدة 
يف  يبت  الد�ستوري  املجل�س 
اأيام  الطعون يف اأجل ثالثة )3( 
كاملة طبقا للمادة 131 )الفقرة 
الع�سوي  القانون  من  الأوىل( 

املتعلق بنظام النتخابات .

تباحث وزير الداخلية واجلماعات 
العمرانية،  والتهيئة  املحلية 
الأربعاء  اأم�س  بدوي،  الدين  نور 
�سفري  مع  العا�سمة،  باجلزائر 
فرناندو  باجلزائر،  اإ�سبانيا 
التعاون  تعزيز  �سبل  موران، 
جمال  يف  ل�سيما  البلدين،  بني 
ومكافحة  املرورية  ال�سالمة 

الهجرة غري ال�رصعية.
واأو�سح بيان للوزارة اأن اللقاء بني 
للتاأكيد  »�سانحة  �سكل  اجلانبني 
ال�سرتاتيجية  العالقات  على 
البلدين«،  تربط  التي  والتاريخية 
موا�سلة  »�سبل  اإىل  تطرقا  كما 
اجلزائرية- ال�رصاكة  وتعزيز 

ذات  املجالت  يف  الإ�سبانية 
الهتمام امل�سرتك، ل�سيما يف ما 
يخ�س موا�سيع الوقاية وال�سالمة 
الهجرة  ومكافحة  املرورية 
وزير  التقى  ال�رصعية«كما  غري 
الداخلية  ال�سفري الأمريكي جون 
ديرو�رص حيث ا�ستعر�س الطرفان 
عالقات التعاون بني البلدين و�سبل 
للوزارة  بيان  واأو�سح  تعزيزه  
خالل  ا�ستعر�سا  الطرفني  اأن 
لل�سفري  بدوي  ال�سيد  ا�ستقبال 
بني  التعاون  »عالقات  الأمريكي 
،ل�سيما  تعزيزها  و�سبل  البلدين 
يف جمال تثمني اإمكانات الأقاليم 

ل�سالح التنمية املحلية« .

اأجمعت العديد من القيادات االأفالنية باأنه الزال الوقت لتقييم قيادة املن�شق احلايل للحزب معاذ بو�شارب ، والبد من 
اإعطائه مهلة و فر�شة ، فيما اعتربت بع�س ال�شخ�شيات اأن معاذ بو�شارب اأ�شال مل يبداأ ، لكنه على االأقل يف البداية قام 

مبجهودات واجنازات جبارة و اأف�شل على االأقل من االأمينني العامني ال�شابقني عمار �شعداين وجمال ولد عبا�س الذي 
ح�شبهم ارتكبوا العديد من االأخطاء ، و اأ�شافت ذات ال�شخ�شيات اأن بو�شارب حلد االآن من�شغل بانتخابات جمل�س االأمة 

التي �شتجرى فعاليتها يوم ال�شبت القادم ، وهي االنتخابات التي تعد اأو امتحان ملعاذ بو�شارب .
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ق�س�ص »�ستاء دم�سق« لنوار يا�سني

يف حكي الثورات العربية التي 
دمرت املكان و الإن�سان

العربي  الربيع  ثورات  اإليها  التي و�صلت  اإن املاآالت 
التغيري  جدوى  عن  املواقف  من  الكثري  غريت  قد 
ال�صيا�صي يف ظل اخلراب، فالثورات التي كانت تبغي 
تغيري االأنظمة امل�صتبدة قد اأ�صقطت ال�صعوب وكل 
دالئل احل�صارة و التاريخ ، ومل ت�صقط الديكتاتوريات 

العربية.
ومن يقراأ الق�ص�ص التي �صمتها املجموعة الق�ص�صية 
»�صتاء دم�صق« للكاتب   والروائي اجلزائري يا�صني 
بفكرة واحدة   للن�رش، �صيخرج  دار االملعية  نوارعن 

وهي اأن الربيع العربي قد كان كاذبا،  
التي  العربية  الدول  من  كثري  بني  الن�صو�ص  وتنتقل 
عرفت يوميات الربيع العربي الثوري، ويقراأ القارئ 
وحروب«الدمار«  »االن�صانية«  �صقوط  عن  العربي 
العربي، فق�صة«اآدم« تقدم مالمح الأم �صورية الجئة 
و مت�صولة يف الطريق، ويعود الن�ص للما�صي اجلميل  
بل  الق�صة  ا�صمها يف  كما ال جند  واأفراحه،  واآماله 
رمز  اأنها  على  ال�صارد  ليحيلنا  دم�صق«  »�صيدة  جند 
�صيا�صي عن  �رشدي  مع خطاب  �صورية،  �صيدة  لكل 
بق�صبان«  »نافذة  ق�صة  يف  العربي،ويعود  الذل 
الكوارثية  واأحداثه  ال�صوري  للمكان  جديد  من 
اأدب  �صمن  تندرج  ق�صة  املاأ�صاوي،فهي  وخرابه 
الع�صكر  ل�رشاع  حكي  وفيها  واملعتقالت،  ال�صجون 
فجائعيا  خطابا  نتاأمل  احلكاية  ويف  وانقالباتهم، 
�صعى  وهج،كما  وبال  اأمل  بال  عربي  راهن  عن 
الكاتب نوار يا�صني ليك�صف   النتائج ال�صلبية لل�رشاع 
الوطن  يف  والتيارات  وامل�صالح  املجموعات  بني 

الواحد.
 وميكن لنا قراءة الكثري من م�صاهد احلزن واخلراب 
حيث  املجموعة،  يف  اأخرى  ق�ص�ص  يف  �صوريا  يف 
ندخل مع ال�صارد  يف تعبري  وت�صوير داخلي لنوازع 
االإن�صان  ملعاناة  �رشدي  جت�صيد  و  ال�صخ�صيات 
ال�صوري وبخا�صة االأمهات، و�صعوبة احلياة ومظاهر 
االحتجاج و اأ�صوات الر�صا�ص..وقد يتحول املبدع 
يف بع�ص ال�صفحات ملفكر اأو �صيا�صي يحلل االأحداث 

و يناق�ص اأ�صبابها ونتائجها ...
والعراق  لفل�صطني  املجموعة  ق�ص�ص  ورحلت 
الربيع  يوميات  عند  وم�رش...وتوقفت  وتون�ص 
ح�صور  مع  واالإن�صان  املكان  وعانقت   ، العربي 
�صياق  العقل يف  والت�صامح ومتكني  التهدئة  خلطاب 

الفتنة والنار والدم.
وعادت ق�صة« ويل االأمر« للعراق وكانت هي املكان 
الذي ميكن اأن يكون مكانا عربيا �صامال لكل الدول 
االأمريكية و قد  وال�صواريخ  الدبابات   الأن  العربية، 
ودويل  عربي  بتواطوؤ  لرماد  الدولة  بغداد/  حولت 
و  النووي،  وال�صالح  الديكاتورية  حماربة  بحجة 
اأخرى   بحجج  اأخرى  دول  عوا�صم/   دور  �صياأتي 
اأن  املبدع  ين�صى  وال  الدولة؟؟؟   بعد  االأمة  لتدمر 
بعد  امل�صاحلة  و  ال�صلم  جزائر  من  م�صاهد  يقدم 
�صنوات الدم والر�صا�ص واالإرهاب يف ق�صة »الع�رش 
العجاف«، كما جند يف ق�ص�ص اأخرى ح�رشة �رشدية 
اإن�صانية االإن�صان العربي وت�صوه وتدمري  فنية لغياب 
كل اجلمال واملجد التاريخي ، كل ذلك حتت م�صمى 
يحدثن  مل  �صيا�صي  تغيري  عن  العربي،بحثا  الربيع 
وكل ما حدث هو تفتيت االأوطان وت�رشيد ال�صعوب 

وحتطيم املدن العربية و...
اأخريا....ندعو القارئ لقراءة الق�ص�ص يف جمموعة 
»�صتاء دم�صق«، ففيها جماليات احلكي وكل مقومات 
ال�رشدية  الكتابة  اأفق  يف  يتحك  الذي  ال�رشد 
الكال�صيكية، وفيها روؤية اأخرى للثورات العربية، الأن 
الكاتب نوار اختار الوقوف يف تيار فكري و�صيا�صي 
�صيا�صي  لتغيري  ويطمح  ماحدث،  يرف�ص  عربي 
والدميقراطية  ال�صلمية  الطرق  على  يتاأ�ص�ص  ثوري 
يجب  ما  وهو   ، واخلراب  الدموية  الفتنة  عن  بعيد 
اأن تفهمه االأنظمة امل�صتبدة وتفتح املجال للتداول 
�صوت  عن  بعيدا  الدميقراطي  والتحول  ال�صيا�صي 
الر�صا�ص وقريبا من �صوت احلكمة والعقل ، الأن ما 
اأن  اأكرب بكثري مما �صرتبحه، رغم  ال�صعوب  خ�رشته 
العربية واخلا�رش مقتول  الرابح خا�رش يف احلروب 
فيها، وقد جند الكر�صي الذي مينحنا ال�صلطة ،وال 
جند ال�صعب الذي نحكمه وال الوطن الذي نتزعمه، 

فمن يفهم ويتعظ؟؟
د.وليد بوعديلة

رافق  الذي  االإعالمي  الن�صال  ولعل 
اأهم  من  يعترب  املظفرة  التحرير  ثورة 
فقد  اخلالدة  نوفمرب  ثورة  قوة  ركائز 
فاجئت  التي  ال�رشية  االإذاعة  �صاهمت 
يعني   1956 دي�صمرب   16 يوم  يف  العدو 
يف اأوج ثورة التحرير اخلالدة �صاهمت 
لالإذاعة  االأ�صيل  املنبع  االإذاعة  هذه 
اجلزائرية يف الدفاع عن ر�صالة الثورة 
دعم  على  اأ�صا�صا  القائمة  التحريرية 
الثورة اإعالميا و�صيا�صيا وهذا باعتبار 
لق�صايا  الداعم  االإعالمي  العمل 
اال�صتدمار  اأو  اال�صتعمار  من  التحرر 
اأهم  » من  نبي  بن  » مالك  ي�صميه  كما 
الركائز ال�صيا�صية التي ميكن اأن ترتكز 
التحرر  ين�صد  بلد  اأي  يف  الثورة  عليها 

من مظاهر االحتالل واال�صتعمار .
مهد  التي  ال�رشية  االإذاعة  �صاهمت 
الثورة  يف   « »االت�صاالت  قيادة  قرار 
القيادة  هذه  را�ص  وعلى  با�صتحداثها 
الثورية املجاهد الراحل عبد احلفيظ 
اإعالمي  دعم  تقدمي  يف  بو�صوف 
لتكون  للثورة  وقوي  هام  و�صيا�صي 
املنرب والذراع االإعالمي القوي للثورة 
احليوية  االت�صال  وحلقة  التحريرية 

و�صوت اجلزائر املكافحة
وال ميكن اإغفال العديد من املعطيات 
دور  عن  نتحدث  ونحن  التاريخية 
التحريرية  الثورة  يف  ال�رشية  االإذاعة 
التي توؤكد اأهمية هذا املنرب االإعالمي 
حاول  فقد  الثورة  اإّبان  ووجوده 
اندالع  ومبجرد  الفرن�صي  اال�صتعمار 
التحريرية  للثورة  االأوىل  ال�رشارة 
نوفمرب  لثورة  العظمى  الغايات  ت�صويه 
عن  كخارجني  املجاهدين  و�صور 
ذالك  غري  واىل  طرق  وقطع  القانون 

من التو�صيفات التي اأطلقها امل�صتعمر 
التي  التحريرية  الثورة  على  للت�صوي�ص 
فاجاأته بالتنظيم املحكم الذي انطلقت 
هنا  ومن  لها  الوا�صع  وباالنت�صار  به 
فيه  ظهر  الذي  التاريخي  ال�صياق  كان 
�صنتني  قرابة  بعد  اأي  ال�رشية  االإذاعة 
للثورة  هاما  مك�صبا  الثورة  اندالع  من 
�صنة  وان  خا�صة  يكون  اأن  يجب  كان 
يف  هامة  تاريخية  حمطة  كانت   1956
م�صار الثورة التحريرية ففي هذه ال�صنة 
الق�صنطيني  ال�صمال  هجومات  كانت 
وعرفت الثورة تنظيم موؤمتر ال�صومام 
للثورة  الداعم  ال�صيا�صي  الن�صال  وبدا 
يف االنت�صار وكان البد يف هذه املرحلة 
يظهر  اأن  االأهمية  البالغة  التاريخية 
ليدعم  الثوري  االإعالمي  املنرب  هذا 
وال�صيا�صية  الع�صكرية  النجاحات  كل 
للثورة التي واجهت اأي�صا يف هذه ال�صنة 
للم�صتعمر  عدية  حماوالت   1956 اأي 
وحما�رشتها  عليها  لل�صغط  الفرن�صي 
غري اأن انطالق �صوت االإذاعة ال�رشية 
عام 1956 كان مبثابة انطالق ر�صا�صة 
الفرن�صي  امل�صتعمر  كيان  يف  اأخرى 
اإذ ك�صفت االإذاعة ال�رشية نبل  الغا�صم 
احلرية  وهي  اخلالدة  نوفمرب  ر�صالة 

واال�صتقالل .

دوافع ان�ساء الإذاعة 
ال�سرية اإبان ثورة التحرير :

املوؤقتة  احلكومة  تاأ�ص�صت  حينما 
وزارة  لديها  �صكلت   1958 عام 
االأخبار  ن�رش  تتوىل  كانت  لالأخبار 
الثورة  جناحات  عن  واملعلومات 
املحققة  واملكا�صب  التحريرية 
احلقيقة  يف  املن�صود  الهدف  وكان 
يف  اآنذاك  الثورية  القيادة  من 
الكفاح  يف  االإعالم  و�صائل  توظيف 

الفرن�صي  امل�صتعمر  �صد  الوطني 
ربط عالقة قوية بني الثورة وال�صعب 
ممثل  الوطني  التحرير  جي�ص  وبني 
الذي  وال�صعب  اجلزائري  ال�صعب 
وهمجية  جربوت  من  يعاين  كان 
تولت  كما  الفرن�صي  امل�صتعمر 
كاالإذاعة  الثورة  يف  االإعالم  و�صائل 
دح�ص  املقاومة  وجريدة  ال�رشية 
اأكاذيب امل�صتعمر الفرن�صي وحت�صني 
املواطنني والراأي العام من دعايات 
املتوا�صلة  الفرن�صي  امل�صتعمر 
على  ال�صومام  موؤمتر  �صدد  وقد 
االإعالمي  العمل  م�صتوى  من  الرفع 
االإعالمية  االأجهزة  بني  والتن�صيق 
املطلوب  االإعالمي  الدعم  لتقدمي 
للثورة الذي يواجه به جي�ص التحرير  
يف  ورد  وقد  اال�صتعماري  االإعالم 
ال�صيا�صي  للمنهج  الثالث  الق�صم 
مليثاق موؤمتر ال�صومام حتت عنوان 
» و�صائل العمل والدعاية » ب�رشورة 
الرد ب�رشعة على اأكاذيب امل�صتعمر 
التي  املغر�صة  ودعاياته  الفرن�صي 
وقيادتها  الثورة  حق  يف  ميار�ص 
االإطار  هذا  يف  التعليمات  و�صددت 
على �رشورة اإن�صاء ما ي�صبه مكاتب 
مناطق  خمتلف  عرب  اإعالمية 
التحريرية  الثورة  قيم  لن�رش  الوطن 
امل�صتعمر  على  والرد  وجناحاتها 
اال�صتعمارية  ودعايته  الفرن�صي 
وقد اعتمدت الثورة التحريرية على 
العربية  الدول  من  العديد  اإذاعات 
�صوت  اإذاعة   : االإذاعات  هذه  ومن 
دورا  لعبت  التي  القاهرة  العرب من 
حموريا اإّبان الثورة التحريرية بداية 
الثورة من عام 1955  اأخبار  من بث 
باعتماد ثالث برامج اإعالمي هامة 
يخاطب  »جزائري  -برنامج   : منها 
بن  عدة  اإعداد  من   « الفرن�صيني 
قطاط وهو برنامج اإذاعي يذاع من 
اإذاعة القاهرة الدولية موجه لفرن�صا 

على مدار فرتة بث الأربع �صاعات.
التحرير  جي�ص  :�صوت  -برنامج 
 : القاهرة  من  يخاطبكم  الوطني 
العرب  اإذاعة  �صوت  من  يبث  كان 
اإن�صاء احلكومة  باللغة العربية وبعد 
 « عنوان  يحمل  اأ�صبح  املوؤقتة 
�صوت اجلمهورية اجلزائرية » يذاع 
الثورة  ا�صتطاعت  وقد   . بالفرن�صية 
 1956 عام  ويف  على  تتح�صل  اأن 
على جهازين لالإر�صال من القواعد 
االأمريكية اللذان كانا ي�صتعمالن يف 
ربط وحدات اجلي�ص عرب امل�صافات 
البعيدة وقد مت توظيف هذه االأجهزة 

يف البث االإذاعي
بجهاز  ال�رشية  االإذاعة  اإر�صال  بدا 

متنقل   630 �ص  ب  نوع  من  اإر�صال 
عليها  احل�صول  مت  �صاحنة  عرب 
باملغرب  االأمريكية  القاعدة  من 
وكانت   1956 عام  القنيطرة  من 
مناطق  يف  بالريف  براجمها  تبث 
ملدة  اال�صبانية  ال�صيطرة  حتت 
ون�صف  بالعربية  �صاعة  �صاعتني 
�صاعة  ون�صف  باالأمازيغية  �صاعة 
اأخرى بالفرن�صية وكان االإعالن عرب 
احلرة  اجلزائر  اإذاعة  »هنا  االإذاعة 
التحرير  جبهة  �صوت   « املكافحة 
الوطني  التحرير  وجي�ص  الوطني 
وقد  اجلزائر  قبل  من  يخاطبكم 
كان ي�رشف على ت�صري هذه االإذاعة 
 ، اأمثال مدين حوا�ص  منا�صلون من 
املجيد  عبد   ، بلعيد  ال�صالم  عبد 
مزيان وغريهم وقد �صعى امل�صتعمر 
الفرن�صي اإىل الت�صوي�ص على االإذاعة 
اأغاين  بث  مثال  طريق  عن  ال�رشية 
اجلزائر  من  اإذاعي  بث  مركز  من 
حتديد  على  امل�صتعمر  عمد  كما 
�صيارة  منت  على  االإذاعة  بث  مكان 

ل�رشبها .
غري ان كل املحاوالت اال�صتعمارية 
مل ت�صتطع الق�صاء على هذا املنرب 
االإعالمي الثوري الذي رغم انه كان 
هناك انقطاع ما بني 1957 و 1958 
غري اأن اجلبهة اقتنت اأجهزة جديدة 
مبنطقة  و�صعها  مت  االإذاعي  للبث 
الناظور املغربية باتفاق م�صبق وعاد 
 1959 جويلية  لالذاعة  جمدد  البث 
م�صعودي  عي�صى  �صوت  كان  وقد 
كان �صوت الثورة التحريرية املدوي 
ن�صف  اأن  بومدين  عنه  قال  الذي 
�صوة  ورائها  كان  الثورة  جناحات 
الراحل  االعالمي  م�صعودي  عي�صى 
احلرة  اجلزائر  �صورة  انطلق  الذي 
تون�ص  ال�صقيقة  من  حنجرته  من 
االإعالمي  العمل  يف  رافق   1956
�صاهمت  وقد  بوزيدي  حممد  اأي�صا 
جرائم  ك�صف  يف  ال�رشية  االإذاعة 
ومواجهة  الفرن�صي  امل�صتعمر 
كانت  التي  اال�صتعمارية  الدعاية 
الثورة  مقومات  �رشب  اإىل  ت�صعى 
التحريرية املظفرة وكيانها ال�صعبي 
لالإذاعة  الريادي  الدور  يوؤكد  وهذا 
اإّبان  الثوري  ولالإعالم  ال�رشية 
�صاهم  اذ  املظفرة  التحرير  ثورة 
الن�صال  يف  الثوري  االإعالم  هذا 
عزز  الذي  واالإعالمي  ال�صيا�صي 
البحث  وان  امل�صلح  الكفاح  قوة  من 
التاريخي  الدور  بهذا  واالهتمام 
لالإعالم الثوري يف اجلزائر اأ�صحى 
عاتق  على  تقع  وم�صوؤولية  �رشوريا 

الباحثني واالإعالميني.

بقلم حممد مرواين باحث وكاتب �سحفي

روؤى

الإعالم الثوري وقراءة يف 

دوره اإبان ثورة التحرير
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اإن املت�سفح لتاريخ الثورة التحريرية املظفرة واملتاأمل عن 
عمق يف قيمة الن�سال والكفاح امل�سلح املنظم الذي قاده جي�ص 
التحرير الوطني منذ اندلع ثورة نوفمرب اخلالدة يف الأول 
نوفمرب 1954 يدرك متاما اأن هناك م�سارات ن�سالية اأخرى 

اإىل جانب الكفاح امل�سلح �ساهمت هذه امل�سارات الن�سالية 
يف اإجناح الثورة وانت�سارها والتفاف ال�سعب حولها ولعل 

من ابرز مقومات هذا الن�سال الكفاح ال�سيا�سي والإعالمي 
الذي قادته العديد من الوجوه الثورية املعروفة بحنكتها 

ال�سيا�سية وقدرتها على ال�ستثمار يف النجاحات الع�سكرية 
�سد امل�ستعمر الفرن�سي .



الن�شطاء  من  كبري  عدد  نا�شد 
بورقلة  واجلمعويني  احلقوقيون 
املركزية  بالعا�شمة  املعروفة 
ت�رصيح  يف   ، ال�رصقي  للجنوب 
لهم مع يومية »الو�شط » ب�رصورة 
الأول  الوزير  من  اجلاد  التدخل 
الطاقة  وزير  لدى  اأويحي  اأحمد 
الرئي�س  لإلزام  قيتوين  م�شطفى 
النفطي  للمجمع  العام  املدير 
املوؤمن  عبد  �شوناطراك  العمالق 
اإعادة النظر  ولد قدور ، من اأجل 
للولية  املمنوحة  احل�شة  يف 
فقط  من�شب   500 بـ  واملقدرة 
 6000 من  اأزيد  اإح�شاء  مقابل   ،
اجلامعات  خريجي  من  مرت�شح 
واملدار�س  الكربى  واملعاهد 
من  �رصيحة  ر�شالة  يف   ، العليا 
ت�رصيحات  اأن  مفادها  هوؤلء 
الرئي�س املدير العام ل�شوناطراك 
التي اأدىل بها من ولية مترنا�شت 
خالل  من  الأخرية  زيارته   خالل 
اجلنوب   ابناء  اأن  على  تاأكيده 
كحرا�س  العمل  الوحيد  هدفهم 
النفطية  بال�رصكات  و�شائقني 

ا�شتفزازي  اأمر   ، لتكوين  وبحاجة 
وغري مربر ولن يثني من عزميتهم 
امل�رصوع  مبطلبهم  التم�شك  يف 
ال�شارم  التطبيق  يف  املتمثل 
ملنح  الرامية  احلكومة  لتعليمات 
اأولوية التوظيف بال�رصكات النفطية 
الولية  باقليم  النا�شطة  الكربى 
الكبري  اجلنوب  وليات  وجميع 
لحتواء  املنطقة  اأبناء  لفائدة 
غليان اجلبهة الجتماعية املحلية  
املقلق  للتزايد  و�شع حد  ثم  ومن 

الحتجاجية  احلركات  ملعدلت 
للعاطلني عن العمل .

اأثنت  فقد  ثانية  جهة  من   
املحلية  اجلمعيات  عديد 
العاملة  اليد  مبلف  املهتمة 
املحكم  التنظيم  على  بورقلة 
�شوناطراك  مل�شابقة  واجليد 
من   ،  02 اجلامعي  بالقطب 
خالل الوقفة الكبرية لالإطارات 
العمل  عن  العاطلني  وحتى 
رد  يف  امل�شتوى  حمدودي  من 

�رصيح على الأطراف التي تتهم 
ابناء املنطقة بامل�شاغبني .

اأجمع  فقد   ذلك  جانب  اإىل 
عبد  لت�رصيحات  متابعون 
الرئي�س  قدور  ولد  املوؤمن 
ملجمع  العام  املدير 
و�شفوها  حيث  �شوناطراك 
بال�شتفزازية خا�شة اإذا علمنا 
اأن توقيتها كان غري منا�شبا يف 
ظل الظروف ال�شعبة التي متر 

بها البالد . 

اإداريا  التابع  بوعامر  حي  �شكان  يئن 
تف�شي  وطاأة  حتت  ورقلة  لبلدية 
التي  القذرة  املياه  �شعود  ظاهرة 
باتت تهدد بكارثة وبائية وذلك جراء 
تفاوت الأدوات الرقابية خالل فرتات 
بوعامر  �شكان حي  .  طالب  الإجناز 
ببلدية ورقلة يف ت�رصيح لهم مع يومية 
ب�رصورة  املعنية  ال�شلطات  »الو�شط« 
من  املزيد  لتفعيل  العاجل  التدخل 
الأدوات الرقابية لو�شع حد لتجاوزات 
عملية  �شاحبت  التي  اخلروقات  و 
�شبكات  تاأهيل  اعادة  م�رصوع  اإجناز 
حد  لو�شع  الفرعية  ال�شحي  ال�رصف 
القذرة  املياه  �شعود  ظااهرة  لتف�شي 
التي باتت ح�شبهم تهدد بكارثة وبائية 

طفت معاملها على ال�شطح .
حمدثونا  �شدد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
وعلى  الو�شايا  تدخل  �رصورة  على 
املائية  واملوارد  الري  وزير  راأ�شها 
اإلزام  اأجل  من  ورقلة  ولية  ووايل 
احرتام  ب�رصورة  كو�شيدار   �رصكة 

مع  بها  املعمول  الإجناز  معايري 
املن�شو�س  الت�شليم  باجال  الإلتزام 

عليها يف دفاتر ال�رصوط .
ال�شحي  ال�رصف  ملف  اأن  ومعلوم   
امللفات  من  يعترب  ورقلة  بولية 
ال�شائكة التي اأ�شبحت  ت�شكل �شداعا 
حادا لل�شلطات املحلية  وذلك ب�شبب 
امل�شوؤولني  من  حقيقية  اإرادة  غياب 
قطاع  تراكمات  اإحتواء  يف  املحليني 
الأدوات  تفاوت  عن  ناهيك  الري 
الرقابية على امل�شاريع املوجودة يف 
طور الإجناز ، ومما زاد الطني الف�شل 
القرن  م�رصوع  حققه  الذي  الذريع 
الذي التهم اأكرث من 4700 مليار �شنتيم 

دون حتقيق النتائج املرجوة .
الولئية  ال�شلطات  اأن  بالذكر  جدير   
�شل�شلة  اجلارية  ال�شنة  خالل  عقدت 
للبحث  املارطونية  الجتماعات  من 
قطاع  لإخراج  الأجنع  الأليات  عن 

الري بالولية من عنق الزجاجة 
�أحمد باحلاج 

ترويج  ظاهرة  اإطارمكافحة  يف 
ال�شباب،  و�شط  العقلية  املوؤثرات 
مكافحة  فرقة  عنا�رص  متكن 
املخدرات التابعني للم�شلحة الولئية 
ورقلة  ولية  باأمن  الق�شائية  لل�رصطة 
اإلقاء  من  الأخريين،  اليومني  خالل 
القب�س على �شخ�شني يقومان برتويج 
ال�شباب  و�شط  العقلية  املوؤثرات 

بالأحياء ال�شعبية بالولية .
عنا�رص  بها  قامت  العلمية،  تفا�شيل 
عقب  املخدرات،  مكافحة  فرقة 
بوجود  تفيد  ملعلومات  اإ�شتغاللهم 
العمر  من  الع�رصينات  يف  �شابني 
املتمثل  الإجرامي  بن�شاطهم  يقومان 
لتبا�رص  العقلية،  املوؤثرات  ترويج  يف 
عمليات  ال�رصطة  عنا�رص  ذلك  فور 
يف  اأ�شفرت  التي  والتحري  البحث 
ظرف زمني وجيز عن حتديد ال�شفات 
ليتم  فيهما،  للم�شتبه  اجل�شمانية 
خاللها  من  جنح  اأمنية  خطة  اإعداد 
وهما  توقيفهما  من  ال�رصطة  عنا�رص 
الإجرامي  بن�شاطهم  قيامهما   ب�شدد 
ليتم  املقاهي،  اأحد  م�شتوى  على 
اجل�شدي  التلم�س  لعلمية  اإخ�شاعهما 
اأين عرث بحوزتهما على 11  القانونية 
املوؤثرات  من  كب�شولة   84 بها  م�شط 
للتقطيع  خم�ش�س  ومق�س  العقلية 
ليتم حتويلهما  اأبي�س)�شكني(،  و�شالح 
والتحقيق  الأمن  مقر  اإىل  مبا�رصة 
يتعلق  الأمر  اأن  ليتبني  معهما، 
ر، يف  واملدعو/ ب   ، ع  ح  باملدعو/ 
من  ينحدران  العمر  من  الع�رصينيات 

اإحدى الأحياء ال�شعبية بالولية.
اإجراءات  كافة  اإ�شتيفاء  وعقب 
جزائية  ملفات  اإعداد  مت  التحقيق، 
اجلهات  اأمام  وتقدميهما  �شدهما 
اأ�شدرت  التي  املخت�شة،  الق�شائية 
نافذة  حب�س  اأ�شهر   06 الأول  حق  يف 
دج،  األف  بـ100  مقدرة  مالية  وغرامة 
عامني  الثاين  حق  يف  اأ�شدرت  فيما 
حب�س نافذة مع الإيداع وغرامة مالية 
لإرتكابهما  دج،  األف   100 بـ  مقدرة 
العقلية  املوؤثرات  حيازة  جنحة 
حيازة  وجنحة  �رصعية،  غري  بطريقة 

ال�شاد�س  ال�شنف  من  اأبي�س  �شالح 
دون مربر �رصعي .

اأحمد باحلاج 

تعالت �أ�شو�ت �لن�شطاء �جلمعويني و�حلقوقيني بوالية ورقلة �ملطالبة من �ملديرية �لعامة للمجمع 
�لنفطي �لعمالق �شوناطر�ك ب�شرورة �إعادة �لنظر يف �حل�شة �ملمنوحة لوالية ورقلة يف �مل�شابقة 

�الأخرية و�ملقدرة بـ500 من�شب مقابل �إح�شاء �أكرث من 6000 مرت�شح .

ن�شطاء حقوقيون وجمعويون 

.      6 �آالف مرت�شح  يف �مل�شابقة ر�شالة �شريحة لولد قدور

�أحمد باحلاج 

مطالب برفع ح�صة ورقلة من 
منا�صب م�صابقة �صوناطراك 

الولية  م�شالح اأمن  قامت 
الولئية  امل�شلحة  يف  ممثلة 
الق�شائية مترنا�شت   لل�رصطة 
من  يبلغ  �شخ�س  توقيف  من 
اأمر  �شنة( حمل  العمر )40  
الدويل  )�شادرة  بالقب�س 
تكوين  عن الأنرتبول( بتهمة 
التهريب  لغر�س  اأ�رصار  جمعية 
الإعالم  خللية  .  اأفاد  الدويل 
اخلارجية  والعالقات  والت�شال 
مبديرية الأمن الوطني بتمرنا�شت  
، كانت قد ت�شلمت يومية »الو�شط 
» ن�شخة منه ، اأن حيثيات الق�شية 

اإىل  واردة  معلومات  اإىل  تعود 
وجود  مفادها  ال�رصطة   عنا�رص 
�شخ�س مبدينة مترنا�شت حمل اأمر 
الدويل )النرتبول(، وبعد  بالقب�س 
والتحريات  الأبحاث  تكثيف 
ال�شتعالماتي  اجلانب  وتفعيل 
من  ال�رصطة  عنا�رص  متكنت 
امل�شتبه  تواجد  مكان  حتديد 
م�شتوى  على  توقيفه  مت  اأين  فيه 
مترنا�شت  احلفرة  �رص�شوف  حي 
هذا  ال�رصطة،  مقر  اإىل  وحتويله 
التحقيق معه �رصح  واأثناء  الأخري 
اأنه  اإل  لهويته  خمالفة  هوية  عن 

التعرف  نظام  على  متريره  وبعد 
انه  الهوية )AFIS( تبني  على 
خمالفة،  بهوية  ادىل  وان  �شبق 
وال�شور  بالأدلة  مواجهته  ليتم 
التي  به  اخلا�شة  الفوتوغرافية 
تراجع  احلقيقية  هويته  تبني 
و�رصح  ال�شابقة  اأقواله  عن 
القيام  اثناء  احلقيقية،  بهويته 
املكتب  م�شتوى  على  بتنقيطه 
ئر  ا جلز با ل  بو نرت لال ي  كز ملر ا
هويته  با�شتعمال  العا�شمة 
حمل  اأنه  تبني  اأين  احلقيقية 
عن  )�شادر  الدويل  بالقب�س  اأمر 

جمعية  تكوين  بتهمة  الأنرتبول( 
الدويل  التهريب  لغر�س  اأ�رصار 
للمخدرات مت تقدمي امل�شتبه فيه 
اأمام اجلهات الق�شائية املخت�شة.
البيان  ذات  به  اأفاد  وح�شبما   
اإطار  يف  تندرج  العملية  فاإن 
التطبيق ال�شارم ملخطط اإحتالل 
امليدان وتقوي�س ن�شاط ال�شبكات 
والدولية  املحلية  الإجرامية 
التي  بتلك  منها  تعلق  ما  خا�شة 
تقع يف املناطق احلدودية الأهلة 

بال�شكان .
�أحمد باحلاج 

 يف اإطار مكافحة ظاهرة �رصقة 
الدراجات النارية، جنح عنا�رص 
بولية  الرابع  احل�رصي  الأمن 
ورقلة نهاية الأ�شبوع من توقيف 
�شاب يف العقد الثاين من العمر 
متورط يف ق�شية حيازة ة اإخفاء 

اأ�شياء م�رصوقة.

قيام  اأثناء  متت  العملية     
عنا�رص �رصطة الأمن احل�رصي 
وراجلة  راكبة  بدوريات  الرابع 
باإقليم الإخت�شا�س ق�شد تاأمني 
اإنتباههم  لفت  اأين  املواطنني، 
توقيفه  ليتم  م�شبوه  �شاب 
وحتويلة مبا�رصة اإىل مقر الأمن 

احل�رصي الرابع، واأثناء التحقيق 
ق�شية  يف  متورط  اأنه  تبني  معه 
م�رصوقة  اأ�شياء  واإخفاء  حيازة 
)دراجة نارية (، ليتم اإعداد ملف 
اأمام  وتقدميه  �شده  ق�شائي 
املخت�شة  الق�شائية  اجلهات 
اإ�شتدعء  حقه  يف  اأ�شدرت  التي 

مبا�رص ق�شد املحاكمة .
ذات  به  اأفادت  وح�شبما   
العملية  هذه  فاإن  امل�شادر 
تندرج يف اإطار خمطط احتالل 
الإجرام  بوؤر  لتطويق  امليدان 

ب�شتى انواعها .
�أحمد باحلاج 

بتهمة تكوين جمعية �أ�شر�ر لغر�ض �لتهريب �لدويل 

�أمن والية ورقلة

توقيف �صخ�ض حمل اأمر بالقب�ض الدويل)اأنرتبول( بتمرنا�صت 

توقيف امل�صتبه فيه يف ق�صية حيازة واإخفاء اأ�صياء م�صروقة 

�ل�شلطات ملزمة بالتدخل �لعاجل الإحتو�ء �لكارثة 

�شبط بحوزته 11م�شط بها 84 كب�شولة 

في�صانات ال�صرف  ال�صحي حتا�صر 
�صوارع حي بوعامر بورقلة 

ال�صرطة بورقلة تلقي القب�ض على 
مروجي موؤثرات عقلية

�أم �لع�شل بتيندوف 

توقيف 
واعتقال 05 
رعايا اأفارقة 

بتهمة الإقامة 
غري ال�صرعية 

الأخريين  اليومني  يف  متكنت 
يف  املتخ�ش�شة  الأمن  م�شالح 
ال�رصعية  غري  الهجرة  مكافحة 
للدرك  الإقليمية  بالكتيبة 
 ، بتيندوف  الع�شل  باأم  الوطني 
رعايا   05 واعتقال  توقيف  من 
جن�شيات  يحملون  اأفارقة 
 ، النيجر    ، لدول مايل  خمتلفة 
ال�شينغال   و  الكامريون   ، ت�شاد 
الوطني  بالرتاب  مقيمني  
ليتم  �رصعية  غري  بطريقة 
املعنية  للم�شلحة  اقتيادهم 
الإجراءات  ا�شتكمال  وبعد 
ملفات  اإجناز  و  معهم  القانونية 
مبوجبها  مت  �شدهم  ق�شائية 
اجلمهورية  وكيل  على  حتويلهم 
ب�شنة  اجلميع  اإدانة  مت  اأين 
�شجنا موقوفة النفاذ مع تغرمي 
كل واحد منهم بـ 48 األف دينار 
جزائري قبل اإ�شتكمال اإجراءات 
احلدودي  للمعرب  ترحيلهم 
بتيمياوين بولية اأدرار لرتحيلهم 
بتهمة  الأ�شلية  بلدانهم  نحو 

الإقامة غري ال�رصعية .
�أحمد باحلاج 
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لعدم  حالة   126 ذلك  �إىل  وت�ضاف 
�لوالئية  �لوكالة  م�ضالح  ��ضتالم 
عن  و�لغياب  �حل�ضور  لك�ضوفات 
�لعمل بحالتني )2( و�لتحويل  مكان 
يف  عقد  بـ102  �لوالية  �إقليم  خارج 
و�حد  عمل  عقد  �إلغاء  مت  حني 
�لت�ضغيل  �أجهزة  من  لال�ضتفادة 
باجلامعة  للدر��ضة  �أخرى  وحالة 
وتهدف  �لوفاة  جر�ء  و�أخرى 
�ضمان  �إىل  �أ�ضا�ضا  �لعملية  هذه 
على  �مل�ضاعدة  جهاز  �ضريورة 
�الأهد�ف  وحتقيق  �ملهني  �الإدماج 
يف  و�ملتمثلة  �جلهاز  من  �ملرجوة 
�خلربة �ملهنية للم�ضتفيدين و�إدماج 
حقيقي لدى �ملوؤ�ض�ضات �مل�ضتفيدة 
وذكر ذ�ت �مل�ضدر �أنه مت منذ �لعام 
2008 �إىل غاية 30 نوفمرب �ملا�ضي 
جر�ء  عمل  عقد   12301 �إلغاء 
منا�ضب  على  )�حل�ضول  �لرت�ضيم 

عمل د�ئمة مبوؤ�ض�ضات �أخرى( 
�أو  �لغيابات  وكذ�  و�لتخلي 
�ال�ضتفادة من �أجهزة دعم �لت�ضغيل 
لدعم  �لوطنية  �لوكالة  غر�ر  على 

�ل�ضندوق  �أو  �ل�ضباب  ت�ضغيل 
�لبطالة  عن  للتاأمني  �لوطني 
�لتاأكيد على  باملو�ز�ة مع ذلك, مت 
�مل�ضرتكة  �لوالئية  �لفرقة  دور 
�لوالئية  و�لوكالة  �لت�ضغيل  )مديرية 
مهمة  لها  �أوكلت  �لتي  للت�ضغيل( 

مر�قبة �ملوؤ�ض�ضات �مل�ضتفيدة من 
�جلهاز �ضو�ء �القت�ضادية �لعمومية 
من  للتاأكد  �القت�ضادية  �أو  منها 
باأماكن  للمن�ضبني  �لفعلي  �حل�ضور 
�لوكالة  نف�س  وتعمل  عملهم 
حتويل  على  �لت�ضغيل  ومديرية 

�إىل  �الإد�ري  �لقطاع  من  �لعقود 
يف  �ضو�ء  �القت�ضادي  �لقطاع 
�لعمل  �أو عقود  �لكال�ضيكي  �لنظام 
عمل  منا�ضب  لتوفري  �ملدعمة 
�لتكفل  �أعباء  من  و�لتخفيف  قارة 

باجلهاز . 

مت منذ مطلع العام 2018 اإىل غاية نهاية نوفمرب الأخري, ف�سخ 958 عقد عمل يف اإطار امل�ساعدة 
على الإدماج املهني جراء التخلي عن املنا�سب, ح�سبما علم اليوم الأربعاء من مدير الوكالة 
الولئية للت�سغيل, عبد الرزاق مزوز واأو�سح ذات امل�سوؤول, اأن هذه العملية التي تندرج يف 

اإطار تطهري اجلهاز من ازدواجية ال�ستفادة, اأفرزت عن ف�سخ 415 عقد عمل بعد ح�سولهم على 
منا�سب عمل دائمة و130 من�سب مت ف�سخه من طرف املوؤ�س�سات امل�ستخدمة و87 ا�ستقالة ل�سباب 

�سخ�سية و92 حالة جراء التخلي عن املنا�سب و العقود.

جراء التخلي عن املنا�سب ب�سوق اأهرا�س

م٫�س

ف�سخ و�إلغاء 958 عقد عمل يف 
�إطار �مل�ساعدة على �لإدماج �ملهني 

وهران

غرداية 

البي�س
�نطالق �ل�سالون �لوطني �ل�ساد�س لل�سناعة �لتقليدية و�حلرف

500 مليون دج لتاأهيل 
 �لطريق �لولئي �لر�بط

 بني بريان و �لقر�رة  

تلقيح 50 �ألف ر�أ�س من �لغنم 
�سد د�ء �حلمى �لقالعية

تفوق  مايل  ��ضتثمار  خ�ض�س 
قبل  من  دج  مليون   500 قيمته 
�ل�ضلطات �لعمومية الإعادة تاأهيل 
و تدعيم �لطريق �لوالئي رقم 33 
بريان  مدينتي  بني  يربط  �لذي 
�أم�س  علم  ح�ضبما  و�لقر�رة, 
مديرية  م�ضوؤويل  من  �الأربعاء 
و  بغرد�ية  �لعمومية  �الأ�ضغال 
�ضي�ضمح هذ� �لغالف �ملايل �لذي 
�ملمركزة  �لرب�مج  �ضمن  يندرج 
لوز�رة �الأ�ضغال �لعمومية و �لنقل 
�ضطر  وع�رصنة  �الإعتبار  باإعادة 
�لطريق  كلم من   30 على م�ضافة 
يبلغ طوله  �لذي   33 رقم  �لوالئي 
مثلما  كلم   120 نحو  �الإجمايل 
مبديرية  م�ضلحة  رئي�س  �أو�ضح 
غريقة  ملني  �لعمومية  �الأ�ضغال 
ب�ضفة  �مل�رصوع  هذ�  يهدف  و 
خا�ضة �إىل �إز�لة �لنقاط �ل�ضود�ء 
�ل�ضري و �الأمن  و حت�ضني �رصوط 
بناء  و  �ملحور  هذ�  مل�ضتعملي 
و  �ملرور  مر�قبة  و  بالوعات 
تو�ضيع حو�ف �لطريق و تاأتي هذه 
�لعملية �لتي �ضيتم �إطالقها مطلع 
للحركية  لت�ضتجيب   ,  2019 �ضنة 
�لتي  �القت�ضادية  و  �الجتماعية 
ي�ضهدها �جلزء �ل�ضمايل �ل�رصقي 
مع  حتول  �لذي  غرد�ية  لوالية 
مرور �لوقت �ىل قطب �قت�ضادي  
"حو�س �حلليب " و �أي�ضا  حت�ضن 
للمنطقة  �لتناف�ضية  �لقدرة 
يف  ي�ضاهمون  م�ضتثمرين  وجذب 
�لعمل  منا�ضب  و  �لرثوة  �إحد�ث 
يهدف  كما  �إليه  �أ�ضري  مثلما   ,
�ملتعلق  �أي�ضا  �مل�رصوع  هذ� 
�إىل  �لهام  �ملحور  هذ�  بتاأهيل 
�ضبكة  وجعل  ت�ضحيحات  �إجر�ء 
و  للمعايري  مالئمة  �لطرقات 

مثل  يتطلبها  �لتي  �خل�ضو�ضيات 
 , �لطرقات  من  �ل�ضنف  هذ� 

مثلما �أو�ضح نف�س �مل�ضوؤول.
�إىل  �الإ�ضتثمار  هذ�  ي�ضاف  و 
�أو  �ملنجزة  �مل�ضاريع  خمتلف 
�لتي توجد قيد �لتج�ضيد بالوالية 
�لقاعدية  باملن�ضاآت  يتعلق  فيما 
�زدو�جية  �إجناز  بينها  من  �لتي 
 1/ رقم  �لوطني  �لطريق  �ضطر 
و�الأغو�ط  �لر�بط بني غرد�ية   /
با�ضتكمال  �أي�ضا  �الأمر  يتعلق  و 
ملدينتي  �الإجتنابية  �لطرقات 
بريان و �لقر�رة و �إطالق �ملرحلة 
�لطريق  ال�ضتكمال  �الأخرية 
�الإجتنابي ل�ضهل و�دي ميز�ب �إىل 
جانب �إجناز 89 من�ضاة فنية ت�ضمح 
�ل�ضود�ء  �لنقاط  على  بالق�ضاء 
�نقطاع  و  للفي�ضانات  �ملعر�ضة 
للفي�ضانات  نتيجة  �ملرور  حركة 

�لدورية الأودية �ملنطقة.
عمليات  عدة  �أجنزت  كما 
تعزيز  و  حتديث  تخ�س  مهيكلة 
�لوطنيني  �لطريقني  من  �أجز�ء 
�أجل حت�ضني �رصوط  و 51 من   1
بني  �لنقل  و  �ملرورية  �ل�ضالمة 
�ل�ضمال و �أق�ضى �جلنوب , وفقا 
لرئي�س �مل�ضلحة يذكر �أن �ضبكة 
ت�ضم  غرد�ية  بوالية  �لطرقات 
�أزيد من 1.037 كلم من �لطرقات 
كلم   50 �حت�ضاب  دون   ( �لوطنية 
ل�ضهل  �الجتنابي  �لطريق  من 
بعد(  م�ضنف  �لغري  ميز�ب  و�دي 
مزدوجة  كيلومرت�  خم�ضني  منها 
و 292 طرقات والئية و 463 كلم 
 258 منها  �لتي  بلدية  طرقات 
��ضتناد�   , معبدة  طرقات  كلم 
�الأ�ضغال  مديرية  الإح�ضائيات 

�لعمومية بغرد�ية .

بوالية  �الأربعاء  �أم�س  �نطلقت 
�ألف   50 تلقيح  عملية  �لبي�س 
�حلمى  د�ء  �ضد  �لغنم  من  ر�أ�س 
به  �فادت  ح�ضبما  �لقالعية, 

مديرية �مل�ضالح 
�مل�ضدر  نف�س  و�أبرز  �لفالحية 
�حلملة  لهذه  ت�ضخري  مت  قد  �أنه 
�لتابعني  بيطريا  طبيبا   15
مع  �لفالحية  �مل�ضالح  ملديرية 
�للقاح  من  �ألف جرعة   50 توفري 
ووفقا لذ�ت �مل�ضالح فاإن عملية 
لت�ضجيل  تبعا  تاأتي  هذه  �لتلقيح 
و�لبوؤر  �حلاالت  من  لعدد  �لوالية 
عدد  تعر�س  يف  فيها  �مل�ضكوك 
�لد�ء  لهذ�  �ملا�ضية  روؤو�س  من 
�لبيطرية  �ملفت�ضية  �أن  يذكر 
�ضهر  حو�يل  منذ  قامت  للوالية 
ر�أ�س  �ألف   13 يقارب  ما  بتلقيح 
11�ألف  من  و�أكرث  �لغنم  من 
من  ر�أ�س  و567  �لبقر,  من  ر�أ�س 

�لوقاية  �أجل  من  وذلك  �ملاعز 
ودعت  �لقالعية  �حلمى  د�ء  من 
مديرية �مل�ضالح �لفالحية جميع 
تفادي  �إىل  و�ملو�لني  �ملربني 
بيع  �أ�ضو�ق  �إىل  �ملو��ضي  �إدخال 
�أن  علما  وقائي  كاإجر�ء  �ملا�ضية 
�أ�ضبوعيني  �ضوقني  ت�ضم  �لوالية 
بلديتي  من  بكل  للما�ضية  كبريين 
�لبي�س وبوقطب و�للذ�ن يعرفان 
�أ�ضبوعيا حركة كبرية كما �أو�ضت 
�ملو�لني  �أي�ضا  �مل�ضالح  ذ�ت 
روؤو�س  نقل  بعدم  �إىل  و�ملربني 
�أخرى  �إىل  منطقة  من  �ملا�ضية 
�إ�ضافة  وعدم  �ضبب,  بدون 
مو��ضي جديدة �إىل �لقطعان �لتي 
يتوفرون عليها �إىل جانب تنظيف 
لرتبية  �ملخ�ض�س  �ملحيط 
والية  تتوفر  وللتذكري  �ملو��ضي 
مليون   2 من  �أزيد  على  �لبي�س 

ر�أ�س من �لغنم.

بوهر�ن  �الأربعاء  �أم�س  �فتتح 
�ل�ضاد�س  �لوطني  �ل�ضالون 
و�حلرف  �لتقليدية  لل�ضناعة 
مب�ضاركة �أكرث من 60 حريف من 18 
لوالية  �لعام  �الأمني  و�أ�رصف  والية 
على  حممد,  مد�ح  بن  وهر�ن, 
�ل�ضالون  �نطالق  �إ�ضارة  �إعطاء 
�ل�ضناعة  مركز  يحت�ضنه  �لذي 
)�رصق  "�ل�ضباح"  بحي  �لتقليدية 
�لفاحت  غاية  �إىل  وي�ضتمر  وهر�ن( 
ويعر�س  �ملقبل  جانفي  �ضهر  من 
يف  �أعمالهم  باملنا�ضبة  �حلرفيون 
�لفخار  ك�ضناعة  خمتلفة  جماالت 
و�جللود و�لتحف و�للبا�س �لقبائلي 
و�ل�ضالونات  و�الأفر�ضة  و�لوهر�ين 
�حلرف  من  وغريها  و�لنحا�س 
بها  متتاز  �لتي  �الأ�ضيلة  �لتقليدية 

خمتلف ربوع �لوطن.
�لفر�ضة  �ملنظمون  ��ضتغل  كما 
�لعطلة  مع  تتز�من  و�لتي  �أي�ضا, 
�ملدر�ضية �ل�ضتوية, لفتح ور�ضات يف 
�لتكوين �ملرتبط مبجال �ل�ضناعة 
�لتقليدية و�حلرف و�أخرى خا�ضة 
حب  غر�س  �أجل  "من  باالأطفال 
�أن  مبا  نفو�ضهم  يف  �ملهنة  هذه 
�لرهان هو �حلفاظ على مثل هذه 
عن  تعرب  �لتي  �الأ�ضيلة  �حلرف 
ح�ضارة �ملجتمع", على حد تعبري 

�لتقليدية  �ل�ضناعة  غرفة  مدير 
نور  ثاين  مهتار  لوهر�ن,  و�حلرف 
�مل�ضوؤول  نف�س  و�أ�ضاف  �لدين 
�ملو�عيد  هذه  "مثل  ت�رصيح:  يف 
للحرف  �أكرث  �لرتويج  �ضاأنها  من 
الأ�ضحاب  و�ل�ضماح  �لتقليدية 
منتجاتهم  بت�ضويق  �ملهن  هذه 
�لتي  �ل�ضديدة  �ملناف�ضة  ظل  يف 
�ضيعود  ذلك  وكل  �لقطاع  يعرفها 
�لتنمية  على  بالفائدة  بالتاأكيد 
�ل�ضعيد  على  �ضو�ء  �القت�ضادية 
�لوطني"والحظ مهتار  �أو  �ملحلي 
�ل�ضاد�ضة  �لطبعة  باأن  بارتياح 

لل�ضناعة  �لوطني  �ل�ضالون  من 
على  حافظت  و�حلرف  �لتقليدية 
نف�س �لن�ضق �لذي عرفته �لطبعات 
�ل�ضابقة, علما �أن �أربعة �ضالونات 
على  �ضنويا  تقام  �لنوع  هذ�  من 
�أكده  �لوطني, ح�ضب ما  �مل�ضتوى 

ذ�ت �مل�ضدر.
�ملحلي  �ملدير  قال  جهته,  من 
�لتقليدية,  و�ل�ضناعة  لل�ضياحة 
�لذي  عمار,  بن  قامي  بلعبا�س 
ت�رصف هيئته على هذ� �ل�ضالون, 
تعرف  �لتقليدية  "�حلرف  �أن 
والية  م�ضتوى  على  د�ئما  تطور� 

�ل�ضلطات  متنحها  حيث  وهر�ن 
يف  �ضيما  بالغة  �أهمية  �لوالئية 
الحت�ضان  �ملدينة  ��ضتعد�د  ظل 
�لدورة �ل19 الألعاب �لبحر �الأبي�س 
منا�ضبة  �ضتكون  �لتي  �ملتو�ضط 
�أح�ضن  منح  �أجل  من  للحرفيني 
�الأجانب  لل�ضياح  لوهر�ن  حلة 
هذه  "مثل   : و�ملحليني"وتابع 
�ل�ضالونات ت�ضاهم يف ر�ضم خطة 
�ملهن,  هذه  الأ�ضحاب  ت�ضويقية 
حقيقي  �ضوق  �إىل  تتحول  كونها 
لرتويج منتجات �حلرفيني, ويكون 
�حلريف  بني  مبا�رص�  �الت�ضال 
و�مل�ضتهلك"وللتدليل على �لتطور 
�ل�ضناعة  قطاع  ي�ضهده  �لذي 
بوهر�ن,  و�حلرف  �لتقليدية 
بامل�ضاهمة  �مل�ضوؤول  نف�س  ذكر 
مو�ضم  جناح  يف  للقطاع  �لكبرية 
"من   ,2018 ل�ضنة  �ال�ضطياف 
خمتلف  يف  �لقوي  ح�ضوره  خالل 
و�حل�رصية  �ل�ضاطئية  �لف�ضاء�ت 
�ملتو�ضطية  �حلديقة  غر�ر  على 
حتولت  �لتي  لطفي  �لعقيد  بحي 
�ضوق  �إىل  �ملا�ضية  �ل�ضائفة  طيلة 
ومنتجات  �أعمال  لعر�س  حقيقي 
خمتلف  من  �لقادمني  �حلرفيني 
واليات �لبالد, ف�ضال عن حرفيي 

والية وهر�ن".
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جتربة حمط تقدير باجلزائر
د. اأ�سامة الفرا

دوماً يف عجلة من �أمره، يبحث 
و�أكرثها  �لطرق  �أق�رص  عن 
�لأفكار  خلدمة  وو�قعية  عملية 
له  يروق  ل  بها،  ي�ؤمن  �لتي 
حديث �ملجال�س �لذي ينح�رص 
�لبيزنطي،  �جلدل  د�ئرة  يف 
كنت �لتقيته بعد �سن��ت عندما 
ق�سرية،  زيارة  يف  لل�طن  عاد 
لنا  �سمحت  ب�سن��ت  وبعدها 
جمدد�ً  نلتقي  �أن  �لظروف 
ت�هن  مل  �لقاهرة،  رحاب  يف 
ومثابرته  عزميته  من  �ل�سن��ت 
�سيئاً، ي�سعرك باأنه يف �سباق مع 
ترجمة  يبحث عن  و�أنه  �لزمن، 

و�إن  حتى  �أفكاره  خللية  و�قعية 
ي�ؤمن  �لثان�ي،  �لطابع  حملت 
تهبط  ل  �لكبرية  �لأعمال  باأن 
علينا من �ل�سماء، بل تاأتي نتاج 
عملية تر�كمية لأعمال �سغرية.

حمل على عاتقه م�س�ؤولية ملف 
باجلز�ئر،  �سفارتنا  �لأ�رصى يف 
باب  من  �مللف  هذ�  يحمل  مل 
يف  طمعاً  ول  �ملهام  ت�زيع 
�إ�سافة جملة �إىل �سريته �لذ�تية، 
�لأ�رصى  معاناة  عا�س  لأنه  بل 
و�آمن باأن عد�لة ق�سيتهم بقدر 
ما تفر�س ذ�تها �سمن �أول�يات 
ما  بقدر  �لفل�سطيني  �لعمل 
�جلهد  من  �ملزيد  بذل  تتطلب 
�لت�سامن مع  و�أن  للتعريف بها، 

مع  �لنعتاق  يتطلب  �لأ�رصى 
�لعمل �ملحلي �إىل رحاب �لعمل 
يف �ل�ساحات �خلارجية �لعربية 
�لأخ  عمل  و�لأجنبية،  منها 
�لدين«  عز  »خالد  �سالح  خالد 
�لكبري  �لتعاطف  ��ستثمار  على 
�ل�سعب  مع  �جلز�ئري  لل�سعب 
�ل�س�ء  و�سلط  �لفل�سطيني، 
على ق�سية �لأ�رصى ومعاناتهم، 
عالقاته  �سبكة  عرب  و��ستطاع 
�جلز�ئري  بالإعالم  �ملميزة 
�سمن  �لأ�رصى  ق�سية  ي�سع  �أن 
بات  حيث  �هتماماته،  د�ئرة 
�جلز�ئري  �لإعالم  يفرد 
ما  كل  لتغطية  و��سعة  م�ساحة 

يتعلق بالأ�رصى �لفل�سطينيني.

يتابع  خالد  �لأخ  �أن  �ل���سح 
وكبرية  �سغرية  كل  كثب  عن 
�لفل�سطينيني،  بالأ�رصى  تتعلق 
تفا�سيلها  نقل  على  ويحر�س 
لي�س  �جلز�ئري،  �لإعالم  عرب 
هذ� فقط بل ين�سط يف تنظيم 
�لد�عمة  �ملختلفة  �لفعاليات 
�أنه  �سك  ل  �لعادلة،  لق�سيتهم 
ق�سرية  فرتة  خالل  ��ستطاع 
بات  عماًل  يكر�س  �أن  ن�سبية 
�لكثري،  وتقدير  �نتباه  حمط 
�ل�سديق  جتربة  يف  و�لأهم 
�لعر�قيل  جتاوزت  �أنها  خالد 
�لبع�س  يعلق  ما  عادة  �لتي 
عليها �خفاقهم، فال عدم ت�فر 
يف  �سبباً  كان  �ملالية  �لتغطية 

�أفكاره،  و�لإنكفاء على  تر�جعه 
ول �لرتهل يف �لعمل �لذي تعاين 
يف  �سفار�تنا  من  �لعديد  منه 
ول  عزميته،  من  ثبط  �خلارج 
�أن  قلنا  ما  �إذ�  �حلقيقة  جنايف 
عمله �سكل �إ�سافة ن�عية لعمل 
�سفارة فل�سطني باجلز�ئر، ومن 
�ملفيد �أن ت�ستلهم �سفار�تنا يف 
�ل�سيء  �لتجربة  �لعامل من هذه 
�ل�سد�قة  عالقة  رغم  �لكثري. 
على  خالد  بالأخ  جمعتني  �لتي 
�لعمل  خالل  من  �سن��ت  مد�ر 
د�خل حركة فتح، �إل �أن �ل�سن��ت 
�لط�يلة مل تف�سح يل عن عالقته 
بال�سديق �أحمد ي��سف �لقيادي 
يف حركة حما�س، �إىل �أن �ف�سح 

فخ�ر  باأنه  �أحمد  �ل�سديق  يل 
خالد  �لأ�سغر  �سقيقه  بن�ساط 
وبغ�س  فتح،  �لقيادي يف حركة 
�لفكري  �لختالف  عن  �لنظر 
بني �ل�سقيقني �إل �أنهما يلتقيان 
تعطل  �لتي  �ل�طن  ب��سلة  عند 
حزبية  م�ؤ�رص�ت  من  �س��ها 
جتربة  كانت  و�إن  �سيقة، 
ق�سية  دعم  يف  خالد  �ل�سديق 
تتطلب  �جلز�ئر  يف  �لأ�رصى 
فال�سيء  و�ملديح،  �لثناء  منا 
ل�سقيقه  به  �لكثري  ذ�ته يحتفظ 
�لأكرب �ل�سديق د. �أحمد ي��سف 
�لق���سم  �لذي يبحث دوماً عن 
عندها  يلتقي  �لتي  �مل�سرتكة 

�لكل �لفل�سطيني.

ر�سوان الأخر�س

تر�جعت حدة �لعمليات �لفد�ئية 
�ملنظمة بال�سفة �لغربية �ملحتلة 
خالل �لعقد �لأخري، بُعيد عملية 
للظروف  ونتيجة  �ل��قي،  �ل�س�ر 
ي�سمى  مبا  �ملتعلقة  �لأمنية 
�ملقابل  يف  �لأمني،  �لتن�سيق 
�ل�ستيطانية  �مل�ساريع  ت��سعت 
وت�ساعدت  وتريتها،  و�زد�دت 

�نتهاكات �لحتالل.
مل تكن �ل�سفة �ساكنة يف م��جهة 
�لعدو�ن �لإ�رص�ئيلي، بل �نتهجت 
�أ�ساليب وطرقاً ن�سالية ��ستثنائية 
عمليات  قبيل  من  معتادة،  وغري 
وعمليات  �ملزدوجة،  �لطعن 
وغريها  �لطعن،  مع  �لده�س 
روحاً  تتطلب  �لتي  �لعمليات  من 
منقطعة  و�سجاعة  عالية  قتالية 
�لعمليات  هذه  �أن  �إل  �لنظري، 
�لفردي  �لعمل  طابع  �كت�ست 

�لعمل  طابع  �كت�سابها  من  �أكرث 
ر�سمياً  يتبع  �لذي  �ملنظم، 

لف�سائل �ملقاومة �لفل�سطينية.
تتحدث  �لرتجيحات  وكانت 
خلف  حما�س  حركة  وق�ف  عن 
وغريه  �لتنظيم  �أن  �إل  بع�سها، 
�لإعالن  حتا�سى  تقديري-  -يف 
نظر�ً  �لعمليات،  تلك  تبني  عن 
و�لتقدير�ت،  �حل�سابات  لبع�س 
�أو�سع للعمل  وكي يعطي م�ساحة 
و�لكتفاء  و�لفردي،  �ل�سعبي 
باإطالق �ل�رص�رة و�سنع »�لنماذج 

�لقدوة«.
على  �مل�ستحيل  �سبه  من  كان 
وقتها  من  �لتنب�ؤ  �لحتالل 
�أو  �لتايل  بالفد�ئي  �لآن  و�إىل 
�لفد�ئي�ن  فه�ؤلء  �ملحتمل، 
م��طن�ن  �لغالب  يف  �جلدد 
عادي�ن، يقررون تنفيذ عملياتهم 
مب�ساعدة  �أو  �أنف�سهم،  تلقاء  من 
�سخ�س �أو �سخ�سني على �لأغلب 

�ل�سيقة  �لدو�ئر  وهذه  �أكرث،  ل 
جد�ً ي�ستحيل �كت�سافها �أو تتبعها 
�أو ر�سدها، و�إل فهم بحاجة �إىل 
بال�سفة  �لفل�سطينيني  مر�قبة 
فرد�ً فرد�ً، وه� فعاًل ما يحاول�ن 

فعله بت��ط�ؤ �ملت��طئني.
�ل�سلطة  فاإن  �آخر،  �سعيد  على 
تهديد�ت  �أمام  نف�سها  ترى 
وحجم  بدورها  تتعلق  وج�دية 
�سيطرتها ونف�ذها على �لأر�س، 
�لإ�رص�ئيلية  �لدوريات  بينما 
ت�سل �إىل قلب �ملحافظات �لتي 
مقر  و�إىل  �ل�سلطة،  »تديرها« 
حمم�د  �إقامة  -مقر  �ملقاطعة 
مع  وجت�ل  وت�س�ل  عبا�س- 

غياب تام لأجهزة �ل�سلطة.
باتت  ومرتدية  بائ�سة  حالة 
من  كثري  عند  حتى  مرف��سة 
�لأجهزة،  لهذه  �ملنت�سبني 
»هيبة«  بذهاب  ي�سعرون  �لذين 
من  يخ�س�ن  و�آخرون  �سلطتهم، 

ل�سالح  بكاملها  �ل�سلطة  ذهاب 
م�ساريع ت�سفية ت�ستهدف �لق�سية 
م��جهة  من  وبدلً  �لفل�سطينية، 
لهذه  �ملدبر  وه�  �لحتالل، 
�إمكانياتهم  ي�سّخرون  �مل�ساريع، 
عرب  �خلاطئ،  �لجتاه  يف 
ذريعة  حتت  �ملقاومني  مالحقة 
�ل�رصعي  غري  �ل�سالح  حماربة 
ل  �مل�سلحة،  و�ملجم�عات 
�سالح  كان  �إن  �ملقابل  يف  �أدري 

�لحتالل �رصعياً!
وتت�ساعد  تزد�د  �لحتقان  حالة 
من  حالة  ظل  يف  �ل�سفة،  يف 
منها  تعاين  �لأفق  �ن�سد�د 
�ل�سلطة، وقد تظهر بع�س �آثارها 
قريباً، و�لق��عد �ل�سعبية �لقريبة 
من �ل�سلطة �لتي ما ز�لت حتمل 
من  �لتململ  بد�أت  ث�رياً  فكر�ً 
متد�خلة  حالة  �لر�هن،  �ل��قع 
و�ل�سبابية،  �ل�ستقر�ر  عدم  من 
يف ظل �إقر�ر �لحتالل لقر�ر�ت 

�ل�سفة  من  و��سعة  �أجز�ء  �سم 
ل�سيطرته �لتامة.

ر�سمياً  تبنت  �لق�سام«  »كتائب 
وبركان  ع�فر�  عمليتي  منفذي 
�سالح  �ل�سهيد�ن  نفذهما  �للتني 
نعال�ة،  و�أ�رصف  �لربغ�ثي 
�تُخذ  قر�ر�ً  فاإن  يبدو  ما  وعلى 
يف  �حلايل  �ل��قع  مل��جهة 
غطر�سة  وم��جهة  �ل�سفة، 

�لحتالل.
حزب  با�سم  �لناطقني  �أحد 
بعدم  ن�سح  �ل�سفة،  يف  �ل�سلطة 
�أ�سماهم  ما  �إىل  �ل�ستماع 
يدع�ن  �لذين  »�لغ�غائيني« 
وهذ�  �مل�سلحة،  للمقاومة 
ل  تف�سري�ً  يعطي  �خلطاب 
�ل�سلطة  �أجهزة  ل�سل�ك  تربير�ً 
خرجت  �لتي  �ملظاهر�ت  جتاه 
�خلليل  يف  �ملا�سية  �جلمعة 
دعماً  �ل�سفة  مناطق  وبع�س 
�لعمليات  �أثر  على  للمقاومة، 

تبنتها  �لتي  �لأخرية  �لفد�ئية 
»كتائب �لق�سام«.

يخ�س�ن عم�ماً من ف�سل م�سارهم 
�لآخر  �مل�سار  و�سع�د  �ل�سيا�سي 
�أن  يدرك��  �أن  دون  �ملناف�س، 
فال�قت  فعاًل،  ف�سل  م�سارهم 
�أمامهم �سيق و�لثمن ي�سبح �أكرث 
فد�حة مع �لزمن، نتنياه� قالها 
�سيبقى  ��ستُعيد  »ما  �أيام:  قبل 
مبزيد  و�أو�سى  ولالأبد«،  لأجيال 
من �ل�ستيطان و�رصقة �لأر��سي 
�سلطة  فاأية  �ملحتلة،  بال�سفة 
م��جهة  من  بدلً  �لتي  هذه 
�ملر�س ت��جه �لعالج؟ لي�ستفحل 
�ملر�س �أكرث فال يبقى لهم �سرب 

يقيم�ن عليه �سلطتهم.
وعدم  �خل�ف  م�ساعر  تد�خل 
و�ن�سد�د  بال�ستقر�ر  �ل�سع�ر 
�لأفق، ي�فر �ملناخ لبيئة م�ستعلة 
بالكفاح يف �ل�سفة، �سهدنا بع�س 

مالحمها م�ؤخر�ً.

ال�سفة على �سفيح �ساخن
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جمل�س ق�شاء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�شم: �شوؤون الأ�رسة

حكم باحلجر

رقم اجلدول: 15/01559 رقم الفهر�س: 15/02194 
تاريخ احلكم: 15/06/08 

حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �شوؤون 
الأ�رسة علنيا ح�شوريا ابتدائيا: يف ال�شكل: قبول 
الدعوى. يف املو�شوع: 1: احلجر على املدعى 

عليها ما�شي جيهان املولودة بتاريخ:1996/08/14 
اجللفة ولأبيها العربي لمه ولأمها اعمر خرية 
وتعيني املدعية اعمر خرية قيمة عليها للقيام 
ب�شوؤونها القانونية والإدارية. بذا �شدر احلكم 

واأف�شح به جهرا وعلنيا بالتاريخ املذكور اأعاله، 
وبح�شبه اأم�شيناه مع اأمني ال�شبط. 

ق�ضاء  جمل�س  لدى  ق�ضائي  حم�ضر  توفيق  مالكي   : الأ�ضتاذ  مكتب 
اجللفة

حي غري�ضي عبد الغني عني و�ضارة
الهاتف 0776.81.42.34/0555.29.41.43

ن�ضر م�ضتخرج من قائمة �ضروط البيع
طبقا للمادة 748 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

مديرية  اأ  ذ  �س  للو�ضط  الغاز   و  الكهرباء  توزيع  �ضركة   : من  بطلب 
اجللفة ممثلة مبديرها .

الكائن مقرها : اجللفة)دائن حاجز(
�ضد : خلوي م�ضطفى بن ارزقي/ ال�ضاكن : منطقة الر�ضو بلدية بنهار             

)حمجوز عليه( 
مبقت�ضى الأمر رقم 13/295 ال�ضادر بتاريخ : 2013/12/25 عن ال�ضيد 
رئي�س حمكمة عني و�ضارة و القا�ضي باحلجز التنفيذي  على العقار 
املتمثل يف �ضكن فردي يقع بحي املقراين بناية 71 رقم 61 مبدينة عني 
و�ضارة اجللفة يتكون من 03 غرف و مطبخ و حمام و مرحا�س و 02 
بهو، م�ضاحة العقار الجمالية تبلغ 116 م2  ، حدوده كالتايل : �ضرقا 
: طريق ، غربا : ملك الدولة ، �ضمال : طريق ، جنوبا : بن زرقة كمال 
. يعلن الأ�ضتاذ : مالكي توفيق حم�ضر ق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س 
عني  حمكمة  لدى  البيع  �ضروط  قائمة  اإيداع  مت  باأنه  اجللفة  ق�ضاء 
و�ضارة موؤ�ضر عليها بتاريخ : 2018/12/19 و حدد ال�ضعر الفتتاحي 
و  خم�ضمائة  و  ماليني  اأربعة   ( دج   4.559.600.00 ب  العقار  لبيع 

ت�ضعة و خم�ضون األف و �ضتمائة  دينار جزائري ( 
على  اأيام  بثالثة  املحكمة  رئي�س  اإىل  بعري�ضة  العرتا�ضات  تقدم 
على   2018/01/21 يوم  املحددة  العرتا�ضات  جل�ضة  قبل  الأقل 
ال�ضاعة العا�ضرة �ضباحا )10.00( و حددت جل�ضة البيع باملزاد العلني 
 2018/02/28 بتاريخ  قبولها  عدم  او  اعرتا�س  وجود  عدم  حالة  يف 
بقاعة اجلل�ضات رقم 02 على ال�ضاعة الثانية م�ضاء و ميكن الطالع 
املح�ضر  مبكتب  اأو  حمكمة  �ضبط  باأمانة  البيع  �ضروط  قائمة  على 

الق�ضائي .

تغيري لقب
يقام تغيري اللقب العائلي 
UBO  الذي كان بوجمل

جمال  لي�ضبح   DJEMEL
UDJAMELE  الدين

  DINE
ي�ضهر يف ال�ضحافة 

الوطنية 

ANEP N°: 840295  2018/12/27الو�ضط

الو�ضط2018/12/27

الو�ضط2018/12/27

الو�ضط2018/12/27

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
الديوان العمومي للمح�رس الق�شائي

 الأ�شتاذة حا�شور الزهراء
 حم�رسة ق�شائية لدى حمكمة ح�شني داي 

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر 

 الكائن مكتبها ب 10 �ضارع احمد �ضاملي ح�ضني داي اجلزائر 
حم�ضر تبليغ �ضند تنفيذي و تكليف بالوفاء عن طريق الن�ضر يف جريدة يومية

املادة 614-613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
املادة 412 فقرة 03 و ما يليها  من ق ا م ا

نحن الأ�شتاذة / حا�شور الزهراء حم�رسة ق�شائية لدى حمكمة ح�شني داي جمل�س ق�شاء اجلزائر ، املوقعة اأدناه الكائن مكتبها ب : 10 �شارع اأحمد �شاملي ح�شني داي اجلزائر 
لفائدة :البنك الوطني اجلزائري ممثل يف مديره العام         

العنوان ب : 08 �شارع ارن�شتو �شي قيفارة اجلزائر  
القائمة يف حقها الأ�شتاذة بوع�شيدة راحم �شورية 

املختارة موطنها مبكتبنا الكائن مقره بالعنوان املذكور اأعاله
بناء على اأحكام املواد 322-313-336-405-406-416-319 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

بناءا على القرار ال�شادر عن جمل�س ق�شاء اجلزائر، الغرفة التجارية/ البحرية  بتاريخ 17/06/21 رقم الق�شية 17/02260 رقم الفهر�س 17/03641 و املمهور بال�شيغة التنفيذية .  
مبوجب حما�رس تبليغ ال�شند التنفيذي و حم�رس تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رس تكليف بالوفاء املحررة من طرف الأ�شتاذة حا�شور الزهراء ، حم�رسة ق�شائية لدى جمل�س ق�شاء اجلزائر عن 

طريق التعليق الربيد  بتاريخ 2018/07/19 حتت رقم 00376141776
مبوجب حما�رس تبليغ ال�شند التنفيذي و حم�رس تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رس تكليف بالوفاء املحررة من طرف نف�س املح�رسة الق�شائية عن طريق التعليق بلوحة اإعالنات حمكمة �شيدي  

احممد بتاريخ 2018/08/23
مبوجب حما�رس تبليغ ال�شند التنفيذي و حم�رس تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رس تكليف بالوفاء املحررة من طرف نف�س املح�رس الق�شائي عن طريق التعليق بلوحة اإعالنات بلدية �شيدي احممد     

بتاريخ 2018/08/20 
بناءا على اإذن بن�رس م�شمون عقد تبليغ الر�شمي يف جريدة يومية وطنية ال�شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة �شيدي احممد بتاريخ 2018/12/17   حتت رقم 18/6821 

بلغنا اىل : ال�رسكة ذات امل�شوؤولية  املحدودة �شيليكرتون ممثل يف م�شريها القانوين 
العنوان : 48 �شارع حممد اخلام�س اجلزائر     

مبا ت�شمنه ال�شند التنفيذي املذكور اأعاله و ل�شيما الق�شاء ب : 
دفع مبلغ 82.984.236،25 دج  )اثنان و ثمانون مليون و ت�شعمائة و اأربعة  وثمانون الف و مائتان و �شتة و ثالثون دينار جزائري و ع�رسين �شنتيم ( + م�شاريف التنفيذ و احلق التنا�شبي للمح�رس 

الق�شائي عند الدفع  طبقا للقانون .
و نبهناه/ باأنه له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رسي من تاريخ ن�رس هذا املح�رس باجلريدة اليومية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 

و لكي ل يجهل ما تقدم 
و اإثباتا لذلك بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �شلمنا ن�شخة من هذا املح�رس للمخاطب الكل طبقا للقانون .

املح�ضرة الق�ضائية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
مكتب الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد

حم�رس ق�شائي لدى حمكمة ال�رساقة
اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة

الكائن بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01
ال�رساقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

حم�ضر تبليغ حكم ح�ضوري  عن طريق الن�ضر بجريدة يومية وطنية
)طبقا  لن�س املواد : 412 من ق.اإ.م.اإ(

-نحن املوقع اأدناه الأ�شتاذ : ح�شاي�شي عبد احلميد حم�رس ق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة 
الكائن مكتبنا بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01 ال�رساقة---------------------------------------------------

بناء على طلب ال�شيد)ة( : موؤ�ش�شة اأ�شغال البناء و كل  هياكل الدولة ممثلة يف م�شريها جباري حلبيب
العنوان : حي عبان رم�شان قطعة 20 رقم 05 الدار البي�شاء
القائم يف حقه )ها( الأ�شتاذ)ة( : بوطاجني تافلي�س كرمية 

�شد : �رسطة ذات امل�شوؤولية املحدودة ن�شيب لل�شياحة ممثلة يف �شخ�س م�شريها 
العنوان : �شاطئ النخيل �شطاوايل 

-بناءا على حكم �شادر عن حمكمة ال�رساقة بتاريخ 18/06/04 رقم اجلدول 18/01394 ، رقم الفهر�س 18/04711 
-بناءا على حم�رس التبليغ الر�شمي املتمثل يف : 

- حم�رس تبليغ حكم �رسوري عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة املوؤرخ يف 2018/07/22 - بناءا على حم�رس تبليغ حكم �رسوري عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ 2018/08/06 - بناءا على حم�رس تبليغ حكم �رسوري عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ 
2018/08/05

- بناءا على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية �شيما الفقرة الرابعة منها ، و بناء على اأمر بن�رس التبليغ بجريدة يومية وطنية �شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة ال�رساقة بتاريخ 2018/12/16 حتت رقم 18/05385 باإذن بن�رس م�شمون عقد 
التبليغ الر�شمي املتمثل يف : حم�رس تبليغ حكم ح�شوري عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة املوؤرخ يف 2018/07/22 ، املت�شمن مايلي : ))....اإلزام املدعي عليها ممثلة يف �شخ�س م�شريها اأن تدفع للمدعية موؤ�ش�شة ا�شغال البناء و كل هياكل الدولة ممثلة 
يف م�شريها قيمة الدين العالق يف ذمتها و املقدر مببلغ 2.914.355.18 دج  مليونان و ت�شعمائة و اأربعة ع�رس الف و ثالثمائة و خم�شة و خم�شون دينار و ثمانية ع�رس �شنتيم ، و مبلغ اربعمائة الف دينار جزائري )400.000 دج ( تعوي�شا عن جميع ال�رسار 

الالحقة بها ، حتميل املدعى عليها امل�شاريف الق�شائية ...((
اإذا كان لل�شخ�س ذاته و ميدد اأجل ال�شتئناف اإىل �شهرين )02( اإذا مت التبليغ يف موطنه)ها( احلقيقي اأو املختار طبقا لن�س املادة 336 من قانون الإجراءات  اأعلمناه )ها( باأن اأجل الطعن بالإ�شتئناف حمدد ب�شهر واحد )01( ابتداء من تاريخ التبليغ 

املدنية و الإدارية .

-بناء على حم�رس التبليغ الر�شمي املتمثل يف : حم�رس ت�شليم اإعذار قبل املتابعة الق�شائية عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة املوؤرخ يف 2017/06/07-----------------------------
-بناء على حم�رس تبليغ اإعذار قبل املتابعة الق�شائية عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ 2017/10/15----------
-بناء على حم�رس تبليغ اإعذار قبل املتابعة الق�شائية عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ 2017/10/16--------

بناء على املادة 412 من قانون الإجراءات املدنية  و الإدارية �شيما الفقرة الرابعة منها . و بناء على اأمر بن�رس التبليغ بجريدة يومية وطنية �شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة القليعة بتاريخ 208/01/15 حتت رقم 17/01213 ياأذن بن�رس م�شمون عقد التبليغ 
الر�شمي املتمثل يف : حم�رس ت�شليم اإعذار قبل املتابعة الق�شائية عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة املوؤرخ يف 2017/06/07 املت�شمن ما يلي : "... حيث اأن موكلتي توجه اإليكم هذا الإعذار ملطالبة �شيادتكم املحرتمة بدفع اأ�شل القر�س مع ح�شاب فوائد 
التاأخري و الفوائد العادية و �رسيبة اخلزينة و بالتايل فاإن املجموع امل�شتحق الذي هو على عاتقكم و املقدر ب 1.707.852،19دج ) مليون و �شبع مئت و �شبعة األف و ثمان مئة و اثنان و خم�شون دينار جزائري و ت�شع ع�رس �شنتيم( حيث اأننا ف�شلنا التوجه 

اليكم ق�شد ت�شوية الو�شعية اجتاه موكلي عن طريق هذا الإعذار الذي يحمل مدة 15 يوم من ت�شلمكم اإياه......"

   

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية مكتب الأ�شتاذ لعوبي اأحمد 
حم�رس ق�شائي 

و الكائن مكتبه /ب 15 �شارع حممد بوبلة
باب الوادي اجلزائر 

اإعالن عن بيع عقار باملزاد العلنيالهاتف : 0775-76-77-39
طبقا لن�س املادة 750 من ق ا م ا

لفائدة /فريق مالويف و هم/مالويف نبيلة -حممد ر�شيدي-بدرة-جنيبة-حممد توفيق- عبد احلليم عبد ال�شالم-فريد حممد-وورثة مالويف منرية وهم ابنها �شلمان عبد احلق-وورثة مالويف حممد من طليقتيه ملياين رقية وهم مالويف �شليمة 
-مالويف يو�شف و مالويف حممد وليد وورثة مالويف عبد اجلليل و هم مالفي �شامية -�شوهام �شتي-مالويف وحيدة -�شليمة -مالويف حممد عبد الكرمي-مالويف حممد �شيف الدين و مالفي حممد زين العابدين اجلاعلني موطنهم املختار بحي 

240م�شكن عمارة.... رقم 98احلمامات -اجلزائر
�شد/ورثة مالويف حممد من زوجته الثانية كوردي �شفية /وهم زوج ته كوردي �شفية القائمة يف حق اأبنائها القا�رسان /مالويف حممد رحيم -حممد فوؤاد *ال�شاكنني /ب�شارع الخوة زاوي رقم 13 /بولوغني -ولية اجلزائر 

و تنفيذا للحكم ال�شادر عن حمكمة باب الوادي و املوؤرخ يف 2016/04/26 جدول حتت رقم 2015/03920 فهر�س حتت رقم 2016/01477 عن الق�شم العقاري و املمهور بال�شيغة التنفيذية
و امل�شحح باحلكم ال�شادر عن  حمكمة باب الوادي و املوؤرخ يف 2016/06/28 جدول حتت رقم 2016/01526 فهر�س حتت رقم 2016/02190 عن الق�شم العقاري 

و  بناءا على ن�شخة من قائمة �رسوط البيع املحررة و املوقعة من طرفنا و املودعة باأمانة �شبط حمكمة باب الوادي و املوؤ�رس عليها حتت رقم 2016/21 من طرف رئي�س اأمناء ال�شبط املحكمة بتاريخ 2016/02/04 
تعيني العقار 

 قطعة ار�س ذات طابع فالحي تقع باإقليم بلدية بولوغني �شابقا بلدية �شانتوجان باملكان امل�شمى    
 2LES PLATEAU DES DEUX MOULINSحاليا �شارع الخوة زاوي رقم 13 ولية اجلزائر ذات م�شاحة قدره 313.50 م 

حتمل رقم 6  مكرر 3 من خمطط التجزئة و عي بدورها مقتطعة من م�شاحة قدرها ثالثة هكتار بالتقريب »3ه«
من املكان امل�شمى اأعاله هذه القطعة  م�شيد عليها بناية تتكون من الطابق الأر�شي يحتوي على غرفتني 02 و غرفة معي�شية .و مطبخ .و حمام .و خزانة البهو .

الطابق الأول يحتوي على ثالثة غرف 03 مطبخ .حمام .ن و�رسفتني و خزانة البهو كما هو ثابت من �شهادة وجود بناية �شيدت قبل �شنة 1985 �شادرة عن رئي�س املجل�س ال�شعبي لبلدية بولوغني بتاريخ 2006/03/06 حتت رقم 2006/01 
و هده القطعة حمدودة كالتايل /من جهة الأوىل /بالقطعة رقم 6 مكرر من نف�س املخطط .و من جهة الثانية/بطريق عر�شه اأربعة 04 امتار و من جهة ثالثة /بالقطعة رقم6 من نف�س املخطط ومن اأخرية بالقطعة رقم 5 من نف�س املخطط 

ا�شل امللكية:
لقد امتلك املرحوم مالويف يو�شف العقار املذكور اأعاله قيد حياته عن طريق ال�رساء و ذلك مبوجب عقد تلقاه الأ�شتاذ روين قوين املوثق باجلزائر اآنذاك بتاريخ 1954/07/29 عقد م�شجل باجلزائر يف 2اوت 1954 و م�شهر باجلزائر بتاريخ 

6اوت1954 جملد 2007/448
�رسوط البيع

و حدد ال�شعر الفتتاحي لنطالق املزايدة مببلغ قدره 40.000.000.00 دينار جزائري اأربعون مليون دينار جزائري و ذلك ح�شب تقرير اخلربة و املنجز من قبل اخلبري الأ�شتاذة فراي ن�شرية املودعة لدى امانة �شبط املحكمة بتاريخ 2015/11/17 
. و بعد انقا�س الع�رس 10% مرتني ي�شبح ال�شعر الفتتاحي مببلغ قدره 324.000.000.00دج و هذا طبقا لن�س املادة 754 من ق.ا.م.ا 

و عليه نعلن للجمهور بانه �شي�رسع  يف البيع باملزاد العلني للعقار املذكور اأعاله يف اجلل�شة املربجمة ليوم 2019/01/09 على ال�شاعة 10:30 العا�رسة و الن�شف �شباحا لدى حمكمة باب الوادي 
اإ�شافة اىل ال�رسوط املذكورة يف قائمة �رسوط البيع فان الرا�شي عليه املزاد يدفع حال انعقاد اجلل�شة خم�س الثمن 1/5 بالإ�شافة اىل امل�شاريف و الر�شوم امل�شتحقة و يدفع املبلغ املتبقي يف اجل اأق�شاه ثمانية«8«  اأيام باأمانة �شبط املحكمة 

يتم الطالع على قائمة �رسوط البيع مبكتب املح�رس الق�شائي او لدى امانة �شبط حمكمة باب الوادي .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية
مكتب الأ�شتاذ: ح�شاي�شي عبد احلميد
حم�رس ق�شائي لدى حمكمة ال�رساقة

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة
الكائن بحي 100 م�شكن عمارة E  رقم 01

ال�رساقة – الهاتف: 07.95.86.97.52

حم�ضر تبليغ اإنذار ل�ضداد الدين عن طريق الن�ضر بجريدة يومية وطنية
)طبقا لن�س املادة 412 من ق.اإ.م.اإ(

نحن املوقع اأدناه الأ�شتاذ: ح�شاي�شي عبد احلميد حم�رس ق�شائي لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاة تيبازة
الكائن مكتبنا بحي 100 م�شكن عمارة E رقم 01 ال�رساقة --------------------

بناء على طلب ال�شيد)ة(: بنك القر�س ال�شعبي اجلزائري وكالة البليدة 199-----------------
والكائن مقرها بـ: 25 نهج عمارة يو�شف البليدة واملمثل يف �شخ�س مديرته ال�شيدة: ط ايت اأمبارك .-

القائم يف حقه )ها( الأ�شتاذ)ة(: بلبنة فاطمة---------------
�شذ: ا�شعد زهية ابنة ح�شني ال�شاكن بـ: حي 250 م�شكن رقم 08 ال�رساقة اجلزائر------------

بناءا على اإنذار ل�شداد الدين املوقع من طرف الأ�شتاذة بلبنة فاطمة.----------  	•  
بناءا على اإنذار التبليغ الر�شمي املمثل يف: 	•  

حم�رس ت�شليم اإنذار ل�شداد الدين عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة املوؤرخ يف 2018/11/21 .------ 	•  
بناءا على حم�رس تبليغ حم�رس ت�شليم انذار ل�شداد الدين عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ 2018/12/02 .----- 	•  
بناءا على حم�رس تبليغ حم�رس ت�شليم انذار ل�شداد الدين عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ 2018/12/03 .----- 	•  

بناءا على املادة 412 من قانو الإجراءات املدنية و الإدارية �شيما الفقرة الرابعة منها، وبناء على اأمر بن�رس التبليغ بجريدة يومية  	•  
وطنية �شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة ال�رساقة بتاريخ 2018/12/16 حتت رقم 18/05386 ياأذن بن�رس م�شمون عقد التبليغ الر�شمي املتمثل يف: حم�رس ت�شليم اإنذار 
ل�شداد الدين عن طريق ر�شالة بريدية م�شمنة املوؤرخ يف:2018/07/12، املت�شمن مايلي:)..وعلى هذا الأ�شا�س ومبوجب هذا الإنذار، نخربكم بوجوب المتثال له 

وذلك بت�شديد مبلغ 28.141.676.11 دج اأي ثمانية وع�رسون مليون ومئة وواحد واأربعون األف و�شتمئة و�شتة و�شبعون دينار و احدى ع�رس �شنتيم.
يف مدة اأق�شاها خم�شة ع�رس )15( يوما من تاريخ ا�شتالمه.

ويعترب هذا اخر انذار لكم، حيت اأنه وبعد انق�شاء مدة خم�شة ع�رس يوما )15( من تاريخ ا�شتالم هذا الإنذار �شوف ن�شطر اىل ا�شت�شدار اأمر بحجز وبيع املنقول وفقا 
لأحكام املادة 124 من المر 11/03 املوؤرخ يف 26 اأوت 2003 املتعلق بالنقد والقر�س....(

الو�ضط2018/12/27

الو�ضط2018/12/27

الو�ضط2018/12/27

الو�ضط2018/12/27
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املح�رس الق�شائي 



اجلهاد  حركة  اأ�رسى  واأفاد 
الإ�سالمي يف �سجن رامون ملهجة 
اليوم،  و�سلتها  ر�سالة  يف  القد�س 
اأنه ويف متام ال�ساعة احلادية ع�رس 
الأحد  اأم�س  �سباح  من  والن�سف 
)الدرور(  ت�سمى  ما  وحدة  دخلت 
التابعة ملا ي�سمى )جهاز ال�ساباك 
وقامت   )4( لق�سم  ال�سهيوين( 
املتواجد   )46( غرفة  باقتحام 
ب�سكل  وذلك  احلركة  اأ�رسى  فيها 
على  اعتدت  حيث  ا�ستفزازي، 
املجاهدين  وهم،  منهم  ثالثة 
الزير  وعرفات  اطبي�س  اأمين 
ومنيف اأبو عطوان وقامت باإخراج 
جميع الأ�رسى من الغرفة ما عدا 
املجاهد اأمين حيث ت�رسفوا معه 
بطريقة وح�سية وهمجية وطرحوه 
واإخراجه  بتقييده  وقاموا  اأر�ساً 
من الغرفة ونقلوه للعزل بقرار من 

ال�ساباك بدون ذكر اأي اأ�سباب.
يف  احلركة  اأ�رسى  واأ�ساف 
اأم�س  ظهر  وبعد  اأنه  ر�سالتهم، 
ح�رست قوة تابعة مل�سلحة �سجون 
املجاهد  بنقل  وقامت  الحتالل 
�سجن  حتقيق  اإىل  عابد  ح�سام 
اأ�سباب  اأي  ذكر  بدون  ع�سقالن 
الأو�ساع  اأن  اإىل  م�سريين  اأي�ساً. 
حالياً  ت�سهد  رامون  �سجن  داخل 
توتراً مع اإدارة ال�سجن على خلفية 

هذه الهجمة امل�سعورة بحقهم.

واأو�سحت مهجة القد�س اأن قوات 
اعتقلت  ال�سهيوين  الحتالل 
بتاريخ  اطبي�س  اأمين  الأ�سري 
�سلطات  وحولته  2016/08/02م، 
الحتالل لالعتقال الإداري بدون 
ويُعد  اتهام.  اأي  �سده  توجه  اأن 
اأبرز  اأحد  اطبي�س  اأمين  املجاهد 
اأبطال معارك الأمعاء اخلاوية �سد 
حيث  الإداري  العتقال  �سيا�سة 
الطعام  مفتوحاً عن  اإ�رساباً  اأعلن 

ا�ستمر فيه ملدة )105( يوماً على 
التوايل؛ وكذلك اأ�رسب ملدة زادت 
عن )100( يوم اأخرى �سد العتقال 
�سلطات  لتن�سل  نظراً  الإداري 
بالإفراج  تعهدها  من  الحتالل 

عنه خالل اعتقاله ال�سابق.
اأمين  الأ�سري  اأن  بالذكر  جدير 
اطبي�س ولد بتاريخ 1980/04/20م، 
متزوج،  وهو  الليبية،  مبدينة جالو 
داخل  للعي�س  عائلته  مع  وانتقل 

وهو  1995م،  العام  يف  فل�سطني 
اجلامعية  درا�سته  يكمل  مل  طالب 
من  املتكررة  العتقالت  ب�سبب 
حيث  ال�سهيوين،  الحتالل  قبل 
مرات  خم�س  لالعتقال  تعر�س 
يزيد  ما  خاللها  اأم�سى  �سابقة 
عن 13 عاماً يف �سجون الحتالل 
انتمائه  خلفية  على  ال�سهيوين 
�سفوف  يف  ون�ساطاته  وع�سويته 
يف  الإ�سالمي  اجلهاد  حركة 
فل�سطني. واأ�سافت مهجة القد�س 
ال�سهيوين  الحتالل  قوات  اأن 
عابد  ح�سام  الأ�سري  اعتقلت 
واأ�سدرت  2003/09/25م؛  بتاريخ 
حكماً  بحقه  ال�سهيونية  املحكمة 
مرات،  ثالث  املوؤبد  بال�سجن 
ون�سف،  عاماً   )55( اإىل  اإ�سافة 
بتهمة النتماء والع�سوية يف �رسايا 
حلركة  الع�سكري  اجلناح  القد�س 
فل�سطني،  يف  الإ�سالمي  اجلهاد 
التفجريية  العملية  يف  وال�سلوع 
هبة  ال�ست�سهادية  نفذتها  التي 
داخل  العفولة  مدينة  يف  دراغمة 
يف  واأ�سفرت  الأخ�رس،  اخلط 
ع�رسات  واإ�سابة  مقتل  عن  حينه 
ومن  اأعزب  وهو  ال�سهاينة. 
وكانت  1980/03/01؛  مواليد 
قد  ال�سهيوين  الحتالل  قوات 
بتاريخ  عائلته  منزل  هدمت 

2003/07/14م

اأكدت موؤ�س�سة مهجة القد�س لل�سهداء واالأ�سرى اأن اإدارة م�سلحة �سجون االحتالل 
ال�سهيوين عزلت اأم�س، االأ�سري املجاهد اأمين علي �سليمان اطبي�س )38 عامًا(؛ من دورا 
ق�ساء مدينة اخلليل ونقلته من �سجن رامون اإىل العزل، ونقلت االأ�سري ح�سام عدنان 

توفيق عابد من كفر دان ق�ساء جنني اإىل حتقيق �سجن ع�سقالن.

اإدارة �سجون االحتالل تعزل االأ�سري اأمين اطبي�س

نقل �لأ�سري ح�سام عابد �إىل حتقيق ع�سقالن

 موعد �لإفر�ج عن �لأ�سري �ملري�ض يو�سف 
�لنو�جعة بعد �عتقال ��ستمر �ست �سنو�ت

500 فل�سطيني يف �سجون �لحتالل منذ مطلع �ل�سهر

اأن  الفل�سطيني  الأ�سري  نادي  قال 
اليوم هو موعد الإفراج عن الأ�سري 
بلدة  النواجعة من  يو�سف  املري�س 
يطا يف حمافظة اخلليل وذلك بعد 
�سنوات.  �ست  ملدة  ا�ستمر  اعتقال 

الأ�سري  اأن  الأ�سري  نادي  وذكر 
 ،2012 عام  منذ  معتقل  النواجعة 
وهو اأحد الأ�رسى املر�سى القابعني 
حيث  الرملة"،  "عيادة  معتقل  يف 
اأبقت اإدارة معتقالت الحتالل على 

احتجازه فيه طوال فرتة اعتقاله.
ويعاين الأ�سري النواجعة من ال�رسع 
وم�ساكل يف املعدة، واآلم حادة يف 
وفقد  النظر،  يف  وم�ساكل  الراأ�س 
اإىل  بالإ�سافة  بالذاكرة،  جزئي 

جّراء  حركية  اإعاقة  من  معاناته 
عام  لها  تعر�س  قد  كان  اإ�سابة 
اأ�سرياً   )16( اأن  اإىل  يُ�سار   .2000
"عيادة  معتقل  يف  املر�سى  من 

الرملة".

الحتالل  قوات  اعتقلت 
 14 نحو  اليوم  فجر  الإ�رسائيلي، 
ومناطق  القد�س  من  فل�سطينيا، 
�سمن  الغربية،  ال�سفة  يف  خمتلفة 
�سيا�سة القمع والعتقالت اليومية 
الحتالل  �سلطات  متار�سها  التي 
الفل�سطيني،  ال�سعب  اأبناء  بحق 
اإىل 500  لرتتفع ح�سيلة املعتقلني 
�سخ�س منذ مطلع دي�سمرب/كانون 
�سوؤون  يف  للمخت�س  وفقا  الأول 
وق�سايا الأ�رسى واملحررين، عبد 

النا�رس فروانة.
عددا  الحتالل  قوات  واقتحمت 
وال�سفة  القد�س  مدينة  اأحياء  من 
من  عدد  بتفتي�س  وقامت  الغربية 
يف  والعبث  الفل�سطينيني  منازل 
بتنفيذ  ال�رسوع  قبل  حمتوياتها، 
ا�ستهدفت  التي  العتقال  عمليات 

عمر   : بينهم  من  عرف  جمموعة 
)�سقيق  غنام  اأبو  �سعيد  حممد 
وحممد  غنام(،  اأبو  علي  ال�سهيد 
اأبو جمعة، وحممد علي اأبو  ناجي 
غنام، ومهند خوي�س، ويو�سف اأبو 
لنب ، ومهند كيالة، وعمر اأبو دهيم، 
املخت�س  وقال  عوي�سات.  وكرم 
الأ�رسى  وق�سايا  �سوؤون  يف 
فروانة،  النا�رس  عبد  واملحررين، 
الفل�سطينيني  املعتقلني  اأعداد  اإن 
دي�سمرب/ �سهر  مطلع  منذ  ارتفع 

كانون الأول اإىل قرابة 500 معتقل، 
ظروف  يف  اعتقالهم  مت  حيث 

اإن�سانية �سعبة ومعقدة.
خا�س  حديث  يف  فروانة  واأكد 
�سلطات  اأن  الثالثاء،  اليوم  للغد، 
حمالتها  من  �سّعدت  الحتالل 
من  وزادت  العدوانية،  اليومية 

للمدنيني  املبا�رس  ا�ستهدافها 
العتقال  عمليات  خالل  من 
اإىل  الحتالل  قوات  حولتها  التي 
من  ت�ستهدف  يومية  ممار�سة 
ال�سفة  يف  املواطنني  خاللها 
الغربية والقد�س املحتلتني، م�سريا 
اإىل ارتفاع عمليات العتقال ب�سكل 

ملفت خالل مطلع ال�سهر.
�سلطات  اأن  فروانة،  واأ�ساف 
الحتالل تلجاأ لالعتقالت كو�سيلة 
والعقاب  والتنكيل  للقمع  ثابتة 
حمالتها  من  وت�سعد  اجلماعي، 
العتقالية كلما ا�ستدت املقاومة، 
الثابتة  �سيا�ستها  من  جزء  وهذا 
منذ احتالل الأرا�سي الفل�سطينية 
ال�سعب  على  ال�سيطرة  بهدف 
واإحباط  ثورته  وواأد  الفل�سطيني 

مقاومته.

الحتالل  قوات  اأن  على  و�سّدد 
الإ�رسائيلية  ال�سجون  وم�سلحة 
والتنكيل  والتعذيب  القمع  متار�س 
واإناثا،  ذكورا  املعتقلني،  كافة  مع 
العمرية،  فئاتهم  عن  النظر  بغ�س 
ال�سحية  للظروف  مراعاة  ودون 
للمعتقلني اأو حتى للقوانني الدولية. 
ال�سيا�سة  هذه  اأن  فراونه  واأكد 
ال�سعب  م�سرية  وقف  ت�ستطيع  لن 
الحتالل  مقاومة  الفل�سطيني، يف 
رغم  الوطنية،  حقوقه  وانتزاع 
املعاناة والأمل التي ترتكها �سيا�سة 
العتقال على املجتمع الفل�سطيني 
الذين  املعتقلني  على  وخا�سة 
من  واحلرمان  للتعذيب  يتعر�سون 
املمار�سات  من  وغريها  العالج 
وال�رسائع  القوانني  لكافة  املنافية 

الدولية.

�لأ�سري �جلريح �سعد د�ود حتت تاأثري 
�لتخدير وو�سعه م�ستقر رغم خطورته

�لحتالل يو��سل �حتجاز �أفر�د عائلة 
نعالوة بظروف ماأ�ساوية

الأ�سري  نادي  حمامي  قال 
اأن  الفل�سطيني رائد حماميد: 
اإبراهيم  �سعد  اجلريح  الأ�سري 
قلقيلية  من  عاماً(   22( داود 
التخدير  تاأثري  حتت  يزال  ما 
"ايخيلوف"  م�ست�سفى  يف 
م�ستقر  وو�سعه  الإ�رسائيلي، 

رغم خطورة اإ�ساباته.
اأن  الأ�سري  نادي  واأو�سح 
عدة  من  يعاين  داود  اجلريح 
لها  تعر�س  خطرية  اإ�سابات 
يف  الحتالل  قوات  يد  على 
تاريخ ال�ساد�س ع�رس من كانون 
الأول/ دي�سمرب اجلاري، ونُقل 
يف حينه اإىل م�ست�سفى قلقيلية 
باخلطرية  حالته  و�سفْت  التي 
يف حينه، حيث اأدت الإ�سابات 
والأمعاء  الكبد  يف  تهتك  اإىل 
واإ�سابة  احلالب،  يف  وقطع 
وك�رس  الرئي�سي،  الوريد  يف 
وبع�س  الفقري،  العمود  يف 

الأ�سالع.
ال�سحي  و�سعه  تدهور  وبعد 
داود  اجلريح  حتويل  جرى 
"اإيخليوف"  م�ست�سفى  اإىل 
ال�سابع  تاريخ  يف  الإ�رسائيلي 
حيث  اجلاري  دي�سمرب  ع�رس 
جراحية  لعمليات  خ�سع 
قوة  وهناك ح�رست  اإ�سافية، 
من جي�س الحتالل واأ�سدرت 
باعتقاله؛ ولحقاً مددت  اأمراً 
التابعة  الع�سكرية  املحكمة 
اعتقاله  "�سامل"  يف  لالحتالل 
غيابياً،  اأيام  خم�سة  ملدة 
اعتقاله  متديد  وجددت 

اليوم  ملدة ثمانية.
حماميد  املحامي  ولفت  هذا 
الطبي  بالطاقم  التقى  اأن  بعد 
"اإيخليوف"  م�ست�سفى  يف 
�سيخ�سع  اجلريح  الأ�سري  اأن 
يوم  جديدة  جراحية  لعملية 

خالل يومني  

هيئة الأ�رسى: والد ال�سهيد نعالوة 
بهم خالل  التنكيل  تفا�سيل  يروي 

العتقال والتحقيق
الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  وثقت 
واملحررين يف تقرير �سدر عنها، 
)والد  نعالوة  وليد  الأ�سري  �سهادة 
والتي  نعالوة(،  اأ�رسف  ال�سهيد 
مروعة  تفا�سيل  عن  فيها  حتدث 
وقا�سية بتعر�سه للتنكيل هو اأ�رسته 
والتحقيق  اعتقاله  عملية  خالل 
"جميدو".  معتقل  اإىل  ونقله  معه 
نعالوة  وليد  الأ�سري  اأو�سح  وقد 
الهيئة  ملحامية  اعتقاله   ظروف 
له،  زيارتها  عقب  اخلطيب  حنان 
جنله  قيام  بعد  اأنه  اإىل  م�سرياً 
"بركان"  عملية  بتنفيذ  )اأ�رسف( 
م�ستوطنني  فيها  ُقتل  والتى 
�سهرين،  نحو  قبل  اإ�رسائيليني 
نعالوة  وعائلة  الوقت  ذلك  ومنذ 
تتوقف  مل  حيث  الأمرين،  تعاين 
عن  ال�رسائيلي  الحتالل  قوات 
اقتحام املنزل ب�سكل يومي وقلبه 
اإىل  بال�سافة  عقب،  على  راأ�ساً 
لتحقيق  باأكملها  العائلة  اخ�ساع 
مبا�رس  ب�سكل  وتهديدهم  ميداين 
مل  اإذا  املنزل  وهدم  بالعتقال 
كما  لالحتالل،  "اأ�رسف"  ي�سلموا 
تعمدت �سلطات الحتالل ال�سغط 
واجبارها  باأكملها  العائلة  على 
والبحث  املنزل  من  اخلروج  على 
عن جنلهم يف الأماكن القريبة من 
طولكرم،  عدا عن قيام خمابرات 
بالعائلة  بالت�سال  الحتالل 

واأمرهم بت�سليم ابنهم يف احلال.
وبتاريخ 2018/11/7 جرى اعتقال 
والد ال�سهيد اأ�رسف بعد مداهمة 
املنزل  باب  وخلع  لياًل  منزله 
وارهاب من فيه واخافتهم باطالق 
اعتقاله  واثناء  ال�سوتية،  القنابل 
القيود  �سد  الحتالل  جنود  تعمد 
اجليب  باأر�سية  وزجه  يديه  على 
معتقل  اإىل  نقله  ليتم  الع�سكري 
حيث  ل�ستجوابه،  "اجللمة" 
خ�سع لتحقيق قا�س تخلله �رساخ 

وتهديد ووعيد لل�سغط عليه ليقوم 
 25 بقي  )اأ�رسف(،  ابنه  بت�سليم 
"اجللمة"،  معتقل  زنازين  يف  يوماً 
الأو�ساع  �سوء  من   خاللها  عانى 
داخل  احتجازه  اأثناء  العتقالية 
زنازين ت�سبه املقابر وذات رائحة 
قذرة، والبطانيات ل ميكن و�سعها 
الكريهة  لرائحتها  اجل�سم  على 
للغاية  �سيء  والأكل  واأو�ساخها، 
اإىل  بال�سافة  خ�سنة،  واجلدران 
تفر�سها  التي  ال�سيئة  الظروف 
بحق  ال�سجن  اإدارة  ومتار�سها 
ال�سديدة  كالإ�ساءة  املعتقلني، 
حلرمان  املزعجة  والأ�سوات 
الأ�سري من النوم اأو الراحة، ومن ثم 

جرى نقله اإىل معتقل "جميدو".
)اأ�رسف(  ال�سهيد  والد  وذكر 
البحث  اأثناء  اأنه  الهيئة،  ملحامية 
تكتفي  مل  اأ�رسف  جنله  عن 
بل  باعتقاله  الحتالل  �سلطات 
اأفراد  معظم  اعتقال  اأي�ساً  مت 
الأ�سرية  زوجته  فيهم  مبا  عائلته 
وابنه  وابنتيه  مهداوي  وفاء 
بهم  التنكيل  ومت  اأجمد،  الأكرب 
الحتالل  جي�س  مع�سكرات  داخل 
وال�سغط  للتعذيب  واإخ�ساعهم 
النف�سي بهدف اأخذ معلومات عن 

ابنهم اأ�رسف.
واأ�ساف "باأن ل يزال م�سدوماً بكل 
ما جرى فالأمر لي�س بالب�سيط، بعد 
الـ 24 ربيعاً عقب  فقدان جنله ذا 
ع�سكرية   عملية  خالل  اغتياله  
نابل�س  مبدينة  ع�سكر  خميم  يف 
املحتلة،  الغربية  ال�سفة  �سمال 
بعد اأكرث من �سهرين من املطاردة 
بلمح  منزله  وهدم  واملالحقة، 
الب�رس عقب اخطار العائلة بقرار 
ع�سكري  ين�س على هدم منزلهم 

وت�رسيد العائلة باأكملها.
الحتالل  �سلطات  باأن  ي�سار 
ال�سهيد  والدة  اعتقال  توا�سل 
اأ�رسف وفاء مهدواي وتقبع حالياً 
يف معتقل "الدامون" واأخيه الأكرب 

اأجمد ويقبع يف "جميدو".   
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�إىل  قتل  عن�رص  من  وحتويله   ،
و�سيلة حياة ، ومن غاية �إحباط �إىل 
هدف �إعد�د للم�ستقبل بكل تفاوؤل 
على  بغريب  ولي�س  باحلياة  و�أمل 
�أن  �لفل�سطينى  �ل�سعب  من  نخبة  
تقاتل �ل�سجان بنف�س �ل�سالح،فقد 
من  �ل�سهيونى  �لقمع  كيان  هدف 
خرب�ء  من  �لظالم  �أجهزة  خالل 
�لهند�سة �لب�رصية و�سناعة �لقانون 
و�لتخطيط   و�لت�رصيع  و�لق�ساء 
وتدمريه  �لفل�سطيني  �لأ�سري  قتل 
�لعقاب  و�أ�سكال  �لفر�غ  من خالل 
من  لديه  حالة  خللق   ، �لأخرى 
و�لرتابة،  و�مللل  و�لقهر  �لحباط 
جنون  ظل  يف  و�لإرهاق  و�لتوتر 
�لتى  �لردعية  �لع�سكرية  �لأحكام 
ملدى  موؤبد�ً  و�ستني  ل�سبع  و�سلت 
قارب  من  �لأ�رصى  ومن   ، �حلياة 
على �لأربعني عاماً على �عتقالني 
وعمد�ء  �لربغوثى  نائل  كالأ�سري 

�لأ�رصى كرمي وماهر يون�س .
وبالفعل حتول �لوقت ل�سالح ��ستغله 
�لفل�سطينى  �لأ�سري  و��ستثمره 
�لذى   ، �ل�سجان  �سيا�سة  متحدياً 

�لفل�سطيني  �لإن�سان  لإفر�غ  �سعى 
روح  وقتل  �لوطني،  حمتو�ه  من 
ولقد  فيه،  و�لتحدي  �لتمرد 
�لوطنية  �حلركة  مبدعو  ��ستدرك 
هذ�  �أبعاد  �لأ�سرية  �لفل�سطينية 
�لأمر وعملو� على تفويت �لفر�سة 
�ل�سهيونية،  �لقمع  دو�ئر  على 
للمبدعني  بد�ية  �لوعي  وكان هذ� 
ثورية  حملة  يف  للبدء  �لأ�رصى 
�لطويل  �لفر�غ  من  لال�ستفادة 
يخلق  �سلبي  عامل  من  وحتويله 
يوفر  �إيجابي  عامل  �إىل  �لأزمات، 
�لإمكانيات يف بناء �لذ�ت، ف�سعى 
�لفائدة،  حتقيق  �إىل  �لأ�رصى 
و�ملعرفة،  و�ملبادرة،  و�لتفكري 
�لظرف  يف  �لتحكم  على  و�لقدرة 
و�لتنظيم  و�لتخطيط  و�لبيئة، 
�لثقافة  نحو  و�لندفاع  و�لتقومي، 
�لأ�رصى  قتل  وبذلك  و�لتعليم، 
وكما   ، يقتلهم  �أن  قبل  �لوقت 
�إىل  �ل�سجون  بالفعل  حتولت  يقال 

جامعات.
�لوقت  مبلء  �لأ�رصى  فاهتم 
يف  �ل�سمود  �أ�سكال  �أهم  كاأحد 
خالل   من  وذلك   ، �ل�سجان  وجه 
يف  و�لتو�سع  و�لتعليم  �ملطالعة 

�ملعارف و�لثقافات بعد �لعتقال، 
�جلل�سات  خالل  من  و�طلعو� 
�لثقافية و�لكتاب على �حل�سار�ت 
�لن�سالية  و�لتجارب  و�لثقافات 
باجلامعات  و�للتحاق  �لعاملية، 
وتعلم �للغات  ، ومل ي�ست�سلم �لأ�رصى 
بني  و�لتحنيط  �لعتقال  لو�قع 
��ستطاعو� من خالل  بل  جدر�نه، 
يوؤثرو�  �أن  وقدر�تهم،  �إمكانياتهم 
بالو�قع �ملحيط، وين�رصو�  �إيجاباً 
�ملفاهيم �لإبد�عية كحرية �لفكر، 
وت�سجيع  �لثقايف،  �لتطور  وتعزيز 
�ل�سيا�سات  ور�سم  �لأدب،  حركة 
و�خلطط و�لرب�مج لتخريج �لقادة 
وملء  �لعقل،  و�إعمال  و�لكو�در، 

�لوقت و�إد�رته مبا يفيد.
و�ملعتقالت  �ل�سجون  �أن  و�أعتقد 
لالأ�رصى  �لوقت  ��ستغالل  بف�سل 
ز�لت  ول  كانت  �لفل�سطينيني 
مدر�سًة وطنيًة وتربويًة ود�ئرة من 
�لإبد�عي  �لن�سايل  �لعمل  دو�ئر 
�لأ�رصى  طالئع  وبلورت  ف�ساغت 
�لأ�رصى  لآلف  و�ملعتقلني،فكان 
بعد  �لطليعى  دورهم  �ملحررين 
من  تخرجو�  �أن  بعد  �لتحرر، 
وت�سدرو�  �ل�سجون  �أكادميية 

�ملتنوعة،  و�ملر�كز  �ملو�قع 
وتبووؤو� مو�قع �سيا�سية و�أماكن 
مهمة يف �ملوؤ�س�سات �ملجتمعية 
دور�ً  ز�لو�  ول  ولعبو�  �ملختلفة 
�ل�سيا�سية،  �حلياة  يف  موؤثر�ً 

و�لجتماعية،  و�لفكرية، 
�سيا�سيني  كقادة  و�لإعالمية، 
ونو�ب  ووزر�ء  وع�سكريني، 
مكاتب  و�أع�ساء  عاّمني  و�أمناء 
وحركات  لف�سائل  �سيا�سية 

�ملجل�سني  فى  و�أع�ساء  ثورية، 
" �لوطني و�لت�رصيعي"، ومدر�ء 
و�أهلية،  ر�سمية  ملوؤ�س�سات 
ونخب  ومفكرين،  وخرب�ء 

�أكادميية و�إد�رية. 

قد يكون من الغرابة احلديث اأن الوقت �سلح الأ�سري الفل�سطينى بني جدران معتمة يف وجه �سجان ميلك كل اإمكانيات القوة ، ولكنها بب�ساطة احلالة الإبداعية للأ�سرى الفل�سطينيني بقدرتهم 
على نقل الوقت من اأداة قوة يف يد ال�سجان حلالة �سمود وحتدى يف يد الأ�سري

بقلم د. راأفت حمدونة

الوقت �سالح الأ�سري الفل�سطينى يف وجه ال�سجان  

اأ�سرى معتقل "حوارة" يرجعون وجبات الطعام احتجاجًا على الظروف العتقالية الاّلاإن�سانية
�لفل�سطيني  �لأ�سري  نادي  قال 
�لأ�رصى  �إن  �لثنني  �ليوم 
"حو�رة"  معتقل  �ملحتجزين يف 
�أرجعو� وجبات �لطعام �حتجاجاً 
�لتي  �لاّل�ن�سانية  �لظروف  على 

يو�جهونها د�خل �ملعتقل.  
�لأ�سري  نادي  حمامي  ونقل 

�إثر  �لأ�رصى  عن  خ�رص  عنان 
�لأغطية  �أن  لهم،  �أجر�ها  زيارة 
�لأمطار  تدفق  ب�سبب  مبللة 
�لأيام  خالل  �لزنازين   على 
وت�سرتط  كما  م�ست،  �لتي 
��ستخد�م  عليهم  �ملعتقل  �إد�رة 
خالل  فقط  مرتني  �ملياه  دورة 

�ليوم، وحترمهم من �ل�ستحمام 
ومتنع  �ل�ساخنة،  �ملياه  لنعد�م 
من  �أي  �أو  �ملالب�س  �إدخال 

�لحتياجات �لأ�سا�سية.
معتقل  �أن  �لأ�سري  نادي  وذكر 
�ملعتقالت  من  وهو  "حو�رة" 
جي�س  قيادة  �إىل  �لتابعة 

�آخر  منوذجاً  ميثل  �لحتالل، 
�لذي  "عت�سيون"  معتقل  عن 
من  وهما  عنه،  �سوء�ً  يقل  ل 
�لتي يُحتجز فيها  �لأماكن  �أ�سو�أ 
من  �لأوىل  �لفرتة  خالل  �لأ�سري 
لأكرث  ت�ستمر  قد  و�لتي  �عتقاله 

من �أ�سبوع.

و�أ�ساف نادي �لأ�سري �أنه وخالل 
هناك  كان  �ملا�سية  �ل�سنو�ت 
جملة من �ملطالبات لإغالقهما، 
تُ�رص  �لحتالل  �سلطات  �أن  �إل 
على �حتجاز �لأ�رصى بعد حلظة 
كو�سيلة  فيهما،  �لأوىل  �لعتقال 
و�لنتقام  �لأ�سري  بكر�مة  مل�س 

منه.   ودعا نادي �لأ�سري جميع 
�ملتابعة  �لخت�سا�س  جهات 
ل�سيما  �لأ�رصى،  لق�سية 
�لأحمر  لل�سليب  �لدولية  �للجنة 
حد  وو�سع  �لفوري  بالتدخل 
ملاأ�ساة �ملعتقلني دخل  معتقلي 

"عت�سيون" و"حو�رة". 

حمكمة �سامل الع�سكرية تقرر منع ادخال الطفال 
حل�سور حماكمات ذويهم

رئي�س هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين

هيئة الأ�سرى تنعى املنا�سل الكبري م�سطفى عي�سى "ابو فرا�س الغربي"

�أفاد تقرير �سادر عن هيئة �سوؤون 
�لأ�رصى و�ملحررين، �أن حمكمتي 
�لع�سكريتني  و�سامل  عوفر 
دخول  منع   قررتا  �لإ�رص�ئيليتني، 
�لفل�سطينيني  �لأطفال  وح�سور 
دون �سن �ل�ساد�سة ع�رص جلل�سات 
�و  �آبائهم  �سو�ء  ذويهم  حماكم 

�خو�نهم.
�لقر�ر  هذ�  �أن  �لهيئة،  ولفتت 
�تخذته  �لذي  �لعن�رصي  �لتع�سفي 
�ملحكمة �سيبد�أ �رصيانه وتطبيقه 

�عتبار�ً من تاريخ 2019/1/20.
�لهيئة  حمامو  �أن  �لهيئة  وقالت 
ملحكمة  بطلب  �سيتقدمون 

عوفر  يف  �لع�سكرية  �لإ�ستئناف 
�لقر�ر  هذ�  على  لالعرت��س 
يتم  مل  حال  ويف  �لعن�رصي، 
�لتجاوب مع هذ� �لطلب، �ستتوجه 
ت�سمى  �لتما�س ملا  بتقدمي  �لهيئة 
�لإ�رص�ئيلية  �لعليا  باملحكمة 

لالعرت��س على �لقر�ر.

�ل�سيا�سة  �لهيئة،  و��ستنكرت 
مبو��سلة  �ملتطرفة  �لإ�رص�ئيلية 
جتاه  �لعن�رصية  �لقو�نني  ت�رصيع 
وقر�ر�ت  �لفل�سطينيني  �لأ�رصى 
�ملحاكم  قبل  من  �لكر�هية 
�لع�سكرية �لحتاللية جتاه �لأ�رصى 

ول �سيما �لقا�رصين.

يعود و�لدة �لأ�سري �سادي �ساللدة
�لأ�رصى  �سوؤون  هيئة  رئي�س  عاد 
بكر،  �بو  �للو�ء قدري  و�ملحررين 
�سادي  �لأ�سري  و�لدة  �أم�س،  م�ساء 
عوفر  �سجن  يف  �لقابع  �ساللدة 
و�ملحكوم بال�سجن لـ 14 عاما، بعد 
�ل�سحية  حالتها  على  طر�أ  تدهور 

ونقلها �ىل جممع فل�سطني �لطبي 
خالل  بكر  �بو  وقال  �هلل.  بر�م 
�لزيارة، �أن �لأم �لفل�سطينية لعبت 
�حلرية  م�سرية  يف  رياديا  دور� 
و�أثبتت  �لحتالل،  �سد  و�لن�سال 
و�ل�سرب  �ملقاومة  يف  جد�رتها 
�لأ�رصى  �أمهات  و�أن  و�ل�سمود، 

يوميا  ينا�سلن  �لتحديد  وجه  على 
فر�ق  على  �ل�سرب  خالل  من 
د�خل  �ل�سنو�ت  لع�رص�ت  �أبنائهن 

�ل�سجون و�لزنازين �لإ�رص�ئيلية.
�لأمهات  معاناة  �ن  �ىل  لفت،  كما 
تت�ساعف خالل زيارتهن لإبنائهن 
�مل�سقة  يكابدن  حيث  �لأ�رصى 

للتنكيل  ويتعر�سن  و�لتعب، 
�د�رة  قبل  من  �ملهني  و�لتفتي�س 
�سجون �لحتالل، ف�سال عن عدم 
�ل�سماح لهن بلقيا �أبنائهن يف كثري 
�لزيار�ت  و�لعودة من  من �لحيان 
من  �لليل  من  متاخرة  �ساعات  يف 

تلك �لزيار�ت �ل�ساقة.

�لأ�رصى  �سوؤون  هيئة  رئي�س  نعى 
بكر،  �بو  قدري  �للو�ء  و�ملحررين 
�لكبري،  �ملنا�سل  �لثنني،  �ليوم  �سباح 
و�لبرية  �هلل  ر�م  حمافظة  وحمافظ 

فر��س  "�أبو  عي�سى  م�سطفى  �سابقا 
فجر  �ملنية  و�فته  و�لذي  �لغربي"، 
عمان،  �لأردنية  �لعا�سمة  يف  �ليوم 
بعد تدهور طر�أ على �سحته يف �لآونة 

�لأخرية.
�ليوم  �ملوت  يغيب  بكر،  �بو  وقال 
حياته  كر�س  و�سلبا،  عنيد  منا�سال 
�لق�سية  عن  و�لدفاع  فل�سطني  لأجل 

ور�ء  وخلف  و�خلارج،  �لد�خل  يف 
تتو�رثه  ن�ساليا  وتاريخا  عطره  �سرية 
�لأجيال ويحفظ يف �سفحات �لبطولة 

و�لت�سحيات �مل�رصفة".

نقل الأ�سري املري�س اأبو دياك 
للم�ست�سفى والهيئة ُتقدم طلبًا 

م�ستعجاًل لالإفراج عنه
�لأ�رصى  �سوؤون  هيئة  قدمت 
م�ستعجاًل  طلباً   ، و�ملحررين 
�ملري�س  �لأ�سري  عن  لالإفر�ج 
�أبو  �سامي  باملوؤبد  �ملحكوم 
دياك )36 عاماً ( من بلدة �سيلة 
جنني،  مدينة  جنوب  �لظهر، 
وذلك بعد تدهور حالته �ل�سحية 

ب�سكل ملحوظ.
نقل  مت  �أنه  �لهيئة  و�أو�سحت 
�أبو دياك �ىل م�ست�سفى  �لأ�سري 
حدوث  بعد  هروفيه"  "�أ�ساف 
حالته،  على  �سلبية  تطور�ت 
وهذ� دفع �لهيئة للتحرك �ل�رصيع 
قانونياً على �أمل �حل�سول على 

قر�ر لالإفر�ج عنه.
�لأ�سري  �أن  �ىل  �لهيئة  و�أ�سارت 
مر�س  من  يعاين  دياك  �أبو 
ومت  �لأمعاء،  يف  �ل�رصطان 
خ�سوعه لعملية جر�حية، حيث 
�أمعائه  من  �سم   80 ق�س  مت 
من  �سبتمرب  �سهر  يف  �لغليظة، 
�لعام 2015، ومن ثم جرى نقله 
حيث  �لرملة  م�ست�سفى  �إىل 
و�لت�سمم  بالتلوث  هناك  �أ�سيب 

نتيجة عدم نظافة �ل�سجن، مما 
�أدى �إىل تدهور خطري طر�أ على 
نقله  وجرى  �ل�سحية،  حالته 
هروفيه،  �أ�ساف  م�ست�سفى  �إىل 
�إىل  �لحتالل  �أعاده  ثم  ومن 
مكث  �لتي  "�لرملة"  م�ست�سفى 

فيها فرت�ت طويلة.
وحُتمل �لهيئة حكومة �لإحتالل 
حياة  عن  �لكاملة  �مل�سوؤولية 
�ملوؤ�س�سات  مطالبة  �سامي، 
وحتديد�ً  و�لدولية  �حلقوقية 
فور�ً،  لزيارته  �لأحمر  �ل�سليب 
�لإحتالل  على  و�ل�سغط 
تقدمي  يتم  حتى  عنه  لالإفر�ج 
�لعالج �ملطلوب وحماولة �نقاذ 

حياته.
�أبو  �ملري�س  �لأ�سري  �أن  يذكر 
طبي  لإهمال  يتعر�س  دياك 
متعمد منذ ظهور �ملر�س معه 
�سنو�ت،  �لأ�رص قبل عدة  د�خل 
حالته  مع  �لتعامل  يتم  ومل 
�حلالت  من  ويعترب  بجدية، 
�سجون  د�خل  جد�ً  �خلطرية 

�لحتالل.
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عي�شة ق.

ال�سو�سبان�س  �سيكون  اأين 
�سحب  عملية  خالل  حا�رضا 
الأندية  على  للتعرف  القرعة 
التي تكّون املجموعات الأربعة 
منها  كل  ت�سم  �سوف  والتي 
ي�ستبعد  ل  حيث  فرق،  اأربعة 
القوية  بالأندية  ي�سطدما  اأن 
ظل  يف  منها  املغاربية  خا�سة 
تاأهل �سبعة فرق عربية اإىل دور 
املجموعات، ويتعلق الأمر بكل 
من الرتجي التون�سي حامل لقب 
الن�سخة املا�سية من املناف�سة 
البي�ساوي  الوداد  القارية، 
والإ�سماعيلي  الأهلي  املغربي، 
الإفريقي  والنادي  امل�رضي، 
�سبيبة  جانب  اإىل  التون�سي 

ال�ساورة و�سباب ق�سنطينة.
مهمة  تكون  �سوف  املقابل،  يف 
�سعبة  ح�سني  ن�رض  فريق 
يتعرف على  واأنه �سوف  خا�سة 
مناف�سه الذي �سوف يواجهه يف 

من  مكرر  ع�رض  ال�ساد�س  الدر 
نظام  يعرف  اأين  الكاف،  كاأ�س 
الن�رضية  مواجهة  املناف�سة 
من  املق�ساة  الأندية  لأحد 
لرابطة  ع�رض  ال�ساد�س  الدور 
واأن  خا�سة  اإفريقيا،  اأبطال 
على  يعول  العا�سمي  النادي 
تاأ�سرية  وك�سب  بعيدا  الذهاب 
لأول  املجموعات  دور  بلوغ 
مرة يف م�ساركات الفريق قاريا، 
للعلم تاأهل نادي النجم ال�ساحلي 
دور  اإىل  مبا�رضة  التون�سي 
على  املرور  دون  املجموعات 
التنقيط  بف�سل  التاأهيلي  الدور 
م�ساركاته  خالل  ك�سبه  الذي 

قاريا يف الأعوام ال�سابقة.

الأندية املت�أهلة يف رابطة 
اأبط�ل اإفريقي�

�سباب  التون�سي،  الرتجي 
ال�ساورة،  �سبيبة  ق�سنطينة، 
املغربي،  البي�ساوي  الوداد 

الإ�سماعيلي  امل�رضي،  الأهلي 
الإفريقي  النادي  امل�رضي، 
اجلنوب  داونز  �سان  التون�سي، 
بريات�س  اأورلندو  اإفريقي، 
بي  تي  اإفريقي،  اجلنوب 
بالتينيوم  الكونغويل،  مازميبي 
�ستارز  لوبي  الزميبابوي، 
النيجريي، فيتا كلوب الكونغويل، 
اأ�سيك  الغيني،  كوناكري  حوريا 
و�سيمبا  الإيفواري  ميموزا 

�سبورت التنزاين.

الأندية املت�أهلة يف 
ك�أ�س الك�ف 

الهالل  يونايتد،  زي�سكو 
غور  �سبور،  كوتون  ال�سوداين، 
اأهلي  املايل،  امللعب  ماهيا، 
نكانا،  �سي  اأف  الليبي،  بنغازي 
بانتو،  �سي  اأف  اوتوهو،  اأ�سي 
الن�رض املوريتاين، احتاد طنجة 
�ستارز،  اأفريكانز  املغربي، 

فيرب�س، اأي�سكا دياراف.

ممثلو اجلزائر يف املناف�سة القارية يتعرفون غدا على مناف�سيهمال�شي��شي وال�ش�ورة يف جمموع�ت رابطة الأبط�ل والن�شرية بك�أ�س الك�ف
تتعّرف الأندية اجلزائرية غدا على من�ف�شيه� يف من�ف�شتي رابطة اأبط�ل اإفريقي� وك�أ�س الك�ف 

اأين جتري عملية �شحب القرعة مبقر الحت�د الإفريقي لكرة القدم يف الق�هرة مب�شر، حيث 
�شوف ميثل الأندية اجلزائرية كل من �شبيبة ال�ش�ورة و�شب�ب ق�شنطينة اللذان ت�أهال اإىل دور 
جمموع�ت رابطة الأبط�ل ون�شر ح�شني داي التي تن�شط الدور ال�ش�د�س ع�شر مكرر من ك�أ�س 
الك�ف، حيث مت ت�شنيف فريقي �شبيبة ال�ش�ورة و�شب�ب ق�شنطينة �شمن امل�شتوى الث�لث قبل 

انطالق عملية �شحب القرعة اخل��شة ب�ملن�ف�شة

بطولة اإفريقي� 
فوفين�م في�ت 
فوداو ب�ملغرب

25 م�سارع 
ميثلون اجلزائر 

للحفاظ على 
اللقب القاري

من  م�سارعا   25 ي�سارك 
للفوفينام  اجلزائري  املنتخب 
مناف�سات  يف  فوداو  فيات 
افريقيا  لبطولة  الثالثة  الطبعة 
املقررة من 27 اىل 30 دي�سمرب 
بهدف  املغرب  بالقنيطرة 
ح�سد اكرب عدد من امليداليات 
التاج  على  احلفاظ  و  الذهبية 
القاري، ح�سب ما اأكده املدرب 
كمال  لالخت�سا�س،  الوطني 
يف  لونا�س  او�سح  لونا�س.و 
»نحن  قائال:  لـ«واج«،  ت�رضيح 
نف�س  حتقيق  لإعادة  جاهزون 
املا�سيتني  الن�سختني  اجناز 
ديفوار  وكوت   )2012( باجلزائر 
للمرة  التتويج  )2016(.ن�ستهدف 
بالتاج  التوايل  على  الثالثة 
عدد  اكرب  وح�سد  الفريقي 
يف  الذهبية  امليداليات  من 
ي�سمله  قتاليا  اخت�سا�سا   29
الفوفينام فيات فوداو«.و ا�ساف 
نعتربها  الفريقية  »البطولة   :
لبطولة  حت�سريية  حمطة  اأي�سا 
اغ�سط�س  يف  بكمبوديا  العامل 
ح�سب  �ستح�رضها،  التي   2019
من  دولة   60 الولية،  معلوماتنا 
ن�سيطر  نحن  قارات.حاليا  اربع 
افريقيا  القتايل  الفن  هذا  على 
الوطني  واملنتخب  وعربيا 
املدى  على  يطمح  الو�سيف 
اللقب  انتزاع  اىل  الق�سري 

العاملي من منتخب فيتنام«.
فاإن  الوطني،  التقني  ح�سب  و 
اجلزائر ا�سحت »قطبا افريقيا 
به  تقتدي  للتكوين  وعربيا 
لتطوير  القارية  الفرق  عديد 
با�ستثناء  الفني.  م�ستواها 
م�رض وباأقل درجة كوت ديفوار 
الخرى  فالبلدان  واملغرب، 
ب�سبب  متو�سطا  يبقى  م�ستواها 
املادية  المكانيات  حمدودية 
املنتخب  خا�س  الب�رضية«.و  و 
خم�سة  للفوفينام  اجلزائري 
ا�ستعدادا  حت�سريية  جتمعات 
منها  اثنان  املغرب،  ملوعد 
الفرق  وجتمع  حت�سري  مبركز 
)اجلزائر  بال�سويدانية  الوطنية 
اآخران  مع�سكران  و  العا�سمة( 
)البويرة(.  تيكجدة  مبركز 
الأخرية  التح�سريات  اأما 
متعددة  بالقاعة  اجريت  فقد 
البي�ساء  بالدار  الريا�سات 
حيث  العا�سمة(  )اجلزائر 
و�سعت الرتو�سات الخرية على 
اجلوانب التقنية و الب�سيكولوجية 
للعنا�رض الوطنية.وذكر املدرب 
الدول  بني  من  انه  الوطني 
ر�سميا  �ستدخل  التي  الفريقية 
املناف�سات يف املنازلة والتقني 
: تون�س، املغرب، كوت ديفوار، 
ال�سينغال، بوركينافا�سو، افريقيا 

الو�سطى وم�رض. 
وك�لت

ت�شوية اللق�ءات املت�أخرة عن الدور 1/32 لك�أ�س اجلمهورية

ال�سيا�سي واملكرة يف مهمة �سهلة الن�سرية 
وال�ساورة لتفادي �سيناريو غري�س

مباريات  اأربع  اليوم  م�ساء  جتري 
اجلمهورية  كاأ�س  مناف�سة  من 
تاأجلت  بعدما   1/32 دورها  يف 
ب�سبب  الأ�سلي  موعدها  عن 
يف  ملمثلينا  القارية  امل�ساركة 
وكاأ�س  الأبطال  رابطة  مناف�ستي 
�سباب  فريقي  ميلك  اأين  الكاف، 
فر�سة  بلعبا�س  واحتاد  ق�سنطينة 
كبرية من اأجل جتاوز الدور الأول 
وموا�سلة امل�سوار عرب التاأهل اإىل 
باعتبار  ع�رض،  ال�ساد�س  الدور 
ملعبهما  على  ي�ستقبالن  اأنهما 
فيفري  و28  حمالوي  ال�سهيد 
لعبو  يالقي  حيث  التوايل،  على 
بوقاعة  رائد  ال�سيف  »ال�سيا�سي« 
يف مباراة تبدو يف املتناول خا�سة 

التي  املرتفعة  املعنويات  ظل  يف 
العودة  بعد  عليها  يتواجدون 
دور  بلوغ  بتاأ�سرية  اأوغندا  من 
فيما  الأبطال،  رابطة  جمموعات 
يبحث احتاد بلعبا�س على تعوي�س 
الكاف  كاأ�س  من  الإق�ساء  خيبة 
املقبل  الدور  بتاأ�سرية  بالظفر 
الكاأ�س عندما  ال�سيد  من مناف�سة 

ي�ستقيل مولودية �رض�سال.
ال�ساورة  �سبيبة  فريقي  يجد  بينما 
على  نف�سيهما  داي  ح�سني  ون�رض 
خارج  غلى  التنقل  مع  موعد 
ال�ساورة  تالقي  اأين  القواعد 
بينما  الأخ�رضية،  احتاد  امل�سيف 
م�سيفه  العا�سمي  النادي  يلتقي 
تفادي  مهمة  يف  ااقبو  اوملبي 

�سيناريو  تكرار  وعدم  املفاجاأة 
و�سبيبة  غري�س  اأمل  مباراة 

القبائل.

برن�مج املب�ري�ت:

اإحت�د الأخ�شرية / 
�شبيبة ال�ش�ورة
احت�د بلعب��س / 
مولودية �شر�ش�ل

�شب�ب ق�شنطينة / رائد 
بوق�عة

اأوملبي اأقبو / ن�شر 
ح�شني داي

اإق�ساء احتاد ورقلة من 
البطولة العربية لكرة اليد

ورقلة  احتاد  فريق  اأق�سي 
امام  خ�سارته  بعد  اجلزائري 
 29  -17 بنتيجة  القطري  العربي 
الثنني   18-8 الول  ال�سوط 
يف  تون�س  ب�سفاق�س  املن�رضم 
للطبعة  الرابعة  اجلولة  اطار 
لالأندية  العربية  للبطولة  ال34 
الثانية(.  )املجموعة  اليد   لكرة 
على  الرابعة  هي  الهزمية  هذه 
تلك  بعد  ورقلة  لحتاد  التوايل 
التون�سي  الرتجي  اأمام   امل�سجلة 

)21-23( و الكويت الكويتي )19-
28(  و�سبورتينغ مكنني )27-24(.

واثر هذه اخل�سارة اجلديدة ينهي 
يف  املناف�سة  اجلزائري  املمثل 
ر�سيد.  بدون  الأخري   و  املركز 
وتتاأهل الأندية الأربعة الأوىل عن 
النهائي. ربع  للدور  جمموعة  كل 

طبعتها  يف  املناف�سة  وتتوا�سل 
ال34 اإىل غاية 29 دي�سمرب باإجراء 
لقاءات الدور ربع  النهائي اأم�س.

وك�لت 

ت�شكيلة ال�شي��شي ت�شرع يف التح�شري للق�ء 
رائد بوق�عة وعرامة اليوم مب�شر

كونغويل وفرانكو كامريوين يلتحقان 
نهاية هذا الأ�سبوع للتوقيع

ق�سنطينة  �سباب  فريق  ا�ستاأنف 
م�ساء اأول اأم�س التدريبات حت�سبا 
للعودة اإىل املناف�سة املحلية حيث 
موعد  على  اليوم  الفريق  �سيكون 
بوقاعة  رائد  اأمام  مقابلته  مع 
كاأ�س  الدور 1/32 ملناف�سة  �سمن 
تدرب  الغر�س  لهذا  اجلمهورية، 
الفريق على ملعبه ال�سهيد حمالوي 
من  عودته  من  املوايل  اليوم  يف 
منها  الظفر  التي جنح يف  اأوغندا 
بتاأ�سرية التاأهل اإىل دور جمموعات 
مناف�سة رابطة اأبطال اإفريقيا، اأين 
علي  �سيد  الالعب  رفقاء  تدرب 
واأبانوا  العمري مبعنويات مرتفعة 
بتاأ�سرية  للظفر  جاهزية  عن 
التاأهل اإىل الدور ال�ساد�س لل�سيدة 
الكاأ�س، وعرفت ح�سة ال�ستئناف 
وبلجياليل  عاي�سي  الثنائي  غياب 
التي  الإ�سابة  من  معاناته  ب�سبب 
فايري�س  مقابلة  يف  لها  تعر�س 
بن�سبة  حترمه  والتي  الوغندي 
اليوم، فيما  كبرية من لعب مقابلة 
�سجل بقية الالعبون ح�سورهم يف 
احل�سة التي اأ�رضف عليها املدرب 

الفرن�سي ديني�س لفان.
اإدارة  تقرتب  اأخرى،  جهة  من 
�سباب ق�سنطينة من ح�سم �سفقة 
الالعبني الإفريقيني اللذان ترغب 
يف التعاقد معهما خالل املركاتو 
ال�ستوي احلايل، ويتعلق الأمر بكل 
البالغ  باهامبول  الكونغويل  من 
والفرانكو  عاما   23 العمر  من 

تفاو�س  حيث  اأرونا،  كامريوين 
طارق  للنادي  الريا�سي  املدير 
كافة  على  الثنائي  مع  عرامة 
التفا�سيل اخلا�سة بالعقد وتو�سل 
اإىل التفاق معهما ومل يتبق �سوى 
ولهذا  عقديهما  على  التوقيع 
منتظر  املعنيني  فاإن  الغر�س 
قدومهما غلى ار�س الوطن نهاية 
النتهاء  اأجل  من  الأ�سبوع  هذا 
املتعلقة  التفا�سيل  كافة  من 
بعدما  العقد  على  التوقيع  باإنهاء 
لدخول  التاأ�سرية  على  حت�سال 
ينتظر  املقابل،  الوطن. يف  اأر�س 
اأن يكون الالعب ن�سيم يطو التحق 
من  املعلقة  اجل�سور  بعامة  اأم�س 
توقيع  مرا�سيم  من  النتهاء  اأجل 
�سو�سبان�س  من  والنتهاء  العقد 
ناديه  من  قادما  بالفريق  التحاقه 
معه  ف�سخ  الذي  وهران  مولودية 
الأجواء  تغيري  مف�سال  العقد 

والنتقال اإىل فريق جديد.
املدير  يتوّجه  منف�سل،  �سياق  يف 
الريا�سي طارق عرامة اإىل القاهرة 
اليوم من اجل متثيل فريقه �سباب 
�سحب  عملية  حفل  يف  ق�سنطينة 
القرعة املتعلقة بدور جمموعات 
اإفريقيا  اأبطال  رابطة  مناف�سة 
مبقر  اليوم  جتري  �سوف  التي 
القدم،  لكرة  الإفريقي  الحتاد 
وذلك للتعرف على مناف�سي ممثل 
اجلزائر يف املجموعة الت�سفوية.
ع.ق.
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عي�شة ق.

�أ�سامة  �لالعب  رفقاء  يجد  �أين 
�ستي �أنف�سهم �أمام فر�سة ال تعو�ض 
�أول  يف  �إمكانياتهم  على  للربهنة 
ر�أ�ض  على  بلما�سي  يقوده  ترب�ض 
�ملنتخب �لوطني للمحليني، و�لذي 
على  �لقادرة  �لعنا�رص  عن  يبحث 
تدعيم �لت�سكيلة �لوطنية من العبي 
�لبطولة �لوطنية وفق �لنقائ�ض �لتي 
تعانيها، ولهذ� �لغر�ض فاإن �لفر�سة 
�لبطولة  العبي  �أمام  تعو�ض  ال 

��ستغاللها وحذو  �أجل  �لوطنية من 
�لوطنية  �لعنا�رص  من  عدد  طريق 
�لتي �سنعت ��سما لها قبل �أن تتاألق 
وحتظى بعقد �حرت�يف يف �أوروبا يف 

�سورة �لثنائي �سود�ين و�سليماين.
�لوطنية  لت�سكيلة  ت�سهد�  و�سوف 
حمرتفني  �ثنني  العبني  تو�جد 
بغد�د  من  بكل  �الأمر  ويتعلق 
�لقطري  �ل�سد  العب  بوجناح 
�لرتجي  العب  باليلي  ويو�سف 
يدعمان  �للذ�ن  �لتون�سي 
منحه  ويعوالن  �لوطني  �ملنتخب 

يف  تو�جدهما  ظل  يف  �لتجربة 
قيادته  �جل  من  �أحو�لهما  �أف�سل 
�إىل حتقيق نتيجة �يجابية ت�ساهم 
�لبطولة  العبي  �أ�سهم  رفع  يف 
�النتقاد�ت  على  و�لرد  �لوطنية 
�لتي تطالهم و�ملقارنة �مل�ستمرة 
مزدوجي  �لالعبني  وبني  بينهم 
�جلن�سية �ملحرتفني يف �لدوريات 
مهمة  �أن  و�الأكيد  �الأوروبية. 
�سهلة  تكون  لن  �لوطنية  �لعنا�رص 
للخروج بنتيجة �يجابية من ملعب 
�ملناف�ض �لقطري خا�سة يف ظل 

وهو  �حو�له  �أف�سل  يف  تو�جده 
�الآ�سيوية  للمناف�سة  يح�رص  �لذي 
خالل  �اليجابية  �لنتائج  ويحقق 
�لفرتة �الأخرية بعدما مل ينهزمو� 
�لتي  مباريات  خم�ض  �آخر  يف 
�الأردن،  منتخبات  �مام  خا�سوها 
�سوي�رص  �الإكو�دور،  قرغيز�ستان، 

و�إي�سلند�.
�لت�سكيلة �ملحتملة: زغبة، بدر�ن، 
بود�وي،  �ستي،  لعمارة،  يحي،  بن 
باليلي  مزيان،  غيث،  بن  �سيتة، 

وبنجاح.

قطر / اجلزائر مباراة ودية اليوم ابتداء من 13:00

اختبار جدي للمحليني لك�ضب ثقة بلما�ضي
ي�شرب املنتخب الوطني للمحليني موعدا مع نظريه القطري ظهرية اليوم يف مباراة ودية جتمع املنتخبني بالعا�شمة 

الدوحة، حيث يخو�ض الالعبون املحليون اختبارا وديا جيدا اأمام لعبي املنتخب القطري الأول الذي يح�شر لنهائيات 
كاأ�ض اآ�شيا لالأمم من اجل لفت انتباه الناخب الوطني جمال بلما�شي وك�شب ثقته ق�شد تدعيم املنتخب الوطني الأول 

خالل املواعيد الكروية املقبلة ويف مقدمتها الرتب�ض التح�شريي املقبل للخ�شر املقرر �شهر مار�ض املقبل

الت�شكيلة تتنقل غدا اإىل عني الدفلى 
لتح�شري مواجهة ال�شيدة الكاأ�ض

اإدارة احلمراوة حت�ضر لتعيني �ضريف 
الوزاين مديرا ريا�ضيا

 الت�شكيلة توا�شل التح�شري
 ملقابلة �شباب باتتنة

زواري قريب من التعاقد 
مع �ضباب بلوزداد 

�الأ�سبق  �جلز�ئري  �لدويل  يقرتب 
من  �لوز�نيي  �رصيف  �لطاهر  �سي 
مولودية  �الأ�سلي  ناديه  �إىل  �لعودة 
وهر�ن يف من�سب �ملدير �لريا�سي 
��ستفيد  ما  ح�سب  �لفريق  لهذ� 
رئي�ض  وحدد  �الأخري،  �إد�رة  من 
موعد�  بلحاج  �أحمد  �ملولودية 
�لوز�ين  ل�رصيف  بامل�ض  جديد� 
�لتفا�سيل  �آخر  عن  معه  للحديث 
من�سبه  يف  تن�سيبه  ت�سبق  �لتي 
�جلديد بعدما �تفق �لطرفان على 
معظم بنود �لعقد �لذي �سريبطهما 
باقرت�ح  �أم�ض  �أول  لقائهما  خالل 
وعرف  �ملحلية،  �ل�سلطات  من 
�ملدير  ح�سور  �أم�ض  �جتماع 
بدر  و�لريا�سة  لل�سباب  �ملحلي 
�لدين غربي وكذ� �ملدرب �حلايل 
للمولودية عمر بلعطوي �لذي رحب 
مبديا  �لوز�ين  �رصيف  با�ستقد�م 
�أجل  من  معه  للتعاون  ��ستعد�ده 
�ل�سحيحة  �ل�سكة  �لفريق يف  و�سع 
ويدخل  �مل�سدر،  لنف�ض  ��ستناد� 
ل�رصيف  �ملرتقب  �ال�ستقد�م 
�لوز�ين يف �إطار �إعادة هيكلة نادي 
حت�سبا  �جلز�ئري  �لغرب  عا�سمة 
�قت�سادية  موؤ�س�سة  �إىل  ل�سمه 
وهي  �ملقب،  �ملو�سم  عمومية 
و�يل  يقودها  �لتي  �مل�ساعي 
�سخ�سيا  �رصيفي  مولود  �لوالية 
من  موؤخر�.  ت�رصيحاته  ح�سب 

ممثل  ��ستغل  فقد  �أخرى،  جهة 
�أول  �جتماع  �لوالئية  �ل�سلطات 
هذه  �لتز�م  على  للتاأكيد  �أم�ض 
تنقالت  باأعباء  بالتكفل  �ل�سلطات 
و�إقامة �لفريق خالل �لفرتة �لثانية 
�الإجر�ء  وهو  �جلاري  �ملو�سم  من 
من  يخفف  �أنه  �ساأنه  من  �لذي 
تو�جه  �لتي  �لنادي  خزينة  متاعب 
�لديون  بينها  من  كبرية  �سعوبات 
�ملقدمة  �ل�سكاوى  عن  �ملرتتبة 
من طرف العبني ومدربني �سابقني 
مليون   40 من  باأكرث  و�ملقدرة 
دينار، ومعلوم �أن �ملولودية ال تز�ل 
�ل�ستوية  �النتد�بات  من  ممنوعة 
على خلفية هذه �لديون حيث يتعني 
 15 قبل  ت�سديدها  �إد�رتها  على 
فرتة  �نتهاء  تاريخ  �ملقبل  جانفي 
نادي  ويتنقل  �ل�ستوية.  �لتحويالت 
�لتا�سعة  �ملرتبة  �ساحب  �لباهية 
غد�  �لوطنية  �لبطولة  ترتيب  يف 
�لر�ئد  ملو�جهة  �لدفلى  عني  �إىل 
�ملحلي �ملنتمي �إىل بطولة ما بني 
�ل�ساد�ض  �لدور  �سمن  �لر�بطات 
وهو  �جلمهورية  لكاأ�ض  ع�رص 
�ملدرب  منه  �لذي حذر  �ملناف�ض 
بلعطوي، م�سدد� على العبيه على 
ثقة مفرطة يف  �أية  �رصورة جتنب 
غري  مفاجاأة  تكلفهم  قد  �لنف�ض 

�سارة.
وكالت

يتوّجه �لالعب عبد �لكرمي زو�ري 
�سباب  بفريق  �اللتحاق  نحو 
�أول  بلوزد�د بعدما تفاو�ض �سهرة 
�أم�ض رفقة �ملدير �لريا�سي �سعيد 
عليق وم�سوؤويل �لفريق �أين يتوجه 
�لت�سكيلة  ب�سفوف  �اللتحاق  نحو 
�جلاري،  �ل�ستوي  للمركاتو  حت�سبا 
د�خل  من  م�سادر  وح�سب  حيث 
زو�ري  فاإن  �لبلوزد�دي  �لنادي 
تو�سل �إىل �التفاق حول بنود �لعقد 
�ملبدئية  مو�فقته  ومنح  عليق  مع 
�لفريق  ب�سفوف  �اللتحاق  على 
�لعقد  توقيع  يبقى  لكن  �لعا�سمي 
خا�سة  بعد  يح�سم  ومل  موؤجل 
بعقد  مرتبطا  الز�ل  �لالعب  و�أن 

وينتظر  بلعبا�ض  �إحتاد  فريقه  مع 
يتعلق  قر�ر جلنة �ملنازعات فيما 
�إد�رة  �سد  رفعها  �لتي  بال�سكوى 
�ملالية  �مل�ستحقات  حول  ناديه 

�لتي مل يتلقاها وطلب �لت�رصيح.
يف �ملقابل، يو��سل �أ�سبال �ملدرب 
�لتح�سري  عمر�ين  �لقادر  عبد 
ملقابلة �سباب باتنة �لتي يلعبونها 
�لدور  �سمن  �الأخري  معقل  يف 
كاأ�ض  ملناف�سة  ع�رص  �ل�ساد�ض 
�جلمهورية، حيث تدرب �لالعبون 
 20 ملعبهم  على  �لبارحة  �أم�سية 
باتنة  نحو  لل�سفر  ويح�رصون  �أوت 

جو� عرب مطار ق�سنطينة.
ع.ق.

 اعترب اأن الندماج 
مع فريق جديد يتطلب الوقت

حمرز: واجهت �ضعوبات 
يف التاأقلم مع املان 
�ضيتي واأعد بالتاألق

�عرتف �لالعب �لدويل �جلز�ئري ريا�ض حمرز �أنه و�جه 

�حلايل  فريقه  ب�سفوف  �لتحاقه  بد�ية  يف  �ل�سعوبات 

�اللتحاق  �أن  �عترب  حيث  �الجنليزي،  �سيتي  مان�س�سرت 

�لالعب  �إيجاد  يقابله  �سوف  جديد  فريق  ب�سفوف 

بع�ض �ل�سعوبات يف بد�ية �الأمر من �أجل �الندماج مع 

�الأمر  و�سف  �ين  حديثا  �إليها  �ن�سم  �لتي  �ملجموعة 

بالطبيعي ح�سب ر�أيه �ل�سخ�سي، و�أ�سار متو�سط ميد�ن 

�لت�سكيلة �لوطنية يف ت�رصيحات �إعالمية �أدىل بها �إىل 

�أ�سهر  �ستة  �أول  �أن  �لربيطانية  �سبورت«  »�سكاي  �سبكة 

من و�سوله �إىل قلعة ملعب »�الإمار�ت« و�جه �سعوبات 

و�أمام  كبري  �سغط  حتت  نف�سه  وجد  بعدما  �لتاأقلم 

�لنتائج �اليجابية و�لفوز يف �ملباريات  �إلز�مية حتقيق 

و��ستطرد  �لنادي،  يخو�سها  لتي  �ملناف�سات  مبختلف 

�أنه �سوف يعمل بجهد وي�ساعف �لعمل من �أجل ��ستعادة 

ثقة مدربه �ال�سباين بيب غو�رديوال ويعود �إىل �لو�جهة 
بقوة لقيادة �ملان �سيتي �إىل �لقمة.

يف  نف�سه  عن  �لفرن�سي  لوهافر  نادي  خريج  ود�فع 

ب�سبب  لها  تعر�ض  �لتي  �لالذعة  �النتقاد�ت  مو�جهة 

�لتحق  �لذي  �جلديد  ناديه  مع  �مل�سطربة  بد�يته 

�أنه  ب�سفوفه يف �ل�سائفة �ملا�سية، حيث �سدد بالقول 

العب جديد يف �سفوف حامل لقب �لدوري �الجنليزي 

�أجل  �لوقت �لكايف من  �إىل  �ملو�سم �ملن�رصم، ويحتاج 

�للعب  وطريقة  �لنادي  �أجو�ء  على  و�لتعود  �الندماج 

�لتي يعتمدها، �إىل جانب �الندماج مع زمالئه �جلدد، 

خالل  ويتاألق  �آخر  بوجه  يظهر  �سوف  �نه  و�أ�ساف 

�الأ�سهر �ملقبلة خا�سة يف ظل تناف�ض فريقه على عدة 
جبهات حملية و�أوروبية.

عي�شة ق.

طالبوا باإقالة رئي�ض الفريق

اأن�ضار وفاق امل�ضيلة ينظمون 
وقفة احتجاجية اأمام الوالية

خرج �أم�ض مبدينة �مل�سيلة جمموعة من �أن�سار 
وفاق �مل�سيلة ونظمو� م�سرية حا�سدة جابت �لطريق 

�لرئي�سي �لتي �نتهت باالعت�سام �أمام مقر �لوالية، 
وفاق �مل�سيلة حيث طالبو� بالرحيل �جلماعي لالإد�رة �حتجاجا على �لو�سع �لكارثي �لذي يتخبط فيه 

�حلالية و �لتحرك الإنقاذ �لفريق قبل فو�ت �الأو�ن، 
�ل�سف �الأخري رفقة نادي ورقلة يف بطولة �لثاين هو�ة تذمر هوؤالء �الأن�سار ما حدث لفريقهم �لذي يقبع يف 

عن �ملجموعة �لو�سطى يف مبار�ة �ليوم مبيد�نهم 
�أمام ت�سامن و�دي �سوف و�لتي خ�رصوها بهدف دون 
رد، و�لتي غاب عنها �لرئي�ض و�لطاقم �لفني والعبني 

معظمهم �سباب ��سطرو� يف �الأخري لعب �ملبار�ة 
يف جلب �الألب�سة وقم�سان لعنا�رص �لفريق و�مل�ساركة.بطلب من �ملنا�رصين �الأوفياء للفريق �لذين �جتهدو� 

 معلوم �أن هذه �مل�سرية �ل�سلمية كان خمططا لها 
من طرف جمموعات �الأن�سار �لتي عقدت عدة 
�جتماعات يف حماولة منها لرفع حالة �لركود و 

ب�سكوت �إد�رة �لنادي، ناهيك على تر�كم �لديون وعدم �جلمود �لتي مير بها وفاق �مل�سيلة و�لتي تفاقمت 
ت�سديد �أجور �لالعبني ممثلو �الأن�سار �ملحتجون 
��ستقبلو� من طرف رئي�ض بلدية �مل�سيلة ب�سريي 

�بر�هيم  ملطالبته بالتدخل لو�سع حد للرئي�ض 
مقورة �لذي �أهمل �لفريق وتركه وحيد� وتهرب من 

فريقهم �لذي يعي�ض �أ�سو�أ مو�سم له منذ تاأ�سي�سه حتت م�سوؤوليته، �أين ��ستمعو� ملطالبهم و�الإ�رص�ع يف �إنقاذ 
ظل �مل�سريين �حلاليني، و�تفق �جلميع على �إقالة 
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�أتلتيكو مدريد يطلب تاأجيل �صفقة هرنانديز
يدرك اأتلتيكو مدريد الإ�سباين اأنه لن ي�ستطيع احلفاظ على مدافعه الدويل 
الفرن�سي لوكا�س هرينانديز، والذي بات قريبًا من الن�سمام لبايرن ميونخ 

الأملاين، وقالت �سحيفة »ماركا« الإ�سبانية اإن الالعب اتخذ قرار الرحيل عن 
اأتلتيكو ومل تنجح حماولت اإقناعه بالعدول عن قراره الذي اتخذه بعد عر�س 

بايرن ميونخ، وحاول اأتلتيكو مدريد اإقناع الالعب بالبقاء عن طريق املدير 
التنفيذي للنادي ميجيل اأنخيل مارين واملدرب دييغو �سيميوين والنجم اأنطوان 

غريزمان الذي يعد الأقرب لهرينانديز يف غرف املالب�س.
واأو�سحت ال�سحيفة اأنه بعد اأن تاأكد اأتلتيكو اأن الالعب لن يعدل عن قراره، اتخذ 

الفريق الإ�سباين خطوة اأخرى وطالب بايرن بتاأجيل ال�سفقة، واأ�سارت ال�سحيفة 
اأن مارين ات�سل بكارل هاينز رومينيغه الرئي�س التنفيذي للنادي الأملاين، وطلب 

منه تاأجيل ال�سفقة حتى ال�سيف حيث يرغب الروخيبالنكو�س يف الحتفاظ 
بالعبه حتى نهاية املو�سم على الأقل، ولفتت ال�سحيفة اأن بايرن ميونخ ل يريد 

اأن يعادي اأتلتيكو مدريد ويف�سل القيام ب�سفقة ودية يف ال�سيف املقبل.

بر�صلونة يقرتب من ��صتعادة روبريتو
اقرتب بر�سلونة من ا�ستعادة لعبه �سريجي روبريتو والذي يغيب عن البلوغرانا 

منذ اإ�سابته يف مباراة اأتلتيكو مدريد بالليغا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 
1-1 على ملعب واندا ميرتو بوليتانو ال�سهر املا�سي، وذكرت �سحيفة »�سبورت« 

الإ�سبانية اأن روبريتو اقرتب من احل�سول على الإذن الطبي ليكون جاهزا 
للم�ساركة يف املباريات املقبلة مع بر�سلونة، واأو�سحت ال�سحيفة اأن الالعب 

ينتظر عودة اجلهاز الطبي للنادي من عطلة اأعياد امليالد للح�سول على الإذن 
والذي يتوقع اأن يكون يوم 30 دي�سمرب اجلاري، واأ�سارت ال�سحيفة اأن م�ساركة 

روبريتو يف مباراة خيتايف املقرر لها 6 جانفي املقبل يف الدوري الإ�سباين 
�ستتحدد قبل املواجهة. جدير بالذكر اأن بر�سلونة يت�سدر الدوري الإ�سباين 

بر�سيد 37 نقطة بفارق 3 نقاط عن اأتلتيكو مدريد الو�سيف.

ريال مدريد يعلن ح�صم �صفقة دياز
اقرتب نادي ريال مدريد الإ�سباين من الإعالن عن ح�سم �سفقة جديدة، لتدعيم 
�سفوفه خالل فرتة النتقالت ال�ستوية املقبلة، ووفًقا ملوقع »ديفن�سا �سنرتال« 
فاإن ريال مدريد ح�سل على توقيع اإبراهيم دياز لعب مان�س�سرت �سيتي، و�سيتم 

الإعالن عن ال�سفقة بعد انتهاء عطلة اأعياد امليالد، واأفاد التقرير اأن ريال 
مدريد ح�سم ال�سفقة ل�ساحله مقابل 15 مليون يورو، بعد مفاو�سات عديدة مع 
النادي الإجنليزي، وطلبت اإدارة مان�س�سرت �سيتي احل�سول على 20 مليون يورو 

للتخلي عن اإبراهيم دياز والذي ينتهي عقده ال�سيف املقبل، وبعد املفاو�سات 
ا�ستقر الأمر على دفع 15 مليون يورو، ويُعد اإبراهيم دياز البالغ 19 عاًما من 

اأبرز املواهب الواعدة يف قارة اأوروبا و�سين�سم للفريق الأول بريال مدريد ولي�س 
الكا�ستيا.

ميالن ي�صتاأنف �لعقوبات �لأوروبية �أمام »�لتا�س«
اأعلن نادي ميالن الإيطايل اأّنه �سي�ستاأنف اأمام حمكمة التحكيم الريا�سي العقوبات 

التي اتخذها بحقه الحتاد الأوروبي لكرة القدم على خلفية عدم احرتام قواعد اللعب 
املايل النظيف، واأورد النادي اللومباردي الذي يحتل املركز اخلام�س يف ترتيب الدوري 

الإيطايل قبل املرحلة 18 يف بيان على موقعه الإلكرتوين: »ايه �سي ميالن بعد اأن اأخذ 
علماً بقرار هيئة الرقابة املالية على الأندية، يعرب عن خيبة اأمله ويعلن اأّنه �سي�ستاأنف 

هذا القرار اأمام حمكمة التحكيم الريا�سي يف لوزان«. وقّرر الويفا يف 14 دي�سمرب ا�ستبعاد 
النادي الإيطايل من اإحدى م�سابقتيه دوري اأبطال اأوروبا والدوري الأوروبي يف حال 

تاأهله يف مو�سم 2022-2023 اأو مو�سم 2023-2024: »اإذا مل يعد التوازن لو�سعه املايل 
بحلول 30 جوان 2021«. ول تزال هناك 12 مليون يورو حمتجزة مليالن من م�ساركته 

يف املو�سم احلايل من »يوروبا ليغ« ولن يكون مبقدوره ت�سجيل اأكرث من 21 لعباً يف حال 
تاأهله للم�ساركة يف املو�سمني املقبلني بح�سب الحتاد الأوروبي.

نيمار ُي�صيب رونالدو بال�صك بدوري �لأبطال
رونالدو  كري�ستيانو  الربتغايل  باغت 
برتك  املا�سي،  ال�سيف  يف  اجلميع 
مف�ساًل  الإ�سباين  مدريد  ريال 
يف  جوفنتو�س  �سفوف  اإىل  الرحيل 
يف  الأ�سخم  هي  تاريخية  �سفقة 
كري�ستيانو  واأكد  الإيطالية،  الكرة 
فور انتقاله اإىل جوفنتو�س، اأن هدفه 
هو ح�سد كل الألقاب املمكنة وعلى 
راأ�سها دوري اأبطال اأوروبا التي كان 
قد فاز بلقبها الثالث على التوايل قبل 
ريال مدريد،  ذلك بفرتة ق�سرية مع 
اأن  العجوز  ال�سيدة  م�سوؤولو  واأعلن 
هدفهم من اإبرام ال�سفقة التاريخية 
مليون   100 حاجز  تخطت  التي 
الأوروبي  العر�س  اعتالء  يوروهو 
خزائن  عن  الغائب  اللقب  وح�سد 
  .1996-1995 مو�سم  منذ  النادي 
رونالدو مع جوفنتو�س  بداية  جاءت 
�رسعان  لكن  ال�سيء،  بع�س  �سعيفة 
ما مار�س النجم الربتغايل هوايته يف 
لفريقه  املنقذ  دور  ولعب  الت�سجيل 
يف العديد من املباريات بالكالت�سيو، 
وو�سل ر�سيد رونالدو حتى الآن اإىل 

بالكالت�سيو  مباراة   17 يف  هدًفا   11
لي�سع نف�سه مناف�سا قويا على لقب هداف البطولة هذا املو�سم. لكن الأمور اختلفت يف دوري الأبطال حيث تعر�س للطرد 
اأمام فالن�سيا يف اجلولة الأوىل لدور املجموعات، ومل يهز ال�سباك �سوى مرة وحيدة يف 5 مباريات وكان اأمام فريقه ال�سابق 
اأرقام رونالدو  اأن  اإىل نف�س املرحلة يف املو�سم املا�سي جند  مان�س�سرت يونايتد بجانب تقدمي متريرتني حا�سمتني، بالنظر 
كانت اأف�سل بكثري، حيث �سارك وقتها مع ريال مدريد يف 6 مباريات بدور املجموعات و�سجل وقتها 9 اأهداف وقدم متريرة 
حا�سمة.  و�سعت قرعة ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا نادي جوفنتو�س يف مواجهة �سعبة اأمام اأتلتيكو مدريد الإ�سباين، ولعب 
رونالدو من قبل اأمام الروخي بالنكو�س بقمي�س ريال مدريد 31 مباراة بكافة البطولت، وحقق الفوز يف 15 مواجهة وتعادل 8 
مرات وخ�رس مثلهم، وخالل تلك املواجهات �سجل النجم الربتغايل 22 هدًفا وقدم 8 متريرات حا�سمة، اأما جوفنتو�س واجه 
الفريق  وفاز  2014ـ2015  مو�سم  اأوروبا  اأبطال  لدوري  دور املجموعات  وذلك يف  مباراتني فقط،  قبل يف  اأتلتيكو مدريد من 
الإ�سباين على اأر�سه بهدف نظيف وتعادًل بدون اأهداف يف اإيطاليا.  ما حدث مع رونالدو يبدو مت�سابًها اإىل حد كبري مع رحيل 
الربازيلي نيمار عن بر�سلونة اإىل باري�س �سان جريمان الفرن�سي، ففي �سيف 2017 باغت نيمار اجلميع بالرحيل عن بر�سلونة، 
والنتقال للنادي الفرن�سي يف �سفقة تاريخية هي الأكرب يف عامل كرة القدم حيث و�سلت قيمتها اإىل 222 مليون يورو قيمة 
ال�رسط اجلزائي يف عقده مع البار�سا، واأعلن �سان جريمان اأن هدفه الأول من ال�سفقة هو الفوز بلقب دوري الأبطال وهو 
ا، لكن الأمور مل تنته بال�سكل املنتظر يف املو�سم الأول لنيمار مع باري�س �سان جريمان على  ما اأكد عليه النجم الربازيلي اأي�سً
امل�ستوى القاري، فبعد اأن جنح �سان جريمان يف تخطي دور املجموعات مت�سدًرا جمموعته ومتفوقا على بايرن ميونخ، توقع 
الكثريون اأن يوا�سل الفريق م�سواره يف البطولة القارية بنجاح، لكن قرعة ثمن النهائي و�سعته يف مواجهة نارية مع ريال مدريد، 
وفاز الفريق امللكي 3-1 على اأر�سه، قبل اأن يفوز جمدًدا يف فرن�سا 2-1.وودع �سان جريمان، البطولة، بقيادة جنمه نيمار مبكًرا 
لينتهي حلم النجم الربازيلي يف ح�سد اللقب القاري يف مو�سمه الأول على يد فريق اإ�سباين، ويبدو رونالدو يف موقف م�سابه، 
حيث تراجعت اأرقامه قارًيا هذا املو�سم بجانب تعويل جوفنتو�س عليه يف حتقيق اللقب القاري، يف الوقت الذي و�سعته القرعة 

يف مواجهة عمالق اإ�سباين.

اعرتف البلجيكي اإيدين هازارد جنم ت�سيل�سي الإجنليزي باأن 
الفوز بلقب دوري اأبطال اأوروبا ميثل اأحد الأهداف الرئي�سية 
بالن�سبة له، ويرتبط هازارد مع ت�سيل�سي حتى عام 2020 وما 
يف  الفريق  مع  ا�ستمراره  اإمكانية  حول  حتوم  ال�سكوك  زالت 
وقال  ب�سمه،  مدريد  ريال  اهتمام  ظل  يف  املقبل،  املو�سم 
هازارد يف ت�رسيحات نقلتها �سحيفة »مرتو« الربيطانية: »ل 
زمالئي يف  مع  اللعب  اأحاول  الإطالق،  على  نف�سي  اأفكر يف 
مثل  امللعب  منت�سف  يف  الوقت  من  املزيد  اأق�سي  الفريق، 
واإحراز  الكرة  بتمرير  حمظوظ  اأكون  اأحياًنا  الألعاب،  �سانع 

الأهداف واأحياًنا ل«.
اأ�سلوبي يف  من  كجز  ال�سيء  بهذا  الحتفاظ  »اأريد  واأ�ساف: 
اجلميع  باإمكان  كان  لو  زمالئي  اأجل  من  اللعب  القدم،  كرة 

التاألق فهذا جيد، اأنا �سعيد بنف�سي وما قمنا به حتى الآن هذا 
اأ�سهر مع املدرب  القدم منذ 4  املو�سم، نحن ن�ستمتع بكرة 
اجلديد«، وتابع: »�سخ�سًيا اأ�سعر اأنني ذهبت اإىل م�ستوى اآخر 
ب�سبب كاأ�س العامل، قبل كاأ�س العامل النا�س كانت تعتقد اأنني 
لعب جيد، لكن بعد املونديال اجلميع قال اإنني من اأف�سل 
الو�سول  اأريد  الذي  امل�ستوى  هو  وهذا  العامل،  يف  الالعبني 
كل  فعلت  املو�سم  بداية  منذ  اأنه  اأعتقد  فيه،  والبقاء  اإليه 
اأنني األعب يف واحد من  �سيء ب�سكل جيد«، واختتم: »اأعرف 
اأحتاج  اأكرب الأندية بالعامل، وميكنني التح�سن يف امل�ستقبل، 
لت�سجيل املزيد من الأهداف ونحن بحاجة لك�سب املزيد من 
البطولت، فزت بالكثري مع ت�سيل�سي لكننا ما زلنا نريد الفوز 

بدوري اأبطال اأوروبا وبطولت اأخرى«.

هاز�رد يحدد �أهد�فه مع ت�صيل�صي
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الدكتور �سليم �سعديل من جامعة برج بوعريريج

�إ�صد�ر كتابني نقديني و�أكرث من 50 مقاال علميا
الدكتور �سعديل �سليم من مواليد 1985/09/01 ولد يف قرية اآيت �سليمان بلدية درقينة والية بجاية - اجلزائر، حت�سل على �سهادة الباكالوريا عام، 2005، �سهادة لي�سان�س يف 

االأدب العربي عام 2009، �سهادة املاج�ستري يف االأدب املغاربي عام 2012، دكتوراه يف اللغة واالأدب العربي عام 2017، �سارك يف عدة ملتقيات وطنية ودولية وله عدة مقاالت يف 
جماالت خمتلفة، �سدر له عام 2018 كتابني    : جماليات اخلطاب ال�سردي الرتاثي، قراءة معا�سرة يف منامات الوهراين - قراءات نقدية معا�سرة يف الفكر االأوروبي -  تاأمالت 
وقراءات نقدية يف ق�سايا االأدب اجلزائري« بني القدمي واحلديث » ) خمطوطة قيد الطبع ( - �سندوق العوامل ال�سبعة يف ال�ّسرد  �سل�سلة نقدية يف ال�ّسرد الروائي ) خمطوطة(  

يعمل حاليا اأ�ستاذا حما�سرا  بق�سم اللغة العربية واآدابها  ، جامعة برج بوعريريج ، اجلزائر.

خل�سر بن يو�سف 

معامل جتربة 
اأنت متار�س النقد  فاأنت متار�س ما ميليه 
الإن�سان على الإن�سان وبالتايل فاإنك ملزم 
يف ممار�ستك للنقد اأن تقدم لهذا الإن�سان 
الإن�سان  هذا  عليه  يكون  اأن  يجب  ماذا 
الأ�سا�س  هذا  وعلى   ، للإبداع  املمار�س 
تقدمي  اإىل  تهدف  نقدية  ممار�سة  فكل 
الإن�سان املبدع ل تقدمي �سخ�سية الناقد 
هو  الإن�سان  قبل  من  للعالمَ  نقد  اأول   ،
مبثابة ا�ستنها�س لـ )نعم( الإيجابية على 
ال�سكون  )ل(  من  النتقال   ، ال�سلبية  )ل( 
احلركة  )نعم(  اإىل  رمَ�س،  واخلمَ وال�سمت 
يف  للذات  الأقنومي  والتاأّكد  والفاعلية 

هذا العال

الكتابة اإثبات وجود
لي�ست  الإن�سان  عند  الكتابة  اأن  اأعتقد 
مرتبطة بخيار اأكتب اأم ل  اأكتب بقدر ما 
هي مرتبطة بذاتنا كجزء  من هذا الوجود 
، حيث يجد فيه الكاتب نف�سه جمربا على 
ممار�سة الكتابة ل خمريا وجتربتي بهذا 
اأكادميية  بدايتها  كانت  واإن  الكتابة  يف 
الذي  التعليمي اجلامعي  النظام  يوؤطرها 
يجربنا على الكتابة فاإن بقية جتاربي مع 
الأكادميي  الإطار  خارج  النقدية  الكتابة 
كجزء  الكتابة  يف  احلقيقة  هذه  تعك�س 
من احلياة اليومية للناقد التي يتعذر فيها 
دون  طبيعي  ب�سكل  احلياة  ممار�سة  عليه 
ممار�سة هذا النوع من الن�ساط الإن�ساين 
املتمثل يف الكتابة  النقدية ، يعود تاريخ 
اأول جتربة نقدية اإىل مقال حول التنا�س  
احللم  �رسادق  رواية  يف  املو�سوعاتي 
 2011 �سنة  جلوجي  لعزدين  والفجيعة 
البحث  من  النتقال  اآفاق  يل  فتح  الذي 
الأكادميي اإىل املمار�سة النقدية والتبحر 
الوطنية  ال�رسدية  الن�سو�س  عال  يف 
املقال  هذا  توج  حيث  والعاملية  منها 
بجملة من املقالت املتوالية واملوؤلفات 
النقدية التي انتقلت يف ممار�ستها للكتابة 

النقدية من املحلي اإىل العاملي
 

االأدب وجه اآخر للحياة
من  كغريه  الأدبي  الإبداع  يحظى 
الإبداعات يف املجالت العلمية الأخرى 
باأهمية كربى  لدى املثقف عامة واإن كان 

وهذا   ، قيمة  الإبداعات  هذه  يعادل  ل 
اليومية  اإىل قيمة الأدب يف حياتنا  راجع 
من حيث كونه مراآة عاك�سة حلياة الإن�سان 
اأو متثيل حلياة  هذا الكائن الب�رسي على 
باحلروف  الر�سم  طريق  عن  اإختلفها 
حيث يظهر فيها قدرة الإن�سان على متثل 
بلغة  واقعية  وغري  واقعية  احلياة  هذه 
لتاأخذ  العادية  اللغة  فوق  ت�سمو  اإبداعية 
اأ�سكال خمتلفة مبا فيها الرواية - ال�سعر 
- الق�سة... وغريها من الأجنا�س الأدبية 
  ، الأدبي ب�سفة عامة  الإبداع  توؤطر  التي 
واأنا كمثقف جزائري اأرى اأن قيمة الإبداع 
الأدبي تكمن يف مدى م�سايرة  هذا الأدب 
ب�سكل يجعل  يعي�سه  الذي  الإن�سان  حلياة 
اأكرث جتاوبا مع هذا الن�س  هذا الإن�سان 
بغ�س  الإبداعية  الن�سو�س  من  غريه  اأو 
النظر عن اجلن�س احلقيقي لهذا الإن�سان 
اإل  هو  ما  املطاف  ناهية  الأدب يف  لأن 
اأو  حل  اأينما  الإن�سان  هذا  حلياة  متثل  

ارحتل

م�سـاريع م�ستقبلية 
اأعمال  عدة  النقدية  ممار�ستي  اأطر 
�سملت  مقالت  �سكل  يف  حديثا  �سدرت 
اآليات   : بينها  ومن  واللغة  والنقد  الأدب 
اخلطاب ال�ساخر يف رواية الثلثة ملحمد 
من�سور  املقال  الإبراهيمي،  الب�سري 
 ،13 العدد  اللغوية،  املمار�سات  مبجلة 
خمرب  ISSN2170-0583ي�سدرها   2012

املمار�سات اللغوية يف اجلزائر
يف  وفعاليتها  اخلطابية  الرتاكمات 
اأدب  خلل  من  ال�رسدي  ال�ستغال 
جملة  من  الرابع  العدد  ال�سدياق، 
جامعة  والنقدية  الأدبية  الدرا�سات 
الأدبي  الرتاث  تداولية يف  ،مقاربة  الربج 
 « اأمنوذجاً  الوهراين  »منامات  اجلزائري 
،جملة التوا�سل يف اللغات والآداب، جامعة 
باجي خمتار عنابة، العدد 49،  4932 – 
الفنتازيا   2017 مار�س   ISSN  1111
“الأ�سباح  رواية:  يف  الكا�سفة  واآلياتها 
بلتونوف، مقال دويل يف جملة  لأندريه 
والفكرية-  الأدبية  للدرا�سات  جيل 
اآليات   - نوفمرب 2017   35 العدد  بريوت. 
ومقامات  منامات  يف  ال�رّسدية  الرتجمة 
جملة  دويل،  مقال  الوهراين،  ور�سائل 
العدد  القاهرة،  الأدبي،  النقد  ف�سول يف 
اأيقونة اجل�سد يف   – 100 �سيف 2017   
�سيميائيــــــــــات-  جملّة  ال�سويف،  العرفان 
ادرة عن خمترب ال�سيميائيات وحتليل  ال�سّ
اخلطابات ـ جامعة وهران -1- اأحمد بن 

اخلواء يف  فيل�سوف  بحثا عن   2018 بلّة. 
كتابة  قراءة يف  احلداثة،  بعد  ما  خطاب 
الدرا�سات  ال�سذرية، جملة  اإميل �سيوران 
دورية حمكمة  والفنية،  واللغوية  الثقافية 
برلني،  الدميقراطي،  العربي  املركز 

اأملانيا، 2018
�سملت:  م�ستقلني  نقديني  موؤلفني  وكذا 
الرتاثي،  ال�رسدي  اخلطاب  جماليات 
الوهراين  منامات  يف  معا�رسة  قراءة 
الفكر  يف  معا�رسة  نقدية  قراءات   -
الأروربي- وكذلك عدة م�ساريع م�ستقبلية 

�سملت : 
كتاب: تاأملت وقراءات نقدية يف ق�سايا 
الأدب اجلزائري بني«  القدمي واحلديث 
ال�سبعة  العوال  �سندوق  )خمطوطة(،   «
ال�رّسد  يف  نقدية  �سل�سلة   « ال�رّسد   يف 
الروائي » )ج1-ج2-ج3-ج4-ج5-ج6-ج7( 

خمطوطة

ق�سية مركزية 
ما  باأن  الإنكار  اإمكانية  هناك  لي�س 
الإيديولوجية  نقدية هي  كتابة  كل  يحدد 
عام  مو�سوع  نحو  الناقد  توجه  التي 
التي  النقدية  املو�سوعات  اختلفت  واإن 
يطرقها وعلى هذا الأ�سا�س اإذا نظرنا يف 
جممل الق�سايا النقدية التي عاجلتها يف 
كتاباتي النقدية على اختلف مو�سوعاتها 
فاإنها ل تخرج عن مو�سوع احلداثة الذي 
بدوره ياأخذ مفاهيم متعددة لهذا تختلف 
املو�سوعات النقدية اخلا�سة به كـاملوت 
املجازي يف اخلطاب الإبداعي- خطاب 
اخلواء-  فل�سفة  اللغة-  عنف  الأل- 
الفنتازيا- ال�سخرية- الكتابة ال�سذرية...
واأمام هذه الدينامّية التي �سهدها الفعل 
املعريف من احلداثة اإىل ما بعدها، حاولنا 
نهج طريق  التحليلية  النقدية  قراءتنا  يف 
تفكيك  على  القائمة  التاأويلية  املمار�سة 
مرتبطة  كاأنها  تبدو  التي  الن�سو�س  تلك 
مفهوم  ح�سب  ونهائية  وا�سحة  بحقيقة 
دريدا ، وحاولنا الإجابة عن �سوؤال مفاده: 
كيف جتلّت مقولت ما بعد احلداثة على 
والأدبية«  »الفل�سفية  اخلطابات  م�ستوى 

مبختلف توّجهاتها الأجنا�سية ؟ 

املمار�سة النقدية 
املعا�سرة

النقدية  املمار�سة  ت�سوير  ميكن  كيف 
املعا�رسة خلطابات احلداثة وما بعدها 
وهي تظل يف ترحال دائم باحثة عن قارئها 
النموذجي الذي عادة ما توؤهله لأن يكون 
وهل  باأ�رساره؟  الكاتب  له  يبوح  منوذجا 
جوهرية  اأهمية  هاته  املتلقي  لو�سعية 
يف اإعادة بناء الدللة واإنتاج لعبة املعنى، 
والتي تدعو بدورها القارئ للنخراط يف 
للمعنى  الدريدية  الإختلف  لعبة  �سميم 
حقيقة  عن  املعربة  لل�سريورة  اخلا�سع 

الأثر وفق اإمكاناته املتعددة ؟  
عندما  دوما  �سائع   ، القارئ  اأّن  نعتقد 
يحاول فهم بع�س اخلطابات )الفل�سفية– 
القراءات  بع�س  راأينا  فلّما  الأدبية(، 
انربينا  توجهها،  يف  تقليديه  النقدية 
ل�ستكناه اأغوار هذه اخلطابات الزئبقية، 
التدريب  اأن يكون يف ذلك نوٌع من  ع�سى 

متابعة  على  وحثه  املعا�رس،  للقارئ 
الرحلة معنا داخل اأروقة ن�سو�س خالدة 

تخاطب العال ال�سائح بدون بو�سلة

قراءات نقدية 
بها:   تاأثرت  التي  النقدية  القراءات 
»يف  ال�سمت  جماليات  حممود   اإبراهيم 
اأ�سل املخفي واملكبوت- ال�سبق املحرم 
» اأنطولوجيا الن�سو�س املمنوعة  ـ النقد 
املعا�رس،  الفل�سفي  القول  يف  والرغبة 
اأركون  اأمثال  العرب  النقاد  من  وغريه 
عابد  حممد  زيد-  اأبو  حامد  نا�رس   –
تاأثرت  الغرب  فل�سفة  ومن  اجلابري، 
كثريا باإميل �سيوران �ساحب كتاب املياه 
كلها بلون الغرق - مثالب الولدة - تاريخ 
ويوتوبيا - فريدريك نيت�سه : هكذا تكلم 

زراد�ست ، وغريها من الكتب

مهمة النقد
ل تقت�رس مهمة النقد يف  ر�سد جمالية 
الأدب بل تتعداه اإىل الك�سف عن العيوب 
اأمام  الأدبي  الإبداع  فيها  يقع  التي 
املقارنة التي من �ساأنها اأن تظهر جمالية 
اإبداعا  اأقل  اآخر  ن�س  ح�ساب  على  ن�س 
للعمل  بالن�سبة  الناقد  مهمة  لتظهر  منه 
اأولهما  اأ�سا�سني:   عملني  يف  الإبداعي 
والثاين  الن�س  يف  اجلمال  مواطن  ك�سف 
واقرتاح  الإبداعي  الن�س  عيوب  ك�سف 
فيها  يقع  قد  التي  املطبات  ل�سد  بدائل 
الكتاب  بن�سيب  يتعلق  اأما فيما  الأديب.  
النقد  من  وحظهم  اجلدد  وال�سعراء 
له  كان  من  بني  فيهم   التمييز  فيمكن 
حظ من الإعلم الذي اأ�سهم ب�سكل كبري 
للنقد وبني  اإبداعاتهم مو�سوعا  يف جعل 
الذين عاي�سوا تهمي�سا اإعلميا واأكادمييا 
اأمام  متوت  الأدبية  اإبداعاتهم  فوجدوا 
ربط  يف  الفاعلة  الو�سيلة  هذه  �سمت 
العمل الإبداعي بالنقد يف الع�رس احلديث 
الذي انتقلت معه �سهرة العمل الإبداعي 
يعني   الإعلم مبا  اإىل  القارئ  �سلطة  من 
اأن النقد �سار موجها بهذه الأداة ل بفعل 
القراءة اأمام حماولة بع�س الأدباء اإعتلء 
الو�سيلة  هذه  طريق  عن  ال�سهرة  من�سة 

على ح�ساب العمل الإبداعي

�سفات الناقد 
املتمكن  الناقد  بها  يتميز  �سفة  اأول 
يف  تتج�سد  التي  املتعددة  القراءة  هي 
هذه  تعك�س  بحيث  النقدية  اأعماله  كرثة 
تتمثل  الناقد  اخلا�سية حقيقة عملية يف 
من  عليه  يتوفر  ما  بقدر  اأنه  كونه  يف 
يتوفر عليه  ما  بقدر  القراءة  قدرة على 
يتوازى  بحيث  نقدي  اإنتاج  من  يوازيها 
بذلك العمل الإبداعي مع العمل النقدي 
واأن ل يحدث يف جمال الإبداع هوة بني 
النقدية  واملمار�سة  الإبداعية  الن�سو�س 
نقدي   مو�سوع  يف  النقد  ينح�رس  كاأن 
واحد اأو ينح�رس الأدب يف عمل اإبداعي 
واحد وهو ما يعك�س كذلك احلقيقة التي 
مت لأجلها تاأ�سي�س هذا النوع من الن�ساط 
الأدب  النقد  فيه  يوازي  الذي  الإن�ساين 
ميكن  ومو�سوعا،  وزمانا  مكانا  وي�سايره 

ح�رس ملمح الن�س احلديث املعا�رس يف 
جملة من اخل�سائ�س املتعلقة باملو�سوع 
اأما من حيث املو�سوع  والهدف،  والبنية 
مو�سوعات  يعالج  احلديث  الن�س  جند 
اأبعد عن الواقعية التي تنفر القارئ اأمام 
هروبه من الواقع ومن هذه املو�سوعات: 
العلمي-  اخليال  الفنتازيا  العجائبية- 
املال-  ال�سورة-  اجل�سد-  الغيبيات- 
ال�سلطة- ...واأما من حيث البنية فياأخذ 
الن�س الأدبي احلديث عدة اأ�سكال تختلف 
التقليدية  الأدبية  الن�سو�س  عن  كلية 
الق�رس،  الأدبية،  الأجنا�س  كتداخل 
جمازية ال�سخ�سيات ، تعدد الراوي،  تعدد 
ال�سمائر... اأما من حيث الهدف فرتمي 
�سنع عال  اإىل  الإبداعية  الن�سو�س  هذه 
الإن�سانية  احلياة  جت�سيد  يف  مثالية  اأكرث 
متعددة:  ملقا�سد  ت�سمنها  يف  وهذا 

ثقافية – اجتماعية – �سيا�سية ،

ما الدواعي التي حفزت 
باحثا مثلك يف النقد 
اإىل العودة بتفكريه 

اإىل اأ�س�س ق�سايا االأدب 
والنقد يف الثقافتني 

العربية الغربية ؟
التاأمل يف م�سار الفل�سفة والعلوم الإن�سانية 
ي�سور لنا حجم النقلة املعرفية التي و�سل 
اإليها املنطق الب�رسي وذلك حل�سن تغيري 
الهياكل  خللخلة  فاإن  لذا  الثابتة  الهياكل 
يف  والنقد  الأدب  ق�سايا  يف  منافعها 
يكتمل  الغربية، وهكذا  العربية  الثقافتني 
امل�سهد املعريف ويت�سح تعقيده، هنا تربز 
قدرة الناقد احلداثي على حتديد م�سريه 
حمورها  وحتديدا  الثقافة  مقولة  وتغيري 
تلك  هي  هنا  فالثقافة  دورانها،  ومركز 
احل�سارة  �سريورة  من  الروحية  الناحية 
والآداب    والعلوم  الأفكار  ت�سمل  التي 
ماأ�ساة  على  يديه  التوجه  هذا  و�سع  لقد 
ت�ستحق منا الهتمام خا�سة يف  حقيقية 
ق�سايا الأدب والنقد )يف الثقافتني العربية 
الغربية( ، اإّنها ثقافات ل تخلو من كتابات 
خزائن  تفتح  دللية  مبلمح  متفّجرة 
خبايا  من  كثري  عن  وتك�سف  املطمو�س 
الراهن ، وتدخل اإىل دهاليز املجتمع باآلة 
كثرياً  النور  لت�سع حتت  البلغي  الك�سف 
القارئ  اأّن  نعتقد  العتمة.  يف  يدور  مما 
املعا�رس، �سائع دوما عندما يحاول فهم 
بع�س  راأينا  فلّما  الأدبية،  الق�سايا  بع�س 

توجهها،  يف  تقليديه  النقدية  القراءات 
اخلطابات  هذه  اأغوار  ل�ستكناه  انربينا 
الزئبقية، ع�سى اأن يكون يف ذلك نوٌع من 

التدريب للقارئ املعا�رس

كيف ميكن تتبع 
دالالت مفهوم النقد 

و ر�سد توظيفه 
اال�سطالحي ؟

تفح�س  اللغوية  النقد  مفاهيم  من  
من  اجليد  ومتييز  عليه،  واحلكم  ال�سيء 
الرديء ، ولكن الغاية من ر�سد التوظيف 
وتاأمل  ر�سد  هو  للنقد  ال�سطلحي 
اأوليات الفعل النقــــدي )العربي – الغربي 
ال�رسوط  طبيعة  عند  الوقوف  ق�سد   )
و  ا�ستعماله  اأ�سكال  وكذا  له  املوؤ�س�سة 
املقا�سد  و  التاأويلت  عن  بحثا  تداوله، 

الكامنة وراء هذه الن�سو�س النقدية 
الع�سور  عرب  النقد  دللت  تتبع  اإن   
عملية  وهي  واحدة  عملية  اإىل  يوجهنا 
اأو  الفني  الك�سف عن كوامن واآثار العمل 
الأدبي واأبعادها وما ورائها ، وعليه فهو 
يحتاج اإىل ق�سط وافر من الوعي النقدي 
واخلربة اجلمالية - اإن النقد لي�س ملحقا  
ال�رسوري واملو�سوعي ، ليو�سع من دائرة 
الإبداعي  العمل  مع  وتعاطينا  اإدراكنا 
اإعادة حتليلِه  يف  الرغبة  من  نوعاً  مولداً 
البنائي والفل�سفي وتركيبِه من جديد وفق 
قراءة متجاورة تت�سم باملو�سوعية لتكون 
والك�سف  القيم  ا�ستنباط  الناقد  مهمات 
اأو  فكرية  اأو  جمالية  كانت  �سواء  عنها 
النقدية  ت�سوير املمار�سة  فل�سفية ميكن 
خلطابات  زئبقية  ممار�سة  املعا�رسة 
احلداثة وما بعدها فهي تظل يف ترحال 
الذي  النموذجي  قارئها  عن  باحثة  دائم 
عادة ما توؤهله لأن يكون منوذجا يبوح له 
باأ�رساره ؟ وهل لو�سعية املتلقي  الكاتب 
بناء  اإعادة  يف  جوهرية  اأهمية  هاته 
تدعو  والتي  املعنى،  لعبة  واإنتاج  الدللة 
بدورها القارئ للنخراط يف �سميم لعبة 
اخلا�سع  للمعنى  الدريدية  الإختلف 
الأثر وفق  لل�سريورة املعربة عن حقيقة 
اإمكاناته املتعددة ؟ وفوق ذلك كان جلهم 
وحديثا   قدميا  والأدباء  الفل�سفة  من 
املظللة  الإبداعية  الكتابة  خلف  م�سترتا 
تتعدد  ذلك  على  وبناء   ، الـتاأويل  لأوتار 
لأنها  احلقيقة  مبداأ  اأمام  النقد  دللت 
مكانه  يتخلى عن  الهارب  كالطيف  تبقى 

ل�سالح القارئ القادم 



تاأليف م�ؤلف كاترين ديلكروا وترجمة ريا�ض الكحال

ظالل واأ�ضواء على عائلة نور: مقاومة 
التهمي�ش يف جمتمع املهاجرين

�ضدر حديًثا عن �ضل�ضلة »ترجمان« يف املركز العربي لالأبحاث ودرا�ضة ال�ضيا�ضات كتاب ظالل واأ�ض�اء على 
عائلة ن�ر: مقاومة التهمي�ض يف جمتمع املهاجرين، وه� ترجمة ريا�ض الكحال لكتاب كاترين ديلكروا 

Ombres et lumières de la famille Nour: Comment certains résistent face à la précarité، الذي 
تتتّبع فيه جتربة عائلة املغربية املهاجرة املقيمة يف فرن�ضا منذ عق�د، والتي تتالطمها البطالة واالفتقار 

املزمن اإىل املال واأ�ضكال التمييز املختلفة، م��ضحًة من خالل حالتها ال�ضع�بات العديدة التي تنجم عن 
حال عدم اال�ضتقرار الذي يعانيه املهاجرون، وكيف يتخيل االأهل واأطفالهم اال�ضرتاتيجيات االأ�ضلية 

التي تي�ّضر لهم حتمل ال�ضعاب، مع القدر الكايف من التعاطف والتما�ضك االأ�ضري.

ح�ار الطف�لة

�صفحة   240( الكتاب  يتاألف 
من  موثًقا(  الو�صط،  بالقطع 
الأول،  الق�صم  اأق�صام. يف  ثالثة 
ف�صول.  ثالثة  الطفولة،  حوار 
اإىل  الأول، من جيل  الف�صل  يف 
الهم  اإن  املوؤلفة  تقول  اآخر، 
نور  للوالدين يف عائلة  ال�صاغل 
الف�صل  اأطفالهما  جتنيب  هو 
اأن  من  ومتكينهم  الدرا�صي 
ي�صبحوا قادرين على الندماج 

القت�صادي والجتماعي.
طفولة  الثاين،  الف�صل  يف 
املوؤلفة  تنقل  عدة،  باأ�صوات 
لأفراد  ف�صيف�صائية  �صورة 
ر�صيد  هم  العائلة،  يف  اأربعة 
واإدري�س،  وجميل  وليلى 
معاناتهم  باأل�صنتهم  وا�صفة 
والعائلية  وال�صحية  املدر�صية 
يف بلد جديد، وما �صاحب هذه 
نف�صية  اأمرا�س  من  املعاناة 

اأ�صيبوا بها.

يف الف�صل الثالث، منح الأطفال 
ديلكروا  تقول  بالنف�س،  الثقة 
الجتماعي«  »العائق  عبارة  اإن 
من  بالطبع  م�صتخدمة  لي�صت 
يوؤكدن  اأنهن  غري  الأمهات، 
ثغراتهن  وعيهن  كبري  ب�صكل 
فمنذ  ل�صدها.  وجهودهن 
يدركن  وهّن  اأطفالهن  ولدة 
ال�صعوبات التي من املمكن اأن 
منهن  كثري  يحاول  ت�صادفهن. 
عن  بالبحث  الأخطار  ا�صتباق 
حلول عند اأمهات اأخريات اأكرث 

خربة اأو عند الخت�صا�صني.

امليزانية الزوجية

يف الق�صم الثاين، احلياة الزوجية 
يف  ف�صالن.  امليزانية،  وتوازن 
احلياة  نهاية  الرابع،  الف�صل 
اإن  املوؤلفة  تقول  املهنية، 
يف  القت�صادية  ال�صعوبات 
النفطية  الأزمة  عقب  فرن�صا، 
اإىل  اأدت   ،1974 عام  يف 
العمال  من  كبري  عدد  ت�رسيح 
واأ�صبحت  املوؤهلني،  غري 
يف  وطنية.  م�صكلة  البطالة 
القت�صادي  الظرف  هذا  ظل 
احلكومة  قّررت  الوا�صح،  غري 
هجرة  جتميد  الفرن�صية 

العمال غري املوؤهلني من خارج 
وذلك  الأوروبية،  املجموعة 
بعد غريها من الدول الأوروبية 
يف  القرار  هذا  اتخذت  التي 
عام 1973. دفع هذا التغيري يف 
املهاجرين  الفرن�صي  القانون 
اإىل  فرن�صا  يف  املوجودين 
ا�صرتاتيجيتهم  يف  النظر  اإعادة 
يف احلياة ب�صكٍل كامٍل. يف هذا 
ا  اأي�صً ديلكروا  تتناول  الف�صل، 
العائلة  واأزمة  العمل،  حوادث 

املتمثلة يف الزواج بامراأتني.
اخلروج  اخلام�س،  الف�صل  يف 
عن  املوؤلفة  تتكلم  الأزمة،  من 
تربوية،  اأداة  ب�صفتها  امليزانية 
ن�صاء  بني  الفاعل  والت�صامن 
احلي، فالتعاون بني الن�صاء مهم 
اخلدمات  تبادل  على  ومبني 
الأعباء  وتقا�صم  املادية، 
اإن  امل�صكالت.  اأمام  الذهنية 
نف�صها،  الظروف  يع�صن  ن�صاء 
حليفات  وي�صبحن  يجتمعن 
ترتيبات  اإيجاد  على  وقادرات 
ا يف ما  اأحياًنا، خ�صو�صً وحلول 
يعي�صها  التي  بال�صعوبات  يتعلق 

اأولدهن.

�ضن الر�ضد

�صن  بلوغ  الثالث،  الق�صم  يف 
الر�صد، �صتة ف�صول. يف الف�صل 
ال�صاد�س، ر�صيد يتجاوز مر�صه 
معركة  ديلكروا  تروي  النف�صي، 
الكتئاب  �صد  ر�صيد  الطفل 
الأوىل  واخلطوات  النف�صي، 
نحو  نور  عائلة  خطتها  التي 
ر�صيد  وانطالق  ال�صتقرار، 
فرن�صية  اجتماعية  حياة  نحو 
املوؤلفة:  تقول  بامل�صاكنة. 
النظرة  التطور يف  »ي�صمح هذا 
اإىل الزواج الديني التقليدي، يف 
الأجيال.  بني  بالتقارب  راأيي، 
العائالت  عند  ن�صادف 
اأعداًدا  وامل�صلمة  املهاجرة 
والبنات  ال�صباب  من  متزايدة 
امل�صرتك  العي�س  يف  الراغبني 
دون  من  املدين  الزواج  قبل 
تقبل  العائلية،  عالقاتهم  قطع 
العاطفية  عالقتها  بتكري�س 

دينًيا«.
جميل:  ال�صابع،  الف�صل  يف 
ال�صجن،  يف  واحلياة  اجلنوح 
اآلية  تولّد  عن  املوؤلفة  تتحدث 

الدخول يف اجلنوح عند جميل، 
ودخوله  العائلة،  اأفراد  اأحد 
املالئم  املكان  وهو  ال�صجن، 
تقول:  الهوية.  يف  للت�صكيك 
»تفتح حالة جميل النقا�س حول 
ظروف احلياة يف ال�صجن الذي 
اجتاح فرن�صا واأوروبا منذ زمن 
الحتياطي  احلب�س  يف  طويل. 
واأبعد من اأن يثور كما كان يفعل 
يتعاون  اأن  جميل  قرر  غالبًا، 
لأنه يعرتف يف قرارة نف�صه باأنه 

مذنب«.
درا�ضة وعمل

حتقق  ليلى  الثامن،  الف�صل  يف 
الدرا�صة،  خالل  من  ذاتها 
الفتاة  حياة  ديلكروا  تروي 
لتح�صيل  م�صريتها  يف  ليلى 
اجلامعة.  يف  ا  خ�صو�صً العلم، 
يف  ليلى  »حتتل  املوؤلفة:  تقول 
لفهم  املالئم  املكان  الواقع 
معتقدات و�صلوكات املجموعة 
لأهلها  والثقافية  الجتماعية 
يف  ولدت  كونها  وللفرن�صيني، 
نف�صها  تعترب  اإنها  فرن�صا. 
يف  وتفتخر  تام  ب�صكل  فرن�صية 
الوقت نف�صه مبن�صئها املغربي. 
هذا الو�صع يجعل منها و�صيطة، 
ب�صكٍل  العدالة  منح  على  قادرة 
تظهر  حني  ا  خ�صو�صً من�صف، 
املعايري  بني  التناق�صات 

الثقافية«.
اإدري�س  التا�صع،  الف�صل  يف 
يبحث عن عمل، تقدم املوؤلفة 
هذا  مل�صرية  معرًبا  موجًزا 
عمل.  عن  البحث  يف  ال�صاب 
من  ثالث  �صنوات  »بعد  تكتب: 
املثمر  وغري  امل�صني  البحث 
رف�س  �صغل،  موطن  عن 
ذلك  من  الرغم  على  اإدري�س 
اأن  يريد  اإنه  حتى  ي�صت�صلم  اأن 
يت�صرّت على العن�رسية املتف�صية 
الأمر  يتعلق  هل  الأجواء.  يف 
ال�صخ�صية؟  للحماية  بت�رسف 
العن�رسية  فكرة  مع  العي�س  اإن 

هذه يبدو له غري وارد«.

�ض�رة م�ضبقة

حالة  العا�رس،  الف�صل  يف 
اأم للمجتمع؟،  ملّحة... لل�صباب 
هذا  يف  اإن  ديلكروا  تقول 
طلبات  بكرثة  املّت�صم  الظرف 

العمل وندرة عرو�س الوظائف، 
»نرى يف كل مكان اأن العالقات 
دوًرا  توؤدي  البينية  ال�صخ�صية 
واملمار�صة  فاملبداأ  متزايًدا: 
مندرجني  واأ�صبحا  يتعّممان 
يف  الفرن�صية  التقاليد  �صمن 
الأو�صاط الجتماعية املختلفة 
حماولة  اإىل  ويهدفان  كلها، 
الأخ  اأو  احلياة  �رسيك  اإدخال 
اأبناء  اأو  الأطفال  اأو  الأخت  اأو 
على  والأخت  الأخ  وبنات 
اأي  العلبة،  اإىل  موظفون،  اأنهم 
فيها«.  يعملون  التي  املوؤ�ص�صة 
رب  ولي�س  املوظفني،  لكن 
اإدخال  يف  ينجح  من  العمل، 

اأقاربهم اإىل املوؤ�ص�صة.
ع�رس  احلادي  الف�صل  يف 
وتفاعلها  العن�رسية  والأخري، 
املتبادل، تقول املوؤلفة: »يوؤدي 
التمركز الإثني عند البع�س اإىل 
انت�صار احلذر الذي يتظاهر اأو 
بل  و’نحن‘،  ’هم‘  بني  بالتمييز 
والأفكار  الظلم  حالت  برت�ّصخ 
منتظم«.  ب�صكل  امل�صبقة 
عدًدا  عائلة  اأفراد  اإىل  وتن�صب 
م�صبًقا  املكّونة  ال�صورة  منها: 
العنيف  العربي  ال�صاب  عن 
وامل�صتغل  وال�صارق  والكاذب 
الذي  القت�صادي  واملناف�س 
املتطرف،  لليمني  البيئة  يهيئ 
وامل�صلم الذي يرف�س الندماج 
والذي اختالفاته  يف املجتمع، 
جتاوزها  ميكن  ل  الثقافية 
والو�صع  بامراأتني،  كالزواج 
معاملة  و�صوء  للمراأة،  الأدنى 

الأطفال، وهجر التعليم.
علم  اأ�صتاذة  ديلكروا  كاترين 
الجتماع يف جامعة �صرتا�صبورغ 
مركز  يف  وع�صو  فرن�صا   -
 Dynamiques« بحوث 
ف�صاًل   ،»Européennes
�صغلتها  اأخرى  منا�صب  عن 
على  بحوثها  ترتكز  �صابًقا. 
للعائالت  املقارنة  الدرا�صات 
املقيمة  املهاجرة  املغربية 
واأملانيا،  وبلجيكا  فرن�صا  يف 
وتقود منذ عام 2015 جمموعة 
اأملانية   - فرن�صية  بحثية 
�صوؤون  رعاية  �صيا�صات  لتقييم 
بتحليل  واأبنائهم  املهاجرين 
واإفادات  املعي�صة  جتاربهم 
الجتماعيني.  امل�صاعدين 
ت�صعى اإىل تطوير قاعدة بيانات 

تت�صمن  التي   MIGREVAL
املهاجرين  واآراء  اأحاديث 
الفاعلني  كما  واأبنائهم 
وامل�صاعدين املنتدبني ملتابعة 
عدة  كتب  لها  �صدر  �صوؤونهم. 
 Espoirs et منها:  ومقالت، 
 réalités de la femme
arabe: Egypte-Algérie؛ 
 Double mixte، le
 mariage comme
 lieu de rencontre de
 Des deux cultures؛ 
 médiatrices dans les
 quartiers fragilisés:
ريا�س  ترجمة:   .Le Lien

خريج  �صوري،  طبيب  الكحال 
دبلوم  وحائز  دم�صق،  جامعة 
التخ�ص�صية  الدرا�صات 
من  التنف�س  جهاز  باأمرا�س 
ودبلوم  بفرن�صا،  نان�صي  جامعة 
الفرن�صية   - العربية  الرتجمة 
من جامعة ليون. مار�س الطب 
الفرن�صية.  امل�صت�صفيات  يف 
ترجم من الفرن�صية اإىل العربية 
التي  الدرا�صات  من  العديد 
حمكمة،  جمالت  يف  نُ�رست 
الكتب،  من  عدد  اإىل  اإ�صافة 
الفرتا�صي،  عاملنا  منها: 

والإ�صالم �صد الإ�صالم.
وكاالت
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جائزة ال�ضيخ زايد للكتاب تعلن 
القائمة الطويلة لفرع “الرتجمة”

اأعلنت جائزة ال�صيخ زايد للكتاب،  اأم�س، عن القائمة الطويلة لفرع 
الرتجمة يف دورتها الـ13، التي ا�صتملت على 12 عمال اختريت من بني 107 
اأعمال تقدمت اإىل اجلائزة فرع الرتجمة، عن اللغات الإجنليزية والفرن�صية 
والأملانية، وينتمي معظم مرتجميها اإىل م�رس واملغرب ولبنان وال�صعودية 

وتون�س. و�صمت الرتجمات من الإجنليزية 7 اأعمال، هي: “م�صارات 
الق�صيدة العربية املعا�رسة” تاأليف حم�صن جا�صم املو�صوي وترجمة 

اأحمد بوح�صن من املغرب �صادر عن دار توبقال للن�رس 2017، وكتاب “هل 
بع�س اللغات اأف�صل من بع�س؟” تاأليف روبرت وليم ديك�صون وترجمة 

حمزة بن قبالن املزيني من ال�صعودية من من�صورات دار كنوز املعرفة 
للن�رس والتوزيع 2018، و”ثالث مدن م�رسقية: �صواحل البحر الأبي�س 

املتو�صط بني التاألق والهاوية” تاأليف فيليب مان�صيل وترجمة م�صطفى 
قا�صم من م�رس من من�صورات املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب 

– الكويت 2017، و”امل�صكالن الأ�صا�صيان يف نظرية املعرفة” تاأليف كارل 
بوبر وترجمة جنيب احل�صادي من ليبيا �صادر عن جداول للن�رس والرتجمة 

والتوزيع 2018، و”العنف: خمتارات فل�صفية” تاأليف فيتوريو بوفت�صي 
وترجمة يا�رس قن�صوه من م�رس و�صادر عن املركز القومي للرتجمة 2017 

.. و”نظرية يف العدالة” تاأليف الفيل�صوف جون رولز وترجمة ر�صوان 
العيادي من املغرب من من�صورات دار الكتاب اجلديد املتحدة 2018، 

و”اجلني – تاريخ حميم” تاأليف �صيدهارتا موكرجي وترجمة اإيهاب 
عبداحلميد من م�رس و�صادر عن دار التنوير للطباعة والن�رس 2018.

اأما الأعمال املرتجمة من الفرن�صية اإىل العربية ف�صمت 3 اأعمال، هي 
:كتاب “اأ�صول التاأويلية” تاأليف جورج غو�صدورف وترجمة فتحي اإنقزو 

من تون�س من من�صورات “موؤمنون بالحدود للدرا�صات والأبحاث” 2018، 
و”بحر اخللفاء – تاريخ املتو�صط الإ�صالمي من القرن ال�صابع اإىل القرن 

الثاين ع�رس ميالدي” تاأليف كري�صتوف بيكار وترجمة دكتور جان جبور 
من لبنان و�صادر عن املكتبة ال�رسقية 2018، و”ما هو النقد؟ تليه ن�صو�س 

حول ثقافة الذات” من تاأليف مي�صيل فوكو وترجمة حممد ازويتة من 
املغرب من من�صورات اأفريقيا ال�رسق 2018.

وا�صتملت الأعمال املرتجمة من الأملانية، على كتابني “اليهود العرب يف 
اإ�رسائيل – روؤية معرفية” تاأليف د. عمر كامل وترجمة دكتوره �صريين 
القباين من م�رس من من�صورات مكتبة الإ�صكندرية 2018، و”تاريخ علم 
الكالم الإ�صالمي من النبي حممد حتى الوقت احلا�رس” تاأليف تيلمان 
ناغل وترجمة حممود كبيبو من اأملانيا من من�صورات �رسكة دار الوراق 

للن�رس 2018.
وكانت القوائم الطويلة لفروع “الفنون والدرا�صات النقدية” و«التنمية 

وبناء الدولة” و”الآداب” و”اأدب الطفل” و”املوؤلف ال�صاب” اأَعلنت خالل 
الأ�صابيع املا�صية. 

 وكالة اأنباء ال�ضعر 
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بامل�سرح الوطني اجلزائري حمي الدين ب�سطارزي بالعا�سمة

حممد الأمني بحري يفتك املرتبة الأوىل جلائزة 
»م�سطفى كاتب« الدولية للنقد امل�سرحي

توج اأول اأم�س ابن مدينة ب�سكرة حممد الأمني بحري املرتبة الأوىل يف 
اجلائزة الدولية للنقد امل�سرحي »م�سطفى كاتب«  ولقد منحت له هذه 

اجلائزة  نظري فوزه  يف هذه امل�سابقة  ال�سنوية عن بحثه املو�سوم  بـ » 
�سيمياء  اخلطاب امل�سرحي  والتوا�سل ،  وهي عبارة عن درا�سة  لنماذج  
من الدورة 12 من املهرجان الوطني للم�سرح املحرتف / 2017 ) ك�سرودة 

، ما بقات هدرة  والعطب (.

حكيم مالك 

�أهدى   فلقد  �لأ�سا�س  هذ�  وعلى 
كاتب«  »م�سطفى  جائزة   بحري 
�مل�رسح  للدر��سات  حول  �لدولية 
�جلز�ئر  بلده  �إىل  �جلز�ئري  
�لوطني  �مل�رسح  وجمهور 
ب�سطارزي  �لدين  �جلز�ئري حمي 
كان  تو�فد   �لذي  بالعا�سمة  
�لكربى  �لقاعة  يف  بقوة  حا�رس� 
بامل�رسح  كاتب«  »م�سطفى 

�لوطني �جلز�ئري  وياأتي هذ� يف 
�إطار فعاليات �لدورة 13 للمهرجان 
�لوطني للم�رسح �ملحرتف ،  كما 
�سكر بحري �سعب وجامعة مدينة 
ب�سكرة عرو�س �لزيبان كما ت�سمى  
حتكيم   جلنة  �أي�سا  بحري   و�سكر 
هذه  �جلائزة  �لدولية ،  كما وجه 
باتنة  من  بوي�س  ملحمد  �سكره 
�لأردن  من  �لعمايرة  ومن�سور 
وحممد �ل�سمري من �لعر�ق وهذ� 
و�سعه  على �سفحته  من�سور  عرب 

�لر�سمية �لفي�سبوك.
  ولقد بلغت قيمة �جلائزة �لدولية  
»م�سطفى كاتب« هي مليون دينار 
مليون   100 يعادل  ما  جز�ئري  
�سنتيم  �ملوزعة على ثالث مر�تب 
و�ملتمثلة يف �جلائزة �لأوىل وبلغت 
قيمتها 50 مليون �سنتيم و�ملرتبة 
�سنتيم  مليون   30 بـ  تقدر  �لثانية 
قيمتها  بلغت  �لثالثة  و�ملرتبة 
هذه  �أن  ،كما  �سنتيم  مليون   20
�مل�سابقة �ل�سنوية للجائزة �لدولية 

»م�سطفى كاتب« للدر��سات حول 
حتت  تاأتي  �جلز�ئري    �مل�رسح 
عبد  �جلمهورية  رئي�س  رعاية 
وزير  �إ�رس�ف  و  بوتفليقة  �لعزيز 
ومن  ميهوبي  �لدين  عز  �لثقافة 
تنظيم �مل�رسح �لوطني �جلز�ئري 
كما    ، ب�سطارزي  �لدين  حمي 
للباحثني  كرمية  دعوة  تعد  �أنها 
و�لأكادمييني  و�لنقاد  و�ملخابر 
ملر�فقة  و�ملهتمني  و�لدر��سني 
�مل�رسحية من  �لعرو�س  منظومة 

خالل �إعد�د بحوث و در��سات عن 
�مل�رسح  حول  �لتطبيقية  �لأبعاد 
�جلز�ئري  و�لتي ي�سعى من خاللها 
�مل�رسح �لوطني �جلز�ئري »حمي 
�لدين ب�سطارزي« �إىل دعم �لبحث 
�لد�ر�سني  �أمام  �ملجال  وفتح 
�لركحية  �لتحولت  لر�سد 

�جلز�ئرية .
�أن حممد �لأمني بحري  �لعلم  مع 
بروفي�سور بجامعة حممد خي�رس 
�أدبي يقدم  بب�سكرة تخ�س�س نقد 

�لعاملي  �لأدب  يف  حما�رس�ت 
كتاب  له  باجلامعة  و�ملقارن 
�ملارك�سية )ترجمة( 2009، وكتاب 
�لأ�سول  من  �لتكوينية  �لبنيوية 
�ملنهجية  �لف�سول  �إىل  �لفل�سفية 
كتاب   ، �لنقد(2015  نقد  )يف 
لنقد  � - �سي�س لتاأ � ( ي ر �سطو لأ �
�ملقال  ويكتب  -�لتجني�س(2018 
�ملجالت  من  �لعديد  يف  �لنقدي 
�لعربية و�لدولية له عدة م�ساركات 

يف ملتقيات عربية ودولية.

يف اختتام املهرجان الدويل الـ 13 للمو�سيقى الأندل�سية واملو�سيقى العتيقة

نوري كويف يبهج جمهوره باأوبرا اجلزائر 
نوري  �لأندل�سي  �لفنان  �أحتف 
يف  �لأندل�سي   �لفن  ع�ساق  كويف 
للمهرجان  �خلتامية  �ل�سهرة 
�لأندل�سية  للمو�سيقى  �لدويل 
طبعته  يف  �لعتيقة  و�ملو�سيقى 
�ل13 د�ر �أوبر� �جلز�ئر »بوعالم 
باجلز�ئر  فايت  باأولد  ب�سايح« 
من  �ملمتدة  �لفرتة  يف  �لعا�سمة 
18 �إىل25  دي�سمرب �جلاري  وكان 
جماهريي   ح�سور  و�سط   هذ� 
وكانت  �لتوقعات   كل  فاق  كبري  
ح�سور  �لكربى  �ملفاجاأة 
بوحريد   جميلة  �لرمز  �ملجاهدة 
كويف   نوري  �لفنان  زين  ولقد     .
�حلوزي  بتاأديته  �ملعروف 
و�لعروبي  وهي  �إحدى ��ستقاقات 
�ملو�سيقى �لأندل�سية  وقدم فيها 
�لر�قية  �أغانيه   من    جمموعة 
فلقد ��ستذكر �بن مدينة تلم�سان 
�لتي    « بومدين  »�سيدي  ر�ئعته 
�لثمانينات  �سنو�ت  بها يف  عرف 
و�لتي حقق بف�سلها   �سهرة كبرية 
�لتي حتتفي بهذ� �ملوروث �لفني 
�لأ�سيل فلقد ولد نوري كويف يف 
31 دي�سمرب 1954  مبدينة تلم�سان 

�سنو�ت    8 �سن  من  بدء�  �لتحق   ،
بالعديد من �جلمعيات �ملو�سيقية 
باملدينة وكان هذ� حتت �إ�رس�ف 
�سيوخ �ملدر�سة �لكال�سيكية مثل 
�أن  كما   ، وبوعلي  ،عبورة  ح�سني 
�سوتية  خ�سائ�س  ميتلك  كويف 
و�إلهام ��ستثنائي وبالتايل فبف�سل 
�أن  ��ستطاع  �أبحاثه  و  جهوده 
من  �لعديد  على  �لعزف  يجيد 
�لعود  منها  �ملو�سيقية  �لآلت 
و�ملندولني و�لكمان و�لرباب كما 
يف  تقلب  �ملتاألق  �لفنان  هذ�  �أن 
�لتعليمية  �لوظائف  من  �لعديد 
�سوتية  وجمموعة  جوقا  و�أن�ساأ 
نائب  ذلك  بعد  لي�سبح  للتالميذ 
رئي�س جمعية �ملوؤلفني و�مللحنني 
مع  و�ملو�سيقيني  و�ملطربني 
�لعديد   له  كويف  نوري  �أن  �لعلم 
�لر�قية   �لفنية  �لأعمال  من 

و�لكثرية . 

فرقة التخت العربي من 
م�سر ت�سنع احلدث 

ولقد ��ستمتع �جلمهور �جلز�ئري  
للمهرجان  �خلتامية  �ل�سهرة  يف 
�لأندل�سية  للمو�سيقى  �لدويل 
طبعته  يف  �لعتيقة  و�ملو�سيقى 
�ملو�سيقية  باإيقاعات    13 �لـ 
�لعربي  �لتخت  لفرقة  �ل�رسقية  
من م�رس حيث كانت �آلة �لقانون 
و�لتي  �خل�سبة  فوق  �ل�سيدة  
عو�مل  �إىل  باحل�سور  �سافرت 
مو�سيقية �ساحرة �أ�سفت لل�سهرة 
هذه  تاأ�س�ست   فلقد  جمالية، 
قيادة  حتت   1995 �سنة  �لفرقة 
وت�سم  معو�س   يا�رس  �ملاي�سرتو 
وموؤدين  مو�سيقيني  �سفوفها  يف 
مو�سيقيا   37 عددهم  يفوق 
وتهدف �إىل �حلفاظ  على �لرت�ث 
�ملو�سيقي �لعربي �لز�خر ،  كما 
فيها  ي�سارك  �لفرقة  هذه  �أن 
�ساحبو�  �لذين  �ملو�سيقيني  كبار 
�مل�رسيني  �ملطربني  كبار 
يف   �أثر  لهم  كان  �لذين  و�لعرب  
�لعربي  و�لغناء  �ملو�سيقى  ن�رس 
على  �خلليج  �إىل  �ملحيط  من 
ر�أ�سهم كوكب  �ل�رسق » �أم كلثوم 
» وحممد عبد �لوهاب و�لعندليب 

 « حافظ  �حلليم  عبد   « �لأ�سمر 
قنديل  وحممد  �لأطر�س  وفريد 
�لعزيز  عبد   ، حممود  كارم   ،
�ملطلب  عبد  ،وحممد  حممود 
،ومتلك فرقة �لتخت �لعربي من 
من  �لعديد  ر�سيدها  يف  م�رس 
�ل�سعيدين  على  �لفنية  �جلولت 
�لكثري  ونالت   ، و�لدويل  �لعربي 
و�لتكرميات يف دول  من �جلو�ئز 

عربية و�أوروبية.    

تكرمي خا�س للراحل 
ح�سني معو�س عازف 

»اأم كلثوم«

 كما حظي  �لر�حل ح�سني معو�س 
�لذي  كان عازف ل�سيدة �لطرب 
�لعربي » �أم كلثوم »بتكرمي  خا�س 
�ملهرجان  حمافظة  طرف  من 
�لأندل�سية  للمو�سيقى  �لدويل 
�لـ  �لعتيقة يف طبعته  و�ملو�سيقى 
عي�سى  عليها  ي�رسف  �لتي    13
�بنه  ��ستلمه  و�لذي  رحماوي 
قائد  معو�س    يا�رس  �ملاي�سرتو 

م�رس  من  �لعربي  �لتخت  فرقة 
وهو  فني  و�سط  يف  ن�ساأ  �لذي 
حا�سل على دبلوم �لكون�رسفاتو�ر 
�لعايل  �ملعهد  وبكالوريو�س  
وماج�ستري   �لعربية  للمو�سيقى 
�ملعهد  طرف   من  ودكتور�ه 
لعلوم  �لعربية  للمو�سيقى  �لعايل 
معو�س  يا�رس  و�ختري  �ملو�سيقى 
�لعازفني  �أف�سل  �سمن  من 
�ملتو�سط  �لبحر  مبهرجان 
يف  �سارك  �أنه  كما   ، بتون�س 
للمو�سيقى  تكوين عدف فرق يف 
كون   ، �لديني  و�لإن�ساد  �لعربية 
يف  �لإيقاعية  لالآلت  �أورك�سرت� 
لأول  وم�رس  و�ليونان  فرن�سا 
له   ، �لعازفني  مرة ي�سم ع�رس�ت 
�أ�سلوب خا�س بالعزف �ملو�سيقى 
كعازف  �سارك  كما   ، �لإيقاعي 
منفرد على �لآلت �لإيقاعية مع 
�لأورك�سرت� �ل�سيمفونية بالقاهرة 
موؤلفات  توزيع  يف  عمل  كما   ،

غربية وعاملية.

فوؤاد ومان ي�سجل 

م�ساركته ال�ستثنائية 
يف املهرجان

�ملطرب  قام  �لأخري  ويف 
ومان  فوؤ�د  حممد  �جلز�ئري 
هذ�  يف  ��ستثنائية    مب�ساركة 
للمو�سيقى  �لدويل  �ملهرجان 
�لعتيقة   و�ملو�سيقى  �لأندل�سية 
مع فرقة �لتخت �لعربي من م�رس  
�لأغنية  �أد�ء  يف  برع  فلقد  وعليه 
وهو  �لأ�سيلة  و�لعربية  �جلز�ئرية 
وملحن  �ساعر  وهو  متميز  �سوت 
باهتمامات  تت�سل  �أعمال  ،له 
�ملجتمع، كما �أنه ميلك يف ر�سيده 
�لعديد من �مل�ساركات يف  �لكثري 
من �ملهرجانات �لوطنية و�لدولية 
، فلقد غنى �لعديد من  جرنيكات  
�حل�س�س و�مل�سل�سالت �جلز�ئرية 
،فهو منتج ومعد للرب�مج �لإذ�عية 
و   « نغم   « بينها  من  و�لتلفزيونية 
مل�ساركاته  �إ�سافة  زمان«،  »رو�ئع 
فن  يف  �لأعمال  يف  �لعديدة 
�لأوبريت فلقد كان ع�سو� يف جلان 

�لتحكيم .
حكيم مالك 

م�ستغامن: تتويج جمال الدين الواحدي بجائزة ال�سعر العربي الف�سيح
من  �لو�حدي  �لدين  جمال  �ل�ساعر  توج 
�لعربي  �ل�سعر  بجائزة  �سطيف  ولية 
�لثانية  �لطبعة  فعاليات  �سمن  �لف�سيح 
�لتي  �ل�سباب  ل�سعر   �لوطني  للمهرجان 
�جلاري  دي�سمرب  و25   21 بني  �أقيمت 

مب�ستغامن.
نف�س  �سمن  �لثانية  �ملرتبة  وعادت 
�جلائزة )�ل�سعر �لعربي �لف�سيح( لل�ساعر 
�أمني بوخاري من ولية م�ستغامن و�ملرتبة 

من  �هلل  عطا  بن  �أحمد  لل�ساعر  �لثالثة 
ولية  �جللفة.

�أقيم  �لذي  �لختتام  حفل  خالل  ومت 
م�ساء �أم�س �لثالثاء، توزيع جائزة �ل�سعر 
�لأمازيغي �لتي عادت لل�ساعر علي عنون 
وعبد   �لأوىل(  )�ملرتبة  �لبو�قي  �أم  من 
)�ملرتبة  �لدفلى  عني  من  خليفي  �حلق 
�لثانية( ور�نيا رغي�س من خن�سلة )�ملرتبة 
زبيدي  �هلل  عبد  �ل�ساعر  ونال  �لثالثة(. 

فئة  يف  �لأوىل  �ملرتبة  ب�سكرة  ولية  من 
يو�سف  بال�ساعر  متبوعا  �مللحون  �ل�سعر 
قدور من ولية م�ستغامن و�ل�ساعرة هيويف 

�سيماء من عني �لدفلى.
�أقيمت  �لتي  �لتظاهرة  هذه  يف  و�سارك 
�ل�سباب  عيون  يف  »فل�سطني  �سعار  حتت 
 22 من  �ساعر�   75 زهاء  �جلز�ئري«  
ولية تناف�سو� على مد�ر 5 �أيام للح�سول 
�لثالث  �لفئات  يف  �لأوىل   �ملر�تب  على 

�لف�سيح  �لعربي  �ل�سعر  وهي  للم�سابقة 
و�ل�سعر �لأمازيغي و�مللحون  �جلز�ئري. 
�مل�سابقة  هذه  هام�س  على  �أقيمت  كما 
�ملو�سيقى  مبعهد  حما�رس�ت  �ل�سعرية 
»عبد �لقادر بن عي�سى« و�سهر�ت فنية يف 
�ل�سباب  مبخيم  و�لبدوي  �ل�سعبي  �لطابع 
للمتاحف  زيار�ت  وعدة   ب�سالمندر 
ملدينة  و�لتاريخية  �لأثرية  و�ملعامل 

م�ستغامن.

نظمته  �لذي  �ملهرجان  هذ�  ويهدف 
مديرية �ل�سباب و�لريا�سة لولية م�ستغامن  
للن�ساطات  �لولئية  �لر�بطة  بالتن�سيق مع 
و�سقل   �نتقاء  �إىل  و�لعلمية  �لثقافية 
�ل�سعري  �ملجال  يف  �ل�سابة  �ملو�هب 
و�لأدبي وت�سجيع �ل�سعر�ء �ل�سباب وتطوير  
�إمكاناتهم �للغوية و�لبيانية وترقية �لذوق 

�لفني، كما متت �لإ�سارة �إليه.
ق.ث 
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درا�صة جديدة.... زيت 

ال�صمك ال يحمي القلب
بحث جديد يفاجئ اجلميع يلغي االعتقادات ال�سابقة حول 

التاأثريات االإيجابية على القلب التي حتملها حبوب زيت 
ال�سمك والتي ت�ستخدم من قبل املاليني، ويجب اأن توؤخذ 

نتيجة هذا البحث على حممل اجلد.
وجدت الدرا�سة اأن مكمالت زيت ال�سمك الغذائية الغنية 

باالأوميغا 3 التي يتناولها املاليني من النا�س يف جميع اأنحاء 
العامل للحفاظ على �سحة القلب والدماغ:

لن ت�ساعد على العي�س لفرتة اأطول.
قد تخف�س م�ستويات الكولي�سرتول الوقائي.

حتدث »فرق �سئيل« اأو »ال فرق« يف حاالت الوفاة املبكرة.
مل يكن لدى التقرير اأدلة كافية للنظر يف ما اإذا كانت االأ�سماك 

الزيتية نف�سها مفيدة، لكن دهون اأوميغا 3 التي حتتوي عليها 
والتي توؤخذ كمكمل غذائي مثل زيت كبد �سمك القد مل تكن 

لها فوائد.
يبدو اأن االأوميغا 3 التي تكون من م�سدر نباتي والتي توجد يف 
زيوت البذور واملك�رسات مثل بذور اللفت اأو اجلوز لها فوائد 

طفيفة للغاية يف حاالت عدم انتظام �رسبات القلب.
يف حني اأن هذه الدهون �ساعدت يف تقليل بع�س الدهون يف 
الدم اإال اأنه مت اإلغاء فوائد تخفي�س الدهون الثالثية ال�سارة 

من خالل خف�سها للربوتني الدهني العايل الكثافة النافع 
.)HDL(

يجب اأن توؤخذ النتائج على حممل اجلد ب�سبب وجود ق�سايا 
مماثلة مع الفيتامينات، حيث كان لتناول املكمالت الغذائية 

ب�سكل زائد ملحاكاة تاأثري النظام الغذائي �سحي اآثار �سارة يف 
ال�سحة.

عند املراهقني

هل حتفز الهواتف الذكية 
 اأعرا�ص ا�صطراب نق�ص

 االنتباه وفرط الن�صاط ؟
تو�سلت درا�سة جديدة اإىل اأن املراهقني الذين ي�ستخدمون 

اأجهزتهم عدة مرات يف اليوم كانوا اأكرث عر�سة لالإ�سابة 
با�سطراب نق�س االنتباه/ فرط الن�ساط )ADHD( خالل 

العامني املقبلني.
ال تثبت النتائج اأن و�سائل االإعالم الرقمية هي امل�سوؤولة 

عن ذلك فهناك العديد من العوامل االأخرى التي قد توؤثر 
على احتمالية اإبالغ املراهقني عن اأعرا�س ا�سطراب نق�س 

االنتباه/ فرط الن�ساط، مثل:
دخل االأ�رسة ما اإذا كان االأطفال يعانون من اأعرا�س االكتئاب

التدخني
ا�ستخدام املخدرات �رسب الكحول

مل يكن من ال�سهل قيا�س مدى تاأثري الوالدين على اأطفالهم، قد 
يكون بع�س املراهقني الذين مل ي�ستخدموا هواتفهم با�ستمرار 
لديهم قواعد �سارمة يف املنزل اأو اأن االأباء ي�سجعون اأطفالهم 

على القيام بن�ساط اإيجابي يعزز منوهم العقلي.
تختلف تكنولوجيا الهاتف املحمول عن التلفاز اأو اأي الو�سائل 
الرقمية االأخرى ب�سبب اإمكانية التوا�سل امل�ستمر وامل�ساركة 

امل�ستمرة على مدار اليوم.
قد يواجه االأطفال م�ساكل يف ال�سرب اأو التعامل مع التاأخري 

ب�سبب اعتيادهم على التحفيز امل�ستمر. باالإ�سافة اإىل ذلك اأنه 
عادة عندما ت�ستخدم هاتفك تقوم مبهام خمتلفة، لذا قد يعاين 

البع�س عندما يحني الوقت للرتكيز على �سيء واحد فقط.
ا�ستملت الدرا�سة على ما يقرب من 2600 طالب يف املدار�س 
الثانوية مل يكونوا م�سخ�سني با�سطراب نق�س االنتباه/ فرط 
الن�ساط يف البداية، واأكمل الطالب ا�ستبيانات كل �ستة اأ�سهر 
ملدة عامني ت�ساأل عن اأي اأعرا�س ا�سطراب نق�س االنتباه/ 

فرط الن�ساط.
وجدت الدرا�سة اأنه لكل ن�ساط رقمي اإ�سايف ميار�سه الطفل 
يف كل يوم، اإن احتماالت االإ�سابة باأعرا�س ا�سطراب نق�س 

االنتباه/ فرط الن�ساط ترتفع بن�سبة %10.
مل يحاول الباحثون ت�سخي�س ا�سطراب فرط احلركة ونق�س 
االنتباه ب�سكل ر�سمي؛ بل قد �ساألوا فقط عن االأعرا�س. من 
املحتمل اأن بع�س م�سكالت االأطفال تعك�س م�سكالت اأخرى 

غري ا�سطراب نق�س االنتباه/ فرط الن�ساط، مثل احلرمان من 
النوم لوقت طويل جًدا ب�سبب االن�سغال باجلهاز.

علماء رو�ص يقرتحون »تن�صيط ال�صرطان« للق�صاء عليه!
جامعة  علماء  اقرتح 
الفدرالية  االأق�سى  ال�رسق 
جديدة  طريقة  الرو�سية 
لعالج االأمرا�س ال�رسطانية 
اخلاليا  حتفيز  طريق  عن 
ال�رسطانية النائمة ومن ثم 
مرحلة  يف  عليها  الق�ساء 

ن�ساطها.
اأن  بيان اجلامعة،  وجاء يف 
اهتمامهم  ركزوا  »الباحثني 
اخلاليا  حتول  على 
من  ال�رسطانية  اجلذعية 
اليقظة  اإىل  النوم  حالة 
وتعد  الن�سط.  والتكاثر 
العدد  قليلة  اخلاليا  هذه 
عن  فقط  لي�س  م�سوؤولة 
بل  الورم،  وانت�سار  منو 
واالنتكا�سات اأي�سا. وتكمن 
�سعوبة العالج يف اأن التاأثري 
اجلذعية  اخلاليا  هذه  يف 
يف  فقط  ممكن  بفعالية، 
مرحلة ن�ساطها التي ي�سعب 

حتديد موعدها«.
األك�سندر  ي�سري  جانبه،  من 
رئي�س  كاغان�سكي، 
اجلينومي  الطب  مركز 
الطب  كلية  يف  والتجديدي 
االأق�سى  ال�رسق  بجامعة 
طريقة  اأن  اإىل  الفدرالية، 

اجلذعية  اخلاليا  حتفيز 
حمفوف  اأمر  ال�رسطانية 
حال  يف  ولكن  باملخاطر، 
تتاأثر  ال  فاإنها  �سباتها، 
ويقول:  الكيميائي.  بالعالج 
املتقدمة  املراحل  »يف 
يتم  دائما  ال�رسطان،  من 
االختيار بني اخلطر املمكن 
املحتملة  الفوائد  وبني 
املقرتحة.  العالج  لطريقة 
تن�سيط اخلاليا ال�رسطانية 
حاليا طريقة واعدة جدا«.

اجلذعية  اخلاليا  ومتلك 
اآليات  الدبقي  الورم  يف 
حممية  جتعلها  وقائية 
وبهذا  العالج.  تاأثري  من 
كاغان�سكي  قال  ال�سدد، 
التي  الطريقة  اإن  مو�سحا، 
جامعة  علماء  اقرتحها 
الفدرالية،  االأق�سى  ال�رسق 
اخلاليا  اإجبار  تت�سمن 
على  ال�رسطانية  اجلذعية 
تن�سيط الدورة اخللوية، اأي 
حتويلها اإىل احلالة الن�سطة 

وتعري�سها للعالج الكيميائي 
التي  اللحظة  املفاجئ، يف 

تفقد فيها حمايتها.
اأن  كاغان�سكي  وي�سيف 
ما  هي  املهمة  امل�ساألة 
النوعية  امليزات  كانت  اإذا 
للخاليا  اجلزيئية  واالآليات 
املحيطة باخلاليا اجلذعية 
يف الورم تتاأثر عند تن�سيط 
اخلاليا  اأن  اأم  االأخرية، 
ب�سورة  تن�سط  اجلذعية 

م�ستقلة.

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

جنح باحثون من جامعة نيو ميك�سيكو يف تطبيق طريقة جديدة 
لتحفيز الدماغ بوا�سطة اأقطاب كهربائية ب�سيطة اأثناء النوم، 

واأظهرت نتائج التجربة حت�سن اأداء الذاكرة يف اليوم التايل. وتخطو 
نتائج هذه االأبحاث خطوة وا�سعة باجتاه التو�سل اإىل عالج يقلل من 

تدهور القدرات املعرفية والذاكرة الذي ي�ساحب بع�س االأمرا�س 
الع�سبية مثل ال�سلل الرّعا�س )باركن�سون(. ويعترب حتفيز الدماغ من 

املو�سوعات ال�ساخنة على موائد البحث يف جمال علم االأع�ساب 
خالل ال�سنوات االأخرية. ومتتاز الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على 

النوم الذي يعترب مرحلة تقوم فيها خاليا الذاكرة بتنظيم وجتديد 
نف�سها. وبح�سب دورية نيورو�ساين�س، اأم�سى امل�ساركون يف التجربة 

ليلتهم يف خمترب للنوم، وخ�سعوا خالل الليل لطريقة التحفيز 
الكهربي اجلديدة والتي ت�سّمى التحفيز بالتناوب عرب دائرة مغلقة.

جامعة  من  باحثون  اقرتح 
اإ�سافة  كاليفورنيا  يف  �ستانفورد 
عامل جديد ميكن من خالله التنبوؤ 
القلب،  ف�سل  باحتمال  املبكر 
مرور  �سهولة  مدى  قيا�س  وهو 
الب�سيطة  الكهربائية  املوجات 

يف اأن�سجة دهون ال�ساق. وتو�سف 
ا�ستمرار  باأنها  القلب  ف�سل  حالة 
اأن يقدر  القلب يف اخلفقان دون 
اإىل  الدم  من  يكفي  ما  �سخ  على 
اجللو�س  كرثة  اجل�سم.  اأجزاء 
وقلة احلركة توؤخر اكت�ساف ف�سل 

االأبحاث  نتائج  ونُ�رست  القلب 
جمعية  دورية  يف  اجلديدة 
قيا�س  ويتم  االأمريكية،  القلب 
للموجات  اجل�سم  دهون  مقاومة 
مترير  طريق  عن  الكهربائية 
موجات ب�سيطة يف ال�ساق، وكلما 

زاد املاء وال�سوائل يف ال�ساق كلما 
�سهاًل،  الكهربي  التيار  مرور  كان 
وعند زيادة الدهون ي�سعف مرور 
املوجات الكهربائية، ومن خالل 
ذلك ميكن التنبوؤ املبكر باحتمال 

ف�سل القلب.
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ف�سل حمبة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وثوابها
�ُسوَل  َ َوالَرّ قال الل تعاىل: َوَمْن يُِطِع الَلّ

ُ َعلَيِْهْم ِمَن النَِّبِيّنَي  َفاأُولَِئَك َمَع الَِّذيَن اأَنَْعَم الَلّ
نَي َوَح�ُسَن اأُولَِئَك  اِلِ َهَداِء َوال�سَّ يِقنَي َوال�ُسّ ِدّ ّ َوال�سِ

َرِفيقاً )الن�ساء: 69(.
عن عائ�سة ر�سي الل عنها قالت: جاء رجل 

اإىل النبي �سلى الل عليه و�سلم فقال: يا ر�سول 
الل! اإنك لأحُبّ اإيَلّ من نف�سي، واأحُبّ اإيَلّ من 

اأهلي، واأحُبّ اإيَلّ من ولدي، واإين لأكون يف 
البيت فاأذكرك فما اأ�سرب حتى اآتيك فاأنظر 
اإليك، واإذا ذكرُت موتي وموتك عرفُت اأنك 

اإذا دخلَت اجلنة ُرفعت مع النبيني، واإن دخلُت 
اجلنة خ�سيت اأن ل اأراك، فلم يرَدّ عليه النبُيّ 

�سلى الل عليه و�سلم حتى نزلت عليه َوَمْن يُِطِع 
�ُسوَل. َ َوالَرّ الَلّ

اأخرج ال�سيخان رحمهما الل عن اأن�س بن مالك 
ر�سي الل عنه اأن رجاًل �ساأل النبي �سلى الل 
عليه و�سلم عن ال�ساعة فقال: متى ال�ساعة؟ 
قال: “وماذا اأعددت لها؟” قال: ل �سيء اإل 
اأين اأحب الل ور�سوله �سلى الل عليه و�سلم، 

فقال: “اأنت مع من اأحببت”. قال اأن�س ر�سي 
الل عنه: “فما فرحنا ب�سيء فَرَحنا بقول النبي 

�سلى الل عليه و�سلم: “اأنت مع من اأحببت”، 
فاأنا اأحب النبي �سلى الل عليه و�سلم واأبا بكر 

وعمر، واأرجو اأن اأكون معهم بحبي اإياهم، واإْن 
مل اأعمل مبثل اأعمالهم”.

قوله: “ل �سيء”، ويف رواية: “ما اأعددُت لها 
كثري �سالة ول �سيام ول �سدقة”، قال النووي 

رحمه الل: “اأي غري الفرائ�س، معناه: ما 
اأعددت لها كثري نافلة من �سالة ول �سيام ول 

�سدقة”.
قال الافظ ابن حجر رحمه الل: “قوله: “اإنك 

مع من اأحببت” اأي: ملحق بهم حتى تكون 
من زمرتهم، وبهذا يندفع اإيراُد اأن منازلهم 

متفاوتة فكيف ت�سّح املعّية؟ فيقال: اإن املعية 
حت�سل مبجرد الجتماع يف �سيء ما، ول تلزم 
يف جميع الأ�سياء، فاإذا اتفق اأن اجلميع دخلوا 
اجلنة �سدقت املعية واإن تفاوتت الدرجات”.
وقال النووي رحمه الل: “فيه ف�سل حب الل 

ور�سوله �سلى الل عليه و�سلم وال�سالني واأهل 
اخلري، الأحياء والأموات، ومن ف�سل حمبة 

الل ور�سوله امتثال اأمرهما واجتناب نهيهما، 
والتاأدب بالآداب ال�رشعية، ول ي�سرتط يف 

النتفاع مبحبة ال�سالني اأن يعمل عملهم؛ اإذ 
لو عمله لكان منهم ومثلهم”.

اأخرج ال�سيخان رحمهما الل عن عبد الل بن 
م�سعود ر�سي الل عنه قال: جاء رجل اإىل 

ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلم فقال: يا ر�سول 
الل! كيف تقول يف رجل اأحّب قوًما ومل يلحق 

بهم، فقال ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلم: 
“املرء مع من اأحب”. 

كبائر الّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�س ويف نتيَجِتها والأ�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 دللٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

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

يرَتتَُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اللُ 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 اللِ كبرية، اإلَّ  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 ل كبريَة مع ال�سِتغفاِر ول 
�سغريَة مع الإ�رشار، واأمثُل الأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف الآخرِة 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، ول�سِتهاِرِه عنَد ال�َسّ

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

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

اِد ﴿ ]�سورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�سَ

املذهب املالكي والبعد الإجتماعي وامل�سلحي يف توجهاته واأحكامه 
املر�سلة  امل�سالح  اتخاذه  بف�سل 
اأ�سوله  من  اأ�سال  ال�سنة  والعادات 
م�سادره  من  وم�سدرا  الفقهية، 
فقهه،  عليها  بنى  التي  الت�رشيعية 
واأر�سى عليها قواعد مذهبه وا�ستمد 

منها اآراءه واأحكامه.
وهكذا نراه كلما كانت هناك م�سلحة 
دليل  يرد  مل  دنيوية  منفعة  اأو  دينية 
هناك  كانت  اأو  اإلغائها  على  �رشعي 
ماألوفة  �سنة  اأو  بلد  يف  متبعة  عادة 
اأقوالهم ل  اأو  اأفعالهم  النا�س يف  بني 

تتنافى مع ال�رشع ول تخالف قواعده 
ويرحب  يقرها  املالكي  الفقه  فاإن 
الفقهية  منظومته  يف  ويدخلها  بها 
الدليل اخلا�س على  قيام  ينتظر  ول 
�رشعية تلك امل�سلحة بعينها اأو تلك 
العادة بذاتها اكتفاء بالقاعدة العامة 
جاءت  اإمنا  الإ�سالمية  ال�رشيعة  اأن 
واأنه  جللب امل�سالح ودرء املفا�سد، 
فهناك  م�سلحة  هناك  كانت  حينما 
على  الدليل  يدل  حتى  الل  حكم 

خالف ذلك.

اجتماع الأ�سماء احل�سنى يف لفظ اجلاللة :
 

 اأيها الأخوة ، »الل« َ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 البن اأكرب من 
اأبيه ، هذه اأ�سياء م�ستحيلة ، اأما الأ�سياء املمكنة ما �سوى الل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه الل ، فكلمة » الل » علم 

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

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

الأنعام: 24[

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

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

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

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

تعاىل �سورة الإخال�س. ، فُرِوي عن ابن عبا�س ر�سي الل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �سلَّى اللُ عليِْه و�سلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو الَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اللُ عَزّ وجَلّ �سِ
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�أف�ضل �أفالم نتفليك�س يف 2018 
�لتي تفوقت على �ضاالت �ل�ضينما

   
وهذه اأف�ضل اأفالم نتفليك�س لعام 208 والتي متكنت من حتقيق جناحاً جماهرياً 
فيلم  ال�ضينما:  �ضاالت  يف  املعرو�ضة  االأفالم  اأف�ضل  خالله  من  ناف�ضت  وا�ضعاً 
والغمو�س«Apostle«على  الرعب  فيلم  ح�ضول  عدم  من  بالرغم   »Apostle«
لالإعالن  نتفليك�س  اأطلقتها  التي  التي  والرتويج  االإعالنية  احلمالت  من  ح�ضته 
عن عرو�ضها يف �ضهر الهالوين اأكتوبر ،اإال اأنه ا�ضتطاع اأن يحظى بن�ضبة م�ضاهدة 
عالية وا�ضتح�ضاناً جماهرياً من متابعيه، ويبدو اأن الف�ضل يف ذلك يعود للمخرج 
واملالكم الربيطاين جاريث ايفانز الذي ا�ضتطاع اأن ينقل امل�ضاهد الأجواء الفيلم 
ريت�ضارد�ضون  توما�س  رحلة  حول  وتدور  النف�ضية،  واالإثارة  بالرعب  تتميز  التي 
بعد �ضفره اإىل جزيرة نائية الإنقاذ �ضقيقته التي اختطفتها طائفة دينية غام�ضة 
مطالبة بفدية الإعادتها اآمنة، وهناك يقوم بك�ضف االأكاذيب واالأ�رسار التي ترتكز 

عليها هذه الطائفة.

»BlacKkKlansman« فيلم

ا�ضتطاع فيلم ال�ضرية الذاتية الدرامي«بالك كالن�ضمان« للمخرج االأمريكي 
لهذا  ال�ضينمائي  كان  مهرجان  يف  مقعداً  لنف�ضه  يحجز  اأن  يل،  �ضبايك 
العام بعد ح�ضوله على اجلائزة الكربى، كما مت تر�ضيحه جلوائز غولدن 
غلوب و�ضط توقعات بتواجده �ضمن جمموعة االأفالم املر�ضحة جلوائز 
الواقعية  اأحداثه  اإىل  يعود  ذلك  يف  ال�ضبب  ولعل   ،2018 لعام  االأو�ضكار 
اأفريقية،  اأ�ضول  من  االأمريكي  املحقق  مذكرات  كتاب  من  امل�ضتمدة 
والعن�رسية  ال�رسية  املنظمة  اخرتاق  من  متكن  والذي  �ضتالوورث،  رون 
»كو كلك�س كالن« عام 1970، والتي كان لها تاريه اإجرامي متطرف جتاه 

ال�ضود يف اأمريكا.

»A Quiet Place« فيلم

لي�س غريباً اأن يناف�س فيلم الرعب والغمو�س«يف مكان هادئ« بقوة على 
وكاتبه  وبطله  الفيلم  خمرج  جنح  اأن  بعد  العام،  لهذا  االأو�ضكار  جوائز 
النجم جون كرا�ضن�ضكي وزوجته امييلي بالنت يف تقدمي منوذجاً خمتلفاً 
عرب  بحثاً  واالأكرث  االأف�ضل  �ضمن  �ضنفت  التي  ال�ضامتة  الرعب  الأفالم 
غوغل عام 2018، تدور اأحداث الفيلم عن م�ضتقبل االأر�س التي تتعر�س 
لهجوم وحو�س تفرت�س الب�رس عن طريق تتبع اأ�ضواتهم، مما ي�ضطر اأ�رسة 
كران�ضكي اأن ت�ضكن يف مرزعة هادئة لبع�س الوقت والتوا�ضل مع بع�ضهم 

عن طريق لغة االإ�ضارة حلماية عائلتهم.

فيلم كفرناحوم«

جنحت املخرجة اللبنانية نادين لبكي يف نقل ر�ضالة ان�ضانية للعامل من 
ظاهرة  اأ�ضبحت  ق�ضية  يناق�س  الذي  »كفرناحوم«  فيلمها  ق�ضة  خالل 
لها،  يتعر�ضون  التي  واالإ�ضاءة  وم�ضاكل  ال�ضوارع  اأطفال  وهي  متف�ضية 
زين  الطفل  ق�ضة  وهي  حقيقية،  وحكايات  باأ�ضخا�س  باال�ضتعانة  وذلك 
)12 عاماً(، الذي قرر يقا�ضي والديه اللذان اأح�رساه اإىل العامل دون اأن 
يكونا قادرين على منحه احلب الكايف وتربيته تربية �ضوية حيث ا�ضتطاع 
الفيلم اأن يحقق اأ�ضداء وا�ضعة بعد و�ضوله الأهم جوائز هوليوود وح�ضوله 
على جائزة جلنة التحكيم يف مهرجان كان ال�ضينمائي وتر�ضيحه جلوائز 
�ضمن  تواجده  اإىل  ي�ضري  مما  اأجنبية  بلغة  فيلم  كاأف�ضل  غلوب  غولدن 

االأفالم املناف�ضة على جوائز االأو�ضكار يف جانفي القادم. 

عر�س م�ضرحية »��ضرت�حة �ملهّرجني« حول �لتعذيب �إّبان �ال�ضتعمار �لفرن�ضي

عمرو دياب و«مار�ضميلو« يحققان رقما قيا�ضيا

مت اأول اأم�س باجلزائر العا�ضمة 
»ا�ضرتاحة  م�رسحية  عر�س 
مناف�ضات  اإطار  يف  املهرجني« 
الطبعة الـ 13 للمهرجان الوطني 
للم�رسح املحرتف حيث �ضلطت 
ال�ضوء على ممار�ضات التعذيب 

اإبان احلقبة اال�ضتعمارية.
التي  امل�رسحية  هذه  �ضد  وجتجُ
فظاعة  العقون  اأحمد  اأخرجها 
حول  الذي  الفرن�ضي  االحتالل 
يجُجدر  اأ�ضخا�س  من  مّهرجني 

جالدين  اإىل  النا�س  ت�ضلية  بهم 
جمرمني.

وخالل �ضاعة ون�ضف من الزمن 
امل�رسحية  هذه  اأحداث  جرت 
العديد  كان  حيث  ثكنة  داخل 
املتنكرين يف هيئة  من اجلنود 
لتقدمي  يح�رسون  مهرجني 
عالقات  خلق  بغية  عر�س 
جديدة مع املجتمع اجلزائري 
بهدف »تلميع �ضورتهم« وتقدمي 

وجه اأكرث اإن�ضانية.

خالد �لنبوي يبحث عن �ضريك الإنتاج »منطقة حمرمة«

»اأنغامي«  تطبيق  اإدارة  اأعلنت 
دياب  لعمرو  الثنائية  االأغنية  اأن 
و«مار�ضميلو« التي حملت ا�ضم، »باين 
ا�ضتماع  ن�ضبة  اأعلى  حققت  حبيت«، 

لعام 2018.

االأوىل  املرة  اأنها  اإىل  التطبيق  واأ�ضار 
التي يت�ضدر فيها فنان القوائم العربية 
واالأجنبية يف اآن واحد، اأال وهو الـ »دي 

جي« االأمريكي، »مار�ضميلو«.
العربية  القائمة  »مار�ضميلو«  وت�ضدر 

االأكرث ا�ضتماعا من خالل اأغنية »باين 
الغربية  القوائم  ت�ضدر  بينما  حبيت«، 
ليلقب   ،»Friends« اأغنية  من خالل 

بفنان عام 2018.
اأغاين  حققت  �ضبق،  ما  على  وعالوة 

عدد  اأعلى  جمتمعة،  دياب  عمرو 
»اأنغامي«  تطبيق  عرب  ا�ضتماعات 
خالل عام 2018، وخا�ضة عقب طرح 
»كل  االأخري،  الألبومه  امل�رسي  الفنان 

حياتي«.

ت�ضارك يف  اإنتاجية  جهة  النبوي، عن  خالد  يبحث 
حممد  للمخرج  حمرمة«  »منطقة  م�ضل�ضله  اإنتاج 
باأزمة  �ضعالن  اإ�ضماعيل  املنتج  تعر�س  بعد  بكري، 

مالية حالت دون ا�ضتكماله الت�ضوير.
�ضحة  ال  اإنه  امل�ضل�ضل  داخل  من  م�ضدر  وقال 
اأن  موؤكداً  الت�ضوير،  النبوي  ا�ضتئناف  عن  اأثري  ملا 
حيث  جمهوالً،  م�ضرياً  ويواجه  متوقف  امل�ضل�ضل 
ل�رسيك  بحاجة  اأنه  امل�ضل�ضل  اأ�رسة  املنتج  اأبلغ 
املقبلة،  الفرتة  يف  الت�ضوير  ال�ضتكمال  اإنتاجي 
وعلى اإثره بداأ النبوي يف بذل م�ضاع حثيثة بحثاً عن 

جهة منتجة ت�ضارك يف اإنتاج م�ضل�ضله.
وي�ضارك يف بطولة »منطقة حمرمة« حممود عبد 
ونهي  كيالين،  وحممد  بو�ضو�ضة  واأمل  املغني، 
يو�ضف  تاأليف  من  ودياب،  جبيل،  وثراء  عابدين، 

ح�ضن يو�ضف.

ق�ضي خويل يدعم “ن�ضور قا�ضيون”  

حامت �لعر�قي ما بني قرب�س ولبنان حمتفاًل بالعام �جلديد

خويل  ق�ضي  النجم  �ضارك 
الر�ضمي  ح�ضابه  عرب  جمهوره، 
على “اإن�ضتقرام”، مبقطع فيديو 
�ضيارته  داخل  خالله  من  ظهر 
قا�ضيون،  لن�ضور  ر�ضالة  ليوجه 
الذين  ال�ضوري،  املنتخب  �ضباب 

االأمم  كاأ�س  يف  �ضي�ضاركون 
االآ�ضيوية.

املقطع  يف  “ق�ضي”،  وقال 
قا�ضيون  “ن�ضور  امل�ضور: 
ي�ضعد  �ضبابنا  الوطني  منتخبنا 
حتققوا  اهلل  �ضاء  اإن  اأوقاتكم، 

واأمتني  لنا،  اآ�ضيا  وكاأ�س  الن�رس، 
التوفيق لكل املنتخبات االأخرى، 
ونحنا معكم، واأمتنى اأن ت�ضعدوا 
كل  يف  وندعمكم  ال�ضوريني،  كل 
االإمارات  دولة  يف  مبارياتكم 

العربية املتحدة”.

يح�رس  خويل،  ق�ضي  اأن  يذكر 
حاليا مل�ضل�ضله اجلديد “خم�ضة 
يف  ي�ضارك  والذي  ون�س”، 
نادين  الفنانة  بجانب  بطولته 
خالل  و�ضيعر�س  جنيم،  ن�ضيب 

املو�ضم الرم�ضاين املقبل.

يتنقل  ولبنان،  قرب�س  بني  ما 
الفنان  العراقية«  االأغنية  »عندليب 
حامت العراقي حمتفاًل بقدوم العام 
حفلني  خالل  من   ،2019 اجلديد 
غنائياً،  برناجماً  لهما  اأعد  غنائيني 
ومواويله  اأغنياته  واأجمل  اأهم  من 

ال�ضهرية.

 28 املوافق  اجلمعة  يوم  ويف 
االأول  احلفل  يحيي   ،2018 دي�ضمرب 
يف قرب�س الرتكية، بقاعة احلفالت 
فرقته  بها  يرافقه   Elexus بفندق 
اليوم  ليتوجه بعدها يف  املو�ضيقية، 
التايل مبا�رسة اىل العا�ضمة اللبنانية 
م�ضاء  التايل  احلفل  الإحياء  بريوت 

دي�ضمرب   29 املوافق  ال�ضبت  يوم 
بها  ي�ضاركه  لبنان  كازينو  يف   ،2018

الفنان اللبناين عا�ضي احلالين.
مع  وبالتزامن  ذلك،  جانب  اإىل 
قرب�س  يف  الغنائيني  احلفلني  اإحياء 
ولبنان، يعر�س حامت العراقي اأغنيته 
األبومه االأخري  امل�ضورة من اأغنيات 

ال�ضاعر  كلمات  من  »وات�ضح«   2018
رامي العبودي، واأحلان �ضيف عامر، 
وتوزيع ح�ضام الدين، بطريقة الفيديو 
كليب، من اإخراج راأفت البدر، وذلك 
عرب قناة روتانا مبوقع الفيديوهات 
يف  �ضورها  قد  كان  والتي  ال�ضهري، 

تركيا خالل الفرتة املا�ضية.
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 M340i xDrive بي �إم دبليو 
�أجنلي�س لو�س  يف  تظهر 

دبليو  �إم  بي  �رشكة  تعتزم 
�ملوديل  عن  �لنقاب  ك�شف 
�جلديد   M340i xDrive
خالل فعاليات معر�س لو�س 
لل�شيار�ت  �لدويل  �أجنلي�س 
نوفمرب)ت�رشين   30 بني 

�لثاين( و9 دي�شمرب�ملقبل.
و�أو�شحت �ل�رشكة �لأملانية 
�أن �ل�شيارة �ل�شالون �جلديدة 
ريا�شية  ب�شخ�شية  متتاز 
�لت�شميم  بف�شل  �رش�شة 
و�لذي  للماآزر،  �جلديد 
هو�ء  من  �ملزيد  ي�شمن 

�لتربيد، مع زيادة �خل�شائ�س 
وتتاألق  �لأيروديناميكية. 
وخمارج  �خلارجية  �ملر�يا 
�لرمادي  باللون  �لعادم 
�ل�شرييوم �مليتالك  وتزد�ن 
ب�شقف  �لد�خلية  �ملق�شورة 
�لأنرث��شايت،  بلون  يكت�شي 
M ومقاعد  ومقود ريا�شي 
�ألكانرت�  وفر�س  ريا�شية، 

للم�شة ريا�شية فاخرة.
�ل�شيارة  بد�خل  ويز�أر 
تربو  حمرك  �جلديدة 
على  �لأ�شطو�نات  �شد��شي 

 3.0 �شعة  م�شتقيم  �شكل 
لرت وبقوة 376 ح�شان/500 
�لدور�ن  لعزم  مرت  نيوتن 
جهود  وتت�شافر  �لأق�شى 
حركة  ناقل  مع  �ملحرك 
 Steptronic أوتوماتيكي�
لتت�شارع  �رشعات   8 من 
�ل�شيارة من �لثبات �إىل 100 
 4.4 غ�شون  يف  كلم/�س 
ثانية فقط. ويبلغ متو�شط 
لرت/100   7.5 �ل�شتهالك 
�ل�رشكة  و�أ�شارت  كلم. 
�شيارتها  �أن  �إىل  �لبافارية 

باقة  على  تعتمد  �جلديدة 
�لإ�شافية  �لتجهيز�ت  من 
�لتعليق  جمموعة  مثل 
�لريا�شية M ونظام توجيه 
تفا�شلي  وقفل  ريا�شي 
 M جنوط  مع  ريا�شي، 
بو�شة،   18 قيا�س  �خلفيفة 
ومكابح ريا�شية وجمموعة 

عادم M �لريا�شية.
�إطالق  �ملقرر  ومن 
 M340i xDrive ل�شيارة�
يف  �لأ�شو�ق  يف  �جلديدة 

جويلية 2019.

�أول در�جة نارية مطبوعة 
بتقنية 3D بالكامل

فورد تخطط لإطالق �أول كرو�س 
�أوفر كهربائية

 BigRep �رشكة  ك�شفت 
 NERA �لنارية  �لدر�جة 
در�جة  �أول  �جلديدة، 
�لعامل  يف  كهربائية 
ثالثية  بتقنية  مطبوعة 

�لأبعاد 3D بالكامل.
�ل�رشكة  و�أو�شحت 
�أجز�ء  كل  �أن  �لأملانية 
�لدر�جة �لنارية �لكهربائية 
جزء�ً   15 عددها  �لبالغ 
بتقنية  طباعتها  متت 
و�لإطار�ت  كالهيكل   ،3D
�لعجلة،  و�شوكة  و�ملقعد 
�ملكونات  عد�  فيما 

�لكهربائية.

�لنارية  �لدر�جة  ومتتاز 
�لوزن،  بخفة  �لكهربائية 
 60 عن  وزنها  يزيد  ول 
مزودة  وتاأتي  كيلوغر�ماً، 
من  خالية  باإطار�ت 

�لهو�ء.
�ملخطط  من  ولي�س 
�لدر�جة  تدخل  �أن  له 
�لنتاج  خطوط   NERA
قطعة  و�شتظل  �لقيا�شي، 
متفردة جت�شد �لإمكانيات 
لتكنولوجيا  �ملتطورة 
�لأبعاد  ثالثية  �لطباعة 

.)3D Printing(

موتور  "�أوتو  جملة  �أفادت 
�رشكة  باأن  �شبورت"  �أوند 
�أول  لإنتاج  تخطط  فورد 
�لكرو�س  فئة  من  �شيارة 
نظام  على  تعتمد  �أوفر 
�لدفع �لكهربائي �خلال�س، 
�ل�شم  حتمل  و�لتي 
�لآن  حتى   "1  Mach"
و�أو�شحت �ملجلة �لأملانية 
�أن �ل�شيارة �جلديدة حتمل 
�لأيقونة  جينات  بع�س 
مو�شتاجن �لريا�شية، غري �أن 

متعددة  �لريا�شية  �ل�شيارة 
على  تعتمد  �لأغر��س 

.Focus من�شة �شقيقتها
رباعية  �ل�شيارة  وتتميز 
خالل  من  �لأبو�ب 
�لت�شميمية  �خلطوط 
�لنحيفة، و�لأبو�ب �لأربعة، 
ل�شيارة  �ل�رش�شة  و�لروح 
هذه  وت�شل  مو�شتاجن، 
رباعية  �لكهربائية  �ل�شيارة 
�لدفع �إىل مدى �ل�شري 500 

كلم.

مع بد�ية �ل�ستاء .. �فح�س �سو�ئل �ل�سيارة

خرب�ء  هيئة  �أو�شت 
للمركبات  �لفني  �لفح�س 
بفح�س   ”KÜS“
�ل�شو�ئل يف �ل�شيارة ومدى 
�ل�شتاء  لف�شل  مالءمتها 
�لهيئة  خرب�ء  و�أو�شح 
�إجر�ء  ميكن  �أنه  �لأملانية 
�لفح�س ل�شائل �لتربيد يف 
كما  �ملتخ�ش�شة،  �ملر�كز 
ب�شكل  بذلك  �لقيام  ميكن 

 ، �شخ�شي

�ملربد  غطاء  بفتح  وذلك 
�ملحرك  يكون  عندما 
على  �حلر�س  مع  بارد�، 
�مل�شادة  �ملادة  قيا�س 

للتجمد.
وعند نق�شان �أي من ذلك 
وفقاً  ملئها  باإعادة  يُن�شح 
على  �لتحويل  جلدول 
�ملثال  �شبيل  على  �لعبوة، 
حماية   %55 ن�شبة  توفر 
�ل�شقيع  من 

درجة   45 درجة  حتى 
ل  ولذلك  �ل�شفر،  حتت 
من  �لكثري  ��شتعمال  يجب 
مادة �حلماية من �ل�شقيع، 
�ملادة  تكون  �أن  كما يجب 
�جلديدة بنف�س لون �ملادة 
�ملربد  يف  �ملوجودة 
تكون  قد  و�لتي  بالفعل، 
باللون �لأحمر �أو �لأزرق �أو 
تكون  �أل  ويلزم  �لأخ�رش، 

خمتلطة.

�حلماية  ملادة  وبالن�شبة 
من �لتجمد ملاء م�شاحات 
فاإن  �لأمامي،  �لزجاج 
تن�شح  �لأملانية  �لهيئة 
تكفي  مادة  با�شتعمال 
 20 حتى  حر�رة  لدرجة 
�إعادة  وبعد  �ل�شفر،  حتت 
بت�شغيل  ين�شح  �مللء 
وتكر�ر�ً  مر�ر�ً  �لنظام 
�إىل  �ل�شائل  ينتقل  حتى 

�خلر�طيم و�لفوهات.
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ق�شة ق�شر يان�شي الأكرث بحثا 
على غوغل لعام 2018

ك�سف تقرير حديث اأن اأكرث امل�سل�سالت 
التلفزيونية بحثا على غوغل لهذا العام 
ياأتي من ال�سني، البلد الذي يحظر فيه 
م�سل�سل  وحقق  هذا،  البحث  حمرك 
كبريا  جناحا  يان�سي«  ق�رص  »ق�سة 
خدمة  وهي   ،»iQiyi« خدمة  يف 
غرار  على  ال�سني  يف  املبا�رص  البث 
 15 من  اأكرث  بثه  مت  حيث   ،»Netflix«

مليار مرة.
وتدور اأحداث هذه الدراما التلفزيونية 
حول »Wei Yingluo«، وهي خادمة 
يف  تعمل  كانت  ع�رص  الثامن  القرن  يف 
ق�رص الإمرباطور »ت�سيان لونغ«، وحتقق 
يف وفاة �سقيقتها، وت�سري بيانات غوغل 

للغاية  �سائع  امل�سل�سل  هذا  اأن  اإىل 
وماليزيا  �سنغافورة  مثل  مناطق  يف 
وبروناي وهونغ كونغ، ويف ال�سني اأي�سا، 
حيث يكون الدخول اإىل حمرك البحث 
غوغل حمدودا ب�سبب الرقابة، ما يدفع 
ال�سينيني اإىل ا�ستخدام املحرك البديل 

املعتمد يف البالد »بايدو«.
»ق�سة  جناح  من  جزء  يعود  اأن  وميكن 
اإىل  الإنرتنت،  على  يان�سي«  ق�رص 
الق�سة، حيث  احلكومة يف  تدخل  عدم 
من�سات  عرب  املنت�رصة  احللقات  اأن 
تلك  من  اأقل  رقابة  تواجه  الإنرتنت 
التلفزيونية  القنوات  عرب  تبث  التي 

التقليدية.

 اأبرز موا�شفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد
طرحت �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 

هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم ع�شري 
اأنيق.

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

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

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

.»microSD/HC/XC« با�شتخدام بطاقات ذاكرة خارجية
- �شا�شة بحجم 6 بو�شات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 

)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 
.»Corning Gorilla Glass 3« واخلدو�ض

- كامريا خلفية مزدوجة بدقة »13+12« ميغابيك�شل.
.»f/2.0« كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�شل وفتحة عد�شة -

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

»5G« هاتف  اأول  تطلق   Huawei

ذكر موقع »Digitimes« اأن �رصكة 
على  عازمة  ال�سينية   Huawei
على  قادر  ذكي  هاتف  اأول  طرح 
من  الإنرتنت  �سبكات  مع  التعامل 

.»5G« اجليل اخلام�س
التنفيذي  املدير  عن  املوقع  ونقل 
اإن  قوله،  �سوي  اإيريك  لل�رصكة 
اأول  ت�ستعر�س  قد   Huawei«
للتعامل  خم�س�س  العامل  يف  هاتف 
 ،2019 مار�س  يف   ،5G �سبكات  مع 
يف  تطرحه  اأن  املنتظر  ومن 
من  الثاين  الن�سف  يف  الأ�سواق 
اأن  اإىل  �سوي  نف�سه«،واأ�سار  العام 

بع�س  �سابقا  ا�ستعر�ست  �رصكته 
التقنيات املتعلقة ب�سبكات الإنرتنت 
ك�رصائح  اخلام�س،  اجليل  من 
والتي  الإلكرتونية،   »970  Kirin«
الهواتف  ت�ساعد  اأن  املفرت�س  من 
من  البيانات  وحتميل  ا�ستقبال  على 
 50 بني  ما  ترتاوح  ب�رصعة  الإنرتنت 

و100 ميغابايت/ ثانية.
قبل  من  اخلطوة  تلك  وتاأتي 
اأكدت  الذي  الوقت  يف   Huawei
�رصكات  من  العديد  اأن  ال�سني  فيه 
الت�سال العاملة فيها �ستبداأ باعتماد 

�سبكات »5G« العام املقبل.

ت�شريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�سوؤون  املهتمة  املواقع  بع�س  �رّصبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  التقنية 

»V40« املنتظر من اإل جي.
وذكر موقع »Android Police« اأن 
مبوا�سفات  �سياأتي  املذكور  الهاتف 
الأجهزة  اأف�سل  من  واحدا  منه  جتعل 
مبعالج  و�سيزود  الأ�سواق،  يف  الذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 اأو   6 ع�سوائي  و�سول  وذاكرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  اأن  املفرت�س  من  كما 
بدقة  العد�سة  ثنائية  اأ�سا�سية  بكامريا 
تقريب  ومبيزات  ميغابيك�سل،   13+16
لل�سورة  ممتازة  جودة  ت�سمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مرات، وكامريا 
 24 بدقة  اأي�سا  مزدوجة  اأمامية 
فمن  اجلهاز  بطارية  اأما  ميغابيك�سل. 
ميللي   3700 ب�سعة  تكون  اأن  املتوقع 
بخا�سية  ومزودة  بقليل،  اأكرث  اأو  اأمبري 
ال�سحن ال�رصيع، و�سا�سته �ستاأتي بحجم 

6.2 بو�سة.

اآبل تطلق ن�شخة معدلة من 
»macOS« نظام

اأعلنت �رصكة اآبل اأن ن�سخة »بيتا« املعدلة عن 
نظام »macOS 10« املخ�س�س للحوا�سب 
امل�ستخدمني  جلميع  متاحة  اأ�سبحت 
م�ستخدمي  جميع  اأن  ال�رصكة  واأو�سحت 
حتميل  باإمكانهم  اأ�سبح   »Mac« حوا�سب 
نظام الت�سغيل اجلديد املعدل الذي يحمل 
ا�سم »macOS 10.14« مقابل 99 دولرا.

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

ت�سجيل  ثم  ومن  الإنرتنت،  على  الر�سمي 
دخوله عرب ح�ساب »Apple ID«، واتباع 
الإر�سادات الالزمة وبعدها تثبيت الربنامج 

على حا�سبه ال�سخ�سي.
الن�سخة  اأن  اإىل  اآبل  يف  اخلرباء  وي�سري 
العديد  تفادت   »macOS« من  اجلديدة 
من الثغرات الربجمية املوجودة يف اأنظمة 
الت�سغيل ال�سابقة، وزادت من حماية بيانات 

امل�ستخدم.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ل�شتثمار 1 مليار دولر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ساً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رصكة   عينت 
ال�سابق  للرئي�س  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو اأن الرئي�س اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رصكة م�ستقباًل.
حيث �رصح الرئي�س اجلديد �سنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ستثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

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

وتو�سيع عملها يف جمال الألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  اأرباحاً  ال�رصكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

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

.Dragalia Lost
بالو�سع  اأكرث  بالتفكري  ال�رصكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�ساب،  اجلديد  الرئي�س  مع  احلايل 
هذا التحول من �ساأنه اأن يُعيد ال�رصكة للواجهة 
ترف�س  كانت  التي  الغياب  �سنوات  عن  عو�ساً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

طريقة جديدة ل�شرقة اأموال 
اأ�شحاب هواتف اأندرويد!

اأعلن خرباء �شركة » McAfee« عرب 
موقعها االإلكرتوين عن اكت�شاف اأكرث 

من 10 تطبيقات �شارة بالهواتف الذكية 
-Go »العاملة بنظام اأندرويد يف متجر 

.»gle Play 
وقال االأخ�شائيون اإن قرا�شنة من 

جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�شلل وزراعة برامج �شارة 

يف املتجر، واأدخلوا فريو�شا حتت ا�شم 
»Sonvpay«، يت�شلل عرب اإ�شعارات 

�شامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�شل 
تنبيها للم�شتخدمني حول حتديث يخفي 

حتت زره ا�شرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة. ولكي ال ي�شعر م�شتخدمو 

الهواتف الذكية بهذه امل�شيدة، ي�شتخدم 
الهاكرز تقنيات ال تتطلب تاأكيد 

التحديث اأو االإبالغ عن املدفوعات عرب 
.»SMS« ر�شائل

وي�شمح هذا الت�شلل اخلطري للهاكرز 
ب�شحب النقود مبا�شرة من ح�شاب 

الهاتف، ويف الوقت نف�شه، لن يجد 
امل�شتخدمون اأي اأثر لعملية االحتيال 

هذه عرب تاريخ الر�شائل املر�شلة.
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 طالب رئي�س النادي الريا�ضي للتزحلق على 
بورقلة  البي�ضاء  عني  ببلدية  الرملية  الكثبان 
به  خ�س  �ضحفي  ت�رصيح  يف   ، مقدم  علي 
الوالئية  ال�ضلطات  من   ،« »الو�ضط  يومية 
االإعانة  يف  النظر  اإعادة  ب�رصورة  واملحلية 
مقارنة  اإليه  املقدمة  ال�ضحيحة  املالية 
على  التزحلق  مهرجان  فعاليات  بحجم 
الكثبان الرملية الذي من املنتظر اأن تنطلق 
فعالياته بداية من يوم ال�ضبت املقبل وذلك 
مب�ضاركة مت�ضابقني من 06 واليات ، وح�ضبما 
اأفاد به رئي�س النادي الريا�ضي فاإن االفتتاح 
ومناذج  فلكورية  عرو�س  بتنظيم  �ضي�ضتهل 
ا�ضتعرا�ضية ، مع تنظيم زيارة للمعار�س قبل 
ملختلف  املناف�ضة  انطالق  اإ�ضارة  اإعطاء 
ليوم واحد  ، والتي ت�ضتمر  العمرية  ال�رصائح 

جولة  الثاين  اليوم  يف  برجمة  تقرر  فيما   ،
ومعامل  االأثرية  املناطق  لبع�س  �ضياحية 
الغذاء  وجبة  تناول  ثم  ورقلة  ومن  مدينة 
وبعدها مبا�رصة توزيع اجلوائز على الفائزين 
و اإ�ضدال ال�ضتار على هذه الطبعة مبا�رصة .

يف  مقدم  علي  ثمن  فقد  ثانية  جهة  من 
اجلبارة  املجهودات  معنا  حديثه  معر�س 
بورقلة  والريا�ضة  ال�ضباب  يبذلها مدير  التي 
بوبكر �ضتحونة لتطوير ريا�ضة التزحلق على 

الرمل . 

�أحمد باحلاج 

رئي�س نادي �لتزحلق على �لكثبان �لرملية عني �لبي�ساء  علي مقدم لـ«�لو�سط »

الإعانة �ضحيحة ونثمن جمهودات مدير ال�ضباب والريا�ضة بورقلة
�أبدى رئي�س �لنادي �لريا�سي للتزحلق على �لكثبان �لرملية ببلدية عني �لبي�ساء بورقلة �متعا�سه �ل�سديدة من �سح �مل�ساعد�ت �ملادية �ملقدمة له لإجناح 

فعاليات مهرجان �لتزحلق على �لكثبان �لرملية �لذي �ست�سارك فيه 06 وليات من خمتلف �أرجاء �لوطن .

نحو م�ضروع 
وطني لكتابة 

التاريخ
مهمة  تبدو  ال�ضنوات  مرور  مع 
احلديث  الوطني  التاريخ  تدوين 
اأكرث من �رصورة حتمية،و خ�ضو�ضا 
امل�ضارات  و  ال�ضعبية  الثورات 
و�ضوال  الوطنية  للحركة  املختلفة 
التي  اخلالدة  التحرير  ثورة  اإىل 
ابعد  اإىل  مق�رصين  اأمامها  نبدوا 
احلدود يف ر�ضد جوانبها املختلفة 
القيادة  غياب  جتاوزها  كيفية  و 
الفكرية و  التناق�ضات  الفردية رغم 
التي مت ا�ضتيعابها خللق قوة دافعة 

نحن اليوم بحاجة اإليها. 
م�رصوع  قيام  من  مينع  لذي  ما   
تاريخنا  لكتابة  متكامل  وطني 
امل�ضرتك،ت�ضاهم فيه كل االأطراف 
الر�ضمية و اخلا�ضة بدون اإغفال دور 
التاريخ،و ت�رصك فيه جميع  معاهد 
الفعاليات و التيارات الفكرية بينما 
طرف  من  اجلهد  هذا  تاأطري  يتم 
هيئة وطنية منفتحة على الكل تقوم 
اأو  �ضنتني  اتفقت عليه كل  بطبع ما 
مو�ضوعة  لدينا  تكون  حيث  ثالثة 

وطنية قابلة للتحيني ب�ضكل دوري.

ود�د �حلاج

موقف

غليز�ن كامري� مر�قبة تطيح ب�سارق �ملحالت

توقيف �ضارق املحالت التجارية

م�ستغامن

التجارة املوازية تغزو حي املطمر  
ماذا �ضيفعل الأئمة بعد ت�ضريحات 

حممد عي�ضى؟

�جلامعة �لعربية

اأكرث من ن�ضف الدول 
العربية مع عودة �ضوريا 

باأمن  االأول  احل�رصي  االأمن  عنا�رص  متكنت 
�ضاب  توقيف  من  اأم�س  اأول  ارهيو  واد  دائرة 
بالك�رص  ال�رصقة  تهمة  عن  الرابع  العقد  يف 
عبدو  االإمام  ب�ضارع  يقع  جتاري  ملحل 
بها  �ضكوى  تقدم  على  بناءا  جاءت  ، الق�ضية 

حمله  تعر�س  مفادها  جتاري  حمل  �ضاحب 
من  بداخله  كان  مايل  مبلغ  و�رصقة  للك�رص 
العملتني الوطنية واالأجنبية وعليه با�رصت ذات 
امل�ضلحة حترياتها وبعد االإطالع على كامريا 
مو�ضوع باملحل مت حتديد هوية امل�ضتبه فيه 

ومت توقيفه ولدى تفتي�س م�ضكنه مت العثور على 
من  مايل  مبلغ  يف  متمثلة  امل�رصوقات  بع�س 
العملتني الوطنية واالأجنبية و اأدوات ا�ضتعملت 
يف عملية ال�رصقة كما مت العثور على 09 اأقرا�س 
�ضد  ق�ضائي  اإجراء  ملف  اإجناز  مهلو�ضة مت 

امل�ضتبه فيه، و اإحالته اأمام اجلهات الق�ضائية 
اأين اأودع احلب�س عن تهمتي ال�رصقة املقرتنة 
بظريف الليل و الك�رص حيازة املوؤثرات العقلية 

لغر�س البيع بدون �ضند �رصعي.
 غليز�ن: �س  �حلاج

من  م�ضتغامن  ببلدية  »املطمر  حي  يعاين 
الطرقات  و�ضيق  املرور  اإ�ضارات  غياب 
بها  ميتاز  التي  ال�ضكانية  الكثافة  ورغم 
ال�ضكنية  االأحياء  اأحد  وهو   « »املطمر  حي 
من  يعاين  مازال  انه  اإىل  باملدينة  العريقة 
كل  غزت  التي  املوازية  للتجارة  انت�ضار 
مناطق احلي ال�ضكني و�ضبب اختناقا مروريا 

وتقع بحي »املطمر » ملحقة تابعة ملحكمة 
م�ضتغامن وم�ضت�ضفى �ضي غيفار الذي يفتقر 
باحلي  تقع  كما  منظمة  �ضيارات  حلظرية 
العديد من املحالت التجارية ومقر االإذاعة 
اأن  اإىل  اخل�ضو�ضية  هذه  ،ورغم  املحلية 

العديد من النقائ�س ي�ضجلها املواطنون .
م.�مني     

حتولت ت�رصيحات نقابات االأئمة االأخرية 
الدينية  ال�ضوؤون  وزارة  بيد  �ضالح  اإىل 
فيها  االأول  الرجل  اأكد  اأن  بعد  واالأوقاف 
م�ضجد  اإمام  يقودها  التي  النقابة  باأن 
جلول  بالعا�ضمة  الورتالين  الف�ضيل 
مرتبط  �ضيء  باأي  تخطره  مل  حجيمي 
واالإطراء  بال�ضكر  مكتفية  باالحتجاجات، 

على حد تعبريه، ما جعله ي�ضف خطابهم 
ما  اأدلة،  اأي  يحمل  ال  الذي  باالزدواجي 
يف  قراراته  �ضد  الثائرة  النقابات  و�ضع 
من  ي�ضعدون  يجعلهم  قد  حمرج  موقف 
حترك  هنالك  �ضيكون  فهل  موقفهم، 
هادئة  �ضتبقى  االأمور  اأم  لالأئمة؟  جديد 

بعد تطمينات الوزير حممد عي�ضى؟.

الربيطانية   »غارديان«  �ضحيفة  ن�رصت 
دول  اإن  فيه  قالت  تقريرا  اأم�ضاالأربعاء 
اإىل  �ضوريا  اإعادة  على  تعمل  اخلليج، 
جامعة الدول العربية بعد 8 �ضنوات من 
نقال  ال�ضحيفة  وقالت  ع�ضويتها  تعليق 
»ويف  اإنه  عنه،  تك�ضف  مل  م�ضدر  عن 
مرحلة ما من العام القادم من املرجح 
اأن يتم الرتحيب بالرئي�س ال�ضوري ب�ضار 

االأ�ضد يف اجلامعة العربية لي�ضغل مقعده 
العربي«.  العامل  قادة  بني  اأخرى  مرة 
باأنه مت  وذّكرت »غارديان« يف تقريرها 
العربية  الدول  جامعة  من  �ضوريا  طرد 
على  العنيف  ردها  ب�ضبب   2011 عام 
اأن تلك اخلطوة  اإىل  املعار�ضة، م�ضرية 
حرب  اإىل  االأمور  وتطورت  ف�ضلت 

اأهلية.
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�سيدي بلعبا�س

حب�ص 317 �ضخ�ص 
تورطوا يف ق�ضايا 

املخدرات 
�ضيدي  والية  اأمن  م�ضالح  �ضجلت 
بلعبا�س خالل �ضنة 2018 ما جمموعه 
القانون  بجرائم  متعلقة  ق�ضية   3500
مت  �ضخ�ضا   4126 فيها  تورط   ، العام 
يف  �ضدر  اأين  النيابة  اأمام  تقدميهم 
حق 1135 �ضخ�س اأمر اإيداع وا�ضتفاد 
1111 �ضخ�س من اإجراءات اال�ضتدعاء 
�ضجلت  االإطار  هذا  ويف  املبا�رص 
 2018 �ضنة  الوالية خالل  اأمن  م�ضالح 
متعلقة  ق�ضية   1227 جمموعه  ما 
باجلنايات واجلنح �ضد االأفراد، تورط 
اأمام  تقدميهم  �ضخ�ضا مت   1441 فيها 
النيابة التي اأمرت باإيداع 200 �ضخ�س 
ق�ضية   617 ت�ضجيل  مت  كما   ، احلب�س 
متعلقة باجلنايات واجلنح �ضد ال�ضيء 
مت  �ضخ�ضا   887 فيها  تورط  العمومي 
تقدميهم اأمام النيابة التي اأمرت باإيداع 
، هذا كما  234 �ضخ�ضا منهم احلب�س 
مت يف نف�س الفرتة ت�ضجيل 1235 ق�ضية 
تورط   ، واملمتلكات  باالأموال  متعلقة 
فيها 1073 �ضخ�ضا ، مت تقدميهم اأمام 
النيابة التي اأمرت باإيداع 288 �ضخ�ضا 
املخدرات  جرائم  اأما  احلب�س  منهم 
جمموعه  ما  امل�ضلحة  �ضجلت  فقد 
�ضخ�ضاـ   494 فيها  تورط  ق�ضية،   274
اأمرت  التي  النيابة  اأمام  تقدميهم  مت 
كما مت   ، احلب�س  �ضخ�ضا   317 باإيداع 
باالأ�رصة  متعلقة  ق�ضية   119 ت�ضجيل 
 217 فيها  تورط  العامة،  واالآداب 
اأين  النيابة  اأمام  تقدميهم  �ضخ�ضا مت 
�ضدرت اأوامر اإيداع يف حق 94 �ضخ�ضا 
منهم ، هذا كما مت ت�ضجيل 28 ق�ضية 
والتي  املعلوماتية  بجرائم  متعلقة 
، مت مبوجبها  فيها 14 �ضخ�ضا  تورط 
اإيداع  مت  اأين  النيابة  اأمام  تقدميهم 

�ضخ�ضني منهم احلب�س  
 �س.�سهيب

 �سرقة �سيارة �ك�سن 
 من ولية �لو�دي
 وبيعها يف  تب�سة

ثالث �ضنوات للمتهم 
الرئي�ضي و�ضريكه 

جلنايات  اال�ضتئناف  حمكمة  اأدانت 
متهمان  �ضابني   تب�ضة   ق�ضاء  جمل�س 
ينحدران من والية وادي �ضوف جنوب 
�ضنوات   3 ب  ومعاقبتهما  تب�ضة  والية 
�رصيكني  تربئة  مت  فيها  نافذا  �ضجنا 
من  والثاين  نقرين  بلدية  من  االأول 
تكوين  جناية  من  العاتر  بئر  بلدية 
بالتعدد  وال�رصقة  ا�رصار  جمموعة 
واإخفاء  م�ضطنعة   مفاتيح  وا�ضتعمال 
طالب  اأن  بعد  وذلك  م�رصوقة  ا�ضياء 
لهم ممثل احلق العام توقيع عقوبة 15 

�ضنة لكل واحد منهم
ع/ر�سيد تب�سة

Ooredoo جلديدة  ل�N’ternet مع �سريحة

 اأق�ضى حجم من النرتنت عالية 
التدفق و يوتيوب غري حمدود

عرو�ضها  اإثراء  Ooredooيف  تُوا�ضل 
عر�س  وتُطلق  لزبائنها  املوجهة  احل�رصية 
جديد على �رصيحة N’ternetللدفع امل�ضبق 
وبدون التزام متنح اأق�ضى حجم من االأنرتنت 
عر�س  حمدود.  غري  ويوتيوب  التدفق  عالية 
بال�ضيغتني:  متوفر   N>ternet �رصيحة 
G4اأو  الرابع  اجليل  مودمي   +  SIM �رصيحة 
للتفا�ضيل  وفقا  ذلك  و  فقط،   SIM �رصيحة 

التالية:
 :G4 الرابع  اجليل  مودم   +  SIM •�رصيحة 
)GO(جيغااوكتي  01 مع  دج   2990 ب�ضعر 

جيغااوكتي)GO(لليوتيوب  و01  االنرتنت  من 
ملدة  �ضهر  )كل  ُمهداة 
•�رصيحة  اأ�ضهر(.   6
ب�ضعر  فقط:   SIM
 01 مع  دج   500
)G O ( كتي و ا جيغا

جيغااوكتي)GO(لليوتيوب  و01  االنرتنت  من 
ُمهداة )كل �ضهر ملدة 3 اأ�ضهر(.

جمموعة  لزبائنها   Ooredoo تقدم  كما   
وا�ضعة من اأر�ضدة جزافية حتتوي على اأحجام 
االأنرتنت عالية التدفق وولوج غري حمدود اإىل 

يوتيوب، �ضاحلة ملدة 30 يوًما:  
جيغا   15 مينح  دج  جزايف1000  •ر�ضيد 
5جيغا   + االإنرتنت  اوكتي)GO(من 
 30 ملدة  �ضاحلة  يوتيوب  اوكتي)GO(من 

يوًما.
جيغا   30 مينح  دج   2000 جزايف  •ر�ضيد 
جيغا   15  + االإنرتنت  اوكتي)GO(من 
 30 ملدة  �ضاحلة  يوتيوب  اوكتي)GO(من 

يوًما.
جيغا   60 مينح  دج   3000 جزايف  •ر�ضيد 
غري  يوتيوب  االأنرتنت+  اوكتي)GO(من 

حمدود �ضاحلة ملدة 30 يوًما.
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