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انتخابات التجديد الن�سفي ملجل�س الأمة جترى اليوم

الأفالن يف مواجهة "ال�سكارة "و "الهزات" و الأرندي
.       اأع�ساء الثلث الرئا�سي ..املفاجاأة املنتظرة

جترى اليوم ال�سبت انتخابات التجديد الن�سفي لأع�ساء جمل�س الأمة ، 
وهي النتخابات التي ت�سهد تناف�سا حادا بني خمتلف الأحزاب ال�سيا�سية يف 

اجلزائر ، حول من �سيملك ح�سة الأ�سد يف هذه الهيئة الهامة ، �ستتزامن اأي�سا 
مع تعيني اأع�ساء الثلث الرئا�سي الذي �سيقوم الرئي�س بتعيينهم .

ع�سام بوربيع

و ياأتي ا�ستدعاء رئي�س اجلمهورية 
للهيئة االنتخابية بناء على الد�ستور 
 119 و   6-91 املادتني  �سيما  ال 
)الفقرة 3( منه و مبقت�سى القانون 
الع�سوي رقم 16- 1 املتعلق بنظام 
االنتخابات، ال �سيما املواد 107 و 

108 و 109 منه.
املادة  ت�سري  االإطار،  هذا  ويف 
اأنه  اإىل  املذكور  القانون  من   107
االأمة  جمل�س  اأع�ساء  »ينتخب 
�ست  مدتها  لعهدة  املنتخبون 
اأع�ساء  ن�سف  يجدد  و  �سنوات، 
جمل�س االأمة املنتخبني كل ثالث 

�سنوات«.
باأن  منه   108 املادة  تفيد  كما 
املنتخبون  االأمة  جمل�س  اأع�ساء 
»ح�سب  باالأغلبية  انتخابهم  يتم 
االأ�سماء  متعدد  االقرتاع  منوذج 
يف دور واحد على م�ستوى الوالية، 
من طرف هيئة انتخابية مكونة من 
اأع�ساء املجل�س ال�سعبي  جمموع: 
املجال�س  اأع�ساء  و  الوالئي 
بحيث  للوالية«  البلدية  ال�سعبية 
عدا  ما  اإجباريا،  الت�سويت  »يكون 
املادة  قاهر«اأما  مانع  حالة  يف 
109 فت�سري اإىل اأن ا�ستدعاء الهيئة 
االنتخابية يتم مبر�سوم رئا�سي 45 

يوما قبل تاريخ االقرتاع.
وهو  االأمة  جمل�س  تاأ�س�س  قد  و 
مرة  اأول  للربملان  الثانية  الغرفة 
مبوجب د�ستور 28 نوفمرب 1996. 
ع�سوا،   144 املجل�س  وي�سم 
ينتخب ثلثا اأع�سائه 96 عن طريق 
ال�رسي  و  املبا�رس  غري  االقرتاع 
بني  من  والية  كل  عن  مبقعدين 
حيث  املحلية،  املجال�س  اأع�ساء 
يكون  اأن  املرت�سح  يف  ي�سرتط 
�سعبي  جمل�س  يف  �سواء  منتخبا 
والئي  �سعبي  جمل�س  اأو  بلدي 
اأما  االأقل،  على  �سنة   35 يبلغ  واأن 
رئي�س  فيعينه    48 املتبقي  الثلث 
ال�سخ�سيات  بني  من  اجلمهورية 
تدوم  لعهدة  الوطنية  والكفاءات 

�ست �سنوات.
للتجديد  انتخابات  اآخر  كانت  و 

العليا  الغرفة  الأع�ساء  الن�سفي 
 29 بتاريخ  جرت  قد  للربملان 
دي�سمرب 2015، حيث متخ�ست عن 
الوطني  التحرير  فوز حزب جبهة 
 23 على  بح�سوله  االأوىل  باملرتبة 
الوطني  بالتجمع  متبوعا  مقعدا 
حني  يف  مقعدا   18 الدميقراطي 
حت�سل االأحرار على اأربعة مقاعد 
متبوعني بجبهة القوى اال�سرتاكية 
اجلديد  الفجر  حزب  مقعدين  

مبقعد واحد.
الوطني  التحرير  جبهة  وت�سعى 
االنتخابات  هذه  خالل  من  اليوم 
يف  الريادة  على  احلفاظ  على 
اأن  و  خا�سة   ، االأمة  جمل�س 
احلزب العتيد بقيادة من�سقه معاذ 
مع  اللقاءات  من  العديد  بو�سارب 
العمل  اأجل  من  احلزب  منتخبي 
على اإبقاء كلمة االآفالن هي العليا 
اأ�سوات  تبقى  اأن  احلر�س  و   ،

االأفالنيني لالأفالن .
اأم�س  اأول  بو�سارب  معاذ  قام  كما 
و  منتخبي  كافة  مع  اجتماع  بعقد 
على  االآفالن  حمافظات  روؤ�ساء 
التام  للتح�سري  الوطني  امل�ستوى 
اال�ستحقاق  هذا  اإجناح  اأجل  من 
حت�سريات  قابلته   ، االنتخابي 
االأرندي  الغرمي  طرف  من  حثيثة 
اويحيى  اأحمد  العام  اأمينه  بقيادة 
، اإ�سافة اإىل حت�سريات من طرف 
غرار حركة  على  مناف�سة  اأحزاب 

حم�س و مرت�سحني اأحرار .
احلزب  يكت�سح  اأن  املنتظر  ومن 
الغرفة  هياكل  االآفالن  العتيد 
، رغم  ال�سينا  الربملان  الثانية من 
فيها  يتخبط  كان  التي  امل�ساكل 
تغيري  مع  تزامن  والذي   ، احلزب 
االأمني  ا�ستقالة  و  احلزب  قيادة 
العام ال�سابق جمال ولد عبا�س ، لكن 
رغم ذلك يبقى الر�سيد التاريخي 
و االمتداد ال�سعبي حلزب االآفالن 
الريادة  له باملحافظة على  ي�سفع 
للعديد  نظرا  اال�ستحقاق  هذا  يف 
من املتتبعني الذين يتوقعون بفوز 
التي  االنتخابات  هذه  يف  االآفالن 

�ستجرى اليوم .
ال�سيما   ، اأخرى  اأحزاب  وت�ستغل 

بع�س  اأويحيى  بقيادة  االأرندي 
لالأفالن  بها  مر  التي  االأزمات 
داخل  حزبه  مد  ن�رس  اأجل  من 
هذه الهياكل وك�سب عدد اأكرب من 
االأع�ساء يف جمل�س االأمة .ونف�س 
ال�سيء بالن�سبة حلركة حم�س التي 
هي االأخرى تراهن على احل�سول 
على مقاعد يف ال�سينا ، رغم اأنها 
ال متلك مقاعد يف العهدة ال�سابقة 

.

ال�سكارة و اأ�سحاب املال 
يحاولون الت�سلل ل« 

ال�سينا »

، ال تخلوا مثل  ومثلما هو معهود 
حماولة  من  اال�ستحقاقات  هذه 
ت�سلل اأ�سحاب ال�سكارة و اأ�سحاب 
حتت  مبقاعد  الظفر  من  املال 
ال�سلوكات  وهي   ، ال�سينا  غطاء 
التي لطاملا اأ�سالت احلرب ، خا�سة 
ال�سكارة  منطق   « بتوغل  تعلق  ما 
من  العديد  و�سول  اأجل  من   «
ال�سخ�سيات اإىل قبة جمل�س االأمة 
تخلو  مل  التي  ال�سلوكيات  وهي   ،
منها هذه عملية التح�سريات لهذه 

االنتخابات لهذه املرة .

الثلث الرئا�سي..
املفاجاآت ...اأ�سماء 

ثقيلة �ست�سقط

جتديد  االنتخابات  عن  وبعيدا 
 ، االأمة  جمل�س  اأع�ساء  ن�سف 
الرئا�سي  الثلث  قائمة  اأن  يبدو 
�ستكون  الرئي�س  يعينها  التي 
ال�سخ�سيات  من  للكثري  مفاجئة 
 « ماذكرته  وح�سب  خا�سة   ،
من  العديد  �ستعرف   « الو�سط 
باأ�سماء كثريين  التغيريات �ستطيح 
و الذين من بينهم وزراء �سابقني و 
�سخ�سيات وطنية معروفة ، حيث 
بينهم  من  24�سخ�سية  �ستم�س 
عمار  غرار  على  �سابقني  وزراء 
العقيد   ، قوجيل  �سالح   ، غول 
الطاهر زبريي ، جمال ولد عبا�س 

و غريهم .
ت�سكيلة  �ست�ساهم   ، وبال�سك 
ر�سم اخلريطة  القادمة يف  ال�سينا 
ت�سود  فيما   ، القادمة  ال�سيا�سية 
فيما  الت�رسيبات  من  العديد 
هل   ، االأمة  جمل�س  رئي�س  يخ�س 
 ، �سالح  بن  القادر  عبد  �سيبقى 
مر�سحة  اأ�سماء  هناك  �ستكون  اأم 
تداول  بعد  ال�سيما   ، خلالفها 
غرار  على  االأ�سماء  من  الكثري 
بوحجة  ال�سعيد   ، �سعداين  عمار 
عبد  و   ، بلخادم  العزيز  عبد   ،
هذا  اأن  علما   ، �سالل  املالك 
املن�سب كان حمل طمع من طرف 
العديد من التكتالت ، خا�سة و اأنه 
بعد  الدولة  الثاين يف  الرجل  ميثل 

الرئي�س .

اأحدثت جدل و اأثارت ت�ساوؤلت

معاذ بو�سارب يترباأ من الر�سالة املن�سورة با�سمه 
حزب  ت�سيري  هيئة  من�سق  كذب 
مت  التي  الوطني  التحرير  جبهة 
العتيد  احلزب  موقع  على  ن�رسها 
اجلدل،  من  العديد  اأثارت  والتي 
اأي ر�سالة  اأنه مل يقم ن�رس  موؤكدا 
من  احلزب  موقف  بخ�سو�س 
معاذ  و�سدد   .  2019 رئا�سيات 
كان  االفالن  اأن  على  بو�سارب 
الرئي�س  يدعم  �سيبقى  و  والزال 

مربزا  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
اأي  ويطبق  �سيدعم  االفالن  باأن 
جبهة  حزب  رئي�س  يتخذه  قرار 
التحرير الوطني بخ�سو�س م�سالة 
باأنه  مو�سحا   ،2019 رئا�سيات 
املوقع  على  ر�سالة  اأي  ين�رس  مل 
احلزب  من�سق  با�سم  االإلكرتوين 
من  احلزب  موقف  حول  املا�سي 
مفربكة،  ر�سالة  هي  الرئا�سيات 

قائال يف ذات ال�سدد »اأوؤكد لكم مل 
اأن�رس اأي ر�سالة وموقفنا يف حزب 
هو  وا�سح  الوطني  التحرير  جبهة 
دعم وم�ساندة رئي�س احلزب عبد 
وتطبيق  واحرتام  بوتفليقة  العزيز 
بخ�سو�س  يتخذه  الذي  القرار 
ن�رس  قد مت  2019«وكان  رئا�سيات 
ر�سالة مم�ساه با�سم معاذ بو�سارب 
على كل من موقع احلزب و�سفحته 

على الفي�سبوك، تعترب اأن االفالن 
عر�سا  الرئا�سيات  تكون  اأن  يريد 
الر�سالة  وهي  بوتفليقة،  به  يتوج 
التي اأثارت قيادة االفالن حيث مت 
اجتماع على م�ساوى املقر،  عقد 
اإبالغ م�سالح االأمن بذلك  كما مت 
ديوان  رئي�س  لت�رسيحات  وفقا 

معاذ بو�سارب لـTSA عربي.
 اإميان لوا�س

الرئي�س بوتفليقة اأمام جمل�س الوزراء

قطب جنائي مايل مكلف 
بالق�سايا املالية املعقدة 
.      الإعالن عن وليات منتدبة جديدة

العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س  �سدد 
بوتفليقة على �رسورة تعزيز ت�رسيع 
مكافحة الف�ساد و الوقاية منه، داعيا 
الفاعلة يف املجتمع  االأطراف  كافة 
من  الوقاية  �سيا�سة  يف  االإ�سهام  اإىل 
الف�ساد بالتبليغ عن هذه الوقائع عند 
التدخل  من  العدالة  لتمكني  اإثباتها 
حتت  املو�سوعة  الناجعة  بالو�سائل 
الذي  القانون  لتطبيق  ت�رسفها 

يت�سدى بقوة لهذه االآفة.
خالل  اجلمهورية  رئي�س  وثمن 
على  الوزراء  جمل�س  اجتماع 
جنائي  قطب  ا�ستحداث  م�رسوع 
وطني  اخت�سا�س  له  يكون  مايل 
املعقدة  املالية  بالق�سايا  مكلف 
ومنها املتعلقة بالف�ساد، ،معربا عن 
الدرا�سة  تو�سل  بخ�سو�س  اإرتياحه 
املخت�سة  الهيئات  كر�ستها  التي 
اجلزائرية  لل�سيا�سة  املتحدة  لالأمم 
وارد  بلدنا  اأن  اإىل  الر�سوة  ملكافحة 
هذا  يف  التزاما  االأكرث  الدول  �سمن 

املجال
ن�ساء قطب جنائي مايل ذي  و�سيتم 
اإطار  يف  �سيتم  وطني  اخت�سا�س 
عليه  امل�سادقة  ثم  قانون،  م�رسوع 
يكمل   ، الوزراء  جمل�س  قبل  من 
و املتعلق  ال�سادر يف 2006  القانون 
مكافحته،  و  الف�ساد  من  بالوقاية 
ت�سمن  الذي  الن�س  هذا  �سي�سمح  و 
يكون  مايل  ا�ستحداث قطب جنائي 
له اخت�سا�س وطني مكلف بالق�سايا 
املتعلقة  منها  املعقدة  املالية 
اجلزائر  مبحكمة  ملحق  و  بالف�ساد 
العا�سمة- �سيدي اأحممد »مبطابقة 
املراجع  الد�ستور  مع  الت�رسيع 
مهام  اإثراء  و  تقنني  مع   »2016 �سنة 
الهيئة الوطنية للوقاية من الف�ساد و 
يف  ال�سادر  البيان  ح�سب  مكافحته، 

اأعقاب اجتماع جمل�س الوزراء.
القانونية  »احلماية  ت�سمن  كما 
مبا  ف�ساد  وقائع  عن  للمبلّغني 
حميطهم  م�ستوى  على  ذلك  يف 
املهني، و�سيتم  تطبيق هذه الو�سيلة 
االإ�سافية ملكافحة الف�ساد ويف نف�س 
امل�سرية  االإطارات  تبقى  الوقت 
العقوبات  قانون  باإجراءات  حممية 
الذي يُخ�سع فتح اأي حتقيق ق�سائي 
الهيئات  قبل  من  �سكوى  الإيداع 
االإدارة  اأو  للموؤ�س�سة  االجتماعية 

التي تكبدت ال�رسر«
هذا  القانون  م�رسوع  يت�سمن  كما 
لت�سيري  وطنية  وكالة  ا�ستحداث 
خمالفات  من  املتاأتية  املوجودات 
بحفظ  �ست�سمح  االآلية  الف�ساد، هذه 
املوجودات املتعلقة بق�سايا الف�ساد 
املو�سوعة حتت احلرا�سة الق�سائية 
يف انتظار احلكم اأو تلك املحجوزة 

بقرار من العدالة

امل�سادقة على عدة م�ساريع 
قوانني و مرا�سيم رئا�سية

الذي  الوزراء  جمل�س  �سادق  كما 
اإجتمع اأول اأم�س حتت رئا�سة رئي�س 
بوتفليقة،  العزيز  عبد  اجلمهورية 
على عدة م�ساريع قوانني وجمموعة 
من املرا�سيم الرئا�سية. اإن�ساء وكالة 
قام  كما  املدين  للطريان  وطنية 
وامل�سادقة  بدرا�سة  الوزراء  جمل�س 
تعديل  يت�سمن  قانون  م�رسوع  على 
العامة  للقواعد  املحدد  القانون 
يت�سمن  املدين،  بالطريان  املتعلقة 
للطريان  وطنية  وكالة  ا�ستحداث 
لتو�سية  تنفيذا  وذلك  املدين 
املدين  للطريان  العاملية  للمنظمة 
التي تدعو الدول االأع�ساء اإىل التزود 
واأمن  �سالمة  لت�سيري  م�ستقلة  بهيئة 

م�رسوع  ويحدد  املدين،  الطريان 
املحدد  للقانون  املعدل  القانون 
بالطريان  املتعلقة  العامة  للقواعد 
الوكالة  هذه  ا�ستحداث  اأن  املدين 
الدولية  املنظمة  بتو�سيات  يتعلق 
الدول  دعت  التي  املدين  للطريان 
م�ستقلة  بهيئة  التزود  اإىل  االأع�ساء 
الطريان  واأمن  �سالمة  لت�سيري 

املدين.

 امل�سادقة على م�سروع قانون 
متعلق بن�ساط الطب البيطري 

وحماية احليوانات

كما قام جمل�س الوزراء بامل�سادقة، 
قانون  م�رسوع  على  الدرا�سة،  بعد 
املتعلق  ال�ساري  الت�رسيع  يعدل 
وحماية  البيطري  الطب  بن�ساط 
احليوانات، الذي ين�س على التدابري 
الإن�ساء  والتنظيمية  الت�رسيعية 
نف�س  ويف  للبياطرة  وطنية  نقابة 
يكون  اأن  على  مهامها  يحدد  الوقت 
التنظيمي،  املجال  عرب  تنظيمها 
وتهدف هذه املراجعة -ح�سب بيان 
�سند  اح�سن  توفري  اىل  للمجل�س- 
قانوين لتاأطري مهنة االطباء البياطرة 
منهم  متدخل   20.000 ت�سم  التي  و 
بهيئات  ي�ستغلون  موظف   3.000
م�رسوع  ين�س  و  للمراقبة،  عمومية 
وطنية  عمادة  ان�ساء  على  القانون 
هذا  مهام  يحد  و  البياطرة  لالأطباء 
اىل  تنظيمه  ترك  بينما  االخري 
ن�س  يقرتح  كما  تنظيمية،  ن�سو�س 
يف  م�سبق  ت�سجيل  القانون  م�رسوع 
جدول العمادة لت�سليم ت�رسيح اداري 
جراحة  و  البيطرة  طب  ملمار�سة 

احليوانات

املوافقة على حتويل اأرا�سي 
فالحية لإجناز م�سروع 

الفو�سفات بتب�سة

خالل  الوزراء  جمل�س  ووافق 
اأرا�سي  حتويل  على  اجتماعه 
م�رسوع  اجناز  اجل  من  فالحية 
الفو�سفات  مادة  وحتويل  ال�ستغالل 
�رساكة  اإطار  يف  البالد  �رسق  يف 
التحويل  ويخ�س  جزائرية-�سينية، 
االأول -ح�سب بيان ملجل�س الوزراء- 
الفالحية  االأرا�سي  من  هكتار   496
على  موزعة  ال�سعيف  املردود  ذات 
�سوق  و  قاملة  و  الطارف  واليات 
ازدواجية  اأجل  من  تب�سة  و  هرا�س 
التي  احلديدية  لل�سكة  ع�رسنة  و 
تربط بني منجم الفو�سفات و ميناء 
اأما  كلم،   394 م�سافة  على  عنابة 
التحويل الثاين فيتعلق - ح�سب ذات 
م�ساحتها  اأر�سية  بقطعة  امل�سدر- 
5ر4 كلم، غري م�ستغلة و متكونة من 
جبال متواجدة ببلدية فيلفيال والية 
امل�ساحة  تلك  و�ستحوي  �سكيكدة، 
ذات  البحر  املياه  لتحلية  حمطة 
مكعب/يوم  مرت   70.000 قدرة 
وحدتي  لتموين  ال�سيما  خم�س�سة 
حجار  منطقة  يف  االأ�سمدة  انتاج 

�سود »والية �سكيكدة«

امل�سادقة على عدة عقود 
�سوناطراك ل�ستغالل والبحث 

عن املحروقات مع �سركاء 
اأجانب

كما �سادق جمل�س الوزراء، على عدة 
املوافقة  تت�سمن  رئا�سية  مرا�سيم 
على عقود او مالحق عقود متعلقة 

بالبحث وا�ستغالل املحروقات.
 اإميان لوا�س

الوة
ري ع

ت/ب�س



�خلبري �لأمني و�لعقيد �ملتقاعد �أحمد كرو�ش

داع�س مي�ر�س الدع�ية واجلزائر يف م�أمن
�أكد �خلبري �لأمني و�لعقيد �ملتقاعد �أحمد كرو�ش، باأن �لهجوم �مل�سلح لفرع د�ع�ش بليبيا على مقر وز�رة �خلارجية يف طر�بل�ش ما هو �إل دعاية له، يثبت بها  

تو�جده ب�سبب �ل�سغط �ملمار�ش عليه يف �مل�سرق �لعربي، يف حني �سدد على �أن �جلز�ئر يف ماأمن بف�سل �جلي�ش �لوطني �ل�سعبي �ل�ساهر على حماية �لبلد من �أجل 
تنظيم م�سلح يرغب زرع �لرعب و�سط �جلز�ئريني.

علي عز�زقة

هاتفي  ات�صال  يف  كرو�ش  اأو�صح 
تنظيم  فرع  باأن  بالو�صط،  ربطه 
وين�صط  موجود  بليبيا  داع�ش 
زمن،   منذ  الليبية  الأرا�صي  يف 
من  طرد  هو  �صحيح  متابعا:« 
�رست  وخا�صة  ال�صمال  مدن 
حتت عمليات البنيان املر�صو�ش 
و�صط  يف  موجود  بقي  لكن   ،
بعمليات  يقوم  وهو  ليبيا  وجنوب 
ذات  يف  م�صددا  لأخر«،  حني  من 

يتقوى  التنظيم  اأن  على  الوقت 
قوة   اأي  توجد  ل  لأنه  ي�صعف  ول 
اأخرى تطارده وحتاربه، م�صيفا:« 
وزارة  مبنى  يف  الأخري  فالتفجري 
اخلارجية، يدخل يف اإطار ال�صدى 
اأن  على  وجود،  واثبات  الإعالمي 
يف  وفعال  ين�صط  مازال  داع�ش 
ليبيا«، وهذا يو�صح اخلبري الأمني 
يدخل �صمن �صيا�صة رفع معنويات 
النهزامات  بعد  وجنوده  اأتباعه 
املتتالية له يف بالد املن�صاأ العراق 

وال�صام.

العقيد  اأفاد  اآخر  �صياق  ويف 
�صحبت  وا�صنطن  باأن  املتقاعد 
نقل  يعني  ما  �صوريا،  من  قواتها 
ال�رساع نحو منطقة اأخرى، وليبيا 
مر�صحة لأن تكون الوجهة املقبلة، 
م�صيفا:« باخلروج من �صوريا فان 
ال�رساع  وجهة  تغري  يعني  ذلك 
اإذا  اأمريكا  اإىل منطقة اأخرى لن 
فاأنها �صتخرج  خرجت من �صوريا 
املجولقة)داع�ش(  قواتها  مبعية 
من  اأخرى  منطقة  يف  بها  والزج 
ل  اأن  نتمنى  م�صيفا:«  العامل«، 

تكون الوجهة ليبيا اأو دول ال�صاحل 
وحتى غرب اإفريقيا«.

ذاته  امل�صدر  �صدد  الأخري  ويف   
بف�صل  ماأمن  اأن اجلزائر يف  على 
اأبناء جي�صها املرابط على احلدود 
ال�صاهر ليال نهارا من اأجل اأن ينعم 
ال�صعب اجلزائري بالأمن والأمان، 
بقوله:«  ذلك  لي�صتدرك  عاد  لكنه 
نعم وجود داع�ش باجلوار اأوغريه 
من  يزيد  الإرهاب  م�صميات  من 
ال�صعبي  الوطني  اجلي�ش  اأتعاب 
الب�رسية  املوارد  يف  والزيادة 

احلدود،  تامني  يف  واملادية 
مل  ت�صمياته  مبختلف  الإرهاب 
يائ�صة  حماولت  يف  يوما  يتوقف 

وا�صتقرار  امن  زعزعة  اجل  من 
جنح  ما  دائما  واجلي�ش  اجلزائر 

يف كبح طموحها«. 

�سيدي بلعبا�ش

�شك�ن �شيتوان يحتجون 
على خطر املح�جر 

�خلبري �لقت�سادي  بوزيان مهماه:

تغيري �شكل العملة لن ميت�س الكتلة 
امل�لية يف ال�شوق املوازية

�صيتوان  بلدية  ،�صكان  نظم 
بلعبا�ش  �صيدي  ولية  غرب 
ب�صبب  احتجاجية  وقفة 
للمجمع  املحاذية  املحاجر 
ال�صكني التي حولت املنطقة  
�رسوط  به  تنعدم  مكان  اإىل 
لكرثة  نظرا  الكرمية  احلياة 
ال�صجيج والغبار.وعليه اأقدم 
ع�رسات املواطنني القاطنني 
ال�صارع  اإىل  اخلروج  على 
لتعبري عن غ�صبهم ، احتجاجا 
و�رسح  املحاجر،  على 
اأن الو�صعية هذه  املحتجون 
يف  ولأطفالهم  لهم  ت�صببت 
التنف�صية  الأمرا�ش  عديد 
احل�صا�صية  واأمرا�ش 
اأن  اأنواعها، خا�صة  مبختلف 
تعمل  ل  املذكورة  املحاجر 
املعمول  املقايي�ش  وفق 
بها، ح�صبهم، حيث اأكدوا اأن 
ذرات الغبار تتواجد حتى يف 

طعامهم ومالب�صهم. وي�صيف 
هوؤلء اأن كل الو�صائل الوقائية 
يف  جمدية.  غري  اأ�صبحت 
العديد  اأن  اآخرون  اأكد  حني 
من املحاجر ت�صتخدم مادة 
تفجري  اأجل  من  الديناميت 
الذي  الأمر  ال�صخور، 
انعك�ش �صلبا على �صكناتهم، 
التي  منها،  القدمية  خا�صة 
والت�صدعات  ال�صقوق  بدت 
الأمر  جدرانها،  كافة  على 
الذي دفع هوؤلء اإىل مطالبة 
ب�رسورة  املحلية  ال�صلطات 
اإبعاد  اأجل  من  التدخل 
املهددة  املحاجر  هذه 
و�صالمتهم،  ال�صكان  ل�صحة 
اتخاذ  على  اإجبارها  اأو 
بها  املعمول  املقايي�ش 
بت�صفية  اخلا�صة  عامليا، 

انبعاث املحاجر
 �ش.�سهيب

اأكد اخلبري القت�صادي بوزيان 
العملة  �صكل  تغيري  باأن  مهماه 
اأو  مايل  دافع  اأي  يعطي  لن 
ال�صوق،  يف  لقيمتها  اقت�صادي 
داعيا اإىل �رسورة تغيري العملة 
من  البنوك  لتمكني  ذاتها  بحد 
الكتلة املالية املتواجدة  م�ش 
واأو�صح  املوازية.  ال�صوق  يف 
ت�رسيح  يف  امل�صدر  ذات 
الو�صط،  به  خ�ش  مقت�صب 
بعد  له  العملة  �صكل  تغيري  باأن 
اجتمعي ثقايف ول ميت باأي بعد 
م�رسيف اقت�صادي، لكون قانون 
القر�ش والنقد يوؤكد باأن تغيري 

 10 على  يتطلب  العملة  قيمة 
�صنوات وهذا الأمر لن يحدث 
ال�صكل  هو  تغيريه  مت  ما  لكون 
ولي�ش القيمة التي يجب اأن يتم 
الأمر  هذا  م�صيفا:«  تغيريها، 
هنالك  كان  اإذا  اإل  يحدث  لن 
ا�صتحداث  طريق  عن  الر�صا 
خلق  مع  الإ�صالمية،  ال�صريفة 
بعيدة  مربحة  ميكانيزمات 
اأ�صحى  الذي  الت�صخم  عن 
كل  الدينار  قيمة  يهدد  مر�ش 
على  بعد  فيما  والعمل  �صهر، 

الإلزام«.
علي عز�زقة

 بنك �جلز�ئر 

حتديد �شروط مم�ر�شة ال�شريفة الإ�شالمية

بتلم�سان وب�سار 

توقيف 10 جت�ر خمدرات بحوزتهم 5 كيلوغرام من الكيف 

بعد تعليق عمليات جمع �لدم ب�سيدي بلعبا�ش

مر�شى �ش�ئعون بني امل�ش�جد.. و امل�شت�شفي�ت 

حدد بنك اجلزائر قواعد ممار�صة 
املتعلقة  امل�رسفية  العمليات 
طرف  من  الت�صاركية  بال�صريفة 
املالية  واملوؤ�ص�صات  امل�صارف 
وما يرتتب عنها حت�صيل اأو ت�صديد 
الفوائد، مبقت�صى النظام رقم 18-

02 املوؤرخ يف 4 نوفمرب 2018 الذي 
ن�رس �صمن العدد 73 من اجلريدة 

الر�صمية.
من  الثانية  املادة  ن�ش  ويحّدد   
اأ�صكال   02/18 رقم  التنظيم 
ت�صّنف  التي  امل�رسفية  العمليات 
الإ�صالمية،  ال�صريفة  فئة  يف 
واملتعلقة بالنقد والقر�ش املعّدل 
الأموال  تلقي  وعمليات  واملتّمم 
التمويل  وعمليات  وتوظيفها 
عنها  يرتتب  ل  التي  وال�صتثمار 
حت�صيل اأو ت�صديد الفوؤاد، وتخ�ش 
املنتوجات  فئات  العمليات  هذه 

امل�صاركة،  باملرابحة،  املتعلقة 
الإ�صت�صناع،  الإجارة،  امل�صاربة 
ح�صابات  يف  الودائع  وكذا  ال�صلم، 
منتوجات  وتخ�صع  ال�صتثمار، 
ال�رسيفة الإ�صالمية ح�صب النظام 
لأحكام املادة 3 من النظام 01/13 
العامة  القواعد  يحّدد  الذي 
املتعلّقة بال�رسوط البنكية املطبقة 

على العمليات امل�رسفية.
امل�صارف  على  التنظيم  وا�صرتط 
املعتمدة  املالية  املوؤ�ص�صة  اأو 
عر�ش  يف  الراغبة  النا�صطة 
الت�صاركية  املالية  منتجاتها 
ملنتوجها  و�صفية  بطاقة  تقدمي 
براأي  مرفقا  اجلزائر،  نبك  اإىل 
م�صوؤول رقابة املطابقة للم�رسف 
و�صمانا  املالية  املوؤ�ص�صة  اأو 
لال�صتقاللية الإدارية ي�صرتط بنك 
ال�صريفة  �صباك  ف�صل  اجلزائر 

اأن�صطة  باقي  عن  الإ�صالمية 
امل�رسف او املوؤ�ص�صة املالية

حيث جاء يف ن�ش املادة اخلام�صة 
اأن يكون �صباك  النظام يجيب  من 
ماليا  م�صتقال  الت�صاركية  املالية 
الأخرى  والفروع  الدوائر  عن 
املالية،  واملوؤ�ص�صة  للم�رسف 
البيانات  اإعداد  بهدف  وذلك 
ذلك  يف  مبا  ة،  املخ�ص�صّ املالية 
اإعداد ميزانية ترّبر اأ�صول وخ�صوم 
بيان  الت�صاركية،  املالية  �صباك 
ال�صلة.  ذات  والنفقات  املداخيل 
تنظيم  اإر�صاء  ا�صرتاط  اإىل  زيادة 
ح�رسيا  خا�صني  وم�صتخدمني 

بال�صريفة الت�صاركية.
من  الرابعة  املادة  ن�ش  ويف 
التنظيم ي�صرتط بنط اجلزائر على 
املالية احلا�صلة على  املوؤ�ص�صات 
منتوجاتها  “مطابقة  الرتخي�ش 

تخ�صع  واأن  ال�رسيعة  باأحكام 
الهيئة  تقييم  اإىل  املنتوجات  تلك 
لذلك،«  قانونا  املوؤهلة  الوطنية 
منتوجاتها  ت�صويق  اإطار  ويف 
املوؤ�ص�صات  على  يتعني  املالية، 
الرتخي�ش  على  لة  املتح�صّ
بجدول  زبائنها  تعلم  اأن  امل�صبق 
الدنيا  وال�رسوط  الت�صعريات 
كما  عليهم،  تطبق  التي  والق�صوى 
خا�صة  املودعني  اعالم  يجب 
وال�صتثمار  ح�صابات  اأ�صحاب 
بحيث  ح�صاباتهم،  طبيعة  حول 
ح�صة  على  احل�صول  للمودع  يحق 
الأرباح الناجتة عن �صباك املالية 
من  ح�صة  يتحّمل  و  الت�صاركية، 
ي�صجلها  التي  املحتملة  اخل�صائر 
التمويالت  يف  الت�صاركية  �صبتاك 

التي يقوم بها امل�رسف.
 �إميان لو��ش

متكنت مفارز للجي�ش الوطني ال�صعبي، 
من توقيف 10 جتار خمدرات بكل من 
تلم�صان وب�صار وبحوزتهم اأزيد من 5 
وحجز  املعالج  الكيف  من  كيلوغرام 
الغذائية  املواد  من  معتربة  كمية 
بالوادي  امل�رسوبات  وخمتلف 
ام�ش  به  اأفاد  ما  ح�صب  وب�صكرة، 
الوطني  الدفاع  لوزارة  بيان  اجلمعة 
وجاء يف البيان اأنه »يف اإطار مكافحة 

اأوقفت  املنظمة،  واجلرمية  التهريب 
الوطني  للجي�ش  م�صرتكة  مفارز 
بكل   ،2018 دي�صمرب   27 يوم  ال�صعبي، 
وب�صار/ن.ع.3،  تلم�صان/ن.ع.2  من 
ع�رسة )10( جتار خمدرات بحوزتهم 
املعالج،  الكيف  من  كيلوغرام   5،5
املواد  من  طن   4،9 حجز  مت  فيما 
خمتلف  من  وحدة  و13973  الغذائية 
امل�رسوبات بكل من الوادي وب�صكرة/

ن.ع.4«.
مفرزة  »اأوقفت  مت�صل،  �صياق  ويف 
بتمرنا�صت/ ال�صعبي  الوطني  للجي�ش 
ن.ع.6، ثالثة )03( منقبني عن الذهب 
الدفع  رباعية  مركبة  منت  على  كانوا 
من  اأكيا�ش   )05( بخم�صة  حمملة 
يف  الذهب،  وخام  احلجارة  خليط 
الوطني  الدرك  عنا�رس  اأحبط  حني 
تهريب  حماولت  احلدود   وحرا�ش 

�صوق  من  بكل  الوقود  من  لرت   12100
والطارف/ن.ع.5«من  وتب�صة  اأهرا�ش 
جهة اأخرى، »اأحبط حرا�ش ال�صواحل 
بكل من عنابة/ن.ع.5، عني متو�صنت 
هجرة  حماولت  ووهران/ن.ع.2، 
على  كانوا  �صخ�صا  لــ83  �رسعية  غري 
فيما مت  ال�صنع،  تقليدية  قوارب  منت 
من  �رسعي  غري  مهاجرا   15 توقيف 
جن�صيات خمتلفة بعني �صالح/ن.ع.6«

بالدم  التربع  يف  احلاد  النق�ش  ترك 
بولية  الإ�صت�صفائية  باملوؤ�ص�صات 
لدى  �صيئا  انطباعا  بلعبا�ش   �صيدي 
وجدوا  الذين  املر�صى  من  العديد 
جهات  ق�صد  على  جمربين  اأنف�صهم 
من  واجلمعيات  كامل�صاجد  اأخرى 
على  املواطنني  ا�صتعطاف  اجل 
دمهم  من  قليلة  بكميات  لهم  التربع 
�صبيل  يف  اأخرى  لأ�صهر  والنتظار 
لإجراء  جديد  بتاريخ  الظفر  اإعادة 
العمليات اجلراحية ، واعرتف  العديد 
بجلب  عجزهم   عن  املر�صى  من 

نداءاتهم   من  بالرغم  لهم   متربعني  
الإذاعة  يف  واملتكررة  العديدة 
املحلية وغريها  بات املحتاجون اإىل 
الزمر الدموية خا�صة  ال�صلبية يعانون 
مبتغاهم  يف  اأجل احل�صول على  من 
ظل رف�ش املركز ال�صماح لهم بتغيري 
من  عليها  حت�صلوا  التي  الدم  اأكيا�ش 
اإىل   املوجب  من  املتربعني  قبل  
للزمر  احلادة   الندرة  بحجة  ال�صالب 
ال�صائكة  الو�صعية  هذه  ال�صلبية 
ال�صتعجالية   احلالت  حتى  م�صت 
اأنف�صهم  املري�ش  اأهل  يجد  حيث 

من  املتربعني  با�صتقدام   مطالبني 
.  واأمام  الكمية الالزمة  اجل توفري  
الدم  بنك  وعجز  املر�صى  غ�صب 
اليومية  من  الحتياجات  توفري  على 
التي  التربعات  تعد  الدم .مل  خمزون 
التي  الحتياجات  تلبي  �صنويا  جتمع 
ترتبط   كونها  م�صتمر  تزايد  تبقى يف 
با�صتفحال العديد من الأمرا�ش على 
غرار الق�صور الكلوي ، فقر الدم وكذا 
وملعرفة  باأنواعه  ال�رسطان  مر�ش 
الدم  بنك  خمزون  نفاذ  اأزمة  حقيقة 
عن  املركز  بت�صيري  املكلفة  ،ك�صفت 

جميع  ا�صتنفاذ  حول  حقيقة  اأزمة 
احلافالت  توقف  نتيجة  املخزون 
�صوارع   اإىل  اخلروج  عن  املتنقلة 
املدينة  من اجل  جمع الدم  ب�صبب 
املخ�ص�صة   لالأكيا�ش  الكلي  النعدام 
تلقت  باأنها  مو�صحة  العملية   لهذه 
املركز  قبل  من  وا�صحة  تعليمات 
تعليق  ب�صاأن  الدم  حلقن  الوطني 
كافة  اخلرجات امليدانية  للحافالت 
املتنقلة  عرب تراب الولية  اإىل غاية 

15 جانفي املقبل 
 �ش.�سهيب
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2018..بداأت ب�شرارة الإحتجاجات و انتهت بواقعة عيا�ش 
�سهدت �سنة  2018 العديد من الأحداث  يف اجلزائر، والتي �سنعت احلدث بني اجلزائريني ، لكن الكل يتفق اأنها 

�سنة �سعبة على احلكومة و على املواطن يف ظل الأزمة ال�سيا�سية و الإقت�سادية التي يعي�سها البلد. 
اإميان لوا�س

واقعة العيا�سي تهز 
الراأي العام 

ال�شاب  �شقوط  حادثة  ف�شحت   
احلوامد  يف  بئر  داخل  عيا�ش، 
يف  ال�شلطات  �شعف  بامل�شيلة 
الب�رشية  النف�ش  عل   احلفاظ 
عن  ال�شعب  ممثلي  غياب  ظل  يف 
الراأي  هزت  التي  الفاجعة  هذه 
وظهر  كامل،  اأيام   9 طيلة  العام 
الق�شية   هذه  يف  كبطل  ال�شعب 
واليات  جميع  من  التحاقه   بعد 
ال�شحية  اإنقاذ  �شبيل  يف  الوطن  
و  املدنية  احلماية  م�شالح  رفقة 

الدرك الوطني .

النائب الربملاين خل�سر 
براهيمي 

واقعة العيا�سي و�سمة 
عار 

اإنتقد النائب الربملاين عن حم�ش 
ال�شلطات  ب�شدة  براهيمي  خل�رش 
يف  قبع  الذي  عيا�ش   ق�شية  يف 
اإرتوازي على عمق 30 مرت  اأنبوب 
اأثبت  الواقعة  هذه  اأن  معتربا   ،
م�شل�شل  اأنه  معتربا  تق�شري  مدى 
تراجيدي مدى عدم وعي ال�شلطة 
تتعلق  ق�شايا  يف  العام  بال�شاأن 

بالنف�ش الب�رشية
يف  االأم�ش  براهيمي  خل�رش  فتح 
النار  »الو�شط«  به  خ�ش  ت�رشيح 
م�شتنكرا  امل�شيلة،  وايل  على 
ال�شاب  لق�شية  وجتاهله  متاطله 
االأف�شل  كان من  قائال:«   ، عيا�ش 
الأنه  الت�رشيح  عدم  م�شيلة  لوايل 
زاد من احتقان ال�شعب و اأثبت من 
اإىل  ينتمي  ال  اأن  ت�رشيحه  خالل 
ال�شعب وغري معني بحجم املعاناة 

التي يعي�شها اأبناء املنطقة »
اأ�شاف  مت�شل،  �شياق  ويف 
جتندت  كيف  »راأينا  املتحدث 
متثال  ترميم  اإعادة  يف  الدولة 
الغاز  فوارة، وحفرة بن عكنون، و 
منها  المباالة  حني  يف  ال�شخري، 
اأي  توفر  ومل  العيا�شي  ق�شية  يف 
 « ال�شاب  هذا  الإنقاذ  اإمكانيات 
،مت�شائال :«اأين هي اأموال ع�رشنة 
الدولة هي اأرقام فقط ويف الواقع 
الواقع  ال يوجد �شيء من ذلك بل 
اأن الدولة غائبة و �شعيفة و  اأثبت 

غري واعية مبعاناة ال�شعب »
ال�شلطات  »اأن  املتحدث  واأ�شار 
الوالئية و املركزية �شجلت ف�شال 
ال�شحية  اإخراج  عماية  يف  ذريعا 
باأننا  انطباع  وتركت  عيا�ش، 
ب�رشية  نف�ش  اإنقاذ  عن  عاجزون 
حاالت  اأب�شط  يعد  موقف  يف 
االإنقاذ التي تتعامل كل دول العامل 
خل�رش  وا�شتغرب  ب�شاطة«،  بكل 
متاطل  ا�شتمرار  يف  براهيمي 
ملناق�شة  االجتماع  يف  ال�شلطات 
العديد  حول  النقا�ش  فتح  يف 
احلرقة  غرار  على  الق�شايا  من 
املجتمع  تاأرق  اأ�شبحت  التي 

اجلزائري.
خل�رش  وجه  اأخرى،  جهة  من 
للوزير  كتابي  �شوؤال  براهيمي 
الدولة  اإمكانيات  هي  اأين   « االأول 
وماهي  املواطن  حماية  يف 
يف  املدنية  احلماية  ا�شرتاتيجية 

بالدنا اإىل اأين ».

تاأكيد خرب  وفاة عيا�س  
والكثري حتت ال�سدمة  

بعد  عيا�ش  وفاة  خرب  تاأكد  اأثار 
ارتفاع من�شوب املياه على م�شتوى 
و�شط  غ�شبا  احلديدي،  االأنبوب 
الذي  ال�شدمة  ورغم  املواطنني 
احلماية  م�شالح  تاأكيدات  خلفتها 
املكلف  ل�شان  على  املدنية 
اأن حماوالت البحث  اإال  باالإعالم، 
م�شتمرة  بقيت  عيا�ش  اأثر  عن 

وعلى نف�ش الوترية واالإ�رشار.

غ�سب �سد وايل امل�سيلة 

وايل  تعر�ش   ، اأخرى  جهة  من 
م�شيلة  اإىل وابل من ال�شب وال�شتم 
ومت حتطيم زجاج �شيارته من طرف 
اإي�شال  حاولوا  غا�شبني  مواطنني 
غ�شبهم من عدم اهتمام امل�شوؤول 
منذ  بالق�شية،  امل�شيلة  يف  االأول 
باإر�شال  واكتفائه  االأول،  اليوم 
البحث  موقع  اإىل  ديوانه  رئي�ش 
عمليات  اأيام  ثالث  يف  واالإنقاذ 
حترك  عدم  اأن  كما    ، البحث 
املنا�شب،  الوقت  يف  املنتخبني 
خا�شة النواب الذين بدوا عاجزين 
عن تقدمي يد امل�شاعدة، اأو تنبيه 
من  الكارثة  حجم  اإىل  ال�شلطات 
ميكن  ما  واتخاذ  التدخل  اأجل 
على  بل  حياته،  الإنقاذ  اتخاذه 
العك�ش من ذلك، ففي الوقت الذي 

من  االآالف  بل  املئات  فيه  التحق 
املواطنني حتى من مناطق بعيدة 
يتحرك  مل  جماورة،  واليات  ومن 
اأجل تقدمي  االأقل من  هوؤالء على 
�شواعد  وتركوا  املعنوي،  الدعم 
ت�شارع  املدنية  احلماية  رجال 

ق�شاوة الطبيعة.

لبوانت تبكي بعد 
اأبناءها 

عرف حي  البوانت ماأ�شاة حقيقة، 
الذي  قارب  تلقي  خرب غرق  بعد 
اأبناء  من   �شابا   13 يحمل  كان 
غالبيتهم  ق�شى  الذين  “البوانت” 
جزيرة  �شفاف  على  غرقا 
�رشدينيا، بعدما خرجوا على منت 
قارب املوت يف رحلة غري �رشعية 
يف اجتاه االإيطالية، لتعود اخبارهم 
بعد اأ�شبوع الأهاليهم تباعا بني موت 
عدد منهم وتوقيف اآخرين من قبل 
حرا�ش احلدود ،   13 �شابا هجروا 
جزيرة  طريق  عن  اإيطاليا  نحو 
نحو  الولوج  اأجل  من  �رشدينيا 
عن  للبحث  وهذا  الغربية،  اأوروبا 
حياة رغيدة، لكن الواقع يف عر�ش 
كان عك�ش ما متنوه ف�شهر  البحر 
فيه،  البحر  بتغري  نوفمرب معروف 
مع  العمل  يف  خربتهم  جعل  ما 
�شيفا  املدنية  احلماية  موؤ�ش�شة 
يغادر  تفيد، فمن جنا منهم مل  ال 
جنة  اأ�شبح  الذي  ال�شغري  القريب 

و�شط بحر هائج .

رئي�س نقابة الأئمة 
جلول حجيمي 

هناك ت�سورات خاطئة  
وراء الهجرة 

الدين  حكم  معرفة   اأجل  من  و 
للو�شط  كان  احلرقة  ظاهرة   يف 
االأئمة  نقابة  رئي�ش  مع  ات�شال  
اأرجع  الذي   ، حجيمي  جلول 
الهجرة  الظاهرة  اإنت�شار  �شبب 
االأخرية   االأونة  يف  ال�رشعية  غري 
ارتباط  لها  عوامل،  عدة  اإىل 
والروؤية   االجتماعي  بالو�شع  وثيق 
املثالية ملاوراء البحر ، م�شريا اأن 
بكل  بد من   عالج  للحد منها ال 

الطرق الفعالة .

عامر خبابة 
 لبد من الت�سدد مع من 

ي�ساعد على الهجرة غري 
ال�سرعية 

القانوين  اخلبري  اأعاب  جهته  من 
للو�شط  ت�رشيح  يف  خبابة  عامر 
فيما  اجلزائري  القانون  على 
الغري  الهجرة  ق�شية  يخ�ش 
التعديالت  اأن  مو�شحا  �رشعية، 
جتدي  مل  القانون   عرفها  التي 
اأن  املتحدث  اأو�شح  و  نفعا 
قانون  عرفها  التي  التعديالت 
الهجرة  العقوبات بخ�شو�ش ملف 
الغري ال�رشعية مل يعطي اأي جديد 
،مو�شحا  يف ال�شياق » كان القانون 
التي  التنظيمات  يعاقب  و  يجرم 
ليو�شع  الهجرة  على  فقط  ت�رشف 
 2005 يف  العقوبات   التعديل 
»،وطالب  املهاجر  ال�شباب  اإىل 
املتحدث ب�رشورة ت�شديد اخلناق 
على من يقدم و�شائل الهجرة الغري 
�رشعية و البحث عن و�شائل اأخرى 
ملنع ال�شباب من الهجرة  ، منتقدا 
االأليات التي تبنتها الدولة ملجابهة 

هذه الظاهرة. 
�رشورة  على  املتحدث  و�شدد 
ال�شباب   مراكز  و  ف�شاءات  فتح 
من خالل  النظر  اإعادة  و  للتفريغ 
حماربة  و  الت�شهيالت  تقدمي 
يخ�ش  فيما  خا�شة  البريوقراطية 

التوظيف.

حتطم الطائرة 
الع�سكرية يف بوفاريك 

...الفاجعة

 12 بتاريخ  اجلزائر   عا�شت  
اأفريل 2018 حالة من ال�شدمة اإثر 
الع�شكرية  الطائرة  حتطم  حادث 
من  اإقالعها  بعد  ال�شنع  رو�شية 
بوفاريك،  يف  اجلوية  القاعدة 
اأ�شفر عن مقتل 257 �شخ�شا،وكان 
وعائالت  جنود  واأغلبهم  الركاب 
ثكنتهم  اإىل  عائدين  ع�شكريني 
البالد،وكانت  جنوب  اأق�شى  يف 
الطائرة الع�شكرية وهي من طراز 
بعيد  حتطمت  قد   »79 »اإيليو�شني 
احلريق  اإخماد  وتطلب  اإقالعها، 
الذي اندلع فيها قرابة ال�شاعتني، 
من  العديد  تفحم  يف  ت�شبب  ما 

جثث ال�شحايا.
حنكة   اإىل  االإ�شارة  يجدر  كما 
كارثة  وقوع  جتنب  الذي  الطيار  
لتتحطم يف  الطائرة  بتوجيه  اأ�شواأ 

ال�رشيع  الطريق  عن  بعيدا  احلقل 
اآخر  م�شمون  وهو   املحاذي، 
ر�شالة بعث بها لربج املراقبة ويف 
الع�شكري  النعجة  عني  م�شت�شفى 
اإليه  نقلت  والذي  بالعا�شمة 
لتقدمي  خلية  ت�شكيل  مت  اجلثث، 
م�شاعدة نف�شية لعائالت ال�شحايا 

وملن �شهدوا �شقوط الطائرة.

اإحتجاجات  ت�سل 
العديد من القطاعات

اجلديدة،  ال�شنة  بداأت  بالكاد 
حتى اندلعت �رشارة االحتجاجات 
كانت  والبداية  �شلمي،  ب�شكل 
العليا  املدار�ش  طلبة  باإ�رشاب 

لالأ�شاتذة،
�شلوا  الذين  املقيمني  االأطباء  ثم 
اإ�رشاب  ال�شحة،ليتبعه  قطاع 
اجلوية  اخلطوط  م�شيفي 
خروج  اإىل  باالإ�شافة  اجلزائرية، 
من  متقاعدين  و  املعطوبني 
اجلي�ش الوطني ال�شعبي اإىل �شارع 

لرفع مطالبهم.

تخريب متثال عني 
الفوارة 

“بو مارطو”،  و من �شطيف خرج 
“عني  متثال  بتخريب  ليقوم 
ال�شلطات  كلف  الذي  الفوارة”، 
�شنتيم  ماليري   3 قرابة  املعنية 

الإعادة ترميمه.

ق�سية كمال البو�سي 
و700 قنطار من 

الكوكايني 

قنطار   700 حجز   ق�شية  هزت  
الراأي  وهران   ميناء  من  كوكايني 
العام، و جعلت من “كمال البو�شي” 
الق�شية  يف  واحد  رقم  ال�شخ�شية 

ال�شائكة

تغيريات يف اجلي�س و 
الأمن

�شنة   عرفت  ال�شيا�شي  اجلانب  يف 
على  االأحداث  من  العديد   2018
غرار التغيريات الكبرية يف  قيادة 

اجلي�ش و االأمن الوطني 
التخلي عن  ولد عبا�س 
و تعيني معاذ بو�سارب 

خلفا له 

احلزب  عرف  اأخرى،  جهة  من 
و  عبا�ش  ولد  تنحية  احلاكم 
مع  له  خلفا  بو�شارب  معاذ  تعيني 
اللجنة  و  ال�شيا�شي  املكتب  حل 
منذ  جتتمع  مل  التي  املركزية 
اأن  اإىل  االإ�شارة  ويجدر  �شنتني، 
رئي�ش  املجل�ش ال�شعبي الوطني، 
معاذ بو�شارب الذي  اأعلن  ب�شفة 
ر�شمية عن تن�شيب الهيئة امل�شرية 
حلزب جبهة التحرير الوطني التي 
ت�شم �شتة قياديني يف حني �شيتوىل 
وقال  املن�شق،  مهمة  بنف�شه 
الهيئة  ا�شتحداث  اإن  بو�شارب 
امل�شرية جاء وفق تعليمات واأوامر 
�شوؤون  لت�شري  اجلمهورية  رئي�ش 
الوطني”،  التحرير  جبهة  حزب 
الهدف  اأن  بو�شارب   واأ�شاف 
جبهة  حلزب  االعتبار  اإعادة  هو 
منا�شلي  ومللمة  الوطني  التحرير 
الوطني  التحرير  جبهة  حزب 

والتح�شري ملوؤمتر ا�شتثنائي.
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تن�سيب هيئة م�سرية 

للأفاالن 

حلزب  امل�سرية  الهيئة  و�سمت 
�ستة  الوطني،  التحرير  جبهة 
معاذ  اإىل  بالإ�سافة  �سخ�سيات 
على  �سي�رشف  الذي  بو�سارب 
التن�سيق بني اأع�ساء الهيئة ونيابة 
اأع�ساء  الأمانة العامة ،وحاز 5 
للحزب  ال�سيا�سي  املكتب  من 
�ستن�سب  التي  الهيئة  ع�سوية 
خل�ساري،  ال�سعيد  وهم  اليوم، 
بوناب،  و�سعيدة  الطيب،  وليلى 
وم�سطفى  قمامة،  وحممود 
رحيال، بالإ�سافة اإىل الربملانية 

ال�سابقة �سمرية كركو�ش.

كرثة املبادرات ...

مع  ال�سيا�سة  ال�ساحة  عرفت 
املقبلة  الإ�ستحقاقات  اإقرتاب 
 2019 يف  اإجرائها  املزعم 
املبادرات  من  العديد  اإطالق 
حم�ش  مبادرة  غرار  على 
الندوة  الوطني،   التوافق  حول 
تاج  اأطلقها  التي  الوطنية 
بخ�سو�ش الإجماع الوطني، مع 
الرئا�سيات  تاأجيل  احلديث عن 

املقبلة

م�سهد �سيا�سي يت�سم 
بالرتقب والرتيث 

اجلزائر  يف  ال�سيا�سي  امل�سهد 
والرتيث  بالرتقب  يت�سم 
عليه  �سيكون  ماذا  بخ�سو�ش 
اجلزائر  اأن  خا�سة  الو�سع 
مهمة  اإ�ستحقاقات  على  مقبلة 
املزعم  الرئا�سية  والنتخابات 
اإجراءها يف اأفريل 2019 ، وهو 
ترقب بخ�سو�ش تر�سح الرئي�ش 
على  �سينعك�ش  وما  عدمه  من 

جمريات النتخابات املقبلة.

اخلبري االقت�سادي هارون 
عمر : 

.....�سنة �سعبة   2018
على 

القت�سادي  اخلبري  اعترب 
الدكتور هارون عمر يف ت�رشيح 
خ�ش به الو�سط باأن �سنة 2018 
املواطن  على  �سعبة  �سنة  هي 
تفاقم  و�سط  احلكومة   على  و 
الأزمة الإقت�سادية،   م�سريا اأن  
اأكرب خماوف القت�ساد الوطني 
التي  و  ال�سنة  هذه  نهاية  مع 
القادمة  لل�سنة  معه  �سيحملها 
من  النفط  اأ�سعار  اإنهيار 
للربميل  دولر   85 بلغ  متو�سط 
اإىل م�ستوى لم�ش ال�سعر الذي 
لل�سنة  املالية  قانون  عليه  بني 
للربميل  القادمة وهو 50 دولر 
او  بقي  اإن  الذي  الأمر  وهو 
يف  اجلزائر  �سيجعل  تراجع 
تدفعها  قد  �سيئة،  مالية  حالة 
لفقد احتياطها النفدي يف مدة 
ويجعل  املتوقعة  تلك  من  اأقل 
التقليدي  غري  التمويل  اآثار 

تظهر ب�رشعة اأكرب على م�ستوى 
العام لالأ�سعار .

تقييد االإ�سترياد 

بقانون  ال�سنة  بداية  كانت 
ل851  اإ�سترياد  رخ�ش   �سحب 
يف  �سدر  اخلارج  من  منتوج 
�سعار  وكان  الر�سمية  اجلريدة 
كل  ت�سجيع  هو  فيه  احلكومة 
خلق  اأجل  من  حملي  هو  ما 
وحماية  داخلية،  م�سافة  قيمة 
الذي  الأمر  الوطني،  املنتوج 
خلق نقا�ش كبري مع املتعاملني 
الأوروبيني  الإقت�ساديني خا�سة 
الدول  بع�ش  هددت  حيث 
اجلزائر يف  مع  بف�سخ عقودها 
اإن  والنفط  الغاز  توريد  جمال 
قرارها،  على  اجلزائر  اأ�رشت 
املتعلقة  الأ�سوات  تعالت  كما 
الإن�سمام  من  اجلزائر  مبوقف 
ملنظمة التجارة الدولية وهو ما 
الإقت�ساد  على  القائمني  جعل 
هذا  على  يرتاجعون  الوطني 
القرار ويعودون اإىل ما كان قبله 

.

فتح راأ�س مال املوؤ�س�سات 
الوطنية 

فتح  احلايل  الأول  الوزير  قرر 
راأ�ش مال املوؤ�س�سات ال�سغرية 
واملتو�سطة العمومية خا�سة يف 
جمال اخلدمات، وبداأت عملية 
املوؤ�س�سات  هذه  اأ�سول  تقييم 
يف املجل�ش الوطني لال�ستثمار 
املعنية  املوؤ�س�سات  وحددت 
املعنيني  الأعمال  ورجال 
بعملية الدخول يف ر�ساميل هذه 
املوؤ�س�سات وهو ما كان �سيجعل 
العمومية يف  املوؤ�س�سات  اأغلب 
يد اخلوا�ش يف اأكرب عملية بعد 
يف  اجلزائر  عرفتها  التي  تلك 
بعد  املا�سي  القرن  ت�سعينات 
الدويل  النقد  تو�سيات �سندوق 
اأن تدخل رئي�ش اجلمهورية  اإل 
من خالل اأوامر وا�سحة ق�ست 
كانت  التي  العملية  بتوقيف 
الإقت�ساد  وجه  تغيري  ب�سدد 

الوطني اإىل الأبد .

رفع الدعم عن املواد 
االأ�سا�سية 

اجتماع  املالية من  وزير  �رشح 
تقدم  لن  احلكومة  اأن  دبي  يف 
اأي دعم مبا�رش عام للمواطنني 
الدعم  واأن   2019 من  بداية 
خالل  من  مل�ستحقيه  �سيكون 
وهو  جديدة،  وطرق  اآليات 
من  الكثري  اأحدث  الذي  الأمر 
الأو�ساط  يف  والنقا�ش  البلبلة 
ليخرج  والقت�سادية،  العامة 
عملية  اأن  ويوؤكد  الأول  الوزير 
الإعانات  تقدمي  منط  تغيري 
�سياأخذ وقت واأن ور�سات العمل 
املفتوحة يف هذا الإطار تبقى 
غري جاهزة وحتتاج للمزيد من 
احلكومة  جعل  ما  وهو  الوقت 
ل  املالية  قانون  يف  تخ�س�ش 
2019 اأكرث من 1700 مليار دينار 

جزائري 

طبع النقود خيايل 
واالحتياطي يعاين !

بنك اجلزائر من خالل  اأقر 
التمويل  حجم  باأن  رئي�سه 
ال�سنة  هذه  التقليدي  غري 
كان 4005 مليار دولر، وهو 
مبلغ كان متوقع اأن يطبع يف 
حدود 5 �سنوات حيث بلغت 
�سعف  املطبوعة  الأموال 
العجز املتوقع ال�سنة احلالية 
والذي كان يف حدود 21 مليار 
دولر، مما يعني اأن اآلية طبع 
النقود من خالل التمويل غري 
ت�سكل خطر  تبقى  التقليدي 
الوطني  القت�ساد  كبري على 
قدمت  احلكومة  كانت  واإن 
تطمينات اأن البنك املركزي 
�سي�سرتجع هذه الأموال على 
اأمد يرتاوح بني 05 و 30 �سنة 
بن�سبة فائدة قدرت ب %0.5  
تبقى  كبرية  �سكوك  اأن  اإل 
حتوم حول املو�سوع خا�سة 
بعد تراجع احتياط ال�رشف 
وهو  دولر  مليار   82 اىل 
حكومية  اأطراف  قدر  مبلغ 
 2021 بحلول  �سينتهي  اأنه 
الو�سع  تعقيد  من  يزيد  مما 

املايل للحكومة واجلزائر .

ال�سناعات امليكانيكية 
وخليها ت�سدي 

�سنة  كانت   2018 �سنة 
امليكانيكية  ال�سناعات 
من  كبري  عدد  بدخول 
وتراجع  للت�سنيع  العالمات 
اأ�سعار ال�سيارات ب�سكل كبري 
بعد اأن اأقرت وزارة ال�سناعة 
�رشورة تو�سيح اأ�سعار خروج 
ال�سيارات من امل�سانع وهو 
ما جعل الأ�سعار ترتاجع يف 
حدود 30%  واقع زاده دخول 
املركبني  من  كبري  عدد 
الوزارة  وفتح  لل�ساحة 
لغط  ح�سل  اأن  بعد  للمجال 
عدد  لي�سبح  املو�سوع  يف 
الت�ساريح املقدمة يف حدود 
40 ت�رشيح لرتكيب ال�سيارات، 
هو  الوزارة  رهان  ليبقى 
التوجه نحو ن�سب اإدماج اأكرب 
وفق دفرت ال�رشوط اجلديد، 
باجلهود  امل�ستهلكني  واإقناع 
حملة  اأن  خا�سة  املبذولة 
جمود  خلق  ت�سدي  خليها 
ال�سيارات  اأ�سواق  يف  كبري 
ومل  وامل�ستعملة  اجلديدة 
اإل  اجلمود  هذا  يرتاجع 

ال�سيارات  اأ�سعار  برتاجع 
م�ستويات  اإىل  وعودتها 

مقبولة .

االإ�ستثمار االأجنبي 
اأرقام خميبة 

مل يحقق ال�ستثمار الأجنبي 
القفزة املرجوة منه يف ظل 
اأجمع  الذي  قانون51/49 
ملجال  عرقلته  على  الكل 
الأجنبية  ال�ستثمارات  جلب 
للوفد  زيارة  اآخر  وكانت 
خري  اجلزائر  اإىل  ال�سعودي 
اأ�رش  حيث  ذلك  على  دليل 
الأعمال  رجال  من  العديد 
هذه  زوال  ينتظرون  اأنهم 
اقتحام  اأجل  من  العقبة 
اأن  دون  اجلزائرية،  ال�سوق 
ال�سوق  اأرقام جلاذبية  نن�سى 
التقارير  يف  اجلزائرية 
احتلت  فاجلزائر  الدولية 
تقرير  يف   157 املرتبة 
الأعمال ملنتدى القت�سادي 
من  الدويل  للبنك  التابع 
اإجمايل 190 دولة كما اأقرت 
اجلزائر  اأن  املتحدة  الأمم 
من   111 املرتبة  حتتل 
الدفع  يف  دولة   151 اإجمايل 
ذلك  اإىل  �سف  اللكرتوين 

تقارير  يف  متدنية  مراتب 
الف�ساد الدويل، كل هذا ا�رش 
بجاذبية القت�ساد اجلزائري 
ال�ستثمارات  وجعل 
لالآمال،  خمبية  امل�ستقطبة 
عنه  �سي�سفر  ما  انتظار  يف 
اجلديد  املحروقات  قانون 
باإ�ستغالل  �سي�سمر  الذي 
ال�سخور  يف  والبرتول  الغاز 
ما  وهو  اجلزائرية  والبحار 
�سنة   2019 �سنة  يجعل  قد 

بيئية بامتياز يف اجلزائر .

اأنظمة بنك اجلزائر 
تختتم ال�سنة احلالية 

اأ�سدر بنك اجلزائر حزمة من 
القرارات املالية التي م�ست 
عديد القطاعات على غرار 
واملوؤ�س�سات  البنوك  اإجبار 
ر�ساميلها  رفع  على  املالية 
اإىل  بالإ�سافة  بال�سعف 
الت�ساركية  ال�سريفة  اإقرار 
اأو ما كان يعرف باملعامالت 
الإ�سالمية يف البنوك ي�ساف 
اإىل ذلك اإقرار ثالث عمالت 
جديدة يف فئة 100 دج و 500 
اأنظمة قد  و 1000 دج وهي 
مع  املالية  ال�سوق  حترك 

بداية ال�سنة اجلديدة .
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رئا�سيات2019

�سيناريوهات التمديد و التاأجيل و تعديل الد�ستور
ي�سيطر التعتيم على ال�ساحة ال�سيا�سية قبيل اأيام من موعد ا�ستدعاء الهيئة الناخبة، و�سط جمموعة من ال�سيناريوهات التي تدعو لها املبادرات 

املطروحة على ال�ساحة من طرف املواالة واملعار�سة لي�سب جمملها يف حتقيق التوافق الوطني بح�سب طرح حم�س، يف حني �ساغه حزب عمار غول يف 
طرح جديد ب�سيغة »االجماع الوطني«، مع اقرتاح التمديد اأو التاأجيل للرئا�سيات واإعادة طرح الد�ستور للتعديل، يف حني رّجح اأ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية 

عي�سى بن عقون �سيناريوهني: اإما ا�ستدعاء الهيئة الناخبة اأو ال�سري باجتاه التمديد لكن بقيادة جماعية ولي�س بحكم الرئي�س بوتفليقة.
�سارة بومعزة 

الرئا�سية  االنتخابات  اأثارت 
خالل  االأول  اجلدل  املقبلة 
البداية  فكانت   ،2018 �سنة 
مع دعوة االأمني العام ال�سابق 
عبا�س  ولد  جمال  لالأفالن 
للرت�سح  اجلمهورية  رئي�س 
عليه  اتفق  ما  وهو   5 لعهدة 
�سم  اأن  بعد  املواالة  حزبي 
�سوت  اإىل  �سوته  اأويحيى 
من  اأعقبها  وما  عبا�س  ولد 
التحالف الرئا�سي الذي �سم 
جهتها  من  املواالة،  اأحزاب 
املعار�سة  اأحزاب  �سنعت 
خالل  االأبرز  احلدث 
دعوات  من  بداية  ال�سائفة 
ال�سلم  جمتمع  حركة  رئي�س 
اجلي�س  مقري  الرزاق  عبد 
انتخابات  و�سمان  للتدخل 
رئا�سية نزيهة، لياأتي رد نائب 
وزير الدفاع قويا باأن اجلي�س 
ملتزم مبهامه الد�ستورية واأن 
دعوات اإقحامه يف كل مرحلة 
مقبوال،  غري  بات  مف�سلية 
لياأتي  االأ�سد،  جاءت  بلغة 
من  املبادرات  من  الدور 
طرف املعار�سة على حزب 
تغيري  اإىل  دعا  الذي  العمال 
جمل�س  اإن�ساء  عرب  جذري 
املواالة  رد  لكن  تاأ�سي�سي، 
الذي دام �سمته طويال طيلة 
ال�سائفة جاء على ل�سان ولد 
وافتتاح  بالتزامن  عبا�س 
للربملان  اخلريفية  الدورة 
الطبقة  كافة  اإىل  متوجها 
ال�سيا�سية من اأجل »االلتقاء« 
للحفاظ  وال�سعي  و«الوحدة« 
وال�سيادة  اال�ستقرار  على 
الداخلية  التحديات  ظل  يف 
تواجهها  التي  واخلارجية 
مبادرة  تبني  عرب  اجلزائر، 
»جبهة  بت�سكيل  الرئي�س 

�سعبية �سلبة«.
فبلغت  الف�سول  اآخر  اأما 
ندوة  دعاة  بني  ما  حدتها 
واحتدمت  الوطني  االإجماع 
بني  موؤخرا  الت�رصيحات 
الوطني،  التوافق  مبادرات: 
الرئا�سيات  وتاأجيل  التمديد 
�رصوع  عن  احلديث  و�سط 
م�سوؤولني برئا�سة اجلمهورية 
قيادات  مع  بالتن�سيق 
حت�سريا  الكربى  االأحزاب 
�سهر  منت�سف  وطنية  لندوة 
املوعد  مع  تزامنا  جانفي، 
الهيئة  الإ�ستدعاء  املفرت�س 
رئي�س  الإختيار  الناخبة  
االإنتخابات  يف  اجلمهورية 

اأن  مفرت�سني  املقبلة، 
�ستح�رص  التي  ال�سخ�سيات 
ت�سمل  الوطنية  الندوة  هذه 
ال�سيا�سية  االأحزاب  روؤ�ساء 
يف  حازت  اأو  حتوز  التي 
وقت �سابق كتلة برملانية يف 
الوطني،  ال�سعبي  املجل�س 
باالإ�سافة اإىل روؤ�ساء احلكومة 
ا�ستثناء،  دون  ال�سابقني 
الكربى  الوطنية  واملنظمات 
واأهم  املعتمدة  والنقابات 
اجلمعيات الوطنية النا�سطة، 
اإقرار  مبلف  االأمر  ويتعلق 
عميقة،  د�ستورية  تعديالت 
نائب  من�سب  وا�ستحداث 
عبد  اجلمهورية  لرئي�س 
اإ�سافة  بوتفليقة،  العزيز 
موعد  تاأجيل  طرح  اإىل 

الرئا�سيات.
حتليالت  برزت  باملقابل 
االأمر،  نافية  مناق�سة 
تدارك  �سيتم  اأنه  وموؤكدة 
بتمرير  ي�سمح  ولن  االأمر 
بتعديل  وال  طروحات  هكذا 
ال�ساحة  جعل  ما  الد�ستور، 
اأق�سى  على  ال�سيا�سية 
اأيام  قبيل  الغمو�س  درجات 
ا�ستدعاء  موعد  من  فقط 
الهيئة الناخبة، مع رد راف�س 
بقوة من طرف بع�س اأطياف 
تعي�س  التي  املعار�سة 
فنجد  كبرية،  ت�ستت  مرحلة 
رد طالئع احلريات التم�سك 
يف  الرئا�سيات  باإجراء 
طالئع  حزب  »اإن  موعدها 
مقتنعا  ليبقى  احلريات، 
حرة  انتخابات  اإجراء  باأن 
و�سفافة  ونزيهة  و�سحيحة 
االنتخابية  االآجال  يف 
من  هو  د�ستوريا،  املحددة 
خطر  بلدنا  يجنب  اأن  �ساأنه 
عدم اال�ستقرار وميّكن حقا، 
ال�سعب اجلزائري من التعبري 
على اختياراته بكل �سيادة.«

 بن عقون
 نعي�س اأزمة متوقع 
ولي�ست اأزمة نظام

 
العلوم  اأ�ستاذ  �سّخ�س 
ال�سيا�سية بجامعة اجلزائر 
يف  عقون  بن  عي�سى   3
ت�رصيح لـ«الو�سط« و�سعية 
باأنها  حاليا  االأحزاب 
االأحزاب  بني  ما  متفاوتة 
الن�ساأة،  واحلديثة  العريقة 
الو�سع يرتاوح  اأن  مو�سحا 
العريقة  االأحزاب  بني  ما 
االأفالن  تعلق  فيما 
واالأفافا�س، مقابل اأحزاب 
عهد التعددية احلزبية على 
راأ�سها االأحزاب االإ�سالمية 
اإىل  القوة  انتقلت من  التي 
واالأحزاب  حاليا  الت�ستت 
التي  منها  احلديثة خا�سة 
وجدت متوقعا لها بال�ساحة 
ال�سيا�سية: احلركة ال�سعبية 
وتاج،  امل�ستقبل  وجبهة 
االأحزاب  اأغلب  اأن  معتربا 
حاليا  متوقع  لها  التي 
ولها  املواالة،  يف  تنح�رص 
املبادرات  اجتاه  يف  �سري 
ت�سب  التي  واالقرتاحات 
التوافقي  الطرح  اإطار  يف 
الذي طفا لل�سطح موؤخرا، 
اإىل  ذلك  اأ�سباب  مرجعا 
جانبني: امل�سلحة الوطنية 
اخلا�سة،  وامل�سلحة 
باملحافظة  تتعلق  فاالأوىل 
واال�ستقرار  ال�سلم  على 
املتاهات،  عن  واالبتعاد 
�سخ�سية  وم�سالح 
احلزبية  قدراتها  لدعم 
يف  الدخول  عن  واالبتعاد 

احلاكم  احلزب  مع  �رصاع 
تتقرب  لذلك  »االأفالن«، 
احلا�سل  وهو  لال�ستفادة 
وحتى  تواجدها،  بتو�سيع 
اال�ستفادة من دعم االإدارة 
باأكرث  تن�سط  وتركها 
بطريقة  واالنت�سار  راحة 
حققته  ما  وهو  �سل�سلة، 
املحلية  االنتخابات  يف 

والت�رصيعية ال�سابقة.
الو�سع  و�سخ�س بن عقون 
اأزمة  تعي�س  اجلزائر  باأن 
نظام  اأزمة  ولي�ست  متوقع 
�سيا�سي باعتبار اأن النظام 
له  يكن  مهما  ال�سيا�سي 
ومن  واإيجابيات،  �سلبيات 
عملية  اأغلق  اأنه  �سلبياته 
الدخول يف اللعبة ال�سيا�سية 
ت�سيري  يف  وامل�ساركة 
ما  وهو  العامة،  ال�سوؤون 
دفع باجتاه �رصاع التموقع 
اإيجاد  يريد  حزب  فكل 
ال�ساحة، وبناء  حمل له يف 
التزوير  تهم  ن�سهد  عليه 
انتخابية،  عملية  كل  عقب 
اأن بع�س االأحزاب  م�سيفا 
على امل�ستوى الوطني من 
املعار�سة وعقب �سيطرتها 
من  البلديات  بع�س  على 
اأن  اإال  االنتخابات  خالل 
واالأطروحات  ال�سلوكات 
املواطنني،  مع  والتعامل 
عليه حمدث  علّق  ما  وهو 
ثقافة  باأن  »الو�سط« 
وحتى  والربامج  الت�سيري 
الوعي  يف  واحدة  الت�سيري 

اجلمعي احلزبي وال تختلف 
ما بني املواالة واملعار�سة 
هو  ال�رصاع  وبالتايل 
اأنه  معتربا  متوقع،  �رصاع 
اإحداث  املنتظر  غري  من 
تغري  حالة  يف  تغيري  اأي 
الواجهة احلزبية احلاكمة، 
لتقدمي  املعار�سة  داعيا 
بدل  وخدمات  اقرتاحات 
ت�سوير الو�سع كله �سواد اأو 

بيا�س باأجمعه.

رهانات 2019

اأما بخ�سو�س رهانات 2019 
مرتديا  عقون  بن  فقال 
اجلامعي  االأ�ستاذ  عباءة 
االأمور  تبقى  اأن  ينبغي  اأنه 
الوطني  بالواقع  املتعلقة 
الكربى  باال�ستحقاقات  اأو 
امل�سريية اأن تكون يف �سكل 
قليلة  اأيادي  »بني  مقولة: 
العدد«، فاقرتاحات جتاوز 
اأن  ينبغي  االأزمات مثال ال 
بح�سبه، حتى  للعلن  تخرج 
ال ي�سبح حت�سريها ممّيعا، 
ودقيقة،  متاأنية  بطرق  بل 
ال�سيناريوهات  كل  وتبقى 
احل�سن  ال�سري  هدفها 
اأن  معتربا  للموؤ�س�سات، 
جماعي  حكم  حتقيق 
ال�سيناريو  هو  مو�سع 
خدمة  حاليا  االأح�سن 
اأن  موؤكدا  لال�ستقرار، 
اجلميع رهن انتظار موعد 
الناخبة  الهيئة  ا�ستدعاء 

ا�ستدعاوؤها  �سيتم  اإن  وما 
اأو  الرئي�س  طرف  من 
حت�سري ندوة االجماع عرب 
تاأجيل  اقرتاح:  �سيناريو 
االنتخابات ولي�س التمديد 
للرئي�س بل بقيادة جماعية 
التي  القيادة  �سكل  على 
العمومية  ال�سلطة  �سريت 
يف 1992 »املجل�س االأعلى 
ا�سم  حتت  اأو  للدولة«، 
اأو  الوطنية«،  »احلكومة 
املجل�س الوطني االأعلى«، 
حتت  يكون  اأنه  مو�سحا 
قيادة جماعية فردية: 3 اأو 
5 �سخ�سيات قد تكون من 
تندرج  اخلم�سة  االأحزاب 
�سمن التحالف الرئا�سي اأو 
املو�سع،  الوطني  التحالف 
اأو تكون قيادة جماعية من 
ذوي  وطنية:  �سخ�سيات 
عن  ممثلني  عالية  كفاءات 

القطاعات العليا.
مربرات  بخ�سو�س  اأما 
اإىل  فاأرجعها  العملية 
مل  التي  ال�سيا�سية  الطبقة 
املعار�سة  خا�سة  حت�رّص، 
يف  بحقها  تنادي  التي 
وهو  معينة،  ت�سيري مرحلة 
انتقالية  مرحلة  يعني  ما 
املجال  فتح  وبعدها 
ومن  �سفافة،  النتخابات 
ثقة  ا�سرتجاع  �ساأنها 
امل�ساركة  يف  املواطنني 
عرب  مير  يرون  ال�سيا�سية، 
بقيادة  اجلميع  م�ساركة 

جماعية.  



مل�شهد  يخلوا  مل  ذلك  جانب  اإىل 
النارية  الت�رصيحات  من  الكروي 
التي  الف�شائح  عن  والك�شف 
البطولة  مب�شداقية  ت�رصب 
بني  التهم  تبادل  ظل  يف  الوطنية 
امل�شتديرة  كرتنا  على  امل�شوؤولني 
والتي كانت م�شهدا ال يفّوت يتابعه 
امل�شتديرة  الكرة  ومتتبعو  ع�شاق 
يف بالدنا باهتمام، كما �شهد العام 
االأخرية  �شاعاته  يتواجد يف  الذي 
العام  لدخول  يودعنا  ان  قبل 
اجلديد 2019 الت�رصيحات الغربية 
واخلرجات غري املنتظرة للناخب 
والتي  رابح ماجر  ال�شابق  الوطني 
الفنية  كلفته الرحيل عن العار�شة 
الوطنية ليحل حمله القائد ال�شابق 
االألفية  بداية  الوطنية  للت�شكيلة 
والذي  بلما�شي  جمال  اجلديدة 
عاتقه  على  كبرية  رهانات  ميلك 
املنتخب  وبريق  املجد  اإعادة  يف 
زعامة  على  بقوة  للعودة  الوطني 
القمة  واعتالء  ال�شمراء  القارة 

جمددا.

�سحب الب�ساط من 
قرباج وانتخاب 

مدوار تغيري 
للخارطة الكروية

حّل العام 2018 مبفاجاأة من العيار 
من  الب�شاط  �شحل  �شهدت  الثقيل 
القوى  الثاين  الرجل  اقدام  حتدت 
اأين  ببالدنا  امل�شتديرة  الكرة  يف 
مت �شحب الثقة من رئي�س الرابطة 
حمفوظ  القدم  لكرة  املحرتفة 
قرباج بتاريخ 21 جانفي املن�رصم، 
من  اأع�شاء  من  بقرار  وذلك 
املكتب الفدرايل ودعم من رئي�س 
القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
خري الذين زط�شي الذي كان دخل 
معه يف خالفات منذ التحاقه على 
العام  االأوىل  الكروية  الهيئة  راأ�س 
2017 خلفا ل�شالفه حممد روراوة، 
اأين مت اعتبار قرباج رجل روراوة 
ال�شغوطات  حتت  جعله  ما  وهو 
بيت  القوي من  الرجل  منذ رحيل 
العامني،  يقارب  ما  قبل  الفاف 
ت�شتهيه  ال  مبا  الرياح  جاءت  لكن 
بروراوة  قرباج  اإلتحاق  اإثر  ال�شفن 
اإثر اخلطاأ الذي وقع به عرب منح 
لفريق  اجلدد  الالعبني  اإجازات 
النادي كان  اأن  وفاق �شطيف رغم 
اجلدد  العبيه  تاأهيل  من  ممنوعا 
عليه،  املرتاكمة  الديون  ب�شبب 
اأفا�شت  التي  القطرة  وكانت 
ا�شتعملها  التي  والذريعة  الكاأ�س 
اأع�شاء املكتب الفدرايل من اأجل 

التحل�س من ابن مدينة جيجل.
لفريق  ال�شابق  الرئي�س  قدوم 
جمعية ال�شلف عبد الكرمي مدوار 
الرابطة من  ت�شيري  –بعدما جرى 
ع�شو  برئا�شة  ديركتوار  طرف 
بهلول-  عمار  الفدرايل  الكتب 

املنظومة  خارطة  تغيري  اأعاد 
مت  الذي  وهو  بالدنا  يف  الكروية 
الكروية  الهيئة  راأ�س  انتخابه على 
دون مفاجاأة باعتباره كان املر�شح 
عرف  اأنه  رغم  قرباج  خلالفة 
مر�شحني  ثالثة  من  مناف�شة 
عز  من  بكل  االأمر  يتعلق  اآخرين 
اأعراب، مراد حللو وحممد  الدين 
مدوار  مهمة  تكن  ومل  املورو، 
االأوىل  االأ�شهر  مطلع  يف  �شهلة 
الرابطة  ت�شيري  مهام  توليه  من 
املحرتفة للعبة، خا�شة واأنه واجه 
عراقيل فيما يتعلق بو�شع الربجمة 
املنا�شبة يف ظل امل�شاركة القارية 
كال�شيكو  تاأجيل  وكان  الأنديتنا، 

القبائل  و�شبيبة  العا�شمة  احتاد 
الزيت على  24 �شاعة مازاد �شب 
الكناري  اإدارة  رف�س  بعد  البنزين 
القرار وتهديدها مقاطعة البطولة 
االحتاد  اإىل  واللجوء  الوطنية 
تفجري  جانب  اإىل  للعبة،  الدويل 
مكتب  اأع�شاء  لدى  الغ�شب 
تاأجيل  اأن  اعتربوا  بعدما  الرابطة 
من  اأحادي  بقرار  مت  الكال�شيكو 
اأع�شاء  مع  امل�شاورة  دون  مدوار 
تهداأ  ومل  راأيه،  واأخذ  املكتب 
طبيعته  اإىل  الو�شع  ويعود  االأمور 
الفاف  رئي�س  تدخل  بعد  �شوى 
الو�شع  احتواء  من  متكن  الذي 

وتعود املياه اإىل جماريها.

يغادرنا العام 2018 تاركا خلفه م�سهدا ريا�سيا وكرويا ب�سفة خا�سة �سهد عدة ا�سطرابات واأحداث تركت الب�سمة على امل�سهد 
الكروي اجلزائري الذي كان قبلة املتتبعني له من اأجل متابعة اآخر التطورات، حيث كانت ابرز الأحداث يف مطلع العام اجلاري 
من خالل �سحب الثقة من رئي�س الرابطة املحرتفة لكرة القدم ال�سابق حمفوظ قرباج والتي كانت مفاجاأة بداية العام اجلديد 

خا�سة واأن الواقعة حدثت بعد ما يقارب ثالثة اأ�سابيع على دخول العام اجلديد

اإزاحة قرباج التحكيم الرتا�سق بالكالم مّيز امل�سهد الكروي للعام 2018

ملف من اإعداد: عي�سة ق

توديع عام اال�ضطرابات ورهان 
كبري على التاألق يف "الكان"

ترا�سق الت�سريحات النارية للم�سوؤولني امل�سهد الأبرز

اخل�سر ك�سبوا التاأهل اإىل الكان 2019 قبل 
جولة على اختتام الت�سفيات

وفاق بويرمان �سكلت ال�سدمة و�سط حميط احتاد العا�سمة

اخل�سر يرغبون يف تكرار الإجناز بعد مرور 29 �سنة

�ضقطات الفاف تتوا�ضل والتحكيم النقطة ال�ضوداء

ماجر بطل الت�ضريحات الغريبة 
وبلما�ضي رجل املطافئ

اأ�ضماء اأجنبت االأجيال 
تغادر عاملنا يف �ضمت

كا�س اإفريقيا الرهان الذي 
يتطلع له اجلزائريون

باخلرجات   2018 العام  توا�شل 
املثرية  والت�رصيحات  الغريبة 
التي كان يطلقها الناخب الوطني 
حمط  جعله  الذي  ماجر  رابح 
اإعالمية  خرجة  يف  االأنظار 
خا�شة  �شحافية  ندوة  وعقد 
مقولته ال�شهرية "األو بورتو ن�شحق 
اأح�شن  و�شاو�شي  براهيمي" 
يطل  ومل  اإفريقيا،  يف  حار�س 
راأ�س  على  كثريا  ماجر  تواجد 
الوطنية بعد اقل  الفنية  العار�شة 
متت  املهام  توليه  على  عام  من 
من  بقرار  املن�شب  من  اإقالته 
وخلفه  الفدرايل  املكتب  اع�شاء 
ال�شابق  وقائده  اخل�رص  ابن 
على  جاء  الذي  بلما�شي  جمال 
تاركا  الوطنية  الت�شكيلة  تدريب 
وراءه مزايا مالية يف قطر اأف�شل 
الوطني  املنتخب  مع  يناله  مما 
العودة  اأجل  من  التحدي  ورافعا 
واأن  خا�شة  الكبار،  م�شاف  اإىل 
ت�رصيحاته تتكرر يف كل مرة مبنح 

االأمل للتناف�س على اللقب القاري 
والتاأهل اإىل نهائيات كاأ�س العامل 
الهدف  تعترب  التي  بقطر   2022
مع  وقعه  الذي  العقد  يف  االأبرز 

الفاف.
وجاء قدوم بلما�شي ليمنح جرعة 
الوطنية  العنا�رص  اإىل  اوك�شجني 
نف�شي  و�شع  يف  كانت  التي 
املتتالية  النك�شات  ب�شبب  بائ�س 
اأمام  والهزائم  عليها  مرت  التي 
رفقة  متوا�شعني  مناف�شني 
اأن  اأبكاراز وماجر، قبل  ليكان�س، 
ي�شتعيدوا الثقة منذ قدوم بلما�شي 
الذي يعرف جيدا حميط اخل�رص 
على  الدفاع  له  �شبق  الذي  وهو 
الوطنية ويعرف الالعبني  االألوان 
وجنح  اجلن�شية،  مزدوجي 
بلما�شي يف ك�شب تاأ�شرية التاأهل 
العودة  طريق  عن  "الكان"  اإىل 
بعد  الطوغو  من  التاأهل  بتاأ�شرية 
فيها اخل�رص  يفز  فرتة طويلة مل 

يف القارة ال�شمراء.

تخلف  ان  دون   2018 �شنة  متر  مل 
ورائها فقدان ال�شاحة الكروية الأ�شماء 
بارزة �شنعت املجد يف اأوقات الزمن 
بالدنا،  يف  امل�شتديرة  للكرة  اجلميل 
حيث غادرنا اإىل االأبد اأ�شطورة الكرة 
والذي  الملا�س  ح�شان  اجلزائرية 
وافته املنية يف �شهر جويلة املن�رصم 
بعد �رصاع مع املر�س األزمه الفرا�س 
حيث  بارئه،  اإىل  روحه  ي�شلم  اأن  قبل 
�شنة   74 ناهز  وفاته عن عمر  �شكلت 
اجلزائرية  اجلماهري  اأو�شاط  احلزن 
�شباب  فريق  وحمبو  عامة  ب�شفة 
بلوزداد، كما عرف نف�س العام فقدان 
املعلق الريا�شي ال�شهري حممد �شالح 
الذي  وهو   82 غادرنا عن عمر  الذي 
األزمه  كان بدوره يعاين املر�س الذي 
لل�شارع  قوية  �شدمة  يف  الفرا�س 
اجلزائري خا�شة وانه ا�شهر املعلقني 
ا�شما  �شنع  الذي  وهو  اجلزائر  يف 

تعليقه  بعد  خا�شة  التعليق  يف  بارزا 
على مباريات اجلزائر يف كاأ�س العامل 

.1982
اإىل جانب الثنائي ال�شالف ذكره �شدم 
ال�شارع الكروي اجلزائري اأي�شا برحيل 
يف  وجودها  �شنعت  اأ�شماء  من  عددا 
االأمر  ويتعلق  امل�شتديرة  الكرة  عامل 
دافع  الذي  بعكاك  الهادي  من  بكل 
احلكم  داي،  ح�شني  ن�رص  الوان  على 
ال�شعيد  داين،  الطيب  ال�شابق  الدويل 
�شفوف  يف  لعب  الذي  بولكبوت 
ال�شابق  والدويل  ق�شنطينة  مولودية 
�شبيبة  خريج  فرحات  بن  الطاهر 
القبائل،  ل�شبيبة  �شابق  والعب  تيارت 
حار�س  وفاة  �شكلت  جانبهم  اإىل 
الرديف عبد الرحمان بويرمان �شدمة 
و�شط فريق احتاد العا�شمة وهو الذي 
نوبة  اإىل  تعر�شه  ب�شبب  عاملنا  غادر 
قلبية قبل انطالق احل�شة التدريبية. 

يبقى العام اجلديد 2019 الذي تف�شلنا 
�شاعات على دخوله علينا يف تطلعات 
م�شهد  اإلتما�س  اأجل  من  اجلزائريني 
كروي اأف�شل ممات �شبق علينا خا�شة 
ب�شغف  ينتظرون  اجلزائريني  واأن 
لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س  نهائيات  موعد 
انتظار  يف  املقبلة  ال�شائفة  املقررة 
تعيني البلد الذي يحت�شنه بعد �شحب 
�رصف  القدم  لكرة  االإفريقي  االحتاد 
من  القارية  الكروية  املناف�شة  تنظيم 
اجلماهري  تنتظر  حيث  الكامريون، 
الوقوف  اأجل  من  املوعد  اجلزائرية 
على امل�شارك اجلزائرية التي يرغبون 
من خاللها اأن يكون املنتخب الوطني 

خيبة  لتجاوز  تطلعاتهم  م�شتوى  يف 
الدورة ال�شابقة التي جرت العام 2017 
وعرفت اإق�شاء اخل�رص من الدور االأول 
جمموعة  يف  القاري  الكروي  للعر�س 
ال�شنغال  تون�س،  منتخبات  �شمت 
الوطني  الناخب  منح  وزميبابوي. 
للجزائريني  االآمال  بلما�شي  جمال 
باللقب  التتويج  على  اللعب  اأجل  من 
القاري، اأين ي�رص على و�شع املنتخب 
الوطني يف م�شاف املنتخبات الكربى 
القارية  الكروية  املناف�شة  تلعب  التي 
االكتفاء  ولي�س  التتويج  اأجل  من 
يف  حدث  مثلما  ال�شكلي  باحل�شور 

الطبعات ال�شابقة.

بيت  يف  ال�شقطات  توا�شلت 
القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
العام  يف  اقرتانها  عدم  ظل  يف 
تغيري  اأو  اجنازات  باأي  املنق�شي 
للم�شهد الكروي يف بالدنا، خا�شة 
واأن م�رصوع االحرتاف يف كرة القدم 
املحلية ال يزال حربا على ورق يف 
يف  تتوا�شل  التي  امل�شاكل  ظل 
برابطتيها  املحرتفة  االأندية  بيت 
جمددا  يوؤكد  والثانية،  االأوىل 
الزالت  الكروية  منظومتنا  اأن 
اجلذري  االإ�شالح  اإىل  بحاجة 
التي  البريوقراطية  العراقيل  رغم 
تواجهها على اأر�س الواقع، وكانت 
اجلاري  الكروي  املو�شم  بداية 
االأندية  بني  توترات  عدة  �شهدت 
خا�شة عقب �شدور قرار املكتب 
لالأندية  النقاط  بخ�شم  الفدرايل 
التي الزالت دائنة ومل تقم بت�شوية 
الديون وهو ما ذهب �شحيته فريق 
خ�شم  مت  الذي  بلوزداد  �شباب 
ب�شبب  الر�شيد  من  نقاط  ثالث 
الفريق  منح  مدوار  هيئة  رف�س 

االإجازات اخلا�شة بالعبيه اجلدد 
االأدنى  العدد  على  حيازته  وعدم 
اجلولة  خو�س  اأجل  من  لالعبني 
االفتتاحية اأمام جمعية عني مليلة 
لالعبيه  اجلماعية  الهجرة  بعد 
خ�شارة  كلفه  املنق�شي  املو�شم 

اللقاء على الب�شاط.
البطولة  من  االأول  الن�شف  ومتيز 
النارية  الت�رصيحات  الوطنية 
روؤ�شاء  بني  احلديدية  والقب�شة 

االأندية وامل�شوؤولني على الهيئات 
رئي�س  اإقدام  يف  ببالدنا  الكروية 
مالل  �رصيف  القبائل  �شبيبة 
مدوار  �شد  النار  فتح  على 
الوطنية  البطولة  مبقاطعة  وهدد 
لدى  �شكوى  ورفع  واالن�شحاب 
ت�رصيحات  جانب  اإىل  الفيفا، 
البا�شط  عبد  عنابة  احتاد  رئي�س 
الديون  ملف  بخ�شو�س  زعيم 
لدى  اإدارته  كاهل  يثقل  الذي 

يدينون  الذين  ال�شابقني  الالعبني 
االإدارات  لدى  مب�شتحقاتهم 
وتتوا�شل  للنادي.  ال�شابقة 
�شلك  مالحقة  يف  االنتقادات 
التحكيم يف بالدنا وبلغ م�شتواها 
اإيقاف  مت  بعدما  القاري،  املدى 
احلكم الدويل مهدي عبيد �شارف 
وقع  التي  الفادحة  االأخطاء  بعد 
نهائي  ذهاب  مباراة  خالل  فيها 
رابطة اأبطال اإفريقيا التي جمعت 
فريقي االأهلي امل�رصي والرتجي 
غري  جزاء  ركلتي  احت�شب  اأين 
�شحيحتني للفريق امل�رصي رغم 
"الفار"،  الفيديو  تقنية  اعتماده 
قوية  حملة  قبلة  جعله  ما  وهو 
جعل  التون�شي  اجلانب  من  �شده 
موؤقتا  اإيقافه  تقرر  الكاف  هيئة 
االن�شباط  جلنة  على  واإحالته 
القرار  وهو  بالف�شاد،  اإياه  متهمة 
قائمة  من  يق�شى  جعله  الذي 
مونديال  باإدارة  املعنيني  احلكام 
موؤخرا  جرى  الذي  االأندية 

باالإمارات.
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ع�ضو  كر�ضو�ش  �ضمرية  �أكدت 
جبهة  حزب  ت�ضيري  هيئة  مكتب 
هام�ش  على   ، �لوطني  �لتحرير 
للمنتخبني  �لوالئي  للقاء  تن�ضيطها 
�ملحليني بوالية ورقلة ، يف ت�رصيح 
�ضحفي خ�ضت به يومية »�لو�ضط 
»، �أن عهد تهمي�ش �طار�ت و�بناء 
منهم  تعلق  ما  خا�ضة  �حلزب 
يف  �ق�ضائهم  مت  �لذين  باأولئك  
�ملا�ضية  �ال�ضتحقاقات  خمتلف 
قبل �لرت�ضح يف ت�ضكيالت �ضيا�ضية 
جمال�ش  برئا�ضة  و�لعودة  �خرى 
لبيت  �لعودة  ثم  ومن  منتخبة 
�حلزب �جلديد وعلى �ضبيل �ملثال  
ال �حل�رص  رئي�ش �ملجل�ش �ل�ضعبي 
م�ضعود  حا�ضي  لبلدية  �لبلدي 
�لذي  �ضا�ضي  بن  يا�ضني  حممد 
�ملحلية  �النتخابات  يف  تر�ضح 
على ر�أ�ش قائمة حزب تاج قبل �أن 
يعود لبيته �الأول �الأفالن من �أو�ضع 

�الأبو�ب  .
ذهبت  فقد  ثانية  جهة  من 
مكتب  ع�ضو  كر�ضو�ش  �ضمرية 
�لتحرير  جبهة  حلزب  �لت�ضيري 
�لوطني يف معر�ش حديثها معنا 

، �إىل �أبعد من ذلك عندما �أكدت 
بلغة �لو�ثقة من نف�ضها 

، باأن �ملنا�ضلني و�ملنتخبني على 
جميع �ملجال �ملحلية و �لوالئية 
و�لوطنية و�عون بحجم �مل�ضوؤولية 
�أجل  من  عاتقهم  على  �مللقاة 
ر�ش �ل�ضفوف و�ال�ضتعد�د جيد� 
�لقادمة  �ال�ضتحقاقات  ملختلف 

ع�ضوية  �نتخابات  ذلك  يف  مبا 
�ضتجرى  �لتي  �الأمة  جمل�ش 
وقائعها �ليوم عرب خمتلف واليات 
�لرت�ب �لوطني ، وكذ� �النتخابات 
من  �إ�ضارة  يف  �ملقبلة  �لرئا�ضية 
�لن�ضالية  �لقاعدة  �أن  حمدثنا 
بحاجة  لي�ضت  �لعتيد  للحزب 
�لوطنية  يف  در�ضا  يلقنها  ملن 

وال يف �لدميقر�طية ، كما �أكدت 
عادة  �حلزب  باأن  �ملتحدثة  ذ�ت 
منذ  بقوة  �ل�ضيا�ضية  لل�ضاحة 
نهاية �لت�ضعينيات و �ىل حد كتابة 
�ل�ضيا�ضة  بف�ضل   �الأ�ضطر  هاته 
�لر�ضيدة لرئي�ش �حلقيقي للحزب 
�ل�ضيد  �جلمهورية  رئي�ش  فخامة 

عبد �لعزيز بوتفليقة .

�ملرت�ضحني  جميع  �ضبط 
جمل�ش  ع�ضوية  الإنتخابات 
جميع  ورقلة  بوالية  �الأمة 
�لروتور�ضات �الأخرية ، حت�ضبا 
حيث   ، �ليوم  �حل�ضم  ملوعد 
�لبع�ش توظيف منطق  �ختار 
�الأخرين  عك�ش  �ل�ضكارة 
�لتحالفات  على  باالعتماد 
بالرتويج  �أحر�ر  �لدخول  �أو 

حلملتهم .
لل�ضاأن  متابعون  �أجمع 
ورقلة  بوالية  �ل�ضيا�ضي 
�ملعروفة بالعا�ضمة �ملركزية 
للجنوب �ل�رصقي ، �أن �الأقرب 
على  �ل�ضينا  مبقعد  �لفوز  يف 
م�ضتوى �ملنطقة هو من يدفع 
�أو  �ملحليني  للمنتخبني  �كرث 
على م�ضتوى �ملجل�ش �ل�ضعبي 
�لوالئي ، ليبقى توظيف منطق 
�ملميزة  �ل�ضيمة  �ل�ضكارة 
�لفائزين  هوية  حتديد  يف 
�ال�ضتحقاقات  خمتلف  يف 
فيما   ، �لوطنية  و  �ملحلية 
�أن  �ملتحدثني  ذ�ت  �أكد 
ما  �أو  �لع�ضو�ئية  �لتحالفات 
�الأحر�ر  باملرت�ضحني  ي�ضمى 
يف  مت�ضائلة  فحظوظهم 

�لظفر بع�ضوية �ل�ضينا.

�أطلق  فقد  ثانية  جهة  من   
بع�ش �ملرت�ضحني �ملح�ضوبني 
على بع�ش �الأحز�ب �ملغمورة 
من  للمنتخبني  �رصيح  ند�ء   ،
و�ضفوه  ما  عن  �لتخلي  �أجل 
بقوة  �لت�ضويت  و  �لذمم  ببيع 
و  و�خلربة  �لكفاءة  لفائدة 
ويف   ، �ل�ضيا�ضية  �لتجربة 
ر�ضدت  فقد  مت�ضل  �ضياق 
ردود   « »�لو�ضط  يومية  عيون 
�ملحلي  لل�ضارع  متباينة  فعل 
ع�ضوية  �نتخابات  بخ�ضو�ش 

جمل�ش �الأمة من  .
�أن حتالف كبري عقد  ومعلوم 
�لتابعة  �ل�ضيا�ضية  �لكتل  بني 
�ل�ضلم  جمتمع  حركة  حلزبي 
�الأفالن  و  �جلديد  �لفجر  و 
�الأخرية  هذ�  مر�ضح  لدعم 
رئي�ش  بنائب  �الأمر  ويتعلق 
�لوالئي  �ل�ضعبي  �ملجل�ش 
عبد  �الأعمال  رجل  بورقلة 
يعد  حيث   ، جديع  �لقادر 
هذ� �لتحالف �لثاين من نوعه 
ويتعلق   �ل�ضابق  �لتحالف  بعد 
�ملجل�ش  برئا�ضة  �الأمر 
م�ضطفى  �لوالئي  �ل�ضعبي 

زعطوط . 
اأحمد باحلاج

�ضائقي  من  �لع�رص�ت  �أعرب 
مرماد  �أحياء  عرب  �ملركبات 
�ملخزن  وثنية  م�ضعود  و�حلاج 
��ضتيائهم  عن   ، غرد�ية  ببلدية 
وتذمرهم �ل�ضديدين من  �النت�ضار 
�لفظيع للممهالت �لع�ضو�ئية، مما 
�أحلق �أ�رص�ر� ج�ضيمة مبركباتهم ، 
�الأمر �لذي �أجج �الحتقان �ملحلي 

يف �ضفوفهم ح�ضب قولهم .
�ضائقي  من  �لع�رص�ت  طالب   
غرد�ية  بلدية  باإقليم  �ملركبات 
يف حديثهم مع جريدة »�لو�ضط  » 
ب�رصورة   ، �ملحلية  �ل�ضلطات  من 
�لنظر يف عدد  �إعادة  �الإ�رص�ع يف 
يف  �ملوجودة  �ملمهالت  من  كبري 
و�ضعية كارثية ، بعدما مت �جنازها 
من طرف �ملوؤ�ض�ضات �ملقاوالتية 
�ملعايري  عن  بعيد�  ملتوية  بطرق 
�لقانونية �ملعمول بها ، مما �حلق 
�أ�رص�ر� ج�ضيمة مبركباتهم ، و�ضع 
دفع بغالبية حمدثينا �لذين �لتقتهم 
�لتهديد  �إىل   « »�لو�ضط  جريدة 
�ملركبات  ق�ضيمات  ت�ضديد  بعدم 
يف حالة ما مل يتم تد�رك �مل�ضكل 
من   ، �الآجال  �قرب  يف  �لقائم  

حملية  جمعيات  حملت  جهتهم 
�مل�ضالح  �ملحلي  بال�ضاأن  مهتمة 
�لبلدية جزء من �مل�ضوؤولية ب�ضبب 
�لردعية  �لرقابية   �الأدو�ت  غياب 
�لتي  �ملقاوالتية  �ملوؤ�ض�ضات  �ضد 
�حرت�م   وعدم  �لغ�ش  على  تعتمد 
و�لقانونية  �لتقنية  �ملعايري 
�ملمهالت  �جناز  يف  بها  �ملعمول 
�لتي باتت تهدد حتى حياة �ملارة 
 ، مميتة  مرور  حلو�دث  بالتعر�ش 
حمدثينا  ل�ضان  على  جاء  ح�ضبما 
�الإجر�ء�ت  بت�ضديد  طالبو�  �لذين 
�لعمومية  �ل�ضفقات  على  �الإد�رية 
بهدف تر�ضيد �ملال �لعام لتفادي 
خ�ضائر  �لدولة  ميز�نية  تكبيد 
�لتق�ضف  �أزمة  عز  يف  فادحة 
�ملنتهجة من طرف حكومة �لوزير 

�الأول �أحمد �أويحي .
من  جاد  تدخل  �نتظار  ويف 
�ل�ضلطات �ملعنية للتكفل بامل�ضكل 
�ل�ضائقني  على  لز�ما  يبقى  �لقائم 
�لو�ضع  معاي�ضة  غرد�ية  بوالية 
ح�ضب  م�ضمى  غري  الأجل  �ملزري 

�ملعلومات �ملتاحة .
اأحمد باحلاج  

�سددت ع�سو مكتب هيئة ت�سيري بحزب جبهة التحرير الوطني �سمرية كر�سو�ش ، على �سرورة 
اعادة االعتبار للإطارات و اأبناء احلزب التي تعر�ست للتهمي�ش يف وقت �سابق ، متنبئة بفوز كا�سح 

للفلن يف انتخابات ع�سوية جمل�ش االأمة .

ع�سو هيئة ت�سيري االأفلن �سمرية كر�سو�ش تك�سف لـ«الو�سط »

.      ل�سنا بحاجة ملن يلقننا در�سا يف الوطنية والدميقراطية 
اأحمد باحلاج 

عهد تهمي�ش �طار�ت و �أبناء 
�حلزب يف ورقلة قد وىل 

منت�ضف  ورقلة  والية  و�يل  قام 
عمل  بزيارة  �ملن�رصم  �الأ�ضبوع 
�مل�ضاريع  من  جلملة  فجائية 
�ل�ضكن  لقطاعات  �لتابعة  �لتنموية 
، �لتعليم �لعايل ، �ل�ضباب و�لريا�ضة 
�إ�ضافة لقطاع �لتجارة ، ويف �ليوم 
�ملو�يل عاين �لرجل �الأول بورقلة 
جملة من �مل�ضاريع �لتابعة لقطاع 

�لري و�ملو�رد �ملائية 
�جرى  �مل�ضوؤول �الأول على �لهيئة 
�لقادر  عبد  بورقلة  �لتنفيذية 
�قليم  عرب  ميد�نية  زيارة  جالوي 

جملة  تفقد  حيث  ورقلة  مدينة 
طور  يف  �ملوجودة  �مل�ضاريع  من 
�الإجناز على غر�ر  م�رصوع �إجناز 
�ملنيعة  بطريق  �جلامعية  �القامة 
�لذي من �ملنتظر ت�ضليمه  مطلع 
�ل�ضنة �ملقبلة ، فيما كانت �ملحطة 
�لثانية م�رصوع �إجناز �ضوق �جلملة 
عني  بكر�ت  �لعمر�ين  بالقطب 
جتارة  م�ضاحة  لتو�ضيع   �لبي�ضاء 
�لبلدية  وبنف�ش   ، بالوالية  �جلملة 
ملعب  �إجناز  م�رصوع  �لو�يل  عاين 
كرة �لقدم �لذي ت�ضيري به �الأ�ضغال 

بوترية مت�ضارعة .
�لوالية  لو�يل  �لثالثة  �ملحطة  �أما 
و�لوفد �ملر�فق له فكانت م�رصوع 
�إجناز 2000 م�ضكن عمومي �يجاري 
تلقى �رصوحات  �أين  �لبي�ضاء  بعني 
و�فية من قبل �ملوؤ�ض�ضات �ملكلفة 
�ملعمول  �ملعايري  حول  باالجناز 
بها  يف �الجناز .،  كما وقف عند 
كهربائي  حمول  �إجناز  م�رصوع 
بعني �لبي�ضاء 60/220كيلو فولط .

و�يل  برمج  فقد   ثانية  جهة  من 
�لوالية بورقلة عبد �لقادر جالوي 

مدينة  �أحياء  عرب  ميد�نية  زيارة 
ورقلة :�ضيدي عمر�ن -حي �لن�رص 
،حيث  بوغفالة  -حي  بامنديل  و 
تفقد ور�ضات �الأ�ضغال قيد �الإجناز 
�ملكلفة بها �رصكة كو�ضيد�ر �نابيب 
وهذ� من �جل �لوقوف على وترية 

�ضري �الأ�ضغال بها .
ح�رصها  �مليد�نية  �خلرجة 
لكو�ضيد�ر  �لعام  �ملدير  �لرئي�ش 
�لتطهري  ديو�ن  مدير  و  �نابيب 

ورقلة
اأحمد باحلاج 

من  �الأغو�ط  مدينة  �ضكان  ي�ضتكي 
 ، �ل�ضالة  للكالب  �لكبري  �الإنت�ضار 
�لتي �أ�ضبحت تثري غ�ضب �ملو�طنني 
ويف  �لليلية  �لفرتة  يف  وخا�ضة   ،
توجه �مل�ضلني  �أثناء  �لباكر  �ل�ضباح 
�لو�ضعية  ، هذه  �لفجر  الأد�ء �ضالة 
�إ�ضتكى منها عدة �أحياء من �ملدينة 
�أنهم  وخا�ضة  �أطفالهم  على  خوفا 
�لكالب  ملو�جهة  عر�ضة  �أكرث 

�ضو�ء من ناحية �للعب �أو من ناحية 
يتعر�ش  قد  �لتي  �لكثرية  �الأمر��ش 
�لظالة  �حليو�نات  جر�ء  من  لها 
تقدم  و    . �ملنت�رصة  و�الأمر��ش 
ملر�عاة  وب�ضدة  منددين  هوؤالء 
ت�ضكل  �أ�ضبحت  �لتي  �لو�ضعية  هذه 
حياتهم  وتهدد  عليهم  كبري�  خطر� 
وحياة �أطفالهم ، ولو بالتفاتة �ضغرية 
�ملحليني  �مل�ضوؤولني  طرف  من 

�لظاهرة  هذه  على  وللق�ضاء   ،
�ملجل�ش  رئي�ش  رده   يف  �خلطرية 
حيال  باالأغو�ط  �لبلدي  �ل�ضعبي 
ويف  �أكد  لديه  �ملرفوعة  �ل�ضكوى 
حديثه لـ«�لو�ضط« �أن �لبلدية ت�ضعى 
جاهدة الإيجاد حال لهذه �لظاهرة ، 
�لبلدية  �أن  �ل�ضياق  م�ضيفا يف نف�ش 
للق�ضاء على  بكل جمهود�تها  تعمل 
جميع  مع  بالتعاون  �لظاهرة  هذه 

كل  �ضتحر�ش  الأنها   ، �ملوؤ�ض�ضات 
�حلر�ش من �جل �لق�ضاء على هذه 
ثانية  جهة  من  �أكد  ،كما  �لظاهرة 
جد�  هام  عن�رص  تعترب  �لنظافة  �أن 
وخا�ضة من جر�ء �لرمي �لع�ضو�ئي 
للقمامات من طرف �ملو�طنني يعترب 
�أحد �لعو�مل �الأ�ضا�ضية �ملت�ضببة يف 

�نت�ضار �لكالب �ل�ضالة .
اأحمد باحلاج 

وقف ميدانيا على تقدم اأ�سغال تاأهيل �سبكات ال�سرف ال�سحي 

و�سط غياب �سبه تام لدور م�سالح البلديات 

و�يل ورقلة يقوم بزيارة فجائية جلملة من �مل�شاريع �لتنموية 

ظاهرة �إنت�شار �لكالب �ل�شالة تثري غ�شب مو�طني �لأغو�ط 

 يف وقت تعالت االأ�سوات املطالبة
 ب�سرورة تفعيل الرقابة 

رغم اأن عمليات و�سعها كلفت خزينة 
الدولة مليني ال�سنتيمات 

�شر�ع �ل�شينا بورقلة .. 
منطق �ل�شكارة ي�شر 

م�شد�قية �لنتخابات 

�نت�شار فظيع للممهالت �لع�شو�ئية 
ببلدية غرد�ية 

�أخبار �جلنوب



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

جمل�س ق�شاء : اجللفة
حمكمة : اجللفة

الق�شم: �شوؤون الأ�رسة
حكم باحلجر

رقم اجلدول: 18/03344 رقم الفهر�س: 18/04007 تاريخ 
احلكم: 18/12/18 

علنيا  الأ�رسة  �شوؤون  ق�شايا  يف  ف�شلها  حال  املحكمة  حكمت 
يف  ال�شري  اعادة  دعوى  قبول  ال�شكل:  يف  ح�شوريا:  ابتدائيا 
الق�شية. يف املو�شوع: اإفراغا للحكم ال�شادر عن حمكمة احلال 
بتاريخ: 10/جويلية/2018 حتت رقم فهر�س: 18/02373 ق�شت 
املحكمة بامل�شادقة على تقرير اخلربة املعدة من طرف اخلبري 
بتاريخ: 26/اأفريل/2018  اأمانة �شبط املحكمة   املودعة لدى 
حتت رقم ايداع: 18/266 وبالنتيجة الأمر بـ: اأول: احلجر على 
/16 بتاريخ:  املولودة  م�شعودة  فتيحة  �شعدي  �شدها  املرجع 

جويلية/1997 ببلدية اجللفة لأبيها حفاف واأمها �شعدي �شعيدة. 
عليها  كمقدم  حفاف  �شعدي  )والدها(  املرجع  تعيني  ثانيا: 
املحكمة  با�شتئذان  يلتزم  اأن  على  �شوؤونها  وت�شيري  لرعايتها 
الواردة يف ن�س املادة 88 من  يف حالة قيامه باأحد الت�رسفات 
قانون الأ�رسة. بذا �شدر احلكم واأف�شح به جهرا وعلنيا بالتاريخ 

املذكور اأعاله، وبح�شبه اأم�شيناه مع اأمني ال�شبط. 

تغيري لقب
يقام تغيري اللقب العائلي الذي 
 BOUDJEMEL كان بوجمل

 لي�صبح جمال الدين 
  DJAMELEDDINE

ي�صهر يف ال�صحافة الوطنية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
الديوان العمومي للمح�رسة الق�شائية 

الأ�شتاذة : طالبي نبيلة 
حم�رسة ق�شائية لدى حمكمة بئر مراد راي�س

اخت�شا�س جمل�س ق�شاء اجلزائر
حم�رس تبليغ تكليف بالوفاء عن طريق الن�رس

املادة 612 ،613 ، من ق ا م ا
حمكمة  اخت�شا�س  لدى  املعتمدة  الق�شائية  املح�رسة  نبيلة  طالبي  الأ�شتاذة  نحن 
بئرمرادراي�س .جمل�س ق�شاء اجلزائر الكائن مكتبنا ب : 03 �شارع اإبراهيم هجر�س )مقابل 

امل�شت�شفى ( بني م�شو�س .اجلزائر املوقعة اأدناه .
لفائدة : تفات م�شطفي ابن حممد امزيان

الكائن م�شكنه : تعاونية �شيلفا ال�شمعية بني م�شو�س ولية اجلزائر  
بعد الإطالع على املواد : 613 ،612 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية   

بناء على عقد اعرتاف بدين املحرر من طرف  الأ�شتاذ بلوني�س نا�رس الدين املوثق الكائن 
مكتبه : 05 طريق غابة ديكار دايل اإبراهيم اجلزائر بتاريخ : 2017/03/07 رقم الفهر�س : 

17/306 و املمهور بال�شيغة التنفيذية  .
رقم الفهر�س :18/00342 بتاريخ 18/01/17 و املمهور بال�شيغة التنفيذية .

و بناء على الأمر اإذن بالن�رس ال�شادر عن رئي�س حمكمة بئرمرادراي�س بتاريخ : 2018/12/18 
رقم الرتتيب : 18/8365

اإىل : ال�رسكة املغفلة امل�شماة MGPEC S.Aاملمثلة يف �شخ�س م�شريها ال�شيد : 
 LUIS MIGUEL DIAS DE DEUS  Liberdade branco

الكائن مقرها : حي رقم 06 �شارع بن قارة املن�شور فيال رقم 10 الأبيار اجلزائر 
و هذا مببلغ : 35.778.798 دج خم�شة و ثالثون مليون و �شبعة مائة و ثمانية و �شبعون األف و 
�شبعة مائة و ثمانية و ت�شعون  دينار جزائري بالإ�شافة اإىل م�شاريف التنفيذ الودي و التعليق 

اأمام املحكمة و البلدية و الأمر بالن�رس و حم�رس الن�رس يف اجلريدة .
و نبهناه/ باأن له مهلة خم�شة ع�رس يوما )15( للوفاء ت�رسي من تاريخ تبليغه هذا املح�رس و 

اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية 
مع كافة التحفظات

به  للعمل   ، )ة(  للطالب  منه  ن�شخة  �شلمنا  و  املح�رس  هذا  حررنا   ، تقدم  ما  لكل  اثباتا  و 
وفقا للقانون .

املح�صرة القانونية

ANEP N°: 840502 الو�صط:2018/12/29

الو�صط:2018/12/29الو�صط:2018/12/29الو�صط:2018/12/29

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
الديوان العمومي للمح�رسة الق�شائية 

الأ�شتاذة معزوز نبيلة 
حم�رسة ق�شائية لدى جمل�س ق�شاء تيبازة 

حي 100 م�شكن عمارة �س  11 �شقة  رقم 02 الطابق الأر�شي، ال�رساقة 
الإعالن عن بيع عقار حمجوز باملزاد العلنيالهاتف : 05.51.48.59.23

املادة 749 من ق اإ م و اإ
اأنه تنفيذا ال�شند التنفيذي املتمثل يف حكم �شادر عن حمكمة ال�رساقة ق�شم املدين ، الفهر�س رقم 12/03381 ، ق�شية رقم 12/00957 ، املوؤرخ يف  اأدناه  تعلن املح�رسة الق�شائية املوقعة 

2012/06/20 املمهور بال�شيغة التنفيذية امل�شلمة بتاريخ 2013/07/01 ، حتت رقم 13/1050.
بعد الإطالع على الأمر باحلجز العقاري ال�شادر عن رئي�س حمكمة ال�رساقة بتاريخ 2015/03/26 رقم الرتتيب 15/01414 بعد الإطالع على الإ�شهار العقاري لأمر احلجز باملحافظة العقارية 

املوؤرخ يف 2015/05/11  جملد 754 رقم 32 
بعد الإطالع على الأمر الإ�شتعجايل ال�شادر عن رئي�س املحكمة الإدارية بالبليدة ، الق�شم ال�شتعجايل ،  املوؤرخ يف 2013/12/30 فهر�س رقم 13/03577 ، رقم 13/02670.

بعد الإطالع على القرار ال�شادر عن جمل�س ق�شاء تيبازة ، الغرفة العقارية ، املوؤرخ يف 2014/07/06 ، فهر�س رقم 14/01218 رقم امللف 14/01335.
بعد الإطالع على الأمر ال�شتعجايل ال�شادر عن رئي�س الق�شم الإ�شتعجايل بال�رساقة املوؤرخ يف 2015/07/08، فهر�س رقم 15/04819 رقم اجلدول 15/04225.

بعد الإطالع على اإيداع حكم ق�شائي لالإ�شهار موؤرخ يف 2014/12/07 فهر�س رقم 2014/691 لدى مكتب الأ�شتاذ فتي�س كمال موثق بئر مراد راي�س.
بعد الإطالع على ال�شهادة العقارية ال�شادرة عن املحافظة العقارية لل�رساقة ، اإدارة الأمالك الوطنية موؤرخة يف 2016/07/16

بعد الإطالع على م�شتخرج ال�رسيبة العقارية �شادرة عن مديرية ال�رسائب لل�رساقة بتاريخ 2015/10/04.
بعدالإطالع على تقرير اخلربة املودعة لدى اأمانة �شبط املحكمة بتاريخ 2016/06/16 حتت رقم  2016/0595

فقد مت اإيداع قائمة �رسوط البيع املعدة من قبلنا باأمانة �شبط حمكمة ال�رساقة بتاريخ 2016/08/15 حتت رقم 2016/06 و املوؤ�رس عليها من قبل رئي�س حمكمة ال�رساقة و ذلك ب�شاأن بيع العقار 
املحجوز حجزا عقاريا باملزاد العلني .

لفائدة : ال�شيد حفناوي ر�شيد .
ال�شاكن ب : بو�شاوي املركزي RHP   رقم 66 ، ال�رساقة .

�شد : ال�شيد �رسيف علي
ال�شاكن ب : حي نزايل �رسيف )كاملا �شابقا( رقم 122 ال�رساقة .

التعيني : 
قطعة اأر�س كائنة ببلدية ال�رساقة ولية اجلزائر باملكان امل�شمى �شابقا جتزئة كاملا حي نزايل �رسيف م�شاحتها 150 م2 حتمل الرقم 122 ح�شب خمطط التجزئة ، يحدها من ال�شمال ممر و من 
ال�رسق قطعة رقم 121 و من ال�رسق قطعة رقم 117 و من الغرب القطعة رقم 127 ، ال هذا العقار اإىل ال�شيد �رسيف علي عن طريق ال�رساء مبوجب العقد املحرر على يد الأ�شتاذة بن عامر بلري 

مليكة موثقة بال�رساقة 10 و 2010/06/17 فهر�س رقم 2010/179 و امل�شهرة ن�شخة منه باملحافظة العقارية بال�رساقة بتاريخ 2010/08/15 حجم 474 رقم 41.
و ان ال�شعر الفتتاحي للعقار حمل البيع قد حدد من قبل اخلبري الق�شائي 18.000.000.00 دج ثمانية ع�رس مليون دينار جزائري 

و انه مت حتديد جل�شة العرتا�شات ليوم الثالثاء املوافق ل 2016/09/20 مبكتب رئي�س املحكمة على ال�شاعة العا�رسة �شباحا 10:00 �شباحا 
و انه مت تاأجيل جل�شة البيع باملزاد العلني ليوم الحد املوافق ل 2019/01/20 قاعة اجلل�شات رقم 02 على ال�شاعة التا�شعة �شباحا 09:00  �شباحا 

ملزيد من املعلومات يرجى الت�شال مبكتب املح�رسة الق�شائية بالعنوان و الرقم املدون اأعاله . 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
الديوان العمومي للمح�رس الق�شائي الأ�شتاذة /حيمور نورة حم�رسة ق�شائية معتمدة لدى حمكمة ح�شني داي 

-جمل�س ق�شاء اجلزائر الكائن مكتبها ب 68 �شارع بوجمعة مغني -ح�شني داي – اجلزائر 
الهاتف : 05556260980
اإعالن عن بيع عقار )�صقة ( باملزاد العلنيرقم امللف :2017/367

)طبقا للمواد 747 و 750 و766 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية (
مبقت�شى ال�شند التنفيذي القرار ال�شادر عن جمل�س ق�شاء اجلزائر )الغرفة : العقارية( بتاريخ : 2016/10/27 ق�شية رقم : 16/03245 فهر�س رقم : 16/05355 

املمهور بال�شيغة التنفيذية بتاريخ : 16 نوفمرب 2016 حتت رقم 16/2240 
لفائدة ال�شيدة : بن نوي فائزة املختارة موطنا للتنفيذ لدى مكتب املح�رسة الق�شائية الكائن بح�شني داي �شد ال�شيد :اعمر ان فريد ال�شاكن ب 202 م�شكن عني 

النعجة بلدية ج�رس ق�شنطينة  10 رقم 01 اجلزائر
بناء على اأمر على عري�شة ال�شادر عن ال�شيد)ة( رئي�س ق�شم البيوع لدى حمكمة ح�شني داي

بتاريخ : 2018/11/15 حتت رقم 18/03009 املحدد جلل�شة البيع العقار التي تعيينه :
التعيني: �شقة �شكنية من نوع ف 03 تقع بحي 202 م�شكن عني النعجة بلدية ج�رس ق�شنطينة عمارة 10 رقم 01 الطابق الأر�شي م�شاحتها 81.79 مرت مربع و 
1000/48 من الأجزاء امل�رسكة ح�شب اجلدول الو�شفي للتق�شيم امل�شهر باملحافظة العقارية لبئرمراد راي�س حجم 453 رقم 01 جمموعة  ملكية 99 ق�شم 03 

اململوكة للمحجوز عليه اإعرابن فريد مبوجب عقد بيع توثيقي حمرر بتاريخ : 2015/08/02 م�شهر بتاريخ : 2015/08/31 جملد 767 رقم 44
و عليه نعلن نحن املح�رسة الق�شائية للجمهور اأن �شيتم بيع العقار)�شقة( باملزاد العلني املوؤجلة جلل�شة 2019/01/14 مبحكمة ح�شني داي ) قاعة رقم 02( على 

ال�شاعة الثالثة 15 م�شاءا وذلك لأكرب و اأخر مزايد 
�رسوط البيع : ت�شتقبل املزايدة على اأ�شا�س �شعر اإفتتاحي قدره : 10.305.540.00 دج ع�رسة ماليني و ثالثمائة و خم�شة األف و خم�شمائة و اأربعون دينار 

جزائري و هو الثمن املحدد ح�شب اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الأ�شتاذ اأمالل يون�س
يجب على الرا�شي عليه دفع خم�س 5/1 مبلغ ر�شو املزاد ي�شاف اإليها م�شاريف التنفيذ و احلقوق التنا�شبية للمح�رس الق�شائي يوم جل�شة البيع بوا�شطة �شيك 

بنكي اأو نقدا على اأن ي�شتكمل دفع باقي الثمن خالل اأجل اأق�شاه 08 اأيام من تاريخ ر�شو املزاد 
ملزيد من املعلومات و الطالع على دفرت �رسوط البيع و معاينة العقار يرجى الت�شال باأمانة �شبط املحكمة اأو مبكتب املح�رس الق�شائي بالعنوان اأعاله .

املح�صرة الق�صائية  

الو�صط:2018/12/29الو�صط:2018/12/29

الو�صط:2018/12/29

الو�صط:2018/12/29
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�الحتالل �عتقل 27 طفاًل �إد�ريًا منذ �أكتوبر 2015
تقرير: اأعالم الأ�سرى

للدفاع  العاملية  احلركة  اأفادت 
باأن  الأطفال-فل�سطني،  عن 
قوات الحتالل اعتقلت 27 طفاًل 
عام  اأول  ت�رشين  �سهر  منذ  اإدارياً 
اثنان  زال  ما  اليوم،  وحتى   2015
اأربعة  وكان  العتقال،  رهن  منهم 
القد�س  مدينة  من  اعتقلوا  منهم 
�سابقة يف  �سكل  ما  املحتلة، وهو 
تاريخ ا�ستخدام العتقال الإداري 

�سد القا�رشين الفل�سطينيني.
وقال اأحد الطفالن اللذان ما زال 
ويبلغ من  الإداري،  رهن العتقال 
للحركة  اإفادته  العمر 16 عاماً يف 
اإنه  الأطفال،  عن  للدفاع  العاملية 
من  والع�رشين  الثاين  يف  اعتقل 
منزل  من  املا�سي  متوز  �سهر 
الثالثة  ال�ساعة  حوايل  عائلته، 
جنود  يخربه  اأن  دون  فجراً، 
اأين  اإىل  اأو يخربوا ذويه  الحتالل 

يريدون اقتياده.
اجلنود  اأن  الطفل  الأ�سري  واأو�سح 
على  اجليب  داخل  اإىل  دفعوه 
اأر�سيته، وهناك و�سعوا له ع�سبة 
بال�ستيكياً  ومربطاً  عينيه  على 
واحداً على يديه اإىل الأمام، وبقي 

طوال  اجليب  اأر�سية  على  ملقًى 
مت  الأماكن  اأحد  يف  ثم  الطريق، 
اإىل  الع�سكري  اجليب  من  نقله 
�رشب  ذلك  وخالل  اآخر،  جيب 
اجلنود راأ�سه يف باب اجليب، الأمر 

الذي اآمله كثرياً.
الطفل  الحتالل  نقل  لحقاً   
وهناك  عوفر  �سجن  اإىل  الأ�سري 
اأن  قبل  كامل،  لتفتي�ٍس  خ�سع 
حوايل  ا�ستمر  لتحقيٍق  يخ�سع 
املحقق  له  و�سمح  �ساعة،  ن�سف 
بالت�سال باأهله قبل بدء التحقيق، 
حمام،  با�ست�سارة  له  �سمح  كما 
انتهاء  بعد  الحتالل  اأعاده  ثم 
عوفر  �سجن  اإىل  معه  التحقيق 
ب�سال�سل  والقدمني  اليدين  مكبل 
حديدية، وهناك ُطلب منه التجرد 
ومت  كامل،  ب�سكل  مالب�سه  من 

اإعطائه مالب�س ال�سابا�س.
الطفل  الأ�سري  �سهادة  واأكدت 
لحقاً  اقتاده  الحتالل  اأن  على 
اإىل املحكمة يف الرابع والع�رشين 
جرى  حيث  نف�سه،  ال�سهر  من 
بوجود  �ساعة   48 اعتقاله  متديد 
ن�سخة  �سلموه  يومني  وبعد  حماٍم، 
ملدة  الإداري  العتقال  اأمر  من 
العتقال  اأن  يذكر  �سهور.  اأربعة 

اأو  تهمة  دون  اعتقاٌل  هو  الإداري 
�رشي  ملف  على  يعتمد  حماكمة، 
للمعتقل  ميكن  ل  �رشية  واأدلة 
عليها  الإطالع  حماميه  اأو 
الع�سكرية  الأوامر  ح�سب  وميكن 
العتقال  اأمر  جتديد  ال�سهيونية 
الإداري مرات غري حمدودة، حيث 
اإداري  اعتقال  اأمر  ا�ست�سدار  يتم 
قابلة  �سهور  �ستة  اأق�ساها  لفرتة 
للدفاع  العاملية  للتجديد. احلركة 
بالغ  عن  اأعربت  الأطفال  عن 
"اإ�رشائيل"  ا�ستخدام  من  قلقها 
اأمر  بالحتالل(  القائمة  )القوة 
�سد  الإداري  العتقال  جتديد 
مبينة  الفل�سطينيني،  الأطفال 
اأو  تهمة  دون  الأطفال  �سجن  اأن 
حمددة،  غري  لفرتات  حماكمة 
وغري  التع�سفي  العتقال  يعادل 
على  يجب  اأنه  واأكدت  امل�رشوع، 
"اإ�رشائيل" اإما اأن حتاكم الأطفال 
ومتنحهم حقوق املحاكمة العادلة، 

اأو اأن تطلق �رشاحهم على الفور.
العمل  جمموعة  واعتربت 
واملعنية  املتحدة  لالأمم  التابعة 
التع�سفي،  العتقال  يف  بالتحقيق 
من  �رشب  الإداري  العتقال  اأن 
واأن  النف�سي،  التعذيب  �رشوب 

ك�سكل  متار�سه  الحتالل  قوات 
اجلماعية  العقوبات  اأ�سكال  من 
املحظورة مبوجب القانون الدويل. 
لعدالة  الدولية  املعايري  وتن�س 
"اإ�رشائيل"  امللزمة  الأحداث، 
على  �سادقت  اأن  بعد  بتنفيذها 
حلقوق  املتحدة  الأمم  اتفاقية 
الطفل عام 1991، على اأن حرمان 
اأن  يجب  حريتهم  من  الأطفال 
يكون املالذ الأخري، واأنه ل يجوز 
اأن يتم الحتجاز ب�سكل غري قانوين 

اأو تع�سفي.
الع�سكري  الأمر  وي�سمح 
يف   1651 "الإ�رشائيلي" 
املحتلة،  الغربية  ال�سفة 
حيث يطبق القانون الع�سكري 
الفل�سطينيني  ال�سكان  على 
الإداري  بالعتقال  فقط، 
ملدة  والأطفال  البالغني  بحق 
ت�سل اإىل �ستة اأ�سهر، ويخ�سع 
لتجديدات لأجل غري م�سمى، 
الأول  ت�رشين  وقبل  حني  يف 

2015 مل تعتقل "اإ�رشائيل" اأي 
طفل من ال�سفة الغربية اإدارياً 

منذ كانون الأول 2011.
اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
الدولة  تعترب  "اإ�رشائيل" 
الوحيدة يف العامل التي حتاكم 
 500 بني  ما  منهجي  ب�سكل 
اأمام  فل�سطيني  طفل  و700 
عام،  كل  الع�سكرية  املحاكم 
احلقوق  اإىل  يفتقر  ب�سكل 

الأ�سا�سية للمحاكمة العادل.

الأ�سري عمار مو�سى

 مل متنعه �سنو�ت �الأ�سر �لطويلة من متابعة ق�سايا �سعبه خارج �الأ�سر
تقرير:اإعالم الأ�سرى 

التي  ال�سنوات  مقدار  هي  عاماً   16
�سبحي  عمار  الأ�سري  اأم�ساها 
عثمان)42عاماً( من �سكان بلدة �سيلة 
الظهر، ق�ساء مدينة جنني، يف �سجن 
النقب ال�سحراوي، من حكٍم مدته 21 

عاماً بتهمة مقاومة الحتالل.
باأن  اأو�سح  الأ�رشى  اإعالم  مكتب 
�سنوات الأ�رش مل تنل من الأ�سري عمار 
نقل  الأ�رشى  اإعالم  مكتب  مو�سى، 
بتفا�سيل  اهتمامه  حول  عنه  حديثاً 
اأبناء  يعي�سها  التي  العامة  الق�سايا 
الحتالل  يقول"  الفل�سطيني،  ال�سعب 
اإىل  الأ�سري  حتويل  اإىل  دوماً  ي�سعى 
�سخ�س يعاين من الإحباط والكتئاب، 
واأن يكون �سعيفاً ل حول له ول قوة".

ا�ستطاعت  رغم ذلك  ي�سيف مو�سى" 
ال�سلة  ق  تعِمّ اأن  الأ�سرية،  احلركة 
خالل  من  واخلارج،  الأ�سري  بني 
ن�ساأة  منذ  الطويلة  التجارب  تراكم 
الهتمام  توجيه  وذلك عرب  ال�سجون، 
من  ومتابعتها  الراهنة  بالق�سايا 
و�سائل الإعالم املتاحة لدى الأ�رشى 
دخولها  امل�سموح  بال�سحف  وتتمثل 
املحلية  الإذاعات  اأو  ال�سجون  اإىل 
اأو املحطات  التي ميكن التقاط بثها 

ب�سمة  فهذه  والإ�رشائيلية،  الأجنبية 
على  قادر  الأ�سري  يكون  وبها  جناح، 
الإجراءات  من  بالرغم  املتابعة 
بعد  يوماً  ق�سوة  تزداد  التي  الأمنية 

يوم".
اإبداعات  مو�سى"  الأ�سري  وتابع 
الأ�رشى ل تتوقف يف كافة املجالت، 
عرب  اأو  الإعالمية  باملتابعة  �سواء 
ينظر  �سخ�س  فاأي  الدرا�سة،  اإكمال 
بنظرة  تعليمه  الأ�سري  موا�سلة  اإىل 
اإل  الأ�رش،  بتجربة  اإذا مل مير  عادية 
اأن موا�سلة الأ�سري  اأن احلقيقة تقول 
للتعليم يف ظل اأو�ساع ال�سجون القا�سية 
تعترب معجزة، فالأ�رشى يتعر�سون اإىل 
النتقام الدائم على يد وحدات القمع 
اليماز واملت�سادا التي حتول الأق�سام 

اإىل خراب يف دقائق معدودة".
التفتي�س  حمالت  يف  مو�سى"  يو�سح 
الدرا�سة  كتب  تندثر  املتعمدة 
ويعود  العلمية،  والأوراق  والأبحاث 
ليبداأ  الأول،  ال�سفر  اإىل مربع  الأ�سري 
من جديد جمع اأوراقه واأبحاثه وكتبه؛ 
على  واحل�سول  التعليم  ملوا�سلة 
ال�سهادة العلمية، فالأ�سري يبني عقلية 
علمية داخل الأ�رش رغماً عن م�سلحة 
الأ�رشى  قمع  يف  وتوجهها  ال�سجون، 
كي  املالئمة  الظروف  تهيئة  وعدم 

بعد  جاء  والذي  تعليمهم  يوا�سلوا 
باعتبار  الأ�سرية  احلركة  اإ�رشابات 
التعليم حق ولي�س منَة من الحتالل".

اعتقاله  يوم  مو�سى  الأ�سري  يتذكر 
كان  فقد  جيداً،   2003/8/19 بتاريخ 
بعمر ال26 عاماً، واليوم اأ�سبح عمره 
ال�سباب  مرحلة  واأم�سى  عاماً،   42
طول  من  وبالرغم  الق�سبان،  خلف 
فرتة الأ�رش اإل اأن معنوياته عالية ول 
ي�سعر بالندم على ما �ساع من عمره يف 
�سبيل الدفاع عن الوطن واملقد�سات، 
من  الأ�رشى  يدفعها  التي  فالفاتورة 
الزكية  الدماء  ت�ساوي  اأعمارهم 
اإجنازات  باأن  مو�سى  ويرى  لل�سهداء. 
الأ�رشى ل تتوقف عند حمطة التعليم، 
وكثرية  متنوعة  املكت�سبة  فاملهارات 
املتوقدة  الطاقات  تنوع  عن  وناجمة 
يف �رشيحة الأ�رشى، واحلركة الأ�سرية 
الأو�سع  احلركة  هي  الفل�سطينية 
وت�سحية،  عطاء  والأكرث  العامل  يف 
الإجنازات  حتقيق  يف  مدر�سة  وهي 
ولعموم  لالأ�سري  التنمية  �سعيد  على 
الأ�رشى". ولفت الأ�سري عمار مو�سى 
اإىل ق�سية توا�سل الأ�رشى مع اخلارج 
الإ�رشائيلية  الإعالم  و�سائل  قائاًل" 
احلركة  عن  تقريراً  تعد  عندما 
الإ�رشائيلي،  للمجتمع  الأ�سرية 

ومعرفتهم  الأ�رشى  ثقافة  من  ت�سدم 
يف  راأياً  لهم  وباأن  الق�سايا،  بتفا�سيل 
الفل�سطيني  وال�سعب  ملحة،  ق�سايا 
يجعل  ما  وهذا  الأ�رشى  راأي  يحرتم 
وال�سيا�سي  الأمني  الحتالل مب�ستواه 

يف حرية من اأمرهم".
وي�سري مو�سى اإىل اأنه ولأجل ذلك نرى 
الهجمة ال�رش�سة على احلركة الأ�سرية 
ومنها  الحتالل،  حكومة  ت�سنها  التي 
وم�ستحقاتهم  اأموالهم  م�سادرة 
قتلة  باعتبارهم  عليهم  والتحري�س 
بفر�س  واملطالبة  الإرهابيني،  ومن 
الذين  الأ�رشى  على  الإعدام  حكومة 
ينفذون عمليات فدائية، ومنع الزيارة 
الق�سايا  من  وغريها  واهية،  بذرائع 

التي تخ�س الأ�رشى".

الباحث الفل�سطيني املخت�ص يف �سوؤون الأ�سرى

 23 �عتقال  "�إ�سر�ئيل" تو��سل 
�أ�سرًي� �أردنًيا و�سورًيا يف �سجونها

يف  املخت�س  الفل�سطيني  الباحث  ذكر 
اأن  فروانة،  النا�رش  عبد  الأ�رشى،  �سوؤون 
توا�سل  الإ�رشائيلي  الحتالل  �سلطات 
�سجونها.  يف  عربًيا  اأ�سرًيا   23 اعتقال 
واأو�سح فروانة يف حديث لـ "قد�س بر�س" 
اأن هوؤلء الأ�رشى هم من الأردن و�سوريا، 
يحملون  منهم  اأ�سريا   21 اأن  اإىل  م�سريا 
اجلن�سية الأردنية اأو اأرقاما وطنية اأردنية، 
من  �سوريني  اثنني  اأ�سريين  اإىل  بالإ�سافة 
عالوة  املحتلة،  ال�سورية  اجلولن  ه�سبة 
على 4 مواطنني من ه�سبة اجلولن يقبعون 
رهن "احلب�س املنزيل". وقال فروانة؛ وهو 
اأ�سري حمرر ومدير موقع "فل�سطني خلف 
الأ�رشى،  �سوؤون  يف  املخت�س  الق�سبان" 
يوٍم  يف  تكن  مل  الفل�سطينية،  الق�سية  "اإن 
الفل�سطينيني  تخ�س  ق�سية  الأيام،  من 
ق�سية  هي  ومازالت  كانت  بل  وحدهم، 
العرب يف كل مكان، فالأجلها قّدم العرب 
اإذ مل  الأ�رشى،  ومئات من  ال�سهداء  اآلف 
تخُل دولة عربية من امل�ساركة يف مقاومة 
داخل  التمثيل  اأو  الإ�رشائيلي  الحتالل 
لباقي  احتالله  منذ  ومعتقالته  �سجونه 
فكان   ،1967 عام  الفل�سطينية  الأرا�سي 
هناك اأ�رشى م�رشيون ولبنانيون واأردنيون 
و�سوريون وعراقيون ومغربيون و�سودانيون 
وليبيون  و�سعوديون  وتون�سيون  وجزائريون 

وغريهم".
اإلتقينا  املا�سية  العقود  "خالل  واأ�ساف 

وتعرفنا على العديد من الأ�رشى العرب يف 
�سجون الحتالل". واأو�سح فروانة اأن بني 
الأ�رشى العرب املعتقلني حاليا يف �سجون 
اأحكاًما  يق�سون  اأ�رشى   7 يوجد  الحتالل 
بال�سجن املوؤبد )مدى احلياة( ملرة واحدة 
يق�سون  اأ�سريا   15 واأن  عدة.  ملرات  اأو 
اأحكاما ترتاوح ما بني �سنتني ون�سف - 27 
يزال  ل  اآخر  معتقل  اإىل  بالإ�سافة  �سنة، 

موقوفا مل ي�سدر بحقه اأي حكم.
اأ�سريا منهم م�سى على  اأن 14  اإىل  واأ�سار 
اعتقالهم اأكرث من ع�رش �سنوات، واأن اثنني 
مدة  انتهاء  م�سارف  على  الأردنيني  من 
حمكوميتهما والإفراج عنهما خالل كانون 

ثاين/ يناير املقبل.
�سدقي  ال�سوري  الأ�سري  اأن  فروانة  وذكر 
املقت )51 عاما( من قرية جمدل �سم�س 
املحتلة،  ال�سورية  اجلولن  ه�سبة  يف 
واملحكوم بال�سجن الفعلي ملدة 11 �سنة، 
يُعترب اليوم عميد الأ�رشى العرب واأكرثهم 
الحتالل  �سجون  يف  لل�سنوات  ق�ساء 
�سنة  ثالثني  اأم�سى  حيث  الإ�رشائيلي، 

وع�رشة �سهور على فرتتني.
واأو�سح اأن قوات الحتالل �سبق واعتقلت 
�سنة   27 واأم�سى   1985 عام  املقت 
 ،2012 عام  عنه  يفرج  اأن  قبل  متوا�سلة، 
�سباط/ فرباير عام  اعتقاله يف 25  ويُعاد 
2015. وما زال يقبع الآن يف معتقل النقب 

ال�سحراوي.
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�سيا�سة االنتقام
زهران معايل

على مدار 6 �ساعات متوا�سلة، �سيطر 
�سجيج جرافات الحتالل الإ�رسائيلي 
واآلياته الع�سكرية على �ساحية �سويكة 
�سمال طولكرم، لتكتمل اأركان اجلرمية 
نعالوة،  اأ�رسف  ال�سهيد  عائلة  بحق 
حريتها،  عائلته  و�سلب  اإعدامه  بعد 
اأنياب اجلرافات طابقني من  ه�ّسمت 

اأ�سل ثالثة تعود للعائلة.
اخلمي�س  يوم  نعالوة  وا�ست�سهد 
الحتالل  قوات  بر�سا�س  املا�سي، 
يف خميم ع�سكر اجلديد �رسق نابل�س، 
بعد مطاردة ا�ستمرت 67 يوما، عقب 
تنفيذه عملية اإطالق نار يف م�ستوطنة 
ملقتل  اأدت  �سلفيت،  قرب  "بركان" 

م�ستوطنني واإ�سابة ثالث.
منازل  ت�سعة  من  واحد  نعالوة  منزل 
منذ  اإ�رسائيل  اأغلقتها  اأو  هدمتها 
�سهداء  لأهايل  تعود  العام،  بداية 
عمليات  بتنفيذ  تتهمهم  واأ�رسى 
العقاب  �سيا�سة  �سمن  وذلك  �سدها، 
حكومة  اتخذتها  التي  اجلماعي 
الحتالل الإ�رسائيلية منذ عام 2002 
ذوي  منازل  "هدم  على  ن�ست  التي   ،
�سلطات  تدعي  الذين  الفل�سطينيني 

تخطيطهم  اأو  تنفيذهم  الحتالل 
�سد  باأعمال  للقيام  م�ساعدتهم  اأو 

اأهداف اإ�رسائيلية".
عبداهلل  مركز  اإح�سائيات  وت�سري 
التابع  والتوثيق  للدرا�سات  احلوراين 
�سلطات  اأن  اإىل  التحرير،  ملنظمة 
الحتالل هدمت واأغلقت ت�سعة منازل 
خالل 2018، حيث اأغلقت بيت الأ�سري 
بالباطون امل�سلح يف  اأبو زينة  يو�سف 
الأ�سري  بيت  وهدمت  قباطية،  بلدة 
وبيت  جنني،  مدينة  يف  القنبع  اأحمد 
برطعة،  بلدة  يف  قبها  عالء  ال�سري 
وهدمت 3 بيوت يف منطقة واد برقني 
واملطاردة  البحث  عمليات  اأثناء 
ويف  جرار،  ن�رس  اأحمد  ال�سهيد  عن 
حممد  ال�سهيد  بيت  هدمت  اهلل  رام 
كما  كوبر،  بلدة  يو�سف يف  دار  طارق 
فل�سطني  خن�ساء  بيت  بتفجري  قامت 
لطيفة اأبو حميد )ام نا�رس( يف خميم 
الأمعري، للمرة الثالثة منذ عام 1994، 

اإ�سافة ملنزل نعالوة فجر اليوم.
وي�سيف املركز ان �سلطات الحتالل 
تعود  منازل  خم�سة  بهدم  اأخطرت 
بيت  وهم  و�سهداء،  اأ�رسى  لذوي 
الأ�سري يو�سف جبارين، وكذلك اأخذت 
لالأ�سريين  يعودان  بيتني  قيا�سات 

متهيداً  خمامرة  وخالد  حممد 
بهدم  �سابقاً  اأن قامت  بعد  لهدمهما، 
يطا،  بلدة  يف   2016 العام  يف  بيتهما 
بيت  بهدم  الحتالل  قوات  واأخطرت 
الثانية  للمرة  العبد  الأ�سري عمر  ذوي 
اأن  بعد  اهلل،  رام  �سمال  كوبر  بلدة  يف 
من  اآب  �سهر  يف  الأول  بيتهم  هدمت 
بهدم  كذلك  واأخطرت   ،2017 عام 
ال�سهيد  والد  الربغوثي  عمر  بيت 
اإح�سائيات  ووفق   . الربغوثي  �سالح 
املركز فاإن �سلطات الحتالل هدمت 
بتنفيذ  اأبنائها  اأحد  تتهم  منزل،   51
عمليات �سدها منذ هبة القد�س عام 
هذا  نعالوة  منزل  كان  اآخرها   ،2015

اليوم.
اجلماعي  العقاب  �سيا�سة  و�سمن 
الحتالل،  �سلطات  متار�سها  التي 
الحتالل  حكومة  "كابينت"  اأقّر 
مقرتح  الأحد،  م�ساء  الإ�رسائيلي، 
قانون يق�سي بطرد وترحيل عائالت 
ونقلهم  بيوتهم،  العمليات من  منفذي 
ال�سفة  من  اآخر  مكان  يف  لل�سكن 
الغربية. ويو�سح مدير املركز �سليمان 
الحتالل  قوات  باأن  لـ"وفا"،  الوعري 
نهاية  حتى  العام  بداية  منذ  هدمت 
ت�رسين ثان/ نوفمرب املا�سي 494 بيتا 

والقد�س  الغربية  ال�سفة  يف  ومن�ساأة 
ال�رسقية، بينها 144 بيتا �سكنيا و350 
وزراعية،  جتارية،  "بني  تتنوع  من�ساأة 

وخدماتية، و�سناعية".
عمليات  من   %45 اأن  الوعري  ويوؤكد 
القد�س  مدينة  يف  متت  تلك،  الهدم 
الهدم  عمليات  ترتكز  فيما  املحتلة، 
وفقا  "ج"  امل�سنفة  املناطق  يف 
وتتنوع  اأو�سلو،  املبادئ  لتفاق 
اأو  الرتخي�س  اأ�سبابها بني حجة عدم 

اأ�سباب اأمنية.
الإ�رسائيلية  الحتالل  دولة  وتنتهج 
احتاللها  منذ  املنازل  هدم  �سيا�سة 
الفرتة  خالل  هدمت  حيث  فل�سطني، 
اأكرث   1993-1967 عامي  بني  املمتدة 
مدينة  يف  خا�سة  منزل   23100 من 
القد�س، واأجربت ع�رسات املقد�سيني 
ما  وفق  باأيديهم،  منازلهم  هدم  على 
يوؤكد اخلبري يف القانون الدويل د.حنا 
اأن  عي�سى  ويو�سح  لـ"وفا".  عي�سى 
منهج  يف  ت�ستند  الحتالل  �سلطات 
الفل�سطينيني،  ملنازل  املنظم  الهدم 
 )1( فقرة   )119( املادة   ن�س  اإىل 
ل�سنة  الربيطاين  الطوارئ  قانون  من 
باأن  امل�سبقة  معرفتها  رغم   ،1945
هذا القانون مت اإلغاوؤه مع قرار تق�سيم 

فل�سطني عام 1947.
الإ�رسائيلي  الحتالل  دولة  وتنتهك 
القوانني واملواثيق الدولية التي تن�س 
احلرب،  خالل  املدنيني  حماية  على 
اتفاقية  من   "33" املادة  واأبرزها 
جنيف الرابعة لعام 1949، التي ن�ست 
على اأنه "ل يجوز معاقبة �سخ�س عن 
جمل�س  وقرار  يقرتفها"،  مل  خمالفة 
الذي يحمل رقم 1544  الدويل  الأمن 
اإ�رسائيل  يطالب  والذي   ،2004 عام 
يوؤكد  املنازل،  هدم  عن  بالكف 

عي�سى.
املنازل  هدم  �سيا�سة  اأن  على  و�سدد 
للمواطنني  العائدة  واملمتلكات 

�سيا�سة  حتت  تندرج  الفل�سطينيني 
خمالفة  وتعترب  العرقي،  التطهري 
اتفاقية  من   53 املادة  لن�س  ج�سيمة 
التي حترم   1949 لعام  الرابعة  جنيف 
ثابتة  كانت  اأيا  املمتلكات  تدمري 
لن�س  �سارخاً  وانتهاكاً  منقولة،  اأو 
املادة 17 من العالن العاملي حلقوق 
الن�سان ال�سادر بتاريخ 1948/12/10 
والتي تن�س على اأنه "ل يجوز جتريد 

اأحد من ملكه تع�سفاً."
وينوه اإىل عدم وجود قوانني اإ�رسائيلية 
عمليات  واأن  املنازل،  هدم  ت�رسع 
الهدم تتم وفق قرارات من املحكمة 

العليا الإ�رسائيلية.

بدعوة من جمعية الأخوة الفل�سطينية التون�سية

وفد من هيئة االأ�سرى ي�سارك بتكرمي اأ�سغر ثالثة اأ�سرى حمررين
الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  من  وفد  �سارك 
القادر  عبد  بوكيلها  واملحررين ممثل 
ثالثة  لأ�سغر  تكرمي  بحفل  اخلطيب 
التميمي،  عهد  وهم  حمررين  اأ�رسى 
والذي  الغليظ،  فراح، ومالك  و�سادي 
متحف  يف  الأربعاء  اليوم  ظهر  نُظم 
اهلل،  رام  يف  عرفات  يا�رس  ال�سهيد 
بدعوة من جمعية الأخوة الفل�سطينية 
التون�سية، مبنا�سبة م�سي 20 عاماً على 
تاأ�سي�سها.     وقد ح�رس احلفل ع�سو 
التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة 
جمدلين،  اأحمد  الدكتور  الفل�سطينية 
يف  التون�سية  ال�سفارة  من  وطاقم 
ال�سيد  ب�سفريها  ممثلة  فل�سطني 
راأفت اأبو زيد، واأع�ساء جمعية الأخوة 
ووفد من هيئة  التون�سية،  الفل�سطينية 
من  وعدد  واملحررين،  الأ�رسى 
املوؤ�س�سات التي تُعنى ب�سوؤون احلركة 
املكرمني  الأ�رسى  وذوي  الأ�سرية 

وعدد من الأ�رسى املحررين.
بدوره �سكر الدكتور جمدلين القائمني 
واأكد  ومنظميه،  احلفل   هذا  على 
ق�سية  الأ�رسى  ق�سية  اأن  على  بكلمته 
فمنذ  واحد،  اآن  يف  وجمتمعية  وطنية 
عدد  جتاوز   1967 عام  الحتالل  بدء 
اأكرث  اإىل  الأ�رسى يف �سجون الحتالل 
من 900 األف اأ�سري واأ�سرية، وهذا يعني 
اأن حوايل ربع ال�سعب الفل�سطيني ذاقوا 
ال�سعب  وبالتايل من  جتربة العتقال، 
والر�سوخ  الن�سايل  تاريخنا  ن�سيان 
لالبتزاز وال�سغط ال�رسائيلي حلرمان 
رواتبهم،  من  وال�سهداء  الأ�رسى 
عن�رسية  وت�رسيعات  قوانني  ب�سبب 
باأننا  واأ�ساف  حقوقهم،  من  حترمهم 
اإىل تدويل ق�سية  ن�سعى قبل كل �سيء 
ال�رساع  اطار  من  واخراجها  الأ�رسى 
بعد  ذات  ق�سية  لت�سبح  واملواجهة 

ان�ساين و�سيا�سي.

ق�سية  باأن  اخلطيب  اأ�سار  جانبة  من 
الأ�رسى  ومو�سوع  حا�رسة،  الأ�رسى 
واملعتقلني قائم وحي طاملا الحتالل 
وطاملا  اأر�سنا  على  جاثم  الإ�رسائيلي 
اأن  على  م�سدداً  مواجهته،  يف  نحن 
ل  مقد�س  ملف  هو  الأ�رسى  ملف 
ميكن امل�سا�س به، واأننا ن�سعى حتريك 
ال�سيا�سي،  امل�ستوى  على  امللف  هذا 
اأن  بن�سالهم  ا�ستطاعوا  فالأ�رسى 
يكونوا عنوان وطني وان�ساين واأخالقي 
الفل�سطيني  املجتمع  وعلى  بامتياز، 
لهذه  وفياً  يكون  اأن  �رسائحه  بكل 
الفئة، فالأ�رسى هم اأخوة ال�سهداء يف 
الن�سال وال�رساع مع املحتل، كما بنّي 
اخلطيب اأننا يف الهيئة نعمل جاهدين 
النموذجية  اخلدمة  تقدمي  على 
المكانيات.  بكافة  وذويهم  لالأ�رسى 
الأخوة  جمعية  رئي�س  حيا  ناحيتة  من 
راأفت  الأ�ستاذ  التون�سية  الفل�سطينية 

م�سيداً  الكرمي،  احل�سور  العجمي 
حمررين  اأ�رسى  ثالثة  اأ�سغر  بن�سال 
فراح  و�سادي  التميمي  عهد  وهم 
ومالك الغليظ، الذين هم قبل كل �سي 
املقاوم،  الفل�سطيني  لل�سباب  رموز 
اجلمعية  اأن  بكلمته  العجمي   واأو�سح 
عاماً   20 مب�سي  الحتفال  قررت 
اأبطال  ثالثة  بتكرمي  تاأ�سي�سيها   على 
يف  عانوا  ممن  وزهراتنا،  اأ�سبالنا  من 
معتقالت الحتالل، ووجه التحية لهم 
اأقبية  داخل  و�سربهم  �سمودهم  على 

ال�سجون الإ�رسائيلية.
عهد  من  كل  األقت  احلفل  ختام  ويف 
و�سادي فراح  الغليظ  التميمي ومالك 
خاللها  من  حتدثوا  مقت�سبة،  كلمات 
عن مرارة الأ�رس واملعاناة التي ل يعلم 
معناها اإل من جترع مرارتها، كما ومت 
دروع  بتوزيع  الثالثة  الأ�رسى  تكرمي 

تذكارية عليهم.   

االحتالل يفرج عن االأ�سري 
املري�ض يو�سف نواجعة

واملحررين،  الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  اأفادت 
اأن �سلطات الحتالل اأفرجت ع�رس اليوم 
الفتاح  عبد  اإبراهيم  يو�سف  ال�سري  عن 
اخلليل،  يطا  �سكان  عاما،   50 النواجعة 
بعد انهاء حكمه البالغ 6 �سنوات، ق�ساها 
"م�ست�سفى  ي�سمى  فيما  دائم  �سبه  ب�سكل 

الرملة ال�رسائيلي" .
وعملت هيئة الأ�رسى، على التن�سيق لنقل 
اإ�سعاف  ب�سيارة  نواجعة  املري�س  الأ�سري 
اإىل  اهلل،  رام  غرب  �سريا  بيت  معرب  من 
لإجراء  اهلل  برام  الطبي  فل�سطني  جممع 
نقله  قبل  له  الالزمة  الطبية  الفحو�سات 

اإىل منزلة مبدينة يطا.
يعترب  النواجعة  الأ�سري  اأن  اإىل  اأ�سارت، 
داخل  ال�سعبة  املر�سية  احلالت  من 
من:  يعاين  حيث  الحتالل،  �سجون 
وت�سنجات  ال�رسع  ونوبات  ن�سفي،  �سلل 
يعاين  كما  والنظر،  بالذاكرة  وم�ساكل 
يف  وم�ساكل  والكبد  باملعدة  اأوجاع  من 

التنف�س والرئتني واأوجاع يف الراأ�س الرقبة 
وم�ساكل  كهربائية  و�سحنات  والنقر�س 

بالأ�سنان.
اعتقل  النواجعة  اأن  الهيئة،  واأو�سحت 
ثالث مرات، وهو م�ساب منذ عام 2000 
يف العمود الفقري والنخاع ال�سوكي، وقد 
قبل  اإيران  يف  نخاع  زرع  عملية  اأجرى 
اعتقاله، وانه كان من املفرت�س اأن جترى 
بعد  اعتقل  ولكنه  ا�سافيتان  عمليتان  له 
عودته من اإيران على يد �سلطات الحتالل 
ال�سفر  من  منعه  ومت  الأوىل  املرة  يف 
�ساهدا  نواجعة  "ويعترب  العالج.  لإكمال 
ال�سجون  مل�سلحة  منهجية  �سيا�سة  على 
منذ اعتقاله بتاريخ 2012/12/26. تتمثل 
بالإهمال الطبي التي يعاين منها الع�رسات 
والذين هم �سحايا  من ال�رسى املر�سى 
جرائم طبية وعدم التزام الكيان ال�سهيوين 
العالجات  تقدمي  يف  الدويل  بالقانون 

الالزمة لهم.

نادى الأ�سري الفل�سطينى

حرب �ساملة ُت�سن على االأ�سرى على مدار االأعوام
اإذاعة �سوت الأ�سرى:

قال عبد اهلل الزغارى املتحدث الر�سمي با�سم 
نادي الأ�سري الفل�سطيني اإن هناك حرب �ساملة 
ت�سن على الأ�رسى على مدار الأعوام. واأ�ساف 
الأ�رسى  �سوت  لإذاعة  حديثه  خالل  الزغريي 
القوانني  �سنه  خالل  من  يحاول  الحتالل  اأن 
اخلا�سة  املجالت  خمتلف  يف  والت�رسيعات 

املبا�رس  ال�ستفراد  من  حالة  اإيجاد  بالأ�رسى 
وترية  ورفع  ال�سجون  م�سلحة  اإدارة  قبل  من 
املتمثلة  الأ�رسى  بحق  القمعية  الجراءات 
الإهمال  اإىل  بالإ�سافة  والقمع  بالنتهاكات 
احلرمان  على  الغرامات عالوة  وفر�س  الطبي 
ال�سهيوين �سادق  الكني�ست  الزيارات. وكان  من 
الليلة املا�سية على قانون حرمان بع�س الأ�رسى 
من تقلي�س فرتات اعتقالهم، بالقراءتني الثانية 

الزغريي  ولفت  �سارًيا.  القانون  لي�سبح  والثالثة 
من  �سل�سلة  �سياق  يف  ياأتي  القانون  هذا  اأن 
�سلطات  حتاول  التي  والجراءات  القوانني 
الحتالل ت�رسيعها على قاعدة اأن القانون كان 
ي�ستفيد منه الأ�رسى، موؤكًدا اأنهم لن ي�ستفيدوا 
اأن  على  و�سدد  املا�سية.   ال�سنوات  طوال  منه 
الحتالل ي�رسع يف �سن �سل�سلة قوانني تع�سفية 
ال�سارع  ل�سرت�ساء  الحتالل  قادة  قبل  من 

الأخرية  ال�سنوات  اأن  اإىل  م�سرياً  ال�سهيوين، 
�سهدت مزيد من القوانني التع�سفية التي تزيد 

ال�سغط على الأ�رسى.
 25 اأن  اأو�سح  املر�سى  الأ�رسى  مو�سوع  ويف 
يف  يقبعون  ال�رسطان  من  يعانون  مري�س  اأ�سري 
ما ت�سمى عيادة �سجن الرملة والتي عبارة عن 
الالزم،  العالج  لهم  يقدم  ول  لالأحياء؛  مقربة 

ناهيك عن ت�سديد الإجراءات بحقهم.

املوؤ�س�سة الدولية للت�سامن 
مع االأ�سرى"ت�سامن" 

الإعتقال  حول  معلومات  اإ�سدارورقة 
الإداري باللغتني العربية و الإجنليزية

يف  املعلومات  و  الإعالم  اإدارة  اأ�سدرت 
الأ�رسى  مع  للت�سامن  الدولية  املوؤ�س�سة 
الإعتقال  حول  معلومات  ورقة  )ت�سامن( 
الإداري يف �سجون الإحتالل "الإ�رسائيلي" 
تاأتي  و  والإجنليزية.  العربية  باللغتني 
تلبية  �سفحة   25 من  تتاألف  التي  الورقة 

العام  الراأي  تعريف  يف  امللحة  للحاجة 
اأ�رسى  ق�سية  بتفا�سيل  الغربي  و  العربي 
الإنتهاكات  و  الأ�رسى  ومعاناة  فل�سطني 
تتكون  بحقهم.  الإحتالل  ميار�سها  التي 
اأبرزها  رئي�سية  عناوين   6 من  الورقة 
الدويل(  القانون  يف  الإداري  )الإعتقال 
من  النوع  هذا  الأ�رسى  يواجه  )كيف  و 

الإعتقال(.



عي�شة ق.

النادي  اإال  رغم �صعوبة املاأمورية 
العا�صمي متعود على حتقيق نتائج 
اإىل  ايجابية يف املناف�صة والتاأهل 
باللقب،  والتتويج  متقدمة  اأدوار 
عليها  يعول  التي  امليزة  وهي 
االأهم  حتقيق  اأجل  من  الالعبون 
ثمن  الدور  اإىل  بتاأهل  والعودة 
قبل  املعنويات  لرفع  النهائي 
انطالق مرحلة االإياب من البطولة 
حتقيق  على  وال�رصاع  الوطنية 

البقاء يف بطولة النخبة.
ملعب  �صيكون  اأخرى،  جهة  من 
قبلة  بالفيجري  نوفمرب  اأول 

خا�صة  الكاأ�س  بال�صيدة  املهتمني 
جتمع  قوية  مواجهة  يعرف  وانه 
ومولودية  احلرا�س  احتاد  فريقي 
طرفني  بني  �صدام  يف  بجاية 
على  بقوة  التناف�س  ي�صتهدفان 
وهي  النهائي،  ثمن  بلوغ  تاأ�صرية 
املواجهة التي �صوف ت�صهد اإقباال 
كبريا للمتتبعني نظرا لهوية طريف 
لعب  على  وتعودهما  املقابلة 

االأدوار االأوىل.
يف املقابل، �صتعرف مدينة تلم�صان 
والتي جتمع  اأهمية  تقل  ال  مباراة 
املنتمي  الرم�صي  احتاد  فريقي 
مقرة  وجنم  الهواة  بطولة  اإىل 
املحرتفة  الرابطة  يف  النا�صط 

الثانية، وي�صتهدف احتاد الرم�صي 
اإق�صاء ثاين فريق على التوايل من 
يف  اأطاح  بعدما  الثانية  الرابطة 
الدور ال�صابق على ملعبه مبولودية 
يف  م�صواره  وموا�صلة  العلمة، 

مناف�صة ال�صيدة الكاأ�س.

برنامج املباريات

احتاد الرم�شي / جنم مقرة
اإحتاد احلرا�ش / مولودية 

بجاية �شباب باتنة / �شباب 
بلوزداد املباريات تنطلق ابتداء 

من 16:00

القمة ب�صفوحي والفيجري والرم�صي ي�صعى ملوا�صلة املف�ج�أةالدور ال�شاد�ش ع�شر لكاأ�ش اجلمهورية
تتوا�شل اليوم مباريات الدور ال�شاد�ش ع�شر من مناف�شة كاأ�ش اجلمهورية بربجمة اأربع مباريات 

يتقدمها القمتني املربجمتني على ملعبي �شفوحي بباتنة واأول نوفمرب باحلرا�ش، حيث يجد 
�شباب بلوزداد نف�شه اأمام التنقل الثاين على التوايل خارج القواعد خلو�ش مناف�شة ال�شيدة 

الكاأ�ش عرب مالقاة امل�شيف �شباب باتنة بعدما �شبق له العودة بتاأ�شرية التاأهل من الدور الأول 
على ح�شاب دفاع تاجنانت، و�شوف تكون مهمة اأ�شبال املدرب عمراين رفع التحدي جمددا 

لالإطاحة بالفريق النا�شط يف البطولة الهاوية

يف �شهرة دولية 
للمالكمة مب�شقط 

راأ�شه ببودواو

تكرمي ع�ئلة 
املرحوم ح�صني 

�صلط�ين
 

بودواو  مدينة  عا�صت 
على  اأم�س  اأول  ببومردا�س 
وقع حفل مميز بح�صور غفري 
تكرمي  خالله  مت  للجمهور 
املالكم  املدينة  ابن  عائلة 
�صلطاين  ح�صني  املرحوم 
ميداليتني  على  احلائز 
اأوملبيتني وعدد من االألقاب 
عرف  القارية،  و  الدولية 
اأقيم  الذي  التكرمي  حفل 
الريا�صات  متعددة  بقاعة 
هام�س   على  بودواو  ملدينة 
الدورة الدولية لتخليد ذكرى 
ال�صلطات  ح�صور  املالكم 
املحلية و م�صوؤولو االحتادية 
اجلزائرية للمالكمة و ممثل 
اجلزائرية  االأوملبية  اللجنة 
ال�صخ�صيات  من  وعدد 
الدوليني  املالكمني  و 
عائلة  وحظيت  والقدامى، 
اجلزائرية  املالكمة  فقيد 
على راأ�صهم اأم  الفقيد بعدة 
بتكرمي  ا�صتهلت  تكرميات 
واالحتادية  الوالية  وايل 
من  للمالكمة  اجلزائرية 
اللجنة  تالها  ممثلها  خالل 
الريا�صية  و  االأوملبية 
اجلزائرية من خالل ممثلها 
ال�صابق  الدويل  املالكم 
جانب  اإىل  حممد  عاللو 
طرف   من  قدمت  تكرميات 
الثاين  اليوم  و�صهد  البلدية، 
التي  الدولية  التظاهرة  من 
لع�صاق   قوي  ح�صور  ميزها 
الفن النبيل اإجراء 17 منازلة 
يف الدور النهائي يف  خمتلف 
�صبقها  واالأ�صناف  االأوزان 
الدور  يف  منازلة   14 اإجراء 

الن�صف النهائي .
مالكما   50 نحو  مثل  و 
الدولية  ال�صهرة  م�صاركا يف 
التي نظمت  النبيل  الفن  يف 
املالكم  ميالد  تاريخ  يف 
 27 امل�صادف  الراحل 
رابطة   12 دي�صمرب1972 
والئية للمالكمة عرب الوطن 
اإ�صافة اإىل كل من املنتخب 
الوطني  والفريق  البلجيكي 
الع�صكري للمالكمة والفريق 
املدنية،  للحماية  الوطني 
هذه  تنظيم  من  ويتوخى 
طبعتها  يف  الدولية  ال�صهرة 
�صتتبعها  والتي  االأوىل 
ت�صبح  حتى  اأخرى  طبعات 
يوؤكد  قاريا  �صنويا  موعدا 
بومردا�س  رابطة  رئي�س 
على  امل�رصفة  للمالكمة 
مديرية  رفقة  التنظيم 
اإحياء  الريا�صة  و  ال�صباب 
اأبرز  اأحد  ذكرى  تخليد  و 
يف  اجلزائريني  االأبطال 
الغبار  ونف�س  النبيل  الفن 
يف   الكبرية  اإجنازاته  عن 

املجال .
وكالت

ت�شكيلة املكرة تتجاوز مولودية �شر�شال وتلتقي احتاد العا�شمة يف ال�شيدة الكاأ�ش

اإدارة احت�د بلعب��س ت�صوي م�صتحق�ت لعم�رة والالعب ب�ق ر�صمي�

عقبة  بلعبا�س  احتاد  فريق  جتاوز 
�رص�صال  مولودية  ال�صغري  الفريق 
الدور  اإىل  مفاجاأة  دون  وتاأهل 
كاأ�س  مناف�صة  من  ع�رص  ال�صاد�س 
اجلمهورية، حيث فاز الفريق املحلي 
من  كل  �صجلهما  رد  دون  بهدفني 
النادي  لي�رصب  وثابتي،  م�صمودي 
خلو�س  العا�صمة  احتاد  مع  املوعد 
املقبل  االثنني  اأمامها  املواجهة 
على ملعب عمر حمادي ببولوغني يف 
قمة مباريات هذا الدور من مناف�صة 
ال�صيدة الكاأ�س، ورغم االإق�صاء الذي 
مناف�صة  من  االحتاد  لها  تعر�س 
اأنه متكن من جتاوز  اإال  الكاف  كاأ�س 
امل�صوار  ووا�صل  القاري  ال�صقوط 
من  املحلية  املناف�صة  يف  بثبات 

مناف�صة  املغامرة يف  موا�صلة  خالل 
كاأ�س اجلمهورية، اإال اأن االأمور تبقى 
ال تب�رص باخلري يف �صفوف النادي من 
مباراة  وان  خا�صة  االإدارية  الناحية 
الكاأ�س �صهدت غياب املدرب يو�صف 
ح�صوره  ي�صجل  مل  الذي  بوزيدي 
غ�صبه  توؤكد  �صورة  يف  امللعب  يف 
ب�صبب م�صاكل  االإدارة  وامتعا�صه من 
على  وتاأثريها  املالية  امل�صتحقات 
�صبق  الذي  وهو  الالعبني،  تركيز 
ف�صل  حال  يف  بالرحيل  هدد  اأن 
الو�صع وايجاد  امل�صوؤولني يف احتواء 
الالعبني،  اأموال  لت�صوية  عاجل  حل 
مولودية  لقاء  نهاية  عرفت  حيث 
مبقاطعة  الالعبني  تهديد  �رص�صال 
التدريبات واللقاءات يف حال توا�صل 

الو�صع على ما هو عليه.
لت�صكيلة  الر�صمي  الناطق  وك�صف 
ديون  اأن  من�صوري  جمال  »املكرة« 
الفريق تبلغ 6 مليار �صنتيم وهو االأمر 
املركاتو  دخول  من  مينعهم  الذي 
يركزون  حيث  احلايل،  ال�صتوي 
الالعبني  م�صتحقات  ت�صوية  على 
اأن  ك�صف  ال�صدد  هذا  ويف  احلاليني، 
العبها  اأموال  بت�صوية  قامت  االإدارة 
اأجور،  ب�صتة  واملقدرة  لعمارة  نبيل 
اأجل  من  لقرع  الالعب  مع  وتتوا�صل 
وهو  املنوال،  نف�س  على  معه  ال�صري 
االأمين  املدافع  يجعل  الذي  االأمر 
اإىل  الفريق  مع  ر�صميا  باق  الدويل 

نهاية املو�صم.
عي�شة ق.

املدير الفني الوطني لحتادية التن�ش بو�شابو:

 االحت�دية اجلزائرية �صوف
 جتدد االت�ص�ل ب�إيبو

الوطني  الفني  املدير  ك�صف 
للتن�س  اجلزائرية  لالحتادية 
جتديد  ينوي  اأنه  بو�صابو  حممد 
ال�صابة  بالالعبة  االت�صال  ربط 
عودتها  اأجل  من  اإيبو  اإينا�س 
ل�صفوف الفريق الوطني للكربيات 
املدير  بعد غياب طويل، و�رصح 
الفني الوطني خالل ندوة �صحفية 
اأحمد  الريا�صي  باملركز  عقدها 
الإينا�س  بالن�صبة  قائال:«  غرمول 
من  مرارا  بها  االت�صال  حاولنا 
ل�صفوف  جمددا  عودتها  اأجل 
كل  باءت  لكن  الوطني  الفريق 
حماوالتنا بالف�صل، حاليا لي�س لنا 
اي ات�صال معها لكننا نعتزم بعثه 
من جديد عام 2019، اإنها العبة 
اإمكانيات  لها  موهوبة  و  �صابة 
هائلة، اأمتنى اأن ترتدي من جديد 

قمي�س املنتخب الوطني«.
والد  بني  خالفا  فاإن  للتذكري 
عاما   19 البالغة  الالعبة 
الرتتيب  يف   972 وم�صنفة 
و االحتادية  للمحرتفات  العاملي 
عام  ن�صب  للتن�س   اجلزائرية 
بني  لالنف�صال  اأدى   2016

تخدم  مل  و�صعية  وهي  الطرفني 
تبقى ح�صب  التي  الالعبة  �صوؤون 
اأ�صا�صيا  عن�رصا  للعبة  خمت�صني 
وي�صيف  اجلزائري،  للتن�س 
»تن�صط  قائال:  املتحدث  نف�س 
اخلا�س  حل�صابها  حاليا  اإيبو 
�صخ�صية،  امل�صجلة  والنتائج 
اأن  يجب  االنف�صال  بعد  وحتى 
يف  زالت  ال  الالعبة  باأن  تدركوا 
املطروح  وامل�صكل  قائمتي، 
لدعواتي  ت�صتجيب  ال  اأنها 
يف  الوطني  بالفريق  بااللتحاق 
وتوجد  الدولية«.  اال�صتحقاقات 
عدة  منذ  مناف�صة  بدون  اإيبو 
منها  تعاين  اإ�صابة  ب�صبب  اأ�صابيع 
مما جعلها تتقهقر بخم�س مراتب 
يف الت�صنيف الدويل االأخري الذي 
املن�رصم حيث  االثنني  يوم  ن�رص 
هذا   ،970 املركز  حاليا  نحتل 
قا�صية  �رصبة  يعترب  الرتاجع  
اإ�صابتها  لالعبة والتي كانت قبل 
يف املركز 637 عامليا يف ترتيب 
بداية �صهر ماي من العام احلايل، 

قبل ان تخ�رص 124 مرتبة.
ق.ر. 

 بعد موافقة نادي غالتا�شراي
 �شمه اإىل �شفوفه

احل�ر�س عون اهلل ط�رق ابن زي�د 
ي�صت�صرخ حط�ب مل�ص�عدته

طارق  اهلل  عون  احلار�س  ينتظر 
املاء  راأ�س  مدينة  من  زياد  ابن 
التفاتة  بلعبا�س  �صيدي  بوالية 
ووزارة  املحلية  ال�صلطات  من 
يد  تقدمي  والريا�صة  ال�صباب 
امل�صاعدة من اجل حتقيق حلمه 
اجل  من  ال�صغر  منذ  راوده  الذي 
باباه  من  االحرتاف  عامل  دخول 
ال�صاب  هذا  وان  خا�صة  الوا�صع، 
نف�صه  فر�س  من  متكن  اجلوهرة 
ا�صتدعاءه  ومت  وجيز  ظرف  يف 
اأوروبية على غرار  اأندية  من قبل 
وكذا  الرتكي  غاالتا�رصاي  نادي 
امل�صاكل  لكن  االإ�صباين  بر�صلونة 
اجل  من  تعيقه  مازالت  املادية 

حتقيق ذلك.
احلار�س عون اهلل طارق ابن زياد 
 1998 فيفري   09 بتاريخ  املولود 
�صيدي  والية  جنوب  املاء  براأ�س 
بلعبا�س لعب لالأندية  يف االأق�صام 

الرا�صي  النجم  منها  ال�صفلى 
راأ�س  فريق  وكذا  مرحوم  لبلدية 
املاء قبل ان يتم قبوله �صمن فريق 
غاالتا�رصاي الرتكي وكذا بر�صلونة 
االإ�صباين على حد قوله عن طريق 
امل�صكل  لكن  جزائريني،  مناجرة 
التحاقه  يعيق  بات  الذي  الوحيد 
للمناجري  املايل  املبلغ  بالنادي 
وهو  اأورو   1500 ح�صبه  واملقدر 
ما جعله يطالب ال�صلطات خا�صة 
�صيدي  �صكان  وكل  الوالية  وايل 
وكذا  دعمه  اجل  من  بلعبا�س 
ال�صيما  والريا�صة  ال�صباب  وزارة 
وانه يحلم بذلك قبل غلق مرحلة 
هذه  وتعترب  ال�صتوية،  املريكاتو 
باإمكانه  طموح  ل�صاب  الفر�صة 
املنتخب  عرين  حار�س  يكون  اأن 
الوطني يف امل�صتقبل خا�صة وانه 

ميلك اإمكانيات كبرية  
�ش.�شهيب
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عي�شة ق.

البطولة  العبي  اإىل  الثقة  ويعيد 
الوطنية، الذين برهنوا جمددا على 
دفاعهم القوي على االألوان الوطنية 
حلمل  الفر�صة  نف�س  وامتالكهم 
الالعبني  مع  الوطني  القمي�س 
اجلن�صية،  ومزدوجي  املحرتفني 
حممد  الالعب  رفقاء  اأعاد  حيث 
الالعب  اإىل  االعتبار  بلخما�صة 
حمل  كان  لطاملا  الذي  املحلي 
االنتقادات واملقارنة مع الالعبني 
اأ�صوار  خارج  ودفعهم  املحرتفني، 
اختيار  لدى  الوطنية  الت�صكيلة 
قائمة الالعبني املعنيني برتب�صات 

املنتخب الوطني.
بلما�صي  متكن  ذلك  جانب  اإىل 
اإمكانيات العبي  الوقوف على  من 
وم�صاهدتهم  الوطنية  البطولة 
ردة  �صجل  الذي  وهو  قرب  عن 
من طرف العبيه يف  اإيجابية  فعل 

املنتخب  مع  يقودها  مباراة  اأول 
املحلي، ومتكن من ت�صجيل عالمة 
الفوز  حتقيق  خالل  من  ل�صاحله 
اإ�رشافه  منذ  التوايل  على  الثاين 
بعد  الوطنية  الفنية  العار�صة  على 
انت�صاره من عا�صمة الطوغو لومي 
و�صمانه التاأهل ر�صميا اإىل نهائيات 
كاأ�س اإفريقيا لالأمم قبل جولة على 

اختتام الت�صفيات.

بلما�شي  يبهرون  العبني   3
وباليلي يوا�شل التاألق

القطري  املنتخحب  ودية  كانت 
اجل  من  بلما�صي  اإىل  فر�صة 
الوقوف على اأح�صن العنا�رش التي 
ميكن االعتماد عليها يف املواعيد 
الت�صكيلة  تنتظر  التي  املقبل 
موعد  على  تتواجد  التي  الوطنية 
�صهر مار�س املقبل مع خو�س اآخر 
اأمام  للكان  الت�صفوية  مبارياتها 
تون�س،  اأمام  ودية  ومباراة  اأوغندا 

بلما�صي  لفت  فقد  الغر�س  لهذا 
بني  من  كانوا  العبني  ثالثة  تاألق 
امليدان  اأر�صية  على  االأح�صن 
اإليا�س �صتي  ويتعلق االأمر بكل من 
العب �صبيبة القبائل، ه�صام بوداوي 
العب بارادو وعبد الرحمان مزيان 
والذين  العا�صمة،  احتاد  العب 
فر�صتهم  على  يح�صلوا  اأن  ينتظر 
تعود  مثلما  الوطني  الناخب  مع 
يف  الثقة  و�صع  عندما  فعله  على 
اأمام  اأ�صا�صيا  اأ�صامة �صيتة  الالعب 
الطوغو يف اأول لقاء له مع اخل�رش 
العبني  على  اعتماده  جانب  اإىل 
الدوريات  يف  وين�صطون  حمليني 
العربية على غرار باليلي، بلعمري 
اأ�صا�صيني  لعبوا  الذين  وبوجناح 

بدورهم.

بوجناح يطوي العام بامتياز 
وتفوق على النجوم

اجلزائري  الدويل  الالعب  يودع 

بامتياز   2018 العام  بوجناح  بغداد 
باأحرف  له  ا�صما  �صنع  الذي  وهو 
من ذهب بعدما رفع غلّته التهديفية 
اإىل جمموع 58 هدفا منذ انطالق 
ويت�صدر  اجلاري  الكروي  املو�صم 
العامل  يف  الهدافني  اأف�صل  الئحة 
يف �صيناريو مل ي�صبقه له اأي العب 
حيث  �صابقا،  عربي  اأو  جزائري 
يعترب الهدف الذي وقعه اأمام قطر 
جنوم  على  يتفوق  جعله   58 رقم 
على  العامل  يف  امل�صتديرة  الكرة 
مي�صي،  ليونيل  االأرجنتيني  غرار 
رونالدو  كري�صتيانو  الربتغايل 
الربازيلي نيمار جونيور، اإىل جانب 
هذا  الهدافني  الئحة  يت�صدر  انه 
من  الوطني  املنتخب  رفقة  العام 
خالل ت�صجيله �صبعة اأهداف، بينما 
وقع 8 اأهداف يف جمموع 18 مباراة 
واأ�صبح  اخل�رش  مع  خا�صها  دولية 
الوطنية  الت�صكيلة  االأول يف  اخليار 
ال�صابق  واحد  الرقم  على  متفوقا 

اإ�صالم �صليماين.

اخل�شر يودعون العام 2018 بانت�شار معنوي

املحليون يردون بطريقتهم وي�ضعون بلم��ضي مب�أزق
ا�شتفاد الناخب الوطني جمال بلما�شي من عدة مزايا بخو�ض املباراة الودية التي جمعت املنتخب الوطني بنظريه القطري 

اأول اأم�ض على ملعب »خليفة« يف العا�شمة الدوحة، حيث متكن اخل�شر من توديع العام 2018 بانت�شار معنوي يرفع املعنويات 
حت�شبا للمواعيد الكروية املقبلة التي تنتظر الت�شكيلة الوطنية يف الفرتة املقبلة، ورغم ودية املواجهة وخو�شها خارج تواريخ 

االحتادية الدولية لكرة القدم اإال اأن االنت�شار اأمام املنتخب القطري االأول مينح دعما اإ�شافيا لالعبني

الهجوم على املدرب اال�شباين يدفعه اإىل 
اإعادته حل�شاباته جمددا

حمرز ي�ضع غوارديوال 
حتت ال�ضغط

 كاأ�ض احتاد �شمال اإفريقيا
 لفئة اأقل من 17 �شنة

اخل�ضر ينهون الدورة 
ب�ملركز الرابع

يواجه املدرب اال�صباين بيب 
غوارديوال �صغطا رهيبا من 
طرف النقاد وجمهور فريق 
االجنليزي  �صيتي  مان�ص�صرت 
لقب  حامل  تعر�س  بعد 
املو�صم  االجنليزي  الدوري 
هزميتني  اإىل  املن�رشم 
الدوري  يف  متتاليتني 
اأمام  املمتاز  االجنليزي 
ولي�صرت  باال�س  كري�صتال 
الثمن  يدفع  جعلته  �صيتي 
املركز  اإىل  والتقهقر  غاليا 
ترتيب  جدول  يف  الثالث 
يالقي  حيث  »الربميرليغ«، 
الذعة  انتقادات  غوارديوال 
ب�صبب اإهماله االعتماد على 
اجلزائري  الدويل  الالعب 
مل  والذي  حمرز  ريا�س 
�صمن  اللقاءين  يف  ي�صارك 
واكتفى  االأ�صا�صية  الت�صكيلة 
الدقائق  بع�س  بخو�س 
قلب  اأجل  من  الكافية  غري 
النتيجة ل�صالح املان �صيتي، 
ح�صاباته  عن  ا�صتبعده  اأين 
التكتيكية يف الفرتة االأخرية، 
وهو ما جعل النتائج ال ت�صب 
»البلوز«،  ت�صكيلة  �صالح  يف 
جعل  ال�صلبية  النتائج  توايل 
لنادي  ال�صابق  املدرب 
ال�صغوط  يواجه  بر�صلونة 
يف  ثورة  اإحداث  اأجل  من 
الذي  االأمر  وهو  الت�صكيلة 
�صالح  يف  ليكون  يتوجه 
اخل�رش  ميدان  متو�صط 
جمددا  العودة  اجل  من 
اإىل ح�صابات الطاقم الفني 
واللعب جمددا يف الت�صكيلة 
اأ�صحت  التي  االأ�صا�صية 
الثالثي  م�صاركة  تعرف 
�صانيه، �صرتلينغ ودي بروين 

على ح�صابه.
 

لينكر: املان �شيتي 
�شعيف هجوميا 
وحمرز ي�شتحق 
فر�شة حقيقية

هاجم االأ�صطورة االجنليزية 
املدرب  لينكر  غاري 
تهمي�صه  ب�صبب  غوارديوال 
ملحرز يف اللقاءات االأخرية، 
اأين اعترب اأن االأخري ي�صتحق 
اللعب  اأجل  من  الفر�صة 
امل�صاعدة  ومنح  اأ�صا�صيا 
مان�ص�صرت  فريقه  اإىل 
الناحية  من  خا�صة  �صيتي 
املعاناة  ظل  يف  الهجومية 
على  الت�صكيلة  تعرفها  التي 
وقال  اخلط،  هذا  م�صتوى 
للي�صرت  ال�صابق  الالعب 
�صيتي يف ت�رشيحات ل�صبكة 
»بي بي �صي« الربيطانية اأن 
فقد  �صيتي  املان  هجوم 
حيوية،  اأقل  واأ�صبح  بريقه 
االأملاين  على  النار  فاحتا 
باأنه  و�صفه  الذي  �صانيه 
اأ�صبح اقل حيوية وتاأثريا وال 
مينح االإ�صافة املرجوة منه 
وقدم  االأمين،  الرواق  على 
اللقاءين  يف  �صعيفا  اأداء 
�صيتي،  للمان  االأخريين 
تغيريات  اأن  وا�صتطرد 
بال�صلب  اأثرت  غوارديوال 
وتواجد  الفريق،  اأداء  على 
على  و�صرتلينغ  حمرز 
واالأي�رش  االأمين  الرواقني 
على التوايل اخليار االأف�صل 
حمرز  اأن  واختتم  ح�صبه، 
اأ�صا�صيا  اللعب  ي�صتحق 
ب�صكل اأ�صا�صي ولي�س اللعب 
تارة والتحول اإىل االحتياط 

تارة اأخرى.
عي�شة ق.

الأقل  الوطني  املنتخب  احتل 
بعد  الرابع  املركز  �صنة   17 من 
التون�صي  نظريه  اأمام  انهزامه 
بنتيجة 2-1 يف املباراة الرتتيبية 
افريقيا  �صمال  احتاد  لكاأ�س 
جمعت بينهما اأول اأم�س مبدينة 
و�صجلت  املغرب،  يف  مراك�س 
االأهداف من طرف حميد عبيد 
وعادل  لتون�س  حمروي  وريان 

جهته،  من  للجزائر.  بوزيدة 
على  الليبي  املنتخب  تغلب 
حمتال   0-1 املوريتاين  نظريه 
للدورة،  اخلام�س  املركز  بذلك 
وكان املنتخب الوطني قد �صجل 
وهزمية   0-1 ليبيا  على  فوزا 
بذاك  ليحتل   0-2 ال�صنغال  اأمام 
املركز الثاين للمجموعة االأوىل.
ق.ر.

�شبيبة ال�شاورة تكرر �شيناريو الكناري 
وتودع ال�شيدة الكاأ�ض باكرا

نغيز: احلظ مل يح�لفن� 
ون�ضعى للتدارك يف 

البطولة ورابطة االأبط�ل
بّرر مدرب �صبيبة ال�صاورة نبيل نغيز االإق�صاء املفاجئ 

الذي تعر�س له الفريق على يد نادي احتاد االأخ�رشية 

ب�صوء احلظ الذي مل يحالف ناديه يف جتاوز عقبة الفريق 

النا�صط يف االأق�صام ال�صفلى، واأو�صح نغيز يف ت�رشيحات 

الكاأ�س  ال�صيدة  مناف�صة  اأن  اأم�س  اأول  الوطنية  لالإذاعة 

تعرف ندية قوية من طرف الندية ال�صغرية التي تبحث 

اأندية  اأمام  والربوز  التاألق  اأجل  من  الفر�صة  ا�صتغالل 

النخبة وهو االأمر الذي تكرر مع فريقه الذي مل يحالفه 

كاأ�س  من  باكرا  اخلروج  اأ�صباب  نغيز  واأرجع  احلظ، 

العبيه  من  نال  الذي  واالإرهاق  التعب  اإىل  اجلمهورية 

عقب ال�صفرية التي قادته اإىل املغرب من اأجل خو�س 

مواجهة احتاد طنجة حل�صاب رابطة اأبطال اإفريقيا والتي 

عادوا منها ببطاقة التاأهل اإىل دور املجموعات، ورغم 

اأنه رف�س تف�صري االأمر باأنه عذر لالإق�صاء املفاجئ من 

املناف�صة التي يخ�رش اأول رهاناته يف املناف�صة املحلية 

اإال اأنه اعترب اأن جتاوز االأخ�رشية بركالت الرتجيح كان 

م�صتحقا، م�صيفا انهم �صوف يعملون على تدارك االأمر 

اإفريقيا والبطولة  اأبطال  من خالل التعوي�س يف رابطة 
الوطنية.

ع.ق.

 تقارير اإعالمية تركية توؤكد
 اقرتابه من ب�شكتا�ض

�ضليم�ين يطلب ف�ضخ 
العقد مع فيرنب�ت�ضي

اأعرب عن رغبته يف طلب الالعب الدويل اجلزائري اإ�صالم �صليماين ف�صخ العقد  اأين  اإدارة ناديه فرنبات�صي الرتكي،  الذي مع  اأ�صهر وهو  الفريق بعد خو�صه فرتة �صتة  بعدما جعله يفكر يف الرحيل يف ظل عدم معار�صة اإدارة الفريق يف بتوقيع هدف واحد يف 14 مباراة خا�صها باألوان فرنبات�صي احلايل وهو الذي �صجل عجزا رهيبا يف الت�صجيل بعدما اكتفى املتعèثر مع الفريق خالل الن�صف االأول من املو�صم الكروي االجنليزي ملدة مو�صم واحد، اإال اأن اأدائه ال�صلبي وم�صواره قدم على �صكل اإعارة يف ال�صيف املا�صي من لي�صرت �صيتي الرحيل عن  ال�صتوي خا�صة  املركاتو  جديدة �صليماين تقدم بطلب ف�صخ العقد والذي مل يجد معار�صة من و�صفت �صفقته بالفا�صلة، وك�صفت تقارير اإعالمية تركية اأن التخلي عن خدماته خالل  احرتافية  جتربة  عن  يبحث  واأنه  خا�صة  من اأجل ا�صرتجاع اإمكانياته والعودة اإىل امل�صتوى املعروف م�صوؤوليه، 
بلوزداد عنه. ل�صباب  ال�صابق  الالعب  اأن  امل�صادر  نف�س  ميلك فر�صة كبرية من اأجلب االنتقال اإىل الغرمي ب�صيكتا�س وذكرت 

رغم  اجلديد  العام  مطلع  يف  �صفوفه  يف  واللعب  فريقي الرتكي  اهتمام  �صمن  بتواجده  مت�صل  �صياق  يف  الناخب احلديث  يدربه  الذي  الفرن�صي  ونانت  االجنليزي  فولهام 
الوطني ال�صابق وحيد حليلوزيت�س.

ع.ق.
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�سول�سكاير اأمام فر�سة التفوق على فريغ�سون
ي�ضتعد مان�ض�ضرت يونايتد بقيادة مدربه �ملوؤقت �أويل جونار �ضول�ضكاير ال�ضت�ضافة 

بورمنوث على ملعب �أولد تر�فورد، يف �إطار �جلولة 20 من �لدوري �الإجنليزي 
�ملمتاز، وبات �ضول�ضكاير �لذي �ضنع �حلدث منذ توليه م�ضوؤولية �ل�ضياطني �حلمر 
على موعد مع كتابة �إجناز مميز حال �نت�ضاره على بورمنوث، و�ضيكون �ضول�ضكاير 
ثالث مدرب يف تاريخ مان�ض�ضرت يونايتد يفوز يف �أول 3 مباريات له مع �لفريق بعد 

�ل�ضري با�ضبي وجوزيه مورينيو، وفًقا ملا ذكره موقع »مان�ض�ضرت �إيفيننج نيوز«، 
وجنح �ضول�ضكاير يف قيادة �ل�ضياطني �حلمر للفوز على كارديف �ضيتي خارج 

ملعبه، ثم هيدير�ضفيلد تاون يف �ملبار�ة �لثانية له مع �لنادي، ويف حال حتقق هذ� 
�الإجناز �ضيتفوق �ضول�ضكاير على مدربه �ل�ضابق �ل�ضري �أليك�س فريغ�ضون، �لذي 
مل ي�ضتطع �لفوز يف �أول 3 مباريات له مع مان�ض�ضرت يونايتد. وميتلك مان�ض�ضرت 
يونايتد، �ضجًل مميًز� �أمام بورمنوث يف �لدوري �الإجنليزي، حيث مل يخ�رس يف 
�آخر 6 مباريات �أمامه، كما �أن بورمنوث مل ينت�رس �ضوى مرتني فقط يف �آخر 15 
مو�جهة بني �لفريقني مما يعني �أن �لتفوق �لتاريخي ي�ضب مل�ضلحة �ل�ضياطني 

�حلمر.

بوغبا ي�ستيعد بريقه بعد رحيل مورينيو
��ضتعاد �لدويل �لفرن�ضي بول بوغبا بريقه مع ناديه مان�ض�ضرت يونايتد بعد �إقالة 

�ملدرب �لربتغايل جوزيه مورينيو، وقّدم بوغبا م�ضتويات ر�ئعة منذ رحيل مورينيو 
عن يونايتد، �إذ قاد �لفريق للفوز يف مو�جهتني متتاليتني، �الأوىل �أمام كارديف 

�ضيتي و�نتهت بفوز �ل�ضياطني �حلمر 5-1 و�ضاهم فيها بوغبا بتمريرتني حا�ضمتني، 
و�لثانية على ملعب �أولد تر�فورد �أمام هادر�ضفيلد تاون و�نتهت بتفوق يونايتد 

3-1، بف�ضل هدف ماتيت�س وثنائية بوغبا، و�أقال يونايتد مدربه �لربتغايل جوزيه 
مورينيو بعد تر�جع نتائج �لفريق وتردي علقته باأبرز جنوم �لفريق، وعني مكانه 

�لنجم �الأ�ضبق للفريق �لرنويجي �أويل غونار �ضول�ضكاير.

عقوبة جديدة حتا�سر رابيو يف البي اأ�س جي
بات �أدريان ر�بيو جنم و�ضط باري�س �ضان جريمان حما�رًس� بعقوبة جديدة، رًد� 

على رف�ضه جتديد تعاقده مع �لنادي �لفرن�ضي، وذكر موقع لو 10 �ضبورت �أن 
توما�س توخيل �ملدير �لفني لباري�س �ضان جريمان، قرر منع ر�بيو من دخول 

غرفة خلع �مللب�س �أثناء �ملباريات و�ضيبلغ �للعب �لفرن�ضي باالأمر، و�أ�ضاف 
�ملوقع �أن توخيل �أبدى �لتز�مه �لتام بقر�ر �إد�رة �لنادي جتاه العب �لو�ضط 

�لفرن�ضي �ل�ضاب، ولفت �ملوقع �إىل �أن بو�در �لعقوبة ظهرت يف �ملبار�ة �الأخرية 
�لتي فاز بها �لبي �إ�س جي على نانت، حيث �ختفى �أدريان ر�بيو من مقاعد �لبدالء 

ا يف مدرجات ملعب حديقة �الأمر�ء، وكان �لنادي �لباري�ضي قد  ومل يتو�جد �أي�ضً
�أعلن جتميد �أدريان ر�بيو لنهاية �ملو�ضم �جلاري عقاًبا له على �ملماطلة يف 

جتديد تعاقده، قبل �أن يوؤكد �للعب �ل�ضاب رف�ضه �ال�ضتمر�ر مع �ضان جريمان يف 
ظل �رتباط ��ضمه كثري� باالنتقال �إىل بر�ضلونة �الإ�ضباين.

بيكيه يخطط لرئا�سة بر�سلونة عام 2021
يطمح �الإ�ضباين جري�ر بيكيه مد�فع فريق بر�ضلونة �إىل رئا�ضة �لنادي �لكتالوين يف �مل�ضتقبل 
عند �عتز�ل كرة �لقدم، وذكرت �ضحيفة »موندو ديبورتيفو«، �أن بيكيه �نتهى من �لتخطيط 
ملرحلة ما بعد �عتز�ل كرة �لقدم، حيث ي�ضعى �إىل حتقيق هدفه �الأ�ضا�ضي بتويل رئا�ضة 
بر�ضلونة، ونوهت �ل�ضحيفة �أن بيكيه حدد عام 2020 موعًد� العتز�له، وحينها �ضيكون بعمر 
33 عاًما ليبد�أ يف �ال�ضتعد�د النتخابات �لنادي �لكتالوين، �ملقرر �إجر�ئها يف 2021 و�لتي 

ينتهي معها حقبة جو�ضيب ماريا بارتوميو �لرئي�س �حلايل للبلوغر�نا.
�إد�رًيا  �أو  فنًيا  �ضو�ء  �لنادي  �إد�رة  مهمة  �ضيعاونونه يف  �لذين  �الأ�ضخا�س  بيكيه  كما حدد 
وهم كارلي�س بويول يف من�ضب �ل�ضكرتري �لفني، باالإ�ضافة لتو�جد �لثنائي �أندري�س �إنيي�ضتا 
وت�ضايف على مقاعد �لبدالء، ولعل �أفكار بيكيه قد جتد �مل�ضاعدة من �ملطربة �ضاكري� من 
خلل �التفاق مع رعاة جدد �أو حتويل ��ضم ملعب »�لكامب نو« �إىل ماركة جتارية حل�ضد 
�ملزيد من �الأرباح، باالإ�ضافة الإن�ضاء ق�ضم تن�س يف �لنادي من �أجل زيادة دخل �لبلوغر�نا. 
يذكر �أن جري�ر بيكيه ميلك �رسكة تعمل يف جمال ريا�ضة �لتن�س وت�ضاهم يف تنظيم بطوالت 

عاملية. 

الحتاد الإيطايل يعاقب اإنرت وكوليبايل
�الإيطايل  �لدوري  ر�بطة  عاقبت 
مبار�تني  باإقامة  ميلن  �إنرت  نادي 
يوم  غد�ة  جمهور  دون  ملعبه  على 
�لعن�رسية  �ل�ضيحات  ب�ضبب  �أ�ضود 
جتاه مد�فع نابويل �ل�ضنغايل كاليدو 
يف  الإنرت  م�ضجع  ووفاة  كوليبايل 
�ضغب تل مبار�ة �لفريقني، و�ضهدت 
 18 �ملرحلة  �ضمن  �لفريقني  مبار�ة 
توجيه  مياتز�  جوزيبي  ملعب  على 
�لقردة  �ضيحات  �مل�ضيف  م�ضجعي 
و�ضط  �ل�ضنغايل،  �لدويل  نحو 
كارلو  نابويل  مدرب  من  �نتقاد�ت 
�أن فريقه طلب  �أكد  �لذي  �أن�ضيلوتي 
مر�ر�ً وقف �ملبار�ة من دون �أن يتم 
�أو�ضحت  بيانها،  معه، ويف  �لتجاوب 
�لر�بطة �أن عقوبة �ملبار�تني تفر�س 
�ملهينة  �ل�ضيحات  خلفية  على 
كاليدو  جتاه  �لعن�رسي  �لطابع  ذ�ت 
كوليبايل، و�أي�ضاً على خلفية �ضيحات 

ذ�ت طبيعة مناطقية بحق م�ضجعي نابويل، كما فر�ضت �لر�بطة على �إنرت خو�س مبار�ة مع �إغلق جزئي للمدرجات، ورد �لنادي 
ببيان �أكد فيه �أنه »منذ �لتا�ضع مار�س 1908  ج�ّضد �إنرت �الندماج، �ل�ضيافة، و�لتقدمية«، و�أنه لطاملا رف�س �أي �ضكل من �لتمييز، 
�أ�ضاف: »لهذ� جند �أنف�ضنا ملزمني �ليوم مرة جديدة، �لتاأكيد �أن كل �ضخ�س ال يفهم �أو يتقبل تاريخنا، تاريخ هذ� �لنادي لي�س 

فرد�ً منا«.
و�أثارت �ل�ضيحات �نتقاد�ت و��ضعة، ودفعت �للعب �ىل �الإعر�ب بعد �ملبار�ة عن فخره بلون ب�رسته، وكتب كوليبايل باللغة 
�الإيطالية على تويرت: »م�ضتاء للخ�ضارة وخ�ضو�ضا �لتخلي عن �إخو�ين ولكنني فخور بلون ب�رستي، بكوين فرن�ضيا، �ضنغاليا ومن 
نابويل. باأنني رجل«، وطرد كوليبايل لتلقيه �إنذ�رين متتالني، �الأول خلطاأ �رتكبه على �ملهاجم ماتيو بوليتانو و�لثاين ملقابلته 
قر�ر �حلكم باولو �ضيلفيو ماتزوليني بالت�ضفيق �لهازئ، وكانت �لنتيجة حينها �لتعادل �ل�ضلبي قبل �أن يقتن�س �لبديل �الأرجنتيني 
الوتارو مارتينيز هدف �لفوز، و�أو�ضحت �لر�بطة يف بيانها �أن كوليبايل �ضيوقف مبار�تني �الأوىل على خلفية تر�كم �الإنذ�ر�ت 

و�لثانية على خلفية �ضخريته من �حلكم.
وبح�ضب مدربه كارلو �أن�ضيلوتي طلب �جلهاز �لفني لنابويل مر�ر�ً وتكر�ر�ً وقف �ملبار�ة دون جدوى، و�أو�ضح ل�ضبكة »�ضكاي«: 
�أف�ضل  تكن يف  ومعنوياته مل  �للعب ع�ضبياً،  »كان  ��ضتمرت«، م�ضيفاً  �ملبار�ة  لكن   )...( �ملبار�ة  وقف  »طلبنا ثلث مر�ت 
حاالتها. �إنه العب هادئ جد�ً وحمرتف جد�ً«.وتابع »يبدو هذ� وكاأنه عذر�ً، لكن �للعب كان قلقا ومتوتر�ً. مل يكن ذلك جيد�ً 
بالن�ضبة لنا وال لكرة �لقدم �الإيطالية«، م�ضيفاً »�حلل موجود، عليك �أن توقف �ملبار�ة، عليك فقط �أن تعرف متى )...( و�إذ� مل 
تكن تعرف، ففي �ملرة �لقادمة نحن من �ضيتوقف عن �للعب«.وح�ضل كوليبايل على دعم جنم يوفنتو�س �لربتغايل كري�ضتيانو 
رونالدو �لذي �أعرب عن رف�ضه »للعن�رسية وجميع �الإهانات و�لتمييز �لعن�رسي«.كما ن�رس �مل�رسي حممد �ضلح جنم ليفربول 
�الإنكليزي، عرب »تويرت« لقطة جتمعه بكوليبايل خلل مبار�ة، مع تعليق »ال مكان للعن�رسية يف كرة �لقدم. ال مكان للعن�رسية 

يف �أي مكان على �الإطلق«.
و�خلمي�س، �أكد عمدة ميلنو جوزيبي �ضاال �أنه »خِجل« من �ل�ضيحات �لعن�رسية جلماهري �إنرت ميلن وتقدم »باعتذ�ر« با�ضم 
�أنه  �إال  �إنرت  مباريات  م�ضاهدة  �ضيو��ضل  �أنه  موؤكد�ً  م�ضني«،  عمل  »عار.  �ل�ضيحات  �أن  �ضاال  نابويل.و�عترب  ملد�فع  مدينته 
�ضين�ضحب من �مللعب يف حال تكر�ر �ضيحات مماثلة.وتابع »�أعتذر لكاليدو كوليبايل، با�ضمي و��ضم ميلنو �ل�ضليمة، �لتي تريد 
�لهولندي مينو ر�يوال، وكيل �الأعمال  �إخوة حتى يف �الأوقات �ل�ضعبة«.من جهته، �عترب  باأننا  �أن ن�ضعر  باإمكاننا  �أنه  �أن تظهر 
�جلديد لكوليبايل، �أنه »�إذ� مل تتمكن �إيطاليا من �لتغلب على هذ� �ل�رسطان، فلي�س لها م�ضتقبل«.و�أعلن �لرئي�س �جلديد للحتاد 
�الإيطايل للعبة غابرييلي غر�فينا �إد�نته »جميع �أ�ضكال �لعنف، �ضو�ء كانت ج�ضدية �أو لفظية، �لتمييز �لعن�رسي عامل خطري. ال 

نقبل �أن يكون مثل هذ� �ل�ضلوك �ضار�ً بكرة �لقدم«.

ملدرب  �ل�ضلوك  �ضوء  تهمة  �الإجنليزي  �الحتاد  وجه 
بركل  قيامه  خلفية  على  �إميري  �أوناي  �الإ�ضباين  �أر�ضنال 
قارورة مياه بل�ضتيكية نحو �مل�ضجعني يف �ملبار�ة �ضد 
م�ضيفه بر�يتون يف �ملرحلة 19، و�نتهت مبار�ة �الأربعاء 
بالتعادل 1-1، و�ضهدت قيام �إميري يف دقائقها �الأخرية 
�أد�ء  من  �لغ�ضب  عليه  بد�  بعدما  �ملياه  قارورة  بركل 
م�ضجعي  �أحد  قرب  لت�ضقط  �لثاين،  �ل�ضوط  يف  فريقه 
من  للعتذ�ر  �رسيعاً  �إميري  وتوجه  �مل�ضيف،  �لفريق 
ا بعد �ضافرة �لنهاية، قبل �أن  �مل�ضجع بعد �حلادثة و�أي�ضً
يتقدم باعتذ�ر علني يف �ملوؤمتر �ل�ضحايف بعد �ملبار�ة، 
�إميري  �أوناي  �أر�ضنال  »مدرب  بيان:  يف  �الحتاد  و�أ�ضار 
�ملبار�ة �ضد  �أعقاب  �ل�ضلوك يف  �ضوء  تهمة  �إليه  وجهت 
بر�يتون« مو�ضًحا �أن لديه مهلة حتى م�ضاء �لثاين جانفي 

للرد على ما وجه �إليه.

�لذي  �إميري  �أبدى  �الحتاد،  بيان  قبل  ت�رسيحات  ويف 
�ملت�ضدر يف  ليفربول  على  �ضيفاً  للحلول  فريقه  ي�ضتعد 
�أمله يف �أن يطوي �عتذ�ره �ضفحة ما  �ملرحلة 20 �ليوم 
باالأم�س،  باعتذ�ري  »تقدمت  وقال  بر�يتون،  �أمام  جرى 
حيال  تكن  مل  لكنها  غ�ضب  حلظة  يف  �لقارورة  ركلت 
مقربة  على  و�ضقطت  عني  تعبري�ً  ركلتها  �مل�ضجع، 
»�أكرر  �أ�ضاف:  للعتذ�ر«،  �إليه  وتوجهت  �مل�ضجع،  من 
�عتذ�ري �ليوم على ت�رسيف �لفردي، لكنني ركلت �لقارورة 
الأنها كانت قريبة مني، ومل تكن لدي نية للقيام بذلك«، 
يتخذه  قر�ر  �أي  �ضيحرتم  �أنه  �الإ�ضباين  �ملدرب  و�ضدد 
عما  �ضوؤ�ل  على  رد�ً  م�ضيفاً  ب�ضاأنه،  �الإجنليزي  �الحتاد 
�ذ� كان ياأمل يف �أن يطوي �العتذ�ر �ضفحة هذه �حلادثة: 
»نعم لكن علي �حرت�م �لقر�ر الأنه نتيجة لت�رسيف، لكن مل 

يكن ثمة �أي نية �أخرى من قبلي حيال �مل�ضجع«.

اإميري يواجه اتهام ب�سوء ال�سلوك
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يدور  ما  �صغري  منذ  �أكتب 
معي  يحدث  وما  نف�صي  يف 
و�أي�صا  م�صكالت  من  �أحيانا 
خميلتي  من  �أ�صياء  �أكتب 
فيها  �أ�صع  كثري�  ولكنني 
�أنا  كنت  �إن  مثال  �صخ�صيتي 
كنت  ماذ�  �ملوقف  هذ�  يف 
و�صعت  كثري�  �أنا  �صاأفعل 
مبعنى  كتاباتي  يف  ب�صمتي 
وهنالك  �صخ�صيتي  و�صعت 
�أي�صا  �لكتابات  من  �لكثري 
كانت من وحي �خليال �أي مل 
ولكنني  �صخ�صيتي  فيها  �أ�صع 
لت�صل  �بد�عي  فيها  و�صعت 
�لقر�ء  من  فكثري  �لقارئ  �إىل 
قد  �لأ�صياء  �أن جميع  يظنون 
�أنني  و�ل�صبب  معي  حدثت 
�أكتب بطريقة تقنع �لقارئ �أن 
�لكتابات حقيقية وقد حدثت 
�تبعتها  �لطريقة  هذه   ،
لأجذب  كتاباتي  جميع  يف 
يدور معي  ليعرف ما  �لقارئ 
حقيقة  جميعها  لي�صت  ولكن 
كتاباتي  يف  ولكن  بالتاأكيد 
حتدث  كانت  �لتي  �حلقيقة 
�لإعجاب  تنال  كانت  معي 
ومن  جد�  و�قعية  لأنها  �أكرث 
�أنني  يظنون  كتاباتي  خالل 
على  كبري�ً  حقد�ً  �أمتلك 
�لرجل ولكنني بالطبع ل ، �أنا 
كربياء  �أظهر  �أن  �أحب  فقط 

�لأنثى

لكل مبدع بداية ، نقطة 
حتول ، مفرتق طرق ، 

حدثينا عن بدايتِك مع 
نظم ال�سعر، وما دافعِك ؟

بد�يتي كانت يف �ل�صام وثقلت 
�إىل  �صافرت  عندما  موهبتي 
دور  لها  �لغربة   ، ��صطنبول 
 ، �لكتابة  كبري جد�ً يف حرية 
يح�صب  �ل�صام كثري�ً  طبعاً يف 
لكالم �لنا�س ح�صاب �أي �أنهم 
�لكتابات  هذه  �أن  �صيظنون 
معي  حدثت  قد  جميعها 
ولكنني هنا قد ك�رست �لقيود 
�لنا�س  بكالم  �أهتم  �أعد  ومل 
فاملوهبة من حقها �أن تظهر

�أجعل  �أن  للكتابة   د�فعي 
عن  وتد�فع  قوية  �ملر�أة 
فالكر�مة  وكر�متها  كربياءها 
�ملر�أة  يهني  فمن  فوق �حلب 
ر�صول  لأن  رجل  لي�س  فهو 
رفقاً  للرجال  قال  قد  �هلل 
�أنثى  �ملر�أة   ، بالقو�رير 
ح�صا�صة رقيقة تك�رس عندما 
ر�صالة  �أوجه  �أنا  فهنا  تهان 

للمر�أة �أن تكون ذ�ت �صخ�صية 
قوية وتد�فع عن كربيائها �إن 
�لرجل  لأن  يهينه  �لرجل  كان 
�ملر�أة  على  يتباهى  د�ئما 
�صيء  كل  له  ويحق  رجل  �أنه 
باإهانتها  يبد�أ  من  فمنهم 
ولالأ�صف  م�صاعرها  وجرح 
 ، تعاىل  �هلل  كالم  ين�صون 
�لرجال قو�مون على  �صحيح 
�هلل  ير�صي  مبا  ولكن  �لن�صاء 
�أن  �أحاول  �أنا  كتاباتي  ويف 
�أن  لهن  و�أقول  �لن�صاء  �أوعي 
يد�فعن عن حقوقهن لأن �هلل 
مبعروٍف  �إم�صاٌك  قال  تعاىل 

�أو ت�رسيٌح باإح�صان

 الق�سيدة التي ل تطرب 
�سامعها ل يحق لها 

النتماء اإىل ال�سعر ، ما 
راأيك ؟

بالتاأكيد ، لكن كلماتي جميعها 
يت�صجع  �لكثري  ولهذ�  قوية 
على قر�ءة �ملزيد منها ولهذ� 
�ل�صبب �أنا �أتبع ��صلوب �لإقناع 
�أنها حقيقية  �لقارئ  �أقنع  �أي 
�أمتيز  �لذي  �ل�صلوب  وهذ� 
و�إح�صا�س  م�صاعر  �ل�صعر  به 
للقارئ  �ح�صا�صي  و�صل  فاإن 
فاأنا �أعترب �أنني جنحت �أنا ل 
�لبحر  �أي  �ل�صعر  منهاج  �أتبع 
�إح�صا�صاً  �أكتب  �أنا  و�لقو�يف 
تتغلب  قد  ورمبا  وم�صاعر 
�لكالم  على  �مل�صاعر  هذه 
قارئ  كل  فلي�س  �ملوزون 
يفهم مق�صد و�صعور �لق�صائد 
�لقدمية كلها ورمبا مع �لزمن 
قد �أثقل موهبتي �أكرث و�أكرث�

�سدر لك اأول ديوان 
�سعري بعنوان » لكني 

اأحبك  »  ، ما هي 
املو�سوعات التي تناولتها 

يف ن�سو�سك ، وما �سبب 
الت�سمية ؟

هو  عنه  كتبت  �صيء  �أكرث 
عمق حب �لأنثى للرجل ولكن 
كربيائها  من  �لقرت�ب  عدم 
حافظت  �إن  جوهرة  فالأنثى 
وملعاناً  بريقاً  ز�دت  عليها 
فد�ء  كله  عمرها  و�أعطتك 
كتابي  تناول  �أي�صاً   ، لعينيك 
�لرجل �لذي ل يحرتم �ملر�أة 
و�لذي ي�صتمتع باإهانتها فهنا 
كانت �لكلمات قا�صية و تناول 
�حلنون  �لرجل  عن  �لكتابة 
يفهم  �لذي  �لطيب  �لقلب  ذو 
�حلب  ومعنى  �لأنثى  �صعور 
و�لت�صحية و �لكثري من �لكالم 

لأدعه  �لقارئ  ل�صتمتاع  كان 
كتاباتي  ميل  ول  �أكرث  يقر�أ 

كانت ق�صرية ومنها طويلة
هذ�  و�صعت   « �أحبك  لكني   «
�لعنو�ن على �لكتاب كي يعلم 
�لأنثى  �أن  عام  ب�صكل  �لرجل 
فهي  غا�صبة  كانت  مهما 
عا�صقة  هي   ، حاقدة  لي�صت 
�لرجل �أي مهما تكلمت ومهما 

كنت قا�صية فاأنا �أحبك

ما هي الأ�س�س التي يقوم 
عليها خطابك ال�سعري؟

�عتمدت  كتاباتي  جميع  يف 
�أ�صلوب �ملخاطبة  كثري�ً على 
�أمامي  وهو  �أكلمه  يعني  �أي 
�أن  قال  قد  و�لكثري  ي�صمعني 
كتاباتي هي ر�صائل لأحد ما 
خماطبة  �أ�صلوب  هي  لكن   ،
�صيئاً  كتبت  و�إن  �لقارئ  و�صد 
بطريقة ر�صالة فهذ� مق�صود 
ل�صد �لقارئ فالإن�صان ميتلك 
على  و�لطالع  �ملعرفة  حب 
�أنا  وهنا  �لغري  خ�صو�صيات 
كنت   ، �أي�صا  ب�صمتي  و�صعت 
خيايل  يف  �لق�صة  �أعي�س 
�ملخاطبة  بطريقة  و�أكتبها 
من  نبعت  كتاباتي  فكل 

م�صاعري

ق�سائد ك فيها الن�س 
املعرب واللغة اجلميلة 
والعمق والدللة ، ما 
م�سادر �سور اأ�سعار ك 

ولغتك الراقية ؟

فقط   �لكاتب  روح  هي 
�لأحا�صي�س  فالروح هي منبع 
روح  كاتب  ولكل  و�مل�صاعر 
لكثري  قر�أت  فلو  به  خا�صة 

وبدون  �صتعلم  �لكتابات   من 
�لروح   ، �لكاتب  ��صم  �أن تقر�أ 
وهنالك  �ل�صعر  منبع  هي 
�أ�صعار نز�ر نقر�أ �لأ�صعار ول 
لأننا  �لكاتب  من  لنعلم  د�عي 
و�أ�صلوبه  فور�  روحه  نعرف 
يف �لكتابة ،  لكل �إن�صان روح 
خمتلفة كما لكل �إن�صان ب�صمة 

خمتلفة ف�صبحان �هللً

جتارب ال�سباب اليوم 
من ال�سعراء ، هل حتمل 

التفاوؤل عرب النماذج 
املطروحة واملقدمة 

حتى الآن ؟

�جلميع  لي�س  ولكن  يكتبون 
 ، لإي�صاله  معني  هدف  لديه 
�لأنثى  كربياء  هو  هديف  �أنا 

وكر�متها
يكتبون  من  �لكثري  هنالك 
�لقدمي  �ل�صعر  منهج  على 
ل  من  �لكثري  هنالك  ولكن 
�لقدمي  �ملنهج  قر�ءة  يحب 
�حلديث  �ل�صعر  متيز  وهنا 
�أنه ب�صيط ومفهوم �أكرث وفيه 
�ح�صا�س لعامة �لقر�ء ولي�صت 
فئة معينة ، لكن �للغة �لعربية 
و�ل�صعر ومنهاج �ل�صعر �لقدمي 

�صيبقى فهو تر�ث �ل�صعر

ال�سعر بالن�سبة اإليك 
حالة ابداعية اأم �سكل 
من اأ�سكال التوا�سل مع 

املتلقي ؟

حالة �إبد�عية خا�صة فاأنا كثري�ً 
�أكتب و�أحتفظ بها لنف�صي �أي 
ي�رسي  �ل�صعر  �إبد�عي  يعني 
هنالك  �أن  جند  كما  بدمي 
من  �أكرث  يتميزون  ممثلني 

غريهم لأنهم ميتلكون �لقدرة 
من  �مل�صاهد  جذب  على 
وموهبتهم  �إح�صا�صهم  خالل 
�ل�صخ�صية  يعي�صون  �أي 
�لإن�صان   ، ميثلونها  �لتي 
عاليا  �إح�صا�صاً  ميتلك  �لذي 
�لقدرة  لديه  قوية  و�صخ�صية 

على جذب �لنا�س

كيف تقيمني احلركة 
الثقافية والنقدية 

ال�سورية ؟

من  �لكثري  هنالك  بلدي  يف 
مثال  و�ل�صعر�ء وخري  �لكتاب 
هو �ل�صاعر �لكبري نز�ر قباين 
�للغة  تدر�س  �ملد�ر�س  ،يف 
�لعربية ب�صكل ممتاز من �أكفاأ 
�ل�صعر  �أحببت   ، �لأ�صاتذة 
�لتعليم  طريقة  خالل  من 
�لأهم  كانت  �لعربية  فاللغة 
�صهاد�ت  ويف  �ملدر��س  يف 
وكانت  و�لبكالوريا   �لتا�صع 
�لأ�صعار  كتبنا  يف  تدر�س 
�جلاهلية  ع�رس  يف  �لقدمية 
وغريها  و�لأموي  و�لعبا�صي 
�لأم ولغة  لغتنا  �لعربية هي   ،
يقر�أ  فمن  �لكرمي  �لقر�آن 
�لقر�آن ويحفظه تثقل موهبته 
يف �لكتابة ففي جامعاتنا تعلم 
�للغة �لعربية ب�صكل جيد ولكن 
موهبة  �ل�صاعر  �أن  �أوؤمن  �أنا 
وتعاىل  �صبحانه  �هلل  و�صعها 
�لكاتب و�حلمد هلل  تكوين  يف 
�أدباء  وطني  يف  �لكثري  يوجد 
�لنقد  و�صعر�ء وكتاب وحركة 

كثرية يف بلدي

هل تنتابك فكرة 
النتقال اإىل جن�س اأدبي 

اآخر ؟

�صاء  �إن  رو�يات  �صاأكتب  �أكيد 
�أكرث  موهبتي  و�صتقوى  �هلل 
�لغربة  �لكثري،   تعلم  فالغربة 
بكل  �صاعر�  �لإن�صان  جتعل 
قا�صية  فالغربة  �لكلمة  معنى 

ومعلمة وتولد �إن�صانا جديد�

ما م�ساريعك امل�ستقبلية 
؟

حالياً كتاب ثاين وبعدها ثالث 
يف  كتبت  قد  فاأنا  �إلخ....   و 
�صاأكتب  ق�صائدي  �إحدى 
�أموت  حتى  �أكتب  و  و�أكتب 
و�صاأن�صئ  �لكلمات  متوت  �أو 
�أمتلك  فاأنا  وق�ص�س  رو�يات 
�إح�صا�صاً عاليا وم�صاعر كبرية 
و�صاأبحر يف �للغة �لعربية �أكرث 

و�أكرث

كلمة اأخرية للقراء 
وجلريدة الو�سط 

اجلزائرية ؟

�أ�صكر ربي �لذي منحني هذه 
�لإح�صا�س  وهذ�  �ملوهبة 
�لعايل و �أمتنى من �هلل �أن ينال 
كتابي على �إعجابكم وحمبتكم 
قلبي  على  كثري�ً  غالية  فهي 
فاأنا �أحبكم و�أوجه �صكر كبري 
وخا�س لكل من �صاهم يف ولدة 
هذ� �لكتاب  و�أ�صكر ح�رستك 
�صيدي و�أ�صكر جريدة �لو�صط 
�جلز�ئرية لدعمها وت�صجيعها 
لأحبائي  �لكتاب  هذ�  و�أهدي 
�أبي �لغايل تغمده �هلل برحمته 
يل  د�عم  �أكرب  كان  �لذي 
و�أهديه لأمي و�إخوتي وجلميع 
كثري�ً  و�صكر�  �لأعز�ء  �لقر�ء 

و�حلمد هلل. 
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تقدمي ح�شني ن�شوان 

»زياد قا�سم.. راوي عمان«.. عندما 
يوثق الكاتب ذاكرة املكان

�شدر حديثا بالعا�شمة الأردنية عمان كتاب بعنوان »زياد قا�شم.. 
راوي عمان« يت�شمن وقائع ندوة نظمتها موؤ�ش�شة عبد احلميد �شومان 
لإعادة قراءة �شرديات الروائي الراحل زياد قا�شم من جديد، وكيف 

�شاهمت اأعماله الأدبية يف توثيق ذاكرة املكان الذي عا�ش فيه.

 وكالت
ال�صادر  �صفحة(   148( الكتاب  وي�صم 
�صومان،  احلميد  عبد  موؤ�ص�صة  عن 
من  نخبة  قدمتها  التي  الأوراق 
واملثقفني  والكتاب  الأكادمييني 
الأردنيني بالندوة البحثية التي نظمت 
يف جويلية املا�صي حول جتربة زياد 
قا�صم..  »زياد  عنوان  وحملت  قا�صم، 

راوي عمان«.
 11 نحو  بعد  املبادرة  تلك  وجاءت 

عاما على رحيل زياد قا�صم يف الثالث 
من اأوت �صنة 2007، وهي فرتة كافية 
فح�صب،  الروائي  جتربة  لي�س  لقراءة 
بل لقراءة املكان الذي حوى الكثري من 
اأ�صا�صيا  حمورا  و�صكل  وحبه،  كتاباته 
الن�صان،  مع  وعالقته  حتولته  يف 

وا�صتباكاته العربية والعاملية.
 وجاء على غالف الكتاب »ولعل اأهمية 
تكمن  قا�صم،  الراحل  جتربة  قراءة 
عمان  تاريخ  بتدوين  اهتماماته  يف 
وهو  »قرية«،  كانت  اأن  منذ  وتوثيقها 

راأ�صه  م�صقط  وهي  ابنها،  ذلك  قبل 
املا�صي،  القرن  اأربعينيات  منت�صف 
وعرف  الجتماعية،  حياتها  فعرف 
وحمالها  واأ�صواقها  وجبالها،  �صيلها 
و�صوارعها ومقاهيها ونا�صها، وعا�س 
على  الكتاب  واحتوى  ومعها«.  فيها 
للموؤ�ص�صة  التنفيذية  للرئي�صة  كلمة 
فالنتينا ق�صي�صية، قالت فيها اإن »لزياد 
قا�صم الف�صل يف توثيق عمان اإبداعيا، 
وله دين يف اأعناقنا، وهنا نحن نحاول 
وحتليالتكم  بكتاباتكم  نرده،  اأن 

وت�صوراتكم ملا كتبه زياد، وبالدللت 
التي ر�صدمتوها، فاأحيت يف املدينة 
ذاكرة  يف  حية  يجعلها  ما  العا�صمة 

اأجيالها«. 
موؤ�ص�صة  اأن  اإىل  ق�صي�صية  واأ�صارت 
�صومان عقدت العزم منذ عقود على 
الأردن،  يف  الكتابة  مبدعي  تكرمي 
�صل�صلة  يف  حلقة  اإل  الندوة  هذه  وما 
لتطويق اأعناق مبدعينا مبا ي�صتحقونه 
على  الأ�صواء  ولت�صليط  تكرمي،  من 

جتاربهم الرائدة، والبناء عليها.

تقدميا  كتب  الذي  ن�صوان  اأما ح�صني 
للكتاب، فقد لفت اإىل اأن اأهمية قراءة 
ر�صده  يف  تكمن  قا�صم  زياد  جتربة 
حيوات  لتطور  امللحمي  الواقعي 
�صكلوا  الذين  العمانية،  الأجيال 
وتعبريه  الألوان،  املتعدد  ن�صيجها 
عن هواج�صهم وخ�صاراتهم وهمومهم 
وحتولت  وانتكا�صاتهم،  واأحالمهم 
املكان والقوى التي اأثرت يف متجهات 
هذا التحول وراأي النخبة التي ميثلها 
الكاتب، وحتولت الوعي باإزاء املكان 

ومالحمه ون�صيجه.
قا�صم  زياد  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر 
له   ،1945 العام  عمان  يف  املولود 
القلعة«،  »اأبناء  منها  عدة  موؤلفات 
»املدير  اأجزاء«،  �صتة  من  »الزوبعة 
اأرخ  »العرين«،  »اخلا�رسون«،  العام«، 
فيها جميعها لتاريخ مدينة عمان عرب 
وله  ن�صاأتها،  منذ  املختلفة  مراحلها 
كتابات يف الق�صة الق�صرية اإىل جانب 
رواياته  من  عدد  حتول  كما  الرواية، 
اإىل دراما اإذاعية وم�صل�صل تلفزيوين.
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عن دار ها�شيت-اأنطوان

�سدور رواية »بنت اخلياطة« جلمانة حداد

12 عمال بالقائمة الطويلة جلائزة ال�سيخ 
زايد للكتاب يف فرع الرتجمة

دار  عن  اخلياطة«  »بنت  رواية   
ها�صيت-اأنطوان للكاتبة وال�صحافية 
تتناول  حداد.    جمانة  اللبنانية 
الرواية ق�ص�س ن�صاء ولدن كبطالت، 
كاحلروب،  مريرة  ظروفاً  وواجهن 
واجلوع  الغت�صاب،  والهجرة، 
و»عنتاب«،  حلب،  من  والفقر. 
ن�صاء  فبريوت،  وال�صام  والقد�س، 
اأجيال(،  )اأربعة  خمتلفة  اأزمنة  من 
تبداأ يف القرن املا�صي ول تنتهي يف 
الزمن الراهن، يلقني م�صرياً واحداً، 
ثم يلذن بعد ذلك اىل »ح�صن املوت 

الدافئ«
مبثابة  رواية  اخلياطة«،  »بنت   

التاريخية  املاآ�صي  »ملحمة 
ن�صو�صها  �صنعت  املتعاقبة«، 
ب�رسي،  وح�ّس  �صل�صة،  اأدبية  بلغة 
تتكثف فيها مفاهيم احلب واملوت 
�صمن  امل�صرتكة،  والق�ص�س 
الأحوال  متنا�صقة  �صخ�صيات 
الأمل  فيها  يتوحد  واحلوادث، 
الفردي بالأمل اجلماعي، يف »تناغم 

جنائزي«.
»اأنا  الرواية:  عن  نبذة  يف  وجاء 
يف  الذّل  وكيلُة  الأرمنّية،  �صريون 
اإّل  ذاكرتي  يف  لي�س  ال�صحراء. 
والنحالل  والإهانة  التيه  اأعماُر 
اإّل  ج�صدي  يف  لي�س  واملوت. 

رائحُة املنّي واملقابر والقيح والدم 
من  ولَدت  التي  اجلّثة  اأنا  املتخّث. 
جّثة: مَلن اأ�صلّم رفاتي التي تتنا�صل 

يف الأمكنة؟
اأنا مي�صان الفل�صطينّية، ابنة الأر�س 
العني  �صاحبة  بال�صم�س،  املذّهبة 
التي تقاوم املخرز، لن اأ�صلّم مفاتيح 
ولن  ال�رسفات،  اأغلق  ولن  البيوت، 
اإىل  العودة  اأ�صهد  حتى  اأغادر، 

الأر�س.
خراب  اأ�رسب  اللبنانّية،  �صريين  اأنا 
يزهو  القمر  ليعود  واآلمه،  لبنان 
فوق جباله، من دون اأن يعرتي حلمه 

الأبي�س جرٌح اأو هوان.

اأنا جميلة ال�صورّية، حار�صة الوديعة، 
ليكون  الليل  وجه  يف  دمي  اأرفع 
اردموا  القاتل.  يد  حترق  جمرًة 
غيوٍم  حتت  اجعلوين   ، علَيّ ال�صماء 
املاء  �رسايني  يف  دوين  ومِدّ دائمة، 

لكي اأنهمر.
اأنا الأرمنّية، الفل�صطينّية، اللبنانّية، 
والبنة  والأّم  اجلّدة  اأنا  ال�صورّية. 
املدّودة،  الرحم  اأنا  واحلفيدة. 
الدورة التي بداأت بالنتحار، وانتهت 
علّي  بعد  ميتات  من  كم  بالنتحار. 
اأن  اأح�صي، كم من حيواٍت علَيّ  اأن 

اأرثي قبل اأن اأ�صتحّق ال�صوء؟«.
 وكالت 

للكتاب  زايد  ال�صيخ  جائزة  اأعلنت 
الأربعاء،  اليوم  الإمارات،  دولة  يف 
القائمة الطويلة لفرع الرتجمة يف 
دورتها الثالثة ع�رسة والتي �صملت 
اأعمال   107 اأ�صل  من  عماًل   12
الإجنليزية  اللغات  من  مرتجمة 

والفرن�صية والأملانية.
الأعمال املرتجمة  و�صمت قائمة 
�صبعة  للعربية  الإجنليزية  من 
الق�صيدة  »م�صارات  هي  اأعمال 
للمغربي،  املعا�رسة«،  العربية 
اأحمد بوح�صن، و«هل بع�س اللغات 
لل�صعودي،  بع�س؟«  من  اأف�صل 
حمزة بن قبالن املزيني، و«ثالث 

البحر  �صواحل  م�رسقية،  مدن 
التاألق  بني  املتو�صط،  الأبي�س 
م�صطفى  للم�رسي  والهاوية« 
الأ�صا�صيان  و«امل�صكالن  قا�صم، 
جنيب  لليبي  املعرفة«  نظرية  يف 
خمتارات  و«العنف:  احل�صادي، 
قن�صوه،  يا�رس  للم�رسي  فل�صفية« 
للمغربي  العدالة«  يف  و«نظرية 
تاريخ  و«اجلني  العيادي،  ر�صوان 
عبد  اإيهاب  للم�رسي  حميم« 

احلميد.
من  املرتجمة  الأعمال  اأما 
ف�صمت  العربية  اإىل  الفرن�صية 
ثالثة اأعمال هي »اأ�صول التاأويلية« 

و«بحر  اإنقزو،  فتحي  للتون�صي، 
املتو�صط  تاريخ   - اخللفاء 
اإىل  ال�صابع  القرن  من  الإ�صالمي 
امليالدي«  ع�رس  الثاين  القرن 
للبناين جان جبور، و«ما هو النقد؟ 
الذات«  ثقافة  حول  ن�صو�س  تليه 

للمغربي حممد ازويتة.
من  ترجمتني  القائمة  و�صملت 
»اليهود  العربية هما  اإىل  الأملانية 
العرب يف اإ�رسائيل - روؤية معرفية« 
و«تاريخ  القباين،  للم�رسية �صريين 
النبي  من  الإ�صالمي  الكالم  علم 
احلا�رس«،  الوقت  حتى  حممد 
�صوري حممود  اأ�صل  من  لالأملاين 

زايد  ال�صيخ  جائزة  وكانت  كبيبو. 
للكتاب، اأعلنت يف الأ�صابيع القليلة 
لفروع  الطويلة  القائمة  املا�صية 
النقدية«  والدرا�صات  »الفنون 
الدولة«و«الآداب«  وبناء  و«التنمية 
و«اأدب الطفل« و«املوؤلف ال�صاب«. 
فرع من  لكل  املالية  القيمة  وتبلغ 
درهم  األف   750 اجلائزة  فروع 
اآلف   205 يعادل  ما  اإماراتي 
ذهبية  ميدالية  اإىل  اإ�صافة  دولر 
و�صهادة تقدير. جتدر الإ�صارة اإىل 
درهم   3.6728 يعادل  الدولر  اأن 

اإماراتي تقريباً.
 وكالت 

البحرين: انطالق مهرجان »الأيام الثقايف للكتاب«
)مهرجان  من  ال25  الن�صخة  فعاليات  انطلقت 
مملكة  يف  اأم�س  اأول  للكتاب(  الثقايف  الأيام 
لل�صحافة  الأيام  موؤ�ص�صة  من  بتنظيم  البحرين 

جانفي  من   اخلام�س  حتى  وي�صتمر  والن�رس 
املقبل.

واأكد معايل نائب رئي�س الوزراء البحريني ال�صيخ 

خالد بن عبد اهلل اآل خليفة يف حفل الفتتاح، اأن 
املهرجان يعد فر�صة �صانحة لالحتفاء باملوؤلف 
اأنه  موؤكًدا  �صواء،  حد  على  والقارئ  والكتاب 

حتت  والفكرية  الثقافية  النخب  يجمع  ملتقى 
�صقف واحد.

وكالة اأنباء ال�شعر 

»تورك�سوي« تختار مدينة »اأو�ش« 
القرغيزية عا�سمة الثقافة 
للعامل الرتكي لعام 2019

»حتت احل�سار«: �سناعة القرار 
الفل�سطيني خالل عدوان 1982

للثقافة  الدولية  املنظمة  اختارت 
الرتكية »تورك�صوي« ، مدينة »اأو�س« 
القريغيزية، عا�صمة الثقافة للعامل 

الرتكي لعام 2019.
جاء ذلك يف الدورة الـ 36 للمجل�س 
دول  يف  الثقافة  لوزراء  الدائم 
»تورك�صوي«، التي ت�صت�صيفها ولية 

ق�صطموين �صمايل تركيا.
وقال وزير الثقافة وال�صياحة الرتكي 
اجلل�صة  يف  اأر�صوي،  نوري  حممد 
اخلتامية، اإنه نقل مهام التن�صيق يف 

املنظمة اإىل قرغيزيا.
الجتماع  اأن  اأر�صوي،  واأ�صاف 
القادم للمنظمة �صيجري يف مدينة 
قال  بدوره  القرغيزية.  »اأو�س« 
العام  الأمني  كا�صينوف،  دو�صان 
مهامه  يتوىل  الذي  لـ«تورك�صوي«، 
اأ�صبحت  »اأو�س«  اإن   ،2018 منذ 

الإ�صالمي  للعامل  الثقافة  عا�صمة 
دعوة  كا�صينوف  ووجه   .2016 لعام 

عامة من اأجل زيارة »اأو�س«.
 ،1993 عام  »تورك�صوي«  وتاأ�ص�صت 
العا�صمة  الرئي�صي  ومركزها 
دولية  منظمة  وهي  اأنقرة،  الرتكية 
للدول  الثقافية  بال�صوؤون  تعنى 

الناطقة بالرتكية.
تركيا،  من  كل  املنظمة  وت�صم 
وكازاخ�صتان،  واأذربيجان، 
واأوزبك�صتان،  وقرغيزيا، 
من  كل  ت�صم  فيما  وتركمان�صتان، 
الرتكية،  قرب�س  �صمال  جمهورية 
يف  وياقوتيا  تتار�صتان،  وجمهوريتا 
الحتاد الرو�صي، ومنطقة غاغاوزيا 
الذاتية احلكم يف مولدافيا، اأع�صاًء 

ب�صفة مراقب.
 وكالت 

موؤ�ص�صة  عن  حديثاً  �صدر 
الفل�صطينية  الدرا�صات 
احل�صار:  »حتت  كتاب 
منظمة  يف  القرار  �صناعة 
خالل  الفل�صطينية  التحرير 
ر�صيد  تاأليف:   ،»1982 حرب 
ن�رسين  وترجمة:  اخلالدي، 
الرتجمة:  ومراجعة  نا�رس، 

جابر �صليمان.
رواية  الكتاب  هذا  يقدم 
عيان  ل�صاهد  تاريخية 

الإ�رسائيلي  الجتياح  عن 
وللمفاو�صات  للبنان، 
قوات  ان�صحاب  �صاأن  يف 
الفل�صطينية  حترير  منظمة 
خالل  بريوت  من  وقياداتها 
ي�صتخدم  �صنة1982.   �صيف 
املوؤلف م�صادر من الأر�صيف 
مع  ومقابالت  الفل�صطيني، 
وعربية،  فل�صطينية  قيادات 

ومع دبلوما�صيني اأجان
 وكالت 
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وفاء لروح املرحوم موالي ال�سديق �سليمان )موالي تيمي(

�نطالق مهرجان »�أهليل 
»ن�شيد قور�رة �لأزيل 

انطلقت اأم�س الطبعة الثانية ع�سر للمهرجان الثقايف الوطني الأهليل ...ن�سيد قورارة 
االأزيل تيميمون  2018  والتي تاأتي وفاء لروح املرحوم موالي ال�سديق �سليمان ) موالي تيمي 

(   و�ست�ستمر فعاليات  هذه التظاهرة  اإىل غاية 30 دي�سمرب اجلاري   حيث  ت�سرف على هذا 
املهرجان كل من وزارة الثقافة وحمافظة  املهرجان الثقايف الوطني الأهليل ، بالتعاون مع الديوان 

الوطني للثقافة واالإعالم  اأون�سيي   وي�سهد هذا املهرجان  كل �سنة  اإقباال وا�سعا من طرف 
اجلمهور وهذا ما يربز مدى ثراء وتنوع الرتاث اجلزائري العريق واملتجذر يف عمق التاريخ 

والذي ميتلك جمالية فريدة من نوعها يف اإطالالته املو�سيقية التي جتمع  بني  االأ�سالة والرتاث 
يف مكان واحد ا�سمه تيميمون التابع لوالية اأدرارباجلزائر.

حكيم مالك

تيميمون حتتفي 
بالرتاث الثقايف االأ�سيل

مت  فلقد  ال�سياق   ذات  ويف 
يف  امل�ساركة  الفرق  ا�ستعرا�ض 
ال�رشفية  املن�سة  اأمام  املهرجان 
بنهج اأول نوفمرب بعد  ما انطلقت 
هذه  الفرق من ) الباز(بتازقاغت  
جمعية  يف  الفرق   هذه  وتتمثل 
 - قورارة  ال�سعبي  الفلكلور  جنوم 
للإبداع  امدوكا  وجمعية  اأهليل 
الرمال  وجمعية  بارود   الفني 
،قرقابو ع�رشي وجمعية  الذهبية 
املحلي  للرتاث  املغرى   بنات 
الفلكلورية  واجلمعية  اأهليل،   -
وجمعية  �سارة  تللت  لق�رش 
والرتاث  التقليدية  لل�سناعة  فانة 
وجمعية  �سعيد  اأوال  ليلي  الثقايف 
الثقايف  الرتاثي  للفن  تينهوالين 
عبد  �سيدي  الفلكلورية  واجلمعية 
قدور  ق�رش  بارود-   - اللهاجنلو 
الثقافية  تيقورارين  وجمعية 
اأالي  وجمعية  املحلي  وللرتاث 
وجمعية  ،اأوقروت  بارود  تيزيري 
الطلق  الهواء  لن�ساطات  لفقاري�ض 
تازا  وجمعية  ع�رشي  قرقابو 

برزانة  فلكلور  وال�سياحة  للثقافة 
- �رشوين . 

اإ�سراقة فنية بروح 
�سعبية فلكلورية

ولقد  احت�سنت املقاطعة االإدارية 
ال  الطبعة  افتتاح  حفل  تيميمون  
12 املهرجان  للمهرجان  الثقايف 
تتزامن  الذي  الأهليل   الوطني 
ال�سالون  تنظيم   مع  فعاليته 
حيث  التقليدية  لل�سناعة  الوطني 
لهذا  االأوىل   ال�سهرة  اإحياء  مت  
الطلق  الهواء  مب�رشح  املهرجان  
من طرف جمعية تيقوراين للرتاث 
واجلمعية  تيميمون   املحلي 
الثقافية تيزايني تيميمون وجمعية  
الق�سبة للثقافة واالإبداع – دلدول 
�رشوين  ـ  ال�سحراء  وكوكب    ،
للرتاث  املغرى  بنات  وجمعية 
واملنظمة  تيميمون   ـ  املحلي 
الوطنية للتنمية ال�سياحية - اأوالد 
الثقافية  اأجيدي   وجمعية  عي�سى 
كوكب  ،وجمعية  قدور  -ق�رش 
اجلنوب �رشوين وكان هذا بح�سور 
حمافظ املهرجان ومدير الثقافة 
اأدرار  لوالية  املحلية   وال�سلطات 
االأ�سيلة  االإيقاعات  متكنت  حيث 
اأن  تروي عط�ض اجلمهور احلا�رش 

بقوة  يف هذه التظاهرة الفنية  التي 
تخاطب  الروح والوجدان معا.

ندوات فكرية يف 
املهرجان 

فكرية  ندوة  تنظيم  اليوم  و�سيتم 
خمرب  مع  بالتن�سيق  للمهرجان 
ال�رشد  مدونة  ال�سحراء يف  ف�ساء 
باملكتبة  اأدرار  اجلزائري بجامعة 
تيميمون  العمومية  املطالعة 
الهواء  م�رشح  �ساحة  و�ستحت�سن 
من  املحيط  تن�سيط  الطلق 
ريا�ض  الثقافية  اجلمعية  طرف 
قدور  ق�رش  بارود-   - ال�ساحلني 
الثقافية  بوالل  �سيدنا  وجمعية 

للفلكلور قرقابو - اأوالد �سعيد.

من  الفنية   ال�سهرات  و�ستتوا�سل 
هذا املهرجان  يوم  29  دي�سمرب 
هذه  يف  ي�سارك  حيث     2018
جمعية  من  كل  الثانية  ال�سهرة 
الثقايف  الرتاثي   للفن  تينهوالين  
متليحت   وجمعية  تيميمون  
تيميمون  ـ  الرتاث  للمحافظة على 
وجمعية بوفقو�ض ال�سياحية ـ اأوالد 
للفلكلور  تيفاوت   وجمعية  عي�سى 
املحلي من اأوالد عي�سى و�ستحيي 
اجلزء الثاين  من هذه ال�سهرة كل 

للثقافة  قورارة  اثران  جمعية  من 
واالإبداعـ  تيميمون وجمعية تورغني 
الرتاث  على  للمحافظة  اأنتفوت 
الفلكلورية  واجلمعية   تيميمون  

موالي يعقوب من اأوال �سعيد.

اإحياء الرتاث الثقايف 
االأمازيغي

اأحلى  مع  اجلمهور  و�سي�ستمتع 
الفرق  تقدمها    التي  االأنغام  
ال�سهرة   يف  امل�ساركة  الفنية  
للمهرجان  واخلتامية  الثالثة  
قورارة  الأهليل  الوطني  الثقايف 
�ستحييه  والذي   2018 بتيميمون  
كل من  جمعية الدا ملولود الإحياء 
الرتاث الثقايف االأمازيغي بتميمون  
من  الثقافية  االإ�رشاق  وجمعية 
تاومات  وجمعية  عي�سى  اأوالد 
�سعيد  اأوالد   - الثقافية  اتغماون 
دلدول  الثقافية-  البديل  وجمعية 
الثاين  اجلزء  �سين�سط  حني  يف    ،
من ال�سهرة  كل من جنوم الفلكلور  
ال�سعبي ـ تيميمون وجمعية �سيدي 
يو�سف للفلكلور ـ طلمني  وجمعية 
الزي  حلماية  امتقريوت  انو 
املحلي ـ اأوقروت  وجمعية الرتاث 

يف اأمان ـ اأوال �سعيد .

اأهليل قورارة يف �سطور 
....

�سعري  تراث  هو  قورارة  اأهليل 
وغنائي من منطقة قورارة الواحية 
تيميمون  يف  الواقعة  اجلزائرية 
اجلنوب  يف  الواقعة  اأدرار   بوالية 
انت�رش   ولقد  اجلزائري   الغربي 
منطقة  يف  الغناء  من  النوع  هذا 
متيمون وما جاورها، منذ القدمي، 
با�سم  االإ�سلم  قبل  يعرف  وكان 
اال�سم  بعد   فيما  ليحمل   اأزنون 
اأن  البع�ض  ويرى  »اأهليل«   احلايل 
»اأهل  من  م�ستقة  الت�سمية  هذه 
الليل« باعتبار اأن هذا الغناء يوؤدى 
البع�ض  ربطها  بينما  الليل،  يف 
اآخرون  ويذهب  بالهلل،  االآخر 
اإىل اأن الكلمة جاءت من التهليل هلل 
ومن عبارة »ال اإله اإال اهلل« واالأهليل 
الغناء  من  نوع  عن  عبارة  هو 
اجلزائرية  بال�سحراء  املوروث 
�سري  املغناة  كلماته  وتتناول 
ال�سحابة واالأولياء ال�ساحلني  وهو 
يعتربه  املخت�سني  اأحد  جعل  ما 
من  امل�ستلهم  ال�سويف  الغناء  من 

الطريقتني »التيجانية« و«القادرية« 
ومنطقة  اجلزائر  يف  املنت�رشتني 
املغرب العربي و ي�سرتك يف اأداء 
ويوؤدى  والرجال،  الن�ساء  االأهليل 
من  غالبا  تتاألف  فرق  قبل  من 
اأماكن  يف  يكونون  من�سدين  �سبعة 
املنا�سبات  يف  الليل  اأثناء  عامة 
زيارة  عند  اأو  واالأفراح  الدينية 
مقامات االأولياء ال�ساحلني وهناك 
عدة اآالت يقع توظيفها يف االأهليل 
اأما     ، ومتجا  زمزاد،الطبلة  هي: 
فهي  املغناة  للأ�سعار  بالن�سبة 
عبارة عن جمموعة من  الق�سائد 
تتناول   والتي  والدينية،   ال�سوفية 
وللحفاظ    ، دنيوية  مو�سوعات 
مت  الغنائي   الرتاث  هذا  على 
بتيميمون   االأول  املهرجان  تنظيم 
يف �سهر جانفي 2008  ومّت اإطلق 
جائزة الأح�سن بحث اأكادميي حول 
هذا الرتاث الفني االأ�سيل وجائزة 
اأخرى جلامع اأكرب عدد من ق�سائد 
اإدراج منظمة  ، ولقد  مت  االأهليل 
�سمن  قورارة«  لـ«اأهليل  اليون�سكو 
الثقايف  للرتاث  التمثيلية  القائمة 
 90 ت�سم  التي  للب�رشية  اللمادي 

من اأبرز املاأثورات اللمادية

عا�س يف اجلزائر خالل اخلم�سينيات

�كت�شاف جد�رية عمالقة للر�شام �لفرن�شي فرن�شو� فوك  بوهر�ن
للر�سام  عملقة  جدارية  اكت�ساف  مت 
الذي عا�ض  فرن�سوا فوك،  الفرن�سي، 
يف اجلزائر خلل اخلم�سينيات وذلك 
ملوؤ�س�سة  تابع  جدار  م�ستوى  على 
عمومية بوهران، ح�سب ما علم لدى 

مديرية الثقافة.
االأمر بجدارية بطول 29 مرت  ويتعلق 
جدار  على  منجزة  اأمتار   6 وعر�ض 
التقنية  للمراقبة  خم�س�ض  حمل 
للمركبات تابع ملوؤ�س�سة �سونلغاز بحي 

االأمري عبد القادر بوهران.
واأو�سح املكلف باالإعلم لدى مديرية 

اأي�سا  يعد  والذي  بوهران  الثقافة 
ع�سو باخللية التي مت و�سعها من اأجل 
درا�سة �سبل تثمني هذا الر�سم، نوري 
علمت  الثقافة  مديرية  اأن  خمي�سي، 
�سالون  خلل  الر�سم  هذا  بوجود 
الفنون الت�سكيلية الذي انتظم موؤخرا 

بوهران.

امل�ساركني  الفنانني  اأحد  اأ�سار  »لقد 
الر�سم  هذا  بوجود  احلدث  ذلك  يف 
فرن�سوا  الفرن�سي  الفنان  توقيع  من 
فوك على م�ستوى حائط كبري مبراآب 

خم�س�ض للمراقبة التقنية للمركبات«، 
وفق ما اأ�سافه ذات امل�سئول، م�سريا 
عني  اإىل  تنقلوا  »خمت�سني  اأن  اإىل 
املكان من اأجل حتديد هذه اجلدارية 
التي يعود تاريخها اإىل اخلم�سينيات«.

وتعمل ذات اللجنة التي اأجرت العديد 
على  اليوم  للمكان،  الزيارات  من 
اجلدارية  هذه  ترميم  اإمكانية  درا�سة 
ونقلها  االأ�رشار  لبع�ض  تعر�ست  التي 
تثمينها  ميكن  حيث  اآخر  مكان  اإىل 

اأكرث وحتظى مب�ساهدة اأكرث.
اأجنز  الدي  الفني  العمل  هذا  ومتثل 

الطني  با�ستخدام  قدمية  بتقنيات 
االأ�سكال  من  العديد  البارز  والنق�ض 

واالأبراج الفلكية االثني ع�رش.
�سيتم  التي  االإجراءات  يخ�ض  وفيما 
االأمر  اأن  خمي�سي  اأو�سح  اتخاذها، 
اجلدارية  هذه  بنقل  اأوال  يتعلق 
االأجزاء  بع�ض  وا�ستكمال  وترميمها 
فنانني  مع  بالتعاون  وذلك  املنقو�سة 
خمت�سني ومن ثم �سيتم و�سعها مبكان 
م�سريا  اأكرث،  تثمينها  اأجل  من  مرئي 
املر�سحة  االأماكن  بني  من  اأنه  اإىل 
�ساحة  الفني  العمل  هذا  الحت�سان 

امللعب االأوملبي اجلديد لبلقايد.
للتذكري فاإن الفنان فرن�سوا فوك ر�سام 
فرن�سي ولد مبدينة ليل يف 1911 وتويف 
بلوحاته  ا�ستهر  وقد   1979 بباري�ض 
الفنية التي ترتبط باحلركة الت�سويرية 
لـ »الواقع ال�ساعري« وقد اأجنز خلل 
يف  اجلزائر  يف  ق�ساها  التي  الفرتة 
وال�ستينيات  اخلم�سينيات  �سنوات 
اعمال فنية ملناظر بعديد مدن البلد 
على غرار اجلزائر العا�سمة ووهران 

وتلم�سان وق�سنطينة واجلنوب.
 ق.ث

رو�ية “يا�شمني.. رماد �أبي�ض”… باكورة �أعمال جمد حرب
حالة ال�رشاع بني القلب والعقل بني 
التي  والقرارات  واملوروث  احلب 
من  خوفا  باتخاذها  املرء  يرتدد 
قيود املجتمع تناولها ال�ساب جمد 
الروائية  اأعماله  باكورة  يف  حرب 

“يا�سمني.. رماد اأبي�ض”.
�سفحة   186 يف  تقع  التي  الرواية 
من احلجم املتو�سط تاأخذ القارئ 

برحلة ع�سق يداعب بها امل�ساعر 
لي�رشح  للخيال  العنان  ويطلق 
يفر�سها  التي  للنهاية  ويعود  بعيدا 

الواقع.
قلب  من  الرواية  فكرة  وتنطلق 
واالأعراف  االجتماعي  الواقع 
العربية  جمتمعاتنا  حتكم  التي 
بكل  احلب  الكاتب  فيها  جم�سدا 

من  واملوؤملة  املفرحة  تفا�سيله 
خلل ق�سة ع�سق جتمع بني �ساب 
وفتاة من ديانتني خمتلفتني ليطرح 
التي  االجتماعية  القيود  مو�سوع 
وم�ساعر  طموح  دون  حائل  تقف 
الكثريين الراغبني بتجاوزها ح�سب 

ما يبني الكاتب ملرا�سلة �سانا.
ب�سيط  باأ�سلوب  الكاتب  وي�رشد 

و�سل�ض اأحداث الرواية وتفا�سيلها 
من خلل �سخ�سية بطلها ميان وهو 
ال�سفر  يحب  طموح  �سوري  �ساب 
احلا�سوب  بعلوم  معارفه  ليطور 
يف  �سعبة  حياة  اأم�سى  اأن  بعد 
يع  مل  قرارات  من  وعانى  �سغره 
كيف اتخذها وعلقة حب مري�سة 
ثم  غائرا  جرحا  نف�سه  يف  تركت 

ح�سل اأن توهجت جمددا م�ساعره 
التقاها  فتاة  حب  يف  وقع  اأن  بعد 
خلل اأ�سفاره لكن قيود جمتمعهما 

كانت اأقوى منهما.
ال�سادرة  الرواية  بطل  ويحاول 
والن�رش  للطباعة  كيوان  دار  عن 
واقعه  مع  يتعامل  اأن  والتوزيع 
فيطلق  مغايرة  بطريقة  ال�سعب 

دعوة للتنوير الفكري واالبتعاد عن 
التع�سب من خلل �سبكة الكرتونية 
ب�سكل  لل�سباب  متوجها  يديرها 

عام.
من  حرب  جمد  الكاتب  اأن  يذكر 
طالب   1995 ال�سويداء  مواليد 
معهد تقنيات حا�سوب بال�سويداء.

وكاالت   
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م�صيفو الطريان الأكرث 
عر�صة ملخاطر الإ�صابة 

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

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

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

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

مراقبة جرعة الإ�شعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

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

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

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

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

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

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

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

اإىل ب�رستك وتلحق بها ال�رسر.

جراحون هنود ينجحون يف اإزالة 
اأكرب ورم دماغي

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

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

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

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

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

ال�صكري ي�صبب تدهورا عقليا يبداأ من منت�صف العمر
علمية  درا�شة  تو�شلت 
مر�ص  اأن  اإىل  حديثة 
تقلي�ص  يف  يبداأ  ال�شكري 
منت�شف  الدماغ يف  حجم 
تدهورا  وي�شبب  العمر، 
�شن  يف  مت�شارعا  عقليا 
العلماء  ووجد  التقاعد 
اأن  ت�شمانيا  جامعة  من 
بالنوع  امل�شنني امل�شابني 
ال�شكري،  داء  من  الثاين 
لنخفا�ص  تعر�شوا 
الذاكرة  يف  ملحوظ 
على  اللفظية  والطلقة 

مدى خم�ص �شنوات.
اأنهم  للقلق  املثري  ومن 
امل�شاركني  اأن  وجدوا 
 68 �شن  يف  كانوا  الذين 
يف  املتو�شط  يف  عاما 
كانوا  الدرا�شة،  بداية 
علمات  بالفعل  يظهرون 
ويعتقد  اأدمغتهم،  تلف يف 
العلماء اأنها بداأت قبل عدة 
مع  مقارنة  وبعد  �شنوات 

اأولئك الذين ل يعانون من 
الثاين،  النوع  من  ال�شكري 
وجد العلماء الأ�شرتاليون، 
دليل  امل�شاركني  لدى  اأن 
على وجود �شمور دماغي 
اأكرب من ذلك الذي كان يف 

بداية الدرا�شة.
ال�شكري  مر�ص  ويعرف 

امل�شاكل  اأ�رسع  من  باأنه 
اأنه  باعتبار  ال�شحية منوا 
احلياة  باأ�شلوب  يرتبط 
وتنتج  الغذائي،  والنظام 
املزمن  املر�ص  عن هذا 
عديدة  �شحية  م�شاكل 
والقلب  الكلى  تطال 
والأع�شاب  والعينني 

هذه  اإىل  وبالإ�شافة 
متكن  فقد  املخاطر، 
العلماء من خلل الدرا�شة 
اأن  اإثبات  من  احلديثة، 
مر�ص  من  الثاين  النوع 
كبري  تاأثري  لديه  ال�شكري 
اأن  وميكن  الدماغ  على 

يوؤدي اإىل اخلرف.

علماء يقرتبون من ابتكار دواء يعالج ال�صلل الرعا�س

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة للك�صف املبكر عن ف�صل القلب

قال باحثون اإنهم اقرتبوا من التو�شل 
اإىل دواء يعالج مر�ص ال�شلل الرعا�ص 
)باركن�شون( �شيتم اإنتاجه من توليفة 
دواء لعلج ال�شغط املرتفع ي�شّمى 
ا�رساديبني. وينتمي هذا الدواء اإىل 
نوعية من العلجات تو�شف باأنها 
مثبطات قنوات الكال�شيوم، والتي 

تعمل على تو�شعة ال�رسايني وبالتايل 
خف�ص �شغط الدم.

وبح�شب الأبحاث التي اأجريت يف 
جامعة نورث و�شرتن ب�شيكاغو، 

تبني اأن من تناولوا دواء ا�رساديبني 
تنخف�ص لديهم خماطر الإ�شابة 

بال�شلل الرعا�ص، وقد �شعت الأبحاث 
لفهم �رس تاأثري هذا الدواء، ونُ�رست 

نتائج الدرا�شة يف دورية »كلينيكال 
اإنفي�شتيجي�شن«، واأظهرت اأن اخلليا 

الع�شبية بالدماغ امل�شوؤولة عن 

حركة الع�شلت تنتج نوعاً من العادم 
اأو ال�شموم، ومع ارتفاع م�شتوى 

الكال�شيوم يف هذه اخلليا ت�شمر 
ومتوت ب�شبب ال�شموم التي تنتجها 
بنف�شها ما يوؤثر على احلركة ب�شكل 
ن�شميه ال�شلل الرعا�ص. وهنا ياأتي 

تاأثري دواء ا�رساديبني يف خف�ص 
الكال�شيوم، وعدم ال�شماح برتاكم 

ال�شموم التي تقتل اخلليا.
وقد وفرت هذه النتائج اأدلة �شمحت 

بنقل التجارب من احليوانات اإىل 
الب�رس، ونظراً لعدم وجود اآثار 

جانبية لدواء ا�رساديبني يتم اإجراء 
التجارب يف اأكرث من 50 موقع 

بالوليات املتحدة، وبلغت التجارب 
مرحلة متقدمة تقرتب كثرياً من 

الإعلن عن التو�شل لعلج لل�شلل 
الرعا�ص.

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

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

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

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

عرب دائرة مغلقة.

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

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

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

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

ف�شل القلب.
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من �سفات �سخ�سية �لر�سول )�سلى �هلل عليه و�سلم(
كان �صلى اهلل عليه و�صلم متو�صط القامة ، ال بالطويل وال بالق�صري، 
بل بني بني، كما اأخرب بذلك الرباء بن عازب ر�صي اهلل عنهما قال: ) 
كان النبي �صلى اهلل عليه و�صلم مربوعاً-متو�صط القامة-، بعيد ما 
بني املنكبني، له �صعر يبلغ �صحمة اأذنه، راأيته يف حلٍة حمراء، مل اأر 

�صيئاً قط اأح�صن منه ( متفق عليه.
وكان �صلى اهلل عليه و�صلم اأبي�ض اللون، لنِيّ الكف، طيب الرائحة، دَلّ 

على ذلك ما رواه اأن�ض ر�صي اهلل عنه قال : ) كان ر�صول اهلل �صلى 
اهلل عليه و�صلم اأزهر اللون- اأبي�ض م�صتدير- ، كاأَنّ عرقه اللوؤلوؤ، اإذا 

م�صى تكفاأ، وال َم�َص�ْصُت ديباجة - نوع نفي�ض من احلرير- وال حريرة 
األني من كف ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم، وال �صممُت م�صكة وال 

عنربة اأطيب من رائحة ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه و�صلم ( رواه م�صلم .
وكانت اأم �ُصليم ر�صي اهلل عنها جتمع َعَرقه �صلى اهلل عليه و�صلم، 

فقد روى اأَنَ�ِض بِْن َماِلٍك ر�صي اهلل عنه َقال:َ ) دخل علينا النبي �صلى 
اهلل عليه و�صلم، فقال -اأي نام نومة القيلولة- عندنا، فعرق وجاءت 
اأمي بقارورة، فجعلت ت�صلت -جتمع- العرق فيها، فا�صتيقظ النبي 

�صلى اهلل عليه و�صلم، فقال: يا اأم �صليم ما هذا الذي ت�صنعني؟ قالت: 
هذا عرقك جنعله يف طيبنا، وهو من اأطيب الطيب ( رواه م�صلم .
وكان ب�صاقه طيباً طاهراً، فعن عبد اجلبار بن وائل قال حدثني 

اأهلي عن اأبي قال: ) اأُتي النبي �صلى اهلل عليه و�صلم بدلو من ماء، 
ّب، يف البئر، اأو �رشب من الدلو،  ف�رشب منه، ثم مّج يف الدلو، ثم �صُ

ثم مج يف البئر، ففاح منها مثل ريح امل�صك ( رواه اأحمد وح�صنه 
االأرنوؤوط.

وكان �صلى اهلل عليه و�صلم كث اللحية، كما و�صفه اأحد اأ�صحابه جابر 
بن �صمرة ر�صي اهلل عنه قال: ) وكان كثري �صعر اللحية ( رواه م�صلم .

 �لأ�سول �لنقلية
 عند �لإمام مالك

القراآن الكرمي: يلتقي االإمام مع جميع 
االأئمة امل�صلمني يف كون كتاب اهلل عز 
وجل هو اأ�صل االأ�صول، وال اأحد اأنزع 

منه اإليه، ي�صتدل بن�صه، وبظاهره ويعترب 
ال�صنة تبيانا له. ال�صنة النبوية: اأما ال�صنة 

ومفهومها عند االإمام مالك فطبيعي 
اأن ي�صري يف فهمها على ما �صار عليه 

ال�صلف وعامة املحدثني الذين كان من 
اأئمتهم واأقطابهم، غري اأنه رمبا عمم 
يف ال�صنة لت�صمل ما يعرف عند علماء 
احلديث باملاأثور. وهو بهذا املعنى 
يعطي لعمل اأهل املدينة واإجماعهم 
مكانة خا�صة، ويجعل من قبيل ال�صنة 
كذلك فتاوى ال�صحابة، وفتاوى كبار 
التابعني االآخذين عنهم، ك�صعيد بن 

امل�صيب، وحممد بن �صهاب الزهري، 
ونافع، ومن يف طبقتهم ومرتبتهم 

العلمية، كبقية الفقهاء ال�صبعة.عمل 
اأهل املدينة: من االأ�صول التي انفرد 
بها مالك واعتربها من م�صادر فقه 

االأحكام والفتاوى. وق�صم االإمام الباجي 
عمل املدينة اإىل ق�صمني: ق�صم طريقه 
النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�صاألة 

االأذان، وم�صاألة ال�صاع، وترك اإخراج 
الزكاة من اخل�رشوات، وغري ذلك من 
امل�صائل التي طريقها النقل وات�صل 
العمل بها يف املدينة على وجه ال 

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

وعلماء غريهم من اأن امل�صري منه اإىل 
ما ع�صده الدليل والرتجيح. ولذلك 
خالف مالك يف م�صائل عدة اأقوال 

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

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

يختلفوا فيه«.

�ل�ستغفار يوجب معية �هلل عز  وجل 
عن اأبي هريرة – ر�صي اهلل عنه- 
اهلل  -�صلى  اهلل  ر�صول  قال  قال: 
اأنا  تعاىل:  يقوالهلل  و�صلم:  عليه 
وحتركت  ذكرين  ما  عبدي  مع 
ماجه،  ابن  اأخرجه  �صفتاه  بي 
لذلك ما ع�صانا اإال اأن نقول باأن 
االأذكار.  اأعظم  من  اال�صتغفار 
كان   ، اال�صتغفار  ف�صل  ولعظم 
النبي �صلى اهلل عليه و�صلم يكرث 
منه وال يرتكه على اأي حال ، قال 

عليه ال�صالة وال�صالم : اإنه ليُغان 
اهلل  الأ�صتغفر  واإين  قلبي،  على 
اأهل  ليُغان قال  : انه  رواه م�صلم 
اللغة : ) الغني ( بالغني املعجمة 
، والغيم مبعنى ، واملراد هنا ما 
 : القا�صي  قال   ، القلب  يتغ�صى 
قيل : املراد الفرتات والغفالت 
عن الذكر الذي كان �صاأنه الدوام 
عليه ، فاإذا فرت عنه اأو غفل عد 

ذلك ذنبا   

من فل�سفة �حلج:
قد يح�صب االإن�صان اأن ال�صفر اإىل البقاع املقد�صة الذي كلف بها امل�صتطيع واعترب من فرائ�ض االإ�صالم على 

بع�ض اأتباعه يح�صبه االإن�صان رحلة جمردة
ْعلُوَماٌت  ُجّ اأَ�ْصُهٌر َمّ عن املعاين اخللقية، ومثال ملا قد حتتويه االأديان اأحيانا من تعبدات غيبية. وهذا خطاأ }احْلَ

ُدواْ َفاإَِنّ َخرْيَ  ِجّ َوَما تَْفَعلُواْ ِمْن َخرْيٍ يَْعلَْمُه اهلّلُ َوتََزَوّ َجّ َفاَل َرَفَث َوالَ ُف�ُصوَق َوالَ ِجَداَل يِف احْلَ َفَمن َفَر�َض ِفيِهَنّ احْلَ
اِد التَّْقَوى َواتَُّقوِن يَا اأُْوِل االأَلْبَاِب{ الَزّ

هذا العر�ض املجمل لبع�ض العبادات التي هي اأركان االإ�صالم، ن�صتبني منه متانة االأوا�رش التي تربط الدين 
باملقا�صد واحِلَكم. اإنها عبادات متباينة يف جوهرها ومظهرها، ولكنها تلتقي عند الغاية والهدف واملق�صد. 

فال�صالة وال�صيام والزكاة واحلج، وما �صابه هذه الطاعات من تعاليم االإ�صالم، هي مدارج الكمال املن�صود، 
وروافد التطهر الذي ي�صون احلياة ويعلى �صاأنها، ولهذه ال�صجايا الكرمية -التي ترتبط بها اأو تن�صاأ عنها- 

ى لبه! ويهذب باهلل وبالنا�ض �صلته  اأعطيت منزلة كبرية يف دين اهلل. فاإذا مل ي�صتفد املرء منها ما يزِكّى قلبه، وينِقّ
فقد هوى.

ورمبا قدر الطفل على حماكاة اأفعال ال�صالة وترديد كلماتها.. رمبا متكن املمثل من اإظهار اخل�صوع وت�صنع 
اأهم املنا�صك.. لكن هذا وذاك ال يغنيان �صيئا عن �صالمة اليقني، ونبالة املق�صد.

واحلكم على مقدار الف�صل وروعة ال�صلوك يرجع اإىل م�صار ال يخطئ، وهو اخللق العاىل!

ح�سول �لتقوى
والتقوى غاية االأمر، وجماع اخلري، وو�صية اهلل لالأولني واالآخرين، وال�صوم فر�صة عظمى للتزود من التقوى، قال 

تعاىل }...لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن{
ت�صور مري�صا مل يذهب اإل طبيب اأو ذهب ولكن مل يتناول الدواء اأو تناوله علي غري ما اأو�صي به الطبيب؟! فهذا 

يعد من ال�صفهاء.
فعندما ي�صبح هُمّ امل�صلم اأن يوؤدي العبادات بطريقة �صكلية دون االلتفات اإل مقا�صدها ودون اإحداث تغيري 
يف اأخالقه فال يجد للعبادة ثمرة، وال يجد حالوة االإميان، وجتد انف�صاما يف �صخ�صية بع�ض امل�صلمني، فقد 

ى ال�صدق،  ا كثري ال�صالة وال�صيام واحلج واالعتمار، ويف الوقت نف�صه ال يُوؤمَتَن علي �صيء، وال يتَحَرّ جتده �صخ�صً
ويُ�صيء معاملة االآخرين، وجتده قليل ال�صرب عند البالء؛ فهو اإذا مل يتغري بعبادته ومل ي�صتفد من اأدائها.

لعلكم تتقون
قال تعاىل: }يَا اأَيَُّها الَِّذيَن اآَمنُواْ ُكِتَب َعلَيُْكُم 
يَاُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمن َقبِْلُكْم لََعلَُّكْم  ّ ال�صِ

تَتَُّقوَن{ ]البقرة:183[  اأي ليعدكم به 
»للتقوى« التي هي امتثال االأوامر واجتناب 

النواهي، ملا يف ال�صيام من مراقبة اهلل تعاىل 
اأو لعلكم تنتظمون يف زمرة املتقني، الأّن 

ال�صوم �صعارهم. 

والتقوى ال�رشعية هي اتقاء املعا�صي، واإمنا 
كان ال�صيام موجبا التقاء املعا�صي، الأن 

املعا�صي ق�صمان: ق�صم ينجع يف تركه التفكر 
كاخلمر واملي�رش وال�رشقة والغ�صب، فرتكه 

يح�صل بالوعد على تركه والوعيد على فعله 
واملوعظة باأحوال الغري، وق�صم ين�صاأ من 
دواع طبيعية كاالأمور النا�صئة عن الغ�صب 

وعن ال�صهوة الطبيعية التي قد ي�صعب تركها 
مبجرد التفكر، فجعل ال�صيام و�صيلة التقائها، 
الأنه يعدل القوى الطبيعية التي هي داعية تلك 

املعا�صي، لريتقي امل�صلم به عن ح�صي�ض 
االنغما�ض يف املادة اإىل اأوج العامل الروحاين، 

فهو و�صيلة لالرتيا�ض بال�صفات امللكية 
واالنتفا�ض من غبار الكدرات احليوانية. ويف 

احلديث ال�صحيح: »ال�صوم جنة«  اأي وقاية، 
وملا ترك ذكر متعلق جنة تعني حمله على ما 
ي�صلح له من اأ�صناف الوقاية املرغوبة، ففي 

ال�صوم وقاية من الوقوع يف املاآثم، ووقاية 
من الوقوع يف عذاب االآخرة، ووقاية من 

العلل واالأدواء النا�صئة عن االإفراط يف تناول 
اللذات. 
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ن�شف مليون م�شاهدة لكليب راغب 
عالمة »رديل كلماتي«

   
طرح �لنجم �للبناين ر�غب عالمة �أحدث كليباته »رديل كلماتي«، عرب 
قناته �لر�سمية مبوقع يوتيوب. كليب »رديل كلماتي«، من كلمات طوين 
�أبي كرم، و�أحلان حممود عيد. وتخطى كليب »رديل كلماتي« ن�سف 

مليون م�ساهدة، منذ طرحه، عرب �لقناة �لر�سمية لر�غب عالمة مبوقع 
يوتيوب. وكان ر�غب عالمة قد طرح �أغنيته �لوطنية  »طار �لبلد« 

موؤخر�ً، من كلمات نز�ر فرن�سي�س، وحلنها ووزعها جان ماري ريا�سي، 
و�نتقد عالمة من خاللها �لأو�ساع يف لبنان.

خالل اأيام.. عائدات 
»Aquaman« تقارب 

ن�شف مليار دوالر
حقق فيلم هوليوود �جلديد، »Aquaman«، �إير�د�ت قيا�سية يف �سوق 
�ل�سينما �لعاملية، فاقت جميع �لتوقعات �ل�سابقة، حيث و�سلت �إىل 488 

مليون دولر �أمريكي، يف �أقل من �سهر على �إطالقه �أول مرة.
ومن �ملثري �أن �لفيلم مل ينت�رش يف جميع �ل�سالت �لعاملية بعد، حيث 
من �ملقرر �أن يبد�أ عر�سه يف دول جديدة خالل �لأ�سبوعني �لقادمني، 
ما يوؤكد ��ستثنائية �لفيلم ومتيزه. وي�سيف �لفيلم �لأخري بطال جديد� 
�إىل جمموعة �لأبطال �خلارقني ل�رشكتي »مارفيل« و«و�رنر برو�س« 
�لر�ئدتني، يف حني يوؤدي دور �لبطولة فيه �لنجم �ل�سهري، جي�سون 

مومو�.

رامي جمال يطرح اأحدث 
كليباته »الربد«

   
طرح �ملطرب �مل�رشي ر�مي جمال �أحدث كليباته »�لربد«، مبنا�سبة 

�أعياد �لكري�سما�س، عرب �لقناة �لر�سمية لل�رشكة �ملنتجة مبوقع 
يوتيوب. »�لربد« كلمات �أحمد مرزوق، و�أحلان حممد يحيى، وتوزيع 
يحيى يو�سف، و�إخر�ج كرمي جنيب، ومن �إنتاج »جنوم ريكوردز«، ومت 

ت�سويره يف لندن.

م�شاركة 17 فرقة يف الطبعة الـ 12 ملهرجان االأغنية الوطنية ببجاية

»بالك مريور« اأول م�شل�شل تفاعلي على نتفليك�س

�ساركت 17 فرقة وجوقا مو�سيقيا من عدة واليات  اأول اأم�س يف م�سرح »عبد املالك بوقرموح« ببجاية يف افتتاح 
الطبعة ال12 من  مهرجان االأغنية الوطنية.

بتقدمي  �لفتتاح  حفل  ومتيز 
عر�س على �مل�رشح وخطابات 
للم�ساركني حتدثو� خاللها  عن 
�أهمية �حلدث و مز�يا هذ� �لنوع 
معتربينه  �لفني  و  �ملو�سيقي 
و  �لوطنية  �لذ�كرة   مغذي 

�لثورية �لتي تغذي �حلما�س.
و يهدف هذ� �لف�ساء �لثقايف �إىل 
�كت�ساف �ملو�هب يف هذ� �لنوع 
�لأغاين  �لذي ميزج  بني  �لفني 
و�ملو�سيقى.  و�ل�سعر  و�لرثاء 
ومتطلب  كامل  فن  يعد  و�لذي 

للغاية.
�لفرق  هذه  خالل  من  و 
�لدرجات  فاإن  �ملو�سيقية 
�ملقرتحة غالبا ما تكون »نغمة 

ما  وفق   ،  « م�سكلة  متحركة 
�ل�سيخ  جوق  مدير  �ليه  �أ�سار 
على  �حلائز  �سدوق،  �أحد�د 
 2017 عام  يف  �لأوىل  �جلائزة 
�ملو�سم  هذ�  يعود  �لذي  و 
�لعديد  مع  �لن�سجام  مع 
)�سوبر�نو،  �لأ�سو�ت  من  
من  �مل�ستمدة  وتينور(  �ألتو 
و�ملعاد   تقليدي  قبائلي  مرجع 

ت�سكيلها بالكامل.
�أن  �ملتحدث  ذ�ت  و�أ�ساف 
 ، جديدة«  �إبد�عات  »هذه 
و�سعوبة  ح�سا�سية  �إىل  لفتا 
�أعمال �لتجديد �ملنجزة و�لتي 
فيها  �ملبذول  �جلهد  �أ�سبح 
�لإبد�عي  لالجتاه  مميزة  �سمة 

�جلديد لالأغنية للوطنية«.
�لفرق  �أو  �لأجو�ق  تعد  مل 
بتكر�ر  تكتفي  �ملو�سيقية 
و�لأحلان  �لقدمية  �لن�سو�س 
برب�عة  ل�سقلها  تذهب  ولكنها 

لإخر�ج �أعمال كبرية منها.
�ملهرجان  هذ�  على  وي�رشف 
تنظيمه مديرية  �إىل  بادر  �لذي 
و�لذي  و�لريا�سة  �ل�سباب 
ثالثة  مد�ر  على  �سيتو��سل 
من  تت�سكل  حتكيم  جلنة  �أيام، 
�لأعمال  �سيقيمون  خرب�ء 
�أهمها  �ملعايري  من  لعدد  وفقا 
و  �لوطنية  مو�سوع  �حرت�م 
نوعية تف�سريه و وتغري�ته و�أزياء 

كل فرقة على خ�سبة �مل�رشح.

عابد فهد يحتفل بعيد امليالد مع فريق »دقيقة �شمت«

�أم�س  »نتفلك�س«   �سبكة  عر�ست 
�ملو�سم  من  �لأوىل  �حللقة 
 Black« م�سل�سل  من  �خلام�س 
�سيكون  و�لذي   ،  »Mirror
وهي   »Bandersnatch»بعنو�ن
من  �أكرث  تت�سمن  طويلة  حلقة 
جتربة  يف  م�ساهدة  �ساعات   5
لنتفليك�س  نوعها  �لأوىل من  تعترب 

يتم  تفاعلي  حمتوى  عر�س  يف 
خيار�ت  خالل  من  نهايته  حتديد 

�مل�ساهد.
�إىل  �حللقة  عر�س  مدة  وو�سلت 
�ساعات   5 �أي حو�يل  دقيقة،   312
و20 دقيقة، وهي �أطول مدة لفيلم 
رو�ئي، ويرجع �ل�سبب يف ذلك �إىل 
نتفليك�س  �ستوفرها  �لتي  �مليزة 

بحيث يتمكن �مل�ساهد من حتديد 
�ألعاب  يف  كما  �ل�سخ�سيات  م�سري 
�لتي  �خليار�ت  وبح�سب  �لفيديو، 
يتم حتديدها، يتمكن من م�ساهدة 
وفقاً  خمتلفة  وق�سة  �أحد�ث 

لختيار�ته.
�سل�سلة  على  �حللقة  �عتمدت   
تلفزيونية  ق�س�سية  خمتار�ت 

من  �ملظلم  �جلانب  ��ستعر�ست 
و�سلطت   و�لتكنولوجيا  �حلياة 
د�خل  �ل�سود�وية  على  �ل�سوء 
ق�سة  وتناولت  �لب�رشية،  �لنف�س 
خمتلفة عن �ملو�سم �خلام�س من 
م�سل�سل م�سل�سل »�ملر�آة �ل�سود�ء«، 
و�لذي �سيعر�س يف وقت لحق من 

عام 2019.

�حتفل �لنجم �ل�سوري، عابد فهد، بعيد 
�مليالد مع �أ�رشة �مل�سل�سل �لرم�ساين 

�ملقبل، »دقيقة �سمت«، وذلك يف موقع 
�لت�سوير يف �لعا�سمة �ل�سورية، دم�سق.
وعلى ر�أ�س �ملحتفلني �إىل جانب فهد، 

ح�رشت �لنجمة �للبنانية، �ستيفاين �سليبا، 
يف حني ن�رش �لنجم �ل�سوري مقطع فيديو 
عرب �إن�ستغر�م، �أظهر فيه جانبا من �أجو�ء 

�لحتفال.
ويندرج م�سل�سل »دقيقة �سمت« حتت 

�إطار �أعمال �لت�سويق و�لإثارة، وهو من 
كتابة �سامر ر�سو�ن، و�إخر�ج �سوقي 
�ملاجري، يف حني �أنتج يف م�رشوع 

م�سرتك بني �رشكتي »�ل�سباح �إخو�ن« 
و«�إيبال«.

ال�شباب وال�شجاعة واحلب.. دور ال�شينما تعر�س فيلم »تي-34« الرو�شي
�لرو�سية فيلم  �ل�سينما  تعر�س دور 
»تي-34«، بدء� من 1 يناير �ملقبل، 
�سيدوروف،  �أليك�سي  �إخر�ج،  من 
و�إرينا  بيرتوف  �ألك�سندر  وبطولة 

�ستار�سنباوم.
�حلب  ق�سة  �لفيلم  ويروي 
و�ل�سمود  و�ل�سجاعة  و�ل�سد�قة 
�إبان  �ل�سوفيت  �لدبابات  لرجال 

-1941( �لعظمى  �لوطنية  �حلرب 
.)1945

ليف  �ل�سوفيتي  �ملرمى  حار�س 
حار�س  عن  وثائقي  يا�سينفيلم 
يا�سني  ليف  �لرو�سي  �ملرمى 
»ميالن«  مهرجان  بجائزة  فاز 

�ل�سينمائي
وتلعب �ملو�سيقى دور� حموريا يف 

�لفيلم، وذلك بف�سل جنم مو�سيقى 
با�ستا،  �ل�سهري،  �لرو�سي  �لر�ب 
وجنمة مو�سيقى �لفلكلور، بيالغيا، 
�لرئي�سة  �لأغنية  �أبدعا  �للذيْن 
�لنري�ن  »حتت  بعنو�ن  للفيلم 

�حلارقة«.
�إن  با�ستا  �لر�ب  مغني  وقال 
�ل�سباب  ق�سة  هي  »�أغنيتهما 

�أن  �لعلم  مع  و�لقدر،  و�ل�سجاعة 
ور�ءها  يقف  �لتاريخية  �لأحد�ث 
د�ئما �أنا�س ب�سطاء ي�سنعون �لتاريخ 
هي  »تي-34«  �أن  يذكر  باأيديهم«. 
�أف�سل دبابة يف �لعامل �إبان �حلرب 
يف  كثري�  �أ�سهمت  �لثانية،  �لعاملية 
�جلي�س  حققها  �لتي  �لنت�سار�ت 

�ل�سوفيتي يف ميادين �حلرب.
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ت�سدر عن �رشكة �رت �وف �دفرتيزينغ

�س ذ م م  ر�أ�سمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �سارع �سيلفان فور��سييه �ملر�دية �جلز�ئر

بريد االدارة:

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
الفاك�س :            021.69.64.63

    

بريد التحرير:

elwassatmd@gmail.com
موقع االأنرتنت

 اال�شهار
 ANEP �لوكالة �لوطنية لال�سهار با�ستور 

�جلز�ئر 
 �لفاك�س  �لهاتف:   

021737128 
ال�شحب  

مطبعة �جلز�ئر �لو�سط SIA  مطبعة ورقلة
 التوزيع

�رشكة �رت �وف �دفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة �أو �سورة ت�سل �جلريدة لترد 
�إىل ��سحابها �سو�ء ن�رشت  �م  مل تن�رش

www.elwassat.com

acm_comunication@yahoo.fr
elwassatjournal@gmail.com

�ملدير م�سوؤول �لن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  



�سياراتاجلمعة28 ال�سبت 29 دي�سمرب  2018  املوافـق  ل22ربيع الثاين 1440هـ 21

فائقة ريا�سية  �سيارة  تطلق  "تويوتا" 

�رشكة  ا�ضتعر�ضت 
تويوتا منوذجها اجلديد 
 "Supra" �ضيارات  من 
ال�ضهرية  الريا�ضية 
ال�ضيارة  هذه  واأتت 
 "coupe" بهيكل 
االن�ضيابية،  يف  غاية 

كبرية  هوائية  وفتحات 
واجلوانب،  املقدمة  يف 
مميزة  اأمامية  واأ�ضواء 
م�ضابيح   3 بـ  مزودة 

�ضغرية.
املركبة  هذه  طول  اأما 
مرت،   4.3 ف�ضياأتي 

مرت،   1.85 وعر�ضها 
االأر�ض  عن  وارتفاعها 
وامل�ضافة  ملم،   1290
عجالتها  قاعدتي  بني 
ووزنها  م،   2.47 تبلغ 
الطن  ون�ضف  طن  نحو 
ومن املفرت�ض اأن تطرح 

مبحرك  املقبل  العام 
توربيني ب�ضعة 3.0 لرت، 
وعزم 350 ح�ضانا، قادر 
على زيادة ت�ضارعها من 
كلم/�ضاعة   100 اإىل   0
ثانية   3.8 غ�ضون  يف 

فقط.

 Yandex  Taxi
تتحول اإىل خدمة عاملية

 اجلي�ش الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

اأعلنت �رشكة ياندك�ض الرو�ضية 
اأن خدماتها للنقل عرب �ضيارات 
من  مزيدا  و�ضلت  االأجرة 
واأو�ضحت  العاملية  االأ�ضواق 
جتاوزت  خدمتها  اأن  ال�رشكة 
الرو�ضي  االحتاد  حدود 
يف  االآن  متاحة  واأ�ضبحت 
 "Yango" فنلندا حتت عالمة
يف  �ضتظهر  وقريبا  التجارية، 
العديد من بلدان اأوروبا الغربية 

واإفريقيا.
Yandex." خدمة  وتعترب 

حلجز  خدمة  اأكرب   "Taxi
االإنرتنت  عرب  االأجرة  �ضيارات 

الرو�ضي  االحتاد  بلدان  يف 
اأ�ضطوال  ال�رشكة  ومتلك  حاليا، 
اأن  حتى  ال�ضيارات،  من  كبريا 
خدمة اأوبر ال�ضهرية باتت تعمل 

بالتعاون معها هناك.
اأما �رشكة "ياندك�ض" امل�رشفة 
حاليا  متلك  اخلدمة  هذه  على 
واحدا من اأكرب حمركات البحث 
يف العامل، والذي يعترب مناف�ضا 
ف�ضال  غوغل،  ملحرك  رئي�ضيا 
عن اأنها تو�ضعت يف العديد من 
�رشكة  اأول  وباتت  املجاالت، 
يف رو�ضيا تخترب خدمات النقل 

عرب ال�ضيارات ذاتية القيادة.

التي  الهجمات  عدد  ازدياد  مع 
ك�ضالح  ال�ضيارات  ت�ضتخدم 
اقتحام  اأو  املدنيني  لده�ض 
وزارة  بداأت  الع�ضكرية،  الثكنات 
تقنية  بتطوير  االأمريكية  الدفاع 
ال�ضيارات  وقف  على  قادرة  ثورية 
امل�رشعة قبل و�ضولها الأهدافها، 
عن  عبارة  التقنية  هذه  و�ضتكون 
ترددات  ي�ضتخدم  خا�ض  جهاز 
موجات الراديو للتحكم يف م�ضارات 
اللزوم.  عند  واإيقافها  ال�ضيارات 
هجمات  من  النوعيات  هذه  ملنع 
ال�ضيارات، �ضيقوم جهاز البنتاجون 
باإر�ضال موجات ميكروويف عالية 
الرتدد جتاه ال�ضيارات، ما �ضيوؤدي 
الكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
التوقف،  على  املحرك  واإجبار 

للتقنية  تطبيق  م�ضاهدة  وميكنكم 
يف الفيديو امللحق.

البنتاغون يطور حاليا ن�ضختني من 
التقنية، واحدة مبجال �ضغري ميتد 
بو�ضع  ي�ضمح  ما  مرت،  خلم�ضني 
اجلهاز يف �ضندوق �ضيارة بيك اأب 
 100 مبجال  واأخرى  �ضابه،  ما  او 
واحد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
الثانية  الن�ضخة  هدف  و�ضيكون 
االأماكن  يف  االأجهزة  و�ضع  هو 
العامة املتعر�ضة خلطر الهجمات 

االإرهابية لده�ض املدنيني.
اإرهابي ب�ضيارة  وقد ت�ضبب هجوم 
يف تورونتو بكندا االأ�ضبوع املا�ضي 
واإ�ضابة  مدنيني  ع�رشة  مبقتل 
اآخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�ضا واأملانيا وغريهما.

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

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

مر�سيد�ش GLE 2019 تظهر بتمويهات خفيفة مع اقرتاب تد�سينها

ميكنها  ال  ال�ضينية  ال�رشكات 
بب�ضاطة اأن تكبح نف�ضها عن اإغراء 
الغرب،  �ضيارات  ت�ضاميم  تقليد 
ال�رشكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�ض ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  واالآن، 
تريد  نف�ضها،  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�ضيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�ضني.
حيث تظهر �ضور براءات االخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�ضتطلق  ال�رشكة  باأن  ال�ضينية 

االأمامية  واجهتها  مقلدة  �ضيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�ض،  جاكوار 
امل�ضابيح  بني   Hanteng كتابة 

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�ض يف التفا�ضيل، 
لكن و�ضائل االإعالم ال�ضينية تتوقع 
باأن ال�ضيارة �ضت�ضمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رشوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�ضميمها 
�ضينجدو  تد�ضينها يف معر�ض  يتم 
�ضينطلق  والذي   2018 لل�ضيارات 

يف 7 �ضبتمرب.

عقب 21 �ضنة كاملة؛ قامت تويوتا 
�ضن�رشي  ت�ضميم  باإعادة  اأخريا 
الرائدة للجيل الثالث، مع احلفاظ 
الهادئ  االأيقوين  ال�ضكل  على 
اأ�ضا�ضاتها  وحتديث  لل�ضيارة 
وقتنا  ينا�ضب  ملا  ومن�ضتها 

احلايل.
فقط  ن�ضخة   50 �ضت�ضنع  تويوتا 

�ضهر،  كل  الفاخرة  ال�ضيدان  من 
وقد ظهر فيديو جديد يك�ضف عن 
قرب  عن  ال�ضيارة  تفا�ضيل  جميع 
من اخلارج والداخل اأثناء عر�ضها 

يف اليابان.
يف  واأناقة  فخامة  ت�ضع  ال�ضيارة 
الكال�ضيكي،  اخلارجي  ت�ضميمها 
ويف مق�ضورتها الفريدة من نوعها، 

خ�ضبية  زخرفات  ا�ضتخدام  مع 
مثري  وت�ضميم  الداخل  يف  المعة 
لالهتمام ملقاب�ض االأبواب ونظام 
�ضوت  مكرب  بع�رشين  فاخر  اأوديو 
اخلارجي  ال�ضوت  لكتم  ونظام 
متاما عن اجلال�ضني يف املق�ضورة 
و�ضتائر اإلكرتونية لتوفري اأكرب قدر 

ممكن من اخل�ضو�ضية.

�ضن�رشي  اأن  يف  اإذن  غرابة  ال 
اجلديدة يبداأ �ضعرها من 180،000 
دوالر )675،000 ريال �ضعودي(، ما 
يجعلها اأغلى من مر�ضيد�ض مايباخ 
S560 بـ 168،600 دوالر )626،000 
الطلبات  كل  اأن  ويُذكر  ريال(، 
العام  ال�ضيارة حمجوزة حتى  على 

القادم.

االأ�ضبوع املا�ضي  دبليو  اإم  بي  ك�ضفت 
واليوم ح�ضلنا  الرابع،  اجليل   X5 عن 
مناف�ضتها  على  نظرة  اأف�ضل  على 
والتي   GLE مر�ضيد�ض  الرئي�ضية 
منها   كليا  جديد  جيل  اأي�ضا  �ضيد�ضن 
يف  لل�ضيارة  االإنتاجي  النموذج  ر�ضد 
الفاخرة مل  ال�ضانعة  اأن  اأملانيا، ومبا 
تكبد نف�ضها عناء متويهها فذلك يعني 
االأ�ضابيع  خالل  �ضيتم  التد�ضني  اأن 

املقبلة.
يك�ضف  ال  الفيديو  مقطع  اأن  �ضحيح 
واجهتها االأمامية اإال اأن ذلك كاٍف حيث 
ظهرت GLE 2019 �ضابقا بتمويهات 
التج�ض�ضية  ال�ضور  على  وبناًء  خفيفة 
اخللفية  افرتا�ضي،  ت�ضميم  اإن�ضاء  مت 
وامل�ضابيح  ال�ضابق  عن  ر�ضيقة  تبدو 
�رشيط  بينها  ي�ضل  نحيلة  اخللفية 
فهي  االأمامية  الواجهة  اأما  معدين، 

م�ضتوحاة من CLS مب�ضابيح اأمامية 
LED وفتحات تهوية �ضفلية عدوانية 
مع خطوط قوية على غطاء املحرك، 
جتعدات  اجلوانب  متتلك  حني  يف 
اأقوا�ض  مع  مهيبة  اإليها مل�ضة  ت�ضيف 

عجالت اأعر�ض من ال�ضابق.
نظام  على  �ضتح�ضل  داخلها،  يف 
مع   MBUX الرتفيهي  املعلومات 
اأحدث  مثل  بالكامل  رقمية  �ضا�ضات 

موديالت ال�رشكة، كما اأن االنتقال اإىل 
داخلية  حجم  �ضيزيد  جديدة  من�ضة 

GLE ب�ضكل كبري للركاب واالأمتعة.
من  �ضتاأخذ  املحركات  اأغلب 
E-Class، لذا هي لي�ضت ب�رش خفي، 
واالآن لي�ض اأمامنا �ضوى انتظار تقدمي 
مر�ضيد�ض GLE 2019 اجلديدة كليا 
لتناف�ض  ال�ضاحة  على  وتنزل  ر�ضميا 

X5 اجليل الرابع.
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»iOS« اجلديد يت�سبب 

مب�ساكل جدّية للم�ستخدمني!

��ستكى �لعديد من م�ستخدمي هو�تف �آيفون 
من �أن حتديث نظام »iOS« ت�سبب مب�ساكل 
بع�ض  و�أ�سار  �أجهزتهم  عمل  يف  كبرية 
�مل�ستخدمني �إىل �أن هو�تفهم �لذكية توقفت 
عن ��ستقبال �إ�سار�ت �ل�سبكات �خللوية بعد 
 »12.1.2  iOS« ن�سخة  بتحميل  قامو�  �أن 
بالظهور  بد�أت  �مل�ساكل  هذه  و�أن  �لأخرية، 
مبا�رشة.  �ملحدثة  �لن�سخة  حتميل  بعد 
�آيفون  هو�تف  �أن  �لآخر  �لبع�ض  �أكد  كما 
خا�ستهم مل تعد ت�ستقبل �إ�سار�ت �سبكات �لـ 

»Wi-Fi« بعد حتميل �لن�سخة �لأخرية من 
»iOS«، كما �أن هذه �لن�سخة مل تفعل منافذ 

»eSIM« لالت�سال كما �دعت �آبل.
 iOS« ن�سخة  طرحت  قد  �آبل  وكانت 
فرتة،  منذ  خ�سي�سا  �ملعدلة   »12.1.2
عمل  حت�سني  يف  �ست�ساعد  »�أنها  موؤكدة 
هو�تف �آيفون �جلديدة مع �ل�سبكات �خللوية 
��ستكى  �أن  بعد  وذلك   ،»eSIM تقنية  عرب 
ل  هو�تفهم  �أن  من  م�ستخدميها  من  �لكثري 

ت�ستقبل �إ�سار�ت �ل�سبكات.

اأ�سواأ 25 كلمة مرور للعام 2018
ك�سف خرب�ء �لأمن �ل�سيرب�ين عن كلمات �ملرور �لأكرث 
�سيوعا و��ستخد�ما لهذ� �لعام، و�لتي يجب جتنبها ومت 
�لتو�سل �إىل قائمة �أ�سو�أ كلمات �ملرور لعام 2018، عن 

طريق حتليل �أكرث من 5 ماليني كلمة مرور مك�سوفة 
�أثناء �لت�رشيبات عرب �لإنرتنت. كما ��ستخدم حو�يل 

3% من �لأ�سخا�ض كلمة �ملرور �لأ�سو�أ »123456«، �إىل 
جانب عبارة »password«، و�لتي ظلت جميعها دون 

تغيري منذ �إدر�جها يف �لعام �ل�سابق. وجاءت يف �ملركز 
�لثالث من قائمة �أ�سو�أ كلمات �ملرور لعام 2018، كلمة 

مرور »123456789«. وت�سمل �لكلمات �جلديدة �ملدرجة 
�سمن �لقائمة »111111«، �لتي حتتل �ملركز �ل�ساد�ض يف 

�لقائمة، بالإ�سافة �إىل »sunshine« �لتي تاأتي يف �ملركز 
�لثامن و«princess« �لتي حتتل �ملركز �لـ 11. و�ت�سح 

�أن �لإعجاب بدونالد تر�مب قد يجعلك �أحد �ملعر�سني 
لالخرت�ق يف عام 2018، ويرجع ذلك �إىل �أن كلمة �ملرور 

»دونالد« �أ�سيفت �إىل قائمة �أ�سو�أ كلمات �ملرور للعام 
2018، و�لتي ت�سهل على قر��سنة �لإنرتنت �خرت�قك 

ب�سهولة، وحتتل �ملرتبة 23 �سمن �لقائمة. و�أ�سار مورغان 
�سلني، �لرئي�ض �لتنفيذي ل�رشكة »SplashData« �إىل 

�أن ��ستخد�م ��سمك �أو �أي ��سم �سائع مبثابة كلمة مرور، 
قد يكون قر�ر� خطري�، حيث  »يحقق �ملت�سللون جناحا 

كبري� يف �خرت�ق �لعديد من �حل�سابات، �لتي ت�ستخدم 
�أ�سماء �مل�ساهري وم�سطلحات من ثقافة �لبوب �أو �لريا�سة 
و�أمناط لوحة �ملفاتيح �لب�سيطة«. وين�سح �خلرب�ء باعتماد 

كلمات مرور طويلة ومعقدة، كما ين�سحون �أي�سا باعتماد 
كلمات مرور خمتلفة لكل ح�ساب على حدة. 

»X -لعنة االحرتاق ت�سل »اآيفون

 »Reddit« بو�بة  رو�د  تد�ول 
�ل�سهرية على �لإنرتنت خرب �حرت�ق 
بيد   »X »�آيفون-  هو�تف  �أحد 
�ساحبته و�إ�سابتها بحروق �سديدة.

�خلرب  ن�رش  �لذي  �ل�سخ�ض  وقال 
لأول مرة على �ملوقع »�إن �حلادثة 
كانت  عندما  �أخته  مع  وقعت 
وبجانبها  �رشيرها  على  ت�ستلقي 
هاتف �آيفون- X مو�سول بال�ساحن 
�ملخ�س�ض له، فما كان من �لهاتف 
�ملنطقة  يف  فجاأة  �حرتق  �أن  �إل 
�ملوجودة بالقرب من منفذ �ل�سحن 
�لنري�ن  و�متدت  فيه،  �ملوجود 

�ل�ساحن«و�أ�سار  كابل  �إىل  لت�سل 
نا�رش �خلرب �إىل �أن �لفتاة مل تتقدم 
بعد،  �آبل  �سد  ر�سمية  ب�سكوى 
�لتي  لكنها تنتظر �لرد من �ل�رشكة 
وعدت بدورها بالتحقيق يف �أ�سباب 

�حلادث.
من  �لأوىل  لي�ست  �حلادثة  هذه 
نوعها �لتي يحرتق فيها هاتف من 
�أحد  �آبل، فقبل مدة تفاجاأ  �إ�سد�ر 
�لهو�تف  �سيانة  مر�كز  موظفي 
هاتف  بانفجار  فيغا�ض  ل�ض  يف 
و�ندلع  بجانبه،  كان  »�آيفون-8« 

�أل�سنة �للهب منه. 

ت�سريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�سوؤون  �ملهتمة  �ملو�قع  بع�ض  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  �لتقنية 

»V40« �ملنتظر من �إل جي.
وذكر موقع »Android Police« �أن 
مبو��سفات  �سياأتي  �ملذكور  �لهاتف 
�لأجهزة  �أف�سل  من  و�حد�  منه  جتعل 
مبعالج  و�سيزود  �لأ�سو�ق،  يف  �لذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 �أو   6 ع�سو�ئي  و�سول  وذ�كرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  �أن  �ملفرت�ض  من  كما 
بدقة  �لعد�سة  ثنائية  �أ�سا�سية  بكامري� 
تقريب  ومبيز�ت  ميغابيك�سل،   13+16
لل�سورة  ممتازة  جودة  ت�سمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مر�ت، وكامري� 
 24 بدقة  �أي�سا  مزدوجة  �أمامية 
فمن  �جلهاز  بطارية  �أما  ميغابيك�سل. 
ميللي   3700 ب�سعة  تكون  �أن  �ملتوقع 
بخا�سية  ومزودة  بقليل،  �أكرث  �أو  �أمبري 
�ل�سحن �ل�رشيع، و�سا�سته �ستاأتي بحجم 

6.2 بو�سة.

اآبل تطلق ن�سخة معدلة من 
»macOS« نظام

�أعلنت �رشكة �آبل �أن ن�سخة »بيتا« �ملعدلة عن 
نظام »macOS 10« �ملخ�س�ض للحو��سب 
�مل�ستخدمني  جلميع  متاحة  �أ�سبحت 
م�ستخدمي  جميع  �أن  �ل�رشكة  و�أو�سحت 
حتميل  باإمكانهم  �أ�سبح   »Mac« حو��سب 
نظام �لت�سغيل �جلديد �ملعدل �لذي يحمل 
��سم »macOS 10.14« مقابل 99 دولر�.

ولتحميل هذ� �لنظام يجب على �مل�ستخدم 
 »10.14 MacOS« إىل موقع� �لتوجه  �أول 

ت�سجيل  ثم  ومن  �لإنرتنت،  على  �لر�سمي 
دخوله عرب ح�ساب »Apple ID«، و�تباع 
�لإر�ساد�ت �لالزمة وبعدها تثبيت �لربنامج 

على حا�سبه �ل�سخ�سي.
�لن�سخة  �أن  �إىل  �آبل  يف  �خلرب�ء  وي�سري 
�لعديد  تفادت   »macOS« من  �جلديدة 
من �لثغر�ت �لربجمية �ملوجودة يف �أنظمة 
�لت�سغيل �ل�سابقة، وز�دت من حماية بيانات 

�مل�ستخدم.

رئي�س نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ساً  نينتندو  �ليابانية  �لألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�سابق  للرئي�ض  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو �أن �لرئي�ض �جلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق �ل�رشكة م�ستقباًل.
حيث �رشح �لرئي�ض �جلديد �سنتارو فوروكاو�، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ستثمار  رغبته  عن 
)حو�يل مليار( لتطوير �ألعاب خمتلفة للهو�تف 

�لذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
�ألعاب  عدة  �إطالق  مع  �لأخريين  �لعامني  يف 
�إطالق  مع  �حلال  هو  كما  �لذكية،  للهو�تف 
جهاز �سويت�ض. �إل �أن �لرئي�ض �جلديد يرى يف 
�ل�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  �لهو�تف  �ألعاب 

وتو�سيع عملها يف جمال �لألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  �أرباحاً  �ل�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  �ألعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
�أنها �أعلنت عن �لعمل على لعبة جديدة تُ�سمى 

.Dragalia Lost
بالو�سع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رشكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�ساب،  �جلديد  �لرئي�ض  مع  �حلايل 
هذ� �لتحول من �ساأنه �أن يُعيد �ل�رشكة للو�جهة 
ترف�ض  كانت  �لتي  �لغياب  �سنو�ت  عن  عو�ساً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.

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

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

oGo »العاملة بنظام اأندرويد يف متجر 
.»gle Play 

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

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

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

حتت زره ا�سرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

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

تقنيات ل تتطلب تاأكيد التحديث 
اأو الإبالغ عن املدفوعات عرب ر�سائل 

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

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

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



جمبنة �سعيدة ح�سب مدير الوحدة تعترب 
تنتج  الوطني  امل�ستوى  على  وحدة  اأول 
جمبنات  لتناف�س  ال�سنع  حملية  اأجبان 
هذا  يف  الرائدتني  ق�سنطينة  و  امل�سيلة 
ال�سباقة يف  �سعيدة  لتكون جمبنة  املجال 
اإنتاج هذه الأنواع و خا�سة اجلنب الأحمر 
الذي �سياأخذ مكانا يف امليدان و تتعزز به 
، من جهته  ال�سوق اجلزائرية يف املجال 
اأمام  كلمته  خالل  و  �سعيدة  ولية  وايل 
عمال الوحدة اأكد على تقدمي كل اجلهود 
الذي  الوحدة على مكانها  اإبقاء  اأجل  من 
احتله عرب ال�سوق الوطنية يف اإنتاج احلليب 
اجلودة  و  النوعية  اأن  موؤكدا  الأجبان  و 

يف  للمناف�سة  نظرا  العمال  بها  مطالب 
ال�سوق خا�سة و اأن هناك دعم من طرف 
التي  الأبقار  مربو  و  باحلليب  املمولني 

اإعطاء  الت�سهيالت من اجل  متنح لهم كل 
دعم كايف للملبنة التي تنتج خمتلف اأنواع 

احلليب و م�ستقاته.

خلدون.ع

�سعيدة

تد�سني وحدة جديدة ل�سناعة الأجبان ب�سعيدة 
د�سن اأم�س وايل ولية �سعيدة لوح �سيف الإ�سالم وحدة جديدة ل�سناعة م�ستقات الأجبان بالوحدة الرئي�سية 

لإنتاج احلليب و م�ستقاته ، حيث �ستعرف هذه الوحدة اإنتاج العديد من املنتجات اخلا�سة باجلنب و اأين اأكد مدير  
الفالحة لولية �سعيدة اأن ال�سوق الوطنية تدعمت باأول منتوج وطني من نوع اجلنب الأحمر الذي يعترب من اأجود 

اأنواع اجلنب اإ�سافة اإىل منتجات اأخرى من هذا النوع مثل »الغودا« و« غريار« و هي الأكرث طلبا يف ال�سوق.

الدكتور مو�سى 
باباعمي..حق 

العرتاف
البحري  برج  مبدينة  الكائن  املناهج  معهد  اأثبت 

لفكرة  النت�سار  الأمل،و  و  �سناعة  على  قدرته 

و  بالعلماء  الحتفاء  تقاليد  تكري�س  و  املواطنة 

اجلزائري  العامل  و�سام  مبادرة  خالل  من  تكرميهم  

حموري  حدث  اإىل  الوقت  مبرور  حتولت  التي 

،و  العلم  طلبة  ،و  ال�سغوفني  من  املئات  ،ينتظره 

تعاىل  اهلل  بعد  الف�سل  لها  كان  املبادئ  هذه  لعل 

�ستى  يف  بنخبتهم  اجلزائريني  ربط  يف  �ساهمت  اأن 

الخت�سا�سات العلمية و الأدبية و منهم من ي�ساهم 

وراءها  تقف  دولية  علمية  جناحات برامج  �سنع  يف 
دول و حكومات.

هذه املبادرات النوعية يقف وراءها الدكتور مو�سى 

 27 يوم  املولود  غرداية،  مدينة  اأ�سيل  باباعمي 

اأفريل1967م، بني يزغن،  غرداية، حامل  دكتوراه 

عبد  الأمري  جامعة  الأديان،  ومقارنة  العقيدة  يف 

اأ�سول  مبو�سوع:  2003م،  �سنة  ق�سنطينة،  القادر، 

ماج�ستري  الإ�سالمي،  الفكر  يف  الزمنية  الربجمة 

اخلروبة،  جامعة  1997م،  �سنة  التخ�س�س،  بنف�س 

مبو�سوع: مفهوم الزمن يف القراآن الكرمي.

والفكر  العقيدة  يف  املعمقة  الدرا�سات  دبلوم 

الإ�سالمي، جامعة اخلروبة، �سنة 1994م، مبو�سوع: 

والأحوال  واملكانية،  الزمنية  الظروف  مراعاة 

يف  لي�سان�س  و  القراآنية  الآية  تف�سري  يف  النف�سية، 

�سنة  اخلروبة،  جامعة  الإ�سالمي،  والفكر  العقيدة 

ا�ستظهر  احلرة،  اجلابرية  املدر�سة  خريج  1991م، 

العايل،  اجلابري  املعهد  ،خريج  بها  الكرمي  القراآن 

للعلوم ال�سرعية واللغة العربية.

2007-1992م  القرارة،  الرتاث،  جمعية  عام  • اأمني 

منذ  اجلزائريني،  امل�سلمني  العلماء  جمعية  ،ع�سو 

ل�سان  الب�سائر«،  »جريدة  حترير  �سكرتري   ، 2000م 

�سنة  اجلزائريني«،  امل�سلمني  العلماء  »جمعية  حال 

2001-2000م ، موؤ�س�س ومدير مركز املطياف القراآن، 

2000-1998م  يزغن،  بني  والدرا�سات،  للبحوث 

1993م،  القرارة،  احلياة،  مبعهد  املنهجية  ،اأ�ستاذ 

جامعة  العليا،  الدرا�سات  ق�سم  اأ�ستاذ  و1996م  

تخ�س�س  الإ�سالمية،  للعلوم  القادر  عبد  الأمري 

الأكادميية  ع�سو   ، 2009-2008م  العلوم«،  »فل�سفة 

،رئي�س  2009م  منذ   )AAR( للديانات  الأمريكية 

العلمي، اجلامعة الإ�سكندنافية  البحث  كلية مناهج 

جملتها  حترير  ورئي�س  الرنويج.  الفرتا�سية، 
مة 2009-2010. املحَكّ

ي�ستحق هذا الرجل اأن يكرم باأو�سمة كثرية  هو اأهل 

لالعرتاف له بجهده النوعي و املثمر.

وداد احلاج

موقف

تيارت

العر�س ال�سريف الأول لفيلم »�سبان�س«

بومردا�س

ال�سالون الوطني للع�سل و منتجاته

يف حادث مرور بال�ساية يف �سيدي بلعبا�س

م�سرع �سيخ يف الثمانني من عمره 

بلدية واد الأبطال مع�سكر 

حجز 4 بنادق �سيد و ذخرية حية 

عمي مو�سى غليزان

امل�ستفيدون من 50 وحدة �سكنية ترقوية ي�ستنجدون 

قطاع ال�سحة ب�سوق اأهرا�س

اإجراء 41 عملية جراحية يف عدة تخ�س�سات 

معا�سي«  »علي  الثقافة  دار  احت�سنت 
للفيلم  الأول  ال�رشيف  العر�س  بتيارت 
الق�سري »�سبان�س« من اإخراج نور الدين 

زروقي بح�سور جمهور غفري.
ويعترب هذا العمل الذي اأنتجته موؤ�س�سة 
اجتماعيا  فيلما  ال�سباب«  »�سينما 
تيارت  ولية  من  ممثال   34 مب�ساركة 

وتدور  الأوىل  للمرة  ميثلون  وغالبيتهم 
فكرته حول ركاب حافلة لنقل امل�سافرين 
ومظاهر التي يعي�سونها وال�سلوكات التي 
جتعل التوا�سل الإيجابي منعدما وتوؤدي 
طرف  من  مت�ساربة  تف�سريات  اإىل 

الركاب ل�سلوكات بع�سهم البع�س.
الروقي،  حافظ  احلليم  عبد  واأو�سح 

الفيلم،  هذا  و�سيناريو  فكرة  �ساحب 
مع  وتفاعله  ذواق  تيارت  »جمهور  اأن 
اأمال  اأعطاين  ل�سفراته  وفكه  الفيلم 
امل�ساركة  يف   ورغبة  طموحا  وزادنا 
ووطنية  وعربية  دولية  مهرجانات  يف 
على  الفيلم  قدرة  يف  ثقتنا  من  وزاد 
�سبق  عديدة«وقد  جوائز  افتكاك 

التي  اأن  ال�سباب«  »�سينما  ملوؤ�س�سة 
اأنتحت جمموعة من الأفالم ال�سينمائية 
والتلزفية منذ �سنة 2000 اإىل غاية 2018 
»املنحة«  و  الغبي«  »الذكاء  فيلمي  مثل 
غرار  على  التاريخية  الوثائقية  ومنها 
و«  حمداين«  عدة  و«   « معا�سي  »علي 

م�سرية �سعب«.

الغ�سل  و  التجميل  مواد  ت�ستقطب 
اأنواع  خمتلف  من  طبيعيا  امل�سنعة 
ال�سالون  فعالية  يف  املعرو�سة  الع�سل 
مبدينة  وم�ستقاته  للع�سل  الوطني 

بومردا�س منذ انطالقها هذا الأ�سبوع 
و اإىل حد اأعدادا كبرية من فئة الن�ساء 
ح�سبما  البيوت  ربات  منهن  خا�سة 
لوحظ  و يبداأ اإقبال الن�ساء امل�سحوبات 

هم  الذين  باأبنائهن  الأحيان  غالب  يف 
املنظمة  الفعالية  على هذه  يف عطلة 
يف  الإ�سالمي  الثقايف  املركز  ببهو 
طبعتها الرابعة - مب�ساركة 25 عار�سا 

القادم-   ال�سبت  تختتم  و  الوطن  عرب 
و  الزوال  بعد  املنظمون  اأكده  ح�سبما 
يتوا�سل الإقبال اإىل قبيل املغرب من 

كل يوم .

عمره  من  الثمانني  يف  �سيخ  لقي 
اآخر  اأ�سيب  اأم�س،فيما  م�رشعه 
على  وقع  مرور  حادث  يف  بجروح  
 13 رقم  الوطني  الطريق  م�ستوى 
وال�ساية  تالغ  بلديتي  بني  الرابط 
البالغ  غ،م«   « باملدعو  الأمر  ،ويتعلق 

ا�سطدام  بعد  �سنة   83 العمر  من 
�سيارتني ،اإذ تدخلت م�سالح احلماية 
املدنية التي نقلت اجلثة اإىل م�ست�سفى 
الدرك  تالغ ،يف حني فتحت م�سالح 

حتقيقا يف اأ�سباب احلادث
 �س.�سهيب

باأمن  الق�سائية  ال�رشطة  فرقة  عنا�رش  قام 
بحجز  مع�سكر  بولية  الأبطال  وادي  دائرة 
 3 توقيف  و  و ذخرية حية  بنادق �سيد  اأربعة 
علم  ح�سبما  الأبطال،  واد  ببلدية  اأ�سخا�س 
بالأمن  الإعالم  خلية  لدى  اجلمعة  اأم�س 
متكن  فقد  امل�سدر  نف�س  ح�سب  و  الولئي 

باأمن  الق�سائية  ال�رشطة  فرقة  عنا�رش 
�سيد  بنادق   4 حجز  من  الأبطال  واد  دائرة 
 3 توقيف  و  ع�سكري  حزام  و  حية  ذخرية  و 
اأ�سخا�س ترتاوح اأعمارهم بني 39 و 58 �سنة 
ثالثة  بحيازة  تفيد  معلومات  ا�ستغالل  بعد 

اأ�سخا�س لأ�سلحة نارية بدون رخ�سة.

املواطنني  من  الع�رشات  ا�ستنجد 
�سكنية  وحدة   50 ح�سة  من  امل�ستفيدين 
ال�سكن  بوزير  مو�سى  بعمي  ترقوية مدعمة 
اجل  من  التدخل  فيها  ينا�سدونه  والعمران 
التمام اأ�سغال اجناز احل�سة املذكورة والتي 
ل تزال الأ�سغال بها ت�سري بخطى ال�سلحفاة 
من  كاملة  �سنوات   10 من  اأكرث  مرور  غم  ر 

حدود  تتعدى  مل  والتي  الأ�سغال  بدء  تاريخ 
اأنهم  منهم  العديد  وح�سب  باملائة  ال35 
را�سلوا ال�سلطات املحلية لعمي مو�سى وان 
لتفعيل  الأخرية   هذه  قطعتها  التي  الوعود 
�سارت  امليدانية  واملتابعة  الور�سة  اأ�سغال 

يف نظرهم جمرد وعود ل اأكرث .
غليزان:�س  احلاج

مت  يف غ�سون الأ�سبوع اجلاري بولية �سوق 
اأهرا�س اإجراء 41 عملية جراحية يف ظرف 3 
اأيام وذلك يف اإطار التواأمة بني امل�ست�سفيات 
واملركز  اأهرا�س  �سوق  لولية  العمومية 
ال�ست�سفائي اجلامعي )عنابة(، ح�سبما علم 
ال�ست�سفائية  العمومية  املوؤ�س�سة  مدير  من 
عبد  القدمي(،  )امل�ست�سفى  اأهرا�س  ل�سوق 
العزيز ذيب واأو�سح ذات امل�سوؤول، اأن جمموع 

هذه العمليات التي و�سفها ب«امل�ستع�سية«، 
متثلت يف 32 عملية جراحية يف طب العيون 
و5 عمليات جراحية  يف تخ�س�س امل�سالك 
جراحية  عمليات   4 اإىل  بالإ�سافة  البولية 
طبي  طاقم  باإ�رشاف  ذلك  و  احلروق  على 
متخ�س�س من املركز ال�ست�سفائي اجلامعي 
لعنابة وعدد من الأطباء واجلراحني من �سوق 

اأهرا�س.
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م�سلحة احلالة املدنية 
بعمي مو�سى غليزان

�سياع �سجل 
ملواليد عام 
1937 من 

عليمة  عن  م�سادر  من  اجلريدة  علمت 
�سياع �سجل للمواليد باللغة الأجنبية لعام 
ببلدية  املدنية  احلالة  م�سلحة  من   1937
التي  املعلومات  وح�سب  مو�سى  عمي 
املجل�س  رئي�س  اأن  اجلريدة  عليها  حتوز 
لدى  �سكوى  اأودع  مو�سى  لعمي  البلدي 
مو�سى  عمي  مبحكمة  اجلمهورية  وكيل 
لعام  املواليد  �سجل  اختفاء  مفادها 
مت  بعدما  البلدية  م�سلحة  من   1937
وح�سب  فقط  اجلاري  الأ�سبوع  اكت�سافها 
عدد  ا�ستجواب  �سيتم  انه  امل�سدر  نف�س 
فيهم  مبا  املدنية  احلالة  موظفي  من 
الكاتب  العام ورئي�س البلدية الأيام القليلة 

القادمة.
 غليزان :�س  احلاج

الأربعاء ناث اإيراثن 
تيزي وزو

ربط اأكرث من 1234 
منزل ب�سبكة الغاز 

الطبيعي 
ب�سبكة  منزل   1234 ما جمموعه  ربط  مت 
الغاز الطبيعي ببلدية الأربعاء ناث اإيراثن 
ذلك  و  وزو(  تيزي  �رشق  جنوب  كلم   27(
ل�ست�سهاد   61 الذكرى  تخليد  مبنا�سبة 
عزوزه،  وبقرية  رم�سان  عبان  املجاهد 
رم�سان،  عبان  ال�سهيد  راأ�س  م�سقط 
بعد  �ساطر،  احلكيم  عبد  الوايل  اأ�رشف 
زيارته للمنزل العائلي لل�سهيد الذي حول 
الت�سغيل  حيز  و�سع  على  متحف،  اإىل 
منزل   750 لفائدة  الطبيعي  الغاز  �سبكة 

ومدر�ستني ابتدائيتني.

اإيطاليا

احلكومة عازمة على 
تعليق بيع الأ�سلحة 

لل�سعودية
جوزيبي  الإيطايل،  الوزراء  رئي�س  اأعلن 
بيع  تعليق  تنوي  بالده  حكومة  اأن  كونتي، 
الأ�سلحة لل�سعودية ب�سبب احلرب يف اليمن 
يف  خا�سقجي  جمال  ال�سحفي  ومقتل 

القن�سلية ال�سعودية يف ا�سطنبول.
وقال كونتي يف موؤمتر �سحفي حول نتائج 
املو�سوع  هذا  اأن  »اأوؤكد  اجلاري:  العام 
املحتملة  التبعات  وندر�س  اليوم.  يناق�س 
للم�ساألة. وبالتعاون مع وزير الدفاع ووزير 
اخلارجية ونائب رئي�س الوزراء لوجي دي 
املو�سوع.  بهذا  بكثري  يهتم  الذي  مايو 
و�سنتو�سل  ذلك  على  جديا  بالعمل  نفكر 
اأجرى  اأنه  اإىل ا�ستنتاج«وذكر كونتي  قريبا 
الع�رشين  جمموعة  قمة  هام�س  على 
العهد  ويل  مع  ثنائيا  لقاء  الأرجنتني  يف 
ال�سعودي حممد  بن �سلمان وطالبه با�سم 
الدول الأوروبية بتقدمي احلقيقة ال�ساملة 
خا�سقجي  جمال  ال�سحفي  مقتل  حول 

واإجراء حماكمة وفق القوانني الدولية.
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