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 �صهادة املجاهد حممد دباح

 على اجلزائريني عدم
 ن�سيان  ب��س�ف اأب

املخابرات اجلزائرية

رئي�ش حركة جمتمع ال�صلم, عبد الرزاق مقري

 ل�سنا يف املعار�سة من
اأجل النفالت والف��سى

 راأ�ش االأمني الوالئي لالأرندي يف املزاد العلني

 �سبح بلح�سروف قد يعجل برحيل
  احلر�س القدمي لالأفالن ب�رقلة
 البطاطا بـ 100 دج, الطماطم 90 دج و الب�صل بـ 70 دج

 اخل�سر والف�اكه ب�رقلة
ملن ا�ستطاع اإليها �سبيال

.  اأ�سعف الأميان اأن نك�ن بجانب قادتنا ال�ساهرين على اأمننا
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العقيد املتقاعد عبد احلميد العربي يق�صف اجلرنال املتقاعد  :  

ماذا قدمت يا لغديري للبالد و للموؤ�س�سة الع�سكرية ؟
.         اأ�سعف الأميان اأن نكون بجانب قادتنا ال�ساهرين على اأمننا 

ا�صتغرب العقيد املتقاعد يف اجلي�ش ال�صعبي الوطني عبد احلميد العربي ال�صريف الر�صالة التي كان ن�صرها اجلرنال 
علي غديري موؤخرا و التي كانت حمل ا�صتهجان من طرف وزارة الدفاع الوطني .

ع�صام بوربيع 

يف  املتقاعد  العقيد  واأنتقد 
ت�رصيحه لإحدى القنوات الر�سالة 
التي قام بها علي غديري قائال » 
بعدة  ات�سلت  اليوم  و  الأم�س  بني 
زمالئي من متقاعدين  يف ال�رصق 
ا�ستغرب  اجلميع   و   ، الغرب  و 
،وعقب  الر�سالة«  هذه   ت�رصف 
و�سفه  يف  املتقاعد  العقيد 
ل�ستهجان العديد من املتقاعدين 
اأحدهم    يل  »فقال  الر�سالة  لهذه 
وا�س دخلوا ،ميثل من هو،  مالذي 
كلفه ،من يكون هو  ، يريد اأن يكون 
حتى  م�ستواه  هو  ،ما  ملاذا  بديال 

للجزائر  بديال، مالذي قدم  يكون 
حتى يتكلم ، فهناك من دفع دمه 
من  وهناك   ، جرح  من  وهناك   ،
اأطرافا  اأج�سادهم  وقطعت  مات 
و  اليوم  �سابرون  وهم  وخرجوا   ،
اأن دفعوا �رصيبة  بعد   ، احلمد هلل 
 « واحد  اليوم  ياأتي  فكيف   ، الدم 
 « لغديري  علي  اجلرنال  يق�سد 
كانت املوؤ�س�سة الع�سكرية خدمته 
خدمها  مما  اأكرث  عائلته  وخدمت 
ميكن  ل  �سيء  فهذا  ،لذلك  هو 
تقبله.و ل احد يتقبل هذا ال�سيء 
، نحن نحرتم املوؤ�س�سة الع�سكرية 
التي تبقى �سمام الأمان يف وطننا 
احلا�سنة  ال�سعب   نحن  ونبقى   ،

لهذه املوؤ�س�سة ، لأن اأبناءنا الذين 
هم  الذين  وقادتنا  اجلبهة  هم  يف 
اأمننا  على  ونهار  ليال  �ساهرون  
كاأ�سعف  اليوم  منا  ،ي�ستحقون 

الإميان اأن نكون بجانبهم .
قد  غديري  علي  اجلرنال  وكان 
العديد من امل�ساهمات عرب  كتب 
اإحدى اجلرائد ، تتعلق باملوؤ�س�سة 
يف  اإقحامها  وحماولة  الع�سكرية 
ال�ساأن ال�سيا�سي ، مما اأ�سطر وزارة 
الدفاع الرد على هذا الأخري ببيان 
بواجب  تذكرهم  اللهجة  �سديد 
باتخاذ  وحتذرهم   ، التحفظ 
يف  �سدهم  القانونية  الإجراءات 

حالة خرق هذا الواجب .

تاج يدعم اأي قرار يتخذه الرئي�ش بخ�صو�ش الرئا�صيات 

عمارغول يرتاجع عن 
م�سروع الندوة الوطنية 

عن  غول  عمار  تاج  حزب  رئي�س  تراجع   
اأطلقها  التي  اجلامعة  الوطنية  الندوة 
حزبه موؤخرا،  داعيا الرئي�س عبد العزيز 
الرئا�سية  لالنتخابات  للرت�سح  بوتفليقة 
غول  عمار  ر�سح  املحدد.   موعدها  يف 
عنوان  حتت  �سحفية  ندوة  يف  الأم�س 
العزيز  عبد  ،الرئي�س   2018 ح�سيلة 
ل�ستكمال   اخلام�سة  للعهدة  بوتفليقة 
اأن  موؤكدا  املحققة،  الإ�سالحات  م�سار 
الرئا�سيات  من  وا�سح  موقفه  تاج  حزب 
لالإ�ستمرار  الرئي�س  يدعم   هو  و  املقبلة 
يف قيادة البالد، معلنا ر�سميا عن تر�سيح 
،ويف  اخلام�سة  للعهدة  الرئي�س  حزبه  
تاج   « املتحدث  اأ�ساف  مت�سل،   �سياق 
الرئي�س  يتخذه  قرار  اأي  يدعم  و  يبارك 
يف  ونحن  املقبلة،  الرئا�سيات  بخ�سو�س 
ثابت  و  دائم  بوتفليقة  للرئي�س  تاج وفاءنا 
ل يخ�سع لأي قيد اأو �رصط لأن ما يربطنا 
به عقد اأخالقي و عقد معنوي ». واجتهد 
اأن  للرئي�س، م�سريا  وفائه  اإظهار  غول يف 
منا�سدة  تاج للرئي�س لال�ستمرار و الإقدام 
املقبلة  ال�ستحقاقات  اإىل  الرت�سح  على 
لي�س باجلديد اإما على م�ستوى حزب تاج 
غول  عمار  ،ودافع  الرئا�سي  التحالف  اأو 
حزبه،   اأطلقها  التي  الوطنية  الندوة  على 
من خالل  ثم طرحها  فكرة  اأنها  مو�سحا 
ملكا  اأ�سبحت  و  تاج  املوؤثمر  خمرجات 
لل�ساحة ال�سيا�سية و الراأي العام ،  موؤكدا 
اأو  بالتمديد  لها  لعالقة  الندوة  هذه  اأن 
 « ،قائال  املقبلة    لرئا�سيات  التاأجيل  
ندوة تاج ثم  تاأويلها باخلطاأ ،فهي �ساحلة 
مل�سار  تعميق  وهي  مكان  و  زمان  لكل 
بالرئا�سيات  لها  لعالقة  و  امل�ساحلة 
املقبلة ،واأعلن املتحدث اأن هيئة التن�سيق 
لأحزاب التحالف الرئا�سي �ستجتمع قريبا 
يف مقر تاج، موؤكدا اأن لقاءات قادة اأحزاب 
الق�سايا  كل  لتتناول  م�ستمرة  التحالف 
املطروحة يف ال�ساحة ال�سيا�سة على غرار 

ملف الرئا�سيات املقبلة.

يف  الرئا�سيات  اإجراء  بخ�سو�س  و 
القانون  غول  قال  املحدد،   موعدها 
اخلا�س بالرئا�سات وا�سح و �سوف يت�سح 
امل�سهد بعد قرار ا�ستدعاء الرئي�س للهيئة 
بذلك  لي�سع   ، اجلاري  الناخبة يف جانفي 
الرئا�سيات   مللف  ال�سيا�سي  للجدل  حدا 
نرتقب  تاج  يف  »ونحن  م�سيفا   ، املقبلة 
الرئي�س  �سياأخذه  قرار  واأي  الرئي�س  قرار 

ندعمه و نباركه يف تاج » .
قال  ال�سابع،   تاج  موؤمتر  وبخ�سو�س 
فارغة  باأيادي  للموؤمتر  نذهب  »مل  غول 
ب�سهادة  وناجحا  جامعا  كان  ،فموؤمترنا 
منا  قوية  ر�سالة  »موؤمترنا  قائال  اجلميع، 
ال�سيا�سية  ال�ساحة  املوجودين يف  كل  باأن 
تاج  اإننا يف   ، لنا  لي�س خ�سم  لنا و  �رصيك 
التموقع  ال�سيقة و  بعيدين عن احل�سابات 
التحولت  و  احلراك  ظل  يف  ال�سيف 
الظرفية » من جهة اأخرى، اأ�سار املتحدث 
اأن اأهم ما ميز 2018 هو اإجنازات اجلي�س، 
اأنها  ،مربزا  الأخرية  ر�سالة اجلي�س  مثمنا 
كانت قوية ووا�سحة وقاطعة لأي جدل اأو 
احلروف  على  النقاط  و�سعت  فقد  �سك 
اأطرته  و  ال�سيا�سي  نهائيا اجلدل  و�سوبت 
د�ستوريا و قانونيا ،وتطرق  املتحدث اإىل 
ملف احلرقة ، داعيا اإىل �رصورة معاجلتها 
بكل اإ�رصاع و عناية و جدية،  م�سريا اأنها 
حلول  من  ولبد  العائالت  توؤرق  اأ�سبحت 
و  حد  و�سع   اأجل  من  م�ستدامة  ناجعة 

حلحلة هذه  املع�سلة .
وحذر عمار غول من تدفق الهجرة الغري 
هو  الهجرة  ملف  اأنه  م�سريا  ال�رصعية، 
منه  يراد  و  له  خمطط  و  مفربك  ملف 
�سمال  دول  على  ال�ساغطة  الأوراق  من 
اإفريقيا من اأجل مترير  امل�سالح، و�سدد 
ال�سفوف  ر�س  �رصورة  على  غول  عمار 
وي �سفحات النزاع و الرتا�سق العقيم ، و 
اإىل م�ستوى  اإىل م�ستوى اخلطاب  الرتفع  

التحديات ».
اإميان لوا�ش 

الأمني العام حلركة الإ�صالح فياليل غويني

الداعون لفرتة انتقالية مغامرون 
حملته  يف  غويني  فياليل  �رصع 
رئي�س  لرت�سح  الداعمة  ال�سيا�سية 
لعهدة  بوتفليقة  عبد  اجلمهورية 
اإياه  وا�سفا  جديدة،  رئا�سية 
على  القادر  »الأمني«  بالرجل 
نظرا  اأخرى  لفرتة  اجلزائر  قيادة 
تطبيقها  الواجب  لالإ�سالحات 
الداعني  هاجم  حني  يف  واقعيا، 
انتقالية  لفرتة  الولوج  اإىل �رصورة 
لأنهم  تاأ�سي�سي  جمل�س  اإن�ساء  اأو 
مغامرة  يف  ال�سعب  اإقحام  ينوون 

غري حممودة العواقب.
هام�س  على  غويني  وو�سف 
ال�ساد�سة  العادية  الدورة  انعقاد 
يوم  الوطني  الإ�سالح  حلركة 
بت�سكيل جمل�س  اأم�س، املطالبني 
تاأ�سي�سي والولوج يف فرتة انتقالية 
على  يعملون  الذين  باملغامرين 
اإ�سعاف اجلزائر مع ت�سويق �سورة 
القائمة  املوؤ�س�سات  عن  �سوداء 
العديد  ترب�س  ظل  يف  للخارج، 
»املاأ�ساة  م�سيفا  بنا،  الدول  من 
مناعة  ال�سعب  اأك�سبت  الوطنية 
�سد اأي اأجندة اأجنبية اأو مغامرة 
حملية«، جازما يف الوقت ذات باأن 
ال�سعب لن ي�سارك يف اأي مغامرة 
�سواء كانت داخلية اأو خارجية لأن 
ما جترعه يف املاأ�ساة الوطنية لن 
وقيادته  بدولته  مت�سكا  اإل  يزيده 
عليه  �سدد  ما  ح�سب  الر�سيدة 
من  »يكفي  موؤكدا  ذاته،  امل�سدر 
تروجه  الذي  التيئي�سي  اخلطاب 
بع�س الأحزاب هنا باجلزائر، لأن 
القوى العظمى بانتظار اأي فر�سة 

لالنق�سا�س على دولتنا«.
رئي�س  جدد  اأخر،  �سياق  ويف 
دعوته  الوطني،  الإ�سالح  حركة 
عبد  رئي�س  اجلمهورية  لرئي�س 

اأجل الرت�سح  العزيز بوتفليقة من 
»هو  م�سددا  جديدة،  لعهدة 
قيادة  على  القادر  الوحيد  الرجل 
واحلركة  الأمان،  بر  اإىل  اجلزائر 
املواطنني  ميدانيا  حلث  �ستعمل 
العزوف،  قرار  عن  العدول  على 
الرئي�س  انتخاب  اإىل  و�ستدعو 
بوتفليقة لعهدة اأخرى، ل�ستكمال 
بداأ  التي  الإ�سالحات  م�ساريع 
بها ولزالت قائمة«، يف حني دعا 
اأطيافها  بجميع  الأحزاب  غويني 
اجلدي،  التعاون  اإىل  وتوجهاتها 
انفالت  اأي  من  اجلزائر  حلماية 
قد يكون بداية �رصارة اي ع�سيان 

يخدم اأجندات دول اأجنبية.
رئي�س  انتقد  اأخرى  جهة  ومن 
احلزب الإ�سالمي اجلو الذي ميز 
انتخابات جمل�س الأمة، حيث قال« 
لأن  تزوير،  بوجود  نقر  اأن  يجب 
ال�ستحقاقات  هذه  يف  املناف�سة 
تكن  مل  الوليات،  بع�س  يف  التي 
كانت  لأنها  املوؤهالت،  اإطار  يف 
و�رصاء  باملزايدات  مليء  �سوقا 
الذمم، رغم اأن املنتخبني يعدون 
اأع�ساء يف جمال�س حملية منتخبة 
�سدد  ذلك  مبقابل  �سعبيا«، 
احلركة  اأن  على  ذاته  امل�سدر 
للم�ساركة يف  لها حت�سري  �سيكون 
ال�ستحقاقات ال�سيا�سية املقبلة.

ويف �سياق منف�سل، اأكد املتحدث 
ذاته، باأن احلركة ترف�س ا�ستن�ساخ 
باجلزائر،  خارجية  جتربة  اأي 
مثلما تدعو بع�س الأحزاب لذلك، 
قائال » �سواء كانت هذه التجارب 
نرف�س  اأننا  اإل  ل،  اأم  ناجحة 
التجربة الرتكية والفرن�سية وحتى 
اأن  يجب  والأمريكية،  ال�سعودية 
نرتكز على منوذج جزائري اأ�سيل 

من  وحمايته  الوطن،  بناء  همه 
املكائد«. 

نثمن  “فنحن  اقت�ساديا  اأما 
التي  اخل�رصاء  املوؤ�رصات 
 ،2019 املالية  قانون  ت�سمنها 
الجتماعي  الدعم  غرار  على 
على  اإ�سافية  ر�سوم  اإدراج  وعدم 
على  والإبقاء  املواطن،  كاهل 
كالأ�سغال  احليوية  امل�ساريع 
موؤ�رصات  هناك  لكن  العمومية، 
�سفراء تتمثل بالأخ�س يف انهيار 
القدرة ال�رصائية للمواطنني جراء 
للثالث  املالية  قوانني  تداعيات 
باأن  م�سريا  الأخرية”،  �سنوات 
كارثيا  اأ�سبح  ال�رصيبي  التهرب 
حت�سيل  واقع  ظل  يف  باجلزائر، 
ا�ستدان  من  فيه  يدفع  ل  مزري، 
الطائلة  الأموال  البنوك  من 
ال�ستثمارية،  امل�ساريع  لإن�ساء 
فوائدها  اأو  القرو�س  قيمة  ل 
اأعرب  حيث  ال�رصائب،  حتى  ول 
م�سالح  حديث  عن  ت�ساوؤله  عن 
ال�رصائب على عجزها يف حت�سيل 
الأن�سطة  على  الدولة  م�ستحقات 

القت�سادية.
هناك  باأن  يقول  وا�ستطرد 
موؤ�رصات حمراء كذلك باملجتمع 
معاجلتها  يجب  حاليا  اجلزائري 
ب�رصعة، وتتمثل يف تفاقم احلرقة 
و�سط اجلزائريني هربا من البطالة 
والتع�سف واجلهوية، مو�سحا باأن 
ال�سفة الأخرى بها دول بظروفها 
وببطالة  اخلا�سة  القت�سادية 
كما  كذلك،  مواطنوها  يعرفها 
من  اأرحم  تكن  لن  جمتمعاتها  اأن 
جمتمعات ال�سباب اجلزائري التي 

ن�ساأ فيها.
 علي عزازقة 



رئي�س حركة جمتمع ال�سلم, عبد الرزاق مقري

ل�ضنا يف املعار�ضة من اأجل االنفالت والفو�ضى
دعا رئي�س حركة جمتمع ال�سلم, عبد الرزاق مقري, اأم�س الثالثاء من ال�سلف اإىل تبني مبادرة التوافق الوطني واحلفاظ 

على ا�ستقرار اجلزائر من خالل احلوار بني كافة الأطراف.

م٫�س

جتمع  خالل  مقري  وقال 
�سينما  بقاعة  ن�سطه  �سعبي 
بر�سالة  جاءت  حركته  �أن  جمال 
�سو�ء"  كلمة  �إىل  "تعالو�  عنو�نها 
�لتو�فق  "مبادرة  وم�سمونها 
باحلفاظ  ي�سمح  مبا  �لوطني" 
�جلز�ئر  و�أمن  ��ستقر�ر  على 
و�سيادتها و وحدة �ل�سعب و�أردف 
��ستقر�ر  على  "�حلفاظ  �أن 
�لتي  �لأولويات  من  يعد  �جلز�ئر 
جميع  ب�ساأنها  �حلركة  �ستقدم 
�لرب�مج و�لبد�ئل", د�عيا خمتلف 

�لأحز�ب و�لتنظيمات �إىل �لتو�فق 
و�حلو�ر و�لتن�سيق فيما بينها وكذ� 
�حلقائق  ك�سف  يف  �مل�ساهمة 
وت�سخي�ص �حللول �لتي تتفق على 
روؤى �سيا�سية و�قت�سادية موحدة.

"نحن ل�سنا يف �ملعار�سة من �أجل 
�لنفالت و�لفو�سى )...( �جلز�ئر 
و�خلري�ت  �لإمكانيات  من  لديها 
و�لعد�لة  �لتنمية  لتحقيق  �لالزمة 
مطالب  �سيا�سي  حزب  كل   )...(
�لف�ساد  وحماربة  برنامج  بطرح 
روؤى  �إىل  �لأخري  يف  للو�سول 
��سرت�سل  و�قت�سادية",و  �سيا�سية 
"�أّدت  حركته  �أن  بالقول  مقري 

ما عليها وتبادلت حمتوى مبادرة 
خمتلف  مع  �لوطني  �لتو�فق 
�إىل  لفتا  و�لأطر�ف",  �لأحز�ب 
"�رضورة ك�سف �لأو�ساع �لتي متر 
م�سوؤولية  نتحمل  حتى  �لبالد  بها 
بخ�سو�ص  �حللول"و  �إيجاد 
�لنتخابات �لرئا�سية �ملقبلة قال 
مقري �أن حركته "�سد تاأجيل هذه 
�ل�ستحقاقات �إل يف حال �لتفاق 
على �سياغة د�ستور جديد و قانون 
تتجاوز  ل  مدة  خالل  �نتخابات 
�سنة, مع م�ساركة جميع �لأطر�ف 
�لفاعلة يف �ختيار رئي�ص حكومة 
تو�فقي"و �أ�ساف �أن حركة جمتمع 

�ل�سلم "ت�ساند �حلكومة �لتو�فقية 
طموحاتها  عن  للتنازل  وم�ستعدة 
ودعم كل مرت�سح نظيف"كما عّرج 
"�ملحيط  على  كلمته  معر�ص  يف 
و�لو�سعية  �مللتهب"  �لإقليمي 
�لبالد  تعي�سها  �لتي  �لقت�سادية 
�لتي  �حللول  �أهم  �إىل  م�سري� 
عن  للتخلي  حركته  تطرحها 
�قت�ساد �ملحروقات وكذ� "تفادي 
�ملديونية �لتي قد تكون �رضوطها 
قا�سية و مت�ص ب�سيادة �جلز�ئر", 
كلمته  �ختتام  يف  و  قال  مثلما 
�للتز�م  �إىل  منا�سليه  دعا مقري 
ت�سمن  �لتي  و�للو�ئح  بالقو�نني 

للمنا�سب  �ل�سل�ص"  "�لتد�ول 
�لدميقر�طية  وتطبيق  �لقيادية 
�حلّقة �نطالقا من هياكل �حلركة 

حتقيقه  مت  ما  باملنا�سبة  مثّمنا 
على �ل�ساحة �ل�سيا�سية من طرف 

�ملكاتب �ل�سابقة. 

�سهادة املجاهد حممد دباح 

على اجلزائريني عدم ن�ضيان  
بو�ضوف اأب املخابرات اجلزائرية

يف اآخر جل�سات عام 2018

اأ�ضعار النفط ترتفع بنحو 1 باملائة 

بن  �سليمان  �ملجاهد  مبتحف  مت 
طبال بولية ميلة مبنا�سبة �لذكرى 
�لـ 38 لوفاة �ملجاهد �لر�حل عبد 
 )1980-1926( بو�ل�سوف  �حلفيظ 
به  يتحلى  كان  ما  على  �لتاأكيد 
��ستغله  نظر  بعد  من  �لرجل  هذ� 
و�لتح�سري  �ل�ستعمار  مو�جهة  يف 
لفرتة ما بعد �ل�ستقالل, و �أو�سح 
�لدبلوما�سي  رفيقه  باملنا�سبة 
لقدماء  �لوطنية  �جلمعية  وع�سو 
و�لت�سالت  �لت�سليح/187  وز�رة 
دباح  حممد  �ملجاهد  �لعامة,  
يف �سهادته حول �سخ�سية �لر�حل 
يتحلى  رجال  »كان  �أنه  بو�ل�سوف, 
بنظرة بعيدة حيث ��ستطاع تكوين 
�لتحريرية  �لثورة  �إبان  �لرجال 
ف�سال  �ل�ستقالل  بعد  ما  لفرتة 

عن �إ�سهاماته �لن�سالية �لكبرية«.
�أنه كان  لبو�ل�سوف  و�أ�ساف دباح 
مر�حل  عدة  يف  �لكبري  »�لدور 
خ�سو�سا  �لتحريرية«  �لثورة  من 
فيه  برز  �لذي  �ملخابر�تي  »دوره 
�جلز�ئرية  �ملخابر�ت  �أب  فكان 
تن�ست  م�سلحة  ��ستحدث  حيث 
ملعرفة  �لفرن�سي  �مل�ستعمر  على 
تطرق  �سفوفه«كما  يف  يدور  ما 
»�سوت  �إذ�عة  �إن�ساء  يف  لدوره 
�جلز�ئر �حلرة« ملو�جه �لدعايات 
جبهة  �سد  كانت  �لتي  �لفرن�سية 
�لثورة  �إبان  ورجالتها  �لتحرير 
�ساهم  عما  ف�سال  �لتحريرية, 
من  �ملفاو�سات  فرتة  يف  به 
�جلز�ئري  �جلانب  »تزويد  خالل 
ملوقفه«  �لد�عمة  بامللفات 

بح�سب ذ�ت �ملتحدث.
عبد  كونهم  من  باأن  دباح  ذكر  و 
منه  »�أخذو�  بو�ل�سوف  �حلفيظ 
لأجله«  و�لت�سحية  �لوطن  حب 
تر�سخت  �لتي  �لأمور  من  ذلك  و 
�ملتحدث-  -ح�سب  �أذهانهم  يف 
ما  مرحلة  لت�سيري  �أهال  فجعلتهم 
من  فيها  كان  وما  �ل�ستقالل  بعد 
وجاء يف  و�لت�سييد  للبناء  حتديات 
�لطيب  �ملجاهدين  وزير  كلمة 
قر�أها  و�لتي  باملنا�سبة  زيتوين 
مدير  عنه  نيابة  �حل�سور  على 
�ملجاهدين بالولية كرمي غ�سبان 
باأحد  و�سفه  �لذي  لبو�ل�سوف  �أن 
�سخ�سية  »قوة  �جلز�ئر  قامات 
توؤهله ليكون قدوة لالأجيال«و �أكد 
�لوزير يف كلمته كذلك على ت�سليط 
�أكرث  �ل�سخ�سية  هذه  على  �ل�سوء 
ومن  رفاقه  �سهاد�ت  خالل  من 

عاي�سوه خالل م�سو�ره �لن�سايل.
من جهته �أكد و�يل ميلة حممد عمري 
تدوين  »�رضورة  على  باملنا�سبة 
وتكري�ص ماآثر �لرجل« منوها بدعم 
�لتحريرية  �لثورة  لرموز  �لدولة 
�لذين نا�سلو� و�سحو� »لننعم �ليوم 
و�ل�ستقر�ر«لالإ�سارة  بال�ستقالل 
وفاة  ذكرى  �إحياء  مر��سم  فاإن 
�إقبال  �سهدت  بو�ل�سوف  �ملجاهد 
كان  و  �ملو�طنني  طرف  من  لفتا 
�لهو�ري  �لطيب  �حل�سور  بني  من 
�لوطنية  للمنظمة  �لعام  �لأمني 
�لأ�رضة  عن  ف�سال  �ل�سهد�ء  لأبناء 

�لثورية و�سلطات �لولية.
م٫�س

�سجلت �أ�سعار �لنفط �رتفاعاً بنحو 
�ملبكرة  �لتعامالت  يف  باملائة   1
�لعام  جل�سات  �آخر  يف  �ليوم 
�لعقود  و�رتفعت   2018 �ملن�رضم 
�لآجلة خلام برنت 74 �سنتا وبن�سبة 
دولر   53,95 �إىل  باملائة   1,4
للربميل, كما �رتفعت عقود �خلام 
�لو�سيط  تك�سا�ص  �لأمريكي غرب 
عن  باملائة   1,1 وبن�سبة  �سنتا   51

 45,84 �إىل  لت�سل  لها  �إغالق  �آخر 
خام  عقود  وكانت  للربميل,  دولر 
�لأ�سبوع  �أنهت تعامالت  برنت قد 
 4 مرتفعة  �جلمعة  يوم  �ملا�سي 
 52,20 �لت�سوية  عند  لتبلغ  �سنتات 
�سعدت  حني  يف  للربميل,  دولر 
�سنتا   72 �لأمريكي  �خلام  عقود 
لت�سجل عند �لت�سوية 45,33 دولر 

للربميل. 

 حمكمة �سيدي اأحممد

الرباءة لالإعالمي حديبي اإليا�س

حمكمة ال�ستئناف بوهران 

تاأكيد حكم االإعدام �ضد قاتل الطفلة �ضل�ضبيل و�ضريكه

حركة البناء الوطني 

جاهزون لكل ال�ضيناريوهات املطروحة

نطقت  حمكمة �سيدي �أحممد 
�إليا�ص  حديبي  مدير   برب�ءة, 
�جلز�ئر  موقع  على  �مل�رضف 
له  ن�سبت  �لتي  �لتهم  من   ,24
حديبي  �ل�سحفي  تربئة  وجاء 
�إنعقدت  �لتي  �جلل�سة  يف 
متهمني  فيها عدة  ومثل  �ليوم 
بن�ساطهم يف  تتعلق  يف ق�سايا 
�لإجتماعي  �لتو��سل  �سبكات 
�إىل  وبالإ�سافة  �أخرى  وتهم 
تربئة  حديبي, مت �لنطق بحكم 

طحكوت  بالل  ل�سالح  �لرب�ءة 
باملقابل,  بوخالفي  و�رضيف 
مت �إد�نة كل من �أمري بوخر�ص 
بـ3 �سنو�ت �سجنا نافذة ومليون 
�أمر  �إ�سد�ر  مع  غر�مة  دينار 
�سدر  بينما  عليه,  بالقب�ص 
حكم �سنة �سجنا منها 6 �أ�سهر 
ر�سا  �لفنان  حق  يف  نافذة 
مدين  و�ملدونني   16 �سيتي 

رو�بح وجمال بوزقر�ري.

�ل�ستئناف,حكم  حمكمة  �أكدت 
قاتل  بحق  �ل�سادر  �لإعد�م 
�لذي  و�رضيكه  �سل�سبيل  �لطفلة 
�جلنايات  حمكمة  به  نطقت 
منذ  وهر�ن  يف  �لبتد�ئية 
غري  حماكمة  يف  �أ�سهر,  ثالثة 
�أقو�له  �لرئي�سي  �ملتهم  خاللها 
 , �ل�ستئناف,  حماكمة  وعرفت 
لرو�ية  �لرئي�سي  �ملتهم  تقدمي 
حدثت  �لتي  للوقائع  �أخرى 
بحي   2018 �أغ�سط�ص   18 يف 
�أدىل  ملا  "�ليا�سمني"وخالفا 
 29 يوم  �لأوىل  �ملحاكمة  يف  به 
هذ�  نفى  �ملن�رضم,  �سبتمرب 

�ملتهم �أن يكون قد هتك عر�ص 
�لطفلة, موؤكد� �أنه قتل �سل�سبيل 

"دون ق�سد", بعدما حاول منعها 
من �ل�رض�خ لتفادي علم �جلري�ن 

مبا كان يحدث يف �سقته.
�دعى  ذلك,  �إىل  بالإ�سافة 
�ملتهم �أي�ساً �أنه نقل وحده جثة 
�لفتاة دون م�ساعدة �رضيكه كما 
نفى هذ� �لأخري �لتهم �ملوجهة 
�إليه, مدعًيا �أنه �سحية موؤ�مرة 
ذلك  يف  مبا  �جلميع,  قبل  من 
�ملد�ولت,  وبعد  �ل�سهود 
�ل�ستئناف  حمكمة  �أ�سدرت 
�ملدعى  �سد  �لإعد�م  حكم 
عليهما  ُحكم  �للذين  عليهما, 
دج  ماليني  ثالثة  بدفع  �أي�ساً 
ب�سبب  �ل�سحية  و�لدي  من  لكل 

�ل�رضر �لذي حلق بهما.

جددت حركة �لبناء �لوطني من 
�لر�أي  لتقارب  دعوتها  �جللفة 
�إطار  �لوطنية يف  بني �ملكونات 
حتمل  �لتي  �ل�سيا�سية  �ملبادرة 
قال  للجميع"و  "�جلز�ئر  ��سم 
�أحمد  �حلركة,  رئي�ص  نائب 
�سعبي  جتمع  خالل  �لد�ن, 
�لديو�ن  بقاعة  عليه  �أ�رضف 
�أن  و�ل�سياحة  للثقافة  �لبلدي 

�إطار  يف  يندرج  �للقاء  هذ� 
�ل�سعبية  �لتجمعات  �سل�سلة 
للرتويج  �لوليات  خمتلف  عرب 
�لتي  �مل�ستمرة  ملبادرة �حلركة 
�ل�سيناريوهات  كل  مع  "تتعامل 
يتعلق  فيما  �ملطروحة" 
�لقادمة,  �لرئا�سية  بالنتخابات 
�أم  موعدها  يف  جرت  "�سو�ء 
�أن  �أي�سا  �أ�ساف  تاأجيلها"و  مت 

جتاوبا  "تلقى  �حلركة  مبادرة 
كذ�  و  �ملو�لة  �أحز�ب  من 
�أخر  �سياق  يف  و  �ملعار�سة". 
�عترب �ملتحدث �أن " �لإ�ستقر�ر 
ل  و�لدميقر�طية  و�لتنمية 
برتقية  �إل  يكونو�  �أن  ميكن 
د�عيا  �لوطنية"  �مل�ساحلة 
"ترقية  �إىل  �جلمهورية  رئي�ص 
حو�ر  خالل  من  �مل�ساحلة 

�ل�سعف  �لفو�رق,  يزيل  �سيا�سي 
و�له�سا�سة " يف �جلبهة �لد�خلية 
�لإقليمية  �لتحديات  "لأن 
و�لدولية �سعبة بالن�سبة للجز�ئر 
يف ظل �أزمة �إقت�سادية حقيقية", 
دعا  �أخرى  جهة  من  قال  كما 
و�سع  �رضورة  �إىل  �لد�ن  �ل�سيد 
تهدئة  �ساأنها  من  �إجر�ء�ت 

�جلبهة �لإجتماعية.
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حرزيل: كل م�صنع 
م�ص�ؤول عن حماية 

امل�صتهلك عرب خمابره
 

الوطني  االحتاد  رئي�س  اأو�ضح 
حمفوظ  امل�ضتهلك  حلماية 
اأن  لـ«الو�ضط«،  حرزيل يف ت�رصيح 
الوطنية  واملخابر  الرقابة  ملفات 
للواجهة من  اأعادته  على �ضوء ما 
املعدنية  املياه  اأو  اآميال  ق�ضية 
مو�ضحا  معينة،  حل�ضة  تك�ضانة 
لطريقة  تعود  اآميال  اإ�ضكالية  اأن 
عرب  القانوين  غري  ا�ضتعمالها 
حتولت  عليه  وبناء  ا�ضتن�ضاقها، 
يف  حتليلها  اأن  حيث  خمدر،  اإىل 
جانبي،  اأثر  دون  يجعلها  املاء 
طرف  من  ا�ضتعمالها  طريقة  لكن 
التالميذ غري املن�ضبط اأدى لالآثار 
اجلانبية. اأما فيما يخ�س املخابر 
اأو�ضح اأن لكل م�ضنع خمربه وقبل 
بالتحاليل  يقوم  منتوجه  ي�ضوق  اأن 
خمرب  مع  اإتفاقية  اإىل  باالإ�ضافة 
بتحاليل  للقيام  امل�ضنع  خارج 
باملوازاة، بغية التاأكد من ال�ضالمة 
امل�ضنع«،  مع  مطابقة  »بتحاليل 
ويعد امل�ضنع باأنه امل�ضوؤول االأول 
امل�ضتهلك  و�ضحة  �ضالمة  عن 

ملواده.
وبالعودة للمخرب الوطني للتجارب 
ككل  للمواد  �ضامل  اأنه  فاأو�ضح 
الغذائية،  املواد  على  يقت�رص  وال 
يوؤطر  اأن  دوره  بعث  �ضاأنه  من  اإذ 
عمليات  من  امل�ضتهلكني  حماية 
مع  باملوازاة  تنت�رص  التي  الغ�س 
االأ�ضواق  عرب  االأ�ضلية  املواد 
بخا�ضة  املنتوجات،  خمتلف  عرب 
اأعلى:  منتوجات  م�ضتوى  على 

الكهرومنزلية  االآالت  الغيار،  قطع 
وطريقة ولوج ال�ضيارات، اأي ميكن 

و�ضفه باالإطار العام.
املنتوجات  بخ�ضو�س  وتدارك 
اليومية  باملواد  اخلا�ضة 
مبخابر  معززة  اأنها  اال�ضتهالك 
بجوانب  م�ضت�ضهدا  خا�ضة، 
وبناء  �ضيدال،  غرار  على  الدواء، 
عليه كل م�ضنع يحا�ضب بناء على 
نتائج خمربه وفقا ملا ي�رصف عليه 
اأما  دوري،  ب�ضكل  الرقابة،  اأعوان 
يف حاالت اخلطر فهناك تدخالت 

خا�ضة.

زبدي: منظ�مة الرقابة 
حتتاج اإىل تط�ير 

واإىل اإعادة النظر يف 
الإجراءات

 
حماية  جمعية  رئي�س  جهته  من 
دعا  زبدي  م�ضطفى  امل�ضتهلك 
اإىل  لـ«الو�ضط«  ت�رصيح  خالل  من 

قانوين  ن�س  ا�ضتحداث  �رصورة 
بالتحاليل  القيام  باإلزامية  خا�س 
حتاليل  اأي  للمواد  املعمقة 
اأو�ضح  حيث  ومكوناتية،  خا�ضة 
غذائه  مراقبة  ي�ضتطيع  ال  من  اأن 
من  �ضيجعل  الكاملة  بالتحاليل 
ملنتوجات  امل�ضتهلك  تعري�س 
مرجعا  واردا،  اأمرا  مطابقة  غري 
يكفي  ما  امتالك  عدم  اإىل  ذلك 
كون  املتخ�ض�ضة،  املخابر  من 
املخابر القاعدية واإن كانت كافية 
اإال اأنها تقوم بالتحاليل اجلرثومية 
حمتويات  درا�ضة  لكن  والكيماوية 
املنتوج بدقة هي ما حتتاج خلربة 
وو�ضائل ونظام ت�رصيعي ومنظومة 
املهمة،  ت�ضّهل  جتعلها  رقابية 
مو�ضحا اأن هناك حتاليل ال ميكن 
اجلزائر  م�ضتوى  على  بها  القيام 
برقابة خمربية  القيام  لعدم  نظرا 
منظومة  اأن  معتربا  عليها،  دورية 
واإىل  تطوير  اإىل  حتتاج  الرقابة 
اإعادة النظر يف االإجراءات، داعيا 
العينية  بالدرا�ضات  االكتفاء  لعدم 

مو�ضحا  املنتوج،  لعمق  والتوجه 
ال  بدورها  اخلا�ضة  املخابر  اأن 
التحاليل  يف  اال�ضتثمار  ميكنها 
ن�ضو�س  غياب  ظل  يف  الدقيقة 
وبالتايل  باإجرائها،  املتعامل  تلزم 
ربحية  مردودية  هناك  يكون  فلن 
اأن  خا�ضة  املخابر  هذه  اأمام 

التكاليف �ضتكون كبرية.
اإلزامية  �رصورة  زبدي  واقرتح 
القيام باالأبحاث والتحاليل الدقيقة 
جلميع املنتوجات خا�ضة الغذائية، 
كون الن�س القانوين واإلزاميته اأمام 
باخلوا�س  �ضيدفع  املوؤ�ض�ضات 
كربى  ا�ضتثمارات  ا�ضتحداث  اإىل 
كبرية  بن�ضبة  �ضمان  وبالتايل  به، 
امل�ضتوردة  املنتوجات  �ضالمة 

منها واملحلية.
املخابر  اإ�ضكالية  وتعود  هذا 
املنتوجات  مراقبة  ومدى 
ال�ضطح  اإىل  لتطفو  اال�ضتهالكية 
فعلى  واالأخرى،  الفينة  بني 
م�ضتوى جمعية حماية امل�ضتهلك 
ملفات  عدة  فجرت  واأن  �ضبق 
خالل  فنجد  اخل�ضو�س  بهذا 
الفارط  املبارك  رم�ضان  �ضهر 
ملف �ضجلت املنظمة اجلزائرية 
فيديو  امل�ضتهلك،  حلماية 
حتذيري خا�س مبادة الربمييك�س 
الذي  الدقيق  اإىل  ت�ضاف  التي 
االأبي�س،   اخلرب  منه  ي�ضنع 
املخاطر  من  جملة  عن  كا�ضفة 
مبا�رصة  توؤثر  كونها  املادة  لهذه 
اإىل  يوؤدي  مما  البنكريا�س  على  
حول  وقبلها  بال�ضكري.  االإ�ضابة 
م�ضتوى  على  املهدرجة  املواد 
معتربة  باجلزائر،  املارغرين 
التي  هي  قليلة  جد  عالمات  اأن 
من  الهدرجة  معايري  حترتم 
عرب  املنت�رصة  العالمات  خمتلف 
ال�ضوق، وم�ضابيح الالد، واخلمرية 

واحتوائها على مواد »حرام«.

الرابعة  الطبعة  يف  امل�ضاركون  دعا 
االأمازيغية،  اإىل  الرتجمة  لور�ضات 
التي اختتمت اأ�ضغالها اأم�س الثالثاء 
لتوظيف  اآلية  و�ضع  اإىل  باأدرار، 
عرب  االأمازيغية  للغة  املرتجمني 
كما  الدولة،  موؤ�ض�ضات  خمتلف 
و  باحثني  من  املتدخلون  اأو�ضى 
الذي  اللقاء  هذا  خالل  اأكادمييون 
اإ�رصاف  حتت  الثقافة  بدار  جرى 
لالأمازيغية،  ال�ضامية  املحافظة 
االأمازيغية  للغة  ق�ضم  فتح  ب�رصورة 
للتكفل  اأدرار  جامعة  م�ضتوى  على 
املتغريتني  ترقية  و  بالبحث 
املحليتني للغة االأمازيغية ) تازنتيث 

و متاهقث(.
الفعالية  هذه  يف  امل�ضاركون  وحث 
مع  تزامنت  التي  واللغوية  الثقافية 
الوطني  الثقايف  تظاهرة املهرجان 
تو�ضيع نطاق  اأهمية  »اأهلليل«، على 

من  االأمازيغية  اللغة  اإىل  الرتجمة 
لغات و ثقافات اأخرى خارج االإطار 
يف  املنح�رص  و  حاليا  به  املعمول 
من  انطالقا  لالأمازيغية  الرتجمة 
فقط  الفرن�ضية  و  العربية  اللغتني 
من  االإقتبا�س  ت�ضجيع  جانب  اإىل 
ال�ضينما  اإىل  العاملي  االإبداع  روائع 
متت  ذاته،  ال�ضياق  ويف  امل�رصح  و 
اإ�ضدار  على  العمل  اإىل  الدعوة 
قامو�س م�ضغر يجمع امل�ضطلحات 
االأعمال  خمتلف  يف  الوظيفية 
اأجنزتها املحافظة  التي  املرتجمة 
 2016 )د�ضتور  لالأمازيغية  ال�ضامية 
واأر�ضية   1954 نوفمرب  اأول  ونداء 
الن�ضو�س  و  ال�ضومام  موؤمتر 
املتحدة(  االأمم  ملنظمة  املوؤ�ض�ضة 
التي  املرتجم«  »حقيبة  اإثراء  بغية 
تتوفر على ن�ضخ رقمية للقوامي�س و 

خمتلف الو�ضائط املعجمية.

اإىل  الباحثون  و  اخلرباء  اأ�ضار  كما 
املرجعية  الالئحة  اإعداد  �رصورة 
املنجزة  الرتجمات  ملختلف 
مقرر  اإجناز  جانب  اإىل  باجلزائر 
املرتجم  يرافق  كمدخل  متهيدي 
االأمازيغية  اللغة  يف  املتخ�ض�س 
واأكدوا على اأهمية مرافقة م�رصوع 
ما�ضرت  م�ضتوى  يف  جامعي  درا�ضة 
)عربي-اأمازيغي(  ترجمة  تخ�ض�س 
على م�ضتوى معهد الرتجمة بجامعة 
وزارة  مع  بالتن�ضيق   2  – اجلزائر 

التعليم العايل و البحث العلمي.
اأهمية  على  كذلك  التاأكيد  مت  و 
الطالبية  العلمية  النوادي  ت�ضجيع 
الحت�ضان  اجلامعات  خمتلف  يف 
باللغة االأمازيغية  للكتابة  تظاهرات 
و الرتجمة اإليها مبرافقة املحافظة 
ال�ضامية لالأمازيغية و األح املتدخلون 
مكانة  تعزيز  �رصورة  على  كذلك 

اللغة االأمازيغية يف منظومة 
االت�ضال الوطني بتخ�ضي�س ح�ض�س 
اإ�ضافية عرب االأثري لرتقية املتغريات 
املحلية لالأمازيغية �ضيما باملناطق 
احلدودية اإىل جانب اإ�رصاك فاعلني 
الطبعة  يف  اآخرين  موؤ�ض�ضاتيني 
اإىل  الرتجمة  لور�ضات  اخلام�ضة 
�ضتتمحور  التي  و  االأمازيغية  اللغة 
و  الفورية  الرتجمة  حول  اأ�ضغالها 
الوطنيتني  اللغتني  خدمة  يف  االآنية 
اأ�ضغال  توجت  وقد  الر�ضميتني  و 
على  توا�ضلت  التي  الور�ضات  هذه 
اإتفاقية  باإم�ضاء  اأيام  خم�ضة  مدى 
ال�ضامية  املحافظة  بني  تعاون 
دراية  اأحمد  وجامعة  لالأمازيغية 
املتعلقة  بالتو�ضيات  للتكفل  باأدرار 
للغة  املحليتني  املتغريتني  برتقية 
اجلانب  من  بالوالية  االأمازيغية 

االأكادميي.

لت�فري خمابر متخ�ص�صة بدل الكتفاء بالقاعدية

الطبعة الرابعة ل�ر�صات الرتجمة اإىل الأمازيغية

�صارة ب�معزة 

دعوات ال�ستحداث ن�ص قانوين 
يلزم بتحاليل مكونات املنتوج  

دعوة لتوظيف مرتجمني خمت�سني يف االإدارة العمومية

ب�مردا�س

9000 وحدة �سكنية يف 
خمتلف ال�سيغ قيد االإجناز

�صيدي بلعبا�س

حتاليل تك�سف عن وجود 
داء احلمى القالعية 

يقل  ال  ما  اإجناز  حاليا  يجري 
يف  �ضكنية  وحدة   9000 عن 
من  عدد  عرب  ال�ضيغ  خمتلف 
بومردا�س، يعرف  بلديات والية 
معتربا«  »تقدما  منها  هام  جزء 
اأفاد  ح�ضبما  االإجناز،  ن�ضبة  يف 
ال�ضكن  مدير  الثالثاء  اأم�س  به 
اأمواج  على  يحياوي،  نبيل  واأكد 
االإذاعة اجلهوية لبومردا�س باأنه 
ا�ضتالم   2019 �ضنة  �ضيتم خالل 
جزء معترب من جممل الربنامج 
اإىل  م�ضريا  املذكور،  ال�ضكني 
يف  �ضكنية  وحدة   5500 نحو 
يف  منها  خا�ضة  ال�ضيغ  خمتلف 
االإيجاري  االجتماعي  �ضيغة 
واالإعانات  الرتقوي  والت�ضاهمي 
عرب  الريفي  للبناء  املوجهة 
خالل  جميعها  �ضلمت  الوالية 
جميعها  ووزعت   2018 �ضنة 
اأ�ضاف  و  امل�ضتفيدين،  على 
نف�س امل�ضدر، اأنه مت منذ �ضهر 
اأكتوبر املا�ضي واإىل غاية نهاية 
اأ�ضغال اإجناز نحو  2018 اإطالق 
يف  اأخرى  �ضكنية  وحدة   2500
�ضيغة االجتماعي االإيجاري من 
اإجمايل  �ضكني  برنامج  �ضمن 
يف  �ضكنية  وحدة   5000 ي�ضم 
اأ�ضغال  تنطلق  مل  ال�ضيغة  نف�س 
االعرتا�ضات  ب�ضبب  اإجنازها 
تعلق  وفيما  العقار.  يف  ال�ضح  و 
ب 2500 وحدة �ضكنية املتبقية 
من جممل هذا الربنامج اأو�ضح 

يحياوي باأنه يرتقب ال�رصوع يف 
عملية اإجنازها يف الثالثي االأول 
الوزارة  موافقة  بعد   2019 من 
و  جمع  مقرتح  على  الو�ضية 
ال�ضكني  الربنامج  هذا  اإجناز 
ح�رصيني  قطبني  يف  املتبقي 
بكل من بلديتي زموري و بودواو 
الربنامج  اأن  بالذكر  وجدير 
خمتلف  يف  االإجمايل  ال�ضكني 
الوالية  لفائدة  امل�ضجل  ال�ضيغ 
و2015   2000 �ضنوات  بني  ما 
وحدة   89.400 من  يقرتب 
�ضكنية موزعة على كل من �ضيغ 
و  االإيجاري  العمومي  ال�ضكن 
الت�ضاهمي  االجتماعي  ال�ضكن 
و  املدعم  الرتقوي  ال�ضكن  و 
ال�ضكن  واإعانات  باالإيجار  البيع 
اأعدته  تقرير  يف  وجاء  الريفي. 
جلنة التعمري و ال�ضكن للمجل�س 
قطاع  حول  الوالئي  ال�ضعبي 
دورة  يف  موؤخرا  عر�س  ال�ضكن 
عادية للمجل�س، باأنه مت اإىل غاية 
وتوزيع  اإجناز   2013 �ضنة  نهاية 
ال�ضكني  الربنامج  جممل  من 
 28.000 من  اأزيد  املذكور 
ال�ضيغ  مبختلف  �ضكنية  وحدة 
�ضكنية  وحدة   14.600 نحو  و 
اأخرى ال تزال قيد االإجناز فيما 
اإنطلق �ضنة 2017 يف اإجناز نحو 
اأزيد  و  �ضكنية  وحدة   29.000
اأخرى  �ضكنية  وحدة   2000 من 

متوقفة االأ�ضغال بها.

لتحاليل  االأوىل  النتائج  بينت 
املوا�ضي  من  عينات  على  اأجريت 
بلعبا�س  �ضيدي  بوالية  النافقة، 
القالعية،  احلمى  داء  وجود  عن 
الثالثاء  اليوم  به  �رصح  ما  ح�ضب 
واأو�ضح  الفالحة  امل�ضالح  مدير 
ت�ضجيل  مت  اأنه  حممد،  بن  اأحمد 
نقاط  عرب  املا�ضية  �ضغار  نفوق 
مر�س  ب�ضبب  بالوالية  متفرقة 
واأن  املجرتات  �ضغار  وباء  يدعى 
التحاليل االأولية ك�ضفت عن وجود 
ذات  وذكر  القالعية  احلمى  داء 
امل�ضئول، اأن وايل �ضيدي بلعبا�س، 
قد  �ضا�ضي،  احلفيظ  عبد  اأحمد 
املا�ضي  االأ�ضبوع  نهاية  اأ�ضدر 
قرارا يت�ضمن االإجراءات القانونية 
ووباء  القالعية  احلمى  ملكافحة 
تقرر  حيث  ال�ضغرية،  املجرتات 
الت�ضعة  االأ�ضبوعية  االأ�ضواق  غلق 
للموا�ضي التي تتوفر عليها الوالية 
وذلك ملدة 30 يوم. وق�ضد �ضمان 
ال�ضري احل�ضن لالإجراءات الوقائية 
امل�ضالح  عليها  ت�رصف  التي 
ت�ضمن  للوالية  والرقابية  البيطرية 
جتمع  اأي  ح�رص  الوالئي  القرار 

و  االأبقار  يف  املتمثلة  للحيوانات 
االأغنام و املاعز عرب تراب الوالية 
ال�ضنف  هذا  نقل  منع  اأي�ضا  و 
كما  الوالية  واإىل  من  املا�ضية  من 
اأوجب ن�س القرار احل�ضول م�ضبقا 
البيطرية  ال�ضالمة  �ضهادة  على 
لنقل املوا�ضي داخل تراب الوالية 
املخت�ضة  امل�ضالح  ت�ضدرها 
التابعة للمديرية الوالئية للم�ضالح 
ذات  اأ�ضافه  ما  ح�ضب  الفالحية، 
الوالئي  القرار  اأن  امل�ضدر، مربزا 

ت�ضمن كذلك جملة 
ال�رصورية  االإجراءات  من 
مبختلف  املتعلقة  واالإلزامية 
الوقائية  و  التحفظية  االآليات 
الهيئات  تطبيقها  على  ت�ضهر  التي 
جهته،  ومن  املعنية  وامل�ضالح 
للبيطرة،  الوالئي  املفت�س  اأو�ضح 
التلقيح  ن�ضبة  اأن  �ضيايف،  قا�ضي 
�ضد داء احلمى القالعية جتاوزت 
92 باملائة على امل�ضتوى الوالئي، 
عمل  لت�ضهيل  املوالني  داعيا 
االأطباء البيطرة من اأجل ال�ضيطرة 
وجتنب  وت�ضخي�ضه  الداء  على 

اخل�ضائر. 

يع�د دور املخابر ليطرح يف كل مرة يتم الك�صف فيها عن جتاوزات بحق حماية امل�صتهلكني، يف حني ركز املعني�ن على �صرورة 
ا�صتحداث ن�س قان�ين خا�س باإلزامية القيام بالتحاليل املعمقة للم�اد اأي حتاليل خا�صة ومك�ناتية.
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عني الزرقاء بتب�سة

م�ستفيدون من �سكنات
 اجتماعية     يطردون

 منها بعد  15  �سنة
مت ببداية الأ�سبوع اجلاري ال�رشوع 

يف عملية اإخالء 7 �سكنات اجتماعية 
تقع �سممن حت�سي�ص 43 �سكن 

اجتماعي ببلدية عني الزرقاء 46 
كلم �سمال تب�سة مت توزيعها على 

م�ستحقيها �سنة 2004 وفق الإطار 
القانوين اخلا�ص بطالبي ال�سكن 

الجتماعي وذلك  بعد ان اأودع هوؤلء 
ملفات لذات الغر�ص ومت اإبرام عقود 

الإيجار بني ديوان الرتقية والت�سيري 
العقاري لولية تب�سة واملوؤجرين 
عن طريق مكتب التوثيق األلكائن 

مقره مبدينة الونزة اإل ان الإ�سكالية 
عوي�سة وقعت عقب ذلك ومتثلت 

ففي تدخل بع�ص املواطنني بتقدمي 
طعون م�ست 6 اأع�ساء باملجل�ص 

ال�سعبي البلدي ا�ستفاد اأبناوؤهم من 
�سكنات اجتماعية دون وجه حق ما 
دفع بلجنة الطعون اإىل حذف هوؤلء 

من قائمة امل�ستفيدين ال ان رد 
الفعل من طرف البع�ص برفع طعون 

اىل اللجنة الولئية التي عن طريق 
وايل ا�سبق بتب�سة متم اإلغاء ا�ستفادة 

هوؤلء وح�سب مقرر اللجنة موقع 
من طرف ذات الولية ان ال�سبب هو 
ت�رشيحات كاذبة يف ووقت قام فيه 

هوؤلء امل�ستفيدين بدفع م�ستحقات 
ال�سكن املقررة من طرف األلدولة 

حينها واملقدرة ب 6 ماليني �سنتيم 
اىل جانب ت�سديد م�ستحقات الإيجار 

والبع�ص قام بت�سديد م�ستحقات 
الإيجار ملدة 10 �سنوات ويف الوقت 
الذي طالب فيه هوؤلء امل�ستفيدين  

من اجلهات املعنية ومنها الوايل 
الأ�سبق حتديد معنى الت�رشيحات 

الكاذبة كونهم �سكلوا ملفات كغريهم 
من املواطنني للح�سول على �سكن 

اجتماعي ومن خالل الوثائق 
املقدمة من طرفهم ومنها وثيقة 
اإدارة اأمالك الدولة التي بينت ان 
هوؤلء ليملكون اأي قطعة ار�ص او 

�سكن عرب الرتاب الوطني وهم ممن 
اأبناء بلدية عني الزرقاء ابا عن جد 

واأرباب ا�رش وراتبهم ال�سهري حينها 
يف حدود تقل عن الأجر القاعدي 
ومنهم ابن املجاهد وابنة ال�سهيد 

ولي�ص لهم اي ت�رشيح كاذب 
ورفعوا نداءاتهم اىل كل اجلهات 

املعنية ان وجد ت�رشيح كاذب 
م�ستعديني لدخول ال�سجن بدل 

الطرد من ال�سكن من جهته رئي�ص 
بلدية عني الزرقاء اأكد ان هذه 
الإ�سكالية من خملفات جمل�ص 

بلدي �سابق ول وزر لنا فيها 
م�سيفا ن�سعى بكل ما اأوتينا من 

اجل اإيجاد حلول لها.
ع/ ر�سيد تب�سة 

فقد  امل�سدر,  ذات  وح�سب 
بنتائج   2018 �سنة  متيزت 
مكافحة  جمال  يف  »معتربة« 
واملتاجرة  والتهريب  الإرهاب 
بالأ�سلحة واملخدرات واجلرمية 
خالل  من  وذلك  املنظمة, 
»الق�ساء على 32 اإرهابيا وتوقيف 
 132 �سلم  فيما  اآخرين,   25
عائالت  من  فردا  و22  اإرهابيا 
لل�سلطات  اأنف�سهم  الإرهابيني 
الع�سكرية مع توقيف 170 عن�رش 
الإرهابية«  للجماعات  دعم 
»ك�سف  الفرتة,  ذات  خالل  ,ومت 
وتدمري 499 خمباأ لالإرهابيني و 
املتفجرات,  لإعداد  ور�سات   8
قطعة   707 ا�سرتجاع  جانب  اإىل 
 388 كال�سنيكوف,   231( �سالح 
بندقية, 25 م�سد�سا, 48 ر�سا�سا, 
بالإ�سافة  �سواريخ(,  قاذف   15
 52 ذخرية,  خمزن   399 اإىل 
طلقة   94764 ذخرية,  �رشيط 
 42 العيارات,  من خمتلف  نارية 
قنبلة يدوية, 143 ح�سوة دافعة, 

160 مفجر, 457 كب�سولة خا�سة 
باملتفجرات و498 مقذوف«.

اكت�ساف 2224.2 من املواد 
املتفجرة

متكنت قوات اجلي�ص من »ك�سف 
تقليدية  قنبلة   512 وتدمري 
جهاز   32 لغم,   61 ال�سنع, 
من  كغ   2224.2 مفخخ,  ات�سال 
و1659.87  املتفجرة  املواد 
ل�سنع  كيميائية  مواد  من  كغ 
مكافحة  اإطار  املتفجرات«ويف 
املنظمة,  واجلرمية  التهريب 
الوطني  اجلي�ص  مفارز  متكنت 
تاجر   611 »توقيف  من  ال�سعبي 
خمدرات, 1800 مهرب ملختلف 
منقب   950 وال�سلع,  املواد 
بدون  غطا�سا  و41  الذهب  عن 
»حجز  اإىل  بالإ�سافة  رخ�سة«, 
كمية معتربة من املخدرات تقدر 
الكوكايني,  من  كغ   701.995 بـ 
الكيف املعالج,  24.96 طن من 
2.2 كغ من الهريوين  و509828 
قر�ص مهلو�ص« كما متكنت ذات 

عربة,   945 »حجز  من  القوات, 
17 طائرة بدون طيار, 78 جهاز 
ات�سال و89 منظارا, 46.18 طن 
و886120 وحدة من التبغ, 995281 
امل�رشوبات,  خمتلف  من  وحدة 
1240.2 طن من املواد الغذائية 
املوجهة للتهريب, 1032044 لرت 
من الوقود و486 جهاز ك�سف عن 
 1405« اإىل  بالإ�سافة  املعادن«, 
مطرقة   1215 كهربائي,  مولد 
خليط  من  كي�سا  و54  �سغط 
و3176788  واحلجارة  الذهب 
النارية«اأما  الألعاب  من  وحدة 
ظاهرة  مبكافحة  يتعلق  فيما 
فقد  ال�رشعية,  غري  الهجرة 

متكنت ذات الوحدات 

توقيف 6834 مهاجر غري 
�سرعي

من  املا�سية  ال�سنة  خالل 
غري  مهاجر   6834 »توقيف 
حماولة   3983 واإحباط  �رشعي 
�رشعية«واأو�سح  غري  هجرة 
اأن  الوطني,  الدفاع  وزارة  بيان 
متت  العمليات  هذه  خمتلف 
العليا  القيادة  لتعليمات  »تنفيذا 
للجي�ص الوطني ال�سعبي, الرامية 

اإىل تعزيز اجلهود واليقظة 
الت�سدي  بغر�ص  الدائم,  وال�ستعداد 
باأمن  امل�سا�ص  حماولت  لكل 
وا�ستقرار البالد والذود عن �سيادتها«, 
»تعك�ص  املحققة  النتائج  اأن  واأ�ساف 
املخططات  لإحباط  القيادة  اإرادة 
ويقظة  احرتافية  وتاأكيد  الإجرامية 
القوات امل�سلحة على  اأفراد  وعزمية 
وحماية  للبالد  العليا  امل�سالح  �سون 

حرمة و�سيادة الرتاب الوطني«. 

ح.م

عني  ولية  اأمن  م�سالح  �سجلت 
 3357 ماعدده   2018 �سنة  متو�سنت 
متعلقة  ق�سية   1220 منها  ق�سية 
 866 و  بالأ�سخا�ص  بامل�سا�ص 
ق�سية باملمتلكات اخلا�سة و امللك 
 3177 ت�سجيل  �سنة2017   , العمومي 
متعلقة  ق�سية   1155 منها  ق�سية 
 862 و  بالأ�سخا�ص  بامل�سا�ص 
ق�سية باملمتلكات اخلا�سة و امللك 
مكافحة  بخ�سو�ص  ,اأما  العمومي 
باملخدرات  الجتار  و  ال�ستهالك 
�سهدت  فقد  العقلية  املوؤثرات  و 
الكميات  و  الق�سايا  عدد  ارتفاع يف 

املا�سية  بال�سنة  مقارنة  املحجوزة 
�سنة  ق�سية   245 ت�سجيل  مت  حيث 
2018 ترتب عنها حجز 02 قنطار و 
44 كلغ 888.8 غرام من املخدرات , 
6142 قر�ص مهلــو�ص ,و 1.34 غرام 
و  )كوكايني(  ال�سلبة  املخدرات  من 
�سنة 2017 مت حجز جز 01 قنطار و 
85 كلغ 317.63 غرام من املخدرات 
, 5409 قر�ص مهلو�ص و 9.70 غرام 
)كوكايني(. ال�سلبة  املخدرات  من 
ق�سية   133 ت�سجيل  اإىل  بالإ�سافة 
�سنة 2018 بخ�سو�ص بيع امل�رشوبات 
اأين حجزت  رخ�سة  بدون  الكحولية 

 , الأنواع  خمتلف  من  وحدة   14534
باملقارنة مع �سنة 2017, اأين �سجلت 
77 ق�سية مت من خاللها حجز 12853 
.كما مت  النواع  و حدة من خمتلف 
تكثيف عمليات ال�رشطة خالل �سنة 
جمموعه  ما  تنظيم  مت  اأين   2018
قامت  عملية   272 منها  عملية   300
عملية   28 و  �رشطة  م�سالح  بها 
الدرك  عنا�رش  مع  م�سرتكة  �رشطة 
الوطني مت من خاللها مراقبة 9710 
�سخ�ص و 4454 مركبة كانت نتيجتها 
اإجراء  حمل  �سخ�ص   187 توقيف 
ق�سائــي و حجز 28.66 غرام كيف 

معالج , 705 قر�ص مهلو�ص و 1612 
وحدة من امل�رشوبات الكحولية من 
خمتلف الأنواع .بالإ�سافة اإىل عديد 
منها  تلك  خا�سة  النوعية  الق�سايا 
تفكيك  مت  اأين  بالقت�ساد  املا�سة 
بالتهريب  خمت�سة  وطنية  �سبكة 
توقيف07  و  للمركبات  الدويل 
مت  �سيارة   35 ا�سرتجاع   , متورطني 
غري  بطريقة  وت�سجيلها  اإدخالها 
قاعدي  ملف   126 وحجز  قانونية 
90 ختم  اإىل حوايل  بالإ�سافة  مزور 

دولة مزور لعدة هيئات وطنية 
�ص.�سهيب

التجارة  مديرية  م�سالح  ك�سفت 
املمار�سات  فرق  ان  غليزان  لولية 
وقمع  النوعية  ومراقبة  التجارية 
الغ�ص اح�ست خالل ال�سنة املنق�سية 
مطلع  منذ  تدخل   43700 من  اكرث 
من  الخر  غاية  واىل   2018 �سنة 

جملة  ومن  ال�سنة  نف�ص  من  دي�سمرب 
تدخل   الف   24 امل�سجلة   التدخالت 
الف  و19  التجارية  للمار�سة  بالن�سبة 
وقمع  النوعية  مراقبة  لفرقة  تدخل 
التدخالت  هاته  خالل  ,ومن  الغ�ص 
مت  خمالفة  حم�رش   3353 حترير  مت 

العدالة   احالة 3274 ملف على جهاز 
منها 2181 خمالفة تتعلق باملمار�سة 
طبيعة  تتمثل  ملف  و1093  التجارية 
املخالفة يف عر�ص مواد غري مطابقة 
وح�سب  بها  املعمول  للموا�سفات 
التجارة  ملديرية  ال�سنوية  احل�سيلة 

بلغ  الفوترة  ان املبلغ الجمايل لعدم 
يخ�ص  فيما  اما  �سنتيم  مليار  ب:257 
ب:700  بلغ  املحجوزة  املواد  مبلغ 
الغري �رشعية  والرباح  �سنتيم   مليون 

بلغت ب6230 دينار جزائري
غليزان:�ص  احلاج

فيما مت  حجز اأكرث من 90 ختم دولة مزورا عام 2018 بعني متو�سنت

غليزان فيما مت احالة 3274 ملفا على العدالة

حجز اأكرث من قنطار و80 كلغ من الكيف وتفكيك اأكرب �سبكة دولية لتهريب ال�سيارات

مديرية التجارة حت�سي 257 مليار �سنتيم مبلغ املواد غري املفوترة

ح�سيلة عمل فرق اجلي�ص خالل العام املن�سرم

132 اإرهابيا �سلموا اأنف�سهم 
لل�سلطات والق�ساء على 32 اآخرين
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 .      تدمري 512 قنبلة تقليدية ال�سنع, 61
 لغما, 32 جهاز ات�سال مفخخ

متكنت وحدات اجلي�ص الوطني ال�سعبي, يف عمليات 
خمتلفة خالل �سنة 2018, من الق�ساء على 32 اإرهابيا 

وتوقيف 25 اآخرين, فيما �سلم 132 اإرهابيا اأنف�سهم 
لل�سلطات الع�سكرية, ح�سب ح�سيلة عملياتية ن�سرتها 

وزارة الدفاع الوطني اأم�ص الثالثاء.



للم�شهد  متابعون  قراءات  اتفقت 
اخليبة  هذه  اأن  بورقلة  ال�شيا�شي 
الأرندي  و  الأفالن  ح�شدها  التي 
باأ�شماء من  اأن تطيح  �شاأنها  ، من 
العيار الثقيل ثبت ف�شلها وعجزها 
ل�شيما  املطلوب  حتقيق  عن 
بها  متر  التي  املرحلة  هذه  يف 
العد  بدء  مع  تزامنا  وذلك  البالد 
الرئا�شية  لالنتخابات  التنازيل 
امل�شادر  نف�س  براأي  يعد  اإذ   ،
اإخفاق الغرميني التقليديني مبثابة 
» حقيقية كونها جاءت يف  »نك�شة 
الأحزاب  هذه  فيه  ت�شهد  ظرف 
م�شاكل كبرية يف القواعد الن�شالية 
ما  وهو  حمتدمة  و�رصاعات 
التي  الرتتيبات  على  �شلبا  انعك�س 

�شبقت هذا ال�شتحقاق .
الوطني  التجمع  حلزب  فالبن�شبة 
الخفاق  هذا  فاإن  الدميقراطي 
يعد �شدمة لدى منا�شلي  واإطارات 
الأرندي وهو الذي فاز يف عهدتني 
وهو  ال�شتحقاق  متتاليني يف هذا 
اأنه  على  البع�س  و�شفه  معطى 
حجة على الأمني الولئي الذي كرث 
املناوئني له ب�شبب طريقة الت�شيري 
اأن  املنتظر  ومن   ، يعتمدها  التي 
الولئي  الأمني  خ�شوم  ي�شتثمر 

للحزب يف هذا الإخفاق للمطالبة 
اإنقاذه  ميكن  ما  وانقاذ  براأ�شه 
ورقلة  مبقعد  الفائز  اأن  و  خا�شة 
كان حم�شوبا على الأرندي ، الأمر 
الذي اعتربه بع�س املتحدثني قلة 
خربة وعدم دراية ب�شوؤون ال�شيا�شة 

املحلية بالولية .
التحرير  جبهة  حزب  جهته  من 
الأخر  هو  نف�شه  يجد  الوطني 
اعتبار  على  حقيقية  ورطة  يف 
للظفر  املر�شحني  اأبرز  من  اأنه 
قد  املعطيات  وكل  املقعد  بهذا 
اأن احلزب  ت�شب يف �شاحله علما 
انتخابية تفوق  العتيد يتمتع بهيئة 

املجال�س  خمتلف  يف  ع�شو   200
اأن  املفرو�س  من  كان  وبالتايل 
يكون املقعد من ن�شيبه ، غري اأنه 
حدث ما كان متوقعا وهو بت�شويت 
على  الأخري  هذا  على  منتخبي 
التعليمات  رغم  اآخرين  مر�شحني 
ال�شارمة لأع�شاء اللجنة املركزية 
اإجناح  اأجل  من  احلزب  ملنتخبي 
مر�شح الأفالن يف هذا ال�شتحقاق  
من خالل البتعاد عن ال�رصاعات 
ال�شخ�شية و ال�شيقة التي ل تخدم 
قيادة  �شطرتها  التي  الأهداف 

احلزب العتيد .
للم�شهد  متابعون  ي�شتبعد  ومل 

يعجل   اأن   ، املحلي  ال�شيا�شي 
برحيل  املتوقع  غري  التعرث  هذه 
املطلب  وهو  القدمي  احلر�س 
القواعد  به  تنادي  اأ�شبحت  الذي 
الن�شالية ب�شبب  تفاقم ال�رصاعات 
الأفالن  اإطارات  بني  ال�شخ�شية 
التي مل تتحمل امل�شوؤولية الكاملة 
من خالل تعزيز مكانة احلزب يف 
هكذا ا�شتحقاقات هامة ينتظرها 
يكون  املح�شلة  وبهذه   . البالد 
بلح�رصوف  �شليم  احلر  املر�شح 
احلزبني  ال�شينا  مبقعد  الفائز 
الكبريين در�شا مفيدا يف اأبجديات 

ال�شيا�شة املحلية .

تبذلها  التي  املجهودات  اإطار   يف 
باإقليم  الوطني  الأمن  م�شالح 
الخت�شا�س بولية ورقلة ومن اجل 
مكافحة اجلرمية اأنواعها وت�شييق 
اخلناق على مرتكبيها ق�شد احلفاظ 
املواطنني  و�شالمة  اأمن  على 
و   2018 �شنة  نهاية  مع  وتزامنا 
اجلديدة  امليالدية  ال�شنة  حلول 
الإعالم  خللية  بيان  اأفاد   .  2019
اخلارجية  والعالقات  الت�شال  و 
كانت   ، ورقلة  ولية  اأمن  مبديرية 
قد ت�شلمت يومية »الو�شط » ن�شخة 
اأمن ولية ورقلة  اأن م�شالح   منه  
الإجراءات  من  جمموعة  اأعدت 
من  الوقائية  والتدابري  الأمنية 
بامليدان،  التواجد  تعزيز  اأجل 
عنا�رص  كل  اإقحام  خالل  من 
اجلرمية  اإنت�شار  من  للحد  الأمن 
الإن�شيابية يف  وال�شهر على �شمان 
م�شار  على  خا�شة  ال�شري  حركة 
الفرعية  الطرق  الرتامواي،  خط 
ال�شوداء  النقاط  وبع�س  والرئي�شية 
عالية.  مرورية  كثافة  تعرف  التي 
احل�شا�شة  الأماكن  �شتعزز  كما 
العمومية  ال�شاحات  جانب  اإىل 
التجمعات ال�شكنية الأماكن العامة 
خا�شة التي يرتدد عليها املواطنني 

كالأ�شواق املحالت التجارية وهذا 
الراجلة  الدوريات  تكثيف  عرب 
واملدين  الر�شمي  بالزي  واملتنقلة 
ال�رصيع  بالتدخل  ت�شمح  والتي 
�شاأنه  من  اإعتداء  اأي  وقوع  ملنع 
العام .  الو�شع  على  �شلبا  يوؤثر  اأن 
م�شالح  برجمت  ال�شاأن  هدا  ويف 
مداهمة  عمليات  عدة  الأمن 
والآفات  اجلرمية  انت�شار  لأماكن 
على  اخلناق  وت�شييق  الجتماعية 
الجتار  حماربة  مع  مرتكبيها 
امل�رصوبات  وبيع  باملخدرات 
اإ�شافة  ترخي�س  بدون  الكحولية 
اإىل عملية التح�شي�س والتوعية �شد 
للمفرقعات  املفرط  الإ�شتعمال 
ال�شلبية  الظاهرة  هذه  ت�شكله  وما 
العام  النظام  على  خطورة   من  
يف   اأ�شا�شا  يف  املتمثلة  بعنا�رصه 
العامة،  الأداب  و  العام،  الأمن 

ال�شحة العامة وال�شكينة العامة .
الوطني  الأمن  م�شالح  ت�شع  كما 
الرقم  املواطنني  ت�رصف  حتت 
الأخ�رص 1548 و�رصطة النجدة 17 
 24/24 اخلدمة  يف   104 الرقم  و 
يد  تقدمي  و  البالغات  لتلقي  �شا 

امل�شاعـدة.
�أحمد باحلاج 

يف زيارة ميدانية قادت جريدة 
البلدية  لالأ�شواق   « »الو�شط 
بورقلة وحا�شي م�شعود و تقرت 
مدى  على  وقفت   ، احلجرية  و 
يف  امل�شجل  الكبري  الرتفاع 
والفواكه  اخل�رصوات  اأ�شعار 
لدى  كبري  ا�شتياء  مل�شت  كما   ،
من  املحلية  الأ�شواق  مرتادي 

هذا الرتفاع الفاح�س .
مع  تزامنا  اجلريدة  جتولت 
يف   ، اجلارية   ال�شنة  نهاية 
البلدية  ال�شواق  خمتلف 
اأ�شباب  يف  وبحثت    ، بورقلة 
معظم  ت�شجله  الذي  الرتفاع 
،حيث  والفواكه  اخل�رصوات 
 ، دج   100 البطاط�س  �شعر  بلغ 
فيما ا�شتقر �شعر الطماطم يف 
فو�شل  الب�شل  �شعر  اأما  90دج 
املوز  فاكهة  اأما  دج   70 اإىل 
 ، 450دج   �شعرها  جتاوز  فقد 
الذين  امل�شتهلكون  اعتربه  اأمر 
عوي�شا  م�شكال  اإليهم  حتدثنا 
حيث   ، يومياتهم  يوؤرق  بات 
يجدون اأنف�شهم يف حرية كبرية 
الرتفاع  هذا  اأمام  اأمرهم  من 

اخل�رصوات  لأ�شعار  القيا�شي 
الكثري  يف  وي�شطرون  والفواكه 
عن  ال�شتغناء  اىل  الأحيان  من 
ال�شتهالكية  املواد  من  الكثري 

ال�رصيعة التلف .
متابعون  قال   ، جانبهم  من 
الأ�شواق  و  التجارية  للحركة 
الرتفاع  اأن   ، ورقلة  بالولية 
باب  فتح   ، لالأ�شعار  اجلنوين 
الأموال  م�شري  عن  الت�شاوؤل 
ال�شخمة التي ر�شدتها يف اطار 
الدعم الفالحي  والتي كان من 
انخفا�س  يف  ت�شاهم  اأن  �شاأنها 
بني  من  اأن  و  �شيما   ، ال�شعار 
اأ�شباب هذه الظاهرة هو جلب 
املواد ال�شتهالكية من وليات 
ال�شمال وال�رصق للوطن ، الأمر 
�رصيبة  ارتفاع  اىل  يوؤدي  الذي 
امل�شاربة  جتار  ودخول  النقل 
على اخلط ، بحيث يتم احت�شاب 
كل ذلك يف ال�شعر النهائي لهذه 
ل  التي  ال�شتهالكية  املواد 
على  عنها  ال�شتغناء  ميكن 

موائد الفطار .
�أحمد باحلاج 

�أفرزت �لنتائج �لنهائية النتخابات �لتجديد ملجل�س �الأمة على م�صتوى والية ورقلة ، عن نتائج �صادمة 
عقب �لفوز �لكا�صح للمر�صح �حلر �صليم بلح�صروف �ملن�صق عن �الأرندي بعد �ق�صائه يف �النتخابات �الأولية 

لذ�ت �حلزب ، حيث �صكل ظفر هذ� �الأخري مبقعد �لوالية �لوحيد �صربة قا�صمة للحزبني �لكبريين .

يف وقت �أ�صبح ر�أ�س �الأمني �لوالئي للأرندي يف �ملز�د �لعلني 

�أحمد باحلاج

�سبح بلح�سروف قد يعجل برحيل 
احلر�س القدمي لالأفالن بورقلة 

برادي  اأحمد  الدكتور  �شدد 
للمركز  النقابي  الفرع  اأمني 
احلاج  بتمرنا�شت  اجلامعي 
على   ، اأخاموك  اأق  مو�شى 
بجملة  الو�شايا  التزام  �رصورة 
و  اإليها  املرفوعة  املطالب 
حلحلة  يف  حقيقية  نية  اإبداء 
الرتاكمات ، كما حتدث الدكتور 
برادي باإ�شهاب بخ�شو�س جملة 
العوائق وال�شعوبات التي تواجه 
قطاع  يف  الجتماعي  ال�رصيك 
مترنا�شت  بولية  العايل  التعليم 

احلدودية 
ثمن الدكتور اأحمد برادي اأمني 
للمركز اجلامعي  النقابي  الفرع 
بتمرنا�شت  يف ت�رصيح �شحفي 
خ�س به جريدة »الو�شط » اأبرز 
الإجنازات التي حققها ال�رصيك 
م�شاعي  اإطار  يف  الجتماعي 
يف   املتمثلة  و  احلثيثة  اأع�شاءه 
الإفراج عن املخلفات العالقة. 
الوظيفية  ال�شكنات  توزيع 

جهة  من  اجلاهزة...وغريها، 
ثانية فقد ذهب ذات املتحدث  
اأكد   عندما  ذلك  من  اأبعد  اإىل 
ح�شا�شة  جد  ملفات  هناك  اأن 
اآثارها ال�شادة الأ�شاتذة، ي�شعى 
الفرع النقابي لت�شويتها، يف اإطار 
ال�شبل القانونية املتاحة.  وعلى 
اخلدمات  ملف  راأ�شها 
ال�شادة  نادى  التي  الجتماعية 
الأ�شاتذة بف�شلها عن اخلدمات 
بالعمال،  اخلا�شة  الجتماعية 

الكلية  ال�شيطرة  من  للتخل�س 
وال�شتفادة  طرفهم،  من  عنها 
حتت �شعار  خدماتها،  من  اأكرث 
اخلدمات  اأموال  تذهب  »اأين 
التهيئة  وكذا  الجتماعية؟«، 
املوزعة  لل�شكنات  بالن�شبة 
�شابقا، التي لقت تهمي�س كبري 
من قبل ال�شلطات، رغم تبليغهم 
وباإحلاح.  املرات  عديد  بذلك 
وجود  عدم  النقائ�س  اأهم  ومن 
التهيئة بالن�شبة لالأر�شفة. عدم 

وجود  عدم  الطرقات،  تعبيد 
غاز املدينة....وغري ذلك.

ك�شف  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
اأمني  برادي  اأحمد  الدكتور 
الفرع النقابي باملركز اجلامعي 
اأن   ، اأخاموك  اأق  احلاج مو�شى 
منها  يعاين  التي  العراقيل  اأهم 
لأ�شاتذة  النقابي  الفرع  مكتب 
اأمامه  عائقا  وتقف  املركز، 
يف  تاأتي  ن�شاطه  من  وحتد 
عن  امل�شافة  بعد  مقدمتها  
فى  املتمثلة  الو�شية  ال�شلطة 
وكذا  العايل.  التعليم  وزارة 
امل�شوؤول  مع  التن�شيق  انعدام 
الدكتور  الوطني  املكتب  عن 
عمارنة م�شعود. الذي ي�شتحيل 
رده  عدم  ب�شبب  معه  التوا�شل 
الهاتفية،  الت�شالت  على 
الر�شائل  مع  تفاعله  وعدم 
ونتمنى  الإلكرتونية...وغريهان 
م�شافتنا.  وبعد  و�شعنا  يقدر 

ويغري من طريقة تعامله معنا.
�أحمد باحلاج 

�لدكتور �أحمد بر�دي �أمني �لفرع �لنقابي للمركز �جلامعي مترن��صت  لـ«�لو�صط« 

.       بعد �مل�صافة و �إنعد�م �لتن�صيق مع �مل�صوؤول �لوطني يعيقنا  

الإفراج عن املخلفات و توزيع ال�سكنات الوظيفية اأبرز الإجنازات

�أمن ورقلة 

�لبطاط بـ 100 دج، �لطماطم 90 دج و 
�لب�صل بـ 70 دج و�ملوز بـ 250دج 

تدابريلتاأمني املواطنني 
مبنا�سبة حلول 2019

 اأ�سعار اخل�سر والفواكه بورقلة 
ملن ا�ستطاع اليها �سبيال 
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�إطار  يف  �لإعالمية  �لأ�رسة  و 
للم�شاريع  �لتفقدية  زيارته 
هذه  �أن  ب�شعيدة  �ل�شكنية 
على  تتوزع  �جلديدة  �حل�شة 
 450 و  ريفي  �شكن   1.000
 303 و  مدعم  ترقوي  م�شكن 
"عدل"  بالإيجار  �لبيع  ب�شيغة 
�أن طبيعة ولية  �إىل  �أ�شار  كما 
بطابعها  �ملعروفة  �شعيدة 
�رسورة  ت�شتدعي  �لريفي 
�شكن  �جناز  نحو  �لتوجه 
من  ما  هو  و  جممع  ريفي 
�لعديد  طلبات  يلبي  �أن  �شاأنه 
يف  �لقاطنني  �ملو�طنني  من 
�حل�شول  �لريفية يف  �ملناطق 
على �شكن. و بهذ� �خل�شو�ص 
�أ�شار �لوزير �إىل �رسورة �إ�شناد 
�أ�شغال هذه �لتجمعات �لريفية 
�ملقاولت  �أ�شحاب  �إىل 
تتطلب  ل  لأنها  �ل�شغرية 
�أي�شا  �أبرز  كما   ، كبرية  �أمو�ل 
هذه  �أن  حديثه  خ�شم  يف 
�شاأنها  من  �ل�شكنية  �ل�شيغة 
بالولية  �رسيع  تغيري  �إحد�ث 
�لطلبات  �لتقلي�ص من عدد  و 
للفرتة  بالنظر  �ل�شكن  على 
�إجناز  فيها  يتم  �لتي  �لوجيزة 
�لنوع �لتجمعات �ل�شكنية  هذ� 
�لوحيد  عبد  �ل�شكن  وزير   ،
�أن  �أخرى  �أكد من جهة  طمار 
على  تعمل  �لوز�رية  د�ئرته 
على   2019 �شنة  يف  �لنطالق 
توفري �شكن خم�ش�ص لالإيجار 
�يجاري  �شوق  �إن�شاء  بهدف 
هذ�  �أن  �إىل  م�شري�  عقاري 
�شيغطي  �ل�شكن  من  �لنمط 

من  �لطلبات  من  كبرية  ن�شبة 
�ل�شكنات  هذه  كر�ء  خالل 
معقولة  مالية  مبالغ  مقابل 
نظر� لظرورتها خا�شة لأولئك 
يتنقلون  �لذين  �ملوظفني 
دعا  كما  �لوليات  بني  كثري� 
�لعقاري  �لت�شيري  ديو�ن  مدير 
�إح�شاء  ب�رسورة  ب�شعيدة 
�لتحقيق  و  �ل�شاغرة  �ل�شكنات 
طالبه  كما  �شغورها  �شبب  يف 
�لديون  حت�شيل  ب�رسورة 
�ل�شيغ  من خمتلف  �ملرت�كمة 
كما وجه �إنذ�ر� �شفهيا للجان 
در��شة  يف  �ملتاأخرة  �لبلديات 
�لعقارية  �لتجزئات  ملفات 
خا�شة ببلديات �شعيدة ، عني 

�حلجر و �أولد خالد.
يف حمطة �أخرى لدى معاينته 
وحدة   416 �إجناز  م�رسوع 
بالإيجار  �لبيع  ب�شيغة  �شكنية 
 "2 �ل�شالم   " بحي  )عدل( 

�لوزير  دعا  �شعيدة  مبدينة 
على  �مل�رسفة  �ملوؤ�ش�شة 
وحدة   2.600 �إجناز  عملية 
�ل�شيغة  نف�ص  من  �شكنية 
�إجناز  �رسورة  �إىل  باملدينة 
�لقدم  لكرة  جو�رية  مالعب 
مع�شو�شبة ��شطناعيا ،و خالل 
 2.000 �جناز  م�رسوع  تفقده 
بحي  �يجاري  عمومي  م�شكن 
�ملدينة  بذ�ت  "بوخر�ص" 
�شدد وزير �ل�شكن و �لعمر�ن و 
�ملدينة على تهيئة �لتجمعات 
توفري  و  �جلديدة  �ل�شكنية 
�لعمومية  �ملر�فق  جميع 
عبد  �أ�رسف  كما   ، للمو�طنني 
�لولية  مبقر  طمار  �لوحيد 
قر�ر�ت  ت�شليم  مر��شيم  على 
�ملو�طنني  لفائدة  �لتخ�شي�ص 
�مل�شتفيدين من ح�شة 1.324 
وحدة �شكنية ب�شيغة �لعمومي 
جت�شيدها  مت  �لتي  �لإيجاري 

ببلدية يوب �إ�شافة �إىل ت�شليم 
�شكنية  وحدة   416 مفاتيح 
)عدل(  باليجار  �لبيع  ب�شيغة 

مبدينة �شعيدة. 
 �أي�شا ويف �إطار زيارته �لتفقدية 
قام �لوزير مبنح قر�ر�ت �إعانة 
لفائدة 300 م�شتفيد من �شكن 
�لبلديات  خمتلف  عرب  ريفي 
كما  �شعيدة،   لولية  �لتابعة 
�أ�رسف ببلدية يوب على و�شع 
 130 لإجناز  �أ�شا�ص  حجر 
�لرتقوي  وحدة �شكنية ب�شيغة 
�إليها  �أ�شيف  �لتي  �ملدعم 
�حل�شة  لتبلغ  �إ�شافية  ح�شة 
بناء�  وحدة   300 �لإجمالية 
�ملحلية  �جلماعة  طلب  على 
تهيئة  ب�رسورة  طالب  و 
�ملر�فق �لعمومية خا�شة تلك 
�ل�شكنية  بالتجمعات  �ملتعلقة 
�ملالعب  و  كاملد�ر�ص 

�جلو�رية.

اأثناء زيارة العمل و التفقد التي قادته اأول اأم�س لوالية �سعيدة قرر وزير ال�سكن و العمران و املدينة عبد الوحيد طمار  
تخ�سي�س لفائدة الوالية ح�سة 1.753 وحدة �سكنية جديدة من خمتلف ال�سيغ وغالف مايل قدره 1,8 مليار دج للتهيئة 

اخلارجية للتجمعات ال�سكنية اجلديدة حيث اأو�سح الوزير خالل جل�سة عمل عقدها مع اإطارات القطاع مبقر الوالية.

عبد الوحيد طمار يف زيارة تفقد لقطاع ال�سكن ب�سعيدة

خلدون.ع

مطالبة املقاولني ب�ضرورة 
اإحرتام اآجال ت�ضليم امل�ضاريع

العا�سمة

الت�سريح باال�سرتاكات لدى ال�سمان 
االجتماعي �سطيف

 فيما يهدد خزان مائي حياة 
امل�سلني ب�سيدي بلعبا�س

رفع التح�ضيالت اجلبائية اإىل 64 مليار دج خالل �ضنة 2018 

87 باملائة من اأرباب العمل 
ي�ضتعملون البوابة الإلكرتونية 

م�ضجد اأبوبكر املعافري  يف 
�ضيطوان دون اإمام و موؤذن 

��شتعمال  ن�شبة  و�شلت 
للت�رسيح  �لإلكرتونية  �لبو�بة 
�ل�شمان  لدى  بال�شرت�كات 
�أرباب  طرف  من  �لجتماعي 
�ل�شندوق  م�شتوى  على  �لعمل 
�لجتماعي  لل�شمان  �لوطني 
)وكالة  �لأجر�ء  للعمال 
باملائة،   87 �إىل  �شطيف( 
ذ�ت  مدير  به  �رسح  ح�شبما 

�لوكالة فو�ز نعا�شي.
�ليوم  على  �إ�رس�فه  خالل  و 
�إجر�ء  حول  �لتح�شي�شي 
�ل�شمان  با�شرت�كات  �لت�رسيح 
�ملنظم  بعد  عن  �لجتماعي 
من طرف ذ�ت �لوكالة مبقرها 
خمتلف  لفائدة  �لرئي�شي، 
و  �ملحلية  �لإعالم  و�شائل 
�لعمل  خمطط  �إطار  يف  ذلك 
لإ�شالح  �لهادف  �لقطاعي 

�خلدمة 
�لعمومية و ترقيتها و تب�شيط 
طريق  عن  �لإجر�ء�ت 
�لتكنولوجيات  ��شتعمال 
�أو�شح  لالت�شال،  �حلديثة 
�أرباب  �أن  �مل�شوؤول  نف�ص 
�لعمل ي�شل عددهم �لإجمايل 
�إىل  �شطيف  ولية  عرب  حاليا 
منهم  باملائة(   87(  15307
�لإلكرتونية  �لبو�بة  ي�شتعملون 
بوكالة  بها  �لعمل  بد�أ  �لذي 

�شطيف �شنة 2014.
�أن  �مل�شوؤول  ذ�ت  و�عترب 
و�شول عملية ��شتعمال �لبو�بة 
 87 ن�شبة  �إىل  �لإلكرتونية 
حد  يف  "�إجناز�  يعد  باملائة 

�لعمل  �أن  �إىل  م�شري�  ذ�ته"، 
على  �لعمل  �أرباب  حلث  جار 
و  بعد  عن  �لت�رسيح  �رسورة 
�أق�شى  �إىل  �لن�شبة  هذه  رفع 
هذه  متنحه  ملا  ممكن،  حد 
�شاعة   24 �ملتوفرة  �خلدمة 
�متياز�ت  من  �شاعة   24 على 
�لأطر�ف  لكل  �إيجابيات  و 
�أو  باملوؤمن  �لأمر  تعلق  �شو�ء 
على  �ل�شندوق  �أو  �لعمل  رب 
حد �شو�ء على غر�ر �حلد من 
�لآيل  �لتحيني  و  �لتنقل  عناء 
للمنح �لعائلية و ملف �لتقاعد 
�لتي  �لمتياز�ت  من  و غريها 
�شياق  يف  �ل�شندوق،  يوفرها 
ذ�ت  مدير  تطرق  مغاير، 
�إىل  �للقاء  هذ�  خالل  �لوكالة 
ت�شكل  �لتي  �لنقاط  عديد 
على  �لقائمني  لدى  هاج�شا 
و�شول  غر�ر  على  �لقطاع 
�أرباب  على  �ملرتتبة  �لديون 
د.ج  ماليري   7 �إىل  �لعمل 
�لعطل  يف  �لغ�ص  وحماربة 
�لتحايل  و  جهة  من  �ملر�شية 
من  �حلق  هذ�  ��شتعمال  يف 

جهة �أخرى
�ملوؤمنني  عدد  فاإن  لالإ�شارة   
لدى �ل�شندوق �لوطني لل�شمان 
�شطيف(  )وكالة  �لجتماعي 
�ألف  و151  مليون   1 �إىل  ي�شل 
و حتتل  �لقطاعات  من جميع 
�لولية "�ملرتبة �لأوىل وطنيا" 
من حيث عدد مر�كز �ل�شندوق 
�ملنت�رسة عرب �إقليمها و �لبالغ 

عددها 34 مركز�. 

يف  �مل�شلني  من  �لعديد  نا�شد 
غرب   �لباليلة  �شيطو�ن  بلدية 
�ل�شوؤون  مديرية  بلعبا�ص  �شيدي 
دعم  �جل  من  و�لأوقاف  �لدينية 
�ملعافري"  "�أبوبكر  م�شجد 
�أقرب  يف  وتعيينهم  وموؤذن  باإمام 
�مل�شاعدة  يد  تقدمي  وكذ�  وقت 
و�إز�لة  �مل�شجد  تو�شعة  �جل  من 
ي�شكل  ظل  �لذي  �ملاء   خز�ن 
�أكد  خطر� على �مل�شليني ،حيث 
عدد معترب من هوؤلء �أن �مل�شجد 
�أزيد من  منذ  �إمام  دون  من  بقي 
�شبع  منذ  موؤذن  وبدون  �شهرين 
و  كبري�  فر�غا  خلق  ما  �شنو�ت 
�لديني  �ل�رسح  هذ�  يف  فو�شى 
�لطريق  قارعة  على  يقع  �لذي 
جانب  ومن  للبلدية،  �لرئي�شي 
�آخر �ألح هوؤلء على حتمية تدخل 
�إز�لة  �أجل  من  �لو�شية  �جلهات 

خز�ن �ملاء �لذي هو م�شيد د�خل 
�شالمة  يهدد  و�أ�شبح  �مل�شجد 
عملية  ويعيق  من جهة  �مل�شليني 
قر�آنية  مدر�شة  وفتح  �لتو�شعة 
قر�ءة  �أطفالهم  تعليم  �أجل  من 
�أوقات  يف  خا�شة  �لكرمي  �لقر�آن 
�ل�شنوية من جهة  و�لعطل  �لفر�غ 
�مل�شوؤولني  باب  دق  �أخرى،ورغم 
�ملحليني وو�يل �لولية من طرف 
�إز�لة  �أجل  من  �ل�شكان  هوؤلء 
خطر خز�ن �ملائي و تعيني �إمام 
وموؤذن وطلب �مل�شاعدة من �جل 
�أنه ل حياة  �إل  �مل�شجد  تو�شعة  
�أن  ،يذكر  ح�شبهم  تنادي  ملن 
ولية �شيدي بلعبا�ص ت�شهد نق�شا 
مت  ح�شبما  �لأئمة  عدد  يف  كبري� 
جعلها  ما  موؤخر�  به  �لت�رسيح 

تعي�ص يف م�شاكل كبرية .
�س.�سهيب

عبد  �جلز�ئر،  ولية  و�يل  وقع 
�لقادر زوخ، على �لتقرير �ل�شنوي 
�ملالية  و  �مليز�نية  و�شع  حول 
�لولية  م�شتوى  على  �خلزينة  و 
�أهمية  �إبر�ز  مت  و   ،2018 للعام 
وم�شاهمتها  �حليوية  �لقطاعات 
�جلبائية  �لتح�شيالت  رفع  يف 
بـ 64 مليار  �لتي قدرت  للولية و 
ولية  خزينة  �أمني  ح�شب  دج، 
�شعيد  عمو�ص  �أكد  و  �جلز�ئر 
لدى  �جلز�ئر،  ولية  خزينة  �أمني 
�أمام  �ل�شنوي،  للتقرير  قر�ءته 
وز�رة  ممثل  و  �جلز�ئر  و�يل 
و  �لتنفيذيني  �ملدر�ء  و  �ملالية 
�أع�شاء �ملجل�ص �ل�شعبي �لولئي، 
ما  حت�شيل  "مت  �لآن  حلد  �أنه 
من  وذلك  دج  مليار   64 مقد�ره 
يف  �حليوية  �لن�شاطات  خمتلف 

�لولية" و على ر�أ�شها �جلمارك و 
�لأمالك و �لن�شاطات �ملهنية.

�ل�رسيبة  �أن  مو�شحا  �أ�شاف  و 
بلغت  �ملهني  �لن�شاط  على 
65.06 %، و م�شاهمات �لبلديات 
 ،%12.97 بـ  �لأخرى  هي  قدرت 
�شندوق  م�شاهمات  عن  ناهيك 
�لتابع  �ملحلية  �جلماعات  دعم 
و�شلت  فيما  �لد�خلية.  لوز�رة 
للولية  �ملبا�رسة  �مل�شاهمات 
 801 �إىل  �لدولة  ميز�نية  يف 
59 % من  يعادل  ما  �أي  دج  مليار 
–يقول  لأن  �لإجمالية،  �لن�شبة 
�ملوؤ�ش�شات  "�أغلبية  �شارحا- 
�لعامة باجلز�ئر  �لكربى مقر�تها 
�ملتحدث  نوه  �لعا�شمة"كما 
بولية  �لبرتولية  �جلباية  باأهمية 
 - ح�شبه   – بلغت  �لتي  �جلز�ئر 

446 2 مليار دج .
�لتقرير  �شمل  �أخرى،  جهة  من 
�ل�شنوي لـ 2018 تفا�شيل كثرية عن 
خ�ش�شتها  �لتي  �لتجهيز  ميز�نية 
و�لتي  �جلز�ئر  لولية  �حلكومة 
�أكرث   - �مل�شدر  ح�شب   - بلغت 
بينما  دج.  مليار   43  998 من 
يومنا  �إىل  �لنفقات  ن�شبة  قدرت 
�أي  دج  مليار   26  926 ب  هذ� 
موؤكد�   ،%  61 ��شتهالك  بن�شبة  
ن�شبة  �أخذت  �لتي  �لقطاعات  �ن 
قطاع  هي  �ل�شتهالك  من  كبرية 
�ملو�رد �ملائية ب 95 % و �لغابات 
بـ 87 % و �لأ�شغال �لعمومية 100 
�إىل  ��شافة   ،%  43 �لبيئة  و   %
خ�ش�ص  �لذي  �ملهني  �لتكوين 
�لت�شيري،  ميز�نية  عن  %و   93 له 
�مل�شالح  �أن  �ملتحدث  قال 

��شتفادت  للولية  �لالمركزية 
مليار   55  953 بـ  قدرت  هبة  من 
فيها  �ل�شتهالك  حجم  بلغ  دج، 
و 20  للت�شيري   % و 96   ،% 96.02
قطاع  ��شتفاد  فيما  للتجهيز   %
يربو  ما  من  �لريا�شة  و  �ل�شباب 
على  وزعت  دج  مليار   168 عن 
�ل�شبانية  و  �لريا�شية  �جلمعيات 
جهته،  من  باملائة(   29 )�أي 
للمحا�شبة  �لعام  �ملدير  دعا 
�لعربي  حممد  �ملالية،  بوزر�ة 
�إىل  غامن، م�شالح ولية �جلز�ئر 
ع�رسنة  م�شار  يف  "�لإنخر�ط 
"�لتعجيل"  و  �ملالية"،  �خلز�ئن 
"لتح�شني  �لتقنية  برقمنة م�شالح 
�أن  �عتبار  على  �ليومي"،  �أد�ئها 
على  "مقبلة  -ي�شيف-  �جلز�ئر 

لمركزية �ملحا�شبة". 
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الوجود الع�سكري الأمريكي باإفريقيا

يد ت�سرب واأخرى ترتقب املكا�سب 
 م٫�س

املتحدة  الواليات  كانت  اأعوام،  قبل 
املياه،  اآبار  بحفر  تقوم  االأمريكية 
والتعليمية  ال�صحية  املراكز  واإن�صاء 
البلدان  من  العديد  يف  �صابه،  وما 
ما  اأحد  يعرف  اأن  دون  االإفريقية، 
وا�صنطن من خالل  اإليه  تهدف  الذي 

ممار�صاتها هذه.
ويف الوقت الذي كانت فيه ال�صفارات 
مبثابة  ال�صمراء،  بالقارة  االأمريكية 
مباين  من  كغريها  متوا�صعة  مبان 
نهاية  حتى  االأخرى  البلدان  �صفارات 
القرن  يف  تغريت  فقد  الـ20،  القرن 
مع  مقارنتها  ميكن  ال  بحيث  الـ21 
فرن�صا  مثل  دول  �صفارات  مباين 
مبثابة  باتت  اأنها  حتى  وبريطانيا، 
،�صفارات  بالقارة  وا�صنطن  قالع 
اإفريقيا يف الوقت  وا�صنطن لدى دول 
احلايل، تعد مراكز فعالة للغاية وت�صم 
�صواء  املوظفني،  من  هائال  عددا 
االأمريكيني اأو من مواطني البلد الذي 
اأن  اإىل  ي�صري  ما  ال�صفارة،  ي�صت�صيف 
الواليات املتحدة تعمل ب�صكل ي�صمن 
ا�صتمرار وجودها يف القارة حتى بعد 

50 عاما. 

التناف�س الأمريكي ال�سيني

اهتماما  املتحدة  الواليات  تُظهر  مل 
االإفريقية  بالقارة  ووا�صحا  كبريا 
بدايات  مع  اأنه  اإال  الـ21،  القرن  قبل 

العاملي  التناف�س  وزيادة  القرن  هذا 
وباالأخ�س ال�صيني على تو�صيع النفوذ 
وا�صنطن  اهتمت  ال�صمراء،  القارة  يف 
الواقعة  ،جيبوتي  بالقارة  اأكرب  ب�صكل 
م�صهد  ت�صدرت  االإفريقي،  القرن  يف 
االأن�صطة  احت�صنت  التي  البلدان 
اإفريقيا،  يف  االأمريكية  الع�صكرية 
�صمن  هامة  ومكانة  اأهمية  واكت�صبت 
�رصاع القوى العاملية لبناء قواعد لها 

يف القارة. 
وت�صت�صيف جيبوتي يف الوقت احلايل 
على اأرا�صيها، قواعد للعديد من بلدان 
العامل مثل ال�صني، واإيطاليا، وفرن�صا، 
ف�صال  وال�صعودية،  واإ�صبانيا  واأملانيا 
ت�صم  اأمريكية  ع�صكرية  قاعدة  عن 
بداخلها حوايل 5 اآالف جندي ،وتعد 
والتناف�س  لل�رصاع  م�رصحا  جيبوتي 
خا�س،  ب�صكل  وبكني  وا�صنطن  بني 

االأمر الذي ينعك�س �صلبا عليها.

خريطة التواجد الع�سكري 
الأمريكي باإفريقيا

عند النظر اإىل اخلرائط اال�صرتاتيجية 
التي ُر�صمت يف الربع االأول من القرن 
اجلنود  توزع  تظهر  والتي  الـ20، 
االأمريكان يف القارة ال�صمراء، نرى اأن 
الوجود االأمريكي يرتكز ب�صكل خا�س 
القارة،  �صمايل  املغاربية  البلدان  يف 
فيها  تكرث  التي  ال�صاحلية  والدول 
جنوب  عن  ف�صال  وا�صنطن،  قواعد 

اإفريقيا. 

ومن اأبرز البلدان االإفريقية التي ت�صم 
هي  اأرا�صيها  على  االأمريكي  الوجود 
يف  اإفريقيا  )غربي  اأ�صين�صني  جزيرة 
فا�صو،  وبوركينو  االأطل�صي(،  املحيط 
الكامريون،  بوت�صوانا،  بوروندي، 
الو�صطى،  اإفريقيا  جمهورية  ت�صاد، 

وجمهورية الكونغو الدميقراطية. 
غانا،  الغابون،  اإثيوبيا،  اإىل  باالإ�صافة 
موريتانيا،  مايل،  ليبرييا،  كينيا، 
جنوب  ال�صومال،  نيجرييا،  النيجر، 
اأوغندا،  ال�صنغال،  �صي�صل،  ال�صودان، 
اإىل مواقع هذه  النظر  ،وعند  وتون�س 
التوزع  اأن  من  التاأكد  ميكن  البلدان، 
عملية  نتاج  هو  القارة  يف  االأمريكي 

وتخطيط دقيق وطويل االأمد. 
وال ميكن مقارنة الوجود االأمريكي يف 
ثمانينيات وت�صعينيات القرن املا�صي 
بالقارة ال�صمراء، مبا هو عليه الو�صع 
االآن، ال �صيما واأن القواعد االأمريكية 
من  كبرية  م�صاحة  يف  منت�رصة  باتت 

القارة. 
الوجود  اأن  اخلرباء  بع�س  ويرى 
االأمريكي يف اإفريقيا حاليا عبارة عن 
خطريا  اأمرا  يعد  ما  هيكلة«،  »اإعادة 
ا�صرتاتيجية  لكونها  نظرا  للغاية، 

تت�صمن اأهدافا خطرية. 
النتائج  �صوء  ويف  االإطار  هذا  يف 
املتعلقة  االأبحاث  اإليها  تو�صلت  التي 
فاإن  اإفريقيا،  يف  االأمريكي  بالوجود 
»حرب  يف  دخلت  االأمريكية  االإدارة 
ال�صمراء،  بالقارة  خا�س«  منط  من 
االأمريكان  الدبلوما�صيون  كان  فيما 

الـ  القرن  بدايات  يف  القارة  ي�صفون 
21، باأنها »حلبة حرب امل�صتقبل«. 

ويف ظل تناف�س القوى العاملية وعلى 
وال�صني،  املتحدة  الواليات  راأ�صها 
على  �صواء  القارة  يف  نفوذها  لتو�صيع 
املجاالت  اأو  الع�صكري  ال�صعيد 
اأن  بقوة  املحتمل  من  فاإنه  االأخرى، 
يوؤدي ذلك اإىل متزق القارة ،وبح�صب 
االأمريكية  القواعد  فاإن  مراقبني، 
االأخرى  البلدان  قواعد  من  وغريها 
االإفريقية،  االأرا�صي  على  املوجودة 
اخلارجي  التدخل  احتمالية  من  تزيد 
املنطقة  لبلدان  الداخلية  ال�صوؤون  يف 
ون�رص الفو�صى فيها ،وبتدقيق النظر، 
املتحدة  الواليات  اهتمام  اأن  جند 
عقب  تزايد  االإفريقية  بالقارة 
االأمريكية  الع�صكرية  القيادة  ت�صكيل 
اأكتوبر  خالل  )اأفريكوم(،  اإفريقيا  يف 

 .2007

تطويق القوى العاملية الأخرى

وا�صنطن  بعثتها  التي  الر�صالة  ورغم 
يف  ع�صكرية  قيادة  ت�صكيل  خالل  من 
اإفريقيا، والتي كانت تفيد باأن الواليات 
املتحدة ال زالت موجودة بالقارة، اإال 
�صمن  �صتكون  اأنها  الوا�صح  من  اأنه 
قائمة اخلا�رصين يف القارة على املدى 
تتحدث  الذي  الوقت  ففي  البعيد، 
»اأفريكوم« عن اأن هدفها من التواجد 
بالقارة ال�صمراء، هو تاأمني اال�صتقرار 
فيها ومكافحة االإرهاب ب�صكل فّعال، 

الكوالي�س  وراء  فيما  تقوم  اأنها  اإال 
برت�صيخ املكانة ال�صيا�صية والع�صكرية 
بالقارة، وموازنة بل وحتى  االأمريكية 
ممن  االأخرى  العاملية  القوى  تطويق 
يف  نفوذها  تو�صيع  على  تتناف�س 
اأن  اإىل  ي�صري  ال�رصيع،  الر�صد  القارة، 
مكانة  اإىل  و�صلت  املتحدة  الواليات 
الدول  بباقي  مقارنة  عالية  ع�صكرية 
يف  تتمثل  والتي  القارة،  يف  االأجنبية 
وجود 14 قاعدة رئي�صية و20 مع�صكرا 

يتبع لـ »اأفريكوم«.
خالل  من  �صيظهر  هذا  ورغم  لكن 
الزمن اأنه مع اكت�صاب ال�صعب االإفريقي 
وعيه واإدراكه ما الذي تقوم به القوى 
االإمربيالية يف اأرا�صيها، و�صتعمل هذه 
ال�صعوب على طرد الواليات املتحدة 
ت�صتغل  التي  االأوروبية  الدول  وباقي 
على  وتق�صى  القارة،  �صعوب  ثروات 

اأحالمهم. 

الإرهاب و�سرعنة الوجود 
الأمريكي

وحتت م�صمى الق�صاء على التنظيمات 
االإرهابية ومكافحة االإرهاب، متكنت 
العديد  اإن�صاء  من  املتحدة  الواليات 
خمتلف  يف  الع�صكرية  القواعد  من 
كما  الع�صكرية،  والبلدان  املناطق 
وكينيا  وجيبوتي  ال�صومال  يف  فعلت 
حيث دخلتها حتت ذريعة الق�صاء على 

تنظيم حركة ال�صباب.
البلدان  يف  االأمر  نف�س  فعلت  كما 

مكافحة  م�صمى  حتت  املغاربية 
تنظيمي »القاعدة« و«داع�س«، وغريها 

من البلدان االإفريقية املختلفة. 
التنظيمات  الواقع،  اأر�س  فعلى 
لعبت  باإفريقيا،  املوجودة  االإرهابية 
تدخالت  �رصعنة  يف  بارزا  دورا 
القوى العاملية وعلى راأ�صها الواليات 
القارة  بلدان  �صوؤون  يف  املتحدة، 
مل  املا�صي،  القرن  ت�صعينيات  ،ففي 
حرام«  »بوكو  ا�صمه  �صيء  هناك  يكن 
يف  ال�صباب  حركة  وال  نيجرييا،  يف 
البلدان  يف  القاعدة  وال  ال�صومال، 
القرن  بدايات  مع  اأنه  اإال  املغاربية، 
الـ21، برزت هذه املنظمات االإرهابية 

وباتت تكرب وتتو�صع يوما بعد اآخر. 
واملثري للغرابة، هو اأنه خالل العهود 
فيها  االأمريكي  االهتمام  كان  التي 
�صعيفا جتاه القارة االإفريقية، مل تكن 
تلك  من  اإرهابية  منظمة  اأية  هناك 
تزايد  بدء  ومع  لكن  املوجودة حاليا، 
ال�صمراء،  بالقارة  وا�صنطن  اهتمام 
املجموعات  من  العديد  بداأت 
االإرهابية تظهر وتنت�رص كانت�صار النار 

يف اله�صيم اإن جاز التعبري. 
على  املتحدة  الواليات  عملت  لذا 
املنظمات  وجود  من  اال�صتفادة 
على  وباالأخ�س  هذه،  االإرهابية 
القول  وميكن  الع�صكري،  ال�صعيد 
االأمريكية  الع�صكرية  االأن�صطة  اإن 
املتو�صط  املدى  على  تهديدا  تعد 
و�صيادة  وا�صتقرار  اأمن  والبعيد، جتاه 

الدول االإفريقية.

املغرب  يف  االأمنية  ال�صلطات  بح�صب 
 17 اأجنبيتني يف  �صائحتني  قتل  فاإن عملية 
ب�صمات  حتمل   ، املا�صي   2018 دي�صمرب 
الظل«وكانت  يف  تتحرك  منفردة  »ذئاب 
على  العثور  اأعلنت  املغربية  ال�صلطات 
اآثار  حتمالن  اأجنبيتني  �صائحتني  جثتي 
االأبي�س  ال�صالح  با�صتعمال  بالعنق  عنف 
وال�صائحتان هما نرويجية ودمناركية، ومت 
توبقال  جبل  قرب  جثتيهما  على  العثور 
احلوز  اإقليم  يف  اململكة(،  يف  قمة  )اأعلى 
م�صطلح  املنفردة«  و«الذئاب  )و�صط( 
ي�صتخدم لو�صف االأ�صخا�س الذين ينفذون 
تنظيم  منهج  ويتبعون  اإرهابية  هجمات 
منظم  ب�صكل  يعملون  ال  ولكنهم  »داع�س«، 

�صمن التنظيم.
املغرب  ا�صتطاع  �صنوات   8 نحو  وبعد 
بي�صاء  »�صفحة  على  احلفاظ  خاللها 
االإرهابية  اجلماعات  على  والتغلب   ،«
يف  خدماته  تطلب  غربية  دول  باتت  حتى 

وفرن�صا  بلجيكا  مثل  االإرهاب،  مكافحة 
املنفردة«،  »الذئاب  عادت  واإ�صبانيا، 
لت�صكل هاج�صا جديدا وخماوف من تنفيذ 

مزيد من الهجمات.

موجة غ�سب

غ�صب  موجة  ال�صائحتني  مقتل  اأثار 
اجلمعيات  ولدى  املغربي  ال�صارع  يف 
الوقفات  من  عدد  تنظيم  ومت  واالأحزاب، 
رف�صا  املغربية  املدن  من  بالعديد 

للحادث.
ويف حي العزوزية )حي �صعبي على بعد 15 
والذي يقطن  كيلومرت من مدينة مراك�س( 
فيه »عبد الرحيم خيايل«، اأحد املوقوفني 
امل�صتبه يف قتلهم ال�صائحتني، اأعرب عدد 
عليه  اأقدم  ملا  رف�صهم  عن  ال�صكان  من 
قال  احلي،  اأبناء  اأحد  »حممد«  حيهم  ابن 
عبد  عليه  اأقدم  مبا  فوجئ  اإنه  لالأنا�صول 

ال  »احلي  اإن  اآخر  قال  حني  يف  الرحيم، 
يعرف جرائم، واإن احلادث وقع يف منطقة 
خيايل  فاطمة  »وو�صفت  احلي  عن  بعيدة 

عمة عبد الرحيم، ما وقع بـ«الفاجعة ».
ب�صدة  وت�صتنكر  ترف�س  االأ�رصة  اإن  وقالت 
واملوقوفون  الرحيم  عبد  عليه  اأقدم  ما 
االآخرون، معتربة اأن اجلرمية التي اقرتفوها 
ال متت لالإ�صالم ب�صلة وقالت »ال اأحد يقبل 
بهذه اجلرمية، التي اأعرب املجتمع باأ�رصه 

عن رف�صه لها وتنديده بها«.

**فر�سية »الذئاب املنفردة«

الداخلية  وزير  و�صف  دي�صمرب   24 ويف 
الواقفني  لفتيت«،  الوايف  »عبد  املغربي، 
وراء مقتل ال�صائحيتني االأجنبيتني بـ«الذئاب 
الظل«وقال  يف  تتحرك  التي  املنفردة 
اأع�صاء  اأ�صئلة  على  رده  خالل  لفتيت، 
بالربملان(،  االأوىل  )الغرفة  النواب  جمل�س 

احلادث  وراء  الواقفني  »االأفراد  اإن 
اإىل  متطرفة«ولفت  فردية  باأفكار  ت�صبعوا 
ب�صلوعهم  امل�صتبه  املوقوفني  »عدد  اأن 
 17 اإىل  ارتفع  اأجنبيتني  �صائحتني  قتل  يف 
»توقيف  فاإن  لفتيت،  ا«وبح�صب  �صخ�صً
اإحباط  يف  �صاهم  االأ�صخا�س  هوؤالء 
خمطط اإرهابي«، مل يتحدث عن تفا�صيله 
واعترب اأن طبيعة هذه اجلرمية توؤكد »جناح 
على  اخلناق  ت�صييق  يف  االأمنية  ال�صلطات 
من  حد  مما  االإرهابية،  املجموعات 
قدراتها االإجرامية، ودفعها اإىل البحث عن 

و�صائل اأخرى لتنفيذ اأهدافها اخلبيثة«.
الباحث  اللوز،  اأبو  احلكيم  عبد  وقال 
اإن«  وال�صلفية،  الديني  ال�صاأن  يف  املغربي 
املنفردة  الذئاب  لفر�صية  ترجيح  هناك 
اإىل  باالإ�صافة  االإرهابية،  العملية  لهذه 
بدافع  نُفذت  العملية  تكون  اأن  احتمال 
اإن  اللوز  اأبو  قال  ت�رصيح  اإجرامي«،ويف 
نفذوا  الذين  االأ�صخا�س  »بروفايالت 

بال�صلفية  مت�صبعون  اأنهم  تبني  العملية 
اجلهادية التقليدية«.

فكر »داع�س«

الق�صوري،  اإدري�س  اعترب  املقابل،  يف 
اجلماعات  يف  املتخ�ص�س  الباحث 
االرهابية اأن »هذا احلادث منعزل، اإال اأنه 
على م�صتوى الفكر هناك ارتباط وات�صال 
مع داع�س الأن اأدوات التنفيذ داع�صية«،ويف 
ت�رصيح لفت اإىل اأن »هذه اجلرمية ال تندرج 
حتت ما ي�صمى الذئاب املنفردة، الأن عدد 
ولكن  �صخ�صا،   17 اإىل  و�صل  املوقوفني 
االأمر يرتبط بجماعة حتمل فكرا عنيفا، و 
متاأثرة بداع�س، و�رصوط التاأثر وا�صحة ».

الأع�صاء  املعريف  امل�صتوى  »على  واأ�صاف 
اأن هناك تبني للفكر  هذه اجلماعة يت�صح 
االجتماعي  امل�صتوى  وعلى  املتطرف، 
الهام�س  يف  يعي�صون  اجلماعة  اأفراد 

التعليمي  ومبناطق فقرية، وعلى امل�صتوى 
واالأمية،  باجلهل  اجلماعة  اأع�صاء  يتميز 
داع�س  فكر  تبني  اإمكانية  يو�صح  ما  وهو 
واالنتقام من االآخر«ولفت اإىل اأن »املقاربة 
باملغرب ركزت على املدن وعلى  االأمنية 
من  نوع  هناك  وكان  احل�صا�صة،  املناطق 
االإهمال للمناطق النائية واالأرياف«،واأو�صح 
تفاديا   »« بـ  تتوا�صل  مل  اجلماعة  هذه  اأن 
اإىل  ب�صمت  وعملت  االأمن،  اأجهزة  لر�صد 

غاية تنفيذ عمليتها.
وقال بوبكر �صبيك عميد ال�رصطة االإقليمي، 
يف  االأمن،  م�صالح  با�صم  الر�صمي  الناطق 
املفرت�صة  العودة  ان  اإعالمية  ت�رصيحات 
للمقاتلني املغاربة يف �صفوف »داع�س« من 
ي�صكل  والعراق  �صوريا  يف  القتال  �صاحات 
م�صريا  االأمنية،  للم�صالح  بالن�صبة  حتديا 
مغربيا  مقاتال  و692  األفا  هناك  اأن  اإىل 
ينتمون اإىل التنظيم االإرهابي مت اعرتا�س 

242 عائدا منهم. 

هل تعوي »الذئاب املنفردة« بربوع املغرب؟
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية
جمل�س ق�صاء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�صم: �صوؤون االأ�رصة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 18/03294 رقم الفهر�س: 18/04006 

تاريخ احلكم: 18/12/18 
حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا �صوؤون 

االأ�رصة علنيا ابتدائيا ح�صوريا: يف ال�صكل: قبول 
دعوى اعادة ال�صري يف الق�صية. يف املو�صوع: 

اإفراغا للحكم ال�صادر عن حمكمة احلال بتاريخ: 
10/جويلية/2018 حتت رقم فهر�س: 18/02374 
ق�صت املحكمة بامل�صادقة على تقرير اخلربة 

املعدة من طرف اخلبري املودعة لدى اأمانة �صبط 
املحكمة  بتاريخ: 26/�صبتمرب/2018 حتت رقم 

ايداع: 18/267 وبالنتيجة االأمر بـ: اأوال: احلجر على 
املرجع �صدها يعقوب اأ�صماء املولودة بتاريخ: 24/
اأوت/1986 ببلدية اجللفة الأبيها امل�صعود واأمها 
دحماين فاطمة الزهراء. ثانيا: تعيني املرجع 

)والدها( يعقوب م�صعود كمقدم عليها لرعايتها 
وت�صيري �صوؤونها على اأن يلتزم با�صتئذان املحكمة يف 
حالة قيامه باأحد الت�رصفات الواردة يف ن�س املادة 

88 من قانون االأ�رصة. بذا �صدر احلكم واأف�صح 
به جهرا وعلنيا بالتاريخ املذكور اأعاله، وبح�صبه 

اأم�صيناه مع اأمني ال�صبط. 

الو�سط:2019/01/02الو�سط:2019/01/02الو�سط:2019/01/02



تهنئة عيد ميالد

احتفلت التلميذة النجيبة مناع نورين بعيد ميالدها 
اأين اأطفئت �سمعتها التا�سعة و�سط اأفراد عائلتها 

ال�سغرية يف خ�سم النتائج املبهرة التي حققتها
خالل الف�سل الأول الدرا�سي بعدما اأحرزت املركز 

الأول بني تالميذ ال�سف الرابع ابتدائي، وبهذه 
املنا�سبة ال�سعيدة يتقدم لها جميع اأفراد عائلتها

ال�سغرية وعائلة قبايلي باأحلى الأمنيات متمنني لها 
العمر الطويل وحتقيق اأحالمها واإ�سعاد والدتها.

عيد ميالد �سعيد نورين

تعزية
ببالغ احلزن والآ�سي تلقينا نباأ  وفاة 

فقيدكم   دربال عبد املجيد عن عمر 
يناهز 83 �سنة اإنا هلل واإنا اإليه راجعون 
تتقدم عائلة عزيزي  ر�سيد مرا�سل 

يومية الو�سط بتعازينا  القلبية اإىل عائلة  
الزميلة دربال جهان  مرا�سلة ال�رشوق 
بتب�سة اأح�سن اهلل عزائكم وعّظم اهلل 

اأجركم  و�سّبكم على م�سيبتكم  وجعلها 
اهلل يف ميزان ح�سناتكم اإن هلل ما اأخذ و له 
ما اأعطى وكل �سيء عنده باأجل م�سمى 
فال�سب والحت�ساب له باأن يغفر له اهلل  

واأن ي�سكنه ف�سيح جناته  واأن يلهم زوجته  
واأبنائه  ال�سب  وال�سلوان

عزيزي ر�سيد تب�سة

االأ�ستاذة زغال�ش المية
حم�سرة ق�سائية 

لدى اخت�سا�ش جمل�ش ق�ساء اجلزائر
الوادي  باب  علي  با�سطا  �سارع   03

الهاتف : 09 97 51 021

ن�سر م�ستخرج من قائمة �سروط بيع مناب حمجوز عليه باملزاد العلني
املادة 748 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية

لفائدة ال�سيدة : يحياوي وردية ارملة علوا�ش اعمر مقدما عن ابنها املفقود علوا�ش كرمي 
ال�ساكنة ب : 12 �سارع ح�سان عا�سور – باب الوادي- اجلزائر

- بناء على حم�رش اإيداع قائمة �رشوط البيع املودع امام رئي�ش اأمناء ال�سبط مبحكمة باب الوادي بتاريخ 2018/12/12 ، حتت رقم 2018/15 و املوؤ�رش عليه من طرف ال�سيد رئي�ش حمكمة باب الوادي بنف�ش التاريخ و 
املحدد جلل�سة العرتا�سات بتاريخ 2019/01/09 ال�ساعة 09:30 �سباحا . جل�سة البيع بتاريخ 2019/02/06 على ال�ساعة 10:30 �سباحا

- بناء على قائمة �رشوط بيع مناب مفقود باملزاد العلني املودعة لدى اأمانة �سبط حمكمة باب الوادي بتاريخ 2019/02/06 ،  حتت رقم 2018/15 ، و املوؤ�رش عليها من طرف رئي�ش اأمناء ال�سبط مبحكمة باب 
الوادي .

تعلن الأ�ستاذة /زغال�ش لمية املح�رشة الق�سائية لدى اخت�سا�ش جمل�ش ق�ساء اجلزائر املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة باب الوادي الكائن مكتبها برقم 01 �سارع با�سطا علي باب الوادي .
باإيداع القائمة اخلا�سة ببيع مناب مفقود باملزاد العلني ل�سالح اأعلى و اأخر مزايد مبحكمة باب الوادي بقاعة اجلل�سات للبيوع العقارية ، و ذلك يف حدود ح�سته املقدرة ب 112/14 من العقار املعني ادناه.

التعيني : 
حقوق عقارية يف ال�سيوع متمثلة يف مناب مفقود و املقدر بن�سبة 112/14 فيما يخ�ش الأماكن ذات طابع ال�سكني الكائنة بولية اجلزائر بلدية باب الوادي ، �سارع ح�سان عا�سور عمارة رقم 12 املتمثلة يف �سقة �سكنية 

توجد يف عقار ذي ملكية م�سرتكة تقع بالطابق اخلام�ش ت�ستمل على ثالثة غرف )03غ( ، مطبخ ، مرحا�ش و توابع اأخرى تقدر م�ساحتها بواحد و ثمانون مرت مربع
 )81 م2 ( و متثل ن�سبة �ستة و اأربعون جزء لاللف 100/46 من الأجزاء امل�سرتكة للقطعة رقم 18 ح�سب البيان الو�سفي للتق�سيم امل�سهر باملحافظة العقارية للجزائر بتاريخ 1984/05/05 حجم 118 رقم 69 و املعدل 

يف 2009/02/19 حجم 327 رقم 30.
- وكما يوجد هذا العقار و ميتد و ي�سرت�سل مع جميع منافعه و مرافقه ال�سلبية و الإيجابية من دون ا�ستثناء و ل حتفظ.

�رشوط البيع : 
تخ�سع عملية البيع باملزاد لل�رشوط املحددة يف قائمة �رشوط البيع املودعة مبحكمة باب الوادي بتاريخ 2018/12/12 ، حتت رقم 2018/15.

ت�ستقبل املزايدات على اأ�سا�ش �سعر افتتاحي قدره 771.875.00دج ح�سب اخلبة املنجزة من طرف الأ�ستاذة / فراي ن�سرية مهند�سة معمارية خبرية معتمدة لدى املجل�ش و املحاكم ، بتاريخ 2018/10/03.
اأن يدفع ب�سندوق كتابة �سبط حمكمة باب الوادي الثمن الرا�سي به املزاد و كذا حقوق الت�سجيل و الر�سوم و احلقوق الأخرى الناجتة عن ال�ستفادة من املزايدة وفقا للت�رشيعات و  يتعني على الرا�سي عليه املزاد 
املرا�سيم ال�سارية يوم املزايدة و يوم الدفع الفعلي ، و يكون الدفع بت�سبيق 5/1 الثمن الرا�سي به املزاد و امل�ساريف و الر�سوم امل�ستحقة حال باجلل�سة و الباقي يف اأجل ثمانية )08( اأيام من تاريخ املزايدة ، و يدفع 

الثمن نقذا بالعملة املتداولة اأو ب�سك م�سادق عليه حل�ساب اأمانة املحكمة .
- تقدم العرتا�سات بعري�سة اىل ال�سيد رئي�ش حمكمة باب الوادي ثالثة )03( اأيام على الأقل قبل جل�سة العرتا�سات املحددة يوم 2019/01/09 على ال�ساعة التا�سعة و الن�سف )09:30( �سباحا 

- ملزيد من املعلومات ميكن الطالع على قائمة �رشوط البيع باأمانة �سبط حمكمة باب الوادي اأو مبكتب املح�رش الق�سائي الكائن بالعنوان املذكور اأعاله.

املح�سرة الق�سائية 

االأ�ستاذة زغال�ش المية
حم�سرة ق�سائية 

لدى اخت�سا�ش جمل�ش ق�ساء اجلزائر
الوادي  باب  علي  با�سطا  �سارع   03

الهاتف : 09 97 51 021

ن�سر م�ستخرج من قائمة �سروط بيع مناب حمجوز عليه باملزاد العلني
املادة 748 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية

لفائدة ال�سيد : بوعازي عبد الرحمان ب�سفته مقدما عن املحجوز عليه بوعازي علي 
ال�ساكنة ب : 34 احمد بوخزر – باب الوادي- اجلزائر

- بناء على حم�رش اإيداع قائمة �رشوط البيع املودع امام رئي�ش اأمناء ال�سبط مبحكمة باب الوادي بتاريخ 2018/12/12 ، حتت رقم 2018/14 و املوؤ�رش عليه من طرف ال�سيد رئي�ش حمكمة باب الوادي بنف�ش التاريخ 
و املحدد جلل�سة العرتا�سات بتاريخ 2019/01/09 ال�ساعة 09:30 �سباحا . جل�سة البيع بتاريخ 2019/02/06 على ال�ساعة 10:30 �سباحا

- بناء على قائمة �رشوط بيع مناب حمجوز عليه باملزاد العلني املودعة لدى اأمانة �سبط حمكمة باب الوادي بتاريخ 2018/12/12 ،  حتت رقم 2018/14 ، و املوؤ�رش عليها من طرف رئي�ش اأمناء ال�سبط مبحكمة 
باب الوادي .

تعلن الأ�ستاذة /زغال�ش لمية املح�رشة الق�سائية لدى اخت�سا�ش جمل�ش ق�ساء اجلزائر املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة باب الوادي الكائن مكتبها برقم 01 �سارع با�سطا علي باب الوادي .
باإيداع القائمة اخلا�سة ببيع مناب حمجوز عليه باملزاد العلني ل�سالح اأعلى و اأخر مزايد مبحكمة باب الوادي بقاعة اجلل�سات للبيوع العقارية ، و ذلك يف حدود ح�سته املقدرة ب 3168/80 من العقار املعني ادناه.

التعيني : 
حقوق عقارية يف ال�سيوع متمثلة يف مناب حمجوز عليه  و املقدر بن�سبة 3168/80  من املحل املخ�س�ش لل�سكن املوجود باجلزائر بلدية باب الوادي �سارع مونتان رقم 34 امل�ستمل على �سقة توجد يف عقار ذي 
ملكية م�سرتكة تتكون من 04 غرف – مطبخ- مرحا�ش – مدخل و رواقني و �رشفتني تقدر م�ساحتها بواحد و ت�سعون مرت مربع )91 م2( و 1000/122 من الأجزاء امل�سرتكة قطعة رقم 04 ق�سم 08 املجموعة امللكية 

رقم 118
�رشوط البيع : 

تخ�سع عملية البيع باملزاد لل�رشوط املحددة يف قائمة �رشوط البيع املودعة مبحكمة باب الوادي بتاريخ 2018/12/12 ، حتت رقم 2018/14.
ت�ستقبل املزايدات على اأ�سا�ش �سعر افتتاحي قدره 391.805.56 دج  ح�سب اخلبة املنجزة من طرف الأ�ستاذ / بن تركي عبد ال�سالم مهند�سة معماري خبري معتمد  لدى جمل�ش ق�ساء اجلزائر،  املحررة بتاريخ 

.2018/10/14
يتعني على الرا�سي عليه املزاد اأن يدفع ب�سندوق كتابة �سبط حمكمة باب الوادي الثمن الرا�سي به املزاد و كذا حقوق الت�سجيل و الر�سوم و احلقوق الأخرى الناجتة عن ال�ستفادة من املزايدة وفقا للت�رشيعات و 
املرا�سيم ال�سارية يوم املزايدة و يوم الدفع الفعلي ، و يكون الدفع بت�سبيق 5/1 الثمن الرا�سي به املزاد و امل�ساريف و الر�سوم امل�ستحقة حال باجلل�سة و الباقي يف اأجل ثمانية )08( اأيام من تاريخ املزايدة ، و يدفع 

الثمن نقدا بالعملة املتداولة اأو ب�سك م�سادق عليه حل�ساب اأمانة املحكمة .
- تقدم العرتا�سات بعري�سة اىل ال�سيد رئي�ش حمكمة باب الوادي ثالثة )03( اأيام على الأقل قبل جل�سة العرتا�سات املحددة يوم 2019/01/09 على ال�ساعة التا�سعة و الن�سف )09:30( �سباحا 

- ملزيد من املعلومات ميكن الطالع على قائمة �رشوط البيع باأمانة �سبط حمكمة باب الوادي اأو مبكتب املح�رش الق�سائي الكائن بالعنوان املذكور اأعاله.

املح�سرة الق�سائية 

ANEP N°: 1916000099 الو�سط:2019/01/02

الو�سط:2019/01/02الو�سط:2019/01/02الو�سط:2019/01/02

الو�سط:2019/01/02

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب الأ�ستاذ : ح�ساي�سي عبد احلميد

حم�رش ق�سائي لدى حمكمة ال�رشاقة
اخت�سا�ش جمل�ش ق�ساء تيبازة

الكائن بحي 100 م�سكن عمارة E رقم 01
ال�رشاقة – الهاتف : 07.95.86.97.52

اإعالن عن بيع  عقار باملزاد العلني 
طبقا لن�ش املواد 749-750 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

نحن املوقع اأدناه الأ�ستاذ :ح�ساي�سي عبد احلميد املح�رش الق�سائي لدى اخت�سا�ش جمل�ش ق�ساء تيبازة الكائن مكتبنا  : بحي 100 م�سكن عمارة E رقم 01 ال�رشاقة 
بناءا على طلب ال�سيد)ة(: �رشاد حممد ال�ساكن ب : 02 حي موحو�ش – برج الكيفان 

املختار موطنه مبكتب املحامي الأ�ستاذ  خملويف نبيل الكائن بحي جريوا�سطاوايل ال�سغرى رقم 71 – ال�رشاقة
القائم يف حقه )ها( الأ�ستاذ )ة( : جندي فهيمة   ......................................................    )دائن حاجز(

�سد : بلكيور اأحمد ال�ساكن ب : حي اجلياليل اأحمد – ا�سطاوايل ............................. )مدين حمجوز عليه(
- تنفيذا لعقد عقد اإعرتاف بالدين رقم : 2015/231 بتاريخ 2015/03/02 املمهور بال�سيغة التنفيذية عن الأ�ستاذة املوثقة ال�سيدة كرمي ليلى موثقة بدائرة اإخت�سا�ش حمكمة بئرمرادراي�ش 

مكتب التوثيق بئر خادم حي قايد الباب طريق امل�سجد رقم 07 اجلزائر 
- بناءا على اأمر �سادر عن ال�سيد رئي�ش حمكمة ال�رشاقة بتاريخ :2018/03/15 حتت رقم 18/00762

بناءا على اأمر بحجز تنفيذي على عقار �سادر عن رئي�ش حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2017/04/17 حتت رقم 17/01890
- بناءا على حم�رش تبليغ اأمر بحجز تنفيذي على عقار بتاريخ 2017/05/14

- بناءا على حم�رش ت�سحيحي ملح�رش تبليغ اأمر بحجز تنفيذي على عقار بتاريخ 2018/04/15 عن طريق ر�سالة بريدية م�سمنة رقم 003 020 137 77 مر�سلة بتاريخ 2018/04/16 
- بناءا على حم�رش تبليغ حم�رش ت�سحيحي ملح�رش تبليغ اأمر بحجز تنفيذي على عقار عن طريق التعليق بالبلدية بتاريخ 2018/04/18.

- بناءا على حم�رش تبليغ حم�رش ت�سحيحي ملح�رش تبليغ اأمر بحجز تنفيذي على عقار عن طريق التعليق باملحكمة بتاريخ 2018/04/17
- بناءا على عري�سة اإيداع و قيد اأمر بحجز تنفيذي على عقار لدى مفت�سية الت�سجيل و الطابع بال�رشاقة بتاريخ 2017/05/15

- بناءا على اأمر بالتاأ�سري على حم�رش اإيداع قائمة �رشوط لبيع عقار باملزاد العلني عن رئي�ش حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2018/10/07 حتت رقم 2018/13 ، الذي حدد جل�سة العرتا�سات يوم 
العلني يوم الأحد املوافق ل 2018/12/18 مبقر حمكمة ال�رشاقة قاعة  البيع باملزاد  ، و جل�سة  العا�رشة )10( �سباحا مبكتب رئي�ش املحكمة  ال�ساعة  الثالثاء املوافق ل 2018/11/13 على 

اجلل�سات رقم 02.
- بناءا على اأمر �سادر عن ال�سيد رئي�ش حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2018/12/23 حتت رقم 18/05516 ، فهر�ش 18/5190 املت�سمن ما يلي : ))...ناأمر بت�سحيح اخلطاأ املادي الوارد مبنطق الأمر 
بالتاأ�سري على حم�رش اإيداع قائمة �رشوط بيع عقار باملزاد العلني املوؤرخ يف 2018/10/07 حتت رقم 2018/13 ، و القول باأن جل�سة البيع باملزاد العلني حددت ليوم الأحد املوافق ل 2019/01/06 

حتت رقم 2018/13 عو�سا عن يوم الثالثاء املوافق ليوم 2018/12/18 ، و الباقي بدون تغيري مع الأمر بالتاأ�سري بهذا الأمر على هام�ش الأمر امل�سحح...((
وعليه نعلن للجمهور عن بيع العقار املتمثل يف  : قطعة اأر�ش كائنة ب�سارع زيغوت يو�سف طريق البحر بلدية زرالدة تقدر م�ساحتها ب ) 355،75 م2 ( حتمل رقم 02 ح�سب اإيداع ق�سمة م�سهر 
باملحافظة العقارية لزرالدة يف 2013/05/29 اإيداع رقم 913/17 جملد 241 رقم 01، بثمن اأ�سا�سي قدره  ب : ) 43.986.250.00 دج( ثالثة و اأربعون مليون و ت�سعمائة و �ستة و ثمانون األف و 
مائتان و خم�سون دينار جزائري ، طبقا لتقرير اخلبة املنجزة من طرف الأ�ستاذ بلمولود لقمان لمني خبري ق�سائي عقاري املودع باأمانة �سبط حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2017/09/06 حتت رقم 

17/0917 و ذلك يوم الأحد املوافق ل 2019/01/06 مبقر حمكمة ال�رشاقة . 
- �رشوط البيع : يجب على الرا�سي عليه املزاد اأن يدفع حال ر�سو املزاد خم�ش )5/1( الثمن و امل�ساريف و الر�سوم امل�ستحقة و يدفع املبلغ املتبقي يف اأجل اأق�ساه  ثمانية )08( اأيام

ملزيد من املعلومات اأو ل�سحب  اأو لالإطالع على قائمة �رشوط البيع الإت�سال مبكتب املح�رش الق�سائي الكائن بالعنوان اأعاله او برقم الهاتف : 07.95.86.97.52

 املح�سر الق�سائي 

الكائن  تيبازة  ق�ساء  جمل�ش  ال�سراقة  حمكمة  لدى  معتمد  ق�سائي  حم�سر  ر�سا  حممد  بوقرين  اال�ستاذ  مكتب 
مكتبه ب : 07 حي الدوفان درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22<

اعالن عن جل�شة البيع باملزاد العلني 
 بطلب من  ال�سيد بن راي�ش جعفر ال�ساكن ب : 129 نهج �سالح بوعكوير اجلزائر .   

�سد : ورثىة �سالم حممد وهم : اأرملته زكية خالد اأبناءه وهم �سالم ر�سيدة ، كاملة ، نادية ، حميد ، ابت�سام 
و مرمي .

و بناء على قائمة �رشوط البيع باملزاد العلني املودعة باأمانة ال�سبط مبحكمة القليعة يف 2017/10/10 
احلادية ع�رش  ال�ساعة  لتاريخ 2019/01/21 على  البيوع املبجمة  نعلن عن جل�سة  رقم 2017/21  حتت 
لبلدية  الريفية  املنطقة  الرحمانية  بقرية  تقع  ار�ش  تعيينه: قطعة  للعقار  القليعة  �سباحا مبقر حمكمة 
الدويرة �ساحلة للبناء م�ساحتها ثالثة وع�رشون ار وت�سعني �سنتيار2.390 م² منف�سلة من ملكية اكب م�سيد 
عيلها بناية مكونة من جمرد طابق ار�سي مق�سم اىل اربعة غرف ، حمام ، مرحا�ش ، حو�ش وبئر  وهي 
ال�رشق:باقي  ال�سمال: طريق ولئي .من اجلنوب : ممر عر�سه05م.من  : من  التايل  النحو  حمدودة على 
امللكية .من الغرب: طريق ، ب�سعر افتتاحي 20.560.000،00 دج و لكل من يهمه المر الت�سال مبكتب 

املح�رش الق�سائي او باأمانة �سبط حمكمة  القليعة لالطالع على قائمة �رشوط البيع .   
 املح�سر الق�سائي .   

مكتب اال�ستاذ بوقرين حممد ر�سا حم�سر ق�سائي معتمد لدى حمكمة ال�سراقة جمل�ش ق�ساء تيبازة 
الكائن مكتبه ب : 07 حي الدوفان  درارية اجلزائر الهاتف :023.33.04.22

اعالن عن جلل�سة البيوع العقارية باملزاد العلني 
بطلب من/ ال�سيد اجلومي عبد ال�سالم .

ال�ساكن ب / �سارع عي�ساوي قدور رقم 06 ادرار متخذ موطن  لدى ال�ستاذ را�سدي حممد املح�رش الق�سائي الكائن مكتبه بالقليعة 
. بناء على  قائمة �رشوط البيع املودع لدى حمكمة القليعة 2018/01/08 حتت رقم 18/01 باحل�سور جلل�سة البيوع املوؤجلة ليوم 

2019/01/14 على ال�ساعة : احلادية ع�رش �سباحا امام حمكمة القليعة .
 تعيني العقار وو�سفه و امل�ساحة الجمالية . ح�سب عقد البيع : قطعة ار�ش ذات طبيعة جافة فوقها بناية كائنة بخمي�ستي املنطقة 
احل�رشية احلي ال�رشقي بلدية بوا�سماعيل ولية تيبازة تقدر م�ساحتها ب واحد ار و ثالثني �سنتيار ) 1 ار و 30 �ش ( ت�سكل جمموعة 
ملكية رقم اربعة و خم�سون ) 54 ( ق�سمة م�ساحتها رقم خم�سة ) 05 ( من املخطط العام مل�سح الرا�سي كما ان هذه الموال 

العقارية متتد و ت�سرت�سل مع ما يتبعها من منافع و مرافق دون اأي ا�ستثناء و ل حتفظ  . 
ح�سب املعاينة امليدانية : قطعة ار�ش فوقها بناية من نوع ) طابق حتت الر�ش + ط + 1 + �سطح ( ، كائنة بخمي�ستي ، بلدية 

خمي�ستي ، دائرة بوا�سماعيل ولية تيبازة ، تقدر م�ساحتها الجمالية ب ) 130.00 م² ( . البناية متكونة من : 
الطابق حتت الر�ش : يتكون من غرفتني كبرية ،مطبخ ، حمام و مرحا�ش، امل�ساحة املبنية تقدر.)110.00 م² (

الطابق الر�سي : يتكون من ثالثة غرف ، رواق ، حمام و مرحا�ش . امل�ساحة املبنية .)120.00 م² (
الطابق الول : يتكون من اأربعة غرف ، رواق ، حمام و مرحا�ش . امل�ساحة املبنية تقدر .)120.00 م² (

ال�سطح امل�ستعمل : يتكون من غرفة ) مغ�سلة ( و �سطح . امل�ساحة املبنية تقدر )40.00م² (
 ب�سعر افتتاحي  16.055.000.00دج ، نعلن عن جل�سة البيع عقار عن طريق املزاد العلني  وذلك جلل�سة املوؤجلة ليوم 2019/01/14 
على ال�ساعة : احلادية ع�رش �سباحا امام حمكمة القليعة . وعلى كل من يرغب يف معلومات او الطالع على دفرت ال�رشوط ان يت�سل 

مبكتبنا نحن املح�رش الق�سائي بالعنوان املذكور اعاله او لدى امانة �سبط  حمكمة القليعة املح�رش الق�سائي .

الو�سط:2019/01/02

الو�سط:2019/01/02

الو�سط:2019/01/02

اإ�شهاراالأربعاء  02  جانفي  2019  املوافـق  ل27 ربيع الثاين 1440هـ 9



الأربعاء  02  جانفي  2019  املوافـق  ل27 ربيع الثاين 1440هـ 10

بينهم 980 طفل، و 175 امراأة

5700 حالة �عتقال خالل 2018 و��ست�سهاد 5 �أ�سرى
تقرير: مركز اأ�سرى فل�سطني

توزيع حالت العتقال

وعن توزيع حاالت االعتقال خالل 
بان  “االأ�شقر”  بني   2017 العام 
القد�س  ملدينة  االأكرب  الن�شيب 
وبلغت )1800( حالة اعتقال، بينما 
ن�شيب اخلليل )900( حالة اعتقال، 
والباقي   ،)215( غزة  قطاع  ومن 
موزعني على مدن ال�شفة الغربية 

املحتلة.
بني  االعتقال  حاالت  بلغت  بينما 
اعتقال،  حالة   )980( االأطفال 
اأعمارهم  اأطفال مل تتجاوز  بينهم 
خطرية  �شابقة  وفى  �شنوات،   10
احتجز االحتالل الطفل “�رضغام 
يتجاوز  مل  الذى  م�شودة”  كرم 
عمره )3 �شنوات( فقط، يف البلدة 
دون  به  ونكلوا  باخلليل  القدمية 

�شبب .
بني  االعتقال  حاالت  وو�شلت 
 )175(  2018 العام  خالل  الن�شاء 
فتاة   )14( بينهم  اعتقال  حالة 
وم�شنات،  جريحات،  و  قا�رض، 
وحما�رضات جامعيات و�شحفيات، 
اعتقال  حاالت   )7( ر�شد  ومت 
املجل�س  من  لنواب  العام  خالل 
ومن  الفل�شطيني،  الت�رضيعي 
حالة،   )1300( املحررين  االأ�رضى 
االحتياجات  وذوى  املر�شى  ومن 
اخلا�شة )150( حالة اأبرزهم ال�شيخ 
الكفيف “على حنون “)53 عام (، 
املري�س”  وال�شاب  اهلل.  رام  من 
�شامح عبد الغني” )22 عاما( من 
برت يف  من  يعاين  والذي  طولكرم، 
يف  م�شاكل  من  و  االأمين،  �شاقه 

القلب.
االحتالل  حماكم  وا�شلت  كذلك 
بحق  ادارية  اوامر  اإ�شدار 

االحتالل  ا�شدر  حيث  االأ�رضى، 
خالل عام 2018 )920( قرار ادارى 
طالت  وجتديد،  جديد  بني  ما 
املجل�س  ونواب  واالأطفال  الن�شاء 

الت�رضيعي.
كما طالت االعتقاالت خالل العام 
امل�شنني  من  العديد  املا�شي 
م�شطفى  “علي  احلاج  اأبرزهم 
الوح�س” )92 عاماً(، اأحد رجاالت 
يف  البارزين  الع�شائري  االإ�شالح 

ال�شفة الغربية.
ومن بني حاالت االعتقال )1300( 
االأ�رضى  ا�شتهدفت  اعتقال  حالة 
اعتقال  حالة  و)11(  املحررين، 
يف  وحما�رضين  الأكادمييني 
املحا�رض  اأبرزهم  اجلامعات، 
ال�شنار  م�شطفى  د.  اجلامعي” 

)55 عاما( من مدينة نابل�س.

ا�ست�سهاد 5 اأ�سرى

خالل  باأنه  “االأ�شقر”  واأ�شاف 
�شهداء  قائمة  ارتفعت   2018 عام 
من   )217( اإىل  االأ�شرية  احلركة 
�شهداء   5 بارتقاء  وذلك  ال�شهداء 
“يا�شني  ال�شهيد  وهم  جرحى 
من  “)33عاما(  ال�رضاديح  عمر 
ا�شت�شهد  والذي  اأريحا،  مدينة 
ثم  ومن  منزله،  من  اعتقاله  بعد 
املربح  بال�رضب  عليه  االعتداء 
وفى املناطق العلوية من اجل�شد، 
مبا�رض  ب�شكل  عليه  نار  واإطالق 
ان  دون  جداً  قريبة  م�شافة  من 
االحتالل،  على  خطر  ي�شكل 
واأعلن االحتالل بعد 4 �شاعات من 

اعتقاله عن ا�شت�شهاده.
�شبحي  “حممد  اجلريح  وال�شهيد 
عنرب )46 عاًما( من خميم طولكرم، 
بعد  “مائري”  م�شت�شفى  ارتقى يف 
6 اأيام من اعتقاله م�شاباً بجروحه 

قبل  من  عليه  النار  اإطالق  نتيجة 
جنود االحتالل على حاجز جبارة 

جنوبي طولكرم .
اإ�شافة اإىل االأ�شري اجلريح “حممد 
عبد الكرمي مر�شود )30 عاما( من 
خميم بالطة �رضق نابل�س ا�شت�شهد 
متاأثراً باجلراح التي اأ�شيب بها يف 
النار  اإطالق  نتيجة  ال�شابق  اليوم 
�رضق  امل�شتوطنني  قبل  من  عليه 

القد�س.
“عزيز  املقد�شي  االأ�شري  بينما 
مو�شى عوي�شات” 53 عام ا�شت�شهد 
اعتداء همجي  اإىل  تعر�شه  نتيجة 
اإي�شل على يد الوحدات  يف �شجن 
والركالت  بالهراوات  اخلا�شة 
على راأ�شه ورقبته وبطنه مما اأدى 
داخلي،  ونزيف  الرئتني  بتهتك يف 
تراجع  بحياته  اال�شتهتار  ونتيجة 
بجلطة  واأ�شيب  ال�شحي،  و�شعه 
االحتالل  ورف�س  حادة،  قلبية 
مبكر،  ب�شكل  �رضاحه  اإطالق 
حمكوم  وهو  �شهيداً،  فارتقى 
بال�شجن ملدة 30 عام اأم�شى منها 

4 �شنوات.
زغلول  “حممد  ال�شهيد  و 
اهلل  رام  من  عام   24 الرمياوى” 
اعتقل على يد الوحدات اخلا�شة، 
“حلمي�س”  م�شتوطنة  اإىل  ونقل 
املربح  بال�رضب  عليه  واعتدوا 
واأعقاب  بالع�شى  والهمجي 
على  �شاعتني  وبعد  البنادق، 
االحتالل  �شلطات  اأعلنت  اعتقاله 

عن ا�شت�شهاده.

اعتداءات على الأ�سرى

اإدارة  باأن  “االأ�شقر”  واأ�شاف 
خالل  �شعدت  االحتالل  �شجون 
التنكيل  عمليات  من   2018 العام 
ال�شجون  واقتحام  والقمع 

�شجون  وا�شتهدفت  واالأق�شام، 
بعينها ب�شكل ملحوظ، حيث ر�شد 
اقتحام  عملية   )185( التقرير 
بلغت  ارتفاع  بن�شبة  العام،  خالل 
�شهد  والذي   2017 العام  26% عن 

)145( عملية اقتحام .
االأ�رضى  اإهانة  االحتالل  تعمد  و 
مق�شود  ب�شكل  وا�شتفزازهم 
يف  عليهم  االعتداء  يربر  لكى 
ممار�شات  على  اعرت�شوا  حال 
االحتالل، كما عمد اإىل خلق حالة 
يف  اال�شتقرار  وعدم  التوتر  من 
�شيا�شة  مبمار�شة  ال�شجون  معظم 
واجلماعية  الفردية  التنقالت 
بكاملها،  اأق�شام  طالت  والتي 
واالقتحامات  التفتي�شات  واإجراء 

الليلية .
االأمن  وزير  اأ�شدر  العام  وخالل 
الداخلي لالحتالل “جلعاد اردان” 
قرار بت�شكيل جلنة خا�شة لفح�س 
حمدداً  االأ�رضى  اعتقال  ظروف 
بت�شديد ظروف اعتقالهم  مهمتها 
اإياهم  وا�شفا  االأدنى  احلّد  حتى 
باإبقائهم  ومهددا  “باالإرهابيني” 
االأمر  ال�شجون �شنوات طويلة،  يف 
وا�شع  على  �شلباً  انعك�س  الذي 
من  املزيد  �شهد  حيث  االأ�رضى 
عمليات الت�شييق والقمع واقتحام 
ال�شجون، واالعتداء على االأ�رضى، 
حقوقهم  وم�شادره  بهم،  والتنكيل 
الع�رضات  ونقل  واجنازاتهم، 
العزل  زنازين  اإىل  االأ�رضى  من 

االنفرادي كعقاب.
االقتحام  عمليات  معظم  ورافق 
االأ�رضى،  على  فر�شت  عقوبات 
من  تخ�شم  مالية  غرامات  منها 
ال�شجن،  كنتني  يف  ح�شاباتهم 
اأو  الكهربائية  االأجهزة  و�شحب 
اإىل  وحتويلها  االأق�شام  اإغالق 

عزل.

قوانني عن�سرية

وتهم “االأ�شقر” �شلطات االحتالل 
حرب  ب�شن   2018 العام  خالل 
االأ�رضى  على  وقانونية  ت�رضيعية 
القمع  وت�شديد  خنقهم  بهدف 
بحقهم، وم�شادرة حقوقهم، ب�شكل 

ر�شمي، وو�شمهم باالإرهاب.
العام حماوالت حثيثة  �شهد  حيث 
باملكانة  للم�شا�س  االحتالل  من 
لالأ�رضى  وال�شيا�شية  القانونية 
الن�شالية  هويتهم  اإىل  واالإ�شاءة 
وت�شابق  امل�رضوع،  وكفاحهم 
املتطرفني  الكني�شت  اأع�شاء 
قوانني  وطرح  م�شاريع  القرتاح 
عن�رضية ت�شتهدف حقوق االأ�رضى 
الإقرارها  للكني�شت  وتقدميها 
قابلة  وت�شبح  عليها  وامل�شادقة 

للتنفيذ.
طرح   2018 خالل  التقرير  ور�شد 
القوانني  من  العديد  ومناق�شة 
اأو�شاع  ت�شتهدف  التع�شفية 
متت  حيث  وحقوقهم،  االأ�رضى 
ال  بينما  بع�شها  على  املوافقة 
االأخرى  يدر�س  االحتالل  يزال 
االأ�رضى”  اإعدام  “قانون  واأبرزها 
يف  الكني�شت  عليه  �شادق  الذى 
االأوىل،  بالقراءة  العام  بداية 
االحتالل  حكومة  رئي�س  ودعمه 
لقادة  اجتماع  خالل  نتنياهو”   ”

االأحزاب املت�شددة .
العامة  الهيئة  �شادقت  كذلك 
الثانية  بالقراءتني  للكني�شت، 
والثالثة، على م�رضوع قانون، ين�س 
على جتميد دفع قيمة خم�ش�شات 
ذوي ال�شهداء واالأ�رضى واجلرحى 
خالل  من  وذلك  الفل�شطينيني، 

من  املخ�ش�شات  هذه  خ�شم 
تنقلها  التي  ال�رضائب  اأموال 
الفل�شطيني،  اإىل اجلانب  اإ�رضائيل 
و�شادق كني�شت االحتالل بالقراءة 
قانون  م�رضوع  على  التمهيدية 
ال�شجون”،  �شلطة  اأنظمة  “تعديل 
االأ�رضى  حرمان  على  ين�س  الذي 
الذين ينتمون للف�شائل الفل�شطينية 
اإ�رضائيليني  رهائن  حتتجز  التي 
من الزيارات، خا�شة اأ�رضى حركة 

حما�س.
االأموال  قانون جتميد  اإىل  اإ�شافة 
يف  االأ�رضى  لعالج  حتول  التي 
م�شلحة  تديرها  التي  ال�شجون 
ال�شجون، و م�رضوع قانون �شادقت 
الت�رضيع  ل�شوؤون  الوزارية  اللجنة 
يف كني�شت االحتالل مينع االإفراج 
املبكر عن االأ�رضى الفل�شطينيني، 
مدة  ثلث  تخفي�س  من  بحرمانهم 

احلكم )ال�شلي�س( .
املركز  اأو�شى  التقرير  ختام  وفى 
ب�رضورة ا�شتمرار فعاليات الت�شامن 
بقاءها  ي�شمن  مبا  االأ�رضى  مع 
اأن  االأوقات، و�رضورة  كل  حية يف 
ق�شية  الفل�شطينية  ال�شلطة  تتبنى 
ترفع  وان  ر�شمي،  ب�شكل  االأ�رضى 
ق�شايا عاجلة على االحتالل اأمام 
املحاكم الدولية، واتهام االحتالل 
بحقهم،  حرب  جرائم  بارتكاب 
كذلك �رضورة تفعيل قرار اجلامعة 
يف  ال�شادر   )7144( رقم  العربية 
يف  االأ�رضى  ب�شاأن   ،2009/11/14
تنفيذ  والبدء يف  �شجون االحتالل 
هذا القرار، و تفعيل قرار جمل�س 
 )1322( رقم  االأمن  جمل�س  قرار 
اإ�رضائيل  دعا  والذى   ،2000 لعام 
مبوجب  مب�شوؤولياتها  التقيد  اإىل 
املتعلقة  الرابعة  جنيف  اتفاقية 

بحماية املدنيني يف احلرب.

اأكد مركز اأ�سرى فل�سطني للدرا�سات بان �سلطات الحتالل وا�سلت خالل العام 2018 حمالت العتقال التع�سفية بحق اأبناء �سعبنا والتي اأ�سبحت جزء من العقاب اجلماعي لل�سعب الفل�سطيني، وذلك بهدف 
ا�ستنزافه ب�سريًا، وردعه عن ال�ستمرار يف طريق املقاومة بكافة اأ�سكالها، حيث ر�سد املركز )5700( حالة اعتقال، بينهم )980( طفل، و)175( امراأة وفتاة . وقال الباحث “ريا�ض الأ�سقر” الناطق الإعالمي 

للمركز بان الحتالل وا�سل بكافة موؤ�س�ساته الأمنية والع�سكرية والت�سريعية، وال�سيا�سية، والإعالمية، احلرب �سد الأ�سرى وا�ستهدافهم بالقرارات التع�سفية واأ�سكال النتهاك والت�سييق، وحرمانهم من كل 
مقومات احلياة، ومنع العالج والزيارات عنهم، واقتحام غرفهم اأق�سامهم والعتداء عليهم بال�سرب، وعزلهم يف ظروف قا�سية، وفر�ض الأحكام النتقامية بحقهم .



يف  الإن�سان  حقوق  اأ�سمى  من  ن 
كان  اأياً  الأر�ض  بقاع  اأي بقعة من 
وعرقه  ومذهبه  وجن�سه  جن�سيته 
 ، بحريته  يتمتع  اأن  ولونه  ولغته 
هذا احلق يولد مع الإن�سان ويبقى 
مالزمه حتى وفاته ، وحني يحاول 
هذه  اإنتزاع  الإ�رسائيلي  العدو 
بالدفاع  الطبيعي  وحقه  احلرية 
القوانني  كافة  متنحه  اأر�سه  عن 
حقه  ال�سماوية  وال�رسائع  الدولية 
اأر�سه  عن  الدفاع  يف  الطبيعي 
وحريته ، وهذا بال�سبط ما ح�سل 
التي  اإ�رساء جعابي�ض  الأ�سرية  مع 
بحقها  الإ�رسائيلي  العدو  مار�ض 
رحمة  بال  املنظم  الدولة  اإرهاب 

ول هوادة .
 33 جعابي�ض  اإ�رساء  الأ�سرية 
يف  املكرب  جبل  مواليد  من  عاماً 
-11 وبتاريخ   ، املحتلة  القد�ض 
اأن  بعد  اإ�رساء  اعتقلت   2015-10
الإ�رسائيلي  العدو  جنود  اأطلق 
على  الغادرة  ر�سا�ساتهم  طلقات 
مركبتها بالقرب من حاجز الزعيم 
اإنفجار  اإىل  اأدى  مما  الع�سكري 
يف  موجودة  كانت  غاز  اأ�سطوانة 
داخلها  النريان  لت�ستعل  �سيارتها  
ومل  اإ�رساء  ووجه  ج�سد  وحترق 
تركو  بل  بذلك  العدو  يكتف جنود 
من   %  60 من  اأكرث  تلتهم  النار 
الرببرية  م�سهد ميثل  ج�سدها يف 
ال�سهيونية بحق �سعبنا وبال تفريق 
بني رجل اأو اإمراأة اأو �سغري اأو كبري 

.
وبعد اإعتقال اإ�رساء وجه لها العدو 
وجائراَ  ظاملاَ  اإتهاماَ  الإ�رسائيلي 
وهو الإدعاء مبحاولة اإ�رساء تنفيذ 
العدو  كيان  �سد  ع�سكرية  عملية 
بال�سجن  بحقها  حكم  ولي�سدر   ،

حكم  من  متنى  وقد  عاماً   11
كانت  عندما  موتها  اإ�رساء  على 
حترتق ولكنه يراهن على موتها يف 

غياهب ال�سجون .
عملية  بعد  اإ�رساء  حالة  عن  اأما 
تغريت  فقد  لها  املتعمد  احلرق 
مالحمها ، كل �سيء تغري ج�سدها 
مالحمها   ، لونه  تغري  املحرتق 
تغريت ب�سكل كبري، الت�سقت كتفها 
بج�سدها  الإبط  حتت  من  الأمين 
عن  كلياً  عاجزة  اأ�سبحت  حتى 
حتريك يدها ، عداكم عن اأنها مل 
اأذناها  الت�ساق  نتيجة  ت�سمع  تعد 
جيد  ب�سكل  ترى  تعد  ومل  براأ�سها 
الطعام  مت�سغ  اأو  تاأكل  حتى  اأو 
ت�ستطيع  بالغة  ب�سعوبة  اأنها  حتى 
بعينها  ملت�سق  فجفنها  التنف�ض 
واأ�سابعها ملت�سقة ببع�سها البع�ض 
مالمح  بال  اإمراأة  اأ�سبحت  حتى 

تغتالها اأيدي ال�سجان .
الق�سبان  خلف  القابعة  اإ�رساء 
الإ�رسائيلي  العدو  �سجون  يف 
عمليات   10 من  اأكرث  اإىل  بحاجة 
بجزء  ولو  ت�ستطيع  لكي  جراحية 
ي�سري املحافظة على حياتها التي 
بتعمدهم  ال�سجن  اأطباء  يحاول 
باإغتيالها  لها  العالج  تقدمي  عدم 
داخل ال�سجن فما مل تفعله النريان 
يفعله ال�سجان من �سيا�سية الإهمال 
املتعمد علها متوت خلف  الطبي 
احلية  ال�سهيدة  وهي   ، الق�سبان 
الإ�رسائيلي  العدو  جرائم  على 
العالج  تقدمي  بعدم  املمنهجة 
واأ�سرياتنا  اأ�رسانا  من  للمئات 
مرة  األف  باليوم  ميوتون  والذين 
اإ�سابة البع�ض منهم بال�سلل  جراء 
املزمنة  الأمرا�ض  اأو  الإعاقة  اأو 
ليجعل  خا�سة  لعناية  حتتاج  التي 
هذا ال�سجان هذه الأمرا�ض تفتك 
باأج�سادهم الطاهرة �سمن �سيا�سة 

بتغييب  تق�سي  �سيطانية  وخطة 
العدو  �سجون  يدخل  من  كل 

الإ�رسائيلي .
اأ�سعر  جعابي�ض:  اإ�رساء  تقول 
اأنظر  عندما  وجهي  من  باخلوف 
اإىل نف�سي باملراآة، ماذا يقول ابني 
ال�سغري معت�سم عندما يراين؟ هل 
باخلوف  �سي�سعر  هل  �سيعرفني؟ 
بيوم  �سنة  كل  العامل  يحتفل  مني؟ 
الفل�سطيني  ال�سعب  مع  الت�سامن 
على  للق�ساء  العاملي  ،وباليوم 
وبالعالن  املراأة،  �سد  العنف 
تنتهي  الن�سان،  حلقوق  العاملي 

الحتفالت وقلبي لزال يحرتق.
مل يكتف العدو الإ�رسائيلي بحرق 
يوم  كل  يحرق  بل  اإ�رساء،  جلد 
اأٌرغمت  الذي  طفلها  على  قلبها 
على تركه ومل ي�سمح له بزيارتها، 
اأما معت�سم ف�سيحتفظ باأول ورمبا 

اآخر زيارة لوالدته داخل املعتقل، 
فهو واإن �سدم بهول ما راآه يرى يف 
ميكن  ل  الذي  اجلمال  اأمه  وجه 
اأن  الإ�رسائيلي  العدو  ول  للحروق 

يخفياه.
الأ�سرية اإ�رساء �سحية اأطباء تخلو 
مهنتهم  واأخالقيات  رحمتهم  عن 
ال�سماوية  ال�رسائع  كل  وعن 
خدمة  والدولية    والإن�سانية 
اإىل  اأطباء  من  وحتولو  لكيانهم 
القمع  منظومة  جمرمي حرب يف 
الإ�رسائيلية والتي متار�ض ب�سمت 
وقانون   ، الأ�رسى   اإعدام  قانون 
جتميد  وقانون  الق�رسية،  التغذية 
لالأ�رسى،  الطبي  العالج  متويل 
بالأمرا�ض  اأج�سامهم  وحتا�رس 
حقوقهم  اب�سط  من  واحلرمان 

الن�سانية والعي�ض بكرامة .
�سدرت  ر�سمية  اإح�سائيات  ووفق 

فقد  الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  عن 
و�سل عدد املعتقلني الفل�سطينيني 
اإىل 6 اآلف معتقل بينهم 230 طفال 
باملجل�ض  نواب  و6  معتقلة  و52 
)الربملان(  الفل�سطيني  الت�رسيعي 
)معتقلون بال  اإداري  و430 معتقل 
بينهم  مري�ض  و800  واألف  تهمة(، 

700 بحاجة لتدخل طبي عاجل. 
له  يتعر�ض  مما  ب�سيط  جزء  هذا 
ال�سجون  يف  واأ�سرياتنا  اأ�رسانا 
من  ال�سهيونية  واملعتقالت 
اإن�سانيتهم  طالت  انتهاكات 
ظل  يف   ، وحقوقهم   وكرامتهم 
تلك  جتاه  رهيب  عاملي  �سمت 
التي   ، الالاإن�سانية   التجاوزات 
تخطت كل  احلدود  هوؤلء الأ�رسى 
والأ�سريات الذين �سحوا وما زالوا 
اأجل  ومن  اأجلنا  من  ي�سحون 
نوا�سل  اأن  بنا  فحري  فل�سطني  

اأن  اأجل  ومن  اأجلهم  من  الن�سال 
يتن�سموا  واأن  بحريتهم  ينعموا 
من  نا�سلوا  الذي  فل�سطني  عبري 
الدويل  املجتمع  وعلى   ، اأجلها 
وحقوق  بال�سالم  يتغنى  الذى 
جاد  ب�سكل  يعمل  اأن  الإن�سان 
�رساح  اإطالق  اأجل  من  وحقيقي 
الأ�رسى  كافة  و  جعابي�ض  اإ�رساء 
والأ�سريات  ، لذا فاإننا نتطلع اإىل 
وقانوين  وحقوقي  �سيا�سي  جهد، 
يدفع  وموؤثر،  �ساغط  واإن�ساين، 
اإىل  الدولية  اجلنائية  املحكمة 
البدء بفتح حتقيق يف اجلرائم التي 
اقرتفت بحق الأ�رسى والأ�سريات 
العدو  �سجون  يف  الفل�سطينيني 
ول  تعد  ل  وهي  الإ�رسائيلي، 

حت�سى.
روؤية  مركز  مدير  وين  و�سيم  د. 

للدرا�سات والأبحاث يف لبنان

جعابي�ص �سراء  اإ

د. و�سيم وين

ج�سد يحرتق خلف ق�سبان ال�سجان....
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2018 عام ت�سريع اجلرمية بحق الأ�سرى
املخت�ض  الباحث  املحرر  الأ�سري  قال 
اأن  فروانة،  النا�رس  عبد  الأ�رسى  ب�سوؤون 
فقط،  قا�سياً  يكن  مل   2018 عام  ح�ساد 
على  خطرياً  كان  بل  فح�سب  موؤملاً  اأو 
الأ�سرية،  الوطنية  احلركة  وم�ستقبل  واقع 
كان   2018 العام  �سهده  ما  اأخطر  واأن 
الأ�رسى  بحق  والنتهاكات  اجلرائم  ت�رسيع 
يف  امل�رسوع،  ن�سالهم  وجترمي  واملعتقلني 
اإطار �سعيها لت�سويه م�رسوعية كفاح ال�سعب 
تو�سيع  اإىل  اأدى  الذي  الأمر  الفل�سطيني. 

يف  النتهاكات،  وترية  وارتفاع  اجلرمية، 
القانون  قواعد  لأب�سط  ومعلن  �سافر  حتد 
حلقوق  الدويل  والقانون  الإن�ساين  الدويل 

الإن�سان.
النظام  مكونات  كافة  اأن  فروانة:  واأو�سح 
�ساركوا خالل  الحتالل  دولة  ال�سيا�سي يف 
العام 2018 يف مناق�سة واإقرار جمموعة من 
القرارات والقوانني التي تهدف اإىل ت�سييق 
النتهاكات  وت�رسيع  الأ�رسى  على  اخلناق 

واجلرائم بحقهم.

حماولت  �سهد  املن�رسم  العام  اأن  وبني 
باملكانة  للم�سا�ض  "حثيثة  "ا�رسائيلية 
القانونية وال�سيا�سية لالأ�رسى والإ�ساءة اىل 
مبا  امل�رسوع،  وكفاحهم  الن�سالية  هويتهم 
يخدم رواية الحتالل الرامية اإىل تقدميهم 
واإرهابيني  اأنهم جمرمني وقتلة  للعامل على 
ي�ستحقون  ول  بالدماء،  ملطخة  واياديهم 
احلياة، ولي�سوا منا�سلني ومقاومني يدافعون 

عن حقوق �سعبهم.
وراأى فروانة اأن مهمة الكل الفل�سطيني يجب 

اأن ترتكز خالل العام القادم على البعدين، 
تلك  ف�سح  يكفل  مبا  والقانوين،  الإعالمي 
ال�سافر  وتناق�سها  واجلرائم  النتهاكات 
للقانون الدويل والتفاقيات الدولية، وعلى 
املكانة  تعزيز  على  العمل  الآخر  اجلانب 
واحلفاظ  واملعتقلني،  لالأ�رسى  القانونية 
والدفاع  والن�سالية  ال�سيا�سية  هويتهم  على 
حماية  اإطار  يف  كفاحهم،  م�رسوعية  عن 
م�رسوعية الن�سال الوطني الفل�سطيني �سد 

الحتالل الإ�رسائيلي.

�سرية وم�سرية
ارادة  بكريات  ناجح  مالك  املقد�سى  الأ�سري 

واميان و�سرب ايوب
يدخل عامه 18 يف �سجون الحتالل

الأ�سري املقد�سي :
مالك ناجح داود بكريات

تاريخ امليالد : 
1979/7/8

احلالة ال�سحية : 
د�سك  وكذلك  اجللدي  البهاق  مبر�ض  م�ساب 

واآلم يف الظهر ووجع يف الراأ�ض 
احلالة الجتماعية:

زوجته  وانف�سلت  العتقال  حلظه  متزوج  كان 
عنه عام 2005 وتركت خلفها ابنته الوحيدة لينه 

والتي تبلغ من العمر الآن �سبعة ع�رس عاما وهي 
يف ح�سانة جدها وجدتها لأبيها 

ويف عام 2017 عقد قرانه على فتاة اأخرى من 
القرية 

تاريخ العتقال 
2001-12-31

مدة احلكم ت�سعة ع�رس عام )19 ( 
مكان ال�سكن 

القد�ض / �سور باهر 
التهمه ح�سب لئحة التهام 

التخطيط خلطف جنود ومبادلتهم باأ�رسى
وتنفيذ عمليات �سد الحتالل

وحيازة �سالح والتدرب عليه



عي�شة ق.

دور  �إىل  ت�أهلو�  �لذين   
�أبط�ل  ر�بطة  جمموع�ت 
يف  ر�ئع  م�شو�ر  بعد  �إفريقي� 
�مل�ش�بقة  من  �لتمهيدي  �لدور 
�لق�رية. من جهة �أخرى تنتظر 
برجمة  »�ل�شي��شي«  ت�شكيلة 
تكون  �شوف  �لتي  وهي  ن�رية 
ثالث  خو�ض  مع  موعد  على 
�أ�شبوع، حيث  مب�ري�ت يف فرتة 
ن�رص  �جلمعة  هذ�  تالقي 
ح�شني د�ي يف تنقل �شعب �إىل 
لق�ء  �إجر�ء  �أجل  من  �لع��شمة 
مرحلة  من  �الفتت�حية  �جلولة 
قبل  �لوطنية،  للبطولة  �الإي�ب 
�أم�م  �لث�نية  �جلولة  خو�ض 
و�لتي  بوعريريج  برج  �أهلي 
قدمته� �لر�بطة �ملحرتفة لكرة 

�لقدم �إىل ت�ريخ �لث�من ج�نفي 
�إىل  بعده�  �لن�دي  وي�ش�فر 
مق�بلة  خو�ض  �أجل  من  تون�ض 
�لن�دي �الإفريقي �ملقررة يف 12 

ج�نفي �لق�دم.
�إد�رة  تع�قدت  �ملق�بل،  يف 
�لالعب  رفقة  عر�مة  ط�رق 
ر�شمي�  �لتحق  �لذي  يطو  ن�شيم 
ك�أول  �لعقد  ووقع  ب�لفريق 
حت�شب�  �لت�شكيلة  ��شتقد�م�ت 
للمرك�تو �ل�شتوي �حل�يل بعدم� 
غ�در مولودية وهر�ن �لتي ف�شخ 
تقدميه  مت  حيث  معه�،  �لعقد 

�أم�ض �أم�م و�ش�ئل �الإعالم.
يف مو�شوع خمتلف، يتوقع �أن 
يتم تغيري �مللعب �لذي �شوف 
يحت�شن �ملب�ر�ة �لتي يجريه� 
الف�ن  ديني�ض  �ملدرب  �أ�شب�ل 
�أم�م �لن�دي �الإفريقي �لتون�شي 

يف �جلولة �الفتت�حية من دور 
�الأبط�ل،  ر�بطة  جمموع�ت 
ر�د�ض  ملعب  يتو�جد  حيث 
وبن�شبة  �لرتميم  �أ�شغ�ل  يف 
كبرية لن يحت�شن �للق�ء �لذي 
�إىل  يتم حتويله  �أن  ي�شتبعد  ال 

ملعب �شف�ق�ض.
وعرفت نه�ية مو�جهة �ل�شيدة 
�الأخ�رصية  �أم�م  �لك�أ�ض 
�ل�شي��شي  �أن�ش�ر  تعر�ض 
طرف  من  �العتد�ء�ت  �إىل 
مولودية  �أن�ش�ر  من  جمموعة 
�جلز�ئر �لذين ك�نو� يتوجهون 
ت�شجيع  �أجل  من  جيجل  نحو 
�لك�أ�ض  لق�ء  يف  فريقهم 
ن�دي  �م�م  �أم�ض  لعبوه  �لذي 
تعر�ض  �ين  مو�شى،  فيالح 
�إ�ش�ب�ت  �إىل  �ل�شي��شي  �أن�ش�ر 

خمتلفة.

ال�سيا�سي تطيح باالأخ�سرية ويطو اأول اال�ستقداماتاأن�شار الفريق تعر�شوا اإىل االعتداءات عقب نهاية اللقاء
متكن �شباب ق�شنيطنة من العودة بتاأهل ثمني اإىل الديار واقتطاع تاأ�شرية الدور ثمن 
النهائي لكاأ�س اجلمهورية عقب جتاوز عقبة امل�شيف احتاد االأخ�شرية بعرين االأخري، 

حيث اأهدى املهاجم اأمني عبيد التاأهل اإىل الفريق بف�شل ت�شجيله للهدف الوحيد 
يف املباراة والذي كان كافيا لل�شباب من اأجل املرور اإىل الدور املوايل لل�شيدة الكاأ�س 

وموا�شلة املغامرة، اأين كان التاأهل م�شتحقا لت�شكيلة »ال�شيا�شي« التي �شيطرت على 
اللقاء وقدمت كرة جميلة رغم التعب واالإرهاق الذي يعانيه الالعبون

الت�شكيلة تعاين 
عدة اإ�شابات تهدد 
غيابهم اأمام �شباب 

ق�شنطينة

الن�سرية تنجو 
من فخ خن�سلة 

وتعرب اإىل 1/8 
نهائي الكاأ�س

تف�دى فريق ن�رص ح�شني د�ي 
�ملف�ج�أة بعدم� حقق ت�أهال 
�جلمهورية  ك�أ�ض  يف  �شعب� 
على ح�ش�ب �مل�شيف �حت�د 
�لرتجيح  بركالت  خن�شلة 
�لتوقيتني  نه�ية  عقب 
ب�لتع�دل  و�الإ�ش�يف  �الأ�شلي 
�أين  �شبكة،  كل  يف  هدف 
ركالت  يف  �الإث�رة  تو��شلت 
�نتهت لف�ئدة  �لتي  �لرتجيح 
يف   7/8 �لع��شمي  �لن�دي 
�حل�ر�ض  فيه�  ت�ألق  مق�بلة 
يف  �ش�هم  �لذي  بو�شوف 
�لدور  �إىل  �لن�رصية  ت�أهل 
من�ف�شة  من  �لنه�ئي  ثمن 
ومو��شلة  �لك�أ�ض  �ل�شيدة 
�أجل  من  �ملغ�مرة  �لفريق 
�لتن�ف�ض على �الأدو�ر �الأوىل 
و�لعمل على �لتتويج ب�للقب، 
�لن�رصية  مهمة  تكن  ومل 
�شهلة رغم مو�جهته� فريق� 
�له�وية  �لبطولة  يف  ين�شط 
و�لذي وقف ند� للند �أم�مه� 
وك�د يفعله� ويخلق �ملف�ج�أة 
�لتي  و�خلربة  �لتجربة  لوال 
�لن�رصية  العبو  به�  ت�شلح 
خ��شة يف ركالت �لرتجيح. 
�لالعب  رفق�ء  يجد  ومل 
مع�ملهم  �لعريف  ح�شني 
على �أر�شية �مليد�ن خ��شة 
وهو  �للق�ء  خ��شو�  و�أنهم 
وتعب  �إره�ق  من  يع�نون 
تعر�ض  �إىل  �أدت  �شديدين 
�إ�ش�ب�ت  �إىل  منهم  عدد 
م�ش�ركتهم  تهدد  خمتلفة 
ق�شنطينة  �شب�ب  مب�ر�ة  يف 
�جلمعة  هذ�  �ملقررة 
�الفتت�حية  �جلولة  �شمن 
للبطولة  �الإي�ب  مرحلة  من 
يع�ين  حيث  �لوطنية، 
�الإ�ش�بة  من  العبني  �أربعة 
ويتعلق �الأمر بكل من عزي 
م�شتوى  على  �أ�شيب  �لذي 
�لعريف  �ملقربة،  �لع�شلة 
م�شتوى  على  �إ�ش�بة  ي�شكو 
�لركبة، لعريبي م�ش�ب على 
وق��شمي  �لك�حل  م�شتوى 
�لذي اليز�ل يو��شل �لعالج، 
��شتئن�ف  عدم  ج�نب  �إىل 
�لذي  يو�شفي  �لالعب 
�نفر�د  على  يتدرب  ك�ن 
تدريب�ت  يو�كب  �أن  وينتظر 
�ملجموعة �بتد�ء من ح�شة 
�ليوم  �ملقررة  �ال�شتئن�ف 
�أم�ض  �لت�شكيلة  ن�لت  بعدم� 
�لو�شعية  وهي  ر�حة،  يوم 
ال�ش�ت  �ملدرب  تدفع  �لتي 
من  �حللول  عن  �لبحث  �إىل 
حت�شب�  �لبد�ئل  �إيج�د  �أجل 

للق�ء �ل�شي��شي.
عي�شة ق.

البطولة العربية للجمباز الفني و االيقاعي

اجلزائر تتوج باللقب العربي رجال ح�سب الفرق

بلقب  رج�ل  �لوطني  �ملنتخب  توج 
�لفني  للجمب�ز  �لعربية  �لبطولة 
�لتي  �لفرق  ح�شب  و�الإيق�عي 
مر�ك�ض  مبدينة  موؤخر�  �ختتمت 
�ملنتخب  وح�شل  �ملغربية، 
�جلز�ئري �ش�حب �ملركز �الول يف 
جمموع  على  للفرق  �لع�م  �لرتتيب 
�شت  �إجر�ء  بعد  نقطة   901،235
�لبطولة،  هذه  �إط�ر  يف  من�ف�ش�ت 

�ملغربي  ب�ملنتخب  متبوع� 
667،231 نقطة، فيم� حل �ملنتخب 
�الأردين ث�لث� بر�شيد 701،228 نقطة 
و�ملنتخب �ل�شعودي ر�بع� 238،186 
�ملغربي  �ملنتخب  وتوج  نقطة، 
�إن�ث بلقب �لبطولة �لعربية للجمب�ز 
�لفني و�الإيق�عي بح�شوله على ت�شع 
�الإيق�عي  �جلمب�ز  يف  ميد�لي�ت 
وثالث  وف�شية  ذهبي�ت  خم�ض 

يف  ميد�لي�ت  و�أربع  برونزي�ت 
وف�شيت�ن. ذهبيت�ن  �لفني  �جلمب�ز 
نظمته�  �لتي  �لبطولة  وعرفت هذه 
للجمب�ز  �ملغربية  �مللكية  �جل�معة 
�لعربي  �الحت�د  �إ�رص�ف  حتت 
عربي�  منتخب�   12 م�ش�ركة  للجمب�ز 
من �شمنه� �جلز�ئر و �ملغرب �لبلد 

�مل�شت�شيف.
ق.ر.

قرابة 300 م�سارع 
ي�ساركون بالبطولة 

الوطنية للكامبو
ي�ش�رك 296 م�ش�رع من بينهم 60 
�لبطولة  فت�ة ميثلون 15  ن�دي� يف 
فئتي  من  لكل  للك�مبو  �لوطنية 
و�ن�ث  ذكور  و�الأو��شط  �الأك�بر 
و�ملقررة من �لف�حت �ىل 3 ج�نفي 
ب�أوالد  �لري��ش�ت  ب�لق�عة متعددة 
�ل�شبل  ب�جلز�ئر �لع��شمة، وتتعلق 
ب�خت�ش��شي  �ملن�ف�شة  هذه 
ك�مل  نز�ل  و  تقليدي  �ملن�زلة 
و�لتقني »ك�ت�«  �شالح ودون �شالح 
�لفيدر�لية  رئي�ض  به  �أف�د  ح�شبم� 
برن�مج  وح�شب  �أوحليمة،  ه�ش�م 
�الأول  �ليوم  يخ�ش�ض  �ملن�ف�شة، 
يف  �شالح  �شالح-دون  للتقني 
�لث�ين  �ليوم  خالل  يجرى   حني 
�أم�  تقليدي  �ملن�زلة  من�ف�ش�ت 
�خت�ش��ض   ف�شيق�م  �لث�لث  �ليوم 
�لنز�ل �لك�مل، وذلك لكل من فئتي 

ذكور-�ن�ث،  و�الأو��شط  �الأك�بر 
من  �بتد�ء  �ملن�ف�ش�ت  وتنطلق 
ب�إجر�ء  �شب�ح�  ون�شف  �لث�منة 
�لت�شفي�ت، يف حني تق�م  �لنه�ئي�ت 
زو�ال  ون�شف  �لو�حدة  من  �بتد�ء 

�ىل غ�ية �ل�ش�بعة م�ش�ء.
�ملرحلة  �ىل  �لو�شول  وقبل 
�مل�ش�رعون  �أجرى  �لنه�ئية، 
ر�بطة  كل  عن  �لوالئية  �لت�شفي�ت 
هذه  تقدمي  مت  فيم�  والئية، 
�لبطولة �ىل ج�نفي بدال عن �شهر 
�الحت�د  برجمة  ب�شبب   م�ر�ض 
�لع�ملية م�  للبطولة  للعبة،  �لدويل 
بني 24 و 27 �أفريل 2019، يذكر �أن 
�لتي جرت  �ل�شنة �مل��شية  بطولة 
�شيطرة  عرفت  �لنع�مة  مبدينة 

�لن�دي  �لري��شي لوالد ف�يت.
ق.ر. 

تذوق مرارة االإق�ساء بكاأ�س الكاف 
وكاأ�س اجلمهورية بظرف اأ�سبوعني

احتاد بلعبا�س يف مفرتق الطرق

يو�جه فريق �حت�د بلعب��ض م�شتقبال 
�لتي  �لكثرية  غ�م�ش� بفعل �مل�ش�كل 
�الإق�ش�ء  كلفته  و�لتي  فيه�  يتخبط 
�الإفريقية  �لكنفدر�لية  ك�أ�ض  من 
�أ�شبوعني،  وك�أ�ض �جلز�ئر يف ظرف 
�إىل  �لنزول  د�ئم� خطر  يهدده  فيم� 
�ملو�شم،  نه�ية  يف  �لث�نية  �لر�بطة 
�شيدي  الأبن�ء  �لره�ن  �أهمية  ورغم 
�أم�م  مب�ر�تهم  مبن��شبة  بلعب��ض 
�الأخري  هذ�  مبلعب  �جلز�ئر  �حت�د 
من  ع�رص  �ل�ش�د�ض  �لدور  بر�شم 
�لتي يحملون لقب  ك�أ�ض �جلمهورية 
طبعته� �ل�ش�بقة، �إال �أنهم تنقلو� �إىل 
�لع��شمة بت�شكيلة منقو�شة من عدة 
العبني �أ�ش��شيني ويف غي�ب �ملدرب 
�لذي  بوزيدي  يو�شف  �لرئي�شي 
مغ�مرته  �نته�ء  منذ  فريقه  يق�طع 

�لق�رية.
ومل يجنب �لبالء �حل�شن �لذي �أبلته 
�لعن��رص �ل�ش�بة �لتي �أقحمه� �ملدرب 
�أم�م �حت�د  �مل�ش�عد زوب� �جلياليل 
�جلز�ئر ر�ئد بطولة �لر�بطة �الأوىل 
ت�شكيلة ><�ملكرة<< �الإق�ش�ء بعد 
خ�ش�رته� بهدفني لو�حد �إال �أن هذ� 
�الإق�ش�ء من �ش�أنه �أن ي�شمح للفريق 
يف  م�شتقبله  على  كلي�  ب�لرتكيز 
مرحلة  �أنهى  بعدم�  �لكب�ر  �ش�حة 
�لتي جتعل   ،14 �ملرتبة  �لذه�ب يف 
�لر�بطة  �إىل  �لن�زلني  ث�لث  منه 
ثالثة  منذ  غ�دره�  �لتي  �لث�نية 
�مل�ش�كل  ��شتمر�ر  لكن  مو��شم، 
�حل�لية للن�دي وعلى ر�أ�شه� �مل�لية، 
ن�دي  �أكرث مهمة  يعقد  �أن  �ش�أنه  من 

�إنق�ذ مو�شمه،  �جلز�ئري يف  �لغرب 
هجرة  مع  ذلك  يتز�من  حيث 
جم�عية لرك�ئز �لفريق و�لتي بد�أه� 
�ملنتقلني  ولعم�رة  زو�ري  �لالعب�ن 
على  �جلز�ئر  ومولودية  �حت�د  �إىل 
�الحت�د  �إد�رة  �لتو�يل، وحل�شن حظ 
من  قدمت  �لتي  �مللف�ت  معظم  �أن 
من  �ملن�زع�ت  جلنة  �إىل  �لالعبني 
م�شتحق�تهم  على  �حل�شول  �أجل 
ت�رصيحهم  من  و�ال�شتف�دة  �مل�لية 
�إىل  ��شتن�د�  رف�شه�  مت  قد  �الآيل 
م�شدر م�شوؤول يف �لن�دي، لكن ذلك 
بع�ض  �إ�رص�ب  الإيق�ف  يكفي  ال  قد 
�آخرين  موقف  تغيري  وكذ�  �لالعبني 
تغيري  على  كبري�  ت�شميم�  يبدون 
�لتي  �ل�شب�بية  ظل  ويف  �الأجو�ء. 
تكتنف م�شري �لن�دي، قد يجد �الأخري 
نف�شه جمرب� على �لتعويل على �أبن�ء 
مدر�شته �لذين جل�أ �إليهم �أم�م �حت�د 
�لند  �لوقوف  من  ومتكنو�  �جلز�ئر 
بر�أي  �الإق�ش�ء،  رغم  وجهه  يف  للند 
�ملدرب �مل�ش�عد زوب�، هذ� �الأخري 
على  �الإ�رص�ف  مهمة  �إليه  توكل  قد 
�ملو�شم مب�  نه�ية  غ�ية  �إىل  �لفريق 
�إد�رة  نية  يوؤكد  �مل�شدر  نف�ض  �أن 
بوزيدي  �ملدرب  ��شتدع�ء  �الحت�د 
ذلك  وقبل  عقده  ف�شخ  �أجل  من 
�الأمو�ل  من  ح�شة  ب�إرج�ع  مط�لبته 
عندم�  م�شبق�  منه�  ��شتف�د  �لتي 
معز  �لتون�شي  �ل�شوي�رصي  خلف 
�لفنية  �لع�ر�شة  ر�أ�ض  على  بوعك�ز 

يف نه�ية �شهر �أكتوبر �ملن�رصم.
ق.ر.
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عي�شة ق.

نحو  الدرب  موا�صلة  اإىل  ويقوده 
النادي  تاريخ  يف  التا�صعة  الكاأ�س 
القيا�صي  الرقم  يتقا�صم  الذي 
ال�صيدة  مناف�صة  يف  الألقاب  لعدد 
وفاق  فريقي  جانب  اإىل  الكاأ�س 
�صطيف ومولودية اجلزائر بثمانية 
التاأهل  رغم  فريق.  لكل  األقاب 
الذي �صجلته ت�صكيلة »�صو�صطارة« 
الذي  الأداء  اأن  اإل  املناف�صة  يف 

امليدان  اأر�صية  على  قدمته 
مل  اللعب  من  دقيقة   120 طيلة 
واأن  خا�صة  امل�صتوى  عند  يكن 
يف  يكونوا  مل  الالعبني  من  عدد 
الالعب  مقدمتهم  ويف  يومهم 
الذي  اإيبارا  بران�س  الكونغويل 
املرمى  اإىل  الو�صول  يف  ف�صل 
الذي  مفتاح  ربيع  اإىل  والت�صجيل، 
الذي مت  الهدف  م�صوؤولية  يتحمل 
ت�صجيله على مرمى احلار�س مراد 
تلقي  اإىل  الأمر  به  وانتهى  برفان 

اإثرها  على  خرج  خطرية  اإ�صابة 
مبا�رشة  نقله  ا�صطراريا حيث مت 

اإىل امل�صت�صفى.
بع�س  تاألقت  منهما  العك�س  على 
العنا�رش على امل�صتطيل الأخ�رش 
حممد  املدافع  مقدمتهم  ويف 
اأف�صل  احد  كان  الذي  يحي  بن 
الالعبني فوق اأر�صية امليدان وهو 
كامال  الدفاعي  بدوره  قام  الذي 
التي  الرائعة  التمريرة  جانب  اإىل 
توقيع  اأجل  اإىل حامية من  منحها 

مع  ت�صالح  الأخري  التاأهل،  هدف 
الذي  ال�صيئ  الوجه  بعد  الأن�صار 
الكاأ�س  اإياب  مباراة  يف  قدمه 
حرم  ال�صوداين،  املريخ  العربية 
على اإثره النادي العا�صمي من بلوغ 
اإىل  بالإ�صافة  النهائي،  ربع  الدور 
اأ�صهمه  ترتفع  الذي  عرجي  وليد 
الذي  وهو  اأخرى  اإىل  مباراة  من 
الأول  الهدف  و�صجل  رائعا  كان 
ال�صوط  يلفظ  اأن  قبل  لالحتاد 

الأول من اللقاء اأنفا�صه الأخرية.

مفتاح يتعر�ض لإ�شابة خطرية وحامية يت�شالح مع الأن�شار

احتاد العا�سمة بخطى ثابتة نحو الكاأ�س التا�سعة
ارتفع احللم لدى لعبي واأن�شار فريق احتاد العا�شمة ب�شاأن ال�شري نحو الكاأ�ض التا�شعة عقب التاأهل ال�شعب الذي 

حققوه اإىل الدور ثمن النهائي لكاأ�ض اجلمهورية على ح�شاب حامل لقب املو�شم الفارط احتاد العا�شمة والذي مل تكن 
مهمته �شهلة بعدما جلاأ الفريقان اإىل التوقيت الإ�شايف بعد انتهاء الوقت الأ�شلي للمباراة بالتعادل هدف يف كل �شبكة 

قبل اأن مينح املهاجم اأمني حامية هدف التاأهل اإىل الفريق

 فيا يتعلق بالأندية التي تبلغ
 ديونها اأكرث من مليار �شنتيم

الفاف جتدد تاأكيد احلرمان من 
ا�ستقدام العبني جدد باملركاتو

بوجناح �سمن الت�سكيلة 
 املثالية االإفريقية 

للعام 2018

�شمن فئة اأقل من 17 عاما

 املنتخب الوطني الن�سوي
 ينطلق يف ترب�س ب�سيدي مو�سى

اجلزائرية  الحتادية  جّددت 
الأندية  على  التاأكيد  القدم  لكرة 
مليار  مبلغ  ديونها  تتجاوز  التي 
مع  التعاقد  من  مبنعها  �صنتيم 
ال�صتقدام  وعدم  الالعبني اجلدد 
حيث  ال�صتوي،  املركاتو  خالل 
اإلزامية  الأندية  على  الفاف  ت�رش 
حتت  خف�صها  اأو  ديونها  ت�صوية 
يتم  حتى  �صنتيم  املليار  �صقف 
لعبني  مع  بالتعاقد  لها  ال�صماح 
اخلا�صة  الإجازات  ومنحهم  جدد 
بهم من اجل اللعب ب�صورة عادية 

احلايل،  الكروي  املو�صم  مباريات 
واأكدت الفاف يف بيان ن�رشته على 
موقعها اللكرتوين اأن الأندية التي 
املليار  تفوق  مالية  مببالغ  تدين 
ال�صابقني  لعبيها  لفائدة  �صنتيم 
اإىل حمكمة التحكيم  والتي تتوجه 
تتوا�صل  »التا�س«  الريا�صي 
ومتنع  عليها  ال�صريان  يف  التعليمة 
من احل�صول على اإجازات لعبيها 
العقوبات  اإىل جانب توقيع  اجلدد 

عليها.
ع.ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  حفظ 
للكرة  الوجه  ماء  بوجناح  بغداد 
�صمن  تواجد  بعدما  اجلزائرية 
لعبي  لأف�صل  املثالية  الت�صكيلة 
املن�رشم  للعام  الإفريقية  القارة 
ك�صفها  التي  القائمة  وهي   ،2018
حيث   ، »غول«  العاملي  املوقع 
املنتخب  ملهاجم  العرتاف  مت 
الذي  الكبري  بالأداء  الوطني 
يقدمه منذ انطالق العام اجلاري 
اف�صل  لئحة  يت�صدر  الذي  وهو 
على  متفوقا  العامل  يف  الهدافني 
النجمني  �صورة  يف  عاملية  جنوم 
ليونيل مي�صي لعب نادي بر�صلونة 
كري�صتيانو  والربتغايل  ال�صباين 
جوفنتو�س  لعب  رونالدو 

الالعب  اختيار  وكان  اليطايل، 
القطري  ال�صد  رفقة  املحرتف 
غاية  اإىل  معه  العقد  جدد  والذي 
اأنه  غلى  بالنظر  منطقيا   2024
وهو  لالنتباه  لفت  ب�صكل  تالق 
الذي �صجل جمموع 59 هدفا، يف 
حني غابت ا�صم الثنائي املحرتف 
بلقب  توج  الذي  براهيمي  يا�صني 
الدوري الربتغايل املو�صم الفارط 
رفقة ناديه بورتو اإىل جانب لعب 
مان�ص�صرت �صيتي الجنليزي ريا�س 
حمرز. وتواجد ابن مدينة وهران 
اإىل جلنب جنوم عاملية يف �صورة 
واأوباميانغ  �صالح  حممد  الثنائي 

�صمن خط الهجوم.
ع.ق.

الن�صوي  الوطني  املنتخب  دخل 
لفئة اقل من 17 �صنة لكرة القدم يف 
ترب�س حت�صريي وذلك ابتداء من 
الأحد املن�رشم اإىل غاية اخلام�س 
الفني  باملركز  املقبل  جانفي 
ح�صبما  مو�صى  ب�صيدي  الوطني 
اجلزائرية  الحتادية  عنه  اأعلنت 
للعبة على موقعها  الر�صمي، ووجه 
اإىل  الطاقم الفني الوطني الدعوة 
يف  تن�صط  لعبة   34 ت�صم  قائمة 
�صتكون  حيث  املحلية،  البطولة 
و�صبيبة  واأقبو  غليزان  اآفاق  اأندية 
هذا  يف  متثيال  الأكرث  �صكيكدة 
كل  عن  لعبات  باأربع  املع�صكر 

فريق من هذه الفرق.

قائمة الالعبات

غنية عيادي و�شا�شو مرمي 
نادي مغنية، كاوا�ض �شالف 

انت�شار وهران، يعقوب 
نادية وبونوري اآية ومرباح 

ب�شرى ونايت دحمان اآية 
اآفاق غليزان، علي نور هدى 

كانا�شتال وهران، �شريفي 
نهال وليهار اميان وبوغرارة 
ا�شماء نادي بلعبا�ض، بعو�ض 

ليتي�شيا ومن�شور زهرة نادي 
اميزور، براهيمي ما�شيليا 

منا�شري لينة بن بناي نورة 
احتاد بجاية، ريغويل نذيرة 

طواهرية ي�شمني جراح 
�شعيدة وقطو�ض فاطمة 
نادي اقبو، ايدري ليزة 

نادي البويرة، دريو�ض رانا 
وبن �شادة �شارة وبرتوين 

ملي�شا جمعية اجلزائر 
الو�شطى، مرواين امينة 
نادي ق�شنطينة، زرماين 

منال و�شالح رقية ودام�ض 
اميان وقيتاري ي�شرى �شبيبة 

�شكيكدة، بوغرارة اآية وبن 
يحي بثينة �شبيبة اخلروب، 

نوار مالك)مولودية 
اخلروب، حبيتة امينة 

نادي ورقلة، �شلطاين فاطمة 
الزهراء اتليتيك ب�شكرة.

ق.ر.

اختار �شالح الأف�شل عربيا يليه حمرز 
وبراهيمي

غزال: الكان 2019 
فر�ستنا للت�سالح مع 
اجلماهري اجلزائرية

مناف�صة  اأن  غزال  ر�صيد  اجلزائري  الدويل  الالعب  اعترب 

تكون  �صوف   2019 العام  �صائفة  املقررة  لالأمم  اإفريقيا  كاأ�س 

مع  الثقة  اإعادة  اأجل  من  الوطنية  للت�صكيلة  املتاحة  الفر�صة 

اجلمهور اجلزائري عقب الهزة التي عرفتها الت�صكيلة الوطنية 

خالل الأ�صهر املا�صية بعد �صل�صلة النتائج ال�صلبية التي اأثرت 

والدويل،  القاري  امل�صتويني  على  اخل�رش  �صمعة  على  كثريا 

جتاوز  رهان  اأمام  جتعلهم  القارية  املناف�صة  اأن  اعترب  حيث 

والعودة  الوطني  املنتخب  مع  بها  مروا  التي  ال�صعبة  الفرتة 

م�صتوى  يف  م�صاركة  من خالل حتقيق  ال�صحيح  الطريق  غلى 
التطلعات املو�صوعة على عاقتهم.

خلفية  على  العاملي  »غول«  موقع  مع  غزال  اأجراه  حوار  ويف 

اختياره �صمن قائمة اأف�صل 25 لعبا عربيا للعام 2018، ك�صف 

اأن امل�رشي حممد �صالح يعترب الأف�صل بني الالعبني العرب 

املركز  ريا�س حمرز يف  مواطنيه  يليه  املنق�صي  العام  خالل 

الثاين ويا�صني براهيمي ثالث وهو الذي قدم مو�صما رائعا مع 

الدوري  بالتتويج نهاية املو�صم املنق�صي بلقب  بورتو اختتمه 

الربتغايل. واأكد مهاجم املنتخب الوطني اأن وفاة مالك ناديه 

لي�صرت �صيتي في�صاي عرب حادثة �صقوط طائرته املروحية هي 

يعتربه  اأنه  واأ�صار  املنق�صي،  العام  خالل  له  الأ�صواأ  الذكرى 

من بني اأف�صل ال�صخ�صيات التي تعامل معها رغم انها مل تدم 

طويال، م�صيفا اأن حب اجلميع له يف الفريق يوؤكد اأنه �صخ�صية 
ل مثيل لها ح�صبه.

اأن العام 2018 من بني ا�صعب املوا�صم التي ق�صها  وا�صتطرد 

يف م�صريته الكروية بعدما مل يلعب كثريا من املبارليات رفقة 

ناديه ال�صابق موناكو الفرن�صي خالل الن�صف الأول منه ا�صطر 

على اإثرها الرحيل عن �صفوفه والنتقال اإىل لي�صرت �صيتي، اأين 

الأف�صل  تقدمي  وغايته  معه  تتح�صن  بداأت  الأمور  اأن  اأو�صح 

لقيادة فريقه احلايل اإىل اإنهاء املو�صم يف اأف�صل مركز ممكن 
بجدول الرتتيب.

عي�شة ق.

ال�شباق اقت�شر على الثالثي �شالح 
مانيه واأوباميانغ

حمرز خارج �سباق التناف�س على 
لقب اأف�سل العب اإفريقي

ا�صتبعد الحتاد الإفريقي لكرة القدم الالعب الدويل 
اجلزائري ريا�س حمرز عن القائمة النهائية املعنية 

بالتناف�س على لقب اف�صل لعب اإفريقي للعام 2018، 
حيث مل يتواجد متو�صط ميدان اخل�رش �صمن القاتئمة 
املخت�رشة التي �صمت ثالثة لعبني من اأجل التناف�س 

حول اللقب الذي اأحرزه العام املن�رشم الالعب امل�رشي 
حممد �صالح والذي يتناف�س من اأجل خالفة نف�صه بعد 
املو�صم الكبري الذي قدمه مع ناديه ليفربول الجنليزي 

واملنتخب امل�رشي الذي قاده اإىل التاأهل باكرا اإىل 
نهائيات كاأ�س اإفريقيا لالأمم 2019 وذلك قبل جولتني 
على اإ�صدال ال�صتار على نهائيات املناف�صة القارية، 

واإىل جانب �صالح تواجد يف القائمة املخت�رشة كل من 
ال�صنغايل �صايدو مانيه زميل �صالح يف ليفربول والذي 

يهدف اإىل مناف�صة زميله مع »الريدز« حول خطف اللقب 
القاري والتتويج به لأول مرة يف تاريخ والغابوين اأوباميانغ 

املحرتف يف �صفوف بايرن ميونيخ الأملاين والذي يتواجد 
يف القائمة النهائية خلام�س مرة على التوايل وذلك منذ 

العام 2014.
ومل يتمكن متو�صط ميدان املنتخب الوطني من �صمان 

مكانة له يف قائمة اأف�صل ثالثة لعبني اأفارقة للعام 
اجلاري حيث ف�صل يف مناف�صة �صالح للتتويج بلقب 

الأف�صل يف القارة ال�صمراء، وذلك بعد امل�صتوى املتذبذب 
الذي قدمه منذ انطالق العام املن�رشم، خا�صة واأن 
الن�صف الأول من العام اجلاري عرف م�صاكل لالعب 

مع ناديه ال�صابق لي�صرت �صيتي بعدما رف�س ت�رشيحه اإىل 
فريقه احلايل مان�ص�صرت �صيتي قبل اأن يلتحق ب�صفوف 
الأخري يف ال�صائفة املا�صية اأين �صجل بداية مو�صم يف 

امل�صتوى وذلك قبل اأن يرتاجع اداوؤه يف الأ�صابيع الأخرية 
من املو�صم احلايل.

عي�شة ق.
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ن�سري يعود من الإيقاف من بوابة و�ست هام
�سيعود الدويل ال�سابق الفرن�سي �سمري ن�رصي اإىل كرة القدم من بوابة نادي و�ست هام 
االإجنليزي، مع اإعالن االأخري اأول ام�س التعاقد مع العب خط الو�سط مع انتهاء مدة 

االإيقاف املفرو�سة عليه ب�سبب املن�سطات، وكان الالعب البالغ 31 عاما مي�سي عقوبة 
اإيقاف ملدة 18 �سهراً فر�سها عليه االحتاد االأوروبي على خلفية تلقيه عالجاً باملقويات 

عن طريق الوريد، وهي طريقة حتظرها الوكالة الدولية ملكافحة املن�سطات، و�سيكون 
يف اإمكان ن�رصي العودة للمالعب بدءاً من االأول من جانفي 2019، واأعلن و�ست هام 

اأنه اأمت التعاقد مع الالعب �سمري ن�رصي الفائز بلقب الدوري االإجنليزي املمتاز مرتني 
مع مان�س�سرت �سيتي يف 2012 و2014، واأ�ساف يف بيان: »بعد فرتة تدريب ناجحة، ان�سم 

العب الو�سط الفرن�سي اىل الهامرز بعقد مبدئي حتى نهاية مو�سم 2018-2019 مع خيار 
متديد اإقامته يف �رصق لندن«. و�سيتيح هذا التعاقد لن�رصي اللعب جمدداً يف اإ�رصاف 

الت�سيلي مانويل بيليغريني الذي قاد �سيتي اإىل لقب الدوري عام 2014، ونقل البيان عن 
ن�رصي: »العودة اإىل اأكرث دوري تناف�سية اليوم مع فريق طموح ومدرب اأعرفه، هذه اأف�سل 
وظيفة يف العامل، واأنا متحم�س جداً لها«ـ من جهته قال املدرب الت�سيلي »اأنا �سعيد جداً 

للرتحيب ب�سمري يف و�ست هام«، وتابع: »هو العب اأعرفه بالطبع من الوقت الذي اأم�سيناه 
يف مان�س�سرت �سيتي، واأنا �سعيد بالعمل معه جمدداً، لقد عمل ب�سكل جاد هنا يف االأ�سابيع 
املا�سية ال�ستعادة لياقته بعد فرتة طويلة من دون لعب، وهو االآن م�سمم جداً على العودة 

اإىل اأف�سل م�ستوياته«، ودافع ن�رصي عن األوان اأندية عدة، اأبرزها مر�سيليا الفرن�سي 
واأر�سنال ومان�س�سرت �سيتي االإجنليزيني واإ�سبيلية االإ�سباين واأنطاليا �سبور الرتكي.كما 

خا�س 41 مباراة دولية مع املنتخب الفرن�سي االأول.

تغرمي اإميري 10 اآلف دولر
اأعلن االحتاد االإجنليزي لكرة القدم تغرمي االإ�سباين اأوناي اإميري مدرب اأر�سنال مبلغ 
8 اآالف جنيه ا�سرتليني ما يعادل 10 اآالف دوالر بعد اعرتافه ب�سوء ال�سلوك اإثر قيامه 

بركل قارورة مياه بال�ستيكية نحو املدرجات خالل مباراة فريقه �سد م�سيفه برايتون يف 
الدوري املمتاز، واأفاد االحتاد يف بيان: »مدرب اأر�سنال اأوناي اإميري غرم 8 اآالف جنيه 

اإ�سرتليني بعدما اأقر بتهمة �سوء ال�سلوك املوجهة اإليه، االأمر يتعلق بت�رصفه خالل مباراة 
�سد برايتون يف 26 دي�سمرب 2018«، وا�ست�ساط اميري غ�سباً من اأداء فريقه يف ال�سوط 

الثاين من املباراة التي اأقيمت �سمن املرحلة 19 وانتهت بالتعادل 1-1، فقام بركل 
قارورة املياه لت�سقط بالقرب من اأحد م�سجعي الفريق امل�سيف، وتوجه اإميري �رصيعاً 
نحو امل�سجع واعتذر منه، قبل اأن يكرر ذلك بعد املباراة والحقاً يف املوؤمتر ال�سحايف 

الذي تالها. وكان اإميري قد اأعرب يف موؤمتر �سحايف اآخر �سبق مباراة فريقه �سد 
ليفربول يف املرحلة 20 عن اأمله يف اأن يطوي االعتذار �سفحة احلادثة، موؤكداً يف الوقت 
ذاته: »يتعني علي احرتام القرار الأنه �سيكون نتيجة لت�رصيف لكن مل يكن ثمة اأي نية اأخرى 

من قبلي حيال امل�سجع«، وتفادى اإميري منعه من التواجد يف دكة بدالء فريقه ملباراة، 
وهي عقوبة �سبق لالحتاد فر�سها على املدرب ال�سابق ملان�س�سرت يونايتد جوزيه مورينيو 

عندما قام بركل قارورة مياه اأي�ساً خالل مباراة �سد و�ست هام يف نوفمرب 2016.

مارادونا يت�سامن مع كوليبايل �سد العن�سرية
اأعلن اأ�سطورة كرة القدم االأرجنتينية دييغو مارادونا ت�سامنه مع مدافع نابويل ال�سنغايل 

كاليدو كوليبايل الذي كان هدفاً لهتافات عن�رصية االأ�سبوع املا�سي خالل مواجهة فريقه 
مل�سيفه اإنرت ميالن يف الدوري االإيطايل، وبث مارادونا الذي دافع عن األوان نابويل وقاده 

للقب الدوري االإيطايل عامي 1987 و1990، �سورة له عرب تطبيق اإن�ستغرام وهو يحمل 
قمي�س كوليبايل مرفقا اإياها باالآتي: »لقد لعبت �سبع �سنوات يف نابويل واأنا اأي�ساً كنت 
�سحية الهتافات العن�رصية من قبل بع�س اأن�سار اللعبة«، اأ�ساف مارادونا الذي يتوىل 

حالياً تدريب فريق دورادو�س املك�سيكي: »اأ�سعر باأين من نابويل واليوم اأريد اأن اأكون اإىل 
جانب كوليبايل«، وتابع: »اآمل يف اأن يكون هناك ما قبل وما بعد هذه احلادثة لكي يتم 

الق�ساء على العن�رصية يف كرة القدم ب�سكل نهائي«.
وكان الدويل ال�سنغايل عر�سة ل�سيحات القردة خالل مباراة فريقه �سد م�سيفه اإنرت 

االأربعاء املا�سي �سمن املرحلة 18 من الدوري املحلي. وطرد كوليبايل قبل نحو ت�سع 
دقائق من نهاية املباراة لنيله اإنذارين متتاليني، اأحدهما الرتكاب خطاأ والثاين ل�سخريته 

من احلكم، وكان التعادل ال�سلبي �سيد املوقف لدى طرد كوليبال، قبل اأن يخ�رص فريقه 
املباراة بركلة جزاء لالأرجنتيني الوتارو مارتينيز، واأثارت احلادثة انتقادات وا�سعة يف 
اإيطاليا، ال�سيما واأنها �سهدت على هام�سها اأعمال عنف بني امل�سجعني خارج امللعب 

اأدت ملقتل اأحدهم، واأكد مدرب نابويل كارلو اأن�سيلوتي اأن الفريق طلب مراراً وقف 
املباراة دون اأن يتم التجاوب معه، من جهته علق كوليبايل عرب مواقع التوا�سل بعد 
املباراة بالقول »م�ستاء للخ�سارة وخ�سو�سا التخلي عن اإخواين، ولكنني فخور بلون 

ب�رصتي. بكوين فرن�سياً، �سنغالياً ومن نابويل باأنني رجل«.  

ليفاندوف�سكي ي�سع حدًا لل�سائعات
البولندي  الدويل  الهداف  و�سع 
حدا  ليفاندوف�سكي  روبرت 
للتكهنات ب�ساأن م�ستقبله واإمكانية 
رحيله عن بايرن ميونيخ االأملاين، 
وذلك بتاأكيد رغبته باإنهاء م�سريته 
يف �سفوف بطل الدوري االأملاين، 
مقابلة  يف  ليفاندوف�سكي  وقال 
االأملانية  »بليد«  �سحيفة  ن�رصتها 
الريا�سية يف ن�سختها االإلكرتونية: 
باأنه  اأقر  النادي،  بتغيري  اأفكر  »ال 
هذه  كانت  ال�سيف  هذا  خالل 
لكن  نقا�س،  مو�سوع  الفكرة 
»من  واأ�ساف:  انتهت«،  امل�ساألة 
لفرتة  هنا  اأبقى  اأن  جداً  املمكن 
يف  متاماً  نف�سي  اأجد  طويلة، 
ال�سيف  احلديث  وكرث  بايرن«، 
انتقال  اإمكانية  عن  املن�رصم 
اإىل  عاماً   30 البالغ  البولندي 
ريال مدريد االإ�سباين اأو ت�سيل�سي 

االإجنليزي، لكن اإدارة النادي البافاري كانت وا�سحة بتم�سكها بخدمات املهاجم الذي يدافع عن األوان النادي منذ 
2014 بعد انتقاله اإليه من الغرمي املحلي بورو�سيا دورمتوند. ويف مقابلته مع »بيلد«، قال هداف الدوري املحلي 
املو�سم املا�سي: »يراودين ال�سعور اأنه منذ اأن اختفت كل هذه ال�سائعات وامل�ساكل عن طاولة النقا�س، عدت جمدداً 
من كل قلبي العب بايرن 100 باملائة«، ويف اإطار جتديد رغبته باإحراز لقب دوري اأبطال اأوروبا الغائب عن خزائن 
بايرن منذ 2013، غمز ليفاندوف�سكي من قناة اإدارة النادي البافاري التي مل تربم تعاقدات كبرية لتدعيم �سفوف 
الفريق، وقال يف هذا ال�سدد: »�سي�ساعدنا كثرياً اإذا ان�سم اإلينا العب اأو اثنان من الطراز العاملي، عو�ساً عن �سم 
البافاري عام 2014، و�سل بايرن اإىل ن�سف نهائي دوري  خم�سة العبني من م�ستوى جيد«. ومنذ التحاقه بالنادي 
االأبطال ثالث مرات واإىل ربع النهائي مرة واحدة، وبلغ هذا املو�سم الدور ثمن النهائي حيث �سيخو�س مواجهتني 
االأبطال املو�سم املا�سي ومت�سدر  ليفربول االإجنليزي و�سيف بطل دوري  �سعبتني يف 19 فيفري و13 مار�س مع 

ترتيب الدوري االإجنليزي املمتاز.

باري�س  قال االإيطايل املخ�رصم جانلويجي بوفون حار�س 
�سان جريمان، اإن رحيل املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو 
عن قيادة مان�س�سرت يونايتد �سي�سعب من مهمة فريقه يف 
اأبطال  دوري  نهائي  ثمن  يف  احلمر  ال�سياطني  على  الفوز 
�سحيفة  اأبرزتها  ت�رصيحات  يف  بوفون  واأ�ساف  اأوروبا، 
مان�س�سرت  على  الفوز  �سيكون  »رمبا  الربيطانية:  »مريور« 
يقلل من  ال  لكن هذا  مورينيو،  بدون  �سعوبة  اأكرث  يونايتد 
جوفنتو�س  يف  ال�سابق  زميله  عن  وحتدث  املدرب«،  قيمة 

بول بوغبا، والذي عاد للتاألق يف مان�س�سرت يونايتد مع اأوىل 
�سيء  لديه  بوغبا  مثل  »�سخ�س  قائاًل:  �سول�سكاير  جونار 
وتابع:  لنا«،  معقًدا  �سيكون حتدًيا  اأنه  اأعتقد  اإثباته،  يريد 
على  املناف�سة  الفرق  بني  من  اإننا  االأبطال  بدوري  »الفوز 
اللقب، لكن الفريق االأقوى ال يفوز دائًما، اأحياًنا من يتملك 
�سجاعة اأكرث هو من يفوز«. و�سيلتقي باري�س �سان جريمان 
اأبطال  دوري  نهائي  ثمن  ذهاب  يف  يونايتد  مان�س�سرت  مع 

اأوروبا خالل �سهر فيفري املقبل.

بوفون: رحيل مورينيو ي�سعب مهمة البي ا�س جي

ت�سيل�سي يعلن تخطي اإيراداته 500 مليون دولر
يعادل 562 مليون دوالر ملو�سم  اإ�سرتليني ما  اإىل 443،4 مليون جنيه  اإيراداته و�سلت  اأن  االإجنليزي  ت�سيل�سي  نادي  التلفزيوين قيمة 47،1 مليون جنيه، بن�سبة 22،7 باملائة مو�سم 2017-2018 مقارنة مع املو�سم الذي �سبقه، بف�سل اإيرادات و�سلت اإىل 113 مليون جنيه جراء الرثي الرو�سي رومان اأبراموفيت�س حتقيق اأرباح و�سلت اإىل 62 مليون جنيه يف املو�سم املا�سي، وارتفع رقم اأعمال النادي 2017-2018، وذلك بف�سل عودته للم�ساركة يف دوري اأبطال اأوروبا وبيع بع�س الالعبني، واأ�سار النادي اللندين اململوك من اأعلن  النقل  النادي بف�سل  التي درت على خزائن  االأبطال  وا�ستفاد النادي اأي�سًا من ال�سفقة الكبرية التي وقعها مع �رصكة نايكي االأمريكية للتجهيزات الريا�سية، والتي تقدر قيمتها بيع العبني وامل�ساركة يف دوري 

االإيطايل، لكن احل�سابات وتت�سمن االإيرادات بيع مهاجم الفريق االإ�سباين دييغو كو�ستا اإىل اأتلتيكو مدريد، وال�رصبي نيمانيا ماتيت�س اإىل مان�س�سرت 60 مليون جنيه �سنويًا. اإىل جوفنتو�س  الكولومبي خوان كوادرادو  وانتقال  اإىل بورمنوث،  اآكي  ناثان  والهولندي  هذا املو�سم، واعترب رئي�س جمل�س اإدارة النادي برو�س باك اأن النادي حقق �سل�سلة من اأرقام االإيرادات القيا�سية وهام�س من�سبه يف جويلية املا�سي بعد حلول فريقه يف املركز اخلام�س املو�سم املا�سي وعدم تاأهله بالتايل اإىل دوري االأبطال التي اأقفلت يف 30 جوان 2018 ال تت�سمن تعوي�سات دفعها النادي ملدربه ال�سابق االإيطايل اأنطونيو كونتي الذي اأقيل من يونايتد 
اأرباح ارتفع ل�سنوات متتالية.
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ال�ساعر ال�سوري اأمين ال�سويكي للو�سط 

يف �لكتابة �أعرث على هويتي
اأمين ال�سويكي من مواليد العا�سمة ال�سورية دم�سق عا�ش ون�ساأ يف ربوعها تخرجت من كلية اإدارة الأعمال جامعة اخلرطوم 
يف ال�سودان للعلوم والتكنولوجية ، حياته هي عامل خا�ش اأحب اأن اأعي�سه ، بداأ بكتابة روايات ق�سرية يف �سن مبكر، �سوريا 

علمته الكثري من التجارب واخلربات وزاد اأكرث بعد �سفري اإىل اخلارج واللقاء مع خمتلف ثقافات واأمناط املجتمع ، كان 
يلخ�ش م�ساعره وعواطفه بق�س�ش وروايات �سعرية ، وبعدها �سار القلم رفيقه اإىل الآن.

حوار :خل�سر  بن يو�سف 

   
عاملك املده�ش 

الكتابة والتاأليف 
كيف ت�سفه لنا 
، وهل ت�ستطيع 
العي�ش من دون 
الكتابة والقلم ؟

عامل الكتابة بالن�سبة يل هو خليط 
غام�ض   ، احلقيقية  امل�ساعر  من 
اأحيانا وحزين اأحيانا لكنه يعجبني 
ماال  اأو  قوله  اأريد  ما  عن  ويعرب 

اأريد اأن اأظهره ب�سكل وا�سح 
حدثنا عن بداياتك االأوىل يف عامل 
ب�سيغة  ال�سوؤال  لنطرح  اأو  ال�سعر، 

�ساعرية متى علمت اأّنك �ساعر ؟
بداية كتاباتي ال�سعرية هي ق�س�ض 
اأبحر  عاطفية �سادفتني وجعلتني 
يف عامل اخليال ، ومواقف حمزنة 
من اأقرب النا�ض اإيل جعلتني اأكتب 
من  اأكتبه  ما  كل  باخت�سار  عنهم 
كلمات ماأخوذ من ق�س�ض حقيقية 
حدثت معي فعال واأخفيته بعبارات 

وروايات �سعرية 

ما اأهم عقبة 
واجهتك يف 

بداياتك البداعية  
يف �سماء الكتابة 

والتاأليف ؟
العقبات والتحديات هي اجلمهور 
واأراء القراء الأن من ال�سعب اأو من 
تعجب  اأن  ت�ستطيع  اأن  امل�ستحيل 

اأو تر�سي جميع النا�ض 
ال�سامت  الوداع   « كتاب  لك  �سدر 
» عن دار املثقف ، لو تكلمنا عن 
فحوى دفتي الكتاب وما مو�سوعه 
العام ، من خالل العنوان يرتك لنا 
 ، الوجع  االنطباع قد حتدثت عن 
وجعه  يف  اأمين عن  يحدثنا  كيف 

من  اأجزاء  ترك  الذي  وهو  ن�سه 
قلبه وكبده هناك ؟

ق�س�ض  هو  ال�سامت  الوداع 
فعال  معي  حدثت  حقيقية 
اإين  وحركت قلبي واأحزاين ، حتى 
اأ�سميه كالم الروح الأنه �سادر من 
ال�سميم ويعرب عن م�ساعر حقيقية  
العلوم  ا�سدار ثاين هو«   بحوزتك 
خمت�رص  لنا  تقدم  لو   « الباطنية  
اخرتت  وملا  الكتاب  حمتوى  عن 
متيل  اأنك  رغم  الباطنية  العلوم 
العلوم  ؟  اأكرث  االأدبي  التوجه  اإىل 
متاما  خمتلفة  ق�سة  الباطنية 
الكتاب  هذا  يف   ، جدا  وعميق 
وجربتها  تعلمتها  وعلوم  اأ�رصار 
 ، اجلميع  مع  اأ�ساركها  اأن  واأردت 
الأن هنالك كثريون تاأخذوهم احلال 
يف  ال�سحيح  الطريق  عن  ويتوهوا 
عامل املاورائيات هديف االأ�سا�سية 
يتعلمون  الذين  االأ�سخا�ض  توعية 
 ، تعلمها  يحاولوا  اأو  العلوم  هذه 
الكتاب  هذا  اأقدم  اأن  واخرتت 
ال�سعر والنرث الأنه  بعيدا عن عامل 
الذي  اخلا�ض  عاملي  �سمن  من 
من  هنالك  اهلل  �ساء  اإن   ، اأحبه 
�سي�سلون اإىل احلقيقة عن طريقه 
وهذا هديف احلقيقي ، كما ذكرت 
احلقيقية  عن  تبحث  كنت  اإن  فيه 
عنها  عجزت  ملرحلة  وو�سلت 
االإجابات �سوف ترتاح االآن ... اإن 

فهمتني فاأنت ما اأبحث عنه 

اأين جتد هويتك 
الإبداعية بني اأنواع 

واأ�سكال الق�سيدة ؟
يف  االإبداعية  هواياتي  اأجد 
الكتابة عموما ولي�ض ح�رصيا على 
هو  موقعه  يف  فالكالم  الق�سائد 
يهمني  والذي  ال�سيف  من  اأقوى 
باإح�سا�ض �سادق  كلماتي  اأن ت�سل 

مهما كان فحواها

اأتوؤمن بالأجنا�ش 
الأدبية املولدة 

حديثا ، الق�سة 
الق�سرية والق�سة 

والوم�سة والهايكو ، 
وما راأيك بها ؟

ي�سمى  ما  هو  للهايكو  بالن�سبة 
ت�سلك  حيث  املمتنع  بال�سهل 
الكلمات  واأقل  باأب�سط  الفكري 
الق�سرية  والق�س�ض  والوم�سة 
ب�سكل عام هي ن�سيج من العواطف 
املتداخلة واملرتابطة والتي ت�سل 
اإىل القراء باأقل التعابري اأو الكلمات 
اأع�سقه  ما  وهذا  الروح  لغة  هي 
ن�سيج  خا�ض  ب�سكل  الق�سة   ،
عن  يعرب  كامل  واقعي  اأو  خيايل 
ومواقف  ق�س�ض  ويروي  اأحداث 
  ، قبل  من  ع�سناها  اأو  نعي�سها  قد 
مهما  �سيء  باأي  موجود  االإبداع 

كان ب�سيطا اأو معقد

الوداع ال�سامت 
كان اأوىل جتاربك 
الورقية  ، كيف 

كانت ؟
جتاربي  اأوىل  ال�سامت  الوداع 
ومت�سوق  متفائل  واأنا  الورقية 
من  كامل  ومزيج  خليط  الأنها  لها 

العواطف يف كتاب واحد

الدرا�سة 
الأكادميية 

واملوهبة ، هل توؤمن 
بعدم التاأثري ، اأم 

توافق التكامل 
بينهما ؟

تكون  قد  االأكادميية  الدرا�سات 
موؤثرة اإن كان ال�سخ�ض مبدعا واإن 
مل يكن فهي �سيء خمتلف لي�ض له 

ارتباط يف االإبداع اإطالقا

كيف يبدو لك 
امل�سهد الثقايف 

العربي على العموم 
و ال�سوري على 

اخل�سو�ش يف زمن 
احلرب ؟

احلروب  ظل  يف  الثقايف  امل�سهد 
�ساعدا كثريا على اإطالق وتفجري 
يف  خ�سو�سا  املكبوتة  املواهب 
االأمل  تفقد  عندما  الأنك  �سوريا 
تتفجر  وال�سياع  بالوحدة  وت�سعر 
االأوراق  على  وتر�سمها  طاقاتك 
مبا�رصة  القلب  اإىل  القلب  من 
الذين  الكتاب  وجميع  و�سيط  دون 
تركت  احلرب  ظل  يف  ظهروا 
كتاباتهم واأقوالهم ب�سمة ال تن�سى 

اأبدا
ما راأيك بدار 
املثقف للن�سر 

والطبع والتوزيع 
عمومًا ، ودورك 

ك�ساعر ب�سكل 

خا�ش يف النهو�ش 
بالثقافة العربية ؟

عريقة  دار  للن�رص  املثقف  دار 
للنهو�ض  دوما  وت�سعى  ومبدعة 
جمموعة  لتبنيه  الثقافية  بالثورة 
 ، العريقني  الكتاب  من  �سخمة 
اأمتنى اأن اأكون موؤثرا ولو قليال يف 
النهو�ض بالثقافة العربية ، �سيكون 

فخرا يل اإن قدمت �سيئا مفيدا

هل بقي من دور 
لل�سعراء ولل�سعر 

العربي يف الثقافة 
العربية مقارنة 
بثقافات اأخرى 

كالثقافة الأوربية 
؟

التطور احل�ساري اأثر يف كثري من 
لكنه  ال�سعرية  خ�سو�سا  الثقافات 
نتفاعل  و�سنبقى  موجود  �سيبقى 
معه فالكالم اجلميل لي�ض له زمان 

وال يلغيه �سيء

م�ساريعك 
امل�ستقبلية ؟

اأريد  امل�ستقبل  يف  اهلل  �ساء  اإن 
اأ�سبوع   « با�سم  رواية  اأن�رص  اأن 
خليط  هي   « اأعود  و�سوف  واحد 
التي  واملغامرات  امل�ساعر  من 
واجهتني منذ ابتداأت احلرب واإىل 

االآن 

كلمة اأخرية للقراء 
وجلريدة الو�سط 

اجلزائرية

اأقدم �سكري اخلال�ض وحتياتي 
جلريدة الو�سط اجلزائرية على 
  ، والراقي  اجلميل  احلوار  هذا 
واأمتنى اأن ت�سل كلماتي لقرائي 
االأعزاء واأن اأترك ب�سمة لديهم 
ليتذكروين باخلري ويبحروا معي 
اخلا�ض  عاملي  اإىل  خيالهم  يف 

املتوا�سع بكل حمبة و�رصور.

�ملجتمع �ملدين يف �جلز�ئر بني ثقافة �لكم و�لكيف
بقلم حممد مرواين باحث 

وكاتب �سحفي

املجتمع  فكرة  اأن  املعروف  من 
املدر�سة  يف  ا�ستخدمت  املدين 
الر�سيد  للمجتمع  الكال�سكية مرادفا 
�سيفيل«   « مدين  فكلمة   « واجليد 
اأحيانا  االجنليزية  يف  ترتجم 
املتمدن   ، الر�سيد   ، ب«املهذب 
�سقراط  للفيل�سوف  فبالن�سبة    »..
التي  واخلالفات  ف«ال�رصاعات 
يجب  املجتمع  اأفراد  بني  حتدث 
واجلدل  احلوار  طريق  عن  حلها 
يف  واحلوار  �سماه  كما  املنطقي 
نظر »�سقراط » موؤ�رص من موؤ�رصات 

مفهومان  وهما  والتح�رص  التمدن 
يت�سالن بفكرة املجتمع املدين .كما 
يجب اأن يكون هذا احلوار بني اأفراد 
املنفعة  ل�سالح  املهيكل  املجتمع 
العامة وهذه م�سالة هامة لتقييم اأداء 
املجتمع املدين ومعطى هام يف فهم 

عالقة املجتمع املدين بالدولة .
املعروف  للفيل�سوف  بالن�سبة  اأما 
املجتمع  اإىل  ينظر  فانه   « »ار�سطو 
املواطنني  ميكنان  كمجالني  والدولة 
من امل�ساركة فيما �سماها ب«املهمة 
»يحكموا  بان  واملتعلقة   « الفا�سلة 
ويحاكموا » ويرى العديد من الباحثني 
ظهرت  املدين  املجتمع  فكرة  اأن 
املجتمعات  يف  الب�سيط  ب�سكلها 

هذه  اأن  رغم  اأوروبا  يف  الكال�سكية 
وقع  على  تعي�ض  كانت  املجتمعات 
وطغيان  الكني�سة  و�سلطة  »العبوية 
» وهذا  الطبقي يف املجتمع  الطابع 
قبل ظهور ع�رص التنوير وبروز جيل 
من املفكرين يف الغرب الذين دعوا 
من  واالنعتاق  التحرر  قيم  ن�رص  اإىل 
�سلطة الكني�سة والنظام االقطاعي .

اأوروبا  التنوير يف  ومنذ ظهور ع�رص 
تطور  ال�سابع ع�رص  القرن  مطلع  مع 
جند  اإذ  املدين  املجتمع  مفهوم 
تناولوا  الذين  املفكرين  ابرز  من 
كل  وعمق  باإ�سهاب  املفهوم  هذا 
اإذ   « من »توما�ض هوبز و جون لوك 
هامة  م�سالة  من  الباحثان  انطلقا 

اإدارة  يف  جديدة  اأفكار  طرح  وهي 
الفكري  التقيد  عن  بعيدا  املجتمع 
 « »هوبز  املفكر  ويطرح  والديني 
النا�ض  من  ياأتي  احلكم  اأن  فكرة 
الإدارة  احلاكم  يفو�سون  اأنهم  مبعنى 
هذا  يكون  وقد  بوا�سطتهم  احلكم 

باالنتخاب مثال .
اأن فكرة العقد االجتماعي التي  كما 
اأتى بها املفكر جون لوك تعتمد على 
يف  حمدودة  �سالحياتها  الدولة  اأن 
االإدارة العام ل�سان جمتمع واملجتمع 
للتغري  قدرات  وميلك  قوي  املدين 

والتاأطري .
الي�ساري  املفكر  اأي�سا  ويعترب 
من  االيطايل   « غرام�سي  »انطونيو 

فكرة  تناولوا  الذين  املفكرين  اأهم 
احد  ي�سري يف  وهو  املدين  املجتمع 
بدفاتر  امل�سماة  الهامة  الن�سو�ض 
مدين  جمتمع  هناك  اأن   « ال�سجن 
ت�سمى  التي  التنظيمات  يف  يتجلى 
املجتمع  هو  والثاين  باخلا�سة 
وظيفة  ميار�سان  وكالهما  ال�سيا�سي 

الهيمنة على املجتمع .
بعد هذه اخللفية التاريخية املقت�سبة 
ملفهوم املجتمع املدين الذي يطول 
االأبعاد  وا�سع  كمفهوم  فيه  احلديث 
اإىل  نتطرق  ال�سياقات  واملتعدد 
املجتمع  يف  اجلمعوي  العمل  اأهمية 
يف  �رصيحة  الأهم  بالن�سبة  خا�سة 
ال�رصيحة  وهي  اجلزائري  املجتمع 

ال�سبانية .
فيجب االإ�سارة اأوال اأن عدد اجلمعيات 
اجلمعوية  ال�ساحة  يف  املعتمدة 
قد  واملحلي  الوطني  امل�ستوى  على 
ارتفع ب�سكل غري م�سبوق فقد ك�سفت 
املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزارة 
األف   60 من  اأزيد  وجود   2016 �سنة 
قانونية  غري  بطريقة  تن�سط  جمعية 
اجلمعيات  قانون  �سدور  بعد  خا�سة 
اجلديد عام 2012 . و45 والية تن�سط 
ويبلغ   ، يتزايد  الذي  الرقم  هذا  بها 
لدى  املعروفة  اجلمعيات  تعداد 
املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزارة 
108 اآالف و940جمعية هذا يف اأرقام 

تخ�ض 2016 .
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ت�أليف �أوديل مورو

الدولة العثمانية يف ع�صر الإ�صالحات رجال »النظام 
اجلديد« الع�صكري واأفكاره 1826 - 1914

�صدر حديًث� عن �صل�صلة ترجم�ن يف �ملركز �لعربي للأبح�ث ودر��صة �ل�صي��ص�ت كت�ب �لدولة �لعثم�نية يف ع�صر 
�لإ�صلح�ت - رج�ل »�لنظ�م �جلديد« �لع�صكري و�أفك�ره 1826 – 1914، وهو ترجمة ك�رن ج�بر لكت�ب �أوديل مورو 
L’empire ottoman à l’age des reformes – Les hommes et les idées du “Nouvel Ordre” militaire، 1826-
»�لنظ�م  �ُصّمي  م�  �أو  �لعثم�نية،  �لدولة  على  �أدخلت  �لتي  �لع�صكرية و�لإد�رية  �لإ�صلح�ت  �لكت�ب  يتن�ول   .1914

�لع�صكري �جلديد«، منطلًق� من ت�ريخ �لق�ص�ء على في�لق �لإنك�ص�ريني يف ع�م 1826 حتى �أو�ئل �حلرب �لع�ملية 
�لأوىل. يقع �لكت�ب )416 �صفحة ب�لقطع �لو�صط، موثًق� ومفهر�ًص�( يف �صبعة ف�صول، موزعة يف ثلثة �أق�ص�م.

وك�لت

ُمع�د تنظيمه

ي�سم الق�سم الأول، رجال اجلي�ش 
ثالثة  تنظيمه،  امُلعاد  العثماين 
ف�سول. يف الف�سل الأول، اأن تكون 
العثمانية،  الدولة  يف  ع�سكرًيا 
التجنيد  م�ساألة  املوؤلفة  تتناول 
الثاين  حممود  وجي�ش  الإجباري، 
 ،1869 عام  واإ�سالح  اجلديد، 
يف  الرتكية   - الرو�سية  واحلرب 
وقانون  و1878،   1877 عامي 
نوفمرب   25 يف  ال�سادر  التجنيد 
غري  جتنيد  وم�ساألة   ،1886
لعام  التجنيد  وقانون  امل�سلمني، 
الإقليمية  والإعفاءات   ،1914
الإجباري  التجنيد  من  والظرفية 

والبدل التعوي�سي.
الثقافة  الثاين،  الف�سل  يف 
يف  مورو  تبحث  وال�سهادات، 
الغربية  العلمية  املوارد  دور 
العثماين،  اجلي�ش  حتديث  يف 
وكلية  احلربية  الكلية  و�سهادات 
والإ�سالحات  العامة  الأركان 

غولتز،  در  فون  اأدخلها  التي 
حديث  كعلم  الت�سوير  واإدخال 
الطالب  واإيفاد  اجليو�ش،  يف 
وم�ساألة  اخلارج،  اإىل  العثمانيني 
اجلي�ش  يف  العثمانيني  املتدربني 
يف  الأملان  وال�سباط  الأملاين، 
واملدار�ش  العثماين،  اجلي�ش 
ومدر�سة  الوليات،  يف  الع�سكرية 
بو�سفها  وال�سهادات  الع�سائر، 

عامل اندماج وارتقاء اجتماعي.
جمالت  الثالث،  الف�سل  يف 
ا�ستيعاب  الع�سكري: نحو  القطاع 
ماأ�س�سة  مورو  تتناول  الأطراف، 
يف  البو�سنيني  الفر�سان  اأفواج 
عام 1874 بعد ت�سكيلها ومرورها 
اأفواج  وتنظيم  احلرب،  باختبار 
كالأفواج  النظامية  غري  الفر�سان 
احلميدية منذ ن�ساأة م�رشوع هذا 
وزعماء  والحتاديني  ال�سالح، 
يف  ودورهم  احلميدية  الع�سائر 
ونهاية  املحلية،  ال�سلطات  نهاية 
الإعفاءات يف طرابل�ش الغرب يف 

عام 1902.

نز�ع�ت يف �جلي�ش

وجنود  �سباط  الثاين،  الق�سم  يف 
ونزاعات يف اجلي�ش، ف�سالن. يف 
مقابل  يف  الغازي  الرابع،  الف�سل 
الفرد - ثالثة عمداء عثمانيني يف 
مواجهة ال�سلطة احلميدية: اأحمد 
خمتار و�سليمان وعثمان، تتحدث 
خمتار  اأحمد  الغازي  عن  مرور 
من  »املجد  عنوان  حتت  با�سا 
 ،»)1919  –  1839( ال�سلطة  دون 
الع�سكرية  م�سريته  متناولة 
ووظائفه املدنية. ثم تتناول �سرية 
»الوجه  اأو  با�سا  ح�سنو  �سليمان 
اجلرنال  وهو  لل�سلطة«،  الآخر 
التطهري،  و�سحية  ال�سيا�سي 
وحياته يف املنفى. واأخرًيا ت�رشد 
�سرية الغازي عثمان با�سا وم�ساره 

الع�سكري التقليدي.
يف  النزاع  اخلام�ش،  الف�سل  يف 
اآخر  يف  العثماين  اجلي�ش  داخل 
اأيام الدولة العثمانية، تبحث مورو 
يف اأ�سباب ال�سخط يف اجلي�ش من 
عوامل اقت�سادية ومالية، وتوترات 
بني  وانق�سام  ونف�سية،  معنوية 
و�سباط  اخلريجني  ال�سباط 

دينامية  تتناول  كما  ال�سف. 
ال�سباط والتزامهم، ودور اجلي�ش 
»تركيا  من  مفكر  ت�سّوره  كما 
الفتاة«، وعدم ان�سباط املتخلفني 
عن التجنيد، وانتفا�سات اجلنود.

جي�ش و�سيا�سة

اجلي�ش  الثالث،  الق�سم  ي�سم 
وال�سيا�سة يف بداية القرن الع�رشين، 
ال�ساد�ش،  الف�سل  يف  ف�سالن. 
يف  لالحتاديني  املدين  اجلناح 
تتناول   ،)1913-1908( ال�سلطة 
الع�سكرية  الإ�سالحات  املوؤلفة 
 ،1908 عام  يف  الفتاة  لرتكيا 
مت�سائلة   ،1908 عام  وانفجار 
اإىل  عودة  النفجار  هذا  كان  اإن 
اأو  العتيق  النك�ساري  التقليد 
تطهري  من  تالها  ما  ثم  ثورة، 
تتحدث  ثم  اجلي�ش.  داخل  كبري 
واملواجهات  النقالبات  عن 
الأوىل  كاملواجهة  الع�سكرية، 
ني�سان/  13 حوادث  �سمية  التي 
اأبريل 1909، ثم املواجهة الثانية 
با�سا،  �سوكت  حممود  انقالب  اأو 

بني  اجلي�ش  يف  التحولت  ثم 
عامي 1909 و1912، حتى انقالب 
رين يف عام 1912.  ال�سباط املحِرّ
الف�سل  هذا  يف  اأخرًيا  وتتناول 
الرتكية،   – الإيطالية  احلرب 

وبداية حروب البلقان.
يف الف�سل ال�سابع والأخري، اجلناح 
الع�سكري لرتكيا الفتاة يف ال�سلطة 
يف  مورو  تبحث   ،)1914-1913(
ال�سلطة،  على  اجلي�ش  ا�ستيالء 
العايل،  الباب  على  والهجوم 
واإعادة  البلقان  حروب  ونهاية 
حممود  واغتيال  اجلي�ش،  تنظيم 
البعثة  وم�ساألة  با�سا،  �سوكت 
اجلديدة،  الأملانية  الع�سكرية 

وع�سكرة املجتمع الرتكي.
يف  اأول  حما�رش  مورو،  اأوديل 
جامعة مونبيلييه الثالثة الفرن�سية، 
حتمل �سهادة الدكتوراه يف التاريخ 
ال�سوربون،   – باري�ش  جامعة  من 
واحل�سارة  اللغة  يف  والدبلوم 
الرتكيتني من املعهد الوطني للغات 
واحل�سارات ال�رشقية يف باري�ش. 
هي ع�سو يف خمترب بحوث الدول 
والأيديولوجيات  واملجتمعات 

وباحث   ،)ESID( والدفاع 
التاريخ  مركز  يف  م�سارك 
املتو�سطي  لالإ�سالم  الجتماعي 
يف   )CHSIM-EHESS(
 La :باري�ش. لها كتب عدة، منها
 Turquie dans la Grande
 Guerre. De l’Empire
 ottoman à la république
 Mondeو  ،de Turquie
 ottoman méditerranéen
-19e et territoires arabes
على  اأ�رشفت   .20e siècles
 Réforme اجلماعي  الكتاب 
 de l’État et réformismes
au Maghreb الذي ترجم اإىل 

العربية.
�سحفية  جابر  كارمن  ترجمة: 
�سهادة  حتمل  لبنانية،  ومرتجمة 
املاج�ستري يف العلوم الجتماعية 
و�سهادة  اللبنانية،  اجلامعة  من 
املاجي�ستري يف العالقات الدولية 
الأمريكية.  اللبنانية  اجلامعة  من 
متخ�س�سة يف الكتابات ال�سيا�سية 
والعربية  املحلية  والجتماعية، 

والدولية.
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لل�ص�عر �ص�لح �صلم�ن

ن�صو�ص دللية فل�صفية يف جمموعة )مل تكتمل فينا الق�صيدة(

للك�تب �لرو�ئي حممد على �إبر�هيم

ندوة ملناق�صة رواية ”حجر بيت خالف“ الفائزة بجائزة جمال الغيطاين

يف  �سلمان  �سالح  ال�ساعر  يقدم 
ال�سادرة  ال�سعرية  جمموعته 
حديثا حتت عنوان )مل تكتمل فينا 
األفاظ  مع  فنيا  ت�سكيال  الق�سيدة( 
مو�سيقا  �سمن  متكونة  دللية 
واحد  ترتيب  وفق  من�سبطة 

متناغم.
ال�سعري  الن�ش  م�ستوى  ويرتفع 
جديدة  بتكوينات  �سلمان  لدى 
للمتلقي  نف�سية  ف�ساءات  تقدم 
يف قالب فل�سفي كقوله يف ق�سيدة 

)الو�سية..(
باحثا  ع�سه  من  الن�ش  ”يخرج 
 .. اأجنحتي  فاأعطيه   .. عن جناح 
ال�سم�ش ..  حني يعلو بها .. تهزج 
 .. ال�سحى  بنات  من  طفلة  تلثمه 
ثم تدعوه.. مائدة يف �سماء الروؤى 

�سابحه“.
يوم(  جاء  )رمبا  ق�سيدته  ويف 
اأحالم  عن  �سلمان  ال�ساعر  يعرب 
ونا�سه عرب  تراوده حيال جمتمعه 
اإح�سا�سه وروؤءيته التي يطلقها من 

معرفته وعالقاته بثقافات وعوامل 
اأخرى فيقول..

”رمبا جاء يوم .. تدور بنا الأر�ش 
تغفو  كيف  نعلمها   .. اأردنا  اأنى 
اإىل  ن�سعى  حني   .. جرف  على 

هدف �ساهق“.
ينتقد  )نقي�سان(  بعنوان  ن�ش  ويف 
اأنف�سهم  يعتربون  من  ال�ساعر 
ويريدون  الب�رش  من  غريهم  فوق 
يف  والرهبة  اخلوف  ين�رشوا  اأن 
حميطهم. املجموعة ال�سعرية من 

ال�سورية  العامة  الهيئة  من�سورات 
من  �سفحة   192 يف  وتقع  للكتاب 
ال�ساعر  اأما  املتو�سط  القطع 
احتاد  ع�سو  فهو  �سلمان  �سالح 
 11 له  و�سدرت  العرب  الكتاب 
ولل�سهيل  منها  �سعرية  جمموعة 
طقو�سه اأي�سا ومكا�سفات العا�سق 
وهو  ما  قبة  وحتت  الروؤيا  ونافذة 
يف  ال�سعر  جمعية  مقرر  حاليا 

احتاد الكتاب العرب.
وك�لت

ت�ست�سيف مكتبة األف بالقاهرة، 
رواية  ومناق�سة  توقيع  حفل 
للكاتب  خالف“  بيت  ”حجر 
اإبراهيم،  على  حممد  الروائي 
عماد  والناقد  الكاتب  ويناق�سه 
الثقايف  امل�ست�سار  العاديل، 
  9 الأربعاء  يوم  وذلك  للمكتبة، 
جانفي 2019 ، يف متام ال�ساعة 
املكتبة  بفرع  م�ساء،  ال�سابعة 

باملريغنى مب�رش اجلديدة.

خالف“  بيت  ”حجر  ورواية 
هي الرواية احلائزة على جائزة 
لعام  الأدبية  الغيطانى  جمال 
جريدة  من  املقدمة   2018

اأخبار الأدب.
�سيد  عن  الرواية:  اأجواء  ومن 
النعيم  عبد  عن  �سباق،  اأبو 
اإ�سكندر،  اأبو  و�سعد  وزينب 
وعبد  والفقها  املريد  عن عبد 
�سيدي  عن  الأبنوي،  البا�سط 

وال�سادة  القناوي،  الرحيم  عبد 
واأبو  والفرغل  البدوي  اأحمد 
احلكيم  عن  ال�ساذيل،  احل�سن 
ودافن�سي،  وبتهوفن  الرتمذي، 
وابن  واحلالج  النفري  عن 
عربي، اإن الع�ساق اأنبياء القلوب، 
ل  و�سفرهم  واأج�سادهم طيف، 
يوقفه زمن اأو م�سافة. وحممد 
علي اإبراهيم، روائي وكاتب من 
له  �سدر   ،1975 ماي  مواليد 

املوؤلفات  من  العديد  قبل  من 
”تاأريخ  منها  الأدبية  والأعمال 
وجمموعات  لكم“،   يروق  ل 
حر  ”اأنت  ومتتالية  ق�س�سية، 
رواية  ا  واأي�سً عبدي“،  دمت  ما 
”الولد  خري“،  الأ ”اجلدار 
اللم�ش“،  ”اأعلمها  كوريا“، 
وديوان �سعر بعنوان ”�سحاب“، 

واآخر بعنوان ”مواويل الرثى.
وك�لة �أنب�ء �ل�صعر 

عن د�ر �لر�فدين

 �صدور ترجمة »مغامرات 
هكلربي فن« ملارك توين 

�سدر يف بريوت عن دار الرافدين »مغامرات هكلربي فن« ملارك توين، ترجمة: 
جهاد ال�سبيني. يقول  الروائي الأمريكي اإرن�ست همينجوي اإن »الأدب الأمريكي 

املعا�رش باأكمله م�ستوحى من كتاب واحد ملارك توين ا�سمه هكلربي فن«.  
يعترب ال�ساعر ت. �ش. اإليوت اأن »�سخ�سية هكلربي فن هي ما تعطي الكتاب 

طابعه اخلا�ش، اأما النهر فيمنحه ال�سورة احلية. كان من املمكن اأن يكون 
الكتاب جمرد �سل�سلة من املغامرات التي تنتهي نهاية �سعيدة وح�سب، اإَلّ اأن 

النهر ال�سا�سع املتالطم هو القوة الطبيعية الوحيدة التي من املمكن اأن ت�سف 
دورة التقلبات الإن�سانية بهذه ال�سمولية. وبالتايل فاإن النهر هو ما يجعل الكتاب 

عظيماً«.
وك�لت 

للك�تب ف�ر�ش كم�ل نظمي

جامعة الكوفة ت�صدر كتاب »العتقاد 
بعدالة العامل الوهم وال�صرورة«

 
�سدر عن جامعة الكوفة كتاب »العتقاد بعدالة العامل الوهم 

وال�رشورة« للكاتب فار�ش كمال نظمي يف 430 �سفحة.   وجاء يف نبذة 
عن الكتاب: »يعالج هذا الكتاب مو�سوعاً جوهرياً يتعلق مبدى ال�رشر 

الذي حلق ن�سيج املجتمع العراقي خالل حقبة احل�سار القت�سادي 
)1990 - 2003( ول �سيما املوقف الدراكي لل�سباب اآنذاك من عدالة / 

ظلم العامل باأبعاده ال�سخ�سية والجتماعية وال�سيا�سية.
 وك�لت 
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افتكت جائزة اأح�صن عر�ض م�صرحي يف اختتام دورة »�صونيا« الـ 13

»بكالوريا« تتوج باجلائزة الكربى 
للمهرجان الوطني للم�سرح املحرتف

افتكت اأول اأم�ض م�صرحية »بكالوريا«   للمخرج  امل�صرحي الكبري عزالدين عبار 
اجلائزة الكربى للدورة الـ 13 للمهرجان الوطني للم�صرح املحرتف  يف اختتام 
فعاليتها باجلزائر بامل�صرح الوطني اجلزائري حمي الدين ب�صطارزي باجلزائر 

العا�صمة ،  ولقد ا�صتطاع هذا العر�ض  اأن يح�صد جائزة اأح�صن عر�ض م�صرحي 
متكامل وياأتي هذا بعد  مناف�صة �صر�صة بني 18 عمال م�صرحيا يف هذه الفعالية 

امل�صرحية  التي خ�ص�صت دورتها  لتكرمي الفنانة الراحلة �صكينة مكيو املعروفة با�صم  
»�صونيا« �صيدة اخل�صبة و�صلطانة امل�صرح واأيقونة امل�صرح الن�صوي يف اجلزائر .

حكيم مالك

عز الدين عبار يعود 
م�صرحيا من الباب 

الوا�صع

 ويف ذات ال�سياق   فم�رسحية 
اأنتجها  التي  »بكالوريا«    
مل�ستغامن  اجلهوي  امل�رسح 
قد �سلطت ال�سوء  على جملة 
من امل�ساكل االجتماعية  التي 
ال�سباب   الطالب  منها   يعاين 
امتحان  اجتياز  على  املقبلني 
البكالوريا  حيث وظف عز الدين 
عبار  �ساحب الن�ص واملخرج  
هذا العمل امل�رسحي املتميز  
والذي  �ساخرا   دراميا  قالبا 
ي�سل  اأن  خالله  من  ا�ستطاع 
اجلزائري  اجلمهور  قلوب  اإىل 
العا�سق للم�رسح  الذين اأعجبوا 
بالر�سائل الهادفة  التي حتملها  
هذه امل�رسحية   والتي بف�سلها  
امل�رسحي  املخرج  ا�ستطاع 
باأعماله  املعروف  الكبري 
يعود   اأن  الرائعة  امل�رسحية  
بوابة  خالل   من  الواجهة  اإىل 
للم�رسح  الوطني  املهرجان 
 13 الـ  دورته  يف  املحرتف 

املبدع  هذا  احلدث   لي�سنع 
وكان  الرابع   الفن  �سماء  يف 
�ساحب  على   باالعتماد  هذا 
فكرة  هذا العر�ص عبد القادر 
وال�سينوغراف  م�سطفاوي 
اإبراهيم ولد طاطة  واملو�سيقي 

عبد القادر �سويف  .

ال�صاب حممد حلوا�ض 
يتوج بجائزة اأح�صن 

دور رجايل 
 

م�رسحية  متكنت  ولقد   
للم�رسح  وخونة«  »�سارق 
الفوز  من  للجلفة    اجلهوي 
وتوج  التحكيم   جلنة  بجائزة 
ال�ساب  امل�رسحي  املمثل 
اأح�سن  حممد حلوا�ص بجائزة 
يف  امل�سارك  رجايل   دور 
حتكي   التي  امل�رسحية  هذه 
ب�سيط  �سارق  عن  تفا�سيلها 
على  �رسيكه  يدله  �ساذج 
خطة  له  وير�سم  فخمة  فيال 
حتفة  و�رسقة  لدخول  حمكمة 
قبل  �رسيعا  واملغادرة   ، ثمينة 
يلتزم   حيث   ، اأ�سحابها  عودة 
املر�سومة  باخلطة  ال�سارق 
اأحداث  بعدة  يتفاجاأ  لكنه  له 

يتوقعها  مل  الفيال   داخل  تقع 
ويف اأثناء حماولته اخلروج من 
حظه  يجره  والنجاة   ماأزقه  
العاكر كي ي�سبح طرفا يف تلك 

االأحداث.

جائزة  يفتك  خودي  اأحمد 
اأح�سن خمرج يف الدورة 13

   ولقد افتك املخرج امل�رسحي 
م�رسحيته   عن  خودي  اأحمد 
اأنتجها امل�رسح  التي  »ماكبت« 
�سنة  يف  اجلزائري  الوطني 
اإخراج  اأح�سن  بجائزة     2018
املهرجان  من   13 الدورة  يف 
املحرتف   للم�رسح  الوطني 
العمل  هذا  ح�سد  ولقد 
ثانية   جائزة  الرائع  امل�رسحي 
واملتمثلة يف جائزة اأح�سن دور 
ن�سائي  والتي كانت من ن�سيب  
كما   ، روابحي   منرية  في�سة 
ثانية  قراءة  هي   « »ماكبت  اأن 
للكاتب  »ماكبث«  مل�رسحية 
�سك�سبري    ويليام  العاملي 
ويظهر ن�ص »ماكبث » ليوجني 
رغبات  يعري  اأن  يون�سكو 
االإن�سان الدفينة  وتربز م�ساعره 
العميقة وتك�سف زيف العادات  
كل  وتعك�ص  البالية   والتقاليد 

هزيل  �ساخر  قالب  يف  ذلك 
تارة  ويف ح�ص تراجيدي تارة 
اأخرى ، كما اأن �سخ�سيات هذا 
العمل امل�رسحي املتمثلة يف » 
ماكبث » ، »بانكو«،«غالمي�ص«، 
»كاندرو« ، واأخريا »ماكول » ،  
وقبلهم جميعا  امللك » دانكان« 
هم اأطياف من مفاهيم حياتية  
�ساحرتان  عرتها   ، وجودية 
حول  ال�رساع  ليتفجر  ظهرتا 

مفاتن احلياة واإغراءاتها.

اإليا�ض مكراب يفوز 
بجائزة اأح�صن ن�ض

 يف حني ا�ستطاع  ن�ص م�رسحية 
امل�رسح  من  الثاين«   »يوبا 
اجلهوي لتيزي وزو  الذي كتبه  
بجائزة  الفوز  مكراب   اإليا�ص 
اأح�سن ن�ص  يف  هذا املهرجان 
يو�سف  بن  جمال  فاز  ولقد   ،
اجلهوي ملع�سكر  امل�رسح  من 
بجائزة اأح�سن �سينوغرافيا عن  
م�رسحية »حنني«  وينتمي هذا 
الدراما  اإىل  امل�رسحي  العمل 
تروي  والتي  االجتماعية 
التي  ال�سابة  الفتاة  ق�سة حنني 
اخلا�سة  مبادئها  �سنع  حتاول 
عائلة  و�سط  تعي�سه  ما  رغم 

وعادت    ، االأخالق  منحلة 
مو�سيقي  اإبداع  اأح�سن  جائزة 
زاين  حممد  من  كل  منا�سفة 
لعنابة  اجلهوي  امل�رسح  من 
وجمال  الن�ساء«  »ربيع  عن 
اجلهوي  امل�رسح  من  كالون 

لتيزي وزو عن »يوبا الثاين«.

»قاعة انتظار« ل�صمري 
اأوجيت م�صك ختام 

املهرجان 

اليوم   يف   عر�ست  ولقد 
االأخري من فعاليات الدورة 13 
للم�رسح  الوطني  للمهرجان 
العا�سمة  باجلزائر  املحرتف 
انتظار  قاعة   « م�رسحية 

امل�رسح  انتاج   من  وهي   «
خالد  الن�ص  باتنة   اجلهوي 
و�سينوغرافيا  واإخراج  بوعلي 
ومو�سيقى  اأوجيت   �سمري 
وت�سلط  النوري   احلق  عبد 
»قاعة  امل�رسحية  هذه 
ن�سور   ، ماأ�ساة  هي  انتظار« 
حترك  لوحات  �سبع  يف  لنا 
 ، اخلم�ص  ال�سخ�سيات 
 ، وهواج�سها  بعواطفها 
داخل  وخماوفها  ب�سكوكها 
حيز �سيق وغريب وهو مبثابة 
خالل  ومن   ، اأبدي  �سجن 
وحوار  امل�رسحية  اأحداث 
جميعها  وهي  ال�سخ�سيات 
�سحايا اختطاف غري عادي ، 
نتبني »ال�سيخ » ونظرته للحياة 
وال�رساب املحيط باالإن�سان .

لعدد من املوؤلفني وترجمة ميام ب�صور:

�سدور كتاب »مملكة اأوغاريت اأ�سل الأبجدية«
يقدم كتاب )مملكة اأوغاريت اأ�سل 
امل�رسوع  عن  ال�سادر  االأبجدية( 
الهيئة  يف  للرتجمة  الوطني 
بالكلمة  للكتاب  ال�سورية  العامة 
من  تنه�ص  حية  لوحة  وال�سورة 
اأوغاريت  االأنقا�ص ململكة  حتت 
ال�سورية ودورها الفاعل يف العامل 
على  الكتاب  ي�سيء  كما  القدمي. 
التي  للمملكة  احل�ساري  التاأثري 

راأ�ص  ابجدية  رائعتها  يف  جتلى 
االلفبائي  الرتتيب  اأ�سا�ص  �سمرا 
وال�سكل  احلية  العامل  للغات 
اللغات  جميع  منه  طورت  الذي 
مادة  وتعتمد  حروفها.  اأ�سكال 
التنقيبات  اأعمال  على  الكتاب 
اكت�سافه  منذ  املوقع  يف  االأثرية 
لقى  من  تعر�سه  وما   1927 عام 
اأراد  �سعب  حكاية  لرتوي  وقطع 

احلياة فعمل لتكون له مكانته بني 
وا�ستقطب  القدمية  احل�سارات 
مبهاراته احلرفية اأنظار كثريين. 
االأ�سئلة  كل  الكتاب حول  ويجيب 
مملكة  وظهور  بن�ساأة  املرتبطة 
مظاهر  كل  ويوثق  اأوغاريت 
واالقت�سادية  االجتماعية  حياتها 
باحثا   45 جهود  ملخ�سا  والفنية 
�سوريا وفرن�سيا قاموا على مدى 

75 عاما بالتنقيب والبحث العلمي 
يف هذه املدينة. ويعرف الكتاب 
اإىل  ميتد  الذي  اململكة  بتاريخ 
قطعا  عار�سا  الربونز  ع�رس 
اأثرية متنوعة من مملكة اأوغاريت 
حتكي تاريخ هذه املنطقة الغني 
توثيقية  درا�سة  عرب  يغو�ص  ثم 
لياأخذنا  فيها  االأثرية  للقطع 
جغرافيا  م�سوقة  برحلة  الكتاب 

ويعر�ص  وح�ساريا.  وتاريخيا 
التنقيبات  لعمليات  الكتاب 
االأثرية يف املنطقة منذ اكت�ساف 
اإ�سافة   2004 عام  لغاية  املوقع 
اإىل الكتابات والن�سو�ص واللغات 
عار�سا  فيها  عليها  عرث  التي 
خمتلفة  طينية  لرقم  مناذج 
من  خمتلفة  اأ�سكال  عليها  وجد 
اأ�ساء  كما  االأوغاريتية.  اللغات 

الدولية  العالقات  على  الكتاب 
املمالك  مع  اململكة  لهذه 
التجارية  والرحالت  املجاورة 
اإىل م�رس والبالد احلثية وقرب�ص 
والوثائق  االأختام  تو�سحه  وما 
واملبادالت  والتجارة  االإدارية 
يف  املكت�سفة  االأوزان  واأنظمة 

اأوغاريت.
 وكالت

اأدرار: اإ�سدال ال�ستار على فعاليات الطبعة ال 12 ملهرجان اأهلليل
االأحد  �سهرة  ال�ستار  اأ�سدل 
 12 ال  الطبعة  فعاليات  على 
الوطني  الثقايف  للمهرجان 
تراثية  �سهرة  باإحياء  اأهلليل 
الطلق  الهواء  مب�رسح  متميزة 
تيميمون  االإدارية  باملقاطعة 

�سمال والية اأدرار.
التي  ال�سهرة  هذه  متيزت  و 
غفريا  جمهورا  ا�ستقطبت 
اكت�سحوا  الذين  املتتبعني  من 

بتقدمي  امل�رسح  مدرجات 
اأهلليل  لق�سائد  �سيقة  روائع  
غري  عاملي  كرتاث  املن�سف 
معها  تفاعل  حيث  مادي 
اجلمهور بكل حما�سة متحديا 
يف  قورارة  ليايل  طق�ص  برود 

هذه الفرتة.
امل�ساركة  الفرق  تاألقت  قد  و 
و  ال�رسائح  خمتلف  من 
هذه  اإحياء  يف  االأ�سناف 

حمطة  كانت  التي  ال�سهرة 
تقدمي  يف  للتظاهرة  ختامية 
الو�سالت  من  جمموعة 
ب�سهرة  حتظى  التي  الرتاثية 
و  قورارة  �سكان  لدى  كبرية 
الزوار احلري�سون على ح�سور 
املهرجان  طبعات  خمتلف 
على غرار ق�سائد » اآميا هاما 
» و ر�سول اهلل » و » اأدا بيهي« 
و غريها من الق�سائد الرتاثية 

اإلهام  م�سدر  التي  االأ�سيلة 
لعديد الفنانني حمليا و وطنيا 

و عامليا.
حمطة  ال�سهرة  تخللت  و 
امل�ساركة  للفرق  تكرميية 
كان  اأهلليل  �سيوخ  بع�ص  و 
خ�ست  الذي  التكرمي  اأبرزها 
عائلة  املهرجان  حمافظة  به 
موالي  الراحل  اأهلليل  �سيخ 
املعروف  �سليمان  ال�سديق 

جهوده  نظري  تيمي  مبوالي 
طيلة حياته يف التعريف برتاث 
و  الباحثني  مرافقة  و  اأهلليل 
طيلة  الطابع  بهذا  املهتمني 
عقود من الزمن على غرار ما 
االأكادميي  الباحث  مع  به  قام 

الراحل مولود معمري.
اأ�ساد  اجلانب  هذا  يف  و 
اأحمد  املهرجان  حمافظ 
عرفته  الذي  بالنجاح  جويل 

الطبعة بتكاثف جهود خمتلف 
االأمل  يبعث  مما  ال�رسكاء 
الالمادي  الرتاث  هذا  ب�سون 
الذي يج�سد الذاكرة االإن�سانية 
ل�سكان الواحة و ير�سم الب�سمة 
داعيا  قورارة  الإقليم  الثقافية 
اجلمعيات الرتاثية اإىل موا�سلة 
ا�ستمراره  ل�سمان  جهودهم 

بني االأجيال.
 ق.ث 
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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  بـ %0.70،  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.

»ورم ذكي«.. اأحدث طريقة لك�صف وعالج ال�صرطان
جامعة  يف  بريطانيون  علماء  متكن 
الو�شيلة  ابتكار  من  كامربيدج 
الأحدث لكت�شاف مر�ص ال�رسطان، 
وهو ما ميكن اأن يوؤدي اىل رفع ن�شبة 
اإن  حيث  املر�ص،  النجاح يف علج 
عامًل  ي�شكل  عنه  املبكر  الك�شف 
يف  اأهمية،  الأكرث  هو  بل  مهماً، 

العلج والتغلب على املر�ص.
اخرتعه  الذي  اجلديد  والبتكار 
عن  عبارة  هو  »كامربيدج«  علماء 
ب�شكل  تكوينه  يتم  ذكي«  »ورم 
ظاهري وثلثي الأبعاد ويعمل على 
مر�ص  اأو  اخلبيث  الورم  اكت�شاف 
كن  ميمُ مبا  احلقيقي،  ال�رسطان 
املر�ص  على  ال�شيطرة  من  الأطباء 
واحلد من انت�شار الورم ب�شكل مبكر 
التي  املعلومات  وبح�شب  و�رسيع، 
الربيطانية  الإعلم  و�شائل  ن�رستها 
بدرا�شة  يقوم  الذكي«  »الورم  فاإن 
كل خلية من خليا اجل�شم ومن كل 
قادراً  يجعله  مبا  زواياه  من  زاوية 
على اكت�شاف ال�رسطان فوراً والتنبيه 
لوجوده، ومن ثم يتمكن الأطباء من 

علجه يف وقت مبكر.
لي�ص  البتكار  اإن  اجلامعة  وقالت 
�شوى جزء من م�رسوع دويل ت�شارك 
والباحثون  كامربيدج  جامعة  به 
فيها من اأجل التو�شل اإىل علجات 
اأ�رسع  وطرق  ال�رسطان  ملر�ص 
مراحله  يف  املر�ص  لكت�شاف 

الأوىل.

وبداأ الباحثون جتربة »الورم الذكي« 
على  وقدرته  الوهمي«  »الورم  اأو 
مر�ص_ال�رسطان  ا�شتك�شاف 
ملليمرت  حجمها  يبلغ  خزعة  بو�شع 
�رسطاين  ورم  من  فقط  واحد 
اخلزعة  هذه  اأن  على  الثدي،  يف 
من  خلية  األف  مئة  نحو  تت�شمن 
التعامل  مت  ثم  ومن  اجل�شم،  خليا 

م�شوحات  واأجراء  اخلليا  هذه  مع 
لها ومن ثم مت تلوينها بعلمات بناء 
على خ�شائ�شها اجلزيئية واحلم�ص 
النووي فيها، وبعد ذلك مت اإعادة بناء 
الفرتا�شي  الواقع  با�شتخدام  الورم 
اأو »الورم الذكي« من اأجل معرفة اإن 
كانت هذه اخلليا �شتتطور اإىل ورم 

�رسطاين اأم ل.

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، ونمُ�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  ونمُ�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.



�إ�سالمياتالأربعاء  02  جانفي  2019  املوافـق  ل27 ربيع الثاين 1440هـ 19

من �سمائل �لر�سول �سلى �هلل عليه و�سَلّم حفظه للود و�حتفاظه بالعهد
ُ َعنَْها َقالَْت :  َي الَلهّ َعْن َعاِئ�َضَة َر�ضِ

 ُ لَهّى الَلهّ َما ِغْرُت َعلَى اْمَراأٍَة ِللنَهِّبِيهّ �ضَ
َعلَيِْه َو�َضلَهَّم َما ِغْرُت َعلَى َخِديَجَة 

َجِني  َهلََكْت – ماتت – َقبَْل اأَْن يَتََزَوهّ
ِلَا ُكنُْت اأَ�ْضَمُعُه يَْذُكُرَها – اأي يثني 
ََها  ُ اأَْن يُبَ�ِشهّ عليها خرياً – َواأََمَرهُ الَلهّ

اَة  ٍب َواإِْن َكاَن لَيَْذبَُح ال�َضهّ ِببَيٍْت ِمْن َق�ضَ
َفيُْهِدي ِف َخَلِئِلَها ِمنَْها َما يَ�َضُعُهَنهّ 

واأي�ضاً عن عائ�ضة ر�ضي الل عنها 
قالت:

جاءت عجوٌز اإىل النبي �ضلى الل عليه 
و�ضلم قال : كيف اأنت ؟ كيف حالكم 

؟ كيف اأ�ضبحتم ؟ قالت : بخري ، 
باأبي اأنت واأمي يا ر�ضول الل ، فلما 

خرجت قلت : يا ر�ضول الل تُْقِبُل على 
هذه العجوز هذا الإقبال ؟ فقال : يا 
عائ�ضة اإنها كانت تاأتينا اأيام خديجة 
، اإكراماً خلديجة ، واأن ح�ضن العهد 

من الإميان
عن اأبي الطفيل قال : راأيت النبي 
�ضلى الل عليه و�ضلم يق�ضم حلماً 

باجلعرانة ، واأنا يومئذ غلٌم فاأتته 
امراأةٌ فب�ضط لها رداءه، قلت : من 

هذه ؟ قيل : هذه اأمه التي اأر�ضعته 
اأي هي حليمة ال�ضعدية ر�ضي الل 

عنها ، مد لها رداءه وروى اأبو داود 
اِئِب اأَنَهُّه بَلََغُه َعْن ُعَمَر بِْن ال�َضهّ

ُ َعلَيِْه َو�َضلَهَّم  لَهّى الَلهّ ِ �ضَ اأََنهّ َر�ُضوَل الَلهّ

اَعِة  �ضَ بُوهُ ِمْن الَرهّ ْقبََل اأَ َكاَن َجاِل�ًضا َفاأَ
– اأي زوج حليمة ال�ضعدية ، اأبوه 
َع لَُه بَْع�َض  من الر�ضاعة – َفَو�ضَ

ُه ِمْن  ثَْوِبِه َفَقَعَد َعلَيِْه ثَُمهّ اأَْقبَلَْت اأُُمهّ
َع لََها �ِضَقهّ ثَْوِبِه ِمْن  اَعِة َفَو�ضَ �ضَ الَرهّ

َجاِنِبِه اْلآَخِر َفَجلَ�َضْت َعلَيِْه ثَُمهّ اأَْقبََل 
اَعِة َفَقاَم لَُه َر�ُضوُل  �ضَ اأَُخوهُ ِمْن الَرهّ

ُ َعلَيِْه َو�َضلَهَّم َفاأَْجلَ�َضُه بَْيَ  لَهّى الَلهّ ِ �ضَ الَلهّ
يََديِْه. فاأ�ضبح ل فراغ عنده ، اأمه ، 

واأبوه ، واأخوه ، وكان يُجلهّهم ر�ضول الل 
بعد اأن جاءه الوحي و حمل الر�ضالة.

ومن �ضمائل النبي �ضلى الل عليه 
و�ضلم اأنه كان يزور اأ�ضحابه ، وقد 

يتوهم التوهم اأن زيارة الكبري 

لن هو دونه مما يقلل �ضاأنه ؛ ل ، 
بل العك�ض هو ال�ضحيح ، كان عليه 

ال�ضلة وال�ضلم يكرث زيارة الأن�ضار 
خا�ضًة وعامًة ، كان اإذا زار خا�ضًة 

اأتى الرجل ف منزله ، واإذا زار عامًة 
اأتى ال�ضجد . عن اأن�ٍض ر�ضي الل 

عنه قال : كان عليه ال�ضلة وال�ضلم 
يزور الأن�ضار ، وي�ضلم على �ضبيانهم 
ومي�ضح روؤو�ضهم عن اأن�ض بن مالك 
قال:  اأن ر�ضول الل �ضلى الل عليه 

و�ضلم زار اأهل بيٍت من الأن�ضار 
فطعم عندهم طعاماً ، فلما خرج 

اأمر مبكاٍن من البيت ، فن�ضح له على 
ب�ضاط ف�ضلى عليه ودعا لهم . 

 �لأ�سول �لنقلية
 عند �لإمام مالك

القراآن الكرمي: يلتقي الإمام مع جميع 
الأئمة ال�ضلمي ف كون كتاب الل عز 
وجل هو اأ�ضل الأ�ضول، ول اأحد اأنزع 

منه اإليه، ي�ضتدل بن�ضه، وبظاهره ويعترب 
ال�ضنة تبيانا له. ال�ضنة النبوية: اأما ال�ضنة 

ومفهومها عند الإمام مالك فطبيعي 
اأن ي�ضري ف فهمها على ما �ضار عليه 

ال�ضلف وعامة الحدثي الذين كان من 
اأئمتهم واأقطابهم، غري اأنه رمبا عمم 
ف ال�ضنة لت�ضمل ما يعرف عند علماء 
احلديث بالاأثور. وهو بهذا العنى 
يعطي لعمل اأهل الدينة واإجماعهم 
مكانة خا�ضة، ويجعل من قبيل ال�ضنة 
كذلك فتاوى ال�ضحابة، وفتاوى كبار 
التابعي الآخذين عنهم، ك�ضعيد بن 

ال�ضيب، وحممد بن �ضهاب الزهري، 
ونافع، ومن ف طبقتهم ومرتبتهم 

العلمية، كبقية الفقهاء ال�ضبعة.عمل 
اأهل الدينة: من الأ�ضول التي انفرد 
بها مالك واعتربها من م�ضادر فقه 

الأحكام والفتاوى. وق�ضم الإمام الباجي 
عمل الدينة اإىل ق�ضمي: ق�ضم طريقه 
النقل الذي يحمل معنى التواتر كم�ضاألة 

الأذان، وم�ضاألة ال�ضاع، وترك اإخراج 
الزكاة من اخل�شوات، وغري ذلك من 
ال�ضائل التي طريقها النقل وات�ضل 
العمل بها ف الدينة على وجه ل 

يخفى مثله، ونقل نقل يحج ويقطع 
العذر. وق�ضم نقل من طريق الآحاد، 
اأو ما اأدركوه بالإ�ضتنباط والإجتهاد، 
وهذا ل فرق فيه بي علماء الدينة، 

وعلماء غريهم من اأن ال�ضري منه اإىل 
ما ع�ضده الدليل والرتجيح. ولذلك 
خالف مالك ف م�ضائل عدة اأقوال 

اأهل الدينة. الإجماع: لعل مالكا اأكرث 
الأئمة الأربعة ذكرا للإجماع واحتجاجا 
به، والوطاأ خري �ضاهد على ذلك. اأما 
مدلول كلمة الإجماع عنده فقد قال: 

»وما كان فيه الأمر الجتمع عليه فهو 
ما اجتمع عليه اأهل الفقه والعلم ومل 

يختلفوا فيه«.

�ل�ستغفار يوجب معية �هلل عز  وجل 
عن اأبي هريرة – ر�ضي الل عنه- 
الل  -�ضلى  الل  ر�ضول  قال  قال: 
اأنا  تعاىل:  يقوللل  و�ضلم:  عليه 
وحتركت  ذكرين  ما  عبدي  مع 
ماجه،  ابن  اأخرجه  �ضفتاه  بي 
لذلك ما ع�ضانا اإل اأن نقول باأن 
الأذكار.  اأعظم  من  ال�ضتغفار 
كان   ، ال�ضتغفار  ف�ضل  ولعظم 
النبي �ضلى الل عليه و�ضلم يكرث 
منه ول يرتكه على اأي حال ، قال 

عليه ال�ضلة وال�ضلم : اإنه ليُغان 
الل  لأ�ضتغفر  واإين  قلبي،  على 
اأهل  ليُغان قال  : انه  رواه م�ضلم 
اللغة : ) الغي ( بالغي العجمة 
، والغيم مبعنى ، والراد هنا ما 
 : القا�ضي  قال   ، القلب  يتغ�ضى 
قيل : الراد الفرتات والغفلت 
عن الذكر الذي كان �ضاأنه الدوام 
عليه ، فاإذا فرت عنه اأو غفل عد 

ذلك ذنبا   

من فل�سفة �حلج:
قد يح�ضب الإن�ضان اأن ال�ضفر اإىل البقاع القد�ضة الذي كلف بها ال�ضتطيع واعترب من فرائ�ض الإ�ضلم على 

بع�ض اأتباعه يح�ضبه الإن�ضان رحلة جمردة
ْعلُوَماٌت  ُجهّ اأَ�ْضُهٌر َمهّ عن العاين اخللقية، ومثل لا قد حتتويه الأديان اأحيانا من تعبدات غيبية. وهذا خطاأ }احْلَ

ُدواْ َفاإَِنهّ َخرْيَ  ُ َوتََزَوهّ ِجهّ َوَما تَْفَعلُواْ ِمْن َخرْيٍ يَْعلَْمُه اللهّ َجهّ َفَل َرَفَث َولَ ُف�ُضوَق َولَ ِجَداَل ِف احْلَ َفَمن َفَر�َض ِفيِهَنهّ احْلَ
اِد التَهّْقَوى َواتَهُّقوِن يَا اأُْوِل الأَلْبَاِب{ الَزهّ

هذا العر�ض الجمل لبع�ض العبادات التي هي اأركان الإ�ضلم، ن�ضتبي منه متانة الأوا�ش التي تربط الدين 
بالقا�ضد واحِلَكم. اإنها عبادات متباينة ف جوهرها ومظهرها، ولكنها تلتقي عند الغاية والهدف والق�ضد. 

فال�ضلة وال�ضيام والزكاة واحلج، وما �ضابه هذه الطاعات من تعاليم الإ�ضلم، هي مدارج الكمال الن�ضود، 
وروافد التطهر الذي ي�ضون احلياة ويعلى �ضاأنها، ولهذه ال�ضجايا الكرمية -التي ترتبط بها اأو تن�ضاأ عنها- 

ى لبه! ويهذب بالل وبالنا�ض �ضلته  اأعطيت منزلة كبرية ف دين الل. فاإذا مل ي�ضتفد الرء منها ما يزِكهّى قلبه، وينِقهّ
فقد هوى.

ورمبا قدر الطفل على حماكاة اأفعال ال�ضلة وترديد كلماتها.. رمبا متكن المثل من اإظهار اخل�ضوع وت�ضنع 
اأهم النا�ضك.. لكن هذا وذاك ل يغنيان �ضيئا عن �ضلمة اليقي، ونبالة الق�ضد.

واحلكم على مقدار الف�ضل وروعة ال�ضلوك يرجع اإىل م�ضار ل يخطئ، وهو اخللق العاىل!

ح�سول �لتقوى
والتقوى غاية الأمر، وجماع اخلري، وو�ضية الل للأولي والآخرين، وال�ضوم فر�ضة عظمى للتزود من التقوى، قال 

تعاىل }...لََعلَهُّكْم تَتَهُّقوَن{
ت�ضور مري�ضا مل يذهب اإل طبيب اأو ذهب ولكن مل يتناول الدواء اأو تناوله علي غري ما اأو�ضي به الطبيب؟! فهذا 

يعد من ال�ضفهاء.
فعندما ي�ضبح هُمهّ ال�ضلم اأن يوؤدي العبادات بطريقة �ضكلية دون اللتفات اإل مقا�ضدها ودون اإحداث تغيري 
ف اأخلقه فل يجد للعبادة ثمرة، ول يجد حلوة الإميان، وجتد انف�ضاما ف �ضخ�ضية بع�ض ال�ضلمي، فقد 

ى ال�ضدق،  ا كثري ال�ضلة وال�ضيام واحلج والعتمار، وف الوقت نف�ضه ل يُوؤمَتَن علي �ضيء، ول يتَحَرهّ جتده �ضخ�ضً
ويُ�ضيء معاملة الآخرين، وجتده قليل ال�ضرب عند البلء؛ فهو اإذا مل يتغري بعبادته ومل ي�ضتفد من اأدائها.

لعلكم تتقون
قال تعاىل: }يَا اأَيُهَّها الَهِّذيَن اآَمنُواْ ُكِتَب َعلَيُْكُم 
يَاُم َكَما ُكِتَب َعلَى الَهِّذيَن ِمن َقبِْلُكْم لََعلَهُّكْم  هّ ال�ضِ

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

النواهي، لا ف ال�ضيام من مراقبة الل تعاىل 
اأو لعلكم تنتظمون ف زمرة التقي، لأنهّ 

ال�ضوم �ضعارهم. 

والتقوى ال�شعية هي اتقاء العا�ضي، واإمنا 
كان ال�ضيام موجبا لتقاء العا�ضي، لأن 

العا�ضي ق�ضمان: ق�ضم ينجع ف تركه التفكر 
كاخلمر والي�ش وال�شقة والغ�ضب، فرتكه 

يح�ضل بالوعد على تركه والوعيد على فعله 
والوعظة باأحوال الغري، وق�ضم ين�ضاأ من 
دواع طبيعية كالأمور النا�ضئة عن الغ�ضب 

وعن ال�ضهوة الطبيعية التي قد ي�ضعب تركها 
مبجرد التفكر، فجعل ال�ضيام و�ضيلة لتقائها، 
لأنه يعدل القوى الطبيعية التي هي داعية تلك 

العا�ضي، لريتقي ال�ضلم به عن ح�ضي�ض 
النغما�ض ف الادة اإىل اأوج العامل الروحاين، 

فهو و�ضيلة للرتيا�ض بال�ضفات اللكية 
والنتفا�ض من غبار الكدرات احليوانية. وف 

احلديث ال�ضحيح: »ال�ضوم جنة«  اأي وقاية، 
ولا ترك ذكر متعلق جنة تعي حمله على ما 
ي�ضلح له من اأ�ضناف الوقاية الرغوبة، ففي 

ال�ضوم وقاية من الوقوع ف الاآثم، ووقاية 
من الوقوع ف عذاب الآخرة، ووقاية من 

العلل والأدواء النا�ضئة عن الإفراط ف تناول 
اللذات. 
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

تر�شيح طارق لطفي ل"�شر احلليم"
   

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

خالل االأ�شبوع املقبل.

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

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

االإنرتنت خالل عام 2019.

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

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

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

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

احلفل االأول الأورك�شرتا املو�شيقيني ال�شباب باجلزائر العا�شمة

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

اأحيت اأورك�سرتا �سباب اجلزائر،و هي ت�سكيلة مو�سيقية جديدة يوؤطرها املو�سيقار و امللحن 
�سليم دادا، م�ساء  اأول اأم�س بالعا�سمة حفلتها املو�سيقية الأوىل بح�سور جمهور غفري.

الفرقة  هذه  وقعت  وقد 
من  املكونة  املو�شيقية 
بق�رش  عازف  مئة  قرابة 
الثقافة، مفدي زكريا، اأول 
امل�رشح  على  لها  حفلة 
ع�شاق  و  حمرتفني  اأمام 

املو�شيقي.
و اأدى هوؤالء ال�شباب حتت 
ا�رشاف �شليم دادا مقاطع 
على  عاملية  مو�شيقية 
من  غينت"  بري   " غرار 
ادفارد  الرنويجي  تاأليف 

لوبو�ش"  فيال   " اأو  غريغ 
ال�شهري  الربازيلي  للملحن 

هيتور فيال-لوبو�ش.
كما عزفت الفرقة مقاطع 
ماأخوذة من فيلم " اأوغ�شتني 
�شون اأوف ذير تري�ش" من 
توقيع �شليم دادا و " لونغا 
�شيمفوين  �شعر  ناهاووند" 

لنف�ش املوؤلف.
هوؤالء  فاإن  للعلم  و 
ميثلون  الذين  العازفون 
الوطن  واليات  خمتلف 

على  ايقاميا  تكوينا  تلقوا 
الوطني  املعهد  م�شتوى 
العايل للمو�شيقى باجلزائر 

العا�شمة.
الرتب�ش  هذا  �شمح  و 
حتت  اأ�شبوع  مدار  على 
الوطني  الديوان  ا�رشاف 
و  املوؤلف  حلقوق 
حلوايل  املجاورة  احلقوق 
مبعاهد  مرتب�ش  مائة 
تثبيت  من  املو�شيقى 
مكا�شبهم و العمل يف اطار 

جمموعة مو�شيقية.
اأكد  ال�شدد،  هذا  يف 
للديوان،  العام  املدير 
احل�شني  �شيخ  بن  �شامي 
اأن  احلفل  ح�رش  الذي 
املو�شيقي  الرتب�ش  هذا 
مواهب  باكت�شاف   " �شمح 
مو�شيقية �شابة" �شيكونون 
�شريافقها  فرقة  م�شتقبال 
توفري  خالل  من  الديوان 
عليه  ي�رشف  نوعي  تكوين 

مو�شيقيون اأكفاء.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8ر112 كرور.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اجلاري.
للحدث  املنظمة  اللجنة  واأعلنت 
العرب  النجوم  الئحة  العاملي، 

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

ملجرد.
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املتوقع 2020+ال�سكل   DBX مارتن  ا�ستون   SUV عن  نعرفه  ما  كل 

يف  مارتن  ا�ستون  ك�سفت 
عن   2009 جنيف  معر�ض 
االختباري  الجوندا  منوذج 
اأوفر  كرو�ض  هيئة  على 
رباعية الدفع، قبل اأن ن�سل 
اإىل اأول كرو�ض اوفر اإنتاجية 
الربيطانية  ال�سانعة  من 
DBX موديل 2020،  با�سم 
كل  لكم  ن�ستعر�ض  فدعونا 

ما نعرفه عنها.

ا�ستون مارتن 
 SUV لجوندا

الختبارية 2009

ت�سميم  مع   DBX �ستاأتي 
مثري للجدل، حيث نبداأ مع 
ا�ستون  �سبك  ذات  املقدمة 

مارتن املعتاد ب�سكل م�سابه 
االأخري،  فانتاج  ملوديل 
اأمامية  مل�سابيح  اإ�سافة 
ع�سلية  رفارف  نحيفة، 
انبعاج  ذو  حمرك  وغطاء 
املظهر  الإكمال  علوي 

ال�رش�ض.
نلحظ  �سوف  اجلانب،  من 
خطوط  ذات  اأبواب  وجود 
عمودي  زجاج  مع  منحوتة 
متو�سط احلجم، بينما جند 
باخللف مظهر ع�سلي اأي�ساً 
اأنيقة  خلفية  م�سابيح  مع 
مزدوجة  عادم  واأنابيب 

يكتمل بها ال�سكل العام.
 DBX من املتوقع اأن تاأتي
مزدوج   V8 حمرك  مع 
التريبو �سعة 4 لرت القادم من 
ح�سان   503 بقوة   AMG

مع 685 نيوتن.مرت من العزم 
مت�سل بناقل اأوتوماتيكي ذو 
8 �رشعات، مع توفري حمرك 
الحقاً  التريبو  مزدوج   V12
اإ�سافة  مارتن  ا�ستون  من 
خليارات حمركات 6 �سلندر 
من مر�سيد�ض للفئات االأقل، 
ن�سخة  هناك  �ستكون  حيث 
حمدود  هجني  نظام  ذات 
بقدرة 48 فولت مع احتمال 
كهربائية  ن�سخة  اإطالق 
بالكامل الحقاً وتوفري نظام 

دفع رباعي
االأخرى  االأنظمة  تت�سمن   
تعليق هوائي وتفادي ن�سط 
امل�سار،  عن  لالنحرافات 
اأوفر  الكرو�ض  ميكن  مما 
جمابهة  من  اجلديدة 
حيث  الت�ساري�ض،  خمتلف 

ا�ستخدام  اأي�ساً  نرى  قد 
على  تعتمد  جديدة  من�سة 

االأملنيوم.
 SUV ستجد اأوىل طرازات�
الفاخرة  مارتن  ا�ستون 
قبل  من  �سديدة  مناف�سة 
بور�ض  ليفانتي،  مازيراتي 
كايني، بنتلي بنتايغا، فرياري 
روميو  الفا  بورو�سانغ، 
 F-Pace ستيلفيو، جاغوار�

والمبورغيني اورو�ض.
اأن  املتوقع  ومن  هذا 
عن  الر�سمي  الك�سف  يتم 
ا�ستون مارتن DBX خالل 
يبداأ  اأن  على  املقبل،  العام 
نهاية  اأوروبا  يف  طرحها 
لباقي  ت�سل  اأن  قبل   ،2019
االأ�سواق العاملية مطلع عام 

.2020

 Yandex  Taxi
تتحول اإىل خدمة عاملية

 اجلي�ش الأمريكي يطور
  تقنية توقف ال�سيارات

 فجائيا اأثناء حتركها

اأعلنت �رشكة ياندك�ض الرو�سية 
اأن خدماتها للنقل عرب �سيارات 
من  مزيدا  و�سلت  االأجرة 
واأو�سحت  العاملية  االأ�سواق 
جتاوزت  خدمتها  اأن  ال�رشكة 
الرو�سي  االحتاد  حدود 
يف  االآن  متاحة  واأ�سبحت 
 "Yango" فنلندا حتت عالمة
يف  �ستظهر  وقريبا  التجارية، 
العديد من بلدان اأوروبا الغربية 

واإفريقيا.
Yandex." خدمة  وتعترب 
حلجز  خدمة  اأكرب   "Taxi
االإنرتنت  عرب  االأجرة  �سيارات 

الرو�سي  االحتاد  بلدان  يف 
اأ�سطوال  ال�رشكة  ومتلك  حاليا، 
اأن  حتى  ال�سيارات،  من  كبريا 
خدمة اأوبر ال�سهرية 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�سا 
ف�سال  غوغل،  ملحرك  رئي�سيا 
عن اأنها تو�سعت يف العديد من 
�رشكة  اأول  وباتت  املجاالت، 
يف رو�سيا تخترب خدمات النقل 

عرب ال�سيارات ذاتية القيادة.

التي  الهجمات  عدد  ازدياد  مع 
ك�سالح  ال�سيارات  ت�ستخدم 
اقتحام  اأو  املدنيني  لده�ض 
وزارة  بداأت  الع�سكرية،  الثكنات 
تقنية  بتطوير  االأمريكية  الدفاع 
ال�سيارات  وقف  على  قادرة  ثورية 
امل�رشعة قبل و�سولها الأهدافها، 
عن  عبارة  التقنية  هذه  و�ستكون 
ترددات  ي�ستخدم  خا�ض  جهاز 
موجات الراديو للتحكم يف م�سارات 
اللزوم.  عند  واإيقافها  ال�سيارات 
هجمات  من  النوعيات  هذه  ملنع 
ال�سيارات، �سيقوم جهاز البنتاجون 
باإر�سال موجات ميكروويف عالية 
الرتدد جتاه ال�سيارات، ما �سيوؤدي 
الكهربائية  مكوناتها  لتعطيل 
التوقف،  على  املحرك  واإجبار 

للتقنية  تطبيق  م�ساهدة  وميكنكم 
يف الفيديو امللحق.

البنتاغون يطور حاليا ن�سختني من 
التقنية، واحدة مبجال �سغري ميتد 
بو�سع  ي�سمح  ما  مرت،  خلم�سني 
اجلهاز يف �سندوق �سيارة بيك اأب 
 100 مبجال  واأخرى  �سابه،  ما  او 
واحد،  ثابت يف مكان  مرت وجهاز 
الثانية  الن�سخة  هدف  و�سيكون 
االأماكن  يف  االأجهزة  و�سع  هو 
العامة املتعر�سة خلطر الهجمات 

االإرهابية لده�ض املدنيني.
اإرهابي ب�سيارة  وقد ت�سبب هجوم 
يف تورونتو بكندا االأ�سبوع املا�سي 
واإ�سابة  مدنيني  ع�رشة  مبقتل 
اآخرين، ويتبع ذلك هجمات مماثلة 

يف فرن�سا 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؟

ميكنها  ال  ال�سينية  ال�رشكات 
بب�ساطة اأن تكبح نف�سها عن اإغراء 
الغرب،  �سيارات  ت�ساميم  تقليد 
ال�رشكات  اإحدى  هي  زوتيي 
املعروفة بتقليدها بور�ض ماكان، 
تتبع  التي  هانتينج  عالمة  واالآن، 
تريد  نف�سها،  التجارية  املجموعة 
اإحدى  يف  مماثل  ب�سيء  القيام 
حتديداً،  القادمة،  منتجاتها 

جاكوار F-Pace ال�سني.
حيث تظهر �سور براءات االخرتاع 
املواقع  على  ظهرت  التي 
�ستطلق  ال�رشكة  باأن  ال�سينية 

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

اخللفية النحيلة.
من املبكر اخلو�ض يف التفا�سيل، 
لكن و�سائل االإعالم ال�سينية تتوقع 
باأن ال�سيارة �ست�سمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديالت م�رشوق   X5
اأن  على  هيونداي،  من  ت�سميمها 
�سينجدو  تد�سينها يف معر�ض  يتم 
�سينطلق  والذي   2018 لل�سيارات 

يف 7 �سبتمرب.

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

احلايل.
فقط  ن�سخة   50 �ست�سنع  تويوتا 

�سهر،  كل  الفاخرة  ال�سيدان  من 
وقد ظهر فيديو جديد يك�سف عن 
قرب  عن  ال�سيارة  تفا�سيل  جميع 
من اخلارج والداخل اأثناء عر�سها 

يف اليابان.
يف  واأناقة  فخامة  ت�سع  ال�سيارة 
الكال�سيكي،  اخلارجي  ت�سميمها 
ويف مق�سورتها الفريدة من نوعها، 

خ�سبية  زخرفات  ا�ستخدام  مع 
مثري  وت�سميم  الداخل  يف  المعة 
لالهتمام ملقاب�ض االأبواب ونظام 
�سوت  مكرب  بع�رشين  فاخر  اأوديو 
اخلارجي  ال�سوت  لكتم  ونظام 
متاما عن اجلال�سني يف املق�سورة 
و�ستائر اإلكرتونية لتوفري اأكرب قدر 

ممكن من اخل�سو�سية.

�سن�رشي  اأن  يف  اإذن  غرابة  ال 
اجلديدة يبداأ �سعرها من 180،000 
دوالر )675،000 ريال �سعودي(، ما 
يجعلها اأغلى من مر�سيد�ض مايباخ 
S560 بـ 168،600 دوالر )626،000 
الطلبات  كل  اأن  ويُذكر  ريال(، 
العام  ال�سيارة حمجوزة حتى  على 

القادم.
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هواتف ون بل�س 5T/5 حت�صل 

على حتديث اأندرويد 9.0 ر�صميًا

لأ�سبوعني  �إ�ستمرت  جتريبية  فرتة  بعد 
�أعلنت ون بل�س عن �إطالق حتديث �أندرويد 
�ل�سنة �ملا�سية  لهاتف  �لفطرية 9.0 ر�سمياً 
من  بدء�ً   5T بل�س  ون  هاتف  و   5 بل�س  ون 
من  �لكثري  للهاتفني  يجلب  �لتحديث  �ليوم، 
كل  مع  �ملعتادة  و�لتح�سينات  �لإ�سالحات 
مز�يا  كافة  �ي�ساً  ويجلب  رئي�سي  حتديث 
و�سع  مثل   9.0 �لفطرية  �ندرويد  نظام 
�جلديدة  �لتعبريية  و�لرموز  �لبطارية  توفري 
بل�س  ون  هو�تف  بخ�سو�س  �أما  وغريها. 

�جلديد  �لمياء�ت  و�سع  يقدم  �لتحديث 
�سخمة  وحت�سينات  �ل�سحب  عرب  للتنقل 
لو�سع عدم �لإزعاج وتطبيق �لكامري� وو�سع 
�لتحديث  يحمل  كما   .3.0 �جلديد  �لألعاب 
و�لطق�س  �لت�سال  تطبيق  على  حت�سينات 
بالإ�سافة �إىل �أحدث حزمة �أمنية من غوغل 
ل�سهر دي�سمرب �ملن�رصم. �إذ� كنت متلك �أحد 
هذين �لهاتفني ميكنك �لبدء يف �لبحث عن 
لهاتفك  و�سوله  �نتظار  �أو  �لآن  �لتحديث 

هو�ئياً خالل �ل�ساعات �لقادمة.

اأ�صواأ 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�رصيبات عرب �لإنرتنت. كما ��ستخدم حو�يل 

3% من �لأ�سخا�س 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�س 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�س �لتنفيذي ل�رصكة »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�صل »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�رص  �لذي  �ل�سخ�س  وقال 
لأول مرة على �ملوقع »�إن �حلادثة 
كانت  عندما  �أخته  مع  وقعت 
وبجانبها  �رصيرها  على  ت�ستلقي 
هاتف �آيفون- X مو�سول بال�ساحن 
�ملخ�س�س 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�رص �خلرب �إىل �أن �لفتاة مل تتقدم 
بعد،  �آبل  �سد  ر�سمية  ب�سكوى 
�لتي  لكنها تنتظر �لرد من �ل�رصكة 
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�س  ل�س  يف 
و�ندلع  بجانبه،  كان  »�آيفون-8« 

�أل�سنة �للهب منه. 

ت�صريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�سوؤون  �ملهتمة  �ملو�قع  بع�س  �رّصبت 
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�س  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�رصيع، و�سا�سته �ستاأتي بحجم 

6.2 بو�سة.

اآبل تطلق ن�صخة معدلة من 
»macOS« نظام

�أعلنت �رصكة �آبل �أن ن�سخة »بيتا« �ملعدلة عن 
نظام »macOS 10« �ملخ�س�س للحو��سب 
�مل�ستخدمني  جلميع  متاحة  �أ�سبحت 
م�ستخدمي  جميع  �أن  �ل�رصكة  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�صتثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ساً  نينتندو  �ليابانية  �لألعاب  �رصكة   عينت 
�ل�سابق  للرئي�س  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو �أن �لرئي�س �جلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق �ل�رصكة م�ستقباًل.
حيث �رصح �لرئي�س �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  �رصكة  وكانت 
�ألعاب  عدة  �إطالق  مع  �لأخريين  �لعامني  يف 
�إطالق  مع  �حلال  هو  كما  �لذكية،  للهو�تف 
جهاز �سويت�س. �إل �أن �لرئي�س �جلديد يرى يف 
�ل�رصكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  �لهو�تف  �ألعاب 

وتو�سيع عملها يف جمال �لألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  �أرباحاً  �ل�رصكة  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�رصكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�ساب،  �جلديد  �لرئي�س  مع  �حلايل 
هذ� �لتحول من �ساأنه �أن يُعيد �ل�رصكة للو�جهة 
ترف�س  كانت  �لتي  �لغياب  �سنو�ت  عن  عو�ساً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.

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

موقعها الإلكرتوين عن اكت�شاف اأكرث 
من 10 تطبيقات �شارة بالهواتف الذكية 

oGo »العاملة بنظام اأندرويد يف متجر 
.»gle Play 

وقال الأخ�شائيون اإن قرا�شنة من 
جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�شلل وزراعة برامج �شارة 

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

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

حتت زره ا�شرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

ولكي ل ي�شعر م�شتخدمو الهواتف 
الذكية بهذه امل�شيدة، ي�شتخدم الهاكرز 

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

.»SMS«
وي�شمح هذا الت�شلل اخلطري للهاكرز 

ب�شحب النقود مبا�شرة من ح�شاب الهاتف، 
ويف الوقت نف�شه، لن يجد امل�شتخدمون 

اأي اأثر لعملية الحتيال هذه عرب تاريخ 
الر�شائل املر�شلة.



خالل الفرتة املمتدة بني 31 دي�سمرب 2018 و 01 جانفي 
الثامنة  ال�ساعة  على  اأم�س  �سبيحة  غاية  اإىل  و   2019
وحدات  �سجلت  الأخرية(  24�ساعة  خالل  )اأي  �سباحا 
خمتلفة  مناطق  عــدة  يف  تدخل   2356 املدنية  احلماية 
ال�ستغـاثة  مكاملات  تلقي  اإثر  على  وهذا  الوطن  من 
خمتلف  �سملت  التدخالت  هذه  املواطنني،  طرف  من  
جمالت اأن�سطة احلماية املدنية �سواء املتعلقة بحوادث 
اإخمــاد  ال�سحي  الإجالء  املنزلية،  احلوادث  املرور، 

احلرائق و الأجهزة الأمنية...الخ.
على هذا النحو �سجلت عدة حوادث مرور منها 08 الأكرث 
دموية ت�سببت يف وفاة 08 اأ�سخا�س يف مكان احلوادث و 
اإ�سابة 08 اآخرين بجروح متفاوتة اخلطورة، مت اإ�سعافهم 
املحلية.  امل�ست�سفيات  اإىل  نقلهم  ثم  املكان  عني  يف 
بوفاة  خن�سلة  ولية   م�ستوى  على  �سجلت  ح�سيلة  اأثقل 
04 اأ اأ�سخا�س يف مكان احلادث و اإ�سابة 01 اآخر بجروح 
متفاوتة اخلطورة على اإثر اإ�سطدام بني �سيارة و �ساحنة 
ذات ن�سف مقطورة على م�ستوى الطريق الوطني رقم 88 

ببلدية الن�سيغة .
اأجل  من  املدنية  احلماية  وحدات  تدخلت   ، لالإ�سارة 

امل�ست�سفيات  اإىل  وحتويل  الأولية  الإ�سعافات  تقدمي 
جراء  من  باختناقات  اأ�سيبوا  اأ�سخا�س   08 املحلية  
من  املنبعث  الكربون  اأك�سيد  اأحادي  غاز  ا�ستن�ساقهم  
اأجهزة التدفئة و �سخانات املاء، وهذا بكل من وليتي، 
�سطيف بـ 06 ا�سخا�س على م�ستوى حي �رساي م�سعود 
ببلدية قليل ، وولية �سيدي بلعبا�س بـ 02 �سخ�سني على 

مت  ال�سحايا  �سفي�سف،  ببلدية  م�سكن   100 حي  م�ستوى 
اإ�سعافهم  ثم حتويلهم يف حالة مقبولة  اإىل امل�ست�سفيات 
اأي�سا  قامت عنا�رس احلماية  املدنية   املحلية ، للعلم  
باإخماد 03 حرائق ح�رسية و�سناعية يف كل من وليات 
البويرة، مترنا�ست و ولية النعامة، دون ت�سجيل خ�سائر 

يف الأرواح الب�رسية .

م٫�س

بني 31 دي�سمرب 2018 و 01 جانفي 2019

�إرهاب �لطريق يح�شد �أرو�ح 8 �أ�شخا�ص
.          2356 تدخال لوحد�ت �حلماية �ملدنية

وهران 

توزيع 5 �آالف 
م�شكن قريبا

يرتقب خالل الثالثي الأول من العام 
اجلاري بولية وهران توزيع زهاء 5 

اآلف م�سكن عمومي اإيجاري يف اإطار 
الق�ساء على ال�سكن اله�س والفو�سوي 
، ح�سبما ا�ستفيد لدى ديوان الرتقية 

والت�سيري العقاري، وت�سمل هذه العملية 
اأ�سحاب قرارات ال�ستفادة امل�سبقة 
عرب خمتلف املندوبيات على غرار 

اأحياء الن�رس )الدرب �سابقا( وال�سنوبر 
)بالنتري �سابقا( وعمارات »الطليان« 

ببلدية وهران واأحياء »الكيمو« و«قارة« 
ببلدية ال�سانيا وحي »ال�رسدينة« مبر�سى 

الكبري وكذا �سيدي ال�سحمي وغريها، 
للتذكري فقد مت مع نهاية �سهر دي�سمرب 
املن�رسم اإعادة اإ�سكان اأزيد من 1.600 

عائلة تقطن باأكرب حي ق�سديري 
ب�سيدي الب�سري )بلدية بئر اجلري( اإىل 
�سكنات جديدة بنف�س احلي مع العلم 

اأن هذه العملية �سمحت با�سرتجاع وعاء 
عقاري يناهز 22 هكتار والذي �سي�ستغل 

لإجناز 2.000 وحدة �سكنية عمومية 
اإيجارية التي ا�ستفادت منها الولية 

العام املا�سي.

اأمن والية تب�سة  

حجز 2000 قر�ص مهلو�ص و 2000 وحدة كحولية

م�سالح اأمن والية االأغواط 

برنامج عملياتي ميد�ين ملكافحة �جلرمية �حل�شرية 

بكل من مترنا�ست، برج باجي خمتار وعني �سالح

توقيف 12 �شخ�شا و�شبط ثالث  بنادق �شيد

غليزان

توقيف رئي�ص بلدية و�دي �ل�شالم حتفظيا

مبوحلي يودع �لعام 2018 بطريقة مثالية

خلفا لتقي مقورة

ياحي رئي�شا جديد� لوفاق �مل�شيلة 

بجاية

�شبط 6 طائر�ت درون جمهزة بكامري�ت

جماهري �ملان �شيتي تنتقد حمرز

ملكافحة  ال�ستباقي  الأمني  املخطط  اإطار  يف 
اجلرمية املربمج من قبل م�سالح امن ولية تب�سة 
اثر  وعلى   2019 اجلديدة  ال�سنة  حلول  مبنا�سبة 
تكثيف عمليات املداهمة باإقليم اخت�سا�س الولية 
قرابة  و  اأكرث من 4023  �سخ�س  تنقيط  حيث مت  
اأ�سفرت  وخارجها  الولية  داخل  من  مركبة   3500

عنهم  املبحوث  من  كبري  جممعة  توقيف  على 
مربر  دون  الأحجام  خمتلفة  بي�ساء  اأ�سلحة  وحجز 
�رسعي . كما متكنت ذات امل�سالح يف عملية نوعية 
 07 من  متكونة  منظمة  اإجرامية  �سبكة  تفكيك  من 
اأ�سخا�س ميتهنون املتاجرة باملوؤثرات العقلية عرب 
الوليات ال�رسقية للوطن اأين تعود حيثيات الق�سية 

بها ذات امل�سلحة على  اإىل عملية مداهمة قامت 
توقيف  اأين مت  تب�سة   م�ستوى حي طريق املطار  
مركبة من نوع رونو كونغو تنحدر من اأحد الوليات 
املجاورة على متنها �سخ�سان ترتاوح اأعمارهم 31 
وحالة  م�سطرب  �سلوك  عليهما  يبدو  �سنة   و32 
ليتم  املركبة  وثائق  مراقبة  اإثرها مت  على  هيجان 

بعدها تفتي�س املركبة  اأين مت العثور بداخلها على 
كانت خمباأة  املهلو�سة  الأقرا�س  من  معتربة  كمية 
من  املوؤثرات  هذه  الداخل  من  التوقف  اإنارة  فوق 
ثور   راأ�س  �سكل  على  اللون  زرقاء  ليك�ستازي  نوع 

قدرت الكمية باأكرث من 800 قر�س .

ع/ر�سيد تب�سة

الربنامج  اإطار  يف  الأغواط  ولية  اأمن  م�سالح  �سطرت 
العملياتي امليداين والتي تهدف  من خالله بالدرجة الأوىل 
اأ�سكالها و �سمان  اإىل مكافحة اجلرمية احل�رسية مبختلف 

الأمن وال�سكينة للمواطنني. 
ولية  لأمن  الق�سائية  ال�رسطة  م�سالح  عاجلت  حني  يف 
الأغواط خالل �سنة 2018 :)1939( ق�سية تورط فيها )1747( 
�سخ�س من اجلن�سني، بعد اإمتام ملفات الإجراءات الق�سائية 

فيها  املتورطني  تقدمي  بعد  و  املعاجلة  بالق�سايا  اخلا�سة 
اأمام العدالة مت اإيداع )248( �سخ�س منهم احلب�س املوؤقت، 
فيما ا�ستفاد )243( �سخ�س من الإفراج املوؤقت، اأما البقية 
فقد كانوا حمل نتائج ق�سائية اأخرى و من بني هذه الق�سايا 
و  الأموال  بجرائم  متعلقة  ق�سية   )1060( ت�سجيل  مت  فقد 

املمتلكات. 
ويف ذات ال�سياق اأ�سفرت الق�سايا املعاجلة عن تورط )692( 

�سخ�س، بعد تقدميهم اأمام العدالة مت اإيداع )126( �سخ�س 
منهم احلب�س املوؤقت، فيما ا�ستفاد )65( �سخ�س من اإفراج 
موؤقت، اأما البقية فقد كانوا حمل نتائج ق�سائية اأخرى، و قد 
بال�رسقة  متعلقة  )852( ق�سية  الق�سايا يف  اأهم هذه  متثلت 
مبختلف اأ�سكالها، و )63( ق�سية متعلقة بتحطيم ملك الغري.
وعرفت �سنة 2018  و يف اإطار حماربة ا�ستهالك املخدرات 
و الأقرا�س املهلو�سة والجتار الغري �رسعي بهما عرب قطاع 

الخت�سا�س، معاجلة )126( ق�سية يف هذا املجال اأ�سفرت 
الكيف  مادة  من  املخدرات  من  كمية  حجز  و  �سبط  عن 
 + مهلو�س  قر�س    1500( كذا  و  كلغ(،  بـ)18  تقدر  املعالج 
11 قارورة حملول مهلو�س(، مع توقيف )173( �سخ�س، بعد 
اإيداع )76( �سخ�س منهم احلب�س  العدالة مت  اأمام  تقدميهم 

املوؤقت يف حني ا�ستفاد البقية من اإفراج موؤقت.
طوبال اإميان

واجلرمية  التهريب  مكافحة  اإطار  يف 
الوطني  للجي�س  مفارز  اأوقفت  املنظمة، 
ال�سعبي، يوم 31 دي�سمرب 2018 يف عمليات 
باجي  برج  مترنا�ست،  من  بكل  متفرقة 
خمتار وعني �سالح/ن.ع.6، )12( �سخ�سا 

وكمية  �سيد  بنادق   )03( ثالث  و�سبطت 
من الذخرية واأربعة )04( مركبات رباعية 
 )03( كهربائية،  مولدات   )03(، الدفع 
معدات  اىل  بالإ�سافة  �ساغطة  مطارق 

للتنقيب عن الذهب.

وايل  اأن  اأن  موؤكدة  م�سادر  من  الو�سط  علمت 
اأوقفت  اإبراهيمي  ن�سرية  ال�سيدة  غليزان  ولية 
حتفظيا رئي�س بلدية وادي ال�سالم :م ع منتخب 

ق�سائيا  متابعته  نتيجة  تاج  اجلزائر  امل  جتمع 
وهذا اإىل غاية الف�سل يف الق�سية املطروحة من 

طرف العدالة.

يوا�سل احلار�س الدويل اجلزائري راي�س وهاب 
مبوحلي لفت النتباه والإبداع خالل املباريات 
ال�سعودي،  التفاق  ناديه  رفقة  يخو�سها  التي 
 2018 العام  اخل�رس  عرين  حار�س  وّدع  اأين 
الحتاد  اختاره  بعدما  ممكنة  طريقة  باأف�سل 

ال�سعودي
للجولة  املثالية  الت�سكيلة  �سمن  القدم  لكرة 
اأمام  الرائع الذي قدمه  ال�سابقة بعد املردود 
عاملية  بطريقة  وت�سديه  جدة  احتاد  نادي 

لفر�س املناف�س.

يف  امل�سيلة  وفاق  اإدارة  جمل�س  اأع�ساء  عنّي 
اجتماع طارئ انعقد م�ساء اأول اأم�س بدار الثقافة 
جديد،  كرئي�س  ال�سيخ  ياحي   « احلمالوي  »قنفود 
منه  الثقة  �سحب  مّت  الذي  مقورة  تاقي  ليخلف 
 80 الأع�ساء  كافة  بتزكية  ال�سيخ  ياحي  وقد حظي 
النتخابية  العامة  اجلمعية  اأ�سغال  ح�رسوا  الذين 
الو�سعية  اأن  حيث  ال�سابق،  الرئي�س  غاب  حني  يف 

الأع�ساء  على  حتمت  امل�سيلة  وفاق  بها  التي متر 
امل�سكل  حلل  الجتماع  هذا  عقد  ح�رسوا  الذين 
املطروح، بح�سور كل من مدير ال�سباب والريا�سة 
وايل  مع  ياحي  اجتمع  وقد  امل�سيلة  بلدية  ورئي�س 
ولية امل�سيلة بعد انتخابه، وحتدث الطرفان حول 

م�ستقبل النادي .
عبدالبا�سط بديار

بورقلة  ال�سعبي  الوطني  للجي�س  مفارز  �سبطت 
من  علبة   )1550( حجزت  و  مهربني)02(  والوادي 
حني  يف  امل�رسوبات،  خمتلف  من  كمية  و  التبغ 

ببجاية/ن.ع.5،  الوطني  الدرك  عنا�رس  اأوقف 
�سخ�سا)01( بحوزته، �ستة )06( طائرات دون طيار 

جمهزة بكامريات.

ريا�س  اجلزائري  الدويل  الالعب  وجد 
املخيب  الأداء  بعد  ماأزق  يف  نف�سه  حمرز 
�سيتي  مان�س�سرت  ناديه  رفقة  قدمه  الذي 
�ساوثامبتون  اأمام  خا�سها  التي  املقابلة  يف 
حيث  املمتاز،  الجنليزي  الدوري  �سمن 

�سيع عدة فر�س �سهلة اأتيحت له طيلة اطوار 
املقابلة، وهو ما جعله اإىل عر�سة و�سخرية 
وجهت  التي  »ال�ستريزن«  ت�سكيلة  اأن�سار  من 
التوا�سل  له وابال من النتقادات عرب موقع 

الجتماعي«تويرت«.
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وهران 

خم�شة فنادق جديدة 
بد�ية 2019 

يرتقب دخول خم�س موؤ�س�سات فندقية حيز 
اخلدمة بوهران خالل ال�سدا�سي الأول من �سنة 

2019، ح�سب ما ا�ستفيد من املدير املحلي 
لل�سياحة وال�سناعة التقليدية، واأكد بلعبا�س قامي 
بن عمراأن املوؤ�س�سات الفندقية اخلم�س املعنية 

�ستكون جاهزة لال�ستغالل حت�سبا ملو�سم 
ال�سطياف املقبل، لت�ساف اإىل املوؤ�س�سات 

ال�سبع التي مت تد�سينها خالل ال�سنة املنق�سية 
.2018

دونالد ترامب

�أنا �الأف�شل يف 
تاريخ �أمريكا

عدد الرئي�س الأمريكي، دونالد ترامب، 
اإجنازات اإدارته خالل العام املنق�سي، 

وو�سفها بـ«الإجنازات التاريخية«، 
موؤكدا اأن فريقه الأح�سن يف تاريخ 
الوليات املتحدة وقال ترامب يف 

كلمة مبنا�سبة حلول ال�سنة امليالدية 
اجلديدة: »الوليات املتحدة وحتت 

قيادتي متكنت من توقيع اتفاقات 
جتارية مع املك�سيك وكندا وكوريا 

اجلنوبية«.
كما اعترب الرئي�س الأمريكي قرار 

وا�سنطن الن�سحاب من التفاق النووي 
الإيراين، من اإجنازات اإدارته خالل 

العام 2018، بالإ�سافة اإىل املفاو�سات 
مع كوريا ال�سمالية وجتميد جتاربها 
النووية، وقال ترامب يف كلمته التي 

وجهها اإىل ال�سعب الأمريكي: »اأنا اأعمل 
ل�ساحلكم، واأقاتل لأجلكم، �سننت�رس 

مهما كانت الظروف«،ويتزامن خطاب 
ترامب مع اإغالق جزئي للحكومة 

الأمريكية ب�سبب ف�سل املفاو�سات 
بني الدميقراطيني واجلمهوريني حول 

امليزانية، على خلفية تاأثري متويل 
اجلدار احلدودي بني املك�سيك 

والوليات املتحدة، الذي اأ�رس ترامب 
على بنائه لوقف عبور املهاجرين اإىل 

بالده.

 مار�دونا يت�شامن 
مع كوليبايل 

اأعلن الأ�سطورة الأرجنتينية مارادونا 
ت�سامنه مع مدافع نابويل ال�سنغايل 

كاليدو كوليبايل الذي كان هدفا لهتافات 
عن�رسية الأ�سبوع املا�سي خالل 

مواجهة فريقه مل�سيفه اإنرت ميالن يف 
»الكالت�سيو«،وبث مارادونا الذي دافع 
عن األوان نابويل وقاده للقب الدوري 

الإيطايل عامي 1987 و1990، �سورة له 
عرب تطبيق اإن�ستاغرام وهو يحمل قمي�س 
كوليبايل، مرفقا اإياها بالآتي: »لقد لعبت 

7 �سنوات يف نابويل واأنا اأي�سا كنت �سحية 
الهتافات العن�رسية من قبل بع�س اأن�سار 

اللعبة«واأ�ساف مارادونا الذي يتوىل 
حاليا تدريب فريق دورادو�س املك�سيكي: 

»اأ�سعر باأين من نابويل، واليوم اأريد اأن 
اأكون اإىل جانب كوليبايل«.. »اآمل يف اأن 

يكون هناك ما قبل وما بعد هذه احلادثة 
لكي يتم الق�ساء على العن�رسية يف كرة 

القدم ب�سكل نهائي«.
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