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17500 بلغو� �ل�سفة �ل�سمالية 
و17700 مبر�كز �لتجميع

 اإف�سال 4 اآلف هجرة 
غري �سرعية يف 2018

وزيرة �لرتبية توؤكد

 ا�ستغالل القائمة الحتياطية
 مل�سابقة توظيف الأ�ساتذة  

على خلفية تغيري نتائج �نتخابات �ل�سينا 

اأعمال �سغب اأمام مقر ولية اإيليزي 
�لتوقعات �لف�سلية للمركز �لوطني لعلم �ملناخ

 توقع تهاطل م�ستويات 
قيا�سية من الأمطار

.       ما وراء ظاهرة توريث املنا�سب 



اجتاحت موجة برد �صديدة يف الأيام الثالثة الأخرية باجلزائر العا�صمة 
وباقي الوليات  الأخرى وهذا ما يوؤكد اأن مو�صم ال�صتاء  قد حط رحاله  
مع بداية  ال�صنة اجلديدة 2019  حيث اأن ال�صيء الذي ينبئ بقرب  هطول 
الوطن  بروع  املرتفعات عرب خمتلف  ثلوج يف   وت�صاقط  اأمطار غزيرة 

القار�س حيث �صارع مواطنو  والتي تعرف هي الأخرى موجة من الربد 
املناطق النائية واملنعزلة على اقتناء قارورات الغاز جتنبا لنق�صها يف 

قادم الأيام  .  
ح.م 

�سيدي بلعبا�س

نفوق �أكرث من 100 
ر�أ�س من �لغنم و�ملاعز
مت ت�صجيل 118 حالة نفوق لدى املا�صية واملاعز ب�صيدي 

بلعبا�س من بينها 115 حالة تخ�س اخلرفان وثالث حالت 

لدى �صغار  املاعز وهذا ب�صبب داء احلمى القالعية 

وطاعون املجرتات ال�صغرية، ح�صب ما علم لدى املفت�س 

الولئي للبيطرة واأو�صح قا�صي �صيايف، اأن حالت النفوق 

م�صت قطعان 18 مربي ين�صطون على م�صتوى بلديات كل 

من بويطا�س ووادي �صفيون وتيغاليمات وتاودموت ومرحوم 

وتنرية وتلموين حيث مت عزل القطيع والطلب من املربيني 
القيام بعمليات تطهري وا�صعة جتنبا خل�صائر اأخرى.

كما مت اأخذ عينات من املوا�صي الهالكة واإر�صالها للمخرب 

اجلهوي لتلم�صان حيث تبني ب�صفة موؤكدة وجود مر�س احلمى 

القالعية وطاعون املجرتات ال�صغرية، ح�صب ما ك�صفه ذات 

امل�صدر، م�صريا اإىل اأنه من بني كل اأربع حالت مقتطعة لدى 

املربيني  يكت�صف ثالث حالت اإ�صابة بطاعون املجرتات 

ال�صغرية وحالة اإ�صابة باحلمى القالعية للتذكري كان وايل 

�صيدي بلعبا�س اأحمد عبد احلفيظ �صا�صي، قد اأ�صدر نهاية 

الأ�صبوع املا�صي قرارا يت�صمن الإجراءات القانونية ملكافحة 

داء احلمى القالعية ووباء املجرتات ال�صغرية حيث تقرر 

غلق الأ�صواق الأ�صبوعية للموا�صي املقدر عددها ب 9 
املنت�رشة عرب الولية وذلك ملدة 30 يوم.

�جلز�ئريون مدعوون للت�صويت على عطال

موجة برد جتتاح واليات �لوطن

خبر في 
صورة

�لباك�ستانيون يف �ملقدمة ب600 �ألف معتمر

83 �ألف جز�ئري يوؤدون منا�صك �لعمرة

�سطيف

�إنتاج قيا�صي يف �حلبوب 
احتلت ولية �صطيف الريادة على م�صتوى �رشق البالد يف اإنتاج احلبوب 
ب�صتى اأنواعها خالل املو�صم الفالحي 2018/2017 و كان ذلك يف حد 
�صمعتها  على  حافظت  حيث  الفالحة  لقطاع  بالن�صبة  اجنازا  ذاته 
ك«خزان حقيقي للقمح«وقد جتلى ذلك بعد اأن حققت �صطيف حققت 
خالل املو�صم الفالحي املنق�صي منتوجا وفريا من احلبوب مبختلف 

اأنواعها بـ 3 ماليني و 695 األف و 400 قنطار مما جعلها 
حتتل الريادة يف هذا املجال ب�رشق البالد و الثانية وطنيا بعد ولية 
كما  هكتار،   100 و  األف  ب197  مزروعة  م�صاحة  على  ذلك  و  تيارت 
ب�صاأن جمع  و  بالولية، علي زرارقة،  الفالحية  اأو�صح مدير امل�صالح 
املح�صول فقد ا�صتقبلت تعاونية احلبوب و البقول اجلافة ما مقداره 
منذ  التعاونية  حتققها  »مل  كمية  هي  و  قنطار  األف   344 و  مليون   1
منها  عوامل  عدة  اىل  ذلك  اأرجع  الذي  املدير  ح�صب  ال�صتقالل« 
لل�صقي  اجليد  ال�صتغالل  و  املنا�صبة  الأوقات  يف  الأمطار  ت�صاقط 
التكميلي و ا�صتعمال الأ�صمدة بطرق علمية و حديثة و املكننة ف�صال 
عن الظروف امل�صاعدة التي �صادت مرحلتي احلرث و البذر و احل�صاد 

و الدر�س.

 �لفريق قايد �صالح يزور
 �لناحية �لع�صكرية �لثانية

�لفريق �أحمد قايد �سالح، نائب وزير �لدفاع 
�لوطني، رئي�س �أركان �جلي�س �لوطني 

�ل�سعبي يف زيارة عمل وتفتي�س �إىل �لناحية 
�لع�سكرية �لثانية يقوم �لفريق �أحمد قايد 

�سالح، نائب وزير �لدفاع �لوطني، رئي�س 
�أركان �جلي�س �لوطني �ل�سعبي، من 06 �إىل 

�إىل  عمل وتفتي�س  2019، بزيارة  يناير   09
�لناحية �لع�سكرية �لثانية  بوهر�ن �ل�سيد 
�لفريق �سي�سرف خالل هذه �لزيارة على 

تنفيذ مترين تكتيكي بالذخرية �حلية، كما 
�سيعقد لقاء�ت توجيهية مع �إطار�ت و�أفر�د 

وحد�ت �لناحية �لع�سكرية �لثانية.

ينتظر الالعب الدويل 
اجلزائري يو�صف عطال 

ت�صويتا مكثفا من 

اجلمهوراجلزائري ب�صاأن 
ال�صتفتاء الذي و�صعته 

الرابطة الفرن�صية لكرة القدم 

بخ�صو�س اختيار اأف�صل 
ظهري امين يف دوري الدرجة 

الأوىل الفرن�صية خالل 

مرحلة الذهاب، حيث مت فتح 
الت�صويت اإىل اجلمهور من اأجل 

منح راأيه واختيار الأف�صل.

�أعلنت �ل�سعودية 
�أم�س  �ل�سبت، و�سول 

مليونني و180 �ألف 
معتمر �إىل �لبالد، 

م�سرية �أن �لأتر�ك 
من �سمن �جلن�سيات 

�لع�سر �لأكرث قدوما 
لأد�ء �لعمرة جاء 

ذلك وفق �إح�ساء�ت 
تر�كمية ملوؤ�سر �لعمرة 

�لأ�سبوعي، �أ�سدرتها 
وز�رة �حلج و�لعمرة 

و�أظهرت �لإح�ساء�ت 

�أن جمموع �لقادمني 
�إىل �ململكة مليونان 

و183 �ألفا و31 
معتمر�، فيما غادر 

مليون و774 �ألفا و420 
�سخ�سا �أدو� �لعمرة.

و�أو�سح موؤ�سر �لعمرة 
�لأ�سبوعي �لذي �أطلق 

قبل 4 �أ�سهر، �أن �أكرث 
�جلن�سيات قدوما 

كانت بح�سب �لرتتيب: 
باك�ستان 600 �ألف 
و15 معتمر�، تليها 

�إندوني�سيا 394 �ألفا 
و27، ثم �لهند 281 

�ألفا و589، ثم ماليزيا 
و793،  �ألفا   130

و�ليمن 113 �ألفا و247 
معتمر�.

وتاأتي بعدها كل من 
�جلز�ئر 83 �ألفا و299، 

وم�سر 63 �ألفا و217، 
وتركيا 60 �ألفا و86، 

و�لإمار�ت 56 �ألفا 
و412، ثم بنغالد�س 

معتمر�  و848  �ألفا   52

قال �إنه ل يرد على �لتفاهات

علي بن فلي�س يتجنب ��صتفز�ز�ت عبد�لعزيز بلعيد
�لأول  �لوزير  جتنب 
فلي�س  بن  علي  �لأ�سبق 
�لهجوم  �إىل  �للتفات 
عن  �ل�سادر  �لكالمي 
�لذي  و  بلعيد  عبد�لعزيز 
حزب  على  فيه  حتامل 
بن  وقال  �حلريات  طالئع 
فلي�س يف �ت�سال هاتفي مع 

” �سبق بر�س” �أم�س،  موقع 
�إنه يرد فقط على �لق�سايا 
ميكنه  ول  �لأهمية  ذ�ت 
�أن يتجاوب مع ما قال عنه 
تفاهات ،فالأولوية ح�سبه 
للمخاطر  للت�سدي  هي 
ح�سب  �لبالد  تتهدد  �لتي 

قوله .
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�بن عم بدة ، و�بن عم طليبة ، وديلمي وماخفي �أعظم

عائالت �سيا�سية تقتحم جمل�س الأمة 
�شهدت نتائج �نتخابات جمل�ض �لأمة �لتي جرت موؤخر� �لعديد من �لظو�هر �لغريبة يف �لو�جهة �ل�شيا�شية �جلز�ئرية ، �ذ وبغ�ض �لنظر عن ظاهرة �ل�شكارة �لتي كانت 
فا�شحة هذه �ملرة ، برزت ظاهرة �أخرى يف هذه �لنتائج و �لتي تتعلق بعمليات توريث وتالقح من �لربملان �أو ما يعرف بالعائالت �ل�شيا�شية ، بعد �أن تد�ولت �لكثري من 

�لألقاب يف قائمة �لناجحني تربطهم عالقات بقياد�ت �شابقة على غر�ر بدة ، و طليبة ، وديلمي وماخفي �أعظم .

ع�شام بوربيع
 

املدية  الفائز عن والية  ال�سيناتور  فكان 
والذي   ، بدة  عائلة  من  هو  االآفالن  يف 
عم  ابن  هو  امل�سادر  من  العديد  ح�سب 
االأفالن  يف  القيادي  و  الربملاين  النائب 
التعليقات  كرثا  وبالطبع   ، بدة  حمجوب 
عن �رس اختيار اأحد اأفراد عائلة حمجوب 
ابن  اختيار  ليتم   ، الربملان  هو يف  الذي 

عمه ك�سيناتور .
طليبة  لعائلة  بالن�سبة  ال�سيء  نف�س  ووقع 
طليبة  عائلة  من  االأفراد  احد  فاز  اإذ 
هذا   ، الوادي  والية  عن  ال�سينا  مبن�سب 
مع  قرابة  تربطه  الذي  اأي�سا  االأخري 
النائب الربملاين بهاء الدين طليبة ، على 

االأقل يكون ابن عمه .
يخ�س  فيما  ت�سجيله  مت  ال�سيء  ونف�س 

عائلة ديلمي ، حيث فاز املر�سح ديلمي 
 ، ال�سيناتور  مبن�سب  امل�سيلة  والية  عن 
وت�ساءل املتتبعون عن عالقته باالأفالين 
ال�سابق و النا�سط يف قطاع الرتبية ديلمي 
، فالرب غم اأنه مل ي�ستبعد اأن تكون عالقة 
اأن  اإال   ، االأخريين  هذين  بني  عائلية 
ا�ستبعد وجود عالقة قرابة كون  البع�س 
االأول من والية امل�سيلة و االآخر من والية 
وجود  من  مينع  مل  ذلك  لكن   ، �سطيف 

تقارب عائلي .
اأثارت هذه الظاهرة حفيظة الكثري  وقد 
وملال   ، ال�سيا�سي  لل�ساأن  املتتبعني  من 
و�سلت اإليه انتخابات ال�سينا ، والتي تتعلق 
باالأ�سا�س بظاهرة التوريث ال�سيا�سي ، و 
التالقح ال�سيا�سي و العائلي و املحاباة ، 
الذي ي�رس كثريا مب�سداقية مثل  ال�سيء 

هاته املوؤ�س�سات الت�رسيعية .

وطبعا مل متر هذه الظواهر مرور الكرام، 
حيث اعترب العديد من املتتبعني اأن نفوذ 
بع�س ال�سخ�سيات يف االأحزاب ال�سيا�سية 
، �سمح لهم باختيار ابن عمومتهم اأو اأحد 
ممثال  ليكون  لدفعه  عائلته  اأفراد  من 
ملجل�س االأمة ، حيث اأمام هذه احلاالت 
على غرار ابن عم بدة ، الذي فاز موؤخرا 
 ، املدية  والية  عن  �سيناتور  مبن�سب 
اأن  ابن عمه  ا�ستفاد من دعم  اأنه  االأكيد 
خمتلف  يف  بدة  حمجوب  اأخاه  يكن  مل 
بداية  منذ   ، االنتخابات  هذه  مراحل 
 ، النتائج  �سدور  غاية  اإىل  امللف  و�سع 
ال�سيما وان عرفنا اأن حمجوب بدة اأ�سبح 
يتمتع بنفوذ عايل داخل االآفالن ، كيف ال 
وهو من قاد عملية التحريك �سد رئي�س 
الربملان ال�سعيد بوحجة ، وكذلك اإ�رسافه 
على ما يعرف باملنتخبني القدماء و التي 

حتظى بدعم مهم من ال�سلطة .
طليبة  الدين  لبهاء  بالن�سبة  ال�سيء  نف�س 
جنح  االآخر  هو  الذي  الربملاين  النائب 
ابن عمه ليكون �سيناتورا عن والية وادي 
�سوف ، فهل هي ال�سدفة يا ترى ، اأم اأن 
طليبة  عم  ابن  اأن  اأم  ذلك،  يف  يد  لبهاء 
قبة  اىل  للو�سول  بهاء  خربة  من  ا�ستفاد 

جمل�س االأمة .
وقد انت�رست يف الت�رسيعيات ال�سابقة 
الكثري  ا�سلت  التي  ،و  التوريث  ظاهرة 
من احلرب ، ال�سيما بعد اأن ر�سح العديد 
الأبنائهم  االآفالن  يف  القياديون  من 
يف  ملنا�سب  عائالتهم  من  اأفراد  و 
الظاهرة  هذه  تتوقف  وال   ، الربملان 
من  العديد  موجودة يف  بل هي   ، هنا 
روؤ�ساء  اإىل  حتى  امتدت   ، املجاالت 
وزير  فتجد   ، الوالة  اإىل  و   ، البلديات 

و�سقيق   ، معينة  لوالية  وايل  �سقيق  له 
هي  وكثرية   ، مرموق  من�سب  يف  اآخر 
املجال  ي�سع  التي  احلاالت  هذه  مثل 
لذكرها ، و ال�سوؤال املطروح ما تاأثري 

هذه اخلاليا املت�سكلة و هذه العائالت 
العام  ال�سيا�سي  البناء  يف  ال�سيا�سية 
اأن  خا�سة   ، ال�سيا�سي  امل�سهد  ويف   ،

ماخفي اأعظم . 

وزير �لد�خلية من  تني ز�و�تني 

تطوير البنية التحتية كفيل 
بامل�ساعدة على تاأمني احلدود

واجلماعات  الداخلية  وزير  اأكد 
نور  العمرانية  والتهيئة  املحلية 
بدائرة  ال�سبت  اأم�س  بدوي  الدين 
كلم   500( احلدودية  زواتني  تني 
اأق�سى جنوب مقر والية مترنا�ست( 
احلدودية  املناطق  تاأمني  اأن 
الهياكل  �سبكة  بتج�سيد  مرهون 
لدى  الوزير  واأو�سح  القاعدية 
االأ�سا�س  حجر  و�سع  على  اإ�رسافه 
كلم(   207( الثاين  ال�سطر  واإطالق 
اإجناز الطريق الوطني  من م�رسوع 
و�سيلت  زواتني  تني  بني  الرابط 
اإىل  فيها  �رسع  زيارة  اإطار  يف 
اأن  اأيام  املنطقة والتي تدوم ثالثة 
املناطق احلدودية مرهون  »تاأمني 
القاعدية  الهياكل  �سبكة  بتج�سيد 
ال�رسورية يف هذه املناطق ، وذلك 
يف اإطار ا�سرتاتيجية الدولة الرامية 
و  احلدودية  املناطق  تنمية  اإىل 

اال�ستجابة لتطلعات ال�ساكنة«. 

�أرمادة وز�رية يف 
عا�شمة �لأهقار

الذي  بدوي  اأكد  املوقع  وبذات 
وزيرا  الزيارة  هذه  يف  يرافقه 
االأ�سغال العمومية والنقل والتجارة 
زعالن  الغني  عبد  التوايل  على 
العام  واالأمني  جالب  و�سعيد 
واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة  لوزارة 
اأي�سا  ال�سعيد حربان  امل�ست�سفيات 
بتطوير  االهتمام  �رسورة  على 
موؤهالت االإطارات العاملة يف قطاع  
�سيما  والنقل،  العمومية  االأ�سغال 
عرب  بالتحويالت  القيام  حيث  من 
ي�سمح  مبا  الوطن  مناطق  خمتلف 
لهم باكت�ساب اخلربة ال�رسورية يف 

جماالت متابعة م�ساريع القطاع .
ا�ستعمال  اأهمية  على  الوزير  �سدد 
الكافية  بالكميات  االإ�سمنت  مادة 
القاعدية  املن�ساآت  م�ساريع  يف 
ال�سحراوية  املناطق  هذه  مثل  يف 
املطلوبة  التقنية  املعايري  لتحقيق 
،واأ�سندت  دميومتها  ت�سمن  التي 
هذا  من  الثاين  ال�سطر  اأ�سغال 
تني  بني  الرابط  احليوي  املحور 
زواتني و�سيلت اإىل خم�س موؤ�س�سات 
عمومية، علما اأن ال�سطر االأول من 
م�سافة  على  املمتد  الطريق  هذا 
يوجد يف  كلم  اإجمالية قدرها 367 
ال�رسوحات  ح�سب  االإجناز،  طور 
،كما  الوزاري  الوفد  اإىل  املقدمة 
مت بذات اجلماعة املحلية تد�سني 
الذي  �سنف)ب(  مدر�سي  جممع 

اأق�سام وجناح   )6( يتوفر على �ست 
اإداري و�سكن وظيفي ، وو�سع حجر 
مطعم  اإجناز  مل�رسوع  االأ�سا�س 
مدر�سي، قبل تد�سني مركز متقدم 
للحماية املدنيةوتفقد الوفد اأي�سا 
م�رسوع اإجناز وجتهيز ثانوية �سنف) 
 ، بيداغوجي  مقعد   600 بطاقة  اأ( 
�رسير(   200( داخلية  على  وتتوفر 
االأ�سغال  تقدم  ن�سبة  تقدر  حيث   ،
بـور�ساتها 75 يف املائة ، حيث اأعلن 
بدوي باملنا�سبة عن ت�سجيل عملية 
لفائدة  جديدة  متو�سطة  اإجناز 

املتمدر�سني بهذه املنطقة.
تد�سني  مت  الزيارة  ذات  و�سمن 
والتمهني  املهني  التكوين  مركز 
يتوفر  الذي   ، مقعد   250 بطاقة 
على داخلية )60 �رسيرا( ، ومعاينة 
ا�ستلم  الذي  مغطى  جواري  م�سبح 
�سباب  لفائدة   2018 جويلية  يف 
هذه  ومبنا�سبة  زواتني  تني  بلدية 
الوزاري  الوفد  اأ�رسف  الزيارة 
على منح �سيارتي اإ�سعاف رباعيتي 
العمومية  املوؤ�س�سة  لفائدة  الدفع 
زواتني،  بتني  اجلوارية  لل�سحة 
عملية  انطالق  اإ�سارة  اإعطاء  و 
ت�سامنية ممولة من ميزانية الدولة 
لفائدة 981 عائلة من البدو الرحل 
ت�سمن  التي  العملية  هذه  وتتمثل 
من  كميات  يف  �ساحنات   7 نقلها 
واأدوية  االأ�سا�سية  الغذائية  املواد 

واأغطية �ستوية وخيم. 

جل�شات ��شتماع 
لن�شغالت �ل�شكان

ختام  يف  الوزاري  الوفد  وعقد 
لقاء  زواتني  تني  بلدية  اإىل  زيارته 
واالأعيان،  املدين  املجتمع  مع 
بع�س  ا�ستعرا�س  خالله  مت  حيث 
ومن  املحليني  ال�سكان  ان�سغاالت 
تني  تزويد  بتدعيم  املطالبة  بينها 
لل�رسب  ال�ساحلة  باملياه  زواتني 
 60 م�ست�سفى  اإجناز  يف  االإ�رساع  و 
 « بقرية  اإجناز متو�سطة  و  �رسيرا، 
ح�س�س  ورفع  النائية  تاونغارت« 
لتني  املوجهة  االجتماعي  ال�سكن 

زواتني.
اإىل  الزيارة  هذه  الوفد  و�سيوا�سل 
بالتنقل  احلدودية  املنطقة  هذه 
املقاطعة  اإىل  امل�سائية  الفرتة  يف 
�سيتم  التي  قزام،  عني  االإدارية 
م�ساريع  وتد�سني  تفقد  اأي�سا  بها 
اجتماعية اقت�سادية لفائدة ال�سكان 

املحليني.  

�لأمنية �لعامة حلزب �لعمال لويزة حنون

متم�سكون بخياراملجل�س التاأ�سي�سي
.       نتخوف من �لغمو�ض �لذي يلف �لرئا�شيات

�أكد على مت�شكه بالندوة �لوطنية، عمار غول :

دعمنا للرئي�س ثابت و التخالط يهدد البالد

فعل  ردة  حنون  لويزة  اعتربت 
املوؤ�س�سة الع�سكرية �سد الداعني اإىل 
خرجة  ال�سيا�سي،  ال�ساأن  يف  تدخله 
ال�سيا�سي  الغمو�س  حدة  من  زادت 
الذي ت�سهده ال�ساحة ال�سيا�سية منذ 
فائدة  ال  اقحامها  باأن  موؤكدة  مدة، 
ذلك  على  ترفعت  واأنها  �سيما  منه 
مت�سك  جددت  حني  يف  قبل،  من 
التاأ�سي�سي  املجل�س  حزبها مببادرة 
جرت  �سواء  باملنقذ  و�سفته  الذي 
اأم  وقتها  يف  الرئا�سية  االنتخابات 
حلزب  العامة  االأمينة  وو�سفت  ال، 
العمال خالل اجتماع اأع�ساء اللجنة 
املركزية لواليات الو�سط يوم اأم�س، 
باملتذبذب  ال�سيا�سي  امل�سهد 
والذي الج يف �سبابية غري م�سبوقة، 
ب�سبب كرثة املبادرات التي مل تقدم 
ح�سبها  �سبابية  وزادته  �سيء،  اأي 

عرب  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  خرجة 
لن  الع�سكر  اأن  منه  اأكدت  لها  بيان 
بعد  ال�سيا�سي  ال�ساأن  يف  يتدخل 
الإنقاذ  بتدخله  البع�س  مطالب 
مو�سحة  باجلزائر،  الدميقراطية 
املوؤ�س�سة  اأن  رغم  النقطة:«  هذه 
الع�سكرية �سددت على عدم تدخلها 
يف ال�سيا�سة، اإال اأنه مت اإقحامها يف 
من  �سيزيد  ما  ال�سيا�سي،  اجلدال 
قبل  واأكرث  اأكرث  امل�سهد  غمو�س 
الرئا�سيات املزمع اإجراوؤها يف ربيع 

هذا العام«.
و�سف  دائما  ال�سيا�سي  ال�ساأن  ويف 
التجديد  انتخابات  ذاته  امل�سدر 
العليا  ال�سفلى  للغرفة  الن�سفي 
هزت  التي  بالف�سيحة  للربملان 
باجلزائر،  املوؤ�س�سات  �رسعية  اأكرث 
املال  ت�سلط  اأن  حنون  واأ�سافت 

ب�سكل  ال�سيا�سة  على  ح�سبها  القذر 
املنتخبة  املوؤ�س�سات  كل  جعل  عام 
�سيء،  اأي  على  قادرة  وغري  �سعيفة 
يثق  اأن  لل�سعب  ميكن  ال  متابعة:« 
اأنها  لها  يُروج  ت�رسيعية  موؤ�س�سة  يف 
اأن  املعقول  غري  من  الأنه  منتخبة، 
قانون  اأي  املوؤ�س�سات  هذه  ت�رسع 

يخدم املواطن«.
وفيما يخ�س ملف الالجئني ال�سوريني 
واليمنيني وحتى الفل�سطينيني الذين 
قبل  اجلزائرية  ال�سلطات  رحلتهم 
تهديدهم  بحجة  النيجر،  نحو  اأيام 
ال�سيدة  اأفادت  القومي،  لالأمن 
باأن طريقة  العمال  االأوىل يف حزب 
ت�رسف ال�سلطات معهم �ستكون لها 
املنظمات  واأن  �سيما  وخيمة  نتائج 
احلقوقية العاملية دائما ما تر�سدت 
باجلزائر والزالت، مت�سائلة يف ذات 

جعلت  التي  االأ�سباب  عن  الوقت 
نحو  ترحلهم  املخت�سة  اجلهات 
بلدانهم  نحو  ترجعهم  ومل  النيجر 
االأ�سلية،  ومل حتاكمهم هنا باجلزائر 
وا�سحة.  ترحيلهم  حجة  واأن  �سيما 
العامة  االأمينة  اأفادت  االأخري  ويف 
الدبلوما�سية  باأن  العمال،  حلزب 
مبادئها  يف  تراجعت  قد  اجلزائرية 
“اأ�سبحت  حيث  ملحوظ،  ب�سكل 
دولتنا تتفق مع اجلميع، وذلك يظهر 
كل  عقب  احلكومة  ت�رسيحات  يف 
مهما  االأجنبية،  الوفود  من  زيارة 
الدول،  تلك  اأنظمة  طبيعة  كانت 
اجلالد  بني  امل�ساواة  اإىل  اأدى  ما 
ال�سيا�سة  منظور  وفق  وال�سحية 
اجلزائر  اأفقد  ما  اخلارجية، 

بو�سلتها ومبادئها املعهودة عنها”
علي عز�زقة

اأمل اجلزائر  رئي�س حزب جتمع  جدد 
للرت�سح لعهدة خام�سة  الرئي�س  دعوته 
وا�سح  موقفه  تاج  حزب  اأن  موؤكدا   ،
من الرئا�سيات املقبلة و  دعمه ووفائه 
ال  م�ستمر   و  دائم  و  ثابت  لبوتفليقة 
اأن  ،مو�سحا  به  يتاجر  وال  ي�ساوم 
والتزام  اأخالقي  عقد  به  يربطنا  ما 
للجزائر  قدمه  ملا  وامتنان  واعرتاف 
وال يعرف حق الرجال اإال الرجال على 

حد قوله. 
اإ�رسافه  االأم�س خالل  اأكد عمار غول 
تاج  اأن    الوطني  املجل�س  دورة  على 
يتخذه  قرار  اأي  اأي   ويدعم  �سيبارك 
الرئا�سيات  بخ�سو�س  بوتفليقة 
ووفاءه  دعمه   اأن  موؤكد  املقبلة،  
للرئي�س نابع عن قناعة والوفاء للرجال 
نتغري  ولن  �رسط   اأو  قيد  غري  من 
يف  ،قائال  للرئي�س   والءنا  بخ�سو�س 
كنت  �سبع  كان  بعدما   »: ال�سدد  ذات 
نتغري  وعكة  اأ�سابته  وعدما  معاه 
الفي�ستة«وبخ�سو�س  منقلبوا  واهلل 
نريد   « غول  قال  املقبلة،  الرئا�سيات 
عر�سا  املقبلة   الرئا�سيات  تكون  اأن 
لتقوية  قوية  ولبنة   ، للوطن  جميال 
مكا�سب الوطن، و تاج �سيلعب يف هذا 
وحموريا،   اأ�سا�سيا  دورا  االإ�ستحقاق 

ونوؤكد اأن  وفائنا للرئي�س بوتفليقة دائم 
و م�ستمر و يوا�سل دعوته الرئي�س من 
جهة  من   « البالد  قيادة  موا�سلة  اأجل 
اأخرى،  اأكد غول على مت�سكه بالندوة 
مو�سحا  حزبه،  اأطلقها  التي  الوطنية 
حزبه  به  ينادي  الذي  االإجماع  اأن 
�سالح لكل وقت ومكان ومهما اإختلفت 
كل  تذوب  اأن  »نريد  قائال   االأ�سكال،  
االإجماع  يف  واملقرتحات  املبادرات 
اأحد مقرتحه  الوطني ال يفر�س علينا 
الوطني«،  االإجمال  بل تن�سهر كلها يف 
الندوة  لتاأطري  للدولة  دعوته  جمددا 
، من  اجلمهورية  رئي�س  اإ�رساف  حتت 

اأجل حتقيقة اإ�سالحات �ساملة.
يف  غول  اإ�ستمر  ال�سدد،  ذات  ويف 
»يهدف   ، الوطنية  ندوته  على  الدفاع 
املرحلة  اإ�ستوعاب  على  االإجماع 
املكت�سبات  تثمني  احللول،و  واإيجاد 
ورفع التحديات وتعزيز الثقة واالإنتماء 
للوطن لدي ال�سباب واجلميع ،والق�ساء 
تريد  التي  امل�سمومة  االأفكار  على 
بناء  ثم  ومن  الوطنية  الوحدة  تك�سري 
ال�سباب  خماطبا  املن�سودة،  اجلزائر 
القاطرة  يكونو  اأن  واالإطارات  واملراأة 
والعرابون واملج�سدون لفكرة االٱجماع 

الوطني.

اأن تاج يتميز مب�سار  واأكد  عمار غول 
وحتليالته  وجاد  م�سوؤول  وخطاب 
وتراعي  موزونة  مدرو�سة  وقراراته 
»حزبنا  ،م�سددا  الوطن  م�سلحة 
الت�ستهويه  و  فراغ   من  ينطلق  ال 
امل�رسحية  و  اجلانبية  املجادالت 
هيئة  اأن  املتحدث  »،واأعلن  العقيمة 
الرئا�سي  التحالف  الأحزاب  التن�سيق 
�ستجتمع قريبا يف مقر تاج، موؤكدا اأن 
لقاءات قادة اأحزاب التحالف م�ستمرة 
املطروحة  الق�سايا  كل  لتتناول 
غرار  على  ال�سيا�سة  ال�ساحة  يف 
معتربا  املقبلة،  الرئا�سيات  ملف 
�رساكة  هو  لنا  بالن�سبة  التحالف  اأن 
لتاأطري  وطني  ومك�سب  اإ�سرتاجتية 
ال�ساحة ال�سيا�سية ، وحزبنا ملتزم وكل 

القرارات التي تتخذ على م�ستواه.
للتذكري  الفر�سة  يفوت  مل  كما 
اأنهم  اأكد  الذي  اجلي�س  مبجهودات 
لتبقي  ت�سحيات ج�سام  يوميا  يقدمون 
اأن  موؤكدا   ، وم�ستقرة  امنة  البالد 
ووا�سحة  قوية  كانت  االأخرية  ر�سالته 
وو�سعت  �سك  اأو  جدل  الأي  قاطعة  و 
اجلدل  اأنهت  احلروف   على  النقاط 

ال�سيا�سي. 
املتحدث  ،ثمن  ال�سدد  ذات  ويف 

ال�سيا�سة  بف�سل  املحققة  االإجنازات 
اأن اجلزائر  للرئي�س، م�سريا   الر�سيدة 
من  الكثري  حققت  الرئي�س   بقيادة 
اأن   الأحد  الميكن  التي  املكت�سبات 
ينكرها اإال جاحد ، معرتفا اأنه »�سحيح  
واإن�سغاالت  واإختالالت  نقائ�س  هناك 
جديدة وهذا كله �سدخل يف الطموحات  
على  غول  عمار  دعا  امل�ستقبلية«،و 
ومريح  هادئ  جو  توفري  �رسورة  
حللحلة االإ�سكاالت املطروحة  ، قائال 
التخالط  للتخالط  مي�سي  يحب  »يل 
مايرفع را�س بالد وليحب ينب�س ،نحن 
اأيدينا  مند  واأن  العقالء  اإىل  نحتاج 
لبع�س ، وتعبئة كل القوى الوطنية مهما 
و  ال�سغرية،  ووالئاتها  م�ساربها  كانت 
التعاون  تعزيز   بحاجة  اليوم  اجلزائر 
اأ�سبح  والتقارب  والتعاي�س  والت�سامن  
واجلزائر  عاتقنا،  على  مقد�س  واجب 
والتحديات  التهديدات  ظل  يف  اليوم 
االٱجماع  لتحقيق  بحاجة  اجلزائر 
ال  االٱجماع  هذا  ان  الوطني،مو�سحا 
م�سمون  بل  والكيفيات  االأ�سكال  تهم 
حتقيقها  �سيتم  التي  والنتائج  االٱجماع 
هذا  حتقيق  اأن  املخاطر   ملجابهة 

االإجماع .
�إميان لو��ض 
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و��صتندت �لر�بطة �إىل �إح�صائيات 
�لتابعة  �ل�صو�حل  حر�س  قيادة 
�إحباط    م�صجلة  �لبحرية،  للقو�ت 
3983 حماولة هجرة غري �رشعية 
خالل �ل�صنة �ملن�رشمة، من بينها 
287 �مر�أة و1126 قا�رش، يف حني 
لإرفاق  �حلكومة  �لر�بطة  دعت 
حل �لظاهرة باجلانب �لجتماعي 
بدل �لكتفاء بالأمور �ملادية عرب 
�ل�صلبة  ن�صف  �لزو�رق  عدد  رفع 
قو�رب  مالحقة  يف  ت�صتعمل  �لتي 
يف  �ل�رشعيني  غري  �ملهاجرين 
��صتعمال  كذلك  �لبحر،  عر�س 
ملر�قبة  مروحية  طائر�ت 
�ل�صو�حل ب�صكل �أف�صل، معتربة �أن 
�حلل يكمن يف �لبحث يف �خللفيات 
�لجتماعية  �ل�صيا�صات  ف�صل  بعد 
بح�صب  و�ل�صيا�صية  و�لقت�صادية 

�لر�بطة.
تقريرها  �لر�بطة  و�أرفقت 
بالتحذير من �لظاهرة �لتي تعرف 
تعرف  وباملقابل  عامليا  �رتفاعا 
مع  �لتعامل  طريقة  يف  ت�صدد� 
هوؤلء �ملهاجرين غري �ل�رشعيني، 
و��صفة �لو�صع على م�صتوى حو�س 
مقربة   ” �أ�صبح  باأنه  �ملتو�صط 
�أن  حيث   للمهاجرين،  مفتوحة” 
�أكرث من  2160  مهاجر غري  �رشعي 
�أوروبا  �إىل  �لو�صول  حاولو�  ممن 
�أو  عرب �ملتو�صط، لقو� م�رشعهم 
منذ  �ملفقودين،  عد�د  يف  باتو� 
خالل  م�صجلة   2018 �لعام  مطلع 
�صنو�ت �حباط حماولة هجرة   04
�أكرث من 9753 �صخ�س منذ بد�ية 
دي�صمرب   31 غاية  �ىل   2015 �صنة 
نحو  �ل�صحايا  عدد  وو�صل   2018
منذ   ومفقود  وفاة  حالة   3000

2009 �إىل غاية �ليوم.
ف�صجلت  للجز�ئريني  بالن�صبة  �أما 
�لذي  �جلز�ئريني  عدد  باأن 
�لقارة  حدود  عرب  توقيفهم  مت 
و�جلوية  �لبحرية  �لربية  �لأوروبية 
خالل  »حر�ق«   �ألف   14 من  �أكرث 
 10 خالل   12700 و   ،2017 �صنة 
و�صملت     2018 �صنة  من  �أ�صهر 
عدد  ن�صف  �لرتحيل  قر�ر�ت 

“�حلر�قة” �ملوقوفني �ىل �جلز�ئر 
.

بلغوا  حراقا   17500
ال�شفة ال�شمالية

�لأمني  جنان  حممود  جهته  من 
�لوطني �ملكلف باجلالية و�لعالقة 
�جلز�ئرية  للر�بطة  �خلارجية  
للدفاع عن حقوق �لإن�صان �أكد باأن 
�إح�صائيات حر�س �ل�صو�حل �لتابعة 
�لعدد  يعك�س  ل  �لبحرية  للقو�ت 
يفوق  �لرقم  �أن  قائال  �حلقيقي، 
�صخ�س   17500 من  �أكرث  �صنويا 
وو�صلو�  �لهجرة  يف  جنحو�  �لذين 
�إىل �ل�صو�طئ �لإ�صبانية و�ليطالية 
ثم توزعو� منها نحو خمتلف �لدول 
ع�رش�ت  �إىل  بالإ�صافة  �لأوروبية، 
 . �لبحر  عر�س  يف  �ملفقودين 
“�حلر�ڤة  بعدد  يتعلق  وفيما 
مر�كز  يف  �ملوقوفني  �جلز�ئريني 
�لدول  يف   ” �ملهاجرين  جتميع 
حتديد  يتم  فلم  �لأوروبي  �لحتاد 
مرجعة   ،  2018 ل�صنة  دقيق  رقم 

من  �ملعلومات  نق�س  �إىل  �لأمر 
وغياب  �لأوروبية  �لدول  طرف 
�لقن�صليات  طرف  من  �ملتابعة 
ماعد�  �خلارج،  يف  �جلز�ئرية 
معلومات جزئية  وذلك عن طريق 
يتم  و�لتدقيق  �حل�رش  عمليات 
�ملعتقلني،  عائالت  من  جمعها 
�حلكومية   غري  �ملنظمات  تقارير 
حيث يقدر بقر�بة 17700 �صخ�س، 
معلومات  تبقى  �أنها  موؤكدين 
و�إح�صائيات غري مكتملة، يف حني 
رحلت �لدول �لأوروبية �صنويا �أزيد 
من 5000 جز�ئري من �ملهاجرين 

غري �ل�رشعيني �ىل �جلز�ئر.

املهربون يجنون 6 
مليارات و800 مليون 

دوالر �شنويا

ويف �صياق تنامي �لظاهرة حذرت 
�لجتار  �نعكا�صات  من  �لر�بطة 
�أ�صبحت  باأنها  قالت  �لتي  بالب�رش 
�لأبي�س  �لبحر  عرب  ظاهرة 
�ملهربني  �أن  مو�صحة  �ملتو�صط، 

تهريب  من  يجنون  �أ�صبحو� 
ماليا  مك�صبا  بهم  و�لجتار  �لب�رش 
باملخدر�ت،  �لتجارة  ي�صاهي 
و800  مليار�ت   6 نحو  يجنون  �إذ 
�لف  مليون دولر �صنويا ونحو 60 
دولر �أ�صبوعيا عرب �لبحر �لأبي�س 
�لهجرة  تذكرة  كون  �ملتو�صط، 
بني  �صعرها  يقدر  �ل�رشعية  غري 
�أمريكي،  دولر  �آلف   10 �إىل  �ألف 
�لدولة  ح�صب  �لأرقام  وتختلف 
�أن  موؤكدة  للمهاجرين،  �مل�صدرة 
�صتبقى  �لب�رش  تهريب  مكافحة 
تفتح  مل  �إذ�  جدوى  دون  جهودها 
طرق قانونية و�آمنة �أمام �لالجئني 
من  �إن�صايّن  ب�صكل  معهم  و�لتعامل 
�لقانونية  �لطرق  توفري  خالل 
و�ل�صليمة حتى ل يعر�صو� حياتهم 

هم و�أبناءهم للخطر �ل�صديد.
 

رمينا باأنف�شنا لعر�ض 
البحر فاأي قوانني 

تردعنا ؟ !

�أما على �مل�صتوى �لوطني فعلقت 
�عتمدتها  �لتي  �لقو�نني  على 
عام  منذ  �جلز�ئرية  �ل�صلطات 
�لهجرة  حماربة  �إطار  يف   2009
غري �ل�رشعية، فقد �أقرت جترمي 
بال�صجن  �لهجرة  يحاول  من 
لفرتة بني ثالثة �إىل ت�صعة �أ�صهر، 
�لهجرة  �صبكات  وجترمي عنا�رش 
ملدة  بال�صجن  �ل�رشعية  غري 
يردع  مل  ذلك  �أن  �إل  خم�س، 
بع�س  نقلت  حيث  �ملحاولت، 
�أن  »�أبلغونا  بردهم:   �ل�صهاد�ت 
برميها  لها  ياأبهو�  مل  حياتهم 
جمازفة،  �أكرب  وهي  �لبحر  يف 
�ملالية  �لغر�مة  ول  �ل�صجن  فال 
عقوبة  �أكرب  �أمام  �صيئا  ت�صاوي 
بقبول  �أنف�صهم،  بها  يعاقبون 
�أمان  بال  قو�رب  ركوب  خطر 
�لكيلومرت�ت  مئات  بها  يقطعون 
يدركون  وهم  �لبحر،  عر�س  يف 
�لنجاة وبلوغ مق�صدهم  �أن ن�صبة 
�أحيانا ي�صاوي �ل�صفر من حتقيق 
�أحالمهم ح�صب ت�رشيحاتهم ؟«، 

على حد ن�س �لتقرير.

�لوطنية،  �لرتبية  وزيرة  �أكدت 
�ل�صبت  �أم�س  بن غربيط،  نورية 
تهديد  �أن  �لعا�صمة  باجلز�ئر 
حركة  ب�صن  �لنقابات  بع�س 
�لثاين  �لف�صل  خالل  �حتجاجية 
�حلالية،  �لدر��صية  �ل�صنة  من 
ي�صكل »�إخالل« بهذه �لعالقة كما 
ذكرت بالإجر�ء�ت �لتنظيمية يف 
�إىل  م�صرية  �حلالت،  هذه  مثل 
تلتقي  �أن  �ملرتقب  من  كان  �نه 
�لنقابة  مع  �لفارط  �خلمي�س 
�لوطنية لعمال �لرتبية و�لتكوين، 

�قرتحت  �لأخرية  هذه  �أن  غري 
��صتعد�دها  موؤكدة  تاأجيله، 
للحو�ر، ل �صيما --كما قالت-- 
�لأ�صاتذة  �ن�صغالت  »كل  و�أن 
�صلب  يف  توجد  و�ملوظفني 

�هتمام �لقطاع«.
�لوزيرة  �أكدت  �آخر،  �صياق  يف 
ملف   119.468 ت�صوية   مت  �أنه 
ملوظفي �لقطاع وهذ� بالتن�صيق 
للوظيفة  �لعامة  �ملديرية  مع 
باملقابل  م�صرية  �لعمومية، 
تتعلق  »�ختاللت«   وجود  �إىل 

مبعاجلة ملفات بع�س �ملوظفني 
�لرتبية  مديريات  م�صتوى  على 
م�صتوى  على  �أو  ولية  ب22 
�لأخرى  �ملعنية  �مل�صالح 
،و�أ�صافت بخ�صو�س »�لو�صعيات 
�أنه  �لأ�صاتذة،  لبع�س  �لعالقة« 
»حالة  �مللفات  در��صة  �صيتم 

بحالة و�لف�صل فيها يف �أو�نها«.
من جهة �أخرى، دعت �لوزيرة �إىل 
�رشورة »�عتماد �لو�صائل �حلديثة 
�لرقمنة  خالل  من  �لت�صيري  يف 
و�ل�رشعة  �ل�صفافية  ت�صمن  �لتي 

وت�صمح باإتباع �لعمليات �ملنجزة 
على �مل�صتوى �ملحلي و�لت�صاور 
يف  �لفاعلني  جميع  مع  و�حلو�ر 
�للقاء�ت  �أن  �لقطاع«و�عتربت 
�لدورية �لتي تعقدها �لوز�رة مع 
�لتكوين  وكذ� عمليات  موظفيها 
جمالت  يف  لفائدتهم  �ملنظمة 
»حت�صني  �صاأنها  من  خمتلفة 
�أن  باملنا�صبة  �لأمور«وذكرت 
باإعد�د  حاليا  »يقوم  �لقطاع 
�ملهنية  للكفاء�ت  مرجعيات 
�ملوظفني«،  فئات  ملختلف 

�جناز  من  »�لنتهاء  �إىل  م�صرية 
�ملتعلق  �لأويل  �مل�رشوع 
مبرجعية �لكفاء�ت �ملهنية لرتبة 

مفت�س �لرتبية �لوطنية«.
نتائج  �إىل  تطرقها  ولدى 
�لأول،  �لف�صل  خالل  �لتالميذ 
»�رتفعت  �أنها  �إىل  �لوزيرة  قالت 
�لبتد�ئي  يف  باملائة   86 �إىل 
و  �ملتو�صط  يف  باملائة   66 و 
بعد  �لثانوي  يف  باملائة   63
�ملوؤ�ص�صات  جل  قامت  ما 
�لأر�صية  عرب  نتائجها  بن�رش 

ملف  للقطاع«وب�صاأن  �لرقمية 
�لرخ�صة  �إىل  �أ�صارت  �لتوظيف، 
�لعامة  �ملديرية  منحتها  �لتي 
ملو��صلة  �لعمومية  للوظيفة 
�لحتياطية  �لقائمة  ��صتغالل 
توظيف  مب�صابقة  �خلا�صة 
�ملتو�صط  �لطورين  �أ�صاتذة 
و�لثانوي ل�صنة 2017 خالل �صنة 
2019، موؤكدة �ن »لقاء �ليوم من 
�صاأنه حتديد �خلارطة �ملدر�صية 

و�حتياجات �لقطاع«.
م.�ض

17500 بلغوا ال�شفة ال�شمالية و17700 مبراكز التجميع

وزير الرتبية توؤكد

�شارة بومعزة 

�إف�شال 4 �آالف هجرة غري �شرعية يف 2018

��شتغالل �لقائمة �الحتياطية مل�شابقة توظيف �أ�شاتذة �ملتو�شط و�لثانوي 

 للمطالبة باحلق يف العمل بال�شركات 
النفطية دون �شواها

 بطالو ورقلة يف وقفة �حتجاجية 
عارمة ب�شاحة �شوق �حلجر

كبري  عدد  �أم�س  �صباح  جتمهر 
�صوق  ب�صاحة  ورقلة  بطايل  من 
�حلجر ، للمطالبة باحلق يف �لعمل 
�لجنبية  و  �لوطنية  بال�رشكات 
�لنفطية  �ل�صناعة  يف  �لعاملة 

باإقليم د�ئرة حا�صي م�صعود .
�لبطالني �ملحتجني  �أبدى  ممثلي 
ببلدية  �حلجر  �صوق  ب�صاحة 
مع  لهم  ت�رشيح  يف    ، ورقلة 
مت�صكهم  عن   ، »�لو�صط«  يومية 
�لكبري باحلق يف �لعمل بال�رشكات 
يف  �لعاملة  �لأجنبية  و  �لوطنية 
د�ئرة  باإقليم  �لنفطية  �ل�صناعة 
يتما�صى  ب�صكل  م�صعود  حا�صي 
�حلكومة  وتعليمات  توجيهات  مع 
�لتوظيف  �أولوية  ملنح  �لر�مية 
من  �لعمل  عن  �لعاطلني  لفائدة 
ذ�ت  �صدد  حيث   ، �ملنطقة  �أبناء 
�ملتحدثني على �رشورة  تدخل جاد 
من طرف �صناع �لقر�ر بالبالد من 
�ملحليني  �مل�صوؤولني  تقدمي  �أجل 
لتقدمي  �لقانونية  �أمام �مل�صاءلت 
تو�صيحات حول �أ�صباب �نتهاجهم 
ل�صيا�صة �لت�صويف و�لهروب لالأمام 
جذرية  حلول  عن  �لبحث  عو�س 
للم�صكل �لقائم �لذي �صاهم ب�صكل 
و�حتقان  غليان  تاأجيج  يف  كبري 
مع  �ملحلية  �لجتماعية  �جلبهة 

بد�ية �لعام �جلاري .
�إىل جانب ذلك فقد تعالت �أ�صو�ت 
�ملحتجني �ملطالبة ب�رشورة فتح 
م�صتعجل  �إد�ري  و  �أمني  حتقيق 
�لتجاوز�ت و�خلروقات  بخ�صو�س 
�لتوظيف  عمليات  �صاحبت  �لتي 
�لنفطية  بال�رشكات  �ملبا�رشة 
دون  �لولية  خارج  من  لعمال 
�ملحلية  �لوكالت  على  �ملرور 

للت�صغيل .
رئي�س  �أكد  فقد  ثانية  جهة  من 
بورقلة  للت�صغيل  �لولئية  �لوكالة 
ت�صهر  م�صاحله  ،�أن  ر�يق  حممد 
بان�صغالت  للتكفل  جاهدة 
��صتحد�ث  خالل  من  �لبطالني 
�لإجر�ء�ت  و  �لآليات  من  جملة 
تطهري  من  �نطالقا   ، �لإد�رية 
�لبطاقية �لولئية لطالبي �ل�صغل ، 
مع �إق�صاء مبا�رش لكافة �مل�صجلني 
لهم  �صبق  �لذين  �لو�صيط  بنظام 
دعم  وكالة  قرو�س  من  �ل�صتفادة 
�لولئية  و�لوكالة  �ل�صباب  ت�صغيل 
للتاأمني عن �لبطالة  ومعلوم �أن و�يل 
�لولية بورقلة عبد �لقادر جالوي 
�أن  له  �صابق  �أكد يف ت�رشيح  قد   ،
جبارة  جمهود�ت  تبذل  �ل�صلطات 
�لت�صغيل  ملف  �إخر�ج  �أجل  من 
يف  متعهد�   ، �لزجاجة   عنق  من 
�لق�صائية  باملتابعة  �ل�صدد  ذ�ت 
يف  تورطه  يثبت  م�صوؤول  كل  �صد 
�لتالعب مبنا�صب �لعمل �ملوجهة 
فيهم  مبا  �لولية  بطايل  لفائدة 
�ملعاهد   ، �جلامعات  خريجي 
ومر�كز  �لعليا  �ملد�ر�س   ، �لكربى 

�لتكوين �ملهني و�لتمهني .
ويف �نتظار تدخل جاد من طرف 
بان�صغالت  للتكفل  �لو�صايا 
�ملركزية  بالعا�صمة  �لبطالني 
�ليد  ملف  يبقى  �ل�رشقي  للجنوب 
�مللفات  بني  من  بورقلة  �لعاملة 
�أور�ق  �أخلطت  �لتي  �ل�صائكة 
�لتنمية بولية حت�صي على  تر�بها 
بينها 333 �رشكة  1333 �رشكة من 
�ل�رش�كة بني �صوناطر�ك  يف �طار 

و �لأجانب .
اأحمد باحلاج

�شجلت ال�شلطات الر�شمية اإحباط قرابة 4000 حماولة هجرة غري �شرعية يف 2018، يف حني علقت عليه الرابطة اجلزائرية 
للدفاع عن حقوق االإن�شان باأنه رقم قيا�شي جديد،  متداركة اأنه ال يعك�ض االأرقام احلقيقية حيث اأن 14 األف »حراق«  خالل 

�شنة 2017، واأكرث من 17500 �شخ�ض  جنحوا يف الهجرة وو�شلوا اإىل ال�شواطئ االإ�شبانية واالإيطالية، يف حني �شملت قرارات 
الرتحيل ن�شف عدد “احلراقة” املوقوفني اإىل اجلزائر و ت�شجيل قرابة 17700 �شخ�ض مبراكز التجميع.
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بني 03  �إىل 05 جانفي 2019

اإرهاب الطريق يح�صد 
اأرواح8 اأ�صخا�ص

و   2019 جانفي   05 �إىل    03 بني  �ملمتدة  �لفرتة  خالل 
�صباحا  �لثامنة  �ل�صاعة  على  �أم�س  �صبيحة  غاية  �إىل 
�حلماية  وحد�ت  �صجلت  �لأخرية(  48�صاعة  )�أي خالل 
�ملدنية 4396 تدخل يف عــدة مناطق خمتلفة من �لوطن 
طرف  من   �ل�صتغـاثة  مكاملات  تلقي  �إثر  على  وهذ� 
جمالت  خمتلف  �صملت  �لتدخالت  هذه  �ملو�طنني، 
�أن�صطة �حلماية �ملدنية �صو�ء �ملتعلقة بحو�دث �ملرور، 
�حلو�دث �ملنزلية، �لإجالء �ل�صحي �إخمــاد �حلر�ئق و 

�لأجهزة �لأمنية...�لخ.
 14 منها  مرور  حو�دث  عدة  �صجلت  �لنحو  هذ�  على 
مكان  يف  �أ�صخا�س   06 وفاة  يف  ت�صببت  دموية  �لأكرث 
�حلو�دث و �إ�صابة 56 �آخرين بجروح متفاوتة �خلطورة، 
مت �إ�صعافهم يف عني �ملكان ثم نقلهم �إىل �مل�صت�صفيات 
�ملحلية. �أثقل ح�صيلة �صجلت على م�صتوى ولية  �صعيدة 
بوفاة 01 �صخ�س يف مكان �حلادث و �إ�صابة 04 �آخرين 
بجروح متفاوتة �خلطورة   على �إثر �إنقالب �صيارة على 

م�صتوى �لطريق �لوطني رقم 92 ببلدية يوب .
�أجل  من  �ملدنية  �حلماية  وحد�ت  تدخلت   ، لالإ�صارة 
�مل�صت�صفيات  �إىل  وحتويل  �لأولية  �لإ�صعافات  تقدمي 
جر�ء  من  باختناقات  �أ�صيبو�  �أ�صخا�س   24 �ملحلية 
من  �ملنبعث  �لكربون  �أك�صيد  �أحادي  غاز  ��صتن�صاقهم  
�أجهزة �لتدفئة و �صخانات �ملاء، وهذ� بكل من وليات، 
نعامة بـ 03 �أ�صخا�س ، 04  بولية ت�صم�صيلت ، 04 بولية 
�لبليدة ، 03 بولية �صطيف ، 04 بولية ق�صنطينة و 06 
بولية �لبويرة ، �ل�صحايا مت �إ�صعافهم يف عني �ملكان  ثم 
حتويلهم يف حالة مقبولة  �إىل �مل�صت�صفيات �ملحلية ،    

ق�صنطينة  بولية  ��صخا�س   03 وفاة  ت�صجيل  كما مت      
و�صائل  من  �ملنبعث   co �لكربون  �أحادي  بغاز  خمتنقني 
�لتدفئة يتعلق برجل  عمره 30 �صنة  و �مر�أة حامل 29 
ببلدية  منجلي  علي  �جلديدة  باملدينة  متوفيان  �صنة  
متويف  �صنة  �لعمر33  من  يبلغ  �صخ�س  كذ�  و   ، �خلروب 
�ل�صحايا  جثث   ، رحمون  �أولد  ببلدية  كر�ب�صي  بحي 
�حلماية  عنا�رص  من طرف  �مل�صت�صفيات  �إىل  نقلهم  مت 

�ملدنية .

غليز�ن فيما �شتنطلق �أ�شغال 
جتديد �شبكة �ل�شرف

13 مليار �صنتيم لتهيئة 
منطقة ال�صفاح  بوادي ارهيو

ك�صف رئي�س بلدية و�دي �رهيو غالم �هلل �صيخ بن 
�صيخ �أن �لبلدية ��صتفادت موؤخر� من م�رصوع هام 
يهدف بالدرجة �لأوىل �إىل جتديد �صبكة �ل�رصف 
كيلومرت   2.5 عن  تزيد  م�صافة  على  �ل�صحي 
�لرئي�صي  و�مل�صب  �لرتاميية  حي  بني  �لر�بطة 
غالفا  له  ر�صد  �لذي  ،�مل�رصوع  �رهيو  بو�دي 
�حلد  �صاأنه  من  �صنتيم  مليار  �ل7.3  فاق  ماليا 
باملدخل  �لقذرة  للمياه  �ملتكررة  �لت�رصبات  من 
�لتي ت�صببت يف  �لغربي للمدينة وهي �لت�رصبات 
�إتالف م�صاحة معتربة من �حلم�صيات مبزرعتي 
بن قريقرة  وباحلاج تامي �مل�صكل بقي مطروحا 
لقت  �لعملية  كاملة  �صنة   15 عن  يزيد  ما  منذ� 
�لفالحني  من  �لعديد  لدى  كبري�  ��صتح�صانا 
و�لتي  �لقذرة  �ملياه  ت�رصبات  جر�ء  �ملت�رصرين 
طال �أمدها ويف نف�س �ل�صياق ��صتفادت �لبلدية 
لتهيئة  �صنتيم  مليار  �ل13  فاق  مايل  غالف  من 
�صغل  خمطط  �إطار  يف  وهذ�  �ل�صفاح  منطقة 
�لأر��صي بحي بن عمارة عبد�لقادر �لذي يرتبع 
على م�صاحة تفوق �ل100 هكتار وهو �ملخطط 
منها  خمتلفة  هامة  م�صاريع  يحت�صن  �لذي 
�صكنية  وحدة   2000 عن  تزيد  �صكنية  جممعات 
تربوية  هياكل  جانب  �إىل  �لأمناط  خمتلف  من 
من  علم  وح�صبما  و�صحية  وريا�صية  ،ثقافية 
مبلغ  تخ�صي�س  مت  �نه  �لتعمري  مديرية  م�صالح 
�ل�صكنية  �ملجمعات  ربط  �صنتيم   مليار   5.7
�إ�صافة  ب�صبكة �ل�رصف �ل�صحي و�ملاء �ل�رصوب 

�إىل تهيئة �صبكة �لطرقات و�لإنارة �لعمومية .
غليز�ن : �س  �حلاج

فان  عابد،  �صحابي  �صالح 
ت�صاقط  لن�صب  �لف�صلي  »�ملجموع 
�إىل  عادي  يكون  �أن  ينتظر  لأمطار 
كامل  على  �لعادي  �مل�صتوى  فوق 
مناطق �ل�صاحل �جلز�ئري �ىل غاية 
�له�صاب �لعليا �لغربية بتوقعات 85 
باملئة«و بالن�صبة لدرجات �حلر�رة، 
�صيكون،  �لف�صلي  »�ملعدل  فاإن 
�لتوقعات  من  باملائة   80 ح�صب 
فوق  �إىل  �لعادي  �مل�صتوى  بني  ما 
�أكرث  �أي من عادي �إىل حار  �لعادي 
مقارنة مبا هو م�صجل عادة«و ذكر 
نف�س �مل�صوؤول يف هذ� �ل�صياق، �أن 
»�لتوقعات �لف�صلية ت�صري عموما �ىل 
م�صتويات متو�صطة بالن�صبة لن�صاط 
هيمنة  �حلالت  بع�س  ويف  �لف�صل 

�ل�صطر�بات �صبه �لف�صلية«.
ومن جهة �أخرى، �أو�صح �صحابي �أنه 
مب�رص  �ملا�صي  نوفمرب  نهاية  مثل 

�جلوية  لالأر�صاد  �لوطني  �لديو�ن 
خالل منتدى �قليمي حتت �إ�رص�ف 
�جلوية  لالأر�صاد  �لعاملية  �ملنظمة 
خمتلف  رفقة  »حتديد  منه  �لهدف 
�ملخت�صة  �ملناخية  �ملر�كز  خرب�ء 
�حلر�رة  لدرجات  تو�فقية  توقعات 
بف�صل  �خلا�صة  �لأمطار  كميات  و 
دي�صمرب-يناير-فرب�ير«كما  �ل�صتاء 
�لتوقعات  »تقييم  ب  �لأمر  يتعلق 
كما  �ل�صابقة«،  للف�صول  �ملحددة 
�أ�صاف و �صم هذ� �لجتماع خرب�ء 
�ملنظمة  من  �ملناخ  جمال  يف 
من  و  �جلوية  لالأر�صاد  �لعاملية 
�أملانيا و �رصبيا  و  فرن�صا و رو�صيا 
م�صالح  كذ�  و  ��صبانيا  و  �يطاليا  و 
و  �لوطنية  �ملائية  �جلوية  �لأر�صاد 
�ملتو�صط  ملنطقة  �لبحث  معاهد 
هذه  �أن  �ملركز  مدير  �أو�صح  و 
مناذج  �إنتاج  على  »تقوم  �لتنبوؤ�ت 
مناخية ديناميكية و�ح�صائية و كذ� 
على �خل�صائ�س �ملناخية للرو�بط 
�ملعروفة  �ملناخية  �لال�صلكية 

)وهي  �لعاملي«  �مل�صتوى  على 
�لتفاعالت �ملناخية ما بني  تعك�س 
�ملرتفعات  و  �ل�صتو�ئية  �ملناطق 
ق�صم  من  تو�صيح  �ملتو�صطة- 

�لتحرير( .
يف  ��صتنتجو�  �خلرب�ء  �أن  و�أ�صاف 
لهذه  بالن�صبة  �أنه  �أ�صغالهم  ختام 
�ل�صنة فان �لتوقعات متيل �إىل »عدم 
كميات  ت�صاقط  وبالتايل  ��صتقر�ر 
هامة من �لأمطار بجنوب �أوروبا و 
�فريقيا  ل�صمال  �ل�صاحلية  �ملناطق 
كما  �جلز�ئر«  �صمال  غر�ر  على 

�أ�صار �ىل �أن »حتليل خمتلف م�صادر 
�لتوقعات )ن�صاط �ل�صم�س و تغطية 
نينيو(  �إل  �جلنوبي  �لرتدد  و  �لثلوج 
نوفمرب  �صهر  جد�ول  �أ�صا�س  على 
لتنقل  حمتمل  �جتاه  يظهر   2018
نحو  �ملنخف�س  �ل�صغط  �أنظمة 
�جلنوب بالن�صبة ل�صتاء 2018/2019 
با�صطر�بات  تكون م�صحوبة  و�لتي 
مولدة لالأمطار و �لرطوبة«و�أ�صاف 
قد  »هذ�  �أن  �خل�صو�س،  هذ�  يف 
كميات  زيادة  �إىل  بالتايل،  يوؤدي، 

�لأمطار بحو�س �ملتو�صط«.

ل/منرية

و  �لعمر�ن  و  �ل�صكن  وزير  دعا 
�أم�س  طمار  �لوحيد  عبد  �ملدينة 
روؤ�صاء  مع�صكر  بولية  �ل�صبت 
�إىل  �لبلدية  �ل�صعبية  �ملجال�س 
ذوي  و  لل�صباب  ح�ص�س  تخ�صي�س 
�لحتياجات �خلا�صة �صمن برنامج 
�أنه  �لوزير  وقال  �لريفي  �ل�صكن 
�ملكلفني  �لبلديات  روؤ�صاء  »على 
من  �مل�صتفيدين  قو�ئم  باإعد�د 
تخ�صي�س  �لريفي  �لبناء  �إعانات 
ح�ص�س منها ل�صالح �ل�صباب وذوي 

مل�صاعدتهم  �خلا�صة  �لحتياجات 
على مو�جهة �أعباء �حلياة وت�صكيل 
يف  �لإيجابي  و�لإندماج  �أ�رص 
»�لدولة  �أن  و�أ�صاف  �ملجتمع«. 
للمو�طنني  كبرية  ت�صهيالت  وفرت 
من �صكان �ملناطق �لريفية للح�صول 
تعميمها  عرب  لئق  �صكن  على 
�لريفية �ملجمعة  �ل�صكنات  برنامج 
�لدولة  خاللها  من  تقوم  �لتي 
بتوفري �لأر�صية و �لتهيئة �خلارجية 
و�إجناز �لأ�صغال �ل�صا�صية مبا فيها 

قيمة  حدود  يف  �مل�صكن  و�جهة 
�لإعانة �لتي توفرها �لدولة �لبالغة 
�مل�صتفيدين  ترك  و  دج  �ألف   700
ح�صب  �صكناتهم  ت�صطيب  يكملون 
»جناح  ب  طمار  ونوه  رغباتهم«. 
�أقرها  �لتي  �لريفي  �ل�صكن  �صيغة 
�لعزيز  عبد  �جلمهورية،  رئي�س 
�ملناطق  �صكان  ل�صالح  بوتفليقة 
فرتة  خالل  عانو�  �لذين  �لريفية 
�لع�رصية �ل�صود�ء و هي �ل�صيغة �لتي 
�ملو�طنني  من  كبري�  �إقبال  ت�صهد 

��صتقر�ر  و  عودة  يف  �صاهمت  و 
�لقرى  هاجرو�  ممن  كبرية  �أعد�د 
خالل �لع�رصية �ل�صود�ء مما �صاعد 
�لقت�صادي  �لن�صاط  �إنعا�س  يف 
�لوزير  �لفالحي ب�صكل كبري«و�أعلن 
�إ�صافية  ح�ص�س  تخ�صي�س  عن 
للمناطق  �لريفي  �لبناء  �إعانات  من 
للطلب  لال�صتجابة  قريبا  �لريفية 
�ملتز�يد على هذ� �لنوع من �ل�صكن 
و �ل�صعي لإنهاء كل �لرب�مج �ل�صكنية 

قيد �لإجناز يف �أجالها.

ولية  �أمن  م�صالح  عاجلت 
خمتلفتني،  ق�صيتني  �جلز�ئر، 
من  بال�رصقة  متعلقة  �لأوىل 
متعلقة  و�لثانية  مركبة  د�خل 
�لعام،  �لطريق  يف  بال�صجار 
 )08( ثمانية  توقيف  مت  حيث 

�أ�صخا�س م�صتبه فيهم.
م�صالح  عاجلتهما  �لق�صيتان 
�لإد�رية  �ملقاطعة  �أمن 
�حلر��س، حيث �نطلقت �أطو�ر 
تر�صيم  بعد  �لأوىل  �لق�صية 

�ل�صحايا،  �أحد  قبل  من  �صكوى 
مّتت �رصقته من د�خل مركبته، 
 )200( قدره  مايل  مبلغ  يف 
�أورو   )7000( �صنتيم،  مليون 
مع  �ل�صخ�صية،  �لوثائق  وبع�س 
كل  و��صتغالل  �لتحريات  بد�ية 
و�لتقنية،  �لعلمية  �ملعطيات 
فيه  �مل�صتبه  هوية  حتديد  مّت 
�لذي مّت توقيفه، حيث تبنّي �أنه 
�لأ�صخا�س  د  تر�صّ على  متعّود 
و�ل�صتيالء على �أمو�لهم �لق�صية 

يف  بامل�صاجرة  متعلّقة  �لثانية 
�لطريق �لعام با�صتعمال �أ�صلحة 
بعد  وذلك  حمظورة  بي�صاء 
�ل�رصطية  �لعنا�رص  ذ�ت  تلّقي 
لند�ء من قاعة �لعمليات مفاده 
جمموعة  بني  �صجار  ن�صوب 
�مل�صبوهني  �لأ�صخا�س  من 
�أحد  يف  �لبي�صاء  بالأ�صلحة 
�لخت�صا�س  قطاع  �أحياء 
�ل�رصطة  عنا�رص  تنّقلت  عليه، 
�لق�صائية �إىل عني �ملكان، بعد 

توقيف  مّت  عميقة،  حترّيات 
م�صتبه  �أ�صخا�س   )07( �صبعة 
جميع  ��صتيفاء  بعد  فيهم 
�ملعمول  �لقانونية  �لإجر�ء�ت 
فيهم  �مل�صتبه  عر�س  مّت  بها، 
وكيل  �ل�صيد  على  �لق�صيتني  يف 
�إقليميا،  �ملخت�س  �جلمهورية 
 )06( �صتة  باإيد�ع  �أمر  حيث 
فيما  �ملوؤقت،  �حلب�س  منهم 
��صتدعاء  من  �ثنان  ��صتفاد 

مبا�رص. 

وزير �ل�شكن من مع�شكر

�أمن �لعا�شمة

تخ�صي�ص ح�ص�ص لل�صباب و ذوي االحتياجات اخلا�صة 

توقيف )08( اأ�صخا�ص م�صتبه فيهم

�لتوقعات �لف�شلية للمركز �لوطني لعلم �ملناخ

توقع تهاطل م�صتويات 

قيا�صية من االأمطار
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ت�شري �لتوقعات �لف�شلية للمركز �لوطني 
لعلم �ملناخ �إىل �أن ف�شل �ل�شتاء �شيعرف 

ت�شاقط كميات من �لأمطار من »قريبة من 
�مل�شتوى �لعادي �إىل �أكرث منه« ب�شمال �لوطن 

�نطالقا من �ملناطق �ل�شاحلية �إىل غاية 
�له�شاب �لعليا �لغربية وح�شب �ملعطيات �لتي 

قدمها مدير �ملركز �لوطني لعلم �ملناخ.



من   « يومية«الو�سط  علمت 
والية  اأن   ، مطلعة  م�سادر 
حالة  وقع  على  تعي�ش  ايليزي 
 ، الكبريين  وال�سخط  الغليان  من 
لل�سارع  للخروج  مبواطنني  دفعت 
خطابهم  لهجة  من  الت�سعيد  و 
ا�رضام  و  التخريب  طريق  عن 
املجاور  الطرق  مبفرتق  النريان 
وا�ستنكارا  ،تنديدا  الوالية  ملقر 
منهم للقرار ال�سادر عن املجل�ش 
مر�سح  بفوز  القا�سي  الد�ستوري 
من  بدال  ما�سوي  العيد  االأفالن 
املجل�ش  ع�سو  معطاهلل  عمر 
على  املح�سوب  الوالئي  ال�سعبي 
مبقعد  الفائز  و  امل�ستقبل  جبهة 
الن�سفي  التجديد  انتخابات 

مبجل�ش االأمة.
من جهة ثانية فقد اأ�سدر املكتب 
يف  امل�ستقبل  جلبهة  الوطني 
اجلمعة  يوم  الطارئ  اجتماعه 
04 جانفي اجلاري ،بيان ا�ستنكار 

اإعالن  عقب  وذلك  وتنديد  
للنتائج  الد�ستوري  املجل�ش 
التجديد  النتخابات  النهائية 
اإلغائه  و  االأمة  ملجل�ش  الن�سفي 
للمقعد املتح�سل عليه من طرف 
االأخ  اإليزي  بوالية  احلزب  مر�سح 
املكتب  رئي�ش  عمر  اهلل  معطا 
الوالئي و ع�سو املجل�ش ال�سعبي 
على  بناء  جورا،  و  ظلماً  الوالئي 
وايل  طرف  من  مفربكة  وقائع 
كل  يتحمل  الذي  اإيليزي  والية 
ذات   – –ح�سب  امل�سوؤولية 
تبعاته  و  الفعل  هذا  عن  البيان 
�رضف  يف  طعن  و  احتقار  هذا  و 
العملية  م�سداقية  و  املنتخبني 
حزب  فاإن  عليه  و  االنتخابية. 
جبهة امل�ستقبل يندد ب�سدة بهذا 
الت�رضف اجلبان و يتم�سك بحقه 
امل�رضوع يف هذا الفوز امل�ستحق 
الهيئات  لكل  امل�سوؤولية  يحمل  و 
حتقيق  بفتح  يطالب  و  املعنية 
اإىل جانب ذلك فقد  الق�سية.  يف 
روجت بع�ش اجلهات عرب مواقع 

مبا�رضة   ، االجتماعي  التوا�سل 
بعد اإق�ساء ممثل جبهة امل�ستقبل 
بوالية  ال�سينا  مبقعد  ظفر  الذي 
اإيليزي احلدودية ، عن نية بع�ش 
الوالئي  ال�سعبي  املجل�ش  اأع�ساء 
ببلديات  املنتخبة  املجال�ش  ،و 

اإيليزي ، جانت وبرج عمر اإدري�ش 
اجلماعية  ا�ستقالتهم  تقدمي  يف 
حترك  مل  ما  حالة  يف  وذلك 
من  �ساكنا  املركزية  ال�سلطات 
املحتقن  الو�سع  تدارك  اأجل 

خالل ال�ساعات القادمة .

املجل�ش  رئي�ش  نائب  ك�سف 
،اأن   بورقلة  الوالئي  ال�سعبي 
التحالفات ومتا�سك ال�سفوف 
االأفالن  مر�سح  فوز  وراء 
جديع  القادر  عبد  بورقلة 
انتخابات  يف  الوالية  مبقعد 
ملجل�ش  الن�سفي  التجديد 

االأمة .
املجل�ش  رئي�ش  نائب  اأكد 
ال�سعبي الوالئي بورقلة قا�سم 
ت�رضيح �سحفي  ، يف  دقناتي 
»الو�سط  يومية  به  خ�ش 
االأفالن  مر�سح   فوز  »،اأن 
جديع  القادر  عبد  بالوالية 
منتظرا  كان  ال�سينا  مبقعد 
يف  تاأتي  اأ�سباب  لعدة  وذلك 
التي  التحالفات  مقدمتها 
مع  العتيد  احلزب  عقدها 
ال�سلم  جمتمع  حركة  من  كل 
عن  ناهيك  اجلديد  والفجر 
يف  املتمثلة  ال�ساربة  القوة 
من  احلزبي  لالإنتماء  الوالء 
طرف منتخبي االأفالن ل�سالح 
الر�سمي  الفائز  مر�سحهم 
الن�سفي  التجديد  مبقعد 

ملجل�ش االأمة .
�سدد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
نائب رئي�ش املجل�ش ال�سعبي 
بورقلة قا�سم دقناتي  الوالئي 
جبهة  حزب  على  املح�سوب 
التحرير الوطني على �رضورة 
ال�سف   بوحدة  التم�سك 
خدمة ل�سالح العام من خالل 

املرافعة يف خمتلف املجال�ش 
املنتخبة �سواء حمليا ووالئيا 
وحتى بالربملان بغرفتيه العليا 
وال�سلفى ،مع االإلتزام مببادئ 
يتما�سى  ب�سكل  االفالن  وقيم 
مع توجيهات وتعليمات من�سق 
معاذ  للحزب  الت�سيري  هيئة 

بو�سارب .
النتائج  بخ�سو�ش  اأما 
ورقلة  والية  يف  املحققة 
فقد  املن�رضمة  ال�سنة  خالل 
املجل�ش  رئي�ش  نائب  ثمن 
ال�سعبي الوالئي قا�سم دقناتي 
املجهودات اجلبارة املبذولة 
من طرف ال�سلطات املركزية 
التكفل  اأجل  من  املحلية  و 
بان�سغاالت اجلبهة االجتماعية 
املحلية ، وتاأتي يف مقدمتها 
دخول م�رضوع الرتامواي حيز 
القرار  عن  ناهيك   ، اخلدمة 
رئي�ش  لفخامة  الر�سمي 
اجلمهورية ال�سيد عبد العزيز 
ب�رضورة  القا�سي  بوتفليقة 
التجميد عن م�رضوع  يد  رفع 
هذا  اجلامعي  امل�ست�سفى 
توفري  �ساأنه  الذي من  االأخري 
االأجهزة الطبية و االإخ�سائيني 
ومن ثم اإنهاء معاناة املر�سى 
قطع  مع  ال�رضقي  باجلنوب 
عن  للبحث  بعيدة  م�سافات 
�سمال  بواليات  العالج  �سبل 

الوطن .
�أحمد باحلاج 

مني فريق م�ستقبل املجاهدين 
بخ�سارة  �سالح  عني  ببلدية 
�سويطر  اأمل  اأمام  متوقعة  غري 
مقارنة   ، نظيفة  وبثنائية 
بالتعداد الب�رضي الذي تتمتع به 
ال�ساب خل�رض  ت�سكيلة املدرب 

حيلو .
خيب م�ستقبل املجاهدين بعني 
االأوىل  اجلولة  افتتاح  �سالح يف 
من بطولة الق�سم ال�رضيف اأمال 
ع�ساقه وحمبيه ، عقب انهزامه 
خارج القواعد بهدفني دون رد 
اينغر  ببلدية  �سويطر  اأمل  اأمام 
اللقاء  ملجريات  وبالعودة   ،
االأداء  الزائر  الفريق  يقدم  فلم 
الراقي الذي ظهر به يف جميع 
والذي  التح�سريية  املباريات 
مب�سوار  له  يتنباأ  اجلميع  جعل 
جيد يف بطولة هذا العام ، حيث 
املقابلة  تلك  يف  الفريق  اأثبت 

عن غياب االن�سجام خا�سة يف 
والهجوم  امليدان  و�سط  خطي 
غياب  اأن  علمنا  اإذا  ،خا�سة 
الهجومي  امليدان  متو�سط 
فراغا  ترك  قد  رقاين  حمو 
رهيب بدليل الكرات الع�سوائية 
االأمامية  للقاطرة  و�سلت  التي 
عبد  اخلطري  املهاجم  بقيادة 

املالك زقري .
م�ستقبل  العبي  اأن  ومعلوم 
بطي  مطالبون  املجاهدين 
التح�سري  و  �سويطر  اأمل  نك�سة 
مليانة  ترجي  ملواجهة  اجليد 
اأجل  من   ، االأ�سبوع  هذا  نهاية 
اذا  خا�سة  التوازن  ا�ستعادة 
علمنا باأن داربي احتاد الكهرباء 
انتهى  �سالح  بلدية عني  اأمل  و 
اأهداف  اأربعة  بنتيجة  بالتعادل 

يف كل �سبكة .
�أحمد باحلاج 

�ضهدت ليلة �جلمعة �إىل �ل�ضبت مدينة �يليزي �أعمال �ضغب �أدت �إىل تخريب و �إ�ضر�م �لنري�ن من 
طرف مو�طنني ر�ف�ضني لقر�ر �ملجل�س �لد�ضتوري �لقا�ضي باإق�ضاء �لفائز مبعقد �ل�ضينا عمر معطاهلل 

�ملح�ضوب على جبهة �مل�ضتقبل وتعوي�ضه مبر�ضح �لأفالن �لعيد ما�ضوي .

على خلفية �إق�ضاء �لفائز بال�ضينا عمر معطاهلل وتعوي�ضه بالعيد ما�ضوي 

.       حديث عن ��ضتقالة جماعية لأع�ضاء �ملجل�س �لولئي و�لبلديات 

�أحمد باحلاج 

اأعمال �شغب اأمام مقر والية ايليزي 

وفد  ال�سبت   اأم�ش  �سباح  حل 
يف  وزراء   04 من  متكون  وزاري 
زيارة عمل وتفقد لوالية مترنا�ست 
للوقوف على مدى التطبيق ال�سارم 
التابعة  التنموية  الربامج  ملختلف 
واجلماعات  الداخلية  لقطاعات 
والبحث  العايل  التعليم   ، املحلية 
ووزارة  وال�سكان  ال�سحة   ، العلمي 

االأ�سغال العمومية .
من   « »الو�سط  يومية  علمت 
حكومي  طاقم  ان  مطلعة  م�سادر 
واجلماعات  الداخلية  وزراء  ي�سم 
العايل  التعليم  وزير   . املحلية 
ال�سحة  وزير  العلمي.  والبحث 
وال�سكان. وزير االأ�سغال العمومية، 
حل بوالية مترنا�ست للوقوف على 
امل�ساريع  خمتلف  جت�سيد  مدى 
منها  تعلق  ما  خا�سة  التنموية 

الربنامج  على  املح�سوبة  بتلك 
رئي�ش  اأقره  الذي  اال�ستعجايل 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
اجلنوب  مناطق  لتنمية  الرامي 
ا�ستماع  مع  واحلدودية  النائية 
الوزراء الإن�سغاالت وم�ساكل اجلبهة 
القطاعات  مبختلف  االجتماعية  
املواطن  بيوميات  �سلة  لها  التي 
مع  احلدودية  مترنا�ست  بوالية 

دولتي مايل والنيجر .
ثانية فقد طالبت عديد  من جهة 
اجلمعيات املحلية الفاعلة بوالية 
مترنا�ست من وايل الوالية ورئي�ش 
وروؤ�ساء  الوالئي  ال�سعبي  املجل�ش 
 ، البلدية  ال�سعبية  املجال�ش 
ب�رضورة رفع جملة من االن�سغاالت 
مقدمة  يف  وتاأتي  الوزراء  لهوؤالء 
ترقية  ال�رضورية  املطالب  تلك 

قزام  عني  املنتدبتني  الواليتني 
، مع  ر�سمية  لواليات  وعني �سالح 
احلاج  اجلامعي  املركز  ترقية 
جامعة  اإىل  اأخاموك  اأق  مو�سى 
 ، التخ�س�سات  جميع  على  تتوفر 
اأ�سقاءنا  مع  احلدود  لفتح  اإ�سافة 
وتنظيمها  ومايل  النيجر  يف 
موريتانيا. حدود  يف  فعلو  مثلما 
جتارة  تفعيل  اإعادة  بهدف  وذلك 
املقاي�سة وانت�سال جتار املناطق 
من  بال�سكان    االأهلة  احلدودية 
�سبح البطالة والت�رضد.   اإىل جانب 
املطالب  الئحة  �سمت  فقد  ذلك 
اجلمعيات  طرف  من  املرفوعة 
احلقوقني  والن�سطاء  املحلية  
مترنا�ست  بوالية  اجلمعويني  و 
الإن�ساء  ميزانية  �رضورة تخ�سي�ش 
طبي  لل�سبه  متخ�س�ش  معهد 

بتمرنا�ست ، مع تخ�سي�ش ميزانية 
الت�سوير   IRM جهاز  ل�رضاء 
الرنني املغناطي�سي الذي ال يتوفر 
وب�سببه  مترنا�ست  م�ست�سفى  عليه 
اىل  املر�سى   من  االالف  يتنقل 
بخ�سو�ش  اأما  ال�سمال.   واليات 
العمومية  واالأ�سغال  النقل  قطاع 
املطالبة  االأ�سوات  تعالت  فقد 
مل�سكل  حل  وايجاد  بالنظر 
مترنا�ست  �سالح-  عني  طريق 
مترنا�ست  وطريق  قزام  عني   -
ذات  �رضكة  وتكليف  تينزواتني   -
التي  الطرق  هاته  الجناز  كفاءة 
املتدهورة  و�سعيتها  ت�سببت 
ب�سكل م�ستمر يف االإرتفاع املقلق 
ملعدالت اإرهاب الطرقات خالل 

ال�سنوات االأخرية .
�أحمد باحلاج

املجاهدين  م�ستقبل  مهاجم   اأرجع 
بعني �سالح عبد املالك زقري ، خ�سارة 
عوامل  لعدة  �سويطر  اأمل  اأمام  فريقه 
لعبت �سد امل�ستقبل ، مطالبا الالعبني 
املقابلة  على  والرتكيز  بن�سيانها  

القادمة اأمام ترجي مليانة .
ك�سف مهاجم م�ستقبل املجاهدين بعني 
ت�رضيح  يف  زقري  املالك  عبد  �سالح 

�سحفي خ�ش به يومية »الو�سط »، اأن 
املن�رضم  االأ�سبوع  نهاية  واجه  فريقه 
جيدا  التفاو�ش  يجيد  قوي  مناف�ش 
اأ�سباب  مرجعا   ، قواعده  داخل 
اخل�سارة املرة التي ترجعها امل�ستقبل 
الأر�سية امليدان »التيف » ال�سعبة التي 
حالت دون متكني الالعبني من الظهور 
جزء  حمل  كما   ، احلقيقي  مب�ستواهم 

كان  الذي  للحكم  التعرث  م�سوؤولية  من 
منحاز ب�سكل وا�سح للمناف�ش .

اإىل جانب ذلك فقد وعد �سانع اأفراح 
امل�ستقبل الريا�سي للمجاهدين حمبي 
بداية  الو�سع  بتدارك  الفريق  وع�ساق 
�ستجمع  التي  القادمة  املقابلة  من 
ترجي  اأمام  املقبل  اجلمعة  الفريق 
ذهب  فقد  مت�سل  �سياق  ويف   ، مليانة 

اأكد  ذلك عندما  اأبعد من  اإىل  حمدثنا 
هذا  بطولة  لقب  عن  احلديث  باأن 
املو�سم �سابق الأوانه ، مكتفيا بالتاأكيد 
تناف�سية  ت�سكيلة  فريقه ميلك  اأن  على 
�رضط  بعيدا  الذهاب  على  قادرة 
ال�سابقة  املواجهة  اأخطاء  ت�سحيح 

ب�سكل �رضيع .
�أحمد باحلاج 

للوقوف على و�قع و �آفاق �لتنمية بالولية �حلدودية 

مهاجم م�ضتقبل �ملجاهدين بعني �ضالح  عبد �ملالك زقري لـ"�لو�ضط"

طاقم حكومي من اأربعة وزراء يحل  بتمرنا�شت 

خ�شارتنا اأمام اأمل �شويطر اأ�شبحت من املا�شي 

قا�ضم دقناتي نائب  باملجل�س �ل�ضعبي 
�لولئي بورقلة لـ"�لو�ضط"

 مطالب بتد�رك �لو�ضع �أمام ترجي
 مليانة لتفادي �لنفجار 

متا�شك ال�شفوف وراء فوز 
االأفالن مبقعد ال�شينا 

م�شتقبل املجاهدين ي�شقط 
بثنائية مدوية اأمام اأمل ال�شويطر
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م�صالح  �أن  �ملتحدث  ذ�ت  �أو�صح  و 
لهذه  حت�صبا  �أعدت  �لثقافة  مديرية 
�لتظاهرة برناجما ثريا ي�صمل �لعديد 
بلديات  خمتلف  عرب  �لن�صاطات  من 
�صعر�ء  و  فنانني  مب�صاركة  �لوالية 
م�رسحيني  و  حما�رسين  �أ�صاتذة  و 
و  �لوالية  وخارج  د�خل  من  و�أدباء 
وفدين ممثلني  �أن  �مل�صدر  ذ�ت  �أفاد 
لواليتي تيزي وزو ومترن��صت �صيحالن 
للم�صاركة  خن�صلة  والية  على  �صيفني 
�الأمازيغية  �ل�صنة  ر�أ�س  �حتفاالت  يف 
�لوفدين  هذين  �أفر�د  و�صيقوم 
خالل  فلكلورية  فنية  با�صتعر��صات 
باالإ�صافة  �لتظاهرة  من  �الأول  �ليوم 
�لن�صاطات  خمتلف  يف  للم�صاركة 
على  �ملربجمة  و�مل�رسحية  �لثقافية 
�الأمازيغي  �لرت�ث  �أ�صبوع  �أيام  طول 
بح�صب  �ملحمل  بلدية  من  و�صتنطلق 
�الحتفاالت  فعاليات  �ملتحدث  ذ�ت 

�لرت�ث  الأ�صبوع  �لثانية  بالطبعة 
��صتعر��صات  خالل  من  �الأمازيغي 
تقليدي  عر�س  وجت�صيد  فلكلورية 
تر�ثي وحفل فني يحييه �لفنانون عبد 
�حلميد بوز�هر و جيمي نذير و �لطاهر 
باالإ�صافة  لغما�صي  وعا�صور  لعقوبي 
عجرود  ب�صري  �ل�صاعر  تكرمي  �إىل 
�صعيد  و  قجوف  م�صعود   �لباحث  و 
يتو��صل  �أن  �ملقرر  ومن  �جلريدي. 
�لن�صاطات  م�صلحة  م�صوؤول  ح�صب 
�الحتفال  برنامج  �لثقافة  مبديرية 
�أيام  طيلة  �الأمازيغية  �ل�صنة  بر�أ�س 
�لثقافة علي �صو�يحي  �لتظاهرة بد�ر 
�لتي �صتحت�صن معار�س متنوعة للبا�س 
�لتقليدي و �لزر�بي و �حللي و �ل�صورة 
�لفوتوغر�فية �لرت�ثية ومعر�س للكتاب 
تن�صيط  �إىل  باالإ�صافة  �الأمازيغي 
�لرت�ث  حول  وفكرية  ثقافية  ندو�ت 
ين�صطها  �صعرية  و�أم�صيات  �ل�صعبي 
و�صتحت�صن  �ل�صعر�ء  من  جمموعة 
�ملدينة  بو�صط  �ل�صينماتيك  قاعة 
للعائالت  فنية  حفالت  �الأخرى  هي 

وتيزي  مترن��صت  وفدي  مب�صاركة 
�ملحليني  �لفنانني  من  وزو وجمموعة 
بال�صاوية  فيلم  عر�س  �إىل  باالإ�صافة 
للمخرج  �الأ�صفر"  "�لبيت  بعنو�ن 
حكار عمر. و تتميز �حتفاالت �لطبعة 
�الأمازيغي  �لرت�ث  الأ�صبوع  �لثانية 
�الأيام  بتنظيم  �صابقتها   عن  بخن�صلة 

مب�صاركة  �الأمازيغي  للم�رسح  �الأوىل 
�جلهوية  للم�صارح  ممثلة  فرق  عدة 
و  )�صطيف(  �لعلمة  و  بجاية  من  لكل 
�إىل  باالإ�صافة  �لبو�قي  �أم  و  تيزي وزو 
من  �لعديد  �صتقدم  خن�صلة  م�رسح 
�لعرو�س �مل�رسحية بد�ر �لثقافة علي 

�صو�يحي.

اأعدت مديرية الثقافة بخن�سلة برناجما متنوعا يت�سمن 25 ن�ساطا يف اإطار اإحياء راأ�س ال�سنة الأمازيغية 2969 التي تتزامن 
مع الطبعة  الثانية لأ�سبوع الرتاث الأمازيغي املزمع يف الفرتة من 8 اإىل 13 جانفي 2019 ح�سبما علم اأم�س ال�سبت من رئي�س 

م�سلحة الن�ساطات مبديرية الثقافة لزهر دمان.

اأ�سبوع الرتاث الأمازيغي بخن�سلة 

م٫�س

25 ن�ضاطا �ضمن االحتفال بالطبعة الثانية 

تب�سة

وهران

ق�سنطينة 

مع�سكر

تيارت 

م�ضاريع لتح�ضني تزويد �ضكان ال�ضريعة مبياه ال�ضرب 

تركيب لوحات للمعلومات مبحطات احلافالت 

هالك �ضاب اختناقا بغاز اأحادي اأك�ضيد الكربون باأوالد رحمون 

ح�ضة اإ�ضافية من 1.000 
اإعانة للبناء الريفي 

تدابري للتخل�ص من االكتظاظ 
يف املوؤ�ض�ضات الرتبوية 

�لعمر�ن  و  �ل�صكن  وزير  خ�ص�س 
طمار  �لوحيد  عبد  و�ملدينة 
تقدر  �إ�صافية  �ل�صبت ح�صة  �ليوم 
و  �لريفي  للبناء  �إعانة   1.000 ب 
لفائدة  ترقوي مدعم  م�صكن   500
من  علم  ح�صبما  مع�صكر,  والية 
و�أو�صح  لل�صكن  �لوالئية  �ملديرية 
على  �ملجيد  عبد  قليل  �ملدير 
للوزير  وتفقد  عمل  زيارة  هام�س 
يف  تقرر  �أنه  مع�صكر,  والية  �ىل 
هذه  �صمن  جمعت  عمل  جل�صة 
�لزيارة �لوزير بال�صلطات �ملحلية 
و�لبناء  �ل�صكن  قطاع  و�إطار�ت 
 1.000 �لوالية  لفائدة  تخ�صي�س 
�إعانة �إ�صافية للبناء �لريفي و 500 
م�صكن ترقوي مدعم ومبالغ مالية 
م�صاريع  وت�صجيل  بالتهيئة  خا�صة 

و�الأمن  �لرتبية  تخ�س  جديدة 
�لوطني.

و�أ�صاف �أن وزير �ل�صكن و�لعمر�ن 
و�ملدينة خ�ص�س مبلغ 700 مليون 
�خلارجية  �لتهيئة  الأ�صغال  دج 
�جلديدة  �ل�صكنية  لالأحياء 
ت�صجيل  على  و�فق  كما  بالوالية 
مدر�صية  جممعات   3 �إجناز 
مدجمة ومتو�صطتني ومقر لالأمن 
�حل�رسي يذكر �أن طمار قد �أ�رسف 
مبنا�صبة زيارته �ىل والية مع�صكر 
�الإ�صتفادة  مقرر�ت  ت�صليم  على 
ببلدية  �لريفي  للبناء  �إعانات  من 
مع�صكر  مبدينة  و�صع  و  �لفر�قيق 
 1.000 الإجناز  �ال�صا�س  حجر 
و  باالإيجار  �لبيع  �صيغة  من  �صكن 

50 م�صكن ترقوي مدعم.

�لرتبية  قطاع  �صيتخل�س 
من  نهائيا  تيارت  بوالية 
م�صكل �الإكتظاظ باالأق�صام 
�لدر��صي  �ملو�صم  يف 
ح�صبما   ,2023  -2022
عبد  و�أو�صح  �لو�يل  �أعلنه 
خالل  تو�تي,  بن  �ل�صالم 
عديد  �إىل  �لتفقدية  زيارته 
يف  �لتنموية  �مل�صاريع 
ببلدية  �لقطاعات  خمتلف 
�لرتبية  قطاع  �أن  تيارت, 
�جناز�ت  ي�صهد  بالوالية 
نهائيا  �لق�صاء  من  "متكنه 
يف  �الكتظاظ  م�صكل  على 
�الأطو�ر �لرتبوية �لثالثة يف 

�ملو�صم 2022- 2023".
�لتجميد  رفع  �أنه مت  و�أبرز 
قطاع  م�صاريع  على 
مليار  5ر3  بقيمة  �لرتبية 
مليون   430 وتخ�صي�س  دج 
 , �لرتميم  مل�صاريع  دج 
من  كبري  عدد  م�صت  �لتي 
زيادة  �لرتبوية  �ملوؤ�ص�صات 
�إىل �لربنامج �الإ�صايف بقيمة 
950 مليون دج و�أ�صاف ذ�ت 
�لرتبية  قطاع  �أن  �مل�صوؤول 
�جناز  ي�صهد  تيارت  بوالية 
ذ�ت  تربوية  موؤ�ص�صات 
قيا�صي  ظرف  يف  نوعية 
ويف  �أ�صهر   4 �إىل  ي�صل 
�ل�صباب  قطاع  يخ�س  ما 
�لو�يل  تطرق   , و�لريا�صة 
�إىل �إجناز 12 ملعبا جو�ريا 
ببلدية تيارت باالإ�صافة �إىل 
مت  �لتي  �الوملبي,  �مل�صبح 
يف  �خلدمة  حيز  و�صعه 
�لفاحت من نوفمرب �ملا�صي, 
م�صري� �إىل �أن �لفئات �له�صة 
هذ�  بخدمات  �صتحظى 
�مل�صبح على عاتق �لوالية.

مللعب  معاينته  خالل  و 
�أبدى  �أحمد",  "قايد 
��صتعد�ده  تيارت  و�يل 
�ملر�فق  بع�س  ل"منح 
�إطار  يف  للملعب  �لتابعة 
من  �خلا�س  �ال�صتثمار 
�لذي  �مللعب  ترقية  �أجل 
دج  مليون   600 �رسف  مت 
كل  وتوفري  تاأهيله  الإعادة 
توؤهله  �لتي  �ملو��صفات 
ليكون قرية ريا�صية"ويتوفر 
بلقا�صم  -ح�صب  �مللعب 
زناتي مدير ديو�ن �ملركب 
�أحمد"-  "قايد  �لريا�صي 
لكرة  مالعب   10 على 
للمد�ر�س  خم�ص�صة  �لقدم 
�إىل  ��صافة  �لريا�صية 
مبختلف  �خلا�صة  �ملر�فق 
�جلماعية  �لريا�صات 
جهة  ومن  و�لفردية."  
�أنه  �لو�يل  �أبرز  �أخرى, 
دج  مليون   160 �رسف  "مت 
حت�صني  م�صاريع  الإجناز 
�ل�رسوب  باملاء  �لتزود 
�ل�رسف  �صبكات  و�جناز 
�لوالية  بعا�صمة  �ل�صحي 
باالإ�صافة �إىل �الإنطالق يف 
بطريق  عميقة  بئر  �إن�صاء 
خدمة  لتح�صني  �ل�صوقر 
�ل�صاحلة  باملياه  �لتزويد 
�لربنامج  �طار  يف  لل�رسب 
ويف  �لقطاعي  �ال�صتعجايل 
�إطار تثمني ممتلكات بلدية 
تيارت, قرر نف�س �مل�صوؤول 
�خل�رس  �صوق  مبنى  منح 
"�جلامعة"  بحي  �لفو�كه 
يف  �مل�صتثمرين  الأحد 
نتيجة  وذلك  �المتياز  �طار 
هذ�  يعرفه  �لتي  �الإهمال 

�ملرفق.

��صتفادت بلدية �ل�رسيعة )45 كلم جنوب 
�مل�صاريع  عديد  جت�صيد  من  تب�صة( 
�لتنموية يف قطاع �ملو�رد �ملائية خالل 

�صنة 2018, موجهة 
�ملادة  بهذه  �صكانها  تزويد  لتح�صني 
�حليوية خا�صة و �أنهم يعانون من نق�س 
�أفاد  ما  بح�صب  �ملجال,  هذ�  يف  فادح 
�جلماعة  هذه  رئي�س  �ل�صبت  �أم�س  به 
�ملحلية �أحمد غريبي و�أو�صح �مل�صوؤول 
من  �أزيد  ت�صم  �لتي  �لبلدية  هذه  �أن 
خالل  ��صتفادت  قد  ن�صمة,  �ألف   80
مبالغ  تخ�صي�س  من  �ملا�صية  �ل�صنة 

�ملحلية  �لرب�مج  �صمن  معتربة  مالية 
�ملو�رد  قطاع  يف  للتنمية  و�لقطاعية 
�صبكة  وتو�صيع  لتجديد  وجهت  �ملائية, 
�لتزويد باملياه �ل�صاحلة لل�رسب وقنو�ت 
�آبار عميقة و  �ل�رسف �ل�صحي و �إجناز 
�أزيد  تخ�صي�س  �ل�صياق  هذ�  يف  مت  قد 
من 387 مليون دج لتو�صيع �صبكة �لتزويد 
بالقطب  لل�رسب  �ل�صاحلة  باملياه 
�لعمر�ين �جلديد بهذه �لبلدية و جت�صيد 
�جلديد  �حلي  تزويد  لتدعيم  م�رسوع 
د.ج  مليون   2,3 بـ  �حليوية  �ملادة  بهذه 
بح�صب ما �أفاد به هذ� �ملنتخب كما مت 

تخ�صي�س 14,2 مليون دج لتجديد �صبكة 
بو�صط �ملدينة  لل�رسب  �ل�صاحلة  �ملياه 
بن  �لعيد  بينها  من  �الأحياء  من  وعدد 
لنف�س  وفقا  �ل�صلعة  وطريق  لعبيدي 
توجيه  مت  باأنه  �أ�صاف  �لذي  �مل�صدر 
لتجديد  دج  مليون   38 عن  يقل  ال  ما 
�صبكة �ل�رسف �ل�صحي بو�صط  �ملدينة 
ويف �صياق مت�صل ذكر ذ�ت �مل�صوؤول �أن 
�صنة  خالل  ��صتفادت  �ل�رسيعة  بلدية 
عميقتني  بئرين  الإجناز  مب�رسوع   2018
�إحد�هما مبنطقة عني ببو�س مببلغ 22 
مليون   22 كما مت تخ�صي�س  د.ج  مليون 

�ل�صاحلة  باملياه  �لتزويد  لتح�صني  د.ج 
ك�صف  بحي خملويف من جهته,  لل�رسب 
�الأمني �لعام لوز�رة �ملو�رد �ملائية, حاج 
لوالية  �لتفقدية  زيارته  خالل  بلكاتب, 
�أن  �ملا�صي  دي�صمرب  �صهر  خالل  تب�صة 
��صتفادت  قد  �ملحلية  �جلماعة  هذه 
من م�رسوع  حلفر وجتهيز 4 �آبار عميقة 
ببلدية قريقر بقدرة �صخ �إجمالية ت�صل 
�إىل 100 لرت يف �لثانية �صتمكن من حتويل 
�ل�رسيعة  بلدية  �ملياه �مل�صتخرجة نحو 
بهذه  �صكانها  ومتوين  تزويد  لتح�صني 

�ملادة �حليوية.

توقف  حمطات  جتهيز  قريبا  �صيتم 
بلوحات  وهر�ن  مبدينة  �حلافالت 
�أوقات  �إىل  ت�صري  للمعلومات  م�صيئة 
ووقت  وم�صار�تها  �حلافالت,  و�صول 
ح�صبما  �مل�صتخدمني,  �نتظار 
�لعمومية  �ملوؤ�ص�صة  مدير  به  �أفاد 
�حل�رسي  و�صبه  �حل�رسي  للنقل 
�أول  �أن  بربر  فوزي  و�أفاد  لوهر�ن 

�ملعلومات  لوحات  لرتكيب  جتربة 
�حلافالت  موقف  يف  متت   هذه 
مربز�  وهر�ن,  والية  ملقر  �ملحاذي 
ت�صتغل  �لع�رسية  �لتجهيز�ت  هذه  �أن 
مربوطة  �أنها  كما  �ل�صم�صية  بالطاقة 
عرب  �جلغر�يف  �ملوقع  حتديد  بنظام 

�النرتنيت.
من  جزء�  �لتجهيز�ت  هذه  تعد  و 

وهر�ن  مدينة  وتزيني  تهيئة  برنامج 
�الأبي�س  �لبحر  الألعاب  ��صتعد�د� 
�مل�صوؤول,  نف�س  ح�صب   , �ملتو�صط 
�للوحات  هذه  �أن  �إىل  �أ�صار  �لذي 
لعر�س  كو�صائل  ا  �أي�صً �صتعمل 
معلومات �أخرى تتعلق بال�صوؤون �لعامة 
�صياق  يف  و�أبرز  وغريها  و�ل�صياحة 
�لكائن  �لكهربائي  �مل�صعد  �أن  �آخر 

قد  �لبحرية  �ملحطة  م�صتوى  على 
و�صع حيز �ال�صتغالل يوم 11 دي�صمرب 
�مل�صعد  هذ�  طاقة  وتقدر  �جلاري 
بزهاء 1.600 كلغ حيث ميكنه نقل 21 
�صخ�س خالل 38 ثانية فقط.  وي�صهل 
هذ� �ملرفق �لو�صول �إىل ميناء وهر�ن 
و�لتنقل �إىل و�صط �ملدينة مرور� بنهج 

جي�س �لتحرير �لوطني. 

هلك �صاب يبلغ من �لعمر 33 �صنة 
�أم�س �ل�صبت ببلدية  �أوالد رحمون 
بغاز  �ختناقا  ق�صنطينة(  )جنوب 
ح�صب  �لكربون,  �أك�صيد  �أحادي 
ما علم �أم�س �ل�صبت من م�صالح 

�حلماية �ملدنية.
و�أكدت خلية �الإعالم و �الت�صال 
�ملدنية  �حلماية  مبديرية 
�لوحدة  عنا�رس  �أن  بالوالية 

�لثانوية للحماية �ملدنية قطو�س 
�جلمعي ببلدية �خلروب تدخلو� 
وقع  �لذي  �حلادث  مكان  �إىل 
بحي حممد طيب قر�ب�صي بقرية 
رحمون  �أوالد  ببلدية  �لقرزي 
�أن  �إىل  م�صري�  �خلروب(  )د�ئرة 
�صبب �حلادث هو ��صتن�صاقه لغاز 
�لكربون �ملنبعث  �أك�صيد  �أحادي 

من �ملدفاأة.

مت  �أنه  �مل�صدر  ذ�ت  و�أ�صاف 
م�صالح  طرف  من  �جلثة  نقل 
م�صلحة  �إىل  �ملدنية  �حلماية 
�جلثث مب�صت�صفى حممد  حفظ 
بو�صياف ببلدية �خلروب وتعترب 
هذه �ل�صحية �لثالثة �مل�صجلة من 
نوعها بوالية ق�صنطينة خالل �ل 
ليلة  فخالل  �ملا�صية  �صاعة   48
زوج  هلك  �جلمعة  �إىل  �خلمي�س 

�ختناقا  �مر�أة(  و  )رجل  �صاب 
و  �لكربون  �أك�صيد  �أحادي  بغاز 
 8 رقم  �جلو�رية  بالوحدة  ذلك 
بق�صنطينة  منجلي  علي  مبدينة 
بح�صب ما ذكرته م�صالح �حلماية 
حتقيق  فتح  مت  قد  و  �ملدنية 
�ملعنية  �مل�صالح  طرف  من 
لهذ�  �الأ�صباب �حلقيقية  ملعرفة 

�حلادث.
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»اإ�صرائيل« تعي�ش اآخر اأيام ع�صرها الذهبي
علي ال�صالح

ع�رصاً  الآن  الحتالل  دولة  تعي�ش 
دونالد  وجود  مع  خا�صة  ذهبياً، 
ال�صهاينة  وم�صت�صاريه  ترمب 
الثالوث  ل�صيما  مبعظمهم، 
ال�صهيوين جارد كو�صرن وغرينبالت 
عن  امل�صوؤول  فريدمان،  وديفيد 
ال�رصق  يف  الت�صوية  عملية  ملف 

الأو�صط.
الآنية  النت�صارات  �صكرة  وتدفع 
اإىل  الحتالل  دولة  حكومة  رئي�ش 
م�صبوق،  غري  بغرور  الت�رصف 
يف  الحتاليل  جي�صه  فيتمادى 
وي�صاعف  بالفل�صطينيني،  التنكيل 
ويطلق  ال�صتيطانية  الن�صاطات 
لتنفيذ  امل�صتوطنني  قطعان 
العتداءات عليهم. يتم ذلك بدون 
حمر،  خطوط  اأو  �صوابط  اأي 
ويتجاهل ن�صائح الأ�صدقاء وميعن 
ت�رصفاته  يف  ويتعاىل  اخلطاأ،  يف 
هذه  ومتنعه  احللفاء،  على  حتى 
عن  الدائمة  غري  النت�صارات 
هذا  وعواقب  غد  بيوم  التفكري 

الندفاع.
الأكرث  الحتالل  حكومة  وتغ�صب 
ال�صهيوين،  الكيان  تاريخ  ميينية يف 
الأ�صدقاء واحللفاء و�صعوب العامل، 
وتزيد من عداء الأعداء، بت�رصفاتها 
وت�رصيحاتها، مطمئنة  املتعجرفة 
لن  الدولية  الفعل  ردود  اأن  اإىل 
تكون اأكرث من بيانات ل قيمة لها. 
واهمة،  الحتالل  حكومة  وتظن 
الأوراق واخليوط  بكل  اأنها مت�صك 
مرورا  مو�صكو  يف  متنفذة  واأنها 
يف  متنفذة  هي  كما  وبرلني  بلندن 
وا�صنطن ونيويورك، وو�صل الغرور 
هو  اأنه  العتقاد  حد  اإىل  بنتنياهو 
الآخرين  على  �رصوطه  ميلي  من 
على  ال�صيا�صات  يدير  من  وهو 
يت�رصف  فرتاه  الدولية  ال�صاحة 

بعنجهية وتعاٍل.
لكن لل�صرب حدود، واأ�صتطيع القول 
لن  الذهبي  الع�رص  هذا  اأن  جازما 
ورئي�ش  لـ«اإ�رصائيل«  طوياًل  يدوم 
ي�صهد  الو�صع  هذ  واأن  حكومتها، 
اأكرث  على  الواقع  اأر�ش  على  تغرياً 
من �صعيد، وهناك موؤ�رصات لوجود 

هذا التغري.
اليهودية  اجلبهة  �صعيد  فعلى 
اأو�صاط يهود  الداخلية، ل�صيما يف 
ت�صتطيع  لن  بدونهم  الذين  اأمريكا 
بداأت  طوياًل،  البقاء  »اإ�رصائيل« 
�صببها  وت�صدعات،  ت�صققات  تربز 
�صيا�صات نتنياهو وحكومته اليمنية 
ومعاملتهم  ال�صالم«  »عملية  اإزاء 

العن�رصية للفل�صطيينني وغريهم.
زعماء  اأبرز  اأحد  هاجم  فقد 
ب�صدة  املتحدة،  الوليات  يهود 
جتاه  الحتالل  حكومة  �صيا�صة 
مع  وعالقاتها  الفل�صطينيني، 
ترمب.  دونالد  الرئي�ش  اإدارة 
عن  »معاريف«  �صحيفة  ونقلت 
الحتاد  رئي�ش  غولد�صتاين  اإريك 
ي�صم  الذي  نيويورك،  يف  اليهودي 
يهودي،  مليون  نحو  �صفوفه  يف 
قوله لوفد اإ�رصائيلي �صم م�صوؤولني 
ورجال  و�صحافيني  احلكومة،  من 
نتنياهو  بني  التحالف  اإن  اأعمال: 
الفل�صطينيني  �صد  ترمب  واإدارة 
عن  واأكرث  اأكرث  اأمريكا  يهود  يبعد 

دعم »اإ�رصائيل«.
وح�صب ال�صحيفة؛ فاإن العالقة بني 
يهود اأمريكا واحلكومة الإ�رصائيلية 
قيام  منذ  حالتها  »اأ�صواأ  يف  هي 
حكومة  عالقة  ب�صبب  اإ�رصائيل، 
الأمريكية،  بالإدارة  نتنياهو 
وتعاملها مع الفل�صطينيني، وموقفها 

من يهود العامل«.
ترمب  اتخذ  فقد  وللتذكري 
الأبي�ش  البيت  اإىل  و�صوله  منذ 
الظاملة  الإجراءات  من  عدداً 

�صد  واملرفو�صة  والتع�صفية 
فاعرتف  الفل�صطيني،  ال�صعب 
على  لـ«�رصائيل«  عا�صمة  بالقد�ش 
الوا�صع  الدويل  الرف�ش  من  الرغم 
بنقل  قراره  ونفذ  اخلطوة،  لهذه 
ال�صفارة يف منت�صف ماي املا�صي، 
من تل اأبيب اإىل القد�ش. واتخذت 
اخلطوات  من  مزيداً  ترمب  اإدارة 
الفل�صطينيني  �صد  العقابية 
اأبرزها  كان  اإجراءاتها،  لرف�صهم 
غوث  لوكالة  الكامل  التمويل  وقف 
الفل�صطينيني  الالجئني  وت�صغيل 
امل�صاعدات  ووقف  »اأونروا«، 
املعونات  ووقف  لل�صلطة،  املالية 
مكتب  واإغالق  القد�ش،  مل�صايف 
وا�صنطن  يف  التحرير  منظمة 

وغريها.

الزائر،  للوفد  غولد�صتاين  وقال 
من  كان  من  اإن  ال�صحيفة:  ح�صب 
داعماً  املتحدة،  الوليات  يهود 
ترمب  تويل  قبل  لـ«�رصائيل« 
�صار  الدعم  هذا  فاإن  الرئا�صة، 
اليوم  واأ�صبحوا  احل�صي�ش،  يف 
�صد  نتنياهو  �صيا�صة  يرف�صون 
الحتاد  اأن  واأ�صاف  الفل�صطينيني. 
يهود  من  ات�صالت  يومياً  يتلقى 
اأمريكيني يعربون فيها عن رف�صهم 
»اإ�رصائيل«،  يف  اأموالهم  ا�صتثمار 
التع�صفية  اإجراءاتها  ب�صبب 
واملهاجرين  الفل�صطينيني  �صد 
�صيطرة  ب�صبب  وكذلك  الأفارقة، 
على  املت�صددين  احلاخامات 
الأمر  »اإ�رصائيل«،  يف  احلكم 
قيم  بني  وا�صعة  فجوة  يخلق  الذي 
اليهود الأمريكيني الليربالية والقيم 
اإن  القول:  وتابع  الإ�رصائيلية. 
يهود  من  الكثري  يدفع  الو�صع  هذا 
يف�صلون  اإنهم  القول  اإىل  اأمريكا 

القطيعة مع »اإ�رصائيل«.
اإن  اأي�صاً:  »معاريف«  وقالت 

»جي  منظمة  لقاء  رف�ش  الوفد، 
التي  الليربالية  اليهودية  �صرتيت« 
الدولتني«،  »حل  خيار  اإىل  تدعو 
للحكومة  دائمة  انتقادات  وتوّجه 
الإ�رصائيلية، وتعترب مناف�صة للوبي 
الوليات  يف  الأبرز  ال�صهيوين 

املتحدة »اأيباك«.
من   %47 اأن  لالهتمام  واملثري 
قراري  يرف�صون  اأمريكا  يهود 
بالقد�ش عا�صمة  العرتاف  ترمب 
ال�صفارة  ونقل  لـ«اإ�رصائيل«، 
يوؤيد   %46 مقابل  اإليها،  الأمريكية 
منهم   %59 ويوؤيد  اخلطوة.  هذه 
ت�صعى  الذي  الدولتني«،  »حل  خيار 
تقوي�صه  اإىل  الحتالل  حكومة 
و�صيا�صة  ال�صتيطاين  التو�صع  عرب 
واإرهاب  الأرا�صي  م�صادرة 
اإىل  دفعهم  بغر�ش  الفل�صطينيني 
هذا  يرف�ش   %30 مقابل  الرحيل، 

اخليار.
والأهم من ذلك اأن نحو 59% يدعم 
امل�صتوطنات  بع�ش  اأو  كل  تفكيك 
فل�صطيني  �صالم  اتفاق  �صمن 
كل  تفكيك  مع   %15( اإ�رصائيلي 
تفكيك  مع   %44 امل�صتوطنات، 
بع�صها(، فيما عار�صه 35%. وهذه 
يف  ملمو�صاً  تغرياً  تعك�ش  الأرقام 
اأو�صاط اليهود اإزاء الزمرة اليمينية 
تن�صب  التي  اأبيب  تل  يف  احلاكمة 

نف�صها و�صياً على يهود العامل.
اأثبت  فقد  الدويل  ال�صعيد  وعلى 
دونالد  ال�صرتاتيجي  حليفها  قرار 
ترمب، الن�صحاب من �صوريا بدون 
التن�صيق معها، اأنه رغم كل ما فعله 
الذي  الطرف  لي�ش  لـ«اإ�رصائيل« 
ميكن العتماد عليه. والأدهى من 
اإن  اأيام  قبل  ترمب،  قاله  ما  ذلك 
نتنياهو  ي�صعى  التي  اإيران  باإمكان 
املنطقة،  يف  دورها  لتحجيم 
ل�صيما يف �صوريا، اأن تفعل ما ت�صاء 

يف �صوريا.

ويعطي نتنياهو النطباع باأن الرئي�ش 
فالدميري بوتني »يف جيبه« كما يقول 
املثل. ولكنه ف�صل يف اإقناعه بعدم 
 300 اأ�ش  ب�صواريخ  �صوريا  تزويد 
الإ�رصائيلية  العتداءات  ملواجهة 
ال�صورية  الأرا�صي  على  املتوا�صلة 
اإيرانية،  اأهداف  �رصب  بحجة 
واأوروبياً  اهلل.  حلزب  تابعة  واأخرى 
موقف  على  ملحوظ  تطور  طراأ 
»غري  املاألوف  الأوروبي  الحتاد 
وبدون  »اإ�رصائيل«.  اإزاء  احلازم« 
دول  ثماين  اأ�صدرت  مقدمات  اأي 
الأوروبي،  الحتاد  يف  اأع�صاء 
ي�صمى  ملا  ا�صتباقاً  »قوياً«  حتذيراً 
وحمل  الأمريكية.  القرن  ب�صفقة 
اأ�صدرته  الذي  امل�صرتك،  البيان 
وال�صويد  وبولندا  وهولندا  فرن�صا 
وبلجيكا  املتحدة  واململكة 
جل�صة  عقب  واإيطاليا،  واأملانيا 
ملجل�ش الأمن الدويل، حول الو�صع 
يف ال�رصق الأو�صط، حتذيراً جلميع 
الأمن،  جمل�ش  يف  الأع�صاء  الدول 
تتجاهل  �صالم  خطة  اأي  اأن  من 
دولياً«،  عليها  املتفق  »املعايري 
اأ�صا�ش  على  الدولتني  حل  وهي 
عا�صمة  القد�ش  مع   1967 حدود 

م�صرتكة »�صتواجه الف�صل«. 
على  جمدداً  الدول  هذه  و�صددت 
القوي  الأوروبي  الحتاد  »التزام 
املتفق  باملعايري  واملتوا�صل 
عادل  �صالم  لتحقيق  دولياً  عليها 
الدويل  القانون  اأ�صا�ش  على  ودائم 
ذات  املتحدة  الأمم  وقرارات 

ال�صلة والتفاقات ال�صابقة«.
واأكد البيان قناعة الحتاد الأوروبي 
على  الدولتني،  حل  اإىل  »بالتو�صل 
ي�صمل  الذي   1967 حدود  اأ�صا�ش 
عا�صمة  القد�ش  �رصقي  اإعالن 
لدولة فل�صطني، ويلبي الحتياجات 
والفل�صطينية  الإ�رصائيلية  الأمنية 
لإقامة  الفل�صطينية  والطموحات 

البيان  �صيادة«. وجاء يف  دولة ذات 
»ينهي  الدولتني  حل  اأن  اأي�صاً 
ق�صايا  جميع  ويحل  الحتالل 
للقرار  وفقاً  النهائي،  الو�صع 
الأمن  جمل�ش  عن  ال�صادر   2334
ال�صابقة«.  والتفاقات  الدويل 
الع�رص  باأن  القناعة  يعزز  واأي�صاً 
»اإ�رصائيل«  تعي�صه  الذي  الذهبي 
تلك  الزوال،  اإىل  طريقه  يف 
التي  والنت�صارات  النجاحات 
مقاطعة  حركة  وحتققها  حققها 
ال�صتثمارات  و�صحب  »اإ�رصائيل« 
»BDS« خالل فرتة ق�صرية،  منها 
واآخرها الإجناز الأكرب وهو اإعالن 
الربيطاين   »HSBC« بحجم  بنك 
وهو �صابع اأكرب م�رصف يف العامل، 
يف  بالكامل  ا�صتثماراته  �صحب 
لت�صنيع  الإ�رصائيلية  »اإلبت«  �رصكة 
ا�صتجابة  طيار،  غري  من  طائرات 
وت�صكل  قال.  كما  �صعبية  ل�صغوط 
يف  قوية  �صفعة  اخلطوة  هذه 
حلركة  وتعزيزاً  »اإ�رصائيل«  وجه 
اإجنازاتها  تتزايد  التي  املقاطعة 

كماً ونوعاً.
التطورات  هذه  اإن  بالقول  واختتم 
تبعث الأمل يف النفو�ش، كما تبعث 
اجلديد.  العام  يف  التفاوؤل  على 
كبري  قدر  لدّي  كثريين  وبعك�ش 
فال  امل�صتقبل،  اإزاء  التفاوؤل  من 
بها  املبالغ  النت�صارات  يغرنك 
ول  الحتالل،  دولة  حتققها  التي 
تبجحات نتنياهو وت�رصيحاته حول 
حققتها  التي  والإجنازات  التقدم 
هو  بالأحرى  اأو  حكومته  وحتققها 
اأ�صلفنا  كما  فالدلئل  �صخ�صياً؛ 
يف  الحتالل  دولة  اأن  اإىل  ت�صري 
حالة تراجع على ال�صعيد العاملي، 
واأن كانت حترز بع�ش التقدم على 
�صعيد النظام العربي الر�صمي، واإن 
اآخر احتالل يف العامل حتماً م�صريه 

الزوال.
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نا�صر نا�صر

�أعلنها  �لتي  �لإجر�ء�ت  تو�جه 
�لأوىل  رئي�سيتني؛  عقبتني  �أرد�ن 
�أما  �أمنية،  و�لأهم  و�لثانية  مهنية، 
�لفعلية  بالقدرة  فتتعلق  �ملهنية 
بعد  �لإجر�ء�ت  هذه  لتنفيذ 
و�خل�سارة  �لربح  بح�سابات  �لقيام 
هذه  فمعظم  و�لفائدة،  و�لتكلفة 
"�إ�رس�ئيل"  �ستكلف  �لإجر�ء�ت 
كبرية  و�أعد�ًد�  �لدولر�ت  ماليني 
جد� من �لقوى �لب�رسية �جلديدة، 
ويف �ملقابل فاإن �لفو�ئد �ملرجوة 
�لأغلب  على  تتعدى  ل  ذلك  من 
للجمهور  ونف�سية  �أغر��سا معنوية 
�لإ�رس�ئيلي، وعلى ر�أ�سها �لنتقام 

و�لتنكيل بالأ�رسى.
لالأ�رسى  �ل�سماح  وقف  �إن 
غرفهم،  د�خل  بال�ستحمام 
هذه  د�خل  �لطهي  من  ومنعهم 
�لغرف يتطلب بالقطع بنية حتتية 
قد  لذلك  جد�،  ومكلفة  جديدة 
�إقر�ره  مت  �إن  �لإجر�ء  هذ�  ياأخذ 
ثالث،  �أو  �سنتني  عن  تقل  ل  فرتة 
�أخرى  �أعد�د  ت�سغيل  �ىل  �إ�سافة 
�لثانية  �لعقبة  �أما  �ل�سجانني،  من 
�لتي تو�جه �أحكام �أرد�ن فهي عقبة 
�أن تو�جه هذه  �أمنية، حيث يتوقع 
�لإجر�ء�ت مبعار�سة و�حتجاجات 
عن  ينتج  وما  �لأ�رسى  قبل  من 
لإ�رس�بات  �حتماليات  من  ذلك 
�ل�سجون،  د�خل  �لطعام  عن 
�ل�سفة  يف  و��سعة  ومظاهر�ت 
دعا  ما  بال�سبط  وهذ�  �لغربية، 

�لدو�ئر �لأمنية �لإ�رس�ئيلية وعلى 
�ل�ساباك  وجهاز  �جلي�ش  ر�أ�سها 
�أرد�ن  لأحكام  معار�ستهم  لإبد�ء 

)�ل�سبيانية(.
موقف  �إىل  �لإ�سارة  �ملنا�سب  من 
م�سلحة �ل�سجون من خطة �لوزير 
�أرد�ن و�لتي تتلخ�ش يف حتذيرها 
على  �خلطة  تنفيذ  نتائج  من 
�ل�سجون،  د�خل  �لأمني  �لو�سع 
تطبيق  باإمكانها  �أن  تاأكيدها  مع 
مت  �إن  �أرد�ن  تعليمات  وتنفيذ 
و�ملو�فقة  �حلكومة،  يف  �إقر�رها 
تكاليف  من  تتطلبه  ما  كل  على 

مالية وقوى ب�رسية. 
�إىل ذلك فقد �رسح بع�ش  �إ�سافة 
�ل�سجون  م�سلحة  قادة  كبار 
�ل�سابقني، ومن بينهم مديرة �سجن 
�ل�ستخبار�ت  وم�سوؤولة  هد�رمي 

بيتي  �سابقا  �ل�سجون  يف  �لعامة 
هذه  على  حتفظت  و�لتي  لهت، 
عر�سها  طريقة  وعلى  �لإجر�ء�ت 
يف موؤمتر �سحفي �ساخب من قبل 
�لد�خلي  �لأمن  يف  م�ستوى  �أعلى 
�أعرب  كما  �لوزيربنف�سه،  وهو 
مدير �سجن هد�رمي �ل�سابق د�كار 
م�سري�  �أي�سا،  حتفظه  عن  �يالت 
�إىل �أن �لأ�رسى �لأمنيني يحر�سون 
على نظافة �لأق�سام و�لغرف، ول 

ي�رسفون باملاء عمد� وق�سد�.
�إىل  �ل�سخ�سيتني  كلتا  �أ�سارت  وقد 
�أهمية من�سب ما ي�سمى بـ"�لدوبري" 
بغ�ش  �لأ�رسى،  با�سم  �لناطق  �أو 
�ملقرتحة  �لت�سميات  عن  �لنظر 

من جلنة �أرد�ن.
من �لالفت للنظر �أن �للجنة �لتي 
�رسوط  لدر��سة  �أرد�ن  �سكلها 

بتبني  هو  قام  و�لتي  �لأ�رسى، 
من  تتكون  جلنة  هي  تو�سياتها 
�ل�سجون  م�سلحة  قادة  كبار 
دور  لهم  كان  و�لذين  �ل�سابقني، 
وتعزيز  �سياغة  يف  وم�سهور  بارز 
يف  �لأ�رسى  حلياة  �حلايل  �ل�سكل 
�ل�سلوك  قو�عد  ومعها  �ل�سجون 
ومن  و�ل�سجان،  �لأ�رسى  بني 
�سجن  مدير  فاكلني  �آيف  �أهمهم 
بئر �ل�سبع �سابقا، وقائد �ملنطقة 
وكذلك  �ل�سابا�ش  يف  �جلنوبية 
رئي�ش  غاباي  يت�سيك  �ل�سابط 
�ل�ستخبار�ت �ل�سابق يف �ل�سجون، 
فلماذ� �أو�سى هوؤلء على �إجر�ء�ت 
معاك�سة وتن�سف كل ما كانو� جزء� 
كان  وهل  �سياغته؟  و  بنائه  من 
وتطلعات  برغبات  عالقة  لذلك 

من كلفهم بذلك؟   
�لفل�سطينيون  �لأ�رسى  �أ�سبح  لقد 
يف  �لنتخابية  للدعاية  مادة 
م�سادر  من  وم�سدر�  "�إ�رس�ئيل"، 
�لأ�سو�ت  وجتنيد  �لتحري�ش 
�ملحتدمة  �لنتخابية  للمعركة 
�أيام  فقبل  "�إ�رس�ئيل"،  يف  دوما 
�ساكيد  �لكابينت  وزير�  �أعلن 
ر�فعني  �جلديد،  حزبهما  وبينت 
ر�ية �حلرب على �لأ�رسى و�إطالق 
�سعى  قبلهم  ومن  �رس�حهم، 
"وزير�لدفاع" ليربمان ل�ست�سد�ر 
قطع  ثم  �لأ�رسى،  �إعد�م  قانون 
رو�تبهم ومعا�سات �أ�رسهم، و�ليوم 
�لد�خلي  �لأمن  وزير  دور  جاء 
�أرد�ن ليجرب حظه و لياأخذ قليال 

من دماء �لأ�رسى ومي�سي.!

اأعلن وزير الأمن الداخلي جلعاد اأردان �صل�صلة من اإجراءات ت�صعيدية من املمكن و�صفها 
باأنها اإعالن حرب على الأ�صرى، حيث اأو�صى اأردان ب�صرورة ت�صديد �صروط حياة الأ�صرى 

الفل�صطينيني دون متييز بني كبري و�صغري، بني من اأم�صى �صهرا واحدا، وبني من اأم�صى ثالثني 
�صنة يف الأ�صر، بني فتحاوي اأو حم�صاوي اأو اأي تنظيم اآخر، حيث قرر اإلغاء الأق�صام اخلا�صة بكل 

من فتح وحما�س، اأو ما اأ�صماه احلكم الذاتي الذي يتمتع به الأ�صرى، وذلك يف مبالغة مق�صودة من 
اأجل تربير هجومه على الأ�صرى.

االأ�سرى الفل�سطينيون على مذبح االنتخابات يف "اإ�سرائيل"

هيئة االأ�سرى تروي تفا�سيل التنكيل بـ 5 اأ�سرى
�لأ�رسى  �سوؤون  هيئة  وثقت 
عنها  �سادر  تقرير  و�ملحررين يف 
من  يروون  �أ�رسى  لـ5  �إفاد�ت   ،
عليهم  �لعتد�ء  تفا�سيل  خاللها 
�لتي  �ملهينة  و�ملعاملة  و�لتعذيب 
تعر�سو� لها خالل عملية �عتقالهم 
و�لتحقيق معهم يف مر�كز �لتوقيف 
�ل�رس�ئيلية. ويف هذ� �ل�سياق روى 
عاماً(   16( قني�ش  عبادة  �لفتى 
قد  باأنه  م�سري�ً  �عتقاله،  ظروف 
جرى �يقافه بعد �أن د�همت قو�ت 
عايدة  خميم  يف  منزله  �لحتالل 
تعر�ش  حيث  حلم،  بيت  ق�ساء 
وجهه  على  و�ل�سفعات  لل�رسب 
ومت  عائلته،  مر�أى  �أمام  وذلك 
توقيف  مركز  �إىل  بعد  فيما  نقله 

وخالل  ل�ستجو�به،  "�مل�سكوبية" 
تعمد  �لتحقيق  بزنز�نة  تو�جده 
له  ي�سمحو�  فلم  �ذلله  �ملحققون 
بدخول �حلمام وقامو� ب�سبحه على 
وبقي  للخلف  يديه  وقيدو�  كر�سي 
على هذ� �لو�سع ليوم كامل، ونُقل 
�لأ�سبال  �لأ�رسى  ق�سم  �إىل  بعدها 
يف "عوفر". يف حني �عتدى جي�ش 
و�للكمات على  بال�رسب  �لحتالل 
 16( �سبيح  حممد  �لطفل  �لأ�سري 
عاماً(، عقب �قتحام منزله يف بلدة 
و��ستمر  حلم،  بيت  ق�ساء  �خل�رس 
�ليدين  مقيد  وهو  به  �لتنكيل 
جرى  ثم  ومن  �لعينني،  ومع�سوب 
"عت�سيون"  �إىل مركز توقيف  نقله 
��ستجو�به  وخالل  معه،  للتحقيق 

تعمد �ملحققون �ل�رس�خ يف وجهه 
�لعرت�ف  على  لجباره  و�رهابه 
بالتهم �ملوجه �سده، و�أُجرب �لطفل 
�سبيح �أي�ساً على �خلروج من غرف 
�لتحقيق و�لبقاء يف �لعر�ء و�لربد لـ 
6 �ساعات متتالية قبل �أن يتم نقله 

�إىل "عوفر" حيث يقبع �لآن.
بينما نكل جنود �لحتالل بالأ�سري 
�لقا�رس قي�ش جامو�ش )16 عاماً(، 
�ملو�جهات  خالل  �عتقاله  �أثناء 
قلقيلية،  مدينته  يف  �ندلعت  �لتي 
�جلنود  من  عدد  هاجمه  حيث 
ثم  ومن  �أر�ساً  ببطحه  وقامو� 
ب�سكل  بال�رسب  عليه  �نهالو� 
مركز  �إىل  نُقل  ثم  ومن  تع�سفي، 
ل�ستجو�به  "�أريئيل"  حتقيق 

وبعدها �إىل ق�سم �لأ�رسى �لأ�سبال 
يف "جميدو".

�أي�ساً  �لهيئة  تقرير  ور�سد 
بال�رسب  �لحتالل  قو�ت  �عتد�ء 
�ل�سابني  من  كل  على  �ل�سديد 
وحممد  عاماً(  �لبح�ش)21  حممد 
وكالهما  عاماً(   20( �ل�سخ�سري 
وذلك خالل عملية  نابل�ش،  مدينة 
�عتقالهما عقب مد�همة منزلهما 
�ل�سابني  كال  وتعر�ش  كما  لياًل، 
ولالهانة  طويلة  ل�ساعات  لل�سبح 
خالل  �مل�سبات  باأقذر  و�ل�ستم 
توقيف  مركز  يف  ��ستجو�بهما 
نقلهما  يتم  �أن  قبل  "�جللمة"، 
معتقل  يف  �لعامة  �لأق�سام  �إىل 

"جميدو".

االأ�سري بارود حمروم من 
زيارة عائلته منذ 18 عاما

جلنة "اأردان" تقر �سل�سلة 
عقوبات بحق االأ�سرى

�لأ�رسى  �سوؤون  هيئة  �أفادت 
و�ملحررين، �إن �سلطات �لحتالل 
حرمان  تو��سل  �ل�رس�ئيلي 
 )51( بارود  �أحمد  فار�ش  �لأ�سري 
زيارة  من  غزة،  قطاع  من  عاما 
على  ع�رس  �لثامن  للعام  عائلته 

�لتو�يل.
وقالت �لهيئة، �إن �لأ�سري بارود هو 
�أحد �لأ�رسى �لقد�مى �ملعتقلون 
و�لذين  �و�سلو،  �تفاق  توقيع  قبل 
باتفاق  �لحتالل  �سلطات  �أخلت 
عملية  �إطار  يف  عنهم  �لإفر�ج 
�أنه  �إذ  عام2013،  �ملفاو�سات 
�لعام 1991 وحمكوم  معتقل منذ 

بال�ّسجن �ملوؤبد و)35( عاماً.
ولفتت، �ىل �أن �لأ�سري بارود يقبع 

وقد  "رميون"  �سجن  يف  حاليا 
ملر�ت  وعزل  �سجون  لعدة  نقل 
عديدة على مدى �سنو�ت �عتقاله 
�ملتو��سلة منذ �كرث من 27 عاما 
�لأ�سري  �أن  �لهيئة،  و�أو�سحت 
�سحية  م�ساكل  عّدة  من  يعاين 
منها "�لفتاق" وم�ساكل يف �لكبد.

فقد  بارود  �لأ�سري  �أن  �إىل  ي�سار 
�أم  )�حلاجة  و�لدته  عام  قبل 
�لتي فقدت ب�رسها بعد  فار�ش( 
وجهها  يغب  ومل  �نتظار،  طول 
منا�رسة  فعاليات  عن  يوماً 
و�لتي  غزة،  قطاع  يف  �لأ�رسى 
من  عاماً   15 من  لأكرث  حرمت 
مع  كالمية  م�سادة  نتيجة  زيارته 

�ل�سجان يف �آخر زيارة.

�لأ�رسى  �سوؤون  هيئة  �أفادت 
و�ملحررين، �أن ما ت�سمى باللجنة 
قبل  من  �مل�سكلة  �ل�رس�ئيلية 
�لإ�رس�ئيلي  �لد�خلي  �لأمن  وزير 
ظروف  لتحديد  �أرد�ن  �ملتطرف 
�عتقال �لأ�رسى �لقابعني يف �سجون 
�لربعاء  �ليوم  �أقرت  �لحتالل، 
�لعن�رسية  �لعقوبات  من  �سل�سلة 
�ملتطرفة بحق �ملعتقلني، بحجة 
بر�فهية  يعي�سون  �لأ�رسى  �أن 

عالية.
�للجنة  �أن  �لهيئة  و�أو�سحت 
من  �لعقوبات  من  بالعديد  �أو�ست 
�لزيار�ت  عدد  تقلي�ش  �أبرزها: 
�لأدنى،  للحد  لالأ�رسى  �لعائلية 
�لأق�سام  مبمثلي  �لعرت�ف  و�لغاء 
و�ل�سجون، ووقف �لفرز �لتنظيمي 
د�خل �لغرف و�أق�سام �ملعتقالت، 
ووقف �لكانتينا �لتي حتول من قبل 
و�لبالغة 400 �سيكل  هيئة �ل�رسى 
�لكانتينا  وتقلي�ش  �أ�سري،  لكل 
من  �لهل  طريق  عن  تدخل  �لتي 
�سيكل   )600( �إىل  �سيكل(   1200(
حت�سري  ومنع  �لأعلى،  باحلد 
و�لغرف  �لق�سام  د�خل  �لطعام 
�لكهربائية  �لأجهزة  كافة  و�سحب 

�مل�ستخدمة لذلك.
وكان ما ي�سمى وزير �لأمن �لد�خلي 
�أ�سهر  عدة  قبل  قام  �أرد�ن  جلعاد 
�أع�ساء  من  مكّونة  جلنة  بت�سكيل 
�ل�ساباك  من  وعنا�رس  كني�ست 
و�ل�سابا�ش لتحديد ظروف �عتقال 
�لأ�رسى �لفل�سطينيني �لقابعني يف 
�سجون �لحتالل، وزيادة �لّت�سييق 
�ملعيار  �أن  �إىل  لفتاً  عليهم، 
جديدة  لإد�رة  �أرد�ن  لختيار 
مل�سلحة �ل�سجون هو تقدمي خطة 
�رسوط  تقلي�ش  �أجل  من  كاملة 

حياة �لأ�رسى �لفل�سطينيني.
خالل  ز�رت  قد  �للجنة  وكانت 
�ل�سجون،  جميع  �ملقبلة  �لأ�سابيع 
�أمور  حول  مالحظات  و�سجلت 
تنظيمية وحياتية كان من �ملتوقع 
�لتنظيمي  �لتمثيل  مت�ش  �أن 
من  و�مل�سرتيات  و�لن�سايل، 
�لكنتينة، و�حلركة د�خل �لأق�سام، 
وزيار�ت  �لفورة،  ومو�عيد  ومدة 
�لطعام،  ونوعية  وكمية  �لعائالت، 
وعدد  �ملتوفرة،  �ملياه  وكمية 

�لكتب، و�لّتعليم و�لّدر��سة.
وقال رئي�ش �لهيئة �للو�ء �بو بكر، 
�أن هذه �للجنة �لعن�رسية، و�سعت 
�لتي  و�ل�ستحقاقات  �لإجناز�ت 
�لفل�سطينيون  �لأ�رسى  حققها 
�ملعي�سي  �مل�ستويني  على 
�سنو�ت  مد�ر  على  و�لّتنظيمي 
م�سبوق،  غري  خطر  يف  �لن�سال 
من  �ل�سلب  �لوقوف  ت�ستوجب 
كافة �لتنظيمات و�لأ�رسى يف كافة 

�ل�سجون لت�سدي لها.
و�أ�ساف �بو بكر، �أن على �ملجتمع 
مكوناته  بكافة  �لفل�سطيني 
ق�سية  حول  �للتفاف  و�أطيافه 
�حلقيقي  �لتهديد  ل�سد  �لأ�رسى، 
�لتي  �جناز�تهم  ي�ستهدف  �لذي 
على  وحلومهم  بدمهم  حققوها 
مدى �أعو�م، و�أن مثل هذه �لقر�ر�ت 
و�لقو�نني �لتي باتت ت�سدر ب�سكل 
�لحتالل  حكومة  قبل  من  يومي 
يف  �لإ�رس�ئيلي  �لإرهاب  و�أع�ساء 
للتحرك  �لكني�ست، تدعو� �جلميع 
�لر�سمي  �مل�ستوى  على  و�لإ�سناد 
و�لقانوين  و�ل�سعبي  و�لتنظيمي 
و�لإعالمي و�حلقوقي لف�سح هذه 
�أبطالنا  بحق  �لعنجهة  �ل�سيا�سات 

يف �ل�سجون".
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عن  الدفاع  جلنة  نا�شط  وقال 
اأن  اجلربيني  حممد  اخلليل 
للأ�شرية  امل�شاندة  الوقفة  هذه 
جعابي�ص والتي تعاين من حروق 
هي  اجل�شم  اأنحاء  خمتلف  يف 
بتوفري  َمطالَبة  ال�شوت  لإعلء 
لها،  املنا�شب  الطبي  العلج 
الإهمال  ب�شيا�شة  وتنديدا 
الطبي الحتللية التي ت�شتهدف 
كافة  لتحرير  �شعيا  الأ�رسى 
اأن  اجلربيني  واأ�شاف  الأ�رسى 
ت�شكل  جعابي�ص  الأ�شرية  حالة 
�شيا�شة  على  �شارخا  مثال 
الإهمال الطبي الحتللية بحق 

الأ�شريات والأ�رسى.
من�شق  �شم�شية  اأبو  عماد  وقال 
حقوق  عن  املدافعني  جتمع 
التي  الوقفة  هذه  اأن  الإن�شان 

اجليتوا  فككوا  حملة  تنظمها 
هي جزء من حملة تنظمها جلان 
ال�شفة  يف  ال�شعبية  املقاومة 
جعابي�ص  الأ�شرية  مع  ت�شامنا 
الطبي  العلج  توفري  �شبيل  يف 
حتريرها  اأجل  ومن  لها  اللزم 

بالكامل.
�شقيقة  جعابي�ص  منى  و�شكرت 
اإ�رساء والتي �شاركت يف الفعالية 
تنظيم  على  الغيتو  فككوا  حملة 
الفعالية ت�شامنا مع اإ�رساء داعية 
الت�شامن  لتفعيل  جميع اجلهات 
املر�شى  الأ�رسى  ومع  معها 
ثمانية  فقدت  اإ�رساء  اأن  وقالت 
اأ�شابع جراء عدم تلقيها علجا 
حروق  من  تعاين  وهي  منا�شبا 
وبحاجة  ج�شمها  من   %65 يف 
العمليات  من  العديد  لإجراء 

اجلراحية العلجية والتجميلية
جعابي�ص  الأ�شرية  اأن  اإىل  ي�شار 
�رسقي  باهر  �شور  بلدة  من 
 /10/11 منذ  معتقلة  القد�ص 
واحد  لطفل  واأم  2015 متزوجة 
هو معت�شم جعابي�ص )9 اأعوام( 
حمكومة بال�شجن 11 عاما، وهي 
عاجلة  عمليات  لثماين  بحاجة 
ولف�شل  ووجهها  عينيها  يف 
براأ�شها،  امللت�شقتني  اأذنيها 
ولعلج اإ�شابات بالغة يف يديها، 
وتعاين اأي�شاً من ارتفاع درجات 
احلرارة دائماً، ويحتاج علجها 
اجل�شدي  التاأهيل  من  ل�شنوات 
روؤو�ص  قطع  وب�شبب  والنف�شي. 
ت�شتطيع  ل  اأ�شابعها  من  ثمانية 
القيام  ول  الطعام  تناول  اإ�رساء 

باأدنى مهام املعي�شة اليومية.

نظمت احلملة الوطنية لرفع الغالق عن اخلليل "فككوا الغيتو" وقفة، على دوار ابن ر�سد يف املدينة ت�سامنا مع الأ�سرية املري�سة اإ�سراء جعابي�ص ومطالبة بالإفراج عنها.
جاء ذلك مب�ساركة ن�سطاء من خمتلف جلان العمل ال�سعبي وممثلي القوى الوطنية وذوي الأ�سرى، رافعني �سور الأ�سرية جعابي�ص والالفتات التي تطالب بالإفراج عنها، كما رفعوا �سورا 

و�سعارات تطالب بالإفراج عن ال�سري جورج عبد اهلل املعتقل يف ال�سجون الفرن�سية منذ نحو 34 عاما.

اخلليل

وقفة ت�سامنية مع الأ�سرية جعابي�ص

هيئة الأ�سرى تنعى املحرر الكاتب حافظ اأبو عباية
الأ�رسى  �شوؤون  هيئة  رئي�ص  نعى 
ابو  قدري  اللواء  واملحررين 
بكافة  املوؤ�ش�شة  عن  ممثل  بكر 
الأربعاء،  بها،  والعاملني  طواقمها 
واملوؤلف  الكاتب  املحرر  الأ�شري 
تويف  والذي  عباية  اأبو  حافظ 
يا�شوف،  قريته  يف  اليوم  �شباح 

وقال ابو بكر" يرتجل اليوم حافظ 
ن�شال  م�شرية  بعد  عباية  ابو 
وبعد  وم�رسفة،  طويلة  وعطاء 
زنازين  اأن ق�شى �شنني حياته بني 
ثنايا  وبني  الإ�رسائيلية  الظلم 
مكتبة  واأثرت  األفها  التي  الكتب 
بالعديد  الأ�شرية  الوطنية  احلركة 

من الروايات واملقالت والكتب".
وتقدم اللواء اأبو بكر "باإ�شم القيادة 
الأ�شرية  واحلركة  الأ�رسى  وهيئة 
والأ�رسى  الإحتلل  �شجون  يف 
من  التعازي  باأحر  املحررين، 
واأ�رسة  عام  ب�شكل  عباية  ابو  اآل 
خا�ص  ب�شكل  املرحوم  املنا�شل 

ومن كل اأخوته ورفاقه يف الن�شال، 
عز  اهلل  عند  �شهيداً  حمت�شبينه 
اأن  اىل  الهيئة،  ولفتت  وجل". 
 1945 عام  اأواخر  ولد  عباية  ابو 
�شلفيت،  قرب  يا�شوف  بلدة  يف 
التحرير  جي�ص  ب�شفوف  والتحق 
العراق عام 1965،  الفل�شطيني يف 

ثم املقاومة امل�شلحة بعد هزمية 
عام 67، حيث وقع يف الأ�رس بعد 
�شتة اأ�شهر من الهزمية، وحكم عليه 
بال�شجن الفعلي ملدة اأربعني �شنة، 
عاماً،  ع�رس  ثمانية  منها  اأم�شى 
اإطار  يف  �رساحه  يطلق  اأن  قبل 
عملية تبادل الأ�رسى يف اأيار- مايو 

عام 1985، وعاد اإىل اأر�ص الوطن 
بكادر  التحق  حيث   ،1994 عام 
عباية  اأبو  للفقيد  الإعلم.  وزارة 
العديد من املوؤلفات، من اأبرزها: 

"ال�شم�ص يف منت�شف الليل"
ن�شب تذكاري 1
ن�شب تذكاري 2

احلكم على الفتى منا�سرة بال�سجن 11 عاما و270 الف �سيكل

دد اعتقال عمر الربغوثي وجنله عا�سف للمرة الرابعة- الحتالل يمُ

الأ�رسى  �شوؤون  هيئة  اأفادت 
حمكمة  اأن  اجلمعة،  واملحررين، 
عوفر،  يف  الإ�رسائيلية  الحتلل 
حكمت على الفتى الأ�شري داود معاذ 
بني  بلدة  من  عاما(   19( منا�رسة 
نعيم ق�شاء اخلليل، بال�شجن 11 عاما 
 270.000 بقيمة  مالية  وتعوي�شات 
�شيكل، مع ا�شتبدال املبلغ بـ 3 اعوام 

دفعها.  عدم  حال  يف  فعلي  اعتقال 
املحكمة  اأن  الهيئة،  اأو�شحت  كما 
والذي  منا�رسة  الفتى  على  حكمت 
والقابع   2015/11/6 بتاريخ  اعتقل 
حاليا يف �شجن رميون، بغرامة مالية 

قدرها 10.000 �شيكل.
قد  الحتلل  �شلطات  وكانت 
عاما   16 وعمره  منا�رسة  اعتقلت 

منت�شف العام 2015، بذريعة اإ�شابته 
بيت  مفرق  على  ا�رسائيلي  جندي 
اعتقلت  كما  اخلليل،  �رسق  عنون 
ملدة  منا�رسة  معاذ  والده  حينها 

�شنة ون�شف.
التوجهات  الهيئة،  وا�شتنكرت 
والإجرامية  املتطرفة  الإ�رسائيلية 
العالية،  الأحكام  ا�شدار  يف 

املالية  والتعوي�شات  والغرامات 
اجلنونية التي تفر�ص بحق الأ�رسى 
�شجونها،  داخل  والقا�رسين 
الق�شاء  همجية  على  توؤكد  والتي 
مع  وت�شاوقه  الزائف  الإ�رسائيلي 
واملخابرات  ال�شاباك  �شيا�شات 
الإ�رسائيلية يف احلاق اأكرب الأ�رسار 

والعقوبات جتاه الفل�شطينيني.

مددت املحكمة الع�شكرية التابعة 
للحتلل يف "امل�شكوبية" اعتقال 
الربغوثي  �شالح  ال�شهيد  والد 
الربغوثي )66 عاماً(، وجنله  عمر 
تاريخ  الرابعة، منذ  للمرة  عا�شف 
 2018 الأول  كانون  يف  اعتقالهما 
وقال حمامي نادي الأ�شري ماأمون 

احل�شيم اأن الأ�شري الربغوثي ُمدد 
لـ�شتة اأيام اإ�شافية، وجنله عا�شف 
لثمانية اأيام، وذلك لإنهاء اإجراءات 
الإجراءات  وا�شتكمال  التحقيق 

الق�شائية.
قد  الحتلل  �شلطات  وكانت 
الربغوثي  عمر  الأ�شري  هددت 

بتحويله  معه  التحقيق  خلل 
اأنه  علماً  الإداري،  العتقال  اإىل 
زنازين  داخل  حُمتجز  يزال  ما 
اعتقالية  ظروف  يف  "امل�شكوبية" 
لو�شعه  مراعاة  اأدنى  دون  قا�شية، 

ال�شحي ال�شعب.
نادي  اعترب  الإطار  هذا  ويف 

اعتقال  ا�شتمرار  اأن  الأ�شري 
ما  عا�شف،  وجنله  الربغوثي 
تنفذها  انتقامية  عملية  اإل  هي 
العائلة  بحق  الحتلل  �شلطات 
ا�شت�شهاد �شالح  الإعلن عن  منذ 
كانون  من  ع�رس  الثاين  تاريخ  يف 

الأول 2018.

القيادي خالد اأبو زينة 
يتن�سم عبري احلرية

الـقـد�ص  مهجة  موؤ�شـ�شة  اأفادت 
اأن  اليوم،  والأ�شـرى  للـ�شـهداء 
ال�شهـيـوين  الحتلل  �شـلـطات 
املجاهد  الأ�شري  عن  اأفرجت 
اأبو زينة )59  خالد �شالح ح�شني 
القيادي يف حركة اجلهاد  عاماً( 
الإ�شلمي يف مدينة جنني �شمال 
اأن  بعد  وذلك  املحتلة،  ال�شفة 
الإداري  العتقال  يف  اأم�شى 

اأربعة اأ�شهر.
الـقـد�ص  مهـجـة  واأو�شحـت 
ال�شهيوين  الحتلل  قوات  اأن 
2018/09/03م،  بتاريخ  اعتقلته 
الحتلل  �شلطات  وحولته 
التع�شفي  الإداري  للعتقال 

بدون اأن توجه له اأي اتهام.
ال�شيخ  الأ�شري  اأن  بالذكر  جدير 
بتاريخ  ولد  زينة  اأبو  خالد 
1960/02/05م، من خميم جنني، 

وهو متزوج واأب ل�شبعة اأبناء، وقد 
�شبق اأن اعتقل عدة مرات اأم�شى 
اأعوام  خللها ما يزيد عن ثمان 
ال�شهيوين،  الحتلل  �شجون  يف 
وعانى خلل اعتقالته املتكررة 
�شيا�شة  ب�شبب  اأمرا�ص  عدة  من 
من  املتعمد  الطبي  الإهمال 
حيث  ال�شجون،  م�شلحة  اإدارة 
العفولة  مل�شفى  الأخرية  نقلته 
بعد  وهناك  املحتل  الداخل  يف 
الطبية  الفحو�شات  له  اأُجري  اأن 
لإجراء  ما�شة  بحاجة  اأنه  تبني 
نظراً  القلب،  يف  ق�شطرة  عملية 
تلقي  وعدم  الطبي  للإهمال 
العلج اللزم، وكذلك مت اإدخاله 
ل�شوء  مرات  عدة  للم�شفى 
اإجراء  اأجل  ومن  ال�شحية  حالته 
الفحو�شات الطبية خلل الفرتة 

املا�شية.
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م٫�س

�إنقاذ  على  �لفريق  يركز  �أين   
�لفريق من �ل�سقوط من خالل 
�خلطر،  منطقة  من  �خلروج 
يف  »�ملكرة«  ت�سكيلة  وجنحت 
ملرحلة  موفقة  بد�ية  حتقيق 
�لوطنية  �لبطولة  من  �لإياب 
�لذي  �لنت�سار  خالل  من 
�سجلته على ملعبها �أمام �لنادي 
�ل�سطايفي بهدفني دون رد من 
�لذي  عياد  بن  �لالعب  توقيع 
قاد �لت�سكيلة �إىل �إحر�ز �لنقاط 
�لت�سبث  ومو��سلة  �لثالث 
وحتقيق  �لنادي  �إنقاذ  باآمال 
�ملو�سم،  نهاية  يف  �لبقاء 

�لتي  �لت�سكيلة  و�أن  خا�سة 
كانت  �أم�س  �أول  �للقاء  لعبت 
لعبني  من  م�سكلة  �أغلبيتها 
تو��سل  ظل  يف  �لفريق  �أبناء 
بع�س �لالعبني مقاطعة �لنادي 
�لتدريبات  يف  �حل�سور  وعدم 
ولعمارة  زو�ري  �لثنائي  ورحيل 
�حلايل  �ل�ستوي  �ملركاتو  يف 
�لعا�سمة  ومولودية  �حتاد  نحو 
�لفريق  وت�سييع  �لتو�يل،  على 

ركيزتني �أ�سا�سيتني. 
يف �سياق خمتلف، تقرتب �إد�رة 
�حتاد بلعبا�س من �لتو�سل �إىل 
�تفاق نهائي مع �رشكة نافطال 
من  �لنادي  متويل  بخ�سو�س 
�إخر�جه  يف  �مل�ساعدة  �جل 

�خلانقة  �ملالية  �لأزمة  من 
وتهدد  فيها  يتو�جد  �لتي 
�لفريق  يف  �ل�ستقر�ر  ب�رشب 
من  عدد  رحيل  بعد  خا�سة 
كو�در �لفريق و�ملدرب يو�سف 
بوزيدي لنف�س �ل�سبب، ويف هذ� 
نافطال  �رشكة  فاإن  �ل�سياق، 
مع  �لعقد  توقيع  من  تقرتب 
�لإد�رة �حلالية من �أجل �لتمويل 
ومنح �إعانة مالية ت�سمح للفريق 
�لتي  �ل�سعبة  �ملرحلة  بتجاوز 
بقيمة  وذلك  عليها  يتو�جد 
مالية تبلغ 21 مليار �سنتيم، يتم 
مر�حل  ثالث  عرب  ت�سديدها 
تقدر قيمة كل مرحلة مببلغ 7 

مليار �سنتيم.

احتاد بلعبا�س ينتف�س ويتنف�س ال�صعداءنافطال حت�سر لتوقيع عقد متويلي قيمته 21 مليار �سنتيم
تنف�س فريق احتاد بلعبا�س ال�سعداء بعدما حقق فوزا ثمينا داخل 

القواعد على ح�ساب وفاق �سطيف يف مباراة جنح خاللها املدرب زوبا 
اجلياليل يف اإعادة الروح القتالية لالعبني بعد الفرتة ال�سعبة التي 

مروا بها والإق�ساء من كاأ�س الكاف.

احتاد عنابة و�سريع 
غليزان يفوزان 

بعقر الديار

البابية ت�صتغل 
�صقوط الي�صو 

وتقتن�س 
ال�صدارة
�أطاح فريق مولودية 

�لعلمة بجمعية �ل�سلف يف 
�سد�رة جدول �لرتتيب 

للر�بطة �ملحرتفة 
�لثانية بعد �سقوط 

�لر�ئد �ل�سابق جمعية 
�ل�سلف خارج �لقو�عد 
يف قمة د�ربي �لغرب 

�لذي جمعه بامل�سيف 
جمعية وهر�ن، �أين 

ف�سلت ت�سكيلة »لزمو« 
يف حتقيق بد�ية موفقة 
يف بد�ية مرحلة �لإياب 

من �لبطولة �لوطنية 
ود�سنتها بخ�سارة قا�سية 
�أفقدتها كر�سي �لريادة 

�لذي لزمته يف �جلولت 
�لأخرية من �ملناف�سة، 
حيث تر�جعت ت�سكيلة 
»�أ�سود �لون�رشي�س« �إىل 
�ملركز �لثاين يف جدول 
�لرتتيب و�لذي تتو�جد 

حتت تهديد تقا�سمه مع 
جنم مقرة يف حال فاز 
�لأخري �أم�س يف لقاءه 
�أمام �حتاد �حلر��س، 
بينما �سمح �لنت�سار 

لت�سكيلة »لزمو« �لبتعاد 
عن منطقة �خلطر 

وتعميق �لفارق عن ثالثي 
موؤخرة �لرتتيب.

يف �ملقابل، كانت 
ت�سكيلة »�لبابية« 

�أكرب �مل�ستفيدين من 
مباريات �جلولة �إثر 
حتقيقها �لأهم عرب 

�لنت�سار مبلعبها �أمام 
مولودية �سعيدة �ساهم 
يف �نفر�دها ب�سد�رة 

�لرتتيب م�ستغلة 
�ل�سقوط �ملفاجئ 

للر�ئد �ل�سابق، وو��سلت 
على �إثره �سل�سلة �لنتائج 

�ليجابية و�لنتفا�سة 
بت�سجيلها �لفوز �لر�بع 

على �لتو�يل، يف 
�ملقابل، حقق �رشيع 
غليز�ن �نت�سار� ثمينا 

�أمام �سبيبة بجاية �سمح 
لت�سكيلة »�لر�بيد« 

بالقرت�ب من كوكبة 
�ملقدمة، بينما ح�سم 

�حتاد عنابة قمة �ل�رشق 
�أمام �حتاد ب�سكرة 

بتحقيق �لز�د كامال على 
ملعبه.

عي�سة ق.

عادوا بفوز ثمني من ال�ساورة وقل�سوا الفارق لأربع نقاط عن الرائد

الكناري يبعثون �صباق لقب البطولة الوطنية

�أ�سعل فريق �سبيبة �لقبائل �ل�رش�ع على 
لقب �لبطولة �لوطنية بعد �لفوز �لثمني 
�لذي عاد به من �لتنقل �لذي قاده �إىل 
مدينة ب�سار ملو�جهة �مل�سيف �سبيبة 
�ل�ساورة، �أين �أطاح بالأخري وعاد غامنا 
بالنقاط �لثالث م�ستغال �سقوط �لر�ئد 
وجنح  �لديار  خارج  �لعا�سمة  �حتاد 
نقاط  �أربع  �إىل  �لفارق  تقلي�س  يف 
باللقب  �لتتويج  ح�سابات  يعيد  �لذي 
ت�سكيلة  وتك�سب  �ل�سفر،  نقطة  �إىل 
�أجل  من  جمدد�  �لرهان  »�لكناري« 

�لتناف�س على �للقب ب�سدة خا�سة و�ن 
�لنت�سار �لذي عادت به بعثة �ل�سبيبة 
�لقوية  �لرغبة  يوؤكد  ب�سار  ملعب  من 
بقوة يف  �لعودة  على  و�لإد�رة  لالعبني 
�لكروي  �ملو�سم  من  �لثاين  �لن�سف 
باكر�  �لإق�ساء  �سدمة  وجتاوز  �حلايل 
من مناف�سة كاأ�س �جلمهورية �أمام �أمل 
�لنادي على عودة  غري�س، حيث يعول 
�جل  من  �لالعبني  �إىل  �لقتالية  �لروح 
�لأوىل  �لأدو�ر  على  �للعب  مو��سلة 
�ملو�سم  و�إنهاء  �لوطنية  �لبطولة  يف 

جلدول  �ملقدمة  ثالثي  كوكبة  �سمن 
�لرتتيب. وجاء �لنت�سار �لذي عاد به 
رفقاء �لالعب نبيل �سعدو من �ل�ساورة 
لت�سييق  �ملحلية  �ل�سبيبة  على ح�ساب 
�لتناف�س  وبعث  �ل�سد�رة  على  �خلناق 
بقوة على �لبطولة �لوطنية، بعدما كان 
بنهاية  و�ملالحق  �لر�ئد  بني  �لفارق 
�ملركاتو �ل�ستوي �سبع نقاط، ليتقل�س 
نقاط  �أربع  �إىل  �لفتتاحية  �جلولة  يف 

فقط.
عي�سة ق.

موراتا يوافق على 
العودة اإىل اإ�صبانيا

�لإ�سباين  �إن  �أم�س  �سحفي  تقرير  قال 
و�فق  ت�سيل�سي  مهاجم  مور�تا  �ألفارو 
�لإ�سباين  �لدوري  �إىل  �لعودة  على 
»موندو  �سحيفة  و�أو�سحت  جمدًد�، 
و�فق  مور�تا  �إن  �لإ�سبانية  ديبورتيفو« 
لتحقيق  �إ�سبيلية  �إىل  �لن�سمام  على 
بينه  باجلمع  �لأندل�سي  �لنادي  حلم 
�لفريق،  هجوم  يف  �سيلفا  �أندريه  وبني 
وكيل  لوبيز  خو�منا  �أن  و�أو�سحت 
على  حافظ  مور�تا  �ألفارو  �أعمال 
خالل  �لأندل�سي  �لنادي  مع  �ت�سالته 
�لالعب  �أعطى  حيث  �ملا�سية،  �لفرتة 
�ل�سفقة،  لوكيله لإمتام  �ل�سوء �لأخ�رش 
ذكريات  ميتلك  مور�تا  �أن  و�أكدت 
�لأخري  طلب  حيث  �إ�سبيلية،  مع  جيدة 
�سمه عندما كان لعبًا يف ريال مدريد 
على  للمو�فقة  دفعه  ما  وهو  كا�ستيا 

�إ�سبيلية  و�سيدر�س  �لأخري،  عر�سه 
�لإجنليزي  �لنادي  مع  �لتفاق  �سيغة 
وقت  �أقرب  يف  �لعملية  �إمتام  �أجل  من 
ممكن وحتديًد� خالل �لأ�سبوع �جلاري، 
يف  لندن  يف  �جتماع  عقد  �سيتم  حيث 
رغبة  وتقف  �ل�سفقة.  لإمتام  حماولة 
�أمام  ت�سيل�سي  مدرب  �ساري  ماوري�سيو 
�إل  �لإيطايل  ميلك  فال  �إ�سبيلية،  حلم 
و�أوليفييه  مور�تا  هما  فقط  مهاجمني 
جونز�لو  مع  �لتعاقد  ويحاول  جريو 
يرتك  لن  وبالتايل  ميالن،  من  هيغو�ين 
مور�تا يرحل �إل يف حالة �حل�سول على 
�لبلجيكي  يعود  �أن  �ملمكن  ومن  بديل، 
ميت�سي بات�سو�ي �إىل ت�سيل�سي بعد ف�سل 
جتربته يف نادي فالن�سيا �لإ�سباين �لأمر 
للمو�فقة  وقتها  �ساري  يدفع  قد  �لذي 

على رحيل مور�تا.

احلالت العامة للريا�سة

تو�صيات هامة منتظرة 
من اأ�صغال الور�صات

�لطبعة  يف  �مل�ساركون  و��سل 
�لوىل »للحالت �لعامة للريا�سة« 
�لتي �نطلقت �خلمي�س �ملن�رشم 
باجلناح   �أم�س  �أول  �أ�سغالهم 
يف  �ملعار�س  لق�رش  �ملركزي 
م�ستوى  على  �لبحري  �ل�سنوبر 
�ملحاور  خمتلف  حول  �لور�سات 
�ملقرتحة و�لتي �ستنتهي بتقدمي 
عو�مل  مبثابة  �ستكون  تو�سيات 
لإجناح  �حلقيقية  �لنطالقة 
�سارك  وقد  �ملوعد،  هذ� 
�ملوعد  هذ�  يف  �مل�ساركون 
للريا�سة  �لعامة  للحالت  �لأول 
�إطار�ت  �لحتاديات،  روؤ�ساء  من 
ريا�سيون،  مدربون،  فنية، 
�ملوؤ�س�سات  روؤ�ساء  و  خرب�ء، 
جمموعات  م�ستوى  على  
�لور�سات  خمتلف  د�خل  �سغرية 
�لتالية  للمحاور  تطرقت  �لتي 
�لتحتية  و�لبنى  وريا�سة  �سحة  
باملو�هب  و�لتكفل  �لريا�سية 
و�حلق  �لوطنية  و�لنخب  �ل�سابة 
يف �لريا�سة ومتويلها و�لحرت�ف 
كرة  حالة  يف  ممثلة  �لريا�سي 
�لنظيف.  �للعب  وترقية  �لقدم 
لوكالة  �مل�ساركني  بع�س  و�أجمع 
�أ�رشكو�  باأنهم  �لأنباء �جلز�تئرية 
بالو�سعية  �ملتعلق  �لنقا�س  يف 
من  �جلز�ئرية  للريا�سة  �لعامة 
تقدمي  ثم  ت�سخي�سها  �أجل  
ت�سجع  �أن  �ساأنها  من  تو�سيات 
�لقدرة  و  باجلز�ئر  �لريا�سة 
على تقدمي مقرتحات م�ستقبلية 
ت�سمن حتقيق نتائج على �ملدى 
وعمل  �لطويل،  و  �ملتو�سط 
يومي  �أ�سغال  خالل  �مل�ساركون 
�جلمعة و�ل�سبت �ملن�رشمني على 
�لتو�سيات ليتم ت�سليمها  تلخي�س 
لوز�رة �ل�سباب و�لريا�سة �ساحبة 
هذه �للقاء �ملنظم حتت �لرعاية 
عبد  �جلمهورية  لرئي�س  �ل�سامية 

�لعزيز بوتفليقة.
�ملوعد  هذ�  �فتتاح  وخالل 
�كد  �ملن�رشم  �خلمي�س،  م�ساء 

حممد  �لريا�سة  و  �ل�سباب  وزير 
حطاب، �أن تنظيم �لطبعة �لأوىل 
»�حلالت �لعامة للريا�سة« ي�سكل 
نقطة بد�ية  لعمل م�سرتك خدمة 
للريا�سة عالية �مل�ستوى، و�رشح 
حطاب يف كلمته مبنا�سبة �فتتاح 
�لعامة  »�حلالت  �لأوىل  �لطبعة 
باجلناح  �ملنظمة  للريا�سة« 
�ملعار�س  لق�رش  �ملركزي 
لرئي�س  �ل�سامية  �لرعاية  حتت 
�جلمهورية عبد �لعزيز بوتفليقة: 
للحالت  �لأوىل  �لطبعة  »تنظيم  
لنا  �ست�سمح  للريا�سة  �لعامة 
بطريقة  �لريا�سة  و�سعية  بتقييم 
م�سوؤولة و �لتفكري يف �لإجر�ء�ت 
�لو�جب �تخاذها من �جل جت�سيد 
�ل�سيا�سة �لريا�سية �لوطنية وهي 
يف  م�سرتك  لعمل  �نطالق  نقطة 
�مل�ستوى  عالية  �لريا�سة  خدمة 

و�لفعالية«.
�حلدث  هذ�  هام�س  على  ومت 
�لريا�سة  حول  �سالون  تنظيم 
�سم  مرت  �آلف   10 م�ساحة  على 
�لريا�سية  �لحتاديات  جميع 
�لفر�سة  ��ستفادت من هذه  �لتي 
وزير  على  �ن�سغالتها  لعر�س 
هذ�  وكان  �لريا�سة،  و  �ل�سباب 
�ملوعد فر�سة للزو�ر لتطلع على 
�لريا�سات ومد�عبة بع�س  بع�س 
�لتن�س،  غر�ر  على  �لتخ�س�سات 
تن�س �لطاولة وكرة �لقدم يف ميد�ن 
�سغري، و�سهدت �أجنحة �ل�سالون 
�لحتاديات  من  كل  م�ساركة 
�لوطنية  و�ملوؤ�س�سات  �لريا�سية 
�لتحتية  �لبنى  لإجناز  و�لأجنبية 
�لريا�سية و�ل�رشكات �ملتخ�س�سة 
و�لهياكل  �لريا�سي  �لت�سويق   يف 
�ل�سباب  وز�رة  لد�ئرة  �لتابعة 
للطب  �لوطني  و�لريا�سة )ملركز 
�لوطني  و�ملركز  �لريا�سي 
بتيكجدة  و�لرتفيه  للريا�سة 
�لفرق  وحت�سري  جتميع  ومركز 

�لوطنية بال�سويد�نية.
وكالت
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عي�شة ق.

�سجله  الذي  الوحيد  الهدف  واأثار 
اأ�سحاب الأر�ض يف اللقاء انتقادات 
الفريق  اإدارة  طرف  من  لذعة 
اعرتاف  بعد  خا�سة  والأن�سار 
حالل�سي  ال�سابق  الدويل  احلكم 
اجلزائري  التلفزيون  اأ�ستوديو  من 
اأنه غري �رشعي بحكم اأن الالعب 
الت�سلل  و�سع  كان يف  �سجله  الذي 
واحلكم  احلكم  تغا�سى  والذي 
امل�ساعد يف الإعالن عنها وهو ما 
هزمية  اإىل  يتعر�ض  الفريق  جعل 
اأنها  ظل  يف  خا�سة  متوقعة  غري 
يقل�ض  املبا�رش  املالحق  جعلت 
الفارق اإىل اأربع نقاط فقط ويبعث 

خا�سة  جديد،  من  اللقب  �سباق 
يف ظل بقاء 14 جولة تف�سلنا عن 
اإ�سدال ال�ستار عن املو�سم الكروي 

احلايل.
ت�سكيلة  اأدته  الذي  اللقاء  وكان 
تاجنانت  دفاع  اأمام  »�سو�سطارة« 
مقعد  حمدودية  على  تاأكيدا 
النادي  يحوزه  الذي  الحتياط 
امتالك  عدم  ظل  يف  العا�سمي 
الفرن�سي  بقيادة  الفني  الطاقم 
كثرية  خيارات  فروجي  تيريي 
عن  الغائبني  الالعبني  لتعوي�ض 
عددهم  قدر  والذين  املباراة 
بكل  الأمر  يتعلق  لعبني  ب�ستة 
كودري،  مفتاح،  �سافعي،  من 
زمامو�ض  واحلار�ض  يايا  بودربال، 

وليد  الالعب  تلقي  اإىل  بالإ�سافة 
�ساعة  ربع  بعد  لإ�سابة  عرجي 
ما  وهو  املقابلة  انطالق  على 
اإدارة  اأ�سحت  اأين  بلّة،  الطني  زاد 
جلب  على  بالعمل  ملزمة  الفريق 
الدفاع  حمور  يف  ين�سط  لعب 
التي  الفادحة  النقائ�ض  لتغطية 
والذي  اخللفي،  اخلط  يعرفها 
الذي  برفان  مراد  احلار�ض  لول 
الفريق  واأنقذ  كبرية  مباراة  قدم 
الحتاد  لعاد  حمققة  اأهداف  من 

بهزمية ثقيلة اإىل الديار.

فروجي: تاجنانت 
كانو� �أكرث رغبة 

بالفوز منا

اعرتف املدرب تيريي فروجي اأن 
اخل�سارة  ي�ستحقون  كانوا  اأ�سباله 
الذي  املتوا�سع  لالأداء  بالنظر 
يف  خا�سة  اللقاء،  يف  به  ظهروا 
خالله  كانوا  الذي  الأول  ال�سوط 
ي�ستفيقوا  اأن  قبل  الإطار  خارج 
قليال يف ال�سوط الثاين اأين ف�سلوا 
يف �سناعة فر�ض تهديفية وتهديد 
دفاع  اأن  املناف�ض، م�سيفا  مرمى 
تاجنانت كانوا اأكرث رغبة يف الفوز 
وي�ستحقون النقاط الثالث بالنظر 
للرغبة القتالية التي دخلوا بها من 
على  واحلفاظ  الفوز  حتقيق  اأجل 

الزاد كامال مبيدانهم.

هدف تاجنانت يف و�شعية �لت�شلل يثري غ�شب �لوفد �لعا�شمي

احتاد العا�صمة يثري التخوفات وغياب البدائل يقلق فروجي
�شقط �لر�ئد �حتاد �لعا�شمة يف فخ �لهزمية �لثانية على �لتو�يل و�لثالثة منذ �نطالق �ملو�شم �لكروي �جلاري بعدما عاد يجر �أذيال 

�خليبة من تنقله �إىل تاجنانت ملو�جهة �لدفاع �ملحلي �أين خ�شر بهدف دون رد، يف مبار�ة مل يكن �أد�ء مت�شدر جدول �لرتتيب مقنعا 
خا�شة يف �ل�شوط �لأول �أين ظهرت �لت�شكيلة تائهة على �أر�شية �مليد�ن ومل تتمكن من خلق �لفر�ص يف ظل �لغيابات �لكثرية �لتي 

�شربت �لفريق و�أثرت كثري� على �لأد�ء وم�شتوى �لفريق طيلة �لت�شعني دقيقة من �للقاء

 يعول على �لتاألق وك�شب ثقة
 غو�رديول جمدد�

حمرز مر�صح للعب اأ�صا�صيا 
اليوم اأمام روترهام يونايتد

عطال مر�صح لأف�صل ظهري 
امين يف ذهاب الليغ1

بيل يبتعد عن امليادين 
ملدة 3 اأ�صابيع

الدويل  الالعب  ي�سجل  اأن  ينتظر 
عودته  حمرز  ريا�ض  اجلزائري 
مدربه  ح�سابات  اإىل  جمددا 
مبنا�سبة  غوارديول  بيب  ال�سباين 
املباراة التي تنتظر ناديه مان�س�سرت 
ال�سيف  اأمام  اليوم  اأم�سية  �سيتي 
الدور  حل�ساب  يونايتد  روترهام 
كاأ�ض  مناف�سة  من  ع�رش  ال�ساد�ض 
ك�سفت  حيث  الجنليزي،  الحتاد 
اأم�ض التقارير الإعالمية الجنليزية 
على  يعتمد  �سوف  غوارديول  اأن 
الوطنية  الت�سكيلة  ميدان  متو�سط 
بعدما  الأ�سا�سية  ت�سكيلته  يف 
ا�ستبعده عنها خالل الفرتة الأخرية 

الذي  بالأداء  اقتناعه  عدم  ب�سبب 
يف  اأ�سا�سيا  اإقحامه  خالل  قدمه 
ت�سكيلة  رفقة  لعبها  التي  اللقاءات 
�ستكون  اأين  »ال�سماوي«،  النادي 
من  حمرز  اأمام  ذهب  من  الفر�سة 
اأجل التاألق وقيادة فريقه اإىل الفوز 
والذهاب بعيدا يف املناف�سة وك�سب 
ثقة املدرب الكتالوين من جديد من 
اأجل العودة اإىل الت�سكيلة الأ�سا�سية 
ويف  املقبلة  الكروية  املواعيد  يف 
مقدمتها الدوري الجنليزي املمتاز 
املقرر  اأوروبا  اأبطال  ورابطة 

ا�ستئنافها يف ال�سهر املقبل.
ع.ق.

لكرة  الفرن�سية  الرابطة  ر�ّسحت 
اجلزائري  الدويل  الالعب  القدم 
قائمة  �سمن  عّطال  يو�سف 
على  يتناف�سون  الذين  الالعبني 
خالل  اأمين  ظهري  اأف�سل  لقب 
مرحلة الذهاب من دوري الدرجة 
بالنظر  وذلك  الفرن�سية  الأوىل 
لالأداء الكبري والتاألق الذي عرفه 
املو�سم  انطالق  منذ  م�ستواه 
الكروي اجلاري يف �سفوف ناديه 
ني�ض، وجاءت القائمة التي اأعدتها 
على  للتناف�ض  الفرن�سية  الرابطة 
اأجل  اأمين من  اأف�سل ظهري  لقب 
»لليغ1«  املثالية  الت�سكيلة  انتقاء 
الأول من املو�سم  الن�سف  �سمن 
الظهري  يجد  حيث  احلايل، 
الأي�رش للخ�رش نف�سه يف مناف�سة 
اآخرين  لعبني  اأربعة  رفقة  قوية 
ين�سطون يف نف�ض الدوري ويتعلق 

الأمر بكل من �سيليك لعب نادي 
مونبلييه،  لعب  اأغيالر  ليل، 
ايتيان  �سانت  لعب  ديبو�سي 
�سرتا�سبورغ،  لعب  لل  وكيني 
و�سائل  وفق  املعطيات  اأن  رغم 
يف  ت�سب  الفرن�سية  الإعالم 
الذي  اخل�رش  لعب  م�سلحة 
احلظوظ  من  كبرية  ن�سبة  ميلك 
اأمين  زهري  اأف�سل  بلقب  للتتويج 
الذهاب  يف فرن�سا خالل مرحلة 
احلايل،  الكروي  املو�سم  من 
للعبة  الفرن�سية  الرابطة  وفتحت 
اجل  من  اجلماهري  اأمام  املجال 
الغد  غلى  ميتد  الذي  الت�سويت 
بينهم  الأف�سل  اختيار  اجل  من 
املثالية  الت�سكيلة  يف  لو�سعه 
املو�سم  من  الذهاب  ملرحلة 

اجلاري.
ع.ق. 

مدة  اأم�ض  مدريد  ريال  اأعلن 
بيل  غاريث  الويلزي  لعبه  غياب 
الذي يعاين من اإ�سابة ع�سلية من 
النعلية  الع�سلة  يف  الأوىل  الدرجة 
بيل  اإ�سابة  الي�رشى، وجاء حتديد 
بعدما خ�سع �سباح البارحة لأ�سعة 
رنني مغناطي�سي ومن املنتظر اأن 
يغيب عن املباريات من اأ�سبوعني 
اإىل 3 اأ�سابيع، وكان بيل قد اأ�سيب 
بالعام  للريال  مباراة  اأول  خالل 
اجلديد، والتي تواجه فيها الفريق 
فياريال  اأمام  املا�سي  اخلمي�ض 
لقاء موؤجل من اجلولة 17 من  يف 
الدوري الإ�سباين. وتعد الع�سالت 

النعلية نقطة �سعف لدى بيل وهذه 
فيها  يتعر�ض  التي  الثامنة  املرة 
يذكر  الي�رشى،  بالع�سلة  لالإ�سابة 
عن  غاب  عاما   29 البالغ  بيل  اأن 
84 مباراة لالإ�سابة منذ ان�سمامه 
ويغيب   ،2013 يف  مدريد  لريال 
ريال  اأمام  اليوم  مواجهة  عن  بيل 
الإ�سباين  الدوري  يف  �سو�سيداد 
وكذلك اأمام ريال بيتي�ض يف الليغا، 
يف  ليجاني�ض  مباراة  عن  ف�سال 
يعود  اأن  اأمل  على  امللك،  كاأ�ض 
جانفي   19 يف  اإ�سبيلية  مبواجهة 

اجلاري بالدوري.
ق.ر.

 �إد�رة �لفريق طالبت تاأجيل 
د�ربي �حتاد �لعا�شمة

الن�صرية تطوي هزمية ال�صيا�صي 
 وت�صرع اليوم يف التح�صري 

لأهلي طرابل�س
يطوي فريق ن�رش ح�سني داي �سفحة الهزمية التي تلقاها على 

ملعبه اأول اأم�ض اأمام �سباب ق�سنطينة وي�رشع يف الرتكيز على 

التح�سري للمواجهة التي يخو�سها اجلمعة املقبل اأمام اهلي 

بنغازي الليبي �سمن ذهاب الدور ال�ساد�ض ع�رش مكرر ملناف�سة 

كاأ�ض الكاف، اأين ي�ستاأنف الالعبون اليوم التح�سري للمقابلة 

والنتقال اإىل الرتكيز على املناف�سة القارية والتي يدركون يعولون 

على جتاوزها من اأجل �سمان مكانة �سمن دور جمموعات 

املناف�سة القارية، حيث يعول الطاقم الفني بقيادة املدرب ل�سات 

على �سحن اأ�سباله من اجل جتاوز خيبة الهزمية يف القواعد وو�سع 

كافة جهودهم يف التح�سري للعودة بنتيجة ايجابية من تون�ض على 
ح�ساب الأهلي الليبي.

ويف �سياق مت�سل، تقدمت اإدارة الن�رشية اإىل الرابطة املحرتفة 

لكرة القدم من اأجل تاأجيل الداربي املربمج اأمام احتاد العا�سمة 

حل�ساب اجلولة 17 من الرابطة املحرتفة الأوىل واملربمج بتاريح 

15 جانفي املقبل، اأين بررت املر لكونها على موعد مع مقابلة 

الذهاب اأمام اأهلي طرابل�ض يف 11 جانفي بتون�ض قبل ا�ستقبال 

الإياب يف 19 من نف�ض ال�سهر على ملعب 5 جويلية الأمر الذي ل 

يرتك يجعلها اأمام وقت �سيق من اأجل ال�ستعداد للقاء العودة بعد 

اأ�سبوع عن مواجهة الذهاب يف تون�ض، والتي يتنقل لها الالعبون 

يوم الثالثاء املقبل جوا ابتداء من الظهرية، وتعرف املواجهة 

غياب الالعب ح�سني العريف الذي تلقى اإ�سابة يف لقاء �سباب 

ق�سنطينة، واأثبتت الفحو�سات الطبية اأنه يعاين على م�ستوى الركبة 

واإ�سابته معقدة تلتزم ابتعاده عن املناف�سة خالل الفرتة املقبلة 
اإىل حني التعايف منها.

عي�شة ق.

 �لأن�شار يطالبون �أع�شاء
 �لإد�رة بالرحيل

م�صاكل وفاق �صطيف تهدده 
بانفجار الأو�صاع

�سّجل وفاق �سطيف هزمية مفاجئة خالل اخلرجة 
التي قادته اأول اأم�ض اإىل غرب البالد ملواجهة اجلريح 

احتاد بلعبا�ض الذي انتف�ض على ح�سابه، حيث عاد 
الوفد ال�سطايفي حممال بهزمية تهدد بتعفن الأو�ساع 

داخل بيت الفريق يف ظل ت�ساعد الغ�سب و�سط 
الأن�سار فيما يتعلق باملطالبة برحيل الإدارة احلالية 

وعلى راأ�سها الرئي�ض ح�سان حمار الذي يتهمونه 
بالت�سبب يف الو�سعية ال�سعبة التي يتواجد عليها الفريق 

حاليا، والذي �سّيع فر�سة املوا�سلة على لعب الأدوار 
الأوىل رغم هزمية املت�سدر لكن توا�سل الفارق ت�سع 

نقاط بينهما يجعل ال�سكوك املثارة حول قدرة الوفاق 
يف التناف�ض حول اللقب حمل ال�سك.

تتواجد ت�سكيلة »الن�رش الأ�سود« على فوهة بركان يف 
ظل مقاطعة التدريبات من طرف كوادر الفريق على 

غرار الثنائي عبد املوؤمن جابو واأكرم جحنيط اللذان 
مل يتلقيا م�ستحقاتهما املالية العالقة طيلة العام 

احلايل ويدينان للفريق باأجورهما ال�سهرية وهو ما 
جعل قائد النادي ال�سطايفي جابو يخرج عن �سمته 

منت خالل اتلغريدة التي ن�رشها عرب ح�سابه يف موقع 
التوا�سل الجتماعي »اأن�ستغرام« اأين حمل امل�سوؤولية 
اإىل الإدارة التي تالعبت به يف ق�سية حتويل الأموال 

اإىل ر�سيده البنكي قبل اأن يكت�سف اأن الأمر غري �سحيح 
وهدد بف�سح امل�ستور والك�سف عن احلقائق، ومّلح 
يف ذات الوقت اإىل اتخاذه قرار حا�سم خالل الفرتة 

املقبلة بخ�سو�ض م�ستقبله الكروي مع النادي.
عي�شة ق.
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�أالبا يحلم بالثالثية مع بايرن ميونخ
اأكد دافيد األبا ظهري بايرن ميونخ الأملاين قدرة فريقه على ح�صد الثالثية يف 
نهاية املو�صم احلايل، ويناف�س البايرن على عدة جبهات خمتلفة، حيث يت�صارع 

مع بورو�صيا دورمتوند على لقب البوند�صليغا كما يوا�صل م�صواره يف بطولتي كاأ�س 
اأملانيا ودوري اأبطال اأوروبا، ورغم تاأخر البايرن عن دورمتوند مت�صدر البوند�صليغا 
بفارق 6 نقاط، اإل اأن األبا اأكد يف ت�رصيحاته ل�صحيفة »بيلد« الأملانية عزم فريقه 

على ح�صد الثالثية.
وقال الدويل النم�صاوي: »حتى ال�صيف القادم، ميكننا اأن نحلم بالثالثية وبالطبع نحن 

ن�صتهدف ذلك، فاأنا اأريد النجاح مع البايرن واملنتخب الوطني«، وعن فارق النقاط 
مع دورمتوند، اأ�صاف األبا: »ل يوجد فريق غري قابل للهزمية، وهناك اأ�صياء عديدة 

قد حتدث يف كرة القدم، وراأينا ذلك يف اأوقات كثرية«، واختتم: »ما يتوجب علينا 
فعله الآن اأن ن�صتعد ب�صكل جيد للمباريات املقبلة، فمن املهم اأن نتمتع باجلاهزية 

البدنية وال�صتمرار باأق�صى طاقة لدينا«. وبداأ البايرن حت�صرياته بعد العطلة ال�صتوية 
اأول اأم�س بعدما عاد الالعبون للتدريبات خالل مع�صكر �صتوي يف الدوحة.

بر�سلونة ينفي �هتمامه با�ستقد�م بافارد
اأبدى نادي بر�صلونة عدم اهتمامه لإبرام �صفقة فرن�صية رغم ال�صائعات التي حتدثت 

عن اجتماع اإدارة البلوغرانا مع وكالء الالعب، وقالت �صحيفة »موندو ديبورتيفو« 
املقربة من بر�صلونة، اإن م�صادر بالفريق الكتالوين نفت التقارير التي اأكدت اهتمام 

النادي بالتعاقد مع الفرن�صي بنيامني بافارد ظهري اأمين �صتوتغارت الأملاين، واأ�صارت 
تقارير �صحفية اأول اأم�س اإىل اأن اإدارة بر�صلونة اجتمعت بوكالء اأعمال بافارد، من 
اأجل بحث عملية انتقاله للبلوغرانا خالل فرتة النتقالت ال�صيفية املقبلة، وميلك 

بافارد �صاحب الهدف الأجمل يف نهائيات مونديال رو�صيا عقًدا حتى عام 2021 مع 
�صتوتغارت، لكن هناك ما ي�صمح له بالرحيل عن الفريق الأملاين مقابل 35 مليون 

يورو يف املريكاتو ال�صيفي املقبل، ويبحث بر�صلونة عن تدعيم مركز الظهري الأمين 
يف الفريق والذي ي�صغله حالًيا الربتغايل نيل�صون �صيميدو والإ�صباين �صريجي روبريتو 

اأحيانا.

فابريغا�ض خا�ض �آخر مبار�ة مع ت�سيل�سي
خا�س الإ�صباين �صي�صك فابريغا�س لعب و�صط ت�صيل�صي الإجنليزي للظهور الأخري 

مع فريقه يف مباراة نوتنغهام فور�صت بكاأ�س الحتاد الإجنليزي اأم�س، وقالت �صبكة 
»�صكاي �صبورت�س« اإنه بح�صب م�صادرها اخلا�صة فاإن فابريغا�س �صيظهر اليوم للمرة 

الأخرية بقمي�س ت�صيل�صي قبل اأن يرحل اإىل موناكو الفرن�صي يف الأيام القادمة، 
واأفادت باأن ت�صيل�صي وموناكو يقرتبان من التفاق على رحيل الالعب الإ�صباين 
�صاحب 31 عاما اإىل النادي الفرن�صي يف جانفي احلايل. ومل يح�صل فابريغا�س 

على الكثري من الفر�س هذا املو�صم مع املدرب ماوري�صيو �صاري، حيث �صارك يف 
6 مباريات يف الدوري الإجنليزي املمتاز فقط، وعلى الرغم من ذلك اأعلن �صاري 

مت�صكه ببقاء فابريغا�س �صمن �صفوف الفريق، موؤكًدا اأنه يريد ال�صتفادة من اخلربة 
الكبرية التي ميتلكها.

منع رونالدينيو من مغادرة �لرب�زيل
اأ�صدر قا�ٍس برازيلي قرارا مبنع الأ�صطورة رونالدينيو من ال�صفر خارج الربازيل، وذلك ب�صبب 

عدم ت�صديده غرامة فر�صت عليه هو و�صقيقه من قبل، وقالت �صحيفة »ذا �صن« الربيطانية 
اإن رونالدينيو و�صقيقه منعا من ال�صفر خارج الربازيل ب�صبب الغرامة املفرو�صة عليهما 

والبالغة 1.75 مليون جنيه اإ�صرتليني، وكان من املقرر اأن ي�صارك رونالدينيو يف موؤمتر دبي 
ا حفل جوائز غلوب �صوكر، لكن الالعب الربازيلي ال�صابق  الريا�صي الدويل، والذي �صهد اأي�صً

ُمنع من ال�صفر ومتت م�صادر جواز �صفره وكذلك �صقيقه.
واأ�صدر القا�صي الربازيلي القرار يف نوفمرب املا�صي وكان رونالدينيو خارج البالد وقتها 
ولكنه عاد يف فرتة اأعياد امليالد، وقامت ال�صلطات باحلجز على جواز �صفره ملنعه من 
ال�صفر حلني ت�صديد الغرامة، وكان املدعي العام الربازيلي قد �رصح موؤخًرا: »يبدو اأننا 

نتعامل مع و�صع ي�صخر فيه الطرف املذنب بو�صوح من القانون اأمام املجتمع الربازيلي 
والعامل«. يذكر اأن الإدعاء العام الربازيلي وقع غرامة على رونالدينيو و�صقيقه بتهمة التعدي 

على البيئة يف حممية طبيعية يف بورتو األيغري الربازيلية عام 2015.

�لنادي �لبافاري يبا�سر مع�سكره �ل�ستوي بالدوحة
و�صلت بعثة فريق بايرن ميونيخ اإىل 
العا�صمة القطرية ا�صتعداداً للدخول 
مالعب  على  �صتوي  مع�صكر  يف 
الفرق  جنوم  اأ�صباير،  اأكادميية 
البافاري و�صلوا الدوحة على دفعات 
حيث  العامل  من  خمتلفة  اأماكن  من 
اجلديد،  العام  عطلة  يق�صون  كانوا 
وزمالئه  مولر  توما�س  وا�صتقبل 
ترحيبًا مزدوًجا الأول ب�صبب الطق�س 
اجليد ودرجات احلرارة التي تتجاوز 
مثالية  اأجواء  وهو  مئوية،  درجة   20
خلو�س املع�صكر الذي ي�صتمر ملدة 
تواجد  اأخرى  ناحية  اأيام، من  �صبعة 
يف  البايرن  م�صجعي  رابطة  اأع�صاء 

الدوحة خم�س  �صم�س  اإىل  ميونخ  ثلوج  من  الرحلة  وا�صتغرقت  الدوحة،  مطار  ترحاب يف  بكل  الفريق  ا�صتقبلوا  الذين  قطر 
�صاعات طريان، و�صمت البعثة �صحفيني وم�رصفني، وان�صم بقية الالعبني اإىل مع�صكر التدريب ال�صتوي مثل القائد مانويل نوير 
وروبريت ليفاندوف�صكي واأرين روبن واملدير الريا�صي ح�صن �صالح حميديت�س مبا�رصة من العطلة اإىل اأكادميية اأ�صباير زون 

للتفوق الريا�صي.
وي�صارك الوافد اجلديد يف ف�صل ال�صتاء األفون�صو ديفي�س لأول مرة يف اجلولة الثانية من الإعداد لبايرن ميونخ، وقال ح�صن 
�صالح عن الالعب: »هو موهبة عمالقة و�صخ�صية رائعة، يحتاج فقط بع�س الوقت ليظهر ما ميلكه«، يف الدوحة، قرر املدير 
الفني نيكو كوفات�س عقد ح�صتني تدريبيتني يومًيا ابتداء من الأ�صبوع احلايل، بعد تدريب ب�صيط م�صاء البارحة، وذلك بداية من 
�صباح اأم�س، و�صتعقد احل�صة التدريبية بكامل قوتها للتجهيز للن�صف الثاين من املو�صم، وقال املدرب نيكو كوفات�س اأن لعبيه 
ي�صعرون بحما�س �صديد، ويقدمون كل ما ميلكون لدخول الن�صف الثاين من املو�صم بقوة كبرية، ومطاردة املت�صدر برو�صيا 
دورمتوند«، كما �صاركه نف�س الراأي كذلك اآريني روبن وقال: »بعد العطلة ال�صتوية اأريد اأن اأ�صارك مرة اأخرى«. ويعد هذا هو 
املع�صكر ال�صتوي الأخري بالن�صبة اإىل الالعب الهولندي الذي �صيغادر البايرن يف ال�صيف بعد ما يقرب من ع�رص �صنوات ق�صاها 

مع الفريق البافاري.

تغلب اإ�صبانيول على �صيفه ليغاني�س بهدف دون رد اأول اأم�س 
بورخا  و�صجل  الإ�صباين،  الدوري  من   18 املرحلة  افتتاح  يف 
التا�صعة لريفع  اغال�صيا�س هدف املباراة الوحيد يف الدقيقة 
ا�صبانيول ر�صيده اىل 24 نقطة يف املركز الثامن موؤقتا بينما 
بقي ليغاني�س يف املركز 16 بر�صيد 19 نقطة. ويف مباراة ثانية، 
البادئ  جريونا  وكان   ،2-2 جريونا  �صيفه  مع  ليفانتي  تعادل 

لوي�س  خو�صيه  واأدرك  بورتوغي�س  كري�صتيان  عرب  بالت�صجيل 
ال�صيافة  �صاحب  وتلقى  الأر�س،  لأ�صحاب  التعادل  مورالي�س 
ريدوندو  بو�صتيغو  �صريخيو  مدافعه  بطرد  موجعة  �رصبة 
فا�صتغل ال�صيوف النق�س العددي وتقدموا جمددا عرب األيك�س 
غار�صيا �صريانو بيد اأن ليفانتي انتزع التعادل قبل 4 دقائق من 

نهاية املباراة بوا�صطة خورخي اأندوخار مورينو.

الإيطايل  الدوري  خام�س  ميالن  نادي  اأعلن 
لكرة القدم اأن لعب الو�صط الدويل الربازيلي 
اأعوام  اأربعة  ملدة  معه  تعاقد  باكيتا  لوكا�س 
واأو�صح  فالمنغو،  من  قادما  عام  ون�صف 
النادي اللومبادري يف بيان له اأن لعب الو�صط 
يربطه  عقدا  وقع  عاما   21 والبالغ  املهاجم 
قيمة  حتديد  دون   2023 عام  حتى  مبيالن 
بقيمة  �صحفية  تقارير  قدرتها  التي  ال�صفقة 
35 مليون يورو، وكان باكيتا الذي مت الإعالن 
عن انتقاله اإىل �صفوفه اإىل ميالن يف اخلريف 
الأندية  من  العديد  اهتمام  حمط  املا�صي 

الأوروبية الكبرية.
جانريو  دي  ريو  يف  املولود  الالعب  وخا�س 
ويلعب بالقدم الي�رصى 65 مباراة مع فالمنغو 
الذي بداأ معه م�صريته الكروية و�صجل له 13 
هدفا، كما ا�صتهل باكيتا م�صواره مع منتخب 
املباراة  خالل  املا�صي  �صبتمرب  يف  بالده 
 ،0-2 املتحدة  الوليات  �صد  الودية  الدولية 
ميالنيلو  اإىل  باكيتا  ي�صل  اأن  املتوقع  ومن 
مركز تدريبات نادي ميالن يف ال�صابع جانفي 
احلايل، ومبنا�صبة و�صوله اأعلن ميالن اإطالق 

موقعه وح�صابه يف تويرت باللغة الربتغالية.

�إ�سبانيول بر�سلونة ينتزع فوز� �سعبا على ليغاني�ض

باكيتا يتعاقد مع ميالن 4 �أعو�م ون�سف

بن عطية ُيحبط �أر�سنال باختيار �مليالن
برغبة ناديي اأر�صنال و�صالكه يف التعاقد مع النجم املغربي، لكن الأخري اأقرب يف الوقت الراهن لتمثيل الرو�صونريي.مهدي بن عطية ب�رصط خروجه على �صبيل الإعارة حتى نهاية املو�صم احلايل. تاأتي هذه الأنباء يف ظل التقارير التي تفيد يرغب يف النتقال اإىل �صفوف ميالن خالل فرتة النتقالت ال�صتوية اجلارية، ومن املتوقع اأن يوافق جوفنتو�س على رحيل بعد قدوم ليوناردو بونوت�صي، واأكدت ال�صحيفة، طلب لعب بايرن ميونخ ال�صابق من ناديه الإيطايل ال�صماح له بالرحيل، حيث ال�صتوية اجلارية، وبح�صب �صحيفة »ل �صتامبا«، فاإن الدويل املغربي يرغب يف ترك جوفنتو�س يف ظل تهمي�س دوره هذا املو�صم بات املغربي املهدي بن عطية مدافع نادي جوفنتو�س الإيطايل، على م�صارف مغادرة ال�صيدة العجوز خالل فرتة النتقالت 
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الكاتبة ال�سابة �سارة توايتية للو�سط 

الكتابة الواعية مبثابة وطن بديل
�سارة توايتية من مواليد اأكتوبر 1995 متح�سلة على �سهادة لي�سان�س قانون عام ... من والية �سوق اأهرا�س،واحدة من من رموز اجليل اجلديد الراغب 

يف ترك ب�سمة وا�سحة على ال�ساحة االأدبية

حوار: خلـ�سر بن يو�سف 

كيف خطرت لِك 
فكرة الكتابة اأو ما 
الذي دفعِك اإليها ؟ 

بالقراءة  مولعة  طفلة  كنت  منذ 
وملزاجيتي  كثريا  كتبت  والكتابة 
كتاباتي  جل  اأمزق  كنت  املفرطة 
اأختلي  جعلني  اأخي  موت   ...
غرفتي  داخل  �شهر  ملدة  بقلمي 
اأجه�ض  ال  اأن  املرة  هذه  وقررت 
لدار  اأر�شلته  تردد  ودون  كتابي 

املثقف
من  م�شتوحاة  اأحداثها  روايتي 
اأنثى خذلها  ق�شة  ، حتكي  الواقع 
مغرتبا  �شابا  اأحبت  النا�ض  اأقرب 
واعتربته وطنا ال ملجاأ لها �شواه .. 
مدمنا  ب�شيجارته  مولعا  هو  وكان 
.. فراأى يف حبيبته �شيجارة تن�شيه 
وجد  ما  اإذا  يغريها  قد  اآالمه 

م�شكنا غريها ... 
كان  حياتها  حمطات  كل  يف 
�شديقها عماد ع�شاها التي ترتكز 
يف  وحدتها  يف  مر�شها  يف  عليها 
 ... حا�رضا  دوما  كان  اأحالمها 
لتتعرف على اأخ عماد الذي وجدت 

فيه رجال يليق بها كوطن 
بع�شنا   ... ووطن  �شيجارة  عنوان 
ير�شى  فال  كوطن  يحبك  قد 
يراك  وقد   ... اأخرى  بجن�شية 
اآخرون ك�شيجارة تنتهي �شالحيتك 

يف حلظة �شحو ...

كتبت عن الواقع 
االن�ساين مبكية كل 

من قراأ حروفك 
اأمام ماأ�ساة واقع 
االإن�سان ب�سكل 

عام وواقع االإن�سان 
اجلزائري ب�سكل 
خا�س مما يعطي 
االنطباع اأن لك  
ح�س ان�ساين .. 

هل ترين اأن للقلم 
والكلمة وحدهما 
دور يف تغيري هذا 

الواقع ؟
 ... كامال  دورا  لهما  اأن  اأقول  ال 
اأن لهما �شحرا خا�شا  اأجزم  لكني 
تغيري  يف  به  ي�شتهان  ال  وتاأثريا 
جند  نقراأ  حني  فنحن  الواقع 
 ... احلروف  تختبئ خلف  اأنف�شنا 
كثريا ما نتعرث بواقعنا يف حادثة ما 
يف كتاب ما يف رف ما ... اأظن اأن 
اإحداها  ر�شائل  الكتابة عبارة عن 
وتقول  مثلي  تخطاأ  ال  لنا  تهم�ض 
االأخرى اإياك اأن تفعل هذا يف ما 
ت�شري لك االأخرية  باأن ت�شلك هذا 
الطريق ... يف النهاية واإن مل تغري 
الكتابة واقعنا كله فهي �شتغري ما 
بداخلنا وهذا بدوره كفيل باأن يغري 

بع�ض من الواقع

اأبرز العراقيل التي 
واجهتها يف اإجنازك 

الراقي و رمبا 
مازلت تواجهيها ؟

يحاولن  الذين  الب�رض  بع�ض 
فيها  رفعت  مرة  كل  يف  اإحباطي 
احلياة  م�شاعب  به  الأواجه  قلمي 
لكنهم عجزوا عن ذلك .. اأظن اأن 
اأبرز العراقيل والتي اأعتربها عدوا 
يل هي مزاجيتي احلادة فاأنا ما اإن 
اأو  كلماتي  حذفت  حتى  غ�شبت 

غريتها مبا ال يروقني الحقا ...

هل ت�سعني 
لتوظيف  

ال�سخ�سيات �سمن 
الرواية ب�سكل 

مدرو�س اأم اأن االأمر 
ياأتي عفو اخلاطر 

عرب ما تخلقه 
الكتابة من حالة 

�سعورية ؟
من  كان  بع�شهم  االأمر،  اأدر�ض  مل 
من  خلقته  االآخر  والبع�ض  الواقع 
خيايل حلاجة الرواية اإليه ... كنت 
اأ�شع نف�شي يف موقف كل �شخ�شية 
واأكتب عنها بكل اإح�شا�ض ال اأريد 

اأن اأهم�ض �شخ�شياتي الأنني اأوؤمن 
باأن كل �شخ�شية يف الرواية متاثل 

اأخرى يف الواقع

حركة النقد املحلية 
ما راأيك بها ؟ وهل 

للعالقات ال�سخ�سية 
اأثر يف الكتابة 
النقدية ، ومن 

يعجبك من نقاد 
اخلطاب ال�سردي يف 

بالدنا  ؟
جيدا  نعيه  اأن  علينا  الذي  االأمر 
التاأليف  نقد  بني  نفرق  اأن  وهو 
املوؤلف  ف�شخ�ض  املوؤلف  ونقد 

اأمر و كتاباته اأمر اآخر ... 

وعلينا نحن ككتاب 
اأن نتقبل ذم 

حروفنا كما نتقبل 
االإطراء ...على اأن 

يكون نقدا بناء ،  
طبعا 

اإىل  تت�شلل  ال�شخ�شية  العالقات 
..ونحن  احلياة  جماالت  كامل 
كب�رض وحتى لو جنحنا يف التفرقة 
االأ�شياء  ال  مادية  و  بني عواطفنا 

اأخاله جناحا مطلقا ....
نقاد  من  يعجبني  الذي  عن  اأما 
االأ�شتاذ  فهو  ال�رضدي  اخلطاب 

عبد الكرمي قادري

طموحاتك على 
�سعيد الكتابة ؟

الثانية  روايتي  اإمتام  على  قاربت 
�شاأكتب  اأبدا  قلمي  اأ�شع  ولن 
روايات رومان�شية وحتى البولي�شية 
اأطمح  بخواطري  كتاب  و�شاأن�رض 
للنا�ض  اأحريف  الإي�شال  كثريا 
...رمبا اأبعث يف قلب اأحدهم اأمال 
به  ي�شعر  ال  حزنا  اآخر  عن  واأزيل 

�شواه

كلمة اخرية للقراء 
وجلريدة الو�سط

 ... �شيقا  حوارا  كان  لك  �شكرا 
والتاألق جلريدة  التفوق  مزيدا من 
فاأهم�ض  القراء   اأما   ... الو�شط 
مما  مقربة  على  دائما  كونوا  لهم 
التفا�شيل  تلك  عن  اأبحثوا  حتبون 
تنال  اأن  واأمتنى  ت�شعدكم  التي 

روايتي املتوا�شعة اإعجابكم

هل يتحول كتاب »عني احللوة“ وثيقة فل�سطينية؟!

رحيل فار�ض الرواية بعد �سراع مع املر�ض

لل�شحفي  كتاب »عني احللوة“ 
الده�شة  حممد  الفل�شطيني 
يف  املحطات  اأبرز  يلخ�ض 
لالجئني  احللوة  عني  خميم 
لبنان،  جنوب  الفل�شطينيني، 

على مدار اأكرث من ربع قرن.
مع  )تزامناً   2014 عام  ففي   

�شعر  ال�شورية(،  االأزمة  ذروة 
الكاتب اأن عني احللوة �شتذهب 
يف مهب الريح، فقرر اأن يوثق 
ع�شفت،  التي  االأحداث  اأبرز 

وقد تع�شف باملخيم.
اإىل واقع املخيم  نظر الكتاب 
ما  اإن�شاين،  اجتماعي  ببعد 

جعله يخاطب اجلانب اللبناين 
ككل )الر�شمي واحلزبي( مباذا 
احللوة“  ”عني  كتاب  اختلف 

عن باقي الكتب: 
ال�شيا�شية،  باحليادية  متيز 
املخيم  لق�شية  اإال  ينحاز  ومل 
وهموم اأهله، كما وثق االأحداث 

ت�شخيم  دون  بال�شور،  مرفقة 
هو  الده�شة  تب�شيط.كان  اأو 
للمعلومات،  الوحيد  امل�شدر 
املراجع،  اإىل  ي�شتند  فلم 
واالأبحاث كباقي الكتب، القى 
الكتاب ردود فعل اإيجابية من 
اأن  اإىل  دعوا  الذين  القراء، 

لفرتة  موثوقاً  مرجعا  يكون 
عا�شمة  تاريخ  من  قرن  ربع 
ما  بكل  الفل�شطيني،  ال�شتات 
حملته تلك الفرتة من اأحداث، 

وتطورات.
ياأمل الده�شة اأن يُعترب الكتاب 
وكالة  لدى  فل�شطينية  كوثيقة 

احلوار  وجلنة  ”االأونروا«، 
يف  الفل�شطيني   – اللبناين 
دائرة  ويف  اللبنانية،  الدولة 
»منظمة  يف  الالجئني  �شوؤون 
واأن  الفل�شطينية“،  التحرير 
للدرا�شات  مرجعا  يكون 

وال�شحفيني و�شواهم.

عبد  والروائي  االأديب  تويف 
عمر  عن  االأ�شواين،  الوهاب 
يناهز 85 عاما بعد �رضاع مع 
الثقافة  وزيرة  وقالت  املر�ض 
الدامي،  عبد  اإينا�ض  امل�رضية 
االأدبية يف م�رض  االأو�شاط  اإن 
اأحد  فقدت  العربي  والوطن 
جنحوا  الذين  الرواية  فر�شان 

يف خلق عوامل فكرية �شاحرة 
من خالل موؤلفاته التي �شكلت 
ثقافة  مالمح  من  جزًءا 

املجتمع امل�رضي.
ولد االأ�شواين يف قرية جزيرة 
املن�شورية التابعة ملركز دراو 
مبحافظة اأ�شوان جنوب م�رض 
عام 1934، حيث اعتربه النقاد 

العقادية  املدر�شة  اأبناء  اأحد 
ن�شبة اإىل عبا�ض حممود العقاد 
حيث  الذاتي،  التثقيف  يف 
الثانوية  اإىل  درا�شته  و�شل يف 
العامة، ومل يكمل تعليمه نظًرا 

الن�شغاله بتجارة والده.
بالرواية،  االأ�شواين  واهتم 
جانب  اإىل  لها  واأخل�ض 

العديد  له  و�شدرت  الق�شة، 
مملكة  منها  االأعمال  من 
وللقمر  العائلية،  املطارحات 
القطيفة  من  و�شال  وجهان، 
العا�شفة،  وهبت  ال�شفراء، 
وابت�شامة غري مفهومة، واأخبار 
االأبي�ض،  والنمل  الدراوي�ض، 
درامية  العنب، ومواقف  وكرم 

من التاريخ العربي، وخالد بن 
الوليد، واأبو عبيدة بن اجلراح، 
وبالل  علي،  بن  واحل�شني 

موؤذن الر�شول، وغريها.
حتّولت  موؤلفاته  بع�ض 
و�شهرات  م�شل�شالت  اإىل 
تليفزيونية واإذاعية منها النمل 
والل�شان املر، وجنع  االأبي�ض، 

العجايب.
 11 على  االأ�شواين  ح�شل 
وعربية،  م�رضية  جائزة 
خم�ض  يف  االأول  املركز  منها 
وجائزة  للق�شة،  م�شابقات 
االآداب،  الت�شجيعية يف  الدولة 
وعام 2011 فاز بجائزة الدولة 

التقديرية يف االآداب.
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امل�ؤلف احممد جربون

يف هدي �لقر�آن يف �ل�سيا�سة و�حلكم: �أطروحة 
بناء فقه �ملعامالت �ل�سيا�سية على �لقيم

يف كتابه يف هدي القراآن يف ال�سيا�سة واحلكم: اأطروحة بناء فقه املعامالت 
ال�سيا�سية على القيم، ال�سادر حديًثا عن املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة 

ال�سيا�سات، ي�سعى احممد جربون جاًدا اإىل جتديد الفكر ال�سيا�سي 
الإ�سالمي وحتديثه، ليك�ن مرجعية اأخالقية لبناء الدولة املدنية 

احلديثة يف املجال العربي - الإ�سالمي.
وكالت 

هذا الكتاب مناظرة علمية ر�صينة 
الإ�صالمية  ال�صيا�صية  للتيارات 
ال�صلفية ودعاة احلاكمية امل�صتندة 
اإىل اجلزئيات الن�صية، جاعلة منها 
فالأغلب  تاريخية،  فوق  كائنات 
ال�صيا�صية  املناق�صات  من  الأعم 
اأو  معتدلني  امل�صلمني،  بني 
الرباديغم  داخل  تدور  مت�صددين، 
عنه  تنحرف  ما  وقليالاً  ال�صلفي، 
ا  اأي�صاً وهو  الُكلية؛  املقا�صد  اإىل 
ت�صكيل  لإعادة  اجتهادية  حماولة 
على  الإ�صالمي  ال�صيا�صي  العقل 

اأ�ص�س مت�صاحلة مع احلداثة.

تاريخ وفقه

�صفحة   340( الكتاب  هذا  يقع 
ا(  ا ومفهر�صاً بالقطع الو�صط، موثقاً
الف�صل  يف  ف�صول.  خم�صة  يف 
�صوء  يف  ال�صيا�صي  القراآن  الأول، 
يورد  النزول،  واأ�صباب  التاريخ 
التي  القراآنية  الأحكام  جربون 
واحلرب  العقابي  بالت�رشيع  تتعلق 
اجلماعة  بناء  وتدابري  والقتال 
اأحكام  اإنها  ويقول  ال�صيا�صية، 
قبل  موجودة  كانت  و�صعية، 
باآخر  اأو  ب�صكل  وطبقت  الإ�صالم، 
يف الع�رش اجلاهلي، ولها مثيالتها 

ل  ثم  ومن  القدمية،  ال�رشائع  يف 
اأ�صالة لها يف ذاتها؛ اإذ كانت جزءاًا 

من ثقافة ع�رش الر�صالة.
القراآن  اأحكام  جاءت  براأيه، 
ظروَف  مراعية  ال�صيا�صي 
املجتمع  بناء  وحتديات  اجلماعة 
بوقائع  ارتبطت  اإذ  اجلديد؛ 
وحوادث تاريخية معلومة، وناطقة 
تعبري  فهي  ثم  ومن  باخل�صو�صية، 
املحلية  التاريخية  الدينامية  عن 
خ�صو�صية  تعك�س  التي  اخلا�صة 
تنّزل  التي  التاريخية  اللحظة 
الأمة  بناء  الوحي، وحتديات  فيها 
حتّمل  درجة  وتعك�س  ناحية،  من 
الواقع وطاقة الزمان، ول ت�صتغرق 
القيمية  الر�صالة  جميع  بال�رشورة 

للقراآن من ناحية ثانية.

اأ�س�ل الفقه

الثاين،  الف�صل  يف  املوؤلف  يقول 
اإ�صكالت  من  الفقه:  اأ�صول 
التاريخ  اإ�صكالت  اإىل  اخلطاب 
اإن  ا،  اأمنوذجاً ال�صيا�صي  القراآن   -
به  ي�صتعان  الذي  الفقهي  العقل 
املعا�رشة  التدين  م�صائل  حلل 
ا  اأوجهاً يعاين  ون�صبي،  ناق�س  عقل 
خمتلفة من الق�صور والعجز، حيث 
اإ�صكالت  ملجابهة  وت�صّكل  تهيَّاأ 
ومل  ال�رشعيني،  واخلطاب  اللغة 

ا ملعاجلة اإ�صكالت التاريخ  يُهّياأ اأبداً
ل  ثّم،  من  وتفاوتاته.  وتبايناته 
اأعطاب  اإ�صالح  يف  النجاح  ميكن 
تدين  وبناء  الإ�صالمي  التدين 
امل�صلمون  ينجح  مل  اإذا  ع�رشي 
يف بناء عقل فقهي جديد يت�صدى 
لالإ�صكالت الداخلة على الإ�صالم 
الكبري  والتطور  التاريخ،  جهة  من 
الذي �صهدته الإن�صانية يف القرون 

الأخرية.

مناهج خمتلفة

جتديد  مناهج  الثالث،  الف�صل  يف 
القراآن   - وحدودها  الن�س  فقه 
جربون  يقول  ا،  اأمنوذجاً ال�صيا�صي 
من  الأ�صا�صية  اخلال�صَة  اإن 
جمال  يف  املعريّف  املنَجز  تتُّبع 
للمناهج  القراآنية  الدرا�صات 
اأحكاَم  مقاربتها  يف  املختلفة 
اأحكام  اأن  هي  ال�صيا�صي  القراآن 
الكرمي  القراآن  يف  املعامالت 
واللجوءُ  م�صلحياًا  تعليلُها  ميكن 
تقت�صيها  اأخرى  اأحكام  اإىل 
هذا  حول  خالَف  ول  امل�صلحة، 
با�صتثناء  املختلفة،  املناهج  بني 
يت�صبّث  التي  رات  املقَدّ اأحكام 
املقا�صديون بتطبيقها ول يجدون 
ا لتعطيلها، بينما يجيز ذلك  غاً م�صِوّ
بتاأويل  اإما  والتاريخيون  اللغويون 

الألفاظ، واإما باعتبارها جزءاًا من 
»اإن  الر�صالة. ي�صيف:  ثقافة زمان 
والنحياَز  الديني  الوجدان  اإر�صاَء 
له، عادةاً ما ي�صاحبهما �صداٌم مع 
من  الكثري  يف  املفتِقُد  احلداثة، 
اإر�صاء  اأن  الأحيان املعقولية، كما 
ما  عادةاً  احلداثية،  التطلّعات 
ت�صحبه ا�صتهانٌة بالإميان والوجدان 
الرغم  على  فاملقا�صدُيّ  الديني، 
من جهده املحمود يف تي�صري �صبل 
الأفق  حمدوَد  زال  ما  التحديث 
منها  كثرية؛  وم�صائل  ق�صايا  يف 
وعلى  ال�صيا�صي.  بالقراآن  متعلق 
عك�س ذلك، بالن�صبة اإىل التاريخي، 
امل�صتمر  تذكريه  من  الرغم  وعلى 
وال�رشعي،  الديني  بالتزامه 
الإ�صالم يف  و�صدوره عن مرجعية 
تتما�ّس  التي  الإ�صالحية  اأفكاره 
حالت  يف  اأعماله  فاإن  الدين،  مع 
وت�صعه  الريب،  على  تبعث  كثرية 
التي جتر عليه  ال�صبهة  يف موا�صع 
الف�صل  يف  التكفرييني«.  األ�صنة 
الرابع، منهج هدي القراآن، ت�صتند 
للقراآن  القيمية  املوؤلف  قراءة 
الكرمي اإىل فر�صية رئي�صة مفادها 
اأن اأحكام املعامالت، ومن �صمنها 
اأحكام ال�صيا�صة والتدبري، تدور مع 
اإىل حفظها،  وت�صعى  الكلّية،  القيم 
هيئة  هي  الأحكام  هذه  هيئة  واأن 
التاريخ  تاريخية يعتورها ما يعتور 

ومع  لل�صياق  ا  تبعاً وتغرّيٍ  تبدل  من 
هذه  قراءته  وتقوم  املطاولة. 
اأحكام  رّد  منهجيني:  مبداأين  على 
املعامالت ال�صيا�صية اإىل جذورها 
الكلّية  القيم  والِتما�س  القيمية؛ 
باب  يف  الهداية  اأمر  ال�صابطة 
قدميها  ال�صيا�صية،  املعامالت 

وحديثها، من القراآن الكرمي.

يف ال�سيا�سة واحلكم

اخلام�س  الف�صل  يف  جربون  يرى 
والأخري، هدي القراآن يف ال�صيا�صة 
يحولن  اأمران  ثمة  اأن  واحلكم، 
ال�صيا�صة  اأخالقية  حتقق  دون 
ال�صياق  ويف  اإ�صالمي،  منظور  من 
املعا�رش: الأول، عدم التمييز بني 
املتجلية  الفقهية  و�صورها  القيم 
ال�رشعية؛  ال�صيا�صة  اأحكام  يف 
قيمية  مرجعية  غياب  والثاين، 
وا�صحة ومبتكرة، قادرة على تاأطري 
احلداثة ال�صيا�صية تاأطرياًا اأخالقياًا 
ا، ومواكبة الثورة املعامالتية  �صليماً
ال�صيا�صي.  احلقل  ي�صهدها  التي 
حاول جربون بناء اأطروحة نظرية 
لتخلي�س الفكر ال�صيا�صي الإ�صالمي 
بالف�صل بني قيم  املاأزق،  من هذا 
التاريخية  وال�صور  وهديه  القراآن 
وبا�صتنباط  جهة،  من  القيم  لهذه 
على  امل�رشفة  الكِلّية،  القراآن  قيم 

راأ�صها  وعلى  املعامالت،  جمال 
جهة  من  ال�صيا�صية  املعامالت 
بناء  �رشورة  يف  خامتة:  يف  ثانية. 
يختم  القيم،  على  ال�صيا�صة  فقه 
املنهج  تطبيق  اإن  بالقول  املوؤلف 
القراآن  اأحكام  درا�صة  يف  القيمي 
املعامالتية، وب�صكل خا�س اأحكام 
وجهني  يتخذ  ال�صيا�صي،  القراآن 
اإىل  يّتجه  جهة،  فمن  خمتلفني: 
املرجعية  الكِلّية  القيم  ا�صتخراج 
ومن  عام،  ب�صكل  القراآن  من 
جهة  ومن  التاريخية؛  حتققاتها 
ثانية، يّتجه اإىل توليد اأحكام فقهية 
بخ�صو�س اأو�صاع الع�رش ال�صيا�صية 

ا من هذه القيم. انطالقاً
احممد جربون باحث مغربي يُعنى 
ال�صيا�صي  والفكر  التاريخ  بق�صايا 
�صهادة  على  حا�صل  الإ�صالمي. 
يف  اأ�صتاذ  التاريخ.  يف  الدكتوراة 
الرتبية  ملهن  اجلهوي  املركز 
مفهوم  كتبه  من  طنجة.  والتكوين 
الأ�ص�س  اأزمة  الإ�صالمية:  الدولة 
الإ�صالحية  مع  احلداثة؛  وحتمية 
مراجعات  متحالتها:  يف  العربية 
ال�صيا�صي  الفكر  ن�صاأة  نقدية؛ 
على  حا�صل  وتطوره.  الإ�صالمي 
اجلائزة العربية للعلوم الجتماعية 
الأوىل  دورتها  يف  والإن�صانية 
املغرب  جائزة  وعلى   ،)2012(

للكتاب )2016(.
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رو�ية “�ملادة �ل�سود�ء” لالأمريكي بليك كر�وت�ش ُترتجم �إىل �لعربية

�ل�ساعر رفعت �سالم يفوز بجائزة �أبي �لقا�سم �ل�سابي

لرواية  العربية  الرتجمة  �صدرت 
للكاتب  ال�صوداء”  “املادة 
دار  عن  كراوت�س  بليك  الأمريكي 
للمرتجم  اخلمي�س،  املحرو�صة، 
يو�صف،  الرحيم  عبد  امل�رشي 
الإن�صان  حماولت  تتناول  والتي 
احلياة،  لتف�صري  امل�صتمرة 

واكت�صاف معناها وجدواها.
وتعرف “املادة ال�صوداء” يف علم 

الفلك باأنها مادة افرت�صت لتف�صري 
جزء كبري من جمموع كتلة الكون، 
مبا�رش  ب�صكل  روؤيتها  ميكن  ول 
حيث  التل�صكوبات،  با�صتخدام 
اإنها ل تبعث ول متت�س ال�صوء اأو 
اآخر  كهرومغناطي�صي  اإ�صعاع  اأي 
ما  هذا  ولعل  م�صتوى،  اأي  على 
يف�رش التو�صيح امللحق بالإعالن 
“دار  من  الرواية  ترجمة  عن 

على  �صفحتها  يف  املحرو�صة” 
تتناول  الرواية  باأن  “في�صبوك”، 
عما  ت�صاءل  �صخ�س  “اأي  حياة 
نهاية  لتبدو عليه حياته يف  كانت 

الطريق الذي مل ي�صلكه”.
الأول  العمل  لي�صت  والرواية 
اأعمال،  عدة  �صبقها  اإذ  لكاتبها، 
رواية  املثال  �صبيل  على  منها 
والتي   )Abandon( “اأباندون” 

مدينة  حياة  الكتاب  فيها  ي�صف 
والتي  للتعدين،  خوان  �صان 
القرن  نهاية  يف  بب�صاطة  اختفت 
يف  الأر�س  وجه  على  من  الـ19 
ظروف غام�صة، حيث كان لتغيري 
اإيجابي  تاأثري  وزوجته  هو  اإقامته 
بني  العي�س  ودفعه  الإبداع،  على 
هذا  لكتابة  اجلبلية  الت�صاري�س 

العمل.

يف  املولود  للكاتب،  و�صدر 
 ،1978 عام  كارولينا  نورث  ولية 
بعنوان   ،2004 يف  الأول  العمل 
وبعدها  ال�صحراوية”،  “الأماكن 
ثم  املغلقة”،  “الأبواب   2005 يف 
“ال�صنوبر”  مثل  الأعمال،  توالت 

و”اأباندون”، وغريهما.
عبد  امل�رشي  املرتجم  اأن  يذكر 
ح�صل  اأن  �صبق  يو�صف  الرحيم 

الت�صجيعية،  الدولة  جائزة  على 
الأعمال  لأحد  ترجمته  عن 
درا�صات   3“ كتاب  عن  الفكرية، 
حول الأخالق والف�صيلة” لربنارد 
�صدرت  كانت  والتي  ماندفيل، 
العديد  وله  �صف�صافة،  دار  عن 
الأدبية  لالأعمال  الرتجمات  من 

والفكرية.
وكالة اأنباء ال�سعر

فاز ال�صاعر واملرتجم امل�رشي 
رفعت �صالم بجائزة اأبي القا�صم 
عن   2018 لعام  الأدبية  ال�صابي 
الع�صب”  “اأوراق  ديوان  ترجمته 
ويتمان  والت  الأمريكي  لل�صاعر 

للغة العربية.
العابدين،  زين  حممد  ومنح 
وزير ال�صوؤون الثقافية التون�صية، 

هذا  اأقيمت  التي  الدورة  جائزة 
ترجمة  “دورة  �صعار  العام حتت 
ال�صعر” لل�صاعر امل�رشي رفعت 
�صالم يف حفل اأقيم، اجلمعة، يف 
اجلائزة  رئي�س  وح�رشه  تون�س، 
بالإ�صافة  املدين،  الدين  عز 
واملثقفني  الكتاب  من  عدد  اإىل 

التون�صيني والعرب.

وقال �صالم عقب ت�صلمه اجلائزة: 
العناء  “ا�صتغرقت 825 يوما من 
واحلرية  والقلق  وامل�صاءلة 
لأمتكن من اإمتام العمل.. جميل 
�صاعر  با�صم  ا�صمي  يقرتن  اأن 

عظيم هو اأبو القا�صم ال�صابي”.
ينظمها  التي  اجلائزة،  وكرمت 

البنك التون�صي، ال�صاعر والكاتب 
بول  اللبناين  واملرتجم  والناقد 
يف  ع�صوا  كان  ب�صفته  �صاوول 
التحكيم  وجلنة  العليا  اللجنة 
جلائزة ال�صابي ل�صنوات عديدة.

الثقافية  ال�صوؤون  وزير  وقال 
التون�صية: “اجلائزة تعطي قيمة 
والأدب  الفكر  ملدى  وا�صتمرارا 

الرتقاء  يف  وت�صهم  والن�رش، 
وباخليال  عامة  ب�صفة  بالفكر 
فاأكرث  اأكرث  والرتقاء  واجلمال 

بالثقافة العربية”.
خالل  من  “نحتفي  واأ�صاف: 
القا�صم  باأبي  وبها  اجلائزة 
من  نحوه  نحى  ومن  ال�صابي 
ومرتجمني  و�صعراء  مفكرين 

للمحتفى  التهاين  كل  واأقدم 
عامل  يف  ووجاهة  وجه  وهو  به 

الفكر العربي”.
القا�صم  اأبي  جائزة  وتاأ�ص�صت 
ال�صابي عام 1984 ومتنح جوائز 
اأو  ال�صعر  اأو  للق�صة  �صنوية 

امل�رشح اأو الرواية. 
وكالة اأنباء ال�سعر
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ي�ضلط ال�ضوء على  القرن الثالث الهجري

نـــــــور الــــــدين حممدي يـــــــر�صد التــــــحول 
الإقرائي يف اإفريقية واملغرب والأندل�س 
�ضدرت الطبعة الثالثة لكتاب »التحول الإقرائي يف اإفريقية واملغرب والأندل�س يف القرن 

الثالث الهجري«  للكاتب  والدكتور نور الدين حممدي مدير التوجيه الديني والتعليم 
القراآين بالنيابة لدى وزارة ال�ضوؤون الدينية والأوقاف  ، ولقد كان هذا الكتاب من تقدمي 

وزير ال�ضوؤون  الدينية والأوقاف الدكتور  حممد عي�ضى  حيث حاول  املوؤلف من خالل 
هذا الكتاب  تو�ضيح اأن  هذا التحول  وتف�ضري الق�ضايا  اخلفية التي تربط به وبالتايل 

فكتاب » التحول الإقرائي يف اإفريقية واملغرب والأندل�س يف القرن الثالث الهجري« مرجع 
للباحثني  عن تاريخ انت�ضار رواية ور�س يف اجلزائر .

حكيم مالك   

حممد عي�ضى: علينا 
اإبقاء املرجعية الدينية 

الوطنية العريقة مع 
تطويرها مل�ضايرة الع�ضر

 ولقد اأكد وزير ال�ش�ؤون الدينية 
والأوقاف الدكت�ر حممد عي�شى 
يف كلمته الفتتاحية اأن كتاب »  
اإفريقية  يف  الإقرائي  التح�ل 
واملغرب والأندل�س »  للدكت�ر 
ي�شع  حممدي   الدين  ن�ر 
لبنة  يف هذا  ال�رصح  العظيم   
وعليه فرنج� اأن ت�افيها لبنات 
الإقراء  يقف  حتى  اأخرى  
اختيارات  فيه  ت�ؤثر  ل  �شاخما 
تاأويالت  ت�هنه  ل  و  الغالني 
فاجلزائر  وعليه    ، اجلاهلني 
الدينية  مبرجعيتها  تعتز 
تاأ�شيل   على  م�ؤ�ش�شا  اعتزازا 
تلك  وتعترب   ، ر�شني  تاريخي 
العريق  بتاريخها  املرجعية 
على  لبالدنا  ح�شينا  ح�شنا 
والأيام  وال�شنني  القرون   مر 
لبقاء  املرجعية  ، مع دع�ته  
امل�شتمدة  ال�طنية  الدينية 
الذي  التاريخي   الرتاث  من 
اإنتاجه  يف  الأجداد  فيه  تفنن 
خالدة  مع جعلها قابلة للتط�ر 
وخري  للع�رصنة  وم�شايرة 
النظر  ه�  ذلك  لتحقيق  �شبيل 
علماء  من  الأجداد  تاريخ  يف 
اجلزائر  الذين حافظ�ا  على 
مرياث النب�ة  يف الفقه والقراءة 
وقدم�ه لالأجيال املتالحقة يف 

قالب من ال�طنية ال�شادقة .

انت�ضار رواية ور�س راجع 
لعبقرية ال�ضادة املالكية

بالق�ل   عي�شى  حممد  واأ�شار 
اإن جتاوز املا�شي  من خالل 
التفريط  يف مكت�شباته  يعترب 
التي  الأخطاء   اأخطر  من 
جمة  م�شاكل   الأمة  تكلف 
�شعف  اأعظمها  من  لعل 
ب�شبب  الجتماعية  مناعتها 
افتقادها اإىل عنا�رص التما�شك 
اأهمها  من  والتي  الجتماعي 
التاريخي  الت�ا�شل  ذلك  ه� 
مع ما�شيها العريق الذي يزخر 
بالعطاء العلمي والزاد املعريف 
،م�ؤكدا اأنه قد قدر لبالدنا اأن 
رواية  من  نافع  بقراءة  تفتخر 
ور�س  التي انت�رصت يف رب�عها 

الفتخار  على  الباعث   اأن  اإل 
الدينية  ال�ش�ؤون  وزير  ح�شب 
هذا  اأن  اإىل  راجع   والأوقاف 
النت�شار  مل يكن وليد  هجرة 
القراء اإليها  كما يظن ، بل كان 
بها  امتاز  التي  العبقرية   وليد 
ال�شادة املالكية يف القرن الثاين 
يحاول�ن  كان�ا  حني  الهجري  
اخلالدة   املرجعية  اإقرار 
  ، التي واجه�ها  ال�شعاب  رغم 
عي�شى  حممد  اعتربها  حيث 
ت�ؤلف   باأن  جديرة   حماولت 
تفاعلها   لق�ة  امل�ؤلفات  فيها 
 ، الفرتة  تلك  يف  ال�اقع   مع 
كما اأنها ت�ثق  للبدايات الأوىل 

لن�شاأة املرجعية ال�طنية . 

على الباحثني يف علم 
القراءات التاأريخ 

حلركية اإقراء القراآن 
الكرمي يف اجلزائر 

وزير  دعا  ال�شياق  ذات  ويف   
ال�ش�ؤون الدينية والأوقاف جميع 
القراءات   علم  يف  الفاعلني  
نح�  باأبحاثهم   يت�جه�ا  اأن 
القراآن  اأقراء  التاأريخ  حلركية 
الكرمي  يف اجلزائر، وه� عمل 
لي�س بال�شهل ، كما اأنه  ل ميكن 
اأن يك�ن م�شتحيال ، وعلى هذا 
ال�رصوري  فمن  الأ�شا�س  
املرجعية  على   املحافظة 
الإقراء   جمال  يف  ال�طنية 
لرتباطها  التاريخي  بالجتاه  
للمرجعية  امل�ؤ�ش�س  الفقهي 
 ، الفت�ى  جمال  يف  ال�طنية  
املزواجة  هذه  خالل  ومن 
يف  ال�طنية  املرجعية  تت�شكل 
اأق�ى مظهر لها منذ  تاأ�ش�شت 
القرن  يف  علمائنا  يد  على 

الثاين  من الهجرة . 
 

الكاتب نور الدين 
حممدي: عملية التلقي 

�ضاهمت يف تطور الإقراء 
يف الأم�ضار

 ولقد اأو�شح  الكاتب ن�ر الدين 
الإقراء  تط�ر  باأن   حممدي   
يف الأم�شار قد حدث  يف اإطار 
فمن  وبالتايل  التلقي   عملية  
و�شرب  التلقي   عملية  مار�س 
واإلقاء  اجلل��س  ط�ل  على 
القلب  وا�شتح�شار   ال�شمع 
وتق�مي اخلطاأ ل�شنني  عديدة ن 
ل ي�شتغرب  ذاك التط�ر ، ول 

احلقيقة   غري  تف�شريا  له  يجد 
احل�رصة  منذ  به  تلفعت  التي 
النب�ية ال�رصيفة ، وهي اأن من 
يعمل على حفظ رواية  ما عن 
ه�  ون�رصها  تعليمها   طريق 
من يكتب  له القب�ل  يف انت�شار 
وحفظه  علمه  وبقاء   ، روايته 
كانت  حقيقة  وهي   ، لالأجيال 
معل�مة  عند املتقدمني ح�شب  
برز همز  ، ول�لها ما  الكاتب 
�ش�ت  ول   ، املدينة  يف  نافع 
مكة  يف  كثري  ابن  اجلمع  مبيم 
ل�رصح  العالء  ابن  حتلق  ول   ،
 ، الب�رصة  يف  الكبري  الإدغام 
ول   ، حمزة  وقف  عرف  ول 
ولروى   ، عا�شم  حتقيق  ف�شل 
 ، الك�فة  يف  الك�شائي  الإمالة 
ول تغنى ابن عامر بالغريب يف 
بالد ال�شام ، وا�شت�شهد الكاتب 
اأب�  اهلل  عبد  بن  اأحمد  بق�ل 
العبا�س الطناف�شي البغدادي » 
من اأراد اأح�شن القراءات فعليه 
اأراد  ومن  عمرو،  اأبي  بقراءة 
كثري  ابن  بقراءة  فعليه  الأ�شل 
القراءات  اأف�شح  اأراد  ومن   ،
فعليه بقراءة عا�شم ، ومن اأراد 
بقراءة  فعليه  القراءات  اأغرب 
الأثر  اأراد  ومن   ، عامر  ابن 
فعليه بقراءة حمزة ، ومن اأراد 
القراءات فعليه بقراءة  اأظرف 
ال�شنة  اأراد  ومن   ، الك�شائي  

فعليه بقراءة نافع ».  

خوا�س املالكية عكفوا 
على تعليم قراءة نافع 

ون�ضرها 

خ�ا�س  اأن  امل�ؤلف  وذكر   
تعليم  على  عكف�ا  املالكية 
قراءة نافع وهي احلقيقة التي 
علمها ه�ؤلء من اأهل اإفريقية 
فيها  وتخ�ش�ش�ا  والأندل�س 
حتى ت��شل�ا اإىل  ال��شيلة التي  
مكنتهم من  ن�رص تلك  القراءة 
اخلالدة  يف بالدهم  م�شتعينني  
التي  الإقناع   على  بالقدرة 
متيزوا بها ، فاأقنع�ا �شالطينهم  
التم�شك  ب�رصورة   ذلك  بعد 
بتلك القراءة ، وقد اأخذ منهم 
ذلك وقتا ط�يال ، يف حماولت 
من  مائة  ا�شتمرت  عديدة  
ال�شنني  كانت مليئة بالرحالت 
باخلتمات  وعامرة   ، امل�شنية 
بحلقات  وحافلة  املت�ا�شلة، 
يف  وفاعلة   ، امل�شتمر  التعليم 
القراء ومعرفة  اختبار  عملية  

مدى كفاءتهم فحقق�ا  التح�ل 
التي  الرواية   على  الإقرائي 
بعد  وا�شتطاع�ا   ، اختاروها 
ذلك اأن يثبت�ا عليها على  ي�م 

النا�س هذا .

اأهل بالد املغرب 
والأندل�س وحمبة النبي 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم

الدين حممدي  ن�ر  اعترب  كما 
املغرب  بالد  يف  التح�ل  اأن  
التح�ل  من  جزء  والأندل�س 
الأم�شار  كافة  يف  احلا�شل 
املغرب  اأهل  حت�ل  اأن   اإل   ،
ن�عيا  حت�ل   كان  والأندل�س  
املفعمة  الرغبة  حركته 
باملحبة ال�شادقة  لكل ما كان  
عليه العمل يف مدينة ر�ش�ل اهلل 
فقد   ، و�شلم  وعليه  اهلل  �شلى 
والأندل�س  املغرب   اأهل  كان 
متيم�ن بكل ماله �شلة باملدينة 
اهلل  لر�ش�ل  مبحبتهم   ، النب�ية 
وما  و�شلم   وعليه  اهلل  �شلى 
ورثته  املدينة من علمه  وعلم 
مالك  علم  فاأحب�ا   ، اأ�شحابه 
قراءة  اأي�شا  واأحب�ا   ، وفقهه 
نافع ورواياته ، وحفزتهم تلك 
نقل   على  ال�شادقة   املحبة 
اإىل  العلم  وذلك  القراءة   تلك 
بالدهم فكان لهم ذلك ت�فيقا 

من اهلل تعاىل .

حماولت التحول 
الإقرائي

حال  اإىل  الكاتب  وتطرق    
القرن  يف  اإفريقية  يف  الإقراء 
انتقال  ثم  الهجرة  من  الثاين 
الأندل�س  يف  الإقراء  حال  اإىل 
الإقراء يف  حيث حدد خارطة 
هذه  يف  والأندل�س  اإفريقية 
احلقائق  خالل  من  الفرتة 
واملتمثلة يف القراءة املعتمدة 
واإفريقية  الأندل�س  من  كل  يف 
واختيار اخل�ا�س من املالكية 
بالقراء  اخلا�شة  والختيارات 
هذا  يف  الكاتب  اأي�شا  وحتدث 
التح�ل  حماولت  عن  الكتاب 
والتي  اإفريقية  يف  الإقرائي 
ت�شمل قراءة اخل�ا�س ) اختيار 
يف   ،) وحم�رالتح�ل  املالكية 
التح�ل  حماولت  ت�شم  حني 
الإقرائي يف الأندل�س ، حماولة 
املباركة  قي�س  بن  الغازي 
التح�ل  عدم  اأن  م�ؤكدا    ،

الأ�شباب  لهذه  يع�د  الإقرائي 
العلماء   �شمت  يف  واملتمثلة 
وه� الأدب اجلم الذي حتلى به 
الغازي بن قي�س فرغم اإمامته 
للنا�س بعد �شع�شعة بن �شالم 
اأنه  اإل  نافع  بقراءة  وقراءة 
التي  القراءة  النا�س على  ترك 
تقدميا  األ�شنتهم  على  جرت 
 ، والت�شهيل  التي�شري  ملبداأ 
وعدم احلمل على مامل تتع�ده 
الأل�شنة يف القراءة  ، واملعرفة 
الذي  العلم  وغزارة  الرتاكمية  
اأقراأ النا�س به عن نافع ، والذي 
ياأخذ وقتا ط�يال حتى يتعلمه 
واختيار  ويحفظ�نه  النا�س 
ال�شلطان الذي حتدث فيه عن 
ق�ة ال�شلطة الأم�ية املتم�شكة 
ورثتها  التي  اأجدادها  بقراءة 
ولكن حتقق   ، ال�شام   بالد  يف 
يف  �شاعد  املذهبي  التح�ل 
بعد  الإقرائي   التح�ل  تعجيل 
الغازي ابن قي�س اإثر حماولت 
درجات  اختلفت  اأخرى 
 ، الأم�ية  ال�شلطة  يف  تاأثريها 
بعد  فيما  امل�ؤلف  تتطرق  ثم 
حممد  حماولة  عن  باحلديث 
والتي  القرطبي  اهلل  عبد  بن 
ثم  اخلا�س  الإقناع  على  تركز 
تاأتي حماولة  حممد بن و�شاح 
فيها  يعتمد  التي  القرطبي 
وتليها   ، اخلا�س  الإقناع  على 
خريون  بن  حممد  حماولة 
التح�ل  يف  واملتمثلة  الألبريي 

الإقرائي اخلالد .

دور العالمة مقرون 
البجاوي يف حتقيق حالة 
الثبات على رواية ور�س 

يف اإفريقية واملغرب 
والأندل�س 

على  ال�ش�ء  الكاتب  و�شلط 
ور�س  رواية  على  الثبات  حالة 
يف اإفريقية واملغرب والأندل�س 
والتي تركز على تبادل اخلربات 
عند  القراآين  التعليم  يف جمال 
عن  التعليم  وتط�ير  املغاربة 
الر�شمي  ال�شتدعاء  طريق 
عادة  وهي  للتدري�س  للعلماء 
والأندل�س  املغرب  يف  قدمية 
يف  الأندل�س  ابتداأتها  فقد 
على  وت�ا�شلت  الرابع  القرن 
غاية  اإىل  امل�حدين  عهد 
منت�شف القرن ال�شاد�س وحاز 
القراء  من  كثري  ال�رصف  هذا 
حد  على  مكانة  اأبرزهم  ولعل 

مقرون  العالمة  الكاتب  ق�ل 
اأمري  ا�شتدعاه  الذي  البجاوي 
لالإقراء  هـ   350 �شنة  الأندل�س 
ال�شتدعاء  هذا  يكن  ومل  بها 
كان  بل  عابرة  فر�شة  حمل 
بعد �شل�شلة الرحالت الر�شمية 
بجاية  بني  مقرون  بها  قام 
انتهى  حتى   ، ومالقة  ووهران 
به املطاف بقرطبة التي ت�يف 

بها .

انت�ضار الرحالت نحو 
املدن واحلوا�ضر يف املغرب 

والقرى الأندل�ضية

ن�رالدين  الدكت�ر  وت�قف 
التعليم  تط�ير  عند  حممدي  
اخلا�شة  الرحالت  طريق  عن 
املغاربة  القراء  ميزة  وهي 
واملغرب  اجلزائر  داخل 
والأندل�س ، فالطبيعة اخلالبة 
التي تتميز به املنطقة �شجعت 
نح�  الرحالت  انت�شار  على 
املغرب  يف  واحل�ا�رص  املدن 
الأندل�شية  القرى  وخا�شة  كله 
املت��شط  البحر  على  املطلة 
اجلمال  يف  غاية  كانت  التي 
تط�ير  اأبرز  حيث    ، البديع 
الزيارات  طريق  عن  التعليم 
اجلزائر  يف  اأخالق  درة  وهي 
الأندل�س  وبالد  واملغرب 
لها  كانت  اخلا�شة  فالزيارات 
مع  عميقة  اجتماعية  اأبعادا 
والدع�ة  التفاوؤل  اإىل  الدع�ة 
العداوة  وترك  النفتاح  اإىل 
ال�رصيرة  �شفاء  اإىل  والدع�ة 
والدع�ة اإىل الرتكيز اأثناء العمل 
املجتمع  خدمة  اإىل  والدع�ة 
وا�شت�شعار  كل من قيمة املهام 
قبل  املعرفة  وقيمة  ال�ظيفية 
القدرة  وا�شت�شعار  اخلدمة 

على العطاء قبل العجز عنه.

ا�ضتذكار املعامل الدينية

 ولقد ا�شتذكر امل�ؤلف  اأبرز 
امل�ج�دة   الدينية  املعامل 
واملغرب   اجلزائر  يف 
واإفريقيا  واإ�شبانيا   وت�ن�س 
باجلزائر  كت�شاوة  وجامع 
الزيت�نة  وجامع  العا�شمة 
القرويني  وجامع  بت�ن�س 
الأندل�س  باملغرب وم�شجد 
قرطبة  وجامعة  باملغرب 
تبمكت�  وجامع  باإ�شبانيا 

مبايل . 
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علماء يك�صفون خطر 

امل�صروبات الغازية على الكلى

تو�صل اأطباء اإىل اأن تناول كميات كبرية من امل�رشوبات الغازية 
املحالة، ي�صبب اأمرا�ض كلى خطرية جدا وتقول كي�صي ريبهولز، 

من جامعة جون هوبكنز يف بالتيمور يف مقال ن�رشته جملة 
 Clinical Journal of the American Society«

of Nephrology«: »ال نعلم علميا كيف توؤثر امل�رشوبات 
غري الكحولية املختلفة املتوفرة يف االأ�صواق اليوم، يف 

�صحة االإن�صان. فمثال، مل يكن لدينا معطيات عن اأنواع هذه 
امل�رشوبات التي ت�صاعد يف تطور اأمرا�ض الكلى. واالآن متكنا 

من ملء هذا الفراغ«.
ومتكنت ريبهولز وفريقها العلمي من اكت�صاف عاقبة �صلبية 

لالإفراط يف تناول هذه امل�رشوبات، من متابعة احلالة ال�صحية 
ملدة 15 �صنة، الأكرث من ثالثة اآالف مواطن اأمريكي من 

اأ�صول اإفريقية. وتبني اأنه خالل هذه الفرتة، اأ�صبح نحو %6 
منهم �صحايا اأمرا�ض كلى مزمنة، ما �صمح للباحثني بالبحث 
عن عوامل اخلطر التي كان لها الدور االأكرب يف تطور هذه 

االأمرا�ض واكت�صف الباحثون اأن امل�رشوبات الغازية وغريها 
من امل�رشوبات املحالة، كانت من االأ�صباب الرئي�صة امل�صببة 
لالأمرا�ض كما الحظ الباحثون اأن 61% من امل�صرتكني يف هذه 

الدرا�صة، اأ�صبحوا �صحايا الق�صور الكلوي املزمن، نتيجة 
اإفراطهم يف تناول امل�رشوبات الغازية وغريها من امل�رشوبات 
املحالة، مقارنة باأقرانهم الذين مل يتناولوا هذه امل�رشوبات 

وت�صري هذه النتائج اإىل �رشورة حتديد تداول هذه امل�رشوبات، 
لتحجيم انت�صار وباء ال�صمنة وخف�ض عدد امل�صابني باأمرا�ض 

الكلى، بح�صب ريبهولز وفريقها العلمي.

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

اأن  قويا  التي تخلق حقال مغناطي�صيا  الت�صوير املقطعي  الأجهزة  ميكن 
االأ�صنان،  يف  الف�صية  الزئبقية  للح�صوات  ال�صامة  املكونات  اأحد  حترر 
باحثون من  اأجراها  درا�صة  نتائج  Radiology موؤخرا،  ون�رشت جملة 
كميات  حترر  الف�صية  احل�صوات  باأن  تفيد  الرتكية،  كرييكايل  جامعة 
بالرنني  املقطعي  الت�صوير  لعملية  تعر�صها  عقب  الزئبق،  من  كبرية 
من  اجلديدة  االأجيال  على  خا�ض  ب�صكل  ذلك  وينطبق  املغناطي�صي. 
اأجهزة الت�صوير املقطعي بالرنني املغناطي�صي، القادرة على خلق جمال 
اأن يحرر املعدن ال�صام، ما  مغناطي�صي قوي، تبلغ قوته 7 ت�صال، ميكنه 
قد ي�صبب ت�صمما خطريا، وتو�صل الباحثون االأتراك اإىل هذه النتائج بعد 
اأ�صنان وح�صوات زئبقية  �صل�صلة جتارب على ت�صاميم لتجويف الفم فيه 
تبلغ  اأجهزة  الت�صاميم  هذه  اختربت يف  ا�صطناعي، حيث  ولعاب  ف�صية 

قوتها 1.5 و7 ت�صال. 

اكت�صاف بروتني خطري يف عيون الب�صر
كاليفورنيا  جامعة  علماء  اكت�صف 
بروتينات  قدرة  دييغو،  �صان  يف 
لالأمرا�ض  امل�صببة  »الربيون« 
الرتاكم  على  التنك�صية،  الع�صبية 
 Science موقع  ويفيد  العني  يف 
تنتقل  الربوتينات  هذه  اأن   Alert
اإىل النا�ض عرب عمليات زرع قرنيات 
جزيئات  هي  الـ«بريون«  م�صابة 
ج�صيم  اأو  العدوى  ت�صبب  بروتينية 
بروتيني ُمْعٍد، وهي بروتينات ذات 
حتفيز  على  قادرة  م�صوهة،  بنية 
 PrP االأغ�صية الطبيعية لربوتينات
يبداأ  لذلك  نتيجة  »بريونات«،  اإىل 
تراكم  عنه  ينتج  مت�صل�صل،  تفاعل 
فيما  لرتتبط  �صاذة،  جزيئات 
االأميلويد،  لويحات  م�صكلة  بينها 
االأن�صجة  بدورها ترتاكم يف  والتي 
مر�ض  فمثال  تلفها،  وت�صبب 
)االعتالل  جاكوب«  »كروتزفيلد 

يف  يت�صبب  االإ�صفنجي(  الدماغي 
تلف ق�رشة ن�صفي الكرة الدماغية 
واأجزاء اأخرى من الدماغ، ما يوؤدي 

اإىل موت امل�صاب.
تكون  الـ«بريون«  اأمرا�ض  بع�ض 
وراثية، مثل االأرق العائلي املميت، 
النا�ض  ي�صاب  اأن  ميكن  ولكن 
تناول  جراء  الـ«بريون«  باأمرا�ض 
بوا�صطة  اأو  مري�ض،  حيوان  حلم 
وقد  اجلراحية  العمليات  اأدوات 
و�صح العلماء اأن الـ«بريونات« ميكن 
االأ�صخا�ض  عيون  يف  ترتاكم  اأن 
دماغي  باعتالل  امل�صابني 
اأعرا�ض  ظهور  دون  اإ�صفنجي، 
االأطباء  در�ض  وعندما  ملحوظة، 
بهذا  املتوفني  املر�صى  عيون 
الـ«بريون«  اأن  اكت�صفوا  املر�ض، 
والقرنية،  العني  �صبكية  يف  منت�رش 
العني  وبيا�ض  الب�رشي،  والع�صب 

)ال�صلبة( والعد�صة.
الـ«بريون«  ي�صل  للخرباء،  ووفقا 
خالل  من  الدماغ،  من  العني  اإىل 
يح�صل  قد  اأو  الب�رشي،  الع�صب 

اأدوات  ا�صتخدام  عند  العك�ض 
ين�صحون  لذلك  ملوثة،  جراحية 
الالزمة  التدابري  اتخاذ  ب�رشورة 

ملنع حدوث ذلك.

القاتل ال�صامت

 يتناول اأغلبية النا�ض كميات كبرية من ال�صوديوم الذي ي�صكل املكون الرئي�صي للملح. يحدث 

ذلك عن االأطعمة امل�صّنعة مثل البيتزا والربغر وال�صجق والبطاط�ض ال�صيب�صي واملعجنات 

اجلاهزة. وي�صبب ال�صوديوم الزائد ارتفاع �صغط الدم الذي ي�صّمى »القاتل ال�صامت« الأنه 

يهدد �صحة القلب. وينبغي اأال تزيد كمية ال�صوديوم التي تتناولها يومياً عن 2.3 غرام، ويف 

حال وجود زيادة خلطر االإ�صابة باأمرا�ض القلب وال�صكتة يجب اأال تزيد الكمية على 1.5 

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

»قليل ال�صوديوم« على العبوة قبل ال�رشاء. وت�صّنف كثري من املواد احلافظة امل�صتخدمة يف 

االأطعمة امل�صّنعة باعتبارها مواد م�رشطنة، وتعترب م�صوؤولة عن انخفا�ض ذكاء االأطفال. 

يف  ي�صتخدم  الأنه  املقلية،  الدجاج  وقطع  الربغر  مثل  ال�رشيعة  الوجبات  من  احذر  كذلك 

م�صببات  من  تعترب  �صارة  كيميائية  مواد  القلي  بعد  الذهبي  �صكلها  اإعطاءها  ويف  حفظها 
ال�رشطان

اإن كنت هزيال وق�صريا فاعلم اأن اأمك حتت�صي ال�صاي والقهوة

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

درا�صة  نتائج  اأثبت 
من  علماء  اأجراها 
الوطنية  اإيرلندا  جامعة 
لل�صاي  الن�صاء  �رشب  اأن 
احلمل  اأثناء  والقهوة 
على  �صيئة  اآثارا  يرتك 

�صحة اجلنني ومنوه.
لتلك  العلماء  تو�صل 
در�صوا  اأن  بعد  النتائج 
اأم  لـ941  احلالة ال�صحية 
وحتققوا  اأطفالهن،  مع 
ال�صاي  كميات  من 
وامل�رشوبات  والقهوة 
على  حتتوي  التي 
وكانت  الكافيني 
اأثناء  االأمهات  حتت�صيها 
تابعوا  اأن  وبعد  حملهن، 
منو االأطفال منذ حلظة 

مقارنة  وبعد  والدتهم. 
للعلماء  تبني  املعلومات 
كن  اللواتي  االأمهات  اأن 
فنجانني  نحو  ي�رشبن 
فناجني   3 اأو  القهوة  من 
اأثناء  يوميا  ال�صاي  من 
اأطفاال  اأجننب  احلمل، 
بوزن اأقل وبحجم اأ�صغر 
بقليل من االأطفال الذين 
ولدتهم اأمهات ال حتت�صي 
واأو�صح  وال�صاي.  القهوة 
الباحث لو وي ت�صن اأحد 
الدرا�صة  على  القائمني 
اأن  من  حتقق  فريقه  اأن 
الكافيني يوؤثر على تدفق 
عند  امل�صيمة  يف  الدم 
يوؤثر  وبالتايل  احلامل، 

على منو اجلنني.

جامعة  من  علماء  بها  قام  حديثة  درا�صة  ك�صفت 
الكاري  م�صحوق  يف  كيميائية  مادة  اأن  كاليفورنيا 
اأن  العلماء  ويعتقد  ال�رشطان  تقاوم  اأن  ميكن 
الكركمني )Curcumin(، وهي مادة كيميائية يف 
الكركم تعطي م�صحوق الكاري لونه االأ�صفر، ميكن 
والدم،  الثدي  ال�رشطانية يف  االأورام  اأن تبطئ منو 
عرب جعل اخلاليا ال�رشطانية اأقل قدرة على حتطيم 
اأو تدمري خاليا اأخرى. وقد يكون الكركمني، الذي 
حماربة  على  قدرة  له  اأن  املا�صي  يف  يعتقد  كان 
يعتقد  كان  مما  مرة   500 بن�صبة  اأقوى  ال�رشطان، 
�صابقا. وعند دمج االأدوية �صائعة اال�صتخدام لعالج 
اأن  االختبارات  وجدت  الكركم  مع  الدم  �رشطان 
يف  و�صاعد  اأف�صل،  ب�صكل  تعمل  جعلها  الكركمني 
التقليل من اآثارها اجلانبية ويقول الباحثون اإن نتائج 
التجارب على الفئران كانت »غري متوقعة«، وياأملون 
االآن يف تطوير عالج ال�رشطان با�صتخدام الكركمني 
ال�رشطان  ملحاربة  املادة  هذه  ا�صتخدام  وميكن 
اأنواع  بني  تربط  الدم،  يف  تتواجد  عندما  الأنها 
وعند   ،»DYRK2« ت�صمي  االإنزميات  من  حمددة 
ات�صال االثنني، ال ميكن للخاليا اأن تتكاثر ب�رشعة 
اأن ال�صمة املميزة لل�رشطان هي  ويو�صح الباحثون 
بها،  التحكم  ميكن  ال  ب�رشعة  النمو  علي  القدرة 
ويو�صح  الكركمني  خالل  من  اإبطاوؤها  ميكن  ولكن 
الباحث �صوراف بانريجي اأنه »ب�صكل عام، يتم طرد 
ي�صبح  ولكي  كبرية،  ب�رشعة  اجل�صم  من  الكركمني 
جمرى  لدخول  تعديل  اإىل  يحتاج  فاإنه  فعاال،  دواء 
ال�صتهداف  كافية  لفرتة  اجل�صم  يف  والبقاء  الدم 

ال�رشطان«.
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ف�سل �ل�سعي يف ق�ساء حو�ئج �لنا�س
من  الآخرين  م�ساعدة 
ولها  اخلري  اأبواب  اأعظم 
يف  جداً  عالية  مكانة 
جاءت  الذي  الإ�سالم 
لإ�سالح  و�رشائعه  عقائده 
وربه،  العبد  بني  العالقة 
اأنف�سهم،  العباد  وبني 
على  الإ�سالم  حث  ولهذا 
لالآخرين  النفع  اإي�سال 
حتى  ـ  امل�ستطاع  بقدر 
امل�ساعدة  هذه  كانت  ولو 
عظيم  اأجر  فلها  حليوان 
هذه  ولأن  �سياأتي،  كما  ـ 
العبادة  من  نوع  امل�ساعدة 
امل�سلم  بها  يرجو  التي 
من  فاإن  ربه،  من  الثواب 
وح�سول  قبولها  �رشوط 
امل�سلم على الأجر اأن تكون 
هذه امل�ساعدة خال�سة هلل 
امل�سلم  بها  يرجو  تعاىل 
يرزقه  واأن  ربه،  ر�سا 
هذه  على  املرتتب  الثواب 

امل�ساعدة، وميكن اأن ينوي 
امل�ساعدة  بهذه  امل�سلم 
اأكرث من نية مما ل تتعار�ض 
املطلوب،  الإخال�ض  مع 
اإدخال  ينوي  اأن  فيمكن 
ال�رشور على امل�سلم وهذه 
وممدوحة  مطلوبة  نية 
ويثاب امل�سلم عليها - كما 
الأدلة - وميكن  �سياأتي يف 
على  اهلل  �سكر  ينوي  اأن 
عن  اأغناه  واأنه  عليه  نعمه 
�سدقة  يخرج  فهو  غريه 
املعونة  ببذل  النعمة  هذه 
املحتاجني  من  لغريه 
كثرية،  هذا  يف  والنوايا 
من  امل�ساعدة  بذل  اأما 
ال�سخ�سية،  امل�سالح  اأجل 
بامل�سالح  تعني  كنت  فاإن 
ال�سخ�سية اأن يريد الإن�سان 
ونحو  النا�ض  من  الثناء 
يتنافى  ذلك  فاإن  ذلك، 
وبالتايل،  الإخال�ض،  مع 

فثواب امل�سلم منها هو ما 
يف  م�سلحة  من  له  يتحقق 
فال  الآخرة  اأما يف  الدنيا، 
اأجر له فيها، لأنه قد ح�سل 
عمل  ما  على  الدنيا  يف 
ذكرناه  ما  واأدلة  لأجله، 
الإخال�ض  �رشورة  من 
اأو  امل�ساعدة  بذل  عند 
اخلري  اأفعال  من  غريها 
كثرية، ب�سطناها يف الفتوى 
فرنجو   ،  52210 رقم: 

مراجعتها.
املق�سود  كان  اإن  واأما 
ال�سخ�سية  بامل�سالح 
ل  التي  امل�رشوعة  الأمور 
كاأن  الإخال�ض  مع  تتنافى 
زوجته  جماع  من  يق�سد 
نف�سه عن  ويعف  يعفها  اأن 
�سهوته،  ق�ساء  مع  احلرام 
ول  فيه  �رشر  ل  ذلك  فاإن 
الأجر  حت�سيل  مع  يتنافى 
ال�رشيف:  احلديث  ففي 

اأحدنا �سهوته  اأياأتي  قالوا: 
اأجر؟  فيها  له  ويكون 
يف  و�سعها  لو  اأراأيت  قال: 
احلرام اأكان عليه وزر؟ ... 

احلديث. رواه م�سلم.
هذه  ف�سائل  عن  واأما 
اأن  فمنها:  امل�ساعدة 
من  نوع  الآخرين  م�ساعدة 
الإح�سان، وقد قال تعاىل: 
يُِحُبّ   َ اهلَلّ اإَِنّ  َواأَْح�ِسنُوا 
امْلُْح�ِسِننَي }البقرة:195{.
َرْحَمَت  اإَِنّ  �سبحانه:  وقال 
امْلُْح�ِسِننَي  ِمَن  َقِريٌب   ِ اهلَلّ
وقال  }الأعراف:56(. 
ِبَرْحَمِتنَا  يُب  نُ�سِ �سبحانه: 
اأَْجَر  يُع  نُ�سِ َول  نَ�َساءُ  َمْن 
امْلُْح�ِسِننَي }يو�سف:56{.

ما  الف�سائل:  هذه  ومن 
يف  وم�سلم  البخاري  رواه 
اهلل  عبد  اأن  �سحيحيهما: 
ـ ر�سي اهلل عنهما  بن عمر 
ـ قال: قال ر�سول اهلل �سلى 

امل�سلم  و�سلم:  عليه  اهلل 
ول  يظلمه  ل  امل�سلم  اأخو 
ي�سلمه، ومن كان يف حاجة 
حاجته،  يف  اهلل  كان  اأخيه 
كربة  م�سلم  عن  فرج  ومن 

من  كربة  عنه  اهلل  فرج 
ومن  القيامة،  يوم  كربات 
يوم  اهلل  �سرته  م�سلماً  �سرت 
هذا  اأعظم  فما  القيامة. 

الثواب. 

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�ض ويف نتيَجِتها والأ�رشار 
امُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

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

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

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

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

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

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

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

ُك اأكُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِشّ
الُعلماء اأن ل كبريَة مع ال�سِتغفاِر ول 
�سغريَة مع الإ�رشار، واأمثُل الأقواِل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ينا�سبه » .. 

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

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

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

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

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

الأنعام: 24[

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

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

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

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

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



فنيالأحد 06  جانفي  2019  املوافـق  ل31 ربيع الثاين 1440هـ 20

الطبعة الرابعة للقاء الدويل للم�سرح 
االرجتايل من 10 اإىل 12 جانفي  بوهران

�ضتحت�ضن مدينة وهران الطبعة الرابعة للقاء الدويل للم�رسح االرجتايل 
من 10 اإىل 12  جانفي اجلاري ، ح�ضبما اأفاد به م�ض�ؤول اجلمعية 

امل�رسحية  املنظمة »يل درول مادير«. باالإ�ضافة اىل اجلزائر، ينتظر 
م�ضاركة فرق من كل من ت�ن�س و فرن�ضا و �ض�ي�رسا، ح�ضب املنظمني 

الذين يعدون بتظاهرة م�ض�قة.   واأبرز يا�ضني بن داود اأن فعاليات 
التظاهرة �ضتدوم ثالثة اأيام حيث تنظم املناف�ضات على �ضكل مباريات 
ي�ضريها حكم، حيث �ضتقام املباريات االأولية يف الي�م االأول و الن�ضف 

النهائية يف الي�م الثاين، على م�ضت�ى مركز »بيار كالفري«، اأما 
املناف�ضات النهائية و »املاي�ضرتو« التي �ضتنتقى فيها الفرقة الفائزة 
و اأح�ضن  ممثل م�رسحي ارجتايل بناء على ت�ض�يت اجلمه�ر فينتظر 

اأن جتري على م�ضت�ى امل�رسح اجله�ي ل�هران. وتعمل اجلمعية 
امل�رسحية »يل درول مادير« على ترقية هذا الن�ع امل�رسحي الذي 

ال يزال يف بداياته باجلزائر حيث ت�ضعى منذ �ضه�ر اإىل اإن�ضاء رابطة 
وطنية للم�رسح  االرجتايل، الذي يعد �رسطا للم�ضاركة يف املناف�ضات 

الدولية، ح�ضب ال�ضيد بن داود. و اأفاد نف�س امل�ضدر اأن ت�ضكيل 
الرابطة يتطلب وج�د ع�رس فرق على االأقل يف خمتلف مناطق ال�طن. 

و ت�ضهر جمعية »يل درول مادير« على تنظيم ور�ضات للتك�ين يف 
جمال  امل�رسح االرجتايل حيث اأ�ضفرت جمه�داتها على ت�ضكيل فرقة 
ب�الية تلم�ضان كما تعمل  جمم�عة من امل�رسحيني ال�ضباب على اإن�ضاء 
فرقة اأخرى باجلزائر العا�ضمة. كما ينتظر اأن تنظم اجلمعية بقافلة 

�ضتق�دها اإىل مناطق خمتلفة عرب ال�طن خالل الثالثي الثاين من �ضنة 
2019 الهدف منها ه� تقدمي عرو�س يف امل�رسح االرجتايل وتنظيم 

ور�ضات تك�ينية ل�ضالح ال�ضباب بهدف تك�ين فرق.

»ع�سفور«.. ر�سالة اأمل من غزة بتوقيع اإيرلندي

على خطى »�سالح«.. كرمي فهمي يحرتف بدوري عاملي

»الفن« هو الو�شيلة التي تنت�شر ملعاناة الإن�شان يف كل مكان وزمان، فبعد انت�شار اأغنية »بالك بريد«عام 1968 لفرقة الروك الربيطانية »بيتلز« 
-التي انطلقت يف 1960- و�ُشجل ا�شمها اأكرث من مرة يف مو�شوعة غيني�س من خالل املبيعات الأكرث يف العامل؛ ا�شتوحى املنتج الإيرلندي جوهنو 

العبارة املغّناة يف اأغنيتهم تلك »يف الظالم احلالك، ل تزال هناك اأغنية« لتكون ر�شالة اأمل و�شالم من �شباب غزة.

يق�ل ج�هن� »بعد جناح جتربتي 
العربي  املغرب  يف  الفنية 
اأفريقيا قررت الذهاب  و�ضمال 
اإىل دولة فل�ضطني، لقناعتي اأننا 
ون�ضتمع  االأماكن  نرى  اأن  يجب 

لق�ض�س اأهلها باأنف�ضنا«.
ال�ضفة  زيارة  »بعد  وي�ضيف 
الغربية اأكرث من مرة، ارتاأيت اأن 
من واجبي التعبري عن ت�ضامني 
ق�ضية  الفل�ضطيني  ال�ضعب  مع 
و�ضعبا من خالل اإنتاج م�ضاريع 
م��ضيقية مع فنانني فل�ضطينيني 
�ضباب«.  ويرى ج�هن� اأن زيارة 
الكت�ضاف  فر�ضة  كانت  غزة 
املدينة  فهذه  جديدة،  اأ�ضياء 
اأ�ض�اأ  �ضكانها  يعي�س  ال�ضاحرة 
العامل،  م�ضت�ى  على  الظروف 

يقدم�ن  ذلك  من  وبالرغم 
واأغاين  وم��ضيقى  حقيقيا  فنا 
اإنتاج  قرر  لذلك  مميزة، 
التي  »ع�ضف�ر«  اأغنية  وت�ض�ير 
تنت�رس لالأمل وتعرب عن ال�ضالم 
ومغني  املنتج  مع  بال�رساكة 

الراب اأمين مغام�س.
وفاء  ب�ض�ت  �ضجلت  االأغنية 
يف  �ضبالق  وعالء  النجيلي 
القطاع،  داخل  اأ�ضت�دي� 
وا�ضت�حى ج�هن� فكرة ت�ض�ير 
بحر  على  بها  اخلا�س  الفيدي� 
غزة  »نادي  فيلم  من  غزة 
البحر  اأن  يرى  الأنه  والغط�س«، 
وحر�س  والتحرر،  للحرية  رمز 
اجلانب  اإظهار  على  من خالله 
املختلف من غزة وبروؤية تبعث 

التفاوؤل يف نف�س امل�ضاهد.
يخطط ج�هن� -الذي �ضبق اأن 
للفنانة  حمل«  »يف  اأغنية  وّزع 
من  �ضليبي  لينا  الفل�ضطينية 
من  املزيد  الإنتاج  حلم-  بيت 
االأعمال الفنية مع فنانني �ضباب 
م�رسوع  من  كجزء  غزة،  من 
األب�م يت�ضمن 12 اأغنية م�ض�رة، 
تك�ن نقطة انطالق للعديد من 
الفل�ضطينية  الغنائية  امل�اهب 

يف اأوروبا والعامل.
اآراء ح�ل التجربة

التعارف بني ج�هن� واأمين بداأ 
فنانني  اإىل  ر�ضائل  بت�جيهه 
فل�ضطينيني من ال�ضفة والقطاع 
�ضغفه  عن  تعرب   ،2016 عام  يف 
فل�ضطينيني،  فنانني  مع  للعمل 

ومن ثم جرى ترجمة اأفكاره من 
تظهر  مل  اأغنيات  اإنتاج  خالل 
للعلن بعد يف غزة وال�ضفة، كما 
من  املزيد  الإنتاج  ي�ضعى  اأنه 
مع مطربني  االألب�م  اإمتام  اأجل 
عربيا  م�ضه�رين  اأو  م�ه�بني 

ودوليا.
اأمين  يق�ل  االألب�م،  فكرة  وعن 
اإعادة  على  »نعمل  مغام�س 
اأغنيات  ت�زيع  وجتديد  اإنتاج 
اأفالم  من  باالإجنليزية  �ضهرية 
قدمية،  كال�ضيكية  وم�ضل�ضالت 
بحيث تكت�ضب الطابع ال�رسقي، 
روح  على  الرتجمة  يف  ونركز 
بحيث  حرفّيتها،  ال  االأغنية 
فل�ضطينيا  فنيا  عمال  يك�ن 

متكامال«.

ح�سني اجل�سمي يطرح »طموح الغرام«

فهمي  كرمي  الفنان  بداأ 
جديد  مل�ضل�ضل  التح�ضري 
يف  لعر�ضه  »م�رسي«،  بعن�ان 

�ضباق دراما رم�ضان 2019.
امل�ضل�ضل  اأحداث  اأن   ، وعلم 
القدم،  كرة  عامل  داخل  تدور 

�ضخ�ضية  فهمي  يج�ضد  حيث 
الذي  »م�رسي«،  يُدعى  العب 
الدوريات  اأحد  يف  يحرتف 
معاناة،  رحلة  بعد  العاملية 
لي�ضبح واحداً من اأ�ضهر العبي 
على  وذلك  العامل،  يف  الكرة 

خطي جنم املنتخب امل�رسي 
االإجنليزي،  ليفرب�ل  ونادي 

حممد �ضالح.
كرمي  اأعمال  اآخر  اأن  يذكر 
»اأمر  م�ضل�ضل  كان  فهمي 
واقع«، الذي ُعر�س يف رم�ضان 

بط�لته  يف  و�ضارك  املا�ضي، 
م�ضطفى،  رمي  وفيق،  اأحمد 
احللفاوي،  نبيل  بدر،  جنالء 
من  واآخرين،  عابدين  نهي 
واإخراج  رفعت  حممد  تاأليف 

حممد اأ�ضامة.

طرح النجم االإماراتي ح�ضني اجل�ضمي اأحدث اأغنياته »طم�ح الغرام«، عرب قناته الر�ضمية مب�قع ي�تي�ب.
اأغنية »طم�ح الغرام« من اأ�ضعار مانع بن �ضعيد العتيبه، واأحلان ح�ضني اجل�ضمي، واإيقاع �ضمري القطان، وت�زيع ح�ضام كامل.

وتخطت اأغنية »طم�ح الغرام« 200 األف م�ضاهدة، منذ طرحها، عرب القناة الر�ضمية حل�ضني اجل�ضمي مب�قع ي�تي�ب.
وكانت اآخر اأغنيات اجل�ضمي »�ضادتي«، من كلمات �ضعيد الكتبي، روؤية م��ضيقية واأحلان ح�ضني اجل�ضمي، وت�زيع زيد عادل.  

خالد ال�ساوي يجمع بني اأحمد عز وزينة
خالد  امل�رسي،  الفنان  ان�ضم 
اأ�رسة  اإيل  ر�ضمياً،  ال�ضاوي، 
»والد  فيلم  من  الثاين  اجلزء 
العريان،  للمخرج طارق  رزق« 
املن�ضمني  اأحدث  لي�ضبح 
للفيلم رغم عدم م�ضاركته يف 
اجلزء االأول الذي ُعر�س قبل 
3 اأع�ام. الالفت للنظر تقدمي 
البط�لة  اأدوار  الأحد  ال�ضاوي 
وذلك  عز،  اأحمد  الفنان  اأمام 
لبدء  ا�ضتعداده  مع  بالتزامن 
يف  م�ضاهده  اأوىل  ت�ض�ير 
طيب«،  واأنت  �ضنة  »كل  فيلم 
الذي ت�ضارك زينة يف بط�لته، 
الثنائي  بني  الفنان  ليجمع 
يف  كبرياً  جدالً  اأثار  الذي 
ب�ضاحات  طفلني  ن�ضب  ق�ضية 

املحاكم امل�رسية.
�رسح  قد  ال�ضاوي  وكان 

وزينة  عز  اأزمة  بداية  يف 
الإنهاء  التدخل  حاول  اأنه 
ودي،  ب�ضكل  بينهما  امل�ضكلة 
واأر�ضل  زينة  ت�ا�ضل مع  حيث 
هاتف  على  ن�ضية  ر�ضالة 
حماوالته  اأنه  اإال  عز،  اأحمد 

يف  وي�ضارك  بالف�ضل.  باءت 
بط�لة »والد رزق 2« اأحمد عز 
واأحمد الفي�ضاوي واأحمد داود 
قا�ضم  وكرمي  ي��ضف  وعمرو 
م��ضي،  وندي  اأمني  ون�رسين 
اجلهيني،  �ضالح  تاأليف  من 

»كل  بط�لة  يف  ي�ضارك  فيما 
�ضنة واأنت طيب« تامر ح�ضني 
وعزت  اأحمد  بن  وعائ�ضة 
من  ثروت،  وحممد  اأب�ع�ف 
املعطي  عبد  حممد  تاأليف 

واإخراج �ضعيد املاروق.
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3" ذاتية  "ت�سال  �سيارة 
بابك  تدق  القيادة 

�إيلون  "ت�سال"  �رشكة  رئي�س  قال 
تويرت  على  مدونته  يف  مو�سك 
�لذ�تية  �لكهربائية  �ل�سيار�ت  �إن 
�أن  ميكن  �رشكته  من  �لقيادة 
�مل�سرتي  منزل  �إىل  بذ�تها  ت�سل 
�أن �رشكته  و�أكد مو�سك  بعد عام 
"ت�سال 3"  �ستبد�أ بتوريد �سيار�ت 
و�لآ�سيوية  �لأوروبية  �ل�سوق  �إىل 
�ملقبل  �لعام  من  �لأول  �لربع  يف 

ومل ي�ستبعد مو�سك �أن ت�سل دفعة 
�ل�سني  �إىل   "3 "ت�سال  من  كبرية 
وبالن�سبة  �أفريل،  �أو  مار�س  يف 
�لذين  �لأمريكيني  للم�سرتين 
 "3 "موديل  ل�رش�ء  طلبًا  قدمو� 
فيمكن  �حلايل،  نوفمرب   30 قبل 
�أن ي�ستلموها  نهاية �لعام �حلايل 
يذكر �أن "ت�سال 3" هي �سيارة من 
بخم�سة  كهربائية،  �سيد�ن  طر�ز 

كر��ٍس، ورباعية �لدفع.
ومت �لك�سف عنها لأول مرة يف 31 
بناًء  و�سِنّعت   ،2016 عام  مار�س 
�سيارتي  عن  تختلف  من�سة  على 

"ت�سال �أ�س" و" ت�سال �إك�س".
�سيارة  �أول   "  3 "ت�سال  و�أ�سبحت 
�لقيادة  ذ�تية  �ل�سيار�ت  فئة  من 
من  �مل�سرتين  ت�ستهدف  �لتي 
و�سوق  �ملتو�سط،  �لدخل  ذوي 

وتت�سارع  �لعاملية.  �ل�سيار�ت 
�لرباعية  �ملطورة  ن�سختها 
يف  كيلومرت   100 حتى  �لدفع 
وتبلغ  ثانية،   4.5 خالل  �ل�ساعة 
�رشعتها �لق�سوى 230 كيلومرت يف 
�ل�ساعة، وميكن �أن تقطع م�سافة 
�سحن  �إعادة  قبل  كيلومرت�   520
�لبطاريات، �أما �سعرها، فيبلغ 40 

�ألف دولر.

ني�سان تك�سف عن تقنية ر�ؤية 
�سياراتها ما �راء املباين

املربع نت – بعد 
نظرة �شريعة ال�شهر 

املا�شي، ك�شفت ني�شان 
 I2V عن تقنيتها

التي تتيح الر�ؤية 
عرب الأ�شياء قبيل 

ا�شتعرا�شها مرة اأخرى 
مبعر�ض الإلكرت�نيات 

ال�شتهالكية.
تعتمد التقنية 

بالأ�شا�ض على دمج 
معة من  بيانات مجُ
م�شت�شعرات ر�ؤية 

داخل �خارج ال�شيارة 
مع معلومات خمزنة 

�شحابيا، لت�شمح بتعقب 
حميط ال�شيارة �تقدير 

التحركات امل�شتقبلية 
حولها، من ذلك ر�ؤية ما 
هو قادم من خلف املباين 

�نا�شية ال�شوارع.
بف�شل هكذا تقنية، 

تاأمل ني�شان اأن ت�شيف 
حت�شنا جذريا على 

اأنظمة املالحة، 
�تعزيزها بعر�ض 

معلومات عن الزدحام 
�تقدير اأ�قات ال�شفر، 

بل �حتى تفا�شيل 
دقيقة عن اأي من 

ممرات الطريق تتحرك 
فيه ال�شيارات اأ�شرع 

اأثناء حالت الزدحام 
املكتظة.يف حما�لة 

لتف�شري التقنية، 
تقول ني�شان اإن 

امل�شت�شعرات املتمركزة 

داخل �خارج ال�شيارة 
تر�شم خريطة 360 

درجة ملحيط ال�شيارة 
لتوفري معلومات عن 

امل�شاة �اإ�شارات املر�ر 
�التقاطعات القادمة.

بل �ميكن للتقنية 
مراقبة ركاب ال�شيارة 

لتوقع احتياجتهم، مثل 
احلاجة للم�شاعدة 

يف القيادة اأ� اأخذ 
فرتة ا�شرتاحة، حيث 

ترى ني�شان اإمكانية 
ال�شتفادة من التقنية 

يف ال�شيارات التقليدية 
�الذاتية.

هذا �تقول ني�شان اإن 
التقنية لي�شت حمد�دة 

على املهام الدنيوية 
حيث ت�شتخدم يف 

عر�ض معلومات اأكرث 
داخل ال�شيارة، �ي�شمل 
ذلك دليل ال�شفر املحلي 

الذي يقدم معلومات 
حول الأماكن ال�شعبية 

التي زارها العائلة 
�الأ�شدقاء، �التي 

تظهر كمج�شمات 
ثالثية الأبعاد بف�شل 

تقنية الواقع املعزز، 
حتى ميكن اإلقاء 

نظرة على التقنية 
تطّلب  امل�شتقبلية، يجُ
اإرتداء نظارة �اقع 

معزز �اجللو�ض 
داخل قمرة القيادة 

التو�شيحية.

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

الكهربائية �سياراتها  طرح  من  "اأ�دي" تقرتب 

�أحياناً يو�جه �ل�سائقني مو�قف 
�سعبة �أثناء �لقيادة، ومنها خطر 
�لتعر�س للت�سادم نتيجة �لقيادة 

ب�رشعات عالية، وهنا يُت�ساءل 
عن �أف�سل طريقة لإيقاف 
�ل�سيارة يف �أق�رش م�سافة، 

وهذ� ما �سوف نتحدث عنه يف 
�ل�سطور �لتالية.

حالة قيادة �سيارة يدوية:

عند �لقيادة ب�رشعة عالية يف 
�ل�سيارة �ليدوية، وتعر�ست 

خلطر �ل�سطد�م، يجب عليك 
�ل�سغط على �ملكابح بكل قوتك، 

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

دو��سة “�لدبرياج”، حتى ل حترر 
�ل�سيارة من قيود �لرتو�س وهو 

ما ي�ساعدك على �لتوقف ب�سورة 
�أ�رشع و�ل�سيطرة على �ل�سيارة.

حالة قيادة �سيارة �أوتوماتيك:

يجب هنا �أي�سا �ل�سغط على 
مكابح ABS بكل قوتك، ول 

ترفع قدمك حتى تتوقف �ل�سيارة 
مع عدم �لقرت�ب من �لقري 

�لأوتوماتيكي نهائياً.
ويف كلتا �حلالتني يجب �لإم�ساك 
مبقود �ل�سيارة بكلتا �ليدين حتى 

ت�ستطيع �ل�سيطرة على �ل�سيارة 
من �لنحر�ف و�لرتنح، مع عدم 
تثبيت �لنظر على �جل�سم �لذي 

�أنت معر�س لالإ�سطد�م به، 
و�نظر �إىل �لجتاه �لذي ترغب 

يف �أن تبتعد ب�سيارتك �إليه لتفادي 
�لت�سادم بهذ� �جل�سم.

"�أودي"  من  مقربة  م�سادر  ذكرت 
�أن �ل�رشكة عازمة على ��ستعر��س 
�أول �سيارة كهربائية لها يف معر�س 
لو�س �أجنلو�س �لذي �سيعقد ما بني 
�لعام  من  دي�سمرب  و9  نوفمرب   26

�لت�رشيبات  لآخر  ووفقا  �جلاري 
فاإن "�أودي" �ستطرح هذه �ل�سيارة 
حتت ��سم "e-tron"، و�ستزودها 
 600 بعزم  كهربائيني  مبحركني 
ح�سان تقريبا، قادرين على زيادة 

�ل�رشعة من 0 �إىل 100 كلم/�ساعة، 
فقط  ثو�ن   4 �أو   3.5 غ�سون  يف 
باأحدث  �ل�سيارة  هذه  �ستزود  كما 
نظام  ومنها  �لإلكرتونية،  �لأنظمة 
�سيعيد  �لذي  �لطاقة"  "��ستعادة 

�أثناء �حلركة ومن  �لبطارية  �سحن 
يف  �أودي  ت�ستعر�س  �أن  �ملفرت�س 
لو�س �أجنلو�س مناذج من �سيار�تها 
 "A6" موديالت  من  �ملعدلة 

."A8"و "A7"و
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احل�سة ال�سوقية لويندوز 
10 تتفوق على ويندوز 7

على  اأعوام  ثالثة  من  اأكرث  مرور  بعد 
الت�شغيل  نظام  ا�شتطاع  اإطالقه، 
من   7 ويندوز  على  التفوف   10 ويندوز 
يعترب  وهذا  ال�شوقية.  احل�شة  حيث 
ا�شتقرار  ويوؤكد  ملايكرو�شوفت  اإجناز 
من  املزيد  يدفع  ما   10 ويندوز  نظام 
اأجهزتهم  يف  تبنيه  اإىل  امل�شتخدمني 

اليومية.
لو�شول  تهدف  مايكرو�شوفت  وكانت 
فرتة  خالل  جهاز  مليار  اإىل   10 ويندوز 
عامني اإىل ثالثة اأعوام من اإطالقه، لكن 

الإمكانيات  من  اأكرب  كان  الهدف  هذا 
ملراجعته  لحقاً  دفعها  ما  الفعلية 

وتعديله.
كانت بداية اإطالق ويندوز 10 قوية حيث 
اأنه و�شل اإىل 75 مليون حا�شب خالل �شهر 
فقط و110 مليون جهاز يف 10 اأ�شابيع و 
مليون   300 و  اأ�شهر  �شتة  يف  مليون   200
اإح�شائية  اآخر  وبح�شب  اأ�شهر  ت�شعة  يف 
و�شل  فاإنه  املا�شي  �شبتمرب  يف  متاحة 
�شهراً   27 بعد  اأي  جهاز  مليون   700 اإىل 

من اإطالقه. 

 اأبرز موا�سفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

طرحت �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم 

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

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

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

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

- �شا�شة بحجم 6 بو�شات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 

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

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�شل وفتحة عد�شة 
.»f/2.0«

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

ما الطرق التي يتبعها الهاكرز 
ال�سطياد �سحيتهم؟

عدد خرباء يف اأمن املعلومات بع�ض 
عليها  يعتمد  التي  والأدوات  الطرق 
اأجهزة  لخرتاق  الإنرتنت  قرا�شنة 
والحتيال  الإلكرتونية  الآخرين 

عليهم.

الحتيال:

الكثري  يف  الإنرتنت  قرا�شنة  يلجاأ 
عرب  الحتيال،  اإىل  الأحيان  من 
تبدو  النا�ض  اإىل  ر�شائل  اإر�شال 
الذين  املوقع  من  مر�شلة  وكاأنها 
الإنرتنت،  على  ي�شتخدمونه 
اإدخال  ال�شخ�ض  من  فيها  ويطلبون 
وكلمة  الإلكرتونية  ح�شابه  بيانات 
ويف  معينة،  روابط  عرب  الدخول 
بتلك اخلطوة  امل�شتخدم  قيام  حال 
البيانات،  تلك  على  الهاكرز  يح�شل 
احل�شاب  لخرتاق  وي�شتغلونها 
البيانات  على  واحل�شول  الإلكرتوين 

التي يريدون.

الربجميات اخلبيثة:

الربجميات  على  الهاكرز  يعتمد 
ير�شلونها  التي  اخلبيثة  الإلكرتونية 
اأجهزة  لخرتاق  الإنرتنت  عرب 
الربجميات  ولهذه  �شحاياهم، 
العديد من الأ�شكال والأنواع، فمنها 
الأجهزة  على  تتج�ش�ض  فريو�شات 
يعطل  ما  ومنها  بها،  ت�رض  اأن  دون 

عمل الأجهزة كليا اأو جزئيا.

البتزاز:

اأجهزة  اإىل  ير�شل قرا�شنة الإنرتنت 
تدعى  برامج  اأحيانا  �شحاياهم 
عن  عبارة  وهي  الفدية«،  »برامج 
الأجهزة،  تخرتق  خبيثة  برجميات 
وتعطل عملها ب�شكل موؤقت، وتطلب 
من �شاحب اجلهاز حتويل مبالغ مالية 
الأخري  يقوم  اأن  لقاء  املخرتق  اإىل 
الطبيعي،  و�شعه  اإىل  اجلهاز  باإعادة 
نف�شه.  الخرتاق  برنامج  عن طريق 
الأعطال  النا�ض من  ي�شتكي  وكذلك 
التي ت�شيب هواتفهم جراء تعر�شها 
عانوا  من  ن�شبة  ت�شل  حيث  للماء، 
و%22   ،%26 اإىل  امل�شكلة  تلك  من 
ا�شطروا  اأي�شا  الهواتف  مالكي  من 
ولو ملرة  هاتفهم  بطارية  ل�شتبدال 
واحدة. ومن امل�شاكل ال�شائعة اأي�شا، 
الأرقام  ت�شري  الهواتف، حيث  �شياع 
النا�ض  من   %40 من  اأكرث  اأن  اإىل 
جيبهم  من  وقع  اأو  هاتفهم  اأ�شاعوا 
ينتبهوا.  اأن  دون  واحدة  ملرة  ولو 
منها  يعاين  التي  امل�شاكل  واأكرث 
لالإح�شائيات   وفقا  الهواتف  مقتنو 
�شبيل  على  الأمريكيني  66%من 
املثال تعر�شوا ولو ملرة على الأقل 
 %27 ونحو  هاتفهم،  �شا�شة  لك�رض 
الهاتف  �شا�شة  بخد�ض  قاموا  اأي�شا 

وا�شطروا ل�شتبدالها.

ت�سريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�شوؤون  املهتمة  املواقع  بع�ض  �رّضبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  التقنية 

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

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

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

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

6.2 بو�شة.

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

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

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

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

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

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

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

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

الختيار املتجان�ض للمحتوى املو�شى به.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�شاً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رضكة   عينت 
ال�شابق  للرئي�ض  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�شومي كيمي�شيما، ويبدو اأن الرئي�ض اجلديد 

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

الذكية.

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

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

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

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

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

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

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

-Go »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.



العجيبة بالبويرة

العط�ش يع�شف ب�شكان التل الأحمر يف عز ال�شتاء
يعاين �صكان قرية التل االأحمر الواقعة �صمن اإقليم بلدية العجيبة 25 كلم �صرق عا�صمة والية البويرة , 

من اأزمة عط�ش حادة خالل هذه الفرتة ال�صتوية على غرار باقي اأيام ال�صنة . 

�صعيدة

ت�شجيل 1404 
ق�شية اإجرامية 

خالل 2018
عاجلت خالل �صنة 2018 م�صالح ال�رشطة 
الق�صائية الأمن والية �صعيدة 1404 ق�صية 
توقيف  من  مكنت  خمتلفة  اإجرامية 
اجلهات  اأمام  تقدميهم  و  �صخ�صا   1784
الق�صائية ، من بينهم 66 اإمراأة ، اأهـــم هذه 
اجلرائم  جمال  يف  ق�صية   735 الق�صايــــا 
 896 ب�صاأنها  اأوقف  باالأ�صخـا�ص  املا�صة 
�صخ�صا تالها 310 ق�صية اأخرى يف جمال 
واملمتلكات  باالأموال  املا�صة  اجلرائم 
ق�صية   93  ، �صخ�صا   340 ب�صاأنها  اأوقف 
جمال اجلرائم �صد ال�صيء العمومي اأوقف 
ق�صية يف جمال   14 �صخ�صا،   135 ب�صاأنها 
فيها  تورط  واملالية  االإقت�صادية  اجلرائم 
112 �صخ�صا، 24 ق�صية يف جمال اجلرائم 
�صد االأ�رشة واالآداب العامة تورط ب�صاأنها 
اجلرائم  ق�صية يف جمال   20 �صخ�صا،   44
كما  �صخ�صا،   24 فيها  تورط  املعلوماتية 
الق�صائية  ال�رشطة  فرق  عنا�رش  متكن 
اإطار حماربة جرائم  خالل �صنة 2018 يف 
واملوؤثرات  املخدرات  وترويج  جتارة 
اإثـــر  �صخ�صا   233 توقيف  من  العقليــــة 
معاجلة 208 ق�صية اأ�صفرت عن حجز اأكرث 
 10633 و  املعالج  الكيف  من  كلغ   06 من 

قر�ص مهلو�ص .

خلدون. ع

م�صتغامن

تفكيك �شبكتني لتنظيم الهجرة غري ال�شرعية 

ب�صكرة

�شالون وطني مل�شتقات النخيل 

تب�صة

العثور على جثة ثالثيني متويف حرقا 
مدينة الونزة  تب�صة

اإ�شابة �شخ�ش بحروق اإثر انفجار قارورة غاز 

الوطني  الدرك  م�صالح  متكنت 
�صبكتني  تفكيك  من  مب�صتغامن 
ال�رشعية  غري  الهجرة  لتنظيم 
 11 وتوقيف  البحر  طريق  عن 
منف�صلتني،  عمليتني  يف  �صخ�ص 
ح�صبما اأ�صتفيد اأم�ص ال�صبت من 

خلية االت�صال والعالقات العامة 
للمجموعة االإقليمية لهذا ال�صلك 

االأمني.
العملية  اأن  امل�صدر  واأو�صح 
بوغامل  اأوالد  ببلدية  االأوىل متت 
بعد  م�صتغامن(  �رشق  كلم   90(

الوطني  الدرك  كتيبة  متكنت  اأن 
ال�صنع  تقليدي  قارب  حجز  من 
وتوقيف  نفعية  ومركبة  وحمرك 
العملية  واأ�صفرت  اأ�صخا�ص   6
امل�صدر-  لذات  -وفقا  الثانية 
كانوا  اأ�صخا�ص   5 توقيف  عن 

الرتاب  التح�صري ملغادرة  ب�صدد 
الوطني عن طريق البحر بطريقة 
عنا�رش  ومتكن  ال�رشعية  غري 
هذه  خالل  الوطني  الدرك 
�صيدي  ببلدية  التي متت  العملية 
م�صتغامن(  كلم �رشق   50( خل�رش 

وحمرك  نزهة  قارب  حجز  من 
هذه  لتنظيم  �صي�صتعمالن  كانا 

الهجرة 
ال�صواحل  نحو  ال�رشعية  غري 
امل�صدر  ي�صيف  اال�صبانية، 

نف�صه.

�صاركوا  ممن  حرفيون  اأجمع 
الوطني  ال�صالون  فعاليات  يف 
والهدايا  النخيل  مل�صتقات 
اأم�ص  بب�صكرة  التذكارية 
ال�صبت على اأن هذه التظاهرة 
احلرف  لبعث  ف�صاء  تعد 

التقليدية االآيلة للزوال.

املخت�ص  احلريف  وبح�صب 
النخيل،  �صعف  حتويل  يف 
من  �صعدوين،  اجلموعي 
فاإن  الوادي  بوالية  املغري 
اإقامة اأجنحة لعر�ص وت�صويق 
التي  املنتجات  من  عدد 
تعتمد على حتويل مادة اأولية 

ال�صالل  غرار  على  يدويا 
الزرابي  و  وال�صجادات 
�صاأنه  والنحا�ص من  التقليدية 
اأن يعطي »نف�صا جديدا« لعدد 
التي  احلرفية  ال�صناعات  من 
كبري  ب�صكل  نطاقها  انح�رش 
�صعف  ب�صبب  قال-  –كما 

االإقبال عليها من املمار�صني 
ال�صديدة  من جهة واملناف�صة 
و  امل�صنعة  املنتجات  من 
احلرف  اأغلبية  باأن  اأ�صاف 
على  تعتمد  التقليدية 
املهن  هذه  توارثوا  ممار�صني 
وبقيت تن�صط ب�صكل فردي اأو 

وال  �صغرية  جمموعات  �صمن 
ميلك ممار�صوها فر�ص كثرية 
لتو�صيع ت�صويقها اإال من خالل 
التي  التظاهرات  هذه  مثل 
الزبائن  من  اأكرب  عدد  جتلب 
املنتجات  هذه  تقريب  وتتيح 

من الراغبني يف اقتنائها.

املدنية  للحماية  الثانوية  الوحدة  تدخلت 
ال�صهيد ح�صاين دوح بتب�صة نهاية االأ�صبوع 
متويف  �صخ�ص  نقل  اأجل  من  املن�رشم 
يبلغ من العمر 31 �صنة وجد متويف حرقا 
اأعايل  اجلزيرة  حي  امل�صمى  باملكان 

م�صلحة  اإىل  نقله  مت  حيث  تب�صة  مدينة 
�صالح  عاليا  مب�صت�صفى  اجلثث  حفظ 
االأمن  م�صالح  فتحت  حني  يف  بتب�صة 

حتقيقا ملعرفة اأ�صباب احلريق.
ع/ر�صيد تب�صة

خلفت نهاية االأ�صبوع انفجار قارورة غاز داخل 
�صمال  كلم   90 الونزة   مبدينة  منزل   مطبخ 
اإ�صابة �صخ�ص يبلغ من  الوالية تب�صة  عا�صمة 
االأوىل  الدرجة  من  بحروق  �صنة   23 العمر 
حيث �صارع اأعوان احلماية املدنية اإىل اإنقاذ 

ال�صحية وتقدمي االإ�صعافات االأولية الالزمة له 
اال�صتعجاالت  اإىل  ال�رشعة  جناح  على  ونقلة 
يف  االإ�رشاع  اأي�صا  مت  كما  بالونزة   الطبية 

اإخماد احلريق واإنقاذ املنزل من اخلطر.
ع/ر�صيد 
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اجلي�ش الرو�صي 

ت�شلم اأول قاذفة 
 160M-Tu

مطورة ال�شيف املقبل
اأعلن م�صدر �صناعي مطلع، اأن اجلي�ص الرو�صي �صيت�صلم 
ال�صيف املقبل اأول قاذفة 160M-Tu، بعد خ�صوعها 
لعملية تطوير جذرية يف اإطار حتديث اجلي�ص الرو�صي، 
من  كبرية  جلملة  �صتخ�صع  الطائرة  اأن  امل�صدر  وذمر 
االختبارات الفنية على االأر�ص، قبل اأن اإقالعها االأول.  
واأ�صاف اأنه مت تاأهيل موؤ�ص�صة قازان لل�صناعات اجلوية، 
من جديد بعد توقف دام 10 �صنوات، وباتت قادرة على 
160M-Tu التي تعد مكونا رئي�صيا يف  اإنتاج قاذفات 
القوات الهجومية اال�صرتاتيجية الرو�صية، واأكد اأن هذه 
عن  اخلارجية  الناحية  من  كثريا  تختلف  لن  الطائرة 
النموذج االأ�صا�صي املعتمد لهذا الطراز، لكنها تعر�صت 
لتعديالت جذرية زادت ب�صكل كبري من قدراتها، ف�صال 
من  جديد  بنوع  وتزويدها  ت�صليحها  نطاق  تو�صيع  عن 

املحركات التي �صتزيد من مدى حتليقها األف كم.

رغم العقوبات االأمريكية

اإيران تتو�شل اإىل 
م�شرتين جدد  للنفط 

نيا  زماين  اأمري ح�صني  االإيراين  النفط  وزير  نائب  قال 
اإعفاء  على  ح�صلت  التي  الدول  كل  اإن  ال�صبت  اأم�ص 
من الواليات املتحدة ل�رشاء كمية حمددة من واردات 
النفط االإيراين ملتزمة بالعقوبات االأمريكية وعرب عن 
وان�صحبت  جدد  م�صرتين  على  العثور  يف  طهران  اأمل 
العام  االإيراين  النووي  االتفاق  من  املتحدة  الواليات 
لتقييد  طهران  على  عقوبات  فر�ص  واأعادت  املا�صي 
ب�صكل  �صمحت  فيما  والنفطي  امل�رشيف  القطاعني 
من  اخلام  �رشاء  مبوا�صلة  م�صرتين  لثمانية  موؤقت 
اإيران ونقل موقع معلومات وزارة النفط االإيرانية على 
والهند  ”ال�صني  قوله  نيا  زماين  عن  )�صانا(  االإنرتنت 
على  ح�صلت  اأخرى  ودول  اجلنوبية  وكوريا  واليابان 
تريد  االإيراين ال  النفط  اأمريكا ال�صترياد  اإعفاءات من 
�رشاء حتى ولو برميل نفط واحد اآخر من اإيران“لكنه 
النفط  �صوق  على  االأمريكية  ال�صغوط  ”رغم  اأ�صاف 
للنفط  املحتملني  امل�صرتين  عدد  زاد  فقد  االإيرانية 
واجل�صع  التناف�صية  ب�صبب  ملحوظ  ب�صكل  االإيراين 
من  املزيد  يذكر  ومل  الربح“  من  مزيد  وراء  وال�صعي 

التفا�صيل.

اأوالد مومن و�صافل 
الويدان  ب�صوق اأهرا�ش

اإعادة اإطالق اأ�شغال 
اإجناز عيادتني 

متعددتي اخلدمات 
مت بوالية �صوق اأهرا�ص اإعادة اإطالق اأ�صغال 
منذ  متوقفة  كانت  اأن  بعد  عيادتني  اإجناز 
اأوالد  ببلديتي  التوايل  على  و2012   2009
اأم�ص  علم  ح�صبما  الويدان،  و�صافل  مومن  
عمر  وال�صكان  ال�صحة  مدير  من  ال�صبت 
اآجال  باأن  امل�صوؤول  ذات  واأو�صح  تواتي  بن 
ال�صحيتني  املن�صاأتني  هاتني  بناء  اأ�صغال 
املا�صي،  دي�صمرب  منت�صف  ا�صتوؤنفت  التي 
و12  �صهرا   18 بـ  التوايل  على  حددت  قد 
�صهرا، م�صريا اإىل اأنه �صيتم »قبل نهاية يناير 
اخلدمات  متعددة  عيادة  ا�صتالم  اجلاري« 
اأ�صغالها  ا�صتكملت  بعدما  حلنان�صة  ببلدية 
التي  العيادة  وهي  »قريبا«  جتهيزها  و�صيتم 

�صتقدم فحو�صات عامة ومتخ�ص�صة.

اأح�صن مرزوق

من  املاء  قطرات  تزور  حيث 
لهم  املخ�ص�ص  الوحيد  اخلزان 
حنفياتهم مرة واحدة يف االأ�صبوع 
االأ�صود  الكابو�ص  هذا  وا�صتمر 
العقود  طيلة  الزمهم  الذي 
خيط  انفراج  دون  املا�صية 
خالل  عليهم  يلوح  الذي  االأمل 
للمجال�ص  االنتخابية  احلمالت 
املحلية املتعاقبة عليهم لكن كل 
واالأحالم  املع�صولة  الوعود  تلك 
تتبدد  ما  �رشعان  الوردية 
مملة  اأ�صطوانة  جمرد  لت�صبح 
 ، �صنوات   5 كل  اجرتارها  يعاد 
املواطنون  لنا  اأكد  ال�صياق  ويف 
اإىل  قادتنا  التي  الزيارة  خالل 

الويالت  يعي�صون  اأنهم  املنطقة 
هذه  ا�صتمرار  مع  واجلحيم 
عكرت  التي  املزرية  الو�صعية 
�صفو حياتهم اأين يكابدون م�صقة 
جلب هذه املادة احليوية باقتناء 
باهظة  باأثمان  املياه  �صهاريج 
لل�صهريج  دج   1000 حدود  ت�صل 
االأمر  يف  ما  واأغرب   ، الواحد 
قريتهم  اأن  حمدثينا  ح�صب 
 « �صد  من  اأمتار  بعد  على  تقع 
تل�صديث » الذي تتزود منه عديد 
املناطق من الوالية وخارجها يف 
االأحمر  التل  �صكان  يبقى  حني 
من  اال�صتفادة  جمال  خارج 
وال�رشورية  احليوية  املادة  هذه 
اليومية  احلياة  يف  لال�صتعمال 
وجودنا  هوؤالء  وا�صتغل  هذا   ،

يومية  منرب  لينا�صدوا عرب  بينهم 
ال�صلطات  جميع   « الو�صط   «
امل�صوؤول  راأ�صها  على  املعنية 
م�صطفى   « الوالية  على  االأول 

ليماين » من اجل التدخل العاجل 
يف  واالإ�رشاع  الق�صية  هذه  يف 
حد  لو�صع  املياه  ب�صيكه  ربطهم 

نهائي ملعاناتهم . 

ب�صار

مركز معاجلة ال�شرطان حيز اخلدمة قريبا
�صيتم ا�صتالم و و�صع حيز اخلدمة مركز 
االأول  الثالثي  خالل  ال�رشطان  معاجلة 
ال�صبت  اأم�ص  علم  ،ح�صبما   2019 من 
من م�صالح الوالية و �صيجري ا�صتكمال 
اأ�صغال اإجناز و جتهيز هذا الهيكل الطبي 
تقدمها  ن�صبة  بلغت  التي  و  املتخ�ص�ص 
ت�صليم  بعدها  ليتم  املائة  يف   97 حاليا 

االأول  الثالثي  هذا امل�رشوع يف غ�صون 
اإليه و ر�صد  اأ�صري  من هذه ال�صنة ، كما 
لهذا امل�رشوع ال�صحي الذي عرف منذ 
غالف  اإجنازه  يف  »كبريا«  تاأخرا   2013
مايل تفوق قيمته 600 مليون دج ) اإجناز 
حيز  دخوله  عند  و�صي�صمح  جتهيز(  و 
مبختلف  حقيقي  تكفل  بتوفري  اخلدمة 

اجلنوب  مبنطقة  ال�رشطانية  االأمرا�ص 
الغربي للوطن، وفق ذات امل�صدر.

تت�صع  التي  الطبية  املن�صاأة  هذه  تقع  و 
م�صاحة  على  املمتدة  و  �رشير   140 لـ 
ب�صار  �صمال  هكتار   7 بـ  تقدر  اإجمالية 
عائالت  الإ�صتقبال  بفندق  مزودة  وهي 

املر�صى.
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