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برمج جمل�س ق�ساء اجلزائر جل�سة ا�ستئناف حكم ال�سحفي ال�سجني 
عدلن مالح، يوم 23 جانفي يف الغرفة اجلزائية الأوىل.

على   2018 دي�سمرب   25 يوم  حكمت  الوادي  باب  حمكمة   وكانت 
مالح بعام �سجنا نافذا وغرامة مائة األف دينار، يف ق�سية جتمهر، 
اجلدير بالذكر اأن مالح قد مت توقيفه تاريخ 18 دي�سمرب، و اأودع 

ال�سجن يف 25 من نف�س ال�سهر.
ب�سبب اأزمة ال�سكن

كهل ينتحر داخل حمام منزله بالبويرة
البويرة على  ليكوتاك مبدينة  �سكان حي  اأم�س  ا�ستيقظ �سبيحة 
حلياته  حدا  �سنة   43 البالغ   « ه.نبيل  ال�سمى  و�سع  فاجعة  هول 
البيت  ب�سعة حيث عرث عليه م�سنوقا بحبل داخل حمام  بطريقة 
اأفراد  ت�رصيح  وح�سب   ، متزوجون  اإخوة   3 مع  يتقا�سمه  الذي 
اأزمة �سكن خانقة  يعاين  ال�سحية  فاإن   « الو�سط   « ليومية  العائلة 
واأودع ملفا لدى الدائرة منذ 15 �سنة لكن يف كل مرة يتم اإق�سائه 
بطرق ملتوية اأخرها ال�سائفة املا�سية حني مت الإفراج عن قائمة 
حتوي اأزيد من 800 وحدة ما جعل الياأ�س ينال منه فاأنهى حياته 
بطريقة حركت �سكان احلي الذين طالبوا جميع ال�سلطات املعنية 

على الأقل التكفل بزوجته اأولده .

جمل�س ق�ساء اجلزائر 

برجمةجل�سة اال�ستئناف لعدالن مالح 

خبر في 
صورة

الأوىل مغاربيا 

342 األف جزائري �ساركوا يف
االأمريكية" الهجرة  "قرعة 

ا�ستحداث قطب جزائي مايل يف 
مكان ديوان قمع الف�ساد

 
تعزيز  بهدف  وذلك  مايل،  جزائي  قطب  ا�ستحداث  احلكومة  قررت 
عمليات مكافحة الف�ساد يف اجلزائر، اأين �سيتم حتويل جميع امللفات 
والق�سايا املوجودة لدى الديوان املركزي لقمع الف�ساد، وقد �سادق 
جمل�س الوزراء موؤخرا، على م�رصوع يعّدل ويتمم اأحكام قانون الوقاية 
حتويل  على  منه  التا�سعة  املادة  تن�س  حيث  ومكافحته،  الف�ساد  من 
الإجراءات املطروحة اأمام الديوان املركزي لقمع الف�ساد اإىل القطب 

اجلزائري املايل مبجرد تن�سيبه.

ترميم الزاوية التيجانية
 

�سيدي  زاوية وم�سجد  الأغواط مناق�سة وطنية لرتميم  اأطلقت ولية 
اأ�سا�س  على  التيجاين،  احمد  �سيد  منزل  وترميم  احلبيب،  حممد 
الأغواط،  غرب  �سمال  كلم   70 ما�سي،  عني  زاوية  ويق�سد  متحف، 
مليون   400 من   اأكرث  متثل  الزاوية  وهذه  التجانية،  الطريقة  مريدو 

مريد يف العامل، غالبيتهم موجودون يف اإفريقيا.

تيزي وزو

تفكيك �سبكة خمت�سة يف تزوير 
العملة ال�سعبة 

العملة  تزوير  يف  خمت�سة  �سبكة  تفكيك  وزو  تيزي  بولية  مت 
ال�سعبة تن�سط بداخل الوطن ح�سب ما علم  اأم�س من م�سدر 
اأمني. و ترتاوح اأعمارهم ما بني 27 و 35 �سنة ومتت اإحالتهم  
الذي  امليزان  ذراع  حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  على  اأم�س 
اأمر باإيداعهم احلب�س الحتياطي يف انتظار حماكمتهم بتهمة 
حيازة و ترويج عملة �سعبة مزورة ح�سب ذات امل�سدر واأ�سار 
مع  بيهم  فيما  لهم عالقة  املوقوفني  الأفراد  اأن  اإىل  امل�سدر 
اأن  التحقيق  خالل  تبني  وقد  ال�سعبة  العمالت  وترويج  تزوير 
الزواية  عني  مبنطقة  توقفيهم  جرى  الدين  الت�سعة  املتهمني 
عرث بحوزتهم 2 الف من اأوراق نقدية مزورة من الأورو ي�سيف 

امل�سدر

م�ساركة  اجلزائر  �سجلت 
�سخ�س  األف   342 من  اأزيد 
الأمريكية  الهجرة  قرعة  يف 
 ،2018 لعام  كارد”  “غرين 
يف  الأوىل  املرتبة  لتحتل 
الذين  املغاربية  الدول 
�ساركوا يف القرعة، وفق اآخر 
ن�رصتها  التي  الإح�سائيات 

وزارة اخلارجية الأمريكية.
قائمة  غانا  مواطنو  وت�سدر 

قرعة  يف  امل�ساركني  اأكرث 
من  باأكرث  كارد”  الـ”غرين 
خالل  م�ساركة  مليون   2.2
تلتها  املا�سية،  ال�سنة 
م�ساركة،  بـ2.1  اأوزباك�ستان 
املرتبة  يف  اإيران  وجاءت 
فيما  طلب،  بـ1.6  الثالثة 
املرتبة  اأوكرانيا  احتلت 

الرابعة بـ1.4 م�ساركة.
قدموا  الذين  عدد  وبلغ 

طلبات للح�سول على تاأ�سرية 
التنوع التي تطلقها احلكومة 
 342.857 حوايل  الأمريكية 
�سنة 2018، مقابل 252.733 
“غرين  وتعترب   2017 عام 
كارد” قرعة �سنوية للح�سول 
على رخ�سة الإقامة الدائمة، 
البطاقة  باإ�سم  واملعروفة 
الوليات  يف  اخل�رصاء 

املتحدة الأمريكية .

�سيناتورات االأفالن و بروتوكوالت بو�سارب
به  قام  الذي  ال�ستقبال  خالل 
معاذ  لالأفالن  الوطني  املن�سق 
ال�سيناتورات  �رصف  على  بو�سارب 

الأفالنيني الفائزين يف النتخابات 
لهوؤلء   « رهبة   « �سبه  الأخرية 
 ، بو�سارب  معاذ  من  ال�سيناتورات 

بروتوكولت  من  لوحظ  ملا  وذلك 
 ، بو�سارب  ح�سور  خالل  �سديدة 
وان�سباط زائد و�سط ال�سيناتورات 

بهم  اأن احلا�رصين علق ما  ، حتى 
من  خائفون  هم  هل  ال�سيناتورات 

بو�سارب ، وما هذه الهيبة ؟؟

ح- ك

اأم البواقي

اأكرث من 260 اإ�سابة باحلمى القالعية 
بولية  القالعية  بداء احلمى  الأغنام امل�سابة  روؤو�س  ارتفع عدد 
خالل  حالة   80 تتعدى  تكن  مل  التي  و  حالة   269 اإىل  البواقي  اأم 
علم  ما  ح�سب  املن�رصم،  دي�سمرب  �سهر  الداء  بوؤر  ظهور  بداية 
اأم�س الأحد من املديرية املحلية للم�سالح الفالحية، و اأو�سحت 
اأن »ال269  العمري،  اإلهام بن  البيطرية بذات املديرية،  املفت�سة 
الأغنام عرب 22  روؤو�س  القالعية م�ست  بداء احلمى  اإ�سابة  حالة 
اأن  م�سيفة  البواقي«،  اأم  بولية  بلدية   15 على  موزعة  للداء  بوؤرة 
»عدد حالت نفوق روؤو�س الأغنام امل�سجلة �سمن حالت الإ�سابة 

بداء حمى القالعية بلغت اإىل غاية اأم�س الأحد 129 حالة«.

ا.م

بوعزقي و حداد يف زيارة الأمريكا اليوم 
الفالحة  وزير  من  كل  اليوم  ي�رصع 
بوعزقي  القادر  عبد  الريفية  والتنمية 
زيارة  يف  حداد  علي  الأف�سيو  ورئي�س 
من  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  اإىل 

الأمريكية  الإطالع على املهارات  اأجل 
تربية  ل�سيما  الفالحة،  جمال  يف 
احليوانات وال�سناعات التقليدية ،وتدوم 
الزيارة  اإىل غاية الـ17 جانفي اجلاري،  

جمل�س  من  مببادرة  الزيارة  وجاءت 
ومنتدى  الأمريكي  اجلزائري  الأعمال 
روؤ�ساء املوؤ�س�سات، وبدعم من ال�سفارة 

اجلزائرية بوا�سنطن .



على بعد ثالثة اأ�سهر من الرئا�سيات

حمرو�ش يك�صر حاجز ال�صمت
خرج رئي�ش احلكومة الأ�سبق مولود حمرو�ش وقبل 3اأ�سهر تف�سلنا عن موعد الرئا�سيات ،خرج عن �سمته الذي دام ما 
يقارب 5�سنوات ، عرب ن�سره مل�ساهمات عرب جريدة الوطن الناطقة بالفرن�سية ، وقد قدم مولود حمرو�ش خالل هذه 
امل�ساهمة التي ن�سرت اأم�ش قراءة وروؤية للدولة وممار�سة احلكم ودور اجلي�ش ، وهي امل�ساهمة التي جاءت بعنوان« 

الدولة و احلكم » ، و التي جاءت يف �سكل اأر�سية لربنامج انتخابي .
ع�سام بوربيع 

وا�ستهل حمرو�ش م�ساهمته بالعودة 
الظروف  و  اجلزائر  تاريخ  اىل 
الوطنية  احلركة  فيها  ن�ساأت  التي 
جي�ش  تاأ�سي�ش  و  التحرير  وثورة 
تنظيمه  �سكل  و  الوطني  التحرير 
باإجراء  ليقوم   ، الدولة  تنظيم  و 
الدول  بع�ش  تاريخ  مع  مقارنات 
ممار�سة  اأو  التنظيم  يف  الأمم  و 
الدميقراطية  املمار�سة  و  احلكم 
بذلك  حمرو�ش  مولود  ويتحدث 
التي  1962و  �سيف  اأزمة  عن 
اأثناء  املقررة  الأولويات  غريت 
حتول  نقطة  كانت  حيث   ، الثورة 
تاأخري  اإىل  �ستوؤدي  دراماتيكية 
مدمر مل�رشوع الدولة ل�سالح نظام 
احلكم ، حمرو�ش الذي جتنب يف 
�سح  ان  اأو  الت�سخي�ش  م�ساهمته 
التعبري ت�سمية الأ�سياء مب�سمياتها 
، اكتفى ب�رشد اأهم املحطات التي 
» يف  اأنه  فيقول  اجلزائر  به  مرت 
اأنه بداية الف�سل  مواجهة ما يبدو 
الظروف  تهيئة  و  الدولة  بناء  يف 
عجز  ف«اإن   ، احلكم  ملمار�سة 
النخب ال�سيا�سية و القوى احلقيقة 
املتما�سكة ، يحتاج بلدنا اأكرث من 
اأي وقت م�سى للتب�رش ، ملواجهة 
املخاوف  و  املختلفة  التهديدات 

و الياأ�ش و ال�ستقالة .

ال�سابق  احلكومة  رئي�ش  وي�سيف 
اأن الدولة و احلكم هما مفهومان و 
ق�سيتان خمتلفتان، قبل اأن ي�سيف 
ل  الدولة،  ورجال  للدولة  بالن�سبة 
توجد �سوى مهام وواجبات بالن�سبة 
ال�سلطة وممار�ستها  ّفاإن  لل�سلطة، 
تخ�سع  حكومة  خالل  من  يتم   ،
اأن  املتحدث  ويعقب   ، للمراقبة 
قوى  اأو  املجموعات  قوى  كل   «
عن  اخلارجة  النفوذ  و  ال�سغط 
تهديد  هي  �سيطرة  اأي  نطاق 
الثالثة  اأ�س�سها  و  للدولة  خطري 
يف اإ�سارة اإىل احلرية و ال�ستقالل 
هذه  يف  اأنه  م�سيفا   ، ال�سيادة  و 
اجلي�ش  اإىل  اللجوء  حتى  احلالة 

ي�سبح غري فعال .

ي�سري  اجلي�ش  دور  وبخ�سو�ش 
اإقحام  �سحة  لعدم  حمرو�ش 
اأو  ال�سيا�سي  اجلدل  يف  اجلي�ش 
الطبقية  ف�سل  لتحمل  اإقحامه 
لقد   « احلكم  ورجال  ال�سيا�سية 
 ، الدرا�سات  و  التجارب  اأظهرت 
البنية  ذات  القدمية  البلدان  يف 
الجتماعية و الدميقراطية ،حيث 
ا�ستعمل اجلي�ش كاأ�سا�ش للحكم يف 
وقت ما ، اأنها ت�رش مبهمته وغايته 
» املكون الب�رشي للجي�ش هو جزء 
اجلي�ش   ، الجتماعي  املكون  من 
تتداخل  التي   ، غايته  و  بطبيعته 

وتدمج اأفقيا مع مهمة الدولة ».
مر�سحي  اأحد  وي�سيف  حمرو�ش 
اإنها قد  الرئا�سيات ل�سنة 1999، » 

تنعك�ش حتى على ان�سجام اجلي�ش 
عالقته  على  ي�سو�ش  ..هذا 
باملجتمع ويهدد مفا�سله وتنظيمه 
، وي�سعف متا�سكه و ان�سباطه، و 
فاإنه يجرب عنا�رشه  اأكرث من ذلك 
على  ال�سباط  كبار  ول�سيما   ،
و  الديولوجيات  يف  النخراط 
ال�رشاعات  من  جزءا  ي�سبحون 

الداخلية  ».
مولود حمرو�ش ويف هذه الر�سالة 
مل ي�رش اىل اأي نية له اأو اأي طموح 
ذلك  اأوحى عك�ش  بل   ، احلكم  يف 
باأنه لي�ش بالرجل املرت�سح، ماعدا 
من حماولة منه �سخ�سنه الأو�ساع 
الراهنة ، والبحث عن خمارج من 
ح�سبه  حيث   ، احلا�سل  الن�سداد 
اأن الو�سع احلايل اأخطر من تكون 

احللول بيد رجل واحد .
تاأتي خرجة مولود حمرو�ش اأياما 
قبل ا�ستدعاء الهيئة النخبة وقبيل 
3اأ�سهر من موعد رئا�سيات اأفريل 
جاءت  التي  اخلرجة  وهي   ،2019
طويلني  �سمت  و  انقطاع  بعد 
اأن  اإل   ، ال�سيا�سية  عن  حلمرو�ش 
امل�ستجدات  و  الراهنة  الأو�ساع 
ال�سيا�سية ، يبدو اأنها كانت اإحدى 
وراء خروج حمرو�ش عن  الدوافع 
�ساأنها  من  لروؤيا  ،وتقدميه  �سمته 
اأن ت�ساهم يف اإيجاد حلول للو�سع 

.

جدد دعمه للرئي�ش للرت�سح لولية اأخرى ، فياليل غويني :

اأغلب املوؤ�صرات توحي بعهدة خام�صة
 .              ر�سالة اجلي�ش و�سعت حدا لكل التاأويالت وحماولت التمرد   

الإ�سالح  حركة  رئي�ش  حذر 
حوار  يف  الأم�ش  غويني  فياليل 
الأطياف  من  »الو�سط«  به  خ�ش 
تاأجيل  اإىل  الداعية  ال�سيا�سية 
اأنها  م�سريا  املقبلة،  الرئا�سيات 
املوعد  هذا  ا�ستغالل  تريد 
اأخرى،  لأغرا�ش  الإنتخابي 
تنظيم  اأجال  اإحرتام  اإىل  داعيا 
امليزة  على  للحفاظ  الرئا�سيات 
يف  الدميقراطية  بها  تتميز  التي 
للرئي�ش  دعمه  جمددا  اجلزائر، 
م�سريا  اأخرى،  لولية  بوتفليقة 
اأن  اأغلب املوؤ�رشات توحي بعهدة 

اأخرى ل�سالح تر�سح الرئي�ش.

الو�سع  على  تعليقكم  ما 
خا�سة  اجلزائر  يف  ال�سيا�سي 
على  مقبلة  اجلزائر  اأن 
وهي  مهمة  ا�ستحقاقات 

رئا�سيات اأفريل 2019؟

يف  اجلزائر  يف  ال�سيا�سي  الو�سع 
اأكرث، حيث  هذه الأيام بداأ يت�سح 
فرزت الكثري من مواقف الفاعلني 
وذلك  ال�سيا�سية،  ال�ساحة  يف 
اأن  بينها  من  عوامل  لعدة  راجع 
اإ�ستحقاقات  على  مقبلة  اجلزائر 
من  امل�سهد  على  اأثر  مما  مهمة 

خالل تفاعل الكثري من الطياف 
من  ال�ساحة  مع  ال�سيا�سية 
وروؤاهم  مواقفهم  اإعطاء  خالل 
اأي�سا  ومبادرتهم،  واقرتاحاتهم 
العامل الثاين العديد من الأحزاب 
لهذا  الرت�سح  يف  رغبتها  اأظهرت 
وعربت  النتخابي  ال�ستحقاق 
على ذلك من خالل موؤ�س�ساتها و 
ن�ساطاتها ،كما اأن ر�سائل الرئي�ش 
احلكومة  اجتماع  خالل  الأخرية 
على  امل�سادقة  خالل  و  بالولة 
لكل  حدا  و�سعت  املالية  قانون 
اإ�سارات  واأعطت  الإ�ساعات 
العوامل  �سيا�سية  هامة، كل هذه 
هذه  يف  ال�سيا�سي  اجلو  جعلت 
قبل  من  و�سوحا  اأكرث  املرحلة 
يف اإنتظار من مل يتخذوا موقفهم 
خا�سة  املقبلة  الرئا�سيات  من 
على  اأ�سبوع  �سوى  يف�سلنا  ل  اأنه 

ا�ستدعاء الهيئة الناخبة .

من  احلركة  موقف  هو  ما 
حالة  يف  املقبلة  الرئا�سيات 
لولية  الرئي�ش  تر�سح  عدم 

اأخرى؟

املقبلة  الرئا�سيات  من  موقفنا 
وا�سح وعربنا عليه من خالل بيان 

ونحن يف حركة الإ�سالح الوطني 
لولية  الرئي�ش  تر�سح  ندعم 
كل  العتبار  بعني  اأخذين  اأخرى، 
التي تهدد  وال�سعوبات  التحديات 
البالد لي�ش يف ال�سق الأمني فقط 
غرار  على  اأخرى  جوانب  يف  بل 
حالة  ويف  القت�سادي،  اجلانب 
عدم تر�سح الرئي�ش لعهدة اأخرى 

�سيكون لنا موقف اآنذاك.

الأطياف  على  ماردك   
اإىل  الداعية  ال�سيا�سية 

تاأجيل الرئا�سيات املقبلة ؟

لأن  الرئا�سيات  تاأجيل  �سد  نحن 
وندعو  للقانون،  خرق  يعترب  ذلك 
يف احلركة اإىل احرتام اأجال تنظيم 
امليزة  على  للحفاظ  الرئا�سيات 
الدميقراطية  بها  تتميز  التي 
بطبيعة  ذلك  لأن  اجلزائر،  يف 
اجلزائر  على  �سي�سهل  الأحوال 
هذه  على  اأن جتتاز  �سعبا  و  دولة 
الإ�سارة  يجدر  ،كما  املرحلة 
حتاول  اجلهات  من  العديد   اأن 
املوعد  ا�ستغالل  و  الأمور  تاأويل 
خالل  من  املقبل  النتخابي 
مال  وهذا  ال�ستحقاقات  تعطيل 

نريده و نتمناه يف احلركة

ال�سيا�سي  امل�سهد  اأن  تظن  األ 
يف اجلزائر بداأ يت�سح وهناك 
توجه نحو العهدة اخلام�سة؟

الأمور بداأت اأكرث يف الو�سوح من 
توحدي  املوؤ�رشات  واأغلب   ، قبل 
تر�سح  ل�سالح  اأخرى  بعهدة 
نحن  ندعمه  ما  ،وذلك  الرئي�ش 
يف احلركة ،كما اأن كل املوؤ�رشات 
عند  الغالب  التوجه  على  تدل 
ال�سيا�سية  ال�ساحة  يف  الفاعلني 
لولية  الرئي�ش  تر�سح  دعم  وهو 

اأخرى .

ما قراءتكم للر�سالة الأخرية 
للجي�ش ؟

للموؤ�س�سة  الأخرية  الر�سالة 
لكل  حدا  و�سعت  الع�سكرية 
الرتدد،  حماولت  وكل  التاأويالت 
واأكدت اأنه ل وجود ملجال للتاأويل، 
الإ�سارات  من  العديد  وحملت 
املوؤ�س�سة  اأن  واأثبتت  ال�سيا�سية، 
يف  جمهورية  موؤ�س�سة  الع�سكرية 

خدمة موؤ�س�سات الدولة.
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جمتمع  حركة  رئي�ش  ك�سف 
ال�سلم، عبد الرزاق مقري، عن 
الرئي�ش  ب�سقيق  لقاءه  تفا�سيل 
تطرق  اأين  بوتفليقة،  �سعيد 
ثالثة  اإىل  اللقاء  يف  الطرفان 
اأفريل  لرئا�سيات  �سيناريوهات 

القادم
حواره  يف  مقري  وقال 
خا�ش   ،اأنه  اأم�ش  ل”ليربتي“ 
اأخ  2019،رفقة  رئا�سيات  ملف 
العزيز  عبد  الرئي�ش  وم�ست�سار 
بوتفليقة، وم�سوؤولني اآخرين يف 
ثالثة  طرح  فيه  ومت  الرئا�سة 
�سيناريوهات ”العهدة اخلام�سة 
بدون  انتخابات  للرئي�ش، 
واأخريا  احلايل،  الدولة  رئي�ش 
من  النتقال  اأي  ال�ستمرارية، 

خم�ش �سنوات اإىل �سبع �سنوات، 
التحالف  اأحزاب  مبوافقة 
مقري،  تقدم  فقط“وعليه 
انتخابات  ”تاأجيل  باقرتاح 
م�رشوع  وهو  بالتوافق  الرئا�سة 
يف  كثرية  بلدان  يف  مطبق 
للجزائر“،  م�سابهة  ظروف 
�سنة  ملدة  التاأجيل  يكون  حيث 

تخ�س�ش لإ�سالح النظام.
مقري،  اأن  الأمر،  يف  والغريب 
من  املقربينن  اأن  اأو�سح 
مع  لي�سوا  بوتفليقة  الرئي�ش 
عهدة خام�سة للرئي�ش، بالنظر 
اأ�سار  و  ال�سحية  حالته  اإىل 
رئي�ش حم�ش، اأن اللقاء مت بني 
نوفمرب ودي�سمرب، يف ”موؤ�س�سة 

تابعة للدولة.

ثالثة �سيناريوهات للرئا�سيات 

مقري يك�صف عن تفا�صيل 
لقائه بال�صعيد بوتفليقة

حممد  ال�سيا�سي  اعترباملحلل 
بو�سياف اأن امل�سهد ال�سيا�سي 
توجه  هناك  و  اأكرث  يت�سح  بداأ 
نحو عهدة خام�سة، م�سريا اأنه 
التحرير  اأن جبهة  بات وا�سحا 
م�سوؤولية  �ستتحمل  الوطني 
وبال  القادمة  املرحلة  وعبئ 
الأطياف  على  ورد  منازع، 
انتقالية  مرحلة  اإىل  املنادية 
اإىل  تعود  اأن  وناأمل  قائال:« 
 « كلفة  وحت�سب  ر�سدها 

التمرد«.
بو�سياف  حممد  واأ�سار   
له  من�سور  خالل  من  الأم�ش 
جبهة  »اأن  »الفاي�سبوك«   عرب 
اأ�سبحت   الوطني  التحرير 
مطالبة اأكرث من اأي وقت م�سى 
حبل  واإرخاء  واحلكمة  بالتعقل 
على  يحر�ش  من  لكل  الو�سال 
ا�ستكمال  اطار  يف  امل�ساركة 
اأطلقها  التي  الإ�سالح  ور�سات 
انه  �سك  وبال  الذي   ، الرئي�ش 
الق�سوى  ال�رشعة  اإىل  �سيمر 
الد�ستورية  باحلياة  يتعلق  فيما 
تعلق  ما  خا�سة  واملوؤ�س�ساتية 
بالعملية ال�سيا�سية ، و�ستحظى 
الكامل  ب�سلطانها  العدالة 
امل�سالح  من  بجي�ش  مدعومة 
وال�سالحيات  والتقنية  الأمنية 

ل�سبط ايقاع دولة القانون ».
املنادية  الأطياف  وبخ�سو�ش 

و  النتقالية  املرحلة  اإىل 
املقبلة  الرئا�سيات  تاأجيل 
بّح  :«لقد  املتحدث  ،قال 
التي   « املقاومة   « �سوت 
�سعت اإىل تنفيذ فكرة املرحلة 
تعود  اأن  وناأمل   ، النتقالية 
 « كلفة  وحت�سب  ر�سدها  اإىل 
بتنوعها  اجلزائر  واأن   « التمرد 
وتنوعها  واللغوي  الثقايف 
وحتى  الإيديولوجي،  ال�سيا�سي 
ت�سع  امل�سلحية  تناق�ساتها 
يف  تنجح  اأن  وميكنها  اجلميع 
حتديها وينجح كل اأبنائها متى 
ال�سلم  على  خيار  اإل  اإقتنعوا 
، واإن من يجمع  القانون  ودولة 
ويثري  احلدود  على  الدواع�ش 
ويغلق  الداخل  يف  النعرات 
 ، احلرب  الغام  بزرع  املنافذ 
ول  �سائغة  لقمة  يريدنا  اإمنا 
بني  يفرق  اأن  يهمه  ول  يفرق 

مكونات اجلزائر ».

املحلل ال�سيا�سي حممد بو�سياف:

جبهة التحرير �صتتحمل 
م�صوؤولية املرحلة القادمة

اإميان لوا�ش

ف.ن�سرين



24 �ساعةالإثنني   14  جانفي  2019  املوافـق  ل09 جمادى الأول 1440هـ 4

لدى  غربيط  بن  وقالت 
للقناة  �أم�س  ��ضت�ضافتها 
ن�ضجل  مل  �إننا  �لأوىل  �لإذ�عية 
�لنقابات  خمتلف  بني  �إجماعا 
�مل�ضائل  حول  �ملتحاورة 
�ملناق�ضة ومنها ملف �خلدمات 
�أن  �إىل  م�ضرية  �لجتماعية« 
»هذ� �لختالف ل يخدم م�ضار 
�حلو�ر و�أن �أي تعطل يف �لتو�ضل 
حللول تو�فقية قريبة ل تتحمل 
م�ضوؤوليته«و�أفادت  �لإد�رة  
حاليا  تعمل  جلنة  �أن  �لوزيرة 
وز�رة  و  �لعمومية  �لوظيفة  بني 
�لرتبية �لوطنية لتنفيذ �ملر�ضوم 
�لأ�ضا�ضي  بالقانون  �ملتعلق 
�أن  �إىل  م�ضرية  �لرتبية  لأ�ضالك 
مناق�ضة  على  تقوم  �لو�ضاية 
باأريحية  �ملطروحة  �مل�ضائل 
�أو  �أخطاء  يف  للوقوع  جتنبا 

تق�ضري يف حق �أي طرف.
�أبو�ب  �أن  غربيط   بن  وقالت 
مع  مفتوحة  تبقى  �حلو�ر 
م�ضددة  �لجتماعي  �ل�رشيك 
و  باجلدية  �للتز�م  على 

�خلروج  وعدم  �مل�ضد�قية 
مناق�ضة  �إعالمية  بت�رشيحات 
ملا مت �لتفاق عليه مع �لوز�رة 
و كذ� حتديد �ملطالب بدقة و 

�لبتعاد عن �لعموميات .
وزيرة  �أعلنت  �آخر  جانب  من 
ت�ضجيل  عن  �لوطنية  �لرتبية 
�مل�ضجلني  عدد  يف  �نخفا�س 
عدد  �رتفاع  مقابل  للباكالوريا  

نهاية  �متحانات  يف  �مل�ضجلني 
�لطورين �لبتد�ئي و �ملتو�ضط 
موؤكدة �رتفاع ن�ضبة �ملرت�ضحني 
�لأحر�ر بـ 38.99 باملائة لي�ضل 
�ضهادة  يف  �مل�ضجلني  عدد 
فيما   ،674120 �إىل  �لبكالوريا 
قدر عدد �مل�ضجلني لمتحانات 
�لتعليم �لبتد�ئي باأكرث من 800 
�مل�ضجلني  ،وعدد  تلميذ  �ألف 

�ملتو�ضط  �لتعليم  لمتحانات 
�أن  �أكدت  كما    630728 بـ 
يف  �ضتتو�ضع  �لأمازيغية،  �للغة 
بزيادة  �لرتبوية،  �ملنظومة 
تدر�س  �لتي  �ملد�ر�س  عدد 
عن  وحتدثت  �لأمازيغية. 
توظيفه  مت  �إ�ضايف  �أ�ضتاذ   300
لتدري�س �للغة �لأمازيغية خالل 

�ضنة 2019.

ن�ضط �ضبيحة �أم�س مبقر مديرية 
�لأمن �لعمومي، مر�قب �ل�رشطة 
�لأمن  مدير  نايلي،  عي�ضى 
حول  �إعالمية  ندوة  �لعمومي، 
لالأمن  �لعامة  �ملديرية  جهود 
يف  �لعنف  حماربة  يف  �لوطني 
من  �إطار�ت  بح�ضور  �ملالعب، 
�ملجتمع  ممثلي  �لوطني،  �لأمن 

�ملدين وكذ� �لأ�رشة �لإعالمية.
يف تدخله ��ضتعر�س مدير �لأمن 
�لإح�ضائيات  خمتلف  �لعمومي 
�ملقابالت  بتاأمني  �ملتعلقة 
�لذهاب    ملرحلة  �لكروية 
 ،2019-2018 �لريا�ضي  للمو�ضم 
حيث  �لوطني،  م�ضتوى  على 
من  �أكرث  ت�ضخري  مت  �أنه  �رشح  
 927 لتاأمني  �رشطي   210000
�لبطولة  �إطار  تدخل يف  مقابلة، 
�لوطنية �ملحرتفة 1 و 2 و لقاء�ت 
�أخرى خا�ضة بق�ضم �لهو�ة، وكذ� 
و�ملناف�ضات  �جلمهورية  كاأ�س 

�لدولية.
و �رشح مدير �لأمن �لعمومي، �أن 
�ملديرية  �لعامة لالأمن �لوطني 
عدد  يف  �نخفا�س  �ضجلت  

�ملرحلة،  هذه  خالل  �حلو�دث 
جهود  �إىل  يعود  ذلك  �أن  م�ضيفا 
�لوطني  لالأمن  �لعامة  �ملديرية 
�ملالعب  يف  �لعنف  حماربة  يف 
�ملبادر�ت  خمتلف  خالل  من 
�ملتو��ضلة  �لتوعوية  و�حلمالت 
�إىل  و�لهادفة  بها  تقوم  �لتي 
�ملا�ضة  �ل�ضلبية  �ل�ضلوكيات  تغري 

بالقيم �لريا�ضية.
مدير  �ل�ضيد  دعا  باملنا�ضبة 
�لأمن �لعمومي �ل�ضباب �لريا�ضي 
و كافة منا�رشي �لفرق �لريا�ضية 
�لريا�ضية  بالروح  �لتحلي  �إىل 
�ملديرية  �أن  موؤكد�  �لعالية، 
تدخر  لن  �لوطني  لالأمن  �لعامة 
�ملنا�رش  �أمن  ل�ضمان  جهد  �أي 

و�ل�ضري �حل�ضن للمقابالت.
�حل�ضور   �أثنى  �للقاء،  ختام  يف 
من فاعلي �ملجتمع �ملدين على 
جهود قو�ت �ل�رشطة يف �مليد�ن، 
و بذلهم �مل�ضاعف يف كل مرة ، 
خا�ضة خالل �ملقابالت �لكروية 
�إلز�مية  على  موؤكدين  �ملحلية 
ملختلف  �جلهود  كل  ت�ضافر 

�لفاعلني يف ميد�ن �لريا�ضة.

يف  بالإعالم  �ملكلف  �ل  عرب 
�مل�ضتقل  �لوطني  �ملجل�س 
للقطاع  �لتدري�س  مل�ضتخدمي 
ثالثي �لأطو�ر م�ضعود بوديبة عن 
�مل�ضوؤولة  ت�رشيحات  من  ��ضتياءه 
بن  نورية  �لقطاع  يف  �لأوىل 
�لك�ضف  �إىل  �إياها  د�عيا  غربيط، 
ت�ضغط  �لتي  �لنقابة  ��ضم  عن 
على �لدولة وعدم �لكتفاء بتوزيع 

�لتهامات فقط.
غربيط  بن  �لأم�س  بوديبة  �إتهم 
�جلافة  �لإتهامات  على  بالإعتماد 
�ضيء،  ت�ضيف  ل  و  م  لتقد  �لتي 
�لأم�س  ت�رشيحها  �أن  م�ضري� 
ل  ت�ضميها  دون  لنقابة  و�تهامها 
يخدم �لقطاع وحل �مل�ضاكل �لتي 

يتخبط فيها.
مت�ضكهم  عن  �ملتحدث  عرب  و 
�لعام  لدى  �ملعروفة  مبطالبهم 
،  موؤكد�  قوله  و�خلا�س على حد 
متحديا  م�رشوعة،  مطالبهم  �ن 
�إن كانت  �لوزيرة قائال :«و�لوزيرة 
عليها  يجب  »�لكنابا�ضت«  تق�ضد 
�لإف�ضاح عن ��ضمها، لأن �لعتماد 
وتوزيع  �جلافة  �لت�رشيحات  على 
�لتهامات لن يقدم ولن ي�ضيف �أي 

�ضيء«.

ويرى �مل�ضدر ذ�ته باأن �مل�ضوؤولة 
�لرتبية، حتاول  قطاع  على  �لأوىل 
�أن تخفي �مل�ضاكل �حلقيقية �لتي 
يعاين منها قطاعها، بالرتويج لفكرة 
�لجتماعيني  �رشكائها  �هتمام 
�لجتماعية  �خلدمات  مبلف 
بامللفات  مقارنة  كبري  ب�ضكل 
�لأخرى، متابعا:” �لوزيرة تريد �أن 
�لر�أي  عن  �لقطاع  م�ضاكل  تخفي 
رغم  �تهامات،  هكذ�  مبثل  �لعام 
�أن ملف �خلدمات �لجتماعية مل 
�مل�ضكل  هو  لي�س  لكن  بعد،  نحله 
مع  فيه  نختلف  �لذي  �لأ�ضا�ضي 

�لو�ضاية”.
�لناطق  �عرتف  �لأخري  ويف 
�لر�ضمي لنقابة �لكنابا�ضت، بوجود 
�لنقابات  مع  �خلالفات  بع�س 
مثلما  باأنه  �أكد  حيث  �لأخرى، 
بع�س  يف  �ختالف  نقاط  توجد 
�مللفات �ل�ضائكة يف قطاع �لرتبية، 
نقاط  نف�ضه  �لوقت  يف  توجد 
من  �لهدف  �أن  مو�ضحا  تفاهم، 
كل هذ� هو خلق جو عمل ون�ضايل 
عمال  مطالب  حتقيق  �إىل  ي�ضبو 

قطاع �لرتبية ب�ضكل عام.
اإميان لوا�س

ك�سفت وزيرة الرتبية الوطنية نورية بن غربيط ت�سجيل اختالفات كبرية بني نقابات 
القطاع يف جل�سات احلوار التي با�سرتها الوزارة معهم ملناق�سة لئحة املطالب املطروحة.

نورية بن غربيط تك�سف

ف.ن�سرين

هناك اختالفات كبرية بني النقابات و الوزارة
.          الو�سع احلايل مر�سح للتعقيد

جددت �لنقابة �لوطنية لالأ�ضالك 
�ملهنيني  و�لعمال  �مل�ضرتكة 
�خلا�س  مطلبها  �لرتبية  لقطاع 
موؤكدة   ، مكرر   87 �ملادة  �إلغاء 
يف  لها  معنى  ل  زياد�ت  �أي  �أن 
و�ل�رشيبة  �ملادة  �إلغاء  عدم  ظل 
�له�ضة،  �لفئات  �لدخل لهذه  على 
�حلركة  ��ضتكمال  عن  معلنني 
وليات  بدخول10  �لحتجاجية 
ووقفات  �إ�رش�ب  يف  �أخرى 
�لوليات  مقر  �أمام  �حتجاجية 
�ضتحددها  ثانية  كمرحلة 

�ملجال�س �لولئية �ملعنية.
حّملت �لنقابة �لوطنية لالأ�ضالك 
�ملهنيني  و�لعمال  �مل�ضرتكة 
خالل  �لوطنية،  �لرتبية  لقطاع 
�جتماع جمل�ضها �لوطني �لأخري، 
م�ضوؤولية  باجلز�ئر  �لقر�ر  �ضناع 
يعي�ضها  �لتي  �له�ضة  �لو�ضعية 
فئتي �ل�ضالك �مل�ضرتكة و�لعمال 
وحرمان  تهمي�س  من  �ملهنيني 
بالوظيفة  موظفون  �أنهم  رغم 
�لعمومية، مو�ضحة �أن �مل�ضوؤولني 
مل يبادرو� باأي �إجر�ء�ت من �ضاأنها 
�أن تخفف من �لفقر �ملدقع �لذي 
من  د�عني  �لفئتني،  هاتني  حتياه 
و�ضفوهم بال�ضمائر �حلية و�لقوة 

�لعمالية و�لوطنية �أن تتخذ موقفا 
�إن�ضانيا �جتماعيا ت�ضامنيا وطنيا 
�ملاأ�ضاة  بعمق  �لإح�ضا�س  يعك�س 
�لتي  و�ملادية  �لجتماعية 

يعي�ضونها.
�رشورة  على  �لنقابة  و�أكدت 
مكرر   87 للمادة  �لتام  �لإلغاء 
يف  باملجحفة  و�ضفوها  �لتي 
د�عني  �لب�ضطاء،  �لعمال  حق 
�مل�ضوؤولني لإ�ضقاطها، قائلني �أنه 
�ضاهمت  كرمية  حياة  توجد  »ل 
بتطويرها«،  �حلالية  �حلكومة 
مت�ضائلني  و�ضفهم،  حد  على 
 87 �ملادة  �إلغاء  يتم  مل  ملا 
عن  �لب�رش  غ�س  مقابل  مكرر 
�ملهني  �لن�ضاط  على  �ل�رشيبة 

لأرباب �لعمل، د�عني باإحلاح لأن 
�ضيا�ضة  قامو�س  من  نهائيا  تلغى 
�لإ�ضالحات  و��ضفني  �لثالثية، 
ح�رش  ل  و�إ�ضالحات  »خطط  بـ 
جعل  مما  �ضفر«،  وتنفيذ  لها 
موؤكدين  حالها،  على  لقمان  د�ر 
فلم  ذلك  على  عينة  فئتهم  �أن 
�لنهو�س بو�ضعهم رغم تتابع  يتم 
�حلكومات بل رمبا �لفئات �لغنية 
م�ضيفني:  بح�ضبهم،  غنا  �زد�دت 
طريقها  يف  ت�ضتمر  »و�حلكومة 
�ل�ضيا�ضي  �ل�ضاأن  و�أ�ضحاب 
�لأ�ضالك  لفئة  ظهرهم  يديرون 
�ملهنيني  و�لعمال  �مل�ضرتكة 
�لعمومية  للوظيفة  �لعام  بقطاع 
�أ�ضا�ضها  من  منعدمة  و�لرتقية 

�لتفاخر؟«،  هذ�  كل  �إذ�  فلماذ� 
كما �ضحبت �لنقابة �لنتقاد على 
مل  بدورهم  �أنهم  موؤكدة  �لنو�ب، 
هذه  ل�ضالح  �ضوت  �أي  يقدمو� 

�لفئات �له�ضة.
و��ضت�ضهدت �لنقابة على و�ضعيته 
موؤكدة  �لأجور،  مبلف  �له�ضة 
يف  له  طمحو�  ملا  يرق  مل  �أنه 
 17 لأن  �أن  مو�ضحة  �ل�ضابق، 
من  �ضيئا  تغري  ولن  ل  دج  �ألف 
ماد�مت  �لب�ضطاء  �لعمال  معاناة 
  I.R.G �لدخل  عن  �ل�رشيبة 
�ضارية  مكرر   87 و�ملادة  قائمة 
ظل  يف  �أنه  م�ضيفة  �ملفعول، 
�نهيار �لقدرة �ل�رش�ئية و�لت�ضخم 
فاإن �ضاحب �لدخل �ملقدر بـ: 36 
يوجد  �ضهريا  دينار   500 و  �ألف 
على عتبة �لفقر، فما بالك باأجور 
م�ضت�ضهدة  �له�ضة،  �لفئات  هذه 
مبعايري �لبنك �لعاملي �لتي تفيد 
من  باأقل  يعي�س  �لذي  �لفرد  باأن 
على  ي�ضنف  �ليوم  يف  دولرين 
عتبة �لفقر ور�تب فئتيهم بقطاع 
�لوظيفة �لعمومية ل ي�ضل �لأجر 
يعي�س  �مل�ضمون  �لأدنى  �لوطني 

به �أو ي�ضدد ديونه.
�سارة بومعزة

طالبوا باإلغاء املادة 87 مكرر وال�سريبة على الدخل

الأ�سالك امل�سرتكة والعمال املهنيون 
بالرتبية يف اإ�سراب قريبا

يف اإطار حماربة العنف يف املالعب:

بوديبة يتحدى م�سالح بن غربيط :

ت�سخري اأكرث من 210000 
�سرطي لتاأمني املقابالت الكروية

الت�سريحات اجلافة و التهامات 
لن يخدما القطاع

الوة
ري ع

ت/ ب�س



املر�سوم  ين�ص  ال�سياق  ذات  ويف 
ميار�ص  املنتدب  الوايل  اأن  على 
الوالية«  وايل  �سلطة  »حتت  مهامه 
ومراقبة  وتن�سيق  »بتن�سيط   ويقوم 
للمقاطعة  التابعة  البلديات  اأن�سطة 
الدولة  م�سالح  وكذا  االإدارية 
باأعمال  »يبادر  كما  بها«  املوجودة 
واملوؤ�س�سات  امل�سالح  تاأهيل 
املقاطعة   م�ستوى  على  العمومية 
وقيادتها«ويف  ومتابعتها  االإدارية 
من  اأنه  املر�سوم  يوؤكد  ال�ساأن  هذا 
»ال�سهر  املنتدب  الوايل  مهام  بني 

على تنفيذ 
املعمول  والتنظيمات  القوانني 
وجمل�ص  احلكومة  وقرارات  بها 
الوالية وجمل�ص املقاطعة االإدارية 
ال�سعبي  املجل�ص  مداوالت  وكذا 
املقاطعة  م�ستوى  على  الوالئي 
على  ال�سهر   جانب  اإىل  االإدارية, 
املوجودة  االأمن  م�سالح  م�ساهمة 
باملقاطعة االإدارية وبالتن�سيق معها 
واالأمن  العام  النظام  »حفظ  على 
يكلف  اأخرى  جهة  العمومي«من 
اقت�سادية  مبهام  املنتدب  الوايل 
»اال�ستثمار  غرار  على  واجتماعية 
العمومية  واالأمالك  العمومي 
العمومية واحلالة املدنية  املرافق 

الفالحة  املنظمة,  واالأن�سطة 
املائية  املوارد  الريفية,  والتنمية 

والبيئة, 
ال�سكن  والنقل  العمومية  اال�سغال 
والتكوين,  الرتبية  والعمران, 
وال�سحة  االجتماعي  الن�ساط 
والريا�سة,  وال�سباب  العمومية 
التقليدية,  وال�سناعة  ال�سياحة 
ال�سناعة  التجارة  الت�سغيل, 
واال�ستثمار اإىل جانب الطاقة واالأمن 
ال�سناعي«يذكر اأن رئي�ص اجلمهورية 

ال�سيد عبد العزيز بوتفليقة  كان قد 
وقع موؤخرا على املر�سوم الرئا�سي 
مقاطعة   14 ا�ستحداث  املت�سمن 

اإدارية جديدة بواليات اجلزائر و 
و  وعنابة  وق�سنطينة  البليدة 

وهران. 
االإدارية  املقاطعات  وتخ�ص 
ال�سكنية  ,التجمعات  اجلديدة 
االآونة  يف  عرفت  التي  الكبرية 
ملحوظا  عمرانيا  تطورا  االأخرية 
بوعينان  من  بكل  االأمر  ويتعلق 

اهلل  عبد  �سيدي  )البليدة(, 
)اجلزائر(, ذراع الري�ص )عنابة( و 
علي منجلي )ق�سنطينة(« و يف اإطار 
احلر�ص على جعل املدن الكربى 
اأي�سا  مت  املقاربة  هاته  قلب  يف 
وزيغود  اخلروب  من  كل  تنظيم 
ومدينة  بوزيان  وحامة  يو�سف 

ق�سنطينة )بوالية ق�سنطينة( 
اجلري  وبئر  اأرزيو  و  الرتك  وعني 
ومدينة  تليالت  واد  و  وال�سانية 

وهران )بوالية وهران(

الإثنني   14  جانفي  2019  املوافـق  ل09 جمادى الأول 1440هـ 24 �ساعة5
ن�صاطات م�صالح اأمن ولية اجلزائر يف 

دي�صمرب2018

معاجلة 1526 ق�سية �أف�ست 
�إىل �إيقاف 1890 م�ستبها فيه

اأمن والية اجلزائر  اإطار حماربة اجلرمية احل�رضية, قامت م�سالح  يف 
اإيقاف  اإىل  اأف�ست  ق�سية   )1526( مبعاجلة   2018 دي�سمرب  �سهر  خالل 
)1890( م�ستبها فيه, اأين مت تقدميهم اأمام اجلهات الق�سائية املخت�سة, 
من بينهم )864( يف ق�سايا تتعلق بحيازة وا�ستهالك املخدرات واملوؤثرات 
البي�ساء املحظورة و  االأ�سلحة  العقلية )180( �سخ�سا متورطا يف حمل 

)846( �سخ�ص متورط يف خمتلف الق�سايا.
من بني الق�سايا املعاجلة, )190( ق�سية متعلقة بامل�سا�ص باملمتلكات, 
للجنح  بالن�سبة  اأما  باالأ�سخا�ص,  بامل�سا�ص  متعلقة  ق�سية   )303(
واجلنايات �سد االأ�رضة واالآداب العامة, فقد عاجلت م�سالح اأمن والية 
باجلنايات  )255( ق�سية متعلقة  بينما مت معاجلة  )16( ق�سية,  اجلزائر 
واجلنح �سد ال�سيء العمومي باالإ�سافة اإىل )32( ق�سية متعلقة باجلرائم 

االقت�سادية واملالية.
م�سالح  فاإن  املحظورة,  البي�ساء  االأ�سلحة  حمل  لق�سايا  بالن�سبة  اأما 
)180( �سخ�سا مت  فيها  تورط  )172( ق�سية  اأمن والية اجلزائر عاجلت 
احلب�ص  فيه  )23(م�ستبها  منهم  اأودع  الق�سائية,  اجلهات  اأمام  تقدميهم 
املوؤقت ويف اإطار مكافحة املخدرات متت معاجلة )727( ق�سية تورط 
فيها )864( �سخ�سا, مع حجز )37( كلغ من القنب الهندي, باالإ�سافة اإىل 

)246189(قر�سا مهلو�سا, )185.4( غراما من الكوكايني.
من  ال�سهر  نف�ص  التنظيم خالل  و  العامة  ال�رضطة  ن�ساطات  بخ�سو�ص 
�سنة 2018, فاإن قوات ال�رضطة قامت بـ)214( عملية مراقبة للن�ساطات 
التجارية املنظمة, اأين مت تنفيذ )08( قرارات غلق �سادر عن ال�سلطات 
العمومي  االأمن  م�سالح  �سجلت  املرورية  الوقاية  جمال  يف  املخت�سة, 
اإثرها �سحب  اأين مت على  )16001( خمالفة مرورية,  الفرتة  خالل هذه 
)5580( رخ�سة, كما مت ت�سجيل )64( حادث مرور ج�سماين, اأ�سيب على 
هذه  اأغلب  اأ�سخا�ص,حيث   )07( وفاة  مع  بجروح,  �سخ�ص   )67( اإثرها 
احلوادث ناجتة عن عدم احرتام قانون املرور بالدرجة االأوىل, يف حني 
قامت م�سالح االأمن العمومي الأمن والية اجلزائر بـ)1514(عملية حفظ 

النظام.
ال�سهر,)60177(  نف�ص  خالل  اجلزائر  والية  اأمن  م�سالح  �سجلت  كما 
مكاملة عرب اخلط االأخ�رض48-15 وكذا خط النجدة 17, باالإ�سافة اإىل 
)939( مكاملة خا�سة بالرقم 104.يف حني تبقىهذه االأرقامتحت ت�رضف 

املواطنني للتبليغ عن كل ما من �سانه امل�سا�ص باأمنهم و�سالمتهم.

�صيدي بلعبا�س

 رفع �لتجميد عن متويل �مل�ساريع 
ل�سندوق للتاأمني على �لبطالة

رفع الفرع املحلي لل�سندوق الوطني للتاأمني على البطالة لوالية �سيدي بلعبا�ص 
اجلارية  ال�سنة  خالل  متنقل  عتاد  حتمل  التي  امل�ساريع  متويل  عن  التجميد 
ح�سب ما علم اأم�ص االأحد لدى املديرة املحلية لذات اجلهاز  و اأو�سحت اإكرام 
اأنه مت رفع التجميد عن امل�ساريع التي حتمل عتاد متنقل التي كانت  �ستوتي 
جممدة منذ يوليو 2015 حيث تقرر اإعادة اإدراج متويلها من طرف ال�سندوق 
تكلفة  من  باملائة   40 ذلك  يتجاوز  اأال  ب�رضط  البطالة  على  للتاأمني  الوطني 
امل�رضوع و اأ�سارت اإىل اأنه مت اإعادة اإدراج العتاد املتنقل يف الن�ساطات التي 
حتتاج لعتاد متنقل من اأجل توزيع منتج اأو تقدمي خدمة حيث ميكن يداع طلب 
ال�سيغة على غرار متويل  لال�ستفادة من هذه  لل�سندوق من طرف امل�ستثمر 
اقتناء �سيارات اإ�سعاف لنقل املر�سى اأو حافالت لنقل االأطفال يف الرو�سات 

ب�رضط اأن مبلغ هذا العتاد ال يتجاوز 40 باملائة من كلفة امل�رضوع.
و فيما يتعلق بح�سيلة ن�ساطات الفرع املحلي لل�سندوق الوطني للتاأمني على 
عرب  مودعا  ملفا   253 اإح�ساء  مت   2018 �سنة  خالل  بلعبا�ص  ل�سيدي  البطالة 
خمتلف بلديات الوالية ح�سب ما اأو�سحته ذات امل�سوؤولة م�سرية اإىل اأن جلنة 
االنتقاء و االعتماد قامت بدرا�سة 248 ملف حيث مت قبول 244 ملفا منها و 
اإيداع امللفات املقبولة على م�ستوى البنك حيث مت احل�سول  اأ�سافت اأنه مت 
على 178 موافقة بنكية لتمويل هذه امل�ساريع يف حني ال يزال ما تبقى منها قيد 
الدرا�سة على م�ستوى البنك وفيما يخ�ص عدد امللفات التي مولت من طرف 
ال�سندوق مت اإح�ساء 80 ملفا , وفقا ملا �رضحت به املتحدثة, م�سرية اإىل اأن 

معدل التغطية بلغ 78 باملائة 
للتاأمينات على البطالة لوالية  لالإ�سارة يحتل الفرع الوالئي لل�سندوق الوطني 
�سيدي بلعبا�ص املرتبة الـ 15 وطنيا من حيث حت�سيل امل�ستحقات و املركز 
الـ 7 وطنيا من حيث امللفات املودعة من طرف ال�سباب  البلديات املنت�رضة 

عرب تراب الوالية.
هذا و ي�ستعد الفرع املحلي لل�سندوق الوطني للتاأمني على البطالة لوالية �سيدي 
بلعبا�ص الإطالق حملة حت�سي�سية عرب 52 بلدية من اأجل ت�سجيع الراغبني يف 
احل�سول على دعم من ال�سندوق للتقرب و اال�ستفادة من الربامج املخ�س�سة 

لهذه الفئة خا�سة �سنة 2019 و ذلك باإ�رضاك خمتلف الفاعلني و الهيئات. 

م.�س

واالت�ساالت  الربيد  وزيرة  اأكدت 
والال�سلكية  ال�سلكية 
هدى  والرقمنة,  والتكنولوجيات 
اأن  االأحد  اأم�ص  فرعون  اإميان 
ا�ستثمر  ات�ساالت اجلزائر  جممع 
 2014 منذ  دج  مليار   300 نحو 
الالزمة  التجهيزات  اقتناء  يف 

لتح�سني اخلدمات.
القناة  اأمواج  عرب  لها  ت�رضيح  يف 
اأو�سحت  الوطنية  لالإذاعة  الثالثة 
ا�ستثمار  اإجماال  »مت  اأنه  الوزيرة 
ال�سنوات  خالل  دج  مليار   294
التجهيزات  يف  االأخرية  االأربعة 
جممع  فروع  كل  م�ستوى  على 
)ات�ساالت  اجلزائر  ات�ساالت 
اجلزائر للهاتف النقال-موبيلي�ص 
الف�سائية«و  اجلزائر  ات�ساالت  و 
اأكدت الوزيرة اأن الهدف من هذه 
بف�سل  متت  التي  اال�ستثمارات 
تلبية  يف  يكمن  خا�سة«  »اأموال 
ال�رضيط  »املتنامي« على  الطلب 
املرتقب  من  اأنه  معلنة  العري�ص 
»اال�ستثمارات  حجم  يبلغ  اأن 

مليار   184 يقل عن  ال  ما  التقنية 
رقم  هو  و   2019 �سنة  دج« خالل 
املناطق  يف  االنت�سار  يعني  ال 
ال�سنة  هذه  اأوكل  الذي  املعزولة 
اأردفت  و  العاملية  للخدمة 
املبلغ  هذا  اأن  تقول  فرعون 
ال�سبكة  لتطهري  اأ�سا�سا  �سيكر�ص 
العا�سمة  للجزائر  احل�رضية 
ذو  االنرتنت  )يف  اال�ستثمار  و 
التدفق العايل عن طريق االألياف 
الكوابل  ا�ستكمال  و  الب�رضية( 
اإىل  باالإ�سافة  اجلديدة  البحرية 
باالأقمار  خا�سة  جتهيزات  اقتناء 
اإىل  م�سرية  اال�سطناعية, 
 23 بقيمة  مايل  تخ�سي�ص غالف 

مليار دج جلانب التكوين.
ا�ستبعدت  اأخرى  جهة  من  و 
راأ�سمال  فتح  احتمال  الوزيرة 
معتربة  اجلزائر  ات�ساالت  جممع 
على  ت�سري  املجمع  »اأمور  اأن 
اأف�سل حال« �سيما عقب دمج كل 
فروعه يف كيان واحد و اأ�سافت اأنه 
»ينبغي على الدولة ان تتحكم يف 

اأداتها العمومية )جممع ات�ساالت 
الظروف  كل  ملواجهة  اجلزائر( 
االت�ساالت  جمال  اأن  و  �سيما 
ميثل  الال�سلكية  و  ال�سلكية 

م�ستقبل االقت�ساد الوطني«.
اأن م�رضوع  اإىل  الوزيرة  اأ�سارت  و 
�سبكة  بربط  املتعلق  »ميديك�ص« 
اجلزائرية  الب�رضية  االلياف 
الذي  الدويل  البحري  بالنظام 
باآ�سيا  املتحدة  الواليات  يربط 
االأبي�ص  البحر  طريق  عن 
البحري  الكابل  كذا  و  املتو�سط 
اأورفال/األفال  الب�رضية  لالألياف 
ا�سبانيا  و  اجلزائر  بني  الرابط 
 ) لن�سيا فا - ن ا هر و - ئر ا جلز ا (
اليوم«و  »قائمة  م�ساريع  كلها 
»ميديك�ص«  م�رضوع  بخ�سو�ص 
ُربط  الكابل  اأن  الوزيرة  اأو�سحت 
و  عنابة  حمطة  م�ستوى  على 
بتجارب  القيام  حاليا«  »يجري 
تقنية, متوقعة اأن ينطلق الت�سغيل 
فرباير  »نهاية  للم�رضوع  الر�سمي 

اأو مطلع مار�ص 2019«.

اأورفال- مب�رضوع  يتعلق  فيما  و 
اجناز  على  الوزيرة  اأكدت  األفال 
من  لكل  الثالثة  املحطات 
فالن�سيا  و  ووهران  اجلزائر 
بالتجارب  القيام  انتظار  يف 
الربي  اجلزء  ربط  فور  التقنية 
جانب  من  و  اال�سباين  بالرتاب 
اأن  فرعون  ال�سيدة  اعتربت  اآخر 
اإن�ساء جلنة مكلفة ببحث الطرق 
وترية  لت�رضيع  اعتمادها  الواجب 
اإدراج املجال الرقمي يف خمتلف 
»اإ�سارة  الن�ساط مبثابة  قطاعات 
قوية« من احلكومة بالنظر لكون 
و  للت�ساور  اإطارا  ت�سكل  اللجنة 
اأن  من  بالتاأكد  مكلف  املتابعة 
اأي دائرة وزارية معنية »�ست�سارك 
فعليا« يف هذا امل�رضوع اخلا�ص 
بالرقمنة و خل�ست اإىل القول اأن 
كافة  رقمنة  عملية  من  االنتهاء 
ا�سم  حامل  �سيمكن  اخلدمات 
من  اال�ستفادة  من  امل�ستخدم 
»دون  العمومية  اخلدمات  كافة 

اأي �سعوبات«. 

وزير الربيد اإميان هدى فرعون

جممع �ت�ساالت �جلز�ئر لي�س يف حاجة �إىل فتح ر��س ماله
.      ا�صتثمار 300 مليار دج منذ 2014

العدد الأخري من اجلريدة الر�صمية

تنظيم �ملقاطعات �الإد�رية باملدن
 �لكربى و مهام �لو�يل �ملنتدب 

�صدر يف العدد الأخري من اجلريدة الر�صمية املر�صوم الرئا�صي املت�صمن اإحداث مقاطعات اإدارية يف 
املدن الكربى ويف بع�س املدن  اجلديدة وحتديد قواعد تنظيمها و�صريها وكذا مهام الوايل املنتدب 
,ويهدف املر�صوم رقم 18-337 ,املوؤرخ يف 25 دي�صمرب 2018 اإىل »اإحداث مقاطعات اإدارية يف املدن 

الكربى ويف بع�س املدن اجلديدة وحتديد قواعد تنظيمها و�صريها وكذا مهام الوايل املنتدب«, مربزا 
اأنه »يف حالة امتداد املقاطعة الإدارية اإىل اأجزاء اإقليمية لعدة بلديات, يحدد جمال عمل وتن�صيق 

املقاطعة الإدارية عند احلاجة عن طريق التنظيم«.



الوطنية  ال�رشكات  مرتب�صي  طالب 
العاملة يف ال�صناعة النفطية باقليم 
املحتجني  م�صعود  حا�صي  دائرة  
يف   ، بورقلة  الوالية  مقر  اأمام 
 ،« »الو�صط  يومية  مع  لهم  ت�رشيح 
للرجل  العاجل  التدخل  ب�رشورة 
جالوي  القادر  عبد  بالوالية  االأول 
لدى ال�رشكات الوطنية العاملة حتت 
العمالق  النفطي  املجمع  و�صاية 
خدمات  غرار  على   �صوناطراك 
االآبار ، االأ�صغال يف االآبار واملوؤ�ص�صة 
الوطنية للتنقيب ، من اأجل التجاوب 
ب�رشعية  و�صفوه  ما  مع  اجلاد 
مطلبهم املتمثل يف التطبيق ال�صارم 
مبنحهم  الرامية  احلكومية  لتعليمة 
بذات  املبا�رش  التوظيف  يف  حقهم 

املوؤ�ص�صات .
هوؤالء  حمل  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
املحتجني  م�صوؤولية تبعات العواقب 
تعنت  عن  تنجر  قد  التي  الوخيمة 

يف  الكربى  الوطنية  املوؤ�ص�صات 
تطبيق القوانني بخ�صو�ص توظيفهم 
بعد  مبا�رشة  مبنا�صبهم  املبا�رش 
بتلك  التكوين  فرتة  من  انتهائهم 
فقد  مت�صل  �صياق  ويف  ال�رشكات، 
مبوا�صلة  املتحدثني  ذات  هدد 

الت�صعيد من لهجة خطابهم يف حالة 
ما مل جتد مطالبهم املذكورة اأذانا 

�صاغية .
من جهة ثانية فقد اأكد رئي�ص الوكالة 
الوالئية للت�صغيل بورقلة حممد رايق 
مع  له  مقت�صب  �صحفي  ت�رشيح  يف 

يومية »الو�صط«، اأن م�صاحله ت�صهر 
اتفاق  اإىل  التو�صل  اأجل  جاهدة من 
يف  العاملة  الوطنية  ال�رشكات  مع 
ال�صناعة النفطية لتذليل ال�صعوبات 
وو�صع حد ل�رشوط التعجيزية بهدف 
حاالت  هكذا  مبثل  اجلاد  التكفل 
ورث  اأنه  ال�صدد  ذات  ، م�صيفا  يف 
تراكمات عن �صابقيه ي�صعى لتفكيك 
ح�صب  مبداأ  بتطبيق  طال�صمها 

االأولويات واالإمكانات املتاحة .
عبد  ورقلة  والية  وايل  اأن  ومعلوم 
القادر جالوي قد اأكد يف ت�رشيحات 
الظروف  كل  وفر  اأنه  له  �صابقة 
املحلية  الوكاالت  لعمل  املالئم 
اخراج  اأجل  من  للت�صغيل  والوالئية 
ومن  املظلم  النفق  من  امللف  هذا 
ثم و�صع حد لتزايد املقلق ملعدالت 
اأثرت  التي  االحتجاجية   احلركات 
بطريقة مبا�رشة وغري مبا�رشة على 
واقع و اأفاق التنمية بوالية تنام على 
يف  يتخبطون  و�صكانها  املاليري 

جملة من امل�صاكل الالمتناهية .

لكرة  اجلهوية  البطولة  اإطار  يف 
�صنف »اأكابر« املوؤهلة  القدم 
لالأمن  العامة  املديرية  لكاأ�ص 
اأمن  م�صالح  نظمت   ، الوطني 
البطولة  فعاليات  اأدرار  والية 
ال�رشطة  م�صالح  مابني  اجلهوية 
الأمن واليات ب�صار ، اأدرار وتندوف 
من  اإبتداءا  فعالياتها  جرت  والتي 
من  غاية 09 جانفي  تاريخ 07 اإىل 

ال�صنة اجلارية .
املركب  ديوان  احت�صن  حيث   
كاأ�ص  نهائي  الريا�صات  املتعدد 
اأمن  فريقي  جمعت  التي  البطولة 
توج  والتي  وب�صار  اأدرار  واليتي 
البطولة  لت�صهد   ، االأخري  هذا  بها 
يف  فعاليتها  جرت  التي  اجلهوية 
عائلية  �رشطية  ريا�صية  اأجواء 
بالبطولة  املتوج  الفريق  تكرمي 
والفرق امل�صاركة من قبل ال�صلطات 

الع�صكرية   ، املدنية  املحلية 
والق�صائية .

مثل  اإقامة  فاإن  ثانية  جهة  من 
داللة  ال  الريا�صية  الدورات  هذه 
توليها  التي  املكانة  على  وا�صحة 
القيادة العليا جلهاز االأمن الوطني 
التظاهرات  الإجناح خمتلف 
الفعالة  م�صاهمتها  الريا�صية و 
الداعمة  البيئة  اإثراء  و  تعزيز  يف 
للريا�صة واإمناء الروح الريا�صية بني 
ترمي  التي  الوطني  االأمن  �صفوف 
ممار�صتها  تفعيل  اإىل  باالأ�صا�ص 
ت�صهم  والتي  ال�رشطة  اأفراد  و�صط 
م�صتوى  رفع  يف  فعال  وب�صكل 
جاهزية اأفراد االأمن و كذا حت�صني 
اجلانب البدين لديهم و ت�صجيع روح 
املناف�صة الريا�صية ما بني م�صالح 

قوات ال�رشطة .
�أحمد باحلاج 

لالأمن  الوالئية  امل�صلحة  توا�صل 
امليداين  ، عملها  بورقلة  العمومي 
اجلرائم  مرتكبي  ملكافحة 
مع   ، املرور  لقوانني  املخالفة 
ال�رشعة يف عملية معاجلة خملفات 
العمران والبناء والتجارة الفو�صوية 

.
اأفاد بيان خللية االإعالم واالإت�صال 
مبديرية  اخلارجية  والعالقات 
قد  كانت   ، بورقلة  الوطني  االأمن 
ن�صخة   « »الو�صط  يومية  ت�صلمت 
التواجد  �صمان  اإطار  يف  اأنه  منه 
والطرقات  املنافذ  عرب  االأمني 
القيام  تاأمني املدينة، مت  من اجل 
 ، متنقلة  و  بـ:16585  دورية راجلة 
مت من خاللها مراقبة 30508 �صيارة 
ت�صجيل  1412 خمالفة  مت  حيث   ،
 ، االخت�صا�ص  اإقليم  عرب  مرورية 
منها 11 خمالفة تن�صيق ، 52 جنحة 
مرورية  كما مت �صحب 422 رخ�صة 
�صياقة ملدة 03 ا�صهر و 06 ا�صهر .

املبذولة  اجلهود  من  بالرغم  و 

الوالية  امل�صلحة  طرف  من 
حماية  ق�صد   ، العمومي  لالأمن 
حوادث  من  الراجلني  و  ال�صواق 
ال�صارم  التطبيق  املرور من خالل 
ال�صري  حركة  تنظم  التي  للقوانني 
�صجلت يف جمال  م�صاحلي  اأن  اإال 
حوادث املرور 14 حادث مرور نتج 

عنه 13 جريحا و قتيل .     
البيان فقد  نف�ص  به  اأفاد  وح�صبما 
العمران  �رشطة  فرقة  عاجلت 
حماية  البيئة 27 ق�صية  و 
باجناز  متعلقة  منها 21 ق�صية 
مت  فيما    ، رخ�صة  بدون  بناء 

ت�صجيل 06 ق�صايا تتعلق بالبيئة.
 

الغري  التجارة  بخ�صو�ص  اأما 
فرقة  عاجلت  فقد   ، ال�رشعية 
البيئة  حماية  و  العمران  �رشطة 
بوالية  اخت�صا�صها  اقاليم  عرب 
بالتجارة  تتعلق  ورقلة  29 ق�صية 

غري ال�رشعية.
�أحمد باحلاج 

جتمهر مع نهاية �الأ�شبوع �ملن�شرم مرتب�شي �ل�شركات �لوطنية ، �أمام مقر �لوالية 
للمطالبة ب�شرورة تدخل جاد من طرف �لرجل �الأول بالوالية لتمكينهم من حقهم 

يف �لتوظيف �ملبا�شر .

 متم�شكون بتطبيق تعليمة �حلكومة �خلا�شة بالتوظيف �ملبا�شر 

�أحمد باحلاج 

مرتب�شو ال�شركات الوطنية يحتجون 
بورقلة وي�شتنجدون بالوايل 

لقد �صمل الن�صاط العملياتي لوحدات 
الوطني  للدرك  االإقليمية  املجموعة 
العمل  ميادين  خمتلف  بتمرنا�صت 
بالزيادة  تت�صم  بيئة  يف  املتاحة 
ما  ال�صيما  للتحديات،  امل�صتمرة 
وال�صكينة  االأمن  ب�صمان  يتعلق 
خمتلف  حماربة  وكذا  العموميني، 
معاجلة  مت  حيث   ، االإجرام  اأ�صكال 
ال�صنة  خالل  الق�صايا  من  كبري  عدد 

املن�رشمة .
االإقليمية  للمجموعة  بيان  اأفاد 
كانت   ، بتمرنا�صت  الوطني  للدرك 
قد حت�صلت يومية »الو�صط » ن�صخة 
مبحاربة  يتعلق  فيما  اأنه   ، منه 
 ،2018 �صنـة  خالل  العادي  االإجرام 
عاجلت وحدات املجموعة 55 ق�صية 
تتعلق  ق�صية  و583  باجلنايات  تتعلق 
باجلنح، �صملت هذه الق�صايا اجلرائم 
�صد االأ�صخا�ص، �صد االأمالك، �صد 
االآداب، �صد النظام واالأمن العمومي، 
الوطني،  االقت�صاد  �صد  التزويــر، 
حيث مبقارنة ح�صيلة �صنة 2017 مع 
عدد  يف  ارتفاع  يالحظ   2018 �صنة 
اجلنايات بن�صبة 57.14% وانخفا�ص 

يف عدد اجلنح بن�صبة تقارب 11 %.
املجموعة  وحدات  عاجلت  كما 
ما�صة  ق�صية   2018،83 �صنة  خالل 

باالأ�صخا�ص، يف حني بلغ عدد الق�صايا 
املعاجلة  باملمتلكات،  املا�صة 
126ق�صية،اأما  ال�صنة  نف�ص  خالل 
بالن�صب  املرتبطة  الق�صايا  عدد 
والف�صاد  والغدر  املايل  واالحتيال 
اأي�صا  ال�صنة  نف�ص  خالل  املعاجلة 

فهو38 ق�صية.
وحتليل  درا�صة  عملية  بينت  لقد 
اإجراء  عند  االإجرامية  الظواهر 
اأكرب  اأّن  املوقوفني،  للجناة  مقاربة 
ال�صباب  فئة  من  هي  للجناة  ن�صبة 
اإىل  راجع  هذا  �صنة،   40 اإىل   18 من 
ارتفاع ن�صبة البطالة باملنطقة نظرا 
والهياكـل  ال�صناعية  لنق�ص املن�صاآت 
هذه  ت�صتقطب  التي  االجتماعية 
الفئة. اأما مقاربة ال�صحايا في�صتنتج 
اأّن فئة اقل من 18 �صنة ت�صكل  منها 
 %1.92 بن�صبة  فقط  واحدة  حالة 
اأن هذه  من ال�صحايا، وهذا ما يبني 
الفئة نادرا ما تكون �صحية لالأن�صطة 

االإجرامية ال�صائدة باملنطقة.
اإطار حماربة اجلرمية مبختلف  ويف 
امل�صاعدة  يد  وتقدمي  اأنواعها 
منظومة  ا�صتغالل  مت  للوحدات، 
 Mugshot( الفوتوغرافية  ال�صور 
 15 ومعاينة  ليتم معاجلة   )System
وال�رشب  بال�رشقة  متعلقة  ق�صية 

اأين  جمهولني  �صد  العمدي  واجلرح 
يف  اأ�صخا�ص   03 على  التعرف  مت 

ق�صايا خمتلفة.
ن�صاط  �صمل  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
وحدات املجموعة يف جمال ممار�صة 
مهام ال�رشطة اخلا�صة، ت�صجيل 459 
ق�صية  خالل �صنة 2018، اأي بارتفاع 
يقدر بـــ: 170 % ) 03 اأ�صعاف(، مقارنة 
�صنة  خالل  امل�صجلة  الق�صايا  بعدد 
ق�صية.وقد   169 بـــ:  املحددة   2017
�صمل هذا الن�صاط على �صبيل الذكر 
بحماية  املتعلق  القانون  احل�رش  ال 
امل�صتدامة،  التنمية  اإطار  يف  البيئة 
ومراقبتها  النفايات  ت�صيري  قانون 
ممار�صة  �رشوط  قانون  واإزالتها، 
حماية  قانون  التجارية،  االأن�صطة 
يتعلق  الغ�ص،وما  وقمع  امل�صتهلك 

بال�رشائب غري املبا�رشة.
من جهة ثانية فقد اأفاد ذات البيان 
باإّن النتائج امل�صجعة املحققة فيما 
حوادث  عدد  من  التقليل  يخ�ص 
االخت�صا�ص،  اإقليم  عرب  املرور 
اأثبتت  االأخرية،  ال�صنوات  خالل 
الالاأمن  اأن عملية جمابهة ظاهرة 
مروري، ال تتم اإال با�صتكمال العمل 
ردعي،  باآخر  الوقائي  التح�صي�صي 
حيث �صمحت توجيهات وتعليمات 

القيادة والو�صائل التي مت ت�صخريها 
ملجابهة ظاهرة الالاأمن املروري، 
من  املبذولة  املجهودات  وكذا 
طرف وحدات املجموعة االإقليمية 
للدرك الوطني بتمرنا�صتعرب اإقليم 
نتائج  بتحقيق  االخت�صا�ص، 
املحلي  امل�صتوى  على  اإيجابية 
بنف�ص  مقارنة   ،2018 �صنة  خالل 
مت  2017،حيث  �صنة  من  الفرتة 
عدد  يف  هام  انخفا�ص  ت�صجيل 
 ،%22.22 بن�صبة  املرور  حوادث 
االأرقام فقد مت معاينة عرب  وبلغة 
اإقليم االإخت�صا�ص خالل �صنة 2018 
 76 ماديا،   09 منها  126حادثا،   :
ج�صمانيا و 41 مميت، نتج عنها 75 
قتيال و318 جريحا، و مبقارنتها مع 
�صنة 2017 التي مت فيها معاينة 162 
حادثا مروريا، �ُصجل انخفا�ص بــ-
36 حادث، وزيادة يف عدد الوفيات 
عدد  يف  نق�صان  مع  15حالة،  بــ: 
بـ:37 حالة،ما يحتم بذل  اجلرحى 
مزيد من اجلهود يف �صبيل حماربة 
ظاهرة حوادث املرور بالنظر اإىل 
وال�صعف  الطرقات  �صبكة  طول 
الذي تعانيه من حيث توفر معايري 

ال�صالمة املرورية.
�أحمد باحلاج 

درك مترن��شت

 معاجلة 55 ق�شية تتعلق باجلنايات و583 
جنحة خالل 2018

.     ت�شجيل 126حادثا نتج عنها 75 قتيال و318 جريحا

كاأ�س �ملديرية �لعامة لالأمن �لوطني

�أمن ورقلة 

اأمن والية بب�شار  يتوج بالبطولة 
على ح�شاب اأمن اأدرار 

معاجلة خمالفة مرورية و�شحب 
422 رخ�شة �شياقة 

.      50 ق�شية تتعلق بالعمر�ن و�لبناء و�لتجارة �لفو�شوية 
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النخيل  حي  مع  احلال  وهو    
م�صالح  م�صابقة  من  بالرغم 
من  الزمن  وزو  تيزي  بلدية 
املعي�صي  الو�صط  حت�صني  اأجل 
للمواطنني من الق�صاء على عدة 
م�صاكل مرتبطة بركن ال�صيارات 
اأكرب  توفري  اإىل  بال�صعي  ذلك  و 
ال�صتيعاب  املرافق  من  عدد 
التي  ال�صيارات  من  عدد  اأكرب 
يوميا  البلدية  على  ترتدد 
التي  ال�صائفة  خ�صو�صا يف هذه 
اغلب  من  كبريا  تدفقا  عرفت 
الوطن ف�صال عن توافد  واليات 
خالل  من  وكذلك  املغرتبني 
االإجراءات  من  جملة  اتخاذ 
فو�صى  على  للق�صاء  التنظيمية 
املقابل  فاإنه يف  ال�صيارات  ركن 
تواجه  وز  تيزي  بلدية  تزال  ال 
معاناة ب�صبب هذا امل�صكل ذلك 
التابعة  ال�صوارع  من  العديد  اأن 

خا�صة  البلدية  لهذه  اإقليميا 
بحي كو�صيدر اجلديد كا�صنو�ص  
تعاين  وزو  تيزي  مقربلدية 
الع�صوائي  الركن  م�صكل  من 
الطرقات  بني  ومن  لل�صيارات 
يف  عارمة  فو�صى  ت�صهد  التي 
توقف ال�صيارات ملفرتق الطرق 
اجلديدة  باملدينة  اأفريل   20

بلدية  مقر  مبحاذاة  وخا�صة 
احلظائر  ب�صبب  وزو  تيزي 
الع�صوائية املنت�رشة هنالك اأمام 
اأعني م�صالح االآمن مت�صّببني يف 
�صبب  الذي  االأمر  ال�صري  عرقلة 
الكثري من املتاعب للمارة الذين 
يف  ال�صري  اإىل  بع�صهم  ا�صطر 
ذلك  يحمله  مبا  الطريق  و�صط 

جراء  وهذا  لهم  خماطر  من 
اخلا�صة  املواقف  وجود  عدم 
ناهيك  اإليه  الوافدة  لل�صيارات 
عن االإزعاج اليومي الذي ي�صبب 
باجتاه  املرور  حركة  ا�صطراب 
الطريق الرئي�صي الذي مل ي�صلم 
الع�صوائي  الركن  من  االآخر  هو 

للمركبات

تغرق بع�ض اإحياء تيزي وزو يف حالة اختناق �سديدة يف الطرقات بحيث ا�ستولت املركبات على 
جزء كبري من طرق املارة وحتولت يوميات املواطنني اإىل كابو�ض جراء الركن الع�سوائي وهذا 

امل�سكل يظهر بقوة على م�ستوى اأحياء املدينة اجلديدة و بالقرب من بلدية تيزي وزو

تيزي وزو

ح -كرمي  

الركن الع�ضوائي يغرق مدينة يف الفو�ضى
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تقلبات جوية بتيزي وزو 

تب�سة

اأمن تب�سة

غرداية 

 فتح العديد من حماور الطرق امل�ضدودة

حجز اأكرث من 04 قناطري 
من اللحوم الفا�ضدة 

حجز 1000 وحدة من امل�ضروبات 
الكحولية من خمتلف االأنواع

حم�ضنون يتكفلون بعمرة  
30 عامل نظافة 

 متكنت قوات ال�رشطة الأمن دائرة 
التن�صيق  و  بال�رشاكة  ال�رشيعة 
الوقاية  و  ال�صحة  حفظ  جلنة  مع 
الطبيب  و  ال�رشيعة  لبلدية  التابعة 
ببلدية  بالرقابة  املكلف  البيطري 
حمل  مراقبة  اثر  على  ال�رشيعة 
خم�ص�ص  املدينة  بو�صط  جتاري 
يبلغ  اللحوم احلمراء ل�صخ�ص  لبيع 
حجز  من   ، �صنة   31 العمر  من 
معرو�صني  اأغنام  ذبائح   )07(
عليهم  موؤ�رش  غري  للبيع  باملحل 
اأين  البيطرية  امل�صالح  قبل  من 
و  فا�صدة  اأنها  املعاينة  بعد  تبني 
الب�رشي  لال�صتهالك  �صاحلة  غري 
يقدر  حيث  فورا  اإتالفهم  يجب  و 
 150 من  باأكثـــر  االإجمالـــي  وزنهم 

املحجوز  الكمية  هذه  والتعد  كلغ 
اجلديدة  ال�صنة  بداية  منذ  االأوىل 
حيث حجزت ذات  امل�صلحة كمية 
)دجاج(  البي�صاء  اللحوم  من  كبري 
كانت  لالأجزاء  مقطعة  و  كاملة 
املركزي  بال�صوق  للتوزيع  معدة 
الكمية  قدرت  حيث  باملدينة 
املحجوزة  باأكرث من 02 قنطارين 
كانت مو�صوعة بال�صندوق اخللفي 
لل�صيارة  وكذا حجز 70كلغ  اأخرى 
ال�صوق  يف  للبيع  معرو�صة  كانت 
امل�صلحة  ذات  تبقى  املغطاة  
جمندة ملحاربة مثل هذه الظاهرة 
على  حقيقيا  خطرا  ت�صكل  التي 

�صحة و �صالمة املواطنني.
  ع/ ر�سيد تب�سة

التابعة  ال�رشطة  قوات  متكنت 
للفرقة املتنقلة لل�رشطة الق�صائية 
عني زروق  نهار اأم�ص على م�صتوى 
نفطة    16 رقم  الوطني  الطريق 
مراقبة تبينا من خاللها �صيارة من 
مدخل  من  قادمة   505 بيجو  نوع 
�صاحبها  اأن  حيث  تب�صة  مدينة 
تركها مركونة بو�صط الطريق ليتم 
ال�صالفة  لل�صيارة  مبا�رشة  التوجه 
الذكر و بعد اتخاذ جميع االإجراءات 
اأيـــن  املركبة  تفتي�ص  مت  االأمينة 
معتربة  بكمية  حمملة  باأنهــــا  تبني 
من  الكحولية  امل�رشوبــــات  من 
ليتم  االأنواع  و  االأحجام  خمتلف 
الفرقة  مقر  اإىل  املركبة  حتويل 
حيث  الق�صية  يف  حتقيق  فتح  و 
قدرت الكمية املحجوزة باأكرث من 
االأنواع  خمتلف  من  وحدة   1000
القانونية  االإجراءات  اإمتام  حلني 
اجلهات  اأمام  االأطراف  تقدمي  و 

الق�صائية .
ال�رشيعة  دائرة  اأمن  متكنت  كما 
على اإثر دوريات على م�صتوى اإقليم 
االخت�صا�ص اأين متكنت من العثور 
من  املقلدة  النقود  من  كمية  على 
حيث  امل�صلحة  ذات  عنا�رش  قبل 
كانت مهملة و�صط النفايات كانت 
يف  متمثلة  بال�صتيكي  كي�ص  داخل 
ورقة  كل  تت�صمن  كبرية  ورقة   158
مقلدة مبقدار  نقدية  اأوراق  ثالث 
هي  و  جزائري  دينار  األف   474
فئة  من  نقدية  اأوراق  عن  عبارة 
لتقوم  مقلدة  دينار جزائري   1000
يف  حتقيق  بفتح  امل�صلحة  ذات 
الوكالة  على  عر�صها  بعد  الق�صية 
التنمية  و  الفالحة  بنك  التجارية 
و  مزورة  باأنها  تبني  اأين  الريفية 
الإيقاف  جاريني  التحري  و  البحث 

الفاعلني.
ع/  ر�سيد تب�سة

نظافة  عامل   )30( ثالثون  ا�صتفاد 
بق�رش بنورة )غرداية( بف�صل هبات 
رحلة  من  الق�رش  ذات  حم�صني 
اأداء  اجل  من  املقد�صة  البقاع  اإىل 
العملية  العمرة  وتاأتي هذه  منا�صك 
حم�صنني  من  مببادرة  جاءت  التي 
ومتربعني من هذه اجلماعة تكرميا 
دورهم  العمال على  لهوؤالء  وعرفانا 
كما  املواطنني،  خدمة  يف  وعملهم 
اأكده اأحد قاطني بلدية بنورة احلاج 

عبد اهلل .
باملنا�صبة  املتحدث  ذات  وثمن 
تاأتي  التي  املح�صنني  هوؤالء  مبادرة 
هذه  تبذلها  التي  للجهود  ت�صجيعا 
توفري  �صبيل  يف  العمال  من  الفئة 
للمواطنني  جيدة  بيئية  ظروف 
ق�رش  �صباب  االإطار  هذا  يف  وقرر 
خالل  تطوعي  ب�صكل  العمل  بنورة 
)�صهر(  العمال  هوؤالء  غياب  فرتة 
القمامة  بجمع  باأنف�صهم  والتكفل 
و�صي�صمن  باملنطقة   والنفايات 

لهم  �صخرت  الذين  ال�صباب  هوؤالء 
جمارف ومكن�صات واأدوات النظافة 
جمع  دوري  وب�صكل  يوميا  االأخرى 
و  �صوارع  وكن�ص  املنزلية  النفايات 
اأن  قبل  جاوره  وما  الق�رش  طرقات 
يتم التخل�ص من هذه القمامات على 
منت �صاحنات قالبة مت و�صعها حتت 
ت�رشفهم من طرف م�صالح البلدية، 
''اإن اإمكانياتنا حمدودة وال ن�صتطيع 
املقد�صة  البقاع  اإىل  برحلة  القيام 
قد  عمرة  اأداء  يف  حلمي  اأن  غري 
املح�صنني  كرم  بف�صل  حتقق 
لها  لي�ص  هدية  اإنها  واملواطنني، 
اأحد  اأبرزه  ملا  اإ�صتنادا   ، ثمن" 
�صاكرا  املبادرة  من  امل�صتفيدين 

املح�صنني واملتربعني بالق�رش.
اإىل جتديد  وياأمل عديد املواطنني 
من  اخلريية  العمليات  هذه  مثل 
النظافة  وعمال  العمال  اأجل متكني 
مكة  زيارة  من  الفقرية  الفئات  من 

املكرمة. 

اأغلقت  التي  طرق  عدة  فتح  مت 
للثلوج  الكثيف  الت�صاقط  بفعل 
ال  فيما  وزو  تيزي  والية  عرب 
الإزالته،  متوا�صلة  العملية  تزال 
ال�صبت  اليوم  علم  ح�صبما 
لالأ�صغال  املحلي  املدير  من 
العموميةا�صماعيل ربحي   واأو�صح 
ربحي اأنه وبا�صتثناء قمم �صالتا و 
ال  التي  نكويالل  تيزي  و  تريوردا 
الوالئيني  الطرقني  و  مغلقة  تزال 
الوطني  الطريق  و   10 و   150
يحيى  اآيت  م�صتوى  على  رقم71 
بدائرة عني احلمام )54 كم جنوب 
�رشق تيزي وزو( فقد "اأعيد فتح 

كافة الطرق".
واأ�صاف ذات امل�صوؤول اأن العمليات 
اأربعني  اأن  بحيث  جارية  تزال  ال 
ثلوج  كا�صحة   20 بينهم  عتادا من 
من  تعبئتها  مت  اآخر  جهاًزا   30 و 
العمومية  االأ�صغال  م�صالح  طرف 
"للتدخل يف  دائمة جاهزة  و هي 

هذا  ا�صتمرار  حالة  يف  وقت  اأي 
لن�رشية  اأو الغلق"ووفقاً  الت�صاقط 
الوطني،  الدرك  مل�صالح  تابعة 
فقد ت�صبب هذا الت�صاقط الغزير 
للثلوج يف غلق 3 طرق وطنية و هي 
الذي   15 الوطني  الطرق  من  كل 

يربط قمة تريوردة باإفرحونن 
اأ�صوال و  و الطريق رقم 33 )بني 
اأيت بومهدي( و الطر يق رقم 30 
املوؤدي من تيزي وزو نحو البويرة 
ثالثة  غلق  وكذا  اإبودرارن،  عرب 
م�صالك والئية و هي الطريق رقم 
253 من قمة �صالتة نحو اإيلينت و 
الطريق رقم 09 الرابط بني اإيلوال 
الطريق  و  مزغن  بقرية  اأومالو 
بو�صهل  )قرية   150 رقم  الوالئي 

نحو اأبي يو�صف(.
من جهتهم، تدخل اأعوان احلماية 
املدنية لوحدتي تيزي وزو ودراع 
بغوا�صني  مدعومتني  خدة  بن 
اأم�ص  م�صاء  من  متاأخر  وقت  يف 

عالقة  مركبة  الإنقاذ  اجلمعة 
بوادي  اأ�صغال  يعرف  م�صار  يف 
الوالئي رقم  مغمور على الطريق 
خدة  بن  دراع  بني  الرابط   128

وبوغني.
عاما(   47( �صخ�ص  هلك  كما 
املغمور  النهر  مياه  جرفته 
اإىل  جثته  نقل  مت  حيث  باملياه، 
وزو،  لتيزي  اجلامعي  امل�صت�صفى 
اآخرين  رجلني  اإنقاذ  مت  بينما 
 45 و  عاماً   41 العمر  من  يبلغان 
عاماً و اإجالء اأحدهما الذي كان 
نحو  بالوجه  اإ�صابات  من  يعاين 
بن  لدراع  اال�صت�صفائية  املوؤ�ص�صة 

خدة.
التوا�صل  م�صوؤول  واأو�صح 
كامل  النقيب  املدنية،  باحلماية 
عنا�رشنا  "تدخلت  بو�صكور، 
اأي�صا لتقدمي امل�صاعدة اإىل بع�ص 
يف  اأو  العالقني  ال�صيارات  �صائقي 
حالة �صعبة لتقدمي لهم  االإغاثة، 

احلظ  حل�صن  و  ت�صجل  مل  فيما 
اأ�رشار"وفيما  اأو  اإ�صابات  اأي 
بانقطاعات امل�صجلة على  يتعلق 
فقد  والكهرباء،  الغاز  �صبكتي 
تدخلت م�صالح موؤ�ص�صة �صونلغاز 
على  الغاز  اإعادة  اأجل  من  مرتني 
لعا�صمة  الرئي�صي  املقر  م�صتوى 
كم   35( وا�صية  وبدائرة  الوالية 
جنوبا( وكذا من اأجل ارجاع التيار 
املقر  م�صتوى  على  الكهربائي 
كلم   70( بوزقن  ملدينة  الرئي�صي 
اأفادت  ح�صبما  وزو(،  تيزي  �رشق 
على  املن�صبة  اليقظة  خلية  به 
اإىل  وباالإ�صافة  الوالية  م�صتوى 
ذلك، تظل جميع مديريات الوالية 
جمندة من اأجل موا�صلة عمليات 
فيها  ت�صارك  التي  الثلوج  اإزالة 
جميع ال�صلطات املحلية واجلهاز 
ال�صعبي  الوطني  للجي�ص  االأمني 
الوطني  واالأمن  الوطني  والدرك 

واحلماية املدنية.

جيجل

 فتح الطرق الوطنية و الوالئية التي اأغلقتها الثلوج
املحاور  كل  فتح  من  التمكن  مت 
عرفت  التي  الوالئية  و  الوطنية 
حركة  يف  وتذبذبا  انقطاعا 
ت�صاقط  ب�صبب  املركبات 
اإىل  اجلمعة  اأم�ص   ليلة  الثلوج 
تبقى  فيما  جيجل  بوالية  ال�صبت 
امل�صالك  لفتح  متوا�صلة  اجلهود 
علم  ما  ح�صب  املتبقية  البلدية 
املحلية  املديرية  م�صالح  من 

للحماية املدنية.
فقد  امل�صالح  لذات  ا�صتنادا  و 
تظافرت جهود جميع القطاعات 
احلماية  غرار  على  املعنية 
االأ�صغال  مديرية  و  املدنية 
املحلية  اجلماعات  و  العمومية 
اجلي�ص  عنا�رش  عن  ف�صال 
جيجل  بوالية  ال�صعبي  الوطني 
بفعل  اأغلقت  التي  الطرق  لفتح 

الثلوج والتي م�صت 
الغربية  اجلنوبية  املرتفعات 
واجلنوبية ال�رشقية لوالية جيجل 
احلركة  تذبذب  يف  ت�صبب  مما 

على م�صتواها.
العزلة  فك  "جهود  باأن  واأفادت 
ت�صببت  التي  البلديات  عن 
التاأثري  يف  اجلوية  اال�صطرابات 
م�صتوى  على  ال�صري  حركة  على 

تزال  ما  اإليها  املوؤدية  الطرق 
ببلديات  م�صت�صهدا  متوا�صلة" 
اإيراقن  و  زيادة  بن  "�صلمى 
رابح  اأوالد  بلدية  وكذا  غربا 
"مل  اأنه  امل�صدر  نف�ص  "واأ�صاف 
تتعلق  تدخالت  اأي  ت�صجيل  يتم 
عن  الناجمة  املرور  بحوادث 
اإىل  امل�صجلة  اجلوية  التقلبات 

غاية م�صاء اليوم ال�صبت". 



�سمري الزبن 

تختلف ق�سية الالجئني الفل�سطينيني عن 
املتزايدة  الالجئني  ق�سايا  من  غريها 
يف العامل باأن الالجئني الذين هربوا من 
احلروب، اأو من خماطر اأخرى تعّر�سوا 
ُهّجروا لأ�سباٍب متييزية وفئوية  اأو  لها، 
واأهلية، بقيت بالدهم هي البالد نف�سها 
حتمل  الأقل  على  منها،  خرجوا  التي 
املكان  فل�سطني،  اأما  نف�سه.  ال�سم 
فقد  منه،  الفل�سطينيون  ُهّجر  الذي 
اأ�سبح مكانا اآخر، ودولة اأخرى، حاولت 
وحتاول، يائ�سًة، اإخفاء الآثار التي تركها 
اإىل  الالجئون يف بلدهم، قبل مغادرتها 
ال�ستات، حتى لو اأخذت ا�سما اآخر على 

اخلريطة ال�سيا�سية للعامل.
عا�سها  اأخرى  قا�سية  ومفارقة 
عن  تختلف  لجئني  الفل�سطينيون 
اأن  يف  تتمثل  الأخرى،  اللجوء  ق�سايا 
واحلروب  وال�رصاعات  النزاعات  كل 
�ُسمح  لجئني،  ق�سايا  اأفرزت  التي 
انتهاء  بعد  ديارهم،  اإىل  بالعودة  لهوؤلء 
ال�رصاع اأو احلرب، بينما ُمنع الالجئون 
ديارهم  اإىل  العودة  من  الفل�سطينيون 
لجئني  اأبقاهم  ما  منها،  ُهّجروا  التي 
القريبة  املنايف  يف  لجئني  يتنا�سلون 
اخل�سو�سية  هذه  و�سمت  وطنهم.  من 
بخا�سية  باللجوء  جتربتهم  الفل�سطينية 
اللجوء  جتارب  دون  من  فل�سطينية، 
اخل�سو�سية  هذه  متثلت  الأخرى. 
اأُلقي على عاتق الالجئني  بالعبء الذي 
يف املنايف، فلم يكن عليهم اأن يحّنوا اإىل 
هو  كما  غادروه  الذي  املفقود  وطنهم 
العامل، بل وكان  حال بقية الالجئني يف 
عليهم اأن يعيدوا اإنتاج وطنهم من جديد 

يف املنايف، فالوطن الذي غادروه مل يبَق 
مل  اأنهم  يّدعي  من  فهناك  حاله،  على 
يكونوا هناك اأ�سال، واأخذ يحاول اإخفاء 

مالحمهم واآثارهم عن اأر�سهم.
وبذلك، مل يقع على عاتقهم اإعادة اإنتاج 
جمتمعهم املقتلع من جديد يف املنايف 
اأن  عليهم  وكان  بل  فح�سب،  جديد  من 
وطنهم مبخيلهم اجلمعي،  اإنتاج  يعيدوا 
اإىل  اإ�سافة  بو�سفه فردو�سهم املفقود. 
املخيمات  يحّولوا  اأن  عليهم  كان  ذلك، 
من  نوع  اإىل  فيها  عا�سوا  التي  البائ�سة 
املاأ�ساة  امتداد  ومن  للوطن،  امتداد 
وجدت  حيث  وطنية،  ثنائية  باعتبارها 
املحيطة  البلدان  يف  املخيمات  هذه 
ا�ستمرارا  كانت  لكنها عمليا  بفل�سطني، 
تاريخيا لفل�سطني التي يحاول حمتلوها 
ال�سيا�سية  اخلريطة  عن  اإخفاءها 

للعامل.
بني  القوي  الرتباط  يُف�رص  ما  هذا 
الالجئ الفل�سطيني واملخيم، وقد ظهر 
ذلك جليا يف جتارب القتالع الفل�سطيني 

الثاين، وحتديدا يف لبنان و�سورية، فبعد 
املغادرة الق�رصية للفل�سطينيني يف لبنان 
يف اأثناء احلرب الأهلية اللبنانية وبعدها، 
وكذلك احلال بالن�سبة للحرب يف �سورية 
الفل�سطينيني،  بالالجئني  ع�سفت  التي 
هوؤلء  اأن  تبنّي  بال�سوريني،  ع�سفت  كما 
يتم�ّسكون بوطنهم فل�سطني فح�سب،  ل 
بل ويتم�ّسكون باملخيم الذي عا�سوا فيه 

يف املنفى اأي�سا.
تبدو حالة التم�ّسك باملخيم غري مفهومة 
اإىل  يحّنون  الذين  اأن  وغريبة، خ�سو�سا 
يعي�سون  باتوا  به،  ويتم�ّسكون  املخيم 
يف دوٍل غربية، واأو�ساعهم اأف�سل بكثري 
التي غادروها  كانت يف املخيمات  مما 

بو�سفها اأمكنة بائ�سة.
ملاذا  ال�سوؤال.  حرّيين  البداية،  يف 
باملخيم،  الفل�سطيني  الالجئ  يرتبط 
تاريخياً،  املخيم،  اأن  من  الرغم  على 
نكبته،  وا�ستمرار  بوؤ�سه  عنوان  كان 
البائ�سة  الأماكن  وكيف يكون ملثل هذه 
حنني  حالة  ترتبط  مل  اجلاذبية؟  هذه 

به  والتم�ّسك  املخيم  اإىل  الالجئني 
الذي  الدم�سقي  الريموك  براهن خميم 
غوث  وكالة  وفق  خميماً  ي�سنف  ل 
وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني )اأونروا( 
فح�سب، بل هو ي�سمل املخيمات الأكرث 
بوؤ�ساً يف �سورية، وكذلك احلال بالن�سبة 
لفل�سطينيي خميمات لبنان الأكرث بوؤ�ساً 

اأي�ساً.
اإىل  الفل�سطيني  الالجئ  يحّن  ملاذا 
اأوقات  غري  يف  حتى  البائ�س،  خميمه 
�سخرُت  �سابقاً،  والرتحيل؟  النكبات 
من  نوعا  واعتربتها  الظاهرة،  هذه  من 
الفل�سطيني  اإن  وقلت  الذات.  تعذيب 
جماليات  املخيم/  »جماليات  اإىل  يحّن 
القبح«. بالطبع، املخيم فيه كل �سيء اإل 
اجلماليات املعمارية، فهو كتلة اإ�سمنتية 
يف  طويال  ال�سوؤال  �سغلني  ع�سوائية. 
جتربة  منذ  علّي،  يُلّح  وهو  ال�سابق، 
�سنوات.  �سبع  قبل  الريموك  من  النزوح 
هذا املخيم الذي اعتربه اأهله را�سخاً يف 

الوجود اأكرث من فل�سطني ذاتها. 
م�ساألة يف  الب�رص  اأن هويات  القول  ميكن 
ذاته،  الوقت  يف  والتعقيد  الأهمية  غاية 
بني  املفا�سلة  يتجاوز  الهوية  و�سوؤال 
�رصوط حياة جيدة و�رصوط حياة �سيئة. 
الإن�سان بو�سفه �ساحب هوية  اأن  اأعتقد 
ويف�سلها  �سيئة  حياة  �رصوط  يختار  قد 
اأن  وجد  اإذا  جيدة،  حياة  �رصوط  على 
الهوية،  �سوؤال  على  يجيب  الأول  العي�س 
الثاين  املكان  يف  ال�رصوط  لأن  اأنا؟  من 
جتعله نكرًة غري منظورة. �رصوط املخيم 
من  الرغم  على  الفل�سطيني،  ال�ستات  يف 
الفل�سطيني  منح  ومتاعبه،  م�ساعبه  كل 
وانتمائه،  هويته  اإنتاج  لإعادة  الفر�سة 
بينما املنايف الأخرى، خ�سو�سا الغربية، 

ي�سعر اأنها تريد منه اأن يكون اأي �سيٍء اإل 
نف�سه، اأن يندمج وب�رصوطها يف جمتمعها، 
هو  ال�سيا�سة  هذه  به  تقوم  ما  اأول  الذي 
ن�ستطيع  هذا،  على  وبناًء  هويته.  �سحق 
الالجئ يف  يحّن  ال�سوؤال من جديد: هل 
املنايف اإىل بوؤ�سه يف املخيمات؟ بالتاأكيد 

ل.
اإذاً، ما الذي يُف�رص الظاهرة )وهنا اأكتب 
نهائيا(؟  لي�س  بالطبع  للتف�سري،  اقرتاحا 
املكان  هو  للفل�سطيني  بالن�سبة  املخيم 
الذي �سنع فيه وطنه من احللم يف مواجهة 
القتالع. بالتايل هو املكان الذي اخرتع 
وطن/  هو  املخيم  واأ�سبح  هويته،  فيه 
احللم الذي امتنع عن التحقق يف الواقع 
كل  على  لكنه،  �سحيح،  هذا  عقودا. 
عيوبه، هو الذي منح الفل�سطيني هويته، 
اإىل  يحّن  فالفل�سطيني يف هذه احلالة ل 
بوؤ�س املخيم، بل اإىل املكان الذي منحه 
يف  يعي�س  وقٍت  يف  الهوية،  منحه  احللم، 
اإىل  ويحّوله  هويته،  �سحق  يحاول  مكاٍن 
اإن�سان اآخر بهويٍة اأخرى، بذريعة الندماج 

يف املجتمعات اجلديدة.
�سكل  املخيم  اإن  القول  ميكن  لذلك، 
من  وطنا  ن�سجوا  الذين  للحاملني  جتمعا 
يف  �سعبا  �سنعوا  احللم  ومن  الذاكرة، 
جغرافيا الآخرين، خمرتعني هويتهم من 
جديد، هويًة اأحبوها وتلب�سوها، واأ�سبحت 
هويتهم  باأن  و�سعروا  الأ�سا�سي.  مكّونهم 
ويختفي.  املخيم  يتفّكك  مهّددة، عندما 
الهوية  وتتفكك  احللم  يتفّكك  بالتايل، 
مكاٌن  هناك  يعد  مل  ولأنه  ال�سخ�سية. 
الفل�سطيني  يحّن  لذلك  احلاملني.  يجمع 
مكانا  بو�سفه  ل  املخيم  اإىل  الالجئ 
للبوؤ�س، بل مكانا ل�سناعة احلياة بو�سفها 

هوية �سخ�سية.
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قرية البطاين الغربي
د.رائد ناجي

اجلميلة  فل�سطني  قرى  اإحدى 
وا�ستباح  املحتل  �سلبها  التي 
حرمة اأر�سها، ودمر بيوت اأهلها 
وهجرهم اإىل املنايف،اإن جميلتنا 
و�سهلة  منب�سطة  وادعة،  قرية 
ترتفع  حيث  خ�سبة،  وتربتها 
عن �سطح البحر  25م، جاء ا�سم 
قريتنا من كلمة البطان وهي من 
جذر بطن، فالبطن من كل �سيء 
جوفه، ولكن يرجح املوؤرخون اأن 
قرية  اإىل  من�سوب  البطاين  ا�سم 
تعرف  املنطقة  �سكنت  مينية 
قريتنا  وتاأ�س�ست  »بالبطاين«. 
كقرية فالحية يف عهد اخلليفة 
الأموي معاوية بن �سفيان، حيث 
قال  القرية،  بطليمو�س  ذكر 
البطاين  ا�سمها  مينية  قرية  اأن 
فاأطلق  املنقطة  هذه  �سكنت 

عليها ا�سم البطانني.
هذه  �سكان  ا�سل  اأن  ويقال   
التي  »رافات<  قرية  القرية من 
تقع حاليا يف حمافظة �سلفيت، 
ال�سن  كبار  بع�س  كتب  حيث 

رافات  قرية  من  قدموا  اأنهم 
حمافظة  لواء  تتبع  كانت  والتي 

طولكرم �سابقا.
الغربي«  »البطاين  قريتنا  تبعد 
مدينة  عن  كم   36 حوايل 
اأرا�سيها  م�ساحة  وتقدر  غزة، 
دومنا،   5000 حوايل  الزراعية 
واأر�سها  م2«.،   1000< والدومن 
منب�سطة جدا و�سهلة ، ومير بني 
اأ�سدود الذي ي�سب  �سهولها واد 
املتو�سط،  الأبي�س  البحر  يف 
 1948 �سنة  �سكانها  عدد  وبلغ 
حوايل 1100 ن�سمة، وهجروا اإىل 
داخل وخارج فل�سطني، ومعظم 
العائالت التي �سكنت القرية هي 
عائلة النواجحة، عائلة فرحات، 
اأبوليلة،  عائلة  املدلل،  عائلة 
والتي  دولة  عائلة  خليفة،  عائلة 
يقال اأنها تن�سب اإىل اأبي الأ�سود 
وغريها  العفيفي  عائلة  الدوؤيل، 

من العائالت.
تزخر قريتنا بالكثري من املعامل 
كامل�سجد  والدينية  الأثرية 
الأ�رصحة  من  وعددا  الكبري، 
وال�ساحلني  الأولياء  وقبور 

وخربة الدقورية.
عمل �سكان قرية البطاين الغربي 
ار�س  خل�سوبة  نظرا  بالزراعة 
الأمطار  مياه  وتوفر  القرية، 
والآبار، كزراعة القمح وال�سعري، 
واحلم�سيات،  واخل�رصوات 
والعنب والزيتون واخلوخ، وتربية 
واملاعز  كالأبقار  املوا�سي 

والدواجن واخليل.
القرية  اطفال  يتعلم معظم  كان 
حتى  وامل�ساجد،  الكتاتيب  يف 
حيث  مدر�سة،  القرية  يف  بنيت 
البطاين  قرية  اإىل  التعليم  دخل 
الأطفال  فاأ�سبح  الغربي 
اإ�سافة  املدر�سة  يف  يتعلمون 
امل�سجد،  يف  الكتاتيب  اإىل 
يد  يف  فل�سطني  وقعت  وملا 
ال�ستعمال الربيطاين، وقف اأهل 
يف  اإخوانهم  جانب  اإىل  القرية 
كل املعارك، وقد قاوم �سكانها 
اأي�سا ال�ستعمار اليهودي، وهب 
القرى  لنجدة  القرية  �سكان 
الثورات  و�ساركوا يف  املجاورة، 
عّمت  التي  وال�سطرابات 

فل�سطني.

وقد عانت القرية اأيام النتداب 
املع�سكرات  باإقامة  الربيطاين 
مطارا  واأي�سا  اأر�سها  على 
كقاعدة  واتخذته  ع�سكريا، 
تعر�ست  ولحقا   ، ع�سكرية 
�سهيوين  هجوم  اإىل  القرية 

وبريطانيا  الغرب  من  مدعوما 
اإىل  القرية  اأهل  اأكرث  وت�رصد 
خميم  يف  و�سكنوا  غزة  قطاع 
جبالياـ  الن�سريات،  الربيج، 

وغزة.
دمرت قريتنا احلبيبة يف حماولة 

لتجريد الأر�س من ا�سمها ومن 
عروبتها، واأقيم عليها م�ستوطنة 
اأطلق عليها ا�سم »عزريقام«، ول 
الغربي  البطاين  اأهل قرية  يزال 

ينتظرون �سم�س ال�سباح.

املخيم هويًة �سخ�سيًة للفل�سطينيني
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ال�ستاء يق�سو كثريًا على الأ�سرية اإ�سراء اجلعابي�ص
م٫�س

واأفادت الأ�سرية اإ�رساء جعابي�ص 
من  تعاين  اأنها  لها   ر�سالة  يف 
وجع  مع  باجل�سم  ت�سنجات 
بالأيدي  �سديدة  واآلم  �سديد، 
واملفا�سل  الرقبة  واأ�سفل 
والأطراف،  والأقدام  والأيدي 
وتعاين  باجل�سم،  ت�سنجات  ومن 
يف  �سديدة  ورغبة  الكتئاب  من 

البكاء.
جل�سمها  بالن�سبة  اأنه  واأ�سافت 
واآثار احلروق ل يوجد اأي حت�سن 
حيث  الدواء،  ت�ستخدم  اأنها  مع 
لها  ي�سبب  جديًدا  دواًء  اأعطوها 
من  ومينعها  ال�سديد  ال�سداع 

النوم
اأجل  من  م�سكنات  تتناول  وهي   
لكن  منها،  تعاين  التي  الآلم 
من  ي�ستجيب  ل  ج�سمها  اأ�سبح 

الدواء  واأن  امل�سكنات،  كرثة 
جعلها تن�سى ما يحدث يف الوقت 

احلا�رس وتتذكر املا�سي فقط.
جعابي�ص  الأ�سرية  وطالبت 
ب�رسورة اإدخال طبيب من اخلارج 

لعالج اأ�سنانها، لأن عيادة ال�سجن 
لها  تقدم  ول  و�سعها  تخدم  ل 
بحاجة  واأنها  الالزم،  العالج 
لإزالة  جراحية  عمليات  لإجراء 

اآثار احلروق.

اأن  اإىل  القد�ص  مهجة  واأ�سارت 
الأ�سري  اعتقلت  الحتالل  قوات 
2015/10/11م،  بتاريخ  جعابي�ص 
تنفيذ  حماولة  تهمة  لها  ووجهت 
خالل  من  يهود  وقتل  عملية 

اأنبوبة غاز داخل �سيارتها  تفجري 
واأ�سدرت  للقد�ص،  توجهها  اأثناء 
بالقد�ص  الإ�رسائيلية  املحكمة 
بال�سجن  عليها  جائًرا  حكًما 
مالية  وغرامة  عاًما   )11( الفعلي 
عالية )50( األف �سيكلن واأو�سحت 
اأن الأ�سرية جعابي�ص اأ�سيبت يوم 
اأنبوبة  انفجار  نتيجة  اعتقالها 
ورغم  �سديدة،  باإ�سابات  الغاز 

خطورة و�سعها ال�سحي
والإ�سابة التي تعر�ست لها، واأدت 
من   %60 من  اأكرث  يف  حروق  اإىل 
اإل  يديها،  اأ�سابع  وبرت  ج�سدها، 
اأن �سلطات الحتالل تعاملت معها 
كاإرهابية ومل تقدم العالج الالزم 
تعاين  اأنها  وبينت  حينه،  يف  لها 
اآثار احلروق يف وجهها  اليوم من 
حتتاج  وهي  ج�سمها،  واأنحاء 
لرحلة عالج طويلة، للتخل�ص من 
اأوجاعها التي باتت ل تفارقها، اإل 

املهدئات  مب�ساعدة  نائمة  وهي 
فيه  تتلقى  ل  الذي  ال�سجن  يف 

الرعاية ال�سحية الالزمة.
و نا�سدت موؤ�س�سة مهجة القد�ص 
موؤ�س�سات حقوق الإن�سان املحلية 
تعنى  التي  واجلمعيات  والدولية 
مقدمتها  ويف  الأ�رسى،  ب�سئون 
الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة 
التدخل الفوري لل�سغط  ب�رسورة 
على الحتالل من اأجل اإنقاذ حياة 
الأ�رسى املر�سى، ويف مقدمتهم 
الأ�سرية اإ�رساء جعابي�ص، والعمل 
على متكني الأ�رسى املر�سى من 
العالج  يف  امل�رسوعة  حقوقهم 

واحلرية.
الأ�سرية  اأن  بالذكر  جدير 
طفل  ولديها  متزوجة  جعابي�ص 
وتنتمي  "معت�سم"،  وا�سمه  واحد 
وتقبع  الإ�سالمي،  اجلهاد  حلركة 

حالًيا يف �سجن "الدامون".

اأكدت موؤ�ص�صة مهجة القد�س لل�صهداء والأ�صرى اأن الأ�صرية اإ�صراء ريا�س جميل جعابي�س )35 عاًما( من مدينة القد�س املحتلة، تعاين اأو�صاًعا �صحية 
�صعبة و�صط جتاهل واإهمال ما ي�صمى اإدارة م�صلحة �صجون الحتالل الإ�صرائيلي بتقدمي اأي عالج حقيقي وجذري حلالتها ال�صحية.

الأ�سري ال�ساللدة و والده تعر�سا 
للتعذيب على يد قوات الحتالل

حممود  الأ�سري  ان  الفل�سطيني  ال�سري  نادي  قال 
تعر�سا  عاماً(   45( زياد  ووالده  عاماً(   21( ال�ساللدة 
اعتقالهما  اأثناء  الحتالل  قوات  يد  على  للتعذيب 
اأبو �سخيدم يف حمافظة رام اهلل  قبل يومني من بلدة 

والبرية.
ماأمون  الأ�سري  نادي  ملحامي  حممود  الأ�سري  واأفاد 
احل�سيم، اأن قوة من جي�ص الحتالل اقتحمت اخليام 
التي تقطنها عائلته بني قريتي اأبو �سخيدم وكوبر يف 
الثامن من جانفي، واحتجزت العائلة املكونة من )11( 
فرداً يف خيمة �سغرية، ومت نقل والده زياد اإىل خيمة 

اأخرى للتحقيق معه.
وتابع الأ�سري حمود يف حديثه ملحامي نادي ال�سري، 
بعد  ووالده  هو  باعتقاله  قامت  الحتالل  قوات  اأن 
تقيدهما، ونقلتهما اإىل ال�سيارة الع�سكرية، وبعد دقائق 
مت نقلهما اإىل �سيارة اأخرى وهناك اعتدت جمموعة 
من اجلنود عليهما بال�رسب ب�سكل وح�سي م�ستخدمني 
من  لكرث  ب�رسبهما  وا�ستمروا  وبنادقهم،  اأقدامهم 
ورغم  نابية.  باألفاظ  �ستمهما  ذلك  رافق  دقيقة،   40
ا�ستمروا  اجلنود  اأن  اإل  يتوقف،  مل  الذي  �رساخهما 

بالعتداء عليهما، واأ�سيب والده زياد بنزيف.
اأحد  اإىل  نقلهما  مت  �ساعة  نحو  وبعد  اأنه  واأ�ساف 
وبقي  الأر�ص  على  باإلقائهما  وقاموا  املع�سكرات 
ثم  له،  العالج  تقدمي  دون  �ساعتني  ينزف ملدة  والده 
م�ست�سفى  اإىل  جمدداً  ع�سكرية  �سيارة  بوا�سطة  نقال 
حممود  الأ�سري  ف�سل  مت  وهناك  ت�سيدك"  "�سعاري 
عن والده بعد اأن مت اإجراء بع�ص الفحو�ص الطبية له، 
ثم نقل لحقاً اإىل معتقل "امل�سكوبية" رغم ما اأ�سابه 

جراء ال�رسب.
اأن  زيارته  من  متكن  الذي  احل�سيم  املحامي  واأ�سار 
اآثار ال�رسب ظاهرة ب�سكل وا�سح على ج�سد الأ�سري 
حممود، فعيناه منتفختان وهناك ازرقاق وا�سح على 

اأنحاء ج�سده.
والد  ال�ساللدة،  زياد  الأ�سري  اأن  اإىل  املحامي  ولفت 
م�ست�سفى  يف  حمتجزا  مايزال  حممود،  الأ�سري 
متديد  املحكمة  قررت  حيث  ت�سيدك"  "�سعاري 
اعتقاله غيابياً ملدة خم�سة اأيام، وهو ممنوع من لقاء 
املحامي، فيما مت متديد اعتقال جنله حممود ملدة 

ثمانية اأيام للتحقيق.

4 اأ�سرى يدخلون اأعواًما جديدة 
يف �سجون الحتالل

الحتالل يحطم م�ستودًعا �سرق جنني 
يعود لأ�سريين

اأربعة  اأن  الأ�رسى"  "�سوت  اإذاعة  اأفادت 
اأ�رسى من ال�سفة وقطاع غزة يدخلون اليوم، 
بينهم  الحتالل،  �سجون  يف  جديدة  اأعواًما 
اثنان حمكومان بال�سجن املوؤبد مدى احلياة، 

وهم:
 37( دياك  اأبو  اهلل  عبد  عاهد  �سامر  الأ�سري 
املوؤبد  بال�سجن  املحكوم  جنني  من  عاًما( 
مدى احلياة ومعتقل منذ عام 2005، واأم�سى 

يف ال�سجون 14 عاًما.

اأحمد  الأ�سري  من  كل  طولكرم  مدينة  ومن 
املحكوم  عاًما(   37( ح�سني  حممد  �ساري 

بال�سجن املوؤبد مدى احلياة.
عاًما(   47( اأحمد غامن  والأ�سري غامن �سالح 

املحكوم بال�سجن 25 عاًما.
 41( دياب  اأبو  حممد  طالب  حازم  والأ�سري 

عاًما( املحكوم بال�سجن 23 عاًما.
وجميعهم معتقلون منذ عام 2004 واأم�سوا يف 

�سجون الحتالل 15 عاًما.

اليوم  فجر  الإ�رسائيلي،  الحتالل  قوات  حطمت 
الأحد، حمتويات م�ستودع يف قرية عرانة �رسق جنني 
واأفادت م�سادر حملية  باأن قوات الحتالل اقتحمت 

القرية فجرا، وداهمت م�ستودعا يحتوي على جرارات 
واأدوات زراعية تعود لالأ�سريين ال�سقيقني ربيع واأحمد 

العمري، وحطمت ما بداخله، وفق وكالة وفا.

من  واملحررين،  ال�رسى  �سوؤون  هيئة  حذرت 
�سيا�سة  الإ�رسائيلية،  الحتالل  �سلطات  موا�سلة 
الفل�سطينيني،  الأ�رسى  �سيخ  بحق  الطبي  الهمال 
واأكربهم �سنا الأ�سري فوؤاد ال�سوبكي، البالغ من العمر 
)80 عاماً(  ولفتت الهيئة اىل اأن اللواء ال�سوبكي "اأبو 
حازم" واملعتقل منذ اأكرث من 12 عاما يف �سجون 
 20 لـ  بال�سجن  حكما  بحقه  وال�سادر  الحتالل، 
عاما منذ اعتقاله يف 2006/3/14 ، يعاين من عدة 
اأمرا�ص مزمنة ول يتلقى الرعاية ال�سحية الالزمة، 

والتي تزداد خطورة بتقدمه يف ال�سن.
عديدة  تنقالت  اجرى  قد  الحتالل  اأن  وبينت   
الأخرية  ال�سنوات  خالل  ال�سيخ،  ال�سري  بحق 
و"الرملة"،  و"ع�سقالن"،  "النقب"،  ل�سجون  كنقله 

و"عوفر"، و"بئر ال�سبع".
اختطفت  قد  ال�رسائيلية  الحتالل  قوات  وكانت 
ال�سوبكي بتاريخ 14 اآذار )مار�ص( من عام 2006 من 
اأريحا الفل�سطيني الذي كان يخ�سع حلماية  �سجن 
"اجلبهة  لـ  العام  الأمني  برفقة  اأمريكية،  بريطانية 
ن�سطاء  من  واأربعة  �سعدات،  اأحمد  ال�سعبية" 

اجلبهة.
وحكمت حمكمة ع�سكرية اإ�رسائيلية على ال�سوبكي 
بتهمة امل�سئولية عن جلب  بال�سجن ملدة 20 �سنة 
ل�سفينة  ومتويله  الفل�سطينية  للمقاومة  اأ�سلحة 
الأ�سلحة املعرفة با�سم "كارين ايه" التي �سبطتها 
بحرية الحتالل، يف عر�ص البحر الأحمر يف الثالث 

من كانون ثاين )يناير( 2002.

الحتالل يوا�سل اإهمال احلالة 
ال�سحية ل�سيخ الأ�سرى فوؤاد ال�سوبكي
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االأ�سري املري�ض معت�سم رداد يدخل عامه الـ )14( يف �سجون االحتالل
�أن  �لقد�س  مهجة  و�أو�ضحت 
�ل�ضهيوين  �الحتالل  قو�ت 
2006/01/12م،  بتاريخ  �عتقلته 
�ل�ضهيونية  �ملحكمة  و�أ�ضدرت 
ملدة  بال�ضجن  بحقه  حكماً 
�النتماء  بتهمة  عاماً  ع�رشين 
�لقد�س  �رش�يا  يف  و�لع�ضوية 
�جلهاد  حلركة  �لع�ضكري  �لذر�ع 
�الحتالل  ومقاومة  �الإ�ضالمي 
مهجة  و�أ�ضارت  �ل�ضهيوين 
�لقد�س �إىل �أن �الأ�ضري �ملجاهد 
قبل  من  تعر�س  رد�د  معت�ضم 
�لعدو  �ضجون  م�ضلحة  �إد�رة 
 2008 عام  بد�ية  منذ  �ل�ضهيوين 
متعمد  طبي  �إهمال  ل�ضيا�ضة 
للنيل منه ومن  ومق�ضود هدفت 
بهدوء  وت�ضفيته  �ل�ضلبة  �إر�دته 
�ل�ضهيوين  �لعدو  جتاهل  و�ضط 
�لدولية  و�ملو�ثيق  �الأعر�ف  لكل 

حقوقهم  لالأ�رشى  كفلت  �لتي 
و�ل�ضحية  و�حلياتية  �الإن�ضانية 
ظل  ويف  �الأ�رش،  قيد  وهم 
وعلى  �لدويل  �ملجتمع  تخاذل 
�ملتحدة  �الأمم  هيئة  ر�أ�ضها 
�لتابع  �الإن�ضان  حقوق  وجمل�س 
لل�ضليب  �لدولية  و�للجنة  لها 
�حلقوقية  و�ملوؤ�ض�ضات  �الأحمر 
�إد�رة  ترتكبه  عما  و�الإن�ضانية 
�الأ�رشى  بحق  �ل�ضجون  م�ضلحة 
�ل�ضيا�ضة  هذه  و�أدت  �ملر�ضى، 
مبر�س  �إ�ضابته  �إىل  �ملمنهجة 
ونزيف  �الأمعاء  يف  ومزمن  حاد 
تالها  �الأمعاء  يف  ود�ئم  �ضديد 
خمتلفة  �أدوية  �إعطائه  نتيجة 
�لدم  �ضغط  مبر�س  �إ�ضابته  �إىل 
�لقلب  دقات  �نتظام  وعدم 

و�لكول�ضرتول.
موؤ�ض�ضة  و�ضلت  ر�ضالة  ويف 

�أفاد  ن�ضخًة عنها  �لقد�س  مهجة 
ماز�ل  �أنه  معت�ضم  �الأ�ضري  فيها 
يعاين من �لتهابات حادة ومزمنة 
�الأمعاء،  يف  وعالية  كبرية  بن�ضبة 
�أُجريت  �لتي  �لفحو�ضات  و�آخر 
�ضعب  �لو�ضع  �أن  �أظهرت  له 

بكثري،  �ل�ضابق  عن  وتطور  جد�ً 
حو�يل  �أدوية  �الآن  يتلقى  و�أنه 
�ضباحاً  يوم  كل  نوعاً  ع�رشين 
�آالم �ضديدة،  وم�ضاًء، ويعاين من 
كبري  ب�ضكل  �لوزن  يف  وتناق�س 
من  و�لدم   55 �لوزن  وحالياً 

يعاين  للعظام  وبالن�ضبة   ،8-7
ويوجد  �لعظم،  يف  ه�ضا�ضة  من 
�ليمنى  �ملنطقة  يف  ك�ضور  عدة 
�ل�ضدري،  للقف�س  و�لي�رشى 
�لفقرة  يف  كبري  خلل  ويوجد 
مما  و�خلام�ضة  و�لر�بعة  �لثالثة 

يت�ضبب باآالم كبرية له.
بالن�ضبة  �أنه  ر�ضالته  يف  و�أ�ضاف 
مليئتان  ويد�ه  قدماه  للجلد، 
تت�ضبب  و�لتي  �لقوية  باحلبوب 
و��ضحة  وهي  �جل�ضم  يف  بحفر 
�أي�ضاً  ويوجد  جد�ً،  كبري  ب�ضكل 
�إحمر�ر و�آالم �ضديدة يف قدماه، 
ال  �أنه  �لرملة  �ضجن  و�أخربوه يف 
عنده  ويوجد  عالج،  لها  يوجد 
ربو مزمن ويتلقى له �لعالج عن 
وم�ضاًء،  �ضباحاً  �لبخاخ  طريق 
ق�ضور يف  عنده  للقلب  وبالن�ضبة 
يف  �نتظام  وعدم  �لقلب  عمل 

دقاته و�ضغط مرتفع.
جدير بالذكر �أن �الأ�ضري معت�ضم 
رد�د ولد بتاريخ 1982/11/11م، 
منذ  حالياً  ويقبع  �أعزب،  وهو 
�ضجن  يف  �أعو�م  ع�رشة  نحو 

عيادة �لرملة.

اأفادت موؤ�ش�شة مهجة القد�ض لل�شهداء والأ�شرى اأن الأ�شري املري�ض معت�شم طالب داود رداد )36 عامًا( من بلدة �شويكة ق�شاء مدينة طولكرم، اأنهى ثالثة ع�شر عامًا 
على التوايل يف الأ�شر ويدخل اليوم عامه الرابع ع�شر يف �شجون العدو ال�شهيوين.

والد الأ�شرية �شعبان

 يا�سمني تعاين عدة اأمرا�ض داخل �سجن الدامون
عبد  تي�ضري  يا�ضمني  �الأ�ضرية  و�لد  قال 
قرية  من  عاماً(   34( �ضعبان  �لرحمن 
�جللمة ق�ضاء مدينة جنني �إن �بنته تعاين 
من �أمر��س عديدة د�خل �ضجن �لد�مون 
�ل�ضهيوين، �أبرزها: �ضيق بالنف�س "�لربو" 
وم�ضاكل يف �لغدد و�أ�ضاف �ضعبان خالل 
�بنته  �أن  �الأ�رشى  �ضوت  الإذ�عة  حديثه 
عام  نوفمرب  من  �لثالث  منذ  معتقلة 

وتق�ضي  منزلها،  �قتحام  بعد   2014
بتهمة  �أعو�م  خم�ضة  بال�ضجن  حكًما 

�مل�ضاركة بتنفيذ عملية ��ضت�ضهادية.
ولفت �إىل �أن �بنته تقبع يف �ضجن �لد�مون 
�ل�ضيء �ل�ضمعة، م�ضري�ً �إىل �أنه عبارة عن 
مع�ضكر �أو ثكنة ع�ضكرية و�ضدد على �أن 
غرفة �النتظار عبارة عن حظرية، مردًفا 
�إدخال �لكتب ومتنع  �إد�رة �ل�ضجن متتع 

�لزو�ر �حلديث مع �الأ�ضري�ت.
و�أكد �أن �إد�رة �ل�ضجن عزلت يا�ضمني قبل 
�أيام بغرفة زيارة �ملحامني من �ل�ضاعة 
وحكمت  م�ضاء،   5:30 وحتى  ظهر�ً   12
من  باأن متنع  تاأديبية  عليها يف حمكمة 
�إىل  باالإ�ضافة  �ضهر،  �لعائلة ملدة  زيارة 
من  �ضيكل   600-100 بني  مالية  غر�مة 
�لر�ضائل  تلقي  من  ومنعتها  �لكانتني، 

�لف�ضائل  �ضعبان  وطالب  �ضهرين  ملدة 
�الحتالل  وجه  يف  بالتوحد  �لوطنية 
وتوجيه �لبو�ضلة �إىل �الأ�رشى و�الأ�ضري�ت 
�الأ�ضرية  �أن  �إىل  ي�ضار  حتريرهم  حتى 
من  وتعاين  �أطفال  الأربعة  �أم  �ضعبان 
�جلهاد  �أ�ضري�ت  وممثلة  �أمر��س،  عدة 
�ل�ضجون  �إد�رة م�ضلحة  �أمام  �الإ�ضالمي 

�ل�ضهيونية.

ي�ضطدم  م�ضطلح  �جلربية  �الإقامة 
بحياة �لفل�ضطينيني يف �لقد�س �ملحتلة، 
�الحتالل  حماكم  تفر�ضه  عقاب  فهو 
وتك�رش  وترهبهم  �ملقد�ضيني  تردع  كي 
�لنوع  هذ�  جرب  عمن  ونقال  �إر�دتهم، 
من �لعقاب �جلماعي فاإنه يتمحور حول 
خالل  من  �لفل�ضطينية  �ل�ضخ�ضية  هزم 
�الإقامة �جلربية الأ�ضهر طويلة، وبالتايل 
يعكف �ملقد�ضي على �البتعاد عما ميكن 
�أن ي�ضبب له �حلب�س �ملنزيل من جديد.

تهمة مفتوحة

يربز  �ل�رش�س  �لعقاب  هذ�  قامو�س  ويف 
�ضيف  �الأ�ضري  �ملقد�ضي  �لتاجر  ��ضم 
يف  مدة  �أطول  �ضاحب  �لنت�ضة  �لدين 

�حلب�س �ملنزيل.
�إعالم  "مكتب  لـ  وليد  �أم  زوجته  وتقول 
�الأ�رشى" �إن �الحتالل كان �عتقل زوجها 

قبل ما يقارب ثالثة �أعو�م ملدة �ضهرين 
تخلله  للغاية  قا�ٍس  حتقيق  يف  و�أدخله 
�العتد�ء عليه وحرمانه من �لنوم، حيث 
�تهمه باأنه قام بنقل �أمو�ل من تركيا �إىل 

فل�ضطني ملقاومة �الحتالل.
عمد  �لقا�ضي  �لتحقيق  �نتهاء  وبعد 
�إىل  �لنت�ضة  حتويل  �إىل  �الحتالل 
�الإجر�ء�ت  �نتهاء  �ملنزيل حتى  �حلب�س 
فرتة  �أن  ذلك  كل  من  و�الأمر  �لقانونية، 
ون�ضف  لعامني  �متدت  �ملنزيل  �حلب�س 
وهي �لفرتة �الأطول حتى �الآن يف تاريخ 

هذ� �لنوع من �لعقوبات.
وتو�ضح �أم وليد باأن �الحتالل وجه تهما 
مفتوحة لزوجها تت�ضمن كذلك �الت�ضال 
مع �ملحرر �ملبعد �إىل تركيا زكريا جنيب 
�لنت�ضة  �أن  علما  �الأمو�ل،  نقل  �أجل  من 
يف  و�آخر  تركيا  يف  جتاريا  حمال  ميلك 
�لقد�س وي�ضافر ب�ضكل دوري مع عائلته 

وعا�س فرتة هناك.

�لنت�ضة  ��ضطر  �الأ�ضبوع  يقارب  ما  وقبل 
يق�ضي  كي  لالحتالل  نف�ضه  لت�ضليم 
حمكمة  عن  �ضدرت  �لتي  حمكوميته 

�الحتالل و�لبالغة 13 �ضهر�.
�أنها 13  وت�ضيف زوجته:" نحن ال نعترب 
�ضهر� فقط بل ن�ضيف �إليها ثالثة �أعو�م 
من �ملعاناة، فاحلب�س �ملنزيل ال يختلف 
عن �ل�ضجن بل هو �أكرث ق�ضوة على نف�ضية 
�ملعتقل، حيث كانت هذه �لفرتة ع�ضيبة 

جد� علينا".

قلق دائم

�الأ�ضري �لنت�ضة 41 عاما قام بود�ع �أطفاله 
ت�ضعة  �أكربهم  عمر  يبلغ  �لذين  �ل�ضتة 
يو�جه  كي  لل�ضجن  وذهب  فقط  �أعو�م 
حكمه، ولكن عائلته مل تن�س �آثار �حلب�س 

�ملنزيل �لتي ما ز�لت قائمة.
�حلب�س  �رشوط  باأن  وليد  �أم  وتبني 

وي�ضمى  للغاية  معقدة  كانت  �ملنزيل 
�حلب�س �ملنزيل �ملغلق �أي �أنه مينع عليه 
�خلروج خطوة و�حدة خارج �لبيت ومينع 
جهاز  ��ضتخد�م  �أو  �لزو�ر  ��ضتقبال  من 
�أثر  �لذي  �الأمر  وهو  و�النرتنت  �لهاتف 

كثري� على نف�ضيته.
موجهة  لي�ضت  �لعقوبة  هذه  وتعترب 
فقط لالأ�ضري بل �إىل عائلته �لتي ت�ضطر 
من  فمنهم  ذ�تها،  لل�رشوط  للخ�ضوع 
يفر�س عليه �الحتالل �لبقاء مع �الأ�ضري 
طيلة فرتة �حلب�س ما يحوله �إىل �ضجني 
فاإن  �لنت�ضة  �الأ�ضري  حالة  ويف  �آخر، 
�ملنزيل  �حلب�س  قيد  كانت  كلها  �لعائلة 

الأن �لو�لد �ضجني ال ي�ضتطيعون تركه.
وتتابع �لزوجة �لقول :" تغريت �ضخ�ضية 
�ملنزيل  �حلب�س  خالل  كثري�  زوجي 
وكانت  �الأمر��س  من  بالعديد  و�أ�ضيب 
بل  �حلب�س  هذ�  ب�ضبب  حمبطة  نف�ضيته 
كان يتمنى �أن يتحول لل�ضجن �لفعلي بدال 

من �حلب�س �ملنزيل".
فرتة  �أن  هو  �الأمر  هذ�  يف  و�الأق�ضى 
مدة  من  حت�ضب  ال  �ملنزيل  �حلب�س 
�حلكم، ففي حالة �الأ�ضري �لنت�ضة كان من 
�أن ينهي حمكوميته ويخرج من  �ملمكن 
�الأ�رش بعد عام من توجيه �لتهمة له، �إال 
�أبقاه رهينة �العتقال  �لبيتي  �أن �حلي�س 

طو�ل هذه �ملدة.
فر�س  �الحتالل  باأن  وليد  �أم  وتو�ضح 
على زوجها غر�مة مالية بقيمة 40 �ألف 
بحقه  و�أ�ضدرو�  لدفعها،  ��ضطر  �ضيكل 
جتارته  على  �أثر  ما  �ل�ضفر  مبنع  قر�ر� 

وحمالته.
�ملنزيل  �حلب�س  لنا  ت�ضبب  وتتابع:" 
كذلك باأزمة مادية فلم يعد زوجي يعمل 
و�أ�ضبح م�رشوف �لعائلة على �أهله، كما 
كثري�  �حلال  بهم  �ضاقت  �الأطفال  �أن 
مكان  �أي  �إىل  �خلروج  يتمنون  و�أ�ضبحو� 

مع و�لدهم".

االأ�سري �سيف النت�سة .. اأطول فرتة حب�ض منزيل ملواطن مقد�سي !



ل زالت املفاو�ضات بني اإدارة اإنرت ميالن الإيطايل وقائد الفريق ماورو 
اإيكاردي م�ضتمرة حتى الآن، من اأجل التو�ضل لتفاق حول جتديد عقد 
اإنرت  فاإن  �ضريا«،  ديال  »كوريريي  ل�ضحيفة  ووفًقا  الأرجنتيني،  النجم 
ميالن عر�ض على اإيكاردي احل�ضول على 7 ماليني يورو كراتب �ضنوي 
لكن زوجته ووكيلة اأعماله واندا نارا رف�ضت الأمر. واأ�ضارت ال�ضحيفة 
راتب  على  زوجها  ميالن ح�ضول  اإنرت  اإدارة  على  ا�ضرتطت  واندا  اأن 
الالعب  عليه  يح�ضل  ما  �ضعف  اأو  يورو،  ماليني   9 اإىل  ي�ضل  �ضنوي 
حالًيا، واأفاد التقرير اأن الأزمة الأخرى التي تعرقل �ضري املفاو�ضات، 
يبلغ 110 ماليني  والذي  الالعب  ال�رشط اجلزائي يف عقد  تتمثل يف 
يورو، حيث يريد اإنرت ميالن اإزالة هذا ال�رشط، بينما ترغب واندا يف 
العقد اجلديد، ويراقب ريال مدريد  اأو رفع قيمته مع  احلفاظ عليه 
اأبرز  من  يُعد  اإيكاردي  واأن  خا�ضة  قرب،  عن  الأمور  تطور  الإ�ضباين 

الالعبني املطلوبني لتدعيم اخلط الهجومي للفريق امللكي.

جوفنتو�ض  نادي  يخطط 
الطريق  لقطع  الإيطايل 
يونايتد  مان�ض�ضرت  على  مبكًرا 
مدير  مع  التعاقد  عن  الباحث 
املو�ضم  نهاية  يف  دائم  فني 
موقع  وبح�ضب  احلايل، 
الإيطايل،  مريكاتو«  »كالت�ضيو 
خططه  يف  ي�ضع  اليويف  فاإن 
األيغري  ملا�ضيمليانو  التجديد 

املقرر  من  عقده  واأن  خا�ضة 
اأن ينتهي يف عام 2020 املقبل، 
واأ�ضاف اأن بيبي ماروتا املدير 
كان  لليويف  ال�ضابق  التنفيذي 
دخول  يف  يرغب  ل  دائًما 
مو�ضم جديد مع مدرب يقرتب 

من اإنهاء عقده.
باراتي�ضي  فابيو  اأن  اإىل  واأ�ضار 
املدير الريا�ضي للبيانكونريي، 

ينوي ال�ضري على خطى ماروتا، 
يريد  جوفنتو�ض  اأن  اإىل  ونوه 
مديره  عن  ال�ضائعات  اإيقاف 
الوقت  يف  م�ضرًيا  الفني، 
بني  املفاو�ضات  اأن  اإىل  ذاته 
الوقت  يف  �ضتبداأ  الطرفني 
فريق  واأن  خا�ضة  املنا�ضب، 
يف  يرغب  ل  العجوز  ال�ضيدة 
بع�ض  وربطت  الأمور،  ت�رشيع 

بالرحيل  األيغري  التقارير 
والنتقال  جوفنتو�ض  عن 
بداية  يونايتد  مان�ض�ضرت  اإىل 
ويقود  اجلديد،  املو�ضم  من 
جونار  اأويل  الرنويجي 
يونايتد  مان�ض�ضرت  �ضول�ضكاير 
نهاية  حتى  موؤقت  ب�ضكل 

املو�ضم احلايل.

ق.ر 

جنم  نيجويز  �ضاوؤول  �ضدد 
الإ�ضباين،  مدريد  اأتلتيكو 
اأنطوان  دور  اأهمية  على 
الفريق،  مهاجم  غريزمان 
الأتلتي  تعادل  عقب 
�ضمن   1-1 اإ�ضبيلية  اأمام 
من   18 اجلولة  مناف�ضات 
وقال  ال�ضباين،  الدوري 
ت�رشيحات  يف  �ضاوؤول 

موندو  �ضحيفة  اأبرزتها 
جيد  »غريزمان  ديبورتيفو: 
عليه  اأن  اأعتقد  لكنني  جًدا 
واأن  طموحا  اأكرث  يكون  اأن 
واأن  قائدنا،  اأنه  يعرف 
قليلة  اأن يتخذ خطوة  عليه 
»بالفعل  وختم:  الأمام«، 
ومنحنا  خطوة  اأخذ  لقد 
اأن  يجب  لكن  التعادل، 
اأن  ويعرف  طموًحا  يكون 
يجب  له  تُتاح  التي  الفر�ض 

ميكن  لأنه  منها  ي�ضجل  اأن 
الثالث،  النقاط  مينحنا  اأن 
وخطف  ذلك«.  يعرف  هو 
اأتلتيكو مدريد نقطة ثمينة 
بعد  اإ�ضبيلية،  م�ضيفه  من 
بهدف  الفريقني  تعادل 
ملثله، و�ضجل و�ضام بن يدر 
الدقيقة  يف  اإ�ضبيلية  هدف 
اأنطوان  تعادل  بينما   ،37
مدريد  لأتلتيكو  غريزمان 

بالدقيقة 45.

�ساوؤول: غريزمان يجب �أن يكون �أكرث طموًحا

بيكيه يعلن موقفه 
من ��ستمر�ر 

فالفريدي

مدافع  بيكيه  جريارد  قال 
الذي  النت�ضار  اإن  بر�ضلونة 
خارج  خيتايف  على  حققه 
العام  مباريات  اأوىل  يف  اأر�ضه 
مقلال  اإيجابيا  يعد  اجلديد 
امللغي  الهدف  اأهمية  من 
لأ�ضحاب ال�ضيافة دون الرجوع 
لتقنية التحكيم بالفيديو، وجنح 
بر�ضلونة يف الظفر بثالث نقاط 
�ضعبة من ملعب األفون�ضو برييز 
لليونيل  بهدفني  خيتايف  معقل 
مي�ضي ولوي�ض �ضواريز، ليو�ضع 
الفارق مع اأتلتيكو مدريد اأقرب 
ومع  نقاط،  خلم�ض  مالحقيه 
مدريد  ريال  التقليدي  غرميه 
بيكيه:  و�رشح  نقاط،   10 اإىل 
من  العودة  دائما  اجليد  »من 
نكن  مل  لأننا  بانت�ضار  التوقف 
اأنا  نحظى بذلك منذ �ضنوات، 
الثالث  النقاط  بهذه  �ضعيد 
تفوز  ل  �ضعب  ملعب  من 
بعد  وخا�ضة  الفرق،  كل  عليه 
مناف�ضونا  التي حققها  النتائج 
يعطيه  فهذا  املبا�رشون، 

مذاقا اأكرث اأهمية«.

�ليويف يخطط لقطع �لطريق على �ملان يونايتد

هاز�رد: حمظوظ للعب 
بجو�ر فابريغا�س

هازارد  اإيدين  البلجيكي  وجه 
اإىل  موؤثرة  ر�ضالة  ت�ضيل�ضي  لعب 
الإ�ضباين �ضي�ضك فابريغا�ض، وذلك 
الرحيل  الأخري من  يف ظل اقرتاب 
النتقالت  يف  البلوز  �ضفوف  عن 
�ضحيفة  ونقلت  احلالية،  ال�ضتوية 
رد  اإذ  هازارد،  ت�رشيحات  »مرتو« 
على �ضوؤال عن ماذا يعني فابريغا�ض 
�ضيء«،  »كل  فاأجاب:  لت�ضيل�ضي، 
اأ�ضتطيع  �ضنوات،   5 »يف  واأ�ضاف: 
للعب  حمظوظا  كنت  اإين  اأقول  اأن 
مًعا«،  بالثنائية  فزنا  لقد  بجانبه، 

وتابع: »هو �ضخ�ض رائع جًدا داخل 
�ضخ�ضي،  و�ضديق  امللعب،  وخارج 
واأمتنى  الرجل،  بهذا  معجب  اأنا 
مازال  هو  م�رشقا،  م�ضتقبال  له 
باخلطوة  و�ضي�ضتمتع  رائع  لعب 
من  العديد  اأن  يذكر  املقبلة«. 
التقارير ال�ضحفية اأكدت اأن مباراة 
فور�ضت  نوتنغهام  اأمام  ت�ضيل�ضي 
مع  لفابريغا�ض  الأخرية  كانت 
ملوناكو  انتقاله  اإمتام  قبل  البلوز، 
النتقالت  فرتة  خالل  الفرن�ضي 

ال�ضتوية احلالية.

فالفريدي ياأمل بعودة 
�أومتيتي هذ� �ل�سهر

مدرب  فالفريدي  اإرن�ضتو  اأكد 
الدوري  ومت�ضدر  بطل  بر�ضلونة 
املدافع  حالة  اأن  الإ�ضباين 
اأومتيتي  �ضامويل  الفرن�ضي 
اآلم  ب�ضبب  املالعب  عن  املبتعد 
بداأت  الي�رشى  الركبة  يف  متكررة 
من  متكنه  يف  ياأمل  واأنه  تتح�ضن، 
خالل  اجلماعية  التمارين  معاودة 
يف  املدرب  وقال  احلايل،  ال�ضهر 
اأقيم  الذي  ال�ضحايف  املوؤمتر 
الكاتالوين  النادي  حلول  ع�ضية 
يف  اأم�ض  خيتايف  على  �ضيفاً 
املحلي:  الدوري  من   18 املرحلة 
مع  املعاودة  يحاول  اأن  »نتوقع 
الفريق خالل الأ�ضبوعني املقبلني، 
�ضتجري  كيف  لحقاً  �ضرنى 
»اأراه  فالفريدي:  واأردف  الأمور«، 
بحالة بدنية جيدة، ولكن علينا ان 
ناأمل مع حت�ضنه يف  قليال،  ننتظر 
اأن يتمكن �ضامويل من م�ضاعدتنا 
وكان  احلايل«،  ال�ضهر  خالل 
عاما   25 البالغ  الفرن�ضي  املدافع 
بلقب  بالده  منتخب  مع  واملتوج 
قد  رو�ضيا،  يف   2018 مونديال 
جراحية  عملية  اإجراء  عدم  قرر 
قطر  اإىل  النتقال  ذلك  من  وبدلً 
دي�ضمرب  خالل  العالج  لتلقي 
اأومتيتي  يخ�ض  ومل  املا�ضي. 

�ضوى ثماين مباريات هذا املو�ضم، 
الذي  املتكرر  الأمل  خلفية  على 
الركبة  يف  اأ�ضهر  منذ  منه  يعاين 
عن  غيابه  تزامن  وقد  الي�رشى، 
املدافع  اإ�ضابة  مع  الدفاع  خط 
بعد  فريمالني  توما�ض  البلجيكي 
ال�ضاق،  ربطة  يف  لتمزق  تعر�ضه 
التعاقد  اإىل  النادي  اإدارة  دفع  ما 
الكولومبي  فالن�ضيا  مدافع  مع 
جي�ضون موريو على �ضبيل الإعارة 
حتى جوان املقبل، ويف حال فاز 
بر�ضيد  »الليغا«  مت�ضدر  بر�ضلونة 
ف�ضينال  خيتايف  على  نقطة   37
قبل  ال�ضتاء«  »بطل  ال�رشيف  اللقب 
جولة من اختتام مرحلة الذهاب. 
وحذر املدير الفني لرب�ضلونة من 
قوة املناف�ضة هذا املو�ضم قائاًل: 
املو�ضم  بخالف  »الليغا حمتدمة، 
الفوارق  كانت  حيث  املن�رشم 
املو�ضم  »هذا  اأ�ضاف:  اأكرب«، 
لأن  رمبا  اأكرث،  حمتدم  �ضيء  كل 
بع�ض  مثلنا خ�رشت  الطليعة  فرق 
املباريات يف وقت جنحت الأندية 
بالن�ضبة  الفوز،  يف  تالحقنا  التي 
يكون  اأن  اجليد  من  للجماهري، 
املر�ضحني،  من  العديد  هناك 
ينا�ضبنا  �ضيء  كل  لنا  وبالن�ضبة 

طاملا نحن يف ال�ضدارة«.
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اأعلن نادي ريال مدريد خام�ض الدوري الإ�ضباين الأحد 
 19 البالغ  دياز  اإبراهيم  الإ�ضباين  الو�ضط  انتقال لعب 
عاماً من مان�ض�ضرت �ضيتي الإجنليزي اإىل �ضفوفه حتى 
اأكد  عام 2025، واأ�ضدر نادي العا�ضمة الإ�ضبانية بياناً 
اإىل اتفاق  فيه: »ريال مدريد ومان�ض�ضرت �ضيتي تو�ضال 
بالنادي ملا  ارتبط  الذي  دياز  اإبراهيم  بانتقال  يق�ضي 
تبقى من هذا املو�ضم ولل�ضنوات ال�ضت القادمة«، ومل 
يك�ضف النادي قيمة التعوي�ضات التي دفعها ريال مدريد 
ملان�ض�ضرت �ضيتي مقابل انتقال دياز الذي ينتهي عقده 

مع �ضيتي يف نهاية املو�ضم احلايل، لكن تقارير �ضحافية 
اأ�ضارت اأن قيمة ال�ضفقة بلغت 15 مليون يورو.

الطبي  للفح�ض  الأ�ضل  املغربي  دياز  اأم�ض  وخ�ضع 
�ضيتي  مدرب  وكان  الإعالم،  و�ضائل  اإىل  يقدم  اأن  قبل 
الإ�ضباين بيب غوارديول يريد املحافظة على دياز يف 
�ضفوف »ال�ضيتيزن« لكنه يبدو باأنه مل ينجح يف اإقناعه 
بالبقاء علماً باأنه خا�ض اأربع مباريات فقط يف �ضفوف 
فريقه هذا املو�ضم و�ضجل هدفني يف كاأ�ض الرابطة يف 

مرمى فولهام.

ريال مدريد يعلن �لتعاقد مع دياز

زوجة �إيكاردي ت�سرتط 9 ماليني �سنويا لتجديد �لعقد



ق.ر

و  الق�سنطيني  ال�سباب  جنح 
خلط  يف  نق�ص  مركب  بدون 
النادي الإفريقي و ذلك  اأوراق 
ملدينة  الأوملبي  بامللعب 
الثمني  الهدف  بف�سل  �سو�سة, 
يف  بلخري  النور  عبد  للبديل 
املباراة  من  ال88  الدقيقة 
م�ستحقا  كان  الفوز  هذا 
لأ�سبال املدرب دوني�ص لفان 
له  لقاء  اأول  يف  جنح  الذي 
الحتياط يف مرحلة  دكة  على 
بطل  �سجل  و  املجموعات. 
اجلزائر �سل�سلة �ستة انت�سارات 
متتالية يف كل املناف�سات و هو 

يوم  �سحوته  بتاأكيد  مطالب 
ال�سهيد  مبلعب  املقبل  ال�سبت 
حمالوي اأمام العمالق القاري, 
تي بي مازميبي, ممثل جمهورية 
الفائز  الدميقراطية  الكونغو 
اأم�ص ال�سبت بلوبومبا�سي اأمام 
 )0-2( امل�رصي  الإ�سماعيلي 
رغم النق�ص العددي بعد طرد 

حار�سه.
اأما املمثل اجلزائري الثاين يف 
هذه املناف�سة, �سبيبة ال�ّساورة, 
يف  خميبة  هزمية  �سجل  فقد 
تانزانيا حيث �سمد اأبناء ب�سار 
حلمالت اخل�سم طوال ال�سوط 
الأول قبل تلقي هدفا قاتال يف 
الوقت بدل ال�سائع من ال�سوط 

انهار  بعدها   .)3+45( الأول 
لعبو املدرب نبيل نغري خالل 
املرحلة الثانية اأمام املناف�ص 
خاللها  اأ�ساف  الذي  التانزاين 
القول  وميكن  اآخرين  هدفني 
اأن �سبيبة ال�ّساورة جتتاز ظرفا 
توؤكده  مثلما  للغاية  �سعبا 
الهزائم الأربع املتتالية يف كل 
مهمة  تبقى  لذا  املناف�سات. 
�رصورية  من  اأكرث  التدارك 
اللقاء  من  انطالقا  وذلك 
بب�سار,  اجلمعة  يوم  املقبل 
الن�سخة  نهائي  من�سط  اأمام 
امل�رصي  الأهلي  املا�سية, 
ويف كاأ�ص الكونفدرالية, �سقط 
الثواين  يف  داي  ح�سني  ن�رص 

اللقاء الذي جرى  الأخرية من 
بالعا�سمة التون�سية, اأمام اأهلي 
بنغازي الليبي )1-0( يف ذهاب 
مكّرر.  ع�رص  ال�ساد�ص  الدور 
حتقيق  الن�رصية  باإمكان  وكان 
الهدف  لول  اأف�سل  نتيجة 
القاتل الذي تلقته يف الدقيقة 
90+4 رغم هذه العرثة, اإل اأن 
لأ�سحاب  قائما  يبقى  الأمل 
الأ�سفر«  و  »الأحمر  اللونني 
اإىل  جاهدين  �سي�سعون  الذين 
املناف�ص  على  الطاولة  قلب 
الليبي يوم ال�سبت )�سا 45ر17( 
)اجلزائر(  جويلية   5 مبلعب 
ملرحلة  التاأهل  مهمة  يف 

املجموعات. 

املناف�سات الإفريقية ما بني الأندية

بداية موفقة ل�سباب ق�سنطينة,
اورة   �سقوط خميب ل�سبيبة ال�سّ
متكن �سباب ق�سنطينة يف اأول م�ساركة له يف مرحلة املجموعات لرابطة اأبطال اإفريقيا لكرة القدم من 

حتقيق فوز باهر خارج ميدانه اأمام النادي الإفريقي التون�سي )1-0( يف الوقت الذي جترعت فيه �سبيبة 
ال�ّساورة مرارة الهزمية بدار ال�سالم اأمام نادي �سيمبا التانزاين )3-0(, مبنا�سبة اإجراء اجلولة الأوىل 

للمناف�سة نهاية الأ�سبوع  فرغم عدم ا�ستفادته من اأف�سلية التكهنات

اجلولة الـ17 

اأوملبي ال�سلف ي�سرتجع ال�سدارة 
واحتاد البليدة يحقق اأوىل انت�ساراته

اأول  البليدة  احتاد  اأحرز  اأخريا 
فوز له هذا املو�سم على ح�ساب 
و�رصب   ,)0-1( وهران  جمعية 
وداد  �سيفه  بجاية  �سبيبة  فريق 
يف   ,)0-4( بالثقيل  تلم�سان 
ال�سلف  اأوملبي  ا�ستعاد  حني 
على  بتغلبه  ال�سدارة  كر�سي 
م�ستفيدا   ,)0-1( عنابة  احتاد 
العلمة  مولودية  خ�سارة  من 
اأمام �سبيبة �سكيكدة )1-2(, يف 
اجلولة الـ 17 من بطولة الرابطة 
القدم,  لكرة  الثانية  املحرتفة 
اجلمعة  يومي  لعبت  والتي 

وال�سبت.
فر�سة  احلرا�ص  احتاد  و�سيع 
م�ستغامن  لرتجي  ا�ست�سافته 
للخروج من منطقة اخلطر, حيث 
ال�سلبي  التعادل  بنتيجة  اكتفى 
ثالث  ليبقى«احلرا�سية«   ,)0-0(
)ال�سف  بال�سقوط  املهددين 
يتواجد  نقطة(,بينما   14 الـ14, 
املحرتف  اإىل  العائد  الرتجي, 
املركز  يف  املو�سم  هذا  الثاين 

الثامن )23 ن(.
بعقر  �سعيدة  مولودية  و�سقطت 
ديارها اأمام �رصيع غليزان بواقع 
منديل  اأهدى  حيث   ,)1-0(
الدقيقة  للزوار يف  الفوز  هدف 
و�سعت  اخل�سارة  هذه   ,)21(
»ال�سعيدية«يف املرتبة الـ12 )19 
ن(, يف حني ارتقى »ال�رصيع«اإىل 

ال�سف ال�ساد�ص )26 ن(.
البليدة  احتاد  ا�ستفاق  واأخريا 
وحقق اأول فوز له منذ انطالق 
على  احلايل,  الكروي  املو�سم 
 ,)0-1( وهران  جمعية  ح�ساب 
وجاء هدف اأ�سحاب الأر�ص يف 
املواجهة  من  الأخرية  الدقائق 
بوا�سطة براهمي )د 86(, مهديا 
الزاد الكامل لأبناء مدينة الورود 
الذين يبقون يف املرتبة الأخرية 

)9 ن(.
اأ�سبال  يتمكن  مل  باملقابل, 
نيل  من  �سليماين  املدرب 
التوايل  على  الثاين  النت�سار 
وعادوا خائبني, كاأول فريق غري 
مهدد بالنزول )ال�سف الـ 13, 16 

ن(.
واأحرزت �سبيبة بجاية مبيدانها 
فوزا �ساحقا على اأحد املعنيني 
تلم�سان  وداد  ال�سعود,  ب�سباق 
تداول   ,)0-4( كاملة  برباعية 
خمتار  من  كل  جت�سيدها  على 
 ,)26 )د  نبيل  خالف   ,)18 )د 
دواجي )د 52( من �رصبة جزاء 
و خزري )د 66(, لت�سعد ال�سبيبة 
ن(, يف   21( العا�رص  ال�سف  اإىل 

ثالثي  خارج  الوداد  يبقى  حني 
 28 الرابع,  )ال�سف  املقدمة 
مقرة,  جنم  عن  بنقطتني  ن( 

الثالث.
الأهم  ال�سلف  اأوملبي  وحقق 
عنابة  احتاد  �سيفه  على  بفوزه 
�رصبة  بف�سل   ,)0-1( بنتيجة 
حملة  بن  �سددها  التي  اجلزاء 
�سمح  ما   ,)80( الدقيقة  يف 
زاوي  �سمري  املدرب  لأ�سبال 
با�ستعادة كر�سي الريادة بر�سيد 
�سقوط  م�ستغلني  نقطة,   33
مولودية  ال�سابق  املت�سدر 
العلمة يف ميدان �سبيبة �سكيكدة 
اأبناء  يبقى  حني  يف   .)2-1(
 24( ال�سابع  املركز  يف  »بونة« 

ن(.
ال�سكيكدية  ال�سبيبة  واأكدت 
مرحلة  انطالق  يف  ا�ستفاقتها 
الثاين  الفوز  بح�سدها  الإياب 
ح�ساب  على  التوايل  على 
مولودية  ال�سابق  املت�سدر 
 ,)1-2( نظيفة  بثنائية  العلمة 
من  كل  توقيعها  على  تداول 
بطروين )د 19( ونا�رصي )د 70( 

مقابل هدف دو�سن )3+90(.
بف�سل هذا الفوز اجلديد الثاين 
الأ�سبوع  به  عادت  الذي  بعد 
�سد  م�ستغامن  من  الفارط 
اأ�سبال  خرج   )0-1( الرتجي 
بن �سوية من املنطقة  املدرب 
ال�سف  يف  للتمركز  احلمراء 
باملقابل  نقطة(,   22( التا�سع  
اإىل  العلمة  مولودية  تدحرجت 
ال�سف الثاين )31 ن( رفقة جنم 

مقرة.
املن�سة  اإىل  مقرة  جنم  وقفز 
ميدان  يف  ال�ساحق  فوزه  بعد 
بف�سل   ,)0-3( بو�سعادة  اأمل 
بولعن�رص )د 7( وثنائية املهاجم 
نزواين )د 46( و)د 52(, ليوا�سل 
م�سريته  اجلديد  ال�ساعد 
مركز  باقت�سامه  املوفقة 
الو�سافة )31 ن( رفقة مولودية 
العلمة. باملقابل يبقى الأمل يف 

املرتبة العا�رصة )21 ن(.
فوزا  ب�سكرة  احتاد  وحقق 
رائد  على  دياره  بعقر  ثمينا 
هدف  بوا�سطة   ,)0-1( القبة 
م�ستثمرين   ,)86 )د  عا�سور  بن 
العا�سمي,  الفريق  م�ساكل  يف 
التحق«الب�سكرية«  وبالتايل 
رفقة  ن(   28( الرابع  بال�سف 
تعقدت  بينما  تلم�سان,  وداد 
منري  املدرب  اأ�سبال  و�سعية 
زغدود يف املوؤخرة )الـ15 / 12 

ن(.
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الفيديو املتداول بعد مقابلة م. اجلزائر- اإ. بلعبا�س

ملفات عنا�سر ال�سرطة الثالثة متواجدة 
على م�ستوى املحكمة

العمومي,  الأمن  مدير  اأكد 
نايلي,  عي�سى  ال�رصطة  مراقب 
ملفات  اأن  العا�سمة,  باجلزائر 
الذين  الثالثة  ال�رصطة  عنا�رص 
اأظهروا »�سلوكا غري لئق<< يف 
فيديو اأثناء تاأدية مهامهم خالل 
مقابلة مولودية اجلزائر- اإحتاد 
بلعبا�ص يوم 13 نوفمرب الفارط 
)اجلزائر(,  جويلية   5 مبلعب 
متواجدة على م�ستوى املحكمة 

لتف�سل فيها.
على  نايلي  عي�سى  وقال 
نظمت  اإعالمية  ندوة  هام�ص 
العمومي  الأمن  مديرية  مبقر 
حول  )اجلزائر(  باملحمدية 
»جهود الأمن الوطني يف حماربة 
العنف يف املالعب« : ><عليكم 
تقرير  فيه  كان  انه  تعلموا  ان 
الفيديو  �رصيط  حول  اخباري 

وبعدها قمنا باإحالة امللف اإىل 
حاليا  امللف  اجلمهورية.  وكيل 
على  تفا�سيله  بكل  متواجد 
تقرره  وما  املحكمة  م�ستوى 
هذه الخرية �سنطبقه<< يذكر 
للمباراة  املوايل  اليوم  يف  اأنه 
�سغب  اأعمال  �سهدت  التي 
بامللعب عقب خ�سارة املولودية 
)1-0(, اأعلمت املديرية العامة 
م�ساحلها  اأن  الوطني  لالأمن 
�سحة  يف  التحقيق  »با�رصت 
عرب  تداوله  مت  الذي  الفيديو« 
الجمتاعي  التوا�سل  مواقع 
والذي اأظهر »�سلوكا غري لئق 
النظام  حفظ  اأعوان  لبع�ص 
اإعادة  يف  مهمتهم  تاأدية  اأثناء 
واأنها  بامللعب«  النظام  حفظ 
الإدارية  الإجراءات  »�ستتخذ 
املديرية  الالزمة«وكانت 

قد  الوطني  لالأمن  العامة 
اأعلنت عن ا�سابة 18 �رصطيا, 
خطرية«  ><حالة  يف  منهم   4
 10 حتطيم  مع  منا�رصا   22 و 
ومركبة  لالأمن  تابعة  مركبات 
تابعة  اإ�سعاف  و�سيارة  خا�سة 
للحماية املدنية خالل اأحداث 
تلك  �سهدتها  التي  ال�سغب 
ال14  اجلولة  بر�سم  املقابلة 

املحرتفة  الرابطة  بطولة  من 
ك�سف  كما  القدم  لكرة  الوىل 
عن  اآنذاك  امل�سدر  نف�ص 
اأثناء  �سخ�سا   42 توقيف 
منهم   22« الأحداث,  هذه 
العام  بالنظام  الإخالل  ب�سبب 
اأ�سلحة  بفعل حيازة  والآخرون 
وموؤثرات  وخمدرات  بي�ساء 

عقلية«. 



بر�شلونة يجدد اهتمامه بنجم 
اآيندهوفن

العب  مع  بالتعاقد  اهتمامه  االإ�سباين،  بر�سلونة  نادي  جتديد  عن  �سحفية،  تقارير  ك�سفت 
اآيندهوفن الهولندي وقالت �سحيفة »موندو ديبورتيفو« االإ�سبانية، نقال عن تقارير اإيطالية، اإن 
ددا لقائمة اأهداف بر�سلونة، رغم �سعي  املك�سيكي هريفينج لوزانو، العب اآيندهوفن، عاد مجُ
نابويل للظفر بخدماته وتاألق لوزانو رفقة املنتخب املك�سيكي يف نهائيات مونديال رو�سيا، 
ال�سيف املا�سي، وحظي يف ذلك الوقت باهتمام كبري من بر�سلونة والعديد من االأندية االأخرى 
وي�سعى كارلو اأن�سيلوتي مدرب نابويل، ل�سم لوزانو يف ال�سيف، مقابل 30 مليون يورو، لتدعيم 
�سفوف فريقه وختمت ال�سحيفة باأن ال�رصاع �سي�ستعل على الالعب املك�سيكي �ساحب الـ23 

ا ل�سم لوزانو، بجانب بر�سلونة ونابويل. عاما يف ال�سيف املقبل، حيث ي�سعى ت�سيل�سي اأي�سً

مدرب جديد يظهر يف اأجندة 
مان�ش�شرت يونايتد

يوا�سل مان�س�سرت يونايتد االإجنليزي، البحث عن مدرب جديد يقود الفريق يف املو�سم املقبل، 
خلًفا للمدرب املوؤقت اأويل جونار �سول�سكاير وقالت �سحيفة »ذا �سن« الربيطانية، اإن مان�س�سرت 
يونايتد اأجرى ات�ساالت مع االأرجنتيني دييجو �سيميوين، مدرب اأتلتيكو مدريد االإ�سباين، لتويل 
تدريب الفريق بعد املو�سم اجلاري وحتدثت تقارير �سحفية عديدة، عن اأن ماوري�سيو بوكيتينو 
مدرب توتنهام، هو الهدف االأول الإدارة اليونايتد واأكدت ال�سحيفة اأن مان�س�سرت يونايتد يدرك 
مدى �سعوبة التعاقد مع بوكيتينو، حيث ال يفكر املدرب نف�سه يف الرحيل عن توتنهام، اإ�سافة 
اإىل �سعوبة املفاو�سات مع دانييل ليفي، رئي�س ال�سبريز والذي طالب بـ50 مليون اإ�سرتليني على 
االأقل للتخلي عن مدربه ويتبقى يف عقد �سيميوين، مع اأتلتيكو مدريد 18 �سهًرا، وياأمل اليونايتد 
يف موافقته على عدم جتديد عقده واالنتقال اإىل اإجنلرتا يف املو�سم املقبل وتاألق �سيميوين 
مع اأتلتيكو مدريد، ففي نحو 7 �سنوات درب فيها الروخيبالنكو�س، قاد الفريق اإىل ح�سد عدة 
األقاب منها الدوري االإ�سباين، والدوري االأوروبي مرتني، وو�سل مرتني لنهائي دوري االأبطال.

بايرن ميونخ ي�شتهدف �شفقة 
ثنائية من ت�شيل�شي

ت�سيل�سي  من  ثنائية  �سفقة  الإبرام  يخطط  االأملاين،  ميونخ  بايرن  اإن  �سحفي،  تقرير  قال 
االإجنليزي، خالل فرتة االنتقاالت ال�ستوية اجلارية  واأو�سحت �سحيفة »مرتو« الربيطانية، اأن 

بايرن ميونخ، يريد التعاقد مع املهاجم االإ�سباين األفارو موراتا، على �سبيل االإعارة.
وت�سري العديد من التقارير اإىل اأن موراتا �سريحل عن ت�سيل�سي هذا ال�سهر، حيث ارتبط بعدة 
لنهاية  موراتا  �سم  يف  بايرن  ويرغب  مدريد  واأتلتيكو  وبر�سلونة  اإ�سبيلية  مثل  اإ�سبانية  اأندية 
املو�سم على �سبيل االإعارة، حيث �سيتم تقييم املهاجم لبحث اإمكانية �سمه للبافاري ب�سفة 
ال�ساب  للظفر بخدمات  االإجنليزي،  لنظريه  البافاري من قبل 4 عرو�س  النادي  دائمة وقدم 
تلك  على  ت�سيل�سي  موافقة  يف  االأملاين  النادي  وياأمل  البلوز  العب  اأودوي،  هود�سون  كالوم 

ال�سفقة الثنائية قبل انتهاء االنتقاالت ال�ستوية اجلارية.

يوفنتو�س يبداأ اإجراءات �شم رامزي
اآر�سنال،  اآرون رامزي، العب و�سط  الويلزي  اإن  اأم�س االأحد،  اإيطالية،  قالت تقارير �سحفية 
�سيخ�سع للفح�س الطبي اليوم يف لندن، متهيًدا لتوقيع عقد انتقاله اإىل يوفنتو�س ومن املقرر 
اأن ينتهي عقد رامزي، مع اجلانرز، يف جوان املقبل، ويحق له حاليا التوقيع الأي ناد واالنتقال 

اإليه مانا يف املو�سم املقبل.
وك�سفت �سحيفة »الغازيتا ديللو �سبورت« واأكدته نظريتها »كوريري ديللو �سبورت«، عن تواجد 
اأن �سي�رصفون على خ�سوع رامزي للجزء االأول من  اأم�س، م�سيفة  ممثلي يوفنتو�س يف لندن 

الفح�س الطبي، على اأن تتم باقي االختبارات الطبية يف تورينو.
وختمت باأن الالعب الويلزي �سيوقع على عقد ملدة 5 �سنوات، و�سيح�سل على ما يزيد عن 

6.5 مليون يورو كراتب �سنوي، فيما �سيح�سل وكيل اأعماله على 9 ماليني يورو كعمولة.

مي�شي على اأعتاب الهدف
 400 يف الليغا

ي�ستعد االأرجنتيني ليونيل مي�سي، اأ�سطورة وقائد بر�سلونة، ملوا�سلة ت�سجيل االأهداف و�سناعة التاريخ يف الدوري االإ�سباين، 
االإ�سباين،  الدوري  رقم 400 يف  الهدف  ت�سجيل  اليوم على موعد مع  �سيكون  اإن مي�سي  االإ�سبانية،  »�سبورت«  وقالت �سحيفة 
وذلك اأمام فريق اإيبار يف الكامب نو، حيث �سجل �سابًقا 399 هدفا يف 434 مباراة ويعد مي�سي اأف�سل هداف يف تاريخ الدوري 
االإ�سباين منذ 22 نوفمرب 2014، عندما اأ�سبح يف ر�سيده 253 هدفا، متفوقا على تيلمو زارا الذي كان هداًفا لليغا قبل ذلك 

بر�سيد 252 هدفا.
ويف الكامب نو، اأحرز ليونيل مي�سي 230 هدفا من مموع اأهدافه بالليجا، خالل 217 مباراة خا�سها على معقل البار�سا، وفاز 
يف 183 منها، وتعادل يف 22، وخ�رص 12 مرة، وبعيًدا عن الكامب نو، �سجل مي�سي 169 هدفا يف 217 مباراة، وح�سد 142 فوزا، 

و48 تعادال، وتعر�س ل27 خ�سارة.
الواحدة،  الليغا، مبعدل 0.91 هدف يف املباراة  الـ399، خالل 434 مباراة خا�سها يف  االأرجنتيني  الربغوث  اأهداف  وجاءت 
حمرزا 325 انت�سارا، و70 تعادال وتعر�س لـ39 هزمية وطوال م�سريته يف الليغا، �سارك مي�سي اأ�سا�سًيا يف 386 مباراة، وحل بدياًل 

يف 48 مواجهة، وكانت اأول مباراة ر�سمية له اأمام اإ�سبانيول يف 16 اأكتوبر عام 2004.
اأما اأكرث الفرق التي واجهها يف امل�سابقة فهي اأتلتيكو مدريد وفالن�سيا )25 مباراة(، وحقق الفوز اأمام اأتلتيكو 16 مرة، و�سد 
فالن�سيا يف 14 منا�سبة، اأما اأكرث الفرق التي ا�ستقبلت منه اأهداًفا يف الليغا، كانت اإ�سبيلية بـ25 هدفا، ثم اأتلتيكو مدريد 23 
مع  االأرجنتيني  كررها  التي  النتائج  اأكرث  اأما   )20( واإ�سبانيول  الكرونيا  وديبورتيفو   ،)21( واأو�سا�سونا   ،)22( وفالن�سيا  هدفا، 

البار�سا، كانت التعادل )1-1( يف 38 منا�سبة، ثم )3-1(، وحدثت 30 مرة، ثم )2-0(، وحدثت يف 28 منا�سبة.

اجلولة  فعاليات  االإثنني  اليوم  تنطلق 
)دور  االأول  الدور  مباريات  من  الثالثة 
املجموعات( ببطولة كاأ�س اآ�سيا 2019 
باالإمارات،  حالياً  املقامة  القدم  لكرة 
والتي حت�سم نحو ن�سف مقاعد الدور 
الثاين )دور ال�ستة ع�رص( بالبطولة بعد 
يف  املقاعد  عدد  ن�سف  نحو  ح�سم 

اجلولة الثانية.
البطوالت  ومثلما هو احلال يف معظم 
بنف�س  تقام  التي  تلك  خا�سة  الكبرية 
يف  منتخباً   24 وجود  مع  النظام 
التوقعات  حدة  ت�ستعل  االأول،  الدور 
مرحلة  البطولة  وتدخل  والتكهنات 
ملعرفة  وال�سعبة  املعقدة  احل�سابات 
كل  تاأثر  مع  خا�سة  املتاأهلني  هوية 
املجموعات  يف  يحدث  مبا  مموعة 

االأخرى.
املنتخبني  مباراة  انتهاء  ومبجرد 
بفوز  ال�سبت  اأم�س  واليمني  العراقي 
املنتخب العراقي 3-0 يف اإطار اجلولة 
الثانية من مباريات املجموعة الرابعة، 
حجز املنتخب االإماراتي اأوىل بطاقات 

التاأهل من املجموعة االأوىل اإىل الدور 
اأربع  على  ر�سيده  اقت�سار  رغم  الثاين 

نقاط فقط من مباراتني.
اأم�س  العراقي  املنتخب  فوز  وجاء 
ملعيار  بالن�سبة  كثرياً  املوقف  ليح�سم 
احل�سابات  عن  بعيداً  االآمن  التاأهل 
ي�سل  منتخب  اأي  يتاأهل  اإذ  املعقدة، 
اأي  عن  النظر  بغ�س  الرابعة  للنقطة 

نتائج اأخرى يف باقي املجموعات.
الن�سخة  يف  البطولة  نظام  ويق�سي 
احلالية، التي ت�سهد م�ساركة 24 منتخباً 
بتاأهل  اآ�سيا،  كاأ�س  يف  االأوىل  للمرة 
من  والثاين  االأول  املركزين  �ساحبي 
مبا�رصة  الثاين  الدور  اإىل  كل مموعة 
اأف�سل  الثاين  الدور  اإىل  يرافقهم  فيما 
اأربعة منتخبات من بني املنتخبات التي 
املجموعات  الثالث يف  املركز  احتلت 

ال�ستة.
املركزين  �ساحبي  ح�سول  عدم  ومع 
الثالثة  املجموعتني  والرابع يف  الثالث 
والرابعة على اأي نقطة ومن ثم ال ميكن 
اجلولة  يف  منهم  اأي  ر�سيد  يزيد  اأن 

على  نقاط  ثالث  عن  االأخرية  الثالثة 
منتخب  اأي  تاأهل  تاأكد  تقدير،  اأق�سى 
ي�سل  االأخرى  االأربع  املجموعات  يف 
االأمل  مينح  ما  وهو  الرابعة  للنقطة 
مباراتيها  يف  حترز  مل  ملنتخبات 

ال�سابقتني �سوى نقطة واحدة.
لن  الثالث  املركز  عرب  التاأهل  ولكن 
حت�سل  التي  الفرق  على  قا�رصاً  يكون 
قد  واإمنا  فح�سب،  نقاط  اأربع  على 
اأقل  لر�سيد  بحاجة  فريق  اأي  ي�سبح 
يف  يحدث  ملا  طبقاً  التاأهل  اأجل  من 
اأ�سحاب  يدخل  اإذ  املجموعات،  باقي 
يف  نقاط  اأربع  من  االأقل  الر�سيد 
الثالث يف  اأ�سحاب املركز  مقارنة مع 

كل من املجموعات االأخرى.
خ�سارة  االآن  حتى  البطولة  و�سهدت 
املباراتني  من  لكل  الفرق  من  عدد 
االأوىل  اجلولتني  يف  خا�سهما  اللتني 
اأ�سحاب  معظم  اأن  يعني  ما  والثانية، 
عن  ر�سيدهم  �سيقل  الثالث  املركز 
النقاط االأربعة لت�ستعل احل�سابات فيما 

بينهم على بطاقات التاأهل.

كاأ�س اآ�شيا تبداأ مرحلة احل�شابات املعقدة
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الدكتور �سليم �سعديل من جامعة برج بوعريريج

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

2005، �سهادة لي�سان�س يف الأدب العربي عام 2009، �سهادة املاج�ستري يف الأدب املغاربي عام 2012، دكتوراه يف اللغة والأدب العربي عام 2017.

خل�سر بن يو�سف 

وطنية  ملتقيات  عدة  يف  �شارك   
جماالت  يف  مقاالت  عدة  وله  ودولية 
له عام  كتابني  2018   خمتلفة، �شدر 
: جماليات اخلطاب ال�رسدي الرتاثي، 
الوهراين  منامات  يف  معا�رسة  قراءة 
الفكر  يف  معا�رسة  نقدية  قراءات   -
نقدية  وقراءات  تاأمالت    - االأوروبي 
بني  اجلزائري«  االأدب  ق�شايا  يف 
قيد  خمطوطة   (  « واحلديث  القدمي 
ال�شبعة  العوامل  �شندوق   -  ) الطبع 
د  ال�رسرّ يف  نقدية  �شل�شلة  د   ال�رسرّ يف 
حاليا  يعمل  خمطوطة(    ( الروائي 
العربية  اللغة  بق�شم  حما�رس   اأ�شتاذ 
 ، بوعريريج  برج  جامعة   ، واآدابها  

اجلزائر.

معامل جتربة 

ما  فاأنت متار�س  النقد   اأنت متار�س 
وبالتايل  االإن�شان  على  االإن�شان  ميليه 
اأن  للنقد  ممار�شتك  يف  ملزم  فاإنك 
تقدم لهذا االإن�شان ماذا يجب اأن يكون 
لالإبداع  املمار�س  االإن�شان  هذا  عليه 
ممار�شة  فكل  االأ�شا�س  هذا  وعلى   ،
االإن�شان  تقدمي  اإىل  تهدف  نقدية 
املبدع ال تقدمي �شخ�شية الناقد ، اأول 
نقد للعاملمَ من قبل االإن�شان هو مبثابة 
ا�شتنها�س لـ )نعم( االإيجابية على )ال( 
ال�شكون  )ال(  من  االنتقال   ، ال�شلبية 
رمَ�س، اإىل )نعم( احلركة  وال�شمت واخلمَ
د االأقنومي للذات يف  والفاعلية والتاأكرّ

هذا العامل

الكتابة اإثبات وجود

اأعتقد اأن الكتابة عند االإن�شان لي�شت 
مرتبطة بخيار اأكتب اأم ال  اأكتب بقدر 
من  كجزء   بذاتنا  مرتبطة  هي  ما 
الكاتب  فيه  ، حيث يجد  الوجود  هذا 
الكتابة ال  نف�شه جمربا على ممار�شة 
واإن  الكتابة  بهذا يف  خمريا وجتربتي 
كانت بدايتها اأكادميية يوؤطرها النظام 
على  يجربنا  الذي  اجلامعي  التعليمي 
الكتابة  مع  جتاربي  بقية  فاإن  الكتابة 
االأكادميي  االإطار  خارج  النقدية 
تعك�س هذه احلقيقة يف الكتابة كجزء 
يتعذر  التي  للناقد  اليومية  احلياة  من 
ب�شكل  احلياة  ممار�شة  عليه  فيها 
من  النوع  هذا  ممار�شة  دون  طبيعي 
الكتابة   يف  املتمثل  االإن�شاين  الن�شاط 
النقدية ، يعود تاريخ اأول جتربة نقدية 
اإىل مقال حول التنا�س  املو�شوعاتي 
والفجيعة  احللم  �رسادق  رواية  يف 
الذي   2011 �شنة  جالوجي  لعزدين 
البحث  من  االنتقال  اآفاق  يل  فتح 
النقدية  املمار�شة  اإىل  االأكادميي 
ال�رسدية  الن�شو�س  عامل  يف  والتبحر 
الوطنية منها والعاملية حيث توج هذا 
املقال بجملة من املقاالت املتوالية 
يف  انتقلت  التي  النقدية  واملوؤلفات 
ممار�شتها للكتابة النقدية من املحلي 

اإىل العاملي
 

الأدب وجه اآخر للحياة

من  كغريه  االأدبي  االإبداع  يحظى 
العلمية  املجاالت  يف  االإبداعات 
املثقف  لدى  كربى   باأهمية  االأخرى 
هذه  يعادل  ال  كان  واإن  عامة 
اإىل  راجع  وهذا   ، قيمة  االإبداعات 
من  اليومية  حياتنا  يف  االأدب  قيمة 
حيث كونه مراآة عاك�شة حلياة االإن�شان 

الب�رسي  الكائن  هذا  اأو متثيل حلياة  
الر�شم  طريق  عن  اإختالفها  على 
قدرة  فيها  يظهر  حيث  باحلروف 
االإن�شان على متثل هذه احلياة واقعية 
وغري واقعية بلغة اإبداعية ت�شمو فوق 
خمتلفة  اأ�شكاال  لتاأخذ  العادية  اللغة 
مبا فيها الرواية - ال�شعر - الق�شة... 
التي  االأدبية  االأجنا�س  من  وغريها 
  ، عامة  ب�شفة  االأدبي  االإبداع  توؤطر 
قيمة  اأن  اأرى  جزائري  كمثقف  واأنا 
االإبداع االأدبي تكمن يف مدى م�شايرة  
هذا االأدب حلياة االإن�شان الذي يعي�شه 
ب�شكل يجعل هذا االإن�شان اأكرث جتاوبا 
الن�شو�س  اأو غريه من  الن�س  مع هذا 
اجلن�س  عن  النظر  بغ�س  االإبداعية 
االأدب يف  الأن  االإن�شان  لهذا  احلقيقي 
نهاية املطاف ما هو اإال متثيل  حلياة 

هذا االإن�شان اأينما حل اأو ارحتل
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اخلواء يف خطاب  فيل�شوف  بحثا عن 
ما بعد احلداثة، قراءة يف كتابة اإميل 
الدرا�شات  جملة  ال�شذرية،  �شيوران 
دورية  والفنية،  واللغوية  الثقافية 
الدميقراطي،  العربي  املركز  حمكمة 
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وكذا موؤلفني نقديني م�شتقلني �شملت: 
الرتاثي،  ال�رسدي  اخلطاب  جماليات 
الوهراين  منامات  يف  معا�رسة  قراءة 
الفكر  يف  معا�رسة  نقدية  قراءات   -
م�شاريع  عدة  وكذلك  االأروربي- 

م�شتقبلية �شملت : 
يف  نقدية  وقراءات  تاأمالت  كتاب: 
ق�شايا االأدب اجلزائري بني«  القدمي 
�شندوق  )خمطوطة(،   « واحلديث 
�شل�شلة   « د   ال�رسرّ يف  ال�شبعة  العوامل 
)ج1-ج2-  « الروائي  د  ال�رسرّ نقدية يف 

ج3-ج4-ج5-ج6-ج7( خمطوطة
ق�شية مركزية 

ما  باأن  االإنكار  اإمكانية  هناك  لي�س 
يحدد كل كتابة نقدية هي االإيديولوجية 
عام  مو�شوع  نحو  الناقد  توجه  التي 
النقدية  املو�شوعات  اختلفت  واإن 
اإذا  االأ�شا�س  التي يطرقها وعلى هذا 
النقدية  الق�شايا  جممل  يف  نظرنا 
النقدية  كتاباتي  يف  عاجلتها  التي 
ال  فاإنها  مو�شوعاتها  اختالف  على 
الذي  احلداثة  مو�شوع  عن  تخرج 
لهذا  متعددة  مفاهيم  ياأخذ  بدوره 
تختلف املو�شوعات النقدية اخلا�شة 
اخلطاب  يف  املجازي  كـاملوت  به 
عنف  االأمل-  خطاب  االإبداعي- 
الفنتازيا-  اخلواء-  فل�شفة  اللغة- 
ال�شذرية...واأمام  الكتابة  ال�شخرية- 
الفعل  �شهدها  التي  الديناميرّة  هذه 
بعدها،  ما  اإىل  احلداثة  من  املعريف 
التحليلية  النقدية  قراءتنا  يف  حاولنا 
نهج طريق املمار�شة التاأويلية القائمة 
التي  الن�شو�س  تلك  تفكيك  على 
وا�شحة  بحقيقة  مرتبطة  كاأنها  تبدو 
ونهائية ح�شب مفهوم دريدا ، وحاولنا 
االإجابة عن �شوؤال مفاده: كيف جتلرّت 
مقوالت ما بعد احلداثة على م�شتوى 
واالأدبية«  »الفل�شفية  اخلطابات 

هاتها االأجنا�شية ؟  مبختلف توجرّ

املمار�سة النقدية املعا�سرة

كيف ميكن ت�شوير املمار�شة النقدية 
وما  احلداثة  خلطابات  املعا�رسة 
دائم  ترحال  يف  تظل  وهي  بعدها 
الذي  النموذجي  قارئها  عن  باحثة 
عادة ما توؤهله الأن يكون منوذجا يبوح 
لو�شعية  وهل  باأ�رساره؟  الكاتب  له 
يف  جوهرية  اأهمية  هاته  املتلقي 
اإعادة بناء الداللة واإنتاج لعبة املعنى، 
والتي تدعو بدورها القارئ لالنخراط 
الدريدية  االإختالف  لعبة  �شميم  يف 
للمعنى اخلا�شع لل�شريورة املعربة عن 
حقيقة االأثر وفق اإمكاناته املتعددة ؟  
دوما  �شائع   ، القارئ  اأنرّ  نعتقد 
اخلطابات  بع�س  فهم  يحاول  عندما 
ا راأينا بع�س  )الفل�شفية– االأدبية(، فلمرّ
القراءات النقدية تقليديه يف توجهها، 
انربينا ال�شتكناه اأغوار هذه اخلطابات 
نوٌع  اأن يكون يف ذلك  الزئبقية، ع�شى 
وحثه  املعا�رس،  للقارئ  التدريب  من 
على متابعة الرحلة معنا داخل اأروقة 
ن�شو�س خالدة تخاطب العامل ال�شائح 

بدون بو�شلة

قراءات نقدية 
بها:   تاأثرت  التي  النقدية  القراءات 
ال�شمت  جماليات  حممود   اإبراهيم 
ال�شبق  اأ�شل املخفي واملكبوت-  »يف 
الن�شو�س  اأنطولوجيا   « املحرم 
القول  يف  والرغبة  النقد  ـ  املمنوعة  
النقاد  من  وغريه  املعا�رس،  الفل�شفي 
حامد  نا�رس   – اأركون  اأمثال  العرب 
اأبو زيد- حممد عابد اجلابري، ومن 
باإميل  كثريا  تاأثرت  الغرب  فال�شفة 
كلها  املياه  كتاب  �شاحب  �شيوران 
تاريخ   - الوالدة  مثالب   - الغرق  بلون 
هكذا   : نيت�شه  فريدريك   - ويوتوبيا 

تكلم زراد�شت ، وغريها من الكتب

مهمة النقد

ر�شد  يف   النقد  مهمة  تقت�رس  ال 
الك�شف  اإىل  تتعداه  بل  االأدب  جمالية 
االإبداع  فيها  يقع  التي  العيوب  عن 
�شاأنها  التي من  املقارنة  اأمام  االأدبي 
ح�شاب  على  ن�س  جمالية  تظهر  اأن 

ن�س اآخر اأقل اإبداعا منه لتظهر مهمة 
يف  االإبداعي  للعمل  بالن�شبة  الناقد 
عملني اأ�شا�شني:  اأولهما ك�شف مواطن 
اجلمال يف الن�س والثاين ك�شف عيوب 
ل�شد  بدائل  واقرتاح  االإبداعي  الن�س 
االأديب.   فيها  يقع  قد  التي  املطبات 
الكتاب  بن�شيب  يتعلق  فيما  اأما 
النقد  من  وحظهم  اجلدد  وال�شعراء 
له  كان  من  بني  فيهم   التمييز  فيمكن 
ب�شكل  اأ�شهم  الذي  االإعالم  من  حظ 
مو�شوعا  اإبداعاتهم  جعل  يف  كبري 
تهمي�شا  عاي�شوا  الذين  وبني  للنقد 
اإعالميا واأكادمييا فوجدوا اإبداعاتهم 
االأدبية متوت اأمام �شمت هذه الو�شيلة 
االإبداعي  العمل  ربط  يف  الفاعلة 
الذي  احلديث  الع�رس  يف  بالنقد 
االإبداعي  العمل  �شهرة  معه  انتقلت 
مبا  االإعالم  اإىل  القارئ  �شلطة  من 
بهذه  موجها  �شار  النقد  اأن  يعني  
حماولة  اأمام  القراءة  بفعل  ال  االأداة 
ال�شهرة  من�شة  اإعتالء  االأدباء  بع�س 
ح�شاب  على  الو�شيلة  هذه  طريق  عن 

العمل االإبداعي

�سفات الناقد 

املتمكن  الناقد  بها  يتميز  �شفة  اأول 
تتج�شد  التي  املتعددة  القراءة  هي 
يف كرثة اأعماله النقدية بحيث تعك�س 
هذه اخلا�شية حقيقة عملية يف الناقد 
تتمثل يف كونه اأنه بقدر ما يتوفر عليه 
يتوفر  بقدر  القراءة  على  قدرة  من 
عليه  ما يوازيها من اإنتاج نقدي بحيث 
مع  االإبداعي  العمل  بذلك  يتوازى 
العمل النقدي واأن ال يحدث يف جمال 
االإبداعية  الن�شو�س  بني  هوة  االإبداع 
واملمار�شة النقدية كاأن ينح�رس النقد 
ينح�رس  اأو  واحد  نقدي   مو�شوع  يف 
وهو  واحد  اإبداعي  عمل  يف  االأدب 
مت  التي  احلقيقة  كذلك  يعك�س  ما 
الأجلها تاأ�شي�س هذا النوع من الن�شاط 
االإن�شاين الذي يوازي فيه النقد االأدب 
ومو�شوعا،  وزمانا  مكانا  وي�شايره 
احلديث  الن�س  مالمح  ح�رس  ميكن 
اخل�شائ�س  من  جملة  يف  املعا�رس 
والهدف،  والبنية  باملو�شوع  املتعلقة 
الن�س  جند  املو�شوع  حيث  من  اأما 
عن  اأبعد  مو�شوعات  يعالج  احلديث 
الواقعية التي تنفر القارئ اأمام هروبه 

املو�شوعات:  هذه  ومن  الواقع  من 
العلمي-  اخليال  الفنتازيا  العجائبية- 
املال-  ال�شورة-  اجل�شد-  الغيبيات- 
البنية  حيث  من  ...واأما  ال�شلطة- 
عدة  احلديث  االأدبي  الن�س  فياأخذ 
الن�شو�س  عن  كلية  تختلف  اأ�شكال 
االأجنا�س  كتداخل  التقليدية  االأدبية 
ال�شخ�شيات  الق�رس، جمازية  االأدبية، 
، تعدد الراوي،  تعدد ال�شمائر... اأما 
من حيث الهدف فرتمي هذه الن�شو�س 
مثالية  اأكرث  عامل  �شنع  اإىل  االإبداعية 
االإن�شانية وهذا يف  يف جت�شيد احلياة 
 – ثقافية  متعددة:  ملقا�شد  ت�شمنها 

اجتماعية – �شيا�شية ،
مثلك  باحثا  التي حفزت  الدواعي  ما 
يف النقد اإىل العودة بتفكريه اإىل اأ�ش�س 
الثقافتني  يف  والنقد  االأدب  ق�شايا 

العربية الغربية ؟
والعلوم  الفل�شفة  م�شار  يف  التاأمل 
النقلة  حجم  لنا  ي�شور  االإن�شانية 
املنطق  اإليها  و�شل  التي  املعرفية 
الهياكل  تغيري  حل�شن  وذلك  الب�رسي 
الثابتة لذا فاإن خللخلة الهياكل منافعها 
الثقافتني  والنقد يف  االأدب  يف ق�شايا 
يكتمل  وهكذا  الغربية،  العربية 
امل�شهد املعريف ويت�شح تعقيده، هنا 
تربز قدرة الناقد احلداثي على حتديد 
م�شريه وتغيري مقولة الثقافة وحتديدا 
حمورها ومركز دورانها، فالثقافة هنا 
هي تلك الناحية الروحية من �شريورة 
والعلوم  االأفكار  ت�شمل  التي  احل�شارة 

واالآداب 
 لقد و�شع هذا التوجه يديه على ماأ�شاة 
خا�شة  االهتمام  منا  ت�شتحق  حقيقية 
يف ق�شايا االأدب والنقد )يف الثقافتني 
العربية الغربية( ، اإنرّها ثقافات ال تخلو 
داللية  مبالمح  رة  متفجرّ كتابات  من 
عن  وتك�شف  املطمو�س  خزائن  تفتح 
اإىل  وتدخل   ، الراهن  خبايا  من  كثري 
دهاليز املجتمع باآلة الك�شف البالغي 
يف  يدور  مما  كثرياً  النور  حتت  لت�شع 
املعا�رس،  القارئ  اأنرّ  نعتقد  العتمة. 
بع�س  �شائع دوما عندما يحاول فهم 
بع�س  راأينا  ا  فلمرّ االأدبية،  الق�شايا 
القراءات النقدية تقليديه يف توجهها، 
انربينا ال�شتكناه اأغوار هذه اخلطابات 
نوٌع  اأن يكون يف ذلك  الزئبقية، ع�شى 

من التدريب للقارئ املعا�رس

كيف ميكن تتبع دالالت مفهوم النقد و 
ر�شد توظيفه اال�شطالحي ؟

تفح�س  اللغوية  النقد  مفاهيم  من  
اجليد  ومتييز  عليه،  واحلكم  ال�شيء 
ر�شد  من  الغاية  ولكن   ، الرديء  من 
هو  للنقد  اال�شطالحي  التوظيف 
النقــــدي  الفعل  اأوليات  وتاأمل  ر�شد 
الوقوف  ق�شد   ) الغربي   – )العربي 
له  املوؤ�ش�شة  ال�رسوط  طبيعة  عند 
وكذا اأ�شكال ا�شتعماله و تداوله، بحثا 
الكامنة  املقا�شد  و  التاأويالت  عن 

وراء هذه الن�شو�س النقدية 
الع�شور  عرب  النقد  دالالت  تتبع  اإن   
يوجهنا اإىل عملية واحدة وهي عملية 
الك�شف عن كوامن واآثار العمل الفني 
اأو االأدبي واأبعادها وما وراءها ، وعليه 
فهو يحتاج اإىل ق�شط وافر من الوعي 
النقد  اإن  النقدي واخلربة اجلمالية - 
لي�س ملحقا �شطحيا بالعمل االإبداعي 
واإمنا هو قرينه ال�رسوري واملو�شوعي 
وتعاطينا  اإدراكنا  دائرة  من  ليو�شع   ،
نوعاً  مولداً  االإبداعي  العمل  مع 
البنائي  حتليلِه  اإعادة  يف  الرغبة  من 
وفق  جديد  من  وتركيبِه  والفل�شفي 
باملو�شوعية  تت�شم  متجاورة  قراءة 
القيم  ا�شتنباط  الناقد  مهمات  لتكون 
اأو  كانت جمالية  �شواء  والك�شف عنها 

فكرية اأو فل�شفية
النقدية  املمار�شة  ت�شوير  ميكن 
خلطابات  زئبقية  ممار�شة  املعا�رسة 
تظل  فهي  بعدها  وما  احلداثة 
قارئها  عن  باحثة  دائم  ترحال  يف 
الأن  توؤهله  ما  عادة  الذي  النموذجي 
يكون منوذجا يبوح له الكاتب باأ�رساره 
اأهمية  هاته  املتلقي  لو�شعية  وهل  ؟ 
واإنتاج  الداللة  بناء  اإعادة  جوهرية يف 
بدورها  تدعو  والتي  املعنى،  لعبة 
لعبة  �شميم  يف  لالنخراط  القارئ 
اخلا�شع  للمعنى  الدريدية  االإختالف 
االأثر  حقيقة  عن  املعربة  لل�شريورة 
ذلك  وفوق  ؟  املتعددة  اإمكاناته  وفق 
واالأدباء  الفال�شفة  من  جلهم  كان 
الكتابة  قدميا وحديثا  م�شترتا خلف 
الـتاأويل  الأوتار  املظللة  االإبداعية 
دالالت  تتعدد  ذلك  على  وبناء   ،
تبقى  الأنها  احلقيقة  مبداأ  اأمام  النقد 
مكانه  عن  يتخلى  الهارب  كالطيف 

ل�شالح القارئ القادم
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ال�صادرة عن دار لغة احلياة

»هم�س اليا�شمني«.. جمموعة �شعرية
 جديدة لل�شاعرة ر�شا اخل�شراء

تنوعت موا�صيع املجموعة ال�صعرية اجلديدة لل�صاعرة ر�صا اخل�صراء بني الوطنية 
والجتماعية والإن�صانية باأ�صلوب حديث غلبت عليه حماولة ا�صتخدام الرمز والدللة.

وكالت

“ع�شق  بعنوان  ن�ص  ويف 
حب  جتذر  يعك�ص  الوطن” 
اأبناء  لدى  واأر�شها  فل�شطني 
ذاقوا  الذين  من  الأر�ص  هذه 
احلرمان وهجرتهم ال�شهيونية 
ال�شاعرة  لتتغنى  وطنهم  عن 
لحقا بجمال دم�شق واأنها �رس 
النتماء كما يف ن�شي �شوريتي 

و�رس اليا�شمني.

ن�شها  يف  اخل�رساء  وتعود 
عا�شمة  بعنوان  جاء  الذي 
الكبري  حبها  عن  لتعرب  ال�شوق 
توؤكد  التي  اليا�شمني  لدم�شق 
التي  التاريخ  عا�شمة  اأنها 
والب�شطاء  احلاملون  ع�شقها 
التي  املدينة  تلك  وال�شعراء 
بح�شارتها  للكون  اأ�شاءت 

وتفردها.
بعنوان  ق�شيدة  كما عربت يف 
وجع  عن  اأن�شى”  “كيف 

التي  واآلمه  وهمومه  الإن�شان 
واملوؤامرات  الإرهاب  خلفها 

على الوطن.
املجموعة �شادرة عن دار لغة 
 128 يف  يقع  كتاب  يف  احلياة 
املتو�شط  القطع  من  �شفحة 
ذاتية  عواطف  عن  تعرب 
يف  ال�شاعرة  روؤية  عك�شت 

الواقع الجتماعي.
معتز  ر�شا  ال�شاعرة  اأن  يذكر 
دم�شق  مواليد  من  اخل�رساء 

لها  �شدر  عربية  لغة  مدر�شة 
منها  �شعرية  جمموعات  عدة 
على  واأوراق  اأنا  :فل�شطينية 
ونالت  واخلوابي  الزمن  جدار 
العربية  اجلوائز  من  العديد 
منها جائزة الإبداع الأدبي من 
ال�شارقة وجائزة القلم العربي 
الكثري  وغريها  العراق  من 
الكتاب  احتاد  يف  ع�شو  وهي 
يف  الفل�شطينيني  وال�شحفيني 

�شورية.

الذهبي  باليوبيل  احتفاله  مع 
على  جديدة  تغيريات  طراأت 
للكتاب  الدويل  القاهرة  معر�ص 
هذا العام، من اأبرزها انتقاله اإىل 
موقع جديد يف القاهرة اجلديدة 
بعد عقود ق�شاها يف حي مدينة 

ن�رس �رسق القاهرة.
وتقام الدورة اخلم�شون للمعر�ص 
اإىل  جانفي   23 من  الفرتة  يف 
مركز  يف  فيفري  من  اخلام�ص 
م�رس للمعار�ص الدولية مب�شاركة 
1273 نا�رساً �شواًء ب�شكل مبا�رس 
 35 من  التوكيالت  بطريق  اأو 

دولة.
امل�رسية  الثقافة  وزيرة  وقالت 
موؤمتر  يف  الدامي،  عبد  اإينا�ص 
عن  للك�شف  اخلمي�ص،  �شحفي 
هذه  »اأعترب  املعر�ص:  تفا�شيل 
الدورة ا�شتثنائية وتاريخية، ونقلة 

ح�شارية جديدة للمعر�ص«.
م�رس  مبركز  املعر�ص  ويقام 
للمعار�ص الدولية يف اأربع قاعات 
اإىل  ت�شل  اإجمالية  م�شاحة  على 

45 األف مرت مربع.
لكتب  الأوىل  القاعة  وتخ�ش�ص 
وال�شعودية،  والأزهر  الرتاث 
العرب  للنا�رسين  الثانية  والقاعة 
والقاعة  الأجنبية،  والكتب 
امل�رسيني،  للنا�رسين  الثالثة 
قاعة  هي  الرابعة  القاعة  بينما 
ونا�رسي  الرئي�شية  املعر�ص 

الأطفال.
النا�رسين  احتاد  رئي�ص  وقال 
»يف  عبده:  �شعيد  امل�رسيني 

كنا  عندما  الأخرية  ال�شنوات 
نلحظ  العربية  للمعار�ص  نذهب 
هناك  وكانت  كثرياً،  تاأخرنا  اأننا 
مديري  من  املالحظات  بع�ص 
كنت  التي  الأخرى  املعار�ص 

اأحزن لها احلقيقة«.
هذا  كل  انتهى  »الآن،  واأ�شاف: 
تليق  جديدة،  �شفحة  معاً  ونفتح 
والنا�رس  امل�رسي،  بالكتاب 

امل�رسي، والقارئ امل�رسي«.
الدويل  القاهرة  معر�ص  وبداأ 
من  ال�شتينات  نهاية  للكتاب، 
القرن املا�شي، يف اأر�ص اجلزيرة 
بو�شط القاهرة، قبل اأن ينتقل يف 
املعار�ص  اأر�ص  اإىل  الثمانينات 
متلكها  والتي  ن�رس،  مبدينة 
وهذه  لال�شتثمار  العامة  الهيئة 

هي النقلة الثانية للمعر�ص.
اختالف  مالمح  اأبرز  ومن 
غياب  العام  هذا  اأي�شاً  املعر�ص 
»�شور الأزبكية« وهو جتمع لباعة 
تباع  التي  امل�شتعملة  الكتب 
باأ�شعار زهيدة وتلقى اإقبالً كبرياً 

من رواد املعر�ص.
امللف  فاإن  هذا،  رغم  لكن 
يظهر  للمعر�ص  ال�شحفي 
مهنة  »مزاويل  من  �شتة  م�شاركة 
الكتب« يف املعر�ص من بني  بيع 

باعة �شور الأزبكية.
وقال رئي�ص الهيئة العامة للكتاب 
�شور  نلغ  »مل  علي:  احلاج  هيثم 
كرا�شة  و�شعنا  لكن  الأزبكية 
املعر�ص  يف  للم�شاركة  �رسوط 
من  النا�رسين،  جميع  بها  التزم 

�شورالأزبكية  بائعي  من  التزم 
ان�شم اإلينا يف املعر�ص«.

اليوبيل  يف  التغيري  مالمح  ومن 
الذهبي ملعر�ص القاهرة الدويل 
للغة  مرتجمني  توفري  للكتاب، 
الإ�شارة خلدمة ذوي الحتياجات 
وكذلك  واإر�شادهم،  اخلا�شة 
للمكفوفني  خا�ص  حيز  توفري 

بالن�رسة اليومية للمعر�ص.
ال�رسكة  رئي�ص  نائب  وقال 
واملوؤمترات  للمعار�ص  الوطنية 
تدير  التي  اهلل،  عطا  وحيد 
اأن  اأر�ص املعر�ص اجلديدة قبل 
جولة  يف  ال�شحفيني  ي�شطحب 
عهد  من  كل  »اأعد  ميدانية: 
املعر�ص يف دوراته ال�شابقة باأنه 
ال�شكل  من  العام  هذا  �شيذهل 
والفعاليات  والأحداث  والتنظيم 

وامل�شمون«.
كل  يف  املعر�ص  يختار  وبينما 
عام دولة عربية اأو اأجنبية لتكون 
اللجنة  اختارت  ال�رسف  �شيف 
العليا للمعر�ص هذا العام جامعة 
�رسف«  »�شيف  العربية  الدول 

الدورة اخلم�شني.
امل�شاعد  العام  الأمني  وقالت 
اأبو  جلامعة الدول العربية هيفاء 
اإن  ال�شحفي  املوؤمتر  يف  غزالة، 
جامعة  ال�رسف،  �شيف  »اختيار 
الدول العربية، يوؤكد على فاعلية 
الدور الثقايف العربي اجلماعي يف 
خدمة العمل العربي امل�شرتك«.

�شيف  جناح  اأن  واأ�شافت 
العمل  اجنازات  »�شيربز  ال�رسف 

»بيت  بقيادة  امل�شرتك  العربي 
العربي  ال�رسح  هذا  العرب«، 
مواد  خزائنه  يف  يجمع  الذي 
الناطقة  بال�شور  تر�شم  ثرية 
تاريخية  واأحداثاً  �شخ�شيات 
اأن غريت جمرى  �شاأنها  من  كان 
والقت�شادي  الجتماعي  التاريخ 
وال�شيا�شي للدول العربية، واأي�شاً 
العربي  العمل  م�شرية  ا�شتعرا�ص 
بتاريخ  والتعريف  امل�شرتك، 
واجنازات  العربية  الدول  جامعة 
اجلامعة وموؤ�ش�شاتها يف خمتلف 

املجالت«.
وبجانب الربنامج اخلا�ص ل�شيف 
اأن�شطة  املعر�ص  يقيم  ال�رسف 
ال�شداقة  عام  مبنا�شبة  خا�شة 
وكذلك  الفرن�شي  امل�رسي 
مبنا�شبة  اأفريقيا«،  »بانوراما 
الأفريقي  لالحتاد  م�رس  رئا�شة 
لبطولة  العام  هذا  وا�شت�شافتها 
لكرة  الأفريقية  الأمم  كاأ�ص 

القدم.
املعر�ص  فعاليات  عدد  ويبلغ 
كاتب   2500 1400 مب�شاركة  نحو 
وناقد وفنان بينهم 170 �شيفاً من 

خارج م�رس.
ومن اأبرز �شيوف املعر�ص ال�شيخ 
�شلطان بن حممد القا�شمي حاكم 
الأعلى  املجل�ص  ع�شو  ال�شارقة 
والكاتب  الإمارات،  دولة  لحتاد 
ال�شوري فرا�ص ال�شواح، والروائي 
وال�شاعر  الكوين،  اإبراهيم  الليبي 

املغربي حممد الأ�شعري.

وكالت 

من 23  جانفي اإىل 05 من فيفري 2019

معر�س القاهرة الدويل للكتاب يحتفل 
بيوبيله الذهبي بـ "دورة ا�شتثنائية"

توا�شل جائزة ال�شارقة لإبداعات 
ا�شتقبال  اخلليجية،  املراأة 
دورتها  يف  امل�شاركة  الأعمال 
برعاية  2019م،   –  2018 الثانية 
ال�شارقة  قرينة حاكم  من  كرمية 

.
دعًما  اجلائزة  هذه  وتاأتي 
اخلليج  يف  املراأة  لإبداعات 
يف  الفكرية  وروؤاها  العربي 
والأدبية،  الثقافية  املو�شوعات 
الروائي  الأدب  لدور  وتعزيًزا 
وال�شعري للمراأة يف دول جمل�ص 
اخلليجي  الأدب  واإثراء  التعاون 

احلديث.
من  اجلائزة  هذه  وتنطلق 
ال�شمو  �شاحب  قرينة  توجيهات 
ال�شيخة  �شمو  ال�شارقة  حاكم 
القا�شمي  حممد  بنت  جواهر 
ل�شوؤون  الأعلى  املجل�ص  رئي�ص 

الأ�رسة بال�شارقة.
وتهدف اإىل اإثراء احلياة الثقافية 
يف املنطقة بالبحوث والدرا�شات 
اخلربات  ذوي  بني  الأدبية 
الإبداعية  الأدبية  والتجارب 
وكذلك  والتفرد،  التميز  لتحقيق 
لأهميته  الطفل  باأدب  العناية 
امل�شتقبلية  ال�شخ�شية  تنمية  يف 

للمجتمع .
جمالت  عدة  اجلائزة  ت�شمل 
واأدب  والرواية،  )ال�شعر،  هي 

الأدبية(  والدرا�شات  الطفل، 
من  فئة  لكل  �رسوط  وهناك 
ال�رسوط  اأما  املجالت  هذه 
يف  تتوافر  اأن  يجب  التي  العامة 
اأن  هي:  للجائزة  املتقدمات 
تكون املتقدمة من دول جمل�ص 
عمر  يقل  واأل  اخلليجي  التعاون 

امل�شاركة عن )18( �شنة.
كاإ�شدارات  الأعمال  تر�شل  واأن 
مت ن�رسها خالل الفرتة )2018-
الأدبية  الدرا�شات  عدا   )2019
كما  كمخطوطات،  تر�شل  فاإنها 
املتقدمة  الأعمال  يف  ي�شرتط 
حازت  قد  تكون  األ  للم�شاركة 

جوائز اأخرى.
بثالثة  بداأت  اجلائزة  اأن  ويذكر 
هي  الأوىل  ن�شختها  يف  حقول 
والدرا�شات  والرواية  ال�شعر 
حقل  عليها  واأ�شيف  الأدبية، 
اأدب الطفل يف هذه الدورة، كما 
الكتب  تكون  اأن  ا�شرتاط  اأ�شيف 
-2018 عامي  بني  ن�رسها  �شبق 

2019م.
اأدب  جلائزة  حمور  حتديد  ومت 
بني  العالقة  يف  تتمثل  الطفل 
منهما،  اأحد  اأو  ووالديه  الطفل 
الأدبية  الدرا�شات  جمال  اأما 
الآ�شيوية  الثقافة  اأثر  فيتمثل يف 

يف الرواية اخلليجية.

وكالة اأنباء ال�صعر 

توا�شل ا�شتقبال امل�شاركات 
يف "جائزة ال�شارقة 

لإبداعات املراأة اخلليجية"
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يف لقاء اأول مع حمرتيف ال�سينما باجلزائر

االعتماد على خربات عبد 
العزيز خميون و ن�ضال 

اجلزائري و اأمين ال�ضيوي
 قامت موؤ�س�سة »�سات اأون« للتكوين الفني وتنظيم التظاهرات ال�سينمائية 
والثقافية  بالتفاق ر�سميا مع املمثل ال�سينمائي القدير واملخرج امل�سرحي 
امل�سري  عبد العزيز خميون الذي ارتبط ا�سمه باملو�سيقار امل�سري الراحل 

حممد عبد الوهاب حيث �سيقدم خميون خرباته يف عامل ال�سينما والدراما 
وامل�سرح التي متتد  لأكرث من 159 فيلما و م�سل�سال للمحرتفني والهواة يف 

اجلزائر �سمن ور�سة مكثفة خا�سة بالتمثيل على مدار 10 اأيام ابتداًء من 18 
فيفري2019 يف  لقاء مع حمرتيف ال�سينما  باجلزائر  .

 حكيم مالك 

 ويعتمد لقاء مع حمرتيف ال�سينما 
اجلزائر   يف  نوعه  من  الأول 
ترعاه  والذي  طرف  من  املنظم 
وزارة الثقافة اجلزائرية وبالتعاون 
باجلزائر،  امل�رصية  ال�سفارة  مع 
لتطوير  اجلزائري  واملركز 
ال�سينما بالعا�سور، واملعهد العايل 

الب�رصي  وال�سمعي  العر�ض  لفنون 
بربج الكيفان  على خربة  الفنانة 
�ساحبة  املبدعة  اجلزائرية  
الظهور القوي فوق خ�سبة امل�رصح 
واأمام الكامريا الفنانة ن�سال التي 
تدعو اإىل اأولوية التخ�س�ض وتوؤكد 
على اأن الإبداع له قواعده واأدواته 
وركائزه ولي�ض يف متناول اجلميع. 
برئي�ض  التمثيل  ور�سة  و�ستتدعم   

وعميد  والإخراج  التمثيل  ق�سم 
كلية العلوم ال�سينمائية وامل�رصحية 
ال�سيوي  اأمين  املمثل  بالقاهرة  
مبادئ  وزمالوؤه  �سيطبق  الذي 
»مدر�سة  من   املمثل  د�ستور 
عند  الرو�سية  �ستان�سالف�سكى« 
مبادئ  اإىل  بالإ�سافة  املمثل، 
مدر�سة »بيوميكانيك ماير خولد« 

اخلا�سة باحلركة واملمثل.

  ولقد وفرت فوزية عكاك مديرة 
العر�ض  لفنون  العايل  املعهد 
الكيفان   بربج  الب�رصي  وال�سمعي 
لتكوين  الالزمة  الو�سائل  كل 
الطاحمة  اجلزائرية  املواهب  
لالحرتاف يف جمال الفن والإبداع 
لفنون  العايل  املعهد  بتخ�سي�ض 
بربج  الب�رصي  وال�سمعي  العر�ض 
الكيفان الكائن باجلزائر العا�سمة  

يف  بالتمثيل  اخلا�سة  للور�سات 
ال�سينما  حمرتيف  مع  اللقاء  هذا  
الأول من نوعه يف اجلزائر وهذا 
»�ســـات  موؤ�س�سة  اأكدته  ما  ح�سب 
اأون« املنظم لهذا احلدث  البارز 

.
»�سات  ك�سفت  فلقد  ولالإ�سارة   
اأون«  يف بيان لها حت�سلت  يومية 
اأنه  منه  ن�سخة  »على  »الو�سط 

للمهتمني بامل�ساركة يف الور�سات 
التكوينية اأن يتوا�سلوا مع �سفحة 
باملوؤ�س�سة  اخلا�سة  بوك  الفاي�ض 
الربيد  اأو   SET ON FILM
info@setonfilm. .الإلكرتوين

ودفع  الت�سجيل  اأجل  من   ،  com
جانفي   31 قبل  ال�سرتاك  ر�سوم 
عدد  اأن  اإىل  م�سرية  اجلاري، 

املقاعد حمدودة.

المازيغية  ال�سنة  براأ�ض  الحتفال  متيز 
يوم بتلم�سان بتنظيم العديد من املعار�ض 
القادر  »عبد  الثقافة  دار  م�ستوى  على 
املنتجات  تثمني  خاللها  من  مت  علولة« 

املحلية.
الأطعمة  من  العديد  عر�ست  وقد 
العائالت  ت�ستهلكها  التي  الأطباق  و 
مت  حيث  املنا�سبة  هذه  يف  التلم�سانية 
الرتيد  و  الربكوك�ض  و  الك�سك�ض  اإعداد 
وغريها و كذا احللويات التي حت�رص عادة 

الحتفال بيناير.
كما �سجل املعر�ض الذي جرى يف اأجواء 
و  الزوار  من  كبري  عدد  توافد  بهيجة 

ال�سلطات املحلية.
وقد بذلت العديد من اجلمعيات الن�سائية 
لإعادة  كبرية  جهوًدا  املحلية  الثقافية  و 
تطبع  التي  املحلية  التقاليد  جميع  اإحياء 

احتفالت يّناير يف تلم�سان.
كما عرف هذا الحتفال م�ساركة جمعية 

للجمهور  �سمحت  وزو  تيزي  من  ثقافية 
باكت�ساف تقاليد هذه املنطقة حيث كانت 
فنون الطهي و الأزياء الن�سائية التقليدية 
بقوة. كما  يني حا�رصة  بني  و جموهرات 
التني  و  الزيوت  من  خمتلفة  اأنواع  اأثارت 

املجفف
التخطيط  فن  كان  و  الزائرين  اهتمام 
»تيفيناغ« حا�رصاً بلوحات فنية حلوايل 20 
فناناً ميثلون ع�رصات الوليات يف البالد.

كما ح�رصت ال�سلطات املحلية و جمهور 
امل�سهور  »اأيراد«  كرنفال  عرو�ض  غفري 
فيلم  عر�ض  قبل  �سنو�ض  بني  مبنطقة 
بولية   بيّناير  الإحتفال  حول  وثائقي 

تلم�سان.
وقد ا�ستمتع اجلمهور �سبيحة هذا ال�سبت 
ريا�سيون  اأداها  العرو�ض  من  مبجموعة 
اأنحاء  جابوا  الذي  الك�سافة  من  فرق  و 

املدينة احتفال بال�سنة المازيغية.

تلم�سان:

 تثمني املنتجات املحلية مبنا�ضبة االحتفال بيناير

ما�سا  القبائلية  اجلزائرية  املغنية  اأطربت 
باجلزائر  اأم�ض  اأول  �سهرة   بو�سافة   
العا�سمة اجلمهور الغفري احلا�رص مبنا�سبة 
الحتفال بيناير 2969، من خالل اأداء �سجل 

اأغاين على اأوتار مثرية. 
بوعالم  اجلزائر  اأوبرا  جمهور  ومتكن 
تقليدية  باأزياء  احلفل  ح�رص  الذي  ب�سايح 
هذه  املنظم    »2969 »بيناير  لالحتفال 
ال�سنة حتت �سعار: »جذور و تنوع ووحدة« 
ما�سة  الكبرية  املغنية  مع  ال�ستمتاع  من 
من  الثقايف  باملوروث  ت�سبع  بو�سافة حيث 
مناطق  ملختلف  فلكلورية  رق�سات  خالل 

الوطن. 
التي  القبائلية  املغنية  هذه  األهبت  وقد 
تقليديا   اأمازيغيا  ف�ستانا  ترتدي  كانت 
القاعة من خالل اأداء ع�رصات املقاطع يف 
اأجواء احتفالية خ�س�ست للهوية الأمازيغية 

واجلزائر وللعي�ض معا والفرح واحلب.
وخالل اأزيد من �ساعة غنت ما�سة بو�سافة 
مقطوعات »اأيوليو« و »اإنفقاون« و« متغرة« 
و«دا مولود« و«اإفغو ناغ يقيم« و »انفراح« و 
و«اإينا�ض  و«يجايي«  »تيغري«  و  »تقفايليث« 
التي  و«�سيول�ض«  و«ماثوفي�ض«  اإينا�ض« 
رددها معها اجلمهور ورق�ض اأمام   املن�سة 

ويف الأروقة.
زينة  )املولودة  بو�سافة  ما�سة  ر�سيد  ويف 
البهجة والب�سمة   التي زرعت  نايت �سعبان( 
على الوجوه منذ 1988 اىل اليوم  17 األبوما 
وتخطط لإ�سدار األبوم ي�سم كافة   اغانيها 
املمتد  الفني  م�سوارها  خالل  امل�سهورة 

على 30 �سنة. 
بالثانوية  الفيزياء   ا�ستاذة  ا�ستطاعت  وقد 
موهبتها   بف�سل  �سوتها  ت�سمع  اأن  �سابقا 
كمغنية وموؤلفة وت�سجيعات ون�سائح زوجها 
يكتب    الذي  بو�سافة  حمند  اأعمالها  مدير 
يف  معه  طافت  والذي  ن�سو�سها  ويلحن 
فرن�سا  وكذا يف  الوطن  مناطق  العديد من 
املتحدة  والوليات  واأ�سرتاليا  واأوروبا  

الأمريكية وكندا. 
ينطلق  اأن  للجمهور  الثاين  اأتاح اجلزء  وقد 
يف جولة خيالية يف اأعماق التقاليد   العريقة 
و«�ساوية«  »قبائلية«  رق�سات  اأربع  عرب 
و«ترقية« اأداها برباعة ثمان راق�سات   باليه 

و�ستة راق�سي باليه من اأوبرا اجلزائر. 
ويف رق�سات م�سبوطة بعناية نقل الراق�سون 
الزيتون  جني  خالل  القبائلية  البهجة 
التي  ال�سحراء  و�س�ساعة  الفراح  ويف   
وال�سجاعة  ال�رصف  وجوهر  احلكمة  تلهم 
للمحاربني   الطوارق ودور املراأة يف تهدئة 

اخلواطر و�سيافة وطيبة ال�سعب ال�ساوي. 
هذا  من  حلظة  كل  يف  ا�ستمتع  وبعدما 
»بيناير    املنظمون  عنونه  الذي  احلفل 
للفنانني،  طويال  اجلمهور  �سفق  بالأوبرا« 
التمكن من ال�ستمتاع لفرقة    متاأ�سفا لعدم 
بعدما  الربنامج  من  حذفت  التي  »زنغدا« 

رف�ست امل�ساركة. 
احتفال  بالأوبرا«  »يناير  حفل  نظم  وقد 
طرف    من  اجلديدة  الأمازيغية  بال�سنة 

اأوبرا اجلزائر حتت رعاية وزارة الثقافة.
ق.ث 

املطربة القبائلية ما�ضة بو�ضافة 
تطرب اجلمهور العا�ضمي

للكتاب،  الثاين  الق�سيم  ا�ستقطب معر�ض 
م�ساء  اأول اأم�ض ، الآف الزوار، مب�ساركة 
�سالة  يف  وذلك   ، ن�رص  دار   200 من  اأكرث 
مبدينة  واملوؤمترات  للمعار�ض  الق�سيم 
املنطقة  اإمارة  تنظمه  الذي   ، بريدة 
بالتعاون مع جمعية النا�رصين ال�سعوديني.

و�سهد املعر�ض م�ساركات نوعية من قبل 
اجلهات احلكومية يف املنطقة، ودور ن�رص 
و�رصكات وموؤلفني، بالإ�سافة اإىل فعاليات 
�سناعة  تطوير  ت�سهم يف  متنوعة،  ثقافية 
الن�رص والتاأليف يف اململكة، واإبراز جانب 

اململكة،  يف  الثقايف  احلراك  من  كبري 
وابتكار اأ�ساليب جديدة للتوا�سل املعريف 
التي  الأفكار  وتقدمي  الثقايف،  والتبادل 
القراءة والطالع على  �ساأنها ت�سجيع  من 
املعر�ض  يقدم  كما  نافع،  حمتوى  كل 
وتوعوية  واجتماعية  ثقافيه  ان�سطه 
و�سعرية متنوعة تالم�ض طبقات املجتمع 

املتعددة .
النا�رصين  جمعية  رئي�ض  بني  جانبه  من 
العرب، نائب رئي�ض احتاد النا�رصين العرب، 
اأحمد احلمدان ، اأن معر�ض الكتاب الثاين 

للثقافة  ومثالياً  جاذباً  مكاناً   ، بالق�سيم 
كبري  ب�سكل  �سي�سهم  اأنه  لفتاً  واملثقفني، 
كل  على  والطالع  القراءة  ت�سجيع  يف 
بنجاح  تفائله  موؤكداً  نافع،  ثقايف  حمتوى 
من  امللمو�ض  بالدعم  م�سيداً   ، املعر�ض 
للمعر�ض  الق�سيم  اأمري منطقة  �سمو  قبل 
لدور  �سكره  ، مقدماً  الأ�سعدة  كافة  على 
اأن  اآماًل   ، املعر�ض  يف  امل�ساركة  الن�رص 
كما  التطلعات  بحجم  املخرجات  تكون 

ياأمله اجلميع .
 وكالة اأنباء ال�سعر 

تربز اأ�ساليب جديدة يف البتكار والتوا�سل املعريف والتبادل الثقايف

اأكرث من 200 دار ن�ضر ت�ضتقطب االآالف الزور 
مبعر�ض الق�ضيم للكتاب



اكت�شف علماء من م�شت�شفى جامعة طوكيو اأن الذين 
جتري يف عروقهم ف�شيلة الدم الأوىل »O« اأكرث عر�شة 

للوفاة يف حال تعر�شهم لنزيف.
وتفيد جملة Critical Care التي ن�رشت نتائج الدرا�شة، 

باأن العلماء در�شوا اأكرث من 900 حالة طوارئ، واكت�شفوا 
اأن ن�شبة الوفيات بني امل�شابني الذين جتري يف عروقهم 

فئة الدم الأوىل كانت 28%، يف حني مل تتجاوز بني الآخرين 
.%11

ويقول الدكتور فاتارو تاكاياما، اأحد امل�شاركني يف البحث، 
اإن اأ�شحاب ف�شيلة الدم الأوىل اأكرث عر�شة للموت ب�شبب 

�شعف تخرث دمهم عند تعر�شهم للإ�شابات. وقد يكون 
ال�شبب يف عامل فون ويلرباند )الربوتني ال�شكري لبلزما 

تاأثري نقل الدم الدم(. واأ�شاف تاكاياما مو�شحا: »تثري درا�شتنا م�شاألة كيفية 
من الف�شيلة الأوىل اإىل الأ�شخا�س الذين تعر�شوا لإ�شابات �شديدة، يف جتان�س الو�شط، الذي بف�شله يتوقف نزف الدم، وهل هناك 

اختلف باملقارنة مع ف�شائل الدم الأخرى«.
واأكد تاكاياما على �رشورة ال�شتمرار يف اإجراء درا�شات يف هذا املجال، من اأجل التو�شل اإىل ا�شرتاتيجية لعلج امل�شابني.

اكت�شافهم  ال�شني  من  خرباء  قدم 
اجلديد يف علج مر�س امللريا، 

يف 25 اأفريل 2018، اليوم العاملي 
وا�شتخرج  امللريا،  ملكافحة 

اكت�شافهم  ال�شينيون  العلماء 
نبتة  من  امللريا  لعلج  اجلديد 
ال�شيح احلويل املعدلة وارثيا، التي 
تعد من النباتات القيمة يف علج 
جمموعة من الأمرا�س لحتوائها 
على مادة الأرتيمي�شينني، املكون 

الرئي�شي للعديد من الأدوية.
تركيز  اأن  يف  تكمن  امل�شكلة  لكن 
يف  جدا  قليلة  الأرتيمي�شينني 
بح�شب  احلويل،  ال�شيح  نبتة 
كتبوا ذلك  الذين  ال�شينني  العلماء 
جملة  يف  العلمية  مقالتهم  يف 
»Molecular Plant«. ومبا اأن 
ال�شيح املجفف يحتوي على ن�شبة 
0.1 اإىل 1% من الأرتيمي�شينني، قام 
العلماء بتعديل وراثي على جينات 
ال�شيح احلويل واأ�شبح يعطي النوع 
املعدل منه ن�شبة ت�شل اإىل %3.2 

من هذه املادة.
كيت�شوان  البحث،  واأو�شح م�رشف 

�شانغهاي  جامعة  من  تانغ، 
�شكان  ن�شف  اأن  تونغ  جياو 
الإ�شابة  خلطر  معر�شون  العامل 
بامللريا حيث يتم ت�شجيل حوايل 
ميوت  عام،  كل  حالة  مليون   216

منهم 445 األف �شخ�س.
ال�شينيون  العلماء  قام  لذلك 
جينات  وعزل  ومعرفة  بتحديد 
على  وح�شلوا  بالكامل  ال�شيح 
مورثات  جلميع  جينية  خريطة 
 ،63226 عددها  يبلغ  التي  النبتة 
الربوتينات  ترميز  عن  وامل�شوؤولة 

فيها.
اجلامعة  اأخ�شائيو  ويخطط 
ال�شينية لبدء زراعة ال�شيح احلويل 
اأكرب  لإنتاج كميات  وراثيا  املعدل 
املعالج  الدوائي  املركب  من 
املادية  تكلفته  ولت�شبح  للملريا، 

اأقل بكثري مما هي عليه اليوم.

فاكهة حتمي الأ�سنان من 
خطر الت�سو�س!

فاكهة حتمي الأ�سنان 
من خطر الت�سو�س!

ال�رشكات  الأ�شنان  اأطباء  يحث 
امل�شنعة لغ�شول الفم ومعاجني 
الأ�شنان على البدء يف ا�شتخدام 
التوت  واأنواع  الربي  العنب 
وزعمت  منتجاتها  يف  الأخرى 
 Oral( الفم  �شحة  موؤ�ش�شة 
والتوت  الفاكهة،  اأن   )Health
»جيدة  تبدو  خا�شة،  الربي 

ب�شكل خا�س ل�شحة الفم«.
اأن  بعد  الت�رشيح  هذا  وياأتي 
ميكن  التوت  اأن  الباحثون  وجد 
ت�شو�س  خطر  من  يقلل  اأن 
خف�س  طريق  عن  الأ�شنان، 
الفم  يف  البكترييا  ن�شاط 
الفاكهة  من  الأنواع  هذه  وتعد 
البوليفينول  ملادة  غنيا  م�شدرا 
ويدعو  الأك�شدة(.  )م�شادات 
الرئي�س  كارتر،  نايجل  الدكتور، 
ال�شحة  ملكتب  التنفيذي 
التوت  اأن ي�شبح  اإىل  وال�شلمة، 
منتجات  يف  مكونا  الأ�شود 

الأ�شنان، مثل غ�شول الفم.
»البوليفينول  اإن  مو�شحا  وقال 
فمنا  ويحمي  لعابنا  يف  يلت�شق 
من امللوثات، حتى بعد ابتلعه. 
اأن  هو  خا�س،  ب�شكل  يثري  وما 
الطبيعية  امل�شتخل�شات  هذه 
وهذا  ال�شكر،  من  متاما  خالية 
اإىل  اإ�شافتها  ميكن  اأنه  يعني 

بعدة  بالفم  العناية  منتجات 
طرق«.

واخترب باحثو جامعة كوينزلند، 
الربي  التوت  من  عينات 
الفم،  بكترييا  على  والفراولة 
يف  ملحوظا  انخفا�شا  ووجدوا 
تعدادها، وفقا ملا ورد يف جملة 
»Oral Sciences«ويقول 

الأف�شل  من  اإنه  كارتر  الدكتور 
تناول التوت يف اأوقات الوجبات، 
لأنه  خفيفة،  كوجبات  ولي�س 

يحتوي على ال�شكر الطبيعي.
مادة  اأن  بالذكر  اجلدير 
البوليفينول املوجودة يف التوت 
من  للحماية  جيدة  الربي، 

اأمرا�س القلب وال�رشطان.
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 بع�س فوائد للبطيخ

 الأحمر تغري �سحتك
علوة على املذاق اللذيذ لفاكهة البطيخ، وملءمتها ال�شديدة 

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

بذور البطيخ

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

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

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

ع�سري البطيخ الأحمر

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

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

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

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

�سبغة الليكوبني

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

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

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

وحت�شن املناعة.

م�سادات الأك�سدة

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

يقللن من ال�رشر الذي حتدثه اجلذور احلرة ال�شارة الناجمة 
عن التفاعلت املختلفة داخل ج�شم الإن�شان.

م�ستودع املعادن والفيتامينات

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

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

فوائد للحوامل

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

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

 خطر غري متوقع للت�سوير
 بالرنني املغناطي�سي!

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

قوتها 1.5 و7 ت�شل.

ال�سيح لعالج اأكرث الأمرا�س خطورة

علماء يكت�سفون »اأخطر« فئات الدم!



ْحَمِن  الَرّ  )1( نَي  الَْعاَلِ َرِب   ِ ِلَّ ْمُد  اْلَ  -
اإِيَّاَك   )3( يِن  الِدّ يَْوِم  َماِلِك   )2( ِحيِم  الَرّ
َاَط  نَْعبُُد َواإِيَّاَك نَ�ْستَِعنُي )4( اْهِدنَا ال�ِصّ
اأَنَْعْمَت  الَِّذيَن  �ِصَاَط   )5( اْلُ�ْستَِقيَم 
َوَل  َعلَيِْهْم  اْلَْغ�ُسوِب  َغْيِ   )6( َعلَيِْهْم 

اِلنَّي )7{ �سورة الفاحتة . ال�سَّ
- امل )1( َذِلَك الِْكتَاُب َل َريَْب ِفيِه ُهًدى 
ِبالَْغيِْب  يُوؤِْمنُوَن  الَِّذيَن   )2( ِللُْمتَِّقنَي 
ا َرَزْقنَاُهْم يُنِْفُقوَن  َلَة َوِمَّ َويُِقيُموَن ال�سَّ
َوَما  اإِلَيَْك  اأُنِْزَل  ا  ِبَ يُوؤِْمنُوَن  َوالَِّذيَن   )3(
ِخَرِة ُهْم يُوِقنُوَن )4(  اأُنِْزَل ِمْن َقبِْلَك َوِباْلآَ
ُهُم  َواأُولَِئَك  َرِبِّهْم  ِمْن  ُهًدى  َعلَى  اأُولَِئَك 

اْلُْفِلُحوَن )5( البقرة 5-1
َعلَى  يَاِطنُي  ال�َسّ تَتْلُو  َما  واتَّـبَُعوا   -
َولَِكَنّ  �ُسلَيَْماُن  َكَفَر  َوَما  �ُسلَيَْماَن  ُملِْك 
ْحَر  يَاِطنَي َكَفُروا يَُعِلُّموَن النَّا�َس ال�ِسّ ال�َسّ
َهاُروَت  ِببَاِبَل  اْلَلََكنْيِ  َعلَى  اأُنِْزَل  َوَما 
َوَماُروَت َوَما يَُعِلَّماِن ِمْن اأََحٍد َحتَّى يَُقوَل 
َفيَتََعلَُّموَن  تَْكُفْر,  َفَل  ِفتْنٌَة  نَْحُن  َا  اإَِنّ
ِمنُْهَما َما يَُفــِّرُقوَن ِبِه بنَْيَ اْلَْرِء َوَزْوِجِه 
 ِ َلّ ِباإِْذِن اَلّ اِرّيَن ِبِه ِمْن اأََحٍد اإِ َوَما ُهْم ِب�سَ
َولََقْد  يَنَْفُعُهْم  َوَل  ُهْم  يَ�ُصُّ َما  َويَتََعـلَُّموَن 
اْلآَِخَرِة  ِف  لَُه  َما  ا�ْسَتَاهُ  َلَِن  َعِلُموا 

اأَنُْف�َسُهْم  ِبِه  �َصَْوا  َما  َولَِبئْ�َس  َخَلٍق  ِمْن 
اآََمنُوا  اأَنَُّهْم  َولَْو   )102( يَْعلَُموَن  َكانُوا  لَْو 
ِ َخْيٌ لَْو َكانُوا  َواتََّقْوا َلَثُوبٌَة ِمْن ِعنِْد اَلّ

يَْعلَُموَن )103( البقرة 103-102
ْحَمُن  َلّ ُهَو الَرّ - َواإِلَُهُكْم اإِلٌَه َواِحٌد َل اإِلََه اإِ
َماَواِت  ال�َسّ َخلِْق  ِف  اإَِنّ   )163( ِحيُم  الَرّ
َواْلأَْر�ِس َواْخِتَلِف اللَّيِْل َوالنََّهاِر َوالُْفلِْك 
النَّا�َس  يَنَْفُع  ا  ِبَ الْبَْحِر  ِف  ِري  َتْ الَِّتي 
َماِء ِمْن َماٍء َفاأَْحيَا  ُ ِمَن ال�َسّ َوَما اأَنَْزَل اَلّ
ِمْن  ِفيَها  َوبََثّ  َمْوِتَها  بَْعَد  اْلأَْر�َس  ِبِه 
َحاِب  َوال�َسّ يَاِح  الِرّ يِف  َوتَ�ْصِ َدابٍَّة  ُكِلّ 
يَاٍت  َلآَ َواْلأَْر�ِس  َماِء  ال�َسّ بنَْيَ  ِر  اْلُ�َسَخّ
َمْن  النَّا�ِس  َوِمَن   )164( يَْعِقلُوَن  ِلَقْوٍم 
ِ اأَنَْداًدا يُِحبُّونَُهْم َكُحِبّ  يَتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اَلّ
يََرى  َولَْو   ِ ِلَّ ُحبًّا  اأَ�َسُدّ  اآََمنُوا  َوالَِّذيَن   ِ اَلّ
َة  الُْقَوّ اأََنّ  الَْعَذاَب  يََرْوَن  اإِْذ  َظلَُموا  الَِّذيَن 
َ �َسِديُد الَْعَذاِب )165(  ِ َجِميًعا َواأََنّ اَلّ ِلَّ

البقرة 165-163
ُيّ الَْقيُّوُم َل تَاأُْخُذهُ  ُ َل اإِلََه اإَِلّ ُهَو اْلَ - اَلّ
َوَما  َماَواِت  ال�َسّ ِف  َما  لَُه  نَْوٌم  َوَل  �ِسنٌَة 
اإَِلّ  َذا الَِّذي يَ�ْسَفُع ِعنَْدهُ  اْلأَْر�ِس َمْن  ِف 
ِباإِْذِنِه يَْعلَُم َما بنَْيَ اأَيِْديِهْم َوَما َخلَْفُهْم َوَل 
�َساَء  ِبَا  اإَِلّ  ِعلِْمِه  ِمْن  ِب�َسْيٍء  يُِحيُطوَن 

َوَل  َواْلأَْر�َس  َماَواِت  ال�َسّ ُكْر�ِسيُُّه  َو�ِسَع 
يَئُوُدهُ ِحْفُظُهَما َوُهَو الَْعِلُيّ الَْعِظيُم

البقرة 257-254
َرِبِّه  ِمْن  لَيِْه  اإِ اأُنِْزَل  ا  ِبَ �ُسوُل  الَرّ اآََمَن   -
ِ َوَمَلِئَكِتِه َوُكتُِبِه  َواْلُوؤِْمنُوَن ُكٌلّ اآََمَن ِباَلّ

ُق بنَْيَ اأََحٍد ِمْن ُر�ُسِلِه َوَقالُوا  َوُر�ُسِلِه َل نَُفِرّ
َواإِلَيَْك  َربَّنَا  ُغْفَرانََك  َواأََطْعنَا  �َسِمْعنَا 
اإَِلّ  نَْف�ًسا   ُ اَلّ يَُكِلُّف  َل   )285( ُي  اْلَ�سِ
ُو�ْسَعَها لََها َما َك�َسبَْت َوَعلَيَْها َما اْكتَ�َسبَْت 
اأَْخَطاأْنَا  اأَْو  نَ�ِسينَا  اإِْن  تُوؤَاِخْذنَا  َل  َربَّنَا 

َحَملْتَُه  َكَما  اإِ�ْصًا  َعلَيْنَا  ِمْل  حَتْ َوَل  َربَّنَا 
لْنَا  ِمّ حُتَ َوَل  َربَّنَا  َقبِْلنَا  ِمْن  الَِّذيَن  َعلَى 
َما َل َطاَقَة لَنَا ِبِه َواْعُف َعنَّا َواْغِفْر لَنَا 
َواْرَحْمنَا اأَنَْت َمْوَلنَا َفانْ�ُصْنَا َعلَى الَْقْوِم 

الَْكاِفِريَن )286( البقرة 286-284
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كبائر الّذنوب
نوُب والعا�سي ف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

ف النَّف�س وف نتيَجِتها والأ�صار 
اُلتِتّبة عليها, ومهما كان, فاإنَّها 

تَ�سَتُِك ف كوِنها خطاأ الَعبِد ِلقاِم 
رِبّه, ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر,  الّذنوِب ف �سنفنِي؛ ذنوُب ال�سَّ
والكبائر, وف اأ�سمائها دللٌت تقوُد 
اإىل اَلعنى, فالَكبائُر جمُع الكبية, 

نوب, وف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه ِلَطِرها وما 

يَتتَُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها, وَقد 
َذَكرها الُ تَعاىل ف القراآن الكرمي 

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

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف الُذّ َحّ �سِ
غاِئر, وُكلُّها ف مقاِم الِ كبية, اإلَّ  و�سَ

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

ُك اأكُب من القتل, وف قوِل  وال�ِصّ
الُعلماء اأن ل كبيَة مع ال�سِتغفاِر ول 
�سغيَة مع الإ�صار, واأمثُل الأقواِل 

ف تعريِف الَكبائر اأنَّها ما يَتتَُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد ف الآخرِة اأو  حُدّ ف الُدّ

غ�سٌب اأو تهديٌد اأو لَعن, ومع اخِتلِف 
العلماِء والِفرِق ف مفهوِم الَكبائر, 
يبقى هذا القوُل اأمثََل ما قيَل ف 

تعريفها؛ ل�سلمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غِيه, ول�سِتهاِرِه عنَد ال�َسّ

�سرح لكلمة القيوم :
 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

نن ال�سالة  �سُ
النفّية,  من  الُفقهاء  ُجمهور  ق�ّسم 
والنابلة  والالكية,  وال�سافعية, 
تَاأّكدها وَعدمه,  لة ح�سب  �ُسنن ال�سّ
اإىل  ترِكها  على  يَتّتب  ما  وح�سب 
اإىل  اَلنفّية  ق�ّسمها  حيث  ق�سمني؛ 
هي  عنَدهم  نن  فال�ُسّ واآداب؛  �ُسنن 
�سلّى  ال  ر�سول  عن  اُلوؤّكدة  ال�سّنة 
على  واَظَب  والتي  و�سلم,  عليه  ال 
حابُة  ال�سّ عليها  وواَظب  فعلها, 
اإذا  ال�ُسنن  فهذه  عليهم,  ال  ر�سوان 
اأّما  اأِثم,  تركها  على  اُل�سلم  اأ�ّص 

الوؤّكدة,  غي  ال�سنن  فهي  الآداب 
اأبعا�س  اإىل  فق�ّسموها  ال�سافعّية  اأّما 
ب�سجود  ُتب  التي  نن  ال�ُسّ وهي 
عمداً  اُل�سلّي  ترَكها  �سواًء  ال�سهو, 
ل  الّتي  وهَي  وهيئات؛  �سهواً,  اأو 
اإىل  فق�ّسموها  الالكّيُة  اأّما  ُتَب, 
ال�ُسنن  هي  ال�سنن  ومندوبات؛  �ُسنَنٍ 
غي  ال�ُسنن  والندوبات  الوؤّكدة, 
الوؤكدة, اأّما فقهاء النابلة فق�ّسموا 
ال�ُسنن باعتبار القول والفعِل اإىل �ُسنن 

اأقوال, و�ُسنن اأفعال وهيئات. 

اجتماع الأ�سماء احل�سنى يف لفظ اجلاللة :
 

 اأيها الأخوة , »ال« َمن ؟ قال بع�س العلماء : َعلٌَم على الذات , وقال بع�سهم : علَم على واجب الوجود 
, كلمة علم اأي ا�سم , و عندنا ف اللغة ا�سم العلم , علَم على واجب الوجود , اأن ف الكون واجب وجود و 

مكن 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 المكنة ما �سوى ال فممكن , مكن اأن يكون ومكن األَّ يكون , 
واإذا كان على ما هو اأو على غي ما هو , اأما واجب الوجود فل بد من وجوده اإنه ال , فكلمة » ال » علم 

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

واللحدون فل يجروؤون على هذا, اإنهم يعلمون ف اأعماقهم اأن ال �سينتقم منهم , لأن كفرهم لي�س اأ�سيًل 
, الكفر و الإلاد �سطحي , هم ف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن ال موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�سورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�ْصِ َواَلّ

الأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة الإخال�س
لة وال�ّسلم-  ه اإىل �سوؤال اُل�صكني للنبّي الكرمي -عليه ال�سّ ون: اإّن �سبب نزول �سورة الإخل�س, َمرُدّ  قال اُلف�ِصّ

ف لهم الَ �سبحانه وتعاىل, فاأنزل ال �سبحانه وتعاىل �سورة الإخل�س, واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
لة وال�ّسلم- عن �سوؤالهم حول �سفات ال تعاىل من خلل اآيات �سورة الإخل�س, حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�سّ

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

َ ل ميوُت ول يوَرُث, َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه ول ِعدٌل, ولي�َس كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء ف �سبب  اَلّ
لة وال�ّسلم- اأن يَ�سف لهم ربَّه, فاأنزل ال  نزول �سورة الإخل�س كذلك اأّن اليهود والّن�سارى �ساألوا النبّي -عليه ال�سّ

تعاىل �سورة الإخل�س. , فُرِوي عن ابن عبا�س ر�سي ال عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �سلَّى الُ عليِْه و�سلََّم, فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(, فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد, فاأنزل الُ عَزّ وجَلّ �سِ
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النقال  :0661.41.25.76  

�شيلف�شرت �شتالون يودع 
�شخ�شية »روكي«

�شيلف�شرت  العاملي  النجم  اأ�شدل 
اآخر  على  ال�شتار  اأم�ش  �شتالون 
»روكي«،  البطل  حكاية  يف  ف�شل 
الذي ا�شتهر بتج�شيد �شخ�شيته يف 
االأجزاء ال�شبعة من �شل�شلة االأفالم 
»روكي«، حتى اأ�شبح اأيقونة االأك�شن 
ال  الذي  للبطل  ورمزاً  االأمريكية 
يقهر، وذلك يف مقطع فيديو ن�رشه 

عرب ح�شابه على اإن�شتغرام.
نهائي وذلك  ب�شكل  ل�شخ�شية روكي  توديعه  اأعلن �شيلف�شرت �شتالون 
كوالي�ش  من  االأخري  اليوم  يف  ت�شويره  مت  فيديو  مقطع  خالل  من 
�شيمثل  اأنه  اإىل  الفتاً  بتاأليفه،  قام  والذي   ،»2 »كريد  فيلمه  ت�شوير 
ختام �شل�شلة اأفالم روكي، م�شرياً اإىل امتنانه ال�شديد »للنجاح العظيم 
الثقافة  يف  رمزاً  اأ�شبح  حتى  روكي،  البطل  �شخ�شية  حققته  الذي 

ال�شعبية، على مدار االأربعني عاماً املا�شية«.
ال�شخ�شية  »كان يل ال�رشف يف جت�شيد هذه  وتابع �شتالون مو�شحاً 
ومعاي�شة تفا�شيلها معكم، ولكن لالأ�شف كل �شيئ البد له من نهاية، 
فحتى عام 2006 اعتقدت اأن حكاية روكي قد انتهت وكنت �شعيداً 
بعدي،  من  الراية  ليحمل  جوردن،  مايكل  النجم  جاء  حتى  بذلك، 
وميثل جياًل جديداً بروؤى وحكايات خمتلفة«يذكر اأن املمثل مايكل 
كريد2«،  االأخري  فيلمه  بطولة  �شتالون  �شيلف�شرت  �شارك  بي جوردن 
حيث ظهر بدور اأدوني�ش ابن »اأبولو كريد«، والذي يدخل يف �رشاع 
و�شدام ال مفر منه مع مناف�شه ابن امل�شارع الرو�شي اإيفان دراجو، 

الذي قتل داخل احللبة يف اجلزء الرابع من فيلم روكي.

تعاون �شتيفن �شبيلرغ واأوبرا 
وينفري الإنتاج فيلم غنائي

   
الإنتاج  بروز  وارنر  �رشكة  ت�شعى 
غنائية  �شينمائية  ن�شخة  وتطوير 
من العر�ش امل�رشحي احلائز على 
امل�رشحية  للعرو�ش  توين  جائزة 
من  املقتب�ش  االأرجواين«،  »اللون 
الرواية احلائزة على جائزة بوليتزر 
لالأعمال االأدبية، للكاتبة والروائية 
بالتعاون مع  والكر،  األي�ش  ال�شهرية 
�شبيلرغ  �شتيفن  العاملي  املخرج 

واالإعالمية اأوبرا وينفري.
جت�شد ق�شة الفيلم حكاية انت�شار ل�شيدة �شوداء تدعى »�شيلي«، على 
الفقر  من  معاناتها  الزمن، يف ظل  من  لعقود  امتدت  التي  حمنتها 
لونها  ال�شديد ب�شبب  النف�شي  املدقع وتعر�شها لال�شطهاد والعنف 
تعر�شت  حيث  تالحقها،  لعنة  مبثابة  كان  الذي  االأمر  وجن�شها، 
لالغت�شاب واملعاملة الوح�شية من قبل زوج اأمها وزوجها فيما بعد، 

قبل اأن يتم اإبعادها عن �شقيقتها الوحيدة.
كان  االأرجواين  اللون  لرواية  االأول  امل�رشحي  العر�ش  اأن  يذكر 
توين  جائزة  يف  تر�شيحاً    11 على  ح�شوله  من  وبالرغم   ،2005 يف 
امل�رشحية، اإال اأنه مل يفز باأي منها حتى 2016 حيث ح�شد جائزة 
اأف�شل اإعادة اإحياء عمل م�رشحي غنائي«، باالإ�شافة جلائزتي اإميي 

وغرامي.
كما حققت م�رشحية اللون االأرجواين على م�رشح برودواي، جناحاً 
كما  دوالر،  مليون   350 جتاوزت  قيا�شية  واأرباحاً  كبرياً  جماهريياً 
اأكرث االأعمال امل�رشحية التي اأحدثت تغرياً وا�شحاً يف  �شنفت من 
نوعية اجلمهور احلا�رشين، م�شتقطبة اأكرث من 50% من االأمريكيني 
العرو�ش  التي حققتها  ال�شابقة  الفردية  باالأرقام  مقارنة  االأفارقة، 

االأخرى.
وي�شارك يف الفيلم املخرج �شتيفن �شبيلرغ بالتعاون مع اأوبرا وينفري 
وكوين�شي جونز و�شكوت �شاندز الذي عرب عن �شعادته بهذا العمل 
قائاًل: »نحن متحم�شون حقاً خللق فيلم يرتجم امل�شاعر االإن�شانية 
العمل  هذا  مل�شاركة  التاريخية،  الق�شة  هذه  يف  �شهدناها  التي 

الدرامي القوى مع جميع االأجيال«.

»لورن�س العرب« اأف�شل اأفالم 
القرن الع�شرين

اختارت اجلمعية الأمريكية لل�ضينمائيني مبنا�ضبة الذكرى املئوية لإن�ضائها، اأف�ضل الأفالم 
ال�ضينمائية للقرن الع�ضرين ويحتل املرتبة الأوىل يف قائمة اأف�ضل الأفالم التي مت ن�ضرها يف موقع 

اجلمعية، فيلم »لورن�س العرب« من اإخراج املخرج الربيطاين العاملي ديفيد لني يف عام 1962

وعرب خرباء اجلمعية عن ده�شتهم 
من الظروف التي مت فيها ت�شوير 
ت�شوير  مت  وخا�شة  الفيلم.  هذا 
الطبيق يف  اإجزائه يف جبل  بع�ش 
درجة  هناك  كانت  حيث  االأردن 
كان  فيما  تطاق،  ال  عالية  حرارة 
بعد  على  يقع  للماء  مورد  اأقرب 
عن  النظر  وبغ�ش  كيلومرتا.   240
بف�شل  الت�شوير  فريق  متكن  ذلك 
الفيلم  ت�شوير  من  العالية  مهارته 
 7 على  بعد  فيما  ح�شل  الذي 
جوائز »اأو�شكار« و4 جوائز »الكرة 
اجلوائز  من  والكثري  الذهبية« 
 10 اأف�شل  قائمة  وت�شم  االأخرى 
االأفالم:  اأي�شا   �شينمائية  اأفالم 
»بليد رانر« لعام 1962 و« القيامة 

و«املواطن   1979 لعام  االآن« 
لعام  و«العراب«   1941 لعام  كني« 
1972« و« الثور الهائج« لعام 1980 
و«اأيام   1970 لعام  و«امللتزم« 

اجلنة« لعام 1978 و«2001: ملحمة 
و«الرابط   1968 لعام  الف�شاء« 

الفرن�شي« لعام 1971.
قائمة  يف  الـ39  املرتبة  يف  ويحل 

التي  ال�شينمائية  االأفالم  اأف�شل 
»اأنا- فيلم  اجلمعية،  و�شعتها 
ال�شوفيتي ميخائيل  كوبا« للمخرج 

كاالتوزوف لعام 1964.

ت�شوير اجلزء التا�شع من ال�شل�شلة الهوليوودية »Star Wars« يف وادي رم

اأجنلينا جويل وبراد بيت يتو�شالن التفاق ب�شاأن ح�شانة اأوالدهم

ال�شل�شلة  من  التا�شع  اجلزء  ت�شوير 
الهوليوودية ت�شوير اجلزء التا�شع من 
 »Star Wars« ال�شل�شلة الهوليوودية
االأمريكي،  املخرج  قرر  رم  وادي  يف 
جيفري اأبرامز، ت�شوير اجلزء التا�شع 
 Star« الهوليوودية  ال�شل�شلة  من 
رم  وادي  منطقتي  يف   ،»Wars
وال�شاكرية يف االأردن ومت اختيار هاتني 

تتمتعان  ملا  بالتحديد  املنطقتني 
اإذ  فريدة،  طبيعية  خ�شائ�ش  من  به 
يف  كانتا  لو  كما  الفيلم  يف  �شتظهران 
على  تعليقه  ويف  بعيد  ف�شائي  كوكب 
اخلرب، اأ�شار املخرج اإىل اأن »وادي رم 
وهو  االأنفا�ش،  يحب�ش  ب�شكل  جميل 
كما  القادم«.  لفيلمنا  املثايل  املوقع 
باأنني  »اأ�شعر  قائال:  اأبرامز  اأ�شاف 

الت�شوير  من  لتمكني  جدا  حمظوظ 
يف االأردن. ونتيجة للرتحيب احلار من 
احلكومة وتفاين طاقم الفيلم املحلي 
جتربة  اأف�شل  على  ح�شلنا  مهنيا، 
اأن  للغاية«يذكر  ممكنة ونحن ممتنون 
مع  تعاون  والت�شوير  االإخراج  فريق 
اأكرث من 250 احرتايف اأردين، �شاركوا 
االأزياء  وت�شميم  الت�شوير  يف عمليات 

وت�شميم  الف�شائية  واملخلوقات 
حني  يف  وغريها،  اخلا�شة  املوؤثرات 
قدم اجلي�ش االأردين الدعم اللوج�شتي 
الذي كان اأ�شا�شا لنجاح الت�شوير ومن 
جهة اأخرى، بداأ ت�شوير اجلزء القادم 
املا�شي،  اأوت  �شهر  يف  ال�شل�شلة  من 
�شهر  يف  ر�شميا  اإطالقه  يقرر  بينما 

دي�شمرب املقبل.

املطلقان  هوليوود  جنما  تو�شل 
التفاق  بيت  وبراد  جويل  اأجنلينا 
اأوالدهم  ح�شانة  ب�شاأن  نهائي 
من  عامني  من  اأكرث  بعد  ال�شتة 
وذلك  ال�شاقة،  املفاو�شات 
ح�شبما قالت حمامية جويل اأم�ش 

اجلمعة.
يف  ديجان  بلي  �شامانثا  وقالت 
ترتيب  على  االتفاق  »مت  بيان: 

عليه  ووقع  اأ�شابيع  قبل  ح�شانة 
واأ�شافت  والقا�شي.  الطرفان 
على  يقوم  الذي  الرتتيب،  »هذا 
تقييم  خبري  تو�شيات  اأ�شا�ش 
ح�شانة االأطفال، ي�شتبعد احلاجة 
وتفا�شيل  امللف  حماكمة.  اإىل 
م�شالح  حلماية  �رشية  االتفاق 
ممثلي  لدى  يكن  ومل  االأطفال«. 
بيت تعليق وكانت جويل وبيت من 

جذباً  هوليوود  يف  االأزواج  اأكرث 
لالأ�شواء وقد انف�شال يف �شبتمرب 
ا�شتمرت  حب  ق�شة  بعد   2016
ا�شتمر  وزواج  اأعوام  ع�رشة 

عامني.
للطالق  دعوى  جويل  ورفعت 
م�شرية اإىل وجود خالفات ال ميكن 
احل�شانة  اإىل  و�شعت  ت�شويتها 
ومن  ال�شتة  الأوالدهم  االأ�شا�شية 

يو�شح  ومل  بالتبني.  ثالثة  بينهم 
كيفية  اجلمعة  �شدر  الذي  البيان 
متحدث  وامتنع  احل�شانة  تق�شيم 

با�شم جويل عن اإعطاء تفا�شيل.
للمحاكمة  موعد  حتدد  قد  وكان 
يف ق�شية احل�شانة ب�شكل مبدئي 
)كانون  دي�شمرب  من  الرابع  يف 
االأول( اأمام قا�ش خا�ش يف لو�ش 

اأجنلي�ش.

فيلم عن الجئة �شورية يفجر موجة انتقادات يف هوليوود
واملمثلة  الكاتبة  تعر�شت 
اإىل  دونهام  لينا  االأمريكية 
�شعواء  انتقادات  حملة 
التوا�شل  مواقع  رواد  من 
خلفية  على  االجتماعي، 
املخرج  قبل  من  تر�شيحها 
�شبيلرغ،  �شتيفن  العاملي 
لكتابة  ابرامز،  جى  وجى 
ق�شة  عن  فيلم  �شيناريو 
دعاء  ال�شورية  الالجئة  كفاح 
الزامل خالل رحلتها املميتة 
احتج  اأوروبا  اإىل  �شوريا  من 

ورواد  املتابعني  من  العديد 
االجتماعي،  التوا�شل  مواقع 
لينا  املمثلة  اختيار  على 
باختيار  مطالبني  دونهام، 
العرب  من  اأو  �شوريني  كتاب 
واالأن�شب  االأجدر  باعتبارهم 
الالجئني  م�شاعر  لفهم 
ما  مت�شاءلني  ال�شوريني، 
ت�شعر  دونهام  كانت  اإذا 
بالتعاطف مع الالجئني اأو قد 
حمالت  يف  قبل  من  �شاركت 
جهود اإغاثة الالجئني. وجاء 

دونهام عرب  اإعالن  فور  ذلك 
كتابة  تويرت،  على  ح�شابها 
من  املقتب�ش  الفيلم  ق�شة 
اأقوى  »اأمل  بعنوان  كتاب 
با�شم  للمتحدثة  البحر«،  من 
ل�شوؤون  العليا  املفو�شية 
فيلمينغ،  ميل�شا  الالجئني، 
بعد اتهامات �شابقة تعر�شت 
لها دونهام عام 2016، ب�شبب 
اإنتاجها وتاأليفها لفيلم غالبية 
اأ�شحاب  من  فيه  املمثلني 
الوقت  يف  البي�شاء،  الب�رشة 

الذي كانت تنادي فيه بزيادة 
يف  االأقليات  ظهور  معدالت 
هوليوود  يف  الفنية  االأعمال 
�شاحبة  حاولت  املقابل  يف 
فليمينغ  ميل�شا  الكتاب، 
الختيار  املتابعني  طماأنة 
حر�شها   موؤكدة  دونهام، 
ما  على  وح�شولها  للواقع، 
هوية  على  احلفاظ  ي�شمن 
التي حاولت  الق�شة احلقيقة 
خالل  من  للجميع  اإي�شالها 

كتابها.
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ورخي�سة متطورة  كهربائية  �سيارة  تطلق  فاغن"  "فولك�س 

فاغن  فولك�س  �رشكة  بد�أت 
ل�سيارة  جديدة  باختبار�ت 
�لتي  �ل�سغرية  �لكهربائية   "I.D"
من  �لأول  �لن�سف  يف  �ستطرحها 
�لعام �ملقبل وجاءت هذه �ملركبة 
وت�سميم  �سغري  هات�سباك  بهيكل 
مميز تتد�خل فيه عنا�رش �لإ�ساءة 
مع �للون �لأبي�س، لتعطي �ل�سيارة 

مركبات  ت�سبه  يجعلها  مظهر� 
�خليال �لعلمي.

�لهيكل  زود  �خلارج،  ومن 
وح�سا�سات  مر�قبة  بكامري�ت 
لتاأمني  �جلهات  جميع  من  حركة 
ومنع  �لأمان  لنظام  دقيقة  بيانات 
�لأبو�ب،  مقاب�س  �أما  �حلو�دث. 
كما  �لهيكل  د�خل  مدجمة  فاأتت 

�حلديثة  روفر  رينج  �سيار�ت  يف 
بالب�ساطة  �ل�سيارة  قمرة  ومتيزت 
ريا�سية  ومبقاعد  و�لع�رشية، 
مبقود  قيادة  وو�جهة  مريحة، 
يخرج باجتاه �ل�سائق عند �حلركة 
فقط، من ثم يعود ليختفي �سمن 
�لو�جهة، و�أدجمت فيه �أزر�ر تعمل 
باللم�س للتحكم بتقنيات �ملركبة، 

تعمل  متطورة  �سا�سة  و�أمامه 
باللم�س.

هذه  تطرح  �أن  �ملفرت�س  ومن 
بعزم  كهربائية  مبحركات  �ل�سيارة 
تكفيها  وبطاريات  ح�سانا،   170
بال�سحنة  كلم   400 من  �أكرث  لقطع 
 24000 فـ  �سعرها  �أما  �لو�حدة، 

دولر فقط.

رولزروي�س حتقق اأعلى مبيعات على مر 
115 عامًا!

�أعلنت رولز روي�س عن متكنها من بيع 4،107 �سيارة خالل 2018، 
�أعلى معدل مبيعات �سهدته �ل�رشكة خالل تاريخها  وهو ما يُعد 
على مدى 115 عام، متغلبة بذلك على رقمها �لقيا�سي �ل�سابق يف 

2014 عندما باعت 4،063 ن�سخة.
بعام  مقارنة   %22 ن�سبتها  زيادة   2018 يف  �ل�رشكة  مبيعات  متثل 
يعزي  حيث  فقط،  �سيارة   3،362 بيع  من  متكنت  عندما   2017
�أغلب هذ�  �لتنفيذي،  روي�س  رولز  مدير  �وتفو�س،  مولر  تور�سنت 

�لنمو �إىل تد�سني و�إنتاج �جليل �لثامن من فانتوم �لر�ئدة.
روي�س، حيث  رولز  �أ�سو�ق  �أكرب  هي  �ل�سمالية حالياً  �أمريكا  تظل 
�أنها م�سوؤولة عن ثلث مبيعات �ل�رشكة عاملياً، بينما ت�سكل �أوروبا 

بن�سبة 40% خا�سة لطر�ز�ت فانتوم وجو�ست، كما منت مبيعات  �ل�سني حتديد�ً منت مبيعاتها يف 2018  �أن  و�آ�سيا 20% فقط، رغم 
�ململكة �ملتحدة �أي�ساً بن�سبة 10% رغم �لتحديات �ل�سيا�سية و�لقت�سادية �لتي متر بها �لبالد.

هذ� ويتوقع مولر �أن حتظى رولز روي�س بعام ر�ئع �أي�ساً يف 2019 مع بدء �لإنتاج �ملو�سع لـSUV كولينان �جلديدة، حيث �أن �لطلب 
�مل�سبق عليها يغطي �لفرتة حتى �لربع �لثالث من �لعام �جلاري، ما ي�سري لكونها �ستكون �لطر�ز �لأعلى مبيعاً من �لعالمة �لربيطانية 

�لفاخرة هذ� �لعام.

بي اإم دبليو الفئة الثامنة كوبيه 2019 تك�سف نف�سها ر�سميا 
�ل�ستار  دبليو  �إم  بي  �أز�حت 
كوبيه  �لثامنة  �لفئة  عن  �أخري� 
من  �أ�سهر  عقب  �جلديدة 
و�لت�رشيبات  �لتج�س�سية  �ل�سور 
فيما  لكم  ونعر�س  �ملختلفة.. 
وتفا�سيل  معامل  �أهم  يلي 
دبليو  �إم  بي  �لفاخرة،  �ل�سيارة 
يف  �لرتكيز  �أن  على  �أكدت 
توفري  هو  �جلديدة  �لكوبيه 
جتربة قيادة مثرية وديناميكية، 
�ل�سا�سيه  �سبط  مت  حيث 
ومولد�ت �لطاقة ونظام �لتعليق 
على  ترتقى  “ر�ساقة  لعر�س 

�ملناف�سني ودقة لمتناهية كما 
هو متوقع من �سيارة ريا�سية يف 

قمة جمالها”.

الت�صميم اخلارجي 

كوبيه  �لثامنة  �لفئة  خارجية 
بني  وجتمع  �أنيقة  �جلديدة 
حزمة  يف  �لع�سلية  �ل�سطوح 
عالمة  بر�ئحة  تفوح  موحدة 
مبالمح  وتلتزم  دبليو  �إم  بي 
�لأبرز  و�ملثال  ت�سميمها، 
�لتهوية  �سبكة  هو  ذلك  على 

�لكليتني  �سكل  على  �ل�سخمة 
�إىل 4،843  �لكوبيه  وي�سل طول 
مليمرت وعر�سها 1،902 مليمرت 
مليمرت   1،341 و�رتفاعها 
 2،822 عجالتها  وقاعدة 

مليمرت.

املحركات 

�ستتوفر  كوبيه  �لثامنة  �لفئة 
ديزل  ترييو  �لأول  مبحركني، 
�سلندر�ت  ب�ست  لرت   3.0 �سعة 
دور�ن  وعزم  ح�سان   315 بقوة 

من  بت�سارع  نيوتن.مرت،   680
يف  كلم\�س   100 �إىل  �ل�سفر 
4.9 ثانية �ملحرك �لثاين تريبو 
بثماين  لرت   4.4 �سعة  مزدوج 
ح�سان   523 بقوة  �سلندر�ت 
نيوتن.مرت،   750 دور�ن  وعزم 
يف  كلم\�س   100 �إىل  بت�سارع 
ويت�سل  فح�سب..  ثانية   3.7
�أوتوماتيكي  بجري  �ملحركان 

بثمان �رشعات.

اأهم املميزات 

تعليق  بنظام  �لكوبيه  وتاأتي 
ب�سكل  �ملتكيف   M طر�ز  من 
نو�ب�س  ي�سمل  و�لذي  قيا�سي، 
بالإ�سافة  متطورة،  �إلكرتونية 
�لتوجيه  نظم  �أحدث  �إىل 
�إم دبليو، ونظام  �لفعال من بي 
و�أنظمة  �لدحرجة،  ملنع  فعال 
�لتحكم  مثل  متعددة  �سالمة 
�ل�سري  �رشعة  يف  �لأوتوماتيكي 
يف  للبقاء  �مل�ساعدة  ونظام 
من  و�حلماية  �لطريق  حارة 
�ل�سطد�م �جلانبي و�مل�ساعدة 

على �لركن.

�سا�سة  جند  �ملق�سورة  د�خل 
�إن�س   10.25 بطول  مل�سية 
�أخرى  و�سا�سة  �لقيادة،  للوحة 

12.3 �إن�س للوحة �لعد�د�ت.
مر�سيد�س  عو�مل  بني  �جلمع 
 911 وبور�س  كوبيه   S-Class
يوجد  �أنه  تعتقد  دبليو  �إم  بي 
 S-Class فر�غ بني مر�سيد�س
ملوؤه  ليتم   911 وبور�س  كوبيه 
و�لتي  �جلديدة،  �لثامنة  بالفئة 
جتمع بني �أهم ميز�ت �ملوديلني، 
جتربة �لقيادة �لريا�سية �ملثرية 

و�ملق�سورة �لفاخرة.

تدر�س ال�صتحواذ على فيات كراي�صلر

هيونداي ت�سبح اأكرب �سركة 
�سيارات بالعامل

عن  جمدد�  �لإ�ساعات  تناقلت 
هيوند�ي  بني  حمتمل  �ندماج 
وفيات كر�ي�سلر، حيث �رشحت 
 Asia جلريدة  م�سادر 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �أن   Times
ت�سوجن  موتور،  لهيوند�ي 
فيات  �أ�سهم  ير�قب  كو،  موجن 
وي�ستهدف  كثب  عن  كر�ي�سلر 
�لأ�سهم  �رش�ء ح�سة كافية من 
قبل  �ل�رشكة  على  لال�ستحو�ذ 
مارت�سيوين  �سريجيو  مغادرة 
�لعام �لقادم. �لهدف هو �إغر�ء 
مع  بالندماج  كر�ي�سلر  فيات 
مغادرة  وقت  يف  هيوند�ي 
�ملن�سب  وخو�ء  مارت�سيوين 
و�أن  خا�سة  لل�رشكة،  �لأهم 
�حلايل  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س 
بالإد�رة  �إلكان عري مهتم  جون 
بنف�سه.  لل�رشكة  �لتنفيذية 
�رشيكا  تكون  قد  هيوند�ي 
باعتبار  كر�ي�سلر،  لفيات  جيد� 
�أن �لأخرية �سعيفة يف �ملنطقة 
�ملركز  وهي  �لآ�سيوية، 
هيوند�ي،  ملبيعات  �لرئي�سي 
�تفاقية جتارة  بينما قد ت�سهل 

�ملتحدة  �لوليات  بني  حرة 
نقل  عمليات  �جلنوبية  وكوريا 

�ملوديالت بني �لدولتني.
ويُذكر �ن �سريجيو مارت�سيوين، 
لفيات  �لتنفيذي  �لرئي�س 
�ملا�سي  يف  عرب  كر�ي�سلر، 
مع  �لندماج  يف  رغبته  عن 
عر�س  حيث  �أخرى،  �رشكة 
جرن�ل  على  �ندماج  �سفقة 
حاول  كما  بغري جناح،  موتورز 
�أخرى مثل بيجو- مع �رشكات 
�سينية،  و�رشكات  �سيرتوين 
لذ� �لأمر ممكن بالتاأكيد �لعام 
�أن  بالذكر  �جلدير  �لقادم. 
جمموعة فيات كر�ي�سلر متتلك 
ودودج  ور�م  جيب  عالمات 
روميو  و�ألفا  وفيات  وكر�ي�سلر 
حني  يف  ولن�سيا،  ومازير�تي 
متتلك  هيوند�ي  جمموعة  �أن 
وجيني�سي�س،  وكيا  هيوند�ي 
بالفعل  �ندماج  حدث  ما  و�إذ� 
لإن�ساء  ذلك  �سيوؤدي  بينهما، 
�لعامل  يف  �سيار�ت  �رشكة  �أكرب 
�سيارة  مليون   11.5 مببيعات 

�سنويا.

مازدا تعدل بيك اآب "BT-50" ال�سهرية

�جتذ�ب جيل  قررت �رشكة مازد� 
"بيك  �سيار�ت  ع�ساق  من  جديد 
�آب" بطرح ن�سخ مطورة من �سيار�ت 
�لتعديالت  و�سملت   ."50-BT"
�ملظهر  �جلديد  �آب  �لبيك  على 
�خلارجي للهيكل �لذي �أ�سبح �أكرث 
مقدمة  ت�سبه  مبقدمة  �ن�سيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �سيار�ت 
�ل�سنو�ت  يف  مازد�  طرحتها  �لتي 
�لتعديالت  طالت  كما  �لأخرية. 
�أ�سبحت  �لتي  �ل�سيارة  مق�سورة 
�أو�سع و�أكرث ع�رشية بف�سل �أنظمة 

و�ل�سا�سات  �حلديثة  �ملولتيميديا 
�لتي تعمل باللم�س، و�لقادرة على 
 Apple نظامي  مع  �لتو��سل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  �ملوجودة  �لتحكم  و�أنظمة 
�ل�سيارة  ن�سخة  و�ستزود  �ملقود، 
�لأ�سرت�لية  لل�سوق  �ملخ�س�سة 
مبحركات  و�لآ�سيوية  و�لأمريكية 
  2.2 و�سعة  �أ�سطو�نات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�سانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�سعة  �أقوى  ديزل 

470 ح�سانا.
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 The« موقع  �أفاد 
باأن   »Intercept
�أوكر�نيني  مربجمني 
برنامج  على  عملو� 
ل�رشكة  �لذكي«  »�ملنزل 
لديهم  كان   »Amazon«
كامري�ت  �إىل  �لدخول  حق 
�ملر�قبة �ملوجودة مبنازل 

�لزبائن.
�أن جمموعة  �ملوقع  وكتب 
�أوكر�نية  علمية  �أبحاث 

كانت تقوم منذ عام 2016 
بدر��سة ت�سجيالت �لفيديو 
�لذكي«  »�ملنزل  لنظام 
بت�سويرها  قامت  و�لتي 
كما   ،»Ring« �رشكة 
نظام  باإعد�د  تقوم  كانت 
ويدخل  يدويا.  �لتعرف 
�رشكة   »Ring« م�رشوع 
»Amazon« وينتج جهاز� 
�جلر�س  وظائف  ينفذ 
�ملر�قبة  وكامري�  �لذكي 

تتعر�س  ومل  �خلارجية 
�مل�رشوع  معلومات 
�أجل  من  وذلك  للت�سفري، 
جتنب زيادة �لتكاليف ونقل 
حتدث  م�سدر  عن  �ملوقع 
�أي  ت�سجيل  يتم  مل  �أنه 
خمالفات جدية من جانب 

�خلرب�ء �لأوكر�نيني.
�رشكة  عمال  »كان  وقال: 
»Ring« يعر�سون لبع�سهم 
ت�سجيالت  �أحيانا  �لبع�س 

عليها  علقو�  �لتي  �لفيديو 
�لأحد�ث  بع�س  وو�سفو� 
مثل  عليها،  �سهدو�  �لتي 
�إطالق  وحو�دث  �لقبالت 
�لر�سا�سات  من  �لنار 
�ملوقع  و�ل�رشقة«و�أ�سار 
خ�سو�سية  �سيا�سة  �أن  �إىل 
�ل�رشكة ل ت�سمح لالأطر�ف 
على  باحل�سول  �لثالثة 
�ملعلومات �ل�سخ�سية حول 

�لزبائن.
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 »Amazon« برنامج »املنزل الذكي« ل�شركة

يف�شح خ�شو�شيات م�شتخدميه
»وات�س اآب« تطلق حتديثا قد يكون 

»مثاليا« للمجرمني!

�أمني  حتديث  تطوير  على  �آب«  »و�ت�س  تعمل 
جديد يتطلب من �مل�ستخدمني تاأكيد هويتهم 
وبد�أ  �لتطبيق  لفتح  �لإ�سبع  ب�سمة  خالل  من 
قبل  من  �ململوك  �ل�سهري،  �ملر��سلة  تطبيق 
في�سبوك، بالعمل على �لآلية �جلديدة يف هو�تف 
�أندرويد و�سيجعل �لتحديث �لأخري من �ل�سعب 
على �أجهزة �ل�رشطة و�ملخابر�ت وغريها من 
وكالت �إنفاذ �لقانون، قر�ءة �لر�سائل �ملر�سلة 

من قبل �ملجرمني و�لإرهابيني.
�لذي   ،»WABetaInfo« موقع،  و�أو�سح 
�لتحديث  �أن  �آب«،  »و�ت�س  تطور�ت  يتابع 
من   »alpha stage« مرحلة  يف  يز�ل  ما 

�سيتم  ولكن  �لختبار،  مرحلتي  �أول  �لتطوير، 
ويتيح  �مل�ستقبلية  �لإ�سد�ر�ت  يف  �إطالقه 
با�ستخد�م  �لتطبيق  فتح  �جلديد  �لتحديث 
�آب«،  »و�ت�س  حتميل  عند  �لأ�سابع  ب�سمات 
وقال  �لفردية  �ملحادثات  يحمي  لن  ولكنه 
�لتطبيق  حماية  »�سيتم   :»WABetaInfo«
�إىل  �مل�ستخدم  �سيحتاج  لذ�  كامل،  ب�سكل 

توثيق هويته من �أجل ��ستخد�م و�ت�س �آب«.
»و�ت�س  �رشكة  �عرتفت  �ملا�سي،  يوليو  ويف 
�آب« �أنه ميكن �إ�ساءة ��ستخد�م برنامج �لت�سفري 

�خلا�س بها، من قبل �ملجرمني و�لإرهابيني.

حتديث اأوريو ي�شل لهواتف �شام�شونغ غالك�شي 
Edge  S7 و   S7

ب�سكل  �سام�سونغ  بد�أت  �أخري� 
غالك�سي  هو�تف  ترقية  ر�سمي يف 
لأحدث  �إيدج   S7 غالك�سي  و   S7
�ندرويد  �لت�سغيل  نظام  ن�سخة من 
�أوريو  �ندرويد  باإ�سم  و�ملعروفة 

.8.0
فعلياً  بالو�سول  بدء  �لتحديث 
�لهند  يف   7 ��س  جالك�سي  لهو�تف 
ودول  �ل�سيوية  �لدول  وبع�س 
للوليات  و�سول  �لعربي  �خلليج 
�ملنتظر  ومن  �لأمريكية  �ملتحدة 
�ن تتو�سع عمليات �لتحديث جلميع 

�لدول تباعاً خالل �لأيام �لقادمة.

و�جهة  �لتحديث  �سيقدم 
�جلديدة  �سام�سونغ 
Experience 9.0 للهاتفني 
من  �لكثري  �إىل  بالإ�سافة 
و�لإ�سالحات  �لتح�سينات 
�لتح�سينات  مع  �جلهاز  لأد�ء 
�لأمنية من �رشكة قوقل ، �أي�سا 
�سيقدم �لتحديث مز�يا نظام 
مثل  �لرئي�سية  �أوريو  �ندرويد 
و�لكمال  �سورة  د�خل  �سورة 
و�خت�سار�ت  �لتلقائي 
لل�سور  بالإ�سافة  �لتطبيقات 

تكر�ر  و�مكانية  �لتعبريية �جلديدة 
 ، �ملز�يا  من  وغريها  �لتطبيقات 

�لجهزة  هذه  مالك  من  كنت  �إذ� 
بدء�ً  �لتحديث  عن  �لبحث  ميكنك 
لهاتفك  و�سوله  و�نتظار  �ليوم  من 

يف �أي حلظة.

مع �رتفاع عدد م�ستخدمي ق�س�س 
م�ستخدم  مليون   300 �إىل  �ن�ستغر�م 
على  �لرتكيز  يف  �ل�رشكة  بد�أت 
للق�س�س  �لتجاري  �جلانب  جلب 
�ملن�سور�ت  مع  حدث  كما  �ي�ساً 
كما  �ن�ستغر�م  تطبيق  د�خل  �لعادية 
بد�أت  فقد  �لعنو�ن  يف  و��سح  هو 
ق�س�س  بعر�س  بال�سماح  �ن�ستغر�م 
�ملنتجات  لأ�سحاب  �لآن  ت�سويقية 

وذلك من خالل زر �حلقيبة �جلديد 
بروؤية �ملزيد من  لك  ي�سمح  و�لذي 
�ملعرو�س  �ملنتج  عن  �لتفا�سيل 

و�لذهاب لل�رش�ء مبا�رشة.
�مليزة  �ختبار هذه  بد�أت  �ن�ستغر�م 
 20 مع  بالتعاون  وذلك  �أ�سهر  منذ 
وحققت  �سهرية  جتارية  عالمة 
�لقائمني  قرر  لذلك  كبري�ً  جناحاً 
�ن�ستغر�م  يف  �لأعمال  ق�سم  على 

�لتجربة  تو�سيع هذه  �ليوم  من  بدء�ً 
�حل�سابات  من  �ملزيد  لت�سمل 
كم�ستخدمني  �لتجارية.  و�لعالمات 
�مليزة  هذه  من  ن�ستفيد  �سوف 
للتعرف  �و  لل�رش�ء  �سو�ء  بالتاأكيد 
حتى  �و  �ملنتجات  تفا�سيل  على 
�لأمور  من  وغريها  مطعم  حلجز 
�لتي �ستظهر لحقاً فور �نت�سار هذه 

�مليزة للكثري من �لدول. 

 G7 اإل جي تطلق هاتفها
اجلديد  ThinQ

�أعلنت �رشكة �إل جي �إطالق هاتفها 
�لذكي ThinQ G7 بكامري� معدلة، 

مع �لعتماد على تقنية �لذكاء 
�ل�سطناعي.

و�أو�سحت �ل�رشكة �لكورية �جلنوبية 
�أن جهازها �جلديد مزود بنظام 

غوغل �أندرويد 8 ومعالج كو�لكوم 
Snapdragon 845 مع ذ�كرة 

و�سول ع�سو�ئي �سعة 4 جيغابايت 
وذ�كرة د�خلية �سعة 64 جيغابايت.

وياأتي �لهاتف �إل جي �جلديد 
ب�سا�سة قيا�س 6.1 بو�سة وتعمل 

بدقة x 3120 1440 بيك�سل وبتن�سيق 
19.5:9، بالإ�سافة �إىل وجود جتويف يف �جلزء �لعلوي لل�سماعة و�لكامري� 

و�مل�ست�سعر�ت. وترّوج �ل�رشكة �لكورية �جلنوبية لهاتفها �لذكي �جلديد 
من خالل �لكامري� �ملتطورة �ملزودة باثنني من �مل�ست�سعر�ت 16 

ميغابيك�سل، وميتاز �أحدهما بعد�سة و��سعة �لز�وية، من �أجل �لتقاط 
�سور �أكرث و�سوحا مقارنة باملوديالت �ل�سابقة، مع ت�سوي�س �أقل عند 

��ستعمال �لعد�سة و��سعة �لز�وية. وتعول �ل�رشكة �لكورية على تقنية �لذكاء 
�ل�سطناعي لإعد�د�ت �ل�سورة، حيث تتعرف �لكامري� على �لأ�سياء 

و�ملناظر �ملر�د ت�سويرها وتقوم مبو�ءمة بار�مرت�ت �لت�سوير، ويف ظل 
ظروف �لإ�ساءة �ل�سيئة يتم ��ستعمال �لعديد من �أدو�ت �مل�ساعدة، وتوفر 

�لكامري� للم�ستخدم ما يبلغ جمموعه 19 و�سعا للت�سوير.
ومن �سمن �ملز�يا �لأخرى، �لتي يتمتع بها �لهاتف، �لرتكيز على جودة 

 ،DTS:X سوتا بجودة� ThinQ G7 لنغمات، حيث يوفر هاتف �إل جي�
بالإ�سافة �إىل معالج �سوت هاي فاي لت�سغيل �ل�سوت عن طريق �سماعة 
�لر�أ�س. كما ميتاز هاتف �إل جي �جلديد مبقاومة �ملاء و�لأتربة و�سيتم 

طرحه يف �لأ�سو�ق �لعاملية مع بد�ية يونيو )حزير�ن( باللون �لأ�سود 
و�لرمادي.

ان�شتغرام ت�شمح ببيع 
املنتجات عرب الق�ش�س



لـ  التنفيذي  املدير  كاال،  ماريو  وقال 
املنظمة  اإن  ال�سبت،  اأم�س   »COSTI«
حياتها  مع  التكيف  يف  رهف  �ست�ساعد 
ترعاها احلكومة،  كونها الجئة  اجلديدة، 
ملدة  حكومية  م�ساعدة  على  و�ستح�سل 
�سابة  »هذه  واأ�ساف:  �سهرا   12 اإىل  ت�سل 
يكون  لن  م�ستقبلها،  �سنع  على  م�سممة 
كل �سيء �سل�سا بالن�سبة لها، عندما يفكر 
عائلتها،  لرتك  ا�سطرت  اأنها  يف  املرء 
وترك ثقافة وات�ساالت اجتماعية ماألوفة، 
لن تكون عملية �سهلة بالن�سبة لها«وبح�سب 
يف  املعارف  بع�س  رهف  لدى  فاإن  كاال 
وبعد  معهم.  وتوا�سلت  تورونتو  مدينة 
ظهر اأم�س ال�سبت، ذهبت للت�سوق وا�سرتت 

مالب�س �ستوية.
ممثلون  �سي�ساعدها  املقبلة،  االأيام  ويف 
ح�ساب  فتح  على   »COSTI« من 

م�رصيف، وطلب احل�سول على رقم التاأمني 
االجتماعي واحل�سول على بطاقة �سحية، 
ثم �سيحاولون العثور على م�سكن دائم لها 
وقال كاال اإنه من غري املوؤكد ما اإذا كانت 

رهف تنوي البقاء يف تورونتو على املدى 
الراهن هي تقيم  الوقت  الطويل. لكن يف 
يف من�ساأة لديها حرا�س اأمن يعملون على 

مدار ال�ساعة لتوفري احلماية لها.

م.�س

تتح�صل على جملة امتيازات  

ما هو م�ستقبل الفتاة 
ال�سعودية رهف يف كندا ؟
ك�صف املدير التنفيذي ملنظمة »COSTI« الكندية التي ت�صاعد املهاجرين والالجئني 

الوا�صلني حديثا اإىل البالد عن م�صتقبل ال�صعودية رهف القنون الهاربة من بالدها، والتي 
ح�صلت على اللجوء يف كندا.
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الوادي 

10 عمليات جراحية 
ال�ستئ�سال اأورام  

م�ستع�سية 
 

اأجريت 10 عمليات جراحية ال�ستئ�سال 
اأورام م�ستع�سية  يف اإطار التواأمة الطبية 
بني املوؤ�س�سة العمومية االإ�ست�سفائية بن 
وامل�ست�سفى  الوادي(    ( اجليالين  عمر 
اجلامعي خليل عمران )بجاية (، ح�سبما 
ا�ستفيد اأم�س االأحد من  الطاقم الطبي 

بذات املوؤ�س�سة اال�ست�سفائية. 
امل�ساعي  اإطار  يف  التواأمة  هذه  وتاأتي 
العامة  اجلراحة  مل�سلحة  احلثيثة 
العمومية  االإ�ست�سفائية  باملوؤ�س�سة  
بحاالت  للتكفل  عمر  بن  اجليالين 
االأمرا�س   يف  �سيما  م�ستع�سية 
الفحو�سات  ب�ساأنها  اأكدت  ال�رصطانية 
كفاءات  تدخل  ت�ستدعي  اأنها  الطبية 
اأو�سح  كما   ، متخ�س�سة  جد   جراحية 
بذات  العامة  اجلراحة  يف  االأخ�سائي 
�سفيان  الدكتور   ال�سحية،  املوؤ�س�سة 

ع�سريي.

اليمن

اغتيال رئي�س 
املخابرات الع�سكرية 
رئي�س  طماح  �سالح  حممد  اللواء  تويف 
م�ساء  اليمنية  الع�سكرية  اال�ستخبارات 
الغارة  جراء  بجراحه  متاأثرا  ال�سبت، 
يوم  العند  قاعدة  على  م�سرية  بطائرة 
اخلمي�س املا�سي التي تبناها احلوثيون 
قتلى وجرحى من ال�سف االأول بانفجار 
قاعدة  يف  ع�سكريا  عر�سا  ا�ستهدف 
م�سادر  وقالت  اليمن  جنوبي  العند 
تويف  اإنه  االأحد  اأم�س  اللواء  من  مقربة 
حالته  تدهور  بعد  عدن  بالعا�سمة 
قد  طماح  حممد  اللواء  وكان  ال�سحية 
اإثر ا�ستهداف من�سة  اإ�سابة بالغة  تلقى 
يوم  الع�سكرية  العند  بقاعدة  االحتفال 
طائرة  بوا�سطة  املا�سي  اخلمي�س 

م�سرية انفجرت فوق املن�سة.

م�صتغامن

م�ساريع بقيمة 192 
مليون دج لفائدة 

بلدية من�سورة   
)والية  من�سورة  بلدية  ا�ستفادت 
من  املا�سية  ال�سنة  خالل  م�ستغامن( 
م�ساريع تنموية بقيمة 192 مليون دينار 
اأم�س االأحد  اأ�ستفيد   جزائري، ح�سبما 
تخ�س  ،و  م�ستغامن  والية  م�سالح  من 
هذه امل�ساريع التي مت متويلها يف اإطار 
�سندوق ال�سمان و الت�سامن للجماعات  
البلدية  و  القطاعية  الربامج  و  املحلية 
لتاأهيل  عمليات  الوالية،  ميزانية  من  و 
و  �سيانة املوؤ�س�سات الرتبوية و التزويد 
و  احل�رصية  التهيئة  و  ال�رصب  مبياه 
املرافق  و ع�رصنة  العمراين  التح�سني  
اجلوارية،  املالعب  اإجناز  و  االإدارية 

وفقا ملا ذكرته  ذات امل�سالح.

�صيدي بلعبا�س

حجز اأكرث من قنطار 
من اللحوم الفا�سدة 

ليلة الناير 

�سنت م�سالح اأمن والية �سيدي بلعبا�س 
التجارية  للمحالت  مراقبة  حملة 
�سيدي  مبدينة  املتواجدة  والق�سابات 
�رصوط  على  الوقوف  بهدف  بلعبا�س، 
حفظ وبيع خمتلف املواد اال�ستهالكية 
ذلك حجز  اإثر  واللحوم، حيث مت على 
اال�ستهالكية  املواد  من  معتربة  كميات 
لال�ستهالك  �ساحلة  غري  واللحوم 
يف  تعر�س  كانت  واأخرى  الب�رصي 
مت  حيث  منا�سبة   غري  �سحية  ظروف 
اللحوم من خمتلف  من  كلغ   113 حجز 
االأنواع حلوم بي�ساء ، حلوم حمراء، حلم 
هذه  حجز  مت  حيث   ، ونقانق  مفروم 
الكمية واإتالفها منها 38 كلغ من اللحوم 
 ، املفروم  اللحم  من  كلغ   28 احلمراء، 
07 كلغ من النقانق، 03 كلغ من اللحوم 
البي�ساء ، يف حني مت حتويل 37 كلغ من 
لال�ستهالك  �ساحلة  احلمراء  اللحوم 
اأما    . اأنها غري خمتومة  اإال   ، الب�رصي 
مت  فقد  الغذائية  املواد  بيع  مبحالت 
حجز العديد من املواد ذات اال�ستهالك 
اأنها  تبني  معاينتها  بعد  ، حيث  الوا�سع 
منتهية ال�سالحية على غرار م�رصوبات 
اأجبان  مرطبات،  �سوكوالطة،  غازية، 

.... ومواد ا�ستهالكية اأخرى 
�س.�صهيب

 خالل 48 �صاعة الأخرية غليزان

اإ�سابة 12 �سخ�س بجروح متفاوتة يف 04 حوادث مرور 

تلم�صان

489 رخ�سة حلفر االآبار خالل 2018 
الحتاد الدويل للمحامني ومنظمة حمامي اجلزائر 

 Ooredoo �سريك ندوة "املحامي، 
فاعل يف بعث اال�ستثمار و التنمية"

اأح�صن طبق تقليدي بالبويرة

احلدث بالعارف" ت�سنع  "نورة 

م�سالح  االأخرية  �ساعة  ل48  ح�سيلتها  يف 
احلماية املدنية لوالية غيليزان حت�سي 04 
احلوادث  الوالية  طرقات  مبختلف  حوادث 
ت�سبب يف اإ�سابة 12 �سخ�سا بجروح متفاوتة 
من بينهم طفل يف ال04 من العمر وح�سب 
حادث  اأول  فاإن  املدنية  احلماية  ح�سيلة 
�سيارة من  اإنحراف  بلع�سل متثل يف  ببلدية 

باجلدار  واإ�سطدامها  لوقان  دا�سيا  نوع 
اأ�سخا�س   06 اإ�سابة  عن  اأ�سفر  االإ�سمنتي 
ترتاوح اأعمارهم ما بني 04 �سنوات و56 �سنة 
فيما متثل ثاين حادث يف انحراف و اإنقالب 
على  وهذا  لوقان  دا�سيا  نوع  من  �سيارة 
م�ستوى طريق بلدي غري م�سنف باملخرج 
اإ�سابة  اأ�سفر على  لبلدية املطمر  ال�سمايل 

02 �سحايا من جن�س اأنثى ترتاوح اأعمارهما 
حادث  ثالث  اأما  �سنة  و42  �سنة   38 بني  ما 
من  �سيارة  مابني  ا�سطدام  يف  متثل  مرور 
نوع رونو ميقان ودراجة نارية من نوع بيجو 
جن�س  من  �سحية  اإ�سابة  على  اأ�سفر   103
ذكر يبلغ من العمر 19 �سنة اأما رابع حادث 
متثل يف ت�سادم حافلتني من نوع ) هيقر و 

هيونداي ( ب�سيارة من نوع هيونداي اأك�سنت 
اأ�سفر على اإ�سابة 03 �سحايا من نوع جن�س 
�سنة  و 30  �سنة  اأعمارهم  27  ذكر ترتاوح  
اجلرحى مت نقلهم من قبل م�سالح احلماية 
الوالية  عا�سمة  م�ست�سفى  نحو  املدنية 

غليزان حممد بو�سياف .
غليزان: �س ا

رخ�سة   489 منح  تلم�سان  بوالية  مت 
�سنة 2018، ح�سبما  االآبار  خالل  حلفر 
علم اليوم االأحد لدى املديرية الوالئية 
االأمر  يتعلق  و  املائية  املوارد   و  للري 
ب 413 رخ�سة موجهة للن�ساط الفالحي 
 38 و   ال�سناعي  للن�ساط  اأخرى   13 و 
و  العمومية  للموؤ�س�سات   7 و  للخدمات 
ما  وفق  امل�ساجد،  لفائدة  رخ�سة   18
اأفاد به، رئي�س م�سلحة ال�سقي الفالحي 
اأ�سار  و  بوتخيل  رازي  املديرية،  بذات 

الرخ�س  بني  من  انه  امل�سدر  ذات 
املوجهة للن�ساط الفالحي مت منح 158 
هذه  الإنعا�س  احلدودية  للبلديات  منها  
مغنية  بلدية  اأن  اإىل  م�سريا  املناطق، 
 48 ب  املذكورة  الفرتة  خالل   حظيت 
 24 و  بو�سعيد  لبني  اأخرى   55 و  رخ�سة 
لباب الع�سة و 11 ملر�سى  بن مهيدي و 
 40 ما ميثل  هو  و  اجلياليل  ل�سيدي   20
من املائة من اإجمايل الرخ�س  املوجهة 

للن�ساط الفالحي. 

حتت  الندوة  يف  �ساهمتOoredooك�رصيك 
مو�سوع: »املحامي، فاعل يف بعث اال�ستثمار 
و التنمية االقت�سادية« املنظمة يومي 11 و12 
جانفي 2019 باجلزائر من قبل االحتاد الدويل 
حتت  اجلزائر،  حماميي  ومنظمة  للمحامني 
اجلمهورية  رئي�س  لفخامة  ال�سامية  الرعاية 
التي  الندوة  هذه  ،مثلت  بوتفليقة  العزيز  عبد 
ورجال  املحامني  من  هائال  عددا  جمعت 
القانون ملختلف البلدان ف�ساء للقاء والنقا�س 
،يُعد  الق�سائي  النظام  اأع�ساء  بني  والت�ساور 

هذا احلدث فر�سة ملختلف املتدخلني للتبادل 
القانوين  باالإطار  املتعلقة  امل�ستجدات  حول 
باجلزائرمن  االأعمال  واأجواء  لال�ستثمار 
االحتاد  من  كل  ي�سعى  احلدث،  هذا  خالل 
اجلزائر  حمامي  ومنظمة  للمحامني  الدويل 
ن�ساطاته يف  اإطار  اإبراز دور املحامي يف  اإىل 
االر�ساد واملرافقة لرتقية اال�ستثمارات وتنمية 
توؤكد  الندوة،  هذه  يف  مب�ساركتها  االقت�ساد 
االأحداث  اإجناح  يف  ا�سهامها   Ooredoo

الدولية التي ت�ست�سيفها اجلزائر.

بالعارف  نورة   « واالأديبة  الفنانة  اأم�س  حازت 
» بجائزة اأح�سن طبق تقليدي �سمن امل�سابقة 
بوالية  مركالة  قرية  احت�سنتها  التي  الكربى 
لعيد  املخلدة  االحتفاالت  مع  تزامنا  البويرة 
طرف  من  قوية  م�ساركة  وعرفت   2969 يناير 
واحللويات  االأطباق  اللطيف مبختلف  اجلن�س 
االأديبة  تفوقت  حيث   ، املناطق  خمتلف  من 
نورة بطبق الربكوك�س الذي نال اإعجاب جلنة 

االأخرى  االأطباق  التحكيم وف�سلته على جميع 
اأن هذه  التعاليق على احلدث  واأجمعت جل   ،
اأنها  برهنت   « »باخلرقة  تلقب  التي  املبدعة 
اإبداعها  الطبخ على �ساكلة  اأي�سا يف فن  تبدع 
يف الكتبة وامل�رصح والتمثيل وهي التي �رصحت 
بالقول اأنها فخورة بتم�سكي بالتقاليد واالأ�سالة 

واأ�سعى لت�رصيف بلدي اإبداعيا
اأح�صن مرزوق

الو�سط حتتفل مبرور18 �سنة على تاأ�سي�سها
تاأ�سي�سها  بذكرى  الو�سط  يومية  اأم�س  احتفلت 
�رصف  على  احتفالية  اأقيمت  حيث   18 رقم 
�سيوف  التحريري ح�رصها  و  االإداري  الطاقم 
يف  اجلريدة  مرا�سلي  من  عدد  و  �رصف 
مقدمتهم رئي�س مكتبها اجلهوي بورقلة الزميل 
�سانحة  فر�سة  اللقاء  كان  ،و  بلحاج  اأحمد 
ال�سرتجاع جميع املحطات اجلميلة و ال�سعبة 
التي �سهدتها اجلريدة اأين متكنت من ال�سمود 

و حتقيق اال�ستقرار حيث تفتخر اأنها من املوؤ�س�سات القليلة  التي توفر ملنت�سبيها عقود عمل اأغلبها دائمة و 
ت�رصيحا لدى م�سالح ال�سمان االجتماعي وعلى اأمل حتقيق مكا�سب اأخرى يف امل�ستقبل القريب.
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