
نحو تعميم الدفع 
الإلكرتوين و ا�ستغالله 

يف احلجز والت�سيري

طوارئ يف وزارة ال�صحة
وفاة �سخ�ص ب�سبب 

الأنفلونزا املو�سمية 

املن�صق الوطني ل"لكنا�س" عبد احلفيظ ميالط "للو�صط":

اجلامعة تعي�ص انحدارا 
اأكادمييا وتعفنا اإداريا

وزير الداخلية نور الدين بدوي:
تعليمات با�سرتجاع كل 
ممتلكات الدولة املغلقة

بف�صل العمليات الناجحة للجي�س

هروب 7 اأمراء للقاعدة من اجلزائر نحو ال�ساحل

من�صوراته باتت تهدد وزراء ووالة وم�صوؤولني

الفاي�سبوك يتحول اإىل 
مق�سلة للم�سوؤولني 

خالفات بني فاروق طيفور و مقري

 اأزمة الطالبي احلر حترك املياه الراكدة يف حم�ص
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اأرف�ص اأن تكتب 
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اأح�شت وحدات الك�شف و املتابعة 
بالعا�شمة  املدر�شي  الو�شط  يف 

ت�شو�س  حالة  األف   100 من  اأزيد 
من  الأول  الثالثي  خالل  اأ�شنان 

 /2018 اجلاري  الدرا�شي  املو�شم 
ما  ت�شخي�س  بعد  وذلك   ,  2019
يفوق 200.000  تلميذا يف الأطوار 
اأفاد  , ح�شب ما  الثالثة  التعليمية 
م�شلحة  رئي�س  الثالثاء  اأم�س  به 
الوقاية باملديرية املحلية لل�شحة 
اآيت  بوجمعة  الدكتور  ال�شكان  و 
اآيت  الدكتور  واأو�شح   , توارا�س 
ياأتي  الأ�شنان  ت�شو�س  اأن  توارا�س 
على راأ�س قائمة الأمرا�س التي يتم 
التالميذ حيث  لدى  عنها  الك�شف 

اأح�شت وحدات الك�شف و املتابعة 
باجلزائر  املدر�شي  الو�شط  يف 
ت�شو�س  حالة   103.996 العا�شمة 
 200.248 يفوق  ما  ت�شخي�س  بعد 
اأ�شل 316.375 تلميذا  تلميذا من 
على  فح�شهم  مت  بالعملية  معني 
م�شتوى الأق�شام امل�شتهدفة و هي 
الطور التح�شريي و �شنوات الأوىل 
الطور  من  الرابعة  و  الثانية  و 
الطور  من  الثانية  و  البتدائي 

املتو�شط و الأوىل ثانوي .

العا�صمة

100 األف حالة ت�سو�س اأ�سنان لدى التالميذ 

خبر في 
صورة

رئي�س املجل�س الأعلى عبد اهلل غالم اهلل من تيزي وزو يوؤكد

اأرف�س اأن تكتب الأمازيغية 
باحلرف الالتيني

ا�ستكمال بناء م�سجد "التوبة" 
ببلدية بئرخادم

الكائن بحي  »التوبة«  بناء م�شجد  اأ�شغال  ا�شتكمال  الأيام  ت�شهد هذه 
البلدية  بذات  الواقع بجوار حمطة احلافالت  ببئرخادم  بيطايف   450

الواقعة على الطريق رقم1  باجلزائر العا�شمة .

البويرة

يوم درا�سي حول الت�سدير
تنظم اليوم الأربعاء مديرية ال�شناعة واملناجم بالبويرة يوما درا�شيا 
حول مو�شوع الت�شدير على م�شتوى قاعة املحا�رضات بدار الثقافة » 
علي زعموم » , و�شي�رضف الوايل » م�شطفى ليماين » على افتتاح هذه 
التظاهرة التي �شت�شهد م�شاركة كافة الفاعلني يف املجال الإقت�شادي 
من خالل تقدمي املداخالت حول هذا املو�شوع الهام الذي يعد من 
اأولويات احلكومة يف الوقت احلايل من اجل حتقيق مداخيل اإ�شافية 
ال�شنوات  ا�شطرابا يف  ا�شعاره  ت�شهد  الذي  البرتويل  الريع  عن  بعيدا 

الأخرية .

ال�صركة اجلزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز 

59 حالة وفاة اختناقا
 بالغاز يف 2018

و  وفاة  حالة   59 والغاز  الكهرباء  لتوزيع  اجلزائرية  ال�رضكة  �شجلت 
168 اإ�شابة جراء حوادث الختناق بغاز اأحادي اأك�شيد الكربون خالل 
2018, ح�شبما اأفادت به ال�رضكة يف بيان لها وعرفت �شنة 2018  ما 
للغاز, ح�شب نف�س  ال�شيء  جمموعه 79 حادثا ناجم عن ال�شتعمال 
امل�شدر وتعد �شوء التهوئة, والنق�س يف كتامة ال�شبكة الداخلية وعدم 
اأ�شباب  اأهم  من  اجلودة  والت�شخني ملعايري  التدفئة  اأجهزة  مطابقة 

احلوادث التي مت ت�شجيلها, وفقا للبيان.

اأكد اأم�س  الثالثاء رئي�س املجل�س 
اهلل  عبد  الإ�شالمي  الأعلى 
اللغة  يكتب  من  كل  اأن  اهلل  غالم 
الالتيني  باحلرف  المازيغية 
على  اهلل  غالم  واأ�شاف  متعديا 
حول  الوطنية  الندوة  هام�س 
الثقايف  التوا�شل  و  املخطوط 
التي نظمت على  الزواوة  بالد  يف 
م�شتوى دار الثقافة مولود معمري 
الو�شفية  الدرا�شة  ان  وزو  بتيزي 
يف  امل�شتعملة  بالألفاظ  مقارنة 

القراآن  كمعاين  ترجمات  بع�س 
الأمازيغية,اأن  اللغة  اإىل  الكرمي 
بالعديد  يتحلى  اأن  املرتجم يجب 
غرار  على  الهامة  ال�شفات  من 
الأ�شلي  الن�س  على  حمافظته 
وعنا�رضه قدر الإمكان وا�شتيعابه 
والأمانة  الّن�س  مل�شمون  الكامل 
اأو  ت�شويه  بدون  املعاين  نقل  يف 
يكون  اأن  على  زيادة  حتريف, 
املجال  يف  دينية  خلفية  للمرتجم 
واأن  فيه  يرتجم  الذي  الديني 

مببادئه  كاملة  دراية  على  يكون 
واأ�شاف  ومفاهيمه  ومعتقداته 
تُعد عملية  الرتجمة  اأن  املتحدث 
تبليغ معنى ا�شتنادا اإىل ن�س اأ�شلي 
كما اأن م�شطلح الرتجمة يُ�شتخدم 
والأ�شلوب  معّينة  لغة  تف�شري  يف 
الديني لذلك وجب ح�شب املتدخل  
اأن ي�شعى املرتجم لتحقيق التوازن 
خا�شة  الأ�شلي  الن�س  ترجمة  يف 

الديني اىل المازيغية
ح- كرمي

الأوبك م�ستعدة خلف�س
 جديد لإنتاج النفط 

ال�شعودي خالد  الطاقة  اأفاد وزير 
الفالح, اأم�س الثالثاء باأبوظبي, اإن 
للنفط  امل�شدرة  البلدان  منظمة 
م�شتعدون  و�رضكاءها  )اأوبك( 
يف  �رضيعا  النفط  اإنتاج  خلف�س 
حال تباطوؤ القت�شاد العاملي واأكد 
لل�شحفيني  ت�رضيحات  يف  الفالح 
منتدى  يف  م�شاركته  هام�س  على 
للطاقة يف اأبوظبي,  اأنه على الرغم 
اقت�شاديا  »ركودا  يرى  ل  اأنه  من 
ميكن  النفط  اأ�شواق  فاإن  كبريا«, 
اأن ت�شتوعبه ب�شكل جيد مع تعديل 

اأن  الفالح  النفط«واأ�شاف  عر�س 
»الأوبك و�رضكاءها جتتمع بانتظام 
وتراقب الأ�شواق واذا احتجنا اإىل 
 1.2 من  باأكرث  الإنتاج  خف�س 
ف�شنجتمع  يوميا  برميل  مليون 
واجتهت  ذلك.«  ونفعل  بالتاأكيد 
اتفاق  منذ  لل�شعود  النفط  اأ�شعار 
) اأوبك( ومنتجني م�شتقلني بقيادة 
رو�شيا يف 7 دي�شمرب املا�شي على 
خف�س الإنتاج مبقدار 1.2 مليون 
العام  مطلع  منذ  اعتبارا  برميل 

اجلاري على مدار 6 اأ�شهر.

اجلزائر و حاجياتها من املاء بغ�صون �صنة 2030

ارتفاع الطلب ال�سنوي اإىل 12,9 مليار مرت مكعب 
ينتظر اأن ترتفع حاجيات البالد 
 12,9 اإىل  املياه  من  ال�شنوية 
بغ�شون  )م3(  مكعب  مرت  مليار 
مليار   10,4 مقابل   2030 �شنة 
م3  حاليا, ح�شبما اأفاد به اأم�س 
الثالثاء باجلزائر وزير املوارد 
واو�شح  ن�شيب  ح�شني  املائية 
مداخلة  يف  ن�شيب  ال�شيد 
األقاها خالل يوم برملاين حول 
يف  املائية  املوارد  »م�شتقبل 
التقديرات  هذه  اأن  اجلزائر« 

الزيادة  على  اأ�شا�شا  ت�شتند 
املتوقعة يف النمو الدميوغرايف 
ينتظر  حيث  العمراين  والتو�شع 
 87 التمدن  ن�شبة  تتجاوز  اأن 
تعداد  مع   2030 يف  باملائة 
ن�شمة  مليون   50 يقارب  �شكاين 
ال�شنوية  احلاجيات  وتتوزع 
املتوقعة يف اآفاق 2030 على 4 
لل�رضب   خم�ش�شة  م3  مليارات 
و  حاليا(  م3  مليار   3,3 )مقابل 
)مقابل  للفالحة  م3  مليار   8,3

مليار  و0,6  حاليا(  مليار   6,8
مليار   0,3 )مقابل  لل�شناعة  م3 

التي  الرقام  م3 حاليا(, ح�شب 
عر�شها الوزير.

نحو  امل�شيلة  بلدية  تتجه 
الن�شداد ب�شبب فقدان الأغلبية 
بعد  متتاليتني  مداولتني  يف 
املنتخبني  من  جمموعة  رف�س 
مداولتني  على  امل�شادقة 
�شابقتني , ما ي�شع رئي�س البلدية 
التحرير  جبهة  حلزب  املنتمي 
يجعل  ما   , ماأزق  يف  الوطني 
الن�شداد  نحو  تتجه  البلدية 
مطلق  ب�شكل  حالها  توقف  و 
ع�شوا   22 اأم�س  رف�س  ,حيث 

ال�شعبي  باملجل�س   33 بني  من 
جدول  على  امل�شادقة  البدي 
اأعمال الدورة غري العادية, التي 
و  البلدية  رئي�س  اإليها  دعاهم 
النقاط  من  عددا  اأدرجت  التي 
املرفق  بت�شيري  تتعلق  التي 
العمومي و من بينها امل�شادقة 
ل�شنة  الإ�شافية  امليزانية  على 
ل�شنة  الأولية  امليزانية  و   2018

. 2019
عبدالبا�صط بديار

يرف�صون للمرة الثانية عقد مداولة

بلدية امل�سيلة تتجه نحو 
الن�سداد ب�سبب اخلالفات

اأ.م



خالفات بني فاروق طيفور و مقري

 اأزمة الطالبي احلر حترك املياه الراكدة يف حم�س
لت�صري الأمور على مايرام داخل حركة حم�س  ، وذلك بعد بروز موؤ�صرات حول خما�صات ع�صرية ، خ�صو�صا بعد 

اإعالن الإحتاد الطالبي احلر على ل�صان اأمينه �صالح الدين دواجي �صبه تربوؤ من احلركة و اإ�صداره بيانا �صديد يدعو 
فيه م�صالح الأمن اإىل حتقيق حول ما يجري ، �صف اإىل ذلك ما يوجد من بداية ظهور خالفات بني قيادة احلزب ، 

كان اآخره خالف بني رئي�س احلركة مقري و القيادي فاروق طيفور اأو�صراج ، حيث اأ�صبح التيار ل مير بني الرجلني ، 
دون اأن نن�صى حتركات الغرمي اأبوجرة �صلطاين وهي التحركات التي كانت قوية موؤخرا با�صم ما اأ�ص�صه منتدى العاملية 
للو�صطية ، اإل اأن هذا التحركات يراها مقري اأنها عمال موازي لن�صاط احلركة ، ومبثابة خاليا نائمة ت�صعى للحفاظ 

على بريقها الإعالمي و التقلي�س من �صطوة مقري على احلركة .

ع�صام بوربيع

مقري  �إ�شارة  بعد  هذ�  ياأتي  كما 
�إن�شاء  حماولة  وجود  �إىل  نف�شه 
وهو   ، �شده  ت�شحيحية  حركة 
ماكان  �ملوؤكد  من  �لذي  �لكالم 
لي�رصح به من فر�غ ، لو مل يح�س 
 ، �شده  مدبر�  �أمر  فعال  بوجود 
طرف  من  �لأخري  �لبيان  وكان 
�حلر  للطالبي  �لعام  �لإحتاد 
�ليد  يعرف  كان  �لذي  �لفرع  وهو 
�ل�شاربة حلم�س من وقت نحناح ، 
موؤخر� عن خروجه عن  �أعلن  قد 

و�شاية مقري وحم�س .
ويف �ت�شال مع �لأمني �لعام لالحتاد 
�لدين  �شالح  �حلر  �لطالبي 
�شديد�  بيانه  كان  �لذي  دو�جي 
للحركة  خطرية  �تهامات  ويوجه 
�شد  �أمنية  حتقيقات  �إىل  ويدعو 
�لو�شط  ل«  دو�جي  �رصح  �حلزب 
و  طبيعي  موقف  هو  �لبيان  �أن   «
قانوين ولي�س موقفا حاد� ،م�شيفا 
حزبية  و�شاية  �أي  نرف�س  نحن   «
للطالبي  �لوطنية  �ملنظمة  على 
م�شتقلة  �جلمعيات  لتبقى   ، �حلر 

عن �لأحز�ب �ل�شيا�شية .«

الإحتاد الطالبي احلر �صجل 
جتاري

وقال دو�جي �أن بيان �لحتاد كان 
�لإحتاد  وهو عدم جعل   ، و��شحا 
كلما  �لطالبي �حلر �شجل جتاري 
لي�شعى هذ�   ، �لنتخابات  �قرتبت 
�إىل توظيف  �حلزب يق�شد حم�س 

�حلزب  قيادة  �أن  وقال  �لحتاد، 
�أجل  جعلت من �مللف كورقة من 
ما  ل�شيما   ، �ل�شيا�شية  �ملقا�شية 
 ، �ملنظمة  و�شعية  مبلف  تعلق 
تلقي  رف�شو�  عندما  ح�شبه  حيث 
قام   ، �حلزب  هذ�  من  �أو�مرنا 
�حلزب بخلق طرف �آخر من �أجل 
�ل�شطو على �ملنظمة و �لعمل من 
�ملتحدث  قال  »،و  �إق�شائنا  �أجل 
 ، ذلك  يرف�س  عام  كاأمني  �أنه 
لو�شل  �حلزب  تقدمي  من  وتفاجاأ 
 ، ل�شخ�س  �لتنفيذية  �لهيئة  لتغيري 
�أن  �أنه على وز�رة �لد�خلية  معقبا 
تفتح حتقيق حول هذه �لوثيقة �لتي 
منظمة  يحاولون خلق  �أثرها  على 
 ، �أيادي خارجية  �أنا�س يف  ل�شالح 
م�شيفا �أن م�شالح �لأمن عليها �أن 
تفتح حتقيق يف �لق�شية ، و �أ�شاف 
دو�جي �أن هذ� �مللف �أ�شبح حمل 
مقاي�شة �شيا�شية ، حيث يرف�شون 
�حل�شابات  يف  �ملنظمة  تدخل  �أن 
�أنه على وزير  ، معقبا  �ل�شيا�شوية 

�لوز�رة  ليزج  �أن  �لعايل  �لتعليم 
يف هذ� �مللف ، وندعوه �إىل عدم 
�لنحياز ، لأن �لنحياز لأي طرف 
�شي�شاهم �شيدخل �جلامعة يف حالة 
خ�شو�شا   ، �ل�شتقر�ر  و  �حتقان 

ونحن على قرب �لرئا�شيات .
وبخ�شو�س هذه �ملنظمة �ملو�زية 
�لتي خلقت �شد �لحتاد �لطالبي 
�حلر ، وهل هي تنظيم �لرتجيح ، 
قال �ملتحدث نعم ، و�لتي مت و�شع 
على ر�أ�شها ع�شو يف �حلزب �شمري 
عن�رص كم�شوؤول للرتجيح ، م�شيفا 
�أن منظمة �لحتاد مت ��شرتجاعها 

يف �إطار �شفقة .
حتذيرات خطرية

�لتي  �خلطرية  �لتحذير�ت  وحول 
�ملتحدث  �أو�شح   ، �لبيان  حملها 
�أن هناك �أطر�فا خارجية و هناك 
ل�شيما   ، �لو�شع  حول  حتوم  �شبه 
ح�شبه بعد تغريدة م�شوؤول حزبي 
قال جنحنا يف  عندما  �حلركة  يف 

 ، �خلارج  و�شينجحون يف   ، تون�س 
�ملنظمة  لهذه  �لتهليل  ي�شبه  مبا 
�أمام لعبة دولية  و يعقب » و كاأننا 

قذرة »
جيل  �أن  �إىل  �ملتحدث  �أ�شار  و 
يقول  و   ، تون�س  �لرتجيح جنح يف 
يف  جنح  �أنه  حم�س  من  م�شوؤول 
�جلهات  فعلى  لذلك   ، �جلز�ئر 
يف  حتقيق  تفتح  �أن  �ملخت�شة 
�أن  �ملتحدث  �أو�شح  و   ، �لأمر 
�رصح  حم�س  حزب  يف  م�شوؤول 
خالل  من  تون�س  يف  جنح  �أنه 
�أ�شار  و   ، هناك  ملتقى  �إقامتهم 
�إىل  حم�س  يف  �لقيادي  نف�س 
يف  �شخ�س  و�شع  يف  جنحو�  �أنهم 
تنظيمهم هنا يف �جلز�ئر ، معقبا 
» و كاأننا �أمام �شبهة دولية ، وعلى 
�جلهات �لأمنية �لتدخل ، ويف رده 
على �شوؤ�ل حول توقيت هذ� �لبيان 
�لطالبي  �لحتاد  خروج  �إعالن  و 
�أنه منذ  ، قال دو�جي  عن حم�س 
جميئه على ر�أ�س �ملنظمة » دفعنا 
�رصيبة لأننا �أخرجنا �ملنظمة من 
و�شاية �حلزب ، موؤكد� �أن �لحتاد 
نحناح  وقت  يف  حتى  �لطالبي 
�لدليل  و   ، للحزب  تابعا  يكن  مل 
�لأعلى  �ملجل�س  يف  م�شاركتهم 
�لرئي�س  دعم  وكذلك   ، للدولة 

بوتفليقة �شنة 1999.
جتدر �لإ�شارة �ىل �أن حركة حم�س 
�لقادمة  �لقليلة  �لأيام  موعد  مع 
�لذي  �ل�شورى  �جتماع جمل�س  مع 

�شيكون يوم 23من �ل�شهر �لقادم .

وزير ال�صياحة وال�صناعة التقليدية عبد القادر بن م�صعود

نحو تعميم الدفع الإلكرتوين و ا�ستغالله يف احلجز والت�سيري
.    القطاع العمومي ميثل 30باملئة من احلظرية الفندقية

و�ل�شناعة  �ل�شياحة  وزير  �أكد 
م�شعود  بن  �لقادر  عبد  �لتقليدية 
ح�شيلة  لتقييم  خ�ش�شت  ندوة  يف 
2018عن  لعام  �ملجمع  ن�شاط 
و�شياحة  فندقة  جممع  مر�فقة 
وحمامات معدنية  بربنامج خا�س 
وجعلها  �لفندقية  وحد�ته  لع�رصنة 
�أكرث تناف�شية و ذلك بتاأهيل وتكوين 
رهان  �أن  �إىل  م�شري�  �لعاملة،  �ليد 
�لقطاع �ليوم هو �لرقمنة من خالل 
كافة  عرب  �لإلكرتوين  �لدفع  تعميم 
�حلجز  نحو  و�لتوجه  �لوحد�ت 

و�لت�شيري.
�لفتتاح  على  �أ�رص�فه  وخالل 
�لوزير   عر�س  �أم�س  �للقاء  �أ�شغال 
 2018 �شنة  خالل  �ملجمع  ح�شيلة 
�جلارية  لل�شنة  �لعمل  خطة  وكذ� 
عقود  جتديد  �إىل  بالإ�شافة 
�لنجاعة �ملوجهة ملدر�ء �لوحد�ت 
على  �ملجمع  وفروع  �لفندقية 

�مل�شتوى �لوطني .
مبنا�شبة  كلمته  يف   �لوزير  �ألح  و 
�فتتاح �لأ�شغال على �أهمية �لقطاع 
يف  ودوره  �لعمومي  �لإقت�شادي 
حيث  �لوطني  �لقت�شاد  ترقية 
و�لوحد�ت  �ملوؤ�ش�شات  بعدد  نّوه 
و�لإجناز�ت  �لعمومية  �ل�شياحية 
�لتي حققتها �جلز�ئر على م�شتوى 
�لهياكل �لفندقية و�ل�شياحية وطالب 
كل �لفاعلني و�مل�شوؤولني على هذه 
�جلهود  بتكثيف  �لعمومية  �لهياكل 
من �أجل جناعة �أكرث تطوير �لأد�ء 
وحتقيق �لإ�شافة �شو�ء من �جلانب 
�خلدمات  حت�شني  و  �لإقت�شادي 
�ملكا�شب  كل  على  و�ملحافظة 
�لدولية  �ملعايري  مو�كبة  وكذ� 
و�ل�شياحة  �لفندقة  جمال  يف 

و�حلمامات �ملعدنية.
ت�رصيح  يف  �ل�شياحة  وزير  وقال 
�ن  �للقاء  هام�س  على  لل�شحافة 

من  �ل�شياحة  قطاع  تر�فق  �لدولة 
خالل �إعطائه �أهمية كبرية باإعتباره 
و  �ل�شناعة  بعد  �لثالث  �لقطاع 
للرثوة  خالق  قطاع  هو  و  �لفالحة 
للمحروقات  �لتبعية  من  ينق�س 
�خلا�س  �لقطاع  �أن  �لوزير  قال  و 
بعدما  �لفندقة  له يف  مكانة  �أوجد 
�لعمومي  �لقطاع  يقت�رص على  كان 
من  30باملئة  �لآن  ميثل  �لذي 
�حلظرية �لفندقية �ملوجودة حاليا 
قطاعه  �أن  م�شعود  بن  ك�شف  كما 
ب�شدد �إعادة �لعتبار ل78 موؤ�ش�شة  
يف طور �لتجديد ت�شلم 48 موؤ�ش�شة 

جاهزة يف 2022
هذه  �أن  �ملتحدث  ذ�ت  ��شاف  و 
بالإجناز�ت  حافلة  كانت  �ل�شنة 
من  فتحت  �لتي  �لور�شات  بف�شل 
�ل�شتثمارية  �مل�شاريع  دعم  �أجل 
لتد�رك �لنقائ�س يف جمال �لإيو�ء 
وو�شائل  �لرقمنة  ��شتعمال  وتعميم 

�لعالم و�لت�شال �حلديثة وتعزيز 
�لتكوين وحت�شني �خلدمات وتعميم 
�لالمركزية وترقية �لن�شاط �حلريف 
�لتوجيهي  للمخطط  جت�شيد� 

للرتقية �ل�شياحية لآفاق 2030
�لوز�رة، فقد بلغت  ووفقا حل�شيلة 
فندقا   1368 �لفندقية  �حلظرية 
و130  �ألف   119 ��شتيعاب  بطاقة 
بخم�شة  فندقا   13 منها  �رصير 
جنوم  باأربعة  فندقا  و24  جنوم 
ويوفر  م�شنف،  غري  فندقا  و162 
بينما  فندقا،   67 �لعام  �لقطاع 
ي�شم �لقطاع �خلا�س 1239 هيكال، 
ترقية  يف  فعال  �رصيكا  يجعله  ما 
�لوزير  ح�شب   �لبالد  يف  �ل�شياحة 
 1994 معاجلة  �أي�شا   2018 يف  ومت 
ملف خا�س بوكالت �ل�شياحة منها 
�عتماد تخ�س  لطلبات  1537 ملف 

وكالت �ل�شياحة و�لأ�شفار.
ف.ن�صرين
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للتجمع  �لر�شمي  �لناطق  كذب 
�شديق  �لدميقر�طي  �لوطني 
�شهاب كل ما مت تد�وله حول وجود 
و�لأرندي  �لأفالن  بني  خالف 
�لعليا  �لغرفة  رئي�س  �إختيار  حول 
تاأجيل  قر�ر  و��شفا  �لربملان، 
�لتي  �لأمة  تن�شيب جمل�س  جل�شة 
بالعادي،  �لأم�س  مقررة  كانت 
نافيا كل �لتاأويالت �ل�شيا�شية �لتي 

روج لها �لبع�س بخ�شو�شه،
�لأم�س قر�ر  �إعترب �شديق �شهاب 
جمل�س  تن�شيب  جل�شة  تاأجيل 
�لأم�س  مقررة  كانت  �لتي  �لأمة 
ل  ذلك  �أن  موؤكد�  �لعادي،  بالأمر 
�شيا�شية  تاأويالت  باأي  له  عالقة 
متوقعا  �لبع�س،  لها  يروج  مثلما 
�لأ�شبوع  خالل  �جلل�شة  جتري  �أن 
م�شري�  تقدير،  �أكرث  على  �ملقبل 
عبد  عهدته،  �ملنتهية  �لرئي�س  �أن 
�لأ�شلح  هو  �شالح،  بن  �لقادر 
للخربة  نظر�  �ملجل�س،  لقيادة 
�لتي �كت�شبها و�لرز�نة �لتي يت�شف 

بها ح�شبه.
�شهاب  كذب  �أخرى  جهة  من 
�ل�شلطة  حزبي  بني  خالف  وجود 
و�لتجمع  �لوطني،  �لتحرير  جبهة 
�لوطني �لدميقر�طي، حول �ختيار 
للربملان،  �لعليا  �لغرفة  رئي�س 
يتم ترويجه حول هذه  :«ما  قائال 
�أكرث  �إل هذيان ل  �لنقطة، ما هو 
لرئي�س  مرتوك  و�لأمر  �أقل  ول 
�ل�شخ�شية  ليحدد  �جلمهورية 
ويف   �ملن�شب«،  لتويل  �ملنا�شبة 
يف  �لقيادي  يوؤكد  �ل�شياق،  ذ�ت 
رئي�س جمل�س  �ختيار  �أن  �لأرندي 
�لأمة يكون د�ئما من �أع�شاء �لثلث 
�لرئا�شي،باملقابل وجتدر �لإ�شارة 
�أع�شاء  تن�شيب  جل�شة  �أن  �إىل 
�ليوم،  مقررة  كانت  �لأمة  جمل�س 
دون،  لحق  ملوعد  تاأجيلها  ومت 
يف حني مل يتم �لإعالن عن �أع�شاء 
يختارهم  �لذين  �لرئا�شي  �لثلث 
للمادة  ��شتناد�  �جلمهورية  رئي�س 

118من �لد�شتور.

�صديق �صهاب 

ل خالف مع الأفالن حول 
اختيار رئي�س جمل�س الأمة

.     جل�صة التن�صيب الأ�صبوع القادم 

�أعطى وزير �لد�خلية و�جلماعات 
�ملحلية نور �لدين بدوي تعليمات 
�لقاعات  كل  با�شرتجاع  �شارمة 
تعود  �لتي  �ملغلقة  �لريا�شية 
ع�رص�ت  �إىل  بع�شها  غلق  مدة 
ل�شالح  تهيئتها  �إعادة  مع  �ل�شنني 
من  حمذر�  �لريا�شية،  �جلمعيات 
�إهمال �لقائمني عليها تعترب �شمن 

�أمالك �لبلدية.
�لأم�س  بدوي  �لدين  نور  �شدد 
�لحتفالت  على  �إ�رص�فه  خالل 
للبلدية  �لوطني  لليوم  �ملخلدة 
تفعيل دور �ملنتخب  على �رصورة 
�لالمركزية  جانب  �إىل  �ملحلي 
�لإد�رة وجت�شيدها ميد�نيا، موؤكد� 
�لإد�رة  لتقريب  ت�شعى  د�ئرته  �أنه 
من �ملو�طن من خالل تفعيل دور 
لن�شغالت  و�لإن�شات  �ملنتخبني 
ببذل  �جلميع  مطالبا  �ملو�طن، 
جمهود متكامل للتكفل بان�شغالت 
�ل�شكان، خا�شة يف جمال �ل�شكن، 
خمتلف  و�إجناز  �ل�شيغ،  مبختلف 
كما وجه  �ل�شباب  لفائدة  �ملر�فق 
وزير �لد�خلية و�جلماعات �ملحلية 
و�لتهيئة �لعمر�نية، خطاب �شديد 

�لق�شبة  بلديتي  لرئي�شي  �للهجة 
�لعا�شمة،  باجلز�ئر  �لو�د  وباب 
ب�شبب �لقاعات �لريا�شية حيث �أنه 
�أعطى تعليمات �شارمة ل�شرتجاع 
�ملغلقة  �لريا�شية  �لقاعات  كل 
بالقول:«من  م�شتغربا  �حلني،  يف 
�ل�شبان  �آلف  حرمان  �لالمعقول 
هاته  مثل  من  �ل�شتفادة  من 

�ملن�شاآت«.
على  بدوي  �أكد  �أخرى  جهة  من 
�مل�شوؤولني  �رص�مة  �رصورة 
مبحاربة  يتعلق  فيما  خ�شو�س 
»من  قائال   �لق�شديرية،  �لبيوت 
حي  ترحيل  يتم  �أن  �ملعقول  غري 
عليه  و�لق�شاء  باأكمله  ق�شديريا 
ليكون �خر،ويف �شياق �أخر ، �شدد 
خليج  تهيئة  �رصورة  على  بدوي 
�جلز�ئر يف �أقرب وقت مع تزويده 
للرتفيه  �لالزمة  �لف�شاء�ت  بكل 
ي�شم  �مل�رصوع  �أن   ،  ، و�للعب 
�ل�شاحل  طول  على  عدة  هياكل 
�لـ  يتعدى  با�شتثمار  لـ76كلم،  ميتد 
100 مليار دينار، لإتاحة ف�شاء�ت 

للتجول و �ل�شتجمام للمو�طنني.

وزير الداخلية نور الدين بدوي:

تعليمات با�سرتجاع كل ممتلكات 
الدولة املغلقة

اإميان لوا�س

اإميان لوا�س
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اجلامعة  واقع  على  نتكلم  بداية، 
اجلزائرية؟

اجلميع  يعرفه  اجلزائرية  اجلامعة  واقع 
اجلامعة  الداء،  لت�رشيح  خلبري  يحتاج  وال 
و�صلت  اأنها  نقول  اأن  اليوم ميكن  اجلزائرية 
االأكادميي  االنحدار  من  كبرية  لدرجة 
واملعريف والتعفن االإداري، واإ�صتمرار احلال 
على ما عليه اأ�صبح مرفو�ض وغري م�صموح، 
لذلك علينا اأن نتوقف قليال ملراجعة اأنف�صنا 
ميكن  ال  بداية  ملعاجلته،  الداء  وت�رشيح 
حتميل  االإدارة والوزارة احلالية كل م�صائب 
معظمها  الأن  وم�صاكلها  اجلزائرية  اجلامعة 
م�صوؤوليتها  تبقى  لكن  �صابقتها  عن  ورثتها 
قائمة يف عدم قدرتها على التغيري و اإخراج  
اجلامعة اجلزائرية من اأزمتها العميقة التي 
مند  وتعمقت  الت�صعينات  بداية  مند  بداأت 
بداية العمل بنظام ل م د، اجلامعة اجلزائرية 
ومنف�صلة  وجهويا  حمليا  م�صنفة  غري  اليوم 

عن الواقع االقت�صادي واالأكادميي والعلمي؛ 
اجلامعة اجلزائرية اليوم  اأي�صا مل تعد تنتج 
ال�صتينات  العالية كما كانت تفعل يف  النخب 
بداية  وحتى  والثمانينات  وال�صبعينات 
من   الدولة  جهتها  من  �صحيح  الت�صعينات، 
الناحية املادية واللوج�صتيكية مل تق�رش اأبدا 
حيث مت اإن�صاء ع�رشات اجلامعات اجلديدة 
م�صكل  لي�ض  امل�صكل  لكن  املخابر،  ومئات 
ت�صيري  �صوء  م�صكل  هو  ما  بقدر  اإمكانيات 

وغياب الأي خطة اإ�صرتاتيجية وا�صت�رشايف.

الو�صاية  بني  الإن�صقاقات  حقيقة  ما 
ونقابة  كنا�س ؟

بتك�صري  اأنها  تتوهم  كانت  اأطراف  هناك 
اأكرب  غياب  من  االإدارة  �صت�صتفيد  الكنا�ض 
واأوحد �رشيك اجتماعي يف القطاع وهو نقابة 
الكنا�ض طبعا، لكن ما ال تعلمه هذه االأطراف 
الكنا�ض  نقابة  االأول من غياب  اأن املت�رشر 
هو االإدارة بالدرجة االأوىل، الأن الكنا�ض كان 
دوما عامل توازن داخل اجلامعة اجلزائرية 

وغيابه يعني غياب من يوؤطر العمل النقابي 
ومن يوؤطر االحتجاج الذي �صيتحول لفو�صى 
االإ�صارة  ويجدر  النقابي،  التاأطري  غياب  يف 
�رشيك  هي  بل  االإدارة  عدو  لي�صت  النقابة 
يوؤثر  لبناء نظام اجلامعة وغيابها  اجتماعي 

كثريا ويخل بهذا النظام.

املطروحة  مطالبكم  و�صلت  اأين  اإىل 
لدى م�صالح حجار؟

الوزارة  مع  متاما  مقطوع  احلوار  لالأ�صف 
ومع  الوطني  امل�صتوى  على  الو�صية 
ثم  ومن  املحلي،  امل�صتوى  على  اجلامعات 
ال ميكن احلديث اأ�صال عن حتقق املطالب، 
رغم ذلك نحن مل ولن نقف مكتويف االأيدي 
اأمام الدفاع عن امل�صالح امل�رشوعة الأ�صاتذة 

التعليم العايل

تعي�س  اجلزائرية  اجلامعة  اإن  قلت 
قرارات  نتيجة  التعفن  من  درجة 
رفعت من م�صتوى الحتقان ، األ تظن 

وزارة  يف  اختالل  عن  ك�صف  ذلك  اأن 
التعليم العايل؟

اجلزائرية  اجلامعة  داخل  التعفن  درجة 
وغياب  احلوار  لغياب  طبيعية  نتيجة 
التفاعل وال�رشاكة مع ال�رشيك االجتماعي، 
وهذا ما اأدى اإىل اختالل يف عمل الوزارة 
وعمل اجلامعات، لذلك يتعني اإعادة النظر 
الو�صية واالبتعاد  الوزارة  ا�صلوب عمل  يف 
عن االنفراد باتخاد القرارات دون الرجوع 

لل�رشيك االجتماعي.

للنهو�س  احللول  ماهي  نظركم  يف   
بقطاع التعليم العايل ؟

واإخراجه  العايل  التعليم  بقطاع  النهو�ض 
اجلميع  م�صوؤولية  هو  التعفن  حالة  من 
وكافة  واالأ�صاتذة  والنقابة  واالإدارة  الدولة 
مكونات االأ�رشة اجلامعية، وهذا لن يتم اإال 
عرب اأتخاد اخلطوات التالية العودة للحوار 
اجتماعني  ك�رشكاء  النقابات  مع  والتعامل 

ال كخ�صوم ، و�صع خطة وا�صحة للنهو�ض 
النقابات  باإ�رشاك  العايل  التعليم  بقطاع 
الدولية،  وحتى  الوطنية  اخلربات  وكل 
العايل  التعليم  برامج  يف  النظر  اإعادة 
واملوؤ�ص�صات  العمل  �صوق  مع  تتالءم  حتى 
اجلامعات  ت�صيري  دمقرطة  االقت�صادية، 
االإداري،  التع�صف  من  للتخل�ض  والكليات 
وحت�صني  العلمي،  البحث  ميزانية  رفع 
لالأ�صتاذ  واالجتماعية  املادية  الو�صعية 

اجلامعي.

ظل  يف  كنا�س  اأزمة  اأ�صباب  ماهي 
النق�صام احلا�صل ؟

�صميتها  كما  اأزمتها  اأو  الكنا�ض  م�صكلة 
النقابات  كل  تعاين منها  داخلية  اأزمة  هي 
الوطن.  عرب  االأحزاب  وحتى  واجلمعيات 
املعاجلة  طور  يف  االأزمة  هذه  هلل  احلمد 
النزاع  �صينتهي م�صكل  حاليا، وقريبا جدا 
الداخلي بحول اهلل ليتفرغ الكنا�ض مل�صاكل 

اجلامعة واالأ�صتاذ اجلامعي وما اأكرثها.

ال�صحة  وزارة  اأعلنت 
واإ�صالح  وال�صكان 
امل�صت�صفيات اأم�ض الثالثاء 
ب�صبب  �صخ�ض  وفاة  عن 
االنفلونزا املو�صمية، داعية 
اىل  املواطنني  لها  بيان  يف 
لتجنب  بالتلقيح  القيام 

املر�ض وم�صاعفاته.
توفر  على  الوزارة  واأكدت 
كافة  يف  حاليا  اللقاح 
م�صرية  ال�صحية،  املرافق 
املعتادة  »الذروة  اأن  اإىل 

لوباء االإنفلونزا تكون خالل 
وفيفري  جانفي  �صهري 
عام«واأو�صحت  كل  من 
�صتاء،  مو�صم  كل  »يف  انه 
االآالف  االأنفلونزا  ت�صيب 
اجلزائر  االأ�صخا�ض يف  من 
الع�رشات  وفاة  اإىل  وتوؤدي 
مربزة  املواطنني«،  من 
تكون  »قد  االأنفلونزا  اأن 
خا�صة  ومميتة،  خطرية 
بالن�صبة للفئة االأكرث عر�صة 
الذين  كاالأ�صخا�ض  للخطر 

 65 بني  اأعمارهم  ترتاوح 
�صنة فما فوق وكذا االأطفال 
اأمرا�ض  من  يعانون  الذين 
احلوامل«،  والن�صاء  مزمنة 
ان  الوقت  نف�ض  يف  مذكرة 
التلقيح »يبقى اأف�صل حماية 
من هذا الوباء«ودعت وزارة 
اإىل  املواطنني  ال�صحة 
»التقيد ال�صارم باالإجراءات 
ت�صاعد  التي  الوقائية 
فريو�ض  من  احلماية  على 
من  احلد  اأو  االأنفلونزا 

انتقاله«، مربزة اأن ذلك يعد 
خالل  من  �رشوريا«  »اأمرا 
مع  الوثيق  االت�صال  »جتنب 
باالأنفلونزا  م�صاب  �صخ�ض 
وغ�صل يدين بانتظام باملاء  
االأنف  وتغطية  وال�صابون 
اأو  ال�صعال  اأثناء  والفم 
العط�ض مع ا�صتعمل مناديل 
ورقية ذات ا�صتخدام واحد 
يف  بالطبيب  واالت�صال 
باأعرا�ض  االإح�صا�ض  حالة 

االأنفلونزا«.

حذر املن�صق الوطني لأ�صاتذة التعليم العايل عبد احلفيظ ميالط يف حوار »للو�صط« من تعمق اأزمة 
اجلامعة اجلزائرية على غرار النحدار الأكادميي والتعفن الإداري الذي تعرفه، مطالبا  الو�صاية 
بعدم الإنفراد باتخاذ القرارات دون الرجوع لل�صريك الجتماعي ،متاأ�صفا من �صيا�صة التجاهل التي 

متار�صها الو�صاية اأمام املطالب املطروحة  ،م�صريا اأن احلوار مقطوع متاما مع الوزارة الو�صية على 
امل�صتوى الوطني ومع اجلامعات على امل�صتوى املحلية ،موؤكدا اأنه رغم ذلك نحن مل ولن نقف مكتويف 

الأيدي اأمام الدفاع عن امل�صالح امل�صروعة لأ�صاتذة التعليم العايل.

املن�صق الوطني لأ�صاتذة التعليم العايل عبد احلفيظ ميالط يف حوار »للو�صط«:

حاورته : اإميان لوا�س 

اجلامعة اجلزائرية تعي�ش 
انحدارا اأكادمييا وتعفنا اإداريا

    
.      لبد من التعامل معنا ك�صريك اجتماعي و لي�س كخ�صم

ك�صف رئي�ض النقابة اجلزائرية 
م�صعود  اخلوا�ض  لل�صيادلة 
ما  ت�صجيل  عن  بلعمربي 
مفقودا  دواء  و130   120 بني 
متاما، 20 باملائة منها خا�صة 

باالأمرا�ض املزمنة.
اجلزائرية  النقابة  رئي�ض  عاد 
م�صعود  اخلوا�ض  لل�صيادلة 
�صيفا  حلوله  خالل  بلعمربي، 
الإحياء  االأوىل،  القناة  على 
حيث  املفقود،  االأدوية  ملف 
اإىل   120 بني  ما  عن  ك�صف 
واأن  متاما،  مفقودا  دواء   130
االأدوية  هذه  من  باملائة   20
املزمنة،  باالأمرا�ض  تتعلق 
و130 دواء غري متوفر بطريقة 
اأن  اإىل  منتظمة،  م�صريا 
يف  اأنف�صهم  يجدون  ال�صيادلة 
مواجهة  عند  حرجة  و�صعيات 
االأدوية  توفر  بعدم  املر�صى 

االأ�صا�صية.
اأما بخ�صو�ض عدد امل�صتوردين 
 60 بني  يرتاوح  اأنه  فاأو�صح 
برهنت  فيما  �صنة،  كل  و70 
اأنها  جمموعة من امل�صتوردين 
ال�صوق،  مطالبا  تذبذب  �صبب 
العاجل  بالتدخل  احلكومة 
وجود  حال  يف  حلول  الإيجاد 
وهو  الندرة  اإىل  يوؤدي  قد  خلل 
ما يتطلب �صنة اأو �صنتني للعودة 
اإىل االإ�صتقرار. واأرجع بلعمربي 
ال�صوق  يف  االأدوية  ندرة  �صبب 
املنتجني  بع�ض  اإعالن  اإىل 

الإنتاج  �رشوعهم  يف  الوطنيني 
بع�ض االأدوية امل�صتوردة.

براجمهم  تطبيق  يف  وتاأخرهم 
اإلغاء  يف  ت�رشع  قابله  والذي 
االأدوية  تلك  ا�صترياد  عمليات 
املحلي  املنتج  توفري  قبل 
ثانية  جهة  من  يعو�صها  الذي 
اآالف   4 اإعتماد  مت  اأنه  اأو�صح 
النائية  املناطق  يف  �صيدلية 
 5 خالل   اجلديدة،  واالأحياء 
ال�صمان  وتعاقدهم مع  �صنوات 
خدمة  يقدم  الذي  االجتماعي 
للمواطنني  االأدوية  توفري 
اأن  م�صيفا  م�صبق،  دفع  بدون 
النقابة  �صتقدمه  مقرتح  اأهم 
ا�صتحداث  هو  ال�صحة  لقانون 
من�صب �صيديل م�صاعد. للرفع 
ال�صيدليات  يف  اخلدمات  من 
وامل�صاهمة يف ت�صغيل ال�صباب، 
ناهيك عن تنظيم �صوق الدواء 

ال �صيما يف هذه الفرتة.
اأزمة  وتوا�صل  هذا 
احلدث  ندرة االأدوية �صناعة 
ال�صحة،  قطاع  م�صتوى  على 
و�صط معاناة املري�ض بخا�صة 
املزمنة  باالأمرا�ض  تعلق  ما 
وال�صيديل  املري�ض  لتكبد 
التنقالت من والية الأخرى من 
اأجل توفري هذا الدواء اأو ذاك، 
يف حني دخل على اخلط عامل 
»الكابة«،  الدواء عرب  اآخر وهو 
وباأ�صعار  اخلارج  من  قادما 
تقاذفات  و�صط  باهظة، 

للم�صوؤولية بني الوزارات الو�صية 
امل�صتهلكني  وعي  �صعف  وبني 
�صبق  حيث  التكدي�ض،  وعقلية 
الوطنية  النقابة  رئي�ض  لنائب 
لل�صيادلة اخلوا�ض في�صل عباد، 
تبقى  الندرة  اأن  لـ«الو�صط«، 
كبري،  وب�صكل  املوقف  �صيدة 
وكذا  املري�ض  معاناة  و�صط 
تعلق  فيما  بخا�صة  الطبيب، 
باالأمرا�ض  باالأدوية اخلا�صة 
عن  باالإجابة  مطالبا  املزمنة، 
اإ�صكال ملاذا هي مفقودة، رغم 
ماليني  ت�رشف  اجلزائر  اأن 
املجال. كما  بهذا  الدوالرات 
ك�صف عن جملة من التداعيات 
عاتق  على  تقع  �صارت  التي 
بال�صيديل،  مرورا  الطبيب 
التنقل  اأمام  اأنف�صهم  فيجدون 
ملحاولة  الأخرى  والية  من 
 ، ة د ملفقو ا ية  و د الأ ا فري  تو
عرب  بنقلها  يتكفل  واأغلبها 
وب�صكل  االأجرة«،  »�صيارات 
يف  الدواء  �صعر  كون  جماين 
اأن االإ�صكال  اجلزائر مقنن، اإال 
ي�صتمر  متى   اإىل  هو  الباقي 
بطريقة  واملعاجلة  الو�صع، 
تعد  مل  الثغرات  �صد  حماولة 
جمدية، موؤكدا اأن االأمر يتعلق 
بع�ض االأدوية كرتكيبة  بغياب 
فقط،  جتاري  ا�صم  عن  ولي�ض 
اأي ميكن اأن يكون متاحا كدواء 

جني�ض.
�صارة بومعزة 

رئي�س نقابة ال�صيادلة اخلوا�س م�صعود بلعمربي 

130 دواء مفقود متاما 20 
باملائة منها للأمرا�ش املزمنة

على خلفية اتهام رئي�س جلنة ال�صوؤون الجتماعية بالتعدي على حرمة املوؤ�ص�صة 

طوارئ يف وزارة ال�صحة

رئي�ش بلدية حا�سي م�سعود ينذر مدير امل�ست�سفى 

وفاة �سخ�ش ب�سبب الإنفلونزا املو�سمية 

وجه رئي�ض املجل�ض ال�صعبي 
البلدي لبلدية حا�صي م�صعود 
 ، �صا�صي  بن  يا�صني  حممد 
اللهجة ملدير  �صديد  اإنذارا 
النفط  عا�صمة  م�صت�صفى 
على خلفية اتهام رئي�ض جلنة 
ال�صوؤون االجتماعية بالبلدية 
ي�صغل  االأ�صل  يف  هو  الذي 
جمل�ض  يف  ع�صو  من�صب 

االإدارة بذات املرفق .
املجل�ض  رئي�ض  ا�صتكى 
ببلدية  البلدي  ال�صعبي 
حا�صي م�صعود حممد يا�صني 
مدير  من   ، �صا�صي   بن 
اال�صت�صفائية  املوؤ�ص�صة 

عن   ، اأحمد  اأيت  ح�صني 
طريق مرا�صلة وجهها ملدير 
ال�صحة و ال�صكان بالوالية عن 
حا�صي  دائرة  رئي�ض  طريق 
ت�صلمت  قد  ،كانت  م�صعود 
يومية »الو�صط« ن�صخة منها 
اأنه   ، حمتواها  يف  و  جاء 
مت  التي  مرا�صلة  على  بناءا 
من خاللها التطرق اإىل قيام 
ال�صعبي  املجل�ض  اأع�صاء 
حا�صي  ببلدية  البلدي 
با�صمه  املذكور  م�صعود 
�صب حممد احلبيب بالتعدي 
املوؤ�ص�صة  حرمة  على 
اال�صت�صفائية  العمومية 

اأدى  الذي  م�صعود  بحا�صي 
العام  بالنظام  امل�صا�ض  اإىل 
املوؤ�ص�صة  داخل  العام 
مري  اأبدى  حيث   ، املعنية 
حممد  م�صعود  حا�صي 
اأ�صفه  �صا�صي  بن  يا�صني 
اإبالغ  خالل  من  ال�صديد 
املعني  باأن  ال�صحة  مدير 
رئي�ض  من�صب  ي�صغل  الذي 
االجتماعية  ال�صوؤون  للجنة 
البلدي  ال�صعبي  باملجل�ض 
االإدارة  جمل�ض  وع�صو 
مهامه  يف  املوؤ�ص�صة  لنف�ض 
�صالمتها  على  احلرا�صة 
و�صمانها  �صريها  وح�صن 

العمومية  اخلدمة  لتقدمي 
اأح�صن  يف  املطلوبة 
اأن  الظروف وكان االأوىل به 
وح�صن  باالحرتام  يحظى 
 ، واملعاملة  اال�صتقبال 
املرا�صلة  ذات  يف  م�صيفا 
الت�رشفات  هذه  كل  اأن 
اأ�صبحت  الأنها  مقبولة  غري 
�صيا�صية  باأغرا�ض  ممهورة 
التي  املعار�صة  من  باإيعاز 
تلتقي يف املوؤ�ص�صة وت�صعى 
اإىل الت�صوي�ض وتعطيل كل ما 
ورعاية  تكفل  �صاأنه  من  هو 
وتقدمي خدمات للمواطن .

اأحمد باحلاج 



ال�سيا�سي  لل�ساأن  املتابع   ولعل 
الأخرية  املدة  خالل  اجلزائر  يف 
عرب  وكبرية  �سغرية  كل  يتابع  بات 
ودوره  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
العليا  ال�سلطات  تدخل  يف  الفعال 
يف البالد من خالل اإقالة امل�سوؤولني 
انت�سار �سور  بعد  املبا�رش  وتدخلها 
وقائع  تنقل  خمتلفة  وفيديوهات 
الأحداث كما هي، حيث بات الراأي 
العام اجلزائري يتفاعل مبا�رشة مع 
هذه الأحداث التي حتولت اإىل و�سائل 

�سغط على خمتلف اجلهات.
التي  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
اأكرث من 22 مليونا جزائريا  يتابعها 
من  باملائة   50 ن�سبة  يفوق  ما  اأي 
ت�رشفات  ال�سكان، ف�سحت  ن�سبة 
والأمثلة  والولة  امل�سوؤولني  بع�ض 
كثرية، بداية الف�سيحة اجلن�سية ملري 
بلعبا�ض،  �سيدي  بولية  املاء  اأ�ض 
والكولريا  البليدة  وايل  ق�سية  اإىل 
واحلادثتني  املري�سة،  املراأة  مع 
وايل  اإقالة  يف  املتمثلة  الأخريتني 
مهامه  اأداء  يف  تهاونه  بعد  امل�سيلة 
ال�ساب عيا�ض يف  �سقوط  يف حادثة 
30 مرت، وحادثة  بعمق  ارتوازي  بئر 
اأول اأم�ض بدار امل�سنني بولية باتنة 
لالأو�ساع  كارثي  فيديو  انت�سار  بعد 

التي يعاين منها امل�سنيني.
الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
ظل  يف  اأُحدثت  اأنواعها  مبختلف 
العلمي  والتقدم  العاملية  التغريات 
يف  نوعية  نقلة  والتكنولوجي، 
الجتماعية،  والتفاعالت  العالقات 
الجتماعي  الن�ســيج  على  تاأثري 
والثقايف للمجتمع ب�سكل عام والن�سق 

القيمي ب�سكل خا�ض.
التوا�سل  مواقع  تُعد   حيث 
منتجات  اأحدث  من  الجتماعي 
واأكرثها  الت�سالت  تكنولوجيا 

يف  مهماً  دوراً  تلعب  فهي  �سعبية، 
تعتمد  ن�رش ثقافة جمتمعية جديدة 
وتعمل  احلديثة،  التكنولوجيا  على 
احل�سارة،  مكونات  تر�سيخ  على 
خا�سة عندما تكون املادة الإعالمية 
ُم�ساغة ب�سورة تتفاعل مع متطلبات 
املجتمع وتطلعاته واأهدافه وقيمه، 
القوانني  غياب  ظل  يف  اأنه  اإل 
حتكم  التي  الجتماعية  وال�سوابط 
الأمر  ينعك�ض  الظاهرة،  هذه  اإيقاع 
على املنظومة القيمية التي يحملها 
جتاه  وميولهم  واجتاهاتهم  ال�سباب 

بع�ض الق�سايا واملواقف الأ�رشية.
يف  يحدث  عما  النظر   وبغ�ض 
من�سورات  مع  تفاعل  من  اجلزائر 
فان  الجتماع،  التوا�سل  مواقع 
بني  من  بات  والتويرت  الفاي�سبوك 
من  وذلك  الدولية  ال�سغط  و�سائل 
الق�سايا  ملختلف  معاجلته  خالل 
حرية،  بكل  ون�رشها  الإن�سانية 
الدولية  الأزمات  خمتلف  ومعاجلة 
واأ�سماعها يف كل بقاع العامل كالأزمة 
يف  الإرهاب  وحماربة  ال�سورية  

�سوريا والعراق والق�سايا الأخرى.
 

�لفاي�سبوك يحرك بلدية ر�أ�س 
�ملاء يف بلعبا�س بعد فيديو 

فا�سح
 

اأطاح  التي  الروؤو�ض  بني  من  ولعل 
بها الفاي�سبوك كانت تلك الف�سيحة 
را�ض  بلدية  عا�ستها  التي  املدوية 
املاء يف جوان 2018 يف ولية �سيدي 
مواقع  تداولت  بعدما  بلعبا�ض،  
التوا�سل الجتماعي، مقاطع فيديو 
رئي�ض  مكتب  داخل  من  م�رشبة 
و�سعيات  يف  تظهره  اأين  البلدية، 
الرذيلة  و هو ميار�ض  باحلياء  خملة 
وانت�رشت  ال�سيدات،  عديد  مع 
اله�سيم  يف  كالنار  الفيديو  مقاطع 
واأثارت موجة �سخط وغ�سب وا�سعة 
خا�سة،  حيث  البلدية  �سكان  لدى 
بعر�سهم  مت�ض  ف�سيحة  اعتربوها 
التي  بلديتهم  و�سمعة  و�رشفهم 
زار  واأن  له  �سبق  منتخب  لطخها 

البقاع املقد�سة مرتني.

الأمر الذي اأثار غ�سب �سكان بلدية 
ال�سلطات  ومرا�سلتهم  املاء  را�ض 
العليا وهو ما كان بالفعل حيث متت 

تنحية املري بعد انت�سار الف�سيحة.
  

فيديو �مل�ست�سفى ُيقيل و�يل 
�لبليدة؟!

املا�سي اأنهى   2018 �سبتمرب  ويف 
العزيز  عبد  اجلمهورية،  رئي�ض 
البليدة،  ولية  وايل  مهام  بوتفليقة، 
وف�رشها  العيا�سي،  م�سطفى 
البع�ض بعد ظهوره يف مقطع فيديو 
وهو يطلب من مري�سة بوباء الكولريا 
القرتاب  عدم  بوفاريك  مب�ست�سفى 
وهي  بالعدوى،  يُ�ساب  ل  حتى  منه 
بالإن�سانية  البع�ض  و�سفها  خرجة 
كما  الولية،  يف  الأول  الرجل  من 
انتقادات  امُلقال  الوايل  واجهة 
ال�رشيع  ب�سبب عدم جتاوبه  �سديدة 
مع وباء الكولريا الذي �رشب ب�سكل 
عليها،  ي�رشف  التي  الولية  خا�ض 
الوقت  يف  بالتحرك  يقم  مل  حيث 

الأيام  يف  كليا  واختفى  املنا�سب 
تف�سي  عن  الإعالن  بعد  الأوىل 

الوباء..
حادثة »عيا�س« تقيل و�يل   

�مل�سيلة

ومع بداية العام اجلديد قرر رئي�ض 
اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة اإنهاء 
مهام وايل ولية امل�سيلة حاج مقداد 
بعد حادثة عيا�ض، يف احلادثة التي 
والدويل  اجلزائري  الراأي  لها  اإهتز 
خا�سة بعد الالمبالة لوايل امل�سيلة 
الذي مل يكلف نف�سه عناء التنقل اإىل 
العائلة  اإىل منزل  موقع احلادثة ول 
كوجه من اأوجه الت�سامن اإىل جانب 

ت�رشيحاته الإ�ستفزازية.
ال�سعب  �سخط  اأثار  الذي  الأمر 
عائلة  مع  ت�سامن  الذي  اجلزائري 
امل�سيلي  ال�سعب  خا�سة  عيا�ض 
الذي خرج يف احتجاجات مطالبني 

برحيله.

 
فيديو يف �لفاي�سبوك يقيل 

مدير د�ر �مل�سنني بباتنة 
وم�سوؤولني �آخرين

الفاي�سبوك  قطع  مق�سلة  ووا�سلت 
وكان هذه املرة من ولية  الروؤو�ض 
باتنة حيث اأقالت م�ساء الثنني غنية 
الوطني  الت�سامن  وزيرة  الدالية 
دار  مدير  املراأة  ق�سايا  والأ�رشة 
اآخرين،  وم�سوؤولني  بباتنة  امل�سنني 
فيديو   بث  فور  القرار  هذا  وجاء 
حالة  يظهر  الذي  الفاي�سبوك   عرب 

اإهمال يف حق امل�سنني باملوؤ�س�سة
 

�لدكتور يو�سف بو�سرمي خبري 
دويل يف تكنولوجيات �لإعالم 

و�لت�سال
بات و�سيلة  "�لفا�سيبوك 
�سغط دولية وحملية"

قال الأ�ستاذ يو�سف بو�رشمي خبري 
الإعالم  تكنولوجيات  يف  دويل 
التوا�سل  مواقع  اأن  والت�سال 
م�سدرا  اأ�سبحت  الجتماعي 
بكل  وال�سحافة  للمعلومة  بديال 
واملكتوبة  اأنواعها  امل�سموعة 

واملرئية.
يو�سف  الدكتور  الأ�ستاذ  واأ�ساف 
�سغط  و�سيلة  بات  الفاي�سبوك 
اأكرث  ان  باعتبار  وحملية،  دولية 
و�سائل  ي�ستعملون  باملائة   50 من 
م�سيفا  الجتماعي،  الت�سال 
الأخبار  هذه  انت�سار  �رشعة  اأن 
على  يعتمد  املختلفة  والتقارير 
الأخبار  تنقل  التي  ال�سبكية  نظام 
فيها  التحكم  ميكن  ول  ب�رشعة 
من  بالرغم  املعنية،  اجلهات  من 

وجود اخبار مزيفة وكاذبة.
يف  يو�سف  الدكتور  واأ�ساف 
ت�رشيحات �سحفية خا�سة بجريدة 
»الو�سط« ان يف الدول التي تعاين 
فيها  اأ�سبحت  الدميقراطية  من 
مواقع التوا�سل الجتماعي اإعالم 
الإعالمية  ال�سحافة  لأن  بديل 
واملرئية واملكتوبة مراقبة،  لكن 
هذه املواقع تعطي هام�سا كبريا 

من احلرية.
 وعن التقارير الإدارية التي تكتبها 
خمتلف اجلهات املعنية �سد ف�ساد 
امل�سوؤولني قال ذات املتحدث اأن 
تاأثريها يف الراأي العام وتاأثريها يف 
البلدان ذات النظام ال�سمويل اأكرث 
اأغلب  اأن  بلدان متقدمة،  م�سيفا 
متحكم  واملوؤ�س�سات  الإداريني 
املركزية  الإدارة  فيهم من طرف 
وبالتايل ميكن اإخفاء تلك التقارير 
لكن  امل�سوؤولني،  �سد  ال�سوداوية 
مواقع التوا�سل الجتماعي تن�رش 
مبا�رشة لأي �سخ�ض ويف اأي مكان 

وباتت و�سيلة �سغط للم�سوؤولني.
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�إعد�د: �إ�ســـالم رخيــــلة

»�سيدي عمارة  يعاين �سكان حي 
امل�سيلة  لبلدية  اإداريا  التابع   «
ب�سبب  خانقة  نقل  اأزمة  من 
عدم وجود خطوط للنقل تربط 
املناطق حيث  وباقي  بني حيهم 
بالغة  �سعوبة  املواطن  يجد 
البلدية  مركز  اإىل  التنقل  يف 
ق�ساء  من  يتمكنوا  حتى  وذلك 
اأعمالهم  ومزاولة  حوائجهم 
وبالأخ�ض التالميذ املتمدر�سني 
قاطني  معظم  اأعرب  حيث 
اأبنائهم  رفقة  معاناتهم  احلي 
خالل  بالأخ�ض  و  املتمدر�سني 
ت�ساقط  واأثناء  ال�ستاء  ف�سل 

الأمطار، اإذ ي�سعب عليهم التنقل 
 ، النقل  و�سائل  غياب  ظل  يف 
الو�سع الذي يخلق لديهم الكثري 
من امل�ساكل والأزمات وبالأخ�ض 
الدرا�سية ، ففي كثري من الأحيان 
مبقاعد  اللتحاق  يف  يتاأخرون 
و  التمدر�ض  �ساعات  الدرا�سة 
للتغيب  ي�سطرون  اأخرى  اأحيانا 
لالأمطار،  الكبري  التهاطل  مع 
احلافالت  وجود  لعدم  نظرا 
املدر�سية  وحتى  ال�سيارات  اأو 
ذلك طالب  و على  غري موجودة 
امل�سوؤولني  املعنيون  ال�سكان 
املذكور  احلي  تزويد  ب�رشورة 

حيهم  تربط  جديدة  بخطوط 
و�سط  كذا  و  املجاورة  بالأحياء 
املدينة التي هم يف حاجة اإليها 
التقليل  و  ال�سغط  من  للتخفيف 
املواطنني  معاناة  و  غنب  من 
من  العديد  يجدون  الذين 
لق�ساء  رحلة  خالل  العراقيل 
بو�سط  ال�رشورية  حاجاتهم 
نقل  حمطة  اجناز  مع  املدينة 
بقية  عن  العزلة  فك  �ساأنها  من 
الأماكن املجاورة لهم،اإىل جانب 
التي  الطرقات  من  معاناتهم 

تتواجد يف و�سعية كارثية .
عبد�لبا�سط بديار 

�مل�سيلة 

�سكان حي �سيدي عمارةيطالبون
 بتوفري النقل

من�سور�ته باتت تهدد  وز�ء وولة وم�سوؤولني

الفاي�سبوك يتحول اإىل مق�سلة للم�سوؤولني 
تهمها تقارير وكتابات ول  حتركها �سور ومن�سور�ت  •        وز�ر�ت 

بالظهور �ملو�طنة  �لتقليدية �سمح ل�سحافة  �لإعالم  �لعيد زغالمي: �إخفاق و�سائل  •        �لدكتور 

حتولت يف �ل�سنو�ت �لأخرية مو�قع �لتو��سل �لجتماعي بكل �أنو�عها يف �جلز�ئر، �إىل حمكمة علنية وم�ساحة للتعبري عن كل �لأحد�ث مبختلف 
�أفكارها، حيث باتت تقارير �لفاي�سبوك و�لتويرت و�لن�ستغر�م ...�لخ، �أقوي من �لتقارير �لكتابية �لتي توجهها خمتلف �ملوؤ�س�سات و�لإد�ر�ت 

�حلكومية و�خلا�سة �إىل �جلهات �ملعنية.

لالأمن  الولئية  امل�سلحة  �سجلت 
العمومي باأمن ولية �سيدي بلعبا�ض 
ما   2018 �سنة  خالل  ح�سيلتها  يف 
نتج  ل يقل عن  290 حادث مرور، 
عنها وفاة 08 اأ�سخا�ض واإ�سابة 320 
اخلطورة  متفاوتة  بجروح  �سخ�سا 
حيث تتلخ�ض اأهم الأ�سباب املوؤدية 
العوامل  يف  احلوادث  هذه  اإىل 
يف  ممثلة  الأوىل  بالدرجة  الب�رشية 
عوامل  تليها  مرور،  حادث   258
الثانية       متعلقة باملركبة يف الدرجة 
ت�سببت  فيما   ، مرور  حادث   27 بـ 
حوادث   05 يف  املحيط  عوامل 
مرور ذات امل�سلحة �سجلت خالل 

رخ�سة   6197 �سحب  الفرتة  نف�ض 
ارتكاب  اأ�سحابها يف  ت�سبب  �سياقة 
ت�ستوجب  مرورية  خمالفات  عدة 
ال�سياقة،  لرخ�ض  الفوري  ال�سحب 
بالإ�سافة اإىل ذلك �سجلت امل�سلحة 
بالإ�سافة  مرورية  خمالفة   15272
 265 يناهز  ما  و�سع  مت  ذلك  اإىل 
ت�سبب  والتي  املح�رش  يف  مركبة 
ت�ستوجب  خمالفات  يف  اأ�سحابها 
عن  ناهيك  املح�رش،  يف  الو�سع 
حجز 538 دراجة نارية ومت و�سعها 
اأ�سحابها  كان  والتي  املح�رش  يف 
اأما  خمتلفة  خمالفات  ارتكاب  يف 
البيئة،  وحماية  العمران  جمال  يف 

 252 امل�سلحة  ذات  اأح�ست  فقد 
العمران  من  بكل  متعلقة  خمالفة 
وحماية البيئة وكذا خمالفات اأخرى 
متعلقة بامل�ساحات اخل�رشاء ورمي 
الإطار  هذا  يف  مت  حيث  النفايات، 
اتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة 
يف هذا ال�ساأن هذا ويف اإطار حماربة 
فقد  ال�رشعية  التجارة غري  ظاهرة 
اأقدمت قوات ال�رشطة خالل نف�ض 
 24234 من  اأكرث  حجز  على  الفرتة 
التي  ال�ستهالكية  ال�سلع  من  كلغ 
الب�رشي  لال�ستهالك  موجهة  كانت 

يف ظروف غري �سحية 
�س.�سهيب

�سيدي بلعبا�س

و�سع 265 مركبة يف املح�سر وحجز 
500 دراجة نارية 
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 ك�شفت ذات اجلهات املطلعة على 
ن�شاط م�شالح الأمن املتخ�ش�شة 
اجلرمية  و  الإرهاب  مكافحة  يف 
الأولية  التحقيقات  اأن   ، املنظمة 
مع الإرهابيني الذين قاموا بت�شليم 
الخت�شا�ص  لدوائر  اأنف�شهم 
التو�شل  عن  اأ�شفرت   ، الأمنية 
ملعلومات دقيقة حول فرار 07 من 
قادة تنظيم القاعدة ببالد املغرب 
ال�شالمي كانوا ين�شطون بوليات 
�شمال و�رشق باجتاه دول ال�شاحل 
الإفريقي على غرار مايل والنيجر 
الأولية  املعطيات  ت�شري  حيث   ،
تابعني  اإرهابيني  و  قادة  فرار  اأن 
املغرب  ببالد  القاعدة  لتنظيم 
الإ�شالمي نحو دولتي مايل وت�شاد 
بالنظر  منتظرا  كان  والنيجر 
يتلقاها  التي  املتتالية  ل�رشبات 
هذا التنظيم ، خا�شة اذا علمنا اأن 
139 اإرهابيا قاموا بت�شليم اأنف�شهم 

اإ�شافة للق�شاء على 25 اأخريني مع 
اإلقاء القب�ص 19 اإرهابيا ، ناهيك 
عن تفكيك 38 �شبكة دعم و اإ�شناد 
التي  الإرهابية  للجماعات  موالية 
ب�شبب  حقيقي  ماأزق  يف  تعي�ص 
عن  وذلك  خالياها  حتركات  �شل 
طريق غلق احلدود مع دول مايل ، 
النيجر وليبيا التي تعي�ص على وقع 

حالة انفالت اأمني خطري .
اأ�شارت  فقد  ذلك  جانب  اإىل   
لدى  املتوفرة  الأولية  املعلومات 
اإىل  الأمنية  الخت�شا�ص  دوائر 
من  الفارين  القادة  بني  من  اأن 
القاعدة  تنظيم  باجتاه  اجلزائر 
ال�شحراء  وكتائب  اإفريقيا  ب�شمال 
و  التموين  خلية  م�شوؤول  من  كل 

التخطيط وكذا م�شوؤولني  بارزين 
اأ�شمائهما  ورد  التجنيد  خلية  يف 
يف التخطيط والتدبري لـ 15 عملية 
انتحارية باجلزائر خالل ال�شنوات 
القليلة املا�شية ح�شب املعلومات 

.
م�شالح  توا�شل  ثانية  جهة  من   
مكافحة  يف  املتخ�ش�شة  الأمن 
املنظمة  اجلرمية  و  الإرهاب 
العابرة للقارات ، عملية امل�شح 
و  احلدودي  لل�رشيط  اليومي 
اجلوار  لدول  املتاخم  اجلنوبي 
لتقفي  الإفريقي  وال�شاحل 
ومن  امل�شبوهة  التحركات  اأثار 
ملخطط  ال�شارم  التطبيق  ثم 
املادي  الإمداد  �رشيان  قطع 
اجلماعات  خلاليا  واللوجي�شتي 
حماولة  واإجها�ص   ، الإرهابية 
من  الفار  عنا�رشها  ت�شلل 
لقوات  الأمنية  املالحقات 
وقوات  الأطل�ص  �شمال  حلف 
اأوردته  ما  وفق  اإفريقيا  غرب 

م�شادرنا .

علمت يومية »الو�سط« من م�سادر مطلعة اأن 07 قادة بارزين من تنظيم القاعدة ببالد املغرب الإ�سالمي فروا من 
اجلزائر باجتاه مناطق النزاع بال�ساحل الإفريقي ب�سبب اخلطة الأمنية املحكمة التي اأثمرت عن ا�ست�سالم 139ارهابيا ، 

الق�ساء على 25 اآخرين مع اإلقاء القب�ض على 19 اآخرين خالل ال�سنة املن�سرمة وفق ما اأوردت م�سادرنا .

بف�سل العمليات الناجحة للجي�ض

اأحمد باحلاج

هروب 7 اأمراء القاعدة من 
اجلزائر نحو ال�ساحل

.     ا�ست�سالم 139ارهابيا والق�ساء على 25 اآخرين خالل 2018

امل�سكل و�سع ال�سلطات الولئية يف ورطة 

بعد نفوق 47 راأ�سا من املا�سية وا�سابة 52 
راأ�سا بالوباء 

ا�ستبعاد اجناز طريق مزدوج للتقليل من 
حوادث املرور 

مطالب بالتحقيق يف نهب 25  هكتارا من 
عقار الدولة باملنيعة 

طاعون املوا�سي مي�س 
والية غرداية 

3.4 ماليري دينار لتجديد ال�سطر 
الثاين  من طريق املنيعة -عني �سالح 

الفالحية  امل�شالح  مدير  �رشح 
لولية غرداية جغبوب م�شطفى 
بوؤر لطاعون  اكت�شاف ثالث  عن 
باجلهة  ال�شغرية  املجرتات 
�شجلت  حيث  للولية   ال�شمالية 
ببلدية بريان و  م�شاحله حالتني 
حالة ببلدية القرارة ، و من اأجل 
ال�شيطرة على هذا الو�شع قامت 
بجملة  الفالحية  امل�شالح  ذات 
من التعليمات اأهمها غلق موؤقت 
املوا�شي  بيع  اأ�شواق  جلميع 
الأ�شبوعية و اليومية و منع نقلها 

عرب كامل اإقليم الولية 
.

و يف ذات ال�شياق اأ�شدر  عز الدين 
م�رشي قرارا ولئيا يحمل رقم 50 
املوؤرخ يف 06/01/2019 يت�شمن 
جملة من املواد بخ�شو�ص هذا 
الوباء الذي م�ص اإقليم الولية و 
من بينها الغلق املوؤقت ملدة 30 
يوم جميع الأ�شواق الأ�شبوعية و 
املوا�شي  ببيع  اخلا�شة  اليومية 
 ، املاعز  البقر،   ، الأغنام   (
كما   ) ...الخ  الأح�شنة   ، الإبل 
جديدة  موا�شي  اإدخال  منع  مت 
كذا  و  الولئية  احلظرية  اإىل 
بيعها كما يجب عزل احليوانات 
اأزمة  خلية  ت�شكيل  و  امل�شابة 

امل�شالح  مديرية  ترتاأ�شها 
الفالحية للولية ، بالإ�شافة اإىل 
البيطريني  الأطباء  جميع  جتنيد 
ما  اخلوا�ص  و  العموميني 
على  البحث  و  املراقبة  اأجل 
الت�رشيح  �رشورة  مع  الأعرا�ص 
ا�شتباه  حالة  كل  على  الفوري 
اللقاح  انتظار  يف  باملر�ص 
الذي ت�شعى اإليه الدولة مع اأحد 
املخابر الأجنبية لتحديد نوعية 

الوباء و اأ�شبابه
تخوفهم  عن  املوالون  عرب  كما 
من انت�شار هذا الوباء و املهدد 
اأبي�ص يتمنون جتنبه ملا  ملو�شم 
متتلكه الولية من عدد معترب من 
املوا�شي بوجود 362000 غنم و 
و  بقرة   14126 و  ماعز   15900
11350من البل و مقارنة للعدد 
املوا�شي  بعدد  للوباء  امل�شجل 
فاإن امل�شالح  الولية  اإقليم  عرب 
الو�شع  على  م�شيطرة  الفالحية 
غنم  راأ�ص   47 نفوق  باعتبار 
م�شها  نعجة   52 اكت�شاف  و 
مت  الذي  الوباء  فهذا  املر�ص 
ال�شيطرة عليه مبكرا م�ص ن�شبة 
الإجمايل  العدد  من  �شئيلة  جد 

للموا�شي .
اأحمد باحلاج 

»الو�شط   لـ  موثوقة  م�شادر  ذكرت 
 ، العمومية  الأ�شغال  وزارة  اأن   «
دينار  ماليري   3.4 ر�شد  قررت 
للنقاط  العتبار  لإعادة  جزائري 
ال�شوداء بال�شطر الثاين  من الطريق 
الرابط بني مدينة املنيعة بغرداية 
وعني �شالح بولية مترنا�شت على 

م�شافة 180 كلم.
واأ�شافت ذات اجلهات التي اأوردت 
المنائية  العملية  اأن    ، املعلومة 
الدرا�شة  قيد  موجودة  املذكورة 
وذلك ا�شتجابة ملطالب م�شتعملي 
�شالح  عني  بني  الرابط  الطريق 
لطاملا   بدورهم  الذين   ، واملنيعة 
للطريق  العتبار   باعادة  طالبوا 
عدد  اأ�شبوعيا  يح�شد  بات  الذي 
التدهور  ب�شبب  الأرواح  من  كبري 
ب�شكل  املتاأكلة  لأر�شيته  امل�شتمر 
�شنة   15 عن  يزيد  ما  منذ  كبري 
كاملة  ، من جهتهم �شدد حمدثينا 

العتبار  بعني  الأخذ  على �رشورة 
والتقنية  القانونية  املعايري 
يف  الوقوع  لتفادي  بها  املعمول 
ال�شباق  يف  وقع  مثلما  غ�ص  حالة 
الرقابية  الأدوات  تفاوت  نتيجة 

ح�شب قولهم .
ذات  نفت   ، اآخر  �شعيد  وعلى 
امل�شادر ما مت الرتويج له عن �شلة 
املبلغ ال�شالف ذكره  باجناز طريق 
مزدوج يربط بني مدينتي املنيعة 
الذي  املطلب  وهو  �شالح  وعني 
رفعه عدد كبري من نواب الربملان 
منذ  الوطني  ال�شعبي  باملجل�ص 
ت�شجيل  بعد  خا�شة   ، �شنوات 
بالطريق ذاته خالل ال�شنة الفارطة 
ما يزيد عن 176  حادث مرور اليم 
خلف م�رشع 24  �شخ�شا وتعر�ص 
عدد كبري من الأ�شخا�ص لإ�شابات 

متفاوتة اخلطورة .
اأحمد باحلاج 

املحلي  لل�شاأن  متابعون  قال 
املنيعة 270  الدارية  باملقاطعة 
كلم عن ولية غرداية ، اأن احلركة 
اجلمعوية رفعت موؤخرا  مل�شالح 
واجلماعات  الداخلية  وزارة 
الأمنية  الأجهزة  وكذا  املحلية 
عن  اأ�شود  ملف   ، املركزية  
ال�شطو  ظاهرة  ا�شتفحال 
وال�شتيالء على الأوعية العقارية 
يف  ت�شبب  مما   ، للدولة  التابعة 
تاأجيل عدة عمليات لالإفراج عن 
امل�شتفيدين من القطع الأر�شية 

ال�شاحلة للبناء .
معر�ص  يف  هوؤلء  واأ�شاف 
 ،« »الو�شط   حديثهم مع جريدة 

على  امل�شتفحل  ال�شتيالء  اأن 
25  هكتارا من اجليوب العقارية 
 ، الدولة  اأمالك  مل�شالح  التابعة 
اأدخل ال�شلطات املعنية يف ورطة 
املحلية  الجتماعية  اجلبهة  مع 
بالت�شعيد  بدورها  توعدت  التي 
طريق  عن  الحتجاج  لهجة  من 
بعد  مبا�رشة  لل�شارع  اخلروج 
نهاية ال�شهر اجلاري  ، من اأجل 
حتقيق  فتح  ب�رشورة  املطالبة 
خلفيات  لك�شف  معمق  اإداري 
الإفراج  يف  الفا�شح  التاأخر  �رش 
عن القوائم الأ�شمية للم�شتفيدين  
املوجهة  الر�شية  القطع  من 
بلة هو   للبناء ، ومما  زاد الطني 

اأن املواطنني اأ�شبحوا على دارية 
املحلية  ال�شلطات  اأن  من  تامة 
تنفيذ  يف  ذريعا  ف�شال  حققت 
قرارات الهدم للبنايات واحلظائر 
وامل�شتودعات الفو�شوية ، الأمر 
 - –ح�شبهم  ي�شتدعى  بات  الذي 
م�شغر  تنفيذي  جمل�ص  ت�شكيل 
م�شرتك ما بني امل�شالح الدارية 
و المنية ، من طرف وايل ولية 
ل�شن  م�رشي  الدين  عز  غرداية 
ل�شرتجاع  النطاق  وا�شعة  حرب 
جميع اجليوب العقارية املنهوبة 
اأفاد  ح�شبما  اأي�شا  ت�شببت  التي 
مدينة  �شكان  من  كبري  عدد  به 
م�شاريع  جتميد  يف  املنيعة 

ال�شكن  قطاعات  على  حم�شوبة 
والرتبية  العمومية  والتجهيزات 
�شونلغاز  لقطاع  بال�شافة 

والكهرباء .
ويف �شياق ذي �شلة اأفادت تقارير 
اأمنية مرفوعة لل�شلطات الولئية 
، اأن ملف النهب العقاري باملنيعة 
ثاين اكرب جتمع �شكني بالولية ،  
يف  ت�شبب  بعدما  �شائك  ا�شبح 
بني  باملنطقة  توتر  بوؤر  خلق 
والنفوذ  املال  وا�شحاب  ال�شكان 
الرقابة    غياب  ا�شتغلوا  الذين 
لال�شتيالء حتى على امل�شاحات 

اخل�رشاء .
اأحمد باحلاج 

لأمن  ال�رشطة  م�شالح  قامت 
الولية ممثلة يف الأمن احل�رشي 
يبلغ  �شخ�ص  توقيف  من  الثالث 
من العمر )35 �شنة ( متورط  يف 

انتحال هوية الغري .
اإىل  تعود  الق�شية   حيثيات 

بحي  ال�رشطة  لعنا�رش  دوريات 
انتباههم  لفت  اأين  القهوة  �شورو 
�شخ�ص حمل �شبهة ، ليتم حتويله 
متريره  بعد   ، ال�رشطة  مقر  اإىل 
على  للتعرف  الآيل  النظام  على 
اأن  تبني   ،  )CAFIS( الب�شمات 

به  اخلا�شة  الب�شماتية  البطاقة 
اآخرين  �شخ�شني  لهوية  مطابقة 
بهوية  اأدىل  اأن  و  له  �شبق  اأي   ،
احلقيقية   هويته  غري  اأخرى 
القانونية  الإجراءات  اتخاذ  بعد 
امل�شتبه  تقدمي  مت  الالزمة 

الق�شائية  اأمام   اجلهات  فيه 
اأ�شدرت يف حقه  املخت�شة التي 
وغرامة  �شنة )01( نافذا   حكما 
دينار  األف  مائة  قدرها  مالية 

جزائري )100.000 دج(.
اأحمد باحلاج 

�سرطة مترنا�ست

 توقيف �سخ�س يف ق�سية انتحال هوية الغري   



�أخذتها  جولة  يف  و  "�لو�سط" 
�لو�قع  �لتم�ست  بو�سعادة  لبلدية 
يف  و  �سبابها  يعي�سه  �لذي  �لأليم 
جتول  عندما  �إذ  متفاوتة،  �أعمار 
جدر�نها  جتد  �سو�رعها  يف 
�ل�سباب  �أنو�ع  خمتلف  يحر�سها 
خوفا من �سقوطها و �إل �ست�سقط 
معظم  �إن  و  ل  كيف  �أحالمهم 
هذه  خلف  بنيت  �لأحالم  هذه 
�جلدر�ن.قابلنا �لعديد من هوؤلء" 
قولهم  حد  على  �ملحقورين" 
�حلقيقية   �ملعاناة  لنا  فر�سدو� 
�لتي  �مل�ساكل  و  يعي�سونها  �لتي 
منهم  فيها،فوجدنا  يتخبطون 
بجريدة"  ت�سبثهم  و  قلبهم  �سعة 
�لو�سط" �لتي يعتربونها جريدتهم 
�لوحيدة  �لتي هم �ليوم ينا�سدون 
عرب �سفحاتها �مل�سئولني للتدخل 
�لو�سع  من  لنت�سالهم  �لعاجل 
يطاق،   ل  �أ�سبح  �لذي  �ملزري 
�إىل  �سكو�هم  يرفعون  هاهم  و 
ر�أ�سها  على  و  �لو�سية  �ل�سلطات 
تن�سيبه  �سيتم  �لذي  �مل�سيلة  و�يل 
منا�سب  لهم  ليوفر  ي�ستنجدونه 
�لكرمي  �لعي�ش  لهم  ت�سمن  �سغل 

حا�رض� و م�ستقبال.

�شباب بطال رغم توفر 
منا�شب تنتظر من ي�شغلها

من  �لع�رضينيات  يف  �ساب  مر�د 
يعر�ش  ز�وية  يف  كان  �لعمر 
على  للبيع  طاولة  على  �ل�سجائر 

�أمل �أن "ي�سمن م�رضوف ناهرو�" 
�حل�رضة  عالمات  و  معنا  حتدث 
وجهه،فاقد�  عل  بادية  �لأمل  و 
حد  عل  �حلياة  هذه  يف  �لأمل 
قوله:"كرهت حياتي يا عمي �لدنيا 

�سعيبة ،
ول  زمان  يف  و�عر  لدينار   و 
�آلف  ع�رضة  �ل�سكر  تناع  لكيلو� 
ربي  عطانا  ما  هذ�  تديرو�  و��ش 
بعيد  و لزم ت�سربو� عليه" و غري 
�أحمد  لغويني  وجدنا  مر�د  عن 
ويعمل  �إعاقة  بطاقة  ميلك  �ساب 
�سئء  �ي  ويعمل  �سباغ  وجد  بكد 
�أجل �مل�رضوف  حتدث معنا   من 
"حنا  عينيه  من  ي�سع  �خلجل  و 
مالية  غر�مة  عندي  �أنا  و  ز�و�لية 
�ملال  �أجمع  ب30000دج  مقدرة 
بدون  ونحن  ت�سديدها  �أجل  من 
تروحو  �لويالت  و�أعاين  ماأوى 
ر�ين  يل  معي�سة  ت�سوفو  معايا 
با�ش  هكذ�  ندير  لزم  و  عاي�سها 

قال  �رضي...حيث  على  نخدم 
ليد �مل�ساعدة  �أنا حمتاج  �أرجوكم 
ربيعا   22 �ساحب  منري  �أما   "
�لكلمات  هذه  معاناته يف  �خت�رض 
��سدق  معانيها  يف  حتمل  �لتي 
كيفا�ش  هوؤلء"  جلحيم  تعبري 
ننتاحرو�ش...كيفا�ش  ما  حبو� 
كيفا�ش   ... نزطلو�ش  ما  حبو� 

حبو�مانحرقو�ش...".

 جامعيون و حاملو �شهادات 
عليا و لكن....

و ما يالحظ عليه �نه حتى مالكو 
�أنو�ع  خمتلف  يف  و  �ل�سهاد�ت 
�لتخ�س�سات �جلامعية  �أو �خلا�سة 
مل ي�سلمو� من �سبح �لبطالة �أو كما 
ي�سمى بالغة �لعامية"ليحيطي�ست" 
�لعمر  من  �ل25  �ساحب  �سمري 
لي�سان�ش  �سهادة  على  متح�سل 
د�يل  بجامعة  �لتجارية  �لعلوم  يف 

و  �سامي   تقني  �سهادة  و  ير�هيم 
متح�سل على ما�سرت 02 يقول:"مل 
�ل�سجن  ي�سبه  و�قع  �نتظر  �أكن 
توجد  ل  �إذ  �لعالية   بجدر�نه 
�أنا  فها  منها  �أتنف�ش  نافذة  حتى 
و  �سهاد�ت  لعدة  ترين حامال  كما 
دبلومات و لكن .."�ملعريفة د�يرة 
قابلنا  عنه  بعيد�  لي�ش  حالة"."، 
متح�سل  �سنة   28 �ساحب  حمزة 
على ما�سرت02 يف �لعلوم �لقانونية 
يبيع  و  �لقلب   يقطع  من�رضه  كان 
يف �خلبز"�مللطوع" �كتفى بالن�رض 
�إلينا  دون �أن يتفوه باأي كلمة حيث 
من  �لعديد  حتمل  ن�رضته  كانت 
دون  لالأ�سف  لكن  و  �لت�ساوؤلت 

�إجابة.

بالرغم من كل �شيء ت�شتمر 
قافلة احلياة ..

هذه  من  �لرغم  على  ولكن 
�أن  �إل  �مل�ساكل  هده  و  �ملعانات 
ت�ستمر يف م�سريتها  باخرة �حلياة 
بحلوها و مرها حتى تر�سو� على 
نخرته  مل  فم�سرينا  �لأمان  بر 
هي  �حلياة  فهذه  باأيدينا  نحن 
�لتوقف  يجب  ..ل  حياة  جمرد 
بل  بها  نتعرث  حجرة  �أول  عند 
بنائها  و  �حلجار  هذه  جمع  يجب 
ك�سلم حتى ن�سعد به �إىل ما ن�سبو� 
�إليه" و مل�ساعدة هذه �لفئة يجب 
�أو�ساعها  �لتما�ش  و  منها  �لتقرب 
و توفري لها ما حتتاج �إليه  حتى يف 
�مل�ستقبل عندما نلتفت و ل جند 

�ل�سباب ل نحزن و نتح�رض.

الفقر..البطالة..التهمي�ش..هي كلمات عندما تتبادر اإىل الأذهان ت�شبح كل اأوراق الورود اأ�شواك و �شوء احلياة 
ظلما كيف ل و هذا ما يعي�شه  معظم �شباب امل�شيلة على غرار �شباب بو�شعادة  الكائن جنوب عا�شمة احل�شنة 

الذي يذوق يف كل دقيقة متر من العمر كل اأنواع الظلم و التهمي�ش و "احلقرة" يف حياة مل يكن ينتظر منها ما 
تعطيه اإذ كان ينتظر منها الكثري اإل اأن الواقع املرير عك�ش كل الأحالم   التي تبخرت يف م�شطلح" انتظار"

يف انتظار التفاتة ال�شلطات لأو�شاعهم

هواري بن علية

�سباب   بو�سعادة على فوهة بركان
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عدم الت�شريح بالأجور و الأجراء تيارت

وهران

اأمن دائرة بو�شعادة 

رف�ض 115ملف تقاعد خالل �سنة 2018

 الطبعة ال10 لل�سالون 
الدويل لل�سياحة و االأ�سفار 

حجز 40 كلغ من اللحوم 
الفا�سدة ببو�سعادة 

�ستقام �لطبعة �لعا�رضة لل�سالون 
�لأ�سفار  و  لل�سياحة  �لدويل 
�ل�سالون  و  "�سياحة"  �لنقل  و 
�مل�سالح  و  للتجهيز�ت  �لدويل 
�لإطعام من 21 �ىل  و   للفنادق 
�لإتفاقيات  مبركز  فرب�ير   24
لوهر�ن،  �أحمد"  بن  "حممد 
ح�سبما علم من �ملنظم " �أ�سرت� 

لالت�سال".
�سالون  مو�سوع  �سيكون  و 
�ل�سياحة ل�سنة 2019 " �جلز�ئر 
وهر�ن  بامتياز  �سياحية  وجهة 
قطب جديد لال�ستثمار �ل�سياحي 
�أ�سار �مل�سدر  كما  �لفندقي"  و 
�لعا�رضة  �لطبعة  �أن  مربز� 
حتت  مقامة  جد�  �ملنتظرة 
و  �لإ�ستد�مة"  و  "�لتنمية  �سعار 
�أن �إختيار وهر�ن مدينة �لتو�سع 
�ألعاب  لحت�سان  �ل�سياحي 
 2021 يف  �ملتو�سط  �لبحر 
�سياحياو  و  ريا�سيا  حدثا  يعد 
�لعا�رضة  �لطبعة  �ستتميز 
ل�سالون �ل�سياحة بتنظيم جديد 
حيث �أنها �ست�سم جناحني �لأول 
و  لل�سياحة  ح�رضيا  �سيخ�س�ش 
�سي�سمح  و  �لنقل  و  �لأ�سفار 
�لغرب  ناحية  موؤهالت  بابر�ز 

و  تلم�سان  و  )وهر�ن  مدنها  و 
و  متو�سنت  عني  و  م�ستغامن 
�ل�سياحة  مهنيي  لدى  غريها(  
وجهة  برتقية  حت�سي�سهم  و 
�جلز�ئر عرب جولت  عرب مدينة 
وهر�ن و �ملدن �ملجاورة، وفق 
ذ�ت �مل�سدر و �سي�سمح �جلناح 
�لقطاع  ملهنيي  �أي�سا  �لثاين 
لدى  مبنتوجاتهم  بالتعريف 

مهنيني 
�لو��سع  �جلمهور  و  �آخرين 
عرو�ش  عليه  �ستقرتح  �لذي 
لوجهات  �ل�سالون  مغرية خالل 
و  �لربيع  لعطلتي  بالن�سبة 
كذ�  و  �ملقبلتني  �ل�سيف 
�لتذ�كر  �أ�سعار  يف  تخفي�سات 
�جلوية،  �ل�رضكات  خمتلف  من 
و  �ملنظمون  �ليه  �أ�سار  ح�سبما 
�برز نف�ش �مل�سدر �أن �ل�سالون 
يقام حتت رعاية وز�رة �ل�سياحة 
و �ل�سناعة �لتقليدية مع �لإ�سارة 
تعترب  �لتظاهرة  هذه  �أن  �إىل 
كونها  لوهر�ن"  م�سافة  "قيمة 
لتنظيم  �ختيارها  مت  مدينة 
�ألعاب �لبحر �لأبي�ش �ملتو�سط 
�ملقبلة و ت�سهد م�ساريع فندقية 

يف تطور م�ستمر.

متكنت عنا�رض �ل�رضطة �لتابعة 
باأمن  بو�سعادة  د�ئرة  لأمن 
كمية  حجز  من  �مل�سيلة  ولية 
وتوقيف   ) غنم   ( �للحوم  من 
�سخ�ش يبلغ من �لعمر 33 �سنة 
�إىل  تعود  �لق�سية  حيثيات   ،
تاريخ 2019،01،11 على �ل�ساعة 
�إثر دورية  08:00 �سباحا وعلى 
بو�سعادة  مدينة  بو�سط  مر�قبة 
كمية  �ل�رضطة  عنا�رض  �سبطت 
 ) غنم  فري�سة   ( �للحوم  من 

كانت  كلغ(   40( بـ   وزنها  يقدر 
غري  مركبة  منت  على  منقولة 
 ، �لذكر  �ل�سالف  يقودها  مهيئة 
�لفور  على  �ملعني  توقيف  ليتم 
وحتويله �إىل �ملقر وبعد عر�ش 
�لبيطري  �لطبيب  على  �لكمية 
غري  �لكمية  �أن  �أكد  �لذي 
�لب�رضي  لال�ستهالك  �ساحلة 
وعليه مت حجز �لكمية و�إتالفها 
�لقانونية  �لإجر�ء�ت  و�إتخاذ 

�سد �ملعني  . 
هواري ب

بالأجور  �لت�رضيح  عدم  ت�سبب 
ملف   115 رف�ش  يف  �لأجر�ء  و 
من  عائالت  حرمان  و  تقاعد 
به  �أفاد  ح�سبما  �لتقاعد،  منح 
بامل�سار�ت  �ملكلف  �ملدير  نائب 
�ملهنية بالوكالة �لولئية لل�سندوق 
�لوطني للتقاعد، مر�سلي ح�سالف 
و �أو�سح ح�سالف يف تدخله خالل 
نظمته  حت�سي�سي  در��سي  يوم 
وكالة �ل�سندوق �لوطني للتاأمينات 
�لأجر�ء  للعمال  �لإجتماعية 
"�لت�رضيح  حول  تيارت  بولية 
�لأجر�ء  و  بالأجور  �ل�سنوي 
�أن  بالوكالة"  �ملحا�رض�ت  بقاعة 
دخل  بدون  �أ�سبحت  115عائلة 
�خلا�ش  �لتقاعد  ملف  رف�ش  بعد 
ب�سبب  �لعائالت  هذه  باأرباب 
باأجورهم  و  بهم  �لت�رضيح  عدم 
�لذين  �مل�ستخدمني  طرف  من 

�سغلوههم طيلة م�سارهم �ملهني.
�آخرين  موؤمن   224 �أن  �أ�ساف  و 
�إىل  ينتمون   2004 �سنة  منذ 

من  حرمو�  �لقطاعات  خمتلف 
�لت�رضيح  عدم  ب�سبب  حقوقهم 
�أن  و  بهم من طرف م�ستخدميهم 
حرمو�  �حلقوق  ذوي  و  عائلة   79
من حقوقهم ب�سبب عدم �لت�رضيح 
و�فتهم  �لذين  �لعائالت  باأرباب 

�ملنية قبل 
بلوغ �شن التقاعد.

هيئة  م�سوؤول  �أكد  جهته،  من 
لل�سندوق  تيارت  بوكالة  �لرتقيم 
�لجتماعية  للتاأمينات  �لوطني 
باأن  تدخله  يف  �لأجر�ء  للعمال 
�لأجر�ء  و  بالأجور  �لت�رضيح 
�لتحيني  �ل�ستفادة من  �إىل  يهدف 
�لآيل لبطاقة �ل�سفاء و من خمتلف 
�إ�سطر�ر  �لآد�ء�ت دون  و  �حلقوق 
�لعمل  �سهادة  لتقدمي  له  �ملوؤمن 
بتحديد  ي�سمح  �لت�رضيح  �ن  كما 
�أجل  من  للعامل  �ملهني  �مل�سار 
�ملهنية  �خلربة  �سنو�ت  �حت�ساب 
على  يفر�ش  �لقانون  �أن  حيث 
�ل�سنوي  �لت�رضيح  �مل�ستخدم 

بقائمة �لأجر�ء و كتلة �لأجور.
عملية  ت�سهيل  �أجل  فمن  للتذكري، 
�لوطني  �ل�سندوق  �تخذ  �لت�رضيح 
للعمال  �لإجتماعية  للتاأمينات 
لع�رضنة  �إجر�ء�ت  عدة  �لأجر�ء 
�لت�رضيح  منها  �لتح�سيل  نظام 
نظام  هو  و  �لإلكرتوين  �لدفع  و 
�إىل  خالله  من  �ل�سندوق  ي�سعى 
وطنية  معلومات  قاعدة  �إن�ساء 
بدوره،  و  �لعمال  و  للم�ستخدمني 
تطرق نائب �ملدير لالأعالم �لآيل 
للتاأمينات  �لوطني  بال�سندوق 
�لإجتماعية للعمال �لأجر�ء بوكالة 
تيارت، حممد قو�درية، �ىل "نق�ش 
�لدفع  على  �لعمل  �أرباب  �إقبال 
�أنه  رغم  لال�سرت�كات  �لإلكرتوين 
�لوقت  يوفر  �سهل  و  موؤمن  نظام 
�مل�ستخدمني  على  �مل�سافة  و 
بدفع  �ملكلفني  �ملحا�سبني  و 

�ل�سرت�كات".
�مل�ستخدمني  عدد  فان  لالإ�سارة 
ب6131  يقدر  تيارت  بولية 

�لقطاع  159يف  منهم  م�ستخدما 
من   172 و  �لعمومي  �لإقت�سادي 
 16 و  عمومي  �لوظيف  موؤ�س�سات 
جمعية و 249 من �لفئات �خلا�سة و 
�لبقية م�ستخدمني خو��ش و ��سار 
مدير �لوكالة، �أحمد بن حميدة، �إىل 
�أن �أغلب �مل�رضحني هذه �ل�سنة، و 
بعد �أ�سبوعني من �إنطالق �لعملية، 
ينتمون �ىل �لقطاع �خلا�ش، فيما 
بلغ عدد �مل�ستخدمني �مل�رضحني 
�لعمومي  �لإقت�سادي  �لقطاع  من 
من   3 و  �إد�ر�ت   3 و  موؤ�س�سة   27
جمعيات   2 و  �خلا�سة  �لفئات 
فيما بلغ عدد �مل�رضحني 2.912 

م�ستخدم خالل �سنة 2018
�لدر��سي  �ليوم  ح�رض  لال�سارة،   
كل من مدير و �طار�ت �ل�سندوق 
�لجتماعية  للتاأمينات  �لوطني 
للعمال �لجر�ء و�ل�سندوق �لوطني 
�لوطني  �ل�سندوق  و  للتقاعد 
للتامني غري �لجر�ء و م�ستخدمون 

من خمتلف �لقطاعات.
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الإعالم التقليدي واجلديد و�سراع مهن ال�سحافة
بقلم حممد مرواين / باحث 

وكاتب �صحفي

بالإعالم  عليه  ي�صطلح  ما  يواجه 
يف  باحثون  يرى  الذي  التقليدي 
الإعالم اأن اأهم مناذجه املعربة عنه 
ن�صاطا تتمثل يف ال�صحافة املكتوبة 
والتلفزيون  امل�صموعة  الإذاعة  ثم 
باأبعاده  الإعالم   هذا  يواجه 
الذي  وهو  واملمار�صتية  املفاهمية 
طويلة  �صنوات  مدار  على  امتد 
النت�صار  اأهمها  متعددة  حتديات 
اجلديدة  امليديا  لو�صائط  الوا�صع 
اأو ما ي�صمى مبنابر الإعالم اجلديد 
الإعالم  من�صات  فر�صته  الذي 
الإعالم  و�صبكات  اللكرتوين 

الجتماعي .
يف  الباحثني  من  العديد  ويطرح 
الوقت  يف  والإعالم  الت�صال  علوم 
الراهن الذي ت�صهده  فيه ال�صحافة 
كقطاع وجمال عام توجه م�صامينه 
جلمهور وم�صتخدمني تطورات على 
والت�صال  العمل  و�صائل  م�صتوى 
اهمها  عديدة  اإ�صكاليات  باجلمهور 
كيف اأثرت و�صائط امليديا اجلديدة 
�صبكات  ثم  اللكرتونية  كال�صحافة 
طرائق  على  الجتماعي  العالم 
العمل الإعالمي �صواء يف ال�صحافة 

الورقية او الإذاعة والتلفزيون؟ .
الدرا�صات  من  العديد  ت�صري 
اإىل  الإعالم  وبحوث  الأكادميية 
اإزاء  وا�صح  اإجماع  وجود  عدم 
ي�صري  اإذ  اجلديدة  امليديا  مفهوم 
الباحث والأكادميي اخلبري يف علوم 
الإعالم والت�صال الدكتور » ال�صادق 
امليديا   « كتابه  يف   « احلمامي 
معرفية  �صياقات  اإىل  اجلديدة 
املفهوم  ت�صبط  واب�صمولوجية 
الباحث  ي�صري  كما  يتوقف  ل  الذي 

املوظفة  والتقنيات  الو�صائط  عند 
يتما�صى  متغري  مفهوم  هو  واإمنا 
املتعددة  ال�صياقات  توظيفات  مع 
ال�صحافة  اإن  مثال  يرى  فالباحث 
بخطاب  فقط  جاءت  اللكرتونية 
الكرتوين  �صحفي جديد عرب حامل 
مع  جديدة  ات�صال  لعالقة  واأ�ص�صت 
بنية  على  كثري  توؤثر  ول  اجلمهور 
معه  تتاأمل  الذي  التقليدي  الإعالم 
من  وغريها  اللكرتونية  ال�صحافة 

و�صائط امليديا اجلديدة .
ال�صادق  الدكتور  الباحث  وي�صيف 
الكال�صيكي  الإعالم  اأن  احلمامي 
وو�صائله  �صوره  تتجلى  الذي 
والإذاعة  الورقة  ال�صحافة  يف 
مبفهوم  عالقة  له  والتلفزيون 
التقنيات  اأما  الإعالمية  املوؤ�ص�صة 
املعلومة  ونقل  لالت�صال  احلديثة 
الت�صال  تقنيات  عرب  واخلرب 
فيمكن  النت  �صبكة  على  احلديثة 
جديد  اإعالم  مكونات  احد  اعتبار 
الإعالم  ن�صاطه اجلديد مع  يتكامل 

التقليدي ول ينيفه بدرجة كاملة .
باحثون  يرى  اأخرى  جهة  من 
ال�صيا�صية  الإبعاد  على  ي�صتغلون 
البديل  الإعالم  بتوظيف  ي�صمى  ملا 
�صبط  يف  الدولة  دور  اأن  يقال  كما 
بدا  الإعالم  توجهات  ي�صمى  ما 
ي�صمى  ما  دخول  ب�صبب  يرتاج 
حول  الذي  الجتماعي  بالإعالم  
مفهوما  واأزاح  نا�رش  اإىل  امل�صتقبل 
الكال�صكية  الإعالمية  املوؤ�ص�صة 
مع  تزامنا  حديث  هناك  واأ�صبح 
ذو  ال�رشيع  الإعالمي  التحول  هذا 
الطابع التقني حديث عن »دمقرطة 
الن�صاط  يف  والت�صاركية  الإعالم 
ي�صرن  ما  مع  والتفاعلية  الإعالمي 
ما  كان  وان  حتى  الفاي�صبوك  يف 
ين�رش غري موؤطر اإعالميا ول يحيل 

م�صمون  ول  عنوان  اإىل  املت�صفح 
التحاليل  يف  هام  معطى  هذا   ...
تتناول  التي  ال�صيا�صية  والدرا�صات 
واأبعاد  اجلديد  الإعالم  مو�صوع 

توظيفه �صيا�صيا ...
اجلديد  الإعالم  اأن  القول  وميكن 
بالو�صائل  تت�صل  اإبعاد  ذو  كمفهوم 
لالت�صال  احلديثة  والتقنيات 
من  اإعالمية  لدواعي  املوظفة 
وله  وامل�صتخدمني  النا�رشين  قبل 
يرتكز على  الباحثون  يراه  اأخر  بعد 
خ�صائ�ص هذا الإعالم من امليزات 
ينفرد  التي  والإعالمية  الت�صالية 
الإعالم  و�صائل  بباقي  مقارنة  بها 

التقليدية
و�صائل  احد  الورقية   ال�صحافة 
الإعالم التقليدية التي ي�صرن عربها 
الورق  على  الإعالمي  امل�صمون 
املطبوع وهي موجهة جلموع القراء 
وهي  ال�صحف  وت�صدر  ظهرت  وقد 
اأو  اأو متخ�ص�صة  اأن تكون عامة  اأما 
حملية اأو وطنية ودولية ب�صكل يومي 
ومن  �صهري  اأو  اأ�صبوعي  اأو  منتظم 
املكتوبة  ال�صحافة  خ�صائ�ص  اأهم 
مطبوعة  اإعالمية  مادة  *اأنها   :
مدى  على  ت�صرن  اأنها  اأي   والدورية 
اأو  اأ�صبوعية  اأو  يومية  زمنية  فرتات 

�صهرية .
الرزاق  عبد  الدكتور  الباحث  ويرى 
حممد الديلمي وهو اأ�صتاذ حما�رش 
يف الإعالم بجامعة ال�رشق الأو�صط 
يف  الإعالم  بكلية  بالأردن  بعمان 
اإعالمية  ق�صايا  ب«  العنوان  كتابه 
معا�رشة » اأن ال�صحافة اللكرتونية 
غريت من القوالب ال�صحفية املعتاة 
داخلها  و�صيلة  اأكرث  بني  وجمعت 
وال�صورة  الن�ص  ت�صتخدم  فهي 
والفيديو ويرى الباحث يف كتابه انه 
اللكرتونية  الثقافة  حداثة  رغم   «

كبرية  م�صاحة  لها  وجدت  اأنها  اإىل 
ال�رشيع  بنموها  تف�صريها  ميكن 
والن�رش  ال�صحافة  قوانني  خارج 
ومبعزل عن اأوامر املنع وامل�صادرة 
يف  تنطلق  اللكرتونية  فال�صحافة 
احلدود  يتخطى  افرتا�صي  ف�صاء 
م�صاحة  عن  باحث  لكل  منفذ  وهي 
مل  فر�صة  يف  طامح  ولكل  للتعبري 
اإعالم  و�صائل  يف  عليها  يح�صل 
وال�صيا�صات  احل�صابات  فيها  تتحكم 

»..
التي  التاثريات  اهم  من  ان  كما 
اجلديد  العالم  و�صائط  تركتها 
و�صبكات  اللكرتونية  كال�صحافة 
الجتماعي  والتوا�صل  العالم 
انت�صار ما ي�صمى باملوقع اللكرتوين 
خالله  من  ي�صعى  الذي  لل�صحيفة 
العالمية  املوؤ�ص�صة  على  القائمون 
بها  ينفرد  خ�صائ�ص  مع  التكيف 
الن�رش  حيث  من  اجلديد  العالم 
واخلدمة الخبارية وهي على النحو 

التي اي اخل�صائ�ص :
ا�صتعانة  التاثريات  اهم  ومن 
ال�صحافة  يف  الن�صطني  ال�صحفيني 
املكتوبة بو�صائل وتقنيات حديثة يف 
الذكية  كالهواتف  العالمي  العمل 
للن�صو�ص  ال�رشيعة  والتحميالت 
عن  ف�صال  ال�صحفية  والتقارير 
يف  وال�صورة  ال�صوت  على  العتماد 
والجتاه  ال�صحفية  الخبار  ن�رش 
من  الزرق  الف�صاء  يف  الن�رش  اىل 
اعمالهم  ين�رشون   « ال�صحفيني  قبل 
ال�صحفية يف الفاي�صبوك » يف �صلوك 
ات�صالية  دواعيه  ان  الباحثون  يراه 

واعالمية بالدرجة الوىل .
على  نراه  التي  التاثريات  اهم  ومن 
خالل  من  املكتوبة  ال�صحافة 
ا�صتحداث  اجلديدة  امليديا  ان�صتار 
على  الورقية  لل�صحف  �صفحات 
مواقع التوا�صل الجتماعي واعتماد 
ما ي�صمى اخراجا �صحيفا الكرتونيا 
ال�صفحة يقوم على جلب اكرب  لهذه 

واملنظمني  امل�صجيلن  من  عدد 
قطاع  على  لالبقاء  وهذا  لل�صفحة 
يتابع  الذي  اجلمهور  من  وا�صع 

ن�صاط و�صائل العالم .
وميكن اعتبار ان ال�صحافة املكتوبة 
البلدان  من  وغريها  اجلزائر  يف 
ت�صعى  التكنولوجيا  ت�صتورد  التي 
العالمي  املعطى  مع  التكيف  اىل 
و�صائل  فر�صته  الذي  اجلديد 
نظر  يف  وحتاول  اجلديدة  امليديا 
الدكتور  الباحث  ا�صار  كما  باحثني 
هذه  مع  التكامل  حمامي  ال�صادق 
دون  اجلديدة  العالمية  الظاهرة 
املقاربات  وهذه  عنها  النف�صال 
املتباينة يف تو�صيف عالقة العالم 
تت�صح  املكتوبة  بال�صحافة  اجلديد 
اعدها  ميدانية  درا�صات  يف  اكرث 
باحثون حول املو�صوع وهي متاحة 
احد  يجعلها  ان  الذي ميكن  وبالكم 
منها  ينطلق  التي  الهامة  املوا�صيع 

املهنيون يف ن�صاطهم العالمي .

بقلم د. م�صطفى يو�صف اللداوي

الأعوام  وم�صت  النتظار  طال 
وت�صارعت  الزمان  وانطوى  ترتى، 
الليايل  وتتالت  عجلى،  الأيام 
حبلى،  والأنواء  بامل�صائب 
حالهم  على  والفل�صطينيون 
يف  الأليم،  املر  وواقعهم  البئي�ص 
الحتالل  حتت  يقبعون،  مكانهم 
ومن  عدوهم  ومن  يقا�صون، 
�صجونهم  ويف  يتاأملون،  اأنف�صهم 
البعيدة  ومعتقالته  الكئيبة 
الظامل  احل�صار  وحتت  يرزحون، 
العقوبات  ظل  ويف  يعي�صون، 
تخبطهم  ويف  يعانون،  اجلائرة 
انق�صامهم  ويف  يعمهون،  الأهوج 
البغي�ص مي�صون، ويف اختالفاتهم 
وعلى  يزيدون،  ال�صخيفة 
ي�رشون،  ال�صبيانية  مناكفاتهم 
وبحقهم  يكيدون،  ولبع�صهم 
يق�رشون،  واجبهم  ويف  يفرطون، 
وتاريخهم  ي�صوهون،  و�صورتهم 
يطردون،  وحللفائهم  يلوثون، 
وعلى  يبتعدون،  حا�صنتهم  وعن 
لي�ص  وكاأنه  ينقلبون،  حتالفاتهم 
اأ�صد  ول  منهم  اأ�صقى  الكون  يف 
بوؤ�صاً من حالهم، ول اأنكى جرحاً 

مثلهم.

اأعوامهم  الفل�صطينيون  ي�صتقبل 
�صفحات  ويطوون  اجلديدة 
باكيٍة  بعيوٍن  الفائتة،  اأعوامهم 
وقلوٍب مكلومٍة موجوعة، ونفو�ٍص 
ك�صريٍة ح�صريٍة، وكلهم اأمٌل ورجاءٌ 
يكون  باأن  وجل  عز  اهلل  يف  دائٌم 
وبركٍة  خرٍي  عام  اجلديد  العام 
اأحالمهم  فيه  تتحقق  عليهم، 
فيه  وتتغري  اأمانيهم،  النور  وترى 
اأو�صاعهم،  اأحوالهم وتتح�صن فيه 
وتعمر  بينهم  ال�صالم  وي�صود 
يتخل�صون  وفيه  قلوبهم،  املحبة 
من  وينتهون  الحتالل،  من 
وينقلبون  والنق�صام،  القطيعة 
على ال�صغينة والف�صاد، وينت�رشون 
واملعادين  عليهم  املتاآمرين  على 
لهم، وينف�صون غبار الوهن عنهم، 
املفاو�صات  وهم  من  وينعتقون 
وال�صالم  الذل  حمادثات  و�رشاب 
التي �صيعتهم، ويعودون معاً جبهًة 
يواجهون  موحداً،  و�صفاً  واحدًة 
عدوهم، ويقاومون به خ�صومهم، 
همومهم  بوحدتهم  ويتحدون 

واأحزانهم.
الفل�صطينيون  اأيها  بنا  تعالوا 
وقوى  واأحزاباً،  ف�صائَل  جميعاً، 
وقياداٍت،  واأفراداً  وتنظيمات، 
نهنئ  ال�صتات،  ويف  الوطن  يف 

لأنف�صنا  ونبارك  ب�صدق،  بع�صنا 
التحيات  ونتبادل  مب�صوؤولية، 
اجلديد  عامنا  ون�صتقبل  ب�صفاٍء، 
وثباٍت  ويقني  واإ�رشاٍر،  عزٍم  بكل 
واإرادٍة  جادٍة  وبنيٍة  وعناٍد، 
�صادقٍة يف التخل�ص من اأو�صاعنا 
واقعنا  من  واخلروج  املحزنة، 
�صادقني  اأولً  ونكون  التعي�ص، 
على  واأمناء  و�صعبنا،  اأنف�صنا  مع 
ق�صيتنا ومقد�صاتنا، فننقلب على 
كواهلنا  عن  ونلقي  النق�صام، 
والختالف،  القطيعة  اأوزار 
ونتخل�ص من اأدران احلقد وبذور 
املنافع  عند  نقف  ول  الكراهية، 
ال�صخ�صية وامل�صالح احلزبية، بل 
وتقودنا  �صعبنا،  م�صالح  تدفعنا 
اأمانة ق�صيتنا، وندرك اأننا لبع�صنا 
�صند ولأنف�صنا درءُ وع�صٌد، لن�صل 
معاً اإىل بر الوحدة و�صاطئ الوئام، 
ون�صمن  اأمنيته،  لل�صعب  ونحقق 
للق�صية  ون�صون  وحدته،  للوطن 

طهرها ونحفظ عليها نقاءها.
تعالوا بنا اأيها الفل�صطينيون لنتفق 
الحتالل  مواجهة  وجوب  على 
اأ�صكال  وبكل  امل�صلحة،  بالقوة 
وال�صلمية،  ال�صعبية  املقاومة، 
والدبلوما�صية،  والقانونية 
ن�صتخف  واأل  والأممية،  وال�صعبية 

اأي  على  نعيب  واأل  و�صيلة  باأي 
اقت�صادياً  نقاطعه  واأن  م�صاهٍم، 
واأن  وعلمياً،  وفنياً  وثقافياً، 
واأن  املحافل  كل  يف  نح�رشه 
واأن  املنابر،  كل  على  نف�صحه 
العامل  واأحرار  الدول  قادة  ندفع 
اإدانته و�صجب �صيا�صته، وال�صغط 
ير�صخ  حتى  وحما�رشته،  عليه 
ويتوقف  للحق،  ويذعن  للقانون 
القتل  وعن  والبغي،  الظلم  عن 

والعدوان.
الفل�صطينيون  اأيها  بنا  تعالوا 
جانب  اإىل  العام  هذا  لنجعل 
وامل�صاحلة  والتفاق،  الوحدة 
والوئام، ليكون عام الأ�رشى بحٍق، 
وعام احلرية بجٍد وعمل، نتعاهد 
على حريتهم ونعمل على الإفراج 
معاناتهم  من  التخفيف  اأو  عنهم، 
والت�صدي  عنهم،  ال�صيم  ورفع 
�صدهم،  الحتالل  ل�صيا�صات 
نكون  اأن  منا  ي�صتحقون  فاإنهم 
واأن  معهم،  و�صادقني  لهم  اأوفياء 
نخو�ص  واأن  اأجلهم،  من  نعمل 
وت�صامناً  لهم  اإكراماً  املعارك 
واأ�رشهم،  اأهلهم  اأن  كما  معهم، 
ي�صتحقون  ووالديهم،  واأطفالهم 
منا اأن نقف اإىل جانب، واأن نقدر 
باأق�صى  ن�صاهم  واأن  ت�صحياتهم، 

معهم  للت�صامن  ن�صتطيع  ما 
والإح�صا�ص بهم، وتقدير اأحوالهم 

والوقوف اإىل جانبهم.
الفل�صطينيون  اأيها  بنا  تعالوا 
جراح  ن�صمد  اجلديد  عامنا  يف 
وامل�صابني،  اجلرحى  اأبنائنا 
يداويهم  بل�صماً  لهم  ونكون 
اأن  نن�صى  ول  ي�صفيهم،  وعالجاً 
يف  خلف  قد  وحده  الفائت  العام 
اآلف اجلرحى، جراح  قطاع غزة 
يف  وبع�صها  خطرة،  منهم  الكثري 
اإىل  اأدت  وغريها  غائرة،  اجل�صد 
�صبباً  كانت  واأخرى  الأطراف  برت 
اأو الكلي، حتى  يف ال�صلل اجلزئي 
اأبداً  تخلو  ل  غزة  �صوارع  غدت 
بعكاٍز،  من جريٍح مي�صي م�صتعيناً 
متحركة،  عربٍة  على  يتنقل  اأو 
على  يقبع  زال  ما  كثرٌي  وغريهم 
الفقرية  امل�صت�صفيات  اأ�رشة 
م�صت�صفيات  يف  اأو  املعدمة، 
اخلارج، ينتظرون ال�صفاء ويرجون 
من اهلل عز وجل ال�صالمة واأن ترباأ 
جراحهم، اإذ ياأملون يف العودة اإىل 
�صوح املقاومة وميادين القتال، اإذ 
ي�صبقهم اإىل ال�صفاء اأمُل العودة اإىل 

م�صريات العودة وك�رش احل�صار.
يف  الفل�صطينيون  اأيها  تعالوا 
جبهتنا  بناء  نعيد  اجلديد  عامنا 

اأ�ص�ٍص  على  الداخلية  الفل�صطينية 
جتمعنا  �صادقة،  ومفاهيم  ثابتة 
وتوحدنا ول متزقنا،  تفرقنا،  ول 
والربيق  ق�صيتنا  اإىل  الألق  وتعيد 
يف  كنا  كما  لنعود  مقاومتنا،  اإىل 
مقدمة  ويف  الهتمام  �صدارة 
بناء  نعيد  وتعالوا  الواجبات، 
جبهتنا العربية والإ�صالمية، ونعيد 
بق�صيتنا،  واإميانها  بنا  اأمتنا  ثقة 
بت�رشفاتنا،  خذلناهم  واهلل  فقد 
ودفعناهم لالنف�صا�ص من حولنا، 
�صلوكنا وملوا من  ياأ�صوا من  فقد 
نعيدهم  بنا  فهيا  اختالفاتنا، 
وعوناً،  �صنداً  كانوا  كما  اإلينا 
وح�صناً،  وجداراً  وح�صناً،  وعمقاً 
اإىل  اإليهم ونتطلع  فاإننا يف حاجٍة 
م�صاندتهم، ولعلنا �صعفاء بدونهم 
ولكننا  غريهم،  من  وعاجزون 
بالتاأكيد اأقوياء بهم واأعزاء معهم.
اإننا بهذا الفعل النبيل الذي تاأخر، 
ل  التي  الواجبة  اخلطوات  وبهذه 
�صعبنا  نهنئ  اأن  ن�صتطيع  تتحقق، 
له  نقول  ويتمنى، واأن  يحب  مبا 
واأنت  عاٍم  كل  واإيجابية  ب�صدٍق 
بخري، وميكننا بعد ذلك اإن �صدقنا 
العزم واأتبعناه بالعمل اأن نقول باأن 
العام اجلديد يختلف عن املا�صي 

ول ي�صبه الأعوام التي �صبقت.

2019 يف فل�سطنَي عاُم الفرِج والرخاِء اأم �سنُة الب�ؤ�ِس وال�سقاِء
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جلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
وزارة العدل

مكتب الأ�ستاذ / اجلودي بوبكر
حم�سر ق�سائي لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء اجللفة

�سارع 20 اأوت 1956 رقم 07 اجللفة
رقم     /2019

تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر
املادة  04 /412   من ق ،م ، م ،ق

بناء على طلب ، بوحلبال وليد -
 ال�شاكن : قطعة رقم 01 حت�شي�س عفا�س عائ�شة بلدية �شلغوم العيد والية

ميلة
- 613،  612 املواد  و   416 اإىل   406 املواد  اأحكام  االإطالع على   بعد 

 ،412 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية
 نظرا لعدم متكننا من تبليغ تكليف بالوفاء لل�شيد / زيتوين حممد فار�شل -

 له عن طريق الربيد امل�شمن
باملجل�س - و  اجللفة  مبحكمة  االإعالنات  لوحة  على  التعليق  مت   حيث 

 ال�شعبي البلدي بلدية اجللفة
 بناء على اأمر االذن بالن�رش ال�شادر عن رئي�س حمكمة اجللفة يف : 02 -

2019 /01/
   رقم الرتتيب : 00005/2019 -

 كلفنا نحن املح�رش الق�شائي ال�شيد زيتوين حممد ال�شاكن : حي عني -
اأ�رشار 704/35 اجللفة

- 1.432.000.00 ب  املقدر  و  به  املحكوم  املبلغ  بت�شديد  األزمناه   و 
 دج مليون و اأربعمائة و اثنان وثالثون الف دينار جزائري و كذا م�شاريف
تاريخ من  ابتداء  يوما   15 ع�رش  خم�شة  مدة  خالل  يف  التنفيذ  اتعاب   و 
 الن�رش يف اجلريدة و بعد انق�شاء املدة القانونية �شتتخذ كافة االإجراءات
االإجراءات قانون  من   612 املادة  لن�س  طبقا  القرار  لتنفيذ   القانونية 

.املدنية و االإدارية
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ا خالل العام 2018 االحتالل اأ�صدر 920 قراًرا اإدارًيّ
للمركز  الإعالمي  الناطق  واأو�ضح 
اأن  الأ�ضقر"  "ريا�ض  الباحث 
التي  الإداري  العتقال  قرارات 
تراجًعا  ت�ضكل   2018 عام  �ضدرت 
اأن  اإل   ،2017 عام  عن   %13 بن�ضبة 
تراجع  الحتالل  اأن  يعنى  ل  هذا 
ال�ضيا�ضة  هذه  ا�ضتخدام  عن 
املعايري  كل  تخالف  التي  القمعية 
للحد  الدويل  القانون  و�ضعها  التي 
ا�ضتخدامه وحتجم من تطبيق  من 
وت�ضرتط  العتقال،  من  النوع  هذا 
احلدود،  اأ�ضيق  يف  ا�ضتخدامه 
ولكن طبيعة الأو�ضاع امليدانية يف 
التي  هي  والقد�ض  الغربية  ال�ضفة 
عدد  انخفا�ض  اأو  ارتفاع  حتكم 

املعتقلني الإداريني.

بني جديد وجتديد

قراًرا   381 اأن  اإىل  املركز  واأ�ضار 
الأ�رسى  بحق  الأوىل  للمرة  �ضدر 
غالبيتهم  باأن  علماً  العام،  خالل 
مت التجديد لهم خالل العام نف�ضه 
اأ�رسى  ومعظمهم  اأخرى،  ملرات 

حمررون اأم�ضوا �ضنوات يف �ضجون 
مرة  اعتقالهم  واأعيد  الحتالل 

اأخرى.
التجديد  قرارات  عدد  بلغ  بينما 
جديدة  اعتقالية  لفرتات  الإداري 
�ضهرين  بني  ما  ومتتد  قراًرا،   539
اإىل 6 اأ�ضهر، وو�ضلت اإىل 10 مرات 
لعميد الأ�رسى الإداريني واأقدمهم، 
العروج  اهلل  عبد  اإبراهيم  الأ�ضري 
العروج  قرية  من  وهو  عاًما(،   35(

منذ  ومعتقل  حلم،  بيت  �رسق 
اإىل  الحتالل  ونقله  �ضنوات،   3
"جمدو"  ب�ضجن  النفرادي  العزل 
بداية  منذ  املخابرات  من  باأوامر 
على  ي�ضكل خطًرا  اأنه  بزعم  العام 

الحتالل.

مقاطعة املحاكم

العام  خالل  اأنه  "الأ�ضقر"  وبني 

�ضيا�ضة  ت�ضاعد  ونتيجة  املا�ضي 
الأ�رسى،  بحق  الإداري  العتقال 
البالغ  الإداريون  الأ�رسى  قرر 
عددهم حوايل 450 معتقاًل اإدارًيّا، 
فرباير،  من  ع�رس  اخلام�ض  يف 
الإدارية  مقاطعة حماكم الحتالل 
الأ�رسى  و�رسب  اأنواعها،  بكل 
ر�ضالة من داخل ال�ضجون اأو�ضحوا 
اخلطوة،  لهذه  اللجوء  �ضبب  فيها 
من  العا�رس  حتى  ا�ضتمرت  والتي 

�ضبتمرب.
الإداريني  الأ�رسى  مقاطعة  ورغم 
اأمامها  املثول  وعدم  للمحاكم 
حماكم  اأن  اإل  اأ�ضهر،   7 حلوايل 
الأوامر  اإ�ضدار  وا�ضلت  الحتالل 
حيث  الأ�رسى؛  بحق  الإدارية 
املقاطعة  قرار  منذ  اأ�ضدرت 
اإدارًيّا،  قراًرا   590 توقفها  حتى 
�ضورية  املحاكم  هذه  اأن  يوؤكد  ما 
باأوامر  تاأمتر  واأنها  وغري حقيقية، 

املخابرات.
اإدارة ال�ضجون ل�ضهور  وقد ماطلت 
ملف  ببحث  وعدها  تنفيذ  يف 
قوانني  و�ضن  الإداري  العتقال 

الإداريني،  مع  للتعامل  جديدة 
عن  الإداريون  الأ�رسى  واأعلن 
املحاكم،  مقاطعة  خطوة  تعليق 
للجنة  الكايف  الوقت  اإعطاء  بهدف 
الن�ضايل  الربنامج  باإدارة  اخلا�ضة 
عن  ال�ضادرة  القرارات  لدرا�ضة 
الأ�رسى  حيال  بدرجاتها  املحاكم 
التزام  مدى  وفح�ض  الإداريني، 
بها  جاء  التي  بالوعود  املحكمة 
خالل  ال�ضتخبارات  جهاز  ممثلو 
على  وبناء  الأ�رسى،  مع  لقاءاتهم 
عن  الإعالن  �ضيتم  التقييم  نتائج  

موقف جديد.

اإ�ضراب احتجاجي

العام  خالل  باأنه  "الأ�ضقر"  واأفاد 
اإ�رسابات  اأ�ضرًيا   15 خا�ض   2018
على  احتجاًجا  الطعام  عن  فردية 
بحقهم،  الإداري  العتقال  جتديد 
بني  ما  الإ�رساب  اأيام  وتراوحت 
اأبرزهم  وكان  �ضهر،  اإىل  اأيام   10
الأ�ضري القيادي ال�ضيخ رزق عبد اهلل 
حمافظة  من  عاًما(   60( الرجوب 

اخلليل، والذي اأ�رسب ثالث مرات 
الحتالل  نكث  اأن  بعد  متتالية 
بوعده له عدة مرات، الأول ا�ضتمر 
ا�ضتمر  والثاين  متتالية،  يوًما   25
الثالث  الإ�رساب  بينما  اأيام،   10
علق  متتالية،  يوًما   24 ا�ضتمر 
بعدها اإ�رسابه بعد التو�ضل لتفاق 
متديد  على  ال�ضجون  اإدارة  مع 
واحدة  ملرة  له  الإداري  العتقال 
ملدة 4 اأ�ضهر على اأن تكون الأخرية 

وبعدها يطلق �رساحه.
بينما خا�ض الأ�ضري "ح�ضن ح�ضنني 
بيت  مدينة  من  عاًما(   30( �ضوكة" 
حلم، اإ�رساًبا ا�ضتمر ملدة 62 يوًما، 
تو�ضل  وبعد  اإ�رسابه،  علق  وقد 
يق�ضي  مكتوب  لتفاق  حماميته 
ثم  �ضهرين  ملدة  الإداري  بتجديد 
الإفراج عنه، وهو حمرر كان اأم�ضى 
الحتالل،  �ضجون  يف  �ضنوات   10
وخالل الإ�رساب طراأ تراجع كبري 
على �ضحته، و فقد حوايل 25 كيلو 
جرام من وزنه، وعانى من اآلم يف 

عينيه وظهره، ودوخة م�ضتمرة.
الإداري للن�ضاء والأطفال

اأكد مركز اأ�ضرى فل�ضطني للدرا�ضات اأن حماكم الحتالل ال�ضورية وا�ضلت خالل العام 2018 اإ�ضدار اأوامر اعتقال اإداري بحق الأ�ضرى الفل�ضطينيني 
ا خالل العام املا�ضي، غالبيتها قرارات جتديد اعتقال. يف �ضجونها، رغم قرار مقاطعة املحاكم لأكرث من 7 اأ�ضهر؛ حيث اأ�ضدرت 920 قراًرا اإدارًيّ

االحتالل ي�صن حملة اعتقاالت 
يف ال�صفة

اأم�ض  فجر  "الإ�رسائيلي"،  الحتالل  قوات  �ضّنت 
�ضفوف  يف  وا�ضعة  اعتقالت  حملة  الثالثاء، 
 ، الفل�ضطينيني بال�ضفة الغربية والقد�ض املحتلتنينْ
قوات  واعتقلت  مواطًنا،   24 اعتقال  عن  اأ�ضفرت 
بعدة  مداهمات  خالل  �ضبان  ثالثة  الحتالل  
الغربية  ال�ضفة  �ضمال  نابل�ض  مناطق يف حمافظة 

املحتلة.
وذكرت م�ضادر حملية اأن قوات الحتالل اقتحمت 
ال�ضابني  واعتقلت  بنابل�ض،  ال�رسقية  املنطقة 
اأبو هدرو�ض و�ضعيد جعفر عي�ضى دويكات،  فادي 
القدمي  ع�ضكر  خميم  يف  منزليهما  مداهمة  بعد 
خميم  اقتحمت  كما  ال�ضعبية  امل�ضاكن  ومنطقة 
اأحياء املخيم، وداهمت عدة  بالطة وانت�رست يف 
منازل، و�ضادرت مبلغا من املال من منزل عائلة 
املا�ضية  الليلة  الحتالل  قوات  واعتقلت  �ضقر 
ال�ضاب �ضلطان اأبو م�ضطفى، وهو من �ضكان خميم 
جنوب  حوارة  حاجز  على  مروره  اأثناء  بالطة، 

املدينة.
ال�ضهيوين  الحتالل  قوات  اقتحمت  جنني،  ويف 
ال�ضفة  �ضمال  جنني  وخميم  مدينة  اليوم،  فجر 
الغربية وبلدة يعبد جنوبي املدينة، واعتقلت �ضبعة 
معرب  على  النار  مقاومون  اأطلق  فيما  مواطنني، 
حملية،  م�ضادر  وقالت  املدينة  �ضمايل  اجللمة 
بلدة  داهموا  الحتالل  جنود  من  الع�رسات  اإن 

خم�ضة  واعتقلوا  املنازل،  باقتحام  و�رسعوا  يعبد 
مواطنني هم : جمد اأحمد بعجاوي، عبد اهلل ماهر 
ثائر  وال�ضقيقني  بكر،  اأبو  عالم  جهاد  بكر،  اأبو 

وعادل هيثم عمارنة .
النار  اأطلقوا  م�ضلحني  باأن  مرا�ضلنا،  اأفاد،  كما 
ذلك  اأعقب  جنني،  �ضمال  اجللمة  معرب  باجتاه 
واقتحام  للمنطقة  الحتالل  لقوات  وا�ضع  انت�ضار 
من  كبرية  اأعداد  واقتحمت  واملخيم  للمدينة 
ال�ضاب  واعتقلت  جنني،  خميم  الحتالل  قوات 
به  ونكلت  الكرمي عوي�ض،  الأ�ضري عبد  راتب جنل 
مواطنني  ون�ضبت  اأقاربه،  منازل  وفت�ضت  وبذويه، 
يف العراء ل�ضاعات ويف بلدة بيت فجار جنوب بيت 
حلم، اعتقلت قّوات الحتالل الفتيني مهند �ضربي 
ثوابتة، وحممد نبيل ثوابتة بعد اقتحام منزليهما.

اعتقل  حلم،  بيت  �رسق  جنوب  تقوع  بلدة  ويف 
الحتالل املواطن بهاء خالد البدن، فيما اعتقلت 
بيت  مدينة  من  عجمية  اأبو  ح�ضن  حممد  الفتى 
اأمر �ضمال اخلليل، اعتقلت  اأما يف بلدة بيت  حلم 
قّوات الحتالل الأ�ضريين املحررين مر�ضد حممد 
اقتحام  بعد  عو�ض  حممود  وحممد  زعاقيق 
الحتالل عددا من  قّوات  اقتحمت  كما  منزليهما 
القرى والبلدات يف حمافظتي اخلليل وبيت حلم، 
منها منزل ال�ضهيد خالد جوابرة وال�ضهيد مراد اأبو 

غازي �ضمال اخلليل.

اقتحام ق�صم 1 يف �صجن "رميون"
 "1" ق�ضم  اأن  واملحررين  الأ�رسى  وزارة  اأفادت 
قبل  من  �رس�ضة  لهجمة  تعر�ض  "رميون"  �ضجن  يف 
على  الأعتداء  مت  حيث  اخلا�ضة،  القمع  وحدات 
اإ�ضتفزازهم،  وتعمد  مبحتوياتهم،  والعبث  الأ�رسى 
من  الوزارة  واأو�ضحت  اأخرى  �ضجون  اإىل  ونقلهم 
اأن عملية الإقتحام  م�ضادر خا�ضة داخل ال�ضجون، 
املا�ضي،  الأ�ضبوع  نهاية   1/10 اخلمي�ض  يوم  متت 
باإنطالقة  الأ�رسى  احتفال  تاأتي حتت ذريعة  والتي 
"اليّماز"  القمع  وحدات  ان  حما�ض"31"واأ�ضافت 
نقل  على  اأقدمت  الحتالل  �ضجون  لإدارة  التابعة 
والذي  تع�ضفي  ب�ضكل  املحتجزين  الأ�رسى  جميع 
�ضجون  اإىل  الف�ضائل  اأ�ضريا من خمتلف   120 ي�ضم 

اأخرى عرف منها نفحة وع�ضقالن.

�ضياق  يف  تاأتي  التنقالت  هذه  اأن  الوزارة  وبينت 
�ضلطات  متار�ضها  التى  العقابية  الإجراءات 
والعمل  ال�ضتاء،  ف�ضل  يف  الأ�رسى  بحق  الإحتالل 
نق�ض  و�ضط  الباردة  الأجواء  ظل  يف  نقلهم  على 
�ضديد يف الأغطية وامل�ضتلتزمات التي تقىيهم من 

برد ال�ضتاء القار�ض.
الدويل  الأحمر  ال�ضليب  منظمة  الوزارة  وطالبت 
اىل  بجدية  بالنظر  الإن�ضان  حقوق  وموؤ�ض�ضات 
خطورة الو�ضاع ال�ضعبة التي يعي�ضها الأ�رسى داخل 
ال�ضجون والإجراءات العقابية بحقهم وتنقالتهم مع 
ال�ضتاء، حممله الحتالل امل�ضوؤولية  ا�ضتداد برودة 
الكاملة عن حياة الأ�رسى وخا�ضة الأ�رسى املر�ضى 

الذين تت�ضاعف معاناتهم يف هذا الف�ضل بالذات .

كرمي  واملحررين  الأ�رسى  �ضوؤون  هيئة  حمامي  حذر 
الو�ضع  خطورة  من  اأم�ضالإثنني،  اأول  �ضباح  عجوة 
ال�ضحي للمعتقل �ضفيان حممد ال�ضكايف )35 عاماً( من 
مدينة اخلليل، والقابع حالياً يف ق�ضم العناية املكثفة 
اأن  اىل  عجوة  ت�ضيدك"ولفت  "�ضعاري  مب�ضت�ضفى 
الأ�ضري �ضكايف يقبع حتت اأجهزة التنف�ض الإ�ضطناعي 
والتخدير بحالة �ضحية �ضعبة ومقلقة، ب�ضبب الإ�ضابة 

التي تعر�ض لها قبل يومني بر�ضا�ض الحتالل.

اأ�ضيب  قد  كان  �ضكايف  املعتقل  اأن  الهيئة،  واأو�ضحت 
جي�ض  بر�ضا�ض   ،2019/1/11 املا�ضية  اجلمعة  يوم 
الحتالل يف البطن والقدمني، مبحاذاة ما ي�ضمى مركز 
حتقيق "جعربة" الواقع قرب منطقة املحول، القريبة 
اأرا�ضي  على  املقامة  اأربع"  "كريات  م�ضتوطنة  من 
اأن  الهيئة  وبينت  اخلليل  �رسق  املواطنني  وممتلكات 

الأ�ضري يعاين من ا�ضطرابات نف�ضية و�ضلوكية.

املعتقل اجلريح �صكايف بحالة 
�صحية �صعبة
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عزيزي القاري .. ن�ضع بني يديك 
ال�ضجون  اأنواع  لأق�ضى  �ضورة 
م�ضلحة  عليه  ترف�ض  العامل  يف 
ال�رسية  الإ�رسائيلية  ال�ضجون 
و�ضائل  اأب�ضع  ومتار�ض  والكتمان 
القابعني  الأ�رسى  بحق  التعذيب 
هيئة  اأي  بدخول  مي�ضح  ول  فيه 
اأو حتى القرتاب واحلديث  دولية 

عنها .
الحتالل  �ضلطات  حتتجز  حيث 
واملفقودين  الأ�رسى  مئات 
الفل�ضطينيني والعربي بداخل هذه 
لأى  ي�ضمح  ول  ال�رسية  ال�ضجون 
حقوقية  منظمة  اأو  كان  �ضخ�ض 
اليها  بالدخول  دولية  اأو  حملية 
وقد   ، وجودها  اأماكن  معرفة  اأو 
العديد  الحتالل  �ضلطت  ك�ضفت 
من ال�ضجون ال�رسية حيث اعرتف 
بوجود  عامني  قبل  الكيان  قادة 
 (1391( رقم  يحمل  �رسي  �ضجن 
عن  العالن  يومها  يتم  مل  ول 
هذه  وبع�ض  اخري،  تفا�ضيل  اأي 
و  ثكنات  عن  عبارة  هي  ال�ضجون 
تابعة  وقواعد  ع�ضكرية  قواعد 
وهي   ، الإ�رسائيلي  اجلو  ل�ضالح 
وجيد  تام  ب�ضكل  من�ضاآت حم�ضنة 

النتداب  حلقبة  يعود  وبع�ضها   ،
من  الأخر  بع�ضها  و  الربيطاين 

�ضنع الحتالل .
ول توجد اأرقام حمددة عن اأعداد 
اأو  الإ�رسائيلية  ال�رسية  ال�ضجون 
اإل   ، فيها  يحتجزون  الذين  عدد 
فيها  احتجازهم  مت  من  ووفق  اأن 
و  اأ�رسى حمررين فل�ضطينيني  من 
ملوؤ�ض�ضات  اأفادوا  والذين  عرب 
هناك  باأن  اإ�رسائيلية  حقوقية 
�رسية  باأنها  يعتقد  اأخرى  �ضجون 
�ضجن  و  “باراك”  �ضجن  مثل 
الذي يقع يف قاعدة  “�رسفند” و 
تل  يف  ترفني(   ( تعرف  ع�ضكرية 
�ضجن  )و   1391( �ضجن  و  ابيب 
بوجود  يعتقد  اأخريا  و  “عتليت” 
ل  كما   ،1091 رقم  يحمل  �ضجن 
توجد معلومات دقيقية عن اأعداد 
الفل�ضطينيني  املفقودين  الأ�رسى 
احتجازهم  يتم  الذين  العرب  و 
يفوق  عددهم  اأن  ويعتقد  فيها 
عربية  جن�ضيات  من  اأ�ضرياً   130

وفل�ضطينية .

العتقال والتعذيب

طرقها  لها  ال�رسية  لل�ضجون 
الأ�رسى  مع  للتعامل  اخلا�ضة 
الذين يتم احتجازهم بها ، ويطلق 
املفقودين  و  الأ�رسى  هوؤلء  على 
ال�ضم  بهذا  ويرمزون   )X( اأ�رسى 
اأو  اختطافهم  مت  اأ�رسى  هم  و   ،
الحتالل  �ضجون  من  اختفائهم 
اأو من مناطق �ضكناهم دون اإبالغ 
ذويهم اأو منظمات حقوق الإن�ضان 
الدولية مبكان احتجازهم اأو التهم 

املوجهة اإليهم .
كما ل يتم ال�ضماح لالأ�ضري بالدفاع 
حمامي  بتوكيل  اأو  نف�ضه  عن 

اأو  الزيارة  من  مينع  و  عنه  لينوب 
لالأ�ضري  ي�ضمح  ل  كما  ذويه،  لقاء 
الهواء،  يف  الريا�ضة  ببمار�ضة 
زنزانته  من  الأ�ضري  انتقال  وعند 
على  اللون  ا�ضود  كي�ض  و�ضع  يتم 
راأ�ضه و تكبيله ، و ويعترب التعذيب 
ال�ضمات  اأحدى  من  هي  امل�ضتمر 

الأ�ضا�ضية لهذه ال�ضجون .
تتنوع اأ�ضاليب التعذيب يف ال�ضجون 
ال�رسية و التي ي�رسف عليها وحدة 
و   )504 الوحدة)  ت�ضمى  خمتارة 
وهي خمت�ضة يف ممار�ضة التعذيب 
بهدف  واأنواعه  اأ�ضكاله  بكافة 

من  اعرتافات  على  احل�ضول 
الأ�ضري ، ومن بني الأ�ضاليب املتبعة 
وفق �ضهادات لأ�رسى حمررين يف 
ا�ضتخدام   ، هي  ال�ضجون  هذه 
اجل�ضدي  و  النف�ضي  التعذيب 
، عدم  القيد  �ضد   ، روتيني  ب�ضكل 
 ، حاجته  بق�ضاء  لالأ�ضري  ال�ضماح 
الربط على الكر�ضي ب�ضكل موؤمل، 
عدم ال�ضماح لالأ�ضري بالنوم و ر�ضه 
ونام،  ا�ضتلقى  اأذا  البارد  باملاء 
اإجبار   ، الغت�ضاب   ، التهديد 
املوت،  اأو  بالعرتاف  األأ�رسى 
اأثناء  مالب�ضه  من  األ�ضري  تعرية 
التحقيق ، الهز العنيف ، الركل ، 
اإجبار الأ�ضري على اجللو�ض الغري 
مريح اأو الوقوف لفرتات طويلة .

حماكمات اأ�سرى ال�سجون 
ال�سرية

ال�ضجون  اأ�رسى  حماكمة  تتم 
و  الأ�رسى  من  كغريهم  ال�رسية 
املختطفني و لكن يف ظروف غري 
مت�ضابهة ، و اأمام حماكم خمتلفة 
يغلب عليها الطابع الع�ضكري ، و 
يف اأوقات حمددة ، حيث اأن هناك 

تتم  التي  املحاكمات  من  العديد 
لأ�ضخا�ض داخل دولة الحتالل ل 
يتم توثيقها اأو معرفة الأ�ضخا�ض 

الذين يتم حماكمتهم .
لأ�رسى  املحاكمة  طريقة  وعن 
ن�رسته  التي  و  ال�رسية  ال�ضجون 
يديعوت   ( الإ�رسائيلية  ال�ضحيفة 
اأحرنوت( بعد الك�ضف عن ال�ضجن 
هوؤلء  باأن   ،  )1391( رقم  ال�رسي 
اأمام  حماكمتهم  جترى  الأ�رسى 
يعلم  احد  ل  اإ�رسائيلية  حماكم 
ما يح�ضل يف املداولت ومن هم 
املتهمون و اأي تهم موجهة اإليهم 
، اأو اأي دفاع يح�ضلون عليه ، وتتم 
�رسي  ب�ضكل  املحاكمات  هذه 
قا�ضي  اأمام  الأ�ضري  يقف  حيث 
تقدم لوائح التهام بحق الأ�رسى 
ويعطي حكمه دون حتى ت�ضجيل 
�ضمن  العادية  املداولت  قائمة 
اأن حم�رس  و  املحكمة  مداولت 
اجلل�ضة ي�رسف عليه قا�ضي كبري 
موظفة  قبل  من  طباعته  تتم  و 
املحكمة  رئي�ض  مكتب  من 
مرتبط  و  متنقل  حا�ضوب  على 

باحلا�ضوب املركزي للمحكمة .

اللغز الغام�ض يف عامل ال�سجون ” الإ�سرائيلية ” حماط بال�سرية والكتمان ، عنوان ملكان غري معروف حتى على اخلريطة يقطع يف الداخل ” الإ�سرائيلي ” ل �سور ل 
اإ�سارات ممحي عن ال�سورة اجلوية .. هي باخت�سار مقابر حقيقية للأ�سرى واملفقودين الذين يتم احتجازهم بداخلها وذلك لعدم توفر املقومات احلياة فيها تهان 

كرامة الأ�سري و املفقود بداخلها ،جدرانها �سوداء و�سديدة العتمة ول تتعدى م�ساحة زنازينها املرتين مربع يف اأف�سل حال.

اأقدم اأ�صري يف العامل يدخل عامه الـ 37 ب�صجون االحتالل
دخل الأ�ضري كرمي يون�ض من قرية عارة يف 
الأرا�ضي املحتلة عام 1948م؛ عامه )37( 

يف معتقالت الحتالل الإ�رسائيلي.
يون�ض  الأ�ضري  اأن  اإىل  الأ�ضري  نادي  ولفت 
وهو  1958م،  نوفمرب   23 تاريخ  يف  ولد 
يف  يون�ض  اُعتقل  العائلة  يف  الأكرب  البن 
ويف  1983م،  عام  جانفي  من  ال�ضاد�ض 
عاماً(،   25( العمر  من  يبلغ  كان  حينها 

بتهمة  املوؤبد  بال�ّضجن  عليه  وُحكم 
اعتقاله  مقاومته لالحتالل، وخالل فرتة 
مرت العديد من الأحداث التاريخية على 
من  العديد  ونُفذت  الفل�ضطينية،  ال�ضاحة 
�ضفقات تبادل الأ�رسى والإفراجات التي 
متت يف اإطار املفاو�ضات، اإل اأن �ضلطات 

الحتالل رف�ضت الإفراج عنه خاللها.
الـ30  اعتقاله  ذكرى  ويف  2013م  عام  ويف 

يف  تنتظم  والدته  وبقيت  والده،  تويف 
نقله  حتى  "هدارمي"  معتقل  يف  زيارته 
ال�ضحراوي"،  "النقب  اإىل  عامني  قبل 
و�ضعها  ب�ضبب  الزيارة  عليها  تعذر  حيث 
بعد  زيارته  من  موؤخراً  ال�ضحي، ومتكنت 

نقله جمدداً اإىل معتقل "هدارمي".
يُ�ضار اإىل اأن الأ�ضري يون�ض واحد من �ضمن 
اتفاقية  توقيع  قبل  اُعتقلوا  اأ�ضرياً   )27(

اأو�ضلو من بينهم )12( اأ�ضرياً من الأرا�ضي 
يون�ض،  كرمي  وهم:  1948م  عام  املحتلة 
وماهر يون�ض، واإبراهيم اأبو مخ، ور�ضدي 
بياد�ضة،  واإبراهيم  دقة،  ووليد  مخ،  اأبو 
اخلطيب،  وب�ضري  جابر،  اأبو  واأحمد 
واإبراهيم اغبارية، وحممد �ضعيد اغبارية، 

ويحيى اغبارية، وحممد جبارين.
رف�ضت  قد  الحتالل  �ضلطات  وكانت 

2014م،  عام  اآذار  يف  عنهم  الإفراج 
اأن هناك  �ضمن م�ضار املفاو�ضات؛ علماً 
جمموعة من الأ�رسى اُعتقلوا قبل اأو�ضلو 
الأحرار،  وفاء  �ضفقة  يف  عنهم  واأُفرج 
واأعادت �ضلطات الحتالل اعتقالهم عام 
2014م منهم الأ�ضري نائل الربغوثي الذي 
ق�ضى ما جمموعه يف معتقالت الحتالل 

)39( عاماً.

قامت اإدارة م�ضلحة ال�ضجون ال�ضهيونية بتخ�ضي�ض 
اأق�ضام عزل داخل ال�ضجون املتناثرة يف اأرجاء الوطن 

املحتل وكانت على النحو التايل:

1- عزل اأيلون )الرملة(
2- عزل هويل كدار واي�ضل )بئر ال�ضبع(

3- عزل نفحة ) النقب ال�ضحراوي(
4- عزل هدارمي )منطقة الو�ضط / تل اأبيب(
5- عزل جلبوع و�ضطة ) منطقة غور بي�ضان(

6- عزل رميون ) ال�ضبع(
يطلق عليه مقربة  والذي  الأق�ضام  اأ�ضعب هذه  لكن 
الأحياء هو )عزل اأيلون( يف جممع ال�ضجون مبدينة 

بناية  عن  عبارة  هو  العزل  وهذا  املحتلة،  الرملة 
قدمية يوجد فيها طابق زنازين كامل حتت الأر�ض 
ل ت�ضلح بتاًتا للحياة ول يوجد لها تهوية ول ت�ضلها 
اأيام  اأغلب  ا ويف  ال�ضوء وهي قذرة جًدّ ال�ضم�ض ول 
العام تفي�ض عليها مياه ال�رسف ال�ضحي، اإ�ضافة اإىل 

اجلو احلار املرتفع امل�ضبع بالرطوبة.
اهلل يف هذا  يا�ضني رحمه  اأحمد  ال�ضيخ  اأم�ضى  وقد 
�ضحادة  �ضالح  ال�ضهيد  وكذلك  �ضنوات  عدة  الق�ضم 
فيه  الرنتي�ضي، وعزل  العزيز  الدكتور عبد  وال�ضهيد 
)مردخاي  ال�ضهيوين  الذرة  خبري  الزمن  من  فرتة 
�ضالمة،  ح�ضن  املجاهد  اليوم  فيه  ويعزل  فغنونو(، 

واإبراهيم حامد، واأحمد �ضعدات وغريهم الكثري.

اأق�صام العزل
�ضجن  يف   ”1“ ق�ضم  اأن  واملحررين  الأ�رسى  وزارة  اأفادت 
القمع  وحدات  قبل  من  �رس�ضة  لهجمة  تعر�ض  “رميون” 
اخلا�ضة، حيث مت الأعتداء على الأ�رسى والعبث مبحتوياتهم، 
واأو�ضحت  اأخرى  �ضجون  اىل  ونقلهم  اإ�ضتفزازهم،  وتعمد 
الوزارة من م�ضادر خا�ضة داخل ال�ضجون، اأن عملية الإقتحام 
متت يوم اخلمي�ض 1/10 نهاية الأ�ضبوع املا�ضي ، والتي تاأتي 
حتت ذريعة احتفال الأ�رسى باإنطالقة حما�ض”31″واأ�ضافت، 
الحتالل  �ضجون  لإدارة  التابعة  “اليّماز”  القمع  وحدات  اأن  
تع�ضفي  ب�ضكل  املحتجزين  الأ�رسى  جميع  نقل  على  اأقدمت 
والذي ي�ضم 120 اأ�ضريا من خمتلف الف�ضائل اإىل �ضجون اأخرى 

عرف منها نفحة وع�ضقالن.

الإجراءات  �ضياق  يف  تاأتي  التنقالت  هذه  اأن  الوزارة  وبينت 
يف  الأ�رسى  بحق  الإحتالل  �ضلطات  متار�ضها  التى  العقابية 
ف�ضل ال�ضتاء، والعمل على نقلهم يف ظل الأجواء الباردة و�ضط 
نق�ض �ضديد يف الأغطية وامل�ضتلتزمات التي تقىيهم من برد 

ال�ضتاء القار�ض.
وموؤ�ض�ضات  الدويل  الأحمر  ال�ضليب  منظمة  الوزارة  وطالبت 
ال�ضعبة  الو�ضاع  خطورة  اىل  بجدية  بالنظر  الإن�ضان  حقوق 
العقابية  والإجراءات  ال�ضجون  داخل  الأ�رسى  يعي�ضها  التي 
بحقهم وتنقالتهم مع ا�ضتداد برودة ال�ضتاء، حممله الحتالل 
امل�ضوؤولية الكاملة عن حياة الأ�رسى وخا�ضة الأ�رسى املر�ضى 

الذين تت�ضاعف معاناتهم يف هذا الف�ضل بالذات .

اقتحام ق�صم 1 يف �صجن “رميون” ونقل 
جميع االأ�صرى ل�صجون اأخرى



دفاعية  �صفقة  اإبرام  بيتي�س،  ريال  يتعجل 
حماولة  وقرر  بر�صلونة،  مع  بامل�صاركة 
اإجنازها، يف فرتة االنتقاالت ال�صتوية اجلارية 
من  مقررا  كان  كما  ال�صيف  من  بدال  حاليا، 
اإن  ديبورتيفو"  "موندو  �صحيفة  وقالت  قبل 
اأكرث  منذ  يت�صاركان  بيتي�س  وريال  بر�صلونة 
الالعب  مع  للتعاقد  �صهر، يف مفاو�صات  من 
مينريو  اأتلتيكو  من  اأباري�صيدو،  اإمير�صون 

الربازيلي.
يريد  بيتي�س  ريال  باأن  ال�صحيفة  واأفادت 

احل�صول على املدافع الفريق الربازيلي خالل 
اأ�رسع  يف  للفريق  وان�صمامه  اجلاري،  ال�صهر 
وقت ممكن وكانت التقارير ال�صابقة ت�صري اإىل 
اأن ال�صفقة �صوف تكون ل�صالح ريال بيتي�س يف 
فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة، حيث وافق 

بر�صلونة على دعم النادي االأندل�صي.
مليون   9 بيتي�س  ريال  يدفع  اأن  املتوقع  ومن 
يورو، بينما يدفع بر�صلونة 3 ماليني، على اأن 
اأولوية �رساء الالعب،  الكتالوين  للفريق  يكون 

. واحل�صول على ن�صبة من بيعه م�صتقبالاً

لكرة  االأرجنتيني  االحتاد  اأعلن 
القدم، تعيني املخ�رسم �صيزار 

لوي�س مينوتي مدربا للمنتخبات 
الوطنية وكتب االحتاد املحلي 

"اأهال  تويرت  يف  موقعه  على 
مرفقا  �صيزار"  البيت  يف  بك 
ذلك ب�صورة له م�صافحا رئي�س 
كالوديو  االأرجنتيني  االحتاد 
املدرب  اأن  اإىل  م�صريا  تابيا 
االأرجنتني  منتخب  قاد  الذي 
عام  العامل  بكاأ�س  التتويج  اإىل 
1978 �صيتوىل مهامه ر�صميا يف 

االأول من فرباير املقبل.
ليمنوتي  االأوىل  املهام  ومن 
مبدرب  االجتماع  عاما(   80(
املنتخب االأول ليونيل �صكالوين 
الذي ا�صتلم مهمته يف اأغ�صط�س 

خورخي  رحيل  بعد  املا�صي، 
االأخري يف  ف�صل  اإثر  �صامباويل 

مونديال رو�صيا 2018.
االإ�رساف  �صكالوين  و�صيتوىل 
على املنتخب االأرجنتيني على 
اأمم  كاأ�س  نهاية  حتى  االأقل 
اأمريكا(  اأمريكا اجلنوبية )كوبا 
 14 من  الربازيل  يف  املقررة 
جويلية  من  ال�صابع  اإىل  يونيو 
اأن  ملينوتي  و�صبق  املقبلني 
منتخب  تدريب  على  اأ�رسف 

املك�صيك ونادي بر�صلونة.

ق.ر 

دور  اإىل  تاأهلهما  من  اأيام  بعد 
ي�صطدم  اإيطاليا،  كاأ�س  من  الـ8 
االأربعاء،  اليوم  ويوفنتو�س  ميالن 
لقب  على  البالد،  حدود  خارج 
فمرة  االإيطايل  ال�صوبر  كاأ�س 
كاأ�س  مباراة  تنتقل  اأخرى، 
خارج  اإىل  االإيطايل  ال�صوبر 
حدود هذا البلد االأوروبي، حيث 
ال�صعودية،  جدة  مدينة  يف  تقام 
جري�صي  ونيو  وا�صنطن  بعد 
الليبية  وطرابل�س  االأمريكيتني 
ال�صني  يف  و�صنغهاي  وبكني 

والعا�صمة القطرية الدوحة.

ب�صفته  املباراة  ميالن  ويخو�س 
نهائي  مباراة  يف  الثاين  الطرف 
خ�رس  باأنه  علما  اإيطاليا،  كاأ�س 
اأمام   4  / �صفر  النهائي  هذا 
املو�صم  توج يف  الذي  يوفنتو�س، 

املا�صي بلقبي الدوري والكاأ�س.
وتاأهل الفريقان اإىل دور الثمانية 
املو�صم،  هذا  الكاأ�س  بطولة  يف 
بالتغلب على بولونيا و�صامبدوريا 
قبل  املا�صي،  ال�صبت  يوم 
�صفرهما اإىل مدينة جدة املطلة 
على البحر االأحمر، حيث يلتقيان 
امللك  "مدينة  اإ�صتاد  على  غدا 
)اجلوهرة  الريا�صية"  اهلل  عبد 

امل�صعة(.

بعد  ن�صاطه،  يوفنتو�س  وا�صتاأنف 
عطلة  يف  الراحة  من  اأ�صبوعني 
ال�صتاء، بفوز ثمني 2 / �صفر على 
بولونيا، وي�صعى الفريق حاليا اإىل 
للمرة  ال�صوبر  كاأ�س  بلقب  الفوز 

الرابعة يف اآخر �صبع �صنوات.
وميالن  يوفنتو�س  ويتقا�صم 
الرقم القيا�صي لعدد مرات الفوز 
 7 بر�صيد  االإيطايل،  بال�صوبر 

األقاب لكل منهما.
األيجري  ما�صيميليانو  وقال 
"اأرى  ليوفنتو�س:  الفني  املدير 
بحالة  برناردي�صكي  فيدريكو  اأن 
ذهنية وبدنية جيدة... دوجال�س 

كو�صتا اأي�صا اأدى ب�صكل جيد".

يوفنتو�س يو�جه ميالن يف �صر�ع �إيطايل بنكهة عربية

ورطة هجومية 
تدفع توتنهام نحو 

العب بر�صلونة

تعر�س توتنهام االإجنليزي ل�رسبة 
هاري  مهاجمه  باإ�صابة  قوية، 
كني، والذي �صيغيب عن املالعب 
ملدة ترتاوح بني 3 اإىل 4 اأ�صابيع، 
بح�صب التقديرات وقالت �صحيفة 
"�صبورت" االإ�صبانية املقربة من 
االإجنليزي،  النادي  اإن  بر�صلونة، 
يفكر يف احل�صول على الربازيلي 
العددي  النق�س  لتعوي�س  مالكوم 
ويعاين  ال�صبريز  هجوم  خط  يف 
الفريق ب�صبب اإ�صابة هاري كني، 
هيوجن  اجلنوبي  الكوري  وغياب 
مني �صون، للم�صاركة مع منتخب 

بالده يف كاأ�س اأمم اآ�صيا.
املا�صي  ال�صيف  توتنهام  وحاول 
التعاقد مع مالكوم، لكن املطاف 
بر�صلونة،  يف  بالالعب  انتهى 
املدرب  مع  �صعبة  فرتة  ليعي�س 
عليه  يعول  ال  والذي  فالفريدي، 

كثرياًا يف مباريات البار�صا.
اأن  اإىل  التقارير  بع�س  وت�صري 
ا�صتعداد  على  �صيكون  بر�صلونة 
خالل  الربازيلي  الالعب  لبيع 
فرتة االنتقاالت ال�صتوية احلالية، 
اأفادت  االأنباء  بع�س  اأن  خا�صة 
بويليان  الكتالن  اهتمام  بتجدد 

جنم ت�صيل�صي.

�الأرجنتني تعني مدربا ملنتخباتها �لوطنية يف �صن �لـ80

عقوبة قا�صية بحق �لرتجي 
�لريا�صي �لتون�صي من قبل "كاف"

عاقب االحتاد االأفريقي لكرة القدم 
التون�صي  الريا�صي  الرتجي  نادي 
ب�صبب االأحداث التي رافقت مباراته 
مع االأهلي امل�رسي يف اإياب نهائي 
اأبطال  لدوري  املا�صية  الن�صخة 
اأفريقيا وقرر الكاف معاقبة الرتجي 
بخو�س مباراتني على ملعبه من دون 
جمهور ب�صبب اأحداث نهائي اأفريقيا 

واالعتداء  االأهلي  النادي  اأمام 
الفريق  والعب  االأهلي  حافلة  على 
واإ�صعال  حممد  ه�صام  امل�رسي 

األعاب نارية اأثناء اللقاء.
نهائي  اإياب  يف   0-3 الرتجي  وفاز 
بها  ليح�صم  اأفريقيا  اأبطال  دوري 
االأهلي  ح�صاب  على  القاري  اللقب 

يف نوفمرب املا�صي.

جر�حة حمتملة تهدد باإنهاء 
مو�صم العب ت�صيل�صي

االإجنليزي،  ت�صيل�صي  يخ�صى 
بحاجة  ال�صاب،  العبه  يكون  اأن 
ظهره  يف  جراحية  عملية  الإجراء 
وقالت  املقبلة  الفرتة  خالل 
االإجنليزي  اإن  �صن"  "ذا  �صحيفة 
ياأمل  ت�صيك،  لوفتو�س  روبن 
لكن  التدريبات،  اإىل  قريباًا  العودة 
اأ�صوار  داخل  القلق  بع�س  هناك 
احلالة  حول  بريدج،  �صتامفورد 
ا�صتمرار  ب�صبب  لالعب،  ال�صحية 
واأو�صحت  الظهر  م�صكلة  ظهور 
ا�صتمرار  حال  يف  اأنه  ال�صحيفة 
االأمل واالإ�صابات املتكررة لالعب، 
اخل�صوع  هو  الوحيد  احلل  فاإن 

جتنب  اأجل  من  جراحية،  لعملية 
البعيد ويف  االإ�صابات على املدى 
يف  جراحية  لعملية  خ�صوعه  حال 
ا  مهدداً �صيكون  فاإنه  قريب،  وقت 
ما  املو�صم،  نهاية  اإىل  بالغياب 
يعني تقل�س فر�صه يف امل�صاركة، 
االأوروبي  االأمم  نهائيات دوري  يف 
مع  املقبل،  ال�صيف  الربتغال،  يف 
منتخب اإجنلرتا و�صارك ت�صيك يف 
مع  االأوروبي  بالدوري  مباريات   5
الفريق، و�صجل 3 اأهداف، كما لعب 
اأ�صا�صياًا يف مباراة واحدة بالدوري، 
وانتهت  وولفرهامبتون  اأمام  كانت 

بهزمية البلوز.
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ريال بيتي�س يتعجل �إمتام �صفقته �مل�صرتكة مع بر�صلونة

اأعلن رئي�س رابطة الدوري االإ�صباين 
لكرة القدم، خافيري تيبا�س، موعد 
بني  املرتقبة  الكال�صيكو  مباراة 
اجلولة  وبر�صلونة يف  مدريد  ريال 

الـ26 من الليغا.
ونقلت �صحيفة "ماركا" االإ�صبانية، 
التي  املباراة  اإن  قوله  تيبا�س  عن 
�صانتياغو  ا�صتاد  على  �صتقام 
يف  ال�صبت  يوم  �صتنطلق  برنابيو، 
متام  يف  املقبل،  مار�س  من  الـ2 

بالتوقيت املحلي،  ال�صاعة 20:45 
اأي ال�صاعة 22:45 بتوقيت مو�صكو 
بر�صلونة  وتغلب  املكرمة  ومكة 
مباراة  يف  مدريد  ريال  على 
بخم�صة  عري�صة،  بنتيجة  الذهاب 
اأهداف مقابل هدف وحيد وينفرد 
بر�صلونة ب�صدارة الليغا بعد م�صي 
يحتل  فيما  نقطة،  بـ43  جولة   19
بـ33  الرابع  املركز  مدريد  ريال 

نقطة.

تعرف على موعد كال�صيكو �الأر�س 
بني ريال مدريد وبر�صلونة

�صيفه  من  مثريا  فوزا  �صو�صييداد  ريال  اقتن�س 
الدوري  من  الـ19  املرحلة  يف   ،2-3 اإ�صبانيول 

االإ�صباين لكرة القدم "الليغا".
)د.3(  يف  مورينو  ميكيل  من  كل  للفائز  اأحرز 
وويليان خو�صي دي �صيلفا يف )د.8 63( بينما اأحرز 

للخا�رس ماركو اركاليني، ودييجو يورينتي باخلطاأ 
يف مرماه يف  )د.32، 46( وبهذا الفوز الثمني، رفع 
�صو�صييداد ر�صيده اإىل 25 نقطة يف املركز الثامن 
بفارق نقطة واحدة عن اإ�صبانيول �صاحب املركز 

العا�رس.

ريال �صو�صييد�د ي�صقط �إ�صبانيول يف مبار�ة مثرية



ق.ر

مدرب  بلما�ضي،  جمال  �أ�ضاد 
�لذي  بامل�ضتوى  �جلز�ئر، 
عطال  يو�ضف  العبه  يقدمه 
�ملو�ضم  خالل  ني�س  ناديه  مع 
يف  بلما�ضي،  وقال  �حلايل 
"عطال  تلفزيونية:  ت�رصيحات 
�ل�ضحيح  �لطريق  يف  ي�ضري 
بالنظر �إىل �ملوهبة �لتي يتمتع 
بها، ونحن هنا مل�ضاعدته على 

تطوير �إمكاناته".

و�أ�ضاف: "لقد متكن من حجز 
رغم  ني�س،  يف  �أ�ضا�ضية  مكانة 
وكذلك  له  مو�ضم  �أول  �أنه 
يل  وبالن�ضبة  �ملنتخب،  مع 
يف  �أمين  ظهري  �أف�ضل  هو 
عليه  ولكن  �لفرن�ضي،  �لدوري 
�ختيار  �لعمل"وحول  مو��ضلة 
�إفريقيا،  �أمم  لتنظيم  م�رص 
"ت�رصيحاتي  بلما�ضي:  علق 
�ضياقها  يف  تفهم  مل  �ل�ضابقة 
�أف�ضل  �أنني  كالعادة، لقد قلت 
�ملناخ  ب�ضبب  �إفريقيا  جنوب 

�ضهر  يف  هناك  �ملنا�ضب 
على  ي�ضاعد  ما  وهو  جو�ن، 
تطبيق كرة جميلة، فهذه كانت 
جمرد �أمنية و�ختيار م�رص لن 
�إىل  �ضنذهب  الأننا  �ضيًئا،  يغري 
�للقب  على  للمناف�ضة  هناك 

ا". �أي�ضً
�الحتاد  بني  �ملناف�ضة  وعن 
�لدوري  يف  �لقبائل  و�ضبيبة 
بلما�ضي:  قال  �جلز�ئري، 
"كنت �أمتنى روؤية 3 �أو 4 �أندية 
فهذ�  �للقب،  على  تناف�س 

�ضيكون مفيًد� للكرة �جلز�ئرية 
�لوطني"و�أمت:  وللمنتخب 
جاهزية  هو  �أكرث  يهمني  "ما 
�إفريقيا  لكاأ�س  �لالعبني 
لكل  دعوتي  و�أجدد  �ملقبلة، 
باأن  �جلز�ئريني  �لالعبني 
للتاألق  يبذلو� ق�ضارى جهدهم 
�لبطولة، وحتى مينحو� يل  يف 
�ملنتخب،  يف  �أكرث  �ختيار�ت 
�أمت  على  يكونو�  �أن  و�أمتنى 
عمالقة  ملناف�ضة  �ال�ضتعد�د 

�إفريقيا".

بلم��شي يو�شح ت�شريح�ته ب�ش�أن 
��شت�ش�فة م�شر لأمم �إفريقي�
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دي�ش�مب يرتك لنجم ليون حرية 
�لختي�ر بني فرن�ش� و�جلز�ئر

مدرب  دي�ضامب،  ديديه  خرج 
على  للتعليق  �ضمته  عن  فرن�ضا، 
ق�ضية �لالعب �لفر�نكو جز�ئري 
ليون  �أوملبيك  جنم  عو�ر،  ح�ضام 
جدالً  �أثار  �أنه  حيث  �لفرن�ضي، 
و��ضًعا حول هوية �ملنتخب �الأول 
�لذي �ضيمثله وقال دي�ضامب، يف 
"عو�ر من  ت�رصيحات تلفزيونية: 
يف  �لو�عدين  �ل�ضباب  �لالعبني 
�إىل  يوم  من  يتاألق  وهو  فرن�ضا، 
ونحن  ليون،  فريقه  مع  �الآخر 
بالطبع نتابع م�ضو�ره، وهو مقبل 
كاأ�س  على �مل�ضاركة يف نهائيات 

�ل�ضيف  يف  لل�ضباب  �أوروبا  �أمم 
"بالتاأكيد  و�أ�ضاف:  �ملقبل" 
حرية  لعو�ر  نرتك  �ضوف 
�ضيمثله  �لذي  �ملنتخب  �ختيار 
با�ضتدعائه  نقوم  ولن  م�ضتقباًل، 
حتى  �لفرن�ضي،  �الأول  للمنتخب 
قناعته  على  بناًء  م�ضريه  يحدد 

�ل�ضخ�ضية".
مدرب  بلما�ضي،  �أن جمال  يذكر 
بفرن�ضا  متو�جد  �جلز�ئر، 
لالجتماع  �حلالية  �لفرتة  خالل 
�ملنتخب  بتمثيل  و�إقناعه  بعو�ر، 

�جلز�ئري �الأول".

�شول�شك�ير يغري �أفك�ر 
�إد�رة م�ن�ش�شرت يون�يتد

ملان�ض�ضرت  �ملوؤقت  �لفني  �ملدير  �ضول�ضكاير،  جونار  �أويل  �لرنويجي  �كت�ضب 
يونايتد، ثقة �جلميع يف �لنادي �الإجنليزي وقالت �ضحيفة "ذ� �ضن" �لربيطانية، 
�إن �ملدير �لتنفيذي لل�ضياطني �حلمر �إد وودو�رد، معجب ب�ضكل كبري ب�ضول�ضكاير، 

حيث بات مر�ضًحا كبرًي� لي�ضبح مدرًبا د�ئًما للفريق.
و�أو�ضحت �ل�ضحيفة �أن وودو�رد ذهب �إىل غرف مالب�س �لفريق بعد �لفوز على 
توتنهام يف وميبلي، حيث هناأ �ملدرب على �لعمل �لذي يقوم به و�أ�ضارت �إىل �أن 
جمل�س �إد�رة �لنادي كان ي�ضع �الأرجنتيني بوكيتينو كهدف �أول لتدريب �لفريق، 
�أ�ضبح  فقد  �الأفكار،  غري  مباريات،   6 �أول  يف  بالفوز  �ضول�ضكاير  فعله  ما  لكن 

�جلميع ينادي باالإبقاء عليه كمدرب د�ئم.
وقاد �ضول�ضكاير �لفريق �إىل �لفوز �ل�ضاد�س على �لتو�يل يف خمتلف �مل�ضابقات، 
كما بات �ل�ضياطني �حلمر على مقربة من �ملر�كز �ملوؤهلة لدوري �أبطال �أوروبا 
�لذي يقوم به �ضول�ضكاير يف �حل�ض�س  �لتكتيكي  �لعمل  �أن  �إىل  �لتقارير  وت�ضري 
�لتدريبية، يثري �إعجاب �الإد�رة، �إ�ضافة �إىل �لعمل �ملنفرد مع �لالعبني، وخا�ضة 
بول بوجبا وماركو�س ر��ضفورد وكان مان�ض�ضرت يونايتد �أعلن �لتعاقد مع �ملدرب، 

من ناديه مولده �لرنويجي على �ضبيل �الإعارة، حتى نهاية �ملو�ضم �حلايل.

بيليه يربر ق�شوته على نيم�ر
�لقدم  كرة  �أ�ضطورة  برر 
�لرب�زيلية بيليه ق�ضوته يف بع�س 
�الأحيان على نيمار جونيور جنم 
�لفرن�ضي  �ضان جريمان  باري�س 
مع جملة  حو�ر  بيليه، يف  وقال 
�لفرن�ضية:  فوتبول  فر�ن�س 
يُعلم،  بل  ينتقد  ال  "�الأب 
نيمار  �أن  د�ئًما  �أوؤكد  عندما 
يخ�ضنا، الأنه يعد من �أبناء نادي 

�ضانتو�س".
و�أ�ضاف: "�لبع�س يعتقد �أنني �أرغب د�ئًما يف �لق�ضوة عليه، ولكنني �أفعل ذلك 
�الأف�ضل  وكذلك  �لرب�زيل  العبي  من  ولغريه  له  �الأف�ضل  �أريد  والأنني  ل�ضاحله 
ملنتخب بلدنا، و�ضاأفعل �أي �ضيء و�أبذل �أق�ضى ما يف و�ضعي دون �أي قلق من 

رد �لفعل".
و�نتقل بيليه للحديث عن �ملهاجم �لفرن�ضي �ل�ضاب، كيليان مبابي، قائاًل: "لقد 
فاز مبابي بكاأ�س �لعامل ببلوغه 19 عاما، بينما حققت �للقب الأول مرة عندما 
كنت يف �لـ17 من عمري، �أعتربه �لن�ضخة �جلديدة من بيليه، فاالأمر لي�س مزحة 

كما يت�ضور �لكثريون".
وك�ضف �الأ�ضطورة �لرب�زيلي �أن نادي باري�س �ضان جريمان �أبدى رغبة يف �ضمه، 
م�ضرًي� �إىل �أن رئي�س �لنادي جاي كري�ضنت ��ضتطلع ر�أيه يف �الن�ضمام ل�ضفوف 
�لفريق �لفرن�ضي و��ضتدرك بيليه يف ختام ت�رصيحاته: "ولكنني رف�ضت مغادرة 

ا بالفعل من باري�س �ضان جريمان". �لرب�زيل، لذ� �أوؤكد �أنني تلقيت عر�ضً

لوكيب�كيو يخلف حكيمي على 
عر�ش �شب�ب �لبوند�شليج�

تُوج دودي لوكيباكيو، مهاجم فورتونا دو�ضلدورف، بجائزة �أف�ضل العب �ضاب يف 
�لدوري �الأملاين، عن �ضهر دي�ضمرب �ملا�ضي.

و�أعلن �حل�ضاب �لر�ضمي للبوند�ضليجا على موقع "تويرت"، فوز �ملهاجم �لبلجيكي 
باجلائزة، ليخلف �ملغربي �أ�رصف حكيمي العب دورمتوند، �لذي �قتن�ضها يف 
نوفمرب 2018 و�كتفى لوكيباكيو، �لبالغ 21 عاًما، بت�ضجيل هدفني خالل �ل�ضهر 
�إ�ضقاط بورو�ضيا دورمتوند، يف �جلولة �لـ16، و�إذ�قته  �ملا�ضي، لكنه �ضاهم يف 
و�تفورد  �ملعار من  لوكيباكيو،  �الأوىل هذ� �ملو�ضم وقدم  للمرة  �لهزمية  مر�رة 
ليجذب  �حلايل،  �ملو�ضم  بد�ية  منذ  فورتونا  مع  ر�ئعة  م�ضتويات  �الإجنليزي، 
�الأنظار ب�ضدة بف�ضل �لثالثية �لتي �ضجلها يف �ضباك مانويل نوير، حار�س مرمى 

بايرن ميونخ، يف �جلولة 12 من �لبوند�ضليغا.

بطل �لع�مل يدخل �أجندة 
بر�شلونة

دخل مهاجم جديد، �ضمن �أجندة �لنادي �لكتالوين، بحثا عن تعوي�س رحيل 
"�ضبورت"  �ضحيفة  وقالت  �ملا�ضي  �الأ�ضبوع  �إ�ضبيلية،  �إىل  �حلد�دي  منري 
جديد  مهاجم  لو�ضول  �الأولوية  �أعطى  فالفريدي  �إن  بر�ضلونة،  من  �ملقربة 
من د�خل �لدوري �الإ�ضباين، ليكون �رصيع �لتاأقلم مع �لبلوغر�نا فيما تبقى من 
�أخرى حال مل يتم �التفاق مع مهاجم  �أن هناك خيار�ت  �ملو�ضم و�أو�ضحت 
�آر�ضنال �ضابًقا  �أوليفيه جريو، مهاجم  من �لدوري �الإ�ضباين، �أهمها �لفرن�ضي 
وت�ضيل�ضي حالًيا ولفتت �إىل �أن �ملهاجم �لفرن�ضي �ملتوج بكاأ�س �لعامل مع فرن�ضا 
�ل�ضيف �ملا�ضي، ينتهي عقده مع �لبلوز بنهاية �ملو�ضم �حلايل، و�أن ت�ضيل�ضي 
قد تكون لديه رغبة ببيع �لالعب هذ� �ل�ضتاء، و�ال�ضتفادة منه �قت�ضادًيا ي�ضار 
�إىل �أن هناك عدد� كبري� من �ملهاجمني �رتبط موؤخًر� برب�ضلونة، كان �آخرهم 

�الأوروغو�ياين كري�ضتيان �ضتو�ين.

هاز�رد  �إيدين  �لبلجيكي  �لدويل  �ضيقرر 
�ملو�ضم  بنهاية  ت�ضيل�ضي،  ناديه  مع  م�ضريه 
�جلاري، و�ضط رغبة كبرية من جانب ريال 
�ضحيفة  وك�ضفت  معه  �لتعاقد  يف  مدريد 
�أبلغ  "�لبلوز"  �أن  �لربيطانية  )تيليجر�ف( 
�إد�رة �مللكي، باأنه حال قرر هاز�رد �لرحيل 
باأقل من 112 مليون يورو، وهو  فلن يقبلو� 
عقد  باأن  علما  �لريال،  متناول  يف  �ضعر 
�للندين  �لنادي  مع  �لبلجيكي  �ملهاجم 

م�ضتمر حتى 2020.
�ضفوف  يف  �الأبرز  �لنجم  هو  هاز�رد  ويعد 
�لذي يرغب يف حتديد م�ضتقبله  ت�ضيل�ضي، 
يف �أقرب وقت، خا�ضة مع ت�رصيحات مدرب 
�لتي  �ضاري،  ماوري�ضيو  �الإيطايل  �لفريق، 
قال فيها "�أنا ل�ضت �لرئي�س وال �أتكفل ب�ضوق 
�النتقاالت، �أنا �ملدرب و�أريد �لتحدث عنه 
)هاز�رد( ملا يفعله د�خل �مللعب، لكن علينا 

�أن نحل �مل�ضكلة".

ثمن ه�ز�رد يف متن�ول ري�ل مدريد



فيدرر

 3 العبني �ساهموا يف تطور م�سريتي
م�ساهمة  فيدرر،  روجر  ال�سوي�رسي  النجم  اأكد 
الأول  امل�سنف  ديوكوفيت�ش،  نوفاك  ال�رسبي 
 47 لعبا  بعدما  وذلك  م�ستواه،  تطور  يف  عاملًيا، 
الكربى  املواعيد  يف  معظمها  قبل،  من  مباراة 
والبطولة  والأ�ساتذة  �سالم  الغراند  بطولت  من 

اخلتامية للمو�سم.
املبا�رسة  املواجهات  يف  ديوكوفيت�ش  ويتفوق 
الفوز يف  ال�رسبي  )25- 22( على فيدرر، وحقق 
لفيدرر  انت�سار  اآخر  بينما يعود  اآخر 4 مباريات، 
للبطولة  املجموعات  دور  اإىل  ديوكوفيت�ش  على 
اخلتامية يف عام 2015، وذلك ح�سبما نقل موقع 
»حتداين  فيدرر:  »tennisworldusa«وقال 

ديوكوفيت�ش مرات كثرية، وواجهته يف قمة م�ستوا،ه يف الوقت الذي كان ل يقهر فيه تقريبًا، 
الثنان  »نحن  ال�سوي�رسي:  بالإحباط«واأ�ساف  اأ�سعر  ل  اأن  هو  الأهم  الأمر  كان  وبالن�سبة يل 
نتمتع باأ�سلوب لعب هجومي، وبالتايل هناك نقاط هجومية كثرية يف مبارياتنا وهذا ما اأحبه 
يف مواجهتنا«وتابع: »اأعتقد اأن ديوكوفيت�ش اإىل جانب رافائيل نادال وليتون هيويت، �ساهموا 

يف تطور م�ستواي«.

�سحف فرن�سا تربز �سفقة فابريجا�س 
و�سرخ ني�س

ركزت ال�سحف الفرن�سية ال�سادرة اأم�ش ال�سبت، ال�سوء على مناف�سات اجلولة 20 من بطولة 
الدوري، اإ�سافة اإىل �سفقة انتقال �سي�سك فابريجا�ش اإىل �سفوف موناكو.

وكتبت �سحيفة ليكيب »ال�سكوك م�ستمرة« يف و�سفها لتعرث اأوملبيك ليون جمددا بالتعادل مع 
ا�ستقالة رئي�ش  واأ�سافت »�رسخ يف ني�ش« قبل مواجهة بوردو تعليقا على  �سيفه رمي�ش 1-1 
نادي ني�ش واملدير الريا�سي كما زفت اأي�سا خرب ان�سمام فابريغا�ش اإىل موناكو، قبل اللقاء 
توخيل  »و�سائل  عن  تقريرها  باريزيان  لو  �سحيفة  واأبرزت  مار�سيليا  اأوملبيك  �سد  املرتقب 

للتعامل مع اأزمة بي اإ�ش جي«.
اأما جملة فران�ش فوتبول فاأ�سارت عرب موقعها الإلكرتوين »ليون ما زال حمبطا بتعرثه اأمام 
رمي�ش.. وبيبي وليل يعربان كان ب�سهولة«بينما اأبرزت �سحيفة بروفان�ش ر�سالة فلوران توفان 
جنم اأوملبيك مار�سيليا ملديره الفني رودي جار�سيا: »املدرب لن ي�سري وحده« معربا عن ثقته 

يف جتاوز اأزمة النتائج.

جنوب اإفريقيا تهدد برد قا�س على منح 
م�سر تنظيم كان 2019

ما زالت اأ�سداء اخل�سارة القا�سية جلنوب اإفريقيا، اأمام م�رس يف �سباق تنظيم كاأ�ش اأمم اإفريقيا 
2019، تلقي بظاللها، حيث هدد م�سئولو جنوب اإفريقيا برد قا�ش، موؤكدين اأن نتيجة الت�سويت 
مل تكن نزيهة، ومل تكن ال�سدمة اجلنوب اإفريقية، ب�سبب اخل�سارة، ولكن كانت لفارق الأ�سوات 
الكبري، حيث ح�سدت م�رس 16 �سوًتا، مقابل �سوت واحد جلنوب اإفريقيا، عقب �سحب البطولة 

من الكامريون للبطء يف التجهيزات.
ليف«،  »جيم  �سحيفة  بول، ملوقع  را�سيل  اإفريقيا،  جنوب  التنفيذي لحتاد  الرئي�ش  وك�سف 
لختيار  الإفريقي،  بالحتاد  التنفيذية  اللجنة  اجتماع  يف  حدثت  التي  الكوالي�ش  من  العديد 
الدولة املنظمة واأكد اأن كاف مل ير�سل اأي فريق تفتي�ش اإىل جنوب اإفريقيا، كما اأن ال�رسكة 
بعد  الو�سع عن  وقيمت  تو�سيحات،  اأو  تف�سريات  اأي  تطلب  الو�سع، مل  لتقييم  اختارها  التي 

وكاأنها غري مهتمة، وكاأن الأمور حم�سومة.
وقال را�سيل اإنه بعث بر�سالة مل�سئويل كاف، للتاأكيد اأن وفد جنوب اإفريقيا مل يخطر بتغيري 
يرتب  كان  اإفريقيا  جنوب  احتاد  اأن  واأو�سح  جانفياجلاري   8 اإىل   9 يوم  من  الت�سويت  موعد 
لإر�سال وفد حكومي �سخم يوم 9، »لكن امل�رسيني كانوا متواجدين قبلها باأيام ويعلمون بتغيري 
املوعد الذي مل يحدد كاف �سببه«ويرى م�سئولو احتاد جنوب اإفريقيا، اأن كاف اأراد معاقبتهم 
على الت�سويت �سد املغرب ل�ست�سافة مونديال 2026، ومنح �سوتهم ل�سالح امللف الأمريكي 
كان  تنظيم  القاهرة  مغربي ملنح  »حتالف م�رسي  ت�سبب يف  ذلك  اأن  اإىل  واأ�ساروا  ال�سمايل، 

2019، ودعم ذلك التكتل العربي داخل كاف برعاية رئي�ش الحتاد الإفريقي«.
ونوه املدير التنفيذي لحتاد جنوب اإفريقيا، باأنهم يحتفظون بكامل حقوقهم القانونية �سد 

كاف يف طريقة اختيار الدولة املنظمة لكان 2019.

الفريق،  بالتعاقد مع مهاجم لتدعيم  اتخذ بر�سلونة قراًرا 
وتعوي�ش رحيل الإ�سباين منري احلدادي اإىل اإ�سبيلية ويدر�ش 
الذي  الفريق،  لإكمال  التكلفة  منخف�سة  خيارات  بر�سلونة 
ا من املهاجم الحتياطي منري احلدادي، حيث  بات منقو�سً

رحل اأم�ش ب�سكل ر�سمي اإىل اإ�سبيلية.
وقالت �سحيفة »�سبورت« الإ�سبانية املقربة من بر�سلونة، 
اإن البلوجرانا يدر�ش اإمكانية التوقيع مع املهاجم النيجريي 
اأوديون اإيجالو، �ساحب الـ29 عاًما، والذي يلعب حالًيا لنادي 

ت�ساجنت�سون ياتاي ال�سيني.
يرغب  الذي  الوحيد  الفريق  لي�ش  بر�سلونة  اأن  واأو�سحت 
لالعب  اإجنليزية  عرو�ش  عدة  فهناك  اإيغالو،  ب�سم 
خالله  تاألق  حيث  الربميريليغ،  باأجواء  اخلبري  النيجريي، 
 6 اأو   4 البار�سا  ويدر�ش  �سابق  وقت  واتفورد، يف  بقمي�ش 

خيارات اأخرى، يكون الفريق قادًرا على التعاقد مع اأحدها 
على �سبيل الإعارة، مثلما حدث مع املدافع موريلو، وميلك 
للفريق،  �سين�سم  الذي  للمهاجم  وا�سحة  روؤية  بر�سلونة 
فيجب اأن يكون قد خا�ش جتربة اأوروبية كي ي�ستغرق وقًتا 
ا�سم موراتا مهاجم  الفريق، ومت طرح  التكيف مع  اأقل يف 

ت�سيل�سي، لكن مت رف�سه ب�سبب ثمنه الباهظ.
واأن  خا�سة  املر�سحة،  اخليارات  اأبرز  من  فهو  اإيغالو  اأما 
فريقه هبط للدرجة الثانية، ويبحث الالعب عن العودة اإىل 

اأوروبا.
لعب  الإ�سباين،  غرناطة  مع  �سابقة  جتربة  اإيجالو  وخا�ش 
 36 فيها  �سجل  امل�سابقات  خمتلف  يف  مباراة   130 فيها 
هدًفا، كما اأنه �سارك يف كاأ�ش العامل مع منتخب نيجرييا، 

وميلك خربة دولية منا�سبة.

عن  اإ�سباين،  �سحفي  تقرير  ك�سف 
مع  التعاقد  من  بر�سلونة  موقف 
مهاجم  يوفيت�ش،  لوكا  ال�رسبي 
النتقالت  يف  فرانفكورت،  اآينرتاخت 
�سحيفة  وقالت  احلالية  ال�ستوية 
املقربة  الإ�سبانية  ديبورتيفو«  »موندو 
يفكر  ل  البلوجرانا  اإن  بر�سلونة،  من 
جانفي  يف  يوفيت�ش  مع  التعاقد  يف 

اجلاري.

 وميلك ال�رسبي �ساحب الـ21 عاًما 12 
هدًفا ويرتبع على عر�ش �سدارة هدايف 
مهاجم  األكا�سري  باكو  مع  البوند�سليجا 
 5 ميلك  اأنه  كما  دورمتوند،  بورو�سيا 
الأوروبي  الدوري  يف  اأخرى  اأهداف 
اأن  الكتالونية  ال�سحيفة  واأو�سحت 
مازال  يوفيت�ش،  لوكا  اأن  يرى  بر�سلونة 
يف  كبرية  بنقلة  القيام  على  �سغريا 
النادي  باأن  وختمت  حاليا  م�سواره 

الكتالوين �سوف يراقب الالعب ال�ساب 
اإمكانية �سمه لتدعيم هجوم  مع بحث 
ال�سيفية  النتقالت  فرتة  يف  الفريق 

املقبلة.
ي�سار اإىل اأن بر�سلونة يبحث عن مهاجم 
النتقالت  فرتة  خالل  معه  للتعاقد 
ال�ستوية احلالية، وذلك لتعوي�ش رحيل 
منري احلدادي لإ�سبيلية، وجتهيز بديل 
مميز للوي�ش �سواريز، مهاجم البار�سا.

بر�سلونة يح�سم موقفه من �سم جنم البوند�سليغا
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رحيل احلدادي يوجه اأنظار 
بر�سلونة �سوب �سفقة اإفريقية

قرر دانييل ليفي، رئي�ش توتنهام، رف�ش 
كانت  مهما  يونايتد،  مان�س�سرت  عر�ش 
�سيعر�سها  التي  املادية  املغريات 
»ذا  �سحيفة  وقالت  احلمر  ال�سياطني 
جمل�ش  اأبلغ  ليفي  اإن  الربيطانية،  �سن« 
اإدارة ال�سبريز باأنه لن يتخلى عن مدربه 
الأرجنتيني ماوري�سيو بوكيتينو ملان�س�سرت 
الأحمر  النادي  دفع  واإن  حتى  يونايتد، 
ويتطلع  اأكرث  اأو  اإ�سرتليني،  مليون   50
بوكيتينو  مع  للتعاقد  يونايتد  مان�س�سرت 
ال�سيف املقبل، ليخلف املدرب املوؤقت 

اأوىل جونار �سول�سكاير.

وما زال بوكيتينو ميلك عقًدا لـ4 �سنوات 
اإ�سرتليني،  مليون   34 بقيمة  توتنهام  مع 
هذا  لدفع  يونايتد  مان�س�سرت  ومييل 
املبلغ واإ�سافة 16 مليونا، لإغراء النادي 
اللندين ويدرك ال�سياطني احلمر �سعوبة 
املقبل،  ال�سيف  بوكيتينو  مع  التعاقد 
وبداأوا بتح�سري قائمة من البدلء، حال 

ف�سل ا�ستقطابه.
ولكنه  اأعمال،  وكيل  بوكيتينو  ميلك  ول 
جتديد  اأن  �سابقة  ت�رسيحات  يف  اأكد 

عقده الأخري مع توتنهام مل يكن �سعبًا.

اأموال مان�س�سرت يونايتد ال تغري رئي�س توتنهام
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رواية » النهيار« لعز الدين �شنيقي

�سرديات العودة اجلزائرية للرواية الرومان�سية
وليد بوعديلة

عز  اجلزائري  والكاتب  الروائي  يختار 
العربي  بالقارئ  ال�سفر  �سنيقي  الدين 
يف  الرومان�سي  ال�رسد  عوامل  اإىل 
روايته اجلديدة«االنهيار«، وقد ن�رستها 
ب�سكيكدة-  للطالعة  الرئي�سية  املكتبة 
2018، وفيها الكثري من ال�رساع النف�سي 
بني  حب  ق�سة  عوامل  �سن   ، والفكري 
»وفاء«،  الفتاة  و  »خمل�ص«  ال�ساب 
يف  الداللة  و  البنية  خ�سائ�ص  هي  فما 

الرواية؟

�شرد للحب واملحبة..

مقاطعها  اآخر  وينهي  الرواية  يقراأ  من 
�رسدي  عامل  من  �سيخرج  ال�رسدية 
ليوميات  ليعود  �ساحر،  رومان�سي 
عربية فيها الكثري من ال�رساع ولفنت و 
االحتجاجات واأخبار الدم و االختالف 
واالختال�ص....الأن الروائي مل ين�سغل-
اإال نادرا- بغري احلب واملحبة و اأخبار 
للعواطف  التهذيب  �سياق  يف  املحبني، 
ال�سقطات  جتنب  على  واحلر�ص 
وتفكريه  تعبريه  كل  فكان  االأخالقية، 
العاطفي  التعبري  روايته  يف  خم�س�ص 
ونقل  احلكي،  يف  اجلرباين  واالأ�سلوب 

العواطف واخلواطر...
حا�رس  جربان  خليل  جربان  ف�سوت 
اجلمال  بكل  ال�سفحات،  من  كثري  يف 
والفكرية،  اللغوية  والقدا�سة  والن�سج 
لنقراأ هذا احلكي الذي منح فيه الكاتب 
احلب  ق�سة  و�سف  �سلطة  للراوي 
للمحبوب:«  احلبيب  انتظار  وم�ساعر 
كان  هكذا  اأو  طويال  انتظرها 
يح�ص،حتى اإذا كاد يياأ�ص من مقدمها، 
و اخلوف عليها،  القلق  راودته م�ساعر 
ك�سم�ص  بعيد،  من  تلوح  له  اأ�رسقت 
نف�سه  اأرجاء  فمالأت  اأنيقة،  ربيعية 
تدنو  وهي  و�سعر-  وبهاء،  و�سياء  دفئا 

االأجواء  كاأن  املتوازنة-  بخطاها  منه 
من  وتزدان  عبقا،  عطرها  من  تت�سوع 
بديع  طرب  يف  وتتناغم  األقا،  �سحرها 
مع الطري والزهر وال�سحر...«)�ص18( 

ومن ثمة اختار الروائي �سنيقي موا�سلة 
درب الروائيني العرب والعامليني الذين 
نقلوا ق�س�ص احلب، مع اختالف طرق 
والروؤية احلكائية  النظر  وزوايا  التناول 
اجل�سد  ذاكرة  روايات  مثل  الفكرية،  و 
الأحالم م�ستغامني، و احلب يف املنفى 
اأنت يل ملنى املور�ص  ، و  لبهاء طاهر 
املجيد...  عبد  لنور  الفراق  ورغم  و 
الرومان�سية  الروايات  من  وغريها 

اخلالدة.

مالمح الرومان�شية ال�شامية 
احلاملة..

ال�رسد  مالمح  الرواية  يف  وجند 
التناق�سات  ح�سور  مثل  الرومن�سي، 
والكربياء،االنتقاالت  الغرور  النف�سية، 
يف  وتاأثريها  الزمانية  و  املكانية 
ال�سخ�سيات، العراقيل وال�سعوبات التي 
ت�سادف املحبني، املوقف الداخلي من 
القيود املجتمعية ، كرثة توظيف احلوار 
االأهواء  �رساع  –املونولوق،  الداخلي 
واالأفكار، احلب والفقر، كتابة الر�سائل 
وامل�ستقبل،مر�ص  املا�سي  الغرامية، 
والقلبي،...  احل�سي  وذبوله  املحب 
ول�سنا ندري هل اطلع الروائي على كتاب 
االأندل�سي »طوق احلمامة يف  ابن حزم 
االألفة و االأاّلف«؟ ول�سنا ندري هل قراأ 
حب  مموزين-ق�سة  الكردية«  الق�سة 
نبت يف االأر�ص  واأينع يف ال�سماء« التي 
ترجمها و�سّكلها يف رواية خالدة العامل 
رم�سان   �سعيد  ال�سهيد حممد  ال�سوري 
االأديب  كتبه  �سعري  ن�ص  من  البوطي 

الكردي اأحمد اخلاين ؟
على  كاتبنا  اإطالع  بتحقيق  وقد جنيب 
مثل هذه الكتب والروايات، الأن مالمح 

حا�رسة،و  ال�سامي  االإن�ساين  االأدب 
العفيف  الطاهر  احلب  خ�سائ�ص 
الدين  عز  الروائي  وكاأن  متجلية، 
نظيفا  يكون  اأن  الإبداعه  يريد  �سنيقي 
اجلميل  لالأدب  ي�سّوق  كي  وفكرا،  لغة 
االأدب  م�ساريع  مواجهة  يف  اجلليل، 
ويتهجم  اجلن�ص  يوّظف  الذي  االإباحي 
على الدين و االأعراف  للو�سل للعاملية 
على  بالدو�ص  الغربي  القارئ  واإر�ساء 
املرجعيات الوطنية و الدينية و احتقار 

اجلماليات الثقافية املحلية.
امللتهبة،  والعواطف  االأ�سواق  ورغم 
روايته  ختم  الروائي  اختار  فقد 
احلب  كل  وانهيار  وفاء  الفتاة  مبوت 
ال�سعاب  اأمام  ال�سمود  دالالت  كل  و 
الفتاة  اأهل  الأن  والقا�سية،  االجتماعية 
اأرغموها على الزواج من �سخ�ص اآخر، 
اجتماعية  و  اقت�سادية  يف ظل معانات 
مل ت�سمح لل�ساب خمل�ص ليكون م�ستعدا 
للزواج،  املادية  ال�رسوط  كل  لتوفري 
وهنا يدخل ال�سارد القارئ يف متاهات 
به من فجائع  ليقرتب   ، االأمل  و  احلزن 
الراهن  يف  كثرية   وجمتمعية  عاطفية 

اجلزائري والعربي.
اإحالت  �شنوات الدم و النار..

»االنهيار«  رواية  ا�ستطاعت  لقد 
الزمن  مالمح  من  لبع�ص  حتيلنا  اأن 
من  الت�سعينات  �سنوات  يف  اجلزائري 
القرن الع�رسين،لكن الروائي مل يتو�ّسع 
فروايته  االجتماعية،  اإحاالته  يف 
لكنها  بامتياز،  وعاطفية  رومان�سية 
التاريخية  خ�سو�سياتنا  ببع�ص  ذّكرتنا 
اجلزائر  عرفت  حيث  ال�سيا�سية،  و 
االأهلية،  واحلرب  التطرف  و  االإرهاب 
وكانت املجازر واملذابح حتدث ب�سفة 
يومية، فوقع الكثري من ال�سحايا وانهار 
ال�سلح  خطابات  وتراجعت  االقت�ساد 

اأمام خطابات اال�ستئ�سال واالإلغاء.

�سيا�سيا  فكريا  الرواية خطابا  نقراأ يف 
تاأريخيا:« لقد كانت الفتنة عمياء �سماء 
بكماء، يقتل فيها االأخ اأخاه واالبن اأباه و 
اجلار جاره، وهو ال يدري فيم قتله، وال 
حتى فيما يعاديه،... و كان الو�سع حقا 
ملتب�سا على الكثريين حتى من اأ�سحاب 
و  العقول....«)117(،  واأرباب  النهى 
االرهاب  فرتة  واكب  الذي  االأدب  اإن 
الدموي يف اجلزائر قد اتخذ ت�سميات 
،اأدب االأزمة،  اأدب املحنة  كثرية منها: 
اأدب املاأ�ساة اأدب الفتنة... وهناك من 
الن�سج  لغياب   ، ا�ستعجاليا  اأدبا  اعتربه 
الروايات  معظم  يف  والفكري  الفني 
اجلزائرية،  االأزمة  حني  �سدرت  التي 
االإعالمي  اخلطاب  يف  و�سقطت 

القراءة  طريق  واأخطاأت  والفكري 
ال�سو�سيولوجية و الفنية لالأحداث.

كما نقل الروائي �سنيقي لنا خ�سو�سيات 
احلياة  اجلامعية،  االإقامات  يف  احلياة 
اخلدمة  ظروف  اجلزائي،  الريف  يف 
االأمنية،  االأزمة  زمن  يف  الوطنية 
ال�سلوك  يف  االعتدال  اأو  التطرف 
يف  الدينية  العلوم  طلبة  عند  والتفكري 
العربي  العامل  يف  ثمة  ومن  اجلزائر) 
ال�سباب  عند  البطالة  واالإ�سالمي(، 

و�سعوبة احل�سول على عمل،...
اأخريا

ودالالت  جماليات  لبع�ص  قراءة  هذه 
الدين  عز  اجلزائر   الكاتب  رواية 

من  القادم  اأن  توؤكد  وهي  �سنيقي، 
متميز  اأديب  عن  �سيك�سف  االإبداعات 
يف طريقت حكيه، فهو ميتلك االأدوات 
الفنية، ويح�سن بناء املتخيل ال�رسدي، 
الت�سويق  على  حتيل  �رسدياته  اأن  كما 
،و  ال�سخ�سيات  اأعماق  يف  التوغل  و 
يف  ترحل  لن�سو�ص  بحاجة  اجلزائر 
الداخل االإن�ساين لتنقله اإىل حيز التعبري 
الإن�سانيته،  االإن�سان  يعود  كي  واحلكي، 
يف انتظار اأن ينقل لنا الروائي م�ستقبال 
وتراثية  �سيا�سية  و  جمتمعية  عوامل 
القارئ  اجلزائري...نن�سح  العمق  من 
رواية  بقراءة  والعربي  اجلزائري 

االنهيار.

ا�شتهداف وجودي

واملثقفون  املفكرون  اأ�سهم 
الفل�سطينيون ب�سورة الفتة يف النه�سة 
الدول  معظم  يف  والتعليمية  الثقافية 
فل�سطينية  اأ�سماء  وقدمت  العربية، 
عديدة خدمات جليلة لتطوير امل�سهد 
العربي،  والفكري  والعلمي  الثقايف 
وهم كانوا وال زالوا مبثابة ر�سل حمبة 
ميكن  وال  العرب،  االأ�سقاء  مع  وتاآخي 
اإنكار االأثر الثقايف والعلمي واالأخالقي 
الذي  العربية،  الدول  يف  تركوه  الذي 
الت�سامن  روح  لتعميق  توظيفه  يجب 

والتاآزر واالأخوة ووحدة امل�سري.
ثقافياً  منجماً  تعترب  التي  فل�سطني 
ودينياً  اأثرياً  وتراثاً  عربياً  وطنياً 
واإن�سانياً، ت�ستحق من املثقفني العرب 
والدعم  االهتمام  كل  �سواهم  ومن 
وثبات  �سمودها  لتعزيز  وامل�ساندة، 
االغتيال  عمليات  وجه  يف  �سعبها 
يد  على  له  يتعر�ص  التي  املمنهجة 
وبوا�سطة  االإ�رسائيلي،  االحتالل 
حيث  املتحدة،  الواليات  يف  وكالءها 
اليهودية  القومية  تقيم  مرة  الأول 
بوا�سطة  االأبي�ص  البيت  ال�سهيونية يف 
زوج ابنة الرئي�ص االأمريكي »كو�سنري«. 
اأمريكية  اإدارة  تتبنى  مرة  والأول 
كاماًل  ال�سهيوين  ال�سيا�سي  الربنامج 

دون اعرتا�ص.
الثقافة  اإ�رسائيل  ا�ستهدفت  لقد 
الفل�سطينيني  واملثقفني  الفل�سطينية 
منهم  للتخل�ص  و�سعت  اإن�ساءها،  منذ 
وحتييد دورهم وتغييبهم، ودفن الثقافة 

توا�سلها  ومنع  وح�سارها  الفل�سطينية 
عن  وكتمها  العربي،  حميطها  مع 
املثقفني  كان  لذلك  الدولية.  ال�ساحة 
راأ�ص  على  الفل�سطينيني  واملفكرين 
قائمة اال�ستهداف االإ�رسائيلي، الإدراك 
بثقافتهم  ي�سكلون  هوؤالء  اأن  االحتالل 
ودورهم خطراً كبرياً، فقامت االأيادي 
ال�سهداء:  باغتيال  ال�سوداء  ال�سهيونية 
كمال  زعيرت،  وائل  كنفاين،  غ�سان 
اأبو  ماجد  القلق،  الدين  عز  نا�رس، 
�رسار، عبد الوهاب كيايل، حنا مقبل، 
�سهداء  من  و�سواهم  العلي،  ناجي 
وحماولة  والفكر،  والثقافة  الكلمة 
�رسيف،  اأبو  ب�سام  الكاتب  اغتيال 

واملفكر اأني�ص �سائغ وغريهم.
 �شمري الأمة املنف�شل

واملخططات  املوؤامرات  ت�ستمر 
على  للق�ساء  ال�ساعية  االإ�رسائيلية 
العربية  العريقة  التاريخية  احل�سارة 
فل�سطني،  اأر�ص  فوق  الفل�سطينية 
وتزييف  غريبة  باأخرى  وا�ستبدالها 
دور  يت�سح  وهنا  واجلغرافيا.  التاريخ 
وتعزيز  بن�رس  جداً  الهام  املثقفني 
ثقافة املقاومة ال�سعبية يف كل مدينة 
لفكرة  والت�سدي  فل�سطينية،  وقرية 
الطاقات  وحت�سيد  البديل،  الوطن 
داخل  يف  الفل�سطينية  واجلهود 
الوحدة  وا�ستعادة  وخارجها،  فل�سطني 
فل�سطينية  قيادة  وانتخاب  الوطنية 

متثل جميع الفل�سطينيني. 

الالفت اإن ال�سارع الفل�سطيني والعربي 

املثقفني  من  اأ�رسع  زال  وما  كان 
اإعالن مواقفهم من ق�سايا  العرب يف 
يتقدمون  النا�ص  وكان  ال�ساعة، 
اإىل  النزول  يف  واملفكرين  املثقفني 
الق�سية  مع  ت�سامنهم  الإبداء  ال�سوارع 
التي  املحطات  يف  الفل�سطينية 

�سادفتها.
االأمة  و�سمري  �سوت  هم  املثقفني  اإن 
املعربون  هم  اال�سرتاتيجية،  واأداتها 
هم  والذاكرة،  والتاريخ  الهوية  عن 
املحرك الرئي�سي لل�سعوب واأهم فاعل 
ومبادر يف خمتلف الق�سايا. املثقفني 
املثقفني  من  وعدد  الفل�سطينيني 
العمل  يف  مبكراً  انخرطوا  العرب 
وكانت  الفل�سطيني،  الن�سايل  الوطني 
لهم ب�سمات وا�سحة وموؤثرة يف تاريخ 
الق�سية، ومتكنوا من و�سع فل�سطني يف 
املكانة املرموقة التي ت�ستحقها على 
العربية  والثقافية  ال�سيا�سية  اخلارطة 

والعاملية.
على كاهل املثقفني العرب مهام اأخرى 
منها م�سوؤولية امل�ساهمة مع املثقفني 
الفل�سطينيني  واملفكرين  واالأدباء 
ال�سهيونية  الرواية  وتعرية  ف�سح  يف 
توظف  التي  املزيفة،  التاريخية 
وت�ساندها  �سخمة  اإعالمية  منظومة 
وغربية،  اأمريكية  اإعالم  و�سائل 
الفل�سطينية  الرواية  طم�ص  بهدف 
وتزوير  احلقيقيني،  االأر�ص  الأ�سحاب 
موجودة  غري  وقائع  وفربكة  تاريخهم 
ال�سهاينة،  واأحالم  اأذهان  يف  اإال 
الباطلة،  واالدعاءات  االأكاذيب  وبث 
والت�سكيك بالهوية العربية الفل�سطينية 

لالأماكن التاريخية واالأثرية والدينية.

االأدبية  االأعمال  ترجمة  اأي�ساً  ومنها 
الفل�سطينية اإىل لغات عاملية متعددة، 
خا�سة تلك التي تظهر حق الفل�سطيني 
باأر�سه، والتي ت�ستند اإىل وقائع تاريخية 
العاملي  العام  الراأي  ملخاطبة  مثبتة، 
وك�سف  احلقائق  وتو�سيح  والغربي، 
االدعاءات االإ�رسائيلية مبا ال ميلكون، 

وحتى ال نظل كمن يحدث نف�سه.
 القوة اخل�شنة

االأدوات  اأهم  من  واحدة  الثقافة 
املوؤثرة للحفاظ على وجودنا ومقاومة 
ي�سعى  الذي  ال�سهيوين  االحتالل 
الفل�سطينية  الوطنية  الهوية  لتذويب 

واالنتقال اإىل مرحلة اإنهائها.
ت�سكل  �سعب  اأي  ثقافة  كانت  فاإن 
عن�رساً هاماً من هويته، فاإن للثقافة 
�ساأن  �ساأنها  املحا�رسة،  الفل�سطينية 
فل�سطني ذاتها املحا�رسة من الكيان 
ال�سهيوين ومن العرب، دوراً م�ساعفاً 
الوطنية  الهوية  على  احلفاظ  يف 
واحلفاظ  جهة،  من  الفل�سطينية 
العربية  ال�سعوب  اإدراك  م�ستوى  على 
وعدالتها  الفل�سطينية  بالق�سية 

والتفافهم حولها.
وللثقافة قدرة هامة على املقاومة التي 
نوؤكد اأن ا�ستمراها توا�سلها وتعزيزها 
ال�سيا�سات  تفر�سها  ق�سوى  �رسورة 
التي  االإق�سائية  العن�رسية  العدوانية 
يهدد  الذي  ال�سهيوين،  العدو  يتبعها 
وجود االإن�سان الفل�سطيني فوق اأر�سه 

ويحا�رس  واإرثه،  وتاريخه  وثقافته 
حماولة  يف  االأر�ص  فوق  �سيء  كل 
البط�ص  ال�ستحداث واقع جديد بقوة 
والقتل والتاريخ املزيف. ويجهد هذا 
الوجودي  �رساعه  حتويل  اإىل  العدو 
ال�سعب  مع  والوطني  وال�سيا�سي 
اإن�سانية  عناوين  اإىل  الفل�سطيني 
وتقزمي  حتجيم  بهدف  وهناك،  هنا 
مما  �سطبها،  ثم  الفل�سطينية  الق�سية 
الكامنة  الطاقات  ا�ستنفار  ي�ستدعي 
العربية  واأمته  الفل�سطيني  ال�سعب  يف 
اخلطرية  املرحلة  هذه  ملواجهة 
رافع  كاأهم  الثقافة  تربز  وهنا  للغاية، 

ال�ستنها�ص مقدرات االأمة.
من يطلع على الظروف البائ�سة التي 
الفل�سطيني  االإن�سان  كنفها  يعي�سه يف 
يف  والثابت  واملحا�رس  ال�سابر 
املحتلة،  الفل�سطينية  االأرا�سي 
والتوجع  احلياة  م�سقة  طبيعة  يدرك 
اأر�سه  فوق  الفل�سطيني  يكابده  الذي 
لذلك  االحتالل.  نتيجة  وطنه  ويف 
ناعمة  قوة  باعتبارها  الثقافة  فاإن 
النموذج  يف  خ�سنة  قوة  اإىل  تتحول 
ترعب  قوة  وت�سبح  الفل�سطيني، 
فعل  اإىل  حتويلها  من  بد  فال  العدو 
ثقافة  اأدوات  وتطوير  ون�رس  مقاوم. 
اأي�ساً  الثقافية  واملقاومة  املقاومة، 
واالحتالل.  الهيمنة  لثقافة  للت�سدي 
ن�سدد  التي  الثقافية  املقاومة  اإن 
ال�سعب  �سمود  لدعم  هنا  عليها 
وتوا�سلها،  وا�ستمرارها  الفل�سطيني، 
ال�سهيونية  لل�سغوط  االن�سياع  وعدم 
وواجباً  وطنية  �رسورة  هي  والغربية، 

كما  ثقافياً  ترفاً  ولي�ست  قومياً 
ن�ساالً  ولي�ست  البع�ص،  يت�سورها 

نخبوياً ناعماً.
 اأمام مفرتق

التعقيد  بالغة  الراهنة  الظروف  يف 
اأن  علينا  الوطنية،  ق�سيتنا  على 
باالإن�سان  ترتقي  ثقافة  نحو  ن�سعى 
الفل�سطيني اأينما تواجد. ثقافة قادرة 
ما�سيها  ومع  ذاتها  مع  الت�سالح  على 
وتت�سمن  االآخر،  ومع  وحا�رسها 
اإىل  نحتاج  م�ستقبلها.  بناء  اإمكانية 
ثقافة واعية ومتجذرة تدرك م�سالح 
وال�سيا�سية.  الوطنية  �سعبنا  واأهداف 
مواكبة  على  املقدرة  متتلك  ثقافة 
التطورات التكنولوجية والثورة العلمية 
واملعرفية واملعلوماتية. الثقافة التي 
لتحقيق  والتناف�ص  التعددية  تراعي 
الريادة واالأهداف الوطنية والتنموية. 
اأمام  اليوم  الفل�سطينية  فالثقافة 
باإ�سكاليات  ومثقلة  حقيقي  مفرتق 
حقيقية ومو�سوعية متعددة و�سائكة، 
قادرة  لتكون  التجدد  اإىل  وحتتاج 
املتغريات  كافة  مع  التوا�سل  على 
النظر  عن  التوقف  يجب  التاريخية. 
اإىل الثقافة على اأنها فعاًل جتميلياً، اأو 
عمراناً �سياحياً، بل علينا اأن ندرك اأن 
الثقافة هي املحرك احلقيقي لكافة 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  االأحداث 
احلامي  وهي  واالأمنية،  واالجتماعية 
الثابتة  للحقوق  االأبرز  واحلامل 

واالأهداف الوطنية الفل�سطينية.
ح�شن العا�شي

اجلزءالثاين القوة اخل�سنة للثقافة.. اخلا�سية الفل�سطينية
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للكاتب ويليام اأتكينز 

وتاريخ  ت�ضاري�س  الالحمدود"..  "العامل 
واإ�ضاءات على جاذبية 8 �ضحاري حول العامل

�ضمن تقليد اأدبي كال�ضيكي، يقدم م�ضتك�ضف الت�ضاري�س الوعرة ويليام اأتكينز كتابًا ثريًا عن 
اأ�ضفاره اإىل ثماين �ضحاري حول العامل، م�ضتح�ضراً يف �ضياق ذلك اجلاذبية اخلال�ضة لتلك الرمال 

الالمتناهية النائية واخلطرة، التي اأ�ضرت قلوب وعقول امل�ضتك�ضفني والرحالة عرب التاريخ.
وكالت

تقف  ال  تلك  امل�ؤلف  رحالت  لكن 
عند الت�أمل يف تلك امل�اقع الزاهدة، 
لكن اأي�ش�ً يف اأ�شي�ئه� وخملف�ته� مثل 
االأديرة واجلدران احلدودية وامل�اقع 
مقتطف�ت  الكت�ب  ويتخلل  الن�وية. 
كت�ب  اأي�ش�ً  لكنه  و�شعراء،  لكت�ب 
واجلغرافي�  الت�ريخ  عن  اجتم�عي 
حيث  واالأدب،  وال�شي��شة  والدين 
متتلئ �شفح�ته ب�الأفك�ر واحلك�ي�ت 
التي �رصده� م�شتك�شف�ن من الع�رص 
ع�ئدة  بردى  واأوراق  الفيكت�ري، 
لب�ذيني قدامى، ومذكرات مب�رصين 

وجملدات للرهب�ن.
يف  اخل�يل  الربع  على  اأوالً  يعرج 
اأرا�شي  ثم  العربية،  اجلزيرة  �شبه 
التج�رب الن�وية يف اأ�شرتالي�، وبحر 
ك�زاخ�شت�ن،  يف  اجل�ف  االآرال 
و»البح�ر الرملية« املتقلبة يف �شم�ل 
�ش�ن�را  و�شحراء  ال�شني،  غرب 
اأريزون�،  يف  احلدودية  املن�طق  يف 
بالك  يف  م�ن«  »ب�رنينغ  ومهرج�ن 
يف  القدمية  واالأديرة  بنيف�دا،  روك 
م�شيئ�ً  مل�رص،  ال�رصقية  ال�شحراء 

والت�ريخ  الن��س  على  ذلك  �شي�ق  يف 
االأم�كن  لتلك  ورمزية  والت�ش�ري�س 

الن�ئية.

تاأمل

ا�شتك�ش�ف  رحلة  لي�س  كت�به  لكن 
اأجل  من  روحي  �شعي  ه�  م�  بقدر 
التع�يف والت�أمل، ف�مل�ؤلف ي��شح يف 
الربع  اإىل  ذهب  اأنه  الكت�ب  م�شتهل 
اخل�يل يف �شبه اجلزيرة العربية على 
اأثر نه�ية عالقة حب. فمع كل جم�ل 
ك�إلق�ء  اإليه�  ال�شفر  يبقى  ال�شحراء، 

النف�س يف غي�هب الن�شي�ن.
ال�شحراء  يه�ب  اأنه  اأتكينز  ويبدو 
»امليتة«  ب�ملن�طق  ي�شفه�  التي 
اأي�ش�ً  م�لع  لكنه  و»املهج�رة«، 
رح�لة  وك�ن  وزهده�،  بتق�شفه� 
يف  كبرياً  ت�أثرياً  ترك�ا  قد  �ش�بق�ن 
الكت�ب:  م�شتهل  يف  يكتب  نف�شه. 
اإىل  لرحالت  مكتبة  بتجميع  »بداأت 
يف  مل�ش�فرين  معظمه�  ال�شحراء، 
القرن  واأوائل  ع�رص  الت��شع  القرن 
اأو  نظ�م  بدون  قراأته�  الع�رصين؛ 
لقد  جغرافي�ً.  خ�ش��ش�ً  مت��شك، 

اأنني  ل�  كم�  اإحل�ح،  من  ن�ع  دفعني 
رمز  عن  بحث�ً  ال�شفح�ت  اأنقب 
اأتكينز،  لكن  قنبلة«.  مفع�ل  الإبط�ل 
يعتربون  ممن  ي�شخر  ذلك،  مع 
اأنف�شهم من امل�شتك�شفني ويعتربهم 

»�شاللة جديدة من املتع�شبني«.
كل  زمني�ً.  �شفراته  ي�ثق  امل�ؤلف 
من  ج�انب  ين�شج  رحالته  ق�ش�س 
ف�ل�شحراء  واجلغرافي�.  الت�ريخ 
�شب  ولقد  معقد،  حي  بيئي  نظ�م 
على  البحثية  جه�ده  من  الكثري 

و�شف الكثب�ن الرملية.

�ضلطنة عمان

اأقرب  ي�أخذ  االإجنليز  ك�أ�شالفه 
امل�ش�لك اإىل ال�شحراء مت�جه�ً نح� 
ال�شحراء  رم�ل  ويف  اخل�يل.  الربع 
يالحق  عم�ن،  �شلطنة  يف  املتح�لة 
وبرترام  ثي�شيجر  ويلفريد  ق�ش�س 
فيلبي،  ج�ن  �ش�نت  وه�ري  ت�م��س 
احلركة  ب�شك�ن  مفت�ن�ً  ويبدو 

املت�ا�شل.اأ�شرتالي�

ويف �شحراء اأ�شرتالي� حيث التج�رب 

املتط�يرة  االأغربة  تندمج  الن�وية، 
امل�أه�لة  غري  الن�ئية  املن�طق  من 
خميلة  يف  الدم�ء،  من  دوائر  مع 
اأتكينز، هي خملف�ت احلرب الب�ردة 

والدم�ر الن�وي.ك�زاخ�شت�ن
اأتكينز  ي�شري  الك�آبة،  من  ومبزيد 
ك�زاخ�شت�ن،  االآرال يف  بحر  ق�ع  يف 
ويكتب عن الفراغ الذي �شببته عق�د 
بتح�يل  ال�ش�فييتية  ال�شي��ش�ت  من 
االكتف�ء  لتحقيق  و�شري  اأم�  نهري 
»كمحجر  وي�شفه:  ب�لقطن،  الذاتي 

عني من دون عني«.
ويعرج بعد ذلك اإىل �شحراء �ش�ن�را 
على احلدود االأمريكية مع املك�شيك، 

ويتح�ل اإىل واعظ �شي��شي.
مهرج�ن  يح�رص  نيف�دا،  ويف 
»ب�رنينغ م�ن«، ال�شحراوي الفنت�زي 
كت�ب�ته  و�ش�ري�ليته.  غرابته  يف 
تنتقل ب�شكل �رصيع من الده�شة اإىل 

القلق.
م�رص

تق�شف�ً  اأكرث  رحلة  يف  ي�رصع  ثم 
يف  اأنط�ني��س  القدي�س  دير  اإىل 
ال�شحراء ال�رصقية يف م�رص، كمك�ن 

لالن�شح�ب والتن�شك.

ب�لقدر  ه�  الأتكينز  ب�لن�شبة  ال�شفر 
ه�  م�  بقدر  الن��س  عن  نف�شه 
امل�ؤلف  ويك�شف  االأم�كن.  عن 
مظ�هر  من  العديد  �ش�عري  بنرث 
ال�شحراء بكثري من اخلي�ل، منحرف�ً 

والطبيعي  الب�رصي  الت�ريخ  عن 
اأ�شبه  �شخ�شية  جتربة  من  ن�ع  اإىل 
ب�حللم. والنتيجة يق�ل م�ؤلف كت�ب 
لتجد  فيه  ت�شيع  كت�ب  »ليفيث�ن« 

ع�مل�ً اآخر.

يغلب  �شعرية  ن�ش��س  )املتيم( 
وال�شطرين  التفعيلة  �شكل  عليه� 
مظهر  لل�ش�عر  م�ؤخرا  �شدرت 
يك�ن  ان  فيه�  ويح�ول  احلجي 
ليجمع  التقليد  عن  مبتعدا  جمددا 
الرتكيز  مع  واحلداثة  االأ�ش�لة  بني 

على الع�طفة.
وتت�شمن جمم�عة احلجي تداعي�ت 
لذكري�ت قدمية م�ؤثرة يف وجدانه 
ق�شيدة  يف  كق�له  اأحالمه  ويف 

ع��شق امليم��س..
الروؤى خ�رصاء ملهمة  “قراأت فيك 
… مل حتن ه�م� ومل ت�شرتفد املنن� 
 … به  الدليل  وكنت تب�رص م� ح�ر 

فكنت احكمن� بل كنت اب�رصن�”.
ال�شعرية  وع�اطفه  جتلي�ته  ويف 
وم�  واأوج�عه�  الغربة  االم  تظهر 
ميكن اأن يرتتب عليه� من تداعي�ت 
يف  فيق�ل  االإن�ش�ن  نف�س  على 

ق�شيدة غريب..
و�شط  يف  وقفت  غريب  ي�  “مل� 
الطريق وف��س جمر القربات على 
 .. بالدي  اإىل  الطريق  اأين  ل�ش�نك 
تعرفه�  كنت  بالدا  لي�شت  هذه 

�شغريا”.
احل�لة  على  الع�اطف  تغلب  ثم 
النف�شية لل�ش�عر فيكتب ن�ش� بعن�ان 
ط�ئر ال�ش�ق يعرب فيه عن مكن�ن�ته 

الداخلية فيق�ل..

“هذه الدرب لي�س تف�شي اليهم … 
كلم�  متيد  ف�لدروب  �رصت  اينم� 
م�ت   … م�شتميت�  نح�هم  جزت 

درب و�ش�ح درب جديد”.
الهيئة  عن  �ش�درة  املجم�عة 
يف  وتقع  للكت�ب  ال�ش�رية  الع�مة 
املت��شط  القطع  من  �شفحة   152
م�اليد  احلجي  مظهر  وم�ؤلفه� 
اإج�زة  على  ح��شل   1946 حم�س 
يف اللغة العربية من ج�معة دم�شق 
وه� ع�ش� يف احت�د الكت�ب العرب 
منه�  الكتب  من  العديد  له  و�شدر 
وال�راق  اجللن�ر  نق��س  ال�شعر  يف 
اجلن  ديك  النقد  ويف  وم�ش�هد 
احلم�شي كم� عمل مع جلنة اإحي�ء 
خمت�رة  كتب  اأربعة  وقدم  الرتاث 
منه� نرث الدر وحلية املح��رصة يف 

�شي�غة ال�شعر.

الأ�ضالة واحلداثة �ضمن جمموعة 
)املتيم( لل�ضاعر مظهر احلجي

 Author House دار  عن  �شَدرت 
اإىل  ترجمة  االأمريكية  اإندي�ن�  ب�الية 
والق��س  ال�ش�عر  اأعده�  االجنليزية 
“تب�  لكت�ب  احلراق  ي��شف  واملرتجم 
الكت�بة”  فن�ن  ح�ش�ة  عن   _ للّرواية 
للك�تب ال�شحفي واملهند�س ال�ش�داين 

عمرو منري دهب…
والكت�ب الذي ي�شّم بني دفتيه جمم�عة 
االأدب  يف  النقدية  املق�الت  من 
ق�شرية  وق�شة  رواية  من  واأجن��شه 
ميكن  كم�  الرواية،  �شد  لي�س  و�شعر 
بل �شد  عن�انه،  ذلك من خالل  تخيل 
الكت�بة  فن�ن  �شيدة  ب�أنه�  االإيه�م   ”
ب��شفه�  وتقدميه�  الزمن،  هذا  يف 

عر�س  على  ال�شعر  خلالفة  مر�شحة 
كم�  والنقدي”  اجلم�هريي  االكت�ش�ح 

ج�ء يف تقدمي العمل.
هذا الكت�ب – كم� يف العن�ان الفرعي 
وللدقة  الكت�بة،  – عن حظ�ة فن�ن  له 
االنت�ش�ر  بحظ�ة  ينفرد  اأن  �شد  ف�إنه 
على  االأدبية  االأجن��س  من  واحٌد 
ح�ش�ب غريه بفعل ف�عل من امل�ؤِثّرين 
ب�أن ذلك  اإيه�م�ً  يف الراأي الع�م االأدبي 
االنفراد قَدٌر ال من��س منه على �ش�كلة 
ال�شي��شة  يف  الت�ريخية  احلتمّي�ت 

واالقت�ش�د.

دهب  منري  عمرو  اأن  ب�لذكر  واجلدير 

له  �شدر  �ش�داين،  ومهند�س  اأديب 
 17 تق�رب  امل�ؤلف�ت  من  العديد 
ال�طنية  ال�شخ�شية  درا�ش�ت  م�ؤلف يف 
واالأدبي،  الفني  والنقد  والق�مية، 
االإن�ش�نية  القراءات  اإىل  اإ�ش�فة 
 ”  : اأهمه�  من   ، ال�ش�خر.  واالأدب 
جين�ت عربية: يف املتداول خل�شة عن 
ال�شخ�شية العربية – من�ش�رات �شف�ف 
 – االختالف  من�ش�رات  بريوت،   –
اجلزائر 2015، ” ال�شخ�شية ال�ش�دانية 
الرتابي”  وح�شن  �ش�لح  الطيب  بني 
 ،2016 اخلرط�م   – امل�شّ�رات  دار   –
“ذكري�ت طلبة در�ش�ا اجل�معة مبزاج” 
– دار امل�شّ�رات – اخلرط�م ،2016، 

به  يتقدم  االإن�ش�ن  عن  عج�ز:  ي�   ”
العمر” – من�ش�رات �شف�ف – بريوت، 
دار  اجلزائر،   – االختالف  من�ش�رات 
اأوم� – بغداد 2016، ” تّب�ً للرواية: عن 
العربية  الدار  الكت�بة” –  فن�ن  حظ�ة 

للعل�م ن��رصون – بريوت 2017.
له  ف�شبق  احلراق،  ي��شف  االأ�شت�ذ  اأم� 
الق�شة  يف  اإبداعية  اأعم�ال  اأ�شدر  اأن 
اأعم�ل  له  و�شدرت  ال�شعر  و  الق�شرية 
اإديليفري  دار  عن  بفرن�ش�  الرتجمة  يف 
يف  جت�رب  له  كم�  ب�ري�س.  بن�احي 
رفيعة  اأدبية  جمالت  حترير  هيئ�ت 
املتحدة  ب�ل�الي�ت  ب�لرتجمة  تعنى 

االأمريكية.

اإ�ضدار جديد لل�ضاعر واملرتجم املغربي يو�ضف احلراق

اإط�ر  يف  الرواية  اأحداث  تدور 
روم�ن�شي اجتم�عي وتعرج الك�تبة من 
امل�نت�شريات«  بـ«عذراء  االإط�ر  هذا 
ح�ار  من  يخل�  ال  روح�ين  �شق  اإىل 

يدور بني البطلة ونف�شه�.
للن�رص  ال�شعيد  دار  عن  حديث�ً  �شدر 
»عذراء  رواية  الق�هرة،  يف  والت�زيع 
واالإعالمية  للك�تبة  امل�نت�شريات« 
ويعترب  اخلاليل،  ق�ش�اء  امل�رصية 
االأدبية  االأعم�ل  اأول  ه�  العمل  هذا 
خالل  به�  �شت�ش�رك  والتي  للك�تبة، 
الق�هرة  ملعر�س  الذهبية  الدورة 
يف  انطالقه  املقرر  للكت�ب،  الدويل 

22  ج�نفي احل�يل.

تدور اأحداث الرواية يف اإط�ر روم�ن�شى 
هذا  من  الك�تبة  وتعرج  اجتم�عي 
اإىل  امل�نت�شريات«  بـ«عذراء  االإط�ر 
يدور  ح�ار  من  يخل�  ال  روح�نى  �شق 
الك�تبة  البطلة ونف�شه�، واخت�رت  بني 
جزء من احل�ار كغالف لنه�ية روايته� 
كثرياً  اأرهقتك  الأنني  »�ش�حمينى 
اأكرث،  ف�أذيتك  تطيقني  ال  م�  وحملتك 
عه�دي  كل  نق�شت  الأين  �ش�حميني 
�شتك�نني  اأنك  ميين�ً  وحنثت  بل  معك 
على  املقدمة  املرفهة  النف�س  تلك 
ن�شحت  انني  حتى  يليك،  م�  كل 
ه�ؤالء الب�ئ�شني مثلي مب� عجزت عنه 
اأم�مك، فلتغفري يل اأيته� املتم��شكة 

يف ق�ع الرك�م«.
»م�نت�شريات«  اأن  اخلاليل  وت��شح 
اأن  يعتقدون  وهم  املن�ش�ر،  يعني 
اجلبل  نحتت  التي  هي  املالئكة 
ال�شكل  هذا  على  لي�شبح  ب�ملن��شري 
يعترب  حيث  به،  املعروف  اجلميل 
الع�مل  جب�ل  اأعلى  من  واحداً  اجلبل 
قد�شية  وله  اإ�شب�ني�،  يف  وم�ج�داً 
عند االإ�شب�ن وال�شعب الكت�ل�ين، حيث 
الع�م  يف  مرة  ك�ت�ل�ني�  اأهل  يزوره 
اأجمل  من  اأنه  اإىل  ب�الإ�ش�فة  للتربك، 

االأم�كن ال�شي�حية يف الع�مل«.
اإىل جبل  اأنه� �ش�فرت  الك�تبة  وذكرت 
بغر�س  اأ�ش�بيع   3 ملدة  »م�نت�شريات« 

اإن  حيث  املك�ن،  ومع�ي�شة  الكت�بة 
املع��رص،  الزمن  يف  تدور  الرواية 
الرواية  يف  بطاًل  املك�ن  ويعترب  بل 
االأ�ش��شية،  البطلة  ج�نب  اإىل  اأي�ش� 
بني  الف�رق  فكرة  طرح  بهدف  وذلك 
االإن�ش�ن يف جمتمعن� ويف  التع�مل مع 
املجتمع�ت االأكرث حت�رصاً، كم� نقلت 
�ش�راً متن�عة من املجتمع االإ�شب�ين، 
على  يعتمد  االأ�ش��شي  املح�ر  حيث 
الت�أثري  على  املجتمع  قدرة  فكرة 
ال�شق  على  ركزت  كم�  االإن�ش�ن،  يف 
اختالف  وقب�ل  ب�لرواية  الروح�ين 

ثق�فة االآخر.
وكالت 

عن دار ال�ضعيد للن�ضر والتوزيع يف القاهرة

�ضدور رواية  "عذراء املونت�ضريات" لق�ضواء اخلاليل

وكالت  وكالة اأنباء ال�ضعر 



ثقافةالأربعاء    16  جانفي  2019  املوافـق  ل11 جمادى الأول 1440هـ 17
تعر�ض لأول مرة على خ�سبة امل�سرح الوطني اجلزائري يومي 14 و15 فيفري

»ناتان احلكيم« تبعث 
بر�سالة �سالم والت�سامح 

الديني على اأر�ض اجلزائر
يحت�سن امل�سرح الوطني اجلزائري حمي الدين ب�سطارزي يف 14 و15 فيفري 2019 
، ولأول مرة يف اجلزائر، العر�ض امل�سرحي ال�سهري » ناتان احلكيم«)، الذي يعترب 

در�سا يف الت�سامح الديني و ر�سالة �سالم  وياأتي هذا العر�ض وفاء ملهمة امل�سرح 
الوطني اجلزائري   النبيلة يف ن�سر الإ�سعاع الثقايف، والنفتاح على ثقافات العامل 

، وحتظى  هذه امل�سرحية بدعم من وزارة ال�سوؤون اخلارجية  و وزارة الثقافية 
مبعية هيئات وموؤ�س�سات اأخرى وكذا �سخ�سيات داعمة للم�سروع الإن�ساين العاملي 

» العي�ض معا يف �سالم« الذي يحتفل  به عامليا، كل 16 ماي تبعا ملبادرة اجلزائر 
التي �سادقت عليها هيئة الأمم املتحدة.

 حكيم مالك 

الديني  الت�سامح  ر�سالة  �سمود 
منذ قرون من الزمن

م�رسحية  كاتب  متكن   ولقد   
يف   واملتمثل  احلكيم«  »ناتان 
الكاتب الدرامي و الناقد  الأملاين 
�سنة  لي�سني  افرامي  غوتنغولد 
1779  اأن ي�سافر بهذه  امل�رسحية  
عرب قرون من الزمن دون اأن تفقد  
عمق الر�سالة التي حتملها، ولكنها 
معاجلة  يف  در�س  اأح�سن  لتزال 
يتعلق  ما  يف  ال�ساعة  ق�سايا 

بالت�سامح الديني. 

م�سروع �سالم مب�ساركة 
جمال بدرة رئي�ض م�سجد 

الرحمة

امل�رسحي  العر�س  هذا  اأن  كما 
من تقدمي  الأع�ساء 23 جلمعية » 
ال�سداقة بني الديانات«، من مدينة 
ا�سرت الفرن�سية  والذين ميثلون يف 
دينية  معتقدات  اليومية  احلياة 
خمتلفة ، على غرار جمال بدرة، 
رئي�س م�سجد الرحمة الذي يقوم 
فران�سوا   وجان  ال�سويف،  بدور 
الذي  ا�سرت،  كني�سة  كاهن  نووال، 
وهذه  الكبري  املحقق  دور  يلعب 
لرائعة  اقتبا�س  هي  امل�رسحية 
كم�رسوع  الفرقة  اأرادته  ل�سينغ 
�سالم وتبناه املجتمعني امل�سلم و 
الكاتوليكي  مبدينة ا�سرت وهو من 

اإخراج األي�س وبرتران كازمارك.

الت�سامح وال�سداقة بني 
الأديان

 
يف  املخرجان  ك�سف  ولقد   
ت�رسيح لهما حول هذه امل�رسحية  
لكثري  متعددة  لقاءات  بعد   « اأنه 
من ال�سنوات حول عادات وتقاليد 
نف�س  اإعطاء  حاولنا  منا،  كل 
جديد ل�سداقتنا من خالل تقاطع 
�ساعة  خالل  ويف    .» الديانات 
وربع من زمن العر�س، ي�سنع  كل 
من ال�سحك ، وال�سخرية  والدعوة 
اإىل التفكري العميق، التحدي الذي 
رفعته الفرقة امل�رسحية  للتوا�سل 
املعتقدات يف  مع جمهور متعدد 
ظل احرتام الختالفات والتعاي�س 

ال�سلمي وكذا ال�سداقة البناءة.

ق�سة درامية مبدينة القد�ض

  تدور اأحداث امل�رسحية مبدينة 

 1192-1187 �سنة  بني  القد�س  
تاجر  بنت   »ر�سا«  ق�سة  تروي  و 
من  ينقدها  ناتان،  حكيم  يهودي 
النريان فار�س من فر�سان الهيكل 
�سالح  ال�سلطان  عنه  عفا  الذي 
الدين الأيوبي، لتبداأ ق�سة درامية  
حول  الغمو�س  و  الإثارة  تلب�سها 
قد  التي  لر�سا  احلقيقة  الهوية 
حيث  ناتان،  هالك  يف  تت�سبب 
حكامة  الدين  �سالح  منه  يطلب 
الثالثة  الديانات  ممثلي  بني 

املوحدة.

التبادل بني �سفتي املتو�سط 
يف ظل الت�سامح والإثراء 

الثقايف امل�سرتك

بعد  ممكنا  امل�رسوع  اأ�سبح 
املتو�سطية  الوكالة  ا�ست�سافة 

التظاهرات  تنظيم  يف  املخت�سة 
 ،MED VOYAGES والأ�سفار
والتي تعترب متعامل فعال يف اإطار 
يف  املتو�سط  �سفتي  بني  التبادل 
الثقايف  والإثراء  الت�سامح  ظل 
وكذا  املمثلني،  لفرقة  امل�سرتك، 
والكبري من طرف  الفعال  بالدعم 

امل�رسح الوطني اجلزائري.

م�ساركة ممثلني من خمتلف 
امل�سارب

اأن ي�ستقطب هذا   ومن املرتقب 
العمل امل�رسحي الذي يحمل بني 
التي  الدللت  من  العديد  دفتيه 
وال�سداقة  امل�سرتكة  القيم  تربز 
يف  العامل  ديانات  بني  جتمع  التي 
وركحيا  فنيا  يربزها  واحد  عمل 
بوا�سطة جمع العديد من املمثلني 

اأجل  من  امل�سارب   خمتلف  من 
هدف واحد وهو التعاي�س ال�سلمي 
اأن  القول  اأجل  ومن  الديانات  بني 
الذي  الفنون   اأبو  هو  امل�رسح 
وديانات  ثقافات  فيه   ت�سرتك 
التي  وهي   ا�ستثناء   بدون  العامل 
جتعل الفرد يعرف الآخر بوا�سطة 
يعد  الذي   الراقي   الفني  احلوار 
التمثيل  اأركان  من  اأ�سا�سي  ركن 
والعر�س  امل�رسحي الذي يعتمد 
على اأ�سلوب احلوار بني املمثلني. 
املنظمون  ف�سيعقد  ولالإ�سارة   
ندوة �سحفية بح�سور البع�س من 
يوم   ، امل�رسحية  الفرقة  اأع�ساء 
ال�سبت 26 جانفي2019   بامل�رسح 
من  بداية  اجلزائري  الوطني 
�سيتم   �سباحا  العا�رسة   ال�ساعة  
هذا  النقا�س حول  تعميق  خاللها 

العر�س امل�رسحي .

باأعمال  قيامهم  خالل  اآثار،  علماء  متكن 
حفريات وترميم، الثالثاء، بولية »بايبورت« 
يعود  اأثرية  قطع  على  العثور  من  الرتكية، 

تاريخها اإىل الفرتتني العثمانية والرومانية.
وجرت احلفريات يف قلعة بايبورت التاريخية، 
الواقعة �سمال �رسقي النا�سول، وامل�سنفة 

كثالث اأكرب قلعة �سكنية يف تركيا.
قدمية،  حل�سارات  تعود  اآثار  على  وُعرث 
الأثرية،  والرتميم  احلفريات  اأعمال  خالل 
وال�سياحة  الثقافة  وزارة  قبل  من  امُلقامة 

الرتكية، منذ 2017.
بايبورت،  متحف  مدير  بدير«،  »اأدمي  وقال 
وامُل�رسف على اأعمال احلفريات والرتميم، 
ملرا�سل النا�سول، اأن اأعمال احلفريات يف 

القلعة التاريخية، تتم بعناية ودقة فائقة.
اأ�سهر من اعمال احلفريات،  وُعرث خالل 8 
على هيكلي خزان، يعودان لفرتة »ج�ستينيان 
الأول«، وعلى ت�ساميم كني�سة تاريخية، يعود 

تاريخها اإىل القرن 11.
على  العثور  جانب  اإىل  اأنه  بدير،  واأو�سح 

مت  احلفريات،  خالل  معمارية  اكت�سافات 
ميكن  اأثرية  قطعة   165 وت�سجيل  ت�سنيف 

عر�سها يف املتحف.
الأثرية  القطع  ُمعظم  ان  بدير،  وبني 
اأنابيب،  وت�سمل،  الُفخار،  من  م�سنوعة 
ولوحات،  زيت،  وم�سابيح  فخارية،  واأوعية 

وغريها.
واأفاد بدير، ان القطع الأثرية يعود تاريخها، 
اإىل  وو�سول  الرومانية،  الفرتة  بداية  اإىل 

الفرتة العثمانية.
�ستُعر�س  الأثرية،  القطع  ان  بدير،  واأكد 
قلعة  �سفح  عند  الإن�ساء،  قيد  املتحف  يف 

بايبورت.
�سمال  الواقعة  بايبورت  تاريخ  اأن  يُذكر 
�رسقي منطقة الأنا�سول، على �سفاف نهر 
»جوروه«، يعود اىل 3 األف عام قبل امليالد. 
وتقع بايبورت بني جبال �ساهقة، وترتفع عن 
وتتميز  مرتا،   1550 البحر  �سطح  م�ستوى 

بطبيعة ذات جمال اأّخاذ متميز.
 وكالت 

العثور على قطع اأثرية خالل حفريات 
يف قلعة بايبورت الرتكية

هناأ وزير الثقافة يف اجلزائر 
ال�ساعر  ميهوبي  الدين  عز 
�سيدي ولد الأجماد مبنا�سبة 
الثقافية  للقناة  تعيينه مديرا 

بالتلفزيون املوريتاين.

�سفحته  يف  ميهوبي  ون�رس 
هنيئا  تويرت:  يف  الر�سمية 
املبدع  ال�ساعر  ل�سديقي 
تعيينه  الأجماد  ولد  �سيدي 
الثقافية  للقناة  مديرا 

بالتلفزيون املوريتاين.
وهو اختيار يف حمله ل�ساعر 
عرف  واإعالمي  ومثقف 
بحيويته، ون�ساطه يف احلقل 
موقعا  بّواأه  مما  الثقايف، 

الثقافية  ال�ساحة  يف  بارزا 
العربية.

ال�ساعر  اأيها  لك  بالتوفيق 
ومبارك  للجزائر..  املحب 

للثقافية.

ميهوبي يهنئ ال�ساعر �سيدي ولد الأجماد بتعيينه 
مديرًا لقناة الثقافية املوريتانية

العيد  الدكتور  الأ�ستاذ  قال 
يف  حما�رس  اأ�ستاذ  زغالمي 
جامعة اجلزائر 3 ان يف الآونة 
الجتماعية  ال�سبكات  الأخرية 
يعرب  وجمال  منرب  اإىل  حتولت 
عن  الب�سيط  املواطن  فيه 
تذمره عما يحدث يف املجتمع 
اجلزائري، مبختلف موؤ�س�ساته 
م�سدر  واأ�سبح  واإداراته، 
لالأخبار بالن�سبة لل�سلطة وهذا 
التوا�سل  و�سائل  ان  يدل  ما 
من  اأ�سبحت جزء  الجتماعي 
القائمة  الإعالمية  املنظومة 
التقليدي  الإعالم  اإىل  اإ�سافة 

التلفزيون والإذاعة.
يف  زغالمي  الدكتور  وقال 
خا�سة  �سحفية  ت�رسيحات 

ظهور  ان  »الو�سط«  بجريدة 
بدور  جاء  املواطنة  �سحافة 
املواطن  واأ�سبح  جديد 
ويقوم  وينتقد  ي�سارك  كذلك 
اأمامه،  يدور  ما  كل  مبعاينة 
اأ�سبحت  ال�سلطات  جند  لذا 
به  يقوم  ما  كل  بجدية  تاأخذ 
الفاي�سبوك  يف  املواطن  هذا 

والتوتري والن�ستغرام.
اننا  املتحدث  ذات  واأ�ساف 
ن�ستطيع ان نقول هذه الو�سائل 
اأخفقت  فيما  وت�ساهم  تكمل 
العمومية  العالم  و�سائل  فيه 
اهتمام  ان  معتربا  واخلا�سة، 
العمومية  العالم  و�سائل 
على  يعتمد  بات  واخلا�سة 
بع�س ال�سكليات والربوتوكولت 

املواطن  ان�سغالت  وتنا�ست 
املفرو�س  من  والتي  الب�سيط 
يف  ال�سباقة  هي  تكون  ان 
جاء  لذا  الأمور،  هذه  ن�رس 
اأ�سبح  الذي  املواطن  دور 
عن  فيه  ويعرب  املراقب  فيه 
ال�سياق  راأيه، م�سيفا يف ذات 
احلرية  من  هام�س  غياب  ان 
التقليدية  ال�سحافة  واهتمام 
اأي�سا  ترك  بال�سكليات 
املواطنة  ل�سحافة  املجال 
ال�ساحة  يف  والربوز  للظهور 

ال�سيا�سية.
املتحدث  ذات  تطرق  كما 
يف  حاليا  ين�رس  ما  اأن  اإىل 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
اإىل  الأحيان يتحول  يف بع�س 

ارجتالية  وقرارات  �سعبوية، 
والأخبار الكاذبة،  لكن توجد 
بها  حتركت  الأحداث  بع�س 
البالد  يف  العليا  ال�سلطات 
احلاج  امل�سيلة  وايل  كاإقالة 
مقداد ووايل البليدة م�سطفى 
العيا�سي، ومدير دار العجزة 
قال  احلالت   هذه  بباتنة، 
الأجدر  ان  زغالمي  عنها 
ت�ستمع  اأن  املعنية  باجلهات 
بعني  ردهم  وتاأخذ  راأيهم  اإىل 
العتبار، لأن ل ميكن حتويل 
التي  حمكمة  اإىل  الفاي�سبوك 
يف بع�س الأحيان تدخل فيها 
امل�ساومة وال�سعبوية من اجل 

اإ�سقاط روؤو�س.
اإ�سالم رخيلة

الدكتور العيد زغالمي اأ�ستاذ حما�سر يف جامعة اجلزائر 3

اإخفاق و�سائل الإعالم التقليدية �سمح ل�سحافة 
املواطنة بالظهور

وكالة اأنباء ال�سعر



الأمريكية  لويزفيل  جامعة  علماء  اكت�شف 
مع علماء اأحياء من الهند اأن الرمان يحتوي 
على مواد متنع حدوث التهابات يف الأمعاء، 
التقرحات وتخف�ض من  التئام  وت�شاعد يف 

احتمال الإ�شابة بال�رسطان.
ووفقا للعلماء، يقلل م�شتخل�ض الرمان من 

اأن  الأمعاء، حيث  ب�رسطان  الإ�شابة  خطر 
الإ�شارة  جزيئات  املعوية متت�ض  البكترييا 
مفيدة  اأخرى  مواد  اإىل  وحتولها  النباتية 
راجبري  ويقول  اجل�شم  �شفاء  يف  ت�شاعد 
اأن  »اأثبتنا  لويزفيل:  جامعة  من  �شينخ 
املواد يف الرمان ت�شاعد اجل�شم يف اإعادة 

وبقية  الأمعاء  جدران  بني  احلاجز  بناء 
اجل�شم«.

ويوؤكد الباحثون اأن الرمان يحتوي على مادة 
بخ�شائ�شها  املعروفة   »urolitina-A«
اختبار  وعند  للأك�شدة.  امل�شادة  وقوتها 
خمتلفة  اأع�شاء  على  الرمان  م�شتخل�ض 
من اأن�شجة ج�شم الفئران املخربية، ات�شح 
يف  اإيجابا  ويوؤثر  الأمعاء  التهاب  يكبح  اأنه 

الغ�شاء املخاطي لها.
الرمان  م�شتخل�ض  اأن  للباحثني  ات�شح  كما 
خللها  ومن  الأمعاء،  م�شتقبلت  يف  يوؤثر 
ين�شط جني »NRF2« امل�شوؤول عن اإعادة 
ومينع  الغريبة  املواد  اأمام  احلاجز  بناء 
اللتهابات ويعمل العلماء حاليا على ابتكار 
اأكرث  تكون   »urolitina-A« نظائر ملادة 
اأمانا وفعالية، خا�شة وهي موجودة بوفرة 
يف م�شتخل�ض الرمان، وهي التي حتمي من 
الأخرى  والأمرا�ض  الأمعاء  تطور �رسطان 

الناجتة عن اللتهابات.

اكت�ساف مادة متنع انت�سار ال�سرطان
بازل  جامعة  علماء  اكت�شف 
ت�شكل  تكبح  مادة  ال�شوي�رسية 
البوؤر  اأو  النقائل  وانت�شار 
التي  اخلبيثة  للأورام  الثانوية 
النهائية  املرحلة  يف  تظهر 

لل�رسطان.
موقع  ويفيد 
اأن   »MedicalXpress«
من   %90 عن  م�شوؤولة  النقائل 
حالت وفاة مر�شى ال�رسطان. 
انت�شار  عن  النقائل  وتعرب 
طريق  عن  ال�رسطانية  اخلليا 
جديدة  اأن�شجة  يف  الدم  تيار 
الأ�شا�شي،  الورم  عن  بعيدا 
وتلت�شق هذه اخلليا مع بع�شها 
»عناقيد«  جمموعات  مكونة 

ت�شبب انبثاث املر�ض.
الدور  اأن  الباحثون  واكت�شف 
هذه  تكون  يف  الرئي�ض 
لآلية  يعود  املجموعات 
جتعل  التي  اجلينية  ال�شيطرة 

املنف�شلة  ال�رسطانية  اخلليا 
اجلذعية،  باخلليا  �شبيهة 
اللت�شاق  يف  ي�شاعدها  ما 
وقد  والنق�شام.  بالأن�شجة 
العناقيد  هذه  تدمري  اأن  ثبت 
الآلية  يكبح  منفردة  خليا  اإىل 

املذكورة.
 2486 الباحثون  واخترب 
معتمدا  طبيا  م�شتح�رسا 
والدواء  الغذاء  اإدارة  قبل  من 
اأن  واكت�شفوا   ،)FDA(
 Na+ / K املثبطة  املادة 

اختبارها  عند   + ATPase
حللت  املخربية،  الفئران  على 
املنف�شلة.  اخلليا  عناقيد 
والآن، ينوي الباحثون اختبارها 
امل�شابني  املر�شى  على 

ب�رسطان الثدي.
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الوزن ويحارب ال�سرطان

  هل تعلمني عزيزتي املراأة اأن فاكهة اجلريب فروت ت�شاعد على 
خ�شارة الوزن والتخل�ض من الدهون املرتاكمة يف اجل�شم؟

ا اأن من فوائد اجلريب فروت الأكرث اأهمية هي اأنه  هل تعلمني اأي�شً
علج قوي جدا وفعال ملر�شى ال�رسطان؟ جميعنا نعلم الفوائد 

ال�شحية الكثرية الفاكهة اجلريب فروت ولكن من اأ�شهر فوائده هي 
خف�ض الوزن وحماربة ال�رسطان وهذا ح�شب ما اأثبتته الدرا�شة 

العلمية احلديثة.
فمن اأهم الدرا�شات التي اأجريت على فاكهة ثمار اجلريب فروت 

هي درا�شة اأمريكية اأجراها عدد الباحثون يف جامعة كاليفورنيا يف 
اأمريكا، على جمموعة من فئران التجارب، واأثبتوا اأن اجلريب فروت 

يعمل على انقا�ض الوزن والق�شاء على ال�شمنة.
 حيث مت تق�شيم جمموعة الفئران اإىل جمموعتني، الأوىل خ�شعت 

لنظام غذائي عايل الدهون والوجبات الد�شمة وع�شري اجلريب 
فروت، بينما املجموعة الثانية فخ�شعت اأي�شا لنف�ض النظام 

الغذائي الذي يحتوي على ن�شبة عالية من الدهون امل�شبعة ولكن مع 
تناول املياه فقط، وظلت الدرا�شة ملدة 100 يوم.

 ثم خ�شعت الفئران يف املجموعتني اإىل الفح�ض الطبي والتحاليل، 
وظهرت النتائج واأثبتت اأن الفئران يف املجموعة الأوىل التي تناولت 

الطعام الد�شم مع ع�شري اجلريب فروت، نق�ض وزنهم بن�شبة 18 % 
مقارنة بالفئران التى تناولت الدهون مع املياه فقط. هذا يدل على 
اأن اجلريب فروت من اأهم الفواكه الطبيعية التي ت�شاعد على حرق 

الدهون ومتنع من تاأثري الكولي�شرتول على الدم، وت�شاعد على تنظيم 
م�شتويات ال�شكر يف الدم. ذلك لأن اجلريب فروت يحتوى على اإنزمي 

حرق الدهون، الذي يعزز فقدان الوزن ال�رسيع.
 حر�ض العلماء على اإجراء هذه الدرا�شة لكي يتاأكدوا اأنه بالفعل 
ثمرة اجلريب فروت ت�شاعد على انقا�ض الوزن وذلك بعد انت�شار 
حمية اجلريب فروت ال�شهرية جدا يف اأمريكا واملعروفة بحمية 

هوليوود، لأن هناك عدد كبري جدا من النجوم والنجمات يعتمدون 
على هذه احلمية.

 كما اأجريت درا�شة علمية حديثة اأخرى، ولكن هذه املرة يف جامعة 
�شيكاغو الأمريكية حتت اإ�رساف جمموعة من العلماء والأطباء 

الكبار واأثبتوا اأن ثمرة اجلريب فروت تقوم مبحاربة مر�ض ال�رسطان 
بجميع اأنواعه، �شواء كان �رسطان الكبد اأو �رسطان الثدي اأو �رسطان 

الرئة.
ومت اكت�شاف ذلك عندما كان هناك �شيدة تعاين من مر�ض �رسطان 

الكبد، وقد تطور لديها املر�ض وانتقل من الكبد اإىل العمود 
الفقري والغدد الليمفاوية والأطباء وقتها اأخربوها انها لن تعي�ض 

لأكرث من خم�ض �شنوات اإذا حالفها احلظ. ولكن بعد مرور اخلم�ض 
�شنوات اكت�شف الأطباء اأن الأورام اخلبيثة لدى املري�شة تقل�شت 

ب�شكل كبري، وحتدت املر�ض وهي يف طريق ال�شفاء متاًما من هذا 
املر�ض. 

وعندما �شاألها الأطباء عن ال�رس يف ذلك، فقالت ال�شيدة اأنها كانت 
تتعاطى الدواء مع ع�شري اجلريب فروت، وهنا اأثبت الباحثون يف 

�شيكاغو اأن اجلريب فروت ي�شاعد على زيادة مفعول العقار داخل 
ج�شم الن�شان ب�شكل كبري جدا، لذلك كان هناك اأطباء يحذرون 

من تناوله مع الأدوية ولكن يف مر�ض ال�رسطان تثبت العك�ض، 
لأنه ي�شاعد على تاأثري العقار داخل اجل�شم لكي يحارب ال�رسطان 

والورام اخلبيثة.

عالج بحة ال�سوت بالكركم
يلعب م�شحوق الكركم دوًرا كبرياً جًدا يف علج م�شكلة بحة ال�شوت 

التي ت�شاب بها املراأة، نتيجة التعر�ض لل�رساخ وال�شوت العايل، 
اأو حتى الإ�شابة بالإنفلونزا ونزلت الربد ال�شديدة. الكركم غني 
باملواد واملركبات الكيميائية الطبيعية امل�شادة لللتهاب الذي 
ي�شيب احلنجرة، وبالتايل فيقوم بدوره يف التخل�ض من م�شكلة 

بحة ال�شوت ب�شكل طبيعي، وباأ�رسع وقت. جربي طريقة م�رسوب 
الكركم من خلل و�شع ملعقة كبرية من م�شحوق الكركم، مع كوب 

من احلليب وملعقة من م�شحوق القرفة، وملعقة من الزجنبيل 
املطحون. اخلطي جميع املكونات يف اخللط الكهربائي وا�رسبيه 

مرتان يومًيا.

م�ستخل�ض الرمان يحمي من �سرطان الأمعاء

درا�سة علمية جديدة حول امل�ساّر »املخيفة« لـ تدخني ال�سي�سة
�شدرت  اأمريكية  درا�شة  ح�شب 
اأو  ال�شي�شة  تدخني  فاإن  حديثاً 
الرنجيلة م�رس كذلك جلهاز القلب 
تدخني  مثل  الدموية  والأوعية 

ال�شيجارة.
بف�شل مذاقها ورائحتها احلم�شية 
يغري  امللب�ض،  اأو  الفواكه  بطعم 
تدخني ال�شي�شة عدداً متزايداً من 
ال�شباب ل�شتهلكها حيث ينظرون 
اإليها على اأنها بديل اأكرث اأماناً من 
تدخني ال�شجائر. غري اأن ا�شتهلك 
هذا املنتج من التبغ ذي الرائحة 
القلب  ل�شحة  يعترب �شاراً  العطرة 
وقد  التقليدي.  التبغ  مثل  متاماً 
من  كاليفورنيا  يف  الباحثون  حّذر 
�شّمية  من  اأجنلو�ض  لو�ض  جامعة 
ونظام  القلب  على  املاء  اأنابيب 
املجلة  ويف  الدموية.  الدورة 
 The القلب  لأمرا�ض  الأمريكية 
 American Journal of
العلماء  يجادل   Cardiology
بالقول اإن لل�شي�شة نف�ض التاأثريات 
والأوعية  القلب  على  ال�شاّرة 
الق�شري،  املدى  على  الدموية 

مثًل تدخينها ملدة 30 دقيقة، 
تدخني  يحدثها  التي  كتلك 
ال�شجائر الأمر الذي ي�شري اإىل 
اأن املخاطر على املدى البعيد 

قد تكون عالية للغاية.
لإجراء الدرا�شة اتخذ الباحثون 
من   48 اإزاء  خمتلفة  اإجراءات 
قبل  ال�شباب  ال�شي�شة  مدخني 
 30 ملدة  تدخني  جل�شة  وبعد 
املوؤ�رسات  تقييم  ومَتّ   . دقيقة 
�رسبات  معدل  مثل  املختلفة 
يف  النيكوتني  وم�شتوى  القلب 
الكربون  اأك�شيد  واأحادي  الدم 

قبل وبعد اجلل�شة.
ت�شلب ال�شرايني بعد 30 

دقيقة من تدخني ال�شي�شة

بعد  التجربة:  نهاية  يف  النتيجة 
تدخني  على  دقيقة   30 مرور 
الرنجيلة اأعطت جميع املوؤ�رسات 
زاد  لقد  القلق:  اإىل  تدعو  نتائج 
معدل �رسبات القلب مبتو�شط 16 
�رسبة يف الدقيقة. كما اأَنّ م�شتوى 
النيكوتني واأحادي اأك�شيد الكربون 

ارتفع كذلك، اإ�شافة اإىل اأَنّ �شغط 
الدم ال�رسياين ارتفع اأي�شاً.

الأمر الآخر الذي �شبب القلق هو 
اأَنّ ال�رسايني لدى مدخني ال�شي�شة 
جل�شة  نهاية  يف  ت�شلباً  اأظهرت 
ال�رسياين  الت�شلب  التدخني. ولكن 
ما هو اإل واحًدا من الآثار العديدة 
امل�رّسة للتدخني على القلب، ومَتّ 
اأنه  على  وا�شح  ب�شكل  حتديده 
والأوعية  القلب  على  عامل خطر 
�شحيفة  ذكرت  كما  الدموية 

الـ«ديلي ميل«.

تدخني  اأن  اإىل  النتائج  هذه  ت�شري 
اأكرث  �شحياً  بديًل  لي�ض  ال�شي�شة 
على  بل  ال�شيجارة  تدخني  من 
الباحثون  ويحذر  متاماً.  العك�ض 
موا�شلة  من  ال�شي�شة  مدخني 
عملياً  دقيقة؛   30 ملدة  التدخني 
اإىل  ال�شي�شة  مدخنو  مييل 
�شاعات.  لعدة  التبغ  ا�شتن�شاق 
من  اخلرباء  قّدر   ،2015 عام  ويف 
منظمة ال�شحة العاملية اأَنّ جل�شة 
ال�شي�شة الواحدة تعادل تدخني 20 

اإىل 30 �شيجارة.



جعل اهلل مرور الأوقات تذكرًة لعباده 
من  وقت  كل  وللم�ؤمن يف  امل�ؤمنني، 
لرِبّه  عب�دية  يحياها  التي  الأوقات 
تعاىل، ومن اأن�اع العبادات التي ل بَدّ 
ر يف  لنا اأن نغتنمها، هي عب�دية التفُكّ
اآيات اهلل تعاىل، ل �سيَّما وهي الدالة 
وعظمته  وقدرته  اهلل  وحدانية  على 
�ض  ورب�بيَّته؛ ففي ف�سل ال�ستاء نتعَرّ
الرياح  مثل:  الك�نية؛  الآيات  لبع�ض 
والربق،  والرعد  الربد  و�سدة  والغيم 
فال بد لنا من وقفة مع هذه الآيات، 
ر يف اآيات اهلل تعاىل  ل �سيما اأن التفُكّ
يف ف�سل ال�ستاء، له� من هدي ر�س�ل 
ُ َعلَيِْه َو�َسلََّم؛ فعن عائ�سة  لَّى اهلَلّ اهلل �سَ
لَّى  �سَ اهللِ  َر�ُس�َل  اأََنّ  اهلل عنها،  ر�سي 
اأَْو  َراأَى َغيًْما  اإَِذا  َعلَيِْه و�سلم كان   ُ اهلَلّ
ِريًحا ُعِرَف َذِلَك يِف َوْجِهِه، َفَقالَْت: يَا 
َر�ُس�َل اهللِ، اأََرى النَّا�َض اإَِذا َراأَوا الَْغيَْم 
امْلََطُر،  ِفيِه  يَُك�َن  اأَْن  َرَجاَء  َفِرُح�ا؛ 
َوْجِهَك  يِف  َعَرْفُت  َراأَيْتَُه  اإَِذا  َواأََراَك 
َما  َعاِئ�َسُة،  ))يَا  َفَقاَل:  الَْكَراِهيََة؟ 

َب  نُِني اأَْن يَُك�َن ِفيِه َعَذاٌب، َقْد ُعِذّ يُ�ؤَِمّ
الَْعَذاَب،  َقْ�ٌم  َراأَى  َوَقْد  يِح،  ِبالِرّ َقْ�ٌم 
ِطُرنَا((؛  ُمْ َعاِر�ٌض  َهَذا  َفَقالُ�ا: 
)رواه م�سلم(، وعن عائ�سة ر�سي اهلل 
اهللُ  لَّى  �سَ النَِّبُيّ  »َكاَن  قالت:  عنها، 
َماِء  يلًَة يِف ال�َسّ َعلَيِْه َو�َسلََّم اإَِذا َراأَى َمِ
)�سحابة حمملة باملطر( اأَْقبََل َواأَْدبََر، 
َفاإَِذا  َوْجُهُه،   َ َوتََغَيّ َوَخَرَج،  َوَدَخَل 
 ُ لَّى اهلَلّ َماءُ �ُسَِّي َعنُْه �سَ اأَْمَطَرِت ال�َسّ

َعلَيِْه َو�َسلََّم«؛ )رواه البخاري(.
على  الدالَّة  الك�نية  الآيات  ومن 
الرياح؛  وعال  وقدرته جل  وحدانيته 
َماَواِت  اإَِنّ يِف َخلِْق ال�َسّ قال تعاىل: ﴿ 
َوالنََّهاِر  اللَّيِْل  َواْخِتاَلِف  َواْلأَْر�ِض 
ا  ِبَ الْبَْحِر  يِف  ِري  َتْ الَِّتي  َوالُْفلِْك 
َماِء  ُ ِمَن ال�َسّ يَنَْفُع النَّا�َض َوَما اأَنَْزَل اهلَلّ
ْر�َض بَْعَد َمْ�ِتَها  ِبِه اْلأَ ِمْن َماٍء َفاأَْحيَا 
يِف  َوتَ�ْسِ َدابٍَّة  ُكِلّ  ِمْن  ِفيَها  َوبََثّ 
بنَْيَ  ِر  امْلُ�َسَخّ َحاِب  َوال�َسّ يَاِح  الِرّ
يَْعِقلُ�َن  ِلَقْ�ٍم  َلآيَاٍت  ْر�ِض  َواْلأَ َماِء  ال�َسّ

﴿ ]البقرة: 164[.
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عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �شلى اهلل 

عليه و �شلم
واأما الأخالق احلميدة والآداب ال�سيفة فجميعها 

كانت خلق ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على 
النتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �سهادة رب 

العاملني يف اإذ يق�ل) واإنك لعلى خلق عظيم( 
،ويق�ل النبي عن نف�سه )اأدبني ربي فاأح�سن تاأديبي( 

، ويف ذلك ق�ل عائ�سة اأم امل�ؤمنني ر�سي اهلل عنها 
حني �سئلت: كيف كان خلق ر�س�ل اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�سلة خي يف القرءان هي 

يف ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
وقالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها يف و�سف خلقه 

اأي�ساً:«مل يكن ر�س�ل اهلل فاح�ساً ول متفح�ساً ول 
يجزي ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعف� وي�سفح وقالت: ما 
انتقم ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعاىل.
ويف حيائه يق�ل اأب� �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه: 
كان ر�س�ل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �سيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعف� مع املقدرة من اأو�سافه �سلى 

اهلل عليه و�سلم فقد اأمره ربه تعاىل اأن ياأخذ العف� 
من اأخالق النا�ض فقال تعاىل }ُخِذ الَْعْفَ� َواأُْمْر 

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْض َعِن اْلَ
فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم 

عليه ال�سالة وال�سالم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �سرباً، ومع اإ�ساف الاهل اإل حلماً. وما يدل 

على ذلك ق�له عليه ال�سالة وال�سالم: »اللهم اهد 
ق�مي فاإنهم ل يعلم�ن« بعدما فعل�ا به وباأ�سحابه 

ما فعل�ا. وكذلك ق�له عليه ال�سالة وال�سالم 
يف الذين اأخرج�ه من دياره ونكل�ا بهم وقاتل�ه 

وحر�س�ا عليه قبائل العرب وغيهم »اذهب�ا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك ي�م الفتح. 

وروى اأن�ض بن مالك ر�سي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وعليه برد غليظ 
احلا�سية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �سديدة 

حتى اأثرت حا�سية الربد يف �سفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعيي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ل حتمل يل من مالك ول من 

مال اأبيك!!!
ف�سكت عليه ال�سالة وال�سالم ثم قال: املال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب، فهل هناك يف احللم 
والعف� يف مثله �سلى اهلل عليه و�سلم.

عطاء اهلل هي رحمة اهلل 
العطاء الامع، املانع، ال�سامل، ال�ا�سع، 
اهلل  عطاء  مطلق،  نق�ل:  اأن  الأ�سح  اأو 
هي رحمة اهلل . من معاين الرحمة :  من 
النَّا�َض  اأََذْقنَا  الرحمة قال: ﴿َواإَِذا  معاين 
]�س�رة  تُْهْم﴿  َم�َسّ اَء  �َسَّ بَْعِد  ِمْن  َرْحَمًة 

ي�ن�ض الآية:21[
 معناها: املطر رحمة، الفاف �َسّاء، 
الفقر  رحمة،  ال�سحة  �ساء،  املر�ض 

ال�سديد �ساء، الكفاية رحمة، اخلالفات 
الزوجية �ساء، ال�سعادة الزوجية رحمة، 
الأولد  �ساء،  امل�ساك�س�ن  الأولد 

ال�ساحل�ن رحمة، هذا معنى اآخر:
بَْعِد  ِمْن  َرْحَمًة  النَّا�َض  اأََذْقنَا  ﴿َواإَِذا 
اآَيَاِتنَا  يِف  َمْكٌر  لَُهْم  اإَِذا  تُْهْم  َم�َسّ اَء  �َسَّ
اإَِنّ ُر�ُسلَنَا يَْكتُبُ�َن َما  اأَ�ْسَُع َمْكراً   ُ ُقِل اهلَلّ

َتُْكُروَن﴿

]�س�رة ي�ن�ض الآية:21[ الآن: ﴿َولَِئْن 
نََزْعنَاَها  ثَُمّ  َرْحَمًة  ِمنَّا  نْ�َساَن  اْلإِ اأََذْقنَا 
ه�د  ]�س�رة  َكُف�ٌر﴿  لَيَئُ��ٌض  اإِنَُّه  ِمنُْه 

الآية:9[
 معنى ذلك: كل �سيء مريح، رحمة اهلل 
كل �سيء م�سعد، رحمة اهلل كل �سيء ي�س 

لك اأمرك )رحمة( .
]�س�رة ه�د الآية:28[ 

لكل اإن�شان فطرة تتفق مع منهج اهلل عز وجل
اأيها الأخ�ة، قد ل ينتبه الإن�سان اإىل بع�ض امل�سطلحات �سمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�سجم مع 

الفطرة معروفاً لأن الفطر ال�سليمة يف اأ�سل خلقها تعرفها، الق�ساء الربيطاين ياأخذون ع�سة من 
الطريق يعر�س�ن عليهم جرمية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�سف�ن احلقيقة، الإن�سان له فطرة �سليمة 

لذلك احلياء اأن تتنع عن فعل �سيء تعرفه فطرتك ال�سليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.
الرب ما اطماأنت اإليه النف�ض والإثم ما حاك يف �سدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�ض، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج اهلل مئة باملئة، يعني ما اأمرك اهلل ب�سيء اإل وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �سيء اإل وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت الأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة الإن�سان معروفاً، و�سمي ال�سيء الذي تاأباه 
الفطر ال�سليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�سيء يت�افق مع فطرة النف�ض ت�افقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴿  ) �س�رة الروم: 30(  لأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن الَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لِْق اهلَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َض َعلَيَْها َل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة اهلَلّ ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴿

من ال ي�شتحي ال خري فيه
لذلك قال�ا: العدل ح�سن لكن يف الأمراء اأح�سن، واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء اأح�سن، وال�سخاء ح�سن 

لكن يف الأغنياء اأح�سن، وال�سرب ح�سن لكن يف الفقراء اأح�سن، والت�بة ح�سن لكن يف ال�سباب اأح�سن. 
يعني ال�ساب األزم ما يلزمه الت�بة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�سخاء، والفقي 

األزم ما يلزمه ال�سرب، والأمي األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�سد، اأحب الطائعني، وحبي لل�ساب الطائع اأ�سد، اأحب املت�ا�سعني، وحبي 
للغني املت�ا�سع اأ�سد، اأحب الكرماء، وحبي للفقي الكرمي اأ�سد، واأبغ�ض ثالثاً، وبغ�سي لثالث اأ�سد، 
اأبغ�ض الع�ساة، وبغ�سي لل�سيخ العا�سي اأ�سد، اأبغ�ض املتكربين، وبغ�سي للفقي املتكرب اأ�سد، اأبغ�ض 

البخالء، وبغ�سي للغني البخيل اأ�سد. 
فاحلياء من الإميان، واإذا مل ت�ستِح فا�سنع ما �سئت على معنيني: اإن مل ت�ستِح فال خي فيك، واإن مل 

ت�ستِح من اهلل فافعل ما �سئت ول تعباأ بكالم النا�ض.
ِ َوَل تُلُْق�ا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴿  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴿ َواأَنِْفُق�ا يِف �َسِبيِل اهلَلّ

�س�رة البقرة (  اإن مل تنفق�ا اأو: ول تلق�ا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأم�الكم، لذلك الإ�سالم 
و�سطي.
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زياد برجي يطرح "ا�شاأل دموعي" 
من فيلم "املهراجا"

   طرح املطرب اللبناين  زياد برجي  اأحدث اأغنياته »ا�شاأل دموعي« من 
فيلمه ال�شينمائي » املهراجا »، عرب قناته الر�شمية مبوقع يوتيوب.

»ا�شاأل دموعي« من كلمات اأحمد ما�شي، واأحلان زياد برجي، وتوزيع 
ظاهر ديب، ومن اإخراج فادي حداد.

وتخطت اأغنية »ا�شاأل دموعي« 327 األف م�شاهدة، منذ طرحها، عرب 
القناة الر�شمية لزياد برجي مبوقع يوتيوب.

اأغنية »ا�شاأل دموعي« ثاين االأغنيات التي يطرحها زياد برجي  وتعد 
من فيلم »املهراجا«، بعد اأغنية »قاعد على قلبك« من كلمات اأحمد 

ما�شي، واأحلان زياد برجي.
فيلم »املهراجا« حقق جناحاً كبرياً يف لبنان وت�شدر االإيرادات، منذ 
برجي،  زياد  بطولة  من  الفيلم  ال�شينمائي،  العر�ش  بدور  بدء عر�شه 

داليدا خليل، دانا حلبي، عبا�ش جعفر.

عبد اهلل الروي�شد 2019 يف 
الأ�شواق خالل اأ�شبوعني

اأجنز �شفري االأغنية اخلليجية الفنان عبد اهلل الروي�شد األبومه اجلديد، 
الهندي،  �شامل  روتانا  ل�رشكة  التنفيذي  الرئي�ش  اإىل  موؤخرا،  و�شلمه، 
وي�شم جمموعة من االأغنيات املنوعة، ويف حني توقع الروي�شد طرح 
اجلمهور.  ر�شا  ينال  اأن  متنى  املقبلني،  االأ�شبوعني  خالل  االألبوم 
ويحمل األبوم بوخالد اجلديد ا�شم »عبد اهلل الروي�شد 2019« وكعادته 
دائماً  يرتك  بل  االأخرى،  على  اأغنياته  اإحدى  يوؤثر  اأن  الروي�شد  ياأبى 

احلكم للجمهور ليف�شل اأيها االأف�شل.
التوا�شل  مواقع  عرب  ق�شرياً  فيديو  بوخالد  طرح  املنا�شبة،  وبهذه 
االجتماعي ت�شمن مقطع من اإحدى اأغنيات االألبوم وحتمل ا�شم »ما 
اأناديلك« من كلمات فتحية عجالن واأحلان خالد ال�شيخ، واأبى املطرب 
مع  يتعاون  اأنه  غري  االأغنيات،  بقية  عن  اللثام  يك�شف  اأن  املخ�رشم 
والتوزيع،  واللحن  الكلمة  �شعيد  على  االأ�شماء  من  مميزة  جمموعة 
وعدنان  املطوع،  وبراك  الواوان،  ومن�شور  القعود،  اهلل  عبد  منهم: 

عبداهلل، وربيع ال�شيداوي، واأحمد ال�شالح، وجورج قلته من م�رش.
و�شيتزامن طرح االألبوم مع اإحياء الروي�شد للحفل الثاين من مهرجان 
فرباير الكويت يوم اخلمي�ش املوافق 7 فيفري املقبل مبعية املطربة 
جابر  مبركز  الوطني  امل�رشح  على  الوهاب  عبد  �شريين  امل�رشية 
االأحمد الثقايف، و�شيكون احلفل اللقاء االأول بني الروي�شد واجلمهور 
عقب طرح االألبوم، ليمرر بوخالد من خالله اأغلب االأغنيات، ويقي�ش 

مدى تفاعل احل�شور معها.
من  ال�شبت«  »م�شاء  �شنغل  املا�شي  العام  نهاية  طرح  الروي�شد  وكان 
كلمات اأحمد ال�شناع واأحلان نواف عبد اهلل، وبثها عرب اأثري االإذاعات 
ا�شتح�شان  االأغنية  والقت  االجتماعي  التوا�شل  ومواقع  املحلية 

اجلمهور ال�شيما اأنها جاءت منا�شبة الأجواء نهاية العام.

رامي �شربي يطرح »مربوك علينا«
   طرح املطرب امل�رشي رامي 
�شربي اأحدث كليباته »مربوك 
الر�شمية  القناة  عرب  علينا«، 
ل�رشكة »جنوم ريكوردز« مبوقع 

يوتيوب.
كلمات  من  علينا«  »مربوك 
رامي  واأحلان  ح�شني،  تامر 
�شربي، وتوزيع ومك�شاج جالل 
احلمداوي، وقام رامي �شربي 
علينا«  »مربوك  كليب  بت�شوير 
بريوت،  اللبنانية  العا�شمة  يف 

من اإخراج فادي حداد.
من  �شاعات  م�شاهدة، خالل  األف   57 علينا«  »مربوك  كليب  وتخطى 

طرحه، عرب القناة الر�شمية ل�رشكة »جنوم ريكوردز« مبوقع يوتيوب.
ويعد كليب »مربوك علينا«، اأول تعاون بني رامي �شربي و�رشكة »جنوم 
ريكوردز«، ويعمل حالياً رامي �شربي مع ال�رشكة، على اختيار اأغنيات 

األبومه اجلديد املقرر اأن يكون يف مو�شم �شيف العام اجلاري.

اأطلقها امل�سرح اجلهوي كاتب يا�سني بتيزي وزو:

6 اإنتاجات تتناف�س  لنيل جائزة اأح�شن م�شرحية
 �ساركت )6( م�سرحيات يف م�سابقة اأح�سن م�سرحية  اأطلقها امل�سرح اجلهوي كاتب يا�سني بتيزي 

وزو، ح�سبما اأفاد به مدير هذه املوؤ�س�سة  الثقافية، فريد حميوت.

واأو�شح  حميوت اأن هذه امل�شابقة 
املجل�ش  اقرتاح   عن  انبثقت  التي 
ت�شعى  يا�شني،  كاتب  الفني مل�رشح 
اإىل ت�شجيع االبداع يف الفن الرابع، 
م�شيفا  بقوله »نرغب من خالل هذه 
الفرق امل�رشحية  امل�شابقة حتفيز 
اأكرث  االنتاج  اأجل   من  املحلية 
احليوية  من  نوع  اإ�شفاء  وبالتايل 

على االنتاج يف الفن الرابع«.
خ�شبة  اأن  امل�رشح  مدير  واأ�شاف 
�شهدت  الثقافية  املوؤ�ش�شة  هذه 
�شنة  خالل   م�رشحية   13 متثيل 
املمثلة  الفرق  وا�شتفادت   ،2018
يف  اأ�شا�شا  متثلت  م�شاعدات  من 
التاأطري التقني،  موؤكدا اأنه »بالنظر 
امل�رشحية  الفرق  انتاج  كثافة  اإىل 
من  ن�شجعها   اأن  ارتاأينا  املحلية، 
التي  امل�شابقة  هذه  تنظيم  خالل 
ال�شنة  براأ�ش  االحتفال  ت�شادف 

االأمازيغية يناير » 2969.
فاإن هذه  الداخلي،  النظام  وح�شب 
جمعيات  فيها  ت�شارك  امل�شابقة 
وتعاونيات م�رشحية  تن�شط بوالية 
عر�شت  التي  تلك  وزو،  تيزي 
ال�شغار  و/اأو  للكبار  م�رشحيات 

خالل �شنة  2018اإذ �شيتم االإعالن 
التي  امل�شابقة  هذه  نتائج  عن 
حمرتفة   للجنة  تقييمها  �شيخ�شع 
حتت اإ�رشاف املنتج فريد �شالمي، 
مدير  ي�شيف  املقبل،  الثالثاء  يوم 

امل�رشح.
التي  امل�رشحية  اأن  حميوت  وقال 
�شت�شنف كاأح�شن انتاج ل�شنة 2018 
خ�شبة  على  بالعر�ش   �شتحظى 

و�شت�شتفيد  وزو،  تيزي  م�رشح 
خم�ش  يف  عر�ش  برنامج  من 
مهرجانات، �شيكون حتت  اإ�رشاف 

امل�رشح اجلهوي لتيزي وزو.
امل�رشح  اأن  امل�شوؤول  ذكر  كما 
خالل  حاز  يا�شني  كاتب  اجلهوي 
جوائز:  اأربع   على   2018 �شنة 
الوطني  باملهرجان  جائزتان  منها 
املنظم  املحرتف  للم�رشح 

بامل�رشح الوطني  اجلزائري )حمي 
�شارك  حيث  ب�شطارزي(،  الدين 
بجائزة  وفاز   ،»II »يوبا  مب�رشحية 
اأح�شن  مو�شيقى واأح�شن �شيناريو، 
الوطني  باملهرجان  وجائزتان 
من  بباتنة،  االأمازيغي   للم�رشح 
التي  »املطلقات«،  خالل م�رشحية 
�شينوغرافيا  اأح�شن  على  حازت 

واأح�شن دور  ن�شائي.

قيامة اأرطغرل.. واإحياء القيم الدينية والروحية عند الأتراك
قيامة  الرتكي  امل�شل�شل  ي�شتمر 
اأرطغرل يف اإبراز واإحياء امل�شاهد 
هي  التي  والروحانية  الدينية 
من  الت�شوف  حاالت  اإىل  اأقرب 
واأ�شماء  �شخ�شيات  اأدوار  خالل 

لها وزنها عند ال�شعب الرتكي.
ال�شاعر  االأ�شماء  تلك  اأبرز  ومن 
علي  دور�شون  املعروف  الرتكي 
اخلام�ش  اجلزء  يف  اأرزينجانلي 
حيث  امل�شل�شل،  من  واالأخري 
يقوم ال�شاعر بتمثيل دور اخلطيب 
واالأ�شتاذ املربي لالأطفال ال�شغار 
على قيم مثلى كالعدل وال�شجاعة 

وال�شرب وغريها.
انتباه  لفت  ما  اأكرث  ولعل 
االأخرية  احللقات  يف  االأتراك 
ال�شاعر  اإلقاء  هو  امل�شل�شل  من 
بق�شائده  واملعروف  دور�شون، 
الدينية، خطبة اجلمعة يف اإحدى 
حيث  بليغ  باأ�شلوب  احللقات 
اأغلب  وترحيب  باإعجاب  حظيت 
امل�شاهدين املتابعني لهذا العمل 

الدرامي.
اإىل  اخلطبة  م�شاهد  وتطرقت 
يف  اتباعها  يجب  التي  الو�شائل 
على  التغلب  االإن�شان  اأراد  حال 
خالل  واالبتالءات  االمتحانات 
يف  والوحدة  االأخوة  وعن  حياته، 

مواجهة التحديات.

يف  نف�شه  االأمر  دور�شون  وتكرر 
امل�شل�شل،  خالل  اأخرى  م�شاهد 
حيث يقوم باإلقاء ق�ش�ش لالأطفال 
ودرو�ش دينية حتكي لهم تفا�شيل 
الغزوات االإ�شالمية ومعاين اأ�شماء 
التوازن  اأهمية  وعن  احل�شنى  اهلل 
يف احلياة ون�رش العدل بني النا�ش 

والوقوف بجانب احلق.
وقد القت تلك امل�شاهد التمثيلية 
االأتراك،  لدى  وا�شعا  �شدى 
منهم،  املحافظني  خ�شو�شا 
بدا  كما  الكثريون  معها  وتفاعل 
تدويناتهم  خالل  من  وا�شحا 
االجتماعي  التوا�شل  مواقع  على 
التي عك�شت موقفهم حول االأمر 

وارتياحهم ملا قدمه الرجل.
حول  االأتراك  كتبه  ما  بني  ومن 
دور ال�شاعر الرتكي يف امل�شل�شل 
نور  با�شم  تويرت  على  تدوينة  هو 
الدار قال فيها »ما تفعلونه مل يعد 
جمرد دور بل و�شل االأمر اإىل اأنكم 
وتعملون  روحية  كحالة  تعي�شونه 
على اإحيائها يف نفو�شنا اأمتنى اأن 
التي  ت�شتمر مثل هذه اخلطابات 

تفتح قلوبنا وت�شعرنا بالراحة«.
جاء دور دور�شون بعد انتهاء دور 
الرابع  ابن عربي يف نهاية اجلزء 
جليا  كان  وقد  امل�شل�شل،  من 
عربي  ابن  على  اأرطغرل  اعتماد 

ي�شل  التي  احلاالت  اأ�شعب  يف 
اإليها عندما حتيط به امل�شاكل.

القونوي  الدين  �شدر  ظهر  كما 
الذي يعترب اأحد طالب ابن عربي 
بالعامل  وثيقة  عالقة  وتربطه 
املت�شوف املعروف جالل الدين 
الرومي، ليعمل مع دور�شون على 
ابن  خلفه  الذي  الفراغ  تغطية 
عربي يف امل�شل�شل ويعمالن على 

التعليم واالإر�شاد.
الرتكي  ال�شاعر  اأن  بالذكر  جدير 
الديني  تعليمه  تلقى  دور�شون 
اأحد امل�شاجد  �شنوات يف  لثالث 
وهو  الرتكية،  اأرزروم  مبدينة 

االأئمة واخلطباء،  خريج مدار�ش 
كما ا�شتكمل درا�شته اجلامعية يف 
ق�شم االآداب يف جامعة اإ�شطنبول، 
باأدوار رئي�شية يف  و�شارك �شابقا 
واأوي�ش  العدوية  رابعة  فيلمي 
املكانة  ذات  ال�شخ�شية  القرين 
الكبرية عند اجلماعات ال�شوفية.
قيامة  م�شل�شل  اأحداث  وتدور 
اأرطغرل يف القرن الـ13 امليالدي، 
ويعر�ش �شرية حياة البطل اأرطغرل 
بن �شليمان �شاه زعيم قبيلة قايي 
وهو من اأتراك االأوغوز امل�شلمني 
االأول  عثمان  ووالد  -الرتكمان- 

موؤ�ش�ش الدولة العثمانية.
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2020 �سوبرا  تويوتا  عن  اأ�سرار 

بالأم�س  تويوتا  ك�شفت  �أن  بعد 
�شوبر�  من  �خلام�س  �جليل  عن 
ديرتويت  معر�س  يف  كلياً  �جلديدة 
عملية  �أن  علمنا   ،2019 لل�شيار�ت 
�إنتاجها �شتتم مب�شنع ماجنا �شتاير 
�شمن  �لنم�شاوية  غر�ت�س  مبدينة 
بي  مع  تطويرها  يف  �لتعاون  خطة 
معكم  ن�شتعر�س  و�شوف  دبليو،  �م 
�ل�شيارة �لأ�رسع  �أ�رس�ر عن  �ليوم 6 
�ليابانية  �لعالمة  من  �لإطالق  على 

�ل�شهرية.

غطاء حمرك هائل

ح�شب نوبو ناكامور�، مدير ت�شميم 
م�رسوع �شوبر�، فاإن هذ� �لغطاء هو 
�أكرب ما ميكن للم�شنع ت�شنيعه، حيث 
�رسكائها  دفع  تويوتا  على  توجب 
نظر�َ  وذلك  �حلجم،  بهذ�  ل�شنعه 
�لأملنيوم  للفائف  للعر�س �ملحدود 

�مل�شتخدمة يف �شناعته.

رفارف بالغة العمق
�أكرب  �خللفية  �شوبر�  رفارف  متتلك 
تويوتا  �شيار�ت  يف  عميق  �شحب 
فر�غ  متتلك  �أنها  حيث  �لإنتاجية، 
ت�شنيع  عملية  عرب  كبري  د�خلي 
ت�شكيل  على  تقوم  للغاية  معقدة 
عليها  و�لتاأثري  �ملعدنية  �لألو�ح 
عرب ��شتغالل قوة �شغط هائلة من 

�إحدى �جلهات.

حمرك قابل للتعزيز

مل تك�شف تويوتا ر�شمياً عن مقد�ر 
�ل�شغط �لذي يولده �لتريبو �ملت�شل 
مبحرك 6 �شلندر �شعة 3 لرت، ولكنه 
مقدر ب 10 �إىل 10 رطل لكل بو�شة 
مربعة، وهو ما ت�شري بع�س �مل�شادر 
عرب  �ملحرك  بتعديل  ي�شمح  لكونه 
قوته  تزيد  له  حتكم  وحدة  �إ�شافة 
بقدر 40 ح�شان عرب زيادة م�شتوى 

�ل�شغط.

متعة فائقة بالقيادة

�ملتخ�ش�س  تويوتا   �شائق  قام 
فريدريك  �لتفحيط،  ب�شباقات 
خلف  طويل  وقت  بق�شاء  �آ�شابو، 
مقود �لن�شخة �لختبارية من �شوبر� 
�ل�شبانية  �حللبات  �إحدى  على 
لختبار تو�زنها وردود فعلها، حيث 
يقول �أن �ل�شائقني �شوف ي�شتمتعون 

للغاية بقيادة هذه �ل�شيارة.

تفحيط  �شباقات  بطل  �آ�شابو،  قال 
�شوبر�  متعة  �أن   ،D فورمول 
�لتفحيط  �شهولة  مدى  يف  تكمن 
�لتحكم  �أنظمة  �إطفاء  مبجرد  بها 

بالحتكاك و�لثبات.

جيني�سي�س G90 موديل 
2019 املحّدث 

ظهرت جيني�شي�س G90 موديل 
2019 �ملحّدثة �أثناء �ختبارها، 
موديل  �أول  �شتكون  و�لتي 
بتفا�شيل  يحظى  لل�رسكة 
�لختبارية  �ل�شيارة  ت�شميم 

�إ�شين�شا.
�لختباري  �لنموذج  �أن  �شحيح 
مموه، �إل �أن ذلك مل مينع �إلقاء 
�لفي�س  تغيري�ت  على  نظرة 
ليفت و�إن�شاء ت�شميم �فرت��شي 
ملا �شتبدو عليه �ل�شيارة، حيث 
�ل�شبك  على  ح�شولها  يظهر 
�شكل  على  �لذي  �لأمامي 
�مل�شابيح  �لديك”،  “ُعرف 
�لت�شميم  �ملزدوجة،  �لأمامية 

�جلديد بامل�شابيح �خللفية.
يتوقع  ل  �لأبعاد،  ناحية  على 
 G90 إجر�ء تغيري حيث �شتُبقي�
5.205 مرت، عر�س  على طول 

1.915 مرت، �رتفاع 1.495 مرت، 
قاعدة عجالت 3.16 مرت.

يتم  فقد  �لطاقة،  مولد�ت  �أما 
 3.8 حمرك  ليتاح  حت�شينها 
لرت 6 �شلندر بقوة 334 ح�شان، 
 370 بقوة  �شلندر   6 تريبو 
�شلندر   8 لرت   5 كذلك  ح�شان، 
�أن  على  ح�شان،   425 بقوة 
بجري  قيا�شياً  �لن�شخ  كل  تتوفر 
�رسعات،   10 من  �أوتوماتيكي 
رباعي  �أو  قيا�شي  خلفي  دفع 

�ختياري.
 The Korean وح�شب  هذ� 
 G90 Car Blog، جيني�شي�س 
تد�شينها  �شيتم   2019 موديل 
ر�شمياً يف كوريا �جلنوبية خالل 
ت�شل  �أن  على  �ملقبل،  نوفمرب 
لالأ�شو�ق �لعاملية نهاية مار�س 

من �لعام �لقادم.

بي اإم دبليو تك�سف عن كامل اأ�سعار الفئة الثامنة 2019 اجلديدة
�أ�شدرت بي �إم دبليو ر�شميا �أ�شعار �لفئة �لثامنة 
كوبيه �جلديدة كليا، يف �شوقها �ملحلي باأملانيا.

�شتتاح �ل�شيارة يف فئتني، �لديزل 840d و�لبرتول 
M850i وكالهما ياأتيان بنظام �لدفع �لرباعي 

xDrive ب�شعر 100،000 و125،700 يورو 
)432،500-543،700 ريال( على �لتو�يل لكل 

منهما.
كال �ملوديلني لديهما جري مزدوج �لكلت�س 

�أوتوماتيكي ثماين �ل�رسعات، و�ملحرك �لديزل 
تريبو مزدوج 3 لرت 6 �شلندر بقوة 315 ح�شان 

و680 نيوتن.مرت من عزم �لدور�ن ويتيح للموديل 
�لنطالق من 0-100 كيلومرت خالل 4.9 ثانية، 
�أما حمرك �لبرتول فهو تريبو مزدوج 4.4 لرت 

8 �شلندر بقوة 523 ح�شان و750 نيوتن.مرت من 

عزم �لدور�ن وينطلق من 0-100 كيلومرت خالل 
3.7 ثانية. عند طلب حزمات �إ�شافية بال�شيارة 

 S-Class لر�ئدة، �شي�شبح �شعرها �أغلى من�
كوبيه باأملانيا حيث فئة S650 تكلّف 128،121 

يورو وهي متوفرة مبحرك V8 بقوة 462 ح�شان.
تكلّف حزمة M �شبورت ما مقد�ره 5،550 يورو 

)24،000 ريال(، حزمة M �لفنّية 4،000 يورو 
)17،300 ريال(، حزمة �ألياف �لكربون 4،000 يورو 
)17،300 ريال( بدون �حت�شاب تكلفة 3،000 يورو 

)13،000 ريال( لإ�شافته بال�شقف.
هذ� و�شيتم �إطالق بي �إم دبليو �لفئة �لثامنة 
�جلديدة بالأ�شو�ق �لعاملية خالل �لأ�شابيع 

�ملقبلة، لتنزل على �ل�شاحة ملناف�شة مر�شيد�س 
بنز S-Class كوبيه وبور�س 911.           

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
��شتعر�شت �رسكة IAT Design �ل�شينية �شيارة "Karlmann King" �لتي �شنفها �خلرب�ء كاأفخم مركبات �لدفع �لرباعي يف �لعامل 

وبح�شب موقع "CarAndBike" �ملتخ�ش�س يف �ملحركات، �أن �أكرث ما يلفت �لنتباه يف هذه �ل�شيارة هو هيكلها �خلارجي �مل�شمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من �أفالم �خليال، و�مل�شنوع من مزيج من �ملعادن �خلفيفة و�ألياف �لكربون �لقوية، و�ل�شلب.

وي�شمن �لقوة و�لأد�ء �ملمتاز لل�شيارة حمرك قوي من 10 �أ�شطو�نات، �شعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة �أوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�شان، قادرة علي بلوغ �رسعة ق�شوي ت�شل �إيل 160 كيلو مرت / �س. وتتميز �ل�شيارة من �لد�خل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�شا�شة بالزما كبرية مل�شاهدة �لأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �شوت، بالإ�شافة �إىل جتهيز�ت حلفظ �مل�رسوبات �ل�شاخنة، وماكينة ل�شنع 
�لقهوة، و�أماكن خم�ش�شة حلفظ �لكوؤو�س �ملغطاة بطبقة رقيقة من �لذهب. كما حتتوي �ل�شيارة على خزينة قوية مزودة بو�شائل �أمان عالية، 
وميكن �لتحكم يف �لإ�شاءة وعدد من �ملهام �لأخرى عن طريق تطبيق عرب �لهو�تف �لذكية. وقامت "IAT Design" ب�شناعة 12 ن�شخة من 

هذه �ل�شيارة فقط حول �لعامل ب�شعر ي�شل �إىل 2 مليون دولر، �أي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رسي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�شفت �رسكة ت�شنيع �ل�شيار�ت �ليابانية مازد� عن 
�لتي  �شيار�تها  �أول  �شتكون  و�لتي  مازد�6  �شيارة 
�لذكيتني،  بالي  وكار  �أوتو  �آندرويد  من�شتي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�س �ل�شيار�ت �لدويل يف نيويورك 

�لأمريكية.

متاحة  �لذكيني  �لنظامني  من  ن�شخة  �أول  �شتكون 
يف �شيف �لعام �حلايل 2018، كما �شيكون �أ�شحاب 
�ل�شيار�ت من هذ� �لنوع قادرين على حتديث كار بالي 
�إ�شد�ر  �أوتو ب�شكل كامل و�ختياري فور  و�آندرويد 
�لتحديث يف �ل�شيف و�رسحت مازد� باأن من�شتي 

يد  و ر ند �آ
تو  و �أ

وكار بالي �شتكونان �شمن �إ�شافات نظام �لت�شغيل 
 Mazda �ل�رسكة  �شيار�ت  يف  �ملوجود  �لذكي 
�ليابانية  �ل�رسكة  موقع  �أن  يُذكر   .Connected
ل�شيارة  �ملن�شتني  دعم  حول  بيانا  ن�رس  كند�  يف 
CX-3، لكن �ملتحدث با�شم �ل�رسكة يف �ملعر�س 
�لدويل لل�شيار�ت مل يتحدث عن ذلك �لأمر خالل 
كانت  �مل�شتخدمني  ��شتغر�ب  �أثار  مما  كلمته، 

الك�سف عن مناذج ع�سكرية من 
�سيارة "نيفا" الرو�سية

ك�شفت �رسكة "�أوتوفاز" �لرو�شية �أثناء مناور�ت حفظ �ل�شالم 
�لرو�شية �لبيالرو�شية عن مناذج ع�شكرية مطورة ل�شيارة 

"نيفا"، ف�شال عن رباعية �لدفع �خلفيفة "باغي" ،ومت �ختبار 
�ل�شيارة يف �لأر��شي �لوعرة، و�ت�شح �أنها قادرة على �ل�شري 

فيها كاملدرعات �ملجنزرة وعربات "بي �إم بي".
وقال �ملقدم يف قو�ت �ملظليني �خلا�شة، �أناتويل ليبيد، �إن 
"نيفا" �لع�شكرية �ملطورة خم�ش�شة للدعم �لناري للم�شاة، 

وميكن �أن ين�شب فيها قاذف قنابل �أو ر�شا�س من عيار 7.62 
ملم، �أو ر�شا�س "كورد" �لثقيل. كما ميكن ��شتخد�مها لنقل 

مدفع هاون مع طاقمه. وقد �زد�دت �مل�شافة بني قعرها 
و�لأر�س مقارنة بالنماذج �ملدنية.

و�أكد ليبيد �أن �رسكة "�أوتوفاز" �شلمت 4 �شيار�ت ع�شكرية من 
طر�ز "نيفا" �إىل وحد�ت �لقو�ت �خلا�شة �ملر�بطة يف مدينة 

�شولنيت�شنوغور�شك يف �شو�حي مو�شكو.
�أما رباعية �لدفع "باغي" �خلفيفة، فهي �شيارة للتدخل �ل�رسيع 

و�ل�شتطالع، وزنها 750 كيلوغر�ما و�رسعتها 100 كيلومرت يف 
�ل�شاعة يف �لأر��شي �لوعرة حيث ت�شتهلك 12-15 لرت� من 

�لوقود.
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تنزيل  �أن  عادة  �جلميع  يتوقع 
على  ر�سمي  متجر  من  تطبيق 
�آمن  بالي«،  »غوغل  غر�ر 
�سارة  بر�مج  �أي  يحمل  وال 
فاإن  ذلك،  من  �لرغم  وعلى 
بع�ض  �أن  من  يحذرون  �خلرب�ء 
»�أغلفة«  جمرد  هي  �لتطبيقات 
حقيقية،  وظائف  �أي  تقدم  وال 
هاتف  حتليل  على  تعمل  بل 
�الإعالنات  بو��سطة  �مل�ستخدم 
وحذرت �رشكة »تريند مايكرو« 
لالأمن �ل�سيرب�ين من �أن �ملاليني 
بتنزيل  يقومون  �لنا�ض  من 

�أنها  تدعي  �لتي  �لتطبيقات 
�مليز�ت،  من  جمموعة  تقدم 
فقط  تعمل  �لو�قع  يف  ولكنها 
�الإعالنات  لعر�ض  كقنو�ت 
بتثبيتها  يقومون  �ملزعجة ملن 

على �أجهزتهم.
 85 حو�يل  �ل�رشكة  ووجدت 
تطبيقا، مت تنزيلها يف �ملجمل 
تعمل  مرة،  ماليني   9 حو�يل 
ذ�تها  بالطريقة  جميعها 

وت�ستخدما رمز� مماثال.
�لتطبيقات  تلك  �أحد  ويدعي 
يف  بعد  عن  حتكم  »جهاز  باأنه 

بينما  �لعاملية«،  �لتلفزيونات 
�لتي  �الألعاب  على  �آخر  يركز 
وبعد  �ل�سيار�ت،  على  تعتمد 
�لتطبيقات  هذه  من  �أي  تنزيل 
وغريها، �سيُعر�ض للم�ستخدمني 
�إعالن ملء �ل�سا�سة، ومنذ ذلك 
�حلني، �سي�ستمر �مل�ستخدم يف 
روؤية �الإعالنات يف كل مرة يتم 
يتم  زر  �أي  على  �ل�سغط  فيها 

�ل�سغط عليه.
�حلاالت،  من  �لعديد  ويف 
ما  على  �لتطبيق  يتال�سى 
يظهر  وال  �لهاتف،  من  يبدو 

�أنه  �إال  �لرئي�سة،  �ل�سا�سة  على 
�الإعالنات  عر�ض  يف  ي�ستمر 
 15 كل  �الإعالنات  هذه  وتظهر 
�أنها  ويفرت�ض  دقيقة،   30 �إىل 
�ملطورين  على  �أمو�ال  تدر 
حيث  �مل�ستخدمني،  وحتبط 
قد  د�ئما،  �حلال  هو  كما  �أنه 
تاأثري  �لتطبيقات  لهذه  يكون 
�لهاتف  بطارية  كبري على عمر 
نظر� الأنها ت�ستمر يف �لعمل يف 
�خللفية وميكن �أن متنع �لهاتف 

من »�لنوم«.
�لعديد  �إز�لة  من  �لرغم  وعلى 
متجر  من  �لتطبيقات  هذه  من 
عدد�  �أن  �إال  بالي«،  »غوغل 
حتى  موجود�  يز�ل  ما  منها 
�الإلكرتوين  �ملتجر  عرب  �الآن 
�لت�سغيل  نظام  مل�ستخدمي 
طريقة  �أف�سل  وتعد  �أندرويد 
لالخرت�ق  �لهاتف  تعر�ض  ملنع 
تثبيت  هي  �العالنات  بو��سطة 
ومتتلك  �سارة،  بر�مج  ما�سح 
�أحد  مايكرو«  »تريند  �رشكة 
تنزيله  ميكن  �لتطبيقات،  هذه 
جمانا يف كل من نظام �لت�سغيل 

.Iosأندرويد و�

�أنها  �آبل  �رشكة  �أعلنت 
بناء  باإعادة  �ستقوم 
�الأ�سا�ض  من  خر�ئطها 
و�سوحاً  �أكرث  �سور  لتقدم 
تف�سياًل،  �أكرث  وبيانات 
�آبل  خر�ئط  �أن  حيث 
�ل�سو�رع  باإظهار  �ستبد�أ 
ب�سكل كامل يف و�ست�سيف 
و�لبيانات  �ل�سور  بع�ض 
�الأقمار  خالل  من  لها 

�ل�سناعية.
�أنها  �ل�رشكة  وقالت 
بيانات  جميع  ��ستطاعت 
�لواليات  يف  �ل�سو�رع  عن 
�ملتحدة من خالل ��سطول 
�ملركبات �خلا�سة بها، كما 
�ملزيد  بجمع  قامت  �أنها 
من �لبيانات و�ل�سور عالية 

�الأقمار  خالل  من  �لدقة 
�ل�سناعية.

�آبل قد قدمت خر�ئطها يف 2012  كانت 
كبديل خلر�ئط قوقل �لتي كانت ت�ستخدم 
منتجات  يف  �لر�سمي  �ملالحة  كتطبيق 
�آبل، لكنها و�جهت �نتقاد�ت الذعة ب�سبب 
يف  �لكثرية  و�الأخطاء  خر�ئطها  �سعف 
بيانات  تقدم  كانت  �أنها  حيث  �ل�سو�رع، 
تفا�سيل  دون  �ملكان  �أو  للمدينة  عامة 

تقوم  مثلما  كثرية 
به خر�ئط قوقل.

�ل�سكل  باإطالق  �ل�رشكة  و�ستقوم 
�لقادم  �لعام  يف  خلر�ئطها  �جلديد 
توفري  على  و�ستعمل  �لتقدير�ت،  ح�سب 
�خلر�ئط جلميع �لواليات ب�سكل تدريجي 
يف �لواليات �ملتحدة، وذلك �سمن عملها 
مركباتها  من  و�لبيانات  �ل�سور  الأخذ 
�الأقمار  وكذلك  �ل�سو�رع  يف  ت�سري  �لتي 

�ل�سناعية.
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تطبيقات مزيفة تهدد ماليني 
اأجهزة اأندرويد باالخرتاق

اإ�سعارات في�سبوك تالحق م�ستخدمي 
اإن�ستغرام وتثري غ�سبهم!

ر�سد بع�ض �مل�ستخدمني حتديث �إن�ستغر�م �الأخري �لذي �أ�ساف رمز 
في�سبوك على �سفحات �مللفات �ل�سخ�سية، ما �أثار حرية �لكثريين 

ولوحظ هذ� �لتحديث الأول مرة من قبل م�ستخدم، رديت، قام 
بتحميل �سورة لرمز في�سبوك، وو�سفها باأنها »�إ�سد�ر جتريبي من 

�إن�ستغر�م«.
ويُظهر �لتحديث طريقة جديدة الإعالم �مل�ستخدمني باإ�سعار�تهم 
على في�سبوك، وذلك على ملفاتهم �ل�سخ�سية يف �إن�ستغر�م. ويوؤدي 
�لنقر على �لرمز �إىل ت�سغيل تطبيق في�سبوك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�ساب �إن�ستغر�م مع في�سبوك، ف�ستظهر ر�سالة تقول: »�إن�ستغر�م 
يرغب بفتح في�سبوك«.

وبالن�سبة للم�ستخدمني �لذين ر�سدو� رمز �الإ�سعار�ت على �إن�ستغر�م، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق �ملو�قع �الجتماعية ميلك �إن�ستغر�م، كان 

�أمر� غري مرحب به �إىل حد كبري، حيث توجه عدد من �مل�ستخدمني 
�إىل تويرت لي�سفو� هذ� �لتغيري بـ »�ملزعج«وقال �أحدهم ب�سخرية: 

»من �لر�ئع �أنني حذفت ح�سابي على في�سبوك قبل �أ�سهر، ومع 
ذلك ما يز�ل �إن�ستغر�م ير�سل يل �إ�سعار�ت عن �أن�سطة �أ�سدقائي 

على في�سبوك«. ومع ذلك، قال م�ستخدم �آخر: »يف �لبد�ية �سعرت 
باالنزعاج من �أن في�سبوك �أ�سافت �الإ�سعار�ت �إىل ح�سابي على 

�إن�ستغر�م، ولكن هذ� يعني �الآن �أنه لي�ض علي �لتحقق من في�سبوك 
على �الإطالق ما مل �أح�سل على �إ�سعار يف �إن�ستغر�م! ال �أعتقد �أن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو �أن هذه �مليزة هي و�سيلة لت�سجيع م�ستخدمي �إن�ستغر�م على 
��ستخد�م في�سبوك، �لذي �سهد �نخفا�سا و��سحا يف �ال�ستخد�م بني 

�ل�سباب خالل �ل�سنو�ت �الأخرية.
و�أو�سح بحث �أجر�ه eMarketer �أن �أقل من ن�سف م�ستخدمي 

�الإنرتنت يف �لواليات �ملتحدة، �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 12 �إىل 17 
�سنة، �سي�ستخدمون في�سبوك هذ� �لعام. كما تتوقع �رشكة �الأبحاث �أن 
يخ�رش موقع في�سبوك مليوين م�ستخدم )�أقل من 25 عاما( هذ� �لعام.

 

اإعادة تطوير خرائط اآبل ب�سكل كامل 

موتوروال �ستك�سف عن 
هواتفها اجلديدة يوم 2 اأوت

�ململوكة  موتوروال  �رشكة  بد�أت 
�لدعو�ت  توزيع  يف  لينوفو  ل�رشكة 
حدث  حل�سور  �ل�سحافة  على 
مدينة  يف  �ل�رشكة  �ستقيمه  ر�سمي 
�سيكاغو يوم 2 �أوت �لقادم للك�سف 

عن هو�تفها �جلديدة هذ� �لعام.
�أن  �إىل  ت�سري  �الأخرية  �لت�رشيبات 

هاتفني  على  تعمل  �ل�رشكة 
 Motorola باإ�سم  جديدة 
 One Power و   One
يف  ما  حد  �إىل  مت�سابهة 
�ل�سكل مع بع�ض �الختالفات 
و�لعتاد  �ملو��سفات  يف 

�لد�خلي.
م�رشوع  �سمن  �ستكون  �لهاتفني 
�ستعمل  �نها  �أي  ون  �ندرويد 
و�ستتلقى  �خلام  �ندرويد  بنظام 
ومبا�رشة  �رشيع  ب�سكل  �لتحديثات 
من �رشكة قوقل مالكة �لنظام �أي�سا 

�جليل  �إطالق  عن  �أحاديث  هناك 
 Z �سل�سلة  �جلديد من هو�تف من 
�ستك�سف  �ل�رشكة  �ن  يعني  وهذ� 
�ملتو�سطة  �لفئة  من  هاتفني  عن 
وهاتف ر�ئد بعتاد مو��سفات قوية 

.
على كل حال يف�سلنا �كرث من �سهر 
بالتاأكيد   ، �حلدث  موعد  عن  �الآن 
�سيتم ت�رشيب �ملزيد من �ملعلومات 
تابعو�  لذلك  �لقادمة  �الأيام  خالل 
�ملزيد  ملعرفة  �ليومية  �خبارنا 

حول جديد موتوروال.

موتوروال تك�سف عن جديدها 
عن  �لك�سف  موتوروال  �رشكة  تعتزم 
�لعام  هذ�  �جلديدة  هو�تفها  باكورة 
بو�سرت  ح�سب  وذلك  �لرب�زيل   يف 
�لتو��سل  �سبكات  يف  �ملن�سور  �لدعوة 
�الأنظار  بالتاأكيد  هناك   �الجتماعية 
�سل�سلة  من  �ل�ساد�ض  �جليل  �إىل  تتجه 
با�سم  �سلفاً  و�ملعروفة  جي  موتو 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 �إىل  باالإ�سافة 
و�لتي من �ملرجع �ن تكون متنوعة بني 
ومنخف�سة  ومتو�سطة  رئي�سية  هو�تف 
ت�رشيبات  اليوجد  �الآن  حتى  �ل�سعر. 
�لهو�تف  هذه  مو��سفات  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  �أن  �لعادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  �إختالفات  مع  �ملو��سفات 
و�لذ�كرة  �ل�سا�سة  وحجم  �ملعالج  نوع 

الز�لت  �لدعوة  �أي�ساً  ذلك  وما�إىل 
�سيكون  هل  و��سح  وغري  مبهمة 
�حلدث عاملياً �أو �سيكون جمرد حدث 
حملي يف �لرب�زيل حيث تلقى هو�تف 

موتوروال رو�جاً هائاًل هناك .

�سام�سوجن ت�سبح اأكرب ُم�سِنع 
للقطع االليكرتونية  

�لكورية  �لتقنية  عمالقة  ك�سفت 
و�أرباح  لعائد�ت  توقعها  عن  �سام�سونغ 
تقريرها  يف  �لعام  من  �الأول  �لربع 
يف  كبري�ً  �رتفاعاً  �سهد  و�لذي  �ملايل، 
�لرقاقات  �أو  للقطع  �ل�رشكة  مبيعات 
�الإليكرتونية.  �الأجهزة  يف  �مل�ستخدمة 
حتقيق  بذلك  �سام�سونغ  و��ستطاعت 

رقم قيا�سي باالأرباح بحو�يل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  �أول  يف  دوالر 
�لعام �ملا�سي  �الأول من  �لربع  19% عن 
وفق تقدير�تها. لتتمكن بذلك من ك�رش 
�حتكار �نتل لل�سد�رة على مد�ر 25 عاما 
�ملا�سية. ويعترب هذ� �لرقم �أعلى �أي�سا 
من �لتوقعات �لتي حتدث عنها �ملحللني 

�ل�رشكة  �لفرتة �ملا�سية. وللعلم فاإن  يف 
�ملايل  �لتقرير  تفا�سيل  عن  تك�سف  مل 
مع  ي�سدر  بالعادة  و�لذي  كامل،  ب�سكل 
نهاية �سهر �أبريل. لكنها �أعلنت فقط عن 
دون  و�الأرباح  �ملبيعات  يف  قيا�سي  رقم 
ذكر م�سادر تلك �الأرباح؛ مثل �الأجهزة، 

�ل�سا�سات، �لبطاريات، … وغريها.



ب�إقليم  الوطني  الدرك  عن��رص  اأوقفت 
وزو  تيزي  والية  يف  امليزان  ذراع  بلجية 
رجل  مقتل  يف  تورطوا  اأ�شخ��ص   اأربعة 
يبلغ من العمر 43 �شنة ح�شبم� علم  اأم�ص 
امل�ش�لح  ذات  من  م�شدر  لدى  الثالث�ء 
الذي اأو�شحت اأن وق�ئع هذه الق�شية تعود 
الأواخر �شهر امل��شي حيث عرثت عن��رص 
الدرك الوطني على ال�شحية جثة ه�مدة 
بعد تلقيه� لتبليغ من طرف اأحد اأقرب�ئه� 
الذي اأكد ات�ش�له ب�ل�شحية عدة مرات دون 
الوطني  الدرك  م�ش�لح  وب��رصت  جدوى 
بذراع امليزان حتري�ته� مب�رصح اجلرمية 
التي  االأ�شي�ء  و  الب�شم�ت  رفع  خالل  من 
عن  ك�شفت  التي  و  املك�ن  بعني  وجدت 
مت  االإجرام  معت�دين  اأ�شخ��ص  تورط 
ظرف  يف  امليزان  دراع  ببلدية  توقيفهم 
مع  التحقيق�ت  نت�ئج  ك�شفت  حيث  وجيز 

ال�شحية  بطعن  ق�موا  اأنه  فيهم  امل�شتبه 
بطعنه� عدة طعن�ت يف اأم�كن متفرقة من 
اجلميع  تقدمي  ليت  قتيلة  اأرداه�  ج�شمه� 
ذراع  حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  اأم�م 

بو�شعهم رهن احلب�ص  اأمر  الذي  امليزان 
�شبق  مع  األعمدي  القتل  بجن�ية  املوؤقت 
املح�كمة  انتظ�ر  الرت�شد يف  و  االإ�رصار 

النه�ئية

ح- كرمي

تيزي وزو

الدرك الوطني يفك لغز 
اغتيال �شاب بذراع امليزان 
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تيبازة
بطولة الريا�شة الفكرية ما 

بني م�شالح ال�شرطة 
للري��شة  اجلهوية  البطولة  يف  ي�ش�رك 
م�ش�لح  بني  م�  »ال�شطرجن«  الفكرية 
�رصطة الو�شط ذكور و اإن�ث التي اإنطلقت 
مبقر  االثنني  اأم�ص  م�ش�ء  فع�لي�ته� 
ت�قورايت  بعني  الع�ئلي  الرتفيه  مركز 
على  للتن�ف�ص  ري��شي�   65 تيب�زة  �رصقي 
اأم�ص  علم  م�  ح�شب  البطولة  هذه  لقب 
و  تيب�زة  والية  اأمن  م�ش�لح  لدى  الثالث�ء 
لري��شة  اجلهوية  البطولة  فع�لي�ت  جتري 
ال�شطرجن يف اأجواء تنظيمية حمكمة حيث 
قبل  الت�شفوية  االأدوار  اإجراء  يف  �رصع 
النه�ئي يف  الدور  و  نه�ئي  الن�شف  اإجراء 
اليوم االأخري من املن�ف�شة ح�شب برن�مج 
ت�شجيع�  ت�أتي  التي  الري��شية  التظ�هرة 
االأمن  ن�ش�ء  و  رج�ل  اأو�ش�ط  للري��شة يف 

الوطني ح�شب امل�ش�در.

وهران 
ا�شتحداث خم�س مندوبيات 

ببلدية بئر اجلري
مندوبي�ت  خم�ص  ا�شتحداث  قريب�  �شيتم 
و  )وهران(  اجلري  بئر  ببلدية  جديدة 
تقريبه�  و  االدارة  ع�رصنة  اإط�ر  يف  ذلك 
لدى  اأ�شتفيد  ح�شبم�  املواطن,   من 
اجلم�عة  لذات  البلدي  ال�شعبي  املجل�ص 
املندوبي�ت  اقرتاح هذه  املحليةو قد مت 
�ش�بق�(  )اي�شطو  »النور«  اأحي�ء  من  بكل 
و  و�شط«  اجلري  »بئر  و  »الي��شمني«  و 
»بلق�يد« و »بن داود« و ذلك لت�شهيل عملية 
ا�شتخراج خمتلف الوث�ئق االدارية و التي 
مقر  على  ال�شغط  تخفيف  �ش�أنه�  من 
الذي يعرف يومي� اكتظ�ظ� كبريا  البلدية 

من قبل املواطنني .

كان يف ا�ستقبال اجلثمان 
مبطار ال�سانيا

ت�شييع جثمان زوجة 
اجلرنال  توفيق  بوهران

الراحلة  ت�شييع جثم�ن  بوهران  اأم�ص   مت 
ال�ش�بق  الث�نية ملدير املخ�برات  الزوجة 
توفيق  ب�جلرنال  املعروف  مدين  حممد 
مع  مع�ن�ته�  بعد  بفرن�ش�  توفيت  التي  و 
املر�ص , وقد ك�ن  اجلرنال توفيق الذي 
ا�شتقب�ل  يف  برا  اأم�ص  وهران  اإىل  و�شل 
 , بوهران  ال�ش�نية  مبط�ر  زوجته  جثم�ن 

ليتم ت�شييع جثم�ن الراحلة .
ع�سام بوربيع 

بكل من ال�سلف 
وبومردا�س

تدمري خمباأين 
للإرهابيني

ك�شفت  االإره�ب,  مك�فحة  اإط�ر  يف 
الوطني  للجي�ص  مف�رز  ودمرت 
 2019 ج�نفي   14 يوم  ال�شعبي, 
بكل  ومت�شيط  بحث  عملي�ت  خالل 
وبومردا�ص/ن.ع.1,  ال�شلف  من 
ويف  االإره�بية  للجم�ع�ت  خمب�أين 
املنظمة,  اجلرمية  حم�ربة  اإط�ر 
الوطني  للجي�ص  مفرزة  �شبطت 
طن�  بـ)25(  ملة  حمحُ �ش�حنة  ال�شعبي 
الذهب  وخ�م  احلج�رة  خليط  من 
اأوقفت  حني  يف  بتمرنا�شت/ن.ع.6, 
الوطني  للجي�ص  م�شرتكة  مفرزة 
ت�جر  بوهران/ن.ع.2,  ال�شعبي 
كيلوغرام�   )58,3( بحوزته  خمدرات 
اأخرى,  جهة  من  املع�لج  الكيف  من 
الوطني  الدرك  عن��رص  اأحبط 
لـ)18(  �رصعية  غري  هجرة  حم�ولة 

�شخ�ش� بوهران/ن.ع.2.

املديرية العامة للأمن الوطني

 العقيد لهبريي يتفقد امل�شالح املركزية للعتاد والإمداد 

امن والية امل�سيلة 

اإطلق برنامج حت�شي�شي للوقاية 
من اآفات املخّدرات

مديرية املوارد املائية لوالية غليزان

رفع قدرات التخزين اىل 180 
الف مرت مكعب

رو�سيا
متى يحتاج  بوتني اإىل دفع 

الأموال »كا�س«؟

ق�م املدير الع�م لالأمن الوطني العقيد 
م�شطفى لهبريي, �شب�ح  اأم�ص الثالث�ء 
15 ج�نفي 2019, بزي�رة فج�ئية اإىل عدد 
للعت�د  املركزية  امل�ش�لح  مقرات  من 
املتواجدة  الوطني,  لالأمن  واالإمداد 

ب�جلزائر الع��شمة.

حيث وقف املدير الع�م لالأمن الوطني 
العقيد م�شطفى لهبريي, على �شري مه�م 
واالأق�ش�م  االإدارية  امل�ش�لح  خمتلف 
والرتكيب  ال�شي�نة  وور�ش�ت  التقنية 
للم�لية  اجلهوية  للم�شلحة  الت�بعة 
والتجهيز بب��ص جراح, اأين تلقى عر�ش� 

وهي�كل  اأق�ش�م  خمتلف  ت�شيري  حول 
الدعم  ال�شيم�  اجلهوية,  امل�شلحة 
اللوجي�شتيكي الذي تقدمه لف�ئدة قوات 
ال�رصطة ب�أمن والي�ت الو�شط, يف جم�ل 
مركب�ت  وحظرية  عت�د  و�شي�نة  توفري 

االأمن الوطني.

امل�شيلة  والية  اأمن  م�ش�لح  نظمت 
توعوي�  حت�شي�شي�  يوم�  موؤخرا,   ,
وانعك��ش�ته�  املخدرات  اأخط�ر  من 
الع�ئالت  لف�ئدة  ال�شلبية  وت�أثرياته� 
مب�ش�همة  وال�شب�ب,  املدار�ص  وتالميذ 
ال�شوؤوؤون   , ال�شحة  ومديرية   , الك�ش�فة 
الدينية , و اجلمعي�ت الف�علة وذلك حتت 
الوالئية  امل�شلحة  من  اإط�رات  اإ�رصاف 

توزيع  املب�درة  هذه  و�شملت  لالأمن 
الن�جمة  ال�شلبية  االآث�ر  تربز  مطوي�ت 
يف  واالإفراط  املخدرات  ا�شتهالك  عن 
املب�درة  اأن  ب�لذكر  واجلدير  التدخني 
ثمنوا  الذين  املواطنني  ا�شتح�ش�ن  لقيت 
جهود ال�رصطة يف جم�ل حم�ية املجتمع 

من جميع االآف�ت اخلطرية .
 عبدالبا�سط بديار

لوالية  امل�ئية  املوارد  مديرية  م�ش�لح  ك�شفت 
ال�رصوب  ب�مل�ء  التزود  ن�شبة  من  الرفع  غليزان 
عن طريق رفع املعدل اليومي ال �شيم� ب�ملن�طق 
ب�لقرى  ال�ش�كنة  اإىل  املي�ه  لتو�شيل  الريفية 
رئي�ص  ت�رصيح�ت  اىل  وا�شتن�دا  واملدا�رص 
امل�شلحة مبديرية املوارد امل�ئية ال�شيد بن عودة 
حراث ف�ن عملية الرفع ب�الإمداد ب�مل�ء ال�رصوب 
م�شتقبال  لرت   180 اىل  لي�شل  164لرت  ح�لي�  يبلغ 
خالل  وهذا  التنموية  اال�شغ�ل  من  االنته�ء  عند 

ب�ملن�طق  ال�شكن�ت  �شيتم ربط  كم�  الواحد  اليوم 
للمي�ه  جديدة  توزيع  �شبك�ت  ب�إجن�ز  الريفية 
ال�ش�حلة لل�رصب حيث يتم اجن�ز من�ش�آت تخزين 
من 157مرت مكعب اإىل حجم تخزين يفوق 180الف 
مرت مكعب وذلك ملواجهة االزمة والنق�ئ�ص التي 
اأن  على  والبلدي�ت  االأحي�ء  من  العديد  ت�شهده� 
جل  ربط  يف  تتمثل  �شخمة  عملية  الوالية  ت�شهد 
املن�طق مبي�ه البحر املحالة والتي ت�شري بخطى 

متف�وتة من بلدية الأخرى .

الرو�شية  الرئ��شة  ب��شم  املتحدث  اأعلن 
»الكرملني« دميرتي بي�شكوف, اأن الرئي�ص 
االأموال  يدفع  بوتني  فالدميري  الرو�شي 
عندم�  الع�م  يف  مرتني  اأو  مرة  »ك��ص« 
اجلبلي,  املقهى  ويرت�د  للتزلج  يذهب 
�شحيفة  مع  مق�بلة  يف  بي�شكوف  وق�ل 
يف  الرو�شية  ف�كتي«  اإي  »اأرغومينتي 
الرئي�ص  ك�ن  اإذا  م�  �شوؤال  على  اإج�بة 
ب�لنقود  الرو�شي فالدميري بوتني يحتفظ 

معه: »هذا يحدث من مرة اإىل مرتني يف 
ال�شنة. فعندم� يذهب على �شبيل املث�ل 
وعنده�  اجلبلي,  املقهى  يرت�د  للتزلج, 
ب�لدفع«ويق�شي  ليقوم  امل�ل  اإىل  يحت�ج 
م�شتمتع�  دائم�  عطلته  بوتني  الرئي�ص 
وين�رص  اجلب�ل,  يف  الرو�شية  ب�لطبيعة 
من  مق�طع  للكرملني  الر�شمي  املوقع 
رو�شي�  جب�ل  يف  اإج�زاته  الرئي�ص  ق�ش�ء 

من وقت الآخر.

تعزية
املدير  تلقى  واالأ�شى  احلزن  بب�لغ 
الكبري  ب�جلنوب  الو�شط  ليومية  اجلهوي 
والد  وف�ة  نب�أ  ب�حل�ج  اأحمد  ال�شحفي 
ال�شيد كم�ل  االأمن بوالية ورقلة  مندوب 
اإزاء  الكرمي  �شيدي  ي�شعني  ,وال  ب�شوين 
واإىل  اإليكم  اأتقدم  اأن  اإال  االأليم  م�ش�بكم 
الع�ئلة  ب�ش�دق املوا�ش�ة..  اأفراد  جميع 
ف�شيح  واأ�شكنه  رحمته  بوا�شع  اهلل  تغمده 
جن�ته واألهمكم جميع�ً ال�شرب وال�شلوان..
ا اإليه راجعون. ا هلل واإَنّ  اإَنّ

 1.145 واأ�شيب  حتفهم  �شخ�ش�   27 لقي 
جراء  اخلطورة  متف�وتة  بجروح  اآخرون 
الفرتة  خالل  مرور  ح�دث   1.105 وقوع 
اجل�ري  ج�نفي   12 اإىل   6 من  املمتدة 
م�  ح�شب  الوطن,  من  املن�طق  بع�ص  يف 
مل�ش�لح  ح�شيلة  الثالث�ء  اأم�ص  به  اأف�دت 
احلم�ية املدنية, واأو�شح ذات امل�شدر اأن 

اأثقل ح�شيلة �شجلت بوالية تيزي وزو بوف�ة 
5 اأ�شخ��ص وجرح 40 اآخرين مت اإ�شع�فهم 
اإثـر  اال�شت�شف�ئية  املراكز  اإىل  وحتويلهم 
وقوع 35 ح�دث مرور كم� ق�مت وحدات 
الفرتة  ذات  خالل  املدنية  احلم�ية 
ب1.007 تدخل �شمح ب�إخم�د 665 حريق 

منه� منزلية �شن�عية وخمتلفة.

غليزان:�س  احلاج

من 6 اإىل 12 جانفي اجلاري

وفاة 27 �شخ�شا وجرح 
1.145 اآخرين 
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