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املجل�س الأعلى للق�ضاء

حركة وا�سعة يف �سفوف الق�ســـــــــاة

مديرة الرتبية اجلزائر غرب تك�ضف:

48 من�ساأة تربوية 
باجلزائر غرب

وهران

اإنقاذ 24 حراق 
من موت موؤكد 

املكلف بالإعالم يف ال�ضلطة امل�ضتقلة لالنتخابات، علي ذراع "للو�ضط":

مل نتلقى اأي  �سكوى ر�سمية موثقة من املرت�سحني 
�س3

�س3
اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 العدد:4189   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا www.elwassat.com1 €  اخلمي�س 17   اأكتوبر  2019  املوافـق  ل 18 �سفر   1441هـ العدد:5071   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا

موؤرخون يوؤكدون »للو�ضط« يف 
الذكرى 58 ليوم الهجرة 

البد من قطيعة 
نهائية مع اال�ستعمار 

�س17الفرن�سي

�س3

�س3

�س13�س4

الفوز على كولومبيا قاد اخل�ضر اإىل 
اللقاء 15 على التوايل دون هزمية

مقري يتهم ال�ضلطة بتعطيل النتقال الدميقراطي ويوؤكد:

الرئا�سيات لن توؤهل اجلزائر 
ملواجهة التحديات

اأكد باأنه ل يوجد مر�ضح لل�ضلطة، �ضليمان بخليلي:

االنتخابات �ستكون
 نافدة لتجاوز االأزمة

وزارة النقل

فتح حتقيق حول مكتب 
درا�سات فرن�سي  بوهران

.     ملفات ثقيلة على جمال�س التاأديب
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لوالية  الفالحة  مديرية  با�رشت 
تلم�سان حت�سريات وا�سعة من اجل 
اإجناح مو�سم احلرث والبدر  والذي 
اأكتوبر  �سهر  بداية  مع  انطلق 
توفري  احلبوب  من  وذلك  احلايل 
لبيع  مراكز  واالأ�سمدة  مع 
 03 فتح  خالل  احلبوب  من 
�سبابيك  جديدة بكل من  تلم�سان 
اإىل  واحلناية  ومغنية  ت�ساف 
�سابقا  املوجودة  10  النقاط 
ل�سمان توزيع احلبوب التي انطلقت 
الفالحني  على  احلبوب  توزيع  يف 
من  القرو�ض  ملفات  وا�ستقبال 

الفالحني منذ  جويلية املا�سي.
الفالحة يف  هذا وك�سفت مديرية 
بيان لها اأن م�ساحلها قد خ�س�ست 
من  قنطار  األف  كميته47  ما 
لدعم  اأنواعها  مبختلف  احلبوب 
مو�سم  الإجناح  الفالحني  خدمة 
الرث والبذروالتي مت توزيعها على 
مت  كما   ، الع�رشة  التوزيع  نقاط 
االأ�سمدة  من  هامة  كميات  توفري 
للطفيليات  امل�سادة  املبيدات  و 
واالإع�ساب ال�سارة ،  وذلك ل�سمان 
الفالحية  امل�ساحات  اكرب  زرع 
ب57700  املديرية  قدرتها  والتي 

هكتار موزعة على 25200 هكتار 
،و87000هكتار  اللني  القمح  من 
ال�سعري  و5100هكتار  من  من 
اإطار  ويف  اخلرطال، 
مدير  اأكد  دعم  الفالحني 

اجلديدة  املكاتب  اأن  الفالحة 
الثالث  ا�ستقبلت222 ملف خا�ض 
قبل  الرفيق   من  القر�ض  بدعم 

فالحني وهي قيد الدرا�سة .
م.ب

مديرية الفالحة بتلم�سان 

 تدعيم الفالحني ب47 األف قنطار من احلبوب 

لدورها فى دعم الأ�سرى

تكرمي جريدة الو�سط يف قطاع غزة

اعرتاف عاملي مبحرز
بعد  عامليا  اعرتافا  حمرز  ريا�ض  اجلزائري  الدويل  الالعب  لقي 
املباراةا لرائعة التي قدمها مع املنتخب الوطني وقيادته اإىل التاألق 
والفوز بثالثية نظيفة يف ودية منتخب كولومبيا، وهو الذي كان له 
ن�سيب هدفني رائعني، حيث مل مير توا�سل الالعب املحرتف مع 
مان�س�سرت �سيتي يف التحليق عاليا يف �سماء الكرة العاملية دون اأن 
يجلب له االإ�سادة من خمتلف و�سائل االإعالم العاملية باالإ�سافة اإىل 
اأ�ساد  فريقه االإجنليزي الذي ن�رش تغريدة على ح�سابه يف »تويرت« 
فيها بنجمه، ومل يفوت القائد ال�سابق للخ�رش كرمي زياين الفر�سة 
من اأجل و�سف خريج نادي لوهافر الفرن�سي باأنه اأف�سل مهاجم مر 

على تاريخ الت�سكيلة الوطنية.

الفاف تكرم خملويف بطريقتها
اأقدمت االحتادية اجلزائرية لكرة القدم على تكرمي البطل االأوملبي 
توفيق خملويف بطريقتها بعد تتويجه بف�سية بطولة العامل الألعاب 
�سوق  مدينة  ابن  دعوة  1500، حيث متت  �سباق  االأخرية يف  القوى 
اهرا�ض من اأجل ح�سور مقابلة اخل�رش وكولومبيا الودية يف ملعب 
ليل الفرن�سية، وقام املعني باإعطاء انطالقة املقابلة من خالل ركل 
الكرة من منت�سف امللعب و�سط حتية حارة من طرف اجلماهري 

اجلزائرية التي ح�رشت بقوة من املدرجات.

وهران

اإنقاذ 24 حراق من
 موت موؤكد 

حرا�ض ال�سواحل توقف 08 حراقة مغاربة بعر�ض البحر مبر�سى 
ببني  الرحالت  منظم  »جاكي�سان«  عن  جار  ،والبحث  مهيدي  بن 

�ساف
 24 اإنقاذ  من  الغربية   للجهة  ال�سواحل  حرا�ض  عنا�رش  متكنت 
وهران  �سواحل  من  اأميال   10 بعد  على  حمقق  موت  من  حراقا 
يكابدون  جعلهم  ما  تقني   لعطل  قاربهم  تعر�ض  بعدما  الغربية 
اجلوع وبرودة املياه ، احلراقة الذين اغلبهم من وهران واملناطق 
يتوقف  اأن  قبل   الغربية   وهران  �سواحل  من  اقلعوا  املجاورة 
قاربهم من طرف  ك�سف  ليتم   ، امل�سري  �ساعة من  بعد  م�سريهم 
دورية حلرا�ض ال�سواحل التي اأنقذتهم ، ومبر�سى بن مهيدي غرب 
تلم�سان اأوقفت م�سالح حرا�ض ال�سواح 08 مغاربة  باملياه االإقليمية 
اجلزائرية على بعد 07 اأميال عن �سواطئ مر�سى بن مهيدي  وهم 
املياه جنو  بعدما جرفتهم  قوية  دراجات هوائية   على منت  03 
املياه االإقليمية الوطنية  وهم يف طريقهم اىل ال�سواحل اال�سبانية 

التي اقلعوا من �سواحل ال�سعيدية �رشق املغرب لبلوغها .
حممد بن ترار

قطاع تربية املائيات باجلزائر 

حتقيق ن�سبة منو باأكرث من 
20 باملائة  

حقق قطاع اال�ستزراع ال�سمكي منو جد مرتفع خالل الثالث �سنوات 
االأخرية، حيث �سجل ارتفاع اإنتاج املزارع ال�سمكية بن�سبة تفوق 20 
باملائة كما ينتظر اأن ت�سل ن�سبة النمو اإىل 100 باملائة نهاية 2019، 
البحري و تربية  لل�سيد  العام  اأم�ض االأربعاء املدير  به  اأفاد  ح�سبما 

املائيات.
كبريا من  اهتماما  يعرف  القطاع  اأن  ت�رشيح  قال طه حمو�ض يف  و 
طرف امل�ستثمرين حيث مت اجناز 70 م�رشوعا لرتبية املائيات كما 
مت ت�سجيل اأكرث من 670 طلب ا�ستثمار مت امل�سادقة منها على اأكرث 

من 400 درا�سة من طرف الهيئات التقنية املخت�سة.

تب�سة

رفع التجميد عن م�ساريع 
قطاع ال�سحة 

ا�ستفادت والية تب�سة من رفع التجميد عن عدة م�ساريع »هامة« يف 
الوزاري  املجل�ض  وتو�سيات  لتعليمات  تنفيذا  ذلك  و  ال�سحة  قطاع 
ال�سحية  امل�ساريع  عن  التجميد  برفع  والقا�سي  موؤخرا  املنعقد 
اأم�ض  اأكده  ما  ح�سب  اجلنوب  و  العليا  اله�ساب  بواليات  املجمدة 
افتتاح  يف  امل�سوؤول  ذات  واأو�سح  اهلل،  عطا  موالتي  الوايل  االأربعاء 
اأ�سغال الدورة العادية الثالثة للمجل�ض ال�سعبي الوالئي اأن رفع التجميد 
تقريب  �ساأنه  من  وجت�سيدها  تب�سة  بوالية  امل�سجلة  العمليات  عن 

املن�ساآت ال�سحية من املواطن و �سمان تكفل اأف�سل باملر�سى.

ال�سهداء  مفو�سية  تنظم 
بحركة  واجلرحى  واالأ�رشى 
الفل�سطينى  الوطنى  التحرير 
وجمعية  غزة  بقطاع  «فتح« 
اجلزائرية،  الفل�سطينية  االأخوة 
االأزهر،موؤمترا  جامعة  حرم  يف 
دعم  يف  االإعالم  بدور  خا�سا 
 – الفل�سطينيني  االأ�رشى  ق�سية 
»منوذجا«   – اجلزائري  االإعالم 
ذكرى  اإحياء  مع  تزامنا  وذلك 
اإعالن  وذكرى  اجلزائرية  الثورة 

اأعلن  والذي  فل�سطني  ا�ستقالل 
يف  اجلزائرية  اجلمهورية  فى 
نوفمرب 1988  وفى االإطار �سيتم 
تكرمي العديد من و�سائل االإعالم 
وروؤ�ساء  اجلزائرية  وال�سحافة 
جريدة  بينها  من  فيها  التحرير 
�سفحات  تخ�س�ض  التي  الو�سط 
يومية ثابتة دعما لق�سية االأ�رشى 
بح�سور  املوؤمتر  ،و�سينظم 
ملف  يف  الفاعلة  للموؤ�س�سات 
االأ�رشى  جانب  اإىل  االأ�رشى 

وعوائلهم  املحررين  واالأ�سريات 
املدنى  املجتمع  وموؤ�س�سات 
واجلمعيات و�سخ�سيات واأحزاب 
املجتمع  يف  فاعلة  وقوى 
الفل�سطينى ،ومتزامن مع اأ�سغال 
املوؤمترون  �سيعمل  املوؤمتر 
بهذه  خا�ض  ملحق  اإ�سدار  على 
بدور  فيه  ي�سيدون  املنا�سبة 
دعم  يف  واإعالمها  اجلزائر 

وم�ساندة االأ�رشى الفل�سطينيني.
االأ�رشى  ملف  اأن  االإ�سارة  جتدر 

اأغلب  يف  يومى  وب�سكل  حا�رش 
وي�سدر  اجلزائرية  ال�سحف 

اأهم  يف  ويومى  خا�ض  ملحق 
جانب  اإىل  وال�سحف  العناوين 

الأخبارهم  ومهمة  فاعلة  تغطية 
يف اأخرى .

غليزان فيما متت درا�سة 92 م�سروع يتعلق بالكهرباء

ت�سجيل 22 م�سروعا بقطاع الطاقة
وايل  ديوان  م�سالح  ك�سفت 
ر�سد  مت  اأنه  غليزان  والية 
جزائري  دينار   982.48822236
لتمويل 22 م�رشوع بقطاع الطاقة  
القطار  بلدية  منها  بلدية  ب11 
لربط  مب�رشوع  حظيت  التي 
 200 وحي  باملكي  حا�سي  جممع 
اأوالد عبدالهادي  م�سكن وم�رشوع 

لربط 60 م�سكن ب�سبكة الغاز على 
ال12كيلومرت  عن  تزيد  م�سافة 
وقد تراوحت ن�سبة وترية االأ�سغال 
مابني ال 80 و90 باملائة اإىل جانب 
منه  ا�ستفاد  الذي  الربط  م�رشوع 
اأرهيو  وادي  ببلدية  الطاقة  قطاع 
الإي�سال الغاز الطبيعي لعدة اأحياء 
م�سكن  و671  الزناينية  حي  منها 

وهي  البواي�ض  وحي  م�سم   331،
العمليات التي متتد على طول 19 
هي  بها  بلغت  االأ�سغال  كيلومرت 
على  زيادة  باملائة  ال80  االأخرى 
بن  بومدين،زوبري  هواري  اأحياء 
عي�سى ببلدية املرجة الذين حظيا 
الغاز   ب�سبكة  لربطهما  عملية  من 
الطبيعي على طول 09 كيلومرتات 

ال90  عتبة  جتاوزت  واالأ�سغال 
 92 درا�سة  اإىل  اإ�سافة  باملائة 
�سبكة  مد  اإىل  يهدف  م�رشوعا 
البلديات  من  بالعديد  الكهرباء 
واالأحياء على م�سافة تقارب ال90 
الكهرباء  قطاع  تعزز  كما  كيلومرت 
اأكرث  الإجناز  عمليات  بعدة  اأي�سا 

من 22 حموال كهربائيا .
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مقري يتهم ال�سلطة بتعطيل م�سار االنتقال الدميقراطي وي�ؤكد:

الرئا�سيات لن ت�ؤهل اجلزائر 
مل�اجهة التحديات

.     حك�مة بدوي غري �سرعية و ال ميكنها مترير قان�ن املحروقات 

حملت حركة حم�س ال�سلطة م�س�ؤولية تعطيل م�سار االنتقال الدميقراطي الذي دعا اإليه احلراك ال�سعبي، وعدم ال�فاء ب�عد حتقيق كل املطالب ال�سعبية وفق 
ما تقت�سيه املادة 7و8 من الد�ست�ر، يف حني اأكدت باأن امل�ؤ�س�سات الر�سمية احلالية املرف��سة �سعبيا غري م�ؤهلة لدرا�سة قان�ن مهم له عالقة بال�سيادة ال�طنية

اإميان ل�ا�س

رف�ضها  حم�س  حركة  �أكدت 
لال�ضتحقاق �لرئا�ضي �ملزمع �إجر�ءه 
معتربة  �ملقبل،  دي�ضمرب   12 بتاريخ 
باأن �أجو�ء �لتوتر وعدم �لثقة و�ل�ضك 
وفر�س �ضيا�ضة �لأمر �لو�قع وهيمنة 
�لتي تطبع م�ضار �لنتخابات  �لإد�رة 
�ل�ضتحقاق  هذ�  �ضتجعل  �لرئا�ضية 
�جلز�ئر  تاأهيل  على  قادر  غري 
حتديات  من  ينتظرها  ما  ملو�جهة 

د�خلية وخارجية.
�لنار  �ل�ضلم  جمتمع  حركة  وفتحت 

متهمة  �حلاكمة،  �ل�ضلطات  على 
�حلو�ر  فر�س  باإجها�س   �إياها 
�لوطني م�ضوؤولة عن  و�لتو�فق  �جلاد 
�رش�ئح  �أ�ضابت  �لتي  �لأمل  خيبات 
و��ضعة من �ملو�طنني، يف حني نددت  
ن�ضطاء  تطال  �لتي  بالعتقالت 
�حلر�ك يف خمتلف �لوليات لأ�ضباب 
�ضيا�ضية ،د�عية  �إىل �إطالق �رش�حهم 
�لت�ضامن  �رشورة  على  وتوؤكد 
�ل�ضيا�ضية  �لقوى  خمتلف  من  معهم 

و�لجتماعية �لوطنية.
�إ�رش�ر  باأن  حم�س  حركة  و�عتربت 
قانون  فر�س  على  �ل�ضلطات 

حكومة  بو��ضطة  �ملحروقات 
�ل�ضعبية  لل�رشعية  فاقديْن  وبرملان 
�حلكومي  �لف�ضل  نف�ضية  على  دليل 
�لذي لي�س له من برنامج فعلي �ضوى 
��ضتعد�د  �أي  بدون  �لريع  �لبحث عن 
�حلقيقية  �لتنمية  �أعباء  لتحمل 
و�لد�ئمة �لتي تقوم على قيمة �لعمل 
�ملنتجة  �لدميقر�طية  �لبيئة  �ضمن 
للحكم �لر��ضد �ملوؤهل لذلك، مذكرة 
�ل�ضارمة  �ل�ضابقة  �حلزب  مبو�قف 
و�لعلمية  �ل�ضيا�ضية  وجمهود�تها 
يف  �ملفّرطة  �ل�ضيا�ضات  رف�س  يف 
�لطاقوية  �لرثو�ت  على  �ل�ضيادة 

�لوطنية وتهديد �لبيئة و�لرثوة �ملائية 
يف �جلنوب �جلز�ئري.

ويف �ضياق مت�ضل، �أكدت �حلركة باأن 
�ل�رشكات  بدور  �لطاقة  وزير  �إقر�ر 
قانون  �ضياغة  يف  �لعاملية  �لبرتولية 
�ملحروقات �جلديد �أمر خطري ينبئ 
عن ��ضت�ضالم و��ضح للقوى �لر�أ�ضمالية 
�إل  تهمها  ل  �لتي  �جل�ضعة  �لدولية 
م�ضاحلها وتتحمل م�ضوؤولية �لفو�ضى 
يف  �ملنت�رشة  و�ملظامل  و�جلر�ئم 
�لعامل، حمذرة  �ل�ضلطة من ��ضتغالل 
�لر�هنة  �ل�ضعبة  �ل�ضيا�ضية  �لأو�ضاع 
لتمرير  �لدولة  موؤ�ض�ضات  و�ضعف 

قطاع  يف  متريره  عن  عجزت  ما 
�ل�ضابقة  �ملرحلة  يف  �ملحروقات 
�ل�ضخري  �لغاز  كا�ضتغالل  للحر�ك 
�لرثو�ت  على  �ل�ضيادة  يف  و�لتفريط 
جمتمعي  نقا�س  فتح  �إىل  وتدعو 
�أخرى  دميقر�طية  �أجو�ء  يف  متنوع 

لبلورة �ضيا�ضة طاقوية منا�ضبة.
باأن  �جلز�ئريني  �حلركة   ذكرت  و 
�لنظام �ل�ضيا�ضي �لذي ل يز�ل قائما 
نف�ضه  جتديد  يريد  و�لذي  �ليوم  �إىل 
مقدر�ت  �إهد�ر  م�ضوؤولية  يتحمل 
�لزمن  من  عقدين  طيلة  �لوطن 
�لوفرة  ��ضتغالل  فر�ضة  وتفويت 

�ملهار�ت  ك�ضب  يف  �ل�ضابقة  �ملالية 
�جلز�ئر  متكن  �لتي  و�لتكنولوجيات 
خري�تها  ��ضتغالل  �إىل  �لتو�ضل  من 
بنف�ضها كما فعلت �لعديد من �لدول 
�إمكانيات  لها  تكن  مل  �لتي  �لنا�ضئة 
�حلركة  �أن  بان  م�ضددة  �جلز�ئر، 
�ل�ضيا�ضية  �ملقاومة  م�ضار  �ضتو��ضل 
�ل�ضعوبات  كانت  مهما  �ل�ضلمية 
يف  �جلز�ئري  �ل�ضعب  و�ضيجدها 
�لبالد  خلدمة  �ملنا�ضب  �ملكان 
و�لتنمية  �ل�ضتقر�ر  يحقق  مبا 

و�لدميقر�طية �آجال �أم عاجال.
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يف الي�م ال�طني للهجرة 

�سنني يدع� اجلالية للم�ساركة بق�ة يف الرئا�سيات
�لوطني،   �ل�ضعبي  �ملجل�س  رئي�س  قال 
�ضتكون  �لإنتخابات  �إن  �ضنني،  �ضليمان 
فر�ضة لفتح عهد دميقر�طي جديد و دعا 

�جلز�ئريني للتجند لإجناح �لنتخابات.
كلمة  يف  �أم�س  �ضنني  �ضليمان  و�أو�ضح 
�لربملاين  �ليوم  �أ�ضغال  �فتتاح  خالل  له 
�ل�ضعبي  �ملجل�س  �حت�ضنه  �لذي 
للهجرة،  �لوطني  �ليوم  مبنا�ضبة  �لوطني 
�لر�دة  �ضتعك�س  �لنتخابات  هذه  �أن 
يف  �لبالد  و�ن  �جلز�ئري  لل�ضعب  �لقوية 
ومنهم  �أبنائها  لكل  وملحة  ما�ضة  حاجة 
�أن  �ملتحدث  ذ�ت  و�أكد  �ملهجر  �أبناء 
و�ملرحل  �لفرت�ت  كل  يف  »�جلز�ئريني 
�أثبتو� �رتباطهم �لع�ضوي بوطنهم وثباتهم 
يف �لت�ضحية من �أجله«. و�أ�ضاف �ضنني �أن 
�لثبات �لذي نعي�ضه جيال بعد جيل  »هذ� 
كما تظهره رمزية �لفريق �لوطني �جلامع 
�ملهجر  ومن  �لد�خل  من  �لوطن  لأبناء 
ثبات يربهنه �أي�ضا تطلع �جلز�ئريني �أينما 
كانو� للم�ضاهمة يف بناء �لوطن �قت�ضاديا 
�جلالية  �أن  �إىل  وثقافيا«،و�أ�ضار  وعلميا 
معتربة  ن�ضبة  فيها  �لعامل  عرب  �جلز�ئرية 
�لبد�ع  جمالت  خمتلف  يف  �لتمييز  من 
و�لثقايف  و�لفكري  و�لتكنولوجي  �لعلمي 
و�لقت�ضادي  �ملادي  ومتكنهم  و�لريا�ضي 

و�ملوؤكد  �ملعلن  �ل�ضتعد�د  مع  و�ملهني 
�إعالء  يف  للم�ضاهمة  �ملهاجرين  لهوؤلء 
مكانتها  وترقية  عامليا  �جلز�ئر  �ضوت 
دوليا و�لرفع من �إمكانات �لتنمية وطنيا«. 
�ل�رشورة  من  �أ�ضبح  �نه  �ضنني  وقال 
توظيف  بح�ضن  �لكفيلة  �آليات  �إيجاد 
ولذلك  للوطن،  خدمة  �لكفاء�ت  هذه 
تر�ضانة  يف  �لنظر  باإعادة  مطالبون  نحن 
�جلماعي  �لتفكري  خالل  ومن  �لقو�نني 
�أبنائنا يف �ملهجر يف بحث  و�لت�ضاور مع 
منظور  وفق  بدجمهم  �لكفيلة  �ل�ضبل 
كل  منه  وي�ضتفيد  يبنيه  جمتمع  مل�رشوع 
هذ�  يف  ونحن  �ليوم  �ضنني  و�أكد  �أبنائه«. 
من  مطلوبا  يز�ل  ما  �لدقيق،  �لظرف 
�جلز�ئريني �ملقيمني بالوطن و�ملهاجرين 
يفوتو�  و�أن  يتجندو�  �أن  �لعامل  بقاع  يف 
من  ببالدنا  �ملرتب�ضني  على  �لفر�ضة 
يف  و�لو��ضحة  �لفعالة  �مل�ضاهمة  خالل 
و�مل�ضاركة  �لد�ضتورية  �ملوؤ�ض�ضات  بناء 
�لو��ضعة يف �لنتخابات �لرئا�ضية �لقادمة 
بو�در  �أوىل  وهي  دي�ضمرب،  من   12 يوم 
�أن  وقال  �ملباركة«.  �ل�ضعبية  �لهبة  جناح 
يف  �أ�ضا�ضي  دور  لها  �ضيكون  »�لنتخابات 
من  جديد  عهد  وفتح  �ل�ضتقر�ر  ترقية 
�ملو�طن  فيها  يكون  �لتي  �لدميقر�طية 

وفاعال  �ضيا�ضية  م�رشوعية  لكل  م�ضدر� 
�ل�ضرت�تيجية،  �خليار�ت  لكل  �ضانعا 
�نتخابات تعك�س �لإر�دة �حلقيقية لل�ضعب 
�ل�ضفلى  �لغرفة  يف  �لأول  �لرجل  ونوه 
للربملان بدور �جلي�س �لوطني �ل�ضعبي يف 
هذ�  مو�ضحا يف  �ل�ضعبية،  �لإر�دة  حماية 
:” لقد تعهد تعهد�  ل غبار عنه  �ل�ضياق 
�لذي  �لوطني،  �لتحرير  جي�س  �ضليل  فهو 
ووفائه  بنوفمربيته  مت�ضكه  للعامل  برهن 
مع  ومتا�ضكه  �هلل  رحمهم  �ل�ضهد�ء  لعهد 
�ضعابنة  �ضمري  دعا  جانبه  من  �ضعبه”. 
�ل�ضعبي  باملجل�س  �جلالية  عن  �لنائب 
�إىل  �لو�ضط  جلريدة  حديثه  يف  �لوطني 
�خلارج  يف  �جلز�ئرية  �جلالية  �ضمل  مل 
�ل�رشيحة  بهذه  �لأمثل  �لتكفل  خالل  من 
�ليوم  عددها  و�ضل  �لتي  �ملجتمع  من 
5 ماليني  مهاجر  7 ماليني  من  �أزيد  �إىل 
قال  �ل�ضياق  ذ�ت  يف  و  فرن�ضا   يف  منهم 
غياب  ق�ضية  يف  �لنظر  يجب  �نه  �ضعابنة 
�ضانها  من  �لتي  باملهجر  جز�ئرية  بنوك 
بالفائدة على �ملهاجر و�قت�ضاد  تعود  �ن 
�لبلد يف �ن و�حد و ق�ضية نقل �جلثامني 
�لتي وعد �مل�ضوؤولني بالتكفل تبقى �أ�ضرية 

�لإدر�ج .

اأكد باأنه ال ي�جد مر�سح لل�سلطة، �سليمان بخليلي:

النتخابات �ستك�ن نافدة لتجاوز الأزمة
.      �سخ�سيا مل اأت�رط يف نظام ب�تفليقة

للرئا�ضيات  �لرت�ضح  يف  �لر�غب  �أكد 
�إجر�ءها يف 12 دي�ضمرب  �ملقبلة �ملزمع 
�ل�ضتحقاق  بخليلي  �ضليمان  �ملقبل 
�جلز�ئر  نافذة  �ضيكون  �ملقبل  �لرئا�ضي 
تعي�ضها  �لتي  �ل�ضيا�ضية  �لزمة  لتجاوز 

منذ 22 فيفري �ملقبل.
�لأم�س  �ضليمان  �لرت�ضح  �لر�غب يف  �أكد 
على  بخليلي  بالنتخابات  �ل�ضلطة  مبقر 
�إن  م�ضري�  �ل�ضلطة،  مر�ضح  وجود  عدم 
بع�س �ملو�طنني بوليات معينة، يتلكوؤون 
ينتظرون  �أنهم  ذلك  مربرين  �لتوقيع،  يف 
يوجد  ل  باأنه  مو�ضحا  �ل�ضلطة،  مر�ضح 
كل  و�أن  خا�ضة  �ل�ضفة  بهذه  ملر�ضح 
�إىل ��ضتحقاقات  �لدولة تدعو  موؤ�ض�ضات 

»�لفريق  م�ضيفا  و�ضفافة،  نزيهة  رئا�ضية 
�ضتكون  �لرئا�ضيات  �أن  �أكد  �ضالح،  قايد 
نزيهة و�ضفافة، �أن هذ� يجعلهم يثقون �أن 
�ملوعد �لنتخابي �ضيكون نافدة �جلز�ئر 

لتجاوز هذه �لفرتة..«
له  عالقة  ل  باأن  �ملتحدث  و�ضدد 
مل  �ضخ�ضيا   « قائال  �ل�ضابق،  بالنظام 
�أننا  خا�ضة  بوتفليقة،  نظام  يف  �أتورط 
�جلز�ئري  �ملو�طن  وعي  بدرجة  نثق 
�لأو�ن  �آن  �ملرت�ضحني،  بني  �لتمييز  يف 
جيل  من  رئي�ضا  �جلز�ئريني  ينتخب  �أن 

�ل�ضتقالل«.«
�لإجر�ء�ت  بخليلي  �ضليمان  وثمن 
�لأخرية �لتي �أحدثتها �ل�ضلطة �مل�ضتقلة 

�مل�ضادقة  عملية  لتي�ضري  لالنتخابات 
�لتوقيعات  �كتتاب  ��ضتمار�ت  على 
مو�ضحا  �ملحلي،  �مل�ضتوى  يف  �لفردية 
باأن �ضلطة �لنتخابات و�ضعت حد� لهذه 
�لت�رشفات، حيث منعت �لأمناء �لعامون 
�لتوقيع  من  معينة  باأحز�ب  و�ملن�ضوين 

على �ل�ضتمار�ت.
مليون  بجمع  وعد  �أنه  بخليلي،  و�أو�ضح 
لل�ضارع،  نزلو�  عندما  لكن  توقيع، 
��ضطدمو� ببع�س �لأمناء �لعامني وكثريون 
و�لبلديات،  �لعمومية  بالإد�ر�ت  معهم 
هوؤلء ينتمون �ىل �أحز�ب معينة، ويوقعون 

على ��ضتمار�ت �أحز�بهم.
اإميان ل�ا�س

املن�سق اجله�ي للمجتمع املدين علي بن عي�ة ي�ؤكد :

اإجراء النتخابات يف م�عدها �سروري
اإ�سراب قطاع الرتبية مفتعل 

�ملدين  للمجتمع  �جلهوي  �ملن�ضق  فتح 
�لنار  عيوة  بن  علي  �ل�رشقي  باجلنوب 
�لتي  �لع�ضابة  باأذرع  و�ضفهم  من  على  
حتولت �لزج بالبالد يف متاهات ، موؤكد 
يف ذ�ت �ل�ضدد �أن �إ�رش�ب �أ�ضاتذة �لطور 
ير�عي  مل  �أنه  بدليل  مفتعل  �لبتد�ئي 

�لظروف �ل�ضعبة متر بها �لبالد.
للمجتمع  �جلهوي  �ملن�ضق  دعا 
بن  علي  �ل�رشقي  باجلنوب  �ملدين 
عمال  وجميع  �لرتبوية  �لأ�رشة   ، عيوة 

�لنف�س  �ضبط  �رشورة  �إىل  �لقطاعات 
ور�ء  �لن�ضياق  عدم  و  للعقل  و�لتحكم 
�لغاية  مغلوطة  متاهات  و  �دعاء�ت 
منها نقل فتيل �لحتجاجات للقطاعات 
عرب  �لحتقان  تاأجيج  بهدف  �حل�ضا�ضة 
خمتلف وليات �لوطن هذ� �لأخري �لذي 
مير مبخا�س ع�ضري تز�منا مع بدء �لعد 
�ملزمع  �لرئا�ضية  لالنتخابات  �لتنازيل 
�لـ 12 دي�ضمرب 2019، وهو  �إجر�وؤها يف 
لتجاوز  حمدثنا  نظر  يف  �لوحيد  �حلل 

�لبالد  بها  متر  �لتي  �ل�ضعبة  �لظروف 
ومن ثم تفويت �لفر�ضة على �ملرتب�ضني 

باأمن و��ضتقر�ر �لبالد .
من جهة ثانية فقد ثمن �ملن�ضق �جلهوي 
�جلنوب  بوليات  �ملدين  للمجتمع 
�لقر�ر�ت  عيوة   بن  علي  �ل�رشقي 
للموؤ�ض�ضة  �ل�رشيحة  و  �ل�ضارمة 
�حلر�ك  مطالب  مر�فقة  يف  �لع�ضكرية 

�ل�ضلمي �ل�ضعبي باجلز�ئر .
�سالح ،ب 

املكلف باالإعالم يف ال�سلطة ال�طنية امل�ستقلة لالإنتخابات، علي ذراع »لل��سط«:

مل نتلقى اأي  �سك�ى ر�سمية م�ثقة من املرت�سحني 
140 عدد الراغبني يف الرت�سح لرئا�سيات 12 دي�سمرب

كل ما ثم تد�وله بخ�ضو�س رف�س بع�س 
ل�ضلطة  ولئية  مندوبيات  فتح  �لوليات 
من  له  �أ�ضا�س  ل  �لنتخابات  تنظيم 
يف  بالإعالم  �ملكلف  ك�ضف  �ل�ضحة  
�ل�ضلطة �لوطنية �مل�ضتقلة لالنتخابات، 
للرت�ضح   �لر�غبني  عدد  باأن  ذر�ع،  علي 
مرت�ضح   140 بلغ  �ملقبلة  للرئا�ضيات 
مل  �للجنة  بان  موؤكد�  �ل�ضاعة،  حلد 
موثقة  ر�ضمية  �ضكوى  �لآن  حلد  تتلقى 
�لتعر�س  بخ�ضو�س  �ملرت�ضحني  من 

لعر�قيل يف عملية جمع �لتوقيعات.
له  ت�رشيح  يف  �أم�س  ذر�ع  علي  �أكد 
�مل�ضتقلة  �ل�ضلطة  باأن  »للو�ضط« 
حلد  تتلقى  مل  �لنتخابات  ملر�قبة 
موثقة  ر�ضمية  �ضكوى  �أي  �ل�ضاعة 
�ضري  تعرقل  ممار�ضات  �أي  بخ�ضو�س 
مبا�رشة  بطريقة  �لنتخابية  �لعمل 
ل�ضلطة  باأنه  م�ضدد�  مبا�رشة،  غري  �أو 
�إتخذت  �ملعنية  �جلهات  مع  بالتن�ضيق 
من  كل  �ضد  �لقانونية  �لإجر�ء�ت  كافة 
�أن  و  �لنتخابية،  �لعملية  �ضري  يعرقل 
يو�جهون  قد  �ملعنيني  �لأ�ضخا�س  كل 

عقوبات جز�ئية«.
تد�وله  ثم  ما  كل  ذر�ع  علي  وكذب 
�لوليات  بع�س  رف�س  بخ�ضو�س 
تنظيم  ل�ضلطة  ولئية  مندوبيات   فتح 
�ل�ضلطة  بان  موؤكد�   ، �لنتخابات 
لها  �لنتخابات  ملر�قبة  �مل�ضتقلة 

مندوبيات  يف جميع وليات �لوطن.
قدمها  �لتي  �ل�ضكوى  بخ�ضو�س  و 
�ملقبلة  للرئا�ضيات  �لرت�ضح  �لر�غب يف 
و��ضتكى  �لنتخابات  ل�ضلطة  م�ضدور 
يف  بامل�ضادقة  �ملكلف  غياب  من 
ذر�ع  علي  �أكد  مكتبه،  عن  �لبلديات 
مندوبي  �إىل  �مل�ضادقة  تو�ضيع  ثم  �أنه 
�لوطنية  �ل�ضلطة   « قائال  �لوليات،  �إىل 
قد  كانت  لالنتخابات  �مل�ضتقلة 
 18 بتاريخ  قر�ر�  �لأخرى  هي  �أ�ضدرت 
�ضبتمرب �ملا�ضي، حددت فيه �ملوؤهلني 
�ملذكورة،  �ل�ضتمار�ت  على  للت�ضديق 
�إىل  بالإ�ضافة  �لقائمة  تت�ضمن  حيث 
�لعامني  �لأمناء  من  كل  �ملوثقني، 
�لق�ضائيني  و�ملح�رشين  للبلديات 
وحمافظي  �لر�ضميني  و�ملرتجمني 

هذ�  جاء  وقد  �لعلني،  باملز�د  �لبيع 
�لأ�ضخا�س  قائمة  لتو�ضيع  �لقر�ر 
�ملوؤهلني لذلك “ت�ضهيال لهذه �ملرحلة 
فرتة  وتنتهي  �لنتخابية«  �لعملية  من 
لالإنتخابات  �لرت�ضح  ��ضتمار�ت  �ضحب 
�لرئا�ضية يوم 25 �أكتوبر، ليف�ضح �ملجال 
قبل  �أيام   10 ملدة  �مللفات  لدر��ضة 
للمتناف�ضني  �لنهائية  �لقائمة  �إعالن 
على كر�ضي �ملر�دية. و�ضحب عدد من 
�ل�ضخ�ضيات �ملعروفة من بينهم روؤ�ضاء 
�أحز�ب �ضيا�ضية ��ضتمار�ت �لتوقيع منها 
�لوزير �لأول �ل�ضابق عبد �ملجيد تبون، 
بن  علي  �حلريات  طالئع  حزب  رئي�س 
عبد  �مل�ضتقبل  جبهة  رئي�س  فلي�س، 
عبد  �لبناء  حركة  بلعيد،رئي�س  �لعزيز 
بالنيابة  �لعام  �لأمني  قرينة،  بن  �لقادر 
للتجمع �لوطني �لدميقر�طي عز �لدين 
 ، بخليلي  �ضليمان  �لإعالمي  ميهوبي، 
�لأمني �لعام للتحالف �لوطني �جلمهوري 
بلقا�ضم �ضاحلي، رئي�س �ملنتدى �ملدين 

للتغيري، عبد �لرحمان.
اإميان .ل

املجل�س االأعلى للق�ساء

حركة وا�سعة يف �سف�ف الق�ساة وملفات ثقيلة على 
جمال�س التاأديب

من  مقربة  ر�ضمية   م�ضادر  �أكدت 
حركة  عن  للق�ضاء  �لأعلى  �ملجل�س 
�ملجل�س  ق�ضاة  �ضت�ضمل  و��ضعة 
�ل�ضبوع  بد�ية  خالل  و�ملحاكم   
وذلك  تقدير   �أكرث  على  �ملقبل  
�مللفات  در��ضة  �نطالق  �ثر  على 
للق�ضاء  �لأعلى  �ملجل�س  قبل  من 
تتقدمها  ثقيلة  ملفات  �ضيدر�س  �لذي 
�لق�ضاة  لبع�س  �لتاأديبية  �مللفات 
مهامهم  �إنهاء  مت  �لذين  و�آخرون 
�ضابقا باملحاكم و�ملجال�س �لق�ضائية 
و�ملحكمة �لعليا. هذ� وح�ضب م�ضدر 
موؤكد يف �ت�ضال بجريدة �لو�ضط ،فاأن 

�لحد  �ضبيحة  عليها  �ضيعلن  �حلركة 
روؤ�ضاء  �أغلب  وت�ضمل  تقدير  كاأق�ضى 
�ملحاكم �لبتد�ئية ووكالء �جلمهورية 
وروؤ�ضاء  �حلكم  ق�ضاة  �إىل  بالإ�ضافة 
،حيث  �لق�ضائية  باملجال�س  �لغرف 
بدرجة  �أن مت�س �حلركة  �أي�ضا  ينتظر 
مدة  ق�ضو�  �لذين  �لق�ضاة  �أ�ضا�ضية 
مناطق  يف  �أو  منا�ضبهم  يف  طويلة 
در��ضة  �حلركة  ت�ضمل  كما   ، معينة  
بع�س  يف  �ملقدمة  �ل�ضكاوي  بع�س 
�لق�ضاة  و�لتي �رتبطت بق�ضايا ف�ضاد  
�لطيب  �ل�ضابق  �لوزير  ق�ضايا   �ضمن 
على  وجماعتهم   �لعام  و�ملفت�س  لوح 

لدى  �جلمهورية  وكيل  ملف   ر�أ�ضها 
حمكمة تلم�ضان �ملوقوف من من�ضبه 
، �ضف �إىل د�لك در��ضة بع�س �حلالت 
�لذين  بالق�ضاة  �خلا�ضة  �لجتماعية 
�إقامتهم  مقر�ت  من  بتقريبهم  طالبو� 
لظروف عائلية ملحة ، �ضف �إىل ذلك 
معاجلة ملفاة �لفائ�س و�لق�ضاة �لذين 
على  �لعليا  باملحكمة  مهامهم  �أنهيت 
�أن تكون �حلركة لها عالقة مبنظومة 
دولة  لتطلعات  وفقا  جديدة  ق�ضائية 
�ي  �ضيطرة  خارج  �مل�ضتقلة  �جلز�ئر 

طرف على �لق�ضاء .
حممد بن ترار

ف.ن�سرين



الرتبية  مديرية  مديرة  ك�شفت 
للجزائر غرب �شونيا قايد اأن الدخول 
املدر�شي مت يف اأجواء عادية، م�شيفة 
التح�شري انطلقت مبا�رشة  اأن عملية 
بعد االنتهاء من امتحانات البكالوريا، 
وزير  بتوجيهات  تعلق  ما  بخا�شة 
الرتبية فيما يخ�ص الكتاب املدر�شي 
املطاعم  اإىل  اإ�شافة  واملنحة، 
املدر�شية، حيث ردت مديرة مديرية 
قايد،  �شونيا  غرب  اجلزائر  الرتبية 
على االنتقادات التي توجه لكل دخول 
مدر�شي من نقائ�ص على راأ�شها ملف 
واملطاعم  والنقل  اجلديدة  الكتب 
املدر�شية، وكذا التاأطري البيداغوجي 
تعترب جزء مهما من  كونها  واالإداري 
لها  ت�رشيح  يف  موؤكدة  املنظومة، 
لـ«الو�شط«، اأنه ميكن القول »اإن كل ما 
يهم التلميذ قمنا باإعداده وذلك بغية 
ظروف  يف  اأبنائنا  متدر�ص  ت�شهيل 
يعترب  املدر�شي  الدخول  الأن  ح�شنة، 
املو�شم  لنجاح  احلقيقية  البوابة 
املو�شم  اأن  مو�شحة  الدرا�شي«، 
الدخول  هما  �شقني:  له  الدرا�شي 
الر�شمية،  واالمتحانات  املدر�شي 
االهتمام  عليهم  يتوجب  وبالتايل 
الأن  ال�شقني  م�شتوى  على  والتح�شري 

بعده  ومن  املدر�شي  الدخول  م�شري 
ال�شنة الدرا�شية مرهون بهما.

نقائ�شا  يعرف  الذي  التاأطري  وحول 
بداية  قبل  اأنه  قالت حمدثتنا  �شنوية 
املديرية  نظمت  املدر�شي  الدخول 
م�شابقة  الوطن  مديريات  غرار  على 
امل�رشفني  تخ�ص  اأوت  4و5  بتاريخ 
تعزيزها  مت  واالإداريني،  الرتبويني 
بقيام م�شالح مديرية الرتبية بالعديد 
ملختلف  امليدانية  الزيارات  من 
للوقوف  اجلديدة  الرتبوية  امل�شاريع 
على  واحلر�ص  تقدمها  مدى  على 
االإ�رشاع يف االإجناز، م�شيفة اأن هذه 
ن�شب  على  يقفون  جعلتهم  الزيارات 
نهايتها  بني  تراوحت  التي  االجناز 

متاما على م�شتوى بع�ص املوؤ�ش�شات 
ن�شبة  اأخرى  موؤ�ش�شات  بلوغ  مقابل 
وهو  باملائة،    95 بحوايل  االإجناز 
بح�شبها  املدر�شي  الدخول  جعل  ما 

مريحا.
وبلغة االأرقام ك�شفت مديرة الرتبية اأن 
الطور  مدر�شيا يف  35 جممعا  هناك 
للبلديات  تابعة   5 منها  االبتدائي 
الرتقية  لدواوين  تابعا  جممعا  و30 
عدل،  ووكالة  العقاري  والت�شيري 
 6 �شملت  تو�شيع  عملية  اإىل  اإ�شافة 
فيما يخ�ص  اأما  البنيان،  بعني  اأق�شام 
الطور املتو�شط فك�شفت عن ا�شتالم 
متواجدة  متو�شطات  لـ9  املديرية 
على م�شتوى معاملة والدويرة وج�رش 

التعليم  اأما  فايت.  واأوالد  ق�شنطينة 
الثانوي فخ�ش�ص لها 4 ثانويات منها 
باأوالد  وثانوية  باملعاملة  ثانويتان 
املاحلة  بعني  اأخرى  وثانوية  فايت 
تلك  اأن  مو�شحة  ق�شنطينة،  بج�رش 
من  نوع  حتقيق  من  مكنت  املن�شاآت 
املوؤ�ش�شات  على  ال�شغط  تخفيف 
الذي  االكتظاظ  حجم  بعد  الرتبوية 
اأ�شافت  كما  املن�رشمة.  ال�شنة  طبع 
االكتظاظ  عملية  اأن  املديرة 
توتة  بئر  تالميذ  �شيم�ص  وال�شغط 
وبابا اأح�شن يف انتظار اإيجاد احللول 
املو�شم  بني  وللمقارنة  املالئمة، 
»ميكن  اجلديد  واملو�شم  املا�شي 
الأننا  �شا�شعا  فرقا  هناك  اأن  القول 
حت�شلنا على العديد من املوؤ�ش�شات 
التمدر�ص  فعملية  وبالتايل  اجلديدة 
هذا املو�شم �شتكون مريحة بالن�شبة 

للمعلم واملتعلم.
م�شالح  بني  التن�شيق  بخ�شو�ص  اأما 
اأنها  قالت  والداخلية  الرتبية  وزارة 
ال�شلطات  لكل  بت�شكراتها  تتقدم 
امل�شاعدة  على  واملركزية  املحلية 
الكبرية التي قدمت للقطاع، متداركة 
الرتبوي  اجلانب  يخ�ص  فيما  اأنه 
فيمكن القول اأن هناك نق�ص طفيف 
اأننا  اإال  العلمية  املواد  بع�ص  يف 
احللول  اإيجاد  على  جاهدين  نعمل 

املنا�شبة.     

مديرة الرتبية اجلزائر غرب تك�شف:

�شارة بومعزة  

48 من�شاأة تربوية باجلزائر غرب
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ك�شفت مديرة الرتبية اجلزائر غرب عن 35 جممعا مدر�شيا يف الطور االبتدائي وتو�شعة �شملت 6 اأق�شام بعني 
البنيان، باالإ�شافة لـ9 متو�شطات و4 ثانويات، معرتفة اأن االكتظاظ يتمركز ببئر التوتة وبابا اأح�شن.

وزارة النقل

فتح حتقيق حول مكتب درا�شات فرن�شي  ن�شط بوهران
.     تلقى اأمواله كاملة بالعملة االأجنبية من اأجل اإمتام امل�شروع نهاية 2018

حتقيقات  النقل  وزارة  با�رشت 
معمقة يف ق�شية  الن�شب واالحتيال  
قبل  من  الوزارة  لها  تعر�شت  الذي 
نهب  الذي  فرن�شي  درا�شات  مكب 
املاليري يف م�رشوع درا�شة وتو�شيع 
املحطة اجلوية  ملطار اأحمد بن بلة 
بوهران ، و�شار يغيب عن  اللقاءات 
الر�شمية  لتربير التاأخري خا�شة وان 
اأن  املفرو�ص  من  كان  امل�رشوع 
اإىل  اأن يوؤخر  ي�شلم نهاية 2018 قبل 
�شيف 2019 وبعدها اإىل بداية 2020  

والتي من امل�شتحيل اأن يكون جاهزا 
الدرا�شات  فيها بفعل متاطل مكتب 
تلقى  انه  يبدوا  الذي  الفرن�شي  

اأمواله كاملة .
ال�شلطات  من  باأمر  جاء  التحقيق 
مكتب  ممثل  �شار  بعدما  العليا 
اللقاءات  عن  يغيب  الدرا�شات 
عن  لالإجابة  والزيارات  الوزارية 
النقل  وزير  كان  اأن  منذ  التاأخر 
االأ�شبق عبد الغاين زعالن قد �شدد 
اإىل  واأمله   2018 نهاية  معه  اللهجة 

،وكانت  جدوى  دون  لكن  ال�شيف 
ال�شلطات العليا قد خ�ش�شت غالفا 
املحطة  لتو�شيع  مليار  ب23  ماليا 
ورفع  بلة   بن  اأحمد  ملطار  اجلوية 
مليون   3.5 من  اال�شتيعابية  طاقته 
ماليني   06 اإىل  �شنويا  م�شافر  
تزويد  اإىل   باالإ�شافة  م�شافر  
املحطة بالطاقة ال�شم�شية  وحظرية 
 1200 بطاقة  ذات طوابق  لل�شيارات 
�شيارة على اأن تنتهي االأ�شغال نهاية 
توقفت  حيث  يتم  مل  ما  وهو   2018

االأ�شغال يف حدود 88 باملائة بفعل 
الفرن�شي  الدرا�شات  مكتب  متاطل 
اال�شتالم  مدة  ميدد  اأ�شبح  والذي 
بعدما   2020 ب�شيف  ربطها  والتي 
ف�شلت ال�شلطات يف ا�شتالم امل�رشوع 
�شاأن  ومن  ،هذا   2019 �شنة  �شيف 
التي  االأطراف  يك�شف  اأن  التحقيق 
احل�شول  الدار�شات  ملكتب  �شهلت 
وبالعملة  كاملة   م�شتحقاته  على 
يتماطل  جعله  الذي  االأمر  ال�شعبة 

يف االأ�شغال .

مطلعة  م�شادر  "من  الو�شط   " علمت 
قناة املغاربية من على  اأنه مت حجب 
�شنوات  بعد  ،وذلك  �شاث  اأوتل  القمر 
مطلعة  م�شادر  ك�شفت  و  البث   من 
اأنه مت حجب قناة املغاربية املعروفة 
اجلزائري  للنظام  معار�شة  قناة  باأنها 
و  الوجوه  من  الكثري  وحتت�شن   ،
تت�شح  ومل   . املعار�شة  ال�شخ�شيات 
بعد حيثيات حجب قناة املغاربية التي 
هذه  حجب  ومدة   ، اخلارج  من  تبث 
القناة ، اإال اأن م�شادر تتوقع اأن املدة 
طويلة ، علما اأن القناة قد عرفت نف�ص 
اأن  ال�شابقة بعد  ال�شنوات  امل�شكلة يف 
انقطاع بثها متاما ، نتيجة خالف وقع 
بني �رشكاء القناة و الذين مازالوا حلد 
�رشكاء  ومنهم   ، الهوية  جمهويل  االآن 

غري معروفني .
اأن قناة املغاربية ت�شت�شيف  ومعروف 
اجلزائري  للنظام  معادي  هو  ما  كل 
و  ال�شخ�شيات  م�شاركة  خالل  من 

كذلك من خالل براجمها التي و�شفت 
اىل  ا�شافة   ، لالحتقان  تدعو  باأنها 
بع�ص  اأ�شهمها  يف  دخول  عن  حديث 
ال�شخ�شيات املح�شوبة على املعار�شة 
، ورجال اأعمال غري وا�شحة اأهدافهم 
 ، موؤكدة  غري  اأخبار  وجود  ظل  يف   ،
االأعمال  رجل  بني  جديدة  عالقة  عن 
اجلزائري املتواجد يف ال�شجن ي�شعد 
وحماولة   ، املغاربية  قناة  و  ربراب 
ربراب اال�شتثمار يف هذه القناة  وكان 
يف ال�شابق يتم احلديث عن وجود ابن 
القيادي يف الفي�ص املحل عبا�شي مدين 
كاأحد ال�رشكاء يف القناة ، وبتمويل غري 
معروف ،اإ�شافة اإىل بع�ص ال�شخ�شيات 
خالفات  وقعت  حيث  معروفة،  الغري 
اإىل توقف بث  اأدى  بينهم منذ �شنوات 
القناة لتعود بعدها  كما جتدر االإ�شارة 
من  �شاحلي  �شليم  ال�شحايف  اأن  اإىل 

اجلزائر ي�شغل مدير االأخبار بالقناة .
ع�شام بوربيع

م�شادر تتوقع اأن املدة طويلة

حجب قناة " املغاربية " من "
 اأوتل �شاث "

واجلماعات  الداخلية  وزير  �شدد   
على  دحمون   الدين  �شالح  املحلية 
املايل  اال�شتقالل  رفع  �رشورة 
وف�شله  ب�شتوان  ال�رشطان  مل�شت�شفى 
عن اإدارة امل�شت�شفى اجلامعي لي�شمن  
التكفل التام مبر�شى ال�رشطان بالوالية  
خا�شة وانه حطم الرقم القيا�شي  يف 
مدة االأ�شغال التي جتاوزت ال11 �شنة 

واالأغلفة املالية التي ا�شتهلكها .
الداخلية   وزير  تفاجئ  وقد  هذا 
هذا  يف  االأ�شغال   ونق�ص  بالديون 
املن�شئ الذي و�شع رئي�ص اجلمهورية 
حجره االأ�شا�شي يوم 13 اكتوبر 2008 
ب�شتوان والذي ال يزال   يكابد مكانه 
اآنذاك  قدرت  االإ�شغال  مدة  اإن  رغم 
ب18�شهرا ليدخل يف �رشاعات و�شلت 
مر�شى  معاناة  من  زادت  العدالة  اإىل 
التجهيزات   تزال  ال  حيث  ال�رشطان  
الزيارات  ا   رغم  كالة   ت�شله  مل 
املتعاقبني  ال�شحة  لوزراء   املتكررة 

اأ�شاروا  كلهم   والذين  القطاع  على  
انه �شيفتح خالل �شنة 2014 ثم 2015  
مت خالل �شهر جوان  من �شنة 2016 
وهو ما لن يكون نتيجة تاأخر االأ�شغال 
ليبقى  الزمنية  الفرتة  احرتام  وعدم 
�شمت  يف  يعانون  ال�رشطان  مر�شى 
،وما زاد من ده�شة وزير الداخلية  هو 
مطالبة  مديرية التجهيزات العمومية 
ب26  اإ�شايف  مببلغ  تلم�شان  لوالية 
من  امل�رشوع    لتمكني  �شنتيم  مليار 
االنتهاء  والدخول يف اخلدمة، واالأكرث 
التجهيزات  مدير  اأ�شار  ذلك  من 
التزال  املقاوالت  ديون  اأن  العمومية 
يعترب  ما  وهو  مليار  ب20  مرتاكمة 
كارثة حقيقية ت�شاف اإىل كارثة التاأخر  
التي  جتاوزت كل احلدود ، هذا وقد 
ابدى الوزير غ�شبه من هذا امل�رشوع ، 
حيث اأ�رشت م�شادر مقربة انه �شياأمر 

بفتح حتقيق يف ملف الحمالة .
 حممد بن ترار

م�شت�شفى ال�شرطان ب�شتوان

26 مليار المتام امل�شروع و20 
مليار لدفع حقوق املقاوالت 

.      الق�شية تثري ا�شتغراب وزير الداخلية 

جممع  عن  خمت�شة  جلنة  عاينت 
اأكتوبر  �شهر  خالل  �شوناطراك 
بئر  مبنطقة  برتوليني  حقلني  اجلاري 
العاتر )90 كلم جنوب تب�شة( ح�شب ما 
الوالية  اليوم االأربعاء وايل  ك�شف عنه 

موالتي عطا اهلل.
هام�ص  على  امل�شوؤول  ذات  واأو�شح 
اأ�شغال الدورة العادية الثالثة للمجل�ص 
وفد  ا�شتقبال  اأنه مت  الوالئي  ال�شعبي 
اخلرباء  من  جمموعة  ي�شم  خا�ص 
�شوناطراك  جممع  عن  والتقنيني 
ملعاينة واكت�شاف احلقليني البرتوليني 
لل�رشوع  حت�شبا  حميطهما  وحتديد 
عمل  منا�شب  فتح  و  ا�شتغاللهما  يف 
الوالية  هذه  �شباب  لفائدة  جديدة 
اأن  املتحدث  ذات  واأ�شاف  اجلنوبية. 
الفالحني  مع  بالتوا�شل  قامت  اللجنة 
حلول  الإيجاد  منها  �شعيا  باملنطقة 
ناجعة خا�شة و اأن املوقعني يتعر�شان 
اإىل  اإ�شافة  طرفهم  من  اعتداء  اإىل 
البرتولية  املنابع  اإىل  املياه  ت�رشب 

)اللجنة(  اأنها  اإىل  م�شريا  اجلوفية 
اإىل  رفعه  و  تقريرها  بتحرير  قامت 
اإمكانية  لدرا�شة  العليا  ال�شلطات 
ميكن  اأن  املتوقع  ومن  ا�شتغاللهما 
اإذا ما متت امل�شادقة  هذا امل�رشوع 
عليه من طرف احلكومة منا�شب عمل 
جديدة لفائدة �شباب بلدية بئر العاتر 
اآالف من�شب   4 و   500 ما بني  ترتاوح 
اأفاد به الوايل م�شديا  عمل ح�شب ما 
للت�شغيل  الوالئي  املدير  اإىل  تعليماته 
ومدير الوكالة الوالئية للت�شغيل تق�شي 
اأمام �شباب بلديات  مبنح فر�ص عمل 
التخ�ش�شات  ح�شب  الوالية  جنوب 
واملوؤهالت العلمية املتوفرة و ك�شف 
عن  اأخرى  جهة  من  امل�شوؤول  نف�ص 
حقول  الكت�شاف  ثان  م�رشوع  ت�شجيل 
من  ثليجان  ببلدية  جديدة  برتولية 
من  قال-  –كما  متكن  اأن  �شاأنها 
جديدة  عمل  منا�شب  ا�شتحداث 
الوطني  االقت�شاد  ودعم  الثورة  وخلق 

واملحلي. 

تب�شة
اكت�شافات برتولية جديدة

 بجنوب الوالية 

نقابة »ال�شات« تتهم مدير الرتبية با�شتغالل النفوذ

وزير الرتبية مطلوب باإليزي
لعمال  اجلزائرية  النقابة  اتهمت 
اإيليزي  لوالية  الرتبية  مدير  الرتبية 
مللكية  وحتويله  االإدارة  با�شتغالل 
خا�شة، داعني وزير الرتبية الوطنية 
بالتدخل العاجل. واأبرز طلب التدخل 
الذي اأر�شلته النقابة للوزير وح�شلت 
»الو�شط« على ن�شخة منه، اأن مدير 
�شد  �رش�شة  حرب  يف  دخل  الرتبية 
مفدي  املركزية  املتو�شطة  مديرة 
الوالية  مبقر  داخلية(  )بها  زكرياء 
يف  القانوين  حقها  �شلبها  اأجل  من 
املوؤ�ش�شة  بحرم  املتواجد  ال�شكن 
اإىل  قدم  له  ملقرب  منحه  الذي 

الوالية باأمر منه.
الرتبية  مدير  البيان  اتهم  كما 
تع�شف  من  االأ�شاليب  كل  مبمار�شة 
التخويف  درجة  اإىل  اإداري  واإرهاب 

ا�شطرها  مما  اليومي،  والرتهيب 
مع  للقانون  ال�شارم  التطبيق  اإىل 
املوظفني خوفا من اأي خطاأ قد تقع 
يتذمرون من  البع�ص  فيه مما جعل 
وو�شل  قانونيتها،  رغم  ممار�شاتها 
حني  االإداري  التحايل  اإىل  االأمر  به 
بلَّغها اأن ال�شكن وظيفي لي�ص اإلزامي 
لكنها،  املوؤ�ش�شة  بحرم  وجوده  رغم 
باملقابل مت�شكت املعنية باملطالبة 
اإىل  بتحويلها  يقوم  جعله  ما  بحقها 
املو�شم  نهاية  مع  اأخرى،  متو�شطة 
بتاريخ   627: رقم  بالقرار  املن�رشم 
حتت  بقرار  األغاه  ثم   2019/06/25
 ،2019/06/30: بتاريخ   630: رقم 
ويف  بالتع�شفية،  اخلطوة  وا�شفني 
عمد  بطلبها  االأخرية  مت�شك  ظل 
بعث  حيث  للت�شعيد،  الرتبية  مدير 

لها بلجنة حتقيق، اأكدت النقابة اأنه 
ال غطاء قانوين لها هدفها ال�شغط 
عليها من اأجل تقدمي طلب التحويل 
�شحية  بوعكة  ت�شاب  جعلها  ما 
ال�شغط  وارتفاع  ال�شكري  ب�شبب 
من  بامل�شت�شفى  ومكوثها  الدموي 
ليلة 14 اإىل 15 �شبتمرب 2019. اأتبعه 
نف�ص  اإىل  حتويلها  قرارا  بقرار 
بتاريخ   994: رقم  حتت  املتو�شطة 
ما   2019/09/19 م�شاء  اخلمي�ص 
االأحد  يوم  بتاريخ  تطعن  جعلها 
بقرار  ليتبعه   2019/09/22 �شباحا 
تاريخ  يوم  بنف�ص  حتفظيا  توقيفها 
اأن  قبل   .  1608: رقم  حتت  طعنها 
اأجل  من  البع�ص  التدخل من طرف 
اإلغاء التوقيف التحفظي بقرار حتت 
رقم : 889 بتاريخ 2019/09/24 ومع 

واآخرها  توا�شلت  ال�شغوط  ذلك 
حتويلها اإىل مقر التوجيه املدر�شي 
مبقرر حتت رقم : 1092 بتاريخ 25 

.2019 / 09/
الرتبية  مدير  اأن  ال�شات  واأكدت 
عن  تعرب  ال  مل�شالح  االإدارة  وّظف 
قيمة ومكانة املوؤ�ش�شة الرتبوية التي 
ظل  يف  والتعاي�ص  االحرتام  قوامها 
القانون فالكل يطالب املوظف باأداء 
املمثل  »لكن  القانون  وفق  مهامه 
احلكومة  ومنه  ل�شخ�شكم  االأول 
ارجتالية  قرارات  اإ�شدار  يف  يتفنن 
لها  اأ�شا�ص  ال  مت�شاربة  ع�شوائية 
وكاأنها  يوؤكدها  قانوين  ن�ص  وال 
فيها  يوؤمن  ال  التي  اخلا�شة  امللكية 

ال بالرقيب وال احل�شيب.«
�شارة بومعزة 

حممد بن ترار
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ي�صتغل زوجته جمهولة 
الن�صب ويعر�س �صرفها للبيع

الن�سب  جمهولة  فتاة  حتولت 
ملمار�سة  ع�سابة  من  فرد  اإىل 
التي  الفتاة  هذه  والف�سق،  الرذيلة 
مثلت  حيث  اأطفال،  ل6  اأما  تعد 
بالعا�سمة  اجلزائي  القا�سي  اأمام 
وكر  اإن�ساء  جنحة  ملواجهة 
للدعارة والزنا، مو�سحة اأن زوجها 
بالقتل  ويهددها  نف�سيا  م�سطرب 
لطلبه،  الر�سوخ  عدم  حالة  يف 
ويبيع  الزبائن  لها  يح�رض  حيث 
مالية  مبالغ  مقابل  لرجال  �رضفه 
كان  زوجها  باأن  موؤكدة  زهيدة، 
ممار�سة  على  ويجربها  يحر�سها 
اأثبتت  التحريات  اأن  الدعارة، غري 
معا  واأدينا  زوجها  �رضيكة  اأنها 

باحلب�س 4 �سنوات نافذة.

طبيب ي�صلم �صرف زوجته 
ل�صديقه مقابل مبلغ 500 

مليون �صنتيم

وفكرت  لطفلني  اأم  طبيبة  انهارت 
طلب  اأـن  بعد  االنتحار  يف  مرارا 
مع  الزنا  ممار�سة  زوجها  منها 
االأخري  هذا  تنازل  مقابل  �سديقه 
 500 من  باأكرث  يقدر  دين  على 
مليون �سنتيم اأقر�سه اإياه، وح�سب 
معاناتها  �رضدت  التي  ال�سحية 
ارتبطت  الذي  الطبيب  زوجها  مع 

�سنوات،  دامت  حب  ق�سة  بعد  به 
عندما  املالب�سات  بداأت  فقد 
مبلغ  �سديقه  من  زوجها  اأقر�س 
مايل لفتح عيادته فتعذر له ت�سديد 
املبلغ بعد اأن �رضف كل مدخراته 
�سجن  الذي  �سقيقه  ملف  على 
طبية،  و�سفات  تزوير  ق�سية  يف 
و�سل ال�سديق ي�سغط على زوجها 
�ساهدها  اأن  اإىل  الدين  لت�سديد 
مقابل  م�ساجعتها  منه  فطلب 
ن�سيان الدين الذي بينهما، فوافق 
التي  لل�سفقة  وا�ستجاب  زوجها 
اأبرمها مع ال�سخ�س الذي اأقر�سه 
املال مقابل بيع �رضفه مببلغ 500 

مليون �سنتيم.

�صاب يعر�س ج�صد زوجته 
للبيع

القب�س  االأمن  م�سالح  األقت 
حمطة  يف  وامراأة  �سابني  على 
ممار�سة  بتهمة  بالعا�سمة  اآغا 
حيث  عليها  والتحري�س  الدعارة 
االأخرية،  بهذه  �ساب وزوجته  توبع 
احلب�س  عقوبة  عليهما  و�سلطت 
تهمة  وجهت  فيما  نافذة،  عامني 
اأدين  الذي  الزبون  �سد  املمار�سة 

بعقوبة مع وقف التنفيذ.

يكت�صف خيانة زوجته 
فيحر�صها على ممار�صة 

الدعارة

له  بنتيه  اأم  خيانة  �ساب  اكت�سف 
للتاأكد  كمني  لها  ين�سب  اأن  فاأراد 

يوم  اأن  فاأخربها  �سكوكه،  من 
الواقعة يعمل ليال، فداهم املنزل 
�سائق  جارهما  رفقة  ووجدها 
الغرف  اإحدى  ويف  كلوندي�ستان، 
الفعل  متار�س  خالتها  �ساهد 
املخل باحلياء مع جارتها. مبعنى 
اأبلغ  اإثرها  على  �ساحقات،  اأنهما 
االأربعة  املتهمني  واأحيل  االأمن 
زوجته  اأدينت  حيث  الق�ساء،  على 
بتهمة  عامني  باحلب�س  واجلار 
اخليانة الزوجية وعام حب�س نافذ 
�سد ال�ساحقتني. وبعد اال�ستئناف 
اأن ذلك  ال�سكوى بحجة  تنازل عن 
ل�سالح بنتيه، غري اأن غايته من ذلك 
العمل بزوجته باإح�سار الزبائن لها 
وتاأمني املال ل�رضاء املخدرات.

زوج مدمن يحر�س حرمه 
على البغاء

يف  ال�رضاقة  حمكمة  نظرت 
العمدي  واجلرح  ال�رضب  ملف 
والدعارة  الف�سق  على  والتحري�س 
الذي  مدمن،  �ساب  فيه  املتورط 
مقتبل  يف  �سابة  �سحيته  راحت 
العمر اأم لطفلة هذه االأخرية الذي 
عندما  زوجها  مع  ق�ستها  بداأت 
اأنه  لها  فظهر  خلطبتها  تقدم 
اإن  ما  اأنها  غري  م�ستقيم،  اإن�سان 
ارتبطت به تبني لها اأنه مدمن على 
حملت  والأنها  واخلمر  املخدرات 
معاملته  �سوء  على  �سربت  منه 
ت�رضفاته  يف  متادى  اأن  اإىل  لها، 
وحول بيت الزوجية اإىل حانة ويف 
لل�رضب  تتعر�س  اعرتا�سها  حالة 

الوقائع  يوم  لتتفاجاأ  والعنف، 
املنزل  اإىل  اأ�سدقائه  باإح�سار 
وطلبه منها ممار�سة اجلن�س معهم 
مقابل املال، فرف�ست وهربت من 
املنزل رفقة ابنتها لتطلب الطالق 
تعر�ست  اأنها  علما  الحقا.  منه 
يوم،   31 ملدة  العمل  عن  لعجز 
�سده  اجلمهورية  وكيل  والتم�س 

عام حب�س نافذ و50 دج غرامة.

القب�س على �صاب ي�صاجع 
زوجة �صديقه 

بالعا�سمة  االأمن  م�سالح  اأحالت 
على  زوجاتهما  رفقة  �سابان 
عليهم  القب�س  اإثر  التحقيق 
الدعارة،  ميار�سون  متلب�سني 
ال�سابان  اأن  �سن  االأمر  بادئ  ويف 
ميار�سان اجلن�س مع موم�سات غري 

اأن التحريات بينت اأن ال�ساب االأول 
الثاين  ال�ساب  زوجة  مع  ميار�س 
مع   اجلن�س  ميار�س  االأخري  وهذا 
اأحدهما  ي�سلم  اأن  مقابل  زوجته 
حني  يف  لالآخر،  االأموال  بع�س 
اأقنع كل واحد منهما زوجتهباأنهما 
�سبيل  على  بتبادلهما  �سيقومان 
التغيري فقط، يف حني اأن اأحدهما 
�سديقه  زوجة  اأعجبته  قد  كانت 
م�ستغال  اأمواال  عليه  فعر�س 
لقاء  املتدهورة  املادية  ظروفه 

ت�سليمه زوجته.  

الأ�صتاذة:"رمية.ع" حمامية 
معتمدة لدى جمل�س ق�صاء 

العا�صمة
بيع ج�صد املراأة من قبل الزوج 

ف�صاد اجتماعي 

باملحامية  جمعنا  حوار  يف 
فحواه  ت�سمن  والذي  »رمية.ع« 
زوجته  ببيع ج�سد  الرجل  قيام  اأن 
�سارخا  عنفا  ظاته  حد  يف  يعترب 
هذه  مثل  اأن  معتربة  املراأة،  �سد 
الت�رّضفات، من اأخطر اأنواع العنف 
�سد املراأة والطفل، حيث ك�سفت 
الدعارة  يف  املراأة  ا�ستغالل  اأن 
ويف ترويج املخدرات حتت غطاء 
اجتماعي  ف�ساد  الزوجية،  احلياة 
بداأ ينخر املجتمع اجلزائري، فال 
بد –ح�سبها- من حتّرك ال�سلطات 
وخا�سة  املراأة  حلماية  العمومية 

الطفل.
يق�سدن  كثريات  ن�ساء  اأن  واأكدت 
مكتبها، ويك�سفن عن ق�س�س يندى 
لها اجلبني، تتعلق با�ستغاللهن من 
الدعارة حتت  اأزواجهن يف  طرف 
بني  ومن  الزوجية،  احلياة  �سقف 
احلياة  بها  �ساقت  �سيدة  هوؤالء 
وهي  االنتحار،  يف  حتى  وفّكرت 
من العا�سمة، بعد االعتداء عليها 
من طرف نحو 60 رجال وب�سغط 

من زوجها.
واعتربت املحامية »ر.ع« اأن هناك 
ع�رضات الن�ساء ذهنب �سحية ملثل 
على  الدخيلة  الت�رّضفات  هذه 
�سمت  يف  تعانني  وهن  جمتمعنا، 
نظرا لوجود اأدلة مادية يلجاأ اإليها 
ما  اإذا  الق�سية  لك�سب  اأزواجهن 
و�سلت الأروقة العدالة حيث ت�سبح 
الزوجية  باخليانة  متهمة  الزوجة 
يف حال ك�سف امل�ستور الذي تكون 
فيه �سحية اإال اأن وجود اأدلة مادية 

يجرها اإىل ما ال يحمد عقباه.

لتوفري لقمة العي�س وتارة اأخرى لتوفري اأموال الإدمان

�أزو�ج يعر�سون �أج�ساد زوجاتهم للبيع
حتول القف�س الذهبي الذي يعد كنزا من كنوز الأمة الإ�صالمية وخمتلف الديانات ناهيك عن العروبة التي تعد الزواج عقدا مقد�صا لكال 

الطرفني، اإىل عقد م�صوه يف نظر بع�س الأ�صخا�س الذين �صولت لهم اأنف�صهم تدني�س اأحد اأقد�س العقود الإ�صالمية، فراحوا يعيثون فيه 
ف�صادا، بعد اأن حولوا �صرف زوجاتهم لتجارة مربحة تدر لهم الربح الوفري واأحيانا راحوا يبيعون اأج�صاد اأمهات اأبنائهم باأثمان بخ�صة، هذه 
الظاهرة الدخيلة على جمتمعنا العربي امل�صلم واملحافظ، والتي ت�صببت يف التفكك الأ�صري بطلها اأ�صباه رجال �صولت لهم اأنف�صهم حتري�س 

زوجاتهم اأمهات اأولدهم على البغاء وتدني�س البيت العائلي من خالل حتويله اإىل بيت ملمار�صة الدعارة. وانت�صار ظاهرة جتارة اجلن�س يف 
جمتمعنا ح�صب خمت�صني يعود اأ�صا�صا اإىل النحالل الأخالقي ب�صبب الف�صائيات و الفاي�صبوك التي �صجعت بع�س براجمها على ا�صتفحال هذه 

الظاهرة الغريبة ناهيك عن غياب الوازع الديني.

ك�سف عبد احلكيم براح ،رئي�س جلنة 
تنظيم عمليات البور�سة ومراقبتها،  
للمجل�س  اخلام�س  امللتقى  خالل  
 »التحديات  حول  العلمي 
التكنولوجية املالية  اجلديدة  الذي 
مت تنظيمه اأم�س باجلزائر العا�سمة 
منتوج  على  االعتماد  �سيتم   اأنه   ،
التمويل  يف  واملتمثل  جديد   مايل 
من  االأول  الثالثي  يف  الت�ساركي 

ال�سنة القادمة .
اأن  براح  اأو�سح  ال�سياق  ذات   ويف 
بذلها  يتم  كبرية  جمهودات  هناك 
 يف  عديدة  �رضكات  الإدماج  حاليا 
بداأت   فلقد   وبالتايل  البور�سة 
الكثري منها  يف  حت�رض نف�سها  لهذه 
 ،S5 اخلطوة من بينها �رضكة ق�سبة و
و�رضكة اإيالكت ،  وغريها  مع وجود 

يطمح يف  ريا�سي  فريق  لدى  رغبة 
وفاق  فريق  واملتمثل يف  امل�ساركة 

�سطيف
  و فيما يخ�س هذا امللتقى  الذي مت 
االأورا�سي  اأم�س  يف  فندق  تنظيمه 
  جمع  الذي  العا�سمة  باجلزائر 
خرباء جزائريني ولقد قام بتن�سيط 
هذا امللتقى القيم خرباء جزائريني 
ممثل  ح�رضه    والذي  ،و  ودوليني 
وزير املالية حممد لوكال و م�سريي 
واخلا�سة  العمومية  املوؤ�س�سات 
املدرجة  ال�رضكات  وممثلي 
املالية  واملوؤ�س�سات  والبنوك 
ممثلي  وكذا  واخلا�سة،  العمومية 
للجزائر،  وعلى  املالية  ال�ساحة 
اأكد  ذات  فلقد  االأ�سا�س  هذا 
املتحدث اأنها  لي�ست املرة  االأوىل 

مماثلة  ملتقيات   فيها  ننظم  التي 
ففي  التقنية    االبتكارات  حول 
على  حتدثنا  املا�سية  ال�سنوات 
وجود  اإجبارية   مع  املوا�سيع  هذه 
التعليم  يف  الريا�سيات  من   اأكرث 
اجلزائر  يف  اأكرث  الرقمنة  لتعم  
يخ�س  فيما  ن�سعى   فنحن  لذا   ،
املالية   وزارة  رفقة  املجال  هذا 
لتدارك  اخلرباء   على  وباالعتماد 
عرف  فلقد   وبالتايل    ، التاأخر 
هذا امللتقى ح�سور  جمموعة من 
و  وهران  من  اجلامعيني  االأ�ساتذة 
اجلزائر العا�سمة و�سيدي بلعبا�س    
مع  االأخرى    الواليات  من  وغريها 
ح�سور مدراء من البنوك و�رضكات 
من  النا�سئة  وال�رضكات  التاأمني  
بينها » واد كني�س » ،« باطولي�س«،« 

كل  مع  بالعمل  نقوم  ونحن   ي�سري«، 
معهم  جتاوب  لنخلق  املتعاملني 
فهدف  بيننا   فيما  االأراء  ونتبادل 
للتكنولوجيات  خمرب   تكوين  اليوم  
املالية  وزارة  مع  بالتن�سيق  املالية  
كجامعة  التعليمية    واملوؤ�س�سات 
ومع  الزوار  بباب  بومدين  هواري 
جلنة  تنظيم ومراقبة عملية البنوك 
تاأمني  �رضكات   ومع  والبور�سة 
وهذا  والعمومية  اخلا�سة  البنوك 
كل  اأمام  مفتوحا  �سيكون  املخرب 
امل�ساركة  يف  الراغبة   الطاقات 
ترغب  التي  البنوك  بينها  من  فيه   
اإ�سافة   ، الرقمنة  يف االعتماد على 
املخرب   اأن  كما   ، التاأمني  ل�رضكات 
اجلامعيني  للطلبة  اأي�سا  مفتوح 
الذين يح�رضون للدكتوراه  ، م�سريا  

خا�سة  عالقات  هناك  اأن  براح  
فرن�سا   يف  الريا�سيات  معهد  مع  
ولدينا عالقات اأخرى مع موؤ�س�سات  

عاملية للبحث يف هذا املجال . 
املجل�س  رئي�س  قدم   ولقد 
مداخلة  بوكرامي   علي  العلمي 
   اإ�سافة   ، امللتقى  هذا  يف 
»كيف  بعنوان   اأخرى  ملداخلة 
من  وملاذا؟ FINLAB فينالب« 
طرف مدير اأورو بال�س، كرمي زين 
الدين، و �سارك  جون مي�سال بياكو، 
املندوب العام ملعهد لوي�س با�سويل 
جت�سيد  »حتديات  حول  مبداخلة 
االبتكار وقدمت اإميان عياري م�سرية 
اأخرى  االبتكار Factory  مداخلة 
الرقمي  التحول  مرافقة  بعنوان« 
تقنية   »: الثورية  التقنيات  واعتماد 

كما  وا�ستخداماتها«،  ت�سني  بلوك 
 Legal العام املدير  ال�سوء  �سلط 
غامني  وليد  حممد   ،Doctrine

على ق�سة جناح يف اجلزائر.
التكنولوجية  م�سطلح  ي�سري   كما 
اإىل    Fin Technique املالية
تكون  ما  عادة  التي  ال�رضكات 
االبتكار  جمال  يف  تعمل  نا�سئة، 
املالية  اخلدمات  يف  التكنولوجي 
من  عملها  يرتاوح  وامل�رضفية. 
التمويل البديل لل�رضكات اإىل الدفع 
اإدارة  خالل  من  االإنرتنت،  عرب 
وجممعي  والقرو�س  املدخرات 
وهدفهم  امل�رضفية  احل�سابات 
واأخ�س  اأف�سل  خدمات  تقدمي  هو 

للعمالء.
حكيم مالك

رئي�س COCOBعبد احلكيم براح:

�سنعتمد على �لتمويل �لت�ساركي يف �لثالثي �لأول من 2020



ياأمل �سكان مدينة حا�سي م�سعود 
زيارة  تكون  ال  �أن   ، ورقلة  بوالية 
بو�ستة  �ل�سديق  �أبوبكر  �لو�يل 
جمرد خرجة عابرة الأغنى بلدية 
يتطلعون  حيث   ، �إفريقيا  ب�سمال 
�الن�سغاالت  تالم�س  �أن  �إىل 
توؤرق  ظلت  �لتي  �جلوهرية 
من  قرن  ربع  من  الأكرث  �ل�سكان 
�جلديدة  �ملدينة  م�رشوع  بينها 
جارية  به  �الأ�سغال  تز�ل  ال  �لذي 
، ف�سال عن ملف �لعقار ال �سيما 
ما تعلق باحلظائر و�مل�ستودعات 
�لفو�سوية  �لتي �سيدت فوق �أوعية 
عقارية عمومية بدون رخ�سة بناء 

.
و�سدد مو�طنون من �أحياء مدينة 
حا�سي م�سعود على �رشورة قيام 
�لو�يل بتنظيم لقاء�ت مع �لفاعلني 
�أجل  من  �ملدين  �ملجتمع  يف 

�طالعه على خمتلف �الن�سغاالت 
جتميد  ملف  �أبرزها  �ملطروحة 
له  وكانت  �ملدينة  طال  �لذي 
يتعلق  فيما  �سلبية  �نعكا�سات 
بالتنمية �ملحلية ، وهو ما تعك�سه 
�ملتدهورة  �لطرقات  و�سعية 

م�ساريع  يف  �لو��سح  و�لنق�س 
�لتهيئة و�ل�سبكات �ملختلفة .

يف  �لق�سية  يف  متحدثون  وقال 
ت�رشيح لهم مع يومية »�لو�سط« �أن 
و�يل والية ورقلة ب�سفته �مل�سوؤول 
�لتنفيذية  �لهيئة  على  �الأول 

�لتنمية  و�قع  باإخر�ج  مطالب 
�ملزري بحا�سي م�سعود من عنق 
لدى  �لتدخل  وكذ�   ، �لزجاجة 
�أجل  من  بالبالد  �لعليا  �ل�سلطات 
�لتجميد  قر�ر  يف  �لنظر  �إعادة 
�لذي �أقرته �لدولة يف وقت �سابق 
ب�سبب ما و�سف حينها باملخاطر 
�عتبار  ب�سبب  بال�سكان  �ملحدقة 
 ، كربى  �خطار  ذ�ت  �ملنطقة 
�سود�ء  نقطة   25 حتديد  مت  �أين 
للمدينة  �لعمر�ين  �لن�سيج  د�خل 
�ملدينة  ز�رت  خا�سة  جلنة  وفق 
منذ  �لتجميد  قر�ر  �سدور  قبل 

�سنو�ت .
م�سعود  حا�سي  �أن  ومعلوم 
بها  يتنف�س  �لتي  بالرئة  ت�سنف 
�إ�سهامات  ولها  �لوطني  �القت�ساد 
ميز�نيتها  من  يقتطع  مالية حيث 
توزع  مالية  خم�س�سات  �ل�سنوية 
�أجل  من  �لوالية  بلديات  على 

�لقيام بتج�سيد عمليات تنموية .

ت�سهد 10 طرقات والئية مبختلف 
حالة   ، مترن��ست   والية  بلديات 
غالبية  تهدد  باتت  مزرية  تدهور 
�النت�سار  ب�سبب   ، م�ستعمليها 
و�سع  �ل�سود�ء  للنقاط  �ملخيف 
كان ور�ء �الرتفاع �ملقلق حلو�دث 

�ملرور �ملميتة .
م�ستعملي  من  �لع�رش�ت  نا�سد 
ببلديات  �لوالئية   �لطرقات 
مترن��ست ، عني �سالح ، تينزو�تني 
و�بل�سة  �مقل  عني   ، تاظروك   ،
جريدة  مع  لهم  ت�رشيحات  يف 
»�لو�سط« ، و�يل �لوالية بتمرن��ست 
دومي �جلياليل  ب�رشورة �لتدخل 
�الأ�سغال  م�سالح   لدى  �لعاجل 
�لنظر  �إعادة  �أجل  ، من  �لعمومية 
�سود�ء  نقطة   1350 من  �أكرث  يف 
�مل�سالح  �سجلتها  قد  كانت   ،
 ، �ملخت�سة بالطرقات �ملذكورة  
حيث قال ذ�ت �ملتحدثني �أن هذه 
�ل�سبب  كانت  �ملخيفة  �الأرقام 
معدالت  �رتفاع  يف  �لرئي�سي 

�إرهاب �لطرقات.
ويف مو�سوع مت�سل يرى هوؤالء �أنه 
�لتجميد  رفع  �ل�رشوري  من  بات 
 ، �خلا�سة  �مل�ساريع  جميع  على 

�لوالئية  �لطرقات  تاأهيل  باإعادة 
كلم   70 و   40 �لـ  بني  ترت�وح  �لتي 
، باعتبار �أن �لوالية حتظى بدعم 
خا�س من طرف  �حلكومة ، وذلك 
�ال�ستعجايل  �لربنامج  �إطار  يف 
و�ل�سندوق �لوطني لتنمية مناطق 

�جلنوب �لكبري و�له�ساب �لعليا .
�سددت  فقد  ثانية  جهة  من 
بوالية  �ملحلي   بال�ساأن  مهتمون 
توحيد  ، على �رشورة  مترن��ست  
�لوالئية  �ل�سلطات  بني  �جلهود 
وممثلي �ل�سعب باملجل�س �ل�سعبي 
�الأ�سغال  ملف  الإدر�ج   ، �لوالئي 
�لدورة  �أ�سغال  �سمن  �لعمومية 
�لوالئي  �ل�سعبي  للمجل�س  �لعادية 
�لبحث  بهدف  وذلك   ، �لقادمة  
�لتي  للم�ساكل  جذرية  حلول  عن 
�لذي  �لقطاع  ذ�ت  فيها  يتخبط 
ال يز�ل يئن –ح�سبها- حتت وطاأة 
�سوء �لت�سيري و �الإهمال ، و غياب 
�ملاليري  لت�سخري  حقيقية   �إر�دة 
خزينة  طرف  من  �ملر�سودة 
�لدولة  خدمة ل�سالح �لعام  ، بغية  
و�سيانة  وترميم  �العتبار  �إعادة 

�لطرقات .
�أحمد باحلاج 

�نت�سار�  �لو�دي   بلدية  ت�سهد  
و  �لقمامات  الأطنان   فظيعا 
حتا�رش  �أ�سبحت  �لتي  �الأو�ساخ 
�الأ�سو�ق  و  �ل�سكنية  �لتجمعات 
حدب  كل  من  و�لبلدية  �جلو�رية 
ي�سوه  بات  �لذي  �الأمر   ، و�سوب 

�ملنظر �جلمايل  للمدينة .
 �أعرب �لع�رش�ت من قاطني �أحياء 
�أوالد  م�ستور،  �سيدي   ، �لنزلة 
ببلدية  �ل�رشقية    وتك�سبت  حمد 
مع  لهم  ت�رشيحات  يف   ، �لو�دي  
جريدة »�لو�سط  » ، عن ��ستيائهم 
تف�سي  من  �ل�سديدين   وتذمرهم 
ظاهرة  �النت�سار �لكبري للقمامات 
و �الأو�ساخ  و �الأكيا�س �لبال�ستيكية  
 ، �ملنزلية  و�لنفايات  و�لقاذور�ت 
�الأمر �لذي �أحلق �أ�رش�ر� ج�سيمة 
ب�سكل  �ملتعفن  �لبيئي  باملحيط 
�ل�سكان  قلق  يثري  ومما   ، كبري 
مل�سالح  �لفعلي  �لدور  غياب  هو 
م�ستوى  على  �لوقاية  و  �لنظافة 
بنف�س  �لبلدي  �ل�سعبي  �ملجل�س 

�لبلدية  ، دون �حلديث عن �لت�ساوؤل 
�لكبري عن م�سري �الأمو�ل �ل�سخمة 
�ملر�سودة يف �إطار  �جناز م�ساريع 
�الأطنان  لرفع  �لبي�ساء  �جلز�ئر 
خملفات  و  و�الأتربة  �الأو�ساخ  من 
�ل�سو�رع  يف  �ملكد�سة  �لبناء  مو�د 
�لتجمعات  و  �لعتيقة  �الأحياء  و 
�الأمر   ، �لن�ساأة  �حلديثة  �ل�سكنية 
�لذي �ساهم يف �رتفاع �لعديد من 
�لربو  باأمر��س  �مل�سابة  �حلاالت 
مت  حيث   ، �جللدية   �لل�سامنيا  و 
ملف   126 �إح�ساء  �ل�ساأن  ذ�ت  يف 
فقد  �ل�سياق  ذ�ت  ويف   ، طبي 
مهتمة  حملية  جمعيات  نا�سدت 
عبد  �لوالية  و�يل  �لبيئي  بال�ساأن 
�لقادر بن �سعيد  ب�رشورة �لتدخل 
�لعاجل لدى �مل�سالح �ملعنية من 
�لنطاق  و��سعة  �أجل برجمة حملة 
خملفات  من  �ملدينة  لتنظيف 
�أ�سبحت  �لتي  �لبيئي  �لتلوث 

حتا�رش �ل�ساكنة .
�صالح ،ب 

ينتظر �صكان مدينة حا�صي م�صعود 80 كلم عن عا�صمة �لوالية من زيارة و�يل والية ورقلة �أبوبكر 
�ل�صديق بو�صتة ، �لكثري باعتبارها �أول خرجة ميد�نية يقوم بها ذ�ت �مل�صوؤول بعد تن�صيبه على 

ر�أ�س �جلهاز �لتنفيذي ، ويتطلع قاطنو �ملدينة �لبرتولية �ىل قيام �لو�يل بفتح �مللفات �ملعقدة منها 
م�صروع �ملدينة �جلديدة وكذ� ملف �لعقار �ملنهوب .

�ملدينة �جلديدة ونهب �لعقار �أبرز �لق�صايا �ملطروحة 

�أحمد باحلاج 

ملفات معقدة بحا�سي م�سعود
 على طاولة وايل ورقلة 

 ، �الأخريين   �ليومني  يف  متكنت   
يف  �ملتخ�س�سة  �الأمن  م�سالح 
باأمن  �ملنظمة   �جلرمية  مكافحة 
من   ، بالو�دي  �ملغري  د�ئرة  
�إجها�س حماولة ترويج  و��ستهالك 
خمر  قارورة   2300 لـ  قانوين   غري 
مت  و�الأنو�ع  �الإ�سكال  خمتلف  من 

�ل�رشقية    �لواليات  من  تهريبها 
�لنوعية  �لعملية   تفا�سيل  وتعود 
رونو  نوع  من  �ساحنة  توقيف  �ثر 
حمملة باأكرث من 2300 قارورة خمر 
وذلك على  م�ستوى �لطريق �لر�بط 
وبالتحديد  و�ملغري  تقرت  بني 
ليتم   ،  25 �لكيلومرتية  �لنقطة  يف 

وت�سليمها  �ملحجوز�ت  م�سادرة 
على  �ملعنية   �الخت�سا�س  لدو�ئر 
م�ستوى مفت�سيات �أق�سام �جلمارك 
�جلز�ئرية باملنطقة �ملذكورة فيما 
مت حتويل �ساحب �ل�ساحنة �ملدعو 
�لعمر  من  �الأربعينيات  يف  م.�س 
ال�ستكمال  �الأبحاث  ف�سيلة  �إىل 

�الإجر�ء�ت �لقانونية معه قبل �عد�د 
ملف ق�سائي �سدهم �سيتم مبوجبه 
لدى  وكيل �جلمهورية  �إىل  حتويلهم 
و�سعية  يف  للنظر  �لو�دي  حمكمة  
و�ملتاجرة  �حليازة  بتهمة  �ملعني 
بالكحوليات بطريقة غري �رشعية .

�صالح ،ب 

�أمن د�ئرة �ملغري بالو�دي 

�صمن برنامج �جمايل قو�مه 5000 وحدة �صكنية 

اإجها�ض ترويج   2300قارورة خمر 

�سلطات تيندوف ت�سع اللم�سات الأخرية لتوزيع 
1400 �سكن اجتماعي 

1350نقطة �صود�ء حتولت لكابو�س 

ت�صاوؤل عن متل�س م�صالح �لنظافة و�لوقاية 

و�سعية مزرية لـ10 طرقات 
ولئية بتمرنا�ست 

الأو�ساخ حتا�سر عا�سمة الولية 
وادي �سوف 
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�ملحلية  �ل�سلطات  �سبطت 
و  �لرتتيبات  كافة  تيندوف  بوالية 
�الإجر�ء�ت �الإد�رية �لالزمة حت�سبا 
�جتماعي  �سكن   1400 لتوزيع 
�إيجاري عمومي من ح�سة قو�مها 
�سكنية من  �الجمايل 5000 وحدة 

ذ�ت �لنمط .
�أن   ، مطلعة  م�سادر  ك�سفت 
تيندوف  بوالية  �ملعنية  �مل�سالح 
حت�سبا  �الأخرية  �للم�سات  و�سعت 
م�سكن   1400 ح�سة  لتوزيع 
على  عمومي  �يجاري  �جتماعي 
من  �ملنحدرين  م�ستحقيها 
و  �ملحدود  �لدخل  ذوي  فئتي 
، وح�سبما علم من نف�س  �ملعوزة 
�ملذكورة  �حل�سة  فاإن  �جلهات 
�لوالية  منها  ��ستفادت  قد  كانت 

لها  �سابقة  �سكنية  بر�مج  �سمن 
�الجمايل  قو�مه  بربنامج  �سلة 
�لنمط  ذ�ت  �سكنية  وحدة   5000

�الجتماعي �اليجاري �لعمومي .
و بخ�سو�س �سكنات �لبيع باالإيجار 
�لطلبات  ، فاإن عدد  )300 وحدة( 
�إىل  طلب   14 يتجاوز  مل  �ملودعة 
�ل�سلطات  دفع  ما  وهو  �الآن  غاية 
�لوالئية �إىل حث �مل�سالح �ملعنية 
من  �لنمط  بهذ�  �لتعريف  �إىل 
�ملو�طنني  �أو�ساط  يف  �ل�سكن 
�لو�سائط  خمتلف  با�ستعمال 

�الإعالمية .
و ذكر �الأمني �لعام للوالية يف هذ� 
�ل�سيغة  �أن 14 �سكن بذ�ت  �ل�ساأن 
يف  توزيعها  و�سيتم  ��ستكملت  قد 
�ملقبل  نوفمرب  �سهر  منت�سف 

على �أق�سى تقدير، موؤكد� يف ذ�ت 
يرتقب  �لتي  �مللفات  �أن  �لوقت 
�لنمط  هذ�  بخ�سو�س  ��ستالمها 
من �ل�سكن �سيتم �لتكفل بها فور� 

تنفيذ� لتعليمات �لوز�رة �لو�سية.
�لرتقوي  بال�سكن  يتعلق  وفيما 
خالله  من  حظيت  �لذي  �ملدعم 
�لوالية بح�سة قو�مها 390 وحدة 
 ، �لور�سات  قيد  توجد  فاإنها    ،
علما �أن هذه �ل�سكنات ير�عى يف 
�لعمر�نية  �خل�سو�سيات  �إجنازها 

للمنطقة، وفق ذ�ت �مل�سدر.
�لوكالة  ت�رشف  جهتها  من  و 
�لوالئية للتنظيم و �لت�سيري �لعقاري 
وحدة   222 �إجناز  على  �حل�رشي 
و  �لت�ساهمي  �ل�سكن  �سيغة  �سمن 
�لتي تو�سك ور�ساتها على �الإنتهاء 

خالل  ��ستالمها  يتم  �أن  على 
�لثالثي �الأول من 2020 ، وفق ما 

ذكر �الأمني �لعام للوالية.
من  تندوف  والية  ��ستفادت  كما 
برنامج هام ب�سيغة �ل�سكن �لريفي 
عن  يزيد  ما  يف  يتمثل  و�لذي 
�إعانة   1.000 منها  �إعانة   8.820
جديدة منحت لها يف 2018 ، كما 
جرى �رشحه. ويتم �إجناز خمتلف 
�ل�سبكات �لباطنية و�أ�سغال �لتهيئة 
)�أر�سفة و�إنارة عمومية وغريها ( 
بهذه �لرب�مج �ل�سكنية ،�إىل جانب 
�لتكفل كذلك باأ�سغال �لتهيئة عرب 
�الأخرى  �ل�سكنية  �الأحياء  بع�س 
�مل�سوؤول  �إىل  �إ�ستناد�   ، بالوالية 

ذ�ته.
�أحمد باحلاج 



يت�سابق  للزيتون  مو�سم  كل  ويف 
مبكرة  حرب  �إىل  �مل�ستوطنون 
�أو  بالقطع  �لزيتون،  �سجرة  على 
�أو �ملنع من  �ل�رسقة  �أو  �لتجريف 
�لقطاف، خا�سة �لأر��سي �لو�قعة 
�لعن�رسي  �لف�سل  جد�ر  خلف 
�لتي  �لغربية  �ل�سفة  يف  ويعي�ش 
نحو   1967 يف  "�إ�رس�ئيل"  �حتلتها 
�إ�رس�ئيلي  م�ستوطن  مليون  ن�سف 
على  �أقيمت  م�ستوطنة   120 يف 
�ملحتلة  �لغربية  �ل�سفة  �أر��سي 
هم  فل�سطيني  مليون   2.7 و�سط 
�أ�سجار  عدد  ويبلغ  �ل�سفة  �أبناء 
�لفل�سطينية  �لأر��سي  يف  �لزيتون 
منها  �سجرة،  مليون   12 قر�بة 
زيتون  �سجرة  ماليني   9 قر�بة 
مثمر،  غري  و�لباقي  مثمرة، 
�لزر�عة  �إح�سائيات وز�رة  بح�سب 

�لفل�سطينية.

معاناة املزارع 
الفل�سطيني

عمرو،  �أبو  جمال  �أكد  جهته  من 
�لقد�ش  �سوؤون  يف  �خلبري 
�ملز�رعني  �أن  و�ل�ستيطان، 
كثرًي�  يعانون  �لفل�سطينيني 
�مل�ستوطنني  �عتد�ء�ت  من 
�لحتالل  قو�ت  من  �ملدعومني 

�رس�وة  تزد�د  و�لتي  �لإ�رس�ئيلي 
عاًما بعد �آخر.

خا�ش  عمرو يف حديث  �أبو  وقال 
لالإعالم":  �لفل�سطيني  لـ"�ملركز 
تزد�د  �مل�ستوطنني  �عتد�ء�ت  �إن 
�رس�وة على �لفل�سطينيني ما وجد 
�لعقاب، لفتاً  �أفلت من  نف�سه قد 
�إىل �أن �مل�ستوطنني باتو� يعربدون 
�لأر��سي  يف  و�رس�حة  بو�سوح 

�لفل�سطينية دون ر�دع.
نف�سه  يرى  �مل�ستوطن  �أن  وذكر 
ينتهك  �أن  وي�ستطيع  �جلميع  فوق 
و�مل�رسى  �لأق�سى  يف  �حلرمات 
فالفالح  وبالتايل  �لبالد،  وجميع 
من  �أي�ساً  يفلت  لن  �لفل�سطيني 
يوجد  ول  لهم،  ر�دع  دون  �سطوه 
تعوي�سات  �أو  حماية  للفالح 
باتو�  �مل�ستوطنني  �أن  �إىل  و�أ�سار 

وفرعونية  ب�ساديه  يتعاملون 
عربي  ظهري  وجود  لعدم  نظر�ً 
و�أو�سح  للفل�سطينيني  و�إ�سالمي 
�ل�سفة  يف  تتجه  �لأو�ساع  �أن 
�مل�ستوطنني  �سيطرة  نحو  �لغربية 
بالكامل، موؤكد�ً   )C( على مناطق 
ويهبطون  بال�سالح  يعربدون  �أنهم 
للمز�رعني يف مز�رعهم ويقطعون 
�لأ�سجار ويحرقون بع�سها �لآخر، 

وي�رسقون �لثمار �أي�ساً.
مارقة  دولة  �أمام  "نحن  و�أ�ساف: 
فل�سطيني  مقد�ش  كل  تنتهك 
�ل�ستهد�ف  د�ئرة  يف  و�جلميع 
�أو  �لأق�سى  يف  �سو�ء  �مل�ستمر، 
�ملقد�سات �أو �لأر�ش �لفل�سطينية 
�ملباركة"وقال: �إن �ملعايري �لوطنية 
م�ستوياتها،  �أدين  يف  للمو�جهة 
باتو�  �لفل�سطينيني  �أن  �إىل  لفتاً 

و�سند�ن  �ل�سهيونية  �ملطرقة  بني 
بهم،  يرتب�سان  �للذين  �ل�سلطة 
�لعمل  ��ستبعاد  �أن  �إىل  م�سري�ً 
�لوطني �سو�ء �ملدين �أو �لع�سكرية 
يعربدون  �مل�ستوطنني  �سيبقي 

وينتهكون �حلرمات.
�لقد�ش  ب�سوؤون  �خلبري  و�سّدد 
يف  �لأو�ساع  �أن  و�ل�ستيطان 
�إىل  بحاجة  �لفل�سطينية  �لأر��سي 
عن  و�ل�ستغناء  ترتيب،  �إعادة 
"ب"  خطة  ور�سم  �أو�سلو،  �تفاقية 
ف�سلت،  �لتي  �حلالية  �خلطة  عن 
على حد قوله، لفتاً �إىل �أن �لدور 
مقيد�ً،  بات  �لفل�سطيني  �لر�سمي 

ول يخيف �لحتالل.

االعتداءات تزداد مع 
بدء مو�سم الزيتون

بدوره �أفاد �ملكتب �لوطني للدفاع 
�ل�ستيطان،  ومقاومة  �لأر�ش  عن 
مدن  يف  �ملز�رعني  معاناة  باأن 
وترتفع  تتو��سل،  �لغربية  �ل�سفة 
ثمار  قطف  مو�سم  يف  ذروتها 
ل�سل�سلة  يتحول  �لذي  �لزيتون 
من  و�عتد�ء�ت  م�سايقات 

�مل�ستوطنني.
�لوطني يف تقريره  و�أ�سار �ملكتب 
�مل�ستوطنات  �أن  �إىل  �لأ�سبوعي، 
�ل�ستيطانية  و�لبوؤر  عموًما، 
ا، تتخذ مالًذ� �آمًنا و�سط  خ�سو�سً
حماية من قو�ت �لحتالل وتو�طوؤ 

�أذرعها �لر�سمية.
مو�سم  فاإن  �لتقرير،  وبح�سب 
ي�سكل  �ل�سنوي،  �لزيتون  قطف 
حدثا رئي�سا لدى �ملو�طنني، �لذين 
متو�رثة  تقاليد  خالله  من  يحيون 
فالأبناء،  �لآباء  �إىل  �لأجد�د  من 
باعتبارها  �لأر�ش  حب  عنو�نها 
�لحتالل،  مع  �رس�عهم  يف  متثل 
�لوطنية،  هويتهم  عناوين  �أحد 

و�إرثهم �حل�ساري و�لتاريخي.
وقال: "يوجد يف �ل�سفة �لغربية ما 
يربو على 10 ماليني �سجرة زيتون، 
مزروعة على ما م�ساحته 86،000 
جممل  من   %47 متثل  هكتار، 
م�ساحة �لأر��سي �ملزروعة، وهي 
�ألف  لنحو 100  �أحد م�سادر دخل 
�لقطاع  هذ�  �أن  �أ�رسة"و�أ�ساف 
من  كبري  لعدد  عمل  فر�ش  يوفر 

�لعمال و�لن�ساء �لعامالت، وترت�وح 
�إنتاج قطاع �لزيتون مبا فيه  قيمة 
و�لزيتون  �ملائدة،  وزيتون  �لزيت 
معدله  ما  و�ل�سابون،  �ملخلل، 
�سنو�ت  يف  دولر  مليون   200
�أن  �لتقرير  و�أكد  �جليدة  �لإنتاج 
قيود�  يفر�ش  �مل�ستوطنات  وجود 
يريدون  �لذين  �ملو�طنني  على 
لزر�عتها،  �أر��سيهم  �إىل  �لو�سول 
جتمعا   90 نحو  من  وعائالت 
�سكانيا فل�سطينيا ميتلكون �أر��سي 
م�ستوطنة،   56 حدود  �سمن  تقع 
�أو  �ل�ستيطانية  �لبوؤرة  وع�رس�ت 
ي�ستطيعون  ول  منها،  مقربة  على 
خالل  من  �إل  �إليها،  �لو�سول 
�سلطات  مع  �مل�سبق  �لتن�سيق 
�لبو�بات  من  �لعبور  �أو  �لحتالل، 

�أو �حلو�جز �لع�سكرية �ملنت�رسة.
وهناك �أ�سجار يف فل�سطني عمرها 
�لرومان،  عهد  منذ  �ل�سنني  �آلف 
للزيتون  عديدة  �أ�سناف  وتوجد 
�لنبايل  �أ�سهرها  فل�سطني؛  يف 
�ملح�سن  و�لنبايل  و�ل�سوري، 
و�لر�سي�سي،  و�لربي  و�مللي�سي 
يف  باأكملها  �لعائالت  وت�سارك 
فيما  وتتعاون  �لزيتون  قطف 

بينها.
عند  �لزيتون  جني  مو�سم  ويبد�أ 
�أكتوبر  منت�سف  �لفل�سطينيني 

وي�ستمر �سهر�ً كاماًل.

منذ �سنواٍت طويلة حتول مو�سم قطف الزيتون يف ال�سفة الغربية اإىل كابو�س نتيجة اعتداءات االحتالل وم�ستوطنيه 
عليهم، اإما بطردهم حتت تهديد ال�سالح من اأرا�سيهم اأو االعتداء عليهم بال�سرب وتك�سري اأ�سجارهم وحرقها.

الزيتون بال�سفة 

ق.د

هكذ� حّولت "�إ�سر�ئيل" وم�ستوطنوها مو�سم �خلري �إىل كابو�س

دويلاخلمي�س 17   اأكتوبر  2019  املوافـق  ل 18 �سفر   1441هـ 7

بعد تهديدات ترامب

بن�س وبومبيو 'على عجل' �ىل �أنقرة
�لأمريكي  �لرئي�ش  نائب  يلتقي 
�خلمي�ش  �أنقرة  يف  بن�ش  مايك 
طيب  رجب  �لرتكي  �لرئي�ش 
باإعالن  لإقناعه  �أردوغان 
يف  �لنار"  لإطالق  فوري  "وقف 
�سمال �سوريا حيث ت�سن �لقو�ت 
�لرتكية منذ �أ�سبوع هجوماً �سّد 
تعتربها  �سورية  كردية  ف�سائل 

�أنقرة تنظيمات �إرهابية.
�إىل  زيارته  يف  بن�ش  وير�أ�ش 
من  كاًل  ي�سّم  وفد  تركيا 
بومبيو  مايك  �خلارجية  وزير 
وم�ست�سار �لأمن �لقومي روبرت 
�أوبر�ين و�ملبعوث �لأمريكي �إىل 
�سوريا جيم�ش جيفري، بح�سب 
ما �أعلن �لبيت �لأبي�ش �لثالثاء.

وقالت �لرئا�سة يف بيان �إّن زيارة 
بن�ش تهدف تاأمني "وقف فوري 
�لظروف  وتوفري  �لنار  لإطالق 

حلل تفاو�سي".
�أّن بن�ش �سيعقد  �لبيان  و�أ�ساف 
مع  ثنائياً  �جتماعاً  �خلمي�ش 
خالله  "�سيجّدد  �أردوغان 
�لرئي�ش  �لتز�م  على  �لتاأكيد 
�لعقوبات  على  �لإبقاء  تر�مب 
�لقت�سادية �لعقابية على تركيا 

�إىل حني �لتو�سل �إىل حل".
"�لعنف  �أّن  �لبيان  و�أو�سح 
يقّو�ش  �ملنطقة  يف  �مل�ستمر 
ب�سدة �حلملة �سد تنظيم �لدولة 
�ملدنيني  ويعّر�ش  )د�ع�ش(، 
و�لأقلّيات �لدينية للخطر ويهّدد 

�أمن �ملنطقة باأ�رسها".
�لرئي�ش  �أو�سح  جهته  من 
�سيهّدد  نائبه  �أّن  �لأمريكي 
�لعقوبات  �أردوغان باملزيد من 
على  �لأمريكية  �لقت�سادية 
وقف  على  تو�فق  مل  �إذ�  تركيا 
�رسق  �سمال  يف  �لنار  �إطالق 

�سوريا.
ت�رسيح  يف  تر�مب  وقال 
�لأبي�ش  بالبيت  لل�سحافيني 
�لنار"،  لإطالق  بوقف  "نطالب 
بنظريه  �ت�ساله  غد�ة  وذلك 
�أردوغان  طيب  رجب  �لرتكي 
هجوم  �نهاء  �إىل  �إياه  ودعوته 
�لف�سائل  على  �لرتكي  �جلي�ش 

�لكردية يف �سمال �سوريا.

العراق

�إعفاء ع�سر�ت �مل�سوؤولني من منا�سبهم
عر�قية،  حكومية  وثائق  ك�سفت 
قر�ر�  �لوزر�ء  �تخاذ جمل�ش  عن 
تنفيذيا،  م�سوؤول   61 باإعفاء 
جميعهم دون درجة وكيل وز�رة، 
حملت  �لتي  �لوثائق  يف  وجاء 
للمجل�ش  �لعام  �لأمني  توقيع 

�لإعفاء  "قر�ر  �أن  �لغزي،  حميد 
جاء لعدم �ملو�فقة على تعيينهم 
بوظيفة مدير عام، ويتوىل معاون 
مدير عام �لد�ئرة �أو �أكفاأ و�أقدم 
موؤقت  ب�سكل  باإد�رتها  موظفيها 
�لوزير  من  �لبديل  تر�سيح  حلني 

غري  �جلهة  رئي�ش  �أو  �ملخت�ش 
با�ستثناء  بوز�رة  �ملرتبطة 
�ملكلفني  من  �مل�سغولة  �لدو�ئر 
رقم  �لوزر�ء  جمل�ش  لقر�ر  وفقا 

)71( ل�سنة 2011".

بومبيو يعلق على �نتخاب �سعّيد رئي�سا لتون�س
�لأمريكي  �خلارجية  وزير  قال 
قي�ش  �نتخاب  �إن  بومبيو،  مايك 
�سكل  لتون�ش  رئي�سا  �سعّيد 
طريق  على  مهمة  فارقة  "عالمة 
�لبالد"وهناأ  يف  �لدميقر�طية 
ورئي�سه  �لتون�سي  �ل�سعب  بومبيو 
�ل�سعب  "�أهنئ  قائال:  �جلديد 
�لتون�سي �لذي مار�ش خالل عطلة 
نهاية �لأ�سبوع حق �لت�سويت �لذي 
�أن  م�سيفا  �لأنف�ش"،  ب�سق  ناله 
�إىل  تتطلع  �ملتحدة  "�لوليات 
�لعمل مع �لرئي�ش �ملنتخب قي�ش 

�لطويل  �لتعاون  ملو��سلة  �سعّيد 
�أ�ستاذ  بلدينا"و�نتخب  بني  �لأمد 
�لقانون قي�ش �سعّيد رئي�سا لتون�ش 
ناهزت  �ساحقة  باأكرثية  �لأحد 
73% يف �ملئة من �لأ�سو�ت، مقابل 
رجل  ملناف�سه  �لأ�سو�ت  من   %27
نبيل  ق�سائيا  �ملالحق  �لأعمال 

�لقروي.
�جلديد  �لو�فد  �سعيد،  وكان 
فاز  قد  �ل�سيا�سي،  �مل�سهد  على 
�لأول  �لدور  يف  �لأوىل  باملرتبة 
�أن  بعد  �لرئا�سية،  �لنتخابات  من 

�أ�سو�ت  من   %18.4 على  ح�سل 
�لقروي  فاز  حني  يف  �لناخبني 
 24 على  متقدمني  بـ15.58، 
رئي�ش  بينهم  من  �آخرين  مرت�سحا 
�ل�ساهد  يو�سف  �حلايل  �حلكومة 
ورئي�ش  تون�ش(  حتيا  )حزب 
�لربملان بالنيابة عبد �لفتاح مورو 
�لدفاع  ووزير  �لنه�سة(  )حركة 
�لزبيدي  �لكرمي  عبد  �حلايل 
ند�ء  حزبي  من  مدعوم  )م�ستقل 

تون�ش و�آفاق تون�ش(.

للأ�سري  حماكمة  "�إ�سر�ئيل" تعقد 
�سامر عربيد يف �مل�ست�سفى

قالت موؤ�س�سة �ل�سمي: �إن �لو�سع 
عربيد  �سامر  لالأ�سري  �ل�سحي 
�لحتالل  قو�ت  �أن  �إل  �سعب 
حتّقق معه د�خل �مل�ست�سفى، ول 
�ملحامي  زيارة  من  يز�ل ممنوعا 
م�ست�سفى  يف  حمكمة   - وعقدت 
عربيد  �سامر  لالأ�سري  هد��سا 
ب�سبب  �مل�ست�سفى  �إىل  نقل  �لذي 
�لتعذيب �لذي تعر�ش له يف مركز 

حتقيق �مل�سكوبية.
�أيام   8 توقيفه  �ملحكمة  ومّددت 

�أخرى، و�سمحت ملوؤ�س�سة �ل�سمري 
بعد  �ل�سحي  و�سعه  حول  بالن�رس 
مبنع  �سابقا  قر�ر�  �أ�سدرت  �أن 
تعقد  �جلل�سات  فكل  �لن�رس؛ 
�أي  ن�رس  منع  مع  مغلقة  باأبو�ب 
�ملعتقلني  بجميع  تتعلق  معلومة 
على خلفية هذه �لق�سية، وُرف�ش 
موؤ�س�سة  قدمته  �لذي  �لطعن 
�ل�سلح  حمكمة  يف  �ل�سمري 
و�أو�سحت  �ملنع  حول  بالقد�ش 
يعاين  �سامر  �أن  �لطبية  �لتقارير 

من م�سكلة بوظيفة �لكلى ويحتاج 
�إىل عمليات غ�سيل كلى با�ستمر�ر، 
�آلم  من  يعاين  �أنه  �ىل  �إ�سافة 
و�نتفاخ  ج�سده  �أنحاء  بجميع 
 11 يف  ك�سور  ومن  �لأطر�ف،  يف 
ول  �جلهتني،  من  بال�سدر  �سلًعا 
ي�ستطيع حتريك قدميه وما يز�ل 
يقبع يف وحدة �لعالج �ملكثف يف 
�لعي�سوية،  يف  هد��سا  م�ست�سفى 
�إل �أنه عاد �إىل وعيه وف�سلت عنه 

�أجهزة �لتنف�ش �ل�سطناعي.



هزة ارتدادية:

حتديات ما بعد فوز "قي�س �سعيد" 
برئا�سة تون�س
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 حممود جمال عبدالعال/ 
مركز امل�صتقبل للدرا�صات و 

الأبحاث املتقدمة

نتائج النتخابات:

�سعيد«  »قي�س  �أن  �لنتائج  ت�ؤكد 
باهت  جناح  بتحقيق  يكتِف  مل 
ولكنه  قرطاج،  ق�رص  �إىل  للعب�ر 
من  ك�رص  كا�سًحا  �نت�ساًر�  حقق 
خالله �الأرقام �لقيا�سية حلاالت 
فقد  �لنا�سئة،  �لدميقر�طيات 
يقارب  ما  على  »�سعيد«  ح�سل 
�س�ت،  �ألف  وثمامنائة  ملي�نني 
لته  ح�سّ مما  يقرتب  ما  وه� 
�الأحز�ب جمتمعة يف �النتخابات 

�لت�رصيعية �الأخرية.
نتائج  �أ�سارت  �ل�سياق،  هذ�  ويف 
�أعلن  �لتي  �لرئا�سية  �النتخابات 
�مل�ستقلة  �لهيئة  رئي�س  عنها 
لالنتخابات »نبيل بف�ن« �إىل ف�ز 
�ملر�سح �لرئا�سي »قي�س �سعيد« 
بن�سبة %72.7  �الإعادة  يف ج�لة 
�لقروي«  »نبيل  مناف�سه  على 
 .%27.29 على  ح�سل  �لذي 
�أرجاء  �الحتفاالت  عمت  وقد 
م�ؤ�س�سات  �إعالن  ف�ر  ت�ن�س 
»�سعيد«  تقدم  عن  �الآر�ء  �سرب 
بن�سبة كبرية على مناف�سه عقب 
غلق �للجان �النتخابية مبا�رصة؛ 
لث�رة  �ل�سباب �متد�ًد�  �إذ يعتربه 
�سعار  »�سعيد«  و��ستلهم   ،2011
حملته �النتخابية »�ل�سعب يريد« 
و�أج��ئها. وقد بلغت  �لث�رة  من 
ن�سبة �مل�ساركة يف ج�لة �الإعادة 
�لتي  �لتخ�فات  متجاوزة   ،%55
�ملجتمع  يف  كبري  ب�سكٍل  �أُثريت 
تر�جع  �إمكانية  عن  �لت�ن�سي 
ن�سب �مل�ساركة يف ج�لة �الإعادة 
�الأوىل  �جل�لة  يف  تر�جعها  بعد 
�إىل  �لرئا�سية  لالنتخابات 
�النتخابات  يف  وو�س�لها   ،%45

�لت�رصيعية �إىل %41.3.
�لر�أي  ��ستطالعات  و�أبرزت 
»�سيجما  م�ؤ�س�سة  �أجرتها  �لتي 
من   %90 ح��يل  �أن  ك�ن�ساي« 
-18( �لعمرية  �لفئة  يف  �ل�سباب 
25( قد �س�ت�� ل�سالح »�سعيد«. 
يحمل�ن  ممن   %87 منح  وقد 
�سهادة جامعية �أ�س��تهم ل�سالح 
»قي�س �سعيد« فيما �سَ�ّت ح��يل 
58% ممن ال يحمل�ن �أي �سهادة 

تعليمية ل�سالح »�لقروي«.

عوامل الفوز:

يف  �الإعادة  ج�لة  �أبرزت 
��ستعادة  �لرئا�سية  �النتخابات 
فئة �ل�سباب ثقتها يف �ملنظ�مة 
�مل�ساركة  خالل  من  �ل�سيا�سية 
�لذي  »�سعيد«  ل�سالح  �لكثيفة 
�أخرى  مرة  تعبئتهم  من  متكن 
حيث  مقاطعني؛  كان��  �أن  بعد 
�الأوىل  �جل�لة  يف  ف�زه  مثَّل 
ز�دهم  ما  وه�  لهم،  مفاجاأة 
�ملنظ�مة  حتدي  على  �إ�رص�ًر� 
�الإعادة.  ج�لة  يف  �لتقليدية 
بفئات  »�سعيد«  �ت�سال  ويرتبط 
هم�مهم  وم�ساركتهم  �ل�سباب 
و�أفكارهم بعمله كاأ�ستاذ للقان�ن 
�لد�ست�ري يف �جلامعة �لت�ن�سية 
�لت���سل  على  �ساعده  �لذي 
�ملبا�رص معهم؛ �إذ قامت حملته 
من  جمم�عة  على  �النتخابية 
�سارع��  �لذين  �ل�سابقني  طالبه 
�النتخابية  �حلملة  يف  بالتط�ع 
�الإلكرتونية  �لتن�سيقيات  وتك�ين 
لدعم  �الجتماعية  و�ل�سفحات 
�إىل  �لتحليالت  وت�سري  »�سعيد«. 
�أن ثلث من �س�ت ل�سالح »�سعيد« 
�النتخابات  يف  ي�سارك  مل 

�لت�رصيعية 2019.

على  »�لقروي«  رهان  ومثَّل 
طبقة �لفقر�ء و�ملهم�سني عامل 
�العتماد  مُيكن  ال  �إذ  �سعف؛ 
ج�الت  يف  �لطبقات  هذه  على 
يف  �الأخذ  عند  خا�سة  �حل�سم، 
�لتعليمي  �مل�ست�ى  �العتبار 
و�لثقايف �لذي يتميز به �ملجتمع 

�لت�ن�سي.
يح�سل  مل  �آخر،  �سعيد  على 
من  �أٍيّ  دعم  على  »�لقروي« 
با�ستثناء  و�الأحز�ب  �ملر�سحني 
وذلك  ت�ن�س«  »قلب  حزبه 
ف�ساد  بق�سايا  ��سمه  الرتباط 
وتهرب �رصيبي، يف حني ح�سل 
»�سعيد« على دعم �أكرب �الأحز�ب 
من  عدد  �أكرب  على  �حلا�سلة 
ن��ب  جمل�س  يف  �ملقاعد 
�ل�سعب �ملمثل يف حركة �لنه�سة 
بـ52 مقعًد�، وحركة  فازت  �لتي 
بـ16 مقعًد�،  فازت  �لتي  �ل�سعب 
فاز  �لذي  �لدميقر�طي  و�لتيار 
بـ22 مقعًد�، �إ�سافة �إىل عدٍد من 

مر�سحي �لرئا�سة �ل�سابقني.

م�صروع »�صعيد« ال�صيا�صي:

�ل�سيا�سي  يق�م م�رصوع »�سعيد« 
مطالب  وتبني  �حلرية  على 
�ملنظ�مة  ورف�س  �لث�رة، 
�حلزبية باأكملها. كما �أنه يرف�س 

ويُعار�س  �جلن�سية،  �ملثلية 
باعتبار  �الإرث  يف  �مل�ساو�ة 
قر�آنًيّا  ا  ن�سًّ �الإرث  تق�سيم 
ح�له.  للجدل  حمل  ال  و��سًحا 
و�رتكز برناجمه �النتخابي على 
فل�سفة �حلكم �ملحلي، و�لت��سع 
تتطلب  �لتي  مركزية  �لال  يف 
�مل�ست�يات  على  �ل�سلطة  ت�زيع 
يق�م  وبالتايل  �الأقل،  �الإد�رية 
على  �ل�سيا�سي  »�سعيد«  م�رصوع 
و�عترب  �ملحلية.  �لدميقر�طية 
�لبع�س �أن م��قفه من �الأحز�ب 
�لتقليدية  �لت�رصيعية  و�ملجال�س 
ط�باوية؛ �إذ �إنه ال ميتلك �الأد�ة 
�أو �لفاعلية لتطبيق هذه �الأفكار 
�أن  ورغم  �ل��قع.  �أر�س  على 
»�سعيد« مل يكن ميتلك برناجًما 
ذلك  �أن  �إال  و��سًحا؛  �نتخابًيّا 
جعل �لنا�س تقتنع به، ورفع من 
كان �رصيًحا  الأنه  لديهم  �أ�سهمه 
وع�ًد�  لهم  يقدم  ومل  معهم، 
ز�ئفة كعادة مر�سحي �النتخابات 

و�الأحز�ب �لتقليدية. 
وفيما يت�سل بال�سيا�سة �خلارجية، 
تق�م فل�سفته على دعم �لق�سية 
�ل�حدة  و�أهمية  �لفل�سطينية 
ربط  الإعادة  وتطلعه  �ملغاربية، 
�ملغاربي،  مبحيطها  ت�ن�س 
وه� ما عرب عنه بتطلعه لزيارة 
�جلز�ئر كاأول وجهة خارجية له، 
بفاعلية  لالإ�سهام  �لعمل  وكذلك 
يف حالة ليبيا. ويعترب »�سعيد« �أن 
عالقة ت�ن�س باالحتاد �الأوروبي 
�ملتبادلة،  �مل�سالح  على  تق�م 
على  لطرٍف  �أف�سلية  ال  �إنه  �أي 
�الأوروبي  فاالحتاد  �الآخر، 
حتتاج  كما  ت�ن�س  �إىل  يحتاج 
ت�سهد  �أن  �ملت�قع  ومن  له.  هي 
�لفرن�سية  �لت�ن�سية-  �لعالقات 
ي�ؤمن  »�سعيد«  �أن  ت�تًر�، خا�سة 
مفرط  ب�سكٍل  �ل�سيادة  مببد�أ 
وفق ت�سنيف �ل�سحف �لفرن�سية 

له.

التحديات الأ�صا�صية:

من  �لعديد  »�سعيد«  ف�ز  �أفرز 
�لتحديات �لتي مُيكن �أن ت��جهه 

خالل �لفرتة �ملقبلة، وهي:
1- مع�سلة ت�سكيل �حلك�مة: من 
ف�ر  »�سعيد«  يُكلف  �أن  �ملت�قع 
حزب  �لد�ست�رية  �ليمني  حلفه 
حركة �لنه�سة بت�سكيل �حلك�مة 
حيث  �الأكرثية؛  حزب  باعتباره 
على  �لت�ن�سي  �لد�ست�ر  ين�س 
�أكرب  على  �ملتح�سل  تكليف 
بت�سكيل  �ملقاعد  من  عدد 

�حلك�مة، ويف حال ف�سل حزب 
�الأكرثية يق�م رئي�س �جلمه�رية 
�الأقدر،  �ل�سخ�سية  باختيار 
�ملرحلة  هذه  ف�سلت  حال  ويف 
�إىل  و�لدع�ة  �لربملان  حل  يتم 
�نتخابات مبكرة. و�أبرزت نتائج 
�الأخرية  �لت�رصيعية  �النتخابات 
حيث  �حلزبي؛  �لتفتت  حجم 
�لنه�سة  حركة  حزب  ت�سدر 
يليه  مقًعد�،   52 بعدد  �الأكرثية 
ت�ن�س«  »قلب  حزب  مبا�رصة 
�لقروي«  »نبيل  ير�أ�سه  �لذي 
وح�سل على 33 مقعًد�. ويحتاج 
 109 �إىل  �لنه�سة  حركة  حزب 
مقاعد ل�سمان ت�سكيل �حلك�مة 
مما �سيجربه على �النفتاح على 
ومن  �الأكرب.  �ل�سيا�سية  �لق�ى 
�ملت�قع �أن ت�سهد �لفرتة �ملقبلة 
تقارًبا بني »�سعيد« وحزب حركة 
�لنه�سة  �أن  خا�سة  �لنه�سة، 
خالل  »�سعيد«  بدعم  قامت 

ج�لة �الإعادة.
2- �سالحيات رئي�س �جلمه�رية: 
�سالحيات  �أن  �لتحليالت  تعترب 
و�سلطات رئي�س �جلمه�رية �لتي 
ها �لد�ست�ر �لت�ن�سي من �أكرب  �أقَرّ
»قي�س  تنا�ساها  �لتي  �لتحديات 
�سعيد«، ومن �ملت�قع �أن يُ�سعف 
لعدم  �سعبيته  �لتحدي  هذ� 
مببادر�ته  �ل�فاء  على  قدرته 
�أثناء  طرحها  �لتي  �لت�رصيعية 
ومييل  �النتخابية.  �حلملة 
�إ�سعاف  �إىل  �لت�ن�سي  �لد�ست�ر 
مقابل  �لدولة  رئي�س  �سلطات 
رئي�س  �سالحيات  م�ساعفة 
مهامه  متتد  �لذي  �حلك�مة 
و�القت�ساد،  �خلدمات،  �إىل 
و�لتعليم.  �حلك�مية،  و�خلطط 
رئي�س  مهام  تقت�رص  فيما 
�لدفاع  ق�سايا  على  �جلمه�رية 
�خلارجية.  و�ل�سيا�سة  و�الأمن 
ويفر�س هذ� �خللل على »�سعيد« 
�سخ�سية  و�س�ل  �إىل  �لتطلع 

ومتفاعلة مع م�رصوعه  متعاونة 
�حلك�مة.  رئا�سة  �إىل  �ل�سيا�سي 
»�سعيد«  يف�سل  �أن  �ملت�قع  ومن 
�لتي  �ملثالية  روؤيته  تطبيق  يف 
»�سعيد«  م�قف  ومُيثل  يتبناها. 
�ل�سيا�سية  و�لق�ى  �الأحز�ب  من 
وحتدًيا  �سعف  عامل  �لتقليدية 
�أبدى  وقد  نف�سه.  �ل�قت  يف 
»�سعيد« رغبته يف تعديل �لنظام 
�سلطات  لتق�ية  �لد�ست�ري 
وتعزيز  �جلمه�رية  رئي�س 
مُيكن  ما  وه�  �ملحلي،  �حلكم 
ت�سكيل  تعرث  �أن يحدث يف حال 
�ال�ستقطاب  جر�ء  �حلك�مة 
�حلاد. حيث �سرتف�س �الأحز�ب 
�لد�ست�ر  تعديل  على  �مل��فقة 
�لثلثني.  م��فقة  يتطلب  �لذي 
على  �أن  �لبع�س  يرى  لذلك 
�ملنظ�مة  مع  �لتعامل  �سعيد 
�أغلبية برملانية  �حلزبية لتك�ين 
م�ساعدة ولي�ست معطلة ل�سمان 
�أن  خا�سة  م�ساريعه،  جناح 
لتجاوز  يتطلع  �لت�ن�سي  �لناخب 
�أو�ساعه �القت�سادية �ملتده�رة 
معدل  و�سل  حيث  2011؛  منذ 
 ،%6.8 �إىل  �لبالد  يف  �لت�سخم 

وجتاوزت �لبطالة حد %15.3. 
3- روؤى مثالية: يعترب �ملتابع�ن 
�أن خطاب »�سعيد« �نط�ى على 
على  تق�م  مثالية  وروؤى  �أفكاٍر 

وممار�سة  و�لطم�ح  �لرب�ءة 
رغم  �ل�سيا�سة  يف  �الأخالق 
ال  نف�سها  �ل�سيا�سية  �للعبة  �أن 
�الأ�سا�س،  من  بالقيم  تعرتف 
له  كبرًي�  حتدًيا  ذلك  مُيثل  وقد 
عند �ال�سطد�م ب��قع �لتطبيق. 
حملته  خالل  �سعيد  م  وقَدّ
�مل��قف  �لعديد من  �النتخابية 
مطالبته  مثل  �الأخالقية، 
»�لقروي«  باالإفر�ج عن مناف�سه 
�لذي كان م�ق�ًفا يف تهم ترتبط 
بالف�ساد و�لتهرب �ل�رصيبي، وقد 
�أعلن »�سعيد« �أنه لن ي�سارك يف 
�حلملة �النتخابية بج�لة �الإعادة 
مع  �لفر�س  تكاف�ؤ  مبد�أ  لغياب 
�أي  رف�سه  �إىل  �إ�سافة  مناف�سه، 
مت�يل و�عتماده على �ملتط�عني 
و�جله�د �لذ�تية، و�إ�رص�ره على 
له ل�سمان  �الأحز�ب  رف�س دعم 
�ال�ستقاللية، و�أال يك�ن رهن �أي 

جهة مالًيّا �أو �سيا�سًيّا.
�أن  �مل�ؤكد  من  بات  �إجمااًل؛ 
ما  مرحلة  يف  ت�ن�س  ت�سهد 
-�س��ء   2019 �نتخابات  بعد 
�إعادة  �لرئا�سية-  �أو  �لت�رصيعية 
�ل�سيا�سية،  خلريطتها  ت�سكيل 
�النتخابات  نتائج  �أن  خا�سة 
�أكرث  تركيبة  �أبرزت  �لت�رصيعية 
�ل�سيا�سية  للخريطة  تعقيًد� 

برمتها.

اأف�صت نتائج النتخابات التون�صية يف 2019 اإىل العديد من الدللت التي توؤكد �صيق النا�س مبنظومة احلكم التي ت�صّدرت امل�صهد بعد 2011، مثل: 
ظهور منط الت�صويت العقابي، وتراجع امل�صاركة ال�صيا�صية خا�صة لدى فئات ال�صباب التي عربت عن نف�صها طوال ال�صنوات املا�صية بالحتجاج 

وتنظيم املظاهرات للتعبري عن �صيقها من ممار�صات النخبة ال�صيا�صية قبل اأن تعود فاعليتها يف جولة الإعادة ل�صالح »قي�س �صعيد«.



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية تامنغ�شت

املقاطعة االإدارية عني �شالح 
دائرة اإينغر 
بلدية اإينغر

م�شلحة التنظيم و ال�شوؤون العامة 
مكتب اجلمعيات

الرقم :05/م �ش ب/2019

و�شل ا�شتالم التبليغ بتغيري الهيئة التنفيذية

يف  امل�ؤرخ   06/12 رقم  القان�ن  من   18 املادة  لأحكام  طبقا 
18 �صفر 1433 امل�افق لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات 
مت هذا الي�م الثنني 2019/09/23 ا�صتالم مذكرة التعديالت 
بتاريخ   العامة  اجلمعية  اجتماع  حم�رض   : يف  امل�ؤرخة 
ت�صكيلة   بتغيري  املتعلقة   2019/02 رقم  حتت   2019/06/15

الهيئة التنفيذية للجمعية البلدية امل�صماة :
اجلمعية : املعرفة باإينغر 

امل�صجلة حتت رقم :2011/65 بتاريخ 2011/03/14
املقيمة ب : بلدية اإينغر 

يرتاأ�صها ال�صيد : فراجي عبد الف�صيل 
و بالتايل يجب القيام باإجراءات ال�صهار وفقا لأحكام املادة 

)18( الفقرة )02( من القان�ن ال�صالف الذكر 
رئي�ش املجل�ش ال�شعبي البلدي 

و لهذه االأ�شباب

حكمت املحكمة حال ف�صلها يف ق�صايا �ص�ؤون الأ�رضة علنيا 
ابتدائيا ح�ص�ريا 

يف ال�صكل : قب�ل اإعادة ال�صري يف الدع�ى �صكال  
يف امل��ص�ع : اإفراغ احلكم ال�صادر عن حمكمة احلال بتاريخ 
تقرير  اعتماد   ،  19/1854 الفهر�س  رقم  2019/05/06 حتت 
خربة اخلبري الطبي حني�صي حممد امل�دع لدى امانة �صبط 
املحكمة بتاريخ 2019/05/26 حتت رقم الفهر�س 19/217 ، 
زيان  رم�صاين  �صده  املرجع  على  باحلجر  احلكم  بالنتيجة  و 
تعيني  و   ، احمد  ابن  باملليليحة   1936 عام  خالل  امل�ل�د 
املرجعة زوجته براهيمي باية مقدما عليه لرعايته ، و ت�يل 
�ص�ؤونه ، و متثيله اأمام جميع الهيئات و الأ�صخا�س ، و ذلك اىل 

غاية �صق�ط التقدمي ، اأو �صدور حكم اأو اأمر خمالف .
مع اأمر بن�رض هذا احلكم ، و تعليق ن�صخة منه بل�ح الإعالنات 
باملحكمة ، و مبقر بلدية �صكن املرجع �صده ، و التاأ�صري به 

على هام�س عقد ميالده ، و ذلك ب�صعي من النيابة العامة .
حتميل املرجعة امل�صاريف الق�صائية .

اأف�صح به جهارا يف الي�م و ال�صهر و  بذا �صدر هذا احلكم و 
ال�صنة املذك�رين اأعاله ، و اأم�صي اأ�صل هذا احلكم من طرفنا 

نحن الرئي�س و اأمني ال�صبط .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركة املدنية للمح�شريـــــــــــن الق�شائييـــــــــــــــــــن 
اأ/ �شيف اهلل ر�شيـــــــــــد، اأ/ بو�شماحة حممــــــــــــــــــد 

حم�شــــــــرين ق�شائيني معتمــــــدين لـدى حمكمـــــــــة 
بئرمرادراي�ش اخت�شا�ش جمل�ش ق�شاء اجلزائـــــــــــــــر 
الكائن مكتبها بـ: 10 �شارع اأحمد معزوز االأبيار اجلزائر 

الهــــــــــــاتــــــــف 023.37.76.23/023.37.76.32 
 scp_boudif@yahoo.fr

حم�شـر ن�شر م�شمون �شهادة عدم الدفع مع االنذار بجريدة يومية وطنية
         املادة 412 من ق ا م ا

نحن الأ�صتاذ / �صيف اهلل ر�صيد -  حم�رض ق�صائي -  لدى حمكمة بئر مراد راي�س اخت�صا�س جمل�س ق�صـاء اجلزائر، �رضيك يف ال�رضكة املدنية 
املهنية املذك�رة اأعاله و ال�ا�صع ختمـه و ت�قيعه اأدناه ، بطلب من  : ال�صـيد جالل الطاهر ال�صاكن بـ : حـي 18 فيفري رقم 172 قاملة . بناء على 
الأمر ال�صادر عن ال�صيد رئي�س حمكمة : ح�صني داي بتاريخ :2019/09/25 حتت رقم 19/1807 املت�صمن اإذن بن�رض م�صم�ن حم�رض تبليغ �صهادة 
عدم الدفع مع النذار يف جريدة ي�مية وطنية بناءا على/ ن�صخة �صهادة عدم الدفع �صادرة بتاريخ :2019/04/21 عن بنك التنمية املحلية –رمز 
232- املت�صمنة/ عدم دفع قيمة ال�صيك القابل للدفع لدى بنك ABC رمز 162 حتت رقم:3648488  م�ؤرخ يف: 2019/04/01 وامل�صح�ب من 
احل�صاب التابع EL KOURMA CONSTRUCTION  . املمثلة  من طرف ال�صيد بن ذيب زوبري ، �صبــــب عدم الدفع/ ر�صيد غري كايف و 
اأنذرناها واأمرناها بدفع قيمة ال�صيك امل�صار اإليه اأعاله مببلغ/580.000.00 دج+ احلق�ق التنا�صبية / 36.800.00 دج بالإ�صافة اإىل الر�صم على 
القيمة امل�صافة 19%  املقدرة بـ/ 6992.00 دج و م�صاريف التنفيذ املقدرة بـ : 3810.00 دج و بناء على/1 - حم�رض تبليغ �صهادة عدم الدفع مع 
 001 324 895 RR النذار امل�ؤرخ يف 2019/07/09 و املر�صل عن طريق الربيد امل��صي عليه مع العلم بال��ص�ل بتاريخ : 2019/07/16 حتت رقم
16 من طرف الأ�صتاذ �صيف اهلل ر�صيد  - حم�رض ق�صائي لدى حمكمة  بئر مراد راي�س 2- حم�رض تبليغ �صهادة عدم الدفع مع النذار عن طريق 
التعليق بل�حة اعــالنات املحكمة بتاريخ 2019/07/28  3- حم�رض تبليغ �صهادة عدم الدفع مع النذار عن طريق التعليق بل�حة اعــالنات البلدية 
بتاريخ 2019/07/31 �صد EL KOURMA CONSTRUCTION  املمثلة  من طرف ال�صيد بن ذيب زوبري الكائن مقرها بـ/  حي قاريدي 
عمارة 27 رقم 13 القبة اجلزائر العا�صـمة ونبهناه)ها( اإذا مل متتثل يف اأجل اأق�صاه ع�رضيــن 20  ي�ما كاملة ابتداء من تاريخ تبليـغ هذا املح�رض 

�صتحجز و�صتباع اأمالكها امل�صح�بة عليها طبقا للمادة 536 من القان�ن التجاري كما �صيلزم بكافة ال��صائل القان�نية.

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية ورقلة 

مديرية التنظيم و ال�شوؤون العامة
م�شلحة التنظيم العام 

الرقم : 148/2018

و�شل ا�شعار بتجديد املكتب  
امل�افق   1433 �صفر   18 يف  امل�ؤرخ   06/12 رقم  القان�ن  مبقت�صى 
ل 2012/01/12 املتعلق باجلمعيات  و ردا على مذكرة التعديالت 
بتغيري  املتعلقة   17/326 رقم  حتت   2016/08/08 يف  امل�ؤرخة 

ت�صكيلة املكتب التنفيذي للجمعية املحلية امل�صماة : 
النادي الريا�صي لله�اة اأمل �صيدي مبارك ، الروي�صات ورقلة 

امل�صجلة حتت رقم : 110 بتاريخ  2002/09/21
الكائن مقرها ب : حي الأ�ص�ال بلدية الروي�صات – ورقلة 

ي�رضفني اأن احيطكم علما مب�افقتنا هذا الي�م : 2017/08/15 على 
القادر  عبد  حممد   : ال�صيد  يرتاأ�صها  التي  اجلمعية  مكتب  جتديد 

قري�صي 
تاريخ  و مكان امليالد : 1973/03/22 ورقلة 

العن�ان ال�صخ�صي : حي �صيدي مبارك الروي�صات   – ورقلة 
و بالتايل يجب القيام باإجراءات ال�صهار وفقا لأحكام املادة )18( 

الفقرة )02( من القان�ن ال�صالف الذكر 

ANEP N°:  1916022245 الو�شط:2019/10/17

الو�شط:2019/10/17

الو�شط:2019/10/17

الو�شط:2019/10/17

الو�شط:2019/10/17
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 

autorisation d’exercice de 
l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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ق.ع

�سرية وم�سرية
حممد  با�سل  املحرر  الأ�سري 
مدينة  مواليد  من  كتانه  غازي 
�سهر  من  ع�رش  الرابع  يف  نابل�س 
كانون الأول عام 1983. من عائلة 
اأ�سقاء  واأربعة  واأم  اأب  من  مكونة 
و�سقيقني الوالد من النزله الغربيه 
ق�ساء طولكرم تخرج من املدر�سه 
ال�سناعية يف اأواخر ال�ستينات من 
القرن املا�سي والوالدة هي حنان 
من�سور، وقد روى ملركز اأبو جهاد 

جتربته الن�سالية.
الثالثون  الأربعاء  يوم   فجر  يف 
وثالثة  األفان  عام  متوز  �سهر  من 
باأ�سلوب  فجراَ  الثانية  ال�ساعة 
وبدون  نار  اإطالق  وبدون  هادىء 
ع�سكرية  جيبات  فقط  دبابات 
كنت  املنزل حيث  باقتحام  قاموا 
مطلوب لديهم بدون اأن اأعلم اأنني 
مطلوب مل اأكن مطارد حيث كنت 
احلاجز  على  اأيام  بخم�س  قبلها 
ومل اأعتقل  كنت نا�سط يف الكتلة 
الإ�سالمية يف جامعة النجاح حيث 
الكهربائية  الهند�سة  اأدر�س  كنت 
بعد ح�سويل على معدل عايل يف 

التوجيهي ال�سناعي .
يدعوين  اأن  والدتي  منهم  طلبت 
واأخذت  �سليت  وفعال  اأ�سلي 
املنزل  من  ال�سخ�سية  اأغرا�سي 
اجليب  داخل  بو�سعي  وقاموا 
وقد  ومقيد  مكمم  واأنا  الع�سكري 
ولكن  �رشبي  اجلنود  اأحد  حاول 

جندي ثاين منعه من �رشبي .

و�سلت اإىل حوارة حيث كان خايل 
اأحتدث  كنت  وقد  اأي�ساَ  معتقل 
واأترجم  اجلندي  مع  الإجنليزية 
العيادة  على  عر�سوين   ، خلايل 
يف  و�سعي  مت  ثم  ومن  الطبية 
�سباب  خم�س  مع  التوقيف  غرفة 
الأربعاء  فجر  من  مكثت  حيث 
حتى يوم الأحد مت نقلي اإىل مركز 
مت  وهناك  للتحقيق  امل�سكوبية 
اأخرى  مرة  العيادة  على  عر�سي 
املذل  العاري  للتفتي�س  وتعر�ست 
احلائط  على  والوقوف  هناك 
مت  بعدها  الأ�سري  لإذلل  وذلك 
اأغرا�س  من  معي  ما  ت�سجيل 

واإقتيادي لغرفة التحقيق .
يف غرفة التحقيق هناك املف�سل 
كان هناك ملف كبري   ، يف حياتي 
مكتوب باللغة العربية اأمامي على 
�سيء  منه  اأفهم  مل  ولكن  املكتب 
ومل اأحاول قرائته وهنا جاء واحد 
ب�سكل  الأوراق  اأخذ  ال�ساباك  من 
واحد  بعده  وجاء  وخرج  اأهوج 
ولكنني  بالعربية  معي  تكلم  اآخر 
قلت له تكلم بالعربي فاأنا ل اأفهم 
اأنك تعرف  العربية عندها قال لو 
العربية لكنت عرفت ما عليك من 
التي  بالأوراق  املكتوبة  اإعرتافات 
تعلم  قررت  عندها  اأمامك  كانت 

العربية .
مكثت داخل امل�سكوبية والتحقيق 
بني �سبح وعزل وقلة نوم وحتقيق 
 ، ون�سف  �سهرين  مدة  متوا�سل 
كنت يف زنزانة جماعية احلياة بها 
اأ�سبه باملوت البطيء كان ال�سباب 
اأربعاء  نقل  بو�سطه  عندهم  معي 

واأحد واأنا ماكث داخل الزنزانة ما 
بني ال�سبح والتحقيق .

ع�سافري  غرف  داخل  و�سعي  مت 
هناك  كان  حيث  امل�سكوبية 
يريدون  ولكنهم  كامل  اإعرتاف 
اإعرتاف  هناك  كان  حيث  التاأكيد 
عام  يف  بها  قمت  عملية  على 
هناك  كان  حيث  وواحد  األفان 
فيه غرفة  دبر �رشف  عند  حاجز 
وهذا  للمراقبه  وغرفة  للجنود 
كنت  وقد  اإزالته  يجب  احلاجز 
احلاجز  وراء  من  للحاجز  جئت 
خالل  من  نابل�س  اىل  والدخول 
احلاجز حتى اعلم كم عدد اجلنود 
هناك فوجدت هناك اأربعة جنود 
باإرتداء  وقمت  �سالحي  اأخذت   ،
بق�س  وقمت  �سوداء  نظارات 
وو�سعت  قبعة  وو�سعت  �سعري 
وقمت  احلقيبه  داخل  ال�سالح 
بالزحف من منطقة �سايف �سمرون 
وحتى احلااجز ودخلت اإىل غرفة 
النار  اأطلقت   ، اجلنود ومكثت بها 
كانو  اجلنود  ولكن  احلاجز  باإجتاه 
متمرت�سني خلف املكعبات وبداأوا 
باإطالق النار اأي كان هناك تبادل 
 ، اإ�سابات  بدون  النار  لإطالق 
ان�سحبت من املوقع بدون اأن يروين 
الإحتالل  قام  التايل  اليوم  ويف   ،
باإزالة احلاجز كلياَ اإجناز رائع . مت 
نقلي بعد اإنتهاء التحقيق اإىل �سجن 
هدارمي �سجن جديد الغرف بدون 
ل  مهوله  الأ�رشى  اأعداد  فر�سات 
الو�سع  ال�سجن  داخل  جتهيزات 
مزري وخميف ، قمت بالبدء بتعلم 
العربية حيث كان هناك �ساب بداأ 

بتعليمي الأحرف وكتبها يل وقمت 
بحفظها غيباَ قمت مبجهود جبار 
 ، وحمادثة  وقراءة  كتابة  بتعلمها 
مكثت داخل هدارمي ثمانية اأ�سهر 
جلبوع  �سجن  اإىل  نقلي  مت  بعدها 
واأي�سا �سجن جديد اأق�سام جديدة 
وطلب  ال�سابقة  املعاناه  نف�س 
اأدوات  فر�سات  لل�سجن  جتهيزات 
احلياة  مقومات  من  ذلك  اإىل  وما 
باأخي  اأجتمع  اأن  طلبت  كنت  وقد 
اأربع  واملحكوم  لديهم  الأ�سري 
دائم  رف�س  هناك  ولكن  �سنوات 
قام  جلبوع  �سجن  يف   ، للمو�سوع 
�ساخن  زيت  باإلقاء  الأ�رشى  اأحد 
‘ىل اأحد ال�سجانني فقاموا بو�سعي 
اأ�سبوع  الزنزانة ملدة  داخل العزل 
رمي  على  بالتحري�س  باإتهامي 
�سجن  اإىل  نقلي  واي�ساّ   ، الزيت 
واأربعون  ثمان  كعقاب ملدة  �سطه 
عامني  جلبوع  يف  مكثت   . يوماَ 
�سطه  �سجن  اإىل  نقلي  مت  بعدها 
مكثت  املعتقالت  اأ�سواأ  من  وهو 

به عامني.
جل�سات  عدة  بعد  متت حماكمتي 
حيث كان املحامي خا�ستي �سالح 
موؤبد  الق�ساة  طلب  وقد  حماميد 
�سهر  من  والع�رشين  الثاين  ويف 
كانت  واأربعة  األفان  عام  اأيلول 
ع�رش  خم�س  النهائية  املحكمة 
وقف  اأعوام  وثالث  فعلي  عام 
تنفيذ . بعد �سجن �سطه ومعاناتنا 
مع الإدارة والو�سع ال�سيء مت نقلي 
فيه  لأمكث  الرامون  �سجن  اإىل 
اأربعة اأ�سهر بعدها اإىل النقب ومل 
اأمت ال�سهر يف النقب حتى مت نقلي 

تع�سفياَ اإىل عوفر وقد كانت اأواخر 
حرب غزة يف نهاية األألفان وثمانية 
مكثت �سهر يف عوفر وبعدها اىل 
النقب يف بداية الألفان وت�سعة اإىل 
اإىل  بعدها  وع�رشة  الألفان  نهاية 
هناك  كان  حيث  الرامون  �سجن 
ال�سجانني  وبني  بيننا  ا�ستباك 
الرامون  يف  متوتر  دائماَ  الو�سع 
وكان  و�سيء  م�ستقر  غري  والو�سع 
هناك فعاليات لالأ�رشى لالإحتجاج 
ون�ساطات  م�ساكل  الأو�ساع  على 
بال�ساحة  ومظاهرات  �سدهم 
بعدها  بالليل  وتكبري  اإحتجاجات 
ع�رش  واإثنا  الألفان  اإ�رشاب  بداأنا 
بحيث  يوماَ  وع�رشون  ثمان  ملدة 

جنح بجهود ال�سباب .
بعدها ب�سهرين كان هناك ا�ستباك 
بحيث  كاملة  ليلة  ال�سجانني  مع 
كعقاب اىل �سجن جمدو  نقلي  مت 

ملدة �ستة اأ�سهر .
بعدها مت نقلي اإىل النقب من عام 
األفان وثالثة ع�رش وحتى منت�سف 
نقلوين  بعدها  ع�رش  و�سبعة  األفان 
بداأت  حيث  هدارمي  �سجن  اإىل 
يف  واأنهيته  هدارمي  يف  الإعتقال 
الأخ  اإ�رشاب  كان  وقد  هدارمي 
معه  كنت  حيث  برغوثي  مروان 
الزنازين  داخل  مرة  من  لأكرث 
بحيث ا�ستمر �ستون يوماَ وقد كان 

بحيث  اإنك�سار  حلة  يف  الأ�رشى 
ف�سل الإ�رشاب لالأ�سف .
در�ست داخل املعتقالت 

وعلوم  تاريخ   2011  –  2008 من 
�سيا�سية من اجلامعة العربية 

بكالوري�س   2017  _  2012 من 
تاريخ من جامعة الأق�سى غزة 

يف �سجن هدارمي كان هناك مكتبة 
كنت اأقراأ كثرياَ وكان هناك الكثري 
اأ�ستفيد  اللذين كنت  من املثقفني 
ع�سو  غطا�س  با�سل  منهم  منهم 
الكثري  عملت   . بالكين�ست  عربي 

من الأبحاث املهمة هناك .
جزء  وع�رشون  اإثنان  حفظت 
القراآن اأخذت الكثري من الدورات 

اأهمها تعلم العربية .
�ست �سنوات م�سوؤول كانتني وثالث 

�سنوات مطبخ .
�سهر  من  والع�رشين  التا�سع  يف 
مت  ع�رش  وت�سعة  األفان  عام  متوز 

اإطالق �رشاحي .
برتميم  قمت  الرئي�س  منحة  من 
يف  القدمية  البلدة  داخل  بناء 
البناء  تاأهيل  اأعدت  بحيث  نابل�س 
)مقهى  ثقايف   مقهى  وافتتحت 
الغربية  احلارة  يف  وذلك   ) اأنتيك 
اإيجاد  اأحاول  والآن   ) اليا�سمينة   (
مبنى اآخر للرتميم وفتحه كهو�ستل 

لالأجانب . 

يوا�سل مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة الأ�سرية يف جامعة القد�س ن�سر جتارب الأ�سرى، حيث ين�سر بحلقة هذا الأ�سبوع 
جتربة الأ�سري املحرر با�سل كتانه من مدينة نابل�س .

الأ�ضري املحرر با�ضل كتانه يروي جتربته الن�ضالية
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الأ�رشى  �سوؤون  هيئة  قالت 
طراأ  تدهورا  اإن  واملحررين، 
لالأ�سرية  ال�سحية  احلالة  على 
عاما(،   32( اللبدي  هبة 
 24 منذ  الطعام  عن  وامل�رشبة 
الإداري،  اعتقالها  �سد  يوما 
قا�سية  عزل  بظروف  وتقبع 
"اجللمة".وبينت  بعزل  و�سعبة 
حمامية الهيئة التي زارت اللبدي 
اأم�س، اأن الأ�سرية تعاين من �سيق 
وا�سطرابات  بالنف�س،  وانقطاع 
ووخزات حادة يف القلب، ودوار، 
ونق�سان  الكالم،  يف  و�سعوبة 
اأن  واأ�سافت،  الوزن.  يف  كبري 
مقاطعة  توا�سل  اللبدي  الأ�سرية 
من  اأي  واأخذ  ال�سجون  عيادات 

ما  الأمالح،  اأو  اأنواع املدعمات 
اأو  قلبية،  ب�سكتة  اإ�ساباتها  يهدد 
اأع�سائها  اأحد  يف  وظيفي  خلل 
احليوية اأو الأع�ساب. واأو�سحت 
اأن الأ�سرية تقبع يف زنزانة �سيقة 
والإ�ساءة  التهوية  عدمية  عتمة 
واحل�رشات،  بالرطوبة  مليئة 
مراقبة،  كامريات   4 وفيها 
اإعطاءها  ال�سجن  اإدارة  وترف�س 
حتى  �سخ�سية  احتياجات  اأية 
املالب�س  بنف�س  زالت  ما  اأنها 
وحذرت  �سهر.  من  اأكرث  منذ 
الأ�رشى من تدهور احلالة  هيئة 
ب�سكل  اللبدي  لالأ�سرية  ال�سحية 
املقبلة  الأيام  خالل  خطري 
التع�سفية  الإجراءات  ظل  يف 

من  لها  تتعر�س  التي  النتقامية 
قبل �سلطات الحتالل. ويوا�سل 
�سجون  يف  اأ�رشى  خم�سة 
الحتالل، اإ�رشابهم عن الطعام، 
الإداري،  لعتقالهم  رف�سا 

واأقدمهم الأ�سري اأحمد غنام.

بعد 24 يوما من اإ�سرابها

 الأ�ضرية هبة اللبدي تعاين �ضيقا بالتنف�س
الو�سع  اإن  ال�سمري،  موؤ�س�سة  قالت 
عربيد  �سامر  لالأ�سري  ال�سحي 
تقوم  الحتالل  قوات  اأن  ال  �سعب 
 ، امل�ست�سفى  داخل  معه  بالتحقيق 
زيارة املحامي.  زال ممنوعا من  ول 
املوافق  الثالثاء  يوم  وعقدت 
2019/10/14 ، حمكمة يف م�ست�سفى 
الذي  عربيد  �سامر  لالأ�سري  هدا�سا 
التعذيب  ب�سبب  امل�ست�سفى  اىل  نقل 
حتقيق  مركز  يف  له  تعر�س  الذي 
امل�سكوبية. وقامت املحكمة بتمديد 
توقيفه لـ 8 اأيام اأخرى، بينما �سمحت 
ملوؤ�س�سة ال�سمري بالن�رش حول و�سعه 
�سابق  قرار  اأ�سدرت  اأن  بعد  ال�سحي 
تعقد  اجلل�سات  فكل  الن�رش  مبنع 
باأبواب مغلقة مع منع ن�رش اأي معلومة 
خلفية  على  املعتقلني  بكافة  تتعلق 

هذه الق�سية ومت رف�س الطعن الذي 
حمكمة  يف  ال�سمري  موؤ�س�سة  قدمته 
ال�سلح بالقد�س حول املنع. واأو�سحت 
من  يعاين  �سامر  اأن  الطبية  التقارير 
اىل  ويحتاج  الكلى  بوظيفة  م�سكلة 
م�ستمر،  ب�سكل  كلى  غ�سيل  عمليات 
بكافة  اآلم  من  يعاين  اأنه  اىل  اإ�سافة 

الأطراف،  يف  وانتفاخ  ج�سده  اأنحاء 
من  بال�سدر  �سلع   11 يف  ك�سور  ومن 
اجلهتني، ول ي�ستطيع حتريك قدميه 
وما زال يقبع يف وحدة العالج املكثف 
يف م�ست�سفى هدا�سا يف العي�سوية، ال 
اأنه عاد اىل وعيه وف�سلت عنه اأجهزة 

التنف�س ال�سطناعي.

وقوات الحتالل حتقق معه داخل امل�ست�سفى

و�ضع الأ�ضري �ضامر عربيد ال�ضحي �ضعب 



عامل  �أ�صيب،  طولكرم،  ففي 
على  �الحتالل،  قو�ت  بر�صا�ص 
على  �ملقامة  �لع�صكرية  �لبو�بة 
قرب  �لعن�رصي،  �لف�صل  جد�ر 
وذكر  طولكرم.  �صمال  قفني  قرية 
قو�ت  �أن  لـ"وفا"،  عيان  �صهود 
�الحتالل �أطلقت �لنار على �ل�صاب 
�أ�صعد  بر�ء حممد فريز م�صطفى 
)17 عاما(، �أثناء حماولته �لدخول 
و�أ�صابته   ،1948 عام  �أر��صي  �إىل 
م�صت�صفى  �إىل  نقله  ومت  بال�صاق، 
طولكرم،  يف  ثابت  ثابت  �ل�صهيد 
�الأخرية  �الأيام  �لعالج،ويف  لتلقي 
بر�صا�ص  �لعمال  �إ�صابات  تكررت 
قو�ت �الحتالل، �إذ �أ�صيب خم�صة 
�صبان خالل �الأ�صبوعني �ملا�صيني 
حماولتهم  خالل  ذ�تها،  بالطريقة 
�لف�صل  بو�بات جد�ر  �لدخول من 
ذ�ته،  �ل�صياق  ويف  �لعن�رصي. 

من  مبلغا  �الحتالل،  جنود  �رصق 
الأحد  مد�همتها  خالل  �ملال، 
�ملنازل يف بلدة بلعا �رصق طولكرم 
،وقال �صاحب �ملنزل عبد �لقادر 
�صالمة لـ"وفا"، �إن قو�ت �الحتالل 
�أبو�به،  خلع  بعد  منزله  �قتحمت 
مبحتوياته،  وعبثت  وفت�صته 
و�رصقت منه مبلغ 10 �آالف �صيقل 
�ى ما يادل 3000 دوالر �مريكى . 
م�صتوطنون،  �أعطب  �هلل،  ر�م  ويف 
من  عدد  �إطار�ت  �ليوم،  فجر 
�صعار�ت  وخطو�  �ملركبات، 
عن�رصية يف قرية دير عمار غرب 
م�صادر  وقالت  �هلل.  ر�م  مدينة 
م�صتوطنني  �إن  لـ"وفا"،  حملية 
ت�صللو� فجر�، �إىل منطقة �ملغ�صي 
يف  �مل�صتوطنة  �أمام  �لو�قعة 
ما  �إطار�ت  و�أعطبو�  �لقرية، 
يقارب 15 مركبة، وخطو� �صعار�ت 
ومد�خل  جدر�ن  على  عن�رصية 
مركبات  من  وعدد  �ملنازل، 

�عتقلت  �خلليل،  ويف  �ملو�طنني. 
�الأربعاء،  �ليوم  �الحتالل،  قو�ت 
�الأ�صري�ن  وهم:  مو�طنني،  خم�صة 
�حلميد  عبد  منت�رص  �ملحرر�ن 
حمي�صن )26 عاما(، وورد �إبر�هيم 
يو�صف عو�ص )19 عاما(، بعد �ن 
مبنطقة  ذويهما  منزيل  د�همت 
بيت  ببلدة  و�الت�صاالت  �لبيا�صة 

�عتقلت  كما  �خلليل،  �صمال  �أمر 
تلك �لقو�ت من مدينة دور� جنوبا، 
�الأ�صريين �ملحررين ع�صام ح�صني 
عزمي  نادر  وحمزة  م�صارقة، 
عو�ودة  حممد  وعالء  هليل،  �أبو 
�أمنية  م�صادر  وقالت  دور�.  من 
�الحتالل  قو�ت  �ن  ملر��صلنا، 
وفت�صت  �خلليل،  مدينة  د�همت 

عدد� من منازل �ملو�طنني، عرف 
من �أ�صحابها: �أحمد حممد �جلمل 
ويف  جنوبا.  �صنينة  �أبو  حارة  يف 
�عتقلت قو�ت �الحتالل،  قلقيلية، 
ثالثة مو�طنني من مدينة قلقيلية، 
 46( ملحم  �بر�هيم  ح�صن  وهم: 
�لكرمي  عبد  وو�صفي  عاما(، 
بالل  و�إ�صالم  عاما(،   55( حمودة 
دويري )24 عاما(، بعد �أن د�همت 
وفت�صتها  �ملدينة،  يف  منازلهم 
وعبثت مبحتوياتها. ويف حمافظة 
قو�ت  �عتقلت  و�لبرية،  �هلل  ر�م 
بدر  على  حممد  ثائر  �الحتالل 
 39( �أ�رصف  و�صقيقيه  عاما(،   43(
وق�صي  عاما(،   30 وتامر  عاما(، 
�عتقلت  �لقد�ص،  ويف  زهر�ن. 
قو�ت �الحتالل، ثمانية مو�طنني، 
وهم: �ل�صقيقان حممد )18 عاما(، 
ويون�ص  عاما(،   20( عليان  ويزن 
م�صطفى،  وحممود  �حلم�ص،  �أبو 
�لقادر  وعبد  دربا�ص،  وقا�صم 

�صمالة،  �أبو  و�حمد  �صامية،  �أبو 
�قتحم  كما  عريقات.  ويو�صف 
وزير زر�عة �الحتالل يوري �رئيل، 
�مل�صتوطنني  ع�رص�ت  برفقة 
باحات �مل�صجد �الأق�صى �ملبارك، 

بحماية من �رصطة �الحتالل.
و�أفادت د�ئرة �الأوقاف �الإ�صالمية 
زر�عة  وزير  باأن  �لقد�ص،  يف 
ع�رص�ت  برفقة  �الحتالل 
�مل�صتوطنني �قتحمو� �الأق�صى من 
جهة باب �ملغاربة، ونفذو� جوالت 
�الأق�صى،  باحات  يف  ��صتفز�زية 
عن  �رصوحات  تلقيهم  و�صط 
"�لهيكل" �ملزعوم، �إىل �أن غادروه 
�ل�صياق  يف  �ل�صل�صة.  باب  من 
�لهيكل  جماعات  دعت  ذ�ته،  
�ملزعوم، �إىل �إقامة برنامج غنائي 
فوق  �ليوم،  م�صاء  للم�صتوطنني 
�جلنوبية  �الأموية  �لق�صور  درجات 

�ملال�صقة لقبلة �الأق�صى.

�ضعدت قوات الحتالل الإ�ضرائيلي، اليوم الأربعاء، انتهاكاتها بحق اأبناء �ضعبنا، واأ�ضابت عامال بالر�ضا�ص، واعتقلت 20 مواطنا و�ضرقت مبلغا من املال من ال�ضفة، فيما قاد 
وزير زراعة الحتالل يوري ارئيل، اقتحام ع�ضرات امل�ضتوطنني لباحات امل�ضجد الأق�ضى، واأعطب اآخرون اإطارات مركبات وخطوا �ضعارات عن�ضرية غرب رام اهلل.

تقرير: اإعالم الأ�ضرى

وكالة الأنباء الفل�ضطينية "وفا"

االحتالل ي�سيب مواطنا ويعتقل 20 وم�ستوطنون 
يقتحمون االأق�سى
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بقلم/ عبد النا�ضر عوين 
فروانة

�إن كفاح �ل�صعب �لفل�صطيني لي�ص 
�ملحتل  مقاومة  و�إن  جرمية، 
بحد  وهي  م�رصوعة،  و�صيلة 
�ل�صعوب،  به  تعتز  �رصٌف  ذ�تها 
من  فما  �الأمم:  به  وتتباهى 
�الحتالل  وقع حتت  كرمي  �صعٍب 
من  وما  �ملقاومة،  ومار�ص  �إال 
�إال و�نت�رص.  �صعب قاوم �ملحتل 
�ليوم،  عامل  يف  تُ�صمى  ما  و�ن 
بحق  تق�صي  �لدولية،  بالعد�لة 
م�صريها  تقرير  يف  �ل�صعوب 
�ل�صعب  ومتنح  �أر�صها،  على 
ممار�صة  يف  �حلق  �لفل�صطيني 
�ملقاومة بكل �أ�صكالها يف طريق 
�أر�صه.  عن  �ملحتل  لطرد  �صعيه 
و�ن هذ� �حلق يف �لن�صال، يُ�صمى 
�أ�صحابه )حماربو �حلرية(، على 
�عتبار �أنهم ال يحاربون من �أجل 
منهم  �أكرب  قوى  الأن  بل  �لعنف، 
قد �أجربتهم على خو�ص �حلرب 

النتز�ع �حلرية و�ل�صالم.

فد�ئية  ملجموعة  �صور  هذه 
ويقاوم  مكافح  ل�صعب  تنتمي 
�ملحتل منذ �أكرث من �صبعة عقود 
و�ال�صتقالل.  �حلرية  �أجل  من 
�مل�رصوعة  �ملقاومة  فمار�صو� 
و�عتقلو� يف زنازين �لظلم و�لقهر. 
و�حرت�م  �صعبهم  مبحبة  فحظو� 

وتقدير ع�صاق �ملقاومة.
تنتمي  فد�ئية  جمموعة  وكانت 
للجبهة �ل�صعبية لتحرير فل�صطني 
وبا�صل  غلمة  �أبو  عاهد  هم: 
�لرمياوي،  وجمدي  �الأ�صمر 
يف  متكنت  قد  قرعان،  حمدي 
عام  �أكتوبر  من  ع�رص  �ل�صابع 
بطولية  عملية  تنفيذ  من   ،2001
��صتثنائية وغري م�صبوقة يف تاريخ 
وزير  بقتل  متثلت  �ملقاومة، 
"زئيفي"  �الإ�رص�ئيلي  �ل�صياحة 
�لوطني  �الحتاد  حزب  وزعيم 
يُعترب  و�لذي  �ليميني �ملتطرف، 
�أكرث وزر�ء دولة �الحتالل تطرفاً 
و�لعرب.  للفل�صطينيني  وكر�هية 
�الأربعني  �لذكرى  يف  ذلك  كان 
م�صطفى"  علي  "�أبو  ال�صت�صهاد 

�ل�صعبية  للجبهة  �لعام  �الأمني 
�غتالته  �لذي  فل�صطني  لتحرير 
�الإ�رص�ئيلي  �الحتالل  قو�ت 
�آب/ من  و�لع�رصين  �ل�صابع  يف 
�أغ�صط�ص عام 2001. وذلك حينما 
"حمدي قرعان" يف دخول  جنح 
بالقد�ص  ريجن�صي(  )حياة  فندق 
�ملحتلة، �لذي يخ�صع حلر��صات 
لي�صل  م�صددة،  �أمنية  و�إجر�ء�ت 
"رحبعام  �الإ�رص�ئيلي  �لوزير  �إىل 
م�صبوقة  غري  وبجر�أة  زئيفي"، 
بكامت  �ملزود  م�صد�صه  يُ�صهر 
ي�صغط  �لو�ثق  وبهدوء  �ل�صوت، 
ر�صا�صاته  ويطلق  �لزناد  على 
قتياًل  فاأرد�ه  وقلبه،  ر�أ�صه  على 
ومتكن   "816" رقم  غرفته  �أمام 
�ملكان  من  �الن�صحاب  من 

بهدوء.
مل تكن تلك �لعملية جمرد بر�عة 
يف �لتخطيط وجر�أة يف �ل�صغط 
و�رصعة  حنكة  �أو  �لزناد  على 
وهي  و�الن�صحاب،  �لتنفيذ  يف 
من  عابرة  طلقات  جمرد  لي�صت 
عملية  هي  و�منا  ثائر،  م�صد�ص 

وتد�عياتها  �أبعادها  لها  بطولية 
من  �الأوىل  فهي  و��صتحقاقاتها. 
وغري  مب�صتو�ها،  و�الأرفع  نوعها 
وهي  �الطالق.  على  م�صبوقة 
�الحتالل  �أركان  زلزلت  �لتي 
و�صّكلت  �ملختلفة،  وموؤ�ص�صاته 
م�صبوقة  وغري  موجعة  �رصبة 
�الإ�رص�ئيلية  �الأمن  الأجهزة 
�ملتعددة، والأنها كذلك فهي �لتي 
دفعت �الحتالل التخاذ �جر�ء�ت 
�ل�صعبية  بحق  وقا�صية  �نتقامية 
ومن  �الآخرين.  لردع  ر�صالة  يف 
�أحمد  �لعام  �أمينها  �عتقال  ثم 
يف  �ملجموعة  و�أفر�د  �صعد�ت 
�لر�بع ع�رص من �آذ�ر/مار�ص عام 
يقبعون  هوؤالء  ز�ل  وما   ،2006
�الحتالل  �صجون  يف  ب�صموخ 
�ل�صجن  جد�ر  تعلو  وهاماتهم 
�ل�صاهقة، رغم �آالم �لقيد وق�صوة 
ولكافة  لهم  فاحلرية  �ل�صجان. 

�الأ�رصى.
�أكتوبر  من  ع�رص  �ل�صابع  ويبقى 
�صجل  يف  ��صتثنائية  بطولة 

�ملقاومة �لفل�صطينية

17 اأكتوبر: بطولة ا�ستثنائية

�الحتالل  قّو�ت  �عتقلت 
من  مو�طناً   )21( �الإ�رص�ئيلي 
فجر  �لغربية،  فة  �ل�صّ حمافظات 
�الربعاء �ملو�فق 2019/10/16 . 
وبنّي نادي �الأ�صري �لفل�صطيني �أن 
مو�طنني  ثمانية  �عتقل  �الحتالل 
وهم:  �لقد�ص،  حمافظة  من 
حممود م�صطفى، قا�صم دربا�ص، 
�لقادر  عبد  �حلم�ص،  �أبو  يون�ص 
�أحمد  �أبو �صامية، حممد عليان، 
ويو�صف  عليان  يزن  �صمالة،  �أبو 
�أن  و�أ�صاف  عريقات.  �أحمد 
�الحتالل �عتقل خم�صة مو�طنني 
ورد  وهم:  �خلليل،  حمافظة  من 
�حلميد  عبد  منت�رص  عو�ص، 

�مل�صارقة،  ع�صام ح�صني  عو�ص، 
عالء �أحمد �لعو�ودة وحمزة نادر 
�أربعة  و�عتقل  �هليل.  �أبو  عزمي 
قلقيلية،  حمافظة  من  مو�طنني 
 46( ملحم  �إبر�هيم  ح�صن  وهم: 
د�ود  �لكرمي  عبد  و�صفي  عاماً(، 
بالل  �إ�صالم   عاماً(،   55( حمودة 
دويري )24 عاماً(، وحممد حامت 
و�عتقل  كما  عاماً(.   18( حوتري 
ر�م  من حمافظة  مو�طنني  �أربعة 
�هلل و�لبرية، وهم: ثائر حممد علي 
حممد  �أ�رصف  عاماً(،   43( بدر 
علي بدر )39 عاماً(، تامر حممد 
وق�صي  عاماً(،   30( بدر  علي 

زهر�ن. 

جمعية نادي الأ�ضري الفل�ضطيني

فة االحتالل يعتقل )21( مواطنًا من ال�سّ



عي�شة ق.

املن�صب  من  اإقالته  مّتت  اأين 
اآنذاك، ولهذا الغر�ض تعود اإدارة 
حلفاية اإىل نقطة ال�صفر بحثا عن 
حتقيق  على  قادر  جديد  مدرب 
النادي  مع  امل�صطرة  الأهداف 
خالل  بقوة  العودة  يف  الراغب 
الأدوار  ولعب  املقبلة  اجلولت 
الأوىل يف البطولة الوطنية، ولهذا 
التون�صي  املدرب  دخل  الغر�ض 

مفكرة  �صمن  الزلفاين  يامن 
معه  التعاقد  اأجل  من  الغدارة 
الطرفني  بني  التفاو�ض  يتم  اأين 
معه  اتفاق  اإىل  التو�صل  بحثا عن 
والإم�صاك  معه  التعاقد  اأجل  من 
انتظار  الفنية يف  العار�صة  بزمام 
الأمور  عليه  ت�صفر  �صوف  ما 
الرئي�ض  ف�صل  ظل  يف  خا�صة 
من  اأي  مع  التفاق  يف  حلفاية 
ملا�صية  الفرتةا  خالل  املدربني 
منها  اأ�صماء  عدة  دون  الذي  وهو 

اأجنبية وحملية يف �صورة كوربي�ض، 
�صارف وغريهما.

يف املقابل، متت ت�صوية الو�صعية 
اخلا�صة بالالعب �صعدي ر�صواين 
املجل�ض  على  مر  كان  والذي 
اللفظي  ال�صجار  بعد  التاأديبي 
حلفاية  الرئي�ض  مع  له  وقع  الذي 
ب�صبب امل�صتحقات املالية، حيث 
بني  جماريها  اإىل  الأمور  عادت 
الأ�صا�ض  هذا  وعلى  الرجلني، 
ال�صوء  الفريق  ابن  منح  مت 

جمددا  العودة  اأجل  من  الأخ�رض 
الأول  الفريق  مع  التدريبات  اإىل 
زمالئه  مع  جمددا  والندماج 
حت�صبا لتح�صري املواعيد الكروية 
املقبلة، وهو الذي كان �صارك يف 
ت�صكيلة  لعبته  الذي  الودي  اللقاء 
اأمام  اأم�ض  اأول  الأ�صود«  »الن�رض 
بنتيجته  اإفا�صن وفازوا  تالة  نادي 
ثنائية دون رد، حيث كان املدافع 
الأمين �صاحب التمريرة احلا�صمة 

للهدف الثاين للفريق.

حلفاية يرتاجع عن �سافوا والتون�سي املياه تعود على جماريها مع ر�شواين والالعب يعود للتدريبات
الزلفاين يف املفكرة

تراجعت اإدارة وفاق �شطيف عن ا�شتقدام املدرب ال�شوي�شري راوؤول �شافوا من اأجل قيادة العار�شة 
الفنية للنادي خلفا للمدرب امل�شتقيل خري الدين ما�شوي، حيث ف�شل الرئي�س فهد حلفاية اال�شتغناء 

عن تر�شيم االأمور مع املدرب املذكور اآنفا بعدما مت درا�شة �شريته الذاتية والتاأكد من حمدودية 
اإمكانياته وعدم قدرته على الذهاب بعيدا مع الفريق اأو تقدمي االإ�شافة املنتظرة منه خا�شة واأنه ف�شل 

يف مهامه عندما درب يف وقت �شابق فريقي مولودية العلمة ومولودية وهران

االإدارة تعفو عن حمار وتعيده اإىل املجموعة

العبو ال�ساورة ي�ستانفون 
التح�سري ملقرة مبعنويات مرتفعة

لعبو  البارحة  م�صاء  ا�صتاأنف 
التدريبات  ال�صاورة  �صبيبة  فريق 
الفني  الطاقم  منحهم  بعدما 
عقب  مبا�رضة  راحة  اأيام  ثالثة 
نهاية  بارادو  نادي  مقابلة 
الأ�صبوع املنق�صي والتي �صهدت 
بيت  اإىل  النت�صارات  عودة 
ينطلق  اأين  ملعبها،  من  ال�صاورة 
للموعد  التح�صري  يف  الفريق 
الأربعاء  ينتظره  الذي  الكروي 
جنم  ي�صت�صيف  عندما  املقبل 
مقرة حل�صاب اجلولة الثامنة من 
الرابطة املحرتفة الأوىل، ولهذا 
اليامني  املدرب  ي�رض  الغر�ض 
معنويات  �صحن  على  بوغرارة 
موا�صلة  اإىل  ودفعهم  لعبيه 
والتي  الإيجابية،  النتائج  �صل�صلة 
الرتقاء  مبوا�صلة  للنادي  ت�صمح 
واللتحاق  الرتتيب  جدول  يف 
بالبوديوم، يف ظل اإ�رضار الفريق 
لعب الأدوار الأوىل هذا املو�صم 
البطولة  لقب  على  والتناف�ض 
حت�صريات  اأن  والأكيد  الوطنية، 
�رضيف  يحي  الالعب  رفقاء 
بعد  مرتفعة  مبعنويات  جتري 
التوايل  على  انت�صارين  حتقيق 
خاللهما  من  الت�صكيلة  اأكدت 
املناف�صة  اإىل  القوية  العودة 

اأمام  القواعد  داخل  تعرثها  بعد 
من  والإق�صاء  اجلزائر  مولودية 
اأمام  لالأندية  العربية  البطولة 

ال�صباب ال�صعودي.
�صبيبة  اإدارة  اأعلنت  املقابل،  يف 
زيري  الالعب  عودة  ال�صاورة 
جمددا  الفريق  تعداد  اإىل  حمار 
الفريق  عن  الطويل  الغياب  بعد 
الرئي�ض  اإدارة  جعل  والذي 
بت�صليط  تهدده  زرواطي  حممد 
عقوبات قا�صية عليه ت�صل طرده 
التحق  حيث  الفريق،  من  نهائيا 
ب�صار  مبدينة  اأم�ض  اأول  زيري 
اأجل  من  الإدارة  مع  وحتدث 
تقدمي تربيرات حول الغياب عن 
املا�صية،  الفرتة  طيلة  الت�صكيلة 
ووافقت  العتذار  قدم  اأين 
جمددا  عودته  على  الإدارة 
اإىل  حاجتها  ظل  يف  للنادي، 
املقبلة،  الفرتة  خالل  خدماته 
ي�رضع  �صوف  ال�صياق  هذا  ويف 
الالعب املغرتب يف التدرب على 
انفراد رفقة املح�رض البدين من 
اأجل ا�صتعادة اللياقة البدنية قبل 
الندماج يف التدريبات اجلماعية 

مع زمالئه.
عي�شة ق.
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 10 اأ�صل  من  ثمانية  اأُعفي 
ي�صاركون يف  م�صارعني جزائريني 
من  اأوا�صط  للجيدو  العامل  بطولة 
16 اىل 19 اكتوبر اجلاري مبراك�ض 
املغرب من الدور الول ويدخلون 
املناف�صة مبا�رضة يف الدور الثاين 
�صحبت  التي  القرعة  لنتائج  وفقا 
مبحمد  المر  ام�ض،ويتعلق  اأول 
 60 من  اأقل  وزن  يف  طاهرة  امني 
كغ، دري�ض مروان م�صعود اأقل من 
66 كغ، عبد القادر مربوك اأقل من 
 73 اأقل من  اأودجان  كغ، كرمي   73
كغ، معاد بوعبعوب اأقل من 90 كغ 
عند ال�صبان ون�رضين  بوجميل اأقل 
من 57 كغ، خديجة بلخرية اأقل من 
57 كغ ومروة معمري اأكرث من 78 

كغ عند ال�صابات.

انور  من  كل  احلظ  ي�صعف  ومل 
كغ   100 من  اأكرث  ح�صاد  ه�صام 
وكرمية ك�صود من دخول املناف�صة 
يف الدور الثاين على غرار زمالئهم 
امني   القرعة،  واوقعت  الثمانية، 
 ، الثانية  طاهرة �صمن املجموعة 
حيث �صيالقي الفائز من اللقاء بني 
وال�رضبي  اكي�ض  ميحراك  الرتكي 
 ، جهتهما  من  مليك،  نيماجنا 
القادر مربوك وكرمي  ينازل عبد  
كغ،   73 من  اقل  فئة  يف  اودجان 
ويواجه الول الفائز من اللقاء بني 
والبولوين  ميال  اإدواردو  اليطايل  
ممثل  بينما  �صتودل�صكي،  اآدم 
من  الفائز  يتحدى  الثاين  اجلزائر 
جيفر�صون  الربازيلي  بني  املنازلة 
�صانتو�ض جينيور واملغربي مهدي 

امل�صباحي، يف فئة اقل من 66 كلغ 
 ، م�صعود  مروان  ادري�ض  يواجه   ،
الفائز من اللقاء  بني:  الذربيجاين 
ار�صن  والرميني  ابا�صلي  دافيد 
افدي�صيان ، بينما معاد بوعبعوب، 
الدور  يف  مناف�صه  على  تعّرف، 
لفئة اقل من 90 كلغ، حيث  الثاين 
كاندر   اآليا  البلغاري  مناف�صه  ان 
من  الخر  هو  اعفي   ، �صيدوريك 
 ، ال�صيدات  لدى  الول.  الدور 
الفائزة   ، بوجميل  ن�رضين  تالقي 
من اللقاء  الذي �صيجمع ، الكندية 
كلينا  واملونغولية  تايلور   كيلي 
مواطنتها  بينما   ، منكهجرغال 
الفئة(   نف�ض  ) يف  بلخرية  خديجة 
الفائزة  ملقارعة  مدعوة  �صتكون 
اإرينا  الرو�صية  بني:  املنازلة  من 

طايبي. �صيماء  واملغربية  زيفا 
معمري  مروة  تواجه  من جهتها،  
املنازلة  من  الفائزة  كلغ(   78  (
ري�صالنا   الوكرانية  �صتجمع  التي 
اكزمايو  زاهو  وال�صينية   بيالفينا 
 ، وك�صود   بح�صاد  يتعلق  .وفيما 
يدخالن امل�صابقة يف الدور الول 
�صو  الأوزباك�صتاين   ، امام  تواليا   ،
كري�ض ماما را�صيلوف  و الفنزويلية 
، اإليانا  اأغيار .وي�صارك يف موعد 
مراك�ض، 517 م�صارعا )294 �صابا 
و 223 �صابة(، ميثلون 81 بلدا .ويعد 
املغرب الكرث متثيال يف مونديال 
ريا�صيا  ب25   ، لالأوا�صط  اجليدو 
) 13 �صابا و 12 �صابة(، ثم رو�صيا 

ت�صعة م�صارعني من اجلن�صني.
ق.ر.

مونديال جيدو اأوا�شط 2019

امل�سارعون اجلزائريون يتعرفون على مناف�سيهم

ب�شار

م�ساركة 150 م�سارك يف 
الدورة الوطنية لكمال االأج�سام

ي�صارك نحو 150 ريا�صي ومدرب 
الوطنية  الدورة  يف  تقني  واإطار 
والر�صاقة  الأج�صام  لكمال 
الفرتة  خالل  تنظيمها  املرتقب 
املمتدة من 17 اإىل 19 من ال�صهر 
قا�صى  الثقافة  بدار  اجلاري 
اليوم  علم  ح�صبما  بب�صار،  حممد 
املنظمني.و�صتجمع  من  الثالثاء 
نوعها  من  الأوىل  التظاهرة  هذه 
�صتحمل  والتي  البالد  بجنوب 
حممد  املرحوم  الريا�صي  ا�صم 
بن عزيزة، متناف�صني من 22 ولية 
ميثلون خمتلف الأندية واجلمعيات 
الريا�صية، كما اأو�صح ل/واأج �صالح 
�صاحلي، ع�صو اجلمعية املحلية » 
ممار�صة  يف  املتخ�ص�صة  فراج« 

هذا الن�صاط الريا�صي.
الوطنية  املناف�صة  هذه  و�صتكون 
موؤطر   20 عليها   ي�رضف  التي 
من خرباء ومدربني من الحتادية 
الأج�صام  لكمال  اجلزائرية 
رئي�صها  بح�صور  بالقوة،  واحلمل 

ريا�صيا  موعدا  م�صطفى،  بركان 
مواهب  اإبراز  خالله  من  يتوخى 
وترقية  امل�صاركني  الريا�صيني 
على  الريا�صة  هذه  ممار�صة 
اجلنوب  من  الولية  هذه  م�صتوى 
عدة  ت�صم  والتي  للبالد  ال�رضقي 
هذا  نا�صطة يف  ريا�صية  جمعيات 
�صاحلي. ال�صيد  ي�صيف  املجال، 
 « جمعية  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجتدر 
هذه  تنظيم  على  امل�رضفة  فراج« 
الحتادية  مب�صاهمة  التظاهرة 
اجلزائرية لكمال الأج�صام واحلمل 
لل�صباب  الولئية  بالقوة واملديرية 
والريا�صة، قد مت اإن�صاوؤها منذ ما 
يقارب ال�صنة بهدف تطوير وترقية 
الأج�صام. كمال  ريا�صة  ممار�صة 
ريا�صيا   50 نحو  حاليا  وحت�صي 
العمرية،  الفئات  خمتلف  من 
حيث تتطلع اإىل اإدراج هذه الدورة 
الوطنية  املواعيد  رزنامة  �صمن 
لهذه الريا�صة، كما اأ�صار اليه ذات 

املتحدث.

مدرب  دوما  فرانك  الفرن�صي  اأكد 
اأهلي برج بوعريريج اأن ا�صتعدادات 
املهمة  مباراته  خلو�ض  فريقه 
العا�صمة  احتاد  اأمام  والقوية 
الوطنية  البطولة  الأربعاء املقبل يف 
ت�صري يف اأح�صن الظروف.وقال دوما 
يف ت�رضيح اإعالمي: »الفريق يوا�صل 
و�صط  الحتاد  ملباراة  حت�صرياته 
اأجواء اإيجابية، نحاول ا�صتغالل فرتة 

وتدارك  الأخطاء  لت�صحيح  الراحة 
لنا  بالن�صبة  والأهم  النقائ�ض،  بع�ض 
النت�صارات«،  �صكة  اإىل  العودة  هو 
عن  الالعبني  مع  »حتدثنا  وتابع: 
اأهمية حتليهم بثقافة الفوز، و�رضورة 
يف  ال�صحيحة  ال�صكة  اإىل  العودة 
الفريق  يظهر  اأن  اأتوقع  الدوري، 
القادمة،  املباراة  يف  مقبول  ب�صكل 
املقومات  جميع  اأننا منتلك  خا�صة 

بالنقاط  بالعودة  لنا  ت�صمح  التي 
العا�صمة«.وختم:  من  الثالث 
م�رضف  بوجه  الظهور  »�صنحاول 
اأكرث يف  للتقدم  القادمة  مباراتنا  يف 
جدول الرتتيب، وتفادي الدخول يف 
اأثق  عنها،  غنى  يف  نحن  متاهات 
خا�صة  املوجودة،  بالعنا�رض  كثريا 

اأننا نلعب كمجموعة متكاملة«.
ق.ر.

دوما: منتلك جميع مقومات الفوز على احتاد العا�سمة

ق.ر.
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عي�صة ق.

القارة  متثيل  يف  اخل�رض  جنح 
وكانوا  متثيل  اأف�ضل  الإفريقية 
ال�ضمراء  للقارة  �ضفراء  اأف�ضل 
وبرهنوا على جدارتهم يف التتويج 
بلقب كاأ�س اإفريقيا للأمم الأخرية 
كيق  عرفوا  بعدما  م�رض،  يف 
على  والعر�س  بالطول  ي�ضيطرون 
القوية  البداية  رغم  املواجهة 

جوفنتو�س  نادي  جنم  لزملء 
الإيطايل كوادادو، قبل اأن ي�ضتعيد 
وينجحوا  الأمور  زمام  لعبونا 
اأر�ضية  على  �ضيطرتهم  ب�ضط  يف 
امليدان بالطول والعر�س ويقولوا 

كلمتهم.
بروز  اأخرى،  اإىل  مباراة  من  تاأكد 
يعتمد  التي  الأ�ضا�ضية  الت�ضكيلة 
اأجل  من  الوطني  الناخب  عليها 
الكروية  املواعيد  خمتلف  خو�س 

برز  بعدما  واخلارجية،  القارية 
الختلف كبريا بني الأداء املقدم 
كولومبيا  اأمام  الوطنية  النخبة  من 
بها  ظهرت  التي  وامل�ضتويات 
املواجهة  يف  البدلء  ت�ضكيلة 
الكونغو  اأمام  الأوىل  الودية 
رفقاء  و�ضع  الدميوقراطية، حيث 
النقاط  فيغويل  �ضفيان  اللعب 
على احلروف ومتكنوا من �ضمان 
ثقة بلما�ضي والعتماد عليهم من 

التح�ضري  اجل 
ويف  املقبلة  الكروية  للمواعيد 
اإىل  املوؤهلة  الت�ضفيات  مقدمتها 
الرغبة  ظل  يف  قطر  مونديال 
للناخب  الرئي�ضي  والهدف  القوية 
مع  الذهاب  �ضطر  الذي  الوطني 
الكروي  العر�س  على  اخل�رض 
رفع  يف  جنح  بعدما  املقل  هدفه 
كاأ�س اإفريقيا عاليا وتتويج اجلزائر 

اأبطال للقارة ال�ضمراء.

باأدائه  حمرز  ريا�س  النجم  وبرز 
خلله  من  جنح  والذي  العاملي 
عود  التي  ال�ضورة  بنف�س  الربوز 
مان�ض�ضرت  ناديه  عليها ع�ضاقه مع 
الرقم  اأ�ضبح  الذي  وهو  �ضيتي 
والذي  بلما�ضي  كتيبة  يف  الأول 
قيادة  يف  الكاملة  ثقته  فيه  ي�ضع 
كان  الوطنية، حيث  الت�ضكيلة  لعب 
توقيعه  خلل  من  ال�ضهرة  جنم 
اخل�رض  ثلثية  من  لهدفني 

هدفه  خا�ضة  عاملية  وبطريقة 
قام  الذي  للخ�رض  والثالث  الثاين 
من  انطلقا  �ضيئ  بكل  خلله 
الو�ضول  غاية  اإىل  الأمين  الرواق 
ومل  بنجاح،  والت�ضديد  للمرمى 
والذين  اللقاء  يف  زملئه  يخيب 
ووقفوا  لفتة  ب�ضورة  تاألقوا  كانوا 
وجها لوجه اأمام الكولومبيني باأداء 
والذي  اإليهم  العامل  لفت  خرايف 
�ضي�ضع لهم األف ح�ضاب م�ضتقبل. 

ي�صجلون اأ�صماءهم باأحرف من ذهب يف تاريخ الكرة اجلزائرية

املحاربون يبهرون العامل ويجددون 
اأحقيتهم باللقب القاري

اأبهر املنتخب الوطني باأداء رائع خالل املقابلة الودية التي خا�صها اأمام نظريه الكولومبي بعدما اأطاح به 
على ملعب »بيار موروا« مبدينة ليل الفرن�صية، والتي قدم خاللها م�صتويات كبرية و�صجل على اإثرها 

نتيجة تاريخية عرب الإطاحة باأحد اأف�صل منتخبات اأمريكا اجلنوبية بثالثية نظيفة مل تكن منتظرة 
من طرف اأكرث املتفائلني من امل�صجعني اجلزائريني، والتي عرف الناخب الوطني جمال بلما�صي كيف 
ي�صتثمرها من اأجل اإبراز اأف�صل ما ميلكه اأ�صباله اأمام العامل يف مواجهة منتخب قوي يتواجد تا�صعا يف 

ترتيب اأف�صل املنتخبات عرب جدول ترتيب الحتاد الدويل لكرة القدم

الفوز على كولومبيا قاد اخل�صر اإىل اللقاء 15 على التوايل دون هزمية

بلما�ضي يعادل الرقم القيا�ضي 
لكرمايل وقريب من حتطيمه

�صّدد اأن عمال لزال ينتظرهم للتاأهل اإىل املونديال

بلما�ضي: جنحنا يف �ضل حترك كولومبيا 
واجلماهري اجلزائرية ا�ضتثنائية

اأكد املدرب الوطني جمال بلما�ضي 
اإىل  بحاجة  يزال  ل  فريقه  اأن 
املزيد من العمل حتى يحقق هدفه 
نهائيات  بلوغ  يف  املتمثل  القادم 
وقال   ،2022 قطر  العامل  كاأ�س 
ال�ضحفي  املوؤمتر  يف  بلما�ضي، 
التي  الودية  املباراة  اأعقب  الذي 
كولومبيا  على  اجلزائر  فيها  تغلبت 
ليل  الثلثاء مبدينة  نظيفة  بثلثية 
التاأهل  الآن هو  »هدفنا  الفرن�ضية: 
من  لبد   ،2022 العامل  كاأ�س  اإىل 
وهذا  العامل  كاأ�س  اإىل  التاأهل 
فقط  بالأم�س  اأفريقيا،  عرب  مير 
كبرية  �ضعوبات  خلقت  بوت�ضوانا 
مل�رض، ل توجد منتخبات �ضغرية«، 
واأ�ضاف: »خ�ضنا مباراة جيدة وكنا 
امليدان،  اأر�ضية  فوق  الأح�ضن 
حت�ضني  موا�ضلة  على  الآن  �ضنعمل 
الأداء، والتطور اأكرث لتحقيق املزيد 

ينتظرنا  يزال  ل  الإجنازات،  من 
اللعبني  مع  اتفقت  كبري،  عمل 
ولدينا  للأح�ضن  التطور  اأجل  من 
بعيدين جدا  زلنا  ل  لذلك،  هام�س 
عن املثالية، نريد اأن نواجه اأف�ضل 

املنتخبات حتى نكون اأح�ضن««.
يف  رغبته  عن  بلما�ضي  واأعرب 
بطل  الفرن�ضي  املنتخب  مواجهة 
�ضت�ضري  الأمور  اأن  موؤكدا  العامل، 
جهة  من  اجلزائر،  يف  جيد  ب�ضكل 
منتخب  اأن  بلما�ضي  اأكد  اأخرى، 
بلده ا�ضتحق الفوز على كولومبيا، 
ي�ضل  كيف  عرف  اأنه  مو�ضحا 
واأنه  املناف�س،  لعبي  حتركات 
حتييد  على  عنا�رضه  مع  عمل 
بثنائي  اأ�ضاد  كما  قوتهم،  نقاط 
ماندي  عي�ضى  الدفاع  و�ضط 
وجمال بن العمري، وقال اإنه ثنائي 
واملبادرة  الدفاع  يح�ضن  متكامل 

التي  »الأجواء  وتابع:  بالهجمات، 
يف  اجلزائرية  اجلماهري  �ضنعتها 
تواجدها  ا�ضتثنائية،  كانت  امللعب 
كثريا  الغفرية حفزنا  الأعداد  بهذه 
وجعلنا نقدم اأف�ضل ما لدينا، وحتى 
على  �ضاعدتنا  امللعب  اأر�ضية 
تعتمد  التي  لعبنا  طريقة  تطبيق 

كثريا على اللعب الفني«.
ق.ر.

رفع �صقف حلم اجلزائريني اإىل التناف�س حول التتويج باملونديال

بلما�ضي اأنقذ اخل�ضر وحّولهم اإىل مرعب الكبار
جمال  الوطني  الناخب  ب�ضم 
بلما�ضي ح�ضورا قويا يف املقابلة 
بناء  كولومبيا  اأمام  للخ�رض  الودية 
قدمه  الذي  الباهر  الأداء  على 
اأ�ضباله وطريقة اللعب التي تغريت 
كليا بناء على احل�ضور القوي على 
القتالية  والروح  امليدان  اأر�ضية 
العوامل  وهي  بها  يلعبون  التي 
التي كانت غائبة خلل الفرتة التي 
�ضبقت قدومه على راأ�س العار�ضة 
الفنية الوطنية قبل 14 �ضهرا، حيث 
الت�ضكيلة  على  كليا  تغيريا  اأجرى 
الوطنية مبختلف الأمور وهو الذي 
اأعاد الهيبة القوية للخ�رض جمددا 
بعدما كانت تتوجه نحو الندثار، 
رجل  مبثابة  كان  قدومه  لكن 
اإخماد  اأجل  من  القادم  الإطفاء 
واإنقاذ  اخل�رض  بيت  يف  احلريق 
تغيري  يف  وجنح  اإنقاذه،  ميكن  ما 

املعادلة من منتخب منهار معنويا 
اقوى  اأحد  اإىل  وبدنيا  تكتيكيا 
ال�ضمراء  القارة  يف  املنتخبات 
والعائد بقوة على ال�ضاحة القارية 
باملنتخبات  الإطاحة  خلل  من 
ح�ضابها  على  والتتويج  الكربى 
حّول  حيث  اإفريقيا،  كاأ�س  بلقب 
منتخب  من  اخل�رض  بلما�ضي 
له  يح�ضب  فريق  على  مرتاجع 
األف ح�ضاب من طرف املنتخبات 
يف  جنح  الذي  وهو  الكبرية 
كريو�س  املدرب  بكتيبة  الإطاحة 
بالأداء والنتيجة، جعل على اإثرها 
العري�ضة  اجلزائرية  اجلماهري 
داخل وخارج الوطن ت�ضتعيد ثقتها 
يف املجموعة احلالية وت�ضع ثقتها 
اإىل  بقوة  لعودة  عرب  فيها  الكبرية 
مل املدرجات �ضواء يف ملعبي 5 
بالبليدة  جويلية وم�ضطفى ت�ضاكر 

يف  حدث  مثلما  الوطن  خارج  اأو 
مدرجاته  كانت  والذي  ليل  ملعب 
وهو  العري�ضة  باجلماهري  تغ�س 
الذي حمل جمموع 40 األف متفرج 

�ضنعوا اأجواء رائعة.
منه  جعل  احلايل  املنتخب 
بلما�ضي حلما للجزائريني من اأجل 
مناف�ضة كربى املنتخبات العاملية 
املوعد  وهو  العامل  كاأ�س  يف 
ينتظرونه  الذي  العاملي  الكروي 
كرب  بعدما  خا�ضة  كبري،  ب�ضغف 
التحاق  الإ�رضاع يف  واأ�ضبح  احللم 
بقطر   2022 مونديال  موعد 
روؤية  اأجل  من  اجلزائريني  م�ضعى 
اأم�س  اأول  قدموه  الذي  امل�ضتوى 
اأمام املنتخبات الكربى والتناف�س 
على لقب كاأ�س العامل يف ظل قدرة 
العنا�رض الوطنية على حتقيقه يف 

نظرهم.

بلما�ضي  جمال  املدرب  عادل 
عبد  للراحل  القيا�ضي  الرقم 
 16 بت�ضجيل  كرمايل  احلميد 
هزمية  دون  التوايل  على  مباراة 
مدار  على  حقق  الذي  وهو 
العار�ضة  راأ�س  على  م�ضواره 
 4 انت�ضارا،   12 الوطنية  الفنية 
كانت  واحدة  وهزمية  تعادلت 
اأ�رضف  التي  اللقاءات  اأوىل  يف 
الوطني،  املنتخب  على  خللها 
على  الأول  امل�ضوؤول  عادل  حيث 
املدرب  رقم  الفنية  العار�ضة 
رفقاء  قاد  كان  والذي  الراحل 

احلار�س الدويل ال�ضابق ع�ضماين 
اإىل �ضل�ضلة 15 مباراة متتالية دون 
التاأهل  من  الإق�ضاء  بعد  خ�ضارة 
اإىل  باإيطاليا   1990 مونديال  اإىل 
غاية ال�ضقوط يف اأول خ�ضارة اأمام 
املنتخب الإيراين يف نهائي كاأ�س 
توجت  والتي  اآ�ضيوية  الإفريقو 
يف  النت�ضار  بعد  بلقبها  اجلزائر 

الإياب.
الثمينة  الفر�ضة  بلما�ضي  وميلك 
اأف�ضل  عر�س  اعتلء  اأجل  من 
املدربني على مر تاريخ املنتخب 
اأمام  �ضيكون  عندما  الوطني 

حتطيم  اجل  من  كبرية  اإمكانية 
من  ابتداء  املدربني  �ضيخ  رقم 
الذي  وهو  املقبل  نوفمرب  �ضهر 
الوطنية  الت�ضكيلة  تكون  �ضوف 
انطلق  مع  موعد  على  خلله 
كاأ�س  اإىل  املوؤهلة  الت�ضفيات 
عرب  بالكامريون   2021 اإفريقيا 
اأمام  ت�ضفويتني  مقابلتني  خو�س 
و18   14 يومي  وبوت�ضوانا  زامبيا 
حينها  لي�ضبح  املقبل،  نوفمرب 
دون  اللقاءات  اأطول  �ضاحب 

هزمية مدربا للخ�رض.
عي�صة ق.

حمرز: املباراة �ضتبقى للتاريخ ولن نن�ضاها
اأعرب ريا�س حمرز قائد منتخب 
الوطني عن �ضعادته بالفوز الودي 
اأنها  معتربا  كولومبيا  على  الكبري 
�ضجل  بعدما  تن�ضى  ل  مباراة 
ال�ضحراء  حماربي  ليقود  هدفني 
جنم  واأ�ضاف  العري�س،  للنت�ضار 
ت�رضيحات  يف  �ضيتي  مان�ض�ضرت 
خو�س  جميعا  »انتظرنا  �ضحفية: 
املباريات،  من  النوع  هذا  مثل 
اللقاء  على  ال�ضيطرة  وا�ضتطعنا 

قوي،  خ�ضم  على  الفوز  وحققنا 
يعترب من الأف�ضل يف العامل حاليا«، 
ا�ضتثنائية  كانت  »الأجواء  وتابع: 
اليوم مبلعب بيار موروا، كنا نريد 
روؤية ما ن�ضتطيع فعله اأمام 40 األف 
من اأن�ضارنا، وكان اأمرا رائعا حقا 
ان نهديهم الفوز، اأعتقد اأنهم الآن 

يف قمة الفخر مبنتخب بلدهم«.
روؤية  »باإمكانك  حمرز:  واأردف 
ل  نحن  الكثري،  لنا  يعني  هذا  اأن 

ن�ضت�ضلم اأبدا، دائما نريد موا�ضلة 
لأننا  النت�ضارات،  لتحقيق  القتال 
لل�ضعب  الكثري  يعني  هذا  اأن  نعلم 
»كنا  بقوله:  واأمت  اجلزائري«، 
�ضعداء جدا بخو�س املباراة على 
من  فالعديد  الفرن�ضية،  الأرا�ضي 
من  واأنا  هنا  ترعرعوا  اللعبني 
للتاريخ،  مباراة  كانت  لقد  بينهم، 

ولن نن�ضى هذا اليوم اأبدا«.
ق.ر.

كريو�ش: واجهنا مناف�ضا قويا واجلزائر 
تطورت كثريا

مدرب  كريو�س  كارلو�س  عرب 
عن  الكولومبي،  املنتخب 
الودية  الهزمية  بعد  اأمله  خيبة 
اإفريقيا،  بطلة  اجلزائر  اأمام 
املوؤمتر  خلل  كريو�س  وقال 
»لقد  اللقاء:  بعد  ال�ضحفي 
يطبق  قوي،  منتخب  اأمام  لعبنا 
اأننا  الأهم  جميلة،  قدم  كرة 
واجهنا منتخبا من خارج اأمريكا 

كثري،  �ضيفيدنا  وهذا  اللتينية، 
هذا  من  الكثري  تعلمنا  لقد 
ت�ضحيح  على  و�ضنعمل  الدر�س، 
الأخطاء يف املباريات املقبلة«، 
اأن  نن�ضى  اأن  يجب  »ل  وتابع: 
هذا  لكن  ودية،  كانت  املباراة 
ل يخفي اأن املنتخب اجلزائري 
اأف�ضل  وكان  جيد،  ب�ضكل  لعب 
دقيقة،  الت�ضعني  طيلة  منا 

النتيجة،  بهذه  الفوز  وا�ضتحق 
اأهنئهم على ذلك«، واأردف  واأنا 
»اأداء  لإيران:  ال�ضابق  املدرب 
كثريا،  تطور  اجلزائر  منتخب 
واأ�ضبح يقدم كرة قدم ع�رضية، 
كبري،  تكتيكي  بان�ضباط  ويتمتع 
يلعب بطريقة هجومية  اأنه  كما 
�ضببت لنا العديد من امل�ضاكل«.
ق.ر.

عي�صة ق.



مورينو ُيهدي �لت�أهل لليورو �إىل �إنريكي
مورينو  روبرت  �أهدى 
للمنتخب  �لفني  �ملدير 
�ملاتادور  تاأهل  �لإ�سباين 
لنهائيات يورو 2020 للوي�س 
�لفني  �ملدير  �إنريكي 
وح�سم  للفريق،  �ل�سابق 
تاأهله  �لإ�سباين  �ملنتخب 
بتعادل  �لقارية،  للبطولة 
�أمام  ملثله  بهدف  قاتل 
�م�س  �أول  م�ساء  �ل�سويد 
»فريندز  �لأخري  معقل  يف 

خالل  مورينو  وقال  �أرينا«، 
�ملوؤمتر �ل�سحفي �لذي نقلت تفا�سيله �سحيفة موندو ديبورتيفو: »حققنا نف�س �لنتيجة �لتي 
خرجنا بها �أمام �لرنويج، لكن يف بع�س �لأحيان يكون �لتعادل بطعم �لفوز«، و�أ�ساف: »نحن 
�سعد�ء للغاية، مررنا بوقت �سيئ، �لتاأهل كان ر�ئعا وظهر ذلك خالل �حتفالنا �لذي يعك�س 
ا  حالة �لفريق«، وتابع »�أريد �أن �أتذكر لوي�س �إنريكي وعائلته، و�أهدي لهم هذ� �لتاأهل و�أي�سً
لرئي�س �حتاد �لكرة روبيالي�س«، وو��سل: »لقد كان ملعبًا �سعبًا �سد خ�سم قوي �أطاح بفرق 
كبرية يف مونديال رو�سيا، و�سبب لنا �لكثري من �ل�سعوبات«، و�أمت: »�إذ� �عتمدنا على ت�سكيلة 
ثابتة يف �ملنتخب، فلن يكون هناك �أي مناف�سة، لدينا م�سكلة يف �ختيار �لت�سكيلة �لأ�سا�سية 

و�ختيار�ت �لقائمة يف كل مرة«.

م�ن�سيني يك�سر مع �إيط�لي� رقًم� �متد 80 ع�ًم�
�إيطاليا  منتخب  و��سل 
يف  قوته  ��ستعر��س 
�ملوؤهلة  �لت�سفيات 
�ساحق  بفوز   2020 ليورو 
لي�ستن�ستاين  على  وكبري 
نظيفة،  �أهد�ف  بخم�سة 
»�أوبتا«  �سبكة  وبح�سب 
فاإن  لالإح�سائيات، 
�ملدير  مان�سيني  روبريتو 
 9 حقق  لالأزوري  �لفني 
خمتلف  يف  �نت�سار�ت 
�لرقم  ليعادل  �مل�سابقات 

�لقيا�سي �مُل�سجل با�سم فيتوريو بوزو، و�لذي �سجله يف �لفرتة ما بني ماي 1938 حتى مار�س 
-�لعالمة  نقطة   24 بر�سيد  �لعا�رشة  للمجموعة  ت�سدره  �لإيطايل  �ملنتخب  وو��سل   ،1939
�أن  بالذكر  جدير  �لأخري.  باملركز  نقطتني  عند  لي�ستن�ستاين  ر�سيد  جتمد  فيما  �لكاملة-، 

�إيطاليا ح�سمت تاأهلها ليورو 2020 بعد فوزها على �ليونان يف �جلولة �ملا�سية، 2-

�إ�س�بة دي خي� تقلق م�ن�س�سرت يون�يتد
تعر�س �حلار�س �لدويل �لإ�سباين ديفيد دي خيا لالإ�سابة خالل مو�جهة منتخب �ل�سويد م�ساء 
�ول �م�س �سمن �لت�سفيات �ملوؤهلة لنهائيات يورو 2020، و��ستكى دي خيا من �آلم يف �لدقيقة 
60، ليُقرر روبرت مورينو �ملدير �لفني للمنتخب �لإ�سباين �لدفع باحلار�س كيبا �أريز�بالجا 
بدًل منه، ورغم عدم ورود �أي ت�رشيح حول مدى �إ�سابة دي خيا، �إل �أن �لقلق بد�أ ي�ساور قلعة 
مان�س�سرت يونايتد �لذي يتح�رش ملو�جهة كال�سيكية مع مت�سدر �لدوري �لإجنليزي ليفربول 
و�لتي �ستقام يوم �لأحد �ملقبل على معقل �ليونايتد �لأولد تر�فورد، خا�سة و�أن �لفريق يعول 

كثري� على حار�سه �لإ�سباين للوقوف �أمام �لرت�سانة �لهجومية للريدز.

�أوروغو�ي تفر�ض �لتع�دل على بريو
ح�سم �لتعادل �لإيجابي بهدف ملثله مو�جهة بريو و�أوروغو�ي �أول �م�س على �مللعب �لوطني 
يف �لعا�سمة �لبريو�نية ليما، و�لتي ��سطر »�ل�سيلي�ستي« للعب فيها بع�رشة لعبني بد�ية من 
�لدقيقة 25 بعد طرد مارتني كا�سريي�س مد�فع فيورنتينا �حلايل وجوفنتو�س �ل�سابق، وجنح 
�ملهاجم �ل�ساب د�روين نونيز �ملحرتف ب�سفوف �أملرييا �لإ�سباين و�لبالغ من �لعمر 20 عاما، 
يف ت�سجيل هدف �لتعادل لأوروغو�ي من ر�أ�سية ر�ئعة بعد خم�س دقائق من نزوله بديال، 
وجاء ذلك يف �أول م�ساركة دولية له مع �ملنتخب �لأول، ليعادل �لكفة بعدما تقدم كري�ستوفر 
جونز�لي�س لأ�سحاب �لأر�س، و�أهدرت بريو خالل �للقاء �أكرث من فر�سة لت�سجيل هدف ثان 

وخا�سة بو��سطة جنمها �ملخ�رشم وقائدها باولو جرييرو يف ظل �أف�سليتها �لعددية

�لإ�سباين  �ملنتخب  ح�سم 
 2020 يورو  لنهائيات  تاأهله 
ملثله  بهدف  قاتل  بتعادل 
�أمام �ل�سويد م�ساء �ول �أم�س 
»فريندز  �لأخري  معقل  يف 
بريج  ماركو�س  �سجل  �أرينا«، 
�لدقيقة  يف  �ل�سويد  هدف 
لإ�سبانيا  �سجل  بينما   ،50
رودريغو  �لتعادل  هدف 
�ل�سائع  �لوقت  يف  مورينو 
رفع  �لتعادل  وبهذ�  للقاء، 
ر�سيده  �لإ�سباين  �ملنتخب 
�سد�رة  يف  نقطة   20 �إىل 
مقابل  �ل�ساد�سة  �ملجموعة 
مركز  يف  لل�سويد  نقطة   15
يف  تهديد  �أول  �لو�سافة، 
�ل�سيوف،  من  كان  �ملبار�ة 
رويز  فابيان  �سدد  حيث 
كرة  �لو�سط  خط  لعب 
حولها  �ملنطقة  خارج  من 
ركلة  �إىل  �أول�سن  �حلار�س 
و�أهدر   ،3 �لدقيقة  يف  ركنية 
تياغو �ألكانتار� فر�سة هدف 
حيث   ،7 �لدقيقة  يف  ُمقق 
منطقة  يف  �لكرة  ��ستلم 
�جلز�ء ور�وغ �حلار�س �أول�سن 
لكنه ف�سل يف �ل�سيطرة عليها 
خارج  �إىل  �لكرة  لتذهب 
يف  خيا  دي  تاألق  �مللعب، 
قوية  لت�سديدة  �لت�سدي 
مهاجم  كو�ي�سون  روبن  من 

�إىل  وحولها  �ل�سويد  منتخب 
ركلة ركنية يف �لدقيقة 32.

�لثاين،  �ل�سوط  بد�ية  مع 
مهاجم  بريج  ماركو�س  جنح 
ت�سجيل  يف  �ل�سويد  منتخب 
هدف �لتقدم يف �لدقيقة 50 
�رتدت  ر�أ�سية حيث  كرة  من 
خيا  دي  �حلار�س  من  �لكرة 
فور�سربج،  من  ت�سديدة  بعد 
يف  �لعودة  �لإ�سبان  وحاول 
كرة  رودري  و�سدد  �لنتيجة 
يف  ركنية  م�ستغاًل  ر�أ�سية 
�حلار�س  لكن   58 �لدقيقة 
ب�سهولة،  بها  �أم�سك  �أول�سن 
�لإ�سباين  �ملنتخب  و�قتن�س 
�لدقيقة  يف  �لتعادل  هدف 
رودريغو  �لبديل  عرب   92
�لذي ��ستغل كرة عر�سية من 
زميله فابيان رويز و�سدد يف 
من  رقابة  �أي  بدون  �ل�سباك 
نقطة  ليمنح  �خل�سم  دفاع 

�لتاأهل للماتادور
منتخب  حقق  جهته،  من 
على  كبرًي�  فوًز�  �إيطاليا 
لي�ستن�ستاين  م�ست�سيفه 
نظيفة،  �أهد�ف  بخم�سة 
جمعتهما  �لتي  �ملبار�ة  يف 
�ملجموعة  لقاء�ت  �سمن 
فيديريكو  و�فتتح  �لعا�رشة، 
�أهد�ف  برينادري�سكي 
�أن  �ملبار�ة بالدقيقة 2، قبل 
ي�سيف �أندريا بيلوتي �لهدف 
و�سجل   ،70 بالدقيقة  �لثاين 
�أهد�ف  ثالث  رومانيويل 
�لأزوري يف �لدقيقة 77، فيما 
�ل�سعر�وي  �ستيفان  �أحرز 
 ،82 بالدقيقة  �لر�بع  �لهدف 
ليختم بيلوتي �لنتيجة بهدف 
ثان له يف �لدقيقة 92، وو��سل 
ت�سدره  �لإيطايل  �ملنتخب 
بر�سيد  �لعا�رشة  للمجموعة 
�نت�سار�ت   8 من  نقطة   24

ر�سيد  جتمد  فيما  متتالية، 
نقطتني  عند  لي�ستن�ستاين 

باملركز �لأخري.
�ملنتخب  �أنع�س  بينما 
يف  �آماله  �ل�سوي�رشي 
يورو  �إىل  �ملوؤهلة  �لت�سفيات 
على  تغلب  بعدما   ،2020
�أول  رد  دون  بهدفني  �أيرلند� 
جنيف  ملعب  على  �أم�س 
�ملجموعة  مناف�سات  �سمن 
�ملنتخب  ورفع  �لر�بعة، 
 11 �إىل  ر�سيده  �ل�سوي�رشي 
�لثالث  �ملركز  يف  نقطة 
نقطة  بفارق  باملجموعة، 
كل من منتخبي  �أمام  و�حدة 
وكانت  و�أيرلند�،  �لدمنارك 
مبار�ة �أول �أم�س هي �ل�ساد�سة 
�ل�سوي�رشي،  للمنتخب 
و�ل�سابعة ملنتخب �أيرلند� يف 
�ملجموعة �لر�بعة �لتي ت�سم 
وح�سم  منتخبات،  خم�سة 
�لفوز  �ل�سوي�رشي  �ملنتخب 
هاري�س  �سجلهما  بهدفني 
�لدقيقة  يف  �سيفريوفيت�س 
16 و�سان دويف لعب �أيرلند� 
منتخب  مرمى  يف  باخلطاأ 
�ملبار�ة  و�سهدت  بالده، 
كوملان  �سيمو�س  طرد  �أي�سا 
يف  �أيرلند�  �سفوف  من 
على  حل�سوله   76 �لدقيقة 

�لإنذ�ر �لثاين.

�ملدير  فينغر  �آر�سني  �لفرن�سي  حتدث 
�لإجنليزي  �ر�سنال  لنادي  �ل�سابق  �لفني 
خالل  تلقاها  �لتي  �لعرو�س  بع�س  عن 
فرتة تدريب �لغانرز، وتوىلىّ فينغر تدريب 
�أر�سنال بد�ية من �سبتمرب 1996 ملدة 22 
�للندين  مو�سًما متتالًيا، وفاز مع �لفريق 
وك�سف  مر�ت،   3 �لربميريليغ  بلقب 
نقلتها  ت�رشيحات  يف  فينغر  �أر�سني 

�سحيفة �سبورت عن رف�سه لتدريب ريال 
مدريد 3 مر�ت، وقال �ملدرب �لفرن�سي 
»�أر�سنال كان �ملكان �ملثايل بالن�سبة يل، 
بالتغيري  �ملخاطرة  عدم  ف�سلت  ولذلك 

يف عملي«.
يف  فينغر  ق�ساها  �لتي  �لفرتة  وخالل 
�أر�سنال، جلاأ ريال مدريد �إىل 19 مدرًبا 
ديل  وفي�سنتي  كابيلو  فابيو  بينهم  من 

فينغر  و�أكد  زيد�ن،  �لدين  وزين  بو�سكي 
�أن  رغم  �أر�سنال  يف  �لبقاء  ف�سل  �أنه 
رحيله لتدريب ريال مدريد كان �سيجلب 
له جمموعة من �لألقاب بجانب �لأمو�ل 
�لطائلة، وختم: »ل �أعلم �إذ� كنت مًقا �أم 
ل يف رف�س �لفريق �مللكي، لكني �أ�سعر 
يف نف�س �للحظة �أنني كنت يف فريق يلبي 

�حتياجاتي وطموحاتي كمدرب«.

فينغر: رف�ست تدريب ري�ل مدريد 3 مر�ت

ري��سة دوليةاخلمي�س 17   اأكتوبر  2019  املوافـق  ل 18 �صفر   1441هـ 14

ك�أ�س الأمم الأوروبية 2020

�مل�ت�دور يحجز �لت�أ�سرية �لآزوري يوؤكد 
و�سوي�سر� تنع�ض �لآم�ل

بري�سيا  لعب  تونايل  �ساندرو  و�سف 
ومنتخب �إيطاليا نف�سه باأنه يحمل بع�س 
�سفات �لنجمني �ل�سابقني �أندريا بريلو 
وجينارو غاتوزو، وذلك بعد �أول ظهور 
�لفوز  �م�س خالل  �أول  �لآزوري  مع  له 
على لي�ستن�ستاين 5-0 يف ت�سفيات يورو 
�ملدير  مان�سيني  روبرتو  ودفع   ،2020
�لفني ملنتخب �إيطاليا بتونايل 19 عاًما 
بعدها  قال  �لتي  �ملبار�ة،  يف  كبديل 
ت�رشيحات  خالل  �ل�ساب  �لالعب 

�سعور  »متلكني  �سبورت«:  »ر�ي  ملوقع 
ر�ئع، حيث مل ي�ستطع �لكثريون �للعب 
للمنتخب يف هذ� �ل�سن«، و�أ�ساف: »بعد 
30 ثانية فقط من م�ساركتي كنت �أ�سعر 
�ملدرب جميًعا  �أخربنا  �سديد،  ب�سغف 
باأن نكون م�ستعدين للعب، لذ� كان لدي 
فكرة �أنني قد �أ�سارك، جميع �لالعبني 
مثلي  �جلدد  بالو�فدين  رحبو�  �لكبار 
»ل  و�أردف:  �سهاًل«،  �لأمر  كان  لذلك 
�سناأخذها  �ساألعب،  مبار�ة  كم  �أعرف 

مبار�ة تلو �لأخرى، ول ميكنك �أبًد� �أن 
تعرف ما �سيحدث يف كرة �لقدم«.

كبار،  بنجوم  تونايل  مقارنة  وحول 
غاتوزو  وجينارو  بريلو  �أندريا  مثل 
يف�سله  وعمن  رو�سي  دي  ود�نييلي 
�ختيار  �ل�سعب  »من  �أجاب:  منهم، 
�أحد هوؤلء �لأبطال، رمبا مزيج منهم 
�أوجه  �أن هناك  �أعتقد  مثالًيا،  �سيكون 
ت�سابه بيني وبريلو بطريقة ما وكذلك 

غاتوزو«. 

تون�يل: �أ�سبه بريلو وغ�توزو
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مقاومة

الأ�ضري الفل�ضطيني املحرر عوين فروانة يروي جتربته الن�ضالية
يوا�صل مركز اأبو جهاد ل�صوؤون احلركة الأ�صرية يف جامعة القد�س ن�صر جتارب الأ�صرى، حيث 

ين�صر بحلقة هذا الأ�صبوع جتربة الأ�صري املحرر عوين فروانة من مدينة غزة .

وكالت 

�صرية وم�صرية
القادر  عبد  عوين  املحرر  الأ�سري 
العا�رش  مواليد  من  فروانة  ح�سن 
يافا  مدينة  يف   1940 عام  اأيار  من 
عام  يف  منها  عائلته  هجرت  والتي 
غزة  مدينة  يف  حاليا  ويعي�ش  النكبة 
وقد كان من اأوائل املنا�سلني الذين 
بعد  الوطن  اأر�ش  عن  للدفاع  هبوا 
�سجون  واعتقل يف   1967 عام  نك�سة 
اأكرث  واأم�سى  الإ�رشائيلي  الحتالل 
اأبو  ملركز  روى  وقد  عام،   15 من 

جهاد جتربته الن�سالية .
يف العام 1970 كان لدي حمل لتنجيد 
غزة،  مدينة  يف  ال�سيارات  كرا�سي 
ح�رش عندي جمموعة من الفدائيني 
و�رشبوا ال�ساي ثم غادروا ، ويبدوا اأن 
هناك اأحد العمالء  �ساهد الفدائيني، 
وقام باإبالغ  جي�ش الحتالل عنهم ، 
وبعد حلظات ح�رش جي�ش الحتالل 
املحل  واقتحموا  واملخابرات 
نعم  لهم  قلت  ؟  اأنت عوين  و�ساألوين: 
الفدائيني، فقلت لهم  ، ف�ساألوين عن 
ف�ساهدوا   ، اأحد  عندي  يوجد  ل 
ف�ساألوا   ، امل�رشوبة  ال�ساي  اأكواب 
من  اإن  لهم:  فقلت  ؟  �رشبها  عمن 
قاموا  ذلك  عند   ، زبائن  �رشبها 
بتفتي�ش املحل ، ثم اأمروين بالركوب 
اأنهم  واّدعوا   ، الع�سكري  اجليب  يف 
ثم  ومن  الوقت  بع�ش  �سياأخذونني 

�سيطلقون �رشاحي.
لكنني  تفاجاأت واإذ بهم يو�سلوين اإىل 
�سجن غزة املركزي، وهناك اأدخلوين 
وجدت  الداخلية،  ال�سجن  غرف  اإىل 
املخابرات  رجال  من  جمموعة 
الفدائية،  عن  ي�ساألوين  بدوؤوا  الذين 
اأ�سئلة  ي�ساألون  كانوا  وال�سالح، 
ثم  اأو تعذيب،  اعتيادية بدون �رشب 
بدوؤوا ي�ستخدمون التعذيب  وا�ستمر 

هذا الأمر عدة اأيام.

حتقيق ميداين
املخابرات  �سباط  جاء  فرتة   بعد 
اأحد  يف  �سياأخذونني  اأنهم  وقالوا 
اجليبات قرب �سوق فرا�ش )احل�سبة( 
واإذا  و  ببطانية،  و�سيغطونني   ، بغزة 
راأيت اأي اأحد من الفدائيني مير من 
فرف�ست  عنه،  بالإبالغ  اأقوم  ال�سوق 
لهم  وقلت  بالبطانية  تغطيتي  يتم  اأن 
اأن  ب�رشط  لكن  معهم  �ساأذهب  اأنني 
اأخذوين  وبالفعل   ، مك�سوفاً  اأكون 
وقدمي،  يدي  وكلب�سوا  ال�سوق  اإىل 
وا�سطف اجلنود بجانبي، كما قاموا 
املرور  النا�ش  واأمروا  التجول  مبنع 
بداأ  وهناك  ال�سارع،  يف  اأمامي  من 
اأي  عن  ي�ساألني  املخابرات  �سابط 
 ، املقاومني  من  اعرفه  �سخ�ش 
فكنت ل اأرد على �سباط املخابرات 
ول اأجيب عليهم كنت اأقول لهم اأنني 

ل اعرف اأي اأحد.
وو�سيلة  قا�سية  جتربه  هذه  حقيقة  
اعتقال وتعذيب نف�سي باأن يتم اأخذ 
الأ�سري اإىل مكان عام ، والطلب منه 
جتربه  كانت   ، �سعبه  عن  يبلغ  اأن 

الحتالل  جنود  يقوم  باأن  قا�سية 
حتت  النا�ش  وياأمرون  التجول  مبنع 
تهديد ال�سالح ال�سري اأمامهم، وكاأنهم 
 ، بال�سوق  تواجد  من  جميع  اعتقلوا 
بالفعل ما �ساهدته  ميكن اأن ي�سجل 
اعتقال جماعي لل�سكان الفل�سطينيني 

يف بداية ال�سبعينات.
وتهديد  تعذيب  حتت  ي�سعوين  كانوا 
اأي  عن  اعرفهم  كي  نف�سي  و�سغط 
وكان  �سمدت  لكنني   ، مير  �سخ�ش 
احلديث  بعدم  وحتدي  اإ�رشار  لدي 
يتم  ومل  جنحت  وبالفعل  والكالم، 
اعتقال اأي �سخ�ش من ال�سوق ، ومت 
اأنني مل  وب�سبب   ، التجول  منع  اإنهاء 
�سخ�ش  اأي  عن  ابلغ  اأو  لهم  اعرتف 
 ، اجليب  يف  بقوة  بدفعي  قاموا 
وهناك نقلوين على الفور اإىل ال�سجن 
وامل�سلخ وبدوؤوا معي مرحلة تعذيب 

وحتقيق قا�سي للغاية.
و�سعوين يف زنزانة ووجدت بها �ساب 
هذا  وكان  عريبان  اأبو  فريح  ا�سمه 
نتيجة  اإ�سابات  من  يعاين  ال�ساب 
التعذيب، لكنه كان �سامداً حيث قال 
ال�سمود  بيموت،   ما  ال�رشب   : يل 
اأمر مهم ، ولقد كانت لهذه الكلمات 
رفعت  حيث  نف�سي  يف  ايجابي  اأثر 
ال�سغط من  اأمام هذا  من معنوياتي 

التعذيب .

احلكم 22 عاماً
كنت امكث يف الزنزانة بع�ش الوقت 
ثم يح�رشوين للتحقيق ، هم ينوعون 
هناك  يكون  فاأحيانا  التحقيق  يف 
حتقيق  واأحيانا  للغاية  �سعب  �رشب 
بدون �رشب، ومكثت على هذا احلال 
32 يوماً متوا�سلة،  ثم اأخرجوين من 
العلوية  الأ�رشى  غرف  اإىل  الزنزانة 
وهناك علمت اأن اجلي�ش قام بن�سف 

حملي.
بعد فرتة مت نقلي اإىل املحاكمة التي 
اجلل�سة  ويف  جل�سات  عدة  ا�ستمرت 
الأخرية اأ�سدروا علي حكماً بال�سجن 
فدائية  اأعمال  بتهمة  عاما   22 ملدة 

و�سالح.
�سجن  اإىل  نقلي  قرروا  احلكم  بعد 
ع�سكرية  �سيارة  واح�رشوا  املجدل 
 ، البو�سطة  �سيارة  ن�سميها  ما  وهي 
وجهي  وتغمية  يدي  بتكبيل  قاموا 
واأثناء   ، ال�سيارة  هذه  يف  وو�سعوين 
ال�سري تعر�ست لل�رشب داخل ال�سيارة 
املجدل،  �سجن  اإىل  و�سلنا  حتى 
تغيري  غرفة  اإىل  نقلوين  وهناك 
املالب�ش كان معي عدد من الأ�رشى، 
كان  املالب�ش  بتغيري  قيامنا  واأثناء 
هناك �رشطي اإ�رشائيلي يدع�ش على 

اأ�سابع اأقدمنا بالب�ستار.
واأ�سبحنا  الأ�رشى،  ا�ستقبالنا من  مت 
احلياة  العادية،  الغرف  يف  نعي�ش 
هناك  الليل  فخالل   ، قا�سية  كانت 
نوم ، ويف النهار يجب على كل اأ�سري 
النوم  واأغطية  مالب�ش  يحزم  اأن 
تخرج  وعندما    ، بجانبها  ويجل�ش 
يف ال�ساحة فعلى كل اأ�سري اأن يرتدي 

الب�ستار.
اإ�رشائيلي  �سابط  هناك  اأن  اذكر 

للغاية،  ق�سرياً  كان  »جورنو«  ا�سمه 
يف  طويل  اأ�سري  اأي  يرى  عندما  كان 
الأ�سري  هذا  على  ينادي  ال�ساحة 
وهنا  رقبته،  على  ب�رشبه  ويقوم 
باحلياة  ال�ستهتار  حجم  نالحظ 
اأن  من  فبالرغم  الإن�سانية  الآدمية 
الأ�سري معتقل فاإنه يعامل باإهانة من 

قبل الختالل.
كان  اأي�سا  التجارب يف ع�سقالن  من 
الحتالل يح�رش لنا طعام �سيء للغاية 
مثل بزر مكان�ش ويتم تق�سيم البي�سة 
على اأ�سريين، اأما غرفة  ال�سجن فهي 
باردة جداً كنا ننام على جلدة �سغرية، 
ويتم منحنا اأغطية قليلة ، واإزاء هذه 
الأو�ساع ال�سعبة قررنا الإ�رشاب عن 
اأيام  عدة  الإ�رشاب  ا�ستمر  الطعام، 
بتح�سني  ال�سجن  اإدارة  بداأت  اأن  اإىل 
من  يخ�سون  كانوا  احلياة،  �رشوط 
اإطالة مدة الإ�رشاب  لأنه  قبل عدة 
اأ�سهر كان هناك اإ�رشابات والتي نتج 
عنها ا�ست�سهاد عبد القادر اأبو الفحم 

نتيجة الإهمال الطبي يف ال�سجون.

�صرب �صابط اإ�صرائيلي
ومن الق�س�ش التي ميكن اأن اأحتدث 
�سجن  يف  �ساهدتها   وقد  عنها 
ع�سقالن هي اأن هناك حدثت م�سكلة 
 ، ال�سعبية  واجلبهة  فتح  حركة  بني 
لكن   ، الإ�سكالية  هذه  وت�ساعدت 
 4 اتفق  امل�سكلة  ت�ساعد  خ�سم  يف 
ال�سعبية  اجلبهة  من  اأ�سريين  اأ�رشى 
واأ�سريين من فتح على نقل املعركة  
الداخلية بني فتح واجلبهة اإىل معركة 
بني فتح واجلبهة والأ�رشى من جهة 
والحتالل من جهة اأخرى ، ويف هذا 
ب�رشب  الأ�رشى  هوؤلء  قام  ال�سدد 
»تريودانو«  يدعى  اإ�رشائيلي  �سابط 
، علم الحتالل بهذه احلادثة، فقام 
بالهجوم على ال�سجن واإنقاذ ال�سابط 
باعتقال  ال�سجن  اإدارة  قامت  ثم 
�ساحة  يف  وتعذيبهم  الأربعة  ال�سباب 
باقتحام  اجلنود  قام  كما   ، ال�سجن 
واأمرونا  به  نتواجد  الذي  الق�سم 
بخلع مالب�سنا و�رشعوا ب�رشبنا لكننا 

ت�سدينا لهم.
الأ�رشى  اأن  تثبت  احلادثة  هذه  لعل 
لديهم ح�ش وطني  وحدوي ، ولديهم 
اإ�سكاليات  اأي  باإنهاء  وطني  �سعور 
نقل  ومنها  الطرق  مبختلف  داخلية 
اإىل  الأ�رشى  بني  الداخلي  القتتال 
الروؤية  هذه  ولعل  العدو،  مع  اقتتال 
والثقافة  التفكري  خالل  من  ت�سكلت 

الوطنية داخل ال�سجون.

نقلي اإىل �صجن ال�صبع
بعد فرتة قامت اإدارة �سجن املجدل 
اإىل  اأ�سرياً   35 بنقل  قرار  باإ�سدار 
�سجن ال�سبع، وكنت واحد من هوؤلء 
الأ�رشى وهناك وجدنا الواقع �سعب 
للغاية ، فقررنا خو�ش عدة خطوات 
ومن  اأ�سهر   9 ا�ستمرت  احتجاجية 
الزيارات  رف�سنا  اخلطوات  هذه 
واحلالقة وعدم اخلروج اإىل الفورة ، 
كنا ناأكل ال�سيء الي�سري من الطعام ، 

ونكتفي باملاء وامللح.

اأ�سبح  الحتالل   اأن  وجدنا  لكننا 
يواجه اإ�رشابنا وخطواتنا العتقالية، 
اإىل  امللح  اإدخال  مبنع  قام  كما 
ال�سجن عدة اأيام وذلك كي يوؤثر على 
اإ�رشابنا ، كما قام الحتالل باإح�سار 
يك�رشوا  كي  ال�سجن  اإىل  حالقني 
كان  وبالفعل  احلالقة،  عن  اإ�رشابنا 
ومعهم  ال�سجن  اإىل  يدخلون  اجلنود 
لالأ�رشى  ويحلقون  حالقة  �سفرات 
يحلقون  كانوا    ، اإجباري  ب�سكل 
روؤو�ش الأ�رشى وذقونهم  ب�سكل ب�سع 
عل  فيعمدون  منظم،   ب�سكل  ولي�ش 
اأن يجعلوا منظر الأ�رشى ب�سعاً وذلك 

بهدف ك�رش اإ�رشابنا عن احلالقة.
التي  الإ�رشاب  ك�رش  و�سائل  ومن 
من  البطاطني  اخذوا  اأنهم  اتبعوها 
لكل  واحدة  بطانية  وتركوا  ال�سجن 
اإ�سابة  اإىل  اأدى  وهذا  اأ�سريين،  
خا�سة  ال�سديد،  بالربد  الأ�رشى 
ونحن كنا يف منت�سف ال�ستاء و�سجن 
برودة، كما  ال�سجون  اأ�سد  ال�سبع من 
حتملنا  لكننا  مرات  عدة  هاجمونا 
اأهدافنا  حتقيق  �سبيل  يف  و�سربنا 
الأ�رشى  ق�سية  وخدمة  الن�سالية 

ب�سكل عام.
 73 العام  يف  الإ�رشاب  فرت  وخالل 
تقوم  ال�سجن  باإدارة  واإذ  تفاجئنا 
من  الأ�سود  باللون  ال�سبابيك  بدهان 
واأغلقوا  الفورة  ومنعوا   ، اخلارج 
ما  نعرف  مل  كامل،   ب�سكل  ال�سجن 
طائرات  �سوت  ن�سمع  كنا   ، ال�سبب 
قطاع  من  وفد  جاء  فرتة  وبعد     ،
اخلزندار  ها�سم  ال�سيخ  بقيادة  غزة 
لزيارة ال�سجن �ساألناه عما يحدث يف 
اخلارج، فقال اإن هناك كانت حرب، 
وم�رش هزمت اإ�رشائيل وو�سلت قناة 
ال�سوي�ش، ففرحنا كثرياً، وهنا ميكن 
من  الكثري  الحتالل يف  اأن  نقول  اأن 
من  الأ�رشى  منع  يحاول  احلالت 
التوا�سل مع العامل اخلارجي ومعرفة 

ما يحدث خارج ال�سجون .
وحدثت  الإ�رشاب  يف  ا�ستمرينا 
ال�سجون  م�سلحة  مع  اجتماعات 
بع�ش  على  بح�سولنا  انتهت 
الفورة  مدة  زيادة  ومنها  المتيازات 
جلب  و  وال�رشاب  الطعام  وحت�سني 
ومبوجب  الراديو   واإدخال  الأ�رشة  

ذلك قمنا بفك الإ�رشاب.

توقفنا عن عمل اخلياطة
اأن  ال�سبع  �سجن  يف  جتاربي  من 
اإدارة ال�سجن طلبتنا للعمل يف جمال 
اإ�رشائيلية  ملحالت  مالب�ش  خياطة 
مثل  امتيازات  يعطونا  اأن  مقابل 
الكنتني،  من  غذائية  ومواد  نقود 
العمل من خالل ماكنة  بداأنا  بالفعل 
يوم  ويف  ال�سجن،  داخل  اح�رشوها 
ت�سفحنا  اأثناء  تفاجئنا  الأيام  من 
مكتوب  اأنه  العربية  اجلرائد  اإحدى 
يقتلون  الذين  املخربون   « عليها 
اأطفالنا ي�سنعون املالب�ش لأطفالنا« 
الكالم  بهذا  املق�سود  اأن  عرفنا 
توقفنا  لذلك   ، الأ�رشى  نحن  هو 
من  بالرغم  اخلياطة  يف  العمل  عن 

كان  لقد  له،  تعر�سنا  الذي  التهديد 
من  مع  نعمل  ل  باأن  حازماً  موقفنا 
ل�سنا  فنحن   ، خمربون  باأننا  يتهمنا 
خمربون نحن منا�سلون نريد حترير 
فل�سطني بعك�ش الحتالل الذي احتل 

ار�ش فل�سطني وخربها.
ومن التجارب التي ميكن اأن اذكرها 
اأن الحتالل كان يعتدي على الأ�رشى 
اإىل  البو�سطة  ب�سيارة  نقلهم  اأثناء 
ال�سجون  اأو  للعالج  امل�ست�سفيات 
راف�ش  موقف  لنا  كان  لكن  الأخرى 
لذلك، وحذرنا اإدارة ال�سجن من هذه 
الت�رشفات وقلنا اأن اأي اأ�سري يتعر�ش 
لل�رشب يف �سيارة البو�سطة فعليه الرد  
جنود  من  ي�رشبه  من  فوراً  و�رشب 
الحتالل، ويف اأحد الأيام كان هناك 
اأ�سرياً  ا�سمه حممد اأبو الن�رش وكان 
البزيان  عالء  وهو  اأ�سري �رشير  معه 
�سجن  م�ست�سفى  اإىل  نقلهما  واأثناء  
البو�سطة  جنود  اأحد  قام  الرملة، 
ب�رشب الأ�سري ال�رشير البزيان، فما 
كان من الأ�سري حممد اأبو الن�رش اإل 
الرد الفوري و�رشب اجلندي ب�سدة ، 
وحقيقة كانت هذه احلادثة مف�سلية 
اأ�سري  اأي  حيث مل يتم العتداء على 

بعد ذلك يف �سيارات البو�سطة.
مت  ثم  طويلة  فرتة  ال�سبع  يف  بقيت 
وعلمنا  املجدل  �سجن  اإىل  نقلنا 
تبادل  �سفقة  بوجود     85 العام  يف 
لالأ�رشى ، وكان ا�سمي �سمن الأ�رشى 
بالذهاب  املفرج عنهم ومت تخيريي 
لغزة اأو اخلارج فاخرتت العودة لغزة.

حياتي الجتماعية
الجتماعية  حياتي  بخ�سو�ش 
متزوج  واأنا  اعتقلت  فقد  وال�سجن، 
ال�سجن  يف  واأنا   ، اأبناء   4 لدي  وكان 
اأراه،   مل  الذي  جمال  ابني  ولد 
كان  ال�سجن  من  خرجت  وعندما 
ثم   ، عاماً   15 العمر  من  يبغ  جمال 
بعد اأ�سهر قليلة مت اعتقاله ، ثم بعد 
ابني  اعتقال  مت  اأي�سا  ق�سرية  فرتة 
النا�رش،  فرتات طويلة حرمت  عبد 
روؤيتهم  من  حيث حرمت  اأبنائي  من 
ب�سبب اعتقايل، وبعد الإفراج حرمت 
كما  اعتقالهم،  ب�سبب  روؤيتهم  من 
وفاطمة  بناتي مها  روؤية  حرمت من 
العبد  اأم  زوجتي  اأما  �سغرهما،  يف 
نعم  وكانت  و�سربت  حتملت  فقد 
ال�سجن  يف  تزورين  فكانت  الزوجة 

وحتملت امل�سوؤولية بغيابي.
لقد ع�ست معاناة حقيقية يف اعتقايل 
جتربة  وهي  اأبنائي  اعتقال  اأو 
دائماً  يحاول  الحتالل  باأن  ت�سجل 
الفل�سطيني  الإن�سان  على  التاأثري 
و�سربنا  واإرادتنا  �سمودنا  لكن   ،
املوؤامرات  كل  عليها  تتحطم  اأمور 

واملخططات الحتاللية.

هواية النحت
والتثقيف،  القراءة  هواية  لدي  كانت 
فقراأت عدة كتب ، كما تعلمت اللغة 
اأمار�ش  كنت  هوايتي  ومن  العربية 
واحلجارة  ال�سخور  عل  النحت 
اإ�سافة اإىل الر�سم والتطريز وت�سميم 
فل�سطني،  وخارطة  ال�سخرة  قبة 
ومن الأ�سياء الطريفة  انه يف اإحدى 
الأولد  اأن  زوجتي  اأبلغتني  الزيارات 
فاأعطيتها    ، املدار�ش  يف  جنحوا 
وردة  �سكل  عليها  منحوت  اأحجاراً 
جناح  مبنا�سبة  كهدية   قلب  وراأ�ش 
يف  عرفت  لكنني  فاأخذتها   ، الأولد 
جمدية  غري  الهدية  هذه  اأن  نف�سي 
الذهب  زوجاتهم  يعطون  فالنا�ش 
املنا�سبات  يف  والهدايا  والنقود 
 ، والألعاب  احلب  اأولدهم  ويعطون 
اآملني  اأعطيهم احل�سى،  لقد  لكنني 

هذا املوقف يف نف�سيتي.

الإهمال الطبي يف ال�صجون
وبخ�سو�ش و�سعي ال�سحي يف ال�سجن 
، فب�سكل عام ال�سجن يجلب املر�ش 
وبعدة  العتقال  فرتة  خالل  لالأ�سري 
، لقد عانيت خالل العتقال من اأمل 
ال�سيء،  الطعام  ب�سبب  املعدة  يف 
قرب  فتاق   انتفاخ  عندي  ف�سار 
فنقلوين   ، �سديد  اأمل  و�سار  ال�رشة  
اإجراء  اإىل م�ست�سفى برزلي وقرروا 
عملية،  لقد اأخذوين لإجراء العملية 
ومل  وقدمي،  يدي  على  والكلب�سات 
اأعطوين  عندما  اإل  الكلب�سات  يفكوا 
العملية  انتهاء  وبعد  البنج،  اإبرة 
ال�رشير  يف  مربوطة  قدماي  وجدت 
واأنا  العملية  نفذوا يل  لقد  بكلب�سات 
مكلب�ش القدمني وهو انتهاك �سارخ 

للحياة الإن�سانية.
يف  اأمل  من  اأعاين  لزلت  وحقيقة 
�سوء  ب�سبب  اللحظة  حتى  املعدة 
اأ�سبت  كما  ال�سجون  يف  الطعام 
وعملت  ال�ساريني  بع�ش  يف  بانغالق 
من  اخلروج  بعد  مفتوح  قلب  عملية 
والو�سع  الأمرا�ش  وكل هذه  ال�سجن 
ال�سجون  نتيجة  كان  ال�سيء  ال�سحي 

وطبيعتها املمر�سة لالأ�رشى.

ال�صجن مدر�صة
حقيقية  معاناة  عام  ب�سكل  ال�سجن 
وعذاب هو و�سيلة اإ�رشائيلية لل�سغط 
من  ومنعه  الفل�سطيني  ال�سعب  على 
يف  لكنه   ، التحرير  م�سوار  موا�سلة 
حتولت  ال�سجن  اأن  جند  احلقيقة 
فيها  تعلم  واأكادمييات  مدار�ش  اإىل 
والإرادة  الن�سال  الفل�سطيني  ال�سعب 
حتقيق  نحو  وال�سرب  والتحدي 
القد�ش  مقدمتها  ويف  اأهدافه 

والعودة وفل�سطني.
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للدكتور خليل علي مراد

�سدور كتاب »تطور ال�سيا�سة الأمريكية يف منطقة اخلليج العربي«
�صدر حديثاً عن دار الرافدين للطباعة والن�صر والتوزيع، كتاب »تطور ال�صيا�صة الأمريكية يف 

منطقة اخلليج العربي« للدكتور خليل علي مراد.

وكالت

باهتمام  اخلليج  منطقة  حتظى 
الهائل  احتياطيها  ب�سبب  عاملي 
الرئي�س  امل�سدر  النفط،  من 
احلا�رض.  الوقت  حتى  للطاقة 
وتاأتي اأمريكا، يف �سوء كونها اأكرب 
دولة م�ستهلكة للنفط، وا�ستريادها 
املادة يف  كبرية من هذه  لكميات 
باملنطقة.  املهتمة  الدول  طليعة 
املتحدة  الواليات  حاولت  ولقد 
نفوذها  على  احلفاظ  تزال  وال 
ل�سمان  اخلليج  يف  ودورها 
واىل  اإليها  النفط  تدفق  ا�ستمرار 

جداً  قريب  وقت  واىل  حلفائها. 
حتتفظ  املتحدة  الواليات  كانت 
الع�سكرية  القوات  من  بعدد 
املهمة يف اإيران واململكة العربية 

ال�سعودية والبحرين.
نتيجة لهذه االأهمية التي تتمتع بها 
املنطقة بالن�سبة الأمريكا، والدور 
عدد  �سدر  هناك،  تلعبه  الذي 
االأكادميية  الدرا�سات  من  هائل 
والكتب العامة عن م�سالح اأمريكا 
اأن  اإال  اخلليج،  يف  و�سيا�ستها 
كر�ست  الدرا�سات  هذه  معظم 
وال�سبعينيات  ال�ستينيات  لفرتة 
دون  من  الع�رضين  القرن  من 

اهتمام بال�سيا�سة االأمريكية خالل 
االأربعينيات.

النق�س،  هذا  تغطية  والأجل 
اأهملها  التي  الفرتة  هذه  والأهمية 
فقد  وخطورتها،  الباحثون 
ال�سيا�سة  مو�سوع  املوؤلف  اأختار 
بني  اخلليج  منطقة  يف  االأمريكية 
�سنتي 1941 و1947 لدرا�سته هذه، 
حماوالً اإبراز اأهمية هذه املرحلة 
م�ستنداً  اخلليج  منطقة  تاريخ  يف 
هذه  الختيار  عديدة  اأ�سباب  على 

احلقبة الزمنية.
بها  يبداأ  التي   1941 �سنة  اإن 
مهمة  اأحداثاً  �سهدت  الكتاب 

يف  الكيالين  حركة  يف  متثلت 
الربيطاين  واالحتالل  العراق 
 )1941 )اأوت  الإيران  ال�سوفياتي 
ودخول الواليات املتحدة احلرب 
املحور  �سد  احللفاء  جانب  اىل 
 1941 �سنة  اأما   .)1941 )دي�سمرب 
فقد  الكتاب  عندها  ينتهي  التي 
بـ«مبداأ  عرف  ما  �سدور  �سهدت 
املواجهة  ف�سل  وانتهاء  ترومان« 
اإيران  يف  ال�سوفياتية  االأمريكية 
االإيراين،  الربملان  رف�س  عندما 
النفط  اتفاقية  على  امل�سادقة 
ال�سوفياتية - االإيرانية كما جرت 
االأمريكية  املحادثات  خاللها 

املعروفة  ال�رضية  الربيطانية   -
البنتاغون«  »حمادثات  با�سم 

بهدف تن�سيق �سيا�سة الدولتني يف 
منطقة ال�رضق االأو�سط.

بدورتها اخلام�سة.. كتارا للرواية العربية حتتفي بالتون�سي حممود امل�سعدي
وكالت 

للرواية  كتارا  جائزة  اختارت 
دورتها  فعاليات  يف  العربية 
بعد  �ستنطلق  التي  اخلام�سة 
اأيام -يف الثالث ع�رض من اأكتوبر 
واملفكر  باالأديب  االحتفاء   -
امل�سعدي  حممود  التون�سي 
�سخ�سية  ليكون   )2011-1904(

العام.
وحتظى �سخ�سية العام بالتكرمي 
يوثق  �سور  معر�س  خالل  من 
الأهم حمطات امل�سعدي، وندوة 
االأدبية  واأعماله  حياته  تتناول 
اإ�سدار  اإىل  باالإ�سافة  والفكرية، 

اأهم  على  ي�ستمل  مطبوع  كتاب 
جانب  اإىل  حياته،  يف  املحطات 
حياته  ق�سة  يروي  وثائقي  فيلم 
الزاخرة بالعطاء، ويوثق مل�سرية 
احلياة  اأثرى  الذي  املبدع  هذا 

الثقافية التون�سية والعربية.
للرواية  كتارا  جائزة  وخ�س�ست 
الدورة  من  -اعتبارا  العربية 
معر�سا   -2016 لعام  الثانية 
عربية  اأدبية  ب�سخ�سية  لالحتفاء 
م�سرية  وا�سحة يف  ب�سمة  تركت 
االأدب العربي، فاختارت الروائي 
)نوبل  حمفوظ  جنيب  امل�رضي 
1988(، وكانت الدورة الثالثة من 
العربي،  االأدب  عبقري  ن�سيب 

الروائي ال�سوداين الطيب �سالح، 
الرابعة  الدورة  احتفت  فيما 
غ�سان  الفل�سطيني  باالأديب 

كنفاين.
رمز االإبداع

رموز  اأحد  امل�سعدي  ويُعُدّ 
وقد  العربي،  االأدب  يف  االإبداع 
�سغل النّقاد واالأدباء على ال�ّسواء 
بف�سل متّيز مفهومه لالأدب وعمق 
ان�سغل يف  الفكرّية. فقد  ر�سالته 
ُقدرة  باعتباره  باالإن�سان،  اأدبه 
منزلته  �سناعة  على  م�ستمرة 
تقف  ال  قدرة  وهي  الوجود،  يف 
خارج م�سار ال�رضاع، فهو ي�سعى 
نحت  كلما  ق�سوره  جتاوز  اإىل 

بال�ّسوؤال  ومت�ّسك  باإرادته  كيانه 
»اإن  ذلك  حدوده،  اأق�سى  اإىل 
اأردت اأن تكون واأن تكون اإن�سانا، 
وكّل  �سوؤاال  حياتك  كّل  فاجعل 
طريقك �سريا ال يني«، كما يقول 

امل�سعدي.
وعكف امل�سعدي يف كتاباته على 
االإن�سان  حرية  عن  اأ�سئلته  بّث 
اأ�سئلة  وهي  وم�سوؤولّيته،  واإرادته 
عاجلتها الوجودّية يف اأدب وفكر 
يف  امل�سعدي  وجنح  اأعالمها، 
العربية  مرجعيته  �سمن  تناولها 
فيها،  االنغالق  دون  االإ�سالمية 
غري  طريقا  الأدبه  اختّط  وقد 
اأبو  »حّدث  كتبه  يف  ماألوف 

الّن�سيان«،  »مولد  قال..«،  هريرة 
»من  »امل�سافر«،  »ال�سّد«، 
اأخرى«،  وتاأّمالت  عمران  اأّيام 
يف  »االإيقاع  لكيان«،  »تاأ�سيال 

ال�ّسجع العربي«.

نال امل�سعدي ال�سنف االأكرب من 
و�سام اال�ستقالل وال�سنف االأكرب 
من و�سام اجلمهورية )وهما اأرفع 
وجائزة  تون�س(،  يف  االأو�سمة 
بورقيبة  الراحل احلبيب  الرئي�س 
و�سام  وكذلك   ،1979 ل�سنة 
وجائزة  الثقايف  اال�ستحقاق 
ودولية  وطنية  وجوائز  االألك�سو 
عن  توقف  اأنه  ورغم  اأخرى. 

االأربعينيات  يف  تقريبا  الكتابة 
-خالل  املا�سي  القرن  من 
املنا�سب  لبع�س  تقلده  فرتة 
يفقد  مل  فاإنه  وامل�سوؤوليات- 
امل�سهد  يف  الرائدة  مكانته 

االأدبي العربي حتى وفاته.
وباالإ�سافة اإىل املعر�س، �ستقام 
املنا�سبة  بهذه  فكرية  ندوة 
بعنوان »الكتابة املختلفة يف اأدب 
تعّدد  بني  امل�سعدي..  حممود 
االأجنا�س«،  وتفاعل  املرجعّيات 
الدكتور  من  كل  فيها  ي�سارك 
والدكتور خالد  حممود طر�سونة 
احلق  عبد  والدكتور  الغريبي 

بلعابد.

»�سلطان العوي�س الثقافية« تعلن 
اأ�سماء الفائزين بجوائز دورتها الـ 16

  اأعلنت موؤ�س�سة �سلطان بن علي العوي�س الثقافية اأ�سماء الفائزين 
بجوائز دورتها ال�ساد�سة ع�رضة 2018 ـ 2019، من بني 1745 مر�سحاً 
تقدموا لنيل جوائز هذه الدورة. وفاز باجلوائز كل من ال�ساعر علي 
جعفر العالق، والروائية َعلَوية �سبح، واملفكر حيدر اإبراهيم علي، 
والناقد حممد لطفي اليو�سفي، بينما منحت ال�سيخة مي حممد اآل 
خليفة جائزة االإجناز الثقايف والعلمي. وقال االأمني العام للموؤ�س�سة، 

عبد احلميد اأحمد، ان هذه الكوكبة من املبدعني مثلت اإبداعاتهم قيم 
اأ�سيلة عربت عن هموم وتطلعات االإن�سان العربي، و�سكلت ل�سنوات 

�سمرياً حياً يف وجدان النا�س واأعطت اإلهاماً لالأجيال اجلديدة ملزيد 
من العمل واملعرفة والنجاح. و ذكر اأن اللجنة منحت ال�ساعر علي 

جعفر العالق جائزة »ال�سعر« لتميزه واإ�سهامه املتوا�سل يف تغذية ال�سعر 
العربي املعا�رض، ما اأ�سهم يف تطور الق�سيدة العربية ويف حقل »الق�سة 

والرواية وامل�رضحية«، منحت جلنة التحكيم اجلائزة للروائية َعلَوية 
�سبح لتفرد �سوتها يف العمل على تفا�سيل اليوميات لبناء عامل ثري من 

ال�رضد املتما�سك، ولقدرتها على تكثيف اللغة وخا�سة يف ق�سايا املراأة.  
ومنحت جلنة التحكيم »جائزة الدرا�سات االأدبية والنقد« للناقد حممد 
لطفي اليو�سفي، الذي ينحو منحى جديداً يف درا�ساته النقدية، والتي 
حاورت النظريات النقدية الغربية. ويف جمال »الدرا�سات االإن�سانية 

وامل�ستقبلية« منحت جلنة التحكيم جائزتها للمفكر حيدر اإبراهيم علي 
الذي قدم عرب ع�رضات املوؤلفات روؤية اجتماعية مو�سوعية ملفهوم 

االإ�سالم ال�سيا�سي، فيما منحت »جائزة االإجناز الثقايف والعلمي« للباحثة 
والنا�سطة الثقافية ال�سيخة مي حممد اآل خليفة، اأحد رموز النه�سة 

العلمية والثقافية يف البحرين بجهدها املتوا�سل يف الف�ساء االجتماعي 
لتعزيز ح�سور الثقافة يف احلياة العامة.

وكالت 

»جامعة نيويورك اأبوظبي« تتفوق اآ�سيويًا

�سدور كتاب »احلكاية اجلديدة« للكاتب حممد خ�سري عن دار الرافدين

جامعة  يف  االقت�ساد  كلية  حلّت 
باملرتبة  اأبوظبي،  نيويورك 
اخلام�سة بني الكليات االقت�سادية 
اآ�سيا«،  بها يف  »االأكرث ا�ست�سهاداً 
البحوث  موقع  بح�سب  وذلك 
»ري�سريت�س  الرائد  االقت�سادية 
حيث  اإيكونوميك�س«،  اإن  بيربز 
بذلك مكانتها من  الكلية  عززت 
اإىل  �سبق  ما  يف  الثامنة  املرتبة 
م�ستوى  على  اخلام�سة  املرتبة 

منطقة اآ�سيا.
عميد  قال  ذلك،  على  وتعليقاً 
واأ�ستاذ  االجتماعية  العلوم  كلية 

نيويورك  جامعة  يف  االقت�ساد 
اإن  كري�س،  هرييف  اأبوظبي، 
الت�سنيفات  �سلّم  على  االرتقاء 
»ري�سريت�س  ملوقع  االآ�سيوية 
يعترب  اإيكونوميك�س«  اإن  بيربز 
بعمر  جلامعة  متميزاً  اإجنازاً 
ريادة  يربز  مما  �سنوات،  ع�رض 
جامعة نيويورك اأبوظبي يف اآ�سيا 
التي ت�سكل حالياً مالمح م�ستقبل 
»ذلك مينح  اأن  م�سيفاً  الب�رضية، 

�سعوراً حقيقياً بامل�سوؤولية«.
من  االقت�ساد  علم  ويعترب 
كلية  يف  الرئي�سية  التخ�س�سات 

باجلامعة  االجتماعية  العلوم 
لدرا�سة  عام  ب�سكل  ت�سعى  التي 
املجتمع،  عمل  اآلية  وتف�سري 
من  وا�سعة  جمموعة  ومعاجلة 
الق�سايا املعا�رضة وامللّحة التي 
رفاهية  على  التاأثري  �ساأنها  من 

الفرد واملجتمع.
كري�ستيان  قال  جانبه،  ومن 
االقت�ساد  علوم  اأ�ستاذ  هايفك، 
اأبوظبي،  نيويورك  جامعة  يف 
بجامعة  االقت�ساد  علم  كلية  اإن 
»تزدهر  اأبوظبي  نيويورك 
مع  املتبادلة  العالقات  بف�سل 

�سيا�سة  �سّناع  ب�سفتنا  املجتمع 
طالب و�رضكات وكليات واأفراد، 
على  املنا�سبة  االإجابات  الإيجاد 
ت�ساوؤالتنا البحثية واإجناز املزيد 
وت�سهم  العلوم.  يف  التقدم  من 
الناجحة  البحثية  م�ساركاتنا 
عموماً  باملجتمع  االرتقاء  يف 
وجه  على  العلمي  واملجتمع 
مكانتنا  يعزز  مما  اخل�سو�س، 
ويدفعنا  والنظراء،  العامة  اأمام 
الت�سنيفات  يف  التقدم  ملوا�سلة 

العاملية.
وكالت

الرافدين  دار  عن  اأخرياً  �سدر 
»احلكاية  كتاب  والتوزيع  للن�رض 
حممد  ملوؤلفه  اجلديدة« 

خ�سري.
الكتاب:  عن  نبذة  يف  وجاء 
»حني ت�سل روؤيا املوؤلف مرحلة 
االإعالن، يزول وهم االزدواج يف 
املوؤلف  فمجهولية  �سخ�سيته، 
هي ذاتها روؤياه املرئية، فكاأنه 

من  جمّردة  هو،  كاأنها  اأو  هي 
وما  والف�ساد.  التبدل  اأعرا�س 
بهذه  يحتفظ  املوؤلف  دام 
فاإنه  اال�ستبدال،  على  القدرة 
لن ينكر حق املوؤلفني االآخرين 
لهم،  مبدار  ي�ستاأثروا  اأن  يف 
مدار  اىل  منه  يخرجوا  اأن  اأو 
م�سرتك، يف حركة من االقرتاب 
والتاأثري،  والتاأثر  واالبتعاد، 

متثل هارمونية التاأليف اخلالق 
لرموز الطبيعة والكون واحلياة، 

التاريخ واالأبدية.
وحدها  التاأمل  دافعية  اإن 
تف�سل بني الروؤيا ونقي�سها، وما 
الق�سدية  �سوى  النقي�س  هذا 
املنهجية للنقد االأدبي يف الهدم 
والبناء يف حني اأن الروؤيا تقل�س 
باخت�سار  املنهج،  بني  الفا�سل 

االأخرية.  الغاية  نحو  الطريق 
الهوائية  الروؤيا  طريق  اإن 
�رضعتها  لكن  االجتاه.  متعددة 
ال�سائبة،  الرباهني  اختيار  يف 
على  امل�سارك  القارئ  ت�ساعد 
يف  وت�رضكه  الطريق،  اخت�سار 
الن�س  واحات  اإىل  ال�سفر  متعه 

واإن هذا �سفر تاأملي �سوئي.
وكالت 
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البد من قطيعة نهائية مع 
اال�ستعمار الفرن�سي

خ�س  الربوفي�صور رابح لوني�صي من جامعة وهران ، بت�صريح ليومية »الو�صط »مبنا�صبة اإحياء اجلزائريون للذكرى58ملجازر17اأكتوبر1961   موؤكدا اأنها 
تاأتي يف ظروف خا�صة مييزها حراك �صعبي ي�صتهدف التج�صيد الفعلي مل�صروع ثورتنا التحريرية ودعوة لقطيعة تامة مع اال�صتعمار الفرن�صي الذي يرى 
الكثري اأنه قد حتول مثل كل اال�صتعمارات االأخرى من ا�صتعمار تقليدي اإىل ا�صتعمار ناعم باالعرتاف ب�صيادة الدول، لكن باالإبقاء على م�صاحله باأ�صاليب 
اأخرى، ومنها االأهداف التي كانت وراء ظهوره يف القرن19، وهي التي خل�صها الربيطاين هوب�صن يف كتابه »اال�صتعمار« يف 1902 الذي ربط ظهوره بالتو�صع 

الراأ�صمايل بعد الثورة ال�صناعية، مما جعل الدول الراأ�صمالية ت�صتعمر بلدانا بحثا عن املواد االأولية ومناطق لال�صتثمار وتو�صيع االأ�صواق ل�صلعها.

حكيم مالك 

يوم الهجرة يذكرنا 
بعن�صرية اال�صتعمار 

الفرن�صي وهمجيته

لذكرى  وبالن�سبة    
قال    ، جمازر17�أكتوبر1961 
يذكرنا  �ليوم  هذ�  �أن  لوني�سي،  
وهمجيته  �ال�ستعمار  بعن�رصية 
فلم  �أوروبية،  �لغري  �ل�سعوب  �سد 
��ستعماري  �أي  �سمري  يتحرك 
يف  جز�ئريني  رمي  مناظر  �أمام 
ينتمون  ال  وكاأنهم  �ل�سني،  نهر 
نف�س  وهو  �لب�رص،  ل�ساللة 
�الأ�سود  �لتاريخ  عرب  �ل�سلوك 
�تخذت  وقد  �ال�ستعمار�ت،  لكل 
كيوم  تاريخ17�أكتوبر  �جلز�ئر 
وقد  للمهاجرين،  وكعيد  للهجرة 
ظلم  هناك  �أن  مر�ت  عدة  قلنا 
هذ�  باتخاذ  ملهاجرينا  كبري 
يتلخ�س  دورهم،  وكاأن  �لتاريخ، 
يف هذ� �ليوم فقط، وعلى �أق�سى 
تقدير �حلديث عن دورهم �لكبري 
�لتحريرية، وهو  �لثورة  يف متويل 
هامة  تاريخية  ق�سية  يغيب  ما 
مهاجرينا  �أن  يف  تتمثل  جد� 
يف  �لرئي�سي  �لعن�رص  يعتربون 
�الأمة  ��سرتجاع  فكرة  ن�رص 
و�إعطاء  ال�ستقاللها  �جلز�ئرية 
للن�سال  وفعالة  ع�رصية  روحا 

و�لكفاح من �أجل �لتحرر.

علينا ا�صتذكار جمهودات 
املهاجرين اجلزائريني يف 

حترير الوطن

�جلز�ئر  تاريخ  �أ�ستاذ  وقال    
�أنه   1 وهر�ن  بجامعة  �ملعا�رص 
عن  نخفي  �أن  حقنا  من  لي�س 
�الأمة  ��سرتجاع  فكرة  �أن  �أبنائنا 
�إىل  يعود  ��ستقاللها  �جلز�ئرية 
�سمال  جنم  باإن�سائهم  مهاجرينا 
�أفريقيا يف 1926 بفرن�سا متاأثرين 
�أوروبية  و�أفكار  باأ�ساليب  ذلك  يف 
�ل�سيا�سي،  و�لفكر  �لن�سال  يف 
�أ�ساليب  مع  قطيعة  فو�سعو� 
يف  ف�سلت  �لتي  �لتقليدية  �لكفاح 
طرد �مل�ستعمر، لي�س من حقنا �أن 
نخفي عن �أبنائنا �أن ثورة نوفمرب 
�خلالدة تعود جذورها �إىل تنظيم 
�أن�ساأه   �لذي  �إفريقيا  �سمال  جنم 
مهاجرونا، و�لذي غري ��سمه �إىل 
يف1937  �جلز�ئري  �ل�سعب  حزب 
�النت�سار  �أجل  من  �حلركة  ثم 
يف1946  �لدميقر�طية  للحريات 

للعمل  و�جهة  �سيكون  �لذي 
�ل�سعب  توعية  بهدف  �ل�سيا�سي 
�رصي  تنظيم  على  �الإبقاء  مع 
�سبه  وتنظيم  �ل�سعب  حزب  هو 
�خلا�سة  �ملنظمة  هو  ع�سكري 
و�سينبثق  يف1947،  ظهر  �لذي 
جبهة  من  كل  �لتنظيم  هذ�  عن 
�للذ�ن  �لوطنيني  �لتحرير  وجي�س 
كانا ور�ء �ندالع �لثورة  �لتحريرية 
�ن�سمت  �أول نوفمرب1954، ثم  يف 
مثل  �الأخرى  �لتنظيمات  �إليها 
�مل�سلمني  �لعلماء  جمعية 
فرحات  وجماعة  �جلز�ئريني  
عبا�س و�حلزب �ل�سيوعي وغريها 
حل  بعد  وذلك  حدود1956،  يف 
بجبهة  و�اللتحاق  تنظيماتهم 
فبناء   . كاأفر�د  �لوطني  �لتحرير 
�ملفرو�س  من  كان  ذلك  على 
�سمال  تاأ�سي�س جنم  تاريخ  �تخاذ 
يوم02مار�س1926على  �إفريقيا 
كتاريخ  فرن�سا  �ملهاجرين يف  يد 
وللكفاح  للهجرة  خملد  فعلي 
�لتحرري من �أجل ��سرتجاع �الأمة 

�جلز�ئرية ��ستقاللها.

جرائم اال�صتعمار الفرن�صي 
ممتدة اإىل حد اليوم

روؤ�ساء  كتاب«  �ساحب   ويو�سح   
�أنه   « �لتاريخ  ميز�ن  يف  �جلز�ئر 
تاريخ17�أكتوبر1961  عاد  كلما 
08ماي  مثل  �أخرى    وتو�ريخ 
جر�ئم  عن  بقوة  �حلديث  يرتدد 
لكن  �لفرن�سي،  �ال�ستعمار 
ح�رص  �خلطاأ  من  �أنه  نعتقد 
حمددة،  �أيام  يف  �جلر�ئم  هذه 
فاال�ستعمار ذ�ته جرمية، وطالت 
ممتدة  والز�لت  قرون،  جر�ئمه 
م�ستقبال،  �ليوم، وممكن  �إىل حد 
�جلر�ئم  هذه  تنح�رص  ال  كما 
فقط يف جمال �الإن�سان كت�سفيته 
�إىل  متتد  بل  و�عتقاله،  وتعذيبه 
�لثقافية  خا�سة   �ستى،  جماالت 
�ملفرو�س  فمن  و�القت�سادية، 
�ليوم �أن نطرح بقوة �أن �ال�ستعمار 
�لفرن�سي �أو غريه هو نتيجة للتو�سع 
ربط  �لذي  وهو  �لر�أ�سمايل، 
باقت�ساديات  �مل�ستعمرة  �لبلد�ن 
هذ�  و�أن  �لر�أ�سمالية،  �ال�ستعمار 
�لتق�سيم  ور�ء  هو  �ال�ستعمار 
حيث  �لقرن19  يف  للعمل  �لدويل 
يف  �ال�ستعمارية  للدول  خ�س�س 
�ل�سمال �الإنتاج و�لت�سنيع وحتويل 
م�سنعة  مو�د  �إىل  �الأولية  �ملو�د 
�لبلد�ن  مهام  ح�رص  مقابل 
�مل�ستعمرة، �أي �جلنوب  يف �إنتاج 

فمثال  فقط،  �الأولية  �ملو�د  هذه 
بلدنا  جعلت  �ال�ستعمارية  فرن�سا 
حطمت  ما  بعد  للكروم  مزرعة 
�لغذ�ئية  و�ملحا�سيل  زر�عتنا 
بهدف  وذلك  تنتجها،  �لتي 
�خلمور  الإنتاج  م�سانعها  تزويد 
عامليا،  وت�سويقها  �لفرن�سية 
 1956 يف  �لبرتول  �كت�ساف  وبعد 
�إىل  بلدنا  �ال�ستعمار  هذ�  حول 
حتولها  �لتي  للمحروقات  م�سدر 
�ال�ستعمارية  �لر�أ�سمالية  �لبلد�ن 
بيعها  تعيد  م�سنعة  مو�د  �إىل 
لالأ�سعار  م�ساعفة  باأثمان  لنا 
جعل  ما  وهو  بها،  �أخذتها  �لتي 
بومدين  �لرئي�س  ومنهم  �لبع�س، 
�لنظام  يف  �لنظر  باإعادة  يطلبون 
�القت�سادي �لعاملي �ملجحف يف 
و�لتي  �مل�ستعمرة،  �ل�سعوب  حق 
وتابعة  مرتبطة  بلد�ن  �إىل  حولها 
�ملتحكم  �لر�أ�سمايل  لالقت�ساد 
هذه  وخمتلف  �لطاقة  �أ�سعار  يف 
بعد  يحن  �أفلم  �الأولية،  �ملو�د 
�رتباطها  بلد�ننا  لتفك  �لوقت 
�لعاملي  �لر�أ�سمايل  �لنظام  بهذ� 
غز�  �ن  منذ  فينا  �ملتحكم 
بلد�ننا،  �الأوروبي  �ال�ستعمار 
�لكربى  �جلر�ئم  �إحدى  فهذه 
�أجل  من  �لعمل  علينا  �لو�جب 
�لتخل�س منها، ولعل هذ� �حلر�ك 
�ل�سعبي �سي�سع يف ذهنه م�ستقبال 

هذه �مل�ساألة �ال�سرت�تيجية.
 

�ملوؤرخ واالأكادميي، حممد 
االأمني بلغيث: فرن�صا االآن 

حت�صب ح�صابات خاطئة 
 

�ملوؤرخ  �أو�سح  جهته   ومن    
بلغيث  �الأمني  حممد  و�الأكادميي 

يف ت�رصيح خا�س ليومية »�لو�سط«  
و�خلم�سون  �لثامنة  �لذكرى  �أن  
�لتي عرفتها  �ل�سني  نهر  وجمزرة 
و�حتجاجات  مظاهر�ت  
�جلز�ئريني �ل�سلمية كعادتهم يوم 
17 �أكتوبر 1961م  تاأتي منبهة �أن 
ما بيننا  وبني فرن�سا دماء ع�رصة 
تن�سى  ال  حتى  �سهيد  ماليني 
فرن�سا وال ين�سى خدمها �الأوفياء 

هذه �لذ�كرة وهذه �لذكرى.
ذ�ت  قال  �ل�سدد  هذ�  ويف   
�ملتحدث �أن فرن�سا �الآن حت�سب 
ح�سابات خاطئة الأن دو�م �حلال 
من�سوب  ز�د  فقد  �ملحال  من 
من  ولكن  �ل�سباب،  بني  �لوعي 
�خليانة  من�سوب  ز�د  �أخرى  جهة 
�لبا�ساغو�ت  الأحفاد  و�لعمالة 
�أيام  تظهره  ما  وهو  و�حلركة، 
�الخرت�ق  رغم  �ملباركة  �حلر�ك 
�لذي حدث لكن عني �هلل حتر�س 
جز�ئر �ل�سهد�ء  وال يعتقد بلغيث 
حول  ذكره  ميكن  ما  هناك  �أن 
�لتطور�ت �ل�سيا�سية �الأخرية منذ 
فرن�سا  بني  2019م،  فرب�ير   22
حالة  �أن  �لثابت  لكن  و�جلز�ئر، 
�أ�سدها بني �جلي�س  �ل�رص�ع على 
�جلديدة  ونخبته  �جلز�ئري 
و�ملعرفة  بالعلم  �مل�سلحة 
الإ�سافة  �حلديثة  و�لتقنيات 
بعد  �لفارقة  �لوطنية  �لهبة  �إىل 
فا�سدة  وقيادة  كامل  جيل  ذهاب 
�لوطن  وخونة  �لدم  من جرن�الت 

و�ل�سهد�ء.

تواطوؤ الدولة الفرن�صية يف 
عهد ماكرون مع الع�صابة

  و�أ�سار ذ�ت �ملتحدث �أن فرن�سا 

من خالل نخبها �الإعالمية وحتى 
قد  �ملتميزين  �لربملانيني  بع�س 
�لفرن�سية  �لدولة  تو�طوؤ  ك�سفو� 
زمن ماكرون مع �لع�سابة وفلولها 
وال  وخارجها  �جلز�ئر  د�خل  يف 
تُخفى �إال على �ملغم�سة عيونهم 
تاآمر فرن�سا على �لوطن وم�ساحله 

�ال�سرت�تيجية.

التذكري بجهاد اجلزائريني 
خالل القرنني التا�صع ع�صر 

والع�صرين

�أن   بلغيث   �الأمني  حممد  و�أكد   
�ملقابلة �لودية  �لتي جمعت بني 
�لفريق �لوطني و�لفريق �لكولومبي 
تبيانا   كانت  فرن�سا   �أر�س  فوق 
بعد  �الأجيال  خاللها  من  ذكرت 
�أن  تقطعت بها �ل�سبل من خالل 
�أحفاد  تبناها  خرقاء  �سيا�سة 
�ملناوئة  و�ل�سخ�سيات  �لعائالت 
خالل  �جلز�ئري  �ل�سعب  جلهاد 

�لقرنني �لتا�سع ع�رص و�لع�رصين.

مل يطراأ اأي جديد على 
العالقات اجلزائرية- 

الفرن�صية

�جلز�ئري  �الأكادميي  ونفى   
�جلز�ئر  »تاريخ  كتاب  �ساحب 
جديد  �أي  حدوث  �ملعا�رص«  
فيما يخ�س  �لعالقات �جلز�ئرية 
طويلة  فرتة  فمنذ  �لفرن�سية 
�خلفر�ء  بني  خفية  و�ملعركة 
وعدو  �لد�خل  يف  و�لعمالء 
و�ليوم و�مل�ستقبل فرن�سا  �الأم�س 
�حلية  �لقوى  وبني  �ال�ستعمارية، 
�لذين  �لوطن  ومغاوير  �أبناء  من 

يت�سدون كل يوم ملوؤ�مر�ت  تزيل 
�لدول من جذورها.

 
احلراك املبارك، ك�صف 

احلروب النف�صية للمخابرات 
الفرن�صية على اجلزائر

بلغيث   قال  �ل�سياق    ذ�ت  ويف   
ك�سف  �ملبارك   �حلر�ك  �أن   
يف  �لقومي  �الأمن  خطورة  مدى 
ظل �حلرب �لنف�سية و�اللكرتونية 
�ملخابر�ت  فيها  ت�ساهم  �لتي 
�لفرن�سية بتحالف مع قوى غربية 
خفر�ء  وجود  مع  �آ�سن  وحميط 
وعمالء ، لهم ��ستعد�د �أن يعو�سو� 
�جلياليل«كوبي�س«  �لقادر  عبد 
خونة  وكل  بوعالم  و�لب�ساغا 
�لوطن �ملعلومني �الآن باأ�سمائهم.

هناك خارطة طريق 
جديدة تر�صم للجمهورية 

اجلزائرية كما كان يحلم بها 
ال�صهداء

  كما �أ�ساف �ملوؤرخ  حممد �الأمني 
بلغيث،  �أنه يف ظل هذ� �الحتقان 
يف �لعالقات �جلز�ئرية �لفرن�سية، 
ومع تعدد جبهات �حلرب و�ملو�قع 
�الإطالق  من�سات  �الإلكرتونية 
جن�سيتنا  على  يح�سبون  ممن 
وديننا وملتنا يف �لد�خل و�خلارج 
فاإن هناك خارطة طريق جديدة 
بها  يحلم  �لتي  للجمهورية  تر�سم 
ل�سان  على  قالو�  �لذين  �ل�سهد�ء 
�ل�سهيد �سي عبد �لقادر »ديدو�س 
حافظو�  ��ست�سهدنا  �إذ�  مر�د« 

على مبادئنا«.
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فيتامينات �صرورية للراغبني يف الإقالع عن التدخني
من  مواد  عن  اخلرباء  ك�شف 
النظام  يف  وجودها  ال�رضوري 
الغذائي لكل من يحاول الإقالع عن 
تناول  يجب  اأنه  وات�شح  التدخني، 
املواد  �شمن  فيتامينات  اأربعة 

الغذائية وكمكمالت غذائية.
با�شتعادة  اأول  اخلرباء  وين�شح 
امل�شوؤول   »C« فيتامني  م�شتوى 
عدد  ومقاومة  اجل�شم  مناعة  عن 
من الأمرا�ض. لذلك، على كل من 
اإدراج  التدخني  عن  الإقالع  ينوي 
على  املحتوية  واخل�رض  الفواكه 
الفيتامني يف  ن�شبة عالية من هذا 
وكذلك  اليومي،  الغذائي  نظامه 
تناوله على �شكل مكمل غذائي اأما 
للج�شم  ال�رضوري  الثاين  الفيتامني 
ال�شخ�ض  لأن   ،»E« فيتامني  فهو 
تخفيف  بهدف  يدخن  ما  غالبا 
هو  الفيتامني  وهذا  الإجهاد. 
امل�شوؤول عن حت�شني تكيف اجل�شم 
ما  ال�شيئة،  النف�شية  الظروف  يف 

يجعله �رضوريا مكافحة الرغبة يف 
التدخني.

تاأثري   »В« فيتامني  وملجموعة 
مماثل يف اجلهاز الع�شبي لالإن�شان، 
على  ت�شاعد  الفيتامينات  فهذه 

الع�شبي،  اجلهاز  وتهدئة  تعزيز 
كما  احلياتية.  امل�شكالت  وجتاوز 
ي�شاعدان   B12و  B6 فيتاميني  اأن 
بدرجة كبرية يف ت�شهيل العي�ض من 

دون ال�شجائر .

من  فاإنه  للخرباء،  ووفقا 
الأميني  احلم�ض  اإدراج  ال�رضوري 
النظام  يف   »L-theanine«
تنا�شق عمل  ي�شمن  لأنه  الغذائي، 

جميع الأجهزة.

متى ي�صبح ال�صتحمام �صارا وملاذا؟
حذر اأطباء اأمريكيون من تكرار ال�شتحمام يف اليوم الواحد 

لأكرث من مرة ملا له من خماطر �شحية ج�شيمة على الإن�شان.
وقال اخلبري الطبي �شولنا �شيجال مورير: »ال�شتحمام املتكرر 
يعري اجل�شم من الطبقة الواقية من الدهون والبكترييا املفيدة 

التي تعي�ض على اجللد«.
ويوؤكد العلماء اأن الطبقة ال�شطحية للجلد حتتوي على م�شادات 

حيوية طبيعية تنقذنا من امليكروبات اخلطرة. لكن ال�شابون 
وجميع اأنواع مواد التنظيف الهالمية كال�شامبو، حتتوي على 

مكونات كيميائية تدمر احلماية الطبيعية. وهذا ما يوؤدي اإىل 
جفاف اجللد وه�شا�شته، ما ي�شمح للبكترييا امل�شببة لالأمرا�ض 

باخرتاقه ب�شهولة.

فريو�س زيكا قد ينقذ حياة 
الأطفال امل�صابني بال�صرطان

وجد بحث جديد اأن فريو�ض زيكا الذي ي�شبب اأ�رضارا دماغية 
مدمرة لدى الأطفال، ميكن اأن يعالج �رضطانات الدماغ لديهم.
ودمر الفريو�ض القاتل خالل التجارب نوعني من الأورام التي 
توؤثر ب�شكل رئي�شي على الأطفال دون �شن اخلام�شة. وب�شكل 

حيوي، قام زيكا بانتقاء وقتل اخلاليا ال�رضطانية التي ي�شعب 
عالجها، ولكنه ترك اخلاليا الع�شبية �شليمة دون اإ�شابتها باأذى.

وو�شف العلماء الربازيليون من جامعة �شاو باولو النتائج باأنها 
»مذهلة«، بعد اأن �شاهم »عالج زيكا« بتخلي�ض بع�ض الفئران 
من اأي اأثر للمر�ض. ويخططون بالفعل لإجراء التجارب على 

الأطفال.
وقام العلماء بزراعة اأورام دماغية ب�رضية جنينية يف اجلهاز 

الع�شبي املركزي لدى فئران الختبار، يطلق عليها ا�شم 
»medulloblastoma«. وتقل�شت الأورام لدى 20 من اأ�شل 

29 من الفئران اخلا�شعة لعالج فريو�ض زيكا. كما اختفت يف 
.»medulloblastoma« اثنني من الفئران امل�شابة بورم

 علماء يحذرون من 
املبالغة يف اجلهد البدين

اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�شة الن�شاط البدين توؤدي اإىل 
ظهور وتطور اأمرا�ض  خطرية جتعل الإن�شان مقعدا وقال باحثوا 
املركز الطبي جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�شة التمارين 

البندية ال�شاقة التي ترهق ج�شم الإن�شان، توؤدي اإىل اأمرا�ض 
خطرية كالت�شلب اجلانبي ال�شموري، الذي اأقعد عامل الفيزياء 

الربيطاين الراحل، �شتيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية لأكرث من 1500 بالغ، �شخ�شوا 

مبر�ض الت�شلب اجلانبي ال�شموري، يف اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، 
اأن الذين يعانون من اأ�شد اأعرا�ض املر�ض هم من ميتلكون 

بنية ج�شدية قوية وميار�شون اأق�شى متارين اللياقة البدنية، من 
الرك�ض والتجديف وكرة ال�شلة وغريها من الألعاب الريا�شية 

الثقيلة.

طبيب اأع�صاب يعلن

  ال�صوم عالج ملختلف
 الأمرا�س املزمنة...!!

مارك مات�شون هو رئي�ض خمترب العلوم الع�شبية يف املعهد الوطني 
لل�شيخوخة. وهو اأي�شا اأ�شتاذ علم الأع�شاب يف جامعة جونز هوبكنز، 
وواحد من اأبرز الباحثني يف جمال الآليات اخللوية واجلزيئية الكامنة 

وراء العديد من ال�شطرابات الع�شبية، مثل مر�ض الباركن�شون 
والألزهامير.

وقد ن�رض مارك وفريقه عدداً من درا�شاتهم التي تناق�ض قدرة ال�شوم 
مرتني يف الأ�شبوع، على تقليل خطر ال�شابة مبر�ض الباركن�شون 

والأزهامير ب�شكل كبري. وعند اإلقاء نظرة على درا�شات تقييد ال�شعرات 
احلرارية، تالحظ فرتات العمر الطويلة وكذلك زيادة القدرة على 

حماربة الأمرا�ض املزمنة واأثبتت الدرا�شة اأن ال�شوم وتقييد ال�شعرات 
احلرارية تنّمي خاليا جذعية جديدة وت�شلح احلم�ض النووي، ومتّدد 
فرتة احلياة وتوؤّخر الأمرا�ض املرتبطة بالعمر، ا�شافًة اىل اأّنها فّعالة 

كعالج لل�رضطان مع اأدوية العالج الكيميائي. اأّل اأّنه ل ميكن روؤية جتربة 
يف العيادة من دون اختبار املخّدرات ال�شيدلنية، لكّن هذه الدرا�شة ل 

تك�شب املال من ال�شوم وحده، اأو من ع�شب التي ل براءة اخرتاع له.

علماء يحذرون من املبالغة يف اجلهد البدين

علماء ين�صحون بتناول اللنب لفوائده العظيمة!

ممار�شة  زيادة  اأن  هولنديون  علماء  اأكد 
وتطور  ظهور  اإىل  توؤدي  البدين  الن�شاط 

اأمرا�ض  خطرية جتعل الإن�شان مقعدا.
جلامعة  الطبي  املركز  باحثوا  وقال 
ممار�شة  اإن  الهولندية،  اأوتريخت 
ترهق  التي  ال�شاقة  البندية  التمارين 
ج�شم الإن�شان، توؤدي اإىل اأمرا�ض خطرية 
كالت�شلب اجلانبي ال�شموري، الذي اأقعد 
عامل الفيزياء الربيطاين الراحل، �شتيفن 

هوكينغ.
من  لأكرث  طبية  بيانات  حتاليل  واأظهرت 
الت�شلب  مبر�ض  �شخ�شوا  بالغ،   1500
واإيطاليا  اإيرلندا  يف  ال�شموري،  اجلانبي 
اأ�شد  من  يعانون  الذين  اأن  وهولندا، 
بنية  ميتلكون  من  هم  املر�ض  اأعرا�ض 

متارين  اأق�شى  وميار�شون  قوية  ج�شدية 
والتجديف  الرك�ض  من  البدنية،  اللياقة 
وكرة ال�شلة وغريها من الألعاب الريا�شية 

الثقيلة.
على  ا�شتنتاجاتهم  يف  العلماء  واعتمد 
كثافة  )ن�شبة  الأي�ض  بعمليات  ي�شمى  ما 
يف  العادي  لل�شخ�ض  الغذائي  التمثيل 
طرديا  ترتبط  التي  الراحة(،  من  حالة 
على  وتاأثريها  البدين  الن�شاط  بزيادة 
الأوعية الدموية واأن�شجة اجلهاز الع�شبي 

لالإن�شان.
�شيغة  اإىل  التو�شل  يف  العلماء  وياأمل 
مثالية حتدد مقيا�ض الن�شاط البدين لدرء 
اأخطار الإ�شابة باأمرا�ض القلب واجلهاز 

الع�شبي بجميع اأ�شكالها.

بني علماء اأمريكيون التاأثري الإيجابي للنب املخي�ض 
الذي ي�شاعد على تخفي�ض �شغط الدم لدى مر�شى 

القلب والأوعية الدموية.
ووجد علماء جامعة اأوبورن يف األباما اأن اللنب يتيح 
التوا�شل بني القناة اله�شمية والدماغ. كما اأن اللنب 

ي�شاعد على احلفاظ على توازن البكترييا يف اجلهاز 
اله�شمي وقد اأظهرت درا�شات �شابقة اأن اخللل يف 

م�شتعمرات البكترييا يف الأمعاء )اجلراثيم(، يوؤدي اإىل 
الإ�شابة بارتفاع �شغط الدم لدى ن�شبة كبرية من النا�ض.

وخالل جتارب على الفئران املخربية، مت تغذيتها 
)املرتبطة بتدمري باللنب ملدة 9 اأ�شابيع، لحظ العلماء انخفا�ض ال�شموم 

اخلاليا( يف اأج�شادها. كما لحظوا اأي�شا انخفا�ض �شغط الدم ال�رضياين لديها. لذلك ين�شح الأطباء بتناول اللنب املخي�ض لفوائده العديدة وخا�شة 
لدوره يف تخفي�ض �شغط الدم.

ما م�صاعفات مر�س الن�صداد الرئوي املزمن؟
التهابات اجلهاز التنف�شي: يكون امل�شاب مبر�ض الن�شداد الرئوي املزمن اأكرث عر�شة لنزلت الربد املتكررة، والأنفلونزا واللتهاب الرئوي، بالإ�شافة اإىل ذلك، 

ميكن لأي عدوى يف اجلهاز التنف�شي اأن جتعل التنف�ض اأكرث �شعوبة وتلحق ال�رضر باأن�شجة الرئة.
ارتفاع �شغط الدم: قد ي�شبب هذا املر�ض ارتفاًعا يف �شغط الدم يف ال�رضايني التي جتلب الدم اإىل الرئتني )ارتفاع �شغط الدم الرئوي(.

ا�شطرابات يف القلب: لأ�شباب غري مفهومة، يزيد خطر الإ�شابة باأمرا�ض القلب، مبا يف ذلك النوبات القلبية.
�رضطان الرئة: املدخنون امل�شابون بالتهاب ال�شعب الهوائية املزمن اأكرث عر�شة خلطر الإ�شابة ب�رضطان الرئة من املدخنني غري امل�شابني بالتهاب ال�شعب 

الهوائية املزمن.
الكتئاب: قد ي�شاب بع�ض املر�شى بالكتئاب نتيجة �شعوبة التنف�ض وعدم قدرة املري�ض على القيام باأن�شطة احلياة املعتادة.

هل هناك عالج ملر�ض الن�شداد الرئوي املزمن؟
ل يوجد عالج نهائي وفعال ملر�ض الن�شداد الرئوي املزمن، فاخلطة العالجية تعتمد على الإقالع عن التدخني التخفيف من الأعرا�ض التي يعانيها امل�شاب، 
اإ�رضاف طبي  الأدوية حتت  وا�شتخدام  البدين(،  الن�شاط  اإىل  بالإ�شافة  )تغذية �شحية  باأ�شلوب �شحي  وتغيري منط احلياة  لتاليف م�شاعفات املر�ض،  وذلك 

للتخفيف من الأعرا�ض والوقاية من امل�شاعفات مثل:
البخاخات املو�شعة لل�شعب الهوائية التي ت�شاعد على ا�شرتخاء الع�شالت يف القنوات الهوائية، مما ي�شاعد على تخفيف ال�شعال و�شيق التنف�ض.

ال�شتريويدات التي توؤخذ عن طريق ال�شتن�شاق وهي اأدوية كورتيكو�شتريويد الذي يقلل ا�شتن�شاقه من التهاب ال�شعب الهوائية، وي�شاعد على منع تطور احلالة 
وزيادتها �شوًءا.

ال�شتريويدات عن طريق الفم الذي ي�شاعد على تقليل التهاب ال�شعب الهوائية، ومنع تطور احلالة وزيادتها �شوًءا.
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الل�ساُن اأخَطَر جارحة على الإن�سان؛ 
الكبائر؛  اقرتافه  ة  وِخَفّ ل�سهولة 
ِبّ  وال�َسّ والنميمة  والبُْهتان  كالِغيبة 
يف  الإن�ساَن  يُوِقع  بل  وال�ستهزاء؛ 
لذلك  احلالت؛  بع�ض  يف  الُكْفر 
قيَّد �سبحانه الفالَح مَبْن كَفّ �رَشّه؛ 
 * اْلُوؤِْمنُوَن  اأَْفلََح  َقْد   ﴿ قال:  اإذ 
 * َخا�ِسُعوَن  اَلِتِهْم  يِف �سَ ُهْم  الَِّذيَن 
 ﴿ وَن  ُمْعِر�سُ اللَّْغِو  َعِن  ُهْم  َوالَِّذيَن 
]الوؤمنون: 1 - 3[، وقد َخ�َضّ 
ال�سديَد  القوَل  وتعاىل  �سبحانه 
التقوى يف �سورة  ْكر من عموم  بالِذّ
الأحزاب؛ لبيان خطر الل�سان على 
الَِّذيَن  اأَيَُّها  يَا   ﴿ قال:  اإذ  التقوى؛ 
َ َوُقولُوا َقْوًل �َسِديًدا  اآَمنُوا اتَُّقوا الَلّ
يُرعب  وما   ،]70 ]الأحزاب:   ﴿
نزول قوله  القلب ما ورد يف �سبب 
َوَر�ُسوِلِه  َواآيَاِتِه   ِ اأَِبالَلّ ُقْل   ﴿ تعاىل: 
ُكنْتُْم تَ�ْستَْهِزئُوَن ﴿ ]التوبة: 65[، 
»قال  قال:  عمر  بن  عبدالل  فعن 
جمل�ض  يف  تبوك  غزوة  يف  رجل 

هوؤلِء،  اِئنا  ُقَرّ مثَل  راأيُْت  ما  يوم: 
اأَلْ�ِسنًة،  اأْكَذَب  ول  بُُطوًنا،  اأَْرَغَب  ل 
رجل  فقال  اللقاء،  عند  اأْجَبَ  ول 
يف الجل�ض: َكَذبَْت ولِكنََّك ُمنافٌق، 
عليه  الل  �سلى  الل  ر�سول  لأُْخِبََنّ 
الل  �سلى  النبي  ذلك  فبَلََغ  و�سلم، 
قال  القراآن،  ونزل  و�سلم  عليه 
ِبَحَقِب  ُمتعِلًّقا  راأَيْتُُه  فاأنا  عبدالل: 
عليه  الل  �سلى  الل  ر�سول  ناقة 
يقول:  وهو  احلجارة  تَنُْكبُُه  و�سلم 
نخو�ض  كنا  اإمنا  الل،  ر�سول  »يا 
ونلعب!« ور�سول الل �سلى الل عليه 
َواآيَاِتِه   ِ اأَِبالَلّ ُقْل   ﴿ يقول:  و�سلم 
َوَر�ُسوِلِه ُكنْتُْم تَ�ْستَْهِزئُوَن ﴿ ]التوبة: 

.]65
وعن اأبي هريرة ر�سي الل عنه عن 
النبي �سلى الل عليه و�سلم قال: ))اإَنّ 
واِن  ِر�سْ من  بالكلمة  لَيَتََكلَُّم  الَعبَْد 
الل، ل يُلِْقي لها باًل، يَْرَفُعُه الل بها 
بالكلمة  لَيَتََكلَُّم  الَعبَْد  واإَنّ  َدَرجاٍت، 
باًل،  لها  يُلِْقي  ل  الل،  �َسَخِط  من 

معاذ  وعن  َجَهنََّم((،  يف  بها  يَْهِوي 
ر�سي الل عنه قال يف حديث طويل 
وفيه: اأن النبي �سلى الل عليه و�سلم 
الأْمِر  براأ�ِض  اأُْخِبَُك  ))األ  قال: 
َوعُموِدِه وِذْروِة �َسناِمِه؟((، قلُت: بلى 
الأْمِر  ))راأْ�ُض  قال:  الل،  ر�سول  يا 
وِذْروةُ  الةُ،  ال�سَّ َوَعُموُدهُ  الإ�ْسالُم، 

))األ  قال:  ثم  اجِلهاُد((،  �َسناِمِه 
قلُت:  ُكِلُّه؟((،  ذلك  مِبَالِك  اأُْخِبَُك 
بل�سانه،  فاأخذ  الل،  ر�سول  يا  بلى 
ثم قال: ))ُكَفّ عليك هذا((، قلُت: 
مبا  لوؤاخذون  واإنا  الل،  ر�سول  يا 
َك،  اأُُمّ ))ثَِكلَتَْك  فقال:  به؟  نتكلم 
على  النَّاِر  يف  النا�َض  يَُكُبّ  وَهْل 

األْ�ِسنَِتِهْم؟((،  َح�ساِئُد  اإَلّ  ُوُجوِهِهْم 
وقد �سدق من قال: »ِجْرُمه �سغرٌي 
- اأي: حجمه - وُجْرُمه كبرٌي«، وعن 
�سهل بن �سعد قال: قال ر�سول الل 
�سلى الل عليه و�سلم: ))َمْن ي�سَمُن 
ِرْجليه،  بني  وما  حَلييه  بني  ما  يل 

َمُن له اجلنة((. اأ�سْ

خطر �لِغيبة و�لُبهتان و�لنميمة

�لوالية متفاوتة بح�سب 
�إميان �لعبد وتقو�ه

الولية متفاوتة بح�سب اإميان العبد وتقواه 
، فكل موؤمن له ن�سيب من ولية الل وحمبته 
وقربه ، ولكن هذا الن�سيب يتفاوت بح�سب 

الأعمال ال�ساحلة البدنية والقلبية التي يتقرب 
بها اإىل الل ، وعليه ميكن تق�سيم درجات 

الولية اإىل ثالث درجات :
1- درجة الظامل لنف�سه : وهو الوؤمن العا�سي 

، فهذا له من الولية بقدر اإميانه واأعماله 
ال�ساحلة .

2- القت�سد : وهو الوؤمن الذي يحافظ على 
اأوامر الل ، ويجتنب معا�سيه ، ولكنه ل يجتهد 
يف اأداء النوافل : وهذا اأعلى درجة يف الولية 

من �سابقه .
3- ال�سابق باخلريات : وهو الذي ياأتي بالنوافل 

مع الفرائ�ض ، ويبلغ بالعبادات القلبية لل عز 
وجل مبالغ عالية ، فهذا يف درجات الولية 

العالية .
ثم ل �سك اأن النبوة هي اأعلى واأرقى درجات 

الولية لل عز وجل .
قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية – كما يف »جمموع 

الفتاوى« )6/10( – :
» النا�ض على ثالث درجات : ظامل لنف�سه ، 

ومقت�سد ، و�سابق باخلريات . 
فالظامل لنف�سه : العا�سي برتك ماأمور اأو فعل 

حمظور . 
والقت�سد : الوؤدي الواجبات والتارك 

الحرمات . 
وال�سابق باخلريات : التقرب مبا يقدر عليه 
من فعل واجب وم�ستحب ، والتارك للمحرم 

والكروه . 
واإن كان كل من القت�سد وال�سابق قد يكون 
له ذنوب متحى عنه : اإما بتوبة - والل يحب 
التوابني ويحب التطهرين - واإما بح�سنات 

ماحية ، واإما مب�سائب مكفرة ، واإما بغري ذلك 
. وكل من ال�سنفني القت�سدين وال�سابقني من 

اأولياء الل الذين ذكرهم يف كتابه بقوله : 
) األ اإن اأولياء الل ل خوف عليهم ول هم 

يحزنون . الذين اآمنوا وكانوا يتقون ( ، فحد 
اأولياء الل هم : الوؤمنون التقون .

�لطريق �الآمن �أن تعرف �هلل من خالل خلقه 
من  الل  مبعرفة  بداأ  اإذا  الإن�سان  لذلك 
اأن  من  له  واأ�سلم  اأاأمن  خلقه  خالل 
يتعرف اإىل الل من خالل اأفعاله، اجعل 
معرفة الل من خالل اأفعاله، يف الرحلة 
الثالثة اعرف الل من قراآنه، من كالمه، 
اعرف الل من خلقه، اإن عرفت الل من 
خلقه، ومن كالمه، ميكنك اأن تعرف الل 
تف�رش  اأن  الإمكانية  عندك  اأفعاله،  من 
جتد  فقد  باأفعاله  تبداأ  اأن  اأما  اأفعاله، 
مقهورة،  �سعوباً  جتد  قد  جماعات، 

و�سعوباً ظالة، قد جتد م�سائب كبرية 
من  في�سانات،  من  زلزل،  من  جداً؛ 

براكني، من اإتالف حما�سيل.
هناك ق�س�ض من دون تعليل كثرية جداً، 
اأن تعللها تكون قد  اإن رويتها دون  هذه 

اأ�ساأت الظن بالل عز وجل.
الطريق  يف  الإن�سان  مي�سي  اأن  العبة 
ول  الل  خملوقات  يف  تفكروا  الآمن، 
يف  مت�سي  فتهلكوا،  ذاته  يف  تفكروا 
من  الل  تعرف  اأن  الآمن،  الطريق 

َماَواِت  ال�َسّ َخلِْق  اإَِنّ يِف  خالل خلقه:  ﴿ 
َلآَيَاٍت  َوالنََّهاِر  اللَّيِْل  َواْخِتاَلِف  َواْلأَْر�ِض 
َ ِقيَاماً  ِلأُويِل اْلأَلْبَاِب *الَِّذيَن يَْذُكُروَن الَلّ
ُروَن يِف َخلِْق  َوُقُعوداً َوَعلَى ُجنُوِبِهْم َويَتََفَكّ
َما َخلَْقَت َهَذا  َربَّنَا  ْر�ِض  َواْلأَ َماَواِت  ال�َسّ

بَاِطاًل �ُسبَْحانََك َفِقنَا َعَذاَب النَّاِر﴿
 ]�سورة اآل عمران الآية:191-190[

الُْقْراآََن  يَتََدبَُّروَن  ﴿اأََفاَل  الثاين:  الطريق 
حممد  ]�سورة  اأَْقَفالَُها﴿  ُقلُوٍب  َعلَى  اأَْم 

الآية:24[

على �ملوؤمن �أن تغلب رحمته غ�سبه 
اأيها الأخوة، النبي �سلى الل عليه و�سلم قال:  ))اإن الل كتب كتاباً قبل اأن يخلق اخللق: اإن رحمتي �سبقت غ�سبي، فهو 

مكتوب عنده فوق العر�ض((  ] اأخرجه البخاري وم�سلم والرتمذي عن اأبي هريرة [  الوؤمن ال�سادق يجب اأن تغلب 
رحمته غ�سبه واأنا اأقول: والوؤمن ال�سادق يتخلق بهذا الكمال، يجب اأن تغلب رحمته غ�سبه.

َمَواِت والأر�ِض مئَة َرحمة، كُلّ  وعن �سلمان ر�سي الل عنه قال: قال عليه ال�سالة وال�سالم:  )) اإَِنّ اللَ َخلََق يوَم َخلََق ال�َسّ
َماِء والأر�ِض ((  ] اأخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي [  اأي تغطي ما بني ال�سماء والأر�ض. رحمٍة ِطبَاُق ما بنََي ال�َسّ
)) َفَجَعَل ِمنَْها يف الأر�ِض َرحمة، فبها تَعِطُف الَواِلدةُ على َولَِدها، والَوْح�ُض والطرُي بع�ُسها على بع�ض، َفاإِذا كان يوُم 
الِقياَمِة اأَكَملََها ِبهذِه الرحمة ((  ] اأخرجه م�سلم عن �سلمان الفار�سي [  اأو�سح مثل قلب الأم، اإن�سانة تريد لبنها 

كل �سعادة، تعرى من اأجله، جتوع من اأجله، ت�سحي بالغايل والرخي�ض من اأجله، ول تنتظر منه �سيئاً، هذه الأم.

من هم �الأولياء ، وما هي درجاتهم؟
اأولياء الل – بكل و�سوح واخت�سار – هم اأهل الإميان والتقوى ، الذين يراقبون الل تعاىل يف جميع �سوؤونهم ، فيلتزمون 

اأوامره ، ويجتنبون نواهيه . 
يَاِة  ِ ل َخْوٌف َعلَيِْهْم َول ُهْم يَْحَزنُوَن . الَِّذيَن اآَمنُوا َوَكانُوا يَتَُّقوَن . لَُهْم الْبُ�رْشَى يِف احْلَ قال الل تعاىل : ) اأَل اإَِنّ اأَْوِليَاَء الَلّ

ِ َذِلَك ُهَو الَْفْوُز الَْعِظيُم ( يون�ض/62-64 ،قال احلافظ ابن كثري رحمه الل يف  نْيَا َويِف اْلآِخَرِة َل تَبِْديَل ِلَكِلَماِت الَلّ الُدّ
»تف�سري القراآن العظيم« )278/4( :

» يخب تعاىل اأن اأولياءه هم الذين اآمنوا وكانوا يتقون ، كما ف�رشهم ربهم ، فكل من كان تقيا كان لل وليا : اأنه ) ل 
َخْوٌف َعلَيِْهْم ( فيما ي�ستقبلون من اأهوال القيامة ، ) َول ُهْم يَْحَزنُوَن ( على ما وراءهم يف الدنيا .

وقال عبد الل بن م�سعود ، وابن عبا�ض ، وغري واحد من ال�سلف : اأولياء الل الذين اإذا ُروؤوا ُذِكر الل . وقد ورد هذا يف 
حديث مرفوع .

عن اأبي هريرة ر�سي الل عنه ، قال : قال ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلم : ) اإن من عباد الل عبادا يغبطهم الأنبياء 
وال�سهداء . قيل : من هم يا ر�سول الل ؟ لعلنا نحبهم . قال : هم قوم حتابوا يف الل من غري اأموال ول اأن�ساب ، 
وجوههم نور على منابر من نور ، ل يخافون اإذا خاف النا�ض ، ول يحزنون اإذا حزن النا�ض . ثم قراأ : ) اأَل اإَِنّ 

ِ ل َخْوٌف َعلَيِْهْم َول ُهْم يَْحَزنُوَن ( رواه اأبو داود باإ�سناد جيد – و�سححه الألباين يف »ال�سل�سلة ال�سحيحة«  اأَْوِليَاَء الَلّ
)1369/7( - » انتهى باخت�سار وت�رشف ي�سري . 
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النقال  :0661.41.25.76  

قطر احلياة”..  لأحمد مكي ر�شالة موؤثرة 
تك�شف كيف اأنقذت   �شابا من الإدمان!

مكي،  اأحمد  النجم  ك�شف 
عرب ح�شابه ال�شخ�شي على 
موقع تبادل ال�شور والفيديو 
تفا�شيل  عن  “اإن�شتقرام”، 
اأحد متابعيه، ويدعى  ق�شة 
اأغنية  اأن  اأكد  الذي  اإ�شالم، 
يف  ت�شببت  احلياة”،  “قطر 

اإقالعه عن االإدمان.
ر�شالة  يف  “اإ�شالم”  وذكر 
“مكي”  اإىل  وجهها  موؤثرة، 
ب�شبب  االآن”  “حي  اأنه 
“اأول  وقال:  االأغنية،  هذه 
تانية  يف  كنت  ا�شمعها  مرة 

بادئ  ل�شه  وكنت  جامعة 
�شنورتنج كوك من �شهرين، 
بعد ما�شفت م�شهد النهاية، 
ومامته ق�شاد قربه.. حلفت 
ما امل�شه تاين، وبعدت عن 
اأمي  تخلي  ممكن  �شكة  كل 
واحلمد  قربي،  على  تبكي 
ومتجوز  اتخرجت  هلل 
مكي  يا  وب�شببك  وخلفت.. 

اأنا عاي�ش”.
ر�شالة  احلياة..  قطر 
اأنقذت  كيف  تك�شف  موؤثرة 
اأحمد مكي �شابا من  اأغنية 

االإدمان!
على  مكي  اأحمد  وعلّق 
قائاًل:  “اإ�شالم”  ر�شالة 
اأين  هلل  وال�شكر  “احلمد 
وزي  يقويك..  ع�شان  �شبب 
ميكن  يوم  يف  كنت  اأنت  ما 
بكلمه..  يقويك  حد  حمتاج 
ميكن يكون كالمك ده �شبب 
يقوي نا�ش كتري م�ش �شايفة 
كمان  اأنا  ويقويني  اأمل.. 
ليك  �شكرا  اأكمل..  ع�شان 
يوفقك يف  وربنا  اإ�شالم،  يا 
الأ�رشتك  ويخليك  حياتك 

وحتافظ عليها”.
“قطر  اأغنية  اأن  اإىل  ي�شار 
األبوم  �شمن  كانت  احلياة”، 
“اأ�شله عربي”، الذي طرحه 
 ،2012 عام  يف  مكي  اأحمد 
مكي،  اأحمد  كلمات  من 

واأحلان �شادي ال�شعيد.
مكي،  اأحمد  الفنان  وطرح 

حديثا، اأغنية جديدة بعنوان 
عرب  الياقوت”،  من  “اأغلى 
موقع  على  الر�شمية  قناته 
عالقة  عن  “يوتيوب”، 
وهي  بابنه،  املميزة  االأب 
وتوزيع  واأحلان  كلماته،  من 
والتي  ال�شعيد،  �شادي 

حققت جناحا كبريا.

الفنان �شامي باي يطرح 
فيديو كليب »خودي قلبي«

Sami Bey على  الفنان املغربي  ن�رش 
اأغنيته  االنرتنت،  على  الر�شمية  قناته 
قلبي<<،  ><خودي  اجلديدة  املنفردة 
الفنان  واأحلان  كلمات  من  االغنية 
الغازي،  حمزة  وتوزيع  ريحي،  زكرياء 
االغنية  اأمال،  ل�شفيان  امليك�شاج  اأما 
الفيديو كليب  مت ت�شويرها على طريقة 
بجمهورية الت�شيك، حتت ادارة املخرج 
طوما�ش ليتزكا. يناق�ش فيديو كليب اأغنية ><خودي قلبي<< فكرة ب�شيطة 
وهي ق�ش�ش احلب املفاجئة التي حتدث من اأول نظرة يف حياة االأ�شخا�ش 
من غري توقع اأو �شابق اإنذار )coup de foudre( ، والتي جتعل من ال�شخ�ش 
مزجت  يحب.  من  اإ�شعاد  اأجل  من  واملعجزات  امل�شتحيل  ي�شنع  املحب 
حما�شية  اغنية  جعلها  مما  البوب،  واإيقاعات  الراي  مو�شيقى  بني  االغنية 
�شاحلة ملو�شم ال�شيف، كما متيزت بالب�شاطة يف الكلمات وال�شال�شة يف اللحن 
والوطن  باملغرب  اجلمهور  لكل  ي�شل  حديث  غنائي  اأ�شلوب  تقدمي  بهدف 
العربي. اجلدير بالذكر اأن اأغنية ><خودي قلبي<< تعترب ثاين �شنجل غنائي 
يف م�شار ><�شامي باي<<،  بعد اغنيته »ولد احلالل«« التي اأطلقها منذ فرتة 
وجيزة، والتي القت ا�شتح�شان اجلمهور هي وعديد من االغاين التي اعادها 
�شامي باي ب�شوته  وحققت ماليني امل�شاهدات،  كاأغنية ><بختة<< واأغنية 
للفنان  ال�شحرا<<   ><بنت  لل�شاب خالد  انتي طوالو جنحيك<<  ><حتى 
><ر�شيد طه<< والفنان ><احمد خليفي<< واأغنية Va Bene<< للفنان 
><ر�شا الطلياين<< والتي قدمها باأ�شلوب ع�رشي وجديد . ولد �شامي باي 
مبدينة الدار البي�شاء، وترعرع بالعا�شمة الربيطانية لندن، بداأ الغناء يف �شن 
مبكرة، ومنت هذه املوهبة لديه من خالل  ت�شجيع والديه اللذان كانا �شندا 
له يف  املجال الفني والدرا�شي، حيث در�ش �شامي بجامعة غرينت�ش وح�شل  
بكربيات  كمهند�ش  اإ�شتغل    الكومبيوتر،  علوم  الباكالوريو�ش يف  درجة  على 

ال�رشكات اخلا�شة بالتكنولوجيا واملعلوميات يف اململكة املتحدة و العامل.
الدولية خارج  العديد من املهرجانات  ><�شامي باي<< يف  الفنان   �شارك 
املغرب  كمهرجان >براينت فولك ف�شتيفل<  باململكة املتحدة، ومهرجان 
>برنو باراد< بجمهورية الت�شيك، ومهرجان  >هافانا<  باململكة املتحدة، 
ف�شال على  العديد من ال�شهرات داخل  بلده املغرب مبراك�ش والدار البي�شاء 

ترف�س  التون�شية  درة  النجمة 
العرتاف بعمرها احلقيقي

ن�رشت املمثلة  درة التون�شية  �شورة لها بلوك 
احد  على  اخلا�ش  ح�شابها  على  ت�شعيني 
�شبكة االنرتنت ، وعلقت عليها كاتبة : اجواء 
الت�شعينات . فعلق املتابعون عليها وت�شاءل 
البع�ش ان كانت قد التقطت هذه ال�شورة يف 
الت�شعينات فردت : ال ال�شورة جديدة ولكن 
روح ال�شورة اللوك ت�شعيناتي انا كنت طفلة 

بالت�شعينات.
عندها رد عليها �شخ�ش اخر : يا ت�شعيناتك 

..كنتي حتت الع�رشيت انتي يف ت�شعينات..كنتي بديتي يف الفن؟ فنفت 
درة االمر وا�رشت انها كانت طفلة وقتها.

�شريف منري: »املمر« ملحمة وطنية..
فيلم  يف  �رشٍف  �شيف  الظهور  يف  يرتدد  مل  اإنه  منري،  �رشيف  قال 
»املمر« للمخرج �رشيف عرفة، لقناعته ب�رشورة تقدمي اأعمال حربية 
تربز بطوالت القوات امل�شلحة امل�رشية. واأ�شاف منري ، اأن ال�شينما 
يف  تزال  ال  »الر�شا�شة  ومنها  البطولية،  باالأفالم  زاخرة  امل�رشية 
جيبي، اأغنية علي املمر، والعمر حلظة«، وك�شفت هذه االأفالم حجم 
علي  منري  و�شدد  الوطن.   عن  دفاعاً  جنودنا  بذلها  التي  الت�شحيات 
اأن »املمر« ملحمة وطنية، الأنه ك�شف كوالي�ش حرب اال�شتنزاف دون 
مواربة، متابعاً »اأعتز واأفخر مب�شاركتي يف هذا الفيلم، الذي مل اأتقا�ش 
عنه اأجراً«. وي�شارك يف بطولة »املمر« اأحمد عز، واأحمد رزق، واإياد 
ن�شار، وحممد فراج، واأحمد فلوك�شن واأحمد �شالح ح�شنني وهو من 

تاأليف واإخراج �رشيف عرفة.

لوحة بيكا�شو لـ »دورا مار« قد تتخطى 
35 مليون جنيه اإ�شرتليني

اأعلنت دار مزادات كري�صتز العاملية، اأنها تتوقع تتخطى مبيعات لوحات فن جتريدي 
لل�صكل الأنثوي، ر�صمها بابلو بيكا�صو وفرينان ليجيه، ع�صرات املاليني من اجلنيهات 

الإ�صرتلينية يف مزاد يقام الأ�صبوع املقبل.
جال�شة(  )امراأة  ولوحة 
الفنان  ر�شمها  التي 
عام  يف  ليجيه  التكعيبي 
خم�شة  من  واحدة   1913
جت�شد  رمزية  اأعمال 
ويبلغ  جال�شة،  امراأة 
املتوقع  التقديري  ال�شعر 
مليون   25 اللوحة  لهذه 
مليون   31٫56( اإ�شرتليني 
اللوحة  وجت�شد  دوالر(. 
اإحدى  مار«،  »دورا  �شورة 
قد  الكثريات،  ع�شيقاته 
اللوحة  النازيون  احتجز 
العاملية  احلرب  خالل 
املقاومة  لكن  الثانية، 
ا�شرتجعتها  الفرن�شية 
من  طريقها  يف  وهي 

باري�ش اإىل مورافيا.

مار  دورا  تربط  وكانت 
قوية  عالقة  وبيكا�شو 
اأعوام، وقد  ت�شعة  ملدة 
جال�شة«  »امراأة  ر�شم 
عندما   ،1939 عام 
عاماً،   58 عمره  كان 
وعمرها 31 عاماً، وتعد 
»امراأة جال�شة« من اأهم 
عرب  بيكا�شو،  لوحات 
فيها عن احلب والرغبة 
تعرب  مثلما  اجلاحمة، 

عنه الكثري من لوحاته.
وقال جي�شون كارى رئي�ش 
االنطباعي  الفن  ق�شم 
دار  يف  واملعا�رش 
)رجل  لوحة  اإن  كري�شتيز، 
التي  اخل�رشاء  وامراأة( 
االإ�شباين  الفنان  ر�شمها 

هي   1968 عام  بيكا�شو 
متالحما  له  ذاتية  لوحة 
جاكلني،  زوجته  مع 
قيمتها  اأن  واأ�شاف 
ماليني   10 بني  مبا  تقدر 
اإ�شرتليني.  مليون  و15 
يف  الدار  تعر�ش  كما 

االنطباعي  )الفن  مزاد 
واملعا�رش( الذى يقام يوم 
لوحة  اجلاري،  جوان   18
الفرن�شي  الفنان  ر�شمها 
 1937 فى   ماتي�ش  هرنى 
ترتدى  �شابة  وجت�شد 
ا�شرتاها  ع�رشية  مالب�ش 

مدينة  يف  اأ�شواق  من 
اأن  املتوقع  ومن  ني�ش، 
جتلب هذه اللوحة ما بني 
ماليني  وثمانية  خم�شة 
كارى  وقال  اإ�شرتليني. 
بالفن  ال�شغف  على  معلقا 
جامعو  »لدينا  املعا�رش: 
وم�شرتون  اآ�شيويون  فنون 
للفن  وجامعون  جدد 
يبحثون  الذين  املعا�رش 
امل�شتحدثة  االأعمال  عن 
لفنانني مثل ليجيه«. يذكر 
لوحة  بيعت   2015 يف  اأنه 
اجلزائر«  »ن�شاء  بيكا�شو 
بنحو 179 مليون دوالر يف 
رقم  وهو  كري�شتيز،  مزاد 
يف  تباع  ل�شورة  قيا�شي 

املزادات العاملية.

»Bird box »شاندرا بولوك  تك�شف �شبب موافقتها على�
النجمة  حتدثت 
العاملية  �شاندرا 
�شبب  عن  بولوك  
موافقتها على خو�ش 
 Bird« فيلم  بطولة 
�شعوبة  رغم   ،»box
واملتاعب  ت�شويره 
واجهتها  التي  الكثرية 

فيه.
بولوك،  وك�شفت 
اإحدى  ت�شلمها  خالل 
يف  العاملية  اجلوائز 

ولديها  اأن  كاليفورنيا، 
لوي�ش وليلى كانا �شبب 
موافقتها على الفيلم، 
م�شرية اىل انها وجدت 

ق�شته قريبة منها.
اأن  ذكره  اجلدير 
كانت  بولوك  �شاندرا 
قد تعر�شت الإ�شابات 
اأثناء ت�شوير دورها يف 
 ،»Bird Box« فيلم 
بارتداء  قامت  وقد 
ع�شبة للعني يف اأغلب 

الت�شوير،  اأوقات 
اىل  بطولتها  والفيلم 
هوالندر،  توم  جانب 
روزا  بول�شون،  �شارة 
�شاالزار، جاكي ويفر، 
جو�ش  تاأليف  ومن 
واإخراج  مالريمان، 
�شوزان بيري، ويتحدث 
تواجه  امراأة  عن 
العديد من امل�شاعب 
من  جمموعة  مع 

االأطفال.
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ال�سيارات يف  و�سعت  مميزات  اأغرب 
ال�سيارات، ُطرحت  تاريخ  على مدار 
والرائعة  الغريبة  الأفكار  بع�ض 
�سبيل  فعلى  ال�سيارات،  لتح�سني 
بوبيولر  جملة  اقرتحت  املثال، 
مل�سكلة  حلاً   1935 عام  ميكانيك�ض 
ال�سيارة  يف  ورائحتهم  الكلب  �سعر 
جانب  على  اأكيا�ض  تعليق  من خلل 
بها،  الكلب  و�سع  ليتم  ال�سيارة 
ال�سائقني  متييز  كذلك  واقرُتح 
تراخي�ض  لوحة  خلل  من  ال�سيئني 
وعظمتني  جمجمة  عليها  مر�سوم 

متقاطعتني.
هناك  كان  لذلك،  �سابق  وقت  ويف 
اأوريا  يُدعى  ا  م�سهوراً ا  وموؤلفاً ا  واعظاً
بالهند�سة،  ا�ستهر  والذي  �سميث 
خوف  م�سكلة  حل  �سميث  ا�ستطاع 
خلل  من  ال�سيارات  من  اخليول 
باحلجم  خ�سبي  ح�سان  راأ�ض  و�سع 
من  الأمامي  اجلزء  يف  له  الطبيعي 

ال�سيارات.
اإىل  �سخيفة  الأفكار  هذه  كل  لي�ست 
اأهل الكثري منها  حد كبري، وهذا ما 
اإىل الدخول يف مرحلة الإنتاج، اإليك 
اأ�سافت  التي  الأفكار  ببع�ض  قائمة 

مميزات لبع�ض ال�سيارات.

مكافحة االختطاف من فولفو
وقت  متاحة حتى  امليزة  كانت هذه 
ال�سيدان،   S80 �سيارات  يف  قريب 
ال�سيارة  مفتاح  يُخربك  حيث 
ال�سخ�سي اأثناء اقرتابك من ال�سيارة 
اأمر  وهذا  مفتوحة،  اأم  مغلقة  اأنها 
�سديد  ا  مو�سوعاً كان  لكنه  منطقي، 
رجال  مثل  الب�رش  لبع�ض  اخلطورة 
وال�سيا�سيني  الأثرياء  الأعمال 

واجلوا�سي�ض الدوليني.
وجود  معرفة  فولفو  ا�ستطاعت 
جهاز  خلل  من  بال�سيارة  خاطفني 
للغاية  احل�سا�ض  النب�سات  ا�ست�سعار 
ما  مبعرفة  لك  �سي�سمح  والذي 
ينب�ض  اإن�سان  قلب  هناك  كان  اإذا 

باملقعد اخللفي اأم ل.

مقاعد �صيفروليه الدوارة

ما كان يف الواقع فكرة جيدة، مل يدم 
اأن  ، وذلك لأن املقاعد يجب  طويلاً
اأو  تنفجر  اأن  دون  احلوادث  تتحمل 
تقذف الركاب جتاه عجلة القيادة اأو 
الأمامي، لكن يف عام 1974  الزجاج 
كان باإمكانك �رشاء �سيفروليه لوجانا 
S3 ذات املقاعد الدوارة مما ي�سمح 
واخلروج  الدخول  ال�سيارة  بقائد 
ب�سهولة من ال�سيارة وهذا قدم فائدة 
كبرية لكبار ال�سن والأ�سخا�ض الذين 
وثني  التنقل  م�ساكل  من  يعانون 

الركبة ب�سكل عام.

ا�صطدم واترك رقم لوحة 
ال�صيارة

التي  الأعمال  من  اأخرى  فكرة  هذه 
فلم  نظرية،  فكرة  كونها  تغادر  مل 
الإنتاج  حيز  يف  للدخول  تتطور 
اإبداعية حلل م�سكلة  ولكنها حماولة 

يقوم  حينما  تبداأ  والفكرة  حقيقية، 
اأخرى  ب�سيارة  بال�سطدام  ما  �سائق 
�سوف  وعندها  امُل�ساة  اأحد  اأو 
�سغرية  اأقرا�ض  ال�سيارة  من  ت�سقط 
حتتوي على رقم لوحتها حتى يتمكن 
وحتديد  القانون  تطبيق  من  اجلميع 
اجلاين والبحث عنهم والو�سول اإليهم 

ب�سهولة.

ناقل احلركة املزدوج من 
ميت�صوبي�صي

كم من املرات التي كنت ت�سري فيها 
تكون  اأن  ومتنيت  املعاك�ض  بالجتاه 
اأ�رشع؟ مل يكن ناقل احلركة املزدوج 
من ميت�سوبي�سي حلاً يف الواقع لهذه 
ثانوياًا  ا  منتجاً يعترب  بل  امل�سكلة 
ذلك  ويُ�سمى  ا  تعقيداً اأكرث  لت�سميم 
ويت�سمن  �سيفت  بال�سوبر  النظام 
مبا�رشة  احلركة  ناقل  و�سع  النظام 
ن�سبة  كل  وتق�سيم  املحرك  اأ�سفل 
من ترو�ض ال�رشعة اإىل اثنني لتوفري 
اأثناء  والقت�سادية  القوة  خياري 
احلركة وكان الناجت وجود 8 �رشعات 

للعديد من  اأمامية و�رشعتان خلفية 
مرياج  مثل  ميت�سوبي�سي  موديلت 

ودوج كول يف اأواخر ال�سبعينيات.

عجلة قيادة بدون بوق 
مبركزها

اجلهد  من  الكثري  الأمر  يتطلب 
مركز عجلة  اإىل  واحدة  يد  لتحريك 
كبري  زر  على  وال�سغط  القيادة 
لإطلق البوق، لكن يف ديرتويت اأتى 
عجلة  جلعل  ممتازة  بفكرة  �سخ�ض 
وكان  البوق،  هي  نف�سها  القيادة 
البوق يدور حول اجلزء الداخلي من 
عجلة القيادة وعند ال�سغط عليه من 

ال�سائق فاإنه ي�سدر �سوتاًا.

البل�ستيك  فاإن  احلظ،  ل�سوء 
العمر  تقدم  مع  يقدم  واملطاط 
احلرارة  مع  ويتمدد  ويتقل�ض 
الت�سنيع  جودة  تكن  ومل  والربودة، 
واملواد ثابتة ب�سكل دائم يف �ستينيات 
القرن املا�سي، لذا مل ي�ستغرق الأمر 

وقتاًا طويلاً ليتم اإيقاف هذه امليزة.

ميني بار يف �سندوق القفازات
تبتكر  يف عام 1957، كانت كاديلك 
كما  �سارمة  قوانني  هناك  يكن  ومل 
ا  خمتلفاً الوقت  كان  فقد  الآن،  هي 
ببع�ض  تتمتع  ال�سيارات  وكانت 
الفاخرة  املعي�سة  غرف  ميزات 
�سندوق  كان  فقد  لذا  املنازل،  يف 
امل�رشوبات علمة مميزة ملجموعة 
�سيارات كاديلك، كان الباب اخلا�ض 
ا  ممغنطاً الم�رشوبات  ب�سندوق 
من  قطرة  اأي  �سقوط  من  مينع  مما 
ال�سيارة مييناًا  اأثناء انعطاف  الأكواب 

ا.     وي�ساراً

عجلة القيادة املتاأرجحة من 
فورد

عجلت  على  اأ  جميعاً اعتدنا  لقد 
يف  قيا�سية  كميزة  الثابتة  القيادة 
القرن  منت�سف  يف  لكن  ال�سيارات، 
املا�سي كانت هناك ميزات متطورة، 
فقد تطورت فورد اإىل م�ستوى اأف�سل 
مع ثاندربريد يف عام 1961 و�سممت 
للنا�ض  ت�سمح  متاأجرحة  قيادة  عجلة 
اجلانب  اإىل  بو�سات  عدة  بتحريكها 
ب�سهولة  بالدخول  للركاب  وال�سماح 
واخلروج منها. بعد ذلك، ا�ستطاعت 
واإ�سافة  النظام  حت�سني  فورد  �رشكة 
القيادة  عجلة  اإمالة  على  القدرة 
النماذج  بع�ض  يف  وعر�سوها  ا،  اأي�ساً
الأخرى حتى ظهرت قوانني ال�سلمة 
لهذه  نهاية  وو�سعت  الفيدرالية 

الفكرة.

قيا�س وقت “ا�صتخدام ال�صقف” 
من بي اإم دبليو

ميني  ال�سيارة  دبليو  اإم  بي  طورت 

كوبر لتكون بدون �سقف لكن يف بع�ض 
هذا  اإ�سدال  اإىل  ت�سطر  قد  الأحيان 
الظروف  من  نف�سك  حلماية  ال�سقف 
بي  و�سعت  ولهذا  املتغرية،  اجلوية 
الذي  الوقت  قيا�ض  ميزة  دبليو  اإم 
ت�ستخدم فيه ال�سقف اأعلى �سيارتك، 
هذه  من  الهدف  ا  حتديداً نعلم  ل 
امليزة  و�سعت  ال�رشكة  لكن  امليزة 

بالفعل يف ال�سيارة.

�صكوتر هوندا �صيتي

يف  مفيدة  هات�سباك  �سيتي  كانت 
حجمها،  ل�سغر  الأحيان  من  الكثري 
اأنها  على  بت�سويقها  هوندا  وقامت 
ثمانينيات  يف  ال�ستخدام  �سهلة 
عام  من  وبداية  املا�سي،  القرن 
مل�سرتيها  �سكوتر  و�سع  بداأوا   1981
ا  خ�سي�ساً م�سمم  للطي  قابل  �سكوتر 
الأمتعة  منطقة  مع  و�سعه  ليتنا�سب 
هي  بالتاأكيد  الفكرة  وكانت  ال�سغرية 
الماكن  يف  ب�سيارتك  ت�سطف  اأن 
منت�سف  اإىل  وتنطلق  املزدحمة 
ال�سكوتر،  هذا  ا  م�ستخدماً املدينة 
�سريكنون  الذين  النا�ض  عدد  كم  لكن 
ال�سكوتر  ويركبون  جانباًا  �سياراتهم 
للهروب من الزحام املروري للو�سول 

اإىل املنزل!

ُمعطر �صيارات من مر�صيد�س

مر�سيد�ض  تقدمه  مازالت  اأمر  هذا 
يف الوقت احلايل، اإنهم لي�سوا ال�رشكة 
الوحيدة التي قدمت فكرة امُلعطر يف 
احت�سنوا  لكنهم  ال�سيارات،  مق�سورة 
موديلت  فجميع  بالكامل  الفكرة 
لديها   Eو  Sو  C الفئة  مر�سيد�ض 
معطر خا�ض اختياري يتم و�سعه يف 
وقد  ال�سيارة،  داخل  التدفئة  فتحات 
على  بناءاً  الأملانية  ال�سانعة  طورته 
اأذواق م�ستخدمي �سياراتها الفاخرة.

"موديل  �سيارة  "ت�سال" تقدم 
3" جمانا ملن يخرتقها!

جوائز  للقر�سنة  م�سابقة  تقدم 
دولر  مليون  قيمتها  تقارب 
اإيجاد  على  الهاكرز  لت�سجيع 
"ت�سل  �سيارة  مع  اأمنية  م�ساكل 

موديل 3".
الأمن  موؤمتر  وعقد 
مع  �رشاكة   "Pwn2Own"
الكهربائية،  ال�سيارات  �رشكة 
للباحثني  فر�سة  لتقدمي  ت�سل، 
قيمتها  ترتاوح  بجوائز  للفوز 
مقابل  دولر  األف  و250   35 بني 
العثور على نقاط �سعف يف �سيارة 
اأول  و�سيح�سل   3 موديل  ت�سل 
�سخ�ض يكت�سف ثغرة على �سيارة 
وقال  ال�رشكة  من   "3 "موديل 
املديرين  كبري  غورينك،  بريان 

للأمن  مايكرو"  "تريند  �رشكة  يف 
 ،2007 عام  "منذ  الإلكرتوين: 
م�سابقة   Pwn2Own اأ�سبحت 
التي  ال�سناعة  جمال  يف  رائدة 
من  جديدة  جمالت  على  ت�سجع 
ال�سيرباين"،  الأمن  ثغرات  اأبحاث 
ال�سنني  مر  "على  قائل:  واأ�ساف 
وفئات  اأهداف  باإ�سافة  قمنا 
البحثية  اجلهود  لتوجيه  جديدة 
املتزايد  الهتمام  جمالت  نحو 
ويف  وامل�ستهلكني.  لل�رشكات 
مع  �رشاكة  عقدنا  العام،  هذا 
جمال  يف  الأ�سماء  اأكرب  بع�ض 
اللتزام،  هذا  لتعزيز  التكنولوجيا 
الثغرات  اأبحاث  قيادة  وموا�سلة 

الأمنية ذات ال�سلة".

كاروالينا اجلنوبية

بي اإم دبليو ت�ستعل وهي متوقفة دون �سبب وتدمر منزال بالكامل

مكالرين بلم�سات من التنني ال�سيني 
 ك�سفت »مكلرين« �سانعه ال�سيارات اخلارقة ؛ عن جمموعتها اخلا�سة 
اجلديدة من موديل 570 وجاءت »جمموعة كابني« اخلا�سة نتيجة التعاون 
اأونلي«  اآند  ون  كابني  ال�سيني  الأزياء  م�سمم  و  ال�رشكة  بني  امل�سرتك 
الأ�سود  باللون  الن�سخ اخلا�سة  ( ومتيزت  لها  اأول منتجع ح�رشي  تفتح 
الداكن مع �سعار التنني ال�سيني ذو اللون الذهبي على الأبواب والعجلت 
والكبينة الداخلية ك�سعار للمجموعة اجلديدة و�سيطر اللون الذهبي على 
العجلت ومكاب�ض املكابح ؛ كما نق�ض �سعار التنني الذهبي ب�سكل يدوي 

على املقاعد الداخلية لل�سيارة املغطاة بجلد األكانرتا الفاخر 
الأول  الرقمي  املطعم   "GarfieldEats" اإطلق  دبي..  مرة يف  لأول 

من نوعه يف العامل واأنتجت ال�رشكة 5 مناذج فقط من �سياراتها اجلديدة 
التي من املنتظر طرحها يف الأ�سواق مبحرك V8 مزدوج التريبو �سعة 

3.8 لرت وهيكل من األياف الكربون 

ا�ستعلت األ�سنة اللهب يف بي اإم دبليو، ما اأدى 
اإىل تدمري منزل بالكامل يف ولية كارولينا 
اجلنوبية ح�سب و�سائل الإعلم الأمريكية، 
اأثبتت بالفعل باأن ال�سيارة  فاإن التحقيقات 
اأنها  من  بالرغم  احلريق  املت�سبب يف  هي 

كانت متوقفة ومركونة يف املراآب.
فاإن  الأمريكي،  املدين  الدفاع  وح�سب 
مالكة املنزل فتحت املراآب لأخذ �سيارتها 
واخلروج بها، لتفاجاأ بنريان �سخمة تلتهم 
اأنه مل يتم  اإم دبليو خا�ستها، مع العلم  بي 

الك�سف عن املوديل.
بحلول الوقت الذي و�سل فيه رجال الإطفاء 
اإىل موقع احلادث، كان غالبية املنزل قد 
لرت  األف   302.8 واحتاجوا  بالفعل  احرتق 

مياه قبل اأن يتم اإخماد النريان.
اإم  بي  فيها  حترتق  مرة  اأول  هذه  لي�ست 
تقريرها  يف   ABC ك�سفت  حيث  دبليو، 
يزيد  ما  العام املا�سي عن احرتاق  خلل 
 5 اآخر  مدار  على  دبليو  اإم  بي   40 عن 

�سنوات يف الوليات املتحدة.

�سانعة  ا�ستدعت   ،2017 نوفمرب  ويف 
�سيارة  مليون   1.4 الأملانية  ال�سيارات 
واخلام�سة  الثالثة  الفئة  احرتاق  ملخاطر 
خلل  بناوؤها  مت  والتي   Z3و  X3و  X5و
يف  عيب  اإىل  يعود  وذلك   2011-2006
الإطفاء  الهواء. م�سوؤولو  تو�سيلت مكيف 
م�ستمرون حاليا يف التحقيق وقد �رشحوا 
باأنه �سيتم �سوؤال بي اإم دبليو عّما اإذا كانت 
الإ�ستدعاء  يف  متورطة  امل�ستعلة  ال�سيارة 

اأم ل.
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�أكدت م��قع مهتمة ب�ش�ؤون �لتقنية �أن هاتف 
�شيع�د  »م�ت�روال«  من  �ل�شهري   »Razr«
�أن  �ملفرت�ض  ومن  جديدة  بحلة  للأ�ش��ق 
بيع  حلق�ق  �ملالكة   »Lenovo« تطرح 
ل�شالح   »2019  Razr« هاتف  »م�ت�روال« 
تنتج  و�أن  للت�شاالت،   »Verizon« �رشكة 
قد  �ملتحدة،  لل�اليات  منه  ن�شخة  �ألف   200
دوالر   1500 �إىل  منها  �ل��حدة  ثمن  ي�شل 
للطي  قابل  بهيكل  �جلديد  �لهاتف  و�شياأتي 
و�شا�شة  �لقدمية،   »Razr« ن�شخ  يف  كما 

»OLED« مرنة عالية �لدقة متتد على ط�ل 
�ملفاتيح  ل�حة  �أن  حتى  �لد�خلية،  و�جهته 
تظهر  �شا�شة  عن  عبارة  �شتك�ن  �لتقليدية 

عليها �الأرقام و�أحرف ورم�ز �لكتابة.
�جلهاز  هذ�  يزود  �أن  �ملفرت�ض  من  كما 
وذ�كرة  �الأد�ء،  عايل  �لن�ى  ثماين  مبعالج 
مقاوم  وهيكل  غيغابايت،   4 ع�ش��ئي  و�ش�ل 
�لعاملية،  �ملعايري  �أحدث  وفق  و�لغبار  للماء 
 )12+16( بدقة  مزدوجة  �أ�شا�شية  وكامري� 

ميغابيك�شل.

�شتتخلى  �أنها  ذكرت  �أن  بعد 
�لل�شلكي،  �شاحنها  فكرة  عن 
�أنه �شيظهر  لت�ؤكد  »�آبل«  عادت 
و�أو�شحت  قريبا  �الأ�ش��ق  يف 
�رشكة  �أن  »�آبل«  يف  م�شادر 
 »Luxshare Precision«
�شاحن  بت�شنيع  بالفعل  بد�أت 
�لل�شلكي   »AirPower«
ومن  �رشكتهم،  ل�شالح 

�ل�شاحن  يطرح  �أن  �ملفرت�ض 
للبيع يف �لن�شف �الأول من �لعام 

�جلاري.
 »AirPower« و�شيتاألف 
لـ  تت�شع  لل�شحن  من�شة  من 
دفعة  �إلكرتونية  �أجهزة   3
و�شاعة  �آيف�ن،  )هاتف  و�حدة 
و�شماعات   ،Apple Watch
تلك  و�شتك�ن   ،)AirPods

م�شدر  مع  مت�شلة  �ملن�شة 
مبنفذ  �لكهربائية  �لطاقة 
»USB-C« كما من �ملفرت�ض 
�لقطعة  هذه  تر�شل  �أن 
عن  �ملعل�مات  �الإلكرتونية 
�إىل  ت�شحنها  �لتي  �الأجهزة 
�الأخرى  �له��تف  �أو  �حل���شب 

عرب بل�ت�ث.
م�رشوع  عن  »�آبل«  و�أعلنت 

�ل�شاحن �لل�شلكي، يف �شبتمرب 
��شتعر�شت  عندما   ،2017
و�أكدت   ،»xو  8« �آيف�ن  جهازي 
�أنه �شي�شدر يف نف�ض �لعام. لكن 
عقبات كثرية و�جهت �مل�رشوع 
يتمكن��  مل  �لفنيني  الأن  حينها، 
بدقة  برجمياته  �شبط  من 
ليك�ن قادر� على �شحن �أجهزة 

متن�عة يف وقت و�حد.

»موتوروال« حتيي هاتفها »اآبل« مل تتخل عن �ساحنها الال�سلكي
االأ�سطوري

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

ر�شد بع�ض �مل�شتخدمني حتديث �إن�شتغر�م �الأخري �لذي �أ�شاف رمز 
في�شب�ك على �شفحات �مللفات �ل�شخ�شية، ما �أثار حرية �لكثريين 

ول�حظ هذ� �لتحديث الأول مرة من قبل م�شتخدم، رديت، قام 
بتحميل �ش�رة لرمز في�شب�ك، وو�شفها باأنها »�إ�شد�ر جتريبي من 

�إن�شتغر�م«.
ويُظهر �لتحديث طريقة جديدة الإعلم �مل�شتخدمني باإ�شعار�تهم 
على في�شب�ك، وذلك على ملفاتهم �ل�شخ�شية يف �إن�شتغر�م. وي�ؤدي 
�لنقر على �لرمز �إىل ت�شغيل تطبيق في�شب�ك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�شاب �إن�شتغر�م مع في�شب�ك، ف�شتظهر ر�شالة تق�ل: »�إن�شتغر�م 
يرغب بفتح في�شب�ك«.

وبالن�شبة للم�شتخدمني �لذين ر�شدو� رمز �الإ�شعار�ت على �إن�شتغر�م، 
فاإن تذكريهم باأن عملق �مل��قع �الجتماعية ميلك �إن�شتغر�م، كان 

�أمر� غري مرحب به �إىل حد كبري، حيث ت�جه عدد من �مل�شتخدمني 
�إىل ت�يرت لي�شف�� هذ� �لتغيري بـ »�ملزعج«وقال �أحدهم ب�شخرية: 

»من �لر�ئع �أنني حذفت ح�شابي على في�شب�ك قبل �أ�شهر، ومع 
ذلك ما يز�ل �إن�شتغر�م ير�شل يل �إ�شعار�ت عن �أن�شطة �أ�شدقائي 

على في�شب�ك«. ومع ذلك، قال م�شتخدم �آخر: »يف �لبد�ية �شعرت 
باالنزعاج من �أن في�شب�ك �أ�شافت �الإ�شعار�ت �إىل ح�شابي على 

�إن�شتغر�م، ولكن هذ� يعني �الآن �أنه لي�ض علي �لتحقق من في�شب�ك 
على �الإطلق ما مل �أح�شل على �إ�شعار يف �إن�شتغر�م! ال �أعتقد �أن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو �أن هذه �مليزة هي و�شيلة لت�شجيع م�شتخدمي �إن�شتغر�م على 
��شتخد�م في�شب�ك، �لذي �شهد �نخفا�شا و��شحا يف �ال�شتخد�م بني 

�ل�شباب خلل �ل�شن��ت �الأخرية.
و�أو�شح بحث �أجر�ه eMarketer �أن �أقل من ن�شف م�شتخدمي 

�الإنرتنت يف �ل�اليات �ملتحدة، �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 12 �إىل 17 
�شنة، �شي�شتخدم�ن في�شب�ك هذ� �لعام. كما تت�قع �رشكة �الأبحاث �أن 
يخ�رش م�قع في�شب�ك ملي�ين م�شتخدم )�أقل من 25 عاما( هذ� �لعام.

 

موتوروال تك�سف عن جديدها 
عن  �لك�شف  م�ت�روال  �رشكة  تعتزم 
�لعام  هذ�  �جلديدة  ه��تفها  باك�رة 
ب��شرت  ح�شب  وذلك  �لرب�زيل   يف 
�لت���شل  �شبكات  يف  �ملن�ش�ر  �لدع�ة 
�الأنظار  بالتاأكيد  هناك   �الجتماعية 
�شل�شلة  من  �ل�شاد�ض  �جليل  �إىل  تتجه 
با�شم  �شلفاً  و�ملعروفة  جي  م�ت� 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6
 Play  Moto G6 �إىل  باالإ�شافة 
و�لتي من �ملرجع �ن تك�ن متن�عة بني 
ومنخف�شة  ومت��شطة  رئي�شية  ه��تف 

ت�رشيبات  الي�جد  �الآن  حتى  �ل�شعر. 
�له��تف  هذه  م���شفات  ح�ل  م�ؤكدة 
متن�عة  تك�ن  �أن  �لعادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  �إختلفات  مع  �مل���شفات 
و�لذ�كرة  �ل�شا�شة  وحجم  �ملعالج  ن�ع 
الز�لت  �لدع�ة  �أي�شاً  ذلك  وما�إىل 
�شيك�ن  هل  و��شح  وغري  مبهمة 
�حلدث عاملياً �أو �شيك�ن جمرد حدث 
حملي يف �لرب�زيل حيث تلقى ه��تف 

م�ت�روال رو�جاً هائًل هناك .

�سام�سوجن ت�سبح اأكرب ُم�سِنع للقطع االليكرتونية  
�لك�رية  �لتقنية  عملقة  ك�شفت 
و�أرباح  لعائد�ت  ت�قعها  عن  �شام�ش�نغ 
تقريرها  يف  �لعام  من  �الأول  �لربع 
يف  كبري�ً  �رتفاعاً  �شهد  و�لذي  �ملايل، 
�لرقاقات  �أو  للقطع  �ل�رشكة  مبيعات 
�الإليكرتونية.  �الأجهزة  يف  �مل�شتخدمة 
حتقيق  بذلك  �شام�ش�نغ  و��شتطاعت 

رقم قيا�شي باالأرباح بح��يل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  �أول  يف  دوالر 
�لعام �ملا�شي  �الأول من  �لربع  19% عن 
وفق تقدير�تها. لتتمكن بذلك من ك�رش 
�حتكار �نتل لل�شد�رة على مد�ر 25 عاما 
�ملا�شية. ويعترب هذ� �لرقم �أعلى �أي�شا 
من �لت�قعات �لتي حتدث عنها �ملحللني 

�ل�رشكة  �لفرتة �ملا�شية. وللعلم فاإن  يف 
�ملايل  �لتقرير  تفا�شيل  عن  تك�شف  مل 
مع  ي�شدر  بالعادة  و�لذي  كامل،  ب�شكل 
نهاية �شهر �أبريل. لكنها �أعلنت فقط عن 
دون  و�الأرباح  �ملبيعات  يف  قيا�شي  رقم 
ذكر م�شادر تلك �الأرباح؛ مثل �الأجهزة، 

�ل�شا�شات، �لبطاريات، … وغريها.

اآبل تطور هاتفا 
قابال للطي

ل�رشكة  �لتابعني  �ملحللني  �أحد  ذكر 
�الأمريكية   »Merrill Lynch«
�أن  �لتم�يل  بخدمات  �ملتخ�ش�شة 
�رشكة �آبل تتح�رش الإطلق هاتف ذكي 
قابل للطي عام 2020. ويت�قع �خلرب�ء 
�أن يزود هذ� �لهاتف ب�شا�شة مرنة من 
ن�ع »microLED«، كانت قد �أكدت 
عدة م��قع �أن �آبل تعمل على تط�يرها 
حاليا، حيث تتميز تلك �ل�شا�شات باأن 
كل بيك�شل فيها قادر على بث �ل�ش�ء 
�الأخبار  تلك  وتاأتي  م�شتقل.  ب�شكل 

من  مدة  بعد 
م�قع  تاأكيد 
 Patently«
 »A p p l e
�ل�رشكة  �أن 

بدقة  �شا�شات  تط�ير  على  تعمل 
�لذكية  لله��تف  خم�ش�شة   »8K«
�ل��قع  وخ�ذ  و�لكمبي�تر�ت 
على  قادرة  باأنها  وتتميز  �الفرت��شي، 
وت�فري  �مل�شتخدم  عني  حركة  تتبع 
�أول  لي�شت  �آبل  �أن  ويذكر  �لطاقة. 

تقنيات  تط�ير  على  تعمل  �رشكة 
مدة،  فمنذ  للطي،  �لقابلة  �له��تف 
وعلى هام�ض معر�ض CES-2018 يف 
ال�ض فيغا�ض، رفعت �رشكة �شام�ش�نغ 
�ل�رشية عن �لنم�ذج �الأويل لهاتف ذكي 
مع �شا�شة قابلة للطي، من �ملفرت�ض 

�أن يطرح ر�شميا، عام 2019.
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البليدة 

م�صابقة للأغنية 
الوطنية 

البليدة  لوالية  الفنان  دار  �ضتحت�ضن 
املحلية  امل�ضابقة  القادم  ال�ضبت 
على  �ضتجري  التي  الوطنية  للأغنية 
مراحل ت�ضفوية الختيار فائز واحد يف 
نهاية املطاف للم�ضاركة يف االحتفاالت 
 ،1954 نوفمرب  الفاحت  لثورة  املخلدة 
ح�ضبما علم به اليوم االأربعاء من اجلهات 
�ضليمان  اأحمد  �ضيد  اأو�ضح   و  املنظمة 
رئي�س اجلمعية الثقافية »الرحاب« التي 
بالتن�ضيق  التظاهرة  بتنظيم هذه  بادرت 
و  الريا�ضة  و  ال�ضباب  مديريتي  مع 
الثقافة اأنه بهدف اإبراز املواهب الفنية 
ال�ضابة و امل�ضاركة يف اإحياء املنا�ضبات 
تنظيم  يف  اجلمعية  فكرت  الوطنية 
امل�ضابقة املحلية للأغنية الوطنية التي 

فتحت الت�ضجيلت بها منذ اأيام .

غرداية

اإعادة تاأهيل 10 
مكاتب بريدية

خ�ض�ضت موؤ�ض�ضة بريد اجلزائر بغرداية 
ا�ضتثمارا ماليا بقيمة تقارب 100 مليون 
 2019 ل�ضنة  العمل  خمطط  بر�ضم  دج 
الأ�ضغال اإعادة تاأهيل نحو ع�رشة مكاتب 
به  اأفاد  ح�ضبما  الوالية،  عرب  بريدية 

اأم�س االأربعاء م�ضوؤويل ذات املوؤ�ض�ضة.
ت�ضتهدف  التي  العملية  هذه  وت�ضمل 
ع�رشنة واأن�ضنة املكاتب الربيدية، اإعادة 
جديدة  �ضبابيك  وفتح  وجتديد  تاأهيل 
با�ضتعمال  ع�رشية  خدمات  �ضمان  مع 
لفائدة  احلديثة  التكنولوجيات  و�ضائل 
تدعيم  وكذا  وامل�ضتعملني،  الزبائن 
مدير  اأو�ضح  مثلما  االأمنية،  املعايري 

بريد اجلزائر.

تيارت

426 مليون دج من 
املعاملت التجارية 

غري القانونية 
لوالية  التجارة  مديرية  م�ضالح  �ضجلت 
تيارت ما تزيد قيمته عن 426 مليون دج 
القانونية  غري  التجارية  املعاملت  من 
خلل الت�ضعة اأ�ضهر االأوىل لل�ضنة اجلارية 
ح�ضبما اأفادت به ذات املديرية واأو�ضح 
معاملت  ت�ضجيل  اأنه مت  امل�ضدر  ذات 
عدم  يف  متمثلة  قانونية  غري  جتارية 
الفوترة مبا تزيد قيمتها عن 425 مليون 
األف   100 تفوق  �رشعية  غري  واأرباح  دج 
هذه  ت�ضجيل  مت  اأنه  امل�ضدر  واأبرز  دج 
من  القانونية  غري  التجارية  املعاملت 
فرقة   49 نفذتها  تدخل   31  509 خلل 

تابعة ملديرية التجارة عرب الوالية.
�ضملت  التي  التدخلت  هذه  واأ�ضفرت 
املمار�ضات التجارية وحماية امل�ضتهلك 
5ر22  من  اأزيد  حجز  عن  الغ�س  وقمع 
تزيد  بقيمة  املواد  خمتلف  من  طن 
خمالفة   938 ورفع  دج  مليون  4ر3  عن 
االإداري  والغلق  حم�رشا   885 وحترير 

ل130 حمل.

الدرك  قائد  العميد  اإ�رشاف 
الوطني على مرا�ضم حفل اإفتتاح 
ما  على  يدّل  اجلامعية  ال�ضنة 
للجي�س  العليا  القيادة  توليه 
عناية  من  ال�ضعبي  الوطني 
ب�ضفة  بالتكوين  بالغ  واإهتمام 
عامة، والتكوين العايل على وجه 
املورد  يعترب  حيث  اخل�ضو�س، 
الب�رشي من اأهم املرتكزات التي 
التطوير  عمليات  عليها  ت�ضتند 
ت�ضبوا  التي  الوطني،  الدرك  يف 
مواكبة  اإىل  وباإ�ضتمرار  دائما 
التطور التكنولوجي والعلمي من 
جهة، والتغرّيات االجتماعية من 
اإمتلك  وبالتايل  اأخرى،  جهة 
التحديات  مواجهة  على  القدرة 
التي  االأمنية  الرهانات  اأمام 
الدولية،  التطورات  تفر�ضها 

االإقليمية واملحلية.
وتقدمي  االإ�ضتقبال  مرا�ضم  بعد 

مبقر  الع�ضكرية  الت�رشيفات 
الوطني  للدرك  العليا  املدر�ضة 
بزرالدة، تابع ال�ضيد العميد قائد 
وجيزاً  عر�ضاً  الوطني  الدرك 
حول  املدر�ضة  قائد  اإلقاء  من 
خمتلف التكوينات التي تتم بها.

العميد  ال�ضيد  األقى  ذلك،  اإثر 
كلمة  الوطني  الدرك  قائد 

واأ�ضاتذة  ال�رشف  �ضيوف  اأمام 
والطلبة،  واإطاراتها  املدر�ضة 
توليه  ما  على  خللها  من  د  اأَكّ
القيادة من منزلة رفيعة واإجلل 
للعلم واملعرفة، وهو ما يقت�ضي 
تكري�س معاين الرفعة واالإجتهاد 
يف الربامج التكوينية بهذا ال�رشح 

العلمي املتمّيز. 

اإىل  الوطني  الدرك  قائد  واأ�ضار 
العليا للجي�س  القيادة  اأن حر�س 
تكري�س  على  ال�ضعبي  الوطني 
هذا التقليد احلميد، اإمنا يهدف 
التكوينية،  املنظومة  تعزيز  اإىل 
قواتنا  و�ضع  م�ضار  �ضمن 
�ضكة  على  امل�ضتب�ضلة  امل�ضلحة 
اأ�ضاليب  وتطوير  االإحرتافية 
وفق  املهارات،  واإكت�ضاب  التعلّم 
التي  احلديثة،  العلمية  املناهج 
االأمني  ال�ضاأن  تدبري  يفر�ضها 
الناجع وحتقيق ُموجبات الدفاع 

الوطني.
العليا  باملدر�ضة  التكوين  يتم 
د  م.  ل.  بنظام  الوطني  للدرك 
ال�ضنة  منذ  وذلك   ،)L.M.D(
وهو   2017-2016 الدرا�ضية 
النظام املعتمد يف كافة مدار�س 
يف  العايل  التكوين  وموؤ�ض�ضات 

اجلي�س الوطني ال�ضعبي.

باملدر�سة العليا للدرك الوطني بزرالدة

 االفتتاح الر�صمي لل�صنة اجلامعية 2020-2019

وزير الداخلية يك�سف

133 مليار دج القامة 43 منطقة �صناعية 
ك�ضف وزير الداخلية واجلماعات املحلية 
م�ضاء  تلم�ضان  والية  اإىل  زيارته  ختام  يف 
اأول ام�س  على �رشورة النهو�س بالقطاع 
ال�ضناعي ليكون البديل ال�ضحيح للقت�ضاد 
الوطني ما بعد املحروقات داعيا ال�ضباب 
اإىل الت�ضمري على ال�ضواعد من اأجل  اإقامة 
اقت�ضاد �ضناعي نا�ضئ  كا�ضفا عن برنامج 
بالقطاع  للنهو�س  املجال  هذا  يف  هام 

ال�ضناعي.
االهتمام  ب�رشورة  الوزير  اأ�ضار  و  هذا 

التي  واملهمة  الفائدة   ذات  بال�ضناعات  
من �ضاأنها اإخراج البلد من عنق الزجاجة 
كا�ضفا   ، حقيقية  ا�ضتثمارات  طريق  عن 
يقدر  مايل  غلف  ر�ضدت  قد  الدولة  اإن 
منطقة    43 اأقامة  بغية  دج  مليار  ب133 
�ضناعية  مبختلف اإنحاء الوطن دون متيز 
االأفاق  وفتح  املواطنني  كل  احرتام   مع 
فعلية  ا�ضتثمارات  اإقامة  بغية  اأمامهم 
ت�ضمن االنتاج وكذا توظيف اليد العاملة ، 

حممد بن ترار

يف حادث مرور ب�سيدي بلعبا�س

مقتل �صيخ واإ�صابة 
07 اآخرين 

لقي �ضيخ يف اخلم�ضني من العمر واإ�ضابة 07 
اآخرين بجروح متفاوتة اخلطورة اثر  حادث 
مرور مميت بالطريق الوطني رقم. 13 على 
يف  يتمثل  بلعبا�س  �ضيدي  بلدية  م�ضتوى 

ا�ضطدام بني �ضيارتني �ضياحيتني.
التي  املدنية  احلماية  م�ضالح  وك�ضفت  هذا 
املكان  عني  اإىل  ال�رشعة  جناح  على  تنقلت 
ان ان ال�ضحية البالغ من العمر 50 �ضنة تويف 
بعني املكان يف حني يعاين اجلرحى ال�ضبعة 
10�ضنوات  مابني  اأعمارهم  ترتاوح  الدين 
،حيث   خمتلفة  وك�ضور  جروح  من  و56�ضنة 
اإىل  وحولوا  االأولية  االإ�ضعافات  لهم  قدمت 
بلعبا�س من جهتها فتحت  �ضيدي  م�ضت�ضفى 
م�ضالح االأمن حتقيقات معمقة يف احلادث .
حممد بن ترار

عنابة

رئي�س بلدية عني 
الباردة اأمام الق�صاء 

�ضيمثل »عما قريب« رئي�س املجل�س ال�ضعبي 
لبلدية عني الباردة بوالية عنابة اأمام اجلهات 
الق�ضائية مبحكمة عنابة ب�ضاأن ق�ضية تتعلق 
بالف�ضاد، ح�ضبما اأكده اأم�س م�ضدر ق�ضائي.

عني  لبلدية  ال�ضعبي  املجل�س  رئي�س  ويتابع 
الباردة يف هذه الق�ضية بتهم » تبديد اأموال 
مربرة  غري  امتيازات  اإعطاء  و  عمومية 
باالإ�ضافة اإىل �ضوء ا�ضتغلل الوظيفة ويوجد 
حاليا ملف هذه الق�ضية على م�ضتوى قا�ضي 
التحقيق لدى حمكمة عنابة ح�ضبما اأ�ضار اإليه 
م�ضدر  عن  نقلت  قد  كانت  و  امل�ضدر  ذات 
رئي�س  و�ضع  مت  اأنه  الثلثاء  اأم�س  ق�ضائي 
الرقابة  حتت  )عنابة(  الباردة  عني  بلدية 

بعدما اأ�رشف على تكرمي الطلبة االأوائل 
املتفوقني يف بع�س اجلامعات عرب الوطن 
يوا�ضل موبيلي�س برناجمه الداعم للطلبة 
اجلامعيني ،مبرافقته ،يوم اأم�س ،الثلثاء 
15 اأكتوبر 2019 على ال�ضاعة 14:00 ،حلفل 
الوطنية  للمدر�ضة  االأوائل  الطلبة  تخرج 
اجلامعي  بالقطب  للمناجمنت  العليا 
فخور مبرافقة حفل  موبيلي�س  للقليعة.  
ت�ضليم ال�ضهادات واجلوائز للطلبة الواحد 
الدفعة  يف  املتفوقني   )21( والع�رشون 
التخ�ض�ضات  يف  املا�ضرت  لطلبة  ال�ضابعة 

 ،، املنظمات  مناجمنت   ، االأتية: 
املوارد  مناجمنت   ، اجلودة  مناجمنت 
االإ�ضرتاتيجي  املناجمنت   ، الب�رشية 
املناجمنت    ، ،املعلوماتي   النظام  و 
املقاوالتية  مناجمنت   ، الت�ضويقي 
وامل�ضاريع العمومية ، مناجمنت احلكومة 

االإلكرتونية
من  توؤكد  املواطنة،  املوؤ�ض�ضة  موبيلي�س 
للجامعة  ال�ضابة  النخبة  تكرمي  خلل 
املعرفة  ترقية  يف  التزامها  اجلزائرية 

وت�ضجيع الكفاءات ال�ضابة.

املدر�سة الوطنية العليا للمناجمنت 

م االأوائل املتفوقني  موبيلي�س ُيكِرّ

ات�ساالت اجلزائر يف 
خن�سلة

اجناز اأكرث من 40 
حمطة يف تقنية 

 GLTE 4
ا�ضتفادت املديرية العملية الت�ضاالت 
اأحدث  من  خن�ضلة  بوالية  اجلزائر 
االت�ضاالت  جمال  يف  الربط  تقنيات 
 6557 ا�ضتلم  مت  بحيث  الرقمية، 
 FTTH و�ضلة تعتمد على تكنولوجيا
م�ضتخدمة يف ذلك االألياف الب�رشية 
لنقل البيانات واملعطيات لت�ضل فيها 

�رشعة االأنرتنت اإىل 100 ميغابيت.
 - االأحياء  من  كل  تزويد  مت  وقد 
�ضكنات  اجلديد؛  العمراين  القطب 
طريق   FMPOS �ضكنات  عدل؛ 
و  اأكتوبر   17 واأحياء  بخن�ضلة  زوي 
200 م�ضكن ببلدية بابار وعدة اأحياء 
التقنية  بهذه  قاي�س  ببلدية  اأخرى 

اجلديدة.

القهوة و مكافحة 
مر�س ال�صكري 2

يف  اإيلينوي  جامعة  علماء  اكت�ضف 
املتحدة،  بالواليات  �ضامبني  اأوربانا 
بذورها،  وق�ضور  القهوة  ق�ضور  اأن 
املفيدة  الفينول  مركبات  على  حتتوي 
من  الثاين  والنوع  ال�ضمنة  مكافحة  يف 

مر�س ال�ضكري.
باأن   ،MedicalXpress ويفيد موقع 
انخف�ضت  كيف  ا�ضتعر�ضوا،  الباحثني 
عملية االلتهابات عند معاجلة اخلليا 
ق�ضور  مب�ضتخل�س  للفئران  الدهنية 
مركبات  من  اثنان  قام  فقد  القهوة، 
حم�س   – للج�ضم  ال�ضامة  الفينول غري 
الربوتوكتيك وحم�س الغال – بتح�ضني 
امت�ضا�س  االأن�ضولني وعملية  ح�ضا�ضية 

الغلوكوز.
واخلليا  ال�ضامة  اخلليا  وت�ضاهم 
التاأك�ضدي  االإجهاد  يف  ال�ضحمية 
الغلوكوز،  امت�ضا�س  وا�ضطراب عملية 
املرتبطة  االلتهابات  وجود  عند 
وزرع  اأكرث،  احلالة  يفاقم  ما  بال�ضمنة، 
النوعني من اخلليا معا  الباحثون كل 
وعولج  بع�ضها،  مع  تتفاعل  كيف  لتتبع 
وخم�س  مب�ضتخل�ضني  اخلليا  نبيت 

مركبات الفينول.

ك�ضف فيديو للقوات امل�ضلحة امل�رشية 
عن قيام اجلي�س بالتدريب على �رشب 
احلية،  بالذخرية  اإ�رشائيلية  اأهداف 
ملناورات  الرئي�ضية  املرحلة  خلل 
الذي  الفيديو  خلل  31«وظهر  »رعد 
للقوات  الع�ضكري  املتحدث  ن�رشه 
دبابة  هيكل  امل�رشية  امل�ضلحة 
كما  االإ�رشائيلية،   »4 مارك  »مريكافا 
يف  وبالتدقيق  ال�ضورة  يف  مو�ضح  هو 
امل�رشيني  اجلنود  اأن  جند  الفيديو 
بالكامل  املنطقة  بق�ضف  قاموا 
جي«،  بي  »اآر  قاذفات  با�ضتخدام 
اأعمال  اإدارة  التدريبات  حيث ت�ضمنت 
القتال لتطوير الهجوم مبعاونة عنا�رش 
الدفاع  واأ�ضلحة  اجلوية  القوات  من 
لتدمري  املدفعية  ومب�ضاندة  اجلوي، 
مراكز  وتدمري  واإرباك  االحتياطات 

القيادة وال�ضيطرة املعادية.

اجلي�س امل�سري 

تدريب على �صرب
 »اأهداف اإ�صرائيلية« 

اأ�سرف العميد عرعار عبد الرحمان، قائد الدرك الوطني، اأم�س ، على مرا�سم حفل االإفتتاح 
الر�سمي لل�سنة اجلامعية 2020-2019، باملدر�سة العليا للدرك الوطني بزرالدة، وذلك 

بح�سور ال�سلطات الع�سكرية واملدنية، مدراء جامعات، عمداء كليات واأ�ساتذة جامعيني.

ال�سلف

توقيف داعمني للرهاب
ال�ضعبي،  الوطني  للجي�س  مفرزة  اأوقفت 
اأكتوبر 2019، عن�رشي )02( دعم  يوم 15 
بال�ضلف/ن.ع.1،  االإرهابية  للجماعات 
اإثر  اأخرى  مفارز  ودمرت  ك�ضفت  فيما 

بكل  متفرقة  وتفتي�س  بحث  عمليات 
قنبلة  واملدية/ن.ع.1،  باتنة/ن.ع.5  من 
)03( خمابئ  وثلثة  ال�ضنع  تقليدية   )01(
للإرهابيني حتتوي على اأغرا�س خمتلفة.
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