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الرئي�س املدير العام ل�سونلغاز

ال زيادة يف ت�سعرية الكهرباء

قا�سي التحقيق مبحكمة �سيدي اأحممد

اإيداع بهاء الدين طليبة 
احلب�س املوؤقت 

حافظ على �سلميته للأ�سبوع 35

احلراك يتم�سك 
مبطالبه االأ�سا�سية

جلنة حتقيق حلت اأم�س ببو�سعادة

جتاوزات يف قفة رم�سان و قائمة ال�سكن تثري التذمر
�س24
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�سعيداين ي�سري يف االجتاه املعاك�س

ت�سريحات تتيح 
لالإعالم املغربي 
ا�ستفزاز اجلزائر 

�س3

�س4

�س3

�س5�س24

االإجراءات القانونية طويلة االأمد 
تدفع بال�سحايا للجنون

م�سنع رونو يعود للإنتاج يف 2020

ت�سنيع  "رونو �سيمبول" و كليو 4 
واي" �ستاب  �سنديرو  "دا�سيا  " و 

ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة للنتخابات

145راغب يف الرت�سح 
ي�سحبون اال�ستمارات 

رئي�سة بلدية املدنية بالعا�سمة

 ترحيل 75 عائلة
�س4 ب"ديار املح�سول" قريبا 

�س3
عدالة 



الوطنية  الفيدرالية  اأبرمت 
امل�ساحني  للمهند�سني 
باجلزائر  الطبوغرافيني, 
املحكمة  مع  اتفاقية  العا�سمة, 
الدولية لت�سوية املنازعات الدولية 

التابعة  و  بلندن  مقرها  التي 
ملحكمة العدل الدولية الهاي. 

الفيدرالية,  مدير  بح�سب  و 
هذه  تقت�سي  �سرييفي,  حممد 
مبقر  ابرامها  مت  التي  االتفاقية, 

االحتاد العام للتجار اجلزائريني, 
بتقدمي االعتماد لكل املهند�سني 
ر�سميا  امل�سجلني  الطبوغرافيني 
للفيدرالية  وطني  جدول  يف 
يقول  تابع  و  ق�سائيني  كخرباء 

ي�سمح  �سوف  االعتماد  هذا  باأن 
بت�سجيلهم على م�ستوي املجال�س 
و املحاكم الق�سائية كخرباء لكي 
مع  ن�ساطهم  مزاولة  لهم  يت�سنى 

هذه املحاكم.

الفيدرالية الوطنية للمهند�سني اجلزائريني 

اتفاقية مع املحكمة الدولية لت�سوية النزاعات 

ب�سواحل عني متو�سنت

توقيف 18 حراقا على راأ�سهم 
�سيدة وزوجها 

جابو يترّبع ماليا للإفريقي التون�سي
 

مل يتجاهل العب مولودية اجلزائر عبد املوؤمن جابو الو�سعية املالية 
مير  والذي  التون�سي  االإفريقي  ال�سابق  فريقه  بها  مير  التي  ال�سعبة 
ب�سائقة مالية معقدة ت�سعه على املحك يف ظل امل�ساكل العديدة التي 
طرف  من  النقاط  وخ�سم  القدم  لكرة  التون�سي  االحتاد  مع  بها  مير 
النادي الذي  الفيفا, ولهذا الغر�س قام ابن مدينة �سطيف مب�ساعدة 
مبلغ  حتويل  عرب  معه  ن�سطها  التي  املوا�سم  خالل  �سفوفه  يف  تاألق 
مايل اإىل احل�ساب البنكي الإدارة نادي »باب جديد«, دون الك�سف عن 
االإدارة  كبريا من طرف  ا�ستح�سانا  الذي القى  الت�رصف  قيمته, وهو 

واجلماهري.

رجاء مزيان �سمن 100 امراأة 
موؤثرة بالعامل  

فازت املغنية ال�سابة رجاء مزيان بلقب اأف�سل الن�ساء تاأثريا واإلهاما يف 
العامل �سمن قائمة �سمت 100 امراأة عرب خمتلف انحاء العامل �سنعت 
املغنية  ت  عربرّ اأين  فيه,  تتخ�س�س  الذي  املجال  خالل  من  التاأثري 
املهاجرة عن �سعادتها اإثر اختيارها �سمن القائمة التي و�سعتها �سبكة 
»بي بي �سي« ون�رصت من�سورا عرب ح�سابها اخلا�س على »اأن�ستغرام«, 
التي تطرحها خا�سة  االأغاين  التي تقوم ب�سدى كبري من خالل  وهي 
لها  حققت  والتي  ال�سابق  النظام  وانتقاد  ال�سعبي  باحلراك  املتعلقة 

رواجا كبريا عرب خمتلف مناطق العامل. 

وا�سيني الأعرج يهناأ احلبيب ال�سائح 
ال�سائح  احلبيب  �سديقه  االأعرج  وا�سيني  الكبري  اجلزائري  الروائي  هناأ 
املتوج موؤخرا بجائزة كتارا للرواية العربية 2019 عن روايتها املن�سورة »اأنا 
وحاييم« ال�سادرة يف 2018 عن دار ميم باجلزائر  ودار م�سكيلياين بتون�س, 
قائال االأعرج... اإليك يف فرحك و�سعادتك احلبيب الغايل. ال�سديق االأنبل. 
با�ستماتة جحافل املوت  نقاوم  اللحظات ونحن  اأجلك يف هذه  �سعيد من 
دوما  ت�ستحق  ودميقراطية.  وحية  واقفة  العظيمة  اجلزائر  لتبقى  االأ�سود, 
والوفاء  باملثابرة  اأربعة عقود  ا�ستمرت  التي  يا �سديقي. جهودك  االأجمل 
ليفهم  العربية.  اجلوائز  اأكرب  من  واحدة  من�سة  تتبواأ  اليوم  جعلتك  للكتابة 
الذين ي�سطادون يف املياه العكرة اأن ال خمرج اأمامهم اإال االجتهاد والعمل 

وال�سهر واعتبار الكتابة حالة اإبداع وحب وت�سامح.

تيارت 
توقيف حتفظي لن�ساط وحدة لإنتاج 

امل�سروبات الغازية واملياه املعدنية 
 

امل�رصوبات  اإنتاج  وحدة  لن�ساط  التحفظي  املوؤقت  التوقيف  اجراء  اتخذ 
عدم  نتيجة  )تيارت(  تو�سنينة  ببلدية  »جلدار«  املعدنية  واملياه  الغازية 
مطابقة ح�ستني للمعايري امليكروبيولوجية ح�سبما اأفادت به مديرية التجارة 
للوالية. واأو�سحت مديرة التجارة فرح مقيدي�س اأنه مت يوم الثالثاء املا�سي 
توقيف هذه الوحدة موؤقتا وحتفظيا باقرتاح من مديرية التجارة نتيجة عدم 
للمعايري  اأكتوبر 2019   2 و  �سبتمرب   25 يومي  املنتجتني  مطابقة احل�ستني 
امليكروبيولوجية حيث حجزت الكميات املنتجة �سمن هاتني احل�ستني من 
املياه املعدنية وامل�رصوبات الغازية. واأبرز ذات امل�سدر اأن النتائج اأ�سفرت 
الدورية  املراقبة  عملية  اأثناء  املقتطعة  للعينات  املخربية  التحاليل  عنها 
من طرف فرق املراقبة التابعة ملديرية التجارة لوحدات اإنتاج امل�رصوبات 

الغازية واملياه املعدنية.

الرئي�س املدير العام ل�سونلغاز
ل زيادة يف ت�سعرية الكهرباء

دج  مليار   60 تبلغ  التي  ديونها  ا�سرتجاع  على  �سونلغاز  موؤ�س�سة  تعكف 
لهذه  العام  املدير  الرئي�س  )البليدة(  ببوفاريك  اأعلنه  ح�سبما  »تدريجيا«, 
املوؤ�س�سة, �ساهر بوخلرا�س. واأو�سح بوخلرا�س لل�سحافة --على هام�س 
حفل تكرمي املوؤ�س�سة من طرف اجلمعية الريا�سية اإحتاد ريا�سي بوفاريك 
»ديون  اأن  للفريق--  دعمها  نظري  اخلا�سة  االحتياجات  لذوي  ال�سلة  لكرة 
بكل  تدريجيا   ونحاول حت�سيلها  دج  مليار   60 وبلغت  تفاقم  املوؤ�س�سة يف 
الو�سائل«واأ�ساف ذات املتحدث ان »هذه الديون منق�سمة على املوؤ�س�سات 
والزبائن العاديني بن�سبة 50 باملائة لكل منهما«, م�سريا اإىل اأن التح�سيل يتم 
مبختلف الو�سائل بدء باالت�سال و�سوال لقطع التيار الكهربائي عن الزبون, 

مطمئنا يف ال�سياق الزبائن باأن »ت�سعرية الكهرباء ال تزال نف�سها.«

تلم�سان

 رئي�س الدولة عبد يح�سر جنازة 
�سقيقته مبقربة فلو�سن 

نزل رئي�س الدولة عبد القادر  بن �سالح ع�رص اأول اخلمي�س بوالية تلم�سان  
يناهز  التي وافتها املنية مبغنية عن عمر  حل�سور جنازة �سقيقته �سليحة 
ال72�سنة . هذا وقد ح�رص رئي�س الدولة رفقة جمع غفري من املواطنني 
وال�سلطات املدنية والع�سكرية للوالية مبقربة فالو�سن   لالأ�رصاف على دفن 
املرحومة  قبل التنقل  اإىل بيت �سقيقته باإحدى عمارات حي الكناب مبغنية  
الوطنية   ال�سخ�سيات  من  العديد  �سالح  بن  القادر  عبد  رافق  وقد  هذا    ,
يتقدمهم االأمني العام بالنيابة حلزب التجمع الوطني الدميقراطي واملر�سح 
اجلهة   والة  من  والعديد  ميهوبي  الدين  عز  املقبل  12دي�سمرب  لرئا�سيات 
الدميقراطي   الوطني  التجمع  حزب  من  �سامية  واإطارات  للوطن  الغربية 

واإطارات �سامية يف االأمن  واجلي�س .

ال�سواحل  خفر  عنا�رص  متكنت 
من   اأم�س  اأول  ليلة  لبوزجار 
الغري  للهجرة  قاربني  اعرتا�س 
�رصعية بال�سواحل ال�رصقية لوالية 
عني متو�سنت وتوقيف 18 مر�سحا 
للهجرة غري ال�رصعية  على راأ�سهم 
�سيدة وزوجها  وذلك اثر عمليتني 

منف�سلتني .
بعد  على  متت  االأوىل  العملية 

5اأميال من �سواحل بوزجار �سمال 
اين  متو�سنت   عني  والية  �رصق 
اقلع  مطاطي   زورق  توقيف  مت 
متنه  وعلى  املنطقة  �سواحل  من 
ال�رصعية   غري  للهجرة  11مر�سحا 
�سيدة  ورفقتهم  �سباب  اغلبهم 
الثانية  العملية  ,اأما  وزوجها 
بعد  مبا�رصة  اجها�سها   مت  فقد 
زورق  توقيف   مت  اأين  االنطالق 

على متنه 7اأ�سخا�س  مبا�رصة بعد 
اإقالعهم من �ساطئ بوزجار , كما 
مت حجز يف العمليتني �سفائح من 
الوقود ومعدات الرحلة من اأغذية 
اإىل  باالإ�سافة  النجاة  و�سدريات 
كانوا  اأنهم  وتبني  مالية  مبالغ 
 , ا�سبانيا   نحو  االإقالع  ب�سدد 
املوقوفني  تقدمي  مت  وقد  هذا 
الوطني   الدرك  م�سالح  اإىل  ال18 

االأطراف  عن  معهم  للتحقيق 
حماولة  عملية  وراء  تقف  التي 
الرحالت خا�سة وان  تنظيم هذه 

م�سالح االآمن  لعني متو�سنت �سبق 
من  �سخ�سا   15 اأوقفت  وان  لها 
االأ�سبوع  الرحالت خالل  منظمي 

عددها  يتزايد  والتي  املن�رصم  
يوما بعد يوم .

  حممد بن ترار

قا�سي التحقيق مبحكمة �سيدي اأحممد

اأمر باإيداع بهاء الدين طليبة احلب�س املوؤقت 
حمكمة  لدى  التحقيق  قا�سي  اأمر 
العا�سمة(  )اجلزائر  اأحممد  �سيدي 
ال�سعبي  باملجل�س  النائب  باإيداع 
احلب�س  طليبة  الدين  بهاء  الوطني 

بعد  احلرا�س  ب�سجن  املوؤقت 
ف�ساد,  ق�سايا  يف  اليه  اال�ستماع 
ق�سائي  م�سدر  من  علم  ما  ح�سب 
تهم  بعدة  متابع  طليبة  الدين  بهاء 

والتمويل  اأموال  تبي�س  بينها  من 
نواب  اأن   يذكر  لالأحزاب  اخلفي 
كانوا  الوطني,  ال�سعبي  املجل�س 
 25 يوم  قد �سوتوا يف جل�سة مغلقة 

�سبتمرب املن�رصم على رفع احل�سانة 
الربملانية على بهاء الدين طليبة بعد 
العدل  وزير  به  تقدم  الذي  الطلب 

حافظ االأختام, بلقا�سم زغماتي.
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املناجم  و  ال�سناعة  وزير  اأعلنت 
عن  باجلزائر  متازيرت  جميلة 
منظم  �رصوط  دفرت  عر�س 
االأجهزة  �سناعة  تركيب  لفرع 
احلكومة  على  الكهرومنزلية 

قريبا لدرا�سته.
و يف ت�رصيح �سحفي على هام�س 
حول  ال23  الوطني  اليوم  احياء 
 « اأن  الوزيرة  اأكدت  القيا�سة, 

دفرت ال�رصوط هذا �سيحدد ن�سبة 
بها  يطالب  التي  الدنيا  االندماج 
باملائة   20 الفرع ب  هذا  منتجو 
من  الثالثة  ال�سنة  من  بدءا 
اأكدت  ال�سدد,  نف�س  االنتاج«يف 
متازيرت تقول »و�سعنا هذه ال�سنة 
اإجراء يخ�س حتديد هذا الن�ساط 
ياأتي  هذا  ال�رصوط  دفرت  اأن  و 
امل�ستوى  على  اجلهد  ليعزز هذا 

اإىل  الوزيرة  اأ�سارت  القانوين«كما 
اأن املتعاملني يف جمال االأجهزة 
الكهرومنزلية ملزمون, على غرار 
�سناعة  يف  املتعاملني  جميع 
ق�سد  �رصوط  بدفرت  الرتكيب, 
ابتداء  لو  و  اندماج  ن�سبة  احرتام 
الن�ساط  من  الثالثة  ال�سنة  من 
التاأخر  حول  �سوؤال  على  ردا  و 
امل�سجل يف ت�سليم قرارات الراأي 

يف  للمتعاملني  بالن�سبة  التقني 
متازيرت  اأكدت  الن�ساط,  هذا 
اأن » هذا التاأخر يعود اأ�سا�سا اإىل 
تن�سيب جلنة تقنية جديدة مكلفة 
بهذه امللفات«و ا�سرت�سلت تقول » 
نحن ب�سدد حترير هذه القرارات 
جميع  يت�سلم  اأن  املرتقب  من  و 
نهاية  قبل  قراراتهم  املتعاملني 

ال�سنة«.

دفرت �سروط جديد ل�سناعة الأجهزة الكهرومنزلية 
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ال�سلطة الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات

145راغب يف الرت�شح 
ي�شحبون اال�شتمارات 

�سحب, اإىل غاية اأول اأم�س  اخلمي�س 145 راغب يف الرت�سح لالنتخابات الرئا�سية املقررة يوم 
الوطنية  ال�سلطة  رئي�س  عنه  اأعلن  ما  ح�سب  التوقيعات,  اكتتاب   ا�ستمارات  املقبل,  دي�سمرب   12

امل�ستقلة لالنتخابات حممد �سريف.

م.�س

الرت�شح  يف  الراغبني  �شمن  ومن 
م�شوؤولو  املقبلة  للرئا�شيات 
حزب  رئي�س  غرار  على  اأحزاب, 
اجلمهوري  الوطني  التحالف 
حزب  رئي�س  �شاحلي,  بلقا�شم 
فلي�س,  بن  علي  احلريات  طالئع 
رئي�س جبهة امل�شتقبل عبد العزيز 

بلعيد, رئي�س جبهة احلكم الرا�شد 
عي�شى  بلهادي, رئي�س حركة البناء 
عبد القادر بن قرينة, الأمني العام 
الوطني  التجمع  حلزب  بالنيابة 
ميهوبي,  الدين  عز  الدميقراطي 
حزبي  رئي�شي  اإىل  بالإ�شافة 
التجمع اجلزائري واجلزائر للرفاه 
ومراد  زغدود  علي  التوايل  على 
ال�شخ�شيات  �شمن  ومن  عروج. 

اكتتاب  ا�شتمارات  �شحبت  التي 
مر�شحني  ب�شفتهم  التوقيعات 
عبد  الأ�شبق  الأول  الوزير  اأحرار 
الأ�شبق  والرئي�س  تبون  املجيد 
للحزب الوطني للت�شامن والتنمية 
القانون  ويلزم  �رشيف.   بن  رابح 
بنظام  اخلا�س  اجلديد  الع�شوي 
النتخابات املرت�شحني للرئا�شيات 
بتقدمي 50.000 توقيع فردي على 

الأقل لناخبني م�شجلني يف قائمة 
 25 ان جتمع يف  انتخابية, ويجب 
من  الأدنى  العدد  يقل  ول  ولية, 
التوقيعات املطلوبة من كل ولية 
املرت�شح  وعلى  توقيع,   1200
رئي�س  لدى  ت�شجيل  طلب  اإيداع 
هذه ال�شلطة, ح�شب هذا القانون 
باإرفاق ملفه  يلزم املرت�شح  الذي 
الذي يودعه �شخ�شيا لدى ال�شلطة 

بينها  من  وثائق  بعدة  امل�شتقلة 
معادلة  �شهادة  اأو  جامعية  �شهادة 
اجلزائرية  اجلن�شية  و�شهادة  لها 
ال�شلطة  وتتوىل  ال�شلية.  
لالنتخابات  امل�شتقلة  الوطنية 
تنظيمها,  النتخابات,  حت�شري 
ابتداء  عليها  وال�رشاف  ادارتها 
القوائم  يف  الت�شجيل  عملية  من 
مرورا  ومراجعتها  النتخابية, 

النتخابية  العملية  مراحل  بكل 
والبت  الفرز  الت�شويت,  وعمليات 
اىل  النتخابية  النزاعات  يف 
كما  الأولية  النتائج  اإعالن  غاية 
 50 من  املتكونة  ال�شلطة  تتكفل 
العدل  وزير  يراأ�شها  والتي  ع�شوا 
با�شتقبال  �رشيف  حممد  الأ�شبق 
رئي�س  لنتخابات  الرت�شح  ملفات 

اجلمهورية والف�شل فيها.
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احلرك يف جمعته 35

مت�شك برحيل رموز النظام ال�شابق
يف  الأم�س  املتظاهرون  جدد 
رف�شهم  ال�شعبي  للحراك   35 اجلمعة 
بتاريخ  املقررة  الرئا�شية  لالنتخابات 
اجلدل  و�شط  املقبل,  دي�شمرب   12
املحروقات  قانون  حول  القائم 
جمل�س  عليه  �شادق  الذي  اجلديد 

الوزراء الأحد املا�شي.
للحراك   35 اجلمعة  م�شرية  انطلقت 
املتظاهرون  رفع  اأين  ال�شعبي, 
رحيل  املطالبة  املعهودة  �شعاراتهم 
اإجراء  راف�شني  النظام,  رموز  جميع 
يف  القادمة  الرئا�شية  النتخابات 
وجدد  احلالية,  احلكومة  بقاء   ظل 
لالنتخابات  رف�شهم  املتظاهرون 
دي�شمرب   12 يوم  املقررة  الرئا�شية 
احلالية,  احلكومة  ظل  يف  املقبل 
للنظام  ر�شكلة  اإعادة  ذلك  معتربين 

ال�شابق .
اإ�رشارهم  عن   املتظاهرون   عرب  و 
ا�شتمرار  ظل  يف  حراكهم  ملوا�شلة 
و  ال�شمت  ل�شيا�شة  ال�شلطة  ممار�شة 
التجاهل للمطالب املطروحة منذ 22 
رف�شهم  جمددين   , املا�شي  فيفري 
اإجراءه  املزمع  الرئا�شي  ال�شتحقاق 

يف تاريخ 12 دي�شمرب املقبل.
و�شدد  املتظاهرون  رف�شهم لتم�شك 
رئا�شية,  اإنتخابات  بتنظيم  ال�شلطة 
وكل  الثالث  الباءات  اإىل رحيل  داعني 
باإ�رشار  نددو  حني  يف  النظام,  وجوه 
مرفو�شة  انتخابات  بتنظيم  ال�شلطة 
�شعبيا, حيث �شهدت �شوارع العا�شمة 
املتظاهرين  من  كبرية  اأعداد  توافد 

الذين رفعوا �شعارات �شيا�شية معار�شة 
يف  الرئا�شية  النتخابات  لإجراء 
املتظاهرين  و�شدد  احلالية  الظروف 
ملطالب  ال�شتجابة  �رشورة  على 
 22 جمعة  منذ  خرج  الذي  احلراك 
فيفري املن�رشم ورفع مطالب �رشعية 
النظام,  رموز  كل  رحيل  مقدمتها  يف 
رئا�شية  انتخابات  تنظيم  راف�شني 

حتت اإ�رشاف رموز النظام.
» مربوك لتون�س ولعقوبة 

لينا يتنحاو قع..« 

من  العديد  املتظاهرون  حمل 
لتون�س  »مربوك  بهتاف  الالفتات  
ولعقوبة لينا يتنحاو قع..«, » ما كن�س 
»مطالبني  الع�شابات«,  يا  انتخابات 
 « وجوهه  جميع  و  النظام  برحيل 
ثم  كما   , قاع«  يتنحاو  لفتات  حتت 
امل�شرية   « الالفتات  من  العديد  رفع 
املنظومة  مع  النتخابات  ل  �شلمية 
ذهاب  لالنتخابات   ل   «  ,  « القدمية 
كل رموز الع�شابة نعم لبناء جمهورية 
دولة   »,« م�شتقلة  حرة  اجلزائر  ثانية 
املبادئ  اإطار  يف  دميقراطية  مدنية 
حريتي«,  اأعطيني   « النوفمربية, 
حتى  ميفرقنا  واحد  �شعب  احنا   «
»جزائر   , قاع  نربحهم  معا   « واحد«, 

حرة دميقراطية..« 
اأهازيج »ماكن�س الفوط واهلل ما نديرو 
كانت  وبدوي وبن �شالح لزم يطريو« 
حا�رشة بقوة لإعالن رف�س امل�شاركني 
بروز موؤ�رشات  بعد  لل�شناديق  التوجه 

على برجمة الإنتخابات الرئا�شية قبل 
نهاية ال�شنة, كما عرفت امل�شرية  رفع 
اأعالم وطنية كبرية  ورفع �شعار »خاوة 
خاوة« و »دولة مدنية ما�شي ع�شكرية.
وعرب املتظاهرون عن رف�شهم لقانون 
عليه  اأعابو  و  اجلديد,  املحروقات 
لل�رشكات  كبرية  تنازلت  بتقدميه 
الأجنبية امل�شثمرة يف الطاقة خا�شة 
القانون  مترير  حماولة  اأن  معتربين   ,
يعد مبثابة ا�شتفزاز لل�شعب, وانقالب 
ثروات  ربط  خالل  من  �رشعيته  على 
وندد  الأجنبية  للدول  بالتبعية  البالد 
يف  ال�شلطة  باإ�شتمرار  املتظاهرون 
حماولة  و  ال�شعب  مطالب  جتاهل 
باأن  موؤكدين  القانون,  هذا  مترير 
الغري  احلكومة  لهذه  راف�س  ال�شعب 
حل  اإىل  دعو  حني  يف   , �رشعية 

املجل�س ال�شعبي الوطني.
الربملان  باأن  املتظاهرون   واعترب 
لميثل ال�شعب و ليحظى بال�رشعية , 
بل  هو جزء من الع�شابة التي حتاول 
اإنقاذ النظام من خالل  مترير القوانني 

التي تخدم النظام وال�شلطة.
من  العديد  املتظاهرون  ورفع 
هذا  لتمرير  الراف�شة  الالفتات 
لي�س  اجلزائر   « بينها  من  امل�رشوع 
 , جرمية  املحروقات  قانون  للبيع 
اأر�س   « املحروقات,  لقانون  ل   «
اجلزائر لي�شت للبيع », يف دعت بع�س 
الالفتات حلل الربملان » ال�شعب يريد 

حل الربملان ».
اإميان لوا�س

128 األف م�سجل جديد 

اختتام عملية املراجعة الدورية
 للقوائم االنتخابية 

اأم�س  عملية املراجعة  اأول  اختتمت 
حت�شبا  النتخابية  للقوائم  الدورية 
لالنتخابات الرئا�شية املقرر اإجراوؤها 
يوم 12 دي�شمرب املقبل, وهي العملية 
طبقا  اأكتوبر   12 يوم  انطلقت  التي 
املتعلق  الع�شوي  القانون  لأحكام 

بنظام النتخابات.
الفرتة  يف  الدورية  املراجعة  وجاءت 
اأعقاب  يف  اأكتوبر  و17   12 بني  ما 
ما  جرت  التي  ال�شتثنائية  املراجعة 
اأكتوبر,   6 و  �شبتمرب املا�شي  بني 22 
وذلك يف خطوة تاأتي »ا�شتجابة للطلب 
للت�شجيل  ال�شباب  للمواطنني  امللح« 

من  ومتكينهم  النتخابية  القوائم  يف 
ح�شب  الد�شتوري,  حقهم  ممار�شة 
بيان �شابق لل�شلطة الوطنية امل�شتقلة 

لالنتخابات.
لعملية  الأولية  النتائج  ك�شفت  وقد 
للقوائم  ال�شتثنائية  املراجعة 
األف   128 ت�شجيل  عن  النتخابية 
النتخابية  القوائم  يف  جديد  م�شجل 
و40 األف حالة وفاة مت ت�شجيلها على 
يف  اإدماجها  ومت  البلديات  م�شتوى 
النتخابية,  القوائم  ت�شحيح  عملية 
خا�س  ملف   75390 اإىل  بالإ�شافة 
العملية  هذه  ومتت  الإقامة  بتغيري 

مبوجب املر�شوم الرئا�شي املت�شمن 
لالنتخابات  الناخبة  الهيئة  ا�شتدعاء 
الدولة  رئي�س  وقعه  الذي  الرئا�شية 
عبد القادر بن �شالح يوم 15 �شبتمرب 
املنا�شبة  بذات  واألقى  املا�شي, 
خطابا دعا فيه املواطنني اإىل »جعل 
مل�شار  انطالق  نقطة  املوعد  هذا 
جتديد دولتنا, والعمل جماعيا وبقوة 
كونه  ال�شتحقاق  هذا  اإجناح  لأجل 
رئي�س  انتخاب  من  �شعبنا  �شيمكن 
جديد يتمتع بكامل �رشوط ال�رشعية, 
رئي�س ياأخذ على عاتقه قيادة م�شري 

البالد وترجمة تطلعات �شعبنا«.
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احلراك يتم�شك مبطالبه االأ�شا�شية
اآلف  ب�شعة  بالعا�شمة  اأم�س  خرج 
للمطالبة  ,خرجوا  املتظاهرين  من 
رفع  وقد  التغيري,   مبوا�شلة 
ال�شعارات  من  العديد  املتظاهرون 
وموا�شلة  بالتغيري  تنادي  التي 
الإ�شالحات, كما ا�شتمر احلراك يف 
اإطار ال�شلمية التي كان قد انطلق بها 
اأي  البداية,حيث مل يتم ت�شجيل  منذ 
م�شاحنات مع ال�رشطة, وقد ت�شمنت 
من  العديد  املتظاهرين  �شعارات 
عدم  على  املتفرقة,تدل  ال�شعارات 
وجهات  اختالف  و  املطالب  توحد 
النظر و�شط احلراكيني الذي ي�رشون 
بني  انق�شم  احلراك  التغيري,  على 
جاوؤوا  الع�شكرية  للموؤ�ش�شة  موؤيدين 
يطالبون با�شتكمال الإ�شالحات,وبني 

املوؤ�ش�شة  يهاجم  الذي  البع�س 
من  الكثري  يرى  التي  الع�شكرية 
ا�شتهداف  يجب  ل  اأنه  احلراكيني 
اأنه كان  الع�شكرية ,خا�شة  املوؤ�ش�شة 

من   الكثري  حدوث  يف  كبري  دور  لها 
الأمان  �شمام  الإ�شالحات,وكذلك 

بالن�شبة للجزائريني.
 ع�سام بوربيع

�سعيداين ي�سري يف االجتاه املعاك�س

ت�شريحات تفتح �شهية االإعالم املغربي 
ال�شتفزاز اجلزائر 

بها  اأدىل  التي  الت�رشيحات  اأثارت 
الأمني العام  ال�شابق جلبهة التحرير 
 )tsa( الوطني  عمار �شعيداين ملوقع
ال�شحراء  ق�شية  حول  الإخباري 
م�شتوى  على   كبرية  �شجة  الغربية 
وحتولت  الأ�شبوع   طيلة  املغرب 
من  �شعيداين  عمار  ت�رشيحات  
م�شا�س   اإىل   �شخ�شية  ت�رشيحات 
باملبادئ الأ�شا�شية للدولة اجلزائرية  

وتغيري يف �شيا�شتها .
الإعالم  و�شائل  تناقلت  فقد  هذا 
بقوة الت�رشيحات التي ن�رشها موقع 
ين�شبها  والتي  الإخباري   )tsa(ال

حلوار مع عمار �شعيداين حول ق�شية 
اأنها   اأكد  والتي  الغربية  ال�شحراء 
املواقع  بع�س  راحت  بل   , مغربية 
الإخبارية  واجلرائد توؤكد اأن اجلزائر 
اخلارجية  �شيا�شتها  من  غريت   قد 
التح�شريات لفتح  يف حني ت�شارعت 
اأنها  �شعيداين  اأكد  التي  اإىل  احلدود 
قاله  مما  والعديد   , ملحة  �رشورة 
�شعيداين يف احلوار املن�شوب له مع 

موقع  )tsa( الإخباري.
احلكومة  تن�رش  مل  اآخر  جانب  من 
الت�رشيحات  ب�شاأن  رد  اأية  املغربية 
حول  �شعيداين  بها  اأدىل  التي 

ال�شحراء  حول  ول  البوليزاريو  
حني  يف   , احلدود  فتح  ول  الغربية 
ت�شارعت بيان الأحزاب وعلى راأ�شها 
حزب ال�شتقالل املغربي  يف اإ�شدار 
و�شفوه  الذي  العرتاف  بيان  حول 
باأحقية املغرب على  ال�شحراء  من 
يف   , �شابق  جزائري  م�شوؤول   قبل 
�شعيداين  ت�رشيحات  ت�شببت   حني  
من  اجلزائر  �شد  جبهة   فتح   يف 
الأحزاب  وبعد  الغربي  الإعالم  قبل 

واجلمعيات  طيلة نهاية الأ�شبوع.
حممد بن ترار

بعد قيامهم باالحتجاج وغلق الطريق ومقر البلدية 

االأمن يوقف 21 �شابا بتهمة االإخالل بالنظام 
بتيارت ومع�شكر

متكنت عنا�رش الأمن توقيف 21 �شابا 
خلفية  على  بالنظام  الإخالل  بتهمة 
الأ�شبوع  نهاية  اندلعت  احتجاجات 
توزيع  اإثر  ومع�شكر   تيارت  من   بكل 
ال�شكن وزيارة  م�شوؤولني اإىل املنطقة 

.
تيارت  بولية  الر�شايقية   بلدية  ففي 
 15 الوطني   الدرك  م�شالح  ,اأوقفت 
غلق  على  اإقدامهم  بعد  �شخ�شا 
الرئي�شية  والطريق  البلدية    مقر 

ال�شكنات  توزيع  على  احتجاجا 
بالغري  و�شفوها  التي  الجتماعية  
على  فيها  العتماد  ومت  من�شفة  
ال�شلطات  ترى  , يف حني  املح�شوبية 
الحتجاجية  احلركة  اأن  املحلية  
للمري  املعار�شني  من  بتحري�س  مت  
الإخالل  تهمة  توجيه  مت   وقد   ,
بالنظام العام  للموقوفني  وال�شتماع 
اإحالتهم  اإليه يف حما�رش ر�شمية قبل 
بلدية املامونية   ,اأم يف   العدالة  على 

بولية  مع�شكر اأوقفت  م�شالح الأمن  
على  ا�شخا�س    06 اخلمي�س  �شبيحة 
خلفية اإقدامهم  على اعرتا�س موكب  
املنطقة  اىل  زيارة  يف  حل  الذي 
وجهت  معهم  حيث  احلديث  ورف�س 
والإخالل  الزيارة   عرقلة   تهمة  لهم 
يف  اإليهم  ال�شتماع  ومت   , بالنظام 
حما�رش ر�شمية  يف انتظار تقدميهم 

اىل العدالة
حممد بن ترار
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خالل جل�سة العمل التي عقدت يوم 
15 اكتوبر مع م�سوؤويل م�سنع »رونو 
خ�س�ست  التي  و  انتاج«  اجلزائر- 
لدرا�سة تطور هذا امل�رشوع, اأكدت 
جميلة  املناجم  و  ال�سناعة  وزير 
التي  التعديالت  »بعد  اأنه  متازيرت 
مت القيام بها �سنة 2019 و املتعلقة 
بح�س�ص جمموعة الأجزاء املوجهة 
لرتكيب ال�سيارات )ا�ص كا دي(, التي 
ا�ستئناف  �سيتم  منحتهااحلكومة, 

ن�ساط امل�سنع �سنة 2020«.
فر�سة  اجلل�سة  هذه  �سكلت  كما 
اإىل  التطرق  اأجل  من  للطرفني 
من  دي(  كا  )�سي  الثانية  املرحلة 
امل�رشوع الذي من �ساأنه ان ينطلق 

ال�سنة املقبلة.
الوزيرة  اأ�سارت  اأخرى,  جهة  من  و 
بتطوير  املتعلقة  اجلوانب  اإىل 
املناولة و الت�سدير وفقا للن�سو�ص 

التنظيمية املتعلقة بهذا الن�ساط.
كما مت التطرق خالل هذا الجتماع 
رونو  م�سوؤويل م�سنع  و  الوزيرة  بني 
اجلزائر اإىل ح�سيلة املرحلة الأوىل 

امل�رشوع  هذا  من  دي(  كا  )ا�ص 
ل�سيما فيما يتعلق بالإدماج و خلق 
فند  ت�رشيح,  يف  و  العمل  منا�سب 
م�سدر مقرب من م�سنع رونو خرب 
)وهران(,  تليالت  واد  م�سنع  غلق 
بعد الإ�ساعات التي مت اإطالقها يف 

هذا ال�ساأن.
»النتاج  اأن  امل�سدر  ذات  اأو�سح  و 
و�سول  بعد  ي�ستاأنف  اأن  �ساأنه  من 
بداية  مع  رمبا  اجلديدة,  احل�س�ص 
الفاتورة  فان  2020«للتذكري  �سنة 
جمموعة  لال�سترياد  الجمالية 

الأجزاء املوجهة لرتكيب ال�سيارات 
املوجهة   دي(  كا  دي-ا�ص  كا  )�سي 
و  )ال�سياحية  ال�سيارات  لرتكيب 
نقل  مركبات  ا�سترياد  و  النفعية( 
نهائي(  )منتوج  ال�سلع  و  الأ�سخا�ص 
دولر  مليار  73ر3   من  اأزيد  بلغت 
يف 2018 مقابل 2ر2 مليار دولر يف 
2017 اي بارتفاع �سنوي  قدره 53ر1  
دولر)+70 باملائة( و حققت �سعبة 
تركيب ال�سيارات اإنتاجا حمليا قدره  
 180.00 و  �سناعية  مركبة   4.500
مقابل   2018 يف  �سياحة  �سيارة  

110.000 �سيارة �سياحة يف 2017. 
اتخاذ  مت   2019 ماي  �سهر  يف  و 
احلكومة  طرف  من  هامة  قرارات 
من اأجل تخفي�ص فاتورة ال�سترياد 
لرتكيب  املوجهة  الأجزاء  جمموعة 
الأجزاء  كذا  و  ال�سياحية  ال�سيارات 
الكهرو  املنتجات  باإنتاج  اخلا�سة  
الهاتف  و  اللكرتونية  و  منزلية 
مرا�سلة  خالل  -من  حتديد  ومت 
ح�سة  للجمارك  العامة  للمديرية 
ا�سترياد جمموعة الأجزاء املوجهة 
لرتكيب ال�سيارات ل�سنة 2019  لأربعة 
مت  الذين  لل�سيارات  م�سنعني  اأهم 
قبل  من  النتاجية  م�ساريعهم  قبول 

املجل�ص الوطني لال�ستثمار.
و بهذا الغر�ص تو�سح املرا�سلة  اأن 
ل�رشكة   الإجمايل املخ�س�ص  املبلغ 
ال�سنة  لهذه  اإنتاج«  اجلزائر  »رونو 
يقدر ب 660 مليون دولر منها 50 
باملائة موجهة لل�سيارات ذات  �سعة 
و  �سم3   2.000 من  اقل  ا�سطوانة 
فيما يخ�ص النماذج املقبولة للوكيل 
املرا�سلة  فاإن  الفرن�سي-اجلزائري 
ذكرت »رونو �سيمبول« و كليو 4 » و 

»دا�سيا �سنديرو �ستاب واي«. 

م�صنع رونو يعود للإنتاج يف 2020

م.�س

قبول ت�سنيع  "رونو �سيمبول" و" كليو 
4 " و "دا�سيا �سنديرو �ستاب واي"

.        فاتورة اال�صترياد بلغت 73ر3  مليار دوالر يف 2018
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اأفادت وزارة ال�صناعة و املناجم يف �صفحتها على موقع التوا�صل االجتماعي »فاي�صبوك« اأن ن�صاط 
م�صنع »رونو اجلزائر- انتاج« �صي�صتاأنف ن�صاطه �صنة 2020.

ميناء  م�ستوى  على  حاليا  يتم 
عمليات  اأوىل  �سحن  وهران 
ت�سدير مادة احلديد امل�سلح نحو 
كندا بحمولة اإجمالية تقدر ب 30 
لدى  اأ�ستفيد  ح�سبما   , طن  األف 
و�سيتم  املينائية.  املوؤ�س�سة  ذات 
يبلغ طول  التي  احلمولة  نقل هذه 
الوحدة الواحدة 15 مرتا املنتجة 
وال�سلب  احلديد  مركب  قبل  من 
منت  على  ببطيوة  »تو�سيايل« 
مرت   200 اإىل  طولها  ي�سل  باخرة 
اإىل  م�سريا  امل�سدر  نف�ص  وفق   ,
اأن عملية ال�سحن ت�سري يف ظروف 

جيدة مع اتخاذ جميع الإجراءات 
اللوج�ستيكي   اجلانب  ذلك  يف  مبا 
�سهر  خالل  مت  فقد  لالإ�سارة 
 11 ت�سدير  املن�رشم  دي�سمرب 
امل�سلح  احلديد  من  طن  األف 
املركب  ذات  قبل  من  املنتج 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  نحو 
ويتوقع  وهران  ميناء  من  انطالقا 
مركب احلديد وال�سلب »تو�سيايل« 
اأخرى  �سادرات  حتقيق  ببطيوة 
مبعدل  اجلاري  العام  خالل 
�سحنتني �سهريا انطالقا من ميناء 

وهران , وفق امل�سدر ذاته. 

ميناء وهران 

ت�سدير 30 األف طن من احلديد 
امل�سلح نحو كندا

الوطني  للجي�ص  مفرزة  ك�سفت 
وتفتي�ص  بحث  عملية  اثر  ال�سعبي 
بربج باجي خمتار خمباأ لالأ�سلحة 
مفرزة  دمرت  يف حني   والذخرية 
ال�سنع  تقليدية  قنبلة  اأخرى 
بلدية  احلمراء,  ثنية  مبنطقة 
ما  ح�سب  باتنة,  ولية  الأرباع, 
لوزارة  بيان  اخلمي�ص  اليوم  اورده 

الدفاع الوطني. 
اإطار  »يف  انه  البيان  يف  وجاء 
وبف�سل  الإرهاب  مكافحة 
عملية  واإثر  املعلومات,  ا�ستغالل 
بحث وتفتي�ص بربج باجي خمتار/
للجي�ص  مفرزة  ك�سفت  ن.ع.6, 

اأكتوبر   16 يوم  ال�سعبي,  الوطني 
والذخرية  لالأ�سلحة  خمباأ   ,2019
يحتوي على بندقية )01( تكرارية 

و)20( 
ميليمرت,   82 عيار  هاون  �سمام 
الذخرية  من  كمية  اإىل  بالإ�سافة 
و)25(  طلقة   )248( بـ  تقدر 
كيلوغرام من مادة الأمونياك التي 
املتفجرات  اإعداد  يف  ت�ستعمل 
ل�سلكيني,  ات�سال   )02( وجهازي 
يف حني دمرت مفرزة اأخرى قنبلة 
)01( تقليدية ال�سنع مبنطقة ثنية 

ولية  الأرباع,  بلدية  احلمراء, 
باتنة/ن.ع.5.

تدمري قنبلة تقليدية بباتنة 

ك�سف وتدمري خمباأ للأ�سلحة 
والذخرية بربج باجي خمتار 

»م�سطفى  البويرة  وايل  ك�سف 
لو�سائل  ت�رشيح  يف   « ليماين 
هام�ص  على  املحلية  العالم 
 17 الهجرة  بيوم  الإحتفالت 
الأيام  خالل  برجمته  عن  اكتوبر 
القادمة خرجات وزيارات فجائية 
النائية  والقرى  املناطق  جل  اإىل 
حقيقة  عن  بالقرب  للوقوف 
التنموية  وامل�ساكل  النقائ�ص 
هذه  وتاأتي   , منها  تعاين  التي 
الحتجاجات  موجة  بعد  اخلطوة 
ميز  الذي  الجتماعي  والحتقان 
الفرتة  يف  الولية  مناطق  عديد 
الو�سع  خلفية  على  الأخرية 
�سبكات  باإنعدام  التنموي املرتدي 

ال�رشوب  واملاء  الطبيعي  الغاز 
واهرتاء الطرقات ما جعل ال�سكان 
عن  للتعبري  لل�سارع  يخرجون 
البلديات  مقرات  بغلق  �سخطهم 
والطرق كاآخر حل لإي�سال �سوتهم 
مت  حيث   , وامل�سوؤولني  لل�سلطات 
غلق 8 مقرات للبلديات وعدة طرق 
وجيز  ظرف  يف  وولئية  وطنية 
طماأن  فجائية  خرجة  اأول  ويف   ,
�سكان  الولية  الأول عن  امل�سوؤول 
قرية قورة بالها�سمية فيما يخ�ص 
بها  بالتكفل  ووعدهم  ان�سغالتهم 
خا�سة تزويدهم بالغاز الطبيعي .

اأح�صن مرزوق

البويرة

زيارات فجائية للوايل اإىل مناطق 
االحتجاجات

اجلزائر

عجز ب68ر4 مليار دوالر يف امليزان التجاري
للجزائر  التجاري  امليزان  �سجل 
خالل  دولر  مليار  ب68ر4  عجزا 
 2019 من  الأوىل  الثماين  الأ�سهر 
نف�ص  يف  دولر  مليار  05ر3  مقابل 
لدى  علم  ح�سبما   2018 من  الفرتة 

املديرية العامة للجمارك.
ملديرية  املوؤقتة  البيانات  وتظهر 
التابعة  وال�ست�رشاف  الدرا�سات 
اجلزائرية  ال�سادرات  اأن  للجمارك 
خالل  دولر  مليار  30ر24  بلغت 
 2019 من  الأوىل  الثماين  الأ�سهر 
�سدرتها  دولر  مليار  53ر27  مقابل 
اأي   2018 من  الفرتة  نف�ص  خالل 
باملائة(  )-76ر11  قدره  بانخفا�ص 
97ر28  بلغت  فقد  الواردات  اأما 
مليار  58ر30  مقابل  دولر  مليار 
دولر م�سجلة بذلك انخفا�سا ن�سبته 

)-26ر5 باملائة(.
ووفقا لنف�ص البيانات فاإن ال�سادرات 
و  جانفي  بني  الفرتة  يف  اجلزائرية 
الواردات  فاتورة  غطت   2019 اأوت 
بن�سبة  85ر83  باملائة مقابل 03ر90 
العام  من  ذاتها  الفرتة  يف  باملائة 

املا�سي.
و�سكلت املحروقات ح�سة الأ�سد من 
�سادرات البالد بن�سبة 82ر92 باملائة 
لل�سادرات  الإجمايل  احلجم  من 
الأوىل  الثماين  الأ�سهر  يف  امل�سجلة 
55ر22  ب  قدرت  حيث   2019 من 
مليار دولر مقابل 60ر25 مليار دولر 
خالل الفرتة املناظرة من 2018 وهو 

ما 
يعني ت�سجيل تراجع بن�سبة )-91ر11 
بال�سادرات  يتعلق  وفيما  باملائة( 
هام�سية  فتبقى  املحروقات  خارج 

حيث مل تتجاوز 74ر1 مليار 
الأوىل  الثماين  الأ�سهر  خالل  دولر 
وهو ما ميثل 2ر7 باملائة من احلجم 
93ر1  مقابل  لل�سادرات  الإجمايل 
من  الفرتة  نف�ص  خالل  دولر  مليار 
)-8ر9  قدره  بانخفا�ص  اأي   2018
امل�سدر  نف�ص  ح�سب  باملائة( 
خارج  امل�سجلة  ال�سادرات  وتتكون 
املرجعية  الفرتة  يف  املحروقات 
ن�سف  املواد  من  اأ�سا�سا   2019 من 
دولر  مليار  32ر1  بقيمة  امل�سنعة  
مرتاجعة  دولر(  مليار  53ر1  )مقابل 
املواد  وكذا  باملائة  -92ر13  بن�سبة 
دولر  مليون  ب13ر267  الغذائية 
)مقابل 89ر249 مليون دولر( بارتفاع 
قدره 90ر6 باملائة والعتاد ال�سناعي 
ب19ر65 مليون دولر )مقابل 36ر62 
+53ر4  ن�سبته  بارتفاع  دولر(  مليون 

باملائة.
من  اأي�سا  ال�سادرات  هذه  وت�سكلت 
مليون  20ر70  بقيمة  اخلام  املواد 
دولر  مليون  81ر66  مقابل  دولر 
)+07ر5 باملائة( واملواد ال�ستهالكية 
الغذائية ب 08ر24 مليون دولر  غري 
)-24ر0  دولر  مليون  13ر24  مقابل 
الفالحي  العتاد  اإىل  اإ�سافة  باملائة( 
بقيمة 20ر0 مليون دولر مقابل 11ر0 
مليون دولر خالل  نف�ص الفرتة من 

العام املا�سي )+80ر82 باملائة(.

تراجع واردات خم�صة 
منتوجات

تراجعت  فقد  للواردات  بالن�سبة 
جمموعات  �سبع  اأ�سل  من  خم�سة 

�سعبة  تت�سمنها  التي  املنتوجات 
الثماين  الأ�سهر  خالل  ال�سترياد 
مقارنة  اجلارية  ال�سنة  من  الأوىل 
املا�سية.  ال�سنة  من  الفرتة  بنف�ص 
خالل  امل�سجل  الو�سع  نف�ص  وهو 

الأ�سهر ال�سبع الأوىل من 2019. 
جمموعة  ا�سترياد  فاتورة  انخف�ست 
)الوقود(  الت�سحيم  زيوت  و  الطاقة 
عند  لت�ستقر  باملائة   42 بحوايل 
قرابة  مقابل  دولر  مليون  72ر467 
56ر804 مليون دولر وقدرت واردات 
املواد الغذائية ب434ر5 مليار دولر 
م�سجلة  دولر,  مليار  893ر5  مقابل 
تراجعا قدر ب-80ر7 باملائة, ح�سب 
الوترية  نف�ص  ولوحظت  اجلمارك 
الذي قدرت  الفالحي  للعتاد  بالن�سبة 
مليون  42ر335  ا�سترياده   فاتورة 
دولر  مليون  79ر381  مقابل  دولر 
بالن�سبة  وكذلك  باملائة(  15ر12   -(
مليار  6ر9  بقرابة  ال�سناعي  للعتاد 

دولر مقابل 52ر10 مليار 
واأخريا  باملائة(  75ر8   -( دولر 
املواد ال�ستهالكية غري الغذائية التي 
مقابل  دولر  مليار  38ر4  ب  قدرت 
باملائة(  12ر2   -( دولر  مليار  48ر4 
جمموعتان  عرفت  املقابل,  يف 
خالل  ارتفاعا  ال�سترياد  �سعبة  من 
واردات  بلغت  فقد  املقارنة   فرتة 
جمموع  امل�سنعة  ن�سف  املنتجات 
قرابة  مقابل  دولر  مليار  39ر7 
باملائة(  33ر2   +( دولر  مليار  23ر7 
مليار  36ر1   بلغت  اخلام  واملنتجات 
دولر مقابل 28ر1 مليار دولر )+4ر6 

باملائة(.
التجاريني  ال�رشكاء  وبخ�سو�ص 

الأوىل  اأ�سهر  الثمانية  للجزائر خالل 
فرن�سا  حتتفظ  اجلارية,  ال�سنة  من 
على مكانتها كاأول بلد زبون للجزائر 
كما حتتفظ ال�سني على مكانتها كاأول 
الأوىل  الثمانية  الأ�سهر  خالل  ممون 
من �سنة 2019,  مثل الزبائن اخلم�سة 
الأوائل  للجزائر اأكرث من 53 باملائة 

من ال�سادرات اجلزائرية.

فرن�صا اأول زبون للجزائر

كاأول  مرتبتها  على  فرن�سا  حتافظ 
مليار  41ر3  بحوايل  للبالد  زبون 
ال�سادرات  باملائة من  دولر )02ر14 
اجلزائرية الجمالية( م�سجلة ارتفاعا 
اإيطاليا  تليها  باملائة  93ر11  قدره 
ب25ر3 مليار دولر )39ر13 باملائة( 
و ا�سبانيا ب76ر2 مليار دولر )37ر11 
الوليات املتحدة ب89ر1  باملائة( و 
وتركيا  باملائة(  )81ر7  دولر  مليار 

ب56ر1 مليار دولر )42ر6 باملائة(.
الأوائل  اخلم�سة  املمونون  وميثل 
بني  ما  باملائة   50 من  اأكرث  للجزائر 

�سهري جانفي و اأوت الفارطني.
ويتمثل املمونون الرئي�سيون للجزائر 
يف: ال�سني التي ل تزال حتافظ على 
دولر  مليار  ب45ر5  الأوىل  مرتبتها 
)80ر18 باملائة من الواردات الجمالية 
قدره  ارتفاعا  م�سجلة  اجلزائرية( 
ب86ر2  فرن�سا  تليها  باملائة  11ر11 
واإيطاليا  باملائة(  )86ر9  دولر  مليار 
باملائة(  )33ر7  دولر  مليار  12ر2  ب 
و ا�سبانيا ب11ر2 مليار دولر )27ر7 
باملائة( و اأملانيا ب08ر2 مليار دولر 

)17ر7 باملائة(. 
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م.ثيزيري
 

مرت  التي  الق�ضايا  هي  كثرية 
عمق  لنا  عك�ضت  على حماكمنا 
يلج�ؤون  ل�ضحايا  الثغرة  هذه 
على  تهجم  اأن  بعد  للق�ضاء 
اأ�ضخا�ص  وحمالتهم  �ضققهم 
غرباء و ن�ضب�ها لهم و اأً�ضبحت 
القرارات  كافة    لهم  بالن�ضبة 
جمرد   الأحكام  و  الق�ضائية 
ق�ضا�ضات ورقية ل تلزمهم باأي 

وجه من الأوجه .

حماكمة �صيخ ردم فيال 
�صقيقه املغرتب و�صطحها 

ببئر مراد راي�س!

بئر  حمكمة  هيئة  اأمام  جرت 
حماكمة  بالعا�ضمة  راي�ص  مراد 
من  ال�ضاد�ص  العقد  يف  �ضيخ 
العمر على خلفية متابعته غيابيا 
يف ق�ضية التحطيم العمدي مللك 
يف  املتهم  قام  اأن  بعد  الغري، 
ق�ضية احلال بردم منزل �ضقيقه 
وت�ضطيحه  بفرن�ضا  املغرتب 
على  بال�ضتح�اذ  قام  ومن 
و�ضمها  الأر�ضية  القطعة  هذه 
ملمتلكاته العقارية بحي الينابيع 
ع�دة  وبعد  راي�ص،  مراد  بئر 
فرن�ضا  من  املغرتب  �ضقيقه 
منزله  يجد  مل  ال�طن  لأر�ص 
ط�ال،  ل�ضاعات  عنه  وبحث 
�ضمن  جاء  ما  وح�ضب  حيث 
املحاكمة  جل�ضة  ت�رصيحاته يف 
اأنه بحث مط�ل عن فيلته، وبعد 
اأن تاه خالل عملية البحث عنه، 
الأخري  هذا  اجلريان  اأحد  �ضاأل 
الذي اأخطره اأن �ضقيقه ه� من 
املنزل  لهدم  رافعة  بتاأجري  قام 
التي  الأر�ضية  القطعة  و�ضطح 
ف�قها،  م�ضيدة  الفيال  كانت 
لي�ضاأل  ال�ضحية  ذهب  وعندما 
لهذا  ارتكابه  �ضبب  عن  �ضقيقه 
�ضقيقه  با�ضتغالل  تفاجاأ  اجلرم 
يف  واإ�ضتغاللها  احلطام  لبقايا 
الذي  الأمر  وه�  منزله،  ت�ضييج 
لإيداع  به  ودفع  حفيظته  اأثار 

�ضك�ى ق�ضائية �ضد �ضقيقه،
ت�رصيحات  معر�ص  يف  وجاء 
ال�ضحية خالل جل�ضة املحاكمة 
التي  الفيال  هذه  يف  يقطن  اأنه 
ورثها عن والده منذ �ضنة 1997، 
وترك فيها اأغرا�ضا ثمينة بحكم 

ما  الذكريات  من  حتمل  اأنها 
لي�ضافر  املادية  قيمتها  يف�ق 
لفرن�ضا �ضنة 2004، وبعد ع�دته 
اأثرا ل ملنزله ول حتى  مل يجد 
دون  نف�ضه  ليجد   ، لأغرا�ضه 
ال�ضتقرار  قرر  اأن  بعد  ماأوى 
�ض�ء  وحتت  ال�طن،  اأر�ص  يف 
وكيل  التم�ص  املعطيات  هذه 
ت�ضليط  مبحكمة  اجلمه�رية 
عق�بة �ضنتني حب�ضا نافذا و200 

األف دج غرامة نافذة.

ديوان الرتقية والت�صيري 
العقاري يتابع مواطنا 

باإحتالل قبو ب�صفة غري 
م�صروعة

من بني الق�ضايا التي مرت على 
حماكمنا هي ملفم�اطن يف العقد 
باإحتالل  قام  العمر  من  الرابع 
م�ضت�ى  على  مت�اجد  قب� 
ب�ضفة  م�ض��ص  بني  منطقة 
له  ل�ضقة  وح�له    م�رصوعة  غري 
القرارات  كافة  رغم  ولعائلته 
ال�ضادرة  الق�ضائية    الطرد 
ال�ضكاوى  مب�جب  حقه  يف 
�ضده  اأودعتها  التي  امل�ضتمرة 
دي�ان الرتقية والت�ضيري العقاري 
لأمالكها  تابع  القب�  اأن  بحكم 
اأكد  للمحاكمة  مث�له  وخالل 
للقا�ضي اأنه قد جرت حماكمته 
مت�ضك  و  التهمة  بنف�ص  �ضابقا 
بت�رصفه متحججا باأزمة ال�ضكن 

التي يعاين منها  

اأرباب 3 عائالت ُيحاَكمون 
بتهمة اإقتحام مبنى 

موؤ�ص�صة املطاحن ببني 
م�صو�س

حمكمة  عاجلتها  اأخرى  ق�ضية 
بالعا�ضمة  راي�ص  مراد  بئر 
لأرباب 3عائالت اإقتحم�ا مبنى 
التابعة  املطاحن  مل�ؤ�ض�ضة 
م�ضت�ى  على  املت�اجدة  للدولة 
اأكد  حيث  م�ض��ص  بني  منطقة 
باأنهم جلاأوا  للقا�ضي    املتهمني 
هذا  واقتحام  القان�ن  خلرق 
اأنف�ضهم  وجدوا  اأن  بعد  املبنى 
من  طردهم  بعد  ال�ضارع  يف 
كانت  التي  القزديرية  البي�ت 
ليجدوا  اأبنائهم،  رفقة  تاأويهم 
اأنف�ضهم يف احلب�ص الالإحتياطي 
ق�ضية  يف  جزائيا  ومتابعني 

�ضك�ى  حتريك  بعد  احلال، 
�ضدهم قبيل الدخ�ل املدر�ضي، 
داخل  ي�ما   15 مدة  اأم�ض�ا  اأين 
اأطفالهم،  عن  بعيدا  ال�ضجن 
ال�ضفح  املتهم�ن  التم�ص  حيث 
الظروف  باأن  م�ؤكدين  عنهم 
بعد  يعي�ض�نها  التي  القاهرة 
هي  القزديرية  منازلهم  تدمري 
هذا  لقتحام  بهم  دفعت  من 
وجدوا  اأن  بعد  خا�ضة  املبنى، 
يف  للمبيت  م�ضطرين  اأنف�ضهم 
العراء رفقة اأطفالهم وزوجاتهم 
رغم  اأ�ضهر،   6 من  اأكرث  منذ 
قائمة  يف  وردت  اأ�ضماءهم  اأن 

الرتحيل .

كهل يقتحم �صقة فرن�صي و 
يقوم بكرائها لعدة اأ�صخا�س 

بعقد مزور

امللكية  تعدي  تقت�رص  مل 
بل  الدولة  اأمالك  العقارية على 
حتى اأمالك اخل�ا�ص وه� حال 
حمكمة  م�ؤخرا  عاجلتها  ق�ضية 
العقد  يف  لكهل  اأحممد  �ضيدي 
على  ا�ضت�ىل  العمر  من  الرابع 
ال�ض�داء  الأقدام  اأ�ضحاب  �ضقة 
مب�جب عقد ملكية مزور و قام 
ال�ضقة  اإيجار  باإعادة  ذلك  ف�ق 
رفقة  ليمثل  اأ�ضخا�ص  لعدة 
�ضالفة  املحكمة  اأمام  �رصيكه 
الذكر بتهمة التعدي على ملكية 
طالت  التي  التزوير  و  عقارية 
ب�ضارع  الكائنة  �ضقة  بيع  عقد 
العربي بن مهيدي املتك�نة من 
8 غرف والتي راح �ضحيتها �ضاب 
يف اأواخر العقد الثالث من العمر  
وجد نف�ضه ورغم ت�ضديده لقيمة 
دج  األف  ب45  املقدرة  الإيجار 
مهددا بالطرد وملزما بدفع 90 
األف مقابل اإ�ضرتجاع ملكه، وهي 
جمرياتها  تع�د  التي  الق�ضية 
لعقد كراء بني املدع� »�ضتيفان« 
الأخري  ،ي«هذا  »م  امل�ضمى  و 
يف  لل�ضحية  ال�ضقة  بكراء  قام 
ق�ضية احلال مقابل مبلغ 45 األف 
ولدى  �ضنتني  �ضهريا ملدة  دينار 
تفاجئ  ال�ضقة  لإ�ضتغالل  تنقله 
عائلته  رفقة  وه�  اأخر  ب�ضخ�ص 
اأجرها  اأنه  بحجة  ال�ضقة  يحتل 
من املدع� »م، ي« و  بعد مدة 
ب�ضخ�ص ثاين يقتحم نف�ص ال�ضقة 
بحجة اأن املدع� »م، ي« منحها 

اأقفال  بتغيري  ذلك  ف�ق  وقام  له 
ال�ضخ�ضان  ويق�م هذان  ال�ضقة، 
تنازلهما  طريق  عن  بابتزازه 
األف دج  له مببلغ 90  ال�ضقة  عن 
ليلجاأ من جهته للق�ضاء اجلنائي 
اأن  التحريات  فيه  ك�ضفت  الذي 
عليه  اإ�ضتند،  الذي  الكراء  عقد 
املدع�  قبل  من  الأول  الطرف 
بذلك  ويتم  تزوير  �ضتيفان حمل 
حب�ضا  اأ�ضهر   6 بعق�بة  باإدانته 
باأنه  ثبت  بعدما  خا�ضة  نافذا 
لعدة  ال�ضقة  نف�ص  بكراء  قام 
يف  حماكمتهم  جرت  اأطراف 
وقت �ضابق، ليطالب ممثل احلق 
�ضن�ات   3 عق�بة  بت�ضليط  العام 
حب�ضا نافدا يف حق املتهمان مع 
التما�ص اأمر باإيداع من اجلل�ضة.
�صاب يقتحم �صقة بدرقانة 
و يقيم فيها مدة  20 �صنة !!

العقد  يف  ل�ضاب    اأخرى  حالة 
على  اأقدم  العمر  من  الثالث 
التهجم و اقتحام منزل مبنطقة 
درقانة و الإقامة به رغم �ضدور 
اأمر بالطرد يف حقه  من املحكمة 
، املتهم و لدى مث�له للمحاكمة 
م�رصحا  اإليه  ن�ضب  مبا  اعرتف 
اأنه مل يتهجم على املنزل بق�ضد 
خمالفة اأوامر الدولة و لكن ك�نه 
لإيجاد  احلاجة  اأم�ص  يف  كان 
ماأوى ه� و اأطفاله الذين عان�ا 
الأمر  تنفيذ  نتيجة  الت�رصد  من 
بالطرد  القا�ضي  الإ�ضتعجايل 
املنزل  من  طرد  اأنه  و  خا�ضة 
اأ�ضاف  ،كما  ال�ضتاء  ف�ضل  يف 
يقطن  كان  املتهم  اأن  دفاعه 
 10 عمره  يف  كان  منذ  باملنزل 
ملكا  املنزل  كان  اأين  �ضن�ات 

ال�طنية  امل�ؤ�ض�ضة  اأن  ،و  لأبيه 
اإجراءات  اتخاذ  عن  �ضكتت 
جعله  مما  �ضنة   20 مدة  الطرد 
يظن اأن املنزل ملكه غري اأنها و 
اإ�ضتفاقتها مل جتعل للمتهم  بعد 
خيارا �ض�ى ك�رص الأمر و التعدي 
على املنزل مرة اأخرى خا�ضة و 

اأنه مت��ضط الدخل .

كهل يتهجم على �صقة 
بربج الكيفان ويتحجج 

بعبارة«كلما عمت خفة »

الرابع  العقد   كهل يف    ت�رط   
من العمر م�ج�د بالتعدي على 
�ضقة بربج الكيفان تابعة لدي�ان 
و  العقاري  الت�ضيري  و  الرتقية 
�ضاربا  اخلا�ضة  ل�ضقته  ح�لها 
الأحكام  كل  احلائط  عر�ص 
ال�ضادرة  الق�ضائية  والقرارات 
ت�قيفه  جرى  والذي  حقه  يف 
بعد تقدمه  امن مركز الدرك 
ت�رصيح  تقدمي  ق�ضد  ال�طني 
ب�ضياع رخ�ضة �ضياقته اأين قدم 
ه�ية  ال�طني  الدرك  مل�ضالح 
غري ه�ية احلقيقية وه� الأمر 
اكت�ضفته  ما  �رصعان  الذي 
بتهمة  مركزها  على  وح�لته 
واكت�ضفت    الغري  ه�ية  انتحال 
ه�يته  من  التحقق  بعد 
بحث  حمل  باأنه  احلقيقية 
ق�ضائي و �ضادرة يف حقه عدة 
اأحكام ق�ضائية مبا فيها التعدي  
عدم  و  العقارية  امللكية  على 
المتثال لأحكام ق�ضائية والتي 
تع�د  وقائعها لعام 2004 حني 
اأحد  بالتهجم على  املتهم  قام 
الكيفان  برج  مبنطقة  ال�ضقق 
و مبجرد  اأن  غري  بها  لالإقامة 

و  الرتقية  دي�ان  اكت�ضاف 
الت�ضيري العقاري للدار البي�ضاء 
حم�رص  باإر�ضال  قامت  لالأمر 
من  طرده  ق�ضد  ق�ضائي 
ال�ضقة،مع تقدمي مهلة له ،غري 
من  خروجه  بعد  و  املتهم  اأن 
الدخ�ل  مدة  بعد  اأعاد  ال�ضقة 
لل�ضقة و الإقامة بها ،لتق�م مرة 
اأمام  طرد  ق�ضية  برفع  اأخرى 
الق�ضم الإ�ضتعجايل �ضد املتهم 
احلايل،الذي مل ميتثل لالأمر و 
اأعاد التهجم على ال�ضقة �ضاربا 
عر�ص  الق�ضائي  احلكم  بذلك 
الق�ضية  برفع  ،لتق�م  احلائط 
اأ�ضا�ضها  على  التي  احلالية 
اأ�ضدر حكم غيابي يف حقه مع 
اأمر بالقب�ص �ضده ،املتهم من 
جهته اعرتف مبا ن�ضب له مربرا 
م�قفه اأنه مل يقم بالتهجم على 
برفقة  كان  بل   مبفرده  ال�ضقة 

عدة م�اطنني .
�صابان ي�صتوليان على 

حمالت مغرتب و يحوالنها 
ل�صقق �صكنية!!!

تابع  مغرتب بفرن�ضا �ضابان يف 
العمر  الثالث من  العقد  اأواخر 
مكلية  على  التعدي  بتهمة 
تهجمهما  خلفية  على  عقارية 
التجارية  حمالته  على 
قاما  و    غيابه  فرتة  با�ضتغالل 
بتح�يلها ل�ضكنات خا�ضة بهما 
، حيث تبني من خالل جمريات 
وقائع  اأن  املحاكمة  جل�ضة 
حلني  تع�د  احلالية  الق�ضية 
ع�دة ال�ضحية من دياره بفرن�ضا 
تفقده  مبجرد  و  تفاجئ  اأين 
ب�ض�احي  الأر�ضية  لقطعته 
يقطنان  باملتهمني  ال�ضحاولة 
يف املحالت التجارية التي كان 
لال�ضتغالل  جتهيزهها  ب�ضدد 
�ضكنية  ل�ضقق  ح�لها  بعدما 
جاهزة ،ليق�م من جهته بتقييد 
ت�بعا  ،اأين  �ضدهما  �ضك�ى 
الق�ضائية  الهيئات  طرف  من 
،التي  الذكر  �ضالفة  بالتهمة 
للمحاكمة  مبث�لهما  اأنكراها 
باأن  دفاعهما  اأكد  ،حيث 
ال�ضاغلني  هما  لي�ضا  املتهمان 
بدليل  للمحلني  احلقيقيني 
ال�ضحية  اأودعها  التي  ال�ضك�ى 

�ضد جمه�ل..

االإجراءات القانونية طويلة االأمد تدفع بال�صحايا للجنون

ثغرات قانونية تتيح اال�ستحواذ على 
ممتلكات ملك للغري

عرفت ق�صايا  التعدي على اأمالك الغري  يف االآونة االأخرية اإرتفاعا رهيبا يف ال�صنوات االأخرية الأ�صخا�س  يتهجمون ويقتحمون اأمالك 
غريهم �صواء الدولة اأو اخلوا�س و ين�صبونها لهم مبنطق القوة �صاربني عر�س احلائط قوانني الدولة و اأحكام الق�صاء  ليجد املالك 

ال�صرعيني اأنف�صهم يف مركز ال�صعيف رغم حيازتهم لوثائق �صرعية ت�صبح بال  قيمة لها  مبجرد  ا�صطدامها  مع االإجراءات القانونية  
طويلة االأمد يف اأروقة املحاكم فيكون هنا  ال�صحية خمريا بني اللجوء لنف�س منطق املجرم  و ا�صرتجاع حقه بالقوة اأو اللجوء لطريق 

الق�صاء وهو الطريق الطويل االأمد ،وهي الثغرة القانونية التي ا�صتغاللها املجرمني اأح�صن اإ�صتغالل..



املتابعني  من  الع�رشات  نا�شد 
لل�شاأن املحلي ببلديات مترنا�شت 

، عني �شالح ، عني قزام  
التدخل  ب�رشورة  وادل�س 
والية مترنا�شت  لوايل  ال�شخ�شي 
رئي�س  ب�شفته  اجلياليل   دومي 
الوالئية  بالوكالة  االدارة  جمل�س 
العقارية لتوجيه تعليمات �شارمة 
لروؤ�شاء البلديات الع�رشة ، بهدف 
قرار   1000 تنفيذ  يف  االإ�رشاع 
التي  الفو�شوية  البنايات  لهدم 
اأوعية عقارية تابعة  �شيدت فوق 
وممتلكات  الدولة  الحتياطات 

البلديات بدون رخ�شة بناء .
نف�س  يرى   مت�شل  مو�شوع  ويف 
مظاهر  تف�شي  اأن  املتحدثني 
ال�شطو و اال�شتيالء على االوعية 
جت�شيد  رهن  العمومية  العقارية 
التنموية  العمليات  الع�رشات 
كال�شحة  القطاعات  مبختلف 

قطع  وملف  ال�شكن   ، الرتبية   ،
للبناء  ال�شاحلة  االأرا�شي 
اإطار  يف  امل�شجل  و  احل�رشي 
الفارطة  اخلما�شية  الربنامج 
االأوعية  �شح  ب�شبب  وذلك 
فقد   جهتهم  من    . العقارية 
طالب ممثلي اجلمعيات املحلية 
عن  الك�شف  ب�رشورة   ، الفاعلة 

للتحقيقات  النهائية  النتائج 
االأمنية مل�شالح االأمن املخت�شة 
العدالة  اأجهزة  مع  وبالتن�شيق 
خروق  و  جتاوزات  ت�شجيل  حول 
موظفني  بتورط  تتعلق  باجلملة  
ملف  على  الو�شية  االإدارات  من 
م�شاحات  على  بالتنازل  العقار 
هكتار   100و180  بني  ترتاوح 

بالدينار الرمزي لفائدة اأ�شحاب 
عن  ناهيك   ، والنفوذ  املال 
ت�شجيل حاالت تعدي وا�شتنزاف 
وذلك  العقارية  للجيوب  �شارخ 
االحتياطات  خالل  فرتة حتويل 
اإىل  البلديات  من  العقارية 
مطلع  مع  املحلية   الوكاالت 
مو�شوع  يف  و  الثالثة   االألفينية  
مت�شل فقد  طالب م�شوؤويل ذات 
منتخبني  جانب  اإىل  اجلمعيات 
يف  االإ�رشاع  ب�رشورة  حمليني 
التنفيذي  ن�شاط املجل�س  تفعيل 
له  �شت�شند  والذي  امل�شغر 
واملتابعة  املراقبة  مهمة 
مدى  ما  على  للوقوف  ال�شارمة 
للبنايات  الهدم  قرارات  تنفيذ 
واحلظائر  وامل�شتودعات 
الع�شوائية ح�شبما جاء على ال�شنة 
حمدثنا . ومعلوم اأن ملف العقار 
امللفات  بني  من  يعترب  املنهوب 
ال�شلطات  عجزت  التي  ال�شائكة 
جذرية  حلول  اإيجاد  يف  املحلية 

لها .

م�شكن   114 حي  �شكان  ي�شتكي 
�شكن   500 حي  من  بالقرب 
اإنعدام  �شبكة  من  باالغواط 
م�شتوى  على  العمومية  االإنارة 
احرتاق  ب�شبب  وهذا   ، حيهم 
املزود  الكابل  قطع  و  امل�شابيح 
لالإنارة العمومية من طرف مقاول 
للعمارات  الكهرباء  ميرر  كان 
دون  �شنتني  حوايل  منذ  املجاورة 
بالتدخل  البلدية  م�شالح  تقوم  اأن 
لو�شع حد للخلل رغم املرا�شالت 
العديدة التي بعث بها �شكان احلي 
طويل  وقت  منذ   ، البلدية  لرئي�س 
 ، الو�شية  ال�شلطات  علم  ظل  يف 
يف  مطالبهم  تتجاهل  ظلت  التي 
كرثة  رغم  فيها   ي�شتكون  مرة  كل 

املحاوالت ، التي باءت بالف�شل .
 ، املذكور  احلي  �شكان  اأعرب 
هذه  من  ال�شديد  انزعاجهم  عن 
اإليها  اآلت  التي  املزرية  الو�شعية 
نتيجة  بحّيهم  العمومية  االإنارة 
ما  وهو  الطاقة،  هذه  انعدام 
خالل  تنقلهم  �شعوبة  يف  �شاهم 
ال�شباح  مع  خا�شة  الظالم،  فرتة 
يعي�شون  اأنهم  باعتبار  الباكر، 
هذا  ب�شبب  حقيقية  معاناة 
فقد  مت�شل  �شياق  ويف  امل�شكل، 

اجلهات  من  احلي،  قاطنو  طالب 
اأقرب  يف  التحرك  امل�شوؤولة 
اخللل  ت�شليح  اأجل  من  االآجال 
اإ�شالح  يف  حقهم  من  ومتكينهم 
والتي  العمومية،  االإنارة  خدمات 
اأثناء تنقالت  تعترب عن�رشا حيويا 
الليلية  ، مما  الفرتة  املارة خالل 
اإرتفاع  يف   - ح�شبهم  �شاهم 
موؤ�رش االإعتداءات  من قبل بع�س 
�شياق  يف  م�شريين  املنحرفني، 
حديثهم مع يومية »الو�شط »  عن 
م�شاألة نق�س االإنارة العمومية التي 
و  ال�شوارع  بع�س  يف  غيابها  �شكل 
فتح  ،مما  حقيقية  معاناة  االأزقة 
تنفيذ  لل�شو�س  الليل من  املجال 
عن  خالفا  االإجرامية  عملياتهم 
االإجتماعية  االآفات  ا�شتفحال 
الكحولية  امل�رشوبات  تعاطي  من 
يف  مطالبني   ، املخدرات  و�شموم 
ذلك بربجمة عملية اال�شتفادة من 
مب�شابيح  اأحيائهم  لربط  م�رشوع 
االأحياء  جميع  يف  جديدة  اإنارة 
العملية  هاته  ملثل  تفتقد  التي 
اأن  الوالية اجلديد  اآملني من وايل 
اأنها  يرون  التي  مطالبهم  يحقق 
املواطن  تخدم  اأ�شا�شية  مطالب 

الب�شيط .

اجلرمية  مكافحة  اإطار  يف 
ا�شتغالال  و   ، اأنواعها  مبختلف 
م�شالح  متكنت  موؤكدة  ملعلومات 
يف  ممثلة  الوالية  الأمن  ال�رشطة 
الفرقة اجلنائية التابعة للم�شلحة 
الق�شائية  لل�رشطة  الوالئية 
يبلغان  �شخ�شني   توقيف  من 
�شنة(   20 اإىل   18( العمر   من 
على  احليازة  ق�شية  يف  متورطني 
عن  م�شتوردة  ح�شا�شة  معدات 
للتنقيب  معدة  التهريب  طريق 
ثالثة  حجز  مع  ترخي�س  بدون 
الكبري  احلجم  من  نارية  دراجات 
الق�شية  حيثيات  وثائق  .  بدون 
لعنا�رش  معلومات  ورود  اإىل  تعود 
جمموعة  وجود  مفادها  ال�رشطة 
بالتنقيب  تقوم  االأ�شخا�س  من 
والية  اإقليم  عرب  الذهب  عن 
الدراجات  با�شتعمال  مترنا�شت 
للمعلومات مت  ا�شتغالال   ، النارية 
و�شع خطة امنية حمكمة ، اين مت 

�شخ�شني  توقيف  و  لهم  الرت�شد 
و�شط مدينة مترنا�شت ، امل�شتبه 
فيهما كانا على منت دراجة نارية 
من احلجم الكبري و لدى تفتي�شهما 
بال�شتيكي  كي�س  لديهما  �شبط 
يحتوي على جهاز كا�شف للمعادن 
�شفائح  ثالثة  معداته،  بجميع 
ت�شتعمل  لرت   20 �شعة  بال�شتيكية 
حتويل  ليتم   ، البنزين  نقل  يف 
امل�شتبه فيهما رفقة املحجوزات 
حتقيق  فتح  و  ال�رشطة  مقر  اىل 
تفتي�س  بعدها  ليتم   ، الق�شية  يف 
اين  الرئي�شي  فيه  امل�شتبه  منزل 
من  ناريتني  دراجتني  حجز  مت 

احلجم الكبري .   
يف  التحقيق  اإ�شتكمال  بعد 
الق�شية، مت تقدمي امل�شتبه فيهما 
اأمام اجلهات الق�شائية املخت�شة 
حقهما  و�شع  يف  اأ�شدرت  التي 

حتت الرقابة الق�شائية .
�أحمد باحلاج 

يت�ساءل �لر�أي �لعام بوالية مترن��ست �حلدودية عن �جلهة �لتي تقف خلف عرقلة تعليمة 
�حلكومة �لقا�سية بت�سكيل جمل�س تنفيذي م�سغر بجميع واليات �لوطن للإ�سر�ف على عملية 

تنفيذ 1000 قر�ر لهدم �لبنايات �لفو�سوية �لتي �سيدت فوق �أوعية عقارية عمومية ملك للدولة .

مترن��ست

�أحمد باحلاج 

تعطيل تنفيذ 1000 قرار 
لهدم البنايات الفو�ضوية ؟

.      مطالب باإن�ساء جمل�س تنفيذي �مل�سغر 

اجلاري  االأ�شبوع  خالل  متكنت   
يف  املتخ�ش�شة  االأمن  م�شالح 
و  املنظمة  اجلرمية  مكافحة 
باإقليم  �رشعية  الغري  الهجرة 
جالل  اأوالد  االإدارية  املقاطعة 
وطرد  توقيف  من   ، بب�شكرة 
االأفارقة  الرعايا  من  جمموعة 
الوطني  بالرتاب  املقيمني 

بطريقة غري �رشعية .

»الو�شط   لـ  ك�شف م�شدر موثوق 
املخت�شة  االأمن  م�شالح  اأن   ،  «
للدرك  االقليمية  بالكتيبة 
االإدارية  باملقاطعة  الوطني 
نهاية  بب�شكرة  جالل  اأوالد 
االأ�شبوع املن�رشم  ، من توقيف 
�شبع  يحملون  اإفريقي  رعية   18
والنيجر  مايل  لدول  جن�شيات 
ال�شينغال  و  الكامريون  و  وت�شاد 

ليتم   ، العاج  و�شاحل  الغابون  و 
اقتيادهم للم�شلحة املعنية وبعد 
القانونية  االإجراءات  ا�شتكمال 
وكيل  اأمام  تقدميهم  مت  معهم 
اأوالد  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
جالل للنظر يف و�شعيتهم بتهمة 
بطريقة  الوطني  الرتاب  دخول 
اإدانة  مت  اأين   ، �رشعية  غري 
موقوفة  �شجنا  ب�شنة  اجلميع 

واحد  كل  تغرمي  مع   ، النفاذ 
جزائري  دينار  األف   28 بـ  منهم 
مبا�رشة  حتويلهم  بعدها  ليتم 
بتيمياوين  احلدودي  للمعرب 
اإجراءات  الإ�شتكمال  باأدرار 
الطرد من الرتاب الوطني بتهمة 
ما  وفق  �رشعية  الغري  االإقامة 

اأورد م�شدرنا .
�سالح ،ب 

بتهمة �الإقامة �لغري �سرعية 

جنحت  يف تطهري 03 �أحياء 

توقيف 18 رعية اإفريقي باملقاطعة االإدارية اأوالد جالل 

م�ضالح اأمن والية مترنا�ضت  تدك مواقع االإجرام 

 ب�سبب �حرت�ق �مل�سابيح وقطع �لكابل 
�ملزود للإنارة �لعمومية 

معدة للتنقيب بدون ترخي�س 

حي 114 م�ضكن بدون اإنارة 
عمومية  باالأغواط 

االإطاحة ب�ضخ�ضني يف ق�ضية حيازة 
معدات ح�ضا�ضة بتمرنا�ضت 
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امل�شرتكة  االأمن  م�شالح  متكنت 
واملتخ�ش�شة يف مكافحة اجلرمية 
اأنواعها  مبختلف  املنظمة 
03اأحياء  تطهري  من   ، واأ�شكالها 
مروجي  من  مترنا�شت   ببلدية 
مبختلف  االجتماعية  االآفات 

اأ�شكالها و اأنواعها .
لـ  عليمة  اأمنية  م�شادر  ك�شفت 
االأمن  م�شالح  اأن    ،« »الو�شط 
املتخ�ش�شة يف مكافحة اجلرمية 
مترنا�شت   والية  باأمن  املنظمة  
ال�شنة  خالل  متكنت  قد  كانت   ،

اجلارية من تنفيذ 25 عملية اأمنية 
مواقع  دك  من  مكنت   ، نوعية 
املخت�شة  املنظمة  اجلرمية 
 ، االجتماعية  االآفات  ترويج  يف 
مهلو�شة  واأقرا�س  خمدرات  من 
عرب  وذلك   ، كحولية  وم�رشوبات 
وقطع  �شري�شوف   ، مالطا  اأحياء 
االإطاحة  من  مكن  مما   ، الواد   
بقرابة 31 �شخ�شا لهم �شلة برتويج 
بطريقة غري  املمنوعات  وتعاطي 
�رشعية، وبعد ا�شتكمال االإجراءات 
مت   ، املوقوفني  مع  القانونية 

 ، �شدهم  ق�شائية  ملفات  اإعداد 
وكيل  اأمام  تقدميهم  مبوجبها  مت 
اجلمهورية لدى حمكمة مترنا�شت  
�شخ�س   27 حق  يف  �شدر  اأين   ،
احلب�س  رهن  باالإيداع  اأمر  منهم 
البقية من  ا�شتفاد  ، فيما  املوؤقت 
باعتبارهم  مبا�رشة  ا�شتدعاءات 
فقد  �شلة  ذي  �شياق  ويف   ، ق�رش 
الفاعلة   املحلية  اجلمعيات  ثمنت 
 ، احلدودية   مترنا�شت  بوالية 
دوائر  اأعلنتها  التي  احلرب 
االخت�شا�س املعنية �شد مروجي  

وم�شتهلكي ال�شموم الب�رشية ، وما 
وخيمة  تبعات  من  ذلك  عن  اأجنر 
بت�شجيل الوالية يف الفرتة االأخرية 

،حالتي قتل .
الهيئات  ذات  تخفي  مل  حيث 
للوقوف  الكبري  تثمينهم  املحلية 
امليداين ، من طرف ملدير االأمن 
النتائج  على  واحلايل   ال�شابق 
امل�شرية  وموا�شلة  املحققة 
لتطهري جميع مناطق الوالية ، من 
املنحرفني الإعادة الهدوء لل�شاكنة 

�أحمد باحلاج .

�سالح ،ب



الإ�رسائيلي،  الحتالل  قوات  وكانت 
للجبهة  العام  الأمني  اغتالت  قد 
ال�صعبية اأبو علي م�صطفى يف 27 اأوت 
2001، عن طريق ق�صف مكتبه يف رام 
فقررت  الأبات�صي؛  مبروحيات  اهلل 
اجلبهة النتقام باغتيال وزير ال�صياحة 
والذي  زئيفي،  رحبعام  "الإ�رسائيلي" 
كان قد و�صف الفل�صطينيني قبل مقتله 

بـ7 اأيام بـ"احل�رسات والأفاعي".

يوم التنفيذ

جريئة  عملية  زئيفي"  "رحبعام  قتل 
اجلبهة  من  مقاتلون  نفذها  ونوعية 
حيث  فل�صطني،  لتحرير  ال�صعبية 
الإ�رسائيلي  ال�صياحة  وزير  اغتالوا 
الأربعاء  يوم  يف  زئيفي  رحبعام 
"ريجن�صي"  فندق  يف   2001-10-17
كامت  ب�صالح  املحتلة،  بالقد�س 

لل�صوت؛ فاأردوه قتياًل على الفور.

اأكتوبر   16 الثالثاء  يوم  �صبيحة  ففي 
دخل  بيوم(  الغتيال  عملية  )قبل 
قرعان  وحمدي  الرمياوي  جمدي 
وبا�صل الأ�صمر، منفذو العملية فندق 
زئيفي،  فيه  يقيم  كان  الذي  ريجن�صي 
يف  غرفة  وحجزوا  مزورة،  بجوازات 
الفندق نف�صه، وبدوؤوا بتجهيز اأنف�صهم 

للعملية.
م�صد�صات  يحملون  املنفذون  وكان 
كامتة لل�صوت، ويف �صباح اليوم التايل 
اأنف�صهم،  جهزوا  اأن  وبعد  اأكتوبر،   17
خرج الثالثة من غرفتهم ثم انت�رسوا، 
والثاين  الفندق،  مداخل  اأمام  الأول 
واجته  الثامن،  الطابق  مدخل  على 
درج  اإىل  القرعان  حمدي  الثالث 
الثامن  الطابق  اإىل  و�صعد  الطوارئ 
الذي توجد فيه الغرفة رقم 816 التي 

يقيم بها زئيفي.
طعام  لتناول  خرج  قد  زئيفي  كان 
فانتظره  الطعام،  قاعة  يف  الفطور 
�صاعة  ربع  وبعد  القرعان،  حمدي 
فقام  غرفته،  اإىل  متجهاً  زئيفي  عاد 
زئيفي  مبناداة  القرعان  حمدي 

بـ"هيه"، فالتفت زئيفي، فقام حمدي 
القرعان باإطالق النار عليه فا�صتقرت 
اأدى  مما  راأ�صه،  يف  ر�صا�صات   3
اخلطورة،  بالغة  اإ�صابة  اإ�صابته  اإىل 
مت  الفندق،  من  املنفذون  وان�صحب 
هدا�صا،  م�صت�صفى  اإىل  زئيفي  نقل 
الإ�رسائيلية  الطبية  الطواقم  وحاولت 

معاجلته اإل اأنه كان قد مات.

ردود الفعل

للجمهور  �صدمة  زئيفي  مقتل  �صّكل 
الوزراء  رئي�س  وقال  الإ�رسائيلي، 

حينها:  يف  �صارون  اأرئيل  الإ�رسائيلي 
قد  �صيء  كل  زئيفي  مقتل  بعد  "اإن 
الراحل  ال�صلطة  رئي�س  وحّمل  تغري"، 
يا�رس عرفات م�صوؤولية الغتيال، فيما 
وتوعد  العمل،  هذا  عرفات  ا�صتنكر 
الغتيال،  عن  امل�صوؤوليني  باعتقال 
�صيا�صة  عن  للكف  "اإ�رسائيل"  ودعا 
الن�صطاء  تطال  التي  الغتيالت 

ال�صيا�صيني الفل�صطينيني.

الرد "الإ�سرائيلي"

اجلي�س  �رسع  الغتيال  وعقب 
الإ�رسائيلي واأجهزة الأمن الإ�رسائيلية 
الغربية  ال�صفة  يف  وا�صعة  بعملية 
للقب�س على منفذي عملية الغتيال، 

ولكنهم ف�صلوا يف القب�س عليهم.
اأجهزة  اعتقلت  لكن يف جانفي 2002 
الغتيال  عملية  منفذي  ال�صلطة 
القرعان  وحمدي  الرمياوي  )جمدي 
اجلبهة  عام  واأمني  الأ�صمر(  وبا�صل 
والقائد  �صعدات(،  )اأحمد  ال�صعبية 
م�صطفى  علي  اأبو  لكتائب  العام 

)عاهد اأبو غلمة( وحاكمتهم ال�صلطة، 
وقررت �صجنهم يف املقر الرئا�صي يف 

رام اهلل.
اجلي�س  حا�رس   2002 مار�س  ويف 
املوجود  عرفات  مقر  الإ�رسائيلي 
فيه قتلة زئيفي، ومت توقيع اتفاق بني 
ال�صلطة و"اإ�رسائيل" يتم مبوجب هذا 
التفاق نقلهم اإىل �صجن اأريحا، وفعال 
يف ماي 2002 نقل قتلة زئيفي واأحمد 
�صجن  اإىل  غلمة  اأبو  وعاهد  �صعدات 
خا�صة  قوات  من  بحرا�صة  اأريحا 

اأمريكية بريطانية.
ويف 14 مار�س 2006 قامت "اإ�رسائيل" 
بعملية �صد �صجن اأريحا اأطلقت عليها 
ا�صم )عملية جلب الب�صائع( واعتقلتهم 
املجموعة  حماكمة  ومت  اإثرها،  على 
"جمدي  الحتالل،  ق�صاء  من 
وحمدي  �صنوات،   106 الرمياوي 
القرعان 125، �صنة وبا�صل الأ�صمر 60 
ملدة  بال�صجن  �صعدات  واأحمد  �صنة، 
30 �صنة بتهمة رئا�صة تنظيم �صيا�صي 
حمظور، وعاهد اأبو غلمة بال�صجن 31 

�صنة بتهمة قيادة منظمة ع�صكرية".

ذكراها  يف  البطولية  العملية  تخلد  لأن�سودة  كلمات  املوت"،  قرار  نفذ  ريجن�سي  فندق  يف  ال�سوت،  كامت  زغرد  اأكتوبر   17"
الـ18، والتي قتل فيها وزير ال�سياحة الإ�سرائيلي رحبعام زئيفي، وجاءت ردا على اغتيال الحتلل للأمني العام للجبهة 

ال�سعبية لتحرير فل�سطني اأبو علي م�سطفى.

17 اأكتوبر

ق.د

18 عاًما على ت�سفية الوزير الإ�سرائيلي زئيفي
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يف ذكرى "وفاء الأحرار1"

 الفل�سطينيون يتطلعون ل�سفقة 2 تبي�ض ال�سجون
املقاومة  متكن  من  �صنوات   5 بعد 
اجلندي  اأ�رس  من  الفل�صطينية 
الإ�رسائيلي جلعاد �صاليط، من داخل 
الإ�رسائيلية  الع�صكرية  املواقع  اأحد 
غزة،  قطاع  �رسق  جنوب  املح�صنة 
مت  تبادل  �صفقة  اإمتام  من  متكنت 
األف  اأكرث من  اإطالق �رساح  مبوجبها 
قدامى  من  جلهم  فل�صطيني،  اأ�صري 

الأ�رسى واأ�صحاب الأحكام العالية.
واأ�صدلت املقاومة الفل�صطينية يف 18 
اأكتوبر 2011م، ال�صتار عن واحدة من 
كربى العمليات الفدائية يف تاريخها، 
بعد مفاو�صات غري مبا�رسة مع دولة 
تخللها  م�رسية،  برعاية  الحتالل 
لهما  تعر�س  ع�صكريان  عدوانان 
يف  �صاليط،  اأ�رس  عقب  غزة،  قطاع 
2008م،  عام  واأواخر   ،2006 جوان 
لتتوج  القطاع،  على  م�صدد  وح�صار 
ب�صفقة تبادل اأطلقت عليها املقاومة 

ا�صم "وفاء الأحرار 1".
اليوم  الفل�صطيني  ال�صعب  ويعي 
لإمتام  الثامنة،  ال�صنوية  الذكرى 
�صفقة "وفاء الأحرار 1"، وهو يتطلع 
تبقى  ما  تخرج  ثانية،  تبادل  ل�صفقة 
اقرتب  بع�صهم  الأ�رسى،  قدامى  من 

من العقد الرابع داخل ال�صجن.

�سفعة للحتلل

املخت�س  فروانة،  النا�رس  عبد  يرى 
"وفاء  �صفقة  اأن  الأ�رسى،  �صوؤون  يف 
�صفعة  �صفقة  �صكلت  الأحرار1" 
لالإ�رسائيليني،  م�صبوقة  غري  وهزمية 
الفل�صطينيون  �صجل  وباملقابل 
املقاومة  تاريخ  يف  جديدا  انت�صارا 

و�صفقات التبادل.
"هذه  بر�س":  لـ"قد�س  فروانة  وقال 
تتم وبنجاح  التي  الأوىل  ال�صفقة هي 
داخل الأرا�صي الفل�صطينية املحتلة، 
وما بني الهزمية وانت�صار اآخر، يقف 

جديد،  كابو�س  اأمام  الإ�رسائيليون 
من  بغزة  املقاومة  لدى  مبا  يتمثل 
اأوراق"واأ�صاف: "هذا الكابو�س �صبب 
الإ�رسائيليني  والأمنيني  لل�صيا�صيني 
اأمام  واإحراجا  دائما  �صداعا 
يريدون  ل  جانب  من  فهم  اجلمهور؛ 
والإقرار  �صاليط  �صفقة  تكرار 
عاجزون  اآخر  جانب  ومن  بالهزمية، 
واجلمهور  اأ�رساهم  اأهايل  اإقناع  عن 
الإ�رسائيلي بقدرتهم على ا�صتعادتهم 

دون اأن ي�صكل ذلك انت�صارا لنا".
جلوؤوا  الإ�رسائيليني  اأن  اإىل  واأ�صار 
2014م،  العام  منذ  الو�صائل  كل  اإىل 
ومار�صوا ال�صغط والنتقام والبتزاز، 
امل�صاومة،  اأوراق  وا�صتخدموا 
ثابت،  حما�س  فموقف  ذلك  ومع 
حتقيق  يف  تنجح  مل  و"اإ�رسائيل" 

اأهدافها.

املوافقة على التبادل

تتعلم من جتربة  "اإ�رسائيل مل  وقال: 
اأ�رساها  مع  التعامل  يف  �صاليط 
العرب  ت�صتخل�س  ومل  غزة،  يف 
تقر  اأن  عليها  اأن  مبعنى  والدرو�س، 
لدفع  ا�صتعداداتها  وتبدي  بالهزمية 
ا�صتحقاقات �صفقة التبادل واخت�صار 
اجلمهور  خداع  ويكفيها  الوقت، 

الإ�رسائيلي".
اأنه وح�صب معلومات  وك�صف فروانة 
فتح  امللف  هذا  فاإن  لديه،  موثقة 
عرب  و�صطاء  طريق  عن  مرارا 

واأجانب وممثلي دول مهمة.
الإ�رسائيلية  "قبيل النتخابات  وقال: 
اأعيد  تقريبا،  �صهر  وقبل  الأخرية، 
فتحه جمددا، يف حماولة من نتنياهو 
لتحقيق انت�صار يعيد اأ�رساه وينقذه يف 
النتخابات"واأكد اأن حركة "حما�س" 
دائما م�صتعدة للتبادل، ولكن امل�صكلة 
ل  الذين  الإ�رسائيليني،  لدى  تكمن 

التبادل،  ا�صتحقاقات  دفع  يريدون 
اأن  يريد  ل  الذي  نتنياهو،  وخا�صة 
ال�صاأن  ي�صجل عليه هزميتني يف هذا 
اخلارطة  تغري  اأن  "اأعتقد  وقال: 
ال�صيا�صية وت�صكيلة احلكومة اجلديدة 
يف اإ�رسائيل يف الفرتة القادمة، لرمبا 

يوؤدي اإىل انفراجة يف هذا امللف".
امل�صكلة  اأن  "اأعتقد  واأ�صاف: 
العدد  يف  تكمن  ل  الآن  الأ�صا�صية 
ا�صتعدت  فاإ�رسائيل  الإجمايل، 
ولكن  كبري،  عدد  على  ووافقت 

املع�صلة يف حتديد الأ�صماء".

جوهر ال�سفقة

متنح  اأن  اأرادت  "اإ�رسائيل  وتابع: 
امل�صمون  وتفقدها  عددا،  املقاومة 
الأ�رسى  لكل  التقدير  مع  واجلوهر 
اإفراغ  مبعنى  عنهم،  �صيفرج  الذين 

ال�صفقة من م�صمونها".
اأ�صماء  هناك  اأن  فروانة  وك�صف 
"�صفقة  يف  اإدراجهم  ُرف�س  لأ�رسى 
�صاليط" قبل 8 �صنوات، واليوم تبدي 
"اإ�رسائيل" اإمكانية لإدراجهم، بعد اأن 
ال�صجن،  يف  �صنة   20 من  اأكرث  ق�صوا 
لالإ�رسائيليني  خمرجا  �صي�صكل  وهذا 
للفل�صطينيني،  انت�صارا  و�صيح�صب 
اإىل  ونبه  امل�صكلة  من  جزءا  ويعالج 
اأحكاما  يق�صون  اأ�صريا،   )540( وجود 
ملرة  احلياة(  )مدى  املوؤبد  بال�صجن 
جزءا  واأن  عدة،  ملرات  اأو  واحدة 
كبريا من هوؤلء ل اأمل لديهم باحلرية 
التبادل،  �صفقات  اإطار  يف  �صوى 
عمليات  بتنفيذ  اتهموا  ممن  خا�صة 

قتل خاللها اإ�رسائيليون.
ال�صيا�صي،  واملحلل  الكاتب  وعّد 
وفاء  "�صفقة  املدهون،  اإبراهيم 
الأحرار1" من اأهم اإجنازات املقاومة 
اأنها  اإىل  م�صريا  املا�صي،  العقد  يف 
على  الإ�رسائيلي  الحتالل  اأرغمت 

اإخراج اأكرث من األف اأ�صري فل�صطيني، 
وممن  الأ�رسى،  قدامى  من  ن�صفهم 
اإىل  اأف�صت  فدائية،  عمليات  نفذوا 

قتل اإ�رسائيليني.

نوعية الأ�سرى

بر�س":  لـ"قد�س  املدهون  وقال 
الذين  الأ�رسى  عدد  من  "الأهم 
اإن  حيث  النوعية،  عنهم،  اأفرج 
يخرج  اأن  يُجرب  مرة  ولأول  الحتالل 
املحكوم  الأ�رسى  من  العدد  هذا 
يقول  كما  والذين  باملوؤبدات،  عليهم 
اأنهم  اأي  دم(  يدهم  )على  الحتالل 
اإ�رسائيليني  قتل  يف  �صاركوا  اأو  قتلوا 
يف معارك �صتى، وعددهم حوايل 450 

اأ�صريا".
حدثت  العملية  هذه  اأن  اإىل  واأ�صار 
الفل�صطينية،  الأرا�صي  داخل  يف 
بالأ�صري  الحتفاظ  اأو  اخلطف  �صواء 
الإ�رسائيلي اأو املفاو�صات، كما اأُفرج 
داخل  من  املعتقلني  من  كثري  عن 

الأر�صي الفل�صطينية املحتلة.

وفاء  "�صفقة  املدهون:  وقال 
يف  مهما  منعطفا  �صكلت  الأحرار1 
الفل�صطيني،  ال�صعب  وم�صرية  حياة 
واأثرت عليه، ولهذا نرى الآن الأ�رسى 
قيادية يف  مراكز  يتبووؤون  املحررين 
واملقاوم"واأ�صاف:  الن�صايل  العمل 
ال�صفقة وارد جدا،  "تكرار مثل هذه 
قوة  تزاد  الفل�صطينية  واملقاومة 
على  لل�صغط  اأكرث  اأوراقا  ومتتلك 
هذه  لكن  الإ�رسائيلي،  الحتالل 
اخلوف  من  حالة  اأحدثت  ال�صفقة 
اأحد  ول  الحتالل،  لدى  الوعي  وكي 
اأن  ي�صتطيع  الحتالل  قادة  من  الآن 
نتنياهو  بنيامني  خ�صو�صا  يكررها، 

الذي عقد ال�صفقة الأوىل".

اأوراق قوة

قيادة  تاأتي  حينما  "اأعتقد  وتابع: 
ت�صارك  ومل  وجريئة،  قوية  اإ�رسائيلية 
هذه  �صتكرر  املا�صية،  ال�صفقة  يف 
ال�صفقة واأكرث، لأن ما متتلكه املقاومة 
الفل�صطينية من اأوراق قوة، قادرة على 
اإىل  للذهاب  الحتالل  على  ال�صغط 
�صفقة جديدة، لكن ل �صك الآن هناك 
معاندة داخلية اإ�رسائيلية للو�صول اإىل 

هذه ال�صفقة".
اجلنود  عائالت  حترك  اأن  وعّد 
�صيما  ل  املقاومة،  لدى  الأ�رسى 
اآرون،  و�صوؤول  جولن،  هدار  اجلنديني 
�صيكون له الأثر لإجناز �صفقة جديدة 
جاهز  غري  الآن  "الحتالل  واأ�صاف: 
وغري  �صفقة،  اإىل  للذهاب  داخليا 
الع�صكري  والواقع  �صيا�صيا،  م�صتقر 
باآخر  اأو  وب�صكل  من�صبط،  غري  اأي�صا 
هو  ولهذا  خمتلفة،  تهديدات  لديه 
جديدة  �صفقة  يف  يدخل  اأن  يريد  ل 
اأن  اإىل  بالإ�صافة  الظروف،  هذه  يف 
ت�صاعد  ل  والدولية  الإقليمية  البيئة 
يف  باعتقادي  اأنا  ذلك""لهذا  على 
�صنكون  العوامل  هذه  ن�صجت  حال 
اأو�صع  تكون  رمبا  �صفقة،  اأمام  نحن 
متتلكه  ما  لأن  الأوىل،  ال�صفقة  من 
كانت  مما  اأكرث  الفل�صطينية  املقاومة 
تقدير  يف  �صاليط"،  اأ�رس  اإبان  متتلكه 

املدهون للموقف.

يوم الن�سر

وعّد الكاتب واملحلل ال�صيا�صي، ه�صام 
من  ع�رس  الثامن  يوم  اأن  اهلل،  �صاق 
اأيام  من  "يوم   ،2011 العام  من  اأكتوبر 
الفل�صطيني  لل�صعب  والتمكني  الن�رس 
احلدث  "هذا  ولالأ�رسى"واأ�صاف: 
والفرح يف  ال�رسور  اأدخل  الذي  الكبري 
قلوب اأبناء �صعبنا، رغم ما عاناه خالل 

فرتة اأ�رس �صاليط من حروب وويالت، 
عن  الإفراج  اأثمر  النهاية  يف  ولكنه 
اإل  النور  يروا  اأن  لهم  كان  ما  اأ�رسى، 

بهذه الطريقة".
ورجح "�صاق اهلل" اأن ال�صعب الفل�صطيني 
يقرتب من �صفقة تبادل جديدة، �صيتم 
مبوجبها الإفراج عن بقية الأ�رسى يف 
�صجون الحتالل، م�صريا اإىل اأن الأمر 
الظروف  تن�صج  حتى  وقت،  م�صاألة 

الدولية والإقليمية والإ�رسائيلية.

جاهزية املقاومة

واأكد اأن املقاومة الفل�صطينية جاهزة 
لهذه ال�صفقة، ولكن على "اإ�رسائيل" اأن 
تدفع الثمن، كما دفعته يف �صفقة "وفاء 
الأحرار1"، ودون ذلك لن يرى جنودها 
النور واأو�صح اأن املقاومة لن تعطي اأي 
معلومة عن الأ�رسى املوجودين لديها 

اأو اجلثث دون مقابل.
الذراع  الق�صام"،  "كتائب  وكانت 
الع�صكري حلركة "حما�س" قد اأعلنت 
يف  اأن   ،2016 اأفريل  من  الثاين  يف 
الحتالل،  جنود  من  اأربعة  قب�صتها 
دون  و�صورهم،  اأ�صماءهم  ون�رست 
اإعطاء املزيد من املعلومات، موؤكدة 
الأربعة  اجلنود  حول  معلومات  اأي  اأن 
عرب  اإل  الحتالل  عليها  يح�صل  لن 
دفع ا�صتحقاقات واأثمان وا�صحة قبل 
املفاو�صات وبعدها، م�صرية اإىل عدم 

وجود اأي مفاو�صات بهذا ال�صاأن.
 18 يف  الفل�صطينية  املقاومة  ومتكنت 
اأكرث  عن  الإفراج  من   ،2011 اأكتوبر 
اأ�صحاب  اأ�صري فل�صطيني من  األف  من 
الأ�رسى،  وقدامى  العالية  الأحكام 
مبا�رسة  غري  مفاو�صات  بعد  وذلك 
م�رسية  برعاية  الحتالل،  دولة  مع 
متوا�صلة،  �صنوات  خم�س  ا�صتمرت 
اجلندي  �رساح  اإطالق  مقابل 

الإ�رسائيلي جلعاد �صاليط.



املواِزن من اخلارج:

اجتاه وا�شنطن لتقلي�ص التزاماتها 
الأمنية وتداعياته غري املق�شودة
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 د. �صادي عبدالوهاب/
مركز امل�صتقبل للدرا�صات و 

الأبحاث املتقدمة

»ترامب«  اقرتح  الإطار،  هذا  ويف 
اإن�شاء حتالف اأمني جديد يف ال�رشق 
ال�رشق  »حتالف  بعنوان  الأو�شط 
 ،)MESA( الأمني«  الأو�شط 
با�شم  وا�شع  نطاق  على  املعروف 
الناتو العربي، بالإ�شافة اإىل موا�شلته 
ال�شغط على الدول الأوروبية الكربى 
الع�شكري  اإنفاقها  زيادة  اأجل  من 
الأطل�شي  �شمال  حلف  مظلة  حتت 
املحلي  ناجتها  من   ٪2 حوايل  اإىل 
من  حماولة  يف  وذلك  الإجمايل، 
يف  الرئي�شية  الدول  لدفع  وا�شنطن 
املنطقتني ملواجهة القوى الإقليمية 
اإيران  يف  متثلت  �شواء  دة،  املهِدّ
رو�شيا  اأو  العربي،  اخلليج  مبنطقة 
و�شمان  الأوروبية،  للقارة  بالن�شبة 
كلتا  الأمريكية يف  التفوق وامل�شالح 

املنطقتني.

ا�صرتاتيجيات القوى 
العظمى:

يف  امل�شتقرة  املبادئ  من  يُعد 
القوى  �شعي  الدولية  العالقات 
يف  نفوذها  تعزيز  اإىل  العظمى 
ظل  ويف  املختلفة.  العامل  مناطق 
حاولت  القطبية،  اأحادي  نظام 
وا�شنطن الحتفاظ بوجود موؤثر يف 
هذه املناطق بهدف اإدامة �شيطرتها 
التاأكد من  الدويل، عرب  النظام  على 
اأي  يف  �شاعدة  قوة  اأي  بروز  عدم 
اإقليم ميكن اأن متثل تهديًدا وخ�شًما 
لنفوذها هناك، وتتحول تدريجًيّا اإىل 
من  الرغم  وعلى  لها.  مكافئة  قوة 
امل�شاعي احلثيثة لوا�شنطن لتحقيق 
ال�شوفيتي  الحتاد  انهيار  منذ  ذلك 
يف عام 1991، اإل اأن تكلفة ال�شيطرة 
على النظام الدويل، مبا يتطلبه ذلك 
جتاه  اأمنية  والتزامات  اأعباء  من 
اأقاليم العامل املختلفة،  احللفاء، يف 
حتقق  مهما  دولة  اأي  قدرات  تفوق 
اأكد  كما  اقت�شادي،  ثراء  من  لها 

اأن�شار املدر�شة الواقعية دوًما.
يف  بداأت  احلقيقة  هذه  اأن  ويبدو 
ال�شيني،  النفوذ  �شعود  مع  التبلور 
والطريق«  »احلزام  ومبادرته 
)BRI(، والذي ل يعد جمرد م�رشوع 
اقت�شادي يهدف اإىل زيادة ال�شتثمار 
يف البنية التحتية يف عدد وا�شع من 
الدول، ولكن يهدف كذلك اإىل اإقامة 
نظام اقت�شادي و�شيا�شي دويل تكون 
املبادرة  هذه  اإن  اأي  حموره،  بكني 
تهدف اإىل تقوي�ض النفوذ الأمريكي 
ولذلك،  العامل.  اأقاليم  خمتلف  يف 
اإعادة  الوليات املتحدة يف  �رشعت 

الأمنية  ا�شرتاتيجيتها  مراجعة 
ويف  املختلفة.  العامل  دول  جتاه 
منّظري  من  عدد  بداأ  الإطار،  هذا 
يف  الأمريكية  اخلارجية  ال�شيا�شة 
دعوة وا�شنطن اإىل تبني ا�شرتاتيجية 
»املواِزن  ا�شرتاتيجية  هي  جديدة، 

من اخلارج«.

ا�صرتاتيجية »املوازن من 
اخلارج«:

اخلارج«  من  »املوازن  تُعد 
اإحدى   )Offshore Balancing(
ال�شرتاتيجيات التي يتم طرحها من 
ب�شورة  الأمريكيني  املنّظرين  قبل 
بديلة  ا�شرتاتيجية  باعتبارها  دورية 
الوليات  ملحاولت  كلفة  واأقل 
النظام  على  لل�شيطرة  املتحدة 
طرح  واأن  �شبق  فقد  الدويل، 
»كري�شتوفر لين« هذه ال�شرتاتيجية 
»الأمن  دورية  يف   ،1992 عام  يف 
من  كلٌّ  بذلك  نادى  كما  الدويل«، 
مري�شامير«  و«جون  والت«  »�شتيفن 
يف عام 2016 يف مقالتهما املن�شورة 
 Foreign( »يف جملة »الفورن اأفريز
عن  »الدفاع  املعنونة   ،)Affairs
اخلارج:  من  املواِزن  ا�شرتاتيجية 
اأف�شل  كربى  ا�شرتاتيجية  نحو 
هوؤلء  وطالب  املتحدة«.  للوليات 
الوليات  تطبق  باأن  املنظرون 
من  »املوازن  ا�شرتاتيجية  املتحدة 
اخلارج«، وذلك بهدف احلفاظ على 
الكرة  ن�شف  يف  الأمريكي  النفوذ 
املناوئة  القوى  ومواجهة  الغربي، 
�رشق  وجنوب  اأوروبا،  يف  لنفوذها 
تقليل  مع  العربي،  واخلليج  اآ�شيا، 
وا�شنطن.ووفًقا  على  الأمني  العبء 
اخلطوط  فاإن  املنّظرين،  لهوؤلء 
تتمثل  ال�شرتاتيجية  لهذه  العري�شة 

يف التايل:
عن  املتحدة  الوليات  تخلي   -1
الهيمنة: يتمثل الفرتا�ض الأ�شا�شي 
�رشورة  يف  ال�شرتاتيجية  لهذه 
اعتماد وا�شنطن على مفهوم »توازن 
يف  نفوذها  على  للحفاظ  القوى« 
والتخلي  املختلفة،  العامل  اأقاليم 
عليها،  للهيمنة  م�شاعيها  عن  متاًما 
تدعو  ال�شرتاتيجية  هذه  اإن  اأي 
بانتقال  للت�شليم  املتحدة  الوليات 
الأحادية  نظام  من  الدويل  النظام 
اإىل نظام متعدد الأقطاب،  القطبية 
اإيقاف  ت�شتطيع  لن  وا�شنطن  واأن 
مثل  لها  مناوئة  كربى  قوى  ظهور 
كاًلّ  فاإن  ولذلك،  وال�شني.  رو�شيا 
من »والت« و«مري�شامير« يرى اأن اأي 
للحفاظ  وا�شنطن  جانب  من  م�شاٍع 
الدويل،  النظام  على  هيمنتها  على 
التكلفة،  مرتفع  اأمًرا  يكون  �شوف 

وحمفوًفا باملخاطر.

للعب  الإقليميني  احللفاء  َدْفُع   -2
ا�شرتاتيجية  تدعو  اأكرب:  اأمني  دور 
الوليات  اخلارج  من  املوازن 
الدول الأخرى يف  اإىل دفع  املتحدة 
كل نظام اإقليمي للعب دور رئي�شي يف 
احتواء التهديدات الأمنية، ومواجهة 
الإقليمية،  للهيمنة  ال�شاعية  الدول 
بينما تتدخل الوليات املتحدة فقط 
عندما  اأخري  وكمالذ  ال�رشورة  عند 
الأخرى.  اخليارات  كل  ا�شتنفاد  يتم 
يجب  ال�شرتاتيجية،  لهذه  ووفًقا 
على وا�شنطن »العتماد على قوات 
الدول احلليفة كخط الدفاع الأول يف 

مواجهة القوى املناوئة لهما«.
3- تدخل ع�شكري حمدود و�رشيع: 
جهود  املتحدة  الوليات  ت�شاند 
حلفائها الإقليميني يف احلفاظ على 
القوى  �شد  الإقليمي  القوى  توازن 
الإقليمية،  الهيمنة  لتحقيق  ال�شاعية 
يف حني اأّن اجلي�ض الأمريكي �شيبقى 
»خارج« الإقليم لأطول فرتة ممكنة. 
يف  احللفاء  هوؤلء  ف�شل  حالة  ويف 
يف  فاإنه  التوازن،  على  احلفاظ 
اجلي�ض  على  �شيجب  احلالة  هذه 
غري  ع�شكرًيّا،  التدخل  الأمريكي 
�شكل  ياأخذ  �شوف  التدخل  هذا  اأن 
املحدودة،  الع�شكرية  العمليات 
ف�شاًل عن الن�شحاب يف اأقرب وقت 

ممكن.

فوائد هذه ال�صرتاتيجية:

وفًقا  ال�شرتاتيجية،  هذه  حُتقق 
لـ«والت« و«مري�شامير« و«لين«، عدة 
املتحدة  للوليات  ومنافع  اأهداف 
يف  اإجمالها  مُيكن  والتي  الأمريكية، 

التايل:
القوى  مع  احلرب  خطر  تقليل   -1
ال�شرتاتيجية  هذه  ت�شاعد  الكربى: 
الوليات  دخول  خطر  تقلي�ض  على 
اأخرى  املتحدة يف احلرب �شد قوة 
مثل رو�شيا اأو ال�شني، نظًرا لعتماد 
تطويق  يف  حلفائها  على  وا�شنطن 

هذه القوى ال�شاعدة.
اإىل  الأمنية  الأعباء  نقل   -2
هذه  ت�شاهم  الإقليميني:  احللفاء 
التكلفة  تقليل  يف  ال�شرتاتيجية 
املادية املرتتبة على مواجهة القوى 
ال�شاعدة، نظًرا لأن حلفاء وا�شنطن 
الن�شيب  يتحملون  �شوف  الإقليميني 

الأكرب من هذه الأعباء. 
الن�شبية لأمريكا يف  القوة  تعزيز   -3
النظام الدويل: يقلل اعتماد وا�شنطن 
على حلفائها الإقليميني من الأعباء 
التي تتحملها وا�شنطن، مبا  املادية 
اإىل  املوارد  هذه  توجيه  يف  ي�شاهم 
دعم القوة القت�شادية الأمريكية يف 

النظام الدويل.
يف  ال�شرتاتيجية  هذه  جناح   -4

هذه  طبقت  التاريخية:  ال�شوابق 
القوى  قبل  من  ال�شرتاتيجية 
حيث  التاريخ،  مدار  على  العظمى 
با�شتمرار  املتحدة  اململكة  حاولت 
حتمل  على  الأوروبية  القوى  حمل 
املهيمنة  القوى  احتواء  عبء 
املحتملة يف القارة الأوروبية، بينما 
ول  اجلهود،  هذه  تراقب  هي  ظلت 
من  واحدة  دولة  ملنع  اإل  تتدخل 
الهيمنة على القارة، كما يف ال�شيا�شة 
الأمنية الربيطانية لإحباط املحاولة 
يف  اأوروبا  على  لل�شيطرة  الفرن�شية 

الفرتة من 1792 حتى 1815.
مل  الآخر،  اجلانب  على  ولكن 
تتدخل اململكة املتحدة يف احلرب 
 ،)1866( الربو�شية   – النم�شاوية 
الربو�شية   – الفرن�شية  احلرب  اأو 
– 1871(، والتي ترتب عليها   1870(
لأن  نظًرا  املوحدة،  اأملانيا  اإقامة 
بني  القائم  بالتوازن  يُخّل  مل  ذلك 
القوى الأوروبية، وحتى عندما حلت 
اأملانيا حمل فرن�شا باعتبارها الدولة 
يف  اأوروبا  على  للهيمنة  ال�شاعية 
حتى   1890 عام  من  املمتدة  الفرتة 
املتحدة  اململكة  تركت   ،1930 عام 
يف البداية م�شئولية احتواء برلني اإىل 
عندما  ذلك،  ومع  ورو�شيا.  فرن�شا 
يتمكنا  لن  اأنهما  الوا�شح  من  كان 
معهما  بريطانيا  حتالفت  ذلك،  من 
فيما عرف  و1907   1905 عامي  بني 

بـ«الوفاق الثالثي«.

التداعيات غري املق�صودة:

من  »املوازن  ا�شرتاتيجية  واجهت 
اخلارج« العديد من النتقادات، التي 

ميكن تف�شيلها على النحو التايل:
1- غياب الإرادة اأو القدرة: تفرت�ض 
اخلارج  من  املوازن  ا�شرتاتيجية 
بني  امل�شالح  يف  متاثل  وجود 
واأن  الإقليميني،  وحلفائها  وا�شنطن 
والقدرة على احلفاظ  الإرادة  لديها 
يف  مناطقها  يف  القوى  توازن  على 
حتقيق  اإىل  ال�شاعية  القوة  مواجهة 

يف  ال�شني  مثل  الإقليمية،  الهيمنة 
يف  رو�شيا  اأو  اجلنوبي،  ال�شني  بحر 
غري  اأوروبا،  و�رشق  الأ�شود  البحر 
ل  الأمر  هذا  اأن  املالحظ  من  اأنه 
ت�شاركت  اإذا  فحتى  �شحيًحا،  يبدو 
امل�شالح  نف�ض  يف  الإقليمية  القوى 
القوى  مواجهة  يف  وا�شنطن  مع 
القوة  فاإنهم قد ل ميتلكون  الثالث، 
الع�شكرية الالزمة اأو املوارد الكافية 

ملواجهتها.
على �شبيل املثال، فاإن دول الحتاد 
مُتثل  اأن  الأوروبي جمتمعة ل ميكن 
ا ملو�شكو. كما اأن الدول  ثقاًل م�شاًدّ
اجلنوبي،  ال�شني  لبحر  امل�شاطئة 
الرغم من معار�شتها مل�شاعي  على 
واملوارد  البحر  على  للهيمنة  بكني 
على  تقوى  ل  فاإنها  فيه،  الكامنة 
خططها  عرقلة  اأو  بكني،  مواجهة 
ال�شيطرة عليه عرب بناء  اإىل  الرامية 

جزر �شناعية فيه.
2- التداعيات ال�شلبية لتقليل الدور: 
من  املوازن  ا�شرتاتيجية  تفرت�ض 
وا�شنطن  ان�شحاب  مع  اأنه  اخلارج 
فاإن  الرئي�شية،  العامل  اأقاليم  من 
ت�شعى  �شوف  لها  احلليفة  القوى 
للحفاظ على توازن القوى، ومواجهة 
ال�شاعية  ال�شاعدة  القوى  حماولت 

لتحقيق الهيمنة الإقليمية.
وتتجاهل هذه ال�شرتاتيجية حقيقة 
دوًل  مواجهتها  عند  الدول  اأن 
تختار  ما  عادًة  اأمنها،  تهدد  اأخرى 
�شواء  موازنتها  اإما  خيارين؛  بني 
ب�شورة فردية اأو من خالل حتالفات 
جماعية، اأو م�شايرة م�شدر التهديد 
عالقات  يف  الدخول  وحماولة 
با�شم  يعرف  فيما  معها،  تعاونية 
بالركب«  »اللتحاق  ا�شرتاتيجية 
)Bandwagon(. ويف حال قررت 
للوليات  احلليفة  الدول  بع�ض 
املتحدة اتباع ال�شرتاتيجية الثانية، 
تداعيات  عليه  �شترتتب  هذا  فاإن 
كارثية على النفوذ الأمريكي يف هذا 

الإقليم. 
الدولية  القوى  مع  التحالف   -3

ا�شرتاتيجية  تتجاهل  الأخرى: 
املوازن من اخلارج حقيقة اأن الدول 
الإقليمية تكون لديها خيارات اأخرى 
وهي  وا�شنطن،  مع  التحالف  غري 
التحالف مع قوى دولية بديلة. فعلى 
�شبيل املثال، فاإنه اإذا كانت الوليات 
ال�شرتاتيجي  احلليف  هي  املتحدة 
يف  وت�شاهم  العربية،  الدول  لبع�ض 
ب�شورة  هذا  وينطبق  اأمنهم،  دعم 
الأو�شط،  ال�رشق  على  وا�شحة 
�شعي  ترُبز  قوية  موؤ�رشات  فهناك 
دور  للعب  وال�شني  رو�شيا  من  كل 
بعد  خا�شة  املنطقة،  يف  مت�شاعد 

التدخل الرو�شي يف �شوريا.
التاريخية  الإخفاقات   -4
اأن  من  الرغم  على  لال�شرتاتيجية: 
عقود  مدار  على  متكنت  بريطانيا 
من  املوازن  ا�شرتاتيجية  اتباع  من 
قد  ال�شرتاتيجية  فاإن هذه  اخلارج، 
ولعل  احلالت،  بع�ض  يف  اأخفقت 
املثال الوا�شح يف هذا الإطار ف�شل 
هذه  اتباع  عرب  الأوروبية  القوى 
على  قيود  و�شع  يف  ال�شرتاتيجية 
تنامي قوة اأملانيا، الأمر الذي ترتب 
احلربني  اندلع  النهاية  يف  عليه 
العامليتني الأوىل والثانية بني القوى 
وهو  الدويل،  النظام  يف  الرئي�شية 
ل  ال�شرتاتيجية  هذه  اأن  يعني  ما 
ت�شاهم دوًما يف جتنب احلروب بني 

القوى الكربى، كما يرى اأن�شارها. 
اّتباع  اإن  القول  ميكن  اخلتام،  ويف 
ل�شرتاتيجية  املتحدة  الوليات 
اإدارة  تبني  مع  بالتزامن  املوازن 
�شيا�شات  ترامب«  »دونالد  الرئي�ض 
تت�شم  مت�شقة،  غري  اإقليمية 
عن  التخلي  واأحياًنا  بالغمو�ض، 
احللفاء، كما يف حالة تخلي وا�شنطن 
عن اأكراد �شوريا؛ ي�شاهم يف تقلي�ض 
ب�شورة  الأمريكي  النفوذ  واإ�شعاف 
يف  احلليفة  الدول  ويغري  اأكرب، 
تنويع  على  املختلفة  العامل  اأقاليم 
يرتبه  مبا  ال�شرتاتيجية،  حتالفاتها 
على  لنفوذها  اإ�شعاف  من  ذلك 

امل�شتوى الدويل.

تتمّثل اأحد املداخل لتف�صري �صيا�صات الرئي�س الأمريكي »دونالد ترامب« جتاه حلفائه الإقليميني يف تبنيه ا�صرتاتيجية »املواِزن من اخلارج«، التي 
تهدف اإىل تقليل الأعباء الأمنية للوليات املتحدة جتاه حلفائها، ودفعهم للعب دور اأكرب يف مواجهة التهديدات التي تواجه اأمنهم، خا�صة يف مواجهة 

القوى ال�صاعية اإىل حتقيق هيمنة اإقليمية. 
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بلدية : اإيولة اأومالو

م�شلحة التنظيم وال�شوؤون العامة 
الرقم : 08/م.ت.�ش.ع /2019

و�شل ت�شجيل الت�شريح بتاأ�شي�ش جمعية   

ل  املوافق  18 �صفر 1433  املوؤرخ يف  رقم 06/12  القانون  مبقت�صى 
بتاأ�صي�س  الت�رصيح  ت�صجيل  مت  باجلمعيات   املتعلق   2012/01/12

اجلمعية 
اأولياء التالميذ املدر�صة االبتدائية ال�صهيد تاهني  الت�صمية : جمعية 

�رصيف باأيت عزيز 
الطابع : تربوي 

الهدف : م�صاعدة التالميذ و حت�صني العالقات بني االأباء و املدر�صة 
املقر : املدر�صة االبتدائية ال�صهيد تاهني �رصيف اأيت عزيز 

يراأ�صها ال�صيد )ة( : بلخلفة حكيم 
املولودة يف : 1977/08/05 ب اأيت عزيز 

ال�صاكن ب : اأيت عزيز ، اإيلولة اأومالو 
مدة �صالحية هذا الو�صل : �صنة واحدة ابتداءا من تاريخ ام�صائه 

الهاتف : 06-62-77-84-15
مالحظة 

حرر هذا الو�صل للن�رص يف جريدة يومية من طرف اجلمعية و متكينها 
من ممار�صة الن�صاطات امل�رصح بها يف قانونها االأ�صا�صي .

حرر ب : ايلولة اأومالو يف : 2019/07/09
رئي�ش املجل�ش ال�شعبي البلدي 

الو�شط:2019/10/19
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   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente  
 Les  rabais  remises et ristournes

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El ouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plu tar  le 1  

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 1  , 1  et  
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mai 2019

Le Chiffre d’Affaires

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  

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019



 بقلم : ح�سن عبدربه

يتم  الع�سكرية  القوانني  ووفق   
اأمام  املعتقل  توقيف  متديد 
جل�سة خا�سة  ع�سكري يف  قا�سي 
و�سمن   ، التحقيق  مراكز  داخل 
القيود وفر�ض العزلة للمعتقل عن 
املخابرات  تقوم  اخلارجي  العامل 
املعتقل  مبنع  الع�سكري  والق�ساء 
جل�سة  اأثناء  املحامي  لقاء  من 
التمديد وذلك يف حال وجود "اأمر 
منع"  ملدة قد ي�سل جمموعها 60 
يوماً منذ حلظة االعتقال،واحيانا 
يتم منع الن�رش عرب و�سائل االإعالم 
والتهم  التحقيق  جمريات  عن 
هذه  ت�سكل   . للمعتقل  املوجهة 
الع�سكرية  واالأوامر  االإجراءات 
اتفاقية  على  للتحايل  مدخال 
متنح  بل  ال  التعذيب  مناه�سة 
غطاء عن�رشي يف ال�سماح ل�سباط 
املخابرات ملمار�سة �ستى �سنوف 
بحق  والنف�سي  اجل�سدي  التعذيب 
بعيدا  الفل�سطينيني  املعتقلني 
اأ�رشفية  اأو  رقابية  اأ�سكال  اأي  عن 
وان�سانية  قانونية  �سوابط  اأو 
املعتقلني  �سهادات  .وبح�سب 
فانهم تعر�سوا ب�سكل دائم لل�رشب 
وال�سباب واالهانة خالل اعتقالهم 
جي�ض  �سيارات  يف  ووجودهم 
احتجازهم يف  اأو خالل  االحتالل 
امل�ستوطنات قبل و�سولهم الأقبية 
التحقيق. اأن التعذيب كان وما زال 
داخل  م�ست�رشياً  واإ�سلوباً  منهجاً 
وب�سكل  االإ�رشائيلية  ال�سجون 
احل�سول  اأهدافه  وتتعدى  وا�سع 
من  ومعلومات  اعرتافات  على 
املعتقلني، وذلك ب�سبب املنهجية  
اأمناط  ممار�سة  يف  والعن�رشية 
على  ممار�ستها  و  التعذيب 
واالإناث  الذكور  املعتقلني  جميع 
اأو  واال�سحاء  والبالغني  واالأطفال 
يتم  ال  احلال  املر�سى.وبطبيعة 

بال�سوت  التحقيق  جل�سات  توثيق 
ر�سمي  قانوين  ب�سكل  وال�سورة 
العليا  العدل  حمكمة  قرار   .
 6 بتاريخ  ال�سادر  االإ�رشائيلية، 
ترك   1999 العام  من  �سبتمرب 
قبل  من  التعذيب  ملمار�سة  حيزاً 
وا�ستخدام  املخابرات  حمققي 
الو�سائل يف حاالت خا�سة،  بع�ض 
)دفاع  م�سطلح  وراء  واالحتماء 
التحقيق  عند  خا�سة  ال�رشورة(، 
الذين  االأمنيني  املعتقلني  مع 
ت�سنفهم اأجهزة االأمن االإ�رشائيلية 
موقوتة،  كقنابل  )املخابرات(  
ال�رشورة«  »دفاع  يوؤمن  وهكذا 
يف  التعذيب  ال�ستخدام  التربير 
االإعفاء  وبالتايل  الظروف،  هذه 
ملرتكبي  اجلنائية  امل�سوؤولية  من 
التعذيب يف مثل هذه احلاالت من 
االعتقال وهذا يقت�رش ا�ستخدامه 
فقط �سد املعتقلني الفل�سطينيني 
وهو اأحد اأوجه عن�رشية االحتالل 
التي  التحقيق  جل�سات  وخالل   ،
�ساعة   24 مدار  على  ت�ستمر  قد 
معزوالً  خاللها  ويكون  متوا�سلة 
جهاز  حمققي  العامل،وان  عن 
ا�ستخدام  ي�ستطيعون  املخابرات 
اأ�سكال متعددة من التعذيب النتزاع 
ومن  املعتقل،  من  االعرتافات 
احلرمان   ، التعذيب  و�سائل  بني 
ال�سبح  العنيف،  والهز  النوم،  من 
 . موؤملة  بو�سعية  طويلة  لفرتات 
اآالم  ال�سبح هذه  عملية  وينتج عن 
الكر�سي  ب�سبب  الظهر  يف  حادة 
على  املقدرة  دون  يحول  الذي 
اجللو�ض، ومتزق بالكتفني واليدين 
االإح�سا�ض  وفقدان  وتقرحات 
بالر�سغني ب�سبب �سغط الكلب�سات 
، العزل وال�رشب اجل�سدي العنيف 
وال�سدر  البطن  على  واملوؤمل 
واخل�سيتني و اخلنق واحلرمان من 
ق�ساء احلاجة والطعام وعدم منح 
العالج اأو االدوية ك�سكل من ا�سكال 

ال�سغط اأو تعريتهم وجتريدهم من 
املالب�ض بهدف االإذالل وامل�سا�ض 
بالكرامة . عدا عن ع�سب االأعني 
بال�ستيكية  بقيود  اليدين  تقييد  و 
متنع  لدرجة  و�سدها  معدنية  اأو 
ال�سفع  الدموية،  الدورة  انتظام 
على الوجه، الركل، العنف اجل�سدي 
و�سد  بالقتل  والتهديد  والنف�سي 
الكرامة  واهنة  والتحقري  ال�سعر 
حارة  حرارة  لدرجات  والتعري�ض 
زنازين  يف  والو�سع  باردة  اأو  جدا 
بنقل  اأو  للغاية  �سيئة  انفرادية 
املتعاونني  غرف  اإىل  املعتقل 
والذين   ) الع�سافري   ( "العمالء" 
لتوجيهات  مبا�رشة  يخ�سعون 
دولة  اأن  من  بالرغم   . املخابرات 
االحتالل اإحدى االأطراف املوقعة 
من  جمموعة  على  وامل�سادقة 
املتعلقة  الدولية  االتفاقيات 
الدويل  والعهد  االن�سان  بحقوق 
وال�سيا�سية  املدنية  للحقوق 
التعذيب  مناه�سة  واتفاقية 
ومعاهدة جنيف الرابعة لعام 1949 
دوليا  ملزمة  ذلك  مبوجب  فهي   ،
باالن�سياع وتطبيق تلك االتفاقيات 
االإ�رشائيلي  االحتالل  دولة  لكن   .
لي�ض  اجلنائي  قانونها  يف  و 
ومل  تعذيبا   ت�سمى  جنحة  هنالك 
لتعريف  حماولة  اأي  هنالك  يكن 
التعذيب  يف قرار املحكمة العليا 
املحكمة  تو�سح  ومل   1999 ل�سنة 
التي  املمار�سات  هي  ما  كذلك 
ويتم   . التعذيب  حد  اإىل  ت�سل 
التحايل على طبيعة منع  التعذيب 
مبداأ  قبول  خالل   من  تام  ب�سكل 
وحكومة  للدفاع،  ال�رشورة 
مبنح  ذلك  ت�ستخدم  االحتالل 
وفر�سة  للمحققني   ال�سالحيات 
ج�سدية  تعذيب  ا�ساليب  ا�ستعمال 
القنابل   ي�سمى  ما  حاالت  يف 
املوقوتة،وتوفري احل�سانة والغطاء 
للمحققني  وال�سيا�سي   القانوين 

ق�سائيا  مالحقتهم  يتم  لن  وانه 
جرائم  من  يرتكبونه  ما  حول 
اغالق  تعذيب.ويتم  اأو  وانتهاكات 
�سحايا  �سكاوى  ملفات  جميع 
التعذيب دون اأي ا�ستثناء من جانب 
مكتب النيابة العامة اأو امل�ست�سار 
اال�رشائيلية  للحكومة  القانوين 
جنائية  خطوات  اأي  اتخاذ  دون 
يقومون  الذين  االأ�سخا�ض  �سد 
روؤ�سائهم  �سد  اأو  باال�ستجواب 
دولة  يف  ت�رشيع  يوجد  وال   .
من  يجعل  اال�رشائيلي  االحتالل 
املادة  تعريفه يف  التعذيب ح�سب 
مناه�سة  التفاقية   )1( فقرة   ،)1(
عليها  يعاقب  جرمية  التعذيب 
القانون  وقد تناولت املادة االوىل 
من اتفاقية مناه�سة التعذيب لعام 
عرفته  و  التعذيب  تعريف   1984

على النحو التايل:  
   )اأي عمل ينتج عنه اأمل اأو عذاب 
�سديد، ج�سديا كان او نف�سيا، يلحق 
عمدا ب�سخ�ض ما بق�سد احل�سول 
من هذا ال�سخ�ض ،اأو من �سخ�ض 
ثالث على معلومات اأو اعرتاف، اأو 
معاقبته على عمل ارتكبه او ي�ستبه 
يف انه ارتكبه، هو اأو �سخ�ض ثالث، 
اأي  اأو  هو  اإرغامه  اأو  تخويفه  اأو 
�سخ�ض ثالث، اأو عندما يلحق مثل 
�سبب  الأي  العذاب  او  االمل  هذا 
التمييز  على  يقوم  االأ�سباب  من 
او  اأو يحر�ض عليه  نوعه،  اأيا كان 
يوافق عليه اأو ي�سكت عنه موظف 
ر�سمي اأو اأي �سخ�ض اآخر يت�رشف 
ب�سفته الر�سمية، وال يت�سمن ذلك 
فقط  النا�سىء  العذاب  اأو  االمل 
املالزم  اأو  قانونية،  عقوبات  عن 
يكون  الذي  اأو  العقوبات  لهذه 
ومبوجب   .  ) لها  عر�سية  نتيجة 
او  امل  عنه  ينتج  فالتعذيب   ذلك 
نف�سية ج�سيمة   او  معاناة ج�سدية 
على  تاأثريات  التعذيب   ويرتك 
اال�سخا�ض الواقع عليهم التعذيب 

بهدف احل�سول على معلومات او 
حالة  ولعل  التخويف  او  املعاقبة 
املعتقل �سامر العرابيد خري مثال 
على جرائم التحقيق التي يتعر�ض 
. و�سامر  الفل�سطيني  لها املعتقل 
اأطفال   3 ولديه  متزوج  العربيد، 
عمله  مكان  اأمام  من  اعتقاله  مت 
يف بيتونيا �سباح يوم االأربعاء 25-
9-2019، حيث كان برفقة زوجته، 
وهو  هدا�سا  مل�ست�سفى  نقله  ومت 
 9-  27 اجلمعة  يوم  الوعي  فاقد 
ك�سور  من  اأ�سابه  ما  2019ب�سبب 
يف �سدره وف�سل كلوي حاد وعدم 
القدرة على حتريك قدميه خالل 
تعر�سه للتعذيب اجل�سدي العنيف 
اأثناء التحقيق يف امل�سكوبية  جدا 
واحلمالت  اجلهود  اأعقاب  ويف   .
ال�سعبية  والتحركات  االعالمية 
نحو  والقانونية  والدبلوما�سية 
وال�سليب  الدولية  املوؤ�س�سات 
ينجح  مل  وان  ذلك  كل  االحمر 
�سامر  اال�سري  عن  االفراج  يف 
لزوجته  بال�سماح  اأو  العرابيد 
الن�رش  منع  وا�ستمرار  بزيارته 
وااللتقاء باملحامي وعدم ال�سماج 
من  فل�سطينية  طبية  طواقم  الأي 
قد  احلمالت  تلك  اأن  اال  معاينته 
االمم  مكتب  على  �سغطا  �سكلت 
الذي  االن�سان  حلقوق  املتحدة 
اجلمعة  يوم  �سمته  عن  خرج 
قال  حيث   .2019 اأكتوبر   11
حلقوق  املتحدة  االأمم  مكتب 
التعذيب  بقلق  يُتابع  االإن�سان،اأنه 
الفل�سطيني  لالأ�سري  ح�سل  الذي 
�سامر العربيد )44 عاًما( وا�ساف  
على  ال�سوء  يُ�سلط  التطور  )هذا 
الثغرات واالإخفاقات اخلطرية يف 
وممار�ساتها  االإ�رشائيلية  القوانني 
القاطع  بالتزامها  يتعلق  فيما 
واملعاملة  التعذيب  على  بالق�ساء 
مبوجب  والالاإن�سانية  القا�سية 
وا�ستمل   .). الدويل  القانون 

اإىل  بالنظر   ( اأنه  على  املوقف 
فاإننا  للعربيد،  البالغة  االإ�سابات 
ندعو اإىل فتح حتقيق جنائي على 
الفور يف احلادثة . اإننا ن�سعر بقلق 
االإ�رشائيلي  القانون  لكْون  بالغ 
اأو  يحظره  اأو  التعذيب  يُعّرف  ال 
حمكمة  واأن  كاف،  ب�سكل  يجرمه 
العدل العليا قد �سمحت با�ستخدام 
يف  خا�سة"،  ا�ستجواب  "تدابري 
للتعذيب  امُلطلق  للحظر  انتهاك 
اأحد  التعذيب  حظر  يُعد   ..
الدويل  للقانون  القطعية  القواعد 
اأو "القواعد االآمرة" التي ال يُ�سمح 
اآخر،  وبتعبري  منها.  انتقا�ض  باأي 
الدول،  جلميع  ملزم  احلظر  فاإن 
ا�ستثناء  يف جميع الظروف، ودون 
مراجعة  اإىل  اإ�رشائيل  ندعو   ..
وممار�ساتها  و�سيا�ساتها  قوانينها 
التزاماتها  مع  من�سجمة  جلعلها 
مبوجب القانون الدويل، وال �سيما 
اتفاقية مناه�سة التعذيب، و�سمان 
ال�رشعة  وجه  على  التحقيق 
وب�سكل م�ستقل، وبفعالية ونزاهة، 
يف جميع حاالت ومزاعم التعذيب 
املوقف  هذا   .) املعاملة  واإ�ساءة 
حلقوق  املتحدة  االأمم  ملكتب 
ت�سليط  اإعادة  �ساأنه  من  االإن�سان 
ال�سوء جمددا وفتح ملف التعذيب 
طال  والذي  االحتالل  �سجون  يف 
واأدى  املعتقلني  اآالف  ع�رشات 
واىل  وت�سوهات  اإعاقات  خللق 
ا�ست�سهاد نحو 73 معتقال يف اأقبية 
تكثيف  ي�ستوجب  وهذا  التحقيق 
احلمالت واجلهود يف املوؤ�س�سات 
على  االحتالل  مل�سائلة  الدولية 
جمرميه  .ومالحقة  جرائمه 
مع   ، الدويل  للقانون  ا�ستنادا 
اأهمية ا�ستمرار حمالت الت�سامن 
عنا�رش  لتكون  اأ�سكالها  بكافة 
االحتالل  �سلطات  على  �ساغطة 
وتخفيف  االأ�رشى  حياة  النقاذ 

معاناتهم .

  وفقًا لالأمر الع�سكري رقم 1651 فان كل مواطن فل�سطيني يف ال�سفة الفل�سطينية معر�ض لالعتقال من قبل جندي اأو �سرطي احتاليل، بدون 
اإ�سدار اأمر اعتقال، وتكون مدة االعتقال من قبل �سابط �سرطة االحتالل ملدة اأق�ساها 4 اأيام )96 �ساعة( منذ حلظة االعتقال، قبل اأن يتم 

عر�ض املوقوف على قا�سي ع�سكري، وتعترب هذه املدة فرتة التوقيف االأوىل وخاللها قد يتم حتويل املوقوف  للتحقيق مبا�سرة بعد االعتقال 
، اأو بعد انتهاء فرتة التوقيف االأوىل، وهناك العديد من احلاالت مت حتويلها للتحقيق خالل وجودها رهن االعتقال االإداري.

�سامر العرابيد يفتح ملف جرائم التعذيب 
يف اأقبية التحقيق "اال�سرائيلية"
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االحتالل  قوات  اعتقلت 
املا�سية  الليلة  االإ�رشائيلي 
املوافق  اخلمي�ض  يوم  وفجر 
مواطنني  ت�سعة    2019/10/17
بينهم  ال�سفة،  من  االأقل  على 
 25( احلالق  فرا�ض  امل�ساب 

يف  حنينا  بيت  بلدة  من  عاًما( 
قوات  اعتقلته  حيث  القد�ض، 
عليه  النار  اإطالق  بعد  االحتالل 
ملحافظة  نفذته  اقتحام  خالل 
اإىل  نقله  جرى  وقد  اهلل،  رام 
ت�سيدك"  "�سعاري  م�ست�سفى 

االإ�رشائيلي دون معرفة تفا�سيل 
ال�سحي.  و�سعه  عن  اأخرى 
مواطنني  اإن  االأ�سري  نادي  وقال 
خميم  من  االحتالل  اعتقلهما 
االأمعري يف رام اهلل وهم: اإ�سالم 
بدرة.  �سامر  وبراء  منر،  فايق 

ومن حمافظة جنني اُعتقل ثالثة 
اأ�سعد  اإبراهيم  وهم:  مواطنني 
عالونه،  حممد  وفريد  بداد، 
فيما  ف�ساف�سة.  حممد  ويو�سف 
عنان  للمواطن  اعتقال  جرى 
من  عاًما(   42( �سبيطة  خريي 

قلقيلية، ومواطن  بلدة عزون يف 
طولكرم  يف  عنبتا  بلدة  من  اآخر 
 23( فقها  يو�سف  حازم  وهو 
املعتقلني  اإىل  يُ�ساف  عاًما(. 
بلدة  من  امل�ساملة  �سبحي  اأكرم 
اخلليل.  حمافظة  يف  عوا  بيت 

ويذكر اأن قوات االحتالل اعتقلت 
غنام  خالد  الطفل  اأم�ض  ع�رش 
اإ�سافة  قلقيلية،  من  عاًما(   12(
اإىل اأربعة ن�ساء من القد�ض وهن: 
عايدة ال�سيداوي، ومدلني عي�سى، 

وهنادي احللواين، وروان بدير.

نادي االأ�سري الفل�سطينى

 قوات االحتالل تعتقل ت�سعة مواطنني على االأقل بينهم م�ساب



للجبهة  انتموا  ممن  واحداً  كان 
ريعان  منذ  فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية 
�سبابه، ونا�سل يف �سفوفها واأعطاها 
الكثري  وقدم  حدود،  ودون  باإخال�ص 
الأجلها والأجل رفاقها، وقاوم االحتالل 
من خاللها، فاعتقل مراراً، واأم�سى يف 
�سجون االحتالل فرتات عديدة، فتعلم 
واكت�سب  ال�سجون،  يف  مدار�سها  يف 
الكثري من علمها وا�ستفاد من خربات 
فاأحبها  �سفوفها،  يف  وتدرج  رفاقها، 
بعمق واأحب مقاومتها ب�سدة، وع�سق 
اأكتوبر بجنون وكان  ال�سابع ع�رش من 
الرتديد  وكثري  به  املعجبني  اأ�سد  من 
الوطنية  واالأغاين  ال�سعبية  لالأهازيج 
حتى  اليوم،  هذا  عن  تتحدث  التي 
اأكتوبر   17 التاريخ  ذات  يف  رحل  اأنه 
حممد"  "ابو  . ولد   2014 عام  من 
وينحدر   ،1962 عام  غزة  مدينة  يف 
يافا  مدينة  من  هاجرت  عائلة  من 
بها  وا�ستقر   1948 عام  النكبة  عقب 

مدينة  �رشق  ع�سقولة  حي  يف  احلال 
غزة، وكرب وترعرع بني �سوارع واأزقة 
االبتدائية  املرحلتني  ودر�ص  احلي، 
الغوث  وكالة  مدار�ص  يف  واالعدادية 
منت�سف  والده  وفاة  وبعد  لالجئني، 
ترك  املا�سي  القرن  �سبعينيات 
�سوق  اىل  وانتقل  الدرا�سة  مقاعد 
والبناء  احلدادة  يف  فا�ستغل  العمل، 
اأن ا�ستقر به احلال ليعمل تاجرا  اىل 
وهي  )البالة(.  القدمية  املالب�ص  يف 
وتزوج  االأبناء.  وتوارثها  االآباء  مهنة 
منت�سف ثمانينات القرن املا�سي من 
�سيدة فا�سلة من العائلة واأجنب منها 
"ابو  بنات. ات�سم  وثالث  اأبناء  �سبعة 
ومتيز  والتوا�سع،  بالب�ساطة  حممد" 
اأفراد  مع  وا�سعة  اجتماعية  بعالقات 
اأ�رشته وعائلته. فكان لهم االأخ الكبري 
واحل�سن الدافئ. وكان جلريانه، االأخ 
واجلار  وال�سديق  احلبيب  والرفيق، 
الويف. وكان لرفاقه نبعا للعطاء الذي 
وكرميا  حنونا  وكان  كما  ين�سب.  ال 
ب�سيء. ومع  االآخرين  على  يبخل  ومل 
التا�سع  يف  احلجارة  انتفا�سة  اندالع 

مل   ،1987 اأول/دي�سمرب  كانون  من 
يرتدد "اأبو حممد" يف االنخراط فيها 
والوقوف  فعالياتها  يف  وامل�ساركة 
باإخال�ص  فعمل  ن�سطائها،  بجانب 
يف  الكثري  وقدم  ب�سدق،  واأعطى 
بجانب  ووقف  رفاقه،  وا�سناد  دعم 
فاعتقلته  وا�سدقائه،  وجريانه  اأهله 
�سباط/ اأوائل  االحتالل  �سلطات 
فرباير عام 1988، واقتادته اىل ق�سم 
غرب  اأن�سار2  معتقل  يف  التحقيق 

الأ�سكال  هناك  وتعر�ص  غزة،  مدينة 
اجل�سدي  التعذيب  من  خمتلفة 
للتهم  انكاره  من  وبالرغم  والنف�سي، 
باأي  ادالئه  وعدم  اليه  املن�سوبة 
االحتالل  �سلطات  اأن  اإال  اعرتافات، 
انتهاء  بعد  عنه  االفراج  رف�ست 
االعتقال  اىل  وحولته  التوقيف،  فرتة 
معتقل  اىل  نقلته  ثم  ومن  االإداري، 
النقب ال�سحراوي. وبعد خروجه من 
وعاد  ي�ستكني،  اأو  يهداأ  مل  ال�سجن، 

الن�سال  يف  وواجبه  حقه  ومار�ص 
عام  ثانية  فاعتقل  املحتل،  ومقاومة 
1991 واعتقل للمرة الثالثة عام 1992. 
اأكرث قوة  وبعد كل اعتقال كان يخرج 
العطاء  يف  اال�ستمرار  على  وا�رشارا 
باحل�سور  ليتميز  االحتالل،  ومقاومة 
الدائم يف كل ال�ساحات، والعطاء الذي 

ال ين�سب حتى حلظة رحيله.
"اأبا  ال�سنداوي  �سليم  �ساكر   خمي�ص 
حممد". ان�سان حنون ومنا�سل معطاء 
واأ�سري حمرر، رحل اثر مر�ص ع�سال، 
عانى منه كثريا، وذلك عن عمر يناهز 
بالعطاء  حافلة  حياة  بعد  )52عاما(، 
ع�رش  ال�سابع  يف  ذلك  كان  والن�سال. 
اليوم  وهو   ،2014 عام  اأكتوبر  من 
حتى  وع�سقه  حياته،  يف  اأحبه  الذي 
الذي تغنى  الثاأر املحتوم  مماته. يوم 
اأبو حممد ورفاقه، يوم ان متكنت  به 
يف  فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية  اجلبهة 
 2001 عام  اأكتوبر  من  ع�رش  ال�سابع 
"ابو  العام  اأمينها  الغتيال  الثاأر  من 
علي م�سطفى"، والذي اغتالته قوات 
من  والع�رشين  ال�سابع  يف  االحتالل 

اأغ�سط�ص عام 2001 من خالل ق�سف 
االأبات�سي  ب�سواريخ  اهلل  رام  مكتبه يف 
جنحت  حينما  وذلك  االإ�رشائيلية. 
ال�سعبية  رفاق  من  فدائية  جمموعة 
بالت�سلل بطريقتها اخلا�سة اىل داخل 
القد�ص  يف  ريجن�سي"  "حياة  فندق 
واإجراءات  حلرا�سات  يخ�سع  الذي 
اأع�سائها  اأحد  ومتكن  م�سددة،  اأمنية 
من  القاتلة  ر�سا�ساتهم  اطالق   من 
باجتاه  ال�سوت  بكامت  مزود  م�سد�ص 
املتطرف  االإ�رشائيلي  ال�سياحة  وزير 
قتيال.  فاأردوه  زئيفي"،  "رحبعام 
اأركان  زلزلت  م�سبوقة  غري  عملية 
وموؤ�س�ساته  االإ�رشائيلي  االحتالل 
كافة،  االأمنية  واأجهزته  املختلفة 
لت�سجل بحروف من نور ونار يف �سجل 
ال�سابع  وليبقى  الفل�سطينية  املقاومة 
تتوارثه  تاريخاً  اأكتوبر  من  ع�رش 

االأجيال وتردده االأل�سن بفخر وعزة.
العطرة  ذكراه  وبقيت  "اخلال"  رحل 

و�سريته الطيبة

 خمي�س ال�صنداوي "اأبو حممد". مل يكن بالن�صبة يل جمرد خال واأخ لوالدتي فح�صب، اأو الأخ الكبري فقط. وامنا كان رفيقًا يف الن�صال وزميل للأ�صر و�صديقا يف احلياة. 
عملت معه و�صافرت برفقته واقرتبت منه كثريا فعرفته جيدا واأحببته جداً.

بقلم/عبد النا�صر عوين 
فروانة

يف الذكرى اخلام�صة لرحيله

مات "�خلال" يف �ليوم �لذي �أحبه. 17 �أكتوبر
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مركز الأ�صرى للدرا�صات

تعميم وز�رة �خلارجية فى ق�صية �الأ�صرى عاماًل �أ�صا�صيًا النت�صارهم
االأ�رشى  مركز  مدير  ثمن 
راأفت  الدكتور  للدرا�سات 
حمدونة ، تعميم وزارة اخلارجية 
دولة  �سفراء  على  واملغرتبني 
ق�سية  بخ�سو�ص  فل�سطني 
وحقوقهم  ومعاناتهم  االأ�رشى 
وحريتهم ،وطالبت ال�سفراء ببذل 
لهذه  واملتابعات  اجلهود  اأق�سى 
�سعياً  الهامة،  الوطنية  الق�سية 
منها لتوفري اأعلى درجات احلماية 
حلقوقهم،  الدولية  القانونية 
دويل  اإهتمام  اأو�سع  وحل�سد 
حمدونة  د.  واعترب   . بق�سيتهم 
فى  اخلارجية  وزارة  تعميم  اأن 
اأ�سا�سياً  عاماًل  االأ�رشى  ق�سية 
النت�سارهم ، ودعا وزارة الرتبية 
اأو  �ساعة  بتخ�سي�ص  والتعليم 
املدار�ص  يف  درا�سية  ح�سة 
الفل�سطينية  واجلامعات 
االأ�رشى  بق�سية  للتعريف 
الطعام  عن  امل�رشبني  ومطالب 
وانتهاكات  االإداري  واالعتقال 
وكذلك  بحقهم،  االحتالل  دولة 
الدينية  وال�سوؤون  االأوقاف  وزارة 
خطبة  بتخ�سي�ص  الفل�سطينية 
 2019/10/18 غد  يوم  اجلمعة 
والواجب  الفل�سطينيني  لالأ�رشى 
حتى  م�ساندتهم  باأولوية  الديني 
حمدونة  د.  وطرح    . احلرية 
لدعم  ا�سرتاتيجية  حطة  �سابقاً 

نا�سد   ، امل�رشبني  االأ�رشى 
الر�سمية  املوؤ�س�سات  فيها 
يف  ن�ساالتهم  بدعم  واالأهلية 
ال�سحية  حالتهم  تدهور  ظل 
ال�سجون  م�سلحة  اإدارة  وجتاهل 
ما  بعد  ملطالبهم  اال�رشائيلية 
على  �سهور  الثالث  من  يقارب 
ومتنى  امل�ستمر،  ا�رشابهم 
احلقوقية  املوؤ�س�سات  على 
واالعالمية الفل�سطينية والعربية 
الوطنية  والقوى  والدولية 
اأمكن  ما  للتعاطى  واال�سالمية 
االأ�رشى  حياة  النقاذ  بنودها  مع 
 ، االأوان  فوات  قبل  امل�رشبني 

والتى تتمثل ب :
1 -   تفعيل دور وزارة اخلارجية 
التعليم  ووزارة   الفل�سطينية 
االأوقاف  ووزارة  الفل�سطيني 
ق�سية  لتفعيل  الفل�سطينية 

االأ�رشى وامل�رشبني .
القوى  جلنة  اجتماع  اأهمية   -  2
الوطنية واال�سالمية يف فل�سطني 
) ال�سفة وغزة وال 48 ( وال�ستات 
حا�سدة  دعم  م�سريات  للخروج 

لالأ�رشى امل�رشبني .
املت�سامنني  منا�سدة   -  3
وخا�سة  العامل  يف  واالأ�سدقاء 
يف دول متنفذة بالقرار للتعريف 
االحتالل  دولة  بانتهاكات 
الفل�سطينيني  االأ�رشى  بحق 

الدميقراطية  زيف  وك�سف 
 ( تدعيها  التي  االن�سان  وحقوق 
ا�رشائيل ( بوجود قوانني طوارئ 
واملخالفة  مبقت�ساها  والعمل 

للدميقراطية وحقوق االن�سان .
�سحفي  موؤمتر  عقد   -  4
الفل�سطينيني  ال�سحفيني  لنقابة 
االعالم  و�سائل  وحث  ومطالبة 
الفل�سطينيني  وال�سحفيني 
على  بالرتكيز  والدوليني  والعرب 

ق�سايا االأ�رشى وامل�رشبني .
ال�سخ�سيات  دعوة     -  5
جمال  يف  العاملة  واملوؤ�س�سات 
احلقوقية  واملوؤ�س�سات  االأ�رشى 
وو�سع  والروؤى  االأفكار  ملناق�سة 
بدعم  خا�سة  ا�سرتاتيجية 

االأ�رشى .
تنطلق  6 -   م�سريات حممولة 
من ال�سليب االأحمر وترفع �سور 
وجتوب  امل�رشبني  االأ�رشى 

املدن الفل�سطينية .
�سبابية  الكرتونية  حملة     -  7
بلغات خمتلفة ، وان�ساء �سفحة 
للتغريد  بامل�رشبني  خا�سة 
ال�سو�سيال  عرب  االأ�رشى  ودعم 
فئة  من  واال�ستفادة  ميديا 

ال�سباب يف هذا املجال .
8 - وفد خمت�ص بق�سايا االأ�رشى 
وال�سخ�سيات  املنظمات  يزور 
الدولية الطالعهم  واملوؤ�س�سات 

االأ�رشى  اأخبار  اآخر  على 
واخلطورة التى تقع على حياتهم 
�سغط  حالة  بت�سكيل  والطلب 
لال�ستجابة  االحتالل  على 

ملطالبهم .
ملحق  بتخ�سي�ص  الطلب   -  9
والعربية  الفل�سطينية  لل�سحف 
ال�سحف  غرار  على  اأمكن  ما 
بق�سايا  للتعريف  اجلزائرية 

االأ�رشى امل�رشبني .
م�سرتكة  اذاعية  موجة   -  10
 ) اأمكن  ما  ) وعربية  فل�سطينية 
واالعتقال  بامل�رشبني  للتعريف 
دولة  وانتهاكات  االإداري 

االحتالل .
للف�سائيات  دعوة   -  11
الفل�سطينية ) والعربية ما اأمكن 
( لتوحيد البث وو�سع " لوجو " 
�ساعتني  ملدة  باالأ�رشى  خا�ص 
للتعريف  م�سرتكة  مبوجة 
واالعتقال  امل�رشبني  مبطالب 
دولة  وانتهاكات  االإداري 

االحتالل بحق االأ�رشى .
نقابة  يف  جل�سة  عقد   -  12
الفيديو  وعرب  املحامني 
املحامني  احتاد  مع  كونفرن�ص 
العرب وجلنة فل�سطني اخلا�سة 
�سغط  الآلية  للو�سول  باالأ�رشى 
يف  االحتالل  على  قانونية 

املحاكم الدولية .

والدة الأ�صري ح�صن   خطيب

�عتقاله تع�صفي وظامل وجزء من �صيا�صات �الحتالل 
لتدمري حياة وم�صتقبل �أبنائنا ..

تقرير:علي �سمودي
جرى   ، واحد  اأ�سبوع  خالل 
حامد  ح�سن  االأ�سري  عر�ص 
، على  ح�سن اخلطيب 21 عاماً 
كل  ويف   ، مرتني  �سامل  حمكمة 
على  بناء  توقيفه  متدد  مرة 
ال�ستكمال  املخابرات  طلب 
التحقيق معه ، بينما تعرب والدته 
وقلقها  حزنها  عن   ، ح�سن  اأم 
املعيل  ابنها  على  ال�سديد 
يتدخل  ال  والذي  الأ�رشتها 
انتماء  له  ولي�ص  بال�سيا�سة 
راويتها  اأو حزب ح�سب  لتنظيم 
. منذ اعتقاله ، تتنقل اأم ح�سن 
بني ال�سليب االأحمر وموؤ�س�سات 
حقوق االإن�سان ، ملتابعة ق�سية 
اعتقال ابنها الذي تعترب تع�سفي 
وظامل ، وتقول " منذ �سنوات ، 
يق�سي حياته بني املنزل والعمل 
مل�ساعدة والده يف اإعالة اأ�رشتنا 
باأي  ي�سارك  مل  حياته  طوال   ،
 ، بال�سيا�سة  يتدخل  اأو  ن�ساط 
االحتالل  يرف�ص  ذلك  ورغم 
 " وت�سيف   ،" عنه  االإفراج 
الئحة  له  توجه  مل  املحكمة 
اتهام ، ويتعر�ص ابني لل�سغوط 
وجود  حول  اإ�رشائيلية  مبزاعم 
 ، �سده  اآخرين  من  اعرتافات 

�سيا�سات  ثمن  يدفع  ابني  ولكن 
باعتقال  الظاملة  االحتالل 
الق�سبان  خلف  وزجهم  اأبنائنا 
وم�ستقبلهم  حياتهم  لتدمري 
باكورة   ، االأ�سري ح�سن  ". يعترب 
 5 من  املكونة  عائلته  اأبناء 
ولد   " والدته  وتقول   ، اأنفار 
جنني  مدينة  يف  وتربى  ون�ساأ 
حتى  مبدار�سها  تعلم  التي 
التا�سع  ال�سف  حتى  اأنهى 
�سحى   ، للدرا�سة  حبه  ،ورغم 
ي�سبب  وتعليمه  مب�ستقبله 
 ،" ال�سعبة  املعي�سية  ظروفنا 
وت�سيف " ح�سن ، �ساب مهذب 
بوالديه  بار   ، وخلوق  وطيب 
وحمب الأ�رشته وطوال ال�سنوات 
املا�سية ق�سى حياته يف العمل 
بعدة مهن ، ومل يتدخل باأي من 
وتكمل   ، مطلقاً  ال�سيا�سة  اأمور 
حنون  وكان  كبري  قلب  امتلك   "
التي  لعائلته  ومعطاء  وخمل�ص 
كانت همه االأول واالأخري ".بعد 
يوم عمل �ساق يف اإحدى مطاعم 
جنني ، عاد ح�سن ملنزله كالعادة 
، وتقول والدته " ق�سى �ساعات 
وكانت  معنا  العمل  بعد  ما 
طبيعية  حياته  مثل  اأو�ساعه 
ال�ساعة  حوايل  فوجئنا  حتى 

اجلنود  بع�رشات  فجراً  الثالثة 
وت�سيف   ،" منزلنا  يحا�رشون 
ونحن  املنزل  اجلنود  اقتحم   "
يتوزعون  و�ساهدناهم   ، نيام 
يف كل ركن وزاوية، عزلونا حتى 
انتهت عملية تفتي�ص املنزل ثم 
وقيدوه  بيننا  من  ابني  انتزعوا 
و�سط م�ساعر احلزن وال�سدمة 
ملع�سكر  اقتادوه   " وتكمل   ،"
 ، للتحقيق  االعتقايل  �سامل 
جمدو  ل�سجن  نقلوه  وبعدها 
والقلق  اخلوف  دوامة  لنعي�ص 
". و�سط الدموع ،  على م�سريه 
مبنزلنا  تخيم   " ح�سن  اأم  تقول 
وحياتنا اأجواء احلزن والدموع ، 
مل اأعد قادرة على النوم لقلقي 
ب�سكل  اعتقل  الذي  ابني  على 
و�رشيعة  قانون  فاأي   ، تع�سفي 
؟"،  الظلم  هذا  العامل جتيز  يف 
الوحيد  املعيل  انه   " وت�سيف 
ذنب  اأي  يقرتف  ومل  الأ�رشتنا 
الظاملة  ال�سجون  يف  ليزج 
موؤ�س�سات  وننا�سد   ، واملظلمة 
التحرك  االإن�سان  حقوق 
�رشاحه  الإطالق  وال�سغط 
غري  اعتقاله  متديد  فا�ستمرار 
بحقه  ظامل  وعقاب  قانوين 

وبحق عائلته ".



عي�شة ق.

اإدارة  ك�شفت  ال�شدد،  هذا  ويف 
ن�رشته  بيان  العا�شمي يف  النادي 
عرب املوقع الر�شمي للفريق م�شاء 
�شوف  الالعبني  اأن  اأم�س  اأول 
ب�شورة  التدريبات  ي�شتاأنفون 
عادية بداية من احل�شة التدريبية 
التي برجمها الطاقم الفني م�شاء 
البارحة على ملعب عمر حمادي 
اال�شتعداد  اجل  من  ببولوغني 
جيدا ملوعد اللقاء املقبل والذين 
يعولون خالله على العودة بجدية 
االإيجابية  النتائج  حتقيق  اإىل 
الديربي  مقابلة  عن  الغياب  بعد 
مربجما  كان  الذي  العا�شمي 

وانهزموا  اجلزائر  مولودية  اأمام 
على الب�شاط باالإ�شافة اإىل خ�شم 
ولهذا  الر�شيد،  من  نقاط  ثالث 
الغر�س ك�شف بيان اإدارة االحتاد 
ت�شوية  من  متكنت  االإدارة  اأن 
املتعلقة  امل�شتحقات  من  جزء 
مبنحة التاأهل اإىل دور جمموعات 
بف�شل  اإفريقيا  اأبطال  رابطة 
ي�شجعون  الذين  االأن�شار  اأحد 
واالأحمر  ال�شود  اللونني  اأ�شحاب 
مبلغا  باإقرا�شهم  قام  والذي 
قيمته 1.1 مليار �شنتيم من اأجل 
اخلروج من الو�شعية ال�شعبة التي 
تعقيد  وتفادي  عليها  يتواجدون 
التهديد  ظل  يف  اأكرث  االأو�شاع 
لقب  حامل  يواجهه  كان  الذي 

بخ�شو�س  املن�رشم  املو�شم 
عن  جمددا  الغياب  امكانيىة 
حتت  الفريق  وو�شع  املناف�شة 
القوانني  بتطبيق  املغامرة  طائل 
وفق  الدنيا  االأق�شام  اإىل  واإنزاله 
بها  ت�شري  التي  القانونية  اللوائح 
القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية 

اللعبة.

ا�شتدعاء دبي�شي 
لالمتثال اأمام جلنة 

االن�شباط

من  م�شادر  ك�شفت  املقابل،  يف 
بيت ت�شكيلة اأبناء »�شو�شطارة« اأن 

للرابطة  التابعة  االن�شباط  جلنة 
قامت  القدم  لكرة  املحرتفة 
لالحتاد  العام  االأمني  با�شتدعاء 
االإدالء  اأجل  من  دبي�شي  منري 
اأمام  نف�شه  عن  والدفاع  باأقواله 
الت�رشيحات  اأع�شائها بخ�شو�س 
احت�شاب  عقب  اأطلقها  التي 
خ�شارة النادي على الب�شاط اأمام 
الهيئة  واتهام  اجلزائر  مولودية 
الهيئة  احرتام  بعدم  الكروية 
يف  الوطني  ومنتخبها  الع�شكرية 
اللقاء  برجمة  على  االإ�رشار  ظل 
من  العبني  خم�شة  تواجد  رغم 
املنتخب  �شفوف  يف  االحتاد 
الع�شكري الذي يح�رش للم�شاركة 

يف دورة دولية بال�شني.

لعبو احتاد العا�ضمة يعلقون الإ�ضراب بعد منح اأحد االأن�شار 1.1 مليار �شنتيم قر�شا لالإدارة لت�شوية جزءا من امل�شتحقات
ويعودون اإىل التدريبات

عادت املياه اإىل جماريها يف بيت فريق احتاد العا�شمة بعد تراجع العبي الفريق عن قرار مقاطعة 
التدريبات والعودة جمددا اإىل العمل والتح�شري ملواجهة اأهلي برج بوعريريج املقررة االأربعاء املقبل 
حل�شاب اجلولة الثامنة من الرابطة املحرتفة االأوىل، حيث تو�شلت اإدارة الفريق اإىل اتفاق مع زمالء 

الالعب حمزة كودري بخ�شو�ص ت�شوية جزء من امل�شتحقات املالية التي يدينون لها بها من رواتب 
�شهرية ومنح مقابل التوقف عن املقاطعة والعودة اإىل التدرب من جديد

اجلولة التا�شعة للرابطة املحرتفة الثانية

القمة يف غليزان الرائد يف خطر 
والزيانيون يرتب�ضون

جتري م�شاء اليوم مباريات اجلولة 
املحرتفة  الرابطة  من  التا�شعة 
تنقال  ت�شهد  �شوف  والتي  الثانية 
�شعبا ينتظر الرائد اأوملبي املدية 
اإىل �رشق البالد ملواجهة مولودية 
العلمة يف مباراة تعد بالكثري يف ظل 
رغبة اأبناء »التيطري« تفادي التعرث 
ملعبهم  على  ال�شقوط  وتدارك 
�رشيع  اأمام  املن�رشمة  باجلولة 
ال�شدارة  �شتكون  حيث  غليزان، 
املطاردة  ظل  يف  املحك  على 
القوية التي يجدها العبو االأوملبي 
ظل  يف  وذلك  املالحقني،  من 
تواجد »البابية« يف اأف�شل اأحوالهم 
اإثر اال�شتفاقة التي حققوها عقب 
جولتني  اآخر  يف  امل�شجل  الفوز 
وداد  ي�شعى  بينما  البطولة،  من 
تلم�شان اإىل االنفراد بال�شدارة يف 
حال تعرث االأوملبي عندما ي�شتقبل 
رغم  �شكيكدة  �شبيبة  مبيدانه 
خو�س املواجهة دون جمهور، اإال 
لهم  خيار  ال  »الزيانيني«  اأبناء  اأن 
�شوى الفوز لتاأكيد الرغبة يف اللعب 
مقابلة  تقل  ولن  ال�شعود،  على 
�رشيع غليزان واأمل االأربعاء اأهمية 
ظل  يف  اليوم،  القمة  مواعيد  عن 
»الرابيد«  لت�شكيلة  القوية  الرغبة 
االإيجابية  النتائج  معانقة  موا�شلة 
»البوديوم«  اإىل  ال�شعود  وتر�شد 
عرب ت�شجيل االنت�شار اأمام ت�شكيلة 
تواجه تنقال �شعبة بحثا عن تاأكيد 
اجلولة  يف  بفوزها  اال�شتفاقة 
اربع  �شل�شلة  عقب  املن�رشمة 

هزائم متتالية، والعودة يف االرتقاء 
بجدول الرتتيب.

املوؤخرة  قمة  جتري  املقابل،  يف 
االأمل  ي�شت�شيف  ببو�شعادة عندما 
بجاية  مولودية  ال�شيف  املحلي 
اخلطر،  منطقة  مغادرة  عن  بحثا 
االأمان،  منطقة  على  واخلروج 
فيما يجد احتاد عنابة نف�شه اأمام 
املخاطر  وحمفوف  �شعب  تنقل 
يالقي  عندما  الغرب  عا�شمة  اإىل 
االأخرية  هذه  املحلية،  اجلمعية 
اأجل  من  ثمينة  فر�شة  متلك 
من  واالقرتاب  ترتيبها  حت�شني 
كوكبة املقدمة، بينما اأبناء »بونة« 
اال�شتفاقة،  تاأكيد  اإىل  ي�شعون 
ارزيو  اأوملبي  �شعول كل من  بينما 
ودفاع تاجنانت اإىل تدارك هزمية 
اجلولة املن�رشمة واخلروج بنتيجة 
يجمعهما  الذي  اللقاء  يف  اإيجابية 

يف معقل ال�شاعد اجلديد.
عي�شة ق.

برنامج املباريات
اأوملبي اأرزيو / دفاع تاجنانت
�رشيع غليزان / اأمل االأربعاء

اأمل بو�شعادة / مولودية بجاية
جمعية وهران / احتاد عنابة

اللقاءات تنطلق ابتداء من 15:00
�شكيكدة  �شبيبة   / تلم�شان  وداد 

دون جمهور
اللقاء ينطلق على ال�شاعة 17:00

املدية  اأوملبي   / العلمة  مولودية 
ابتداء من 18:00
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للكيغ  اجلزائرية  االحتادية  متر 
عوي�شة  اإدارية  مب�شاكل  بوك�شينغ 
لفدرايل  املكتب  اأع�شاء  جتمع 
والتي  ال�شيد،  عبا�س  والرئي�س 
داخل  االأو�شاع  انفجار  اإىل  توؤدي 
بيت الهيئة الريا�شية يف ظل تكهرب 
يف  خا�شة  الطرفني  بني  االأو�شاع 
التي  القرارات  يف  االنفراد  ظل 
على  االأول  امل�شوؤول  يتخذها 
عهدته  تنتهي  والذي  االحتادية 
ويف  املقبل،  العام  يف  االأوملبية 
من  جمموعة  حت�رش  ال�شدد  هذا 
اأع�شاء املكتب الفدرايل تتمثل يف 
مرا�شلة  جتديد  اإىل  اأفراد  خم�شة 
متمثلة  والريا�شة  ال�شباب  وزارة 
الروؤوف  عبد  االأول  م�شوؤولها  يف 
برناوي من اأجل التدخل وو�شع حد 
للتجاوزات التي ت�شهدها االحتادية 
يف  الريا�شة  ب�شياع  تهدد  والتي 
بالدنا وعقوبات من طرف الهيئات 
امل�شتوى  على  للعبة  الريا�شية 

االإقليمي، القاري والدويل.
حممد  ك�شف  الغر�س،  ولهذا 

اأع�شاء  اأن  الرئي�س  نائب  غامن 
على  ي�شكتوا  لن  الفدرايل  املكتب 
التجاوزات التي ت�شهدها االحتادية 
التي  االأحادية  القرارات  ظل  يف 
و�شفها  والتي  الرئي�س  يتخذها 
بغي املقبولة خالل ت�رشيح هاتفي 
�شوف  اأنهم  واأ�شار  »الو�شط«،  مع 
مرا�شلة  بتوجيه  غدا  يقومون 
اأجل  من  الوزارة  اإىل  جديدة 
التدخل فورا واإيجاد احللول وذلك 
�شحب  لعملية  حت�شريهم  ظل  يف 
الثقة من الرئي�س احلايل لالحتادية 
عرب حتقيق الن�شاب القانوين لثلثي 
اع�شاء املكتب الفدرايل يف انتظار 
جمع التوقيعات من اع�شاء اجلمعية 
املعني  ا�شتبعاد  يتم  حتى  العامة 

واإنهاء مهامه من املن�شب.
اأن جتاوزات خطرية  غامن  واأردف 
الكيغ  احتادية  بيت  داخل  حتدث 
عبا�س  رئي�شها  بطلها  بوك�شينغ 
قرارات  اأخذ  خالل  من  ال�شيد 
مكتبه  اأع�شاء  م�شاورة  دون  هامة 
على  موافقتهم  واأخذ  الفدرايل 

يف  اأحدثها  التي  التغيريات  غرار 
اإقدامه  خالل  من  منا�شب،  عدة 
وهو  متقاعد  �شكرتري  تعيني  على 
ما متنعه القوانني، اإىل جانب القيام 
وم�شوؤول  وطني  مدرب  بتعيني 
اللجنة الفنية ورئي�س جلنة التحكيم 
للقوانني  مراعية  غري  ب�رشوط 
ومل  لالحتادية  الداخلية  واللوائح 
اأن رئي�س االحتادية  يخف حمدثنا 
قام ب�رشاء اأجهزة بقيمة ترتاوح ما 
بني 30 و40 مليون �شنتيم دون علم 

اأع�شاء مكتبه.
نائب رئي�س  اإىل جانب ذلك ك�شف 
االحتادية اأن االأخري قام بتخ�شي�س 
ما بني 48  له ترتاوح  �شهرية  اأجرة 
اأن  رغم  دينار  األف  و50  الف 
ي�شتلزم  وال  تطوعي  املن�شب 
ي�شغله  ملن  �شهرية  اجر  و�شع 
بتجاوزات  يقوم  املعني  اأن  اإال 
وخروقات قانونية فادحة يف ها 
اخل�شو�س من خالل الت�رشف يف 
اأو  دون ح�شيب  االحتادية  اموال 
رقيب، مو�شحا اأن املعني رف�س 

طلب اع�شاء االحتادية مبراجعة 
االأوىل  لل�شدا�شي  التقرير املايل 
للعام اجلاري مربرا االأمر بكونهم 
القرارات  يف  معه  ي�شاركوا  مل 
طيلة تلك الفرتة، و�شّدد اإىل كون 
تبعات  يرف�شون حتمل  االأع�شاء 
قام  التي  القانونية  اخلروقات 
بها الرئي�س وي�رشون على و�شع 
الوزارة اأمام االأمر الواقع لتحمل 
تبعات ما يحدث داخل االحتادية 
وو�شع حد للتجاوزات احلا�شلة.

يف  برناوي  رف�س  لالإ�شارة 
احلايل  االأ�شبوع  من  �شابق  وقت 
املكتب  اع�شاء  ا�شتقبال 
الفدرايل للكيغ بوك�شينغ، والذين 
هذا  منت�شف  تنقلوا  كانوا 
الوزارة بهدف  اإىل مقر  االأ�شبوع 
على  ان�شغاالتهم  وطرح  مالقاته 
يف  للريا�شة  االأول  امل�شوؤول 
بالدنا اإال اأن االأمر مل يحدث يف 
اأي�شا  الريا�شة  مدير  رف�س  ظل 

يف ا�شتقبالهم.
عي�شة ق.

ي�شرون على اإقالة رئي�ص االحتادية ب�شبب اخلروقات املالية والت�شيريية

اأع�ضاء املكتب الفدرايل للكيغ بوك�ضينغ يرا�ضلون 
رجراج: ت�ضريحات لفان ل تعنينابرناوي للتدخل

العام  املدير  رجراج  ر�شيد  عرب 
ق�شنطينة،  �شباب  لنادي  اجلديد 
الت�رشيحات  من  امتعا�شه  عن 
اال�شتفزازية التي اأطلقها املدرب، 
ديني�س الفاين، ب�شاأن رف�شه الرحيل 
عن تدريب الفريق اإىل غاية نهاية 
ل  ت�رشيح  يف  رجراج  عقده.وقال 
»املدرب حر فيما يقوله من وجهة 
نظره، ت�رشيحاته ال تهمنا وال تعني 
اأردنا  اإذا  اأننا  واأوؤكد  اأي �شيء،  لنا 
املكتب  اإىل  ف�شن�شتدعيه  اإقالته 
العقد  ف�شخ  على  معه  ونتفاو�س 
بالطريقة التي يريدها«وتابع »حان 
تفر�س  اأن  النادي  الإدارة  الوقت 

التي  االإجراءات  وتتخذ  �رشوطها 
تراها منا�شبة، لقد اجتمعت رفقة 
الدين  ن�رش  الريا�شي،  املدير 
بان  واأعلمناه  باملدرب  جموج، 
اإدارة الفريق �شتقوم بجلب مدرب 
م�شاعد ب�شالحيات مو�شعة لدعم 
اجلهاز الفني، وهو ما وافق عليه«.

الفاين  من  »طلبنا  رجراج  وختم 
م�شتوى  عن  مف�شل  تقرير  جتهيز 
�شتكون  التي  والقائمة  العب،  كل 
اإىل  اإ�شافة  بالت�رشيح،  معنية 
الدعم،  اإىل  التي حتتاج  املنا�شب 
االنتقاالت  �شوق  دخول  اأجل  من 

ق.ر.بقوة«.
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عي�صة ق.

الفرن�سي  املدرب  اأ�سبال  يدرك 
التي  املاأمورية  �سعوبة  باتيلي 
تنتظرهم �سهرة اليوم من اأجل العودة 
تعقيد  بعد  خا�سة  التاأهل  بتاأ�سرية 
ت�ساكر  م�سطفى  ملعب  يف  الو�سعية 
ال�سلبي،  بالتعادل  واالكتفاء  بالبليدة 

اأين ف�سلوا حينها يف حتقيق فوز ثمني 
الالعبني  ان  اإال  و�سعيتهم،  ي�سهل 
العراقيل  جميع  جتاوز  على  يعولون 
بحثا عن التاأهل من املغرب والعودة 
يف  وامل�ساركة  الظهور  اإىل  جمددا 
عن  الغياب  بعد  القارية  املناف�سة 
»ال�سان«،  من  االأخرية  الدورات 
العب  هيبة  اإعادة  على  ي�سعون  اين 

بركان  مدينة  من  الوطنية  البطولة 
بحثا عن املوا�سلة على نهج املنتخب 
االإيجابية  النتائج  ي�سجل  الذي  االأول 
اإىل  ي�سعون  الذي  االأمر  وهو  تواليا، 
التاأهل  �سمان  بوابة  من  تكراره 
للمحليني.  االإفريقية  البطولة  اإىل 
و�سوف يكون ح�سور الناخب الوطني 
جمال بلما�سي يف املغرب والتواجد 

اإ�سافيا  معنويا  حافزا  بامللعب 
من  �سافعي  فاروق  الالعب  لرفقاء 
بكل  واللعب  املجهودات  بذل  اأجل 
الوطنية  االألوان  ت�رشيف  بهدف  قوة 
ال�ساأن  يف  اجلزائر  تواجد  و�سمان 
االأول  امل�سوؤول  انتباه  ولفت  املقبلة 
بحثا  للخ�رش  الفنية  العار�سة  على 
التواجد  و�سمان  االنتباه  جلب  عن 

م�ستقبال مع الكتيبة حت�سبا للمواعيد 
الالعبون  ويعّول  املقبلة.  الدولية 
التح�سريات  يف  التاأخر  جتاوز  على 
العزمية  خالل  من  الكروي  للموعد 
واالإرادة القتالية التي يعولون الدخول 
�سيجد  اأين  االأخ�رش،  امل�ستطيل  بها 
مهمة  اأمام  نف�سه  الفني  الطاقم 
اجلوانب خا�سة  على خمتلف  العمل 

اأ�سباله  حتفيز  اأجل  من  املعنوي 
ومنحهم الدعم حتى يحققوا النتيجة 
التعادل  واأن  خا�سة  منهم  املرجوة 
اأجل  من  كافيا  �سيكون  االإيجابي 
م�سوؤولية  �ستكون  وبالتايل  التاأهل، 
العبي اخلط االأمامي كبرية من اجل 
املغربي  املدرب  العبي  �سباك  هز 

ح�سن عموتة.

املغرب / اجلزائر اليوم ابتداء من 20:00

حمليو اخل�ضر اأمام رهان العودة 
بتاأ�ضرية التاأهل لل�ضان

يلعب املنتخب الوطني للمحليني مباراة فا�صلة �صهرة اليوم اأمام نظريه املغربي على امللعب 
البلدي ملدينة بركان املغرب والتي تندرج حل�صاب اإياب الدور الت�صفوي الأخري املوؤهل اإىل 

البطولة الإفريقية للمحليني املقررة العام املقبل يف الكامريون، ويف هذا ال�صدد تدخل 
العنا�صر الوطنية املتواجدة بالأرا�صي املغربية منذ اأول اأم�س اأر�صية امللعب بحثا عن 

العودة بتاأ�صرية التاأهل اإىل دورة »ال�صان« املقبلة وجتاوز التعادل ال�صلبي الذي �صجلوه قبل 
اأ�صبوعني باأر�س الوطن

باتيلي: الالعبون جاهزون للت�ضحية والعودة 
بتاأ�ضرية التاأهل

مدوار: م�ضعودان يغرد خارج ال�ضرب دبي�ضي 
وتريمان �ضبب و�ضعية االحتاد

فتح عبد الكرمي مدوار النار على 
االأطراف التي وجهت له االنتقادات 
خالل الفرتة املا�سية وتدخلت يف 
ك�سف  حيث  ال�سخ�سية،  اأموره 
التي  االأ�سخا�ص  بع�ص  وجود 
من  االإعالمية  املنابر  اختارت 
الالذعة  االنتقادات  توجيه  اأجل 
عن  ابتعد  بكونه  واتهامه  له 
ال�ساحة الكروية عن ق�سد لتفادي 
على  االإ�رشار  عقب  املواجهة 
يف  العا�سمي  الديربي  برجمة 
ال�ساأن  هذا  وا�ستطرد يف  موعده، 
لها من  اأ�سا�ص  االأخبار ال  تلك  اأن 
كان  انه  االأمر  ما يف  وكل  ال�سحة 
خالل  مدوار  وعاد  عطلة،  يف 
ت�رشيحات اإذاعية اأم�ص اإىل ق�سية 
نادي احتادا لعا�سمة عندما اتهم 

دبي�سي  منري  العام  االأمني  من  كل 
امني  للفريق  الر�سمي  والناذق 
ح�سل  فيما  بالت�سبب  تريمان 
النادي  وحملهما م�سوؤولية خ�سارة 
للقاء الديربي على الب�ساط وخ�سم 
ثالث نقاط من الر�سيد، واأ�ساف 
ال�سخ�سني غري  اأن  ال�ساأن  يف هذا 
مثل  حا�سم  قرار  التخاذ  موؤهلني 
ت�سمح  اأن �سفته ال  هذا، مو�سحا 
يف  يحدث  ما  عن  باحلديث  له 
اأبناء  بل  »�سو�سطارة«  اأبناء  بيت 
مثلما  االأمر  يف  املخولون  الفريق 
فعل كل من حمدود واآ�سيو اللذان 
النادي،  بيت  داخل  الو�سع  خل�سا 
موعد  اإقامة  يف  االإ�رشار  وبرر 
اأ�سار  عندما  موعده  يف  الديربي 
ي�رشح  من  الع�سكري  املنتخب  اأن 

العك�ص،  ولي�ص  لالأندية  الالعبني 
يف  ين�سط  الذي  واخلما�سي 
�سفوف االحتاد العبني احتياطيني 

ما عدا العب واحد.
املكتب  ع�سو  مدوار  واتهم 
اأمور  حول  باحلديث  اإم�سعودان 
غري موؤهل له التطرق اإليها يف ظل 
غيابه عن اجتماعات املكتب منذ 
اأو�سح  اأين  املن�رشم،  اأفريل  �سهر 
اأن اجلميع ملزم باحرتام �سالحيات 
ملزم  ع�سو  وكل  الرابطة،  رئي�ص 
االهتمام باملهام املوكلة له، ونفى 
وجود  حول  احلديث  املتحدث 
مقاطعة  اأو  الرابطة  يف  ان�سداد 
ان  م�سيفا  املكتب  الجتماعات 
يعقد  �سوف  املقبل  االجتماع 

االأ�سبوع املقبل.

حت�صبا لالتفاق النهائي حول اإقامة مقابلة ودية بني اخل�صر
 وفرن�صا العام املقبل

زط�ضي يدعو لوغريت اإىل اجلزائر جانفي 
املقبل ال�ضتكمال املفاو�ضات

يلتقي رئي�ص االحتادية اجلزائرية 
الفرن�سي  بنظريه  القدم  لكرة 
لوغريت نهاية �سهر جانفي 2020 
موا�سلة  اأجل  من  الوطن  باأر�ص 
برجمة  اإمكانية  ب�سان  املحادثات 
املنتخبني  بني  ودية  مقابلة 
اجلزائري و الفرن�سي يف اخلريف 
عنه  ك�سف  ما  ح�سب  املقبل 
زظ�سي،  الدين  الفاف خري  رئي�ص 
�سوؤون  على  االأول  القائم  واأو�سح 
اأدىل  ت�رشيح  يف  اجلزائرية  الكرة 
الفرن�سية  ام �سي  اأر  اإذاعة  اإىل  به 
لرئي�ص  دعوة  وجهت  هيئته  ان 
نويل  للعبة  الفرن�سية  االحتادية 
�سهر  اجلزائر  لزيارة  لوغريت 
�سيناق�ص  حيث   ،2020 جانفي 
مقابلة  اإقامة  اإمكانية  الطرفان 
ودية بني املنتخبني باجلزائر علما 
ان العائق الوحيد الذي يحول حلد 

االآن يف برجمتها يتمثل يف الرزنامة 
الدولية، م�سيفا: »منتخبنا  ين�سط 
االفريقية  الكونفدرالية  لواء  حتت 
راية  حتت  الفرن�سي  ونظريه 
اأن  كما  للعبة،  االوروبي  االحتاد 
مقابالت  على  مقبلني  املنتخبني 
العامل  كا�ص  ت�سفيات  اإطار  يف 
اإرادة  ان  اعتقد  هذا  مع   ،2022
اجل  من  اجلانبني  حتذو  �سادقة 
عائق  رغم  املقابلة  هذه  برجمة 
من  �سويا  �سنعمل  الذي  الرزنامة 

اجل جتاوزه ».
والتقى رئي�ص االحتادية اجلزائرية 
خري الدين زط�سي بنظريه بفرن�سا 
برجمة  م�رشوع  درا�سة  اجل  من 
»اخل�رش«  بني  ودية  مقابلة 
وبخ�سو�ص  الفرن�سي،  واملنتخب 
لقد   »: زط�سي  قال  اللقاء  هذا 
تلك  خا�سة  م�سائل  لعدة  تطرقنا 

املتعلقة بالتبادل يف جمال الفئات 
بني  الودية  واملقابالت  ال�سابة 
ال�سباب،  لفئة  الوطنية  منتخباتنا 
منتخبنا  مقابلة  بخ�سو�ص  اأما 
الوطني لالأكابر مع نظريه الفرن�سي 
فقد �رشعنا يف  متهيد االأر�سية«، 
ويف رده عن �سوؤال يتعلق بامللعب 
الذي ميكنه احت�سان هذه املقابلة 
»نحن  زط�سي:  او�سح  املحتملة 
كبرية  مالعب  ت�سلم  من  نقرتب 
براقي  ملعب  اأبرزها  باجلزائر، 
فعاليات  �ستحت�سن  التي  ووهران 
وعليه   ،2021 املتو�سطية  االلعاب 
فان املن�ساآت التي �سيتم ا�ستالمها 
كثريا  �ست�ساعدنا   2020 �سنة  يف 
كبرية  دولية  مقابالت  اإقامة  على 
تلك  ويف مقدمة هذه املواجهات 
التي �ستجمعنا باملنتخب الفرن�سي 

باجلزائر«.

املحلي  املنتخب  مدرب  عّب 
الكبرية  ثقته  عن  باتيلي  لودوفيك 
يف العبيه من اأجل العودة بتاأ�سرية 
االإفريقية  البطولة  اإىل  التاأهل 
يف  اأو�سح  حيث  للمحليني، 
اأنهم  الوطنية  لالإذاعة  ت�رشيحات 
رغم  املقابلة  خلو�ص  جاهزون 
حيث  املاأمورية،  ب�سعوبة  اإقراره 
بالعمل  بالعبيه  طالب  اأنه  �سدد 

بجهد من اأجل الو�سول اإىل مرمى 
املنتخب املغربي وت�سجيل هدف 
�سوف  الذي  االأمر  الديار  خارج 
اأجل  من  اإ�سافيا  دافعا  مينحهم 
يف  اإمكانياتهم  عن  بقوة  الدفاع 
الوطن،  ار�ص  اإىل  بالتاأهل  العودة 
م�ستطردا اأن الظروف يف �ساحلهم 
من اأجل حتقيق الغاية التي تنقلوا 
من اأجلها اإىل املغرب، واأو�سح اأن 

الالعبني مركزين جيدا على اللقاء 
بروح  اأطوارها  يدخلون  و�سوف 
لي�سوا  اأنهم  م�سددا  كبرية،  قتالية 
املنتخب  اأمام  للتاأهل  مر�سحني 
من  ي�ستفيد  �سوف  الذي  املغربي 
لكنه  واجلمهور،  االأر�ص  عاملي 
وعد اجلماهري اجلزائرية اأن يتاألق 
من  و�سعهم  ما  ويفعلون  الالعبون 

اأجل اإفراحهم.

يف ظل اتهامات م�صعودان ملدوار اإىل حتويل الرابطة مللكية �صخ�صية

خالفات مكتب الرابطة تخرج اإىل العلن
الت�سارع  يف  االأحداث  تتزايد 
املحرتفة  الرابطة  بيت  داخل 
لكرة القدم من خالل االن�سقاقات 
بني  الرابطة  مكتب  يعرفها  التي 
الكروية  الهيئة  ورئي�ص  اأع�سائه 
هذا  ويف  مدوار،  الكرمي  عبد 
بني  ترا�سقا  عدة  جتري  ال�سدد 
التي  االتهامات  مثل  الطرفني 
اإم�سعودان  جمال  الع�سو  وجهها 
باأخذ  خاللها  واتهمه  مدوار  اإىل 
منح  دون  انفراد  على  القرارات 
الراأي الأع�ساء املكتب بعد فجرت 
العا�سمي  الديربي  مباراة  ق�سية 
مولودية  بني  مبجمة  كانت  التي 
قوة  العا�سمة  واحتاد  اجلزائر 
اتهام  ظل  يف  خا�سة  اخلالفات 
ورف�ص  بالراأي  بالت�سبث  مدوار 
منع  بحكم  الديربي  موعد  تاأجيل 

قوانني االحتادية برجمة مباريات 
تواريخ  خالل  الوطنية  البطولة 
الفيفا التي تعرف توقف املناف�سة 
املنتخبات  اإىل  الفر�سة  ومنح 
امتالك  ظل  يف  وذلك  الوطنية 
الليبي  العبها  العا�سمة  احتاد 
بالده  منتخب  رفقة  الاليف  موؤيد 
اإىل  الدولية  التوقف  فرتة  خالل 
جانب خم�سة العبني مع املنتخب 

الع�سكري الذي يخو�ص دورة دولية 
يف ال�سني.

واأو�سح ام�سعودان اأن مدوار يتوجه 
خالل  من  الهاوية  نحو  بالرابطة 
الت�سيري ال�سخ�سي للهيئة الكروية، 
الكروية  الهيئة  �سيارة  اأن  واأردف 
ا�ستغاللها  اأجل  من  البنه  مينحه 
ال�سخ�سي وهي اأمور تنباأ بانقالب 

االأو�ساع نحو ال�سلب.

بوقرة: مل حتدث اأي خطوة لاللتحاق باخل�ضر 
و�ضاأكون حتت الت�ضرف

االإماراتي  الفجرية  مدرب  نفى 
جميد بوقرة اأي خطوة منه من اأجل 
الوطني  الفني  بالطاقم  االلتحاق 
الوطني  الناخب  رفقة  والعمل 
اأن  اأو�سح  حيث  بلما�سي،  جمال 
العالقة املقربة التي جتمع الثنائي 
معا  عملهما  خالل  خا�سة  ببع�سه 

الدحيل  نادي  مع  الفرتة  نف�ص  يف 
حول  احلديث  غّذت  القطري 
ال�سابق  القائد  التحاق  اإمكانية 
يف  بلما�سي  مبواطنه  للخ�رش 
واأ�ساف  الوطنية،  الفنية  العار�سة 
اأنه  اإعالمية  ت�رشيحات  يف  بوقرة 
العمل  ا�ستهدف  الفرتة  تلك  خالل 

مع نادي من اأجل تطوير اإمكانياته 
يف التدريب عو�ص البداية مبا�رشة 
اأنه  م�ستطردا  وطني،  منتخب  مع 
قريب من بلما�سي داخل املالعب 
حتت  يكون  و�سوف  وخارجها، 

ت�رشف اخل�رش متى احتاجوه.
ع.ق. ق.ر.

عي�صة ق.

ع.ق.



اإميري مينح الأمل لأوزيل
قال اأوناي اإميري مدرب اأر�سنال، اإن الباب ال يزال مفتوحا اأمام م�سعود اأوزيل من اأجل ا�ستعادة 
لياقته البدنية ب�سكل كامل، و�سارك اأوزيل مرتني فقط مع الفريق اللندين يف كافة امل�سابقات 
هذا املو�سم، بينما غاب عن املباريات للمر�ض لكن يف الوقت ذاته ابتعد عن خطط مدربه، 
مبهارات  يتمتع  اأوزيل  م�سعود  اإن  يونايتد  �سيفيلد  مواجهة  قبل  لل�سحفيني  اإميري  واأ�ساف 
يحتاجها اأر�سنال ب�سدة، وتابع: »بداية هذا العام كانت �سعبة له، خا�ض فرتة اال�ستعداد قبل 
اأوقفت  التي حدثت مع �سياد  ي�سارك يف املباريات، لكن امل�سكلة  املو�سم ب�سكل جيد وكان 
ثم غاب عن  اأ�سبوع،  �سحية ملدة  لوعكة  تعر�ض  امل�سكلة  »بعد هذه  اإميري:  واأو�سح  ذلك«، 
العديد من التدريبات للحفاظ على لياقته البدنية«، ونوه: »لكن خالل اآخر اأ�سبوعني اأو ثالثة 
حت�سن م�ستواه يف التدريبات حقا، مل اأغلق اأمامه اإمكانية اللعب، هديف اال�ستعانة بجهود كافة 
الالعبني وهو العب ميكنه م�ساعدتنا، يتمتع مبهارات وكفاءة كبرية �سنحتاجها يف املباريات 

املقبلة«،

ميندي يعود لتدريبات مان�س�سرت �سيتي
كري�ستال  اأمام  �سيتي  مان�س�سرت  فريقه  مع  للم�ساركة  ميندي جاهزيته  بنيامني  الالعب  اأعلن 
باال�ض اليوم يف املرحلة التا�سعة لبطولة الدوري االإجنليزي بعدما �سارك يف تدريبات الفريق 
اأول ام�ض، واأعلن موقع مان�س�سرت �سيتي اأن ميندي عاد للتدريبات اجلماعية للمرة االأوىل منذ 
توقف البطولة ملدة اأ�سبوعني ب�سبب مباريات االأجندة الدولية، يذكر اأن بنيامني ميندي تعر�ض 
لالإ�سابة يف اأوتار الركبة قبل وقت وجيز من لقاء وولفرهامبتون، وي�سعى مان�س�سرت �سيتي الفائز 
باللقب يف املو�سمني املا�سيني، ال�ستعادة توازنه �رسيعا وموا�سلة مالحقة ليفربول املت�سدر 

يف �سباق املناف�سة على اللقب، حيث يحتل حاليا الو�سافة بفارق 8 نقاط خلف القمة.

الحتاد الإ�سباين يوؤجل الكال�سيكو اإىل 18 
دي�سمرب

قررت جلنة املناف�سة باالحتاد االإ�سباين لكرة القدم تاأجيل مواجهة الكال�سيكو بني القطبني 
ريال مدريد وبر�سلونة يف ظل االحتجاجات احلالية يف اإقليم كتالونيا، وذكرت �سحيفة �سبورت 
اأن اللجنة ا�ستقرت على تاأجيل املباراة، التي كان من امُلقرر اإقامتها 26 اأكتوبر اجلاري يف 
الليغا قد طلبت من بر�سلونة وريال  اإىل 18 دي�سمرب املقبل، وكانت رابطة  الكامب نو  ملعب 
مدريد االأربعاء املن�رسم نقل الكال�سيكو املقبل من ملعب »كامب نو« اإىل »�سانتياغو برنابيو«، 
لكن ريال مدريد وبر�سلونة رف�سا االأمر، ورف�ض االأمن االإ�سباين، اإقامة املباراة يوم 26 اأكتوبر 
اجلاري ب�سبب اإقامة مظاهرة حا�سدة يف نف�ض اليوم ب�سوارع بر�سلونة، ويت�سدر ريال مدريد 

جدول ترتيب الليغا بر�سيد 18 نقطة، بفارق نقطتني عن بر�سلونة الو�سيف.

فيغو: الكال�سيكو بدون جماهري �سيكون خمزًيا
قال الربتغايل لوي�ض فيغو الالعب ال�سابق لريال مدريد وبر�سلونة، اإن كرة القدم ال يجب اأن 
تدخل يف ال�رساعات ال�سيا�سية، يف اإ�سارة اإىل االأزمة التي حتيط مبباراة الكال�سيكو املقبلة 
بني الفريقني ب�سبب االأو�ساع امل�سطربة يف اإقليم كتالونيا، وقال الدويل الربتغايل االأ�سبق »على 
العك�ض، كرة القدم يجب اأن تكون �سببًا يف اأن جتري االأمور ب�سكل قريب من قيم الريا�سة«، 
واأو�سح فيغو احلائز على جائزة الكرة الذهبية عام 2000 »يجب اأن تُقرر الكيانات املتناف�سة 
ما تراه االأف�سل، يف النهاية ال اأعتقد اأنه �سيتم تغيري املوعد اأو ملعب اللقاء، هناك الكثري من 
الكالم حول موقف ال زال اأمامه اأيام لرنى ما �سيتم فيه«، واأكد »ال�رسطة واحلكومة واالأندية 
الريا�سية �ستعلم ما هو االأف�سل، اأنا فقط اأديل براأيي«، م�سيفا »ما يريده الالعبون هو اللعب 
�سيكون  جماهري  بدون  اللقاء  خو�ض  اأن  فيغو  اأكد  كما  الريا�سية«،  الناحية  من  اآمنون  وهم 

خمزيا.

لمبارد يعار�ض مقرتح اليويفا
وذلك  اأوروبا،  اأبطال  لدوري  احلايل  النظام  ر�ساه عن  ت�سيل�سي  فرانك المبارد مدرب  اأبدى 
المبارد  وقال  لندن،  يف  ام�ض  اأول  عقد  الذي  االأوروبية  الدوريات  م�ست�سارين  موؤمتر  خالل 
الذي حقق بطولة دوري االأبطال عام 2012 كالعب »كمدرب يعجبني هذا النظام«، وعرب عن 
رف�سه الإمكانية تغيري �سكل البطولة احلايل واإ�سافة عدد اأكرب من املباريات لكل فريق م�سارك 
بها، و�رسح مدرب البلوز »ال اأعلم كيف �سنخو�ض هذه املباريات، جدول املباريات مزدحم 

للغاية«.
وكان هذا رد المبارد على مقرتح االحتاد االأوروبي لكرة القدم »يويفا« حول تغيري �سكل البطولة 
بداية من عام 2024 حيث �ستق�سم البطولة الأربعة جمموعات، كل منها ت�سم 8 فرق بدال من 
الفرق  تواجه  اأنك  تعلم  االأبطال،  دوري  ت�سارك يف  »عندما  قائال:  واختتم المبارد حديثه   4

االأف�سل، بالن�سبة يل النظام احلايل هو ال�سحيح«.

توخيل  توما�ض  انتقد 
�سان جريمان  باري�ض  مدرب 
الدولية  االأجندة  ازدحام 
املوعد  وكذلك  للمنتخبات 
�سد  فريقه  ملباراة  املحدد 
يف  اأم�ض  جرى  الذي  ني�ض 
الدوري  من  العا�رسة  اجلولة 
توخيل  وقال  الفرن�سي، 
نقلته  �سحفي  موؤمتر  يف 
»�سنواجه  ليكيب:  �سحيفة 
وجايي  كريير  بدون  ني�ض 
وكذلك  لالإ�سابة،  ونيمار 
لالإيقاف«،  برينات  خوان 
وتابع »بقية الالعبني �ساركوا 
طبيعي  ب�سكل  التدريبات  يف 
وداجبا،  دراك�سلر  فيهم  مبا 
هذا  كان  اإذا  اأعلم  ال  لكن 
اأم  الثنائي  جلاهزية  كافيا 
خالل  االأمر  �سنقرر  ال، 
»حتديد  واأ�ساف:  �ساعات«، 
وني�ض  جي  اإ�ض  بي  مباراة 
وال  ن�سبيا  غريب  اأمر  غدا 
مع  التاأقلم  علينا  اأفهمه، 
على  والتغلب  الواقع،  االأمر 
عدة عقبات«، ونوه: »فرياتي 
االأربعاء  اإلينا  عادا  و�سارابيا 
�سوى  الفريق  مع  يتدربا  ومل 
بينما  فقط،  واحدة  مرة 
مل�سافات  اآخرون  �سافر 
ماركينيو�ض  مثل  طويلة 
ا  اأي�سً علينا  �سيلفا،  وتياغو 

كلوب  ملواجهة  اال�ستعداد 
االأبطال«،  دوري  يف  بروج 
اإيجاد  علينا  »يجب  واأو�سح 
ملواجهة  احللول  اأف�سل 
ني�ض، اخل�سم فريق متوازن، 
املميز  املدرب  ويقوده 

باتريك فيريا«.
ل�سان  الفني  املدير  واأكد 
االأجندة  »نعم  جريمان: 
كثرية  للمباريات  الدولية 
االأكرب  وامل�سكلة  جدا، 
بني  الزمنية  الفوارق  هي 
اأي  مينع  مما  املباريات، 
ب�سكل  اال�ستعداد  مدرب من 
مثل  »نحن  واأردف  كايف«، 
بقية االأندية، نعاين من عدة 
املباريات  وكرثة  اإ�سابات 
الالعبني،  يقتل  الدولية 
املنتج  جودة  على  يوؤثر  مما 
يح�رس  حيث  النهائي، 
املدرجات  اإىل  اجلماهري 

الذي  الوقت  يف  لال�ستمتاع 
اإرهاق  من  الالعبون  يعاين 
�سديد«، و�سدد: »نبذل اأق�سى 
معدل  لتقليل  و�سعنا  يف  ما 
اإ�سابات  هناك  االإ�سابات، 
حالة  كل  �سببها،  معلوم  غري 
خمتلفة عن االأخرى، وهناك 
احلل  لل�سك،  مثرية  اإ�سابات 
االإ�سابات  لتفادي  الوحيد 
البدنية،  االأحمال  تقنني  هو 
ولكن نواجه �سعوبة يف تعدد 
والبطوالت«،  املباريات 
»ن�سع خطة  توخيل:  واأو�سح 
العب،  كل  لتجهيز  معينة 
عدة  ح�ساباتنا  يف  ويكون 
واإ�ساباته  ال�سن  مثل  عوامل 
بالتن�سيق  وذلك  ال�سابقة، 
و�سدد  الطبي«،  اجلهاز  مع 
اإمكانية  من  متاأكدا  »ل�ست 
مباراة  يف  مبابي  م�ساركة 
�سعدت  –اجلمعة-،  الغد 

مع  التفاق  بالتو�سل  للغاية 
منتخب فرن�سا ال�ستبعاده من 
املع�سكر االأخري، الأن كيليان 
اللعب  على  قادرا  يكن  مل 
حتى يف املباراة الثانية �سد 

تركيا«.
واأ�سار »اإيكاردي مل ي�سل اإىل 
100 % من م�ستواه، ولكنه بداأ 
جاهزية  واأظهر  امل�ساركة 
على  والتحامل  اللعب  على 
تكتيكي  العب  هو  االآالم، 
اجليد  ومن  ومن�سبط، 
ملنتخب  ين�سم  مل  اأنه  ا  اأي�سً
االأرجنتني، لذلك �سي�سارك يف 
مباراة ني�ض«، وتطرق توخيل 
يتدرب  مبابي  مثل  »كافاين 
اأيام،  منذ  طبيعي  ب�سكل 
تدريجيا،  للم�ساركة  وجاهز 
تعاقده  لتجديد  بالن�سبة  اأما 
الأوانه،  �سابق  حديث  فاإنه 
مع  بتفاو�سه  علمي  رغم 
اإدارة النادي، لكن ال اأعلم ما 
»فرياتي  واأمت  خططه«،  هي 
قيادة  �سارة  ارتداء  ي�ستحق 
املنتخب االإيطايل، اأنا �سعيد 
ميكنه  العب  اأي  اأجله،  من 
لي�ض  ولكن  قائدا  يكون  اأن 
فرياتي  املوا�سفات،  بنف�ض 
ويت�سم  كبرية  بقدرات  العب 
واللعب  واملهارة  بال�رسعة 

ال�سهل«.

التنفيذي  الرئي�ض  نائب  اإد وودوارد  قال 
عن  احلديث  اإن  يونايتد،  ملان�س�سرت 
القدم  لكرة  تنتمي  ال  اإدارة  اتخاذ 
االإجنليزي  للفريق  م�سريية  قرارات 
ووجهت  احلمر،  لل�سياطني  اإهانة  يعد 
يونايتد  ملان�س�سرت  وا�سعة  انتقادات 
يف  الفريق  انتقاالت  ا�سرتاتيجية  ب�سبب 
�سواء  العبني   6 رحل  عندما  ال�سيف، 
ب�سكل دائم اأو على �سبيل االإعارة مقابل 
مليون   145 مبجموع  ثالثة  مع  التعاقد 
جنيه اإ�سرتليني، ومل يعزز املان يونايتد 
�ساحب املركز 12 يف الدوري االإجنليزي 
املمتاز خط هجومه بعد رحيل الثنائي 
يف  �سان�سيز  واأليك�سي�ض  لوكاكو  روميلو 

جونار  اأويل  املدرب  واأو�سح  ال�سيف. 
لالعب  يفتقر  الفريق  اإن  �سول�سكاير 
العبني  ب�سم  توقعات  و�سط  اثنني  اأو 
»هناك  وودوارد  وقال  ال�ستاء،  يف  جدد 
لكرة  ننتمي  ال  اأ�سخا�ض  اأننا  خرافة 
القدم، اأعتقد اأن ذلك اإهانة لالأ�سخا�ض 
الرائعني الذين يعملون يف كرة القدم يف 
بتو�سيع ق�سم  ونوه: »قمنا  الفريق«،  هذا 
نعتقد  االأخرية،  ال�سنوات  يف  التوظيف 
اأنه يعمل بطريقة مثمرة«، واأ�ساف »هذا 
والطاقم  االأول  الفريق  ومدرب  الق�سم 
على  يعملون  من  هم  له،  امل�ساعد 
القرارات  واتخاذ  الالعبني  مع  التعاقد 
يعملون  الك�سافني  بع�ض  االإدارة،  ولي�ض 

معنا منذ اأكرث من 25 عاما«.
الذي  �سول�سكاير  عن  وودوارد  ودافع 
املان  بداية  بعد  النتقادات  تعر�ض 
وقال  املو�سم،  هذا  ال�سيئة  يونايتد 
يف  االن�سباط  غر�ض  اأعاد  »�سول�سكاير 
بيئة كنا نفتقرها يف ال�سنوات املا�سية«، 
�ساهدنا  اأويل،  و�سول  »بعد  وتابع: 
الالعبني يلعبون باإيقاع �رسيع وب�سال�سة 
وفل�سفة  اأ�سلوب  عن  وا�سح  وتعبري 
الرنويجي  »املدرب  و�سدد:  املدرب«، 
النادي  هذا  تاريخ  حترتم  ت�سكيلة  يبني 
بع�سهم  ويحرتمون  الالعبون  ويجتهد 
هذا  من  اأكرب  هو  من  يوجد  ال  البع�ض، 

النادي«.

مان�س�سرت يونايتد ي�ساند �سول�سكاير
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توخيل يثري ال�سكوك حول مبابي وكافاين

القدم  لكرة  االأوروبي  االحتاد  فر�ض 
دورمتوند  بورو�سيا  نادي  على  عقوبة 
�سالفيا  �سد  مباراته  بعد  االأملاين 
براج الت�سيكي التي اأقيمت مطلع �سهر 
من  الثانية  اجلولة  يف  اجلاري  اأكتوبر 
اأوروبا، وعاد  اأبطال  جمموعات دوري 
دورمتوند من الت�سيك بفوز ثمني 0-2 
�سدارة  يف  و�سعته  نقاط   4 ليح�سد 

بالت�ساوي  ال�ساد�سة،  املجموعة 
ياأتي  الذي  االإ�سباين  بر�سلونة  مع 
واأعلن  االأهداف،  فارق  ب�سبب  ثانًيا 
تغرمي  االإلكرتوين  موقعه  عرب  اليويفا، 
ب�سبب  يورو  األف   29 دورمتوند حوايل 
املقذوفات  بع�ض  جماهريه  اإلقاء 
املباراة،  خالل  امللعب  اأر�ض  داخل 
م�سجعوه  اأحدثها  تلفيات  جانب  اإىل 

يف املدرجات، واأو�سى اليويفا النادي 
نظريه  مع  التوا�سل  ب�رسورة  االأملاين 
تلك  لت�سوية  يوًما،   30 الت�سيكي خالل 
كما  م�سجعوه،  اأحدثها  التي  التلفيات 
�سالفيا  تغرمي  االأوروبي  االحتاد  قرر 
ال�سالمل  الإغالقه  يورو  األف   26 براج 
املوجودة باملدرجات، وهو ما يتنافى 

مع قواعد االأمن وال�سالمة.

اليويفا يعاقب بورو�سيا دورمتوند



بقلم د. حممد مرواين /
اأ�صتاذ جامعي وكاتب �صحفي

حتديث طرق التدري�س 
�صرورة ملحة

وال�صحافة  الإعالم  كليات  على   
 ، »ا�صتوديوهات  تنجز  اأن 
» عرب خمتلف  ، �صحف  اإذاعات 
منابرها اجلامعية لت�صمح للطلبة 
التخ�ص�ص  يف  امليداين  بالتكوين 
ودون  يعمل  م�صتغامن  وبجامعة 
ق�صم  اأداء  تو�صيف  يف  مبالغة 
على  والإعالم  لالت�صال  وخمرب 
تكري�ص هذا النوع من املمار�صة 
وتدريب  تكوين  يف  امليدانية 
التخ�ص�ص  وان  خا�صة  الطلبة 
بالتكوين  اهتماما  فعال  يفر�ص 
الأداء احلايل  اإبان  امليداين وقد 
الطاقات  من  العديد  حاجة 
للمرافقة  الإعالمية  ال�صابة 
وجتديد  وتكوين  التدريب  يف 
املهارات  وتنمية  املعارف 
ينتبه  اأن  يجب  لذا  ال�صحفية  
امل�صريون  الأكادمييون  زمالئنا 
لهذه  اجلامعية  للموؤ�ص�صة  خا�صة 
لأنها  هامة  اأراها  التي  امل�صالة 
ومهني  اأخالقي  بالتزام  ترتبط 
وعلوم  ال�صحافة  طلبة  اإزاء 
يتلقوا  اأن  يجب  الذي  الإعالم 

اإبان  ميدانيا  وتكوينا  تدريبات 
الدرا�صة اجلامعية وال�صيغ متاحة 
لتفعيل هذا امل�رشوع ليكون اإرادة 
كليات  خمتلف  يف  وطنية  تكوين 
الإعالم املوجودة وحتى الأق�صام 

الن�صطة يف التخ�ص�ص .

الإعالم ن�صاط مت�صارع..

يف  ملعطى  النتباه  يجب  كما 
التكوين  اأن  وهو  الأهمية  غاية 
يف مهن الإعالم والت�صال يتطور 
املمار�صون  فاملهنيون  ويت�صارع 
م�صتمر  وب�صكل  اأنف�صهم  يجدون 
واأمام  جديد  تقني  حتول  اأمام 
اخلرب  لنقل  جديدة  طرائق 
منابر  عرب  عر�صه  اأو  ال�صحفي 
فان  وبالتايل  الب�رشي  ال�صمعي 
املجهود الذي يجب على م�صتوى 
بالذكر  واأخ�ص  املنابر اجلامعية 
يجب  والت�صال  الإعالم  كليات 
تالم�ص  عمل  باأر�صية  يت�صل  اأن 
هذا املعطى الهام وتوؤكد اأهميته 
الطالب  نكون  اأن  ميكن  فال 
العمل  الإعالم على  اجلامعي يف 
اأ�صاليب التقليدية  الإعالمي عرب 
قارة  كانت  وان  الباقية  وتقاليده 
املمار�صة  يف  وقاعدة  وثابتة 
واملهني  الباحث  الأ�صتاذ  اإن  بل 
والإعالم  الت�صال  علوم  يف 

بان يطور من  الآخر  مطالب هو 
العملية  وخرباته  املهنية  كفائتة 
تبقى  التي  املمار�صة  اإىل  ويتجه 
و  اجلامعي  التكوين  ركائز  احد 
التكوين  اأن  كما  الإعالمي  العمل 
مثال  يخ�ص  الذي  الإعالمي 
ال�صحافة والإعالم اجلديد يعترب 
التي  الأ�صا�صية  الركائز  اهم  من 
منظومة  يف  بها  الهتمام  يجب 
لتخ�ص�صات  اجلامعي  التكوين 
تلك  خا�صة  والت�صال  الإعالم 
التخ�ص�صات التي تتيح اإ�صقاطات 
غرار  على  ومهنية  ممار�صتيه 
التكوين يف ال�صحافة اللكرتونية 
والعمل  املوبايل  �صحافة  ونفي 
الإعالمي يف الإذاعات والقنوات 

التلفزيونية عرب الويب .

التكوين باملمار�صة 
واآفاقه...

التكوين  اأن  اعتبار  وميكن 
باملمار�صة خا�صة يف تخ�ص�صات 
من  يعترب  والت�صال  ال�صحافة 
ميكن  فال  الناجحة  املقاربات 
يف  اجلامعي  الطالب  يكت�صب  ان 
 « ب�رشي  »�صمعي  مثال  تخ�ص�ص 
اإل   « والإلقاء  »التقدمي  مهارات 
فيها  ميار�ص  ح�ص�ص  خالل  من 
قاعات  يف  التدريبي  الن�صاط 

املهني  الن�صاط  تكون مكيفة مع 
مهارات  اأن  كما  وامليداين 
واكت�صابها    « ال�صحفي  »التحرير 
اأن  ال�صحفي  الطالب  قبل  من 
تدريب  اإىل  يحتاج  القول  �صح 
يتطلب ممار�صة  وم�صتمر  مت�صل 
م�صتمرة للتحرير ال�صحفي الذي 
للعمل  الأ�صا�صي  املرتكز  يعترب 
كليات  توجه  فان  لذا  ال�صحفي 
»ا�صتديوهات  اإن�صاء  اإىل  الإعالم 
 « الإعالمي  للتدريب  وقاعات 
متليها  ملحة  �رشورة  اأ�صحى 
وحتديات  الراهن  معطيات 
تخ�ص�صات  يف  اجلامعي  التكوين 
اأن تكوين  الإعالم والت�صال كما 
يف  بالت�صال  املكلفني  مثال 
واملنابر  املوؤ�ص�صات  خمتلف 
خالل  من  اإل  يكون  اأن  ميكن  ل 
الت�صال  وطلبة  املمار�صة 
يحتاجون عرب خمتلف اجلامعات 
يف  التدريبي  امل�صار  لهذا 

جامعاتهم وكلياتهم املتعددة .

ال�صراكة مع املوؤ�ص�صات 
الإعالمية �صرورة

امليداين  التكوين  عن  احلديث 
املوؤطرين  قبل  من  واملرافقة 
اأي�صا  للحديث  يقودنا  واملهنيني 
املوؤ�ص�صات  مع  ال�رشاكة  عن 

اإذ  املجال  هذا  يف  الإعالمية 
على  العمل  �رشوريا  اأ�صحى 
و�رشاكة  عمل  اتفاقيات  تفعيل 
واأق�صام  الإعالم  كليات  بني 
الإعالم والت�صال املوجودة وبن 
املوؤ�ص�صات الإعالمية التي يجب 
عليها اأن تتعاون يف جمال مرافقة 
الطلبة مهنيا وتنخرط يف م�صعى 
ميكن  اإذ  املمار�صتي  التكوين 
الت�صال  تخ�ص�صات  يف  للطلبة 
اأفاق  من  ي�صتفيدوا  اأن  والإعالم 
التدريب  وا�صعة يف جمال  مهنية 

يف  ن�صاطهم  يكون  وان  والتكوين 
�صمن  الإعالمية  املوؤ�ص�صات 
املجالت  اأحد  الرتب�صات  اإطار 
التي ميكن فيها اكت�صاف املواهب 
ان  ميكن  الذين  الطلبة  وطاقات 
واعد  مهني  م�صتقبل  لهم  يكون 
ما  وهذا  والت�صال  الإعالم  يف 
ندعو اإليه خا�صة وان التفاقيات 
املوجودة بني اجلامعات وكليات 
الإعالمية  واملوؤ�ص�صات  الإعالم 
امل�صتوى  اإىل  بعد  ترقى  مل 

املطلوب والغاية املن�صودة .
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روؤى

التكوين يف مهن الإعالم وحتدياته امل�ستقبلية
مل يعد التكوين اجلامعي خا�صة يف تخ�ص�صات الت�صال وال�صحافة نظريا فقط وهذا الذي يجب اأن تنتبه اإليه العديد من كليات الإعالم على امل�صتوى الوطني 

فبالرغم من اأهمية التكوين النظري يف التخ�ص�س الذي يقت�صي املاما باأدبياته ومرتكزاته النظرية ويوؤطر هذا العمل اأ�صاتذة حما�صرون يف علوم الت�صال والإعالم 
جامعيون اأعرف اأن الكثري منهم له تكوين حمرتم اإىل اأن التكوين الإعالمي امليداين داخل اأروقة اجلامعة ومنابرها لطلبة ال�صحافة والت�صال اأ�صحى �صرورة ملحة 

وق�صوى ولعد اعتبارات فالطالب اجلامعي املتح�صل على �صهادة »لي�صان�س اأو ما�صرت » يف علوم الت�صال والإعالم« يحتاج ملهارات ميدانية وم�صتوى مهني مقبول يوؤهله 
ان يكون �صحفيا مرتب�صا على الأقل موؤهال على اكت�صاب املهارة املهنية ال�صحفية والإعالمية ب�صكل عام بعد التحاقه بالعمل وبداية م�صواره املهني فالتكوين مثال 
على فنيات التحرير ال�صحفي والقوالب والكتابة ال�صحفية واملعاجلة الإعالمية يف منابر ال�صمعي الب�صري للموا�صيع والأحداث ل ميكن اأن يتلقاه طالب »الإعالم 

والت�صال » يف ظرف وجيز ول ميكن اأن يقدم له الأ�صتاذ كل �صيء يف ظرف �صنوات فالتخ�ص�س له اإ�صقاطاته املهنية وامليدانية وهو مهارة وفن واأداء تقويه اأخالقيات 
واأدبيات هامة يجب اأن يتحلى بها ال�صحفي اأو من ميار�س الإعالم يف اأي منرب اإعالمي كان .

للجامعة  العام  الأمني  قام 
العربية اأحمد اأبو الغيط، اأول 
اأم�ص، باإهداء مكتبة املو�صل 
املركزية يف العراق اأكرث من 

ثالثة اآلف كتاب.
م�صوؤول  م�صدر  وقال 
يف  للجامعة  العامة  بالأمانة 
اإنه  اليوم،  �صحفي  ت�رشيح 
العربية  املبادرة  اإطار  يف 
العراقية،  املكتبات  لدعم 
املو�صل  مكتبة  وخا�صة 
الغيط  اأبو  قام  املركزية، 
الكتب  من  جمموعة  باإهداء 
املعرفة،  نواحي  يف خمتلف 
ل�صفري  املختلفة،  باللغات 
الدائم،  ومندوبها  العراق 
مب�صاركة  الدليمي،  اأحمد 

عدد من ال�صفراء العرب.
اأن الأمني العام قام  واأ�صاف 
اآلف  ثالثة  من  اأكرث  بت�صليم 
اإهداءات  تتنوع ما بني  كتاًب 

العامة  الأمانة  مكتبة  من 
والإجنليزية  العربية  باللغات 
اأخرى  وكتب  والفرن�صية، 
مهداة من املنظمات العربية 
وموؤ�ص�صات  املتخ�ص�صة 
امل�صرتك،  العربي  العمل 
جمموعة  اإىل  بالإ�صافة 
املقدمة  الكتب  من  اأخرى 

العربية، وذلك يف  الدول  من 
املعرفة  جمالت  خمتلف 
والجتماعية  القت�صادية 

وال�صيا�صية والثقافية.
يذكر اأن مبادرة دعم واإعادة 
العراقية  املكتبات  اإعمار 
املركزية  املكتبة  وخا�صة 
بجمهورية  املو�صل  جلامعة 

عام  يف  اطالقها  مت  العراق 
قوات  قيام  عقب   ،2017
بتحرير  الدويل  التحالف 
تنظيم   من  العراقية  املدن 
داع�ص الإرهابي ،التي عملت 
ونهب  بناياتها  تدمري  علي 

مقتنياتها بالكامل.
الدائم  املندوب  وعرب 
عن  العراق  جلمهورية 
على  وتقديره  �صكره  خال�ص 
الدعم الذي تقدمه اجلامعة 
جامعة  ملكتبة  العربية 
احتياجاتها  ل�صد  املو�صل 
الأكادميية،  املجموعات  من 
مقتنياتها  تعر�صت  والتي 
من الكتب واملراجع ، والتي 
مليون  عن  عددها  يقل  ل 
وخمطوطة،  ومرجع  كتاب 
واحلرق  والنهب  لل�رشقة 
على يد اجلماعات الإرهابية 

والدواع�ص.

حفل العدد اجلديد من جملة 
ال�صهرية  الثقافية  املعرفة 
الثقافة  وزارة  عن  ال�صادرة 
ال�صورية  بدرا�صات منوعة يف 
والفكر  والعلم  الأدب  ق�صايا 
املعرفة  كتاب  جانب  اإىل 
)زمن  بعنوان  ال�صهري 
احلرب( للكاتب ال�صيني ماو 
موؤثراً  دوراً  لعب  الذي  دون 
يف الأدب املعا�رش بال�صني.

التي  الوزارة  كلمة  واأ�صارت 
)احتفاء  بعنوان  جاءت 
اإىل غنى �صورية  باملبدعني( 
من  الرغم  على  باملبدعني 
�صنوات احلرب التي عا�صتها 
عن  يتوقفوا  مل  والذين 

ممار�صة دورهم.
العاملية  ال�صخ�صيات  ويف 
اأندريه  العدد  ت�صمنها  التي 
وروائية  �صاعرة  وهي  �صديد 
لبناين  اأ�صل  من  فرن�صية 

الفرن�صية  تكتب  �صوري 
املبكرة  اأعمالها  وبع�ص 
الإنكليزية  باللغة  كتبتها 
الروائية  اأعمالها  اأ�صهر  من 
وجوناثان  املعتق  الرماد 
حولها  التي  ال�صاد�ص  واليوم 
املخرج  �صينمائي  لفيلم 
يو�صف  الراحل  امل�رشي 
�صعرية  اأعمال  ولها  �صاهني 
اإىل  اأعمالها  بع�ص  نقلت 
من  العديد  ونالت  العربية 

اجلوائز الأدبية العاملية.
الدرا�صات  باب  وت�صمن 
من  العديد  والبحوث 
فل�صطني  منها  املقالت 
علي  حممود  اأدب  يف 
ديوان  احلميد  لعبد  ال�صعيد 
ما  واأدب  اجلديدة  والرواية 
زهري  للدكتور  احلداثة  بعد 
ابراهيم �صعود وكتب الدكتور 
الأمناط  عن  العريف  وليد 

ال�صعر  بنية  يف  الأ�صلوبية 
العربي  وال�صباب  احلديث 
فوزات  لنبيل  والغرتاب 
امل�صطلح  بني  وتراثنا  نوفل 
ه�صام  للدكتور  والأهمية 
واأ�صاءت  احلالق.  �صعيد 
العديد  على  الثقافة  نافذة 
ال�صعرية  الإ�صدارات  من 
ح�صني  اإعداد  من  اجلديدة 
هالل منها مقالت يف الق�صة 
ال�صورية ملوؤيد جواد الظالل 
بعنوان  �صعرية  وجمموعة 
)اأ�صياء العامل ال�صغري( لوفيق 
بعنوان  وكتاب  �صليطني 
وزهرة  الأم�ص  )فرا�صات 
�صليمى  للباحثة  اليا�صمني( 
ق�صرية  وق�ص�ص  حمجوب 
لني  تاأليف  م�صهورة  �صينية 
الدكتور  وترجمة  يوتانغ 

ابراهيم يحيى �صهابي.
وكالت

مو�سوعات ثقافية واأدبية متنوعة يف 
جديد جملة املعرفة

اجلامعة العربية تدعم مكتبة املو�سل يف العراق 
باأكرث من 3 اآلف كتاب



الوطني  امللتقى  �سينظم 
الثاين حول: » الرتاث الأثري 
يف  الع�سور  عرب  املاء  و 
اجلزائر« يف الفرتة ما بني  5  
اإىل 7 نوفمرب املقبل ب�سطيف 
اأم�س  اأول  به  علم  ما  ح�سب 
من مديرة املتحف العمومي 

الوطني بالولية .
امللتقى  هذا  �سي�سكل  و 
الذي بادر بتنظيمه املتحف 
ب�سطيف  الوطني  العمومي 
الرتاث  خمرب  مع  بالتن�سيق 
و الدرا�سات الأثرية بجامعة 
دباغني  ليمني  حممد 
لت�سليط  فر�سة   )2 )�سطيف 
يف  املاء  مكانة  على  ال�سوء 
الإبداع الفني الب�رشي و دور 
اجلغرافية  املعلومات  نظم 
يف  بعد  عن  ال�ست�سعار  و 
امل�سادر  بقايا  حتديد 
باملراكز  عالقتها  و  املائية 
خمتلف  خالل  العمرانية 
كما  التاريخية,  الفرتات 

اأكدته �سادية خلف اهلل.

اإىل  امللتقى  هذا  يهدف  و 
الآثار  طبيعة  على  التعرف 
و  البحار  يف  املغمورة 
املحيطات و الأنهار و و�سع 
خمتلف املقاربات الأثرية و 
اجلغرافية  كذا  و  التاريخية 
و  املياه  ب�سبكات  املتعلقة 
الب�رشي  بالتواجد  عالقتها 
من  انطالقا  باجلزائر 
اإ�ستنادا  تاريخية  فرتة  اأقدم 

للمتحدثة.
هذه  خالل  التطرق  �سيتم  و 
اإىل اجلرد  العلمية  التظاهرة 
الأثري يف اجلزائر و حتديد 
املائية  بامل�سادر  عالقته 
البقايا  درا�سة  اإىل  بالإ�سافة 
بتطور  املتعلقة  الأثرية 
و  �رشف  و  جلب  اأنظمة 

خمتلف  و  املاء  تخزين 
املن�ساآت املائية كاحلمامات 
و  املعا�رش  و  املطاحن  و 

النافورات و غريها .
املجتمع  تعريف  �سيتم  كما 
املرتبطة  الآثار  باأهمية 
اأثرها  و  املياه  ب�سبكة 
و  و  الأجيال  م�ستقبل  على 
احلفاظ  باأهمية  التح�سي�س 
الأثرية  املواقع  على 
املرتبطة باملاء ل�سيما و اأن 
املناطق  يف  تتواجد  اأغلبها 
عن  ف�سال  ح�رشية  الغري 
و�سع بنك للمعلومات ي�ستعمل 
يف جرد اللقى و املجموعات 
و  علمية  بطريقة  املتحفية 

اأكادميية .
على  امل�ساركون  �سيناق�س  و 
مدار ثالثة )3( اأيام �سبعة )7( 
حماور تتعلق ب » الإن�سان و 
تخزين  و  اكت�ساف  ثقافة 
الأبعاد  و  املاء  ا�ستغالل  و 
الأنرثوبولوجية  و  العقائدية 
» و »تنظيم و تخطيط اأمكنة 
حو�س  بجنوب  التوطني 
املتو�سط  الأبي�س  البحر 
 « كذا  و  باملاء«  عالقتها  و 
باملاء  املرتبطة  املن�ساآت 
و  اأنظمة  عمارة  تطور  و 

املاء  نقل  و  جلب  �سبكات 
عالقتها  و  الع�سور  عرب 

بالنطاقات اجلغرافية«.
املحا�رشون  �سريكز  و 
اجلرد  »عمليات  على  كذلك 
الأثرية  للمخلفات  النظامي 
الثابتة و املنقولة و عالقتها 
املاء   « و   « املياه  ب�سبكات 
ثقافة  و  احلرف  و  املهن  و 
و  الإنتاج«  تقنيات  و  الغذاء 
و  مائية  التحت  الآثار   « كذا 
ا�ستخراجها  و  ر�سدها  �سبل 
اأهميتها  و  حمايتها  و 

التاريخية«.
و �سيخ�س�س املحور الأخري 
امللتقى  هذا  اأ�سغال  من 
الأثرية  البقايا   « لدرا�سة 
عالقتها  و  املائية  للمن�ساآت 
مبنطقة  التعمري  بديناميكية 

�سطيف عرب التاريخ«.
يذكر اأن هذا احلدث العلمي 
م�ساركة  �سيعرف  الذي 
من  وا�سعة  جمموعة 
يف  املخت�سني  و  الأ�ساتذة 
املجال من خمتلف جامعات 
م�ستوى  على  �سينظم  الوطن 
الوطني  العمومي  املتحف 

لالآثار ب�سطيف.
 وكاالت 
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ر�صائل االأدباء:

اإىل زميلي واأخي ال�سعيد بوطاجني
اأعلم علم اليقني باأنك اأحد االأقالم املثابرة والفخورة بجيلك القادح من الزمن اجلميل.. واأنه من 

الواجب االإن�صاين اأن نقف معك يدا بيد...حتى واأنه كما يقال )اخلالف ال يف�صد الود( فنحن نختلف 
لرمبا يف االأفكار والطرح والروؤى، لكننا ن�صرتك يف كثري من ال�صبل وامل�صالك وامل�صافات

بقلم ال�صاعر وال�صحفي 
اجلزائري جمال ن�صر اهلل 

زمن  يف  الأدبي  الكفاح  اأهمها 
يف  والتمّيع   ! الفكري؟  اخل�سي 
يف  والتحقيق  والتدقيق  النظر 
الحتكام  اأهمها  امل�سائل  �ستى 
نع�س  والعقالنية...نحن  للمنطق 
مهم  وهو  حتى  جيل  ظهرايّن  بني 
املحطات  من  عدد  يف  ومقبول 
وميكن له اأن يكون مفيدا من باب 
اأنه  ,اإل  وال�رشورات  امل�سالح 
ال�سديد جيل مهزوز على  لالأ�سف 

ل  وجيل  يقال؟!  كما  اإبرة  راأ�س 
والبيت  والفكرة  الكلمة  قيمة  يعلم 
الق�سيدة...والقطعة  من  الواحد 

املو�سيقية امُللهمة.
يف  ون�ساندك  اإخاء  حتية  نحييك 
قوة  من  اأوتينا  ما  بكل  حمنتك  
لأنه  ؟!  ومال  جاه  من  ك�سبنا  وما 
على  واأنت  ر�سالتك  قراأت  حينما 
�سخ�سيا  �سعرت  الوهن  فرا�س 
اآلمك  درجات  من  بدرجة 
هذا  على  وح�رشتك  واأوجاعك 
الزمن الذي �سار الحتكام للمادة 
الهياكل  الوحيد...وعبادة  ديدنه 

كال�سالة  املزخرفة  واملباين 
الِعلم  فيه  �سار  اليومية...زمن 
عن  الباحثة  التائهة  الفرا�سة  مثل 
الغالة  ق�ساة  من  يحميها  ماأوى 
هو  فعال  زمن  الع�رش...  وجبابرة 
املعرفة)  ب�سوق  دوما  ينعت  ما 
وبذرها  تربتها  للمعرفة  ولكن 
بوطاجني  املغ�سو�س(الأخ  غري 
لغة  علمتك  احلياة  اأن  املوؤكد  من 
الإ�رشار واإقرار الوجود بكل ال�سبل 
الإن�سان  �سحة  والعزائم...واأن 
و)قربته(  تنب�س  ل  التي  زاده  هي 
التي ما اإن نفذت اإل ووجدت بني 

ال�سبل التي جتتازها منبعا ولو يف 
اأعماق  الربع اخلايل؟! حيث ل لغة 
والقحط.... الرمل  لغة  اإل  هناك 
عليكم  اللعنة  �ساحب  يا  واعلم 
يف  عليك  يبكي  من  باأن  جميعا 
اأفكارك  الدقائق هو ع�سارة  اآخر 
وما جنته عليه حمن الأ�سئلة التي 
تفي�س من عقل فيل�سوف اأو كاتب 
�ساح يف رحاب الأرجاء لي�س اإل ؟! 
ر�سمتها  التي  الأ�سطر  وجمموعة 
الأقالم...تيمنا مبقولة  اأنواع  بكل 
ال�سهرية)ُمـت  الأمريكي  العامل 
التي هي  الأغ�سان  دع  اأي  فارغا( 

من بنات الأفكار هي التي ت�رشف 
عليك ومثلها مثل ال�سدقة اجلارية 

طول الدهر(.

ل�ست هنا لأ�ساألك يا رفيق الدرب 
العارفني  ب�رشى  لك  اأزف  لكنني 
خ�سوعات  تنقذهم  الذين  وكل 
املت�سوفة. ال�سادقني مع الطبيعة 
وكثري  الأ�سياء  على  واحلكم  واهلل 
التجليات...فالفل�سفة يف هذا  من 

الزمن العنيف ل رائحة لها ولي�س 
منا�سبا  يعد  مل  العام  املناخ  لأن 
قدها,  مقا�س  على  لبا�سا  اأو  لها 
ولكن حتى تراكيب الأنوف تبدلت 
احلوا�س  �سذرات  وتغريت...وكذا 
التاريخي  املخيال  يعبئ  وما 
واملحطات  الع�سور  عرب  للب�رش 
من مواقف وذكريات مل تعد بحكم 
اأو  مت�سابهة  املت�سارعة  التحولت 

تثمر نف�س النتائج.

من 5 اإىل 7 نوفمرب بوالية �صطيف 

امللتقى الوطني الثاين »الرتاث الأثري 
واملاء عرب الع�سور يف اجلزائر« 

من طرف دائرة الثقافة وال�صياحة اأبوظبي

 اإطالق كتاب »الأ�سلوبية مو�سيقيًا« للفنان 
العراقي  ن�سري �سّمه

للقراءة  »كلمة«  نادي  نّظم 
كتاب  لإطالق  جل�سة 
مفتاح  مو�سيقياً:  »الأ�سلوبية 
اإىل  املعرفة  باب  من  ال�رش 
ال�سادر  املو�سيقى«  اأجنحة 
يف  »اإ�سدارات«  م�رشوع  عن 
الدائرة, ومن تاأليف املو�سيقار 
وجاء  �سمه,  ن�سري  العراقي 
دائرة  م�ساركة  �سمن  ذلك 
اأبوظبي   – وال�سياحة  الثقافة 
فرانكفورت  معر�س  يف 
خالل  املقام  للكتاب  الدويل 
اأكتوبر   20 اإىل   16 من  الفرتة 
اجلاري يف مدينة فرانكفورت 

الأملانية.
حمتويات  اجلل�سة  وتناولت 
مع  نقا�سية  جل�سة  الكتاب يف 
واإدارة  �سّمه  ن�سري  املوؤلف 
مي�سيل  الأملانية  املو�سيقية 
فيكتور اآدم�سكي, حيث حتدث 
من  املكون  الكتاب  عن  �سّمه 
بال�سور  مدعمة  �سفحة   180
يقّدمه  وما  والر�سومات, 
نظرية  يف  جديدة  اآفاق  من 
اأو  تُدَر�س  مل  التي  الأ�سلوبية 

املو�سيقى  جمال  يف  تطّبق 
من قبل.

»الأ�سلوبية  كتاب  وميّثل 
من  ال�رش  مفتاح  مو�سيقياً: 
اأجنحة  اإىل  املعرفة  باب 
لتطبيق  حماولة  املو�سيقى«, 
الأدب  يف  الأ�سلوبية  نظرّية 
على املو�سيقى والفنون, كما 
بني  التقارب  حالة  ير�سد 
الأخرى  والفنون  املو�سيقى 
بع�س  تناول  كما  ال�سعر.  مثل 
التطبيقية  الإبداعية  النماذج 
التي �سّكلت اإجنازاً فنياً كبرياً 
وحتليِلها عرَب اأ�ساليب مميزٍة, 
والباحثني  املو�سيقيني  لرفد 
باأ�سا�سيات �سلبة توّفر مرجعاً 
ياأمل  مو�سيقي  لأي  متكاماًل 
اخلا�س  م�رشوعه  بتاأ�سي�س 
واإمناء  اإجنازاته  موا�سلة  اأو 
اأ�س�س  على  الإبداعية  روؤيته 

اأ�سلوبية وعملية.
مقدمة  من  الكتاب  ويتاألف 
وثمان ف�سول, حيث قام الكاتب 
الأوىل  الأربعة  الف�سول  عرب 
درا�سٍة  بتقدمي  الكتاب  من 

امل�سطلحات  تناولت  نظريٍة 
مثل  باملو�سوع  املتعلقة 
الأ�سلوب والأ�سلوبية والتنا�س 
تناول  ثم  والبوليفونية, 
املو�سيقى  وتطور  ن�ساأة 
حتى  الأول,  الإن�سان  منذ 
الروحية  املو�سيقى  انت�سار 

والكال�سيكية عربياً وغربياً.
يقّدم  الثالث  الف�سل  ويف 
جتربته  خال�سة  املوؤلف 
العميقة باملو�سيقى  ومعرفته 
مو�سوعات  خالل  من 
منها:  متنوعة  وثيمات 
املو�سيقية,  ال�سمت  فوا�سل 
يف  اللحن  ومركزية 
واملو�سيقى  املو�سيقى, 
كم�سار  والأ�سلوبية  واللغة, 
الرابع  الف�سل  اأما  اإبداعي, 
لجتاهات  خ�س�سه  فقد 
على  مرّكزاً  الأ�سلوبية, 
والتفاعل  املجتمع  اأ�سلوبية 
ج�سور  عرب  الثقافات  بني 

املو�سيقى.
يف  �سمه  ن�سري  وا�ستند 
درا�سته على جتربة واأ�سلوبية 

كل من الفنانني زكريا اأحمد, 
وريا�س  الق�سبجي,  وحممد 
عبد  وحممد  ال�سنباطي, 
خالل  من  خا�سة  الوهاب, 
مع  الإبداعية  جتربتهم 
ا�ستطاعت  التي  كلثوم,  اأم 
و�سخ�سيتها  الفنية  بقدراتها 
فنياً  بجدارة ع�رشاً  تقود  اأن 
ر�سمي  بيان  ح�سب  كاماًل, 

للدائرة.
ف�ساًل  الكاتب  اأفرد  حني  يف 
اأ�سلوبية  لدرا�سة  م�ستقاًل 
العراقي  الفنان  من  كل 
اأعطى  الذي  الغزايل  ناظم 
املقام العراقي حياة جديدة 
انطالقته  منذ  عقود  لعدة 
وا�ستمرت بعد رحيله, وكذلك 
فريدريك  البولندي  الفنان 
من  ا�ستفاد  الذي  �سوبان 
عليه  وبنى  البولندي  الرتاث 
بخليط  التي متيزت  موؤلفاته 
وكانت  واحلزن,  الرقة  من 
اأ�سلوب  جتديد  يف  �سبباً 

العزف على البيانو.
 وكاالت 

الأكادميية ال�سويدية: مل مننح جائزة نوبل يف 
الأدب لداعية حرب

ال�سويدية   الأكادميية  اأكدت 
متنح  مل  اأنها   , اأم�س  اأول 
احلرب«,  »دعاة  لأحد  جائزة 
لقرار  انتقادات  و�سط  وذلك 
بيرت  النم�ساوي  املوؤلف  منح 
يف  نوبل  جائزة  هاندكه, 

الأدب لعام 2019.
موجة  واجه  هاندكه  وكان 
تاأييده  ب�سبب  النتقادات  من 
القوي  ال�رشبي  للرجل 
�سلوبودان  احلرب  وزعيم 

وجتاهله  ميلو�سيفيت�س, 
يف  ال�رشبية  احلرب  جرائم 

احلروب اليوغو�سالفية.
الدائم  ال�سكرتري  وقال 
مامل,  مات�س  لالأكادميية, 
با�سم  الر�سمي  املتحدث 
الوا�سح  »من  الأكادميية: 
مل  ال�سويدية  الأكادميية  اأن 
تق�سد منح جائزة لأحد دعاة 
منكري  اأحد  اأو  احلروب, 
الإبادة  اأو  احلرب,  جرائم 

اجلماعية«.
يف  نوبل  جائزة  اإعالن  واأثار 
الأ�سبوع املا�سي احتجاجات, 
يف  احتجاجات  بينها  من 

كو�سوفو والبو�سنة.
اأي  جند  »مل  مامل  واأو�سح 
اأ�ساد  هاندكه  اأن  على  دليل 
وح�ساً  اأوعبد  الدماء  ب�سفك 
اأو اأنكر جرائم احلرب, عندما 
�سلوبودان  جنازة  ح�رش 

ميلو�سيفيت�س« يف 2006.

الأكادميية  »تعاملت  واأ�ساف 
بت�رشيحات  اأدىل  كاتب  مع 
ا�ستفزازية  اأنها  املوؤكد  من 
وا�سحة  وغري  متنا�سبة  وغري 
ال�سيا�سية,  الق�سايا  حول 
فيما  �سيئاً  يجد  مل  ولكنه 
على  هجمات  يت�سمن  كتبه 
احرتام  اأو  املدين,  املجتمع 
جلميع  املت�ساوية  القيمة 

الب�رش«.
وكاالت 
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الأديبة ال�صابة اأ�صماء �صنجا�صني ،ح�صريا لـ »الو�صط«

�ساأحفز قراء �سيال 
24 بـ "اأعلنت عليك حربا يا وجعي"

تعد اأ�صماء �صنجا�صني ا�صم لمع يف عامل الأدب ال�صبابي يف اجلزائر فهي �صخ�صية متوازنة تخاطب النا�س  بكلماتها الواعية �صعيا منها لإيقاظ الطاقات 
الكامنة من اأجل حتويلها اإىل طاقات فعالة ومتعددة يف املجتمع، يف ر�صيدها الأدبي والإبداعي  5 كتب فردية و3 موؤلفات جماعية، ك�صفت لنا يف هذا 

احلوار احل�صري مع يومية »الو�صط« عن كتابها اجلديد املو�صوم »اأعلنت عليك حربا يا وجعي« ال�صادر حديثا عن دار اخليال للن�صر والتوزيع وهي عبارة 
عن ن�صو�س حتفيزية اأرادت من خاللها هذه الأدبية ال�صابة اأن تفتح بابا  للمواهب ال�صابة من اأجل حثهم على خو�س معرتك احلياة عن طريق التفكري 

باإيجابية من اأجل بلوغ اأهدافهم املن�صودة.

حاورها: حكيم مالك 

اأ�صماء  هي  من  بداية 
�صنجا�صني؟

مواليد  من  �سنجا�سني  اأ�سماء 
باجلزائر   1995-03-31
العا�سمة، متخرجة من جامعة 
هواري  والتكنولوجيا  العلوم 
اجلزائر  الزوار،  باب  بومدين 
العا�سمة، حا�سلة على ما�سرت 2 
تخ�س�ص بيولوجي، كاتبة ولدت 
علّمتها  االنك�سار،  رحم  من 
املواقف  ورّبتها  التجارب، 
موؤلفات  خم�ص  لديها  واحلياة، 
االأدب  اأنواع  خمتلف  يف  فردية 
ق�سرية  وق�سة  خاطرة  من 
ورواية ون�سو�ص حتفيزية، كما 
كتب  ثالث  اأي�سا  لها  �سدرت 
اآخرين  كتاب  رفقة  جماعية 
�ساركت فيها بق�س�ص ق�سرية. 

            
ما الذي يدفعك للكتابة؟

اأعر�ص عباءة القوة لكل �سعيف 
اأخيط  االأقدار،  ق�سوة  يعاين 
اأمٍل  بطانية  احلروف  باإبرة 
تدفئ كل حزين، وبني الكلمات 
فوا�سل جترب فراغ كل منك�رس، 
والكلمات بحد ذاته ري�سة تر�سم 
اأن   اأحاول  عبو�ص،  كل  ابت�سامة 
اأحرر يف كل �سطر ع�سفورا من 
�سماء  يف  ليلتقي  الوجد  �سجن 
ما  يروي  اآخر  ب�سطر  الكتابة 
احلرب  يدفعني  الغري،  يخالج 
ح�سارة  عن  الغبار  اأم�سح  اأن 
من  درٍج  اأ�سفل  يف  طويناها 
اخلزانة لرنتدي ح�سارة ال تليق 
بنا، وبالتايل كي نحدث التغيري 
التي  الفكرية،  باحلرب  علينا 
التفكر  موؤثرات  فيها  ن�ستعمل 
والتعلق  اأفكارنا  مع  والتفاعل 
مببادئنا، والتخطيط لردة فعل 
االأهداف  اإ�سابة  اإىل  بنا  توؤدي 
وجت�سيد الطموحات على اأر�ص 
الواقع، وكل هذا يقدم يف باقة 
مرفق بر�سالة يف قالب كتابات 
اأدبية هادفة تعالج ق�سايا وتعرب 
ومكبوتات....وهذا  خوالج  عن 

يف االأ�سل دافعي للكتابة.      

الذين  الكتاب  هم  من 
تقرئني لهم كثريا؟

يف احلقيقة اأنا اأنوع يف القراءة 
كتابات  اأع�سق  لكني  كثريا، 
حالة  اأعتربه  الربغوثي  متيم 
املعا�رس،  االأدب  يف  ا�ستثنائية 
للمنفلوطي  كثريا  اأقراأ  كما 
دروي�ص،  وحممود  والرافعي 
على  اأما  م�ستغامني،  واأحالم 
للكتاب  فاأقراأ  املحلي  ال�سعيد 
رافع،  مليكة  مثل  اأكرث  ال�سباب 
�سمية  و  زخروفة،  بن  حممد 

مبارك.     

خمتلف  عن  حدثينا   
اإ�صدارتك؟  

اإ�سدارات فردية:   لدي خم�ص 
االأول كتاب جامع لعدة خواطر 
خلف  من  بعنوان  متنوعة 
الذي  الكتاب  وهو  ال�ستار، 
وجلت به عامل االأدب والتاأليف 
الدويل  املعر�ص  ذلك يف  وكان 
فكان  الثاين  اأما   ،2014 للكتاب 
اأي�سا كتاب خواطر يف  بعنوان 
عوا�سم اأمل، وكم ق�سيت اأياما 
اأفكر اأين رمبا اأكتب كي ال اأف�سل، 
لكن احلقيقة اأين اأكتب من اأجلك 
التفاوؤل، واأعزف على مدرجات 
و�سلت  اأنغاما  املو�سيقى 
اأحلانها اإىل عوا�سم االأمل، اأما 
عن  عبارة  فكان  الثالث  كتابي 
اإذ  احلب،  بقايا  بعنوان  رواية 
كنت اأخاطب كل من ميلك ذرة 
اخلروج  ي�ستطيع  لن  اأنه  �سٍك 
من وكر ال�سجن، ما م�سى فات 
البكاء... كل رغبة يف  فلتحطم 

الرابع  للكتاب  بالن�سبة  وابت�سم، 
كان عبارة عن جمموعة خواطر 
بني  خمتلفة  موا�سيعها  اأي�سا 
احلب والوطن واالأحزان عنوانه 
وقد  الركام،  تتحدى  اأنامل 
اأما  �سدر يف م�رس �سنة 2017، 
كتابي  �سدر  فقد   2019 �سنة 
اأعلنت عليك حربا  بـ«  املعنون 
يا وجعي« عن دار خيال للن�رس 
هو  والذي  باجلزائر  والتوزيع 
حتفيزية  ن�سو�ص  عن  عبارة 
كل  معارك،  اأربع  اإىل  مق�سمة 
معركة تعترب خطوة نحو غاياتنا 
جت�سيد  وطموحاتنا..نحو 
الواقع،  اأر�ص  على  اأحالمنا 
خطوة كلما قمنا بها اإال وابتعدنا 
متجهني  وخيباتنا  هزائمنا  عن 

واالنت�سار،  النجاح  اأفق  نحو 
هناك  ومعركة  معركة  كل  وبني 
وحتتوي  الذخرية،  ي�سمى  باب 
كل ذخرية على ن�ص يعرب عن ما 
وواقعية،  �سفافية  بكل  يوجعنا 
انك�ساراتنا  عن  يعرب  يعني 
اأن  دون  اأمل  من  ما حتمله  بكل 
ن�سيف عليه توابل االأمل، وهذه 
يف  به  قمنا  خطاأ  هي  الذخرية 
ال  اأن  وعلينا  ال�سابقة  املعركة 
بعد التي  املعركة  يف  فيه  نقع 

ها.                           
ثالث  ر�سيدي  يف  لدي  كما 
رفقة  جماعية  اإ�سدارات 
الكتاب  الكتاب:  من  جمموعة 
االأول بعنوان »م�ساعل جزائرية 
فيه  �ساركت   2018 �سنة  »�سدر 
بخاطرة عنوانها »ناكر اجلميل«، 
لالأ�ستاذ  كانت  الكتاب  فكرة 
الذي  لعبادي  م�سعل  ال�سعودي 
اأديبة  مئة  من  اأكرث  بجمع  قام 
»م�ساعل  م�رسوع  يف  جزائرية 
خمتلف  �سيجوب  »الذي 
اهلل،   �ساء  اإن  العربية  االأوطان 
»ب�سمات  عنوانه  الثاين  الكتاب 
اإبداع« �سدر �سنة 2019 �ساركت 
عنوانها«  ق�سرية  بق�سة  فيه 
عن  عبارة  وكان  الرحلة«،  اأثناء 
دار  اأطلقتها  م�سابقة  ثمرة 
وقامت  والتوزيع  للن�رس  اأجنحة 
بن�رس الق�س�ص الفائزة يف كتاب 
فقد  الثالث  الكتاب  اأما  واحد، 
اأي�سا �سنة 2019 �ساركت  �سدر 
عنوانها  ق�سرية  بق�سة  فيه 
»اأمي.. ماذا يعني ال�سلل؟«، وهو 
عبارة عن عمل خريي اقرتحته 
دار للعاملني للن�رس والتوزيع من 
االأخوات  اإحدى  م�ساعدة  اأجل 
التي حتتاج م�ساعدة مادية من 

اأجل القيام بعملية جراحية.   

اإ�صدارتك  كل  �صتكون  هل 
حا�صرة يف �صيال 24؟

                                                                                   
�ستكون  اإ�سداراتي  كل  بالطبع   
الدويل  املعر�ص  يف  حا�رسة 
اأما   ،)2019( العام  هذا  للكتاب 
دار  يف  متواجدة  ف�ساأكون  اأنا 
اأجل  من  والتوزيع  للن�رس  خيال 
لكتابي  بالتوقيع  ببيع  اأقوم  اأن 
يا  حربا  عليك  اأعلنت  اجلديد 
االإ�سدار  بهذا  الأحتفي  وجعي، 
االهتمام  من  حقه  واأعطيه 

كما  واالنت�سار،  واالعالن 
املا�سية  ال�سنوات  يف  احتفيت 
بكل كتاب كنت اأ�سدره.             

جتربتك  لنا  ت�صفني  كيف 
مع خمتلف دور الن�صر التي 

تعاملت معها؟

 ، االأحا�سي�ص  متفاوتة  كانت 
ن�رستها  االأوىل  الثالث  كتبي 
جودة  العربي،  الكتاب  دار  مع 
جيدة  كانت  واالأغلفة  الن�رس 
لعدة  الحقا  اختلفنا  لكننا 
اأ�سباب اأهمها االأ�سباب املادية 
الأين كنت اأتعذب واأبذل جمهود 
تكاليف  اأوفر  حتى  جدا  كبري 
الن�رس حتى اأين �سحيت بالكثري 
من االأمور يف حياتي كي اأ�ستطع 
حني  النهاية  ويف  كتاب  اإ�سدار 
حقي،  اآخذ  ال  ويباع  ي�سدر 
ا�ستنزفت...لذلك  اأين  ف�سعرت 
غريت املرافئ وفقدت ال�سهية 
يف الن�رس على ال�سعيد املحلي 
ن�رست  ثم  عام  ملدة  فتوقفت 
الرابع، مل يكن  يف م�رس كتابي 
لهم  الأن  اأي�سا  موفقا  التعامل 
اأنا  اعتربتها  التي  البنود  بع�ص 
لذلك  الكاتب  حق  يف  جمحفة 
املنت�سف،  يف  الن�رس  اأوقفنا 
قليال  الرتيث  قررت  بعدها 
اإيجاد  اأجل  من  كثريا  والبحث 
مريحة  تقدير  اأقل  على  دار 
العقد  بنود  التعامل وحترتم  يف 
خا�سة، فن�رست كتابي اخلام�ص 
مع دار خيال التي فتحت اأبوابها 
التعامل  فوجدت  العام،  هذا 
راقي جدا مبدئيا، جودة الن�رس 
اأكرث من رائعة، ت�سميم الغالف 
احرتايف جدا وقمة يف اجلمال، 
كما اأنتظر التزام اأكرث وجناحات 
�سيال  بعد  الدار  هذه  مع  اأكرب 
2019 اإن �ساء اهلل.                               

كل  مع  لتعاملي  بالن�سبة  اأما 
االأفق  ودار  للعاملني  دار  من 
فقد كان التعامل �سطحي وعن 
التعمق  ميكنني  ال  لذلك  بعد 
الدارين  و�سعية  اأو احلديث يف 
عندهم  املن�سورة  كتبي  لكن 
رائعة  وجودتها  جيدة  كانت 
جدا، بالن�سبة لدار اأجنحة التي 
ب�سكل مبا�رس يف  تعاملت معها 
فيمكنني  ابداع،  ب�سمات  كتاب 
القول ب�رساحة اأن التعامل كان 

�سيء، ال يوجد التزام وال تقدير 
للكاتب، كما اأن التكاليف باه�ص

ة.                              
راأي  ويف  عام  ب�سكل  لكن 
ال�سخ�سي طبعا اأجد اأن �سيا�سة 
الن�رس  دور  تتبعها  التي  الن�رس 
من  العديد  اإبداع  اأجه�ست 
ميلك  الذي  الواعد  ال�سباب 
طموح وال ميلك اكتفاء مادي.                                           

هل اجلوائز الأدبية تعنيك 
اأم ل؟

االأدبية  فاجلوائز  اأكيد،  طبعا 
عامل مهم يف �سبيل دفع الكاتب 
تقدمي  اأجل  من  لالجتهاد 
االأف�سل، هي طبعا تعنيني الأنها 

ت�ستفزنا كي نبدع.               
                                                           

بني  الدمج  ا�صتطعت  كيف 
البيولوجيا  يف  تخ�ص�صك 

وعامل الكتابة؟

الطبيعية  العلوم  هو  تخ�س�سي 
يل  بالن�سبة  والكتابة  واحلياة 
هناك  يكون  قد  حياة،  اأي�سا 
باللغة  درا�ستي  لكن  اختالف 
عائقا  اأبدا  لي�ست  الفرن�سية 
اأنا  بالعك�ص  اأمامي،  حاجزا  اأو 
االجتاهني  بهذين  �سعيدة  جد 

اأنهما  اأوؤمن  اللذين  املتعاك�سني 
ثقافيا  ات�ساعا  �سيمنحاين 
اإن�سان  واأي  كبريا،  ومعرفيا 
�سي�ستطيع،  اأكيد  وي�سعى  يريد 
بينهما  الدمج  ا�ستطعت  واأنا 
باإمكانياتي  الكبري  اإمياين  جراء 

وقدراتي الغري حمدودة.    
          

للقراء  اأخرية  كلمة 
وجلريدة »الو�صط«؟

حوارنا  �سيقراأ  من  لكل  اأقول 
مفرو�ص  طريق  يوجد  ال  هذا 
يف  اإن�سان  اي  على  بالورود 
من  قليال  ولو  يعاين  اأن  بداياته 
يريد،  ما  على  احل�سول  اأجل 
ال  ت�ست�سلم،  ال  تياأ�ص،  ال  لذلك 
حني  توقف  تتعب  حني  تتوقف 
هذه  يف  �سيء  كل  الأن  تنتهي، 
للتحقيق،  وقابل  ممكن  احلياة 
ويف النهاية امل�ستحيل لي�ص ما 
عجزنا نحن عن حتقيقه بل ما 
مل يكتبه اهلل لنا.                                                                                             
وجلريدة »الو�سط »اأقول �سكرا 
مبادرتكم  على  كثريا  جميال 
لكم  اأمتنى  رائعة،  من  االأكرث 
يف  وال�سداد  والتوفيق  النجاح 
م�سريتكم املهنية، كما اأ�سكركم 
احلوار  على هذا  ال�سكر  جزيل 
الد�سم وال�سيق.                                                                                                            



�صحةاجلمعة 18 - ال�صبت  19  اأكتوبر  2019  املوافـق  ل 20 �صفر   1441هـ 18

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اأقل بكثري مما هي عليه اليوم.

فاكهة حتمي الأ�صنان من 
خطر الت�صو�س!

فاكهة حتمي الأ�صنان 
من خطر الت�صو�س!

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

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

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

بعدة  بالفم  العناية  منتجات 
طرق«.

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

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

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

اأمرا�س القلب وال�رشطان.

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

مغناطي�شيا  حقل  تخلق  التي  املقطعي  الت�شوير  لأجهزة  ميكن 
الف�شية  الزئبقية  للح�شوات  ال�شامة  املكونات  اأحد  اأن حترر  قويا 
درا�شة  نتائج  موؤخرا،   Radiology جملة  ون�رشت  الأ�شنان،  يف 
اأجراها باحثون من جامعة كرييكايل الرتكية، تفيد باأن احل�شوات 
لعملية  تعر�شها  عقب  الزئبق،  من  كبرية  كميات  حترر  الف�شية 
ب�شكل  ذلك  وينطبق  املغناطي�شي.  بالرنني  املقطعي  الت�شوير 
خا�س على الأجيال اجلديدة من اأجهزة الت�شوير املقطعي بالرنني 
املغناطي�شي، القادرة على خلق جمال مغناطي�شي قوي، تبلغ قوته 7 
ت�شل، ميكنه اأن يحرر املعدن ال�شام، ما قد ي�شبب ت�شمما خطريا، 
وتو�شل الباحثون الأتراك اإىل هذه النتائج بعد �شل�شلة جتارب على 
ولعاب  ف�شية  زئبقية  وح�شوات  اأ�شنان  فيه  الفم  لتجويف  ت�شاميم 
ا�شطناعي، حيث اختربت يف هذه الت�شاميم اأجهزة تبلغ قوتها 1.5 

و7 ت�شل.

 »ح�صان طروادة« ينجح 
يف عالج ال�صرطان!

طور باحثون دواء جديدا لل�رشطان يعمل بتكتيك »ح�شان 
طروادة«، جنح يف الت�شلل اإىل اخلليا وعلج 6 اأ�شكال للمر�س 

القاتل يف جمموعة من التجارب الربيطانية ويقول الباحثون 
اإن العلج اأثبت فعاليته يف مراحل متقدمة من ال�رشطان لدى 

املر�شى ممن توقفت لديهم ال�شتجابة للعلجات الأخرى. 
وتقل�شت الأورام اأو توقفت عن النمو، مبعدل 5.7 اأ�شهر، وما 

ي�شل اإىل 9.5 اأ�شهر.
وا�شتفاد نحو 27% من املر�شى امل�شابني ب�رشطان املثانة، 

و27% من مر�شى �رشطان عنق الرحم، بالإ�شافة اإىل 14% من 
مر�شى �رشطان املبي�س، بعد جتربة الدواء املطور و�ُشجلت 

ا�شتجابات اإيجابية لدى 13% من مر�شى �رشطان املريء، 
و13% من امل�شابني باأورام يف الرئة غري �شغرية، و7% من 

حالت �رشطان بطانة الرحم.
 tisotumab« ويطلق العقار اجلديد املبتكر، وا�شمه

vedotin« اأو )TV(، مادة �شامة لقتل اخلليا ال�رشطانية من 
الداخل.

واخترب معهد اأبحاث ال�رشطان يف العا�شمة الربيطانية، 
لندن، وم�شت�شفى »Royal Marsden«، العقار يف نحو 150 

مري�شا، وكانت النتائج اإيجابية للغاية. وجتري الآن املزيد من 
التجارب التي �شتتو�شع لت�شمل اأنواعا اأخرى من ال�رشطان، مبا 

يف ذلك الأمعاء والبنكريا�س والراأ�س والرقبة.
وقال قائد الدرا�شة، الربوفي�شور يوهان دي بونو: »يتمتع 
علج )TV( باآثار جانبية ميكن التحكم بها، وراأينا بع�س 
ال�شتجابات اجليدة لدى املر�شى يف جتربتنا، خا�شة اأن 

جميعهم يف مراحل متقدمة من ال�رشطان، وعوجلوا م�شبقا 
باأدوية اأخرى. ولقد بداأنا بالفعل بتجارب اإ�شافية لهذا الدواء 
اجلديد يف اأنواع خمتلفة من الأورام، وكعلج للمرحلة الثانية 

من �رشطان عنق الرحم، حيث كانت معدلت ال�شتجابة 
 Lancet« عالية ب�شكل خا�س«ونُ�رشت الدرا�شة يف جملة

Oncology« الطبية. 

ال�صيح لعالج اأكرث الأمرا�س خطورة

علماء يكت�صفون »اأخطر« فئات الدم!
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لقد كان نبيُّنا �سلى اهلل عليه و�سلم ُمكرًثا 
من اال�ستغفار، ففي �سحيح البخاري عن 
اأبي هريرَة قال: �سمعُت ر�سوَل اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم يقول: »واهلل اإِنّ الأ�ستغفُر 
اهلل واأتوُب اإليه يف اليوِم اأكرَث من �سبعنَي 
ًة«. وعن االأَغِرّ امُلزن، اأَنّ ر�سول اهلل  مَرّ
�سلى اهلل عليه و�سلم قال: »اإِنّ الأ�ستغفُر 
»يا  لفٍظ:  ويف  ٍة«.  مَرّ مائَة  اليوِم  اهلل يف 
اأيها النا�ُس توبُوا اإىل اهلل، فاإِنّ اأتوُب يف 

ٍة«. اأخرجه م�سلم. اليوِم اإليه مائَة مَرّ
وعن ابن عمر ر�سي اهلل عنهما قاَل: اإْن 

كنَّا لنَُعُدّ لر�سوِل اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم 
ٍة: »رِبّ اغِفْر  يف املجل�ِس الواحِد مائَة مَرّ
حيُم«.  اُب الَرّ ، اإنَّك اأنت التََّوّ يل وتُْب علَيّ
واأبو  اأحمد،  اأخرجه  �سحيح:  اإ�سناده 

داود، والرتمذي، وابن ماجة.
اهلل  ر�سي  عائ�سة  عن  م�سلم  واأخرج 
اهلل  �سلى  اهلل  ر�سوُل  كان  قالت:  عنها 
عليه و�سلم يُكرِثُ اأن يقوَل قبَل اأن ميوَت: 
واأتوُب  اأ�ستغِفُرك  وبحمِدك،  »�سبحانَك 
اإليَك«، قالت: قلُت يا ر�سوَل اهلل، ما هذه 
تقولَُها؟  اأحدثتَها  اأَراك  التي  الكلماُت 

اإذا  اأمِتي  يف  عالمٌة  يل  »ُجِعلْت  قال: 
َوالَْفتُْح  اإَِذا َجاَء نَ�ْصُ اهللِ  راأيتُها قلتُها«: 

ورِة. ]الن�ص: 1[ اإِىل اآخِر ال�ُسّ
دائًما  »العبُد  اهلل:  تيمية رحمه  ابن  قال 
بني نعمٍة من اهلل يَحتاُج فيها اإىل �ُسكٍر، 
وذنٍب منه يَحتاُج فيه اإىل ا�ستغفاٍر، وكٌلّ 
من هذين من االأموِر الالزمِة للعبِد دائًما؛ 
واآالِئه،  اهلل  نعِم  يتقلَُّب يف  يزاُل  ال  فاإنَّه 
وال يَزاُل حمتاًجا اإىل التوبِة واال�ستغفاِر، 
واإماُم املتقنَي  اآدم  ولِد  كاَن �سيُد  ولهذا 

يَ�ستغِفُر يف جميِع االأحواِل«.

�ال�ستغفار يف حياة �لنبي �سلى �هلل عليه و�سلم

�حلج:
قد يح�سب االإن�سان اأن ال�سفر اإىل البقاع 

املقد�سة الذي كلف بها امل�ستطيع واعترب 
من فرائ�س االإ�سالم على بع�س اأتباعه 

يح�سبه االإن�سان رحلة جمردة
عن املعان اخللقية، ومثال ملا قد حتتويه 

االأديان اأحيانا من تعبدات غيبية. وهذا 
ْعلُوَماٌت َفَمن َفَر�َس  ُجّ اأَ�ْسُهٌر َمّ خطاأ }اْلَ

َجّ َفاَل َرَفَث َوالَ ُف�ُسوَق َوالَ ِجَداَل  ِفيِهَنّ اْلَ
ِجّ َوَما تَْفَعلُواْ ِمْن َخْيٍ يَْعلَْمُه اهلّلُ  يِف اْلَ

اِد التَّْقَوى َواتَُّقوِن يَا  ُدواْ َفاإَِنّ َخْيَ الَزّ َوتََزَوّ
اأُْويِل االأَلْبَاِب{

هذا العر�س املجمل لبع�س العبادات التي 
هي اأركان االإ�سالم، ن�ستبني منه متانة 
االأوا�ص التي تربط الدين باملقا�سد 

واِلَكم. اإنها عبادات متباينة يف جوهرها 
ومظهرها، ولكنها تلتقي عند الغاية والهدف 
واملق�سد. فال�سالة وال�سيام والزكاة والج، 
وما �سابه هذه الطاعات من تعاليم االإ�سالم، 
هي مدارج الكمال املن�سود، وروافد التطهر 

الذي ي�سون الياة ويعلى �ساأنها، ولهذه 
ال�سجايا الكرمية -التي ترتبط بها اأو تن�ساأ 

عنها- اأعطيت منزلة كبية يف دين اهلل. فاإذا 
ى  مل ي�ستفد املرء منها ما يزِكّى قلبه، وينِقّ
لبه! ويهذب باهلل وبالنا�س �سلته فقد هوى.

ورمبا قدر الطفل على حماكاة اأفعال 
ال�سالة وترديد كلماتها.. رمبا متكن املمثل 
من اإظهار اخل�سوع وت�سنع اأهم املنا�سك.. 
لكن هذا وذاك ال يغنيان �سيئا عن �سالمة 

اليقني، ونبالة املق�سد.
والكم على مقدار الف�سل وروعة ال�سلوك 

يرجع اإىل م�سار ال يخطئ، وهو اخللق 
العاىل!

�ل�سالة �لو�جبة:
عندما اأمر اهلل بها اأَبَان الكمة من اإقامتها 

فقال تعايل: }اتُْل َما اأُوِحَي اإِلَيَْك ِمَن 
اَلَة تَنَْهى َعِن  اَلَة اإَِنّ ال�سَّ الِْكتَاِب َواأَِقِم ال�سَّ

ُ يَْعلَُم َما  ِ اأَْكرَبُ َواهلَلّ الَْفْح�َساء َوامْلُنَكِر َولَِذْكُر اهلَلّ
نَُعوَن{)2( فاالإبعاد عن الرذائل، والتطهي  تَ�سْ

من �سوء القول و�سوء العمل هو حقيقة 
ال�سالة.

�لعالقة بني �ل�سيام و�لدعاء

من هو �مل�سكني؟

اآيات ال�سيام جاء عقبها ذكُر الدعاء 
َفاإِِنّ  َعِنّي  ِعبَاِدي  �َساأَلََك  َواإَِذا   {
َدَعاِن  اإَِذا  اِع  الَدّ َدْعَوَة  اأُِجيُب  َقِريٌب 
لََعلَُّهْم  ِبي  َولْيُوؤِْمنُواْ  يِل  َفلْيَ�ْستَِجيبُواْ 
قال   ]186  : البقرة  يَْر�ُسُدوَن{] 

بع�س املف�صين : )) ويف هذه االآية 
اإمياءٌ اإىل اأن ال�سائم مرجو االإجابة ، 
واإىل اأن �سهر رم�سان مرجوة دعواته 
، واإىل م�صوعية الدعاء عند انتهاء 
التحرير   [  )) رم�سان  من  يوم  كل 

تعاىل  واهلل   ]179/2 والتنوير 
يغ�سب اإذا مل ي�ساأل قال النبي عليه 
ال�سالة وال�سالم )) من مل ي�ساأل اهلل 
يغ�سب عليه (( ] رواه اأحمد 442/2 

والرتمذي 3373 [ .

عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  يف  لنا   
ال�سفقة  يف  االأعلى  املثل  و�سلم 
الفقراء  مع  تعامله  يف  والرحمة 
وال�سوؤال  التفقد  يف  وامل�ساكني، 
بهم  والرفق  واملالطفة  عنهم، 
واالإح�سان اإليهم، واجللو�س والقرب 
منهم، وعدم التكرب عليهم، وق�ساء 

والتلبية  منهم،  املحتاج  حاجة 
بيته،  اأهل  حاجة  على  لاجتهم 

واالحرتام والتقدير.
وكان �سلى اهلل عليه و�سلم ينهى عن 
اإطعامهم من الطعام الذي ال يرغبه 
»اأُِتَي  َقالَْت:  َعاِئ�َسَة،  فَعْن  النا�س، 
َو�َسلََّم  َعلَيِْه  اهللُ  لَّى  �سَ اهللِ  َر�ُسوُل 

َعنُْه،  يَنَْه  َومَلْ  يَاأُْكلُْه،  َفلَْم   ، ٍبّ ِب�سَ
نُْطِعُمُه  اأََفاَل  اهللِ،  َر�ُسوَل  يَا  ُقلُْت: 
تُْطِعُموُهْم  )اَل  َقاَل:  امْلَ�َساِكنَي؟ 
رب  قال  كما  تَاأُْكلُوَن(«.  اَل  ا  ِمَّ
ِبيَث  اخْلَ ُموا  تَيََمّ كتابه:َواَل  العزة يف 
ن  اأَ اَلّ  اإِ ِباآِخِذيِه  َولَ�ْستُم  تُنِفُقوَن  ِمنُْه 
اأي  ]البقرة: 267[  ِفيِه  تُْغِم�ُسوا 

اإنه لي�س من الرب اأن يح�سب امل�سلم 
اخلبيث من املال والرديء من كل 
اإمنا  الفقراء؛  على  ينفقه  ثم  �سيء 
ما  والت�سدق  االإنفاق  يف  هو  الرب 
نحب، قال تعاىل:لَن تَنَالُوا الرِْبَّ َحتَّى 
ِمن  تُنِفُقوا  َوَما  بُّوَن  حُتِ ا  ِمَّ تُنِفُقوا 
َ ِبِه َعِليٌم ]اآل عمران:  َنّ اهلَلّ �َسْيٍء َفاإِ

92[، يعني لن تنال اخلي الكثي، 
ولن تنال رتبة ومنزلة االأبرار؛ حتى 

تنفق ما حتب.
اأنفقت  فاإذا  حمبوب؛  كله  واملال 
على  دلياًل  ذلك  كان  حتب  ما 
منزلة  بذلك  تنال  لكي  �سدقك 

w   .االأبرار

�لعفو عن �خلطاأ و�لن�سيان يف �لفروع
َب  ْو �َصِ اِئٌم َفاأََكَل اأَ ولقد عفي اهلل يف الفروع عن اخلطاأ والن�سيان فال حرج علي من ن�سي اأو اأخطاأ فيه »َمْن نَ�ِسَى َوُهَو �سَ

َطاأَ َوالِنّ�ْسيَاَن َوَما ا�ْستُْكِرُهوا َعلَيِْه« ِتى اخْلَ اَوَز َعْن اأَُمّ َ َتَ ُ َو�َسَقاهُ«)10( و�سيامه �سحيح »اإَِنّ اهلَلّ ا اأَْطَعَمُه اهلَلّ َ مَنّ ْوَمُه َفاإِ َفلْيُِتَمّ �سَ

�الإميان �ملزور
فلي�ست العربة يف اجلوع والعط�س اإمنا العربة يف املقا�سد واملعان واأ�سول ال�صيعة ومل يعف االإ�سالم عن اخلطاأ فيها اأو 
ن�سيانها الأنها يجب اأن تختلط بلحمه وت�سيل مع دمه يف عروقه ينب�س بها قلبه. ويف هذا يقول ربنا تبارك ا�سمه:}اأََراأَيَْت 

اَلِتِهْم  ِلنَّي* الَِّذيَن ُهْم َعْن �سَ �ْسِكنِي* َفَويٌْل ِللُْم�سَ يِن* َفَذِلَك الَِّذي يَُدُعّ الْيَِتيَم* َواَل يَُح�ُسّ َعلَى َطَعاِم امْلِ ُب ِبالِدّ الَِّذي يَُكِذّ
�َساُهوَن* الَِّذيَن ُهْم يَُراءُوَن* َومَيْنَُعوَن امْلَاُعوَن{ عالمة املكذبني بيوم الدين �سوء خلقهم مع اهلل بداية باالإهمال يف حقه 

ال�سالة ومل يتوجهوا اإليه باالإخال�س يف العبادة فراحوا يراوؤون النا�س، و�سوء خلقهم مع النا�س نهاية فينهر اليتيم وال 
يتمثل اأخالق الدين التي دعت اإيل التكافل واملحبة والراأفة، فمنع خيه عن النا�س )َومَيْنَُعوَن امْلَاُعوَن(

ح�سول �لتقوى
والتقوى غاية االأمر، وجماع اخلي، وو�سية اهلل لالأولني واالآخرين، وال�سوم فر�سة عظمى للتزود من التقوى، قال تعاىل 

}...لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن{
ت�سور مري�سا مل يذهب اإيل طبيب اأو ذهب ولكن مل يتناول الدواء اأو تناوله علي غي ما اأو�سي به الطبيب؟! فهذا يعد 
من ال�سفهاء. فعندما ي�سبح هُمّ امل�سلم اأن يوؤدي العبادات بطريقة �سكلية دون االلتفات اإيل مقا�سدها ودون اإحداث 

تغيي يف اأخالقه فال يجد للعبادة ثمرة، وال يجد حالوة االإميان، وتد انف�ساما يف �سخ�سية بع�س امل�سلمني، فقد تده 
ى ال�سدق، ويُ�سيء معاملة  ا كثي ال�سالة وال�سيام والج واالعتمار، ويف الوقت نف�سه ال يُوؤمَتَن علي �سيء، وال يتَحَرّ �سخ�سً

االآخرين، وتده قليل ال�سرب عند البالء؛ فهو اإذا مل يتغي بعبادته ومل ي�ستفد من اأدائها.

حمفز�ت خارجية
اأوالً : اجتماع كافة امل�سلمني على �سيام هذا ال�سهر والعبادة فيه، وهو ما يحفز امل�سلم لال�ستمرار يف العبادة ويدفعه 
نحو تغيي �سلوكه وعادته. ثانياً : تغي ال�سلوك من حيث الطعام وال�صاب والعبادة، و�سبط النف�س والتحكم بها، ليكون 
امل�سلم هو من يتحكم بنف�سه ال �سهواته. ثالثاً : تالزم اأداء العبادات وا�ستمرارها ما بني �سحور و�سيام و�سالة وفطور 
وقيام وتهجد طوال ال�سهر دون انقطاع، فامل�سلم طوال هذه املدة يف تكامل الأنواع خمتلفة من العبادات ما ي�ساعد 

على اال�ستمرار يف الطاعة. رابعاً : ال�سلوك االإيجابي اجلماعي من خالل التزام امل�سلمني بحفظ األ�سنتهم وجوارحهم 
ما يحفز على روح االألفة واملحبة وي�ساعد على التغيي. اإن كل ما يف الكون يتغي يف رم�سان، وهذه املحفزات ينبغي 
للم�سلم اأن ي�ست�سعرها ويتعاي�س يف اأجوائها لكي يبداأ معها التغيي، التغيي االإيجابي الذي ي�ستمر مع امل�سلم وال ينقطع 

حتى بعد رم�سان.
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

لبلبة تك�شف عن احلالة ال�شحية 
للزعيم عادل اإمام

امل�رشية  الفنانة  ك�شفت 
احلالة  عن  لبلبة،  القديرة 
عادل  للزعيم  ال�شحية 
اإمام، م�شرية اإىل اأنه ب�شحة 
ت�شوير  وي�شتكمل  جيدة، 
الفنية.  اأعماله  اأحدث 
هام�ش  على  لبلبة،  وقالت 
مبهرجان  م�شاركتها 

ال�شينمائي،  االإ�شكندرية 
برنامج  يف  لقائها  اأثناء 
 ،»ARAB WOOD«
�شا�شة  على  املعرو�ش 
وزي  بخري  »عادل  روتانا: 
القمر، ول�شه كنت معه قبل 
على  املهرجان  اأجي  ما 
بيكمل  دلوقتي  وهو  طول، 

ت�شوير م�شل�شله اجلديد«.
م�شل�شل  اأن  اإىل  ي�شار 
املقرر  من  كان  »فالنتينو« 
 ،2019 رم�شان  يف  عر�شه 
لكن توقف ت�شويره لظروف 
اإنتاجية، ليعلن بعد ذلك عن 

عر�شه يف رم�شان 2020.
االإعالم  و�شائل  وتناولت 

ال�شهور  خالل  املختلفة 
و�شائعات  اأنباء  املا�شية 
حول حالة الزعيم ال�شحية، 

م�شرية اإىل اأنه كان يعاين من 
اأزمة �شحية اأدت اإىل تاأجيل 

ت�شوير اأحدث اأعماله.

كاظم ال�شاهر يرد على �شائعة 
وفاته باأغنية "متمردة "   

التوا�شل  مواقع  �شجت 
تفيد  باأنباء  االجتماعي 
العراقي  املطرب  وفاة 
داخل  ال�شاهر  كاظم 
اأحد م�شت�شفيات بريوت، 
من  ت�شميمه  بعد  وذلك 
املغربية  زوجته  جانب 
اأثناء تناوله وجبة الع�شاء، 

بح�شب الروايات التي مت تداولها على نطاق وا�شع.
عرب  »متمردة«،  اأغنيته  كلمات  بن�رش  ال�شائعة  هذه  على  ال�شاهر  ورد 
اأي�شاً  متمرد  تقول:  والتي  بوك«،  »في�ش  مبوقع  الر�شمية  �شفحته 
وحياتنا  بعنفوان  وعا�شقان  مميزان  متمردان  متمردة..  وحبيبتي  اأنا 

متجددة«.
كاظم  واأحلان  العراقي  كرمي  كلمات  من  »متمردة«  اأغنية  اأن  يذكر 

ال�شاهر وتوزيع مي�شال فا�شل.

مفاو�شات مع "�شفاء �شلطان" 
لبطولة فيلم م�شري

  
�شفاء  االأردنية  الفنانة  ك�شفت 
من  عر�شاً  تلقيها  عن  �شلطان 
للم�شاركة  اإنتاجية م�رشية  جهة 
�شينمائي جديد  فيلم  بطولة  يف 
يُجري التح�شري له حالياً، ولكنها 
حتفظت عن ذكر تفا�شيله حلني 

امتام التعاقد.
م�شتاقة  اإنها  �شلطان،  وقالت 
بعد  امل�رشي  اجلمهور  ملقابلة 
»دكتور  م�شل�شل  يف  جناحها 

اأمرا�ش ن�شا« عام 2014، حيث اأرجعت اأ�شباب ابتعادها عن العمل يف 
م�رش منذ هذا التوقيت اإىل عدم تلقيها اأعمال تعجبها، بخا�شة واأنها 
لن تُقدم اأعماالً ملجرد الوجود فنياً احرتاماً لذكاء امل�شاهد امل�رشي، 

بح�شب قولها.
ت�شوير  من  اأخرياً  انتهت  اأنها  �شلطان  اأو�شحت  خمتلف،  �شياق  ويف 
م�شل�شل اأردين بعنوان »رياح ال�شموم«، حيث تخو�ش من خالله جتربة 

الدراما البدوية التي تتمني اأن تنال اإعجاب اجلمهور.
وي�شارك يف بطولة »رياح ال�شموم« عبري عي�شي وجميل عواد وحممد 
العبادي وجميل براهمة و�شهري فهد، �شيناريو وحوار �شليمان حممد 

اأبو�شارب، واإخراج �شائد ب�شري الهواري.

الفنانة اأ�شالة عن لبنان: 
بك" تتمّثل  "احلياة 

ن�رشي،  اأ�شالة  الفّنانة  دعمت 
بعد  اللبناين،  وال�شعب  لبنان 
تعر�ش  التي  احلرائق  من  عدد 
لها خالل الـ48 �شاعة املا�شية. 
�شورة  ن�رشي،  اأ�شالة  ون�رشت 
من احلرائق، عرب ح�شابها على 
»الأّنك  قائلة:  وعلّقت  االنرتنت، 
لَك  اهلل  بعث  معجزة حقيقّية... 
ال�شامد  فاأنت  وجهاً...  فيك  ت�شّوه  لّن  ناراً  ليُطفئ  ماء  ال�شماء  من 
لي�شبح  مالحمك،  �شعبك  على  طبعت  والّروح،  القلّب  غ�ّش  الطّيب، 
احلياة  جرحتك  »اإن  وتابعت:  ال�شدمات«.  تخيفك  ال  كاأهله،  لبنان 
ففيَك دواوؤها، فاأ�شبحت اأنَت ذاتك اأرزاً ال يحرتق وال مييل وال يُك�رش، 
وفيَك  احلياة  حُتّب  الفرح،  واأنت  املالذ  واأنت  بك،  تتمّثل  احلياة  الأّن 

متّثلت، حماَك اهلل لبنان احلبيب واأبعد عّنك كّل �رّش«

�شعد ملجرد ب�شتعد ملفاجاأة جمهوره 
باأغنية "ال�شالم"

ي�صتعد جنم اأغنية »اإنت معلم« �صعد ملجرد ملفاجاأة جمهوره بعمله الغنائي اجلديد الذي 
يحمل عنوان »ال�صالم«، وذلك بعد جناح اأغنيته الأخرية »يخليك يل يل« التي جتاوزت 

ن�صبة م�صاهدتها الـ35 مليون م�صاهدة حتى الآن.
وقد مت الك�شف عن بع�ش 
املرتقب  العمل  تفا�شيل 
حقيقة  وعن  للمجرد 
مو�شم  يف  م�شاركته 
اململكة  يف  الريا�ش 

العربية ال�شعودية.

ل الدويتو املوؤَجّ

ت�شجيل  من  اأ�شهر  بعد 
الدويتو الغنائي امل�شرتك 
ملجرد  �شعد  املعلم  بني 
وبني فرقة فناير الغنائية، 
وقت  حان  قد  اأنه  يبدو 
يف  انفردنا  حيث  طرحه 
ال�شابق اأنه العمل الغنائي 
ملجرد  خطة  يف  االأول 
املقبلة،  الفرتة  خالل 
نواعم  م�شدر  اأكد  حيث 
هي  »ال�شالم«  اأغنية  اأن 
جتمعه  التي  االأغنية 

بفريق فناير وقد �شّجلها 
كما  طويلة  فرتة  قبل 
طريقة  على  �شّورها 
الفيديو كليب يف مراك�ش 
مع املخرج املغربي عبد 
وهو  العبديوي؛  الرفيع 
لدى  ل  املف�شّ املخرج 

فرقة فناير.
ومن املنتظر الك�شف عن 
الربومو اخلا�ش باالأغنية 
القليلة  االأيام  خالل 
ن�رش  اأن  بعد  املقبلة، 
خا�شة  �شورة  ملجرد 
املنتظر  الكليب  من  له 
عرب االإن�شتغرام قبل اأيام 

متهيداً لطرح الكليب.
م�شدر  نفى  ذلك،  اإىل 
نواعم اأن يكون هناك نّية 
ل�شفر ملجرد اإىل اململكة 
ال�شعودية  العربية 

مبو�شم  للم�شاركة 
من  تردد  كما  الريا�ش 
يزال  ال  اأنه  خا�شة  قبل، 
رهني ق�شاياه يف فرن�شا.

حذف ملجرد
األغى  اآخر،  خط  على 
الوطن  من  النجوم  بع�ش 

ل�شعد  متابعتهم  العربي 
ملجرد فور اتهامه باأكرث 
من ق�شية يف فرن�شا حتت 
اجلن�شي«  »العنف  عنوان 
عبد  �شريين  األغت  حيث 
والتي  متابعته  الوهاب  
�شداقة  جتمعها  كانت 
قوية به وم�شاريع غنائية 

اأي�شاً، لكن كل هذا توقف 
لالأزمات  تعّر�شه  بعد 
ال�شهرية،  الق�شائية 
كذلك األغت اآ�شيل عمران 
ال�شداقة  رغم  متابعته 
بداية  يف  جمعتهما  التي 

م�شواره الفني.

م�شر: مهرجان وموؤمتر املو�شيقى العربية يحتفي 
بالفنان حممد منري

وموؤمتر  مهرجان  يحتفي 
م�رش،  يف  العربية  املو�شيقى 
بلغ  الذي  منري،  حممد  باملغني 
اأكتوبر اجلاري عامه اخلام�ش  يف 

وال�شتني.
الدورة  افتتاح  حفل  منري  ويحيي 
املهرجان  من  والع�رشين  الثامنة 
بامل�رشح  نوفمرب  من  االأول  يف 

الكبري لدار االأوبرا امل�رشية.
جيهان  املهرجان،  مديرة  وقالت 
رمز  منري  حممد  »الفنان  مر�شي 
من  جاء  فنان  م�رش،  رموز  من 
جنوب م�رش، من النوبة، له تاريخ 

طويل جداً جداً يف الغناء«.
واأ�شافت »حممد منري قدم الكثري 
من االأغاين امل�شتمدة من الرتاث 
جمهور  وله  والفلكلور  النوبي 
باالآالف،  حفالته  يح�رش  عري�ش 
تاأكيد  اختياره  خالل  من  واأردنا 
هي  لي�شت  العربية  املو�شيقى  اأن 
فقط  والطقاطيق  املو�شحات 
اإمنا كل ما يرثي الوجدان وي�شعد 

الروح«.
م�رش  تنظمه  الذي  واملهرجان 
على  واالأعرق  االأكرب  هو  �شنوياً، 
يحتفي  الذي  الدويل  امل�شتوى 

وتراثها  العربية  باملو�شيقى 
للفنانة  تاأ�شي�شه  الف�شل يف  ويعود 
واالأكادميية الراحلة رتيبة احلفني 
برنامج  وي�شمل   .)2013-1931(
حفاًل   37 العام  هذا  املهرجان 
و22  ومطربة  مطرباً   92 يحييها 
فرقة مو�شيقية، من �شبع دول هي 
واملغرب  و�شوريا،  ولبنان  م�رش 

واالأردن والعراق و�شلطنة عمان.
امل�شاركني  الفنانني  اأبرز  ومن 
ج�شار  ووائل  احلالين  عا�شي 
لبنان، واأ�شالة  ومروان خوري من 
�شوريا  من  يونان  وفايا  ن�رشي 

وهمام  االأردن،  من  �رشارة  ونداء 
زبادي  وفوؤاد  العراق  من  اإبراهيم 

من املغرب.
وعلي  �شالح  مدحت  م�رش،  ومن 
وحممد  ثروت  وحممد  احلجار 
احللو، وهاين �شاكر واأنغام ونادية 
وريهام  ما�شي،  وحنان  م�شطفى 
عبد احلكيم ومروة ناجي، وكارمن 

�شليمان وحممد ال�رشنوبي.
على  املهرجان  حفالت  وتقام 
القاهرة  يف  االأوبرا  دار  م�شارح 
 12 حتى  ودمنهور  واالإ�شكندرية 

نوفمرب.
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االقت�سادية ال�سيارات  من  اأكرث  تتعطل  الفاخرة  ال�سيارات  “درا�سة” 

�أعلنت موؤ�س�سة “ويت�ش” حلقوق 
�ل�سنوي  تقريرها  �مل�ستهلك يف 
�عتمادية  �ل�سيار�ت  �أف�سل  عن 
)وهي �ل�سيار�ت قليلة �لأعطال، 
وتتمتع بوفرة قطع �لغيار باأ�سعار 
�لت�سليح(  �سهولة  مع  منا�سبة، 
�أن  �لتقرير  يف  وجاء  �لعامل،  يف 
�لفئة  �لإقت�سادية من  �ل�سيار�ت 
�عتمادية  و�أكرث  �أف�سل  �ل�سغرية 
من �ل�سيار�ت يف �لفئة �لفاخرة.

�لتقرير  يف  �ملوؤ�س�سة  وك�سفت 
�لفئة  ذ�ت  �ل�سيار�ت  من  عدد 
�لفاخرة �لتي تتعر�ش للأعطال 

ب�سورة �أعلى رغم �رتفاع �سعرها 
�إىل �أكرث من 225 �ألف ريال، ومنها 
“بي �إم دبليو” )�لفئتني �ل�سابعة 
و”مر�سيد�ش”  و�خلام�سة( 
كل�ش”.  و”�إي  كل�ش”  و”�إ�ش 
 %35 �أن  �لتقرير  يف  جاء  كما 
تعر�ست  �لفاخرة  �ل�سيار�ت  من 
�لثلث  خلل  خمتلفة  لأعطال 
�سنو�ت �لأوىل من �رش�ئها، وهي 
بني فئات  ن�سبة عالية جد�ً  تعد 
وجاءت  �ملختلفة،  �ل�سيار�ت 
حيث  من  �لثاين  �ملركز  يف 
�ل�سيار�ت  �لعتمادية  تر�جع 

�لريا�سية رباعية �لدفع متعددة 
لتقرير  ووفقاً  �ل�ستخد�مات، 
زيادة  فاإن  �أي�ساً  �ملوؤ�س�سة 
يعني   �ل�سيار�ت  على  �لإنفاق 
�أن  �لتقرير  ذكر  �ملقابل،  يف 
�ل�سيار�ت �لقت�سادية كانت على 
�لأكرث  �ل�سيار�ت  قائمة  ر�أ�ش 
ول  �أعطالً،  و�لأقل  �عتمادية 
تزيد ن�سبة �لأعطال يف قطاعها 
�ل�سيارة  تق�سي  ول   ،%17 عن 
على  تزيد  �سنوياً  �إ�سلح  فرتة 
يوم ون�سف �ليوم فقط، مقارنة 
�لفاخر.  �لقطاع  يف  �أيام  بـ3 

عن  “ويت�ش”  تقرير  و�أو�سح 
ت�سبب  �لتي  �لرئي�سية  �لأ�سباب 
�لأعطال يف �ل�سيار�ت �لفاخرة، 
بها،  �لتقنيات  عدد  زيادة  وهي 
و�أن �أكرث هذه �لتقنيات �ملعر�سة 
�لأنظمة  بر�مج  هي  للأعطال 
يف  تتحكم  �لتي  �لإلكرتونية 
وظائف �ل�سيارة، ونظم �لرتفيه، 
�لإلكرتونية،  �مللحة  ونظم 
بها  �ل�سائعة  �مل�ساكل  ومن 
�إقفال �لأبو�ب وحمركات زجاج 
�لنو�فذ و�ل�سقف و�ملر�يا ونظم 

�لتحكم يف �لعادم.

�سيارات  تطرح  "JAC" ال�سينية 
بيك اآب جديدة يف رو�سيا

 "JAC" �رشكة  وكلء  �أكد 
�ل�سينية يف مو�سكو عزم �رشكتهم 
طرح �سيار�ت "JAC T6" �لبيك 
�حلديثة على �لأر��سي �لرو�سية.
يف  �ل�سيار�ت  هذه  و�ستطرح 
�ملحركات،  من  بنوعني  رو�سيا 
ب�سعة  توربيني  بنزين  حمرك 
ح�سانا،   177 وعزم  لرتين 
وحمرك ديزل بنف�ش �ل�سعة بعزم 
تلك  �ستزود  كما  ح�سانا.   136
�ملركبات بعلب �رشعة ميكانيكية 

بـ 6 مر�حل، وعجلت مبقا�ش 17 
�إن�سا، و�أنظمة "ABS" للفرملة، 

ونظامي دفع خلفي ورباعي.
هذه  من  �لغالية  �لن�سخ  و�ستاأتي 
�لأنظمة  باأحدث  �ل�سيار�ت 
كم�ست�سعر�ت  �لإلكرتونية، 
�لأمامية  و�لكامري�ت  �مل�سافات 
ت�سخني  و�أجهزة  و�خللفية، 
و�ملقاعد،  و�ملر�يا  للزجاج 
وتكييف  مولتيميديا  و�أنظمة 

متطورة. 

هانتينج ال�سينية ت�ستعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة

دودج ت�سارجر 2020 تظهر الأول مرة اأثناء االختبار

ميكنها  ل  �ل�سينية  �ل�رشكات 
بب�ساطة �أن تكبح نف�سها عن �إغر�ء 
�لغرب،  �سيار�ت  ت�ساميم  تقليد 
�ل�رشكات  �إحدى  هي  زوتيي 
�ملعروفة بتقليدها بور�ش ماكان، 
تتبع  �لتي  هانتينج  علمة  و�لآن، 
تريد  نف�سها،  �لتجارية  �ملجموعة 
�إحدى  يف  مماثل  ب�سيء  �لقيام 
حتديد�ً،  �لقادمة،  منتجاتها 

جاكو�ر F-Pace �ل�سني.
حيث تظهر �سور بر�ء�ت �لخرت�ع 
�ملو�قع  على  ظهرت  �لتي 
�ستطلق  �ل�رشكة  باأن  �ل�سينية 

�لأمامية  و�جهتها  مقلدة  �سيارة 
بني  جتمع  وخلفيتها   F-Pace
تقع  حني  يف  وبور�ش،  جاكو�ر 
�مل�سابيح  بني   Hanteng كتابة 

�خللفية �لنحيلة.
من �ملبكر �خلو�ش يف �لتفا�سيل، 
لكن و�سائل �لإعلم �ل�سينية تتوقع 
باأن �ل�سيارة �ست�سمى X6 وتقع بني 
وX7 وهي موديلت م�رشوق   X5
�أن  على  هيوند�ي،  من  ت�سميمها 
�سينجدو  تد�سينها يف معر�ش  يتم 
�سينطلق  و�لذي   2018 لل�سيار�ت 

يف 7 �سبتمرب.

موديلت  ح�سول  �ملرتقب  من 
حتديثات  على  وت�سالنجر  ت�سارجر 
لذلك  دودج  تلميح  ح�سب  قريبا 
موؤخر�.. وقد ظهرت �سور جت�س�سية 
�لقادم  ت�سارجر  ملوديل  جديدة 
حمدودة  تغيري�ت  عن  تك�سف 

لل�سيارة �لع�سلية.
“�سكات”  لن�سخة  هي  �ل�سور 
بنف�ش  ت�سارجر،  لدودج  �لأ�سا�سية 
�لأمامية  و�مل�سابيح  �ملقدمة 
�ل�سابق،  للموديل  �ملحرك  وغطاء 
رئي�سي،  و�حد  باختلف  ولكن 
فتحات �لهو�ء، و�لتي مت و�سع �ثنتني 
�سبكة  من  �لعلوي  �جلزء  يف  منها 

�لأمامية  �مل�سابيح  بجو�ر  �لتهوية 
لإعطاء ت�سارجر مظهر� �أكرث جر�ءة 

ولو ب�سكل حمدود لعام 2020.
�لعجلت جديدة كليا لهذ� �لإ�سد�ر 
حمدودة  تغيريت  مع  �ملوديل،  من 
وبع�ش  �لكربوين  �خللفي  للجناح 
�ملوديل  �سارة  على  �لتعديلت 
�أ�سفل  تقع  �لتحديثات مع ذلك  �أهم 
غطاء �ملحرك لأد�ء �ل�سيارة، لرفع 
قوتها من �مل�ستوى �حلايل عند 485 
ح�سان، ويُذكر �أن دودج تنوي �إجر�ء 
حتديثات �ساملة للأد�ء و�ملحركات 

يف موديل 2021.

بوغاتي فريون مقلدة غري 
مكتملة معرو�سة للبيع 

 بي اإم دبليو تبني
 م�سنعا يف رو�سيا

�سريون  بوجاتي  ��ستبد�ل  رغم 
فريون،  لطر�ز  �رشع  و�لأ حدث  �لأ
من  و�حدة  تعترب  ماز�لت  �أنها  �إل 
�أف�سل �ل�سوبركارز �لتي مت �سنعها 
طلق، ولهذ� �ل�سبب تعترب  على �لإ
ن�سخة  �سنع  يتم  كي  منا�سبة  �لآن 

مقلدة منها.
بناء  للغاية  �ل�سعب  من  بالطبع، 
فريون  لطر�ز  مطابقة  ن�سخة 
رجل  قام  ولكن،  معقول،  ب�سعر 
ن�سخة  بطرح  �أفيتو  با�سم  رو�سي 
و�لتي  فريون،  من  مكتملة  ن�سف 
 6 �سعة  حمرك  حتمل  �أنها  يقول 
معدل  مع  1،000 ح�سان  بقوة  لرت 
هذه  �أن  �إل  فقط،  كلم   100 �سري 
�لتفا�سيل م�سكوك يف م�سد�قيتها 

بن�سبة كبرية جد�ً بالطبع.
كبري  مبلغ  �أفيتو،  �إعلن  ح�سب 
حمرك  مع  مقلدة  ن�سخة  مقابل 
كانت  لو  حتى  مام،  �لأ يف  مثبت 
توجد  فل  ح�سان،   1،000 بقوة 
�أية  دون  ذلك  من  للتاأكد  طريقة 

�ختبار�ت معتمدة.
فريون  تختلف  بالطبع، 
عن  جذرياً  �ختلفاً  �سوبر�سبورت 
تاأتي  فهي  �ملقلدة،  �لن�سخة  هذه 
�لتريبو  رباعي   W16 حمرك  مع 
بقوة 1،180 ح�سان و 1،500 نيوتن.
معدل  مع  �لدور�ن،  عزم  من  مرت 
كلم/�ساعة   100 �إىل   0 من  ت�سارع 
ق�سوى  و�رشعة  ثانية   2.5 خلل 

ت�سل �إىل 415 كلم/�ساعة.

دبليو  �إم  بي  �رشكة  �أعلنت 
م�سنع  بناء  نيتها  عن  �لأملانية 
جديد لها على �لأر��سي �لرو�سية 
كالينينغر�د  مدينة  عمدة  وقال 
�لرو�سية �أنطون �أليخانوف: "من 
�ملنتظر �أن ت�ستحدث �رشكة بي 
�لأملانية م�سنعا جيد�  دبليو  �إم 
�أن  لها يف رو�سيا، ومن �ملرجح 
و�سيتم  كالينينغر�د،  يف  يفتتح 
من  �لنماذج  �أحدث  �إنتاج  فيه 
يتعلق  ما  يف  �ل�سيار�ت"�أما 

�سينتجها  �لتي  باملركبات 
يتم  �أن  �ملنتظر  فمن  �مل�سنع، 
�سيد�ن من  �سيار�ت  ت�سنيع  فيه 
�إم دبليو،  �لفئة 3 و5 و7 من بي 
ف�سل عن �سيار�ت كرو�ش �أوفر 

."Х5"و "Х3" من �لفئتني
�لنتهاء  يتم  �أن  �ملفرت�ش  ومن 
من بناء �مل�سنع يف فرتة ترت�وح 
ما بني عامني �إىل عامني ون�سف، 
من  �لثاين  �لن�سف  من  �عتبار� 

�لعام �جلاري.
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»وات�ض اآب« يتوقف عن العمل يف بع�ض اأنظمة ت�شغيل الهواتف الذكية

عرب  �آب«  »و�ت�س  �رشكة  حذرت 
موقعها �لإلكرتوين من �أن تطبيقها 
للرت��سل �لفوري لن يكون بالإمكان 
�لعمل به يف بع�س �أنظمة �لت�سغيل 

�لقدمية قريبا.
يت�سنى  لن  فاإنه  �ل�رشكة،  وح�سب 

��ستخد�م تطبيقها بعد 31 دي�سمرب 
�لعاملة  �لهو�تف  لأ�سحاب   2018
 Nokia Series �سل�سلة  مبن�سة 
من�سات  �أكرث  من  كانت  �لتي   ،40
�لهو�تف �ملحمولة ��ستخد�ما يف 
�لعامل، حيث ثُبتت يف �أكرث من 1.5 

مليار من �لأجهزة عام 2012.  كما 
�أنها لن تدعم  �آب«  �أعلنت »و�ت�س 
بنظامي  �لعاملة  �لذكية  �لهو�تف 
 Android �لقدميني  �لت�سغيل 
و�إ�سد�ر�تهما   7  iOSو  2.3.7
�ل�سابقة بعد 1 فرب�ير عام 2020. 

ممكنا  يكون  لن  �أنه  و�أو�سحت 
جديدة  ح�سابات  �إن�ساء  �لآن  بعد 
�لقدمية  �لت�سغيل  �أنظمة  يف 
�مليز�ت  بع�س  �أن  كما  �ملذكورة، 
فيها قد تتوقف عن �لعمل يف �أي 

وقت.

اإ�شعارات في�شبوك تالحق م�شتخدمي 
اإن�شتغرام وتثري غ�شبهم!

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

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

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

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

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

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

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

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

�إن�ستغر�م، ولكن هذ� يعني �لآن �أنه لي�س علي �لتحقق من في�سبوك 
على �لإطالق ما مل �أح�سل على �إ�سعار يف �إن�ستغر�م! ل �أعتقد �أن هذه 

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

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

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

 

مت�شفح كروم �شيح�شل على 
الو�شع الليلي يف ويندوز 10

ك�سف �أحد �ملهند�سني يف قوقل 
�أنه يجري تطوير خا�سية �لو�سع 
لأجهزة  كروم  ملت�سفح  �لليلي 
�لكمبيوتر �لعاملة بنظام ويندوز 
قد  مايكرو�سوفت  وكانت   .10
حت�سل  باأن  للتطبيقات  �أتاحت 
يف  �لليلي  �لو�سع  ميزة  على 
�آخر حتديث لويندوز 10 و�لذي 
�كتوبر  حتديث  ��سم  يحمل 
من  تفعيله  ميكن  حيث   2018
�سيمكن  وبالتايل  �لإعد�د�ت 
نظام  ولو�جهة  للتطبيقات 
�لت�سغيل �أن حت�سل على �لو�سع 
�لليلي بدعم كامل ولي�س جمرد 

�سمة ليلية معتمة.
مع  �ملت�سفح  �سكل  و�سيتغري 
لي�سبه  �لليلي  �لو�سع  تفعيل 
�لت�سفح  و�سع  كبري  حد  �إىل 
 Incognito mode �خلفي 
�رشيط  لون  تغيري  يتم  حيث 
و�رشيط  و�لقو�ئم  �لعناوين 
للون  �أي�ساً  �ملف�سلة و�لتبويبات 
�أكرب  ر�حة  �لذي يعطي  �لأ�سود 
�لطويل  �لت�سفح  �أثناء  للعني 
�ملحيطة  �لإ�ساءة  يف  ل�سيما 

�أجمل  �ل�سعيفة، وكذلك مظهر 
من  �لكثري  ير�ه  كما  للو�جهات 
�مل�ستخدمني. لو �أردت �حل�سول 
على �لو�سع �لليلي �لآن ميكنك 
من   Canary ن�سخة  تنزيل 
و�إ�سافة  �مل�ستقرة  غري  كروم 
 –force -dark -mode
بجانب �لعنو�ن يف خانة �لهدف 

يف خ�سائ�س �لربنامج.
حول  كافية  معلومات  توجد  ل 
�لليلي  �لو�سع  و�سول  موعد 
�إىل كروم، �إل �أنه من �ملوؤكد �أن 
لالإ�رش�ع  تعمل جاهدة  �ل�رشكة 
�أن  نتوقع  �أن  ميكن  لذ�  بذلك 
 73 �إ�سد�ري  مع  �مليزة  توفر 
�لأ�سهر  خالل  �لقادمني   74 �أو 

�لثالثة �ملقبلة.
هذ�  توفري  �أن  بالذكر  �جلدير 
�لدعم لن�سخة �أجهزة �لكمبيوتر 
�لوقت  بنف�س  يعني  ل  �لآن 
ورمبا  �أندرويد  لهو�تف  �إتاحته 
تختلفان  �ملن�ستني  لأن  �آيفون 
�أطول  لوقت  حتتاج  قد  بالتايل 
بذلك  تفكر  قوقل  كانت  �إن 

�أ�ساًل.

موتوروال �شتك�شف عن 
هواتفها اجلديدة

بد�أت �رشكة موتورول �ململوكة ل�رشكة 
لينوفو يف توزيع �لدعو�ت على �ل�سحافة 
�ل�رشكة  حل�سور حدث ر�سمي �ستقيمه 
يف مدينة �سيكاغو للك�سف عن هو�تفها 

�جلديدة هذ� �لعام.
�أن  �إىل  ت�سري  �لأخرية  �لت�رشيبات 
جديدة  هاتفني  على  تعمل  �ل�رشكة 
 One و   Motorola One باإ�سم 
Power مت�سابهة �إىل حد ما يف �ل�سكل 

�ملو��سفات  يف  �لختالفات  بع�س  مع 
و�لعتاد �لد�خلي.

�لهاتفني �ستكون �سمن م�رشوع �ندرويد 
�ندرويد  بنظام  �ستعمل  �نها  �أي  ون 
�خلام و�ستتلقى �لتحديثات ب�سكل �رشيع 
ومبا�رشة من �رشكة قوقل مالكة �لنظام 
�أي�سا هناك �أحاديث عن �إطالق �جليل 
�جلديد من هو�تف من �سل�سلة Z وهذ� 
�ستك�سف عن هاتفني  �ل�رشكة  �ن  يعني 

من �لفئة �ملتو�سطة وهاتف ر�ئد بعتاد 
مو��سفات قوية .

�سهر  من  �كرث  يف�سلنا  حال  كل  على 
�لآن عن موعد �حلدث ، بالتاأكيد �سيتم 
خالل  �ملعلومات  من  �ملزيد  ت�رشيب 
�خبارنا  تابعو�  لذلك  �لقادمة  �لأيام 
جديد  حول  �ملزيد  ملعرفة  �ليومية 

موتورول.

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

 Plus  Moto G6 و   Moto G6
 Play  Moto G6 �إىل  بالإ�سافة 
و�لتي من �ملرجع �ن تكون متنوعة بني 
ومنخف�سة  ومتو�سطة  رئي�سية  هو�تف 
ت�رشيبات  ليوجد  �لآن  حتى  �ل�سعر. 
�لهو�تف  هذه  مو��سفات  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  �أن  �لعادة  جرت  ولكن 

يف  تتمثل  �إختالفات  مع  �ملو��سفات 
و�لذ�كرة  �ل�سا�سة  وحجم  �ملعالج  نوع 
لز�لت  �لدعوة  �أي�ساً  ذلك  وما�إىل 
�سيكون  هل  و��سح  وغري  مبهمة 
�حلدث عاملياً �أو �سيكون جمرد حدث 
حملي يف �لرب�زيل حيث تلقى هو�تف 

موتورول رو�جاً هائاًل هناك .

�شام�شوجن ت�شبح اأكرب ُم�شِنع 
للقطع االليكرتونية  

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

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

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

�ل�سا�سات، �لبطاريات، … وغريها.
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موبيلي�س

 ترعى لقاء حول تطوير 
الدفع الإلكرتوين باجلزائر

والوكالة  الآيل  النقد  ،جتمع  موبيلي�س  رافق 
التكنولوجية  احلظائر  لرتقية  الوطنية 
الطبعة  فعاليات  تنظيم  يف  وتطويرها    
الإلكرتوين  الدفع  تطوير   « حول  الثانية 
اكتوبر   17 اخلمي�س  يوم  ،املنعقد  باجلزائر« 
2019 باحلظرية التكنولوجية ل�سيدي عبد اهلل 

باجلزائر. 
الأطراف  جميع  التظاهرة  هذه  ّمت  �سَ
اأر�سية  يف  التاجر  اإدماج  م�سار  يف  املتّدخلة 
عرب  مّمون  ،لي�سبح  النرتنت  عرب  الدفع 
خرباتهم  احل�سور  تقا�سم  ،حيث  النرتنت 
التي تواجههم ،كما قاموا  ودر�سوا ال�سعوبات 
بتحديد القيود وو�سفها بغر�س اإزالتها واإر�ساء 

قواعد تفكري جماعي حولها.
اإىل  الو�سول  ،هو  اللقاء  هذا  من  الهدف 
تدابري تهدف اإىل تب�سيط الإجراءات الإدارية 
،لأجل  الإمكان  بقدر  مرنة  وجعلها  والتقنية 
ت�سهيل  طريق  عن  الإلكرتونية  التجارة  ترقية 

الدفع الإلكرتوين عرب النرتنت وتعريفه. 
التظاهرة  هذه  خالل  ومن  موبيلي�س 
للتطور  مب�ساندته  ،فخور  الهامة  القت�سادية 
الدفع  حول  ال�سائر  النظام  وترقية  الرقمي 

الإلكرتوين يف اجلزائر.

»مر�س اإك�س« قد يقتل 
80 مليون �صخ�س 

اأفادت تقارير جديدة باأن تف�سي مر�س �سبيه 
بالأنفلونزا قد يوؤدي اإىل حدوث وباء يقتل 80 

مليون �سخ�س يف جميع اأنحاء العامل.
ميكنها  لقاحات  عن  حاليا  العلماء  ويبحث 
املعروفة  غري  املعدية  الأمرا�س  مكافحة 
واأطلق  املعروفة  غري  الأمرا�س  وم�سببات 
العلماء نداء للم�ساعدة يف منع اندلع ما ي�سمى 
»مر�س  با�سم  املعروف  الفتاك«  بـ«املر�س 
للوباء  التاأهب  ابتكارات  حتالف  وقال  اإك�س«، 
على  القادرة  املن�سات  يدعم  اإنه   ،)CEPI(
تطوير لقاحات ملكافحة هذا التهديد و�رصح 
ريت�سارد هات�سيت، الرئي�س التنفيذي لتحالف 
ابتكارات التاأهب لالأوبئة: »اإننا بحاجة اإىل اأن 
نكون م�ستعدين، ونحن بحاجة اإىل ال�ستثمار 
ا�ستخدامها  ميكن  التي  املن�سات  تقنيات  يف 
لال�ستجابة ال�رصيعة لظهور م�سببات الأمرا�س 

ذات الإمكانية الوبائية«.
متويله  التحالف  يعزز  ال�سبب  »لهذا  واأ�ساف: 
ا�ستخدامها  ميكن  التي  املن�سات  لتقنيات 
امل�سادات  من  وغريها  اللقاحات  �سنع  يف 
اأ�سابيع و�سهور، بدل من  املناعية يف غ�سون 

�سنوات«.

جلنة حتقيق حلت �أم�س 
ببو�سعادة

جتاوزات يف قفة رم�صان و 
قائمة ال�صكن تثري التذمر

بلدية  يف  حتقيق   جلنة  اجلمعة  اأم�س  حلت 
الوقوف على جتاوزات تكون  بو�سعادة بهدف 
التي كانت  توزيع قفة رم�سان  ارتكبت يف  قد 
ف�سال  املواطنني  ع�رصات  من  تذمر  حمل 
بتبعات  البو�سعادي  ال�سارع  ين�سغل  ذلك  عن 
ال�سكنات  قائمة امل�ستفيدين من  الك�سف عن 
حمليون  عيان  �سهود  قال  حيث  الجتماعية 
ملفاتهم  اأودعوا  مواطنني  ظمت  القائمة  اأن 
اأودعوا  ممن  الكثريون  حرم  بينما   2017 يف 
اأم�س  يف  وهم  طويلة  �سنوات  قبل  ملفاتهم 
الجتماعية  الفئات  كل  من  و  اإليها  احلاجة 
اأ�سخا�سا  �سمت  القائمة  اأن  الغريب  من  و 

متوفني منذ 7 اأ�سهر.
م.�س

م.�س

و قالت بن �سامل، على هام�س 
النجباء  التالميذ  تكرمي  حفل 
لأحداث   58 الذكرى  مبنا�سبة 
»العدد  اأن   ،1961 اأكتوبر   17
املعنية  لالأ�رص  الإجمايل 
املقبلة  الأيام  يف  بالرتحيل 
�سقق  يف  مقيمة  عائلة   75 هو 
ديار  بحي  واحدة  غرفة  من 
حتدد  اأن  دون  املح�سول« 
واأ�سافت  الرتحيل  ليوم  تاريخا 
اأن هذه العملية، التي �ست�رصف 
تندرج  الولية،  م�سالح  عليها 
واإعادة  الرتحيل  برنامج  �سمن 
الإ�سكان والذي خ�س�س لبلدية 
�سكنية  وحدة   80« املدنية 
معاناة  من  التخفيف  اأجل  من 
ال�سيق«،  يف  املقيمة  الأ�رص 
هي  اليوم  »الأولية«  اأن  معتربة 

الذين  املح�سول  ديار  ل�سكان 
يف  دورهم  طويال  انتظروا 

الرتحيل.
اأن  امل�سوؤولة  ذات  واأكدت 
مل�سالح  تابعات  حمققات 
على  حاليا  ت�رصف  البلدية 
معاينة  و  امليداين  »التحقيق 
الواقع«،  اأر�س  على  احلالت 

اأن  بالقول،  تردف  يعني،  ما 
نهائيا«  ت�سبط  مل  »القائمة 
التي  الأ�سماء  بذلك  م�ستثنية 
»اأق�ساها نظام الفرز الولئي«. 
بحاجة  بلديتها  اأن  ذكرت  كما 
ا�سافية  �سكنية  ح�س�س  اإىل 
للتكفل ب�سكان ال�سيق والأ�سطح 
والأقبية وكذا البناء الفو�سوي.

الفارغة  ال�سكنات  م�سري  وعن 
اأن  �سامل  بن  قالت  م�ستقبال، 
ديار املح�سول هو »حي ثوري 
و تراثي يحمل ذاكرة اأهم حي 
موؤكدة  العا�سمة«،  اجلزائر 
البنايات  اأن  ذاته  ال�سياق  يف 
اخلانة  يف  م�سنفة  »لي�ست 
اإىل  تعر�ست  لكنها  احلمراء« 
�سغط كبري على مدار �سنوات 
طويلة ب�سبب اكتظاظ املقيمني 
بها جدير بالذكر، اأن حي ديار 
بلدية  �سمال  يقع  املح�سول 
ت�سييده بني 1953  املدنية، مت 
املهند�س  قبل  من   1955 و 
وهو  بويون  فرناند  املعماري 
و  املميزة  بهند�سته  يتميز 
اعتمد  الذي  الأبي�س  احلجر 

عليه كمادة اأ�سا�سية يف البناء.

رئي�سة بلدية �ملدنية بالعا�سمة

 ترحيل 75 عائلة مقيمة ب"ديار املح�صول" قريبا 

مع�سكر

اإجناز 33 هيكل تربويا جديد ا
اإجناز  يف  مع�سكر  بولية  موؤخرا  �رصع 
ثانويات  ت�سم  جديد  تربوي  هيكل   33
ومتو�سطات وجممعات مدر�سية ومطاعم 

مدر�سية، ح�سبما علم لدى مدير الرتبية.
وذكر يحيى بال�سالغم اأن الولية ا�ستفادت 
موؤخرا من عدد هام من امل�ساريع ل�سالح 
قطاع الرتبية على راأ�سها اإجناز 5 ثانويات 
لثانويتني  تعوي�سيتني  منها  اثنتان  جديدة 
�سيق  مبدينتي  اجلاهز  بالبناء  مبنيتني 
مبدينة  جديدتني  وثانويتني  واملحمدية 

مع�سكر خ�س�ستا ل�سكان الأحياء اجلديدة 
البيع  �سيغة  من  �سكنات  ت�سم  معظمها 
بالإيجار اإ�سافة اإىل م�رصوع ثانوية ببلدية 

الكرط التي تفتقر ملثل هذا املرفق 
جهة  من  مع�سكر  ولية  وحظيت  الرتبوي 
متو�سطات  لإجناز  م�ساريع   5 ب  ثانية 
متو�سطتني  لتعوي�س  منها  اثنتان  جديدة 
بالبناء  مبنيتني  تيغنيف  و  ماو�سة  ببلديتي 
اجلاهز و3 متو�سطات اأخرى ل�سد العجز 

يف هذا الطور ببلديات اأخرى بالولية.

بومرد��س
نحو اإعادة بعث 

م�صت�صفى 240 �صرير 
الإجراءات  اإمتام  ببومردا�س  حاليا  يجري   
الور�سة املتعرثة  بعث  اإعادة  اجل  ال�رصورية من 
الولية  بعا�سمة  �رصير   240 م�ست�سفى  لإجناز 
وذلك بتعيني مقاولة وطنية جديدة، ح�سبما ك�سف 
ت�رصيح  يحياتن يف  يحي  وقال  الولية  وايل  عنه 
�سي م�سطفي  لبلدية  تفقدية  زيارة  على هام�س 
للهجرة  الـ58  الذكرى  اإحياء  اإطار  يف  )�رصقا( 
باأنه مت »جتاوز  اأكتوبر 1960--  لـ 17  امل�سادف 
املرحلة املا�سية يف ت�سيري هذه الور�سة احليوية« 
من طرف موؤ�س�سة اأجنبية و كذلك النزاع القانوين 
ال�سحة  مديرية  و  الأخرية  هذه  بني  ن�ساأ  الذي 
عملية  تعرث  ب�سبب  امل�رصوع  �ساحبة  وال�سكان 
الإجناز »دخلنا حاليا يف مرحلة جديدة من عمر 
هذا امل�رصوع الكبري«، يوؤكد الوايل، مو�سحا باأنه 
بالولية  العمومية  التجهيزات  تكليف مديرية  مت 
وقبل  امل�رصوع  هذا  وجت�سيد  مرافقة  بعملية 
ذلك باإعداد و�سبط دفرت �رصوط جديد واإطالق 
لختيار  املا�سي  الأحد  يوم  وطنية  مناق�سة 

موؤ�س�سة الإجناز يف اأقرب الآجال.

�سيدي بلعبا�س

 توزيع 80 م�صكنا 
ببلدية مزاورو

توزيع  بلعبا�س  ب�سيدي  اخلمي�س  اأم�س   اأول  مت 
مفاتيح 80 م�سكنا عموميا اإيجاريا ببلدية مزاورو 
وذلك يف اإطار الحتفالت املخلدة لليوم الوطني 

للهجرة.
ح�سة  اإطار  يف  املوزعة  ال�سكنات  هذه  وتندرج 
ال�سيغة  ذات  من  وحدة  اآلف   3 تفوق  �سكنية 
الولية، ح�سب  تراب  توزيعها عرب جممل  جاري 
ما اأو�سحه املدير العام لديوان الرتقية والت�سيري 
ذات  وك�سف  جربي  الرحمان  عبد  العقاري، 
امل�سوؤول اأنه �سيتم توزيع ح�سة �سكنية ت�سم 125 
مبنا�سبة  الإيجاري  العمومي  �سيغة  من  وحدة 
الذكرى الـ 65 لندلع الثورة التحريرية املجيدة 
وذلك على م�ستوى بلديات كل من �سيدي �سعيب 
بـ 50 وحدة وبئر احلمام بـ 30 وحدة و 45 وحدة 

اأخرى ببواعي�س.

احتج اأول اأم�س اخلمي�س اأولياء التالميذ 
اخلا�سة  ال�سالم  مبدر�سة  املتمدر�سون 
اأمام مقر ولية البويرة ملطالبة ال�سلطات 
من  العاجل  التدخل  �رصورة  املعنية 
لهذه  القانونية  الو�سعية  ت�سوية  اأجل 
الو�سية  الوزارة  من  املعتمدة  املدر�سة 
بعجزهم  موؤخرا  �سدموا  ان  بعد  وهذا 
لت�سجيل  الرقمية  الأر�سية  ولوج  من 
الدخول  عن  �سهرين  مرور  بعد  اأبنائهم 
املدر�سي خا�سة بالن�سبة لتالميذ اأق�سام 
المتحانات الر�سمية ، هذا وعلمت يومية 

اإىل  يعود  القائم  الإ�سكال  اأن   « الو�سط   «
التحفظ ب�ساأن رخ�سة البناء التي هي يف 
باملدر�سة  ولي�س  بال�سقق  خا�سة  الأ�سل 
البناء والتعمري ما  ح�سب رخ�سة مديرية 
عطل يف منح قرار الفتح حلد الآن ، ويف 
املعنية  اجلهات  الأولياء  نا�سد  ال�سياق 
الق�سية  هذه  يف  التدخل  الوايل  وخا�سة 
خمتلف  يف  تلميذ   300 م�سري  لإنقاذ 
درا�ستهم  يزاولون  الذين  الثالثة  الأطوار 

بهذه املوؤ�س�سة اخلا�سة .         
�أح�سن مرزوق

�لبويرة

اأولياء تالميذ مدر�صة ال�صالم اخلا�صة يحتجون

تون�س

حتديد تاريخ اأداء قي�س 
�صعيد اليمني الد�صتورية

املنتخب،  التون�سي  الرئي�س  يوؤدي 
اأكتوبر   23 الأربعاء  يوم  �سعيد،  قي�س 
رئي�سا  الد�ستورية  اليمني  اجلاري، 
نواب  جمل�س  رئي�س  وقال  للبالد 
الفتاح  عبد  بالنيابة،  التون�سي  ال�سعب 
املنعقد،  الربملان  مكتب  اإن  مورو، 
اأم�س اجلمعة، قرر عقد جل�سة عامة 
بح�سب  اليمني،  لأداء  القادم  الأ�سبوع 
املحلية.  اإم«  اإف  »موزاييك  اإذاعة 
يف  �رصع  الربملان  اأن  مورو  واأو�سح 
ترتيبات اجلل�سة العامة من خالل دعوة 
روؤ�ساء اجلمهورية واحلكومة والوزراء 
ال�سابقني، وممثلي الهيئات واملنظمات 
الوطنية، واأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي 
الهيئة  واأعلنت  تون�س  املتواجدين يف 
العليا امل�ستقلة لالنتخابات التون�سية، 
قي�س  فوز  ر�سميا،  اخلمي�س،  اأم�س 
�سعيد يف النتخابات الرئا�سية بن�سبة 
عدم  بعد  الأ�سوات،  من   %  72.71
باأي طعن  القروي  نبيل  تقدم مناف�سه 
وبلغت ن�سبة امل�ساركة يف النتخابات 
الرئا�سية يف دورتها الثانية، يوم الأحد 
من  اأعلى  ن�سبة  وهي   ،%55 املا�سي، 
الأوىل،  الدورة  يف  �سجلت  التي  تلك 
تلتها  التي  الت�رصيعية  النتخابات  ويف 
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�ل�سالون �لدويل �لر�بع 
لل�سيدلة و�سبه �ل�سيدلة

  Ooredoo     تقدم 
حلولها و عرو�صها املبتكرة 

ت�سارك  التوايل،  على  الثالثة  للمرة 
من  الرابعة  الطبعة  يف     Ooredoo
ال�سالون الدويل لل�سيدلة و �سبه ال�سيدلة، 
 SAIDALYA( والرفاهية  وال�سحة 
فعالياته  جتري  الذي  اجلزائر2019(، 
فندق  يف   2019 اأكتوبر   19 اىل   17 من 

MARRIOT بق�سنطينة. 
يجمع هذا احلدث الهام لقطاع ال�سيدلة، 
ال�سحة  مهنيي  من  كبريا  عددا  �سنة  كل 
واأحدث  اخلدمات  تقدمي  حول  للتبادل 
املتعلقة  التكنولوجية  البتكارات 

بال�سناعة ال�سيدلنية. 
التجاري،  و  العلمي  املوعد  هذا  خالل 
ت�سارك Ooredoo من خالل جناح اأين 
خمتلف  املهنيني  على  يقرتحالتجاريون 
العرو�س و احللول املبتكرة التي تتكّيف 

مع احتياجاتهم. 
التظاهرة  هذه  يف  م�ساركتها  خالل  من 
  Ooredoo توؤكد  الدويل،  البعد  ذات 
و  ال�سحة  قطاع  مهنيي  نحو  التزامها 
مرافقة  رئي�سي يف  كفاعل  موقفها  تعزز 

املتعاملني القت�ساديني اجلزائريني.

اأ�سادت زوجة ال�سفري الأمريكي باجلزائر 
فلقد  تيميمون  بجمال   « ديرو�رص  »جون 
�سفحتها  حائط  على  من�سور  يف  علقت 
وقت  »يف  قائلة  »الفي�سبوك«   الر�سمية  
�سابق من هذا الأ�سبوع ، كنت اأنا وزوجي 
التي  الأماكن  اأحد  وكان  تيميمون  يف 
اأحب  اجلميلة.  الرملية  الكثبان  زرناها 
بالإ�سافة   . وال�سحراء  الرملية  الكثبان 
اإىل كونها جميلة ، فهي واحدة من اأكرث 
يف  الأر�س.  وجه  على  هدوًءا  الأماكن 
�سماع  حتى  ميكنك  ل  الأحيان  بع�س 
منظر  وملم�س  لون  اأن  يبدو  الريح. 
دقيقة  كل  يتغري  اجلزائرية  ال�سحراء 
ل  ال�سماء.  يف  ال�سم�س  تتحرك  عندما 

يوجد مكان مثل هذا يف اأي مكان.

زوجة ال�صفري 
الأمريكي يف تيميون

�أعلنت رئي�سة بلدية �ملدنية بالعا�سمة, حبيبة بن �سامل, عن ترحيل قريب لـ 75 عائلة 
مقيمة يف �سقق �سيقة من غرفة و�حدة باحلي �لعريق »ديار �ملح�سول«. 

بجاية

هزة اأر�صية بقوة 3,5 درجات 
حدود  يف  اخلمي�س  اأم�س   اأول  �سجلت 
اأر�سية  هزة  دقيقة   14 و  �سا16  ال�ساعة 
بلغت �سدتها 3،5 درجات على �سلم ري�سرت 
بيان  به  اأفاد  ما  ح�سب  بجاية،  بولية 

والفيزياء  الفلك  علم  يف  البحث  ملركز 
امل�سدر  واجليوفيزياء.واأو�سح  الفلكية 
ذاته اأن مركز الهزة حدد بـ14 كلم جنوب 

غرب اأوقا�س بنف�س الولية.
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