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املدير اجلهوي ل�سندوق التعاون 
الفالحي بورقلة جلول زعباط للو�سط

   حققنا اأرباحا بـ 1460 
مـــــلـــــيـــــار �صــــــنتــــــيــــــم

جبهة التحرير الوطني

لقاء وطني حت�صريا للحملة النتخابية 
للـــــرئا�صـــــــيات يـــــــوم 9 فبــــــراير  

بعد اأن اأغ�سبته ت�سريحات لغديري ب�ساأنه

 دحمان عبد الرحمن ين�صحب 
من دعم حملة لغديري بفرن�صا 
يف ظل االن�سداد بني النقابات  و مديرية الرتبية بغليزان

وقفة احتجاجية للتكتل 
النقابي اأمام مقر املديرية

تن�سيب ال�سيناتورات اجلدد ر�سميا

تزكية بن �صالح رئي�صا ملجل�س الأمة



اجلزائر  مولودية  فريق  العب  رف�ض 
الالعبني  زمالئه  اتهام  علجية  بن  مهدي 
وتناول  املن�شطات  بتعاطي  االأندية  يف 
مبا�رشة  وذلك  تداوله  يتم  مثلما  ال�شي�شة 

يف  زميله  تناول  ثبوت  ق�شية  تفجري  عقب 
الوزاين  �رشيف  ه�شام  العا�شمي  النادي 
مادة الكوكايني عقب النتائج االيجابية التي 
بها،  قام  التي  املن�شطات  حتاليل  عرفتها 

وقال بن علجية لدى نزوله �شهرة اأول اأم�ض 
التلفزيونية  القنوات  اإحدى  على  �شيفا 
اخلا�شة اأنه ال يعرف ذلك املحيط راف�شا 

اخلو�ض يف املو�شوع.

الذكرى الرابعة والع�شرون
 لتاأ�شي�س الإذاعة الثقافية

مبن��سبة الذكرى الرابعة والع�سرين لت�أ�سي�س الإذاعة 

الثق�فية ، تنظم الإذاعة اجلزائرية غدا  اخلمي�س 

من الت��سعة �سب�ح� اإىل منت�سف النه�ر ب�ملركز الثق�يف 

عي�سى م�سعودي للإذاعة اجلزائرية ندوة حول 

مو�سوع »من�بع متعددة.. وهوية واحدة ».

 ي�س�رك فيه� م�سئوولو وممثلو املجل�س الإ�سلمي 

الأعلى، املجل�س الأعى للغة اعربية و املح�فظة 

ال�س�مية للأم�زيغية الذين �سيقدمون مداخلت حول 

جتربة اجلزائر املتفردة و اإ�سه�م�ت موؤ�س�س�تهم يف هذا 

امليدان كم� �ستقدم مداخلت من اأ�س�تذة ج�معيني 

و خمت�سني يف ميدان الثق�فة وعلم الجتم�ع منهم 

الدكتور �سعيد العي�دي )اأ�ست�ذ علم الجتم�ع بج�معة 

البليدة ( الذي �سيح��سر يف مو�سوع » املنبع الإن�س�ين 

الثق�يف و �سن�عة م�سروع الهوية«  يليه الدكتور 

عط�ري ابراهيم )اأ�ست�ذ علم الجتم�ع بج�معة املدية( 

الذي �سيتن�ول مو�سوع »الثق�فة الوطنية وفع�لية 

عن��سره� الهوي�تية » ثم الدكتور م�سطفى كلو�سي 

)اأ�ست�ذ علم الجتم�ع بج�معة املدية( الذي �سيتطرق 

اىل »اأهمية ال�ستثم�ر يف اخل�سو�سية الثق�فية 

للم�س�همة يف تفعيل م�سروع التنمية الوطنية يف ظل 
حتدي�ت العوملة« 

اجلنوب الغربي للوطن ال�سنة امل��سية 

حجز اأكرث من 396 كلغ من الكيف املعالج 

بن علجية يرف�س اتهام الالعبني باملن�شطات

خبر في 
صورة

قرية اإيلينت ب�لبويرة

اإنزلقات الرتبة ت�شّرد عائلة 
وتنذر بكارثة طبيعية

بومردا�س

تدمري ثالث  قنابل تقليدية ال�شنع
يف اإطار مكافحة االإرهاب واإثر عملية بحث ومت�شيط 

ببومردا�ض/ن.ع.1، ك�شفت ودمرت مفرزة للجي�ض الوطني 
ال�شعبي، يوم 28 جانفي 2019، ثالث )03( قنابل تقليدية ال�شنع.

ويف اإطار حماربة التهريب واجلرمية املنظمة، اأوقفت 
مفرزة للجي�ض الوطني ال�شعبي بربج باجي خمتار/ن.ع.6، 

مهربا وحجزت �شاحنة و)7000( لرت من الوقود و)03( مطارق 
�شغط، فيما �شبط عنا�رش الدرك الوطني )586( قر�ض 
مهلو�ض ب�شطيف/ن.ع.5. من جهة اأخرى، ك�شف عنا�رش 

الدرك الوطني، اإثر عمليتني متفرقتني بكل من اأدرار/ن.ع.3 
وباتنة/ن.ع.5، ور�شتني )02( الإعداد االأ�شلحة تقليدية ال�شنع 
وحجزوا )18( بندقية �شيد و)6،7( كيلوغرام من مادة البارود، 
باالإ�شافة اإىل معدات خمتلفة اأخرى، يف حني مت توقيف )17( 

مهاجر غري �رشعي من جن�شيات خمتلفة بكل من تلم�شان وعني 
متو�شنت وبومردا�ض.

تي�سم�سيلت 

طب العمل مو�شوع لقاء درا�شي اليوم
ي�شكل »طب العمل« مو�شوع لقاء درا�شي حت�شي�شي �شينتظم اليوم 
االأربعاء بتي�شم�شيلت، ح�شبما علم اأم�ض الثالثاء لدى املنظمني 
و�شيتناول اللقاء املنظم من طرف م�شلحة الن�شاط االجتماعي 
مل�شالح الوالية بالتن�شيق مع مديرية ال�شحة وال�شكان والوكالة 

الوالئية لل�شندوق الوطني للتاأمينات االجتماعية للعمال االأجراء، 
موا�شيع تتعلق بـ«امل�شاعفات النف�شية الناجمة عن �شغوطات 

العمل« و«اأهمية الزيارات الدورية لطبيب العمل« و«التعريف بالطب 
العمل واأهميته على العامل«، وفق ما اأو�شحته خلية االت�شال للوالية 

كما �شيتم التطرق مل�شببات االأمرا�ض النف�شية التي قد ت�شيب 
العمال يف اأماكن العمل وكذا تناول مهام طبيب العمل و�شي�رشف 
على تاأطري هذا اللقاء اأطباء خمت�شون من املوؤ�ش�شة العمومية 

لل�شحة اجلوارية لعا�شمة الوالية اإ�شافة اإىل اإطارات تابعني للوكالة 
الوالئية املذكورة وبرمج باملنا�شبة اأي�شا معر�شا �شي�شلط ال�شوء 
من خالل املل�شقات وال�شور على مهام ودور م�شلحة طب العمل 

مل�شالح الوالية، وفق ذات امل�شدر.

من  كلغ   396 من  اأكرث  مت حجز 
قر�شا  و8415  املعالج  الكيف 
اأعوان  طرف  من  مهلو�شا 
الغربي  باجلنوب  اجلمارك 
للوطن �شنة 2018، ح�شبما علم 
تظاهرة  خالل  الثالثاء  اأم�ض 
اجلمارك  حول  مفتوحة  اأبواب 

بالنعامة  الثقافة  بدار  املنظمة 
من  الكميات  هذه  حجز  ومت 
ت�شجيل  خالل  من  املخدرات 
املواد  هذه  لتهريب  ق�شية   20
املحظورة وذلك يف اإطار جهود 
املنظمة  اجلرمية  مكافحة 
ال�شنة  خالل  التهريب  و�شبكات 

و  ب�شار  واليات  عرب  املا�شية 
وفق  وتندوف،  اأدرار  و  النعامة 
ح�شيلة قدمها املكلف باالإعالم 
للجمارك  اجلهوية  باملديرية 

لب�شار، نا�شريي عبد املجيد.
خالل  اجلمارك  اأعوان  وقام 
تنفيذ  اإطار  يف  الفرتة  نف�ض 

بالتن�شيق  م�شرتكة  عمليات 
املختلفة  االأمنية  الهيئات  مع 
الأ�شلحة  وحدة  بحجز28 
باالإ�شافة  16بندقية  و  خمتلفة 
و4  ذخرية  5313خرطو�شة  اإىل 
كما  فارغة،  للذخرية  خمازن 

اأو�شح نف�ض امل�شدر .

التابعة  اإيلينت  قرية  تعي�ض 
�رشق  اأق�شى  �شحاريج  لبلدية 
خالل  البويرة  والية  عا�شمة 
وقع  على  ال�شتوية  الفرتة  هذه 
جراء  للرتبة  خطرية  اإنزالقات 
والت�شاقط  اجلوية  االأحوال  �شوء 
بحر  اأدى  ما  لالأمطار  املعترب 
منزل  انهيار  اإىل  الفارط  االأ�شبوع 
بفعل   « مولود  مرزوق   « عائلة 
ال�شيول   من  هائلة  كميات  ت�رشب 
داخله  اإىل  االأتربة  من  وجبال 
 ، الكارثة  لوقعت  اهلل  ولو ال لطف 
فعاليات  رفعت  مت�شل  �شياق  ويف 
املجتمع املدين وجمعيات حملية 
وعرائ�ض  �شكاوي  اإيلينت  بقرية 

ال�شلطات  اإىل خمتلف  احتجاجية 
من  وامل�شوؤولة  املعنية  واجلهات 
هذه  يف  العاجل  التدخل  اأجل 
وان  خا�شة  احلرجة  الق�شية 
يهدد  يزال  ال  االإنزالقات  خطر 
كل �شكان املنطقة الواقعة اأ�شفل 
جبال جرجرة وما يزيد من حاالت 
طبيعية  كارثة  من حدوث  اخلوف 
جوية  ا�شطرابات  قدوم  احتمال 
اأكرث �شدة خالل االأيام القادمة من 
هذا الف�شل املمطر ، هذا وت�شري 
ال�شكاوي التي اطلعت عليها يومية 
املجتمع  فعاليات  اأن   « الو�شط   «
اجلهات  كافة  و�شعت  املدين 
الواقع املرير  االأمر  اأمام  املعنية 

و�شكانها  بالقرية  يع�شف  الذي 
حتقيق  جلان  حلت  اأن  و�شبق 
م�شكلة من عدة قطاعات لتق�شي 
اخلطر املحدق بفعل االإنزالقات 
ت�شاقط  مبجرد  للرتبة  املتكررة 
ولهذا   ، االأمطار  من  قطرات 
ينا�شد حمدثونا جميع امل�شوؤولني 
م�شطفى   « الوايل  راأ�شهم  على 
ليماين » من اجل التدخل العاجل 
يف  املت�رشدة  بالعائلة  للتكفل 
كافة  ت�شخري  وكذا  وقت  اأقرب 
الالزمة  واالإجراءات  االإمكانيات 
من اأجل منع حدوث كارثة طبيعية 

يف قادم االأيام .
 اأ.م

م� بني 20 اإىل 26 ج�نفي 2019

25738 تدخل للحماية املدنية
خالل  الفرتة  املمتدة ما بني 20 
�شجلت   ،  2019 جانفي   26 اإىل 
 25738 املدنية  احلماية   وحدات 
تلقي  اإثر  على  وهذا   تدخل 
طرف   من   اال�شتغـاثة  مكاملات 
املواطنني، هذه التدخالت �شملت 

احلماية  اأن�شطة  جماالت  خمتلف 
بحوادث  املتعلقة  �شواء  املدنية 
املنزلية،  احلوادث  املرور، 
احلرائق  اإخمــاد  ال�شحي  االإجالء 
و تغطية االأجهزة االأمنية  ملختلف 
 15114 بينها   من  التظاهرات، 

االإجالء  بعمليات  خا�ض  تدخــل 
ال�شحي، اأيـن مت فــيهــا اإ�شــعاف و 
اإجالء 1584 جريح و حتويل 13292 
مري�ض اإىل امل�شت�شفيات من طرف 

اأعوان احلــماية املدنيـة.
املرور  حوادث  يخ�ض  فيما  اأما 

بـ  قامت وحدات احلماية املدنية 
1609 تـدخـل من اأجل 895 حادث  
اإىل وفاة 42 �شخ�ض و  اأدت  مرور 
و  اإ�شعافهم  مت  اآخرين   826 جرح 

نقلهم اإىل املراكز االإ�شت�شفائية.
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تن�سيب ال�سيناتورات اجلدد ر�سميا

تزكية بن �سالح رئي�سا ملجل�س الأمة
انتخب اأع�ساء جمل�س الأمة، اأم�س، عبد القادر بن �سالح، كرئي�س للغرفة العليا للربملان، حيث �سادق الأع�ساء بالإجماع على تقرير جلنة اإثبات الع�سوية، 

خالل جل�سة تن�سيب اأع�ساء جمل�س الأمة، والتي اأ�سرف عليها ال�سيناتور �سالح وجيل، ب�سفته الأكرب �سنا.

 �س.ب

الربملانية  الكتل  كل  وجددت 
ال�سابق  الرئي�س  يف  الثقة 
الها�سمي  مّثل  حيث  للمجل�س 
جيار جمموعة املعينني من قبل 
اأول من قدمه، لتليها كتلة حزب 
لتكون  الوطني،  التحرير  جبهة 
للتجمع  الربملانية  املجموعة 

الدميقراطي. وبهذا  الوطني 
�سالح،  بن  القادر  عبد  يكون 
للربملان،  العليا  للغرفة  رئي�سا 
للمرة الثامنة تواليا. كما �سبقها 
املعينني  ال�سيناتورات  تن�سيب 
اجلمهورية،  رئي�س  قبل  من 
�سمن  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
�ستة  ملدة  الرئا�سي  الثلث 
الأع�ساء  جانب  اىل  �سنوات، 
يف  الفائزين  الآخرين   48 الـ 

الن�سفي  التجديد  انتخابات 
يف  جرت  التي  العليا  للغرفة 
ومتت   .2018 دي�سمرب   29
اجلدد  الأع�ساء  على  املناداة 
الذين مت انتخابهم يف التجديد 
الن�سفي لأع�ساء املجل�س وكذا 
الأع�ساء املعينني �سمن الثلث 
الرئا�سي، ويتعلق الأمر بكل من 
الواد،  ر�سيد بو�سحابة وحممد 
اللذين مت تعيينهما ملدة ثالثة 

�سنوات، اأم املعنيني ملدة �ستة 
القادر  عبد  فيتقدهم،  �سنوات 
اخانوخ،  وحممد  �سالح،  بن 
ال�سعيد بركات، عائ�سة باركي، 
بن  حممد  بادية،  بن  فوزية 
الها�سمي  جعفر،  نوارة  طية، 
حمود  زكرياء،  حممد  جيار، 
�سايب، عبد القادر �سمي، عبد 
بوجيب،  �سالح  قريتي،  الكرمي 

جمال ولد عبا�س.

 دعا ال�سناتورات اجلدد للتقرب 
من املواطنني، بن �سالح:

نتائج انتخابات جمل�س الأمة 
اأثبتت التوجه الداعم للرئي�س

�سيثّبتون دعوتهم خالل الجتماع املقبل

غول يوؤكد مت�سك اأحزاب التحالف 
برت�سيح بوتفليقة 

بن  القادر  عبد  الأمة  جمل�س  رئي�س  اأكد 
النتخابات  نتائج  طابع  اأن  اأم�س  �سالح، 
عليها  برز  الأمة  ملجل�س  التجديدية 
رئي�س  لربنامج  الداعم  التوجه  ح�سور 
يف  �سي�ساهم  ذلك  اأن  معتربا  اجلمهورية، 
ا�ستقرار الهيئة، مع توجهه للمعار�سة باأنه 

يتقبلون خمتلف الطروحات البناءة.
القادر  عبد  الأمة  جمل�س  رئي�س  اأكد 
عقب  كلمته  خالل  اأم�س،  �سالح،  بن 
دور  على  بالإجماع  جديدة  لعهدة  تزكيته 
برنامج الرئي�س بقوله اأن نتائج انتخابات 
جمل�س  لأع�ساء  الن�سفي  التجديد 
تاأكيد  يف  حا�سة  املرة  هذه  »متثَل  الأمة 
رئي�س  ال�سيد  لربنامج  الداعم  التوجه 
اجلمهورية بتواجده الوا�سح �سمن الهيئة، 
تاأكيد  يف  �سك  ول  �سي�ساهم  الذي  الأمر 
حتقيق  على  ويُ�ساعد  للهيئة  ال�ستقرار 
لهياكلها«، على حد ن�س  الأداء املن�سجم 
خطابه، م�سيفا اأن ذلك ي�ساعد يف توفري 
املناخ الذي من �ساأنه اإثراء التجربة �سمن 
الوافدين اجلدد على  املوؤ�س�سة، خماطبا 
يتزامن  انتخابهم  باأن  الأمة  جمل�س  قبة 
مع ا�ستحقاق انتخابي وطني هام �سيختار 
اخلم�س  لل�سنوات  رئي�سه  ال�سعب  مبوجبه 
يف  بامل�ساهمة  اإياهم  داعيا  القادمة، 
حتفيز املواطنني على اإجناح املوعد من 

خالل وزنهم بولياتهم.

بكل  يرحبون  اأنهم  �سالح  بن  واأ�ساف 
مع  البناءة،  والأفكار  اجليدة  املبادرات 
على  بالإبقاء  اجلدد  ال�سيناتورات  دعوة 
ان�سغالتهم،  وحت�س�س  باملواطن  �سلتهم 
الهيئة  �سمن  الجتهاد  اإىل  بالإ�سافة 
للبحث عن �سيغ احللول امل�سرتكة لق�سايا 
اإ�سدار  خالل  من  الأ�سا�سية  املجتمع 
املواطن  م�ساكل  تعالج  ناجعة  قوانني 

وتراعي م�سلحة الوطن يف اآن واحد.
اأدرك  ثقة  اإنها  تزكيته علق:«  وبخ�سو�س 
اأن  واآمل  دللتها،  كرب  و  وزنها  حقيقة 
يف  واأطمح  حجمها  م�ستوى  يف  اأكون 
واأ�ساف:«  اأهدافها«،  لتحقيق  دعمكم 
اأتعهد اأمامكم باأن ق�سارى جهودي لأكون 
يف م�ستوى الثقة«. وخاطب رئي�س جمل�س 
من  اأنكم  بالقول:«  اجلدد  الأع�ساء  المة 
وهامة  جديدة  مرحلة  دخلتم  قد  الآن 
الظروف  ت�ساء  ..و  العامة  حياتكم  يف 
تعرف  فرتة  مع  تزامنا  هذا  ياأتي  اأن 
وتنتظركم  كبرية  حتديات  فيها  البالد 
تقوي  اأن  �ساأنها  من  عديدة  مهام  فيها 
واأ�ساف  الوطنيةّ«،  وم�سوؤوليتكم  دوركم 
�سمن  بالعمل  مطالبون  اأنتم  �سالح:«  بن 
املوؤ�س�سة لكن عملكم هذا يجب اأن يكون 
الدولة  موؤ�س�سات  بقية  بالتكامل مع عمل 

النظرية«.
�سارة بومعزة

اأمل  جتمع  حزب  رئي�س  مت�سك 
بدعوة  غول،  عمار  اجلزائر، 
اأحزاب التحالف الرئا�سي اخلريف 
للرت�سح  الرئي�س  لدعوة  املا�سي 
هدفهم  اأن  قائال  خام�سة،  لعهدة 

هو حتقيق ال�ستمرارية.
جدد رئي�س تاج عمار غول، اأم�س، 
اأع�ساء  تن�سيب  هام�س  على 
دعوة  اجلدد،  الأمة  جمل�س 
التحالف الرئا�سي اخلا�سة بدعوة 
خام�سة،  لعهدة  للرت�سح  الرئي�س 
ي�سري  التحالف  اأحزاب  اأن  قائال 
دعم  وهي  وا�سحة  �سيا�سة  وفق 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  تر�سح 
جديدة،  لعهدة  بوتفليقة  العزيز 
دعم  وموا�سلة  ال�ستمراية  بهدف 
الذي  اجلمهورية  رئي�س  برنامج 

انطلق منذ �سنة 1999«.
احتمالية  غول  ا�ستبعد  كما 
اأخرى  �سخ�سية  لأي  التحالف 
اجلمهورية  رئي�س  تر�سح  تعو�س 
اأن الرئي�س  لعهدة خام�سة، موؤكدا 
مر�سحهم الوحيد ول اأجندة اأخرى 
يرت�سح  »اإن  مل  اأنه  حني  يف  لهم، 

فلكل حادث حديث«.
هذا ويف انتظار الجتماع املرتقب 
يف  الرئا�سي  التحالف  لأحزاب 
يك�سف  مل  دوالتي  القادمة،  الأيام 
بالتحديد،  موعده  على  الأع�ساء 
يتم  اأن  املنتظر  من  حني  يف 
املوحد  اخلطاب  عن  العالن 
بوتفليقة  تر�سح  اإىل  يدعو  الذي 

لعهدة اأخرى.
�س.ب

جبهة التحرير الوطني

لقاء وطني حت�سريا للحملة النتخابية للرئا�سيات يوم 9 فرباير 

بو�سارب يتدارك قرارات فرتة ولد عبا�س

العفو عن  بن زعيم واإلغاء كل العقوبات ال�سابقة عليه

رئي�س هيئة مراقبة النتخابات عبد الوهاب دربال :

�سغور من�سب رئي�س املجل�س الد�ستوري لن يوؤثر على الرئا�سيات

جبهة  حزب  ت�سيري  هيئة  قررت 
وطني  لقاء  عقد  الوطني،  التحرير 
يوم 9 فرباير املقبل ي�سم م�سوؤويل 
حت�سريا  وذلك  احلزب،  واإطارات 
لالنتخابات  النتخابية  للحملة 
 18 يوم  اإجراوؤها  املقرر  الرئا�سية 

اأفريل املقبل.
احلزب  ت�سيري  هيئة  من�سق  واأكد 
اجتماع  خالل  بو�سارب  معاذ 
الثنني  اأم�س  م�ساء  الهيئة  لأع�ساء 

مبقر احلزب، اأن هذا اللقاء الوطني 
والإطارات  املنا�سلني  كل  �سي�سم 
وم�سوؤويل  واملنتخبني  احلزبية 
و�سيكون  اإق�ساء«  »دون  الهياكل 
للتح�سري  الفعلية  »النطالقة 
-ح�سب  الرئا�سية«  لالنتخابات 
على  موقعه  عرب  احلزب  ن�رشه  ما 
النرتنيت واأبرز بو�سارب اأن احلزب 
التح�سري  مرحلة  يف  �رشع  قد 
لال�ستحقاقات املقبلة »معززا ثقته 

يف رئي�س اجلمهورية، رئي�س احلزب 
له  وداعما  بوتفليقة  العزيز  عبد 

ل�ستكمال برناجمه الواعد«.
كل  اإ�رشاك  على  حر�سه  وجدد 
يف  احلزب  ومنا�سلي  اإطارات 
ذلك  معتربا  النتخابية،  احلملة 
تعليمات  لتنفيذ  وا�سحة  »ر�سالة 
الرئي�س بوتفليقة يف توحيد �سفوف 
احلزب ومل �سمل جميع منا�سليه«، 
موؤكدا اأن »اإجناح احلملة النتخابية 

هي مهمة كل املنا�سلني يف خمتلف 
اآخر،  �سياق  الوطن«ويف  جهات 
قرارا  ت�سيري احلزب  اأ�سدرت هيئة 
بالعفو عن ع�سو جمل�س الأمة عبد 
العتبار  و«اإعادة  زعيم  بن  الوهاب 
التاأديبية  العقوبات  كل  اإلغاء  مع  له 
امل�سلطة عليه �سابقا« -ح�سب ذات 
ال�سابقة  القيادة  وكانت  امل�سدر-، 
من  اإق�ساءه  قررت  قد  للحزب 

اللجنة املركزية. 

حلزب  القيادية  الهيئة  اأ�سدرت 
املجتمعة  الوطني  التحرير  جبهة 
من  تاأكيد  بح�سب  الثنني  م�ساء 
من�سقها  رئا�سة  حتت  احلزب  داخل 
بالعفو  قرارا  بو�سارب  معاذ  العام 
بن  الوهاب  عبد  ال�سيناتور  عن 

التاأديبية  العقوبات  كل  واإلغاء  زعيم 
فرتة  خالل  �سابقا  عليها  امل�سلطة 

الأمانة العامة جلمال ولد عبا�س.
اجلماعية  بامل�سادقة  القرار  وجاء 
اأع�ساء  ل�سالح قرار العفو من طرف 

الهيئة دون امتناع اأو اعرتا�س.

الن�سباط  جلنة  واأ�سدرت  هذا 
الوطني ال�سنة  التحرير  جبهة  حلزب 
ق�سية  يف  النهائي  قراراها  الفارطة 
الوهاب  عبد  الأمة،  جمل�س  ع�سو 
بن زعيم، على خلفية مطالبته باإقالة 
بن  نورية  الوطنية  الرتبية  وزيرة 

غربيط، والتي ا�ستدعاه الأمني العام 
ب�سببه  عبا�س،  ولد  جمال  للجبهة، 
واأعقبها  فيها،  للنظر  اأمامها  للمثول 
اأخذ ورد من طرف بن زعيم �سد ولد 

عبا�س.
�س.ب

ملراقبة  امل�ستقلة  العليا  الهيئة  رئي�س  اأكد 
�سغور  اأن   دربال  الوهاب  عبد  النتخابات 
من�سب رئي�س املجل�س الد�ستوري بعد وفاة 
مراد مدل�سي لن يوؤثر على �سري النتخابات 
الرئا�سية املقبلة ، مو�سحا  اأن  نائب رئي�س 
مع  بالجتماع  �سيقوم  الد�ستوري  املجل�س  
ب�سغور  اجلمهورية  رئي�س  واإعالن  الأع�ساء 
املن�سب ويف مهلة ل تتعدى 15 يوما �سيتم  

تن�سيب ورئي�س جديد.
خالل  الأم�س  دربال  الوهاب  عبد  علق 
املجاهد  جريدة  فروم  على  �سيفا  حلوله 
و  للرئا�سيات  املرت�سحني  عدد  كرثة  على  
»اأن  الكوميدية ، قائال  الهزلية  ت�رشيحاتهم 
الد�ستور اأعطى اأهمية كربى للهيئة الناخبة 
لكل  ي�سمح  النتخابي  الع�سوي  القانون  و   ،
مواطن   يبلغ 40 �سنة فما فوق ويتمتع باإرادة 
 ، منتخبا  و  ناخبا  ويكون  يرت�سح  اأن  �سليمة 
م�سريا اإىل اأن ال�سماح لكل مواطن مل�ساركة 
دليل على  الدميقراطية وحرية النتخابات 
�رشوط  وو�سع  مبنعهم  قمنا  »اإذا  قائال   ،

ي�سمى هذا بالتقييد النتخابات«.

الهيئة موؤهلة لتنظيم الإ�ستحقاقات 
الرئا�سية 

بوجود  دربال  الوهاب   عبد  اعرتف  
القانونية  الإجراءات  يف  وفراغات  فجوات 
جميع  اتخاذ  مت  اأنه  موؤكدا  النتخابية، 
ل�سمان  وتنظيمها   ملعاجلتها  الإجراءات  
 ،2019 اأفريل   18 لنتخابات  ح�سن  �سري 
ملراقبة  امل�ستقلة  الهيئة  اأن  مو�سحا   

لتنظيم  تاأهيل  اأكرث  اأ�سبحت   النتخابات 
بف�سل  املقبلة،  الرئا�سية  ال�ستحقاقات 
النتخابات  تنظيم  يف  ال�سابقة  جتربتها 
املحلية و الت�رشيعية ،قائال » ال�ستحقاقات 
ل�ستدراك  للهيئة  فر�سة  كانت  املا�سية 
الإجراءات  يف  الفراغات  و  الفجوات  كل 
كل  ت�سليح  وثم  النتخابية،   القانونية 
النقائ�س �سواء التي تعلقت منها بالقانون اأو 

بالإجراءات التطبيقية ».
وبخ�سو�س  ا�ستقاللية الهيئة اأكد املتحدث، 
الذمة  ويف  القرار   يف  م�ستقلة  هيئته  اأن 
والأحزاب  والق�ساء  الإدارة  عن  املالية 
والناخبني،  مو�سحا بالقول  » ولكن لي�ست 
م�ستقلة على الدولة فهي هيئة من هيئاتها 
اأنها  تعني  ل  الإ�ستقاللية  و    ، الد�ستورية 
م�ستقلة  تكون  اأنها  تعني  بل  تريد  ما  تفعل 
بالقانون  ملتزمة  و  فيها  املوؤثرات  على 

وفقط«.
القانون  اأن  دربال  اأكد   ، مت�سل  �سياق  ويف 
الرقابة  مهمة  مينحها  لهيئته  املوؤطر 
وحتقيق انتخابات نزيهة ونظيفة، من خالل 
بالتزوير،  نف�سه  له  ت�سول  من  كل  اإيقاف 
اأنها  تعلب دورا كبريا بني املرت�سح  م�سريا 
خمتلف  ت�سويب  ميكنها  بحيث   ، والإدارة 
وجتنيب  الق�ساء  اإىل  اللجوء  قبل  امل�ساكل 
اأكرب عدد من الطعون،  موؤكدا  هذا الأخري 
بتكاثف  اإل  يتحقق  لن  امل�سار  هذا  اأن 
من  املجال  يف  الفاعلني  كل  بني  اجلهود 
اإىل  م�سريا  وغريهم،  ومواطنني  اإدارة 
هذا  امل�ساركة يف  الأطراف  تناغم  �رشورة 

املوعد الهام.

ويف ذات ال�سدد،  ك�سف املتحدث باأن ن�سبة 
ن�سبة  بلغت  املقبل  لال�ستحقاق  التح�سري 
ال�سنة  املكثف  التكوين  ب�سبب  جدا،  عالية 
ا�ستدعاء  قرار  منذ  اأنه  مو�سحا  الفارطة، 
جميع  اللجنة  اإتخذت  الناخبة  الهيئة 
الإجراءات من خالل تقدمي الوثائق لأع�ساء 
و  النتخابات  ملراقبة  امل�ستقلة  الهيئة 
تنظيم  جمال  يف  التكوين  بعمليات  القيام 

ال�ستحقاقات ».
ملراقبة  امل�ستقلة  الهيئة  رئي�س  ودعا  هذا 
ت�سجيل  اإىل  املواطنني  كل  النتخابات 
اأنف�سهم يف بلدياتهم من اأجل ا�ستالم بطاقة 
منهم  طالب  كما  بهم،  اخلا�سة  الناخب 
اأجل  من  بلدياتهم  اإىل  بالجتاه  يقوموا  اأن 
يقربونهم  الذين  الأ�سخا�س  اأ�سماء  اإ�سقاط 
ممن فقدوا اإرادتهم على غرار املتوفيني اأو 
امل�سابني باأمرا�س عقلية اأو ع�سبية متنعهم 
»الزهامير«،  غرار  على  حقهم  مزاولة  من 
مينعان  والد�ستور  القانون  اأن  مو�سحا 
لهذه  الإ�سقاط  بعملية  القيام  ال�سلطات من 
اأنه  الإطار  ذات  اأيل، مربزا يف  ب�سكل  الفئة 
بقدر ما تكون الهيئة الناخبة نظيفة بقدر ما 

تكون النتخابات �سحيحة.
يحاول  من  كل  دربال   الوهاب  عبد  و�سدد 
تزوير التوقيعات يف عملية ملئ  ا�ستمارات 
الرت�سح، مو�سحا  اأن الرقابة �سهلة جدا يف 
هذه اخلطوة بحيث يكفي اإدخال ا�سم املوقع 
فقط والك�سف كم مرة ملئت ال�ستمارة واإن 

كان هناك خطب ما.
من جهة اأخرى ،  دعا املتحدث  املرت�سحني 
اإىل تقدمي ملفاتهم مبكرا بعدما اإعترب اإيداع 

امللفات يف اأخر حلظة جمازفة  ب�سبب بع�س 
عن    كا�سفا   ، امللف  املوجودة يف  الأخطاء 
تن�سيب جلنة  لتح�سني الإجراءات واإعطاءها 
تعليمات من اأجل توجيه املرت�سح للت�سحيح 
وثمن  العدالة  اإىل  اللجوء  يجنب  ما  اخلطاأ 
املتحدث ما قامت به الهيئة يف النتخابات 
الت�رشيعية واملحلية ال�سابقة ، قائال » هناك 
كان  كما  مطلقة  اأغلبية  على  حت�سل  حزب 
يف  �سابقة  وهي  ال�سابق   يف  احلال  عليه 
كما    ،« الهيئة  بف�سل  وهذا  اجلزائر  تاريخ 
اأي�سا لت�ساوؤل عن �سبب احتجاج بع�س  دعا 
الأحزاب الأغلبية لأول مرة  عن نتائجهم يف 
اأن كل هذه املعطيات  ، موؤكدا  النتخابات 
اجلزائر   يف  حا�سال  تغيريا  هناك  اأن  توؤكد 

و�سفه بالبطيئ والهادي.

تطهري القوائم معادلة 
مهمة يف العملية 

التخابية 
النتخابية  القوائم  تطهري  دربال  اإعترب   
العملية النتخابية، موؤكدا  معادلة مهمة يف 
اأن املو�سوع يجب اأن يعطي الأهمية الالزمة 
اإىل  املواطنني  دعا  مت�سل  �سياق  ويف    ،
�سوؤال  ويف  مكتوبة  للهيئة  �سكاويهم  تقدمي 
حول النتخابات  يف املراكز النظامية ، قال 
دربال »اأن اإعطاء اجلزائريني حق الت�سويت 
يف  متقدمة  خطوة  هو  متيزي  دون  ال�رشي 

احلريات ».
اإميان لوا�س
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.         الهيئة موؤهلة لتنظيم ال�ستحقاقات املقبلة 



ال�صندوق  على  الأول  الرجل  اأكد 
الفالحي بورقلة  للتعاون  اجلهوي  
جلول زعباط ، يف ت�رصيح �صحفي 
مت  اأنه  »الو�صط«،  يومية  به  خ�ص 
املدير  اإ�رصاف  وحتت  موؤخرا 
جمل�ص  ورئي�ص  لل�صندوق  العام 
املحلية ممثلة  وال�صلطات  الإدارة 
للمقاطعة  املنتدب  الوايل  يف 
امل�صالح  ومدير  تقرت  الإدارية 
الفالحية بالولية �صليم بن الزاوي 
تابعة  جديدة  مكاتب   03 ،تد�صني 
لل�صندوق بكل من بلديات احلجرية 
، تقرت و النزلة ، م�صيفا يف ذات 
املنا�صبة  هذه  خالل  اأنه  ال�صدد 
الفالحني  مع  جواري  لقاء  تنظيم 
الطرق  على  لإطالعهم  واملربيني 
و  النباتية  ثرواتهم  الأجنع حلماية 
فقد  ذلك  جانب  اإىل   . احليوانية 
اأكد جلول زعباط وبلغة الأرقام اأن 
ال�صندوق الوطني للتعاون الفالحي 
مقبولة  مايل  ارتياح  حالة  يعي�ص 
من  اأكرث  الأرباح  قيمة  بلوغ  بدليل 
بلغت  فيما   ، �صنتيم  1460مليار 
التي  للتعوي�صات  املالية  القيمة 

واملربون  الفالحون  منها  ا�صتفاد 
قيمة 02 مليار �صنتيم .

من جهة ثانية فقد اأو�صح املدير 
اجلهوي ل�صندوق التعاون الفالحي 
معر�ص  يف  زعباط  جلول  بورقلة 
مر  ال�صندوق  اأن   ، معنا  حديثه 
عليه منذ تاأ�صي�صه قرنا من الزمن 
الع�رصنة  يواكب  اليوم  اأ�صبح  و 

اخلدمات  حت�صني  و  التطور  يف 
ال�صناديق  من  هائل  كم  باح�صاء 
عرب  الفرعية  واملكاتب  اجلهوي 
الرتاب  ووليات  بلديات  خمتلف 
نف�ص  به  اأفاد  ح�صبما  الوطني 
وايل  اأن  ومعلوم   . املتحدث 
جالوي  القادر  عبد  ورقلة  ولية 
اأم�ص  اأول  اأم�صية  اإ�صتقبل  كان قد 

ال�صيد ال�رصيف بن حبيل�ص املدير 
للتعاون  الوطني  لل�صندوق  العام 
الفالحي ، رفقة اإطارات امل�صالح 
الفالحية بالولية وممثلي القطاع 
�صمن  يندرج  اللقاء   ، الفالحي 
زيارة العمل التي يقوم بها املدير 
للتعاون  الوطني  لل�صندوق  العام 
يوم  اأ�رصف  الذي   ، الفالحي 
تد�صني  على   2019 جانفي   27
احلجرية  بدائرة  للتاأمينات  مكتب 
الإدارية  باملقاطعة  مكتبني  و 
، كما قام  النزلة(  و  تقرت) تقرت 
حت�صي�صي  اإعالمي  يوم  بافتتاح 
ببلدية  الفالحية  التاأمينات  حول 
تب�صب�صت. و مبقر الولية – الديوان 
– مت تقدمي عر�ص مل�رصوع اإجناز 
باجلنوب  للتكوين  جهوي  مركز 
مكتب  طرف  من   « الفالح  دار   «
الدرا�صات » الأ�صيل » بتقرت ، مع 
العلم اأن املركز الذي ي�رصف على 
للتعاون  الوطني  ال�صندوق  اإجنازه 
للتكوين  جناح  �صي�صم  الفالحي 
وخمربين  �رصير،   50 لـ  اإقامة  مع 
احليوانات  كذا  و  الرتبة  لتحليل 
بيطرية  عيادة  اإىل  بالإ�صافة   ،
�صتقدم خدماتها جمانا للمربني .

التي  الفيال  اأن   « الو�صط   « علمت 
علي  املتقاعد  اجلرنال  اأتخدها 
غديري كمداومة له يف اأعايل حيدرة 
هي ملك لرجل الأعمال ي�صعد ربراب 

.
و ك�صفت م�صادر جد مطلعة اأن رجل 
وفر  من  هو  ربراب  ي�صعد  الأعمال 
الفيال للجرنال املتقاعد علي لغديري 
ليتخدها كمداومة حلملته و ا�صتقبال 
ال�صيىء   ، ال�صخ�صيات  من  العديد 
الأعمال  رجل  دعم  فعال  يوؤكد  الذي 
ربراب للمرت�صح علي غديري  وكانت 
حتدثت  قد  امل�صادر  من  العديد 
الأعمال  رجل  بني  عالقة  عن  �صابقا 

اجلرنال  املرت�صح  و  ربراب  ي�صعد 
لغديري  نفاه  ما  وهو   ، لغديري  علي 
 « عليه  طرحته  قد  كانت  �صوؤال  يف 
العديد  تداولته  ما  حول   « الو�صط 
من امل�صادر عن دعم ربراب حلملته 
ومل ينفي غديري لقاءه بربراب ، لكنه 
حاول ان يعطي انطباعا باأنه لي�ص هو 

من يدعم حملته .
م�صادر  حتدث  وقت  يف  هذا  ياأتي 
علي  اتخدها  التي  الفيال  اأن  مقربة 
هي  له  كمداومة  حيدرة  يف  غديري 

ملك لرجل الأعمال ي�صعد ربراب .

ع�صام بوربيع 

للدفاع  اجلزائرية  الرابطة  اأكدت 
ت�صجيل  عن  الإن�صان  حقوق  عن 
اثنني  جزائريني  معتقلني  وجود 
داعية  غوانتانامو  مبعتقل 
لفتح  اخلارجية  ال�صوؤون  وزارة 
ملفهم،  تنا�صي  وعدم  امللف 
اجلزائرية  الرابطة  ك�صفت 
يف  الإن�صان  حقوق  عن  للدفاع 
ت�صجيل  عن  اأم�ص،  تقريرها 
يقبعان  جزائريني  �صجينني  وجود 
تهم  دون  من  غوانتانامو  مبعتقل 
ال�صلطات  م�صائلة  حماكمة،  ول 
اأ�صمته  ما  اأ�صباب  عن  الر�صمية 
بتنا�صي الدولة اجلزائرية �صجينني 
قلقها  عن  معربة  جزائريني«، 
من:   كال  املعتقلني  و�صعيتي  اإزاء 

عبد  الرحمان  عبد  علي  املعتقل 
جويلية   17 يوم  يف  مولود  الرزاق 
برهوين  املعتقل  كذلك  و   1970
اأن  موؤكدة   ،1973 جويلية  �صفيان 
بال  يعترب  بال�صجن  تواجدهما 
نهاية كونه مل يتم توجبه اإليهم اأي 
ودون  الأمريكي  الق�صاء  من  تهم 
حماكمة مما ي�صكل انتهاك حلقوق 
العتقال  يخ�ص   فيما  الن�صان 
التع�صفي والحتجاز غري القانوين 
. كما اأو�صحت الرابطة اأن ال�صجن 
هناك،  �صجينا   40 حاليا  يحوي 
مقابل اأكرث من 779 معتقل اإدارًيا 
معتقل  يف  الق�صاء  نطاق  خارج 
كوبا  يف  الأمريكي  غوانتانامو 
يف  العتقال  مع�صكرات  فتح  منذ 

الرابطة  لتوؤكد  11 جانفي  2002، 
اجلزائريني  اإعادة  من  لبد  اأنه 
لأن  وقت،  باأ�رصع  املحتجزين 
اأي  يوجه  مل  الأمريكي  اجلانب 
مطالبة  الآن،  حتى  لهم  تهم 
تتخذ  بان  اجلزائرية  ال�صلطات 
كافة الإجراءات املمكنة والالزمة 
اجلزائريني،  كرامة  عن  للدفاع 
اخلارجية  ال�صوؤون  وزارة  داعني  
ال�صلطات  مع  امللف  هذا  لطرح 
الأمريكية يف اأي لقاء بني البلدين ، 
لأن احتجازهم بدون حماكمة اإىل 

ما لنهاية غري مقبول .
ويف ال�صياق الدويل جددت الرابطة 
غوانتانامو  معتقل  لغلق  دعوتها 
بالأ�صا�ص  ال�صجن  هذا  وجود  لأن 

الدويل  للقانون  �صارخ  خرق  هو 
رغم اأن املجتمع الدويل ي�رص منذ 
خا�صة  اإغالقه،  على  طويل  زمن 
عن  تدافع  املتحدة  الوليات  واأن 
غوانتانامو  اأ�صبح  لكن  احلرية 
رمًزا يتناق�ص مع كل تلك املعاين، 
غري  تناق�ص  عن  يعرب  بقائه  كون 
اإن�صاين بالإ�صافة اإىل اأنه يتناق�ص 
اأمريكا  تّدعيها  التي  القيم  مع 
فاملفهوم  الدولية،  املحافل  يف 
قانوين  نظام  اأي  يف  الأ�صا�صي 
تثبت  بريء حتى  ال�صخ�ص  اأن  هو 
اإدانته. ويف هذه احلالة فان اغلب 
املعتقلني يف غوانتانامو مل توجه 

اإليهم اتهامات حتى الآن .
 �صارة بومعزة

املدير اجلهوي ل�صندوق التعاون الفالحي بورقلة جلول زعباط للو�صط

رغم اأن لغديري نفى دعم ربراب حلملته

رابطة حقوق الإن�صان  

اأحمد باحلاج 

    حققنا �أرباحا بـ 1460 مليار �سنتيم

لغديري ين�سط حملته يف فيال لي�سعد ربر�ب بحيدرة

هناك معتقالن جز�ئريان بغو�نتانامو

.          فتح 03 مكاتب جديدة باحلجرية وتقرت    .          02 مليار قيمة تعوي�ض مت�صرري النكبة

بعد اأن اأغ�صبته ت�صريحات لغديري ب�صاأنه

دحمان عبد �لرحمن ين�سحب 
من دعم حملة لغديري بفرن�سا

 يف ظل الن�صداد بني النقابات
 و مديرية الرتبية بغليزان

وقفة �حتجاجية للتكتل 
�لنقابي �أمام مقر �ملديرية

رد عبد الرحمن دحمان امل�صت�صار 
نيكول  الفرن�صي  للرئي�ص  ال�صابق 
اجلالية  من�صقي  واأحد  �صاركوزي 
املقيمة  اجلزائرية  اجلالية 
ت�رصيحات  على   ، بفرن�صا 
ب�صاأنه  لغديري  املتقاعد  اجلرنال 
، معلنا ان�صحابه من م�رصوع دعم 
املرت�صح لغديري باخلارج ل�صيما 

بعد ت�رصيحاته .
الرحمن  بيان ن�رصه عبد  وجاء يف 
علي  لت�رصيحات  تبعا  اأنه  دحمان 
ليربثي  جريدة  فوروم  يف  غديري 
دعم  ب�صحب  قرار  نتخد  فاأننا   ،
للرئا�صيات  غديري  املرت�صح 
2019 و اأ�صاف بيان عبد الرحمن 
دحمان اأنه فعال قد مت ايقاعنا يف 
اخلطاأ من طرف �صباط م�صرتكني 
اأجل القيام بحملة  يف اجلي�ص من 
ل�صاحلك يق�صد لغديري  و ي�صيف 
جمموعة  بحل  �صنقوم  وكذلك   «
ان�صاوؤها  مت  التي  امل�صاندة  جلان 

يف فرن�صا و اوروبا ، وكندا ، منتهيا 
اىل اأنه نتمنى لك ا�صتمرارية جيدة 
هذا  »وياأتي  تر�صحك  مر�صوع  يف 
دجمان  الرحمن  عبد  طرف  من 
يف  اجلزائريني  تن�صيقية  ممثل 
اجلرنال  على  فعل  كرد  فر�صنا 
كان  الذي  لغديري  املتقاعد علي 
قد ترباأ من دحمان عبد الرحمان 
كممثل حلملته يف فرن�صا ، خا�صة 
امل�صادر  من  العديد  تداول  بعد 
حلملة  مديرا  دحمان  تعيني  عن 

لغديري.
فوروم  خالل   « الو�صط   « وكانت 
على  ال�صوؤال  طرحت  قد  ليربثي 
دحمان  اأن  �صحة  حول  لغديري 
عبد الرحمن هو من �صيقود حملة 
هذا  اأن  ال   ، فرن�صا ّ يف  لغديري 
الأخري ترّباأ ب�صدة من دحمان عبد 
الرحمن ، وقال اأنه اأجاب عن هذا 

املو�صوع يف وقت �صابق .
ع�صام بوربيع

�صن اأم�ص الثالثاء التكتل النقابي 
للنقابات امل�صتقلة لقطاع الرتبية 
احتجاجية  حركة  غليزان  بولية 
من  الرتبية  مديرية  مقر  امام 
اجل ال�صغط على م�صوؤول القطاع 
منع  قرارات  يف  النظر  اإعادة 
روؤ�صاء النقابات الدخول اىل مقر 
رخ�ص  منحهم  وعدم  املديرية 
الرتبوية  املوؤ�ص�صات  من  للتقرب 
لتن�صيب اأو عقد اجتماعات نقابية 
النقابي  التكتل  اعتربه  ما  وهو 
امل�رصوعة  بحقوقهم  امل�صا�ص 
بها  املعمول  القوانني  ويخالف 
املر�صوم  من   09 املادة  �صيما  ل 
املواد  وكذا   10/03 التنفيذي 
 14/90 القانون  من  و48   38
الإ�صهار  حق  على  يوؤكد  والذي 
واملوظفني  للعمال  الإعالم  و 
اخر  وملعرفة  موؤ�ص�صاتهم،  يف 

حيث  وامل�صتجدات  التطورات 
من  م�صادر  من  اجلريدة  علمت 
بغليزان  الولئية  الرتبية  مديرية 
حري�ص  هدايات  الرتبية  مديرة 
ممثلي  دخول  مبنع   اأمرت 
النقابي  للتكتل  الولئية  ملكاتب 
للنقابات امل�صتقلة لقطاع الرتبية 
ذلك  و  املديرية  مقر  دخول  من 
ب�صبب املقاطعة املعلنة من قبل 
وزارة  امل�صتقلة  النقابات  تكتل 
حمليا   و  وطنيا  الوطنية  الرتبية 
الولئية  املكاتب  هذه  اأن  كما 
داخل  مكاتب  لها  يوجد  ل 
التعامل  اأن  م�صيفة  املديرية 
عن  يتم  املديرية   و  التكتل  بني 
طريق  املرا�صلة بوا�صطة الربيد 
ك�صفت  ح�صبما  فقط  الإلكرتوين 

عنه م�صادرنا  .
ق  م

ك�صف املدير اجلهوي ل�صندوق التعاون الفالحي بولية ورقلة جلول زعباط ، اأنه مت خالل الأ�صبوع اجلاري تد�صني 03 مكاتب 
جديدة بالولية بهدف تقريب الإدارة من املواطن مع تنظيم حمالت حت�صي�صية تتعلق بتعريف الفالحيني واملربني بالطرق 

الوقائية حلماية ممتلكاتهم .

24 �ساعةالأربعاء 30 جانفي  2019  املوافـق  ل25 جمادى الأول 1440هـ 4



اليوم  اجلزائرية  اجلامعة  حتت�ضن 
األف  وثالثمائة  مليون  من  اأكرث 
و  التخ�ض�ضات  خمتلف  يف  طالب 
على  تقريبا  موزعني  امل�ضتويات 
كافة الرتاب الوطني ، فتجاوز عتبة 
البكالوريا بغ�ض النظر عن التقدير 
يعد  اجلامعي  باحلرم  االلتحاق  و 
تراود  التي  االأحالم  اأ�ضمى  من 
الثانوية  وطاأته  منذ  العلم   طالب 
وب�ضتى  امل�ضتحيل  يبذل  فتجده 
النظر  بغ�ض  االأ�ضاليب   و  الطرق 
عن م�رشوعيتها اأم ال  ليحجز مكانا 
عام  الناجحني،  قائمة  �ضمن  له 
االعتكاف  و  املراجعة  من  كامل 
التاأمالت  و  بالدعوات  مدجج  
ينخرط فيه الطالب اجلزائري يف 
مهمة واحدة كي   يتوج  باقتنا�ض 
تاأ�ضرية االلتحاق باجلامعة  »�ضهادة 
التي   ، هذه املرحلة    « البكالوريا 
تعد فرتة انتقالية يف حياة الطالب 
اجلزائري و التي من �ضاأنها نحت 
جتعله  التي  و  م�ضتقبله  معامل 
يتاأرجح  اآخر  حتد  غمار  يخو�ض 
الغريبة  اجلامعية  البيئة  بني  فيه 
مع  التاأقلم  على  قدرته  مدى  و 
اجلديدة   التحديات  و  االأو�ضاع 
يف  ا�ضتمراريته  مدى  و  جهة  من 
بذل جمهودات يف اأطوار اجلامعة 
التي  ت�ضاهي  مل    اإن   و  الثالث 
بذلها خالل ا�ضتعداداته للبكالوريا 

مقربة الطموحات

فاجلامعة  اأخرى  جهة  من   
عن  النظر  بغ�ض  و  اجلزائرية  
و  الت�ضنيفات  لقوائم  تذيلها 
الهائلة  امليزانية  من  بالرغم 
�ضنويا  الدولة  تخ�ض�ضها  التي 

للوقوف بهذا القطاع ق�ضد توفري 
�ضمان  و  للطالب  املنا�ضب  اجلو 
م�ضتقبل االأمة ككل، اإال اأنها اليوم 
الطلبة  من  العديد  لدى  اأ�ضحت 
فاملنظومة  الطموحات  مقربة 
ت�ضجع  التي  اجلامعية  التعليمية 
تطراأ  والتي  احلكومة  عليها  
طمعا  االإ�ضالحات  من   للعديد 
الطالبي   بامل�ضتوى  االرتقاء  يف 
روح  خلق  يف  تنجح  مل  اأنها  اإال 
الطالب  لدى  االإبداع   و  املناف�ضة 
االأهداف  تال�ضي  عن  ناهيك 
و   اجلامعية  الرغبة  تلك  فتور  و  
اإذ  الطموحات،  لتحقيق  ال�ضعي 
على   االأغلبية  طموحات   تقت�رش 
تفادي االإق�ضاء و  حت�ضيل النقاط 
االنتقال  �ضمان  �ضاأنها  من  التي 
العام  نهاية  يف  اأعلى  م�ضتوى  اىل 
ي�ضمى  ما  وتفادي  اجلامعي 
و  خا�ضة  اال�ضتدراكية  بالدورات 
�ضهر  مع  تتزامن  اأ�ضبحت  اأنها 
رم�ضان املعظم يف االآونة االأخرية 
،كما اأن النت�ضار لغة االحتجاجات 
طلبة   انتهجها  التي  االإ�رشابات  و 
بع�ض التخ�ض�ضات يف كافة الرتاب 
البالغ  و  الوا�ضح  االأثر  الوطني 
و�ضعف  م�ضتواهم   تذبذب  على 
من  االأو�ضاع  وتردي   مردودهم 
�ضيء اإىل اأ�ضوء خ�ضو�ضا و اأنها تتم 
اأحيانا  تتاأتي  و  ع�ضوائية  ب�ضورة 
ال  مطالب  و  لرغبات  ا�ضتجابة 
العلم  طالب  حتديات  مع  تتوافق 
�ضورة  ت�ضويه  �ضاأنه  من  هذا  و 
الطالب و تعكري اجلو الذي ي�ضمح 
يف  اجلامعية  درا�ضته  مبزاولة  له 

الظروف العادية كاأق�ضى تقدير

التقليد الأعمى

ال�ضباب  من  العديد  اليوم   يقع   
اجلن�ضني-  كال  من  اجلامعي- 

نتيجة  االأعمى  التقليد  �ضحية 
يعهد  بواقع جديد مل  ا�ضطدامه  
له مثيل ، في�ضطر لبذل جمهودات 
البيئة  مع  للتكيف  فيها  مبالغ 
اجلديدة �ضعيا ملواكبة الع�رشنة و 
اكت�ضاب �ضعبية و�ضط الطلبة ومن 
غريبة  فئات  تظهر  املنطلق  هذا 
االأطوار تت�ضم باأفكار م�ضتتة عبارة 
والت�ضبه  ال�ضياع   بني  خليط  عن 
يتبعون  الغربية،  باحل�ضارات 
بعيدة  عجيبة  غريبة  لب�ض  طرق 
جت�ضد  املاألوف  عن  البعد  كل 
االأعمى  التقليد  يف  انغما�ضهم 
طرق  اأن   كما  االأذواق،  الإر�ضاء 
حديثهم و ت�رشفاتهم هي االأخرى 
التي  التهجني  عملية  من  ت�ضلم  مل 
تعر�ض لها عقل ال�ضاب اجلزائري 
لالأ�ضتاذ  معاملتهم  عن  فناهييك 
و  بالفتور  تت�ضم  التي  اجلامعي 
بع�ضهم  طرف  من  االحرتام  قلة 
والتي يربرها البع�ض على اأنها نوع 
طريقة  او  االأدبية  ال�ضجاعة  من 
ت�ضف  اأنها  اإال  باحلقوق  للمطالبة 
مدى تقهقر �ضلوك الطالب ومدى 

تنا�ضيه للجانب االأخالقي للعلم ،

تغييب الطالب

التمعن يف �ضاحة  االأحداث احلالية 
يجعلك تت�ضاءل وللوهلة االأوىل  عن 
الطالب  دور  تغييب  وراء  ال�ضبب 
اجلزائري يف بلد تعد الفئة الفتية 
فيه  من ابرز  ثرواته مما يجعلك 
تلح الإدراك ما اإذا كان هذا الواقع 
مق�ضودا  فعال  اأم جمرد  حت�ضيل 
حياكتها  مت  ل�ضيا�ضة  حا�ضل 
تقت�رش  فاليوم  بعيد،  زمن  منذ 
جد  ب�ضورة  تعد  التي  و  م�ضاركته 
نقابات   و  تنظيمات  حمت�ضمة  يف 
منها   الغاية  تقت�رش   رمبا  طالبية 
يف تاأطري الطلبة و تنظيم �ضوؤونهم 

ما  اأو هذا  والدفاع عن حقوقهم  
يروج له البع�ض فبالرغم من قانون 
الذي  اجلزائر   يف  اجلمعيات  
املنظمات  مواالة  مبنع  يقت�ضي 
و  ال�ضيا�ضية  غري  اجلمعيات  و 
ان�ضمامها  اإىل االأحزاب ال�ضيا�ضية 
من   النوع  لهذا  ممار�ضتها  و 
اأن  اإال  مبا�رش  ب�ضكل  االأن�ضطة 
الطالب يجد نف�ضه جمندا يف قذارة  
بع�ض  االأعمال ال�ضيا�ضية و مدافعا 
عنها رغما عنه وما يتمخ�ض عنها  
يف  منه  علم  دون  �رشاعات  من 
اأ�ضحى  ولذلك  االأحيان،  اأغلب 
هذه  ملثل  االن�ضمام  من  الهدف 
عدد  اأكرب  ا�ضتقطاب  التنظيمات 
تغذية  لفائدة   الطلبة  من  ممكن 
منا�ضب  بلوغ  اأو  �ضيا�ضية  م�ضاريع 
بالو�ضط  االحتكاك  نتيجة  غامرة 
اآخرون  ي�ضتكي  ال�ضيا�ضي يف حني 
اأ�ضوات تغرد بحقوقهم  من غياب 
البيداغوجية و االجتماعية و عدم 
ملطالبهم  �ضاغية  اأذان  وجود 
هذه  انحراف  و  حياد  نتيجة 
الرئي�ضي  ال�ضبب  عن  التنظيمات 
لوحظ  انه  كما  ظهورها،  وراء 
الطلبة  ان�ضمام  يف  كبري  تراجع 
اجلزائريني لالأحزاب ال�ضيا�ضية يف 
حد ذاتها نتيجة فقدانهم الثقة يف 
الطبقة ال�ضيا�ضية وعدم اهتمامهم 
بهذا النوع من الن�ضال مبا يكت�ضيه 
من تغليط و ف�ضاد- ح�ضب راأيهم- 
هذه  وراء  ان�ضياعهم  ان  معتربين 
يف  يورطهم  قد  اله�ضة   التيارات 
وهنا  عقباها،  حتمد  ال  متاعب 
اجلزائري  ال�ضاب  تردد  يتجلى 
ال�ضيا�ضي  موقفه  عن  التعبري  يف 
اأحيانا  االكرتاث  وعدم  اأحيانا  
الرغبة  ناهيك عن  فقدان  اأخرى 
و  االأو�ضاع  تغيري  حماولة  يف 
دليل  ابرز  لعل  و  الفارق،  �ضناعة  
على  املحت�ضم  اإقبالهم  ذلك  على 

الت�ضويت يف خمتلف  اأداء واجب  
املحافل واالنتخابات �ضواء كانت 
عن  معربين  رئا�ضية  اأو  حملية 
ملزمني  كونهم  لذلك  ا�ضطرارهم 
بتقدمي  بطاقة الناخب يف ملفات 

بع�ض امتحانات التوظيف 

حتجيم املبادرات

يف  مبادرتهم  يخ�ض  فيما 
و   العلمية  الثقافية  الن�ضاطات 
الريا�ضية فالطالب اجلزائري مل 
ي�ضل بعد اإىل م�ضتوى  امل�ضاركات 
طاقاته  تعك�ض  التي  الفعالة 
العديد  كون   ، املميزة  االإبداعية 
اأن اجلامعة تعد  منهم مل يع بعد 
فيه  الذي ميار�ض  الطالب  ف�ضاء 
 ، اجلامعي  )كامل�رشح  هواياته 
و  االأدب   ، والر�ضم  املو�ضيقي 
ال�ضعر و غريها ( زيادة على كونها 
ركنا للتلقي و التعلم ، اأما البع�ض 
االآخر في�ضتكي اكتظاظ اجلداول 
مما  انتظامها   عدم  و  الزمنية 
فر�ض   ايجاد  وبني  بينهم  يحول 
ينح�رش  بالتايل  و  ذلك  لتحقيق 
اجلامعة  اإىل  الذهاب  بني  يومه 
وبالتايل  البيت  اإىل  والعودة 
اأ�ضبحت   الوقت  اإدارة  اأن  جند 
مع�ضلة اأخرى ت�ضاف اإىل م�ضاكل 
لدى  خا�ضة  اجلزائري  الطالب 
يجد  الذي  االأوىل  ال�ضنة  طلبة 
حتت  العي�ض  على  جمربا  نف�ضه 
اأحيانا  فيه  ي�ضطر  هائل  �ضغط 
ممار�ضة  يحبذ  اأو  بها  للت�ضحية 
الو�ضط  عن  بعيدا  هواياته 
ي�ضعر  يجعله  مما  اجلامعي  
الفاعلية  عدم  و  بامللل  �رشيعا 
من  يزيد  بالتايل  و  املجتمع  يف 
عن  التعبري  يف  التهكمية  رغبته 
ما يحيط به من افكار قد تكون  
خا�ضة  اأحيانا  اأخالقية  ال  بطرق 
التوا�ضل  اأن وجد يف و�ضائل  بعد 
االجتماعي املتنف�ض الوحيد عن 
في�ضيع  ال�ضلبية  االنطباعات  تلك 
فيها  واالإبحار   الت�ضكع  يف  وقته 
بدل حتويل تلك االأفكار وبلورتها 
مل�ضاريع قد تعود يوما ما بالفائدة 
على  للوقوف  و  املجتمع،   على 
النوادي  يف  �ضغرية  جولة  ذلك 
نظرة  للجامعات متنحك  العلمية 
اآلت  الذي  الو�ضع  على  �ضاملة 
اإليه جامعاتنا اليوم فالتح�ضريات 
للفعاليات اجلامعية من ملتقيات، 
اإ�ضافة  مناق�ضات  و  موؤمترات 
و  الوطنية  املنا�ضبات  اإحياء  اإىل 
غريها يقت�رش على م�ضاركة فئة 
قليلة من الطلبة املتطوعني الذين 
االن�ضمام  وراء  غاياتهم  تختلف 
لهذه النوادي- خا�ضة اأنها ت�ضمن 
اأهمها  املزايا  من  العديد  لهم 

التقرب من االأ�ضاتذة و اال�ضتفادة 
اإىل  اإ�ضافة  املربرة  الغيابات  من 
تفعيل دورهم يف ال�ضاحة الثقافية 
ح�ضور  اأن  كما    - للجامعة  
جد  يعد  الفعاليات  لهذه  الطلبة 
الدقائق  يتجاوز   ال  و  حمت�ضم 
القائمون  ي�ضطر  مما  املعدودة 
على هذه الفعاليات  اأحيانا على 
حلثهم  احل�ضور  اإجبارية  اإقرار 
جدوى،  دون  لكن  ذلك  على 
فبالرغم من اأهميتها كونها تعالج 
فيها  يتم  اأو  ح�ضا�ضة  موا�ضيع 
مب�ضتقبل  تتعلق  ان�ضغاالت  طرح 
الطالب اجلزائري اإال انه ال حياة 

ملن تنادي.

حراك اأدبي

والروايات  االأدب  عامل  ففي 
االأخرية  االآونة  اأن  ،�ضحيح 
فئة  يف  اأدبيا  حتركا  ت�ضهد 
مع  خا�ضة  اجلامعيني  الطلبة 
التوا�ضل  لو�ضائل  البع�ض  جلوء 
الأعمالهم  للرتويج  الجتماعي 
االأدبية لكن هذه االعداد ال تزال 
ي�ضتطيع  ما  مع  مقارنة  �ضئيلة 
تقدميه  اجلزائري  الطالب  فعال 
للعامل من اعمال ادبية حتاكي او 
اإذا  اخرون  قدمه  ما   تفوق  قد 
و مرافقتهم يف  احت�ضانهم  ما مت 
ق�ض�ض جناحهم حتى يت�ضنى لهم 
يف  �ضاحلة  كبذور  دورهم  تفعيل 
املالحظة  نف�ض   . املجتمع  هذا 
االأن�ضطة  عن  قولها  ميكن 
معظمها  تت�ضم  التي  امل�رشحية 
املحتوى  من  خلوها  و  بالبهتان 
كل  بعدها  و  النقدي   االأ�ضلوب  و 
البعد عن رفع ان�ضغاالت املجتمع 
االأو�ضاع  و  اأالمه  عن  التعبري  و 
العديد  اأ�ضحت  اذ  اإليها  اآل  التي 
امل�ضاركة  الأجل  امل�ضاركات  من 
فقط ، اأما االأن�ضطة الريا�ضية  و 
امل�ضاركة يف فعاليتها فيعد  هذا 
اأخرى  مفقودة  حلقة  امليدان 
طالب  فيه  يق�رش  ما  اإىل  ت�ضاف 
مدى  فعال  متنا�ضيني  اجلامعة 
ومدى  اجل�ضمية  ال�ضحة  اأهمية 
و  النف�ضية  ال�ضحة  على  تاأثريها 

العقلية ،
كل هذاالتق�ضري يف تفعيل االأن�ضطة  
الطالبية يف كافة امليادين و هذه 
تكت�ضي  التي  الباهتة  امل�ضاركات 
مدى  تعك�ض  اليوم  طالب  دور 
اجلامعة  منظومات  كافة  ف�ضل 
اجلزائرية التي عجزت  يف بلورة 
الذي  اجلزائري  الطالب  �ضورة 
هدف  اأمام  عاجزا  اليوم  يقف 
طموح  و  اجلامعة  يف  النجاح 
احل�ضول على من�ضب �ضغل  الذي 
اأ�ضحى ملن ا�ضتطاع اإليه �ضبيال .

العايب مفيدة    

 الطالب اجلزائري : حتديات 

و طموحات يف خرب كان

 اأدوار مهم�صة و اأ�صوات 

مغيبة  تنتظر الإفراج عنها  
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تعد اجلامعة املحطة الأخرية التي يعرج عليها 
الطالب قبل ولوجه عامل ال�شغل وتعد هذه املرحلة 
من اأهم مراحل حياته و اأ�شدها تعقيدا، لكن معظم 

الطلبة اجلزائريني ينهمكون يف ان�شغالت اأخرى 
توؤثر �شلبا على مردودهم العلمي و جتعل اأدوارهم يف 

املجتمع مغيبة متاما ، اإذ اأ�شبح �شغلهم ال�شاغل حت�شيل 
النقاط و �شمان النجاح لالنتقال للم�شتوى املوايل دون 

املبالة مبا ميكنهم فعال تقدميه من اأن�شطة فعالة و 
ذات حمتوى .



نا�شد �شكان �أحياء 40 م�شكنا ه�شا 
،�مل�شتقبل ، �لعتيق ، �لتجزئة رقم 
�لتجزئة   70/30 �لعمار�ت   ،05
�شكنة رقم 1.2.3.4 وبع�ض �أحياء 
�لر�نب  �أم  و  مو�شى  عني  قريتي 
�لتابعة  خويلد  �شيدي  ببلدية 
لورقلة ، يف ت�رصيح لهم مع يومية 
»�لو�شط«، و�يل �لوالية عبد �لقادر 
�الأول  �مل�شوؤول  ب�شفته  جالوي 
ب�رصورة  �لتنفيذية  �لهيئة  على 
دو�ئر  لدى  �لعاجل  �لتدخل 
لربطهم  �ملعنية  �الخت�شا�ض 
�إذ�  خا�شة  �ملدينة  غاز  ب�شبكة 
�لطاقوية  �ملادة  هذه  �أن  علمنا 
يكرث عليها �لطلب خالل �ملرحلة 
ق�شاو�ة  ملو�جهة  �حلالية  �ل�شتوية 
�نهاء  ثم   ومن  �لقار�ض   �لربد 
معاناتهم مع رحلة �لبحث �ليومي 
�لتي   ، �لبوتان  غاز  قارور�ت  عن 
�لعائالت  لدى  كثري�  طلبا  ت�شهد 

لق�شاء حاجياتها �ل�رصورية .
من جهة ثانية فقد ذهب �لبع�ض من 
حمدثينا �إىل �أبعد من ذلك عندما 
باأن  �ملعقول  غري  من  باأنه  �أكدو� 

هناك �أحياء بوالية نفطية بامتياز 
ونحن يف �شنة 2019 وتفتقر ل�شبكة 

غاز �ملدينة .
حاولنا  فقد  مت�شل  مو�شوع  ويف 
�الت�شال برئي�ض �ملجل�ض �ل�شعبي 
خويلد  �شيدي  لبلدية  �لبلدي 
بورقلة حممد قو�رح ملعرفة ر�أيه 
يف �ملو�شوع حيث وعدنا بالقدوم 
»�لو�شط«  ليومية  للمكتب �جلهوي 

لالإدالء بٍر�أيه �الإ �أنه مل ياأتي .

 ومعلوم �أن و�يل �لوالية بورقلة عبد 
خالل  تعهد   قد  جالوي  �لقادر 
�العتماد�ت  توزيع  على   �إ�رص�فه 
بف�شح  �لبلديات  على  �ملالية 
حالة  يف  �ل�شعب  �أمام  �ملنتخبني 
�ملر�شودة  �الأمو�ل  يلم�ض  مل  ما 
وفك  �لتنمية  خمططات  لتج�شيد 
�أر�ض  على  �ل�شكان  عن  �لعزلة 

�لو�قع .
�أجمع  فقد  �أخر  �شعيد  وعلى 

�ملحلية  �لتنمية  مللف  متابعون 
تو��شل  �أن  �شيدي خويلد  مبنطقة 
معاناة �شكان �الأحياء �ملذكورة من 
�ملدينة  غاز  ب�شبكة  ربطها  عدم 
ر�جع �إىل متاطل �ل�شلطات �لو�شية 
يف تنفيذ خمتلف �لرب�مج �حليوية 
�لبع�ض  �إدر�ج  ��شتدعى  ما  وهو 
�ملعنية  �لعمليات  �شمن  منها 
بالتجميد �أو �الإلغاء وفق ما �أوردته 

م�شادرنا .

حماربة  �آليات  �إطار تفعيل  يف 
�أنو�عها باإقليم  ب�شتى  �جلرمية 
متكنت  مترن��شت،  والية 
�لوالية  الأمن  �ل�رصطة  م�شالح 
�حل�رصي  �المن  يف  ممثلة 
�شخ�شني  توقيف  من  �لثاين  
يبلغان من �لعمر )34/27( �شنة 
يف ق�شية تكوين جمعية �أ�رص�ر 
لغر�ض �الإعد�د جلنحة �لن�شب 
��شتعمال  و  �لتزوير  و�الحتيال 
�ملزور ، حيازة �أ�شلحة بي�شاء و 
حيازة معد�ت �آالت �لتنقيب عن 

�لذهب بطريقة غري �رصعية .
 حيثيات �لق�شية تعود �ىل ورود 
معلومات  �ل�رصطة  م�شالح  �ىل 
�شخ�شني  وجود  مفادها 
م�شبوهة  ن�شاطات  ميار�شون 
�رص�شوف  حي  م�شتوى  على 
خطة  �إعد�د  بعد  و  �لفري�ي 
حمكمة تنقلت عنا�رص �ل�رصطة  
لفت  �أين  �ملكان  عني  �ىل 
م�شبوهني    �شخ�شني  �إنتباههم 
و  منهما  �لتقرب   عند  و 
�ملالم�شة  لعملية  �إخ�شاعهم 
مت  تفتي�شهما  و  �جل�شدية  
�شبط كي�ض بال�شتيكي به ثالث 
على  جمزئة  �الأور�ق  من  رزم 
خ�رص�ء  نقدية  �أور�ق  �شكل 
ملختلف  �رصيحة   75 و  �للون 

و  �لنقال  للهاتف  �ملتعاملني 
60 بطاقة �شحن و 116 ق�شيمة 
عرو�ض  عقود   06 و  �شخن 
، كما مت �شبط  �لدفع �مل�شبق 
من  حمظور  �أبي�ض  �شالح 
و   ،) )�شكني  �ملتو�شط  �حلجم 
معهما  �ملكثفة  �لتحريات  بعد 
تبني �أنهما يحوز�ن على خز�نة 
فوالذية م�شفحة باأحد �ملنازل 
�شادر  بالتفتي�ض  �الإذن  بعد  و 
�جلمهورية  وكيل  �ل�شيد   / من 
مت  مترن��شت  حمكمة  لدى 
حجز  و  �شبط  �أين  تفتي�شه 
من  جمموعة  على  باملخزن 
�للون  جمزئة  �الأور�ق خ�رص�ء 
على �شكل �أور�ق نقدية و تو�بع 
معد�ت �أالت �لتنقيب عن �لذهب 
، جمموعة من �الأ�شلحة �لبي�شاء 
�ىل  حتويلهما  ،مت  �ملحظورة 
حتقيق  فتح  و  �ل�رصطة  مقر 
�لق�شية ، بعد  بخ�شو�ض 
�إ�شتكمال �الجر�ء�ت �لقانونية، 
�أمام  فيهما  �مل�شتبه  تقدمي  مت 
�ملخت�شة  �لق�شائية  �جلهات 
 4 حقهم  يف  �أ�شدرت  �لتي 
غر�مة  و  نافذة  �شجن  �شنو�ت 
دينار  �ألف  مائة   قدرها  مالية 

جز�ئري نافذة . 
�أحمد باحلاج 

هدد �ملكتب �مل�شري الد�رة فريق 
�رصيع  للهو�ة  �لريا�شي  �لنادي 
�لنا�شط  بورقلة  �لربمة  بلدية 
من  باالن�شحاب  �ل�رصيف  ببطولة 
ب�شبب  �لوالية  كاأ�ض  مناف�شة 
يتخبط  �لتي  �ملالية  �ل�شائقة 

فيها �لفريق .
�جلاري  �الأ�شبوع  مطلع  قام 
�رصيع  لفريق  �مل�شري  �ملكتب 
مبر��شلة   ، بورقلة  �لربمة  بلدية 
�لوالئية  �لر�بطة  لرئي�ض  ر�شمية 
هذ�  �بالغ  مت  �أين   ، �لقدم  لكرة 
�لر�شمي  باالن�شحاب  �الأخري  
وذلك  �لوالية  كاأ�ض  مناف�شة  من 
�لتي  �ملالية  لل�شائقة  بالنظر 
يتخبط فيها �لفريق منذ مو�شمني 
، ليبقى �لت�شاوؤل مطروح عن �رص 
لتلبية  �ملعنية  �ل�شلطات  حترك 
يت�شدر  �لذي  �لفريق  مطالب 
�لق�شم  بطولة  يف  جمموعته 

�ل�رصيف هذ� �ملو�شم .

من جهة ثانية فقد طالب رئي�ض 
�لفريق من و�يل والية ورقلة عبد 
�لتدخل  ب�رصورة  جالوي  �لقادر 
�ل�شلطات  ملطالبة  �شخ�شي 
تو�شيحات  بتقدمي  �ملعنية 
خلف  تقف  �لتي  �الأ�شباب  حول 
�ق�شائهم من منحة �لبلدية ، وهو 
يحول  �أن  �شاأنه  من  �لذي  �الأمر 
وفق  م�رصفة  نتائج  حتقيق  دون 
�د�رة  طرف  من  م�شطر  هو  ما 
من  �أي�شا  ي�شكو  �لذي  �لفريق 

حرمانه من ملعب  .
من  جاد  تدخل  �نتظار  ويف   
يبقى  �مل�شوؤولة  �ل�شلطات  طرف 
�لنادي  فريق  ��رصة  على  لز�ما 
�لربمة  �رصيع  للهو�ة  �لريا�شي 
بهاته �ملدينة �حلدودية مع دولة 
تون�ض  معاي�شة �لو�شع �ملتاأزم يف 
�مل�شتديرة  �ل�شاحرة  �خت�شا�ض 

الأجل غري م�شمى .
�أحمد باحلاج 

يئن قاطنو 06 �أحياء ببلدية �سيدي خويلد 25 كلم عن مقر والية ورقلة ، حتت وطاأة �الفتقار 
خلدمات �سبكة غاز �ملدينة يف عز ف�سل �ل�ستاء و�ملعروف بالربد �لقار�س و �حلاجة �ملا�سة ل�سكان 

لهذه �ملادة �لطاقوية .

و�سط مطالب بتدخل و�يل ورقلة الإنهاء معاناتهم 

�أحمد باحلاج 

 06 �أحياء ببلدية �سيدي 
خويلد  تفتقر لغاز �ملدينة 

�شتحونة : نثمن �ملبادرة و ملتزمون 
بتو�شيات �لوزير و تعليمات �لو�يل  
 94 �أم�ض  �أول  �أم�شية  قامت 
و�شبانية  وثقافية  ريا�شية  جمعية 
بتكرمي   ، ورقلة  بوالية  وخريية 
بوالية  و�لريا�شة  �ل�شباب  مدير 
ورقلة بوبكر �شتحونة وذلك نظري 
جمهود�ته �جلبارة يف �لرقي بو�قع 

و �أفاق �لقطاع .
�أجمع ممثلي �جلمعيات �لتي قامت 
و�لريا�شة  �ل�شباب  مدير  بتكرمي 
 ، �شتحونة  بوبكر  �ل�شيد  بورقلة 
�أن هذ� �الأخري قدم �لكثري و�لكثري 
�لد�ئم  وقوفه  خالل  من  للقطاع 
�ملنجزة  �مل�شاريع  خمتلف  على 
�و تلك �ملوجودة يف طور �الجناز 
�حل�رص  ال  �ملثال  �شبيل  وعلى 
�جناز �أكرث من 165 ملعب جو�ري 
مع�شو�شب ��شطناعيا عرب بلديات 
�ملالعب  عن  ناهيك   ، �لوالية 
و  �جلو�رية  �مل�شابح  و  �لبلدية 
ملتابعته  ��شافة   ، �وملبية  �ل�شبه 

�مل�شاريع  لباقي  �مليد�نية 
وعلى  �الجناز  طور  يف  �ملوجود 
�لقطب  �حل�رص  ال  �ملثال  �شبيل 
تتو�جد  �لذي  �جلديد  �لريا�شي 
�الأخرية،  مر�حلها  يف  �الأ�شغال  به 
�ملتكررة  مبادر�تها  ن�شيان  دون 
و  �ملادي  �لدعم  توفري  من خالل 
�لت�شجيع �ملعنوي الإجناح خمتلف 
�لدينية  و  �لوطنية  �لتظاهر�ت 
الإجناح  �ل�شخ�شي  �شهره  وكذ� 
�ملر�فعة  مع  �ل�شيفية  �ملخيمات 
�لد�ئمة من �أجل رفع ح�شة �لوالية 
من �ملقاعد لتمكني جميع �لفئات 
من  �ال�شتفادة  من  �ملحرومة 

�ملخيمات �ل�شيفية  .
�لرجل  ثمن  فقد  ثانية  جهة  من   
�ل�شباب  قطاع  على  �الأول 
�شتحونة  بوبكر  بورقلة  و�لريا�شة 
يف  �أثرت  �لتي  �ملبادرة  هذه 
علمنا  �إذ�  خا�شة  كثري�  نف�شه 
م�شاحله  رفقة  �شتعطيه  �أنها 
ود�فع  دعما  �لقطاع  عمال  وكافة 

�الإنعا�ض  م�شرية  ملو��شلة  حقيقا 
جدد  حيث   ، بالقطاع  �لتنموي 
�ل�شارم  �لتز�مه  �مل�شوؤول  ذ�ت 
�ل�شباب  وزير  معايل  بتو�شيات 
وكذ�  حطاب  حممد  و�لريا�شة 
عبد  ورقلة  والية  و�يل  تعليمات 
ذ�ت  �شدد  ،حيث  جالوي  �لقادر 

�حلو�ر  �أبو�ب  �أن  على  �ملتحدث 
�ل�شبانية  �حلركة  �أمام  مفتوحة 
لالإ�شتماع  بالوالية  و�لريا�شية 
معها  و�لتجاوب  الإن�شغاالتهم 
�الأولويات  ح�شب  مبد�أ  بتطبيق 

و�الإمكانات �ملتاحة .
�أحمد باحلاج 

نظري جمهود�ته يف ترقية �لقطاع 

94 جمعية تكرم مدير �ل�سباب و�لريا�سة بورقلة

لغر�س �الإعد�د جلنحة �لن�سب 
و �الحتيال �لتزوير و ��ستعمال �ملزور

 عجز عن �سمان تكاليف �لتنقل
 يف مناف�سة �لكاأ�س 

توقيف �سخ�سني  يف ق�سية 
تكوين جمعية �أ�سر�ر بتمرن��ست 

 نادي �سريع �لربمة 
بورقلة يهدد باالن�سحاب 

�أخبار �جلنوب�الأربعاء 30 جانفي  2019  �ملو�فـق  ل25 جمادى �الأول 1440هـ 6

�أمن والية �أدر�ر

تكوين 30 �سرطيا يف جمال لغة �الإ�سارة
�لتو��شل  من  متكينهم  بهدف 
�الإحتياجات  ذوي  فئة  مع 
باإن�شغاالتهم  و�لتكفل  �خلا�شة 
،  نظمت   �لظروف  �أح�شن  يف 

�أدر�ر  بالنت م�شالح  �أمن  والية  
�شيق مع مديرية �لن�شاط �الإجتم
�عي و�لت�شامن دورة تكوينية ع
م�شتوى مقر �أمن �لواليةلفا ىل  

ئدة 30 �رصطيا مكلفني باالإ�شتق
بال على م�شتوى مقر�ت �الأمن 
�لوالئي �إىل جانب �أمن �لدو�ئر 
و�أمن �حلو��رص. �لدورة �لتكويني

ة �ملمتدة على مد�ر �شتة )06( 
�أ�شهر و�لتي �أ�رصف عليها �أ�شات
دة خمت�شني يف لغة �الإ�شارة من 
خالل تقدمي جمموعة من �لدر

و�ض �لنظرية و �لتطبيقية ، تهد
ف يف طياتها �إىل تلقني قو�ت �ل
�رصطة �أبجديات لغة �ال�شارة�لت
ي من �شانها تعزيز وت�شهيل عمل

ية �إ�شتقبال هذه �لفئة �خلا�شة م
ن �ملجتمع على م�شتوى مقر�ت 

�ل�رصطة.
�أحمد باحلاج  



يف  احلا�رضة  ال�رضكات  وتعر�ض 
اأجنبية  اأو  وطنية  الفعاليات  هذه 
عينات من مواد البناء التي ت�ستعمل 
ومعدات   , العمرانية  التهيئة  يف 
يف  ت�ستغل  التي  والديكور  التزيني 
املعمارية  للهند�سة  خمتلفة  اأمناط 
ي�ساهم  الذي  النحو  على  واأنتجت   ,
الطابع  جمالية  على  احلفاظ  يف 
على  الرتكيز  ويهدف  العمراين  
ح�سور هذا ال�سنف من املوؤ�س�سات 
املخت�سة يف �سناعة مواد البناء ذات 
اأمام  توفري  اإىل  املتعددة  املميزات 
املكلفة  الإجناز  مقاولت  اأ�سحاب 
مناذج  العمرانية  امل�ساريع  بتج�سيد 
ت�سمن جمالية  التي  املواد  تلك  من 
ح�سب  واملعماري  العمراين  النمط 
خ�سو�سيات كل منطقة , كما اأو�سح 
منظمو ال�سالون وتعر�ض املوؤ�س�سات 
امل�ساركة يف اأجنحة ال�سالون ب�سكل 
خا�ض مواد بناء م�ستعملة يف التهيئة 
العمرانية ومعدات الديكور والتزيني 

املعمارية  الهند�سة  يف  ت�ستغل  التي 
ال�سدد  هذا  يف  واأكد  عموما  
التظاهرة  هذه  اأن  العار�سني  عديد 
فر�سة  ت�سكل  التجارية  الإقت�سادية 
يف  الإجناز  بعامل  املهتمني  لطالع 
املواد  تلك  على  العمران  جمال 
واملعدات واآليات ت�سويقها واقتنائها 
اإىل  –ح�سبهم--  ت�ساهم  باعتبارها 
امل�سهد  جمالية  يف  كبري"  "حد 

املعماري للمباين والبنى التحتية.
جهتهم  من  لل�سالون  زوار  واأ�سار 
تلبي  املعرو�سة  املنتجات  اأن 
واملعدات  املواد  من  احتياجاتهم 
املوجهة لأغرا�ض الديكور والتزيني 
احلرفيني  من  عدد  اأكد  فيما   ,
املوؤ�س�سات  اأ�سحاب  من  بدورهم 
واملعدات  املواد  تلك  عديد  اأن 
ت�ستورد  وكانت  اإليها  يحتاجون  التي 
يف  الآن  اأ�سبحت  اخلارج  من 
حمليا  ت�سنع  اأنها  باعتبار  متناولهم 
, مع توفر عديد الأنواع والأ�سناف. 
الدويل  ال�سالون  اأن  الإ�سارة  جتدر 
العمومية  والأ�سغال  للبناء  الثالث 

يناير(   29- )باتي�سيد26  باجلنوب 
خم�سني  زهاء  م�ساركة  ي�سهد  الذي 
�رضكة  تنظمه  ومتعامال  عار�سا 

"فوار �سوف" لل�سالونات واملعار�ض 

الوطنية لرتقية  الوكالة  بالتن�سيق مع 
التجارة اخلارجية "اأجلك�ض " .

تتميز تظاهرة ال�صالون الدويل للبناء والأ�صغال العمومية باجلنوب يف طبعتها الثالثة التي تتوا�صل 
بولية الوادي, بعر�ض عينات ملواد بناء كفيلة باحلفاظ على جمالية النمط العمراين, والتي ا�صتقطبت 

اهتمام �صرائح خمتلفة من الزوار من حرفيني ومهتمني بعامل الهند�صة املعمارية.   

الوادي

م٫�ض

�شالون دويل للبناء والأ�شغال 
العمومية باجلنوب 

عنابة

م�صروع اإجناز املحطة اجلديدة ملطار وهران 

ق�صنطينة 

عني احلجل بامل�صيلة

م�شروع لإجناز �شد مبنطقة بوحديد 

اعذارات لثالث موؤ�ش�شات ب�شبب التاأخر 

افتتاح ملتقى دويل حول حتديد 
الت�شل�شل النووي للقمح

انعدام موقف مهياأ للحافالت 
يثري ا�شتياء ال�شكان 

افتتحت بجامعة الإخوة منوري 
ق�سنطينة1 اأ�سغال ملتقى دويل 
النووي  الت�سل�سل  حتديد  حول 

للقمح مما ي�سمح للم�ساركني 
هذه  حول  املعارف  بتبادل 
تنمية  �سمان  ق�سد  التقنية 
واأو�سح  م�ستدامة  فالحة 
عبد  اجلامعة  ذات  عميد 
احلميد جكون باأن تنظيم هذا 
يومني   يدوم  الذي  امللتقى 
بيداغوجي  مقعد   500 مبدرج 
تثمينا  �سيكون  هدام"  "تيجاين 
املنجز  العلمي  لال�ستغالل 
الدويل  الإحتاد  طرف  من 
النووي  الت�سل�سل  لتحديد 
ت�سل�سل  اأول  ن�رض  الذي  للقمح 
يف  القمح  لـ"جينوم"  مرجعي 
 17 يف  ال�سادرة  "علوم"  جملة 

اأوت2018  .
باأن و�سف  امل�سدر  ذات  واأكد 
املرجعي  الت�سل�سل  وحتليل 
�رضع  عمل  ثمار  يعترب  الذي 
فيه اأزيد من 200 عامل من 73 
معهد بحث ينتمون اإىل 20 دولة 
احتاد  طرف  من  عنه  واملعلن 
يف  للقمح  الدويل  الت�سل�سل 
ن�رضه  مت  والذي   2016 جانفي 
"علوم"  جملة  يف  عامني  بعد 
�ساأنها  من  جديدة  اآفاقا  يفتح 

جت�سيد فالحة دقيقة.
�سد  �رضورة  اإىل  اأ�سار  وبعدما 
الفجوة بني املعرفة الأكادميية 
واملهارات املهنية اأكد جاكون 
الرمز اجليني  "التحكم يف  باأن 
لن ي�سمح فقط بتطوير وتنمية 

واإيكولوجية  م�ستدامة  فالحة 
بف�سل  الإنتاج  حت�سني  بل 
ت�سم  الذي  القمح  اختيار 
من  متكنه  قوية  مواد  جيناته 
والأمرا�ض  اجلفاف  مقاومة 

الفطرية" .
اجلامعة  ذات  عميد  اأ�سار  كما 
اإىل اأنه �سيتم خالل هذا اأ�سغال 
هذا امللتقى العلمي تقدمي اأزيد 
من 15 مداخلة م�سيفا باأن هذا 
اللقاء يرمي اإىل تعريف وتنوير 
املحلية  العلمية  املجموعة 
�سنة   13 بخ�سو�ض  والعاملية 
من العمل الذي قامت به فرق 
الباحثني  �سيمكن  ما  البحث 
بتبادل املعارف حول الت�سل�سل 
الفر�سة  ومنح  للقمح  النووي 
للموؤ�س�سات العاملة يف املجال 
م�ساريع  ل�ستحداث  الزراعي 
وي�سارك  التعاون  طريق  عن 
الذي  الدويل  امللتقى  هذا  يف 
جامعة  تنظيمه  اإىل  بادرت 
بالتن�سيق  ق�سنطينة1  منتوري 
يف  للبحث  الدويل  املركز  مع 
املناطق  يف  الفالحي  املجال 

اجلافة و 
للبحث  املو�سوعاتية  الوكالة 
العلوم  و  البيوتكنولوجيا  يف 
املدر�سة  و  الغذائية  الفالحية 
للبيوتكنولوجيا  العليا  الوطنية 
عديد اجلامعيني من  املك�سيك 
واأملانيا  واإيطاليا  وفرن�سا 
والإمارات  وتركيا  وفنلندا 
وتون�ض  املتحدة  العربية 

واملغرب.

خل�صر بن يو�صف 

بلدية عني  �سكان  من  العديد  عرب 
ا�ستيائهم  عن   , بامل�سيلة  احلجل 
موقف  انعدام  ب�سبب  ال�سديد 
اأ�سحوا  حيث   , للحافالت  مهياأ 
يعانون �سواء �ستاء  اأو �سيفا ,حتت 
حرارة  و   , املتهاطلة  الأمطار 

ال�سيف ال�سديدة
اإىل  املتجهني  ال�سكان  وت�ساءل 
عا�سمة الولية , عن اأ�سباب تاأخر 
موقف  اإجناز  يف  الو�سية  اجلهات 
القانونية  باملوا�سفات  واقيات  اأو 
حرارة  تقيهم  وطنيا  بها  املعمول 
الأمطار  وغزارة  �سيفا  ال�سم�ض 
يكون  اأين   , �ستاء  املت�ساقطة 
املتنقلني  لهوؤلء  الأخري  املالذ 
اأ�سوار املحالت املتواجدة مقابل 
اأن  بعد  وذلك   , احلافالت  موقف 
 , عاري  و�سط  يف  تركن  اأ�سبحت 
يكابدون  اأ�سبحوا  باأنهم  م�سيفني 
الو�سع  ا�ستد  حيث   , املعاناة 

منهم  خا�سة  للم�سافرين   ق�سوة 
يتنقل  والذي   , اجلامعة  طالب 
هذا  ياأتي   , الع�رضات  يوميا  منهم 
ل�سكان  العديدة  املنا�سدات  رغم 
ح�سبهم  تلقى  مل  التي  املنطقة 
يقع  حيث   , لهم  ال�ساغية  الأذان 
املوقف احلايل يف مكان تنعدم فيه 
اأدنى ال�رضوط املعمول بها قانونيا 
الطريق  بجانب  يقع  واأنه  خا�سة 
يجعل  ما  وهو   ,  08 رقم  الوطني 
باخلطر   مهددة  املواطنني  حياة 
والأطفال   امل�سنني  منهم  ل�سيما 
الذين ي�سطرون اإىل قطع الطريق 
ب�سعوبة , يف ظل ال�رضعة اجلنونية 

لأ�سحاب املركبات 
فاإن   , املزري  الو�سع  هذا  واأمام 
و�سائل  م�ستخدمو  و  ال�سكان 
اجلهات  من  يطالبون   , النقل 
موقف  لإجناز  التدخل  الو�سية 
عليها  املتعارف  باملوا�سفات 
قانونيا, وذلك من اأجل رفع الغنب 

عنهم. 

�سد  لإجناز  م�رضوع  اإطالق  �سيتم 
�سيوجه  بعنابة  بوحديد  مبنطقة 
والتحكم  الأمطار  مياه  لتجميع 
حلماية  الوادي  نحو  تدفقها  يف 
من  للمدينة  الغربية  املنطقة 
من  علم  ما  بح�سب  الفي�سانات 
املوارد  لوزارة  العام  املفت�ض 

املائية �سليمانى زناغي .
واأو�سح ذات امل�سوؤول خالل جولة 
الولية  واىل  رفقة  قادته  ميدانية 
قطاعي  اإطارات  و  مزهود  توفيق 
باأن  والتطهري  املائية  املوارد 
للوكالة  اأ�سند  قد  امل�رضوع  هذا 
الوطنية لل�سدود والتحويالت على 

"اأقرب  يف  اإجنازه  يف  ي�رضع  اأن 
الآجال" م�سيفا باأن هذه املن�ساأة 
الهامة "متثل حال نهائيا" مل�سكل 
الفي�سانات التي يت�سبب فيها وادي 
الغربي  ال�سهل  مبنطقة  بوحديد 

ملدينة عنابة .
عاين  امليدانية  جولته  وخالل 
املوارد  لوزارة  العام  املفت�ض 
الأول  امل�سوؤول  رفقة  املائية 
بالولية �سري عمليات التكفل باآثار 
الفي�سانات التي م�ست عدة اأحياء 
عنابة  ببلديات  �سكنية  وجتمعات 
عمار.  و�سيدي  واحلجار  والبوين 
باملنا�سبة  امل�سوؤول  نف�ض  وذكر 

باأن امل�ساريع الهامة التي اأجنزت 
عمليات  وكذا  القطاع  لفائدة 
ال  �سملت  التي  وال�سيانة  التاأهيل 
35 حمطة للرفع بعنابة قد مكنت 
اأ�رضار كانت قد تكون  من تفادي 
اأكرث تعقيدا يف مثل هذه التقلبات 

اجلوية .
امليدانية  الزيارة  هذه  خالل  ومت 
معاينة اإجراءات التكفل مبخلفات 
من  بكل  الأخرية  الفي�سانات 
والتو�سل  والبوين  و احلجار  عنابة 
التي  الفي�سانات  م�سكل  حل  اإىل 
تعر�ست لها منطقة غربي عي�سى 
والتي  عنابة  ببلدية  �سيبو�ض  بحي 

اإجناز حمطة  اأ�سغال  فيها  ت�سببت 
لتوزيع البنزين .

عنابة  وايل  يكثف  جهته  من 
املعاينات امليدانية ل�سري عمليات 
اآثار  ومعاجلة  املياه  امت�سا�ض 
البوين  ببلديات  الفي�سانات 
والتكفل  عمار  و�سيدي  واحلجار 
ما  بح�سب  املت�رضرة  بالعائالت 
ولية  وت�سجل  اإليه   الإ�سارة  متت 
عتاد  من  اإمدادات  و�سول  عنابة 
من  املياه  امت�سا�ض  وجتهيزات 
�رضق  مبنطقة  ولية   13 حوايل 
اآثار  مبعاجلة  لالإ�رضاع  البالد 

الفي�سانات بهذه الولية. 

موؤ�س�سات  ثالث  اإخطار  �سيتم 
اجلديدة  املحطة  باجناز  مكلفة 
بن  "اأحمد  الدويل  وهران  ملطار 
بلة" باعذارات حلثهم على �رضورة 
امللحوظ  التاأخر  ا�ستدراك 
الثنني  اليوم  عنه   اعلن  ح�سبما 
العمومية  الأ�سغال  وزير  بوهران 

والنقل عبد الغاين زعالن.
مع  لقاءه  خالل  الوزير  وذكر 
 25 عددها  البالغ  املوؤ�س�سات 
واملكلفة باإجناز هذا امل�رضوع اأن 
املحطة اجلديدة للمطار �ستكون 
ال�سيف  ف�سل  من  ابتداء  عملية 
اجتاه  لهجته  م�سددا  املقبل 
ت�سجل  التي  الثالث  املوؤ�س�سات 
تاأخرا فيما يخ�ض اأ�سطر الجناز 

املكلفة بها.

مل  "اإذا  اأنه  اىل  زعالن  واأ�سار 
بالتزاماتها  تفي هذه املوؤ�س�سات 
�سنقدم  فاإننا  بالآجال  املتعلقة 
واإلزامها  عقودها  اإلغاء  على 
بدفع تكاليف هذا التاأخر" مربزا 
العمومية  ال�سفقات  قانون   " اأن 
مينحنا الأدوات القانونية الالزمة 
امل�ساكل  هذه  مبثل  للتكفل 
يف  يتواجد  امل�رضوع  وان  خا�سة 
�سجل  الثانوية"و  الأ�سغال  طور 
املحطة  م�رضوع  اأن  باملنا�سبة 
الدويل  وهران  ملطار  اجلديدة 
رئي�ض  برنامج  اطار  يف  ينجز 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
الجتنابي  الطريق  �ساأن  �ساأنه 
ميناء  بني  ما  الرابط  اخلام�ض 
�رضق- ال�سيار  والطريق  وهران 

اجلديد  الأوملبي  واملركب  غرب 
وم�رضوع التيليفرييك.

احلر�ض  يتم  "ل  اأنه  الوزير  واأكد 
الجناز  يف  ال�رضامة  على 
لألعاب  وهران  لحت�سان  حت�سبا 
 2021 املتو�سط  الأبي�ض  البحر 
مهمة  املدينة  لأن  وامنا  فقط 
القت�سادية  مكانتها  حيث  من 
مربزا  ال�سكانية"  كثافتها  وحجم 
على  يوؤكد  اجلمهورية  "رئي�ض  اأن 
احرتام اآجال الجناز ل �سيما اأن 
ميكنها  اجلديدة  املحطة  هذه 
م�سافر  مليون  5ر3  ت�ستقبل  اأن 
�سنويا مما �سيكون له اأثر اإيجابي 
ال�سياحية  الوجهة  تطوير  على 

للمنطقة".
هذه  اجناز  اأن  زعالن  واأ�ساف 

من  يتم  الذي  اجلديدة  املحطة 
 100 جزائرية  موؤ�س�سات  طرف 
باملائة يعد حتدي حقيقي ملحا 
املن�ساأة  هذه  ت�سيري  اأن  على 
اجلديدة التي تغطي حاجياتها من 
الطاقة ال�سم�سية ينبغي التح�سري 
املوارد  على  عالوة  الآن  منذ  له 
التكلفة  اأن  يذكر  الكفوؤة  الب�رضية 
تقدر  امل�رضوع  لهذا  الإجمالية 
بلغت  فيما  دج  مليار  9ر29  بنحو 
ن�سبة تقدم اأ�سغال جت�سيده حوايل 
ومبقدوراملحطة  باملائة.   90
مع  م�سافر  مليون  5ر3  معاجلة 
طاقة تو�سعة اىل 6 مليون م�سافر 
�سنويا. كما �ستتوفر على حظرية 
 1.200 لنحو  تت�سع  بطوابق 

�سيارة. 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية اجللفة 

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

مكتب املوؤ�ش�شات امل�شنفة و املهن املنظمة
قرار رقم : 3235 موؤرخ يف : 25 نوفمرب 2018

يت�شمن فتح حتقيق عمومي حول م�شروع ا�شتغالل
موؤ�ش�شة م�شنفة »مقلع احلجارة«

اإن وايل والية اجللفة 
مبقت�ضى القان�ن رقم 09/84 امل�ؤرخ يف 1984/02/04 املت�ضمن بالتنظيم االإقليمي للبالد

 ,107,74  : امل�اد  ال�ضيما  امل�ضتدامة  التنمية  اإطار  يف  البيئة  بحماية  املتعلق   2003/07/19 يف  امل�ؤرخ   10/03 رقم  القان�ن  مبقت�ضى   -
73,72,45,44,25,18,03,02

- مبقت�ضى القان�ن رقم 10/11 امل�ؤرخ يف 2011/06/22 املتعلق بالبلدية 
- مبقت�ضى القان�ن رقم 07/12 امل�ؤرخ يف 02/21/ 2012املتعلق بال�الية 

- مبقت�ضى املر�ض�م التنظيمي رقم 215/94 امل�ؤرخ يف 1994/07/23 املت�ضمن �ضبط اأجهزة االإدارة العامة لل�الية و هياكلها .
- مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 265/95 امل�ؤرخ يف 1995/09/06 املت�ضمن �ضالحيات م�ضالح التنظيم و ال�ض�ؤون العامة و االإدارة املحلية و 

ق�اعد تنظيمها و عملها 
- مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 198/06 امل�ؤرخ يف 2006/05/31 الذي ي�ضبط التنظيم املطبق على املن�ضاأت امل�ضنفة حلماية البيئة 

-مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي رقم 144/07 امل�ؤرخ يف 2007/05/19 الذي يحدد قائمة املن�ضاأت امل�ضنفة حلماية البيئة .
مبقت�ضى املر�ض�م التنفيذي 145/07 امل�ؤرخ يف 2007/05/19 الذي يحدد جمال تطبيق و حمت�ى و كيفيات امل�ضادقة على درا�ضة و م�جز التاأثري 

على البيئة 
مبقت�ضى املن�ض�ر ال�زاري رقم 77/27 امل�ؤرخ يف 2977/04/12 عن ال�ضيد وزير الداخلية و املتعلق باإجراء التحقيقات من اأجل املالئمة و عدم 

املالئمة .
نظرا لربقية ال�ضيد وزير الداخلية و اجلماعات املحلية و التهيئة العمرانية رقم 2312 امل�ؤرخة يف 2018/09/27 املت�ضمنة تعيني ال�ضيد ت�فيق 

�ضيف وايل والية اجللفة 
ال�الية  بتاريخ 2018/01/14 املت�ضمن تعيني املحافظني املحققني يف جمال املالئمة و عدم املالئمة عرب  ال�الئي رقم 089  للقرار  - نظرا 

ل�ضنة 2018.
- نظرا الإر�ضال مدير البيئة رقم 1535 بتاريخ 2018/10/14 املت�ضمن طلب فتح حتقيق عم�مي مل�رشوع ا�ضتغالل م�ؤ�ض�ضة م�ضنفة  »مقلع احلجارة 

» بلدية عني االبل لفائدة �رشكة Eurl Entreprise Travaux Public Charef  مل�ضريها ال�ضيد �ضارف عزالدين 
الرتخي�ص  املت�ضمن  و  املنجمية  للن�ضاطات  ال�طنية  ال�كالة  عن  ال�ضادر   2016/10/16 امل�ؤرخ يف    6892PXC رقم  املنجمي  لل�ضند  نظرا   -

با�ضتغالل مقلع احلجارة باملكان امل�ضمى جبل الغربي 03 ال�اقع برتاب بلدية عني االبل لفائدة �رشكة 
Eurl Entreprise Travaux Public Charef  مل�ضريها ال�ضيد �ضارف عزالدين 

باقرتاح من ال�ضيد مدير التنظيم و ال�ض�ؤون العامة
يقرر

املادة االأوىل :  يفتح حتقيق عم�مي ح�ل م�رشوع اإ�ضتغالل م�ؤ�ض�ضة م�ضنفة » مقلع احلجارة » الكائنة باملكان امل�ضمى جبل الغربي 03 ال�اقع 
برتاب بلدية عني االبل لفائدة �رشكة Eurl Entreprise Travaux Public Charef مل�ضريها ال�ضيد �ضارف عزالدين

املادة 02 : يهدف هذا التحقيق اإىل تقدير مدى التاأثري على البيئة و مدى املالئمة و عدم املالئمة لهذا امل�رشوع .
املادة 03 : يعني ال�ضيد ب��ضمال املخلط رئي�ص ق�ضم التعمري و الهند�ضة املعمارية و البناء بدائرة عني االبل حمافظا حمققا لهذا الغر�ص و يف 

حالة ال�رشورة يخلفه ال�ضيد اال�ضهبي عامر رئي�ص ق�ضم االأ�ضغال العم�مية بعني االبل   .
املادة 04 : ين�رش هذا القرار يف ي�ميتني وطنيتني على ح�ضاب �ضاحب امل�رشوع .

املادة 05 : يق�م املحافظ املحقق بفتح �ضجل مرقم و م�ؤ�رش عليه من طرف رئي�ص املجل�ص ال�ضعبي البلدي ي��ضع حتت ت�رشف امل�اطنني 
املعنيني بالتحقيق العم�مي لت�ضجيل مالحظاتهم و اأرائهم ح�ل هذا امل�رشوع خالل مدة �ضهر واحد  ابتداء من ن�رش االإعالن عن فتح التحقيق 

مبقر البلدية بعد ن�رشه يف ال�ضحف الي�مية 
املادة 06 : بعد انتهاء مدة التحقيق العم�مي , يق�م رئي�ص املجل�ص ال�ضعبي البلدي بقفل �ضجل التحقيق و اإر�ضاله اإىل ال�ضيد وايل ال�الية ) مديرية 

التنظيم و ال�ض�ؤون العامة ( مقرنا براية و تقرير املحافظ املحقق ال�رشيح ح�ل امل�رشوع
املادة 07: يكلف ال�ضادة : االأمني العام لل�الية , مدير التنظيم و ال�ض�ؤون العامة , مدير البيئة , مدير الطاقة , مدير ال�ضناعة و املناجم , مدير 
امل�ضالح الفالحية , مدير امل�ارد املائية , مدير احلماية املدنية , رئي�ص دائرة عني االبل  , رئي�ص املجل�ص ال�ضعبي البلدي لبلدية عني االبل  , 

كل فيما يخ�ضه بتنفيذ هذا القرار الذي �ضين�رش يف م�ضنف القرارات االإدارية لل�الية .

احلكم باحلجر
حكمت املحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا �ض�ؤون االأ�رشة 

علنيا ح�ض�ريا ابتدائيا
يف ال�ضكل قب�ل اإعادة ال�ضري يف الدع�ى 

يف امل��ض�ع : اإفراغ احلكم ال�ضادر قبل الف�ضل يف 
امل��ض�ع عن حمكمة حا�ضي بحبح ق�ضم �ض�ؤون اال�رشة 

و امل�ؤرخ يف 12-07-2018 حتت رقم الفهر�ص 790-18 و 
اعتماد اخلربة املنجزة من طرف اخلبري الطبي خليفي 
حمم�د امل�دعة لدى اأمانة �ضبط املحكمة بتاريخ 24-

09-2018 حتت رقم 92 و بالنتيجة احلكم مبا يلي : 
احلجر على املرجع �ضدها رحماين فريحة امل�ل�دة يف 
05-12-1998 ببلدية حا�ضي بحبح والية اجللفة بالتاأ�ضري 

مبنط�ق هذا احلكم على هام�ص عقد ميالد املرجع 
�ضدها يف ال�ضجالت االأ�ضلية للحالة املدنية .

و رف�ص مازاد عن ذلك من طلبات .
و حتميل املرجع امل�ضاريف الق�ضائية و املقدرة باأربعة 

اأالف و ت�ضعمائة دينار جزائري )4900 دج( 
بذا �ضدر هذا احلكم و اأف�ضح به جهارا باجلل�ضة العلنية 
املنعقدة يف التاريخ املذك�ر اأعاله و ل�ضحته وقع على 

اأ�ضله كل من الرئي�ص و اأمني ال�ضبط.

اجلمه�رية اجلزائرية الدميقراطية ال�ضعبية

مكتب االأ�ضتاذ بن حادو حممد حم�رش ق�ضائي لدى دائرة اخت�ضا�ص جمل�ص ق�ضاء اجللفة
الكائن مكتبه : �ضارع االأمري عبد القادر 49/146 اجللفة الهاتف : 50 22 027 92

طبقا للمادة 748 من قان�ن االإجراءات املدنية و االإدارية و بطلب من ال�ضيد )ة( : خلفاوي رابح جمال بن داود 
ال�ضاكن )ة( : بحي ال�ضيخ عامر بريان والية غرداية 

�ضد ال�ضيد )ة( : يط� حمج�ب بن حممد 
ال�ضاكن )ة( : ب�ضارع االأمري عبد القادر بال�ضارف اجللفة 

مبقت�ضى ال�ضند التنفيذي املتمثل يف عقد اعرتاف بدين حمرر عن مكتب الت�ثيق لالأ�ضتاذ : كا�ضي م��ضى �ضليمان 
بن باحمد رقم الفهر�ص : 2012/137 بتاريخ : 2018/01/18 و املمه�ر بال�ضيغة التنفيذية و الذي جاء فيه : )) ....
فاعرتف الطرف االأول ال�ضيد يط� حمج�ب بن حممد و اأ�ضهدنا على نف�ضه و ه� يتمتع باأهلية الت�رشف �ضحة و 

عقال و يف حالتي الط�ع و االختيار ,حتت طائلة العق�بات القان�نية , انه مدين للطرف الثاين ال�ضيد خلفاوي رابح 
جمال بن داود مببلغ قدره : اأربعة ماليني و ثالثمائة األف دينار جزائري ) 4.300.000.00 دج ( على �ضبيل اجل�د 
و االإح�ضان  بدون مقابل و ال ف�ائد....((  و بناءا على اخلربة املنجزة من قبل اخلبري بن حلر�ص ب�ضري امل�دعة 
باأمانة �ضبط املحكمة بتاريخ : 2018/05/24 حتت رقم 18/176 فهر�ص رقم : 18/18 و بالنتيجة احلكم ببيع 

العقار املت�اجد ببلدية ال�ضارف و املتمثلة يف :  01/ قطعة اأر�ص بتجزئة 250 قطعة بال�ضارف بالق�ضم 13 جزء 
61 م�ضاحته 202 مرت  250 قطعة بال�ضارف بالق�ضم 13 جزء 61 م�ضاحته 202 مرت  250 قطعة بال�ضارف بالق�ضم 
13 جزء 61 م�ضاحته 202 مرت  250 قطعة بال�ضارف بالق�ضم 13 جزء 61 م�ضاحته 202 مرت مربع ب�ضعر افتتاحي 

)1.010.000.00 دج( ملي�ن و ع�رشة االلف دينار جزائري . 02/ �ضكن بحي امللعب بال�ضارف بالق�ضم 07 اجلزء 
160 م�ضاحته 245  مرت مربع ب�ضعر افتتاحي )6.125.000.00 دج( �ضتة ملي�ن و مائة و خم�ضة و ع�رشون . 03/

منابه يف ال�ضكن الكائن بحي امللعب و املتمثل يف الربع على ال�ضياع بال�ضارف بالق�ضم 07 اجلزء 161 م�ضاحته 144 
مرت مربع ب�ضعر افتتاحي مقدر ب : 3.600.000.00 دج ثالثة ماليني و �ضتمائة األف دينار جزائري 

يعلن االأ�ضتاذ بن حادو حممد حم�رش ق�ضائي لدى جمل�ص ق�ضاء اجللفة باأنه مت اإيداع قائمة �رشوط البيع لدى 
حمكمة اجللفة م�ؤ�رش عليها بتاريخ : 2019/01/14 و حدد ال�ضعر االفتتاحي لبيع العقارات .

01/ / قطعة اأر�ص بتجزئة 250 قطعة بال�ضارف بالق�ضم 13 جزء 61 م�ضاحته 202 مرت  250 قطعة بال�ضارف 
بالق�ضم 13 جزء 61 م�ضاحته 202 مرت  250 قطعة بال�ضارف بالق�ضم 13 جزء 61 م�ضاحته 202 مرت  250 قطعة 

بال�ضارف بالق�ضم 13 جزء 61 م�ضاحته 202 مرت مربع ب�ضعر افتتاحي )1.010.000.00 دج( ملي�ن و ع�رشة 
االلف دينار جزائري . 02/ �ضكن بحي امللعب بال�ضارف بالق�ضم 07 اجلزء 160 م�ضاحته 245  مرت مربع ب�ضعر 

افتتاحي )6.125.000.00 دج( �ضتة ملي�ن و مائة و خم�ضة و ع�رشون . 03/منابه يف ال�ضكن الكائن بحي امللعب 
و املتمثل يف الربع على ال�ضياع بال�ضارف بالق�ضم 07 اجلزء 161 م�ضاحته 144 مرت مربع ب�ضعر افتتاحي مقدر ب : 

3.600.000.00 دج ثالثة ماليني و �ضتمائة األف دينار جزائري  
تقدم االعرتا�ضات بعري�ضة اإىل ال�ضيد رئي�ص املحكمة بثالثة اأيام على االأقل قبل جل�ضة االعرتا�ضات املحددة 

ي�م : 2019/02/11 مبكتب رئي�ص املحكمة على ال�ضاعة 10:00 �ضباحا و ميكن االطالع على قائمة �رشوط البيع 
باأمانة �ضبط حمكمة اجللفة اأو مبكتب املح�رش الق�ضائي. 

 

تعزية
تتقدم رئي�شة 

جمعية ال�شالم 
اخلريية لوالية 
البويرة ال�شيدة 

�شناء كونطة حفيدة 
املغفور لها جمعة 
ولد احلاج زهرة 

نيابة عن نف�شها وعن كل عائلتها عرب الرتاب 
الوطني باأخل�ص م�شاعر التعازي القلبية 

راجية من اهلل اأن يتغمد روحها الطاهرة 
بوا�شع رحمته ومغفرته واأن ي�شكنها جنة 

الغردو�ص وت�شاأل اهلل ان يجرب م�شيبة العائلة 
وان يخلف لهم االأف�شل واالح�شن ويعو�شهم 

اخلري وال�شالح .انا هلل اإنا اإليه راجعون .

تعزية
اأملت الفاجعة بعائلة عابد باي التي مقر 

�شكناها عني اجلنة مازونة والية
غليزان يف فقدان جدتهم احلاجة زهرة التي 

فارقت احلياة من دون رجعة لت�شعد
روحها اإىل بارئها �شبيحة اجلمعة املا�شي عن 

عمر يناهز 87 �شنة وبهذه
املنا�شبة احلزينة يرتحم كل من اأبناء ولدها 

عبد القادر و ابنتها احلاجة
ميينة وكل من �شفيان عبد الكرمي نبيل عبد 

اللطيف عثمان وفريد على روحها
�شائلني املوىل اأن يجعل قربها رو�شة من 

ريا�ص اجلنة و يبدلها دار خري من
دارها.

اإنا هلل واإنا اإليه راجعون
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جهاد بالوراثة

ولد املجاهد عي�سى يف 1968-10-1 
عائلته يف  وانتقلت  نابل�س،  مدينة  يف 
بعد  بالطة  خميم  يف  لل�سكن   1969
بهدم  ع�سكريا  اأمرا  االحتالل  اإ�سدار 
بعد  وذلك  العائلة،  منزل  اإغالق  اأو 
واحلكم  �ساكر"  "اأبو  والده  اعتقال 
�سارك  �سنوات،  �سبع  بال�سجن  عليه 
يف  اأظفاره  نعومة  منذ  النا�رص  عبد 
�سد  والتظاهرات  االحتجاجات 
اأطفال  ك�سائر  االإ�رصائيلي،  االحتالل 
احلجارة يف فل�سطني، خا�سة تظاهرة 
حيث   ،1976 عام  يف  االأر�س  يوم 
بالر�سا�س  الكربى  �سقيقته  اأ�سيبت 

احلي.

اإ�صابة وعمل

عي�سى،  اأ�سيب   1982 �سبتمرب  يف 
فخذه  اأعلى  يف  احلي  بالر�سا�س 
االأي�رص بعد مواجهات عنيفة مع جي�س 
�سارع  االإ�رصائيلي جرت يف  االحتالل 
القد�س- خميم بالطة؛ احتجاجا على 

مذابح �سربا و�ساتيال.
نقله  على  والده  اأ�رّص  ذاته  العام  ويف 
�ساحية  يف  االإ�سالمية  املدر�سة  اإىل 
على  للحفاظ  ن�سبيا،  الهادئة  نابل�س 
كانت  وهناك  االإ�سابة،  بعد  حياته 
التحق  حيث  الديني،  التزامه  بداية 
امل�سلمني  االإخوان  بجماعة   1983 يف 
يف خميم بالطة، وقدم البيعة لل�سهيد 
القائد جمال من�سور يف م�سجد خميم 
عمل  نف�سه  العام  ويف  القدمي  بالطة 
امل�سئولة  الطالبية  اللجنة  يف  ع�سًوا 
االأ�ستاذ  تراأ�سها  والتي  املدر�سة  عن 

جمال من�سور.

العتقال الأول

النا�رص  عبد  اعتقل   1986 عام  يف 
وا�سعة  قمعية  عملية  يف  مرة  الأول 
من�سورات  حيازة  بتهمة  املخيم  يف 
اآخرين  جانب  اإىل  واقتيد  ممنوعة، 
-منهم  ال�سهيد القائد جمال من�سور- 
وامل�سمى  الفارعة  �سجن  حتقيق  اإىل 

"االإ�سطبل".
املحتل  اجلي�س  اعتقله   1988 ويف 
مواجهات  اإثر  على  الثانية  للمرة 
خميم  من  بالقرب  �سديدة  �سعبية 
من  ال�سديد  لل�رصب  وتعر�س  بالطة، 
بعد  اقتادوه  الذين  االحتالل  جنود 
اإىل �سجن  اإخوانه  ذلك وجمموعة من 

الفارعة "االإ�سطبل" مرة اأخرى.

اإ�صابة وعمل ع�صكري

 1988 عام  يف  النا�رص،  عبد  اأ�سيب 
قدميه  يف  الثانية  للمرة  بالر�سا�س 
ال�سعبية  التظاهرات  اإحدى  خالل 
فعاليات  �سمن  بالطة  خميم  يف 
االنتفا�سة االأوىل، كما اأ�سيبت والدته 
ماي  ويف  مطاطية،  ر�سا�سات  ب�سبع 
من العام ذاته، بداأ عبد النا�رص العمل 
الع�سكري ال�رصي؛ حيث كان ع�سًوا يف 
ال�سيخ  بقيادة  حلما�س  خا�سة  خلية 
تدريبات  تلقت  والتي  جربيني،  عمر 
جتهيز  على  وعملت  خا�سة،  اأمنية 
واإعداد والتخطيط لو�سع عبوة نا�سفة 
االحتالل  جلي�س  نقاطا  ت�ستهدف 
مدخل  على  متمو�سعة  االإ�رصائيلي 
زجاجات  الإلقاء  اإ�سافة  املخيم، 

املولوتوف على دوريات اجلي�س.

قوات  اعتقلت  ذاته،  العام  ويف 
اإ�سافة  �سملت  التي  اخللية  االحتالل 
كامل  جربيني؛  وعمر  النا�رص،  لعبد 
وال�سهيد  كعبي  ويو�سف  حمادة  اأبو 
وائل �سالمة واآخرين، اإىل جانب خلية 
يو�سف  ال�سهيد  ال�سيخ  تراأ�سها  اأخرى 
ال�رصكجي؛ و�سملت ال�سهيد فهمي اأبو 
عي�سة وعبد اجلبار دويكات وغريهم.

هدم منزله

االحتالل  قوات  اأقدمت  اعتقاله  بعد 
االأ�سري عي�سى  على هدم منزل عائلة 
يف املخيم على خلفية االعتقال، كما 
هدمت منزل عن�رص اآخر يف املجموعة 
هو يو�سف كعبي ويف عام 1988 خ�سع 
التعذيب  اأ�سناف  ل�ستى  النا�رص  عبد 
والتحقيق، وبعد خروجه من التحقيق 
يف  حما�س  حركة  تاأ�سي�س  يف  �ساهم 
كان  حيث  ونابل�س،  جنني  �سجون 
يف  حما�س  اأدخلوا  من  اأول  واإخوانه 
�سجون االحتالل، وتوىل اإمارة حما�س 

يف  االإ�سالمية(  )اجلماعة  واجلهاد 
-1990 عامْي  املركزي  نابل�س  �سجن 

.1991

توا�صله مع ال�صيف

يف عام 1994 كانت بداية توا�سله مع 
اأر�سل  والذي  ال�سيف،  حممد  القائد 
يف  الق�سام  خاليا  تنظيم  الإعادة  له 
الر�سائل  خالل  من  وذلك  ال�سفة، 
�سعد  الق�سامي  كال�سهيد  واملبعوثني 
وغريه  ال�ساطئ-  مع�سكر  العرابيد- 
ويف العام ذاته جنح يف اإف�سال حماولة 
اعتقاله  واجلي�س  ال�ساباك  جهاز 
وا�ستمر  بالطة،  خميم  يف  منزله  من 
االأخري  اعتقاله  حلظة  حتى  مطاردا 
التي  اجلهود  كل  رغم   ،1995-8-19
العتقاله  االحتالل  �سلطات  بذلتها 

مبكرا.
جنح عبد النا�رص عام 1995 يف التخفي 
والت�سلل اإىل قطاع غزة اخلا�سع حديثا 
ل�سيطرة ال�سلطة الفل�سطينية، وهناك 
عيا�س  يحيى  باإخوانه  جمددا  التقى 
واأبو خالد ال�سيف ومعظم املطاردين 
يف ذلك الوقت بعدها جنح يف العودة 
�سفوف  تنظيم  الإعادة  نابل�س  اإىل 
وخا�سة  ال�سفة  يف  الق�سام  كتائب 

خاليا اال�ست�سهاديني.

العبوة املوقوتة

تفوق عبد النا�رص يف التخطيط وتنفيذ 
اال�ست�سهادية  العمليات  من  العديد 
ال�سهيوين  الكيان  ح�ساب  اأربكت  التي 
اأغ�سط�س  يف  اعتقل  اأن  اإىل  وقادته، 
القوات  له  ن�سبته  كمني  يف   ،1995
من  بالقرب  ال�سهيونية  اخلا�سة 
يف  نابل�س  مبدينة  منر  احلاج  م�سجد 
واعتقل  ليال،  التا�سعة  ال�ساعة  حوايل 
املجاهد  زميله  نف�سها  ال�ساعة  يف 

املدينة،  يف  منزله  من  بالل  عثمان 
حتقيق  لعملية  مبا�رصة  تعر�سا  حيث 
يف  التحقيق  زنازين  يف  جدا  قا�سية 

مدينة نابل�س ثم اجللمة.
التي  القا�سية  التحقيق  اأ�ساليب  اأثارت 
ا�ستخدمت �سد عبد النا�رص، واإخوانه 
يف  وا�سعا  جدال  واآخرين  عثمان 
اأو�ساط االأجهزة االأمنية والق�سائية يف 
و�سف  عليه  اأطلق  حيث  "اإ�رصائيل"، 
واإ�رصاره  لرف�سه  املوقوتة"  "العبوة 

على عدم االعرتاف.
مرتني،  املوؤبد  بال�سجن  حوكم  ثم 
حكم  الثالث  القا�سي  له  وطلب 
اإىل  اقتيد  �سنة  نحو  وبعد  االإعدام، 
زنازين العزل االنفرادي يف �سجن بئر 
ال�سبع بعد اتهامه واإخوانه يف غرفة 2 
ع�سقالن بحفر نفق يبلغ طوله حوايل 

ع�رصة اأمتار يف حماولة للهرب.
ويف عام 2005 �ساهم عي�سى يف ت�سكيل 
يف  حلما�س  عليا  قيادية  هيئة  اأول 
وانتخب  ال�سهيوين،  االحتالل  �سجون 
لرئا�سة الهيئة االأوىل حلما�س، وع�سوا 
والرابعة  والثالثة  الثانية  الهيئة  يف 
واخلام�سة وال�سابعة اإىل جانب اإخوانه 
من اأمثال القادة يحيى ال�سنوار وروحي 
وعبد  العاروري  و�سالح  م�ستهى 
اخلالق النت�سة وغريهم، ويف ال�ساد�سة 
عاما  من�سقا  انتخب   )2017-2015(
حاليا  ويعمل  للرئي�س،  ونائبا  للهيئة 
الهيئة  يف  ال�سيا�سية  للجنة  م�سوؤوال 
ملف  م�سوؤولية  ويتابع   ،2021-2019

التعليم االأكادميي يف ال�سجون. 
يف عام 2007 نال عبد النا�رص �سهادة 
ال�سيا�سية  العلوم  يف  البكالوريو�س 
اجلامعة  من  الدولية  والعالقات 
من  عديدة  عقبات  بعد  العربية، 
نال   2009 عام  ويف  ال�سجون،  اإدارة 
)درا�سات  يف  املاج�ستري  �سهادة 
نف�سها،  اجلامعة  من  الدميقراطية( 
�سلطات  األغت  اأ�سهر  عدة  وبعد 
م�سلحة ال�سجون ت�سجيله للدرا�سة من 
برنامج  نف�سها يف  اجلامعة  جديد يف 

الفكر البيولوجي لـ"اأ�سباب اأمنية".
كتابا  االأ�سري  ن�رص   2011 عام  ويف 
مروان  املنا�سلني  مع  م�سرتكا 
غلمة  عاهد  والرفيق  الربغوثي 
االعتقال"،  "مقاومة  عنوان  حتت 
عن  االإفراج  "اإ�رصائيل"  ورف�ست 
اأ�سرينا املجاهد يف اإطار �سفقة وفاء 
االأحرار التي اأفرج خاللها عن اجلندي 
االإ�رصائيلي جلعاد �ساليط مقابل مئات 
االأ�رصى؛ بذريعة اأنه ي�سكل خطًرا على 

اأمن الكيان ال�سهيوين.
اأن  عي�سى  ا�ستطاع   2014 عام  يف 
يكمل م�سواره وينال �سهادة ماج�ستري 
اأخرى يف "الدرا�سات االإ�رصائيلية" من 

جامعة القد�س يف اأبو دي�س.

28 عامًا ول يزال القيد ال�صهيوين يلف مع�صم الأ�صري الفل�صطيني عبد النا�صر عي�صى 
ا، وهو املحكوم عليه مدى احلياة، اإل اأّن ذلك مل يفت يف عزميته وحتديه قيَد  تراكمًيّ

ال�صجان؛ بل يوا�صل التحدي.

اأ�صرى فل�صطنيالأ�سري عبد النا�سر عي�سى.. 28 عاًما والقيد مل يك�سر اإرادته

  الأ�سرى ملتزمون بالهدوء
 ما التزم به الحتالل

فل�سطني  اأ�رصى  مركز  اأكد 
االأ�رصى  اأن  للدرا�سات 
ي�سطرون للجوء اإىل الت�سعيد 
يف  حباً  لي�س  ال�سجون  داخل 
هو  ما  بقدر  االأو�ساع  توتري 
التي  حقوقهم  عن  دفاعاً 
ال�سجون  اإدارة  عليها  تعتدى 
وتتعمد  م�ستمر،  ب�سكل 
والتنغي�س  بهم  التنكيل 

عليهم.
االإعالمي  الناطق  وقال 
ريا�س  الباحث  للمركز 
االأ�سقر اأن ما جرى يف �سجن 
املا�سي  االأ�سبوع  عوفر 
قوات  ارتكبتها  جرمية  هو 
اخلا�سة  القمعية  االحتالل 
االتفاق  وان  االأ�رصى،  بحق 
االأ�رصى  مع  جرى  الذي 
بالتزام  مرتبط  تنفيذه 
االأ�رصى  مبطالب  االحتالل 
يف  لالإدارة  قدموها  التي 
خالل  جرت  التي  اللقاءات 

اأيام الت�سعيد .
اأن االحتالل  واأو�سح االأ�سقر 
بوعوده  ينكث  ما  غالباً 
مطالبهم،  بتحقيق  لالأ�رصى 
من  الع�رصات  فى  جرى  كما 
ال�سجن  داخل  من  ال�سواهد 
�سواء كانت مطالب فردية اأم 
جماعية، م�سرياً اإىل االأ�رصى 
ملتزمون بالهدوء واال�ستقرار 
واإالَّ  االحتالل،  به  التزم  ما 
فان االأ�رصى لديهم العديد من 
للدفاع  والو�سائل  اخليارات 
على  واحلفاظ  اأنف�سهم  عن 
التي  وحقوقهم  مكت�سباتهم 
حققوها بالدماء والت�سحيات 
ودعا  ال�سنني.  ع�رصات  عرب 
اىل اال�ستمرار يف دعم ق�سية 
يف  الرتاخي  وعدم  االأ�رصى 
على  واقت�سارها  م�ساندتهم 
امل�ساكل  واوقات  املوا�سم 
فاأو�ساع  واالعتداءات، 
و�سعبة  قا�سية  اال�رصى 
اىل  وحتتاج  دائم،  ب�سكل 
الكل  من  املتوا�سل  الدعم 

الفل�سطيني.
تدهور  من  االأ�سقر  وحذر 
كبري  ب�سكل  االأ�رصى  اأو�ساع 
القادمة،  الفرتات  خالل 
جلنة  لتو�سيات  ا�ستجابة 
للت�سييق  "اأردان"  املجرم 
و�سحب  االأ�رصى  على 

ما  يكون  وقد  اجنازاتهم، 
بداية  جمرد  عوفر  يف  جرى 
وا�سعة  وتنكيل  قمع  حلملة 
اأو�ساعهم  واعادة  باالأ�رصى 

اىل �سنوات ال�سبعينات .
القوانني  اأن  واأ�ساف 
والقرارات التي عر�ست على 
الكني�ست خالل العام املا�سي 
ومتت امل�سادقة على بع�سها 
والبع�س االآخر ال يزال ينتظر 
اإقراره، تنذر بخطر كبري على 
قانون  �سواء  االأ�رصى  واقع 
اأو حرمانهم  االأ�رصى،  اإعدام 
اأو  العالج،  خم�س�سات  من 
عن  املبكر  االإفراج  منع 
الفل�سطينيني،  االأ�رصى 
االأمنيني  االأ�رصى  وا�ستثناء 
اال�ستفادة  من  الفل�سطينيني 
امل�ساحة  تو�سيع  قانون  من 
االأ�رصى  وحرمان  اأ�سري،  لكل 
للف�سائل  ينتمون  الذين 
حتتجز  التي  الفل�سطينية 

رهائن من الزيارات .
واأ�سار اإىل اأن االحتالل يهدف 
والقوانني  القرارات  من هذه 
ب�سكل اأ�سا�سي بجانب حتقيق 
مبكانة  امل�سا�س  الردع، 
واالإ�ساءة  القانونية،  االأ�رصى 
مبا  الن�سالية  هويتهم  اىل 
بربط  االحتالل  روؤية  يخدم 
وهذا  باالإرهاب،  اال�رصى 
يعني جترمي الن�سال الوطني 
خطرياً  وم�سا�ساً  الفل�سطيني 
ال�سعب  كفاح  مب�رصوعية 
ومقاومته  الفل�سطيني 

لالحتالل.
االأ�رصى  حققه  ما  واعترب 
اإدارة  مع  اجلل�سات  خالل 
واجناز  انت�سار  هو  ال�سجون 
ظل  فى  لهم،  يح�سب 
لهم،  املتاحة  االإمكانات 
االحتالل  �سلطات  وتغول 
وا�ستقواءها  حقوقهم  على 
ال�سلطة  وطالب  عليهم. 
القيام  ب�رصورة  الفل�سطينية 
جرائم  جتاه  مب�سوؤولياتها 
االأ�رصى،  بحق  االحتالل 
اىل  عاجل  ب�سكل  ورفعها 
واتهام  الدولية  املوؤ�س�سات 
جرائم  بارتكاب  االحتالل 
ما  وتقدمي  وا�سحة  حرب 
كدليل  �سجن عوفر  جرى يف 

على همجية
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اال�ستدعاء مرفو�ض

وهي  من�صور،  جمال  �أمان  تقول 
�لقيادي يف حما�س  حمامية و�بنة 
�ل�صهيد جمال من�صور: "�إن زوجي 
من  يناير  من  �لثاين  منذ  معتقل 
��صتدعيت  وقد  �حلايل،  �لعام 
عرب �لهاتف -�ل�صبت- من �صابط 
مع�صكر  �إىل  للح�صور  �ملنطقة 
�إذ�  نابل�س،  مدينة  جنوب  حو�رة 
و�حلديث  زوجي  مقابلة  �أردت 
وقلت  �حل�صور،  فرف�صت  معه، 
غري  با�صتدعاء  �آتي  ال  �أنا  لهم: 
�أر�صلو�  �لهاتف،  عرب  قانوين 
فهددو�  قانونياً،  ��صتدعاًء  يل 
يريد  من  لهم  فقلت  باعتقايل، 

�الآخر ياأتي ملقابلته".
�ل�صاعة  "متام  �أمان:  وت�صيف 
�الثنني  فجر  من  و�لن�صف  �لثالثة 
من  بقوة  تفاجاأنا   2019/1/21
منزل  �قتحمت  �الحتالل  جي�س 
حيث  نابل�س،  مبدينة  عائلتي 
�أبيت عندهم، وك�رسو� �لباب  كنت 
�ل�صابط  وطلب  للبيت،  �لرئي�س 

للموجودين،  �ل�صخ�صية  �لهويات 
تعنيك،  ال  هوياتهم  له:  فقلت 
وهذه  معي،  �حلديث  تريد  �أنت 

هويتي".
من�صور:  �أمان  �ملحامية  وتوؤكد 
�ل�صابط  �أخ�صعني  "بعدها 
وكانت  حتقيق،  جلل�صة  �مل�صوؤول 
حياتي  حول  تدور  �الأ�صئلة  كل 
بزوجي  و�رتباطي  �ل�صخ�صية 
تعرفت  وكيف  �أمري،  �ملوقوف 
عليه، و�صعرت �أنه ال توجد عندهم 
�أي ق�صية حمددة يرغبون �حلديث 
منها  طلبو�  �أنهم  م�صيفة  فيها"، 
مفاتيح �صيارتها �ل�صخ�صية، وقالو� 
�إنهم يريدون تفتي�صها، و�إال فاإنهم 
فاأعطتهم  �لزجاج،  �صيك�رسون 
نقا�س  د�ر  وبعدها  �ملفاتيح، 
�ل�صابط  فاأمر  حولها،  بينهم، 

باإح�صارها.
حرية  مركز  -وفق  �أمان  وتابعت 
�أن  وجدت  خرجنا  "ملا  نيوز-: 
دوريات  مع  مركونة  �صيارتي 
مكانها،  من  نقلوها  وقد  �جلي�س 
باحلديث  وبد�أت  فاحتججت، 
�صبب  عن  لل�صابط  بع�صبية 
يريدون  �أنهم  �ّدعو  وقد  حتريكها 
�إن  يل:  فقالو�  فح�صب،  تفتي�صها 

باتت  و�الآن  لك،  كانت  �ل�صيارة 
لنا".

انقلب ال�سحر على 
ال�ساحر

هذ�  يف  بالقول:  �أمان  وت�صهب 
�الحتالل  قو�ت  كانت  �للحظات، 
معهم  �أمري  زوجي  ��صطحبت  قد 
قو�ت  زي  و�ألب�صوه  �لدورية،  يف 
معنوياته  من  ليهزو�  �الحتالل، 
يف  �رسخ  لكنه  �عتقايل،  مبنظر 
�جليب  د�خل  من  �للحظة  تلك 
�أمري،  �أنا  )�أمان،  قائاًل:  �لع�صكري 
�هلل  كتب  ما  �إال  ي�صبنا  لن  قل 
�عتد�ء  �صوت  �صمعت  وهنا  لنا( 

بال�رسب عليه، لي�صكتوه".
حملوين  "بعدها  �أمان:  وتوؤكد 
بي  وذهبو�  ع�صكري  جيب  يف 
مدينة  جنوب  حو�رة  مع�صكر  �إىل 
نابل�س، وهناك جل�س معي �ل�صابط 
�الأ�صئلة  كل  وكانت  و�ملحقق، 
�صخ�صية وعن زيار�تنا �الجتماعية 
لهم: هل  وعن �صري حياتنا، فقلت 
�لليل  منت�صف  ب�صاعات  بي  �أتيتم 
ووقتها  �الأ�صئلة!،  هذه  لت�صاألوين 

بد�أ �أحد �جلنود بت�صويري بكامرية 
هل  �صارخة،  فنه�صت  �لفيديو، 
لت�صتخدمها  ت�صويري  تريد 
�أ�صمح  ال  �أنا  �أمري.  على  لل�صغط 
لك بالتقاط �صورة يل، وهنا �حتد 

�لنقا�س وتوقف عن ت�صويري".
عن  تتحدث  وهي  �أمان  وت�صيف 
بنقلي  "هددوين  �عتقالها:  ليلة 
حلني  �جللمة  حتقيق  مركز  �إىل 
ال  لهم:  فقلت  باأمري،  �لتباحث 
فقالو�:  تهمة،  �أي  علَيّ  توجد 
تُبقيك  تهمة  �أّي  �ختالق  ن�صتطيع 

حتى  �أو  �أ�صهر  �صبعة  �ل�صجن  يف 
بني  خريوين  وبعدها  كاماًل،  عاماً 
�لعودة �إىل �ملنزل، �أو �لذهاب �إىل 
مركز حتقيق �جللمة لروؤية زوجي، 

فطلبت �لعودة للمنزل".

ال يوؤتنَيّ من قبلي

من�صور  �أمان  �ملحامية  ولفتت 
من  �لبالغ  �أمري  زوجها  �أن  �إىل 
علوم  عاًما، هو طالب   25 �لعمر 

وما  �لنجاح،  بجامعة  �صيا�صية 
ب�صبب  تعلميه  �إنهاء  ��صتطاع 
�عتقل  فقد  �ملتكررة،  �عتقاالته 
3 �صنو�ت لدى �الحتالل، ويحاول 
وعمله،  در��صته  بني  �جلمع  �الآن 
�صوى  زو�جهما  على  مي�س  ومل 

ثالثة �أ�صهر.
و�أ�صارت �إىل �أن �لهدف من نقلها 
وتدمري  �أمري  على  �ل�صغط  هو 
يثنينا  لن  ذلك  �أن  �إال  معنوياته، 
�لذي  �لطريق  مو��صلة  عن 

�خرتناه الأنف�صنا.

االحتالل ال�ستدعائها. اأمان تر�سل ر�سالة وا�سحة وقوية لرف�ض االأهداف التي  خمابرات  ات�ساالت  على  من�سور  جمال  اأمان  املحررة  االأ�سرية  جتيب  اجلملة  بهذه  له"..  يجي  الثاين  بده  "اللي 
ي�سعى لها االحتالل من ا�ستدعائها، ومن ثم التقاط �سور لها، ال�ستخدامها ورقة �سغط على زوجها االأ�سري اأمري ا�ستية املعتقل منذ بداية العام يف مركز حتقيق اجللمة.

م٫�ض 

هكذا تدافع اأمان من�شور عن زوجها الأ�شري اأمري ا�شتية!

15 اأ�شريا “مب�شفى الرملة” يعانون اأو�شاعا �شحية خطرية ومقلقة
�الأ�رسى  �صوؤون  هيئة  حمامي  �أفاد 
�ليوم  عجوة،  كرمي  و�ملحررين، 
�لثالثاء، باأن �حلالة �ل�صحية لالأ�صري 
وت�صهد  با�صتمر�ر  تتفاقم  دياك  �بو 
�لوقت،  مرور  مع  متو��صال  تر�جعا 
�مل�صكنات  من  �أنو�ع   8 يتناول  و�أنه 

يوميا لتخفيف �أوجاعه و�آالآمه.
ملا  زيارته  خالل  عجوة،  و�أو�صح 
�أن  �أم�س،  �لرملة  مب�صفى  تعرف 
�لتعب  من  يعاين  دياك  �بو  �ال�صري 
�ل�صديد و�الرهاق �لد�ئم، ويعاين من 

�صعوبة يف �لتنف�س وعدم �لقدرة على 
ل�صاعات  �لنوم  ي�صتطيع  وال  �مل�صي 
�ملعدة  يف  �لورم  �آالآم  ب�صبب  طويلة 

و�المعاء.
�ل�صحية  �الأو�صاع  �ن  �لهيئة،  وقالت 
لالأ�رسى �ملر�صى و�جلرحى �لقابعني 
�لرملة”  �صجن  “عيادة  ت�صمى  فيما 
�ملتابعة  غياب  ظل  يف  �صوء�،  تزد�د 
ت�صّنف  ملر�صى  �حلثيثة  �ل�صحية 
�الأ�صعب  باأنها  �ل�صحية  حاالتهم 
�الحتالل  �صجون  يف  �الأ�رسى  بني 

�ال�رس�ئيلي.
�أ�صري�   15 �أن  �ىل  �لهيئة،  ولفتت 
“م�صفى  يف  حاليا  يقبعون  مري�صا 
�أو�صاع خطرية  من  ويعانون  �لرملة” 

ومقلقة، وهم كل من:
�رسطان  دياك،  �بو  �صامي  �الأ�صري 

باالأمعاء.
من  يعاين  رد�د،  معت�صم  �الأ�صري 
بعمل  وق�صور  باالمعاء  �رسطان 
بالعظام،  وم�صاكل  و�لربو،  �لقلب، 
بالكتف  و�أوجاع  باجللد،  وتاآكل 

و�ملفا�صل، وم�صاكل بالروؤية.
من  يعاين  �القرع،  ناه�س  �الأ�صري 
ومبتور  عديدة  �صحية  م�صاكل 

�لقدمني.
يعاين من �صلل  �الأ�صري �صالح �صالح، 
للبول  �كيا�صا  بيديه  ويحمل  ن�صفي 

و�لرب�ز.
�لهدى، يعاين من  �بو  �الأ�صري ��رسف 
�ل�صلل، ويتنقل على كر�صي متحرك.

من  يعاين  �ل�صاوي�س،  خالد  �الأ�صري   
�صلل ن�صفي ومن عدة �أمر��س �صعبة 

ومزمنة.
على  يتنقل  موقدة،  من�صور  �الأ�صري 
��صابته  ب�صبب  متحرك  كر�صي 
للبول  �كيا�صا  بيديه  ويحمل  بال�صلل، 

و�لرب�ز.
�الأ�صري م�صطفى �رس�غمة، يعاين من 
م�صاكل بالكلى ومن مر�س �ل�صكري.

من  يعاين  كرجة،  �لدين  عز  �الأ�صري 
و�حلو�س  و�لقدم  بالكتف  ��صابة 

وبحاجة الجر�ء عمليات جر�حية.
من  يعاين  دعي�صات،  �حمد  �الأ�صري 

بفخده  نارية  طلقات  بعدة  ��صابته 
�الأمين.

م�صاكل  لديه  �رسف،  وليد  �الأ�صري 
باالمعاء  �لتهابات  من  ويعاين  بالكبد 

�لقريبة على فتحة �ل�رسج.
من  يعاين  حويلة،  �بو  حممد  �الأ�صري 

�إ�صابة بالقدم �لي�رسى.
�الأ�صري �ياد حريبات، مي�صي بو��صطة 

جهاز �مل�صاعدة على �مل�صي.
بحاجة  خ�رس،  �بو  حممد  �الأ�صري 

لعملية زر�عة كلية.

حكم 54 �شهًرا و10 اآلف �شيقل بحق الأ�شري الرازم

قوات القمع تقتحم ق�شم )4( يف معتقل “رميون”

�ملركزية  �ملحكمة  �أ�صدرت 
�لقد�س  مدينة  يف  �الإ�رس�ئيلية 
حكًما  �الثنني،  �ليوم  �ملحتلة، 
الأربع  فل�صطيني  �صاب  ب�صجن 
خلفية  على  ون�صف،  �صنو�ت 
�صوب  �حلجارة  بر�صق  �تهامه 

م�صتوطنني يهود.
�الأ�رسى  �أهايل  "جلنة  و�أو�صحت 
�أن  لها  بيان  يف  �ملقد�صيني" 
�لقد�س،  يف  �ملركزية  �ملحكمة 
ق�صت ب�صجن �ل�صاب حممد �لر�زم 
)22 عاًما(، 54 �صهًر� و�أ�صافت �أن 

فر�صت  �الإ�رس�ئيلية  �ملحكمة 
غر�مة  دفع  �لر�زم  �الأ�صري  على 
�صيقل  �آالف   10 بقيمة  مالية 
عقب  �أمريكًيا(،  دوالًر�   2725(
باجتاه  �حلجارة  بر�صق  �إد�نته 
م�صتوطنني يف �لبلدة �لقدمية يف 

�لقد�س.
�إىل  �ملقد�صية،  �للجنة  و�أ�صارت 
�أن قو�ت �الحتالل �عتقلت �لر�زم 
يف 7 فرب�ير 2018، وهو من �صكان 
حمتجز  �أنه  كما  �لقدمية،  �لبلدة 

يف �صجن "ر�مون" �ل�صحر�وي.

�لقمع  قو�ت  �قتحمت 
�صباح �الثنني ق�صم )4( يف 
معتقل “رميون” و�رسعت 

وتخريب  تفتي�س  بعمليات 
كما  �الأ�رسى،  ملقتنيات 
ق�صم  �إىل  �الأ�رسى  ونقلت 

�الأ�صري  نادي  وبني  �آخر 
�أن �إد�رة �ملعتقالت نقلت 
كافة �الأ�رسى من ق�صم )4( 

وعددهم )120( �أ�صري�ً �إىل 
معتقل  د�خل   )1( ق�صم 

“رميون”.

 الحتالل يعتقل 20 
مواطنًا من ال�شفة

�لليلة  �الإ�رس�ئيلي  �الحتالل  قو�ت  �عتقلت 
من  مو�طناً   )20( �الثنني  فجر  �ملا�صية 
�أن  �لفل�صطيني  �الأ�صري  نادي  وبني  �ل�صفة 
خم�صة مو�طنني جرى �عتقالهم من حمافظة 
طوبا�س وهم: عبد �هلل جهاد بني عودة، و�آدم 
عبد �لعزبز بني عودة، وحممد عبد �لعزيز 
و�إيهاب  در�غمة،  ماأمون  وعالء  ب�صار�ت، 
�عتقال خلم�صة  جرى  فيما  در�غمة  حممد 
قي�س  وهم:  جنني  حمافظة  من  مو�طنني 
رحال،  وبهاء  مرعي،  وثائر  �لغول،  عدنان 
�أبو ريان. ومن  و�أن�س ع�صام �صوقيه، و�أن�س 
بلدتي بيت فجار و�خل�رس يف حمافظة بيت 

حلم �عتقل �الحتالل كاًل من: عبد �للطيف 
�أحمد ثو�بته )28 عاماً(، و�أحمد ن�رس ثو�بته 
)22 عاماً(، ور�مي علي طقاطقة )24 عاماً(، 
�إ�صافة �إىل �ملو�طن �صالح رزق �صالح كما 
كفر  بلدتي  من  مو�طنني  خم�صة  و�ُعتقل 
و�لبرية  �هلل  ر�م  حمافظة  يف  و�صنجل  نعمة 
و�صليمان  �هلل،  عبد  �لعال  عبد  نافذ  وهم: 
عطايا  ربحي  ورمزي  �لديك،  حممد 
على  عالوة  نعمة،  كفر  بلدة  من  وجميعهم 
�صليمان  و�صقيقه  ع�صفور،  حممد  ح�صني 
يُ�صاف �إىل �ملعتقلني حممد روبني �صويكي 

من حمافظة �خلليل.
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عي�شة ق.

الزبى  بلغ  ال�سيل  اأن  واعترب 
واأ�سبحت االأمور ال تطاق، مو�سحا 
اأن اإدارة الفريق لن تتوقف موقف 
املتفرج ولن ت�سمت عن حقوقها، 
التي  االأطراف  تواجه  �سوف  اأين 
تهدد ا�ستقرار الفريق خالل هذه 
املو�سم  من  احل�سا�سة  الفرتة 
بلقب  تتويجه  طريق  يف  احلايل 
تتخذ  و�سوف  الوطنية  البطولة 
كل  �سد  املنا�سبة  االإجراءات 
له  التعر�ض  نف�سه  له  ت�سّول  من 
�سياق  املقبلة. ويف  الفرتة  خالل 
ت�رصيحاته  دبي�سي يف  رّد  مت�سل 
على  للفريق  الر�سمية  للقناة 
اإىل  توجيهها  مت  التي  االتهامات 
اإدارة النادي العا�سمي بخ�سو�ض 
تلفيق �سيناريو اللعب امام �سبيبة 
لتفادي  جمهور  دون  ال�ساورة 
�سغط اجلمهور بعد االإق�ساء من 
ويف  اجلمهورية،  كاأ�ض  مناف�سة 
اأن  املتحدث  اأ�سار  ال�سياق  هذا 
اإدارة ناديه ال عالقة لها بالقرار 
الذي اتخذته جلنة االن�سباط الأن 
بعد  الثالث  االإنذار  تلقى  الفريق 

النارية  لالألعاب  جماهريه  اإلقاء 
وميلك  �سطيف،  وفاق  مباراة  يف 
امام  تلقاهما  اإنذارين  االحتاد 
القبائل  و�سبيبة  مولودية اجلزائر 
البطولة  من  الذهاب  مرحلة  يف 
النار  دبي�سي  وفتح  الوطنية. 
القبائل  �سبيبة  فريق  رئي�ض  على 
الت�رصيحات  بعد  مالل  �رصيف 
مباراة  بخ�سو�ض  بها  اأدىل  التي 
�سبيبة ال�ساورة وطالبه تويل �سوؤون 
متابعة  على  والوقوف  فريقه 
يتعلق  فيما  التدخل  وعدم  اأدائه 
ذلك  جانب  اإىل  االإحتاد،  بنادي 
اإحدى  اإىل  الذعة  انتقادات  وجه 
القنوات التلفزيونية اخلا�سة التي 
ظل  يف  باملهنية  التحلي  طالبها 
املعلومات املغلوطة التي متنحها 
للراأ�ض العام دون التحي من االأمر 
ال  خطرية  اأمور  حول  واحلديث 

اأ�سا�ض لها من ال�سحة.
وتطرق املعني اإىل ق�سية التحكيم 
اأين �سدد اأن االحتاد ذهب �سحية 
االأخطاء التحكيمية التي يقع فيها 
مباريات  مثلما حدث يف  احلكام 
برج  اأهلي  تاجنانت،  دفاع 

حيث  �سطيف  ووفاق  بوعريريج 
مت حرمان ت�سكيلة �سو�سطارة من 
نقاط كانت قادرة على ان جتعلها 
اف�سل يف جدول الرتتيب والعودة 
اجلمهورية  كاأ�ض  يف  بالتاأهل 
خا�سة واأن االأخطاء كانت ماأثرة 

على نتيجة املقابالت.

اإيبارا يغيب اأمام املوب 
واحتاد بلعبا�س

تعرف  �سوف  منف�سل  �سياق  يف 
تيريي  الفرن�سي  املدرب  ت�سكيلة 
برين�ض  الكونغويل  فروجي غياب 
العقوبة  بعد  لقاءين  عن  اإيبارا 
من طرف جلنة  لها  تعر�ض  التي 
الذي  الطرد  ب�سبب  االن�سباط 
ال�ساورة،  �سبيبة  لقاء  يف  تلقاه 
حيث لن يكون حا�رصا يف لقاءي 
بلعبا�ض  واحتاد  بجاية  مولودية 
بينما  و21   20 اجلولتني  �سمن 
مباراة  مبنا�سبة  عودته  �ستكون 
اجلولة  �سمن  مليلة  عني  جمعية 
املحرتفة  الرابطة  من   22

االأوىل.

دبي�ضي: قرار الويكلو خارج نطاقنا واأطراف تقود حملة �ضّدنافتح النار على مالل واتهم التحكيم
رّدت اإدارة فريق احتاد العا�شمة على احلملة التي تقودها بع�س الأطراف �شد النادي 

يف حماولة ل�شرب ا�شتقراره فيما تبقى من املو�شم الكروي احلايل واإدخال مرحلة 
ال�شك يف نفو�س حميطه واأن�شاره، حيث خرج الأمني العام للنادي منري دبي�شي 

بت�شريحات اإعالمية –يف ظل امتناع املدير الريا�شي عبد احلكيم �شرار عن الت�شريح 
اإىل نهاية املو�شم اجلاري-، ويف هذا ال�شدد اأكد دبي�شي اأن الحتاد يتعر�س اإىل حملة 

خالل الفرتة الأخرية يف �شورة ل ت�شرف الأطراف التي تقف خلفها

حت�شريا للتحدي 
الدويل للم�شارعة

يف ني�س

املنتخب الوطني 
يختتم اليوم 

ترب�ضه التح�ضريي
 

اجلزائري  املنتخب  �رصع 
ترب�ض  يف  اكابر  للم�سارعة 
الفرق  جتمع  باملركز  اعدادي 
حت�سبا  بال�سويدانية  الوطنية 
 « الدويل  التحدي  مل�سابقة 
 1 من  املقررة  ديغالن«  هرني 
مبدينة  املقبل  فيفري   3 اىل 
ني�ض الفرن�سية ح�سبما علم من 
االحتادية اجلزائرية للم�سارعة 
الطاقم  وا�ستدعى  امل�سرتكة، 
في�سل  من  -املتكون  الفني 
جيورجي  والبلغاري  عون 
 17 جمموع  �رصيداكوف- 
من  ت�سعة  منهم   ، م�سارعا 
الذي  الرتب�ض  لهذا  االأوا�سط 
اليوم،   30 حتى  �سيتوا�سل 
 « الدويل  املوعد  و�سيعرف 
للم�سارعة   ديغالن«  هرني 
-املدرج  والن�سوية   احلرة 
الدولية  االحتادية  رزنامة  يف 
للم�سارعة امل�سرتكة- م�ساركة 
وريا�سية  ريا�سي   200 حوايل 
واأ�سحت هذه  بلدا،  ميثلون 20 
املناف�سة موعدا ال منا�ض  منه 
على ال�سعيد العاملي باعتبارها 
جتمع اأح�سن م�سارعي املعمورة 
الذين اعتادوا التواجد دوما يف 

بطوالت العامل.
وكالت

4 مباريات لإيبارا ورا�شدي و3 لقاءات لبولعويدات

اإق�ضاء بن عمارة 8 مباريات و6 اأ�ضهر لالمني 
العام للحمراوة

بعقوبات  االن�سباط  جلنة  �رصبت 
�سارمة عند اجتماعها اأول اأم�ض من 
نهاية  مباريات  ملفات  درا�سة  اأجل 
�سلطت  حيث  املن�رصم،  االأ�سبوع 
مولودية  العب  على  قا�سية  عقوبة 
عمارة  بن  احلفيظ  عبد  وهران 
مبجموع ثماين مقابالت كاملة منها 
التقرير  بعد  وذلك  نافذة  غري  اأربع 
الذي دّونه �سده حكم داربي الغرب 
اأمام احتاد بلعبا�ض با�ستعمال العنف 
جعل  ما  وهو  احلكم  م�ساعد  �سد 
اأع�ساء اللجنة يوجهون عقوبة قا�سية 
�سيكون حمروما  الذي  الالعب  �سد 
من املناف�سة اإىل غاية اجلولة 23 من 
البطولة الوطنية باحت�ساب غيابه عن 
لقاء الكاأ�ض اأم�ض اأمام جنم مقرة، يف 
احلمراوة  عام  اأمني  عوقب  املقابل 

ملدة  باالإق�ساء  بورا�ض  عّدة  حممد 
6 اأ�سهر ثالثة اأ�سهر منها غري نافذة 
الر�سميني  اأحد  على  اعتدائه  ب�سبب 
بينما  املقابلة،  حكم  تقرير  ح�سب 
مت اإيقاف العب احتاد العا�سمة اأربع 
نافذتني  غري  اثنتني  منها  مباريات 
نحو  ريا�سي  غري  ت�رصف  ب�سبب 
احلكم الذي اأدار مباراة فريقه اأمام 

العقوبة  نف�ض  وهي  ال�ساورة،  �سبيبة 
التي مت ت�سليطها على العب اأوملبي 
مت  فيما  را�سدي،  كرمي  املدية 
اإيقاف العب �سبيبة ال�ساورة الهادي 
منها  مباريات  ثالث  بولعويدات 

واحدة غري نافذة ب�سبب االعتداء.
ع.ق.

وفاق �شطيف / جمعية عني مليلة

الن�ضر االأ�ضود ي�ضعى اإىل تاأكيد اال�ضتفاقة 
وال�ضام للتدارك

مباراة  ماي  الثامن  ملعب  ي�ست�سيف 
�سطيف  وفاق  فريقي  بني  جتمع 
وجمعية عني مليلة والتي تندرج �سمن 
املقابلة  جتري  اأين  الرزنامة  ت�سوية 
�سمن اللقاء املتاأخر عن اجلولة 17 من 
الرابطة املحرتفة االأوىل، حيث يدخل 
التاأهل  بعد  مرتفعة  مبعنويات  الوفاق 
على  اجلمهورية  كاأ�ض  نهائي  ربع  اإىل 
بعث  اأجل  من  العا�سمة  احتاد  ح�ساب 
وا�ستعادة  الوطنية  البطولة  م�سواره يف 
الثقة يف النف�ض بعد التعرثات املتتالية 
يدخل  اأين  االأخرية،  اجلوالت  يف 
اأر�سية  االأ�سود«  »الن�رص  ت�سكيلة  العبو 
امليدان بحثا عن الفوز ال غري يف ظل 
خا�سة  تنتظرهم  التي  ال�سعبة  املهمة 
واأن اأي تعرث جديد �سوف ي�سع الفريق 
النفق  دوامة  ويدخله  املحك  على 
�سوى  يبتعد  ال  وانه  خا�سة  املظلم 
بخم�ض نقاط فقط عن ثالث املهددين 
بال�سقوط وبالتايل فاإن الهدف من لقاء 
اليوم للوفاق االحتفاظ بالنقاط الثالث 
منطقة  عن  واالبتعاد  ملعبهم  على 
البوديوم،  عن  الفارق  وتقلي�ض  اخلطر 
خا�سة واأن االنت�سار يجعلهم على بعد 
وهو  الثالث،  املركز  من  واحدة  نقطة 
الالعب عبد  الذي يدركه رفقاء  االأمر 
الثقة  ا�ستعادوا  الذين  بدران  القادر 

اإىل  الهدوء  وعودة  الكاأ�ض  تاأهل  بعد 
االإدارة �سكوك  اإثر ت�سليم  الفريق  بيت 
�سمان لالعبني بخ�سو�ض م�ستحقاتهم 
االأمر  وهو  بها  يدينون  التي  املالية 
عن  ترتاجع  الت�سكيلة  جعل  الذي 
املدرب  ويدرك  التدريبات.  مقاطعة 
مبقابلة  الفوز  اأهمية  زكري  الدين  نور 
بعث  اأجل  من  نقاطها  الأهمية  اليوم 
االأوىل  االأدوار  لعب  الوفاق يف  حظوظ 
من البطولة الوطنية هذا املو�سم، لهذا 
النف�سية من  الناحية  الغر�ض يعمل من 
اأجل بعث روح الفوز يف اأ�سباله وحتقيق 
االأهم يف املقابلة التي يخو�سها حتت 
بعد  خا�سة  اخل�سارة  ممنوع  عنوان 

البطولة  يف  متتاليتني  هزميتني  تلقي 
يف  بارادو.  ونادي  بلعبا�ض  احتاد  اأمام 
اللقاء بحثا عن  املقابل، يدخل الزوار 
�سعوبة  رغم  ايجابية  بنقطة  اخلروج 
تعاين  الت�سكيلة  واأن  خا�سة  املهمة 
ال�سقوط  بعد  ال�سلبية  النتائج  توايل 
اأربع مواجهات  اآخر  التعادل يف  يف فخ 
العبي  يدفع  الذي  االأمر  وهو  متتالية 
نتيجة  ت�سجيل  عن  للبحث  »ال�سام« 
ايجابية من �سطيف وتفادي الغرق اأكرث 
يف قاع الرتتيب باعتبار اأن التعادل على 
مراكز  عن  قليال  تبتعد  يجعلها  االأقل 

املوؤخرة.
عي�شة ق.

اأكد درا�شة امكانية منع بثه للمقابالت م�شتقبال

مدوار: التلفزيون اجلزائري مل 
يدفع �ضطرين من حقوق البث

املحرتفة  رابطة  رئي�ض  اأو�سح 
مدوار  الكرمي  عبد  القدم  لكرة 
العمومية  املوؤ�س�سة  اأن  اأم�ض  اأول 
االآن  حد  اإىل  جتدد  مل  للتلفزيون 
 31 يف  انق�سى  الذي  عقدها 
ت�سدد  مل  كما  املن�رصم،  جويلية 
لالتفاقية  الرابع  و  الثالث  اجلزء 
خالل  مدوار  و�رصح  ال�سابقة، 
االأوىل  الرابطة  اأندية  مع  اجتماع 
الفني  الوطني  باملركز  والثاين 
يل  »�سبق  قائال:  مو�سى  ب�سيدي 
على  انتخابي  بعد  اجتمعت  اأن  و 
راأ�ض الرابطة مع بع�ض امل�سوؤولني 
عليهم  وعر�ست  املوؤ�س�سة  بهذه 
نتلق  مل  اأنه  اإال  ان�سغاالتنا  جممل 
هذه  من  اإجابة  اأي  ال�ساعة  حلد 

املوؤ�س�سة«.

عن  لالإعراب  و  ال�سياق،  هذا  يف 
ا�ستياء اجتاه التلفزيون اجلزائري 
طلبت االأندية من الرابطة بتنظيم 
املرور  قبل  تلفزي  بث  بدون  يوم 
غاية  اإىل  املوؤ�س�سة  مقاطعة  اإىل 
رئي�ض  واأ�سار  الو�سعية،  ت�سوية 
بالقول:  ال�سياق  هذا  يف  الرابطة 
»نحن على علم اأن االأندية تعاين من 
م�ساكل مالية ولهذا فاإن العائدات 
متنف�ض  مبثابة  هي  التلفزيونية 
قد  االجتماع  هذا  اأن  يذكر  لها«. 
تقرر خالل اآخر اجتماع اأول اأم�ض 
القدم  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية 

واأندية الرابطة االأوىل والثانية.
وكالت
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عي�شة ق.

وك�شف موقع »الغازيت دو فناك« 
جمع  الذي  االجتماع  اأن  اأم�س 
بلما�شي وعوار مل يخرج بنتيجة 
ملمو�شة وقرار حا�شم من طرف 
للجزائر  اللعب  باختيار  االأخري 
الفرتة  يف  تداوله  مت  مثلما 
الالعب  واأن  خا�شة  االأخرية، 
اجلزائرية  االأ�شول  �شاحب 
بكونه  افتخاره  عن  اأعرب 
لكنه  اأجداده  وباأر�س  جزائريا 

رف�س منح قرار نهائيباللعب مع 
املنتخب الوطني ومتثيل األوانه، 
وترك الباب مفتوحا للعب الأحد 
املنتخبني اجلزائري اأو الفرن�شي 
ال�شو�شبان�س  يجعل  ما  وهو 
الالعب  ق�شية  وتكرار  متوا�شال 
بعدما  والذي  فقري جمددا  نبيل 
منح موافقته على اللعب للجزائر 
�شمن  ا�شتدعائه  بعد  راأيه  غري 
للخ�رض  ال�شابق  املدرب  قائمة 
ويختار  غوركوف  كري�شتيان 

االأبواب  عوار  يغلق  ومل  فرن�شا، 
يف وجه الفاف لكن كالمه ح�شب 
دبلوما�شيا  كان  امل�شدر  نف�س 

دون منح قرار قاطع.
وقطع عوار ال�شك باليقني بعدما 
ح�شم قراره ب�شاأن عدم امل�شاركة 
مع املنتخب الوطني يف نهائيات 
كاأ�س اإفريقيا املقررة ابتداء من 
حيث  مب�رض،  املقبل  جوان   21
حتدث ب�رضاحة وطالب بلما�شي 
التواجد  يف  عليه  االعتماد  عدم 

مع الت�شكيلة الوطنية يف »الكان« 
من  اإ�شافية  مهلة  منحه  وطالب 
ب�شكل  احل�شم  اأجل  من  الوقت 
املنتخب  هوية  حول  نهائي 
الذي يختار متثيل األوانه، وك�شف 
االجتماعي  نف�س  يف  املعني 
لعب  يف  يرغب  اأنه  وب�رضاحة 
اأوروبا لالأمم لفئة اقل من  كاأ�س 
21 �شنة رفقة املنتخب الفرن�شي 

والتي جتري يف اإيطاليا.

�أعلن ب�سر�حة رغبته يف لعب كاأ�س �أوروبا لل�سباب رفقة فرن�سا

عّوار يجتمع ببلما�سي وزط�سي وميدد ال�سو�سبان�س
يتو��سل �لغمو�س فيما يتعلق مبلف �لالعب �لفر�نكو جز�ئري ح�سام عو�ر �لذي �جتمع �خلمي�س �ملن�سرم رفقة �لناخب �لوطني 

جمال بلما�سي بفرن�سا وبح�سور رئي�س �الحتادية �جلز�ئرية خري �لدين زط�سي �إىل جانب �أفر�د عائلة �لالعب �لنا�سط يف �سفوف 
�أوملبيك ليون، وهو �الجتماع �لذي جرى يف �أحد فنادق �لعا�سمة باري�س بعدما كان متوقعا �أن يكون يف مدينة ليون �أين ين�سط 
�لالعب، و�لذي ف�سل تفادي لفت �النتباه وفر�س �ل�سغوطات عليه من طرف �لفرن�سيني خا�سة م�سوؤويل ناديه من �أجل �ختيار 

�للعب لفرن�سا يف ظل �لتناف�س �لكبري من طرف �جلز�ئر الإقناعه بالدفاع على �الألو�ن �لوطنية

روي كني ين�سم اإىل 
تدريب �سوداين وقديورة

كرو�س: �سيناريو املو�سم 
املا�سي يوؤهلنا حل�سد البطوالت

ب�سبب معاناة �لت�سكيلة �الإرهاق وحت�سري 
لقاء بيرتو �أتلتيكو �الأحد �ملقبل

الن�سرية ترا�سل الرابطة لتاأجيل 
مباراة دفاع تاجنانت

نادي  اإدارة  عينت 
فوري�شت  نوثينغهام 
اأم�س  اأول  االجنليزي 
روي  االإيرلندي  املدرب 
كني �شمن الطاقم الفني 
يف  ي�شم  الذي  للنادي 
الدويل  الثنائي  �شفوفه 
اجلزائري عدالن قديورة 
والعربي �شوداين وين�شط 
االأوىل  الدرجة  دوري  يف 
االجنليزية، حيث ك�شفت 
تقارير اإعالمية اجنليزية 
االيرلندي  النجم  اأن 

�شوف يعمل مدربا م�شادا 
ملواطنه مارتني اأونيل الذي كان مت 
الفنية  العار�شة  راأ�س  على  تعيينه 
املن�رضمة،  االأيام  خالل  للفريق 
كني  روي  يعطي  اأن  ينتظر  حيث 
اأجل  من  منه  املرجوة  االإ�شافة 
حتقيق  على  الفريق  م�شاعدة 
طرف  من  امل�شطرة  االأهداف 

اإدارته، و�شنع روي كني ا�شما كبريا 
مان�ش�شرت  ال�شابق  فريقه  رفقة 
�شفوفه  يف  ن�شط  عندما  يونايتد 
ومنت�شف  الت�شعينيات  �شنوات  يف 
توج  اجلديدة، حيث  االألفية  بداية 

معه بالعديد من االألقاب.
ع.ق.

ريال  العب  كرو�س  توين  يوؤمن 
ح�شد  على  فريقه  بقدرة  مدريد 
االألقاب هذا املو�شم رغم النتائج 
املا�شية،  االأ�شهر  يف  املهزوزة 
قال كرو�س يف مقابلة مع �شحيفة 
»فيلت« االأملانية: »كانت م�شاعري 
للم�شاركة  بالعودة  للغاية  جيدة 
لكن  اإ�شبانيول  اأمام  الفريق  مع 
م�شاكل،  عدة  من  يعاين  املرينغي 
النقاط  من  الكثري  خ�رضنا  فقد 
الليغا«،  من  الذهاب  جولة  يف 
جتربة  »لكن  قائاًل:  وي�شتدرك 
واثقاً  جتعلني  املا�شية  ال�شنوات 
القمة.  اأندية  من  اإننا  القول  من 
نظهر  فنجن  نوا�شل،  اأن  يجب 
ونحقق  بطولتني  يف  جيد  ب�شكل 
هو  وهذا  فيهما.  كبرية  جناحات 
لدينا  توجد  االآن.  اأنظارنا  حمط 
االإمكانية للفوز باالألقاب«.ويو�شح 
»ارتكبنا  بالقول:  االأملاين  الدويل 
الفرتة  خالل  االأخطاء  من  الكثري 

يكمن  النجاح  �رض  لكن  املا�شية. 
املو�شم  يف  اال�شت�شالم.  عدم  يف 
حتقيق  اأن  مبكراً  عرفنا  املا�شي 
لقب الليجا بات م�شتحياًل تقريباً، 
لكننا وا�شلنا العمل ملعرفتنا باأننا 
فتُوجنا  ما،  ب�شيء  نفوز  اأن  ميكن 

بلقب دوري االأبطال«.
عودة  يعزز  ما  اأن  كرو�س  ويرى 
ريال مدريد القوية وانعكا�س ذلك 
اأن  املا�شية  القليلة  املباريات  يف 
الكثري من الالعبني باتوا يظهرون 
اأف�شل  م�شتويات  وا�شح  ب�شكل 
اأن  يُذكر  الذهاب،  بجولة  مقارنة 
�شحيفة »ماركا« االإ�شبانية ك�شفت 
اأن النجم االأملاين ما يزال  موؤخراً 
بعد  املريجني  يف  العب  اأف�شل 
ن�شبة جناح يف متريراته  اأن حقق 
هذا  يف   %  93.84 اإىل  و�شلت 
املو�شم رغم غيابه الطويل بداعي 

االإ�شابة.
وكاالت

اإدارة فريق ن�رض ح�شني داي  تقدمت 
بالطلب ر�شميا اإىل الرابطة املحرتفة 
لكرة القدم بخ�شو�س تاأجيل مباراتها 
تاجنانت  دفاع  اأمام  غدا  املربجمة 
اللقاء  ت�شوية  �شمن  تندرج  والتي 
الرابطة  من   18 للجولة  املتاأخر 
اإدارة  را�شلت  االأوىل، حيث  املحرتفة 
الكرمي  عبد  الرئي�س  هيئة  الن�رضية 
اأمام  لقائها  تاأجيل  اجل  من  مدوار 
وال�شماح  الحق  تاريخ  اإىل  الديارتي 
للمواجهة  التح�شري  بالرتكيز على  لها 
عندما  املقبل  االأحد  تنتظرها  التي 
�شمن  اأتلتيكو  بيرتو  فريق  تواجه 

اجلولة االفتتاحية من دور جمموعات 
املرا�شلة  يف  مربرة  الكاف،  كاأ�س 
واالإرهاق  التعب  تعاين  الت�شكيلة  اأن 
ب�شبب كثافة املباريات التي تخو�شها 
خالل الفرتة االأخرية بالنظر خلو�شها 
مباريات مارطونية على ثالث جبهات 
اجلمهورية  كاأ�س  الوطنية،  البطولة 
النادي  اإدارة  وتنتظر  الكاف،  وكاأ�س 
على  الكروية  الهيئة  رد  العا�شمي 
ترتيباتها  و�شع  اأجل  من  مرا�شلتها 
يف  تنتظرها  التي  للمقابالت  حت�شبا 

املواعيد املقبلة.
ع.ق.

عمر�ين برمج ح�ستني �أم�س وعليق 
ي�ستف�سر �ستال

�سركة مادار تعني �سارف مديرا 
فنيا ل�سباب بلوزداد

بوعالم  املدرب  بلوزداد  �شباب  فريق  اإدارة  عّينت 

�شارف مديرا فنيا للفريق بعدما مت تداول ا�شمه خالل 

الفرتة املن�رضمة من اأجل تويل هذا املن�شب يف �شباب 

بلوزداد ودخول اجلار ن�رض ح�شني داي �شباق احل�شول 

على خدماته من خالل التفاو�س معه، قبل ان يح�شم 

�شارف وجهته واملوافقة على التعاقد مع �رضكة مادار 

من اجل العمل مع الفريق، حيث مت تكليفه باالإ�رضاف 

يف  الالعبني  ومعاينة  للفريق  ال�شابة  الفئات  على 

انتداب  اأجل  من  ال�شبانية  النادي  اأ�شناف  خمتلف 

الفنية،  اإمكانياتهم  من  واال�شتفادة  بينهم  االأف�شل 

وينتظر امل�شوؤولني على النادي البلوزدادي الكثري من 

اإىل  التدريب  يف  ميلكها  التي  للخربة  بالنظر  �شارف 

على  الوطنية  للمنتخبات  مديرا  موؤخرا  عمله  جانب 

م�شتوى املديرية الفنية الوطنية لالحتادية اجلزائرية 

لكرة القدم. من جانب اآخر يوا�شال العبو ت�شكيلة اأبناء 

االأ�شبوع  تنتظرهم  التي  للمقابلة  التح�شري  »العقيبة« 

حت�شبا  �شطيف  وفاق  اأمام  القواعد  خارج  املقبل 

برمج  الغر�س  لهذا  الوطنية،  البطولة  من   20 للجولة 

اأم�س الطاقم الفني بقيادة املدرب عبد القادر عمراين 

والثانية  ال�شبيحة  االأوىل جرت يف  تدريبيتني  ح�شتني 

يف امل�شاء من اأجل اإعداد الالعبني من كافة النواحي 

حتى يكونوا على ا�شتعداد للقاء، وقام املدير الريا�شي 

للنادي �شعيد عليق �شبيحة اأم�س باحلديث اإىل الالعب 

يتم  الذي  الفيديو  حول  بتف�شريات  طالبه  اأين  �شتال، 

تداوله له عرب موقع التوا�شل االجتماعي »فاي�شبوك« 

وهو يدخن �شيجارة وبرر الالعب االأمر بكون الفيديو 
قدمي ومت ت�شويره قبل عام.

عي�سة ق.

يلتقيان يف مبار�تني يومي 16 و19 فيفري

املنتخب االأوملبي يواجه تون�س 
وديا ا�ستعدادا لت�سفيات الكان

االألعاب املنتخب الوطني لفئة اقل من 23 �شنة للت�شفيات املوؤهلة اإىل كاأ�س اإفريقيا االحتادية التون�شية للعبة على موقعها االلكرتوين، ويف هذا ال�شدد يح�رض املقبلة اللتان تنتظرهما، حيث يلعب اللقاءان يف تون�س مثلما ك�شفت عنه بتاريخ 16 و19 فيفري املقبل حت�شبا لتح�شري املنتخبني للمواعيد الكروية االحتاديتني اجلزائرية والتون�شية بالتن�شيق من اأجل تنظيمها واللتني جتريان يلتقي املنتخب الوطني االأوملبي نظريه التون�شي يف مباراتني وديتني قامت  غلى  موؤهلة  تكون  و�شوف  م�رض  يف  نهائياتها  جتري  التي  اإعفاء لالأمم  مت  حيث  اليابانية،  بطوكيو   2020 العام  �شائفة  املقررة  اجلب فيفري الداخل على  م�شتوى مركز حت�شري املنتخبات الوطنية يف �شيدي ولهذا الغر�س تخو�س الت�شكيلة الوطنية ترب�شا حت�شرييا ابتداء من الرابع الدور الثاين اين يجري لقاء الذهاب يف ماالبو بتاريخ 23 مار�س املقبل، النخبة الوطنية من الدور االأول و�شوف تواجه منتخب غينيا اال�شتوائية يف االأوملبية  من  العبا   34 الوطني جمموع  الفني  الطاقم  له  وا�شتدعى  امل�شاركة فيه.               عي�سة ق.مو�شى، 

اإدارة االتفاق تلغي ال�سرط 
اجلزائي بعقد مبوحلي

اجلزائي  ال�رضط  اإلغاء  على  ال�شعودي  االتفاق  فريق  اإدارة  اأ�شا�شية يف ح�شابات الطاقم الفني وي�شاهم �شحب ال�رضط اجلزائي مقابل زيادة يف راتبه وموا�شلة اللعب حتت األوان �شعودية اأم�س اأن اإدارة االتفاق اتفقت مع حار�س عرين اخل�رض من اأجل والذي ينتهي يف �شائفة العام 202، يف هذا ال�شدد ك�شفت تقارير اإعالمية حلار�شها الدويل اجلزائري راي�س وهاب مبوحلي بعد جتديد العقد معه اأقدمت  اأ�شبح ركيزة  جزائيا واحد يف حرا�شة املرمى يف ال�شعودية، حيث جاءت اخلطوة التي اأقدمت بن�شبة مهمة من النتائج االيجابية التي يحققها الفريق اأين اأ�شحى الرقم الفريق بعدما  �رضطا  يت�شمن  مبوحلي  عقد  كان  بعدما  االتفاق  اإدارة  التخوف من عليها  الفريق حتت �شغط  رحيل املعني يف ظل قدرة االأندية على دفع تلك القيمة مقابل احل�شول توا�شعا وهو ما جعل امل�شوؤولني على 
ع.ق.على خدماته.
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ت�سيل�سي يختار راكيتيت�ش لقيادة اجلديد
فرتة  خالل  الإ�سباين  بر�سلونة  و�سط  خط  جنم  مع  التعاقد  اإىل  الإجنليزي  ت�سيل�سي  ي�سعى 
مهتًما  �سيكون  البلوز  اإن  الإ�سبانية،  »�سبورت«  �سحيفة  وقالت  املقبلة،  ال�سيفية  النتقالت 
اأراد بر�سلونة بيعه ال�سيف املقبل، ولفتت  اإيفان راكتيت�ش يف حال  باحل�سول على الكرواتي 
ال�سحيفة اأن و�سول دي يوجن واإمكانية التعاقد مع اأدريان رابيو قد تدفع الالعب الكرواتي اإىل 

الرحيل، خا�سة اأن عدة اأندية �سرتغب ب�سم لعبني من بر�سلونة بعد اكتظاظ خط الو�سط.

بن عطية يرحل عن اليويف وين�سم للدحيل
اأعلن نادي جوفنتو�ش اليطايل رحيل لعبه املغربي مهدي بن عطية عن �سفوف بطل الدوري 
الإيطايل خالل فرتة النتقالت ال�ستوية اجلارية، وبح�سب املوقع الر�سمي لل�سيدة العجوز، 
فاإن الدويل املغربي،انتقل اإىل نادي الدحيل القطري مقابل 8 ماليني يورو على دفعتني حتى 
اأكتوبر 2019، واأ�سار البيان اإىل اأن ال�سفقة قد تزيد مبقدار 2 مليون يورو كمتغريات اإ�سافية، 
وان�سم بن عطية ل�سفوف جوفنتو�ش يف �سيف 2016 وا�ستمر بقمي�ش ال�سيدة العجوز ملو�سمني 

ون�سف، حيث حقق األقاب الدوري الإيطايل، كاأ�ش اإيطاليا وال�سوبر الإيطايل.

بولونيا يقيل اإينزاغي ويعني ميهايلوفيت�ش
اأعلن نادي بولونيا الإيطايل اإقالة املدرب فيليبو اإينزاغي وتعيني ال�رصبي �سيني�سا ميهايلوفيت�ش 
بدلً منه، حيث مل ترق اخل�سارة القا�سية التي تعر�ش لها بولونيا الأحد املن�رصم على ملعبه 
ومل  �سابوتو،  جوي  الكندي  النادي  ملالك   4-0 الأخري  قبل  املركز  �ساحب  فروزينوين  اأمام 
البالغ 45 عاما �سوى فوزين على روما واأودينيزي يف �سبتمرب   اإينزاغي  يحقق بولونيا بقيادة 
بولونيا اإينزاغي، املدرب ال�سابق مليالن على العمل الذي قام به ب�سغف ومهنية منذ قدومه 
يف جوان 2018، واأ�ساف النادي اأن املدرب ال�سابق لبولونيا ميهايلوفيت�ش وقع عقدا حتى 30 
جوان مع خيار التمديد له ملو�سم 2019-2020. وبداأ ميهايلوفيت�ش البالغ 49 عاماً م�سريته 
التدريبية م�ساعداً ملدرب املنتخب الإيطايل حالياً روبرتو مان�سيني يف اإنرت ميالن عام 2006، 
ال�سابق  بولونيا يف مو�سم 2008-2009، وكان مدرب منتخب �رصبياً  الإ�رصاف على  ثم توىل 
اقيل من تدريب �سبورتينغ الربتغايل يف جوان املا�سي بعد �سبعة اأيام فقط من العمل معه، 
اأندية فيورنتينا وكاتانيا و�سمبدوريا  اأ�رصف على  اإيطاليا حيث  لكنه ميلك جتربة وا�سعة يف 
وميالن وتورينو، واأم�سى الدويل ال�سابق يف منتخب يوغو�سالفيا معظم م�سريته كالعب يف 
بطل  لقب  بولونيا  واأحرز  ميالن،  وانرت  روما  لزيو  �سمبدوريا،  روما،  مع  الإيطايل  الدوري 

الدوري الإيطايل �سبع مرات اآخرها عام 1964.

 اليابان تفاجئ اإيران وتتاأهل
اإىل نهائي كاأ�ش اآ�سيا

قدمت اليابان اأداًء مغايراً لذاك الذي ظهرت عليه يف املباريات ال�سابقة وتاأهلت اإىل نهائي 
كا�ش اآ�سيا الإمارات 2019 متجاوزة اإيران التي كانت املر�سحة الأوىل للقب، وتغلبت اليابان 
على اإيران اول ام�ش بنتيجة 3-0 يف ن�سف نهائي كاأ�ش اآ�سيا بالإمارات لتحجز مكاناً لها يف 
النهائي. واأدارت اليابان مباراتها مع اإيران كما تريد فلم ترتاجع للخلف وتيّقظ جنومها لرتقب 
لعبي اإيران لالأخطاء الدفاعية، كما لعبت على �سافرة احلكم، لت�سعد للنهائي وتنتظر الفائز 
من مباراة قطر والإمارات يف ن�سف النهائي الآخر الذي لعب اأم�ش، و�سّجل يويا اأو�ساكو هدف 
اليابان الأول من �رصبة راأ�ش م�ستفيداً من ان�سغال لعبي اإيران بالعرتا�ش على احلكم، قبل 
اأن ي�سيف الهدف الثاين من ركلة جزاء مّت تثبيتها عقب العودة لتقنية الفيديو، ثم اأتى الثالث 

من هاراغوت�سي يف الوقت بدل ال�سائع مرتجماً هجمة مرتدة.

كريو�ش ي�ستقيل من تدريب املنتخب الإيراين
اأعلن كارلو�ش كريو�ش انتهاء مهمته مع املنتخب الإيراين بعد اخلروج من ن�سف نهائي كاأ�ش 
اآ�سيا اأمام املنتخب الياباين، وتاأتي هذه اخلطوة بعد ثمان �سنوات من العمل للمدرب الربتغايل 
مع املنتخب الإيراين والتي بداأت يف �سهر اأفريل 2011، حيث اأ�سهم كريو�ش يف و�سع الكرة 
كما  كبري،  اأداء  وتقدمي  رو�سيا  التاأهل ملونديال  العاملية من خالل  اخلريطة  على  الإيرانية 
�سنفت اإيران يف املركز الأول عام 2013 اآ�سيوياً حتت قيادته وكان من املقرر اأن ينتهي عقد 
كريو�ش تلقائياً بعد كاأ�ش اآ�سيا وت�سري تقارير عديدة اإىل اقرتاب كريو�ش من تدريب املنتخب 

الكولومبي. 

�سول�سكاير يطمع يف التتويج بدوري اأبطال اأوروبا
قال اأويل جونار �سول�سكاير املدرب 
لن  اإنه  يونايتد،  ملان�س�سرت  املوؤقت 
الأربعة  بني  املو�سم  باإنهاء  ي�سعد 
الأوائل يف الدوري الإجنليزي فقط، 
بلقبني  الفوز  يف  اأي�سا  يرغب  حيث 
الأبطال  ودوري  املحلية  الكاأ�ش  يف 
الثاين من املو�سم، وفاز  الن�سف  يف 
ال�ساد�ش  املركز  �ساحب  يونايتد 
الدوري  يف  ال�ست  مبارياته  بكل 
جلوزيه  خلفا  �سول�سكاير  تعيني  منذ 
مورينيو ليقل�ش الفارق مع ت�سيل�سي 
ل  بينما  نقاط   3 اإىل   11 من  الرابع 
يزال النادي يناف�ش يف كاأ�ش الحتاد 

ودوري اأبطال اأوروبا.
قبل  ال�سحفيني  �سول�سكاير  واأبلغ 
مواجهة اأمام برينلي اأم�ش: »الهدف 
الفوز  يونايتد  ملان�س�سرت  دائما 
ذلك  حتقيق  ميكننا  ل  بالدوري، 
ن�ستعيد  اأن  يجب  لكن  العام  هذا 
الأبطال  اأمامنا دوري  التحدي،  روح 
املناف�سة  يجب  ل  الحتاد،  وكاأ�ش 
فقط على اإنهاء املو�سم بني الأربعة 
حققه  لقب  اآخر  وكان  الأوائل«، 
 ،2017 الأوروبي  الدوري  يف  يونايتد 

لكنه مل يفز بالدوري املمتاز منذ اآخر 
موا�سم املدرب ال�سابق األيك�ش فريغ�سون مع الفريق يف 2013-2012.

ورغم اأن �سول�سكاير اأقر باأن املناف�سة على لقب الدوري بات هدفا بعيد املنال هذا املو�سم، فاإنه حث فريقه على اللحاق 
بتوتنهام هوت�سبري الذي يتفوق عليه ب�سبع نقاط قي املركز الثالث، واأ�ساف املدرب الرنويجي: »نحتل املركز ال�ساد�ش حاليا، 
اأجل  املقبل من  للمو�سم  اأنف�سنا  بتاأهيل  يتعلق  الأمر  الثالث،  املركز  للمناف�سة على  ن�سعى  قليال عن فرق املقدمة،  ونبتعد 
ال�ستعداد خلطوات اأخرى«، و�سيلعب يونايتد مع ت�سيل�سي حامل لقب كاأ�ش الحتاد يف الدور اخلام�ش يف 16 فيفري املقبل 

وبعد اأربعة اأيام من مواجهة باري�ش �سان جريمان بطل فرن�سا يف ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.

حتوم ال�سكوك حول م�ساركة جنم ليفربول اأمام لي�سرت �سيتي 
مناف�سات اجلولة 24  اليوم �سمن  التي جتمعهما  املباراة  يف 
ميل«  »ديلي  وقالت �سحيفة  املمتاز،  الإجنليزي  الدوري  من 
مدافع  ديك  فان  فريجيل  الهولندي  الدويل  اإن  الربيطانية 
الفريق  مع  للم�ساركة  متاًما  جاهز  غري  زال  ما  ليفربول 
ال�سابقة  مواجهة   23 يف  ظهر  باأنه  علًما  اليوم،  مباراة  يف 
التدريبات  اإىل  يعد  مل  الهولندي  اأن  واأو�سحت  الدوري،  يف 
ب�سكل كامل وذلك بعد تعر�سه للمر�ش خالل مع�سكر الفريق 

التدريبي يف دبي.

�سالمته  من  للتاأكد  الالزمة  الختبارات  ديك  فان  و�سيجري 
الريدز  يحر�ش  اإذ  �سيتي،  لي�سرت  اأمام  للم�ساركة  وجاهزيته 
على اإ�رصاك الالعب يف املباراة �سعًيا ملوا�سلة الطريق نحو 
�سيتي  مان�س�سرت  نقاط عن   4 بفارق  ليفربول  ويتفوق  اللقب، 
اأمام  ال�سيتزنز  �سيكون  حيث  الإجنليزي،  الدوري  �سدارة  يف 
فر�سة تقلي�ش الفارق اإىل نقطة واحدة موؤقتا يف حال الفوز 
الهولندي  البارحة، ويف حال مل ي�ستطع  نيوكا�سل م�ساء  على 
اإىل  الغد �سيلعب ديان لوفرين  فان ديك امل�ساركة يف مباراة 

جانب جويل ماتيب يف دفاع الفريق.

�سكوك حول م�ساركة فان ديك اأمام لي�سرت �سيتي

غوارديول يلمح لإمكانية رحيل كومباين
فرتة طويلة و�ساعدنا يف بلوغ ما و�سلنا اإليه الآن«، واأمت: »يف الوقت ذاته لكل �سيء نهاية كما يقولون«.العواطف والروابط بني الالعب وال�سيتي، يجب و�سعها يف العتبار عند اتخاذ قرارات، خا�سة واأن كومباين موجود هنا منذ اإن اأي قرار بتمديد عقد مدافع بلجيكا ل يجب اأن تتحكم فيه العواطف وحدها، واأكمل غوارديول: »النادي يعرف اأهمية ويلعب كومباين يف مان�س�سرت �سيتي منذ 2008 وفاز ب�سبعة األقاب كبرية من بينها 3 األقاب يف الدوري، لكن غوارديول قال ووا�سل »يجب و�سع هذه احلقائق على الطاولة ومناق�ستها مع الالعب ووكيله واتخاذ اأف�سل قرار للجميع«.�سك يف قدراته، افتقدناه كثريا اأثناء غيابه، هو لعب موؤثر، اإنه قائد الفريق واأحد اأف�سل لعبي قلب الدفاع يف العامل«، يف الدوري الجنليزي: »اإنه لعب رائع لكنه خا�ش مباريات قليلة يف ال�سنوات اخلم�ش املا�سية«، وتابع: »ل يخاجلنا اأدنى م�ساألة متديد التعاقد مع الالعب ووكيل اأعماله، واأبلغ غوارديول ال�سحفيني قبل مواجهة نيوكا�سل يونايتد التي جرت اأم�ش نهاية هذا املو�سم، عن مباريات كثرية ب�سبب الإ�سابات خالل املوا�سم القليلة املا�سية، وقال غوارديول اإن النادي �سيناق�ش جديدا رغم الدور الذي لعبه يف جناح النادي بالدوري الجنليزي املمتاز، وغاب فين�سنت كومباين الذي ينتهي عقده يف قال بيب غوارديول مدرب مان�س�سرت �سيتي اإن لعب ال�سيتيزينز مل يخ�ش مباريات كافية يف املوا�سم الأخرية لي�سمن عقدا 
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ال�ساعر ال�سوري اأمين ال�سويكي للو�سط 

يف �لكتابة �أعرث على هويتي
اأمين ال�سويكي من مواليد العا�سمة ال�سورية دم�سق عا�ش ون�ساأ يف ربوعها تخرجت من كلية اإدارة الأعمال جامعة اخلرطوم 
يف ال�سودان للعلوم والتكنولوجية ، حياته هي عامل خا�ش اأحب اأن اأعي�سه ، بداأ بكتابة روايات ق�سرية يف �سن مبكر، �سوريا 

علمته الكثري من التجارب واخلربات وزاد اأكرث بعد �سفري اإىل اخلارج واللقاء مع خمتلف ثقافات واأمناط املجتمع ، كان 
يلخ�ش م�ساعره وعواطفه بق�س�ش وروايات �سعرية ، وبعدها �سار القلم رفيقه اإىل الآن.

حوار :خل�سر  بن يو�سف 

   
عاملك املده�ش 

الكتابة والتاأليف 
كيف ت�سفه لنا 
، وهل ت�ستطيع 
العي�ش من دون 
الكتابة والقلم ؟

عامل الكتابة بالن�سبة يل هو خليط 
غام�ض   ، احلقيقية  امل�ساعر  من 
اأحيانا وحزين اأحيانا لكنه يعجبني 
ماال  اأو  قوله  اأريد  ما  عن  ويعرب 

اأريد اأن اأظهره ب�سكل وا�سح 
حدثنا عن بداياتك االأوىل يف عامل 
ب�سيغة  ال�سوؤال  لنطرح  اأو  ال�سعر، 

�ساعرية متى علمت اأّنك �ساعر ؟
بداية كتاباتي ال�سعرية هي ق�س�ض 
اأبحر  عاطفية �سادفتني وجعلتني 
يف عامل اخليال ، ومواقف حمزنة 
من اأقرب النا�ض اإيل جعلتني اأكتب 
من  اأكتبه  ما  كل  باخت�سار  عنهم 
كلمات ماأخوذ من ق�س�ض حقيقية 
حدثت معي فعال واأخفيته بعبارات 

وروايات �سعرية 

ما اأهم عقبة 
واجهتك يف 

بداياتك الإبداعية  
يف �سماء الكتابة 

والتاأليف ؟
العقبات والتحديات هي اجلمهور 
واأراء القراء الأن من ال�سعب اأو من 
تعجب  اأن  ت�ستطيع  اأن  امل�ستحيل 

اأو تر�سي جميع النا�ض 
ال�سامت  الوداع   « كتاب  لك  �سدر 
» عن دار املثقف ، لو تكلمنا عن 
فحوى دفتي الكتاب وما مو�سوعه 
العام ، من خالل العنوان يرتك لنا 
 ، الوجع  االنطباع قد حتدثت عن 
وجعه  يف  اأمين عن  يحدثنا  كيف 

من  اأجزاء  ترك  الذي  وهو  ن�سه 
قلبه وكبده هناك ؟

ق�س�ض  هو  ال�سامت  الوداع 
فعال  معي  حدثت  حقيقية 
اإين  وحركت قلبي واأحزاين ، حتى 
اأ�سميه كالم الروح الأنه �سادر من 
ال�سميم ويعرب عن م�ساعر حقيقية  
العلوم  ا�سدار ثاين هو«   بحوزتك 
خمت�رص  لنا  تقدم  لو   « الباطنية  
اخرتت  وملا  الكتاب  حمتوى  عن 
متيل  اأنك  رغم  الباطنية  العلوم 
العلوم  ؟  اأكرث  االأدبي  التوجه  اإىل 
متاما  خمتلفة  ق�سة  الباطنية 
الكتاب  هذا  يف   ، جدا  وعميق 
وجربتها  تعلمتها  وعلوم  اأ�رصار 
 ، اجلميع  مع  اأ�ساركها  اأن  واأردت 
الأن هنالك كثريون تاأخذوهم احلال 
يف  ال�سحيح  الطريق  عن  ويتوهوا 
عامل املاورائيات هديف االأ�سا�سية 
يتعلمون  الذين  االأ�سخا�ض  توعية 
 ، تعلمها  يحاولوا  اأو  العلوم  هذه 
الكتاب  هذا  اأقدم  اأن  واخرتت 
ال�سعر والنرث الأنه  بعيدا عن عامل 
الذي  اخلا�ض  عاملي  �سمن  من 
من  هنالك  اهلل  �ساء  اإن   ، اأحبه 
�سي�سلون اإىل احلقيقة عن طريقه 
وهذا هديف احلقيقي ، كما ذكرت 
احلقيقية  عن  تبحث  كنت  اإن  فيه 
عنها  عجزت  ملرحلة  وو�سلت 
االإجابات �سوف ترتاح االآن ... اإن 

فهمتني فاأنت ما اأبحث عنه 

اأين جتد هوايتك 
الإبداعية بني اأنواع 

واأ�سكال الق�سيدة ؟
يف  االإبداعية  هواياتي  اأجد 
الكتابة عموما ولي�ض ح�رصيا على 
هو  موقعه  يف  فالكالم  الق�سائد 
يهمني  والذي  ال�سيف  من  اأقوى 
باإح�سا�ض �سادق  كلماتي  اأن ت�سل 

مهما كان فحواها

اأتوؤمن بالأجنا�ش 
الأدبية املولدة 

حديثا ، الق�سة 
الق�سرية والق�سة 

والوم�سة والهايكو ، 
وما راأيك بها ؟

ي�سمى  ما  هو  للهايكو  بالن�سبة 
ت�سلك  حيث  املمتنع  بال�سهل 
الكلمات  واأقل  باأب�سط  الفكري 
الق�سرية  والق�س�ض  والوم�سة 
ب�سكل عام هي ن�سيج من العواطف 
املتداخلة واملرتابطة والتي ت�سل 
اإىل القراء باأقل التعابري اأو الكلمات 
اأع�سقه  ما  وهذا  الروح  لغة  هي 
ن�سيج  خا�ض  ب�سكل  الق�سة   ،
عن  يعرب  كامل  واقعي  اأو  خيايل 
ومواقف  ق�س�ض  ويروي  اأحداث 
  ، قبل  من  ع�سناها  اأو  نعي�سها  قد 
مهما  �سيء  باأي  موجود  االإبداع 

كان ب�سيطا اأو معقدا

الوداع ال�سامت 
كان اأوىل جتاربك 
الورقية  ، كيف 

كانت ؟
جتاربي  اأوىل  ال�سامت  الوداع 
ومت�سوق  متفائل  واأنا  الورقية 
من  كامل  ومزيج  خليط  الأنها  لها 

العواطف يف كتاب واحد

الدرا�سة 
الأكادميية 

واملوهبة ، هل توؤمن 
بعدم التاأثري ، اأم 

توافق التكامل 
بينهما ؟

تكون  قد  االأكادميية  الدرا�سات 
موؤثرة اإن كان ال�سخ�ض مبدعا واإن 
مل يكن فهي �سيء خمتلف لي�ض له 

ارتباط يف االإبداع اإطالقا

كيف يبدو لك 
امل�سهد الثقايف 

العربي على العموم 
و ال�سوري على 

اخل�سو�ش يف زمن 
احلرب ؟

احلروب  ظل  يف  الثقايف  امل�سهد 
�ساعدا كثريا على اإطالق وتفجري 
يف  خ�سو�سا  املكبوتة  املواهب 
االأمل  تفقد  عندما  الأنك  �سوريا 
تتفجر  وال�سياع  بالوحدة  وت�سعر 
االأوراق  على  وتر�سمها  طاقاتك 
مبا�رصة  القلب  اإىل  القلب  من 
الذين  الكتاب  وجميع  و�سيط  دون 
تركت  احلرب  ظل  يف  ظهروا 
كتاباتهم واأقوالهم ب�سمة ال تن�سى 

اأبدا
ما راأيك بدار 
املثقف للن�سر 

والطبع والتوزيع 
عمومًا ، ودورك 

ك�ساعر ب�سكل 

خا�ش يف النهو�ش 
بالثقافة العربية ؟

عريقة  دار  للن�رص  املثقف  دار 
للنهو�ض  دوما  وت�سعى  ومبدعة 
جمموعة  لتبنيه  الثقافية  بالثورة 
 ، العريقني  الكتاب  من  �سخمة 
اأمتنى اأن اأكون موؤثرا ولو قليال يف 
النهو�ض بالثقافة العربية ، �سيكون 

فخرا يل اإن قدمت �سيئا مفيدا

هل بقي من دور 
لل�سعراء ولل�سعر 

العربي يف الثقافة 
العربية مقارنة 
بثقافات اأخرى 

كالثقافة الأوربية 
؟

التطور احل�ساري اأثر يف كثري من 
لكنه  ال�سعرية  خ�سو�سا  الثقافات 
نتفاعل  و�سنبقى  موجود  �سيبقى 
معه فالكالم اجلميل لي�ض له زمان 

وال يلغيه �سيء

م�ساريعك 
امل�ستقبلية ؟

اأريد  امل�ستقبل  يف  اهلل  �ساء  اإن 
اأ�سبوع   « با�سم  رواية  اأن�رص  اأن 
خليط  هي   « اأعود  و�سوف  واحد 
التي  واملغامرات  امل�ساعر  من 
واجهتني منذ ابتداأت احلرب واإىل 

االآن 

كلمة اأخرية للقراء 
وجلريدة الو�سط 

اجلزائرية

اأقدم �سكري اخلال�ض وحتياتي 
جلريدة الو�سط اجلزائرية على 
  ، والراقي  اجلميل  احلوار  هذا 
واأمتنى اأن ت�سل كلماتي لقرائي 
االأعزاء واأن اأترك ب�سمة لديهم 
ليتذكروين باخلري ويبحروا معي 
اخلا�ض  عاملي  اإىل  خيالهم  يف 

املتوا�سع بكل حمبة و�رصور.

�ملجتمع �ملدين يف �جلز�ئر بني ثقافة �لكم و�لكيف
بقلم حممد مرواين باحث 

وكاتب �سحفي

املجتمع  فكرة  اأن  املعروف  من 
املدر�سة  يف  ا�ستخدمت  املدين 
الر�سيد  للمجتمع  الكال�سكية مرادفا 
�سيفيل«   « مدين  فكلمة   « واجليد 
اأحيانا  االجنليزية  يف  ترتجم 
املتمدن   ، الر�سيد   ، ب«املهذب 
�سقراط  للفيل�سوف  فبالن�سبة    »..
التي  واخلالفات  ف«ال�رصاعات 
يجب  املجتمع  اأفراد  بني  حتدث 
واجلدل  احلوار  طريق  عن  حلها 
يف  واحلوار  �سماه  كما  املنطقي 
نظر »�سقراط » موؤ�رص من موؤ�رصات 

مفهومان  وهما  والتح�رص  التمدن 
يت�سالن بفكرة املجتمع املدين .كما 
يجب اأن يكون هذا احلوار بني اأفراد 
املنفعة  ل�سالح  املهيكل  املجتمع 
العامة وهذه م�سالة هامة لتقييم اأداء 
املجتمع املدين ومعطى هام يف فهم 

عالقة املجتمع املدين بالدولة .
املعروف  للفيل�سوف  بالن�سبة  اأما 
املجتمع  اإىل  ينظر  فانه   « »ار�سطو 
املواطنني  ميكنان  كمجالني  والدولة 
من امل�ساركة فيما �سماها ب«املهمة 
»يحكموا  بان  واملتعلقة   « الفا�سلة 
ويحاكموا » ويرى العديد من الباحثني 
ظهرت  املدين  املجتمع  فكرة  اأن 
املجتمعات  يف  الب�سيط  ب�سكلها 

هذه  اأن  رغم  اأوروبا  يف  الكال�سكية 
وقع  على  تعي�ض  كانت  املجتمعات 
وطغيان  الكني�سة  و�سلطة  »العبوية 
» وهذا  الطبقي يف املجتمع  الطابع 
قبل ظهور ع�رص التنوير وبروز جيل 
من املفكرين يف الغرب الذين دعوا 
من  واالنعتاق  التحرر  قيم  ن�رص  اإىل 
�سلطة الكني�سة والنظام االقطاعي .

اأوروبا  التنوير يف  ومنذ ظهور ع�رص 
تطور  ال�سابع ع�رص  القرن  مطلع  مع 
جند  اإذ  املدين  املجتمع  مفهوم 
تناولوا  الذين  املفكرين  ابرز  من 
كل  وعمق  باإ�سهاب  املفهوم  هذا 
اإذ   « من »توما�ض هوبز و جون لوك 
هامة  م�سالة  من  الباحثان  انطلقا 

اإدارة  يف  جديدة  اأفكار  طرح  وهي 
الفكري  التقيد  عن  بعيدا  املجتمع 
 « »هوبز  املفكر  ويطرح  والديني 
النا�ض  من  ياأتي  احلكم  اأن  فكرة 
الإدارة  احلاكم  يفو�سون  اأنهم  مبعنى 
هذا  يكون  وقد  بوا�سطتهم  احلكم 

باالنتخاب مثال .
اأن فكرة العقد االجتماعي التي  كما 
اأتى بها املفكر جون لوك تعتمد على 
يف  حمدودة  �سالحياتها  الدولة  اأن 
االإدارة العام ل�سان جمتمع واملجتمع 
للتغري  قدرات  وميلك  قوي  املدين 

والتاأطري .
الي�ساري  املفكر  اأي�سا  ويعترب 
من  االيطايل   « غرام�سي  »انطونيو 

فكرة  تناولوا  الذين  املفكرين  اأهم 
احد  ي�سري يف  وهو  املدين  املجتمع 
بدفاتر  امل�سماة  الهامة  الن�سو�ض 
مدين  جمتمع  هناك  اأن   « ال�سجن 
ت�سمى  التي  التنظيمات  يف  يتجلى 
املجتمع  هو  والثاين  باخلا�سة 
وظيفة  ميار�سان  وكالهما  ال�سيا�سي 

الهيمنة على املجتمع .
بعد هذه اخللفية التاريخية املقت�سبة 
ملفهوم املجتمع املدين الذي يطول 
االأبعاد  وا�سع  كمفهوم  فيه  احلديث 
اإىل  نتطرق  ال�سياقات  واملتعدد 
املجتمع  يف  اجلمعوي  العمل  اأهمية 
يف  �رصيحة  الأهم  بالن�سبة  خا�سة 
ال�رصيحة  وهي  اجلزائري  املجتمع 

ال�سبانية .
فيجب االإ�سارة اأوال اأن عدد اجلمعيات 
اجلمعوية  ال�ساحة  يف  املعتمدة 
قد  واملحلي  الوطني  امل�ستوى  على 
ارتفع ب�سكل غري م�سبوق فقد ك�سفت 
املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزارة 
األف   60 من  اأزيد  وجود   2016 �سنة 
قانونية  غري  بطريقة  تن�سط  جمعية 
اجلمعيات  قانون  �سدور  بعد  خا�سة 
اجلديد عام 2012 . و45 والية تن�سط 
ويبلغ   ، يتزايد  الذي  الرقم  هذا  بها 
لدى  املعروفة  اجلمعيات  تعداد 
املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزارة 
108 اآالف و940جمعية هذا يف اأرقام 

تخ�ض 2016 .



ال�صيخ حممد بن ال�صنو�صي وق�صيدته الدندانية يف الرد على الوهابية :

من كتاب ) ال�سيخ بوداود الدي�سي( 
للأ�ستاذ حممد ب�سكر

�صدر موؤخرا �صمن من�صورات جمعية العالمة ال�صيخ حممد بن عبد الرحمن الدي�صي كتاب بعنوان ) ال�صيخ 
اأحمد بوداود بن عبد الرحمن الدي�صي حياته واآثاره ( درا�صة وحتقيق لالأ�صتاذ حممد ب�صكر ومراجعة 
وتقدمي للحفناوي بن عامر غول. الكتاب يف طبعته الأوىل طبع بدار الن�صر )رويغي ( بالأغواط ، حيث 

ت�صمن �صرية جنل العالمة ال�صيخ الدي�صي ، وهي اأول ترجمة له والتعريف باأعماله وتراثه ، كما ت�صمن 
الكتاب التعريف ببع�ض الف�صالء واآدابهم وتراثهم مثل ال�صيخ حمّمد بن ال�صنو�صي بن عبد الرحمن وهو ابن 
عم الدي�صي وممن در�صوا عنه .وقد نظم ال�صيخ حمّمد بن ال�صنو�صي بن عبد الرحمن ق�صيدة يف ذم الطائفة 

الوهابية والرد على بدعهم يف الدين وغلوهم �صماها بالدندانية يقول يف مطلعها :

بقلم / احلفناوي بن عامر غول احل�صني 

يقع النظم يف220 بيتا واعتمد املحقق على 
الن�شخة اخلطية التي كتبت بيد ال�شيخ حممد 
بلقا�شم بن اأحمد بوداود، و كان الفراغ من 
ن�شخها يوم االثنني 19 فيفري 1946م .اما 
�رشحها فال يوجد اال ن�شخة خّطية وحيدة 
موجودة يف خزانة جمعية العالمة الدي�شي، 
12�شفحة،  يف  وتقع  ال�شارح  بخط  مكتوبة 
رجب   14 يوم  �رشحها  من  االنتهاء  وكان 
و)  ب�شكر -    – .يقول املوؤلف  �شنة 1364ه 
كان الغر�ص من الق�شيدة الّرد على �شخ�ص 
كرامات  من  اأولياءه  اهلل  ه  خ�شّ ما  اأنكر 
اأئمة  وفتوحات رّبانية، وتعر�شه بالقدح يف 
الطائفة  اإىل  ن�شبه  وقد  االأربعة،  املذاهب 
وامتد  جند  يف  انت�رشت  التي  الوهابية 
اأتباعها  واأنكر  اجلزائر،  ربوع  اإىل  تاأثريها 
الو�شيلة، وزيارة القبور، وال�شفاعة، والِذكر، 
هي  التي  امل�شائل  من  وغريها  وال�شبحة، 
والطرقيني..(  اال�شالحيني  بني  نزاع  حمل 
اإىل  ا�شتند   ( النظم  �شاحب  انه  وي�شيف 
اإىل  فيها  اأ�شحابها  تعر�ص  كثرية  م�شادر 
ائبية  ال�شّ ال�ّشهام  ككتاب  امل�شائل،  هذه 
لل�شيخ يو�شف النبهاين، واأم الرباهني لل�شيخ 
ال�شنو�شي، و�رشح ج�شو�ص لتوحيد املر�شد 
املعني، البن عا�رش، وحا�شية احلطاب على 
املنتخب  املنهج  وكتاب  خليل،  خمت�رش 
بيان  يف  نظمه  ختام  وجعل  ذلك،  ونحو 
واملعارف  العلوم  ن�رش  يف  الزوايا  ف�شل 
الفقراء  واإيواء  الدينية،  املعاهد  وت�شييد 
القراآن  حفظة  وتخريج  واملحتاجني، 
�رشحه  والنظم  ال�رشعية..(  العلوم  وحملة 
فيه  حّل  ب�شيطا  )..�رشحا  بوداود  ال�شيخ 
بع�ص  اقرتاح  عند  نزوال  الق�شيدة،  األفاظ 
�رشح  منه  طلبوا  الذين  واالإخوة  ال�ّشادات 
عبد  ال�ّشيد  منهم  بالذكر  وخ�ّص  معانيها، 

القادر بن حليمة. 
..الق�شيدة   ( بدايتها   يف  ال�شارح  يقول 
الوهابية،  الطائفة  على  الّرد  يف  الدندانية 
بن  احلاج  �شيدي  ال�شيخ  العالمة  نظم 
�شّيدي  بن  الّرحمن  عبد  بن  ال�شنو�شي 
اإبراهيم الّدي�شي اأطال اهلل بقاءه.. خماطبا 
تعاىل  اهلل  ويل  اأجنال  الكرام  ال�ّشادات  بها 
�شّيدي عي�شى بن حممد خ�شو�شا وعموما، 

التعريف ب�صاحب النظم

بن  ال�شعيد  بن  ال�شنو�شي  بن  ال�شيخ حمّمد 
عبد  بن  حمّمد  بن  ال�شنو�شي  بن  حمّمد 
�شعة  جمعت  علمية  �شخ�شية  الّرحمن، 
لالأمة،  والّن�شح  الّنفع  عموم  مع  االطالع 
ينحدر من حا�رشة الدي�ص ال�شهرية باأدبائها 
�شنة  حوايل  بها  ولد  واأفا�شلها،  و�شعرائها 
ويف  وترعرع،  ن�شاأ  ربوعها  ويف  1873م، 
وَم�شلًكا،  علًما  تربيته  اأخذ  بيوتاتها  �شميم 
الّرحمن  عبد  بن  ال�شعيد  ال�شيخ  فوالده 
�شقيق ال�شيخ حمّمد بن عبد الّرحمن، رجٌل 
الح، غالب  الف�شل وال�شّ َخري، جمبول على 
القناعة،  واإتيان  والتوا�شع  ال�ّشكينة  حاله 
قال االأديب حممد بن عبد احلق يف و�شف 
رجال  من  اهلل(  )رحمه  �شمائله:»وكان 
�شفوقا  وال�شاحلني،  للعلماء  حمبا  اخلري 
ويتقرب  يوؤثرهم  وامل�شاكني،  الفقراء  على 

متق�شًفا،  خاماًل  لرحمه،  و�شواًل  اإليهم، 
باملعروف  ياأمر  والتبجح،  الفخفخة  يكره 
ح�شن  ويجتنبه،  املنكر  عن  وينهى  وياأتيه، 
على  حمافظا  اهلل،  لكتاب  قارئا  العقيدة، 
ورعا،  متفقها  قواما،  �شواما  حدوده، 
ومن ال  يعرفه  من  اخللق  وجوه  ب�شو�شا يف 
يعرفه، يتلقى ال�شيوف بالرتحاب واالإكرام، 
لني اجلانب متوا�شعا، الغني والفقري عنده 
لغناه، وال يحتقر فقريا  يوؤثر غنيا  �شواء ال 

لفقره، ال تاأخذه يف اهلل لومة الئم«.
 فمن هذا االأ�شِل واالأَرومِة نَبََت ال�شيخ ابن 
ال�شنو�شي، ويف رعاية هذه العائلة الكرمية 
واأَدميه،  طبعه  قل  و�شُ مواهبه،  تفّتقت 
و�شّجعه  واأهله،  العلم  بحّب  قلبُه  َف�شغف 
على  واالأدب  العلم  ربوع  حيث  حميطه 
القراآن الكرمي  االجتهاد واملثابرة، فحفظ 
املتون  معظم  وا�شتوعب  �شنه،  َحداثة  يف 
ابن  واألفية  خليل،  كمخت�رش  املتداولة، 
مالك، والّرحبية، وملحة االإعراب، وغريها 
من املتون التي اعتاد طلبة العلم حفظها، 
كان من �شيوخه يف هذه الفرتة عمه �شيدي 
بن  وحممد  امل�شعود،  بن  واإبراهيم  علي، 
ال�شديق بن �شليمان، ثم الزم ال�شيخ حمّمد 
بن عبد الّرحمن بعد عودته من زاوية ال�شيخ 
اخلا�ص،اإذ  قارئه  داودفكان  اأبي  بن  �شعيد 
مكث ال�شيخ الدي�شي يف م�شقط راأ�شه اأربع 
�شنوات قبل انتقاله اإىل زاوية الهامل، وكان 
ابن ال�شنو�شي هو الذي ي�رشد على م�شمعه 

املتون والن�شو�ص.
الهامل  بزاوية  ال�شنو�شي  ابن  ال�شيخ  التحق 
مدة  فيها  ودر�ص  اإليها،  �شيخه  النتقال 
اأتاحت له التعّرف على ال�شخ�شيات  طويلة 
على  ترتدد  كانت  التي  والعلمية  االأدبية 
منها،  واال�شتفادة  القا�شمية  الّزاوية 
كبار  من  ثالثة  فيها  مكثه  مدة  وعا�رش 
بن  حممد  �شيدي  ال�شيخ  وهم:  علمائها، 
بن  حممد  �شيدي  وال�شيخ  الرحمن،  عبد 
احلاج  �شيدي  ال�شيخ  واأخيه  حممد،  احلاج 
ال�شيخ  عن  الفقه  اأخذوا  والثالثة  املختار، 

حممد بن اأبي القا�شم. 
من  اللّغة  علوم  الدي�شي  عّمه  عن  فاأخذ 
يف  درو�شه  و�شمع  وبيان،  وبالغة  نحو 
وقطر  واالأزهرية،  االأجرومية،  �رشح 
مالك،  بن  واألفية  الذهب،  و�شذور  الندى، 
البيان  ور�شالة  للحريري،  االإعراب  وملحة 
لل�شيخ الدردير واجلوهر املكنون، كل هذه 
موؤ�ش�ص  بح�رشة  منه  �شمعها  امل�شنفات 

الزاوية.
كما در�ص م�شائل الت�شوف وغريه عن ال�شيخ 
م�شطفى  بن  واملكي  اخلنقي،  عا�شور 
وحممد  داود،  اأبي  بن  والعربي  عزوز،  بن 
ال�شغري بن ال�شيخ املختار بن عبد الرحمن، 
وال�شيخ عبد القادر الدكايل، وال�شيد اأحمد 

بن �شليمان قا�شي اخلروب وغريهم. 
الّتعلّم،  على  حري�شا  اهلل(  )رحمه  كان 
حتى  العلوم،  اأنواع  حت�شيل  يف  جمتهدا 
بني  بالبنان  اإليه  ي�شار  فغدا  جهده  اأثمر 
ب�شبب  واكت�شب  وما جاورها،  البلدة  فقهاء 
عالقاته الوا�شعة مع العلماء واالأعيان خربة 
وال�شيا�شي،  االجتماعي  املجال  يف  كبرية 
فطارت �شهرته يف االأو�شاط حتى �شار من 
امل�شورة  اأ�شحاب  ومن  والعقد،  احلل  اأهل 

يف بلدة الدي�ص وبو�شعادة والهامل. 
ُعرف ب�رشامته ال�شديدة ومواقفه احلا�شمة 

واأجمل  واملجتمع،  الّدين  يخدم  يراه  فيما 
اءٌ اإىل كّل ُموجبة يرى فيها  اأو�شافه اأّنه �َشَعّ
ما يحقق م�شلحة جمتمعه وخا�شة جماعة 
جمع  على  حر�شه  ظهر  الدي�ص،  بلدته 
جمعهم،  تفرق  �شائنة  كّل  واإبعاد  كلمتهم، 
اأحمد  ال�شيخ  على  فيها  رد  ر�شالة  ففي 
بوداود اأبدى فيها تخوفه من انحالل عقد 
واإلقاء  والتع�شب  التحزب  اجلماعة»ب�شبب 
الو�شاو�ص والد�شائ�ص«،كما �شعى اإىل اإعانة 
ابن عمه ال�شيخ بوداود يف طبع ر�شائل والده، 
ب�رشورة  قريته  من  الف�شل  اأهل  ورا�شل 
�شيخه،  تاأليف  تطبع  العون حتى  يد  تقدمي 
لكون فائدتها عامة الأهل الدي�ص وغريهم، 
فجاء يف ر�شالته:»وبعد فالذي اأعر�شه على 
اأّن االأخ الفا�شل ال�ّشيد  م�شامعكم ال�رشيفة 
حممد  �شيدي  ال�شيخ  بن  بوداود  بن  اأحمد 
الرحمن �رشع يف طبع كتاب جليل  بن عبد 
يف  يده  ذات  وق�رشت  والده،  تاأليف  من 
اإمتامه، وها هو واقف باأعتاب ذوي املكارم 
باأنه  خطابه  ،ويختم  واملروءة..«  والنجادة 
هذا  طبع  اإمتام  على  االإعانة  منهم  يرجو 
الكتاب اجلليل الذي فيه ن�رش معامل الّدين، 
العبء  هذا  حتمل  بوداود  ال�شيخ  وم�شاركة 
الثقيل.  توىل بعد تخرجه التدري�ص بزاوية 
تعليم  على  فحر�ص  طويلة،  مدة  الهامل 
ة  وخا�شّ م�شايخه  عن  له  ح�شّ ما  طلبته 
املخت�رش  اأّما  اللّغة،  وعلوم  خمت�رش خليل 
فقد �شرب غوره وك�شف العوي�ص من األفاظه، 
وختم تدري�شه بالزاوية عدة مرات، اأّما اللّغة 
العربية فهي ميدانه الف�شيح الذي جال فيه 
اإ�شداء  من  تخلو  ال  درو�شه  وكانت  اأَ�شهب، 
منهم،  االأ�رشاف  وخا�شة  للطلبة  الّن�شح 
وال  تكون  ال  القا�شمية  فة  اأّن»ال�شّ يرى  فهو 
تظهر اإاّل على من له اآثار خملدة يف العلم«، 
الأّنه �رشف االأرواح الباقية، وكثريا ما يلقن 
تالمذته اآداب التعلم، فيقول:»فيجب عليكم 
االأدب مع العلم وم�شايخه وكتب العلم، فقد 
قالوا: ال ي�رشب الكتاب لنف�ص ما تعلق به 
االأدب  ثم  باخلرقة،  مي�شح  بل  الغبار  من 
على طهارة، غري  يكون  الدر�ص  يف ح�شور 
الب�ص لنعله كما يفعله املعلمون الع�رشيون، 
وتالمذتهم  هم  بنعالهم  النا�ص  يعلمون 
ففي ذلك اهانة للعلم، ثم عليكم باحلر�ص 

واالجتهاد وترك الك�شل فمن جّد وجد«.
التعليم  على  العلمي  ن�شاطه  يقت�رش  مل 
لت�شمل  تدري�شه  دائرة  و�ّشع  بل  بالزاوية، 
مدينة بو�شعادة، فعندما اأ�ّش�ص ال�شيخ احلاج 
خليفة حممد بن الزروق مدر�شة الفتح �شنة 
1943م، �شارك �شمن هيئة التدري�ص، فكان 
مطلع  ويف  الثاين،  الطور  طلبة  يدر�ص 
مّت  مّلا  املا�شي  القرن  من  اخلم�شينيات 
بو�شعادة،  مبدينة  بلحطاب  جامع  تد�شني 
التزم التدري�ص فيه، واتخذ من اأحد غرفه 
اإقامة  مكان  العلوي  الطابق  يف  املوجودة 
وراحة فرتة تواجده ببو�شعادة، كانت معظم 
درو�شه يف اللغة والنحو وخا�شة االأجرومية 
وملحة االإعراب، اإ�شافة اإىل �رشح منت ابن 

عا�رش ور�شالة اأبي زيد القريواين. 
ال�شخ�شية،  ال�شنو�شي  ابن  ال�شيخ  و�شمات 
اأنفٍة وجٍد ون�شاٍط واأمانٍة، رفعت َقدره  من 
ال�شيخ م�شطفى  لينيط به  و�شمت مبقامه، 
االأُ�شتَاذية  من�شب  اإىل  اإ�شافة  القا�شمي 
عمال اإداريا اآخر، وهو اإدارة �شوؤون الّزاوية 
رجل  اإىل  حتتاج  وظيفة  وهي  اخلارجية، 

اإملام  من  الدبلوما�شية  تقت�شيه  مبا  يت�شم 
بال�شيا�شة، ومعرفة بالواقع، و�شعة الثقافة، 
و�شدق  والإخال�شه  املحا�رشة،  وح�شن 
طويته»ُكلّف -اأي�شا- بجرد اأوقاف الّزاوية، 
االإخوان  على  والّرد  الر�شائل،  وكتابة 
التي كانت  الفتاوى والنوازل  واملريدين يف 
ترد اإىل الزاوية«. لقد تو�شعت دائرة معارفه 
االأدبية واالجتماعية ب�شبب املهام املوكلة 
اأعيان  على  تقت�رش  مل  فات�شاالته  اإليه، 
الوطن بل �شملت املغرب االأق�شى وتون�ص 
م�شيخة  وبني  بينها  الو�شل  حلقة  باعتباره 
وا�شعة  عالقات  ربطته  كما  الزاوية.... 
كثرية،  وفكرية  اأدبية  �شخ�شيات  مع  وطيبة 
منهم ال�شيد ردو�شي قدور بن مراد، �شاحب 
املطبعة الثعالبية ال�شهرية بن�رش الكثري من 
وال�شيخ  خالد،  واالأمري  العربية،  املوؤلفات 
البي�ص،  بن  الرحمن  بلحاج، وعبد  اهلل  عبد 
خلذاري  وال�شيخ  خليفةالزروق،  واحلاج 
حممد، وال�شيخ عبد القادربن حممد ب�شكر 
من  غفري  جمع  يده  على  تتلمذ  وغريهم.  
القا�شمي،  خليل  ال�شيخ  منهم:  العلم  طلبة 
بنعزوز  واأحمد  حرزيل،  �شعيد  وال�شيخ 
الرحمن،  بن عبد  القا�شمي،واحلاج املدين 
ال�شايح  و�شي  مرخوف،  اإبراهيم  والفقيه 
الدالوي،  القادر  عبد  واالأ�شتاذ  خ�رشاوي، 
وبلقا�شم بن �شمي�شة، وعبد القادر بوهايل، 
دحريي،  قدور  وال�شيخ  وونا�شا�شكريين، 

وبورا�ص اأحمد، وطالب حممد بن �شبرية.
وقد تويف رحمه اهلل �شنة 1959م، عن عمر 

يقارب ال�شبعني. وترك اآثار منها :
1: ترجمة ال�ّشيخ حممد بن حممد بن عبد 

الرحمن الدي�شي. 
2: الق�شيدة الدندانية يف الّرد على الطائفة 
اأراء  الوهابية.  3: ر�شالة فقهية جمع فيها 

فقهاء ع�رشه يف حكم زكاة النقود. 
4: املدد يف اأحوال واأخبار اجلّد: يف التعريف 

بن�شب وُجُذوم اأوال �شيدي اإبراهيم. 

ترجمة ال�صارح ال�صيخ بوداود

اأحمد بوداود بن حمّمد بن حمّمد ال�شنو�شي 
بن حمّمد بن عبد الّرحمن بن حمّمد الّطيب 
بن  حمّمد  القا�شم  اأبي  بن  القادر  عبد  بن 
1894م  �شنة  .ولد  ال�ّشالمي  الغول  اإبراهيم 
لل�شيخ  ون�شبة  و�شّميتيّمًنا  الهامل،  بلدة  يف 
�شّيدي  زاوية  داود،�شيخ  اأبي  بن  اأحمد 

ال�شعيد بن اأبي داود.
بلوغ  على  اأعانته  ن�شاأة  بوداود  ال�شيخ  ن�شاأ 
غاية من العلم، فتعلّمه بزاوية الهامل، ففي 
م�شاربها درج وترعرع وا�شتغل بالتح�شيل، 
اآراوؤه  تخّمرت  ورعايته  والده  نظر  وحتت 
واأفكاره، ويف جمال�ص علماء الّزاوية تفّتقت 
على  تتلمذ  وقد  معارفه.  وا�شتوت  ثقافته 
حممد  ال�شيخ  والده  منهم  ع�رشه  �شيوخ 
.ال�شخ�شية  الدي�شي  الرحمن  عبد  بن 
اجلزائرية  ال�شاحة  على  املعروفة  العلمية 
العلماء  الكثري من  به  نّوه  والذي  واملغربية 
بن  حممد  ال�شيخ  واال�شاتذة.ثم  وامل�شايخ 
املختار  وال�شيخ   . القا�شمي  حممد  احلاج 
الوانوغي  حممد  وال�شيخ  حممد  احلاج  بن 
ال�شيخ �شعيب بن علي  املقراين.كما اجازه 
1921م  �شنة  تلم�شان  قا�شي  اهلل،  عبد  بن 

فاأر�شل له اإجازة نظمية . 
على  )بنيت  منها  كبرية  عالقات  له  كانت 

القطر  اأعالم  كاأحد  والده  ا�شم  �شيوع 
اجلزائري، ولكونه ن�شاأ يف الزاوية الهاملية 
اإقباال  الع�رشين  القرن  مطلع  �شهد  التي 
وطبقات  واالأعيان  العلماء  من  عليها  كبريا 
حلق  اإىل  اإ�شافة  خمتلفة،  اجتماعية 
درو�شها (والأنه كان متكفال بوالده وخادمه 
من  معظم  قلوب  يف  حمبة  اكت�شب  فقد 
اإّما  تنقطع،  خالطهم، فكانت مرا�شالته ال 
اأو توجيه واإر�شاد.  اأ�شئلة واردة،  اإجابة عن 
تراب  كثرية من  له رحالت ملناطق  وكانت 
اأوالد  زوايا  منها  الزوايا  خا�شة  الوطن 
مدن  واىل  احلمامية،اأقالل،طولقة،  جالل، 
وعني  و�شاللة،  واآفلو،  واالأغواط  اجللفة، 
و�شارة، وبرج بوعريريج، وال�شلف، واجلزائر 
وغريها  وق�شنطينة..  واملدية،  العا�شمة، 
من املدن واالأماكن.كما كانت له رحلة اإىل 

مدينة فا�ص باملغرب االأق�شى .
لل�شيخ  كاتب  من�شب  بوداود  اأحمد  توىل 
الهامل،  زاوية  �شيخ  القا�شمي  م�شطفى 
وكتابة  خطبه  نقل  على  ي�رشف  فكان 
اإىل جمعية  ان�شّم  عليها.كما  والرّد  ر�شائله 
علماء ال�شّنة مع بداية تاأ�شي�شها، فكان من 
اأع�شائها الّن�شطني له مرا�شالت مع اعالم 
الع�رشمنها ر�شائل اأدبية وعلمية و�شيا�شية، 
واخرى عائـلية.لكنه جعل اغلب اهتماماته  
ن�رش  وقد  وموؤلفاته  والده  لرتاث  خدمته 
وير�شلها  ين�شخها  كان  كما  منها  البع�ص 
فهو  واالأعيان،  العلماء  من  طاّلبها  اإىل 
بوداود  انتقل  وجميل.  اأنيق  خط  �شاحب 
اإىل بيت والده مع والدته واأفراد اأ�رشته �شنة 
1922م، وعمل على التدري�ص فيها، فكانت 

يف اأّول عهدها عامرة بتعليم القراآن والفقه 
والعربية،اإىل اأن و�شع عليها اال�شتعمار يده، 
والأمر غام�ص اأغلقتها ال�شلطات الفرن�شية، 
بيته  من  واأ�رشته  بوداود  ال�شيخ  واأخرجت 

مكرها، وحولته اإىل مركز ع�شكري.
بلدة  اإىل  ق�رشا  بالّنفي  عليه  يحكم  ثم   
حا�شي بحبح وذلك يف حدود �شنة 1957م. 
ليكــون جماورا قرابــة خم�شــة اأعــوام البني 
القا�شميو�شقــيقه  املكي  ال�شيخ  خالــــته 
را�شه  م�شقط  اإىل  ليعود  عزوز.  بن  حممد 
داره  با�شرتجاع  مطالبا   اال�شتقالل  بعد 

حيث بقي بها معلما اىل غاية ةفاته يوم 
05 فيفري من �شنة 1965م، ودفن مب�شقط 

راأ�شه يف مقربة الدي�ص. وترك اآثار منها :
واعق املحرقة لالأّفاك املرجوم  ر�شالة ال�شّ
الذي اأنكر الزيارة والتربك بغري املع�شوم. 

�رشح المية ابن الفار�ص
الغالء  �شيق  بعد  والي�رش  الفرج  انتظار 

والع�رش.  مقامة اأدبية على ل�شان القهوة. 
�رشح الق�شيدة الدندانية يف الّرد على زعيم 
احلاج  �شي  ال�شيخ  نظم  الوهابية،  الطائفة 

حممد بن ال�شنو�شي. 
باال�شافة اىل ر�شائله وحما�رشاته ومقاالت 

ن�رش معظمها يف جريدة النجاح.

يف اجلزء الثاين

الّن�ص املحّقق:
�رشح الق�شيدة الدندانية يف الّرد 

على الطائفة الوهابية

ثقافةالأربعاء 30 جانفي  2019  املوافـق  ل25 جمادى الأول 1440هـ 16
اجلزء الأول



ثقافةالأربعاء 30 جانفي  2019  املوافـق  ل25 جمادى الأول 1440هـ 17
تاريخ

املـزابيون و اجلهاد يف �سبيل اهلل
نعر�ض لكم هنا بع�ض ال�شفحات اخلالدة يف تاريخ املزابيني ، �شاركوا فيها باأموالهم و 

اأنف�شهم و بكل ما ي�شتطيعون يف �شبيل اإعالء كلمة اهلل. و هي قطرة من بحر ، و غي�ض 
من في�ض: 1- بنو مزاب يف جربة عام 916هـ / 1510 م : كان لعروج بربرو�ض ) وايل 

اجلزائر العثماين ( ات�شال و عالقة بال�شيخ باحيو بن مو�شى و فرقته الفدائية من الفر�شان 
املزابيني املرابطني يف ال�شواحل اجلزائرية . و قد �شاركت هذه الفرقة من الفر�شان يف �شد 
غارة الإ�شبان على جزيرة جربة باجلنوب ال�شرقي لتون�ض �شنة 1510 م ، و التي حتطمت 

فيها حملة : ” دون قار�شيا دو طليطلة ” العتيدة .

مني باحيومو�شى حاج اآحمد 

اجلزائر  يف  – بنو مزاب   2
العا�شمة �شنة 925 هـ / 

: م   1518

وايل   ( بربرو�س  الدين  اإن خري 
 )  1518 من  العثماين  اجلزائر 
املوقف  بخطورة  اأح�س  ملا 
بعد احتالل الإ�سبان ملنطقة ” 
” )منطقة قرب  كدية ال�سابون 
اإحاطة  و   ،  ) العا�سمة  اجلزائر 
العدو الإ�سباين مبدينة اجلزائر 
ال�سيخ  ق�رصه  اإىل  ا�ستدعى   ،
من  هو  و  مو�سى  بن  باحيو 
املزابيني يف  اأمني  و   ، جتنينت 
احلاج حممد  بن  بكري  اجلزائر 
اآمتلي�ست  من  هو  و  بكري  بن 
املجاهدين  من  غريهما  و   ،
 ، ي�ست�سريهم  املزابيني 
بعملية  بالقيام  عليه  فاأ�ساروا 
احباط  بها  يكون  قد   ، فدائية 
انهزامه  و  الإ�سباين  املخطط 
، و اتفقوا معه على اأن يقوموا 

هم بالعملية .
املزابيون  اجتمع  ذلك  بعد 
مبكان معني هو مكان امل�سجد 
بالعا�سمة  العتيق  الإبا�سي 
اأمينهم  اإ�رصاف  حتت   ، حاليا 
�سبعني  بينهم  من  فاختاروا   ،
ال�سالح  ، و قرروا حمل  فدائيا 
ال�سري  و  كجنازة  النع�س  على 
يف  الإ�سباين  املع�سكر  اإىل  به 
اأحياء  )اأحد  داي  ح�سني  حي 
فذهبوا   ) اجلزائرية  العا�سمة 
خمرتقني  التكبري  و  بالتهليل 
قوات العدو على طول الطريق 
، و كان العدو يراقب امل�سيعني 

باجلنازة  بلغوا  فلما   ، كثب  عن 
�سلوا  املقرر  املكان  الوهمية 
ولتنفيذ   . للعدو  اإيهاما  عليه 
رئي�س  اأمر   ، الفدائية  العملية 
بن�سف  يقوم  واحدا  الفرقة 
 ، املع�سكر  البارود يف  م�ستودع 
فخرج اإليه �سخ�س يلب�س عباءة 
املراأة  )ت�سنعها  الل�س  نوع  من 
متعدد  ال�سوف  من  املزابية 
من  عددا  فيها  تن�سج  الألوان 
 ،  ) التقليدية  الر�سوم  و  الرموز 
فدخل  قرابيلة  حتتها  واأخفى 
املع�سكر  يف  مهارة  و  ب�رصعة 
قليل  عدد  اإل  يحر�سه  ل  الذي 
فن�سف  الإ�سبان  اجلنود  من 
امل�ستودع و ا�ست�سهد ، فالتحمت 
املعركة و اأ�سغل الفدائيون النار 
يف املعدات احلربية و القوارب 
الإ�سباين  الأ�سطول  ت�سل  التي 

بال�ساطئ .
العدو  قوات  �ساهدت  فلما 
اأن  ال�سابون  بكدية  املتمركزة 
تلتهمها  القوارب  و  املع�سكر 
ن�سفني  اإىل  انق�سمت   ، النريان 
، ق�سم اأ�رصع لإنقاذ املع�سكر و 
اآخر يواجه �رصبات املجاهدين 
املدينة  اأبواب  فتحوا  الذين 
بعد العملية الفدائية ، و مل يكد 
ينجو من هذه املعركة اأحد من 
الن�رص  هذا  مت  وقد   ، الإ�سبان 
1518م  اأوت   23 الأحد  يوم 
الإ�سباين  القائد  ،وفر  -925هـ 
من  بقي  ما  مع  هوقو  دون 
اجلنود ، اأما ال�سهداء املزابيني 
داي  ح�سني  يف  هناك  فدفنوا 

احلايل .

اجلزائر  يف  ْمزاب  -3بنو 
العا�شمة عام 1830م:

توفيق  اأحمد  ال�سيخ  يقول 
املدين:)و قد كان البا�سا را�سل 
 ، اجلزائرية  النواحي  �سائر 
باأنها م�ستعدة لإر�سال  فاأجابته 
اأر�سل  و   ، للحرب  رجالها 
يف  اأمينهم  -مع  املزابيون 
رجل  اآلف  اأربعة  العا�سمة- 
الدفاع و جتمعت  للم�ساركة يف 
 ، ا�سطاوايل  يف  كلها  اجلموع 
بينما متكن اجلند الفرن�سي يوم 
اإىل  النزول  13 جوان 1830 من 
�سيدي  جزيرة  �سبه  داخل  الرب 
فرج ، وحت�سن بها دون مقاومة 

تذكر (
بن  حمو  ال�سيخ  وي�سيف 
املجاهدين  )اإن  النوري  عي�سى 
الدفاع  يف  ،ا�ستماتوا  املزابيني 
يف ال�ساعات الأوىل من الهجوم 
قد  و   ، الفرن�سي  اجلي�س  على 
�سقط منهم عدد كبري يف ميدان 
ال�رصف ، و يف مقدمتهم البطل 
اطفي�س داود بن يو�سف �سقيق 
قطب الأئمة ، ولهوؤلء ال�سهداء 
�ساحة  ا�سطاوايل يف  مقربة يف 

طم�ست اآثارها اليوم (
عن  الدفاع  يف  �سارك  ممن  و 
املعركة  هذه  يف  العا�سمة 
من  ابراهيم  مطياز  ال�سيخ  جد 
الأم ، عي�سى بن مو�سى الأمني 
ْمـزاب  اإىل  نقل  و  جرح  الذي 
بن  حممد  اأخوه  ا�ست�سهد  و   ،
مو�سى و جد ال�سيخ مطياز من 

الأب كذلك .
اآخر  اأن  ي�سهد  العدو  وجند 
ار�سال  يف  ا�ستمرت  حامية 
العا�سمة  احتالل  بعد  نريانها 
بجبل  امِلزابيني  حامية  هي 

�سيدي بنور .

الفرن�سي  فيفان  اجلرنال  يقول 
:)ونحن  امل�ستعمرات  زير  و 
اجلزائر مل  اأن  نعلم  الفرن�سيني 
اإل املزابيون  يدافع عنها بحق 
، فاإن اآخر قوة بقيت تدافع بعد 
ا�ست�سالم الداي ، ا�ست�سالم ذل 
العا�سمة  احتالل  و   ، �سغار  و 
نريان  تر�سل  ا�ستمرت  و   ،
املزابيني  قوة  هي  مدافعها 
ورد  ملا  و   ، بنور  �سيدي  بجبل 
ْمزاب خرب �سقوط العا�سمة يف 
يد الفرن�سيني ، مكث املزابيون 
اأيام مل توقد نار يف بيت  ثالثة 
على  حزنا  ل   ، بيوتهم  من 
لفداحة  تقديرا  بل  �سهدائهم 

اخلرب ( .
4-بنو ْمزاب يف �سهول متيجة :

لقد ا�ست�سهد كثري من املزابيني 
التي  الطاحنة  املعارك  يف 
من  كل  املحتلني  �سد  قادها 
بن  يحيى  احلاج  و  زعمون  ابن 
املبارك و م�سطفى بن مرزاق 
و  احلرا�س  وادي  بني  ذلك  و   ،
بوفاريك و البليدة ، و خ�سو�سا 
بني  التي  ال�سارية  املعركة  يف 
حجوط و بني مراد . و للمزابيني 
على  خا�سة  م�سهورة  مقربة 
الطريق ال�ساعد اإىل ال�رصيعة ، 
�سقطوا  �سهيدا   35 رفات  ت�سم 

يف تلك املعارك .

يف �شفوف  ْمزاب  -5بنو 
الأمري عبد القادر :

ال�سعدي  �سيدي  التحق  ملا 
ملوا�سلة  القادر  عبد  بالأمري 
املزابيون  كذلك  ان�سم  جهاده 
 ، جنده  اأطوع  فكانوا   ، اإليه 
فاتخذهم يف بطانته ، و جعلهم 

من اأمناء �رصه .
منهم الطبيب املاهر باي اأحمد 
الأمري  اتخذه   ، عي�سى  بابا  بن 
اأمني  و  كاتبه  و  اخلا�س  طبيبه 
 ، ملي�ست  اآت  من  وهو   ، �رصه 
معاهدة  يف  الأمري  مع  ح�رص 
�سليمان  احلاج  .و  التافنة 
جاه  و  مال  ذا  كان   ، داود  بن 
 ، نواحيها  و  تيارت  يف  عري�س 
و قد �سادرت فرن�سا كل اأمالكه 
ب�سبب ن�ساطه يف ثورة الأمري و 
اإمدادها باملال و ال�سالح ، وهو 
يحيى  بن  وحمو   . جتنينت  من 
يّدر من جتار مع�سكر و اأعيانها 
واحلاج   ، يزجن  اآت  من  وهو   ،
كان   ، اأميني  حممد  بن  داود 
لغناه  وكان   ، الأمري  مال  اأمني 
ال�سديد يطبع له عملة ذهبية ، 
كما كان ي�سنع له ال�سالح بوادي 
و   . اخلا�سة  نفقته  على  ْمزاب 
 ، اأميني  يو�سف  احلاج  منهم 
اأمني  كان  اأميني  داود  �سقيق 
املال يف املدية ، و حممد ابن 
�سالح اأميني كان اأمني املال يف 

اجللفة.

اأ�شوار  على  بنو مزاب   6-
ق�شنطينة:

عن  مزاب  بنو  دافع  لقد 
 ، م�ستميتا  دفاعا  ق�سنطينة 
بعد  الفرن�سي  القائد  مما جعل 
لهم قبعته حتية  �سقوطها يرفع 
ا�سرتطوا  قد  و   ، لبطولتهم 
األ  النار  اطالق  اإيقاف  بعد 
األ يدخل  ، و  ي�سلموا �سالحهم 
الذي  الق�سم  الفرن�سي  اجلي�س 
اأو  لنهب  عنه  يدافعون  كانوا 
 ، حرمات  انتهاك  اأو  �سلب 
و  ق�سنطينة  عائالت  جعل  مما 
يبعثون  فيها  الكبرية  البيوتات 
 ، الأحياء  اإىل تلك  ن�سائهم  بكل 
ملجاأ  اجلمال  رحبة  فاأ�سبحت 
من  و  املدينة  وجهاء  لعائالت 
ْمزاب  ببني  بالإحتماء  يرغب 

مدة اأيام الإ�ستباحة الثالثة .
عائالت  اأغنياء  اأحد  اإن  ثم 
ق�سنطينة  يف   ) لفقون  ابن   (
اأر�سا له بق�سنطينة على  حب�س 
بجميلهم  اعرتافا   ، املزابيني 
فاتخذوها   ، احلادثة  هذه  يف 

مقربة لهم .

بني مزاب  جندة   7-
لوارجالن عام 1226 هـ – 

: م   1811

تقرت  )حكام  جالب  بنو  قدم 
قرب  )مدينة  وارجالن  اإىل   )
ْمزاب ( ، بجي�س جرار و �سلكوا 
القتل  النهب و  الف�ساد و  طريق 
قابلتهم  و  جموعها  فتلقتهم   ،
عن  دفاعا  الأبطال  مقابلة 
من  النجدة  طلبوا  و   ، وطنهم 
بخيلهم  فجادوا   ، ْمزاب  بني 
�سيوفهم  فحكموا   ، رجالهم  و 
قدموا  و   ، املعتدين  رقاب  يف 
طباخ  ابراهيم  بن  داود  ال�سيخ 
هذه  �سمن  كان  و   ، دفاع  امام 
مزابي   800 حوايل  النجدة 
رافعني لواء اأبي�س به رقعة من 
اآية من  عليه  كتب  الكعبة  ك�ساء 

القراآن .
و ملا و�سلوا وارجالن ان�سموا 
معارك  ووقعت  اإخوانهم  اإىل 
اأيام  ثالثة  دامت  قا�سية 
بلياليها ، اأ�سفرت عن انهزام 

جي�س اجلالبيني الغازي .
الإبا�سية  تبلغ  عندما 
املزابيني اأخبار عن مهاجمة 
عدو لهم ، اأو توقع خطر ينزل 
على  يتفقون  فاإنهم   ، عليهم 
اأن  واحد منهم يبايعونه على 
 ، الدفاع  معركة  يف  يقودهم 
فاإذا   ، للدفاع  اإماما  ي�سمى 
انتهت املعارك و رجع العدو 
البيعة  بطلت  البالد  اأمنت  و 
ي�سبح  و   ، تلقائيا  الإمارة  و 
اإمام الدفاع هذا فردا ك�سائر 

النا�س .



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اأقل بكثري مما هي عليه اليوم.

فاكهة حتمي الأ�سنان من 
خطر الت�سو�س!

فاكهة حتمي الأ�سنان 
من خطر الت�سو�س!

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

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

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

بعدة  بالفم  العناية  منتجات 
طرق«.

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

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

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

اأمرا�س القلب وال�رشطان.
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بي�س دجاج معدل وراثيا 

يكافح ال�سرطان!
اأجرى علماء تعديل وراثيا للدجاج لي�شع بي�شا يحتوي على 

اأدوية عالية اجلودة يف مكافحة ال�رشطان والتهاب املفا�شل، 
يف اأحدث اخرتاق طبي، ويعتقد العلماء من معهد روزلني 
بجامعة اإدنربة، اأن التقنية اجلديدة ميكن اأن تقدم طريقة 
فعالة من حيث التكلفة لإنتاج الأدوية يف امل�شتقبل القريب.

وبتعديل الدجاج وراثيا لإنتاج الأدوية يف البي�س، وجد العلماء 
اأن الأدوية تعمل مثل تلك املنتجة با�شتخدام الطرق التقليدية.
وما يثري الده�شة، اأن ثلث بي�شات فقط كانت كافية لإنتاج 
اجلرعات املحددة من الدواء، ومتكنت الدجاجات املعدلة 

وراثيا من و�شع 300 بي�شة يف ال�شنة وقالت الربوفي�شوره هيلني 
�شانغ، اإن فريق العلماء مل ينتج اأدوية ل�شتخدامها يف املر�شى، 

ولكن الدرا�شة تقدم اإثباتا مبدئيا على اأن هذا النظام قابل 
للتطبيق وميكن ب�شهولة تهيئته لإنتاج بروتينات علجية اأخرى.
وت�شري نتائج الدرا�شة اإىل اأن »الدجاج قابل للتطبيق جتاريا 
لإنتاج عقاقري عالية اجلودة، ل�شتخدامها يف الدرا�شات 

البحثية والتطبيقات الأخرى يف التكنولوجيا احليوية«.
وي�شتخدم البي�س بالفعل يف زراعة الفريو�شات التي ت�شتخدم 
كلقاحات، كما هو احلال يف لقاح الإنفلونزا ولكن يف الدرا�شة 
اجلديدة، يبدو الأمر خمتلفا لأن الربوتينات العلجية م�شفرة 

يف احلم�س النووي للدجاج وتُنتج كجزء من بيا�س البي�س.
وركز فريق العلماء يف بادئ الأمر على بروتني �رشوري 
جلهاز املناعة، له اإمكانات علجية، وهو بروتني يدعى 
»IFNalpha2a« وله تاأثريات قوية م�شادة للفريو�شات 

ولل�رشطان، ون�شخته الب�رشية ويف اخلنازير ت�شمى 
»macrophage-CSF«، ويتم تطويره كعلج يحفز الأن�شجة 

التالفة لإ�شلح نف�شها.
ومن جهتها، قالت الدكتورة ليزا هريون، رئي�شة وحدة الزراعة 
 :»Roslin Technologies« البيولوجية للطيور يف �رشكة

»نحن متحم�شون لتطوير هذه التكنولوجيا اإىل اأق�شى 
اإمكاناتها، لي�س فقط من اأجل العلجات الب�رشية يف امل�شتقبل 
ولكن اأي�شا ل�شتخدامها يف جمالت الأبحاث و�شحة احليوان«.

�ساي يحمي من �سرطان الثدي

اكت�شف علماء جامعة �شانت لوي�س الأمريكية اأن م�شتخل�س 
�شاي اأولونغ ميكن اأن يوقف منو جميع اأنواع �رشطان الثدي 
ودر�س العلماء تاأثري ال�شاي الأخ�رش و�شاي اأولونغ يف خليا 

�رشطان الثدي، وات�شح لهم اأن م�شتخل�س نوعي ال�شاي ميكنه 
اأن يوقف منو اخلليا ال�رشطانية يف الثدي، يف حني ل ميلك 

ال�شاي الأ�شود هذه اخلا�شية.
ويوؤكد العلماء على اأن �شاي اأولونغ وال�شاي الأخ�رش يعملن 

على تك�شري احلم�س النووي ويكبحان منو خليا الأورام 
اخلبيثة. وما يوؤكد هذه ال�شتنتاجات، اأنه يف مقاطعة فوجيان 
ال�شينية التي تعد موطنا ل�شاي اأولونغ، تقل ن�شبة امل�شابني 

ب�رشطان الثدي بـ 36% عن بقية مقاطعات ال�شني.
كما ي�شري العلماء اإىل اأن الذين يتناولون �شاي اأولونغ، ينخف�س 
خطر اإ�شابتهم ب�رشطان الثدي وخطر وفاتهم مبكرا بن�شبة 

 .»Anticancer Research« 68%، بح�شب جملة

ال�سيح لعالج اأكرث الأمرا�س خطورة

علماء يكت�سفون »اأخطر« فئات الدم!

فاكهة حتمي األسنان من خطر 
التسوس!



�أهل  من  �أنا  هل  يوًما:  ت�ساءلت  هل 
�حلديث  يف  جاء  قد  فاإنه  �لقر�آن؟ 
))�أَْهُل  قال:  و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �أنه 
تُُه((]1[،  ِ َوَخا�سَّ �لُْقْر�آِن ُهْم �أَْهُل �هلَلّ
فهذ� �لت�ساوؤل عامٌل �أ�سا�سٌيّ يف تقومي 

�لنف�س.
�لقر�آن  قر�ءَة  �لأعمال  �أف�سل  من  �إن 
تعلًُّما  به  و�ل�ستغال  وحفًظا،  تالوًة، 
ر�سي  عثمان  عن  جاء  كما  وتعليًما؛ 
عليه  �هلل  �سلى  قال  قال:  عنه  �هلل 
�لُْقْر�آَن  تََعلََّم  َمْن  ))َخْيُُكْم  و�سلم: 
�ل�ستغال  �أن  كما  َوَعلََّمُه((]2[، 
يف  رفعة  وتعليمه  �لقر�آن،  بحفظ 
�لدنيا و�لآخرة، وقال �أبو عبد�لرحمن 
جل�س  وقد  تعاىل،  �هلل  رحمه  �ل�سلمي 
عاًما،  �أربعني  قر�بة  �لقر�آن  تعليم  يف 
�إل  �ملجل�س  هذ�  �أجل�سني  ما  قال: 

حديُث عثمان.
�لقر�آن،  حفظ  على  �أقبلت  �إن  �إنك 
ه لك؛ كما قال تعاىل:  فاإن �هلل �سيُي�ِسّ
َفَهْل  ْكِر  ِللِذّ �لُْقْر�آَن  ْنَا  يَ�َسّ َولََقْد   ﴿
يقول   ،]17 ]�لقمر:   ﴿ ِكٍر  ُمَدّ ِمْن 
نا،  �ل�سعدي رحمه �هلل: »�أي: ولقد ي�َسّ

�ألفاظه  �لكرمي؛  �لقر�آن  هذ�  لنا  و�سَهّ
للحفظ و�لأد�ء، ومعانيه للفهم و�لعلم؛ 
و�أ�سدقه  لفًظا  �لكالم  �أح�سن  لأنه 

معنى«.
من  ورًد�  له  يجعل  �أن  �مل�سلم  على 
ط فيه، و�أن يلزم نف�سه  �لقر�آن، ل يُفِرّ
به، فاإذ� �عتاده �لإن�سان، فال ميكن �أن 
ط فيه، ولو على ح�ساب  يرتكه، �أو يُفِرّ

ر�حته، ووقت منامه.
من �ملنهجية يف جدولة قر�ءة �لقر�آن 
لكل وقت �سالة  �أن جتعل  ومر�جعته، 
ما ينا�سبك فيها من �سفحات، تقروؤها 
ل تتخلَّى عنها، بحيث تدوُر جدولتُك 
فعلى  �خلم�سة،  �لأوقات  مع  للقر�آن 
وقِت  كل  مع  قر�أت  لو  �ملثال:  �سبيل 
�لقر�آن ختمَت يف كل  �سالة جزًء� من 
مع  جزء  ن�سَف  قر�أَت  ولو  �أيام،  �ستة 
كل وقت �سالة، خلتمت يف �ثني ع�س 
حما�سبًا  تكون  �ملنهجية  وبهذه  يوًما، 
من  �لإكثار  �أو  �لإقالل،  يف  لنف�سك 

قر�ءة كتاب �هلل �لعزيز.
�أو  �لقر�آن  يوًما يف حفظ  وهل فكرت 
خطو�ت  �أول  �لتفكي  فاإن  منه؛  �سيء 

�لعمل، وما هي �إل �أيام قالئل، ويكون 
فال  حم�سو�ًسا،  �أمًر�  �لتفكي  هذ� 
بد�أ  من  �لهمم  �أ�سحاب  فمن  ياأ�س، 
فحفظه  عاًما،   )85( وعمره  باحلفظ 
يف )12( �سنة، فاعقد �لعزم على هذ� 
��ست�سعارك  �إن  �ملبارك.  �مل�سوع 
لآلف �حل�سنات؛ بل �ملاليني - باإذن 
�سيزيدك  قر�ءتك  يف   - تعاىل  �هلل 

وثباًتا  �لقر�ءة،  على  و�إقباًل  ا،  حر�سً
عليها، ورغبًة وترغيبًا فيها، فاحل�سنة 
َو�لَِّذيَن  تعاىل:  قال  �حل�سنة؛  جتلب 
�ْهتََدْو� َز�َدُهْم ُهًدى ]حممد: 17[. 
 - للقر�آن  قر�ءتك  حال   - ��ستح�ْس 
و�لثبات،  �لثو�ب،  �لتالية:  �جلو�نب 
و�ل�ست�سفاء، و�لعلم، و�لعمل، و�لتدبُّر، 
ونحوها،  و�ملناجاة،  و�لهد�ية، 

ف�ستح�سل من خالل عمل و�حد على 
�أجور متعددة، وهذ� من �لفقه.

ظروفك  يف  و�إيابك  ذهابك  ��ستثمر 
حتفظه  ما  قر�ءة  يف  وغيها  �ليومية 
خي  هذ�  فاإن  �لكرمي،  �لقر�آن  من 
�لبقاع  هذه  �سهادة  و��ست�سعر  عظيم، 
�لتي مت�سي عليها لك يوم �لقيامة، فاإن 

هذ� يدفعك �إىل �لإكثار من ذلك.  

�أهمية قر�ءة �لقر�آن
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كبائر �لّذنوب
نوُب و�ملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف �لُذّ

يف �لنَّف�س ويف نتيَجِتها و�لأ�س�ر 
�مُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�سرَتُِك يف كوِنها خطاأ �لَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق �لُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر،  �لّذنوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب �ل�سَّ
و�لكبائر، ويف �أ�سمائها دللٌت تقوُد 
�إىل �مَلعنى، فالَكبائُر جمُع �لكبية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها �لعظيُم من �لُذّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه خِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها �أو يَجنيِه �لَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها �هللُ تَعاىل يف �لقر�آن �لكرمي 

تَِنبُو� َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ �إِْن جَتْ
ْر َعنُْكْم �َسِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿، فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب �إىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف �لُذّ َحّ �سِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم �هللِ كبية، �إلَّ  و�سَ

غِر نظر�ً ملا  ُف بال�سِّ ها يتَّ�سِ �أَنّ بَع�سَ
حر،  هو �أكَبُ منُه، فالَقتُل �أكَبُ من �ل�ِسّ

ُك �أكُب من �لقتل، ويف قوِل  و�ل�ِسّ
�لُعلماء �أن ل كبيَة مع �ل�سِتغفاِر ول 
�سغيَة مع �لإ�س�ر، و�أمثُل �لأقو�ِل 

يف تعريِف �لَكبائر �أنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا �أو وعيٌد يف �لآخرِة �أو  حُدّ يف �لُدّ

غ�سٌب �أو تهديٌد �أو لَعن، ومع �خِتالِف 
�لعلماِء و�لِفرِق يف مفهوِم �لَكبائر، 
يبقى هذ� �لقوُل �أمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�سالمِتِه من �لقو�ِدِح �لو�ردِة 
لف. على غِيه، ول�سِتهاِرِه عنَد �ل�َسّ

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

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

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

نن �ل�سالة  �سُ
�حلنفّية،  من  �لُفقهاء  ُجمهور  ق�ّسم 
و�حلنابلة  و�ملالكية،  و�ل�سافعية، 
تَاأّكدها وَعدمه،  الة ح�سب  �ُسنن �ل�سّ
�إىل  ترِكها  على  يرَتّتب  ما  وح�سب 
�إىل  �حَلنفّية  ق�ّسمها  حيث  ق�سمني؛ 
هي  عنَدهم  نن  فال�ُسّ و�آد�ب؛  �ُسنن 
�سلّى  �هلل  ر�سول  عن  �مُلوؤّكدة  �ل�سّنة 
على  و�َظَب  و�لتي  و�سلم،  عليه  �هلل 
حابُة  �ل�سّ عليها  وو�َظب  فعلها، 
�إذ�  �ل�ُسنن  فهذه  عليهم،  �هلل  ر�سو�ن 
�أّما  �أِثم،  تركها  على  �مُل�سلم  �أ�ّس 

�ملوؤّكدة،  غي  �ل�سنن  فهي  �لآد�ب 
�أبعا�س  �إىل  فق�ّسموها  �ل�سافعّية  �أّما 
ب�سجود  جُتب  �لتي  نن  �ل�ُسّ وهي 
عمد�ً  �مُل�سلّي  ترَكها  �سو�ًء  �ل�سهو، 
ل  �لّتي  وهَي  وهيئات؛  �سهو�ً،  �أو 
�إىل  فق�ّسموها  �ملالكّيُة  �أّما  جُتَب، 
�ل�ُسنن  هي  �ل�سنن  ومندوبات؛  �ُسنَنٍ 
غي  �ل�ُسنن  و�ملندوبات  �ملوؤّكدة، 
�ملوؤكدة، �أّما فقهاء �حلنابلة فق�ّسمو� 
�ل�ُسنن باعتبار �لقول و�لفعِل �إىل �ُسنن 

�أقو�ل، و�ُسنن �أفعال وهيئات. 

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

 �أيها �لأخوة ، »�هلل« َمن ؟ قال بع�س �لعلماء : َعلٌَم على �لذ�ت ، وقال بع�سهم : علَم على و�جب �لوجود 
، كلمة علم �أي ��سم ، و عندنا يف �للغة ��سم �لعلم ، علَم على و�جب �لوجود ، �أن يف �لكون و�جب وجود و 

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل �أن يكون �جلزء �أكب من �لكل ، ي�ستحيل �أن يكون �لبن �أكب من 
�أبيه ، هذه �أ�سياء م�ستحيلة ، �أما �لأ�سياء �ملمكنة ما �سوى �هلل فممكن ، ممكن �أن يكون وممكن �ألَّ يكون ، 
و�إذ� كان على ما هو �أو على غي ما هو ، �أما و�جب �لوجود فال بد من وجوده �إنه �هلل ، فكلمة » �هلل » علم 

على و�جب �لوجود ، و�هلل �ساحب �لأ�سماء �حل�سنى كلها ، ُجمعت �لأ�سماء �حل�سنى كلها يف » �هلل » فاإذ� قلت 
يا �هلل ، �أي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، �إذ� قلت : يا �هلل �لأ�سماء �حل�سنى جمتمعة يف 
لفظ �جلاللة ، �لذي هو علم على �لذ�ت ، �أو علم على و�جب �لوجود ، هل �سمعتم يف �لأر�س كلها �أن جهة 
ت�ستطيع �أن ت�سمي نف�سها » �هلل« ؟ م�ستحيل ، طبعاً �ملوؤمنون بد�فع من �إميانهم و تعظيم ربهم ، �أما �لكفار 

و�مللحدون فال يجروؤون على هذ�، �إنهم يعلمون يف �أعماقهم �أن �هلل �سينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�س �أ�سياًل 
، �لكفر و �لإحلاد �سطحي ، هم يف �أعماق �أنف�سهم ي�سهدون �أن �هلل موجود :  ﴿ َلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم �إَِلّ �أَْن َقالُو� 
ِكنَي ﴿ ]�سورة �لأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ �نُْظْر َكيَْف َكَذبُو� َعلَى �أَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�ْسِ َو�هلَلّ

�لأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
الة و�ل�ّسالم-  ه �إىل �سوؤ�ل �مُل�سكني للنبّي �لكرمي -عليه �ل�سّ ون: �إّن �سبب نزول �سورة �لإخال�س، َمرُدّ  قال �مُلف�ِسّ

ف لهم �هللَ �سبحانه وتعاىل، فاأنزل �هلل �سبحانه وتعاىل �سورة �لإخال�س، و�أجابهم �لنَّبّي �لكرمي  وطلبهم منه �أن يَ�سِ
الة و�ل�ّسالم- عن �سوؤ�لهم حول �سفات �هلل تعاىل من خالل �آيات �سورة �لإخال�س، حيث َروى �أُبُيّ بن كعب  -عليه �ل�سّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو �هلَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: �ن�ِسب لَنا ربََّك، فاأَنزَل �هلَلّ ِ �سلَّى �هلَلّ ر�سي �هلل عنه: )�أَنّ �مل�ِسكنَي قالو� لر�سوِل �هلَلّ
َمُد: �لَِّذي َلْ يَِلْد َوَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َس �سيءٌ يولَُد �إَلّ �سيَموُت، ول �سيء ميوُت �إَلّ �سيوَرُث، و�إَنّ  َمُد(، و�ل�سَّ ُ �ل�سَّ �أََحٌد*�هلَلّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)َلْ يَُكْن لَُه ُكُفًو� �أََحٌد( قاَل: ل يَُكن لَُه �سبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  �هلَلّ
الة و�ل�ّسالم- �أن يَ�سف لهم ربَّه، فاأنزل �هلل  نزول �سورة �لإخال�س كذلك �أّن �ليهود و�لّن�سارى �ساألو� �لنبّي -عليه �ل�سّ

تعاىل �سورة �لإخال�س. ، فُرِوي عن �بن عبا�س ر�سي �هلل عنه: )�أَنّ �ليهوَد �أتو� �لنبَيّ �سلَّى �هللُ عليِْه و�سلََّم، فقالو�: 
.) ُ �أََحٌد.. �إىل �آخرها(، فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو �هلَلّ ْف لنا ربَّك �لذي تعبُد، فاأنزل �هللُ عَزّ وجَلّ �سِ
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اأدباء اجلزائر يتاألقون مبعر�ض القاهرة الدويل للكتاب هذا العام

 ال�شاعر عزوز عقيل وثالثة كتب اإ�شافة لالأم�شيات ال�شعرية يف القاهرة
-     زاهية �سلواي وكتابها اأدباء نوبل مع ترجمتها لديوان م�سري للفرن�سية

-     احلفناوي بن عامر غول  يثبت اأعالم و�سخ�سيات اجللفة بالقاهرة مع روايته هلو�سة �سجني
-     رحمة بن مدربل واأ�سواق �ساي�سي وديوان))هم�ض بني غيمتني((و ))الذنب اأنثى((

ع�شو  عقيل  عزوز  ال�شاعر 
الكتاب  الحتاد  الوطني  املكتب 
عني  من  وهو  اجلزائريني 
يف  �شارك  وقد  باجللفة  و�شارة 
للكتاب  الدويل  القاهرة  معر�ش 
بثالثة كتب متت طباعتها له يف 
))مبدعات  كتاب  وهي  القاهرة 
االأفعى( يف   ( وديوان  عربيات(( 
وديوان) من جهة  الثانية  طبعته 

العديد  يف  �شارك  وقد  القلب( 
من الندوات واالأم�شيات ال�شعرية 
كاملة  تليفزيونية  اإ�شافة حل�شة 

معه على قناة النيل الثقافية.
الكاتبة واملرتجمة زاهية �شلواي 
ابنة والية عنابة وقد اأثار كتابها 
)) اأدباء نوبل...حقائق واأ�رشار(( 
امل�رشيني  املثقفني  اإعجاب 
لديوان  ترجمتها  اإىل  اإ�شافة  

امل�رشي  لل�شاعر  كامل  �شعر 
اإىل  ا�ش  النَحّ مو�شى  اإبراهيم 
ديوان  وهو  الفرن�شية  اللغة 
يحمل عنوان))ناق�ٌش وجميل((, 
كما اأقيمت لها ندوة اأدبية يف دار 
اإ�شافة  القاهرة  بو�شط  االأدباء 
كاملة  تليفزيونية  ح�شة  اإىل 
امل�رشية  الثقافية  النيل  بقناة 
وهي  الهالل(  جملة)  يف  وحوار 

املجالت  اأعرق  من  واحدة 
الثقافية امل�رشية.

بن  ال�شاعرة رحمة  �شاركت  كما 
فعاليات  يف  البليدة  من  مدربل 
الدويل  القاهرة  معر�ش 
ال�شعري  بديوانها  للكتاب 
غيمتني((  بني  اجلميل))هم�ش 
مبعر�ش  ندوات  يف  و�شاركت 
مثل  للكتاب  الدويل  القاهرة 

املجموعة  مناق�شة  ندوة 
للقا�ش  هو(  وكاأنه  الق�ش�شية) 
امل�رشي الدكتور ع�شام ح�شني 
�شعرية  واأم�شية  الرحمن.  عبد 
ال�شيد  الكبري  ال�شاعر  ب�شالون 
االإذاعة  رئي�ش  نائب  ح�شن 

امل�رشية.
بوالية عني  مليانة  ومن خمي�ش 
الدفلى �شاركت ال�شاعرة اأ�شواق 

والذنب   (( بديوانها  �شاي�شي 
معر�ش  يف  وحتدثت  اأنثى(( 
عن  الندوات  اإحدى  يف  الكتاب 
واأهميتها  وف�شلها  العربية  اللغة 
كما  بها,  اجلزائريني  ومت�شك 
نالت ق�شائدها اجلريئة اإعجاب 
االأم�شية  يف  امل�رشي  اجلمهور 
دار  يف  اأقيمت  التي  ال�شعرية 

االأدباء بو�شط القاهرة. 

يعترب معر�ض القاهرة الدويل للكتاب واحدا من اأكرب املعار�ض الدولية على م�ستوى العامل ونظًرا ملا يرافقه من ندوات وفعاليات اأدبية وفكرية وثقافية يحر�ض عدد كبري من 
الأدباء على ح�سوره ومن بينهم اأدباوؤنا اجلزائريني، وقد �سارك فيه هذا العام عدد من الأدباء الذين كانوا خري �سفري لبلد املليون ون�سف �سهيد منهم:
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اختبارها اأثناء  تظهر  كليًا  اجلديدة   2020 ماك�س  دي  اي�سوزو 

بعد مرور �سنوات طويلة على 
ماك�س  دي  اي�سوزو  موديل 
موعد  على  اأننا  يبدو   ،2012
مع جيل ثالث ي�سل بتحديثات 
كبرية على الت�سميم كما تلمح 

�سور جت�س�سية.
يخفي  الذي  التمويه  رغم 
دي  مالمح  من  الكثري 

النموذج  ظهر   ،2020 ماك�س 
كثرية،  بتغريات  االختباري 
من ال�سبك االأمامي الكبري اإىل 
بت�سميم  االأمامية  امل�سابيح 
وحتى  ليد،  وم�سابيح  جديد 
العمودية  اخللفية  امل�سابيح 
وامل�سد الذي يتمتع بت�سميم 

اأكرث �سالبة.

على  اي�سوزو  تعمل  وبينما 
بت�سميم  داخلية  جلب 
توحي  جديدة،  وتقنيات 
االأبواب الطويلة اأن املقاعد 
ات�ساعا  اأكرث  اخللفية �ستكون 

للركاب.
تتوفر  اأن  املتوقع  من 
بغمارة   2020 ماك�س  دي 

وغمارتني وغمارة طويلة مع 
البيك  اأحجام من �سناديق   3
اإىل  و�سولها  يتوقع  كما  اب، 
االأ�سواق مبحرك تريبو ديزل 
 163 قوة  �سلندر   4 لرت   1.9
 360 دوران  وعزم  ح�سان 
 3 ديزل  تريبو  اأو  مرت  نيوتن 

لرت 4 �سلندر.

رولزروي�س حتقق اأعلى مبيعات على مر 
115 عامًا!

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

2014 عندما باعت 4،063 ن�سخة.
بعام  مقارنة   %22 ن�سبتها  زيادة   2018 يف  ال�رشكة  مبيعات  متثل 
يعزي  حيث  فقط،  �سيارة   3،362 بيع  من  متكنت  عندما   2017
اأغلب هذا  التنفيذي،  روي�س  رولز  مدير  اوتفو�س،  مولر  تور�سنت 

النمو اإىل تد�سني واإنتاج اجليل الثامن من فانتوم الرائدة.
روي�س، حيث  رولز  اأ�سواق  اأكرب  هي  ال�سمالية حالياً  اأمريكا  تظل 
اأنها م�سوؤولة عن ثلث مبيعات ال�رشكة عاملياً، بينما ت�سكل اأوروبا 

بن�سبة 40% خا�سة لطرازات فانتوم وجو�ست، كما منت مبيعات  ال�سني حتديداً منت مبيعاتها يف 2018  اأن  واآ�سيا 20% فقط، رغم 
اململكة املتحدة اأي�ساً بن�سبة 10% رغم التحديات ال�سيا�سية واالقت�سادية التي متر بها البالد.

هذا ويتوقع مولر اأن حتظى رولز روي�س بعام رائع اأي�ساً يف 2019 مع بدء االإنتاج املو�سع لـSUV كولينان اجلديدة، حيث اأن الطلب 
امل�سبق عليها يغطي الفرتة حتى الربع الثالث من العام اجلاري، ما ي�سري لكونها �ستكون الطراز االأعلى مبيعاً من العالمة الربيطانية 

الفاخرة هذا العام.

“درا�سة”

 فرياري هي اأقوى عالمة جتارية يف العامل
 Brand اأعلنت منظمة

 Strength Index
BSI(( خالل املنتدى 

القت�سادي العاملي يف 
دافو�س، باأن فرياري 

اأ�سبحت اأقوى عالمة 
جتارية يف العامل.

اأظهر التقرير اأن 
ال�سركة الإيطالية 

تفوقت على 

ماكدونالدز وكوكاكول 
وليغو وديزين يف 

موؤ�سر قوة العالمة 
التجارية، ارتفع موؤ�سر 
قوة العالمة التجارية 
لفرياري بثالث نقاط 
من 91.5 اإىل 94.8 من 

اأ�سل 100 نقطة يف اآخر 
12 �سهر وهي واحدة من 
14 عالمة جتارية فقط 

يف التقرير قد ح�سلوا 
على اأعلى ت�سنيف 

من  بالرغم   .+AAA
وجود عالمات جتارية 

اأخرى، اإل اأنه كان 
هناك عالمات جتارية 

من جمال ال�سيارات 
والتي اقرتبت من 

فرياري وهي بي اإم 
دبليو وبور�س وكالهما 

ح�سل على ت�سنيف 
فرياري  كانت   .AAA
اإحدى �سركات ت�سنيع 

ال�سيارات الراقية 
وفقط، لكنها الآن 

جتاوزت �سوق ال�سيارات 
لت�سم بع�س خطوط 

املالب�س والب�سائع 
ومدن املالهي والفنادق 

بالإ�سافة اإىل ت�سنيع 

ال�سيارات الريا�سية 
والفاخرة.

ارتفعت قيمة فرياري 
بن�سبة %27 اإىل 8.3 

مليار دولر )31.125 
مليار ريال(، وبيعت 

معظم ال�سيارات التي 
من املقرر اإنتاجها يف 

عام 2019 قبل ال�سيف 
املا�سي، واأُعلن عن 

جديد  موديل   15
من �سمنهم �سيارات 

كهربائية.
كما احتفظت مي�سيالن 

بت�سنيف اأغلى 
العالمات التجارية 

قيمة يف جمال ت�سنيع 
الإطارات، وتفوقت على 

بريدج�ستون يف العام 
املا�سي. 

تدر�س ال�ستحواذ على فيات كراي�سلر

هيونداي ت�سبح اأكرب �سركة 
�سيارات بالعامل

عن  جمددا  االإ�ساعات  تناقلت 
هيونداي  بني  حمتمل  اندماج 
وفيات كراي�سلر، حيث �رشحت 
 Asia جلريدة  م�سادر 
التنفيذي  الرئي�س  اأن   Times
ت�سوجن  موتور،  لهيونداي 
فيات  اأ�سهم  يراقب  كو،  موجن 
وي�ستهدف  كثب  عن  كراي�سلر 
�رشاء ح�سة كافية من االأ�سهم 
قبل  ال�رشكة  على  لال�ستحواذ 
مارت�سيوين  �سريجيو  مغادرة 
العام القادم. الهدف هو اإغراء 
مع  باالندماج  كراي�سلر  فيات 
مغادرة  وقت  يف  هيونداي 
املن�سب  وخواء  مارت�سيوين 
واأن  خا�سة  لل�رشكة،  االأهم 
احلايل  االإدارة  جمل�س  رئي�س 
باالإدارة  اإلكان عري مهتم  جون 
بنف�سه.  لل�رشكة  التنفيذية 
�رشيكا  تكون  قد  هيونداي 
باعتبار  كراي�سلر،  لفيات  جيدا 
اأن االأخرية �سعيفة يف املنطقة 
املركز  وهي  االآ�سيوية، 
هيونداي،  ملبيعات  الرئي�سي 
اتفاقية جتارة  بينما قد ت�سهل 

املتحدة  الواليات  بني  حرة 
نقل  عمليات  اجلنوبية  وكوريا 

املوديالت بني الدولتني.
ويُذكر ان �سريجيو مارت�سيوين، 
لفيات  التنفيذي  الرئي�س 
املا�سي  يف  عرب  كراي�سلر، 
مع  االندماج  يف  رغبته  عن 
عر�س  حيث  اأخرى،  �رشكة 
جرنال  على  اندماج  �سفقة 
حاول  كما  بغري جناح،  موتورز 
اأخرى مثل بيجو- مع �رشكات 
�سينية،  و�رشكات  �سيرتوين 
لذا االأمر ممكن بالتاأكيد العام 
اأن  بالذكر  اجلدير  القادم. 
جمموعة فيات كراي�سلر متتلك 
ودودج  ورام  جيب  عالمات 
روميو  واألفا  وفيات  وكراي�سلر 
حني  يف  والن�سيا،  ومازيراتي 
متتلك  هيونداي  جمموعة  اأن 
وجيني�سي�س،  وكيا  هيونداي 
بالفعل  اندماج  حدث  ما  واإذا 
الإن�ساء  ذلك  �سيوؤدي  بينهما، 
العامل  يف  �سيارات  �رشكة  اأكرب 
�سيارة  مليون   11.5 مببيعات 

�سنويا.

مازدا تعدل بيك اآب "BT-50" ال�سهرية

اجتذاب جيل  قررت �رشكة مازدا 
"بيك  �سيارات  ع�ساق  من  جديد 
اآب" بطرح ن�سخ مطورة من �سيارات 
التعديالت  و�سملت   ."50-BT"
املظهر  اجلديد  اآب  البيك  على 
اخلارجي للهيكل الذي اأ�سبح اأكرث 
مقدمة  ت�سبه  مبقدمة  ان�سيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �سيارات 
ال�سنوات  يف  مازدا  طرحتها  التي 
التعديالت  طالت  كما  االأخرية. 
اأ�سبحت  التي  ال�سيارة  مق�سورة 
اأو�سع واأكرث ع�رشية بف�سل اأنظمة 

وال�سا�سات  احلديثة  املولتيميديا 
التي تعمل باللم�س، والقادرة على 
 Apple نظامي  مع  التوا�سل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  املوجودة  التحكم  واأنظمة 
ال�سيارة  ن�سخة  و�ستزود  املقود، 
االأ�سرتالية  لل�سوق  املخ�س�سة 
مبحركات  واالآ�سيوية  واالأمريكية 
  2.2 و�سعة  اأ�سطوانات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�سانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�سعة  اأقوى  ديزل 

470 ح�سانا.
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موقع  ك�شف 
 »W c c ft e c h «
التقنية  ب�شوؤون  املهتم 
امليزات  اأهم  بع�ض 
التي  واملوا�شفات 
هاتف  يف  �شتاأتي 
الذي   »4  Pixel«
هذا  غوغل  �شتطرحه 

العام.

اأن  املفرت�ض  ومن 
بخا�شية  اجلهاز  يزود 
 ،»3D« بتقنية  الت�شوير 
من  �شتمكن  والتي 
التقاط �شور وفيدوهات 
الواقع،  من  قريبة جدا 
يتوقع ظهورها اأي�شا يف 
املقبلة   »S10« هواتف 
كما  �شام�شونغ،  من 

يزود  اأن  املفرت�ض  من 
مبعالج   »4  Pixel«
 S n a p d r a g o n «
بني  الأقوى   »855
الهواتف،  معاجلات 
وذاكرة و�شول ع�شوائي 
ما  جيغابايت،   6
فائقة  �رسعة  �شيمنحه 

يف معاجلة البيانات.

وتزامنا مع �شدور هذا 
املنتظر  من  اجلهاز، 
اأن تطرح غوغل هاتف 
»Lite 3 Pixel« مبعالج 
 S n a p d r a g o n «
و�شول  وذاكرة   ،»670
جيغابايت،   4 ع�شوائي 
 2915 ب�شعة  وبطارية 

ميللي اأمبري.
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الك�سف عن بع�ض اأ�سرار 
»Pixel 4« القادم من غوغل

الإعالن عن موعد اإ�سدار 
اأندرويد القادم

على  عازمة  غوغل  �رسكة  اأن   »BGR« موقع  ذكر 
اإطالق الن�شخة اجلديدة من نظام ت�شغيل الهواتف 

»Android Q« يف ال�شابع من ماي املقبل.
واأ�شار املوقع اإىل اأن الن�شخة اجلديدة من الربنامج 
كميزة  املفيدة،  امليزات  من  العديد  �شتحمل 
التعرف على الوجوه، وميزة حتويل واجهة الت�شغيل 
ب�شكل �شبيه بواجهة »�شطح املكتب« يف احلوا�شب، 
متطورة  »Android Q« بربجميات  �شيتميز  كما 
بتقنيات  الأج�شام  ت�شوير  على  الهاتف  مل�شاعدة 

�شور  �شنع  من  �شيمكن  ما  الأبعاد،  ثالثية   »3D«
وفيدوهات قريبة جدا من الواقع.

الليلي  الو�شع  ميزة  النظام  هذا  �شيحمل  كما 
ا�شتهالك  من  �شيقلل  والذي  الت�شغيل،  لواجهات 
تق�شيم  اإمكانية  عن  ف�شال  الأجهزة،  يف  الطاقة 
يف  الفيديوهات  وم�شاهدة  ن�شفني،  اإىل  ال�شا�شة 
الآخر  الق�شم  يف  اعتيادي  ب�شكل  والعمل  ق�شم 
كمت�شفح الإنرتنت، اأو كتابة الر�شائل اأو الدخول اإىل 

التطبيقات وال�شور.

حتديث اأوريو ي�سل لهواتف �سام�سونغ غالك�سي 
Edge  S7 و   S7

ب�شكل  �شام�شونغ  بداأت  اأخريا 
غالك�شي  هواتف  ترقية  ر�شمي يف 
لأحدث  اإيدج   S7 غالك�شي  و   S7
اندرويد  الت�شغيل  نظام  ن�شخة من 
اأوريو  اندرويد  باإ�شم  واملعروفة 

.8.0
فعلياً  بالو�شول  بدء  التحديث 
الهند  يف   7 ا�ض  جالك�شي  لهواتف 
ودول  ال�شيوية  الدول  وبع�ض 
للوليات  و�شول  العربي  اخلليج 
املنتظر  ومن  الأمريكية  املتحدة 
ان تتو�شع عمليات التحديث جلميع 

الدول تباعاً خالل الأيام القادمة.

واجهة  التحديث  �شيقدم 
اجلديدة  �شام�شونغ 
Experience 9.0 للهاتفني 
من  الكثري  اإىل  بالإ�شافة 
والإ�شالحات  التح�شينات 
التح�شينات  مع  اجلهاز  لأداء 
الأمنية من �رسكة قوقل ، اأي�شا 
�شيقدم التحديث مزايا نظام 
مثل  الرئي�شية  اأوريو  اندرويد 
والكمال  �شورة  داخل  �شورة 
واخت�شارات  التلقائي 
لل�شور  بالإ�شافة  التطبيقات 

تكرار  وامكانية  التعبريية اجلديدة 
 ، املزايا  من  وغريها  التطبيقات 

الجهزة  هذه  مالك  من  كنت  اإذا 
بدءاً  التحديث  عن  البحث  ميكنك 
لهاتفك  و�شوله  وانتظار  اليوم  من 

يف اأي حلظة.

مع ارتفاع عدد م�شتخدمي ق�ش�ض 
م�شتخدم  مليون   300 اإىل  ان�شتغرام 
على  الرتكيز  يف  ال�رسكة  بداأت 
للق�ش�ض  التجاري  اجلانب  جلب 
املن�شورات  مع  حدث  كما  اي�شاً 
كما  ان�شتغرام  تطبيق  داخل  العادية 
بداأت  فقد  العنوان  يف  وا�شح  هو 
ق�ش�ض  بعر�ض  بال�شماح  ان�شتغرام 
املنتجات  لأ�شحاب  الآن  ت�شويقية 

وذلك من خالل زر احلقيبة اجلديد 
بروؤية املزيد من  لك  ي�شمح  والذي 
املعرو�ض  املنتج  عن  التفا�شيل 

والذهاب لل�رساء مبا�رسة.
امليزة  اختبار هذه  بداأت  ان�شتغرام 
 20 مع  بالتعاون  وذلك  اأ�شهر  منذ 
وحققت  �شهرية  جتارية  عالمة 
القائمني  قرر  لذلك  كبرياً  جناحاً 
ان�شتغرام  يف  الأعمال  ق�شم  على 

التجربة  تو�شيع هذه  اليوم  من  بدءاً 
احل�شابات  من  املزيد  لت�شمل 
كم�شتخدمني  التجارية.  والعالمات 
امليزة  هذه  من  ن�شتفيد  �شوف 
للتعرف  او  لل�رساء  �شواء  بالتاأكيد 
حتى  او  املنتجات  تفا�شيل  على 
الأمور  من  وغريها  مطعم  حلجز 
التي �شتظهر لحقاً فور انت�شار هذه 

امليزة للكثري من الدول. 

 G7 اإل جي تطلق هاتفها
اجلديد  ThinQ

اأعلنت �رسكة اإل جي اإطالق هاتفها 
الذكي ThinQ G7 بكامريا معدلة، 

مع العتماد على تقنية الذكاء 
ال�شطناعي.

واأو�شحت ال�رسكة الكورية اجلنوبية 
اأن جهازها اجلديد مزود بنظام 

غوغل اأندرويد 8 ومعالج كوالكوم 
Snapdragon 845 مع ذاكرة 

و�شول ع�شوائي �شعة 4 جيغابايت 
وذاكرة داخلية �شعة 64 جيغابايت.

وياأتي الهاتف اإل جي اجلديد 
ب�شا�شة قيا�ض 6.1 بو�شة وتعمل 

بدقة x 3120 1440 بيك�شل وبتن�شيق 
19.5:9، بالإ�شافة اإىل وجود جتويف يف اجلزء العلوي لل�شماعة والكامريا 

وامل�شت�شعرات. وترّوج ال�رسكة الكورية اجلنوبية لهاتفها الذكي اجلديد 
من خالل الكامريا املتطورة املزودة باثنني من امل�شت�شعرات 16 

ميغابيك�شل، وميتاز اأحدهما بعد�شة وا�شعة الزاوية، من اأجل التقاط 
�شور اأكرث و�شوحا مقارنة باملوديالت ال�شابقة، مع ت�شوي�ض اأقل عند 

ا�شتعمال العد�شة وا�شعة الزاوية. وتعول ال�رسكة الكورية على تقنية الذكاء 
ال�شطناعي لإعدادات ال�شورة، حيث تتعرف الكامريا على الأ�شياء 

واملناظر املراد ت�شويرها وتقوم مبواءمة بارامرتات الت�شوير، ويف ظل 
ظروف الإ�شاءة ال�شيئة يتم ا�شتعمال العديد من اأدوات امل�شاعدة، وتوفر 

الكامريا للم�شتخدم ما يبلغ جمموعه 19 و�شعا للت�شوير.
ومن �شمن املزايا الأخرى، التي يتمتع بها الهاتف، الرتكيز على جودة 

 ،DTS:X شوتا بجودة� ThinQ G7 النغمات، حيث يوفر هاتف اإل جي
بالإ�شافة اإىل معالج �شوت هاي فاي لت�شغيل ال�شوت عن طريق �شماعة 
الراأ�ض. كما ميتاز هاتف اإل جي اجلديد مبقاومة املاء والأتربة و�شيتم 

طرحه يف الأ�شواق العاملية مع بداية يونيو )حزيران( باللون الأ�شود 
والرمادي.

ان�ستغرام ت�سمح ببيع 
املنتجات عرب الق�س�ض



املعي�شية  حالته  نظري  الوالد  عجز  واأمام   
�شنوات   07 منذ  ابنه  لعالج  وتفرغه  ال�شعبة 
با�رش  بل  الأيدي  مكتوف  يقعد  مل  انه  غري   ،
اإىل  الو�شول  اجل  من  وات�شالته  رحالته 
مرات  ليجرب   ، اأيوب  ابنه  حالة  ت�شخي�ص 
اإىل  الطبي  ابنه  اإر�شاله  مللف  بعد  عديدة 
 ..... وا�شبانيا  وتركيا  بتون�ص  م�شحات 
وغريها ، والتي منحته املوافقة املبدئية من 
اجل التكفل بحالته لكن امل�شكل املادي وقف 
الأوىل  اخلطوة  واأن  �شيما  الوالد  اإمام حترك 
 ، جزائري  �شنتيم   مليون   400 بحوايل  تقدر 
مبقهى  باأنه  بوزيد  العامل  والده  يخف  ومل 
اأوىل  املطلوب يف  املبلغ  توفري  يقدر على  ل 
واأن  �شيما   ، العالج  و  الت�شخي�ص  خطوات 
مهددا  واأ�شبح  يوما  تدهورا  تزداد  ابنه  حالة 
وما   ، رجليه   اإحدى  م�شتوى  على  باعوجاج 
اثر يف والده كثريا اأن معاناتهم ت�شاعفت بعد 

ليتفرغ   ، ا�شهر   ب7  والدته  بعد  والدته  وفاة 
اإىل  ال�شن  يف  الطاعنة  اأيوب  جدة  مع  الأب 
رحالت  و�شط  املتوا�شل  وعالجه  رعايته 
 ، واملعنوي   املادي  بالعجز  حمفوفة  �شاقة 
وظهرت بوادر مر�شه ح�شب والده  بعد ال 05 
ا�شهر الأوىل ،  بداية بحالت انتفاخ  يف اأنحاء 

ليفوق   ، �شعيفة  وحركات  ج�شده  من  عديدة 
وتدهورا  �شوءا  تزداد  كلغ وحالته  ال 30  وزنه 
والده   ، والآكل  واحلركة  الدرا�شة  من  ليحرم 
ينا�شد اجلهات الو�شية واملح�شنني مل�شاعدة 
العربي  الطفل  والد  هاتف  رقم   ، اليتيم   ابنه 

بوزيد 0774430295 . 

عبدالبا�سط بديار 

لإنقاذ حياة ال�سغري اأيوب

عائلة لعربي من امل�ضيلة  تنا�ضد وزارتي ال�ضحة والت�ضامن 
مل جتد عائلة »لعربي« ببلدية �سيدي عي�سي بولية امل�سيلة و بعد اأن �ساقت بها الأر�ض من منفذ بعد اهلل تعاىل �سوى منا�سدة كل من وزير ال�سحة، و وزيرة الت�سامن، من اأجل التدخل ال�سريع 

للتكفل بحالة الربعم »رفيق اأيوب«  �ساحب 08 �سنوات ونقله للعالج يف اخلارج، باإيجاد حل ملر�ض ابنه الذي مل يتو�سل العديد من الأطباء املخت�سني لت�سخي�ض حالة فلذة كبده ،

قاملة

 حجز 81.5 كلغ 
من الكيف املعالج 

اأمن ولية قاملة من  متكنت م�شالح 
املعالج  الكيف  من  كلغ   81.5 حجز 
دينار  مليون   80 تفوق  مالية  ومبالغ 
بعمالت  اأخرى  مبالغ  و  جزائري 
اأجنبية بعد الإطاحة ب�شبكة اإجرامية 
منظمة تتكون من 7  اأ�شخا�ص تن�شط 
على حمور مغنية )تلم�شان(- قاملة ، 
ح�شبما اأفادت به اليوم الثالثاء خلية 
الولئي.  بالأمن  والت�شال  الإعالم 
الكمية  فاإن  اخللية  لذات  واإ�شتنادا 
العملية  هذه  �شمن  املحجوزة 
التي  و  ب«النوعية«  و�شفها  مت  التي 
والتدخل  البحث  فرقة  بها  قامت 
الكميات  يف  متثلت  الولية  باأمن 
الكيف املعالج ومبالغ  املذكورة من 
ب  تقدر  الوطنية  العملة  من  مالية 
دينار جزائري  األف  و990  مليونا   80
ومبلغ بالعملة الأجنبية قدر ب1620 
التون�شية  بالعملة  اآخر  ومبلغ  اأورو 
اإ�شافة  تون�شيا  دينارا   90 يف  متثل 
الأنواع  خمتلف  من  مركبات   7 اإىل 
ناري  و�شالح  كبريتني  ودراجتني 
وبندقيتني  �شيد  بندقية  يف  يتمثل 
و21  البحري  لل�شيد   )2( اأخريني 

هاتف نقال و20 �رشيحة هاتف .

حت�سريا للدخول املهنى دورة فيفري 2019 

معر�ض والئي حول اجنازات قطاع التكوين املهني بامل�ضيلة

خالل �سنة 2018

اإح�ضاء 216 جرمية قتل

�ضالح جديد ي�ضل »املقاومة«
 يف لبنان وغزة

�سطيف

املهرجان الدويل لل�ضماع ال�ضويف 

حي �سيدي امبارك ببئر خادم

اأ�ضحاب البيوت الق�ضديرية ي�ضدون الطريق

نظمت مديرية التكوين والتعليم املهنيني لولية 
امل�شيلة ، اأم�ص معر�شا حول قطاع التكوين و 
التمهني  و  التكوين  مبركز  املهنيني  التعليم 
حيث  املدينة  بو�شط  املويلحة   03 امل�شيلة 
مت عر�ص خمتلف اأنواع التكوين بالتخ�ش�شات 
التابعة  واملعاهد  باملراكز  املوجودة  املهنية 
رفقة  بالنيابة  الولية  وايل  بح�شور  للمديرية 

على  وقف  اين  والمنية  املحلية  ال�شلطات 
التخ�ش�شات  مبختلف  اخلا�شة  الور�شات  
هذا  جاء  وقد  املهنية  بالفروع  التكوينية 
وعر�ص  بالقطاع  للتعريف  املفتوح  املعر�ص 
القامية  بامناطها  التكوينية  التخ�ش�شات 
للتح�شي�ص  امل�شائية  الدرو�ص  وكذا  التمهينية 
التكوين  لطالبي  املمنوحة  بالمتيازات 

فيفري  لدورة  املهني  للدخول  املهني حت�شبا 
للتكوين  الولئي  املدير  وك�شف  هذا   2019
املهني »عمر فكرا�ص » ان الهدف من اقامة 
املعار�ص الإعالمية هو تفعيل العمل اجلواري 
باعتباره اأحد ال�شبل الرئي�شية التي يعول عليها 
الراغب  ال�شباب  من  عدد  اأكرب  ا�شتقطاب  يف 
يف اكت�شاب مهارات تكوينية توؤهله للولوج اإىل 

الإمكانيات  اإبراز  اإيل  اإ�شافة  ال�شغل،  عامل 
القطاع  �شخرها  التي  والب�رشية  املادية 
�شيتم  كما   ، املقبل  التكويني  الدخول  لإجناح 
فتح نقاط لت�شجيل ال�شباب الراغبني بالتكوين 
م�شتوى  على  التكوينية  املوؤ�ش�شات  مبختلف 

هذه املعار�ص .
عبدالبا�سط بديار

خالل  ال�رشطة  لقوات  اجلنائية  الفرق  متكنت 
�شنة 2018 من فك لغز 232 ق�شية جنائية متعلقة 
بجرائم القتل العمدي وحالت ال�رشب واجلرح 
اخت�شا�ص  باإقليم  وفاة،  اإىل  املف�شي  العمدي 
الأمن الوطني والتي ارتكبت با�شتعمال اأ�شلحة 
 448 وتقدمي  باإيقاف  �شمحت  حيث  بي�شاء، 
من  املخت�شة  الق�شائية  اجلهات  اأمام  �شخ�ص 
فيما  �رشيك،  و211  رئي�شي  فاعل   237 بينهم 
بقيت 06 ق�شايا قيد التحقيق خالل هذه ال�شنة  
بالن�شبة جلرائم القتل العمدي، مت اإح�شاء 216 

ال�رشطة  وحدات  متكنت  حيث  قتل،  جرمية 
مدعومة بعنا�رش ال�رشطة العلمية والتقنية من 
معاجلة وفك خيوط 211 جرمية قتل، اأ�شفرت 
عن اإيقاف 416 �شخ�ص متورط، قدموا جميعا 
اإقليميا،  املخت�شة  الق�شائية  اجلهات  اأمام 
بالأدلة  م�شفوعة  جزائية  ملفات  مبوجب 
متوا�شلة  التحريات  تبقى  فيما  القاطعة، 
بخ�شو�ص 05 ق�شايا قتل عمدي م�شجلة خالل 
فيها  املتورطني  هوية  لتحديد  اجلارية  ال�شنة 

والعمل على اإيقافهم.

الإيراين، علي  القومي  اأمني جمل�ص الأمن  قال 
ال�شهيوين  الوزراء  رئي�ص  حديث  اإن  �شمخاين، 
ل�رشف  اإعالمية  دعاية  هو  الأنفاق،  عن 
والأخالقي  القت�شادي  الف�شاد  عن  الأنظار 
»اكت�شاف  اأن  �شمخاين  واأو�شح  حكومته  يف 
اأقدام  حتت  الأنفاق  من  الكيلومرتات  مئات 
الأمنية  للموؤ�ش�شة  كربى  ف�شيحة  ال�شهاينة 
القومي  الأمن  اأمني جمل�ص  ال�شهيونية«وك�شف 

الإيراين، يف ت�رشيح �شحفي اأم�ص الثالثاء، اأن 
»ال�شواريخ عالية الدقة باتت يف اأيدي املقاومة 
ترتكبها  حماقة  اأية  على  للرد  وغزة  لبنان  يف 
و�شائل  الإيراين  امل�شوؤول  اإ�رشائيل«واتهم 
لربط  اأجواء  بافتعال  واإ�رشائيلية  غربية  اإعالم 
القدرات  بتعزيز  الإيراين  الف�شائي  الربنامج 
ال�شاروخية، معتربا ذلك اإعطاء عناوين خاطئة 

ل�رشف اأنظار الراأي العام العاملي.

مبعية  ال�شفراوي  يو�شف  التون�شي  املن�شد  �شنع 
الثنني،  اأم�ص  ليلة  بونة،  اإ�رشاق  الفرقة اجلزائرية 
بهجة جمهور دار الثقافة هواري بومدين ب�شطيف 
ال�شوفية  الأنا�شيد  من  للعديد  امل�شرتك  باأدائهما 
ثاين  خالل  املغاربي  الرتاث  من  امل�شتلهمة 
الدويل  املهرجان  من  ال�شابعة  الطبعة  �شهرات 
ال�شتمتاع  موعد  جتدد  و  ال�شويف،  لل�شماع 
الثانية  الأم�شية  خالل  الراقية  ال�شوفية  بالأجواء 
�شتدوم  التي  الدولية  الثقافية  التظاهرة  هذه  من 
امل�شرتك  الأداء  احرتافية  خالل  من  اأيام  اأربعة 

الفرقة  و  ال�شفراوي  يو�شف  التون�شي  املن�شد  بني 
اجلزائرية اإ�رشاق بونة لباقة من املدائح ال�شوفية 
الإ�شالمي  العامل  و  العربي  املغرب  يف  امل�شهورة 
على غرار »طلع البدر علينا« و »يا عا�شقني ر�شول 
اهلل«  و توا�شل تناغم الأحلان التون�شية مع الأنغام 
دفع  مميز  �شويف  طابع  يف  اجلزائرية  املو�شيقية 
الثنائي  م�شاركة  اإىل  احلا�رشات  الن�شاء  بعديد 
اأ�شافت  التي  بزغاريدهن  اجلزائري(  )التون�شي 
التي وظفتها  البندير(  و  )الدف  لالآلت املو�شيقية 

فرقة اإ�رشاق بونة حالوة �شوتية منقطعة النظري.

اأ�شحاب  من  جمموعة  اأم�ص   قام 
بئر  ببلدية  الق�شديرية  ال�شكنات 
خادم بغلق الطريق العمومي و مت يف 
اإطارات  اإىل حرق  اللجوء  الحتجاج 
�شيدي  حي  م�شتوى   على  �شيارات 
امبارك احتجاجات على ا�شتثنائهم 
با�رشتها  التي  الرتحيل  عمليات  من 
الولية  قبل اأ�شابيع،و طالب املعنيون 
التي  الوعود  عن  التخلي  ب�رشورة 
تكتفي بها �شلطات الولية وو كذلك 
ي�شوقها  تتحجج  التي  التربيرات 
تراكم  ظل  يف  املعنيون  امل�شوؤولون 
الق�شديرية  الإحياء  داخل  امل�شاكل 

و ارتفاع ن�شبة اجلرمية.
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ال�سلف

9 جرحى يف حادث 
مرور خطري 

خلف حادث مرور خطري، وقع 
اأم�ص الثالثاء على م�شتوى الطريق 

الوطني رقم 19 ببلدية �شنجا�ص 
بال�شلف، 9 جرحى منهم 2 يف حالة 

خطرية، ح�شبما ا�شتفيد لدى 
خلية الإعالم والت�شال باملديرية 
الولئية للحماية املدنية واأو�شح 
املكلف بالإعالم بذات امل�شالح 
مالزم اأول، حممد م�شاعدية، اأن 
هذا احلادث وقع بحدود ال�شاعة 
الثامنة وخم�شني دقيقة �شباحا 

مبنطقة ال�شكاكة ببلدية �شنجا�ص، 
اإثر ا�شطدام بني �شيارة �شياحية 
وحافلة نقل امل�شافرين كانت 

متجهة نحو تي�شم�شيلت وخلّف هذا 
احلادث ا�شتنادا لذات امل�شدر 
اإ�شابة 9 اأ�شخا�ص )6 رجال و3 

ن�شاء( - ترتاوح اأعمارهم ما بني 20 
و 72 �شنة - بجروح وك�شور منهم 
امراأتني كانتا على منت ال�شيارة 

ال�شياحية يف حالة خطرية.

ثالثة األغاز غام�ضة  
يف ق�ضية خا�ضقجي 
ل تزال ال�شلطات الرتكية ت�شعى 

اإىل فك 3 األغاز غام�شة يف 
ق�شية مقتل ال�شحفي ال�شعودي 

جمال خا�شقجي، يف �شهر اأكتوبر 
املا�شي داخل �شفارة بالده 

يف ا�شطنبول قال رئي�ص دائرة 
الت�شالت يف الرئا�شة الرتكية، 
فخر الدين األتون، اإن بالده مل 
تتمكن حتى الآن من معرفة 
م�شري جثة خا�شقجي، كما 

اأو�شح يف تغريدة على ح�شابه يف 
»تويرت«، اأن تركيا ما زالت تبحث 
عن اجلهة التي اأ�شدرت اأمر قتل 
خا�شقجي، وعن هوية املتعاون 
املحلي الذي توىل مهمة اإخفاء 
اجلثة، م�شريا اإىل اأنها ل تزال 
األغازا بدون حل واأعرب األتون 
عن امتنانه لزيارة املحققة 
الأممية، اآغني�ص كالمارد، 

اإىل تركيا لل�رشوع يف حتقيق 
دويل حول مقتل خا�شقجي 

وذكرت كالمارد، يف ت�رشيحات 
لل�شحفيني، اأنهم )فريقها( اأبلغوا 

القن�شلية ال�شعودية متاأخرا 
مبوعد الزيارة، و�شي�شطرون 
لالنتظار حلني اأخذ الإذن من 

اأجل الدخول واجلمعة املا�شي، 
اأعلنت املفو�شية ال�شامية حلقوق 

الإن�شان يف الأمم املتحدة، اأن 
كالمارد، �شتزور تركيا لل�رشوع 

يف حتقيق دويل حول مقتل 
خا�شقجي.

احتفل اأم�ص 29 جانفي الكتكوت ال�شغري واآخر عنقود العائلة ح�شني 

يو�شف بعيد ميالده والذي اأطفاأ ال�شمعة الأوىل من عمره بعد حلوله 

على العائلة قبل 12 �شهرا م�شيفا الفرحة وال�رشور يف قلب اأفرادها 

ويلتحق ب�شقيقيه اأن�ص عبد اجلليل  ورحاب �شفاء، واإن كان تواجد 

ح�شني بيننا يزيدنا �شعادة فاإن جميع اأفراد عائلته ال�شغرية والكبرية 

تتمنى له طول العمر ودوام ال�شحة والنجاح يف امل�شتقبل.

عيد ميالد �شعيد ح�شني يو�شف

تهنئة عيد ميالد
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