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رئي�س بلدية حا�شي م�شعود حممد 
يا�شني بن �شا�شي جلريدة الو�شط :

ال جمال للتهاون يف التكفل 
بحاجيات املواطنني

اأدرار

 االإرهابي"حمو �صالح
 عبد الرحمان"  ي�صلم نف�صه   

يف اإطار العملية 24 للرتحيل

 ترحيل 180 عائلة ب�صطاوايل 
وزرالدة االإثنني املقبل 

يف باتنة و�شكيكدة وميلة

 ك�صف وتدمري 10 خمابئ
 للجماعات االإرهابية 

   .          تــــــــعيني االأمــــــــانة الـــــــعامة يتــــــم باالإيــــــــــعاز
  .         احتمال كبري بعودة ال�صعيد بوحجة اأو الها�صمي جيار



يبدو اأن ال�رصاع بني الأئمة ووزير ال�ش�ؤون 
بعد  م�شتمرا  الدينية حممد عي�شى لزال 
الفئة  هذه  مطالب  الأخري  هذا  رف�ض  اأن 
ماليني   10 اإىل  رواتبهم  زيادة  بخ�ش��ض 
على  �شتبقى  الأم�ر  اأن  اأكد  �شنتيم، حيث 
حالها ولن تتغري اإطالقا، مع العمل يف ذات 
ال�قت على حماية الأئمة من العتداءات 
الإ�شارة  لها، وجتدر  يتعر�ش�ن  بات�ا  التي 
اإىل اأن جمال غ�ل رئي�ض املجل�ض ال�طني 
�شابق على  �شدد يف وقت  كان قد  لالئمة 
اأن هذه الزيادة اإن كانت لن ت�رص اخلزينة 

العم�مية يف �شيء.

القب�ض على حمتال بتيزي وزو
األقت الفرقة القت�شادية و املالية التابعة لأمن ولية تيزي وزو 

على �شخ�ض يبلغ من العمر 36 �شنة ينحدر من مدينة  اجلزائر 

وزو  تيزي  تاجر مبدينة  والحتيال على  الن�شب  بعد حماولته 

و ح�شب بيان خللية الت�شال و العالقات العامة لأمن ال�لية 

فان املتهم يف ق�شية احلال حاول ال�شتيالء على �شلع خمتلفة 

بعد اأن حاول اإيهام لل�شحية باأنه تاجر مقابل خدمات باإ�شدار 

ال�شلع مما جعله  به قيمة تلك  �شك بنكي بدون ر�شيد دونت 

يبلغ م�شالح ال�رصطة والتي �شارعت اإىل عني املكان و القب�ض 

وا�شتعمال  والتزوير  والحتيال  الن�شب  بتهمة  تبع   و قد  عليه 

اأحيل  اإ�شدار �شيك بدون ر�شيد،  اإدارية مع  املزور يف وثيقة 

تيزي  لدى حمكمة  وكيل اجلمه�رية  ال�شيد  اأمام  اأ�شا�شه  على 

باإيداعه رهن احلب�ض امل�ؤقت ي�م الأم�ض يف  اأمر  وزو  الذي 
انتظار حماكمته

ح.ك

 خالف حمرز وفرناندينيو 
يف طي الن�سيان

برزت يف احل�شة التدريبية التي خا�شها فريق مان�ش�شرت �شيتي 

الجنليزي ع�دة العالقة اإىل طبيعتها بني الالعب الدويل 

اجلزائري ريا�ض حمرز والربازيلي فرنانديني�، اأين اأظهرت 

ال�ش�ر تعامل الثنائي مع بع�ض ب�ش�رة عادية اأكدت اأن احلادثة 

التي وقعت بينهما عادية ومل تتعد امل�شتطيل الأخ�رص.

بوجدرة ال يح�سر اإحدى الربامج يف اأخر حلظة

حممد عي�سى ي�سدم االأئمة

خبر في 
صورة

وزير العمل  مراد زمايل 

  االإ�سراب حق د�ستوري
 لكن يف اأُطر قانونية

تيزي وزو

غلق حانة غري مرخ�سة 
متكنت فرقة البحث و التحري بامل�شلحة ال�لئية ل�رصطة 
الق�شائية باأمن دائرة وا�شية ب�لية تيزي وزو من و�شع حد 
لن�شاط حانة تن�شط بطريق غري �رصعية هذا على م�شت�ى 
املنطقة امل�شماة رجاونة باعايل مدينة تيزي وزو و قد 

مت خالل هذه العملية من ت�قيف �شاحب املحل و �رصيكه 
كما مت حجز  4613 خمر من خمتلف الأن�اع  و 208 

غرام من املخدرات و قد مت تقدمي املتهمني اأمام وكيل 
اجلمه�رية لدى حمكمة  تيزي وزو بتهمة اإن�شاء و ت�شيري 
حانة بطريقة غري قان�نية  و ترويج املخدرات و حمل 

اأ�شلحة ظاهرة بدون ترخي�ض و مت اإيداعهم اجلميع رهن 
احلب�ض الحتياطي ح�شب بيان خللية الت�شال و العالقات 

العامة
ح.ك

املجل�س ال�شعبي الوطني

النظام الداخلي على مكتب اللجنة 
القانونية هذا االثنني

ت�رصع جلنة ال�ش�ؤون القان�نية باملجل�ض ال�شعبي ال�طني، 
ي�م الثنني القادم، يف درا�شة م�رصوع النظام الداخلي 

للمجل�ض، بعد تاأجيله يف عهد الرئي�ض ال�شابق للمجل�ض، 
ال�شعيد ب�حجة، بالنظر ملا خلفه امل�رصوع من ارتدادات 

نتيجة البن�د املتعلقة اأ�شا�شا بالعق�بات التي �شيتعر�ض لها 
الن�اب املتغيب�ن وكان قد احدث البند املتعلق بالعق�بات، 
والذي اأثار ا�شتياء اأغلب الن�اب ومن خمتلف الت�شكيالت 
ال�شيا�شية “�شيتم تهذيبه” “ وك�شفت م�شارد لل��شط عن 
عدم الرتاجع عن معاقبة الن�اب املتغيبني” بالنظر ل�رود 
هذا الأمر يف الد�شت�ر اجلديد، حيث “من امل�شتحيل اأن 

يتجاوز النظام الداخلي للمجل�ض الد�شت�ر”.

ر�شيد  والروائي  الكاتب  قام 
وغري  طريفة  بخط�ة  ب�جدرة 
بعد  ال�قت  ذات  يف  احرتافية 

الربامج  اإحدى  رف�ض ح�ش�ر  اأن 
بقناة  اخلا�شة  التلفزي�نية 
مت  اأن  بعد  وان«  »اجلزائرية 

قبل  �شيء  كل  على  معه  التفاق 
من  العا�رصة  احللقة  من  اأ�شب�ع 
الربنامج التي بُثت ليلة اأول اأم�ض، 

يتاأ�شف  الربنامج  مقدم  جعل  ما 
من هذه اخلط�ة التي كانت قبل 

ربع �شاعة من بداية الربنامج.

والت�شغيل  العمل  وزير  اأكد 
وال�شمان الجتماعي مراد 
اجلزائر  اأّن  على  زمايل، 
حق  د�شت�رها  يف  كّر�شت 
التاأكيد  ومت  الإ�رصاب، 
 2016 د�شت�ر  يف  عليه 
النائب  على  رده  ويف   .
عزوق،  �شعيدة  الربملاين 
ح�ل تداعيات الإ�رصابات 
الرتبية  قطاع  يف  خا�شة 
على  وتاأثريها  وال�شحة 
التح�شيل العلمي وال�شحة 

مراد  وقال  امل�اطن  
يف  الد�شت�ر  “اإّن  زمايل: 
ّن�ض   ، و71   70 مادتيه 
وه�  النقابي  احلق  على 
امل�اطنني  جلميع  معرتف 
، اإ�شافة اىل حق ال�رصاب 
يف  لكن  به  معرتف  وه� 
واأ�شاف   . القان�ن”  اُطر 
و�شع  مت  “اأّنه   : ال�زير 
اآليات من اأجل تاأطري هذا 
كر�شها  و�ش�ابط  احلق، 
بال�قاية  متعلقة  القان�ن 

اجلماعية  النزاعات  من 
احلق  وممار�شة  العمل  يف 
النقابي و دعا وزير العمل 
و الت�شغيل الجتماعي اإىل 
ا�شتنفاذ هذه ال�رصوط قبل 
ال�رصوع يف الإ�رصاب. كما 
يف  احلق  اأن  زمايل،  ذّكر 
اإجراءات  تقابله  الإ�رصاب 
�شمان  اأجل  من  تنظيمية 
اخلدمة  من  الأدنى  احلد 

العم�مية .
ف.ن

اجلماهري ال�سطايفية تنقلب على حمار
ح�شان  �شطيف  وفاق  رئي�ض  ي�اجه 
طرف  من  �شديدة  �شغ�طات  حمار 
يفر�ش�ن  الذين  النادي  جماهري 

�شق�ط  بعد  عليه  كبرية  �شغ�طا 
ال�شلبية  النتائج  �شل�شلة  يف  الفريق 
التي  الأهداف  اأغلب  النادي  وت�شييع 

�شطرتها الإدارة قبل انطالق امل��شم 
حملة  انطلقت  اأين  اجلاري،  الكروي 
مب�قع  النادي  �شفحات  خمتلف  عرب 

»فاي�شب�ك«  الجتماعي  الت�ا�شل 
على  الأول  الرجل  مطالبة  بخ�ش��ض 

راأ�ض الفريق بالرحيل.
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املر�شح لالأمانة العامة لالأفالن الطاهر قاي�س:

هناك خمطط لت�صفية جيل الثورة من جبهة التحرير
.      تعيني الأمانة العامة يتم بالإيعاز    .        احتمال كبري بعودة ال�صعيد بوحجة اأو الها�صمي جيار

حاورته: �شارة بومعزة

هل ميكن تقدمي بع�س 
التفا�شيل حول عزمكم 
الرت�شح لالأمانة العامة 

لالأفالن؟

للأمانة  للرت�شح  اقرتاحي  مت 
اجتماعنا  خلل  للأفلن  العامة 
الأخري بال�رشق الأ�شبوع املا�شي، 
يف حالة وجود مرت�شحني �شاأكون 
التعيني  كان  اإن  اأما  مرت�شحا 
فالأمر خمتلف، اأنا ع�شو باللجنة 
املركزية لكن الأمني العام ين�شب 
الأمني  يوما  نن�شب  ومل  بالإيعاز 
لذلك  بتنحيته،  نقوم  اأو  العام 
ر�شمية  ب�شفة  مرت�شح  الآن  اأنا 
ومعي جمموعة كبرية من قدماء 

الإحتاد الوطني لل�شبيبة وباللجنة 
جانب  اإىل  دعم  ولدي  املركزية 
يعرفون  الوليات  عرب  زملء 
التدخلت  يف  وجراأتي  خربتي 

باللجنة املركزية.

موؤخرا تر�شحت ملجل�س 
الأمة لكن البع�س التزم 

معي ثم تراجعوا وبناء عليه 
كان ردي اأن ال�شجاعة ل 

تباع على م�شتوى حمالت 
املواد الغذائية، باملقابل 
�شكرت من انتخب علي؟

يريدون  داعميك  اأن  ذلك  يعني 
عام  اأمني  انتخاب  نحو  التوجه 

بدل تعيينه؟

واملنا�شلني  القواعد  بخ�شو�ص 

يريدون فعل ال�شري اإىل ال�شندوق 
من اأجل ا�شتعادة احلزب واإنقاذه 
ان�شاء  بعد  خا�شة  بلغه  مما 
التي  اجلديدة  املحافظات 
اأ�شموها انت�شار احلزب بالوليات 
الكارثة  هي  كانت  باملقابل 
لت�شتيت  حتولت  حيث  احلقيقية، 
بالنخراط  نتقدم  ومل  احلزب 
القواعد  اأمام  الأبواب  غلق  بل 
مغلطة  الأرقام  وتقدمي  الن�شالية 

بالت�شخيم.

من ي�شيرّ احلزب حاليا؟

هو  حاليا  احلزب  ي�شري  من 
وفقا  �شنا  اأكربهم  بومهدي 
والنظام  الأ�شا�شي  للقانون 
اأن  على  ين�ص  الذي  الداخلي 
اأكربهم  اإىل  اللجوء  �شيتم  اخللل 

�شنا باملكتب ال�شيا�شي، وبوحجة 
ت�شيري  اأما  املركزية.  باللجنة 
املنزل  من  للحزب  عبا�ص  ولد 
ي�شري  احلزب  لأن  اأعتقده  فل 
من امليدان اأو بتكليف �شخ�شي، 
ت�شيري  فكرة  �شد  �شخ�شيا  واأنا 
لي�ص  لأنه  للحزب  بو�شارب  معاذ 
هل  املركزية،  باللجنة  ع�شوا 
لت�شيري  الأ�شخا�ص  ن�شتورد  نبقى 

حزبنا.

هل هناك احتمال لعودة 
ال�شعيد بوحجة؟ وماذا 

عن احلديث حول الأفالن 
براأ�شني؟

احتمال كبري لعودة ال�شعيد بوحجة 
لقيادة احلزب  الها�شمي جيار  اأو 
احلزب  روؤية  طرح  اأما  لحقا، 

براأ�شني فهذا م�شتحيل لأن رئي�ص 
احلزب هو رئي�ص اجلمهورية ولن 

يقبل بذلك اأ�شا�شا.

هل فعال هناك فئة جديدة 
�شاعدة تريد اختطاف 

القيادة اأو احلزب؟

بل  اختطاف  لي�ص  وذلك  اأكيد، 

بكل  احلزب  على  ال�شتيلء 
تطبيق  يريدون  وهم  الو�شائل. 
على  »الق�شاء  ال�شعارات  بع�ص 
الأ�رشة الثورية داخل حزب جبهة 
لهم  وبالن�شبة  الوطني«،  التحرير 
خارجية  اأجنبية  جهات  هناك 
ينتمي  من  كل  بتنحية  تطالب 
دخول  يهمها  الثورة،  جليل 

امليدان وتنفيذ اأهدافها.

 احتمالت طفت على ال�شطح
واأخرى �شقطت يف املاء:

 الإعالن عن موقف حم�س
 من الرئا�صيات يف جانفي

داخل  من  م�شادر  اأف�شحت 
موعد  عن  ال�شلم  جمتمع  حركة 
من  موقفها  احلزب  قيادة  اإعلن 
الرئا�شيات املقبلة، الذي �شيكون يف 
جانفي املقبل، ما يعيد اإىل الذاكرة 
التي  والحتمالت  ال�شيناريوهات 
مقري  الرزاق  عبد  الرئي�ص  و�شعها 
بات  الذي  امللف  بهذا  املرتبطة 
اأهم �شيء بالن�شبة للحركة الإ�شلمية 
احتمال  �شقط  وقت  يف  املعار�شة، 
التفاق على مر�شح ميثل املعار�شة 
ظهور  بعد  ال�شتحقاقات  هذه  يف 
ت�شري  التي  الأحزاب  من  العديد 
للعهدة  م�شاندة  الفلك  هذا  يف 

اخلام�شة.
الأذهان  اإىل  �شيعيد  جانفي  �شهر 
جمتمع  حركة  رئي�ص  ت�رشيحات 
الرزاق مقري،  عبد  ال�شلم 
نظمها  التي  الندوة  خلل  ال�شابقة 
جتديد  اجتماع  خلل  بالعا�شمة 
الهياكل املحلية للحزب، بخ�شو�ص 
رئا�شيات  من  احلركة  �شيناريوهات 
2019، حمددا على راأ�شها مت�شكهم 
التي  الوطني  التوافق  مببادرة 
كافة  اجتماع  خلل  من  طرحها 
الأطياف للعبور نحو اإجناح املرحلة 
خلل  اأنهم  موؤكدا  النتقالية، 
م�شاوراتهم مع خمتلف الأطراف مل 
يلم�شوا رف�شا لها اإمنا اختلف روؤى 
حول طريقتها ومن يقودها الرئي�ص 
اأم انتظار الوقت املنا�شب، مو�شحا 
اإىل  مطروح  باملبادرة  مت�شكهم  اأن 
الأطراف  ارتاأت  متى  حلظة  اآخر 

حتقيق التوافق.
خرجاته  خلل  واأورد مقري 
يف  �شيناريوهات  ال�شابقة جمموعة 
حالة ف�شل مبادرتهم، بداية من تقدمي 
بالتحالف  موحد  معار�شة  مر�شح 

املعار�شة،  من  �شخ�شية  حول 
والأقدر  حظا  الأوفر  اأنهم  موؤكدا 
تر�شيح  اأي  املعار�شة،  متثيل  على 
املعار�شة،  مر�شح  لتمثل  حم�ص 
الكفاءات  بح�شبه متلك  كون حم�ص 
رغم  اأنهم  متداركا  لذلك،  اللزمة 
ذلك يقبلون بالنقا�ص بني املعار�شة 
واإقناعهم بالبديل، يف حالة التفاق 
يكون  لن  الذي  حتالف،  هكذا  على 
واأن  �شيما  التطورات،  اأخر  ح�شب 
حركة الإ�شلح املح�شوبة على فلك 
بوتفليقة  للرئي�ص  مالت  املعار�شة 
م�شاندة  رئي�شها  اأكدت  اأن  بعد 

ا�شتمرارية اإجنازات الرئي�ص.
ومن اخليارات الأخرى التي طرحها 
رئي�ص احلركة جند خيار املقاطعة 
عليه مقري �شمن  اأبقى  الذي 
القائمة مرجحا كفته يف حالة ال�شري 
يف اجتاه العهدة اخلام�شة، باملقابل 
ملر�شحها  احلركة  تقدمي  احتمالية 
اخلا�ص، موؤكدا قدرتهم على حتمل 
جمع  على  القدرة  مع  امل�شوؤولية 
يف  مطلقا  �شهولة،  بكل  التوقيعات 
مبكرة  رئا�شيات  حملة  الوقت  ذات 
�شيت�شمن  برناجمه  اأن  بتو�شيحه 
واأن  �شنة،   20 مدار  على  خمططا 
على  الرهان  �شتكون  الأوىل  العهدة 
تطبيق مبادرة التوافق الوطني كونهم 
تيار قريب من كل التيارات الوطنية، 
اجلزائر  حتويل  على  الرتكيز  مع 
ال�شياحة  من  بداية  للخدمات  لقبلة 
اخلطوط  و�شط  مكانة  وافتكاك 
اجلزائر  لتتحول  الطريان  الأبرز يف 
ملنطقة عبور مع ثورة يف اخلدمات 
برنامج  عرب  والبنكية،  املالية 
بح�شبه،  130 خبريا  و�شعه  متكاملة 

ومن ثم بلوغ العهدة الثانية.
علي عزازقة

تو�شيع وقفات الأئمة الحتجاجية وارد، حجيمي للو�شط:

حممد عي�صى خذل الإمام وقراراته ارجتالية
قانونية الإمام بطرق  عن م�شالح  •        �شندافع 

عي�شى م�شالح  من اخت�شا�س  الراتب لي�س  يف  الزيادة  •        رف�س 

اأدرار

الإرهابي«حمو �صالح عبد الرحمان« ي�صلم نف�صه 

الأئمة  نقابة  رئي�ص  اأعاب 
خرجة  حجيمي،  اجلزائريني، جلول 
عي�شى  حممد  الدينية  ال�شوؤون  وزير 
الأئمة  اجتاه  بالعدائية  و�شفها  التي 
الذين يعي�شون ظروفا اجتماعية ومهنية 
ت�رشفات  باأن  موؤكدا  ح�شبه،  مزرية 
ارجتالية  اأ�شحت  الو�شاية  م�شوؤول 
الو�شع  تاأزم  ير�شح  ما  اللزوم  من  اأكرث 
ال�رشيك  ي�شت�شري  ل  واأنه  �شيما  الأكرث 
يف  املتخذة،  قراراته  يف  الجتماعي 
تو�شيع  يف  النقابة  نية  عن  ك�شف  حني 
اأكرث  والوقفات  الحتجاجات  رقعة 

حلماية م�شالح الإمام ب�شبل قانونية.
ات�شال  يف  امل�شدر  ذات  وو�شف 
الدينية  ال�شوؤون  وزير  بالو�شط،  ربطه 
املتناق�ص،  بامل�شوؤول  والأوقاف 

والدفاع  الإمام  بحماية  وعد  لكونه 
الكارثية  للظروف  نظرا  م�شاحله  عن 
يتعلق  فيما  �شيما  فيها،  يعمل  التي 
املهينة،  واملهنية  الجتماعية  احلالة 
ملا  ذلك  من  اأكرث  اإىل  حجيمي  وراح 
هكذا  ملثل  تفاجاآنا  �رشاحة  قال:« 
كان  عي�شى،  حممد  من  ت�رشيحات 
النقابة  مع  اجللو�ص  عليه  لزاما 
اأجل احلوار  وال�رشيك الجتماعي من 
واملناق�شة، لكن مل يح�شل �شيء وراح 
الأئمة«،  اأجور  باأنه ل زيادة يف  ي�رشح 
واأ�شاف رئي�ص نقابة الأئمة اجلزائريني 
الوزير  خرجة  باأن  الت�رشيح  ذات  يف 
و�شتزيد  الأئمة،  اأمال  الإعلمية خيبة 
النقطة  على  م�شددا  بلة،  الطني  من 
اأكرث  و�شع  اإىل  �شيدفعنا  واقع  بقوله:« 

تاأزما، ول ندري العواقب التي تنتظرنا 
خياراتها  يف  الوزارة  تعنت  ظل  يف 
اأي  وقرارتها التي ل تخدم القطاع يف 

�شيء«.
م�شجد  اإمام  اأكد  ال�شياق  ذات  ويف 
ال�شيخ »الف�شيل الورتيلين« بالعا�شمة، 
باأن قرارات حممد عي�شى بالرجتالية 
التي ل تخدم الأئمة يف �شيء رغم اأنه 
املخالفني  خطر  من  حمايته  يدعي 
يف  �شواء  حياتهم  يهددون  باتوا  الذي 
بيوتهم اأو حتى امل�شاجد، مت�شائل عن 
هذا الأمر بقوله:« ل اأدري ملاذا يعمل 
كامل  يف  الأئمة  حماية  على  الوزير 
الذي  الوقت  يف  متابعا:«  حقوقهم؟«، 
يحتاج فيه الإمام الأمان واحلماية من 
قبل وزير القطاع، يخرج حممد عي�شى 

ليقف �شد الإمام ويوؤكد اأنه ل زيادة يف 
الأجور«، م�شددا على اأن وزير ال�شوؤون 
اإىل  الدينية مهمته نقل مطالب الأئمة 
رئي�ص  الأكرث  على  اأو  الأوىل  الوزارة 

اجلمهورية، لكونهم اأ�شحاب القرار.
واإمكانية  الوقفات  يخ�ص  وفيما 
النقابة  باأن  حجيمي  اأكد  تنظيمها، 
خا�شة  اأكرث  تو�شيعها  اإمكانية  تدر�ص 
ولزال  كان  الأجر  رفع  مطلب  واأن 
ب�شبب  للإمام  بالن�شبة  رئي�شيا  مطلبا 
مبفرده،  فيها  يتخبط  التي  الظروف 
مف�رشا هذه الأمر:« من دون اأدنى �شك 
�شتكون هنالك وقفات و�شتتو�شع اأكرث، 
لأن  وعقلين،  قانوين  اإطار  يف  لكن 

مهمة النقابة حماية م�شالح الإمام«.
علي عزازقة

�شالح  الإرهابي«حمو  �شلم 
املدعو«عبد  الرحمان«  عبد 
اخلمي�ص  اأم�ص  اأول  الوهاب«، 
باأدرار  الع�شكرية  لل�شلطات  نف�شه 
و  الثالثة  الع�شكرية  بالناحية 
من  ر�شا�ص  م�شد�ص  بحوزته  
ذخرية  خمزن  و  كل�شنيكوف  نوع 
الذخرية،  من  كمية  اإىل  بالإ�شافة 
الدفاع  لوزارة  بيان  ح�شب 

الوطني.
اجلمعة  اليوم  البيان  يف  وجاء   
الإرهاب  مكافحة  اإطار  »يف  انه 
من  املبذولة  اجلهود  وبف�شل 
الوطني  اجلي�ص  قوات  طرف 
»حمو  الإرهابي  �شلم  ال�شعبي 
�شالح عبد الرحمان« املدعو«عبد 

 2018 نوفمرب   22 يوم  الوهاب«، 
باأدرار  الع�شكرية  لل�شلطات  نف�شه 
و  الثالثة  الع�شكرية  بالناحية 
ر�شا�ص  م�شد�ص   )01( بحوزته 
من نوع كل�شنيكوف، )01( خمزن 
من  كمية  اإىل  بالإ�شافة  ذخرية 
املعني  اأن  اإىل  م�شريا  الذخرية«، 
التحق باجلماعات الإرهابية �شنة 

.2009
دورية  »واثر  انه  البيان  وا�شاف    
راأ�ص  مبنطقة  وتفتي�ص  بحث 
بالناحية  ب�شكيكدة  بورقا�ص 
ك�شفت  اخلام�شة   الع�شكرية 
الوطني  للجي�ص  مفرزة  ودمرت 
ال�شعبي، خمباأ للجماعات الإرهابية 
تقليدية  قنبلة   )15( على  يحتوي 

�شيد«كما  بنادق  و)08(  ال�شنع 
للجي�ص  م�شرتكة  مفرزة  اأوقفت  
الوطني  والدرك  ال�شعبي  الوطني 
بوهران بالناحية الع�شكرية الثانية  
والبويرة بالناحية الع�شكرية الأوىل 
اأ�شخا�ص   )04(  ، اأخرى  جهة  من 
من  كيلوغرام   )19.7( وحجزت 
�شيارتني،   )02(، املعالج  الكيف 
يف  وذلك  �شيد  بندقية  و)01( 
واجلرمية  التهريب  مكافحة  اإطار 

املنظمة.
ذات  وح�شب  ال�شياق،  نف�ص  يف 
للجي�ص  مفرزة  اأوقفت  امل�شدر 
بتمرنا�شت  ال�شعبي  الوطني 
 ، ال�شاد�شة  الع�شكرية  بالناحية 
 )05( وحجزت  اأ�شخا�ص   )04(

مولدات كهربائية، و )04( مطارق 
ك�شف  جهازي  و)02(  �شاغطة، 
عن املعادن، فيما حجزت مفارز 

اأخرى  بكل 
من الطارف، �شوق اأهرا�ص وتب�شة 
اخلام�شة  الع�شكرية  بالناحية 
الع�شكرية  بالناحية  والوادي   ،
الرابعة ، )14079( لرت من الوقود، 
قنطارا   )60( و  �شيارات،   )04( و 
من مادة ورق التبغ و)1470( وحدة 
من خمتلف امل�رشوبات من جهة 
ال�شواطئ  حرا�ص  اأحبط  اأخرى، 
هجرة  حماولة  احلدود  وحرا�ص 
لـ )43( �شخ�شا بكل  غري �رشعية  
تلم�شان  و  بني �شاف  من وهران، 

بالناحية الع�شكرية الثانية. 
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اأكد الطاهر قاي�س، حمافظ حزب جبهة التحرير الوطني بعني مليلة بولية اأم البواقي، ع�شو اللجنة املركزية، يف ت�شريح لــ«الو�شط« اأنه 
�شيرت�شح ر�شميا خلالفة الأمني العام، جمال ولد عبا�س، خالل دورة اللجنة املركزية القادمة، موؤكدا اأن القواعد ملوا من �شيا�شة الأمانة العامة 

بالإيعاز، حمذرا من الفئة التي و�شفها باملدعومة خارجيا للق�شاء على جيل اثلورة داخل احلزب، مقابل توقعه لعودة ال�شعيد بوحجة.



افتتاح  على  اإ�رشافها  ولدى 
العادية  الدورة  اجتماع  اأ�شغال 
ل�شنة  للت�شامن  الوطنية  للجنة 
اأن  الوزيرة  اأو�شحت   ,  2018
القطاعات  بني  جاري  العمل 
لل�شكان  وطنية  بطاقية  »لإعداد 
تعزيز  و  اله�شة  الفئات  لإح�شاء 
دعم الدولة املوجه لهذه الفئات 
م�شتحقيه  اإىل  لي�شل  وت�شويبه 
وبغر�ض توحيد اجلهود يف جمال 
واأفادت  الت�شامنية«.  العمليات 
وزيرة الت�شامن الوطني والأ�رشة 
 6 اإجناز  مت  انه  املراأة  ق�شايا  و 
برجميات تخ�ض قواعد معطيات 
حتت  املتخ�ش�شة  املوؤ�ش�شات 

بفئة  تتكفل  التي  الو�شاية 
وفئة  املعاقني  الأ�شخا�ض 
املعوزين غري املوؤمنني اجتماعيا 

قاعدة  على  عالوة  وامل�شنني 
ا�شتقبال  تخ�ض  اأخرى  معطيات 
املواطنني  اأ�شافت  توجيه  و 

�شمحت  العملية  هذه  اأن  الوزيرة 
قطاع  بيانات  قاعدة  بربط 
الت�شامن الوطني بقواعد بيانات 
اأخرى تهتم  وزارية  لدوائر  تابعة 

بال�شوؤون الجتماعية لالأفراد .
اأن  الدالية   غنية  اأبرزت  كما 
اعتمد  الوطني  الت�شامن  قطاع 
و�شائل  الأخرية  ال�شنوات  خالل 
لإ�شفاء  جديدة  كاآلية  الرقمنة 
بالفئات  التكفل  يف  ال�شفافية 
والأ�شخا�ض  واملعوزة  اله�شة 
النفقات  وتر�شيد  الإعاقة  ذوي 
اإح�شاء  على  العمل  يجري  و 
م�شاعدات  من  امل�شتفيدين 
امل�شتفيدين  غرار  على  الدولة 
للت�شامن  اجلزافية  املنحة  من 

بغية »تطهري القوائم«.

الثانويات  اأ�شاتذة  جمل�ض  اأعلن 
اجلزائرية )الكال( م�شاندته  لتقنيي 
اجلوية  اخلطوط  ب�رشكة  ال�شيانة 
بعد  ف�شلهم  مت  الذين  اجلزائرية 
تنفيذهم اإ�رشابهم داعية ال�شلطات 
م�شوؤوليتها  حتمل  اإىل  العمومية 
كاملة حلماة موظفيها و كذا �شمان 
النقابي  العمل  ممار�شة  حرية 
و  اجلمهورية  قوانني  اأقرتها  التي 

املوظفني   لكل  الدولية  املواثيق 
.وقال الكال اأم�ض يف بيان له حتوز 
,اأن  منه   ن�شخة  الو�شط  جريدة 
هناك توا�شل  يف  �شيا�شة  التع�شف 
يواجه  حيث   احلريات   قمع  و 
للمطالبة  اجلزائر  يف  الحتجاج 
بالتفاقيات   واللتزام  باحلقوق 
الإداري  بالتع�شف  اأخرى   مرة  
ما  وهذا  القانونية  والتجاوزات 

بعد  الأيام  هذه  عليه   الوقوف  مت 
وممثلي  ال�شيانة  عمال  توقيف 
�شيانة  لتقنيي  الوطني  النقابة 
الطائرات”  و ا�شاف الكال ان ادارة 
اأثبتت  اجلزائرية  اجلوية  اخلطوط 
رف�شها احلوار و التفاو�ض كو�شيلة 
قانونية و ح�شارية حلل امل�شاكل و 
بتعفني  الدفع  و  النزلقات  تفادي 
القوانني  خرق  خالل  من  الو�شع 

لأي  م�شاندتها  عن  الكال   واأعلنت 
رف�شا  موحدة  احتاجية  حركة 
والت�شييق  الإداري  القمع  ملنطق 
وقمع  النقابية  احلريات  على 
احلريات النقابية و كانت قد قررت 
�رشكة اخلطوط اجلوية اجلزائرية, 
تقنيو  توقيف  الفارط,  الثالثاء 

ال�شيانة امل�رشبني عن العمل.
ف.ن�سرين 

ت�شاوري  اجتماع  اخلمي�ض,  انعقد 
ال�شحافة  دار  ندوات  بقاعة 
باجلزائر  جاووت  الطاهر 
من  �شحفيون  ح�رشه  العا�شمة, 
جميع الأنواع ال�شحفية ل�شتكمال 
م�شعى تاأ�شي�ض تكتل نقابي وطني 
على  التفاق  جرى  و  م�شتقل 
تكتل  تاأ�شي�ض  اإجراءات  ا�شتكمال 
عن  للدفاع  م�شتقل  وطني  نقابي 
والجتماعية  املهنية  الن�شغالت 

داخل  اجلزائريني  لل�شحافيني 
الزمالء  وكذا  وخارجه,  الوطن 
مرا�شلني  ب�شفة  املمار�شني 
وليات  خمتلف  عرب  �شحفيني 
توج  بيان  واأفاد  الوطني”  القطر 
“الجتماع  اأن  اللقاء  اأ�شغال 
الت�شاوري , الذي ح�رشه �شحفيون 
ال�شحفية  الأنواع  جميع  من 
املوجودة يف بالدنا, �شادته الإرادة 
العالية والرغبة امللحة يف حتقيق 

تنظيم  غايات  من  ذكره  �شبق  ما 
قطاع مهنة ال�شحافة وتاأطريه يف 
وامل�شتدام  اجلاد  احلوار  من  جو 

بني ن�شاء ورجال املهنة
جلنة  ت�شكيل  مبوجبه,  وتقرر 
التاأ�شي�شي  للموؤمتر  حت�شريية 
تعُقد  بحيث  النقابي,  للتكتل 
اإجتماع  اأول  التح�شريية  اللجنة 
تُقدم  اأن  على  اليوم,  لها  عمل 
اللجنة تقريًرا عن عملها امليداين 

يف  اأ�شابيع,   )03( ثالثة  ظرف  يف 
اجتماع عام يعقد لهذا الغر�ض يوم 
اخلمي�ض 13 دي�شمرب 2018 وعليه, 
كل  اإىل  الدعوة  احل�شور  جّدد 
وال�شحفيات  ال�شحفيني  الزمالء 
لكي يوؤكدوا اإ�شهاماتهم القيمة يف 
والدفاع  وترقيتها  املهنة  تنظيم 
املهنية  احلقوق  عن  با�شتماتة 

والجتماعية امله�شومة.
ف.ن�سرين

ك�شفت ولية اجلزائر عن الكوطة 
الـ24  العملية  من  اجلديدة 
التي  الإ�شكان  واإعادة  للرتحيل  
من  عائلة   180 منها  �شت�شتفيد 
موقعني  عرب  اجتماعية  �شكنات 
بلديتي  باإقليم  الق�شديرية  للبيوت 
�شطاوايل وزرالدة, الثنني املقبل, 
يف  العملية  هذه  تندرج  حيث 
البيوت  الق�شاء على  برنامج  اإطار 

للوديان  املحاذية  الق�شديرية 
امل�شتقبلة  الأرا�شي  مواقع  وكذا 

للم�شاريع .
ويتعلق الأمر بالأحياء على م�شتوى 
بداية  لزرالدة,  الإدارية  املقاطعة 
عائلة  بـ176  �شطاوايل  بلدية  من 
قاطنة باحلي الق�شديري امل�شمى 
ل�شفاف  املحاذي   « قوماز   «
زرالدة  بلدية  اأما  بوكراع.   وادي 

الأر�شية  يف  تقطن  عائالت  بـ 
املخ�ش�شة مل�رشوع اإجناز امللعب 
البلدي وكذا تهيئة حي �شكني بذات 
البلدية  اأما مواقع اإعادة الإ�شكان 
ح�شة  من   264 حي  عرب:  فهي 
ببلدية  ب�شالماين  م�شكن   1.200
م�شكن   1.200 الكاليتو�ض,وحي 
براقي,  ببلدية  ميهوب  بحو�ض 
بدرارية  م�شكن   250 حي  وكذا 

 250 حي  وكذا  درارية,  ببلدية 
م�شكن بال�رشاقة ببلدية ال�رشاقة, 
ببلدية  ببوروبة  م�شكن   240 وحي 
بحو�ض  م�شكن   100 وحي  بوروبة, 

مقنو�ض ببلدية ج�رش ق�شنطينة .
من  امل�شرتجعة  امل�شاحة  وتقدر 
يقدر  عقاري  بوعاء  العملية  هذه 

بحويل 03 هكتار من الأرا�شي .
�س.ب

غنية الدالية

بعد ف�سلهم

عقد اأول اأجتماع تن�سيقي بدار ال�سحافة طاهر جاووت

يف اإطار العملية 24 للرتحيل

ف.ن�سرين

بطاقية وطنية لل�سكان تعزز 
دعم الدولة للفئات اله�سة

نقابة الكال ت�ساند تقنيي �سيانة الطائرات امل�سربني 

هيئة متثيلية جديدة لل�سحفيني

ترحيل 180 عائلة ب�سطاوايل وزرالدة االثنني املقبل

.        اإح�ساء امل�ستفيدين من م�ساعدات الدولة لتطهري القوائم

خمت�س�ن ي�ؤكدون من وهران

املنظمة اخلا�سة �ساهمت 
يف اندالع الثورة 

08 �سنوات �سجنا حلار�س مبوؤ�س�سة 
 عمومية اعتدى جن�سيا على قا�سر

 يف تالغ   ب�سيدي بلعبا�س

اأكد م�شاركون يف يوم درا�شي نظمه 
الأنرثوبولوجيا  يف  البحث  مركز 
بوهران  والثقافية,  الجتماعية 
ان تاأ�شي�ض املنظمة اخلا�شة يعد 
الدور  اىل  بالنظر  كبريا  اجنازا 
اندلع  يف  لعبته  الذي  احلا�شم 

الثورة التحريرية.
جامعة  من  �شيخ  بو�شيخي  واأبرز 
اخلا�شة  »املنظمة  اأن  وهران, 
اندلع  يف  اأ�شا�شيا  دورا  لعبت 
باأن  م�شيفا  التحريرية«,  الثورة 
الهجوم على مركز الربيد لوهران 
يف  املنظمة  ذات  نفذته  الذي 
»نتائج  له  كانت   1949 اأبريل   5
هامة« لي�ض فقط من حيث متويل 
�شمح  ولكنه  الع�شكرية  العمليات 
وتكوين  الأ�شلحة  باقتناء  اأي�شا 

اإطارات املنظمة.
وقد عرفت اجلزائر ما بني 1919 
اإطار  يف  كثرية  اأحداثا  و1939 
التي  الوطنية  التحررية  احلركة 
حزب  موؤمتر  خالل  عنها  اأ�شفر 
انت�شار  وحركة  اجلزائري  ال�شعب 
فرباير  يف  الدميقراطية  احلريات 
اخلا�شة  املنظمة  اإن�شاء   1947

كنواة منحت القوة الالزمة 
اجلزائرية,  امل�شلحة  للمقاومة 
خمتار  نايت  اإليه  اأ�شار  ما  ح�شب 
ذات  واأ�شار   1 وهران  جامعة  من 
املحا�رش اىل اأن »املنظمني ملوؤمتر 
وحركة  اجلزائري  ال�شعب  حزب 
الدميقراطية  احلريات  انت�شار 
اإن�شاء  باأهمية  مقتنعني  كانوا 
و�شيا�شية  ع�شكرية  �شبه  منظمة 
الفرن�شي«,  امل�شتعمر  ملواجهة 
اعتربت  قد  املنظمة  باأن  مردفا 
كو�شيلة رئي�شية يف الكفاح امل�شلح 
منا�ض  ل  كان  الذي  امل�شتقبلي 

ال�شيا�شي  العمل  اأثبت  بعدما  منه 
عقمه ب�شكل عام واأ�شاف الأ�شتاذ 
كانت  باأن املنظمة اخلا�شة  نايت 
حلزب  امل�شلح  اجلناح  مبثابة 
انت�شار  اجلزائري/حركة  ال�شعب 
ومكنت  الدميقراطية  احلريات 
الوطني  التحرير  جبهة  ذلك  بعد 
من اندلع الثورة التحريرية و من 
جهته, اأو�شح فوؤاد حممد علي, من 
جامعة »حممد بو�شياف« للم�شيلة, 
باأنه بعد جمازر 8 مايو 1945 , مت 
واأن  الع�شكري,  اخليار  اعتماد 
يدخل  اخلا�شة  املنظمة  تاأ�شي�ض 
يف اإطار التح�شري للكفاح امل�شلح, 
حيث  املقاومة  ببداية  تذكر  التي 

ف�شل اجلزائريون 
الكفاح امل�شلح منذ 1830 ملواجهة 
امل�شتعمر وعربوا بو�شوح رف�شهم 
لال�شتعمار كما عاد املتدخلون يف 
العمليات  اإحدى  اإىل  اللقاء  هذا 
املنظمة  بها  قامت  التي  البارزة 
على  الهجوم  وهي  األ  اخلا�شة 
اأفريل   5 يف  وهران  بريد  مركز 

1949, والتي 
على  �شيما  ل  كبري  اأثر  لها  كان 
والنف�شي,  ال�شيا�شي  ال�شعيدين 
ف�شال عن دورها يف متويل احلركة 
اآيت  تطرق  جهته  ومن  الوطنية 
حبو�ض حميد من جامعة وهران 1 
اإىل ال�شهادة التي اأدىل بها الراحل 
هذه  حول  اأحمد  اآيت  ح�شني 
�شكلت  باأنها  اعترب  الذي  العملية 
املقاومات  بني  انتقالية  حمطة 
حركة  وميالد  الأوىل  ال�شعبية 
املنظمة  واإن�شاء  مهيكلة  وطنية 
حلزب  ع�شكري  كجناح  اخلا�شة 
انت�شار  اجلزائري/حركة  ال�شعب 

احلريات الدميقراطية.  

اجلنايات  حمكمة  نطقت   
 8 باحلكم  بلعبا�ض  ب�شيدي 
املدعو  حق  يف  �شجنا  �شنوات 
»ب,ع« البالغ من العمر 30 �شنة 
مليون   50 قدرها  غرامة  مع 
تورطه  عقب  ,وهذا  �شنتيم 
�شد  جن�شي  اإعتداء  ق�شية  يف 
العمر  من  البالغ  »غ,م«  القا�رش 
تقرير  اأثبت  والذي  �شنة   17
تعر�ض  اأنه  ال�رشعي  الطب 
له  ت�شبب  ما  جن�شي  لإعتداء 
الدبر   م�شتوى  على  جروح  يف 
تفا�شيل احلادثة وقعت يوم 21 
اأوت من عام 2017 على م�شتوى 
به  �رشح  ,وح�شبما  تالغ  بلدية 
اجلاين فاإن ال�شحية كان يرتدد 
اإدخال  اأجل  من  مرارا  عليه 
املو�شيقى لهاتفه وفتح ح�شاب 
لكن  الفاي�شبوك,  موقع  على 
يلعب  كان  باأنه  �رشح  ال�شحية 
بدراجته الهوائية قرب امللعب 
ثم تقدم منه املتهم واأغلق فمه 
واأخذه على منت دراجته النارية 
اأنه  اإل  ال�رشاخ  حماولته  ورغم 
وجد  حتى  ذلك  من  يتمكن  مل 
نف�شه ب�شيارة من نوع »كارزان« 

اجلاين  ,ليعود  مغطاة  نوافذها 
ويعتدي عليه ثم �شوره وفتح له 
ح�شاب ب�رشيحته من جيزي لن 
ال�شحية ميلك هاتفا ولي�شت به 
ذلك  اأنكر  ,املتهم  �رشيحة 
وبني  بينه  كان  نزاعا  باأن  وقال 
دفاع  جهته  ,من  القا�رش  والدة 
ت�رشيحات  اأن  اأكد  ال�شحية 
اجلاين  خروج  لتوقيت  مطابقة 
تعر�ض  والقا�رش  العمل  من 
اأثبته  ح�شبما  جن�شي  لإعتداء 
ال�رشعي  الطبيب  تقرير 
فعال  فتح  اجلاين  اأن  ,كما 
هاتفه  من  الفاي�شبوك  ح�شاب 
التوا�شل  اأجل  من  لل�شحية 
اأخرى  مرة  واإ�شتغالله  معه 
اأركانها  بكل  ثابتة  ,واجلرمية 
حتى اأن ك�شوفات النقاط تغريت 
الطفل,  مل�شتقبل  بالن�شبة 
اأكد  العام  النائب  جهته  من 
بالعاطفة  يحكم  ل  الق�شاء  اأن 
وا�شح  ال�شن  ففارق  والإنفعال 
واإلتم�ض 10 �شنوات �شجنا �شد 
املحكمة  هيئة  لتنطق  املتهم 

باحلكم ال�شالف الذكر 
�س.�سهيب

ك�سفت وزيرة الت�سامن ال�طني والأ�سرة و ق�سايا املراأة غنية الدالية اأول اأم�س باجلزائر 
العا�سمة عن م�سروع اإعداد بطاقية وطنية لل�سكان لتعزيز دعم الدولة امل�جه للفئات 

اله�سة و تن�سيق اجله�د يف العمليات الت�سامنية بني خمتلف القطاعات املعنية.
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حمكمة اجلنايات الإ�ستئنافية

تاأجيل ملف املتاجرة 
و اإ�سترياد 20 قنطار 

من اأعالف البقر
اال�ستئنافية  اجلنايات  حمكمة  اأجلت  
مبجل�س ق�ساء العا�سمة ، نهاية االأ�سبوع 
الفارط ،  النظر يف ملف ع�سابة اإجرامية 
يتم  التي  املخدرات  الإ�سترياد  منظمة 
باأعالف  مموهة  �ساحنات  عرب  نقلها 
البقر والتي متكنت من تداول ما يقارب 
وهي   ، املعالج  الكيف  من  قنطارا   20

الع�سابة املتكونة من 7 اأفراد . 
يف الق�سية التي تعود جمرياتها لتاريخ 29 
اأفريل 2014 اإثر حادث مرور تعر�ست له 
الرابط   1 رقم  الوطني  بالطريق  �ساحنة 
و  الرمل  وحا�سي  االأغواط،  بلديتي  بني 
مع  ي�سمى«االأربعني«  مكان  يف  بالتحديد 
فرار �سائقها لوجهة جمهولة ، ولدى تنقل 
لعني املكان  الق�سائية  ال�سبطية  م�سالح 
كمية  على  عرثت  ال�ساحنة  ومعاينتها 
داخل  املخدرات خمباأة  من  قنطارا   20
حتمل  طردا   44 �سكل   على  ال�ساحنة 
العالمة  ونف�س   5H عالمة على اخلارج 
بالطبع اجلاف على كل �سفيحة، و31 طردا 
العالمة  ونف�س  بعالمة  املخدرات  من 
التي  املخدرات  وهي  �سفيحة  كل  على 
كانت من نوع » الكيف املعالج« وموا�سلة 
ال�ساحنة  ل�ساحب  التو�سل  للتحريات مت 
ويتعلق االأمر باملدعو »ب،عبد اهلل« الذي 
خالل  االأمن  قب�سة  من  الفرار   حاول 
توقيفه مع توقيف  �سائق ال�ساحنة املدعو 
»�س،حممد«ومرافقه«�س،ابراهيم« ،  كما 
�رصح �ساحب ال�ساحنة اأنه قد تلقى عر�سا 
ب�سهر ماي 2014 من �سخ�س يدعى » ب 
اأ ،ح« طلب منه نقل املخدرات مقابل   ،
مبلغ 70 مليون �سنتم فقبل العر�س خا�سة 
بعدما اأخطره اأنه �سوف يوؤمن له الطريق 
عليه  وبناءا   ، اأخطار  الأي  يتعر�س  لن  و 
فيما  ال�ساحنة  منت  على  مبفرده  تنقل 
تنقل«ب،�رصيف مبفرده على منت مركبته 
الكرمة«   « ملنطقة  و�سولهم  ولدى   ،
له  تركوا  اأين  هواري«   « باملدعو  اإلتقوا 
طلبه   على  بناءا  م�سكنه  اأمام  ال�ساحنة 
وجدها  املوايل  باليوم  عودته  وبعد   ،
اأبقار  علف  وعليها  باملخدرات  مملوءة 
، فانطلقوا بعدها  لتمويه عنا�رص االأمن 
 500 عنهم حوايل  يبعد  اأحدهم  كان  اأين 
مرت ل�سمان الطريق ومكاملتهم يف حال 
عثوره على اأي حاجز اأمني ولدى و�سولهم 
ملنطقة االأربعينية غفى ال�سائق من �سدة 
م�سارها  عن  ال�ساحنة  فانحرفت  النوم 
�سقوط  بعد  خطتهم  لتنك�سف  انقلبت  و 
على  االأمن  م�سالح  وعثور  االأبقار  علف 
ال�ساحنة ، وهي الت�رصيحات التي تراجع 
عنها خالل �سماعه الثاين مع رف�سه التام 
قاموا خالل  الذين  �رصكائه  هوية  ك�سف 
ملنطقة  الفرار  مبحاولة  الواقعة  يوم 
عرب  بتوقيفه  اأخطرهم  بعدما  ورقلة 
اأع�ساء  توقيف  عليه مت  وبناءا   ، الهاتف 
الع�سابة املتكونة من 7 اأ�سخا�س 5 منهم 
اآخر  يزال  ال  فيما  املوؤقت  احلب�س  رهن 
جرم  لهم  ن�سبت  بعدما   ، فرار  حالة  يف 
اإ�سترياد ونقل وبيع املخدرات وت�سيري و 
تنظيم ومتويل ن�ساطها من طرف جماعة 

اإجرامية منظمة .
ل/منرية

الق�سية احلالية وعلى ح�سب ما دار  وقائع 
بجل�سة املحاكمة تعود لبداية �سهر دي�سمرب 
2014 حني بلغت م�سالح ال�رصطة الق�سائية 
جزائري  �سخ�س  حول   ، موؤكدة  ملعلومات 
مغربي اجلن�سية ين�سط رفقة �سديقه �سائق 
املوالية  االإرهابية  اجلماعات  يف  اأجرة 
اخلليفة  » جند  امل�سماة   « »داع�س  لتنظيم 
» املتمركزة بجبال بومردا�س و االأخ�رصية 
خالل  من  والبويرة   ، اخل�سنة  خمي�س   ،
واحلاجيات  املوؤن  مبختلف  تزويدهم 
اجلماعات  تلك  اأن  و  املتفجرات  وحتى 
يف  االأوىل  بها  امل�ستبه  تعترب  االإرهابية 
التخطيط للقيام بعمليات تفجريية خطرية 
على راأ�سها تفجري منطقة البليدة للتخل�س 
التحقق  وبعد   ، هناك  مهمة  �سخ�سية  من 
هواتف  اإخ�ساع  خالل  من  االإخبارية  من 
ب،   « من  بكل  االأمر  ويتعلق  بهما  امل�ستبه 

اأحمد« و » ع ،وهاب« للمراقبة االأمنية تبني 
 « املدعو  فار  اإرهابي  مع  ات�ساالت  وجود 
ت�سامدة« الذي التحق باجلماعات االإرهابية 
مبجرد خروجه من ال�سجن لنف�س ال�سبب ، 
وتنقلهما  معا ملقابلته هناك يف  خمتلف 
املناطق امل�ستبه بتواجده هناك على راأ�سها 
منطقة » بوكرمة » بجبال االأخ�رصية ، ليتم 
بعد احل�سول على اإذن من وكيل اجلمهورية 
املخت�س التنقل ملحل امل�ستبه به االأول » 
ب ،اأحمد« والذي كان يزاول فيه بيع املواد 
على  عرث  املحل   تفتي�س  بعد  و  الغذائية 
اأ�سود به مالب�س رجالية من قم�سان  كي�س 
و�سرتات و اأحذية ، كما عرث على حوايل 64 
�رصيحة هواتف نقالة ملختلف املتعاملني ، 
وبعد اإ�ستجواب املتهم �رصح باأنه كان يعاين 
من مر�س عقلي دخل على اإثره مل�ست�سفى 
و  الت�سعينات  فرتة  يف  العقلية  االأمرا�س 
جلرمية  ارتكابه  بعد  ال�سجن  دخل  بعدها 
ال�رصب املف�سي لفقدان الب�رص اأين ق�سي 
مر�سه  من  كليا  خاللها  تعافى  هناك  مدة 

العقلي  و يف نف�س تلك الفرتة التي ق�ساها 
يف ال�سجن  على االإرهابي » ت�سامدة« الذي 
طلب منه العمل ل�سالح اجلماعات االإرهابية 
من خالل توفري خمتلف املوؤن و احلاجيات 
وكذا حتري�س  االأ�سخا�س  الذين يحملون 
تلك  يف  االنخراط  على  اإرهابية  ميول 
به  رحب  الذي  الطلب  وهو   ، اجلماعات 
كان  و  م�ساعدته  االأجرة  �سائق  من  وطلب 
االإرهاب  يتنقل معه ملختلف نقاط تواجد 
توجه  التي  بوكرمة«   « منطقة  �سمنها  من 
من  بعدد  هناك  اإلتقو  و  �رصيكه  رفقة  لها 
يحملون  كانوا  التي  االإرهابية  العنا�رص 
مع  هناك  وحتدث  كال�سينكوف   اأ�سلحة 
بع�س  بتحري�س  كلفه  الذي  ت�سامدة«   «
االأ�سخا�س للتوجه للمعاقل االإرهابية ، كما 
نفى باأن يكون املكلف  بتوفري املتفجرات 
ا�ستعمالها يف  تلك اجلماعات  التي حاولت 
، كما مت خالل   ، البليدة  تفجريات منطقة 
نف�س الفرتة وعلى �سوء ت�رصيحات املتهم 
االأول توقيف �سائق االأجرة الذي اعرتف هو 

االأخر خالل �سماعه االأويل ب�سلته باملتهم 
�رصح  الذي  ت�سامدة«   « وباالإرهابي  االأول 
�سياحية  وكالة  يف  كموظف  يعمل  كان  باأنه 
ويعرفه منذ مدة زمنية و اأنه كان يلتقي به 
باإ�ستمرار وهو رفقة املتهم االأول الذي كان 
ي�ستغله حمله  لتزويد اجلماعات االإرهابية 
النقالة  الهاتف  �رصيحة  باأن  �رصح  كما   ،
بتحطيمها  قام  قد  بحوزته  �سبطت  التي 
االأول  املتهم  توقيف  �سماعه خلرب  مبجرد 
ب�سبب اأنها كانت ت�ستعمل من قبله لالت�سال 
باالإرهابي ال�سابق ، ليتم بذلك توقيف  باقي 
اأع�ساء اجلماعة التي وردت اأ�ساميهم على 
بلغ  الذي  و  الذكر  �سالفا  املتهمان  األ�سنة 
و  فرار  حالة  يف  اإثنان  متهما   13 عددهم 
جناية  بجرم  احلال  حمكمة  على  حتويلهم 
اإرهابية  جماعة  يف  االنخراط  و  اإن�ساء 
م�سلحة ، جناية ت�سجيع والتمويل و االإ�سادة 
باأعمال اإرهابية م�سلحة . املتهمني وخالل 
تراجعوا  اجلنايات  حمكمة  اأمام  �سماعهم 

عن �سابق ت�رصيحاتهم .

ل/منرية

�سفح  على  الواقعة  م�سلمون  مدينة  تعي�س 
�ساحر  بحري  �ساحل  على  مطل  جبل 
على  تيبازة  غربي  كلم   50 نحو  بعد  على 
 - ال�سفلي«  »احلي  �سكان  رف�س  وقع 
ترحيلهم  لقرار   - البلدية  بهذه  حي  اأقدم 
و  ل�سكنات الئقة بعد ت�سنيفه كحي »ه�س 
فو�سوي« و هو قرار يبقى معلقا و يواجه 
»وقف التنفيذ اإىل حني«و يربر �سكان هذا 
�سكناتهم  تهدمي  و  الرتحيل  رف�سهم  احلي 
بطريقة  �سيدت  اأخرى  و  كه�سة  امل�سنفة 
غري �رصعية يف ظل التو�سع العمراين الذي 
بحييهم  مت�سكهم  و  بتعلقهم  احلي  �سهده 
ملا له من »قيمة معنوية كبرية« يف ذاكرتهم 
اجلماعية، ح�سب اأ�سداء جمعتها  و تتعقد 
م�سكلة هذا احلي الذي يرتبع على م�ساحة 
مع�سلة  مواجهة  عند  اأكرث  هكتارات   8
)احلي(  بتواجده  تتعلق  تقنية-قانونية 
اإعالنه  مت  الذي  العقاري  الوعاء  داخل 
مبقت�سى مر�سوم رئا�سي �سدر �سنة 1988 
هي  و  مل�سلمون،  �سياحي  تو�سع  كمنطقة 

منطقة ترتبع 
اإجمالية تقدر ب175 هكتارا  على م�ساحة 
هذا  �سكنات  و�سعية  ت�سوية  دون  حال  ما 
احلي  يعترب  و  ال�سنوات  هذه  طيلة  احلي 
بهذه  ا�ستحدث  �سكاين  اأول جتمع  ال�سفلي 
للمدينة  ال�رصقي  املدخل  عند  البلدية 
�سنة  اال�ستعمارية  ال�سلطات  طرف  من 
الذي  ق�سنطينة«  اإطار«م�رصوع  يف   1958
اأرياف  جمعت فيه وقتها بع�س من �سكان 
الإحكام  �سكل حمت�سد  بوهالل يف  منطقة 
�سيطرتها و مراقبتها عليهم.. على اعبتار 
حت�سي  حيث  بامتياز  ثورية  املنطقة  اأن 

اأزيد من 700 �سهيد.
مب�سلمون  املحلية  ال�سلطات  تبقى  و 
حتمل على عاتقها م�سوؤولية تنفيذ برنامج 
تتوفر  الذي  اله�س  ال�سكن  على  الق�ساء 
عليه و جاهز للتوزيع مبا يناهز 600 �سكن 
ح�سب ما اأفادت به رئي�سة الدائرة �سويطر 
ال�سلطات  ا�ستندت  و  الزهراء  فاطمة 

العتبارات  ذلك  يف  امل�سدر-  -ح�سب 
احلي  �سكان  بع�س  »طلبات  اأهمها  عديدة 
»و�سعية  و  الرتحيل«  الراغبون يف  ال�سفلي 

ال�سكنات اله�سة« و »املحافظة على 
�سحة و حياة املواطنني« حيث يقع احلي 
من  ي�سكله  ما  و  م�سلمون  وادي  مبحاذاة 
و  الفو�سوي«  للبناء  حد  »و�سع  و  خطر 
ال�سفلي  باجلزء  القدرة  املياه  »تدفق 
كما  االعتبارات  من  غريها  اإىل  للحي« 
اإىل  هدمها  قرار  يف  ال�سلطات  ت�ستند 
اله�س  ال�سكن  على  الق�ساء  برنامج  كون 
الئق  �سكن  من  اال�ستفادة  مقابل  ي�سرتط 
تهدمي ال�سكنات املرحل اأ�سحابها منها و 
اأح�ست اللجنة الوالئية التي اأن�سئت بقرار 
االأحياء  و  اله�سة  ال�سكنات  الإح�ساء  والئي 
اأزيد   2007 �سنة  اإح�ساء  بعد  الفو�سوية 
من 210 عائلة قاطنة باحلي ال�سفلي منهم 
ال�سيغ  خمتلف  من  م�ستفيدة  عائلة   75
 200 قدمت  فيما  اأر�سية  قطع  و  ال�سكنية 
عائلة طلبات لال�ستفادة من برنامج ال�سكن 
التي  االأرقام  ح�سب  االإيجاري  العمومي 

قدمتها رئي�سة الدائرة.
بخ�سو�س  النهائي  القرار  �سلطة  تعود  و 
نتائج  درا�سة  »بعد  تيبازة  لوايل  الرتحيل 
عمل اللجنة حالة بحالة و بكل مو�سوعية و 
�سفافية و بعيدا عن ال�سغوطات الأن االأمر 
يتعلق بربنامج �سكني عمومي موجه لفائدة 

املواطنني« كما قالت ال�سيدة �سويطر.

اإعادة ت�سنيف املناطق 
العمرانية 

و لعل اأهم عائق يحول دون جت�سيد م�ساريع 
ا�ستثمارية داخل مناطق التو�سع ال�سياحي 
مبر�سوم  املن�ساأة  تيبازة  بوالية  ال22 
حمل  هي  التي  و   -  1988 �سنة  رئا�سي 
درا�سة من طرف احلكومة حاليا للم�سادقة 
على خمططات تهيئتها- هو عدم مراعاة 
التو�سع  مناطق  حدود  اإن�سائها  مرا�سيم 

و  �سكانية  جتمعات  لتواجد  ال�سياحي 
كمناطق  اإعالنها  قبل  عمومية  جتهيزات 
التجمعات  تلك  تو�سعت  و  �سياحي.  تو�سع 
الثمانينات  �سنوات  منذ  رهيب  ب�سكل 
ب�سبب عدم تن�سيق بع�س امل�سالح التقنية 
فيما بينها عند اختيار اأوعية عقارية لبعث 
خالل  خا�سة  عمومية  جتهيزات  م�ساريع 
هذه  اأ�سحت  و  ال�سوداء  الع�رصية  فرتة 
جراء  �سنوات  منذ  املرتاكمة  الو�سعية 
املدن  تهيئة  و  التعمري  ملف  ت�سيري  �سوء 
العمومية  لل�سلطات  حقيقي«  راأ�س  »وجع 
املحلية ما جعل ملفات ت�سوية البنايات يف 
اإطار قانون 08/15 »ت�سري بوترية �سعيفة« 
املديريات  عديد  »حتفظات«  تواجه  و 
اأو  البناء  رخ�سة  ا�ستخراج  عند  القطاعية 

اإيداع ملفات املطابقة.
و ال�ستدراك التاأخر امل�سجل يف امل�سادقة 
مناطق  تهيئة  خمططات  درا�سة  على 
التو�سع ال�سياحي، اأدرجت مديرية ال�سياحة 
ك  قدم  مهم«  »جد  اقرتاحا  تيبازة  لوالية 
»حل اأمثل« يتعلق باإعادة ت�سنيف اأو اإخراج 
التجهيزات  و  العمرانية  املناطق  م�ساحة 
العمومية املنجزة من امل�ساحة االإجمالية 
العمراين  التو�سع  ملناطق  املخ�س�سة 
هادية  ال�سياحة،  مديرة  به  اأفادت  ح�سبما 
�سنيت، موؤكدة اأن »املقرتح« يتواجد حاليا 
على طاولة االأمانة العامة للحكومة الإ�سدار 

قرار نهائي بخ�سو�س هذه »املع�سلة«.

الت�سنيف اجلزئي ي�سمل 
الأوعية  من  هكتارا   320

العقارية

اإعادة  اقرتاح  اأن  امل�سوؤولة  اأبرزت  و 
من  هكتارا   320 ي�سمل  اجلزئي  الت�سنيف 
االأوعية العقارية التي ت�سم جتمعات �سكنية 
و جتهيزات عمومية موزعة على 7 مناطق 
املقدرة  و  تيبازة  بوالية  �سياحي  تو�سع 

اإجماال ب1129 هكتارا  النظرية  م�ساحتها 
»م�سلمون«و  التو�سع  منطقة  فيها  مبا 
مل�سلمون  ال�سياحي  التو�سع  منطقة  ترتبع 
على 175 هكتار ابتداء من وادي م�سلمون 
يحدها  بقوارية  ال�سبت  وادي  اإىل  �رصقا 
غاية  اإىل   11 رقم  الوطني  الطريق  �سماال 
�ساطئ البحر الذي ميتد ل7500 مرت طويل 
باإعادة  املعني  العقار  م�ساحة  تقدر  فيما 
الت�سنيف  8 هكتارات و هي تقريبا م�ساحة 
احلي ال�سفلي اإىل جانب بع�س التجهيزات 
احلي  �سكان  يبقى  و  االأخرى.  العمومية  
ال�سلطات  تفهم  على  اآماال  يعلقون 
و  »�رصعية«  اأنها  يقولون  التي  ملطالبهم 
اأجل  من  اجلماعية  ذاكرتهم  من  نابعة 
اأجدادهم  اأباءهم و  املحافظة على تاريخ 
اإ�رصارهم  و  ال�سفلي  لتعلقهم باحلي  نظرا 
و�سعيتهم  ت�سوية  بل  ترحيلهم  عدم  على 
الرحمان  عبد  قال  و  بناياته   و  القانونية 
اأنه »لي�س �سد  اأحد �سكان احلي  مو�ساوي 
الرتحيل لكنه �سد تهدمي ال�سكنات« مطالبا 
بدرا�سة ملفات طالبي ال�سكنات حالة بحالة 
البلدية  �سكان  كل  ملفات  درا�سة  اإطار  يف 
فيما يرف�س قطعا ت�سنيف حييهم يف خانة 
يعي�سون  اأنهم  على  م�سددا  »اله�س«  البناء 
حييهم  يتوفر  و  الئقة  و  جيدة  ظروف  يف 
اأن  املتحدث  اأ�ساف  و  ال�سبكات  كل  على 
الكهرباء  �سبكة  على  يتوفر  ال�سفلي  احلي 
منذ �سنة 1974 و مت اختيار منزل منوذجي 
 2015 �سنة  املدينة  غاز  اأطلق  عندما  به 
جانب  اإىل  اأنداك  الطاقة  وزير  باإ�رصاف 
 1988 �سنة  والئي  قرار  مبقت�سى  اإدراجه 
كحي ح�رصي يدخل �سمن الرتاث البلدي 
احلاالت  بخ�سو�س  و  م�سلمون  ملدينة 
اله�سة قال ذات املواطن اأن اأعداد ال�سكان 
الذين يقطنون يف ظروف ه�سة »ال تعدو اأن 
اأن  قبل  احلي«  �سكان  من  باملائة   5 متثل 
عن  الرتاجع  تيبازة  لوايل  منا�سدته  يجدد 
القرار الذي اتخذ يف وقت �سابق من اأجل 

تهدمي ال�سكنات. 

م�سلمون بتيبازة 

�سكان احلي ال�سفلي التاريخي يرف�سون الرتحيل

حمكمة اجلنايات الإبتدائية

موظف بوكالة �سياحية يقود جماعة 

اإرهابية خططت لتفجريات بالبليدة 
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فتحت حمكمة اجلنايات الإبتدائية بالدار 
البي�ساء نهاية الأ�سبوع الفارط ملف 

مواطن مغربي جزائري اجلن�سية حول 
حمله لبيع املواد الغذائية كمركز لتمويل 
و تزويد اجلماعات الإرهابية التي  كانت 
تخطط لتفجري منطقة البليدة للتخل�ص 

من �سخ�سية مهمة هناك .
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مري حا�سي م�سعود حممد يا�سني بن �سا�سي جلريدة الو�سط :

ال جمال للتهاون يف التكفل بحاجيات املواطنني
قال رئي�س بلدية حا�سي م�سعود حممد يا�سني بن �سا�سي ، اأن اأع�ساء املجل�س ال�سعبي البلدي ، يعملون على رفع التحدي 

لتح�سني واقع التنمية يف املدينة البرتولية ، م�سريا اإىل اأن هناك ان�سجام كبري بني الأع�ساء وهو ما يعك�سه العمل الدوؤوب 
للجان املجل�س امللتزمة باأداء مهامها لت�سريف ثقة املواطنني.

اأحمد باحلاج 

م�ساندة الوايل و 
ت�سجيعاته وراء حتقيق 

الكثري
	

يف	 بلدية	 �أغنى	 رئي�س	 �أكد	
بن	 يا�سني	 حممد	 	 �جلز�ئر	
�أن	 	، �سا�سي	جلريدة	»�لو�سط«	
�أع�ساء	�ملجل�س	�ل�سعبي	�لبلدي	
ملالم�سة	 �لتحدي	 رفعو�	 	،
�لبلدية	 مو�طني	 تطلعات	
للنهو�س	 وعزمية	 �إر�دة	 وكلهم	
رغم	 �ملحلية	 �لتنمية	 بقطاع	
�ملتمثلة	 �مليد�نية	 �ل�سعوبات	
لقر�ر	 �ل�سلبية	 �ملخلفات	 يف	
�لتجميد	،	م�سيفا	�أن	�ملجل�س	
بالتكفل	 �سيلتزم	 �لبلدي	
باالن�سغاالت	�جلوهرية	ل�سكان	
�الن�سغاالت	 ال�سيما	 �لبلدية	
�ملعي�سي	 باالإطار	 �ملرتبطة	

للمو�طنني.
عن	 �ملتحدث	 ذ�ت	 وك�سف	
�مل�ساريع	 من	 �لعديد	 دخول	
بجل	 �لن�ساط	 حيز	 �لهامة	
مت	 حيث	 	، �لبلدية	 �أحياء	
مالية	 خم�س�سات	 ر�سد	
م�ستعجلة	 بعمليات	 للتكفل	
جتديد	 يف	 معظمها	 تتعلق	
وكذ�	 �ملياه	 �سبكات	 و�جناز	
جانب	 �إىل	 	، �لعمومية	 �الإنارة	
�لتهيئة	 تخ�س	 م�ساريع	 �إطالق	
و�سعية	 وحت�سني	 �حل�رضية	

عدد	من	�لطرقات.

نعمل ككتلة واحدة 
وهدفنا امل�سلحة العامة 

وقال	رئي�س	�لبلدية	يف	معر�س	
حديثه	معنا	،	�أن	�ملجل�س	يعمل	
�أي	 هناك	 ولي�س	 و�حدة	 ككتلة	
�الأع�ساء	 بني	 د�خلية	 م�ساكل	
�الإ�سهام	 �ساأنه	 من	 �لذي	 �الأمر	
�يجابيا	يف	توحيد	�لروؤى	وخلق	
تو�فق	ي�سمح	بتحقيق	�الأهد�ف	
�ملن�سودة	و�ملتمثلة	يف	معاجلة	
�لتكفل	مبختلف	 �الن�سغاالت	و	

نف�س	 ثمن	 كما	 	، �لنقائ�س	
�اليجابي	 �لدور	 �ملتحدث	
د�ئرة	 لرئي�س	 �ملثمر	 و�لتعاون	
ينكر		 ال	 �لذي	 م�سعود	 حا�سي	
ما	 نظري	 جاحد	 �إال	 جمهود�ته	
يقوم	به	من	حر�س	�سديد	على	
جت�سيد	�لعمليات	�الإمنائية	بكل	

تفان	وم�سوؤولية.
و�عترب	بن	�سا�سي	حممد	يا�سني	
،	�ن	�نتخابه	للمرة	�لثانية	على	
كما	 كبرية	 م�سوؤولية	 	، �لتو�يل	
و�سيعمل	 بها	 يعتز	 ثقة	 �أنها	
على	ت�رضيفها		من	خالل	خطة	
عمل	كفيلة	بامل�ساهمة	يف	رفع	
�لغنب	عن	مدينة	حا�سي	م�سعود	
�أنه	لن	 ،	م�سري�	يف	�ل�سياق	�إىل	
يدخر	جهد�	يف	�حتو�ء	وتنفيذ	
�لتي	 و�مل�ساريع	 �لرب�مج	
بدون	 �الأحياء	 �سكان	 ينتظرها	
موؤكد�	 	، تهمي�س	 �أو	 �إق�ساء	 �أي	
�ل�سكانية	 �لتجمعات	 كل	 �أن	
ومن	 باالهتمام	 حت�سى	
�لرب�مج	 من	 �ال�ستفادة	 حقها	

�الإمنائية.

م�ساكل ال�سباب يف �سلب 
اهتماماتنا 

بحا�سي	 �لبلدية	 رئي�س	 قال	
بن	 يا�سني	 حممد	 م�سعود	
بايجابية	 يتعاطى	 �أنه	 	، �سا�سي	
�لتي	 �الن�سغاالت	 خمتلف	 مع	
يطرحها	مو�طني	بلدية	حا�سي	
تظل	 مكتبه	 و�أبو�ب	 م�سعود	
مفتوحة	على	مد�ر	�الأ�سبوع	ويف	
�أوقات	 كثري	من	�الأحيان	خارج	
�أنه	 �ملتحدث	 و�عترب	 	، �لعمل	
�ل�سباب	 يوميات	 من	 قريب	
يف	 تتمحور	 �لتي	 و�ن�سغاالته	
وهو	 �لت�سغيل	 حول	 �لغالب	
نف�سه	 يطرح	 �لذي	 �مللف	
وكمنتخبني	 	، بحدة	 علينا	
�الأيدي	 مكتويف	 نبقى	 مل	
حدود	 يف	 م�ساعد�ت	 وقدمنا	
�خت�سا�سنا	للعديد	من	�ل�سباب	
يف	 تدخالت	 لنا	 كانت	 كما	 	،
�نتهت	 �لتي	 �لتوتر�ت	 من	 كثري	
خا�سة	 بالبطالني	 جاد	 بتكفل	

�ق�سائهم	يف	 �لذين	مت	 �أوالئك	
بد�عي	 �أو	 �ملهنية	 �الختبار�ت	

�ل�رضوط	�لتعجيزية	.
بهذ�	 �لبلدية	 رئي�س	 و�أو�سح	
�خل�سو�س	،		�أنه	من	حق	بطايل	
بلدية	حا�سي	م�سعود	�لعمل	يف	
من	 كما	 	، �لبرتولية	 �ل�رضكات	
يف	 باالأولوية	 �ملطالبة	 حقهم	
�لتوظيف	على	�عتبار	�أن	تعليمة	
عبد	 �ل�سابق	 �الأول	 �لوزير	
بالذ�ت	 ت�سملهم	 �سالل	 �ملالك	
وبالتايل	فاإننا	نتفهم	�ن�سغاالت	
حا�سي	 �أبناء	 من	 �لعمل	 طالبي	
باملقابل	 �أننا	 غري	 	، م�سعود	
�ملعمول	 �لت�رضيع	 نحرتم	
وندعو�	 �ل�سغل	 ل�سوق	 �ملنظم	
�لتحلي	 �إىل	 �لبلدية	 �سباب	

بال�سرب	لتحقيق	تطلعاته	.	

عملنا يف امليدان هو من 
يقربنا من املواطن

قال	رئي�س	بلدية	حا�سي	م�سعود	
،	�أن	�ملكان	�حلقيقي	للمنتحب	
�حلقيقة	 وهي	 �مليد�ن	 هو	
نعمل	بحول	�هلل	على	جت�سيدها	
�إىل	 م�سري�	 	، قوال	 ولي�س	 فعليا	
�أن	�الطالع	على	�لو�قع	يتطلب	

�لنزول	�إىل	�مليد�ن.
	، �ل�سدد	 هذ�	 يف	 �ملري	 و�أكد	
�أن	�لعديد	من	�مل�ساكل	يتابعها	
�مليد�ن	 يف	 �سخ�سي	 بح�سور	
ال�سيما	 �لتقارير	 عرب	 ولي�س	
و�أ�سار	 	، �مل�ستعجلة	 �لق�سايا	
�خلرجات	 �أن	 �إىل	 �ملتحدث	
بني	 بها	 يقوم	 �لتي	 �مليد�نية	
من	 متكنه	 و�الآخر	 �حلني	
ب�سفة	 �لو�سع	 على	 �لوقوف	
يهمل	 مل	 �أنه	 قائال	 دقيقة	
ت�ستوجب	 �سكوى	 �أو	 ند�ء	 �أي	

�ملتابعة	�مليد�نية	.
�أنه	 نف�سه	 �ملتحدث	 و�عترب	
تدخل	�أكرث	من	مرة	يف	حاالت	
بتعدي	 متعلقة	 م�ستعجلة	
�أ�سخا�س	وهيئات	على	�لقانون	
قر�سنة	 تخ�س	 حاالت	 ال�سيما	
تتعلق	 ق�سايا	 �و	 �ل�سبكات	
و�و�سح	 	، �ل�رضعي	 بالبناء	غري	
�ملنتخب	 جناخ	 �ن	 �سا�سي	 بن	
�مليد�ن	 يف	 بفعاليته	 مرهون	
من	 يقربه	 �الأمر	 هذ�	 كون	
عن	 �حلديث	 و�أن	 	، �ملو�طن	
منتخب	 �أو	 مل�سوؤول	 �جناز	 �أي	
م�رضحا	 �مليد�ن	 يكون	 يجب	
�مل�سوؤولية	 �أن	 �إىل	 م�سري�	 	، له	
هي	نيل	ثقة	�ملو�طن	و�حلر�س	
�حلافظ	 �لقانون	 تطبيق	 على	

للحقوق	و�لو�جبات.

 نطالب ال�سلطات العليا 
برفع التجميد عن املدينة 

مهم	 ملف	 على	 حمدثنا	 عرج	
�لذي	طال	 �لتجميد	 قر�ر	 وهو	
وما	 م�سعود	 حا�سي	 مدينة	
على	 �سلبية	 تاأثري�ت	 من	 خلفه	

رئي�س	 وقال	 	، �لتنمية	 و�قع	
	، �ملو�سوع	 هذ�	 يف	 �لبلدية	
يف	 �لعليا	 �ل�سلطات	 نطالب	
�لتجميد	 رفع	 بوجوب	 �لبالد	
حتى	يتمكن	�ملجل�س	�ملنتخب	
�لتنمية	 بر�مج	 جت�سيد	 من	
�لنقائ�س	 ومعاجلة	 �ملحلية	
�ملتحدث	 ونوه	 	، �ملطروحة	
�نه	ورغم	�رضيان	�لقر�ر	�إال	�أن	
عهدته	�ل�سابقة	�سهدت	�إطالق	
عمليات	ل�سق	�لطرقات	و�جناز	

خمتلف	�ل�سبكات.
	كما	ك�سف	�ملري	يف	نف�س	�ل�سياق	
�أن	�حل�سة	�لتي	��ستفادت	منها	
	1800 بـ	 و�ملقدرة	 �لبلدية	
	، للبناء	 �أر�س	خم�س�سة	 قطعة	
�أزمة	 من	 �لتخفيف	 �ساأنها	 من	
تعرفها	 �لتي	 �خلانقة	 �ل�سكن	
�أن	 م�سيفا	 	، �لبرتولية	 �ملدينة	
هناك	عمليات	�رضعت	�لبلدية	
لتوزيع	 متهيد�	 بها	 �لقيام	 يف	

�حل�سة	يف	�مل�ستقبل	.
�لدو�ئر	 �لبلدية	 رئي�س	 ودعا	
�أو�ساع	 مر�عاة	 �إىل	 �لو�سية	
�سكان	مدينة	حا�سي	يف	ما	يتعلق	
بالتنمية	�ملحلية	،	كون	�لبلدية	
بحاجة	�ليوم	�إىل	حتريرها	من	
يز�ل	 ال	 �لذي	 �لتجميد	 قر�ر	
�أمام	حتقيق	 عائق	 �أكرب	 ح�سبه	
نه�سة	تنموية	�ساملة	يف	منطقة	
بلديات	 مهم	جلل	 تعترب	ممول	
بف�سل	 و�ساهمت	 ورقلة	 والية	
�لكثري	 معاجلة	 يف	 ميز�نيتها	
�لتي	 �مل�ساكل	 �لرت�كمات	 من	
�ل�سكانية	 �لتجمعات	 من	 تعاين	

لعا�سمة	�لوالية.

نثمن دعم الوايل 
وت�سجيعاته تدفعنا نحو 

النجاح

حا�سي	 بلدية	 رئي�س	 وخل�س	
معنا	 حديثه	 نهاية	 يف	 م�سعود	
�ملتو��سل	 �لدعم	 تثمني	 �إىل	 	،
�لبلدي	 �ملجل�س	 يتلقاه	 �لذي	
�ل�سيد	 �لوالية	 و�يل	 طرف	 من	
موؤكد�	 	، جالوي	 �لقادر	 عبد	
�لو�يل	 ت�سجيعات	 �أن	 بالقول	

كمنتخبني	 لهم	 بالن�سبة	 متثل	
خا�سة	 للنجاح	 كبري�	 حافز�	
�لتوجيهات	�لر�مية	�إىل	معاجلة	
و�الن�سغاالت	 �لهامة	 �مللفات	
�لتي	حتمل	�لطابع	�الإ�ستعجايل	
حر�س	 �أن	 حمدثنا	 وقال	 	،
ملف	 من	 �أكرث	 يف	 �أثمر	 �لو�يل	
ميكن	 ال	 �يجابية	 نتائج	 عن	
	، بها	 و�الإ�سادة	 تثمينها	 �ال	
�حل�رض	 ال	 �ملثال	 �سبيل	 على	
م�رضوع	 مع	 �اليجابي	 تعاطيه	
حديقة	�لت�سلية	ومو�فقته	على		
حتقيق	هذ�	�مل�رضوع	بغية	رفع	
حا�سي	 مدينة	 مو�طني	 �لغنب	
م�سعود	ومتكينهم	من	حقهم	يف	
�ال�ستفادة	من	ف�ساء�ت	�لرتفيه	
و�لت�سلية	�ملحرومني	منها	منذ	
�سنو�ت	بفعل	قر�ر	�لتجميد.	

ت�سدينا لظاهرة البناء 
الفو�سوي بقوة القانون 

جنحت	بلدية	حا�سي	م�سعود	،	
�سد	 �أطلقتها	 �لتي	 �حلملة	 يف	
�أ�سكال	�لبناء	�لفو�سوي	،	حيث	
�سملت	ذ�ت	�حلملة	�أكرث	من	70	
لالك�ساك	 و�ز�لة	 هدم	 عملية	
�لتي	 �لع�سو�ئية	 �حلظائر	 وكذ�	
مت	بناوؤها	بطرق	غري	قانونية	،	
وجاء	تنفيذ	هذه	حلملة	كما	هو	
�ساملة	 لعملية	 ��ستجابة	 معلوم	
�ل�سيد	 	 ورقلة	 و�يل	 �ليها	 دعاء	

عبد	�لقادر	جالوي	.
حا�سي	 بلدية	 رئي�س	 وقال	
بن	 يا�سني	 حممد	 م�سعود	
جلريدة	 ت�رضيح	 يف	 �سا�سي	
�مللف	 بخ�سو�س	هذ�	 �لو�سط	
ت�سدت	 �لبلدية	 م�سالح	 �أن	 	،
بقوة	 �لفو�سوي	 �لبناء	 لظاهرة	
�أزيد	 تنفيذ	 مت	 �إذ	 	، �لقانون	
�لبناء	 70	عملية	هدم	�سد	 من	
��سكاله	 مبختلف	 �لفو�سوي	
للتعليمات	 ��ستجابة	 وذلك	
عبد	 ورقلة	 و�يل	 �أطلقها	 �لتي	
�لقادر	جالوي	،	م�سري�	�إىل	�أن	
�سياق	 يف	 تاأتي	 �لتطهري	 حملة	
�جلهود	�لر�مية	لتح�سني	�لوجه	
�جلمايل	ملدينة	حا�سي	م�سعود	

،	حيث	��ستهدفت	جل	�ملناطق	
�أخرى	 ومو�قع	ّ 	« �إر�رة	 	« منها	
�ل�رضكات	 حميط	 من	 قريبة	

�لبرتولية	.
وح�سب	تو�سيحات	مري	�لبلدية	
	، �ملهدمة	 �الأك�ساك	 فاإن	
�رضكات	 يف	 يعملون	 �أ�سحابها	
�أو�سح	 �أنه	 برتولية	كربى	،	غري	
تعوي�س	 مت	 �أنه	 باملقابل	
خ�سبية	 باأك�ساك	 �ملت�رضرين	
�الأك�ساك	 مالك	 �أن	 �لعلم	 مع	
رئي�س	 ح�سب	 �لفو�سوية	
�أبناء	حا�سي	 لي�سو�	من	 �لبلدية	
�أن	 حمدثنا	 و�أكد	 	، م�سعود	
كافة	 لها	 �سخرت	 �حلملة	 هذه	
�الإمكانيات	مبا	فيها	�لتعزيز�ت	
هو	 منها	 و�لهدف	 	، �الأمنية	
�ل�رضعي	 غري	 �لبناء	 حماربة	
�جلمايل	 �ملنظر	 وكذ�	حت�سني	
الأغنى	بلدية	يف	�جلز�ئر	،	كما	
جاءت	يف	�سياق	�لرتتيبات	�لتي	
�جل	 من	 �ل�سابق	 يف	 �سبطت	
بالهدم	 ق�سائية	 �أحكاما	 تنفيذ	
�لفو�سوي	 �لبناء	 مظاهر	 �سد	
عديدة	 �سكاوى	 عن	 ف�سال	 	،
باملجل�س	 �لبيئة	 جلنة	 تلقتها	
�لو�سعية	 تفاقم	 حول	 �لبلدي	
�لكبري	 �النت�سار	 بفعل	 �ملزرية	
و�الأك�ساك	 �لق�سديرية	 للبيوت	

�لع�سو�ئية	.
حماربة	 ملف	 �أن	 بالذكر	 جدير	
�رضعت	 قد	 �لفو�سوي	 �لبناء	
�لبد�ية	 وكانت	 �ل�سلطات	 فيه	
هدمت	 �لتي	 ورقلة	 بلدية	 من	
فيها	�لعديد	من	�حلظائر	ونف�س	
�لعملية	عرفتها	بلدية	�لروي�سات	
�لتي	 �ملناطق	 من	 تعد	 �لتي	
قبل	 	، �لظاهرة	 فيها	 ��ستفحلت	
حا�سي	 بلدية	 على	 �لدور	 ياأتي	
�لبلديات	 من	 تعد	 �لتي	 م�سعود	
�لتي	�نت�رض	فيها	�لبناء	�لفو�سوي	
،	غري	�أن		يقظة	م�سالح	�لبلدية	
�ل�سعبي	 �ملجل�س	 �لتز�م	 وكذ�	
�لبلدي	و�سع	حد�	لن�ساط	�لبناء	
كل	 �أن	 �لعلم	 مع	 �ل�رضعي	 غري	
بقوة	 نفذت	 �لهدم	 عمليات	

�لقانون.	



التغطية  ن�سبة  دعم  اأجل  من  و 
 90 لتتجاوز  ال�سبكة  بهذه  اأكرث 
اأكد   2019 نهاية  مع  باملائة 
حاليا  جار  العمل  باأن  املدير 
رفع  اأجل  من  و�ساق  قدم  على 
م�رشوعني  متويل  عن  التجميد 
منهما  الأول  اآخرين  اثنني 
يت�سمن 10 م�ساريع لربط 1500 
الطبيعي  الغاز  ب�سبكة  منزل 
الولية و  بلديات  عرب عدد من 
امل�رشوع الثاين يهدف اإىل ربط 
نحو 22900 منزل عرب عدد من 
�سمن  م�سجل  الولية  بلديات 

الإ�سايف  التنموي  املخطط 
ل�سنة 2014 . و جتدر الإ�سارة اإىل 
ال�سنوات  يف  حققت  الولية  اأن 
جمال  يف  معتربا  منوا  الأخرية 
ب�سبكة  الربط  م�ساريع  اإجناز 
بف�سل  حيث مت  الطبيعي  الغاز 
ذلك النتقال بن�سبة الربط من 
 50 اإىل   1999 �سنة  باملائة   17
باملائة �سنة 2015 ثم ن�سبة 60 
باملائة قبل نهاية 2016 و ن�سبة 
  2018 نهاية  باملائة   80 تفوق 
عدد  ارتفع  ذلك  اإثر  وعلى 
ال�سكنات اأو العائالت املو�سلة 
كل  عرب  الطبيعي  الغاز  ب�سبكة 
الولية من 70.000 عائلة �سنة 

2014 اإىل نحو 111.000 وحدة 
نهاية �سنة 2015 و العدد مر�سح 
ليت�ساعف اأكرث فاأكرث مع نهاية 

�سنة 2018 من خالل امل�ساريع 
املربجمة  املذكورة التي �سيتم 

ا�ستالمها .

�سيتم ربط ما ال يقل عن 400 م�سكن بقرية اإيوريا�سن النائية باأعايل بلدية النا�سرية �سرق بومردا�س �سهر دي�سمرب الداخل 
ب�سبكة الغاز الطبيعي ح�سبما علم من مدير الطاقة بالوالية  و يندرج اإجناز هذا امل�سروع الذي مت تق�سيمه اإىل ثالثة اأجزاء 

من اأجل االإ�سراع يف اإمتامه-ح�سب تو�سيحات مو�سي بيبي �سمن الربامج التنموية القطاعية م�سريا اإىل اأنه ياأتي ا�ستجابة 
لطلبات العائالت بالنظر للغنب الذي يعي�سونه على مدار عدة �سنوات، و جدير بالذكر اأن ن�سبة التغطية ب�سبكة الغاز الطبيعي 

بالوالية ارتفعت من 69 باملائة اإىل نحو 75 باملائة بحلول �سهر �سبتمرب املا�سي لتتجاوز ح�سبما هو م�ستهدف ما يزيد عن 80 
باملائة مع نهاية 2018 متا�سيا مع ت�سليم امل�ساريع ال�سكنية املتعددة التي هي قيد االإجناز حاليا ح�سبما اأكده مدير الطاقة .

بومردا�س

م.�س

ربط 400 م�شكن ب�شبكة الغاز 
الطبيعي بالنا�شرية 

وهران 

ميلة 

الغرفة الفالحية لوالية مع�سكر

بعد تدخل م�سالح احلماية املدنية ملع�سكر

الطريق ال�سريع وهران-اجلزائر

اجناز ثالثة م�شابح �شبه اأوملبية حت�شبا لألعاب البحر املتو�شط 2021

اجلراحة ل�شت�شفاء مر�شى داء ال�شكري �شنف 2  

يوم حت�شي�شي حول 
تربية الدواجن 

اإخماد حريق ب�شيدلية 
م�شت�شفى م�شلم الطيب

ا�شطراب موؤقت يف حركة ال�شري 

دار  اأم�س  �سبيحة  احت�سنت 
النا�رشي  را�س  اأبي  الثقافة 
التح�سي�سي  اليوم  فعاليات 
الإعالمي اخلا�س ب�سعبة تربية 
طرف  من  املنظم  الدواجن 
الغرفة الفالحية واملوجه اإىل 
الدواجن.  ومربي  الفالحني 
الإعالمي  اليوم  متيز  حيث 
امل�ستثمرين  بع�س  بح�سور 
التاأمني  و�رشكات  والفالحني 
على غرار ال�سندوق اجلهوي 
هذا  الفالحي  للتعاون 
�رشوحات  قدم  الذي  الأخري 
ملربي  وافية  وتوجيهات 
الدجاج. ولالإ�سارة هذا اللقاء 
لتزويد   �سانحة  فر�سة  كان 

املربني  ال�سندوق  ذات 
وكذا  الكافية،  باملعلومات 
التغطية  باأهمية  حت�سي�سهم 
الأخطار  متعددة  التاأمينية 
“الدواجن”، واملزايا املقدمة 
ن�ساطاتهم  تطوير  بغية  لهم 
اإىل  بالن�سبة  الإ�سرتاتيجية 
والعمل  الوطني،  القت�ساد 
ومت  هذا  ا�ستدامتها،  على 
اإلقاء ال�سوء على كيفية اإدارة 
املربي  مل�ساعدة  املخاطر، 
واحل�سول  ماهيتها  فهم  على 
وبالتايل  اأف�سل  روؤية  على 
اخلطر  ت�سيري  من  التمكن 

ب�سكل اأح�سن. 
طالبي فاطمة

يف  اأم�س  �سبيحة  قامت 
اخلام�سة  ال�ساعة  حدود 
احلماية  م�سالح  �سباحا 
مع�سكر  لولية  املدنية 
باإخماد حريق �سب ب�سيدلية 
ال�ست�سفائية  املوؤ�س�سة 
مت  حيث    ، طيب  م�سلم 
�سيارات  اأربع  ت�سخري 
الإ�سعاف  وخم�سة �ساحنات 
حاله  يف  واأخرى  اإطفاء 
تاأهب ، حيث ت�سبب احلريق 
يف اإتالف م�ستلزمات طبية  
بغرفة واحدة من بني الغرف 

جناح  على  ليتم    ، الثمانية 
املر�سى  اإبعاد  ال�رشعة 
الأول  بالطابق  املتواجدين 
وتهوية   ، حتفظي  كاإجراء 
املحالت وحما�رشة احلريق  
 ، نهائيا  اإخمادها  غاية  اإىل 
ذو  امل�ست�سفى  ولالإ�سارة  
ا�ستدعى  لذا  بناية جاهزة  
تبقى   ، الفوري  التدخل 
ح�سب  احلريق  اأ�سباب 
باحلماية  لالإعالم  املكلف 
حلد  ملع�سكر  املدنية 

ال�ساعة جمهولة.

يف  ال�رشيع  الطريق  �سهد 
باجتاه  وهران  بني  حموره 
ا�سطرابا  العا�سمة  اجلزائر 
يف حركة �سري املركبات اأم�س 
اجلاري  نوفمرب   23 اجلمعة 
ازدواجية   اإ�سعال  ب�سبب  وذلك 
بني  احلديدية  ال�سكة  خط 
و اخلمي�س  البليدة(   ( العفرون 
اأفاد  ح�سبما  الدفلى(  )عني 
للطرق  للجزائرية  بيان  به 
ال�سيارة و ح�سب ذات امل�سدر 
خط  ازدواجية  اأ�سغال  فاإن 
بني  اجلارية  احلديدية  ال�سكة 
اخلمي�س  و  العفرون  حمطتي 
حتت اإ�رشاف و مراقبة الوكالة 
الوطنية لال�ستثمارات يف قطاع 
)اأن�رشيف(  احلديدية  ال�سكك 
�سيتم النطالق فيها بداية من 
نوفمرب على   23 اأم�س اجلمعة 
ال�ساعة ال�سابعة )7�سا( �سباحا 

 .
و تبعا لذلك - ي�سيف البيان - 
فان حركة �سري املركبات على 

املحور حمل الأ�سغال �سي�سهد 
على   للتداول  ظرفية  توقفات 
فتح  اإعادة  و  )غلق  الطريق 
الطريق عدة مرات( و ذلك على 
ال�سلطان  عني  منطقة  م�ستوى 
عني  بولية  مليانة  بخمي�س 
وهران  املحور   على  الدفلى 

باجتاه اجلزائر العا�سمة.
اأنه  اإىل  البيان  ن�س  اأ�سار  و 
اجتنابي  طريق  تخ�سي�س  مت 
الطريق  نحو  لالنحراف 
على  ذلك  و   4 رقم  الوطني 
اخلمي�س  حمول  م�ستوى 
مليانة  حيث �سيتمكن اأ�سحاب 
اإىل  الدخول جمددا  ال�سيارات 
م�ستوى  على  ال�رشيع  الطريق 
حمول بومدفع و من املحتمل 
اجلزائرية  بيان  ي�سيف   –
برجمة   ال�سيارة-  للطرق 
ا�سطراريا  مماثلة   توقيفات 
يوم ال�سبت 24 نوفمرب اجلاري 
ذلك  و  ال�سغال  ل�سري  تبعا 

بهدف ا�ستكمالها. 

مت بولية وهران ال�رشوع يف اجناز ثالثة 
للدورة  حت�سبا  اأوملبية  �سبه  م�سابح 
املتو�سط  الأبي�س  البحر  لألعاب   19
اأ�رشف وايل وهران مولود  2021  وقد 
املحلية  ال�سلطات  مبعية  �رشيفي 
اأ�سغال  انطالق  اإ�سارة  اإعطاء  على 
ال�سانيا  ببلديات  املرافق  هذه  اجناز 
الأبي�س  الراأ�س  ومنطقة  وم�رشغني 
ممار�سة  لت�سجيع  الكرمة(  عني  )بلدية 
وحت�سري  ال�سغرى  لال�سناف  ال�سباحة 
الريا�سية  للمناف�سات  الريا�سيني 
الوايل  و�سدد  الخت�سا�س.  هذا  يف 
هذه  اإجناز  مدة  تقلي�س  �رشورة  على 
امل�سابح املدرجة �سمن ميزانية الولية 
للعام اجلاري من 16 �سهرا اىل 10 اأ�سهر 

على اأق�سى تقدير م�سريا اإىل اأن الولية 
بحاجة اإىل اإجناز م�سابح جوارية اأخرى 
لها  ر�سد  التي  امل�سابح  و�ستتوفر هذه 
مبالغ مالية ترتاوح ما بني اأزيد من 136 
مليون دج واأكرث من 148 مليون دج على 
 25 بطول  اأروقة  ثمانية  ذات  اأحوا�س 
مرت وقاعات لتغيري املالب�س وحمالت 
تقنية وغريها وذكر نف�س امل�سئول اأنه 
مت اجناز خالل العام اجلاري اأزيد من 
لت�سجيع  الولية  عرب  جواريا  ملعبا   20
ممار�سة الريا�سة لدى ال�سباب ومبنطقة 
الكرمة  عني  ببلدية  الأبي�س  الراأ�س 
الريا�سي  للتح�سري  مركز  اجناز  �سيتم 
يف  الريا�سية  والنوادي  الفرق  لفائدة 
خمتلف التخ�س�سات لإجراء ترب�ساتهم 

اإىل  التوجه  من  بدل  التح�سريية 
من  املقدمة  ال�رشوح  ح�سب  اخلارج 
ويحتوي  والريا�سة  ال�سباب  مدبر  قبل 
لل�سباب  خميم  على  امل�رشوع  هذا 
يت�سع ل 120 �رشير و خم�سة غرف من 
الطراز العايل مبجموع 30 �رشير وجناح 
لالإطعام لي�ساف اإليه م�سبح �سبه اأوملبي 
الريا�سات  متعددة  وقاعة  مرت   25
وملعب كرة القدم بالع�سب ال�سطناعي 
وم�سمار لألعاب القوي وهو ما �سيوؤهله 

لأن ي�سبح مركزا للتح�سري الريا�سي.
واأكد املدير الولئي لل�سباب والريا�سة 
يف  العام  نهاية  قبل  ال�رشوع  �سيتم  اأنه 
 25 اأوملبية)  �سبه  م�سابح  ثالثة  اجناز 
�سابقا(  )�سطيبو  النجمة  بحي  مرت( 

مبدينة  بوعمامة  وحي  الكرمة  وبلدية 
ان  امل�سئول  ذات  وذكر  وهران  
ال�سابق  يف  تتوفر  كان  وهران  ولية 
اجلديدة  باملدينة  واحد  م�سبح  على 
 7 على  تتوفر  وحاليا  الولية  بعا�سمة 
مع  ا�ستالم  انتظار  يف  عملية  م�سابح 
اأبريل القادم ثالثة م�سابح اأخرى  �سهر 
بالقطب احل�رشي "بلقايد" وبئر اجلري 
وعني الرتك ويرتقب بلوغ 20 م�سبحا ما 
بني اأوملبي و�سبه اوملبي وجواري قبيل 
موعد األعاب  البحر البي�س املتو�سط 
تتوفر  لالإ�سارة  اإليه   اأ�سري  .كما   2021
ين�سطون  ناديا   34 على  وهران  ولية 
والغو�س   ال�سباحة  تخ�س�سات  يف 

وال�سباحة بالزعانف.

اأجريت  جراحية  عمليات  مكنت 
من  ال�سمنة  من  يعانون  لأ�سخا�س 
�سنف  ال�سكري  داء  من  "تعافيهم 
مداخلة  يف  ورد  ما  ح�سب   ،"2
دريدي  بن  م�سعود  الربوف�سور 
يف  ذلك  و  اجلراحة  يف  املخت�س 
لالأيام  الـ  39  الطبعة  يوم من  ثاين 
بدرا  املنظمة  الطبية  الوطنية 

الثقافة مبارك امليلي مبيلة.
واأو�سح الربوف�سور بن دريدي و هو 
رئي�س م�سلحة اجلراحة مب�ست�سفى 
يف  ق�سنطينة  بولية  مراد  ديدو�س 
ال�سمنة  "جراحة  بعنوان  مداخلته 
اأن  ال�سكري"،  داء  على  واآثارها 
ال�سكري  داء  مر�سى  من  "الكثري 
الذين  من  واأمريكا  اأوروبا  دول  يف 

اأجريت لهم عمليات جراحية 
للتخل�س من ال�سمنة تخل�سوا اأي�سا 
بفعل    2 �سنف  ال�سكري  داء  من 
ذات  اجلراحية"وقال  العملية  ذات 
الطبيب الأخ�سائي اأنه يجري حاليا 
التدخل  عالقة  "تاأكيد  على  العمل 
مع  بال�سمنة  اخلا�س  اجلراحي 
م�سيفا  ال�سكري"،  داء  من  التعايف 
طريق  عن   ال�سكري  عالج  باأن 
اجلراحة قد انطلق منذ 10 �سنوات 
بالبلدان املتقدمة "و لكن الدرا�سة 
املري�س  اأن  اإىل  اأف�ست  واملتابعة 
بعد ا�ست�سفائه ي�ساب جمددا بهذا 
الداء بعد مرور 5 �سنوات اأو اأكرث". 
العمل  يجري  ذلك  اإىل  وبالنظر 
الطريقة  "اإيجاد  على  باخلارج 

الداء  لعالج هذا  املثلى  اجلراحية 
مدة  اأطول  منه  ال�سفاء  اأو  نهائيا 
من  به  امل�سابني  لتمكني  ممكنة، 
ح�سب  عادية"،  بطريقة  العي�س 
وعن  املخت�س  هذا  اإليه  لفت  ما 
جراحة ال�سكري باجلزائر، اأكد ذات 
الطريقة  هذه  "لكون  اأنه  املتدخل 
العالجية يف طور الدرا�سة والبحث 
وتطبيقاتها،  اأ�س�سها  و�سع  لإمتام 
فهي غري موجودة بعد يف بالدنا"، 
ال�سمنة  عالج  اأن  اإىل  اأ�سار  ولكنه 
"متوفر  اجلراحة  طريق  عن 
-ح�سبه-  يعطي  مما  باجلزائر" 
من  اجلراحة  هذه  على  للمقبلني 
�سنف  ال�سكري  بداء  امل�سابني 
جهته  من  منه.  للتعايف  فر�سة   2

رئي�س  �سعيد،  خالد  الدكتور  اأكد 
)ناحية  اجلزائري  الطبي  الحتاد 
ال�رشق(، على اأهمية تناول جراحة 
ال�سكري يف هذه الطبعة من الأيام 
مع  خ�سو�سا  الطبية  الوطنية 
البالغ  الداء  بهذا  امل�سابني  عدد 
م�ساب  5 ماليني   " اأ�ساف-  -كما 
ال�سحة  وزارة  لإح�سائيات  وفقا 
امل�ست�سفيات  واإ�سالح  وال�سكان 
اجلارية"وتتوا�سل  بال�سنة  اخلا�سة 
لالأيام  والأخري  الثاين  اليوم  اأ�سغال 
بالتطرق  الـ39  الطبية  الوطنية 
ف�سال  الطبية،  املوا�سيع  ملختلف 
املوجهة  التطبيقية  الور�سات  عن 
ي�رشف  والتي  امل�ساركني  لالأطباء 

على تاأطريها اأطباء خمت�سون. 
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فل�سطني املحتلة

�أطــــــفال يــــــــولدون رغــــــم 
،،�ل�سجان ، �سفر�ء �حلرية

،،

مقدمة:

يعي�ش الأ�سرى الفل�سطينيون يف �سجون الحتالل ال�سهيوين ظروفاً �سعبة خا�سة ال�سرى 

اأ�سحاب املحكوميات العالية، فمن هوؤلء الكثري ممن حرموا تكوين اأ�سر واجناب ذرية ب�سبب 

قيام الحتالل ال�سهيوين باختطافهم واعتقالهم من بني اأهلهم وذويهم وزوجاتهم وذلك ب�سبب 

حقهم ال�سرعي يف مقاومة الحتالل ال�سرائيلي ، ت�سري اإح�سائية حمّدثة اأّن -30 %40 من 

الأ�سرى متزوجون وهذا يعني مزيداً من املعاناة لالأ�سري من جهة ولزوجته من جهة اأخرى 

التي ت�سعر بالوحدة ب�سبب غياب الزوج ل�سنني طويلة ، ولأنه احلق الفل�سطيني والتحدي لهذا 

ال�سجان قرر عدد من الأ�سرى القيام بتهريب نطفهم خارج ال�سجن عرب طرق معينة  من اأجل  

احل�سول على ذرية  وتكوين اأ�سر وبناء حياة عائلية رغم الغياب الق�سرى عن املجتمع ، وهذه 

الق�سية مرت بعدة خطوات بداأت بنقا�ش بني الأ�سرى الذين اأبدى بع�سهم املوافقة والبع�ش 

الخر الرف�ش اىل اأن اأ�سبحت هذه الق�سية حمل اهتمام وقبول من املجتمع خا�سة بعد اأ�سدار 

علماء الدين فتاوى جتيز لال�سرى الجناب عن طريق تهريب النطف ولكن ب�سروط معينة  

وهذا ما �ستو�سحه الدرا�سة. اأن عمليات التلقيح عن طريق تهريب النطف بلغت الع�سرات 

وكانت نتائجها حلد كتابة هذه الدرا�سة حواىل ثالثني طفاًل كان اأولهم الطفل مهند عمار 

الزبن  والأ�سرى م�ستمرون يف هذه الثورة الن�سانية.

 اإعداد الباحث:
 حممد اأحمد عطااهلل

فطرة الإجناب:

حببت  ب�رشية  فطرة  الإجناب 
ال�سالم  عليه  اآدم  منذ  لالإن�سان 
فهي زينة احلياة الدنيا، قال تعاىل: 
نْيَا«  يَاِة الُدّ »اْلَاُل َوالْبَنُوَن ِزينَُة احْلَ
)1( ،   والإجناب من اأهم مقا�سد 
بكل  الإن�سان  ي�سعى  لذلك  الزواج 
على  للح�سول  ال�رشعية  الو�سائل 
الذرية لأهميتها  يف حياة الإن�سان  
، يف هذا يقول النبي �سلى اهلل عليه 
طلب  من  اأحدكم  يدع  »ل   : و�سلم 
ولي�س  مات  اإذا  الرجل  فاإن  الولد 
فاإذا   ،  )2) ا�سمه«   انقطع  ولد  له 
من  قد حرم  التزوج  الأ�سري  كان 
فاإن  البا�رش  اجل�سدي  الت�سال 
من حقه البحث عن طرق �رشعية 
بديلة من اأجل حتقيق هذا الهدف 
واحل�سول على الذرية  فال�سنوات 
يوؤثر  وهذا  يتقدم  والعمر  مت�سي 
�سواًء على الأ�سري اأو زوجته ، ويف 
عمار  الأ�سري  زوجة  تقول  هذا 
الزبن وهي اأول زوجة اأ�سري تنجب 
من خالل النطف الهربة »اأّن من 
حق الزوجة اأن تنجب، وبالذات من 
مي�سي زوجها حكماً بال�سجن مدى 
احلياة اأو لفرتات طويلة ، وت�سيف 
»مردود  له  �سيكون  الأمر  هذا  اأّن 
من  الزوج  يخرج  عندما  اإيجابي، 
ال�سجن، فيجد اأبناءه اأمامه، مهما 
طال به الزمن يف ال�سجن، وهو ما 

�سيدفعه لال�ستمرار يف احلياة«.
دلل  له  اأ�سارت  الذي  احلق  هذا 
مركز  مدير  عليه  يوؤكد  الزبن، 
فوؤاد  الأ�رشى  لدرا�سات  اأحرار 
»اجلميع  يقول:  حيث   اخلف�س 
يدرك وجود �سن حمددة لالإجناب 
اإمكانية  وجود  ومع  الراأة،  لدى 
تهريب  خالل  من  لالإجناب 
اأن  الزوجة  حق  فمن  النطف، 
تعني  بب�ساطة  فال�ساألة  تنجب، 
ال�ست�سالم  عدم  واجبنا  من  اأّن 
نبني  اأن  علينا  يجب  بل  لل�سجن، 

ولو   ، ق�سبانه  خلف  من  حياتنا 
اأننا نوؤكد دائماً على العمل باجتاه 

حتقيق حرية الأ�رشى«.  ) 3(

موقف ال�سرع من تهريب 
النطف:

مل ميانع ال�رشع من اإجناب الأ�رشى 
ال�سناعي  التلقيح  طريق  عن 
ال�رشى  يقوم  التي  وبالطريقة 
اأ�سوار  خارج  نطفهم  بتهريب 
الجل�س  اأفتى  حيث  ال�سجون، 
الأرا�سي  يف  لالإفتاء  الأعلى 
ال�سيخ  يقول   ، بذلك  الفل�سطينية 
حممد ح�سني: » اإن جمل�س الإفتاء 
اأجاز يف فتوى �سابقة هذه الطريقة 
منها  عدة،  ب�سوابط  الإجناب  من 
التاأكد من نقل العينات من الأ�سري 
النقل  و�سبط  زوجته،  اإىل  نف�سه 
اأهل  من  اأنا�س  بح�سور  والتلقيح 

الدين.«  )4(
ح�سني  حممد   ال�سيخ  وي�سري 
اأي  مثل  مثلها  الطريقة  هذه  اإن 
م�سكلة  فيها  يوجد  ل  اآخر  تلقيح 
يوؤكد  كما  ال�رشوط  مراعاة  مع 
ت�سجيعه اإجناب الأ�رشى كنوع من 
التحدي لالحتالل والإ�رشار على 
 : ح�سني  ال�سيخ  وي�سيف  احلياة 
»من حق الأ�سري وزوجته اأن يكون 
النا�س«   كبقية  ويعي�سوا  اأبناء  لهم 

)5(
اخلّف�س  فوؤاد  يوؤكد  ذلك  ويف    
اإن  الأ�رشى  �سئون  يف  الخت�س 
الأ�رشى ح�سلوا على فتوى �رشعية 
القر�ساوي  يو�سف  الدكتور  من 
البيتاوي  حامد  الرحوم  وال�سيخ 

جتيز لهم ذلك
من  العديد  اأكد  ال�سياق  هذا  يف 
�سئون  يف  والخت�سني  الباحثني 
يبداأوا  مل  الأ�رشى  اإن  الأ�رشى 
بعد  اإىل  الإجرائية  خطواتهم 
 ، ال�رشع  خمالفة  بعدم  تاأكدهم 
الدين  علماء  من  العديد  اأن  كما 
الفل�سطينيني، مثل مفتي فل�سطني 
ورئي�س  �سربي،  عكرمة  ال�سابق، 

حامد  فل�سطني،  علماء  رابطة 
عام  منت�سف  )تويف  البيتاوي 
تبيح  فتوى  اأ�سدرا  قد   ،  )2012
لن�ساء الأ�رشى احلمل من »نطف« 
ال�سجون   من  الهربة  اأزواجهن 

ال�رشائيلية .) 6(
يقول عبد النا�رش فروانة الخت�س 
من  بد  ل   « الأ�رشى:  �سئون  يف 
اأن الإجناب عرب  التاأكيد هنا على 
اأجازه  حق  ال�سناعي  التلقيح 
بات  ما  وفق  الإ�سالمي  ال�رشع 
»لالأزواج«  الأنابيب  بزراعة  يعرف 
واإجراءات  ل�رشوط  وفقاً  ولكن 
الإ�سالمية  ال�رشيعة  مع  تتطابق 
الزوج  اأهل  من  �سهود  توفر  مثل 
والزوجة يوؤكدون اأن هذه »النطف« 
من الزوج لإثبات �رشعية التلقيح«. 
)7(  »ويف برنامج ال�رشيعة واحلياة 
اأفتى  اجلزيرة  قناة  تبثه  التي 
الدكتور يو�سف القر�ساوي  بجواز 
الأ�رشى  واإجناب  النطف  تهريب 
ال�سناعي«.  التلقيح  طريق  عن 
والبعد  الحرر  الأ�سري     )8(
�سري  اأبو  �سامر  غزة   قطاع  اىل 
اأكد اأن هذه الق�سية طرحت بقوة 
خا�سة  الحتاللية  ال�سجون  داخل 
رف�س  بعد  اأو�سلو  اتفاقية  بعد 
من  كثري  اطالق  الحتالل  دولة 
العالية  الأحكام  ذوى  من  ال�رشى 
الأ�سري  حق  من  انه   « واأ�ساف   «
الجناب  لبناء اأ�رشة ونبه اأبو �سري 
اخللوة  فكرة  رف�سوا  ال�رشى  اأن 
ال�سجناء  يفعل  كما  زوجاتهم  مع 
الإ�رشائيليني  واجلنائيني  المنيني 
ال�رشى  ان  كما  اأمنية  لأ�سباب 
رف�سوا جمرد مناق�سة الفكرة من 

الأ�سا�س »  )9(

مراكز التلقيح:

جتري  التي  للمراكز  بالن�سبة  اأما 
ل  فاإنها  التلقيح  عمليات  فيها 
النطف  تهريب  كيفية  يف  تتدخل 
النطف  هذه  اأن  من  تتاأكد  ولكنها 
يقول  ذلك  يف   ، معني  لأ�سري 
رزان  لركز  الإعالمي  ال�سئول 

قناة  مع  مقابلة  يف  قبالن  حممد 
العملية  »اإن  الف�سائية:  القد�س 
الهربة،  العينة  ا�ستالم  منذ  تبداأ 
حيث يقوم طاقم الخترب با�ستالم 
زوجته  اأو  الأ�سري  اأهل  من  العينة 
اأهله  من  �ساهدين  بح�سور 
كافة  وتوثيق  اأهلها  من  و�ساهدين 
الأوراق الثبوتية التي توؤكد دميومة 
الزواج وفق ما حددته دار الفتوى 
  )10( الفل�سطينية«.    ال�رشعية 
يقول وزير الأ�رشى ال�سابق و�سفي 
قبها: »اإن الأ�رشى الذين يحاولون 
من  الق�سبان  خلف  من  الإجناب 
اأن  بعد  يقومون  الزراعة  خالل 
�رشعية  فتوى  هناك  باأن  تاأكدوا 

دينية ب�رشوط الإجناب«. )11( 

الأ�سري اإن�سان:

الأ�سري  قتل  الحتالل  يحاول 
الو�سائل  بكافة  الفل�سطيني 
وتدمري  وج�سدياً  ونف�سياً  معنوياً 
 ، خلفه  من  ذويه  وحياة  حياته 
اأّن الأ�سري  ولكن ل يعرف الحتل 
وعنده  احلياة  يحب  الفل�سطيني 
من  ينطلق  مل  فالأ�سري  فيها  اأمل 
من  واجلهادي  الن�سايل  عمله 
اأجل  من  ولكن  الياأ�س  منطلق 
اأكرث  من  وتعترب  عادلة  ق�سية 
الق�سايا قد�سية على وجه الأر�س 
ينطلق   ، فل�سطني  ق�سية  األ وهي 
عن  الدفاع  اأجل  من  عمله  من 
والظلوم  ال�سطهد  الإن�سان 
اأر�سه  عن  يدافع    ، والعذب 
الغت�سبة ،  لذلك من حق الأ�سري 
 ، اأ�رشة  تكوين  يف  حلمه  حتقيق 
اإن كان متزوجاً فقد يبقى  خا�سة 
خلف  ال�سنني  ع�رشات  الأ�سري 
من  كثري  مع  حدث  كما  الق�سبان 
القد�سي  ال�سري  يقول  الأ�رشى، 
غزة  قطاع  اىل  والبعد  الحرر 
يحاول  ال�سري  ان   « الرازم  فوؤاد 
 ، الن�سل  امتداد  على  يحافظ  ان 
ال�سجون  ذرية خارج  له  يكون  واأن 
حق  وهذا  لالحتالل  كتحدي 
ي�سعى اىل  ، لأن الحتالل  طبيعي 

الوطني  ال�سري من حمتواه  افراغ 
والإ�سالمي ، فهو ي�سعى لن يقتل 
يفعله  فما  اجتماعياً،  ال�سري 
هو  النطف  تهريب  من  ال�رشى 
حق ينتزعه ال�سري من بني انياب 
بطريقته  ال�سجون  م�سلحة  ادارة 
احلقوق  بقية  انتزع  كما  اخلا�سة 
من ال�سّجان للعي�س بكرامة » )12( 
مركز  مدير  حمدونة  راأفت  يقول 
جناح  »اإن  للدرا�سات:  الأ�رشى 
الأ�رشى  من  النطف  تهريب 
ثورة  عن  عبارة  الأطفال  واإجناب 
تاريخ  يف  م�سبوقة  غري  ان�سانية 
حركات التحرر العالية«.  )13(    

  ويوؤكد  الخت�س يف �سئون ال�رشى 
النا�رش  عبد  الحرر  وال�سري 
حال  يالم�س  له  مقال  يف  فروانة 
رجاُل  الق�سبان  »خلف  ال�رشى 
يهّربون النطف النوية لكي تنجب 
ن�ساوؤهم اأطفالً ،  يقاتلون من اأجل 
الأف�سل،  نحو  احلياة  ت�ستمر  اأن 
رغم ال�سجن وحكم الوؤبد وق�سوة 
العاملة و�سدة اإجراءات احلرا�سة 
احلرمان  ويك�رشون  والراقبة، 
بيولوجية  ثورة  ويفجرون  والعزل 
يف ال�سجون، وينت�رشون يف اجناب 
اأ�سماوؤهم  يحملون  لهم  اأطفال 
ال�سجن  داخل  احلياة  لتدب 

وخارجه » )14(

انتزاع » الفيلم الإن�ساين 
: «

قبول الجتمع لهذه الق�سية 
وقد  وهام  �رشوري  اأمر 
الأ�رشى  من  بع�س  رف�س 
طريق  عن  الإجناب  م�ساألة 
بداية  يف  النطف  تهريب 
طرحها رغم قبولها �رشعياً 
اجتماعية  لأ�سباب  وذلك 
من  ال�ساد�س  يوم  ولكن 
كان   2009 عام   متوز    
عر�ست  عندما  مهماً  يوماً 
جمعية الأ�رشى والحررين 
بعنوان  فيلماً  »ح�سام« 

عر�ست  حيث  »انتزاع« 
ان�سانيّا  فيلمّا  اجلمعية 
تهريب  فكرة  يج�سد 
ال�سجون  داخل  من  النطف 
اأ�سري  من  خارجها  اإىل 
يق�سي  متزوج  فل�سطيني 
باحلكم الوؤبد داخل �سجون 
 ، الإ�رشائيلي  الحتالل 
والذي  الفيلم  فكرة  تقوم 
كبري  ح�سور  و�سط  عر�س 
ال�رشى  ذوى  من  خا�سة 
رغبة  على   وزوجاتهم  
اأ�سري  فل�سطيني  بالإجناب 
وحبه للذرية والأولد وحقه 
على  ان�سان  كاأي  احلياة  يف 
وجه الب�سيطة، حيث ي�سور 
وهو  ال�سري  م�ساعر  الفيلم 
يف  ولكنه  طفله  يالم�س 
احلقيقة غري موجود ، هذا 
الفيلم اعترب الإ�سارة الأوىل 
لتقبل الجتمع الفل�سطيني 
زوجات  اجناب  فكرة 
التلقيح  ال�رشى عن طريق 
اعترب   كذلك    ، ال�سناعى 
الأ�رشى  لزوجات  حافزاّ  
عبد  يقول  الفكرة.  لقبول 
على  معلقاً  فروانة  النا�رش 
الفيلم  »اأحدث  الفيلم  هذا 
حراكاً  وخلق  وا�سعاً،  جدلً 
والنقا�س،  الكتابة  يف  علنياً 
و�سائل  باهتمام  وحظي 
واأفرز   ، الختلفة  الإعالم 
موؤيد  بني  ما  متعددة  اآراًء 
اأعربت  وحينها  ومعار�س، 
�سحفي  بيان  ويف  �سخ�سياً 
الفيلم،  بفكرة  اإعجابي  عن 
تناول  يف  الخرج  وجراأة 
تعك�س  اإن�سانية  ق�سية 
لالأ�رشى  ال�سامتة  العاناة 
ودافعت  بل  وزوجاتهم، 
وعرب  منا�سبة  من  اأكرث  يف 
عن  ومقال  بيان  من  اأكرث 
بالإجناب  الأ�رشى  حق 
حول  الكثري   و�ستجدون 
هذا الو�سوع من�سور على 

موقعنا ال�سخ�سي » )15(

الأوىل # احللقة 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية ورقلة

دائرة انقو�شة
بلدية انقو�شة

الرقم : 15/ 2018
و�شل ت�شجيل الت�رصيح بت�أ�شي�س جمعية 

حملية
 مبقت�شى الق�نون رقم 06/12 املوؤرخ 
يف 18 �شفر 1433 املوافق لـ 12 ين�ير 

2012 املتعلقة ب�جلمعي�ت مت هذا اليوم 
2018/11/07 ت�شليم و�شل الت�رصيح 
بت�أ�شي�س اجلمعية ذات الط�بع ثق�يف .

امل�شم�ة :جمعية الهواة للفرو�شية واخليل 
اأنقو�شة

لرئي�س اجلمعية ال�شيد : كحلول حممد
ت�ريخ ومك�ن امليالد : 1973/05/30 بورقلة

العنوان : حي الثورة اأنقو�شة 

ANEP N°: 835395 الو�سط:2018/11/24

الو�سط:2018/11/24

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
والية اجللفة 

مديرية التنظيم و ال�شوؤون الع�مة 
م�شلحة التنظيم الع�م 

مكتب املوؤ�ش�ش�ت امل�شنفة و املهن املنظمة
قرار رقم : 3191 موؤرخ يف : 21 نوفمرب 2018

يت�شمن فتح حتقيق عمومي حول م�رصوع ا�شتغالل
موؤ�ش�شة م�شنفة »وحدة تربية الدواجن البيو�شة«

اإن وايل والية اجللفة 
مبقت�شى الق�نون رقم 09/84 املوؤرخ يف 1984/02/04 املت�شمن ب�لتنظيم االإقليمي للبالد

- مبقت�شى الق�نون رقم 10/03 املوؤرخ يف 2003/07/19 املتعلق بحم�ية البيئة يف اإط�ر التنمية امل�شتدامة ال�شيم� املواد : 107,74, 73,72,45,44,25,18,03,02
- مبقت�شى الق�نون رقم 10/11 املوؤرخ يف 2011/06/22 املتعلق ب�لبلدية 
- مبقت�شى الق�نون رقم 07/12 املوؤرخ يف 02/21/ 2012املتعلق ب�لوالية 

- مبقت�شى املر�شوم التنظيمي رقم 215/94 املوؤرخ يف 1994/07/23 املت�شمن �شبط اأجهزة االإدارة الع�مة للوالية و هي�كله� .
- مبقت�شى املر�شوم التنفيذي رقم 265/95 املوؤرخ يف 1995/09/06 املت�شمن �شالحي�ت م�ش�لح التنظيم و ال�شوؤون الع�مة و االإدارة املحلية و قواعد تنظيمه� و عمله� 

- مبقت�شى املر�شوم التنفيذي رقم 192/06 املوؤرخ يف 2006/05/31 الذي ي�شبط التنظيم املطبق على املن�ش�أت امل�شنفة حلم�ية البيئة 
-مبقت�شى املر�شوم التنفيذي رقم 144/07 املوؤرخ يف 2007/05/19 الذي يحدد ق�ئمة املن�ش�أت امل�شنفة حلم�ية البيئة .

مبقت�شى املر�شوم التنفيذي 145/07 املوؤرخ يف 2007/05/19 الذي يحدد جم�ل تطبيق و حمتوى و كيفي�ت امل�ش�دقة على درا�شة و موجز الت�أثري على البيئة 
مبقت�شى املن�شور الوزاري رقم 77/27 املوؤرخ يف 2977/04/12 عن ال�شيد وزير الداخلية و املتعلق ب�إجراء التحقيق�ت من اأجل املالئمة و عدم املالئمة .

نظرا لربقية ال�شيد وزير الداخلية و اجلم�ع�ت املحلية و التهيئة العمرانية رقم 2312 املوؤرخة يف 2018/09/27 املت�شمنة تعيني ال�شيد توفيق �شيف وايل والية اجللفة 
- نظرا للقرار الوالئي رقم 089 بت�ريخ 2018/01/14 املت�شمن تعيني املح�فظني املحققني يف جم�ل املالئمة و عدم املالئمة عرب الوالية ل�شنة 2018.

- نظرا الإر�ش�ل مدير البيئة رقم 1607  بت�ريخ 2018/10/08 املت�شمن طلب فتح حتقيق عمومي مل�رصوع اإ�شتغالل موؤ�ش�شة م�شنفة » وحدة تربية الدواجن البيو�شة » الك�ئنة ب�ملك�ن  امل�شمى ذراع ال�شنوبرية جممع رقم 50 جزء عر�س 
دوار العب�زيز  ببلدية ال�ش�رف لف�ئدة ال�شيد بن ح�دو حممد .

- نظرا لعقد مق�ي�شة رقم 109 املوؤرخ يف 2018/03/11 
ال�ش�در عن مكتب التوثيق االأ�شت�ذ دحم�ين حممد ببلدية اجللفة للعق�ر املراد مم�ر�شة الن�ش�ط على ق�عدته و الك�ئن ب�ملك�ن امل�شمى ذراع ال�شنوبرية جممع رقم 50 جزء عر�س دوار العب�زيز لبلدية ال�ش�رف لف�ئدة ال�شيد بن ح�دو 

حممد 
ب�إقرتاح من ال�شيد مدير التنظيم و ال�شوؤون الع�مة 

يقرر
امل�دة االأوىل :  يفتح حتقيق عمومي حول م�رصوع اإ�شتغالل موؤ�ش�شة م�شنفة » وحدة تربية الدواجن البيو�شة » الك�ئنة ب�ملك�ن امل�شمى ذراع ال�شنوبرية جممع رقم 50 جزء عر�س دوار العب�زيز  ببلدية ال�ش�رف لف�ئدة ال�شيد بن ح�دو 

حممد .
امل�دة 02 : يهدف هذا التحقيق اإىل تقدير مدى الت�أثري على البيئة و مدى املالئمة و عدم املالئمة لهذا امل�رصوع .

امل�دة 03 : يعني ال�شيد دب�ح التواتي رئي�س فرع الفالحة بدائرة ال�ش�رف حم�فظ� حمقق� لهذا الغر�س و يف ح�لة ال�رصورة يخلفه ال�شيد عب�لالوي حممد رئي�س ق�شم االأ�شغ�ل العمومية بدائرة ال�ش�رف .
امل�دة 04 : ين�رص هذا القرار يف يوميتني وطنيتني على ح�ش�ب �ش�حب امل�رصوع .

امل�دة 05 : يقوم املح�فظ املحقق بفتح �شجل مرقم و موؤ�رص عليه من طرف رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي يو�شع حتت ت�رصف املواطنني املعنيني ب�لتحقيق العمومي لت�شجيل مالحظ�تهم و اأرائهم حول هذا امل�رصوع خالل مدة 
ع�رصون يوم� ابتداء من ن�رص االإعالن عن فتح التحقيق مبقر البلدية بعد ن�رصه يف ال�شحف اليومية 

امل�دة 06 : بعد انته�ء مدة التحقيق العمومي , يقوم رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي بقفل �شجل التحقيق و اإر�ش�له اإىل ال�شيد وايل الوالية ) مديرية التنظيم و ال�شوؤون الع�مة ( مقرن� براية و تقرير املح�فظ املحقق ال�رصيح حول 
امل�رصوع

امل�دة 07: يكلف ال�ش�دة : االأمني الع�م للوالية , مدير التنظيم و ال�شوؤون الع�مة , مدير البيئة , مدير الط�قة , مدير ال�شن�عة و املن�جم , مدير امل�ش�لح الفالحية , مدير املوارد امل�ئية , مدير احلم�ية املدنية , رئي�س دائرة ال�ش�رف , 
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية ال�ش�رف , كل فيم� يخ�شه بتنفيذ هذا القرار الذي �شين�رص يف م�شنف القرارات االإدارية للوالية .
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�سفعة جديدة توجهها كتائب الق�سام لأجهزة ال�ستخبارات والأمن الإ�سرائيلية؛ 
فبعد اإف�سال عملية خانيون�س يوم 11 نوفمرب املا�سي وقتل قائد الوحدة اخلا�سة، 
ها هي اليوم تك�سف �سور لأفراد الوحدة الإ�سرائيلية اخلا�سة، وبع�س املجريات. 

كتائب الق�سام يف بيانها اأطلقت على العملية “حد ال�سيف”، ون�سرت اأرقام 
مبعلومات، عن اأفراد اخللية التي  الإدلء  اأجل  من  للجمهور  “وات�ساب” وبريًدا 
نفذت عملية خانيون�س الفا�سلة، والتي اأ�سفرت عن مقتل قائدها، وا�ست�سهاد 7 
مقاومني، واعرتفت “اإ�سرائيل” بف�سل العملية، واأبقت تفا�سيلها طيَّ الكتمان.

عملية خانيون�س

الق�سام يوجه ال�سفعة الثانية لـ"اإ�سرائيل"

عملية  منفذو  وينتمي 
لوحدة  الفا�شلة  خانيون�س 
اأو  متكال”  “�شيريت  ت�شمى 
اأكرث  وتعد  الأركان”،  “�رسية 
الحتالل  جي�س  وحدات 
اأ�شهر  اأن  ويكفي  نخبوية، 
الإ�رسائيليني  الع�شكريني 
ينتمون اإىل هذه الوحدة مثل: 
ايهود باراك، وامنون �شاحاك، 
ومو�شيه  نتنياهو،  وبنيامني 
الرئي�س  ياتوم  وداين  يعلون، 
ودور  املو�شاد  جلهاز  الأ�شبق 
تخلي�س  يف  الوحدة  هذه 
بعمليات  والقيام  الرهائن 
ع�شكرية معقدة خلف �شفوف 
الت�شفية  وعمليات  “العدو”، 
يف اخلارج، وهذه الوحدة هي 
�رساح  اإطالق  عن  امل�شوؤولة 
يف  الإ�رسائيليني  املختطفني 
عنتيبي  الأوغندية  العا�شمة 

يف العام 1976.

الرقابة ت�سارع
كان الأمر مدّوًيا يف “اإ�رسائيل”، 
اأمرت  ال�رسعة،  وجه  وعلى 
الرقابة الع�شكرية الإ�رسائيلية 
التعامل  بحظر  الإ�رسائيليني 
واملعلومات  ال�شور،  تلك  مع 
الق�شام،  كتائب  ن�رستها  التي 
يف  ت�شاعدوهم  ل  وقالت: 
ال�شتخبارية  املعركة  هذه 
جاء  والتي  الرقابة،  وقالت 
بيانها �رسيعا على غري العادة: 
الق�شام  �شور  مع  التعامل  اإن 
باأمن  “ي�رس  ومعلوماته 

اإ�رسائيل”.

املعركة قائمة
من جانبه، قال اخلبري الأمني 
املعركة  اإن  حبيب:  اإبراهيم 
واملقاومة  قائمة،  تزال  ل 
تخ�شى  ول  الزناد،  على  يدها 

التهديدات ال�شهيونية.
واأكد -يف تعقيب له عرب و�شائل 
التوا�شل الجتماعي على بيان 
باتت  املقاومة  اأن  الق�شام- 
على علم بكل تفا�شيل العملية 
الذين  ُمنفذيها  وهويات 
“اإ�رسائيل”  حاولت  لطاملا 

اإخفاءها  الأمنية  واأجهزتها 
ولكن  جمهورها،  وت�شليل 
املقاومة و�شعتهم يف مواجهة 
ا، ما ا�شطر قيادة  بع�شهم بع�شً
لإ�شدار  ال�شهيوين  اجلي�س 
التعاطي  بعدم  للجمهور  بيان 
اإىل  واأ�شار  الق�شام  بيان  مع 
لدى  التحدي  م�شار  تطور 
اأع�شاء  بو�شعها  املقاومة 
املجموعة ال�شتة �شمن قائمة 

للمطلوبني.
حتدٍّ  اإىل  حبيب  اأ�شار  كما 
جديد  ا�شتخباري  اإلكرتوين 
اجلمهور  دعوة  خالل  من 
والإدلء  للتعاون  الفل�شطيني 
باأي معلومات خا�شة بالعملية 
وموقعها  هواتفها  اأرقام  على 
الإلكرتوين اخلا�س بالتوا�شل.
“العمل النظيف ول”

اأما اخلبري بال�شاأن الإ�رسائيلي 
ما  اإن  قال:  الرفاتي  اأمين 
ر�شالة  الق�شام  كتائب  ن�رسته 
العمليات  زمن  اأن  وا�شحة 
واأن  وىّل،  قد  ناعمة  بطريقة 
زمن العمل الأمني “النظيف” 

انتهى.
اأن الق�شام اأو�شل ر�شالة  واأكد 
قطاع  يف  الأمني  العمل  بقوة 

التفكري  يعقد  ما  وهو  غزة، 
لأن  للقطاع؛  الدخول  يف 
احل�شابات �شتكون معقدة جداً 
واأ�شار اإىل اأن املرحلة املقبلة 
اأكرث  معلومات  ن�رس  �شت�شمل 
يوؤدي  مبا  القوة،  عن  تف�شياًل 
وخمططات  عملها  لإف�شاد 

م�شتقبلية لها.
الف�شل  اأن  الرفاتي  واأو�شح 
الوحدة  به  منيت  الذي 
تاأثري  له  �شيكون  اخلا�شة 
نف�شي كبري على اأفرادها، وقد 
املرات  يف  لهم  رادعاً  ي�شكل 
ن�شبة  اأن  باعتبار  املقبلة، 
باتت عالية  املخاطر يف غزة 
جداً وبخ�شو�س قرار الرقابة 
فقد  الإ�رسائيلية،  الع�شكرية 
من  ال�رسيعة  الفعل  ردة  قال: 
الرقابة الع�شكرية ت�شري حلجم 
دولة  به  منيت  الذي  احلرج 
للتغطية  وتهدف  الحتالل 
ملحاولة  بالإ�شافة  عليه، 
املعلومات  و�شول  اإعاقة 

للمقاومة.

“تعهيد اجلمهور”
ق�شايا  يف  الباحث  اأما 
والدعاية  ال�شيا�شي  الإعالم 
كتب:  فقد  امل�شدر،  حيدر 
الق�شام  كتائب  دعوة  اإن 
يف  للم�شاركة  اجلمهور 
هي  والتحقيقات،  التحريات 
تعهيد  باجتاه  متقدم  فعل 
اجلمهور، واإ�رساكه يف العملية 
وجود  يوؤكد  ما  املعلوماتية؛ 
تدور  كانت  خفية  معركة 
الإعالم،  عن  بعيدا  رحاها 

والآن خرجت للعلن.

حتول جوهري
عرابي  �شاري  الكاتب  اأما 
يف  ال�شورة  انعكا�س  فقال: 
�شور  الق�شام  بن�رس  غّزة، 
ت�شللت  التي  الأمنية  الوحدة 
اإىل القطاع واأحبط املرابطون 
التحّول يف  اأن  مهّمتها.. يعني 
ال�رساع مع الحتالل جوهري، 

مل�شلحة �شعبنا وق�شيتنا، رغم 
موازين  يف  الهائل  الختالل 
بالغة  والظروف  القوى، 
اإىل  عرابي  واأ�شار  ال�شعوبة 
اأن ثمة عملية اأمنية م�شتمرة، 
وعقول متيقظة، واإرادة حاّرة، 
ما  خ�شمه  من  يتلقى  وعدّوا 

كان يحرتفه دائًما.

ذهول يف “اإ�سرائيل”
من جانبه كتب اخلبري بال�شاأن 
النعامي:  �شالح  الإ�رسائيلي 
“ذهول يف اإ�رسائيل من جناح 
“كتائب الق�شام”، من الك�شف 
الوحدة  �شباط  �شور  عن 
الأ�شبوع  ت�شللت  التي  اخلا�شة 
لأنه  غزة  قطاع  اإىل  املا�شي 
“الكتائب”  متكن  على  يدلل 
حتركات  �شري  خط  تتبع  من 
يف  تواجدها  اأثناء  الوحدة 
التي  املعلومات  واأن  القطاع 
لدى الكتائب تتجاوز بكثري تلك 
املتعلقة بظروف ال�شتباك..
الكتائب  �شيمكن  ما  وهذا 
التي  املهام  طبيعة  ك�شف  من 
اإىل  تنفيذها،  الوحدة  حاولت 
العمل املتعلقة  جانب طرائق 
هذا  اأن  النعامي  بها”.واأكد 
للجهد  �رسبة  �شدد  الك�شف 
ال�شتخباري والع�شكري، على 
الوحدة  اأع�شاء  اأن  اعتبار 
عمليات  ينفذون  ما  عادة 
الدول  من  العديد  يف  �رسية 
هذه  قدرة  اأن  يعني  ..وهذا 
يف  مهام  تنفيذ  على  الوحدة 
حمفوف  �شيكون  الدول  هذه 
اأنه  اعتبار  على  باملخاطر 

�شي�شهل الك�شف عنهم.
دولر  املليار  بـ”�شوؤال  وختم 
كيف  هو  لإ�رسائيل  بالن�شبة 
من  “الكتائب”  متكنت 
ال�شور،  هذه  على  احل�شول 
ال�شور، على  بع�س  واأن  �شيما 
اإطار  خارج  التقطت  يبدو  ما 
ميكن  ل  وبالتايل  العمل، 
خالل  من  عليها  احل�شول 

كامريات املراقبة”.

م�سافر يطا 

حكاية �سمود يف مواجهة
 التهديد والتهويد

جنوبي  اخلليل  جنوب  يطا  م�شافر  يف 
نوع  من  حياة  رحلة  الغربية  ال�شفة 
اآخر جت�شدها حكاية �شمود فل�شطيني 
تكون  تكاد  خرب  يف  النظري  منقطع 
اأم  يف  الأول  الإن�شان  مب�شاكن  �شبيهة 
اخلري و�شو�شيا والتواين والتبان واحلالوة 

والفخيت ومنيزل والزويدين والفقري.
يف  النائية  والتجمعات  اخلرب  تلك 
نحو  �رساع  ق�شة  الفل�شطيني  اجلنوب 
تلك  يف  فاحلياة   .. تنهي  ل  البقاء 
واجلوع  والدم  بالعرق  املناطق جمبولة 
الغا�شم،  والفقر والتحدي مع الحتالل 
من  الإن�شان  اقتالع  على  يعمل  الذي 
يزال  ول  اأحبها  التي  اأر�شه  من  جذوره 

ي�شحي من اأجلها.

حكاية �سمود

بني  الرتابية  الطريق  بك  تنتهي  عندما 
عليك  تطل  واجلبال  والأودية  ال�شعاب 
من  لبيوت  هياكل  فرتى  اخلري”  “اأم 
تثبتها  املعدن  من  وبرك�شات  اللنب، 
حجارة من حولها خوفا من اجنرافات 

�شيول املاء لها.
يعي�س  حيث  كهوفها  يف  احلياة  وتدب 
الن�شاء  وتلد  والطيور  والبهائم  الإن�شان 
من  اأكوام  الكهف  زوايا  ويف  داخلها، 
من  و�شعلة  اجلاف  والرب�شيم  احلطب 
اإنتاج  فرن  هو  معدين،  �شاج  عليها  نار 
اخلبز الرقيق )ال�رساك( املغم�س بالدم 
اأنا�س من حلم ودم  تلكم هي حكاية   ..
�شلف  يتحدون  وم�شاعر  واأع�شاب، 
املنازل  دمر  الذي  ال�شهيوين  الحتالل 
وحرق  الأطفال  وقتل  املزارع  وجرف 
العامل  وكاأن  البهائم،  و�شمم  املوا�شي 
م�شافر  يف  يجري  ما  ي�شمع  ل  اأ�شم 

يطا!!. 
اأمرا�شا  خلفت  تلك  ال�شمود  حكاية 
عجزوا  وم�شتوطنني  لحتالل  مزمنة 
اقتالع  عن  قوة  من  ميلكون  ما  بكل 
الإن�شان الفل�شطيني يف اأم اخلري وغريها 
والذي تعامل مع اأر�شه على اأنها موطنه 
ويحر�س  ودمه،  بعرقه  ي�شقيها  ورزقه، 

يف النهاية اأن تكون مدفنا له.
عزائم وحتدٍّ

املحتل  ر�شا�س  يهزها  ل  وبعزمية 
احلاجة  توؤكد  جرافاته،  تقتلعها  ول 
يف  اأنها  عاما(   72( الهذالني  و�شحة 
قمة ال�شعادة وال�رسور رغم كل ما جرى 
وتقول  اخلري!!  اأم  خربة  يف  لأ�رستها 
اليهود  جي�س  هدم  العامية:  بلهجتها 
بيتنا الأول، و�شكنا يف املغارة، ثم عدنا 
بلدية  بتربع  ال�شفيح  من  برك�شا  وبنينا 

يطا.
فيه  وننام  نفرح  اإحلقنا  “ما  واأ�شافت 
الربد واملطر حتى  اأولدنا من  ونحمي 
جاءت جرافات الحتالل مرة وهدمته 
والرز  وال�شكر  الطحني   .. مونتنا  فوق 
يف  للنوم  نرجع  فا�شطررنا   .. والزيت 

املغارة واأجنبت فيها ابني حممد .
وتابعت “يف الربيع طلعوا الأولد والبنات 
يرعوا الغنم، وما رجعوا اآخر النهار اإّل 
15 را�س من الغنم ماتوا لأن املجرمني 
الع�شب  على  را�شني  كانوا  امل�شتوطنني 
ال�شم!! ح�شبنا اهلل عليهم .. واهلل ميه لو 
بنموت كلنا ما خليناهم يفرحوا باأر�شنا 

.. واحنا والزمن وراهم ؟؟”.

تطهري عرقي

جتمعا  ع�رس  �شتة  يطا  م�شافر  ت�شم 
وا�شعة  اأرا�ٍس  على  مقاما  �شكانيا 
األف   65 نحو  م�شاحتها  تبلغ  وممتدة 
على  الحتالل  قوات  وتعمل   ، دومن 
قريبة  كونها  منها  ال�شكان  اقتالع 
جلي�س  ع�شكري  تدريب  اأماكن  من 

الحتالل.
واأ�شدرت قوات الحتالل عدة قرارات 
ت�شم  منطقة  على  لال�شتيالء  ع�شكرية 
12 جتمعا �شكانيا تقع يف منطقة اأطلق 
عليها الحتالل منطقة )917( والبالغة 
يعمل  حيث  دومن؛  األف   35 م�شاحتها 
عرقي  تطهري  عملية  على  الحتالل 

الفل�شطينيني  هوؤلء  اقتالع  ت�شتهدف 
لكن  املنطقة،  تلك  يف  اأرا�شيهم  من 
رغم  بالأر�س  وت�شبثهم  اإ�رسارهم 
ذلك  دون  يحول  القا�شية  الظروف 

ب�شهولة. 
رئي�س املجل�س  اأبو عرام  ن�شال  ويوؤكد 
ت�رسيح  يف  يطا  م�شافر  يف  القروي 
امل�شافر  منطقة  اأن  ملرا�شلنا:  خا�س 
كبرية ووا�شعة وممتدة ت�شل اإىل اأرا�شي 
بني النعيم �شمال ومتتد اإىل مدينة عراد 
لنهر  حدودها  وت�شل  جنوبا،  النقب  يف 
الأردن وهي منطقة ا�شرتاتيجية يعدها 
خطرية  حدودية  مناطق  الحتالل 
 1800 نحو  �شكانها  عدد  ويبلغ  اأمنيا 
مواطن يعتا�شون على مزروعاتهم وناجت 
موا�شيهم ورغم �شعوبة العي�س والتحدي 

فهم مت�شبثون يف اأر�شهم.

حياة حمفوفة باملخاطرة

 75( الهذالني  �شليمان  احلاج  وي�شف 
امل�شافر  منطقة  يف  احلياة  عاما( 
فيقول: اأنا من قرية اأم اخلري املال�شقة 
مل�شتوطنة “كرمئيل”، نعي�س يف قريتنا 
يف  احلياة  ولكن  وموا�شينا  وعائلتي  اأنا 
خطر  ويف  ال�شعوبة  يف  غاية  املنطقة 
فاإن  لذلك  وموا�شينا  اأرواحنا  على 
الليل  طوال  ي�شهرون  واأحفادنا  اأبناءنا 
حلماية اأنف�شهم من هجمات م�شتوطني 
على  املقامة  “�شو�شيا”  م�شتوطنة 

اأرا�شينا.
بع�س  عن  يبحثون  النهار  “يف  واأ�شاف 
ما  يجدون  لعلهم  الرعوية  املناطق 
يطعم اأغنامنا، وخا�شة بعد اأن ا�شتولت 
م�شاحات  على  الحتالل  �شلطات 
�شا�شعة من هذه الأرا�شي و�شمم جزءا 
من مراعيها، يف حماولت حثيثة لدفعنا 

للرحيل”.
لن نرحل

ملرا�شلنا  خا�س  حديث  يف  وي�شيف 
“طول   : القائل  العربي  باملثل  مبتدئا 
لقد  دة”!!  بال�شِّ وانتي  جدة  يا  عمرك 
من  1948م  عام  الحتالل  هجرنا 
بئر  نقب  يف  عراد  منطقة  يف  اأرا�شينا 
ال�شبابة  باأ�شبع  اإليها  ال�شبع .. - واأ�شار 

وكاأنه يحن بالعودة اإليها-
وقال: ‘لن نرحل من اأر�شنا، حتى يرث 
اهلل الأر�س ومن عليها، واإن هذه الأر�س 
اأبنائنا  اإىل  �شن�شلمها  اأعناقنا  يف  اأمانة 
يف  نفرط  اأن  دون  القادمة،  والأجيال 
واإن  فيها،  تراب  بحفنة  اأو  منها،  �شرب 
تفريطنا باأر�شنا يعني نكرانا لالأجداد، 
�شقطوا  الذين  ال�شهداء  لدماء  وخيانة 

دفاعا عن هذه الأر�س.

انخفا�س عدد املوا�سي

واأكد عبد الهادي حنت�س خبري اخلرائط 
الغربية،  ال�شفة  جنوب  وال�شتيطان يف 
لعملية  تتعر�س  يطا  م�شافر  اأن منطقة 
املخططات  خالل  من  عرقي،  تطهري 
ل�شتهداف  الوا�شحة  الإ�رسائيلية 
البوؤر  تو�شيع  بهدف  اأرا�شيها، 
واإقامة  ح�شابها،  على  ال�شتيطانية 
التالل، م�شريا  روؤو�س  بوؤر جديدة على 
وامل�شتوطنني  الحتالل  ممار�شات  اإىل 
انخفا�س  اإىل  اأدت  والتي  املتوا�شلة، 
منطقة  يف  املوا�شي  عدد  يف  حاد 
م�شادرة  بعد  خا�شة  يطا،  م�شافر 
الأرا�شي الزراعية والرعوية، وال�شيطرة 
عدد  انخف�س  حيث  املياه،  اآبار  على 
املوا�شي يف م�شافر يطا من 100 األف 

راأ�س، اإىل 40 األفا فقط.
خا�س  حديث  يف  حنت�س  واأ�شاف 
ملرا�شلنا: �شمود املواطنني الأ�شطوري 
يف امل�شافر حافظ على الأر�س، وعرقل 
وهذا  امل�شتوطنات،  تو�شيع  خمططات 
يف  احلياة  لأن  الحتالل،  اأذهل  اأمر 
قوة  ولول  للغاية،  �شعبة  يطا  م�شافر 
واإميانهم  هناك  الفل�شطينيني  �شكيمة 
ملا  عليها؛  واحلفاظ  اأر�شهم  بقد�شية 

كان هناك وجود لهم.
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جوان  منذ  )غرب(  احلديدة  وت�شهد 
القوات  بني  �شارية  معارك   ،2018
العربي  بالتحالف  مدعومة  احلكومية 
من جهة، وجماعة »احلوثي« من جهة 
اأخرى، ت�شببت بفرار مئات االآالف من 
االأ�رس اإىل حمافظات عدن وحلج واأبني 
)جنوب(، لكنها ما زالت تعاين ظروفا 

قا�شية تفتقر ملقومات احلياة.
»اأموات على قيد احلياة«

بيننا  فرق  ال  االأموات،  بجوار  »نعي�ش 
وبينهم �شوى اأننا نتنف�ش الهواء وقلوبنا 
ما تزال تخفق«، بهذه الكلمات ا�شتهل 
عاماً(،   37( عقالن  نا�رس  �شامل 
غربي  »اجلراحي«  مدينة  من  النازح 
اإىل  »نفتقد  عقالن:  يقول  احلديدة، 
اأب�شط االأ�شياء املتعلقة باحلياة، حيث 
عن  ف�شاًل  ماء،  وال  دواء  وال  غذاء  ال 
اأغطية  بدون  العراء  يف  ننام  كوننا 
النهار  �شم�ش  حرارة  اأج�شادنا  تقي 

وزمهرير الربد لياًل«.
وجوده  على  انق�شى  اأنه  اإىل  وي�شري 
�شهور،   4 املقربة  يف  ال�شتة  واأطفاله 
اإغاثية  منظمات  تزورهم  اأن  دون 
حملية اأو دولية، وي�شيف قائاًل: »نحن 

اأموات على قيد احلياة«.
احلطب  اأعواد  من  املنبعث  الدخان 
املتعبتني  عينيها  اأغرق  املحرتق، 

اإبراهيم  كلثوم  حتاول  اإذ  بالدموع، 
)30 عاًما(، طبخ ما تي�رس من الطعام 

الأبنائها االأربعة.
»كما  بالقول:  اإبراهيم  كلثوم  بادرت 
الذرة  اأحاول طبخ قليل من حب  ترى 
لعدم  اخل�شب  اأعواد  على  املاء،  مع 
للطهي«وت�شيف:  غاز  اأنابيب  وجود 
اأذهب مع زوجي  الباكر  ال�شباح  »منذ 
املياه  قوارير  من  قدر  اأكرب  جلمع 
نبيعها  ثم  اخلردة،  واأواين  الفارغة 
�رساء  بها  نحاول  جًدا،  زهيدة  مببالغ 
ما تي�رس من الطعام الأطفالنا«وبحرقة 
حممد  فاطمة  جارتها  تت�شاءل  واأمل، 
اإبراهيم، عن دور املنظمات االإغاثية 
وتقول:  عدن  يف  والدولية،  املحلية 
مكّبات  الطعام يف  اأحيانا عن  »نبحث 
واالأطباء  النا�ش  يراها  فما  القمامة!! 
نحن  نراها  متعفنة،  تالفة  اأ�شياء 
�شحية، ونعتربها زادنا اليومي، حالنا 

كحال احليوانات«.
مكتب  يف  موظف  يحيى،  حممد 
واأحد  باحلديدة،  والتعليم  الرتبية 
ي�شتلم  مل  اإنه  يقول  املقربة،  �شكان 
واإنه  ال�شهري منذ عام ون�شف،  راتبه 
اإال  عدن  يف  خيار  من  اأمامه  يكن  مل 
على  للح�شول  ال�شيارات  زجاج  م�شح 

»فتات من املال« الإطعام اأطفاله.
 10 لـ  اأب  وهو  يحيى،  وي�شيف 
راتبي  اإيداع  بانتظار  »اأتابع  اأطفال: 
منذ  املخت�شة يف عدن  عند اجلهات 

اأ�شهر من   4 اإىل املدينة قبل  و�شويل 
االآن، دومنا فائدة«ويتابع: »ا�شطررت 
اإىل العي�ش هنا )يف املقربة(، الأنني ال 
اأ�شد به جوع اأطفايل«، فيما  اأملك ما 
اعترب اأن »احل�شى واأحجار القبور التي 
ن�شع عليها روؤو�شنا، اأكرث لطفا بنا من 

اأبناء جلدتنا«.
امل�ساعدات الإغاثية غائبة

املنظمات  ع�رسات  وجود  ورغم 
مدينة  يف  االإغاثية  والدولية  املحلية 
»القطيع«  مقربة  نازحي  اأن  اإال  عدن، 
اإن�شانية،  م�شاعدات  اأي  يتلقوا  مل 
رجال  بع�ش  به  يجود  ما  با�شتثناء 
اخلري مما ال يكفي الأكرث من يوٍم واحٍد 
يقول عبداهلل احلمادي،   ، ويف حديثه 
املقربة،  يف  النازحني  عن  امل�شوؤول 
اأية  القطيع،  مقربة  لنازحي  ي�شل  »مل 
االإغاثية  املنظمات  من  م�شاعدات 
اأو احلكومة، ومل يلتفت حتى اللحظة 

اأحد ملعاناتهم املتزايدة«.
ويو�شح قائاًل: »مل يجد هوؤالء النازحني 
البالغ عددهم ما يقارب األف �شخ�ش، 
مكاًنا يذهبون اإليه غري املبيت و�شط 
واأطفالهم  اأنف�شهم  معر�شني  القبور، 
ملخاطر جمة، ف�شال عن ما يلحقونه 
العي�ش  اأذى باملوتى«وعن ظروف  من 
بني املقابر، ي�رسد احلمادي: »تنت�رس 
ثعابني وح�رسات �شامة وبعو�ش و�شط 
االأ�شجار والقبور املهدمة، ف�شال عن 

ذلك  لكن  واحلمري،  ال�شالة  الكالب 
املبيت«بدوره  من  هوؤالء  كله مل مينع 
النازح  را�شد،  حممد  �شامي  يعتقد 
باحلديدة،  الفقيه«  »بيت  مدينة  من 
»حالهم  املقربة  يف  النازحني  اأن 
اأ�شواأ«وي�شيف  ورمبا  املوتى  كحال 
قربه،  يف  مرتاًحا  امليت  يكون  قد   ،
القبور  فوق  املوجودين  هوؤالء  لكن 

يفتقدون الأب�شط مقومات احلياة.
 خماطر وانتهاك

 حلرمة املوتى
من  النازحون  يتهدد  ما  جانب  واإىل 
للدغات  تعر�شهم  اأبرزها  خماطر 
الثعابني واحل�رسات ال�شامة واإ�شابتهم 
فاإن  ُمعدية،  واأخرى  نف�شية  باأمرا�ش 
وجلو�شهم  املقابر  و�شط  وجودهم 
عليها ي�شبب اأذًى بالغا لرفات املوتى.

خالد  ال�شيخ  يف�رّس  اخل�شو�ش  وبهذا 
اإبراهيم، باأنه ال يجوز - وفق ال�رسيعة 
القبور  على  امل�شي   - االإ�شالمية 
واجللو�ش عليها وتعري�شها لالمتهان.

وي�شّدد ال�شيخ يف حديثه: »للميت حرمة 
باحلديث  م�شت�شهًدا  احلّي«،  كحرمة 
اأحدكم  يجل�ش  »الأن  ال�رسيف:  النبوي 
فتخل�ش  ثيابه  فتحرق  جمرة  على 
اإىل جلده، خري له من اأن يجل�ش على 
قرب«وبح�شب تقارير لبع�ش املنظمات 
االإن�شان  حقوق  جمال  يف  العاملة 
وم�رسفني على خميمات النزوح، فقد 

حمافظات  يف  النازحني  عدد  جتاوز 
نازح  األف  مائة  واأبني،  وحلج  عدن 
حادة  غذائية  اأزمة  اليمن  وت�رسب 
للتحالف  واتهامات  انتقادات  فجرت 
بالوقوف  ال�شعودية،  بقيادة  العربي 
وراء �شبح جماعة و�شيكة تتهدد البلد 
وقع احلرب  �شنوات على  منذ  املهتز 
دولية  حقوقية  منظمات  اتهمت  ولئن 
التحالف بـ«الت�شبب« باالأزمة، و�شّعدت 
�شخ�شيات بحثية وحمققون �شحفيون 
حد  انتقاداتهم  اأمميون،  وخرباء 

»التجويع«  با�شتخدام  التحالف  اتهام 
�شد  املعركة  حل�شم  »ا�شرتاتيجية« 
احلوثيني، اإال اأن تلك االأطراف مل تعف 
مفاقمة  م�شوؤولية  من  اأي�شا  احلوثيني 
االأزمة اأما التحالف، فيوؤكد من جانبه، 
اأنه اأوىل -منذ بداية عملياته باليمن- 
العمل االإن�شاين اأهمية كربى، وخ�ش�ش 
ملواجهة  كبرية  مالية  م�شاعدات 

االأو�شاع االإن�شانية بهذا البلد.

مل جتد ع�سرات الأ�سر النازحة من حمافظة احلديدة اليمنية، جّراء القتال الدائر فيها منذ �سهور، مكانا تاأوي اإليه يف العا�سمة املوؤقتة عدن، �سوى مقربة »القطيع« مبدينة كريرت. اأطفال 
ون�ساء و�سيوخ، اأجربتهم ظروف احلرب القا�سية على العي�ش و�سط قبور اّتخذوا منها ماأوًى ت�سرتيح فيه اأرواحهم املرهقة، وت�ستكني على عتباته اأج�سادهم املنهكة، يعي�سون كالأموات فيما هم 

»هالكون بقلوب تخفق«150 اأ�سرة تتقا�سم يومًيا تفا�سيل حياة موؤملة تخلو من اأي باعث للبهجة، ما اأن تتح�س�ش خرًبا �ساًرا اإّل ويلحقه عذابات ل ح�سر لها، وكاأنها عادت اإىل ع�سور حجرية بال 
غذاء اأو دواء اأو ماء، فيما ُتعد الكهرباء والغاز الغائبني، حلًما برفاهية مفرطة.

اليمن

م٫�ش 

برزخ قبل املمات.. نازح�ن ميني�ن ت�ؤويهم املقابر 

منظمات حقوقية وخرباء اأمميون وباحثون

التج�يع ا�ضرتاتيجية التحالف حل�ضم املعركة �ضد احل�ثيني
اليمن،  ت�رسب  حادة  غذائية  اأزمة 
للتحالف  واتهامات  انتقادات  فجرت 
بالوقوف  ال�شعودية،  بقيادة  العربي 
وراء �شبح جماعة و�شيكة تتهدد البلد 
املهتز منذ �شنوات على وقع احلرب، 
دولية  حقوقية  منظمات  اتهمت  ولئن 
التحالف بـ«الت�شبب« باالأزمة، و�شّعدت 
�شخ�شيات بحثية وحمققون �شحفيون 
حد  انتقاداتهم  اأمميون،  وخرباء 
»التجويع«  با�شتخدام  التحالف  اتهام 
�شد  املعركة  حل�شم  »ا�شرتاتيجية« 
مل  االأطراف  تلك  اأن  اإال  احلوثيني، 
م�شوؤولية  من  اأي�شا  احلوثيني  تعف 

مفاقمة االأزمة. 
اأنه  جانبه،  من  فيوؤكد  التحالف،  اأما 
باليمن-  عملياته  بداية  -منذ  اأوىل 
العمل االإن�شاين اأهمية كربى، وخ�ش�ش 
ملواجهة  كبرية  مالية  م�شاعدات 

االأو�شاع االإن�شانية بهذا البلد. 

حتذيرات مت�ساعدة
يف الفرتة االأخرية، ت�شاعدت حتذيرات 
غذائية  اأزمة  من  عدة  اأممية  جهات 
حادة باليمن، حمّذرة من جماعة قاتلة 
جوزيه  قال  اجلاري،  نوفمرب   6 ففي 
العام  املدير  �شيلفا،  دا  غرازيانو 
االأممية  والزراعة  االأغذية  ملنظمة 
)الفاو(، خالل جل�شة باالأمم املتحدة، 
مل  اإن�شانية  ماأ�شاة  »ي�شهد  اليمن  اإن 

ي�شبق لها مثيل«.
با�شم  املتحدث  اأكتوبرحذر   16 ويف 
اإرفيه  العاملي،  االأغذية  برنامج 
باليمن  املاليني  اأن  من  فري�شول، 
يف  جوع  اأزمة  »اأ�شواأ  يواجهون 

العامل«ولفت فري�شول اإىل اأن نحو 18 
�شبل  يوميا،  يعرفون،  ال  ميني  مليون 
احل�شول على وجبتهم القادمة، م�شريا 
اأن اأكرث من 8 ماليني منهم على حافة 
�شحفي،  مبوؤمتر  واأ�شاف،  املجاعة 
اأن 3.5 ماليني اآخرين قد يعانون من 
املقبلة؛  بالفرتة  احلاد  الغذاء  انعدام 
12 مليون ميني قد  اأن نحو  يعني  ما 

يواجهون خطر املجاعة.
بولياك،  كري�شتوف  قال  ذاته،  وباليوم 
املتحدث با�شم منظمة االأمم املتحدة 
اإن  لل�شحفيني،  )يوني�شف(،  للطفولة 
باأكرث  م�شابون  األف طفل ميني   400
 15 ويف  حدة  التغذية  �شوء  اأ�شكال 
غراندي،  ليز  قالت   ،2018 اأكتوبر 
اليمن،  ل�شوؤون  املتحدة  االأمم  من�شق 
اجلوع  اإن  اإعالمية،  بت�رسيحات 
البلد،  بهذ  �شخ�ش  مليون   13 يهدد 
جماعة  لـ«اأ�شواأ  يتحول  قد  االأمر  واإن 
نظم  »�شبكة  ووفق  قرن«  منذ  بالعامل 
االإنذار املبكر من املجاعة« )اأمريكية 
�رسق  )جنوب  حلج  فاإن  حكومية(، 
�شنعاء( هي اأكرث املحافظات اليمنية 
الغذائي،  االأمن  انعدام  من  معاناة 
بينما ي�شري  الرابع،  وهي يف امل�شتوى 
كاملة  للمجاعة  اخلام�ش  امل�شتوى 
اإىل  الغذائية  االأزمة  اأّدت  وبالفعل، 
ح�شب  االأطفال؛  بني  وفيات  �شقوط 
تقرير ن�رسته وكالة »اأ�شو�شيتد بر�ش«، 
يف 25 �شبتمرب 2018 ووفق التقرير، 
مبديرية  االأ�رس  من  الكثري  تعتمد 
غذائها  املحرق يف حجة، يف  خريان 
مت  فيما  ال�شجر،  اأوراق  تناول  على 
ت�شجيل وفاة 5 اأطفال مبنطقة »اأ�شلم« 

باملديرية جراء �شوء التغذية. 

اتهامات باجلملة
منظمات  جُتمع  حادة  غذائية  اأزمة 
على  بحثية  واأخرى  دولية  حقوقية 
عنها،  العربي  التحالف  م�شوؤولية 
تعفي  ال  فيما  االأوىل،  بالدرجة 

احلوثيني من امل�شوؤولية اأي�شا.
عرب  باملقابل،  يقول،  التحالف  لكن 
احلرب  بداية  منذ  �شّكل،  اإنه  بياناته، 
واالأعمال  لالإجالء  خلية  باليمن، 
العالقة  ذات  املهام  تتوىل  االإن�شانية، 
والتن�شيق  كافة،  االإن�شاين  بالعمل 
رفع  ل�شمان  الدولية،  املنظمات  مع 

املعاناة عن ال�شعب اليمني.
يف  اتهمت  الدولية،  العفو  منظمة 
 ،2018 جوان   6 يف  ن�رسته  تقرير 
رئي�شي،  ب�شكل  بالت�شبب،  التحالف 
باالأزمة الغذائية باليمن، عرب احل�شار 
والقيود املفرو�شة على و�شول املواد 
»ت�شييق  بعنوان:  تقرير  ويف  الغذائية 
التحالف واحلوثيني  اخلناق.. عراقيل 
باليمن«،  االإن�شانية  املعاناة  تفاقم 
جمل�ش  تبني  »عقب  املنظمة:  قالت 
االأمن القرار 2216 يف 2015، اأخذت 
اأو  وتوؤخر  املراكب  تفت�ش  اململكة 
تقيد دخولها اإىل موانئ البحر االأحمر 
احلظر  تطبق  اأنها  مدعية  اليمنية، 
كما  االأ�شلحة  توريد  على  املفرو�ش 

ن�ش القرار«.
فر�شها  التي  القيود  على  رد  ويف 
اأن�شاأ  التقرير،  ي�شيف  التحالف، 
يف  املتحدة،  لالأمم  العام  االأمني 
للتحقق  املتحدة  االأمم  »اآلية   ،2016

التحقق  )اآلية  اليمن«  يف  والتفتي�ش 
والتفتي�ش(، لت�شهيل تدفق ال�شلع على 
املوانئ  نحو  التجارية  املراكب  ظهر 

اليمنية على البحر االأحمر.
موا�شلة  على  »اأ�رس  التحالف  اأن  بيْد 
اأن  بعد  حتى  ال�شفن  تفتي�ش  عمليات 
تكون اآلية التحقق والتفتي�ش قد منحتها 
امليناء«،  لدخول  الالزمة  الت�شاريح 
نف�شها  املنظمة  نف�شه  امل�شدر  وفق 
اأي�شا بجزء من امل�شوؤولية على  األقت 
بـ«و�شع  اإياها  متهمة  احلوثيني؛  اإدارة 
امل�شاعدات  اإي�شال  اأمام  عراقيل 

االإن�شانية داخل اليمن«.
نظام  اأن  اإىل  ال�شدد،  بذات  ولفتت، 
املركبات  حلركة  الت�شاريح  اإ�شدار 
اإىل  اأدى  واالأ�شخا�ش،  وال�شلع 
االإن�شانية  املنظمات  حرية  تقييد 
وموظفيها يف التنقل داخل البالد كما 
اإجراءات  تلك املنظمات من  ا�شتكت 
بريوقراطية زائدة ت�شببت يف عمليات 
تاأخري مفرطة، ور�شاو طلبها مقاتلون 
حوثيون لل�شماح للقوافل باملرور عرب 

حواجز التفتي�ش.

ق�سف خمازن الغذاء
البحري،  احل�شار  م�شاهمة  رغم 
ب�شورة اأكرث حدة، باالأزمة االقت�شادية 
التحالف  هجمات  �شاهمت  باليمن، 
على امل�شانع وامل�شتودعات وحمطات 
االقت�شادية  واملواقع  الطاقة  توليد 
االأخرى اأي�شا يف ندرة ال�شلع الغذائية، 

وفق »هيومن رايت�ش ووت�ش«.
املنظمة  ن�رسته  تقرير  يف  ذلك  جاء 
2016، بعنوان: »ق�شف  احلقوقية يف 

التحالف  غارات  التجارية  املن�شاآت 
االقت�شادية  البنى  على  ال�شعودي 
�رسبات  املنظمة  باليمن«ووثقت 
 2015 مار�ش  بني  للتحالف،  جوية 
وفرباير 2016، ا�شتهدفت 13 من�شاأة 
اقت�شادية مدنية، كانت تنتج اأو تخزن 
فيها  مبا  للمدنيني،  الب�شائع  توزع  اأو 

الغذاء والدواء والكهرباء.
واعتربت املنظمة اأن الهجمات »اأّثرت 
وب�شكل  االقت�شادية  املواقع  على 
ندرة  فازدادت  املدنيني،  على  خا�ش 
وارتفعت  واالأدوية،  الغذائية  املواد 
درا�شة  كبري«وح�شب  ب�شكل  اأ�شعارها 
بكلية  الباحثة  ماندي،  مارثا  اأجرتها 
لندن لالقت�شاد، حول اأ�شكال الق�شف 
تدّخل  من  االأوىل  الـ17  باالأ�شهر 
ورقة  يف  باليمن،  العربي  التحالف 
ولية  الدُّ »ال�شبكة   ،2017 يف  ن�رستها 
هناك  فاإن  والتغذية«،  الطعام  حلقوق 
ا�شرتاتيجية  وجود  عن  قوية  »اأدلة 
الطعام  اإنتاج  عمليات  لتدمري  تهدف 
وعالوة  احلوثيني  مبناطق  وتوزيعه« 
بحثية  مراكز  وثقت  تقدم،  ما  على 
تفاقم  يف  �شاهمت  حوثية  اإجراءات 

االأزمة الغذائية.
ال�شيا�شية  للدرا�شات  �شنعاء  »مركز 
تقرير �شدر  ذكر يف  واال�شرتاتيجية«، 
احلوثية  االإدارة  اأن   ،2018 مطلع 
 ،2017 فرباير  اأواخر  فر�شت، 
ر�شوما جمركية على جميع ال�شاحنات 
املحافظات  تدخل  التي  التجارية 
اإىل  ذلك  واأدى  ل�شيطرتها   اخلا�شعة 
التي  اجلمركية  الر�شوم  م�شاعفة 
يدفعها التجار يف املوانئ؛ ما �شاعف 

بدوره اأ�شعار الغذاء. 

التجويع«.. 
»ا�سرتاتيجية« حرب

باالأزمة  بالت�شبب  التحالف  اتهام 
البع�ش  �شعدها  باليمن،  الغذائية 
»التجويع«  با�شتخدام  اتهامه  حد 
�شد  املعركة  حل�شم  »ا�شرتاتيجية« 
تقدمي  رغم  تاأتي  اتهامات  احلوثيني 
م�شاعدات  مرة،  من  باأكرث  التحالف، 
االإن�شانية  االأزمة  من  للحد  مالية 
الثالثاء،  اإعالنه،  اأخرها  باليمن، 
لهذا  دوالر  مليون   500 تخ�شي�ش 
يناير  يف  ن�رس  تقرير  ففي  الغر�ش 
اأمميني،  خرباء  جلنة  اتهمت   ،2018
التحالف با�شتخدام »التهديد بالتجويع 
و�شيلة للم�شاومة واأداة للحرب« باليمن 
الباحث  اتهم  ذاته،  النحو  وعلى 
ال�شعودية  وال،  دي  األيك�ش  الربيطاين 
»التجويع  با�شتخدام  واالإمارات 

ا�شرتاتيجية ع�شكرية« باليمن.
كتاب  موؤلف  وهو  وال،  دي  واعترب 
يف  ال�شادر  اجلماعي«،  »التجويع 
واأبوظبي  الريا�ش  اأن   ،2018 مار�ش 
االأكرث  ال�شالح  الغذاء  نق�ش  »يعتربان 
بذلك  وتريدان  اليمن،  يف  فاعلية 
اتهمت  بدورها،  احلوثيني  اإخ�شاع 
)بحثية/  العاملية«  ال�شالم  »موؤ�ش�شة 
الربوف�شور  اأعده  بتقرير  اأمريكية(، 
بـ«ا�شتخدام  التحالف  موندي،  مارثا 
لتقوي�ش  حرب  �شالح  التجويع 
اخلا�شعة  باملناطق  احلوثيني  �شلطة 

ل�شيطرتهم«.
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عي�شة ق. 

ت�رصيحات  يف  تريمان  �أ�شار  حيث 
�إذ�عة  عرب  �أم�س  ��شت�شافته  لدى 
»�لبهجة« �أن �لإد�رة فعال كانت مهتمة 
وقت  يف  �لليبي  �لالعب  با�شتقد�م 
لي�س  �لفرتة �حلالية  �شابق لكن خالل 
لعب  مع  �لتعاقد  يف  �لرغبة  لديها 
�لالعب  وح�شور  �لهجوم  يف  ين�شط 
من  له  �أ�شا�س  ل  بولوغني  ملعب  �إىل 
�ل�شحة، و��شتطرد �ملتحدث �أن �إد�رة 
مت�شدر �لبطولة �لوطنية حاليا تدعيم 
�لت�شكيلة على م�شتوى �خلط �خللفي، 
�أين تبحث عن ��شتقد�م لعب حموري 
من �أجل منح �ل�شتقر�ر خلط �لدفاع 

�لذي يعاين كثري� هذ� �ملو�شم.
�أن  تريمان  �أو�شح  �أخرى،  جهة  من 
�أوفدت  �لعا�شمي  �لفريق  �إد�رة 
�ملناجري حمي مفتاح �إىل فرن�شا من 
جز�ئري  فر�نكو  لعب  معاينة  �أجل 
�لفرن�شية  �لثانية  �لدرجة  يف  ين�شط 

بعث  �أجل  من  حوله  تقرير  وو�شع 
��شتقد�مه  �جل  معه من  �ملفاو�شات 
�ل�شتوي،  �ملركاتو  هذ�  �لفريق  �إىل 
مل  �لالعب  �أن  قال  �ملعني  �أن  �إل 
يكن  ومل  بامكانياته  �لإعجاب  يلق 
ويف  حوله،  مفتاح  تقرير  وفق  مقنعا 
من  لعبا  �أن  �أ�شاف  �ل�شدد  هذ� 
باأر�س  يلتحق  �شوف  بوركينافا�شو 
�لوطن من �جل جتربته و�لوقوف على 
�ملحوري  �لدفاع  يدعم  حتي  �أد�ئه 
ظل  يف  �ل�شتوي  �ملركاتو  يف  للنادي 
�ملتاعب �لتي يو�جهها �لطاقم �لفني 
منذ  �ملخيب  �خللفي  �خلط  �أد�ء  مع 

�نطالق �ملو�شم �لكروي �جلاري.

الإدارة تقرر ت�شريح 5 
لعبني و�شعيود يرغب 

بالبقاء

�أبناء  �إد�رة  �أن  تريمان  و�أعلن 

خم�شة  ت�رصيح  قررت  »�شو�شطارة« 
لعبني و�لتخلي عن خدماتهم خالل 
يقنعو�  مل  بعدما  �ل�شتوي  �ملركاتو 
من  �لأول  �لن�شف  خالل  باأد�ئهم 
وك�شف  �حلايل،  �لكروي  �ملو�شم 
�ملايل  �ملد�فع  ��شم  عن  �ملعني 
�أول  �أنه �شيكون  مك�شي�س �لذي قال 
�ملدرب  كتيبة  ل�شفوف  �ملغادرين 
�لفرن�شي تيريي فروجي ب�شبب عدم 
�لقتناع مبوؤهالته يف �خلط �خللفي 
�لطاقم  ح�شابات  خارج  و�أ�شبح 
�لفني منذ مدة، يف �ملقابل، رف�س 
�إىل  �لتطرق  �لإعالم  �ملكلف بخلية 
�أمري  �للعب  �شانع  رحيل  �مكانية 
ن  �أحد  ل  �أن  �شدد  حيث  �شعيود، 
حتدثت  �لنادي  يف  �لإد�رة  �أع�شاء 
�لفريق  مغادرته  �مكانية  حول 
وي�شجع  خلوق  لعب  و�أنه  خا�شة 
زمالئه، م�شيفا �أن �ملعني عرب عن 
م�شو�ره  ومو��شلة  �لبقاء  يف  رغبته 

مع �حتاد �لعا�شمة.

اإدارة احتاد العا�صمة تنفي التعاقد مع الليبي الاليفتريمان يك�شف منح الأولوية لتدعيم املحور واقرتاب لعب بوركينابي من التوقيع
خرجت اإدارة فريق احتاد العا�شمة عن �شمتها فيما يتعلق بتوقيع الالعب الدويل 
الليبي موؤيد الاليف على العقد مع الفريق العا�شمي، ويف هذا ال�شدد ك�شف املكلف 

بالإعالم يف الفريق اأمني تريمان اأن الإدارة مل تت�شل بالالعب الاليف ول �شحة 
لالأخبار التي مت تناقلها عرب مواقع اإعالمية ليبية ب�شاأن ح�شور الالعب اإىل ملعب عمر 

حمادي ببولوغني وخ�شوعه اإىل الفح�ص الطبي والتوقيع على العقد

بطولة اجلزائر بني 
الأندية لل�شباحة

م�صاركة اأكرث 
من 500 

�صباح و�صباحة 
يف املوعد

 
�جلز�ئرية  �لحتادية  تنظم 
�لوطنية  �لبطولة  لل�شباحة 
يف  �لأندية  بني  �ملفتوحة 
يومي  م   25 �ل�شغري  �حلو�س 
مب�شاركة  �ل�شبت  و  �جلمعة 
على  �شباح   500 من  �أكرث 
باحة  �حممد  م�شبح  م�شتوى 
ك�شف  ما  ح�شب  �لزو�ر  بباب 
�لريا�شي  �لتنظيم  مدير  عنه 
ر�شو�ن  �لفيدر�لية  للهيئة 
حمد�وي، وتعد هذه �ملناف�شة 
�ملو�شم  �فتتاح  مبثابة 
بالن�شبة   2019-2018 �لريا�شي 
لل�شباحة،  �لوطنية  لالحتادية 
حيث �شتعرف هذه �لن�شخة من 
�لأندية  بني  �لوطنية  �لبطولة 
م�شاركة قيا�شية تقدر مبجموع 
فتاة   190 بينهم  �شباح من   509
ميثلون 30 فريقا ينحدرون من 
كافة  من  ولئية  ر�بطات   10

�أنحاء �لوطن.
�جلز�ئر  ولية  ر�بطة  وتدخل 
عدد  باأكرب  �ملناف�شة  �أجو�ء 
متبوعة  ناديا،   15 �لأندية  من 
 4 وهر�ن  �أندية،   4 ب�شطيف 
ناديان  وتيبازة  تلم�شان  �أندية، 
جيجل،  بومرد��س،  بجاية،  ثم 
و�حد،  فريق  و�لبليدة  باتنة 
من  �لطبعة  هذه  وتتميز 
�لأندية  بني  �لوطنية  �لبطولة 
لل�شباحة باجلديد، وهو ح�شور 
بطلب  �لتون�شي  �ملر�شى  نادي 
هذه  وتعتمد  �لأخري،  هذ�  من 
على  �شتجري  �لتي  �لبطولة 
مد�ر ثالث ح�ش�س، على نظام 
�شعود  �أجل  من  �لنقاط  جمع 
يف  �لتتويج  من�شة  فوق  �لفرق 
ختام �ملناف�شة، فال يتم توزيع 
�ل�شباحني  على  �مليد�ليات 

�لفائزين.
ويف نف�س �ل�شياق �رصح حمد�وي 
قائال  �جلز�ئرية  �لأنباء  لوكالة 
مدى  تبني  �ملناف�شة  »هذه   :
من  خا�شة  �لنو�دي  جاهزية 
�نطالق  يف  �جلماعية  �لناحية 
هذ� �ملو�شم �لريا�شي �جلديد، 
لإعد�د  فريق  كل  ي�شعى  حيث 
ح�شد  على  مبنية  ��شرت�تيجية 
للفوز  �لنقاط  من  �أكرب  عدد 
مر��شيم  و�شتقام  باللقب«. 
�لأندية  على  �جلو�ئز  ت�شليم 
�ختتام  عقب  �ليوم  �لفائزة 
من  و�لأخرية  �لثالثة  �حل�شة 
نادي  يعد  للتذكري  �مل�شابقة. 
لقب  حامل  �جلز�ئر  �حتاد 
�لأندية  بني  �لوطنية  �لبطولة 

لل�شباحة يف �ملو�شم �ملا�شي.
ق.ر.

كاأ�ص العامل لل�شي�ص �شيدات باجلزائر

م�صاركة منتظرة 156 ريا�صية ميثلون 37 دولة

دولة   37 مبارزة ميثلون  �أكدت 156 
من  �لأوىل  �ملرحلة  يف  م�شاركتهن 
كاأ�س �لعامل 2018 لل�شي�س >�شيد�ت 
 25 �إىل   23 من  �إجر�وؤها  �ملقرر 
حر�شة  بقاعة  �جلاري  نوفمرب 
باجلز�ئر،  �لأمر  ويتعلق  ح�شان، 
�لأرجنتني، �لرب�زيل، كند� و�ل�شيلي، 
�ل�شني، كرو�تيا، جمهورية �لت�شيك، 
�إ�شبانيا،  م�رص،  �لدمنارك،، 
�أملانيا،  بريطانيا،  فرن�شا،  فنلند�، 
�ملجر،  كونغ،  هونغ  �ليونان، 
كوريا  �ليابان،  �إيطاليا،  �إيرلند�، 
�ملك�شيك،  �ملغرب،  �جلنوبية، 

هولند�، بولونيا، �لربتغال، رومانيا، 
تايباي،  �ل�شني  �شلوفاكيا،  رو�شيا، 
�أوكر�نيا  �لمار�ت،  تركيا،  تون�س، 
�لأمريكية،  �ملتحدة  و�لوليات 
�ملناف�شات  يف  �جلز�ئر  وت�شارك 
�لأمر  ويتعلق  �أ�شماء  ب�شتة  �لفردية 
�إينا�س  نرميان،  �لهو�ري  من  بكل 
مرمي  غمار،  نيهال  �شيماء  فالح، 
مباركي، يا�شمني تانتا�شت و�شونية  
ح�شب  مناف�شات  يف  زبوج.�أما 
�لفنية  �ملديرية  قررت  فقد  �لفرق 
�لهو�ري،  على   �لعتماد  �لوطنية 
لتمثيل  وزبوج  مباركي  فالح، 

�لحتادية  رئي�س  و�رصح  �جلز�ئر، 
�شليم  روؤوف  للمبارزة  �جلز�ئرية 
برناوي: ><هدفنا من تنظيم هذه 
لالعبات  �ملجال  فتح  هو  �لبطولة 
�لفني  �مل�شتوى  ورفع  لالحتكاك 
وهو  نف�س �لأمر بالن�شبة ملناف�شة 
�شيف �حل�شام رجال �لتي نظمناها 
�ملا�شية<<،  �لقليلة   �لأيام  يف 
�لفردية  �ملناف�شات  و�شتجرى 
يومي 23 و24 نوفمرب بينما برجمت 
مناف�شات ح�شب �لفرق  يف 25 من 

نف�س �ل�شهر.
ق.ر.

املدرب مربمج ح�شوره يف الأيام املقبلة 
للتوقيع والهدف اللعب على البقاء

اإدارة ال�صام تتفق مع ال�صربي 
ياناكوفيت�ش لإنهاء املو�صم

جمعية  فريق  �إد�رة  تو�شلت 
مع  �تفاق  �إىل  مليلة  عني 
د�نيال  �رصبي  �لفر�نكو  �ملدرب 
تويل  �أجل  من  ياناكوفيت�س 
�لتي  للفريق  �لفنية  �لعار�شة 
�شليم  �ملدرب  موؤقتا  تولها 
مناد �إثر ��شتقالة مدربها �ل�شابق 
�مل�شاكل  ب�شبب  عجايل  خل�رص 
�ل�شاعد  �لنادي  �لتي و�جهته مع 
�لأ�شو�ء،  دوري  �إىل  �جلديد 
�تفاقها  �إىل  �لإد�رة  حيث ك�شفت 
ياناكوفيت�س  �لنهائي مع �ملدرب 
من  تبقى  ما  مو��شلة  �أجل  مكن 
�حلايل  �لكروي  �ملو�شم  م�شو�ر 
معه  �لتفاق  ومت  �لنادي  مع 
�لر�بطة  يف  �لبقاء  �شمان  على 
يتبق  مل  حيث  �لأوىل،  �ملحرتفة 
باأر�س  �ملعني  �لتحاق  �شوى 
على  �لتوقيع  �أجل  من  �لوطن 
مبا�رصة  يف  و�لنطالق  �لعقد 
وجاء  �لت�شكيلة،  مع  �لعمل 

للمدرب  »�ل�شام«  �إد�رة  �ختيار 
ملعرفته  نظر�  �رصبي  �لفر�نكو 
وهو  �لوطنية  للبطولة  �جليدة 
�أنديتها  مع  �لعمل  له  �شبق  �لذي 
بعدما كان �أ�رصف يف وقت �شابق 
�لأربعاء،  �أمل  �أندية  تدريب  على 
وهو  ق�شنطينة  ومولودية  �شباب 
يو�جه  ل  يجعله  �لذي  �لأمر 
عقبات كثرية يف �لعمل مع فريقه 

�جلديد.
�أنهى فريق جمعية عني  لالإ�شارة 
مليلة مرحلة �لذهاب من �لبطولة 
بجدول   11 �ملركز  يف  �لوطنية 
نقطة   17 مبجموع  �لرتتيب 
متعرث  �أول  ن�شف  �أدى  و�لفريق 
ت�شجل  مل  �لت�شكيلة  و�أن  خا�شة 
ع�رص  �آخر  يف  و�حد�  فوز�  �شوى 
مباريات �لأخرية من �لبطولة ول 
عن  نقاط  ثالث  �شوى  يف�شلها 

ثالث �ملهددين بال�شقوط.
ع.ق.

عليق يكثف اجلهود لإيجاد خمرج قانوين 
وا�شتعادة النقاط الثالث

اأبناء العقيبة يعقدون م�صريهم 
يف دوري الأ�صواء

يف  �ل�شعبة  �لو�شعية  تتو��شل 
بلوزد�د  �شباب  فريق  تهديد 
�لعودة  يف  �لت�شكيلة  ف�شل  بعد 
�لذي  �لتنقل  �يجابية من  بنتيجة 
�أمام  �ملوؤخرة  قمة  قاده خلو�س 
�حتاد بلعبا�س، حيث تكبد �لنادي 
تعقد  جديدة  خ�شارة  �لعا�شمي 
و�شعيته يف موؤخرة �لرتتيب خا�شة 
يف  �ملوؤخرة  يتذيل  �ل�شباب  و�أن 
جتعله  عليها  يح�شد  ل  و�شعية 
�إىل  بال�شقوط  �ملهددين  �أكرب 
ظل  يف  خا�شة  �لثانية،  �لر�بطة 
�لتي تنتظره يف  �ملهمة �ملعقدة 
مرحلة �لإياب �لتي تعرف �للعب 
بلعب  �ملعنية  �لأندية  بني  بقوة 
�لأدو�ر �لأوىل و�لأندية �لتي تلعب 
من �جل �لبقاء، هذ� �لأمر �لذي 
�لبحث  على  ت�رص  �لإد�رة  يجعل 
م�شتوى  على  �لتغيري�ت  عن 
�لت�شكيلة من �أجل حت�شري تعد�د 
من  بقوة  �لتناف�س  على  قادر 

�ل�شقوط  غياهب  تفادي  �أجل 
هذ�  وعلى  �ل�شفلى،  �لدرجة  �إىل 
�قرتحت  �أطر�فا  فاإن  �ل�شياق 
للفريق  �ل�شابق  �لالعب  عودة 
من  �لتعد�د  غلى  �شيبان  يو�شف 
�لأمامي  �خلط  تدعيم  �جل 

و�لعمل على حتقيق �لبقاء.
من  م�شادر  ذكرت  �ملقابل،  يف 
�أن  »�لعقيبة«  �أبناء  �إد�رة  د�خل 
�شعيد  للفريق  �لعام  �ملدير 
�لبحث عن حلول  عليق �رصع يف 
�ملجال  يف  خرب�ء  مع  قانونية 
�لنقاط  ��شتعادة  على  للعمل 
�لحتادية  خ�شمتها  �لتي  �لثالث 
من  �لقدم  لكرة  �جلز�ئرية 
ر�شيد �لفريق، حيث يعمل عليق 
جرعة  ملنح  ��شتعادتها،  على 
بذل  ق�شد  للفريق  �أوك�شجني 
�خلطر  منطقة  ملغادرة  �جلهود 

يف جدول �لرتتيب.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

نزاهته  يف  الت�شكيك  ميكن  وال 
اأن  م�شيفا  ح�شبه،  وم�شداقيته 
القدم  لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
�شوف تدافع عنه بقوة، خا�شة بعد 
و�شلتها من طرف  التي  املرا�شلة 
لالحتاد  التابعة  االن�شباط  جلنة 
االإفريقي للعبة والتي توؤكد اإيقافه 
ب�شفة موؤقتة عن غدارة املباريات 
اإىل حني اال�شتماع اإىل اأقواله اأمام 
اأع�شائها والبث نهائيا يف م�شريه، 
مو�شحا اأنه ال ميكن الت�شكيك يف 
نزاهته بعد اتهامه بالف�شاد وتلقي 
الر�شوة من النادي امل�رصي، حيث 
معروف  �شارف  عبيد  اأن  قال 
عديدة  مباريات  واأدار  بالنزاهة 
اجلزائري خالل  التحكيم  و�رصف 
املباريات اخلارجية التي اأدارها.

نف�شه  ال�شياق  يف  غوتي  واأ�شاف 
مدينة  ابن  براءة  من  متاأكد  انه 
ق�شنطينة من تهمة الر�شوة رغم اأنه 
باالأخطاء  االعرتاف  يف  يرتدد  مل 
على  املعني  بها  قام  التي  الفنية 
اأكد  حيث  االأخ�رص،  امل�شتطيل 
اأن عبيد �شارف اأخطاأ يف قراراته 
والتي كانت حا�شمة يف التاأثري على 
ان  للقاء، م�شيفا  النهائية  النتيجة 
الدليل على االأمر اأن الفاف تلقت 
والتي  ىالقارية  الهيئة  مرا�شلة 
وهو  موؤقتة  ب�شفة  اإيقافه  توؤكد 
االأمر الذي ال يح�شم ثبوت تورطه 
يف تلقي الر�شوة الأن االأمر لو كان 
دونه  نهائيا  يوقف  فاإنه  كذلك 
مرور على جلنة االن�شباط ي�شيف 
الهيئة  اأن  واأ�شاف  املتحدث، 
يف  للطعن  ملفا  قدمت  الكروية 
اإىل  والوقوف  عقوبة عبيد �شارف 

جانبه اإىل غاية القرار النهائي.
غوتي  جدد  منف�شل  �شياق  يف 
بعد  احلكام  الأداء  تقييمه  يف 
البطولة  االأول من  الن�شف  اختتام 
الوطنية اأن االأداء كان مقبوال على 
مت�شل  �شياق  يف  واعرتف  العموم 
باالأخطاء التي وقع فيها عدد من 
احلكام على مدار املباريات التي 
االإعالن عن  اأداروها خا�شة منها 
ركالت اجلزاء، والتي كلفت عددا 
منهم ت�شليط العقوبة عليه، وك�شف 
حكام  ت�شتدعي  �شوف  هيئته  ان 
ملتقى  يف  امل�شاركة  اإىل  النخبة 
اأيام   5 اأو   4 بني  ما  يدوم  تقييمي 
يف انتظار حتديد التاريخ، من اجل 
الوقوف على االأخطاء التي وقعوا 
فيها وت�شحيحها من خالل عر�ض 
التي  للقاءات  الفيديو  اأ�رصطة 

اأداروها طيلة مرحلة الذهاب.

غوتي: عبيد �سارف معروف بالنزاهة والفاف �ستدعمهك�شف عن عقد لقاء تقييمي لأداء احلكام طيلة مرحلة الذهاب
�شّدد رئي�س اللجنة الفنية للتحكيم حممد غوتي عن م�شاندته املطلقة للحكم الدويل 
اجلزائري مهدي عبيد �شارف، بعد احلملة التي اأثريت �شده عقب الأخطاء التي وقع 

فيها خالل مباراة ذهاب نهائي رابطة اأبطال اإفريقيا والتي جمعت فريقي الأهلي 
امل�شري والرتجي التون�شي على ملعب برج العرب يف الإ�شكندرية واحت�شابه ركلتي 
جزاء غري �شرعيتني لفائدة النادي امل�شري، حيث دافع غوتي اأم�س لدى ت�شريحاته 

الإذاعية عن عبيد �شارف موؤكدا اأنه يعترب من اح�شن احلكام يف اجلزائر 

عرامة يتفق مع 
لعبي فيتا كلوب 

ويوقع عقدا مبدئيا

اإدارة ال�سيا�سي 
تت�سل مبا�سوي 
و�سارف يدخل 

ال�سباق
توا�شل اإدارة فريق �شباب ق�شنطينة 
املدرب اجلديد  البحث عن  عملية 
الذي �شوف يتكفل بالعار�شة الفنية 
موؤقتة  ب�شفة  يقودها  والتي  للفريق 
حيث  اأعراب،  امل�شاعد  املدرب 
دخل املدرب بوعالم �شارف ال�شباق 
من اأجل التعاقد معه خلفا للمدرب 
اأين  امل�شتقيل عبد القادر عمراين، 
مقربني  من  ات�شاالت  املعني  تلقى 
النب�ض  ج�ض  اأجل  من  النادي  من 
جتربة  اإىل  اخل�شوع  رغبته  حول 
الكروي  املو�شم  بطل  مع  التدريب 
من  ا�شتقال  واأنه  خا�شة  املن�رصم، 
الوطنية  للمنتخبات  مدير  من�شبه 
القدم،  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية 
واأ�شبح حرا من اأي التزام، وح�شب 
م�شادر من داخل الفريق فاإن �شارف 
بخ�شو�ض  املبدئية  موافقته  منح 
اأن  رغم  العر�ض،  على  املوافقة 
اجلديد  املدرب  هوية  يف  الف�شل 
بعد  يح�شم  »ال�شيا�شي« مل  لت�شكيلة 
طارق  الريا�شي  املدير  اأن  باعتبار 
مولودية  مبدرب  ات�شل  عرامة 
والذي  ما�شوي  الدين  خري  بجاية 
العر�ض،  على  الرد  قبل  مهلة  طلب 
االإعالن  يكون  اأن  املفرت�ض  ومن 
ل�شباب  اجلديد  املدرب  هوية  عن 
ق�شنطينة اليوم على اأق�شى تقدير.

اأر�ض  اإىل  عرامة  عاد  املقابل،  يف 
بعدما  املغرب  من  قادما  الوطن 
م�شريي  مالقاة  اأجل  من  تنقل 
واتفق  الكونغويل  كلوب  فيتا  نادي 
العبني  عن  التنازل  حول  معهم 
ين�شط  اأحدهما  االأفارقة  من  اثنني 
و�شط  يف  يلعب  واالآخر  مهاجم 
النادي  الهجومي، وكان رد  امليدان 
االتفاق  بعد  ايجابيا  الكونغويل 
ت�رصيح  مقابل  املالية  القيمة  حول 
ال�شفقة  متت  حال  ويف  الثنائي، 
�شيال  الالعب  م�شري  يكون  �شوف 
الفاف  قانون  اأن  ظل  يف  الت�رصيح 
العبني  من  اأكرث  ا�شتقدام  مينعه 
وينتظر  الت�شكيلة،  يف  اأجانب  اثنني 
اأن يكون قدوم الثنائي الذي رف�شت 
ار�ض  اإىل  عنه  الك�شف  االإدارة 
وقع  بعدما  املقبل  االأ�شبوع  الوطن 
عرامة عقدا مبدئيا معهما من اأجل 

ال�رصوع يف التدريبات.

ح�شة ال�شتئناف 
ت�شجل غياب 3 

لعبني

يف املقابل، خا�شت م�شاء اأول اأم�ض 
ح�شة  �شريتا  مدينة  ابناء  ت�شكيلة 
اال�شتئناف بعد ح�شولها على  يومني 
خلرجتها  التح�شري  اأجل  من  راحة 
الغامبي  نادي غامتيل  اأمام  القارية 
التمهيدي  الدور  ذهاب  اإطار  يف 
املقررة  اإفريقيا  اأبطال  رابطة  من 
االأ�شبوع املقبل، اأين عرفت احل�شة 
ت�شجيل  ومل  التعداد  اأغلب  ح�شور 
�شوى غياب بلخري امل�شاب وغياب 
للثنائي بلجياليل وعبيد،  غري مربر 
يف املقابل اندمج كل من لعرو�شي، 
يف  وزعالين  �رصيفة  بن  ليمان، 

التدريبات ب�شورة عادية.
عي�شة ق.

حمل الطاو�شي م�شوؤولية النتائج ال�شلبية للت�شكيلة

�سن�ساوي: الطاقم الفني للوفاق �سريحل و4 اأ�سماء خلالفة الطاو�سي

�شطيف  وفاق  رئي�ض  نائب  مّلح 
ح�شان �شن�شاوي غلى اإقالة الطاقم 
الهزمية  عقب  للفريق  الفني 
النادي  بها  مني  التي  اجلديدة 
بجاية،  مولودية  اأمام  اأم�ض  اأول 
اأع�شاء  اأن  املعني  ك�شف  حيث 
اجتماعا  برجموا  االإدارة  جمل�ض 
الف�شل  اأجل  من  البارحة  م�شاء 
يف عدة اأمور تتعلق بالفريق عقب 
التوايل، ويف  الثالثة على  اخل�شارة 
اأو�شح  للمعني  اإذاعية  ت�رصيحات 
اأنه من املنتظر اأن تف�شل االإدارة 

يف م�شتقبل الطاقم الفني بح�شور 
املدرب املغربي ر�شيد الطاو�شي 
اأنه رف�ض احل�شم  االجتماع ورغم 
واأع�شاء  االأخري  رحيل  يف  نهائيا 
اأنه  اأ�شار  اأنه  اإال  طاقمه امل�شاعد 
بطلب  الطاو�شي  يقوم  اأن  يتوقع 
دون منحه  بالرتا�شي  العقد  ف�شخ 
م�شتحقاته  وت�شديد  تعوي�شات 
�شن�شاوي  وحمل  العالقة،  املالية 
املدرب املغربي م�شوؤولية النتائج 
الت�شكيلة  حتققها  التي  ال�شلبية 
على  وافق  املدرب  اأن  مو�شحا 

االإدارة  بها  قامت  التي  التعيمات 
خالل املركاتو ال�شيفي املن�رصم 
ولي�ض  اإيجادها  عليه  والبدائل 

االإدارة.
اإدارة  اأن  �شن�شاوي  وك�شف 
االأ�شماء  من  عددا  متلك  الوفاق 
على  الطاو�شي  املر�شحة خلالفة 
للنادي على  الفنية  العار�شة  راأ�ض 
الفرن�شي  ال�شوي�رصي غيغر،  غرار 
الدين  نور  والثنائي  �شيموندي 

زكري وجمال مناد.
ع.ق.

فرنبات�سي يح�سر 
لت�سريح �سليماين 
باملركاتو ال�ستوي

تركية  اإعالمية  تقارير  رّجحت 
فرنبات�شي  نادي  اإدارة  عزم  عن 
الدويل  العبها  ت�رصيح  الرتكي 
خالل  �شليماين  اإ�شالم  اجلزائري 
واإنهاء  املقبل  ال�شتوي  املركاتو 
فرتة اإعارته من نادي لي�شرت �شيتي 
املقرر  موعدها  قبل  االجنليزي 
تاأتي  حيث  املقبل،  جوان  �شهر 
�رصبة  لت�شجل  امل�شتجدات  هذه 
موجعة ملهاجم املنتخب الوطني 
الذي مل يجد معامله مند انتقاله 
فرتة  خالل  الرتكي  الدوري  اإىل 
املنق�شية  ال�شيفية  التحويالت 
الفريق  مع  معامله  يجد  ومل 
من  قادما  ب�شفوفه  التحق  الذي 
كان  الذي  االجنليزي  نيوكا�شل 

الثاين  الن�شف  اإعارته  فرتة  اأنهى 
نهايتها  قبل  ال�شابق  املو�شم  من 
ب�شبب تلقيه لالإ�شابة، حيث ذكرت 
الرتكي  الفريق  اأن  امل�شادر  نف�ض 
اإىل  مغر  عر�ض  لتقدمي  ي�شتعد 
االجنليزي  �شيتي  كارديف  العب 
كينيت زوهور من اأجل اقناعه للعب 
هذا  الرتكي  الدوري  عمالق  مع 
بحكم  وا�شبح  ال�شتوي،  املركاتو 
جمعية  نادي  خريج  ان  املوؤكد 
اإىل  العودة  ابواب  على  ال�رصاقة 
قلعة »الكينغ باور« يف ظل �رصيان 
الذي  النادي االجنليزي  عقده مع 
ل�شبونة  �شبورتينغ  من  ا�شتقدمه 

الربتغايل.
 ع.ق.

اختيار هدفه اأمام الطوغو الأف�شل يف 
اجلولة اخلام�شة من الت�شفيات

عطال: اللعب اأمام النجوم 
كان حلما و�سار حقيقة

اجلزائري  الدويل  الالعب  عرّب 
يو�شف عطال عن �شعادته بتواجده 
حيث  العايل،  امل�شتوى  يف  يلعب 
املوقع  مع  اأجراه  حوار  يف  اأكد 
الر�شمي لفريقه ني�ض الفرن�شي اأنه 
كان يرى جنوما عاملية اأمثال بريلو 
التلفزيون  �شا�شة  عرب  و�شيدورف 
حقيقة  اإىل  احللم  يتحول  اأن  قبل 
جنوما  بجانب  اللعب  ويجاور 
عاملية، واأو�شح عطال اأنه مل يكن 
يت�شور يوما اأنه �شوف يحقق حلمه 
والتي  عاملية  جنوما  اأمام  باللعب 
يف  مبارياتها  مبتابعة  يكتفي  كان 
العامل  وكاأ�ض  العاملية  البطوالت 
اليوم  لكنه  التلفزيون  �شا�شة  عرب 
الفرن�شي  الدوري  يف  يلعب  ا�شبح 
ويجد بجانبه يف املباريات العبني 

كبار امل�شتوى ويحتك بهم.
نادي  مدرب  اأ�شاد  املقابل،  يف 
باتريك  العاملي  البطل  ني�ض 
فيريا باإمكانيات العبه ال�شاب اأين 

املوقع  مع  احلوار  نف�ض  يف  اأكد 
العب  عطال  اأن  لفريقه  الر�شمي 
كبرية  اإمكانيات  وميلك  موهوب 
والتح�شن  التطور  على  وقادر 
املدافع  اأن  مو�شحا  لالأف�شل، 
االأمين للخ�رص ميلك طاقة حيوية 
تقدمي  على  قادرة  وطاقة  كبرية 

االأف�شل.
فوت«  افريكا  »دايلي  موقع  وقام 
�شجله  الذي  الهدف  باختيار 
اأمام املنتخب  خريج نادي بارادو 
كاأ�ض  ت�شفيات  �شمن  الطوغويل 
االأف�شل   2019 لالأمم  اإفريقيا 
وانه  خا�شة  اخلام�شة  اجلولة  يف 
وهو  رائعة  مهارية  بطريقة  �شجل 
العبني  عدة  وراوغ  رك�ض  الذي 
بالكرة انطالقا من و�شط امليدان 
ال�شباك  يف  الكرة  ي�شدد  ان  قبل 
مع  الدولية  اأهدافه  اأول  وي�شجل 

الت�شكيلة الوطنية.
ع.ق.
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دربي مثري بني توتنهام وت�سيل�سي
الإجنليزي  الدوري  يعاود  حني  الواجهة  يف  وت�سيل�سي  توتنهام  بني  الدربي  مباراة  �ستكون 
ن�ساطه وذلك عندما يلتقيان اليوم على ملعب »وميبلي« يف املرحلة 13، ويعول توتنهام على 
هدافه هاري كاين، وو�سل ت�سعة من لعبي فريق املدرب الأرجنتيني ماوريت�سيو بوكيتينو اإىل 
الأ�سبوع الأخري من كاأ�س العامل قبل اأقل من �سهر على انطالق املو�سم اجلديد من الدوري 
املمتاز، ورغم الرهاق وم�ساكل اللياقة البدنية وحالة ال�سك التي يعي�سها الفريق بخ�سو�س 
ملعبه اجلديد وا�ستمراره يف اعتماد »وميبلي« بانتظار النتهاء من الأعمال يف ملعب »وايت 
هارت لين«، يبدو فريق بوكيتينو مناف�ًسا جدًيا على اإنهاء املو�سم يف املراكز الأربعة الأوىل 
املركز  يحتل  ت�سيل�سي، وهو  مباراته مع جاره  اإىل  ويدخل هوت�سبري  توالياً،  الرابع  للمو�سم 
الرابع بفارق نقطة خلف الأخري و5 خلف مان�س�سرت �سيتي حامل اللقب واملت�سدر، وبالتايل 
�سيحاول جاهداً احل�سول على النقاط الثالث واإحلاق الهزمية الأوىل ب�سيفه ومدربه الإيطايل 
ماوريت�سيو �ساري. من جهة »البلوز«، ياأمل �ساري اأن يرفع عدد املباريات التي خا�سها مع 
فريقه اجلديد دون هزمية اإىل 19 معولً على �سجل توتنهام ال�سعيف هذا املو�سم على اأر�سه 
اأمام ليفربول ومان�س�سرت �سيتي يف »وميبلي«، كما  اإذ �سبق له اأن خ�رس  اأمام الفرق الكبرية، 

كانت حاله �سد بر�سلونة الإ�سباين يف دوري الأبطال.

مورينيو يرد على ت�سريحات كا�سيا�س
على  الإجنليزي،  يونايتد  مان�س�سرت  لنادي  الفني  املدير  مورينيو  جوزيه  الربتغايل  رد 
الت�رسيحات الأخرية من اإيكر كا�سيا�س حار�س مرمى بورتو الربتغايل احلايل وريال مدريد 
ال�سابق، وكان اإيكر كا�سيا�س قد عانى من خالفات مع مورينيو يف حقبته مع ريال مدريد، 
وقال يف مقابلة اإنه مل يواجه مورينيو ولو عاد به الزمن اإىل تلك الفرتة كان �سيختار املواجهة 
الت�رسيح  »هذا  الربتغالية:  »ريكورد«  ل�سحيفة  ت�رسيحات  يف  مورينيو  وقال  الربتغايل،  مع 
تعطي فكرة اأن هذا ال�سخ�س يعي�س املرحلة الأخرية من حياته املهنية، لكن عندما يتعلق 
اأحد  اأمر ل  يتوافق مع احلقيقة، مل يكن هناك  اإنه مل يواجهني وهو  الأمر بي فهو يقول 
يفعل ذلك اأف�سل منه كان يفعلها من اخللف ب�سكل خفي«، وي�سري مورينيو بهذا الت�رسيح اإىل 
ا�ستخدام اإيكر كا�سيا�س لو�سائل الإعالم وال�سحافة يف اإ�سبانيا من اأجل مواجهة مورينيو، 

قبل رحيله عن النادي امللكي يف �سيف 2013.

ت�سايف ي�ستبعد عودة نيمار
 ويربر ا�ستهتار دميبلي

اأكد ت�سايف هرينانديز جنم بر�سلونة ال�سابق والذي يلعب حالًيا لل�سد القطري اأنه ل يرى اأي 
اأخرى، وقال ت�سايف يف  الكتالوين مرة  الفريق  فر�سة لعودة الربازيلي نيمار لرتداء قمي�س 
ت�رسيحات لإذاعة كادينا �سري »ل اأرى اأن نيمار �سيلعب لرب�سلونة مرة اأخرى، اأعتقد اأنه مل 
يكن على ما يرام مع الفريق الكتالوين«، وتابع ت�سايف: »اأرى اأن فر�سة عودته للفريق الكتالوين 
اإىل نف�س م�ستوى  »نيمار �سي�سل  واأ�ساف:  اإنه قنبلة«،  ت�ساوي �سفر، لكن كالعب كرة قدم 
ب�سكل  بها  يتمتع  التي  الطاقة  وا�ستغالل  ن�سوجه  حال  رونالدو،  وكري�ستيانو  مي�سي  ليونيل 
جيد«، واأو�سح: »ميكن تد�سني م�رسوع ريا�سي حول نيمار، لأنه قائد ودائًما يريد الكرة، لكن 

اأن يكون رقم 1 يف الفريق فهذا يعتمد على عقليته«.
وحول عدم ان�سباط عثمان دميبلي علق ت�سايف: »اإنها م�ساألة تتعلق بتنفيذ القواعد املوجودة 
يف غرف تغيري املالب�س، ل اأعرف ما الذي يدور الآن داخل النادي«، ونوه: »عثمان دميبلي 
ل ي�ستغل موهبته حتى الآن، لأن هذا لي�س بالأمر ال�سهل فهو ل زال بحاجة للوقت«، واأردف 
»يف بر�سلونة يجب فعل الكثري من الأ�سياء اجليدة، راأينا بالفعل اأهداف دميبلي وكيف اأحدث 
الفارق يف ال�سوبر الإ�سباين اأمام اإ�سبيلية«، واأمت: »اأي لعب اأجنبي يحتاج ل�سنة على الأقل 
لديه  لكنه  النادي،  مع  التعاي�س  م�سكلة  من  يعاين  الفرن�سي  النجم  الفريق،  مع  يتاأقلم  حتى 

موهبة ويجب ا�ستغاللها«.

اإنفانتينو: مونديال قطر �سيكون تاريخيًا
اأعرب جياين اإنفانتينو رئي�س الحتاد الدويل لكرة القدم عن اعتقاده ال�سخ�سي اأن دولة قطر 
�ستنظم مونديالً �سيكون الأف�سل يف تاريخ كاأ�س العامل نظراً لعوامل عديدة متتلكها الدولة 
اخلليجية، وحتدث رئي�س الحتاد الدويل ال�سوي�رسي اإنفانتينو عن كاأ�س العامل القادمة قطر 
اأنه متطلع جداً ومتحم�س ل�ست�سافة قطر للمونديال القادم، حيث يتوقع اأنه  2022 موؤكداً 
�سيكون اأف�سل مونديال على الإطالق وهو اأمر منطقي اأن يكون كل مونديال قادم اأف�سل من 
�سابقه على ال�سعيد التنظيمي نظراً لكت�ساب الدول املنظمة للخربات املتزايدة، ولكن على 

�سعيد اآخر اأكرث اأهمية فاإن قطر متتلك كل الإمكانيات لتقدمي مونديال تاريخي.

قّمة ملتهبة بني اأتليتكو مدريد وبر�سلونة
ملعب  اإىل  اليوم  الأنظار  تتجه 
»واندا ميرتوبوليتانو« يف العا�سمة 
مدريد الذي �سيكون م�رسحاً لقّمة 
الإ�سباين  الدوري  من   13 املرحلة 
و�سيفه  الثاين  مدريد  اأتلتيكو  بني 
اللقب،  وحامل  املت�سدر  بر�سلونة 
فقدان  خطر  بر�سلونة  ويواجه 
هذه  يف  تعرثه  حال  يف  ال�سدارة 
املرحلة حيث يتقدم بفارق نقطة 
اأتلتيكو  اأندية  ثالثة  عن  واحدة 
بلد  ي�ست�سيف  الذي  واإ�سبيلية 
املرحلة،  ختام  يف  اغدا  الوليد 
ميلك  الذي  األفي�س  وديبورتيفو 
فر�سة انتزاعها عندما يحل �سيفاً 
افتتاح املرحلة،  ليغاني�س يف  على 
وي�سعى اأتلتيكو ومدربه الأرجنتيني 
دييغو �سيميوين اإىل ا�ستغالل عامل 
الأر�س واجلمهور حل�سم القّمة مع 
وتعميق  ال�سدارة  لنتزاع  بر�سلونة 
الكاتالوين باخل�سارة  الفريق  جراح 
الثانية توالياً بعد ريال بيتي�س 4-3 

يف املرحلة املا�سية.
وا�ستفاد الفريقان من فرتة التوقف الدولية والتي �سمحت للعديد من عنا�رسهما امل�سابني من معاودة التمارين وال�ستعداد 
اإ�سابة يف  اأ�سبوعني ب�سبب  اأن لعب و�سطه الدويل الربازيلي فيليبي كوتينيو الغائب منذ نحو  للقمة النارية، واأعلن بر�سلونة 
اإرن�ستو  ع�سالت الفخذ عاود التمارين مع الفريق، وت�سكل عودة لعب خط الو�سط الهجومي دفعة لفريقه و�ستمنح مدربه 
اإىل  كوتينيو  عودة  ومقابل  الإيقاف،  ب�سبب  راكيتيت�س  اإيفان  الكرواتي  الو�سط  غياب لعب  اإ�سافية يف ظل  حلولً  فالفريدي 
اأتلتيكو من ح�سته التدريبية الثالثاء، معاودة مهاجمه الدويل دييغو كو�ستا وظهريه  تدريبات بر�سلونة، اأظهرت �سور ن�رسها 
الدويل الفرن�سي لوكا�س هرنانديز ومواطنه توما ليمار التمارين اأي�ساً مع الفريق، وين�سمون اإىل اثنني عادا حديثاً من الإ�سابة 
مدافعي  يفتقد خدمات  �سيميوين  يزال  ول  �سافيت�س،  �ستيفان  املونتينيغري  واملدافع  كوكي  الو�سط  لعب خط  هما  اأي�سا 
الأوروغواي دييغو غودين وخو�سيه ماريا خيمينيز، واللذين ي�سود اعتقاد اأنهما لن يكونا جاهزين يف الوقت املنا�سب خلو�س 
اللقاء �سد بر�سلونة.  وي�سد ريال مدريد الرحال اإىل اإقليم البا�سك ملواجهة اإيبار 13، وياأمل ريال مدريد يف اأن ي�سري املدرب 
�سانتياغو �سولري على خطى املدرب ال�سابق الفرن�سي زين الدين زيدان الذي �سلك طريق الفريق الرديف »كا�ستيا« قبل تويل 
مهام املدير الفني للفريق الأول ويقوده اإىل جناحات عدة اأبرزها لقب دوري اأبطال اأوروبا يف الأعوام الثالثة الأخرية.وكان 
لآخر النت�سارات الأربعة التي حققها ريال ال�ساد�س على �سلتا فيغو  يف الدوري، تاأثري اإيجابي عزز فر�س �سولري يف ا�ستالم 
املهمة ب�سكل دائم، وميني �سولري النف�س مبوا�سلة جناحه اأمام اإيبار لكنه �سيخو�س الرحلة اإىل البا�سك يف غياب العديد من 
العنا�رس الأ�سا�سية ب�سبب الإ�سابة خ�سو�ساً الربازيلي كا�سيمريو ونات�سو فرنانديز والفرن�سي رافايل فاران والربازيلي مار�سيلو 

وداين كارفاخال.

لإ�سابة  خوانفران  تعر�س ظهريه  مدريد  اأتلتيكو  نادي  اأعلن 
م�ساركته  يهدد  ما  اأم�س  اأول  التدريب  اأثناء  ال�ساق  ربطة  يف 
 13 املرحلة  املت�سدر يف  بر�سلونة  مع  املرتقبة  املباراة  يف 
يحتل  الذي  العا�سمة  نادي  واأعلن  الإ�سباين،  الدوري  من 
النادي  عن  فقط  نقطة  بفارق  الرتتيب  يف  الثالث  املركز 
اأن  ال  غيابه،  فرتة  حتديد  دون  من  لعبه  اإ�سابة  الكاتالوين 
�سحيفة »ماركا« رجحت األ يتمكن الالعب البالغ 33 عاما من 

امل�ساركة يف مباراة بر�سلونة على ملعب »واندا ميرتوبوليتانو« 
يف مدريد.

دفاعية  مع�سلة  تاأكده  حال  يف  خوانفران  غياب  و�سي�سكل 
من  املحروم  �سيميوين  دييغو  الأرجنتيني  للمدرب  جديدة 
جهود املدافعني الأوروغوانيني دييغو غودين وخو�سيه ماريا 
خيمينيز، يف حني عاود املدافعان الفرن�سي لوكا�س هرنانديز 

واملونتينيغري �ستيفان �سافيت�س التدريب منذ فرتة ق�سرية.

الإ�سابة تهدد غياب خوانفران اأمام بر�سلونة

ليفربول وماين ميددان العقد
وقال  الفريق،  مع  على متديد عقده  وافق  ماين  �ساديو  ال�سنغايل  مهاجمه  اأن  الإجنليزي  ليفربول  نادي  الالعب ال�سنغايل البالغ 26 عامًا 7 اأهداف هذا املو�سم يف 16 مباراة، فيما يبلغ جمموعه العام مع الريدز 40 ال�سحيح اأي�سًا، اأتيت اإىل هنا واأنا �سعيٌد جداً«، وتابع: »بالن�سبة يل فقد اتخذت اأف�سل قرار يف حياتي«. و�سجل عندما علمت اأنه لدي الفر�سة للقدوم اإىل هنا مل اأفكر مرتني، النادي ال�سحيح واللحظة ال�سحيحة واملدرب عظيم يل واأنا اأتطلع قدمًا مل�ساعدة الفريق والنادي لتحقيق اأحالمنا ل�سيما الألقاب«، واأ�ساف: »قلت دائمًا طويل الأمد دون حتديد املدة الزمنية، وقال ماين يف البيان: »اأنا �سعيد جداً بتمديد عقدي مع ليفربول، اإنه يوم ليفربول يف بيان ن�رسه عرب موقعه الر�سمي ومواقع التوا�سل الجتماعي اخلا�سة به اإن ماين وافق على عقد اأعلن 

هدفًا يف 89 مباراة.
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للم�ؤلف احل�شني �شكراين

حقوق الأجيال املقبلة بالإ�ضارة اإىل الأو�ضاع العربية
يف كتاب حق�ق الأجيال املقبلة بالإ�شارة اإىل الأو�شاع العربية ال�شادر حديًثا عن املركز العربي للأبحاث ودرا�شة ال�شيا�شات، ينطلق احل�شني �شكراين 

من حتديد مفه�م الأجيال املقبلة وارتباطه بالعل�م الجتماعية، ويتناول العدالة داخل اجليل نف�شه، والعدالة بني الأجيال، مثرًيا الت�شاوؤل عن 
جدوى التفريق بني امل�شاألتني يف ظل اأهمية �ش�ن ما ه� م�شرتك بني الأجيال، م�ؤكًدا اأن حماية املرياث امل�شرتك يج�ّشد العمل اجلماعي الك�ين لن�شر 

قيم العدالة والإن�شاف والعي�ش امل�شرتك وتر�شيخها يف الأجيال املتعاقبة.

وكالت 

مفه�م اجليل علًما 
واجتماًعا

بالقطع  �صفحة   456( الكتاب  يتاألف 
 19 من  ومفهر�ًصا(  موثًقا  الو�صط، 
يف  اأق�صام.  اأربعة  يف  موزعة  ف�صًل 
 - املقبلة  الأجيال  الأول،  الق�صم 
�صتة  والتنمية،  وال�صتدامة  العدالة 
مقاربة  الأول،  الف�صل  يتناول  ف�صول. 
بالعلوم  وارتباطها  املقبلة  الأجيال 
حقوق  مو�صوع  ارتباط  الجتماعية، 
جزًءا  باعتبارها  املقبلة،  الأجيال 
بفروع  الإن�صان،  حقوق  منظومة  من 
املوؤلف،  وبح�صب  كثرية.  علمية 
العلوم  خمتلف  الرتباط  هذا  مي�س 
والإن�صانية  والجتماعية  الطبيعية 
وال�صيا�صة  الفل�صفة  مثل  وال�صيا�صية، 
والتاريخ  والبيولوجيا  والقت�صاد 
واملوؤكد  والأخلق.  الدويل  والقانون 
فروع  يف  تتطور  نف�صها  املفاهيم  اأن 
حماولة  مع  كلها،  الإن�صانية  املعرفة 
اللتزامات  عن  للتعبري  مفاهيم  بلورة 
اجلديدة، وبناء عليه ت�صور العرتاف 

باحلقوق اجلديدة يف بعدها اجليلي.
الجتماعية  العلوم  الثاين،  الف�صل  يف 
ودرا�صة مفهوم اجليل، يدر�س املوؤلف 
منظور:  من  اأكرث  من  اجليل  مفهوم 
التحليل  وعلم  النف�س  علم  منظور 
ال�صو�صيولوجيا  ومنظور  النف�صي، 
ال�صو�صيولوجيا  ومنظور  ال�صيا�صية، 
حتديد  �صعوبة  موؤكًدا  التاريخية، 
احلديث  »يروم  قائًل:  اجليل،  مفهوم 
مفهوم  تعريف  لإ�صكالية  املخ�ص�س 
حتقيق  اأهمية  حول  وحتديده  اجليل 
العمومية،  ال�صيا�صات  يف  ال�صتدامة 
تعني  فهي  منها،  البيئية  �صيما  ول 
جيل،  كل  داخل  الإن�صاف  حتقيق 
امتدادها  يف  الأجيال  بني  وكذلك 
احلا�رض  يربط  الذي  الزمني 
النطاق  ذلك  يف  اإنها  اإذ  بامل�صتقبل؛ 
التحميل  على  الطبيعة  قدرة  متتحن 
والتحّمل، فم�صوؤولية اجليل القائم هي 
لأن احلركة  ال�صياق،  الأخطر يف هذا 
الدينامية تبداأ منه حينما يبقى اجليل 
ل  الذي  املتلقي  موقع  يف  املقبل 
ميلك م�صاومة، ما خل مواجهة تركة 

جيله الذي �صبقه«.

عدالة جيلية واأمن 
اإن�شاين

داخل  العدالة  الثالث،  الف�صل  يف 
الأجيال،  وبني   ... نف�صه  اجليل 
يف  تُق�صم  العدالة  اإن  �صكراين  يقول 
داخل  العدالة  بني  اجليلي  مفهومها 
والعدالة  اأوىل،  جهة  من  نف�صه  اجليل 
بني الأجيال من جهة ثانية؛ »لكن من 
الناحية العملية ي�صعب الف�صل بينهما 
ويف  الب�رض  بني  العدالة  فكرة  لمتداد 
ف�صلوك  )الزمكانية(،  واملكان  الزمان 
اجليل احلايل يوؤثر يف منط عي�س هذا 
اجليل نف�صه، و�صيوؤثر حتًما يف رفاهية 
العمومية  وال�صيا�صات  املقبل.  اجليل 
�صتوؤثر  احلايل  ع�رضنا  يف  املطبقة 
كما  املقبل،  اجليل  يف  بال�رضورة 
تاأثري  القت�صادية  لختياراتنا  �صيكون 

يف املدى البعيد«.

الرابع،  الف�صل  يف  املوؤلف  يتطرق 
 - الأجيال  بني  العدالة  نظرية 
والقانون  الأخلق  منظورات 
الدينية  املقاربات  اإىل  والقت�صاد، 
ا الإ�صلم(،  للأجيال املقبلة )خ�صو�صً
وروؤى املقاربات الو�صعية )ال�صرتاكية 
املفكرين  بع�س  واآراء  والراأ�صمالية(، 
ومفكري  هوبز(  )توما�س  ال�صيا�صيني 
�ِصن(،  )اأمارتيا  التنمية  اقت�صاد 
ومنظور القانون الدويل )اعتماًدا على 
م�صادره(، واجلهد املبذول من الدول، 
للأجيال  الإن�صان  وكذا منظور حقوق 

املقبلة.
بني  التعار�س  اخلام�س،  الف�صل  يف 
�صاأن  يف  والبيئة  التنمية  منا�رضي 
اأن  يبدو  املوؤلف  يلحظ  امل�صتقبل، 
ا �رضيًحا بني منا�رضي التنمية  تعار�صً
ميتد  امل�صتقبل  �صاأن  يف  والبيئة 
لي�صمل مو�صوعات عدة، مثل اختلف 
والتنموية،  البيئية  واملنظورات  الروؤى 
احلرة  التجارة  �صاأن  يف  والختلف 
وحتديد  والبيئيني  الإمناء  رجال  بني 
القت�صادي  النمو  بني  العلقة 
النظر  وجهة  وتعار�س  البيئة  وحماية 
التنمية  منا�رضي  بني  القت�صادية 
وموؤيدي حماية البيئة يف �صاأن علقة 

الإن�صان بالطبيعة.
البيئية  العدالة  ال�صاد�س،  الف�صل  يف 
املوؤلف  يجد  الإن�صاين،  والأمن 
املو�صوع  لهذا  الرئي�صة  الإ�صكالية 
يرتبط  رئي�صني:  ت�صاوؤلني  بني  تتاأرجح 
العدالة  مبادئ  تعزيز  بحتمية  الأول 
الإن�صانية  واأبعادها  وتفعيلها  البيئية 
م�صالح  تناق�س  ظل  يف  ال�صمولية 
الدوليني ومنافعهم، ويتحدد  الفاعلني 
ممزق  عامل  وجود  يف  الثاين  الت�صاوؤل 
بني �صمال )م�صنع( ل يوؤمن اإل بالنماء 
ال�رض�صة  والتناف�صية  القت�صادي 
وجنوب  واخل�صخ�صة؛  ال�صوق  واآليات 
العن�رض  ببقاء  م�صريه  يرتبط  )نامي( 
الب�رضي ذاته، لذلك ي�صعى اإىل التحرر 

من التبعية باأ�صكالها كلها.

مرياث م�شرتك 
وم�ش�ؤولية دولية

بيئي  قانون  نحو  الثاين،  الق�صم  يف 
ف�صول.  اأربعة  املقبلة،  للأجيال 
التنمية  قانون  ال�صابع،  الف�صل  يف 
املقبلة،  الأجيال  ومفهوم  امل�صتدامة 
التعريفات  بع�س  على  �صكراين  يركز 
امل�صتدامة،  التنمية  ملفهوم  اللزمة 

كتعريف تقرير برانتلند ودللته.
البيئية  الإعلنات  الثامن،  الف�صل  يف 
املقبلة،  الأجيال  ومفهوم  الكربى 
الأجيال  مفهوم  املوؤلف  يعر�س 
عن  ا�صتوكهومل  اإعلن  يف  املقبلة 
دي  ريو  واإعلن  الب�رضية،  التنمية 
واإعلن  والتنمية،  للبيئة  جانريو 
جوهان�صبورغ عن التنمية امل�صتدامة، 

واإعلن ريو + 20.
التا�صع،  الف�صل  يف  املوؤلف  يحاول 
للإن�صانية  امل�صرتك  املرياث  مفهوم 
مفهوم  حتديد  املقبلة،  والأجيال 
للإن�صانية،  امل�صرتك  املرياث 
مفهوم  يثريها  التي  وال�صعوبات 
املرياث امل�صرتك للإن�صانية يف �صاأن 
املرياث  وم�صاألة  املقبلة،  الأجيال 
والإن�صاف  للإن�صانية  امل�صرتك 
كا�صتيليون  واإعلن  الأجيال،  بني 
للمرياث  اجلديدة  الآفاق  �صاأن  يف 

امل�صرتك للإن�صانية، ومبادئ املرياث 
مقت�صيات  وفق  للإن�صانية  امل�صرتك 
اإىل  الولوج  كا�صتيليون، وعدالة  اإعلن 
املرياث امل�صرتك للإن�صانية، موؤ�ص�ًصا 
مفهوم الولوج هذا على اإمكانية الولوج 
القت�صادي،  الولوج  واإمكانية  املادي، 
وحتّمل  ال�صتفادة  يف  التمييز  وعدم 
يف  والأحقية  منا�صفة،  الأعباء 
بالأجيال  املتعلقة  املعلومات  ولوج 

املقبلة.
يف الف�صل العا�رض، امل�صوؤولية الدولية 
يعالج  املتعاقبة،  الأجيال  حلماية 
املوؤلف م�صائل عدة: تعدد مو�صوعات 
الفاعلني  واختلف  البيئية  امل�صوؤولية 
الدويل  القانون  امل�صوؤوليات؛  وتباين 
الأجيال  حلماية  الدولية  وامل�صوؤولية 
املتعاقبة؛ احلق يف التنمية باعتبارها 
املقبلة؛  الأجيال  حياة  لإنقاذ  �صبيًل 
امل�صوؤولية الأخلقية بو�صفها التزاًما 

جتاه ق�صايا الأجيال املقبلة.

�شيا�شات عاملية 
ود�شرتة عربية

يف الق�صم الثالث، ق�صايا الدبلوما�صية 
البيئية  وال�صيا�صات  والديون 
الف�صل  اأربعة ف�صول. يف  امل�صتقبلية، 
ال�صعوب  دبلوما�صية  ع�رض،  احلادي 
الأ�صلية واحلفاظ على هويتها، يقول 
معترب  دويل  جهد  ثمة  اإن  املوؤلف 
الأ�صليني  ال�صكان  اإىل  العتبار  لرد 
وثقافاتهم  هوياتهم  على  واحلفاظ 
للأجيال املقبلة، حيث ُعقدت ندوات 
عاملية مهمة، كما يدعو تيار مناه�صة 
حقوق  حماية  اإىل  با�صتمرار  العوملة 
الثاين  الف�صل  يف  الأ�صلية.  ال�صعوب 
بال�صتثمار  الديون  مقاي�صة  ع�رض، 
املقبلة،  الأجيال  وق�صايا  الطبيعة  يف 
ال�صبب  هي  الديون  اإن  املوؤلف  يقول 
الثالث،  العامل  يف  للتخلف  احلقيقي 
الدول  جميع  اأن  اجلزم  ميكن  حيث 
الدويل،  البنك  تعاليم  طبقت  التي 
التقومي  برنامج  يف  اأ�صا�ًصا  واملتمثلة 
الهيكلي، �صقطت يف اأح�صان الليربالية 
يحاول  ذلك،  على  بناء  املتوح�صة. 
مقاي�صة  مفهوم  تعريف  �صكراين 
العام  ال�صياق  اإىل  والتطرق  الديون، 
للديون ومن يتحمل تبعاتها، واجلذور 
الديون  مبادلة  ملفهوم  العقائدية 

بالطبيعة.
الثالث  الف�صل  يف  �صكراين  يرى 
العاملية  البيئية  ال�صيا�صات  ع�رض، 
اأن  املقبلة،  الأجيال  حقوق  وحماية 
توؤثر  ل  والعاملية  الإقليمية  البيئة 
العامة،  ال�صيا�صات  �صنع  يف  كثرًيا 
من  الت�صعينيات  حقبة  �صهدت  »لذلك 
الدولة  على  تركيًزا  الع�رضين  القرن 
لتحليل  وحدة  باعتبارها  وموؤ�ص�صاتها 
تغري  مع  لكن  العمومية.  ال�صيا�صات 
دور الدولة، ارتفع م�صتوى التفاعل بني 
اخلا�س  القطاع  ومنظمات  موؤ�ص�صات 
اأو  العام  القطاع  من ناحية ومنظمات 
وازدادت  اأخرى،  ناحية  من  احلكومي 
بينهما.  ما  يف  املتبادلة  العتمادية 
جدد  فاعلني  دور  تعاظم  وكذلك 
اجلن�صيات  املتعددة  ال�رضكات  مثل 
احلكومية،  غري  الدولية  واملنظمات 

يف ر�صم اأولويات ال�صيا�صات العامة«.
د�صرتة  ع�رض،  الرابع  الف�صل  يف 
الوطن  يف  املقبلة  الأجيال  حقوق 
م�صاألتني:  �صكراين  يتناول  العربي، 

الأجيال  حقوق  لد�صرتة  العام  الإطار 
املقبلة، والعدالة الجتماعية ود�صرتة 
اإىل  م�صتنًدا  امل�صتدامة،  التنمية 
كالد�صتورين  العربية  الد�صاتري  بع�س 
ياألف  مل  وبراأيه،  واملغربي.  التون�صي 
التن�صي�س  العربي  الد�صتوري  الفكر 
املقبلة  الأجيال  د�صتورًيا على حقوق 
العدالة بني  وم�صاحلها، وعلى ق�صايا 

الأجيال والإن�صاف وال�صتدامة.

منظمات دولية 
وواقع عربي

الأجيال  م�صالح  الرابع،  الق�صم  يف 
اجليلي،  التعاون  تعزيز  و�ُصبل  املقبلة 
اخلام�س  الف�صل  يف  ف�صول.  خم�صة 
بني  احلراري  الحتبا�س  ع�رض، 
يقول  وال�رضاع،  التعاون  دينامية 
املوؤلف اإن التغريات املناخية حظيت 
الدول واملنظمات  وا�صٍع من  باهتماٍم 
احلكومية  وغري  احلكومية  الدولية، 
طرف  كل  مقاربات  لكن  واخلرباء، 
الآخر،  الطرف  مقاربة  عن  تختلف 
بني  والتوافق  الإجماع  يح�صل  ومل 
معاجلة  �صاأن  واملنتفعني يف  الفاعلني 
وانعكا�صاتها.  املناخية  التغريات  اآثار 
املعادلة  جدلية  تُلّخ�س  وبراأيه، 
البيئية، ما  املناخية يف ترابط النظم 
الدويل؛  التعاون  اآليات  تعزيز  ي�صتلزم 
تغليب  اأي  الدولية،  وتناق�س امل�صالح 
منطق ال�رضاع الدويل والنفراد ب�صنع 
اأجل  ومن  الدويل.  املناخي  القرار 
يبدو  املناخية  املعادلة  رهانات  ربح 
امل�صرتكة  امل�صالح  حماية  اأ�صا�صًيا 

تاأمني  منظور  من  انطلًقا  للب�رضية 
يف  �صكراين  يرى  للجميع.  امل�صتقبل 
املنظمات  ع�رض،  ال�صاد�س  الف�صل 
عن  والدفاع  احلكومية  غري  الدولية 
الدول  اأن  املقبلة،  الأجيال  حقوق 
ال�صتدامة  ق�صايا  تعزيز  يف  ف�صلت 
املقبلة  الأجيال  مب�صالح  والهتمام 
املنظمات  دور  فربز  وحقوقها، 
تعزيز  يف  احلكومية  غري  الدولية 
فريكز  العاملية.  البيئية  ال�صيا�صات 
هنا على ق�صايا خدمة التعاون الدويل 
به  تتم�صك  خياًرا  باعتبارها  البيئي 
اأجل  من  احلكومية  غري  املنظمات 
املقبلة،  الأجيال  م�صالح  حماية 
الدولية غري  وعلى منظور املنظمات 
احلكومية حلقوق الأجيال املقبلة من 

اأجل تعزيز املقاربة التعاونية.
الأهداف  ع�رض،  ال�صابع  الف�صل  يف 
الإمنائية للألفية الثالثة والطريق نحو 
امل�صوؤولية  املوؤلف  يتناول  امل�صتقبل، 
وقيم  الدولية،  للمجموعة  اجلماعية 
احلادي  القرن  يف  الدولية  العلقات 
اأهداف  حتقيق  ومدى  والع�رضين، 

الألفية الثالثة.

م�شتقبل الطفل 
العربي

م�صتقبل  ع�رض،  الثامن  الف�صل  يف 
الطفل العربي، يعر�س دور املنظومة 
العاملية حلقوق الطفل، ودور املنظومة 
وواقع  الطفل،  حقوق  حلماية  العربية 
اأثناء  يف  ومعاناته  العراقي  الطفل 
ذلك  وانعكا�س  والنزاعات،  احلروب 

الطفل  وواقع  العامة،  ال�صحة  على 
املغربي بو�صفه �صحية للإعلم الذي 
تلقني  على  ويعتمد  العنف  �صور  يبث 
الطفل من دون اإ�رضاكه يف م�صار اإنتاج 

الربامج املتعلقة به ومب�صتقبله.

مراكز البح�ث 
املهتمة بامل�شتقبل

ع�رض  التا�صع  الف�صل  يف 
والأخري، مراكز البحوث املهتمة 
بامل�صتقبل، يتناول املوؤلف مراكز 
»البجعة  عن  والبحث  البحوث 
ومراكز  والعوملة  ال�صوداء« 
املوؤ�ص�صات  واأجيال  البحوث 
على  البحوث  ومراكز  البحثية 
مراكز  ومناذج  الدويل  امل�صتوى 
البحوث العاملية يف امل�صتقبليات، 
الوطن  يف  البحوث  ومراكز 
العربي ومفهوم الأجيال املقبلة. 
بخامتة  كتابه  �صكراين  ويختم 
اأن  بالذكر  واجلدير  وتو�صيات. 
باحث  اأ�صتاذ  �صكراين  احل�صني 
كلية  يف  الدولية  العلقات  يف 
والقت�صادية  القانونية  العلوم 
القا�صي  بجامعة  والجتماعية 
نال  املغرب.  يف  عيا�س 
اجلديدة  الدينامية  الدكتوراه يف 
جامعة  من  الدولية  للعلقات 
من  العديد  ن�رض  الأول.  حممد 
الأكادميية،  والتقارير  املقالت 
والإنكليزية،  والفرن�صية  بالعربية 
و�صدر له كتاب نحو مقاربة بيئية 

للمياه العربية.
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من تاريخ اجلزائر الثقايف

الجتاه الإ�سالحي يف فكر الأ�ستاذ عبد القادر القا�سمي
ي�سعب اخلو�ض يف �سرية رجل اإذا عّمت حياته الندرةيف امل�سادر املتحدثةعنه، فتبقى اآثاره هيالو�سيلة الوحيدة الّدالة عليه، واملتناول ل�سخ�سية الأ�ستاذ عبد القادر القا�سمي يجد نف�سه اأمام هذه العقبة، فاإذا 
ل مواقفها يف �ستى املنا�سبات، ومع ذلك، فكتاباته املعربة عن  خرج منها بالّنزر الي�سري الذي ل يعطي ت�سورا وا�سحا عنه،تعّذَر عليه ت�سنيفهفي اأي الفريقني هو؟ فهو تربية الزاوية القا�سمية، حتّدث با�سمها، ومثَّ

فكره واآرائه -واإن قلَّت-هي اأقرب نهجا للفكر الإ�سالحيالّداعياإىل حركة جتديدية يف التعليم والرتبية والّدين والجتماع،وجتربته يف خو�ض غمار املناف�سة ال�سيا�سية، املخالف لأبجديات الطرق ال�سوفية، 
يو�سحاأّنه ميثل التوجه الع�سري اجلديد للزاوية نهاية الثالثينيات من القرن الع�سرين،مع ظهور جيل من �سبابهااملختلف يف تفكريه عن الّنهج التقليدي املعتمد من �سيوخها منذ تاأ�سي�سها، واملت�سبع بفكر ال�سيخ 

حممد بنعزوز القا�سمي-خريج جامع الزيتونة- وهو كما ي�سفه الدكتور » م�سطفى لطر�ض«: رجل مثقف متفتح...وا�سع الطالع...يقف على الطرف النقي�ض لرجال الّدين من العائلة املوؤ�ّس�سة للزاوية

بقلم: حممد ب�سكر

 ن�ساطه الثقايف
وال�سيا�سي

ببلدة القادر  عبد  الأ�ستاذ   ولد 
وكان زاويتها،  يف  وتعلّم   الهامل، 
ال�سيخ فيها  �سيوخه  اأبرز   من 
 حممد بن عزوز القا�سمي، واحلاج
الرحمن، عبد  بن  ال�سنو�سي   ابن 
املقراين، اأحمد   والوانوغينب 
واللّغة والفقه  التف�سري   اأخذ عنهم 
ا�ستوى عوده، اأن   والتوحيد، ومنذ 
 �سّب معه حّب الن�ساط الجتماعي
وا�سعة عالقات  فكّون   والثقايف، 
والأدباء العلماء  من  الكثري   مع 
الثقايف  واملفكرين.ون�ساطه 
فكان القا�سمية،  بالزاوية   ارتبط 
الوافدين �سيخها  با�سم   ي�ستقبل 
مرا�سلة ذلك  اأمثلة   عليها،ومن 
15 بتاريخ  له  الإبراهيمي   الب�سري 
ترتيب منه  يرغب  1929م   اأوت 
 زيارة لالأديب »عمر بري« للزاوية،
عليكم... يفد   « فيها:  قاله  ومما 
اأحد  الأديب �سيدي » عمر بري » 
املنورة، املدينة  علماء   اأفذاذ 
،» بها  ال�سهرية  البيوتات    واأبناء 
توِق عن  الإبراهيمي  حتدث    ثّم 
الزاوية، لزيارة  »بري«   الأ�ستاذ 
ر�سوم حفظ  من  عنها  يُوؤثر   ملا 
العربية. والف�سائل  والأدب  العلم 
�سنة اأفريل من  �سهر   وا�ستقبل يف 
 1930م، رفقة ال�سيخ املكي بنعزوز
الوفد املدر�سي القا�سمي   وح�سن 
باري�س، من  القادم   الفرن�سي 
 والذي تراأ�سه املفت�س العام ال�ّسيد

) م.رودن(.
العلماء جمعية  تاأ�سي�س  مّت   وملا 
�سنة اجلزائريني   امل�سلمني 
اأع�سائها من   1931م،كان 
نظر وجهة  فيها  مّثل   املوؤ�ّس�سني، 
 الزاوية، وربطته باأع�سائها عالقة
 وثيقة،ل جند ما نوّثق به دوره داخل
 مكتبها الوطني، غري ر�سالة ال�سيخ
 عبد احلميد بن بادي�س، بتاريخ 2
اإىل املوجهة  1350هـ  الأول   ربيع 
منه يطلب  القادر  عبد   الأ�ستاذ 
�سدر بالغ  اأ�سفل  اإم�سائه   و�سع 
بالّدعاية يتعلق  اجلمعية   با�سم 
�سد ال�سحف  بع�س  اأثارتها   التي 
اإىل توؤدي  اأن  وكادت   امليزابيني، 
ت�سدر اأن  اجلمعية  فاأرادت   فتنة، 
هذه حرارة  فيه  ت�سكن   بيانا 
عليه واعتمدتاجلمعية   احلملة، 
العلمية ومنزلته  مكانته   باعتبار 

والجتماعية والدينية.
 تاأ�سي�ض جمعية »علماء

 ال�سنة«
وجهات اختالف  اأّن   غري 
احلياة على   النظر،والتناف�س 
واتهام والعلمية،   الّدينية 
 املحافظني لالإ�سالحيني باخلو�س
النف�سام اإىل  اأدى  ال�سيا�سة   يف 

»علماء جمعية  وتاأ�سي�س   بينهما، 
برئا�سة 1932م   ال�سنة«�سنة 
احلافظي، ال�سديق  بن   املولود 
باأّنها اهلل  �سعد  القا�سم  اأبو   ويرى 
الفرن�سية، الإدارة  برعاية   ن�ساأت 
جريدة عليها  القائمون   واأ�سدر 
ظهر ، عية �سبو لأ ا ) �س خال لإ ا ( 
دي�سمرب بتاريخ14   عددهاالأول 
عنها اختفتوظهرتبدل  ثّم   1932م 
1933م، املعيار«�سنة   «  جريدة 
 وهي جريدة ن�سف �سهرية، كانت
وحّدة انتقادا  اأ�سّد  اأ�سلوبها   يف 
امل�سلمني العلماء  جمعية   �سد 
جمعية تعمر  ومل  غريها.   عن 
بع�س اأو  عاما  اإّل  ال�سنة   علماء 
وَعَفااأثرها ن�ساطها   العام،ف�سمر 
 بنف�س �رسعة ن�ساأتها،ويبدو اأّن بع�س
تتحم�س مل  الطرقية   ال�سخ�سيات 
�سوائب من  حلقها  ما  ب�سبب   لها، 
 واتهامات، فان�سل منها اأع�ساوؤها،
 وحاول رئي�سها اإحياءها بعد بروز
والطرق الزوايا  احتاد  جامعة   « 
بن م�سطفى  ال�سيخ  فرا�سل   ،« 
بتاريخ ذلك  يف  القا�سمي   حممد 
منه»اإن وطلب  1938م،  جوان   8 
جمعية اإحياء  يف  رغبة  له   كانت 
جمعية مع  لتعمل  ال�سنة   علماء 
 الزوايا، َوو�سع برنامج يكون ال�سري
ال�سيد ان�سحب  مقت�ساه«.   علي 
جمعية من  القا�سمي  القادر   عبد 
اجلزائريني، امل�سلمني   العلماء 
انتماءه يثبت  اأّنه ل يوجد ما   غري 
وظهر ال�سنة،  علماء  جمعية   اإىل 
»جامعة تاأ�سي�س  مع  اأكرث   ن�ساطه 
�سنة  « والطرق  الزوايا   احتاد 
 1938م، والتي وجدت الدعم الكبري
 من زاوية الهامل، فاأ�س�س الأ�ستاذ
 عبد القادر جريدة تتبنى منهجها
تتوفر ل  اختياراتها،  عن   وتدافع 
الفرتة يف  عنه  معلومات   عندي 
 املمتدة من)1947/1939(، اإل اأّنني
موؤمتر له يف  م�ساركة   وقفت على 
العلمية املعاهد  جامعة   «  تكوين 
 والزوايا الدينية باإفريقيا ال�سمالية
العا�سمة يف  »  املنعقد باجلزائر 
والذي  ، 1948م  �سنة  اأفريل   �سهر 
 تراأ�سه ال�سيخ م�سطفى القا�سمي،
 ومّت فيه تاأ�سي�س املجل�س الإداري،
اأحد القادر«  عبد   « ال�سيد   وكان 
وهو فيه،  امل�ست�سارين   الأع�ساء 
اأحبا�س جمعية  اأع�ساء  من   اأي�سا 
يرتاأ�سها التي  ال�رسيفني   احلرمني 
و�سارك  ،« غربيط  بن  قدور   « 
باجلزائر املنعقد  ملتقاها   يف 
 العا�سمة  يف �سهر فيفري 1949م،
اأي�سا: حممد اأع�سائها  من   وجند 
تيارت زاوية  اهلل)رئي�س   ،) غالم 
 املطبعة مدير (ردو�سي وقدور
 رئي�س (اإ�سماعيل ومامي ،)الثعالبية
 مفتي( عمر وبابا ،) النجاح جريدة

.وغريهم ) بالعا�سمة املالكية
 احلرمني اأحبا�س « لوفد و�سبق
 ،1938م �سنة ب�سكرة بلدة زيارة «
ّ وحل  قادما - اهلل غالم ال�سيخ

 يف وكان ،الهامل ببلدة - منها
 جريدة مرا�سل نقل كما انتظاره
 القا�سمي احلازم الأديب «النجاح
 فاأخذه ،»القادر عبد احلاج ال�سيخ
ّ ثم ،الزاوية اإىل  زيارة يف رغب
 حيث،عليها به ّجفعر بو�سعادة

.الزقم جامع يف حما�رسة  األقى
 عبد الأ�ستاذ م�ساركة تكن مل
 الزاوية ن�ساط على تقت�رس القادر
 خا�س بل ،والجتماعي الثقايف
 ،ال�سيا�سي التناف�س غمار اأي�سا
 مبادئ من مبداأ خمالفته رغم
 واملقت�سي ،« الزوايا احتاد «
ف�سارك التعر�س عدم  لل�سيا�سة، 
انتخابات يف  م�ستقال   مرت�سحا 
1948م، ل�سنة  اجلزائري   املجل�س 
 واأ�س�س من باب الدعاية النتخابية
النائلية« الوحدة   «  جمعية 
اأ�سوات جمع  خاللها  من   حاول 
النتائج واأ�سفرت  نائل،   اأولد 
اجلمعية  بفوزهبمقعدمبجل�س 
 اجلزائرية املكونة من120 ع�سوا،

ممثالملنطقة بو�سعادة.
جريدة الر�ساد

جريدة تاأ�سي�س  يف  الف�سل   يرجع 
القادر عبد  الأ�ستاذ  اإىل   الر�ساد 
ظهورها وتزامن   القا�سمي، 
الزوايا احتاد  »جامعة   معتاأ�سي�س 
اجلريدة هذه  فجاءت   والطرق«، 
1938م، �سنة  بل�سانها    لتنطق 
 وعهد اإدارتها لأخيه عبد احلفيظ
من اإ�سدارها   القا�سمي،ودام 
نوفمرب  13 اإىل  1938م  ماي   16( 
الدكتور حممد  1939م(، ويعتربها 
ال�سحف عن  درا�سته  يف   نا�رس 
للخالف امتدادا   اجلزائرية 
املحافظ الجتاهني  بني   ال�سارخ 
اجلريدة وت�رسح   والإ�سالحي،» 
املجتمع لإ�سالح  طريقتها   باأّن 
حزب طريقة  مع  اأ�سا�سا   تختلف 
ذلك يف  �سلك  الذي   الإ�سالح، 
اجلماهري، عواطف  يثري   م�سلكا 
 وي�ستفزها بطريقة هي اإىل العنف
 اأقرب منها اإىل الت�سامح«،وتداولت
اأقالم موا�سيعها  حترير   على 
ال�ّساحة على  معروفة   اأدبية 
احل�سن  اجلزائريةاأمثال: 
العا�سمي، وحممد   الوارزقي، 
 واإبراهيم بن عزوز، واملكودي بن
وغريهم، العمراين..  القادر   عبد 
 و�سملت مقالتها ق�سايا اجتماعية
الّدواء هو  »ما  بينها:  من   ودينية، 
 الّناجع ل�سالح املجتمع الديني«،»
النوع هو  وما  الإ�سالح  هو   وما 
يف وموا�سيع  منه«،    املطلوب 
عن واأخرى  والأخالق،   الت�سوف 
واأ�سباب �سعفه، ومناهجه   التعليم 
عاجلت مقالت  فيها  جند   كما 
الأزمة حول   « اقت�سادية،   م�ساكل 
 القت�سادية«، »واجلزائر الزراعية،
اأّما ال�سالح«،  اإىل   وحاجتها 
 املجال ال�سيا�سي فاإّن مديرها يف
والأغرا�س«بني  مقاله»امل�ساريع 

كون من  املحافظني،  نظر   وجهة 
ويجب للّدين،  منافية   ال�سيا�سة 
 البتعاد عنها، واأّن الزوايا لتخو�س
ا، ومع ذلك ل تخلو   فيها اإّل َعر�سً
 مقالتها من الكالم فيها، وخا�سة
 اأثناء جمادلتها مع الإ�سالحني،
اأ�سلوبها تّت�سم  وعموما فهي يف 
 بالّتعقل والبتعاد عن الت�سخي�س
اجلرائد مع  مقارنة   والقدح، 

الطرقية الأخرى.
 من اآرائه ومواقفه

الإ�سالحية
نَظر يلفت   ما 
املن�سورة،  الّدار�سلمكاتباته 
 اأّنه �ساحبفكر حّر، وا�سح يف
 خياله، مطلع على م�ستجدات
متميز كاتٌب  واأديٌب   ع�رسه، 

 الأ�سلوب، وقلمه طلٌق، بلغ فيه
 مبلغه من البيان والإبداع،وميلك

موا�سيع يف  اخلو�س  يف   ج�سارة 
واقت�سادية، واأخالقية   فل�سفية 
الكاتب متكن  على  يقوم   اأ�سا�سها 
والإملام اجليد،  ال�ستقراء   من 
التحليل. على  والقدرة  الوا�سع، 
 عالج الأ�ستاذ عبد القادر القا�سمي
 يف مقالته ق�سايا تتعلق باملجتمع
التي ال�سائكة  وم�ساكله   اجلزائري 
ا�ستعماري واقع  ِنتاج  اإّل   ماهي 
يطرح  ) اهلل  رحمه   ( فكان   مرير، 
 بالتحليل اأوجاع هذا الوطن، وي�سع
 ما يراه منا�سبا من حلول يف م�سائل
العامة اأفكار  �سغلت   معدودة 
تدور الأفكار  بقيت   واخلا�سة،» 
دورانا الأوقات،  اأغلب  يف   حولها 
نف�سه حول  ال�ّسيء  بدوران   اأ�سبه 
ت�سري  - ت�سوره  - ح�سب  وهي   .» 
الإ�سالح يقودون  من  ذبذبة   اإىل 
الإ�سالح واأّن  الوطن،   داخل 
م�سائل يف  انح�رس  بع�سهم   عند 
خالفية، م�سائل  يف  بل   جزئية، 
ما ت�ستحق  ل   « قال:  كما   والتي 
من فيها  ي�رسف  ومازال   �رسف، 
 اجلهود اجلبارة والأوقات الثمينة،
امل�سائل تلك  �سبيل  اأريق يف   وقد 
لأجلها واأذيبت  احلرب،  من   اأنهر 
 اأخماخ جمهرة من املفكرين دون
به احلديث«ما جدوى   ، ويخل�س 
يف الواقع  العقيم  اخلالف  اأّن   اإىل 
 ال�ساحة الجتماعية وال�سيا�سية مل
 يفد الأفراد واجلماعات اإّل تباعدا

وبقايا عداوات را�سخة.
الغري’ بعمل  النتفاع   ‘ مقاله    ويف 
 يوجه حديثه لالإ�سالحيني، ويلفت
خرق عدم  �رسورة  اإىل   نظرهم 
مبقامه، اأدرى  وهم   الإجماع، 
 ومبقام ال�سّنة والجتهاد، وهم اأوىل
املجتهدين، الأئمة  عن  دافع   من 
تيمية:»من ابن  بقول   وا�ستدل 
اإل لينتفع  الإن�سان  اأّن   اعتقد 
الإجماع«،و�ساءه خرق  فقد   بعمله 
بني وفتنة  �سقاق  من   مايحدث 
يف اخلو�س  نتيجة   املوؤمنني 
 امل�سائل املجمع عليها، فينقلب ما

 كان
 يرجى

 من
اإىل  الإ�سالح 

باأّن  ف�ساد،ويرى 
 املفكرين �رسفوا عنان الفكر اإىل
 م�سائل �ستى، ومل يلتفتوا اإىل اأهمية
 البحث عن ‘ الّدواء الّناجح لإ�سالح
ويوؤكّدباأّنهم الّديني’،   املجتمع 
ل املجتمع  اأّناإ�سالح   يتفقون 
الّدين اإىل  بالرجوع  اإّل   يتاأتى 
وال�سّنة، الكتاب  بنور   وال�ست�ساءة 
 لكن بقي عليهم اأن ي�رسحوا كيفية
املوؤّدية الطريق  وتو�سيح   العالج، 
الفو�سى جرثومة   ل�ستئ�سال 
 املنت�رسة، وينتهي به احلديث اإىل
 اأجّنوهر التاأثري يف املجتمع يَكمُن
فمخالفة )القدوة(،  عن�رس   يف 
احلواجز من  لالأعمال   الأقوال 
التغيري الّنا�س  لقبولعموم   املانعة 
ول  « يقول:  ذلك  ويف   املن�سود، 
يت�سدى الذي  العامل  اأّن   جرم 
 لإ�سالح الأمة، من الالزم اأن يكون
اإ�سالحه عاد  واإّل  املثابة،   بتلك 
متري�سا، وتطبيبه   اإف�سادا، 
هذه فمق�سد  خطاأ«،   وت�سويبه 
الإ�سالحية املختلفة)   اجلمعيات 
 والطرقية ( اإّنا كان غر�سه تغذية
اجلمهور وتربية  الّدينية،   الّروح 
هذه تكن  ومل   اجلزائريعليها، 
معينة طائفة  اأو  فرد  اأمنية   الغاية 
بلهي معني،  حزب  فكرة  ول   ، 
رجال من  كثري  اأماين  عن   تعرب 
ويذهب البالد،  يف  والّدين   العلم 
 يف مقاله املعنون بـ ‘ بعد الزوبعة
هي الإ�سالحية  احلركة  اأّن   ‘اإىل 
ن�ساأتها، يف  حم�سة   جزائرية 
خرية من  اأ�ّس�سوها  الذين   واأّن 
وديانة ودراية  حكمة   امل�سلمني 
�ساءت التطور  �سّنة  لكن   وقدرة، 
 اأن تدخل �سمنها عنا�رس متطرفة

 اأّثرت
،  عليها
عطتها اأ  و
ل�سبغتها منافية   �سبغة 
الرجوع اإىل  يدعو  ثّم   احلقيقية، 
 للحق وال�سواب، وا�ستئناف العمل
من املجتمع  لتخلي�س   اجلاد 

اأدوائه  واأدرانه.
القادر عبد  الأ�ستاذ  فكر   اإّن 
 املبثوث يف مقالته القليلة يحتاج
 اإىل عناية ودرا�سة، فهو واإن عر�س
 ما يراه �سوابا دفاعا عن الطريقة
 التي ينتمي اإليها، فاإّن طرحه بحق
الّطوية،واحلر�س ب�سدق   يَت�سُم 
 ال�سديدعلى توحيد اجلهد للنهو�س

بالأمة  واإ�سالح حالها.
 تويف )رحمه اهلل( فجر يوم الأربعاء
املعظم رم�سان  �سهر  من   24 
والوطن 1954م،  هـ/   1373  �سنة 
جديدة مرحلة  يفتتح   اجلزائري 
النجاح جريدة  َفنََعتُه  الكفاح،   من 
 الق�سنطينية، بقولها: » نكبت بحق
التي اجلزائرية  الأدب   نوادي 
باأدبه حتفتها  القادر  عبد   كان 
لأ�سدقائه، ووفائه  وذكائه   ولطفه 
واأمثاله القا�سمي  بعد   واأ�سبحت 
موبوًءا«. ياب�سا  وحقال  بلقعا 
باأّنه: » كان يف  وو�سفه من يعرفه 
 ب�رسيته �ساميا �ُسمو الّروح، �سارفا
 مواهبه يف خدمة املجتمع، زاهدا
مواقفه كانت  الّنا�س،  عند   فيما 
على اإّل  لي�سهر  وثبات،  جّد   كلّها 
والعّفة الرب  على  الّنا�س   تن�سئة 
 والأمانة «، ورثاه ابن ب�سري رابحي
يف جاء  بق�سيدة  البليدة   مفتي 
 مطلعها:»اإىل اهلل اأ�سكو من خطوب
العلوم �رسح  لها   ملمة...تداعى 

الدوار�س«.
للمو�سوع م�سادره
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مببادرة من من�سقا اجلائزة امل�سرحي حليم زدام والأديب عبد الرزاق بوكبة

»املقهى الثقايف« يطلق جائزة احمّمد 
بن قّطاف يف الكتابة امل�سرحية«

اأطلق  »املقهى الثقايف » جلمعية نوميديا الثقافية لربج بوعريريج جائزة وطنية يف الكتابة 
امل�سرحية حملت ا�سم الكاتب واملخرج واملمثل امل�سرحي  الراحل احمّمد بن قّطاف )1939 ـ 2014(  

الذي يعد اأحد قامات امل�سرح اجلزائري التي �ستبقى خالدة يف التاريخ  وهذا بعدما �سجل �سيخ 
امل�سرحيني اجلزائريني  ا�سمه  من ذهب على لئحة عظماء امل�سرح اجلزائري  فلقد متكن هذا 

الأخري من  اإعادة الربيق الإبداعي وديناميكية م�سرحية جديدة   يف فرتة توليه اإدارة امل�سرح 
الوطني اجلزائري حمي الدين ب�سطارزي باجلزائر العا�سمة وكانت طريقته الوحيدة  للنجاح 

هي  العتماد على  ال�سباب  بالدرجة الأوىل واإعطائهم الفر�سة للظهور وال�ستثمار يف خرباتهم 
يف املجال امل�سرحي .

حكيم مالك

اإعطاء نف�س جديد 
للحركة امل�سرحية يف 

اجلزائر

الفراغ  ل�سد  اجلائزة  هذه  وتاأتي   
امل�رسحية  ال�ساحة  ت�سهده  الذي 
امل�رسحية  اجلوائز  يخ�ص  فيما 
الأ�سابع  على  تعد  والتي  القليلة 
هذه  جاءت  الأ�سا�ص  هذا  وعلى 
جديد  نف�ص  لإعطاء  اجلائزة 
اجلزائر  يف  امل�رسحية  للحركة 
والإبداع امل�رسحي على حد �سواء   
اجلائزة  مبن�سقا  دفع  ما  وهذا 
والأديب  زدام  حليم  امل�رسحي 
اإطالق  على  بوكبة   الرزاق  عبد 
التابعة   « الثقايف  »املقهى  مبادرة 
جلمعية نوميديا  الثقافية يف برج 

بوعريريج  .

ميهوبي يتفاعل 
مع مبادرة»املقهى 

الثقايف«املتعّلقة بجائزة 
احمّمد بن قّطاف

ولقد اأكد  الأديب عبد الرزاق بوكبة  

من�ّسق اجلائزة اأن وزير الثقافة عّز 
مع  تفاعل   قد  ميهوبي   الّدين 
الثقايف«املتعلّقة  »املقهى  مبادرة 
يف  قّطاف  بن  احمّمد  بجائزة 
الكتابة امل�رسحّية، واأّكد ا�ستعداد 
املالية  باجلوانب  للتكّفل  الوزارة 
لها  موؤكدا يف هذا ال�سدد  بوكبة 
اأن من�ّسق اجلائزة امل�رسحي حليم 
زّدام ورئي�ص جمعية نوميديا عقبة 
بوعافية  �سيجتمع  يوم الثنني26 
هذه  لرت�سيم     ،  2018 نوفمرب 
عبد  الروائي  كا�سفا    ، اجلائزة 
ندوة  تنظيم  عن  بوكبة   الرزاق  
تفا�سيل  عن  لالإعالن  �سحفية 
ومكانها  فيها  وامل�ساركة  اجلائزة 
التزام  عن  م�سريا   وزمانها  
نزيهة  بجائزة  الثقايف«  »املقهى 
مع  تن�سجم  وم�سيئة  وحمرتفة 
امل�سهد  حاجة  ومع  ا�سمها 

اجلزائري اإليها.

 اختيار ف�سيلة الفاروق 
واحميدة العيا�سي 

و�سفيان عطية كاأع�ساء 
يف جلنة التحكيم

 وت�سم جلنة حتكيم جائزة احمّمد 
امل�رسحية  الكتابة  يف  قطاف  بن 

اأ�سماء    )  2019-2018( دورة 
الثقايف  وثقلها  وزنها   لها  كبرية 
والإبداعي  والعلمي  والأدبي 
يف  الرائدة  اجلزائرية  كالروائية 
الفاروق«  »ف�سيلة  العربي   العامل 
والإعالمي   امل�رسحي  والكاتب 
واملمثل  العيا�سي   البارزاحميدة  
واملخرج امل�رسحي �سفيان عطية 
امل�رسحي  والباحث  والكاتب   ،
املجيد  عبد  الدكتور  املغربي 
والكاتب  واملخرج   ، �سكري 
ال�سيخ  عقباوي  امل�رسحي 
اهلل  عبد  والأكادميي  وامل�رسحي 

بهلول.  

�سيخ امل�سرحيني 
اجلزائريني الراحل 
احمّمد بن قطاف يف 

�سطور...

امل�رسحيني   �سيخ  اأن   العلم  مع 
بن  احمّمد  الراحل  اجلزائريني 
قطاف  كممثل  يف فرقة الإذاعة 
اجلزائرية بعيد ال�ستقالل  بعدما 
وّني�ص«،  »حممد  الراحل  اكت�سفه 
الإذاعي  امل�رسح  رائد  يعد  الذي 
بن  التحق  ولقد   ، اجلزائر  يف 
بامل�رسح   1966 عام  قطاف 

يُعد  الذي  اجلزائري  الوطني 
بعد  تاأميمها  مت  موؤ�س�سة  اأول 
ال�ستقالل، فانخرط يف القتبا�ص 
توجيهات  من  م�ستفيدا  والتمثيل، 
الراحل  اجلزائري  امل�رسح  رائد 
بن  اقتب�ص  كاتب«،  »م�سطفى 
قطاف من ن�سو�ص عاملية، ولقد  
البندقية«  و«تاجر  »عطيل«  ترجم 
ل�سك�سبري،  وقام برتجمة م�رسحية 
»اإيفان اإيفانوفيت�ص« لناظم حكمت 
»اإبلي�ص  عنوان  حملت  والتي 
وترجم    ،  1968 عام  الأعور« 
�سارك  و   1971 �سنة   يف  اأي�سا 
النعال  ذو  »الرجل  لن�ص  كممثل 
اجلزائري   للم�رسحي  املطاطية« 
اأجنز  ولقد    ، يا�سني  كاتب  الكبري 
»ح�سنة  م�رسحية  قطاف   بن 
وح�سان« عام 1975، وله م�رسحية 
اأخرى حملت عنوان »عقد اجلوهر 
» عرفت جناحا منقطع النظري  و 
تابعة  اأ�س�ص فرقة م�رسحية  فلقد 
ت�سم   وثقافة«  »فنون  ملوؤ�س�سة 
ال�سباب املتخرجني  جمموعة من 
من املعهد العايل للفنون الدرامية 
الأقالم«   »�سدى  »ف�ساء  واأن�ساأ  
الذي احتفى  من خالله  بالن�سو�ص 
وتوىل   و   وامل�رسحية«  الأدبية 
امل�رسح  اإدارة  قطاف  بن  احمّمد 
الدين  حمي  اجلزائري  الوطني 

العا�سمة   باجلزائر  ب�سطارزي 
عام 2003، واأ�رسف الراحل  على 
امل�رسحية   املبادرات  من  العديد 
اأبرزها املهرجان الوطني للم�رسح 
م�رسح  ومهرجان  املحرتف 
يف  »الأدب  وتظاهرة  اجلنوب 
اأ�رسف  كما    ، امل�رسح«  �سيافة 
اجلزائريني  امل�رسحيني  �سيخ 
تظاهرات  امل�رسح يف  دائرة  على 
»اجلزائر عا�سمة الثقافة العربية« 
الثقافة  عا�سمة  و«تلم�سان   2007
و«املهرجان   2011 الإ�سالمية« 

الثقايف الإفريقي«.  

الإعالن عن ن�سر كتب 
اأدبية

»املقهى  اأعلن  املقابل  ويف   
الثقافية  نوميديا  جلمعية  الثقايف« 
لربج بوعريريج عن اإطالق م�رسوع 
لن�رس  الثقايف«  املقهى  »من�سورات 
من  جمموعة  وفق  اأدبية  كتب 
العتبات كعملّية الّن�رس متنح الأولوية 
لكاتبات وكّتاب ولية برج بوعريريج. 
يف  واملتمثلة  الّن�رس  وجمالت 

ة  الق�سّ الّرواية،  ال�ّسعر،  من  كل 
امل�رسحية،  الن�سو�ص  الق�سرية، 
الأدبية  الرّتجمة  الثقايف،  املقال 
اأو  الأمازيغية  اأو  بالعربية  )مكتوبة 
الّن�سو�ص  تر�سل  حيث  الفرن�سية( 
ول  الّتايل،  الإلكرتوين  الربيد  اإىل 
خارجه:  املر�سلة  الن�سو�ص  تقبل 
b b a @ .W a r a c h a t 2 0 1 8
gmail.com  و�سيتكّفل »املقهى 
املايل  املورد  بتدّبر  الثقايف« 
توافق  الذي  الكتاب  بن�رس  الكفيل 
عليه جلنة القراءة  وبعملية الّتوزيع 
املخطوط  ويُحال  وعربيا،  وطنًيا 
على  الرّد  ويتّم  القراءة،  على جلنة 
اأجل  يف  اعتذاًرا  اأو  قبوًل  �ساحبه 
اللجنة  وقرار  واحد.  �سهر  اأق�ساه 
جلنة  وت�سّم  للّطعن،  قابل  غري 
الولية  مثّقفي  من  نخبة  القراءة 
بغورة  ال�سّديق  حمّمد  كالّدكتور 
بن  اهلل  عبد  الدكتور  )رئي�ًسا(، 
بن  رابح  )ع�سًوا(والدكتور   �سفية 
طيبي  رفيق  )ع�سًوا(والكاتب  خويا 
�سنيتي  يو�سف  )ع�سًوا(والكاتب 
)ع�سًوا(و الباحث امل�رسحي فاروق 
داودي )ع�سًوا(والكاتب زهري كدية 

)ع�سوا(.

تنظيم املهرجان ال�سنوي للأدب املوريتاين.. نهاية دي�سمرب
املوريتاين  الرئي�ص  رعاية  حتت 
العزيز،  عبد  ولد  حممد 
والكتاب  الأدباء  احتاد  ينظم 
ال�سنوي  املهرجان  املوريتانيني 
لالأدب املوريتاين يف دورته الثانية 
دي�سمرب  نهاية  العام  هذا  ع�رس 

املقبل اأيام 28 و29 و30.
الدكتور  والكاتب  الروائي  وقال 
رئي�ص  اأحظانا  ولد  حممدو 
التنفيذي  املكتب  اإن  الحتاد، 
الأخري  اجتماعه  يف  الهيئة  لهذه 
عدة  ت�سكيل  قرر  الحتاد  مبقر 
على  لالإ�رساف  متخ�س�سة  جلان 

تنظيم هذا املهرجان وانطالقته 
طبعة  يف  الظروف  اأح�سن  يف 
بالإبداع  زاخرة  �ستكون  جديدة 
املوريتاين  والثقايف  الأدبي 
غني  متنوع  برنامج  خالل  من 
والندوات  ال�سعرية  بالأم�سيات 
اأبرز  وتكرمي  والعلمية  الأدبية 
وجوه الأدب والثقافة يف موريتانيا 
وتوجه الدكتور ولد اأحظانا با�سم 
جميع اأع�ساء الحتاد الذي يناهز 
700 �ساعر وكاتب بال�سكر اجلزيل 
ال�سيد حممد  اجلمهورية  لرئي�ص 
تف�سله  على  العزيز  عبد  ولد 

الن�سخة  هذه  برعاية  الكرمي 
ال�سنوي  املهرجان  من  اجلديدة 
بهذه  منوها  املوريتاين  لالأدب 
اإنها  قال  التي  ال�سامية  الرعاية 
وكبريا  خا�سا  زخما  �ستعطي 
يف  مرة  لأول  يتمثل  الدورة  لهذه 
دعوة �سعراء واأدباء كبار من عدد 
العربية يف عناق ادبي  الدول  من 
اإخوتهم  مع  حدود  بال  وثقايف 
املبدعني يف بالد املليون �ساعر

ويف هذا ال�سياق نوه الدكتور ولد 
الأ�ستاذ  معايل  بتعاطي  اأحظانا 
وزير  حمم  ولد  حممد  �سيدي 

التقليدية  وال�سناعة  الثقافة 
الناطق  الربملان  مع  والعالقات 
الر�سمي با�سم احلكومة مع احتاد 
املوريتانيني  والكتاب  الأدباء 
واإ�رساكه ب�سكل فعال يف مهرجان 
حيث  بولتة  القدمية  املدن 
جناح  الأدباء  لحتاد  �سيكون 
من�سوراته  و  لإ�سداراته  خا�ص 
م�ساركته  اإىل  اإ�سافة  املختلفة 
املهرجان  ليايل  يف  الأدبية 
وفد  خالل  من  الثقافية  وندواته 
هام من الأدباء والكتاب معظمهم 
لأول  ي�سارك  الذي  ال�سباب  من 

مرة يف مهرجان املدن القدمية
الدورة  مبحتوى  يتعلق  وفيما 
الأدب  مهرجان  من  اجلديدة 
املوريتاين حتت الرعاية ال�سامية 
ولد  قال  اجلمهورية  لرئي�ص 
بالتف�سيل  الربنامج  اإن  اأحظانا 
العرب  ال�سيوف  وقائمة 
ال�سعراء  واأ�سماء  املدعوين 
املوريتانيني  والكتاب  والأدباء 
عنه  �سيعلن  ذلك  كل  امل�ساركني 
قريبا يف موؤمتر �سحفي لالحتاد 
تدعى له خمتلف و�سائل الإعالم 
انطالقة  قبيل  والدولية  الوطنية 

الدورة املقبلة ، م�سيفا اأن هناك 
جوائز �سيعلن عنها ل�سالح الأدباء 
الكاتبات  للن�ساء  واأخرى  ال�سباب 
املهرجان  من  الدورة  هذه  وان 
�ستحمل اإ�سم ال�ساعر الكبري كابر 
لالحتاد  الأ�سبق  الرئي�ص  ها�سم 
العام  هذا  دنيانا  عن  رحل  الذي 
يف  رئي�سية  ندوة  و�ستخ�س�ص 
على  ال�سوء  لت�سليط  املهرجان 
اأعماله و موؤلفاته القيمة وتخليد 
اأدبية  كقامة  العطرة  ذكراه 

وثقافية �سامقة.
وكالة اأنباء ال�سعر  

»الكويت للكتاب« يحتفي بتجربة الروائي الأردين هزاع الرباري
احتفى معر�ص الكويت للكتاب، بتجربة 
الروائي الأردين هزاع الرباري يف ندوة 
اأقيمت �سمن فعاليات املعر�ص حملت 
عنوان “اأ�سئلة احلياة وهاج�ص املوت” 
الغريب،  تراب  روايتي  خالل  من 
التي  الندوة  وتناولت  اخلوف.  واأعايل 
ا�ستربق  الكويتية  الكاتبة  بها  �ساركت 
الروائية  الأعمال  جممل  اأحمد، 

احلياة  اأ�سئلة  تتبع  خالل  من  للرباري 
وهاج�ص املوت، وا�سفة هذه التجربة 
“املده�سة”،  بـ  الالفتة  الإبداعية 
نف�سها  تفر�ص  اأن  ا�ستطاعت  التي 
به  متتاز  ملا  العربية،  ال�ساحة  على 
“ثيمة”  معاجلة  يف  ومتيز  فرادة  من 
احلياة واملوت ب�سكل مغاير للماألوف. 
بح�سور  الكويتية  الكاتبة  وقالت 

اأعايل  “رواية  الرباري  هزاع  الروائي 
وتدخل  حادة  اأ�سئلة  تثري  اخلوف 
والنف�سي  الفكري  ال�ستباك  ملنطقة 
هواج�ص  من  الإن�سان  يالحق  ما   مع 
باأ�سئلة  مبا�رسة  عالقة  لها  واأ�سئلة 
�سوؤال  اإىل  بالإ�سافة  واملوت،  احلياة 
فكري عميق ينب�ص يف تفا�سيل احلياة 
املعا�رسة  وهواج�ص الفرد �سمن تلك 

م�سائر  تالحق  التي  القا�سية  القدرية 
الرواية  اإن  واأ�سافت،  ال�سخ�سيات”. 
تطرح اأ�سئلة لي�ست بر�سم الإجابة، بل 
تبحث  ل  كونها  من  اأهميتها  تكت�سب 
تبقى حتوم  واإمنا  مبا�رسة،  اإجابة  عن 
بو�سلة  لت�سكل  الأحداث  ف�ساء   يف 
الذي يحا�رس  الداخلي  ال�رساع  ملدى 
كائنا  منه  ويجعل  الفرد  الإن�سان 

مت�سالح  وغري  املحيط  مع  م�ستبكا 
الكاتبة  وبينت  الداخلي.  تكوينه  مع 
العمود  مبثابة  كان  القلق  اأن  الكويتية 
واأن  اخلوف”،  “اأعايل  لرواية  الفقري 
عوامل  كلها  والكلمة  واملوت  احلرية 
اخلوف،  ينبت  فالقلق  للقلق،  منتجة 
وجهان  وهما  القلق،  يفجر  واخلوف 
لعملة واحدة، ونحن تلك العملة، كما ان 

رواية “اأعايل اخلوف” ت�ستثمر اللحظة  
الغرتابية التي هي مكون رئي�سي من 
منها  لي�سكل  ال�سخ�سية  �سيكولوجيته 
التي  ب�سخو�سها  يع�سف  �رساعا 
فال  املدمر  والياأ�ص  الأمل  يتنازعها 
يع�سف  ملا  يقينية  اإجابات  على  تعرث 

بها من التبا�سات و�سكوك.
وكالة اأنباء ال�سعر 
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اللبان قد ي�صبح عالجا رئي�صيا اللتهاب املفا�صل

قد  اللبان  اأن  حديثة  اأبحاث  اأظهرت 
عالج  يف  رئي�سيا  جزءا  ما  يوما  ي�سبح 
من  للباحثني  ،ووفقا  املفا�سل  التهاب 
جامعة اأالباما، فاإن املركبات املوجودة 
حلاء  من  جتمع  التي  الراتنجات  داخل 
اأ�سجار اللبان اأو البو�سويلية يف اإفريقيا 

واآ�سيا، ميكن اأن توقف االلتهاب.
ال�سمغ،  اأو  الراتنج  اأن  املعروف  ومن 
ال�سنني كعالج  اآالف  ي�ستخدم منذ  كان 
للجروح وااللتهابات، وقد وجد الباحثون 
ميكن  بداخله  املوجودة  املركبات  اأن 
امل�سببة  بالربوتينات  نف�سها  تعلق  اأن 
املفا�سل،  التهاب  مثل  لاللتهاب، 

ومتنعها ب�سكل فعال.
اللبان  اأ�سجار  اأن  العلماء  ويعتقد 
حماية  اأنها  على  املركبات  هذه  تنتج 
وقال  الفطريات،  اأو  احل�رشات  �سد 

�سارك  الذي  �سيتزر،  ويل  الربوفي�سور 
يف االأبحاث، اإن هذه النتائج قد ت�ساعد 
عقاقري  تطوير  على  االأدوية  �رشكات 
املفا�سل  التهابات  ملكافحة  جديدة 
اأكرث  املثال  �سبيل  على  ت�سيب  التي 
اململكة  يف  �سخ�ص  ماليني   10 من 

املتحدة.
الرئي�سية  امل�سكلة  اأن  �سيتزر  واأو�سح 
بتحديد  تكمن  جديد  دواء  اإنتاج  يف 
متاحة  املركبات  هذه  جعل  كيفية 
قابل  غري  »اللبان  اأن  حيث  للب�رش، 
ال�سعب  فمن  لذا  املاء،  يف  للذوبان 
�رشكة  الدم«،لكن  جمرى  اإىل  اإدخاله 
 »Cambridge Nutraceuticals«
من  متكنت  احليوية،  للتكنولوجيات 
تطوير منتج تدعي اأنه يتغلب على هذه 
امل�سكلة، واأ�سافت اأن اجلمع بني اللبان 

املواد  اأحد  )وهو  ال�سويا  ولي�سيثني 
الدهنية  املواد  من  ملجموعة  املكونة 
ال�سفراء البنية التي توجد يف االأن�سجة 
املكونات  يعزز  والنباتية(،  احليوانية 
ميكنها  مما  املعدة  يف  للنبتة  الن�سطة 

من الو�سول اإىل الدم.

وهي  فريير،  مرييام  الدكتورة  وقالت 
ال�رشكة:  لدى  جزيئية  بيولوجيا  عاملة 
يتيح  املكون  هذا  اأن  اأظهرنا  »لقد 
يحتاج  الذي  املكان  اإىل  اللبان  و�سول 
لاللتهاب،  امل�ساد  التاأثري  الإنتاج  اإليه 

وهذا اأمر مثري للغاية«.

االأرق

اكت�صاف فائدة جديدة لالأ�صبريين

عمر الدماغ يرتبط ب�صعورك ب�صنك

هو داء ي�سيب االإن�سان، واالأرق 
على  القدرة  عدم  عن  عبارة 
النوم اأو تقّطعه وعدم ا�ستمراره 
تدهور  ي�سبب  ،مما  ُوجد  اإن 
واجل�سدية،  النف�سية  ال�سحة 
املري�ص  ببيئة  مرتبط  واالأرق 
التي  والعوامل  وظروفه، 
االأرق  اأ�سباب  ت�سببهتختلف 
الآخر،  �سخ�ص  من  وعالجاته 
�سعوبة  االأ�سباب  هذه  ومن 
املتكرر  اال�ستيقاظ  و  النوم 
اأثناء الليل و اال�ستيقاظ مبكرا 

اأنواع عدة  ال�سباح، ولالأرق  يف 
االأرق  وهو  العابر  االأرق  منها 
اأو  واحدة  ليلة  ي�ستمر  الذي 
الثاين  والنوع  اأ�سابيع  عدة 
اأكرث  وهو  املزمن  االأرق  هو 
االأنواع  من  تعقيدا  االأنواع 
املزمن  االأرق  وينتج  االأخرى 
العوامل  من  جمموعة  عن 
اجل�سمية  االإ�سطرابات  منها 
االأ�سباب  ،واأكرث  النف�سية  اأو 
لالأرق  امل�سببة  ال�سائعة 

املزمن هي الكاآبة

اكت�سف علماء جامعة ليدز اأن االأ�سبريين وكذلك 
حم�ص االإيكو�سابنتاينويك »اأوميغا-3« يخف�سان من 

االأورام احلميدة »ال�سليلة« يف االأمعاء قبل حتولها 
 ،MedicalXpress اإىل اأورام خبيثة، واأفاد موقع
باأن هذه الدرا�سة �سملت اأكرث من 700 مري�ص من 

53 م�ست�سفى يف اإجنلرتا، تبني بعد خ�سوعهم لتنظري 
القولون، اأنهم معر�سون لالإ�سابة ب�رشطان القولون.

ُق�ّسم املر�سى ع�سوائيا اإىل اأربع جمموعات وفق نوع 
العالج الذي �سيخ�سعون له، وخالل �سنة كاملة، تناول 
املر�سى ب�سكل يومي اإما 300 ملغم من االأ�سبريين، اأو 
غرامني من »اأوميغا-3« اأو االثنني معا، اأو دواء وهميا.

وبعد انتهاء مدة الدرا�سة تبني اأن املجموعة التي 
تناولت االأ�سبريين انخف�ص لديها عدد االأورام احلميدة 

بن�سبة 22%، مقارنة بالذين تناولوا الدواء الوهمي، 
اأما املجموعة التي تناولت احلم�ص، فانخف�ص عدد 

االأورام احلميدة لديها بن�سبة 9%، مقارنة مع الذين 
تناولوا الدواء الوهمي، ومل تكن لهذا الفرق داللة 

اإح�سائية، بيد اأن ن�سبة االأورام احلميدة يف اجلانب 
االأي�رش من االأمعاء عند من تناولوا احلم�ص انخف�ست 

بن�سبة 25 % مقارنة بالذين تناولوا الدواء الوهمي 
ووفقا للباحثني، فاإن اإعطاء املر�سى مزيجا من 

االأ�سبريين واأوميغا-3 يكون له تاأثري اأقوى.

ك�سفت درا�سة حديثة اأن دماغ ال�سخ�ص الذي ي�سعر باأنه ال يزال �سابا، حتى 
واإن تقدم به العمر، ي�سيخ ببطء ويتمتع بخ�سائ�ص حيوية اأكرث �سبابا من عمره 

احلقيقي. تعودنا على اأن التقدم يف العمر يحدث مب�ساحبة �سل�سلة من العمليات 
البيولوجية غري العك�سية والتي ت�سيب اأجهزة اجل�سم فت�سبب �سيخوخته، مبا 

يف ذلك �سيخوخة الدماغ. لكن التقدم يف العمر ال يبدو وا�سحا على كل الب�رش 
بنف�ص الطريقة، فالعمر »الذاتي« )كيفما ي�سعر االإن�سان بعمره( يختلف من 
اإن�سان الآخر، وهنا يطرح ال�سوؤال: هل ميثل العمر الذاتي املعدل احلقيقي 

ل�سيخوخة الدماغ؟ توؤكد الدرا�سات اجلديدة التي اأجراها علماء من جامعة 
�سيئول بكوريا اجلنوبية، على اأن االأ�سخا�ص الذين ي�سعرون اأنف�سهم �سبابا، 

يظهرون بالفعل دالئل اأقل على �سيخوخة الدماغ، مقارنة باالأ�سخا�ص الذين 
ي�سعرون بعمرهم البيولوجي احلقيقي اأو اأكرب.

 حبة دواء متنع 
و�صول ال�صكر اإىل الدم

   
ابتكر باحثون عالجاً جديداً يقلل عبور اجللوكوز من 

االأمعاء الدقيقة اإىل الدم، واأظهرت النتائج االأولية 
لتجارب ا�ستخدامه على احليوانات جناحه يف تقليل 
ا�ستجابة اجل�سم للجلوكوز بن�سبة 50 باملائة. وتعترب 

هذه الطريقة من العالجات التي ال تتطلب حقن مري�ص 
ال�سكري، ويف الوقت نف�سه حتقق فعالية كبرية حبة 

الدواء اجلديدة تقلل ا�ستجالل�سكر اإىل الن�سف ويقوم 
العالج بطالء جدار االأمعاء الإعاقة امت�سا�ص ال�سكر 

من اجلهاز اله�سمي اإىل الدم، وي�سار اإىل العالج بحروف 
.LuCI :خمت�رشة هي

ويتوفر الدواء على �سكل حبوب، وتقوم االأمعاء 
بامت�سا�ص مادة الطالء لتغطي جدارها بعد ابتالع 

الدواء بفرتة وجيزة، ثم يذوب الطالء بعد ب�سع �ساعات 
من ابتالعه.

وبح�سب التقرير الذي ن�رشته دورية »نات�سيورال 
ماتريال« عن الدواء اجلديد ميكن ملري�ص ال�سكري 

تناول حبة الدواء قبل االأكل لطالء جدار معدته ومنع 
عبور ن�سف ال�سكريات التي تناولها اإىل الدم وت�ساعد 

هذه الطريقة التي ابتكرها باحثون من جامعة هارفارد 
حتت اإ�رشاف الربوفي�سور علي ترافكويل مر�سى 

ال�سكري الذين يعانون من �سعف ا�ستجابة االإن�سولني، 
وحتميهم من ارتفاع م�ستوى ال�سكر بالدم ب�سكل كبري 

ومفاجئ، ويعترب الدواء اجلديد بدياًل جلراحات ت�سغري 
املعدة التي يتم اللجوء اإليها كعالج حلاالت البدانة.

درا�صة تنقذ 5000 
 م�صابة ب�صرطان الثدي 

من م�صاق الكيماوي
اأ�ساد خرباء بدرا�سة حديثة اأجراها العديد من العلماء 

الربيطانيني موؤخراً، والتي خل�ست اإىل اأن عدداً كبرياً 
من الن�ساء امل�سابات ب�رشطان الثدي يتاأثرن �سلباً 

بالعالج الكيماوي. وبح�سب الدرا�سة فاإن ما ي�سل اإىل 
5000 مري�سة ب�رشطان الثدي، �سيتجننب التعر�ص للعالج 

الكيماوي القا�سي �سنوياً. كما ك�سفت االأبحاث التي �سملت 
اختباراً جينياً ملجموعة من الن�ساء باأن ما يقرب من 

ثلث الن�ساء امل�سابات ب�رشطان الثدي ميكن اأن يتجننب 
اخل�سوع للعالجات الكيماوية وقال الدكتور األي�سرت 

رينغ من م�ست�سفى رويا مار�سدن يف لندن يف ت�رشيح له 
ل�سحيفة مريور الربيطانية، اإن الدرا�سة تعترب اأكرب اإجناز 
طبي يف جمال �رشطان الثدي منذ 20 عاماً، اإذ �ستتفادى 

املري�سات التعر�ص للعالجات الكيماوية التي ال تفيد 
كثرياً يف عالج املر�ص.

من جهتها اأ�سادت الرئي�سة التنفيذية ملنظمة عالج 
�رشطان الثدي يف بريطانيا، ديليث مرغنا، باالكت�ساف 
اجلديد وقالت اأنها تاأمل باأن ت�ساعد هذه النتائج على 

حت�سني ا�ستخدام االأطباء للعالج الكيماوي يف عالج 
مر�سى ال�رشطان، واأن تتحرر االآالف من الن�ساء �سنوياً 

من عذاب العالج الكيميائي وقد اأجرت اجلمعية 
االأمريكية الأطباء االأورام يف �سيكاغو، جمموعة من 

االختبارات على عدد كبري من الن�ساء امل�سابات ب�رشطان 
الثدي با�ستخدام العالجات البديلة واالبتعاد عن العالج 

الكيماوي. وا�ستخدمت اجلمعية االختبارات الوراثية 
لتحديد نوع ال�رشطان وتقدمي العالج املنا�سب له، حيث 

تبني باأن 10 باملائة من املري�سات ال ي�ستفدن من العالج 
الكيماوي.

وذكر االأخ�سائي باالأورام الدكتور جوزيف �سبارانو، من 
مركز مونتيفيوري الطبي يف نيويورك: » يجب على اأي 

امراأة تعاين من �رشطان الثدي يف �سن مبكرة، اجراء 
االختبار اجليني ومناق�سة نتائج التعر�ص للعالج الكيماوي 

الذي ميكن اأن يكون له اآثار جانبية مثل ت�ساقط ال�سعر 
والتقيوؤ وخطر االإ�سابة بالتهابات تهدد احلياة.«
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من مظاهر رحمة �هلل بعباده يوم �لقيامة
عن اأبي هريرة، عن ر�سول اللهّ �سلى 

اللهّ عليه و�سلم قال: »اإن رجلني ممن 
دخل النار ا�ستد �سياحهما فقال الرب 

تبارك وتعاىل اأخرجوهما، فلما اأخرجا 
قال لهما لأي �سيء ا�ستد �سياحكما؟ 

قال فعلنا ذلك لرتحمنا، قال رحمتي 
لكما اأن تنطلقا فتلقيا اأنف�سكما حيث 

كنتما من النار فينطلقان.
فيلقي اأحدهما نف�سه فيجعلها عليه 
بردا و�سالما، ويقوم الآخر فال يلقي 

نف�سه، فيقول له الرب تبارك وتعاىل: 
ما منعك اأن تلقي نف�سك كما األقى 

�ساحبك؟ فيقول يا رب اإين لأرجو اأن ل 
تعيدين فيها بعد ما اأخرجتني، فيقول 

له الرب تبارك وتعاىل: لك رجاوؤك 
 » فيدخالن اجلنة جميعا برحمة اللهّ

رواه الرتمذي.
هذا احلديث يفتح باب الأمل اأمام 

الع�ساة حتى ل يياأ�س اأحد من رحمة 
الل، ويغلق باب الياأ�س والقنوط اأمام 
كل من بعد عن ربه، ثم �سحا �سمريه 

وا�ستيقظ فوؤاده فرجع اإىل رب الأرباب 

تائبًا اأوابًا، كما اأنه يزيد العبد املوؤمن 
ثقة يف ربه ويقوي عزمية كل من 

يح�سن الظن بالل عز وجل لأنه 
�سبحانه يقول يف حديثه القد�سي: 

»اأنا عند ظن عبدي بي، واأنا معه حني 
يذكرين، اإن ذكرين يف نف�سه، ذكرته 

يف نف�سي، واإن ذكرين يف مالأ ذكرته يف 
مالأ هم خري منهم، واإن تقرب مني �سربا 
تقربت منه ذراعا،واإن تقرب اإيل ذراعا 

تقربت اإليه باعا، واإن اأتاين مي�سي اأتيته 
هرولة« رواه البخاري.

ومن املوؤكد اأن الذين يخرجون من النار 
ويدخلون اجلنة، لبد اأن تكون لهم 

�سابقة اإميان، لأن اجلنة حمرمة على 
امل�سركني، اأما من اآمن ثم ع�سى فاإن الل 

عز وجل يقبل اإميانه ويحا�سبه على 
م�سيبته وقد يعفو عنه اإذا تاب ورجع 

اإليه قال تعاىل: )وهو الذي يقبل التوبة 
عن عباده ويعفو عن ال�سيئات ويعلم ما 
تفعلون( �سورة ال�سورى: 25. ثم تكون 
نهايته اجلنة ان �ساء الل طاملا انه مات 

موحدا.

مر�تب �لّتقوى 
 التْقوى ثالث مراتب؛ ِحْمَيُة 

القلب واجلوارح عن الآثام 
تقيم  مات، وهو اأن ت�سْ واملَُحَرهّ
على اأْمر الل، فهذه مْرَتبة، 

واملْرتبة الأعلى ِحْمَيُتها عن 
املَْكروهات، والأعلى منها 

احِلْمَية عن الُف�سول وما ل 
يْعني، حتى اإَنهّ النبي عليه 

ال�سالة وال�سالم يقول:
))اإياكم وف�سول الَنهّظر فاإنه 

يبذر يف النف�س الهوى ((
 �سيٌء ل عالقة لك فيه، جتد 
ُل فيه ِبُعْمق حتى  نْف�َسَك تتاأَمهّ

تهيه  تهيه، وبعد اأن ت�سْ ت�سْ
عر باحِلْرمان، هناك من  ت�سْ
ل بالزيادة يف الب�ساِئع  يتاأَمهّ

ل  وال�سيارات والأْجهزة ويتَخَيهّ
ها عنده ومالكها، فهذا  اأَنهّ

ث �سعوراً  الف�سول الزاِئد ُيَوِرهّ
كلة،  باحلرمان وهذا ال�سعور ُم�سْ

والنبي عليه ال�سالة وال�سالم 
علمنا كلما راأْيَت �سيئًا جمياًل 

قل:  )) اللهم ل عْي�َس اإِل 
اَر  ِلِح الأَْنـ�سَ �سْ َعْي�ُس الآِخَرِة َفاأَ

َوامْلَُهاِجَرَة (( ]البخاري عن اأن�س 
بن مالك 

 قال: احِلْمَيُة الأوىل ُتْعطي 
العْبد حياته ال�سحيحة، 

و�سالمته، واحِلْمية الثاِنَية 
ِعُده، فبني  يه، والثالثة: ُت�سْ ُتَقِوهّ

اأن ُتافظ على �سالمتك، وبني 
يها، وبني اأن ُت�سيف اإىل  اأن ُتَقِوهّ
ِتك �سعاَدًة؛ ثالث  �سالمتك وُقَوهّ

ِحْميات: حمية عن املعا�سي 
والآثام، وحمية عن املْكروهات، 

وى الل . وحمية عما �سِ

ذكر �هلل تعاىل للنجاة من �لغفلة
اأوالً: احلر�ص على ذكر اهلل -تعاىل- واالجتهاد 
فيه وذكر اهلل -تعاىل- كما يكون بالل�سان؛ فاإنه 
بالقلب  يكون  واجلوارح،  بالقلب  يكون  كذلك 
باأن يكون يف قلب العبد من تعظيم اهلل -تعاىل- 
-تعاىل-:  قال  بحقه -جل وعال-  له  واالإقرار 
ويكون  نَ�ِسيَت{)الكهف:24(،  اإَِذا  بََّك  َرّ }َواْذُكر 

طاعة  يف  االأع�ساء  هذه  ت�سخر  باأن  باجلوارح 
كل  عن  حتجز  وباأن  ومر�ساته،  -تعاىل-  اهلل 
ما ي�سخط اهلل -جل وعال.وذكر اهلل من اأعظم 
اأ�سباب ال�سالمة من الغفلة وال�سيما عند غفلة 
النا�ص ون�سيانهم، قال بع�ص ال�سلف :»ذاكر اهلل 
يف الغافلني كمثل الذي يحمي الفئة املنهزمة، 

النا�ص«،  لهلك  النا�ص  غفلة  يف  اهلل  ذكر  ولوال 
ويف االأثر »لوال �سيوخ ركع، وبهائم ركع، واأطفال 
ابن  وقال  �سبا«.  العذاب  عليكم  ل�سب  ر�سع 
القيم -رحمه اهلل-: »على قدر غفلة العبد عن 
الغافل  »اإن  وقال:  اهلل«،  عن  بعده  يكون  الذكر 

بينه وبني اهلل وح�سة ال تزول اإال بالذكر«.

من �أّجل �لعباد�ت
لذلك كان الدعاء من اأجل العبادات ومن اأقوى اأ�سلحة املوؤمن، كان ال�سحابة 

عندما ي�ساألون النبي �سلى الل عليه و�سلم عن �سيء كان الوحي ينزل بقوله 
ر ُقْل ِفيِهَما  ْمِر َوامْلَْي�سِ اأَُلوَنَك َعْن اْلَ -تعاىل-: )ُقْل ...(، كما قال -تعاىل-: }َي�سْ

اإِْثٌم َكِبرٌي{، ومثيالتها كثرية، اأما يف �ساأن الدعاء؛ فقد قال: }َواإَِذا �َساأََلَك 
ِعَباِدي َعِنهّي{؛ فلم يقل: فقل، واإمنا قال: }َفاإِيِنهّ َقِريٌب{، فلم يجعل الل بينه 

وبني عباده اأي وا�سطة، حتى اأ�سرف اللق �سلى الل عليه و�سلم؛ ليبني مكانة 
هذه العبادة عنده -تبارك وتعاىل-؛ ولذلك كان عمر بن الطاب يقول: 

اِع  اإين ل اأحمل هم الإجابة؛ لأن الل تكفل بذلك بقوله: }اأُِجيُب َدْعَوَة الَدهّ
اإَِذا َدَعاِن{، ولكني اأحمل َهَمهّ الدعاء، وهذا الذي يجب اأن نهتم به، اأن يخرج 
الدعاء ب�سدق واإخال�س، بت�سرع وانك�سار، بال اإثم ول قطيعة رحم، وعلى 

العبد اأن يتخرَيهّ اأوقات الإجابة كاآخر �ساعة يف يوم اجلمعة، وعند نزول املطر 
ويف الثلث الأخري من الليل وبني الأذان والإقامة، واأن يبداأ بحمد الل ومتجيده 

وال�سالة على النبي حممد �سلى الل عليه و�سلم، ويكون متو�ساأ م�ستقبل 
القبلة رافًعا يديه م�سمومتني بذل وانك�سار، فحري به وهو على هذه احلال اأن 

ي�ستجيب الكرمي املنان.

�لدعاء ينفع مما نزل
ويكون الدعاء نافًعا -باإذن الل-؛ لذلك قال النبي �سلى الل عليه و�سلم: »اإن الدعاء 

ينفع مما نزل ومما مل ينزل«، ومثال على نفعه مما نزل ق�سة نبي الل اأيوب؛ ملا 
ْنَت  ُرهّ َواأَ ِنَي ال�سُهّ اأ�سابه ما اأ�سابه من املر�س، قال باأدب َجٍمهّ كما حكى الل عنه: }اأَيِنهّ َم�َسهّ
{، وكذلك  ٍرهّ اِحِمنَي{؛ فكانت الإجابة مبا�سرة ِمن الل }َفَك�َسْفَنا َما ِبِه ِمْن �سُ اأَْرَحُم الَرهّ

ملا ا�ستاق زكريا عليه ال�سالم للولد، قال بخ�سوع تام لل -تعاىل-: }رِبهّ َل َتَذْريِن 
َفْرًدا َواأَْنَت َخرْيُ اْلَواِرِثنَي{؛ فجاءت الإجابة مبا�سرة: }َفا�ْسَتَجْبَنا َلُه َوَوَهْبَنا َلُه َيْحَيى 

َلْحَنا َلُه َزْوَجة{. َواأَ�سْ
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توم كروز متهم بامل�شاركة 
بالعنف ب�شبب مذهب 

ال�شيانتولوجيا
حتدثت النجمة الأمريكية ليا رميني عالنية عن 

حالت العنف والنتهاكات التي ترتكب �ضد اأع�ضاء 
يف كني�ضة ال�ضاينتولوجي، والتي ينتمي لها جنم 

هوليوود توم كروز، موؤكدة اأنه على علم بكل هذه 
املمار�ضات، بل اإنه جزء من ت�ضكيلها اأي�ضاً.

ك�ضفت املمثلة ليا رميني، التي اأ�ضبحت من اأ�ضد 
املعار�ضني لديانة ال�ضاينتولوجي واأع�ضائها، بعد  
ان�ضقاقها عنهم عام 2013، عن املعاملة اخلا�ضة 

التي يح�ضل عليها توم كروز من ال�ضيانتولوجيني يف 
الكني�ضة، وذلك ب�ضبب �ضهرته الوا�ضعة، حيث يلقب 
بـ »ال�ضيد كروز«، لفتة اإىل اأن الكني�ضة تقنعه باأنه 

مبفرده يف مهمة لإنقاذ العامل، كما يتم عزل تابعيها 
عن الطالع على اأي م�ضادر ت�ضيء لهم.

وتتابع رميني مو�ضحة: »قد يعتقد البع�ض اأن توم 
كروز هو �ضحية لكل ذلك، اإل اأنه جزء منه وعلى 
دراية بكل ما يحدث هناك«. يف املقابل رف�ضت 

الكني�ضة ادعاءات ليا رميني، موؤكدة اأن ت�رصيحاتها 
جمرد لعبة دعائية للرتويج لربناجمها التلفزيوين 
الواقعي املزيف، بح�ضب و�ضفها، حمذرة من 

العواقب الوخيمة الناجتة عن تع�ضبها املناه�ض 
لها، واأثره على ارتفاع جرائم الكراهية املرتبطة 
بالتع�ضب الديني، وذلك بالرجوع للتقرير الأخري 
 ،»FBI« ال�ضادر عن مكتب التحقيقات الفيدرايل
الذي اأظهر زيادة يف اأعداد جرائم الكراهية يف 

الوليات املتحدة. يذكر اأن النجمة ليا رميني تعترب 
من اأبرز النجوم الذين تخلوا عن ديانة ال�ضيتولوجيا 
بعد و�ضفها بالتطرف، كما ك�ضفت عن العديد من 
اأ�رصارهم من خالل م�ضل�ضلها احلائز على جائزة 

الميي »�ضينتولوجيا اند افرتماث«.

جورج كلوين يك�شف عملية ف�شاد جلرنال اأ�شرتايل متقاعد

اأمل حجازي تطلق اأن�شودة بعيد املولد النبوي 

يبدو اأن تاأثري �سخ�سية البطل اخلارق »بامتان« يف مواجهة قوى ال�سر وحماربة اجلرمية، �سيطر على النهج الذي 
اأ�سبح ي�سلكه النجم العاملي جورج كلوين، والذي متكن من الك�سف موؤخراً عن عملية ف�ساد وغ�سيل اأموال جلرنال 

متقاعد، وذلك من خالل الأقمار ال�سناعية.

الأقمار  خالل  من  كلوين  ك�ضف 
ال�ضناعية التي قام باإن�ضائها يف 
احلدود  على  على  �ضابق  وقت 
اجلرنال  تورط  عن  ال�ضودانية، 
املتقاعد جيم�ض هوث ماي، يف 
بح�ضوله  اأموال،  غ�ضيل  عملية 
بقيمة  ومعا�ضات  راتب  على 
من  دولر،  مليون  ربع  تتجاوز 
�ضندوق الرعاية الجتماعية يف 

اأ�ضرتاليا بطرق غري قانونية.
اأورده  الذي  التقرير  ك�ضف  كما 
اجلرنال  اأن  ايج«،  »ذا  موقع 
يزال  ل  ماي  هوث  املتقاعد 

وم�ضاعدات  اأموالً  يتقا�ضى 
الرعاية  �ضندوق  من  مالية 
الجتماعية يف اأ�ضرتاليا، بالرغم 
�رصاء  على  املادية  قدرته  من 
ملبورن  مدينة  يف  فخم  منزل 
الأ�ضرتالية، بقيمة اأكرث من مليون 
لذلك،  ونتيجة  اأمريكي  دولر 
الأ�ضرتالية  ال�ضلطات  اأ�ضدرت 
باحلجز  تقييدياً  اأمراً  وال�رصطة 
يف  مبا  ممتلكاته،  جميع  على 
ذلك منزله وجميع �ضياراته التي 

ميتلكها.
وتاأتي تلك اخلطوة، بعد التقرير 

من  كلوين  جورج  اأ�ضدره  الذي 
خالل منظمته »Sentry«، التي 
مع  بالتعاون   2013 عام  اأ�ض�ضها 
الإقليميني  اخلرباء  من  فريق 
بهدف  املاليني،  واملحللني 
والأن�ضطة  الأر�ضدة  مراقبة 
العاملني  من  لعدد  املالية 
اجلنوب  جي�ض  يف  ال�ضابقني 
الذي  العامل،  حول  ال�ضوداين 
امل�رصوع  غري  للك�ضب  ي�ضعون 
الإبادة  وعمليات  احلروب  من 
يف  ترتكب  التي  اجلماعية 

اأفريقيا.

انطالق »دورة الأزمات« من القاهرة ال�شينمائي يف عامه الأربعني الليلة

اللبنانية  الفنانة  اأطلقت 
حجازي،  اأمل  املعتزلة، 
جديدة  دينية  اأن�ضودة 
مولدك  »يوم  بعنوان: 
البدر علينا«،  حممد.. طلع 

مبنا�ضبة حلول عيد املولد 
اجلديدة  والأن�ضودة  النبوي 
كلمات م�ضطفى ح�ضن  من 
�ضكري،  م�ضطفى  واأحلان 
حجازي  غردت  حني  يف 

تويرت،  عرب  الأغنية  حول 
اأن�ضودتي  »اأهديكم  قائلة: 
نبي  مولد  عيد  مبنا�ضبة 
الرحمة �ضيد اخللق �ضلوات 

اهلل عليه«.

ال�ضهرية  املغنية  اأن  يذكر 
اأعلنت اعتزالها الفن يف عام 
لإ�ضدار  وتفرغها   ،2017
اأدت  كما  الدينية،  الأنا�ضيد 

منا�ضك العمرة موؤخرا.

انطلقت  فعاليات الدورة الأربعني من مهرجان القاهرة ال�ضينمائي الدويل، الليلة، 
من امل�رصح الكبري بدار الأوبرا امل�رصية، بح�ضور 1200 �ضخ�ضية عامة وفنية 
و�ضيا�ضية وفقاً لعدد الدعوات امُلر�ضلة، ومب�ضاركة 160 فيلماً من 59 دولة يف 

اأق�ضام املهرجان املختلفة. و�ضهدت هذه الدورة عدداً من الأزمات قبل انطالقها، 
منها العرتا�ضات التي �ضاحبت اختيار املنتج حممد حفظي لرئا�ضة املهرجان 

ل�ضغر �ضنه، وعا�ضفة النتقادات التي تعر�ض لها الأخري اإزاء اختياره املخرج 
الفرن�ضي كلود ليلو�ض لتكرميه قبل اأن يتم الرتاجع عنه، ب�ضبب موقف الفرن�ضي 

الداعم للكيان ال�ضهيوين. ومل تقف الأزمات عند م�ضكلة »ليلو�ض« فح�ضب، بل �ضهد 
املل�ضق الدعائي لهذه الدورة خالفاً �ضديداً بني م�ضممه اأحمد مناوي�ضي واإدارة 

املهرجان، نظراً ل�ضتعانة الأخرية بامل�ضور خالد ف�ضة الذي اأجرى تعديالت عليه 
اأغ�ضبت م�ضممه. وي�ضهد حفل الفتتاح منح الفنان ح�ضن ح�ضني واملخرج والكاتب 

الربيطاين بيرت غريناواي واملو�ضيقار امل�رصي ه�ضام نزيه جائزة فاتن حمامة 
للتميز، و�ضيتم تكرمي املخرج الرو�ضي بافيل لوجنني الذي �ضيحظى بتكرمي خا�ض 
مبنا�ضبة الحتفاء بال�ضينما الرو�ضية املعا�رصة، كما اختري الفيلم الأمريكي »كتاب 

اأخ�رص« للمخرج بيرت فاريلي لعر�ضه يف حفل الفتتاح بعد فوزه بجائزة اجلمهور يف 
مهرجان تورنتو ال�ضينمائي الدويل لهذا العام

تامر ح�شني ي�شور فيلمه اجلديد يف 3 بلدان عربية واأوروبية

بطالت »اأفراح اإبلي�س 2« يطحن مبخرج اجلزء الثالث

يبداأ الفنان تامر ح�ضني ت�ضوير اأوىل 
م�ضاهد فيلمه اجلديد، الذي مل يُ�ضتقر 
على ا�ضمه بعد، نهاية نوفمرب اجلاري 

وقال م�ضدر من داخل الفيلم، لـ24، 

اإن ح�ضني وخالد ال�ضاوي �ضي�ضافران 
مع اأ�رصة الفيلم اإىل اإحدى دول �رصق 
اأوروبا ملدة 3 اأ�ضابيع، على اأن ينتقال 
بعدها اإىل لبنان ل�ضتكمال الت�ضوير، 

ثم يعودان اإىل القاهرة ملوا�ضلة 
ت�ضوير الفيلم رفقة باقي الأبطال 

يذكر اأن اجلهة املنتجة قد اأقامت 
ماأدبة ع�ضاء لأ�رصة الفيلم، م�ضاء 

اأم�ض اخلمي�ض، داخل اأحد الفنادق 
الكربي بالقاهرة، بح�ضور تامر ح�ضني 

وزينة وخالد ال�ضاوي وحممد ثروت 
واملخرج �ضعيد املاروق.

األغت اجلهة املنتجة للجزء الثالث من 
م�ضل�ضل »اأفراح اإبلي�ض«عقد املخرج 

اأحمد خالد اأمني، وعور�ضته باملخرج 
خالد احلجر وك�ضفت م�ضادر من داخل 

امل�ضل�ضل، لـ24، اأن اأمني ت�ضبب يف 
خالفات بني عدد من بطالت امل�ضل�ضل، 
اأبرزهن منة ف�ضايل، وهنادي مهنا اأثناء 
ت�ضوير اجلزء الثاين، ف�ضاًل عن �ضكوى 

املمثالت من ظهورهن ب�ضكل �ضيئ ب�ضبب 
الت�ضوير، ما دفع اجلهة املنتجة لالكتفاء، 
لوقف التعامل معه وتكليف احلجر باإخراج 

اجلزء الثالث وي�ضارك يف بطولة »اأفراح 

اإبلي�ض 3« جمال �ضليمان، و�ضابرين، 
واإميان العا�ضي، واأحمد �ضفوت، وكمال 

اأبورية، وحممود اجلندي، وكوكبة من 
النجوم.
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»ميت�سوبي�سي اأوتالندر«... حت�سينات ل�سمان البقاء على القمة

تعترب ال�شيارة »اأوتالندر« من ميت�شوبي�شي يف طراز 
2019 من اأهم �شيارات القطاع الرباعي الريا�شي من 
نوع هايربد ب�شحن خارجي واأكرثها مبيعا. واأ�شافت 

لها ال�رشكة هذا العام تعديالت على الت�شميم 
والإجناز والأمان ونوعية القيادة، بالإ�شافة اإىل 

بع�ض مل�شات التجهيز الفاخر.
ويف بداية العام اجلاري بلغت مبيعات ال�رشكة من 

هذا الطراز مائة األف �شيارة يف اأوروبا وحدها، 
ومع زيادة املناف�شة يف القطاع تظل »اأوتالندر« هي 
الأكرث مبيعا يف قطاعها لثالث �شنوات على التوايل.

من التح�شينات التي دخلت على ال�شيارة هذا 
العام اإ�شاءة جديدة من نوع »اإل اإي دي« وتغيري يف 

ت�شميم ال�شدامات واأ�شواء ال�شباب املت�شمنة فيها 
وعجالت بقيا�ض 18 بو�شة. كما اكت�شبت ال�شيارة 

حمركا جديدا �شعة 2.4 لرت مع زيادة يف قدرة 
البطاريات بن�شبة 15 يف املائة وقدرة املحركات 
الكهربائية اخللفية بن�شبة 10 يف املائة مع تعديل 

نظام ال�شحن اخلارجي ليكون اأكرث كفاءة.
وحت�شنت كذلك قدرة التحكم يف الدفع خ�شو�شا 
يف و�شعيتي الثلوج والرمال بالإ�شافة اإىل القيادة 

الريا�شية. وزادت �شالبة اجل�شم بف�شل ا�شتخدام 
اللحامات املتقدمة، وتغري نظام التعليق لإتاحة 
مزيد من الراحة يف النطالق كما تعدل اأ�شلوب 

القيادة يف الو�شعية الريا�شية ملزيد من الديناميكية. 
وتعزز اإجناز املكابح باأقرا�ض اأمامية اأكرب حجما 

من تلك التي يحملها اجليل ال�شابق لل�شيارة.
ويف جوانب الأمان، ح�شلت ال�شيارة على خم�ض 

جنوم يف اختبارات ال�شالمة الأوروبية وهي الدرجة 
الق�شوى لالأمان. وهي حتمل كامريا للروؤية اخللفية 

اأثناء التقهقر مع كامريا حميطة لكل جوانب ال�شيارة 
وحتذير من املرور العر�شي اخللفي. وتعمل نظم 

الإ�شاءة وامل�ّشاحات الأمامية اأوتوماتيكيا مع حلول 
الظالم اأو �شقوط املطر. وهي حتمل �شبع و�شائد 

هوائية ومكابح يد اإلكرتونية واأ�شواء نهارية واأنظمة 
حتذير من مغادرة حارة ال�شري ومن النقاط العمياء 

على جانبي ال�شيارة، ونظام كروز الذكي متغري 
ال�رشعة.

ويف الداخل، مت تغيري ت�شميم املقاعد الأمامية 
بحواف لدعم اجلوانب اأثناء القيادة الوعرية اأو 
ال�رشيعة على املنحنيات. وخف�شت ال�رشكة من 

درجة ال�شو�شاء داخل ال�شيارة بتعديالت على �شوت 
املحرك وحت�شني تخميد �شو�شاء حماور ال�شيارة. 

وغريت ال�رشكة من نظام نقل ال�رشعة مع اإ�شافة زر 
للقيادة الريا�شية. واأ�شافت منافذ تكييف للمقاعد 

اخللفية وح�شنت من التجهيز الداخلي بلم�شات 
باللون الأ�شود.

وهي تنا�شب من يريد �شيارة رباعية ريا�شية حيث 
ل ي�شطر مع »اأوتالندر« اإىل التخلي عن مميزات 

متاحة يف القطاع، فامل�شاحة الداخلية جيدة يف كل 
املقاعد بالإ�شافة اإىل م�شاحة �شحن فوق احلجم 

املتو�شط ال�شائد يف القطاع خ�شو�شا مع طي 
املقاعد اخللفية. ول تقتطع البطاريات اأي م�شاحة 
من �شندوق ال�شحن اخللفي لأنها تقع حتت اأر�شية 

ال�شيارة وت�شاهم يف خف�ض مركز اجلاذبية فيها. 
كما يوجد حمرك كهربائي لكل حمور يف ال�شيارة 

مما يجعل القيادة الرباعية ممكنة حتى بالدفع 
الكهربائي وحده.

وبالطبع توفر »اأوتالندر« نظام الهايربد البيئي الذي 
يجعلها ت�شلح للقيادة يف املدن ولال�شتعمال اليومي 
لالأ�رش. وميكن لل�شيارة اأن تنطلق بالدفع الكهربائي 
وحده ومن دون بث كربوين داخل املدن ويف ظروف 
ازدحام املرور ثم تتحول اإىل الدفع البرتويل القوي 
على الطرق ال�رشيعة. ول يخ�شى ال�شائق نفاذ قدرة 

البطاريات لأنها ت�شحن ذاتيا من ال�شيارة.

تويوتا تك�سف عن "TRD" املعدلة
ك�سفت تويوتا موؤخرا عن منوذج 

عن  املعدل  "TRD" الريا�سي 
�سيارات كامري ال�سهرية متيزت 

هذه ال�سيارات بتعديالت �سملت 
ال�سكل اخلارجي للهيكل، والذي 

اأ�سبح ريا�سيا اأكرث من هياكل 
كامري بف�سل ال�سبك الأمامي 
العري�ض، والواجهة اخللفية 

التي زودت بجناح هوائي لزيادة 
الثبات على ال�سرعات العالية، 

والعجالت ذات الإطارات الرقيقة 
مبقا�ض 19 اإن�سا. اأما من الداخل 

فقد ح�سلت "TRD" على مقاعد 
جلدية ريا�سية، و�سا�سة تعمل 

باللم�ض مبقا�ض 12 بو�سة، ومقود 
مميز مزود باأزرار للتحكم بالعديد 

من خ�سائ�ض ال�سيارة.وي�سمن 
الأداء املميز لهذه املركبة حمرك 

توربيني ب�ست اأ�سطوانات ب�سعة 
وهو  اأح�سنة،   305 وعزم  ليرت   3.5
قادر على زيادة الت�سارع من 0 اإىل 

 3.5 من  اأقل  يف  كلم/�ساعة   100
ثانية، بالإ�سافة اإىل علبة �سرعة 

اأوتوماتيكية بـ 8 مراحل.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�شتعر�شت �رشكة IAT Design ال�شينية �شيارة "Karlmann King" التي �شنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع الرباعي يف العامل 

وبح�شب موقع "CarAndBike" املتخ�ش�ض يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه يف هذه ال�شيارة هو هيكلها اخلارجي امل�شمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�شنوع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�شلب.

وي�شمن القوة والأداء املمتاز لل�شيارة حمرك قوي من 10 اأ�شطوانات، �شعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�شان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�شوي ت�شل اإيل 160 كيلو مرت / �ض. وتتميز ال�شيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�شا�شة بالزما كبرية مل�شاهدة الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �شوت، بالإ�شافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رشوبات ال�شاخنة، وماكينة ل�شنع 
القهوة، واأماكن خم�ش�شة حلفظ الكوؤو�ض املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتتوي ال�شيارة على خزينة قوية مزودة بو�شائل اأمان عالية، 
وميكن التحكم يف الإ�شاءة وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�شناعة 12 ن�شخة من 

هذه ال�شيارة فقط حول العامل ب�شعر ي�شل اإىل 2 مليون دولر، اأي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�شفت �رشكة ت�شنيع ال�شيارات اليابانية مازدا عن 
التي  �شياراتها  اأول  �شتكون  والتي  مازدا6  �شيارة 
الذكيتني،  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�شتي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�ض ال�شيارات الدويل يف نيويورك 

الأمريكية.
متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�شخة  اأول  �شتكون 
يف �شيف العام احلايل 2018، كما �شيكون اأ�شحاب 

ال�شيارات من هذا النوع قادرين على حتديث كار 
فور  واختياري  كامل  ب�شكل  اأوتو  واآندرويد  بالي 
باأن  مازدا  ال�شيف و�رشحت  التحديث يف  اإ�شدار 
�شمن  �شتكونان  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�شتي 
اإ�شافات نظام الت�شغيل الذكي املوجود يف �شيارات 
ال�رشكة Mazda Connected. يُذكر اأن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رش  كندا  يف  اليابانية  ال�رشكة 

با�شم  املتحدث  لكن   ،3-CX ل�شيارة  املن�شتني 
ال�رشكة يف املعر�ض الدويل لل�شيارات مل يتحدث 
ا�شتغراب  اأثار  مما  كلمته،  خالل  الأمر  ذلك  عن 
امل�شتخدمني كانت �رشكة مازدا اأعلنت عن رغبتها 
باإ�شافة من�شتي قوقل واآبل يف العام املا�شي، بعد 
نظامها  اإطالق  منذ  لذلك  التخطيط  بداأت  اأن 

Mazda Connected عام 2014.

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

قادرة على ال�شري فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات ،ومت اختبار ال�شيارة يف الأرا�شي الوعرة، وات�شح اأنها ل�شيارة "نيفا"، ف�شال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ال�شالم الرو�شية البيالرو�شية عن مناذج ع�شكرية مطورة ك�شفت �رشكة "اأوتوفاز" الرو�شية اأثناء مناورات حفظ 
املرابطة يف مدينة �شولنيت�شنوغور�شك يف �شواحي ع�شكرية من طراز "نيفا" اإىل وحدات القوات اخلا�شة واأكد ليبيد اأن �رشكة "اأوتوفاز" �شلمت 4 �شيارات امل�شافة بني قعرها والأر�ض مقارنة بالنماذج املدنية.ا�شتخدامها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت من عيار 7.62 ملم، اأو ر�شا�ض "كورد" الثقيل. كما ميكن للم�شاة، وميكن اأن ين�شب فيها قاذف قنابل اأو ر�شا�ض اإن "نيفا" الع�شكرية املطورة خم�ش�شة للدعم الناري وقال املقدم يف قوات املظليني اخلا�شة، اأناتويل ليبيد، "بي اإم بي".

100 كيلومرت يف ال�شاعة يف الأرا�شي الوعرة حيث ال�رشيع وال�شتطالع، وزنها 750 كيلوغراما و�رشعتها اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �شيارة للتدخل مو�شكو.
ت�شتهلك 12-15 لرتا من الوقود.
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»و�ت�س �آب« تطور ميزة حترج م�ستخدميها!

ت�سريب كبري لبيانات م�ستخدمي »�أمازون«

رمبا ي�سبح تبادل ر�سائل الفيديو عرب 
»وات�س  االجتماعي  التوا�سل  موقع 
بعد  للم�ستخدمني  حمرجا  اأمرا  اآب« 
و�سول التحديث اجلديد اإىل التطبيق 
ال�رشكة  اإن  اجلديدة  التقارير  وتقول 
بعر�س  ي�سمح  حتديث  على  تعمل 
جهاز  على  املوجودة  الفيديو  مقاطع 
امل�ستخدم عندما ير�سلها اأحدهم اإىل 

�سديق ما، وت�سله على �سكل اإ�سعار.
االإ�سعارات  تُظهر  الوقت احلايل،  ويف 
عن  نبذة  مع  فقط،  ال�سخ�س  ا�سم 
اإىل  ت�سل  التي  الر�سالة  حمتوى 
�سدقت  حال  يف  ولكن  امل�ستخدم، 

اإىل  التحديث  هذا  وو�سل  التقارير 
�سيعر�س  االإ�سعار  فاإن  امل�ستخدمني، 
املر�سل  الفيديو  من  ق�سريا  مقطعا 
على �سا�سة الهاتف، حتى واإن كان يف 

و�سعية اإغالق.
وقد يكون هذا االأمر حمرجا بالن�سبة 
الأ�سدقائهم  ير�سلون  الذين  الأولئك 
حمتوى  ذات  اأو  خملّة،  فيديو  مقاطع 
�سخ�س  الأي  ميكن  بحيث  عنيف، 
ومت  اإر�ساله،  مت  ما  مالحظة  قريب 
الك�سف عن هذه امليزة اجلديدة من 
املوقع  يف  التكنولوجيا  خرباء  قبل 
التكنولوجيا  جمال  يف  املتخ�س�س 

عرب  املوقع  »WABetaInfo«وقال 
»وات�س  تطبيق  اإن  تويرت  على  تغريدة 
مقاطع  عر�س  اإمكانية  يتيح  قد  اآب« 
فور  مبا�رش  ب�سكل  املر�سلة  الفيديو 
من  »بيتا«  م�ستخدم  اأي  اإىل  و�سولها 
iOS، وميتلك االإ�سدار 2.18.102.5 
امليزة  اأن  املوقع  واأ�ساف  املثبت، 
مل�ستخدمي  قريبا  متاحة  �ستكون 
و�سيتمكن   .»App Store«
امل�ستخدمون الذين يرغبون يف جتنب 
مثل هذا االإحراج من تغيري اإعدادات 
االإ�سعارات اخلا�سة بهم، بهدف عدم 

عر�س املقاطع ب�سكل مبا�رش.

البيانات  اأن   »CNBC« قناة  ذكرت 
موقع  م�ستخدمي  لبع�س  ال�سخ�سية 
للجميع  متاحة  باتت  ال�سهري  »اأمازون« 
ب�سبب م�سكلة يف عمل املوقع واأو�سحت 
القناة »اأن امل�ستخدمني الذين تعر�سوا 
لهذه امل�سكلة تلقوا ر�سائل من اأمازون، 
ال�سخ�سية  بياناتهم  باأن  فيها  اأُبلغوا 
مك�سوفة  باتت  املوقع  على  املوجودة 
روؤيتها،  وميكنهم  امل�ستخدمني،  لباقي 

وال�سبب وراء ذلك يرجع خلطاأ فني يف 
برجمة املوقع«.

القائمون على املوقع  اأكد  من جانبهم، 
الأمازون  االإلكرتونية  االأنظمة  »اأن 
مت  اأو  اإلكرتوين،  لهجوم  تتعر�س  مل 
الربيد  عناوين  ظهور  لكن  اخرتاقها، 
على  امل�ستخدمني  لبع�س  االإلكرتوين 
قرا�سنة  على  ي�سهل  قد  اأمر  العلن 
ح�ساباتهم  اإىل  الو�سول  االإنرتنت 

طريق  عن  واخرتاقها،  االإلكرتونية 
قد  خبيثة  برجميات  حتوي  ر�سائل 
»اأمازون«  �رشكة  لهم«وتعترب  ير�سلونها 
امللياردير   1994 عام  اأ�س�سها  التي 
�رشكة  اأكرب  بيزو�س  جيف  االأمريكي 
حاليا،  االإنرتنت  عرب  التجزئة  لتجارة 
خمتلف  االإلكرتونية  حمالتها  وتبيع 
واالأحذية،  كاالألب�سة،  الب�سائع؛  اأنواع 

واالإلكرتونيات، وغريها.

�إ�سعار�ت في�سبوك تالحق م�ستخدمي 
�إن�ستغر�م وتثري غ�سبهم!

ر�سد بع�س امل�ستخدمني حتديث اإن�ستغرام االأخري الذي اأ�ساف رمز 
في�سبوك على �سفحات امللفات ال�سخ�سية، ما اأثار حرية الكثريين 

ولوحظ هذا التحديث الأول مرة من قبل م�ستخدم، رديت، قام 
بتحميل �سورة لرمز في�سبوك، وو�سفها باأنها »اإ�سدار جتريبي من 

اإن�ستغرام«.
ويُظهر التحديث طريقة جديدة الإعالم امل�ستخدمني باإ�سعاراتهم 
على في�سبوك، وذلك على ملفاتهم ال�سخ�سية يف اإن�ستغرام. ويوؤدي 
النقر على الرمز اإىل ت�سغيل تطبيق في�سبوك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�ساب اإن�ستغرام مع في�سبوك، ف�ستظهر ر�سالة تقول: »اإن�ستغرام 
يرغب بفتح في�سبوك«.

وبالن�سبة للم�ستخدمني الذين ر�سدوا رمز االإ�سعارات على اإن�ستغرام، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق املواقع االجتماعية ميلك اإن�ستغرام، كان 

اأمرا غري مرحب به اإىل حد كبري، حيث توجه عدد من امل�ستخدمني 
اإىل تويرت لي�سفوا هذا التغيري بـ »املزعج«وقال اأحدهم ب�سخرية: 

»من الرائع اأنني حذفت ح�سابي على في�سبوك قبل اأ�سهر، ومع 
ذلك ما يزال اإن�ستغرام ير�سل يل اإ�سعارات عن اأن�سطة اأ�سدقائي 

على في�سبوك«. ومع ذلك، قال م�ستخدم اآخر: »يف البداية �سعرت 
باالنزعاج من اأن في�سبوك اأ�سافت االإ�سعارات اإىل ح�سابي على 

اإن�ستغرام، ولكن هذا يعني االآن اأنه لي�س علي التحقق من في�سبوك 
على االإطالق ما مل اأح�سل على اإ�سعار يف اإن�ستغرام! ال اأعتقد اأن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو اأن هذه امليزة هي و�سيلة لت�سجيع م�ستخدمي اإن�ستغرام على 
ا�ستخدام في�سبوك، الذي �سهد انخفا�سا وا�سحا يف اال�ستخدام بني 

ال�سباب خالل ال�سنوات االأخرية.
واأو�سح بحث اأجراه eMarketer اأن اأقل من ن�سف م�ستخدمي 

االإنرتنت يف الواليات املتحدة، الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 اإىل 17 
�سنة، �سي�ستخدمون في�سبوك هذا العام. كما تتوقع �رشكة االأبحاث اأن 
يخ�رش موقع في�سبوك مليوين م�ستخدم )اأقل من 25 عاما( هذا العام.

 

موتوروال �ستك�سف 
عن هو�تفها 

�جلديدة يوم 2 
�أوت

بداأت �رشكة موتوروال اململوكة ل�رشكة 
لينوفو يف توزيع الدعوات على ال�سحافة 
ال�رشكة  حل�سور حدث ر�سمي �ستقيمه 
القادم  اأوت   2 يوم  �سيكاغو  مدينة  يف 
هذا  اجلديدة  هواتفها  عن  للك�سف 

العام.
اأن  اإىل  ت�سري  االأخرية  الت�رشيبات 
جديدة  هاتفني  على  تعمل  ال�رشكة 
 One و   Motorola One باإ�سم 

Power مت�سابهة اإىل حد ما يف ال�سكل 
املوا�سفات  يف  االختالفات  بع�س  مع 

والعتاد الداخلي.
الهاتفني �ستكون �سمن م�رشوع اندرويد 
اندرويد  بنظام  �ستعمل  انها  اأي  ون 
اخلام و�ستتلقى التحديثات ب�سكل �رشيع 
ومبا�رشة من �رشكة قوقل مالكة النظام 
اأي�سا هناك اأحاديث عن اإطالق اجليل 
اجلديد من هواتف من �سل�سلة Z وهذا 

�ستك�سف عن هاتفني  ال�رشكة  ان  يعني 
من الفئة املتو�سطة وهاتف رائد بعتاد 

موا�سفات قوية .
�سهر  من  اكرث  يف�سلنا  حال  كل  على 
االآن عن موعد احلدث ، بالتاأكيد �سيتم 
خالل  املعلومات  من  املزيد  ت�رشيب 
اخبارنا  تابعوا  لذلك  القادمة  االأيام 
جديد  حول  املزيد  ملعرفة  اليومية 

موتوروال.

موتوروال تك�سف عن جديدها 
عن  الك�سف  موتوروال  �رشكة  تعتزم 
العام  هذا  اجلديدة  هواتفها  باكورة 
بو�سرت  ح�سب  وذلك  الربازيل   يف 
التوا�سل  �سبكات  يف  املن�سور  الدعوة 
االأنظار  بالتاأكيد  هناك   االجتماعية 
�سل�سلة  من  ال�ساد�س  اجليل  اإىل  تتجه 
با�سم  �سلفاً  واملعروفة  جي  موتو 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 اإىل  باالإ�سافة 
والتي من املرجع ان تكون متنوعة بني 
ومنخف�سة  ومتو�سطة  رئي�سية  هواتف 
ت�رشيبات  اليوجد  االآن  حتى  ال�سعر. 
الهواتف  هذه  موا�سفات  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  اأن  العادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  اإختالفات  مع  املوا�سفات 
والذاكرة  ال�سا�سة  وحجم  املعالج  نوع 

الزالت  الدعوة  اأي�ساً  ذلك  ومااإىل 
�سيكون  هل  وا�سح  وغري  مبهمة 
احلدث عاملياً اأو �سيكون جمرد حدث 
حملي يف الربازيل حيث تلقى هواتف 

موتوروال رواجاً هائاًل هناك .

�سام�سوجن ت�سبح �أكرب ُم�سِنع 
للقطع �الليكرتونية  

الكورية  التقنية  عمالقة  ك�سفت 
واأرباح  لعائدات  توقعها  عن  �سام�سونغ 
تقريرها  يف  العام  من  االأول  الربع 
يف  كبرياً  ارتفاعاً  �سهد  والذي  املايل، 
الرقاقات  اأو  للقطع  ال�رشكة  مبيعات 
االإليكرتونية.  االأجهزة  يف  امل�ستخدمة 
حتقيق  بذلك  �سام�سونغ  وا�ستطاعت 

رقم قيا�سي باالأرباح بحوايل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  اأول  يف  دوالر 
العام املا�سي  االأول من  الربع  19% عن 
وفق تقديراتها. لتتمكن بذلك من ك�رش 
احتكار انتل لل�سدارة على مدار 25 عاما 
املا�سية. ويعترب هذا الرقم اأعلى اأي�سا 
من التوقعات التي حتدث عنها املحللني 

يف الفرتة املا�سية. وللعلم فاإن ال�رشكة 
املايل  التقرير  تفا�سيل  عن  تك�سف  مل 
مع  ي�سدر  بالعادة  والذي  كامل،  ب�سكل 
نهاية �سهر اأبريل. لكنها اأعلنت فقط عن 
دون  واالأرباح  املبيعات  يف  قيا�سي  رقم 
ذكر م�سادر تلك االأرباح؛ مثل االأجهزة، 

ال�سا�سات، البطاريات، … وغريها.



التي  روايتها  بداأت  الرتكية  ال�صحيفة 
اإىل  العادة،  هي  كما  معلوماتها،  اأ�صندت 
اإن  بالقول  الرتكية  اال�صتخبارات  اأجهزة 
الفريق الذي نفذ عملية القتل بعد دخول 
املغدور للقن�صلية، و�صع كي�صا بال�صتيكيا 
ور�صمت  مالب�صه،  خلعوا  ثم  راأ�صه،  على 
اإذ ن�صبت  الرواية اجلديدة �صورة مرعبة، 
ال�صعودي،  ال�رشعي  الطب  رئي�س  اإىل 
خلعه  بعد  »قام  اأنه  الطبيقي  �صالح 
من  دمه  ب�صحب  خا�صقجي،  ملالب�س 
اأو يرتك  الوريد وجتفيفه، لكي ال يتطاير 
ال�صحيفة  احلمام«وقالت  و�صكبه يف  اأثرا، 
طبية  معدات  معه  »جلب  الطبيقي  اأن 
كانت  وم�رشط  باالإ�صافة ملق�س  خا�صة، 
ما  بح�صب  ال�صعودي،  الفريق  بحقائب 
مطار  يف  ال�صينية  االأ�صعة  اأجهزة  ك�صفته 
الرواية  هذه  طيات  بني  اأتاتورك«،وجاء 
اجلنائي  التحليل  »فريق  اأن  املفزعة 
يف  العادمة  املياه  بفح�س  قام  الرتكي، 

روبوت،  بوا�صطة  القن�صلية  �صوارع  اأحد 
احلم�س  عينة  مع  منها  عينة  ومقارنة 

النووي خلا�صقجي«.
وكانت �صحيفة تركية اأخرى هي »حرييت« 
االإنفاذ  فريق  اإن  �صابق  وقت  يف  قالت 
بدواء  خا�صقجي  جثة  حقن  ال�صعودي 

يعمل على تخرث الدم بعد اأن مت قتله خنقا 
الطريقة  هذه  ا�صتخدام  مت  اأنه  وبينت 
تفتي�س  حال  يف  الدم  اآثار  يرتك  ال  لكي 
جثة  تقطيع  مت  اأنه  اإىل  الفتة  القن�صلية، 
حقن  من  ق�صرية  فرتة  بعد  خا�صقجي 

اجلثة.

م٫�س

رواية تركية جديدة مرعبة

هكذا تخل�شوا من دم خا�شقجي!
منذ اأن انت�سر دوي ق�سية مقتل ال�سحفي ال�سعودي جمال خا�سقجي وتوالت ف�سولها و�سجاالتها بني اأنقرة 
والريا�س مل تتوقف »الروايات« الغريبة واملتوح�سة عن ال�سدور، واآخرها هذه، هذه املرة روت �سحيفة 

»�سباح« الرتكية �سيناريو متكامال ال يقل رعبا عن روايات �سابقة م�سابهة و�سفت ما قيل اإنها اللحظات 
االأوىل لت�سفية خا�سقجي يف مبنى القن�سلية ال�سعودية يف ا�سطنبول.

�شعيد عوملي 
ودار احلديث
كعادته ي�سجل املخرج املتميز 

ال�سعيد عوملي ح�سورا مميزا من 
خالل اأعماله التاريخية التي 

القت رواجا كبريا ،بف�سل امل�ستوى 

العايل من االحرتافية يف اال�ستغال 

على التاريخ احلديث و القدمي 
للجزائر،ليلة اأول اأم�س بثت قناة 

كنال اأجلريي ال�سريط الوثائقي 

الرائع عن دار احلديث التي د�سنتها 

جمعية العلماء اجلزائريني يف 

تلم�سان و التي كانت تكلفتها نتيجة 

عمل جواري قام به االإمام عبد 
احلميد بن بادي�س و نائبه ال�سيخ 

عبداحلميد بن بادي�س
ال�سريط ركز على ا�ستغالل و 

جمع �سهادات موثقة من التالميذ 

ال�سابقني يف الدار و من ابن املهند�س 

الذي تكفل بالت�سميم م�ستلهما من 

العمارة العربية االإ�سالمية ،و امللفت 

اأن دار احلديث مل تكتف بتكوين 

الذكور فقط لكنها ا�ستوعبت العن�سر 

الن�سائي االأمر الذي كانت نتيجته 

الطبيعية منو الوعي الوطني و 
االلتفاف  ال�سعبي حول الهوية 
الوطنية و عنا�سرها االأ�سا�سية .

مل يكن  هذا العمل هو االأخري 
للمخرج ال�سعيد عوملي لكنه 

�سمن �سل�سلة وا�سعة من االأعمال 
التاريخية التوثيقية   التي 

كان اآخرها الفيلم الوثائقي عن 

املحت�سدات اال�ستعمارية يف اجلزائرو 

قبلها الفيلم الوثائقي عن جرمية 

اإبعاد مئات اجلزائريني اإىل جزيرة 

كاليدونيا احلديدة و كلها اأعمال 

�ساهمت ب�سكل كبري يف ن�سر الوعي 

الوطني و ربط اجلزائريني مبا�سيهم 

و ك�سف الوجه الب�سع لفرن�سا و 
جرائمها.

وداد احلاج

موقف

موازاة مع اإ�ستالم ثالثني �ساحنة جديدة ب�سعيدة

حملة ت�شجري وا�شعة مبنا�شبة 
املولد النبوي ال�شريف

بني 21 اإىل 22 نوفمرب 2018

اإرهاب الطريق يح�شد  اأرواح 12 �شخ�شا

 30 من  اأكرث  ا�صتالم  موؤخرا  مت 
�صاحنة جديدة لرفع النفايات حيث 
بالتن�صيق مع مديرية  �صيتم توزيعها 
على  التقني  الردم  مركز  و  البيئة 
بع�س البلديات التي تعاين من العجز 
�صلبا  اأثر  ما  وهو  القمامة  جمع  يف 
جانب  من  املحيط،  نظافة  على 
مت  الوالية  وايل  من  مببادرة  و  اآخر 
هذا  و  وا�صعة  ت�صجري  حملة  تنظيم 
�صيدي  التالقي  نقطة  يف  بال�صبط 
رئي�س  الوايل  عن  ناب  حيث  معمر 
العملية  يف  �صارك  الذي  الديوان 
وفرت  قد  الغابات  وكانت حمافظة 
والالزمة  ال�رشورية  الو�صائل  كل 
مديرية  عمال  ح�صور  عن  ف�صال 

من  بالوالية  احل�رشي  التح�صني 
وقد مت غر�س  االأ�صجار  �صقي  اأجل 
اأوىل  كمرحلة  �صجرة   90 حوايل 
لت�صمل  العملية  تتوا�صل  اأن  على 
خمتلف حماور الوالية الكربى وكان 
للجمعيات دور يف هذا اليوم كجمعية 
احلياة للبيئة وال�صياحة للوالية و كذا 
جمعية الت�صامن واالإح�صان اخلريية 
الن�صطة   اجلمعيات  بع�س  و�صجلت 
اإىل  باالإ�صافة  ح�صورها  املجال  يف 
يوؤكد   الطفولة، وهو ما  جمعية حماية 
اأن البيئة هي ق�صية اجلميع و اأن البيئة 
ال تعنى باإهتمام مديرية البيئة لوحدها 

واإمنا الكل م�صوؤول اإجتاهها 
م.م

خالل الفرتة املمتدة بني 21 اإىل 22 نوفمرب 2018 اإىل غاية �صبيحة اأم�س على ال�صاعة الثامنة 
)اأي خالل 24 �صاعة االأخرية( �صجلت وحدات احلماية املدنية  2610 تدخل يف عــدة  �صباحا 
مناطق خمتلفة من الوطن وهذا على اإثر تلقي مكاملات اال�صتغـاثة من  طرف املواطنني، هذه 
املرور،  بحوادث  املتعلقة  �صواء  املدنية  احلماية  اأن�صطة  جماالت  خمتلف  �صملت  التدخالت 
النحو  االأمنية...الخ.على هذا  االأجهزة  و  اإخمــاد احلرائق  ال�صحي  االإجالء  احلوادث املنزلية، 

�صجلت عدة حوادث مرور منها 09 االأكرث دموية ت�صببت يف وفاة 12 �صخ�س يف مكان احلوادث 
و اإ�صابة 24 اأ�صخا�س اآخرين بجروح متفاوتة اخلطورة، مت اإ�صعافهم يف عني املكان ثم نقلهم 
اإىل امل�صت�صفيات املحلية من طرف م�صالح احلماية املدنية. اأثقل ح�صيلة �صجلت على م�صتوى 
و  اأ�صخا�س  وفاة 04  ت�صجيل  اأدرار، على م�صتوى والية مترنا�صت مت  و والية  واليتي مترنا�صت 

اإ�صابة 03 اآخرين بجروح. 

القب�ض على حمتال 
بتيزي وزو

املالية  و  االقت�صادية  الفرقة  األقت 
التابعة الأمن والية تيزي وزو على �صخ�س 
يبلغ من العمر 36 �صنة ينحدر من مدينة  
اجلزائر بعد حماولته الن�صب واالحتيال 
ح�صب  و  وزو  تيزي  مبدينة  تاجر  على 
العامة  العالقات  و  االت�صال  بيان خللية 
الأمن الوالية فان املتهم يف ق�صية احلال 
بعد  �صلع خمتلفة  اال�صتيالء على  حاول 
اأن حاول اإيهام لل�صحية باأنه تاجر مقابل 
خدمات باإ�صدار �صك بنكي بدون ر�صيد 
دونت به قيمة تلك ال�صلع مما جعله يبلغ 
م�صالح ال�رشطة والتي �صارعت اإىل عني 
املكان و القب�س عليه و قد تبع  بتهمة 
وا�صتعمال  والتزوير  واالحتيال  الن�صب 
املزور يف وثيقة اإدارية مع اإ�صدار �صيك 
اأمام  اأ�صا�صه  على  اأحيل  ر�صيد،  بدون 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�صيد 
رهن  باإيداعه  اأمر  الذي  وزو   تيزي 
انتظار  يف  االأم�س  يوم  املوؤقت  احلب�س 

حماكمته

يف باتنة و�سكيكدة وميلة

ك�شف وتدمري 10 
خمابئ للجماعات 

الإرهابية
ال�صعبي،  الوطني  للجي�س  متكنت مفارز 
عمليات  خالل   ،2018 نوفمرب   21 يوم 
بحث ومت�صيط بكل من باتنة و�صكيكدة 
وميلة/ن.ع.5، من ك�صف وتدمري ع�رشة 
االإرهابية  للجماعات  خمابئ   )10(
ونظارة  ال�صنع  تقليديتي   )02( وقنبلتني 
واأغرا�س  واألب�صة  غذائية  ومواد  ميدان 

اأخرى.

اجلريدة الر�سمية

اإن�شاء مركز البحث 
يف البيئة بعنابة  

مبوجب  البيئة  يف  البحث  مركز  ان�صاء  مت 
مر�صوم تنفيذي �صدر يف اجلريدة الر�صمية 
رقم 63  و يكلف هذا املركز )مقره مبدينة 
الوزير  و�صاية  حتت  و�صع  الذي  عنابة( 
برامج  باجناز  العلمي  بالبحث  املكلف 
يف  التكنولوجي  التطوير  و  العلمي  البحث 
جمال البيئة، كما يهدف اىل حل اال�صكاليات 
املرتبطة باملحافظة على املوارد الطبيعية 
منذجة  تقييم  و  تثمينها  و  تطويرها  و 
البيئة  على  تاأثريها  و  املناخية  التغريات 
بالتلوث  املتعلقة  املخاطر  من  الوقاية  و 
االقت�صاد  تطوير  و  ازالته  تكنولوجيات  و 
تثمينها  و  النفايات  ت�صيري  و  االخ�رش 
جمل�س  ي�صم  و  التنفيذي  املر�صوم  ح�صب 
ادارة هذا املركز ممثلني عن وزير الدفاع 
الوطني و الداخلية و اجلماعات املحلية و 
التهيئة العمرانية و الوزير املكلف بالبيئة و 
املناجم  و  ال�صناعة  و  املتجددة  الطاقات 
و  الفالحة  و  املائية  املوارد  و  الطاقة  و 
التنمية الريفية و ال�صيد البحري و ال�صحة 

و ال�صكان و اإ�صالح امل�صت�صفيات.
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عر�ض ترويجي جديد علىSahla boxح�شري اللمحرتفني
توا�صلOoredoo Business،يف 
تقدمي احللول االأكرث ابتكاًرا لزبائنها من 
عر�س  واملوؤ�ص�صات،وتُطلق  املحرتفني 
ترويجي جديد على حلها الفريد والناجح 
Sahla box، الذي ُيّكنهم اال�صتفادة من 

احجام م�صاعفة من االأنرتنت. 
هذا العر�س الرتويجي اجلديد املخ�ص�س 
لزبائن يتيح  واملوؤ�ص�صات،  للمهنيني 

Ooredoo Businessفر�صة اال�صتفادة 
 100 اإىل  ي�صل  لالأنرتنت  حجم  من 
جيغااأوكتي)Go( ومكاملات غري حمدودة 
رخ�صة  اىل  اإ�صافة   Ooredoo نحو 
جمانية �صد الفريو�صات من الرائدالعاملي 
يف حماية انظمة املعلومات مع الك�صف و 
 12 ملدة  اآنياً،�صاحلة  الفريو�صات  حذف 

�صهرا لتاأمني البيانات.

مقرتح  اجلديد  الرتويجي  العر�س  هذا 
 Sahla �صيغتني:Sahla box2500و  يف 

box5000كما يلي:
الزبون  ي�صتفيد   :2500  Sahla box•
االإنرتنت  من   )Go(جيغااأوكتي  40 من 
 ، يوًما   30 ملدة  �صاحلة  مكاملات   ،
نفاذ  بعد  حتى  حمدودة  غري  واالأنرتنت 
الر�صيد ورخ�صة �صد الفريو�صات �صاحلة 

 :  5000  Sahla box• �صهًرا.   12 ملدة 
 )Go(ي�صتفيد الزبون من 100 جيغااأوكتي
حمدودة  غري  ومكاملات  االإنرتنت،  من 
من  دقيقة   120 و   Ooredoo نحو 
املكاملات نحو ال�صبكات االأخرى �صاحلة 
حمدودة  غري  واالأنرتنت   ، يوًما   30 ملدة 
م�صاد  ورخ�صة  الر�صيد  ا�صتنفاد  بعد 

فريو�صات �صاحلة ملدة 12 �صهًرا.
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