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الطرقات الطويلة بجنوب البالد  

 328 حادث مرور خلف 
م�صـــرع 117 �صــــــخ�صا 

الــــــ�صنة الـــــــجاريـــــة  

وزير ال�سوؤون الدينية حممد عي�سى

 الزيادة يف تكلفة احلج املو�صم
 املقبل لن تكون كبرية  

حمافظ بنك اجلزائر

 اجلزائر تفقد 15 مليار
 دولر من احتياطي ال�صرف 
املحلل ال�سيا�سي حممد بو�سياف يف حوار "للو�سط":

دعوة حم�س خرق للد�صتور 
واإ�صعاف ملوؤ�ص�صات الدولة 



اإ�رشاف  حتت  بالرويبة/ن.ع.1،   ،2018 دي�سمرب   23 الأحد  اأم�س  مت 
املهام  متعددة  �ساحنة   )356( ت�سليم  الع�سكرية  ال�سناعات  مديرية 
املديرية  لفائدة  �ساحنة   )215( �سملت  مر�سيد�س-بنز.  عالمة  من 
اجلند  لنقل  خم�س�سة  الوطني  الدفاع  بوزارة  للعتاد  املركزية 
كمراكز  خم�س�سة  و�ساحنات  املياه  وخزانات  اخلفيف  والت�سليح 
لالأمن  العامة  املديرية  ل�سالح  مركبة   )141( اإىل  بالإ�سافة  قيادة، 
مت  والتي  وخا�سة،  عمومية  مدنية  اقت�سادية  وموؤ�س�سات  الوطني 
ت�سنيعها من قبل ال�رشكة اجلزائرية لإنتاج الوزن الثقيل من عالمة 

ما  لل�رشاكة  كثمرة  جاءت  والتي  بالرويبة/ن.ع.1،  مر�سيد�س-بنز 
فاإن  لالإ�سارة،  واأملانيا.  املتحدة  العربية  والإمارات  اجلزائر  بني 
املوؤ�س�سات  قدرة  اأخرى  مّرة  تثبت  للت�سليم،  اجلديدة  العملية  هذه 
ال�سناعية لإنتاج ال�ساحنات للجي�س الوطني ال�سعبي على ال�ستجابة 
الإ�سرتاتيجية  ظل  يف  وذلك  املحددة،  الآجال  يف  زبائنها  لطلبات 
التي �سطرتها وزارة الدفاع الوطني مع خمتلف الهيئات واملوؤ�س�سات 
املعنية والهادفة اإىل بعث وتفعيل ال�سناعة الوطنية وت�سنيع منتج ذو 

جودة ونوعية مبوا�سفات عاملية.

ورقلة 

لقاء جهوي لتقييم تنفيذ 
برامج الأ�شغال العمومية 

نظم اأم�س الأحد بورقلة لقاءا جهويا ملديري قطاع 

الأ�صغال العمومية والنقل والذي خ�ص�س لتقييم مدى 

تنفيذ برامج القطاع لل�صنة اجلارية واأ�صرف على هذا 

اللقاء الذي نظم مبقر الولية الأمني العام لوزارة 

الأ�صغال العمومية و النقل علي حمي يف ختام  زيارة 

العمل التي قام بها اإىل الولية والتي دامت يومني ، 

بح�صور م�صوؤويل القطاع على م�صتوى 12 ولية من 

جنوب الوطن ، حيث جرت اأ�صغاله يف جل�صة مغلقة ،و 

يعد هذا اللقاء اجلهوي الرابع املنظم عرب عدة جهات 

بالوطن وخ�ص�س لتقييم مدى تنفيذ وتقدم اإجناز 

برنامج التجهيز اخلا�س بالقطاع و مدى ا�صتهالك 

الإعتمادات املالية التي خ�ص�صت له �صمن خمطط 

العمل )2018 (، كما اأو�صح خالل اجلل�صة الإفتتاحية 

الأمني العام لوزارة النقل و الأ�صغال العمومية وكان 

علي حمي قد تفقد قبل ذلك م�صروع اإجناز اإزدواجية 

الطريق الوطني رقم /3 /على م�صافة 75 كلم و ذلك 

باجتاه املدينة اجلديدة حا�صي م�صعود ، والذي يتوخى 

منه حت�صني اخلدمة على م�صتوى هذا املحور و التقليل 

من حوادث ال�صري و الق�صاء على النقاط ال�صوداء 
و�صمان الراحة و الأمن مل�صتعمليه.

فرحة ه�شتريية و�شط لعبي الن�شرية

حتت اإ�صراف مديرية ال�صناعات الع�صكرية

ت�شليم 356 �شاحنة متعددة املهام من عالمة مر�شيد�س-بنز

خبر في 
صورة

الناحية الع�صكرية الرابعة بورقلة

اليوم الأول من زيارة الفريق ڤايد �شالح 

ال�شفارة الفرن�شية ت�شتغل احلرم 
اجلامعي اجلزائري !

 
ت�صاءل املن�صق الوطني للكنا�س عبد احلفيظ 

ميالط حول مدى قانونية عقد اإحدى اجلامعات 
باجلنوب لتفاقية مع ال�صفارة الفرن�صية لفتح 
معهد فرن�صي IF وقامت بتنظيم دورة تكوينية 

لبع�س اأ�صاتذة اللغة الفرن�صية للتدري�س يف هذا 
املعهد، مت�صائال كيف ي�صمح لل�صفارة الفرن�صية 

با�صتغالل حرم جامعة جزائرية لفتح معهد 
فرن�صي IF، وكيف ي�صمح لالأ�صاتذة الذين مت 
اختيارهم مبمار�صة مهمتني وتقا�صي اأجرين، 

الأول من الدولة اجلزائرية والثاين من ال�صفارة 
الفرن�صية؟!، وكيف ي�صمح مبمار�صة ن�صاط 

تعليمي جتاري اأجنبي داخل جامعة جزائرية؟!

 ال�شاورة حترم 
من اأن�شارها يف املغرب

فاجاأت ال�صلطات املغربية بقرارها منع دخول 
الطائرة التي كانت تقل جماهري فريق �صبيبة 

ال�صاورة والتابعة اإىل اخلطوط اجلوية 
اجلزائرية اإىل مطار طنجة بعدما مت تخ�صي�س 
رحلة خا�صة جلمهور ال�صاورة من اأجل مرافقة 

فريقهم وت�صجيعه يف املباراة التي لعبها اأم�س 
اأمام احتاد طنجة املغربي �صمن الدور ال�صاد�س 

ع�صر لرابطة اأبطال اإفريقيا، اأين مت حرمان 
ما يقارب جمموع 150 منا�صرلت�صكيلة ن�صور 

اجلنوب من التواجد يف مدرجات ملعب طنجة 
وت�صجيع فريقهمللعودة بالتاأهل اإىل دور 

جمموعات املناف�صة القارية.

ح�سني  ن�رش  فريق  �سجل 
اإىل  �سعبا  تاأهال  داي 
ع�رش  ال�ساد�س  الدور 
كاأ�س  ملناف�سة  مكرر 

جتاوزه  بعدما  الكاف 
عقبة ال�سيف غرين اإيغليز 
الزامبي، حيث اأطلق لعبو 
الن�رشية العنان اإىل الأفراح 

رفقة  به�ستريية  واحتفلوا 
تواجدوا  الذين  اأن�سارهم 
من  جويلية   5 ملعب  يف 
خا�سة  ت�سجيعهم  اأجل 

يف  جاء  التاأهل  هدف  واأن 
الوقت ال�سائع يف وقت كان 
الفريق يتوجه نحو الإق�ساء 

من املناف�سة القارية.

�رشع الفريق اأحمد ڤايد �سالح، نائب 
اأركان  رئي�س  الوطني،  الدفاع  وزير 
ابتداء من  ال�سعبي،  الوطني  اجلي�س 
اأم�س 23 دي�سمرب 2018، بزيارة عمل 
وتفقد اإىل الناحية الع�سكرية الرابعة 
مرا�سم  وبعد  الفريق،  بورقلة. 
ح�سان  اللواء  ومبعية  ال�ستقبال، 
الع�سكرية  الناحية  قائد  عالميية، 
الناحية  اإىل  الرابعة،  ا�ستهل زيارته 
من القطاع العملياتي �سمال - �رشق 
من  عددا  تفقد  اأين  اأمنا�س،  اإن 
القطاع،  بهذا  املرابطة  الوحدات 
الوحدات  معاينة  �سياق  يف  وهذا 
احلدودية،  باملناطق  املنت�رشة 
ليقوم بعدها بتد�سني ثكنة خم�س�سة 
لوحدة من وحدات الدفاع اجلوي عن 
املرافق  جميع  على  تتوفر  الإقليم، 
لالإطارات  ت�سمح  التي  ال�رشورية 

اأكمل  للقيام مبهامهم على  والأفراد 
وجه، كما تابع عر�سا  �سامال حول 
هذه الوحدة قدمه قائدها.  وبنف�س 
اإىل  بزيارة  الفريق  قام  القطاع 
الوحدة الطبية اجلراحية بالدبداب، 
التغطية  ت�سمن  التي  الوحدة  وهي 
الوحدات،  لأفراد  والعالج  ال�سحية 
�سحية  خدمات  تقدمي  عن  ف�سال 
املنطقة  بهذه  القاطنني  للمواطنني 
خمت�سني  اأطباء  قبل  من  وهذا 
�سبه  واأفراد  وجراحني  وعامني 
موؤهلني  تقنيني  عن  ف�سال  الطبي، 
املعدات  خمتلف  بت�سغيل  مكلفني 
واحلديثة،  املتطورة  والتجهيزات 
اأن هذا  باملنا�سبة على  اأكد  الفريق 
الإجناز الهام ميثل حلقة و�سل قوية 
فاأكرث  اأكرث  اللحمة  متتني  جمال  يف 
�سليل  ال�سعبي  الوطني  اجلي�س  بني 

وعمقه  الوطني  التحرير  جي�س 
ال�سعبي ومبدينة اإن اأمنا�س، اأ�رشف 
الأ�سا�س  حجر  و�سع  على  الفريق 

لنادي املوقع.
بعدها التقى الفريق باأفراد وحدات 
هذا القطاع اأين األقى كلمة توجيهية 
الناحية  اأفراد وحدات  تابعها جميع 
عن  املرئي  التخاطب  تقنية  عرب 
اأهمية  على  بدايتها  يف  اأكد  بعد، 
قليلة  اأياما  ياأتي  الذي  اللقاء  هذا 
اجلزائري   ال�سعب  احتفال  بعد 
التاريخية  ذكرياته  من  بواحدة 
الثامنة  الذكرى  وهي  األ  اخلالدة، 
دي�سمرب   11 ملظاهرات  واخلم�سون 
التاأكيد  جمددا  املجيدة،    1960
يوليها  التي  الق�سوى  الأهمية  على 
�سخ�سيا للرفع من جاهزية وحدات 

اجلي�س الوطني ال�سعبي.

يف �صابقة بالبويرة

اأ�شتاذات يحتجزن ك�شوف نقاط التالميذ 
بولية  نوعها  من  �سابقة  يف 
من  جمموعة  رف�ست   ، البويرة 
�سوداين   « مدر�سة  ا�ستاذات 
نهاية  البويرة  برا�س   « احمد 
الأ�سبوع الفارط ، ت�سليم ك�سوف 

الذين  التالميذ  لأولياء  النقاط 
وذلك  املوؤ�س�سة  اىل  ح�رشوا 
ما  املديرة  مع  خالفهن  بحجة 
موجة  يف  الولياء  هوؤلء  ادخل 
الو�سعية  ال�سخط على هذه  من 

فلذات  جعلت  التي  الكارثية 
ل  �رشاعات  �سحية  اكبادهم 
تعنيهم بتاتا ، حيث اكدوا خالل 
ات�سال ربطهم بيومية » الو�سط 
املدر�سة  ل�سل  عزمهم  على   «

العطلة  من  العودة  بعد  مبا�رشة 
الرتبية  مدير  واإلزام  ال�ستوية 
الإ�سكال  هذا  وحل  ملقابلتهم 

ب�سفة نهائية .
اأ.م
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عقارب ال�صاعة م�صبوطة على توقيت ق�صر املرادية

قرارات رئا�سية هامة منتظرة يوم الأربعاء 
تتجه الأنظار اإىل يوم الأربعاء القادم اأين من املنتظر اأن ي�صدر رئي�س اجلمهورية العديد من القرارات الهامة مبنا�صبة توقيعه على قانون املالية، وهي القرارات التي تتطلع اإليها جميع 

الطبقة ال�صيا�صية و ال�صعب، ل�صيما و اأن هذه القرارات قد تكون مرتبطة بالرئا�صيات املقبلة ، بعد حالة الغمو�س و ال�صبابية يف ال�صاحة التي اأثارته العديد منه الت�صريحات .

ع�صام بوربيع

كانت لويزة حنون رئي�سة حزب العمال 
اإىل  الأخرية  ندوتها  يف  اأ�سارت  قد 
رئي�س  �سيعلنها  هامة  قرارات  وجود 
التي  الت�رصيحات  وهي  اجلمهورية، 
الت�رصيبات  من  العديد  مع  تطابقت 
فيما  القادمة  الطريق  خارطة  حول 
يتعلق بالرئا�سيات القادمة، و�سط ما 
عرف بندوة الإجماع وم�ساألة  ّتاأجيل 
امللفات  من  غريها  و  الرئا�سيات 
مل  حنون  لويزة  اأن  ورغم  الهامة، 
القرار  �سناع  من  املقربني  من  تعد 
اإل   ، �سابقا  عليه  كانت  ما  عك�س   ،
العديد  مع  يتطابق  ت�رصيحها  اأن 
ترتيبات  وجود  حول  الت�رصيبات  من 
اأن  املنتظر  من  احلكم  �رصايا  يف 
يتم الإعالن عنها تتعلق بالعديد من 
القادمة  الرهانات  و   ، املوؤ�س�سات 
ل�سيما ما تعلق بالرئا�سيات وم�ساألة 
م�ساألة  وكذلك   ، التمديد  و  التاأّجيل 
الرت�سح اإىل عهدة خام�سة ، و اإجراء 
اأفريل  يف  موعدها  يف  النتخابات 
تداوله حول  يتم  ما  وكذلك   ، القادم 
وكذلك   ، للتمديد  الد�ستور  تعديل 
رئي�س  من�سب  ا�ستحداث  م�ساألة 
اجلمهورية ّ، و اأي�سا ما اأثري حول حل 

الربملان من عدمه .
كما �ستاأتي هذه القرارات من رئي�س 
اجلمهورية املتوقعة هذا الأربعاء ان 
التنازيل  العد  بداية  مع  فعال،  كانت 
الذي  و  الناخبة  الهيئة  ل�ستدعاء 
15جانفي  هو  لها  اأجل  اآخر  �سيكون 
من  العديد  ينتظر  حيث  القادم، 
ال�سيا�سية  اخلارطة  يف  الفاعلون 
اجلزائرية هل �سيرت�سح الرئي�س عبد 
الذي  ال�سيء  ل،  اأم  بوتفليقة  العزيز 
اأن  ال�سيا�سية  الطبقة  عليه  تعودت 
يف  موقفه  على  يعلن  دائما  الرئي�س 

اآخر حلظة .
عن  ال�سيا�سية  الطبقة  وتت�ساءل 
عنها  �سيعلن  التي  الهامة  القرارات 
الأربعاء  هذا  اجلمهورية  رئي�س 
هل   ، املالية  قانون  توقيع  مبنا�سبة 
و  القت�سادي  بالو�سع  متعلقة  هي 
الجتماعي ، اأم تتعلق مب�ساألة احل�سم 
وكذلك   ، القادمة  الرئا�سيات  يف 
التمديد  اأجل  من  الد�ستور  تعديل 
الت�رصيبات  من  العديد  وجود  بعد   ،
هو  اجلمهورية  رئي�س  اأن  تقول  التي 
ندوة  اإىل  التح�سري  اإىل  نادى  من 
ح�سب  التمديد،  اأجل  من  وطنية 
اأن  رغم   ، اإعالم  و�سائل  تداولته  ما 
وراءها  يقف  الت�رصيبات  هذه  مثل 

كان  الذي  ال�سابق عمار غول  الوزير 
وطني  اإجماع  ندوة  اإىل  الداعني  اأو 
من اأجل التمديد ، اأ�سعر الراأي العام 
من خاللها اأنه مكلف مبهمة من اأجل 
هذا ، قابلته املواقف الغري وا�سحة 
الرزاق  عبد  حم�س  حركة  لرئي�س 
مقري بخ�سو�س هذا التاأجيل و الذي 
املرات  من  العديد  يف  حوله  ّاأو�سح 
اأنه تاأجيل ب�رصوط . ويف نف�س الوقت 
لهذا  معار�سة  مواقف  هذا  قابل 
التاأجيل و التي من بينها رئي�س حزب 
طالئع احلريات علي بن فلي�س الذي 
الرئا�سية  النتخابات  باإجراء  طالب 

يف موعدها .
رئي�س  قرارات  �ستكون  اأي حد  فاإىل 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
كانت  ان  الأربعاء  هذا  املنتظرة 
�ستكون فعال، هل �ست�سع حدا للكثري 
ل�سيما  الت�رصيبات  و  التنبوؤات  من 
اأجل  من  الد�ستور  بتعديل  تعلق  ما 
فعال  وهل  الرئا�سية  العهدة  متديد 
الفعليني  القرار  لأ�سحاب  نية  هناك 
يف هذا و اأن عمار غول ل يتحدث من 
فراغ، اأم اأن اأطروحة غول ومن معه، 
و  خ�سو�سا   ، عقبيهما  على  �ستنكب 
اأنه  تقول  الت�رصيبات  من  العديد  اأن 
الثلث  من  غول  عمار  تنحية  �سيتم 

الرئا�سي ملجل�س الأمة ، مبا يعني اأن 
هذا الأخري لي�س متعمقا مع ّاأ�سحاب 

القرار ملثما يروج .

حل الربملان و تعديل 
الد�صتور

هل �ستح�سم هذه القرارات يف م�ساألة 
العديد  كانت  الربملان، يف وقت  حل 
حل  ا�ستبعدت  قد  امل�سادر  من 
وقرب  الوقت  �سيق  بحكم  الربملان 
امل�سافة اىل الرئا�سيات، وهو ال�سيء 
امل�ستبعد ، اأم اأنه �سيتم حل الربملان 
يثار حول  فيما  احل�سم  �سيتم  وهل   ،
رئي�س  نائب  من�سب  ا�ستحداث 
 ، الد�ستور  تعديل  بعد  اجلمهورية 
ومن �سيكون نائب رئي�س اجلمهورية 

يا ترى ؟
وان كان الأمر هذا الأربعاء، فالأيام 
كفيلة  15جانفي  غاية  اإىل  و  القادمة 
ابراز  و  الطريق  خارطة  بتحديد 
اخليط الأبي�س من الأ�سود بخ�سو�س 
بعد  القادمة،  الرئا�سيات  �سيناريو 
20�سنة من حكم الرئي�س عبد العزيز 

بوتفليقة.
التغيريات  ظل  يف  هذا  ياأتي  كما 
اأ�سماء  اجلديدة ، حول بداية ظهور 

جديدة حمتملة لتويل من�سب رئي�س 
�سالح  بن  القادر  عبد  الأمة  جمل�س 
املذكورة  الأ�سماء  بني  من  وكان   ،
و�سالل   ، بلخادم  و   ، �سعداين  عمار 
يتم  وقت  يف   ، بوحجة  وال�سعيد   ،
على  اأخرى  تغيريات  عن  احلديث 
ميثلها  التي  الأفالن  تن�سيقية  راأ�س 
احلديث  يتم  الذي  و  بو�سارب  معاذ 
عن تغيريه و باإمكان ال�سعيد بوحجة 
،اإل  خ�سو�سا  املن�سب  ذلك  تويل 
 ، ت�رصيبات  جمرد  هذه  تبقى  اأنه 
توؤكد  معلومات  هناك  اأن  ماعدا 
عبد  ال�سابق  احلكومة  رئي�س  �سعي 
مدير  من�سب  لتويل  �سالل  املالك 
ومعه   ، القادمة  النتخابية  احلملة 
وقت  يف   ، خمري  ال�سابق  الوزير 

يحدد  مل  اجلمهورية  رئي�س  مازال 
و   ، عدمها  من  تر�سحه  م�ّساألة 
تغيري  عن  احلديث  هناك  باملقابل 
حكومي قادم قد تكون فيه حكومة 
للمرحلة  ا�ستعدادا  تكنوقراطية 
القادمة ، وهنا ل نغفل موقع الوزير 
يعد  مل  الذي  اأويحيى  احمد  الأول 
من�سب  يف  اجلامح  طموحه  خمفي 
الود  ر�سائل  اإر�ساله  و   ، املرادية 
يكون  اأن  اأجل  من  القرار  لأ�سحاب 

خليفة الرئي�س .
الأيام القليلة القادمة كفيلة بالك�سف 
للخارطة  اجلديد  ال�سيناريو  عن 
من  والذي  القادمة،  ال�سيا�سية 
مبني  �سيناريو  يكون  اأن  املنتظر 

على توافق.  

يف الذكرى الثالثة لوفاته:

فو�سى يف الأفافا�س 
بعد رحيل اأيت اأحمد

لوفاة  ال3  الذكرى  اأم�س  مرت 
القوى  جلبهة  الروحي  الزعيم 
اأحمد،  اأيت  ح�سني  ال�سرتاكية 
حالته  اأ�سواأ  يعي�س  واحلزب 
الداخلية  ال�رصاعات  ب�سبب 
واأن  �سيما  كيانه،  تهدد  التي 
ف�سلها  مت  الكوادر  من  العديد 
العتيق  املعار�س  احلزب  من 
ل�سيا�سة  معار�ستها  بحجة 
ما  دائما  اأنها  رغم  احلزب، 
على  تدافع  اأنها  على  �سددت 

مرياث اأيت اأحمد.
اأحمد  اأيت  احل�سني  يكن  مل 
يف  �ست�سبب  وفاته  اأن  يعلم 
كبرية  و�رصاعات  فو�سى  خلق 
للنظام  املعار�س  حزبه  داخل 
اأخرها  كان  والتي  باجلزائر، 
من  للعديد  القيادة  ا�ستدعاء 
الذين  الراديكاليني  معار�سيها 
ي�رصحون �سد الأفافا�س ح�سب 
حني  يف  منها،  ترويجه  مت  ما 
يف  واأكدوا  املعنيون  ذلك  كذب 
اأن هنالك  الإعالمية  خرجاتهم 
علي  يقودها  اإق�ساء  �سيا�سة 
الع�سكري �سدهم، الهدف منها 
التخل�س من اإرث الدا احل�سني.

23   دي�سمرب  يوم  ويعد 
بالن�سبة  مرجعيا  يوما   2015
مت  بعد  باجلزائر،  ال�سرتاكيني 
رموز  اأحد  وفاة  عن  الإعالن 
مر�س  اإثر  باجلزائر  املعار�سة 
ع�سال تغلغل حتى داخل جبهة 
اأيت  ح�سني  ال�سرتاكية،  القوى 
يف  منا�رصوه  ردد  الذي  اأحمد 
يف  باملرادية  الأفافا�س  مقر 
احل�سني  الدا   « عبارة  العا�سمة 
اأتوا  ملا  معار�سني«  مازالنا 
يواري  بجثمانه من فرن�سا قبل 

ولية  باأعايل  قريته  يف  الرثى 
�سماعة  الآن  اأ�سبح  وزو،  تيزي 
اأ�سوار  داخل  له  �سماعة  ل  من 
 29 يف  تاأ�س�س  الذي  احلزب 
�سبتمرب 1963، �سيما واأن اأفراد 
الر�سالة  خالل  تربوؤوا  عائلته 
للقيادة  ُوجهت  التي  الأخرية 
يح�سل  وما  منها،  قبلهم  من 
م�سوؤوليتها  تتحمل  ت�سفية  من 
للعائلة  يكون  اأن  دون  القيادة 
اأ�س�سه  الذي  ال�سيا�سي  واخلط 
اأي  اأحمد  اأيت  ح�سني  الراحل 

دخل فيه.  
قبل  من  املعلنة  التربئة  هذه 
اثر  متخ�ست  الراحل  عائلة 
القيادة  انتهجتها  �سيا�سة 
القوى  جلبهة  اجلديدة 
ال�سرتاكية، تق�س يد كل منا�سل 
ا�سرتاتيجية  انتقاد  على  يتجراأ 
حيث  ال�سرتاكية،  القوى  جبهة 
�سلمى  �سحاياها  اأول  كان 
ال�سابقة  م�ست�سارة  غزايل 
اأحمد،  اأيت  ح�سني  للمرحوم 
بعد اأن ُف�سلت من احلزب رغم 
عدم تطبيق القرار ر�سميا، بعد 
اأن انتقدت اجلرنالت يف مقال 
�سحفي نُ�رص على اأحد املواقع 
النائب  ليتبعها  الخبارية، 
الذي  بوعي�س  �سافع  الربملاين 
الأخر  هو  ن�ساطاته  جمدت 
دون  وهذا  اأ�سهر،  �ستة  ملدة 
ن�سيان املكلف الوطني لالإعالم 
مت  الذي  فريل  ح�سان  الأ�سبق 
ف�سله  بعد اأن ُجمدت ن�ساطاته 
من�سوبة  ت�رصيحات  بحجة 
�سفحته  على  وتدوينات  له 

الر�سمية يف الفاي�سبوك.
علي عزازقة

فاروق ق�صنطيني:  

تاأجيل الرئا�سيات خرق �سريح للد�ستور

اعترب الرئي�س الأ�سبق  للجنة 
حقوق  لرتقية  ال�ست�سارية 
ق�سنطيني،  فاروق  الإن�سان  
متديد  فكرة  طرح  جمرد 
عهدة رئي�س اجلمهورية لفرتة 
خرقا  بعد  حتدد  مل  اأخرى 
ب�سفة  اجلمهورية  لقوانني 
عامة، م�سريا اإىل اأن الأ�سباب 
على  تطفو  جعلتها  التي 
له،  بالن�سبة  جمهولة  ال�سطح 
يف حني �سدد على اأن الد�ستور 
منعا  مينع   2016 يف  املعدل 
باتا اإعادة تعديل مادة النقاط 

ال�سماء 8 املعروفة فيه.
يف  احلقوقي  ذات  واأو�سح 
يوم  بالو�سط  ربطه  ات�سال 
املعدل  الد�ستور  باأن  اأم�س، 
باإعادة  ي�سمح  ل   ،2016 يف 
رئي�س  حكم  طريقة  تعديل 
اجلزائرية  اجلمهورية 
الدميقراطية ال�سعبية، لكونها  
ما  ال�سماء،  املواد  من  مادة 
اإىل  الداعني  اأن  ح�سبه  يوؤكد 
الرئا�سيات  تاأجيل  �رصورة 
تعديل  على  اأول  بالعمل 
الد�ستور من اأجل متديد حكم 
رئي�س اجلمهورية لفرتة اأخرى 
مقرتحهم  باأن  واعني  غري 
خرقا  ويعد  د�ستوريا  لي�س 
دائما  الذي  للقانون   وا�سحا 
الرئا�سة، ويف  ما دافعت عنه 
�سياق اأخر اأبرز ق�سنطيني اأن 
الأحزاب  بع�س  دعوة  اأ�سباب 

تاأجيل  اإىل  ال�سيا�سية 
الرئا�سيات املربجمة يف ربيع  
بالن�سبة  جمهولة  تبقى   2019
له ول ي�ستطيع اخلو�س فيها، 
ت�سري  الأمور  كل  واأن  �سيما 
على ما يرام �سواء من ناحية 
املوؤ�س�سات اأو القوانني ح�سب 
ذاته.  امل�سدر  اإليه  اأ�سار  ما 
�سدد  �سلة،  ذو  �سياق  ويف 
بادي  الغني  عبد  احلقوقي 
يف ات�سال ربطه بالو�سط يوم 
اإعادة  اأم�س، على اأن حماولة 
يعدل  الذي  الد�ستور  تعديل 
يعد �رصبة  فقط  عامني  قبل 
مو�سحا:«هذه  له،  قا�سية 
البع�س  يريد  التي  النقطة 
مبادرة  طريق  عن  تعديلها 
الوطني،  بالإجماع  �ُسميت 
ال�سماء  املواد  من  تعد 

من  الد�ستور  يحميها  التي 
الد�ستور  م�سيفا:«  التعديل«، 
ال�سعب،  طريق  عن  ُعدل 
واإذا ما مت تعديله مرة اأخرى 
�سيكون  ال�رصعة  وبهذه 
ف�سخ  ي�سمى  ملا  تكري�سا 
العقد الجتماعي الذي يربط 
ومن جهة  بال�سعب«،  ال�سلطة 
الو�سط  متحدث  اأكد  اأخرى 
الد�ستور  تعديل  اإمتام  باأن 
لكون  الكارثة  اإىل  �سيوؤدي 
الوثائق  تعد من  الوثيقة  هذه 
عليها  احلفاظ  يجب  التي 

وحمايتها من اأي خرق لها.
الآن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 
 ،2016 يف  املعدل  الد�ستور 
اأي  اإجراء  عدم  على  يحث 
ال�سماء  النقاط  على  تعديل 
حيث   ،8 عددها  يبلغ  التي 

: ل ميكن   »212 املادة  توؤكد 
اأن مي�ّس  د�ستورّي  تعديل  اأّي 
للّدولة،  اجلمهورّي  الّطابع    :
القائم  الّدميقراطّي  الّنظام 
احلزبّية،  الّتعّددّية  على 
الّدولة،  الإ�سالم باعتباره دين 
باعتبارها  العربّية  وكذلك 
والّر�سمّية،  الوطنّية  اللّغة 
وحقوق  الأ�سا�سّية  احلّرّيات 
�سالمة  م  واملواطن،  الإن�سان 
ووحدته،  الوطنّي  الرّتاب 
والن�سيد  الوطني  العلم  و 
باعتبارهما من رموز  الوطني 
واأخريا  واجلمهورية،  الثورة 
رئي�س  انتخاب  اإعادة  نقطة 
اجلمهورية مرة واحدة فقط.

وجدير بالذكر فاإن العديد من 
دعت  قد  ال�سيا�سية  الأحزاب 
اإىل �رصورة تاأجيل الرئا�سيات 
ومتديد حكم رئي�س اجلمهورية 
لفرتة  بوتفليقة  العزيز  عبد 
اأجل  من  الأقل،  على  عامني 
املكا�سب  على  احلفاظ 
اإ�سرتاتيجية  وفق  والعمل 
حيث  ح�سبهم،  ال�ستمرارية 
اإىل  امل�ستجدات  اأخر  ت�سري 
اأحزاب  اأن هنالك ندوة جتمع 
اأجل  من  واملعار�سة  املوالة 
اإجراء اإجماع وطني قد تكون 
خمارجه ت�سب ل�سالح مبادرة 
الرئا�سية  النتخابات  تاأجيل 

اإىل وقت غري معلوم.
علي عزازقة
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.       ل وجود لأي طارئ يدعو اإىل التمديد
.        بادي: ما ُيراد تعديله يدخل �صمن املواد ال�صماء



عالق يف �لبئر منذ �ستة �أيام 

ما تعليقك على دعوة حركة 
جمتمع �ل�سلم بخ�سو�ص تاأجيل 
�لرئا�سيات و�لذهاب �إىل تو�فق 

�لوطني؟

مبادرة حم�س ال تعد ان تكون ورقة داعمة 
ا�ضطرت  حال  يف  ال�ضلطة  بدائل  الإحدى 
يف  رئا�ضية  انتخابات  اجراء  عدم  اىل 
ندوة  باالأ�ضل  من�ضاأها  كان  وان  وقتها، 
مازفران التي التفت حولها كل املعار�ضة 
انذاك وقدمت على اأنها خمرج ملا �ضمته 
او  التمديد  وم�ضالة   ،  « �ضيا�ضية  اأزمة   «
التاأجيل الذي تطرحه مبادرة حم�س يعد 
م�رشوع  تطور  م�ضار  يف  وا�ضحا  طعنا 
الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة واجهاز على 
بل   ، تبقى من �رشعية وم�ضداقية  كل ما 
قد يتعدى االمر اىل خلخلة الو�ضع االمني 
وا�ضعاف  ا�ضطراب  من  �ضتحدثه  ملا 
 ، عليها  والتزاحم  الدولة  ملوؤ�ض�ضات 
الد�ضتور  خرق  اإىل  تدعوا  املبادرة  اأن 
رهانات  اإال  �ضوى  ل�ضبب  ال  وجتاوزه 
ممن  الكثريين  وتغري  الباب  تفتح  حزبية 
وحدة  على  لي�ضاوم  الت�ضققات  عن  يبحث 

وان�ضجام املجتمع

ما قر�ءتك للندوة �لوطنية �لتي 
�أطلقها حزب تاج بخ�سو�ص �لتو�فق 

�لوطني؟

عبد  الدكتور  مبادرة  التقاف  �رشعة  اإن 
امل  جتمع  طرف  من  مقري  الرزاق 
يف  غول  الدكتور  رّدها  ان  بعد  اجلزائر، 
القرار  �ضانع  رغبة  تعك�س  االمر  بداية 
دائرة  تو�ضيع  يف  الرئا�ضي(  )الفريق 
تتبناه  قد  للنجدة  بابا  وفتحت  اخليارات، 
، يف الوقت الذي ظّل الفريق املعار�س له، 

ينادون  ال�ضابق  االأمني  النظام  بقايا  وهم 
اىل  اللعبة  يعيد  خمرج  بهكذا  ويرتب�ضون 
املربع االأول ، فلويزة حنون ب�ضكل �رشيح 
مت�ضرت  ب�ضكل  واالأر�ضيدي  واالأفافا�س  
ح�ضل  لو  ياأملون  غريهم  من  وكثريون 

ذلك .

تعرف �ل�ساحة �ل�سيا�سية �لعديد 
من �ملبادر�ت �ل�سيا�سية �لد�عية 

�إىل مرحلة �نتقالية و تاأجيل 
�لرئا�سيات مع متديد �لعهدة، ماذ� 

ميكنك قوله بهذ� �خل�سو�ص؟

احلالة  واأمام  املواالة  اأحزاب  �ضحيح   
ال�ضحية لفخامة رئي�س اجلمهورية، يعترب 
ال�ضكل  حيث  من  االأقل  على  ماأزق،  يف 
باإجراءات  القيام  الرئي�س  ي�ضتطيع  )هل 
املجل�س  اأمام  واملثول  الرت�ضح؟ 
الد�ضتوري ( وكذلك التخوفات التي تبعثها 
املرحلة  قيادة  واإمكانية  النفط  اأ�ضعار 
�رشورة  ذلك  اإىل  �ضف  مريح،  و�ضع  يف 

التي  االقت�ضادية  احلركية  على  احلفاظ 
يعرفها البلد واإمكانية تاأثرها باملعطيات 
ال�ضابقة ، هذه الو�ضعية التي تنتظم حول 
 ، خام�ضة  بعهدة  املجازفة  من  اخلوف 
اإليه  دعت  اإجماع  يف  اال�ضتثمار  وفر�ضة 
ب�ضيء من امل�ضداقية  املعار�ضة ويح�ضا 
اأحزاب  ينفذه  قد  اآخر  �ضيناريو  يردفها 
املواالة وهو الفوز باالإجماع على مر�ضح 
غري الرئي�س يف اإطار الندوة املحتملة مع 
االحتفاظ مبوعد اأفريل 2019، هل يكفي 
ا�ضتدعاء  على  يف�ضلنا  وال  لذلك؟  الوقت 
القليل؟ يتوقف ذلك  اإال  الهيئة االنتخابية 
على املفاو�ضات التي ميكن اإجراوؤها مع 
 ، حم�س  خا�ضة  املعار�ضة  يف  الفاعلني 
العلمانية قد يخدمها  الن باقي االأحزاب 
قدرتها  لعدم  االنتقالية  املرحلة  منطق 

على التناف�س .

�أربعة �أ�سهر تف�سلنا على �لرئا�سيات 
و ال زلنا نتحدث عن �ملبادر�ت و 
لي�ص على �ملرت�سحني، يف نظرك 
هل ميكن تاأجيل �لرئا�سيات يف 

ظل هذ� �لو�سع �لقائم �لذي يتميز 
بال�سبابية و �لغمو�ص؟

�ضمان  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�س 
يف  حقيقة  وهي  واال�ضتقرار،  للأمن 
ميثل  ال�ضحية  ظروفه  رغم  جوهرها 
اختلل  واأي  الدولة،  الأمن  الرجل �ضمانة 
توازن �ضيع�ضف بالدولة من خلل موجات 
حال  يف  املتوقعة  واالرهاب  االنتقام 
غيابه، ويبدوا ان دعوات العودة للمربعات 
االوىل والتمهيد للمراحل االنتقالية مدخل 
لذلك، وهو �ضمانة الأمن الدولة اأي�ضا اأمام 
من  املنتفعة  االقليمية  القوى  فعل  ردود 
م�ضارات  كثب  عن  تراقب  والتي  اجلزائر 
التحول وتبحث عن �رشكاء ايجابيني حتى 
ال نقول اأكرث واال فاالأوراق كثرية ومتنوعة 

وجاهزة واأبرزها ت�ضيي�س اجلهوية.

ما تعليقك على �لتحالف �لرئا�سي 
�مل�سكل من �أحز�ب �ملو�الة ؟

اأن  التحالف  احزاب  قادة  يدرك 
واإن   ، كاهلهم  على  كبرية  امل�ضوؤولية 
ال�ضيا�ضي  امل�ضهد  ادارة  يف  ف�ضل  كل 
يف  �رشكاء  فهم   ، بالبوار  عليهم  �ضيعود 
اخلوف   ( القدمي  االمني  النظام  اإنهاء 
�ضانعوا  كذلك  وهم   ،) االنتقام  من 
ال�ضيا�ضات يف املراحل ال�ضابقة ) اخلوف 
من ال�ضعب( وهم كذلك اأمل اجلزائر يف 
ال�رشعية  على  قائم  م�ضتقبل  �ضناعة 
على  هنا  احلمل  يقع  وقد   ، والفعالية 
بو�ضفها  الوطني  التحرير  جبهة  حزب 
اأن  يف  للإ�ضلحات  اال�ضا�ضية  القاعدة 
تختار من ي�ضمن كل هذه املكا�ضب، واإن 
 ( التاأمني  حيث  من  �ضواء  العقدة  حتكم 
االإخرتاقات( ومن حيث االإختيار وكذلك 
من حيث العزم وال�رشامة يف اال�ضتمرار 
و�ضتجد  بذلك   والتوعية  النهاية  اىل 

ال�ضعب من وراءها.

اأكد مدير تنظيم وتن�ضيق االإ�ضعافات باملديرية 
لعلوي«  فوؤاد  العقيد«  املدنية  للحماية  العامة 
اأيام  �ضتة  »بعد  حمجوبي  »عيا�س  ال�ضاب  وفاة 
على حماولة اإنقاذه ،ال�ضاب »عيا�س » البالغ من 
ارتوازي  بئر  اأنبوب  داخل  وقع  �ضنة   28 العمر 
جنوب  احلوامد  اأم  ببلدية  ال�ضمل،  اأم  بقرية 
الثلثاء املا�ضي  يوم  والية امل�ضيلة، منذ م�ضاء 

من  بعد  املدنية  احلماية  م�ضالح  تتمكن  ،ومل 
اإخراج ال�ضحية عيا�س ب�ضبب ال�ضعوبات الكبرية 
ارتفاع من�ضوب  ، وكذا  االإنقاذ  التي تواجه فرق 
املياه الذي اأثر كثريا وعطل �ضري عملية ،وبداأت 
كان  اأنه  عيا�س  �ضقيق  �رشح  عندما  احلادثة 
برفقة �ضقيقه يوم احلادث بعد اإخراجهما للغنم 
اأنه لدى  للرعي، وعادا �ضوية اإىل البيت، م�ضيفاً 

�ضوؤاله عن عيا�س مل يجده، قبل اأن يعود اأدراجه 
اإىل مكان الرعي، حيث اأكد له اأحد االأطفال اأن 
عيا�س قد �ضقط يف البئر، وما زاد من يقينه هو 
فتح الغطاء اخلا�س بالبئر فحاول اأهله اإخراجه 
املدنية  احلماية  م�ضالح  بالف�ضل  اأبت  اأنها  اإال 
ال�ضخ�س  موقع  لتحديد  م�ضنية  بجهود  قامو 
البئر ل�ضمان عدم  وبعدها احلفر حتت م�ضتوى 

طرف  من  مكروه  الأي  العالق  ال�ضخ�س  تعر�س 
اآالت احلفر، �ضيما اأنه �ضمع �ضوت بكائه يف اليوم 
االأول، حيث بذل عنا�رش احلماية املدنية جهود 
على  التعب  بدا  حيث  ال�ضحية  الإخراج  جبارة 
جراء  وعراقيل  �ضعوبات  واجهو  حيث  وجوهم 

ت�رشبات املياه وكذا ق�ضاوة االأر�ضية .
عبد�لبا�سط بديار  

حممد  اجلزائر  بنك  حمافظ  ك�ضف 
�رشف  احتياطات  تراجع  عن  لوكال 
اجلزائر )با�ضتثناء الذهب( اإىل 82.12 
مليار دوالر نهاية نوفمرب 2018 مقابل 
97.33 مليار دوالر نهاية 2017 اأي ما 
يعادل 15.21 مليار دوالر يف غ�ضون 

11 �ضهرا.
معاذ  تراأ�ضها  علنية  جل�ضة  وخلل 
ال�ضعبي  املجل�س  رئي�س  بو�ضارب 
الوطني اأم�س خ�ض�ضت لعر�س تقرير 

املالية  التطورات  اجلزائر حول  بنك 
باأن  الوكال  ذكر  للوطني  والنقدية 
 86.08 بـ  قدرت  ال�رشف  احتياطات 
 2018 �ضبتمرب  نهاية  دوالر  مليار 
جوان  نهاية  دوالر  مليار   88.61 و 
اجلزائر  بنك  حمافظ  وقال   ،2018
خارج  »ال�ضادرات  اأن  لوكال  حممد 
املحروقات حتى نهاية �ضهر �ضبتمرب 
مليار   1.58 قيمة  بلغت  املا�ضي 
دوالر وهذا فيما يتعلق باملواد ن�ضف 

اأكد حمافظ  االإ�ضمنت  مثل  امل�ضنعة 
ال�ضادرات  »اإجمايل  اأن  اجلزائر  بنك 
 2018 �ضنة  خلل  املحلية  ال�ضلع  من 
كما   ،»2018 دوالر  مليار   30.3 بلغت 
اأكد لوكال ، اأن القطاع امل�رشيف  يف 
ومربحا،  �ضامدا  يزال  ال  اجلزائر 
التي  املالية  ال�ضيولة  اأن  اإىل  م�ضريا 
قد   2014 �ضنة  منذ  تتقل�س  كانت 
اإعادة  عمليات  اإثر  حت�ضنا  عرفت 
ويف  اجلزائر  بنك  من طرف  التمويل 

التمويل  دخول  اإثر  االأخري  الثلثي 
غري التقليدي حيز التنفيذ واأفاد ذات 
اإىل  و�ضل  بنك اجلزائر  اأن  املتحدث 
ال�ضيولة  جهاز ملراقبة  وتعزيز  تنفيذ 
وامل�ضاريف والرتكيز يف جمال العمق 
امل�ضاريف  �ضبكة  املايل.ملراقبة 
يف  ا�ضتمرار   2017 �ضنة  يف  املالية 
التو�ضع �ضامل حيث و�ضلنا اإىل 1604 

وكالة مقابل 1577 وكالة يف 2016.
 ف.ن�سرين 

�ملحلل �ل�سيا�سي حممد بو�سياف يف حو�ر »للو�سط«:

حمافظ بنك �جلز�ئر

حاورته: �إميان لو��ص

دعوة حم�س خرق للد�ستور 
واإ�سعاف ملوؤ�س�سات الدولة

احلماية املدنية تعلن عن وفاة "عيا�س " الذي غمرته املياه

اجلزائر تفقد 15 مليار دوالر من احتياطي ال�سرف

.       بع�س االأحزاب يخدمها منطق املرحلة االنتقالية 

وزير �ل�سوؤون �لدينية حممد عي�سى

الزيادة يف تكلفة احلج للمو�سم 
املقبل لن تكون كبرية

 �لنائب �لربملاين خل�سر
 بر�هيمي  عن حم�ص »للو�سط«:

واقعة العيا�سي و�سمة 
عار يف وجه امل�سوؤولني

واالأوقاف  الدينية  ال�ضوؤون  وزير  اأكد 
لهذا  احلج  تكلفة  اأن  عي�ضى  حممد 
املو�ضم لن تعرف ارتفاعا، يف حني ك�ضف 
عن وجود قرعة حج، مرجحا زيادة 1000 
دفرت حج اأكد وزير ال�ضوؤون الدينية، خلل 
تكلفة  اأن  النهار،  قناة  على  �ضيفا  حلوله 
احلج للمو�ضم احلايل لن تعرف اأي زيادة، 
اأو�ضح حاالت وجود قرعة ثانية  يف حني 
رئي�س  اأ�ضاف  اإذا  ما  حالتي:  يف  للحج 
حالة  يف  اأو  اإ�ضافية،  دفاتر  اجلمهورية 
حني  يف  احلج،  كوطة  يف  ال�ضعودية  رفع 
اأن ال�ضعودية مل ترف�س زيادة  اأكد �ضابقا 
زيارته  خلل  اأنه  مو�ضحا  احلج،  كوطة 
حول   النقا�س  باب  يفتح  مل  لل�ضعودية، 
املو�ضوع، م�ضريا اإىل اأن الزيارة كانت يف 
اإطار التفاو�س حول خدمات مو�ضم احلج 
 1000 زيادة  احتمالية  مرجحا  املقبل، 

دفرت حج خلل هذا املو�ضم.
املو�ضم  اأن  فاأكد  احلج  تكلفة  وحول 
املو�ضم  عك�س  زيادة،  يعرف  لن  احلايل 
تعرف  لن  ذلك  مع  اأنها  متداركا  املقبل، 
تت�ضح  الت�ضعرية  اأن  اإال  جنونيا،  ارتفاعا 
بعد املفاو�ضات مع ال�ضلطات ال�ضعودية.

رد  فركو�س،  ال�ضيخ  مللف  وبالعودة 
مع  وبني  بينه  خلفات  ال  باأنه  عي�ضى 
طالبا  كان  اأنه  مو�ضحا  فركو�س،  ال�ضيخ 
يف  زميله،  اأ�ضبح  ثم  فركو�س،  لل�ضيخ 
النقاط  بع�س  يف  معه  يختلف  اأنه  حني 
اجلامع  ت�ضليم  مواعيد  بخ�ضو�س  اأما 
االأعظم فاأكد اأن الت�ضليم قريب، و�ضيكون 
خلل  تقدير  كاأق�ضى  النهائي  الت�ضليم 
من   ،2019 جانفي  من  الثالث  االأ�ضبوع 
جهة ثانية اأعلن حممد عي�ضى من خلل 
االجتماعي  التوا�ضل  موقع  عرب  �ضفحته 
الوزارية  اللجنة  تو�ضيع  عن  »فاي�ضبوك«، 
التحويل  طلبات  بدرا�ضة  املكلفة 
م�ضالح  روؤ�ضاء  كافة  لت�ضمل  اال�ضتثنائية 

املوظفني يف املديريات الوالئية، مرجعا 
اخلطوة اإىل كرثة الطلبات ومن اأجل مزيد 
الفعالية وال�رشعة يف معاجلة ملفات  من 
على  الرد  �ضيتم  اأنه  مو�ضحا  التحويل، 
االأ�ضبوع  م�ضتهل  كتابيا  الطلبات  كافة 
مبا�رشة  للطعن  جمال  و�ضيفتح  القادم، 

بعد ذلك.

ر  نقابة �الأئمة حت�سّ
لوقفتها �لوطنية

 
ح�ضدها  لها  بيان  يف  االأئمة  نقابة  اأكدت 
الوطنية  للوقفة  اال�ضتعداد  اأجل  من 
اأمام  الباب  فاحتني  تنظيمها،  املزمع 

دعوة الوزارة لهم من اأجل بدء احلوار.
الواليات  بع�س  اأن  النقابة  واأو�ضحت 
املوظفني  جلموع  لقاءات  يف  با�رشت 
بع�س  اأن  قائلة  وزارية،  تعليمة  على  بناء 
اإىل  مرادها  عن  انحرفت  اللقاءات  هذه 
القطاع،  اأهل  لل�ضادة  والتهديد  التخويف 
واملوؤذنني  االأئمة  اأن  موؤكدة  بح�ضبها، 
واأهل  والقيمني  القراآين  التعليم  واأ�ضاتذة 
القطاع برمتهم لهم كامل احلق يف التعبري 
عن مطالبهم امل�رشوعة، مطالبني اجلميع 
بالتزام الهدوء وامل�ضاركة يف هذه اللقاءات 
باأن  وتبليغ املطالب بكل حرية، مذكرين 
كل موظف له احلماية القانونية اأثناء اأداء 
مهامه، مع التبليغ عن كل جتاوز اأو تهديد 
اأو تخويف مبا�رش وغري مبا�رش اأثناء وبعد 
اللقاءات، مطالبني كل ممثلي النقابة عرب 
كامل الرتاب الوطني مبوافاتهم بالقائمة 
للموظفني  النهائي  والعدد  اال�ضمية 
امل�ضتعدين للوقفة الوطنية، موؤكدين على 
م�ضالح عي�ضى اأنهم على اال�ضتعداد للحوار 

املرتقب معهم يف حالة ا�ضتدعائهم.
�سارة .ب

خل�رش  حم�س  عن  الربملاين  النائب  اإنتقد 
عيا�س   ق�ضية  ال�ضلطات يف  ب�ضدة  براهيمي 
عمق  على  اإرتوازي  اأنبوب  يف  قبع  الذي 
اأن  معتربا  اأيام،  فقط ملدة خم�ضة  30 مرت 
واإفتقار  تق�ضري  مدى  اأثبت  الواقعة  هذه 
يف  الب�رشية  النف�س  الإنقاد  ال�ضلطات  تعاون 
اأنه  معتربا  للإمكانيات،  عدم جتنيدها  ظل 
ال�ضلطة  م�ضل�ضل تراجيدي مدى عدم وعي 
بالنف�س  تتعلق  ق�ضايا  يف  العام  بال�ضاأن 

الب�رشية
ت�رشيح  يف  االأم�س  براهيمي  خل�رش  فتح 
خ�س به »الو�ضط« النار على وايل امل�ضيلة، 
ال�ضاب  لق�ضية  وجتاهله  متاطله  م�ضتنكرا 
لوايل  االأف�ضل  من  كان  قائل:«   ، عيا�س 
احتقان  من  زاد  الأنه  الت�رشيح  عدم  م�ضيلة 
اأن  ت�رشيحه  خلل  من  اأثبت  و  ال�ضعب 
بحجم  معني  وغري  ال�ضعب  اإىل  ينتمي  ال 

املعاناة التي يعي�ضها اأبناء املنطقة »
»راأينا  املتحدث  اأ�ضاف  مت�ضل،  �ضياق  ويف 
اإعادة ترميم متثال  الدولة يف  كيف جتندت 
فوارة، وحفرة بن عكنون، و الغاز ال�ضخري، 
العيا�ضي  ق�ضية  يف  منها  المباالة  حني  يف 
ال�ضاب  هذا  الإنقاذ  اإمكانيات  اأي  توفر  ومل 
» ،مت�ضائل :«اأين هي اأموال ع�رشنة الدولة 
�ضيء  يوجد  ال  الواقع  ويف  فقط  اأرقام  هي 
الدولة غائبة و  اأن  اأثبت  الواقع  من ذلك بل 

�ضعيفة و غري واعية مبعاناة ال�ضعب »
و  الوالئية  ال�ضلطات  »اأن  املتحدث  واأ�ضار 
عماية  يف  ذريعا  ف�ضل  �ضجلت  املركزية 
اإخراج ال�ضحية عيا�س، وتركت انطباع باأننا 
ب�رشية يف موقف  نف�س  اإنقاذ  عاجزون عن 
كل  تتعامل  التي  االإنقاذ  حاالت  اأب�ضط  يعد 

دول العامل بكل ب�ضاطة«
ا�ضتمرار  يف  براهيمي  خل�رش  ا�ضتغرب 
االجتماع ملناق�ضة يف  ال�ضلطات يف  متاطل 

فتح النقا�س حول العديد من الق�ضايا على 
املجتمع  تاأرق  اأ�ضبحت  التي  احلرقة  غرار 

اجلزائري.
من جهة اأخرى، وجه خل�رش براهيمي �ضوؤال 
كتابي للوزير االأول » اأين هي اإمكانيات الدولة 
ا�ضرتاتيجية  وماهي  املواطن  حماية  يف 

احلماية املدنية يف بلدنا اإىل اأين ».

تاأكيد خرب  وفاة عيا�ص  
و�لكثري حتت �ل�سدمة  

ارتفاع  بعد  عيا�س  وفاة  خرب  تاأكد  اأثار 
االأنبوب  م�ضتوى  على  املياه  من�ضوب 
ورغم  املواطنني  و�ضط  غ�ضبا  احلديدي، 
م�ضالح  تاأكيدات  خلفتها  الذي  ال�ضدمة 
املكلف  ل�ضان  على  املدنية  احلماية 
اأثر  عن  البحث  حماوالت  اأن  اإال  باالإعلم، 
الوترية  نف�س  وعلى  م�ضتمرة  بقيت  عيا�س 

واالإ�رشار.

و�يل م�سيلة يتعر�ص 
لل�سب و �ل�ستم من قبل 

�ملو�طنني
اإىل  م�ضيلة   وايل  تعر�س   ، اأخرى  جهة  من 
زجاج  حتطيم  ومت  وال�ضتم  ال�ضب  من  وابل 
�ضيارته من طرف مواطنني غا�ضبني حاولوا 
امل�ضوؤول  اهتمام  عدم  من  غ�ضبهم  اإي�ضال 
اليوم  منذ  بالق�ضية،  امل�ضيلة  يف  االأول 
اإىل  ديوانه  رئي�س  باإر�ضال  واكتفائه  االأول، 
موقع البحث واالإنقاذ يف ثالث اأيام عمليات 

البحث.
�إميان لو��ص   

�عترب �ملحلل �ل�سيا�سي حممد بو�سياف �الأم�ص يف حو�ر خ�ص به »�لو�سط« �أن دعوة حم�ص �إىل تاأجيل 
�لرئا�سيات مبثابة خرق �لد�ستور ال ل�سبب �سوى �إال رهانات حزبية تفتح �لباب وتغري �لكثريين ممن 

يبحث عن �لت�سققات لي�ساوم على وحدة و�ن�سجام �ملجتمع، ر�ف�سا تاأجيل �لرئا�سيات �ملقبلة �ملزعم 
�إجر�وؤها يف �أفريل 2019 ،موؤكد� �أنه مع متديد �لعهدة و �ال�ستمر�رية لبناء �ل�سرعية .
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.        رّجح زيادة 1000 دفرت حج للمو�سم �حلايل

�ل�سلطات ظهرت �سعيفة يف �حلفاظ على �لنف�ص �لب�سرية



�سيدي بلعبا�س

الرباءة لرئي�س بلدية 
مرحوم احلايل و�سابقه 

من تهمة الف�ساد 
�ساحة  ب�سيدي  اجلنح  حمكمة  براأت 
احلايل  مرحوم  بلدية  رئي�س  من  كل 
اأموال  تبديد  تهمة  من  و�سابقه 
بعدما  لكليهما  والإهمال  عمومية 
يف  التم�ست  قد  العامة  النيابة  كانت 
ت�سليط  اجلاري  ال�سهر  من  التا�سع 
وعام  للأول  �سجنا  �سنوات   3 عقوبة 
حب�سا للثاين مع تغرميهما ب10 مليني 
املحكمة  نطقت  املداولة  ،وبعد 

باحلكم ال�سالف الذكر 
تعود حيثيات الق�سية اإىل اأ�سهر خلت 
بفتح  العامة  النيابة  اأمرت  عندما 
حتقيق يف ق�سية املولدات الكهربائية 
مرحوم  بلدية  م�سالح  ت�سلمتها  التي 
من طرف املحافظة اجلهوية لتطوير 
املناطق ال�سهبية ،وبعد التحقيق فيها 
تقدمي  مت  الأبحاث  ف�سيلة  قبل  من 
اأ�سدرت  التي  العدالة  اأمام  امللف 

احلكم البتدائي يف الق�سية
 �س.�سهيب

�سكيكدة 

 ارتفاع »حم�سو�س«
 يف اإنتاج الفلني 
للمو�سم احلايل 

ارتفاع  حتقيق  احلايل  املو�سم  بر�سم  مت 
»حم�سو�س« يف اإنتاج الفلني بولية �سكيكدة، 
ح�سبما علم اليوم الأحد من رئي�سة م�سلحة 

تو�سيع 
الغابات، نظرية بوكرمة  الرثوات مبحافظة 
خلل  مت  اأنه  امل�سوؤولة،  ذات  واأو�سحت 
بـ  اإنتاج  ت�سجيل   )2018( احلايل  املو�سم 
10400 قنطار من مادة الفلني مقابل 8 اآلف 
قنطار مو�سم 2017  و اأرجعت اأ�سباب هذا 
الرتفاع اإىل حرائق الغابات القليلة التي مت 
ت�سجيلها عرب ولية �سكيكدة مقارنة بال�سنة 
خلل  ت�سجيل  يتم  مل  حيث  املن�رصمة 
 70 على  اأتى  حريقا   16 �سوى   2018 �سيف 
عبارة  منها  20 هكتارا  الغابات  من  هكتارا 

عن اأ�سجار البلوط 
املنتجة للفلني مقابل 200 حريق يف �سيف 
 7900 النريان حوايل  التهمت خللها   2017
عن  عبارة  منها   2371 الغابات  من  هكتار 
الفلني  مادة  تخزين  يتم  و  البلوط  اأ�سجار 
للولية،  الغربية  باجلهة  اأغلبها  ينتج  التي 
بتمالو�س  الدمنية  و  بالقل  تلزة  مبخازن 
ال�سيدة  اأ�سافت  ما  وفق  �سكيكدة(،  )غربي 
بوكرمة، ذاكرة اأن املزاد العلني الأول الذي 
كان  املادة  هذه  لبيع  اأيام  منذ  تنظيمه  مت 
»غري جمد« و �سيتم تنظيم مزاد اآخر »عما 
اأنتجت  التي  الكمية  بيع  مت  قد  و  قريب«. 

العام املن�رصم بقيمة 59 مليون د.ج.
كربيات  من  �سكيكدة  ولية  تعد  للإ�سارة 
مب�ساحة  الوطن  عرب  الغابية  املناطق 
اإجمالية تقدر بحوايل 98 األف هكتار حيث 
تزخر برثوات غابية كثيفة يف مقدمتها الفلني 
على م�ساحة ب 80 األف هكتار بالإ�سافة اإىل 
وال�سنوبر احللبي و  الربي  ال�سنوبر  كل من 

خمتلف النباتات الغابية الأخرى.

واأو�سح بيان لوزارة الدفاع الوطني اأنه 
الإنعا�س  برنامج  لتج�سيد  »موا�سلة 
القت�سادي الذي بادر به فخامة رئي�س 
للقوات  الأعلى  القائد  اجلمهورية، 
عبد  الوطني،  الدفاع  وزير  امل�سلحة، 
دعم  خلل  من  بوتفليقة،  العزيز 
الن�سيج  تطوير  يف  كمحرك  ال�رصاكة 
بعث  اإىل  يهدف  الوطني  القت�سادي 
وتطبيقا  الوطني،  املنتوج  وت�سجيع 
الدفاع  وزير  نائب  الفريق،  لتعليمات 

الوطني  اأركان اجلي�س  رئي�س  الوطني، 
ال�سعبي، اأحمد قايد �سالح، الهادفة اإىل 
الع�سكرية  ال�سناعات  خمتلف  تطوير 
مبا  منها  امليكانيكية  وباخل�سو�س 
يُلبي احتياجات هياكل اجلي�س الوطني 
ال�سعبـي وخمتلـف املوؤ�س�سـات الوطنيـة 
الأحد  اليوم  مت  واخلا�سـة،  العموميـة 

23 دي�سمرب 2018 
الأوىل(،  الع�سكرية  )الناحية  بالرويبة 
ال�سناعات  مديرية  اإ�رصاف  حتت 
متعددة  �ساحنة   356 ت�سليم  الع�سكرية 
املهام من علمة مر�سيد�س-بنز«وقد 
  215« امل�سلمة  ال�ساحنات  �سملت 

املركزية  املديرية  لفائدة  �ساحنة 
للعتاد بوزارة الدفاع الوطني خم�س�سة 
اخلفيف  والت�سليح  اجلند  لنقل 
خم�س�سة  و�ساحنات  املياه  وخزانات 
كمراكز قيادة، بالإ�سافة اإىل 141 مركبة 
ل�سالح املديرية العامة للأمن الوطني 
عمومية  مدنية  اقت�سادية  وموؤ�س�سات 
قبل  من  ت�سنيعها  مت  والتي  وخا�سة، 
ال�رصكة اجلزائرية لإنتاج الوزن الثقيل 
بالرويبة  مر�سيد�س-بنز  علمة  من 
والتي  الأوىل(،  الع�سكرية  )الناحية 
لل�رصاكة ما بني اجلزائر  جاءت كثمرة 

والإمارات العربية املتحدة واأملانيا«.

اجلديدة  العملية  هذه  اأن  البيان  وذكر 
قدرة  اأخرى  مّرة  »تثبت  للت�سليم 
املوؤ�س�سات ال�سناعية لإنتاج ال�ساحنات 
على  ال�سعبي  الوطني  للجي�س 
الآجال  زبائنها يف  لطلبات  ال�ستجابة 
الإ�سرتاتيجية  وذلك يف ظل  املحددة، 
التي �سطرتها وزارة الدفاع الوطني مع 
املعنية  واملوؤ�س�سات  الهيئات  خمتلف 
ال�سناعة  وتفعيل  بعث  اإىل  والهادفة 
جودة  ذو  منتوج  وت�سنيع  الوطنية 

ونوعية مبوا�سفات عاملية«.

ل/منرية

املخدرات  مكافحة  فرقة  متكنت 
لل�رصطة  الولئية  للم�سلحة  التابعة 
من  الطارف  ولية  باأمن  الق�سائية 
جمال  يف  تن�سط  بع�سابة  الإطاحة 
املوؤثرات  و  باملخدرات  املتاجرة 
الطارف  ولية  اإقليم  عرب  العقلية 
من  متكونة  الإجرامية  ال�سبكة  ،هذه 
ق�سائيا  م�سبوق  يرتاأ�سها  اأ�سخا�س   6
واملكنى » ال�سيطان« اأعمارهم ترتاوح 
ينحدرون  والرابع  الثاين  العقدين  بني 
خلل  حجز  مع  الطارف  ولية  من 

مهلو�س   قر�س   784 العملية   هذه 
كو�سيلة  ت�ستعمل  �سياحية  ومركبة 
الق�سية  وقائع  تعود  اأفرادها  لتنقل 
جمموعة  بتواجد  تفيد  معلومات  اإىل 
من  معتربة  كمية  على  حتوز  اإجرامية 
لرتويجها  حت�رص  العقلية   املوؤثرات 
وبعد عملية  الطارف  اإقليم ولية  عرب 
ذات  عنا�رص  متكنت  وتتبع  تر�سد 
امل�سلحة من حتديد مكان اإبرام �سفقة 
و�سع  ليتم  العقلية  املهلو�سات  بيع 
الواقع  املكان  وتطويق  حمكمة  خطة 

مداهمة  ليتم  الطارف  مدينة  مبدخل 
الب�ساعة  ت�سليم  عملية  خلل  املكان 
يف  اأ�سخا�س  ثلثة  توقيف  مت  اأين 
عني املكان مع �سبط بحوزتهم كمية 
�سكل  كانت يف  العقلية   املوؤثرات  من 
حزم مو�سوعة داخل اأكيا�س بل�ستكية 
املحجوزة  الإجمالية  الكمية  قدرة 
بـ784 قر�س وا�ستمرارا يف حتقيقاتها 
من  ال�رصطة  عنا�رص  ا�ستطاعت 
التعرف على باقي الع�سابة من بينهم 
م�سبوق ق�سائيا ومعروف لدى امل�سالح 

جمال  يف  الإجرامي  بن�ساطه  الأمنية 
املخدرات اأين مت توقيفهم جميعا مع 
حمل  يف  ت�ستعمل  كانت  مركبة  حجز 
املهلو�سات وتنقل اأفراد الع�سابة ليتم 
اجناز ملف ق�سائي �سدهم عن ق�سية 
البيع  لغر�س  العقلية  املوؤثرات  حيازة 
قدموا  اإجرامية  جمموعة  اإطار  يف 
اأمام اجلهات الق�سائية املخت�سة لدى 
حقهم  يف  �سدر  اأين  الطارف  حمكمة 

جميعا اأمر اإيداع  
�سريف رزق اهلل          

م�رصوعا   17 وقبول  ت�سجيل  مت 
الوطنية  الوكالة  فرع  لدى  ا�ستثماريا 
البي�س  بولية  الإ�ستثمار  لتطوير 
علم   ح�سبما  اجلارية،  ال�سنة  خلل 

لدى املدير الولئي للوكالة بالنيابة.
هذه  اأن  الفتاح،  عبد  بريكي  واأفاد 
امللفات ال�ستثمارية تخ�س عدد من 
واملراقبة  الفلحة  تخ�س  املجالت 
التقنية لل�سيارات والفندقة والأ�سغال 
اأغذية  و  وال�سناعة  والبناء  العمومية 
الأنعام وغريها وتقدر القيمة املالية 
الإجمالية لهذه امل�ساريع ال�ستثمارية 

ب207 مليون دج ويتوقع اأن توفر فور 
من�سب   314 اخلدمة  حيز  دخولها 
�سغل، وفقا للمتحدث ذاته ومت ت�سجيل 
النطلق يف اإجناز ثلثة م�ساريع من 
اأ�سا�سا  �سمن العدد الإجمايل وتتعلق 
مب�ساريع يف جمال الأ�سغال العمومية 
البناء، حيث جتاوز م�رصوعني  ومواد 
ال60 باملائة من ن�سبة الإجناز، فيما 
قارب م�رصوع اآخر ن�سبة ال50 باملائة، 

كما اأ�سري اإليه.
وفيما يخ�س العدد املتبقي من هذه 
اإمتام  قيد  هو  ما  منها  امل�ساريع 

الآخر  والبع�س  الإدارية  الإجراءات 
يف املراحل الأوىل يف مبا�رصة اأ�سغال 
امل�سوؤول  ذات  اأ�ساف  كما  الإجناز، 
الوطنية  الوكالة  اأن  بريكي  وذكر 
مزايا  تقدم  ال�ستثمار  لتطوير 
وت�سهيلت متعددة وهامة للمتعاملني 
مبناطق  وامل�ستثمرين  القت�ساديني 
لتج�سيد  واجلنوب  العليا  اله�ساب 
م�ساريعهم على اأر�س الواقع، �سواء ما 
تعلق مبزايا ما قبل مرحلة ال�ستغلل 
على  الر�سم  دفع  عدم  غرار  على 
وكذا  امل�ستورد  العتاد  على  اجلمركة 

امل�سافة  القيمة  على  الر�سم  اإلغاء 
للعتاد والتجهيزات.

كما تقدم الوكالة املذكورة ت�سهيلت 
حيز  امل�رصوع  دخول  مرحلة  خلل 
اخلدمة من خلل عدم دفع ال�رصيبة 
ال�رصيبة  وكذا  املهني  الن�ساط  على 
�سنوات،  ع�رص  ملدة  الأرباح  على 
باملرافقة  اأي�سا  اجلهاز  ذات  ويتكفل 
امل�ستثمرين  هوؤلء  لفائدة  الإدارية 
خمتلف  با�ستخراج  تكفله  خلل  من 
الواجب  والتقنية  الإدارية  الوثائق 

توفرها يف ملف ال�ستثمار.

الدينية  ال�سوؤون  وزارة  اأعلنت 
م�سابقة  انطلق  عن  والأوقاف 
�سلة  لأداء  اأئمة  لنتقاء  وطنية 
لفائدة  املهجر  باأر�س  الرتاويح 
التعليم  واأ�ساتذة  املعلمني  الأئمة 
الذين  والقيمني  واملوؤذنني  القراآين 
القانونية  ال�رصوط  فيهم  تتوفر 

والعلمية وح�سن الرتتيل.
واأفادت الوزارة عرب موقعها الر�سمي 

انه »يف اإطار التح�سري ل�سهر رم�سان 
تعلن  1440هـ/2019م،  املبارك 
والأوقاف  الدينية  ال�سوؤون  وزارة 
م�سابقة  تنظيم  عن  ملوظفيها 
الرتاويح  �سلة  لأداء  الرت�سح 
ان   ، الوزارة  باملهجر«واأ�سافت 
�رصوط الرت�سح: اأن يكون املرت�سح 
ينتمي اإىل اأحد الرتب كاإمام معلم، 
اأ�ستاذ التعليم القراآين، معلم القراآن 

الكرمي، وموؤذن بالإ�سافة اإىل قيم، 
مر�سما  املرت�سح  يكون  اأن  موؤكدة 
�رصوط  �سمن  ومن  رتبته.  يف 
حافظا  املرت�سح  يكون  اأن  القبول 
لأحكام  متقنا  كله،  الكرمي  للقراآن 
واأ�سارت  الأداء  ح�سن  مع  التجويد 
امل�ساركة  �رصوط  اأن  اإىل  الوزارة 
مفتوحة  الرت�سح  ا�ستمارة  وحتميل 
حاليا وذلك عرب موقعها اللكرتوين 

و   )www.marw.dz(: الر�سمي 
ملئها و ايداعها باملديرية الولئية 

قبل 03جانفي 2019
يتم انتقاء املرت�سحني يف ت�سفيات 
و�سط،  غرب،  )�رصق،  جهوية 
اإىل  يخ�سعون  والناجحني  جنوب( 
القائمة  لعتماد  مركزي  انتقاء 

النهائية.
 ف.ن�سرين 

الطارف 

الوكالة الوطنية لتطوير اال�ستثمار 

وزارة ال�سوؤون الدنية و االأوقاف

الإطاحة مبهرب خمدرات وحجز 784 قر�س مهلو�س 

قبول 17 م�سروعا بالبي�س خالل ال�سنة اجلارية 

م�سابقة الرت�سح لأداء �سالة الرتاويح باملهجر

وزارة الدفاع

ت�سليم 356 �ساحنة من عالمة 
مر�سيد�س-بنز بالرويبة
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مت اأم�س االأحد بالرويبة )اجلزائر العا�سمة( ت�سليم 356 
�ساحنة متعددة املهام من عالمة مر�سيد�س-بنز �سملت 215 

�ساحنة لفائدة املديرية املركزية للعتاد بوزارة الدفاع 
الوطني و 141 مركبة ل�سالح املديرية العامة لالأمن الوطني 

وموؤ�س�سات اقت�سادية مدنية عمومية وخا�سة.



�سكان حي  من  الع�رشات  نا�سد 
حا�سي  ببلدية  م�سكن   1850
عن  كلم   80 الواقعة  م�سعود 
ت�رشيح  يف   ، ورقلة  والية  مقر 
»وزير  »الو�سط  يومية  مع  لهم 
املحلية  واجلماعات  الداخلية 
الدين  نور  العمرانية  والتهيئة 
القادر  عبد  الوالية  وايل  بدوي 
االأول  امل�سوؤول  ب�سفته  جالوي 
ب�رشورة  التنفيذية  الهيئة  على 
دوائر  لدى  العاجل  التدخل 
االخت�سا�ص املعنية ، للتجاوب 
مبطلبهم  و�سفوه  ما  مع 
يف  اأ�سا�سا  املتمثل  امل�رشوع 
�رشورة التدخل العاجل من اأجل 
التجميد  قرار  على  اليد  رفع 
و�سعية  ت�سوية  من  لتمكينهم   ،
اجنازها  مت  التي  م�ساكنهم 
 1982 �سنة  منذ  اجلاهز  بالبناء 
باتت  الو�سعية  هذه  اأن  حيث   ،
تهدد غالبية ال�ساكنة الذين �سبق 
طويلة  �سنوات  يف  العمل  لهم 
النفطي  باملجمع  كاطارات 
باأخطار  �سوناطراك  العمالق 

�سحية قد ال حتمد عقباه .
حمدثينا  نفو�ص  يف  يحز  ومما 
املنتهجة يف  املفا�سلة  �سيا�سة 
اجلاهز  �سكنات  و�سعية  ت�سوية 
ذلك  الواليات مبا يف  من  بعدد 
مقابل  امنا�ص  عني  مدينة 
 ، حالتها  على  م�ساكنهم  ترك 
اأفراد  عدد  ارتفاع  قابله  و�سع 
يف  ت�سكو  التي  العائالت  تلك 
فقد  ذلك  جانب  اإىل   . �سمت 
املركزية  ال�سلطات  تلقت 
والعرائ�ص  ال�سكاوى  عديد 
ب�رشورة  املطالبة  االحتجاجية 
الوزير  حكومة  من  جاد  حترك 
الإعادة  اويحي  اأحمد  االأول 
النظر يف امل�سكل القائم وذلك 
يكتنف  الذي  الغمو�ص  ظل  يف 
الأغنى  احلالية  املدينة  م�سري 
بلدية يف �سمال افريقيا و الف�سل 
املدينة  حققته  الذي  الكبري 
مت�سل  �سياق  ويف   ، اجلديدة 
اإىل  ذات املتحدثني  فقد ذهب 
هددوا  عندما  ذلك  من  اأبعد 
خطابهم  لهجة  من  بالت�سعيد 
باخلروج لل�سارع  وتنظيم وقفات 
احتجاجية عارمة يف حالة ما مل 

ذكرها  ال�سالف  مطالبهم  جتد 
طرف  من  �سواء  �ساغية  اأذانا 
الوالئية  اأو  املركزية  ال�سلطات 

.
من  جاد  تدخل  اإنتظار  ويف   

بالبالد  القرار  �سناع  طرف 
حي  قاطني  على  لزاما  يبقى 
النفط  بعا�سمة  م�سكن   1850
الأجل  املزري  الو�سع  معاي�سة 

غري م�سمى .

اجلمعوية  احلركة    �سددت 
على  الكبري،  باجلنوب 
جدية   درا�سة  �رشورة اإعداد  
ملطلب غلق الطرقات الطويلة 
،و  ،واأدرار  مترنا�ست  بواليات  
االعتبار  اإعادة  بهدف  غرداية 
بها  مزدوجة  طرق  واإجناز  لها 
الطرقات  اإرهاب  من  للتقليل 
خميفة  اأرقاما  ت�سجيل  بعد   ،
الناجمة  الوفيات  عدد  يف 
االأليمة  املرور  حوادث  عن 
ال�سنة اجلارية  امل�سجلة خالل 

.
اجلمعوية  احلركة  نا�سدت 
مرا�سلة  يف  الكبري  باجلنوب 
االأول  الوزير  مل�سالح  مرفوعة 
اأحمد اأويحي  ب�رشورة التدخل 
وزارة  م�سالح  لدى  العاجل 
بهدف  العمومية   االأ�سغال 
بغلق  يق�سي  قرار  اإ�سدار 
موؤقت  للطرقات الطويلة �سواء 
تلك الرابطة بني والية غرداية 
واالأغواط اأو مترنا�ست و ورقلة، 
ف�سال عن الطريق الرابط  بني 
على  وذلك  والبي�ص،  اأدرار 
خلفية تردي و�سعيتها وت�سجيل 
النقاط  من  كبري  عدد  بها 
فان  االأرقام  وبلغة  ال�سوداء، 
الطرقات ال�سالف ذكرها �سجل 

اأزيد  اجلارية  ال�سنة  خالل  بها 
من  328حادث مرور األيم، خلف 
واإ�سابة  �سخ�سا   117 م�رشع 
اأزيد من 499 �سخ�سا باإ�سابات 
متفاوتة  اخلطورة، وقد اأرجعت 
الطرقات  اأمن  �رشايا  حما�رش 
للدرك  االإقليمية  بالكتائب 
الوطني بالواليات �رش االرتفاع 
املقلق حلوادث املرور املميتة  
ل�سبكة  امل�ستمر  التدهور  اإىل 
غياب  قابله   و�سع  الطرقات، 
ال�سلطات  من  حقيقية  اإرادة 
النقائ�ص  لتدارك  املعنية 
قافلة  تقدمي   تفادي  بهدف 
بات  ما  وهو  ال�سحايا،  من 
ي�ستدعي ح�سب رئي�ص احلركة 
اجلمعوية باجلنوب الكبري عبد 
القادر تقار �رشورة فتح حتقيق 
يف م�سري اأزيد من 1455 مليار 
للق�ساء على  �سنتيم املر�سودة 
الطويلة  بالطرقات  ال�سوائب 
ت�ساءلت  �سلة  ذي  �سياق  ويف   ،
وفعاليات  اجلمعوية  احلركة 
باجلنوب  املدين  املجتمع 
الذي  الغمو�ص  عن  الكبري 
الطرقات  اإجناز  م�سري  يكتنف 
على  املزدوجة امل�سجلة 

م�ستوى الوزارة املعنية  .
�أحمد باحلاج 

بالعالية   362 حي  �سكان  ي�ستكي 
ال�رشقية بب�سكرة  عدة ان�سغاالت 
كان ال�سكان قد طرحوها يف وقت 
امل�سوؤولة  اجلهات  على  �سابق 
املذكور  احلي  �سكان  اأكد  اأين   ،
و  احلي  لتهيئة  املا�سة  حاجتهم 
ا�ستدراك النقائ�ص امل�سجلة ، و 
االعتبار  اإعادة   راأ�سها  على  التي 
ل�سبكة ال�رشف ال�سحي باملنطقة 

.
اأقدموا  املواطنني  اأن  و  ال�سيما 
من  حدا  على  كل  تهيئتها  على 
الذي  االأمر   ، اخلا�سة  نفقتهم 
ال�سلطات  على  �سخطهم  اأثار 
املتكررة  نداءاتهم  تلقت  التي 
حول املو�سوع لكن دون جدوى ، 
و يف نف�ص ال�سياق قال متحدثون 
معاناتهم  عن  معربين  لـ«الو�سط« 
عليها  زاد  التي  و  احلي  هذا  يف 
ينتظرون  التي  الرتابية  الطرقات 
املعنية  امل�سالح  ال�سرب  بفارغ 
تعبيدها  الن�سغالهم يف  تلتفت  اأن 
خا�سة و اأن املعاناة الكبرية تكون 

تتحول  ، عندما  ال�ستاء  ف�سل  يف 
التنقل  ي�سعب  لالأوحال  برك  اإىل 
و  هذا   ، باملركبات  اإال  عربها 
البد  باأنه  املتحدثون  �رشح  قد 
حلول  اإيجاد  من  للم�سوؤولني 
التي مل  االن�سغاالت  لهذه  �رشيعة 
�سبكة  و  الطرقات  عند  تتوقف 
اإىل  و�سلت  بل  ال�سحي  ال�رشف 
بدائية  �سبه  بطرق  العي�ص  حد 
احلي  اأن  علما   ، منازلهم  داخل 
الوطني  الدرك  مقر  خلف  يقع 
 ، االحتياط  و  التدخل  وحدة 
املواطنون  عليه  اأكد  الذي  االأمر 
احلي  اأن  علما  تهيئته  يجب  باأنه 
و  الت�سعينات  خالل  اأجنز  قد 
االآن  حلد  فيه  جديد  �سيء  ال 
جدد  اأين   ، اخل�سو�ص  هذا  يف 
و  لل�سلطات  ندائهم  احلي  �سكان 
عن  االأول  امل�سوؤول  راأ�سهم  على 
اجلهاز االإداري وايل الوالية و كذا 
رئي�ص بلدية ب�سكرة للوقوف على 

حجم املعاناة .
�أحمد باحلاج      

تعالت �أ�سو�ت �لقاطنني بحي 1850 م�سكن ببلدية حا�سي م�سعود بورقلة ، �ملطالبة ب�سرورة ت�سوية 
و�سعية م�ساكنهم من خالل رفع �ليد على قر�ر �لتجميد لتمكينهم من �عادة �لبناء و�لتو�سع 

للتخل�ص من تبعات �لعو�قب �ل�سحية �لناجمة عن �لبناء �جلاهز .

لنت�سالهم من �لأخطار �ل�سحية للبناء �جلاهز منذ 1982

�أحمد باحلاج 

�سكان حي 1850 م�سكن بحا�سي م�سعود 
بورقلة ي�ستنجدون ببدوي وجالوي 

يوا�سل الوايل املنتدب باملقاطعة 
يحي  بورقلة  تقرت  االإدارية 
يحياتن خرجاته امليدانية ملعاينة 
 ، ال�سكنية  امل�ساريع  من  جملة 
حيث كانت املحطة االأخرية التي 
وقف عندها ذات امل�سوؤول معاينة 
ح�سة 500 �سكن تابعة لوكالة عدل 
تدارك  �رشورة   على  �سدد  اأين 
احل�سة  هاته  وت�سليم  التاأخر 
اإطار  يف   . العاجل  القريب  يف 
املواطنني  بان�سغاالت  التكفل 
يحي  ال�سيد  ا�ستقبال  وبعد 
للمقاطعة  الوايل املنتدب  يحياتن 
�سكنات  مكتتبي  ملمثلي  االإدارية 
طرحوا  الذين  باملقاطعة   عدل 

وترية  تاأخر  بخ�سو�ص  ان�سغالهم 
يحي  املنتدب  الوايل  قام  االإجناز 
بح�سور  اجتماع  بعقد  يحياتن 
لتطوير  اجلهوية  الوكالة  مدير 
 )AADL(ورقلة ال�سكن  وحت�سني 
تقدم  و�سعية  خالله  من  ُعر�ص 
املتخذة  واالإجراءات  االأ�سغال 
باإجناز  املكلفة  املقاولة  بحق 
بعد  -توقرت  عدل  �سكن   500
االإجناز،  عملية  تاأخر  يف  ت�سببها 
امل�رشوع  اإىل  ميدانية  زيارة  تلتها 
توقرت،  دائرة  رئي�ص  مبرافقة 
البلدي  ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص 
املنتدبني  واملدراء  توقرت 
حيث  عدل،  مكتتبي  وممثلي 

االأول  الرجل  خاللها  من  وجه 
باملقاطعة االإدارية تقرت تعليمات 
وتوجيهات  �سارمة  م�سريي وكالة 
املدراء  مع  التن�سيق  اإىل  عدل 
املحلية  وال�سلطات  املنتدبني 
والعراقيل  امل�ساكل  كل  حللحلة 
التي حتول دون االإ�رشاع يف ت�سليم 
من  االآجال.  اأقرب  يف  ال�سكنات 
مواطني  ثمن  فقد  ثانية  جهة 
املبذولة  املجهودات  املنطقة 
حللحلة  املنتدب  الوايل  طرف  من 
الرتاكمات التي ورثها عن �سابقيه ، 
خا�سة ما تعلق بالتاأخر غري املربر 
ال�سكنية  الربامج  خمتلف  اإجناز  يف 
املحلية  ال�سلطات  تلقت  التي   ،

تق�سي  مبا�رشة  تعليمات  ب�ساأنها 
ب�رشورة املتابعة امليدانية يف اإطار 
البحث عن حلول م�ستعجلة مل�سكل 
وباجلزائر  خا�سة  بالوالية  ال�سكن 
عامة، حيث طالب ذات املتحدثني 
املنا�سب  اجلو  توفري  ب�رشورة 
للوايل املنتدب الذي ابدى ح�سبهم 
و  بواقع  النهو�ص  يف  كبرية  رغبة 
اأفاق التنمية بالوالية املنتدبة بدليل 
مع  احلوار  قنوات  فتح  على  تاأكيده 
املحلي  املجتمع  �رشائح  خمتلف 
وال�سعي خلف التجاوب مع مطالبهم 
و  االأولويات  ح�سب  مبداأ  بتطبيق 

االإمكانات املتاحة  .
�أحمد باحلاج   

اأكد  رئي�ص املجل�ص ال�سعبي البلدي 
بورقلة  م�سعود  حا�سي  لبلدية 
املطلق  دعمه  عن  يا�سني،  حممد 
والالم�رشوط الأبناء حا�سي م�سعود 
الذين مت اإق�سائهم من امل�ساركة يف 
انطلقت  التي  �سوناطراك  م�سابقة 
اليوم وعلى مدار ثالثة اأيام كاملة .

م�سعود  حا�سي  بلدية  مري  طالب 

حممد يا�سني بن �سا�سي يف ت�رشيح 
»الو�سط  يومية  به  خ�ص  �سحفي 
القادر  عبد  ورقلة  والية   وايل   ،«
جالوي ب�سفته امل�سوؤول االأول على 
التدخل  ب�رشورة  التنفيذية  الهيئة 
حا�سي  الأبناء  لل�سماح  امل�ستعجل  
غدا  امل�سابقة  باإجراء  م�سعود 
..بحكم بطاقة التعريف جلها خارج 

اأكد  الوالية و يف �سياق مت�سل فقد 
اأنه  اأغنى بلدية  يف اجلزائر  رئي�ص 
يتحمل م�سوؤولياته الكاملة باالإ�سهاد 
م�سعود  حا�سي  اأبناء  اأنهم  على 
جهوية  ولي�ست  ورقلة  اأبناء  يعني 
انهم  ي�سهد  البلدية  رئي�ص   مادام 
لوالية  التابعة  م�سعود  حا�سي  اأبناء 

ورقلة.

رئي�ص  �سدد  فقد  ثانية  جهة  من 
ببلدية  البلدية  ال�سعبي  املجل�ص 
بن  يا�سني  حممد  م�سعود  حا�سي 
بعني  مطلبه  اأخذ  ب�رشورة  �سا�سي 
عا�سمة  اأبناء  لتمكني  االإعتبار 
م�سابقة  يف  امل�ساركة  من  النفط 

�سوناطراك .
�أحمد باحلاج 

بعد لقائه مبمثلي ممكتتبي �سكنات عدل 

رئي�ص بلدية حا�سي م�سعود حممد يا�سني بن �سا�سي يك�سف لـ«�لو�سط »

الوايل املنتدب بتقرت ي�سدد على ت�سليم 500 �سكن عدل 

نطالب بل�سماح لأبناء حا�سي م�سعود بامل�ساركة يف م�سابقة �سوناطراك 

�سجل بها 328 حادث مرور خلف م�سرع 
117 �سخ�سا �ل�سنة �جلارية 

 �ملو�طنون ��ستكو� نق�ص
 �لتهيئة منذ �لت�سعينات

مطالب بغلق الطرقات 
الطويلة بجنوب البالد  

لإعادة العتبار لها  

�سكان حي 362 م�سكن يطالبون 
بلدية ب�سكرة بالتحرك
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باهظة  باأثمان  اخلارج  من 
الأطفال  حليب  �شاأن  �شاأنها 
ال�شياق  هذا  و يف  بهم  اخلا�ص 
زروالة  اجلمعية,  رئي�ص  ذكر 
مر�شى  "الأطفال  اأن  �شليم, 
و  هم  �شمت  يف  يعانون  الكبد 
غري  اأ�شحوا  الذين  اأوليائهم 
التكفل مب�شاريف  قادرين على 
غياب  ظل  يف  اأبنائهم  عالج 
برتاب  لهم  املخ�ش�شة  الأدوية 
يدفعهم  الذي  الأمر  الوطن 
و  ال�شعبة  بالعملة  اقتنائها  اإىل 
هوؤلء  نا�شد  باهظة"و  باأثمان 
الذي  اللقاء  هذا  اأ�شغال  يف 
ن�شطه اأخ�شائيون و اأطباء على 
الأمرا�ص  جمعية  رئي�ص  غرار 
الربوفي�شور  باجلزائر,  النادرة 
قوانني  �شن  اإىل  حمالوي, 
اأهايل  م�شاعدة  �شاأنها  من 
هذا  على  النادرة  الأمرا�ص 
الأمر اإىل جانب املطالبة بفتح 
م�شت�شفيات  و  �شحية  مراكز 
الداء    بهذا  بامل�شابني  تعنى 
اأهايل  ال�شياق  يف  اأو�شح  و 

من  ح�رضوا  الذين  املر�شى 
ال�شلف  و  كعنابة  عدة  وليات 
اجلزائر  و  املدية  و  تيارت  و 
اأنهم  البليدة  كذا  و  العا�شمة 
ي�شطرون يف ظل نق�ص الهياكل 
بالتكفل بهذا  ال�شحية اخلا�شة 
التنقل  اإىل  بولياتهم  الداء 
باجلزائر  بارين  م�شت�شفى  اإىل 
اأبنائهم  ملعاجلة  العا�شمة 
منطقة  يف  الوحيد  باعتباره 
الكتظاظ  ظل  يف  الو�شط 

الذي يعانيه هذا الأخري و اأ�شار 
هوؤلء اإىل نق�ص الخ�شائيني و 
يتكبدونها  التي  املواعيد  طول 
من اأجل الظفر مبوعد لزراعة 
اخلارج  يف  يتم  الذي  الكبد 
التربع  عمليات  �شح  ظل  يف 
اإىل  �شف  ببالدنا,  الع�شو  بهذا 
الناجمة  ال�شحية  التعقيدات 
نق�ص  العملية يف ظل  عن هذه 

املتابعة لها.
اأ�شغال  يف  املتدخلون  حاول  و 

ممثلة  غرار  على  اللقاء  هذا 
الوكالة الوطنية لزراعة الأع�شاء 
حت�شي�ص  خوجة,  عمر  ,نادية 
باأعرا�ص  تعريفه  و  املجتمع 
تطوره  قبل  و  مبكرا  املر�ص 
لتفادي التعقيدات ال�شحية اإىل 
اأهايل  توعية  و  توجيه  جانب 
املر�شى و الرفع من معنوياتهم 
الدولة  جهود  "اإبراز  خالل  من 
التكفل مبختلف  يف  املتوا�شلة 

املر�شى".

طالب اأهايل و اأولياء  الأطفال امل�سابون باأمرا�ض الكبد النادرة و اخلطرية بتوفري العالج الالزم و التكفل الأح�سن بفلذات 
اأكبادهم �سيما يف ظل الظروف املعي�سية املزرية التي يتخبطون فيها  و دعا هوؤلء يف لقاء حت�سي�سي نظمته جمعية الو�سلة 

لأمرا�ض كبد الأطفال بقاعة املحا�سرات مب�ست�سفى فران�ض فانون ب�سرورة التكفل بهذه ال�سريحة من املجتمع التي تعاين 
ح�سب اأولياء املر�سى من م�ساكل عدة اأهمها غياب الأدوية التي ي�سطرون جللبها 

البليدة

م٫�ض

معاناة اأهايل مر�ضى الكبد النادرة 

املجموعة القليمية للدرك الوطني مبع�سكر

النعامة 

وادي ال�سعبة 

البي�ض

تنظيم حملة حت�ضي�ضية لل�ضالمة املرورية لفائدة �ضائقي الدراجات النارية

ربط 500 �ضكن عرب القرى النائية بالغاز الطبيعي 

تد�ضني م�ضنع لرتكيب 
ال�ضيارات مع �ضريك �ضيني

 ارتفاع ح�ضيلة ا�ضطدام 
�ضيارة اأجرة ب�ضاحنتني 

اأ�رضف وزير ال�شناعة واملناجم, 
وادي  ببلدية  يو�شفي,  يو�شف 
ال�شعبة بولية باتنة على تد�شني 
م�شنع جديد لرتكيب ال�شيارات 
�رضيك  مع  "باييك"  من عالمة 
الذي  يو�شفي  واأبدى  �شيني 
الولية  �شلطات  برفقة  كان 
اإىل  بها  قام  زيارة  اإطار  يف 
بالتكنولوجيا  اإعجابه  الولية 
تركيب  يف  امل�شتخدمة  العالية 
ال�شيارات بهذا امل�شنع وخا�شة 
واأمن  جودة  مراقبة  اأجهزة 

ال�شيارات.
واملناجم  ال�شناعة  وزير  وقال 
"تهمنا جودة   : ال�شدد  هذا  يف 
لنا  ي�شمح  ما  وهو  ال�شيارات 
ومنكن  املنتوج  هذا  بت�شدير 
من  اجلزائري  امل�شتهلك 
ذات  �شيارة  على  احل�شول 
اجلودة",  من  عال  م�شتوى 
�شاحب  من  "طلبنا  م�شيفا 
فيما  ب�رضعة  العمل  امل�شنع 

يخ�ص 
ال�شيارة  ثمن  ليكون  املناولة 

معقول" .
باأن  يو�شفي  يو�شف  واأو�شح 
هذه  من  الأ�شا�شي  الهدف 
واإمنا  الرتكيب,  "لي�ص  العملية 
تتحقق  التي  ال�شيارات  �شناعة 
اإىل  يدفعنا  ما  ذلك  و  تدريجيا 
جديدة  اأخرى  �شناعات  خلق 
باجلزائر  حاليا  توجد  ل 
ك�شناعة زجاج ال�شيارات واأنواع 
البال�شتيك امل�شتخدمة فيها."

يف  يندرج  ذلك  باأن  واأ�شاف 
الوطني  القت�شاد  تنويع  اإطار 
-كما  مرارا  عليه  يوؤكد  الذي 
ال�شيد  اجلمهورية  رئي�ص  قال- 
وكذا  بوتفليقة  العزيز  عبد 
م�شريا  الت�شدير,  نحو  التوجه 
العليا  اله�شاب  منطقة  اأن  اإىل 
بها  يتكون  بداأ  البالد  و�رضق 
امليكانيك  يف  �شناعي  قطب 

يو�شفي  ال�شيد  واأ�شار  بامتياز 
مرة  كل  يف  ي�شدد  كان  الذي 
اجلودة  مقايي�ص  احرتام  على 
املختلفة  امل�شاريع  اأن  اإىل 
ومنها  البالد  ت�شهدها  التي 
بالفو�شفات  املتعلقة  تلك 
عديد  ت�شمل  التي  بتب�شة 
ن�شري  "اأننا  على  تدل  الوليات 
القت�شاد  حتويل  نحو  تدريجيا 
املحروقات  من  اجلزائري 
وكذا  والفالحة  ال�شناعة  اإىل 
ال�شياحة"وح�رض عملية تد�شني 
هذا امل�شنع زبون وكيل عالمة 
اأكد  حيث  بتون�ص,  "باييك" 
�شاحب امل�شنع لوزير ال�شناعة 
اأوىل  �شحنة  باأن  واملناجم 
ال�شياحية  ال�شيارات  هذه  من 
تون�ص"  اإىل  ت�شديرها  "�شيتم 
فيما توجد كذلك عقود اأبرمت 
اأن  موؤكدا على  اأخرى,  دول  مع 
"ت�شدير  هو  امل�شطر  الهدف 
املنتج  من  باملائة   50 ن�شبة 
اخلارجية"وح�شب  ال�شوق  نحو 
قدمت  التي  ال�رضوحات 
ال�شناعة  لوزير  باملنا�شبة 
"باييك  م�شنع  فاإن  واملناجم, 
 5 �شي�شنع  بباتنة  اجلزائر" 
موديالت من بينها �شيارة نفعية 
كمرحلة اأوىل, فيما يقدر معدل 
اإجماليا  امل�شنع  هذا  اإنتاج 
وحدة  األف  بـ20   2019 نهاية 
الإنتاجية  قدرته  ت�شل  اأن  على 
�شنويا  وحدة  األف   60 اإىل 
لل�رضوحات  وا�شتنادا  م�شتقبال 
املقدمة باملنا�شبة, فاإن �رضكة 
"باييك اجلزائر" متتلك رخ�شة 
ت�شمح لها "بت�شدير 50 باملائة 
�شمال  دول  اإىل  منتجها  من 
اإفريقيا وال�رضق الأو�شط",فيما 
التي  ال�شغل  منا�شب  تقدر 
بـ1000  امل�شنع  �شي�شتحدثها 
من�شب  و220  مبا�رض  من�شب 

اآخر غري مبا�رض.

املرور  حادث  ح�شيلة  ارتفعت 
البي�ص  ولية  ببوقطب,  وقع  الذي 
اأجرة  �شيارة  ا�شطدام  جراء 
ب�شاحنتني اىل ت�شعة وفيات وجريح 
ح�شب  خطرية,  حالة  يف  واحد 
م�شالح  اعلنتها  جديدة  ح�شيلة 
احلماية املدنية ووقع احلادث يف 
حدود ال�شاعة ال�شاد�شة و الن�شف 
على م�شتوى الطريق الوطني رقم 
جنوب  كلم  خم�شة  بعد  على  اأ   6
مدينة  اجتاه  يف  بوقطب  بلدية 
ا�شطدام  عقب  وذلك  البي�ص, 
�شيارة اأجرة تعمل عرب خط البي�ص 

ت�شعة  وخلف  ب�شاحنتني  وهران 
�شيارة  منت  على  كانوا  كلهم  قتلى 
الأجرة ويتعلق الأمر برجلني اثنني 
و ثالثة ن�شاء و اأربعة اأطفال حولت 
جثثهم نحو م�شلحة حفظ اجلثث 

مل�شت�شفى بوقطب.
بجروح  اأخر  �شخ�ص  اأ�شيب  كما 
م�شت�شفى  نحو  خطرية مت حتويله 
ا�شيب  فيما  بلعبا�ص  �شيدي  ولية 
ب�شدمة,  اخرين  اأ�شخا�ص  ثالثة 
كما اأ�شري اإليه ومن جانبها, فتحت 
حتقيقا  املخت�شة  الأمن  م�شالح 

يف مالب�شات واأ�شباب احلادث. 

املجموعة  اأم�ص  اأول  اأطلقت   
الوطني  للدرك  القليمية 
ملع�شكر حملة حت�شي�شية توعوية 
املرورية  ال�شالمة  حول  وقائية 
الدراجات  �شائقي  لفائدة 
"�شع  النارية. وهذا حتت �شعار 
خوذتك لإنقاذ حياتك",الظاهرة 
التي �شخرت لها م�شالح الدرك 
ومادية هامة,  ب�رضية  اإمكانيات 
الآونة  يف  كبري  تنامي  تعرف 
�شوارع,  من  بالعديد  الأخرية 

ما  كثريا  و  املدينة,  اأحياء  و 
مرورية  حوادث  يف  ت�شببت 
اأطفال  �شحيتها  ذهب  خطرية 
�شت�شتمر  اأبرياء,ولالإ�شارة 
من  اخلام�ص  غاية  اإىل  احلملة 
التي  و  املقبل,  جانفي  �شهر 
تدخل  يف اإطار مهام الدرك يف 
جمال الوقاية املرورية, بغر�ص 

تاأمني املواطنني وممتلكاتهم.
للتكفل  خا�شة  وحدة  افتتاح   

بالأطفال امل�شابني بالتوحد 

مدير  الأ�شبوع  نهاية  ك�شف 
فتح  عن  مبع�شكر  ال�شحة 
بالأطفال  للتكفل  خا�شة  وحدة 
التوحد  مبر�ص  امل�شابني 
جمهزة  الولية   م�شتوى  على 
من  �شحية  بكوادر  ومدعمة 
غرار  على  الخت�شا�ص  ذوي 
النطق  يف  وخمت�شني  اأطباء 
�شيتالئم  حيث  النف�ص,  وعلم 
م�شتوى  على  الدرا�شة  برنامج 
الفئة,  هاته  قدرات  مع  الوحدة 

اخلدمات  تقدمي  �شيتم  كما 
على  بالطفل  بالعناية  املتعلقة 
تاأمني  بهدف  خمت�شني  اأيدي 
من  ومتكينهم  لهم  منا�شبة  بيئة 
املحيط  املجتمع  مع  التاأقلم 
خدمة  تقدمي  وكذا  بهم. 
التعامل مع  ال�شت�شارات وطرق 
ل  الذين  الأمر  لأولياء  الطفل 
يعرفون التعامل مع اأبنائهم ذوي 

الحتياجات اخلا�شة.
طالبي فاطمة

ربط   2019 �شنة  خالل  �شيتم 
مناطق  عرب  �شكن   500 اأكرثمن 
بالقرى و التجمعات النائية التابعة 
النعامة  بولية  بلديات  لأربع 
اأفادت  ح�شبما  الطبيعي,  بالغاز 
للطاقة  الولئية  املديرية  به 
حا�شي  قرى  قاطنو  و�شيت�شفيد 
واأوزغت  تالة  ن�شاني�ص و  الدفلة و 

ببلدية �شفي�شيفة اإىل 
جانب قرية وادي تريكونت ببلدية 
قريتي  �شكان  و  ال�شفراء  عني 
ع�شلة  ببلدية  احلق  عبد  كدية 
الربط  من  تيوت  ببلدية  وال�شم 

مت  اأن  بعد  الطبيعي  الغاز  ب�شبكة 
مطلع �شهر دي�شمرب اجلاري اإمتام 
الإدارية  و  التقنية  الإجراءات 
لإبرام ال�شفقات وتعيني موؤ�ش�شات 
جل  اأ�شغال  يف  لالنطالق  الإجناز 
ما  ح�شب  قريبا,  امل�شاريع  هذه 

اأو�شحت ذات املديرية.
و�شينجز هذا الربنامج يف جممله 
من  كلم   30 يتجاوز  طول  على 
على  والتوزيع  النقل  �شبكات 
الريفية  النائية  املناطق  م�شتوى 
والقروية التي �شي�شتفيد قاطنوها 
من �شبكة الغاز الطبيعي التي تاأتي 

املنجزة  التو�شيالت  اإىل  لت�شاف 
الثني  الولية  بلديات  مراكز  عرب 
ب�شبكة  كلية  ربطها  التي مت  ع�رض 
ذات  اإىل  اإ�شتنادا  الطبيعي,  الغاز 

امل�شدر.
يف  املمولة  العملية  وتهدف 
الت�شامن  �شندوق  برنامج  اإطار 
املحلية  للجماعات  ال�شمان  و 
وامل�شاريع  الفالحة  بعث  اإىل 
الريفية  باملناطق  ال�شتثمارية 
ف�شال عن اأنها ت�شاعد على احلد 
يف  ال�شكان  هوؤلء  معاناة  من 
احل�شول على قارورات غاز البوتان 

خ�شو�شا يف حال التقلبات اجلوية 
ت�شيف  ال�شديدة  الربودة  فرتة  و 
ا�شتكمال  وبعد  امل�شالح  نف�ص 
ربط هذه املنازل الواقعة بالقرى 
بذلك  �شتحقق  الطبيعي  بالغاز 
ولية النعامة معدل تغطية ب�شبكة 
الغاز الطبيعي يفوق ال 90 باملئة 
مع  اأي�شا  لالرتفاع  مر�شح  وهو 
نهاية 2019 بعد اإ�شتكمال م�شاريع 
اأخرى لتو�شيع هذه ال�شبكة بالولية 
يف  جديدة  �شكنية  م�شاريع  عرب 
ذات  وفق  باملدن  الإجناز  طور 

امل�شدر. 
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»�أم نا�سر« وخن�ساو�ت فل�سطينيات �أخريات
ر�شاد اأبو داود

ملنزلها  جماور  منزل  �رشفة  على 
رغم  نا�رش«،  »�أم  جل�ست  �ملدمر 
�لربد �لقار�س، و�نت�سار كثيف للغاز 
بفخر:  وقالت  للدموع،  �مل�سيل 
»قدمت �أبنائي بني �سهيد ومعتقل، 
�لثالثة  وهذه  مرتني  منزيل  ُهدم 
مهما  نتانياهو  يا  �أنك�رش،  ومل 

فعلت وهدمت لن تخيفنا«.
ذ�ك  فجر  من  مبكرة  �ساعة  يف 
�الحتالل  قو�ت  د�همت  �ل�سبت 
»�أبو  عائلتها  منزل  �الإ�رش�ئيلي، 
من  �إخالئه  بعد  وفجرته  حميد«، 
�ملعت�سمني  �ملت�سامنني  ع�رش�ت 
عنه.  للدفاع  حماولة  يف  بد�خله 
�ملت�سامنني  على  و�عتدت 
�لفلفل،  بغاز  ور�ستهم  بال�رشب 

و�عتقلت عدد�ً منهم.
حدث  للمنزل  �الحتالل  تدمري 
�لعائلة،  �أفر�د  �أحد  �أن  بدعوى 
�ألقى لوحا  �أبو حميد،  �إ�سالم  وهو 
�إ�رش�ئيلي  جندي  على  رخاميا 
�الحتالل  قو�ت  مد�همة  خالل 
ماي  مطلع  �الأمعري،  خميم 
يتكون  مقتله.  �إىل  �أدى  �ملا�سي، 
�ملنزل من �أربعة طو�بق، ومتتلكه 
حميد  �أبو  لطيفة  »�إ�سالم«،  و�لدة 
عليها  �لفل�سطينيون  يطلق  �لتي 

وقد  فل�سطني«.  »خن�ساء  لقب 
منزلها  من  نا�رش«  »�أم  خرجت 
قبيل تفجريه بحقيبة يدوية فقط، 
وتركت خلفها كل ذكرياتها. قالت: 
من  طردنا  �للجوء،  مر�رة  »ع�سنا 
قر�نا يف 1948، وال يز�ل �الحتالل 
و�لت�سييق«،  �لتنكيل  يو��سل 
مت�سائلة »من هو �الإرهابي؟ �لقاتل 
يف  ويطارده  �سعب،  هجر  �لذي 
ت�سكن يف منزل  �مر�أة  �أم  يوم،  كل 

مبخيم لالجئني؟«.
هي لي�ست »�خلن�ساء �لفل�سطينية« 
�حلاجة  �سبقتها  فقد  �الأوىل؛ 
ح�سن«  »�أم  �لقو��سمي  �سبحية 
من �خلليل و�لتي قدمت ت�سعة من 
وجريح،  و�أ�سري  �سهيد  بني  �أبنائها 
ومرمي حمي�سن من حي �ل�سجاعية 
من  ثالثة  ��ست�سهد  �لتي  غزة   -
�أبنائها �ل�ستة، ومعروف عنها �أنها 
�أنه  تعلم  �أبنائها وهي  �أحد  ودعت 

ذ�هب �إىل عملية ��ست�سهادية.
ومن »خن�ساو�ت« فل�سطني �أي�ساً �أم 
مهيوب �أبو ليل من خميم بالطة - 
نابل�س كان �أهلها ُهّجرو� من قرية 
�جلما�سني، �إحدى �سو�حي يافا �إثر 
نكبة 1948، �لتي قدمت من �أبنائها 
�الأحد ع�رش، خم�سة �سهد�ء و�ستة 
بخم�سة  حمكوم  �أحدهم  �أ�رشى، 
موؤبد�ت. وثمة خن�ساو�ت �أخريات 

�سحني باأبنائهن فد�ًء لفل�سطني.
�عتقلو�  �أبناء  ت�سعة  لها  نا�رش«  »�أم 
�الإ�رش�ئيلي،  �الحتالل  �سجون  يف 
وال يز�ل خم�سة منهم يف �ل�سجون، 
بال�سجن  جميعاً  عليهم  حمكوما 
�أحد  ��ست�سهد  كما  �حلياة،  مدى 
�الحتالل  جي�س  بر�سا�س  �أوالدها، 
الجئة  وهي   ،1994 �الإ�رش�ئيلي 
�لرملة  قرب  �سو�سة،  �أم  قرية  من 
�الأر��سي �ملحتلة عام 48(،  )و�سط 
لالجئني  �الأمعري  خميم  وت�سكن 
يف  �هلل.  ر�م  قرب  �لفل�سطينيني، 
ثمة  �مل�سهد  من  �الآخر  �جلانب 
�سهيونية  مقوالت  على  يعتمد  من 
�ليهود  �أن  ويرى  مزيفة،  وتور�تية 
�أحق من �لعرب بفل�سطني؛ فقد قال 
رئي�س �حلكومة �الإ�رش�ئيلية بنيامني 
نتانياهو خالل مر��سم �فتتاح �سارع 
قريب من مدينة ر�م �هلل: »هنا عا�س 
�أ�سماء  �ل�سنني،  �آالف  قبل  �أجد�دنا 
وخمما�س  بنيامني  جيفاع  مثل 
وعوفر� وعناتوت تنقلنا مبا�رشة �إىل 
�أيام �لتور�ة«، م�سري�ً �إىل مناطق يف 

�ل�سفة �لغربية.
فل�سطينيني  �إطالق  �إىل  �إ�سارة  ويف 
يومني،  قبل  م�ستوطنني  على  �لنار 
�رشق  »عوفر�«،  م�ستوطنة  قرب 
�إبقاء  عزمه  نتانياهو  �أكد  �هلل،  ر�م 

�مل�ستوطنني يف �ل�سفة.

�عتز�مهم  �أن  لهم  »�سنثبت  وقال: 
�سور�ً  �سيو�جه  �أر�سنا  من  �قتالعنا 
ح�سيناً، �إنهم يريدون �أن يقتلعونا من 
هنا، ولكنهم لن يحققو� ذلك، طاملا 
�أظل رئي�ساً للحكومة �الإ�رش�ئيلية لن 
يتم �قتالع يهودي و�حد من منزله، 
ولي�س فقط لن يتم �قتالع �أحد من 
منزله ف�سنبني �ملزيد من �ملنازل«. 
نتانياهو  �ملتطرف  �ل�سهيوين  لكن 
�إ�رش�ئيل  ممالك  عن  يتحدث  وهو 
�لذين  �أجد�ده  �إن وجدت - وعن   -
مل  و�ل�سهول  �لوديان  تلك  يف  م�سو� 
�ملمالك  تلك  �نتهت  ملاذ�  يذكر 

نزل  من  الأنهم  �ألي�س  �لهالك.  �إىل 
ملخالفتهم  �لرب  غ�سب  عليهم 
قيام  حترم  و�لتي  �لتلمود،  تعاليم 
دولة لليهود كما توؤمن �ست منظمات 
تن�سوي  و�لتي  �أرثوذك�سية  يهودية 
يقول  كارتا«.  »ناتوري  ��سم  حتت 
�ل�سهيونية عمرها  �إن  قادتها:  �أحد 
فعمره  �لتلمود  �أما  �سنة،  مائة 
�أن�سوؤو�  و�لذين  �سنة.  �آالف  �أربعة 
�ل�سهيونية مل يكونو� يهود�ً متدينني، 
بل كان معظمهم علمانيني يكرهون 
يريدون  وكانو�  و�لدين،  �لتور�ة 
يف  و�ليهود  �ليهودي  �لدين  حتويل 

�أنحاء �لعامل �إىل قومية و�أمة وكيان 
�سيا�سي.

�لعام  �ملفهوم  حتويل  �أر�دو�  لقد 
لليهودية من مفهوم ديني يقوم على 
عبادة �هلل �إىل مفهوم قومي مرتبط 
باالأر�س، لكن ذلك �أمر جنوين وغري 
�ليهودية ال تقوم على  منطقي، الأن 

�أ�سا�س �الأر�س.
�إعادة  من  �أحد  متّكن  لو  تُرى 
�آالف  ثالثة  قبل  ما  �إىل  �جلغر�فيا 
خطاً  كم  نتانياهو،  يريد  كما  �سنة، 
�سعباً  وكم  �خلريطة؟  على  �سيبقى 

�سيبقى يف مكانه؟!
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رضة الق�ضائية 

الأ�ضتاذة كنجوة ن�ضرية
املعتمدة لدى دائرة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة

17 �ضارع خني�س خل�رض ادرارية
حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق الن�رض يف يومية وطنية

)املادة 04/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية(
نحن الأ�ضتاذة كنجوة ن�ضرية املح�رضة الق�ضائية املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رضاقة و دائرة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء 

تيبازة الكائن مكتبي بالعنوان املذكور اأعاله و املوقعة اأدناه 
لفائدة ال�ضيدة : ال�رضكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة مات �ضبور املمثلة من قبل م�ضريها القانوين .

العنوان: بحي الربتقال الرويبة اجلزائر ، اجلاعلة من مكتبنا موطنا خمتارا لها .
�ضد ال�ضيد)ة( : الفدرالية اجلزائرية لكرة اليد موؤ�ض�ضة عمومية املمثلة من قبل رئي�ضه بهذه ال�ضفة املمثلة من قبل رئي�ضه 

العنوان : بطريق القمم رقم 223 الدرارية ، العا�ضور 
مبقت�ضى املواد 412 ،612 ، 613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بناءا على الإذن ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2018/12/05 ، فهر�س رقم 18/4966 ، رقم 5251 ، الذي ياأذن 
مبوجبه للمح�رض الق�ضائي بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رضي التبليغ الر�ضمي و التكليف بالوفاء لل�ضند 

التنفيذي باإحدى اجلرائد اليومية الوطنية طبقا لأحكام املادة 04/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
كلفنا الفدرالية اجلزائرية لكرة اليد موؤ�ض�ضة عمومية املمثلة من قبل رئي�ضه بهذه ال�ضفة املمثلة من قبل رئي�ضه الكائن مقرها 

: بطريق القمم رقم 223 الدرارية ، العا�ضور
بتنفيد الأمر ال�ضادر عن حمكمة ال�رضاقة  الق�ضم املدين ، بتاريخ 2017/04/05 ، رقم اجلدول 17/00396 ، رقم الفهر�س 
17/03268،  املمهور بال�ضيغة التنفيذية  امل�ضلمة بتاريخ 2018/10/14 و بالنتيجة دفع مبلغ 610.900.00 دج  الذي ميثل اأ�ضل 

مبلغ الدين و لواحقه من م�ضاريف و حقوق قانونية .
و اأخطرناه )ها( باأن له اجل 15 يوم للوفاء الإداري ت�رضي من تاريخ الن�رض و اإلنفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية طبقا لن�س 

املادة 612 ق.ا.م.ا  و حتت �ضائر التحفظات و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض كما ي�ضمح القانون 
املح�شرة الق�شائية 
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رضة الق�ضائية 

الأ�ضتاذة كنجوة ن�ضرية
املعتمدة لدى دائرة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة

17 �ضارع خني�س خل�رض ادرارية
حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي  عن طريق الن�رض يف يومية وطنية

)املادة 04/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية(
نحن الأ�ضتاذة كنجوة ن�ضرية املح�رضة الق�ضائية املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رضاقة و دائرة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبي 

بالعنوان املذكور اأعاله و املوقعة اأدناه 
لفائدة ال�ضيدة : ال�رضكة ذات امل�ضوؤولية املحدودة مات �ضبور املمثلة من قبل م�ضريها القانوين .

العنوان: بحي الربتقال الرويبة اجلزائر ، اجلاعلة من مكتبنا موطنا خمتارا لها .
�ضد ال�ضيد)ة( : الفدرالية اجلزائرية لكرة اليد موؤ�ض�ضة عمومية املمثلة من قبل رئي�ضه بهذه ال�ضفة املمثلة من قبل رئي�ضه 

العنوان : بطريق القمم رقم 223 الدرارية ، العا�ضور 
مبقت�ضى املواد 412 ،612 ، 613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بناءا على الإذن ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2018/12/05 ، فهر�س رقم 18/4966 ، رقم 5251 ، الذي ياأذن مبوجبه للمح�رض 
الق�ضائي بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رضي التبليغ الر�ضمي و التكليف بالوفاء لل�ضند التنفيذي باإحدى اجلرائد الوطنية   

طبقا لأحكام املادة 04/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية.
بلغنا ر�ضميا عن طريق الن�رض بيومية وطنية للفدرالية اجلزائرية لكرة اليد موؤ�ض�ضة عمومية املمثلة من قبل رئي�ضه بهذه ال�ضفة املمثلة من 
قبل رئي�ضه الكائن مقرها بطريق القمم رقم 223 الدرارية ، العا�ضور  ن�ضخة من احلكم ال�ضادر عن حمكمة ال�رضاقة الق�ضم املدين  ، بتاريخ 

2017/04/05 ، رقم اجلدول 17/00396 ، رقم الفهر�س 17/03268 . املمهور بال�ضيغة التنفيذية  امل�ضلمة بتاريخ 2018/10/14.
وحتت �ضائر التحفظات و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض كما ي�ضمح القانون .

املح�شرة الق�شائية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رض الق�ضائي 

الأ�ضتاذة /حا�ضور الزهراء
حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ح�ضني داي

اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء اجلزائر
الكائن مكتبها ب 10 �ضارع احمد �ضاملي

الهاتف/021-77-82-94
حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي عن طريق الن�رض يف جريدة يومية

املادة 614-613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
املادة 412 فقرة 03 و ما يليها من ق اإ م اإ

نحن الأ�ضتاذة/ حا�ضورالزهراء حم�رضة ق�ضائية لدى حمكمة ح�ضني داي جمل�س ق�ضاء اجلزائر
املوقعة ادناه الكائن مكتبها ب 10 �ضارع احمد �ضاملي ح�ضني داي اجلزائر 

لفائدة :ع�ضماين رابح
العنوان : رقم 51 �ضارع بوجمعة مغني ح�ضني داي اجلزائر  

 بناء على احكام املواد : 322-313-336-405-406-407-416-319 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية        
 بناءا على  عقد الوديعة املحررة من طرف الأ�ضتاذ عبد الالوي عبد القادر موثق لدى حمكمة �ضيدي احممد بتاريخ 01/30 و 2018/02/04 رقم الفهر�س : 2018/28 و املمهور بال�ضيغة 

التنفيذية 
- مبوجب حما�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء املحررة من طرف الأ�ضتاذة حا�ضور الزهراء املح�رضة الق�ضائية . عن طريق التعليق الربيد 

بتاريخ 2018/09/17 حتت رقم 002748.
مبوجب حما�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء وحم�رض تكليف بالوفاء املحررة من طرف نف�س املح�رضة الق�ضائية – عن طريق التعليق بلوحة اإعالنات حمكمة ح�ضني 

داي بتاريخ 2018/11/11
-مبوجب حما�رض تبليغ ال�ضند التنفيذي و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تكليف بالوفاء املحررة من طرف نف�س املح�رض الق�ضائي عن طريق التعليق بلوحة اإعالنات بلدية ح�ضني داي 

بتاريخ 2018/11/07.

بناءا على اإذن بن�رض م�ضمون عقد تبليغ الر�ضمي يف جريدة يومية وطنية ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة ح�ضني داي بتاريخ 2018/11/25 حتت رقم 2018/2143
بلغنا اإىل /�ضليلي نوال

العنوان ب : رقم 02 �ضارع الدار احلمراء ح�ضني داي ولية اجلزائر.
مبا ت�ضمنه ال�ضند التنفيذي املذكور اأعاله و ل�ضيما الق�ضاء ب : 

- دفع 589.678.دفع مبلغ 3.000.000 دج ) ثالثة ماليني دينار جزائري ( ميثل مبلغ املودع +م�ضاريف التنفيذ و احلق التنا�ضبي للمح�رض الق�ضائي عند الدفع طبقا للقانون .
و نبهناه / باأنه له مهلة 15 يوما للوفاء ت�رضي من تاريخ ن�رض هذا املح�رض باجلريدة اليومية و اإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

ولكي ل يجهل ما تقدم 
و اثباتا لذلك  بلغنا و تكلمنا كما ذكر اأعاله و �ضلمنا ن�ضخة من هذا املح�رض للمخاطب الكل طبقا للقانون 

املح�شرة الق�شائية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رضة الق�ضائية 

الأ�ضتاذة كنجوة ن�ضرية
املعتمدة لدى دائرة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة

17 �ضارع خني�س خل�رض ادرارية
حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق الن�رض يف يومية وطنية

)املادة 04/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية(
نحن الأ�ضتاذة كنجوة ن�ضرية املح�رضة الق�ضائية املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رضاقة و دائرة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة 

الكائن مكتبي بالعنوان املذكور اأعاله و املوقعة اأدناه 
لفائدة : البنك الوطني اجلزائري �رضكة ممثلة يف �ضخ�س الرئي�س املدير العام 

الكائن مقره : ب�ضارع ارن�ضتو �ضيغفارة اجلزائر العا�ضمة  ، اجلاعل من مكتبنا موطنا خمتارا لها .
�ضد ال�ضيد)ة( : �ضالح حمزة 

الكائن مقرها : بحي بوجمعة متيم 143 الدرارية  
مبقت�ضى املواد 412 ،612 ، 613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بناءا على الإذن ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2018/11/22 ، فهر�س رقم 18/4880 ، رقم الرتتيب 18/05022 ، الذي 
ياأذن مبوجبه للمح�رض الق�ضائي بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رضي التبليغ الر�ضمي و التكليف بالوفاء لل�ضند 

التنفيذي  باإحدى اجلرائد  اليومية الوطنية طبقا لأحكام املادة 04/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 
كلفنا املدعو �ضالح حمزة ، ال�ضاكن بحي بوجمعة متيم رقم 143 الدرارية بتنفيذ احلكم ال�ضادر عن حمكمة ال�رضاقة  الق�ضم التجاري 
بتاريخ  امل�ضلمة  التنفيذية  بال�ضيغة  املمهور   ،  14/05813 رقم  ، فهر�س   14/03445 رقم اجلدول  بتاريخ 14/10/20،   ، البحري   /
2015/05/18 ، حتت رقم 15/401 ، و بالنتيجة دفع مبلغ 6.750.656،00 دج الذي ميثل اأ�ضل مبلغ الدين و لواحقه من م�ضاريف و 

حقوق قانونية . 
و اأخطرناه )ها( باأن له اجل 15 يوم للوفاء الإداري ت�رضي من تاريخ الن�رض و اإلنفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية طبقا لن�س 

املادة 612 ق.ا.م.ا  و حتت �ضائر التحفظات و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض كما ي�ضمح القانون 
املح�شرة الق�شائية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�رضة الق�ضائية 

الأ�ضتاذة كنجوة ن�ضرية
املعتمدة لدى دائرة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة

17 �ضارع خني�س خل�رض ادرارية
حم�رض تبليغ �ضند تنفيذي  عن طريق الن�رض يف يومية وطنية

)املادة 04/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية(
نحن الأ�ضتاذة كنجوة ن�ضرية املح�رضة الق�ضائية املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة ال�رضاقة و دائرة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة 

الكائن مكتبي بالعنوان املذكور اأعاله و املوقعة اأدناه 
لفائدة : البنك الوطني اجلزائري �رضكة ممثلة يف �ضخ�س الرئي�س املدير العام 

الكائن مقره : ب�ضارع ارن�ضتو �ضيغفارة اجلزائر العا�ضمة  ، اجلاعل من مكتبنا موطنا خمتارا لها .
�ضد ال�ضيد)ة( : �ضالح حمزة 

الكائن مقرها : بحي بوجمعة متيم 143 الدرارية  
مبقت�ضى املواد 412 ،612 ، 613 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

بناءا على الإذن ال�ضادر عن رئي�س حمكمة ال�رضاقة بتاريخ 2018/11/22 ، فهر�س رقم 18/4880 ، رقم الرتتيب 18/05022 ، الذي 
ياأذن مبوجبه للمح�رض الق�ضائي بن�رض م�ضمون عقد التبليغ الر�ضمي املتمثل يف حم�رضي التبليغ الر�ضمي و التكليف بالوفاء لل�ضند 

التنفيذي باإحدى اجلرائد اليومية الوطنية   طبقا لأحكام املادة 04/412 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية.
بلغنا ر�ضميا عن طريق الن�رض بيومية وطنية ال�ضيد ق �ضالح حمزة ال�ضاكن : بحي بوجمعة متيم 143 الدرارية  ن�ضخة من احلكم 
ال�ضادر عن حمكمة ال�رضاقة  الق�ضم التجاري /البحري ، بتاريخ 14/10/20 ، جدول رقم 14/03445 ، فهر�س رقم 14/05813 . 

املمهور بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2015/05/18 ، حتت رقم 15/401.
وحتت �ضائر التحفظات و اإثباتا لذلك حررنا هذا املح�رض كما ي�ضمح القانون .
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الأ�رسى  م�ؤ�س�سات  وت�سري 
الأ�سري  )نادي  الإن�سان  وحق�ق 
ال�سمري  م�ؤ�س�سة  الفل�سطيني، 
وحق�ق  الأ�سري  لرعاية 
الأ�رسى  �سئ�ن  هيئة  الإن�سان، 
ورقة  �سمن  واملحّررين(؛ 
اإىل  الي�م،  اأ�سدرتها  حقائق 
اعتقلت  الحتالل  �سلطات  اأن 
مدينة  من  م�اطناً   )150( نح� 
من  م�اطناً  و)71(  القد�س، 
حمافظة رام اهلل والبرية، و)77( 
اخلليل،  حمافظة  من  م�اطناً 
حمافظة  من  م�اطناً  و)28( 
بيت حلم  جنني، ومن حمافظة 
)34( م�اطناً، فيما اعتقلت )36( 
نابل�س،  حمافظة  من  م�اطناً 
ومن حمافظة ط�لكرم اعتقلت 
 )23( واعتقلت  م�اطناً،   )32(
قلقيلية،  حمافظة  من  م�اطناً 
اأما من حمافظة ط�با�س فقد 
اعتقلت �سلطات الحتالل )12( 
من   )8( اعتقلت  فيما  م�اطناً، 
حمافظة �سلفيت، واعتقلت )6( 
بالإ�سافة  اأريحا،  حمافظة  من 
قطاع  من  م�اطنني   )9( اإىل 

غزة.
الأ�رسى  عدد  بلغ  وبذلك 
يف  الفل�سطينيني  واملعتقلني 
تاريخ  حّتى  الحتالل  �سج�ن 
 ،)5700( نح�   2018 ن�فمرب   31
فتاة  بينهّن  �سيدة،   )54( منهم 
قا�رس، فيما بلغ عدد املعتقلني 
الحتالل  �سج�ن  يف  الأطفال 
�سياق  ويف  طفاًل.   )230( نح� 
العتقال  �سيا�سة  تكري�س 
�سلطات  اأ�سدرت  الإداري، 
اإدارية،  اأوامر   )104( الحتالل 
جديداً،  اأمراً   )25( بينها  من 
وو�سل عدد املعتقلني الإداريني 

اإىل )482( معتقاًل.

�سيا�سة متجددة...اعتقال 
نواب املجل�س الت�سريعي 

الفل�سطيني

الإ�رسائيلي  الحتالل  ي�ا�سل 
املجل�س  ن�اب  ا�ستهداف 
الفل�سطيني،  الت�رسيعي 
والن�سطاء ال�سيا�سيني من خالل 
اعتقالهم املتكرر، وذلك ملنعهم 
املجتمعي  بدورهم  القيام  من 
ن�فمرب  �سهر  وخالل  وال�طني، 
نائبني  الحتالل  اعتقل   2018
وهما:  الت�رسيعي  املجل�س  يف 
حممد اأب� جحي�سة من اخلليل، 
املبعد  عط�ن  اأحمد  والنائب 

عن القد�س.
الحتالل  �سلطات  واأعادت 
تنفيذ �سيا�ستها النتقامية حيث 
جحي�سة  اأب�  النائبني  ح�لت 
الإداري  العتقال  اإىل  وعط�ن 
املرة  لي�ست  وهذه  جمدداً، 
حت�يل  فيها  يتم  التي  الأوىل 

الإداري،  العتقال  اإىل  النائبني 
املجل�س  ن�اب  غالبية  اأن  كما 
اإدارياً  اُعتقل�ا  الت�رسيعي 
عدد  ليُ�سبح  متكرر؛  وب�سكل 
معتقالت  يف  املعتقلني  الن�اب 
الحتالل الإ�رسائيلي )6( ن�اب 
العتقال  قيد  ثالثة  بينهم 
خالدة  النائب  ومنهم  الإداري، 
تاريخ  يف  اعتقلت  التي  جرار 

الثاين من ج�يلية 2017.
بعد  اأي   ،2006 العام  ومنذ 
املجل�س  انتخابات  اإجراء 
الت�رسيعي الفل�سطيني؛ اعتقلت 
من   %40 الحتالل  �سلطات 
بحقهم  واأ�سدرت  الن�اب، 
اإداري،  اعتقال  واأوامر  اأحكاماً 
اأبرزهم النائب مروان الربغ�ثي 
امل�ؤبد  بال�ّسجن  املحك�م 
اأحمد  والنائب  مرات،  خم�س 
�سعدات املحك�م بال�ّسجن ملدة 
النائب  اإىل  اإ�سافة  عاماً،   )30(
نا�رس عبد اجل�اد الذي ينتظر 
املحاكمة، واملعتقل منذ الأول 

من جانفي 2018.
ومب�جب ما اأقرته بع�س البن�د 
الدويل،  القان�ن  يف  ال�اردة 
اإجراء  الن�اب  اعتقال  يعترب 
اعتقال  يتم  ذلك  ومع  خمالف، 
القادة ال�سيا�سيني الفل�سطينيني 
ب�سكل دوري كجزء من �سيا�سات 
لقمع  امل�ستمرة  الحتالل 
الفل�سطينية،  ال�سيا�سة  اجله�د 
حق  قمع  عليها  يرتتب  والتي 
تقرير  يف  الفل�سطيني  ال�سعب 

امل�سري.

نقل الأ�سريات اإىل 
"الدامون"

الثاين  ت�رسين  �سهر  خالل 
م�سلحة  اإدارة  قامت  املا�سي 
كافة  بنقل  الحتالل  �سج�ن 
الأ�سريات من �سجن "ه�سارون" 
اإىل �سجن "الدام�ن"، وبهذا مت 

�سجن  الأ�سريات يف  كل  جتميع 
واحد، وجاء النقل حتديداً بعد 
ت�سغيل  لقرار  الأ�سريات  رف�س 
الكامريات امل�ج�دة يف �ساحة 
دفع  مما  "ه�سارون"،  �سجن 
الأ�سريات لالمتناع عن اخلروج 
ففر�ست  الف�رة،  �ساحة  اإىل 
متثلت  تنكيلية  عق�بات  عليهن 
بحرمان بع�س اأفراد عائالتهن 
املياه  وقطعت  الزيارة،  من 
ورافق  الق�سم،  عن  ال�ساخنة 
ال�سيئة  املعاملة  ت�ساعد  ذلك 
من قبل طبيبة العيادة لهن، مما 
عن  لالمتناع  الأ�سريات  دفع 

اخلروج اإىل العيادة.
م�ؤ�س�سة  حمامية  وزارت 
�سجن  يف  الأ�سريات  ال�سمري 
الزيارة  وخالل  "الدام�ن"، 
عربت الأ�سريات عن ا�ستيائهن 
الدام�ن  �سجن  يف  ال��سع  من 
التي تفتقر لأدنى معايري احلياة 
مبنى  اأن  اأكدن  فقد  الإن�سانية، 
ال�سجن قدمي جداً وهرم، وهذا 
م�ساكل  وج�د  اإىل  ي�ؤدي  بدوره 
ول  كما  احليطان،  يف  الرط�بة 
الف�رة  اىل  باخلروج  ي�سمح 
تخرج  حيث  جماعي،  ب�سكل 
كل جمم�عة مب�اعيد خمتلفة، 
كالتايل:  هي  الف�رة  وم�اعيد 
بني 8 �سباحاً و10 �سباحاً، بني 
 4:30 وبني  م�ساًء،  و2  م�ساًء   1

م�ساًء و5:30 م�ساًء.
باأن  الأ�سريات  اأكدت  كما 
ح�ل  م�سددة  اإجراءات  هنالك 
والثقايف  التعليمي  برناجمهن 
اأن  كما  الآن،  مت�قف  وه� 
اإدارة ال�سجن مل تعطهن كتبهن 
�سجن  من  معهن  نقلنها  التي 
اإجراءات  وهنالك  "ه�سارون"، 
م�سددة يف عملية نقل الأ�سريات 
وبالن�سبة  الق�سم.  ما بني غرف 
اإىل  اأ�رسن  ال�سحية  للمرافق 
يف  حقيقية  اإ�سكالية  هنالك  اأن 
ل  حيث  ال�ستحمام،  مرافق 

ي�جد خ�س��سية لأنها م�ج�دة 
وي�سمح  الف�رة،  �ساحة  يف 
وقت  لال�ستحمام  با�ستخدامها 

الف�رة فقط.

الأ�سرى ومعاناتهم 
امل�ساعفة بف�سل ال�ستاء

الأ�رسى  معاناة  تزداد 
ال�سج�ن  يف  الفل�سطينيني 
الإ�رسائيلية كلما ازدادت برودة 
الثل�ج  ت�ساقطت  اأو  الطق�س 
املعاناة  تك�ن  بينما  والأمطار، 
يعتقل�ن  الذين  لأولئك  اأ�سد 
م�اعيد  تت�افق  اأو  حديثاً 
الربد  م�جات  مع  حماكماتهم 

والع�ا�سف اجل�ية.
رئي�سي  ب�سكل  املعاناة  وتنتج 
الحتالل  �سلطات  منع  عند 
الأ�رسى  ذوي  الإ�رسائيلية 
التدفئة  و�سائل  اإدخال  من 
لأبنائهم،  ال�ست�ية  واملالب�س 
من  �رسائها  على  اإجبارهم 
مرتفعة  باأ�سعار  "الكانتينا" 
�سيا�سة  جانب  اإىل  وم�ساعفة، 
الرعاية  وقلة  الطبي  الإهمال 

ال�سحية.
ال�سج�ن  غرف  طبيعة  اأن  كما 
اإليها،  ال�سم�س  دخ�ل  وعدم 
وارتفاع ن�سبة الربودة والرط�بة 
معاناة  تفاقم  يف  ي�ساهم  فيها، 
لالإ�سابة  وتعّر�سهم  الأ�رسى 
كالإنفل�نزا  عديدة  باأمرا�س 

ونزلت الربد وغريها.
�سج�ن  اإدارة  تعمد  اإىل  اإ�سافة 
قمع  "و�سائل  اتباع  الحتالل 
يف  الأ�رسى  معاناة  من  تَزيد 
ف�سل ال�ستاء، كاقتحام اأق�سامهم  
لياًل واإجبارهم على اجلل��س يف 
بحجة  ل�ساعات ط�يلة  ال�ساحة 
التفتي�س، وحرمانهم من املياه 
عديدة  اأحيان  ويف  ال�ساخنة، 
الأغطية  ب�سحب  تعاقبهم 

منهم.

اعتقلت قوات الحتالل )486( فل�سطيني/ة من الأر�س الفل�سطينية املحتلة، خالل �سهر 
ت�سرين الثاين/ نوفمرب 2018، من بينهم )65( طفاًل، و)9( من الن�ساء.

موؤ�س�سات الأ�سرى:

االحتالل اعتقل )486( فل�سطيني/ة خالل نوفمرب 2018
موؤ�س�سة ال�سمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان

توتر يف �سجن االأ�سريات 
وعزل اأ�سرية

م�ؤ�س�سة  مديرة  قالت 
الأ�سري  لرعاية  ال�سمري 
املحامية  الإن�سان  وحق�ق 
واأثناء  اأنه  فرن�سي�س  �سحر 
الدام�ن  ل�سجن  زيارتها 
اأعلنت   ،2018/12/17 ي�م 
يف  الط�ارئ  حالة  الإدارة 
ال�سجن بعد ربع �ساعة من 
الزيارة، مدعية وج�د حالة 
وانتهت  الط�ارئ،  اأمنية 
زيارة املحامية على الف�ر. 
ال�سمري  م�ؤ�س�سة  وعلمت 
اأن  الأ�سريات  من  الي�م 
الدارة طلبت من عمال من 
ت�سليح  املدنيني  ال�رسى 
رقم  لغرفة  املياه  م�رسف 
11 يف �سجن الدام�ن، والتي 
اأ�سريات،   7 فيها  تت�اجد 
للف�رة  الأ�سريات  فخرجت 
نائبة  ولكن  الت�سليح،  اثناء 
وتدعى  الق�سم  مدير 
طلبت  انها  ادعت  "ولء"، 
يف  الت�اجد  ال�سريات  من 
احلمام اثناء الت�سليح ولي�س 
يف ال�ساحة، رغم انهن اأكدن 
لها انه مل ي�سلهم اأي طلب 

كهذا.
واأ�سافت الأ�سريات اأنه على 
الف�ر ا�ستنفرت الإدارة بعد 
ذلك، وقام�ا بعزل ال�سرية 
كانت  التي  �سعبان  يا�سمني 
�سجن  يف  ال�سريات  ممثلة 
اىل  نقلهن  قبل  ه�سارون 
�سجن الدام�ن، ومت عزلها 
بغرفة زيارة املحامني من 
وحتى  ظهراً   12 ال�ساعة 
عليها  وحكم  م�ساء،   5:30
باأن  تاأديبية  حمكمة  يف 
العائلة  زيارة  من  متنع 
مالية  وغرامة  �سهر،  ملدة 
من  �سيكل   600-100 بني 
تلقي  من  ومنعت  الكانتني، 

الر�سائل ملدة �سهرين.
ويف هذه الأثناء دخلت ق�ة 
الغرفة  على  ال�سجن  من 
ب�سحب  وقامت   ،11 رقم 
الكهربائية  الأدوات  كافة 
با�ستثناء الدفاية، مما دفع 
لالمتناع  ال�سريات  بقية 
عن اخلروج اىل الف�رة ي�م 
عزل  على  احتجاجاَ  اأم�س 
دفع  مما  �سعبان،  يا�سمني 
لإخراجها  ال�سجن  اإدارة 
ال�ساعة  عند  العزل  من 
واأخربت  كما  م�ساًء.   5:30
اإدارة ال�سجن الأ�سريات يف 
غرفة 11 اأن لديهن حمكمة 

تاأديبية.
اأن  ال�سمري  م�ؤ�س�سة  تعترب 
وا�سحاً  ا�ستهدافاً  هنالك 
اإدارة �سج�ن الحتالل  من 
الفل�سطينيات،  لالأ�سريات 
القادمات  اأولئك  وخا�سة 
ه�سارون  �سجن  من  حديثاً 
اىل الدام�ن، عقب اخلط�ة 

بالمتناع  اتخذوها  التي 
عن  �سهرين  من  لأكرث 
احتجاجاً  للف�رة  اخلروج 
ت�سغيل  اإعادة  على 

الكامريات يف ال�ساحة.
وح�سب اإح�سائيات م�ؤ�س�سة 
 53 ال�سمري فيحتجز حالياً 
الدام�ن،  �سجن  يف  اأ�سرية 
منهن قا�رستني، ومعتقلتني 

رهن العتقال الإداري.
اعتقال  ميدد  الحتالل 
خ�لة  املحررة  الأ�سرية 
الزيتاوي والأ�رسى يهددون 

بالت�سعيد
�سجن  يف  الأ�رسى  هدد 
حال  يف  بالت�سعيد  النقب 
عدم اطالق �رساح الأ�سرية 
اعتقالها  املعاد  املحررة 
ي��سف  حممد  خ�لة   ”
بلدة  40 عام، من  زيتاوى” 
جماعني ق�ساء نابل�س التي 
اعيد اعتقالها قبل ي�مني .

�سجن  يف  الأ�رسى  واأكد 
ملركز  ال�سحراوي  النقب 
للدرا�سات  فل�سطني  اأ�رسى 
جاهزون  ا�سرياً   60 بان 
عن  ا�رساب  يف  للدخ�ل 
الطعام كدفعة اأوىل فى حال 
اأ�رس الحتالل على اعتقال 
زيتاوى”  “خ�لة  املحررة 

ومل يطلق �رساحها.
فل�سطني  اأ�رسى  مركز 
الحتالل  حمكمة  بان  قال 
اعتقال  اأم�س  مددت 
“زيتاوى” 4 ايام ل�ستكمال 
وكانت  معها،  التحقيق 
املا�سي  الأحد  اعتقلتها 
اأثناء زيارة �سقيقها الأ�سري 
“عبد اهلل زيتاوي” يف �سجن 
والذي  ال�سحراوي  النقب 
بال�سجن  حكًما  يق�سي 
ملدة 7 اأع�ام، ومعتقل منذ 
جهة  اإىل  ونقلها  اأع�ام،   4

جمه�لة.
فل�سطني”  “اأ�رسى  وبني 
“زيتاوى”  املحررة  اأن 
كانت اعتقلت يف يناير من 
العام 2007 ، و�سدر بحقها 
حكم بال�سجن الفعلي ملدة 
عامني ون�سف، وا�ستطاعت 
ت�سم  ان  ماندياًل  م�ؤ�س�سة 
 ” الر�سيعة  طفلتها  لها 
عمرها  كان  التي  غادة” 
اعتقالها  حني  �سه�ر   7
حلني  “تلم�ند”  �سجن  فى 

اكمال �سنينت من عمرها.
واأ�ساف “اأ�رسى فل�سطني” 
“جا�رس  زوجها  بان 
ال�قت  ذلك  يف  اب�عمر” 
الحتالل  لدى  كان معتقاًل 
ويق�سى  النقب  �سجن  يف 
 4 ملدة  بال�سجن  حكم 
�سن�ات، بتهمه الت�سال مع 
حزب  وهي  معادية،  جهة 

اهلل اللبناين .
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الوعي  لتطال  تتعمق  والهدفية 
حالة  وراء  تقف  التي  والثقافة 
عليه  اأكد  ما  وهذا  املقاومة 
“بوغي يعلون” رئي�س هيئة الأركان 
الكيان  يف  ال�سابق  احلرب  ووزير 
 :2003 عام  بعد  بقوله  ال�سهيوين 
من  الفل�سطيني  �سينتقل  “الآن 
التكيف”2،  وعي  اإىل  الكفاح  وعي 
و�رشوط  التكيف  وعي  مبعنى 
العمل  يتم  ما  وهذا  الحتالل 
عليه على مدار ال�سنوات ال�سابقة، 
تطال  التي  ال�ستهداف  فعملية 
كافة قطاعات �سعبنا تطال مركب 
الأ�رشى–  قطاع  وهو  منه  رئي�سي 
مور�ست  والتي  الأ�سرية،  احلركة 
�سدها �سيا�سات كي الوعي، حيث 
اأنه “يف معظم املعتقالت تعر�س 
وترهيب  تعذيب  لعمليات  الأ�رشى 
الوعي  كي  باب  من  �ستى  بو�سائل 
والرتهيب”3،  ال�سدمة  بوا�سطة 
مواجهة  مواقع  ال�سجون  لتغدو 
ي�سعى  التي  الحتالل  ل�سيا�سات 
ال�سجون  بيئة  جلعل  خاللها  من 
عرب  وهذا  العملية،  لهذه  مواتية 
لدى  ال�سعف  مواطن  ا�ستغالل 
تلك  وبالأخ�س  الأ�سرية  احلركة 
على  لالأزمة  امتداداً  متثل  التي 
جتليها  والتي  الوطني  امل�ستوى 
باأ�سكال  الأ�رش  قالع  داخل 
ال�سجون  واقع  اأن  حيث  متعددة، 
ميثل  ونف�سياً  واجتماعياً  �سيا�سياً 
خ�سو�سيته  اطار  يف  امتداد 
ل  اأن  له  واأريد  اخلارجي،  للواقع 
يتمكن من لعب دوراً ريادياً مبادراً 
وثيقة  اطالق  بعد  فيما  بالأخ�س 
الوطني-  الوفاق  -وثيقة  الأ�رشى 
بحيث يتم اإحباط عنا�رش الإجماع 
وتاأثريها وحماولة ا�سقاط الأبعاد 
الرمزية لالإجماع الوطني وهذا ما 

�سكل جناحاً ن�سبياً.
الأ�سرية  احلركة  تواجه  وراهناً 
تقل  ل  خطورة  اأكرث  حتديات 
وق�سية  ك�سعب  نواجهه  ما  عن 
ا�ستهداف  حماولة  بناحية 
بعد  فما  الفل�سطينية،  الق�سية 
حالة  لتكري�س  املوؤقت  النجاح 
من الغياب الإجماع داخل احلركة 

التاأ�سي�س  يتم  وتق�سيمها  الأ�سرية 
الثاين  ال�ستهداف  ملرحلة  راهناً 
رئي�س  عليه  اأكد  مبا  وتتلخ�س 
يف  ال�سجون  اإدارة  ا�ستخبارات 
موؤمتر هرت�سيليا يف �سهر �سبتمرب 
هي  مهمتنا  “اإن  بقوله  املن�رشم 
الأ�رشى وعدم  بني  الفجوة  تعميق 
ان�سجام  حالة  خللق  ال�سماح 
عدو  وجود  اأن  باعتبار  وتوا�سل 
لهم”٤،  موحد  عامل  هو  م�سرتك 
كعدو  ال�سجان  تغييب  باأن  ويق�سد 
حل�ساب  معه  التناق�س  تراجع  اأو 
حالة  يُبقي  داخلية  تناق�سات 
الت�رشذم ويكر�سها، واإعادة تعريف 
الإحتالل  مع  وحتديده  التناق�س 
حالة  ينتج  رئي�سي  كتناق�س 
املوحد  واملوقف  اللحمة  من 
ويعمل  العدو  يرف�سه  ما  وهذا 
باأن  يوؤكد  حيث  اإحباطه،  على 
“التنظيمات داخل ال�سجون يوجد 
املواجهة  واأن  عداء  حالة  بينها 
تخدم  الفل�سطينية  الداخلية 
بال�سبط  ندخل  ونحن  م�ساحلنا، 
واخلالفات  الت�سدعات  بني  من 
الوقت  بذات  وي�سيد  بينها”٥، 
الأ�رشى  بني  ما  الف�سل  ب�سيا�سة 

على اأ�سا�س �سيا�سي.
وامل�ستقبل  الراهنة  املرحلة  اإن 
موؤ�رشات  معهما  يحمالن  القريب 
�سعيد  على  قادم  هو  ملا  جادة 
اإدارة  �سيا�سات  اأن  الأ�رشى، حيث 
تركز على حتقيق  �سوف  ال�سجون 
وتعمل  الأهداف  من  جمموعة 
ال�سيا�سات،  من  جمموعة  على 

اأهمها: –
جلنة  مقررات  تطبيق  اولً:   –
يف  الداخلي  الأمن  وزير  “اأردان” 
ت�سمل  والتي  ال�سهيونية  احلكومة 
الزيارات  منها  عدة  اإجراءات 
حتى  اأو  �سهرين  كل  وحتديدها 
الزمنية  مدتها  وتقلي�س  منعها 
املقدم  الطعام  كمية  وتقلي�س 
اليومية  احلياة  �رشوط  وتقييد 
وقطعهم  الأ�رشى  وحما�رشة  اأكرث 
عن التوا�سل اخلارجي ب�سكل �سبه 
تام، وهذا ما تعار�سه بع�س اأجهزة 
باأن  ترى  والتي  ال�سهيونية  الأمن 
ال�سجون  داخل  احلياة  “�رشوط 
تخوفها  لكن  يكفي”٦،  قا�سية مبا 
الأ�سا�س من ردة فعل �سعبية ومن 

حراك داخل ال�سجون، وترى هذه 
“تطبيق  هو  البديل  اأن  الأجهزة 
وب�سكل  حدة  الأقل  الإجراءات 
متدرج”٧، وهذا ما يتم العمل عليه 

فعلياً و�سيت�ساعد م�ستقباًل.
و�سائل  الأ�رشى  اإفقاد  ثانياً:   –
ال�سغط وهذا عرب فر�س اإجراءات 
اأو  حترك  كل  على  وعقوبات 
ا�سعافه  ن�سايل وحماولة  احتجاج 
باإجماع  ال�سماح  عدم  خالل  من 
للتحرك  الأ�رشى  بني  ما  وطني 
اأوهام  وبث  جماعي  ب�سكل 
ال�ستثناء يف العقوبات على اأ�سا�س 
�سيا�سي والتاأكيد على اأن الحتجاج 
ل يخدم حت�سني �رشوط احلياة بل 
ي�ستح�رش عقوبات جديدة، مبعنى 
وال�رشوط  تتعاي�س  بيئة  اإنتاج 
و�رشب  الواقع  والأمر  املفرو�سة 

ثقافة املقاومة داخل الأ�رش.
– ثالثاً: ت�رشيع ا�ستهداف الأ�رشى 
قانون  مثل  قوانني  خالل  من 
من  الأ�رشى  وا�ستثناء  الإعدام 
وغريها  الإداري  الإفراج  قانون 
اإىل  تهدف  التي  الت�رشيعات  من 
ق�سائياً،  جديدة  �رشوط  اإنتاج 
اأكرث  تعامل  قواعد  وتر�سيخ 
ما  وهذا  الأ�رشى  مع  عن�رشية 
الداخلي  المن  وزير  عليه  اأكد 
اأردان  جلعاد  الحتالل  حلكومة 

بقوله “بعد اإقرار ا�ستثناء الأ�رشى 
من قانون الإفراج الإداري، اإنه مت 
تقوم  ل  جديدة  قاعدة  تكري�س 
اجلنائيني  الأ�رشى  م�ساواة  على 
ليُعترب   ،٨ احلقوق”  يف  بالأمنيني 
مع  التعامل  ب�سكل  انتقال  هذا 

الأ�رشى ت�رشيعياً وق�سائياً.
حتويل  �سيا�سة  تو�سيع  رابعاً:   –
الأ�رشى اإىل عبء جمتمعي، وهذا 
ما  اقتطاع  قانون  باإقرار  بداأ  ما 
يقدم لالأ�رشى وال�سهداء من رواتب 
من اأموال ال�رشائب والنتقال اإىل 
على  ين�س  عليه  العمل  يتم  قانون 
اأن العالج الطبي املقدم لالأ�رشى 
ال�سهيوين  العدو  معتقالت  داخل 
اأموال  من  اأثمانها  اقتطاع  �سيتم 
ال�رشائب املقدمة لل�سلطة اأي�ساً، 
وهذا ي�ساف اإىل حالة ال�ستهداف 
بزيارة  يقوم  من  لكل  تتو�سع  التي 
ال�سفة  يف  الأ�رشى  لعائالت 
من  وغريها  والداخل  والقد�س 

الت�رشيعات القادمة.
اخلطورة  تزايد  خام�ساً:   –
حالة  ظل  يف  الأ�رشى  حياة  على 
وال�سيا�سي  الإعالمي  التحري�س 
واملجتمعي املمنهجة وامل�ستمرة 
ن�سبة  بازدياد  نتائجها  جتد  والتي 
الأ�رشى  �سد  املمار�س  العنف 
�سيا�سات  وتعميق  ال�سجون  داخل 
ميثل  ما  وهذا  الطبي،  الإهمال 
تهديداً حلياة الأ�رشى و�ستكون له 

نتائج وتداعيات م�ستقبلية.
– �ساد�ساً: جعل ال�سجون واقع ردع 
داخلي بحكم �سيطرة وتعميق حالة 
وال�ستهداف  والرتهل  الإنق�سام 
والدفع  النموذج  اإفقاد  واأحياناً 
الثقافة  و�سيطرة  �سواد  باجتاه 
ترى  التي  القيم  ليربالية  الفردية 
وطموحات  واأحالم  اأدوار  بالفرد 
اخليارات  وبالتايل  اأ�سا�ساً،  متثل 
وفكرة  وت�سيطر  ت�سود  الفردية 

خال�سها اأي�ساً.
وغريها  ال�سيا�سات  هذه  اإن 
و�ستتعمق  بتطبيقها  بداأ  اأو  تطبق 
م�ستقباًل وهذا ما يجعل �سوؤال ما 
هو املطلوب؟ راهناً قائم، اآخذين 
بتطبيق  التدرج  باأن  العتبار  بعني 
من  تخوف  اإىل  يرتكز  ال�سيا�سات 
ردة فعل داخل ال�سجون وانعكا�سها 

خارجها، لكن ل اأحد يراهن على 
الفعل”  “ردة  على  مبعنى  ذلك 
نقلها  ويتم  لها  يُعد  مل  اإذا  فهي 
من ردة فعل اإىل فعل منظم ميكن 
لالحتالل التعامل معها، فكما كان 
�سابقاً العتقاد باأن حالة ا�ست�سهاد 
اأحد الأ�رشى يف ال�سجون ميكن اأن 
�سعبياً  وم�ستواها  فعل  ردة  جتد 
والتخل�س  العتقاد  هذا  و�سقوط 
ال�سهيونية  الأمن  اأجهزة  لدى 
كانت  حمدودة  الفعل  ردة  حيث 
اأبو حمدية  على ا�ست�سهاد مي�رشة 
من  وغريهما  جرادات  وعرفات 
وكان  ال�سجون،  داخل  الأ�رشى 
انعكا�سات �سلبية على واقع  لذلك 
الأ�رش، حيث تعمق الإهمال الطبي 
العتداءات،  وترية  وازدادت 
فاإن  التجربة  تتكرر ذات  وحتى ل 
بالأداء  الرتقاء  اإىل  حاجة  هناك 
مبا  الأ�رشى  ق�سية  مع  والتعامل 
اإعادتها  اأو  اإجماع  متثله من حالة 
ومطلوب  امل�ستوى،  هذا  اإىل 
وعدة  عناوين  عدة  ي�سمل  راهناً 
وحماور  وعناوين  م�ستويات 
باأ�سكال  العمل  يتم  اأن  وي�ستدعي 
مبا  راهناً  خمتلفة  عمل  واأ�ساليب 
يعنيه ذلك من اإعادة املهمة ن�سال 
الأ�رشى والن�سال من اأجل حريتهم 
رئي�سي  ب�سكل  ن�سالية  كمهمة 
ملوؤ�س�سات  موؤ�س�ساتية  مهمة  ل 
حيث  فقط،  املدين  املجتمع 
هذا  على  حمددة  مهام  لالأخرية 
لها،  تت�سدى  اأن  ميكن  ال�سعيد 
عدة  هنالك  فاإن  ال�سياق  وبهذا 
جمتمعة  لها  ميكن  مقرتحة  مهام 
ل�سياغة  اأو مدخل  بداية  اأن متثل 
وملح  وهام  حقيقي  دعم  برنامج 

راهناً وهي: –

اأواًل: على ال�صعيد 
الوطني العام: –

ن�سايل  اإطار جماهريي  ت�سكيل   اأ. 
قاعدة  على  يقوم  �سعبياً  مدعوم 
�سمن  ويعمل  والإبداع  املبادرة 
فعل  حالة  خللق  وبرنامج  روؤية 
جماهريي داعم لن�سالت الأ�رشى 
على  حقيقياً  ن�سالً  ويخو�س 
الإطار  هذا  وميكن ملثل  الأر�س، 

اأن يتم بناوؤه من خالل موؤمتردعم 
�سعبي اأو غريه من الآليات.

اأ�سكال الدعم املعتادة   ب. جتاوز 
ال�سعبي  الفعل  بحالة  والنتقال 
ال�سفة  يف  ال�ستباك  مناطق  اإىل 
ويف  الداخل  يف  ال�سجون  واأمام 
القد�س واأمام ال�سفارات والبعثات 
وميكن  اخلارج  يف  الدبلوما�سية 
دعم  نقطة  تكن  اأن  غزة  ل�ساحة 

وارتكاز وردع للعدو.
�سباط  مبالحقة  قرار  اتخاذ   ج. 
مكان  كل  يف  ال�سجون  اإدارة 
واطالق  وجماهريياً  ق�سائياً 
حمالت �سدهم بال�سم والتعريف 

بجرائمهم.
�سوؤون  هيئة  ت�سكيل  ا�ستعادة   د. 
الأ�رشى وطنياً ومب�ساركة جماعية، 
�ساأناً  الأ�رشى  ق�سية  اأن  بو�سف 
�سيا�سياً وطنياً اإجماعياً ا�ستثنائياً.
يتعلق  فيما  ردع  معادلة  تثبيت   ه. 
بالأ�رشى حتت �سعار “العتداء له 

رد والدم بالدم”.
ثانياً: على �سعيد املوؤ�س�سات: –

 اأ. توحيد برنامج عمل فيما يتعلق 
يوحد  بحيث  املوؤ�س�سات  بن�ساط 

اجلهد ويكامله.
الق�سائية  املالحقة  تفعيل   ب. 

ل�سباط اإدارة ال�سجون.
قوانني  على  ال�سوء  ت�سليط   ج. 
عن�رشية �سادرة وم�رشعة لتعذيب 

الأ�رشى وامل�س بحياتهم.
ثالثاً: على �سعيد احلركة الأ�سرية: 

–
خارج  موحد  وطني  ن�ساط  كل  اإن 
ترجماته  يجد  اأن  ميكن  الأ�رش 
داخله، وبهذا الإطار فاإن املطلوب 

من احلركة الأ�سرية هو
وطني  تن�سيق  هيئة  ت�سكيل   اأ. 
ومب�ساركة  الأ�سرية  احلركة  لعموم 

جماعية.
اإعداد برنامج مواجهة �سامل   ب. 

ل�سيا�سة اإدارة ال�سجون.
 ج. اإنهاء حالة الف�سل بني الأ�رشى 

على اأ�سا�س �سيا�سي.
اأن  النقاط وغريها ميكن  اإن هذه 
اأن  وميكن  مواجهة  برنامج  متثل 
على  واإجماع  توحيد  حالة  متثل 
رافعة  تكن  اأن  لها  ميكن  ق�سية 

ومتثل منوذجاً وحدوياً جاداً.

حتتل املفاهيم النظرية ملفهوم احلرب منخف�صة الكثافة مكانة يف العقيدة االأمنية والع�صكرية ال�صهيونية، وتتحدد غاياتها “زعزعة ت�صميم اخل�صم واإرغامه على التخلي عن اأهدافه من 
خالل عملية تراكمية من االأذى املادي واالقت�صادي والنف�صي، اإرغام اخل�صم على اإدراك اأن ن�صاطه امل�صلح بال جدوى” 1،

االأ�صري / وائل اجلاغوب

احلركة الأ�سرية �سيا�سات قادمة وبرنامج غائب
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عي�شة ق.

فريقه  ملف  متابعة  �أجل  من 
و�ال�ضتعد�د لرفع �لق�ضية على طاولة 
من  �لقدم  لكرة  �لدولية  �الحتادية 
ر�ضمية،  ب�ضفة  �ل�ضكوى  تفعيل  �جل 
و�لعمل على �لدفاع عن حقوق �لفريق 
�لثالث  للنقاط  ��ضتعادته  �أجل  من 
حلقوقها  ه�ضما  �الإد�رة  تر�ها  �لتي 
قو�نني  و�أن  خا�ضة  للفريق  وظلما 
�لفيفا تتو�جد يف �ضف �ل�ضباب و�لتي 
متنع �الحتاديات �ملحلية من حرمان 
من  ومنعهم  �الإجاز�ت  من  �لفريق 
�للعب مثلما حدث مع �ضباب بلوزد�د 
�أوت   20 ملعب  �إىل  حت�رض  مل  �لتي 
مليلة يف  �أمام جمعية عني  بالعا�ضمة 
�جلولة �الفتتاحية من �ملو�ضم �جلاري 
�الإجاز�ت  منح  من  �لنادي  وحرمان 
م�ضوؤولو  ي�رض  حيث  �الآمال،  لت�ضكيلة 
��ضرتد�د  على  �لعقيبة  �أبناء  ت�ضكيلة 
�لنقاط �ملخ�ضومة من �لر�ضيد و�لتي 
يرون خ�ضمها من �لر�ضيد �إجحافا يف 

حق �لنادي.
على  ر�ضميا  �التفاق  مت  �ملقابل،  يف 
مثلما  كني�ش  ريا�ش  �ملد�فع  عودة 
�أم�ش،  عددها  يف  »�لو�ضط«  ك�ضفت 
�إىل  �أم�ش  �أول  �لالعب  ح�رض  �أين 
�لفندقة  مبركز  �لفريق  ترب�ش  مكان 
مع  و�تفق  �لبنيان  عني  يف  و�الإطعام 
على  �لعقيبة  �أبناء  ت�ضكيلة  م�ضوؤويل 
بعدما  �لت�ضكيلة  مع  �الندماج جمدد� 
�ضابق  وقت  يف  معه  �لعقد  ف�ضخ  كان 
عبد  �ملدرب  من  باإ�رض�ر  وذلك 
�لقادر عمر�ين على عودته جمدد� �إىل 
�لنادي، حيث مت �التفاق على تخفي�ش 
مبلغ  على  يح�ضل  كان  بعدما  �أجرته 
�ملعني  يعول  �أين  �ضهريا،  مليون   160
�ملقبلة  �ملباريات  يف  عليه  �العتماد 
ب�ضفة  �لتدريبات  يف  �أم�ش  و�ضارك 

عادية.

زروال وعطية يقنعان 
وعمراين اأراح الركائز

�لتي  �لودية  �ملبار�ة  �إىل  وبالعودة 
�حتاد  �أمام  بلوزد�د  �ضباب  لعبها 
فقد  �أم�ش  �أول  م�ضاء  �حلر��ش 
�أجل  من  مو�تية  �لفر�ضة  كانت 
وقوف �لطاقم �لفني على �إمكانيات 
�مل�ضتقدمني �جلدد هذ� �ملركاتو 
�لثنائي زرو�ل  �ل�ضتوي حيث دخل 
وعطية يف �لت�ضكيلة �الأ�ضا�ضية وقد 
�أقنعا �ملدرب عمر�ين مبوؤهالتهما 
بينما  دقيقة   70 �الأخري  لعب  �أين 
يف  �الأول،  �ل�ضوط  زرو�ل  خا�ش 
�لفني  �لطاقم  ف�ضل  �ملقابل، 
�إر�حة �لركائز و�لتي مل تلعب كامل 
�أطو�ر �ملو�جهة من �أجل �إر�حتها 
�ل�ضاد�ش  �لدور  لقاء  موعد  قبل 
�جلمهورية  كاأ�ش  ملناف�ضة  ع�رض 
عد�  ما  باتنة،  �ضباب  معقل  يف 
�لذي كامل �ملو�جهة و�ضجل  بالغ 
كان  �لذي  لفريقه  �لتعادل  هدف 
�ل�ضوط  منذ  �لنتيجة  يف  متخلفا 

�الأول.

مادار تبا�شر الت�شعيد مع الفاف وحت�شر رفع �شكوى لدى الفيفاالإدارة تخف�س اأجرة كني�س والالعب ا�شتاأنف التدريبات اأم�س
تتوّجه اإدارة فريق �شباب بلوزداد نحو الت�شعيد مع الحتادية اجلزائرية والرابطة 

املحرتفة لكرة القدم فيما يتعلق با�شتعادة النقاط الثالث التي مت خ�شمها من ر�شيد 
الفريق مع انطالق املو�شم الكروي اجلاري بحجة عدم ت�شديد الديون وعلى اإثرها مت 

منع الفريق من احل�شول على الإجازات لالعبيه اجلدد الذين تعاقد معهم يف ال�شائفة 
املا�شية، ويف هذا ال�شياق اأقدم م�شوؤويل �شركة مادار �شاحب اأغلبية الأ�شهم يف الفريق 

على توكيل حمامي اأوروبي 

ل�شات يعاقب 
خياط بال�شتبعاد 
عن مقابلة الإياب

الن�شرية تتاأهل 
اإىل الدور 

1/16 مكرر 
لكاأ�س الكاف 
ب�شق الأنف�س

ح�ضني  ن�رض  نادي  �ضجل 
د�ي تاأهال مثري� �إىل �لدور 
من  مكرر  ع�رض  �ل�ضاد�ش 
بعد  �لكاف  كاأ�ش  مناف�ضة 
غرين  نادي  عقبة  جتاوز 
�إيغليز �لز�مبي بفوز �ضعب 
وقت  ويف  لو�حد،  هدفني 
كانت �لن�رضية تتوجه نحو 
�ملناف�ضة  من  �الإق�ضاء 
�لقارية عندما كان �لوقت 
�لتعادل  �إىل  ي�رض  �ل�ضائع 
على  �ضبكة  كل  يف  هدف 
بينما  جويلية   5 ملعب 
من  �ل�ضلبي  بالتعادل  عاد 
�ملهاجم  �أعاد  ز�مبيا، 
�إىل  فريقه  قا�ضمي  �أحمد 
هدف  ومنحه  �لو�جهة 
�ل�ضائع  �لوقت  يف  �لتاأهل 
ب  ن�ضّ بعدما  �للقاء  من 
�إثر  �ملبار�ة  رجل  نف�ضه 
�لنادي  ثنائية  ت�ضجيله 
قادته  و�لتي  �لعا�ضمي 
�ملغامرة  مو��ضلة  �إىل 
كان  وقت  يف  �لقارية، 
بادية  و�ل�ضحوب  �لياأ�ش 
�لذين  �الأن�ضار  �أوجه  على 
تنقلو� �إىل ملعب 5 جويلية 
�أجل ت�ضجيع �لالعبني  من 
كبرية  مبار�ة  تقدمي  على 
و�قتطاع �لتاأهل �إىل �لدور 
�ملقبل، وهو ما حدث يف 
بعدما  �ملطاف،  نهاية 
�ضاهمت جتربة قا�ضمي يف 
قلب �لطاولة ل�ضالح ممثل 
�ملناف�ضة  يف  �جلز�ئر 
�لقارية، �أين يالقي �لفريق 
�ملق�ضاة  �الأندية  �أحد 
ع�رض  �ل�ضاد�ش  �لدور  من 
�أبطال  ر�بطة  ملناف�ضة 

�إفريقيا.
عرفت  �ملقابل،  يف 
�لالعب  غياب  �ملو�جهة 
ي�ضتدع  مل  �لذي  خياط 
�ملعنية  �لقائمة  �ضمن 
و�ل�ضبب  للقاء،  بالتح�ضري 
�لذي  �ل�ضجار  �إىل  يعود 
و�ملدرب  بينه  وقع 
ز�مبيا  رحلة  يف  ال�ضات 
�لذهاب،  لقاء  جرى  �أين 
�لالعب  ت�ضاجر  حيث 
بامللعب  لفظيا  و�ملدرب 
�ملالب�ش  تغيري  وغرف 
�لالعب  تقبل  عدم  ب�ضبب 
�الحتياط  �إىل  حتويله 
و�إقحام زميله عزي مكانه 
�خلطوة  وهي  �أ�ضا�ضيا، 
�لتي متت معاقبته ب�ضببها 
عن  بالغياب  ثمنها  ودفع 

لقاء �لعودة.
ع.ق.

الت�شكيلة ردت على ال�شغوطات بطريقتها

ال�شيا�شي يك�شب تاأهال تاريخيا اإىل دور املجموعات 

يف  ق�ضنطينة  �ضباب  فريق  جنح 
دور  �إىل  تاريخي  تاأهل  ك�ضب 
�إفريقيا  �أبطال  ر�بطة  جمموعات 
م�ضاركات  تاريخ  يف  مرة  الأول 
�لقارية،  �ملناف�ضات  يف  �لفريق 
�ملدرب  �أ�ضبال  يفّوت  مل  حيث 
�لفر�ضة  الفان  ديني�ش  �لفرن�ضي 
يتعلق  متو��ضع  فريق  ملو�جهة 
فايري�ش  بامل�ضيف  �الأمر 
مبلعبه  عليه  وفازو�  �الأوغندي 
بعد  ليتجاوزوه  نظيفة  بثنائية 
�النت�ضار عليه ذهابا و�إيابا، ورغم 
�أدخلت  »�ل�ضيا�ضي«  ت�ضكيلة  �أن 
بعد  م�ضجعيها  نفو�ش  يف  �ل�ضك 
�النت�ضار بنتيجة �ضئيلة هدف دون 

�مل�ضايقات  على  �لرد  �أن  �إال  رد 
و�ل�ضغوطات �لتي تعر�ضو� لها يف 
�أن حطو� يف �ملطار  �أوغند� منذ 
كانت على �أر�ضية �مليد�ن، وعرف 
مع  �لتعامل  كيفية  �لفني  �لطاقم 
�لالعب  لها  تعر�ش  �لتي  �الإ�ضابة 
�ضاعة  ربع  مرور  بعد  عاي�ضي 
فقط على �نطالق �ملقابلة حيث 
ولعب  �رضيفة  بن  زميله  عو�ضه 
يف  وكان  �أي�رض  جناح  مرة  الول 
�مل�ضتوى غلى جانب تاألق �لالعب 
رجل  كان  �لذي  قعقع  �أحمد 
�ملبار�ة بف�ضل �الأد�ء �لكبري �لذي 
�أر�ضية �مليد�ن، وبعد  قدمه على 
�أد�ء  ميز  �لذي  �لهجومي  �لعقم 

كانت  �الأول  �ل�ضوط  يف  �لفريقني 
منحها  �لتي  و�لتعليمات  �لن�ضائح 
فعالة  �أ�ضباله  �إىل  الفان  �ملدرب 
�لهجومي  �للعب  حت�ضن  بعدما 
وجنح �لثنائي جعبوط وبن �رضيفة 
�ملناف�ش  �ضباك  �إىل  �لو�ضول  من 
و�لت�ضجيل عليه، وهو �لتاأهل �لذي 
يقود ت�ضكيلة �أبناء مدينة �جل�ضور 
�ملجموعات  دور  �إىل  �ملعلقة 
تاريخ  يف  قارية  م�ضاركة  ثاين  يف 
على  �لتعرف  وتنتظر  �لفريق 
مناف�ضيها يف �ملجموعة و�ملقرر 
�جلمعة  �لقرعة  �ضحب  عملية 

�ملقبل.
عي�شة ق.

انطالق البطولة الوطنية 
للعدو الريفي املدر�شي

بال�ضلف  �أم�ش  �أول  �نطلقت 
للعدو  �لوطنية  �لبطولة  فعاليات 
مب�ضاركة  وهذ�  �ملدر�ضي  �لريفي 
ما يفوق 600 عد�ء من 44 والية، 
و�لريا�ضة  �ل�ضباب  مدير  و�رّضح 
�لبطولة  هذه  �أن  حقا�ش  �ضعيد 
�ل�ضهيد  م�ضلك  يحت�ضنها  �لتي 
ت�ضهد  بال�ضقة  كلو�ش«  »�أحمد 
جمموع  بح�ضور  قيا�ضية  م�ضاركة 
و300  ذكور   311 منهم  عد�ء   611
جترى  حيث  والية   44 من  �إناث 
وهي  فئات  �ضت  يف  �ملناف�ضة 
�ضغريات،  مبتدئني،  مبتدئات، 
من  و�أ�ضبال،  �ضبالت  �أ�ضاغر، 
�الحتادية  رئي�ش  �أ�ضاد  جانبه 
�ملدر�ضية  للريا�ضة  �جلز�ئرية 
عبد �حلفيظ �إيزم يف كلمة �ألقاها 

جترى  �لتي  بالظروف  باملنا�ضبة 
�ضتكون  �لتي  �ملناف�ضة  هذه  فيها 
�ملغاربية  للبطولة  موؤهلة  نتائجها 
�ضيدي  ب�ضاقية  �لريفي  للعدو 

يو�ضف بتون�ش مثلما  �أ�ضار �ليه.
هذه  �فتتاح  مر��ضم  وجرت 
بح�ضور   37 طبعتها  يف  �ملناف�ضة 
�إىل  �ضادق  م�ضطفى  �لوالية  و�يل 
�لرتبية  وز�رة  عن  ممثلني  جانب 
�ل�ضباب  �لوطنية وم�ضوؤويل قطاع  
جميع  ت�ضخري  ومت  و�لريا�ضة، 
و�ضع  �ضاأنها  من  �لتي  �المكانيات 
�أح�ضن �لظروف على  �لعد�ئني يف 
�ضحي  وطاقم  �الأمن  توفري  غر�ر 
من  عن�رض�   45 �إىل  باالإ�ضافة 

�حلماية �ملدنية.
وكالت 

امل�شتقدم اجلديد كاباري اأمام مهلة اإىل 4 
جانفي للربهنة اأو الت�شريح

 اإدارة الكناري تتوجه لال�شتغناء 
عن الالعبني قيد التجربة

�ضبيبة  فريق  �إد�رة  تتوجه 
عن  �ال�ضتغناء  نحو  �لقبائل 
�لالعبني �لثالثة �لذين يقومون 
�لت�ضكيلة حتت  بالتجارب رفقة 
�لفرن�ضي  �ملدرب  معاينة 
�الأمر  ويتعلق  دوما�ش  باتريك 
وزنادي،  كمار  كنزي،  من  بكل 
يف  �أ�ضا�ضيني  �أ�رضكهم  �لذين 
خا�ضها  �لتي  �لودية  �ملبار�ة 
�أمام  �ملن�رضم  �جلمعة  �لفريق 
عليها  و�فرتق  بجاية  �ضبيبة 
ال  حيث  بالتعادل،  �لفريقان 
ي�ضتبعد �أن يتم ت�رضيحهم بعدما 
طرف  من  �الإعجاب  يلقو�  مل 
ملقربيه  ك�ضف  �لذي  دوما�ش 
�لوجه �لذي  �أنه غري ر��ش عن 
وبن�ضبة  �للقاء  خالل  قدموه 
معهم،  �لتعاقد  يتم  لن  كبرية 
�ل�ضالف  �لثالثي  جانب  و�إىل 
�جلديد  �مل�ضتقدم  فاإن  ذكره 
خالل �ملركاتو �ل�ضتوي �جلاري 
يظهر  مل  كاباري  �أمني  حممد 
�لتدريبات  فرتة  خالل  �لكثري 

ت�ضكيلة  مع  يخو�ضها  �لتي 
�الإد�رة  ومنحته  »�لكناري«، 
جانفي  �لر�بع  غاية  �إىل  فرتة 
من �أجل �لربهنة على �إمكانياته 
وموؤهالته على �أر�ضية �مليد�ن 
�إد�رة  فاإن  �لعك�ش  حال  ويف 
�ضوف  مالل  �رضيف  �لرئي�ش 
معه  �لعقد  ف�ضخ  نحو  تتوجه 
وت�رضيحه قبل �نق�ضاء �ملركاتو 

�حلايل.
��ضتقال �ضيد علي  يف �ملقابل، 
ع�ضلي من تر�أ�ش جلنة �الأن�ضار 
بعدما  �لقبائل  �ضبيبة  لفريق 
للعهدة  �ملالية  �حل�ضيلة  قدم 
�لتي �أ�رضف خاللها على �للجنة 
حيث  �ل�ضابقة،  �لفرتة  �ضمن 
قرر �الن�ضحاب من ت�ضيري جلنة 
�الأن�ضار و�لتي �ضوف يتم تعيني 
�لقريب  يف  لها  جديد�  رئي�ضا 
�لعاجل من �أجل خالفته وتنظيم 
وع�ضاق  بجمهور  يتعلق  ما  كل 

�للونني �الأخ�رض و�الأ�ضفر.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

الالعبني  اأن  بلما�ضي  وا�ضتطرد 
با�ضتغالل  ملزمون  املحليني 
اجل  من  قطر  ودية  يف  الفر�ضة 
والتاأكيد  قدراتهم  على  الربهنة 
على  احل�ضول  يف  اأحقيتهم  على 
رغم  الأول،  املنتخب  اإىل  دعوة 
العمل  عن  را�ض  اأنه  اأ�ضار  اأنه 
انطالق  منذ  به  يقومون  الذي 
املن�رصم.  اخلمي�ض  الرتب�ض 
ت�رصيحات  بلما�ضي خالل  واأ�ضار 
اللكرتوين  املوقع  غلى  بها  اأدىل 
القدم  لكرة  اجلزائرية  لالحتادية 
ان مباراة قطر الودية �ضوف تكون 
خا�ضة  لالعبني  جيدا  اختيارا 

ي�ضتهان  ل  مناف�ضا  يالقون  واأنهم 
خا�ضة  لهم  قويا  جنا  و�ضيكون  به 
وانه فاز اأمام �ضوي�رصا والإكوادور 
واأ�ضاف  اأي�ضلندا،  اأمام  وتعادل 
باعتبار  وقته  يف  جاء  الرتب�ض  اأن 
يبحث عن برجمته خارج  كان  اأنه 
له  ال�ضماح  اأجل  الفيفا من  تواريخ 
الذين  الالعبني  من  عدد  مبعاينة 
اإمكانياتهم  على  الوقوف  له  �ضبق 
والولقوف  وتاألقوا  اأنديتهم  مع 
على  تقدميهم  ميكنهم  ما  على 
بلما�ضي  وبرر  الدويل.  امل�ضتوى 
الدوافع التي جعلته يقت�رص توجيه 
لعبا   18 ت�ضم  قائمة  اإىل  الدعوة 
عليه  تعود  مثلما  لعبا   23 عو�ض 
اأن  واأ�ضار  ال�ضابقة،  الرتب�ضات  يف 

الطاقم  تفر�ض على  الكاف  لوائح 
 23 ت�ضم  قائمة  ا�ضتدعاء  الفني 
لعبا بينما برجمة الرتب�ض خارج 
تواريخ الفيفا يعطيه الأف�ضلية يف 
منا�ضبا، م�ضيفا  يراه  ما  ا�ضتدعاء 
يف  لعبا   18 تواجد  اأن  يرى  اأنه 
الرحلة نحو الدوحة ميثل الأ�ضماء 
التي ت�ضتحق حمل الألوان الوطنية 

يف الوقت احلايل.

العب جديد �شيكون 
حا�شرا يف ترب�س مار�س

�ضياق  يف  بلما�ضي  وك�ضف 
مع  مفاو�ضات  يف  اأنه  خمتلف 
عدة لعبني من اأجل الدفاع على 

الألوان الوطنية، حيث اأو�ضح يف 
هذا ال�ضدد اأن املباراة الأخرية 
من الت�ضفيات املوؤهلة اإىل كاأ�ض 
�ضوف   2019 لالأمم  اإفريقيا 
جديد  لعب  ا�ضتدعاء  ت�ضهد 
الوطنية  الت�ضكيلة  �ضفوف  يف 
املنتخب  األوان  يحمل  والذي 
راف�ضا  مرة،  لأول  الوطني 
الوقت  يف  هويته  عن  الك�ضف 
اأن  املوؤ�رصات  اأن  رغم  احلايل 
لوهافر  بالعب  يتعلق  الأمر 
الفرن�ضي فيكتور لكحل، م�ضيفا 
اأن عملية الوقوف على الالعبني 
وتوجيه الدعوات �ضوف يتوا�ضل 
بداية  ت�ضبق  التي  الفرتة  اإىل 

املناف�ضة القارية.

عاد اإىل االأ�شباب خلف اقت�شار توجيه الدعوة اإىل 18 العبا

بلما�صي: املحليون اأمام فر�صة الإقناع وودية قطر امتحان جدي
عبرّ الناخب الوطني جمال بلما�شي عن ر�شاه بالظروف التي حتيط بالرتب�س التح�شريي الذي يجريه املنتخب الوطني 

للمحليني ا�شتعداد للمقابلة الودية التي �شيخو�شونها اخلمي�س املقبل اأمام نظريهم القطري بالعا�شمة الدوحة، ويف هذا 
ال�شدد اأ�شار بلما�شي اأن الرتب�س يجري يف اأف�شل الظروف وال�شروط متوفرة للعمل والقيام باأف�شل التح�شريات خا�شة 
واأن الالعبون يطبقون التعليمات التي مينحها الطاقم الفني الوطني بحذافريها ويعملون للبهنة على اأر�شية امليدان 

اإدارة مولودية اجلزائر تفكر 
يف جلب مهاجم كامريوين اأو اأوغندي

اأمادا يغيب اأمام �صباب حي مو�صى 
وم�صاركة نقا�ش يف ال�صك

املناف�شة جتري على مدار خم�شة اأيام

جلنة كاأ�ش اجلمهورية تعلن 
مواعيد مباريات الدور 1/16

الالعب  غياب  ر�ضميا  تاأكد 
عن  اأمادا  اإبراهيم  امللغا�ضي 
املباراة التي تنتظر فريق مولودية 
مو�ضى  حي  �ضباب  اأمام  اجلزائر 
جيجل،  لولية  اإقليميا  التابع 
ين�ضط  الذي  الالعب  يعاين  حيث 
من  امليدان  و�ضط  من�ضب  يف 
عن  تبعده  �ضوف  التي  الإ�ضابة 
املقبلة  الفرتة  خالل  املناف�ضة 
عمرو�ض  عادل  املدرب  وجتعل 
حمروما من خدماته خالل الفرتة 
اإىل  تتوا�ضل  �ضوف  والتي  املقبلة 
اجلولة  �ضمن  بارادو  نادي  مباراة 
اإياب  مرحلة  من  الفتتاحية 
�ضتكون  وعودته  الوطنية،  البطولة 
دفاع  اأمام  الثانية  اجلولة  يف 
الإ�ضابات  تتواىل  حث  تاجنانت، 
يف مالحقة الالعب والذي اأ�ضحى 
يغيب عن املباريات الهامة للنادي 

الكروي  املو�ضم  منذ  العا�ضمي 
اأ�ضحى  الذي  الأمر  املن�رصم، 
يقلق الأن�ضار الذين يطالبون ببيعه 
اأف�ضل  اإفريقي  لعب  وا�ضتقدام 
ال�ضتفادة  اأجل  من  الهجوم  يف 
القاطرة  اإىل  الدفع  ومنح  منه 
ي�ضتبعد  ول  للت�ضكيلة،  الأمامية 
لعبها يف  العميد  اإدارة  ت�رصح  اأن 
حال و�ضول عر�ض مغري من اأجل 
التعاقد معه هذا املركاتو ال�ضتوي 
الكامريون  والتعاقد مع لعب من 
الذين  الالعبني  ح�ضب  اأوغندا  اأو 
مت عر�ضهم عليها، بينما مل تتاأكد 
نقا�ض  ه�ضام  املهاجم  جاهزية 
الإ�ضابة  من  بدوره  يعاين  الذي 
الطبي ومنحه  الت�ضخي�ض  وينتظر 
ال�ضوء الأخ�رص من الطاقم الفني 

للعب مقابلة الكاأ�ض.
ع.ق.

كاأ�ض اجلمهورية عن  اأعلنت جلنة 
ال�ضاد�ض  الدور  مباريات  برنامج 
تنطلق  والتي  املناف�ضة  من  ع�رص 
 28 تاريخ  من  ابتداء  مبارياتها 
على  وتتوا�ضل  املقبل  دي�ضمرب 
تاأجيل  ب�ضبب  اأيام،  خم�ضة  مدار 
 1/32 الدور  عن  مباريات  اأربع 
من املناف�ضة اإىل اخلمي�ض املقبل 
�ضبيبة  اأندية  م�ضاركة  ب�ضبب 
ال�ضاورة، ن�رص ح�ضني داي، �ضباب 
يف  بلعبا�ض  واحتاد  ق�ضنطينة 
تنطلق  حيث  القارية،  املناف�ضة 
للتعرف  املوايل  اليوم  من  ابتداء 
الدور  اإىل  املتاأهلة  الأندية  على 
ثمن النهائي، و�ضوف يعرف تاريخ 
28 دي�ضمرب املقبل برجمة لقاءين 
برج  اأهلي  يجمع  الأول  قويني 
�ضباب  تلم�ضان،  ووداد  بوعريريج 
ل  بينما  بلوزداد،  و�ضباب  باتنة 
على  الدور  قمة  تكون  اأن  ي�ضتبعد 
ببولوغني  حمادي  عمر  ملعب 
العا�ضمة  احتاد  فريقي  وجتمع 
تاأهل  حال  يف  بلعبا�ض  واحتاد 
�رص�ضال  مولودية  اأمام  الأخري 
والتي متت برجمتها يف 31 جانفي 
مباريات  تختتم  بينتما  املقبل، 
�ضباب  مقابلة  بخو�ض  املناف�ضة 
جيجل  لولية  التابع  مو�ضى  حي 
ومولودية اجلزائر واملقررة بتاريخ 

الفاحت جالنفي املقبل.

برنامج املباريات:

�شباب  دي�شمب:   28
بوغريات / �شباب قاي�س

              اأهلي برج 
بوعريريج / وداد 

تلم�شان
             �شريع املحمدية / 

اأمل غري�س
             مولودية 

الروي�شات / �شباب عني 
و�شارة

             اإحتالد عنابة / 
نادي بزرة ال�شخر

             رائد عني الدفلى ، 
مولودية وهران

             �شباب باتنة / 
�شباب بلوزداد

اأمل  دي�شمب:   29
بو�شعادة / وفاق �شطيف
             اإحتاد الرم�شي / 

جنم مقرة
             اإحتاد احلرا�س / 

مولودية بجاية
            جمعية عني مليلة 

/ �شبيبة بجاية
بني  اإحتاد  دي�شمب:   30

دوالة / نادي بارادو
احتاد  دي�شمب:   31
االأخ�شرية / �شباب 
ق�شنطينة اأو رائد 

بوقاعة
               اإحتاد خن�شلة 
/ اأوملبي اقبو اأو ن�شر 

ح�شني داي
               احتاد العا�شمة 

/ احتاد بلعبا�س اأو 
مولودية �شر�شال

حي  �شباب  جانفي:   1
مو�شى / مولودية 

اجلزائر

ريا�صةاالإثنني 24 دي�شمب  2018  املوافـق  ل17ربيع الثاين 1440هـ 13

ببلدية حامة بوزيان بق�شنطينة

انطالق دورة ولئية لأقل من 13 �صنة

كا�س احتاد �شمال اإفريقيا اقل من 17 �شنة

فوز اجلزائر على ح�صاب ليبيا 

حامة   ببلدية  ام�ض  اأول  انطلقت 
ولئية  دورة  ق�ضنطينة  بوزيان 
�ضنة   13 من  لأقل  القدم  كرة  يف 
مب�ضاركة ثمانية فرق لفئة ال�ضغار 
الولية  بلديات  عديد  من  قدموا 
تنظيم  مت  وقد  لوحظ،  ما  ح�ضب 
نوعها  من  الأوىل  الدورة  هذه 
نادي  طرف  من  املنطقة  بهذه 
بوزيان  حلامة  الريا�ضي  الرتجي 
البلدية،  م�ضالح  مع  بالتعاون 
الريا�ضي  امل�ضهد  تن�ضيط  بهدف 
لهذه اجلماعة املحلية خالل فرتة 
وكذا  ال�ضتوية  املدر�ضية  العطلة 
اكت�ضاف  لعبني �ضغار موهوبيني 

افتتاح  هام�ض  على  به  �رصح  كما 
نادي   ومدرب  رئي�ض  الدورة،  هذه 
بوزيان  حلامة  الريا�ضي  الرتجي 
�ضتمكن  كما  الهادي،  عبد  كا�ضح 
هذه  من  الالعبني  الدورة  هذه 
الفئة من التح�ضري اجليد للبطولة  
الولئية وهي منا�ضبة اأي�ضا لإحياء 
اأح�ضن بوزيان يف  ا�ضت�ضهاد  ذكرى 
عام  من  دي�ضمرب  دي�ضمرب   �ضهر 

.1961
تقام  التي  البطولة  هذه  وجتري 
بهذه   1962 يجويلية   5 مبلعب 
البلدية اإىل غاية 4 جانفي املقبل 
يف �ضكل جمموعتني ي كما اأ�ضار 

اأن  موؤكدا  امل�ضوؤول،  نف�ض  اإليه 
فرق  ت�ضم  الأوىل  املجموعة 
بوزيان  حلامة  الريا�ضي  الرتجي 
�رصيع  و  ق�ضنطينة  اأوملبيك  و 
والنادي  ق�ضنطينة  بوال�ضوف 
النوميدي الق�ضنطيني فيما تتكون 
م�ضعل  من  الثانية  املجموعة 
واأكادميية  بوزيان  حامة  �ضباب 
واآمال  يو�ضف  لزيغود  القدم  كرة 
ال�ضباب  نادي  و  مراد  ديدو�ض 
الريا�ضي علي منجلي.من جهته، 
اأفاد مهدي كويرة، مدير الديوان 
البلدي للثقافة والريا�ضة اأن جميع  
واملادية  الب�رصية  الإمكانات 

وحمافظي  احلكام  ذلك  يف  مبا 
لأجل  ت�ضخريها   مت  املباريات 
الريا�ضية. املناف�ضة  هذه  جناح 

املنظم  النادي  رئي�ض  اأكد  وقد 
�ضتبذل  جهودا  اأن  احلدث،  لهذا 
املقبل  العام   طبعة  لتو�ضيع 
لت�ضمل نوادي كرة القدم للمنطقة 
فاإن  للبالد.لالإ�ضارة،  ال�رصقية 
اللقاء الفتتاحي لهذه الدورة قد 
لعب بني فريقي الرتجي الريا�ضي  
حلامة بوزيان و النادي النوميدي 
ح�ضور  و�ضط  الق�ضنطيني 

جماهريي لفت.
وكاالت

من  لأقل  الوطني  املنتخب  فاز 
 0-1 الليبي  نظريه  على  �ضنة   17
الوىل  خرجته  يف  ام�ض  اأول 
افريقيا  �ضمال  احتاد  كا�ض  يف 
من  املغربية  مبراك�ض  اجلارية 
ويخو�ض  دي�ضمرب،   27 اىل   20
اأوقعتهم  الذين  اجلزائر  ممثلو 

الأوىل  املجموعة  يف  القرعة 
امام   اليوم  الثانية  مباراتهم 
 0- 1 ليبيا  الفائز على  ال�ضينغال 
وت�ضم    ، الفارط  اخلمي�ض  يوم 
البلد  املغرب  الثانية  املجموعة 
الأول  اللقاء  يف  الفائز  املنظم 
على  تون�ض )4-1( يف فيما كانت 

مرحلة  وعقب  معفاة،  موريتانيا 
مواجهات  تقام  املجموعات 
مبا�رصة  لتحديد الرتتيب النهائي 
الأول   يالقي  حيث  للمناف�ضة، 
من  الأول  الأوىل  للمجموعة 
املجموعة الثانية وهذا من اجل 
املرتبتني  �ضاحبا  ويلعب  اللقب، 

الثانية والثالثة للمجموعة الأوىل 
الثاين  املركزين  �ضاحبي  مع 
من  الثانية  للمجموعة  والثالث 
الدورة  يف  الثالثة  املرتبة  اجل 
للمراتب  بالن�ضبة  ال�ضيء  ونف�ض 

الرابعة اخلام�ضة وال�ضاد�ضة.
وكاالت



اليويف يغّرد وحيدًا يف �شدارة الكالت�شيو
زاد نادي جوفنتو�س م�ساكل روما ثالث ترتيب املو�سم الفائت وتابع بالوقت ذاته زعامته 

لفرق الدوري الإيطايل، وانت�رص جوفنتو�س على �سيفه روما 1-0 يف ختام الأ�سبوع 17 من 
الدوري الإيطايل، وكان جوفنتو�س الطرف الأف�سل يف املباراة ومتكن من ت�سجيل الهدف 

الوحيد ب�رصبة راأ�س من الكرواتي ماريو ماندزوكيت�س، ورفع يوفنتو�س ر�سيده اإىل 49 نقطة 
حمققاً النت�سار يف 16 مباراة ليو�سع الفارق مع و�سيفه نابويل اإىل 8 نقاط، من جهته توقف 

ر�سيد روما عند 24 نقطة.
بينما حقق نابويل الثاين وو�سيف بطل املو�سم املا�سي فوزا �سعبا على �سيفه �سبال 0-1 
وتابع ميالن نتائجه املتوا�سعة يف الفرتة الأخرية ب�سقوط على اأر�سه اأمام فيورنتينا 1-0 

ال�سبت، يف املباراة الأوىل على ملعب �سان باولو، تاأخر �سغط نابويل على �سيفه �سبال كثريا 
لك�رص التعادل ال�سلبي، وافتتح الت�سجيل يف الوقت ال�سائع من ال�سوط الأول عندما رفع 

البلجيكي دري�س مرتنز كرة من ركلة ركنية تابعها املدافع الإ�سباين راوول األبيول براأ�سه يف 
اأ�سفل الزاوية الي�رصى لريفع نابويل ر�سيده اإىل 41 نقطة يف املركز الثاين، يف املقابل وقف 

ر�سيد �سبال 16 عند 16 نقطة.
وعلى ملعب جوزيبي مياتزا، مني ميالن بهزمية ثانية يف اآخر اأربع مباريات، وبعد �سيطرة 

وا�سحة على املجريات وفر�س عدة �سائعة يف ال�سوط الأول، دفع ميالن الثمن بعد اأن مالت 
الكفة يف الثاين ل�سالح فيورنتينا الذي اأهدر عدة فر�س قبل اأن ينجح يف هز �سباك فريق 

املدرب جينارو غاتوزو بوا�سطة فيديريكو كييزا بت�سديدة قوية من خارج املنطقة، ووقف 
ر�سيد ميالن عند 27 نقطة مقابل 25 لفيورنتينا.

�شول�شكاير: الالعبون كانوا مفتاح الفوز
�سدد املدرب املوؤقت ملان�س�سرت يونايتد مهاجمه الدويل الرنويجي ال�سابق اأويل غونار 

�سول�سكاير اأن �سم الفريق لالعبني اجليدين كان مفتاح الفوز الكبري على م�سيفه كارديف 
�سيتي، وجاء النت�سار يف اأول مباراة للمدرب على راأ�س اإدارته الفنية خلفا للربتغايل جوزيه 
مورينيو املقال من من�سبه، وهي املرة الأوىل التي ي�سجل فيها مان�س�سرت يونايتد 5 اأهداف 

يف مباراة يف الدوري منذ املباراة الوداعية ملدربه الأ�سطوري ال�سري األيك�س فريغو�سون 
يف ماي 2013 )و�ست بروميت�س األبيون، وقال �سول�سكاير: »هم لعبون جيدون جداً، لعبون 

موهوبون، وتعاملوا مع املباراة ب�سكل �سحيح وعملوا بجد«، ومل يكن باإمكان �سول�سكاير اأن 
يطالب ببداية اأف�سل من التي حققها يف العا�سمة الويلزية، وف�ساًل عن البداية القوية التي 

حققها �سول�سكاير، فاإن الفوز مّكن النادي من تقلي�س الفارق اإىل 8 نقاط عن املركز الرابع 
م�ستفيداً من خ�سارة ت�سل�سي اأمام �سيفه لي�سرت �سيتي، وقال �سول�سكاير »نحن على بعد 8 
نقاط، وبالتايل فاإن مهمتنا هي اأن نتعامل مع كل مباراة يف وقتها«، م�سيفاً: »نحن دائماً 

نلعب ب�سكل جيد يف الن�سف الثاين من املو�سم«.
وقال بوغبا: »نحن �سعداء بالنتيجة. لعبنا بطريقة جيدة واأداء الفريق كان رائعاً«، م�سيفاً »من 
املهم ال�ستمرار باللعب هكذا«، وتابع »ل ميكننا اللعب بهذه الطريقة والفوز بخما�سية وبعد 

ذلك نخ�رص املباراة التالية«، و�سدد الدويل الفرن�سي قائاًل »الآن ننتظر املباراة املقبلة بفارغ 
ال�سرب نريد العودة اإىل قمة الدوري، هذا كل ما اأود قوله، كان اأداء الفريق رائعا ونحن �سعداء 
لأن املدير الفني بداأ بهذا الفوز يف اأول مباراة له«، و�سكر بوغبا مدربه ال�سابق مورينيو الذي 

مكنه من الفوز بالألقاب والتح�سن ك�سخ�س.

البار�شا توا�شل التم�شك ب�شدارة الليغا
اأبقى املت�سدر بر�سلونة فارق النقاط الثالث مع اأقرب مالحقيه على حاله اإثر فوزه على 

�سيفه �سلتا فيغو 2-0 �سمن مناف�سات املرحلة 17 من الدوري الإ�سباين، يف معقله ال�سهري 
»كامب نو« ح�سم النادي الكتالوين نتيجة املباراة منذ ال�سوط الأول بف�سل هديف جنميه 

الفرن�سي عثمان دميبيلي  والأرجنتيني ليونيل مي�سي، بهذا النت�سار رفع بر�سلونة ر�سيده يف 
�سدارة الليغا اإىل 37 نقطة بفارق 3 نقاط عن و�سيفه احلايل اأتلتيكو مدريد اأّما �سلتا فيغو 

فقد بقي عا�رصاً موؤقتاً بر�سيد 21 نقطة.
قاد املهاجم الدويل الفرن�سي اأنطوان غريزمان فريقه اأتلتيكو مدريد اإىل ت�سديد اخلناق 

على بر�سلونة املت�سدر عندما �سجل له هدف الفوز يف مرمى �سيفه اإ�سبانيول 1-0، و�سجل 
غريزمان الهدف الوحيد يف الدقيقة 56 من ركلة جزاء اإثر عرقلة كوكي داخل املنطقة 

من قبل لعب الو�سط اإ�ستيبان غرانريو، ورفع غريزمان غلته التهديفية هذا املو�سم اإىل 
7 اأهداف، وهو الفوز الثالث تواليا لأتلتيكو مدريد والتا�سع هذا املو�سم فرفع ر�سيده اإىل 

34 نقطة منفرداً باملركز الثاين بفارق 3 نقاط اأمام �رصيكه ال�سابق اإ�سبيلية الذي حّل �سيفاً 
اأم�س على ليغاني�س وبذات الفارق خلف بر�سلونة الفائز على �سلتا فيغو، وخا�س اأتلتيكو 

مدريد املباراة يف غياب اأكرث من لعب ب�سبب الإ�سابة اأبرزهم الفرن�سي لوكا�س هرنانديز 
ومواطنه توما�س ليمار ودييغو كو�ستا والربازيلي فيليبي لوي�س.

النادي امللكي يحرز مونديال الأندية الرابع يف تاريخه
الإ�سباين  مدريد  ريال  حافظ 
لالأندية  العامل  كاأ�س  لقب  على 
على  الثالث  للعام  القدم  لكرة 
للنادي  تاريخي  اإجناز  يف  التوايل 
امللكي، وذلك بعد فوزه على العني 
الإماراتي 4-1 م�ساء اأول اأم�س يف 
اأهداف  و�سجل  النهائية،  املباراة 
ريال مدريد كل من لوكا مودريت�س 
و�سريجيو  لورينتي  وماركو�س 
و79،  و60   14 الدقائق  رامو�س يف 
ويحيى نادر لعب العني باخلطاأ يف 
الوقت  الثانية من  بالدقيقة  مرماه 
ال�سائع بال�سوط الثاين، وجاء هدف 
العني الوحيد عن طريق ت�سوكا�سا 
ورفع   ،86 الدقيقة  يف  �سيوتاين 
امللكي ر�سيده يف تلك البطولة اإىل 
قائمة  ب�سدارة  منفرًدا  األقاب،   4
حيث  باللقب  فوًزا  الأكرث  الأندية 

�سبق اأن فاز به اأعوام 2014 و2016 و2017.   
حاول العني يف بداية املباراة اللعب بحذر �سديد جتنبًا ملغامرة تكلفه هدًفا مبكًرا، قبل اأن ينقذ القائم العيناوي حار�سه خالد 
عي�سى من هدف مبكر بنريان �سديقة، واأخطاأ دفاع الريال يف التعامل مع اإحدى الكرات لت�سل اإىل ح�سني ال�سحات ويعود كورتوا 
لينقذ مرماه يف الوقت املنا�سب ويزداد بعدها اإيقاع الأداء من الفريقني، وافتتح الريال الت�سجيل يف الدقيقة 14 بت�سديدة قوية 
بقدم مودريت�س، ثم رد كايو بهدف للعني يف الدقيقة 16 ولكن األغاه احلكم بداعي الت�سلل، فر�س الريال �سيطرته الكاملة على 
ال�سوط الأول، و�سدد بيل كرة قوية اأنقذها احلار�س خالد عي�سى يف الدقيقة 20، واأ�ساع كرمي بنزمية فر�سة ت�سجيل الهدف 

الثاين للريال بت�سديدة علت العار�سة.
بداأ الريال ال�سوط الثاين بنف�س القوة ونظم هجمة �رصيعة يف الدقيقة 50 وانتهت عند جاريث بيل الذي لعبها خلفية قوية ورائعة 
اإىل ركنية لعبت واأبعدها  تاألق حار�س العني حيث ت�سدى لت�سديدة بنزميا وحولها  اأن كرته علت العار�سة بقليل، وا�ستمر  اإل 
الدفاع على حدود منطقة اجلزاء، ليطلق لورينتي ت�سكن ال�سباك معلنة عن هدف ثاٍن للريال، واأ�ساف رامو�س الهدف الثالث 
لريال مدريد براأ�سية قوية، بعد ركلة ركنية لعبت من اجلانب الأمين ومتكن الياباين �سيوتاين لعب العني، من تقلي�س الفارق 
لفريقهبت�سجيله هدًفا براأ�سية يف �سباك الريال، و�سجل يحيى نادر الهدف الرابع للريال باخلطاأ يف مرماه ليتوج ريال مدريد 

بطاًل لأندية العامل للمرة الثالثة على التوايل والرابعة يف تاريخه.

�سيتي  كارديف  مع  مباراته  يف  يونايتد  مان�س�سرت  انتف�س 
خليفة  عن  رائعاً  انطباعاً  اأعطى  عري�ساً  انت�ساراً  حمققاً 
الربتغايل جوزيه مورينيو، وفاز مان�س�سرت يونايتد على م�سيفه 
كارديف �سيتي 5-1 يف املرحلة 18 من الدوري الإجنليزي يف 
اأول مباراة بقيادة مدربه املوؤقت ومهاجمه الرنويجي ال�سابق 
مان�س�سرت  خما�سية  على  وتناوب  �سول�سكاير،  غونار  اأويل 
هرييرا  اأندر  والإ�سباين  را�سفورد  ماركو�س  من  كّل  يونايتد 
هدف  جاء  بينما  ثنائية  ولينغارد   )41( مار�سيال  والفرن�سي 
كامارا�سا،  الإ�سباين  بف�سل  جزاء  ركلة  من  الوحيد  امل�سيف 
اعتاد  التي  العنا�رص  ذات  على  اعتمد  �سول�سكاير  اأّن  ومع 
قّدم  الفريق كمجموعة  اأّن  اإل  العتماد عليها،  مورينيو على 
اأداًء ملفتاً على امل�ستويني اجلماعي والفردي، وكان الفرن�سي 
اأحد  مورينيو،  بالربتغايل  جيدة  عالقته  تكن  مل  الذي  بوغبا 
اإىل  يونايتد ر�سيده  اللقاء دون منازع، ورفع مان�س�سرت  جنوم 
29 نقطة يف املركز ال�ساد�س وبفارق 19 نقطة عن ليفربول 
املت�سدر بينما توقف ر�سيد اخلا�رص عند 14 نقطة. �سهدت 
مما  وت�سيل�سي  �سيتي  مان�س�سرت  من  كل  خ�سارة   18 املرحلة 
يهّدد م�ساعيهما للمناف�سة بقوة على لقب »الربميريليغ«، حيث 
اأ�سدى كري�ستال بال�س خدمة لليفربول املت�سدر عندما تغلب 
على مطارده املبا�رص مان�س�سرت �سيتي حامل اللقب 3-2 على 
ملعب الحتاد يف مان�س�سرت وخ�رص ت�سيل�سي بدوره على اأر�سه 
اأمام لي�سرت �سيتي 0-1، و�سمح جلاره اللندين اأر�سنال باللحاق 
بعد فوز الأخري على �سيفه برينلي 3-1، وهي اخل�سارة الثانية 
الثالث  مبارياته  يف  والثانية  املو�سم،  هذا  �سيتي  ملان�س�سرت 
الأخرية فتجمد ر�سيده عند 44 نقطة يف املركز الثاين وات�سع 
الفارق اإىل 4 نقاط بينه وبني ليفربول الذي تغلب على م�سيفه 

ولفرهامبتون.
ومل تكن حال ت�سيل�سي اأف�سل من مان�س�سرت �سيتي حيث �سقط 

بدوره على اأر�سه اأمام �سيفه لي�سرت �سيتي بطل مو�سم 2015-
2016 بهدف وحيد �سجله الدويل جاميي فاردي يف الدقيقة 
الثالثة  اخل�سارة  وهي  مادي�سون،  جيم�س  من  اإثر متريرة   51
هذا املو�سم لت�سيل�سي الذي اأحلق اخل�سارة الأوىل مبان�س�سرت 
�سيتي يف املرحلة قبل املا�سية، والثانية يف مبارياته الأربع 
الأخرية، وفاز بورمنوث على برايتون بهدفني نظيفني، وخ�رص 
اأهداف،  ثالثة  مقابل  بهدف  �ساوثمبتون  اأمام  هادر�سفيلد 
وو�ست هام اأمام واتفورد بهدفني وتعادل نيوكا�سل مع فولهام 

�سلبا.

مان�ش�شرت ينتف�ض باخلم�شة و�شقوط املان �شيتي وت�شيل�شي
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الأ�رسى  م�ؤ�س�سات  وت�سري 
الأ�سري  )نادي  الإن�سان  وحق�ق 
ال�سمري  م�ؤ�س�سة  الفل�سطيني، 
وحق�ق  الأ�سري  لرعاية 
الأ�رسى  �سئ�ن  هيئة  الإن�سان، 
ورقة  �سمن  واملحّررين(؛ 
اإىل  الي�م،  اأ�سدرتها  حقائق 
اعتقلت  الحتالل  �سلطات  اأن 
مدينة  من  م�اطناً   )150( نح� 
من  م�اطناً  و)71(  القد�س، 
حمافظة رام اهلل والبرية، و)77( 
اخلليل،  حمافظة  من  م�اطناً 
حمافظة  من  م�اطناً  و)28( 
بيت حلم  جنني، ومن حمافظة 
)34( م�اطناً، فيما اعتقلت )36( 
نابل�س،  حمافظة  من  م�اطناً 
ومن حمافظة ط�لكرم اعتقلت 
 )23( واعتقلت  م�اطناً،   )32(
قلقيلية،  حمافظة  من  م�اطناً 
اأما من حمافظة ط�با�س فقد 
اعتقلت �سلطات الحتالل )12( 
من   )8( اعتقلت  فيما  م�اطناً، 
حمافظة �سلفيت، واعتقلت )6( 
بالإ�سافة  اأريحا،  حمافظة  من 
قطاع  من  م�اطنني   )9( اإىل 

غزة.
الأ�رسى  عدد  بلغ  وبذلك 
يف  الفل�سطينيني  واملعتقلني 
تاريخ  حّتى  الحتالل  �سج�ن 
 ،)5700( نح�   2018 ن�فمرب   31
فتاة  بينهّن  �سيدة،   )54( منهم 
قا�رس، فيما بلغ عدد املعتقلني 
الحتالل  �سج�ن  يف  الأطفال 
�سياق  ويف  طفاًل.   )230( نح� 
العتقال  �سيا�سة  تكري�س 
�سلطات  اأ�سدرت  الإداري، 
اإدارية،  اأوامر   )104( الحتالل 
جديداً،  اأمراً   )25( بينها  من 
وو�سل عدد املعتقلني الإداريني 

اإىل )482( معتقاًل.

�سيا�سة متجددة...اعتقال 
نواب املجل�س الت�سريعي 

الفل�سطيني

الإ�رسائيلي  الحتالل  ي�ا�سل 
املجل�س  ن�اب  ا�ستهداف 
الفل�سطيني،  الت�رسيعي 
والن�سطاء ال�سيا�سيني من خالل 
اعتقالهم املتكرر، وذلك ملنعهم 
املجتمعي  بدورهم  القيام  من 
ن�فمرب  �سهر  وخالل  وال�طني، 
نائبني  الحتالل  اعتقل   2018
وهما:  الت�رسيعي  املجل�س  يف 
حممد اأب� جحي�سة من اخلليل، 
املبعد  عط�ن  اأحمد  والنائب 

عن القد�س.
الحتالل  �سلطات  واأعادت 
تنفيذ �سيا�ستها النتقامية حيث 
جحي�سة  اأب�  النائبني  ح�لت 
الإداري  العتقال  اإىل  وعط�ن 
املرة  لي�ست  وهذه  جمدداً، 
حت�يل  فيها  يتم  التي  الأوىل 

الإداري،  العتقال  اإىل  النائبني 
املجل�س  ن�اب  غالبية  اأن  كما 
اإدارياً  اُعتقل�ا  الت�رسيعي 
عدد  ليُ�سبح  متكرر؛  وب�سكل 
معتقالت  يف  املعتقلني  الن�اب 
الحتالل الإ�رسائيلي )6( ن�اب 
العتقال  قيد  ثالثة  بينهم 
خالدة  النائب  ومنهم  الإداري، 
تاريخ  يف  اعتقلت  التي  جرار 

الثاين من ج�يلية 2017.
بعد  اأي   ،2006 العام  ومنذ 
املجل�س  انتخابات  اإجراء 
الت�رسيعي الفل�سطيني؛ اعتقلت 
من   %40 الحتالل  �سلطات 
بحقهم  واأ�سدرت  الن�اب، 
اإداري،  اعتقال  واأوامر  اأحكاماً 
اأبرزهم النائب مروان الربغ�ثي 
امل�ؤبد  بال�ّسجن  املحك�م 
اأحمد  والنائب  مرات،  خم�س 
�سعدات املحك�م بال�ّسجن ملدة 
النائب  اإىل  اإ�سافة  عاماً،   )30(
نا�رس عبد اجل�اد الذي ينتظر 
املحاكمة، واملعتقل منذ الأول 

من جانفي 2018.
ومب�جب ما اأقرته بع�س البن�د 
الدويل،  القان�ن  يف  ال�اردة 
اإجراء  الن�اب  اعتقال  يعترب 
اعتقال  يتم  ذلك  ومع  خمالف، 
القادة ال�سيا�سيني الفل�سطينيني 
ب�سكل دوري كجزء من �سيا�سات 
لقمع  امل�ستمرة  الحتالل 
الفل�سطينية،  ال�سيا�سة  اجله�د 
حق  قمع  عليها  يرتتب  والتي 
تقرير  يف  الفل�سطيني  ال�سعب 

امل�سري.

نقل الأ�سريات اإىل 
"الدامون"

الثاين  ت�رسين  �سهر  خالل 
م�سلحة  اإدارة  قامت  املا�سي 
كافة  بنقل  الحتالل  �سج�ن 
الأ�سريات من �سجن "ه�سارون" 
اإىل �سجن "الدام�ن"، وبهذا مت 

�سجن  الأ�سريات يف  كل  جتميع 
واحد، وجاء النقل حتديداً بعد 
ت�سغيل  لقرار  الأ�سريات  رف�س 
الكامريات امل�ج�دة يف �ساحة 
دفع  مما  "ه�سارون"،  �سجن 
الأ�سريات لالمتناع عن اخلروج 
ففر�ست  الف�رة،  �ساحة  اإىل 
متثلت  تنكيلية  عق�بات  عليهن 
بحرمان بع�س اأفراد عائالتهن 
املياه  وقطعت  الزيارة،  من 
ورافق  الق�سم،  عن  ال�ساخنة 
ال�سيئة  املعاملة  ت�ساعد  ذلك 
من قبل طبيبة العيادة لهن، مما 
عن  لالمتناع  الأ�سريات  دفع 

اخلروج اإىل العيادة.
م�ؤ�س�سة  حمامية  وزارت 
�سجن  يف  الأ�سريات  ال�سمري 
الزيارة  وخالل  "الدام�ن"، 
عربت الأ�سريات عن ا�ستيائهن 
الدام�ن  �سجن  يف  ال��سع  من 
التي تفتقر لأدنى معايري احلياة 
مبنى  اأن  اأكدن  فقد  الإن�سانية، 
ال�سجن قدمي جداً وهرم، وهذا 
م�ساكل  وج�د  اإىل  ي�ؤدي  بدوره 
ول  كما  احليطان،  يف  الرط�بة 
الف�رة  اىل  باخلروج  ي�سمح 
تخرج  حيث  جماعي،  ب�سكل 
كل جمم�عة مب�اعيد خمتلفة، 
كالتايل:  هي  الف�رة  وم�اعيد 
بني 8 �سباحاً و10 �سباحاً، بني 
 4:30 وبني  م�ساًء،  و2  م�ساًء   1

م�ساًء و5:30 م�ساًء.
باأن  الأ�سريات  اأكدت  كما 
ح�ل  م�سددة  اإجراءات  هنالك 
والثقايف  التعليمي  برناجمهن 
اأن  كما  الآن،  مت�قف  وه� 
اإدارة ال�سجن مل تعطهن كتبهن 
�سجن  من  معهن  نقلنها  التي 
اإجراءات  وهنالك  "ه�سارون"، 
م�سددة يف عملية نقل الأ�سريات 
وبالن�سبة  الق�سم.  ما بني غرف 
اإىل  اأ�رسن  ال�سحية  للمرافق 
يف  حقيقية  اإ�سكالية  هنالك  اأن 
ل  حيث  ال�ستحمام،  مرافق 

ي�جد خ�س��سية لأنها م�ج�دة 
وي�سمح  الف�رة،  �ساحة  يف 
وقت  لال�ستحمام  با�ستخدامها 

الف�رة فقط.

الأ�سرى ومعاناتهم 
امل�ساعفة بف�سل ال�ستاء

الأ�رسى  معاناة  تزداد 
ال�سج�ن  يف  الفل�سطينيني 
الإ�رسائيلية كلما ازدادت برودة 
الثل�ج  ت�ساقطت  اأو  الطق�س 
املعاناة  تك�ن  بينما  والأمطار، 
يعتقل�ن  الذين  لأولئك  اأ�سد 
م�اعيد  تت�افق  اأو  حديثاً 
الربد  م�جات  مع  حماكماتهم 

والع�ا�سف اجل�ية.
رئي�سي  ب�سكل  املعاناة  وتنتج 
الحتالل  �سلطات  منع  عند 
الأ�رسى  ذوي  الإ�رسائيلية 
التدفئة  و�سائل  اإدخال  من 
لأبنائهم،  ال�ست�ية  واملالب�س 
من  �رسائها  على  اإجبارهم 
مرتفعة  باأ�سعار  "الكانتينا" 
�سيا�سة  جانب  اإىل  وم�ساعفة، 
الرعاية  وقلة  الطبي  الإهمال 

ال�سحية.
ال�سج�ن  غرف  طبيعة  اأن  كما 
اإليها،  ال�سم�س  دخ�ل  وعدم 
وارتفاع ن�سبة الربودة والرط�بة 
معاناة  تفاقم  يف  ي�ساهم  فيها، 
لالإ�سابة  وتعّر�سهم  الأ�رسى 
كالإنفل�نزا  عديدة  باأمرا�س 

ونزلت الربد وغريها.
�سج�ن  اإدارة  تعمد  اإىل  اإ�سافة 
قمع  "و�سائل  اتباع  الحتالل 
يف  الأ�رسى  معاناة  من  تَزيد 
ف�سل ال�ستاء، كاقتحام اأق�سامهم  
لياًل واإجبارهم على اجلل��س يف 
بحجة  ل�ساعات ط�يلة  ال�ساحة 
التفتي�س، وحرمانهم من املياه 
عديدة  اأحيان  ويف  ال�ساخنة، 
الأغطية  ب�سحب  تعاقبهم 

منهم.

اعتقلت قوات الحتالل )486( فل�سطيني/ة من الأر�س الفل�سطينية املحتلة، خالل �سهر 
ت�سرين الثاين/ نوفمرب 2018، من بينهم )65( طفاًل، و)9( من الن�ساء.

موؤ�س�سات الأ�سرى:

االحتالل اعتقل )486( فل�سطيني/ة خالل نوفمرب 2018
موؤ�س�سة ال�سمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان

توتر يف �سجن االأ�سريات 
وعزل اأ�سرية

م�ؤ�س�سة  مديرة  قالت 
الأ�سري  لرعاية  ال�سمري 
املحامية  الإن�سان  وحق�ق 
واأثناء  اأنه  فرن�سي�س  �سحر 
الدام�ن  ل�سجن  زيارتها 
اأعلنت   ،2018/12/17 ي�م 
يف  الط�ارئ  حالة  الإدارة 
ال�سجن بعد ربع �ساعة من 
الزيارة، مدعية وج�د حالة 
وانتهت  الط�ارئ،  اأمنية 
زيارة املحامية على الف�ر. 
ال�سمري  م�ؤ�س�سة  وعلمت 
اأن  الأ�سريات  من  الي�م 
الدارة طلبت من عمال من 
ت�سليح  املدنيني  ال�رسى 
رقم  لغرفة  املياه  م�رسف 
11 يف �سجن الدام�ن، والتي 
اأ�سريات،   7 فيها  تت�اجد 
للف�رة  الأ�سريات  فخرجت 
نائبة  ولكن  الت�سليح،  اثناء 
وتدعى  الق�سم  مدير 
طلبت  انها  ادعت  "ولء"، 
يف  الت�اجد  ال�سريات  من 
احلمام اثناء الت�سليح ولي�س 
يف ال�ساحة، رغم انهن اأكدن 
لها انه مل ي�سلهم اأي طلب 

كهذا.
واأ�سافت الأ�سريات اأنه على 
الف�ر ا�ستنفرت الإدارة بعد 
ذلك، وقام�ا بعزل ال�سرية 
كانت  التي  �سعبان  يا�سمني 
�سجن  يف  ال�سريات  ممثلة 
اىل  نقلهن  قبل  ه�سارون 
�سجن الدام�ن، ومت عزلها 
بغرفة زيارة املحامني من 
وحتى  ظهراً   12 ال�ساعة 
عليها  وحكم  م�ساء،   5:30
باأن  تاأديبية  حمكمة  يف 
العائلة  زيارة  من  متنع 
مالية  وغرامة  �سهر،  ملدة 
من  �سيكل   600-100 بني 
تلقي  من  ومنعت  الكانتني، 

الر�سائل ملدة �سهرين.
ويف هذه الأثناء دخلت ق�ة 
الغرفة  على  ال�سجن  من 
ب�سحب  وقامت   ،11 رقم 
الكهربائية  الأدوات  كافة 
با�ستثناء الدفاية، مما دفع 
لالمتناع  ال�سريات  بقية 
عن اخلروج اىل الف�رة ي�م 
عزل  على  احتجاجاَ  اأم�س 
دفع  مما  �سعبان،  يا�سمني 
لإخراجها  ال�سجن  اإدارة 
ال�ساعة  عند  العزل  من 
واأخربت  كما  م�ساًء.   5:30
اإدارة ال�سجن الأ�سريات يف 
غرفة 11 اأن لديهن حمكمة 

تاأديبية.
اأن  ال�سمري  م�ؤ�س�سة  تعترب 
وا�سحاً  ا�ستهدافاً  هنالك 
اإدارة �سج�ن الحتالل  من 
الفل�سطينيات،  لالأ�سريات 
القادمات  اأولئك  وخا�سة 
ه�سارون  �سجن  من  حديثاً 
اىل الدام�ن، عقب اخلط�ة 

بالمتناع  اتخذوها  التي 
عن  �سهرين  من  لأكرث 
احتجاجاً  للف�رة  اخلروج 
ت�سغيل  اإعادة  على 

الكامريات يف ال�ساحة.
وح�سب اإح�سائيات م�ؤ�س�سة 
 53 ال�سمري فيحتجز حالياً 
الدام�ن،  �سجن  يف  اأ�سرية 
منهن قا�رستني، ومعتقلتني 

رهن العتقال الإداري.
اعتقال  ميدد  الحتالل 
خ�لة  املحررة  الأ�سرية 
الزيتاوي والأ�رسى يهددون 

بالت�سعيد
�سجن  يف  الأ�رسى  هدد 
حال  يف  بالت�سعيد  النقب 
عدم اطالق �رساح الأ�سرية 
اعتقالها  املعاد  املحررة 
ي��سف  حممد  خ�لة   ”
بلدة  40 عام، من  زيتاوى” 
جماعني ق�ساء نابل�س التي 
اعيد اعتقالها قبل ي�مني .

�سجن  يف  الأ�رسى  واأكد 
ملركز  ال�سحراوي  النقب 
للدرا�سات  فل�سطني  اأ�رسى 
جاهزون  ا�سرياً   60 بان 
عن  ا�رساب  يف  للدخ�ل 
الطعام كدفعة اأوىل فى حال 
اأ�رس الحتالل على اعتقال 
زيتاوى”  “خ�لة  املحررة 

ومل يطلق �رساحها.
فل�سطني  اأ�رسى  مركز 
الحتالل  حمكمة  بان  قال 
اعتقال  اأم�س  مددت 
“زيتاوى” 4 ايام ل�ستكمال 
وكانت  معها،  التحقيق 
املا�سي  الأحد  اعتقلتها 
اأثناء زيارة �سقيقها الأ�سري 
“عبد اهلل زيتاوي” يف �سجن 
والذي  ال�سحراوي  النقب 
بال�سجن  حكًما  يق�سي 
ملدة 7 اأع�ام، ومعتقل منذ 
جهة  اإىل  ونقلها  اأع�ام،   4

جمه�لة.
فل�سطني”  “اأ�رسى  وبني 
“زيتاوى”  املحررة  اأن 
كانت اعتقلت يف يناير من 
العام 2007 ، و�سدر بحقها 
حكم بال�سجن الفعلي ملدة 
عامني ون�سف، وا�ستطاعت 
ت�سم  ان  ماندياًل  م�ؤ�س�سة 
 ” الر�سيعة  طفلتها  لها 
عمرها  كان  التي  غادة” 
اعتقالها  حني  �سه�ر   7
حلني  “تلم�ند”  �سجن  فى 

اكمال �سنينت من عمرها.
واأ�ساف “اأ�رسى فل�سطني” 
“جا�رس  زوجها  بان 
ال�قت  ذلك  يف  اب�عمر” 
الحتالل  لدى  كان معتقاًل 
ويق�سى  النقب  �سجن  يف 
 4 ملدة  بال�سجن  حكم 
�سن�ات، بتهمه الت�سال مع 
حزب  وهي  معادية،  جهة 

اهلل اللبناين .
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الكاتب ال�ساب واملدرب مي�سوم�ساروطي جلريدة الو�سط 

جنحت الأين حولت االعاقة من حمنة اإىل منحة
مي�سوم �ساروطي من قرية فالحية �سغرية * القويعة * ن�ساأ يف عائلة ثورية ، ت�سبعت حب العلم والوطن من الوالدين رحمهما 
اهلل ، كنت اأحب الكتابة منذ �سغري لكنني واجهت �سعوبات كثرية بحكم اأنني من فئة ذوي الحتياجات اخلا�سة وهذه نظرة 

املجتمع ،اإل اأنه كافح من اأجل اأحالمه ولزال ، �سغفي للكتابة ك�سغف الر�سيع لثدي اأمه.

خل�سر بن يو�سف

منذ متى بداأت فكرة 
التاأليف تراودك وكيف 

اهتديت اإىل تاأليف كتاب 
حول التفوق الدرا�سي ؟

يف  كنت  عندما  الفكرة  بداأت 
اجلامعة وخا�سة بعد دخ�يل اإىل 
الذاتي  والتط�ير  التدريب  عامل 
كان  فقد  للكتاب  بالن�سبة  ،اأما 
من  ملجم�عة  وح�سيلة  نتيجة 
جمال  يف  والقراءات  الدورات 
 ، الدرا�سي  والتف�ق  النجاح 
بالإرادة  ي�سنعان  والتميز  النجاح 

والعمل املت�ا�سل

اأثناء تاأليفك للكتاب حدثنا 
عن اأهم مااعرت�س طريقك 
وماهيال�سعوبات التي وقفت 

يف �سبيل طريقك ؟

اأثناء بداية التاأليف واجهت اأمران 
بحكم  الأول  اأما   ، واملال  ال�قت 
جمال  واأمار�س  اأدر�س  كنت  اأين 
التدريب فكان وقتي ثمني و�سيق 
واأما بالن�سبة للثاين فاأنتم تعلم�ن 
تكاليف  اإى  يحتاج  الن�رس  اأن 
ولكن  مبتداأ  واأنا  عندنا  وخا�سة 
احلمد هلل دلتني احدى الزميالت 
قامت  حيث  املثقف  دار  على 

مب�ساعدتي قدر امل�ستطاع

مبا اأن احلديث معك حول 
كتابك » التفوق املدر�سي 
» ونهاية الف�سل الدرا�سي 

الأول ، ماهي قراءتك 
لنتائج الف�سل الأول يف كل 

الأطوار التعليمية ؟

لكل  الأول  الف�سل  لنتائج  قراءتي 
ما  ن�عا  مر�سية  فهي  الأط�ار 
النتائج  بع�س  لحظت  بحيث 
بال�سنة  مقارنة  قريتي  لتالميذ 

املا�سية ي�جد حت�س ملح�ظ يف 
بع�س امل�اد ولكن اأنا متخ�ف جدا 
امل�اد  يف  التالميذ  م�ست�ى  من 

العلمية وخا�سة الريا�سيات

كتابك التفوق الدرا�سي ، 
ماهي اأهم املحاور والنقاط 

الرئي�سية التي تطرقت اإليها 
وفيما اعتمدت يف ذلك ، 

وعلى اأي مرجعية حتليلية 
واح�سائية اعتمدت يف ذلك 

؟

العلم  اأهمية  عن  يتحدث  الكتاب 
احلايل  العامل  ويف  ال�سالم  يف 
من  ناجحا  �سخ�سا  اأك�ن  وكيف 
الطرق   ، الدرا�سي  التف�ق  خالل 
وتثبيت  احلفظ  يف  احلديثة 
ال�قت  تنظيم  وكيفية  املعل�مات 
الذهنية  اخلريطة  تقنية  مثل 
يف  واعتمدت  الدرو�س  لتلخي�س 
 : الذاكرة مثل  ذلك على كتب يف 
و  فراي  لرون  تذاكر  كيف  كتاب 
كتاب املذاكرة ال�سحيحة طريقك 
اإىل التف�ق للدكت�ر  اأحمد عبادة  
و كتاب مفتاح النجاح لعائ�س عبد 
الكتب  من  وغريها  القرين  اهلل 
التي  الدورات  خالل  من  واأي�سا 

قدمتها يف املجال

اأكيد ملا نحكي عن التفوق 
تكون النطالقة بتحليل 

وت�سريح الأو�ساع ومعاجلة 
امل�ساكل ، ياترى ماهياأهم 
م�ساكل اأبنائنا الطالب يف 

املراحل التعليمية من وجهة 
نظرك ، وما �سكل العالقة 

اليوم بني املعلمو بني 
الطالب ؟

منك  ال�س�ؤال  هذا  جدا  جميل 
القاعدة  �سعف  الطالب  ي�اجه 
التحتية بحيث اأنه غري قادر على 
لعدم  ذلك  امل�سائل  اأب�سط  حل 

العلمية  باملادة  الأ�ستاذ  متكن 
اأي�سا  يدر�سها  التي  الدرا�سية 
يف  الثقة  وزرع  املراقبة  غياب 
ال�الدين  قبل  من  التلميذ  نف�س 
وخا�سة الأم و�سدق ال�ساعر حني 
اأب�اه  مات  من  اليتيم  لي�س   : قال 
من  اليتيم  …اإمنا  ذليال  وتركاه 
،اأما  م�سغ�ل  اأباً  اأو  تخلت  اأما  له 
بالأ�ستاذ  الطالب  لعالقة  بالن�سبة 
فهي  الب�سيطة  جتربتي  بحكم 
غياب  يف  ومت�ترة  ه�سة  عالقة 

روح امل�س�ؤولية والأخالق

ح�سب راأيك هل ترى اأن 
الطالب ي�ستمتعون باملناهج 
املقررة عليهم اليوم اأم اأنهم 

يدر�سونها ملجرد اأنها مادة 
تعليمية ؟

ب�رساحة �سديدة وحتى ل نكذب 
التالميذ  يتعامل  بع�سنا  على 
املناهج  مع  الطالب  اغلبية 
ل  اذ  �سديد  بتقم�س  امل�سطرة 
ي�ستمتع�ن بدرا�ستها لأنها ل تلبي 
ويدر�س�نها  املعريف  احتياجهم 
عليها  جمربون  لأنهم  فقط 
امليدان  على  نتيجته  نرى  وهذا 

الدرا�سي املنحط

ماهي اأهم الفوارق بني 
املدر�سة الأ�سا�سية ومدر�سة 

اجلودة التي تدعو اإليها 
الوزيرة بن غربيط وفيما 

يكمن اخللل يف عدم جناعة 
مدر�سة اليوم ؟

يف  املتبع  الأ�سل�ب  الف�ارق  اأهم 
عملية التدري�س حيث اأن املدر�سة 
الأ�سا�سية تعتمد على التلقني دون 
للطالب  الفردية  الفروق  مراعاة 
تعدد  اجل�دة  مدر�سة  جند  بينما 
التدري�سية  العملية  يف  الأ�ساليب 
الأ�ستاذ  و�سع  اإىل  ا�سافة 
جمم�عة  واعطائه  املنا�سب 
على  ت�ساعده  تي  املهارات  من 
الت�ا�سل مع الطالب ،اأما بالن�سبة 
الي�م ه� عدم  للخلل يف مدر�سة 
امتالك الأ�ستاذ التقنيات احلديثة 
والت�ظيف  الطالب  مع  للت�ا�سل 

الع�س�ائي لالأ�ساتذة

من وجهة نظرك ماذا 
تنتظر من اجلهات املعنية 

لتح�سني و�سع املعلم و 
العملية التعليمية ؟

مبادئ  ق�سية  الق�سية  واهلل 
يجب  وفكرية  علمية  و�سح�ة 
اأن  واعالميني  كمثقفني  علينا 

لأنها  العملية  هذه  يف  ن�سارك 
م�سري بالدنا اجلزائر ، ل� رجعنا 
الأملاين  ال�سعب  قليال  ال�راء  اىل 
تالحم  بالبالد  النه��س  اأراد  ملا 
اأملانيا من  ونه�ست  مع احلك�مة 
ملا  ببعيد  لي�س  ونحن  خرابها 
اأراد ال�سعب اأن يخرج فرن�سا من 
اأر�سنا فعلها اإذا علينا اأن ن�سارك 
اأجل  من  وبالعمل  وبالفكر  بالقلم 
التعليمية  باملنظ�مة  النه��س 

ومنها باجلزائر

ماذا متثل لك كل هده 
التجربة خا�سة واأنك من 

ذوي الحتياجات اخلا�سة 
اإذ اأنها �سكلت لك حتديا 

كبريا ؟

الكتابة هي الدم الذي يجري يف عروقي 
الحتياجات  ذوي  من   اأنني  وخا�سة 
ق�ية  وارادة  ق�ة  منحتني  اخلا�سةفقد 
لرتك ب�سمتي يف احلياة وهي ر�سالتي يف 

الدنيا ترك الأثر

ماهي طموحاتك على 
�سعيد الكتابة وال�سعيد 

ال�سخ�سي ؟

تاأليف  الكتابي  ال�سعيد  على  طم�حاتي 
الأ�رسة  جمالت  يف  كتب  جمم�عة 
والتدريب واأنا ب�سدد النتهاء من الكتاب 
ال�سعيد  على  ،اأما  اهلل  �ساء  اإن  الثاين 
لأنها  ثالثة  اأذكر  كثرية  فهي  ال�سخ�سي 
ما�سرت  اأولها  يل  بالن�سبة  جدا  مهمة 
ان�ساء  وثانيها  الك�ت�سينج  يف  عاملي 
الحتياجات  بذوي  خا�سة  اأكادميية 
اخلا�سة وثالثها ار�ساء والداي رحمهما 
اهلل برتك الأثر الطيب والب�سمة يف وج�ه 

الخرين .
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للكاتبة �لكندية �لغينية، �أ�سي �أدوجيان

»و��سنطن بالك«.. �أعباء نف�سية 
لنظام  �لعبودية �لقدمي

�خلوف من �حلرية يف زمن �لعبودية، هو مو�سوع �لرو�ية �جلديدة بعنو�ن »و��سنطن بالك«، للكاتبة 
�لكندية �لغينية، �أ�سي �أدوجيان، �لتي �سبق �أن مت تر�سيح كتابها »�سود�وية ن�سف �لدم« جلائزة مان بوكر.

يعالج �لكتاب �لأعباء �لنف�سية �لتي خَلّفها �نهيار نظام �لعبودية �لقدمي على �أ�سحاب �لب�سرة �ل�سود�ء 
و�لبي�ساء، وي�سرد �سرية حياة �لعبد �لفتى و��سنطن بالك �نطالقًا من مزرعة لق�سب �ل�سكر يف بربادو�س 
عام 1830، �إىل �أن ي�سبح رجاًل حر�ً يف عامل مفتوح بال �نتماء �إىل مكان �أو �أي �سخ�س، حيث عبء �حلرية 

و�مل�سوؤولية و�ل�سعور بالذنب.

وكالت 

ماذ� يعني �أن يكون �ملرء 
حر�ً؟

لنا  ي�رسدها  التي  الرواية  ت�ستهل 
عاماً،  الـ11  ذو  وا�سنطن،  الطفل 
الفظيعة  التجربة  لأهوال  بو�سف 
جتارب  وعرب  القدمي.  للنظام 
تنهمك  واملغامرات،  الرعب  من 
ال�سوؤال  عن  الإجابة  يف  الرواية 
اإىل  وا�سنطن  يوجهه  الذي  الآتي، 
املزرعة،  على  اللطيفة  امل�رسفة 
يكون  اأن  يعني  »ماذا  كيت:  بيغ 
املرء حراً؟«. فتجيبه: اإنه التوجه 
توايل  مع  لكن  تريد.  حيث  اإىل 
والق�سوة  والعقاب  القتل  ق�س�ص 
الع�سوائية التي تق�سعر لها الأبدان، 
اإل  خمرجاً  ترى  ل  اأنها  تخربه 
اإميانها  من  »جزء  فهو:  باملوت، 
النهر  اأرا�سي  القدمي املتجذر يف 
املرتفع يف اإفريقيا، حيث املوتى 
يبعثون كاملني ليتمكنوا من امل�سي 

جمدداً بحرية«.
لكن ال�سدف �سوف حترر وا�سنطن 
اختياره  بعد  العبودية  وح�سية  من 
املزرعة،  مالك  اأخ  قبل  من 
كري�ستوفر  والعامل  امل�ستك�سف 
اأن  ونعلم  له.  ليكون خادماً  وايلد، 
اآلة  لبناء  خطة  لديه  كري�ستوفر 
وا�سنطن  واأن  واختبارها،  طريان 
ي�سكل جزءاً يف جتاربه، وتدريجياً، 
لكري�ستوفر  ي�سبح وا�سنطن رفيقاً 
ومرافقاً  نظرياته  اإىل  م�ستمعاً 
اآلة  جتميع  يجري  حيث  للتل،  له 

الطريان واإخ�ساعها للتجارب.

موهبة

الأخري  هذا  يبداأ  الوقت،  ومع 
ك�سخ�ص  وا�سنطن  اإىل  النظر  يف 
ل  عادية،  غري  مواهب  �ساحب 
فيعقد  موهوب،  ر�سام  واأنه  �سيما 
العزم على اإنقاذه من مزرعة اأخيه. 
لبع�سهما،  بالنظر  الثنان  ويبداأ 
مغايرة.  بطريقة  وال�سيد،  العبد 

ويجري  جرمية  تُرتكب  وعندما 
و�سع مكافاأة على راأ�ص وا�سنطن، 
فاإن الثنني �سوف يتخليان عن كل 
�سيء، و�سيلي ذلك رحلة هروبهما 
اإىل موقع ناٍء يف القطب ال�سمايل. 
وبوا�سطة منطاد يهرب الثنان من 
مزرعة باربادو�ص يف فريجينيا اإىل 
واأم�سرتدام  ولندن  �سكوتيا  نوفا 
ل  الق�سة  طموح  لكن  واملغرب. 
يقف هنا، وفقاً ل�سحيفة »نيويورك 
تاميز« الأمريكية، فقد كانت رغبة 
بالك  وا�سنطن  يلقى  األ  الكاتبة 
فمنحته  التاريخ،  ميليه  م�سرياً 
فوق  ب�رسعة  لل�سعود  جمالً 
ن�سج  من  حياة  ليعي�ص  ظروفه 
فهو  وح�سا�سيته؛  وذكائه  خميلته 
�سائعة  روح  كما  بالفطرة،  فنان 
عن  باحثة  الرواية  عرب  تتحرك 
الوطن.  عن  حزينة  نائية  فكرة 
ومعرفة  باأفكار  وا�سنطن  ويتحلى 
اأن  كما  اإرادته،  تتجاوز  تبدو 
الرواية بعنا�رس كثرية من ق�س�ص 
املغامرات من القرن 19. ويجعل 
عندما  اآ�رسة،  حكايته  وا�سنطن 

الهروب  فكرة  جميل  ب�رسد  يكتب 
يفعل  )كما  مبنطاد  املزرعة  من 
على  والهبوط  وكري�ستوفر(،  هو 
حيث  كندا،  اإىل  والتوجه  �سفينة 
كان  الذي  كري�ستوفر  والد  يجدان 

يعتقد اأنه متوفى.

مرحلة

الكاتبة، بو�سف دقيق، تر�سم  لكن 
عندما  الراجح.  وا�سنطن  عقل 
ثمناً  هناك  اأن  يعلم  كندا  ي�سل 
نذير  اأبداً  يفقد  ل  وهو  لراأ�سه. 
بالكامل،  وحقيقي  متاأ�سل  �سوؤم 
التي  العجائب  من  الرغم  على 
جتربته  العامل.  هذا  يف  يختربها 
تقدميها  يتم  الطبيعي  للعامل  تلك 
بو�سوح ل�ستح�سار  ي�سعى  نرث  يف 
يذهب  عندما  كما  اجلمال 
للغط�ص: »كم كان العامل م�سيئاً يف 
كل  روؤية  ميكنني  ال�سحلة.  املياه 
ال�سوء الذهبي لل�سباح املحت�رس. 
يتحرك  احلطام  روؤية  ميكنني 

زرقاء  اأهداب  احلياة.  اإىل  ويعود 
اأرجوانية ذهبية حتولت يف الأ�سفر 
املتقطعة  ال�سوء  لأ�سعة  املائي 
املطلي  التمويه  ويف  لالأ�سفل. 
متكنت من التقاط العيون الالمعة 

للجمربي الغريبة وال�سارمة«.
غوف  تانا  كندا  يف  ي�سادف 
ووالدها العامل يف جمال الطبيعة، 
الذي ي�سبح حامياً له ويفتح اأمامه 
الطبيعي.  العامل  درا�سة  باب 
وب�رسعة، يبداأ الكتابة ب�سهولة عن 
عينات الأنواع وحم�ص الكربونيك 
ال�سوئي.  والتمثيل  والأوك�سجني 
وتبداأ نوع من عالقة رومان�سية بينه 
وناتا، عالقة يجري التعامل معها 
غوف،  عائلة  ومع  وتكتم.  برقة 
ليعمل  لندن  اإىل  وا�سنطن  يتجه 
على ت�سكيل متحف جديد لعر�ص 

خملوقات حية من الأعماق.
لكن بغ�ص النظر اإىل اأين الجتاه، 
لعتناق  ا�ستعداد  دائماً  يتنازعه 
داخلي  اإح�سا�ص  مع  العامل 
بالغرتاب. لقد فاز باحلرية لكنه 
التي  التجارب  من  يتخل�ص  مل 

اإلغاء  من  �سنوات  فبعد  بها.  مر 
ي�سعر  وا�سنطن  يزال  ل  العبودية، 
ب�سكل �سياد  ب�سبحها  باأنه مطارد 
لال�ستعباد  جت�سيد  يف  مكافاآت، 
الداخلي. مرعوب بحريته الأوىل، 
فاإنه مي�سي �سنواته التالية حماولً 
الداخلية.  جروحه  من  التخل�ص 
كيت،  بيغ  عن  انف�ساله  قبل  حتى 
من  وجودي  بخوف  ي�سعر  كان 
هويته،  اإ�سالح  على  حريته  قدرة 
مفتوح،  لعامل  الرهيبة  والطبيعة 

حيث ل انتماء ملكان اأو �سخ�ص.
املعقدة،  وا�سنطن  �سخ�سية 
واإح�سا�سه  ومعرفته،  براءته 
ت�سري  الأ�سياء،  طبيعة  بالعجب يف 
اإىل عدة طبقات لإبداع الذات. من 
الكاريبي  يف  ال�سكر  ق�سب  حقول 
الأر�سية،  الكرة  �سمال  اأق�سى  اإىل 
لندن  يف  ال�سمك  اأحوا�ص  ومن 
فاإن  املغرب،  يف  ال�سحراء  اإىل 
اأودجيان  بت�ساوؤلت  م�سغول  النرث 
بق�سة  اجلميل،  ونرثها  الفكرية 
عن عامل مدمر وم�سنوع جمدداً، 

عما تعنيه »احلرية احلقيقية«.
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�أمني ر�بطة علماء �ل�ساحل �لإفريقي يو�سف بلمهدي: »�جلنادرية« تخليد لتاريخ �لأمة
الإ�سالمي  املجل�ص  ع�سو  اأكد 
العام  والأمني  باجلزائر  الأعلى 
لرابطة علماء ودعاة واأمة ال�ساحل 
الإفريقي الدكتور يو�سف بلمهدي، 
اأن لكل اأمة هوية، وتظهر هذه الهوية 
ثقافتها  خالل  من  الب�سمة  وهذه 
واأمة  عربية  اأمة  ونحن  وتراثها، 
من  كنوزها  على  نتعرف  الو�سط، 
والبحث  املهرجانات،  هذه  خالل 

عن الرتاث والثقافة والتعرف على 
مطلب  هو  الأخرى  الأمم  اأ�رسار 
�رسعي كما جاء يف القراآن الكرمي 
فاأنظروا(،  الأر�ص  يف  �سريوا  )قل 
لل�سياحة  ال�رسع احلكيم  فقد جعل 
على  التعرف  يف  كربى  اأهمية 
�سبحانه  اخلالق  واإبداع  الأر�ص 

وتعاىل.
ولفت الدكتور يو�سف بلمهدي اأحد 

للرتاث  الوطني  املهرجان  �سيوف 
والثقافة »اجلنادرية 33« لهذا العام، 
اأن رعاية خادم احلرمني ال�رسيفني 
العزيز  عبد  بن  �سلمان  امللك 
ملهرجان اجلنادرية واإعطائها هذه 
مل�سوؤولية  اإدراكه  باب  من  القوة 
الأمة والدولة يف اأن تعنى بثقافتها 
تاريخ  ل  فمن  وتاريخها،  وعنوانها 
له ل م�ستقبل له، وخدمة هذا الأثر 

ذاكرة  على  احلفاظ  من  نوع  هو 
الإن�سان على ظهر الأر�ص، موؤكداً 
الربط  لهذا  بحاجة  الأجيال  اأن 
ما  وهذا  واحلا�رس،  املا�سي  بني 
برنامج  اأي  فاإن  املهرجان،  حققه 
اأو مهرجان ي�سعى اإىل تخليد تاريخ 
واآثارها ويبني نعمة اهلل  هذه الأمة 
عليه وما تو�سل له من تطور هو اأمر 
له،  اإعالمي  ت�رسيح  ويف  �رسعي. 

بالعالقات  بلمهدي  الدكتور  اأ�ساد 
اجلزائر  بني  والتاريخية  العميقة 
واململكة العربية ال�سعودية، موؤكداً 
متينة  العالقة  هذه  يجعل  ما  اأن 
والإ�سالمي  العربي  املوروث  هو 

وعالقة الأخوة بني البلدين.
بحفل  بلمهدي  الدكتور  واأ�ساد 
برعاية  اجلنادرية  مهرجان  افتتاح 
معرباً  ال�رسيفني،  احلرمني  خادم 

عن اإعجابه ال�سديد ب�سباق الهجن 
كما  الأوىل،  للمرة  ي�ساهده  الذي 
وطن(  يا  )تدلل  باأوبريت  اأ�ساد 
وم�سمونه،  مبو�سوعه  متيز  التي 
حيث عر�ص تاريخ اجلزيرة العربية 
اململكة  تاأ�سي�ص  اإىل  و�سولً 
اإليه  و�سلت  وما  ال�سعودية  العربية 

من تطور.
وكالة �أنباء �ل�سعر 

للكاتب عماد �لدين ر�ئف

من بريوت وعنها: �أور�ق �أور��سية يف �لتفاعل �حل�ساري
دار  عن  حديثاً  �سدر   
بريوت،  يف  العربي  امل�سور 
كتاب »من بريوت.. وعنها – 
التفاعل  يف  اأورا�سية  اأوراق 

احل�ساري« العام اجلاري.
الكتاب يحوي 12 بحثاً مرفقاً 
بالوثائق وال�سور، تروي عن 
رحالة وم�ست�رسقني وفنانني 
اأورا�سيا  من  و�سحافيني 
العامني  بني  لبنان  زاروا 
اآثاراً  وتركوا  و2007   1860
اإىل  الق�سة  من  اإبداعية 
الق�سيدة واللوحة واملنحوتة 

عن بريوت.
اإبداعات  الكتاب  وي�سم 
الرو�سية  من  مرتجمة 
والت�سيكية  والأوكرانية 
من  وغريها  والآفارية 
عرب  الأورا�سية،  اللغات 
املفت�ص  ق�س�ص  اإحياء 
�ستيبان  الرو�سي  املدر�سي 
كتاب  يف  كوندورو�سكني 
كوندورو�سكني  »حكايات 
بري�سة  قرن  قبل  لبنان   -
املوؤلف:  )دار  رو�سية« 
2016(، واأعمال امل�ست�رسق 

اأغاتانغل  الأوكراين 
ق�س�سه  ومنها  كرمي�سكي، 
الري�ص  )ريا�ص  البريوتية 
 ،)2017 والن�رس:  للكتب 
عن  كرمي�سكي  ودفاع 
وردة  اللبنانية  الأديبة 
»الأدب  كتابه  يف  اليازجي 
العربي املعا�رس«، ملنا�سبة 
150 �سنة على �سدور ديوان 

اليازجي »حديقة الورد«.
عن  الكتاب  ويتحدث 
والر�سامني  الكتاب  رحالت 
رحلة  ومنها  بريوت،  اإىل 

�سنة  بريغ  نيقولي  الكاتب 
1860، اإبن القي�رس الرو�سي 
نيقولي نيقولييفيت�ص �سنة 
عمل  اإىل  و�سولً   ،1871
وميخائيل  �سابينا  الزوجني 
الطوابع  ر�سم  على  بورادا 
على  اللبنانية  الربيدية 
الأهلية،  احلرب  عتبة 
واأ�سعار ومنحوتات ميخايلو 
يت�سمن  كما  هورلويف. 
مرتجماً  ف�ساًل  الكتاب 
يف  الجتماعية  احلياة  عن 
بعنوان   ،1959 �سنة  بريوت 

ال�سغار«،  بريوت  »اأنا�ص 
الت�سيكو�سالفيني  للرحالتني 
مريو�سالف زيكموند ويرجي 
كتابيهما  من  هانزليكا 

»الهالل املقلوب«.
ويف الكتاب ترجمة لق�سيدة 
الكبري  الداغ�ستاين  ال�ساعر 
عن  حمزاتوف  ر�سول 
فيها  يتحدث  وهو  بريوت، 
القرغيزي  الكاتب  اإىل 
اأيتماتوف  جنكيز  الكبري 
عن ذكرياتهما امل�سرتكة يف 

بريوت ربيع العام 1967:

يوم  جنكيز  يا  »اأتذُكُر 
ا�ست�سافتنا بريوت معاً

البحر  من  �رسى  كيف 
وال�سماء

�سوء اأزرٌق باهٌت
وال�سوارُع جذبتنا اإليها؟«..

بريوت  »من  كتاب  اأن  يذكر 
وعنها« هو اخلام�ص لرائف 
البحوث  من  �سل�سلة  يف 
التفاعل  يف  والرتجمات 
اأوا�سيا  بني  احل�ساري 

والعامل العربي.
وكالت
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ميهوبي يرد على اجلدل القائم حول ترميم الق�سبة :

 اإقليم اإيل دو فران�س �سيتكفل ماديا 
باملهند�س العاملي  جون نوفال 

بعد اجلدل الذي اأثري موؤخرا ب�ساأن ال�ستعانة باخلبري الفرن�سي واملهند�س املعماري العاملي جون نوفال  
لرتميم الق�سبة رد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي  قائال عن هذا الأخري اأنه  يعد �ساحب الت�سميمات 
املنت�سرة يف العامل يف كل البالد وهو مرجع من مراجع العمران، و فيما يتعلق  مبجيئه اإىل اجلزائر فهي 

تاأتي يف اتفاق بني ولية اجلزائر العا�سمة  واإقليم اإيل دو فران�س  الفرن�سية  وت�سم هذه التفاقية عدد 
من املحاور  من بينها  املحور املتعلق بتهيئة العا�سمة عرب خمطط 2035  الذي و�سعته ولية اجلزائر ومتت 
امل�سادقة عليه من قبل احلكومة  ويعنى هذا املخطط بتهيئة العا�سمة لتكون مدينة وعا�سمة من عوا�سم 

املتو�سط  املتطورة التي حتافظ على معمارها وعلى تراثها وخ�سو�سياتها ولكن اأي�سا لبد من  العتماد 
على ب�سمة حداثية لتطور العا�سمة من اجلانب  املعماري .

حكيم مالك 

جون نوفال �سيعيد 
اإحياء  الق�سبة كجزء 

من الن�سيج العمراين

ميهوبي  �أ�ضاف  �ل�ضياق  ذ�ت  ويف 
�لفرن�ضي   �ملعماري  �ملهند�س  �أن 
�التفاق  �ضمن  جاء  نوفال  جون 
�لعا�ضمة  �جلز�ئر  والية  مع 
ما  وكل  فر�ن�س   دو  �إيل  و�إقليم 

و�ملايل  �ملادي   باجلانب  يتعلق 
خربته  من  �ال�ضتفادة  �ضيتم  حيث 
لتهيئة  لي�ضت  �لدر��ضي  ومكتبه  
فرتة  يف  ��ضتفيد  كما  �لق�ضبة 
 « �ملعماري  بـاملهند�س  ما�ضية  
�لت�ضميمات  �لكثري من  بيوون« يف 
�جلز�ئر  يف  �ملوجودة  و�ملعامل 
حيث  م�ضتقبال   �ضت�ضنف  و�لتي 
وبتجربته  بخربته  نوفال   �ضياأتي 
�لطويلة ليقدم وجها نظري جلعل 
�لق�ضبة جزء من �لن�ضيج �لعمر�ين 
�ملنطقة  هذه  �إحياء  و�إعادة 

ب�ضورة خمتلفة ، موؤكد� �أن هناك 
ولدى  �لعام  �لر�أي  �لتبا�س وقع يف 
هو  نوبل  فجون  �ملهتمني  بع�س 
خربة وقيمة علمية كبرية علينا �أن 
جون  �ضيكون  حيث  منها  ن�ضتفيد 
تهيئة  عملية  يف  �ملن�ضق  نوفال 
بدء�  �لعا�ضمة  خليج   �أو  �ل�ضاحل 
�الأعظم  �جلز�ئر  جامع  من �رصح 

�إىل غاية حي �لق�ضبة.

العتماد على اأكرث من 

مهند�س جزائري   100
و35 مكتب درا�سات 

لرتميم الق�سبة

ترميم  مب�ضاألة  يتعلق  وفيما 
�لثقافة  وزير  �أو�ضح  �لق�ضبة  
�أنه  قد �تفق عليها �ضابقا وهي 
ت�ضيري  وتهيئتها  �الجناز  قيد 
بني   وبالتن�ضيق  جيدة  بوترية 
�جلز�ئرية   �لدر��ضات  مكاتب 
 100 من  �أكرث  هناك  حيث 

يف  ي�ضتغل  جز�ئري  مهند�س 
�أي�ضا  ويوجد  �مل�رصوع  هذ� 
جز�ئري  مكتب   35 من  �أكرث 
»�لق�ضبة  مب�رصوع  يتكفل 
على  �العتماد  مت  حيث   «
�لعاملة حيث  �ليد  �ملئات من 
باإ�ضهامات  ميهوبي  �أ�ضاد 
�ملعماريون �جلز�ئريون  قائال 
نحن نعتز بهم الأنهم  يقومون 
مبا  �ضعد�ء  ونحن  كبري  بعمل 
مت �لتو�ضل �إليه من معامل مثل  

وق�ضور  قالع  ومن  �لق�ضبة 
قد   �لق�ضبة  يف  م�ضاجد  ومن 
منها  البد  وهذه  ترميمها  مت 
وجود  وال  �إ�ضكال  تطرح  الأنها 
مت  حيث  �مل�ضاكن  يف  للتقييد 
معينة  مناطق  �ضمن  ت�ضنيفها 
�ملخطط  �ضمن  هذ�  ويدخل 
�لذي  �لوقت  �ضياأخذ  �لذي 
و�ال�ضتعجال  ويفر�ضه  يتطلبه 
�ضي�رص  �لرتميم  عملية  يف 

بعو�مل �لتهيئة. 

الروائي اجلزائري وا�سيني الأعرج:

الق�سية الأندل�سية رافد  مهم من روافد الهويات الوطنية
�جلز�ئري  للرو�ئي  �أم�س  ن�ضط 
حول  ندوة  �الأعرج  و��ضيني 
»�لتخييل يف �إعادة ت�ضكيل �لهوية 
 ) �الأندل�ضي  �لبيت   ( �الأندل�ضية 
زكرياء  مفدي  �لثقافة  »بق�رص 
�للقاء  هذ�  ويدخل  بالعا�ضمة 
�خلا�س  �لندو�ت  برنامج  �ضمن 
�لدويل  للمهرجان   13 بالطبعة 
للمو�ضيقى �الأندل�ضية و�ملو�ضيقى 

�لعتيقة .

اأنا من ال�ساللة املتبقية 

من املور�سكيني الذين 
يقاومون النقرا�س

وعرب �لرو�ئي �جلز�ئري و��ضيني 
�لكبرية   فرحته  عن  �الأعرج 
يف  للحديث  �لكرمية   بالدعوة  
هذ� �للقاء عن �لتخييل يف �إعادة 
ت�ضكيل �لهوية �الأندل�ضية ) �لبيت 
�أنه يعد  من  �الأندل�ضي (  موؤكد� 
�ل�ضاللة �ملتبقية من �ملور�ضكيني 
�لذين يقاومون �النقر��س م�ضري� 
لوجود  �أي�ضا  حرية  يف  وقع   �أنه 

�أديب يف تظاهرة مو�ضيقية .

الدولة الوطنية هي 
التي حتمي كافة 

العنا�سر الهوياتية  

وفيما يخ�س �لبيت �الأندل�ضي قال 
رو�ية  لي�ضت  �أنها  �الأعرج  عنها  
ت�ضلط  و�لتي  هاج�س  هي  و�إمنا 
�ل�ضوء على ق�ضية �لهويات وعليه 
بهوياتنا  بيننا  مر�ضى  فنحن 
بلدنا  يف  �حل�ضا�ضة  بالق�ضايا 

�ملو�ضوع  بهذ�  �الهتمام   ورمبا 
�الأندل�ضية  �لق�ضية  الأن  ر�جع 
رو�فد  من  ر�فد  لكونها  مهمة  
يجب  �لتي  �لوطنية  �لهويات 
من  نطرح  ونحن  بها   �العرت�ف 
»م�ضكل  �الأندل�ضي  �لبيت  خالل« 
�لهوية  وبالتايل فالدولة �لوطنية 
�لعنا�رص  كافة  حتمي  �لتي  هي 

�لهوياتية  .

مناق�سة مو�سوع 
اجلذور الأندل�سية

حلم  هي  �الأندل�ضي  �لبيت  �أما 
حيث  �الأندل�ضية  فرتة  نهاية  يف 
حتكي عن  �ضخ�ضان كانا يحلمان 
بخد�وج  ربطتها  كيف  بالزو�ج 
مر�د  ق�ضة  حتكي  وهي  �لعمياء 
من  �ملنحدرين  �أحد  با�ضطا، 
�ملوري�ضكيني وهو �ضيد �أحمد بن 
خليل ، �ملعروف بغاليليو �لروخو، 
�لذي �لتجاأ �إىل �جلز�ئر �لعا�ضمة 
ع�رص  �ل�ضاد�س  �لقرن  خالل 
�مليالدي ، بعد �أن جنا باأعجوبة 

من �ملوت ،نا�ضل مر�د من �أجل 
�حلفاظ على ملكية �ل�ضكن �لذي 
�ضيده �أجد�ده ، بالرغم من �أطماع 
بع�س �ضما�رصة �لعقار ال�ضتغالل 
برج  لبناء  �الأر�ضية  م�ضاحته 
عظيم ، كما �أن هذ� �لعمل �الأدبي 
 ، �لعربية  باللغات   تباعا  �ضدر 
 ، �الأملانية   ، �لكردية   ، �لفرن�ضية 
�ل�ضويدية و�لد�مناركية وهو مادة 
خ�ضبة ملناق�ضة مو�ضوع �جلذور 

�الأندل�ضية.
حكيم مالك 

 يف الور�سة التكوينية للمهرجان الدويل للمو�سيقى
 الأندل�سية واملو�سيقى العتيقة 

31 �سابا من اجليل اجلديد يهتمون 
بالعزف على الآلت املو�سيقية

يف الأيام املغاربية للمونودراما:

 تتويج عر�س »كاليغيول« بجائزة احلبارة الذهبية

على  نظمت  �لتي  �لعزف   �لتكوينية يف  �لور�ضة   جمعت 
للمو�ضيقى  �لدويل  �ملهرجان  من   13 �لطبعة  هام�س 
من  وكانت  عازفا   31 �لعتيقة  �ملو�ضيقى  و  �الأندل�ضية 
�ضملت  و�لتي  �أحمد   بابا  �الأ�ضتاذ خليل  وتاأطري  �إ�رص�ف 
و�ملتمثلة  �آالت   �أربع  على  و�لتدريب  �لتكوين   من  كل 
يف  �لقويطر�، �لرباب، �لكمان و �لعود بنوعيه �لعربي و 
�إىل غاية 25  �أيام من 21  �جلز�ئري  وهذ� طيلة خم�ضة 

دي�ضمرب 2018 .
بتن�ضيط  �ملو�ضيقى  �أ�ضاتذة خمت�ضني يف  �أربع  قام  ولقد 
�جلديد  �جليل  �هتمام  مدى   تربز  و�لتي  �لور�ضات 
�أ�رص�ر  �كت�ضاف   و  باملو�ضيقى  �جلز�ئري  �ل�ضباب  من 
�الأ�ضتاذ  �لقويطر�«  ور�ضة«  على  �أ�رصف  حيث  �الآالت 
ين�ضطها  �لتي  �لور�ضة  �أن  �أو�ضح  �لذي  بوكابو�س  في�ضل 
و�لتعريف  للحا�رصين   �ملعارف  بع�س  نقل  �إىل  ترمي 
خا�ضة  عليها  يقبل  �لتي  و  �لبحتة  �جلز�ئرية  �الآلة  بهذه 
�لور�ضة  �أن  �ملتحدث  �أ�ضاف  و  كثري�  �لن�ضوي  �لعن�رص 
�الآلة  �لتحكم يف  تقنيات  فيها  �مل�ضاركني  للعازفني  متنح 

و �لعزف مبهارة.

�أطر  �لذي   �أحمد   بابا  �لفرقة خليل  �أ�ضار  رئي�س  ولقد 
�أن يتعلم �لعازفون  �لور�ضة �ملتعلقة بالكمان على �أهمية 
على   د�ئما  يعمل  �أنه  م�ضري�  باإح�ضا�س،   و�الأد�ء  �لعزف 
�أن  �عتبار  على  لطالبه  بالعزف  �ملتعلقة  �ملهار�ت  نقل 
دونه  ال   �الأندل�ضية  فمن  �الأورك�ضرت�  للكمان مكانته يف 

يكتمل �للحن و ال �لعزف .
على  �أ�رصف  �لذي  رحموين   جياليل  �الأ�ضتاذ  وقال 
ور�ضة �لرباب  �أنها �آلة قدمية وجد مهمة يف �ملو�ضيقى 
�الأندل�ضية و هي تعمل على تكملة و �ضبط �ملعزوفة يف 
�الآلة.  هذه  مكانة  تعوي�س   ميكن  ال  بحيث  �الرك�ضرت� 
وفيما يخ�س هذه �لور�ضة فلقد   �ضمت 5 عازفني  وكانت 

فيها �مل�ضتويات  جد متقاربة.
يف حني �أكد �الأ�ضتاذ �مل�رصف على ور�ضة �لعود �أن ور�ضته 
�الآلة  هذه  على  للعازفني  �لتقنيات  بع�س  نقل  �إىل  ترمي 
�ضبط  مع  �لتعامل  وطريقة  بال�رصعة  تعلق  فيما  خا�ضة 
�الآلة و �أهمية �لور�ضة تكمن يف كون �الهتمام بالتكوين يف 

�آلة �لعود تر�جع كثري� يف �ل�ضنو�ت �الأخرية.
حكيم مالك

�فتك عر�س »كاليغيوال » لفرقة م�رصحية 
�لدر�مية  للفنون  �لعايل  �ملعهد  من  
جائزة  �لعا�ضمة(  )�جلز�ئر  �لكيفان  بربج 
�ملغاربية  لالأيام  �لذهبية«  »�حلبارة  
للمونودر�ما �لتي �ختتمت فعالياتها �ضهرة 

�أول �أم�س باالأغو�ط.
للعر�س  �لف�ضية  �حلبارة  جائزة  وعادت 
م�رصحية  لفرقة   « جتر�أ  �ملونودر�مي« 
�حلبارة  جائزة  عادت  فيما  تون�س   من 
من   « �الأ�ضيل  »درب  جلمعية  �لربونزية 

�الأغو�ط.
رئي�س  قربوين  علي  �الأ�ضتاذ  وح�ضب 
جمعية »درب �الأ�ضيل« �ملنظمة للتظاهرة 
و�إىل جانب  �لطبعة �حلالية �ضهدت  فاإن  
»ر�قيا«  م�ضتوى  »�لنوعية«  �مل�ضاركة 
�لكثري من  وك�ضفت عن  �لفني  �الأد�ء   يف 
�ملو�هب �لتي تب�رص مب�ضتقبل »و�عد« يف 

هذ� �ملجال  �لثقايف.
�لتظاهرة  �ختتام هذه   هذ� ومتيز حفل 

ون�ضاطات  عرو�س  بتقدمي  �لثقافية 
�مل�ضاركني  تو�ضية  قر�ءة  �أعقبتها  فنية  
�الأيام  تظاهرة  ترقية  �إىل   تدعو  �لتي 
وهي  للمونودر�ما  مغاربي  مهرجان   �إىل 
من  كبري�  جتاوبا  لقيت  �لتي  �لتو�ضية 

طرف �جلمهور  �حلا�رص.
د�مت  �لتي  �لفعاليات  هذه  وتخللت 
متحورت  ور�ضات  تن�ضيط  �أيام  خم�ضة 
حول »�إعد�د  �ملمثل » و »�الإلقاء« بتاأطري 
�إلقاء  عن  ف�ضال  من ممار�ضني خمت�ضني 
�أ�ضاتذة  مب�ضاهمة  �أكادميية  مد�خالت  

جامعيني.
لالإ�ضارة فاإن �لطبعة �خلام�ضة من �الأيام 
�حت�ضنتها   �لتي  للمونودر�ما  �ملغاربية 
كريو  بن  �هلل  عبد  �لتخي  �لثقافة  د�ر 
عرفت م�ضاركة 165 عار�ضا ومتكونا من 
كافة  واليات �لوطن ومن �ملغرب وتون�س 

وليبيا ح�ضب �ملنظمني .
ق.ث  
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اكت�صاف مادة يف قطرات العني 

تعالج �صرطان الدم
ك�سفت در��سة علمية �أجريت يف بريطانيا �أن �أحد مكونات 

قطر�ت �لعني �خلا�سة بعالج �أمر��ض �ل�سبكية، ميكن �أن 
ي�ستخدم كو�سيلة فعالة يف عالج �رشطان �لدم، ون�رش �لعلماء 

 .»Nature Communications« نتائج در��ستهم يف جملة
وجاء فيها �أن مركب قطر�ت �لعني �ملعروف بـ 

»SPHINX31« �لذي ي�ستخدم عادة يف عالج �أمر��ض �سبكية 
�لعني، ميكنه كبح ن�ساط جني ي�سبب ن�ساط وتكاثر �خلاليا 

�ل�رشطانية.
و�ختربت فعالية هذ� �ملركب على �لفئر�ن �ملخربية �لتي 

حقنت بخاليا �رشطان �لدم، ومن ثم عوجلت مبركب 
»SPHINX31«. وي�سري �لعلماء �إىل �أن منو وتكاثر �خلاليا 

�ل�رشطانية �أ�سبح بطيئا دون �أن يالحظو� �أي �أعر��ض جانبية 
له.

ووفقا للعلماء، فاإن »هذ� �الكت�ساف يعطينا �إمكانية لتطوير 
�لطرق �مل�ستخدمة يف عالج �رشطان �لدم �لنخاعي �حلاد، 

وقد ي�سبح �الأ�سا�ض يف عالج �أنو�ع �ل�رشطان �الأخرى«.

هل ت�صعر بالتعب؟ هذا هو 
ال�صبب!

متكن فريق من �لعلماء من �لكلية �مللكية �لربيطانية يف لندن، 
من �كت�ساف وحتديد �أحد �أ�سباب متالزمة �لتعب �ملزمن

Chronic fatigue syndrome �أو �خت�سار� CFS وتبني 
من �لدر��سة �ملذكورة، �أن �ل�سبب قد يكمن يف فرط ن�ساط 

جهاز �ملناعة.
وجاء يف نتائج �لدر��سة �لتي ن�رشتها جملة 

Psychoneuroendocrinology، �أن �ملتالزمة �ملذكورة 
و�لعو�مل �لتي تثريها، ال تز�ل غام�سة ومل تدر�ض ب�سكل كاف 

بعد.
ومع ذلك، رجح �لكثري من �لدر��سات �ل�سابقة �أال يكون مكمن 

�ملر�ض يف �لعامل �لنف�سي، الأن عو�ر�ض متالزمة CFS تظهر 
يف �لكثري من �الأحيان بعد �الإ�سابة بنزلة برد �سديدة �أو نتيجة 
للعدوى �لفريو�سية، و�كت�سف فريق �لعلماء، بقيادة �لربوفي�سور 

كارمني باريانتا، �أن هذ� ممكن يف حال وجود جهاز مناعي 
مييل الإبد�ء ردود �لفعل �ملفرطة ويعتقد �لعلماء �أن لهذ� 

�لعامل �أ�سوال ور�ثية.

فنجان واحد من القهوة املّرة 
يك�صف لك اإن كنت مهزوزا 

نف�صيا اأم ال!
رجح بحث جديد �أن يكون �لولع ب�رشب �لقهوة �ملّرة �ل�سود�ء، 
عالمة على �أن مدمنها مهزوز نف�سيا، ووجد �لباحثون �لذين 

يدر�سون �حلليمات �لطعمية �رتباطا كبري� بني ��ستهالك بع�ض 
�مل�رشوبات �ملف�سلة لدينا مثل �ملزر �لفاحت �لهندي �ملر، 

و�لقهوة �ل�سود�ء وماء �لتونيك وهو م�رشوب غازي مكربن، يدل 
على ميز�ت �سخ�سية »�رشيرة«.

ولهذ�، قد يتوجب عليك �حلذر �إذ� كان �سديقك �أو �رشيكك 
يتجنب �حلليب و�ل�سكر يف فنجان قهوته، وي�سدد على �رشورة 

مر�رتها.
و�سمل �ال�ستطالع �لذي ن�رش يف جملة »Appetite«، نحو 

�ألف م�سارك ومت �إجر�وؤه يف جامعة �إن�سربوك يف �لنم�سا، حيث 
�سنف �مل�ساركون �الأطعمة �ملختلفة مبقيا�ض �ست نقاط، ثم 

خ�سعو� الختبار يحدد �سماتهم �ل�سخ�سية.
ووجد معّد� �لبحث �لرئي�سان كري�ستينا �ساجيوغلو، وتوبيا�ض 

غريتيماير، �أنه كلما كان �مل�ستهلك م�ستمتعا بالنكهات �ملرة، 
كانت �سماته �ل�سخ�سية »�أ�سد ق�سوة«وكتب �لباحثان: »�أظهرت 

�الأبحاث �حلديثة �أن تف�سيل �لطعم �ملر مرتبط ب�سمات 
�سخ�سية حاقدة و�سادية قد تربز حتى يف �ملعامالت �ليومية«.

وهذه لي�ست �ملرة �الأوىل �لتي جتد فيها �الأبحاث �سلة بني 
�لذوق و�ل�سمات �ل�سخ�سية، حيث ك�سفت نتائج �سابقة �أن 

تف�سيل �الأطعمة �حللوة يزيد من »رفق« متناولها وحما�سه 
للم�ساعدة، يف حني �أن تف�سيل �لطعم �ملر يت�سل بال�سفات 

�لعدو�نية و��ستنباط �أحكام �أخالقية �أكرث ق�سوة و�رش�مة.

اكت�صاف بروتني خطري يف عيون الب�صر
كاليفورنيا  جامعة  علماء  �كت�سف 
بروتينات  قدرة  دييغو،  �سان  يف 
لالأمر��ض  �مل�سببة  »�لربيون« 
�لرت�كم  على  �لتنك�سية،  �لع�سبية 
 Science موقع  ويفيد  �لعني  يف 
تنتقل  �لربوتينات  هذه  �أن   Alert
�إىل �لنا�ض عرب عمليات زرع قرنيات 
جزيئات  هي  �لـ«بريون«  م�سابة 
ج�سيم  �أو  �لعدوى  ت�سبب  بروتينية 
بروتيني ُمْعٍد، وهي بروتينات ذ�ت 
حتفيز  على  قادرة  م�سوهة،  بنية 
 PrP الأغ�سية �لطبيعية لربوتينات�
يبد�أ  لذلك  نتيجة  »بريونات«،  �إىل 
تر�كم  عنه  ينتج  مت�سل�سل،  تفاعل 
فيما  لرتتبط  �ساذة،  جزيئات 
�الأميلويد،  لويحات  م�سكلة  بينها 
�الأن�سجة  بدورها ترت�كم يف  و�لتي 
مر�ض  فمثال  تلفها،  وت�سبب 
)�العتالل  جاكوب«  »كروتزفيلد 

يف  يت�سبب  �الإ�سفنجي(  �لدماغي 
تلف ق�رشة ن�سفي �لكرة �لدماغية 
و�أجز�ء �أخرى من �لدماغ، ما يوؤدي 

�إىل موت �مل�ساب.
تكون  �لـ«بريون«  �أمر��ض  بع�ض 
ور�ثية، مثل �الأرق �لعائلي �ملميت، 
�لنا�ض  ي�ساب  �أن  ميكن  ولكن 
تناول  جر�ء  �لـ«بريون«  باأمر��ض 
بو��سطة  �أو  مري�ض،  حيو�ن  حلم 
وقد  �جلر�حية  �لعمليات  �أدو�ت 
و�سح �لعلماء �أن �لـ«بريونات« ميكن 
�الأ�سخا�ض  عيون  يف  ترت�كم  �أن 
دماغي  باعتالل  �مل�سابني 
�أعر��ض  ظهور  دون  �إ�سفنجي، 
�الأطباء  در�ض  وعندما  ملحوظة، 
بهذ�  �ملتوفني  �ملر�سى  عيون 
�لـ«بريون«  �أن  �كت�سفو�  �ملر�ض، 
و�لقرنية،  �لعني  �سبكية  يف  منت�رش 
�لعني  وبيا�ض  �لب�رشي،  و�لع�سب 

)�ل�سلبة( و�لعد�سة.
�لـ«بريون«  ي�سل  للخرب�ء،  ووفقا 
خالل  من  �لدماغ،  من  �لعني  �إىل 
يح�سل  قد  �أو  �لب�رشي،  �لع�سب 

�أدو�ت  ��ستخد�م  عند  �لعك�ض 
ين�سحون  لذلك  ملوثة،  جر�حية 
�لالزمة  �لتد�بري  �تخاذ  ب�رشورة 

ملنع حدوث ذلك.

القاتل ال�صامت

 يتناول �أغلبية �لنا�ض كميات كبرية من �ل�سوديوم �لذي ي�سكل �ملكون �لرئي�سي للملح. يحدث 

ذلك عن �الأطعمة �مل�سّنعة مثل �لبيتز� و�لربغر و�ل�سجق و�لبطاط�ض �ل�سيب�سي و�ملعجنات 

�جلاهزة. وي�سبب �ل�سوديوم �لز�ئد �رتفاع �سغط �لدم �لذي ي�سّمى »�لقاتل �ل�سامت« الأنه 

يهدد �سحة �لقلب. وينبغي �أال تزيد كمية �ل�سوديوم �لتي تتناولها يومياً عن 2.3 غر�م، ويف 

حال وجود زيادة خلطر �الإ�سابة باأمر��ض �لقلب و�ل�سكتة يجب �أال تزيد �لكمية على 1.5 

غر�م فقط. لذلك �إذ� ��سطرتك �لظروف ل�رش�ء معلبات �أو �أطعمة جاهزة �بحث عن عبارة 

»قليل �ل�سوديوم« على �لعبوة قبل �ل�رش�ء. وت�سّنف كثري من �ملو�د �حلافظة �مل�ستخدمة يف 

�الأطعمة �مل�سّنعة باعتبارها مو�د م�رشطنة، وتعترب م�سوؤولة عن �نخفا�ض ذكاء �الأطفال. 

يف  ي�ستخدم  الأنه  �ملقلية،  �لدجاج  وقطع  �لربغر  مثل  �ل�رشيعة  �لوجبات  من  �حذر  كذلك 

م�سببات  من  تعترب  �سارة  كيميائية  مو�د  �لقلي  بعد  �لذهبي  �سكلها  �إعطاءها  ويف  حفظها 
�ل�رشطان

اإن كنت هزيال وق�صريا فاعلم اأن اأمك حتت�صي ال�صاي والقهوة

مادة كيميائية يف م�صحوق الكاري تقاوم االأورام ال�صرطانية

در��سة  نتائج  �أثبت 
من  علماء  �أجر�ها 
�لوطنية  �إيرلند�  جامعة 
لل�ساي  �لن�ساء  �رشب  �أن 
�حلمل  �أثناء  و�لقهوة 
على  �سيئة  �آثار�  يرتك 

�سحة �جلنني ومنوه.
لتلك  �لعلماء  تو�سل 
در�سو�  �أن  بعد  �لنتائج 
�أم  لـ941  �حلالة �ل�سحية 
وحتققو�  �أطفالهن،  مع 
�ل�ساي  كميات  من 
و�مل�رشوبات  و�لقهوة 
على  حتتوي  �لتي 
وكانت  �لكافيني 
�أثناء  �الأمهات  حتت�سيها 
تابعو�  �أن  وبعد  حملهن، 
منو �الأطفال منذ حلظة 

مقارنة  وبعد  والدتهم. 
للعلماء  تبني  �ملعلومات 
كن  �للو�تي  �الأمهات  �أن 
فنجانني  نحو  ي�رشبن 
فناجني   3 �أو  �لقهوة  من 
�أثناء  يوميا  �ل�ساي  من 
�أطفاال  �أجننب  �حلمل، 
بوزن �أقل وبحجم �أ�سغر 
بقليل من �الأطفال �لذين 
ولدتهم �أمهات ال حتت�سي 
و�أو�سح  و�ل�ساي.  �لقهوة 
�لباحث لو وي ت�سن �أحد 
�لدر��سة  على  �لقائمني 
�أن  من  حتقق  فريقه  �أن 
�لكافيني يوؤثر على تدفق 
عند  �مل�سيمة  يف  �لدم 
يوؤثر  وبالتايل  �حلامل، 

على منو �جلنني.

جامعة  من  علماء  بها  قام  حديثة  در��سة  ك�سفت 
�لكاري  م�سحوق  يف  كيميائية  مادة  �أن  كاليفورنيا 
�أن  �لعلماء  ويعتقد  �ل�رشطان  تقاوم  �أن  ميكن 
�لكركمني )Curcumin(، وهي مادة كيميائية يف 
�لكركم تعطي م�سحوق �لكاري لونه �الأ�سفر، ميكن 
و�لدم،  �لثدي  �ل�رشطانية يف  �الأور�م  �أن تبطئ منو 
عرب جعل �خلاليا �ل�رشطانية �أقل قدرة على حتطيم 
�أو تدمري خاليا �أخرى. وقد يكون �لكركمني، �لذي 
حماربة  على  قدرة  له  �أن  �ملا�سي  يف  يعتقد  كان 
يعتقد  كان  مما  مرة   500 بن�سبة  �أقوى  �ل�رشطان، 
�سابقا. وعند دمج �الأدوية �سائعة �ال�ستخد�م لعالج 
�أن  �الختبار�ت  وجدت  �لكركم  مع  �لدم  �رشطان 
يف  و�ساعد  �أف�سل،  ب�سكل  تعمل  جعلها  �لكركمني 
�لتقليل من �آثارها �جلانبية ويقول �لباحثون �إن نتائج 
�لتجارب على �لفئر�ن كانت »غري متوقعة«، وياأملون 
�الآن يف تطوير عالج �ل�رشطان با�ستخد�م �لكركمني 
�ل�رشطان  ملحاربة  �ملادة  هذه  ��ستخد�م  وميكن 
�أنو�ع  بني  تربط  �لدم،  يف  تتو�جد  عندما  الأنها 
وعند   ،»DYRK2« ت�سمي  �الإنزميات  من  حمددة 
�ت�سال �الثنني، ال ميكن للخاليا �أن تتكاثر ب�رشعة 
ويو�سح �لباحثون �أن �ل�سمة �ملميزة لل�رشطان هي 
بها،  �لتحكم  ميكن  ال  ب�رشعة  �لنمو  علي  �لقدرة 
ويو�سح  �لكركمني  خالل  من  �إبطاوؤها  ميكن  ولكن 
�لباحث �سور�ف بانريجي �أنه »ب�سكل عام، يتم طرد 
ي�سبح  ولكي  كبرية،  ب�رشعة  �جل�سم  من  �لكركمني 
جمرى  لدخول  تعديل  �إىل  يحتاج  فاإنه  فعاال،  دو�ء 
ال�ستهد�ف  كافية  لفرتة  �جل�سم  يف  و�لبقاء  �لدم 

�ل�رشطان«.
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كان �سلى عليه و �سلم ال يجرح �أحد�  بكلمة
�من ذلك حيا�ؤه �سلى اهلل 

عليه ��سلم من القوم الذين 
اأطالوا اجللو�س عنده بعد 

الأكل ، فا�ستحيا النبي 
�سلى اهلل عليه ��سلم اأن 

يقول لهم ان�سرفوا ، كلمة 
)ان�سرف( �قُعها �سعب على 

املوؤمن اأْن يتحملها ، فكان 
ل يتكلم كلمة جارحة ، 
فهناك اأ�سخا�س لو جرح 

بكلمة يراها فعلْت جرحًا 
بليغًا ، �بذلك تخ�سره .

ا�سمعوا هذه القاعدة اأيها 
الإخوة ؛ جمموعة ت�سرفات 

كثرية �ذكية ، �جمهدة ، 
ٌف  ت�سّد اإن�ساًنا اإليك ، ت�سُرّ

�احد اأحمق ين�سرف به 
عنك ، فالن�سراف يكفي 

بحادث �احد اأحمق ، كلمة 
قا�سية ، كلمة غري لبقة ، 

كلمة فيها تعجرف ، فمئُة 

ت�سرف ذكي ، �كامل ، 
�لطيف ُتبذل حتى ت�سده 
اإليك ، اأما التنفري فيكفيه 

ت�سرف �احد ليبعده عنك 
. فلو كانت هناك درا�سة 

اجتماعية نف�سية جتد اأّن 
اإن�سانًا اأ�ساء اإليه ، فل�سعف 

تفكريه مل يفرق بني 
الدين �بني هذا الإن�سان 

، بل جمعهما معًا ، َفَكِرَه 
الدين ب�سبب هذا الإن�سان 

، نخبة قليلة �قلة قليلة 
ت�ستطيع اأن تفرق بني 

الدين ، �بني رجال الدين ، 
بني القيم ، �بني من يدعي 

هذه القيم ، بني املبادئ 
�الأ�سخا�س ، لكن الكرثة 

الكاثرة ل ت�ستطيع اأن 
تفرق ، ت�سرف قا�ٍس �احد 

، ت�سرف جمحف �احد ، 
ت�سرف �احد فيه كرب رمبا 

�سرفَت به اإن�ساًنا عن هذا 
الدين العظيم الذي كان 
من املمكن اأن يكون �سبب 

�سعادته.
َعْن اأََن�ِس ْبِن َماِلٍك َقاَل :  

ُ َعَلْيِه  َلّى اهلَلّ ِبُيّ �سَ َكاَن الَنّ
َ��َسَلَّم َعُر��ًسا ِبَزْيَنَب َفَقاَلْت 

ِل اأُُمّ �ُسَلْيٍم :َلْو اأَْهَدْيَنا 
 ُ َلّى اهلَلّ ِ �سَ ِلَر�ُسوِل اهلَلّ

ًة َفُقْلُت  َعَلْيِه َ��َسَلَّم َهِدَيّ
َلَها :اْفَعِلي َفَعَمَدْت اإَِل 

َخَذْت  ٍر َ��َسْمٍن َ�اأَِقٍط َفاَتّ َتْ
َحْي�َسًة ِف ُبْرَمٍة َفاأَْر�َسَلْت 

ِبَها َمِعي اإَِلْيِه َفاْنَطَلْقُت 
ْعَها  ِبَها اإَِلْيِه َفَقاَل ِل: �سَ
ُثَمّ اأََمَريِن َفَقاَل : اْدُع ِل 

اُهْم َ�اْدُع ِل َمْن  ِرَجاًل �َسَمّ
َلِقيَت… �باملنا�سبة اأذكُر 
اأن النبي �سلى اهلل عليه 
م اإليه طعام  ��سلم ما ُقِدّ

م هذا  فاأكله �حده اأبداً ، قَدّ

ال�سحابي اجلليل هديًة 
لر�سول اهلل فاأمره اأْن يدعَو 
قوًما لياأكلوا معه ؛ … َقاَل: 

َفَفَعْلُت اَلِّذي اأََمَريِن َفَرَجْعُت 
َفاإَِذا اْلَبْيُت َغا�ٌسّ ِباأَْهِلِه 
 ُ َلّى اهلَلّ ِبَيّ �سَ َفَراأَْيُت الَنّ

َع َيَدْيِه َعَلى  َعَلْيِه َ��َسَلَّم َ��سَ
ْي�َسِة َ�َتَكَلَّم ِبَها َما  ِتْلَك اْلَ

ُ ُثَمّ َجَعَل َيْدُعو  �َساَء اهلَلّ
َع�َسَرًة َع�َسَرًة َياأُْكُلوَن ِمْنُه 

َ�َيُقوُل َلُهُم : اْذُكُر�ا ا�ْسَم 
ا  ِ َ�ْلَياأُْكْل ُكُلّ َرُجٍل ِمَّ اهلَلّ

ُعوا  َدّ ى َت�سَ َيِليِه َقاَل َحَتّ
ُكُلُّهْم َعْنَها َفَخَرَج ِمْنُهْم َمْن 
ُثوَن  َخَرَج َ�َبِقَي َنَفٌر َيَتَحَدّ

َقاَل َ�َجَعْلُت اأَْغَتُمّ ُثَمّ َخَرَج 
ُ َعَلْيِه َ��َسَلَّم  َلّى اهلَلّ ِبُيّ �سَ الَنّ
ُجَراِت َ�َخَرْجُت ِف  َنْحَو اْلُ
ُهْم َقْد َذَهُبوا  اإِْثِرِه َفُقْلُت: اإَِنّ

َفَرَجَع َفَدَخَل اْلَبْيَت َ�اأَْرَخى 
ْجَرِة  ْتَ َ�اإِيِنّ َلِفي اْلُ ّ ال�سِ

َها اَلِّذيَن  َ�ُهَو َيُقوُل ﴿ َيا اأَُيّ
ِبِيّ  اآَمُنوا ل َتْدُخُلوا ُبُيوَت الَنّ

َل َطَعاٍم  َذَن َلُكْم اإِ اإِل اأَْن ُيوؤْ
َغرْيَ َناِظِريَن اإَِناُه َ�َلِكْن اإَِذا 

ُدِعيُتْم َفاْدُخُلوا َفاإَِذا َطِعْمُتْم 

نَي  ِن�سِ َتاأْ ُر�ا َ�ل ُم�سْ َفاْنَت�سِ
ِديٍث اإَِنّ َذِلُكْم َكاَن ُيوؤِْذي  ِلَ

َتْحِيي ِمْنُكْم  ِبَيّ َفَي�سْ الَنّ
ِقّ  َتْحِيي ِمَن اْلَ ُ ل َي�سْ َ�اهلَلّ

]البخاري.   

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�صي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�س ويف نتيَجِتها والأ�رضار 
امُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�صرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�صنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �صنفنِي؛ ذنوُب ال�صَّ
والكبائر، ويف اأ�صمائها دللٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه ِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َصِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخًل َكِرمًيا ﴿، فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�صنيِف الُذّ َحّ �صِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإلَّ  و�صَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�صِّ ها يتَّ�صِ اأَنّ بَع�صَ
حر،  هو اأكَبُ منُه، فالَقتُل اأكَبُ من ال�ِصّ

ُك اأكُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِضّ
الُعلماء اأن ل كبريَة مع ال�صِتغفاِر ول 
�صغريَة مع الإ�رضار، واأمثُل الأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف الآخرِة اأو  حُدّ يف الُدّ

غ�صٌب اأو تهديٌد اأو لَعن، ومع اخِتلِف 
العلماِء والِفرِق يف مفهوِم الَكبائر، 
يبقى هذا القوُل اأمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�صلمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، ول�صِتهاِرِه عنَد ال�َصّ

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

بعلمه � تدبريه �تربيته � 
الأخذ بيده ، قيوم �سيغة مبالغة 
�سديد العناية مبخلوقاته ، قائم 
على كل نف�س مبا ك�سبت ، اأنت 
مراقب ، قال تعال: ﴿ اإَِنّ َرَبَّك 

اِد ﴿ ]�سورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�سَ

من حيائه �أنه مل يو�جه �أحدً� مبا يكره 
اهلل  �صلى  النبي  و�صف  يف  ورد  قد 
َذا َكِرهَ �َصيًْئا ُعِرَف يِف  عليه و�صلم : َواإِ
َوْجِهِه ،فمن �صدة حيائه فهو ي�صتحيي 
فاإذا  باأخطائهم،  النا�س  يواجه  اأن 
فعل  واإذا   ، معه  ه  حَدّ اإن�صان  تاوز 
اإن�صان نقي�صًة اأمامه ، وهو ي�صتحيي 
اأن يواجه بخطاأ النا�س ، عرفنا ذلك 

من وجهه .
وقد بلغ من حياء النبي �صلى اهلل عليه 
اأحداً  – دققوا -اأنه مل يواجه  و�صلم 
مبا يكره ، هناك اإن�صان طبيعته وقحة 

جمموعة  بني  جال�ًصا  اإن�صاناً  يرى   ،
فيقول له : اأنت غلطت ، وقلت كذا ، 
ل يراعي كرامته ، واإح�صا�صه الرقيق 
، وم�صاعره ، بل يَْف�صحه بني النا�س 
النا�س  بني  تن�صحه  اأن  ممكن  اأنت   ،
باألطف عبارة ، وباأدق اإ�صارة من دون 
دون  من   ، تريح  دون  من   ، ق�صوة 
ف�صح ، لذلك قالوا الن�صيحة �صيء ، 

والف�صيحة �صيء اآخر .
وهذه ن�صيحة اأيها الإخوة ، اإذا اأردت 
اأن يت�صنج الإن�صان ، واأن يركب راأ�صه 

جرًحا  غليًظا  قولً  لك  يقول  واأن   ،
ْه اإليه نقداً اأمام ملأ من النا�س ،  فَوِجّ
عندئٍذ لن يكون منطقياً ، ول واقعياً 
، ول متفهماً لكلمك ، لأنك ربطت 
اإذا  اأما   ، والف�صيحة  الن�صيحة  بني 
على  اأحداً  تف�صح  فل  الري  اأردت 
 ، به  انفرد  ولكن   ، النا�س  من  ملأ 
 ، اإ�صارٍة  واأدق   ، عبارٍة  اأجمل  وانتِق 
وكن خمل�صاً يف اإ�صداء هذه الن�صيحة 
حتى يتقبلها اأخوك ، ويف هذا عمل 

جليل .

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

 اأيها الأخوة ، »اهلل« َمن ؟ قال بع�س العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�صهم : علَم على واجب الوجود 
، كلمة علم اأي ا�صم ، و عندنا يف اللغة ا�صم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�صتحيل وجود ، م�صتحيل اأن يكون اجلزء اأكب من الكل ، ي�صتحيل اأن يكون البن اأكب من 
اأبيه ، هذه اأ�صياء م�صتحيلة ، اأما الأ�صياء املمكنة ما �صوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فل بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �صاحب الأ�صماء احل�صنى كلها ، ُجمعت الأ�صماء احل�صنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل الأ�صماء احل�صنى جمتمعة يف 
لفظ اجلللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �صمعتم يف الأر�س كلها اأن جهة 
ت�صتطيع اأن ت�صمي نف�صها » اهلل« ؟ م�صتحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فل يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �صينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�س اأ�صيًل 
، الكفر و الإحلاد �صطحي ، هم يف اأعماق اأنف�صهم ي�صهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�صورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِصِهْم﴿ ]�صورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْضِ َواهلَلّ

الأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �الإخال�ص
لة وال�ّصلم-  ه اإىل �صوؤال امُل�رضكني للنبّي الكرمي -عليه ال�صّ ون: اإّن �صبب نزول �صورة الإخل�س، َمرُدّ  قال امُلف�رِضّ

ف لهم اهللَ �صبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �صبحانه وتعاىل �صورة الإخل�س، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�صِ
لة وال�ّصلم- عن �صوؤالهم حول �صفات اهلل تعاىل من خلل اآيات �صورة الإخل�س، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�صّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�صلََّم: ان�ِصب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �صلَّى اهلَلّ ر�صي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِضكنَي قالوا لر�صوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َس �صيءٌ يولَُد اإَلّ �صيَموُت، ول �صيء ميوُت اإَلّ �صيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�صَّ ُ ال�صَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �صبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �صيءٌ(. وجاء يف �صبب  اهلَلّ
لة وال�ّصلم- اأن يَ�صف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �صورة الإخل�س كذلك اأّن اليهود والّن�صارى �صاألوا النبّي -عليه ال�صّ

تعاىل �صورة الإخل�س. ، فُرِوي عن ابن عبا�س ر�صي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �صلَّى اهللُ عليِْه و�صلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �صفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �صِ
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

توم كروز متهم بامل�شاركة 
بالعنف ب�شبب مذهب 

ال�شيانتولوجيا
حتدثت النجمة االأمريكية ليا رميني عالنية عن 

حاالت العنف واالنتهاكات التي ترتكب �شد اأع�شاء 
يف كني�شة ال�شاينتولوجي، والتي ينتمي لها جنم 

هوليوود توم كروز، موؤكدة اأنه على علم بكل هذه 
املمار�شات، بل اإنه جزء من ت�شكيلها اأي�شاً.

ك�شفت املمثلة ليا رميني، التي اأ�شبحت من اأ�شد 
املعار�شني لديانة ال�شاينتولوجي واأع�شائها، بعد  
ان�شقاقها عنهم عام 2013، عن املعاملة اخلا�شة 

التي يح�شل عليها توم كروز من ال�شيانتولوجيني يف 
الكني�شة، وذلك ب�شبب �شهرته الوا�شعة، حيث يلقب 
بـ »ال�شيد كروز«، الفتة اإىل اأن الكني�شة تقنعه باأنه 

مبفرده يف مهمة الإنقاذ العامل، كما يتم عزل تابعيها 
عن االطالع على اأي م�شادر ت�شيء لهم.

وتتابع رميني مو�شحة: »قد يعتقد البع�ش اأن توم 
كروز هو �شحية لكل ذلك، اإال اأنه جزء منه وعلى 
دراية بكل ما يحدث هناك«. يف املقابل رف�شت 

الكني�شة ادعاءات ليا رميني، موؤكدة اأن ت�رشيحاتها 
جمرد لعبة دعائية للرتويج لربناجمها التلفزيوين 
الواقعي املزيف، بح�شب و�شفها، حمذرة من 

العواقب الوخيمة الناجتة عن تع�شبها املناه�ش 
لها، واأثره على ارتفاع جرائم الكراهية املرتبطة 
بالتع�شب الديني، وذلك بالرجوع للتقرير االأخري 
 ،»FBI« ال�شادر عن مكتب التحقيقات الفيدرايل
الذي اأظهر زيادة يف اأعداد جرائم الكراهية يف 

الواليات املتحدة. يذكر اأن النجمة ليا رميني تعترب 
من اأبرز النجوم الذين تخلوا عن ديانة ال�شيتولوجيا 
بعد و�شفها بالتطرف، كما ك�شفت عن العديد من 
اأ�رشارهم من خالل م�شل�شلها احلائز على جائزة 

االميي »�شينتولوجيا اند افرتماث«.

تيزي وزو

الفنانة منال غربي  تبهر اجلمهور يف �شهرة مميزة

اأمل حجازي تطلق اأن�شودة بعيد املولد النبوي 

اأبهرت الفنانة منال غربي جمهور تيزي وزو  ال�ساهر ليلة ال�سبت اإىل الأحد يف اإطار جولتها الفنية عرب الرتاب الوطني لت�سافر به يف عامل الأحا�سي�س و الرومان�سية و اأظهر 
اجلمهور احلا�سر معظمه من العائالت و خا�سة ال�سباب جتاوبا كبريا مع الباقة املتنوعة التي قدمتها هذه الفنانة ال�سابة التي مل ي�سبق لها واأن زارت تيزي وزو و تفاعل معها كثريا 

وظل يردد معها اأغانيها و يرق�س على اأنغامها و يطلب املزيد من دون تعب اأو ملل فما اإن اعتلت منال التي طاملا لقبت باأمرية احلوزي

و  متاألقة  بحرنجتها  املالوف 
ف�شتان  زادها  بهية  بطلة  كعادتها 
خفيف  ماكياج  و  طويل  اأزرق 
و  الهتاف  عال  حتى  املن�شة 
انطباعا  اأعطى  ما  الت�شفيق 
الذي  الثقايف  احلدث  هذا  لنجاح 
و  وزو  تيزي  والية  وايل  ح�رشه 
مدراء والئيني على راأ�شهم مديرة 
نواب  و  قومزيان  نبيلة  الثقافة 
ال�شعبي  املجل�ش  و  الربملان 
الوالئي و اجلمعيات املحلية رغم 
اأفراد  يخف  مل  و  الق�شري  زمنها 
العديد من العائالت التي ح�رشت 

خ�شي�شا  جاءوا  باأنهم  ال�شهرة 
املعروفة  الفنانة  هذه  لروؤية 
يف  املرهف  بح�شها  و  بجمالها 
�شعادتهم  اأبدوا  كما  اأغانيها  اأداء 
التي  بال�شهرة  الكبري  با�شتمتاعهم 
و  “مميزة  كانت  اأنها  على  اأكدوا 
اأكرث  مدى  على  الفنانة  هذه  اأدت 
قدمته  ما  اأجمل  �شاعتني  من 
باللهجتني  الفني  م�شوارها  خالل 
 ” فغنت  القبائلية  و  العربية 
 ” كرمية  “الفنانة  و  �شدفة” 
“اكلي  و   ” احل�شناوي  ”�شيخ  و 
لتختتم و�شلتها املميزة  يحياتن” 

باأغاين من الطرب اجلميل ال�شعبي 
اأبدعت يف تقدميها منها “قلبي ” 
التي اأثرت ب�شكل ملحوظ و قالت 
احلفل  نهاية  بعد  منال  الفنانة 
بتواجدها  فخورة”  “جد  باأنها 
تكون  اأال  متمنية  وزو   تيزي  مبدينة 
“املرة االأخرية” كما عربت يف نف�ش 
يف  بجمهورها  �شعادتها  عن  الوقت 
جمهور  كان  كما  الوطن  واليات  كل 
من  الثاين  ال�شطر  يف   ” وزو  “تيزي 
و�شالت  مع  موعد  على  ال�شهرة 

غنائية مع هده الفنانة املتاألقة
 ح- كرمي

انطالق »دورة االأزمات« من القاهرة ال�شينمائي يف عامه االأربعني الليلة

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

مبنا�شبة حلول عيد املولد 
اجلديدة  واالأن�شودة  النبوي 
كلمات م�شطفى ح�شن  من 
�شكري،  م�شطفى  واأحلان 
حجازي  غردت  حني  يف 

تويرت،  عرب  االأغنية  حول 
اأن�شودتي  »اأهديكم  قائلة: 
نبي  مولد  عيد  مبنا�شبة 
الرحمة �شيد اخللق �شلوات 

اهلل عليه«.

ال�شهرية  املغنية  اأن  يذكر 
اأعلنت اعتزالها الفن يف عام 
الإ�شدار  وتفرغها   ،2017
اأدت  كما  الدينية،  االأنا�شيد 

منا�شك العمرة موؤخرا.

انطلقت  فعاليات الدورة االأربعني من مهرجان القاهرة ال�شينمائي الدويل، الليلة، 
من امل�رشح الكبري بدار االأوبرا امل�رشية، بح�شور 1200 �شخ�شية عامة وفنية 
و�شيا�شية وفقاً لعدد الدعوات امُلر�شلة، ومب�شاركة 160 فيلماً من 59 دولة يف 

اأق�شام املهرجان املختلفة. و�شهدت هذه الدورة عدداً من االأزمات قبل انطالقها، 
منها االعرتا�شات التي �شاحبت اختيار املنتج حممد حفظي لرئا�شة املهرجان 

ل�شغر �شنه، وعا�شفة االنتقادات التي تعر�ش لها االأخري اإزاء اختياره املخرج 
الفرن�شي كلود ليلو�ش لتكرميه قبل اأن يتم الرتاجع عنه، ب�شبب موقف الفرن�شي 

الداعم للكيان ال�شهيوين. ومل تقف االأزمات عند م�شكلة »ليلو�ش« فح�شب، بل �شهد 
املل�شق الدعائي لهذه الدورة خالفاً �شديداً بني م�شممه اأحمد مناوي�شي واإدارة 

املهرجان، نظراً ال�شتعانة االأخرية بامل�شور خالد ف�شة الذي اأجرى تعديالت عليه 
اأغ�شبت م�شممه. وي�شهد حفل االفتتاح منح الفنان ح�شن ح�شني واملخرج والكاتب 

الربيطاين بيرت غريناواي واملو�شيقار امل�رشي ه�شام نزيه جائزة فاتن حمامة 
للتميز، و�شيتم تكرمي املخرج الرو�شي بافيل لوجنني الذي �شيحظى بتكرمي خا�ش 
مبنا�شبة االحتفاء بال�شينما الرو�شية املعا�رشة، كما اختري الفيلم االأمريكي »كتاب 

اأخ�رش« للمخرج بيرت فاريلي لعر�شه يف حفل االفتتاح بعد فوزه بجائزة اجلمهور يف 
مهرجان تورنتو ال�شينمائي 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�شني ت�شوير اأوىل 
م�شاهد فيلمه اجلديد، الذي مل يُ�شتقر 
على ا�شمه بعد، نهاية نوفمرب اجلاري 

وقال م�شدر من داخل الفيلم، لـ24، 

اإن ح�شني وخالد ال�شاوي �شي�شافران 
مع اأ�رشة الفيلم اإىل اإحدى دول �رشق 
اأوروبا ملدة 3 اأ�شابيع، على اأن ينتقال 
بعدها اإىل لبنان ال�شتكمال الت�شوير، 

ثم يعودان اإىل القاهرة ملوا�شلة 
ت�شوير الفيلم رفقة باقي االأبطال 

يذكر اأن اجلهة املنتجة قد اأقامت 
ماأدبة ع�شاء الأ�رشة الفيلم، م�شاء 

اأم�ش اخلمي�ش، داخل اأحد الفنادق 
الكربي بالقاهرة، بح�شور تامر ح�شني 

وزينة وخالد ال�شاوي وحممد ثروت 
واملخرج �شعيد املاروق.

األغت اجلهة املنتجة للجزء الثالث من 
م�شل�شل »اأفراح اإبلي�ش«عقد املخرج 

اأحمد خالد اأمني، وعور�شته باملخرج 
خالد احلجر وك�شفت م�شادر من داخل 

امل�شل�شل، لـ24، اأن اأمني ت�شبب يف 
خالفات بني عدد من بطالت امل�شل�شل، 
اأبرزهن منة ف�شايل، وهنادي مهنا اأثناء 
ت�شوير اجلزء الثاين، ف�شاًل عن �شكوى 

املمثالت من ظهورهن ب�شكل �شيئ ب�شبب 
الت�شوير، ما دفع اجلهة املنتجة لالكتفاء، 
لوقف التعامل معه وتكليف احلجر باإخراج 

اجلزء الثالث وي�شارك يف بطولة »اأفراح 

اإبلي�ش 3« جمال �شليمان، و�شابرين، 
واإميان العا�شي، واأحمد �شفوت، وكمال 

اأبورية، وحممود اجلندي، وكوكبة من 
النجوم.
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�ساحنة  تطلق  رو�سيا 
جديدة عمالقة 

 "Tonar" ا�ضتعر�ضت �رشكة
اجلديد  منوذجها  الرو�ضية 
العمالقة  ال�ضاحنات  من 
اأوزان  نقل  على  القادرة 
�ضاحنة  وجاءت  جدا  كبرية 
اجلديدة   "7502-Tonar"
مبحرك ب�ضعة 19 لرتا، قادر 
على توليد عزم 750 ح�ضانا، 

واأنظمة   "6×6" دفع  ونظام 
من  متكنها  خا�ضة  تعليق 

اجتياز اأ�ضعب الطرق.
املركبة  هذه  و�ضنعت 
من  واحلجارة  الأتربة  لنقل 
واملعادن  الأملا�س  مناجم 
جاءت  لذا،  رو�ضيا،  يف 
على  حممولتني  مبقطورتني 

كل  �ضعة  كبرية،  عجالت 
مكعب،  مرت   39.5 واحدة 
 125 من  اأكرث  نقل  ميكنهما 
دفعة  احلمولة  من  طنا 

واحدة.
ال�ضيارة  لهذه  ميكن  كما 
الظروف  اأ�ضعب  يف  العمل 
املناخية، يف درجات حرارة 

حتت   60 بني  ما  ترتاوح 
ال�ضفر.  فوق  و50  ال�ضفر، 
باأربع  مق�ضورتها  وزودت 
بالإ�ضافة  اأمان،  و�ضادات 
باأنظمة  مريحة  مقاعد  اإىل 
واأجهزة  وتربيد،  ت�ضخني 
ات�ضال ل�ضلكية، ومنظومات 

مالحة وحتديد للمواقع.

تعّرف على معاين اأ�سماء 
ال�سيارات اليابانية!

تعترب ماركات ال�ضيارات اليابانية 
املاركات  اأف�ضل  بني  من  اليوم 
ال�ضيارات.  �ضناعة  يف  العاملية 
اأنواع  من  الكثري  اليوم  وجند 
الطراز  من  املختلفة  ال�ضيارات 
الأ�ضماء  من  الكثري  ولها  الياباين 
التي قد ل نعلم معناها.. تعّرفوا 
ال�ضيارات  اأ�ضماء  على  معنا 

اليابانية ومعانيها:

- �سيارة ني�سان:

اليابانية  املاركات  بني  من  وهي 
الأكرث انت�ضارا والتي تعني باللغة 
الدولة  اإنتاج  ال�ضيارة  اأن  اليابانية 

اليابانية.

- �سيارة �سوزوكي:

وهما  ق�ضمان  اإىل  تنق�ضم  والتي 
جر�س  او  اأجرا�س  وتعني  �ضوزو 
�ضجرة  تعني  والتي  وكي  واحد 
وهذا يعني اأن كلمة �ضوزوكي هي 

�ضجرة الأجرا�س.

�سيارة هوندا:

ا�ضم هوندا هو لقب عائلة موؤ�ض�س 
تلك ال�رشكة هوندا �ضو�ضريو وعن 
احلقل  معناه  فهو  ال�ضم  معني 
من  مكون  ا�ضم  وهو  الرئي�ضي 
قطعتان هون ومعناه احلقل وهذا 

معناه الرئي�ضي.

- �سيارة تويوتا:

هذا ل يتعلق بال�ضم اخلا�س مبن 
اأن�ضئ ال�رشكة ولكن مت اللجوء اإىل 
ذلك ال�ضم كي يكون �ضهل النطق 
على اجلميع، واجلدير بالذكر فاأن 
لق�ضمني  مق�ضومة  تويوتا  كلمة 
وتا  الوفري  تعني  والتي  تيو  وهما 
والتي تعني الوفري يف حقل الأرز 
على  بع�ضها  على  تويوتا  ومعني 

احلقل الوفري.

- �سيارة مازدا:

ال�ضيارات  من  ال�ضيارة  تلك  وتعد 
من  اأ�ضمها  تغيري  مت  قد  التي 
ذلك  ورجع  مازدا  اإىل  مات�ضودا 
يابانية،  عائلة  اأ�ضم  اإىل  ال�ضم 
ومعنى اأ�ضم تلك ال�ضيارة هو حقل 
مت  قد  ولكن  ال�ضنوبر  اأ�ضجار  اأو 
مازدا  اأ�ضبح  وقد  ال�ضم  تخفيف 
بعد اأن وجدت ال�رشكة �ضعوبة يف 
الرتويج لتلك ال�ضيارة على م�ضتوى 
العامل، وقد مت اللجوء اإىل اأ�ضمها 
خا�ضة  نطقها  ي�ضهل  كي  احلايل 

على الأجانب. 

- �سيارة 
ميت�سوبي�سي:

تعد من ال�ضيارات التي لها ق�ضة 
تلك  اإىل  اأدت  والتي  خمتلفة 
اخلا�س  املعني  الت�ضمية،ولكن 
اجلواهر  هي  ال�ضيارة  بتلك 
ال�ضعار  يف  تظهر  والتي  الثالثة 
وتعود  ال�ضيارة،  بتلك  اخلا�س 
بتلك  اخلا�ضة  الت�ضمية  ق�ضة 
تلك  �ضاحب  قيام  هو  ال�ضيارة 
يف  العمل  بداية  وخالل  ال�رشكة 
خالل  وذلك  البحرية  التجارية 
عام 1870، وكان ميتلك عدد ثالثة 
ال�ضفن والتي يحملها بالكثري  من 
وال�ضني،  كوريا  بني  الب�ضائع  من 
ال�ضفن  بالذكر فاأن تلك  واجلدير 
كانت اأغلى ما ميلك ذلك التاجر 
لذا فقد مت ت�ضميتهم ميت�ضوبي�ضي 
التطور  ومع  الثالثة،  اجلواهر  اأو 
ذلك  �ضهدة  قد  الذي  الكبري 
زادت  ال�ضنني  مدار  على  الرجل 
اأ�ضبح  وقد  كبري،  ب�ضكل  جتارته 
قد  التي  امل�ضانع  من  الكثري  له 
تخ�ض�ضت يف �ضناعة املحركات 
والكثري من املنتجات املختلفة، 
الكثري  املاركة  لتلك  اأ�ضبح  وقد 
من ال�رشكات الهامة على م�ضتوى 
العامل، وقد اأ�ضبحت ميت�ضوبي�ضي 
من املاركات العاملية يف �ضناعة 

ال�ضيارات اليوم.

هكذا ت�ستطيع اإيقاف �سيارتك باأ�سرع وقت يف حاالت الطوارئ

الكهربائية �سياراتها  طرح  من  "اأودي" تقرتب 

اأحياناً يواجه ال�ضائقني مواقف 
�ضعبة اأثناء القيادة، ومنها خطر 
التعر�س للت�ضادم نتيجة القيادة 

ب�رشعات عالية، وهنا يُت�ضاءل 
عن اأف�ضل طريقة لإيقاف 
ال�ضيارة يف اأق�رش م�ضافة، 

وهذا ما �ضوف نتحدث عنه يف 
ال�ضطور التالية.

حالة قيادة �ضيارة يدوية:

عند القيادة ب�رشعة عالية يف 
ال�ضيارة اليدوية، وتعر�ضت 

خلطر ال�ضطدام، يجب عليك 
ال�ضغط على املكابح بكل قوتك، 

ول ترفع قدمك حتى تتوقف 
ال�ضيارة، مع عدم ال�ضغط على 

دوا�ضة “الدبرياج”، حتى ل حترر 
ال�ضيارة من قيود الرتو�س وهو 

ما ي�ضاعدك على التوقف ب�ضورة 
اأ�رشع وال�ضيطرة على ال�ضيارة.

حالة قيادة �ضيارة اأوتوماتيك:

يجب هنا اأي�ضا ال�ضغط على 
مكابح ABS بكل قوتك، ول 

ترفع قدمك حتى تتوقف ال�ضيارة 
مع عدم القرتاب من القري 

الأوتوماتيكي نهائياً.
ويف كلتا احلالتني يجب الإم�ضاك 
مبقود ال�ضيارة بكلتا اليدين حتى 

ت�ضتطيع ال�ضيطرة على ال�ضيارة 
من النحراف والرتنح، مع عدم 
تثبيت النظر على اجل�ضم الذي 

اأنت معر�س لالإ�ضطدام به، 
وانظر اإىل الجتاه الذي ترغب 

يف اأن تبتعد ب�ضيارتك اإليه لتفادي 
الت�ضادم بهذا اجل�ضم.

م�ضادر  ذكرت 
"اأودي"  من  مقربة 
عازمة  ال�رشكة  اأن 
اأول  ا�ضتعرا�س  على 
لها  كهربائية  �ضيارة 
لو�س  معر�س  يف 
اأجنلو�س الذي �ضيعقد 
ما بني 26 نوفمرب و9 

العام  من  دي�ضمرب 
لآخر  ووفقا  اجلاري 
فاإن  الت�رشيبات 
�ضتطرح  "اأودي" 
حتت  ال�ضيارة  هذه 
 ،"e-tron" ا�ضم 
مبحركني  و�ضتزودها 
بعزم  كهربائيني 

تقريبا،  ح�ضان   600
زيادة  على  قادرين 
اإىل   0 من  ال�رشعة 
يف  كلم/�ضاعة،   100
غ�ضون 3.5 اأو 4 ثوان 
�ضتزود  كما  فقط 
باأحدث  ال�ضيارة  هذه 
الإلكرتونية،  الأنظمة 

ومنها نظام "ا�ضتعادة 
الطاقة" الذي �ضيعيد 
اأثناء  البطارية  �ضحن 
احلركة ومن املفرت�س 
اأن ت�ضتعر�س اأودي يف 
اأجنلو�س مناذج  لو�س 
من �ضياراتها املعدلة 
 "A6" موديالت  من 
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نوكيا تطلق هاتفا 
بـ 5 كامريات!

نوكيا  �أن   »GSMArena« موقع  ذكر 
ت�صوير  بقدر�ت  هاتف  لإطالق  ت�صتعد 
�ملوقع  و�أ�صار  �ملقبل  �لعام  مطلع  فائقة 
يف  نوكيا  �صتظهره  �لذي  �لهاتف  �أن  �إىل 
للتقنيات،  �لقادم   »MWC« معر�ض 
و�صيتميز   »PureView  9« ��صم  �صيحمل 
بدقة  عد�صات  بخم�ض  �أ�صا�صية  بكامري� 
�لتقاط  على  قادرة  ميغابيك�صل،   41
�إىل  حتويلها  ميكن  �لدقة  عالية  �صور 
�لهاتف  هذ�  »3D«و�صيزود  لقطات 

تعد  �لتي   »5.0  Bluetooth« بتقنية 
من  �لبيانات  نقل  يف  مر�ت  باأربع  �أ�رسع 
حاليا،  �ملوجودة   »Bluetooth« تقنيات 
ميللي   4150 ب�صعة  بطارية  �إىل  بالإ�صافة 

�أمبري، و�صا�صة مبقا�ض 6 بو�صات.
باأد�ء  �جلهاز  يتميز  �أن  �ملفرت�ض  ومن 
 Qualcomm« معاجله  بف�صل  �رسيع 
�لو�صول  وذ�كرة   ،»845  Snapdragon
ونظام  غيغابيات،   8 بحجم  �لع�صو�ئي 

.»Pie 9 Android« لت�صغيل �حلديث�

 اأبرز موا�صفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

طرحت �سركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�سفات مناف�سة وت�سميم 

ع�سري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�سركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�سعا 
عند ع�ساق نوكيا، نظرا ملوا�سفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

.»Qualcomm Snapdragon 660« معالج ثماين النوى -
.»Adreno 512« معالج ر�سوميات -

- ذاكرة و�سول ع�سوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�سيع 

microSD/HC/« با�ستخدام بطاقات ذاكرة خارجية
.»XC

- �سا�سة بحجم 6 بو�سات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�سل، حممية بزجاج مقاوم لل�سدمات 

.»Corning Gorilla Glass 3« واخلدو�ض
- كامريا خلفية مزدوجة بدقة »13+12« ميغابيك�سل.

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�سل وفتحة عد�سة 
.»f/2.0«

- منفذ »Type-C Gen« ومنفذ 3.5 ملم خم�س�ض ل�سماعات 
الراأ�ض.

- اأجهزة ا�ست�سعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�ض.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات الت�سال -
- بطارية ب�سعة 3800 ميللي اأمبري.

.Android 8.1.0 )Oreo( نظام ت�سغيل -
- اأبعاد الهاتف )158.38х75.64х7.99( ملم.

- الوزن: 183 غراما.

ما الطرق التي يتبعها الهاكرز 
ال�صطياد �صحيتهم؟

عدد خرب�ء يف �أمن �ملعلومات بع�ض 
عليها  يعتمد  �لتي  و�لأدو�ت  �لطرق 
�أجهزة  لخرت�ق  �لإنرتنت  قر��صنة 
و�لحتيال  �لإلكرتونية  �لآخرين 

عليهم.

الحتيال:

�لكثري  يف  �لإنرتنت  قر��صنة  يلجاأ 
عرب  �لحتيال،  �إىل  �لأحيان  من 
تبدو  �لنا�ض  �إىل  ر�صائل  �إر�صال 
�لذين  �ملوقع  من  مر�صلة  وكاأنها 
�لإنرتنت،  على  ي�صتخدمونه 
�إدخال  �ل�صخ�ض  من  فيها  ويطلبون 
وكلمة  �لإلكرتونية  ح�صابه  بيانات 
ويف  معينة،  رو�بط  عرب  �لدخول 
بتلك �خلطوة  �مل�صتخدم  قيام  حال 
�لبيانات،  تلك  على  �لهاكرز  يح�صل 
�حل�صاب  لخرت�ق  وي�صتغلونها 
�لبيانات  على  و�حل�صول  �لإلكرتوين 

�لتي يريدون.

الربجميات اخلبيثة:

�لربجميات  على  �لهاكرز  يعتمد 
ير�صلونها  �لتي  �خلبيثة  �لإلكرتونية 
�أجهزة  لخرت�ق  �لإنرتنت  عرب 
�لربجميات  ولهذه  �صحاياهم، 
�لعديد من �لأ�صكال و�لأنو�ع، فمنها 
�لأجهزة  على  تتج�ص�ض  فريو�صات 
يعطل  ما  ومنها  بها،  ت�رس  �أن  دون 

عمل �لأجهزة كليا �أو جزئيا.

البتزاز:

�أجهزة  �إىل  ير�صل قر��صنة �لإنرتنت 
تدعى  بر�مج  �أحيانا  �صحاياهم 
عن  عبارة  وهي  �لفدية«،  »بر�مج 
�لأجهزة،  تخرتق  خبيثة  برجميات 
وتعطل عملها ب�صكل موؤقت، وتطلب 
من �صاحب �جلهاز حتويل مبالغ مالية 
�لأخري  يقوم  �أن  لقاء  �ملخرتق  �إىل 
�لطبيعي،  و�صعه  �إىل  �جلهاز  باإعادة 
نف�صه.  �لخرت�ق  برنامج  عن طريق 
�لأعطال  �لنا�ض من  ي�صتكي  وكذلك 
�لتي ت�صيب هو�تفهم جر�ء تعر�صها 
عانو�  من  ن�صبة  ت�صل  حيث  للماء، 
و%22   ،%26 �إىل  �مل�صكلة  تلك  من 
��صطرو�  �أي�صا  �لهو�تف  مالكي  من 
ولو ملرة  هاتفهم  بطارية  ل�صتبد�ل 
و�حدة. ومن �مل�صاكل �ل�صائعة �أي�صا، 
�لأرقام  ت�صري  �لهو�تف، حيث  �صياع 
�لنا�ض  من   %40 من  �أكرث  �أن  �إىل 
جيبهم  من  وقع  �أو  هاتفهم  �أ�صاعو� 
ينتبهو�.  �أن  دون  و�حدة  ملرة  ولو 
منها  يعاين  �لتي  �مل�صاكل  و�أكرث 
لالإح�صائيات   وفقا  �لهو�تف  مقتنو 
�صبيل  على  �لأمريكيني  66%من 
�ملثال تعر�صو� ولو ملرة على �لأقل 
 %27 ونحو  هاتفهم،  �صا�صة  لك�رس 
�لهاتف  �صا�صة  بخد�ض  قامو�  �أي�صا 

و��صطرو� ل�صتبد�لها.

ت�صريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�صوؤون  �ملهتمة  �ملو�قع  بع�ض  �رّسبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  �لتقنية 

»V40« �ملنتظر من �إل جي.
وذكر موقع »Android Police« �أن 
مبو��صفات  �صياأتي  �ملذكور  �لهاتف 
�لأجهزة  �أف�صل  من  و�حد�  منه  جتعل 
مبعالج  و�صيزود  �لأ�صو�ق،  يف  �لذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 �أو   6 ع�صو�ئي  و�صول  وذ�كرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  �أن  �ملفرت�ض  من  كما 
بدقة  �لعد�صة  ثنائية  �أ�صا�صية  بكامري� 
تقريب  ومبيز�ت  ميغابيك�صل،   13+16
لل�صورة  ممتازة  جودة  ت�صمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مر�ت، وكامري� 
 24 بدقة  �أي�صا  مزدوجة  �أمامية 
فمن  �جلهاز  بطارية  �أما  ميغابيك�صل. 
ميللي   3700 ب�صعة  تكون  �أن  �ملتوقع 
بخا�صية  ومزودة  بقليل،  �أكرث  �أو  �أمبري 
�ل�صحن �ل�رسيع، و�صا�صته �صتاأتي بحجم 

6.2 بو�صة.

يوتيوب تخترب تبويب “ا�صتك�صف” يف تطبيقها 
على اآيفون لعر�ض قنوات ومقاطع فيديو جديدة

�لتنفيذي  �لرئي�ض  وج�صيكي  �صوز�ن  ك�صفت 
بتطوير  �صتقوم  �ل�رسكة  �أن  يوتيوب عن  ل�رسكة 
�ملحتوى  �صناع  �أجل  من  �ملز�يا  بع�ض 
و�مل�صتخدمني، حيث يتم حتديث ميزة جديدة 
قيد �لإختبار وهي عالمة �لتبويب “��صتك�صف” 
تزويد  �إىل  تهدف  �لتي   Explore tab
�مل�صاهدين مبجموعة �أكرث تنوًعا من تو�صيات 

�لفيديو.
 Creator قناة  عرب  �خلرب  عن  �لإعالن  مت 
�أبرزتها  �لتي  نف�صها  �لقناة  وهي   –  Insider
باعتبارها  لها  حتديث  �آخر  يف  وج�صيكي 

ت�صغيله  يتم  �لذي  �لر�صمي”  “غري  �مل�صدر 
بو��صطة موظفي يوتيوب.

�ل�صتك�صاف  تبويب  ميزة  فاإن  للخرب  ووفًقا 
�جلديد قيد �لختبار حالًيا على ن�صبة 1 باملائة 
فقط من م�صتخدمي تطبيق يوتيوب على نظام 
�حتمال  فهناك  لذ�   ،iOS �إ�ض  �أو  �آي  �لت�صغيل 
تطبيق  يف  �لتحديث  هذ�  ترى  لن  باأنك  كبري 

يوتيوب على هاتفك يف �لوقت �حلايل.
�لتجريبية  �ملجموعة  �صمن  كنت  �إذ�  �أما 
ف�صتالحظ �أن �رسيط �لتنقل �ل�صفلي يف �لتطبيق 
�لتبويب  عالمات  من  فبدلً  خمتلًفا،  يبدو 

�صرتى  و�ل�صرت�كات،   Trendingو �لرئي�صية، 
�لرئي�صية و�ل�صتك�صاف  �ل�صفحة  بدلً من ذلك 

و�ل�صرت�كات.
 Explore تكمن �لفكرة ور�ء تبويب ��صتك�صف
يف تزويد م�صتخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة 
�أكرب  للم�صاهدة  �لعر�ض  �قرت�حات  متنوعة من 
تتاأثر  �حلايل   �لوقت  ففي  �ليوم.  لديهم  مما 
كبري  حد  �إىل  �ملخ�ص�صة  �لفيديو  تو�صيات 
بن�صاط �لعر�ض �ل�صابق و�صلوكيات �أخرى، و�لتي 
من  نوع  �إن�صاء  �إىل  ذلك  بعد  توؤدي  �أن  ميكن 

�لختيار �ملتجان�ض للمحتوى �ملو�صى به.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�صتثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�صاً  نينتندو  �ليابانية  �لألعاب  �رسكة   عينت 
�ل�صابق  للرئي�ض  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�صومي كيمي�صيما، ويبدو �أن �لرئي�ض �جلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق �ل�رسكة م�صتقباًل.
حيث �رسح �لرئي�ض �جلديد �صنتارو فوروكاو�، 
ياباين  ين  مليون   100 با�صتثمار  رغبته  عن 
)حو�يل مليار( لتطوير �ألعاب خمتلفة للهو�تف 

�لذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رسكة  وكانت 
�ألعاب  عدة  �إطالق  مع  �لأخريين  �لعامني  يف 
�إطالق  مع  �حلال  هو  كما  �لذكية،  للهو�تف 
جهاز �صويت�ض. �إل �أن �لرئي�ض �جلديد يرى يف 
�ل�رسكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  �لهو�تف  �ألعاب 

وتو�صيع عملها يف جمال �لألعاب.
مع  كبرية  و�صعبية  �أرباحاً  �ل�رسكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  �ألعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
�أنها �أعلنت عن �لعمل على لعبة جديدة تُ�صمى 

.Dragalia Lost
بالو�صع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رسكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�صاب،  �جلديد  �لرئي�ض  مع  �حلايل 
هذ� �لتحول من �صاأنه �أن يُعيد �ل�رسكة للو�جهة 
ترف�ض  كانت  �لتي  �لغياب  �صنو�ت  عن  عو�صاً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.

طريقة جديدة ل�صرقة اأموال 
اأ�صحاب هواتف اأندرويد!
اأعلن خرباء �سركة » McAfee« عرب 

موقعها الإلكرتوين عن اكت�ساف اأكرث 
من 10 تطبيقات �سارة بالهواتف الذكية 

-Go »العاملة بنظام اأندرويد يف متجر 
.»gle Play 

وقال الأخ�سائيون اإن قرا�سنة من 
جمموعة »AsiaHitGroup« هم الذين 
متكنوا من الت�سلل وزراعة برامج �سارة 

يف املتجر، واأدخلوا فريو�سا حتت ا�سم 
»Sonvpay«، يت�سلل عرب اإ�سعارات 

�سامتة. فبعد اأن يثبت التطبيق، ير�سل 
تنبيها للم�ستخدمني حول حتديث يخفي 

حتت زره ا�سرتاكا »مقنعا« بخدمات 
مدفوعة.

ولكي ل ي�سعر م�ستخدمو الهواتف 
الذكية بهذه امل�سيدة، ي�ستخدم الهاكرز 

تقنيات ل تتطلب تاأكيد التحديث 
اأو الإبالغ عن املدفوعات عرب ر�سائل 

.»SMS«
وي�سمح هذا الت�سلل اخلطري للهاكرز 

ب�سحب النقود مبا�سرة من ح�ساب الهاتف، 
ويف الوقت نف�سه، لن يجد امل�ستخدمون 

اأي اأثر لعملية الحتيال هذه عرب تاريخ 
الر�سائل املر�سلة.



ع�رشنة �شبكة املعلومات وخالل اإ�رشافه 
على افتتاح االأيام التكوينية حول االت�شال 
الدرا�شات  خمرب  بني  املنظمة  ال�شياحي 
م�شتغامن  جلامعة  واالإعالمية  االت�شالية 
العام  االأمني  واأ�شار  ال�شياحة  ومديرية 
عن  البحث  �رشورة  اإىل  م�شتغامن  لوالية 
القطاع  خدمات  يف  والنوعية  اجلودة 
ال�شياحية  املن�شئات  اأن  موؤكدا  ال�شياحي 
التكوين  يواكب  اأن  ويجب  موجودة 
امل�شتقبلية  القطاع  ورهانات  مقت�شيات 
م�شتغامن  جامعة  مدير  قال  وبدوره 
الربوفي�شور بلحاكم م�شطفى اأن اجلامعة 
منه  ي�شتفيد  تكوين  اأي  م�شتعدة ملرافقة 
املجاالت  خمتلف  يف  الدولة  اإطارات 
واالخت�شا�شات التي تلبي احتياجا تنمويا 
اتفاقية مع  بارم مدير اجلامعة  اذ  وطنيا 
خمرب  عرب  مب�شتغامن  ال�شياحة  مديرية 
االت�شال واالإعالم الذي �شيكون الع�رشات 
واعتربت  ال�شياحي  القطاع  اإطارات  من 
التقليدية  وال�شناعة  ال�شياحة  مديرة 

معمري حياة اأن التكوين خيار ا�شرتاتيجي 
القطاع  التي جمع  وال�رشاكة  القطاع  يف 
عرب  �شيعمم  نوعي  تقليد  باجلامعة 
اأ�شاتذة  وثمن  هذا  القطاعات  خمتلف 
حول  تكوينية  اأيام  انطالق  واإعالميون 
اأنها خطوة  معتربين  ال�شياحي  االت�شال 
القطاع  خدمات  ع�رشنة  نحو  هامة 
بديل  كقطاع  الدولة  عليه  تراهن  الذي 
معتربة  عمل  منا�شب  يوفر  اقت�شادي 

منتجة  ثروة  بخلق  وي�شمح  العاملة  لليد 
واالقت�شاد  التنمية  على  بالفائدة  تعود 
التكوينية  االأيام  وتتوا�شل  هذا  الوطني 
احت�شنها  التي  ال�شياحي  االت�شال  حول 
�شهر  مدار  على  م�شتغامن  فنادق  احد 
جمال  يف  املوظفني  تكوين  وت�شتهدف 
اأ�شار  ما  ح�شب  واالإعالم  االت�شال 
خمرب  مدير  العربي  بوعمامة  االأ�شتاذ 

الدار�شات االت�شالية واالإعالمية .

م.�أمني 

م�ستغامن

انطالق اأيام تكوينية يف االت�سال ال�سياحي 
�أثنى �مل�ساركون يف �الأيام �لتكوينية حول �الت�سال �ل�سياحي مب�ستغامن على �نطالق �أول طبعة للتظاهرة �لتي �ست�سمح 

بتكوين �إطار�ت �لقطاع يف �الت�سال و�الإعالم وقال ممثل وزير �ل�سياحة و�ل�سناعة �لتقليدية �أن �إبر�م �تفاقية بني جامعة 
م�ستغامن ومديرية �ل�سياحة و�ل�سناعة �لتقليدية يف جمال تكوين �ملوظفني على مهار�ت �الت�سال �ل�سياحي يعترب خطوة 

هامة يثمنها وزير �لقطاع �لذي يوؤمن بتكوين �إطار�ت �لقطاع على �الت�سال و�الإعالم.

فوزي �سعد اهلل 
ويهود اجلزائر

 ميكن �عتبار �ملوؤلف �الأخري للباحث 

فوزي �سعد �هلل عن يهود �جلز�ئر 

فتحا كبري� يف �سد ثغرة و��سعة  

يف تاريخنا �حلديث كونه يتناول 

�حلالة �ليهودية من تطور �لو�سع 

�لقانوين و خملفات مر�سوم »كرمييو« 

�ل�سهريو عالقة هذه �ملجموعة مع 

�لثور�ت �ل�سعبية و خ�سو�سا ثورة 

�ل�سيخ بوعمامة  و ف�سل �ملخططات 

�لفرن�سية �لر�مية �إىل �نفجار 

غ�سب �سعبي عارم بني �مل�سلمني و 

�ليهود و يتطرق �لباحث يف موؤلفه 

�ل�سادر عن د�ر قرطبة للطباعة 

و �لن�سر �سنة 2018 �إىل حمطات 

�أخرى ال تقل �أهمية تتمثل يف 

�أحد�ث ق�سنطينة �لتي �ندلعت �سنة 

�ل�سلطات  قر�ر  من  تاله  ما  و   1934

�لفرن�سية �إلغاء مر�سوم »كرمييو« 

يف عهد حكومة في�سي،و بكثري من 

�لنجاعة �لعلمية يتناول فوزي �سعد 

�هلل  �لتطور �لدميغر�يف و �لتوزيع 

�جلغر�يف لليهود يف �جلز�ئر خالل 

فرت�ت خمتلفة  ف�سال عن �لتطور 

�القت�سادي و �الجتماعي و �لثقايف 
لهم 

يف �لف�سل �لثاين من �لكتاب مل يهمل 

�لكاتب �لدور �ل�سيا�سي لليهود يف 

�الإد�رة �لفرن�سية منذ �الحتالل 

وعالقتهم باحلركة �ملا�سونية،و 

يخ�س�ص �ملوؤلف حيز� و��سعا ليهود 

�جلز�ئر و �لثورة �لتحريرية بني 
عامي 1954و 1962 

�الأهم يف �لكتاب هو حماولته �الإجابة 

عن �سوؤ�ل بالغ �حل�سا�سية و �خلطورة 

يتمثل يف عالقة �حلركة �ل�سهيونية 

باجلز�ئر حيث يقول �لكاتب يف 

�ل�سفحة 219 يف �لفقرة �لثانية 

» �ل�سهيونية وجدت يف �جلز�ئر 

منذ �أول موؤمتر �سهيوين تاأ�سي�سي 

لها يف �سوي�سر� �سنة 1897 لكنها مل 

جتد جتاوبا من طرف يهود �لبالد 

،يف مر�حلها �الأوىل ،و كان عليها 

�أن تنتظر حتى �نطالق �غت�ساب 

فل�سطني حيث بد�أت �لدعاية 

�ل�سهيونية �النت�سار يف �جلز�ئر و 

يتوفر �ملوؤلف على كثري من �لتفا�سيل 

�لتي ميكنها �أن ت�سكل دعامة �أ�سا�سية 

للباحثني و طلبة معاهد �لتاريخ و 

كذ� �ملوؤرخني و كافة �ملهتمني.

ود�د �حلاج

موقف

»حتدي بالك بوك�ص«

م�سابقة فنون الطبخ اخلا�سة ب�سرياتون اجلزائر

�ملغرب

م�سادرة اأ�سلحة ا�ستعملت يف قتل �سائحتني 

ت�سرب �لغاز مبدخل بلدية بوعينان بالبليدة

غلق اأنبوب الغاز الرئي�سي املمون للمنطقة 

جيجل

منح تراخي�ص لفتح 15 �سيدلية 

�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة

تاأكيد �سيادة �سوريا على اجلوالن املحتل وموارده

حتدي  اجلزائر  �شرياتون  منتجع  نّظم 
بالطهي  اخلا�شة  امل�شابقة  بوك�س،  بالك 
ثالث  تناف�شت خاللها  نوعها.  من  االأوىل 
يف  متنوعة  و�شفات  لتح�شري  جمموعات 
ال�شباب   املتناف�شون  ،اأبدع  قيا�شية  مّدة 

يف حت�شري وتنويع االأطباق املمّيزة الأكرث 
�شيوف  انتباه  ل�شّد  �شاعات  ثالث  من 
�شرياتون اجلزائر. ومّت تقييمهم يف خطوة 
من  املكوّنة  التحكيم  جلنة  قبل  من  تالية 
اخت�شا�شيني يف جمال الطهي وفقا لثالث 

معايري: العر�س، الذوق واالن�شجام، �رّشح 
نادي  �شرياتون  ملجّمع  العام  املدير 
»تاأتي   : كامبنهاوت  فان  �شام  ال�شنوبر 
مهارات  اإبراز  اأجل  من  املبادرة  هذه 
بالفندق.  العاملني  اجلزائريني  ال�شيفات 

املواهب  كّل  وتطوير  لت�شجيع  ن�شعى  كما 
�شفريا  اجلزائر  �شرياتون  يعترب  ال�شابة«. 
العديد  على  يحتوي  حيث  الطبخ  لفنون 
متنوعة،  اأطباقا  تقدم  التي  املطاعم  من 

حملية ودولية.

 9 املغربية  االأمن  اأجهزة  اعتقلت 
م�شبوهني اآخرين بجرمية اغت�شاب وقتل 
ال�شائحتني الرنويجية والدامناركية جنوب 
لريتفع  احلايل،  االأ�شبوع  مطلع  البالد 
 13 اإىل  الق�شية  هذه  يف  املعتقلني  عدد 
وو�شفت املديرية العامة لالأمن املغربي 
االأطل�س  ال�شائحتني ذبحا يف جبال  مقتل 
املعتقلني  اأن  موؤكدة  اإرهابيا  عمال 
بتنظيم  عالقة  على  الق�شية  هذه  يف 

عمليات  »اأ�شفرت  »داع�س«واأ�شافت: 
اإلكرتونية،  معدات  حجز  عن  التفتي�س 
واأ�شلحة  مرخ�شة،  غري  �شيد  وبندقية 
بي�شاء وم�شابيح ومنظار و�شرتة ع�شكرية 
ونظارات خمربية، باالإ�شافة اإىل كمية من 
املواد امل�شبوهة التي يحتمل ا�شتخدامها 
واأحيلت  املتفجرات،  واإعداد  �شناعة  يف 
اإىل امل�شالح التقنية املخت�شة الإخ�شاعها 

لالختبارات العلمية ال�رشورية«.

البليدة  بوالية  �شونلغاز  م�شالح  اأقدمت 
اأنبوب الغاز  �شباح اأم�س االأحد على غلق 
الرئي�شي املمون للمدينة اجلديدة بوعينان 
لعطب  تعر�شه  اثر  على   ) الوالية  )�رشق 
اأ�شفر عن ت�رشب الغاز عند مدخل مركز 
عمرو�شة، ح�شبما علم من هذه املوؤ�ش�شة 
و اأو�شحت املكلفة باالإعالم على م�شتوى 
اأن  هذه املوؤ�ش�شة العمومية، خديجة بدة 
اأنبوب  اإىل غلق  �شارعت  �شونلغاز  م�شالح 
الغاز الرئي�شي و اإزالة اخلطر دون ت�شجيل 

اأية خ�شائر ب�رشية اأو مادية و تعود اأ�شباب 
ور�شة  مبحاذاة  وقع  الذي  احلادث  هذا 
ال�شحي،  ال�رشف  �شبكات  لتجديد  حفر 
االأمر  الغاز  الأنبوب  جرافة  اإ�شابة  اإىل 
لتبا�رش  ت�رشبات  ت�شجيل  اأ�شفر عن  الذي 
ذات امل�شالح اأ�شغال الت�شليح فور اتخاذ 
من  ال�شالمة  و  الوقاية  اإجراءات  كافة 
املدنية  احلماية  م�شالح  �شارعت  جهتها 
اإىل  التدخل  هي االأخرى فور تلقيها نداء 

تاأمني املكان و كذا العمال بعني املكان.

تراخي�س  من  بجيجل  بلديات  عدة  ا�شتفادت 
جديدة لفتح ما اليقل عن 15 �شيدلية  لغر�س 
النائية  املناطق  �شكان  معاناة  من  التخفيف 
وت�شهيل مهمتهم يف احل�شول على مايحتاجونه 
 ، والظروف  االأوقات  خمتلف  يف  اأدوية  من 
وح�شب م�شادر  ح�شنة االإطالع فاإنه �شت�شتفيد 
مااليقل عن 13 بلدية  من م�رشوع ال�شيدليات 
 ، ال�شحنة  العن�رش،  من   كل  وهي  اجلديدة  
العوانة ، اأوالد يحي ، اأوالد ع�شكر ، بني ياجي�س 
، اأوالد رابح ، جيملة ، �شيدي معروف ، وجانة ، 

ال�شقفة و�شيدي عبد العزيز ، وهو موؤ�رش على 
من  املناطق  هاته  �شكان  معاناة  انتهاء   قرب 
الكبرية  املدن  اإىل  التنقل  و  ال�شيدليات  نق�س 
من اأجل اقتناء االأدوية التي يحتاجونها ، هذا 
والهم  الغم  اإزاحة  اأخرى  جهة  ومن  جهة  من 
ا�شتكوا  الذين  املر�شى  عن  الكربات  وتفريج 
الليلية  املناوبة  برنامج  انتظام  كثريا من عدم 
العطل  اأيام  خا�شة  ال�شيدليات  اأغلب  يف  

واملنا�شبات الدينية والوطنية . 
ر�سيد هزيل

املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  اعتمدت 
باأغلبية �شاحقة قرارا ين�س على ال�شيادة 
ال�شوري  اجلوالن  يف  لل�شوريني  الدائمة 

املحتل على مواردهم الطبيعية.
ومت اعتماد القرار بناء على تو�شية اللجنة 
 159 باأغلبية  واملالية  االقت�شادية  الثانية 
فقط  دول  �شبع  عار�شته  بينما  �شوتا 
دولة   13 الت�شويت  عن  امتنعت  حني  يف 
وجددت اجلمعية العامة يف قرارها التاأكيد 
اجلوالن  الثابتة يف  ال�شوريني  حقوق  على 

الطبيعية  مواردهم  يف  املحتل  ال�شوري 
الطاقة  وموارد  واملياه  االأر�س  فيها  مبا 
املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  وتطالب 
يف قرارها ال�شلطات »االإ�رشائيلية« بالكف 
عن ا�شتغالل املوارد الطبيعية يف اجلوالن 
ب�شياعها  الت�شبب  اأو  اإتالفها  اأو  املحتل 
كما  للخطر  تعري�شها  اأو  ا�شتنفادها  اأو 
يطالب القرار االأمني العام لالأمم املتحدة 
الدورة  يف  يقدم  باأن  غويرتي�س  اأنطونيو 

املقبلة تقريرا حول تنفيذ القرار.

24
www.elwassat.comالإثنني 24 دي�سمرب  2018  املوافـق  ل17ربيع الثاين 1440هـ العدد : 4827/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فزن�سا €1

غليز�ن

اأزمة عط�ص خانقة 
ت�سرب معظم اأحياء 

بلدية واريزان
تبعد  التي  واريزان  بلدية  �شكان  يعاين 
عا�شمة  �رشقي  �شمال  كلم   50 بحوايل 
الوالية غليزان من اأزمة عط�س حادة خلفت 
معاناة كبرية يف و�شط ال�شكان الذين عربوا 
عن ا�شتيائهم ال�شديد من تاأخر حل و�شعية 
جفاف حنفياتهم من املياه ال�شاحلة لل�رشب 
من  العديد  وح�شب  كامل  االأ�شبوع  لقرابة 
�شكان البلدية املت�رشرين اأن عطبا اأ�شاب 
منطقة  ب�شواحي  اجلديد  االرتوازي  البئر 
ن�شبة  ميول  الذي  البئر  وهو  القطايطية 
كبرية من �شاكنة البلدية وان عملية اإ�شالح 
معها  لتتوا�شل  متوا�شلة  تزال  ال  العطب 
ال�شكان  من  العديد  وح�شب  العط�س  اأزمة 
لنقل  �شهاريج  �شخرت  البلدية  م�شالح  اأن 
تبقى  لكن  موؤقتا  واملنازل  لالأحياء  املياه 
غري كافية وهو ما دفع بال�شكان اإىل اقتناء 
دينار  ال800  تفوق  بتكاليف  ال�شهاريج 
عملية  يف  ال�شتعمالها  لل�شهريج  جزائري 
الغ�شل واال�شتحمام يف حني مت �رشاء املياه 

املعدنية لل�رشب والطهي .
غليز�ن:�ص   �حلاج

قبيل »�لريفيون » 
ب�سيدي بلعبا�ص

اإحباط حماولة 
ترويج 8600 

وحدة خمر 
غري  االجتار  مكافحة  اإطار  يف 
 ، الكحولية  بامل�رشوبات  ال�رشعي 
وبف�شل اال�شتغالل االأمثل للمعلومات 
باالأمن  ال�رشطة  قوات  متكنت   ،
�شيدي  والية  باأمن  االأول  احل�رشي 
من  معتربة  كمية  حجز  من  بلعبا�س 
موجهة  كانت  الكحولية  امل�رشوبات 
للرتويج بطريقة غري �رشعية مبدينة 
ال�رشطة  قوات  بلعبا�س،  �شيدي 
العملية من حجز  متكنت خالل هذه 
8694 وحدة خمر من خمتلف االأنواع 
واالأحجام ،كما مت على اإثرها توقيف 
العمر  من  الرابع  العقد  يف  �شخ�شني 
�شبطت بحوزتهما الكمية املحجوزة 
،حيثيات هذه الق�شية تعود اإىل اأم�س 
ال�رشطة  قوات  ا�شتغالل  بعد  االأول 
ملعلومات  االأول  احل�رشي  باالأمن 
بحوزتهما  �شخ�شني  وجود  مفادها 
كمية معتربة من امل�رشوبات الكحولية 
بطريقة  ترويجها  ب�شدد  وهما 
احتفاالت  مبنا�شبة  �رشعية  غري 
 ، اجلديدة  امليالدية  ال�شنة  راأ�س 
معمق  حتقيق  بفتح  امل�شلحة  لتقوم 
على  للوقوف  ال�رشعة  جناح  على 
، حيث متكنت  الق�شية  حيثيات هذه 
اأحد  داخل  الكمية  هذه  حجز  من 
القادر  عبد  االأمري  ب�شوق  املحالت 
وتوقيف مروجيها، يف حني مت اإجناز 
تهمة  عن  �شدهما  ق�شائي  اإجراء 
الكحولية  امل�رشوبات  على  احليازة 
املتاجرة  ق�شد  ترخي�س  دون  من 
ال�شجل  انعدام  مع  وامل�شاربة  فيها 

التجاري والفواتري.
 �ص.�سهيب
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