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عني البي�شاء بورقلة

 مواطنون يحتجون ب�سبب 
نق�س اخلدمات ال�سحية 

اخلبري الأمني اأحمد ميزاب

 ترحيل الالجئني من اجلنوب
 بناء على معلومات اأمنية   

الرئي�ص املدير العام ل�شركة الكهرباء و الطاقات املتجددة

 اإنتاج 50 ميغاوات من الطاقة
 الكهربائية الهجينة جنوبا 
روح الإنتقام اأ�شعفت قواعد الأفالن بالولية 

بو�سارب مطلوب بورقلة لإبعاد
 اأ�سخا�س غري مرغوب فيهم 

   .      اأحدهم خ�سر 22مليارا و اآخر ثالثة مليارات ون�سف
  .      انتعا�س بور�سة �سراء ذمم املنتخبني

 �ص3



وعلى  اأنواعها  ب�شتى  اإطار مكافحة اجلرمية  يف 
اإثر معلومات ، متكن اأفراد املجموعة الإقليمية 
اأفراد  مع  بالتن�شيق  بامل�شيلة  الوطني  للدرك 
اجلمارك بامل�شيلة، من توقيف �شاحنة نوع رونو 
بولية  ال�شاكن  )م.ع(  امل�شمى  يقودها   ما�شرت 
اجللفة ، البالغ من العمر 36 �شنة ،وبرفقته )02( 

الدرك  لأفراد  روؤيته  عند   ، اآخرين  �شخ�شني 
الوطني حاول املناورة من اأجل الفرار ، لي�شطدم 
الفرار،بعد  من  مرافقيــه  متكنا  حيث  بالر�شيف 
تفتي�ش ال�شيارة مت العثور على 1788 قارورة من 
�شنع  قارورة   300 )منها  الكحوليـة   امل�رشوبات 
مالية:  بقيمة  تقدر  حملي(،  �شنع   1488 اأجنبي، 

ت�شليمها  و  الب�شاعة  د ج .مت حجز   945000.00
تقدمي  ،�شيتم  بامل�شيلة  الدولة  اأمالك  ملديرية 
املعني اأمام ال�شيد وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
املتاجرة   ، ،النقل  احليازة  اأجل  من  بو�شعادة 

بامل�رشوبات الكحولية و التهريب.
ب .م

تيزي وزو

اإ�صابة 9 تلميذات اثر 
انحراف حافلة مبعاتقة

اأ�شيبت 9 تلميذات ثانويات يف حادث انحراف حافلة مدر�شية �شغرية م�شاء اأم�ش الحد )على 

الثنني  اأم�ش  اأعلن  وزو(، ح�شبما  تيزي  كلم جنوب غرب   20( معاتقة  ببلدية  ال�شاعة 18.00( 

يف بيان للحماية املدنية و اأو�شح ذات امل�شدر، اأن عنا�رش احلماية املدنية لدراع بن خدة و 

الوحدة الرئي�شية لتيزي وزو، تدخلت اثر انحراف حافلة مدر�شية �شغرية لنقل التالميذ باأعايل 

اأعمارهن  ترتاوح  اللواتي  امل�شابات  اأن  اإىل  واأ�شار  معاتقة.  دائرة  و  ببلدية  بوحمدون  ثانوية 

ما بني 17 و 23 �شنوات يعانون من اآلم خمتلفة دون خطورة و مت نقلهن اإىل م�شت�شفى تيزي 

وزو حيث مت التكفل بهن  من جهة اأخرى، قام الوايل، عبد الكرمي �شاطر، م�شاء اأم�ش بزيارة 

التلميذات امل�شابات »لالطمئنان على و�شعهن ال�شحي و كلف مدراء ال�شحة و احلماية املدنية 

و الرتبية بالهتمام بهن« ، ح�شبما جاء على �شفحة الولية على الفاي�شبوك.

البويرة

الوزير حممد عي�صى ي�صرف 
على احتفاالت يناير 

من املنتظر ان يحل اليوم الثالثاء وزير ال�شوؤون الدينية والأوقاف » حممد 

عي�شى » بالبويرة لالإ�رشاف على الحتفالت الر�شمية بعيد ال�شنة الأمازيغية 

» يناير » حيث �شي�رشف على عدة ن�شاطات منها افتتاح ملتقى وطني باملكتبة 

الرئي�شية حول م�شاهمة علماء البويرة يف تطوير اللغة الأمازيغية وكذا زيارة 

معر�ش للكتاب الأمازيغي اإىل جانب  ت�شمية واجهة مديرية ال�شوؤون الدينية 
بحروف تفيناغ مبدينة البويرة .
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حجز 1788قارورة خمر بامل�صيلة

خبر في 
صورة

لت�أكيد ت�شجيل املرت�شحني 

اإعادة فتح مواقع الديوان الوطني 
لالمتحانات وامل�صابقات 

�شطيف

هزة اأر�صية بقوة 3 درجات 
على �صلم ري�صرت بوالية 

�شجلت هزة اأر�شية بلغت �شدته� 3 درج�ت على �شلم ري�شرت, 
اأم�س االثنني يف حدود ال�ش�عة ال3 �شب�ح� بوالية �شطيف, 

ح�شبم� اأف�د به  مركز البحث يف علم الفلك والفيزي�ء الفلكية 
واجليوفيزي�ء يف بي�ن له و قد حدد مركز الهزة بـ 5 كلم 

جنوب-غرب عني اآزال بذات الوالية, ح�شب امل�شدر ذاته.

�شيدي �شعيب ببلعب��س

العثور على جثة �صاب خمتفي 
منذ �صهر داخل بئر 

مت اأم�س انت�ش�ل جثة �ش�ب ك�ن مفقودا منذ �شهر ببلدية 
�شيدي �شعيب من داخل بئر بعد رحلة بحث طويلة عنه من 
قبل الع�ئلة و�شك�ن الوالية وكذا امل�ش�لح االأمنية ,ويتعلق 
االأمر ب�ملدعو » د,ح« الب�لغ من العمر 19 �شنة والذي غ�ب 

عن منزله منذ 11 دي�شمرب الف�رط �س.�س

اأعلنت وزيرة الرتبية الوطنية، 
نورية بن غربيط، اأم�ش الثنني 
مواقع  فتح  اإعادة   �شيتم  اأنه 
لالمتحانات  الوطني  الديوان 
 14 من  ،ابتداء  وامل�شابقات 
من  للتاأكد  اجلاري  جانفي  
»الت�شجيل و �شحة املعلومات« 
اخلا�شة مبر�شحي المتحانات 
)بكالوريا،  الوطنية  املدر�شية 
لدورة  ابتدائي(  متو�شط، 

. 2019
على  غربيط  بن  واأو�شحت 
مبوقع  الر�شمي  ح�شابها 
الجتماعي  التوا�شل 
»اعادة  �شيتم  انه  )في�شبوك( 

الوطني  الديوان  مواقع  فتح 
وامل�شابقات  لالمتحانات 
بالت�شجيالت  اخلا�شة 
املدر�شية  لالإمتحانات 
ابتداء من  الثالثة دورة 2019 
اإىل غاية 14فيفري  14جانفي 
2019 لتاأكيد الت�شجيل والتاأكد 
على   « املعلومات  �شحة  من 
http://cinq. املواقع: 
http://bem. و onec.dz
http://bac. و  onec.dz

وزارة  وكانت    onec.d
الرتبية قد فتحت الت�شجيالت 
المتحانات  ملرت�شحي 
لل�شنة  الوطنية  املدر�شية 

 15 من  احلالية  الدرا�شية 
اأكتوبر املا�شي اإىل 15 نوفمرب 
2018، ومت متديد العملية اىل  
الفارط  نوفمرب   22 يوم  غاية 
الرتبية  وزارة  حددت   وقد 
�شهادة  امتحان  اجراء  تاريخ 
اإىل   16 الأحد  من  البكالوريا 
اخلمي�ش 20 يونيو 2019، بينما 
امتحان  اجراء  تاريخ  حدد 
من  املتو�شط  التعليم  �شهادة 
الأحد 9 اإىل الثالثاء 11 يونيو 
حتديد  مت  حني  يف   ،2019
مرحلة  نهاية  �شهادة  امتحان 
التعليم البتدائي يوم 29 ماي 

القادم.
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خدم�ت الربيد يف قف�س االته�م

16 �صباك والنا�صطة 4 فقط .. 

خالل �شنة 2018

وفاة 73 �صخ�صا يف 1560 حادث مرور بالبويرة 

على  يحدث  ما  رابحي  خل�رش  الباحث  انتقد 
طريق  عن  الربيد،  مراكز  بع�ش  م�شتوى 
الدالة   « وانتظار  الأرقام  ا�شتعمال  اإجراءات 
بالكارثة  بالفاي�شبوك  بح�شابه  و�شفها  حيث   ،

اأجل  من  انتظار  »3�شاعات  املقايي�ش  بكل 
مثال  دينار  اآلف  كع�رشة  ب�شيط  مبلغ  ا�شتالم 
اأي�رش  كانت  الإجراءات  اأن  مو�شحا   ،« اأقل  اأو 
�شابقا، حيث وجد بع�ش املوظفني راحتهم يف 

التالعب باملواطن عن طريق تقنيات تنظيم » 
الدالة »وال�شبب 16 �شباك ل ي�شتغل حقيقة اإل 
املركزي  بالربيد  م�شت�شهدا  �شبابيك،   4 اأو   3

اجلزائر العا�شمة.

البويرة  بولية  املدنية  احلماية  م�شالح  اأح�شت 
يقارب  ما  ت�شجيل   2018 املنق�شية  ال�شنة  خالل 
�شخ�شا   73 وفاة  اىل  اأف�شى  مرور  حادث   1560
واإ�شابة اأزيد من 3000 �شخ�شا مبختلف الإ�شابات 
والإعاقات الدائمة ، وتوؤكد هذه الإح�شائيات عن 

زيادة يف عدد الوفيات بن�شبة 28 باملائة مقارنة 
احلوادث  عدد  يف  تناق�ش  رغم   2017 ب�شنة 
الب�رشي يف عدم  العن�رش  وياأتي  ، هذا  امل�شجلة 
ال�شبب  ال�شليمة  ال�شياقة  وقاعد  قوانني  احرتام 
ان  جانب  اإىل  املرورية  املجازر  لهذه  الرئي�شي 

�شوداء خا�شة  نقاط  عدة  الولية حتوي  طرقات 
يف �شطر الطريق ال�شيار �رشق - غرب يف منحدر 
الطرق  خمتلف  اهرتاء  وكذا  اجلباحية  بلدية 

الوطنية والولئية وعدم �شالحيتها متاما .
 اأ.م



اأ�سبوع على ا�ستدعاء الهيئة الناخبة 

كـــــــل الــــــ�سيناريوهـــــات مــــطروحة
ال يف�سلنا على ا�ستدعاء الهيئة الناخبة �سوى اأ�سبوع واليزال امل�سهد ال�سيا�سي يف اجلزائر يت�سم بالغمو�ص و ال�سبابية بخ�سو�ص  اال�ستحقاقات الرئا�سية املقبلة املزمع تنظيمها يف اأفريل 2019 ، فلم يتبقى 
للرئا�سيات �سوى 4 اأ�سهر والزلنا نتكلم على مبادرات و لي�ص على مر�سحني ،هذا املوعد الهام و احلا�سم الذي يتم التح�سري له يف الدول املتقدمة �سنوات من قبل ، ويف ظل ما تعرفه ال�ساحة من اأحداث على 
غرار تراجع عمار غول على ندوته الوطنية و التقاء رئي�ص حركة حم�ص مب�ست�سار الرئي�ص كل هذا يجعلنا نطرح الت�ساوؤالت التالية هل امل�سهد ال�سيا�سي يف اجلزائر يتجه نحو العهدة اخلام�سة ،و ماهي 

ال�سيناريوهات املطروحة بخ�سو�ص اال�ستحقاق املقبل ؟ وهل مدى اإمكانية تاأجيل الرئا�سيات ومتديد العهدة؟ ...  

اإعداد : اإميان لوا�ص

�سيناريو »اخلام�سة« مطروح 
بقوة

اأو�ضح رئي�س الكتلة الربملانية حلركة 
اأحمد الدان يف ات�ضال ربطه  حم�س 
ا�ضتدعاء  عن  الإعالن  اأن  بالو�ضط، 
التاريخ  هو  �ضيكون  الناخبة  الهيئة 
حول  التناف�س  لنطالق  املحدد 
والأحزاب  املقبلة  الرئا�ضيات 
�ضوف  وطنيا  واملهيكلة  املنظمة 
ب�ضهولة،  الرئا�ضيات  مع  تتعامل 
�ضتدخل  البناء  حركة  اأن  م�ضريا 
حتالفات  يف  املقبلة  الرئا�ضيات 
خادمة مل�ضلحة البالد ولها عالقات 
�ضن�ضع  وجادة، كما  ووا�ضحة  وا�ضعة 
واأي قرار  ال�ضورى  اأمام جمل�س  هذا 
التنفيذية  الهياكل  �ضتنفذه  يقرره 
والفتور  وال�ضبابية  الغمو�س  اأن  رغم 
ال�ضعبي �ضتكون مرهقة لأي مناف�ضة 

انتخابية.
الغمو�س  اأن  الدان  اأحمد  اأكد 
امل�ضهد  يعرفها  التي  وال�ضبابية 
بخ�ضو�س  اجلزائر  يف  ال�ضيا�ضي 
على  دليل   املقبلة، اأكرب  الرئا�ضيات 
نق�س حقيقي يف  امل�ضار  هناك  اأن 
النتخابات  ،لأن  الدميقراطي 
يف  الزاوية  حجر  هي  الرئا�ضية 

ال�ضلطة بل يف النظام اجلزائري كله 
واملطلوب اأن تكون عر�ضا دميقراطيا 
يبداأ التح�ضري لها مبكرا ومن اجلميع 
على  ودميقراطي  �رشيف  وبتناف�س 
حد قوله ،م�ضيفا :« لالأ�ضف ال�ضبابية 
اإدارة  يف  اأداة  اإىل  حتولت  والغمو�س 
الأحزاب  ولكن  ال�ضيا�ضية  اللعبة 
ر�ضد  موؤ�ض�ضات  التي متتلك  والقوى 
ال�ضبابية  تخيفها  ومتابعة وحتليل ل 
هي  اجلادة  الأحزاب  لأن  والغمو�س 
من ي�ضنع الروؤية الوا�ضحة ول تبقى 

فقط متخبطة يف ردود الفعل .«
الدان  اأحمد  دافع  اأخرى،  جهة  من 
حركة  اأطلقتها  التي  املبادرة  على 
املبادرة  اأن  مو�ضحا  الوطنية،  البناء 
هي  واإمنا  بالرئا�ضيات  لها  ل عالقة 
مرتبطة اأ�ضال مبا تفر�ضه مرحلة ما 
بعد الرئا�ضيات لن حتديات ما بعد 
اأفريل 2019، م�ضددا »ل ي�ضتطيع اأي 
حزب اأو قوة منفردة اأن تتكفل بها ول 

بد من التعاون بني اجلميع«.
ويف ذات ال�ضدد، اأ�ضاف املتحدث:« 
ونحن  م�ضتمرة  املبادرة  تزال  ل 
التفرد،  عن  وبعيدا  دوريا  نقيمها 
اأي  مع  الت�ضادم  عن  اأي�ضا  وبعيدا 

جهة
العهدة اخلام�ضة  ، قال   وبخ�ضو�س 
كانت  اخلام�ضة  العهدة  املتحدث  » 
ال�ضيناريوهات  من  واحدا  با�ضتمرار 
حتبط  كانت  ولكن  بقوة  احلا�رشة 

معها  وتعاملت  اأطروحات  عدة  بها 
�ضيئة  بطريقة  احلكومة  اأحزاب 
الدميقراطية  باملمار�ضة  اأ�رشت 
كان  ال�ضاحة  اأطرافا يف  اأن  ،واعتقد 
ج�س  حاولت  اأخرى  خيارات  لها 
اختبار  بالونات  خالل  من  النب�س 
اأحيانا  وا�ضعة  وتوا�ضالت  اأحيانا 
ال�ضاحة من احلديث  وانتقلت  اأخرى 

عن اخلام�ضة اإىل التمديد 

 رئي�ص الكتلة الربملانية 
حلركة حم�ص اأحمد �سادوق  

متم�سكون مببادرة التوافق 
الوطني حتى بعد الرئا�سيات  

حلركة  الربملانية  الكتلة  رئي�س  اأكد 
لن  حم�س  �ضادوق  اأن  اأحمد  حم�س 
الوطني  التوافق  مبادرة  عن  نرتاجع 
،بل �ضنبقى نطالب بالتوافق الوطني 
حتى بعد الرئا�ضيات على اعتبار اأنه 
املخرج الوحيد للجزائر من اأزماتها 
اإلقاء  ،مو�ضحا  فيها  تتخبط  التي 
الذي جمع مقري مب�ضت�ضار الرئي�س 
ال�ضعيد بوتفليقة كان يف اإطار اللقاء 
مع  خمتلف  احلركة  بها  تقوم  التي 
منظمات  و  ال�ضخ�ضيات  و  الأحزاب 
الدولة  موؤ�ض�ضات  و  املجتمع املدين 
اأن يلتقي  و من حق اأي رئي�س حزب 
مع اجلميع . من جهته رئي�س اأحمد 
اأكد  للو�ضط   ت�رشيح  يف  �ضادوق 

على مت�ضك احلركة مببادرة التوافق 
الأمثل  اأنها  احلل  ،معتربا  الوطني 
تاأجيل  فكرة  طرحنا  قد  و  للجزائر 
تكون  اأن  على  �ضنة  الرئا�ضيات ملدة 
املجال  يف  عميقة  اإ�ضالحات  �ضنة 
تكون  و  القت�ضادي  و  ال�ضيا�ضي 
اإىل  للو�ضول  طبيعي  انتقال  مبثابة 
رف�ضت  لو  حتى  و  الوطني  التوافق 
تطبيقها  ا�ضتحال  اأو  الآن  املبادرة 
�ضنبقى ن�ضتغل عليها بعد الرئا�ضيات 
اإىل  ن�ضل  حتى  ال�رشكاء  خمتلف  مع 

التوافق بني اجلزائريني
الوطنية  املبادرات  بخ�ضو�س  و 
ال�ضيا�ضية، قال  ال�ضاحة  التي تعرفها 
املبادرات  عن  :«الكالم  املتحدث 
من  اأف�ضل  هو  و  حممود  �ضيء 
ال�ضطفاف احلزبي خ�ضو�ضا حينما 
يكون البلد مهددا مبخاطر جمة على 
الجتماعي  و  القت�ضادي  امل�ضتوى 
وال�ضيا�ضي و الإقليمي ،و نحن جندد 
مت�ضكنا  مببادرة التوافق الوطني اإىل 
اآخر حلظة لأننا مقتنعون اأنه ل حل 
التوافق  اإل  لها  خمرج  ل  و  للجزائر 
يف  �ضتاأتي  حكومة  اأي  و  الوطني 
على  قادرة  تكون  لن  القادمة  الأيام 
جمابهة التحديات وحدها و اأدواتها 
لن ت�ضمد اأمام التوترات الجتماعية 

املتوقعة ».
الذي  بالغمو�س  يتعلق  فيما  اأما 
فاأو�ضح   ، ال�ضيا�ضي  امل�ضهد  مييز 

يف  ال�ضيا�ضي  النظام  »اأن  املتحدث 
و  الغمو�س  على  اجلزائر  عودنا 
الأحداث  مع  التعاطي  يف  ال�ضبابية 
ن�ضهده  ما  لذلك  و  العامة  ال�ضيا�ضية 
يعترب اأمرا عاديا يف ظل بيئة اجلزائر 
الآن اأ�ضبحت اأ�ضهم العهدة اخلام�ضة 
الداعية  الآلة  حتركت  قد  و  راجحة 
اأن  نقدر  نحن  ،و  ب�ضكل لفت  لذلك 
العهدة اخلام�ضة �ضيناريو �ضعب على 
متاهات  يف  يدخلها  قد  و  اجلزائر 
غري متحكم فيها خ�ضو�ضا مع مر�س 
ملن  الفر�ضة  يتيح  مما  الرئي�س 
للمناورة  الرئي�س  يخلفوا  اأن  يريدون 

و التحكم«.

عمار غول
اأي قرار �سياأخذه الرئي�ص 

ندعمه و نباركه 

غول  لعمار  الأخري  الت�رشيح  اأثار 
اأي  يدعم  و  يبارك  اأن  تاج  حول 
بخ�ضو�س  الرئي�س  يتخذه  قرار 
وا�ضعا يف  املقبلة، جدل  الرئا�ضيات 
العديد  ،واعتربه  ال�ضيا�ضية  ال�ضاحة 
من املتابعني اأنه تراجع عن املبادرة 
حول  تاج  اأطلقها  التي  الوطنية 

الإجماع الوطني
ودافع عمار غول على الندوة الوطنية 
اأنها  مو�ضحا  حزبه،  اأطلقها  التي 
فكرة ثم طرحها من خالل خمرجات 
املوؤثمر تاج و اأ�ضبحت ملكا لل�ضاحة 
ال�ضيا�ضية و الراأي العام ،  موؤكدا اأن 
هذه الندوة لعالقة لها بالتمديد اأو 
،قائال  املقبلة    التاأجيل  لرئا�ضيات 
» ندوة تاج ثم  تاأويلها باخلطاأ ،فهي 
وهي  مكان  و  زمان  لكل  �ضاحلة 
لعالقة  و  امل�ضاحلة  مل�ضار  تعميق 

لها بالرئا�ضيات املقبلة. 
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•        اأحمد الدان: ا�ستدعاء الهيئة الناخبة هو التاريخ الفعلي النطالق الرئا�سيات
•        اأحمد �سادوق: لقاء مقري بال�سعيد بوتفليقة كان يف اإطار مبادرة التوافق الوطني

•        غول يرتاجع على الندوة وينا�سد  الرئي�ص للرت�سح لعهدة اأخرى

�سراء الذمم ر�سوة انتخابية يعاقب عليها القانون

مرت�سحون لل�سينا خ�سروا املاليري وربحوا"الريح "
.     اأحدهم خ�سر 22مليار و اآخر ثالثة مليارات ون�سف

.       15مليون بور�سة �سراء ذمم املنتخبني
ومارافقها  ال�ضينا  انتخابات  مازالت 
و�ضط  احلدث  ت�ضنع  �ضلوكيات  من 
مبا  تعلق  ما  ل�ضيما   ، العام  الراأي 
كان  التي   « ال�ضكارة  ب«  �ضمي 
اأبطالها العديد من املرت�ضحني لقبة 
جمل�س الأمة ، وخ�رشوا املاليري من 
هذا  يف  كر�ضي  على  احل�ضول  اأجل 
ينجحوا  مل  لالأ�ضف  لكن   ، املجل�س 
اللحاق  لهم ماليريهم يف  ت�ضفع  ومل 
اأهم  من  يعد  الذي  املجل�س  بهذا 
البالد  يف  الت�رشيعية  املوؤ�ض�ضات 
هناك  اأن  موؤكد  م�ضادر  فح�ضب   .
اأحد رجال الأعمال يف ولية جنوبية 
يف  ينجح  ومل  �ضنتيم  22مليار  خ�رش 
وهو   ، بال�ضينا  مقعد  على  احل�ضول 
الذي  املاليري  من  ال�ضخم  املبلغ 
�ضيناثور  ي�ضبح  اأن  يف  له  ي�ضفع  مل 
اأموال �رشفت يف �ضكل  ، وهي  دولة 
ذمم  و�رشاء   « و«ر�ضاوي  هدايا 
ال�ضيء  ونف�س   . فاخرة  وع�ضاءات 
لل�ضينا  املرت�ضحني  لأحد  بالن�ضبة 
الذي  ال�رشقية  الوليات  اإحدى  يف 
ثالثة  خ�رش  موؤكدة  م�ضادر  وح�ضب 
الآخر  هو  ينجح  ومل  ون�ضف  ماليري 
عن  ممثال  ال�ضينا  مبقعد  الفوز  يف 
اإىل  امل�ضادر  ذات  وت�ضري   . وليته 
يف  �رشف  اأغلبها  املاليري  هذه  اأن 
، حيث غالبا ما يعطى  الذمم  �رشاء 
للمنتخبني يف الوليات مبلغ 15مليون 
الت�ضويت  و  ذممهم  �رشاء  اأجل  من 
ما  وهذا   . املعني  الأعمال  لرجل 
ح�ضول  عن  م�ضادر  عنه  حتددت 
اإحدى  يف  املنتخبني  من  العديد 

العا�ضمة على  الوليات القريبة من  
مبلغ 15مليون �ضنتيم مقابل ت�ضويتهم 
بع�س  اأن  لدرجة   ، معني  ملر�ضح 
املنتخبني كانوا يتح�ضلون على مبلغ 
عملية  من  خروجهم  فور  15مليون 
ال�ضيارات  ليتجهوا لإحدى  النتخاب 
على  ويتح�ضلوا  بالقرب  املركونة 
الت�ضويت  اإثباث  بعد  طبعا  املبلغ 
وكثرية   . املطلوب  املر�ضح  على 
�ضهدتها  التي  ال�ضلوكيات  هاته  مثل 
اأب�ضطها هو  ، لعل   ال�ضينا  انتخابات 
التلفاز  اأجهزة  توزيع �ضكوك ال�رشاء 
املنتخبني  على  النقالة  الهواتف  و 

مثلما حدث بالعا�ضمة .

منتخب  لكل  15مليون 
»بور�سة« �سراء الذمة

اأن  حت�س  اأنه  الغريب  ال�ضيء  لكن 
اأ�ضحاب  بني  وطني  تفاهم  هناك 
�رشاء   « بور�ضة  اأن  اإذ   ، ال�ضكارة 
مببلغ  املرة  هذه  حدد  قد   « الذمة 
15مليون �ضنتيم يوزع على املنتخبني 
عن  امل�ضادر  بع�س  تتحدث  فيما   ،
ازدياد هذا املبلغ يف بع�س الوليات 
اأو  �ضنتيم  40مليون  حتى  ي�ضلب  قد 

اأكرث .

عامر رخيلة 
 �سراء الذمم ر�سوة انتخابية 

يعاقب عليها القانون

رخيلة  عامر  القانون  رجل  فريى 

هو  الذمم  �رشاء  اأن  ال�ضاأن  هذا  يف 
بتهمة   ، القانون  عليها  يعاقب  ر�ضوة 
لقانون  املنظمة  بالأحكام  الإخالل 
النتخابات و اأحكام جزائرية معتربا 
قال  و   . النتخابية  بالر�ضوة  ذلك 
القانون  اأن  رخيلة  عامر  املحامي 
يعاقب �ضواءا على �ضكوك ال�رشاء اأو 
للمنتخب  �ضواءا  املدفوعة  الأموال 
اإىل  بذلك  م�ضريا   ، اآخر  �ضخ�س  اأو 
تقاع�س اجلهات امل�ضوؤولة و املخولة 
القانون  اأن  وقال   . الأمر  هذا  يف 
يعاقب على كل من حمل ناخبا على 
 ، املايل  الدفع  م�ضتعمال  الت�ضويت 
اأ�ضهر  بال�ضجن من ثالثة  التهديد  اأو 
اإىل 5اأ�ضهر . من جهة اأخرى ،و فيما 
�ضقف  يحدد  قانون  وجود  يخ�س 
اأن  النتخابية  احلمالت  ميزانية 
مت  فقد   ، وحمددة  وا�ضحة  الأمور 
حتديد �ضقف امل�ضاريف التي يجب 
اأن تكون ، اأما الإكراميات ، و الر�ضوة 
حيث   ، بها  يعرتف  ل  فامل�رشع 
النتخابات  قانون  يف  حدد  امل�رشع 
اأو  الربملان  بنائب  يتعلق  فيما 
حدد  اجلمهورية  لرئا�ضة  املرت�ضح 
م�ضاريف احلملة النتخابية . وي�ضيف 
�رشف  ذاك  باأن  القول  اأن  املتحدث 
مليار اأو 30مليار ليعتد به ، ولبد من 
خبري  طرف  من  خربة  تقرير  اإعداد 
الوطني  املجل�س  و  معتمد  حما�ضبة 
ياأمر اخلزينة برد املبلغ بعد م�ضادقة 
التقرير  على  الد�ضتوري  املجل�س 

املقدم .
 ع�سام بوربيع

رئي�ص جبهة ال�سباب والدميقراطي للمواطنة اأحمد قوراية

بن فلي�س ارتكب اأخطاء ق�ست على حظوظه
حوار :ع�سال ح�سرية

ال�ضباب  جبهة  رئي�س  طالب   
للمواطنة  والدميقراطي 
ال�ضباب  قوراية،بدعم  اأحمد 
عرب  احلكم  �ضدة  اإىل  للو�ضول 
امل�ضاهمة  و  نزيهة  انتخابات 
ال�ضيا�ضي  النظام  تطوير  يف 
�ضاند  اجلزائرية،كما  للدولة 
وزارة  بيان  احلركة  رئي�س 
جاء  لأنه  الوطني  الدفاع 
واحرتام  وتعزيز  لفر�س 
املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية و احلافظ 
املتقاعدين  �ضباطه   على 
م�ضداقيتها  لتح�ضني  وذالك 
اأحمد  اأن  ،موؤكدا  ال�ضعب  لدى 
يف  اأبدا  يطمع  مل  �ضالح  قايد 
هو  فقط  اجلزائر،  رئا�ضة 
التي  الع�ضكرية  للموؤ�ض�ضة  ويف 
من  كل  يجروؤ  ولن  يقودها 
على  الأركان  قائد  اأو  اأويحى 
الرئي�س  ومناف�ضة  الرت�ضح 

بوتفليقة .

حوار/ع�سال ح�سرية
كيف قراأت بيان وزارة 

الدفاع االأخري،حول 
ت�سريحات بع�ص ال�سباط 

املتقاعدين ؟ . 

نحن اليوم نعي�س تيهانا �ضيا�ضيا 
يوميا  يداهنون  ،«ال�ضياتون« 
بنفاقهم مع اأن ال�ضلطة ترفعت 
تعي  لأنها  حماقاتهم  عن 
خمادعون  جمرد  اأنهم  جيدا 
بع�س  »م�ضلحيون«،وعموما  و 
ال�ضيا�ضيني توهموا اأنهم يديرون 
ال�ضاأن ال�ضيا�ضي بقاعدتهم فهم 
و  ي�ضتندون على اجلي�س  كانوا 
ملا تخلى عنهم اكت�ضفوا وزنهم 
وزن  يفوق  ل  الذي  احلقيقي 
الري�ضة،اأو جمرد اأ�ضفارا برتبة 
عن  يخاف  فالكل  �ضيا�ضيون 
م�ضاحله اخلا�ضة وقت احلاجة 
و لي�س باإمكانهم قول احلقيقة 
و  لل�ضلطة«فنحن  النقدية 
ل  و  منهم  ل�ضنا  اأهلل  احلمد 
اليوم  اجلي�س  .و  طينتهم«  من 
لكنهه  و  يبقى حمايدا  اأن  اأراد 
تعاين اجلزائر مما  اأن  يقبل  ل 
فهو يالحظ  �ضابقا  منه  عانت 
لذلك  يرافق  و  ال�ضيا�ضي  عمل 
ذلك  يف  الفطنة  ي�ضتعمل  لكنه 
عن  يبحثون  فاملداهنون 
م�ضاحلهم  وحماية  الر�ضي 
حقيقة  يعرف  اجلي�س  لكن  و 
اخلوف  دخل  لهذا  الأو�ضاع، 
يف قلوبهم وهاهي تغريد اتهم 

تف�ضحهم .

كيف تقراأ ما ي�ساع حول 
دور حمتمل للفريق 
اأحمد قايد �سالح؟ 

 
يطمع  مل  �ضالح  قايد  اأحمد 
اأبدا يف رئا�ضة اجلزائر فقط 

الع�ضكرية  للموؤ�ض�ضة  ويف  هو 
كل  يجروؤ  ولن  يقودها  التي 
الأركان  قائد  اأو  اأويحى  من 
على الرت�ضح ومناف�ضة الرئي�س 
بوتفليقة ،كما اأن القايد �ضالح 
اأمثال  ورائه  من  رجال  له 
حمرو�س فرمبا يقرتحه لقيادة 

البالد لو طلب منه ذالك .

كثريون  يتحدثون هذه 
االأيام  عن حمرو�ص ؟ .

قطاع  باحرتام  يحظى  الرجل 
و  ال�ضيا�ضية  ال�ضاحة  يف  وا�ضع 
من  امل�ضافة  نف�س  على  يقف 

كافة الأطراف 
برنامج  يطبق  كان  وهو 
رحمه  جديد  بن  ال�ضاذيل 
فم�ضاره  بالتايل  و  ومنه،  اهلل  
الوا�ضحة  وروؤيته  دولة  كرجل 
بالعاملية  امل�ضبعة  وهويته 

قيم  جت�ضد  التي  و�رشاعاته 
الجتماعية  والعدالة  ال�ضالم 

والإن�ضاف.

 ماذا بخ�سو�ص ال�سيد بن 
فلي�ص؟

مع  اأخطاء  ارتكب  فلي�س  بن 
الطبقة ال�ضيا�ضية ومع ال�ضباب 
ب�ضدة  وجوده  خالل  خا�ضة 
احلكم،اأخطاء ل تغتفر و خ�رش 
ا�ضتعمل  حوله،حينما  التفافهم 
اأحزابا و�ضخ�ضيات يف تر�ضحه 
عنهم  تخلي  2014ثم  للرئا�ضة 
طالئع  حزب  ليوؤ�ض�س  ذهب  و 
حمرو�س،  احلريات،بينما 
ا�ضتوعب اأنه ل ميكن اأن ي�ضل 
بل  ال�ضيا�ضة  عرب  احلكم  �ضدة 
عرب تعينه من طرف اجلي�س،ثم 
اأن كان ع�ضكريا وجماهدا وهو 
باجتاه  الطريق  له  مهد  ما 

كر�ضي املرادية .



تعالت اأ�صوات املنتخبني عرب خمتلف 
املطالبة   ، ورقلة  والية  بلديات 
ب�رضورة تدخل جاد م�صتعجل للأمانة 
العامة للحزب من اأجل اإبعاد خمتلف 
ب�صبب  بالوالية  الق�صمات  حمافظي 
يف  املبا�رضة  وغري  املبا�رضة  �صلتهم 
تقهقر اأداء احلزب ب�صبب ال�رضاعات 
الق�صمات  حمافظي  بني  املحتدمة 
تاأكيد  رغم   ، املنتخبني  و  الكربى 
�صمرية  للحزب  الت�صيري   مكتب  ع�صو 
منتخبي  تهمي�ش  عهد  اأن  كر�صو�ش 

ومنا�صلي احلزب قد انتهى .
فيما ذهب ذات املتحدثني اإىل اأبعد 
احلزب  اأن  اأجمعوا  عندما  ذلك  من 
بوالية  له  احلالية  القيادة  من  اأكرب 
اإىل  منهم  وا�صحة  اإ�صارة  يف  ورقلة 
اأن التغيري يف الظرف الراهن مقابل 

للمنا�صلني  الكاملة  الفر�صة  منح 
اأ�صبح  احلقيقيني  واملنتخبني 

�رضورة حتمية .
منتخبون  اأكد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
الوالئي  ال�صعبي  باملجل�ش  حمليون 
اأن    ، الوالية  بلديات  من  وعدد 

والتكتلت  الداخلية  ال�رضاعات 
من  الدخلء  وتقدمي  املتنازعة 
احلزب  اأبناء  على  اأخرى  اأحزاب 
االأ�صليني وميول جل املنتخبيني اإىل 
اق�صد املرت�صيحني  اأ�صحاب املادة 
عوامل  كلها  اإليهم  ال�صوت  ملنح 

بورقله  االآفلن  �صاهمت يف خ�صارة 
النتخابات  االأولية  النتائج  يف 
االأمة  ملجل�ش  الن�صفي  التجديد 
االأنفا�ش  يف  احلزب  اإن�صاف  قبل 
من  ال�صينا  مقعد  ومنحه  االأخرية 
�صف   ، الد�صتوري  املجل�ش  طرف 
تر�صحوا  ذالك عدم معاقبه من  اإىل 
�صد احلزب يف ا�صتحقاقات ما�صيه، 
حيث اأكد هوؤالء اأنه مبراجعة التاريخ 
ابن  يقدم  حني  احلزب  اأن  �صتجد 
من  وافد  يقدم  وملا  يفوز  احلزب 
احلالة  هذه  ويف  ينهزم،  اآخر  حزب 
االآفلن  اأ�صبح ال فرق بني  اأنه  جتد 
اأو مرت�صح اآخر اإال املال ومن يدفع 
اأكرث. من جهة ثانية فقد طالب اأحد 
روؤ�صاء البلديات بالوالية  الذي �صبق 
املحلية  االنتخابات  يف  تهمي�صه 
ب�رضورة رحيل حمافظ االأفلن بات  
القاعدة  اإ�صعاف  يف  �صلوعه  ب�صبب 

الن�صالية للحزب .

املدنية، من  حذرت م�صالح احلماية 
خطر ت�رضب الغاز، بعدما اأودى بحياة 
العديدين موؤخرا، عرب اأجهزة التدفئة 
ودقت  املاء،  م�صخنات  اأو  املنزلية 
بعد  اخلطر  ناقو�ش  املدنية  احلماية 
 12 خلف  والذي  االأ�صود،  االأحد  يوم 
 6 من  عائلة  واليات،  بثلث  قتيل 
 4 من  واأخرى  باتنة،  والية  من  اأفراد 
اأفراد من والية تلم�صان، والثالثة على 
م�صتوى العا�صمة بوفاة  فردين، كلهم 

�صحايا ت�رضب الغاز اأثناء النوم.
التابع  للإعلم  الوطني  املركز  واأكد 
له،  بيان  من خلل  املدنية،  للحماية 
واحلذر  »احليطة  عنوان  اأم�ش، حتت 
“مرة  باأنه  االإختناقات«،  خطر  من 
اأخرى اأرواح ب�رضية حت�صد من طرف 
ح�صيلة  الكربون،  اأك�صيد  اأحادي  غاز 

احلماية  م�صالح  �صجلتها  ثقيلة 
املدنية خلل ال�صاعات املا�صية ليوم 
06 جانفي 2019 ، بوفاة 11 �صخ�ش، 
واحدة  عائلة  من  �صحايا   05 منهم 
�صب�صوب  �صادق  بحي  باتنة  بوالية 
من  اأ�صخا�ش   4 وكذا  باتنة  ببلدية 
بحي  تلم�صان  بوالية  واحدة  عائلة 
ال�صفق ببلدية الغزوات، و 02 �صخ�صني 
ببلدية  ال�صومام  بوالية اجلزائر بحي 

بوزريعة .
االأخطار  اأغلب  اأن  البيان  واأو�صح 
تت�صكل على اإثر اأخطاء يف االإجراءات 
لو�صائل  ال�صيئ  كاالإ�صتعمال  الوقاية 
يف  املياه،  �صخانات  وكذا  التدفئة 
االأجهزة  بع�ش  توفر  عدم  كذلك  ظل 
الوقائية  واملعايري  ال�رضوط  عن 
عامل  غياب  اإىل  باالإ�صافة  االأمنية، 

اأ�صا�صي اأال و هو عملية التهوية داخل 
نف�ش  واأ�صاف  ال�صكنية.  املنازل 
املح�صو�ش  االنخفا�ش  باأن  امل�صدر 
كرثة  اإىل  يوؤدي  احلرارة،  درجات  يف 
االأجهزة  لهذه  وا�صتعمال  الطلب 
كل  قبل  �صيانة  عملية  تتطلب  التي 
طيلة  يومية  مراقبة  وكذا  ا�صتعمال، 
كافة  مذكرا  اال�صتعمال،  فرتة  كل 
املواطنني الأخذ املزيد من احليطة و 
اإتباع الن�صائح الوقائية  احلذر، و كذا 
اأول  الأن  اأرواحهم،  على  للحفاظ 
»خطرا  ميثل  ال�صام  الكربون  اأك�صيد 
�صيما  حياتهم،  على  دائم  و  م�صتمرا 
لو�صائل  ال�صيئ  اال�صتعمال  ظل  يف 
متوفر  غري  تدفئة  جهاز  اأو  التدفئة 
اإىل  اإياهم  داعيا  االأمنية،  معايري  عن 
ملختلف  ودائمة  دورية  ب�صيانة  قيام 

اإىل عدم �صد  اإ�صافة  التدفئة،  اأجهزة 
تهوية  عملية  ل�صمان  التهوية  فتحات 
والقيام  املنازل،  داخل  م�صتمرة 
ا�صتعمال  عند  املنزل  بتهوية  دائما 
تهوية  مبعدل  وذلك  التدفئة،  اأجهزة 
وعدم  يوميا،  دقائق   10 عن  تقل  ال 
اأماكن  يف  �صيما  التهوية  فتحات  غلق 
�صخانات  اأو  التدفئة  و�صائل  تواجد 
املاء. و�صدد نف�ش البيان على �رضورة 
االت�صال باحلماية املدنية على الرقم 
والقيام  خطر،  وجود  حال  يف   14
نا�صحا  الفور،  على  املكان  بتهوية 
التقليدية  الو�صائل  ا�صتعمال  بعدم 
للتدفئة،  الطبخ  اآالت  اأو  كالطابونة 
اإ�صافة اإىل احلذر من هذا الغاز ال�صام 

الذي لي�ش له رائحة وال لون.
�سارة بومعزة

اأحمد  واالأمني  ال�صيا�صي  املحلل  دافع 
ميزاب عن موقف ال�صلطات اجلزائرية 
اللجئني  من  عدد  ترحيل  عملية  يف 
العرب الذين دخلوا اأرا�صيها من النيجر، 
موؤكدا اأن ال�صلطات اتخذت القرار بناء 
حني  يف  خطرية،  اأمنية  معلومات  على 
الراأي  لتهريب  تفاديا  عنها  تكتمت 
واخلبري  ال�صيا�صي  املحلل  اأكد  العام. 
له  ت�رضيح  يف  ميزاب  اأحمد  االأمني 
اأن  اجلزائر«،  عن  �صيء  »كل  موقع  مع 
العرب  اللجئني  بع�ش  ترحيل  عملية 
بناء على معلومات  ياأت عبثا بل مت  مل 
فمخاوف  وبالتايل  باخلطرية  و�صفها 
على  فيها  مبالغ  ولي�ش  مرّبرة  احلكومة 
االإطلق، م�صريا باأن احلكومة مل ت�صل 
كل  تقدم  مل  الأنها  املبالغة،  درجة  اإىل 

احلدود  يف  االأمني  الو�صع  عن  �صيء 
فاإن  ذلك  لوفعلت  اأنها  قائل  اجلنوبية، 
الراأي  و�صط  �صرتتفع  اخلوف  درجة 
اخل�صو�ش  وجه  على  الداخلي  العام 
اأن من يعترب  واخلارجي كذلك، م�صيفا 
اأن  عليه  فيها،  مبالغ  الت�رضيحات 
 10 اإال  تقدم  مل  اجلزائر  اأن  ي�صتوعب 
اأو 15 باملائة مما هو يف جعبتها، وذلك 
يف اأعقاب حماولة و�صائل اإعلم اأجنبية 
اإي�صال  بهدف  الهجرة  ملف  ا�صتغلل 
اجلزائري  للمواطن  مغلوطة  معلومات 
منعت  �صلطتهم  اأن  مفادها  بح�صبه، 
واأن  اأرا�صيها،  اإىل  عرب  اأ�صقاء  دخول 
هوؤالء فروا من ويلت احلرب واجلزائر 
عنهم”،  وتخلت  احلماية  لهم  توفر  مل 
ال�رضوري  من  كان  باأنه  يقول  مردفا 

وت�صمي  تتحدث  اأن  احلكومة  على 
على  النقاط  وت�صع  االأ�صياء مب�صمياتها 
ق�صدوا  هوؤالء  اإن  وتقول  احلروف، 
منحتهم  معينة  جهات  بتوجيه  اجلزائر 
احلماية  لهم  ووفرت  مزورة،  وثائق 
فيها  تن�صط  اآمنة  غري  منطقة  عرب 
اإجرامية،  ومنظمات  اإرهابية  جماعات 
التحرك  عادي  �صخ�ش  الأي  ميكن  وال 
امل�صدر  نف�ش  ونفى  باأريحية.  فيها 
جديد  ات�صايل  الأ�صلوب  احلكومة  تبني 
احلدود،  على  االأمني  الو�صع  ب�صاأن 
مرتبطة  غري  امل�صاألة  باأن  مو�صحا 
هناك  الأن  جديدة،  ات�صالية  بخطة 
جهة معنية )وزارة الدفاع الوطني(، قد 
من  تقدم  بيانات  اإ�صدار  على  تعودت 
خللها احل�صيلة العملياتية، لكن حينما 

ل�رضب  امللفات  بع�ش  توظيف  يراد 
العام،  الراأي  وتغليط  املجتمع  وحدة 
من  ال�صورة  تو�صح  اأن  ال�رضوري  من 
كانت  واإن  حتى  جمالية  حم�صنات  دون 
واأ�صاف  ح�صبه،  البع�ش  لدى  ح�صا�صة 
فل�صطيني  اأو  �صوري  ياأتي  ملا  باأنه 
ويريدون  اجلن�صيات،  من  وغريهم 
الدخول اإىل اجلزائر عرب 3 حماور وهي 
النيجر مايل وموريتانيا بوثائق مزورة من 
ال�صلطات  اأن  فاالأكيد  ال�صاحل،  منطقة 
ال�صوريني  اأن هوؤالء  اأعتقد  وال  �صتمنعهم، 
لو جاوؤوا عرب مطار هواري بومدين �صيتم 
للفارين  منحت  اجلزائر  بالعك�ش  منعهم، 
اإىل  للدخول  وثائق  احلرب  ويلت  من 

الرتاب الوطني منذ عام 2011.
�س.ب

روح االإنتقام اأ�سعفت قواعد االأفالن بالوالية 

غياب التهوية واالأجهزة املغ�سو�سة اأبرز العوامل

اخلبري االأمني اأحمد ميزاب

اأحمد باحلاج         

بو�شارب مطلوب بورقلة لإبعاد 
�أ�شخا�ص غري مرغوب فيهم

»�لقاتل �ل�شامت« يودي بحياة 12 �شحية يف ليلة و�حدة  

ترحيل �لالجئني �لعرب من �جلنوب بناء على معلومات �أمنية 

املدير املركزي ل�سبط االإنتاج بوزارة 
الفالحة حممد خروبي

�إعادة تفعيل برنامج �لتخزين 
�ل�شرت�تيجي للبطاطا

 املدير العام لديوان الرتقية 
والت�سيري العقاري ال�سعيد �سعيود

60 باملائة مل ي�شددو� 
م�شتحقات �ليجار

.     �سحب ال�سكنات االجتماعية املوؤجرة و ال�ساغرة

ال  ما  تخزين  ا�صتهداف  حاليا  يجري 
البطاط�ش  من  80.000 طن  يقل عن 
املخزنني  و  املتعاملني  طرف  من 
من  الوطن  واليات  عرب  الفلحني  و 
اأجل �صبط اال�صعار و التحكم فيها و 
تفادي الندرة يف االأ�صهر القادمة التي 
تعرف فراغا يف االإنتاج، ح�صبما علم 
من املديرية املركزية ل�صبط االإنتاج 
الفلحي و تطويره بوزارة الفلحة و 

التنمية الريفية و ال�صيد البحري .
و اأفاد املدير املركزي ل�صبط االنتاج 
ت�رضح  يف  خروبي  حممد  تطويره،  و 
لوزير  التفقد  زيارة  هام�ش  على 
ال�صيد  و  الريفية  التنمية  و  الفلحة 
القادر بوعزقي، مطلع  البحري، عبد 
املعنية  »الوزارة  باأن  االأ�صبوع،  هذا 
طن   80.000 يفوق  ما  تخزين  ب�صدد 
من البطاط�ش ما بعد املو�صمية حيث 
مت منذ اإطلق العملية من�صف ال�صهر 
ما  تخزين  اليوم  حد  اإىل  و  املا�صي 
يفوق 10.000 طن. و قال »نحن ب�صدد 
االإ�صرتاتيجي  املنتج  هذا  تخزين 
لتفادي  القطاع  اأهداف  مع  متا�صيا 
ندرة هذه املادة الغذائية احليوية يف 
االإنتاج  يف  ال�صعف  اأو  الفراغ  مرحلة 
بني �صهري فرباير و مار�ش القادمني 
و ما تبقى من اأ�صهر ال�صنة«و من بني 

التخزين  برنامج  اإليه  يهدف  ما  اأهم 
الوزارة  من طرف  تفعيله  اأعيد  الذي 
الكميات  امت�صا�ش  موؤخرا  املعنية 
املخزون  من  و  االإنتاج  من  الزائدة 
ال�صابق الذي  �صوق يف هذه الفرتة من 
ال�صنة و الذي جتاوز 100.000 طن و 
الذي اأ�صبح )املخزون االأخري( ي�صيف 
خروبي يوؤثر �صلبا على االأ�صعار و يكبد 
خ�صائر كبرية للفلحني و املنتجني من 
الوطني  املجل�ش  رئي�ش  ذكر  جهته، 
البطاط�ش  ل�صعبة  امل�صرتك  املهني 
على  ت�رضيح  يف  قدماين،  ،اأح�صن 
عملية  باأن  الزيارة،  نف�ش  هام�ش 
تخزين مادة البطاط�ش التي انطلقت 
يوم 28 دي�صمرب املا�صي عرب الوطن و 
ال زالت متوا�صلة اإىل حد اليوم، جاءت 
اأ�صعارها  يف  الكبري  االنخفا�ش  اإثر 
عند  حاليا  تتداول  اأ�صبحت  حيث 

بائعي اجلملة ما بني 18 و 25 دج.
هذه  رئي�ش  -ي�صيف  ذلك  اإثر  على  و 
الوزارة  مبعية  التدخل  مت  الهيئة- 
الو�صية من خلل اإعادة تفعيل برنامج 
التخزين املذكور من اأجل املحافظة 
ال  لكي  و  املنتوج  هذا  اأ�صعار  على 
تتدنى اأكرث ما قد يرتتب عنه من اثار 
�صعب  قادم  فلحي  مو�صم  و  �صلبية 

جدا على الفلحني و املنتجني.

توعد املدير العام لديوان الرتقية 
والت�صيري العقاري ال�صعيد �صعيود، 
ال�صرتجاع  �صتعمد  الو�صاية  اأّن 
مت  التي  االجتماعية  ال�صكنات  كل 
بيعها اأو مت تاأجريها بطرق ملتوية، 

وا�صفا االأمر بالتلعب.
الرتقية  لديوان  العام  املدير  اأكد 
والت�صيري العقاري ال�صعيد �صعيود، 
على  �صيفا  حلوله  خلل  اأم�ش، 
الرتقية  ديوان  اأن  النهار،  قناة 
والت�صيري العقاري �صيلجاأ ال�صتعادة 
عمد  التي  االجتماعية  ال�صكنات 
عن  للتلعب  منها  امل�صتفيدون 
تاأجريها، يف حني  اأو  بيعها  طريق 
ليتم  الوايل  �صتو�صع حتت ت�رضف 
توزيعها على م�صتحقيها، مو�صحا 
القانون  عليه  ين�ش  ما  ذلك  اأن 
هذا  يف  بال�صارم  و�صفه  الذي 
�صيتم  اأنه  متداركا  اخل�صو�ش، 
من  بتجريده  متحايل  كل  معاقبة 

م�صكنه .
باملائة   60 ن�صبة  عن  ك�صف  كما 
ال�صكنات  من  امل�صتفيدين  من 
ي�صددوا  مل  باأنهم  االجتماعية 
يكلف  ما  وهو  االإيجار،  موؤخرات 
اأن  رغم  �صخمة،  مبالغا  الديوان 
يرتاوح  اإذ  زهيد  االإيجار  مبلغ 
اأن  م�صيفا  دج،  و2500   2000 بني 
اال�صتغلل غري  ال�صكنات يف طور 

املواطن  على  واأنه  للتنازل  قابلة 
تقدمي ملف ل�رضاء امل�صكن الذي 
الرتقية  ديوان  واأن  منه  ا�صتفاد 
انتظار  يف  العقاري  والت�صيري 
املالية  قانون  عنه  �صيفر  ما 
ال�صكنات  اأ�صعار  لتحديد   2018

االجتماعية.
وبالعودة الإح�صائيات 2018 و�صفها 
اإعادة  �صنة  كانت  باأنها  �صعيود 
االإ�صكان، مو�صحا اأن اأكرث من 150 
األف عائلة ا�صتفادت من ال�صكنات 
اأن  اإىل  باالإ�صافة  االجتماعية، 
اجلزائر �صهدت اأكرب عمل ترحيل 
االأخرية  اأن هذه  موؤكدا  يف 2018، 

كانت �صنة اإ�صكان بامتياز.
التابعة  وبخ�صو�ش ال�صكنات 
للدواوين الت�صيري العقاري املغلقة 
على  باملائة   3 اإىل   2 بني  ترتاوح 
اإّنه  اإنه  قائل  الوطني،  م�صتوى 
يعرف  ما  ت�صوية   قانون  بف�صل 
ال�صكنات  عدد  تقل�ش  بـ«املفتاح« 
من  العديد  قام  املغلقة ،حيث 
و�صعية  بت�صوية  املواطنني 
اأنه  م�صيفا  املغلقة،  �صكناتهم 
خلل 20 يوما  �صيتم اإح�صاء عدد 
 2018 ل�صنة  ال�صاغرة  ال�صكنات 
وتقدميها للوزارة ودواوين الت�صيري 

العقاري .
�س.ب

اأجمع متابعون لل�ساأن ال�سيا�سي بورقلة اأنه حان الوقت ليتدخل رئي�س الهيئة املكلفة بت�سيري االأفالن معاذ بو�سارب الإبعاد قادة 
احلزب العتيد غري املرغوب فيهم ب�سبب �سلتهم املبا�سرة وغري املبا�سرة يف ال�سراعات التي اأدخلت االأفالن بالوالية النفق املظلم  .
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عني البي�ساء بورقلة

  مو�طنون يحتجون ب�شبب 
نق�ص �خلدمات �ل�شحية 

 .       حاجة ما�سة اإىل مب�سلحة 
الن�ساء والتوليد 

الع�رضات  االإثنني  اأم�ش  �صبيحة  جتمهر   
من املواطنني اأمام مقر العيادة املتعددة 
بورقلة  البي�صاء  عني  ببلدية  اخلدمات 
الن�صاء  مب�صلحة  بدعمهم  للمطالبة 
التنقل  مع  معاناتهم  الإنهاء  والتوليد 
بالن�صبة  املجاورة  باملدن  للم�صت�صفيات 
مقر  اأمام  املحتجني  .�صدد  للحوامل 
 05 البي�صاء  عني  ببلدية  املتعددة  العيادة 

لهم  كلم عن مقر والية ورقلة يف ت�رضيح 
تدخل  على �رضورة   " "الو�صط  يومية  مع 
عبد  ورقلة  والية  وايل  طرف  من  جاد 
االأول  امل�صوؤول  ب�صفته  جلوي   القادر 
على الهيئة التنفيذية  لدى م�صالح مديرية 
والعمران  واملدينة  وال�صكان  ال�صحة 
مب�صلحة  ال�صحي  هيكلهم  دعم  اأجل  من 
معاناتهم  انهاء  ثم  ومن  والتوليد  الن�صاء 

باجتاه  بعيدة  احلوامل مل�صافات  نقل  مع 
الطبية  العيادات  وخمتلف  م�صت�صفيات 
بعا�صمة الواحات للبحث عن �صبل العلج 
بنقل  للتكفل  ا�صعاف  �صيارة  توفري  مع   ،
الكربى  للم�صت�صفيات  احلرجة  احلاالت 
املتحدثني  ذات  هدد  ،حيث  بالوالية 
لهجة خطابهم يف  الت�صعيد من  مبوا�صلة 
�صاغية  اأذانا  مطالبهم  جتد  مل  ما  حالة 

.من جهة ثانية نفى رئي�ش م�صلة املن�صاأت 
بقطاع ال�صحة اأحمد مزواري نقل م�رضوع 
ب�صيدي  الدائرة  مقر  اإىل  الوالدة  م�صلحة 
خويلد ، موؤكدا يف ذات ال�صدد اأن م�رضوع 
توفري  اإنتظار  يف  مربمج  التوليد  م�صلحة 
االأر�صية من طرف كل من رئي�ش الدائرة 

والبلدية الإجناز عليها امل�رضوع .
اأحمد باحلاج    

الوة
ري ع

ت/ ب�س



م�سالح االأمن الوالئي ب�سعيدة 

03 قتلى �ضمن 
121 حادث مرور

�سعيدة  والية  ب�أمن  العمومي  للأمن  الوالئية  امل�سلحة  �سجلت 
خلل ال�سنة الف�رطة وقوع 121 ح�دث مرور خلف 03 قتلـــــــــى و 
139 جريح ، وهي ن�سبة منخف�سة مق�رنة ب�سنة 2017 التي عرفت 
وقوع 132 ح�دث مرور و يعود �سبب ذلك اىل املجهودات املبذولة 
من طرف اأفراد ال�رشطة وح�سن انت�س�رهم عرب اإقليم االخت�س��ص 
و كذا فع�لية حملت التح�سي�ص والتوعية  املج�سدة يف امليدان 
�سي�ق مت�سل �سجلت ذات امل�سلحة حترير 11096  غرامة  ، يف 
رخ�سة   3018 �سحب   و  ب�حلظرية  مركبة   357 و�سع  و  جزافية 
�سي�قة و 593 اإجن�ز ملف يتعلق ب�جلنح املرورية وهذا من خلل 
مراقبة 37783 مركبة ، كم� نفذ عن��رش الفرقة املخت�سة خلل 
نف�ص الفرتة 301 عملية مراقبة عن طريق الرادار ويف �س�أن متعلق 
من  ن�رية  دراجة   156 توقيف  مت  الع�مة  ال�سكينة  على  ب�حلف�ظ 
مت  املرور  لق�نون  اأ�سح�به�   خم�لفة  نتيجة  االأحج�م  خمتلف 

ايداعه� ب�ملح�رش البلدي .

 معاجلة 176 �سكوى من طرف فرقة 
�سرطة العمران

اأم� فرقة �رشطة العمران و حم�ية البيئة فقد �سجلت يف ن�س�ط�ته� 
يتعلق مبخ�لف�ت  اإجن�ز 218 ملف ق�س�ئي  الع�م املن�رشم  خلل 
اإجن�ز بن�ء بدون رخ�سة و 105 ملف يتعلق ب�لتج�رة غري ال�رشعية 
ا�ستعم�ل  بعرقلة  تتعلق  خم�لفة   92 و  التج�ري  ال�سجل  وانعدام 
الطرق واالأم�كن العمومية و13 ملف� يتعلق مبخ�لفة قواعد ال�سحة 
والنظ�فة العمومية ، كم� مت مع�جلة 176 �سكوى يف جم�ل العمران 
اإط�ر  ويف  اأي�س�   ، ميدانية  253 خرجة  بـ  القي�م  من خلل  وهذا 
على  واحلف�ظ  ال�رشعيـة  غيـر  التج�رة  جهوده� ملح�ربة ظ�هرة 
�سحة املواطنني متكن عن��رش الفرقة من حجز اأكرث من 145 كلغ 
من اللحوم واالأ�سم�ك  و 262 كلغ من اخل�رش ك�نت معرو�سة للبيع 
بطريقة غري �رشعية وال تتوفر على اأدنــــى �رشوط النظ�فة حيث 
امللف�ت  وحتويل  املخ�لفني  �سد  الق�نونية  االإجراءات  اتخ�ذ  مت 

للعدالة. 
خلدون.ع

مالك االأر�ض ميلك دفرتا عقاريا 

بارون عقار يحاول اال�ضتيالء 
 على ملكية خا�ضة

 بـ »الرحوية« يف تيارت
 .     املدعي ا�ستخرج عقود 

ال متد ب�سلة المتالكه العقار
ي�سكو ال�سيد بن قواللة حممد ابن جلول الق�طن بدوار اأوالد را�سد 
بتي�رت،مع�ن�ته من جور احد املدعني عليه املدعو د.ع  رحوية 
الدع�وى  من  جمموعة  برفع  االأخري  ق�م  حيث  بوهران،  الق�طن 
الق�س�ئية التي �سدرت عنه� اأحك�م غي�بية يف حق ال�سيد بن قواللة 

حممد، مف�ده� التعدي على امللكية العق�رية دون اأي وجه حق.
املدعي د.ع ق�م ب��ستخراج عقود رهنية ال متد ب�سلة وال تخوله 
ب�الأرق�م  وجودهم�  مك�ن  حتديد  دون  املذكور  العق�ر  امتلك 
متلكه�  التي  للوث�ئق  ووفق�  االأرا�سي(،  م�سح  امل�سحية)مديرية 
ب��سم  �سدرت  الغي�بية  الق�س�ئية  االأحك�م  ف�ن  الو�سط  جريدة 
م�س�تة  زوج  )عرجة  رحوية  را�سد  اأوالد  بدوار  اأر�سيتني  قطعتني 
ب�أكرث  الع�سل  قرعة  ت�سمى  اأخرى  وقطعة  هكت�را   17 من  ب�أكرث 
الث�نية  االأر�سية  القطعة  م�س�ح�ت  تغريت  بينم�  4هكت�رات(  من 
الغي�بية  الق�س�ئية  االأحك�م  (يف  هكت�را   2 بحوايل  الع�سل  )قرعة 
نظرا  اأمر  اأي  الغي�بية  االأحك�م  هذه  عن  ينتج  مل  االأخرى،حيث 
لعدم حتديد مك�ن القطعتني على اأر�ص الواقع وعدم ثبوت اأحقية 

املدعي ب�متلكه�.
�سدرت  التي  االأخرى  تلو  الق�س�ي�  برفع  د.ع   املدعي  وا�ستمر 
عنه� اأحك�م غي�بية ق�م ب��ستئن�فه� املدعى عليه ال�سيد حممد بن 
قواللة ابن جلول. موؤكدا اأن االأحك�م الغي�بية قد تكون �س�درة لقطع 
االألق�ب  وت�س�به  االأر�سية  للقطع  االأ�سم�ء  لت�س�به  نظرا  جم�ورة 
امللكية  على  ب�لتعدي  ب�ته�مه  د.ع  املدعي  للأ�سخ��ص،وق�م 
العق�رية راجع الإيه�مه وعدم متييزه بني متوقع قطعه االأر�سية. 
االأر�سية  القطع  جميع  اأن  حممد  قواللة  بن  عليه  املدعى  واأكد 
التي ي�ستغله� ملك لوالده املرحوم مبوجب �سندات ودف�تر عق�رية 
اإقليمي� ب�ملنطقة كم�  العق�رية املخت�سة  �س�درة عن املح�فظة 
ق�م املدعي د.ع برفع ق�سية اأخرى لدى املحكمة االإدارية بتي�رت 
ورف�ست له نظرا لعدم ا�ستيف�ئه ل�رشوط الق�سية وعدم امتلكه 
تربئة  ادع�ئه،ومتت  ملو�سوع  ملكيته  يثبت  دليل  اأو  وثيقة  الأي 
ودف�تره  �سنداته  جلميع  تقدميه  بعد  ب.م  ال�سيد  عليه  املدعى 
العق�رية واأحقيته� لدى اجله�ت الو�سية، املدعي م�ر�ص ال�سغط 
على عدة اأطراف من بينهم ال�سيد بن قواللة حممد و�سلبهم مب�لغ 

م�لية مق�بل تن�زالت عرفية مم�سية من طرف رئي�ص البلدية.
يف  ب�لف�سل  الو�سية  ال�سلط�ت  ين��سد  حممد  قواللة  بن  ال�سيد 
وانه�ء  حق،  وجه  اي  دون  �سنة   11 من  الأكرث  ط�لت  التي  ق�سيته 
لرفع  وموا�سلته  د.ع  املدعي  مي�ر�سه  الذي  اال�ستفزاز  م�سل�سل 
حتديد  مت  والتي  ال�سنة  لغ�ية  الزالت  التي  والق�س�ي�  ال�سك�وى 
جل�سة ق�س�ئية نه�ية ال�سهر اجل�ري التي مل يفهم �سبب رفعه� رغم 

تقدميه جلميع وث�ئقه.
اإ�سالم رخلية

املكلفة  �سونلغ�ز  فروع  اإحدى 
�س�هر  واأكد  املتجددة  ب�لط�ق�ت 
حفل  ه�م�ص  على  بوخلرا�ص 
مبختلف  �س�مية  اإط�رات  تن�سيب 
وحدات �رشكة الكهرب�ء والط�ق�ت 
امل�س�ريع  هذه  اأن  املتجددة 
الط�قة  بتثمني  املتعلقة  اجلديدة 
ال�سم�سية و الري�ح الإنت�ج الكهرب�ء 
بجنوب الوطن » تهدف اإىل التقليل 
الكهرب�ء  توليد  االإعتم�د على  من 
و  االأحفوري  الوقود  من  ب�جلنوب 
الط�قة  نقل هذه  تكلفة  اأي�س� من 
اإىل  اإ�س�فة  اجلنوب،  والي�ت  نحو 
و�سع مزاي� الط�قة الكهرب�ئية يف 

االأكرث  ب�ملن�طق  متن�ول املواطن 
عزلة ب�لوطن«.

ا�ستهلك  تخفي�ص  وي�سمح 
الوقود من التوربين�ت و املولدات 
حتم�  الكهرب�ء  الإنت�ج  التقليدية 
الغ�زات  انبع�ث  من  ب�لتقليل 
اأو�سح  كم�  والتلوث،  الدفيئة 
ل�رشكة  الع�م  املدير  الرئي�ص 
املتجددة،  والط�ق�ت  الكهرب�ء 
اأطلقت   « امل�رشكة  ان  واف�د 
من�ق�سة الإجن�ز و التجهيز ب�الألواح 
اإنت�ج  حمط�ت  خمتلف  ال�سم�سية 
الوقود  على  تعتمد  التي  الط�قة 
موؤكدا   ،« ب�جلنوب  االأحفوري 
و�سعت  العمومية  ال�سلط�ت  اأن 
اإ�سرتاتيجية تهدف اإىل التخفي�ص 
تدريجي من  ب�سكل  و  املح�سو�ص 

املحط�ت الكهرب�ئية التي ت�ستغل 
ب�لوقود.

االإنت�ج  ن�سبة  ح�لي�  تقدر  و 
حمط�ت  من  ب�جلزائر  الط�قوي 
و  )الغ�ز  االأحفوري  الوقود 
بينم�  امل�ئة،  يف   70 ب  الدييزل( 
30 يف امل�ئة املتبقية يتم اإنت�جه� 
النظيفة  الط�ق�ت  على  ب�الإعتم�د 
ت�بع املتحدث،  كم�  املتجددة،  و 
حددت  اجلزائر  اأن  اإىل  م�سريا 
ب�سفة  وعك�ص  تقلي�ص  كهدف 
عن  املع�دلة  هذه  تدريجية 
تعتمد  ملمو�سة  اإجراءات  طريق 
وا�سع  نط�ق  على  و  تطوير  على 
تعزيز  و  املتجددة  الط�ق�ت 

الفع�لية الط�قوية.
اأن  اإىل  اأي�س�  بوخلرا�ص  واأ�س�ر 

ال�سلط�ت العمومية ت�سجع االإنت�ج 
املحلي  املنتوج  دمج  و  الوطني 
من  غريه�  و  االألواح  �سن�عة  يف 
واأكد  �سوئية  الكهرو  التجهيزات 
ح�لي�  يواجهن�  الذي  التحدي  »اأن 
اإ�سلح  يتمثل يف �سم�ن �سي�نة و 
و  اأعط�ب  حدوث  ح�ل  يف  العت�د 
اجليدة  ب�ملم�ر�س�ت  التح�سي�ص 
طريق  عن  امل�س�ريع  دميومة  و 
ال�سك�ن  طرف  من  امتلكه� 
املحليني«و اأن�سئت �رشكة الكهرب�ء 
يقع  التي  املتجددة  الط�ق�ت  و 
يف  بغرداية  االإجتم�عي  مقره� 
2012 و ذلك للتكفل ب�إنت�ج الكهرب�ء 
املعزولة  لل�سبك�ت  التقليدية 
املتجددة  الط�ق�ت  و  ب�جلنوب 

ب�لن�سبة للرتاب الوطني. 

ل/منرية

الوطني  لل�سندوق  اجلزائر  وك�لة  متكنت 
للت�أمين�ت االجتم�عية للعم�ل االأجراء من 
حت�سيل مبلغ ق�رب 5 ر1 ملي�ر دج خلل 
التح�سيل   « اإط�ر  يف  وذلك    2018 �سنة 
ال�سندوق  مل�ستحق�ت   « االإجب�ري 
تخلفوا  عمل  رب   4100 من  اأزيد  لدى 
دفع  جم�ل  يف  و�سعيتهم  ت�سوية  عن 
ح�سبم�  بعم�لهم،  والت�رشيح  اال�سرتاك�ت 
الوك�لة  ذات  مدير  االإثنني  اأم�ص  به  اأف�د 

الوالئية حمفوظ اإدري�ص .
واأو�سح اإدري�ص يف ندوة �سحفية مبن��سبة 
الت�رشيح  حول  التح�سي�سية  احلملة 
اأرب�ب  لف�ئدة  واالأجراء  للأجور  ال�سنوي 
العمل اأنه مت حت�سيل م� يقدر ب1 ملي�ر 

  2018 �سنة  خلل  دج  مليون   448 و  دج 
من  الأزيد  اإعذارات  توجيه  بعد  وذلك 
القط�عني  يف  )ين�سطون  عمل  رب   4100
ت�سديد  عن  ت�أخروا  والع�م(  اخل��ص 
جم�ل  يف  و�سعيتهم  وت�سوية  ا�سرتاك�تهم 
بعم�لهم  والت�رشيح  اال�سرتاك�ت  دفع 
التح�سيل  اإجراءات  مب��رشة  متت  حيث 
و�سدد  ودية مللف�تهم.  بت�سوية  االإجب�ري 
يف  هوؤالء  امتث�ل  عدم  ح�ل  يف  اأنه  على 
�سيتم  اجل�ري  ين�ير  �سهر  نه�ية  غ�سون 
للق�نون  طبق�  �س�رمة  عقوب�ت  تطبيق 
ال�سم�ن  جم�ل  يف  ب�ملن�زع�ت  املتعلق 
ال�س�در   08/08 ق�نون  �سيم�  االجتم�عي 

يف فيفري 2008 . 

اجلزائر  والية  وك�لة  اأن  امل�سوؤول  وذكر 
عمل  رب   35.594 انت�س�ب  ت�سجل 
اأجري   500 و  مليون   1 ت�سجيل  مق�بل 
من  ب�مل�ئة   10 من  اأكرث  ميثل  م�  وهو 
الوطني  امل�ستوى  على  املوؤمنني  العم�ل 
ب�سفة  يقوم  31.955 رب عمل  اأن  مربزا 
بلغ  ا�سرتاك�ته يف حني  بت�سديد  منتظمة 
من  اأزيد  املخ�لفني  العمل  اأٍرب�ب  عدد 
والتح�يل  الك�ذب  ب�لت�رشيح  ق�موا   4100
اأو عدم اال�ستج�بة للإعذارات. وابرز اأن 
التع�مل معهم  اأرب�ب العمل االأج�نب يتم 
بنف�ص االإجراءات . وذكر اإدري�ص اأن ن�سبة 
اجلزائر  والية  يف  ب�لعم�ل  الت�رشيح�ت 
اأرب�ب العمل بلغت 85 ب�مل�ئة  من طرف 

مق�بل 15 ب�مل�ئة خ�لفت االإجراء . ويعود 
واالإجراءات  الت�سهيلت  اإىل  ح�سبه  ذلك 
املديرية  ا�سرتاتيجية  ت�سمنته�  التي  
للت�أمين�ت  الوطني  لل�سندوق  الع�مة 
بوابة  تخ�سي�ص  خلل  من  االجتم�عية 
لت�سهيل   www.cnas.dz اإلكرتونية 
عملية دفع اال�سرتاك�ت يف ظروف جيدة 
للطوابري  تف�دي�  العمل  الأرب�ب  وفع�لة 
وذلك طيلة 24/24 �س� على مدار 7 اأي�م 
اأين مت يف اأكتوبر املن�رشم ت�سجيل اأزيد 
من  27.000 ت�سوية و�سعية للعم�ل . فيم� 
االأ�سبوع  نه�ية  كل  فرتة  خلل  ارتفعت 
ت�رشيح   1800 اإىل   2018 �سنة   ) )اجلمعة 

عن طريق البوابة االإلكرتونية . 

اإىل  يهدف  جديد  عمل  خمطط  اإطلق  مت 
مهنية خم�سة م�س�رات تكوينية بج�معة العلوم 
والتكنولوجي� ><حممد بو�سي�ف<< لوهران، 

ح�سب 
م� ا�ستفيد من م�سوؤويل هذه املوؤ�س�سة للتعليم 

الع�يل.
الوطني  الربن�مج  اإط�ر  يف  العملية  تدخل  و 
الذي  ><ملئمة-تكوين-ت�سغيل-ت�أهيل<<، 
الأ�سح�ب  للت�سغيل  الق�بلية  تطوير  اإىل  يهدف 
ن�ئب  اأو�سحه  م�  ح�سب  اجل�معية،  ال�سه�دات 
اخل�رجية،  ب�لعلق�ت  املكلف  اجل�معة  رئي�ص 

الربوفي�سور اأمني بوزي�ن حمو.

هذه  »ت�ستهدف   : امل�سوؤول  هذا  اأ�س�ف  و 
العملية اإ�سف�ء ط�بع مهني على بع�ص �سه�دات 
قط�ع�ت،  خم�سة  يف  وامل��ستري  اللي�س�ن�ص 
وهي االإعلم االآيل وعلوم البي�ن�ت، والط�ق�ت 
واالأ�سغ�ل  والبن�ء  املواد،  وهند�سة  املتجددة، 

العمومية والهند�سة البحرية«.
التنفيذ،  حيز  املخطط  لدخول  ومتهيدا 
حول  العمل  ور�س�ت  من  �سل�سلة  افتتحت 
االأحد  يوم  )اآف�ق(  ب�مله�رات«  »املق�ربة 
بج�معة العلوم والتكنولوجي� »حممد بو�سي�ف« 
بني  جتمع  مو�سوع�تية  اأي�م  خم�سة  خلل  من 
><ملئمة-تكوين-ت�سغيل- برن�مج  خرباء 

ت�أهيل<<، واملتع�ملني االقت�س�ديني ال�رشك�ء، 
مت  وقد  الطلبة  و  ب�جل�معة  التدري�ص  وط�قم 
»اللي�س�ن�ص  ملو�سوع  ور�سة  اأول  تخ�سي�ص 
 ، البي�ن�ت«  وعلوم  االآيل  االإعلم  وامل��سرت يف 
ح�سب الربوفي�سور حمو، م�سريا اإىل اأن ور�س�ت 
التوايل  على  �ستتن�ول  االأخرى  االأربع  العمل 
 ، الط�قة«  يف  والتحكم  املتجددة  »الط�قة 
»هند�سة املواد )امليك�نيك( »،« البن�ء واالأ�سغ�ل 
العمومية«، و«الهند�سة البحرية، اإدارة املوانئ 
والنقل البحري«و ت�ستمر هذه الدورة من خلل 
وم�ر�ص  فرباير  يف  مقررة  اأخرى  ح�س�ص 
للقط�ع�ت  الر�سمي  للفتت�ح  حت�سبً�  اأفريل، 

-2019 الدرا�سي  الع�م  بداية  يف  امل�ستهدفة 
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يف  يندرج   ><اآف�ق<<  م�رشوع  اأن  يذكر  
االأوروبي،  واالحت�د  اجلزائر  بني  التع�ون  اإط�ر 
وحتت اإ�رشاف وزارة العمل والت�سغيل وال�سم�ن 
االجتم�عي، بينم� يتم تنفيذه من طرف وزارتي 
والتكوين  العلمي،  والبحث  الع�يل  التعليم 
والتعليم املهنيني و مت تن�سيب اللجنة اجلهوية 
امل�سوؤولة عن تنفيذ هذا الربن�مج يف املنطقة 
الغربية من البلد يف 25 يونيو املن�رشم بج�معة 
بو�سي�ف<<  ><حممد  والتكنولوجي�  العلوم 

لوهران.

القلعية  ب�حلمى  االإ�س�بة  بوؤر  تزال  ال 
البيطرية  املفت�سية  �سجلت  حيث  تتو�سع، 
للحمى  بوؤر  موؤخرا  امل�سيلة  لوالية 
الوالية  متفرقة من  من�طق  القلعية عرب 
مم� اأدت اإىل نفوق اأزيد من 100 راأ�ص من 

االأغن�م وتوا�سل ذات املفت�سية اخلرج�ت 
امليدانية التح�سي�سية للوق�ية من االإ�س�بة 
ت�سمل  والتي  القلعية  احلمى  مبر�ص 
املربني  لف�ئدة  واإر�س�دات  ن�س�ئح  تقدمي 
بداخل  النظ�فة  �رشوط  لتوفري  ترمي 

واالأبق�ر  املوا�سي  روؤو�ص  تربية  اأم�كن 
احليوانية  الرثوة  تنقل  حتديد  و�رشورة 
اإىل من�طق التي قد ال تتوفر على الظروف 
ب�حلمى  االإ�س�بة  وتعرف  ال�سحية اجليدة 
من  احليوان�ت  مع�ن�ة  بعد  القلعية 

اأعرا�ص االرتف�ع يف درجة احلرارة وظهور 
تقرح�ت على م�ستوى الفم واالأنف والثدي 
وكدا على م�ستوى احلوافر مم� يوؤدي اإىل 

العرج .
عبدالبا�سط بديار

التاأمينات االإجتماعية للعمال االأجراء بالعا�سمة 

بجامعة العلوم والتكنولوجيا »حممد بو�سياف« بوهران

امل�سيلة 

حت�ضيل اإجباري ملا يقارب 5ر1 مليار دج �ضنة 2018 

اإطالق خمطط عمل ملهنية 5 م�ضارات تكوينية 

نفوق اأكرث من 100 راأ�س غنم جراء احلمي القالعية

 الرئي�ض املدير العام ل�سركة

 الكهرباء و الطاقات املتجددة

اإنتاج 50 ميغاوات من الطاقة 

الكهربائية الهجينة  جنوبا

24 �ضاعةالثالثاء 08  جانفي  2019  املوافـق  ل03 جمادى االأول 1440هـ 5

�سي�سرع قريبا يف اإنتاج 50 ميغاوات من 
الطاقة الكهربائية الهجينة بجنوب 

الوطن وفق تكنولوجيا جتمع بني الطاقات 
املتجددة )�سم�سية و رياح( ووقود اأحفوري 

) الديزل(، ح�سبما اأعلن  اأم�ض االإثنني، 
الرئي�ض املدير العام ل�سركة الكهرباء و 

الطاقات املتجددة .



البيان  ذات  به  اأفاد  وح�سبما 
فقد متكنت ال�رشطة الق�سائية 
ال�سنة  ال�سنة  خالل  بورقلة 
 20 من   تفكيك  املن�رشمة 
 50 وتوقيف  اأ�رشار  جمعية 
مكافحة  ،  ويف اإطار  فرد 
املركبات  �رشقة  ظاهرة 
خالل  م�ساحلنا  متكنت 
اإ�سرتجاع  الفارط، من  املو�سم 
اأما  م�رشوقة.   مركبة   22
اجلرائم  مكافحة  بخ�سو�ص 
فقد   والإقت�سادية  املالية 
عاجلت م�سالح الأمن 11 ق�سية 
تتعلق بتزوير الوثائق، وق�سيتي 
ن�سب  20ق�سية  و  نقود،  تزوير 
معاجلة  جانب  اإىل  واإحتيال، 
تنوعت  تهريب  ق�سايا   06
والعملة  التبغ  بني  املحجوزات 
وكذا  واملفرقعات  ال�سعبة 

فيها  تورط  املركبات،  تهريب 
اأما فيما   . اأ�سخا�ص   )  10(
ظاهـرة  مكافحة  يتعلق مبجال 
لالأنرتنت،  ال�سلبي  الإ�ستعمال 
عاجلت فرقة مكافحة اجلرائم 
للم�سلحة  التابعة  املعلوماتية 
الق�سائية  لل�رشطة  الولئية 
املو�سم  خالل  الولية،  باأمن 
متعلقة  قـ�سـايا   07 الفارط 
املعاجلة  باأنظمة  بامل�سا�ص 
ق�سية   15 و  للمعطيات،  الآلية 
متعلقة بامل�سا�ص بحرمة احلياة 
وق�سية  لالأ�سخا�ص،  اخلا�سة 
واحدة  �سب وتهديد باإ�ستعمال 
�سبكة النرتنت، وق�سية واحدة  
احتيال عرب الأنرتنت و06ق�سايا 
بالآداب عرب  بامل�سا�ص  خا�سة 
تورط  �سجلنا  حيث  الأنرتنت، 
كافة اجلرائم  �سخ�ص يف   )63(

ال�سالفة الذكر.
ويف جمال مكافحة املخدرات 

حجزت  العقلية،  واملوؤثرات 
اأزيد  ورقلة  ولية  اأمن  م�سالح 
الكيف  مادة  من  كلغ   04 من 
حم�سوة  �سجائر  و09  املعالج 
هندي،  قنب  �سجريات  و08 
و  قر�ص   1097 جانب  اإىل 
املوؤثرات  كب�سولة  من   313
دواء  قارورة  و27   العقلية 

توقيف  مت  العمليات  وخالل 
ا�ستيفاء  عقب   . متورط   217
القانونية  الإجراءات  كافة 
مت  املتورطني  جتاه  الالزمة، 
�سدهم،  جزائية  ملفات  اإجناز 
اجلهات  اأمام  وتقدميهم 
اأعمال  يف  لتورطهم  الق�سائية 

تنايف القانون .

ت�سهد ظاهرة �سعود املياه القذرة 
 ، باملنيعة  الدارية  باملقاطعة 
ال�سكان  يهدد  بات   ، رهيبا  تف�سيا 
ال�سمت  ظل  يف   ، بيئية  بكارثة 
املطبق من طرف امل�سالح البلدية 
املعنية  القطاعية  املديريات  و 
الري  راأ�سها مديرية  بالأمر وعلى 
اإذا  خا�سة  املائية،  واملوارد 
علمنا    اأن امل�سكل املذكور فتح 
باب الت�ساوؤل من جديد عن م�سري 
اإطار  يف  املر�سودة  املاليري 
للتكفل  املحلي  التنموي  الربنامج 
الجتماعية  اجلبهة  بان�سغالت 
و  الأولويات  ح�سب  املحلية 

الإمكانات املتاحة .
اأن  املنيعة،  مدينة  مواطني  قال   
 ، القذرة  املياه  �سعود  ظاهرة  
بعدما   ، خطرية  اأبعادا  اأخذت 
 31 عن  يزيد  ما  تهدد  اأ�سبحت 
الأمرا�ص  مبختلف  عائلة  األف 
ت�سري  ح�سبما   ، والعيون  اجللدية 
له عدد كبري من الو�سفات الطبية 
البيئي  التلوث  من  للمت�رشرين 
ال�سكان  طالب  حيث   ، باملنطقة 
الو�سية  ال�سلطات  من  الغا�سبني  

للت�رشيع  حمليا  التدخل  �رشورة  
اإعادة  م�ساريع  اجناز  وترية  من 
ال�سحي  ال�رشف  ل�سبكة  العتبار 
بعدما    ، با�ستمرار  املتدهورة 
دفعت الو�سعية املذكورة  بغالبية 
حفر  لجناز  اللجوء  اىل  ال�سكان 
�سكناتهم  مقرات  اأمام  تقليدية 
وان   ، القذرة  املياه  من  للتخل�ص 
ي�ساعف  ان  �سانه  من  احلل  كان 
ت�سبب  بعدما  معاناتهم  حجم  من 
ال�سيفية  املرحلة  حلول  منذ 
الفظيع  النت�سار  يف  احلالية  
اأ�رشار  احلق  الذي  للباعو�ص 
مما   ، باأطفالهم   كبرية  �سحية 
ا�ستدعى نقلهم من طرف الأولياء 
العقيد  ال�ست�سفائية  للموؤ�س�سة 
�سبل  عن  للبحث  �سعانبي  حممد 
جاد  تدخل  اإنتظار  ويف  العالج. 
لدى  الو�سية  ال�سلطات  من طرف 
امل�سالح املعنية من اأجل انت�سال 
املنيعة  املنتدبة  الولية  �سكان 
يبقى  التنموي  التخلف  براثن  من 
لزاما على ال�ساكنة معاي�سة الو�سع 

املزري لأجل غري م�سمى .
�أحمد باحلاج 

طار �سعيها الدائم و امل�ص اإ يف 
ال للمجهودات  موا�سلة  و  متر 
ل�رش ا قوات  من طرف  لة  مبذو
اجلرمية ب�ستى  حماربة  طة يف 
نهاية  اأ�سكالها، متكنت مع 
الأ�سبوع املن�رشم  فرقة مكافحة 
اأدرار من  ولية  باأمن  املخدرات 
كمية  لرتويج  حماولة  اإحباط 
موجهة  املخدرات كانت  من 
امل�رشوع  غري  لال�ستهالك 
وزنها  قدر  احل�رشي،  بالو�سط 
مادة  من  بـ 991.2 غ  الإجمايل 

الكيف املعالج. 
جاءت العملية بناءا على معلومات 
واردة مفادها حماولة مترير كمية 
اأحد  م�ستوى  على  املخدرات  من 
الكائنة  بالوقود  التزود  حمطات 
عنا�رش  لتبا�رش  الولية،  بعا�سمة 
التي  امليدانية  حترياتها  الفرقة 
على  �سخ�سني  بتوقيف  تكللت 

النارية  الدراجات  اأحد  منت 
التلم�ص  لعملية  اإخ�ساعهما  وبعد 
اأحدهما  بحوزة  �سبط  اجل�سدي 
ال�سالفة  املخدرات  كمية  على 
اىل  مبا�رشة  حتويلهم  بعد  الذكر، 
عنا�رش  متكنت  الولية  امن  مقر 
حتديد  من  الق�سائية  ال�سبطية 
الرئ�سي  فيه  امل�ستبه  هوية 
بعد  اليوم.  نف�ص  يف  وتوقيفه 
التحقيق  اإجراءات  جميع  اإ�ستيفاء 
فيهم  امل�ستبه  تقدمي  مت  الأويل 
اأمام ال�سيد/ وكيل اجلمهورية لدى 
امللف  اأحال  الذي  اأدرار  حمكمة 
الفوري  املثول  اإجراءات  مبوجب 
اأين �سدر   ، اجلل�سة  مبا�رشة على 
يق�سي  حكم  منهما  حق اإثنني  يف 
ب�سبعة )07( �سنوات  باإدانتهما 
حب�ص نافذة وغرامة مالية مقدرة 

بـ 3000.000 دج .
�أحمد باحلاج

عاجلت م�سالح �ل�سرطة �لن�سطة عرب كامل �إقليم �خت�سا�ص �أمن والية ورقلة خالل �سنة 2018 
�لعديد من �لق�سايا يف جمال مكافحة �جلرمية وق�سايا �أخرى. �أفاد بيان خللية �الإعالم و�الت�سال 
و�لعالقات �خلارجية مبديرية �الأمن �لوالئي بورقلة كانت قد ت�سلمت يومية »�لو�سط« ن�سخة منه 
�أنه يف جمال �ل�سرطة �لق�سائية،فقد عاجلت هذه �الأخرية 03 ق�سايا قتل  وتوقيف 06 متورطني 

،ومعاجلة 559 ق�سية �سرب وجرح عـمـدي وتوقيف 553 متورط ،  و معاجلة 34 ق�سية تتعلق 
باإنتهاك حرمة م�سكن، �إىل جانب 745 ق�سية �سرقة تورط فيها )1219( �سخ�ص.

�أمن ورقلة

�إح�ساء 34 ق�سية �إنتهاك حرمة منزل 

معاجلة 03 ق�سايا قتل متورط فيها 06 �أ�سخا�ص خالل 2018
توقيف 217 �سخ�ص متورط يف �ملخدر�ت 

�أحمد باحلاج 

�إ�سرتجاع 22 مركبة م�سروقة  

يوا�سل م�ستقبل املجاهدين بعني 
حت�سبا  اجلدية  حت�سرياته  �سالح 
تنتظر  التي  ال�سعبة  للمواجهة 
بدائرة  مليانة  ترجي  اأمام  الفريق 
الثانية  اجلولة  اإطار  يف  اينغر 

لبطولة الق�سم ما قبل ال�رشيف .
فر�ص مدرب م�ستقبل املجاهدين 
بعني �سالح ، التقني الكروي ال�ساب 
�سارم  ان�سباط  حيلو   خل�رش 
الالعبني  على  التح�سريات  يف 
الإلتزام  ب�رشورة  طالبهم  اأين 
احل�س�ص  ملواعيد  احل�سور  يف 

اجليد  للتح�سري   ، التدريبية 
ملواجهة ال�سعبة التي تنتظر رفقاء 
املهاجم باحلاج حمزة حت�سبا اأمام 
الطاقم  وي�سعى   ، مليانة  ترجي 
بع�ص  ت�سحيح  للم�ستقبل  الفني 
املواجهة  يف  امل�سجلة  الأخطاء 
ال�سابقة مع جتريب بع�ص اخلطط 
التكتيكية يف املقابالت التطبيقية 
عجز  الذي  الهجوم  عقدة  لفك 
عن ت�سجيل اأهداف منذ انطالقة 
ويف   ، احلايل  الكروي  املو�سم 
الثاين  اليوم  عرف  مت�سل  �سياق 

من  كل  اإلتحاق   التح�سريات  من 
املهاجم ه�سام دقدوقة و متو�سط 
 ، رقاين  حمو  الهجومي  امليدان 
وهو ما من �ساأنه اأن مينح خيارات 
�سبط  اأجل  من  للمدرب  كثرية 
التوليفة الالزمة ، خا�سة اذا علمنا 
مقابلة  عن  الالعبني  غياب  اأن 
�سلبي  تاأثري  لهما  كان  الفتتاح 
طينة  من  مهاجم  الأول  باعتبار 
بحمل  رقاين  يو�سف  فيما  الكبار 
املجاهدين  م�ستقبل  بكتيبة  الزاد 

بعني �سالح .

فاإن  اثنان  عليه  يختلف  ل  ومما 
املجاهدين  م�ستقبل  ببيت  الكل 
من طاقمني اإداري وفني ، لعبني 
و اأن�سار ي�رشون على العودة بالزاد 
التي  ال�سعبة  املقابلة  من  كامال 
اجلاري  الأ�سبوع  نهاية  تنتظرهم 
، وذلك من اأجل اعادة التوازن يف 
الفريق الذي �سطرت ادارته هدف 
تاأ�سرية  اللقب لقطع  ال�رشاع على 
يف  الثاين  اجلهوي  للق�سم  املرور 

املو�سم الكروي القادم .
�أحمد باحلاج 

الأ�سبوع  خالل  متكنت   
الدرك  م�سالح   ، املن�رشم  
الوطني وبالتن�سيق مع مفت�سيات 
اأق�سام اجلمارك اجلزائرية  من 
كمية  تهريب  حماولة  اجها�ص 
بلدية  من  الوقود  من  هائلة 
مناطق  باجتاه  باأدرار  تيمياوين 

�سمال دولة مايل  .
موثوقة  اأمنية  م�سادر  ذكرت 
الأمن  م�سالح  اأن   « »الو�سط  لـ 
مكافحة  يف  املتخ�س�سة 
ببلدية   ، املنظمة  اجلرمية 
الإدارية  باملقاطعة  تيمياوين 
برج باجي خمتار باأدرار  ، كانت 

يدها على  قد متكنت من و�سع 
الطاقوية  املواد  من  �سحنة 
متثلت يف 20 األف لرت من الوقود  
�سبطت يف 10  براميل حديدية  
�سعة الواحد منها 200  لرت كانت 
نوع  من  �ساحنتني  منت  على 
جيبيا�ص ، كما مت اي�سا م�سادرة 

ت�سليم  ليتم  �سنتيم  مليون   170
املحجوزات لدوائر الخت�سا�ص 
املعنية ، فيما مت اعداد ملفات 
الأربع  املوقوفني  �سد  ق�سائية 
ال�سيد وكيل  اأمام  وبعد حتويلهم 
اأمر  �سدر يف حقهم  اجلمهورية 
املوؤقت  احلب�ص  رهن  باليداع 

بتهمة  حماكمتهم  انتظار  يف 
بالقت�ساد  والإ�رشار  التهريب  
بلدية  اأن  العلم  مع    . الوطني 
اأدرار    تيمياوين احلدودية بولية 
الثاين   لالأ�سبوع  تعي�ص  تزال  ل   ،
يف  خانقة  اأزمة   ، التوايل  على 
الوقود  مادة  توفري  يف  التذبذب 

وا�ستياء  �سخط  اأثار  و�سع   ،
الو�سع  من  الناقمون  ال�سكان 
مت  حيث   ، باإ�ستمرار  املرتدي 
حجز  الفارطة  ال�سنة  خالل 
الوقود  من  لرت    31475 و�سبط 

موجهة للتهريب خارج الوطن .
�أحمد باحلاج 

ال حديث بني �لالعبني �سوى نقاط مقابلة ترجي مليانة 

مع توقيف 04 مهربني و��سرتجاع 170 مليون �سنتيم 

م�ستقبل �ملجاهدين بعني �سالح يو��سل حت�سري�ته �جلدية 

�جها�ض حماولة تهريب 20 �ألف لرت من �لوقود من تيمياوين باأدر�ر 

جر�ء �العتماد على �حلفر �لتقليدية لت�سريفها 

�سبط بحوزتهما  01 كلغ
 من مادة �لكيف �ملعالج

كارثة بيئية تهدد 31 �ألف 
عائلة  باملنيعة بوالية غرد�ية  

 حمكمة �أدر�ر تدين �سخ�سني 
بـ 07 �سنو�ت حب�ض نافذة 
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اأزمات حمتملة:

اإىل اأين تتجه التوقعات حول االقت�ساد العاملي عام 2019؟
يجري احلديث يف اأروقة �صنع القرار القت�صادي على م�صتوى العامل عن احتمال تعر�ض العامل لأزمة اقت�صادية جديدة على غرار 

تلك التي �صهدها يف عام 2008 خا�صة يف ظل ارتفاع املديونية العاملية، وارتفاع �صعر الفائدة، واملخاطر النا�صئة عن الختاللت 
الهيكلية يف منطقة اليورو، بالإ�صافة اإىل ا�صتعار احلرب التجارية بني الوليات املتحدة وال�صني.

عر�ض/ اإبراهيم �صيف 
من�صاوي /مركز امل�صتقبل 

للدرا�صات و الأبحاث 
املتقدمة

جملة  تناولت  ال�صدد،  هذا  ويف 
توقعاتها  يف  "الإيكونوم�صت" 
حالة   2019 العام  يف  العامل  حلالة 
خالل  من  العاملي  القت�صاد 
املخاوف  تتناول  تقارير،  اأربعة 
الأربعة ال�صابقة. ويبدو اأن النظرة 
امل�صتقبلية لالقت�صاد العاملي اأكرث 
ت�صاوؤمية يف ظل اخلوف الكبري من 
منطقة  يف  املالية  الأزمة  تكرار 
اليورو، وحدوث ركود يف القت�صاد 
معدلت  ارتفاع  نتيجة  الأمريكي 
الإيرادات  وانخفا�ض  الفائدة، 
القت�صاد  وتراجع  ال�رضيبية، 
التجارية  احلرب  ب�صبب  ال�صيني 

مع الوليات املتحدة.

ا�صطراب متوقع:

 ،Leo Abruzzese يُ�صري 
ا�صطراب  حدوث  احتمالية  اإىل 
ب�صبب   2019 عام  يف  اقت�صادي 
وزيادة  الإقرا�ض،  تكاليف  ارتفاع 
التي  والتقلبات  الديون،  خماطر 
ت�صهدها الأ�صواق العاملية، وهجرة 
النا�صئة. ومما  الأ�صواق  النقد من 
وجود  اخلطر،  هذا  من  يزيد 
اأكرب  بني  م�صتعرة  جتارية  حرب 
الوليات  العامل،  يف  اقت�صادين 

املتحدة وال�صني. 
كٍلّ  يف  املرتفعة  املالية  فالعوائد 
واأوروبا  املتحدة  الوليات  من 
واليابان �صت�صحب راأ�ض املال بعيًدا 
عن الأ�صواق املالية النا�صئة، مما 
يوؤثر على ا�صتقرارها. اإذ اإن ارتفاع 
اأ�صعار الفائدة على النقد الأجنبي 
من  �صيجعل  الدولر-  -خا�صة 
ال�صعب على الدول النامية ت�صديد 
ينعك�ض  ديونها اخلارجية، و�صوف 
الوطنية يف  العملة  تعرث  ذلك على 
حدث  مثلما  الدول  تلك  من  عدد 
وجنوب  والأرجنتني  تركيا  يف 
اإىل  بالإ�صافة  والربازيل.  اإفريقيا 
اأن اخلطر الأكرب، لي�ض فقط على 
الأ�صواق النا�صئة بل على القت�صاد 

خماطر  زيادة  يف  يتمثل  العاملي، 
و�صلت  التي  العاملية،  املديونية 
اإىل م�صتويات غري م�صبوقة، حيث 
و�صل الدين العاملي اإىل 217% من 
الإجمايل  املحلي  الناجت  اإجمايل 
 %20 من  اأكرث  بزيادة   ،2017 لعام 

عن عام 2007.
القت�صادية  ال�صيا�صة  اأن  كما 
تطور  على  ت�صاعد  ل  الأمريكية 
فالتخفي�صات  العاملي،  القت�صاد 
الرئي�ض  اتخذها  التي  ال�رضيبية 
"دونالد ترامب" �صتزيد العجز يف 
الناجت  من   %6 اإىل  البالد  ميزانية 
 ،2019 عام  يف  الإجمايل  املحلي 
الإطالق  على  معدل  اأعلى  وهو 
رفع  اأن  كما  العادية.  الظروف  يف 
البنك  خالل  من  الفائدة  معدلت 
ارتفاع  على  اأثر  قد  الفيدرايل 
احلرب  فاإن  وكذلك  الأ�صعار. 
على  توؤثر  ال�صني  مع  القت�صادية 
نتيجة  العاملي  القت�صاد  حركة 
وامل�صّدرين،  امل�صتثمرين  توج�ض 
اإىل  احلرب  تلك  توؤدي  وقد 
الناجت  يف  م�صبوٍق  غري  انخفا�ض 
للوليات  الإجمايل  املحلي 

املتحدة يف عام 2019. 
وعلى �صعيد اآخر، ي�صهد القت�صاد 
فهناك  مماثلة،  تقلبات  ال�صيني 
ت�صديد من احلكومة على �صيا�صة 
من  �صابقة  فرتات  بعد  الئتمان 
جانب  اإىل  الإقرا�ض،  يف  التو�صع 
وارتفاع  العقارات،  �صوق  ت�صخم 
ديون الأ�رض اإىل 110% من الدخل، 
عليه  كانت  مما  اأعلى  ن�صبة  وهي 
واليابان  املتحدة  الوليات  يف 
اأّثر هذا على منط  وقد  وفرن�صا، 
ال�صيني  لل�صعب  ال�صتهالك 
يدفع  اأن  كان من املفرت�ض  الذي 

ال�صتهالك العاملي.
يف  قائمة  امل�صكالت  وت�صتمر 
منطقة اليورو، ب�صبب تباطوؤ وترية 
البنك  واعتزام  القت�صادي،  النمو 
اأ�صعار  رفع  الأوروبي  املركزي 
املديونية  توؤثر  وقد  الفائدة، 
تراجع  على  املتفاقمة  الإيطالية 
العملة املوحدة "اليورو"، وو�صعها 

يف اأزمة.

اختاللت هيكلية:

 Rachana تذكر 
الأ�ص�ض  اأن   Shanbhogue
التي قامت عليها العملة الأوروبية 
اأ�صحت  "اليورو"  امل�صرتكة 
ك�صف  ومما  ال�صعف،  غاية  يف 
اأزمات  من  حدث  ما  ذلك  عن 
والربتغال  واأيرلندا  اليونان  يف 
العجلة  اإىل  واإ�صبانيا. ويرجع ذلك 
الإ�صالحات  بها  متت  التي 
الهيكلية. فعلى الرغم من املرونة 
اليورو،  منطقة  ت�صهدها  التي 
ت�صتمر يف  اأن  املحتمل  والتي من 
حل  موؤ�رضاتها  ومن   ،2019 عام 
يف  والتو�صع  الإقرا�ض،  م�صكالت 
�صيا�صات اإقرا�ض الدول املتعرثة، 
القت�صادي  التو�صع  اإىل  بالإ�صافة 
مدار  املنطقة على  �صهدته  الذي 
اإل  املا�صية؛  اخلم�ض  ال�صنوات 
الختبارات  من  العديد  هناك  اأن 
التي �صتتعر�ض لها منطقة اليورو. 
البنك  اأن  منها على �صبيل املثال، 
املركزي الأوروبي �صي�صهد تغيرًيا 
ل�صنوات  اتبعها  التي  �صيا�صته  يف 
�صحب  على  �صيعمل  حيث  عدة، 
مما  تدريجًيّا،  النقدي  الدعم 
�صيوؤثر على الأ�صواق املالية و�صعر 

الفائدة. 
�صعر  رفع  يكون  اأن  املتوقع  ومن 
التي  الإجراءات  اأحد  الفائدة 
للبنك  احلايل  الرئي�ض  �صيتخذها 
�صتنتهي  الذي  دراجي"،  "ماريو 

وعلى   .2019 اأكتوبر  يف  وليته 
املر�صحني  فاإن  اآخر،  �صعيد 
خلالفته �صيتبعون نف�ض ال�صيا�صة، 
وعلى راأ�صهم رئي�ض البنك املركزي 
الذي  وايدمان"  "جين�ض  الأملاين 
ال�صيا�صات  رئي�صي  ب�صكل  ينتقد 
احلالية للبنك املركزي الأوروبي.

اليورو  منطقة  تعرث  يرتبط  وقد 
باخلروج  الأوىل  بالدرجة 
الأوروبي،  الحتاد  من  الربيطاين 
خا�صة اإذا مت اخلروج بطريقة غري 
حدوث  اإىل  �صيوؤدي  مما  منظمة، 
كما  الأوروبي.  القت�صاد  يف  خلل 
ي�صنها  التي  التجارية  احلرب  اأن 
على  "ترامب"  الأمريكي  الرئي�ض 
الدول الأوروبية -وخا�صة اأملانيا- 

�صتزيد الأمور �صعوبة.
هناك  فاإن  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة 
عوامل داخلية قد تقود اإىل تفكك 
الكثرية  فالوعود  اليورو،  منطقة 
ال�صعبوي  الئتالف  قطعها  التي 
اأن  للناخبني من املمكن  الإيطايل 
الت�صكيك يف  نوبات من  اإىل  توؤدي 
منطقة اليورو. فاإذا كانت اإيطاليا، 
يف  اقت�صاد  ثالث  اأكرب  باعتبارها 
منطقة اليورو، �صت�صهد اأزمة، فاإن 
منطقة اليورو �صتبداأ يف النهيار. 

م�صتقبل الأ�صواق 
العاملية:

ن�رضته  اآخر  تقريٍر  يف 
 John اأو�صح  "الإيكونوم�صت"، 
الظاهرة  اأن   ،O’Sullivan
يف  ال�صاعدة  ال�صوق  هي  املميزة 
حققت  حيث  املتحدة،  الوليات 
اأداء  الرائدة  الأمريكية  الأ�صهم 
اأف�صل بكثري من الأ�صواق النا�صئة 
اأو الأ�صهم الأوروبية، اإذ ت�صاعفت 
اأ�صهم �صتاندرد اآند بورز 500 اأربع 

مرات منذ عام 2009. 
الكاتب  ي�صري  الإطار،  هذا  ويف 
حول  نظر  وجهتي  هناك  اأن  اإىل 
العامل.  وبقية  الأمريكي  القت�صاد 
الأوىل وجهة النظر احلذرة، وتنظر 
القت�صاد  قدرة  اإىل  ال�صك  بعني 
نف�ض  على  البقاء  على  الأمريكي 
والتطور  التو�صع  من  الدرجة 
املحلي  الناجت  منو  لتباطوؤ  نتيجة 

التحفيز من  تال�صي  الإجمايل مع 
التخفي�صات ال�رضيبية لعام 2018، 
من  املتزايد  اخلطر  جانب  اإىل 
املرتبط  الفيدرايل  الحتياطي 
قد  والذي  الفائدة،  اأ�صعار  برفع 
اأما  الركود.  اإىل  القت�صاد  يدفع 
فيبدو  العاملي  القت�صاد  بقية 
فالأ�صواق  للخطر،  عر�صة  اأكرث 
النا�صئة يف حالة من الفو�صى، ول 
ا معر�صة  تزال منطقة اليورو اأي�صً
موحدة  اآلية  وجود  لعدم  للخطر 
لدعم القت�صاد يف املنطقة، بينما 
زخمه  ال�صيني  القت�صاد  َفَقَد 
نتيجة للحرب التجارية التي ي�صنها 

الرئي�ض الأمريكي "ترامب".
فتمثل  الثانية  النظر  وجهة  اأما 
لالقت�صاد  املتفائلة  النظرة 
قدرة  اإىل  ت�صري  والتي  العاملي، 
جتنب  على  الأمريكي  القت�صاد 
�صيا�صات  اتباع  خالل  من  الركود 
احتمال  مع  حذًرا،  اأكرث  نقدية 
املالية  املخاطر  بتقا�صم  كبري 
من  �صيحد  اليورو مما  منطقة  يف 
اأزمتها، اإىل جانب حتفيز معدلت 
النمو القت�صادي يف ال�صني. ويبدو 
ي�صرتكون  امل�صتثمرين  معظم  اأن 
اأكده  ما  وهو  الأوىل،  النظرة  يف 
 Bank of اأجراه  راأي  ا�صتطالع 
 ،America Merrill Lynch
وجهة  هناك  اأن  اأو�صح  الذي 
القت�صاد  حول  ت�صاوؤًما  اأكرث  نظر 

العاملي منذ نوفمرب 2008.

ماأزق القت�صاد 
ال�صيني:

 Simon Rabinovitch يرى 
�صيواجه  الذي  الأبرز  اخلطر  اأن 
 2019 عام  يف  ال�صيني  القت�صاد 
يتمثل يف الر�صوم اجلمركية، حيث 
تعتزم الوليات املتحدة الأمريكية 
على  اجلمركية  الر�صوم  زيادة 
اإىل   %10 من  ال�صينية  الواردات 
م�صت�صاري  بع�ض  كان  واإذا   .%25
انهيار  يعتقدون  "ترامب" 
لزيادة  نتيجة  ال�صيني  القت�صاد 
الأبرز  الأثر  اأن  اإل  الر�صوم،  هذه 
لذلك هو حدوث انخفا�ض يف منو 
القت�صاد ال�صيني من 7% اإىل اأقل 

من %6.
بني  التجارية  احلرب  وهذه 
الدولتني �صتجرب ال�صني على تغيري 
تثبيت  مثل  القت�صادية،  �صيا�صتها 
مزيد  واتخاذ  الديون،  م�صتوى 
وتخفي�ض  التق�صف،  اإجراءات  من 
واتباع  ال�رضكات،  على  ال�رضائب 
العجز  لإدارة  خمتلفة  �صيا�صات 
املايل، ومن املمكن اأن تقود تلك 
الإجراءات اإىل تخفيف حدة �صعف 
ال�صادرات ال�صينية. و�صيكون على 
اأجل  من  حتارب  اأن  ا  اأي�صً ال�صني 
دعم عملتها "اليوان"، فاإذا اأرادت 
اأن يكون "اليوان" عملة دولية فاإنه 
يف  خا�صة  تعزيزها،  عليها  يجب 
التجاري  الفائ�ض  تقل�ض  ظل 

ال�صيني يف عام 2019. 
القت�صاد  منو  تباطوؤ  �صيدفع 
بع�ض  اإجراء  اإىل  بكني  ال�صيني 
منها:  النمو،  لدعم  الإ�صالحات 
اأن احلكومة املركزية �صتعمل من 
على  ال�رضيبية  ح�صيلتها  خالل 
املالية  المتيازات  بع�ض  منح 
املختلفة،  واملقاطعات  للمدن 
التوازن  من  نوع  خلق  اأجل  من 
ت�صتمر  وقد  الداخلي.  املايل 
اجلمركية  الر�صوم  تخفي�ض  يف 
عام  �صهد  حيث   ،2019 عام  يف 
بتخفي�ض  ال�صني  قيام   2018
الآلت  على  اجلمركية  الر�صوم 
واملن�صوجات من 9،8% اإىل %7،5، 
كما �صتتيح للم�صتثمرين الأجانب 
املايل  القطاع  يف  العمل  فر�صة 

ب�صكل اأكرب.
بع�ض  هناك  اآخر،  �صعيد  وعلى 
لن  التي  القت�صادية  ال�صيا�صات 
التخلي عن  مثل  ال�صني،  تغريها 
اأو  ال�صناعية،  الإعانات  نظام 
على  الأجنبية  ال�رضكات  اإجبار 
اإىل  احلديثة  التكنولوجيا  نقل 
باأن  يُنبئ  الأمر  وهذا  �رضكاتها. 
لن  البلدين  التجارية بني  احلرب 
ت�صع اأوزارها يف املدى القريب، 
على  قائًما  �صيظل  الرهان  واأن 
مدى قدرة اقت�صاد البلدين على 
عن  النا�صئة  الأ�رضار  حتمل 
تلك احلرب. ويبدو يف الأفق اأن 
القت�صاد ال�صيني �صيكون الأكرث 
الأ�رضار  تلك  حتمل  على  قدرة 

من نظريه الأمريكي.
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ر�سالة قوّية اإىل م�سلمي فرن�سا: اإنخرطوا اأو اإرحلوا...ل لأ�سلمة احلداثة
ن�سيم اخلوري

تبادل الإهتمام بني الغرب والإ�سالم 
قدمي وحظي بقامو�س من ال�سفات 
واإيجابياتها  ب�سلبياتها  املتناق�سة 
يطرح  ال�سعبي  الوعي  اأّن  ،الالفت 
على  خطرياً  �سوؤاآلً  حالّياً  علينا 
والأوروبيينوحتديداً  امل�سلمني 

فرن�سا هو:
اأ�سلمة  اأم  الإ�سالم  حتديث 
ال�سوؤاآل خطورته  احلداثة؟  وميّط 
اأو  اأهلية  بحروب  القول  اإىل حدود 
الغرب؟  يعني  ماذا  الغرب.  اأ�سلمة 
اآخر  �سوؤاآل  الغرب؟  هذا  يقع  واأين 

للمعاجلة. 
هم�ساً  اإذن،  الفرن�سيون،  يتبادل 
املتدفقني  امل�سلمني  من  اخلوف 
ربيع  من  هرباً  واأوروبا  فرن�سا  اإىل 
الثالث  اجليل  ومعهم  بالدهم 
والرابع من الفرن�سيني ذوي الأ�سول 
اأفعاٍل،  ردود  الإ�سالمية.ظاهرها 
ونربتها  متابعتهاوعالنيتها  لكن 
اإعتبارها  املت�ساعدةتدفعنايف 

خطرية.
اً ل�سّيدٍة فرن�سية  اأنقالإىل العربّية ن�سّ
�سفحتها  ن�رشتهعلى  علمانّية 

ومن  باري�س  من  الفاي�سبوك 
اأو  �سفراء  �سرتًة  ترتدي  اأن  دون 
حمراء، ذّكرتني ب«ماريان« ال�سيدة 
اجلمهورية  رمز  ج�ّسدت  التي 
ب�سعار:حرية  الفرن�سيةاملدموغ 

م�ساواة اإخاء.
الأكادميي  الن�سمن  و�سلني 
نبال  الدكتور  وال�سديق 
لفتاً  مثالً  اإنتقاه  الذي  مو�سى  
اإندماج  ملع�سلة  واإعتربهاأمنوذجاً 
امل�سلمينفي فرن�ساكم�ساحةعاملية 
مقّدمته  يف  الن�س  حمل  متنّوعة. 
من  هائلة  »�سّجة  اإىل  الإ�سارة 
وجه  قطعاً  �ستغرّي  غ�سبالفرن�سيني 
والتاريخي.لقد  ال�سيا�سي  فرن�سا 
من  والنفور  بالغ�سب  الرحم  اإنتفخ 
على  حفاظاً  امل�سلمني«الغرباء« 
وقيمنا  واحلرّية  العلمانية  غريزة 

العريقة يف املجتمع الفرن�سي«.
)تابعت(  مهّذبة  كلماتي  تكون  »لن 
اأحتّول  اأنا  احلقيقة.  اأقول  ولكنني 
اإىل اإمراأة عن�رشية، مل يعد يهّمني 
�سيئاً، حان الوقت الذي ي�رشخ فيه 
واحدنا، وبال�سوت العايل، ما يفّكر 

فيه غالبّية الفرن�سيني. 
..اأّيها  اإليكم  موّجهة  الر�سالة  هذه 

امل�سلمون.
غري  لأنني  لي�س  ملحدة،  اإمراأة  اأنا 
موؤمنة �ساأرمي القيم التي تعلّمتها. 
اأوطانكم  وترتكون  م�سلمون  اأنتم 
لأّن الإ�ستبدادية واحلروب والعنف 
واحلقد واملوت تخّيم عليكم وهي 
من  هرباً  اإلينا  تاأتون  �سنعكم.  من 
و�سحة  ب�سعادة  لتعي�سون  كلّه  هذا 
ومباأمٍن عن كّل ما تركتموه خلفكم. 
حتتاجونه  ما  كّل  مننحكم  نحن 
بلدنا.  يف  لالإنخراط  ون�ساعدكم 
يقيكم وغذاًء ومالً  مننحكم �سقفاً 
لتتعلّموا   مدار�سنا  يف  ون�سّجلكم 
اأف�سل  لإكت�ساب  ون�ساعدكم  لغتنا، 
تعليمكم  بلدنا.  عن  املعلومات 
جمانيلت�سهيل اإنخراطكم يف اأ�سواق 
العمل. لكن عليكم الإ�سغاء واإليكم 

اأقول: 
كفى.

تقاليدنا  تغيري  على  العمل  كفى 
قوانيننا  خرق  كفى  وعاداتنا. 
مع  متناق�سة  لأّنها  وحرّياتنا 
بالعن�رشيني  و�سفنا  كفى  ديانتكم. 
ممار�سة  يف  اأ�ساليبكم  لأّن 

العن�رشيةل تطاق. 
كنتم  اإن  بلدنا  اإىل  تاأتون  ملاذا 

حتاولون تغيريه لي�سبح على �سورة 
نحن  منها.  هربتم  بالدكمالتي 
التقّرب  اإذن،  وعليكم،  ن�ست�سيفكم 

اإىل تقاليدنا وعاداتنا واإحرتامها.
بلدكم،  يف  ما  غريب  يقيم  عندما 
وعاداتكم  تقاليدكم  اإحرتام  عليه 
املوت  ي�ستحّق  يحرتمها  ل  ومن 
بنا  اأيفرت�س   ، بلدانكم.  بع�س  يف 
، نحن الأوروبيني ،  ترككم تغرّيون 
نقول  اأن  دون  من  عندنا  �سيء  كّل 

لكم �سيئاً.
كفى يعني كفى.

عودوا اإىل بالدكم اإن كانت تقاليدنا 
اإذ  تنغ�سوننا  تنا�سبكم.  وعاداتنا ل 
اأمر  كّل  بتغيري  وتطالبون  ترف�سون 
عندنا واأنتم العاجزون عن اأّي تغيري 

طفيف يف بالدكم.
الفعليون  العن�رشيون  هم  فمن 

براأيكم؟ اأنتم امل�سلمون. 
 العن�رشي هو الذي يكره النا�س من 
جن�سيات اأخرى. ل تقلبوا الأدوار! 

اإنخرطوا اأو اإرحلوا.
اأوروبا  الب�رشيف  ماليني  مات 
هي  وهذه  احلرّية  نيل  بهدف 

الدميقراطية.
اإّنه لأمر غريب اأن تغيظكم اأ�سجار 

امليالد يف �سوارعنا اإىل هذا احلّد.
التطاول على امليالد مرفو�س  اإّن 

قطعاً.
ال�سجاعة.  لديكم  كان  اإن  تابعوا 

و�ساأتابعبدوري معكم  !!!
اأطروحات  الن�س  هذا  ي�ستدعي 

دكتوراه. وهنا �سوؤاآلن:
1- كيف ميكن التوفيق بني �سعوب 
تنتمي اإىل اأديان خمتلفة ومت�سارعة 
عرب التاريخ اأو بني �سعوب متجّذرة 
الطقو�س  بع�س  مع  بالإحلاد 
الدينية و�سعوب مقيمة يف املعتقد 
على  ال�سوؤاآل  هذا  ينطبق  الديني؟ 
الأديان التوحيدية كما على الأديان 
الهندو�سية  مثل  التوحيدية  غري 

والبوذية) الهند اأمنوذجاً(.  
الفكرة  باإ�سقاط  التفكري  ميكن 
يف  والإ�ستقرار  ال�سالم  اأّن  القائلة 
�سالم  دون  من  يتحّقق  ل  العامل 
ديني. ي�سبح احلوار عقيماً و�سعباً 
علمانيةحا�سنة  جمتمعات  يف 
حتا�رش  جلماعاتاإ�سالمية 
بائ�سة  اأحزمًة  املدن  �سواحيها 
يف  املقيمة  بالرحمة  وتتم�ّسك 
وممار�سة  وطقو�ساً  اإمياناً  الدين 
والرف�س  الغربة  درجة  اإىل 

والتاأّثر  التغيري  مل�ساهد  الطبيعي 
طلب  اإىل  فوراً  امل�ستع�سي.جننح 
احلوار؟اإّنه امليدان الوا�سع املعّقد 
بحثاً  الأديان  واملنافقبني  تاريخياً 
على  ال�سالم  اإ�ساعة  يوتوبّياً  عن 
الأر�س. ل خوف رمّبا يف مواجهة 
اخلوف  لكن  والهندو�سية  البوذية 

يرتاكمفي مواجهة الإ�سالم.
2- اأميكن التحّدث عن الإ�سالم من 
اجلماعية  للذاكرة  التعّر�س  دون 
املكبوتة)احلروب  الفرن�سية 
طبقة  اجلزائر،  حرب  ال�سليبية، 
واملهاجرين  والزراعيني  العّمال 
والتي  فرن�سا(  اإىل  املغرتبني 
الإختالط  ع�رش  يف  ت�ستيقظ 
الطبيعية  الثقافية  وال�سدمات 
املجتمعات  هذه  بني  اأواملفرو�سة 
مهّددة  اأردوغان  �سبابة  تتقّدمها 

بامل�سلمني؟ 
تعم�سقوا  م�سلمني  �سباباً  مينع  من 
يف  امليالد  �سجرة  فوق  باأحذيتهم 
وته�سيمها  زينتها  ليبعرثوا  اأملانيا 
و�سورها  املحمولة  الهواتف  اأمام 
وح�ست  العامل  عيون  اأغرقت  التي 
بتوثيق  الب�رشي  الوجدان  يح�سى 

الربط بني القدا�سة والعنف؟

وليد الهوديل

قرر  عاًما،  ثالثني  نحو  قبل 
الحتالل اأن مينع النا�س من "نور" 
علي  ال�سيخ  قلب  من  للنا�س  خرج 
واأحكم  زنازينه  اإىل  �ساقه  حّنون، 
ظالمه،  عليه  واأ�سدل  قيده  عليه 
يكرر  وهو  احلني  ذلك  ومنذ 

التجربة، اعتقال تلو اعتقال. 
طريقه  يعرف  ال�سيخ  اأّن  اإّل 
بنور  ال�سجن  ظالم  ف�سّق  متاًما، 
الرجال  �سناعة  على  وعكف  قلبه 
خا�س،  نوع  من  وتزكية  تربية 

معني  من  م�ستمد  معريف  و�سقل 
متقد  نبوي  وهدي  كرمي  قراآن 
والروح  الفكرة  قاد  ال�سماء،  بنور 
و�سياغة  الأحرار  اإرادة  حيث  اإىل 

الأبطال.
هذا  اعتقال  اأن  يرى  الحتالل   
اأن  لنوره  حجب  ال�رشير  ال�سيخ 
نوره  يرّكز  وال�سيخ  النا�س،  ي�سل 
الزنازين  يف  النا�س  خري  على 
ينتجه  ل  ما  فينتج  واملعتقالت، 
هذه  خارج  طليق  حر  وهو 
عالًيا  يحلّق  ال�سيخ  املعتقالت. 
ل  ارتفاعات  اإىل  زنازينهم  داخل 

يتمكن منها خارج ال�سجون. 

الحتالل يرى اأن �رّش بقائه وحفظ 
اأمنه اأن يكّبل الأحرار اأمثال ال�سيخ 
ولو كان �رشيًرا، وال�سيخ يدرك اأن 
باإ�رشاره  هو  الحتالل  فناء  �رّش 
�سادّيته  يف  واإمعانه  ظلمه،  على 
تعتقل  عندما  مداها  تبلغ  التي 
�رشيًرا، ول تراعي طفاًل ول �سيًخا 

ا. ول امراأة ول م�سًنا ول مري�سً
اإجراءاته  اأّن  يرى  الحتالل   
العقابية اجلماعية، واأن تزر الوازرة 
البيوت  يهدم  واأن  اأخرى،  وزر 
ويعتدي على ال�سجر واحلجر، واأن 
باحلواجز  الفل�سطيني  حياة  ي�سّنع 
واملداهمات وكل اأ�سكال الت�سييق، 

واأن  النا�س،  يردع  اأن  �ساأنه  من 
يحّولهم اإىل قطيع من الغنم ي�ساقون 
اإىل الذبح وقت ي�ساء. ال�سيخ يرى 
اإجراءات هذا الحتالل ت�سعل  اأن 
روح التحدي والإ�رشار، ترفع من 
والكرامة  بالعزة  ال�سعور  من�سوب 
اجلهاد  جذوة  ت�سعل  والرتقاء، 
�سدور  لهيب  على  وتنفخ  والثورة، 
ي�ستقبل  ال�سيخ  امللتهبة،  الأحرار 
املنت�رش  بابت�سامة  العدوان  هذا 
الواثق باأن هذا من �ساأنه اأن يق�رّش 

من اأجل الظاملني البغاة. 
يف  عن  ميمُ اأن  يرى  الحتالل 
ذات  على  ي�ستمر  واأن  اعتداءاته 

النهج الذي ثبت ف�سله، وم�رٌشّ على 
اأن ل يعيد النظر فيه اأبًدا، ال�سيخ 
حّق  على  الثبات  يف  عن  ميمُ ا  اأي�سً
�رٌشّ على اأن ل يتنازل عن  �سعبه وممُ
ذرة تراب من وطنه، ذلك اأّنه على 
م  احلق، واحلق ل م�ساومة فيه. همُ
يمُ�رّشون على عدوانهم، وهو يمُ�رشمُّ 
على حّقه مهما بلغت الت�سحيات، 
اأن  تقول  احلياة  و�سنن  والتاريخ 

العاقبة دائما للحق واأهله. 
متاًما  يمُب�رش  الحتالل 
القوى  موزاين  يف  الختالل 
اإىل  هذا  قاده  وقد  املادية، 
بغروره  وعمي  الغطر�سة 

اإل نف�سه على  فاأ�سبح ل يرى 
اأن  يرى  ال�سيخ  الأر�س،  هذه 
اهلل معه اأوًل ثم اإن هناك �سعبًا 
ويمُ�رشمُّ  ووطنه  باأر�سه  مت�سبًثا 
على الدفاع عن حقوقه، ويرى 
اأن  على  قادرة  مقاومة  كذلك 

تكون �سوكة يف حلقه.
القادم  امل�ستقبل  يرى  ال�سيخ 
�سيًفا �سارًما على الطواغيت، 
عقله  وب�سرية  قلبه  بنور  يرى 
ما ل يرون ب�سلف غطر�ستهم 
تعمي  هذه  اأحقادهم.  وظالم 
اأب�سارهم ول جتعلهم يرون ما 

يرى ال�سيخ!

علي حنون.. ُيب�سر ما ل ُيب�سرون!



حكم باحلجر

حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �ش�ؤون الأ�رسة 
علنيا ابتدائيا غيابيا يف ال�شكل : قب�ل دع�ى الرجاع بعد 
اخلربة.يف امل��ش�ع : افراغ احلكم ال�شادر قبل الف�شل 

يف امل��ش�ع عن ق�شم �ش�ؤون ال�رسة بتاريخ 17/06/2018 
فهر�س رقم 18/2255 وبح�شبه امل�شادقة على اخلربة 
املنجزة من طرف اخلبرية الطبيبة بن م�شت�رة ميينة 

امل�دعة لدى امانة �شبط املحكمة بتاريخ 02/08/2018 
حتت رقم 1490/2018 و بالنتيجة احلكم باحلجر على 
املرجع �شده عفار علي امل�ل�د بتاريخ 13/05/1938 
ببلدية حيزر لبيه حممد و لمه زواقي عديدي وتعيني 
املرجعة حمادي ج�هر مقدمة عليه لرعاية �ش�ؤونه 

الدارية و القان�نية و املالية مع امر �شباط احلالة املدنية 
بالتاأ�شري مبنط�ق هذا احلكم على هام�س عقد ميالد 

املحج�ر عليه ح�شب الخت�شا�س و ب�شعي من النيابة . 
حتميل املرجعة امل�شاريف الق�شائية املقدرة بـ 900 دينار 

جزائري . بذا �شدر احلكم و اف�شح به جهارا باجلل�شة 
العلنية املنعقدة بالتاريخ املذك�ر اعاله و ل�شحته ام�شيت 

الن�شخة ال�شلية من طرف الرئي�شة و امني ال�شبط .

ANEP N°: 1916000462 الو�سط:2019/01/08

الو�سط:2019/01/08

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الأ�شتاذة : قا�شي ليندة

حم�رسة ق�شائية لدى اخت�شا�س
جمل�س ق�شاء ب�مردا�س 

حم�رس التكليف بال�فاء عن طريق الن�رس
طبقا للمادة 412 فقرة 04 من قان�ن الإجراءات املدنية و الإدارية

- بناء على احلكم ال�شادر عن حمكمة ب�دواو الق�شم التجاري / البحري ، بتاريخ : 2014/05/06 ،  رقم اجلدول : 14/00603 رقم الفهر�س  14/01037 و املمه�ر 
بال�شيغة التنفيذية حتت رقم : 15/492 بتاريخ 2015/07/27، و احلكم ال�شادر عن حمكمة ب�دواو  ، الق�شم التجاري/البحري ، رقم اجلدول : 17/00725 ، فهر�س رقم 

17/01475 بتاريخ 2017/05/02 .

- بناء على الإجراءات املتخذة من طرفنا نحن املح�رسة الق�شائية امل�قعة ادناه حم�رس تبليغ �شند تنفيذي و حم�رس التكليف بال�فاء و حم�رس تبليغ التكليف بال�فاء 
امل�ؤرخني يف 2018/04/12 و املر�شلة عن طريق الربيد حتت رقم 004594 بتاريخ 2018/04/16.

-   بناء على حم�رس تبليغ عن طريق التعليق م�ؤ�رس عليه من طرف رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية خروبة امل�ؤرخ يف 2018/04/30 
- بناء على حم�رس تبليغ عن طريق التعليق م�ؤ�رس عليه من طرف رئي�س امناء ال�شبط ملحكمة ب�دواو امل�ؤرخ يف 2018/04/30

- بناء على الإذن ال�شادر عن ال�شيد رئي�س حمكمة ب�دواو  بتاريخ 2018/12/06 ، حتت رقم الرتتيب 18/1245 ، و الذي يرخ�س مب�جبه للمح�رسة الق�شائية بن�رس 
الت�شيري العقاري ل�لية ب�مردا�س * ج�شتيب�* امل�شماة حاليا وحدة ت�شيري املناطق ال�شناعية ل�لية  التبليغ الر�شمي يف جريدة ي�مية وطنية لفائدة  م�شم�ن عقد 

ب�مردا�س ديفاندي�س زاد ممثلة من قبل مديرها على نفقتها وذلك عمال بن�س املادة 3/412 من قان�ن الإجراءات املدنية و الإدارية .
- لفائدة : �رسكة الت�شيري العقاري ل�لية ب�مردا�س "جي�شتيب�" امل�شماة حاليا وحدة ت�شيري املناطق ال�شناعية ل�لية ب�مردا�س ديفاندي�س زاد ممثلة من قبل مديرها 

.
- الكائن مقرها : 1200 م�شكن عمارة 75 م رقم 03 ب�مردا�س.

�شد ال�شيد : زروقي حممد امزيان كمال 
ال�شاكن : منطقة الن�شاطات خروبة قطعة رقم 14 و قطعة رقم 16 ب�مردا�س

املبالغ امل�شتحقة : 789.374.63 دج ) �شبعمائة و ت�شعة و ثمان�ن الف و ثالثمائة و اأربعة و �شبع�ن دينار جزائري و �شت�ن �شنتيم (مبلغ الدين  .
مبلغ : 70.000.00 دج )�شبع�ن الف دينار جزائري( تع�ي�س ، مبلغ 8776 دج ) ثمانية الف و �شبعمائة و �شتة و �شبع�ن دينار جزائري ( 

م�شاريف ق�شائية ، بالإ�شافة اىل م�شاريف التنفيذ و احلق التنا�شبي للمح�رس الق�شائي.
الطرق  بكافة  عليه جربا  نفذ  ال  و  ال�طنية  اجلرائد  احدى  تكليف يف  م�شم�ن حم�رس  ن�رس  تاريخ  من  ت�رسي  لل�فاء  ي�ما  ع�رس  خم�شة   15 مهلة  له  باأن  نبهناه  و 

القان�نية.

الأ�ستاذة املح�سرة الق�سائية    
الو�سط:2019/01/08
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الناجع  العالج  تقدمي  عدم   •
ح�سب  كل  املر�سى  لالأ�رسى 
ال�سجون  يف  فالطبيب  معاناته، 
ال�سهيونية هو الطبيب الوحيد يف 
العامل الذي يعالج جميع الأمرا�ض 
بقر�ض حبوب ي�سمى الأكامول وهو 
البارا�سيتامول  مادة  على  يحتوي 
ول  ال�سداع،  مبعاجلة  اخلا�سة 
يتورع اأحياناً عن العالج باملاء كاأن 
يقدم لالأ�سري املري�ض فقط كاأ�ض 
احلرجة  احلالت  ويف  املاء،  من 
تخدير،  باإبرة  املري�ض  حقن  يتم 
حتى  الطبيب  وجه  عن  ت�رسفه 

يزول اأثرها.
اخت�سا�سيني  اأطباء  وجود  عدم   •
العيون  كاأطباء  ال�سجن،  داخل 
والأذن  والأنف  والأ�سنان 
علمت  اإذا  خا�سة  واحلنجرة 
حيث  ذلك،  اإىل  املا�سة  احلاجة 
لأ�سدقاء  وردت  تقارير  اأفادت 
الإن�سان من ال�سجون واملعتقالت، 
بفقدان ثالثة من الأ�رسى ب�رسهم 
امللحة  الأ�رسى  وحلاجة  نهائياً، 
اللثة  اأمرا�ض  لعالج  عادية  والغري 

والأ�سنان.
اإىل  ال�سجون  عيادات  تفتقر   •
لعالج  لياًل  مناوبني  اأطباء  وجود 

احلالت الطارئة.
ومعاجلني  م�رسفني  وجود  عدم   •
من  العديد  يوجد  حيث  نف�سيني، 
امل�سطربة،  النف�سية  احلالت 

والتي بحاجة اإىل اإ�رساف خا�ض.
الطبية  الأجهزة  توفري  عدم   •
الحتياجات  لذوي  امل�ساعدة 

ال�سناعية  كالأطراف  اخلا�سة، 
والنظارات  الأطراف،  لفاقدي 
التنف�ض  اأجهزة  وكذلك  الطبية، 
الربو  ملر�سى  والبخاخات، 
الهوائية  الق�سبة  والتهابات 

املزمنة.
غذائية  وجبات  تقدمي  عدم   •
تتما�سى  لالأ�رسى  منا�سبة  �سحية 
مع الأمرا�ض املزمنة التي يعانون 
وال�سغط،  ال�سكري،  كمر�ض  منها 

والقلب، والكلى.
عنابر  اأو  غرف،  وجود  عدم   •
عزل للمر�سى امل�سابني باأمرا�ض 
الأمعاء  كالتهابات  معدية، 
املعدية،  احلادة  الفريو�سية 
اجللدية  الأمرا�ض  بع�ض  وكذلك 
يهدد  مما  اجلرب،  مثل  املعدية 
بني  ب�رسعة  املر�ض  بانت�سار 

ال�سديد  لالزدحام  نظراً  الأ�رسى 
داخل املعتقالت.

خا�سة  غرف  وجود  عدم   •
للمعتقلني ذوي الأمرا�ض النف�سية 
حلياة  تهديداً  ي�سكل  مما  احلادة 

زمالئهم.
لتلقي  املعتقلني  املر�سى  نقل   •
وهم  امل�ست�سفيات،  يف  العالج 
يف  والأرجل،  الأيدي  مكبلو 
التهوية،  عدمية  �سحن  �سيارات 
بدلً من نقلهم يف �سيارات اإ�سعاف 

جمهزة ومريحة.
ذوي  الأ�رسى  بع�ض  حرمان   •
اأدويتهم  من  املزمنة  الأمرا�ض 
داخل  العقاب  اأنواع  من  كنوع 
الأ�رسى  فح�ض   • ال�سجن. 
بالنظر  باملعاينة  املر�سى 
معهم،  واحلديث  مل�سهم  وعدم 

ومداواتهم من خلف ال�سبابيك.
من  املر�سى  الأ�رسى  يعاين   •
تتمثل  �سيئة،  اعتقال  ظروف 
ال�سديدة  والرطوبة  التهوية  بقلة 
اإىل  بالإ�سافة  الهائل،  والكتظاظ 
النق�ض ال�سديد يف مواد التنظيف 

العامة.
• تعاين الأ�سريات من عدم وجود 
اأمرا�ض  اأخ�سائية  اأو  اأخ�سائي 
�سوى  لديهم  يوجد  ل  اإذ  ن�سائية، 
اأن  علم  اإذا  خا�سة  عام،  طبيب 
يدخلن  اأ�سريات  الأ�رسى  بني  من 
اإىل  وبحاجة  ال�سجن وهن حوامل 

متابعة �سحية خا�سة.
على  احلوامل  الأ�سريات  اإجبار   •
الولدة، وهن مقيدات الأيدي دون 
والولدة،  املخا�ض  لآلم  مراعاة 
وهو ما ح�سل مع الأ�سرية مريفت 
وائل  مولودها  و�سعت  والتي  طه 
الأيدي  مقيدة  وهي  ال�سجن  يف 
مع  احلال  وكذلك  �رسيرها،  يف 
نابل�ض  من  غامن  منال  الأ�سرية 

ومولودها الطفل الأ�سري نور.
ومنتهية  قدمية  اأدوية  تقدمي   •
ح�سل  كما  لالأ�رسى،  ال�سالحيات 
 27( عجاج،  �سمري  الأ�سري  مع 
يف  واملعتقل  طولكرم،  من  عاماً( 
يعاين  كان  والذي  النقب،  �سجن 
من التهابات حادة يف عينه اليمنى 
وبحاجة اإىل عملية جراحية، حيث 
للعني  قطرة  العيادة  طبيب  اأعطاه 
راجع  وحينما  ال�سالحية،  منتهية 
اإىل  ننظر  ل  اإننا  له:  قال  الطبيب 

التواريخ.

اإجراء  عدم  اأو  له،  للمحتاجني  العالج  بتقدمي  واملماطلة  املتكرر  ال�صحي  • الإهمال 
العمليات اجلراحية لالأ�صرى، اإل بعد قيام زمالء الأ�صري املري�ض باأ�صكال من الأ�صاليب 

الحتجاجية من اأجل تلبية مطالبهم بذلك.

اأهم انتهاكات �سحية يتعر�ض لها الأ�سرى الفل�سطينيون

الأ�صرى الفل�صطينيون ... حقائق واأرقام

700 األف ذاقوا مرارة الأ�سر
قامت قوات الحتالل الإ�رسائيلي 
األف   700( يقرب  ما  باعتقال 
النك�سة  منذ  فل�سطيني  مواطن( 
1967م  عام  والعربية  الفل�سطينية 
وحتى مطلع العام اجلاري 2008م 
وهذا العدد ي�سمل الرجال والن�ساء 
ال�سفة  من  وال�سيوخ  والأطفال 
والأرا�سي  غزة  وقطاع  الغربية 
وموزعني  1948م  عام  املحتلة 

ح�سب الفرتة الزمنية كالآتي:
• ) 1967-1987  بلغت ما يقارب 

من 420 األف حالة(.
دي�سمرب   ( الأوىل:  النتفا�سة   •
بلغت  م   1994 منت�سف   – 1987م 

ما يقارب من 210 األف  حالة (.  
بني  ما  املمتدة  الفرتة  )خالل   •
قيام ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية 
بني  وما  1994م،  عام  منت�سف 

�سبتمرب   28 الأق�سى  انتفا�سة 
اآلف  ع�رسة  تتجاوز  مل   ،2000

حالة (.
�سبتمرب   28( الأق�سى:  انتفا�سة   •
2000 – وحتى مطلع العام اجلاري 
األف   62 يقارب  ما  بلغت  2008م  

حالة اعتقال(.
اأن  اإىل  هنا  الإ�سارة  من  بد  ول 
يقبعون  مازالوا  اأ�سري   )11000(
موزعني  الحتالل  �سجون  يف 
التوقيف  ومراكز  ال�سجون  بني 
النفرادي  والعزل  والتحقيق 
من  اأكرث  بينهم  وامل�ست�سفيات 
اإداري بال حماكمة،  اأ�سري   )1000(
وزراء  و)3(  برملانياً،  نائباً  و)48( 
يتجاوز  مل  طفل  و)400(  �سابقني، 
 )110( من  واأكرث  ع�رسة  الثامنة 

اأ�سريات.

�صهداء واأرقام:

الأ�سرية  احلركة  �سهداء  اأما 
�سهيداً   )194( بلغ  فقد  اخلالدة 
بعد  العمد  القتل  نتيجة  ق�سوا 
والإهمال  والتعذيب  العتقال 
نازية  عن�رسية  اأ�سباب  الطبي، 
الب�سع  الوجه  عن  تك�سف 
دمائهم  من  و�سطروا  لالحتالل 
هاماً  وجزءاً  الوطن  خارطة 
الأ�سرية  احلركة  تاريخ  من 

الفل�سطينية.
نتيجة  منهم  اأ�سرياً   )70( وق�سى 
نتيجة  اأ�سرياً  و)77(  التعذيب 
القتل العمد بعد العتقال و)47( 
الطبي  الإهمال  نتيجة  اأ�سرياً 

املمار�ض بحق الأ�رسى.
اأن هناك  ولبد من الإ�سارة اإىل 

ممن  املئات  ورمبا  الع�رسات 
اإعدامهم  على  الحتالل  اأقدم 
مل  ولكن  عليهم  القب�ض  بعد 
لأن  لعددهم  توثيق  هناك  يكن 
الحتالل ل يعرتف بذلك، واإمنا 
اأثناء  ق�سوا  ال�سهداء  اأن  يدعي 
حاولوا  اأنهم  اأو  ال�ستباكات، 
الفرار. وهذا العدد من ال�سهداء 
الأ�رسى  �سهداء  ي�سمل  ل 
بالآلف،  هم  الذين  املحررين 
حيث اأن معظم �سهداء فل�سطني 
كانوا  الطويل  الثورة  تاريخ  عرب 
ممن ذاق مرارة الأ�رس واحلرمان 
ا�ست�سهادهم،  قبل  احلرية  من 
وا�سحة  دللة  يدل  الذي  الأمر 
ثواراً  تنتج  ال�سجون  اأن  على 
اأراد وخطط  ولي�ض عاهات كما 

املحتل الغا�سب.

10 من اأهايل اأ�سرى غزة 
يزورون اأبناءهم يف"نفحة"

 عائلة املطارد عا�سم الربغوثي
 يف مواجهة البط�ض "الإ�سرائيلي"

توجهت دفعة جديدة من اأهايل 
اليوم،  اأ�رسى قطاع غزة، فجر 
يف  املعتقلني  اأبنائهم  لزيارة 
عرب  وذلك  "نفحة"،  �سجن 
حاجز بيت حانون/ اإيرز �سمال 
القطاع وقالت املتحدثة با�سم 
اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر 
يف  زقوت،  �سهري  غزة  يف 
اإن ع�رسة  ت�رسيحات �سحفية، 
من اأهايل اأ�رسى القطاع، بينهم 

 16 الـ  �سن  دون  اأطفال  ثالثة 
عاًما، توجهوا فجر اليوم لزيارة 

�سبعة اأ�رسى ب�سجن "نفحة".
الحتالل  �سجون  يف  ويقبع 
فل�سطيني  اآلف  �سبعة  نحو 
نحو  بينهم  �سعبة،  ظروف  يف 
فيما  غزة،  من  اأ�سري   300
نتيجة  اأ�سرًيا   218 ا�ست�سهد 
داخل  الطبي  الإهمال  �سيا�سة 

ال�سجون.

والدة  عا�سف"  "اأم  وقفت 
الربغوثي،  �سالح  ال�سهيد 
عائلتها  م�سرية  م�ستح�رسة 
وال�سمود  الت�سحية  يف 
والتحدي، وهي تواجه تهديدا 
بالإبعاد  لها  "اإ�رسائيليا" 
عدم  حال  اأريحا،  مدينة  اإىل 
ت�سليم ابنها املطارد "عا�سم" 
لقوات الحتالل، خالل ثالثة 

اأيام.
التهديد  عا�سف"  "اأم  وتلقت 
"الإ�رسائيلي" بالإبعاد، بعدما 
بقيت وحيدة يف منزلها، عقب 
الحتالل  قوات  مداهمة 
بقرية  الربغوثي  اآل  منازل 
اهلل،  رام  غرب  �سمال  كوبر 
فجر اأم�ض ال�سبت، واعتقالهم 
"حممد"  الأ�سغر  جنلها 
الربغوثي،  لطفي  و�سقيقها 

وفق حرية نيوز.
الحتالل  قوات  واغتالت 
ال�سهيد  العائلة  جنل  اخلا�سة 
من   12 يف  الربغوثي،  �سالح 
اإياه  دي�سمرب املا�سي، متهمة 
النار  اإطالق  عملية  بتنفيذ 
"عوفرا"،  م�ستوطنة  قرب 
من   9 اإ�سابة  اإىل  اأدت  التي 
الحتالل،  وم�ستوطني  جنود 
باقتحام  مبا�رسة  واأعقبتها 
منزل ال�سهيد �سالح، واعتقال 
والده عمر الربغوثي و�سقيقه 
كانون   20 ويف  عا�سف. 
قوات  اأعلنت  املا�سي،  الأول 
الحتالل عن مطاردتها لبن 
الربغوثي"،  "عا�سم  العائلة 
عملية  بتنفيذ  اإياه  متهمة 
م�ستوطنة  قرب  النار  اإطالق 
"جفعات اأ�ساف"، التي جاءت 
ا�ست�سهاد  على  �ساعات  بعد 
الربغوثي  �سالح  املقاومني 
واأ�رسف نعالوة، واأ�سفرت عن 
مقتل ثالثة جنود واإ�سابة اآخر 

بجراح خطرية.

عائلة جماهدة

ومنذ ا�ست�سهاد جنلها "�سالح"، 
الربغوثي  عائلة  تعر�ست 
"اإ�رسائيلية"  لعتداءات 
باعتقال  تتوقف  مل  متكررة، 
بل  واأبنائه،  الأ�رسة  رب 
باملداهمات  ا�ستمرت 
ومنازل  ملنزلهم  اليومية 
مع  ترافقت  والتي  اأقربائهم، 
لأفراد  وال�ستجواب  التحقيق 
لتخريب  اإ�سافة  العائلة، 
وتعد  املحتويات.  وم�سادرة 
"الإ�رسائيلية"  العتداءات 
الأخرية بحق عائلة الربغوثي، 
من  طويلة  ل�سل�سلة  امتدادا 
خاللها  قدمت  ال�ستهداف، 
كما  كبرية،  ت�سحيات  العائلة 
يف  اأ�سطوريا  �سمودا  اأبدت 
الإ�رسائيلي،  البط�ض  وجه 
قيادات  اأحد  الأ�رسة  فرب 
الأ�سري  وهو  حما�ض،  حركة 
ق�سى  والذي  الربغوثي،  عمر 
�سجون  داخل  28 عاما  قرابة 
اأم�سى  وكذلك  الحتالل. 
"عا�سم"  املطارد  جنله 
ال�سجون  يف  عام   11 قرابة 
عائلة  وت�سم  "الإ�رسائيلية". 
من  حافال  �سجال  الربغوثي 
حيث  الفل�سطيني،  الن�سال 
الكبرية،  بت�سحياتها  ت�ستهر 
ال�سهداء  من  العديد  ت�سم  اإذ 
والقيادات  واملقاومني 
الوطنية، اإ�سافة اإىل كوكبة من 
�سنوات  ق�سوا  الذين  الأ�رسى 
طوال داخل �سجون الحتالل، 
منهم املحررون اأمثال جا�رس 
الربغوثي،  وفخري  الربغوثي 
ومنهم ما زالوا قيد العتقال 
الأ�رسى  عميد  اأبرزهم 
الربغوثي،  نائل  الفل�سطينيني 
اهلل  وعبد  الربغوثي  ومروان 

الربغوثي.
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والإح�صائيات  كافة املعطيات  وتفيد 
ومنذ  الإ�رسائيلي  الحتالل  قوات  اأن 
اأكرث  اعتقلت  الآن  ولغاية   1967 العام 
مواطنة  اآلف  ع�رسة   )10000( من 
 )700( قرابة  بينهن  من  فل�صطينية، 
انتفا�صة  خالل  اختطفتهن  مواطنة 
يف  الآن  لغاية  منهن  وبقي  الأق�صى، 
اأ�صريات   )110( الإ�رسائيلية  ال�صجون 
واأن الغالبية العظمى منهن متواجدات 
يف �صجن تلموند، ومنهن )5( اأ�صريات 
قا�رسات مل يتجاوز عمر الواحدة 18 
والعديد  اأرامل  بينهن  اأن  كما  عاماً، 
اأطفالهن  تركن  اللواتي  الأمهات  من 

دون رعاية.
و�صعن  اأ�صريات  ثالث  وهناك 
خالل  الأ�رس،  داخل  مواليدهن 
طه  مريفت  وهن:  الأق�صى،  انتفا�صة 
" وائل  من القد�س وو�صعت مولودها 
" بتاريخ  8 فرباير 2003، ولقد اأطلق 
�رساحها مع مولودها  يف فرباير 2005 
البالغة  حمكوميتها  فرتة  ق�صاء  بعد 
منال  والأ�صرية  �صنوات،  ثالث  قرابة 
غامن من طولكرم، وو�صعت مولودها 
وقد   ،2003/10/10 بتاريخ  "نور" 

املا�صي  ني�صان  يف  �رساحها  اأطلق 
و�صمر  حمكوميتها،  فرتة  ق�صاء  بعد 
جباليا  خميم  من  �صبيح  ابراهيم 
مولودها  و�صعت  والتي  غزة  بقطاع 
ني�صان  من  الثالثني  يف  "براء"  البكر 
قي�رسية  بعملية  املا�صي،  العام  من 
يف م�صت�صفى مئري يف كفار �صابا وقد 
خرجت من ال�صجن قبل اأ�صابيع قليلة 

بعد اأن اأم�صت )28( داخل ال�صجون.

الأ�سـرى القدامى من 
قطـاع غـزة:

اأقدمهم  غزة  قطاع  من  اأ�صرياً   )140(
الكيال  ابراهيم  علي  �صليم  الأ�صري 
متزوج  غزة،  مدينة  من  عاماً(   55(
ونافذ   ،1983/5/30 منذ  ومعتقل 
اأحمد طالب حرز )54 عاماً( ومعتقل 
مطاوع  فايز   ،1985/11/25 منذ 
اأعزب  عاماً(   46( اخلور  حماد 
غازي   ،1985/11/29 منذ  ومعتقل 
 ) عاماً   49 النم�س)  حممد  جمعة 
عبد  واأحمد   ،1985/11/30 اأعزب 
الرحمن ح�صني اأبو ح�صرية )55 عاماً( 
 ،1986/2/18 منذ  ومعتقل  متزوج 
احل�صنى  حممد  الهادي  عبد  حممد 
منذ  ومعتقل  متزوج  عاماً(   47(

اأحمد  ابراهيم م�صطفى   ،1986/3/4
اأعزب ومعتقل منذ  )45 عاماً(  بارود 
الرحمن ف�صل عبد  1986/4/9، عبد 
اأعزب  عاماً(   44( القيق  الرحمن 
خالد   ،1986/12/18 منذ  ومعتقل 
عاماً(   42( اجلعيدي  م�صلم  مطاوع 

ومعتقل منذ 1986/12/24.

الأ�سـرى القدامى من 
القد�س:

واأقدمهم  القد�س  من  اأ�صرياً   )51(
الرازم  عرفات  قا�صم  فوؤاد  الأ�صري 
منذ  ومعتقل  اأعزب  عاماً(   49(
بدوى  هاين  والأ�صري   ،1980/1/30
حممد �صعيد جابر )41 عاماً( متزوج 
بدر  وعلي   ،1985/9/3 منذ  ومعتقل 
متزوج  عاماً(   50( م�صلماين  راغب 
وفواز   ،1986/4/27 منذ  ومعتقل 
كاظم ر�صدي بختان )46 عاماً( اأعزب 
وخالد   ،1986/4/29 منذ  ومعتقل 
عاماً(   42( حمي�صن  داوود  اأحمد 
 ،1986/4/30 منذ  ومعتقل  متزوج 
وع�صام �صالح على جندل )45 عاماً( 
 ،1986/4/30 منذ  ومعتقل  اأعزب 
البازيان  ر�صا  اأحمد  الدين  وعالء 
منذ  ومعتقل  اأعزب  عاماً(   49(

داوود  النا�رس  عبد   ،1986/6/20
)48 عاماً(  م�صطفى احللي�س        
 ،1986/10/16 منذ  ومعتقل  اأعزب 
احللي�صى  م�صطفى  داوود  طارق 

منذ  ومعتقل  اأعزب  عاماً(   41(
1986/10/16، وابراهيم ح�صني علي 
ومعتقل  اأعزب  عاماً(   42( عليان 
ابراهيم  و�صمري   ،1986/10/19 منذ 

اأعزب  عاماً(   47( نعمة  اأبو  حممود 
وحازم   ،1986/10/20 منذ  ومعتقل 
حممد �صربي ع�صيلة     )45 عاماً( 

اأعزب ومعتقل منذ 1986/10/21.

اإن املراأة الفل�سطينية مل ترتدد يف الإنخراط يف العمل الوطني الفل�سطيني، من اأجل اخلال�س من الحتالل وحترير فل�سطني ومقد�ساتها، واندفعت اإىل �ساحة الن�سال ب�سكليه ال�سلمي وامل�سلح 
منذ بدايات الحتالل الإ�سرائيلي لفل�سطني، بل ومنذ الإنتداب الربيطاين لفل�سطني، ولقد �ُسكل اأول احتاد ن�سائي فل�سطيني عام 1921 بهدف مناه�سة الإنتداب الربيطاين والوقوف يف وجه 

ال�ستيطان ال�سهيوين، ويف العام 1948 �ُسكلت فرقة با�سم "زهرة الأقحوان"، من قبل عدد من الن�سوة يف يافا وهي فرقة ن�سائية �سرية للتحري�س وتزويد الثوار بالأ�سلحة والتموين.

م٫�س 

االأ�سريات الفل�سطينيات يف �سجن االحتالل

والد االأ�سري اجلريح �سباح يطالب امل�ؤ�س�سات الدولية التدخل
اأيهم  اجلريح  الأ�صري  والد  طالب 
با�صم ابراهيم �صّباح من بلدة بيتونيا 
الدولية  احلقوقية  املوؤ�ص�صات 
الحتالل  �صلطات  على  بال�صغط 
احلكم  عن  الرتاجع  على  لإجبارها 
الفعلي  بال�صجن  القا�صي  اجلائر 

بلغت  مالية،  وغرامة  عاماً   35 ملدة 
مليون �صيكل بحق جنله الذي اعتقل 
يبلغ  بتاريخ 2016/2/18 عندما كان 
16 عاماً من جهة اأخرى نا�صد با�صم 
ال�صليب الأحمر توفري العالج  �صّباح 
اأع�صاب  طبيب  واإدخال  الفوري 

خمت�س لأيهم ووقف �صيا�صة الإهمال 
و�صديقه  اأيهم  اأن  اىل  ي�صار  الطبي. 
بالر�صا�س  اأ�صيبا  الرمياوي  عمر 
النار عليهما من م�صافة  اإطالق  بعد 
قريبة باأنحاء خمتلفة من ج�صديهما 
رام  �رسق  ليفي"  رامي  "متجر  يف 

طعن،  لعملية  تنفيذهما  بزعم  اهلل 
ر�صا�صات  بثالث  اأيهم  اأ�صيب  وقد 
كتفه  وواحدة يف  وال�صدر  الرجل  يف 
اأحدثت قطعاً يف ال�رسيان والع�صب.

الدفاع عن  با�صم �صّباح ملركز  واأّكد 
احلريات واحلقوق املدنية "حريات" 

اأن معاناة ابنه القابع يف �صجن عوفر 
�صيا�صة  جّراء  م�صتمر  تزايد  يف 
اإدارة  متار�صها  التي  الطبي  الإهمال 
اأيهم  بحق  الإ�رسائيلية  ال�صجون 
ذوي  املر�صى  الأ�رسى  مئات  كما 

احلالت ال�صحية ال�صعبة.

ابني  ا�صتعادة  رغم  واأ�صاف:" 
اليمنى  يده  قدرة  من  لـ%90  تقريباً 
زال  ما  اخلطر  اأن  اإل  احلركة،  على 
من  ممنوعة  كعائلة  ونحن  موجوداً، 
بالقلق  ال�صعور  علينا  ي�صيطر  زيارته 

واخلوف على حياة ابننا اجلريح".

اأهم اأمرا�ض االأ�سرى الفل�سطينيني:
الذي  الب�صع  النتقام  هذا  اأوقفوا   ...
تعدى كل حدود، حتى و�صل لالعتداء 
وهم  املر�صى  على  املربح  بال�رسب 
على النقالت، اإىل ما ي�صمى )العيادة(، 
والتي فقدت كل �صيٍء له �صلة مبهمة 
بال�رسب  والعتداء  الإن�صانية،  الطب 
ال�صعقات  وا�صتخدام  املربح 
امل�رسبني  الأ�رسى  �صد  الكهربائية، 
مرور  بعد  الإ�رساب،  من  واملنهكني 
املفتوح،  اإ�رسابهم  على  اأيام  �صبعة 
الذي اقت�رس على املاء فقط، ناهيك 
وعن  واملذل  العاري  التفتي�س  عن 
لكل  الكهربائية،  وال�صعقات  ال�رسب 
من يتقدم اإىل املحاكمة اأو يعود منها، 
غري  العنف  وا�صتخدام  ال�رسب  هذا 
م�صلحة  و�رسطة  �صباط  من  املربر 

ال�صجون ال�صهيونية.

- التهابات الرئة 

والربو: 

يعاين العديد من الأ�رسى من التهابات 
الربو  مر�س  ومن  املزمنة،  الرئة 
املتكرر  ا�صتن�صاقهم  عن  الناجتان 
للغازات امل�صيلة للدموع ال�صامة داخل 
اإفادات املحامني،  خيامهم، وبح�صب 
فاإن الأ�رسى يتعر�صون للر�س بالغاز، 
مرة   15 معدله  مبا  ال�صوتية  ولقنابل 
الكيماوية،  الغازات  وهذه  �صنوياً، 
ا�صتخدامها  ويحرم  ال�صموم،  حتمل 
بع�س  وتوؤدي  كما  مغلقة.  اأماكن  يف 
الأ�رسى  حلقن  الق�رسية  العمليات 
باملواد  الطعام،  عن  امل�رسبني 
اأخطاء  اإىل  معداتهم،  يف  الغذائية 

توؤدي اإىل الوفاة اأحياناً.
اثنني  مقتل  اإىل  اأدت  العمليات  هذه 
الطعام  عن  امل�رسبني  الأ�رسى  من 
وهما   )1980( عام  نفحة  معتقل  يف 
الأ�صري علي اجلعفري والأ�صري را�صم 

حالوة، واآخرون عا�صوا ظروفاً �صحية 
ماأ�صاوية، لقوا حتفهم فيما بعد ب�صبب 
يف  و�صوء  الرئة  يف  حادة  التهابات 
مراغة  اإ�صحق  الأ�صري  مثل  التنف�س، 
بئر  معتقل  يف   1983 عام  تويف  الذي 

ال�صبع.

اأمرا�س اجلهاز 
اله�سمي

- الت�سمم الغذائي:

متكررة  حلالت  الأ�رسى  يتعر�س 
عرب  احلاد،  الغذائي  الت�صمم  من 
املفاجئ  والتقيوؤ  بالإ�صهال،  اإ�صابتهم 
البطن،  يف  �صديدة  باآلم  وامل�صحوب 
الغذاء  من  وجبات  تقدمي  ب�صبب  وذلك 
الفا�صد وامللوث اأو املنتهي ال�صالحية، 
معتقل  يف  احلالت  هذه  اآخر  وحدثت 
 ،2004 نوفمرب   29 يوم  ع�صقالن 

اأ�صري   800 من  يقرب  ما  اأ�صيب  حيث 
بي�س  تقدمي  بعد  املذكورة،  بالأعرا�س 
فا�صد لهم. وح�صب اإفادة الأ�صري حممود 
�صالح من مدينة بيت حلم، فقد مت يف 
الطعام  من  وجبة  تقدمي  املرات،  اأحد 
واأفاد  لالأ�رسى حمتوية على �رسا�صري، 
وجبات  على  بح�صولهم  اآخرون  اأ�رسى 
وكذلك حلوم  متعفن،  خبز  على  حتتوي 
زمن،  منذ  ال�صالحية  منتهية  جممدة 
عت�صيون  �صجن  اأ�رسى  مع  ح�صل  كما 
يف وجبة اإفطار اخلام�س والع�رسين من 

�صهر ال�صوم رم�صان لعام 2004.

- فقر الدم )الأنيميا(:

وخا�صة  التغذية،  �صوء  عن  الناجت 
املهمة  الغذائية  العنا�رس  قلة 
لبناء كرات الدم احلمراء كاحلديد 

وفيتامني بي 12.

االأ�سـرى القدامى العـرب
)9( اأ�رسى عرب واأقدمهم وعميدهم 
هو الأ�صري/ �صمري �صامي القنطار 
يف  عبية  قرية  من  عاماً(   45(
عام  مواليد  ومن  اللبناين  اجلنوب 
وهو  اأ�صهرهم  ويعترب  كما   ،1962
اأي   ،1979 ني�صان   22 منذ  معتقل 
احلكومة  ورف�صت  عاماً،   28 منذ 
�صمن  عنه  الإفراج  الإ�رسائيلية 
�صفقة التبادل عام 1985 مع اجلبهة 
ال�صعبية القيادة العامة، كما رف�صت 
2004 �صمن  يناير  الإفراج عنه يف 
عملية التبادل التي جرت مع حزب 
 24 عن  اأفرجت  اأنها  بالرغم  اهلل، 
معتقاًل لبنانياً كانوا معتقلني لديها، 
 22 اعتقاله  يوم  يعترب  وباملنا�صبة 

ني�صان هو يوم الأ�صري العربي.
�صوريني  اأ�رسى(   4( اإىل  بالإ�صافة   
وهم  املحتلة  اجلولن  ه�صبة  من 

عاماً(،   42( املقت  �صليمان  ب�صري 
 40( املقت  �صليمان  و�صدقي 
 40( وايل  حممود  وعا�صم  عاماً(، 
 41( وايل  منر  و�صتيان  عاماً(، 
منذ  معتقلون  وجميعهم  عاماً(، 

اأغ�صط�س1985.
الأربعة  الأردنيني  الأ�رسى  واأما 
الذين يعتربوا من الأ�رسى القدامى 
الحتالل  �صجون  من  فقد خرجوا 
ينتقلوا  باأن  تق�صي  اتفاقية  �صمن 
بقية  ليم�صوا  الأردنية  لل�صجون 
طه  �صلطان  وهم:  اأحكامهم، 
عبد  واأمني  عاماً(،   33( العجلوين 
وخالد  عاماً(،   41( ال�صانع  الكرمي 
اأبو غليون )39 عاماً(،  الرازق  عبد 
 38( غليون  اأبو  يو�صف  و�صامل 
منذ  معتقلون  وجميعهم  عاماً(، 

نوفمرب 1990. 
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    علي حداد اأنذر املدرب الفرن�سي وزواري موؤهل يف التعداد

  �ضافعي يت�ضالح مع فروجي ويعود يف ح�ضة اال�ضتئناف
ح�سم رئي�س نادي احتاد العا�سمة علي حداد ق�سية الالعب فاروق �سافعي بطي ال�سفحة نهائيا وعودة 
الالعب اإىل الفريق جمددا والندماج ب�سورة عادية يف �سفوف املجموعة، بعد الجتماع الذي عقده 

معه اأول اأم�س بح�سور ربوح حداد واملدير الريا�سي عبد احلكيم �سرار اإىل جانب املدرب الفرن�سي 
تيريي فروجي، هذا الأخري قام بالت�سالح مع لعبه بعد فرتة من الفتور بني الرجلني كّلفت ا�ستبعاد 

املدافع املحوري عن اللقاءات الأخرية للفريق .

عي�سة ق.

م�ستقر  غري  اأداء  يقدم  والذي 
الذي  الرتاجع  ظل  يف  خا�سة 
طريقة  يف  الفريق  ي�سهده 
مرحلة  ببداية  مقارنة  اللعب 
الوطنية،  البطولة  من  الذهاب 
االندماج  اإىل  �سافعي  ويعود 
ح�سة  يف  زمالئه  رفقة 
لتح�سري  حت�سبا  اال�ستئناف 
يف  املقرر  العا�سمي  الداربي 
اجلار  اأمام  املقبل  جانفي   15
ن�رص ح�سني داي، حيث �سيعتمد 
خططه  �سمن  فروجي  عليه 
املقبلة  املواعيد  يف  التكتيكية 

الت�سكيلة  �سمن  بالنظر ملكانته 
الدفاع  خط  يف  الكبري  ودوره 
اأخرى،  جهة  من  املحوري.  
طالب علي حداد عدم االعتماد 
على عقوبة اإق�ساء الالعبني من 
عن  التاأخر  حال  يف  املباريات 
وتعوي�سها  التدريبات  مواعيد 
قا�سية  مالية  عقوبات  بتوقيع 
حتى  املعنية  العنا�رص  على 
االآخرين  لالعبني  عربة  تكون 
وتفادي عدم ا�ستقرار الت�سكيلة 
بغياب العبني ميلكون وزنا كبريا 
وفاق  مباراة  يف  حدث  مثلما 
�سطيف التي عرفت غياب ثنائي 
املحور �سافعي وبن يحي كلفت 

يف  ال�سقوط  العا�سمي  النادي 
فخ الهزمية داخل القواعد.

اآخر  حداد  منح  املقابل،  يف 
من  فروجي  للمدرب  فر�سة 
النتائج  م�سار  اإىل  العودة  اأجل 
مباراة  من  بدءا  االيجابية 
قد  تعرث  اأي  وتفادي  الن�رصية 
وفق  من�سبه  من  االإقالة  يكلفه 
م�سادرنا، حيث عرب مالك اأغلبية 
ال�سهم يف انالدي عن تذمره من 
ت�سكيلة  �سجلته  الذي  االإق�ساء 
»�سو�سطارة« يف مناف�ستي كاأ�س 
لالأندية  العربية  والكاأ�س  الكاف 
البطولة  بلقب  التتويج  و�سطر 
املو�سم اجلاري،  نهاية  الوطنية 

اإدارة  تراجعت  املقابل  يف 
االحتاد عن ا�ستقدام العب وفاق 
�سطيف اأكرم جحنيط بقرار من 
احلديث  يتوا�سل  فيما  حداد 
االأخري يف عودة جنم  رغبة  عن 
باليلي  يو�سف  �سابقا  الت�سكيلة 
والتناف�س  النادي  اأح�سان  اإىل 
يف  القاري.  بالتاج  التتويج  على 
الرابطة  اأّهلت  منف�سل،  �سياق 
املحرتفة لكرة القدم امل�ستقدم 
يف  زواري  الكرمي  عبد  اجلديد 
ب�سفة  العا�سمي  انالدي  تعداد 
مبقدوره  اأ�سبح  والذي  ر�سمية 
اللعب مع الفريق بداية من اللقاء 
املقبل يف البطولة الوطنية حيث 

امل�ستقدم  زواري  يحمل  �سوف 
يف املركاتو ال�ستوي احلايل من 

�سفوف احتاد بلعبا�س الرقم 14 
فيما تبقى من املو�سم احلايل. 

الإدارة ترا�سل النادي الإفريقي حول امللعب

ال�ضيا�ضي ي�ضرع يف اال�ضتعداد 
 للإفريقي وبلخري يركز 

على اجلانب البدين

عاد فريق �سباب ق�سنطينة اإىل جو التدريبات بعدما نال التعداد يوم 
راحة عقب املباراة التي خا�سها اجلمعة املن�رصم وعادوا من خاللها 
بالفوز من العا�سمة على ح�ساب ن�رص ح�سني داي �سمن اجلولة 16 من 
البطولة الوطنية، حيث اأجرت عنا�رص ت�سكيلة ال�سباب ح�سة اال�ستئناف 
على م�ستوى غابة البعراوية والتي اأ�رصف عليها املح�رص البدين بلخري 
يف غياب املدرب الفرن�سي ديني�س الفان الذي اأخذ راحة وتنقل اإىل 
بالده قبل العودة جمددا اإىل االإ�رصاف على التدريبات جمددا والتح�سري 
التون�سي على  االإفريقي  اأمام  تنتظرهم اجلمعة املقبل  التي  للخرجة 
رابطة  جمموعات  دور  من  االفتتاحية  اجلولة  حل�ساب  االأخري  ملعب 
اأبطال اإفريقيا، وا�ستغل املح�رص البدين الفر�سة اأين ركز على اجلانب 
يف  جهنمية  رزنامة  تنتظرها  الت�سكيلة  واأن  خا�سة  الفريق  مع  البدين 
االأ�سابيع املقبلة يف ظل كثافة املناف�سة التي تنتظرها بني امل�سابقة 

القارية، البطولة الوطنية وكاأ�س اجلمهورية.
و�سهدت احل�سة التدريبية ح�سور جميع الالعبني مبن فيهم احلار�س 
املناف�سة  اأبعدته عن  اإ�سابة  يعاين من  كان  الذي  ليمان  الدين  ح�سام 
طويال واندمج ب�سورة عادية يف التدريبات اجلماعية، والتي جرت يف 
اأجواء مرحة بني الالعبني الذين كانوا مبعنويات عالية بعد االنت�سار 
اإعادة  اأجل  الثمني على ح�ساب الن�رصية، وا�ستغل بلخري الفر�سة من 
ملوا�سلة  الظروف  اأف�سل  يف  وو�سعهم  لالعبني  البطاريات  �سحن 
تنتظرهم  التي  املكثفة  املباريات  الريتم يف ظل  نف�س  على  املو�سم 

اإىل نهايته.
االإفريقي  النادي  نظريتها  ال�سيا�سي  اإدارة  را�سلت  �سياق خمتلف،  يف 
ب�ساأن الك�سف عن امللعب الذي �سيحت�سن املقابلة التي جتمع الفريقني 

يف اللقاء املقرر بينهما اجلمعة املقبل

مولودية وهران

احلمراوة يدخلون عهدا جديدا بقدوم "اإيربوك"
مت اأول اأم�س بوهران التوقيع على عقد 
وال�رصكة  وهران  مولودية  بني  �رصاكة 
للمحروقات  البحري  للنقل  الوطنية 
باأرزيو »اإيربوك« ليفتح �سفحة جديدة 
الرابطة  النا�سط يف  النادي  تاريخ  يف 
الوالية  وايل  ح�سب  املحرتفة  االأوىل 
مولود �رصيفي، وقال امل�سوؤول خالل 
تراأ�سه ملرا�سم توقيع العقد باأن هذا 
العقد يعد اإجنازا كبريا بالن�سبة للنادي 
�ساأنه  ومن  اجلزائري،  للغرب  الكبري 
اأن ي�سمح له با�ستعادة جمده ال�سائع، 
التي  االألقاب  اأغلب  باأن  الوايل  وذكر 
املا�سي  يف  املولودية  عليها  ح�سلت 
موؤ�س�سة  اإ�رصاف  فرتة  خالل  كانت 
خريا  م�ستب�رصا  نفطال  عليها  وطنية 
بقدوم �رصكة ><اإبريوك<< التي تعد 

اأحد فروع موؤ�س�سة �سوناطراك.
مولودية  رئي�س  العقد  على  ووقع 
املعروف  بلحاج  اأحمد  وهران 

><بابا<< من جهة والرئي�س املدير 
بودية ح�سني من جهة  العام الإيربوك 
هذا  باأن  �رصيفي  واأ�ساف  اأخرى، 
العقد »يدخل �سمن ال�سيا�سة اجلديدة 
العمومية  ال�سلطات  تتبناها  التي 
من  النخبة  اأندية  مبرافقة  والقا�سية 
اقت�سادية  �رصكات  اإىل  �سمها  خالل 
جديدا  اجتماعا  اأن  الفتا  عمومية«، 
اأجل  من  الطرفني  بني  غدا  �سيعقد 

التي  ال�رصاكة  وطبيعة  تفا�سيل  بحث 
واأو�سح  وال�رصكة،  النادي  �ستكون بني 
للوالية  والريا�سة  ال�سباب  مدير 
ال�سدد  هذا  يف  غربي  الدين  بدر 
اأع�ساء  تنازل  اإىل  تتجه  »الأمور  باأن 
لل�رصكة  للم�ساهمني  العامة  اجلمعية 
اأ�سهمهم ل�سالح  الريا�سية للنادي عن 
هذه  ت�ستحوذ  حتى  ><اإيربوك<< 
ال�رصكة  اأ�سهم  اأغلبية  على  االأخرية 

الريا�سية.
باأن  بلحاج  اأحمد  �رصح  جهته،  من 
مطلبا  كان  ><اإيربوك<<  جميء 
من  �سخ�سيا  نا�سل  واأنه  جماهرييا 
اأجل اأن يلتحق النادي ب�رصكة عمومية 
مردفا  جديدا،  نف�سا  له  متنح  حتى 
يتم�سك  ال  اأنه  باملنا�سبة  اأثبت  باأنه 
حاليا  »االأهم  قائال:  وتابع  مبن�سبه، 
هو اأن تتكاتف جهود اجلميع من اأجل 
ال�سقوط يف انتظار  اإنقاذ الفريق من 
التطلع اإىل االأف�سل بداية من املو�سم 
املقبل«. وتواجه مولودية وهران التي 
اأهلي  اأمام  الفارطة  اجلمعة  تعرثت 
من   16 اجلولة  بر�سم  بوعريريج  برج 
الرابطة  اإىل  ال�سقوط  خطر  البطولة 
العا�رصة  املرتبة  حتتل  حيث  الثانية 
مع اأربعة اأندية اأخرى من بينها ثالث 

النازلني احتاد بلعبا�س.
وكالت

�سمن فئة اقل من 13 �سنة بق�سنطينة

نادي اأكادميية زيغود يو�ضف يفوز بالدورة الوالئية
فاز فريق املبتدئني الأكادميية زيغود يو�سف 
ال�سبت املن�رصم بالدورة الوالئية لكرة القدم 
لفئة اأقل من 13 �سنة املنظمة مبلعب 5 جويلية 
و  ق�سنطينة،  يف  بوزيان  حامة  ببلدية   1962
زيغود  الأكادميية  املبتدئني  فريق  فاز  قد 
جمريات  خالل  نف�سه  فر�س  الذي  يو�سف 
اأمام فرق جيدة يف املقابلة  هذه املناف�سة 
النهائية اأمام الرتجي الريا�سي حامة بوزيان 
 ،1-1 التعادل  بعد   7-8 الرتجيح  بركالت 
ممطرة  اأجواء  يف  النهائية  املقابلة  وجرت 
ومناخ معتدل حاول خاللها الالعبون ال�سباب 
من الفريقني اإبراز مواهبهم التي متيزت يف 
بح�سور  وذلك  باملناف�سة  الفرتات  من  كثري 
للمرحلة  الفريقان  و�سل  وقد  اجلمهور، 
االأخرية من املناف�سة يوم االأربعاء املا�سي 
بعد اأداء جيد يف لقائي الدور ن�سف النهائي 
الذي �سهد تناف�سا �سديدا حيث تاأهل فريق 
�رصيع  ح�ساب  على  يو�سف  زيغود  اأكادميية 
فريق  و�سل  حني  يف  ق�سنطينة  بوال�سوف 
الرتجي الريا�سي حامة بوزيان اإىل املباراة 
ديدو�س  اأمل  فريق  على  فوزه  بعد  النهائية 

مراد.

كرة  يف  الوالئية  الدورة  هذه  انطلقت  وقد 
اأقل من 13 �سنة يف 22 دي�سمرب  القدم لفئة 
بت�سليم  ال�سبت  يوم  واختتمت  املا�سي 
اأف�سل  جائزة  وكذا  الفائز  للفريق  الكاأ�س 
ديدو�س  اأمل  فريق  من  اأح�سن  لوائل  العب 
مراد و اأح�سن هداف وائل قنيدرة من فريق 
حار�س  واأح�سن  ق�سنطينة  بوال�سوف  �رصيع 
مرمى عبد ال�سالم ريكلي من فريق الرتجي 
فريق  واأح�سن  بوزيان  حامة  الريا�سي 
رئي�س  باملنا�سبة  واأكد  الأوملبيك ق�سنطينة. 
ال�سباب  الالعبني  الختيار  التقنية  اللجنة 
الدورة  هذه  باأن  �سالح  بوعود  املوهوبني 
باإمكانهم  واعدين  �سباب  باكت�ساف  �سمحت 
ال�سنوات  يف  الكبرية  الفرق  يف  االندماج 
تاأطريهم  و  مرافقتهم  متت  ما  اإذا  املقبلة 
التنظيم  جلنة  رئي�س  اأكد  جهته  من  اأي�سا، 
كانت  املناف�سة  هذه  اأن  عرتو�س  ر�سوان 
اأح�سن  ا�ست�سهاد  بذكرى  لالحتفال  فر�سة 
املقبلة  ال�سنة  الطبعة  باأن  متوقعا  بوزيان 
واليات  من  فرقا  لت�سمل  مو�سعة  �ستكون 

اأخرى جماورة.
وكالت

�ضبيبة ال�ضاورة ت�ضتاأنف 
التح�ضري ل�ضيمبا التنزاين

ا�ستاأنف اأم�س فريق �سبيبة ال�ساورة التدريبات 
حت�سريا للخرجة ال�سعبة التي تنتظرهم ال�سبت 

املقبل يف مواجهة نادي �سيمبا التنزاين املقررة 
ال�سبت املقبل يف اإطار اجلولة االأوىل من دور 

جمموعات رابطة اأبطال اإفريقيا، حيث ين�سط 
العبوا ال�سبيبة الأول مرة هذا الدور من املناف�سة 

القارية من خالل م�ساركات الفريق القارية، 
ويعولون على التاألق والذهاب بعيدا يف مناف�ستها 
هذا املو�سم، واأجرى رفقاء الالعب بولعويدات 
ح�سة تدريبية يف االأم�سية كانت خفيفة وبداأت 

بالرك�س حول م�سمار ميدان ملعب 20 اأوت بب�سار 
قبل اأن يجروا متارين خفيفة وذلك بعد ح�سولهم 

على يوم راحة ال�سبت املن�رصم عقب خو�سهم 
مقابلة البطولة الوطنية اأمام �سبيبة القبائل، 

ويعمل الطاقم الفني بقيادة املدرب نبيل نغيز 
على اجلانب املعنوي من اأجل جتاوز ا�سباله نك�سة 

ال�سقوط يف اأول خرجات الت�سكيلة يف مرحلة 
االإياب من البطولة الوطنية والذين تكبدوا الهزمية 

داخل القواعد.
ع.ق.



عي�شة ق.

العا�صمي  الناي  اإدارة  وتلقت 
يف  اإخبارها  بخ�صو�ص  املرا�صلة 
امللعب  تغيري  بقرار  حلظة  اآخر 
رغم اأن قوانني الحتاد الإفريقي 
تقل  ل  مهلة  ت�صرتط  القدم  لكرة 
على 15 يوما من اأجل الإبالغ عن 
مكان وتاريخ اإقامة املباريات.  يف 
اإدارة النادي  اأّجلت  �صياق مت�صل، 
الليبي موعد اللقاء مبدة 24 �صاعة، 
بعدما برجمته يوم ال�صبت املقبل 
عو�ص اجلمعة مثلما كان مربجمة 
يف وقت �صابق، وهي الأمور التي 
النف�صية  احلرب  نطاق  يف  تدخل 
املناف�صة  يف  اجلزائر  ممثل  �صد 
الرئي�ص  اإدارة  القارية خا�صة واأن 
حمفوظ ولد زمرييل �صبطت كافة 

اللتحاق  اجل  من  الإجراءات 
تغيريات  جتري  اأن  قبل  بتون�ص 
ناقو�ص  دق  ودون  حلظة  اآخر  يف 

اخلطر.
مواجهة  تاأجيل  اأن  والأكيد 
الن�رصية واأهلي بنغازي 24 �صاعة 
املحرتفة  الرابطة  يخدم  لن 
تكون  �صوف  والتي  القدم  لكرة 
العا�صمي  الداربي  بتاأجيل  ملزمة 
�صمن  العا�صمة  واحتاد  للن�رصية 
اجلولة 17 من الرابطة املحرتفة 
واأن  خا�صة  الثانية  للمرة  الأوىل 
املواجهة مربجمة يف 15 جانفي 
يجري  الليبي  الأهلي  لقاء  بينما 
تتم  اأن  ي�صتبعد  ول  منه،   12 يف 
مثلما  جانفي   22 يف  برجمته 
ال�صاورة  �صبيبة  مقابلة  مع  حدث 

لنف�ص اجلولة. 

قام بتغيري امللعب واأخر املباراة اإىل ال�شبت
اأهلي بنغازي ي�صنون حربا نف�صية �صد الن�صرية 

تفاجاأت اإدارة فريق ن�شر ح�شني داي بالقرار املفاجئ الذي اتخذته نظريتها اأهلي بنغازي الليبي 
فيما يتعلق بتغيري امللعب الذي �شوف يحت�شن مواجهة الفريقني املقررة نهاية هذا الأ�شبوع والذي 

يندرج �شمن مباراة ذهاب الدور ال�شاد�س ع�شر مكرر من كاأ�س الكاف، حيث اأعلنت اإدارة النادي 
الليبي عن قرارها بتغيري امللعب الذي يحت�شن املقابلة اإىل �شاذيل زوينت القريب من احلمامات بعدما 

كان مر�شحا اأن يتم برجمة املقابلة على ملعب العا�شمة راد�س

غينيا توافق على تنظيم طبعة العام 2025

م�صر االأقرب الحت�صان 
ن�صخة الكان 2019

الإ�شكال بني ني�س وريال بيتي�س 
حول طبيعة النتقال والعقد

فيريا يقنع بودبوز 
باالن�صمام اإىل ني�س

الحتاد  داخل  م�صدر  قال   
اأحمد  اإن  القدم  لكرة  الأفريقي 
اأخطر  الحتاد  رئي�ص  اأحمد 
هاين اأبو ريدة رئي�ص احتاد الكرة 
امل�رصي باأن تنظيم اأمم اأفريقيا 
م�رص  ل�صالح  ح�صم  قد   2019
الر�صمي،  الإعالن  فقط  ويتبقى 
و�صحب كاف تنظيم اأمم اأفريقيا 
يف  البطء  ب�صبب  الكامريون  من 
من  كالاً  اأن  واأعلن  التجهيزات، 
اأفريقيا يتناف�صان  م�رص وجنوب 
واأو�صح  البطولة،  تنظيم  على 
كاف  م�صوؤويل  اأن  امل�صدر 
واأنه  بالأمر  ريدة،  اأبو  اأخطروا 
اللجنة  امللف على  يتم طرح  لن 
اأعلن  كما  للت�صويت  التنفيذية 
على  امل�صدر  و�صدد  قبل،  من 
يف  املوجود  امل�رصي  الوفد  اأن 
داكار علم من اأبو ريدة ان م�رص 
لهم  اأكد  لكنه  بالتنظيم،  فازت 
�رصورة عدم ت�رصيب الأمر حتى 
يعلن كاف ر�صمياًّا، ودفع تنبيه اأبو 
ريدة، اأحمد جماهد ع�صو جمل�ص 
واملتحدث  الكرة،  احتاد  اإدارة 
الر�صمي، لأن يكتب تدوينة على 
يطالب  في�صبوك  مبوقع  ح�صابه 
امل�رصيني  الإعالميني  خاللها 
التعجل واإعالن فوز م�رص  بعدم 
يف  مازال  الأمر  لأن  بالتنظيم، 
لالحتاد  التنفيذي  املكتب  يد 
يف  اليوم  و�صيح�صمه  الأفريقي 

اجتماعه بداكار.
غينيا  وافقت  املقابل،  يف 
الأمم  بطولة  ا�صت�صافة  على 
لعام  القدم  كرة  يف  الإفريقية 
2025 بدلاً من 2023، بح�صب ما 
اأعلن رئي�ص الحتاد القاري للعبة 
اأحمد  وقال  ام�ص،  اأحمد  اأحمد 
رئي�ص  لقائه  غداة  لل�صحافيني 
»اأنا  اأم�ص:  اأول  �صهرة  البالد 
�صعيد ملوافقة غينيا على ترحيل 
التي  الأفريقية  الأمم  كاأ�ص 

اإىل 2025 واأنا فخور  ت�صت�صيفها 
غينيا  جمهورية  رئي�ص  لكون 
على  �صخ�صيااً  وافق  كونديه  األفا 
اأحمد:  واأ�صاف  الرتحيل«،  هذا 
باأن  وتكرارااً  مرارااً  قلنا  »لطاملا 
كرة القدم الإفريقية ل ميكن اأن 
مع  وثيق  تعاون  دون  من  تتطور 

روؤ�صاء الدول«.
اختار  الإفريقي  الحتاد  وكان 
عام 2014 الدول الثالث املنظمة 
لكاأ�ص  املقبلة  الثالث  للن�صخ 
الأمم الأفريقية على اأن تقام يف 
ديفوار  وكوت   ،2019 الكامريون 
بعد  لكن    ،2023 وغينيا   2021
الكامريون  من  التنظيم  �صحب 
الحتاد  قرر   ،2019 عام 
للدولة  الفر�صة  منح  الإفريقي 
 ،2021 ن�صخة  لتنظيم  الأخرية 
يف   2023 ن�صخة  تقام  اأن  على 
كوت ديفوار ما و�صع غينيا على 
لئحة النتظار، ومن املقرر اأن 
يعلن الحتاد القاري اليوم الدولة 
بدلاً من  لن�صخة 2019  امل�صيفة 
املناف�صة  باأن  علمااً  الكامريون، 
وجنوب  م�رص  بني  حم�صورة 
خالل  اأحمد  ورافق  اإفريقيا، 
الحتاد  رئي�ص  غينيا  اإىل  زيارته 
قبل  اإنفانتينو  جاين  الدويل 
�صيتم  ال�صنغال حيث  اإىل  التوجه 
ال�صنوية  اجلوائز  توزيع  حفل 
اللجنة  اجتماعات  انعقاد  قبل 
التنفيذية لالحتاد القاري يف اليوم 
رئا�صة  عام  اأمني  وقال  التايل، 
يف  بانغورا  كرييدي  اجلمهورية 
بر�ص:  فران�ص  لوكالة  ت�رصيح 
»�رصاحة، نحن �صعداء وقد قبلنا 
بهذا القرار كخطوة ت�صامنية مع 
الحتاد الإفريقي، حدث ترحيل 
لن�صخ اأمم اأفريقيا وكون الأمر ل 
قبلنا  فقد  وحدها،  بغينيا  يتعلق 

بهذا الرتحيل«.
ع.ق./وكالت

اجلزائري  الدويل  الالعب  يقرتب 
جمددا  العودة  من  بودبوز  ريا�ص 
ومغادرة  الفرن�صي  الدوري  اإىل 
�صفوف ناديه ريال بيتي�ص ال�صباين 
الذي يعترب اخلطوة الأقرب، حيث 
ك�صف موقع »لو10 �صبور« الفرن�صي 
املنتخب  ميدان  متو�صط  ان 
من  هاتفيا  ات�صال  تلقى  الوطني 
والذي  فيريا  باتريك  ني�ص  مدرب 
اإقناعه  �صخ�صيا يف حماولة  كلمه 
بالعودة اإىل فرن�صا من بوابة نادي 
خا�صة  �صفوفه  يف  واللعب  ني�ص 
وميله  مواطنه  تواجد  يعرف  واأنه 
يو�صف  الوطني  املنتخب  يف 
عطال، وح�صب نف�ص امل�صدر فاإن 
الدويل  بودبوز منح موافقته غلى 
بلقب  واملتوج  ال�صابق  الفرن�صي 
لالأمم  اأوروبا  وكاأ�ص  العامل  كاأ�ص 

التوايل،  على  و2000   1998 عامي 
للعودة  ا�صتعداده  عن  واأعرب 
والن�صمام  فرن�صا  اإىل  جمددا 
يف  الإ�صكال  ويبقى  ني�ص،  اإىل 
عملية  تاأخذه  �صوف  الذي  ال�صكل 
اللذان  الفريقني  بني  التعاقد 
با�رصا املفاو�صات حول ال�صفقة، 
خا�صة واأن ريال بيتي�ص ت�رص على 
تقل  ل  بقيمة  الالعب  عقد  بيع 
اأورو وترف�ص  عن مبلغ 14 مليون 
نظريتها  عك�ص  الإعارة،  فكرة 
التو�صل  عن  تبحث  التي  ني�ص 
نادي  خريج  باإعارة  اتفاق  اإىل 
اإىل �صفوفها مع  الفرن�صي  �صو�صو 
املو�صم  بنهاية  العقد  خيار �رصاء 
اجلاري بقيمة ل تتجاوز 11 مليون 

اأورو.
عي�شة ق.

احل�شة التدريبية لأم�س عرفت عودة 
عيبود وغياب 8 لعبني

جابو وبدران يندجمان يف 
تدريبات وفاق �صطيف

�صهدت احل�صة التدريبية التي اأجراها فريق وفاق �صطيف 
للمقابلة  ا�صتعدادا  ماي  الثامن  ملعبه  على  اأم�ص  �صبيحة 
التي تنتظره اجلمعة املقبل اأمام جمعية عني مليلة اندماج 
الثنائي عبد املوؤمن جابو وعبد القادر بدران اللذان تدربا 
بعد  وذلك  النادي،  بقية زمالئهما يف  رفقة  ب�صورة عادية 
احل�ص�ص  خالل  للتدريبات  الثنائي  مقاطعة  من  فرتة 
املا�صية، حيث جنحت اإدارة الوفاق يف احتواء الو�صع مع 
الت�صكيلة والعمل مع بقية  اإىل  بالعودة  واأقنعتهما  الالعبني 
الكروي احلايل،  تبقى من املو�صم  زمالئهما حت�صريا ملا 
والبداية من اجلولة 17 للرابطة املحرتفة الأوىل املقررة 

نهاية الأ�صبوع اجلاري.
التي  التدريبية  احل�صة  عرفت  ذلك  من  العك�ص  وعلى 
اأ�رصف عليها املدرب نور الدين زكري توا�صل غياب عدد 
من عنا�رص ت�صكيلة »الن�رص الأ�صود« ويتعلق الأمر بكل من 
ر�صواين، جحنيط، قراوي، بوقلمونة، غ�صة، ربيعي، �صاعد 
و�صيدهم، بينما اندمج الالعب �صمري عيبود الذي عاد من 
الإ�صابة التي كان يعاين منها اإىل جانب تواجد منديل �صمن 

املجموعة.
ع.ق.

دوما رفع ام�س وترية العمل بربجمة 
ح�شتني تدريبيتني

قب�صة حديدية بني مالل 
واأوت�صي ب�صبب ف�صخ العقد

القبائل ولعبها  �صبيبة  اإدارة فريق  القب�صة احلديدية بني  وهو يف ظل اإ�رصار الالعب على تلقي التعوي�صات املالية نظري اإقدام النيجريي اأوت�صي نوفور بخ�صو�ص عملية ف�صخ العقد بني الطرفني جتري  واحد،  من طرف  الف�صخ  عملية  على  القبائلي  النادي  الذي ي�رص على  اإدارة  النادي �رصيف مالل  رئي�ص  الذي رف�صه  الالعب اإنهاء العقد مع املهاجم النيجريي بالرتا�صي دون دفع اأي �صنتيم الطلب  بني  الأمور  بت�صعيد  يهدد  الذي  الأمر  وهو  له،  بتخفي�ص تعوي�صا  املن�رصم  ال�صهر  اأقدمت  كانت  التي  ال�صبيبة  بداية واإدارة  يتقا�صى يف  كان  الذي  النيجريي  لالعبها  ال�صهرية  على الأجرة  املا�صية  ال�صائقة  يف  الفريق  مع  للعقد  توقيعه  عند  قيمة 12 األف اأورو، قبل اأن يقدم مالل على تخف�ص اأجرة الالعب الأمر 
املدرب اإىل 9900 اأورو ما يعادل قيمته 180 مليون �صنتيم �صهريا. بقيادة  للكناري  الفني  الطاقم  رفع  خمتلف،  �صياق  كان يف  بعدما  اأم�ص،  التدريبات خالل  باتريك دوما وترية  اأول نوفمرب بتيزي وزو، الوىل جرت التي تنتظره هذا املو�صم، ويف هذا ال�صدد اأجرى الالعبون اأم�ص اأجرى اأ�صباله اول اأم�ص ح�صة ال�صتئناف حت�صريا لبقية املواعيد الفرن�صي  التقني يف ال�صباح وكانت موجهة اإىل اجلانب البدين والعمل على حت�صني ح�صتني تدريبيتني يف ملعب  للعمل  موجهة  الثانية  احل�صة  كانت  فيما  البدنية  اللياقة 

والتكيتيكي.
عي�شة ق.
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بيكيه يعلن موقفه من ا�ستمرار فالفريدي
قال جري�رد بيكيه مد�فع بر�ضلونة �إن �النت�ضار �لذي حققه على خيتايف خارج �أر�ضه يف 
�أوىل مباريات �لعام �جلديد يعد �إيجابيا مقلال من �أهمية �لهدف �مللغي الأ�ضحاب �ل�ضيافة 
نقاط �ضعبة من  بثالث  �لظفر  بر�ضلونة يف  بالفيديو، وجنح  �لتحكيم  لتقنية  �لرجوع  دون 
ملعب �ألفون�ضو برييز معقل خيتايف بهدفني لليونيل مي�ضي ولوي�س �ضو�ريز، ليو�ضع �لفارق 
�إىل  �لتقليدي ريال مدريد  �أقرب مالحقيه خلم�س نقاط، ومع غرميه  �أتلتيكو مدريد  مع 
10 نقاط، و�رصح بيكيه: »من �جليد د�ئما �لعودة من �لتوقف بانت�ضار الأننا مل نكن نحظى 
بذلك منذ �ضنو�ت، �أنا �ضعيد بهذه �لنقاط �لثالث من ملعب �ضعب ال تفوز عليه كل �لفرق، 

وخا�ضة بعد �لنتائج �لتي حققها مناف�ضونا �ملبا�رصون، فهذ� يعطيه مذ�قا �أكرث �أهمية«.

�ساوؤول: غريزمان يجب اأن يكون اأكرث طموًحا
�ضدد �ضاوؤول نيجويز جنم �أتلتيكو مدريد �الإ�ضباين، على �أهمية دور �أنطو�ن غريزمان مهاجم 
�لدوري  من   18 �جلولة  مناف�ضات  �ضمن   1-1 �إ�ضبيلية  �أمام  �الأتلتي  تعادل  عقب  �لفريق، 
�ال�ضباين، وقال �ضاوؤول يف ت�رصيحات �أبرزتها �ضحيفة موندو ديبورتيفو: »غريزمان جيد 
جًد� لكنني �أعتقد �أن عليه �أن يكون �أكرث طموحا و�أن يعرف �أنه قائدنا، و�أن عليه �أن يتخذ 
خطوة قليلة �الأمام«، وختم: »بالفعل لقد �أخذ خطوة ومنحنا �لتعادل، لكن يجب �أن يكون 
طموًحا ويعرف �أن �لفر�س �لتي تُتاح له يجب �أن ي�ضجل منها الأنه ميكن �أن مينحنا �لنقاط 
بعد  �إ�ضبيلية،  م�ضيفه  من  ثمينة  نقطة  مدريد  �أتلتيكو  ذلك«. وخطف  يعرف  هو  �لثالث، 
بينما  �لدقيقة 37،  �إ�ضبيلية يف  �لفريقني بهدف ملثله، و�ضجل و�ضام بن يدر هدف  تعادل 

تعادل �أنطو�ن غريزمان الأتلتيكو مدريد بالدقيقة 45.

ريال مدريد يعلن التعاقد مع دياز
�الإ�ضباين  �لو�ضط  العب  �نتقال  �الأحد  �الإ�ضباين  �لدوري  خام�س  مدريد  ريال  نادي  �أعلن 
�إبر�هيم دياز �لبالغ 19 عاماً من مان�ض�ضرت �ضيتي �الإجنليزي �إىل �ضفوفه حتى عام 2025، 
تو�ضال  �ضيتي  ومان�ض�ضرت  مدريد  »ريال  فيه:  �أكد  بياناً  �الإ�ضبانية  �لعا�ضمة  نادي  و�أ�ضدر 
�ملو�ضم  هذ�  من  تبقى  ملا  بالنادي  �رتبط  �لذي  دياز  �إبر�هيم  بانتقال  يق�ضي  �تفاق  �إىل 
�لتي دفعها ريال مدريد  �لتعوي�ضات  �لنادي قيمة  �لقادمة«، ومل يك�ضف  �ل�ضت  ولل�ضنو�ت 
ملان�ض�ضرت �ضيتي مقابل �نتقال دياز �لذي ينتهي عقده مع �ضيتي يف نهاية �ملو�ضم �حلايل، 

لكن تقارير �ضحافية �أ�ضارت �أن قيمة �ل�ضفقة بلغت 15 مليون يورو.
وخ�ضع �أم�س دياز �ملغربي �الأ�ضل للفح�س �لطبي قبل �أن يقدم �إىل و�ضائل �الإعالم، وكان 
»�ل�ضيتيزن«  �الإ�ضباين بيب غو�رديوال يريد �ملحافظة على دياز يف �ضفوف  مدرب �ضيتي 
لكنه يبدو باأنه مل ينجح يف �إقناعه بالبقاء علماً باأنه خا�س �أربع مباريات فقط يف �ضفوف 

فريقه هذ� �ملو�ضم و�ضجل هدفني يف كاأ�س �لر�بطة يف مرمى فولهام.

راييفات�س �سحايا اإقاالت كاأ�س اآ�سيا 2019

�أقال �الحتاد �لتايالندي مدرب منتخبه �ل�رصبي ميلوفان ر�يفات�س بعد �خل�ضارة �لكبرية 
2019 يف  �آ�ضيا  لكاأ�س  �الأوىل  مناف�ضات �ملجموعة  �الأوىل من  �جلولة  �لهند 1-4 يف  �أمام 
من�ضبه  من  �أقيل  عاماً   65 �لبالغ  ر�يفات�س  �أن  �أم�س  �لتايالندي  �الحتاد  و�أعلن  �أبو ظبي، 
و�ضيحل بدالً منه م�ضاعده �ضريي�ضاك يودياردثاي يف مو�جهة �لبحرين �خلمي�س �ملقبل، 
وقال رئي�س �الحتاد �لتايالندي �ضوميوت بومبامنونغ يف بيان: »مل نتوقع هذه �لنتيجة من 
�ملنتخب �لتايالندي وال ي�ضتحقها جمهورنا، �أنا خائب من هذه �لنتيجة على غر�ر جميع 

م�ضجعينا يف �لبالد، لكن كرئي�س لالحتاد ال ميكنني �أن �أبقى متفرجاً حيال ما ح�ضل«. 

ع الفارق والريال ي�سقط بالربنابيو البار�سا يو�سّ

و�ّضع بر�ضلونة �لفارق يف �ضد�رة �لدوري �الإ�ضباين مع �أقرب مالحقيه �إىل 5 نقاط �إثر فوزه �لثمني على م�ضيفه خيتايف 2-1 �أول 
حل�ضاب �ملرحلة 18 من �مل�ضابقة، على ملعب »كولي�ضيوم �ألفون�ضو برييث« يف مدريد، �أّمن �لنادي �لكتالوين فوزه منذ �ل�ضوط 
ليونيل مي�ضي ولوي�س �ضو�ريز، يف حني مل يتمكن خيتايف �ضوى من توقيع هدف وحيد جاء بقدم  �الأول بف�ضل هديف جنميه 
خاميي ماتا، بهذ� �النت�ضار �لثمني خارج �لقو�عد، عّزز بر�ضلونة ر�ضيده يف زعامة �لليغا بر�ضيد 40 نقطة بفارق 5 نقاط عن 
و�ضيفه �أتلتيكو مدريد �ملتعرث على �أر�س �إ�ضبيلية �لثالث 33 نقطة بنتيجة �لتعادل 1-1، �أّما خيتايف فقد جتّمد ر�ضيده عند 
25 نقطة يف �ملركز �ل�ضابع. جدير بالذكر، �أّن �لثنائي مي�ضي 16 هدفاً وهد�ف �لدوري و�ضو�ريز 12 هدفاً و�ضيف �لهد�ف قد 
�ضّجال م�ضاركة 28 هدفاً يف �لدوري وهي ح�ضيلة عجز عن حتقيقها 16 فريقاً يف �لليغا. بينما و��ضل ريال مدريد نزيف �لنقاط 
عندما �ضقط على �أر�ضه �أمام ريال �ضو�ضييد�د بهدفني دون رد، وحقق هدفا ريال �ضو�ضييد�د �لرب�زيلي خو�ضيه د��ضيلفا  من 
ركلة جز�ء وروبن باردو، و�أخفق ريال مدريد للمبار�ة �لثانية على �لتو�يل يف حتقيق �لفوز بعدما تعادل 2-2 يف �جلولة �ملا�ضية 
مع م�ضيفه فياريال، وبقي ريال مدريد مبجموع 6 هز�ئم هذ� �ملو�ضم يف �ملركز �خلام�س بر�ضيد 30 نقطة، يف �ملقابل حقق 

�لفريق �لبا�ضكي فوزه �ل�ضاد�س هذ� �ملو�ضم لريفع ر�ضيده �ىل 22 نقطة يف �ملركز 12.

من  ع�رص  �ل�ضاد�س  �لدور  �إىل  وموناكو  جريمان  �ضان  تاأهل 
�إيفي  �ضانت  غارد  على  ب�ضهولة  �الأول  فوز  بعد  فرن�ضا  كاأ�س 
 ،0-1 رو�ضيون  �ون  كاين  على  ب�ضعوبة  و�لثاين   0-4 بونتيفي 
جول  �ضيلفان  من  كل  جريمان  �ضان  باري�س  �أهد�ف  و�ضجل 
العب بونتيفي �ضد مرماه 24 و�لرب�زيلي نيمار وكيليان مبابي 
من ركلة جز�ء و�الأملاين جوليان در�ك�ضلر، وفجر �أندريزيو من 
باإخر�جه مر�ضيليا  �لثقيل  �لعيار  �لر�بعة مفاجاأة من  �لدرجة 
وجنومه من �لدرجة �الأوىل بفوزه عليه 2-0، يف حني مل يجد 
باري�س �ضان جرمان حامل �للقب �ضعوبة يف �لفوز على غارد 
هي  و�ملبار�ة  نظيفة،  برباعية  �ملغمور  بونتيفي  �إيفي  �ضان 
�ل�ضابعة تو�ليا �لتي مل يحقق فيها مر�ضيليا �لفوز يف خمتلف 
�لفرن�ضية  �لر�بطة  كاأ�س  من  خرج  �إن  له  و�ضبق  �مل�ضابقات 
من  خرج  كما  �لتوقف،  فرتة  قبل  �ضرت��ضبورغ  �أمام  ب�ضقوطه 

�لدوري �الأوروبي بحلوله ر�بعا و�أخري� يف جمموعته.
بكامل  �ملبار�ة  �ضيئا  مو�ضما  يعي�س  �لذي  مر�ضيليا  وخا�س 

�حلار�س  �لفرن�ضي  �ملنتخب  ثالثي  ر�أ�ضهم  وعلى  جنومه 
�ملخ�رصم �ضتيف ماند�ند� وفلوريان توفان ودميرتي باييت، 
لكن �أندريزيو فاأجئه بهدف �ضجله بر�ين نغو�بيجي بعد خروج 
�لنتيجة  ميال  فلوريان  يح�ضم  �أن  قبل  ملاند�ند�   خاطىء 
ل�ضالح فريق �لدرجة �لر�بعة، ومن �ضاأن هذه �لنتيجة �ن تزيد 
�ل�ضغط على مدرب مر�ضيليا رودي غار�ضيا �لذي قاد �لفريق 
�أن يخ�رص  �إىل نهائي �لدوري �الأوروبي �ملو�ضم �ملا�ضي قبل 
�أمام �تلتيكو مدريد �الإ�ضباين بثالثية نظيفة. وتنف�س موناكو 
�ل�ضعد�ء بفوزه على م�ضيفه كانيه رو�ضيون من �لدرجة �لثالثة 
�الأر�س  باأن �ضاحب  �ضيال علما  �ملايل مو�ضى  �ضجله  بهدف 
�أكمل �ملبار�ة بع�رصة العبني يف �لدقيقة 18 لطرد العبه لوبي.

نالدو  �لرب�زيلي  �جلديد  مد�فعه  موناكو  �ضفوف  و�ضارك يف 
�ل�ضتوية،  �النتقاالت  �الأملاين يف فرتة  �ضالكه  �إليه من  �لقادم 
تولوز  �أمام  بخ�ضارته  ني�س  خرج  �الأخرى،  �لنتائج  �أبرز  ومن 

1-4، وبوردو ب�ضقوطه �أمام لوهافر 1-0.

تاأهل البي اأ�س جي وموناكو واإق�ساء مر�سيليا وبوردو
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الكاتب �سمري دعا�س جلريدة الو�سط 

الكتابة فر�صتنا الثمينة العتقال اللحظات الهاربة
�سمري دعا�س كاتب وقا�س من والية �سطيف ابن بلديتني: بلدية اأوالد تبان حيث املن�ساأ والطفولة وبلدية عني وملان التي در�س بها ويقيم بها حاليا 

خريج جامعة فرحات عبا�س ، تخ�س�س بيولوجيا ي�سغل من�سب مندوب طبي ، يكتب الق�سة الق�سرية والق�سرية جدا ، وبع�س املحاوالت يف ال�سعر احلر 
واخلاطرة �سارك بالعديد من امللتقيات ، وطنية ودولية اإ�سافة اإىل م�سابقات اأدبية ، حيث توّج هذا العام باملرتبة الثانية عربيا يف الق�سة الق�سرية ، 

مب�سابقة القلم احلر بجمهورية م�سر العربية.

 خل�سر  بن يو�سف 

كيف كانت بدايتك مع كتابة 
ة  الق�سة ، وهل واجهِت اأَيّ

�سعوبات يف بداية م�سوارك ؟

من  كانت  الق�صة  كتابة  مع  بدايتي 
�صغري  فمنذ  املطالعة،  منطلق 
اأتذكر  وهنا  بالقراءة،  مولعا  كنت 
الزخم  وذلك   ، الكويتية  العربي  جملة 
املعريف الكبري الذي احتوته �صفحاتها 
وكان  ب�رشاهة،  عليها  اأقبل  كنت   ،
الأدبية  املوا�صيع  ي�صتهويني  ما  اأكرث 
اأجد متعة  ، كنت  وباخل�صو�ص الق�صة 
واأتعجب   ، الق�ص�صي  ال�رشد  يف  كبرية 
الكلمات  تلك  ي�صوغ  اأن  لكاتب  كيف 
ممتعة  ق�صة  اإىل  تلك  اأفكاره  ويرتجم 
وبهية ال�رشد، لأجدين وبنهاية كل ق�صة 
فاأقول  �صاحبها،  اأنا  وكاأنني  اأقراأها 
يف قرارة نف�صي : لي�ص بال�صعب �رشد 
حدث مثل هذا ، كان باإمكاين اأن اكتب 
بخرب�صات  فبداأت  اأح�صن،  ورمبا  مثله 
املكّثفة  باملطالعة  وطورتها  ب�صيطة 
باجلامعة  امل�صابقة  تلك  كانت  اأن  اإىل 
والتي �صاركت بها، وكنت اأول الفائزين، 
مما  جدا..  كثرية  التهاين  فكانت 
هذا  يف  واأكرث  اأكرث  للكتابة  �صجعني 
اجلن�ص الأدبي، ثم كان الف�صاء الأزرق 
والتي  الجتماعي  التوا�صل  وو�صائل 
تطوير  يف  وجلي  كبري  ب�صكل  اأ�صهمت 

معاريف وقدراتي الكتابية
حقيقة مل تواجهني  �صعوبات كثرية يف 
التهّكمات  بع�ص  عدا  م�صواري  بداية 
باحلياة  ال�صلبيني  النا�ص  بع�ص  من 
اأنا  فيما  اخلطى  واثق  كنت  لكني   ،

مم�صي فيه ، فلم اأعرها اهتمامي

ملن  يقراأ �سمري دعا�س ؟

لعمالقة  طبعا  كانت  بالقراءة  بدايتي 
اأو  العربي  �صواء  الأدب،  وجهابذة 
الغربي، فقراأت لنجيب حمفوظ، هذا 
الذي   ، العربية  الرواية  واأب  العبقري 
املنفلوطي  اأي�صا  للعاملية،  اأو�صلها 
والذي قراأت كل روائعه، عبا�ص حممود 
العقاد وكل عبقرياته. مولود فرعون.. 
والرائعة  هدوقة..  بن  احلميد  عبد 
القا�صة زهور وني�صي. اأغاتا كري�صتي.. 
منازع  دون  والرائع  ماركيز..  غار�صيا 
دو�صتويف�صكي،  الرو�صي  الأدب  اأب 

وحتى حاليا لزلت اأقراأ لكل هوؤلء.

قات التي تواجه  ما هي اأبرز املعِوّ
الكتابة االإبداعية اليوم يف 

راأيك، خا�سة يف ظل االن�سغال 
بهموم احلياة اليومية؟

كرثتها،  ورغم  اليوم  الإبداعية  الكتابة 
تعاين  تبقى  ممار�صيها  انت�صار  ومدى 
ذلك العقم والالفعالية اإن �صّح التعبري، 
وذلك راجع لكثري من املعوقات، رمبا 
اأبرزها البيئة اأو املجتمع الذي نعي�صه 
جمتمعنا  فاأغلبية  له..  نكتب  والذي 
الكتاب  عن  مناأى  يف  اجلزائري 
بدون  جمتمع  مبعنى  واملقروئية. 
الأ�صعدة،  بكل  وهذا  ثقايف،  حراك 
الرفوف  الكتاب حبي�ص  ي�صل  وبالتايل 
، �صواء باملكتبات اأو بالبيت. وهذا ما 
لإبداعه،  واإلغاء  للكاتب  تهمي�ص  يعني 
ملن   - حرية  يف  الكاتب  يكون  وهنا 

اأكتب ؟. 
يف  املالية  املبدع  قدرة  عدم  اأي�صا 
الن�رش،  ولدار  للطبع  تقدمي خمطوطه 

وب�صكل  الطبع   اأ�صعار  ارتفاع  ظل  يف 
ع�صوائي ، وغياب الرقيب واملحا�صب 
امل�صوؤول عن هذا، و�صّح يد العون من 
الثقافية،  واملوؤ�ص�صات  الهيئات  قبل 
املبدع  احت�صان  واجبها  من  التي 

وتبني اأعماله

اأي�سا النظر للكتابة االإبداعية 
وكاأنها ترفا ، وبالتايل 

اال�ستخفاف والتقزمي من �ساأن 
من املبدع. فالكتابة ر�سالة 

وق�سية وهدف ولي�ست جمرد 
كلمات متناثرة

التي  والتابوهات  املجتمع  تعقيدات 
غري  ورمبا  مبا�رش  ب�صكل  يفر�صها 

مبا�رش
تثمني  وعدم  باملبدع  الهتمام  غياب 
اأعماله. من الناحية الإعالمية خا�صة. 
وال�صخو�ص  الوجوه  نف�ص  فتجد 
الو�صائل  وبكل  وتكرارا،  دوما  حا�رشة 
الكاتب  يهم�ص  حني  يف  الإعالمية. 

ال�صاب خا�صة ول ينظر حلاله

اأنت االآن ت�سغل من�سب مندوب 
طبي ، يف راأيك بني املوهبة 

واملن�سب الوظيفي ي�سيع اأحد 
الطرفني اأم ي�سيع الرجل املبدع 

؟ 

بد  ول  �رشوري  �صيء  الوظيفة  اأكيد 
اأي�صا بالن�صبة يل �صيء  منه. واملوهبة 

واجب ومقد�ص
اأن  اأظن  ل  كليهما  لأهمية  وبالنظر 
املبدع �صي�صيع.. ولن ي�صيع الطرفني. 
الكتابة الإبداعية حالة  اأو  لن الإبداع 
حّدة  ات�صعت  مهما  نف�صها  تفر�ص 
فاملبدع  املواقف.  وتاأّزمت  الظروف 
لن  يكتب  مبا  يوؤمن  الذي  احلقيقي 

ي�صيع اأبدا

اأنت �ساب وقدوة لكل ال�سباب 
،ووالية �سطيف تزخر بطاقة 

كبرية منها ، لو حدثتنا عن 
الكيفية التي تقوم فيها 

باملهمة بني الكتابة االبداعية 
والوظيفة ؟

بني  بها  اأوّفق  التي  الكيفية  بخ�صو�ص 
�صعبة  والوظيفة.. هي حقيقة  الكتابة 
اىل  اأميل  اأجدين  واأحيانا  ما.  نوعا 
الأخر  الطرف  ح�صاب  على  طرف 
اأعود  ما  �رشعان  لكن  العك�ص.  و 
بالن�صبة  التوازن.  ذلك  خلق  حماول 
تاأخذ  فوظيفتي  طبي  وكمندوب  يل 
دوما  لليل  فاأجلاأ  والكثري.  الكثري  مني 
ل  لأن  والقراءة،  الكتابة  لأقرتف 
اجلمعة  يومي  النهار عدا  وقت يل يف 
ما  ا�صتدراك  فاأحاول  وال�صبت، 
رمبا مل  الأ�صبوع.  اأيام  بقية  فاتني يف 
اأ�صعف كثريا حل�صور بع�ص امللتقيات 
على  دوما  لكني  الأدبية،  والندوات 
دراية  وعلى  الإبداع،  بزمالء  ات�صال 
مبا يحدث بال�صاحة الثقافية. فاأحاول 
بني  وتوفيق  تن�صيق  خلق  جاهدا 
ما  بكل  الإبداعية  والكتابة  الوظيفة 

اأوتيت من جهد.

لو تكلمنا عن جمموعتك 
الق�س�سية ، وكيف كان �سداها 

بعد ا�سدارها ؟

الزمن.  من  كبرية  مرحلة  ِنتاج  هي 

الق�صرية  ق�ص�صي  كل  فيها  جمعت 
بداية  يف  وحقيقة  جدا.  والق�صرية 
الأمر كنت �صد فكرة الن�رش، لأين كنت 
نا�صجة،  غري  عادية  ن�صو�ص  اأراها 
الكثري  ولأن  الن�رش.  مب�صتوى  ولي�صت 
قراأ يل ما اأبثه بني احلني والآخر على 
ما  على  فاأثنوا   ، بالفي�صبوك  �صفحتي 
فكانت  الن�رش.  على  و�صجعوين  ان�رش 
البداية مع دار املثقف للن�رش والتوزيع 
بباتنة. فكان الإ�صدار يف فيفري 2018 
اليا�صمني(.  اغتالوا  )ثم  عنوان  حتت 
وال�صغف  بال�صدى  كثريا  تفاجاأت  وقد 
من  املجموعة،  حققته  الذي  الكبري 
خالل لقاءات البيع بالتوقيع وم�صاركتي 
العر�ص  كان  ثم  الوطنية.  باملعار�ص 
العام  هذا  �صيال  الدويل  باملعر�ص 
وحلّد  هناك..  الن�صخ  كل  نفذت  حيث 
يطالبون  الكثريون  يزال  ل  ال�صاعة 
باملجموعة. مما جعلني اأبا�رش بطبعة 
ثانية، والتي �صتكون جاهزة يف القريب 

العاجل

ما اأهم مو�سوعات جمموعتك 
الق�س�سية  وعلى ما ركزت فيها 
وما اجلديد الذي اأردت ا�سافته 

وتقدميه للقارئ اجلزائري 
والعربي عامة ؟

الق�ص�صية..  جمموعتي  بخ�صو�ص 
الق�صرية  الق�صة  بني  مزيج  كانت  فقد 
الق�صرية جدا.. هذه الأخرية  والق�صة 
بالن�صبة  ادبي حديث  لون  تعترب  والتي 

للمغرب العربي وللجزائر
الوقائع  بع�ص  املجموعة  تناولت 
م�ّصت  التي  الجتماعية  والأحداث 
ما  ظل  يف  موؤخرا،  العربية  بالدنا 
النكبات  وتلك  العربي  بالربيع  ي�صمى 
الأخ�رش  على  اأتت  التي  واخليبات 
ل  ويالتها  من  ي�صلم  فلم  والياب�ص، 

الب�رش ول ال�صجر
اليا�صمني(..  اغتالوا  )ثّم  العنوان  كان 
وهو كناية على ما اقرتفته تلك الدموية 
الهمجية من واأٍد للحياة.. لالإن�صانية.. 

لالإبداع.. وحتى للفن والفكر
اجلزائرية  ثورتنا  تاريخ  كان  وقد 
من  باملجموعة..  حا�رشا  املجيدة 
هي  والتي  واأمل(.  )ليل  ق�صة  ل  خال 
اأ�رشة  عا�صتها  حقيقة  لوقائع  حماكاة 
اإّبان  اجلزائري  بال�رشق  متوا�صعة 

ال�صتعمار الفرن�صي
املجموعة  بهذه  اإي�صاله  اأردت  ما 

اأي�صا،  العربي  وحتى  للجزائري  �صواء 
وان  وللدمار..  للعنف  نبذ  ر�صالة  هي 
اإن�صانيتنا  وعلى  اأوطاننا  على  نحافظ 
�صحية  نقع  ل  وان  العربية.  ووحدتنا 
ويكفينا  ال�صهيواأمريكية.  للمخططات 
حاليا  بفل�صطني  يحدث  ما  دليل  خري 

وما حدث للجزائر قدميا.

املعروف اأن الأ�رشة  هي التي حتفظ 
وال�صياع يف  الهرتاء  املبدع من  اأواق 
راأيك هل تعتربها كذلك ،وما ذا قدمت 

لك الأ�رشة يف حياتك ؟

رمبا نعم ورمبا ل.. فالأ�رشة املثقفة 
�صتحافظ  حتما  معرفيا  واملت�صبعة 
للذكرى.  ولو  مبدعها،  خرب�صات  على 
عك�ص ذلك حني ين�صاأ الكاتب يف اأ�رشة 
ل عالقة لها بالإبداع، اأو يف حميط ل 
كتاباته  �صك حتى  فبدون  اأ�صال،  يقراأ 
اإن مل  �صت�صيع،  واجلوهرية  ال�رشورية 

يحر�ص على حفظها
فقد  حمظوظ.  جد  �صخ�صيا  واأنا 
وبيت  اأ�رشتي  اأ�رشتني..  بني  ن�صاأت 
جدي. واحلمد هلل كال الأ�رشتني حمّب 
للعلم والفكر والإبداع رغم اإمكانياتهما 
خايل  خايل،  ان�صي  ول  املحدودة. 
للمعرفة..  واملحّب  املثقف  الرجل 
ل  بكم  ياأتي  والأخر  احلني  من  كان 
حيث  واملجالت.  الكتب  من  به  با�ص 
كنت اأهرع اإليها ملتهما �صفحاتها بنهم 
وايجابي  كبري  تاأثري  له  فكان  �صديد. 

جدا يف تكويني املعريف والثقايف

مل  ولكن  النجاح  �صنوات  بلغ  ال�صعر 
ذلك  مقابل  يف  ويتوارى  لياأفل  ي�صتمر 
و�صيطرت  الواجهة  اإىل  الرواية  عادت 
هذا  يف  ب�رشاحة  راأيك  نريد  كلية  

املو�صوع ؟

قدمي  منذ  والرواية  فال�صعر  اأكيد    
على  يرتبعان  حاليا  حتى  الزمان، 
وقدميا  والثقافة،  الإبداع  عر�ص 
حم�صورا  العرب  عند  الأدب  كان 
املمار�صة  نتيجة  فقط.  ال�صعر  يف 
البدوية والريفية والتي اقت�رشت على 
ت�صوير الوقائع، والتعبري عن امل�صاعر 
واملكنونات احل�صية �صعريا ل اأكرث. ثم 
عاد ت�صليط ال�صوء على الرواية نتيجة 
الكثرية  والتنقالت  بالغرب  الحتكاك 
لأوربا واأمريكا. فكان الهتمام بالن�ص 
الروائي كبري جدا ومبالغ فيه، لدرجة 

اإهمال وتهمي�ص بقية الأجنا�ص الأدبية 
الأخرى. مما اأدى اإىل حدوث ما ي�صمى 
كتاب  من  فكثري  اخليانات..  ببع�ص 
الق�صة انتقلوا مبا�رشة اإىل الرواية دون 

رجة للن�ص الق�ص�صي
اأهله  اأدبي  لون  فلكل  الغرب،  اأما عند 
باقي  على  التاأثري  دون  ومريديه. 
التي  الق�صرية  الق�صة  خا�صة  الألوان. 
وكرث  الرواية،  م�صاف  يف  �صارت 
خري  ورمبا  بها.  والهتمام  احلديث 
القا�صة  مونرو(  )اآلي�ص  الكندية  دليل 
نوبل  بجائزة  توّجت  والتي  البارعة 

لالأدب �صنة 2013

تعد والية �سطيف من الرواد 
بني الواليات يف االبداع  يف �ستى 

املجاالت ، ما االأ�سباب ح�سب 
راأيك ؟

رمبا  الإبداع..  يف  الرواد  من  �صطيف 
التي  الثقافية  للحركة  راجع  هذا 
�صهدتها اجلزائر وكل الوليات وب�صتى 
�صبابي  جيل  وجود  كذلك  املجالت. 
اأفكاره  اإي�صال  مبدع، ومدى رغبته يف 
الأدبية  ال�صحوة  اأي�صا  واإبداعاته. 
وفتح دور الن�رش لالأبواب، والت�صهيالت 
كذلك  املجال.  هذا  يف  املقّدمة 
�صطيف  ملدينة  اجلغرايف  املوقع 
من  للكثري  عبور  نقطة  باعتبارها 
التوا�صل  تعزيز  وبالتايل  الوليات. 
الثقافات.  خمتلف  بني  والحتكاك 
اإ�صافة اإىل ت�صجيعات ودعم ال�صلطات 

واملوؤ�ص�صات املعنية

ملاذا اختار مبدعنا “الق�سة” على 
غريها من انواع االأدب العربي ؟ 

التي  هي  الق�صة  اأن  اأجد  �صخ�صيا 
و�رشد  باحلكي  فمتعتي  اختارتني.. 
اأخرى.  متعة  ت�صاهيها  ل  الأحداث 
احلدث  او  الق�صة  اأجد  فاأحيانا 
حيثياتها،  يف  فاأن�رش  وبّدقة.  يكتبني 
يل  انه  ومع  �صخ�صياتها.  واأتقم�ص 
واخلاطرة،  بال�صعر  املحاولت  بع�ص 
اإّل اأن كتابة الق�صة تبقى املهيمنة على 

رغباتي وميولتي الإبداعية

هل ت�ستهويك الكتابة يف 
الرواية ؟

ذلك  واأع�صق  اأحبها  للرواية..  بالن�صبة 

متيزها.  التي  اجلمالية  وتلك  الن�صق 
من  متخوف  اأجدين  دوما  لكني 
بحاجة  الروائي  فالعمل  اقرتافها. 
كل  وحاليا  كبريين.  ولتفرغ  جلهد 
اللون  هذا  على  م�صلطة  ال�صواء 
يحتاج  رمبا  غماره  فخو�ص  الأدبي. 
اكتب  فاأن  ملّحة.  ورغبة  ل�صجاعة 
عبقرية  مني  ي�صتوجب  روائيا  ن�صا 
رفيع.  م�صتوى  ذات  ثاقبة  وروؤية 
خا�صة وال�صاحة الأدبية تعّج بكثري من 
الأ�صماء الروائية، حيث للرداءة عنوان 

عري�ص ولالأ�صف.

راأيك يف النقد يف بامل�سهد 
الثقايف؟ وهل تتقبل النقد؟

اأكيد فانا مع م�صجعي النقد. فال تقوم 
لكن  نقد.  دون  والثقافة  لالأدب  قائمة 
احرتافيا  بّناًء  نقدا  يكون  اأن  �رشط 
ارتقاء  يف  وي�صهم  الن�ص،  يخدم 
اليوم عن  اأعيبه  فما  �صاحبه.  م�صتوى 
غياب  هو  الثقافية  بال�صاحة  النقد 
عبارة  فبات  والحرتافية،  امل�صداقية 
عن حماباة وجمرد اآراء ل اأكرث. وهذا 
النقد.  مدعي  من  الكثري  فيه  وقع  ما 

فيهاجمون ال�صخ�ص ل الن�ص.
اأ�صهم  النقد قد  اأجد  ففي جزائرنا ل 
وخدم امل�صهد الثقايف بامل�صتوى الذي 

نريد، مقارنة مع باقي ال�صعوب

م�ساريعك امل�ستقبلية على 
�سعيد الكتابة ؟

على �صعيد الكتابة.. اأح�رش ملجموعة 
ق�صرية  ق�ص�ص  وجمموعة  ق�ص�صية. 
جدا كما يل بع�ص الق�صائد واخلواطر 
بحاجة لبع�ص الرتتيب، قد اجمعها يف 

كتاب 

كلمة اأخرية للقراء واجلريدة ؟

ال�صكر  بجزيل  اأتوجه  الأخري   يف 
لك اأخي خل�رش، على هذا احلوار 
مو�صول  �صكر  ال�صيق.  اجلميل 
ولكل  املوقرة  جلريدتكم  اأي�صا 
حلول  ومبنا�صبة  عليها.  العاملني 
ال�صنة اجلديدة 2019 اأمتناها �صنة 
اجلميع.  على  واإبداع  وخري  حب 
الثقافية  وال�صاحة  �صنة  وكل 
األف  باألف  باجلزائر  والإبداعية 

خري ومتيز.
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للكاتبة جرمندر ك . بامربا

»اإعادة التفكري يف احلداثة: نزعة ما بعد 
اال�ستعمار واخليال ال�سو�سيولوجي«

ي�ؤكد كتاب »اإعادة التفكري يف احلداثة: نزعة ما بعد اال�ستعمار واخليال 
ال�س��سي�ل�جي« مل�ؤلفته جرمندر ك . بامربا على عبثية االعتقاد ال�سائد الذي 
ينظر للحداثة ب��سفها منتجًا اأوروبيًا خال�سًا، يف ال�قت الذي مييل فيه العتبار 

احلداثة م�سروعًا عامليًا حيث ا�ستعان الغرب بالكثري من امل�ؤثرات احل�سارية 
من اخلارج، وال �سيما تلك التي ا�ست�ردها من احل�سارة االإ�سالمية.

  وكاالت

 اأوروبا واال�ستعمار: تنافر اأم 
تكامل

ترى امل�ؤلفة اأن ع�رص ال�ستعمار الأوروبي 
تاريخياً خطرياً، حيث  قد �سّكل منعطفاً 
يف  ت�سببت  ال�ستعمارية  العالقة  اأن 
اجل�هرية  العالقات  من  واحدة  ت�سكيل 
عن  وافرتا�ساتها  جهة  من  اأوروبا  بني 

الآخرين من جهة اأخرى.
ت�رصب بامربا مثالً على ما تعتقد، وه� 
ذلك الذي يدر�س العالقة بني ال�ستعمار 
القرن  يف  الهندية  والثقافة  الإجنليزي 
اخلطاب  اأن  تذكر  حيث  ع�رص،  التا�سع 
ال�ست�رصاقي املتزامن مع فرتة الحتالل 
الربيطاين للهند كان يرّوج للفكرة القائلة 
اإن الهند مل تكن متتلك الأدوات ال�ساحلة 
لتاأريخ ما�سيها، واأن الهن�د مل تكن لديهم 
اخلا�سة  بثقافتهم  معرفة  اأي  مطلقاً 
اإح�سا�سهم  تط�ير  ي�ستطيع�ن  اأنهم  اأو 

بالق�مية على اأ�س�س ذاتية.
وتربز الباحثة راأي بع�س امل�ؤرخني الذين 
عن  التعبري  حاول�ا  ملا  الهن�د  اأن  يرون 
�سخطهم �سد املحتل الإجنليزي، فاإنهم 
اأوروبية،  م�سطلحات  ا�ستخدم�ا  قد 
وهي  الربوليتاريا،  وث�رة  الق�مية  مثل 
تاأثري  عمق  تبنّي  التي  امل�سطلحات 
ت�سكيل  يف  الأوروبية  الإمربيالية  الثقافة 

ثقافة الهن�د.
هذه املنهجية اأّثرت كثرياً يف تط�ر علم 
امل�ؤلفة،  تذكر  ما  فبح�سب  الجتماع، 
احلداثة  و�سارت  حم�راً،  الغرب  �سار 
درا�سة  اإن  بل  معيارياً،  ومقيا�ساً  هدفاً 
بتلك  تاأثرت  قد  نف�سه  الجتماع  علم 
الرتاث  »اتبع  ال�ستعمارية، حيث  النظرة 
نظرية  تبّني  الجتماع  لعلم  الكال�سيكي 
التحديث كفكرة لتغيري املفه�م املعياري 
اإىل  تقليدي  ما�ٍس  من  اخلطية  للحركة 
تف�سريات  وا�ستقرت  حديث،  م�ستقبل 
عمليات التحديث اأ�سا�ساً يف �سياق الفهم 
التاريخي للمجتمعات، واأن كل �سكل يُحل 
املجتمعات  وقدمت  تقدماً،  اأكرث  ب�سكل 
اأو جمتمعات ما قبل احلداثة  التقليدية، 
حديثة،  بديهياً  جمتمعات  مع  للمقارنة 
للتح�ل  و�سف  تاأ�سي�س  امل�سكلة  وكانت 

التاريخي من واحد اإىل اآخر«.
وتالحظ بامربا اأن املناف�سة بني الحتاد 
ال�س�فياتي وال�ليات املتحدة الأمريكية 
اإىل  عّطل  قد  الباردة،  احلرب  فرتة  اإبان 
درجة معينة من التفاق التام على ال�سكل 
الذي  الأمر  وه�  للحداثة،  املعياري 
ال�سي�عية، حيث  بعد �سق�ط  تغري متاماً 
اأعلن�ا  الذين  املثقفني  من  الكثري  ظهر 
معيارياً  من�ذجاً  الأمريكي،  النم�ذج  من 
فران�سي�س  ه�ؤلء  اأهم  ومن  نهائياً، 
ح�ل  امل�سه�رة  اأطروحته  يف  ف�ك�ياما 

نهاية التاريخ.
تهاجم بامربا ذلك املنهج ال�ست�رصاقي، 
وت�ستعني بكتابات بع�س امل�ؤرخني الذين 
وال�عي  التاريخية  املادة  اأن  اإىل  ذهب�ا 
يف  ومتاأ�سلني  م�ج�دين  كانا  التاريخي، 
املجتمعات التي جرى ا�ستعمارها، ولكن 
ذلك  عن  كان مبزاج خمتلف  ح�س�رهما 
امل�ؤلفة  وت�سلّط  الغربي�ن.  ميّيزه  الذي 
ال�س�ء على بع�س النظريات التي عملت 
بافرتا�سها  احلداثة،  ظه�ر  تف�سري  على 
منطاً  �سّكلت  �ساملة  اجتماعية  عملية 
يف  احلداثة  تبدو  حيث  وعاملياً،  عاماً، 
مرحلتها الأوىل وكاأنها منبثقة يف املقام 
الداخلية  للديناميات  كنتيجة  الأول 

من  العديد  اأن  كما  الغربية.  للمجتمعات 
احلداثة  باأن  الق�ل  رف�س�ا  قد  العلماء 
للرتاث يف اجلانب  بدياًل  تك�ن  اأن  ميكن 
بع�سهم  وناق�س  العامل،  من  املتخلف 
التحديث  عملية  من  الناجت  باأن  العتقاد 
مزيج  من  يت�سكل  قد  املناطق،  تلك  يف 
ي�ستق  بحيث  واحلداثة،  الرتاث  بني  ما 
كالهما الدعم من الآخر، بدلً من روؤيته 

بك�نه ا�سطداماً باملتعار�سات.
ويرى الباحث�ن امل�ؤمن�ن بذلك الت�جه اأن 
الغرب ل ميكن  التي ظهرت يف  احلداثة 
اأن تظهر بنف�س ال�سكل يف اأماكن اأخرى، 
اأوروبا واأمريكا  واأن اأهداف التحديث يف 
ل ميكن اأن تك�ن هي نف�س الأهداف التي 

نت�قع ظه�رها يف اأفريقيا واآ�سيا.
 

املجتمع العاملي

اإليها  ت�سري  التي  املهمة،  النقاط  من 
امل�ؤلفة يف معر�س درا�ستها لعلم اجتماع 
ت�سبب يف  ذلك املفه�م قد  اأن  احلداثة، 
اإيجاد  يف  التفكري  اإعادة  على  الإحلاح 
احلداثة،  لتاريخ  عامة  معرفية  اأ�س�س 
اأو  تتغري  ل  املجتمعات  اأن  تذكر  حيث 
من  كجزء  لكن  مغلقة،  كه�يات  تتط�ر 
�سياق عاملي اأكرث ات�ساعاً، ومن هنا فاإنه 
ميكن تفنيد ادعاءات الغرب ب�ج�د تاريخ 

ممّيز له.
الأر�سيفات  ا�ستدعاء  اأن  بامربا  وترى 
والقراءات  اجلغرافية  والعل�م  العاملية 
فهم  من  ميكننا  قد  املقارنة،  التاريخية 
يخ�س  فيما  الغربي  التاريخي  التط�ر 
قد  ن�سبية  ظاهرة  باعتبارها  احلداثة، 
ل  املتبادلني،  والتاأثر  للتاأثري  تعر�ست 
عن  معزل  يف  ت�سكلت  منفردة  كظاهرة 

ال�سياقات العاملية املعا�رصة.
 

ع�سر النه�سة بني احلداثة وما 
قبل احلداثة

احلداثة،  لظاهرة  درا�ستها  �سياق  يف 
الأق�ال  بع�س  امل�ؤلفة  تناق�س 
ارتبطت  التي  التقليدية  واملعتقدات 
بالتقدم الغربي، و�سارت ق�الب حمف�ظة 
يرددها الباحث�ن من دون اإعمال النقد اأو 

الت�سكيك فيها.

اأوىل تلك املق�الت هي تلك التي 
ترّوج لدور ع�سر النه�سة الرائد يف 

اإنتاج احلداثة االأوروبية

قد  النه�سة  ع�رص  اأن  امل�ؤلفة  تذكر 
كان مب�رّصاً  باأنه  وا�سع  ُعرف على نطاق 
على  بناء  وذلك  احلديثة،  اأوروبا  مبيالد 
العلمية  والكت�سافات  الخرتاعات  كرثة 
وال�سناعية التي ظهرت فيه، واأي�ساً لك�نه 
الك�س�ف  ات�سعت فيه رقعة  الذي  الع�رص 
احلركة  فيه  وتط�رت  اجلغرافية، 
فيه  الذي ظهر  الع�رص  ولك�نه  التجارية، 
ما  كل  يف  املت�سكك  الإن�ساين  املذهب 
قيام حركة  من  ذلك  نتج عن  وما  ح�له، 
اليقينية  املفاهيم  لكل  �ساملة  مراجعة 

التي �سبقته.
ميّثل  مل  النه�سة  ع�رص  اأن  بامربا  ترى 
التي �سبقته،  قطيعة معرفية مع الع�س�ر 
لإحياء  حماولة  كان  احلقيقة  يف  اإنه  بل 
ومت  ظهرت  التي  والعل�م  املعارف 
الأقدم،  التاريخية  الفرتات  يف  اكت�سافها 
حيث نظر العديد من علماء الإن�سانيات 
اإىل  امليالدي  ع�رص  ال�ساد�س  القرن  يف 
جميع  »منبع  بك�نها  ال��سطى  الع�س�ر 
اإىل  وا�ستندوا  الهادفة،  املعرفة  اأن�اع 

م�اردهم ال�سئيلة لدعم الدرا�سة وتقييم 
اأمناطاً  بعملهم هذا  الرتاث، وقد ط�روا 
جديدة للتفكري وفروعاً جديدة للدرا�سة«. 
فاملذهب الإن�ساين يف ع�رص النه�سة كان 
علمياً واأدبياً وتعليمياً م�ستنداً اإىل درا�سة 

الع�س�ر القدمية الكال�سيكية.
اإىل  هنا  النظر  تلفت  امل�ؤلفة  اأن  كما 
اأن  وهي  الأهمية،  �سديدة  مالحظة 
ظهرت  التي  املت�سككة  الإن�سانية  العل�م 
ب��سفها  ظهرت  قد  النه�سة،  ع�رص  يف 
ومل  الاله�ت،  عل�م  عن  م�ستقلة  عل�ماً 
تُعّرف نف�سها يف تلك املرحلة باأنها عل�م 

م�سادة للدين.
الع�س�ر  بني  العالقة  اأن  الباحثة  وترى 
وثيقة  عالقة  النه�سة  وع�رص  القدمية 
الإن�ساني�ن  العلماء  كان  »فاإذا  جداً، 
على  عمل�ا  قد  ال��سطى  الع�س�ر  يف 
العل�م  علماء  فاإن  فقط،  املعرفة  تراكم 
الإن�سانية يف ع�رص النه�سة قد مّيزوا بني 

هذه املعارف«.
وت�ؤيد بامربا الراأي الذي يذهب اأ�سحابه 
يف  وقع  الذي  املعريف  التغرّي  اأن  اإىل 
تغرّياً  يكن  مل  النه�سة  ع�رص  بدايات 
كيفياً باملقام الأول، ولكنه كان يف الكثري 
ترى  وهي  اأي�ساً.  كمياً  تغرّياً  ج�انبه  من 
قد  الكتب  طباعة  تقنيات  معرفة  اأن 
من  الكثري  ا�ستن�ساخ  ت�سهيل  يف  �ساهمت 
املخط�طات وامل�ؤلفات املهمة، ومن ثم 
كان من ال�سهل على الدار�سني والطالب 
ت�فري  مت  وبذلك  ن�سخهم،  يقتن�ا  اأن 
ومتت  الكتابة،  واإعادة  ال�ستن�ساخ  وقت 
القراءة  يف  ال�قت  ذلك  من  ال�ستفادة 
املتمعنة للن�س��س، وه� ما اأتاح الفر�سة 
بنظريات  والظه�ر  والتحليل،  للنقد 

جديدة مل تكن معروفة �سابقاً.
اأن  اإىل  بامربا  ت�سري  ذلك،  اإىل  بالإ�سافة 
تقنيات الطباعة قد �سّهلت جمم�عة من 
احلل�ل البحثية التي كانت غريبة و�سعبة 
على  ال�سهل  من  �سار  فمثاًل  ذلك.  قبل 
التي  الأق�ال  اأن يقتب�س�ا بع�س  الباحثني 
وردت يف الكتب، واأن يحيل�ا اإليها ب�سكل 
�سهل و�سل�س، م�ستخدمني يف ذلك اأرقام 
والف�س�ل  الأجزاء  واأرقام  ال�سفحات 
بع�سه  مع  ت�سافر  كله  وهذا  والأب�اب، 
البع�س يف اإنتاج ثقافة اأكرث تعقيداً وثراًء، 
تختلف ب�سكل كبري عن الثقافة التي كانت 

معروفة ومنت�رصة يف الع�س�ر ال��سطى.
النقطة الثانية، التي ت�ستند اإليها امل�ؤلفة، 
هي اأن الغرب مل يتط�ر اإىل ثقافة النه�سة 
من  بالكثري  ا�ستعان  اأنه  بل  ذاتي،  ب�سكل 
ول  اخلارج،  من  احل�سارية  امل�ؤثرات 
احل�سارة  من  ا�ست�ردها  التي  تلك  �سيما 
على  واملزدهرة  القائمة  الإ�سالمية 

اجلهة املقابلة من البحر املت��سط.
املثال،  �سبيل  على  اأر�سط�،  فل�سفة 
العرب  يد  على  اإل  الغرب  اإىل  تنتقل  مل 
امل�سلم�ن  فالفال�سفة  امل�سلمني، 
قدم�ا  قد   – ر�سد  ابن  –وبالأخ�س 
كما  اأر�سط�،  لفل�سفة  وافية  درا�سات 
�رصح  يف  مهمة  م�ؤلفات  و�سّنف�ا  كتب�ا 
فاإن  هنا  ومن  عليها.  والتعليق  كتبه 
»اأنه من خالل مثقفي  ت�ؤكد على  بامربا 
التعليم يف  من  كثرياً  فاإن  العربي،  العامل 
عاود  قد  الأوروبية  الكال�سيكية  الع�س�ر 
طريقه مرة اأخرى اإىل تيار النم� الثقايف 

الأوروبي«.

التاأثري االإ�سالمي يف حركة 
النه�سة

مل  النه�سة  حركة  يف  الإ�سالمي  التاأثري 
الفل�سفية  العل�م  جمال  على  يقت�رص 

اإىل  لي�سل  كذلك  امتد  اإنه  بل  فح�سب، 
غاليلي�  فنظريات  الطبيعية،  العل�م 
ببع�س  ا�ستعانت  قد  وك�برنيك��س 
العلماء  بها  قام  التي  الفلكية  التجارب 
امل�سلم�ن يف الأندل�س، كما اأن التقدم يف 
اإىل  ا�ستند  جمالت الطب والهند�سة قد 
بع�س امل�ؤلفات القّيمة التي �سّنفها بع�س 

العلماء العرب.
والذي  الأوروبي،  الفن  اإىل  بالن�سبة  اأما 
حلق  الذي  الكبري  التط�ر  اأن  ي�ساع 
النه�سة،  ع�رص  يف  واأ�ساليبه  بخ�سائ�سه 
املمّيزة  الأوروبية  اخل�سائ�س  بفعل  كان 
خطاأ  على  ت�ؤكد  امل�ؤلفة  فاإن  وحدها، 
تلك  يف  العامل  لأن  الفر�سية،  تلك 
من  متقارباً  كان  التاريخية  املرحلة 
بع�سه ب�سكل كبري، وال�سجالت التاريخية 
تنقل لنا اأخبار وتفا�سيل الكم الهائل من 
الزيارات التي قام بها الرحالة الأوروبي�ن 
اإىل اأفريقيا واآ�سيا، وه� ما يظهر معه اأن 
واليابان  وال�سني  فار�س  وبالد  اإ�سطنب�ل 
والهند وغري ذلك من املراكز احل�سارية، 
بع�سها  مع  وثيق  ب�سكل  مرتبطة  كانت 
التي  الفنية  اأن امل�ؤّثرات  البع�س، مبعنى 
�ساحبت ع�رص النه�سة، مل تكن م�ؤّثرات 
اأوروبية خال�سة كما يرّوج لذلك، بل اإنها 

يف احلقيقة كانت م�ؤّثرات عاملية.
 

مفه�م الدولة الق�مية والث�رة 
الفرن�سية

تذكر امل�ؤلفة اأن العتقاد املرت�سخ لدى 
ما  ب�سكل  يربط  الغربية،  البحث  دوائر 
بني الث�رة الفرن�سية التي اندلعت يف عام 
1789 من جهة، واحلداثة من جهة اأخرى، 
وذلك على اعتبار اأن اأحداث تلك الث�رة 
لبع�س املبادئ والقيم  قد �سهدت ظه�ر 
اأ�سا�سها  على  اأُقيمت  والتي  اجلمعية، 
بعد،  فيما  احلديثة  املدنية  املجتمعات 
ومنها الدمي�قراطية واحلرية وامل�ساواة 
وحرية  ال�سيا�سية  امل�ساركة  يف  واحلق 
تاريخ  »باإن�ساء  فاإنه  هنا  ومن  التعبري، 
لأ�س�ل  ق�سة  اأنها  على  الفرن�سية  الث�رة 
ي�سبح  اأن  اإىل  اأدى  قد  احلديث،  العامل 
هذا التاريخ اأي�ساً خطاباً لله�ية الأوروبية 

ب��سفها حديثة«.
تعتقد امل�ؤلفة اأن روؤية ال�سن�ات ال�سابقة 
على الث�رة، تثري جدلً وا�سعاً ومناق�سات 
بت�سّكل  الذي حلق  التط�ر  للت�ساوؤل ح�ل 
فال�سع�د  فرن�سا،  يف  ال�رصعي  احلكم 
الب�رج�ازية  للطبقة  والق�ي  ال�رصيع 
اأدى  ع�رص،  الثامن  القرن  يف  الفرن�سية 
نطاق  داخل  بالتاأثري  الهتمام  زيادة  اإىل 
انهار  فقد  ثم  ومن  ال�سيا�سي،  املجال 
الن�سق ال�ستبدادي اأخرياً بعد اأن مت ن�رص 
الدولة، ومت التفاق بعدها على  ميزانية 

اإلغاء المتيازات املالية.
التي  النابلي�نية  احلقبة  اأن  امل�ؤلفة  ترى 
الث�رة الفرن�سية، قد مّثلت  اأعقبت جناح 
لظه�ر  والثقافية  ال�سيا�سية  احلا�سنة 
الق�مية، وانتقالها من حيز  الدولة  فكرة 
وترّبر  العملي،  التطبيق  نطاق  اإىل  الفكر 
ذلك باأن غزو نابلي�ن مل�ساحات �سا�سعة 
العامل  ا�ستنفر  قد  الأوروبية  القارة  من 
الق�مية  املميز عند كل �سعب، فظهرت 
والعرف  اللغة  ع�امل  لن�سهار  كنتاج 
األهمت  »فقد  امل�سرتكة،  واملخاطر 
فعل  كرد  ن�ساأت  التي  ال�سعبية  املقاومة 
عدداً  نابلي�ن  جي��س  طريق  عن  للغزو 
الدولة  يف  التفكري  ليبداأوا  املفكرين  من 
لغة  ق�يت  وقد  ق�مية،  مب�سطلحات 
املحلي  واملجتمع  القدمية  التما�سك 
نابلي�ن  هزمية  عقب  وحدث  والدين، 

واحلك�مات  للملكيات  ال�لء  على  تاأكيد 
التالية  ال�سن�ات  و�سهدت  التقليدية، 
باأكملها  اأوروبا  ت�رط  نابلي�ن  لهزمية 
الليربالية،  الأيدي�ل�جيات  بني  �رصاع  يف 
ق�ى  وممار�سات  وال�سرتاكية  والق�مية، 

الرجعية«.
من هنا، فاإن امل�ؤلفة تعار�س الزعم باأن 
ال�سبب  كانت  وحدها  الفرن�سية  الث�رة 
احلديثة،  الق�مية  الدولة  ميالد  يف 
الأحداث  اأهمية  على  ت�ؤكد  حيث 
اأعقبتها يف  التي  والجتماعية  ال�سيا�سية 
الفر�سة  واإعطائها  الفكرة  تلك  تر�سيخ 
روؤية  »فيمكن  عملياً  للتنفيذ  املنا�سبة 
–التي يك�ن ت�جيهها  ال�سيا�سية  احلداثة 
على  –الأمة-  للدولة  حديثة  مب�ؤ�س�سات 
الث�رة  عقب  اأوروبا  يف  ن�ساأت  اأنها 
عاملية  اأ�سبحت  ثم  ومن  الفرن�سية، 
الكثري  اأن  يعني  ما  وه�  ال�قت«،  مبرور 
من بلدان العامل قد ا�سرتكت يف �سناعتها 
الهيمنة  رف�س  خالل  من  و�سياغتها 
الإمربيالية التي عمل الغرب على فر�سها 
ت��سعاته  تاريخ  من  خمتلفة  اأوقات  يف 

الع�سكرية وال�سيا�سية.
بفكرة  املرتبطة  املهمة  النقاط  ومن 
الدولة الق�مية اأن التغرّيات الإدارية التي 
اأوروبا،  يف  احلكم  اأنظمة  على  طراأت 
الفرن�سي  الفيل�س�ف  ي�سّميها  التي  تلك 
قد  باحل�كمة،  ف�ك�  مي�سيل  امل�سه�ر 
التي  الثالث  العامل  دول  فيها  �ساهمت 
من  بكثري  اأكرث  اأوروبا  خارج  ت�جد 
�سياغتها  يف  البي�ساء  القارة  م�ساهمة 
الأوروبيني يف  اأن  بامربا  ترى  وت�سكيلها. 
مرحلة ال�ستعمار، قد طبق�ا العديد من 
اأفريقيا  يف  م�ستعمراتهم  يف  التجارب 
يف  كانت  امل�ستعمرات  تلك  واأن  واآ�سيا، 
لتطبيق  كبري  معمل  وكاأنها  احلقبة  تلك 
�سيما  ول  الأوروبيني،  واأفكار  نظريات 
والإنتاجية  وامل�ارد  ال�سحة  ميادين  يف 
اأن  وبعد  احلكم،  واأهداف  والتنظيمات 
و�سلت تلك التجارب اإىل مرحلة الن�س�ج 
بنقلها  امل�ستعمرون  قام  والكمال، 
اأوطانهم  اإىل  النهائي  و�سكلها  ب�س�رتها 

الأم.
يف  بامربا  ت�رصبها  التي  الأمثلة،  من 
اأن  ه�  نظرها،  وجهة  اإثبات  �سبيل 
اأبداً  يُعرف  مل  الإ�سبع  ب�سمة  ا�ستخدام 
قبل  ال�سخ�سية،  اله�ية  لتحديد  ك��سيلة 
ا�ستخدامه يف الهند اإبان حقبة ال�ستعمار 
الربيطاين لها، وفيما بعد متت ال�ستعانة 
اأنحاء  باقي  ويف  نف�سها  بريطانيا  يف  به 
العامل الغربي، ومن ثم �سار معلماً مائزاً 

من معامل احلداثة والتقدم.
تلفت  التي  امل�سابهة،  امل��س�عات  من 
الباحثة النظر اإليها، ه� اأن درا�سة الأدب 
الإجنليزي مل يكن معروفاً داخل اإجنلرتا 
امل�ستعمرات  جميع  اأن  رغم  نف�سها، 
منهج  درا�سة  تقرر  كانت  الربيطانية 
بانتظام،  طالبها  على  الإجنليزي  الأدب 
وظلت تلك املفارقة الغريبة قائمة حتى 
اإقرار درا�سة الأدب الإجنليزي داخل  مت 

بريطانيا يف 1813.
اإدراك  على  ت�ؤكد  بامربا  فاإن  هنا،  من 
ت�سكيل  يف  ال�ستعمارية  النزعة  اأهمية 
قراءة  تُعاد  بحيث  الغربية،  الدول 
للعالقات  »كنتاج  الأوروبية  الأمم  تاريخ 
ال�ستعمارية«، بل اإن امل�ؤلفة تقدم طرحاً 
اأكرث جراأة عندما ت�سكك يف الفكرة التي 
قد  الق�مية  الدولة  بداية  اأن  اإىل  تذهب 
اأوروبا، ومن بعدها انتقلت ن�سخ  وقع يف 
العامل،  اأخرى من  اأماكن  اإىل  الدولة  تلك 
والن�سخ  الأ�سل  نظرية  اإن  تق�ل  حيث 
العتقاد  من  بالأ�سا�س  تنبثق  املتعددة، 

احل�ساري  والتف�ق  الغربية  بالهيمنة 
الهائل للعن�رص الأبي�س.

تبعات الث�رة ال�سناعية يف اأوروبا

العتقادات  اأحد  اأن  امل�ؤلفة  تذكر 
الرا�سخة يف العقل الغربي، ه� ذلك الذي 
ال�سناعية  الث�رة  اأن  اإىل  اأ�سحابه  يذهب 
– تلك التي وقعت يف القرن ال�اقع ما بني 
املعامل  اأحد  هي  و1850-   1750 عامي 
الجتماعية  التط�رات  رافقت  التي 
الث�رة  اأعقبت  التي  والفكرية  وال�سيا�سية 
اإىل  الجتاه  فاإن  هنا  ومن  الفرن�سية. 

الت�سنيع يحمل �سبغة اأوروبية بامتياز.
امل�ؤرخني،  من  عدد  يذكر  ما  وبح�سب 
اإىل  متتد  ال�سناعية  الث�رة  جذور  فاإن 
على  اإجنلرتا  يف  ع�رص،  ال�ساد�س  القرن 
متفرقة  اأنحاء  ويف  اخل�س��س،  وجه 
يف  ال�سبب  وكان  عام.  ب�جه  اأوروبا  من 
ع�امل  لت�افر  بالأ�سا�س  يع�د  ظه�رها 
احل�رصية،  املراكز  من�  منها  متعددة، 
ال�سكان،  عدد  وزيادة  التقني،  والتقدم 
الأعمال  وانت�سار  الري،  �سبكات  وت��سيع 

امل�رصفية واملالية.
ت�ستند بامربا اإىل جمم�عة من الباحثني 
التحديث  عملية  اأن  يف  ي�سكك�ن  الذين 
ع�رص  اإبان  وقعت  التي  القت�سادي 
اخل�سائ�س  من  تنبثق  ال�سناعية،  الث�رة 
يرى  حيث  وحدها،  لأوروبا  الداخلية 
»تدفق  تتجاهل  املزاعم  تلك  اأن  ه�ؤلء 
الرثوة من امل�ستعمرات التي �ساهمت اإىل 
للث�رة  املبدئية  النطالقة  يف  كبري  حد 
للعبيد  الإجبارية  وامل�ساهمة  ال�سناعية، 
يف هذه العملية، ول الطريقة التي ُق�سي 
بها على الت�سنيع يف مناطق مثل اأفريقيا 
اأُفقرت  والتي  والهند  الالتينية  واأمريكا 
عمداً من اأجل �سمان تف�ق ال�س�ق لل�سلع 

الربيطانية والأوروبية«.

عملية التحديث التي مّيزت ع�سر 
احلداثة االأوروبية

نظر  وجهة  تقدم  امل�ؤلفة  فاإن  هنا  من 
جديدة، مفادها اأن عملية التحديث التي 
تكن  الأوروبية، مل  احلداثة  مّيزت ع�رص 
اإنها  بل  القارة،  داخل  من  نابعة  باأكملها 
من  اُقتب�ست  قد  ج�انبها  من  الكثري  يف 
خ�س��ساً  والآ�سي�ي،  الأفريقي  اخلارج 
�سناعات  �سهدت  قد  املناطق  تلك  واأن 
ث�رة  مع  متقاربة  فرتات  يف  متعددة 
الهند  ا�ستهرت  حيث  الأوروبي،  الت�سنيع 
القطنية.  بال�سناعات  املثال  �سبيل  على 
كما ُعرفت ب�سناعة كبرية لتعدين الفحم، 
بفعل  ت�جيهها  مت  التي  ال�سناعات  وهي 
الأهداف  خلدمة  ال�ستعمارية  الق�ى 
ال�سناعية والقت�سادية للدول الأوروبية.

كتاب  م�ؤلفة  بامربا   . ك  جرمندر 
ما  نزعة  احلداثة:  يف  التفكري  »اإعادة 
ال�س��سي�ل�جي«   واخليال  ال�ستعمار  بعد 
هي  اأ�ستاذة علم الجتماع ومديرة مركز 
النظرية الجتماعية، وقد �سغلت من�سب 
املتحدة  ال�ليات  يف  زائرة  اأ�ستاذة 
الأمريكية يف تخ�س�س الفكر الجتماعي 
النقدي، كما ح�سلت على جائزة تذكارية 
اهتماماتها  وتنح�رص   .2008 عام  يف 
البحثية يف جمال علم الجتماع التاريخي، 
ومن  ال�ستعمار،  بعد  ما  نزعة  ودرا�سة 
وحالة  الك�زم�ب�ليتانية  م�ؤلفاتها، 
الجتماع  علم  ال�ستعمار،  بعد  ما  نزعة 
بعد  ما  نزعة  ونقد  واحلداثة  التاريخي 
ال�ستعمار، واإمكانيات وج�د علم اجتماع 

الع�ملة.
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مب�شاركة الفنان القبائلي بوعالم �شاكر وال�شابة ميينة واأمال زان 

امل�ؤ�س�سات الثقافية حتتفي براأ�س ال�سنة 
الأمازيغية 2969 -2019

اختارت هذه الأيام خمتلف امل�شارح اجلهوية ودور الثقافة املتواجدة عرب وليات الوطن واملوؤ�ش�شات 
الثقافية كموؤ�ش�شة فنون وثقافة تخ�شي�س برنامج ثري لالحتفاء براأ�س ال�شنة الأمازيغية 2969-2019 

و الذي يعد عيدا وطنيا و منا�شبة عظيمة يحتفي بها اجلزائريون يف كل �شنة وعليه فلقد قام امل�شرح 
اجلهوي عبد املالك بوقمروح ببجاية بو�شع برنامج غني للم�شرح الأمازيغي اإ�شافة   ملعار�س واحلفالت 

املو�شيقية والعرو�س امل�شرحية ، من  08 اإىل 15   جانفي 2969 2019- . 
حكيم مالك 

الرتاث الثقايف 
الأمازيغي حا�شر 

بقوة مع موؤ�ش�شة فنون 
وثقافة لولية اجلزائر 

ولقد برجمت موؤ�س�سة فنون وثقافة 
ر�سمي  برنامج  اجلزائر  لوالية 
احتفاال   2019 يناير   12 بـ  خا�ص 
 2969 اجلديدة  االأمازيغية  بال�سنة 
هو  العام  لهذا  املميز  وال�سيء 
برجمة احتفاالت متعددة ومتنوعة 
بالعا�سمة  فروعها  خمتلف  يف 
حيث   و�سعت برنامج ثقايف ثري 
طوال �سهر جانفي 2019   والذي 
يحتفي بالرتاث الثقايف االأمازيغي 
املتنوع حيث ي�سمل هذا الربنامج 
املعار�ص  من  جمموعة  اإقامة 

واحلفالت الفنية .

اأون�شيي تختار �شعار 
»تراثنا هويتنا » 

لالحتفاء براأ�س ال�شنة 
الأمازيغية

اختار  فلقد  االأ�سا�ص  هذا  وعلى 
واالإعالم  للثقافة  الوطني  الديوان 
لالحتفاء  هويتنا  »تراثنا  �سعار 
و   ، االأمازيغية  ال�سنة  براأ�ص    «
 « »اأون�سيي  الربنامج   يت�سمن 
عرو�ص موجه لالأطفال  وحفالت 
فنية  ي�سارك فيها الفنان القبائلي 
والفنانة  �ساكر  بوعالم   املبدع 
مدر�سة  وخريجة  ميينة    �سابة 
زان   اأمال  النجمة  و�سباب  اأحلان 
لل�سناعات  ومعار�ص  اإقامة  مع 
الفنون  و  والتقليدية  احلرفية 
حما�رضات  وكذا   الت�سكيلية 
عرب  �سعرية  واأم�سيات  تاريخية 
هذا   وياأتي   له  التابعة  الف�ساءات 
مب�ساهمة الديوان الوطني حلقوق 
و  املجاورة  واحلقوق  املوؤلف 
واالإذاعة  اجلزائري  التلفزيون 
اجلمهور  و�سيكون  الوطنية 
الفرجة  اجلزائري على موعد مع 
اجلزائريني  الفنانني  مع  الفنية 

الذين �سيحيون هذه املنا�سبة.

عر�س غنائي 
ا�شتعرا�شي »قعدة 

يناير« بقاعة الأطل�س   

البداية  ف�ستكون  ال�سياق  ذات  ويف 
الوادي    باب  االأطل�ص  بقاعة 
باجلزائر العا�سمة يوم 11 جانفي 
ا�ستعرا�سي   غنائي  عر�ص    2019
الفنون  يناير«جلمعية  »قعدة 
الغنائية و امل�رضح- �سذى الطرب  
اإخراج   من   بلعبا�ص   �سيدي  من  
هذا  ويدخل  ميلود   حاج  �سعيد 
العر�ص �سمن  برنامج الطفل  حيث 
�ستحت�سن  قاعة 08 ماي خراطة  
الوطني  للديوان  التابعة  ببجاية  
للثقافة واالإعالم عر�ص م�رضحي    
  - نات  »اأيازيت«لتعاونية  بعنوان 
زبيلة  �سامي  اإخراج  ومن  بجاية 
من  مينو   فرقة  �ستحل    فيما    ،
بقاعة  �سيفة  العا�سمة  اجلزائر  
املركب الثقايف عبد الوهاب �سليم 
�سنوه-تيبازة  يف عر�ص ترفيهي » 
برنامج  �سمن  يدخل  احتفل«  اأنا 

اأون�سي املخ�س�ص للطفل.

الفنان القبائلي بوعالم 
�شاكر يف بومردا�س 

احتفال بيناير

القبائلي  الفنان  �سيحي  حني  يف   

 12 يوم  �ساكر  بوعالم  املبدع  
جانفي 2018 بقاعة العرو�ص ي�رض 
�سيوؤدي  فنيا    حفال  ببومرادا�ص 
فيه  جمموعة من اأغانيه القدمية 
واجلديدة   وبالتايل فمن املنتظر 
اأن يلقى هذا احلفل  اإقباال وا�سعا 
البومرادا�سي  اجلمهور  طرف  من 
لوالية  املجاورة  واملناطق 
اأوفياء  �سيكونون  الذين  بومردا�ص 
لهذا احلفل الفني  الذي �سيقدمه 
الكبري  القبائلي  الفنان  هذا 
واملحافظ على الرتاث املو�سيقي 
هذا  ا�ستطاع  حيث  االأمازيغي  
م�سافة  قيمة  يكون  اأن  االأخري 
لالأغنية القبائلية واالأمازيغية على 
للم�سته  توظيفه  عرب  �سواء   حد 
�سنعت  التي  واالإبداعية   الفنية 
ع�ساق  اإعجاب   ولقيت  الفارق 
خالل  من  واالأ�سيل  الراقي  الفن 
اللوحات  الفنية واملو�سيقية التي 
االأمازيغية   اللغة  ثراء  مدى  تربز 
يف  ور�سمية  وطنية  لغة  تعد  التي 
تنوع  فيها  يوجد  التي  اجلزائر 
والذي  نوعه  من  فريد  ثقايف 
يتميز بعادات وتقاليد متنوعة من 
ال�رضق اإىل الغرب ومن ال�سمال اإىل 

اجلنوب فاجلزائر قارة يف بلد .
لل�سناعات  معر�ص  و�سيقام  

طبخ  فخار،  اأزياء،   ( التقليدية 
 08 من   ) تقليدية  اأدوات  تقليدي، 
اأما    2019 جانفي   12 غاية  اإىل 
بالطفل فلقد خ�س�ص  يتعلق  فيما 
�سيتم  اأين    به  خا�ص  برنامج  له 
تقدمي  عر�ص حكواتي لالأطفال« 
االأمازيغي«  الرتاث  من  حكايات 
بقاعة  حمليلي  اأمني  احلكواتي 

العرو�ص ي�رض ببومرادا�ص.

حفل فني لل�شابة 
ميينة يف راأ�س ال�شنة 

الأمازيغية 

يف حني  �ستحيي يوم 12 يناير 2019   
بلول ميلود    ال�سابة ميينة والفنان  
بقاعة 08 ماي  فنيا �ساهرا  حفال 
مع  بجاية  والية  بخراطة   1945
عر�ص م�رضحي  »اأيازيت«لتعاونية 
�سامي  اإخراج  بجاية  من   نات - 
اآخر   فني   حفل  اإقامة  مع   زبيلة 
االأجيال  فرقة  من  كل  �ستحييه 
فرقة  و  غرداية   من  ال�ساعدة 
Numid Art  ،مــروان  ،اإ�سافة 
قاعة  بقاعة  اآخر  فني  حلفل 
بق�سنطينة   باي  اأحمد  العرو�ص 

مدينة اجل�سور املعلقة. 

اأمال زان يف 12 يناير 
بق�شنطينة

و�سباب  اأحلان   خريجة  و�ستحيي   
زان  اأمال  املتاألقة  اجلزائرية  الفنانة 
حفال   Tey ،فرقة   Iwal وفرقة 
ال�سنة  براأ�ص  باالحتفال  خا�ص  فنيا  
 2019 يناير   12  2969 االأمازيغية 
بوالية   باي    اأحمد  العرو�ص  بقاعة 
عر�ص  ي�سبقها  والتي  ق�سنطينة  
العامل  من  تراثية  حكايات    « متنوع 
الدرامية    للفنون  لعريني  »لتعاونية 
لعريني  ليديا  اإخراج    باتنة من  من  
بالطفل  برنامج  يدخل  �سمن  والذي 
�سيكون  االحتفالية  هذه  و�سيكون 
مبا�رض   موعد  على  ال�سغار  الرباعم 
ال�سعادة بوهران مع  حكواتية  بقاعة 
عر�ص  مع  �سندوق،  جميلة  االأطفال 
فن  لتعاونية  »يناير«  مبنا�سبة  متنوع 
بالدي- وهران من اإخراج قادة �سلبي  
و�سيقام يف احتفالية يناير 2019 بقاعة 
املغرب بالباهية وهران معر�ص فني 
باملنا�سبة بقاعة ال�سعادة عر�ص فني 
للثقافة  الوطني  الديوان  اإنتاج  من 
الفنون  فرقة  مب�ساركة  االإعالم  و 

ال�سعبية للديوان. 

475 األف زائر وزائرة ملعر�س جدة للكتاب
وكالة  على  العام  امل�رضف  اأكد 
الثقافية  لل�سوؤون  االإعالم  وزارة 
اأن  الكناين  ح�سن  بن  عبداهلل 
لتطور  مرتكز  الكتاب  �سناعة 
عاًدا  ونه�ستها،  ال�سعوب 
اأهم  اإحدى  الكتاب  معار�ص 
بني  املبا�رض  التوا�سل  قنوات 
واملثقفني  والنا�رضين  الكتاب 
ما هو جديد  كل  لالطالع على 
عن  ف�ساًل  املجال،  هذا  يف 
كونها حدًثا ثقافًيا بارًزا تتابعه 
واالأكادميية  الثقافية  االأو�ساط 

اهتماًما  وتوليه  واالإعالمية 
ا. خا�سً

اختتام  مبنا�سبة  الكناين  ورفع 
الدويل  جدة  “معر�ص  فعاليات 
الرابعة  ن�سخته  يف  للكتاب” 
ت�سامح  “الكتاب  عنوان  حتت 
وتقديره  �سكره  و�سالم” 
االأمري  امللكي  ال�سمو  ل�ساحب 
خادم  م�ست�سار  الفي�سل  خالد 
احلرمني ال�رضيفني اأمري منطقة 
فعاليات  لرعايته  املكرمة  مكة 
الكبري،  الثقايف  احلدث  هذا 

ال�سمو  كما قدم �سكره ل�ساحب 
امللكي االأمري م�سعل بن ماجد 
جدة  حمافظ  عبدالعزيز  بن 
للمعر�ص  العليا  اللجنة  رئي�ص 
التي  املتوا�سلة  متابعته  على 
جناح  يف  االأثر  بالغ  لها  كان 

املعر�ص.
معر�ص  و�سف  وا�ص،  وبح�سب 
ا�ستمرت  الذي  للكتاب  جدة 
اأيام  ع�رضة  مدى  على  فعالياته 
وا�ستقطب 400 دار ن�رض من 40 
دولة على م�ستوى العامل وح�سد 

األف زائر وزائرة،  اأكرث من 475 
باأنه لوحة متميزة تتنوع باإثرائه 
املالئمة  وفعالياته  املعريف 
اإىل  م�سرًيا  املجتمع،  ل�رضائح 
اأن املعر�ص يتميز بامل�ساركات 
الن�رض  دور  لكربيات  الوا�سعة 
و�سموليته  والدولية  العربية 
االأكادميية  الكتب  تت�سمن  التي 
واالأدبية  والعلمية  والثقافية 
كتب  اإىل  باالإ�سافة  والدينية، 
املعرفية  والو�سائط  الطفل 

والكتب االإلكرتونية.

واأو�سح اأن معر�ص جدة للكتاب 
وا�ستقطب  2000 عار�ص،  جمع 
180 األف عنوان يف �ستى اأوعية 
خمتلف  اأذواق  لتلبية  املعرفة 
وربطهم  املجتمع  �رضائح 
بالثقافة والقراءة وتنمية احل�ص 
نحو االطالع يف خمتلف نواحي 
الربنامج  اأن  املعرفة.واأ�ساف 
الثقايف للمعر�ص ت�سمن اأكرث من 
50 فعالية من 100 م�سارك، حيث 
�ساركت عدد من الدول العربية 
فلكلورية  بعرو�ص  والعاملية 

منها:  م�ساحبة  ومعار�ص 
وال�سودان،  وفل�سطني،  االأردن، 
وباك�ستان،  وم�رض،  واليمن، 
ومنها:  االأوروبي  االحتاد  ودول 
اإىل  اإ�سافة  واإجنلرتا،  فنلندا، 
جانب  اإىل  واملك�سيك،  اأمريكا 
ور�سة   60 من  اأكرث  تنظيم 
الت�سكيلية،  الفنون  يف  عمل 
والت�سوير الفوتوغرايف، واخلط 
وحما�رضات،  وندوات،  العربي، 

وم�رضحيات.
وكالة اأنباء ال�شعر

لالإعالمي حممد اأعماري

رحالت احلج يف ال�سعر الأمازيغي.. تعريب وتدوين 
احلج  »رحالت  كتاب   
االأمازيغي«  ال�سعر  يف 
اأعماري  حممد  لالإعالمي 
من  لق�سائد  تعريب  هو  
عمالقة  بع�ص  توقيع 
بالقرن  االأمازيغي  ال�سعر 
حماولة  يف  الع�رضين، 
للقارئ  معانيها  لتقريب 
وم�ساهمة  االأمازيغي،  غري 
ذاكرة  وحفظ  تدوين  يف 
مهددة  اأمازيغية  تراثية 

باالندثار والن�سيان.
لهذا  املوؤلف  واختار 
ق�سائد  خم�ص  الغر�ص 
بلعيد،  احلاج  من  لكل 
اأوتزناخت،  بنيحيى  حممد 
حممد الدم�سريي، املهدي 
اأمنتاك،  اأحمد  بنمبارك، 
عن  نظموا  �سعراء  وهم 
واأبدعوا  واأمتعوا  احلج، 
اإىل  رحالتهم  و�سف  يف 
على  احلرام  اهلل  بيت 

عن  معروف  هو  ما  غرار 
جمال  يف  عموما  املغاربة 
الرحالت.ويتوخى  اأدب 
هذا  عمله  من  الكاتب 
اأي�سا توثيق »ق�سائد فريدة 
تتكرر  مل  �سعرية  ودرر 
منذ  االأمازيغي  ال�سعر  يف 
اأن  اإىل  االإ�سارة  مع  عقود« 
اأدبية  درا�سة  »لي�ص  الكتاب 
لل�سعر  حتليلية  اأو  فنية  اأو 
ترجمة  ولي�ص  االأمازيغي، 

لهذا  واأكادميية  علمية 
متعارف  هو  كما  ال�سعر 
و�سوابط  اأدبيات  يف  عليه 

هذا النوع من الرتجمة«.
-ال�سادر  الكتاب  ويت�سمن 
املقا�سد  مركز  عن 
والبحوث  للدرا�سات 
نبذة  الرباط-  بالعا�سمة 
ال�سعراء  عن  تعريفية 
من  املنحدرين  اخلم�سة 
جنوب  �سو�ص  منطقة 

مل�سامني  وعر�سا  اململكة، 
اأربعة  وفق  ق�سائدهم 
الديار  اإىل  ال�سوق  حماور: 
الطريق  �سعاب  املقد�سة، 
امل�ساعر  الرحلة،  وم�سقة 
زيارة  واملنا�سك،  املقد�سة 

املدينة املنورة.
ويف املقدمة، ي�سري املوؤلف 
االأمازيغي  ال�سعر  اأن  اإىل 
كما  االإ�سالم،  اأركان  تناول 
العبادات  ل�رضح  ت�سدى 

ومعاجلة  االإ�سالمية، 
الظواهر االجتماعية ال�سلبية 
بروؤية م�ستلهمة من ال�رضيعة 
بل  وتعاليمها،  االإ�سالمية 
ب�سكل  ترتجم  ق�سائد  فيه 
وا�سح واأمني معاين ن�سو�ص 
قراآنية واأحاديث نبوية، وفيه 
ق�س�ص  رواية  تعيد  ق�سائد 
القراآن، وت�سور حياة االأنبياء 

والر�سل وال�ساحلني.
وكالت 
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»الوجه الآيل« تقنية جديدة لعالج �صلل الوجه الن�صفي
يف  الباحثني  من  فريق  تو�صل 
تقنية  اإىل  املتحدة  الواليات 
جديدة لعالج �صلل الوجه الن�صفي 
تتم  اإلكرتوين  جهاز  طريق  عن 
لي�صاعده  الوجه  داخل  زراعته 
اجلزء  يف  احلركة  ا�صتعادة  يف 

امل�صاب بال�صلل.
التي  املبدئية  التجارب  وك�صفت 
جويت،  نيت  الباحث  اأجراها 
هارفارد  بجامعة  الطب  كلية  من 
االأمريكية على الفئران، عن نتائج 
القدرة  ا�صتعادة  اأجل  من  مب�رشة 
الوجه  ن�صف  يف  احلركة  على 
امل�صاب بال�صلل من خالل توجيه 
الن�صف  من  كهربائية  اإ�صارات 
امل�صاب،  الن�صف  اإىل  ال�صليم 
ع�صالت  حتريك  يف  ي�صاعد  مما 
الوجه، ونقل موقع »�صاين�س ديلي« 
العلمية،  االأبحاث  يف  املتخ�ص�س 

الوجه  �صلل  اإن  قوله  الباحث  عن 
الن�صفي هو حالة مر�صية »مدمرة« 
م�صكالت  اإىل  توؤدي  للمري�س 
وظيفية وجمالية وتوثر على عملية 
التوا�صل بني املري�س واملجتمع، 

بناء  اإعادة  جراحات  اأن  ويف حني 
الوجه عن طريق نقل الع�صالت اأو 
ت�صاعد  اأن  االأع�صاب ميكن  بع�س 
احلركة  اأ�صكال  بع�س  ا�صتعادة  يف 
اال�صاليب  هذه  اأن  اإال  الوجه،  اإىل 

امل�صكالت،  بع�س  على  تنطوي 
تعيد  املثال،  �صبيل  على  فهي، 
االبت�صام  على  القدرة  للمري�س 
مرة اأخرى، ولكن ذلك يتطلب منه 

بع�س املجهود الذهني.

القاتل ال�صامت

 يتناول اأغلبية النا�س كميات كبرية من ال�صوديوم الذي ي�صكل املكون الرئي�صي للملح. يحدث 

ذلك عن االأطعمة امل�صّنعة مثل البيتزا والربغر وال�صجق والبطاط�س ال�صيب�صي واملعجنات 

اجلاهزة. وي�صبب ال�صوديوم الزائد ارتفاع �صغط الدم الذي ي�صّمى »القاتل ال�صامت« الأنه 

يهدد �صحة القلب. وينبغي اأال تزيد كمية ال�صوديوم التي تتناولها يومياً عن 2.3 غرام، ويف 

حال وجود زيادة خلطر االإ�صابة باأمرا�س القلب وال�صكتة يجب اأال تزيد الكمية على 1.5 

غرام فقط. لذلك اإذا ا�صطرتك الظروف ل�رشاء معلبات اأو اأطعمة جاهزة ابحث عن عبارة 

»قليل ال�صوديوم« على العبوة قبل ال�رشاء. وت�صّنف كثري من املواد احلافظة امل�صتخدمة يف 

االأطعمة امل�صّنعة باعتبارها مواد م�رشطنة، وتعترب م�صوؤولة عن انخفا�س ذكاء االأطفال. 

يف  ي�صتخدم  الأنه  املقلية،  الدجاج  وقطع  الربغر  مثل  ال�رشيعة  الوجبات  من  احذر  كذلك 

م�صببات  من  تعترب  �صارة  كيميائية  مواد  القلي  بعد  الذهبي  �صكلها  اإعطاءها  ويف  حفظها 
ال�رشطان

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة غري موؤملة لفح�ص ال�صكر

نيو  جامعة  من  باحثون  جنح 
ميك�صيكو يف تطبيق طريقة جديدة 
اأقطاب  بوا�صطة  الدماغ  لتحفيز 
النوم،  اأثناء  ب�صيطة  كهربائية 
واأظهرت نتائج التجربة حت�صن اأداء 
وتخطو  التايل،  اليوم  يف  الذاكرة 
وا�صعة  االأبحاث خطوة  هذه  نتائج 
باجتاه التو�صل اإىل عالج يقلل من 
تدهور القدرات املعرفية والذاكرة 
االأمرا�س  بع�س  ي�صاحب  الذي 
الرّعا�س  ال�صلل  مثل  الع�صبية 

)باركن�صون(.
من  الدماغ  حتفيز  ويعترب 
موائد  على  ال�صاخنة  املو�صوعات 
االأع�صاب  علم  جمال  يف  البحث 
ومتتاز  االأخرية.  ال�صنوات  خالل 
الطريقة اجلديدة باأنها تعتمد على 

النوم الذي يعترب مرحلة تقوم فيها 
وجتديد  بتنظيم  الذاكرة  خاليا 

نف�صها.
نيورو�صاين�س،  دورية  وبح�صب 
التجربة  يف  امل�صاركون  اأم�صى 
وخ�صعوا  للنوم،  خمترب  يف  ليلتهم 
التحفيز  لطريقة  الليل  خالل 
ت�صّمى  والتي  اجلديدة  الكهربي 
التحفيز بالتناوب عرب دائرة مغلقة 
القدرات  حت�صن  النتائج  واأظهرت 
يف  الذاكرة  ومهارات  املعرفية 
اليوم التايل مبا�رشة، ويعني ذلك اأن 
طريقة  النوم  اأثناء  الذاكرة  حتفيز 
هذه  تطوير  باالإمكان  واأنه  فّعالة، 
االإن�صان  ذاكرة  حلماية  الطريقة 
تتطّور  التي  الع�صبية  امل�صاكل  من 

مع العمر.

ابتكر علماء من ال�صويد اإبرة متناهية 
ال�صغر لي�صتخدمها مر�صى ال�صكري 
يف فح�س اجللوكوز على مدار اليوم 
من دون اأمل. وت�صاعد مراقبة ن�صبة 

ال�صكر امل�صتمرة على �صبط احلالة، 
وتفادي اأية ارتفاعات كبرية يف ن�صبة 

اجللوكوز.
االإبرة اجلديدة ت�صغر بـ 50 مرة االإبرة 
القدمية، وتوفر نتائج دقيقة وت�صتخدم 

اأجهزة فح�س ال�صكر املنزلية اإبر 
ال يقل �ُصمكها عن 7 مم، على اأن 

ت�صتخدم يف اأن�صجة دهنية ولي�س اأي 
مو�صع من اجل�صم، وت�صغر االإبرة التي 
مت تطويرها يف رويال اإن�صتيتوت اأوف 
تكنولوجي مبعدل 50 مرة عن االإبرة 

امل�صتخدمة يف اأجهزة فح�س ال�صكر 
املنزلية املتداولة والتي تُعرف بـ 

.CGMS
وال يقت�رش االبتكار على االإبرة فقط، 

فعند و�صع جهاز الفح�س اجلديد 
على �صاعد االإن�صان يقوم م�صت�صعر 

اإنزميي ثالثي القطب بتتبع م�صتويات 
اجللوكوز ب�صكل �صحيح واأنهى فريق 

البحث جتارب جهاز الفح�س اجلديد 
على االإن�صان، و�صوف ينتقل قريباً اإىل 

جتارب يف العيادات.

 ابتكار حبة دواء متنع 
و�صول ال�صكر اإىل الدم

   
ابتكر باحثون عالجاً جديداً يقلل عبور اجللوكوز 

من االأمعاء الدقيقة اإىل الدم، واأظهرت النتائج 
االأولية لتجارب ا�صتخدامه على احليوانات جناحه 

يف تقليل ا�صتجابة اجل�صم للجلوكوز بن�صبة 50 
باملائة. وتعترب هذه الطريقة من العالجات التي 

ال تتطلب حقن مري�س ال�صكري، ويف الوقت نف�صه 
حتقق فعالية كبرية حبة الدواء اجلديدة تقلل 
ا�صتجالل�صكر اإىل الن�صف ويقوم العالج بطالء 

جدار االأمعاء الإعاقة امت�صا�س ال�صكر من اجلهاز 
اله�صمي اإىل الدم، وي�صار اإىل العالج بحروف 

.LuCI :خمت�رشة هي
ويتوفر الدواء على �صكل حبوب، وتقوم االأمعاء 

بامت�صا�س مادة الطالء لتغطي جدارها بعد ابتالع 
الدواء بفرتة وجيزة، ثم يذوب الطالء بعد ب�صع 

�صاعات من ابتالعه.
وبح�صب التقرير الذي ن�رشته دورية »نات�صيورال 

ماتريال« عن الدواء اجلديد ميكن ملري�س 
ال�صكري تناول حبة الدواء قبل االأكل لطالء جدار 

معدته ومنع عبور ن�صف ال�صكريات التي تناولها اإىل 
الدم وت�صاعد هذه الطريقة التي ابتكرها باحثون 

من جامعة هارفارد حتت اإ�رشاف الربوفي�صور علي 
ترافكويل مر�صى ال�صكري الذين يعانون من �صعف 

ا�صتجابة االإن�صولني، وحتميهم من ارتفاع م�صتوى 
ال�صكر بالدم ب�صكل كبري ومفاجئ، ويعترب الدواء 
اجلديد بدياًل جلراحات ت�صغري املعدة التي يتم 

اللجوء اإليها كعالج حلاالت البدانة.

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

من م�صاق الكيماوي
اأ�صاد خرباء بدرا�صة حديثة اأجراها العديد من العلماء 

الربيطانيني موؤخراً، والتي خل�صت اإىل اأن عدداً كبرياً 
من الن�صاء امل�صابات ب�رشطان الثدي يتاأثرن �صلباً 

بالعالج الكيماوي. وبح�صب الدرا�صة فاإن ما ي�صل اإىل 
5000 مري�صة ب�رشطان الثدي، �صيتجننب التعر�س للعالج 

الكيماوي القا�صي �صنوياً. كما ك�صفت االأبحاث التي �صملت 
اختباراً جينياً ملجموعة من الن�صاء باأن ما يقرب من 

ثلث الن�صاء امل�صابات ب�رشطان الثدي ميكن اأن يتجننب 
اخل�صوع للعالجات الكيماوية وقال الدكتور األي�صرت 

رينغ من م�صت�صفى رويا مار�صدن يف لندن يف ت�رشيح له 
ل�صحيفة مريور الربيطانية، اإن الدرا�صة تعترب اأكرب اإجناز 
طبي يف جمال �رشطان الثدي منذ 20 عاماً، اإذ �صتتفادى 

املري�صات التعر�س للعالجات الكيماوية التي ال تفيد 
كثرياً يف عالج املر�س.

من جهتها اأ�صادت الرئي�صة التنفيذية ملنظمة عالج 
�رشطان الثدي يف بريطانيا، ديليث مرغنا، باالكت�صاف 
اجلديد وقالت اأنها تاأمل باأن ت�صاعد هذه النتائج على 

حت�صني ا�صتخدام االأطباء للعالج الكيماوي يف عالج 
مر�صى ال�رشطان، واأن تتحرر االآالف من الن�صاء �صنوياً 

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

االختبارات على عدد كبري من الن�صاء امل�صابات ب�رشطان 
الثدي با�صتخدام العالجات البديلة واالبتعاد عن العالج 

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

تبني باأن 10 باملائة من املري�صات ال ي�صتفدن من العالج 
الكيماوي.

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

امراأة تعاين من �رشطان الثدي يف �صن مبكرة، اجراء 
االختبار اجليني ومناق�صة نتائج التعر�س للعالج الكيماوي 

الذي ميكن اأن يكون له اآثار جانبية مثل ت�صاقط ال�صعر 
والتقيوؤ وخطر االإ�صابة بالتهابات تهدد احلياة.«
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فو�ئد �ال�ستغفار و�أثره على �ل�سحة �لنف�سية للم�سلم 
ال يخفى على اأحد فوائد اال�ستغفار العظيمة: ·     

فهوجملبة للرزق وال�سحة والقوة  والذرية:  
قال اهلل تعاىل: َفُقلُْت ا�ْستَْغِفُروا َربَُّكْم اإِنَُّه َكاَن 
ْدَراًرا )11(  َماء َعلَيُْكم ِمّ اًرا )10( يُْر�ِسِل ال�َسّ َغَفّ

َوُيِْدْدُكْم ِباأَْمَواٍل َوبَِننَي َويَْجَعل لَُّكْم َجنَّاٍت 
 ِ ا لَُكْم ال تَْرُجوَن هلِلَّ َويَْجَعل لَُّكْم اأَنَْهاًرا )12( َمّ

َوَقاًرا )13( َوَقْد َخلََقُكْم اأَْطَواًرا )14( .  �سورة  
نوح : االآيات : 10- 14    ·              

 اال�ستغفار ينزل رحمة اهلل عز وجل على 
 َ عباده: كما قال جل وعال: لَْوال تَ�ْستَْغِفُروَن اهلَلّ

لََعلَُّكْم تُْرَحُمون �سورة  النمل : االآية : 46  ·                  
اال�ستغفار ينف�س الكروب ويفرج الهموم: عن 

عبد اهلل بن عبا�س ر�سي اهلل عنهما َقال : 
ُ َعلَيِْه َو�َسلََّم: ) َمْن لَِزَم  لَّى اهلَلّ ِ �سَ َقاَل َر�ُسوُل اهلَلّ
َرًجا ،  يٍق َمْ ُ لَُه ِمْن ُكِلّ �سِ ااِل�ْسِتْغَفاَر َجَعَل اهلَلّ

َوِمْن ُكِلّ َهٍمّ َفَرًجا ، َوَرَزَقُه ِمْن َحيُْث اَل يَْحتَ�ِسُب 
( رواه اأبوداود )1518( ، واأحمد يف “امل�سند” 

)248/1( وغريهم. ·               
اال�ستغفار ي�رشح ال�سدور ويطهرها: مما ال 

�سك فيه اأن الذنوب ترتك اأثرا على نف�س 
املوؤمن وت�سدئ قلبه، م�سداقا لقوله تعاىل: 

كال بل ران على قلوبهم ما كانوا يك�سبون �سورة 
املطففني االآية 14 . ·                  

اال�ستغفار يوجب معية اهلل عز  وجل : عن اأبي 
هريرة – ر�سي اهلل عنه- قال: قال ر�سول اهلل 
-�سلى اهلل عليه و�سلم: يقوالهلل تعاىل: اأنا مع 

عبدي ما ذكرين وحتركت بي �سفتاه اأخرجه 
ابن ماجه.

لذلك ما ع�سانا اإال اأن نقول باأن اال�ستغفار من 
اأعظم االأذكار. ولعظم ف�سل اال�ستغفار ، كان 
النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يكرث منه وال يرتكه 

على اأي حال ، قال عليه ال�سالة وال�سالم : 
اإنه ليُغان على قلبي، واإين الأ�ستغفر اهلل رواه 
م�سلم : انه ليُغان قال اأهل اللغة : ) الغني ( 

بالغني املعجمة ، والغيم مبعنى ، واملراد هنا 
ما يتغ�سى القلب ، قال القا�سي : قيل : املراد 

الفرتات والغفالت عن الذكر الذي كان �ساأنه 
الدوام عليه ، فاإذا فرت عنه اأو غفل عد ذلك 

ذنبا         
 اال�ستغفار فيه اقتداء وتاأ�سي وامثتال الأمر 

ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم: اإذ  قال عليه 
اأف�سل ال�سالة وال�سالم: واهلل اإين الأ�ستغفر اهلل 
واأتوب اإليه يف اليوم اأكرث من �سبعني مرة )رواه 

البخاري(. تغفر منه ، قال : وقيل هوهمه 
ب�سبب اأمته ، وما اطلع عليه من اأحوالها بعده ، 

في�ستغفر لهم. ·                  
اال�ستغفار يورث ال�سعادة الدنيوية واملتاع 

احل�سن: قال تعاىل : ا�ْستَْغِفُروا َربَُّكْم ثَُمّ تُوبُوا 
ِتّْعُكْم َمتَاعاً َح�َسناً �سورة هود 3 ·                   اإِلَيِْه ُيَ

اال�ستغفار يع�سم من عذاب اهلل وعقابه العاجل: 
بَُهْم َواأَنَْت ِفيِهْم  ُ ِليَُعِذّ قال عز وجل : َوَما َكاَن اهلَلّ

بَُهْم َوُهْم يَ�ْستَْغِفُروَن·   ُ ُمَعِذّ َوَما َكاَن اهلَلّ

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�س ويف نتيَجِتها واالأ�رشار 
امُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�سرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب ال�سَّ
والكبائر، ويف اأ�سمائها دالالٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم الأمِرها 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 �َسِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ِة  َحّ ُمْدَخاًل َكِرًيا، فدَلّ ِذكُرها على �سِ

غاِئر،  نوِب اإىل كباِئَر و�سَ ت�سنيِف الُذّ
ها  وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإالَّ اأَنّ بَع�سَ
غِر نظراً ملا هو اأكَبُ منُه،  ُف بال�سِّ يتَّ�سِ
ُك اأكُب  حر، وال�رِشّ فالَقتُل اأكَبُ من ال�ِسّ
من القتل، ويف قوِل الُعلماء اأن ال كبريَة 
مع اال�سِتغفاِر وال �سغريَة مع االإ�رشار، 

واأمثُل االأقواِل يف تعريِف الَكبائر 
نيا اأو  اأنَّها ما يرَتتَُّب عليِه حُدّ يف الُدّ
وعيٌد يف االآخرِة اأو غ�سٌب اأو تهديٌد 

اأو لَعن، ومع اخِتالِف العلماِء والِفرِق 
يف مفهوِم الَكبائر، يبقى هذا القوُل 

اأمثََل ما قيَل يف تعريفها؛ ل�سالمِتِه من 
القواِدِح الواردِة على غرِيه، وال�سِتهاِرِه 

لف. عنَد ال�َسّ

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

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

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

رحمة �هلل هي �جلنة 
اإنه رحمة اهلل عز وجل، وقد رغبت 
اأن اأتعرف اإىل االآيات الكرية، التي 
تتحدث عن رحمة اهلل، فهناك اآيات 
كثرية، لكن ي�ستنبط من هذه االآيات 

حقائق .
عز  اهلل  يقول  االأوىل:  احلقيقة 
َهاَجُروا  َوالَِّذيَن  اآََمنُوا  الَِّذيَن  وجل: 
اأُولَِئَك   ِ اهلَلّ �َسِبيِل  يِف  َوَجاَهُدوا 
البقرة  ]�سورة   ِ اهلَلّ َرْحَمَة  يَْرُجوَن 
اأن االإن�سان  االآية:218  معنى ذلك: 
الذي يوؤمن، وي�ستقيم، ويجاهد يف 

يرجو  اإمنا  وهواه،  نف�سه  اهلل  �سبيل 
رحمة اهلل؛ املوؤمن يرجو رحمة اهلل، 
والكافر يرجو الدنيا؛ يرجو مالها، 
�سمعتها.....  يرجو  ن�ساءها،  يرجو 
فاالإن�سان عليه اأن يتب�رش، هل يرجو 
املوؤمن  غري  عمله؟  من  اهلل  رحمة 
عن  يبحث  م�سلحته،  عن  يبحث 
�سهوته، يبحث عن لذته، يبحث عن 
مكا�سب مادية، بينما املوؤمن يرجو 
رحمة اهلل، هذا هو الفرق اجلوهري، 
تعاىل:   قال  اجلنة،  هي  اهلل  رحمة 

َفِفي  ُوُجوُهُهْم  ْت  ابْيَ�سَّ الَِّذيَن  ا  َواأََمّ
ِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ]�سورة  َرْحَمِة اهلَلّ
اآل عمران االآية:107  احلقيقة: من 
املعاين اجلامعة، املانعة، الوا�سعة، 
وجل،  عز  اهلل  رحمة  هي  ال�ساملة، 
االإيان،  من  الهدف  اجلنة،  هي 
واملعامالت،  ال�سالح،  والعمل 
اأن  هو  ذلك،  اإىل  وما  واالأخالق، 
و�سل  اهلل،  رحمة  يرجو  املوؤمن 
عز  اهلل  رحمة  هذه  اجلنة:  للجنة، 

وجل.

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

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

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكب من الكل ، ي�ستحيل اأن يكون االبن اأكب من 
اأبيه ، هذه اأ�سياء م�ستحيلة ، اأما االأ�سياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن اأالَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �ساحب االأ�سماء احل�سنى كلها ، ُجمعت االأ�سماء احل�سنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل االأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �سمعتم يف االأر�س كلها اأن جهة 
ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » اهلل« ؟ م�ستحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإيانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �سينتقم منهم ، الأن كفرهم لي�س اأ�سياًل 
 ِ ، الكفر و االإحلاد �سطحي ، هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن اهلل موجود :  َلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإِاَلّ اأَْن َقالُوا َواهلَلّ

ِكنَي ]�سورة االأنعام: 23 قال تعاىل: انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴾ ]�سورة االأنعام: 24 َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ

�سبب نزول �سورة �الإخال�ص
الة وال�ّسالم-  ه اإىل �سوؤال امُل�رشكني للنبّي الكرمي -عليه ال�سّ ون: اإّن �سبب نزول �سورة االإخال�س، َمرُدّ  قال امُلف�رِشّ

ف لهم اهللَ �سبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �سبحانه وتعاىل �سورة االإخال�س، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
الة وال�ّسالم- عن �سوؤالهم حول �سفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �سورة االإخال�س، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�سّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: ان�ِسب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �سلَّى اهلَلّ ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِشكنَي قالوا لر�سوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي َلْ يَِلْد َوَلْ يُولَْد؛ الأنَُّه لي�َس �سيءٌ يولَُد اإاَلّ �سيَموُت، وال �سيء يوُت اإاَلّ �سيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�سَّ ُ ال�سَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ال يوُت وال يوَرُث، َو)َلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: ل يَُكن لَُه �سبيٌه وال ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  اهلَلّ
الة وال�ّسالم- اأن يَ�سف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �سورة االإخال�س كذلك اأّن اليهود والّن�سارى �ساألوا النبّي -عليه ال�سّ

تعاىل �سورة االإخال�س. ، فُرِوي عن ابن عبا�س ر�سي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �سلَّى اهللُ عليِْه و�سلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �سِ
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الفنان اجلزائري دربال كرمي للو�سط

احلرية تكمن يف امل�سرح 
قال الفنان كرمي دربال املولود بتاريخ 1998/06/15 مبدينة تب�سة ليومية الو�سط  اأنني مل اأجد نف�سي يف الأعمال التلفزيزنية الناقدة وان كنت قدمت الكثري 

يف ولية اجلزائر بعرو�ض م�سرحية هدفة لالأطفال   م�سريا اأن احلرية يف امل�سرح تفوق التلفزيون وقال دربال كرمي  املتاألق �ساحب امل�سرح والفن احلا�سل على 
�سهادات تعليمية يهوي امل�سرح  والكوميدي منذ درا�سته  اأن اأمللتقىي اجلزائري متلق جيد وذكي وملاح ول ميكن اأن تقول غري ذلك فهو على قدرة جيدة من املقراأة 

للم�سرحية والتفاعل معها اإل هناك بع�ض الأ�سخا�ض ينق�سهم الذوق امل�سرحي العام.

م�سريا اإىل اأن ال�سبب اأننا يف اجلزائر 
عام  ب�سكل  امل�رسح  على  نعتد   مل 
وعلى االهتمام به وماله وما عليه ومل 
حياتنا  يف  الكافية   امل�ساحة  نعطيه 
يف  الثقافية  احلركة  اإىل  راجع  وهذا 
االهتمام  تعطي  مل  فهي  اجلزائر 
اأ�سحاب  الجتذاب  والالزم  الكايف 
اخلامة الثقافية  وتنميتها وخلقها لدى 
االآخرين م�سريا اإىل اأن هناك اختالف 
بني امل�رسح يف اجلزائر هو اختالف 
ال  نبيل  م�رسح  فجمهور  اجلمهور 
اأن  العلم  مع  اأخر  اأي م�رسح   ير�سيه 

م�رسح نبيل ير�سي اأي جمهور

بالن�سبة  امل�رسح  يكون  كيف  الو�سط 

لك؟
امل�رسح هو عامل لهذه احلياة ميثل كل 
االطيف ويروي لنا م�ساغل احلياة يف 
قالب ،فكاهتي اأو حزين  وامل�رسح هو 
الفنون  اأنواع  اأول  الأنه من  الفنون  اأبو 
هنا باجلزائر ميثل امل�رسح جزءا كبري 
ب�سفتي م�رسحي  واناأ  لدينا  الفن  من 
ارقي  اأقدم  لكي  اأجاهد  وفنان متنوع 
على  اق�سي  لكي  العرو�ض  واأجود 
الفئات خا�سة عند  امللل لدى جميع 
اأن  واأحب  ميثلونني  الذين  االأطفال 
الطويلة  واأدوارهم  اأطوارهم  اأعي�ض 
للم�رسح  واأمتنى  الربيئة  الطفولية 
بهذا  نقطة  ابعد  ي�سل  اأن  ببلدي  هنا 

العامل  

الو�سط كيف يكون 
امل�سرح بالن�سبة للطفل 

وكيف كان دوره يف 
امل�سرح؟

اأعدت لهم خ�سي�سا وال لكال احلالتني 
فان  الهام  الرتبوي  واأثرها  مزياها 
امل�رسح  خ�سبة  على  االأطفال  متثيل 
اأكرث  العمل  على  قدرة  يك�سبهم 
يك�سبه  كما  اجلماعي  العمل  وخا�سة 
وينمو  وفنية  علمية  متنوعة  ثقافة 
�سلوكه االجتماعية من خالل العرو�ض 
وهذا  اأمامه  تعر�ض  التي  امل�رسحية 

كما مت م�رسح  اإىل حتقيقه  ما هدف 
الطفل من خالل االأيام ال�ستوية من كل 
�سنة يف عا�سمة والية تب�سة احت�سنت 
دار الثقافة حممد ال�سبوكي 28 بلدية 
دربال  املتاألق  عليها  ا�رسف  والذي 
كرمي الذي ر�سم الفرحة والبهجة على 
�ساهم  والذي  االأطفال  هوؤالء  وجوه 
اأي�سا يف م�رسح تنمية خربات الطفل 
ومو�سوعاته املتعلقة ببيئته وجمتمعه 
واالإر�ساد  الن�سح  طريق  عن  ووطنه 
تربوية  اأهداف  حتقيق   اإىل  وال�سعي 
و�سحية  ودينية  واأخالقية   وثقفيه 
مل�رسح  نف�سها  الوقت  يف  وفكاهية 
هامة  ثقيفية  و�سيلة  للطفل  بالن�سبة 
كانوا  اأو  اأنف�سهم  االأطفال  قام  �سواء 

منفردين ي�ساهدون م�رسحيات اأعدت 
و�سيلة  للطفل  بالن�سبة  امل�رسح  لهم 
االأطفال  قام  �سواء  هامة  تثقيفية 
منفردين  كانوا  اأو  بالتمثيل  اأنف�سهم 

امل�رسحيات  من  عرو�ض  ي�ساهدون 
الو�سط  يومية  اأي�سا  ن�سكر  .كما 

اجلزائرية على هذه االلتفافة
ع/ر�سيد تب�سة 

 يومية وطنية �ساملة
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 �سفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

تر�سيح طارق لطفي ل"�سر احلليم"
   

ر�سح املخرج روؤوف عبد العزيز، الفنان طارق لطفي، للم�ساركة يف 
فيلمه اجلديد »�رس احلليم«، بطولة هاين �سالمة، واملقرر انطالق 
املنتجة  اجلهة  داخل  من  م�سدر  وقال  قليلة.  اأيام  خالل  ت�سويره 
موقفه  حل�سم  ال�سيناريو  كتابة  على  حالياً  يعكف  لطفي  اإن  للفيلم، 
من العر�ض، م�سيفاً اأنه مت التعاقد مع الفنانة حنان مطاوع لتج�سيد 
دور البطولة الن�سائية بالفيلم، ومن املقرر االإعالن عن نباأ تعاقدها 

خالل االأ�سبوع املقبل.

بعد غ�سب املتابعني.. نتفليك�س 
تدفع 100 مليون دوالر الإبقاء 

م�سل�سل »فريندز«
الكوميدي  الغ�سب على ع�ساق امل�سل�سل  بعدما �سيطرت حالة من 
»فريندز«، بعد اإعالن نتفليك�ض حذف حمتوى امل�سل�سل من �سبكتها، 
ا�ستجابت ملطالب املتابعني باال�ستمرار يف عر�ض حلقات امل�سل�سل، 
يف تغريدة عرب ح�سابها على تويرت. �سيتمكن حمبو م�سل�سل »فريندز« 
من اال�ستمرار يف م�ساهدته عرب »نتفليك�ض«، رغم التكلفة الباهظة 
التي تتكبدها ال�رسكة 100 مليون دوالر، مقابل احل�سول على حقوق 
القادم من ال�رسكة  العام  بث امل�سل�سل يف الواليات املتحدة خالل 
املنتجة وارنر ميديا، والتي تنوى تد�سني خدمة بث لرباجمها على 

االإنرتنت خالل عام 2019.

تعر�س النجم ال�سوري مهند 
قطي�س حلادث �سيارة  خطري

�سيارة  حلادث  قطي�ض،  مهند  ال�سوري،  واملخرج  املمثل  تعر�ض 
خطري، اأ�سيب على اإثره بر�سو�ض، يف حني مل يحدد موقع احلادث 
حتى اللحظة. وانت�رس اخلرب عقب كتابة ابنة املخرج، الفنانة جودي 
ال�سالمة  على  »احلمدهلل  فيه:  في�سبوك، جاء  من�سورا عرب  قطي�ض، 
اأغلى من روحي.. لكل مني عم يطمن على بابا، بابا �سار منيح  يا 

احلمدهلل وبخري.. بعتذر اإذا ما قدرت رد على حد«.
كما كتب �سديق املمثل، الفنان خالد القي�ض، من�سورا اآخر، جاء فيه: 
»ال�سديق مهند قطي�ض تعر�ض حلادث �سيارة وهو االآن بحالة جيدة 

جدا«، بينما اأكد القي�ض تعر�ض �سيارة املمثل الأ�رسار بليغة.

فورب�س: �سلمان خان اأغنى فنان يف الهند للعام الثالث على التوايل

اأحمد ال�سقا »ولد الغالبة« يف رم�سان املقبل

الهندي  املمثل  ت�سّدر 
خان  �سلمان  ال�سهري 
»فورب�ض«  جملة  قائمة 
الهندية  ن�سختها  يف 
ال�سهرية  لل�سخ�سيات 

االأكرث دخاًل لعام 2018.
اإن  املجلة  وقالت 
25ر253  ح�سد  �سلمان 
 10 ي�ساوى  )كرور  كرور 
من  هندية(  روبية  مليون 
وبراجمه  اأفالمه  خالل 
وعقود  التلفزيونية 

الفرتة  خالل  االإعالنات 
اأكتوبر   من  االأول  من 
�سبتمرب   30 اإىل   2017
يت�سدر  وبذلك   .2018
عاماً(   52( �سلمان 
بني  دخاًل  االأعلى  قائمة 
يف  ال�سهرية  ال�سخ�سيات 
على  الثالث  للعام  الهند 

التوايل.
الثانية  املرتبة  يف  وجاء 
فريات  الكريكت  العب 
املمثلة  زوج  كويل، 

حيث  �سارما،  اأنو�سكا 
كرور  09ر228  ح�سد 
يف  الفرتة،  نف�ض  خالل 
اأك�ساي  املمثل  حل  حني 
كومار ثالثاً بدخل يُقّدر بـ 

185 كرور.
ال�سهري  املمثل  وجاء 
�ساروخان يف املرتبة الـ13 
املركز  كان يف  اأن  بعد   ،
املا�سي،  العام  الثاين 
اأفالم  وذلك لعدم �سدور 
جديدة له حتى االآن هذا 

الذي  الدخل  وبلغ  العام، 
بـ  العام  هذا  عليه  ح�سل 

5ر170 كرور.
ديبيكا  املمثلة  وجاءت 
املرتبة  يف  بادكون 
بذلك  لتكون  الرابعة، 
التي  الوحيدة  املراأة 
تدخل قائمة ال�سخ�سيات 
دخال  االأعلى  اخلم�ض 
القائمة يف عام  منذ بدء 
ح�سدت  حيث   ،2012

8ر112 كرور.

بداأ اأحمد ال�سقا ت�سوير اأويل م�ساهد 
م�سل�سله اجلديد »ولد الغالبة« للمخرج 

حممد �سامي مبحافظة اجليزة، متهيداً 
لعر�سه يف دراما رم�سان 2019.

واحتفل ال�سقا بانطالق الت�سوير مع 
املنتج �سادق ال�سباح واالأبطال حممد 

ممدوح، ومي عمر، وكرمي عفيفي، ورمي 
�سامي، وجالل الزكي، بتقطيع كعكة و�سط 

اأجواء احتفالية. 
وي�سارك يف بطولة »ولد الغالبة« هبة 
جمدي، اإجني املقدم، اإدوارد، هادي 

اجليار، و�سفاء الطوخي، من تاأليف اأمين 
�سالمة.

»فايا يونان« تفوز بلقب »اأف�سل مطربة �سورية لعام 2018«
فايا  ال�سورية،  النجمة  حازت 
يونان، لقب »اأف�سل مطربة �سورية 
»داف  جوائز  �سمن   ،»2018 لعام 

باما ميوزيك اأوورد« االأملانية.
عقب  اللقب  على  يونان  وح�سلت 
جمهورها  بني  �رس�سة  مناف�سة 

وجمهور املطربة، اأ�سالة ن�رسي، 
لتنال  الت�سويت،  عملية  خالل 
الن�سبة  املطاف  نهاية  يف  يونان 

االأعلى من االأ�سوات.
ت�ستعد  باللقب،  فوزها  اإطار  ويف 
اإىل مدينة  لل�سفر  ال�سورية  الفنانة 

دبي، حيث من املقرر عقد حفل 
باما  »داف  جوائز  لتوزيع  ر�سمي 
دي�سمرب   21 يف  اأوورد«،  ميوزيك 

اجلاري.
للحدث  املنظمة  اللجنة  واأعلنت 
العرب  النجوم  الئحة  العاملي، 

»اأف�سل  بلقب  للفوز  املر�سحني 
يف   ،»2018 لعام  عربي  مطرب 
الت�سويت  عملية  زالت  ما  حني 
جارية، ومن �سمن هوؤالء النجوم: 
و�سعد  ح�سني  وتامر  دياب  عمرو 

ملجرد.



�سياراتالثالثاء 08  جانفي  2019  املوافـق  ل03 جمادى الأول 1440هـ 21

الثالثة الفئة  �سيارة  لإطالق  ت�ستعد  دبليو  اإم  بي 

دبليو لإطالق  �إم  بي  ت�ستعد �رشكة 
�سيارة �لفئة �لثالثة �جلديدة خالل 
يبد�أ  ب�سعر  �لقادم  �لربيع  ف�سل 
و�أو�سحت  يورو  و850  �ألف   37 من 
�ل�رشكة �لأملانية �أن �سيارة �ل�سالون 
318d �جلديدة تعتمد على حمرك 
ديزل رباعي �لأ�سطو�نات بقوة 110 
كيلوو�ت/150 ح�سان، ويبلغ معدل 
��ستهالك �لوقود 1ر4 لرت/100 كلم، 
من  جم/كلم   108 يعادل  ما  وهو 

�نبعاثات ثاين �أك�سيد �لكربون.
�أن  �لأملانية  �ل�رشكة  و�أعلنت 
�سيار�تها  �أف�سل  من  �ل�سابع  �جليل 

 320d كموديل  �أي�ساً  ياأتي  مبيعاً 
ح�سان  كيلوو�ت/190   140 بقوة 
مبحرك  مزود   330d كموديل  �أو 
 195 بقوة  �لأ�سطو�نات  �سد��سي 

كيلوو�ت/265 ح�سان.
فاإن  �لبنزين  ملحركات  وبالن�سبة 
�ملوديل  تطلق  �لأملانية  �ل�رشكة 
320i مبحرك رباعي �لأ�سطو�نات 
 135 وبقوة  لرت  0ر2  �سعة 
وكموديل  ح�سان  كيلوو�ت/184 
كيلوو�ت/258   190 بقوة   330i
�لق�سوى  �ل�رشعة  وت�سل  ح�سان، 
من  �جلديدة  دبليو  �إم  بي  ل�سيارة 

�لفئة �لثالثة حتى 250 كلم/�س.
يف  �لأملانية  �ل�رشكة  قامت  وقد 
�سيارة �لفئة �لثالثة �جلديدة بتو�سيع 
وحف�س  �لوزن  وتقلي�س  �مل�سار 
مركز �لثقل، وتطوير نظام �حلركة 
ممت�سات  ��ستعمال  مع  و�لتعليق 
�أقفال  وجود  مع  �سدمات جديدة، 
تفا�سلية يتم �لتحكم فيها �إلكرتونيا 

للمحور �خللفي �ملدفوع.
�جلديدة  �ل�سيارة  مق�سورة  وتزخر 
بلوحة عد�د�ت رقمية مع تطبيقات 
يتم  �لتي  �لرقمية،  �مل�ساعدة 
�لأو�مر  طريق  عن  فيها  �لتحكم 

بي  �رشكة  قامت  كما  �ل�سوتية، 
�لأنظمة  باقة  بتو�سيع  دبليو  �إم 
ب�سورة  �لإلكرتونية  �مل�ساعدة 
�إم  بي  �رشكة  و�أعلنت  ملحوظة. 
 M340i �ملوديل  �إطالق  عن  دبي 
مبدى  �أخرى  هجني  وموديالت 
�عتماد�ً  كلم   50 عن  يزيد  �سري 
على �لطاقة �لكهربائية فقط، كما 
لإطالق  �لأملانية  �ل�رشكة  تخطط 
�جلديد،   M3 �لريا�سي  �لإ�سد�ر 
�ملوديل  طرح  �إىل  بالإ�سافة 
�لكومبي وجر�ن توريزمو من �سيارة 

�لفئة �لثالثة �جلديدة.

فولك�س فاغن تطلق �سيارتها 
اجلديدة  Sharan

فاغن  فولك�س  �رشكة  ك�سفت 
من  �جلديد  �ملوديل  عن  �لنقاب 
تنتمي  �لتي   ،Sharan �سيارتها 
لفئة موديالت �لفان مع �ملزيد من 

�لتجهيز�ت �لتقنية.
�أن  �لأملانية  �ل�رشكة  و�أو�سحت 
�ل�سيارة  من  �جلديد  �ملوديل 
يتمتع بالعديد من �أنظمة �ل�سالمة 
حارة  على  �حلفاظ  م�ساعد  مثل 
ونظام   "Lane Assist"ل�سري�
 Front" �ل�سيارة  حميط  مر�قبة 
Assist"، �لذي يقوم بتحذير قائد 
�ل�سيارة عند �لقرت�ب من �ملركبة 
�لأمامية، و�لتدخل يف عملية �لكبح 

مبا ي�سمح به �لنظام.
ويتوفر لل�سيارة حمرك ديزل رباعي 
بقوة  لرت   2.0 �سعة  �لأ�سطو�نات 
�آخر  ديزل  وحمرك  ح�سان،   177
وحمرك  ح�سان،   150 بقوة  �سعة 
�سعة  �لأ�سطو�نات  رباعي  بنزين 
4ر1 لرت بقوة 150 ح�سان، وبالن�سبة 
ناقل  لل�سيارة  يتوفر  �حلركة  لنقل 
�ل�رشعات،  �سد��سي  يدوي  حركة 
مزدوج  �أوتوماتيكي  حركة  وناقل 
 7 �أو   6 من   DSG �لقاب�س 
حمركي  دمج  ميكن  كما  �رشعات، 
�لرباعي  �لدفع  نظام  مع  �لديزل 

ب�سكل �ختياري.

�سيارة جديدة تن�سم اإىل اأ�سرة فورد

ن�سائح للتخل�س من الرطوبة يف ال�سيارات

طرحت �رشكة فورد 
موؤخر� منوذجا جديد� 

 ،"Focus" من �سيار�ت
مبو��سفات جتعل 

منها مركبة عائلية 
مميزة وجاءت �سيارة 
 "Focus Active"

بهيكل "�ستي�سن" بطول 
4.5 مرت تقريبا، مطلي 
مبو�د خا�سة تقلل من 

ظهور �خلدو�س �أو تر�كم 
�لأو�ساخ على �سطحه 
نتيجة تعر�س �ل�سيارة 

للوحل �أو �لثلوج ومتيزت 
هذه �ملركبة عن �سيار�ت 

"Focus" �لتقليدية 

بنظام دفع رباعي، 
ومنظومتي فر�مل وتعليق 
خا�ستني جتعالنها قادرة 
على �جتياز �أكرث �لطرق 

وعورة. و�أتى �لنموذج 
�ملخ�س�س لل�سوق 

�لأوروبية من هذه �ل�سيارة 
بنوعني من �ملحركات 

�لتي تعمل بالبنزين ب�سعة 
1.0 و1.5 لرت وعزم 125 

و150 ح�سانا. كما طرحت 
مناذج منها لل�سوقني 
�لأمريكية و�لآ�سيوية 

مبحركات جديدة تعمل 
بالديزل ب�سعة 1.5 

ولرتين.

�لأملاين  �ل�سيار�ت  نادي  ن�سح 
د�خل  �لرطوبة  من  بالتخل�س 
يف  تت�سبب  لأنها  �ل�سيارة، 
�لنو�فذ  على  �ملاء  تكثف 
ر�ئحة  و�نت�سار  �لزجاجية 
�لنادي  و�أو�سح  بال�سيارة  �لعفن 
�لرطوبة  خلف�س  �أنه  �لأملاين 
�لد�خلية قدر  �ملق�سورة  د�خل 
�لأو�ساخ  �إز�لة  يجب  �لإمكان 

من  �لأمطار  وماء  �لرطبة 
�لأحذية قبل ركوب �ل�سيارة.

خالل  �لعتماد  �لأف�سل  ومن 
على  و�ل�ستاء  �خلريف  ف�سلي 
�حل�سري �مل�سنوع من �ملطاط، 
وجتفيفها من �آن لآخر، حتى ل 
يتبخر �ملاء عليها ويتكثف على 
حر�رة  بفعل  �لزجاجية  �لنو�فذ 

جاغوار تطور نظام م�ساعدة �لتدفئة.
لت�سيري حركة املرور

   تعكف �رشكة جاغو�ر 
على تطوير نظام 

م�ساعدة يهدف �إىل 
ت�سيري حركة �ملرور 

وتر�سيد ��ستهالك �لوقود 
وتقليل �لتوتر �لنف�سي 
�أثناء �لقيادة يف �ملدن 

�لذكية �مل�ستقبلية.
و�أو�سحت �ل�رشكة 

�لربيطانية �أن نظام 
 GLOSA مل�ساعدة�
�ملبتكر، �لذي قامت 

بتجهيز �أيقونتها 
F-Pace به، يعتمد على 
تقنية V2X، �أي �لت�سال 

بني �ملركبة و�لبنية 
 Vehicle to( لتحتية�

.)infrastructure
ويعد هذ� �ل�سم 

�خت�سار� للم�سطلح 
 Green Light(

 Optimal Speed
Advisory(، �أي 

تو�سية بال�رشعة �ملثالية 

لإ�سارة �ملرور �خل�رش�ء، 
حيث تتو��سل �ل�سيارة 

مع �إ�سار�ت �ملرور 
لإعطائها تو�سيات 

بال�رشعة �ل�سحيحة قبل 
�لإ�سار�ت.

وت�سمن هذه �لطريقة 
تدفقاً �سل�ساً حلركة 

�ملرور وخالية من 
�لتوتر، وي�ساعد �للتز�م 

بتو�سيات �لنظام على 
تقليل مدة �لنتظار 

�أمام �لإ�سار�ت �حلمر�ء، 
وجتنب مناور�ت �لكبح 
�ل�سديدة و�لت�سارع لدى 

�لإ�سار�ت �ل�سفر�ء، وهو 
ما ي�ساعد على تر�سيد 

��ستهالك �لوقود.
و�أ�سارت جاغو�ر �إىل �أن 
 GLOSA طرح نظام
ب�سكل قيا�سي يتوقف 
على حتديث �إ�سار�ت 

�ملرور وجتهيزها 
بالنظام �جلديد.
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 �سام�سونغ تقتحم عامل 
ال�سيارات مبعالج جديد

النقاب  �سام�سونغ  �رشكة  ك�سفت 
 Exynos Auto V9 عن املعالج
لأنظمة  تقدمه  والذي  اجلديد، 
امللتيميديا بال�سيارات، وذلك خالل 
معر�ض  فعاليات  �سمن  امل�ساركة 
 CES ال�ستهالكية  الإلكرتونيات 

مبدينة ل�ض فيجا�ض الأمريكية.
واأو�سحت ال�رشكة الكورية اجلنوبية 
 Exynos Auto املعالج  اأن 
على  ت�سميمه  مت  اجلديد   V9
نانومرت معتمدة   8 اأ�سا�ض معمارية 
املركزية  املعاجلة  وحدة  على 
النوى،  ثمانية   Cortex-A76

 2.1 اإىل  ت�سل  ب�رشعة  تعمل  والتي 
غيغاهرتز.

 Exynos Auto املعالج  ويدعم 
V9 اأي�ساً وظيفة الذكاء ال�سطناعي 
رقمية  م�ساعدة  لإتاحة   ،)NPU(
الذكاء  وظيفة  وتعمل  ال�سيارة.  يف 
ال�سطناعي )NPU( ب�رشعة كبرية 
ال�سمعية  البيانات  معاجلة  لها  تتيح 
مثل  املختلفة  للوظائف  والب�رشية 
اأو  وال�سوت  الوجه  على  التعرف 
الإمياءات، ويدعم معالج �سام�سوجن 
Exynos Auto V9 ما ي�سل اإىل 

6 �سا�سات و12 و�سلة كامريا.

 اأبرز موا�سفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

طرحت �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم 

ع�شري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�شعا 
عند ع�شاق نوكيا، نظرا ملوا�شفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

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

- ذاكرة و�شول ع�شوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�شيع 

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

- �شا�شة بحجم 6 بو�شات واأبعاد »18:9« ودقة عر�ض 
)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 

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

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�شل وفتحة عد�شة 
.»f/2.0«

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

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

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات الت�شال -
- بطارية ب�شعة 3800 ميللي اأمبري.

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

- الوزن: 183 غراما.

 5G دي لينك تطلق رواتر
جديد لل�سبكات املنزلية

لينك«  »دي  �رشكة  اأطلقت     
 5G  2010-DWR جديد  راوتر 
اعتماداً  املنزلية  ال�سبكات  لإن�ساء 
اجلوالة  الهاتفية  الت�سالت  على 
التايوانية  ال�رشكة  واأو�سحت 
حتميل  يتيح  اجلديد  اجلهاز  اأن 
 2.8 اإىل  ت�سل  ب�رشعة  البيانات 
ي�سرتط  ولكن  غيغابت/الثانية، 
 5G NR ات�سال  توافر  لذلك 
نظام  دعم  يتم  كما  منا�سب، 
�رشك  من   Mesh و   VoLTE
اجلديدة  البوابة  وتعمل  لينك.  دي 
يف   AC2600 راوتر  كجهاز  اأي�سا 
 ،MU-MIMO نف�ض الوقت مع
النطاق  يف  البيانات  نقل  ويتم 
جيجاهرتز   5 و   2.4 املوجي 
ب�رشعة ت�سل اإىل 532ر2 ميغابت/
الثانية. ولإن�ساء ال�سبكات املنزلية 
 ،Ethernet تتوفر خم�سة منافذ 
كما يتيح اأحد هذه املنافذ ات�سال 
دي  �رشكة  تعلن  ومل  غيغابت   2.5
بخ�سو�ض  معلومات  اأية  عن  لينك 
 2010-DWR موعد طرح البوابة
5G اجلديدة يف الأ�سواق العاملية، 
طرحها  يتم  اأن  املتوقع  من  ولكن 
العام  من  الثاين  الن�سف  خالل 

اجلاري.

اأبل ت�شخر من اأمان 
م�شاعدي غوغل 

 CES واأمازون يف معر�ض
2019

   

على  اإعالناً  اأبل  �رشكة  و�سعت 
ل�ض  مدينة  يف  املباين  اأحد 
الأمان  من  فيه  ت�سخر  فيغا�ض 
اإليها  تفتقر  التي  واخل�سو�سية 
امل�ساعدات الرقمية من ال�رشكات 
املناف�سة، واأبرزها م�ساعد غوغل 
اأبل  ور�سمت  اأمازون،  من  واأليك�سا 
هواتفها  لأحد  �سورة  الإعالن  يف 
وكتبت  مزدوجة  خلفية  كامريا  مع 
»ما يحدث يف اآي فون يبقى يف اآي 
رابط  و�سعت  الأ�سفل  ويف  فون« 
على  باخل�سو�سية  اخلا�ض  الق�سم 

موقعها الإلكرتوين.
على  اإعالنها  اأبل  وو�سعت 
ملركز  املجاورة  الفنادق  اأحد 
فيغا�ض،  ل�ض  يف  املوؤمترات 
حيث انعقاد معر�ض الإلكرتونيات 
الذي   ،2019  CES ال�ستهالكية 
يعد الأكرب عاملياً يف هذا املجال، 

والذي ينطلق اليوم الثالثاء.
الأ�سود  اللونني  اأبل  واختارت 
اإعالن  والأبي�ض لإعالنها لتعاك�ض 
خلفية  على  الأ�سود  باللون  غوغل 
 ،Hey Google عبارة  بي�ساء 
مب�ساعدها  اخلا�سة  العبارة  وهي 

الرقمي.

ت�سريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�سوؤون  املهتمة  املواقع  بع�ض  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  التقنية 

»V40« املنتظر من اإل جي.
وذكر موقع »Android Police« اأن 
مبوا�سفات  �سياأتي  املذكور  الهاتف 
الأجهزة  اأف�سل  من  واحدا  منه  جتعل 
مبعالج  و�سيزود  الأ�سواق،  يف  الذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 اأو   6 ع�سوائي  و�سول  وذاكرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  اأن  املفرت�ض  من  كما 
بدقة  العد�سة  ثنائية  اأ�سا�سية  بكامريا 
تقريب  ومبيزات  ميغابيك�سل،   13+16
لل�سورة  ممتازة  جودة  ت�سمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مرات، وكامريا 
 24 بدقة  اأي�سا  مزدوجة  اأمامية 
فمن  اجلهاز  بطارية  اأما  ميغابيك�سل. 
ميللي   3700 ب�سعة  تكون  اأن  املتوقع 
بخا�سية  ومزودة  بقليل،  اأكرث  اأو  اأمبري 
ال�سحن ال�رشيع، و�سا�سته �ستاأتي بحجم 

6.2 بو�سة.

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

التنفيذي  الرئي�ض  وج�سيكي  �سوزان  ك�سفت 
بتطوير  �ستقوم  ال�رشكة  اأن  يوتيوب عن  ل�رشكة 
املحتوى  �سناع  اأجل  من  املزايا  بع�ض 
وامل�ستخدمني، حيث يتم حتديث ميزة جديدة 
قيد الإختبار وهي عالمة التبويب “ا�ستك�سف” 
تزويد  اإىل  تهدف  التي   Explore tab
امل�ساهدين مبجموعة اأكرث تنوًعا من تو�سيات 

الفيديو.
 Creator قناة  عرب  اخلرب  عن  الإعالن  مت 
اأبرزتها  التي  نف�سها  القناة  وهي   –  Insider
باعتبارها  لها  حتديث  اآخر  يف  وج�سيكي 

ت�سغيله  يتم  الذي  الر�سمي”  “غري  امل�سدر 
بوا�سطة موظفي يوتيوب.

ال�ستك�ساف  تبويب  ميزة  فاإن  للخرب  ووفًقا 
اجلديد قيد الختبار حالًيا على ن�سبة 1 باملائة 
فقط من م�ستخدمي تطبيق يوتيوب على نظام 
احتمال  فهناك  لذا   ،iOS اإ�ض  اأو  اآي  الت�سغيل 
تطبيق  يف  التحديث  هذا  ترى  لن  باأنك  كبري 

يوتيوب على هاتفك يف الوقت احلايل.
التجريبية  املجموعة  �سمن  كنت  اإذا  اأما 
ف�ستالحظ اأن �رشيط التنقل ال�سفلي يف التطبيق 
التبويب  عالمات  من  فبدلً  خمتلًفا،  يبدو 

�سرتى  وال�سرتاكات،   Trendingو الرئي�سية، 
الرئي�سية وال�ستك�ساف  ال�سفحة  بدلً من ذلك 

وال�سرتاكات.
 Explore تكمن الفكرة وراء تبويب ا�ستك�سف
يف تزويد م�ستخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة 
اأكرب  للم�ساهدة  العر�ض  اقرتاحات  متنوعة من 
تتاأثر  احلايل   الوقت  ففي  اليوم.  لديهم  مما 
كبري  حد  اإىل  املخ�س�سة  الفيديو  تو�سيات 
بن�ساط العر�ض ال�سابق و�سلوكيات اأخرى، والتي 
من  نوع  اإن�ساء  اإىل  ذلك  بعد  توؤدي  اأن  ميكن 

الختيار املتجان�ض للمحتوى املو�سى به.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ساً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�سابق  للرئي�ض  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو اأن الرئي�ض اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�ستقباًل.
حيث �رشح الرئي�ض اجلديد �سنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ستثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  الأخريين  العامني  يف 
اإطالق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �سويت�ض. اإل اأن الرئي�ض اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  الهواتف  األعاب 

وتو�سيع عملها يف جمال الألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
اأنها اأعلنت عن العمل على لعبة جديدة تُ�سمى 

.Dragalia Lost
بالو�سع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�ساب،  اجلديد  الرئي�ض  مع  احلايل 
هذا التحول من �ساأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�ض  كانت  التي  الغياب  �سنوات  عن  عو�ساً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

ميزة جديدة من »وات�ض 
اآب« حتمل تغيريا جذريا 

للت�سجيالت ال�سوتية
يبدو اأن اأكرث امليزات �سيوعا عرب وات�ض اآب، 
قد اأ�سبحت بحاجة اإىل حتديث يتما�سى مع 
موجة التح�سينات التي جتريها ال�رشكة على 
 »WABetaInfo« تطبيقها واكت�سف موقع

ميزة جديدة ت�سمى »الر�سائل ال�سوتية 
 Consecutive voice( »املتتابعة
messages(، يف الإ�سدار التجريبي 

من تطبيق وات�ض اآب على نظام الت�سغيل 
اأندرويد وكما يوحي ا�سم امليزة، فاإنها 

�ستتيح للم�ستخدمني ت�سغيل املالحظات 
ال�سوتية ب�سكل متعاقب دون احلاجة اإىل 

النقر يف كل مرة على اأيقونة كل على حدة 
واأو�سح موقع »WABetaInfo«، عرب 

مدونته: »ميزة الر�سائل ال�سوتية املتتابعة 
هي وظيفة جديدة، وكما يوحي ال�سم، فهي 

ت�سمح با�ستمرار بت�سغيل الر�سائل ال�سوتية 
ب�سكل متعاقب«واأ�ساف املوقع: »�ستبداأ هذه 

امليزة يف العمل عندما يتم ر�سد ر�سالتني 
�سوتيتني )اأو اأكرث( بوا�سطة وات�ض اآب«. 

وما تزال امليزة يف مرحلة الختبار �سمن 
»وات�ض اآب بيتا«، وهي غري متوفرة ب�سكل 

ر�سمي حتى الآن.



بعد دخوله اإىل م�شت�شفى عبدالقادر 
ح�شاين ب�شيدي بلعبا�س نتيجة اإح�شا�شه 

باملر�س على م�شتوى القلب ،تعر�س 
اأم�س الفنان حزمي اإىل خطاأ طبي ت�شبب 

يف تورم جلده على م�شتوى اليد اإثر خطاأ 
طبي من ممر�شة قامت بغر�س ال�شريوم 
حتت اجللد من ال�شاعة الثانية زواال اإىل 

غاية اخلام�شة اإىل غاية اأن يتفطنوا له 
،هذا وكان اأم�س �شديقه م�شطفى قد 

زاره بامل�شت�شفى من اأجل االطمئنان عليه 
كالعادة وغق جو من املرح مع اعز رفيق 
له ،من جهة اأخرى كانت عائلة حزمي قد 

طالبت بوقف االإ�شاعات املتكررة التي 
تتحدث عن وفاته  وهو الذي يحرتمه 

الكبري وال�شغري على م�شتوى الوطن وما 
حدث جمرد وعكة �شحية وهو يتلقى 

العالج الالزم بامل�شت�شفى  .

�ص.�صهيب

م�صت�صفى �صيدي بلعبا�ص

خطاأ يف و�سع »ال�سريوم« يت�سبب يف تورم ذراع  الفنان حزمي 
.       م�سطفى غ "يرهاك" ي�ساند رفيق دربه

عن جمل�س العظماء 
بوالية اإيليزي....اأحدثكم 

املواطنني  و  املدين  املجتمع  ممثلي  و  منتخبو  �صرب 

مثل  اأروع  ليبيا  دولة  مع  احلدودية  اإيليزي  بوالية 

اأ�صباه  على  الفر�صة  لتفويت  اليد  يف  اليد  و�صع  ،يف 

اأمنه  و  وا�صتقراره  بوحدته  املرتب�صني  الوطن  اأعداء 

بفوز  القا�صي  الد�صتوري  املجل�ص  قرار  كان  حيث   ،

الن�صفي  للتجديد  النهائية  بالنتائج  االأفالن  مر�صح 

الأع�صاء جمل�ص االأمة بدال من الفائز بالنتائج االأولية 

فر�صة   ، معطاهلل  عمر  الوالئي  ال�صعبي  املجل�ص  ع�صو 

احلدودية  املناطق  اأبناء  حلمة  مدى  لتاأكيد  �صانحة 

حتت �صعار »اليوم كلنا اأزجر من قريب ومن بعيد ق�صية 

ق�صية واحدة وم�صتقبل واحد«. و اجلميل يف كل هذا 

جبهة  مر�صح  اإق�صاء  اأعقبت  التي  االحتجاجات  اأن 

باإيليزي  الوالئي  ال�صعبي  املجل�ص  وع�صو  امل�صتقبل 

االأمة  مبجل�ص  مقعده  على  ح�صوله  من  معطاهلل  عمر 

االأطراف  اأمام  الطريق  قطع  ثم  ومن  احتواوؤها  مت 

على  تعي�ص  التي  االأحداث  لركب  ت�صعى  كانت  التي 

املقعد  من  بال�صكان  االآهلة  احلدودية  املناطق  وقعها 

باأحرف  م�صجل  يوم   2019 جانفي   06 ليبقى   . اخللفي 

اإت�صحت فيه الروؤيا  من ذهب كيف ال وهو اليوم الذي 

من خالل التاأكيد باأن املجل�ص ال�صعبي الوالئي باإيليزي 

ال�صلطات  اأحرج  الذي  وهو  ال  كيف   ، العظماء  جمل�ص 

حتت  والتما�صك  ال�صف  بوحدة  املحلية  و  املركزية 

ما  وهو   ،« اجلزائر  حتيا  اأن  العزم  ثاين«وعقدنا  �صعار 

من �صاأنه اأن يغري وجهة نظر اجلميع بخ�صو�ص عقليات 

وذهنيات قاطني املناطق احلدودية االأهلة بال�صكان .

بقلم : اأحمد باحلاج 

موقف

زرعها اإرهابي قرب الكني�صة يف مدينة ن�صر

اآخر ما قاله خبري متفجرات م�سري قبل مقتله 

ويكيليك�ص 

احلظر على ال�سحفيني كتابة 140 جملة عن اأ�ساجن

حمام ال�صلعة  امل�صيلة 

19 جريح يف انقالب حافلة لنقل الطلبة 
غليزان

ت�سجيل 06 حاالت ي�ستبه يف اإ�سابتها بالبوحمرون

 قاملة

ا�سطدام قطار ب�سيارة ببلدية جماز ال�سفاء 

التي  القنبلة  �شعد ع�شكر مكت�شف  ال�شيخ  روى 
ن�رص،  مدينة  الكني�شة يف  قرب  اإرهابي  زرعها 
القنبلة  انفجار  �شبقت  االأحداث  من  جملة  اأن 
تفكيكها  لدى  املتفجرات  خبري  قتلت  التي 
اإىل  الع�شاء توجهت  »اأثناء �شالة  وقال ع�شكر: 
ال�شيدلية، وات�شلوا بي وقالوا اإن هناك �شخ�شا 
ثانية  ويف  امل�شجد،  اأعلى  �شعد  حقيبة  يحمل 

اأو  حرامي،  اأنه  اأعتقد  كنت  امل�شجد  يف  كنت 
كلمتني  له  �شاأقول  كنت  تعاطي خمدرات  يريد 
كي يهديه اهلل«. واأ�شاف ع�شكر اأنه عندما �شعد 
اإىل اأعلى امل�شجد وراأى احلقيبة علم اأن بداخلها 
قنبلة، و�رصخ: »اهلل اأكرب... ارجع للوراء« م�شريا 
اإىل اأن القنبلة كانت موجهة للكني�شة، التي تبعد 
عن امل�شجد نحو 3 اأو 4 اأمتار وتابع: »توجهت 

اأمام  املتواجدين  االأمن  �شباط  الأحد  م�رصعا 
�شخ�شا  هناك  اأن  واأبلغته  حلرا�شتها،  الكني�شة 
و�شع قنبلة يف امل�شجد بهدف تفجري الكني�شة، 
اأبلغ  احلقيبة  راأى  وعندما  م�رصعا،  فجرى 
مبدينة  احلق  �شياء  مب�شجد  قنبلة  وجود  عن 
و�شل  اأن  اإىل  تباعا  االأمن  اأفراد  وجاء  ن�رص، 
الرائد  »ال�شهيد  واأ�شاف:  املفرقعات«.  خبري 

راأى  عندما  املفرقعات،  عبيد خبري  م�شطفى 
االأمر  مع  تعامل  خطر،  بوجود  و�شعر  القنبلة 
يخرجوا  لكي  النا�س  يف  ي�رصخ  كان  مبفرده، 
قبل تفكيك العبوة النا�شفة حتى ال ميوت اأحد 
تفكيكها،  اأثناء  القنبلة  فيه  وانفجرت  منهم، 
بدل  ويبكي  منهار  اآخر  نقيب  هناك   وكان 

الدموع دما عليه«.

بعدم  ال�شحفيني،  »ويكيليك�س«  موقع  اأخطر 
كتابة 140 جملة »زائفة وت�شهريية« عن جوليان 
�شفارة  داخل  املوجود  املوقع  موؤ�ش�س  اأ�شاجن 
ومل   2012 عام  يونيو  منذ  لندن  يف  االإكوادور 
توجيه  اإىل  اأدى  الذي  ما  الفور  على  يت�شح 

االإعالمية،  املوؤ�ش�شات  اإىل  االإخطار  هذا 
الغارديان  �شحيفة  اإىل  اأ�شار  املوقع  لكن 
زائف  »تقرير  اإنه  قال  ما  لن�رصها  الربيطانية، 
اأ�شاجن«وقال موقع »ويكيليك�س«، يف ر�شالة  عن 
»ر�شالة  عنوان،  حملت  االإلكرتوين  الربيد  عرب 

»هناك  اإن  للن�رص:  قابل  غري  خا�شة«،  قانونية 
ال�شحيحة  غري  االدعاءات  من  �شائعا  مناخا 
ذلك  يف  مبا  اأ�شاجن،  وجوليان  ويكيليك�س  عن 
اإعالم كربى  افرتاءات مغر�شة ن�رصتها و�شائل 
»وبالتايل،  جيدة«واأ�شاف:  �شمعة  ذات  واأخرى 

ب�شكل  والنا�رصين  ال�شحفيني  عاتق  على  يقع 
وا�شح امل�شوؤولية عن التاأكد من احلقائق بدقة 
التالية  بالقائمة  واالت�شال  رئي�شي  م�شدر  من 
اأكاذيب  ين�رصوا،  ين�رصون، ومل  اأنهم ال  ل�شمان 

افرتائية عن ويكيليك�س اأو جوليان اأ�شاجن«.

يف  اخلطورة  متفاوتة  بجروح  �شخ�س   19 اأ�شيب 
الذكارة  مبنطقة  ام�س  م�شاء  وقع  مرور  حادث 
على  امل�شيلة  والية  ال�شلعة  حمام  بلدية  باإقليم 
جنم  احلادث   ،  60 رقم  الوطني  الطريق  م�شتوى 
متنها  على  كان  الطلبة  لنقل  حافلة  ا�شطدام  عن 
ال�شحايا ب�شيارة نفعية نوع �شيفرويل قبل اأن تنقلب 
عنا�رص  تدخلت  قد  و  ، هذا  الطريق  على هام�س 
حمام  مل�شت�شفى  امل�شابني  لنقل  املدنية  احلماية 

حيث  بامل�شيلة  الزهرواي  وم�شت�شفي  ال�شلعة 
قدمت لهم االإ�شعافات االأولية وهم يف حالة �شدمة 
وقوع  فور   « مقداد  »حاج  الوالية  وايل  تنقل  ،كما 
، لالطمئنان  احلادث رفقة مدير احلماية املدنية 
على و�شعية اجلرحى ومدى التكفل بهم ، وقد مت 
الذي  احلادث  مالب�شات  لتحديد  يف  حتقيق  فتح 

يرجح اأن تكون ال�رصعة �شببا يف حدوثه .
عبدالبا�صط بديار

العمومية  املوؤ�ش�شة  ت�شهدها  طوارئ  حالة 
بعا�شمة  بو�شياف  حممد  اال�شت�شفائية 
م�شلحة  ا�شتقبال  عقب  غليزان  الوالية 
ل06  اأم�س  املوؤ�ش�شة  بذات  اال�شتعجاالت 
حاالت من بينهم ر�شيعني ي�شتبه يف اإ�شابتها 
مت  اأين  البوحمرون  االأملانية  احل�شبة  بداء 
االإ�شعافات  لتقدمي  طبية  طواقم  جتنيد 
معهد  اإىل  عيينات  اإر�شال  مت  كما  االأولية 
عدمها  من  االإ�شابة  �شيحدد  الذي  با�شتور 

اأن مت و�شع  وح�شبما علم من م�شادر طبية 
الطبية  الرقابة  حتت  احلاالت  من  عدد 
ظهور  غاية  اإىل  خا�شة  غرف  يف  وعزلهم 
نتائج التحاليل  مع العلم اأن م�شالح مديرية 
ال�شحة وال�شكان لوالية غيليزان قرابة 122 
حملة  اإطار  يف   2018 عام  خالل  مواطن 
التلقيح التي اأطلقتها وزارة ال�شحة وال�شكان 

واإ�شالح امل�شت�شفيات
غليزان:�ص  احلاج

اأ�شيب �شخ�شان بجروح متفاوتة اخلطورة يف حادث 
ا�شطدام قطار لنقل الب�شائع ب�شيارة �شياحية ببلدية 
جماز ال�شفاء )50 كلم �رصق قاملة(، ح�شب ما اأفادت 
للحماية  واالت�شال  االإعالم  خلية  االثنني  اأم�س  به 
املدنية بالوالية  واأو�شح امل�شدر باأن احلادث وقع 
ليلة االأحد اإىل االثنني على م�شتوى ممر غري حمرو�س 
لطريق ال�شكة احلديدية بذات البلدية الواقعة على 
احلدود االإدارية ما بني واليتي قاملة و�شوق اأهرا�س 

مربزا باأن ال�شحيتني هما من جن�س ذكر وتبلغان من 
العمر على التوايل 36 �شنة و63 �شنة.

مت  احلادث  يف  امل�شابني  باأن  امل�شدر  واأ�شاف 
للحماية  الثانوية  الوحدة  اإ�شعافهما من طرف فرق 
اإىل  ونقلهما  املكان  بعني  بو�شقوف  لدائرة  املدنية 
جهتها  من  الدائرة،  لذات  اال�شت�شفائية  املوؤ�ش�شة 
حتقيقا  اإقليميا  املخت�شة  االأمن  م�شالح  فتحت 

لتحديد اأ�شاب احلادث. 
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وهران

اعتماد 35 
وكالة لل�سياحة 

واالأ�سفار 
وكالة   35 عن  يقل  ال  ما  اعتماد  مت 
 2018 �شنة  خالل  واالأ�شفار  لل�شياحة 
من  االثنني  ا�شتفيد  ما  ح�شب  بوهران، 
وال�شناعات  لل�شياحة  املحلية  املديرية 
التقليدية،واأو�شح نبيل بن عا�شور، رئي�س 
املديرية  بذات  ال�شفر  وكاالت  م�شلحة 
يف  �شمحت،  اجلديدة  »الوكاالت  باأن 
 180 ببلوغ  وهران  لوالية   ،2018 نهاية 

وكالة �شياحية«.
واأ�شاف امل�شوؤول نف�شه اأن الوزارة قامت 
)اأ(  اعتماد  انتقال  بعد  القطاع  بتنظيم 
الوحيدة.  اال�شتغالل  رخ�شة  اإىل  )ب(  و 
الوافدة  بال�شياحة  اأ  االعتماد  ويتعلق 
ال�شياحة  يخ�س  )ب(  االعتماد  ونوع 

اخلارجية.

العا�صمة خالل
 �صهر دي�صمرب

64 حادث مرور 
اأف�سى اإىل 07 

وفيات 
والية  الأمن  العمومي  االأمن  م�شالح  �شّجلت 
حادث   )64( دي�شمرب،  �شهر  خالل  اجلزائر 
وفيات   )07( اإىل  اأف�شى  ج�شماين،  مرور 
و)67( جريح، اأ�شباب هذه احلوادث تعود اإىل 
التجاوزات  القانونية،  ال�رصعة  احرتام  عدم 
امل�شافة  احرتام  عدم  اخلطرية،  واملناورات 
يف  الراجلني،  ممر  ا�شتعمال  وعدم  االأمنية 
جنحة   )32( ت�شجيل  مّت  املرور،  جنح  جمال 
على  احل�شول  دون  مركبة  ب�شياقة  متعلّقة 
املعنية،  املركبة  ل�شنف  املقّررة  الرخ�شة 
املركبة  اإخ�شاع  بعدم  متعلّقة  جنحة   )32(
ة  للمراقبة التقنية الدورية، )25( جنحة خا�شّ
جنحة   )76( رخ�شة،  بدون  االأ�شخا�س  بنقل 
الرمادية(،  )البطاقة  الت�شجيل  بطاقة  انعدام 
ال�شيارات، )132(  )32( جنحة انعدام ق�شيمة 
جنحة  و)122(  التاأمني  �شهادة  انعدام  جنحة 
التقنية  املراقبة  حم�رص  بانعدام  متعلقة 

للمركبة.

�صيدي بلعبا�ص

مدير والئي جديد  
للموارد املائية 

مت تعيني مدير جديد ملوارد املائية ب�شيدي 
لطاب  ال�شابق   املدير  تقاعد   بعد  بلعبا�س 
اأقيم حفل تكرميي بح�شور  ،اأين  القادر  عبد 
ال�شلطات الوالئية وزمالء املدير   يف اجلهاز 
التكرميي   احلفل  ،وخالل  بالوالية  التنفيذي 
االإطار  بذلها  التي  اجلهود  على  الوايل  اأثنى 
يعد  املائية  املوارد  اأن  و  �شيما  املتقاعد ال 
اأهمية  التي لها  من القطاعات االإ�شرتاتيجية 
باملدير  الوقت  نف�س  يف  مرحبا   ، كبرية 
مناد  ال�شيد  املائية  املوارد  لقطاع  اجلديد 
الذي �شيخلف املدير املتقاعد يف  ال�رصاف 

�ص �صهيبمن�شبه  
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