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 منذ بداية ال�سنة 
اجلارية بتمرنا�ست

ترحيل 170 رعية 
�إفريقي بتهمة �لإقامة 
غـــــــري �لــــــ�سرعـــــيـــــة  

تن�سيقية اأ�ساتذة العلوم الإ�سالمية تندد

منع �ل�سالة يف �ملدر�سة جتاوز خطري
قال اإن الغمو�ص رافق م�سابقة ترقية الأ�ساتذة

 �لكنابا�ست يعود للتهديد
 ب�سل �ملد�ر�س

مئات ال�سحايا يطالبون وزير ال�سكن بالتدخل

 مرقون يبيعون �سكنات وهمية
 و يح�سدون �ملاليري 

  .       �سالل ر�سميا مديرا حلملة املرت�سح عبد العزيز بوتفليقة
  .       تعيني الطيب بلعيز رئي�سا للمجل�ص الد�ستوري

الوة
ري ع

ت/ب�س



اأطاحت نهار اأم�س  قوات ال�رشطة التابعة للم�ضلحة الوالئية لل�رشطة الق�ضائية فرقة 
التفوي�ضات الق�ضائية من توقيف جمرم خطري حمل اأمر بالقب�س من طرف العدالة 
اأ�ضلحة بي�ضاء دون مربر �رشعي و احل�ضول و  لتورطه يف  عدة جرائم منها حيازة 
�رشاء املخدرات و املهلو�ضات بطريقة غري �رشعية و املتاجرة فيها  و حمكوم عليه 
باحلب�س النافذة و غرامة مالية معتربة  مت توقيفه و بعد ا�ضتكمال كافة االإجراءات 

القانونية مت تقدميه اأمام  اجلهات الق�ضائية اأين �ضدر �ضده اأمر اإيداع.
ع/ ر

اأمن العا�شمة خالل �شهر جانفي

 74 حادث مرور �أف�ضى
 �إىل 06 وفيات و 81 جريحا 

االأمن  م�ضالح  �ضّجلت 
والية  الأمن  العمومي 
�ضهر  خالل  اجلزائر 
حادث   )74( دي�ضمرب، 
مرور ج�ضماين، اأف�ضى 
اإىل )06( وفيات و)81( 
هذه  اأ�ضباب  جريح، 
اىل  تعود  احلوادث 
ال�رشعة  احرتام  عدم 
التجاوزات  القانونية، 
واملناورات اخلطرية، 
عدم احرتام امل�ضافة 

االأمنية وعدم ا�ضتعمال ممر الراجلني. يف جمال جنح املرور، 

على  احل�ضول  دون  مركبة  ب�ضياقة  متعلّقة  جنحة   )42( ت�ضجيل  مّت 

بعدم  متعلّقة  )12( جنحة  املعنية،  ل�ضنف املركبة  املقّررة  الرخ�ضة 

بنقل  ة  خا�ضّ جنحة   )15( الدورية،  التقنية  للمراقبة  املركبة  اخ�ضاع 

بطاقة  انعدام  جنحة   )73( رخ�ضة،  بدون  الب�ضائع  او  االأ�ضخا�س 

ال�ضيارات،  انعدام ق�ضيمة  الرمادية(، )32( جنحة  )البطاقة  الت�ضجيل 

بانعدام  متعلقة  جنحة   )125( التامني،  �ضهادة  انعدام  جنحة   )161(

للمركبة كما مّت ت�ضجيل حالتي )73( �ضياقة  التقنية  حم�رش املراقبة 

يف �ضكر، )2490( حالة توّقف خطري، )117( لوحة ترقيم غري وا�ضحة 
و )57( وقوف خطري على ممر الراجلني.

�لطيب لوح �ضيف فوروم �لإذ�عة

اأمن تب�شة

توقيف جمرم حمل بحث بتب�ضة

خبر في 
صورة

خدمة الربيد ال�شريع للجزائر 

�لتقدم  ب�ضبعة مر�تب يف �لت�ضنيف �لعاملي

كليب »قّتال« يقارب �ملليون م�ضاهدة

ي�ضجل الكليب اجلديد الذي طرحته الفنانة ال�ضابة كنزة مر�ضلي جناحا 
كبريا بعدما قامت بطرحه على اليوتوب وبعنوان »قّتال«، حيث اأحدث 
الكليب الذي مت اإطالقه قبل اأربعة اأيام �ضجة كبرية خا�ضة واأنه القى 

اإعجاب الكثريين من خالل
الفكرة اجلديدة يف العمل الذي مّت ت�ضويره يف تركيا، باعتبار اأن خريجة 
برنامج »�ضتار اكادميي« توؤدي الأول مرة اأغنية باللهجة اجلزائرية والتي 
قاربت عدد امل�ضاهدات ما يقارب املليون يف اقل من اأ�ضبوع من طرح 

العمل اجلديد.

موقع �لبوند�ضليغا ي�ضيد ببلفو�ضيل
طرف  من  االإ�ضادة  بلفو�ضيل  اإ�ضحاق  اجلزائري  الدويل  الالعب  تلقى 
احل�ضاب الر�ضمي للدوري االأملاين لكرة القدم بعد املباراة الكبرية التي 
قدمها اأمام املت�ضدر بوري�ضيا دورمتوند وقاد فريقه هوفنهامي اإىل قلب 
الطاولة وحتقيق رميونتادا بعدما قلب التاأخر يف النتيجة بثالثية نظيفة 

اإىل التعادل 3-3 عرب ت�ضجيله لثنائية.

حتت �شعار "�شوت ال�شباب "

عقد  ف�ضاء �لتك�ضيف �لفرت��ضي 
املجل�س  لقاء  العا�ضمة  فرج  ب�ضيدي  لل�ضباب  الدويل  باملركز   عقد 
حتت  العادية  دورته  يف  اجلزائرية  االإ�ضالمية  الك�ضافة  لقدماء  الوطني 
�ضعار » كن م�ضتعدا ... للجزائر »، موؤخرا، وقد مت من خالل هذه الدورة 
تقييم ح�ضيلة املو�ضم وامل�ضادقة التامة على التقريرين املايل واالأدبي، 
حيث �ضجلت اجلمعية انت�ضارها عرب واليات الوطن اأين مت جتديد هياكلها 
الوالئية بعد املوؤمتر ال�ضابع كما ميز ال�ضنة ال�رشاكة مع خمتلف الهيئات 

الر�ضمية واحلكومية واجلمعيات ذات نف�س االهتمام.

وزير العدل حافظ االأختام طيب 
لوح هو �ضيف العدد اجلديد من 
برنامج  »فوروم االإذاعة » الذي 
مب�ضاركة  االأوىل  القناة  تنظمه 
اجلزائر  اإذاعة   ، الثانية  القناة 
اجلزائري  والتلفزيون  الدولية 

ووكالة االأنباء اجلزائرية وتُديره 
ممثلني  بح�ضور   ، برزاق  بريزة 
عن ال�ضحافة الوطنية.  يناق�س 
»فوروم  من   اجلديد  العدد 
االذاعة »  الذي يُبث اليوم االثنني 
11 فرباير   2019 على املبا�رش 

عي�ضى  الثقايف  املركز  من 
م�ضعودي ، مبقر املوؤ�ض�ضة ، 21 
من   ، اجلزائر   ، ال�ضهداء  �ضارع 
ال�ضاعة احلادية ع�رشة )11.00( 
قبل الظهر  اإىل ال�ضاعة منت�ضف 
النهار وثالثني دقيقة  )12.30(  

*دور   : ابرزها  عديدة  حماور 
م�ضدقيه  �ضمان  يف  الق�ضاء 
االنتخابات الرئا�ضية املقررة18 
افريل القاد م ،اإ�ضالحات قطاع 
العدالة ق�ضايا اأخري لها عالقة 

بالقطاع.

ال�رشيع  الربيد  خدمة  �ضجلت 
الر�ضائل  فرع  هي  و  للجزائر 
ملوؤ�ض�ضة  ال�رشيعة  الطرود  و 
»هاما«  حت�ضنا  اجلزائر  بريد 
 2018 �ضنة  خالل  اأدائها  يف 
حيث  املوؤ�رشات  لكافة  وفقا 
املرتبة  احتالل  من  متكنت 
بلد   198 ت�ضنيف  �ضمن  ال63 
الربيد  خدمة  تعاونية  يف  ع�ضو 
به  اأفاد  ح�ضبما  للدول  ال�رشيع 
الربيد  لوزارة  بيان  االأحد  اأم�س 
والال�ضلكية  ال�ضلكية  واالت�ضاالت 

والتكنولوجيات والرقمنة.
الربيد  اأن خدمة  البيان  اأو�ضح  و 
بف�ضل  متكنت  للجزائر  ال�رشيع 
تبذلها  التي  »املعتربة«  اجلهود 
لفائدة  اخلدمة  نوعية  لتح�ضني 

�ضبعة  على  التقدم  من  زبائنها 
ل�ضنة  االأخري  الف�ضل  خالل  دول 
تقرير  الأخر  م�ضتندا   ،2018
ذكر  و  العاملي  الربيدي  لالحتاد 
الربيد  خدمة  اأن  امل�ضدر  ذات 
ال�رشيع للجزائر كانت قد تقدمت 
ب33 مرتبة يف الت�ضنيف العاملي 
مرتبة   99 و   2018 �ضنة  خالل 
االأخرية  �ضنوات  الثالث  خالل 
م�ضيفا   2018 اإىل   2015 من   اأي 
اأن خدمة الربيد ال�رشيع للجزائر 
�ضمال  يف  االأوىل  املرتبة  حتتل 
و  عربيا  اخلام�ضة  و  افريقيا 
اإفريقيا و »هي مرتبة جد م�رشفة 
بالن�ضبة للجزائر«. و اأو�ضح البيان 
من  انعك�ضت  االأداءات  »هذه  اأن 
فيما  امل�ضجلة   %99 ن�ضبة  خالل 

يخ�س احرتام اآجال الت�ضليم على 
و  الوطني  الرتاب  كامل  م�ضتوى 
هو موؤ�رش على احراز تقدم هام« 
ال�رشيع  الربيد  اأن خدمة  م�ضيفا 
للجزائر »ت�ضجل اأي�ضا ن�ضبة %94 
فيما يتعلق بالرد االآين على خدمة 
زبائن الربيد ال�رشيع و هي ن�ضبة 
مت تقديرها عن طريق العرائ�س 
ال�رشكاء  و  الزبائن  قدمها  التي 
االحتاد  ملعطيات  ا�ضتنادا 
البيان  خل�س  العاملي«و  الربيدي 
حددته  الذي  »الهدف  اأن  اإىل 
للجزائر  ال�رشيع  الربيد  خدمة 
من  تكون  اأن  هو   2019 ل�ضنة 
�ضمن ال50 بلدا االأف�ضل ت�ضنيفا 
جديد  حتدي  هو  و  العامل  عرب 

بالن�ضبة

بدوي يعزي عائلة عون �حلماية �ملدنية بالبويرة
واجلماعات  الداخلية  وزير  تقدم 
نور  العمرانية،  والتهيئة  املحلية 
الدين بدوي، عرب تغريد له، بتعازيه 
لعائلة الفقيد عون احلماية املدنية 

بالبويرة، ون�ضت: »على اإثر العثور 
املدنية  احلماية  عون  جثة  على 
ال�ضاب«عا�ضورحممد« الذي جرفته 
النبيلة  مهامه  تاأدية  اأثناء  املياه 

يوم24جانفي، اأتقدم  بالبويرة 
القطاع  موظفي  وباإ�ضم  باإ�ضمي 
باأخل�س التعازي اإىل عائلة الفقيد 
داعيا املوىل ع زوجل اأن يتقبله يف 

ف�ضيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه 
ال�ضرب وال�ضلوان كما توّجه بالتحية 
الحرتافية اأعوان احلماية املدنية 

وكذا الهبة الت�ضامنية لل�ضكان.
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بعد اأن دعته العديد من الفعاليات ال�سيا�سية لذلك

بوتفليقة يرت�سح ر�سميا لعهدة خام�سة
اأعلن اأم�ض الرئي�ض احلايل للجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تر�سحه لرئا�سيات اأفريل 2019 يف ر�سالة موجهة للأمة من املفرت�ض 

اأن تبثها اأم�ض وكالة الأنباء اجلزائرية .

ع�سام بوربيع

وجاء يف برقية للوكالة �أنه » يعتزم 
�ملبادرة,  ر�سالته  يف  بوتفليقة 
»بدء� من هذه �ل�سنة«, و يف حالة 
وطنية  ندوة  بتنظيم  �نتخابه, 
»�أر�سية  �إعد�د  �إىل  �ساملة تهدف 
�سيا�سية و �قت�سادية و �جتماعية« 
�لد�ستور,  �إثر�ء  »�قرت�ح  و�إمكانية 
�جلمهورية  رئي�س  تر�سح  ياأتي  و 
لرئا�سيات  بوتفليقة  �لعزيز  عبد 
و  جدل  بعد  �لقادم  18�أفريل 
ت�سارب يف �لأخبار حول تر�سحه 
�لإ�سار�ت  �أن  �إل   , عدمه  من 
بت�سكيل  تعلق  ما  �لأخرية ل�سيما 
طاقم حملته كانت مبثابة ر�سائل 
�لرئي�س  تر�سح  نية  حول  قوية 
للرئا�سيات  بوتفليقة  �لعزيز  عبد 

�ملقبلة .
�لأطر�ف  من  �لعديد  وكانت 
عبد  �لرئي�س  تر�سح  لعدم  روجت 

ذلك  مرجعة  بوتفليقة  �لعزيز 
�لعديد  قابلها   , �ل�سحي  لو�سعه 
تر�سح  تتوقع  �لت�رسيبات  من 
بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �لرئي�س 
ما  , وهو  �لرئا�سيات �ملقبلة  �إىل 
كان فعال , وكانت » �لو�سط » من 
�حتمال  عن  لالإ�سارة  �ل�سباقني 
للرئا�سيات   بوتفليقة  لرت�سح  كبري 
عبد  �لرئي�س  تر�سح  ياأتي  كما 
من  �سل�سلة  بعد  بوتفليقة  �لعزيز 
�لند�ء�ت له من طرف �لعديد من 
�لأحز�ب ل�سيما �أحز�ب �لتحالف 
و �لعديد من �لنقابات و �ملنظمات 
يف  �لفعاليات  و  �جلماهريية 
�إىل  نادوه  �ملدين  �ملجتمع 
وكانت   , �لرت�سح  و  �ل�ستمر�رية 
لدعوة  �ل�سباق  �حلزب  �لآفالن 
بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �لرئي�س 
�أنه  موؤكدة   , للرئا�سيات  للرت�سح 
يف  �لآن  حلد  رئي�س  يوجد  ل 
�لرئي�س  تدعو  �أنها  و  خميلتها 

�لعديد من  , قابلته  لال�ستمر�رية 
�سيا�سيني   مل�سوؤولني  �لت�رسيحات 
�لأمني  �ويحيى  �أحمد  غر�ر  على 
بن  وعمارة   , لالأرندي  �لعام 
�ل�سعبية  للحركة  �أمني عام  يون�س 
�جلز�ئرية , وكذلك رئي�س منتدى 
ورئي�س  حد�د,  علي  �لأف�سيو 
�لأمني  و   , غول  عمار  تاج  حزب 
عبد  �لعمالية  للنقابية  �لعام 
�ملجيد �سيدي �ل�سعيد  ويبدو �أن 
�أقيمت  �لتي  �ل�سخمة  �لتظاهرة 
�لبي�سوية  بالقاعة  �أم�س  �أول 
�لتي �سارك  �لعا�سمة و  باجلز�ئر 
من  �ملو�طنني  من  �لآلف  فيها 
نادو�   , �لوطن  �أنحاء  خمتلف 
بوتفليقة  بالرئي�س  خاللها 
�حللقة  هي   , �لرت�سح  �إىل  ودعوه 
بوتفليقة  �لرئي�س  جعلت  �لتي 
و  �لدعو�ت  من  للكثري  ي�ستجيب 
للعديد  ��ستمرت  �لتي  �لند�ء�ت 
بالرت�سح  تطالبه  �لأ�سهر  من 

وح�سب  برناجمه   ��ستكمال  و 
تر�سح  فاإن  �مل�سادر  من  �لعديد 
بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �لرئي�س 
�لأنباء  وكالة  �إليه  �أ�سارت  ومثلما 
�سريفق  �لرئي�س  فاإن  �جلز�ئرية 
�إ�سالحات  بالإعالن عن  تر�سحه 
و  �قت�سادية  و  �سيا�سية  كبرية 
كبرية  ��سالحات   , هامة  هيكلية 
حو�ر  ندوة  تر�فقه   , �لنظام  يف 
من  �لعديد  فيها  ي�سارك  وطني 

�لأحز�ب �ل�سيا�سية .
�سخ�سيات  من  �لعديد  وكانت 
�ملعار�سة ت�ستبعد تر�سح �لرئي�س 
وحتى   , بوتفليقة  �لعزيز  عبد 
يف  �لطاحمة  �ل�سخ�سيات  بع�س 
ترتقب  كانت  �ملر�دية  كر�سي 
فقط نية �لرئي�س يف �لرت�سح من 
عدمه , بل �أجلت �إعالن تر�سحها 
بوتفليقة  �لرئي�س  باإعالن  وقرنته 
كون   , �لرئا�سيات  من  موقفه 
على  �سيق�سي  �ملناف�سة  دخوله 

�آمال �لكثريين وهو يف هذ� �لو�سع 
و  �لرت�كمات  من  للعديد  نتيجة   ,
��ستع�سى  �لتي  �ل�سيا�سية  �لأبعاد 
فهمها   �ل�سيا�سيني  بع�س  على 
تر�سح  خرب  �أن  �ملوؤكد  ومن 
بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �لرئي�س 
على  نزل  �ملقبلة  �لرئا�سيات  �إىل 

 , كال�ساعقة  �ملرت�سحني  بع�س 
�ملر�دية  يف  �آمالهم  يرون  وهم 
�ملر�دية  كر�سي  �أن  و   , تتبخر 
وماعلى   , حمجوز�  ماز�ل 
�قتنا�س  �إل  �لآخرين  �لطاحمني 
قوة  مع  ل�سيما   , �أخرى  فر�س 

�ملاكنة �لبوتفليقية . 

�سالل مديرا حلملة املرت�سح 
عبد العزيز بوتفليقة

خلفا للراحل مراد مدل�سي

تعيني الطيب بلعيز رئي�سا 
للمجل�س الد�ستوري

�لأ�سبق  �لأول  �لوزير  تعيني  مت 
ر�سميا  �سالل  �ملالك  عبد 
عبد  �ملرت�سح  حلملة  مدير� 
جانب  �إىل  بوتفليقة,  �لعزيز 

عمارة بن بون�س رئي�س 
�حلركة �ل�سعبية �جلز�ئرية �لذي 
وذلك   , �لت�سال  بلجنة  كلف 
�لرئا�سية  لالنتخابات  حت�سبا 
ل18 �أفريل 2019 , ح�سب ما علم 
�أم�س �لأحد لدى مد�ومة حملة 
�ملالك  عبد  وكان  للمرت�سح. 

�ملن�سب  هذ�  �سغل  قد  �سالل 
�لنتخابات  خالل  �لتو�يل  على 
�لرئا�سية ل�سنة 2004 و 2009 و 
2014 , حني قام باإد�رة �حلملة 
بوتفليقة  للرئي�س  �لنتخابية 
و  �سالل  �ل�سيد�ن  �سيكون  و 
هذه  يف  مدعومني  يون�س  بن 
من  مكونة  مبجموعة  �ملهمة 
�أحز�ب   �سفوف  يف  منا�سلني 
بينهم  من  �لرئا�سي  �لتحالف 
�إطار�ت �سابقة بهذه �لأحز�ب. 

عبد  �جلمهورية  رئي�س  عني 
�لأحد,  �أم�س  بوتفليقة  �لعزيز 
ر�أ�س  على  بلعيز  �لطيب 
خلفا  �لد�ستوري  �ملجل�س 
ح�سب  مدل�سي,  مر�د  للر�حل 
ر�سمي  م�سدر  من  علم  ما 
وياأتي هذ� �لتعيني طبقا للمادة 
�لتي   2016 د�ستور  من   183
رئي�س  »يعني  �أنه  على  تن�س 
�جلمهورية رئي�س و نائب رئي�س 
لفرتة  �لد�ستوري  �ملجل�س 
�سنو�ت«  ثماين  مدتها  و�حدة 
�أن  و  له  �سبق  بلعيز  �أن  يذكر 
�أن  قبل  �ملن�سب  هذ�  �سغل 
و  للد�خلية  وزير�  بعدها  يعني 
 2013 )من  �ملحلية  �جلماعات 
من  بلعيز  يعد  و   )2015 �إىل 

)ولية  مبغنية   1948 مو�ليد 
�ملهنية  م�سريته  بد�أ  تلم�سان( 
ليلتحق  �خلارجية,  ,بوز�رة 
�لذي  �لق�ساء  ب�سلك  بعدها 
تدرج فيه و على مد�ر �أزيد من 
منها  وظائف  عدة  يف  �سنة   25
رئي�سا ملحاكم وهر�ن و �سيدي 
م�ست�سار�  �أخري�  و  بلعبا�س 
�أ�سندت  �لعليا  باملحكمة 
وز�رة  حقيبة   2002 �سنة  له 
�لوطني,  �لت�سامن  و  �لت�سغيل 
)�سنة  �لعدل  وز�رة  بعدها  و 
2003( و كان �آخر من�سب �سغله 
رئي�سا  تعيينه  قبل  بلعيز  �ل�سيد 
وزير  هو  �لد�ستوري  للمجل�س 
�لدولة, م�ست�سار� خا�سا لرئي�س 

�جلمهورية.

ال�سيناتور بن زعيم 

اقرتاح ا�ستبدال م�سطلح » اخللع »ب« التطليق الإرادي

مقري يفتح النارعلى حزب جبهة التحرير الوطني

الأفالن ح�سد الآلف من املواطنني
 بالقاعة البي�ساوية باإيعاز من الدولة

مبجل�س  �ل�سيناتور  ك�سف 
بن  �لوهاب  عبد  �لأمة 
تقدميه  نية  عن  زعيم 
قانون  يف  تعديل  مقرتح 
طلب  �أجل  من  �لأ�رسة 
 « �خللع   « كلمة  ��ستبد�ل 
ب« �لتطليق �لإر�دي » مبا 
طلبت  �لزوجة  �أن  معناه 
من  �لإر�دي  �لطالق 

زوجها عو�س خلعته .
�ل�سيناتورعبد  وح�سب 

رئي�س  زعيم  مب  �لوهاب 
�لرتبية  و  �لأ�رسة  جلنة 
�لأمة  مبجل�س  �لتعليم  و 
فاإن كلمة » �خللع » �إهانة 
للزوج و لالأ�رسة , على �أن 
يعطى للزوجة حق �لرجوع 
فيما  �تفقا  �ذ�   , لزوجها 

بعد على ذلك .
يقدم  �أن  �ملنتظر  ومن 
هذ�  زعيم  بن  �ل�سيناتور 
يف  للتعديل  �ملقرتح 

ياأتي  كما  �لأ�رسة,  قانون 
هذه  �رتفاع  ظل  يف  هذ� 
��ستفحالها  و  �لظاهرة 
و�سط �ملجتمع �جلز�ئري 
نتيجة   , بال�سابق ّ مقارنة 
للعديد من �لأ�سباب ح�سب 

�لكثري من �لأخ�سائيني .
�ل�سيناتور  �لتفاتة  وتعترب 
�لناحية  من  زعيم  بن 
باللتفاتة  �ل�سكلية 
مما  ل�سيما   , �لإيجابية 

و  للزوج  �هانة  �عتربه 
�ملحاولة  وهي   , لالأ�رسة 
على ما يبدو لتهذيب هذه 
�حلالة , �أو هذ� �مل�سطلح 
�نتظار  يف   , �لجتماعي 
تف�سي  �أ�سباب  يف  �لبحث 
�خلطرية  �لظاهرة  هذه 
تفكيك  يف  �ساهمت  �لتي 
�لجتماعية  �لرو�بط 

�ملقد�سة يف �جلز�ئر .
ع�سام بوربيع

جمتمع  حركة  رئي�س  فتح 
�ل�سلم عبد �لرز�ق مقري �لنار 
�لتحرير  جبهة  حزب  على 
�لوطني, منتقد� ب�سدة جتمع 
ثم  �لذي  �لبي�ساوية  �لقاعة 
�أجل  من  �أم�س  �أول  تنظيمه 
تر�سيح �لرئي�س لولية �أخرى, 
عن  بالعجز  �لأفالن  متهما 
�لب�رسية  �جلموع  تلك  ح�سد 
ذلك  �أن  �عتبار  حلد  وذهب 
خمتلف  من  �لهائل  �لعدد 
�إىل  يرجع  �ملجتمع  �رس�ئح 
�لدولة عرب  موؤ�س�سات  جهود 

�لوليات
مقري,  �لرز�ق  عبد  حتدى 
�ل�سلم  جمتمع  حركة  رئي�س 

من�سور  خالل  من  �لأم�س 
على  �سفحته  عرب  له 
�لتحرير  �لفاي�سبوك  جبهة 
يف  جنحت  بعدما  �لوطني, 
�ملو�طنني  �لآلف من  ح�سد 
بالقاعة �لبي�ساوية بالعا�سمة 
�لعزيز  عبد  لرت�سح  دعما 
خام�سة,  لعهد  بوتفليقة 
قادر  حزبه  �أن   � م�سدد� 
من  عدد  �أكرب  ح�سد  على 
بكثري  يفوق  مبا  �ملنا�سلني 
�لعدد �لهائل من �جلز�ئريني 
�مل�ساركني يف جتمع �لأفالن 
بدعم  كان  �أنه  قال  �لذي 
عرب  �لدولة  موؤ�س�سات  من 

�لوليات-ح�سبه

من�سور  يف  �أو�سح   حيث 
حتت  �لفاي�سبوك«  على  له 
من  بكاملها  دولة   « عنو�ن 
�لبي�ساوية«  �لقاعة  �أجل 
يف  ممثلونا  »�أخربين  قائال 
�أن  �لوليات  من  �لعديد 
روؤ�ساء  �لولة,  من  �لدولة 
�لدو�ئر, م�سوؤولو �ملوؤ�س�سات 
ح�سدت  �لتي  هي  وغريهم 
�لبي�ساوية...  �لقاعة  لتجمع 
�لقاعة  �أجل  من  لهم  فقلت 
�لدولة  عجبا  �لبي�ساوية؟ 
بكمالها من �أجل قاعة تت�سع 
فقط...لهذ�  �آلف   7 لقر�بة 
ف�سلت هذه �لدولة يف �لتنمية 
م�ستو�ها  �لبلد,  ونه�سة 

�لبي�ساوية  �لقاعة  م�ستوى 
فقط«.

 كما قال »�سنطلب يف �لأيام 
�لبي�ساوية  �لقاعة  �ملقبلة 
و�سريون معنى �لن�سال, وكيف 
يكون ملء �لقاعات بال دعم 
من �لدولة, بل رمبا مبو�جهة 

عو�ئق ت�سنعها �لدولة«.
�سبب  عن  مقري   وت�ساءل 
يف  و�لأميار  �لولة  تدخل 
مثل هذه �لق�سايا بعدما قال 
�أحز�بهم  يرتكون  ل  »ملاذ� 
تعتمد على نف�سها«, متنا�سيا 
بذلك �أن �ملعنيني يف �لنهاية 

هم منا�سلني يف �لأحز�ب.
اإميان لوا�ض
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حممد  الدينية  ال�ش�ؤون  وزير  اأعلن 
�شيفا  حل�له  خالل  اأم�س،  عي�شى، 
على منتدى »املجاهد«، عن ت�شميم 
برنامج  ليتقرب الأئمة من امل�شاجني 
اإرهابية،  بخلفيات  املت�شددين 
م��شحا اأنه مت رفع الربنامج مل�شالح 
ل�ح ومت امل�افقة عليه، وه�  الطيب 
وطنية  عملية  يف  الإنطالق  ب�شدد 
وي�شب يف اإطار جمال�شة �شحايا هذا 
وبيان  ومناق�شتهم  ال�شج�ن  الفكر يف 
امل�شتند الديني الذي اعتمدوا عليه، 
�شياقه  من  الفكر  اجتث  كيف  وتبيان 
والتاريخي، حيث وظف�ا  امل��ش�عي 
على  يدل  ل  وه�  الديني  امل�شطلح 

امل�شم�ن.
لأئمة  يح�شل  مل  اأنه  اأكد  باملقابل 
اأن جال�ش�ا يف  الدينية  ال�ش�ؤون  وزارة 
داع�س،  تنظيم  من  راجعني  اجلزائر 
من  هناك  اأن  يعرف  ل  اأنه  م�شيفا 
يف  وه�  داع�س  تنظيم  من  رجع 
اأئمة  اأن  م�ؤكدا  اجلزائري.  ال�شجن 
ارهابية  بجماعات  التق�ا  اجلزائر 
وقام�ا  بال�شج�ن  م�ج�دة  م�شلحة 
حملهم  بعد  لهم  فكرية  مبراجعات 

ال�ش�ؤون  وزير  ك�شف  كما  لل�شالح. 
اأن م�ؤذن احلرم املكي، علي  الدينية 
اأحم مال، �شيك�ن اأول من يرفع الآذان 
من  تد�شينه  بعد  اجلزائر  م�شجد  يف 
العزيز  عبد  اجلمه�رية،  رئي�س  قبل 
�شيتم  اأنه   م�شيفا  قريبا،  ب�تفليقة، 
الأعظم.  امل�شجد  يف  اأئمة   4 تعيني 
مل��شم  احلج  تكلفة  بخ�ش��س  اأما 
ارتفاعا  �شتعرف  اأنها  فاأو�شح   2019
�شتقارب  حيث  بالطفيف،  و�شفه 
اإىل قرار  ذلك  الزكاة، مرجعا  ن�شاب 
ال�شلطات ال�شع�دية رفع تكلفة النقل 
م�ؤكدا  باملائة«،   300 تف�ق  بن�شبة 

»�شتقارب  للحج  اجلديدة  القيمة  اأن 
الذي يعترب من ميتلكه  الزكاة  ن�شاب 
الإ�شالمية«،  ال�رشيعة  نظر  يف  غنيا 
يف حني قال اأنه اقرتح على احلك�مة 
اجتماع  خالل  مراجعته  �شيتم  مبلغا 
ملجل�س وزاري م�شرتك غدا الثالثاء 
الدولة  التكلفة قبل م�شادقة  لتحديد 
الذي  الرقم  ال�زير  نفى  كما  عليها 
الإعالم  و�شائل  بع�س  عنه  حتدثت 
كتكلفة  �شنتيم  ملي�ن  بـ90  واملقدر 
نتيجة   مقّيما  للحج،  القادم  للم��شم 
القطاع  خا�شها  التي  املفاو�شات 
بالناجحة  ال�شع�ديني  املتعاملني  مع 

قيمة  نف�س  على  احلفاظ  حيث  من 
وال�جبات  ال�شكنات  اإيجار  تكاليف 
واملتطلبات الأخرى، يف حني تدارك 
امل�شاكل  كل  حل  بعد  يتم  مل  اأنه 
املتعلقة مب��شم احلج اأما بخ�ش��س 
اأنه  ال�زير  فاأكد  العمرة  تاأ�شريات 
عدد  يف  كبري  تراجع  ت�شجيل  مت 
التاأ�شريات امل�شلمة هذه ال�شنة ب�شبب 
ال�شلطات  فر�شته  الذي  الإجراء 
ال�شع�دية واملتعلق بالب�شمة ال�راثية، 
ال�شع�دية  ال�شفارة  »قامت  حيث 
يف  خمت�شة  مراكز   7 بفتح  باجلزائر 
بـ7  تدعيمها  ومت  ال�راثية  الب�شمات 
ال�زارة«، مت  اأخرى بطلب من  مراكز 
ال�ليات  بع�س  ت�زيعها على م�شت�ى 
ت�شليم  »وترية  اأن  واأ�شاف  اجلن�بية. 
بفعل  تت�شارع  بداأت  التاأ�شريات 
حظرية  وح�ل  املراكز«.  هذه  فتح 
الأمالك ال�قفية فاأو�شح عي�شى اأنها 
ت�شاعفت مبرتني بعد اإخالء املقابر 
اأقدم  بقرار فرن�شي، حيث  الفرن�شية 
امل�شيحي�ن املقيم�ن بفرن�شا جتميع 
الأر�شية  القطع  اأخليت  ذويهم  رفات 
مركز  اأن  كما  وقف.  واأ�شبحت 
وثائق  ا�شرتجع  ال�طني  الأر�شيف 
اأخذتها  تركيا  من  هامة  ووقفيات 

معها بعد خروج الداي ح�شني.

امل�شتقل  ال�طني  املجل�س  اأعلن 
ثالثي  للقطاع  التدري�س  مل�شتخدمي 
قراره  عن  »كنابا�شت«  للرتبية  الأط�ار 
نقابات  تكتل  مع  اإ�رشاب  يف  الدخ�ل 
لحق،  وقت  يف  م�عده  يحدد  الرتبية 
�شيا�شة  بانتهاج  غربيط  بن  متهما 
النقابي  العمل  حريات  على  الت�شييق 
ملكا�شب  املت�ا�شل  وال�شتهداف 
واملهنية، يف حني  الجتماعية  الأ�شتاذة 
لالأ�شاتذة  الرتقية  م�شابقة  اأن  اأ�شاف 

اكتنفها الغم��س.
لنقابة  ال�طني  املجل�س  ك�شف 
ال�شتثنائية  الدورة  خالل  الكنابا�شت، 
التي عقدها، اأم�س، عن نيته الع�دة لبيت 
الدخ�ل  م�شاندا  الرتبية،  نقابات  تكتل 

التكتل  جانب  اإىل  وطني  اإ�رشاب  يف 
�شيك�شف  اأنه  �شابق  اأعلن يف وقت  الذي 
الن�شف  يف  القادم  ت�شعيده  طبيعة  عن 
رفع  اأجل  من  اجلاري  ال�شهر  من  الثاين 
الت�شييق عن حق ممار�شة العمل النقابي 
املتع�شف  الأ�شاتذة  حق�ق  وا�شرتجاع 
مكا�شب  على  واحلفاظ  حقهم  يف 
ككل،  والقطاع  الأ�شاتذة  ومكت�شبات 

بح�شب الكنابا�شت.
و�شفته  ملا  ا�شتنكارها  النقابة  و�شجلت 
بتعنت وزارة الرتبية ال�طنية فى تغا�شيها 
والتع�شفات احلا�شلة يف  التجاوزات  عن 
فى  وممثليهم  الأ�شاتذة  من  العديد  حق 
ال�ليات على غرار ما حدث ويحدث فى 
وليتي قاملة وغليزان، اإ�شافة اإىل رف�س 

منح الرتاخي�س بعقد املجال�س ال�لئية 
التم�شك  تاأكيدهم  مع  ال�ليات،  جل  يف 
بحق الأ�شتاذتني حمل حت�يل تع�شفي غري 
قان�ين وحتر�س اإداري يف مديرية الرتبية 
باإعادتهما  واملطالبة  و�شط  اجلزائر 
ملن�شبيهما دون قيد اأو �رشط. كما عاد 
للت�رشيحات  رف�شه  لإعالن  املجل�س 
ال�طنية  الرتبية  وزارة  عن  ال�شادرة 
الجتماعية  اخلدمات  ملف  بخ�ش��س 
مبحاولة  اإياها  متهمني  الت�شامنية، 
القان�ن  يف  الت�ازي  بفل�شفة  امل�شا�س 
الأ�شا�شي اخلا�س لأ�شالك قطاع الرتبية 
ال�طنية، مع التاأكيد على الرف�س القاطع 
طرف  من  املتخذة  الجراءات  لكافة 
وزارة الرتبية ال�طنية واخلا�شة بتحجيم 

لالأ�شتاذ،  البيداغ�جية  ال�شلطة  وتقلي�س 
املجال�س  لقرارات  متييع  اأنها  معتربين 
املختلفة،  والرتب�ية  البيداغ�جية 
اإىل  بالإ�شافة  تبعياتها.  ال�زارة  حمملني 
والنفرادية  الفردية  بالقرارات  التنديد 
ال�شادرة من طرف وزارة الرتبية ال�طنية 
اإ�رشاك ال�رشيك  يف عديد الق�شايا دون 

الجتماعي يف مناق�شتها واعدادها.
�شجلت  املهنية  المتحانات  وبخ�ش��س 
بخ�ش��س  تنظيمها  طريقة  من  تذمرها 
ترقية الأ�شاتذة، م�ؤكدة اأنه طبعها اللب�س 
)الإعالن  مراحلها  جميع  فى  والغم��س 
– م�شم�ن امل�ا�شيع – عملية الت�شحيح 

– والإعالن عن النتائج(.
 �سارة بومعزة

بن  علي  تلم�شان  ولية  وايل  ك�شف    
ا�شتثماري �شخم  برنامج  يعي�س عن  
احلدودية  املناطق  تهيئة   يخ�س 
التهريب  على  بعد  �شمن م�رشوع ما 
من  باأكرث  الجتماعي  التكفل  خلفية 
بال�رشيط  تعي�س  ن�شمة   200الف 
على  م�زعة  الغربي   احلدودي 
يقتات�ن  �شكانها  ظل  والتي  05دوائر 
منابعه  جتفيف  قبل  التهريب  من  
بفعل خمطط مكافحة التهريب الذي 
بداية  الداخلية  وزارة  اأطلقته م�شالح 
من   مكن  والذي    2016/01/25 من 

الق�شاء على كل منابع التهريب .
ال�لئية عن   ال�شلطات  اأ�شارت  هذا و 
اجل  من  �شنتيم  مليار   29 تخ�شي�س 
احلدودية  الدوائر  بتنمية  النه��س 
اجلزائر  ب�ابة   تعد  التي   اخلم�شة 
الأمر  ويتعلق  الغربية  اجلهة  من 
مغنية   ، مهيدي  بن  مر�شى  بدوائر 

و�شيدي  ب��شعيد  بني  الع�شة   باب   ،
العملية  جاءت  وقد  هذا   ، اجلياليل 
بعد  درا�شة دقيقة حلاجيات ال�شكان 
يزيد  التي  املناطق   بهذه  ال�رشورية 
ن�شمة   األف   200 عن  �شكانها  عدد 
الحتياجات  اإطار  يف  لتج�شيدها 
ذات الأول�ية وعلى املدى املت��شط  

الطرق   تهيئة   عمليات   وت�شمل   ،
ال�شاحلة  املياه  قن�ات   مد  واإعادة 
ت�شفية  حمطة  ف�شل  بعد  لل�رشب 
املياه ب�ش�ق الثالثة التي نزل م�شت�ى 
مكعب  مرت   60 حدود  اإىل  اجنازها 
بالإ�شافة   ، بالت�قف  مهددة  و�شارت 
الطبيعي  والغاز  ال�شحي  ال�رشف  اإىل 
املعي�شية  البيئة  لتح�شني  والكهرباء 

جلميع م�اطني املنطقة  الغربية .
جه�د  اإطار  يف  ياأتي  الدعم  هذا 
بتنمية  للنه��س  اجلزائرية  الدولة 
�شمام  ب�شفتها  احلدودية   املناطق 

الهجمات  �شل  يف  للجزائر  الأمان 
بغية  وكذا   ، تهددها   التي  املختلفة 
الق�شاء  مت  الذي  التهريب  اأثار  حم� 
 25 مغنية  لل  عليه مب�جب خمطط 
/2016/01  والذي ق�شى على التهريب 
بعث  الدولة  على  الي�م  واأ�شبح   ،
باملنطقة  للنه��س  تنم�ية   م�شاريع 
يف مرحلة ما بعد التهريب وذلك من 
خالل جت�شيد 03 مناطق �شناعية بكل 
 ، ب��شعيد  وبني  وال�ش�اين  مغنية  من 
ودعم املحيط امل�شقي ملغنية ، وكذا 
للزجاج   واآخر   للزي�ت   اإقامة م�شنع 
ل�شمان  للجملة   و�ش�ق  بال�ش�اين 
اليد  من  ممكن  عدد  كبري  ت�ظيف 
العاملة ،كما مت فتح ما يزيد عن 400 
 ، الت�شغيل  قبل  ما  عق�د  من�شب  يف 
وفتح اأفاق ال�شتثمار الفالحي  خا�شة 
بعد النطالق يف عملية دعم املحيط 
امل�شقي  مبياه الري انطالقا من �شد 

ب�غرارة واإعادة ا�شتغالل �شد ال�ش�اين  
لت��شيع  الثمانينات  منذ  املهمل 
700هكتار   اإىل  امل�شقي  املحيط 
للفالحة  العتبار  رد  ل�شمان   وهذا 
يف  رائدا  ظل  الذي  وا�شني  بني  ب�شد 
اخل�رشوات  وخمتلف  البطاطا  اإنتاج 
باملنطقة الغربية لل�طن ، من جانب 
لتك�ن  امل�ا�شي  تربية  دعم  مت  اآخر 
بديال عن التهريب ، هذا ومن حت�شني 
،جند   للم�اطن  املعي�شية  احلياة 
ال�شكنية  امل�شاريع  ع�رشات  ت�شجيل 
ارتباط  ل�شمان  خمتلفة  برامج  من 
الكتفاء  وحتقيق  بالريف  امل�اطن 
باملائة   90 ربط  على  زيادة  الداين  
بالغاز  املناطق  هذه  ال�شكان  من 
،واملاء  بالكهرباء  ربطها  تعميم  بعد 
ال�رشوب  ،وهذا ل�شمان احلفاظ على 

امل�شت�ى املعي�شي ل�شكان احلدود .
تلم�سان :حممد بن ترار

تكلفة احلج توازي ن�ساب الزكاة، حممد عي�سى:

قال اإن الغمو�ض رافق م�سابقة ترقية الأ�ساتذة

زيادة على 03 مناطق �سناعية وتو�سيع املحيط امل�سقي 

�سارة بومعزة

م�ؤذن �حلرم �ملكي �أول من 
�سريفع �لآذ�ن باجلامع �لأعظم

�لكنابا�ست يع�د للتهديد ب�سل �ملد�ر�س

29 مليار� لتنمية �لبلديات �حلدودية ل�لية تلم�سان 

وزيرة الت�سامن غنية الدالية تك�سف

 �إجناز نح� 3000 م�سروع �جتماعي
 و �قت�سادي يف �إطار �لتنمية �جلماعية 

عربت عن رف�سها القاطع ملمار�سات الوزيرة

نقابة �لتن�سيقية �ل�طنية لأ�ساتذة 
�لعل�م �لإ�سالمية تندد

 .       منع ال�سالة يف املدر�سة م�سا�ض 
خطري بال�سعائر الإ�سالمية

وزير النقل  عبدالغني زعالن

مرتو" �ملطار" �سيك�ن 
جاهز� خالل �سنة 2022

.       فتح خط جوي مع اأمريكا

و  ال�طني  الت�شامن  وزيرة  ك�شفت 
الأ�رشة و ق�شايا املراأة، غنية الدالية، 
العا�شمة،عن  باجلزائر  الأحد  اأم�س 
اجتماعيا  م�رشوعا   3000 نح�  اإجناز 
 8165 قدره  مايل  ،بغالف  واقت�شاديا 
التنمية  برامج  اإطار  يف  دج،  ملي�ن 
اجلماعية وذلك خالل الفرتة املمتدة 
ال�شيدة  اأو�شحت  اإىل 2018  من 1999 
الدالية خالل افتتاحها اللقاء ال�طني 
من  اأنه  للت�شامن،  اجل�ارية  للخاليا 
تخ�شي�س  مت  امل�شاريع  هذه  جمم�ع 
140 م�رشوع لتح�شني ظروف املعي�شة 
و الإقامة لفائدة الأ�شخا�س املعاقني 
التابع  املتخ�ش�شة  املراكز  نزلء 

للقطاع و 75 م�رشوعا 
الطابع  ذات  اجلمعيات  لفائدة 

الجتماعي. 
هذه  اأن جت�شيد   ، ال�زيرة  اأكدت  كما 
تنفيذ  اإطار  يف  املندرجة  امل�شاريع 
تهدف  اجلماعية  التنمية  برامج 

بالحتياجات  التكفل  اإىل  اأ�شا�شا« 
املع�زة  و  اله�شة  للفئات  اجلماعية 
،التي تق�م اخلاليا اجل�ارية بتحديدها 
اأ�رشية  حتقيقات  »اجناز  خالل  من 
و  بلدية  اجتماعية  خرائط  اإعداد  و 
تعتمد  ت�شاركية  مقاربة  عرب  ولئية 

على ال�شتهداف العلمي والدقيق«.
تقدمها  التي  اخلدمات  وبخ�ش��س 
هذه اخلاليا اجل�ارية ،التابعة لل�كالة 
،اأبرزت  الجتماعية  للتنمية  ال�طنية 
من  �شخ�شا   14055 ا�شتفادة  الدالية 
ذوي الحتياجات اخلا�شة �شنة 2018 
وطبية  نف�شية  ومرافقة  ن�شاطات  من 
وو�شاطة اجتماعية،عالوة على ت�فري 
عدة م�شاعدات منها كرا�شي متحركة 
جانب  اإىل  ا�شطناعية  اأع�شاء  و 
من  معاقا  �شخ�شا   218984 ا�شتفادة 
املنحة اجلزافية للت�شامن اإىل جانب 
اإدماج 1475 �شخ�شا معاقا من برامج 

الإدماج الجتماعي.

لأ�شاتذة  ال�طنية  التن�شيقية  نددت 
الأخري  بالت�رشيح  الإ�شالمية  العل�م 
يف  ال�شالة  منع  بخ�ش��س  الرتبية  ل�زيرة 
التي  باملمار�شات  لها  وو�شفها  املدر�شة 
ال�زيرة  ر�شميا  مطالبة  البيت،  يف  ت�ؤذى 
امل�شلم  اجلزائري  لل�شعب  بالإعتذار 
املتكررة  الإ�شتفزازات  هذه  عن  والت�بة 
التن�شيقية  لقيم املجتمع وه�يته.  عربت 
ال�طنية لأ�شاتذة العل�م الإ�شالمية يف بيان 
لها عن اأ�شفها من الت�رشيح الأخري ل�زيرة 
منع  بخ�ش��س  غربيط  بن  ن�رية  الرتبية 
ال�شالة يف املدار�س وتاأييدها قرار جمري 
امل�ؤ�ش�شة التي عاقبت فيه التلميذة ب�شبب 
م�شا�شا  ذلك  معتربة  لل�شالة،  اإقامتها 
وال�شعائر  ال�طنية  اله�ية  مق�مات  باأهم 
الدينية، مت�شائلة عن �شبب اإ�شدارها ملثل 
هذه ال�شل�كات ال�شتفزازية من امل�ش�ؤولة 
الأول مع اقرتاب ال�شتحقاقات الرئا�شية 
يف  عارم  �شخط  من  اأحدثته  ما  خا�شة 
التن�شيقية  اأكدت  الرتب�ية  امل�ؤ�ش�شات 
عن  الإ�شالمية  العل�م  لأ�شاتذة  ال�طنية 
امل�ش�ؤولة  ملمار�شات  القاطع  رف�شها 
اجلماعة  قرار  بتغيري  القطاع  يف  الأوىل 
»تخ�شي�س  بند  حذف  ثم  حيث  الرتب�ية 

 ،« الرتب�ية  للم�ؤ�ش�شات  يف  لل�شالة  قاعة 
القان�ن  على  �شارخ  اعتداء  ذلك  معتربة 

الت�جيهي وغايات الرتبية.
ت�رشيحات  ب�شدة  التن�شيقية  واإ�شتهجنت 
عم�د  وهي  ال�شالة  و�شفها  يف  ال�زيرة 
الدين واأول ما ي�شاأل عنه العبد ي�م القيامة 
م�شرية  البيت،  يف  ت�ؤدى  التي  باملمار�شة 
بقد�شية  وا�شح  م�شا�س  مبثابة  ذلك  اأن 
�شاأنها،  من  النتفا�س  وحماولة  ال�شالة 
معاقبة  ال�شدد حلادثة  ذات  م�شتنكرة يف 
تلميذة بريئة ب�شبب اإقامتها ال�شالة داخل 
امل�ؤ�ش�شة الرتب�ية. وطالب ذات امل�شدر، 
ال�شلطات العليا ب��شع حد لتدخالت نادي 
الرتب�ية  �ش�ؤوننا  يف  املا�ش�ين  الروتاري 
حيث اأثني على قرارات ال�زيرة امل�شتفزة 
املدر�شة  الدين يف  تدري�س  ودعاها ملنع 
وزير  حتامل  من  م�شتغربا  اجلزائرية، 
الإ�شالمية  العل�م  على  الدينية  ال�ش�ؤون 
برنامج  اأن  فيه  ادعي  الذي  فبت�رشيحه 
التفكري  يف  خمت�شني  ينتج  اأ�شبح  الثان�ي 
ل  ذلك  اأن  معتربا   ، التمييز  و  والإق�شاء 
ميكن تف�شريه اإل بت�شامنه مع ال�زيرة التي 
ثار املجتمع �شد ا�شتفزازاتها املتكررة .
اإميان لوا�ض

العم�مية  والأ�شغال  النقل  وزير  ثمن 
فتح  الدولة يف  بجه�د  زعالن  الغني  عبد 
اجل�ي،  النقل  يف  لال�شتثمار  املجال 
الراهن  ال�قت  يف  باأن  اجلزائر  مفيدا 
القطر  م�شت�ى  على  مطارا   36 متلك 
فيما  كبري  ب�شكل  ا�شتثمارها  مع  ال�طني، 
على  املطارات  ت��شيع  عمليات  يخ�س 
اأبراج  واأنه ت�جد 5  كافة الأ�شعدة، �شيما 

للمراقبة يف 5 وليات.
خالل  الأم�س  زعالن  الغني  عبد  �شدد 
ال�طنية  للجنة  الر�شمي  التن�شيب 
بالعا�شمة  اجل�ي  النقل  لت�شهيالت 
هذا جمال  ال�شتثمارات يف  اأن  باجلزائر 
ي�جب  ما  ق�ش�ى،  �رشورة  الطريان 
م�شايرتها بن�ش��س قان�نية ت�شهل يف خلق 

ديناميكية وت�فري منا�شب ال�شغل
النقل  وزير  اأم�س،  ك�شف  اأخر  �شياق  ويف 

زعالن  الغاين  عبد  العم�مية  والأ�شغال 
عن فتح خط�ط ج�ية جديدة مع افتتاح 
اأن  اإىل  م�شريا  اجلديد،  الدويل  املطار 
مبا�رش  ج�ي  خط  لفتح  درا�شة  هناك 
الأمريكية  املتحدة  ال�ليات  عا�شمة  مع 
الذين  فتح اخلطني  �شيتم  فيما  ني�ي�رك، 
والكامرون  الغاب�ن  مع  اجلزائر  يربطان 

قبل نهاية هذا ال�شهر، 2022
ال�زير  �رشح  املطار  »مرتو«  بخ�ش��س 
نهاية  جاهزا،  يك�ن  جاهزا  �شيك�ن  اأنه 
اخلا�شة  الدرا�شات  مذكرا  اأن   ،2022
و�شيتم  بالت��شعة »امليرتو«جارية، 
املايل  الغالف  ت�فر  ف�ر  جت�شيدها 
ف�شيتم  املقدمة  ال�رشوحات  وح�شب 
حفر الأنفاق باجتاه املطار، انطالقا من 

حمطة مرتو احلرا�س.
اإميان لوا�ض 

ك�سف وزير ال�سوؤون الدينية عن برنامج بني م�ساحله ووزارة العدل من اأجل تقرب الأئمة من امل�سجونني بخلفيات اإرهابية 
لإعادة النظر يف مرجعياتهم، باملقابل ك�سف اأن موؤذن احلرم املكي، علي اأحم مال، �سيكون اأول من يرفع الآذان يف م�سجد اجلزائر 

بعد تد�سينه من قبل رئي�ض اجلمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قريبا.
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مئات ال�ضحايا يطالبون وزير 
ال�ضكن بالتدخل

مرقون يبيعون �سكنات 
وهمية و يح�سدون املاليري
املرقني  املواطنني  �ضحايا  من  الع�رشات   طالب 
عبد  والعمران  ال�ضكن  وزير  من  بالغرب  العقاريني  
تنظيم  اأجل  من  العاجل  التدخل  متار   احلميد 
قطاعه بالغرب اجلزائري  خا�ضة يف جمال  الرتقية 
العقارية  وتطهري ال�ضاحة من اأ�ضباه املقاولني الذين 
والذين  عقاريني   مرقني  اإىل   قادر  بقدرة  حتولو 
، حيث  ب�ضيط  بناء  يكون جمرد  اأن  اليزيد  بع�ضهم 
مت ت�ضجيل الع�رشات من عمليات الن�ضب واالحتيال 
من  مالية  مبالغ  على  ا�ضتولوا  عقاريني   ملرقني 
مواطنني  دون جت�ضيد م�ضاكنهم ، يف حني اأن هناك 
اأقاموا �ضكنات فو�ضوية بدون عقود  ما �ضعب  من 
نقل ملكيتها اإىل اأ�ضحابها يف  حني هناك  فئة اأخرى 
�ضاعفت مبالغ ال�ضكنات ،ويف ظل عجز امل�ضاهمني  
دفع املبالغ االإ�ضافية يقومون ب�ضلب  10 من اأموالهم 
التي ق�ضت ما يزيد عن  ال10 �ضنوات بحوزتهم ، ومت 
بكل  املحاكم  اأمام  احلاالت  من  الع�رشات  ت�ضجيل 
بع�ض  اأن  تبني  كما   ، وبلعبا�ض  تلم�ضان ووهران  من 
الن�ضب على عمالهم   اإىل  املرقني و�ضل بهم االأمر 
من خالل توظيفهم بدون تاأمني  . يف بلعبا�ض اأقدم 
اأحد املرقني العقاريني مبعية �رشيك له على الن�ضب 
على اأكرث من 60 �ضخ�ضا و�ضلبهم اأكرث من 26 مليار 
�ضنتيم منذ 2017  ، وذلك بعدما  ن�رش  اإ�ضهارا على 
ال�ضكنات  مبالغ  االجتماعي  وحدد  التوا�ضل  مواقع 
ما بني 440 مليون و500 مليون ، حيث كان ي�ضتعمل 
خمططات مزورة  ، كما كان يوجه �ضحاياه اإىل مواقع 
�ضكنية  ملرقني اآخرين قبل توقيفه من قبل م�ضالح 
االأمن على خلفية ال�ضكوى التي رفعها �ضده �ضحاياه 
لالإطاحة  مزورة  وثائق  ي�ضتعمل  كان  انه  ،وتبني 
ببلعبا�ض حيث  االأول  لي�ض املرقي  ب�ضحاياه، وهذا 
�ضكنات  اإمتام  عجزعن  اآخر  مرقي  توقيف  �ضبق 
امل�ضاهمني ما خلق  احتجاجات عارمة خالل ال�ضنة 
املا�ضية ، وبوهران  اأقدمت �ضيدة منقبة التي كانت 
ت�ضغل مرقية عقارية واملعروفة با�ضم  »زورو« على 
اأ�ضقطت  ال�ضحايا كما   الع�رشات من  الن�ضب على  
العديد من  ممن ا�ضتفادوا من  م�ضاكن يف جممعاتها 
كبرية  مالية   مبالغ  اإ�ضافتها  بعد  ال�ضابقة   الرتقوية 
عجز زبائنها عن دفعها  ما يجعلها  تق�ضيهم وترجع 
لهم  مبالغهم بعد اأخد ن�ضبة 10 باملائة منها ، ويف 
تلم�ضان ن�ضب  مرقي عقاري وهمي على الع�رشات 
من املواطنني و�ضلبهم مئات املاليني  يف م�ضاريع 
باال�ضتيالء  اآخر  مرق  قام  ، يف حني  وهمية  �ضكنية 
على ار�ض ملكيتها تعود مل�ضتثمر اآخر واأقام عليها 
�ضكنات دون وثائق ما �ضعب نقل ملكيتها  لزبائنه  
خا�ضة بعدما رفع امل�ضتثمر  �ضكوى  �ضده ما عقد 
اأخرى  جهة  من   ، للزبائن  بالن�ضبة  خا�ضة   ، االأمور 
اإق�ضاء املئات من امل�ضاهمني على خلفية رفع  مت 
وجدوا   الذين  املرقني  قبل  من  اأ�ضعارال�ضكنات 
من   ، كربى  اأرباح  لتحقيق  حيال  الطريقة  هذه  يف 
بكل  املواطنني   من  املئات  اليزال  اأخرى  ناحية 
ينتظرون  متو�ضنت   وعني  وبلعبا�ض   تلم�ضان  من 
على  املرقني  بفعل  عجز  �ضنوات  لعدة  �ضكناتهم 
ثمن  يدفعون  الذين  زبائنهم  بالتزامهم   مع  االإيفاء 

ثقتهم يف مرقني  هم يف احلقيقة بنائني ال غري .
الذين  العمال   من  الع�رشات  وجد  اآخر  جانب  من  
وم�ضاعدين ،وطالئني   كبنائني  ن�ضاطهم  ميار�ضون 
...اأنف�ضهم  بدون تاأمني  حيث ال يتم اكت�ضاف ذلك 
مثلما  وفاتهم ،  اأو  عمل  حلوادث  تعر�ضهم  بعد  اإال 
بوفاة  انه  حيث  بتلم�ضان  العمال  بع�ض  مع  حدث 
من  ع�رشية   طيلة  يعملون   اآخر كانوا  واإ�ضابة  بناء 
اإال  يوؤمنوا  اأنهم  مل  تبني  املرقني  احد  لدى  الزمن 
الق�ضايا املحاكم  بلوغ  ورغم   ، واحدا  فقط  �ضهرا 
ا�ضقط  االإداريني  بع�ض  مع  املرقي  تواطوؤ  لكن 
التي ك�ضفت  العمال  لتنطلق عملية التحقيق  حقوق 

اأن اغلبهم يعانون نف�ض االإ�ضكال 
حممد بن ترار

خفر  عنا�رش  با�رشت  وقد  هذا 
الدرك  م�ضالح  مبعية  ال�ضواحل 
لظاهرة  للت�ضدي  خا�ضا   خمططا 
حتولت  التي  �رشعية  الغري  الهجرة 
ا�ضتثمار  اإىل  �ضباب  طي�ض  من  
وهران  بناحية  خا�ضة  ا�رشي 
للعائالت  هجرة  اكرب  عرفت  التي 
م�ضتوى  على  والق�رش  والر�ضع 
تنامي  ظل  يف  خا�ضة  الوطني 
اأخذت  التي  الب�رش  تهريب  �ضبكات 
من  اال�ضتثمار يف طموح املغامرين  
طريق  عن  وذلك  ال�ضهل  للك�ضب 
للعي�ض  اخليال  من  خمطط  ر�ضم 
اأوروبا ل�ضمان اكرب عدد  الرغد يف 
من ال�ضباب مقابل مبالغ مالية كربى 
من  العديد  غرق  يف  ت�ضبب  ما   ،
باأكملها   عائالت  منهم   االأ�ضخا�ض 
ور�ضع  انتهت بهم الرحالت  طعاما 
لالأ�ضماك ، وذلك الن هذه ال�ضبكات 
دون  معطلة  زوارق  تبيعهم  كانت 
غالبا  والتي  ب�ضحتهم  املبادالت 
بعد   ، البحر   تتوقف يف عر�ض  ما 
الواليات  �ضواحل  من  اإقالعها  

تنامت  التي  الغربية   ال�ضاحلية 
حر�ض  عنا�رش  متكنت  حيث  بقوة 
متو�ضنت  عني  لوالية   ال�ضواحل 
احباط   من  املا�ضي   ال�ضهر  خالل 
�رشعية  الغري  للهجرة  عمليات   04
االإقليمية   املياه  م�ضتوى  على 
من  حراقا   90 وتوقيف  للوالية  
 04 منهم  الوطن  اأنحاء  خمتلف 
ن�ضاء و09 ق�رش على راأ�ضهم ر�ضيعة 
حديثة الوالدة  مع حجز 04 زوارق 
بحرية  ومعدات  مدعمة مبحركات 
ومبالغ مالية ، هذا واأ�ضار بيان خفر 
العاملة  م�ضاحلها   اأن  ال�ضواطئ 
على م�ضتوى بني �ضاف متكنت من 
ي�ضم  احلراقة  من  فوجني  توقيف 
و06   ن�ضوة   03 مكنهم  حراقا   48،
 ، منف�ضلتني  عمليتني  يف  اأطفال  
 19 ي�ضم  زورق  توقيف  اإّبان  االأوىل 
حقا 11 ميل �ضمال جزيرة حبيبا�ض  
والذين  انطلقوا من �ضواطئ غرب 
وهران وجلهم �ضباب ما بني 30 و40 
�ضنة ،اأما العملية الثانية فتمت على 
بعد 10اأميال غرب كافالكون  وت�ضم 
واأبنائهم   ن�ضاء   03 منهم  حراق   29
بني  اأعمارهم  يرتاوح  الذين  ال06 

اأنهم  وتبني  �ضنوات  و03  ا�ضهر   06
الغربية  ال�ضواحل  من  انطلقوا 

لوهران  .

توقيف فوجني من احلراقة  
يف بوزجار

من جهة اأخرى متكنت عنا�رش خفر 
�رشق  كلم   30 لبوزجار  ال�ضواطئ  
دورية  خالل  متو�ضنت   عني  والية 
احلراقة   من  فوجني  توقيف  من  
االأوىل متت على م�ضتوى  العملية   ،
عر�ض البحر اأين مت اعرتا�ض فوج 
زورق   منت  على  كان  احلراقة   من 
بوزجار  �ضمال  ميال    11 بعد  على 
ومتجه  وهران   �ضواحل  من  قادما 
غربا نحو ال�ضواحل اال�ضبانية ، اأين 
مت توقيف 29 حراقا  من بينهم امراأة  
و03 ق�رش  اغلبهم من �ضلف ووهران  
والذين مت توقيفهم وحجز معداتهم   
والزورق املطاطي املدعم مبحرك 
والتي  الثانية  العملية  ،اأما  بخاري 
جزيرة  �ضواحل  م�ضتوى  على  متت 
خفر  عنا�رش  لبى  حيث   ، حبيبا�ض 
�ضاب   ل16  جندة   نداء  ال�ضواحل 
عقب  اجلزيرة  بذات  عالقني  كانوا 
تخلي  منظم الرحلة  ، املنحدر من 
وهران ، هذا والتزال م�ضالح االأمن 
اإىل  للو�ضول  املوقوفني  مع  حتقق 
خا�ضة  للرحالت   املدبر  الراأ�ض 
لتنظيم  روؤو�ض   04 توقيف  بعد 
الرحالت بالعامرية  وبوزجار والتي 
 ، االأبرياء  معاناة  يف  تتاجر  كانت 
من خالل زرع اأمل زائف للعي�ض يف 
الهجرة  الذي حول   االأمر   ، اأوروبا 
غري ال�رشعية من طي�ض �ضباب  اإىل 
ا�ضتثمار ا�رشي يف ظل ارتفاع عدد 
االأ�رش التي تركب البحر يوميا ، ويف 
تلم�ضان ك�ضف  اإح�ضائيات عنا�رش 
خفر ال�ضواحل  ل�ضنة 2018  ارتفاعا 
كبريا لظاهرة الهجرة غري ال�رشعية 
عرب البحر التي حتول مرتاديها من 
ال�ضباب اإىل االأطفال والن�ضاء وحتى 
املر�ضى و املعاقني ، خا�ضة يف ظل 
التي  الب�رش  تهريب  �ضبكات  تنامي 
طموح  يف  اال�ضتثمار  من   اأخذت 

وذلك  ال�ضهل  للك�ضب  املغامرين  
عن طريق ر�ضم خمطط من اخليال 
ل�ضمان  اأوروبا  يف  الرغد  للعي�ض 
اكرب عدد من ال�ضباب مقابل مبالغ 

مالية كربى .

اإجها�ض حماولة هجرة غري 
ال�ضرعية ل320 حراق

اأن  امل�ضالح  ذات  واأ�ضارت  هذا 
اإجها�ض  من  متكنت  عنا�رشها 
حماولة الهجرة الغري �رشعية ل320 
 06 منهم    2018 �ضنة  خالل  حراق 
ن�ضوة و05 ق�رش يتقدمهم معاق الذي 
رحلة  منت  على  عائلته  �ضمن  كان 
اإفريقيا    70 اإنقاذ  مت  كما   ، بحرية 
من  انطلق  مركب  منت  على  كانوا 
ذات  جنحت  وقد  هذا   ، املغرب 
كلها  زورقا   14 بحجز  امل�ضالح 
اأن  يوؤكد  ما  وثقوبا   عيوبا  حتمل 
مل  للرحالت  املنظمة  ال�ضبكات 
جنم   ما  ال�ضباب  حلياة  تهتم   تكن 
اأوىل  يف  منهم   العديد  غرق  عنها 
انت�ضال  اإىل  اأدى  ما  املتو�ضط  مياه 
على  جزائريني   05 منهم  جثة   35
الوالية  �ضواحل  من  امراأة  راأ�ضهم 
ال�ضواحل  بلغوا  الذين  ، هذا وحتى 
مل  مغامراتهم  جناح  بعد  االأوروبية 
يكونوا يف جنات النعيم الن اغلبهم 
ترحلهم  واإعادة   عليهم  القب�ض  مت 
اإىل اجلزائر حيث ت�ضلمت اجلزائر 
الغزوات   ميناء  عرب  حراقا   470
خالل �ضنة 2018 بعدما مت طردهم 
،من  اال�ضبانية  ال�ضلطات  قبل  من 
الدرك  م�ضالح  �ضجلت  جهتها  
الغري  الهجرة  ملحاولة  ق�ضايا   07
�رشعية  اأوقف خالها 112 �ضخ�ض 
لتنظيم   �ضبكتني  تفكيك  مت  كما 
�ضواحل  من  انطالقا  الرحالت  
منها   13 عن�رشا  وتوقيف  تلم�ضان  
مع حجز زورقني مطاطني ، قارب 
 10  ، النجاة  �ضرتات   ، ن�ضف �ضلب 
املواد  من  كميات   ، وقود  �ضفائح 
هذه  منحى   من  يرفع  ما  الغذائية 
املجتمع  على  اجلديدة  اجلرائم 

اجلزائري .

 حممد بن ترار

هالك اأكرث من 50 من بينهم ن�ضاء واأطفال واأ�ضر كاملة

توقيف  658 حراقا
 بال�سواحل الغربية
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.  �ضبكات تنظم رحالت احلراقة و خفر 
ال�ضواحل يبا�ضر خمططا لكبح الظاهرة
جنحت عنا�ضر خفر  ال�ضواطئ  التابعة للمجموعة 

الإقليمية  حلرا�ض ال�ضواحل بوهران نهار اأول اأم�ض  يف اإنقاذ 
13 �ضابا من موت حمقق يف عر�ض البحر بعدما  انقطعت 

بهم �ضبل  رحلة الهجرة الغري ال�ضرعية يف عر�ض  البحر 
اثر انقالب قاربهم الذي كان على متنه 18 ع�ضر �ضخ�ضا 

يف طريقهم اإىل ا�ضبانيا  مبنطقة راأ�ض الإبرة القريبة من 
�ضواحل وهران الغربية ، هذا من جهة  اأخرى انت�ضل عنا�ضر 

ذات الوحدة جثتني  ل�ضابني توفيا غرقا ممن  كانوا على 
منت املركب فيما ليزال البحث عن ثالث مفقودين ، عملية 

الإنقاذ التي تعد الثانية يف ظرف 12 �ضاعة  حيث �ضبقه 
توقيف 23 حراقا  من بينهم امراأة و قا�ضر  فجر اأول اأم�ض 

على منت زورق مطاطي مزود مبحرك ذي طاقة 200 ح�ضان  
على بعد 16 ميال بحريا �ضمال ميناء وهران.



ال�سكن  برنامج  متابعة  اإطار  يف 
و  ورقلة  بوالية  االجتماعي 
االأ�سابيع  خالل  توزيعها  املقرر 
عبد  الوالية   وايل  قام  القادمة 
القادر جالوي رفقة املدير العام 
والت�سيري  الرتقية  لديوان  بالنيابة 
حمدي  يو�سف  بورقلة  العقاري 
عاين  ميدانية  خرجة  باإجراء   ،
من خاللها اأكرث من 1000 وحدة 
�سكنية بحي الن�رص بورقلة حيث 
تفقد 600 �سكن منتهية االأ�سغال 
و 400 �سكن باقي اأ�سغال التهيئة 
الرجل  �سدد  حيث  اخلارجية، 
�رصورة   على  بالوالية  االأول 
اإعداد  و  درا�سة  عملية  ت�رصيع 
الدائرية  اللجنة  القوائم من قبل 
اإطار  يف  وذلك   ، ال�سكن  لتوزيع 
بتو�سيات  ال�سارم  االإلتزام 
الرامية  احلكومة  وتوجيهات 
االجتماعية  ال�سكنات  لتوزيع 
اجلاهزة  العمومية  االإيجازية 

على اأ�سحابها .
اإىل جانب ذلك فقد  تفقد عبد 
مواقع  كذلك    ، جالوي  القادر 
جممعني  اإجناز  اأر�سيات  اختيار 
اكمالية  اإجناز  موقع  و  مدر�سني 
متعددة  عيادة  اإجناز  و كذا 
هاته  باأن  ،علما  اخلدمات 
خالل  ت�سجيلها  مت  التجهيزات 

يف  �سينطلق  التي  و   2019 �سنة 
اإجنازها يف اقرب االآجال .

خرجته  خالل  الوايل  ال�سيد 
امليدانية عاين موقع اإجناز 500 
�سكن ت�ساهمي LPA و التي منها 
املرقيني  اختيار  مت  وحدة   300
العقاريني الإجنازها و الباقي قيد 
اختيار املرقيني العقاريني و التي 
�ستعرف االنطالق يف االجناز يف 

اقرب االآجال .
والية  وايل  كذلك  تفقد  كما 
بالعا�سمة  املعروفة  ورقلة 

ال�رصقي  للجنوب  املركزية 
عدل  �سكنات  اإجناز  اأ�سغال 
و  بورقلة  التجهيزات  مبنطقة 
عاين موقع اإجناز مدر�ستني كما 
تفقد كذلك اأ�سغال اإجناز حمطة 
التي  و  امل�ستعملة  املياه  �سخ 
جيدة  اإجناز  وترية  ن�سبة  تعرف 
و�سيتم ا�ستالمها خالل االأ�سابيع 

القادمة.
من جهة ثانية فقد ثمن مواطنني 
عا�سمة  بلديات  اأحياء  من 
الواحات يف ت�رصيح لهم مع يومية 

اجلبارة  املجهودات  »الو�سط«، 
املبذولة من طرف �سناع القرار 
ملف  تراكمات  حللحلة  بالوالية 
لفئة  املوجه  االجتماعي  ال�سكن 

ذوي الدخل املحدود .
كل  بدوائر  ال�سلطات  اأن  ومعلوم 
املقارين   ، احلجرية  تقرت،  من 
بوالية  خويلد  و�سيدي  اأنقو�سة   ،
خالل  اأفرجت  قد  كانت  ورقلة 
ح�سة  على  املن�رصمة  ال�سنة 
�سكنية  وحدة   2000 الـ  تتجاوز 

اجتماعية ايجارية عمومية . 

االأمن  م�سالح  كثفت   
مكافحة  يف  املخت�سة 
والهجرة  املنظمة  اجلرمية 
باملجموعة  ال�رصعية  غري 
الوطني  للدرك  االإقليمية 
بتمرنا�ست  احلدودية، خالل 
ن�ساطها  من  اجلارية  ال�سنة 
من  كبري  عدد  بتوقيف 
املقيمني  االأفارقة  الرعايا 
بطريقة  الوطني  بالرتاب 
نحو  وترحيلهم  �رصعية  غري 

بلدانهم االأ�سلية  .
 علمت جريدة »الو�سط » من 
م�سالح  اأن  موؤكدة  م�سادر 
بوالية  املخت�سة  االأمن 
خالل  متكنت  مترنا�ست  
من  املن�رصم   جانفي  �سهر 
170رعية  اإعتقال   و  توقيف 
جن�سيات  يحملون  اإفريقي 
خمتلفة لدول مايل، النيجر، 
وال�سينغال  الكامريون  ت�ساد، 
الوطني  بالرتاب  مقيمون 
ليتم  �رصعية،  غري  بطريقة 
ذات  مقرات  اإىل  حتويلهم 
ا�ستكمال  بعد  امل�سالح 
معهم،  القانونية  االإجراءات 
ملفات  اإعداد  عن  ف�سال 
ق�سائية �سدهم مت مبوجبها 
مثولهم اأمام وكالء اجلمهورية 
مترنا�ست  حماكم   لدى 
واملقاطعة  قزام  عني   ،
اأين   ، �سالح  عني  االإدارية 
�سنة  جميع  حقهم  يف  �سدر 

مع  النافذ  موقوفة  حب�سا 
بـ  منهم  واحد  كل  تغرمي 
ا�ستكمال  قبل  دج،  األف   28
مركز  نحو  ترحيلهم  عملية 
قزام  بعني  احلدودي  العبور 
بتمرنا�ست ومن ثم ترحيلهم 
بتهمة  االأ�سلية  بلدانهم  نحو 
الوطني  بالرتاب  االإقامة 
بدون وثائق، وتزامنت حملة 
االأفارقة  الرعايا  مالحقة 
االأمن   حما�رص  تاأكيد  مع  
امل�سرتكة عن تورط بع�سهم 
بالنظام  خملة  جرائم  يف 
ال�ساكنة  عن  كالتعدي  العام 
ممار�سة  وكذا  وال�رصقة 
اإ�سافة  وال�سعوذة  ال�سحر 
االإجتماعية  االأفات  لرتويج 
اأنواعها  و  اأ�سكالها  مبختلف 
عدد  ت�سجيل  عن  ناهيك 
االأجانب  الرعايا  من  كبري 
باالأمرا�ض  امل�سابني 
واملالريا    كال�سيدا  املعدية 

وفق ما اأوردته م�سادرنا.
فقد  ذلك  جانب  اإىل 
حملة  الوالية  �سكان  ثمن 
الرعايا  �سد  املالحقة 
املرغوب  غري  االأجانب 
االأ�سليني  ال�سكان  فيهم لدى 
احلدودية  بتمرنا�ست 
والنيجر  مايل  دولتي  مع 
وبطريقة غري مبا�رصة ت�ساد 

و الغابون .
�أحمد باحلاج  

يف اإطار االلتزام بتو�سيات وايل 
والية ورقلة عبد القادر جالوي 
، فقد �سنت دوائر االخت�سا�ض 
وا�سعة  نظافة  حملة   ، املعنية 
من  االأطنان  لرفع  النطاق 
و  والقاذورات  القمامات 
االأو�ساخ املكد�سة بطريق الوزن 

الثقيل و الطرقات الوالئية  .
اجلاري  االأ�سبوع  بحر  قامت 
الوالئية  العمومية  املوؤ�س�سة 
التقني  الردم  مراكز  لت�سيري 
ح�سب  والئية  بحملة  بورقلة 
هذا  و  الوالية  وايل  تو�سيات 
النقاط  على  الق�ساء  اجل  من 
طريق  م�ستوى  على  ال�سوداء 
الطرق  ،مفرتق  الثقيل  الوزن 
غاية  اإىل  اجلهتني  من  جالكو 
اإزالة  و  ،تنظيف  بي�ساء  عني 
م�ستوى  على  ال�سوداء  النقاط 
�سيدي  اإىل  املوؤدي  الطريق 
ذلك  و  الن�رص  بحي  برجال 

من  متحرك  عتاد  با�ستعمال 
�ساحنات   03 و  �سحن  اآلة   03
قالبة 15 طن و اآلة �سحن وحفر 
العملية ، ويف �سياق مت�سل فقد 
ثمن �سكان عا�سمة الوالية هذه 
بتعميمها  مطالبني  املبادرة 
 ، الوالية  بلديات  خمتلف  عرب 
القمامات  من  االأطنان  لرفع 
واالأو�ساخ والقاذورات واالأكيا�ض 
يف  املكد�سة  البال�ستيكية 

ال�سوارع .
م�سادرنا  من  علم  وح�سبما 
ورقلة  والية  وايل  فاإن  اخلا�سة 
عبد القادر جالوي قد اأدرجت 
حمالت  عمله  اأجندة  �سمن 
لوالية  االعتبار  النظافة الإعادة 
الكربى  والبلديات  عامة  ورقلة 
التقليدية  الوالية  من  بكل 
واملقاطعة االإدارية تقرت على 

وجه اخل�سو�ض .
�أحمد باحلاج 

و��شل بحر �الأ�شبوع �جلاري و�يل والية ورقلة عبد �لقادر جالوي رفقة �مل�شالح �مل�شرتكة 
، خرجاته �مليد�نية �ملكثفة ملتابعة �أ�شغال خمتلف ور�شات �الإجناز  �خلا�شة بربنامج �ل�شكن 

�الجتماعي �ملزمع �الإفر�ج عنها يف �لقريب �لعاجل، مو�ز�ة مع ذلك فقد وقف ذ�ت �مل�شوؤول على 
م�شاريع تربوية و �أخرى �شحية موجودة يف طور �الإجناز  .

يف �إطار متابعة برنامج �ل�شكن �الجتماعي بالوالية 

.       تفقد �إجناز جممعني مدر�شيني ، �إكمالية وعيادة متعددة �خلدمات   

�أحمد باحلاج 

وايل ورقلة  يعاين م�شروع  1000 
وحدة  وموقع 500 �شكن ت�شاهمي 

ممثلة  مترنا�ست  �رصطة  متكنت 
بامل�سلحة  اجلنائية  الفرقة  يف 
الق�سائية  لل�رصطة  الوالئية 
اجلي�ض  مفرزة  مع  بالتن�سيق 
من  ع/6  ن  الوطني  ال�سعبي 
ترتاوح  توقيف 07 اأ�سخا�ض  
بني  )46/26( �سنة  ما  اأعمارهم 
يف ق�سية تفكيك �سبكة خمت�سة يف 
تهريب املعدن االأ�سفر )ذهب خام 
كلغ و 638  و م�سنع( مع حجز 18 
اإ�ستغالل  دي�سغرام مع   02 و  غرام 
والتهريب  عمومي  نقل  و�سائل 
ال�رصيبي دون الت�رصيح بها الدارة 
بتعامالت  القيام  مع  اجلمارك 
جتارية غري م�رصح بها من �ساأنها 

امل�سا�ض باالإقت�ساد الوطني.
  حيثيات الق�سية تعود اإىل ورود اإىل 
م�سالح ال�رصطة معلومات مفادها 
ومهربيه  الذهب  جتار  وجود 
نقل  حافالت  باإ�ستغالل  يقومون  

مترنا�ست  مدينة  من  امل�سافرين 
املعدن  لنقل  ال�سمالية  املدن  اىل 
واخلام  امل�سنع  االأ�سفر)الذهب 
حمكمة  اأمنية  خطة  اإعداد   ،)
والتحريات  االأبحاث  وتكثيف 
اجلي�ض  مفرزة  مع  بالتن�سيق 
مت  بتمرنا�ست  ال�سعبي  الوطني 
مبحطة  حافلة  وجود  من  التاأكد 
تعمل  بتمرنا�ست  امل�سافرين  نقل 
واليتي  مابني  الرابط  اخلط  على 
مترنا�ست وباتنة على متنها كميات 
م�سالح  قامت  وعليه  الذهب،  من 
الفرقة اجلنائية بامل�سلحة الوالئية 
مع  بالتن�سيق  الق�سائية  لل�رصطة 
 ) BRI( والتحري البحث  فرقة 
نقل  حمطة  اىل  بالتنقل 
حتديد  ليتم  اجلديدة  امل�سافرين 
وبعد  )هيقر(،  نوع  من  احلافلة 
االأمنية  االإحتياطات  كافة  اتخاذ 
اأق�سام  جميع  تفتي�ض  مت  الالزمة 

وحنكة  فطنة  ونتيجة  احلافلة 
اىل  تو�سلوا  ال�رصطة  عنا�رص 
كان  بال�ستيكي  كي�ض  اكت�ساف 
خمباأ باإحكام يحتوي على املعدن 
عليه  وامل�سنع،  اخلام  االأ�سفر 
احلافلة  على  العاملني  توقيف  مت 
وبعد تلم�سهما مت العثورعلى مبلغ 
قدره 318.000.00 دج من  مايل 
الب�ساعة  نقل  اأتعاب  عائدات 
احلافلة  حتويل  ليتم  املحجوزة 
على  جاءت  التي  واملحجوزات 
التايل: 17 كلغ و378  النحو 
غرام و 1 د�سغرام عبارة عن معدن 
و 01 كليو غرام و 260  خام  اأ�سفر 
الذهب  د�سغرام من  غرام و 1 
امل�سنع مبجموع اإجمايل قدره 18 
غرام و 2  غرام و 638  كيلو 
د�سغرام، مت اإخطار ال�سيد/ وكيل 
اجلمهورية لدى حمكمة مترنا�ست 
حتقيق  فتح  ومت  العملية  بنتائج 

ل�سخ�ض  التو�سل  مت  اأين  معمق 
منت  على  توقيفه  مت  الذي  اأخر 
�سادر  تفتي�ض  وباإذن  �سيارته 
مت  اجلمهورية  وكيل  ال�سيد/  عن 
تفتي�ض م�سكنه اأين مت العثور على 
اخلا�سة  العلب  من  جمموعات 
للبيع  املجوهرات  بتو�سيب 
وجمموعة من االأقراط، وعليه مت 
وفتح  ال�رصطة  مقر  اىل  حتويله 
الق�سية، بعد  بخ�سو�ض  حتقيق 
القانونية  االإجراءات  ا�ستكمال 
ال�سبعة  فيهم  امل�ستبه  تقدمي  مت 
الق�سائية  اجلهات  اأمام   )07(
يف  اأ�سدرت  التي  املخت�سة 
اإيداع باملوؤ�س�سة  حقهم  اأوامر 
العقابية بتمرنا�ست مع اأمر بو�سع 
املعدن  يف  املتمثلة  املحجوزات 
االأ�سفر الذهب على م�ستوى بنك 

اجلزائر.
�أحمد باحلاج

على خلفية تفكيك �شبكة خمت�شة يف تهريب �ملعدن �الأ�شفر 

�شـــرطة مترنا�شت حتجز اأزيد من 18 كلغ من الذهب اخلام وامل�شنع

منذ بد�ية �ل�شنة �جلارية بتمرن��شت

عمال بتو�شيات �لو�يل 

ترحيل 170 رعية اإفريقيا 
بتهمة الإقامة غري ال�شرعية 

ت�شخري عتاد �شخم لإجناح 
حملة النظافة بورقلة 
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قوات  ا�ستهدفت  )46(؛  اجلمعة  ففي 
احلدود  على  املتمركزة  االحتالل 
الطفلني  قن�ساً  غزة  لقطاع  ال�رشقية 
وحمزة  عاًما(   14( �سلبي  ح�سن 
ا�ستيوي )17 عاًما( فاأردتهما �سهيدين 
ب�سكل  ميداين  كاإعدام  الفور،  على 
وا�سح وفق امل�ساركني وامل�سعفني يف 

اأماكن ا�ست�سهادهما.
حلقوق  امليزان  مركز  لتوثيق  ووفقاً 
�سحايا  ح�سيلة  بلغت  فقد  االإن�سان، 
قطاع  يف  "االإ�رشائيلية"  االنتهاكات 
العودة بتاريخ  غزة منذ بدء م�سريات 
اجلمعة  اأم�س  وحتى   ،2018/03/30
)265( �سهيداً، من بينهم )11( �سهيداً 
احتجاز  االحتالل  �سلطات  توا�سل 

جثثهم، منهم )3( اأطفال.

49 طفاًل �شهيدا

�سالح  الفل�سطيني  احلقوقي  ك�سف 
الفل�سطيني  لـ"املركز  العاطي،  عبد 
لالإعالم" اأّن 49 طفاًل ا�ست�سهدوا يف 
منذ  احل�سار  وك�رش  العودة  م�سريات 
انطالقها يف 30 مار�س/ 2018، الفتاً 
بجراٍح  اأ�سيبوا  طفل   2800 نحو  اأّن 
قوات  ا�ستهداف  ب�سبب  خمتلفة 
العودة  م�سريات  يف  لهم  االحتالل 

فقط.
ويوؤّكد عبد العاطي، اأّن تعّمد االحتالل 

يف  مبا�رش  ب�سكٍل  االأطفال  ا�ستهداف 
م�سريات العودة، هدفه "اإحداث مزيد 
املجتمع  اأو�ساط  يف  ال�سدمة  من 
وقف  باجتاه  وال�سغط  الفل�سطيني، 
ال�سعبي  اأنواعه  ب�ستى  الن�سال 
العودة  م�سريات  ووقف  والر�سمي، 
مبزيد من الدماء وخا�سة يف �سفوف 

االأطفال االأكرث تاأثرًيا وتاأثًرا".
اأّن هذا  ويوؤّكد احلقوقي الفل�سطيني، 
يندرج يف اإطار جرمية احلرب، ويدلل 
على فر�س االحتالل ا�ستخدام القوة 
ُعزل،  متظاهرين  تفريق  يف  املميتة 
من  دوليا  تدخال  ي�ستدعي  ما  "وهو 
بحق  االحتالل  جرائم  وقف  اأجل 

االأطفال واملدنيني الُعزل".

العليا مل�سريات  الهيئة  اأّن  اإىل  واأ�سار 
وتقريرا  بالغ  مذكرة  قّدمت  العودة 
العام ملحكمة اجلنايات  اإىل املدعي 
بتحقيق  "طالبنا  واأ�ساف:  الدولية، 
بحق  االحتالل  جرائم  كل  يف  جدي 
توا�سلنا  كما  الفل�سطينيني،  املدنيني 
واأطلعناها  مع جلنة تق�سي احلقائق، 
يكون  اأن  وننتظر  التفا�سيل،  كل  على 

ي". هناك حتقيق حقيقي وجِدّ

فتاوى القتل ال�شهيونية

ال�سهيوين  بال�ساأن  واملخت�س  الكاتب 
اأّن  اإىل  اأ�سار  عواد،  اأبو  عماد 
لي�س  لالأطفال  االحتالل  ا�ستهداف 

ارتفاع  ظل  يف  لكن  اجلديد،  بال�سيء 
االحتالل  جي�س  يف  املتدينني  ن�سبة 
�سيا�سة  يعتمد  بات  فهو  ال�سهيوين، 
قتل االأطفال والتي تتغذى على فتاوى 
هي   %40 نحو  اأّن  مبيناً  احلاخامات، 
اجلي�س  يف  املتدنيني  ال�سباط  ن�سبة 
قتل  اإىل  تدعو  والتي  ال�سهيوين، 
حديثه:  يف  واأ�ساف  الفل�سطينيني. 
"يف الوقت الذي كان يعتقد االحتالل 
اأن االأجيال �ستن�سى واأن اجليل القادم 
بالتكنولوجيا  التهاًء  اأكرث  �سيكون 
جيل  اأمام  نف�سه  وجد  ولكنه  واللعب، 
وهو  والوطنية  باالأر�س  مت�سكاً  اأكرث 
على  بالق�ساء  العمل  ويريد  متفاجئ، 

هذا اجليل بالكامل".
ويو�سح اأبو عواد، اأّن دالالت االحتالل 
مييز  اأن  يريد  ال  باأنه  االأطفال  لقتل 
وال  باللون  ال  الفل�سطيني  الكل  بني 
انطباعا  يعطي  "وهذا  بالعمر، 
حثيث  ب�سكل  ما�ٍس  االحتالل  اأّن 
ال�ستهداف الفل�سطينيني، وهذا يبعث 
اأن  عليكم  ماذا  للفل�سطينيني  ر�سالة 
تفعلوا للوقوف بوجه هذه االعتداءات 
ا�ستنكر  بدوره؛  قال  كما  املتكررة" 
مركز امليزان حلقوق االإن�سان، ب�سدة 
امل�سريات  يف  امل�ساركني  ا�ستهداف 
وقال:  االأطفال،  ال�سيما  ال�سلمية 
يتعمد  االحتالل،  قوات  "�سلوك 
امل�ساركني  �سفوف  يف  االأذى  اإيقاع 
اكرتاث  دون  ال�سلمية،  امل�سريات  يف 
ومبادئه  الدويل  القانون  بقواعد 

حلقوق االإن�سان".

ب�شكل وا�شح بات ا�شتهداف الأطفال يف م�شريات العودة وك�شر احل�شار، �شيا�شة �شهيونية تتعمد اإعدامهم 
عن �شبق اإ�شرار وتر�شد بطريقة القن�ص القاتل، وهو ما يحمل دللت وا�شحة اأّن الحتالل يريد اأن 

يرفع من فاتورة تكلفة الدم من اأجل اإنهاء هذه امل�شريات التي باتت توؤرقه.

فل�شطني املحتلة

م٫�ص

دماء الأطفال ...لعبة "اإ�سرائيل" 
لإنهاء م�سريات العودة

النم�شا

خالل مقابلة مع CNN الأمريكية

ا�ستياء لإلغاء كلمة "الإ�سالم" من ال�سهادات املدر�سية

دعوة ملحاكمة دولية جلرنالت ميامنار ب�سبب "اإبادة الروهينغا"

الكاتب توما�س فريدمان يدعو 
ال�سعودية لأخذ خطوة للخلف

تعزيزات ع�سكرية اأمريكية ملنطقة 
عراقية على احلدود مع �سوريا

الحتالل يقرر هدم منزل 
اأ�سري من اخلليل

توما�س  ال�سحفي،  الكاتب  دعا 
خطوة  باأخذ  ال�سعودية  فريدمان، 
للخلف، يف ظل ت�ساعد االتهامات 
مواطنها  مقتل  منذ  �سدها 
خا�سقجي،  جمال  ال�سحفي 
وت�ساءل  املا�سي  اأكتوبر  يف 
ب�سحيفة  البارز  الكاتب  فريدمان، 
مع  مقابلة  يف  تاميز،،  نيويورك 
ن�رشتها  االأمريكية،   CNN
االإلكرتوين،  موقعها  عرب  االأحد 
ملاذا  الت�ساوؤل  ال�سعوديني  "على 
والق�س�س  العناوين  كل  يت�سدرون 

يف العامل؟".
موقعها  عرب   CNN واأو�سحت 
االإلكرتوين، اأن فريدمان ي�سري اإىل 
مالك  بيزو�س،  جيف  طرحه  ما 
التي  بو�ست،  وا�سنطن  �سحيفة 
اخلمي�س  خا�سقجي،  ق�سية  تتبني 

وجود  احتمال  من  املا�سي، 
�سحيفة  وبني  اململكة  بني  �سلة 
�سورا  ون�رشت  اأمريكية"ابتزته" 
ونفت  ع�سيقته  وبني  بينه  ور�سائل 
قبل  االأنباء،  تلك  �سحة  اململكة 
اجلبري  عادل  ل�سان  على  يومني 
وتابع  اخلارجية  ال�سوؤون  وزير 
ذاتها:  املقابلة  يف  فريدمان 
اإىل  خطوة  اأخذ  ال�سعودية  "على 
نحن  ملاذا  �سوؤال:  وطرح  اخللف 
اإىل عدم  الق�س�س؟"، الفتا  يف كل 
به  حتدث  ما  على  دليل  وجود 
 ،CNN ووفق  )لالآن(.  بيزو�س 
بو�ست  وا�سنطن  �سحيفة  فاإن 
املنتقدة  بتقاريرها  جدال  اأثارت 
االأمريكي  الرئي�س  ل�سيا�سات 
لق�سية  وتغطيتها  ترامب  دونالد 

مقتل جمال خا�سقجي.

وم�سدر  حملي  م�سوؤول  ك�سف 
االأنبار  حمافظة  يف  ع�سكري 
ال�سبت، عن و�سول  العراق،  غربي 
منطقة  اإىل  اأمريكية  تعزيزات 
مع  احلدود  على  العراقية  التنف 
وقال  املحافظة  غربي  �سوريا، 
اإن  لالأنا�سول  حملي  م�سوؤول 
تعزيزات اأمريكية مكونة من اآليات 
ومدافع  "همر"  نوع  من  ع�سكرية 
اىل  و�سلت  اأخرى  ثقيلة  واأ�سلحة 
منطقة التنف 490 كم غرب مدينة 

الرمادي مركز حمافظة االأنبار".
املحلي،  امل�سوؤول  واأ�ساف 
كونه  ا�سمه  ذكر  عدم  مف�سال 
لالإعالم،  باحلديث  خمول  غري 
التعزيزات،  تلك  من  "الهدف  اأن 
تاأمني احلدود العراقية مع �سوريا، 
الع�سكرية  العمليات  مع  بالتزامن 
ال�سوري  باجلانب  انطلقت  التي 
داع�س  معاقل  اآخر  لتحرير 

بدوره،  الزور".  دير  مبحافظة 
وهو  العراق،  باجلي�س  �سابط  اأكد 
برتبة مقدم طلب عدم ذكر ا�سمه، 
واأ�ساف:  املعلومات  تلك  �سحة 
جاءت  االأمريكية  التعزيزات  "تلك 
ناحية  يف  االأ�سد  عني  قاعدة  من 
الرمادي،  غرب  كم   90 البغدادي 
الدويل  الطريق  وا�ستخدمت 
اىل  و�سوال  ملرورها  ال�رشيع 
القوات  اأن  التنف"واأو�سح  منطقة 
حمافظة  يف  تتخذ  االأمريكية 
عدة  �سوريا  مع  احلدودية  االأنبار 
قواعد لها، ومنها قاعدة احلبانية 
واالأ�سد  الرمادي،  �رشق  كم   30
اإ�سافة  الرمادي،  غرب  كم   90
وموقع  القائم  يف  موقعني  اىل 
ي�سدر  ومل  الرطبة  مدينة  �رشقي 
االإدارة  اأو  العراقية  ال�سلطات  عن 
تلك  ب�ساأن  اإعالن  االأمريكية 
اخلطوة حتى ال�ساعة 20:55 ت.غ.

االحتالل  قوات  داهمت 
املا�سية  الليلة  "االإ�رشائيلي" 
ارتفاعيه  عرفات  االأ�سري  منزل 
تتهمه  والذي  اخلليل  مدينة  يف 
امل�ستوطنة  بقتل  "اإ�رشائيل" 
اخلمي�س  ليلة  ان�سباخر"  "اوري 
املا�سي يف القد�س املحتلة وقال 

اإن  الناطق با�سم جي�س االحتالل 
املنزل  مقايي�س  عاينت  القوات 
مئات  وكان  لهدمه  متهيداً 
االإ�رشائيليني تظاهروا يف القد�س 
على قتلها  اأبيب" احتجاجاً  و"تل 
"املوت  امل�ساركون  وهتف 

ملنفذي العمليات".

النم�ساوية  ال�سلطات  اأحدثت 
لدى  ال�سديد  اال�ستياء  من  حالة 
جراء  امل�سلم،  املجتمع  اأو�ساط 
"االإ�سالم"  بكلمة  ا�ستبدالها 
ال�سهادات  يف  ا�ستداللية،  حروفا 
املدر�سية واأقدمت كل من وزارة 
الدينية  ال�سوؤون  ورئا�سة  الرتبية، 
التابعة لرئا�سة الوزراء، على و�سع 
يف  االإ�سالمية"  "الهيئة  اخت�سار 
كلمة  عن  عو�سا   İGGÖ البالد 
راأي  قادة  "االإ�سالم"وو�سف 
املجتمع االإ�سالمي، تلك اخلطوة 
امل�سلمني،  �سد  ال�سارخ  بالتمييز 

من احلكومة اليمينية املتطرفة.

ويف ت�رشيح لالأنا�سول، قال رئي�س 
اأوميت فورال،  االإ�سالمية،  الهيئة 
يف  التغيري  هذا  على  االإقدام  اإن 
تعد  التي  املدر�سية  ال�سهادات 
يتم  اأن  ينبغي  ال  ر�سمية،  وثائق 
بريوقراطية  جهة  من  قرار  عرب 
اإىل  �ستلجاأ  الهيئة  اأن  على  و�سدد 
�سد  القانونية،  الو�سائل  كافة 
القرار. ولفت فورال اإىل اأن وزارة 
باحليلولة  خطوتها  بررت  الرتبية 
دون اختيار الطالب اأبناء الطائفة 
العلوية، در�س "االإ�سالم" باخلطاأ، 
االختيارية  الدرو�س  حتديد  لدى 
و�سع  قرار  الهيئة  رف�س  واأكد 

ال�سمها،  املخت�رشة  االأحرف 
الدالة  االإ�سالم  كلمة  عن  عو�سا 
راأى  بدوره،  امل�سلمني  على هوية 
الباحث  ال�سيا�سية،  العلوم  اأ�ستاذ 
فريد  تاون،  جورج  جامعة  يف 
على  يرمي  القرار  اأن  حافظ، 
الهيئة  اإ�سعاف  اإىل  البعيد  املدى 
ر�سميا  امل�سلمني  متثل  التي 
ولفت اإىل اأن احلكومة ت�سعى اإىل 
واإبراز  كموؤ�س�سة،  الهيئة  اإ�سعاف 

العبني اآخرين )مل يذكرهم(.
الهيئة  اأن  "حافظ"  واأو�سح 
العلويني  متثل  املا�سي  يف  كانت 
 ،2013 العام  قبل  اأي�سا،  وال�سيعة 

اإىل  منق�سمة  اليوم  باتت  اأنها  اإال 
اخلطوة  �سكل  ما  هيئات،  ثالث 

االأوىل نحو اإ�سعافها.
االإ�سالم  كلمة  اإلغاء  اأن  واعترب 
من م�سامع املجتمع، يعد مبثابة 
الهيئة،  لتقوي�س  الثانية  اخلطوة 
اليمينية  احلكومة  �سعي  اإطار  يف 
"اإ�سالم  ت�سكيل  اإىل  املت�سددة 
منظورها"واأو�سح  وفق  خا�س 
الهيئة  اأن  اجلامعي  الباحث 
كافة  مظلتها  حتت  تن�سوي 
امل�ساجد واجلمعيات االإ�سالمية، 
اليمني  يروق  ال  الذي  االأمر 

املتطرف.

االإبادة  ر�سد  "منظمة  دعت 
حما�سبة  اإىل  اجلماعية"، 
اجلرناالت الذين يقودون "حملة 
الروهينغا  م�سلمي  �سد  اإبادة 
وبقية االأقليات يف ميامنار"وقال 
غريغوري  املنظمة،  رئي�س 
�ستاننت، يف كلمة خالل م�ساركته 
وامل�سوؤولية  احلماية  مبوؤمتر 
يوم  بنيويورك،  ميامنار،  يف 
توجد  "حاليا  املا�سي،  اجلمعة 

اأول  الدولية،  اجلنائية  املحكمة 
هو  فعله،  علينا  يتوجب  �سيء 
يقودون  الذين  اجلرناالت،  نبذ 
اأراكان  م�سلمي  �سد  اإبادة  حملة 
والكا�سني وال�سان وبقية العرقيات 
ومنع  يف ميامنار، من املجتمع، 
وجتميد  ال�سفر،  من  هوؤالء 
اأ�سولهم املالية". و�سدد �ستاننت 
اجلرناالت  مثول  �رشورة  على 
االإبادة  حمالت  يف  املتورطني 

دوال،  اأن  واأو�سح  املحكمة  اأمام 
وكندا  املتحدة  الواليات  مثل 
وماليزيا،  وال�سنغال  واالأرجنتني 
على  مبحاكمات  القيام  بو�سعها 
�سعيد عاملي على خلفية اأحداث 
االإبادة اجلماعية واأردف : "حتى 
االأ�سخا�س  هوؤالء  ارتكب  لو 
ميامنار،  يف  اجلماعية  االإبادة 
وحما�سبتهم،  اعتقالهم  فيمكن 
عند �سفرهم اإىل تلك الدول"وقد 

اأ�سفرت اجلرائم التي ا�ستهدفت 
اإقليم  يف  امل�سلمني  الروهينغا 
اقرتفت  والتي  مبيامنار،  اأراكان 
من قبل جي�س ميامنار وملي�سيات 
االآالف  بوذية متطرفة، عن مقتل 
بح�سب  امل�سلمني،  الروهينغا  من 
م�سادر حملية ودولية كما اأ�سفرت 
اأعمال العنف عن جلوء نحو مليون 
وفق  بنغالدي�س،  اجلارة  اإىل  منهم 

االأمم املتحدة.

دويلالإثنني 11 فيفري  2019  املوافـق  ل07 جمادى الأخر 1440هـ 7



م�ساهمةالإثنني 11 فيفري  2019  املوافـق  ل07 جمادى الأخر 1440هـ 8

 مبداأ التكلفة:

ح�سابات قرار ترامب باالن�سحاب من �سوريا
د. مروة نظري/مركز امل�ستقبل 
للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة

مبداأ التكلفة:

الأمريكي  الرئي�س  قراُر  يكن  مل 
قوات  ب�سحب  ترامب«  »دونالد 
اإذ  مفاجًئا؛  �سوريا  من  بالده 
املا�سية  الأ�سهر  مدار  على  كرر 
الإ�سارات  من  العديد  اإ�سدار 
ال�سدد،  هذا  يف  لنواياه  املوؤكدة 
بيد اأن الالفت لالنتباه هو طريقة 
لقرار  »ترامب«  وتنفيذ  اإ�سدار 
من  الأمريكية  القوات  �سحب 
»ترامب«  اأن  اأكدت  والتي  �سوريا، 
مل ي�ست�رش الدوائر املعنية ب�سنع 
مثل هذا القرار يف اإدارته، كما اأنه 
مل يقم بالتن�سيق مع حلفاء بالده 
امل�ساركني  الأخرى  الدول  من 
ملحاربة  الدويل  التحالف  يف 
اأن  يعني  الذي  الأمر  »داع�س«؛ 
التف�سري الأ�سا�سي لهذا القرار هو 
وتف�سرياته  »ترامب«،  �سخ�سية 
املك�سب  حل�سابات  اخلا�سة 
بامللف  يتعلق  فيما  واخل�سارة 
ال�سوري و�سبكة عالقات وا�سنطن 

يف منطقة ال�رشق الأو�سط.

دوافع الن�سحاب:

دوافع  اأبرز  اإىل  الإ�سارة  ميكن 
»ترامب« لتخاذ قرار الن�سحاب 
فيما  التوقيت  �سوريا يف هذا  من 

يلي:

1- �سيا�سات خف�س التكلفة: يرى 
»ترامب« اأن ال�سيا�سة الأمريكية يف 
ظل رئا�سته يجب اأن تكون خمتلفة 
رجال  من  �سابقيه  رئا�سة  عن 
بالدور  اهتموا  الذين  ال�سيا�سة 
للوليات املتحدة على  اخلارجي 
التي  القت�سادية  الأبعاد  ح�ساب 
يجيد التعامل معها باعتباره رجل 
فمنذ  الأول.  املقام  يف  اأعمال 
هاجم  للرئا�سة،  تر�سحه  بداية 

�سيا�سات الرئي�س الأ�سبق »بو�س« 
وا�سنطن يف  تورط  اإىل  اأدت  التي 
 5 كلفها  واأفغان�ستان، مما  العراق 
تريليونات دولر دون اأي مكا�سب 
زيادة  يف  ت�سبب  مما  حقيقية، 
ديون اأمريكا بال داٍع. من ثم يرى 
الوجود  تقلي�س  »ترامب« �رشورة 
اخلارج،  يف  املكلف  الأمريكي 
معارك  اأي  يف  الدخول  وجتنب 
جديدة اأو التزامات توؤدي لتفاقم 

الديون اأو الأعباء الأمريكية. 
»ترامب«  يجد  مل  ثّم،  ومن 
بالن�سحاب  القيام  يف  غ�سا�سة 
قام  التي  التفاقيات  كافة  من 
وجد  والتي  »اأوباما«،  �سلفه  بها 
اأمريكا،  م�سلحة  يف  لي�ست  اأنها 
والتفاق  املناخ،  اتفاقية  مثل: 
دلئل  وهناك  اإيران،  مع  النووي 
»ترامب« يف هذا  نهج  على جناح 
اإدارته  يف  حدث  مثلما  ال�سياق 
حيث  ال�سمالية،  كوريا  ملف 
يف  »ترامب«  تهديدات  جنحت 
اإر�ساخ كوريا ال�سمالية دون حرب، 
ل  يُ�سَجّ اإجناًزا  اعتُبرِ  ما  وهو 
جتميد  على  �سجعه  لـ«ترامب« 
بخ�سو�س  »اأوباما«  اإدارة  خطط 
يف  الأمريكي  الع�سكري  الوجود 

العراق و�سوريا. 
ال�سوري،  امللف  يخ�س  وفيما 
»ترامب«  اأ�سار  واأن  �سبق  فقد 
اأنفقت  املتحدة  الوليات  اأن  اإىل 
وهو  �سوريا،  يف  دولر  مليار   70
يجب  ُم�ْستَنَْكًرا  اأمًرا  اعتبه  ما 
الأهداف  حتقيق  مبجرد  اإيقافه 
الأمريكية يف املنطقة، كما عمد 
الهدف  اأن  تو�سيح  اإىل  »ترامب« 
الأمريكية  القوات  تواجد  من 
الهزمية  اإحلاق  هو  �سوريا  يف 
قد  اعتبه  ما  وهو  بـ«داع�س«، 
مبر  يوجد  فال  ثّم  ومن  حتقق، 

لبقاء قواته هناك. 
النت�سار:  اإعادة  اجتاهات   -2
القول  ميكن  اأخرى،  ناحية  من 
الأمريكي  الرئي�س  قرار  اإن 
�سوريا  من  امليداين  بالن�سحاب 

اطمئنانه  اإىل  م�ستنًدا  كان  رمبا 
القوات الأمريكية يف دول  لوجود 
بجوار �سوريا على نحو ي�سمح لها 
بالتدخل يف حال اقت�ست احلاجة 
قوات  هناك  تزال  فال  ذلك،  اإىل 
تركيا،  مثل:  دول  )يف  اأمريكية 
اأن  عن  ف�ساًل  وقطر(،  والعراق، 
وا�سنطن متلك دائًما خيار تفعيل 
قواتها اجلوية من �سفن الأ�سطول 
البحر  يف  املنت�رش  ال�ساد�س 

املتو�سط. 

3- انخفا�س عدد القوات: جتدر 
عدد  اإجمايل  اأن  اإىل  الإ�سارة 
�سوريا  يف  الأمريكيني  اجلنود 
ملا  وفًقا  جندي   2000 اإىل  و�سل 
مانينج«  »روب  الكولونيل  اأعلنه 
يف  البنتاجون(  با�سم  )املتحدث 
دي�سمب 2017. ومن ثم راأى بع�س 
الأمريكي  الوجود  اأن  املحللني 
و�سيلة  �سوى  يكن  مل  �سوريا  يف 
له  تكن  ومل  القوة،  ل�ستعرا�س 
تطور  بل  حقيقية،  قتالية  مهام 
وجوده من م�ست�سارين ع�سكريني 
الدعم  لتقدمي  �سغرية  قوات  اإىل 
ما  وهو  واملعنوي،  اللوج�ستي 
اأنه  بيد  الن�سحاب،  تنفيذ  ي�سهل 
تظل هناك بع�س الت�ساوؤلت حول 
م�سري قاعدة التنف ال�سرتاتيجية 
على احلدود بني العراق والأردن.

تقييمات �سلبية:

الأمريكي  الرئي�س  قرار  اأن  يبدو 
من  قواته  ب�سحب  يتعلق  فيما 
رجل  عقلية  غلبة  يعك�س  �سوريا 
يخ�س  فيما  وحتديًدا  الأعمال، 
والت�ساور  القرار،  �سناعة  اآليات 
بهذه  املعنية  الدوائر  داخل 
الأمريكية.  الإدارة  يف  امل�ساألة 
رغبة  عك�س  على  القرار  فجاء 
ومل  والدفاع،  اخلارجية  وزارتي 
يحَظ بدعم كبار رجال الكوجنر�س 
مل  »ترامب«  اأن  كما  املوؤثرين، 
ياأبه كثرًيا لالعرتا�سات من داخل 

الأمريكية  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
الأمريكيني  امليدانيني  والقادة 
املعنيني بتنفيذ قرار الن�سحاب، 
وهو ما دفع وزير الدفاع الأمريكي 
ا�ستقالته  لتقدمي  ماتي�س«  »جيم 
بعد يوم واحد من قرار »ترامب«، 
خطاب  فحوى  »ماتي�س«  ون�رش 
مع  مبا�رش  اجتماع  بعد  ا�ستقالته 
عن  الثنان  فيه  حتدث  »ترامب« 
فيما  �سيما  ل  الروؤى،  اختالف 
بحلف  وا�سنطن  عالقات  يخ�س 
اأعقاب  يف  الأطلنطي.  �سمال 
ماكجورك«  »بريت  قّدم  ذلك، 
لدى  اخلا�س  اأمريكا  )مبعوث 
ملحاربة  الدويل  التحالف 
من�سبه،  من  ا�ستقالته  »داع�س«( 
»ماكجورك«  باأن  تاأكيدات  و�سط 
ومل  متهوًرا  »ترامب«  قرار  اعتب 

ي�ستطع الدفاع عنه اأو تنفيذه. 
كما مل يقم »ترامب« بالتن�سيق مع 
يف  قواته  مع  امل�ساركني  حلفائه 
العمل امليداين يف �سوريا، ومن ثّم 
واأملانيا  وبريطانيا  فرن�سا  اأبدت 
الأمريكي«.  القرار  من  »قلقها 
الرئي�س  �رشح  الإطار،  هذا  ففي 
ماكرون«  »اإميانويل  الفرن�سي 
للقرار،  ب�سدة  ياأ�سف  اإنه  قائاًل، 
واإنه يُنتظر من »احلليف اأن يكون 
حلفائه  مع  ين�ّسق  واأن  ثقة،  حمل 
اإ�سادته  عن  ف�ساًل  الآخرين«، 
»جيم�س  الدفاع  وزير  با�ستقالة 

ماتي�س«. 

�سفقة اأمريكية – 
تركية:

يُ�سري بع�س املحللني اإىل اأن هناك 
»ترامب«  بني  التوافق  من  نوًعا 
هذا  يف  حدث  قد  و«اأردوغان« 
قام  اأن  بعد  �سيما  ل  ال�سياق، 
»ترامب« بالتغريد يف موقع تويرت: 
اجلمهورية  رئي�س  اأبلغني  »لقد 
اأردوغان«  طيب  »رجب  الرتكية 
من  تبقى  ما  على  �سيق�سي  باأنه 
رجل  وهو  �سوريا،  يف  »داع�س« 

ي�ستطيع القيام بذلك«. اإىل جانب 
تو�سيع  اجلانبني  نية  اإىل  الإ�سارة 
ب�سكل  بينهما  التجاري  التعاون 
قد  »اأردوغان«  اأن  ويبدو  كبري. 
عن  للدفاع  الفر�سة  هذه  ا�ستغل 
اأحد ثوابت الأمن القومي الرتكي، 
وهي تلك املتعلقة مبلف الأكراد، 
م�ساعيهم  اإيقاف  يف  ورغبته 
لتاأ�سي�س دولة قومية خا�سة بهم، 
�سواء يف �سوريا اأو العراق، وهو ما 
على  انعكا�سات  له  تكون  �سوف 

اأكراد تركيا.
قرار  اأن  الفر�سية  هذه  ويدعم 
تنامي  مع  اأتى  قد  »ترامب« 
القيام  عزمها  عن  تركيا  حديث 
الفرات  �رشق  ع�سكرية  بعملية 
ميلي�سيات  وجود  اإزالة  ت�ستهدف 
»�سالح م�سلم« يف املنطقة، وعلى 
ال�سوري  ال�رشيط احلدودي  طول 

مع تركيا. 
املبر  من  كان  احلال،  وبطبيعة 
تخوفات  »ترامب«  قرار  يثري  اأن 
وغ�سب قوات �سوريا الدميقراطية 
)ق�سد( ذات الغالبية الكردية، التي 
كانت احلليف امليداين الأ�سا�سي 
للقوات الأمريكية يف �سوريا، حيث 
القرار  اأن  القوات  تلك  اعتبت 
�رشق  من  بالن�سحاب  الأمريكي 
وخيانة  الظهر،  يف  طعنة  �سوريا 
قوات  من  املقاتلني  اآلف  لدماء 
ووحدات  الدميقراطية  �سوريا 

حماية ال�سعب الكردية.

ترحيب رو�سي:

�سهدت ال�سنوات القليلة املا�سية 
توجًها وا�سًحا من جانب مو�سكو 
لالنخراط يف الأزمة ال�سورية تبلور 
ب�سكل وا�سح مع م�ساركة القوات 
لقوات  دعًما  �سوريا  يف  الرو�سية 
الرئي�س »ب�سار الأ�سد«. ولعّل هذا 
النخراط الرو�سي الوا�سح هو ما 
ال�سدام  لتجنب  »ترامب«  يدفع 
اإىل حد احلرب مع رو�سيا ب�سبب 
ال�سوري،  امللف  يف  اخلالف 

من  متكنت  الأخرية  لأن  وذلك 
هناك،  الع�سكرية  اأقدامها  و�سع 
وامتد نفوذها اإىل البحر الأبي�س 
ب�سهولة  تقبل  ولن  املتو�سط، 
التفريط يف هذه املكا�سب، وهو 
اأهمية  حمدودية  مع  يتوازى  ما 
لـ«ترامب«،  بالن�سبة  املنطقة 
قواته  تواجد  حتجيم  يف  ورغبته 
التكلفة.  هذه  من  واحلد  بها، 
ويرى بع�س املحللني اأن »ترامب« 
ال�سوري  ل يعار�س عودة اجلي�س 
تقوم  اأن  التي ميكن  املناطق  اإىل 
ويف  الأمريكية،  القوات  باإخالئها 
مو�سكو  تتمكن  لن  نف�سه  الوقت 
من التمدد يف املنطقة يف �سياق 
الأمريكية-الرو�سية  التفاهمات 
ب�ساأن  »اأوباما«  اإدارة  مع  ال�سابقة 
املناطق  يف  التواجد  تقا�سم 
م�سلحة  من  ولي�س  ال�سورية، 
التفاهم،  هذا  خرق  الكرملني 
ي�سيطر  التي  املناطق  وتعري�س 
عليها لتقلبات وتبدلت يف موازين 

القوى. 
ترحب  اأن  الطبيعي  من  كان  لذا 
رو�سيا بقرار »ترامب«، معتبة اأنه 
ال�سيا�سية  الت�سوية  اآفاق  �سيفتح 
يوؤثر  اأن  ومتوقعة  البلد،  هذا  يف 
اللجنة  ت�سكيل  على  اإيجابًيّا 
الد�ستورية ال�سورية، وعلى الو�سع 
بني  احلدودية  التنف  منطقة  يف 
�سوريا والأردن. كما ترى مو�سكو 
بداأت  املتحدة  »الوليات  اأن 
تدرك اأن معار�ستها للجهود التي 
لعملية  ال�سامنة  الدول  تبذلها 
اإيران( يف  اأ�ستانة )رو�سيا، تركيا، 
الأمريكية  �سوريا ت�رش بامل�سالح 

عينها«.
الرتحيب  هذا  اأن  البع�س  ويرى 
رمبا  الأمريكي  بالقرار  الرو�سي 
اأمريكية  لتفاهمات  مدخاًل  يكون 
تركية،   - رو�سية   - اإيرانية   -
الأزمة  ت�سوية  مع  بالتوازي 
يُعيد  مبا  �سيا�سًيّا،  ال�سورية 
ت�سكيل خريطة توازنات القوى يف 

املنطقة يف الفرتة املقبلة. 



املكتب العمومي للمح�ضر الق�ضائي الأ�ضتاذ : بن ق�ضمية ال�ضا�ضي لدى جمل�س ق�ضاء 
امل�ضيلة 62/12 �ضارع بلخيذر خيدري حي اله�ضبة بو�ضعادة

حم�شر تبليغ م�شمون حكم جتاري عن طريق الن�شر بجريدة يومية
املادة 412 فقرة 4 من ق . اإ.م.اإ

نحن �لأ�ستاذ : بن ق�سمية �ل�سا�سي حم�رش ق�سائي لدى جمل�س ق�ساء �مل�سيلة لفائدة : بنك �جلز�ئر �خلارجي – م�ؤ�س�سة �قت�سادية �رشكة ذ�ت �أ�سهم – ممثلة يف 
مديرها �لعام  �لكائن مقره ب 11 �سارع �لعقيد عمريو�س �جلز�ئر �لعا�سمة حماميها بن �رش�ج بلقا�سم 

�سد :بن ب�سري يا�سني  
�ل�ساكن : حي 144 م�سكن عمارة 05 رقم 48 طريق �جلز�ئر ب��سعادة ولية �مل�سيلة  

 18/00831  : رقم  فهر�س   17/00301  : رقم  ق�سية    2017/04/10 بتاريخ  �لبحرية    / �لتجارية  �لغرفة  �مل�سيلة  ق�ساء  عن جمل�س  �ل�سادر  �لقر�ر  على  بناء   -
�ملمه�ر بال�سيغة �لتنفيذية . - بناء على حم�رش �لتبليغ �لر�سمي للتكليف بال�فاء و تبليغ �لتكليف بال�فاء �مل�ؤرخ يف : 2018/07/26  �ملر�سل بر�سالة م�سمنة 
�لتنفيذي �مل�ؤرخ يف  : 2018/07/26 - و بناء على �لإذن بن�رش م�سم�ن عقد تبليغ �لر�سمي للتكليف بال�فاء  بريد ب��سعادة . - بناء على حم�رش تبليغ �ل�سند 
�ملحرر بتاريخ  : 2018/12/10 عن �ل�سيد رئي�س حمكمة ب��سعادة حتت رقم 18/922 و �لذي �أذن  لنا مب�جبه بن�رش م�سم�ن �لتبليغ �لر�سمي للتكليف بال�فاء 
�ملحرر بتاريخ 2018/07/26 للمنفذ عليه بن ب�سري يا�سني  �ل�ساكن حي 144 م�سكن عمارة 05 رقم 48 طريق �جلز�ئر ب��سعادة ولية �مل�سيلة لفائدة �ملنفذ له بنك 
�جلز�ئر �خلارجي وكالة ب��سعادة  بجريدة ي�مية وطنية طبقا لن�س �ملادة 412 فقرة 04 من قان�ن �لإجر�ء�ت �ملدنية و �لإد�رية. كلفنا نحن �ملح�رش �لق�سائي 
�ل�ديعة  :  : بال�فاء مببلغ  �ألزمناه  �ل�ساكن حي 144 م�سكن عمارة 05 رقم 48 طريق �جلز�ئر ب��سعادة ولية �مل�سيلة و  �ل�سيد :بن ب�سري يا�سني  �أعاله  �ملذك�ر 
1.899.799.40دج ملي�ن و ثمامنائة و ت�سعة و ت�سع�ن �لف و �سبعمائة و ت�سعة و ت�سع�ن دينار جز�ئري و 40 �سنتيم    بالإ�سافة �ىل �مل�ساريف و �أتعاب �ملح�رش 

�لق�سائي و �أخطرناه باأن له مهلة )15( خم�سة ع�رش ي�ما لل�فاء ت�رشي من تاريخ ن�رش م�سم�ن حم�رش �لتكليف يف جريدة ي�مية وطنية و �إل نفذ عليه جرب� .
املح�ضر الق�ضائي 

ANEP N°: 1916003514 الو�ضط:2019/02/11

الو�ضط:2019/02/11

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
مكتب �لأ�ستاذ حيمد ن�سيم حم�رش ق�سائي لدى �خت�سا�س جمل�س ق�ساء �جلز�ئر 

�لكائن مكتبه / ب : عمارة �ملن�س�رة مدخل ب �لطابق )02( حديقة مريم�ن ب�زريعة 
تكليف بال�فاء عن طريق �لن�رش

)�ملادة 412 فقرة 4 من ق � م � (

بطلب من : بلدية بئر مر�د ر�ي�س ممثلة برئي�سها  
�لكائن مقرها :  بئر مر�د ر�ي�س  

- بناء على �حلكم �ل�سادر عن �ملحكمة :�لإد�رية �جلز�ئر ، �لغرفة رقم : 02   ، ق�سية رقم : 16/02396 ، فهر�س رقم : 00912/ 17  بتاريخ : 
2017/03/08 و �ملمه�ر بال�سيغة �لتنفيذية �مل�ؤرخة يف : 2017/05/11 حتت رقم : 17/462  

- �سعينا من �أجل تبليغ �لرتقية �لعقارية �سم�سار ممثلة مب�سريها و �لكائن مقرها ب 20 �أوت 1955 ع ب مدخل ب رقم 18 �لد�ر �لبي�ساء بتاريخ 
2017/06/13 . �إل �أننا مل نتمكن من مقابلة �ملطل�ب تبليغها يف �لعن��ن . 

فاأر�سلنا �ملح�رش مع ن�سخة من �ل�سند �لتنفيذي عن طريق �لربيد بتاريخ : 2017/06/13 عمال بامل��د 411 و 412 من قان�ن �لإجر�ء�ت �ملدنية 
و �لإد�رية .

بتاريخ  �لبي�ساء  �لد�ر  �أمام حمكمة   و  �لبي�ساء  �لد�ر  بلدية  �إعالنات  ل�حة  على  �لتنفيذي  �ل�سند  و  بال�فاء  �لتكليف  بالتعليق حم�رش  قمنا  كما 
 2017/06/18

- بناء على �أمر باإذن �لن�رش �ل�سادر عن رئي�س حمكمة �لد�ر �لبي�ساء بتاريخ : 2019/01/27 ، يحمل رقم : 19/224 و تطبيقا لأحكام �ملادة 412 
فقرة 4 من ق � م � و كلفنا نحن �ملح�رش �لق�سائي �لأ�ستاذ حيمد ن�سيم و �ألزمنا �لتعاونية �لعقارية �سم�سار   بت�سديد مبلغ 21.600.000 دج  يف  
خالل �أجل 15 ي�ما �بتد�ء من تاريخ �لن�رش يف �جلريدة �ل�طنية و بعد �نق�ساء �ملدة �لقان�نية ، تتخذ كافة �لإجر�ء�ت �لقان�نية لتنفيذ �لعقد طبقا 

للمادة 612 من قان�ن �لإجر�ء�ت �ملدنية و �لإد�رية .

                                                                                                                           املح�ضر الق�ضائي 

املكتب العمومي للمح�ضر الق�ضائي الأ�ضتاذ : بن ق�ضمية ال�ضا�ضي لدى جمل�س ق�ضاء امل�ضيلة
بو�ضعادة اله�ضبة  حي  خيدري  بلخيذر  �ضارع   62/12

حم�شر تبليغ م�شمون حكم جتاري عن طريق الن�شر بجريدة يومية
املادة 412 فقرة 4 من ق . اإ.م.اإ

نحن �لأ�ستاذ : بن ق�سمية �ل�سا�سي حم�رش ق�سائي لدى جمل�س ق�ساء �مل�سيلة لفائدة : بنك �جلز�ئر �خلارجي – م�ؤ�س�سة �قت�سادية �رشكة ذ�ت 
�أ�سهم – ممثلة يف مديرها �لعام  �لكائن مقره ب 11 �سارع �لعقيد عمريو�س �جلز�ئر �لعا�سمة حماميها بن �رش�ج بلقا�سم 

�سد :ح�ميميد خليف �ل�ساكن : حي �سيدي �سليمان رقم 910/04 ب��سعادة ولية �مل�سيلة  
- بناء على �حلكم �ل�سادر عن حمكمة ب��سعادة �لق�سم  �لتجاري / �لبحري  بتاريخ 2017/12/21 ق�سية  رقم : 17/02142 فهر�س رقم : 17/02891 
�ملمه�ر بال�سيغة �لتنفيذية . - بناء على حم�رش �لتبليغ �لر�سمي للتكليف بال�فاء و تبليغ �لتكليف بال�فاء �مل�ؤرخ يف : 2018/06/04  �ملر�سل 

ب���سطة  ر�سالة م�سمنة بريد ب��سعادة . - بناء على حم�رش تبليغ �ل�سند �لتنفيذي �مل�ؤرخ يف  : 2018/06/04
- و بناء على �لإذن بن�رش م�سم�ن عقد تبليغ �لر�سمي للتكليف بال�فاء �ملحرر بتاريخ  : 2018/12/09 عن �ل�سيد رئي�س حمكمة ب��سعادة حتت 
رقم 18/917 و �لذي �أذن  لنا مب�جبه بن�رش م�سم�ن �لتبليغ �لر�سمي للتكليف بال�فاء �ملحرر بتاريخ 2018/06/04 للمنفذ عليه ح�ميميد خليف   
�ل�ساكن حي �سيدي �سليمان رقم 910/04 ب��سعادة ولية �مل�سيلة   لفائدة �ملنفذ له بنك �جلز�ئر �خلارجي وكالة ب��سعادة  بجريدة ي�مية وطنية 

طبقا لن�س �ملادة 412 فقرة 04 من قان�ن �لإجر�ء�ت �ملدنية و �لإد�رية.
كلفنا نحن �ملح�رش �لق�سائي �ملذك�ر �أعاله �ل�سيد :ح�ميميد خليف  �ل�ساكن حي �سيدي �سليمان رقم 910/04 ب��سعادة ولية �مل�سيلة  

و �ألزمناه : بال�فاء مببلغ �ل�ديعة  : 2.237.537.93 دج   ملي�نان و مائتان و �سبعة و ثالث�ن �لف و خم�سمائة و�سبعة و ثالث�ن دينار جز�ئري و 93 
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وا�ست�سهد الأ�سري فار�س بارود )51 
عاماً( م�ساء الأربعاء، داخل �سجون 
الطبي  الإهمال  نتيجة  الحتالل 
املتبع بحق الأ�رسى الفل�سطينيني، 

بعد اعتقال دام 28 عاما.
الأ�سري  ر�سالة  ن�س  يلي  وفيما 
�سباط   6 بتاريخ  املكتبة  �سالمة 

احلايل:
كباقي  وتاريخ  جدا،  عادّي  يوم 
النا�س؛ منهم  التواريخ عند جميع 
من يحتفل به، وهناك من يحزن، 
هذا  يف  ي�ستذكره  ما  ح�سب  كٌلّ 
العامل  هذا  يعي  هل  اليوم.ولكن 
هذه  يف  يعلم  من  هناك  هل  اأو 
الدنيا اأن هناك دنياً وعامًلا وب�رًسا 
لهم  �سم�س  ل  عنهم،  حمجوبني 
حديد  من  �سماوؤهم  قمر؟!!  ول 
بينهم  مق�سمة  اأمتار  واأر�سهم 
�سقط  واليوم  اأرقام،  واأ�سماوؤهم 
الثامنة  املرتبة  فاحتل  رقم  منهم 
عّمر  اأن  بعد  املائتني  بعد  ع�رسة 
�سبعة  جتهلونها  التي  دنيانا  يف 
وع�رسين عاما، عا�سها هذا الرقم 
اأفراحه لحقا  وقليل من  باأحزانه 
قليلة  باأعوام  �سبقته  التي  باأمه 
تكتحل  حتى  تراه  اأن  حتلم  وهي 
عيناها، توفاها اهلل وقد كنا ناأن�س 
ب�سوتها القادم من بعيد ت�سكو اإىل 
اهلل ظلم هذا العامل الذي مل يرحم 
لها  لبن  امل�ستاق  ال�سعيف  قلبها 
غاب عنها بفعل الواجب يف دنيانا 

املحجوبة عن دنياكم..
ال�سم،  هو  هذا  بارود؛  فار�س 
عنه،  بالك�سف  لنا  �ُسمح  وقد 
ولأنه  رقما،  حياته  يف  وكان 
املوت  بفعل  حريته  نال  اأن  وبعد 
�سجنه  من  قيوده  من  حرره  الذي 
يا  مر�سه.فهل  من  زنزانته  من 
َويَا  الدنيا  اأحرار  َويَا  العامل  اأيها 
با�سمه  �سمعتم  املقاومة  اأبطال 
واأمثاله  ومعاناته  مر�سه  وهل 
الثمينة  اأوقاتكم  من  اأخذ  كثرًيا 
لياًل!!  به  فكرمت  هل  دقائق!!! 
هل كان حا�رسا يف دعائكم!! هل 

وعلى  م�ساريعكم  �سمن  من  كان 
فقد  هلل  اأولوياتكم؟!!!حمدا  �سلم 
بنزوله  واأراحكم  وا�سرتاح  اأراح 
�سبعة  حملتوه  وقد  كواهلكم  عن 
حالكم  ول�سان  عاما  وع�رسين 
اإن  الباقني"، فواهلل  " عقبال  يقول 
اأفعالكم نطقت بذلك واإن مل تنطق 
اأي  دين ويف  اأي  واإل يف  األ�سنتكم، 
يرتك  م�سمى  اأي  وحتت  قانون 
واإخوانكم ومنا�سولكم كل  اأبناوؤكم 
هذه ال�سنوات خلف الق�سبان حتت 
رحمة ال�سجان تفرت�سهم الأمرا�س 
وقد  ماتوا  ما  اإذا  حتى  ..!!!!؟ 

ال�سجون  هذه  يف  وهرموا  �ساخوا 
يف  وتناف�ستم  عليهم  تباكيتم 
باخلطب  �سوتكم  وارتفع  تبنيهم، 
األي�س  �سهداء!!..  تزفوهم  الرنانة 
علينا  يخرج  ر�سيد  رجل  منكم 
مراعاة مل�ساعرنا  اأو  ولو جماملة 
اأو  بالتق�سري  يعرتف  اأو  فيعتذر 

يعلن الف�سل!!!؟
كان  منكم  اأحد  كان  اإن  اأحتداكم 
اأمه  زار  اأو  كنيته  اأو  ا�سمه  يعرف 
املوت  اأرحم  ما  موتها..  قبل 
عندما يحررنا من قبورنا ويخرجنا 
من �سجوننا فريفعنا على روؤو�سكم 
اأن  باأ�سمائنا وي�سود وجوهكم بعد 
لنا  ر�سيتم  وقد  �سواآتكم  يك�سف 
للقاء  فار�س  الأرقام.. ذهب  حياة 
اأمه حتى يُكحل لها عيونها ويدفئ 
ثم  اأح�سانها..  يف  ويرمتي  قلبها 
القدر  اإنه  اجلميع:  ويقول  تقولون 
تعلقون  �سماعة  اأ�سبح  الذي 
القدر  وف�سلكم..  عجزكم  عليها 
باأ�سبابه!!؟؟ا�سرتاح  اإل  ي�سري  وهل 
حمدية،  اأبو  ومي�رسة  فار�س 
ولتنفعكم  اأجوبتكم،  فح�رسوا 
ا�سرتاح  وف�ساحتكم..  خطبكم 
وقيده ومر�سه،  فار�س من �سجنه 
ا�سمه،  وظهر  رقمه،  و�سقط 
باملوت  فمرحبا  املوت،  وحرره 

حرا حمرراً لالأحرار.
الأ�سري ح�سن �سالمة

�سجن هدارمي

كتب الأ�سري ح�سن �سالمة، املعتقل منذ 17 ماي 1996 وحمك�م بال�سجن امل�ؤبد 48 مرة، ر�سالة 
من داخل �سج�ن الحتالل ال�سرائيلي يف اأعقاب ا�ست�سهاد الأ�سري فار�س بارود من قطاع 

غزة، بعن�ان: "امل�ت ن�سري الأ�سرى.. فهل هناك من يعقل، واأخريا فار�س بارود حر".

من هدارمي يكتب الأ�سري �سالمة

املوت ن�سري الأ�سرى فهل هناك من يعقل؟

الأ�سرى القدامى:
زهرات  اأفنوا  الأ�رسى  هوؤلء 
الق�سبان،  خلف  �سبابهم 
عمره  من  اأم�سى  من  فمنهم 
اأم�سى  مما  اأكرث  ال�سجن  يف 
من  ومنهم  يزال،  ول  خارجه 
ترك اأبنائه اأطفالً، ليلتقي بهم 
بدون  الأوىل  للمرة  ويعانقهم 
ق�سبان وهم اأ�رسى مثله خلف 
فقد  من  ومنهم  الق�سبان، 
يقبلهم  اأن  دون  ولالأبد  والديه 
والكثري  الأخري،  الوداع  قبلة 
واأ�سدقاء  اأحبة  يَر  مل   منهم 
بل  اعتقاله،  حلظة  منذ  له 
ون�سى �سورهم و�سور ومالمح 
ومنهم  اأقربائه  وحتى  جريانه 
ومنهم... لكن جميعهم يحيون 
على الأمل رغم الأمل، وواثقون 

من يوم �سياأتي حتماً لريوا فيه 
بال  اأحبتهم  ووجوه  احلرية 
عن  وبعيداً  وقيود  ق�سبان 

ال�سجان.
اأ�سري   )660( حوايل  وهناك 
داخل  احلياة  مدى  حمكوم 
اأكان  �سواء  الحتالل  �سجون 
ملرة واحدة، اأو ملرات عديدة 
كما هو احلال مع الأ�سري عبد 
)36( عام  الربغوثي  اهلل غالب 
مدى  واملحكوم  اهلل  رام  من 
احلكم  وهو  مرة   )67( احلياة 
احلركة  تاريخ  يف  الأعلى 

الأ�سرية.
العدد  هو  اأ�سرياً   )366(
معتقلني  هم  ملن  الإجمايل 
من  اأو�سلو  اتفاق  قبل  ما  منذ 

يطلق  وهوؤلء   ،1994 العام 
القدامى"  "الأ�رسى  عليهم 
الأ�رسى،  اأقدم  باعتبارهم 
على  م�سى  منهم  واحد  فاأقل 
عاماً،  ع�رس  ثالثة  اعتقاله 
اعتقاله  على  م�سى  واأقدمهم 
ثالثون عاماً، وهوؤلء "الأ�رسى 
مناطق  من  هم  القدامى" 
ومنهم  بل  خمتلفة،  جغرافية 

من بلدان عربية �سقيقة.
اأما الأ�رسى الذين م�سى على 
عام،   )20( من  اأكرث  اعتقالهم 
واأقدم  اأ�سرياً   )73( فعددهم 
ال�سفة  من  الأ�رسى  هوؤلء 
الغربية هم �سعيد وجيه �سعيد 
نابل�س،  من  عاماً(   56( العتبة 
منذ  ومعتقل  اأعزب  وهو 

�سالح  ونائل   ،1977/7/29
عاماً(   50( الربغوثى  عبداهلل 
من رام اهلل، وهو اأعزب ومعتقل 
وفخري   ،1978/4/4 منذ 
الربغوثى  اهلل  عبد  ع�سفور 
)53 عاماً( من رام اهلل، متزوج 
 ،1978/6/23 منذ  ومعتقل 
�سعيد  العزيز  عبد  واأكرم 
من  عاماً(   45( من�سور 
منذ  ومعتقل  اأعزب  قلقيلية، 
اإبراهيم  وحممد   ،1979/8/2
حممود اأبو علي    )51 عاماً( 
متزوج  اخليل،  يف  يطا  من 
 ،1980/8/21 منذ  ومعتقل 
ابراهيم ف�سل ناجى جابر )53 
عاماً( من اخلليل ومعتقل منذ 

.1982/1/8

الأ�سـرى القدامى العـرب:

عائلة الأ�سري املري�س معت�سم رداد 

 مللنا املنا�سدات.. اأبنا�ؤنا ميوتون!

واأقدمهم  عرب  اأ�رسى   )9(
الأ�سري/  هو  وعميدهم 
 45( القنطار  �سامي  �سمري 
يف  عبية  قرية  من  عاماً( 
اجلنوب اللبناين ومن مواليد 
ويعترب  كما   ،1962 عام 
منذ  معتقل  وهو  اأ�سهرهم 
منذ  اأي   ،1979 ني�سان   22
28 عاماً، ورف�ست احلكومة 
عنه  الإفراج  الإ�رسائيلية 
عام  التبادل  �سفقة  �سمن 
ال�سعبية  اجلبهة  مع   1985
رف�ست  كما  العامة،  القيادة 
 2004 يناير  يف  عنه  الإفراج 
التي  التبادل  عملية  �سمن 
بالرغم  اهلل،  جرت مع حزب 
اأنها اأفرجت عن 24 معتقاًل 
لديها،  معتقلني  كانوا  لبنانياً 
يوم  يعترب  وباملنا�سبة 
يوم  هو  ني�سان   22 اعتقاله 

الأ�سري العربي.
اأ�رسى(   4( اإىل  بالإ�سافة 

اجلولن  ه�سبة  من  �سوريني 
�سليمان  ب�سري  وهم  املحتلة 
)42 عاماً(، و�سدقي  املقت 
عاماً(،   40( املقت  �سليمان 
 40( وايل  حممود  وعا�سم 
عاماً(، و�ستيان منر وايل )41 
معتقلون  وجميعهم  عاماً(، 

منذ اأغ�سط�س1985.
الأردنيني  الأ�رسى  واأما 
من  يعتربوا  الذين  الأربعة 
فقد  القدامى  الأ�رسى 
خرجوا من �سجون الحتالل 
باأن  تق�سي  اتفاقية  �سمن 
الأردنية  لل�سجون  ينتقلوا 
اأحكامهم،  بقية  ليم�سوا 
العجلوين  طه  �سلطان  وهم: 
عبد  واأمني  عاماً(،   33(
عاماً(،   41( ال�سانع  الكرمي 
وخالد عبد الرازق اأبو غليون 
)39 عاماً(، و�سامل يو�سف اأبو 
غليون )38 عاماً(، وجميعهم 
معتقلون منذ نوفمرب 1990.

املري�س  الأ�سري  عائلة  اأطلقت 
عرب  اأمل  �رسخة  رداد  معت�سم 
لإنقاذ  الأ�رسى"  اإعالم  "مكتب 
حياة الأ�رسى املر�سى يف �سجون 
الحتالل، حيث ملت املنا�سدات 
كما قالت وهي تنظر اإىل الأ�رسى 
نتيجة  يوم  كل  يف  "ميوتون" 

الإهمال الطبي.
رداد  الأ�سري  �سقيق  ويقول عاهد 
مري�س  اأ�سري  اأي  ا�ست�سهاد  اإن 
ي�سكل  الحتالل  �سجون  داخل 
اأهله  اأننا  ونعترب  لنا؛  فاجعة 
على  القادم  الدور  اأن  فنتخيل 
ويحدث  �سدمة  ت�سيبنا  معت�سم، 
ونتابع  املنزل  يف  ا�ستنفار  لدينا 
كيف  ملعرفة  بكثافة  الأخبار 
ا�ست�سهد وما هو مر�سه وكم مدة 
من احلكم يق�سي واإذا والدته على 
قيد احلياة اأم ل، كلها اأ�سئلة نهتم 
اإجاباتها كما حدث معنا  مبعرفة 
الأ�سري فار�س  ا�ست�سهاد  يف حالة 
العائلة  باأن  عاهد  ويوؤكد  بارود". 
بقيا�س  تبداأ  احلالت  هذه  يف 
الأمر على نف�سها لأنه ل يوجد من 
ي�سعر مبعاناة اأهل ال�سهيد الأ�سري 
اإل عائالت الأ�رسى املر�سى التي 
عانت من الوجع نف�سه، مبينا باأن 
لإنقاذ  املنا�سدات  ملت  العائلة 
مر�س  ي�سارع  الذي  ابنها  حياة 
ال�رسطان واأمرا�سا اأخرى ل تقل 
اأملاً ويقبع الأ�سري رداد يف مقربة 
ي�سميها  التي  تلك  الرملة؛  �سجن 

اإل  هي  وما  بالعيادة  املحتل 
البقية،  اآخر ل يختلف عن  �سجن 
ترقد فيه اأج�ساد اأثخنها املر�س 

والأحكام اخليالية.
دخل  �سقيقه  باأن  عاهد  ويو�سح 
�سجون  يف  ع�رس  الرابع  عامه 
عاما هي   20 اأ�سل  من  الحتالل 
اأخطر  من  ويعترب  حكمه،  مدة 
احلالت املر�سية ومقيم دائم يف 

�سجن الرملة.
ال�سهرين  خالل  وي�سيف:" 
باأ�سعب  معت�سم  مر  الأخريين 
ظهرت  حيث  مر�سه  يف  مرحلة 
لها  لي�س  جديدة  اأمرا�س  لديه 
دواء  حبة   66 يتناول  فهو  عالج؛ 
حقنا  وياأخذ  نوعا   25 من  يوميا 
حقنة  بينها  �سهرياً  متنوعة 
كي  احلديد  وحقنة  الكيماوي 
تزيد من قوة الدم الذي ل يرتفع 
وي�سري  وحدات".   8 معدل  عن 
فح�س  اأظهر  يومني  قبل  اأنه  اإىل 
الع�سب  اأن  �سقيقه  اأجراه  جديد 
لديه تالف و�سيبداأ عالجا جديدا 
ميكن  عما  مت�سائال  الأمر؛  لهذا 
يحتمل  اأن  الأ�سري  هذا  جل�سد 
بعد كل ذلك فلم يبق مكان فيه اإل 
يحتمل  يعد  فلم  للحقن،  وتعر�س 
اآلم املفا�سل ول ه�سا�سة العظام 
ع�سلة  ق�سور  اأو  ال�سغط  ول 
القلب اأو ك�رس الأ�سالع اأو النزيف 
الناجمة  املناعة  قلة  اأو  ال�سديد 

عن اأمرا�سه.
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يحرم  حيث  النوم:  من  احلرمان   -
املعتقل من النوم لفرتات طويلة.

حيث  �ضيقة:  غرفة  يف  احلب�س   -
�ضيقة  زنزانة  يف  املعتقل  يحب�س 
اأو  اجللو�س،  فيها  ي�ضعب  جداً، 

الوقوف ب�ضكل مريح.
الطعام: حيث يحرم  - احلرمان من 
املعتقل من بع�س الوجبات الغذائية 
املعتقل حياً،  يبقي  الذي  بالقدر  اإال 
وال يتم اإعطاء املعتقل الوقت الكايف 

لتناول الطعام.
يتعر�س  حيث  املربح:  ال�رضب   -
واخلنق،  والركل  لل�ضفع  املعتقل 
احل�ضا�ضة،  االأماكن  على  وال�رضب 

واحلرق باأعقاب ال�ضجائر، والتعر�س 
لل�ضدمات الكهربائية.

ال�ضاخبة:  للمو�ضيقى  التعر�س   -
للمو�ضيقى  املعتقل  يتعر�س  حيث 

ال�ضاخبة التي توؤثر على احلوا�س.
- التهديد باحداث اإ�ضابات وعاهات: 
حيث يتم تهديد املعتقل باأنه �ضوف 
والنف�ضي  اجل�ضدي  بالعجز  ي�ضاب 

قبل مغادرة التحقيق.
حيث  املعتقل:  كرامة  من  احلط   -
باأمور  القيام  على  املعتقل  يرغم 
مثل:  كرامته،  من  احلط  �ضاأنها  من 
حذاء  تقبيل  على  املعتقل  "اإرغام 

املحقق".
باالغت�ضاب  املعتقل  تهديد   -
على  اأو  عليه  اجلن�ضي  واالعتداء 

زوجته وذويه.

ال�ضغط  اأجل  - اعتقال االأقارب من 
على املعتقل.

العمالء: حيث  مع  املعتقل  حب�س   -
جمموعة  مع  املعتقل  و�ضع  يتم 
حل�ضاب  يعملون  الذين  العمالء  من 

املخابرات االإ�رضائيلية.
املحقق  يقوم  حيث  الهز:  اأ�ضلوب   -
ب�ضكل  وهزه  باملعتقل،  باالإم�ضاك 
منظم وبقوة و�رضعة كبرية من خالل 
العنق  يهتز  بحيث  مالب�ضه،  م�ضك 
وال�ضدر والكتفني؛ االأمر الذي يوؤدي 
اإغماء  بحالة  املعتقل  اإ�ضابة  اإىل 

ناجتة عن ارجتاج يف الدماغ.
ي�ضمى  ما  على  املعتقل  عر�س   -

بجهاز فح�س الكذب.
باردة  ملوجات  املعتقل  تعري�س   -
اأو  �ضيفاً،  حارة  وموجات  �ضتاء، 

كالهما معاً.
ق�ضاء  من  املعتقل  حرمان   -

احلاجة.
- اإجبار املعتقل على القيام بحركات 
"و�ضع  وموؤملة  �ضعبة  ريا�ضية 
لفرتة  ال�ضفدع  جل�ضة  اأو  القرف�ضاء، 
املحقق  ي�ضع  حاالت  ويف  طويلة، 
حترك  عدم  ل�ضمان  الكر�ضي 

ال�ضجني".
بت�ضليم  موؤ�ض�ضة  اأعدته  تقرير  وكان 
 ،1998 حزيران  يف  االإ�رضائيلية 
�ضجيناً   850 من  اأكرث  اأن  اأكد  قد 
فل�ضطينياً يتعر�ضون الأ�ضكال متنوعة 
حمققي  واأن  �ضنة،  كل  التعذيب  من 
اأثناء حتقيقهم  ي�ضتخدمون  ال�ضاباك 
الفل�ضطينيني  للمعتقلني  وا�ضتجوابهم 

اأكرث من 105 و�ضائل للتعذيب.

متار�س ال�سلطات الإ�سرائيلية العديد من و�سائل التعذيب وال�سغط اجل�سدي والنف�سي، وفيما يلي جزء من هذه الو�سائل: - تغطية الوجه والراأ�س: حيث يتعر�س املعتقل لتغطية وجهه بكي�س 
قذر؛ مما يوؤدي اإىل ت�سوي�س الذهن واإعاقة التنف�س. - ال�سبح: اأي وقوف اأو جلو�س املعتقل يف اأو�ساع موؤملة لفرتة طويلة، وغالبًا ما يتم اجال�س املعتقل على كر�سي �سغري، ل تتجاوز قاعدته 

25�سم × 25�سم، وارتفاعه حوايل 30�سم وتقيد يديه اإىل اخللف. 

م٫�س 

اأبرز اأ�ساليب التعذيب يف �سجون االحتالل

ا بالقد�س واعتداءات للم�ستوطنني برام اهلل االحتالل يعتقل طفاًل و�ساًبّ
االحتالل  قوات  اعتقلت 
ال�ضبت،  م�ضاء  االإ�رضائيلي، 
طفال و�ضابا من خميم قلنديا، 
يف  املحتلة،  القد�س  �ضمال 

اعتدى م�ضتوطنون، على  حني 
باحلجارة  املواطنني  مركبات 
م�ضدر  واأفاد  اهلل  رام  غرب 
االحتالل  قوات  اأن  حملي 

عوين  حممد  الطفل  اعتقلت 
وال�ضاب  عاما(،   16( اأ�ضالن 
لطيفة  اأبو  ح�ضن  املالك  عبد 
وجودهما  خالل  عاما(   19(

قلنديا  حاجز  من  بالقرب 
اآخر  �ضياٍق  ويف  الع�ضكري. 
الليلة،  م�ضتوطنون،  اعتدى 
املواطنني  مركبات  على 

وادي  طريق  على  باحلجارة 
قرية  من  بالقرب  الدلب، 
اهلل  رام  غرب  كركر،  را�س 
قوات  فاإن  عيان؛  �ضهود  ووفق 

االحتالل اأغلقت الطريق حتى 
را�س  غرب  اأيوب،  عني  دوار 
االجتاهات،  جميع  يف  كركر، 

عقب اعتداء امل�ضتوطنني.

االأ�سرى املر�سى:

االأ�سـرى القدامى من قطـاع غـزة:

االأ�سـرى القدامى من القد�س:

ويف هذا ال�ضدد ال بد من االإ�ضارة 
 1500( من  اأكرث  االآن  يوجد  باأنه 
االحتالل  �ضجون  يف  اأ�ضري( 
اأمرا�ضاً  يعانون  االإ�رضائيلي 
لرعاية  ويحتاجون  خمتلفة 
قرابة  ومنهم  مكثفة،  �ضحية 

اأمرا�ضاً  من  يعانون  اأ�ضرياً(   200(
ويحتاجون  وخطرية  مزمنة 
عاجلة،  جراحية  لعمليات 
والقلب  ال�رضطان  كاأمرا�س 
من  ومنهم  النف�ضية،  واالأمرا�س 
واأمرا�س  الن�ضفي  ال�ضلل  يعاين 

ومنهم  الفقري،  والعمود  العظام 
االأطراف  وبع�س  الب�رض  فاقدي 
اأو  جريحاً  اعتقل  من  ومنهم 
الر�ضا�ضات يف  م�ضاباً، وال زالت 
ج�ضده وجراحه تنزف دماً واآالمه 

م�ضتمرة و..اإلخ.

املر�ضى  االأ�رضى  تواجد  ويرتكز 
بحاالت �ضعبة يف م�ضت�ضفى �ضجن 
وال  )مرا�س(  يدعى  الذي  الرملة 
بد من التذكري باأن االهمال الطبي 
اأودى بحياة )47( اأ�ضري على مدار 

تاريخ احلركة االأ�ضرية.

غزة  قطاع  من  اأ�ضرياً   )140(
علي  �ضليم  االأ�ضري  اأقدمهم 
من  عاماً(   55( الكيال  ابراهيم 
ومعتقل  متزوج  غزة،  مدينة 
اأحمد  ونافذ   ،1983/5/30 منذ 
ومعتقل  عاماً(   54( حرز  طالب 

منذ 1985/11/25، فايز مطاوع 
اأعزب  عاماً(   46( اخلور  حماد 
 ،1985/11/29 منذ  ومعتقل 
غازي جمعة حممد النم�س) 49 
 ،1985/11/30 اأعزب   ) عاماً 
ح�ضني  الرحمن  عبد  واأحمد 

متزوج  عاماً(   55( ح�ضرية  اأبو 
ومعتقل منذ 1986/2/18، حممد 
احل�ضنى  حممد  الهادي  عبد 
منذ  ومعتقل  متزوج  عاماً(   47(
م�ضطفى  ابراهيم   ،1986/3/4
اأعزب  عاماً(   45( بارود  اأحمد 

عبد   ،1986/4/9 منذ  ومعتقل 
الرحمن  عبد  ف�ضل  الرحمن 
القيق )44 عاماً( اأعزب ومعتقل 
منذ 1986/12/18، خالد مطاوع 
عاماً(   42( اجلعيدي  م�ضلم 

ومعتقل منذ 1986/12/24.

واأقدمهم  القد�س  من  اأ�ضرياً   )51(
الرازم  عرفات  قا�ضم  فوؤاد  االأ�ضري 
منذ  ومعتقل  اأعزب  عاماً(   49(
بدوى  هاين  واالأ�ضري   ،1980/1/30
حممد �ضعيد جابر )41 عاماً( متزوج 
ومعتقل منذ 1985/9/3، وعلي بدر 
متزوج  عاماً(   50( م�ضلماين  راغب 

وفواز   ،1986/4/27 منذ  ومعتقل 
كاظم ر�ضدي بختان )46 عاماً( اأعزب 
وخالد   ،1986/4/29 منذ  ومعتقل 
عاماً(   42( حمي�ضن  داوود  اأحمد 
 ،1986/4/30 منذ  ومعتقل  متزوج 
وع�ضام �ضالح على جندل )45 عاماً( 
 ،1986/4/30 منذ  ومعتقل  اأعزب 

البازيان  ر�ضا  اأحمد  الدين  وعالء 
منذ  ومعتقل  اأعزب  عاماً(   49(
داوود  النا�رض  عبد   ،1986/6/20
م�ضطفى احللي�س        )48 عاماً( 
 ،1986/10/16 منذ  ومعتقل  اأعزب 
احللي�ضى  م�ضطفى  داوود  طارق 
منذ  ومعتقل  اأعزب  عاماً(   41(

1986/10/16، وابراهيم ح�ضني علي 
ومعتقل  اأعزب  عاماً(   42( عليان 
ابراهيم  و�ضمري   ،1986/10/19 منذ 
اأعزب  عاماً(   47( نعمة  اأبو  حممود 
وحازم   ،1986/10/20 منذ  ومعتقل 
حممد �ضربي ع�ضيلة     )45 عاماً( 

اأعزب ومعتقل منذ 1986/10/21.

طمليه

 اآن االأوان لتحقيق دويل حول 
االنتهاكات بحق االأ�سرى

طالب النائب جهاد طمليه ع�ضو 
الفل�ضطيني  الت�رضيعي  املجل�س 
دويل  حتقيق  بفتح  ال�ضابق، 
واأ�ضباب  ظروف  حول  حمايد 
ا�ضت�ضهاد االأ�ضري "فار�س بارود" 
مرور  بعد  رميون،  معتقل  يف 
على  عاماً  وع�رضون  ثمانية 

وجوده يف االأ�رض االإ�رضائيلي.
بارود  االأ�ضري  اأن  طمليه  وبني 
�ضحية  م�ضاكل  من  يعاين  كان 
والربو،  الكبدة  كالتهاب  عديدة 
كما اأ�ضيب قبل فرتة وجيزة من 
حادة  �ضحية  بوعكة  ا�ضت�ضهاده 
نقل يف اإثرها اإىل امل�ضفى، ولكن 
دون تلقي العالج الذي يتنا�ضب 
مع اأمرا�ضه ما فاقم من حدتها 

واأدت اإىل وفاته.
احلاجة  تنبع  هنا  "من  وتابع 
امللحة للبدء مبالحقة اإ�رضائيل 
بحق  الكثرية  جرائمها  على 
ويف  واالأ�ضريات،  االأ�رضى 
الطبي  االإهمال  جرم  مقدمتها 
تلك  ت�ضببت  حيث  املتعمد، 

اجلرائم برفع عدد االأ�رضى الذي 
ا�ضت�ضهدوا داخل االأ�رض اإىل 218 
اأ�ضريا منهم 71 اأ�ضرياً ا�ضت�ضهدوا 
زنازين  داخل  التعذيب  ب�ضبب 
التحقيق، و51 اأ�ضرياً ا�ضت�ضهدوا 
ب�ضبب االإهمال الطبي املتعمد، 
ب�ضبب  ا�ضت�ضهدوا  اأ�ضرياً  و74 
الفردي  االأ�رضى  وقمع  �رضب 
املعتقالت،  داخل  واجلماعي 
بعد  ا�ضت�ضهدوا  اأ�رضى   10 و 

اإ�ضابتهم بالر�ضا�س احلي.
على  ذلك  من  "ي�ضتدل  واأ�ضاف 
اأن خطر املوت يرتب�س باالأ�رضى 
مدار  وعلى  اجلهات  كل  من 
البقاء  لنا  يربر  ال  ما  ال�ضاعة، 
بعد  ونكتفي  االأيدي  مكتويف 
واملر�ضى،  وال�ضهداء  اجلرحى 
امل�ضتويات  على  يجب  لذا 
عمل  كافة،  الفل�ضطينية 
اإنقا�س  يف  ي�ضهم  جدي  �ضىء 
االأ�رضى والتخفيف عنهم وجعل 
حياتهم رغم ق�ضوتها خالية من 

املخاطر".
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عي�شة ق.

بلوزداد  �شباب  ير�شح  الذي  الأمر 
من اجل موا�شلة الطريق بقوة من 
وانه  خا�شة  البقاء،  حتقيق  اجل 
ملغادرة  نقطتني  �شوى  تف�شله  ل 
عادت  وبالتايل  اخلطر،  منطقة 
حتقيق  اجل  من  بقوة  الآمال 
نهاية  يف  ال�شقوط  وتفادي  البقاء 
املقابلة  نهاية  وعرفت  املو�شم. 
بلوزداد  �شباب  جمعت  التي 
احلابل  اختالط  املدية  واأوملبي 
الفريقني  لعبي  بني  بالنابل 
الذين  املحلي  الفريق  واأن�شار 
قاموا بالعتداء على لعبي �شباب 
باحلجارة،  ور�شقوهم  بلوزداد، 
تعر�ض على اإثرها الالعب هريدة 
تلقى  الراأ�ض  يف  بحجر  لالإ�شابة 
الأولية،  الإ�شعافات  اإثرها  على 
التي  الأمن  قوات  تدخل  كان  اأين 
كانت حا�رضة يف امللعب للحماية 

الكارثة  وقوع  لتفادي  ايجابيا 
خا�شة واأن خ�شارة الفريق املحلي 
جعلته على بعد نقطتني عن ثالثي 

املوؤخرة.
اعرت�شت  منف�شل،  مو�شوع  يف 
برجمة  على  بلوزداد  �شباب  اإدارة 
مباراة  اجلمهورية  كاأ�ض  جلنة 
داي  ح�شني  ن�رض  اأمام  العودة 
يف  املناف�شة  نهائي  ربع  حل�شاب 
حيث  املقبل،  فيفري   28 تاريخ 
بعد  ياأتي  التاريخ  ان  الأمر  بررت 
فريقها  خو�ض  من  فقط  يومني 
تاجنانت، وهو  دفاع  اأمام  مقابلته 
الذي يجعل ت�شكيلة اأبناء »العقيبة« 
على  �شتكون  اأنها  باعتبار  مرهقة 
الن�رضية  داربي  لعب  مع  موعد 
بعد 48 �شاعة على مقابلة قوية يف 

البطولة الوطنية.

عليق: نحقق منحى 

ت�شاعدي و�لف�شل �إىل 
�لطاقم �لفني

ل�شباب  الريا�شي  املدير  عبرّ 
ارتياحه  عن  عليق  �شعيد  بلوزداد 
به  عاد  الذي  الثمني  الفوز  بعد 
حيث  املدية،  تنقل  من  الالعبون 
بجهد  يعمل  اجلميع  ان  اأو�شح 
اإنقاذ  الأهم وهو  اأجل حتقيق  من 
ال�شقوط  من  البلوزدادي  النادي 
واأو�شح  الثانية،  الرابطة  غلى 
اإعالمية  ت�رضيحات  يف  عليق 
الت�شكيلة  اأن  اللقاء  نهايةى  عقب 
من  ت�شاعدي  منحى  يف  تتواجد 
الف�شل  اأن  مو�شحا  النتائج،  حيث 
الذي  الكبري  اجلهد  غلى  يعود 
واملح�رض  الفني  الطاقم  يبذله 
كبري  بعمل  يقومون  والذين  البدين 
امل�شطر  الهدف  حتقيق  اأجل  من 

للنادي.

اأبناء العقيبة م�سممون على اإنقاذ الفريق من ال�سقوط�لإد�رة �لبلوزد�دية تعرت�س على برجمة لقاء �لكاأ�س يف 28 فيفري
يو��شل فريق �شباب بلوزد�د �لبد�ية �لقوية �لتي ي�شجلها منذ �نطالق مرحلة �لإياب 

من �لبطولة �لوطنية، بعدما �قتن�س ثالث نقاط ثمينة من خارج �لقو�عد على ح�شاب 
�وملبي �ملدية �شمحت له مبغادرة موؤخرة جدول �لرتتيب لأول مرة منذ �نطالق �ملو�شم 
�لكروي �جلاري، و�لذي �أ�شحى يتقا�شمه رفقة �حتاد بلعبا�س باأف�شلية لل�شباب، حيث 
حقق �لنادي �لعا�شمي مبار�ته �خلام�شة على �لتو�يل دون هزمية وبالتايل مل يتذوق 

طعم �خل�شارة منذ �نطالق �لن�شف �لثاين من �ملو�شم �لكروي �حلايل

�لكناري يو��شلون 
نزيف �لنقاط

دوما: الت�سكيلة 
�ستعرف 

ا�ستقرارا 
وافتقدنا بن 

خليفة
�شبيبة  فريق  مدرب  د  �شدرّ
القبائل فرانك دوما اأنه �شوف 
ي�رضع ابتداء من اللقاء املقبل 
ثابتة  ت�شكيلة  على  بالعتماد 
ينهي بها ما تبقى من املو�شم 
الكروي احلايل، حيث قال اأنه 
ت�شكيلة  و�شع  على  �شيعمل 
من  تدريجية  ب�شفة  م�شتقرة 
خالل اختيار اأف�شل الالعبني 
فيها  التواجد  على  القادرين 
والعتماد عليهم يف الت�شكيلة 
من  تبقى  فيما  الأ�شا�شية 
انه  م�شيفا  احلايل،  املو�شم 
مقابالت  ت�شع  للفريق  تبقى 
وبالتايل  الوطنية  البطولة  يف 
التي  الت�شكيلة  تعرف  لن 
�شوف يعتمد عليها ابتداء من 
املواجهة املقبلة اأمام �شباب 
فيما  كبرية  تغيريات  بلوزداد 
د  وهدرّ مقابالت،  من  تبقى 
لعبيه  الفرن�شي  املدرب 
اأين  مبا�رضة،  غري  بطريقة 
قال اأنه يرف�ض و�شع ال�شغط 
مطالبون  لكنهم  لعبيه  على 
اأف�شل  لتقدمي  اجلهد  ببذل 
ما لديهم وفق حال مل يقتنع 
لعبا  يختار  �شوف  باأحدهم 

اآخر مكانه.
واعرتف دوما ان غياب لعبه 
على  كثريا  اأثر  خليفة  بن 
اللقاء  يف  الت�شكيلة  مردود 
الوحيد  الالعب  اأنه  واأردف 
القادر على اللعب يف من�شب 
والتن�شيط  اللعب  �شناعة 
لعبا  ميلك  ول  الهجومي 
التي  املوؤهالت  بنف�ض  اآخر 
ميلكها، مو�شحا اأن غيابه اأثر 
واأن  خا�شة  بال�شلب  عليهم 
الكبرية  املباريات  هذه  مثل 
تعرف �رضاعات ثنائية كبرية 
الفارق،  �شنع  على  والقادرة 
يف املقابل اعرتف اأن اأ�شباله 
نق�ض  ب�شبب  اأخطاء  ارتكبوا 
اخلبة التي ميلكونها يف مثل 

هذا النوع من املباريات.
نزيف  يتوا�شل  املقابل،  يف 
لت�شكيلة  بالن�شبة  النقاط 
�شجلت  التي  القبائل  �شبيبة 
ثالث مقابلة دون فوز و�شيعت 
�شباق  يف  ثمينتني  نقطتني 
الأوىل  الأدوار  على  اللعب 
واأن  خا�شة  املو�شم،  هذا 
التعرث  يف  �شقطوا  »الكناري« 
داخل  التوايل  على  الثاين 
جمعية  تعادل  بعد  القواعد 
 ،19 اجلولة  �شمن  مليلة  عني 
بعد  التعرثات  جاءت  اأين 
�شل�شلة ثالث انت�شارات على 
رفقاء  يجعل  ما  وهو  التوايل 
خطر  اأمام  �شويعد  الالعب 
الرتاجع وفقدان مركزهم يف 

كوكبة املقدمة.
عي�شة ق.

الألعاب املتو�سطية لوهران �ستكون بطابع ايكولوجي

الأبي�ض  البحر  األعاب  �شتتميز   
املتو�شط املقررة يف 2021 بوهران 
بطابعها الإيكولوجي ح�شبما اأبرزه  
حممد  والريا�شة  ال�شباب  وزير 
زيارة  خالل  اأم�ض  اأول  حطاب 
واأ�شار  الولية،  اىل  قادته  عمل 
الوزير خالل تفقده مل�رضوع ملعب 
كرة قدم الذي يوجد قيد النتهاء 
باملركب الأوملبي اجلاري اجنازه 
الأبي�ض  البحر  األعاب  اأن  ببلقايد 
املتو�شط 2021 �شتكون ذات طابع 
الب�شمة  باأن  واإعتب  ايكولوجي، 
احلدث  لهذا  املخ�ش�شة  البيئية 
الذي  المتياز  مبقدار  هدف  تعد 
جمالت  يف  وهران  ولية  حققته 
الأخ�رض،  القت�شاد  من  خمتلفة 

الأداء  على  ال�شياق  هذا  يف  واأكد 
اجليد املالحظ يف عا�شمة غرب 
البالد خا�شة يف جمالت معاجلة 
املياه  اقت�شاد  النفايات،  ور�شكلة 
اخل�رضاء،  امل�شاحات  وت�شيري 
اأ�شاد الوزير بالتقدم املحقق  كما 
حديثه  -يف  م�شددا  الأ�شغال  يف 
املكلفة  املوؤ�ش�شة  مل�شوؤويل 
احرتام  اأهمية  على  بالجناز- 
لتنفيذ  التعاقدية  اللتزامات 
الآجال  اإطار  املراحل املقبلة يف 
م�شوؤولو  وحدد  عليها،  املتفق 
كرة  ملعب  ت�شليم  اآجال  امل�رضوع 
�شيتم  فيما  القادم  باأبريل  القدم 
ت�شليم املن�شاآت املتبقية يف اأبريل 

من �شنة 2020.

والريا�شة  ال�شباب  وزير  وذكر 
ثالثة  باأن  �شحفي  ت�رضيح  يف 
مركبات كبى مبوا�شفات عاملية 
بكل  ال�شنة  هذه  ا�شتالمها  �شيتم 
وبراقي،  والبويرة  وزو  تيزي  من 
قائال:  حطاب  حممد  واأردف 
بني  من  تعتب  املكت�شبات  »هذه 
ج�شدت  التي  الإجنازات  اأهم 
اجلمهورية،  رئي�ض  برنامج  بف�شل 
بتبواأ  للجزائر  �شت�شمح  والتي 
مكانتها ال�شحيحة يف دائرة الأمم 
الريا�شية  للمواعيد  املنظمة 
الزيارة  هذه  وخالل  الكبى«، 
اأعطى الوزير اإ�شارة انطالق حملة 
لغر�ض الأ�شجار يف حميط املركب 

الأوملبي.

�لحتادية �جلز�ئرية للريا�شات �مليكانيكية

الحتادية لن تبقى مكتوفة الأيدي 
اأمام التجاوزات القانونية

لالحتادية  اجلديد  الرئي�ض  د  �شدرّ  
امليكانيكية  للريا�شات  اجلزائرية 
كرمي بن حمي�ض ان هيئته لن تبقى 
التجاوزات  اأمام  الأيدي  مكتوفة 
عهد  يف  �شجلت  التي  القانونية 
ومنها  ال�شابق  الفدرايل  املكتب 
الديون التي تركها رئي�شه بالنيابة، 
-مبنا�شبة  حمي�ض  بن  و�رضح 
وحت�شري  جتمع  مبركز  انتخابه 
بال�شويدانية  الوطنية  الفرق 
اجلزائرية  الحتادية  راأ�ض  على 
تبقى  ملا  امليكانيكية  للريا�شات 
من العهدة الأوملبية 2019- 2020 
على  مة  م�شمرّ الحتادية   « قائال: 
اتخاذ  الجراءات القانونية الالزمة 
والوقوف اإىل جانب وزارة ال�شباب 
التجاوزات  يف  للتحري  والريا�شة 
والتنظيمية  القانونية  واخلروقات 
يف الت�شيري الريا�شي واملايل  ل�شنة 
ال�شابق«،  الفدرايل  للمكتب   2018
�شهال،  يكون  لن  »الأمر  واأ�شاف: 
هناك لقاء ت�شليم املهام لحقا مع 
بن  اأمري  ال�شابق  بالنيابة  الرئي�ض 
فيه  لن�شع  الوزارة  وممثلي  معمر 
النقاط على احلروف فيما بخ�ض 
ان  علما  الذكر،  ال�شالفة  الق�شايا 
اأع�شاء اجلمعية العامة، �شبق لهم 
حتقيق  فتح  الوزارة  من  املطالبة 

يف هذا ال�شاأن.
ي�شعى  التي  الأولويات  بني  من  و 
ال�رضوع  اجلديد  الحتادية  رئي�ض 
يف  النظر  »اإعادة  قريبا:  فيها 
الو�شعية الإدارية للهيئة الفدرالية 
الن�شو�ض  وتفعيل  حتيني  عب 
كل  رغبة  لتلبي  احلالية  القانونية 
�شيما  الخت�شا�ض  هذا  منت�شبي 
عن�رضا  لدينا  ال�شباب،  فئة  منهم 
يف  مهرة  �شائقني  مهما،  ب�رضيا 

وال�شيارات  النارية  الدراجات 
�شنعمل  والدريفت  والكارتينغ 
م�شابقات  و  برامج  و�شع  على 
تنا�شبهم«، كما تعهد بن حمي�ض - 
تراأ�ض رابطة ولية اجلزائر  الذي 
�شابقا  امليكانيكية  للريا�شات 
بالعمل  متتالية-  عهدات  خلم�ض 
والواجب  احلق  مبداأ  احرتام  على 
الفدرالية  ن�شاطات  يخ�ض  فيما 
وترقية البطولة الوطنية للكارتنينغ 
الو�شائل  وو�شع  والدريفت 
ال�رضورية حتت ت�رضف الرابطات 
نة للمواهب ال�شابة«،  والأندية املكورّ
يف  يحوز  -الذي  حمي�ض  بن  ونال 
ر�شيده على اأكرث من 25 �شنة خبة 
 24 الخت�شا�ض-  هذا  ت�شيري  يف 
ملناف�شته  �شوتا   12 مقابل  �شوتا 
خديجة بن حمرو�ض رئي�شة رابطة 
الثنان  وهما  الغواط   ولية 
ملف  الطعون  جلنة  قبلت  اللذان 

تر�شحهما ملن�شب الرئا�شة.
اجلمعية  اع�شاء  رف�ض  للتذكري، 
اجلزائرية  لالحتادية  العامة 
بالإجماع  امليكانيكية  للريا�شات 
واملالية  الأدبية  احل�شيلتني 
الرئي�ض  قدمها  التي   2018 ل�شنة 
--خلفا  عمر  بن  اأمري  بالنيابة 
موؤخرا  بلول--  �شهاب  للراحل 
خروقات  لعدة  ت�شجيلهم  بعد 
الت�شيري  يف  وتنظيمية  قانونية 
ا�رضة  واملايل«.وطالبت  الريا�شي 
وزارة  امليكانيكية،  الريا�شات 
حتقيق  بفتح  والريا�شة  ال�شباب 
امل�شجلة  اخلروقات  اأمام  عاجل 
فيما يتعلق باحل�شيلة املالية التي 
و900  مليار  قاربت  ديونا  عرفت 

مليون �شنتيم.
وكالت 

حركابي: زط�سي حاقد على 
بوقلقال واأطراف تريد اإ�سقاطنا

اوملبي  فريق  مدرب  فتح 
املدية كمال حركابي النار على 
اجلزائرية  الكرة  يف  امل�شوؤولني 
واأو�شح انهم يعملون على اإ�شقاط 
بكل  الثانية  الرابطة  اإىل  فريقه 
الطرق وذلك لت�شفية احل�شابات 
مع رئي�ض ناديه بوقلقال، واأ�شار 
نارية  ت�رضيحات  يف  حركابي 
و�شباب  فريقه  لقاء  نهاية  عقب 
الديار  بلوزداد بهزميته يف عقر 
يدفع  الذي  ال�شبب  يجهل  اأنه 
امل�شتديرة  الكر  على  الفاعلني 

اإ�شقاط  على  للعمل  بالدنا  يف 
ناديه، لكنه ا�شتطرد ان الأمر قد 
الذي  اخلفي  ال�رضاع  اإىل  يعود 
بوقلقال  املدية  رئي�ض  يجمع 
اجلزائرية  الحتادية  ورئي�ض 
زط�شي  الدين  خري  القدم  لكرة 
بعدما طلب الأخري من بوقلقال 
الأخري  اأن  اإل  مباراة  ترتيب 
رف�ض الطلب، الأمر الذي جعل 
�شده  دفينا  حقدا  يولد  زط�شي 

ح�شب املتحدث.
ع.ق.
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عي�شة ق.

»�سو�سطارة«  ت�سكيلة  ووا�سلت 
هزمية  دون  اللقاءات  �سل�سلة 
اخلام�سة  املباراة  اأحرزت  بعدما 
ومتكنوا  خ�سارة  دون  التوايل  على 
�سقط  اإيل  التعرث  ا�ستغالل  من 
�سبيبة  املبا�رش  املالحق  فيه 
يف  الفارق  عّمقوا  حيث  القبائل، 
والذي  نقاط،  �سبع  اإىل  النقاط 

مينحهم اأكرث راحة فيما تبقى من 
خا�سة  احلايل  الكروي  املو�سم 
واأن الهعدف الرئي�سي يبقى اإحراز 
الذي  الفوز  ورغم  البطولة،  لقب 
الفرن�سي  املدرب  اأ�سبال  �سجله 
تيريي فروجي فغنه كان �سعبا اأمام 
العا�سمة  اإىل  ح�رش  جريح  فريق 
هزميته  بعد  اخليبة  اأذيال  يجر 
�سباب  اأمام  ملعبه  على  القا�سية 
انه  اإال  نظيفة،  برباعية  ق�سنطينة 

العا�سمي  للنادي  م�ساكل  اأحدث 
احلار�س  مرمى  مهاجموه  واأقلق 
يف  وهددوه  من�سوري  اإ�سماعيل 
ابن  تاألق  منا�سبة حذيث  من  اأكرث 
الزوار  لكرات  الت�سدي  البليدة يف 
�سباك  على  احلفاظ  يف  وجنح 

فريقه.
التي  اللعب  اأداء وطريقة  يرق  ومل 
قدمتها ت�سكيلة اأبناء »�سو�سطارة« 
اأن�سار الفريق خا�سة واأن املدرب 

فروجي اعتمد على ت�سكيلة بغياب 
تعايف  عدم  ظل  يف  احلربة  را�س 
اإيبارا  برين�س  الكونغويل  مهاجمه 
وعدم تواجد الالعب اأمني حامية 
الذي  االأمر  امكانياته،  اأف�سل  يف 
دفعه اإىل اإقحام الثالثي بودربال، 
االأمامي  مزيان وزواري يف اخلط 
اأين تداولوا على اللعب يف الهجوم 
الفوز من  وجنح مزيان يف خطف 

خالل ت�سجيله لهدف االنت�سار.

الت�شكيلة حققت االأهم �االأداء الزال يطرح الت�شا�ؤالت
احتاد العا�شمة ب�شعار ..... الطريق نحو الثامنة

حقق فريق احتاد العا�شمة االأهم يف املباراة التي جمعته اأ�ل اأم�س اأمام احتاد بلعبا�س، عندما احتفاظ بالزاد كامال 
داخل القواعد �اأطاح بالفريق الزائر من خالل دعمه الر�شيد بثالث نقاط ثمينة �موا�شلة الطريق نحو التتويج 

بلقب البطولة الوطنية، حيث يعول جمعي اأفراد الفريق من اإدارة، العبني، طاقم فني �اجلمهور غلى اإحراز النادي 
العا�شمي اللقب الثامن من البطولة الوطنية �العودة جمددا اإىل من�شة التتويجات التي يغيب عنها على مدار 

املو�شمني املن�شرمني

رائد القبة ي�شيع فوزا باملتنا�ل �يعقد ��شعيته

الزيانيون ينفردون بالو�شافة 
والبابية تلتحق بالبوديوم

االحتاد العربي اختار احتاد �مولودية 
العا�شمة ال�شيا�شي �الكناري

ارتفاع ح�شة اجلزائر يف امل�شاركة 
بالبطولة العربية للأندية

بطولة الق�شم االأ�ل لكرة اليد

مولودية وادي تليلت بخطى 
ثابتة نحو ال�شعود

اأكرب  تلم�سان  وداد  فريق  كان 
اجلولة  مباريات  من  امل�ستفيدين 
الثانية  املحرتفة  للرابطة   21
عاد  اأم�س، حيث  اأول  التي جرت 
بالفوز من خارج الديار يف داربي 
الغرب الذي جمعه باجلار ترجي 
النقاط  �ساهمت  حيث  م�ستغامن، 
حققتها  التي  الثمينة  الثالث 
»الزيانيني«  اأبناء  ت�سكيلة  بانفراد 
وعلى  الرتتيب  جدول  بو�سافة 
بعد نقطتني فقط عن الرائد جنم 
تلم�سان  وداد  حقق  حيث  مقرة، 
بعد  التوايل  على  الثاين  فوزه 
اأمام  الفارطة  اجلولة  انت�سارها 
العبو  عّزز  اأين  احلرا�س،  احتاد 
تواجدهم  بوعلي  فوؤاد  املدرب 
ويوا�سلون  املقدمة  كوكبة  �سمن 
اإحدى  اإحراز  اجل  من  اللعب 
اإىل  املوؤهلة  الثالث  التاأ�سريات 
ال�سعود لدوري الكبار، بينما فوت 
جدول  ت�سلق  م�ستغامن  ترجي 
اأندية  من  واالقرتاب  الرتتيب 
املقدمة، حيث فقدوا حظوظهم 

يف التناف�س على ال�سعود.
مولودية  ت�سكيلة  ا�ستعادت  بينما 

بعد  االنت�سارات  طعم  العلمة 
يف  حققوه  الذي  ال�سعب  الفوز 
غليزان  �رشيع  اأمام  اجلولة  قمة 
كانوا  بعدما  �سعبا  جاء  والذي 
الزائر  الفريق  بتقدم  متاأخرين 
الر�س  اأ�سحاب  يعود  اأن  قبل 
ظرف  يف  هدفني  وي�سجلوا  بقوة 
ثالث  منحاهما  دقائق  ثالث 
ال�سعود،  �سباق  يف  ثمينة  نقاط 
�سمحت لت�سكيلة »البابية« بالعودة 
وتقلي�س  املقدمة  كوكبة  اإىل 
نقاط،  باأربع  الرائد  عن  الفارق 
رائد  ت�سكيلة  �سيعت  املقابل  يف 
اأمام  املتناول  كان يف  فوزا  القبة 
اأين  �سعيدة،  مولودية  امل�سيف 
اأطوار  مع  التعامل  يف  ف�سلوا 
باب  افتتحوا  بعدما  املقابلة، 
اأ�سحاب  اأن يتمكن  الت�سجيل قبل 
ال�سباك  اإىل  الو�سول  من  االأر�س 
يوا�سل  حيث  النتيجة،  وتعديل 
النادي العا�سمي يف التناف�س بقوة 
وتفادي  البقاء  حتقيق  اأجل  من 

ال�سقوط اإىل البطولة الهاوية.
ع.ق

القدم  لكرة  العربي  االحتاد  اختار 
اأجل  من  جزائرية  اأندية  اأربعة 
من  املقبلة  الن�سخة  يف  امل�ساركة 
املقررة  لالأندية  العربية  البطولة 
 ،2019/2020 الكروي  املو�سم 
حيث �رشعت الهيئة الكروية العربية 
املقبلة  للن�سخة  التح�سري  يف 
يف  انطلقت  والتي  املناف�سة  من 
التح�سري لتوجيه الدعوة للفرق التي 
تخو�س غمارها يف الطبعة املقبلة، 
وح�سب م�سادر مقربة فاإن االحتاد 
اأربعة  على  اختياره  وقع  العربي 
امل�ساركة  اأجل  من  جزائرية  فرق 

يف الن�سخة اجلديدة، بعدما قررت 
للجزائر  املمثلة  الفرق  عدد  رفع 
يف املناف�سة والتي كانت ثالثة يف 
ال�سدد  هذا  ويف  احلالية،  الن�سخة 
بامل�ساركة  املعنية  االأندية  فاإن 
كل  يف  تتمثل  املقبلة  الطبعة  يف 
�سباب  الفارط  املو�سم  بطل  من 
احتاد  جانب  اإىل  ق�سنطينة، 
العا�سمة، مولودية اجلزائر و�سبيبة 
اإىل  تن�سم  �سوف  والتي  القبائل، 
االأندية من خمتلف البلدان العربية 

للتناف�س على اللقب.
ع.ق.

تليالت  وادي  مولودية  فريق  يقرتب 
اإق�سائه  الذي تفرغ كليا للبطولة بعد 
اليد  لكرة  اجلزائر  كاأ�س  من  موؤخرا 
من حتقيق هدفه املتمثل يف ال�سعود 
عمق  بعدما  املمتازة  البطولة  اإىل 
الفارق اإىل خم�س نقاط عن مالحقه 
جمموعة  االأول  الق�سم  يف  املبا�رش 
املولودية  وكانت  غرب،  و�سط 
التي   11 االأول من اجلولة  امل�ستفيد 
اأقيمت يف نهاية االأ�سبوع، بعد عودتها 
بوفاريك  اإىل  تنقلها  من  ثمني  بفوز 
30- املحلي  الفريق  ح�ساب  على 

26، وتزامن هذا االنت�سار مع هدية 
النادي اجلار مولودية وهران، بعدما 
�سباب  الو�سيف  على  التعادل  فر�س 
بالعا�سمة   26-26 راي�س  مراد  بئر 
ما مكن اأبناء وادي تليالت من تعميق 
تعزيز  وبالتايل  ال�سدارة  يف  الفارق 
ويعد  ال�سعود،  �سباق  يف  حظوظهم 
الفوز امل�سجل ببوفاريك العا�رش من 
مولودية  لعنا�رش  البطولة  يف  نوعه 

وادي تليالت مقابل تعادل واحد، يف 
الوقت الذي حتافظ  فيه دائما على 
موؤكدة  اخل�سارة،  من  خاليا  �سجلها 
نواياها يف حتقيق �سعود تاريخي اإىل 
�ساحة الكبار. والواقع اأن حلم ال�سعود 
بوهران،  الريا�سيني  كل  يراود  بداأ 
حتقيقه  حال  يف  �سيكون  حيث 
مبثابة اجناز كبري لفريق يفتقر كثريا 
مثلما  واملادية،  املالية  لالإمكانيات 
لكن  م�سريوه،  به  التذكري  على  يلح 
هذا العائق املهم مل يثبط من عزمية 
الفني  طاقميهم  وال  املولودية  �سبان 
واالإداري املجندين من اأجل ا�سرتجاع 
الوهرانية  ال�سغرية  الكرة  اأجماد 
وهران  مولودية  �سقوط  بعد  ال�سيما 
اإىل الق�سم االأول املو�سم الفارط، يف 
الوقت الذي ي�سارع فيه حاليا النادي 
النخبة  اأندية  بني  الوحيد  الوهراين 
نف�س  تفادي  اأجل  من  اأرزيو  اأوملبي 

م�سري ‘’احلمراوة«.
�كاالت

مناف�شه يف مركز الظهري االأي�شر تعر�س اإىل االإ�شابة

غوالم اأمام فر�شة بعث 
م�شواره الكروي جمددا

ميلك الالعب الدويل اجلزائري فوزي غوالم فر�سة ثمينة تبدو 

الذي  وهو  جمددا  الكروي  م�سواره  بعث  اأجل  من  متناوله  يف 

اإىل  عودته  منذ  االيطايل  نابويل  ناديه  رفقة  احتياطيا  يتواجد 

املناف�سة جمددا بعد غياب عن امليادين دام عاما كامال ب�سبب 

الركبة،  م�ستوى  على  لها  تعر�س  كان  التي  اخلطرية  االإ�سابة 

الفر�سة من  ا�ستغالل  اأمام  اأ�سحى  فاإن غوالم  ال�سدد  ويف هذا 

مدربه  ح�سابات  يف  والدخول  الفني  الطاقم  ثقة  ا�ستعادة  اأجل 

لها  تعر�س  التي  االإ�سابة  اإثر  وذلك  اأنت�سيلوتي  كارلو  االيطايل 

زميله الربتغايل ماربو روي والذي ا�سطر غلى مغادرة امل�ستطيل 

االأخ�رش بعد مرور خم�س دقائق فقط على انطالق اللقاء الذي 

اأمام امل�سيف فيورنتينا �سمن الدوري االيطايل،  خا�سه نابويل 

حيث خرج متاأثرا باإ�سابة على م�ستوى الفخذ تبدو حرجة، ودخل 

وا�سل خو�س ما  الذي  الوطني  للمنتخب  االأي�رش  الظهري  مكانه 
تبقى من اللقاء.

اأمام  االيطايل  اجلنوب  نادي  جمعت  التي  املقابلة  وعرفت 

التعادل  على  الطرفان  افرتاق  فيورنتينا  ال�سيافة  اأ�سحاب 

ال�سلبي، والذي عرف تواجد الدويل اجلزائري االآخر اآدم اأونا�س 

على مقعد االحتياط، حيث بقي حبي�سا له طيلة الت�سعني دقيقة 
وهو الذي مل ي�سارك يف اأي دقيقة من اللقاء.

ع.ق.

الوفد تنقل اأم�س اإىل م�شر �العريف رافق زمالءه
الن�شرية ترف�ض مواجهة بلوزداد 

يف 28 فيفري
اإدارة  رف�ست 
ح�سني  ن�رش 
الربجمة  داي 
اأعلنتها  التي 
كاأ�س  جلنة 
ية  ر جلمهو ا
�س  بخ�سو
ت  يا ر مبا
ربع  الدور 
ئي  لنها ا
والتي حددت 
 28 تاريخ 
ي  فيفر
ملقبل  ا
ا  عد مو
�س  خلو
ية  لن�رش ا
ة  ا ر مبا
امام  العودة 

اأوت،   20 ملعب  على  بلوزداد  لكرة �سباب  املحرتفة  الرابطة  العا�سمي  النادي  اإدارة  را�سلت  يومني حيث  بعد  ياأتي  والذي  الكاأ�س  اإياب  لقاء  تاأجيل  اجل  املناف�س 48 �ساعة من مباراة �سعبة، اإىل جانب اأن الن�رشية مدعوة للعب منهن وهو ما يجعل الفريق غري قادر على لعب مباراة هامة بعد املباراة يف 24 فيفري والعودة اإىل ار�س الوطن مربجمة يف 26 �سمن اجلولة الثالث من دور جمموعات كاأ�س الكاف، حيث تلعب من عودة الفريق من كينيا والتي يالقي خاللها نادي غور ماهيا القدم من  نف�س  اأمام  القارية  املناف�سة  من  الرابعة  اجلولة  وبالتايل لقاء  الكاأ�س،  مباراة  عن  اأيام  ثالثة  وذلك  مار�س،  الثالث  كاأ�س اجلمهورية و�سع الن�رشية اأمام موقف �سعب بخو�س ثالث مباريات يف ظرف يف  ولعب مناف�ستني م�سرييتني متمثلتني يف  اأ�سبوع 
العريف وكاأ�س الكاف. اإيغيل الالعب ح�سني  اأ�ساف املدرب مزيان  وفد يف املقابل،  بها  قام  التي  بال�سفرية  املعنيني  الالعبني  قائمة  الثانية �سمن  للقاء اجلولة  التح�سري  اجل  اإىل م�رش من  اأم�س  من الن�رشية  الالعب  تعافى  حيث  املقبل،  االأربعاء  الزمالك  اأمام  عي�شة ق.طويال، اأين تنقلت الن�رشية اإىل م�رش مبجموع 20 العبا.اال�سابة التي الزمته خالل الفرتة ال�سابقة واأبعدته عن امليادين املقرر 
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النادي البافاري يقل�ص الفارق مع دورمتوند
بعد  نقاط    5 �إىل  معه  �لفارق  فقل�ص  دورمتوند  �ملت�صدر  تعادل  ميونيخ  بايرن  ��صتغل 
لبايرن العب  و�صجل  �الأملاين،  �لدوري  من   21 �ملرحلة  3-1 يف  �صالكه  �صيفه  هزم  �أن 
�الأزرق �مللكي، �لهولندي جيفري بروما خطاأ يف مرمى فريقه و�لنجم �لبولندي روبرت 
كوتوكو،  �أحمد  �لرتكي  �صالكه  هدف  وّقع  بينما  غنابري،  �صريج  و�ل�صاب  ليفاندوف�صكي 
و�صار ر�صيد بايرن 45 نقطة، بينما توّقف ر�صيد �صالكه عند �لنقطة 22 يف �ملركز 13، 
وما خدم بايرن �ليوم �أن مناف�صه على �ملركز �لثاين بورو�صيا مون�صنغالدباخ خ�رس �أمام 

هريتا برلني فتجّمد ر�صيده عند �لنقطة 42 يف �ملركز �لثالث.
�أن تقدم 3-0 على  بعد  بفوز كان يف متناوله  بورو�صيا دورمتوند �ملت�صدر  بينما، فرط 
ملعب   ،3-3 �صاعة  ربع  من  �أقل  يف  مر�ت  ثالث  �صباكه  تهتز  �أن  قبل  هوفنهامي  �صيفه 
�ثر  �الأر�ص  �لت�صجيل الأ�صحاب  �صان�صو  �الإجنليزي جايدون  �فتتح  بارك  �إيدونا  �صيغنال 
�لفريق �مل�صيف  بي�صتت�صيك، وعزز ماريو غوتزه تقدم  �لبولندي لوكا�ص  كرة متقنة من 
بالهدف �لثاين �إثر هجمة مرتدة �رسيعة �أنهاها يف �صباك �أولفري باومان )43(، يف �ل�صوط 
�لثاين ظن �جلميع �أن دورمتوند ح�صم �لنتيجة و�صمن ثالث نقاط جديدة �صتعزز موقعه 
�إثر متريرة من غوتزه،  يف �ل�صد�رة بعد �أن �أ�صاف �لربتغايل ر�فايل غرييرو هدفا ثالثاً 
��صحاق  �جلز�ئري  بد�أها  �أي�صاً  بثالثية  بعيد  من  هوفنهامي  عاد  �لتوقعات  لكل  وخالفاً 
بلفو�صيل مبجهود فردي و�أ�صاف �لت�صيكي بافل كادير�بيك �لثاين، وكان بلفو�صيل بطل 
من  غايغر  ديني�ص  نفذها  لكرة  ر�أ�صية  مبتابعة  �لتعادل  �أدرك  عندما  �الأخرية  �لكلمة 
�ينرت�خت  �أمام  �الأول  بعد  �لدوري  يف  لدورمتوند  تو�لياً  �لثاين  هو  و�لتعادل  حرة،  ركلة 
فر�نكفورت يف �ملرحلة �ل�صابقة، و�لثالث بعد تعادله مع فريدر برمين يف م�صابقة �لكاأ�ص 
3-3 وخروجه بركالت �لرتجيح من ثمن �لنهائي، و�صار ر�صيد دورمتوند 50 نقطة وبقي 

يف �ل�صد�رة.
وتعادل اليبزيغ �لر�بع �صلباً مع �ينرت�خت فر�نكفورت، فا�صتعاد �الأخري �ملركز �خلام�ص 
بفارق �الأهد�ف عن باير ليفركوزن �لذي �فتتح �ملرحلة �جلمعة بفوز كبري على ماينت�ص 
ل�صالح  �الأخري  وتخلى هانوفر عن �ملركز  فولف�صبورغ 3-3،  فر�يبورغ مع  وتعادل   ،1-5

نورمبورغ بعد �أن تغلب عليه بهدفني نظيفني.

البي اأ�ص جي يطيح ببوردو ويعزز ال�صدارة
عزز باري�ص �صان جريمان حامل �للقب �صد�رته بفوزه على �صيفه بوردو بهدف دون رد 
�الأوىل هذ�  �صان جريمان غبار خ�صارته  ونف�ص  �لفرن�صي،  �لدوري  24 من  �ملرحلة  يف 
�الأوروغوياين  هد�فه  بف�صل  �ل�صابقة،  �ملرحلة  يف   2-1 ليون  �أمام  �لدوري  يف  �ملو�صم 
�إدين�صون كافاين �لذي �صجل هدف �لثالث نقاط من ركلة جز�ء قبل نهاية �ل�صوط �الأول، 
ولكن فرحة فريق �لعا�صمة مل تدم طويال �إذ �أ�صيب ثاين هد�يف �لدوري وهو ي�صدد ركلة 
�جلز�ء فخرج من �مللعب قبل �صافرة نهاية �ل�صوط دون �أن يتم ��صتبد�له، ودفع مدرب 
�صان جريمان �الأملاين توما�ص توخل مبهاجمه كيليان مبابي مت�صدر ترتيب �لهد�فني 18 
هدفاً يف 17 مبار�ة مع بد�ية �ل�صوط �لثاين بدالً من �الأوروغوياين �لذي خلطت �إ�صابته 
�الأور�ق، ال�صيما يف ظل غياب �لنجم �لرب�زيلي نيمار �لذي كان قد �أ�صيب يف م�صط �لقدم 
يف و�صيبتعد بدوره عن �ملالعب لفرتة 10 �أ�صابيع، وت�صكل �إ�صابة كافاين �رسبة قوية ل�صان 
جريمان قبل ثالثة �أيام من ذهاب ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا �صد مان�ص�صرت يونايتد 
�ل�صابع  �ل�صبت هدفه  �الإجنليزي، ال�صيما يف ظل �الأد�ء �ملميز �لذي يقدمه وهو �صجل 
يف �لدوري يف عام 2019، �أكرث من �أي العب �آخر يف �لدوريات �خلم�ص �الأوروبية �لكربى، 
ومني بوردو بخ�صارته �لثالثة على �لتو�يل و�لر�بعة يف مبارياته �ل�صت �الخرية يف �لدوري، 
ورفع �صان جريمان ر�صيده �إىل 59 نقطة يف �ل�صد�رة من 19 فوز�ً وتعادلني وخ�صارة، بينما 

جتمد ر�صيد بوردو عند 28 نقطة يف �ملركز 13.

نيمار يفكر يف مغامرة جديدة بالربميريليغ
ك�صف تقرير �صحفي فرن�صي �أن �لرب�زيلي نيمار د� �صيلفا مهاجم باري�ص �صان جريمان، 
 »le10sport« لليغا، وذكر موقع� �إىل  يفكر يف خو�ص مغامرة جديدة بعيًد� عن �لعودة 
�لفرن�صي �أنه يف حالة مغادرة نيمار ل�صان جريمان فاإنه قد ي�صلك طريًقا �آخر بعيًد� عن 
�لليغا باالنتقال �إىل �لدوري �الإجنليزي �ملمتاز، وكانت �لعديد من �لتقارير ربطت نيمار 
بالعودة �إىل بر�صلونة، يف حني �أ�صارت �أخرى �أن ريال مدريد ي�صع �أنظاره �صوب �لالعب 

�لرب�زيلي يف حالة مغادرته ل�صان جريمان.
و�أو�صح �ملوقع �لفرن�صي، �أن �أيام نيمار يف �صان جريمان باتت معددة و�ملريكاتو �ل�صيفي 
�ل�صحف  و�أ�صارت  �لعامل،  يف  العب  �أغلى  م�صتقبل  حتديد  يف  حا�صًما  �صيكون  �ملقبل 
�لربيطانية يف �الأيام �ملا�صية �إىل وجود �هتمام من مان�ص�صرت يونايتد ب�صم نيمار، وهو ما 
�أكده �ملوقع �لفرن�صي م�صدًد� على �أن �لنجم �لرب�زيلي ال ي�صتبعد خو�ص مغامرة جديدة 
يف م�صريته مع �ل�صياطني �حلمر، وكان نيمار �نتقل من بر�صلونة �إىل باري�ص �صان جريمان 

يف �صيف 2017 مقابل 222 مليون يوروقيمة �ل�رسط �جلز�ئي يف عقده مع �لبار�صا.

ليفربول ي�صتعيد ال�صدارة واملدفعجية ي�صتعيدون االنت�صارات
عاد ليفربول �إىل �ل�صد�رة 

بف�صل فوزه �ل�صهل على �صيفه 
بورمنوث 3-0 �صمن �ملرحلة 

26 من �لدوري �الإجنليزي 
�ملمتاز، �صجل للريدز �ل�صنغايل 

�صاديو مانيه 24، �لهولندي 
جيورجينهو فاينالدوم 34 

و�لنجم �مل�رسي حممد �صالح 
48، و�صار ر�صيد �لريدز 65 

نقطة �أمام مان�ص�صرت �صيتي 62، 
�أما بورمنوث فتوقف ر�صيده 
عند 33 نقطة يف �ملركز 11، 

ومتكن ليفربول من �لعودة �إىل 
�صكة �النت�صار�ت و��صتعادة 

�ل�صد�رة موؤقتاً، بتخطيه 
بورمنوث �لذي تلقت �صباكه 15 
هدفاً دون �أن ي�صجل �أي هدف 
يف �ملو�جهات �الأربع �الأخرية 
�لتي جمعته بفريق »�حلمر«، 

حمافظاً على �صجله �خلايل من 
�لهز�ئم على �أر�صه يف �لدوري 

للمبار�ة 34 تو�لياً.
��صتعاد �أر�صنال م�صرية 

�النت�صار�ت عقب فوزه خارج ملعبه على م�صت�صيفه هادر�صفيلد تاون بهدفني مقابل هدف، و�النت�صار هو �الأول 
الأر�صنال خارج ملعبه يف �لدوري منذ تغلبه على م�صت�صيفه بورمنوث يف نوفمرب �ملا�صي، وكان �ملدفعجية قد 

تلقو� هزمية خارج ملعبهم يف �ملرحلة �ملا�صية من مان�ص�صرت �صيتي بثالثة �أهد�ف مقابل هدف، وجنح �لنادي 
�للندين يف �أن ينهي �ل�صوط �الأول من مبار�ة يف �لدوري خارج ملعبه متقدماً بهدفني بف�صل �لنيجريي �أليك�ص �أيوبي 

و�لفرن�صي �ألك�صندر الكازيت �لذي رفع ر�صيده �إىل 10 �أهد�ف يف �لدوري هذ� �ملو�صم، ومل يتمكن فريق �ملدرب 
�الإ�صباين �أوناي �إميري من �لبناء على �لنتيجة �لتي حققها يف �ل�صوط �الأول، بل �هتزت �صباكه بهدف يف �لوقت 

�ل�صائع بعدما حول مد�فعه �لبو�صني �صياد كوال�صينات�ص �لكرة يف �صباكه عن طريق �خلطاأ، رفع �أر�صنال ر�صيده �إىل 
50 نقطة يف �ملركز �ل�صاد�ص بفارق نقطة عن يونايتد �لر�بع موؤقتاً وبفارق �الأهد�ف فقط عن ت�صيل�صي �خلام�ص.
وبعدما �عتقد �أنه �أنقذ نقطة هامة جد�ً ل�رس�ع �لبقاء بت�صجيله هدف �لتعادل يف �لدقيقة �الأوىل من �لوقت بدل 
�ل�صائع، �صقط �صاوثهامبتون �أمام �صيفه كارديف �صيتي 1-2 بعدما تلقى هدفاً يف �لوقت �ل�صائع عرب �لدمناركي 

كينيث زوهوري، وتر�جع �صاوثهامبتون �إىل �ملركز 18 بر�صيد 24 عقب �لفوز �لهام �لذي حققه برينلي على م�صيفه 
بر�يتون بثالثة �أهد�ف مقابل هدف �إذ �رتقى برينلي للمركز 15 حمققاً فوزه �لر�بع يف �آخر �صبع مباريات مقابل 

3 تعادالت. �صعد مان�ص�صرت يونايتد �إىل �ملركز �لر�بع موؤقتاً و��صعاً �ل�صغط على ت�صيل�صي �خلام�ص عقب فوزه 
�ل�صهل على م�صيفه �ملتقهقر فولهام 3-0، على ملعب »كر�فن كوتاج«، �صّجل ثالثية �ل�صيوف �لثنائي �لفرن�صي بول 
بوغبا ثنائية و�أنطوين مار�صيال، بهذ� �لفوز �ل�رسيح ي�صعد يونايتد ر�بعاً بر�صيد 51 نقطة متفوقاً بفارق نقطة عن 
ت�صيل�صي �خلام�ص، �أّما فولهام فقد و��صل �نهياره مع فرق ذيل �لرتتيب وجتّمد ر�صيد عند 17 نقطة يف �ملركز 19 

قبل �الأخري.

�البتعاد  فر�صة  �أمام  �للقب  حامل  جوفنتو�ص  نادي  �صيكون 
وذلك  نقطة   11 بفارق  نابويل  ومالحقه  و�صيفه  عن  جمدد�ً 
بعد �كتفاء �الأخري بالتعادل مع م�صيفه فيورنتينا يف �ملرحلة 
قل�ص  قد  �جلنوبي  �لفريق  وكان  �الإيطايل،  �لدوري  من   23
�لفارق مع »�ل�صيدة �لعجوز« �ىل 9 نقاط بعد فوزه يف �ملرحلة 
بالتعادل  �للقب  �ل�صابقة على �صمبدوريا 3-0، و�كتفاء حامل 
على �أر�صه مع بارما 3-3 بعدما كان متقدماً 2-0 و3-1، لكن 
�أليغري  �أمام فريق �ملدرب ما�صيميليانو  �لفر�صة قائمة �الآن 
�صيفاً  �الأحد  يحل  عندما  نقطة   11 بفارق  جمدد�  لالبتعاد 
على �صا�صوولو، بف�صل خدمة فيورنتينا. وعلى نابويل ومدربه 
كارلو �أن�صيلوتي لوم �ملهاجم �لبولندي �أركاديو�ص ميليك على 
ح�صل  �إذ  فقط،  بنقطة  فر�نكي«  »�أرتيميو  ملعب  من  �لعودة 
على فر�صة ذهبية خلطف �لفوز يف �لدقيقة �لثالثة من �لوقت 
�ل�صائع حني و�صلته �لكرة على �لقائم �الأي�رس و�ملرمى خال من 
حار�صه �لفرن�صي �ألبان الفون بعد متريرة من �الإ�صباين خو�صيه 

كايخون لكنه �أطاح بها بجانب �لقائم، ثم حاول �لتعوي�ص يف 
�لثو�ين �الأخرية بت�صديدة بعيدة لكنه ��صطدم هذه �ملرة بتاألق 
يف�صل  كان  نابويل  �أّن  �ملوؤكد  ومن  �الأر�ص،  �أ�صحاب  حار�ص 
�صي  �ف  ملو�جهة  �خلمي�ص  �صوي�رس�  �إىل  لرحلته  �لتح�رس 

زيوريخ يف ذهاب �لدور �لثاين مل�صابقة »�ليوروبا ليغ«.
�إنرت  مبار�ة  �إىل  �صباليتي  دخل  تارديني«،  »�إينيو  ملعب  وعلى 
وم�صيفه بارما حتت �صغط هائل، بعدما ف�صل ثالث �لرتتيب 
�ملباريات  ت�صجيل هدف وحيد يف  �أو حتى  �لفوز  يف حتقيق 
�لثالث �لتي خا�صها، لكن �لفرج جاء ل�صباليتي والعبيه �لذين 
�صافر�ت  حتت  بولونيا  �صد  �الأخرية  �ملبار�ة  من  خرجو� 
�ال�صتهجان من جمهور ملعب »جوزيبي مياتز�«، يف �لدقائق 
�الأخرية من �للقاء �لذي ح�صموه 1-0 بف�صل �لبديل �الأرجنتيني 
الوتارو مارتينيز، ورفع �إنرت ر�صيده �إىل 43 نقطة يف �ملركز 
�لثالث بفارق 5 نقاط عن كّل من قطبي �لعا�صمة روما والزيو 

فيما جتّمد ر�صيد بارما عند 29 نقطة يف �ملركز 12.

فيورنتينا ي�صدي خدمة جلوفنتو�ص
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مقاربة غري متاأنية

املثقف وال�سيا�سي .. 
و�ساية اأم انفالت ..

على الدوام كانت عالقة املثقفني بال�سلطات ال�سيا�سية حتكمها معايري مركبة و�سائكة ومزدوجة وملتب�سة 
يف جوهرها وباطنها، ويف اأوجهها املتباينة وم�ستوياتها املتعددة. اإذ اأن قطاع املثقفني ي�سهد تنوعا قزحيًا 
وانتماءات متعار�سة. فتجد املثقف الذي يقف بجانب ال�سلطة احلاكمة ويربر �سرعيتها، وي�ستميت يف 

الدفاع عن قرارات ومواقف ال�سلطة ال�سيا�سية، ويغايل يف جتميل �سور الطغاة. وهناك مثقف من نوع اآخر 
ينتقد النظام ال�سيا�سي ويدافع عن م�سالح ال�سعوب ويتبنى مطالبها. وبينهما جند اأنواع ومناذج متعددة من 

املثقفني، املثقف املنا�سل واحلزبي واملحايد وامل�سامل وامل�ست�سار واملداهن. املثقف املو�سوعي، املثقف املدجن، 
املثقف احلامل، املثقف امل�سروع، املثقف النتهازي، املثقف النموذج.

ح�سن العا�سي /كاتب و�سحفي 
فل�سطيني مقيم يف الدامنرك

يف مفهوم املثقف

فيه  ما  كل  هو  اللغة  يف  الثقايف 
للذوق  وتهذيب  للذهن  ا�ستنارة 
الإن�سان.  عند  النقد  ملكة  وتنمية 
واملثقف يف الدللت ال�سطالحية 
اإىل  ي�سعى  اجتماعي  ناقد  هو 
وو�سع  وحتليلها  الظواهر  حتديد 
امل�سكالت  ملعاجلة  ت�سورات 
بهدف الو�سول اإىل جمتمع اأف�سل. 
اإن حتديد دللة مفهوم املثقف ما 
ل�سعوبة  نظراً  تباين  مو�سع  زالت 
بدقة.  و�سبطه  املفهوم  ح�رص 
اإذا كانت غالبية التعريفات منحت 
ي�ستغل  من  لكل  املثقف  �سفة 
اإنتاجاً  عموماً  الثقافة  جمال  يف 
ون�رصاً وترويجاً وا�ستهالكاً، خا�سة 

املجتمعات  �سهدت  اأن  بعد 
الب�رصية تطوراً كبرياً.

املثقف هو كل من ينتمي اإىل 
�رصيحة اأهل الفكر واملعرفة. 
والفنون  لالأدب  املنتجني  هم 
ميكن  ول  والفل�سفة،  والعلوم 
من  قطاع  يف  ح�رصهم 
والعلماء  وال�سحفيني  الكّتاب 
اإذ  والإعالميني.  والفنانني 
عقول  اأنهم  املثقفني  يعترب 
الأمم النرّية على مدى التاريخ 
حيث  احلية.  و�سمائرها 

يف  الوعي  ن�رص  خاللهم  من  يتم 
معاين  تتج�سد  وبهم  املجتمعات 
والعدالة  وامل�ساواة  احلرية  وقيم 
الجتماعية وامل�ساركة ال�سيا�سية. 
يف  ينخرط  من  اأول  هم  املثقفني 
وحماولة  العام  ال�ساأن  مراقبة 
ق�سايا  wاإثارة  عرب  ت�سويبه 
املجتمع التي ت�سغل النا�س وتت�سل 
الوطني،  ال�سعيد  مب�سائرهم على 
بهموم  اأي�ساً  املن�سغلني  وهم 
الب�رصية حيث يت�سابك املحلي مع 
العاملي يف  مع  والوطني  الإقليمي 
متعنت  اإن  ال�سغري،  الكوكب  هذا 
التي  البليغة  الأدوار  يف  جيداً 
ي�سطلع بها املثقفون لتيقنت اأنهم 
واأخالقية  فكرية  �سلطة  اأ�سحاب 
مواجهات  يف  ت�سعهم  وجمتمعية 
ال�سلطة  اأ�سحاب  مع  متوا�سلة 

ال�سيا�سية.
تعني  الثقافة  كانت  التاريخ  عرب 
الدين  اأو  الفل�سفة  اأو  احلكمة 
هم  املثقفني  وكان  اأحياناً، 
احلكماء او الفال�سفة اأو الأنبياء اأو 
وال�سالطني  امللوك  وكان  الأدباء. 
لأولدهم  يختارون  م�سى  فيما 
معلمني مثقفني ومربيني يعلمونهم 
والفنون  العلوم  اأنواع  خمتلف 
قادة  بعد  فيما  لي�سبحوا  والآداب 

امل�ستقبل.
التعابري  من  املثقف  مفهوم 
حتديد  ي�سعب  حيث  ال�سائكة، 
تعريف واإطار وحيد له. وقد تبلور 
التا�سع  القرن  يف  املفهوم  هذا 
اإىل  الدعوات  خالل  من  ع�رص 
تب�رص  م�ستقبلية  ت�سورات  و�سع 
بولدة نظام جديد يف رو�سيا عرب 
هي  التي  »الأنتلجن�سيا«  م�سطلح 

يف الأ�سل كلمة بولندية.

امل�سطلح  هذا  ظهور  منذ   
اأول  املنت�رص  مبعناه  -املثقف- 
على   1894 العام  باري�س  يف  مرة 
على  بالنفي  حكم  اإ�سدار  اأثر 
بالتج�س�س  اتهم  فرن�سي  �سابط 
ل�سالح اأملانيا، وتدخل الراأي العام 
تخفيف  اإىل  اأدى  التي  ق�سيته  يف 
طراأت  احلني  ذلك  منذ  احلكم، 
كثرية  تغريات  املفهوم  هذا  على 
اأحياناً  و�ساقت  اأحياناً  ات�سعت 
واملكان  املرحلة  ح�سب  اأخرى 
باملفهوم،  املحيطة  والظروف 
ذكر الدكتور حممد عابد اجلابري 
ويعمل  يفكر  اإن�سان  املثقف  اأن 
واأفكار  معطيات  خالل  من  بعقله 
لها مرجعية يدور فيها وينطلق من 

خاللها يف اأعماله واأفكاره.
غرام�سي  الإيطايل  املفكر  و�ساغ 

املثقف  عن  ال�سهري  مفهومه 
خالل  من  ال�سجن  يف  الع�سوي 
وطرح  ال�سجن.  دفاتر  كتاب 
�سعيد  ادوارد  املعروف  املفكر 
اإذا  املثقفني  تعريف  حول  اأ�سئلته 
فئة  اأو  الكرثة  بالغة  فئة  كانوا  ما 

�سئيلة العدد ومنتقون بعناية.
الع�سور  مر  على  الثابت  لكن 
والأفكار  النظرية  ارتباط  ان 
ومنا�رصة  واملمار�سة،  باملواقف 
لقيم  والنت�سار  امل�سطهدين 
اأهم  من  هي  واحلرية  العدالة 

�سفات املثقف اأينما وجد.
موقع املثقف

و�سوتها.  الأمة  �سمري  املثقف 
للوعي  انعكا�س  هي  الثقافة  اإن 
املوؤ�رصات  واأحد  الجتماعي، 
وتطور  تقدم  مدى  على  املهمة 
املجتمعات الب�رصية. ولأن املثقف 
ي�ساهم يف التنوير 
اإنتاجه  خالل  من 
وهو  واإبداعاته، 
ي�سارك  بذلك 
على  التاأثري  يف 
املجتمع وحتديد 
بهذا  خياراته. 
اإن  املفهوم 
املثقف هو فاعل 

�سيا�سي بامتياز.
اإن كانت ال�سيا�سة 
البالد  �سوؤون  اإدارة  طريقة  هي 
مبعناها  الثقافة  فاإن  والعباد، 
رئي�سي  حمرك  اأهم  هي  ال�سامل 
هذه  اأدوات  اأبرز  وهي  للمجتمع، 
ل  املثقف  فاإن  وبالتايل  الإدارة، 
ميكن اأن يكون خارج هذه املعادلة 
لرتباطه الوثيق بال�سمري اجلمعي، 
ول ميكن اأن يكون لإبداع املثقف 
اأية معان ول اية مفاعيل اإن اختار 
احليوي  املجال  خارج  يكون  اأن 
من  بالرغم  ملجتمعه،  ال�سيا�سي 
اأن يتكّيف  اأن ال�سيا�سي ي�سعى اإىل 
املثقف والإنتاج الثقايف الإبداعي 
لنظامه  خدمة  توجهاته  مع 

القائم.
البلدان  يف  املثقفني  اأن  بظني 
و�سيا�سياً  اقت�ساديا  املتطورة 
الختيار  برفاهية  ينعمون 

والنخراط اأكرث كثرياً من املثقفني 
يف البلدان النامية. ثم اأن املثقف 
يتحمل  وجد  اأينما  امل�سهور 
مما  اأقرانه  بقية  من  اأكرب  اأعباء 
اإىل مالحقة  عر�سة  الأكرث  يجعله 
الأجهزة الأمنية التابعة لل�سيا�سي، 
مبثابة  ال�سهرة  هذه  تكون  اأن  اأو 
ع�سف  من  يحميه  للمثقف  درع 

ال�سيا�سي يف بلدان اأخرى.
لأنه  فهذا  املثقف  تهمي�س  مت  اإن 
اأدواته  ا�ستنباط  من  يتمكن  مل 
الثقافية التي جتعل منه قادراً على 
ن�ستطيع  ورمبا  والتغيري،  التاأثري 
لي�سوا  كبار  �سا�سة  اإيجاد  ب�سهولة 
مبدعني، لكن من ال�سعوبة اأن جتد 
مثقفاً عظيماً دون اأن يكون �سيا�سياً 
باجلاحظ  مروراً  �سقراط  منذ 
وت�سوم�سكي  �سعيد  ادوارد  اإىل 

من  اآلف  بينهما  وما 
كانوا  الذين  املبدعني 
ال�ساأن  يف  فاعلني 
باأ�سلوبه  كل  ال�سيا�سي 

واأدواته.
املثقفني  بع�س 
جممل  مع  ي�ستبكون 
ال�ساخنة  الق�سايا 

اأن  يف�سل  وبع�سهم  ملجتمعاتهم، 
والبع�س  الظل،  يف  خاماًل  يكون 
ل  لكن  حيادي،  اأنه  يظن  الآخر 
بوهم  املثقف  ي�ساب  ان  يجب 
بالق�سايا  يتعلق  فيما  احلياد 
الأوطان  ومب�سالح  الكربى 
من  مثقفاً  راأيتم  واأن  وال�سعوب. 
هذا النوع فكونوا على ثقة اإما اأنه 
اأنه  اأو  ومقدرته،  �ساأنه  يدرك  ل 
النهائية  امل�سارات  ات�ساح  ينتظر 
كي يح�سل على رزقه وح�سته من 
الكعكة. وهذا اأ�سواأ اأنواع املثقفني 
الرمال  راأ�سه يف  ي�سع  الذي  وهو 
ليخرجه بعد مرور العا�سفة. فما 
هي فائدة الإنتاج الإبداعي لهوؤلء 
اإذ مل تكن هموم العباد والبالد يف 

اأهم اأولوياتهم؟
موقع ال�سيا�سي

اإدارة  فن  هي  ال�سيا�سة  اإن 

خالل  من  والدول  النا�س  م�سالح 
امل�رصة.  ودرء  املنفعة  جلب 
الواقع  ذات  مع  يتعامل  ال�سيا�سي 
لكن  الثقايف،  معه  يتعامل  الذي 
العمل  يف  ينخرط  ال�سيا�سي 
يتعامل  املثقف  بينما  اليومي 
الكلي  مع  وامل�ستقبل،  الواقع  مع 

واجلزئي يف ذات الوقت.
جدلية ومتالزمة و�رصورية، قائمة 
عالقة  هي  املنفعة،  تبادل  على 
وجود  فال  بال�سيا�سة،  الثقافة 
من  كل  اإن  الآخر.  دون  لأحدهما 
يف  ي�ستثمران  والثقافة  ال�سيا�سة 
يف  ت�ستثمر  فالثقافة  بع�سهما، 
بع�س  حتقيق  بهدف  ال�سيا�سة 
وال�سيا�سة  العامة،  املكا�سب 
مترير  لأجل  الثقافة  يف  ت�ستثمر 
ومواقف  �سيا�سية  خطابات 

ال�سيا�سي   – وكالهما  حمددة. 
واملثقف – يجتهدان يف �سعيهما 
لقنوات  جدوى  الأكرث  للتوظيف 
يتقدم  قد  بينهما.  فيما  العالقة 
اأحدهما على ح�ساب الآخر، وقد 

حتدث قطيعة موؤقتة بينهما
اأداًءا  اأن هناك  اأن نالحظ  ينبغي 
�سمن  وموؤ�س�ساً  منظماً  �سيا�سياً 
وفعاًل  وهيئات،  واأحزاب  اأطر 
يرتبط  ل  حراً  منفلتاً  �سيا�سياً 
باأية منظومة. ول بد من التفريق 
ال�سيا�سي وال�سيا�سي  بني املثقف 
ال�سيا�سية  املمار�سة  اإن  املثقف. 
اجلماعة  روؤية  تفر�س  املنظمة 
ومفاهيم احلزب ب�سكل م�سبق، يف 
حني اأن الفعل ال�سيا�سي امل�ستقل 
فهو ل يتقيد باأية مواثيق حزبية. 
فاعاًل  يكون  املثقف  اأن  وبظني 
بقدر ابتعاده من احلزبية وحترره 
واملواقف  الأيديولوجيا  من 

واملفاهيم التي تفر�سها الأحزاب 
اأع�ساءها.  على  عادة  ال�سيا�سية 
العربي  الو�سع  يف  خا�سة 
نحو  دربه  بعد  يتلم�س  مل  الذي 
اأن  اإذ  احلقيقية،  الدميقراطية 
-على  �سدرها  ي�سيق  الأحزاب 
فكري  بنيوي  اإطار  اعتبارها 
املخالفة  الآراء  على   – �سيا�سي 
م�ساحة  تقلي�س  اإىل  يوؤدي  مما 
املثقف  يحتاجها  التي  احلرية 
واملبدع لالإنتاج الثقايف والفكري، 
ويحا�رص  قدرتهما،  من  وي�سل 
كل  وهم  وخيالهما،  افكارهما 
يح�سل  ما  اأن  اإذ  ميلكانه.  ما 
غالباً يف العامل العربي اأن يقوم 
على  املثقف  باإجبار  ال�سيا�سي 
التم�سك مبوقف ما دون تغيري، 
وهذا ل يتالءم مع دور املثقف. 
من  العديد  هناك 
الأمثلة ملثقفني عرباً 
انخرطوا يف الأحزاب 
 – وحتولوا  ال�سيا�سية 
اإىل  اهلل-  �سبحان  يا 
الأحزاب.  لهذه  اأبواق 
وحتى ل ي�ساء فهمنا، 
ندعوا  ل  هنا  نحن 
عن  متاماً  املثقف  يبتعد  اأن 
يظل  اأن  عليه  لكن  الأحزاب، 
حمافظاً على ا�ستقالليته وحرية 
الأ�سلم  الو�سيلة  لأنهما  تفكريه 
وذاكرته  خميلته  لتحري�س 
من  ميكنه  ومما  وب�سريته، 
امل�ساركة ال�سيا�سية عرب اإنتاجه 
اأو  الفني  اأو  الأدبي  الإبداعي 
يحمل  اأن  الذي ميكن  الفل�سفي 
�سورة  يف  ال�سيا�سية  املواقف 
التي  ال�سياقات  عن  خمتلفة 
ميار�س فيها ال�سيا�سي ن�ساطه. 
وهكذا ميكن للمثقف اأن ميتلك 
من  متكنه  التي  املقدرة  تلك 
مكوناته،  بكافة  الواقع  مقاربة 
فيظهر موقفه ال�سيا�سي – عرب 
اإنتاجه - وا�سحاً معرباً عن روؤية 
�سيا�سية �سمن ارتباطها وتاأثرها 
والقت�سادي  بالجتماعي 

والأخالقي والثقايف.

ال�سيا�سي مهتم ب�سكل مبا�سر يف حتويل 
اإنتاج املثقف وت�سوراته وافكاره اإىل واقع 
معا�ض ما اأمكن ذلك، وهنا ينخرط بع�ض 

املثقفني يف الن�ساط ال�سيا�سي املبا�سر، 
والبع�ض يحجم عن ذلك.

اإن املثقف ميار�ض دوره عرب اإنتاجه 
الإبداعي املختلف، وعرب هذا الإنتاج 
فاإن املثقف يعرب عن روؤيته للعامل كما 

يراه، وهو بهذا يكون عاك�سًا للواقع 
املعا�ض لكن دور املثقف ل يتوقف 

عند هذه احلدود، اإذ عليه اأن يقدم 
تف�سري وحتليل فكري وفل�سفي واإن�ساين 

واجتماعي للواقع، و�سبل تطويره 
وتقدمه.



الروائي ووزير الثقافة الفل�سطيني الأ�سبق يحيى يخلف

حممود دروي�ش »�أجمل ف�صل« 
يف تاريخ �لثقافة �لفل�صطينية

قال يحيى يخلف، الروائي ووزير الثقافة الفل�سطيني الأ�سبق، اإن حممود 
دروي�ش كان اأجمل ف�سل يف تاريخ الثقافة الفل�سطينية. واأ�ساف يف مداخلة 

بقاعة خوان غويتي�سولو، باملعر�ش الدويل للن�سر والكتاب يف دورته اخلام�سة 
والع�سرين، اأن دروي�ش تاأّلق يف التجديد واحلداثة وطّور الق�سية العربية 

والإن�سانية ل الفل�سطينية فقط.

م٫�ش

يخلف،  ح�سب  دروي�ش، 
الق�سية  على  يّتكئ  مل 
رفعها،  بل  الفل�سطينية، 
وطنية  مواقف  له  وكانت 
و�سيا�سية، وكان موؤثرا وكان 
االجتماعات  يف  مهما  راأيه 
�سيا�سيا  يكن  ومل  النخبوية، 
بل  التطّرف،  اإىل  يذهب 
ووطنيا  و�سطيا  راأيه  كان 
الروائي  وا�ست�سهد 
مبحا�رصة  الفل�سطيني 
االجتياح  اإثر  عرفات  يا�رص 
 ،2002 �سنة  االإ�رصائيلي 
حممود  مكتب  واقتحام 
دروي�ش، الذي لقي ا�ستنكارا 
لقيه  الذي  اال�ستنكار  يعادل 
ح�سار عرفات. وزاد م�ستدال 
فل�سطني  �ساعر  �سيت  على 
احلا�رصين  ا�ستيعاب  بتعّذر 
متفّرج  األف  ت�َسع  قاعة  يف 
اإىل  واال�سطرار  بدم�سق، 
ملعب  اإىل  الن�ساط  حتويل 
ع�رصة  فيه  ح�رص  ريا�سي 
اإىل  لال�ستماع  متابع  اآالف 

�سعر دروي�ش.
يعتقد  كان  الذي  دروي�ش، 
اإذا  ينزل  الكتابة  وحي  اأن 

الطاولة،  اإىل  الكاتب  جل�ش 
وكان خمل�سا للكتابة، ح�سب 
الفل�سطيني  الثقافة  وزير 
اإقامته  اإبان  كان  االأ�سبق، 
منزل  يف  ي�ستيقظ  بباري�ش 
ذقنه،  فيحلق  غرفتني  من 
مالب�ش  ويرتدي  وي�ستحم، 
ليجل�ش  ينتقل  ثم  العمل، 
بالغرفة  الكتابة  طاولة  على 
�ساعر  عادات  ومن  االأخرى 
الفل�سطينية، ح�سب  الق�سية 
يحيى  �سديقه  رواه  ما 
ين�رص  يكن  مل  اأنه  يخلف، 
كان  بل  فورا،  الق�سيدة 
�سهرين،  اأو  �سهرا  يرتكها 
ذلك،  بعد  قراءتها  ويعيد 
بع�سه  فيغّي  �سعره  وينُقُد 
ي�سطبه،  اأو  بع�سه  وي�سكر 
ق�سائد  اأن  حا  مو�سّ زاد  ثم 
بعد  ن�رصت  التي  دروي�ش 
من  انطالقا  جمعت  وفاته 

م�سوداته هاته.
وذكر يخلف اأن »عيد الثقافة 
الذي  بفل�سطني،  الوطنية« 
يوافق 13 مار�ش، اختي تيّمنا 
بعيد ميالد حممود دروي�ش، 
»ال�ساعر  هذا  اأن  م�سيفا 
حا�رصا،  يزال  ال  الغزال« 

خالل  من  ومينح  يعطي 
�رصيحه يف رام اهلل، ومتحفه 
االأن�سطة  فيه  تقام  الذي 
ن�رص  فيه  ويوا�سل  الثقافية، 
والن�ساط  املعرفة  وتعميم 
والعربي  الفل�سطيني 
ا�ست�سهد  كما  واالإن�ساين، 
الفل�سطيني،  الروائي 
للداللة على القيمة العاملية 
اإىل  بانتمائه  دروي�ش،  ل�سعر 
للكتاب،  العاملي  الربملان 
اأدباء العامل  اأهم  الذي ي�سم 
من خمتلف القارات، والذين 
جلائزة  حاملون  بينهم  من 
بالتو�سيح  ذّكر  كما  نوبل. 
بو�سام  لدروي�ش  الفرن�سي 
اأهم  اأحد  وت�سمية  فار�ش، 
با�سمه،  باري�ش  ميادين 
مف�رّصا ذهاب دروي�ش للعي�ش 
يف فرن�سا بـ«بحثه، رمبا، عن 
منها  يخاطب  دولية  من�سة 

�سعراء وكتاب العامل«.
ال�ساعر  ذكر  جهته،  من 
اأن  جنمي  ح�سن  املغربي 
من  كان  دروي�ش  حممود 
يف  الثقافية  التجربة  اأركان 
الفل�سطينية،  الق�سية  م�سار 
فل�سطينيا  �ساعر  يكن  ومل 

كان  بل  عربيا،  اأو  فح�سب 
االإن�سانية،  �سعراء  اأكرب  »من 
وكان يف اأفق ال�سعراء الكبار 

مثل نيودا ولوركا«.
طّورته  �ساعر  دروي�ش 
جنمي،  ح�سب  املنايف، 
»ملا  الداخل  يف  بقي  ولو 
وا�ستدّل يف  هو«.  كما  �سار 
جتربة  بتوقف  ال�سياق  هذا 
القا�سم،  �سميح  ال�ساعر 
من  دروي�ش  حتليق  مقابل 
حترر بنية �سعره االإيقاعية، 
اخلربات  من  وا�ستفادته 
اجلمالية ال�سعرية االإن�سانية، 
وتعلمه من ال�سغي والكبي، 
وقراءته ال�سعر باللغات التي 
وعرب  ومرتَجما،  يتقنها 
ي�ساب  ال  »حتى  اأ�سدقائه 

ب�سيخوخة �سعرية«.
دروي�ش  اأن  جنمي  ويرى 
»مل يت�رصف ك�سارع مكتمل 
ومنتٍه«، بل ظل دائما يطّور 

وا�ستطاع  ولغته،  اأ�سلوبيته 
ال�سعري  معجمه  بناء 
اخلا�ش مع عدم ا�ست�سالمه 
من  مادة  قراءة  قبل  للنوم 
ومتّكن  العرب،  ل�سان  مواد 
فل�سطني  يحمل  »اأن  من 
مذّكرا  الق�سيدة«،  يف  فعال 
برف�سه  ال�سياق  هذا  يف 
�ساعرا  بو�سفه  ميدح  اأن 
بو�سفه  بل  فل�سطينيا، 

�ساعرا، اأوال.
االأ�سبق  الرئي�ش  وروى 
املغرب  كتاب  الحتاد 
منذ  دروي�ش  مع  جتربته 
عّرفه  الذي  االأول  اللقاء 
 23 ابن  وهو  بنف�سه،  فيه 
»�سحنة  فيه  ومل�ش  ربيعا، 
واحل�ّش  التوا�سع  من  كبية 
مرورا  املرهف«،  االإن�ساين 
م�ساهمة  على  ب�سهادته 
»يف  الفل�سطيني  ال�ساعر 
الوطني  الوعي  تر�سيخ 

الفل�سطينية  بالق�سية 
باملغرب وجتذيرها يف عمق 
املتجّدد  ولقائه  املغاربة«، 
معه داخل املغرب وخارجه، 
اإىل معرفته مبر�سه  و�سوال 
عندما اأخربه باختياره للفوز 
العاملية  االأركانة  بجائزة 
بيت  يقّدمها  التي  لل�سعر، 
ال�سعر باملغرب، واآخر لقاء 

مع �ساعر فل�سطني ببيته.
الذي  جنمي،  اأف�سح  كما 
دروي�ش  حممود  اأن  يرى 
اأح�سان  من  اختُِطف  قد 
اأ�سدقائه وحمّبيه، عن عدم 
عن  الكتابة  على  قدرته 
منذ  الفل�سطيني  ال�ساعر 
اإنه  قائال  وا�سرت�سل  وفاته، 
يف  امل�ساهمة  ي�ستطع  مل 
�سه  العدد االأخي الذي خ�سّ
باملغرب  ال�سعر  بيت 
من  كان  اأّنه  رغم  لدروي�ش، 

بني امل�رصفني عليه.  
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قاقون
د.رائد ناجي

قاقون  قرية  يف  اليوم  جنول 
اليها �ساحب  ن�سب  وقد  بفتح 
 )296_4( البلدان  معجم 
 1229  : هـ   626 عام  املتويف 
عبد  القا�سم  اأبا   « الفقيه  م 
ال�سالم بن احمد بن ابي حرب 
القاقوين« اإمام جامع امل�سجد 
» بقي�سارية » ومن علماء القرن 
اإليها  ون�سب  الهجري.  الرابع 
)الدرر  الع�سقالين  حجر  ابن 
» حممد   )31_30_5 الكامنة 
القاقوين  مفرج  بن  مفلح  بن 

الفقيه احلنبلي . 
اإبان  قاقون  ا�سم  برز 
ذكرت  فقد  الفرجنة  احلروب 
 quaquo با�سم  مب�سادرهم 
فيها  واقام   chaco caco
ح�سينة  قلعة  املعبد  فر�سان 
ابان  القرية  تدمرت  وقد   ،

فاأعاد  الفرجنة،  مع  احلروب 
اعمارها امللك الظاهر بيرب�ش 
الذي باإعادة بناء قلعتها عو�سا 
ورمم  وار�سوف  قي�سارية  عن 
جامع  اىل  وحولها  كني�ستها 
فيه  وا�سكن  وقفا  عليه  ووقف 
عامرة  بلدة  ف�سارت  جماعة 

باالأ�سواق.
ويف عام 670 هـ اغار االفرجن 
على قاقون احلديثة فدخلوها 
امللك  اأن  اإال  عليها  وا�ستولوا 
عليهم  اأر�سل  بيرب�ش  الظاهر 
اأقو�ش  االأمي  بقياد  حملة 
جالوت  بعني  ال�سم�سي 

فاأخرجهم منها .
بلغ عدد �سكان قاقون يف عام 
1922 م)1629( ن�سمة ويف عام 
1931 بلغوا » 1367« ويف 1948  
 ، ن�سمة5000  بنحو   قدروا 
�سكنت  التي  العائالت  وا�سهر 
هنط�ش  ابو  عائلة  قاقون 

وعائلة  الزيدانية  وعائلة 
وال   ، قدورة  ال   ، ال�رصبجي 
 ، �سرباوي   ، ،ال�سوملي  جبارة 
ال ع�ساف ، قوزح ،اأبوهنط�ش،  
احلايف،  غندور،   ، خريو�ش 
مـكـحـل  �رصقاوي،  كنعان، 
وعائلة  املرعي،  ،الهوجي، 
الهوجي ومن بني �سكان القرية 

بع�ش امل�رصيني وغيهم . 
حمافظة  يف  قريتنا  وتقع  
وتبعد عنها حوايل 2  طولكرم 
كم، تبلغ م�ساحتها 144 دومنا 
�سطح  عن  مرتا   125 وترتفع 
م�ساحتها  ارا�ش  ولها  البحر 
بها  وحتيط  دومنا   41767
و�سويكة  كرم  طول  ارا�سي 
واملن�سية  الغ�سون  ودير 
ووادي القباين، وت�ستهر قاقون  
والبطيخ  اخل�سار  بزراعة 
احلبوب  من  والقليل  والقثاء 

والزيتون واحلم�سيات .

موقعها  بحكم  قاقون  وكانت 
عهد  يف  للربيد  مركزا 
طريق  على  وذلك  املماليك 
كانت حمطة  كما  دم�سق  غزة 
الطريق  على  الزاجل  للحمام 
حمطتي  بني  تقع  املذكورة 

اللد وجنني . 
واأي�سا وقعت على ار�ش قاقون 
بونابرت  نابليون  بني  معركة 
والعثمانيني متكن نابوليون من 
هزمية  يهزم العثمانيني الذين 

اأتوا لوقف تقدمه نحو عكا.
وقعت  التي  االأحداث  ومن 
�سد  متردت  اأنها  قاقون  يف 
حني  فدمرها   با�سا  اإبراهيم 
اىل  وهو يف طريقه  منها   مر 
يف  مل�ساركتها  وعتيل  زيتا 

الثورة �سده . 
�سباقة  قاقون  كانت  كما 
امل�ستوطنات  مهاجمة  يف 
اثر  على   1921 عام  اليهودية 

يافا  يف  اندلعت  التي  الثورة 
يف اول ايار من العام املذكور 
القرى  الربيطانيون  غرم  وقد 
كبية  غرامة  املهاجمة 
وقدرها �سته االف جنيه وقد 
اال�سطرابات  هذه  ا�سفرت 
التي امتدت خم�سة ع�رص يوما 
 73 و  عربيا   48 ا�ست�سهاد  عن 
الربيطانيني  بر�سا�ش  جريحا 
 47 االعداء  خ�سائر  وبلغت 

قتيال و 146 جريحا. 
من  الكثي  قاقون  يف  يوجد 
املرافق كاملدر�سة االبتدائية 
 - عام)1307هـ  اأن�سئت  التي 
1891م( قام باإن�سائها ال�سلطان 
الثاين  احلميد  عبد  العثماين 
اعاد  قدمية  وقلعة  وجامع، 

بنائها الظاهر بيرب�ش. 
على  اال�ستيالء  مت   1948 بعد 
اأر�سها  على  اأقيم  قاقون، 
امل�ستوطنات،  من  جمموعة 

وقرى  مدن  اإىل  اأهلها  وهّجر 
ودول  واالأردن  الغربية  ال�سفة 
القرية  العامل، فقد حرر هذه 
عام   االأيوبي  الدين  �سالح 
من  االآن  وتنتظر  1177م، 
معلقة  اأهلها  وقلوب  يحررها، 

بها.

من ذاكرة فل�سطني
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 �لكتابة �أعظم 
ما منحته �حلياة لنا

ملي�سا بعمر ال�سابعة ع�سر هي جمرد فتاه عادية حتب اللغات طالبة لغات اأجنبية » 
باكالوريا »، ترعرعت يف مدينة بو�سعادة و ل اأزال اأعي�ش بها حتى الآن بالرغم من 
اأنني من مدينة تيزي وزو من قرية » يافاجن » طموحة باأحالمها الالمتناهية لكن 

كل ما اأملكه من �سفات و ما يحويني من تفكري يوجد بي اأنا فقط طاملا كنت و ل اأزال 
اأرى نف�سي  ل�ست كاجلميع حتى و دائما اأرى روحي فريدة من نوعها

بقلم / اأ . خل�سر . بن يو�سف 

كيف كانت بدايتك ؟

كانت بدايتي يف عامل الكتابة 
بداأت   ، ع�رش  الرابعة  بعمر 
حينها باللغة الإجنليزية لكن 
حني  م�ستواي  و  قامو�سي 
باملتابعة  يل  ي�سمح  مل  ذاك 
بداأت  و  للعربية  اجتهت  لذا 
اأعرف  و  نف�سي  من  اأطور 
كيف اأعرب عما اأريد و جدت 
يف  حرة  و  قادرة  روحي 
تقريباً  عام  بعد  و  العربية 
الدخول  ببايل فكرة  خطرت 
بدون  والورق  احلرب  بعامل 
اأكتب  اأ�سبحت  و  تراجع 
و  �سغفي  ازداد  مما  يوميا 
بعد  يوما  اأكرث  للكتابة  حبي 

يوم ..
لأنني  خواطر  اأكتب  كنت 
اإن�سانا  اأكن  مل  ما  وقت  يف 
اأميل  كنت  و  اجتماعيا 
اأغلب  يف  العزلة  لحت�سان 
اأوقاتي فاخلواطر التي كنت 
طريقتي  كانت  اإليها  اأجلاأ 
الن�سيان  و  للتعبري  الوحيدة 
اأ�سلوبا  اخلواطر  .وجدت 
جديا و ل مفر له من الواقع 
اأكمل  اأن  جعلني  ما  هذا  و 

م�سريتي بكتابتهم

كم من الوقت ا�ستغرقِت 
يف تاأليف ا�سدارك 

وماهي موا�سيع 
ن�سو�سك وما الق�سية 
التي توؤرقك وركزت 

عليها ؟

حينما اأدركت اأنه حان الوقت 

خواطري  و  اأفكاري  لأن�رش 
بداأت بتنظيم نف�سي و كانت 
هذه البداية يف �سيف 2018 
حوايل  ا�ستغرقت  اأنني  اأي 
ثمانية اأ�سهر يف اإنهاء كتابي 
عناوينها  كانت  حيث  الأول 
ت�سمل يف نوع مما يعانيه اأي 
اإن�سان يف حياته من غدر و ما 
قد ي�سيبه حينها و ما ال�سعور 
الذي قد ينتابه حيال هجرة 
اأتخيل  .. كنت قد  من يحب 
هذه  من  حدثا  ع�ست  اأنني 
التعبري  يف  اأبداأ  و  الأحداث 
كاأنني  و  باألآمها  و  بها  عنها 
ما  اأعي�ش  و  حملهم  اأجت�سد 
اأع�سه حقا و هذا ما قد  مل 
ي�ساعد القارئ يف اكت�ساف و 

تطوير خياله 
عليها  ركزت  التي  الق�سية  و 
يف  التي  اخليانة  ق�سية  هي 
حني اأن يقراأها املرء يحكم 
اأو  حب  ق�سة  خيانة  باأنها 
�سيء من هذا القبيل لكن كل 
اأن اخلائنة هي  الأمر  ما يف 
اأحببناها  التي  احلياه  هذه 
الأ�سخا�ش  و  �سغرنا  يف 
عودة  دون  يذهبون  الذين 
التي  الوحدة  م�ساعر  واأي�سا 
�ستار  يغطينا  حينما  ت�سكننا 
و  اأخرى  خيانة  من  اخلوف 
من  الأيدي  مكفويف  بقائنا 
اأي�سا  و  يحدث  ما  �سدمة 
املراأة  مو�سوع  على  ركزت 
الذي   « جوهرة   « عنوان  يف 
كتبت  ما  اأجمل  من  اأعتربه 
يوما بخ�سو�سها و هذا بعد 
ما راأيته يف جمتمعنا من ذل 

و احتقار لأغلبيتها 

كيف ُوفقِت بني 
الدرا�سة  والكتابة وما 

الرابط امل�سرتك بينهما 
؟

كثرياً  الأوىل خفت  املرة  يف 
حلياتي  الكتابة  دخول  بعد 
يجعلني  كان  �سيء  فال 
لكن  درا�ستي  من  متوترة 
على  اأعتاد  بداأت  الوقت  مع 
اأن  اأرى  اأ�سبحت  و  الأمر 
اإن  جناح  �سيكونان  الثنني 
زاد  ما  هذا  و  اأتركهما  مل 
اإلهامي يف املتابعة كما اأنني 
اأ�سبحت اأكرث ن�ساطاً بعد ما 
اأ�سبح بتوقيت درا�ستي �سيء 
كالكتابة و الرابط امل�سرتك 
بينهما هو كوين كاتبة و طالبة 
�سيء يربطه العلم و بالتاأكيد 
يت�سبب  اأن  للعلم  ميكن  ل 
حياتي  يف  خلل  اأو  ب�رشر 

الدرا�سية
املبدعة ملي�سا ، دعيني الآن 
اأقف عند عنوان جمموعتك 
و هي  خواطر،   « اخلائنة   «
هذا  لنا  ت�رشحني  كيف 

الختيار ؟
اأ�سعب  العنوان  اختيار  كان 
كنت  التي  املرحلة  �سيء يف 
اأكتب فيها مل اأكن اأ�ستطع اأن 
اأعرف ما الذي يلخ�سه كتابي 
و عناوينه .. كان ال�ست�سالم 
لكنني مل  يدور حويل  حينها 
اأفعل و وا�سلت بالكتابة حتى 
اأدركت اأنه مع الكتابة تعرف 
لي�ش  العنوان  و  اأنت  من 
بال�سيء الأول الذي نفكر به 
�ستكون  لأنها  نكتب  عندما 
فعند  بالنهاية  اثنني  او  كلمة 
انتهائي من خواطري اأدركت 
اخلائنة  �سيكون  عنوانها  اأن 

ل غري

كونك امراأة كاتبة ، 
كيف ترين اأدب املراأة 

اليوم يف اجلزائر؟

بفكرها  تتحرر  حني  املراأة 
وذكائها �سال�سل  رقيها  يفك 
اجلهل الذي يعانيه جمتمعنا 
على  ت�سمم  حني  املراأة  و 
فعتله  و  اإل  تتوقف  ل  �سيء 
مع  اجتمعت  اإذا  بال  فما 
الكتب و القلم حينها �ستكون 
قد بلغت ذريتها و تزداد ثقتها 
�ستمحي  التي  ن�سو�سها  يف 
اأثار اخلوف و ال�سعف عليها 
املراأة اجلزائرية  يف حياتها 
باخت�سار يجدر روؤيتها بكلتا 
ما  بجمال  لنتاأمل  العينني 

حتويه من كالم و اأدب 

مدينة بو�سعادة كانت 
ول زالت حتاول اأن 

ت�سكل جزء من الواجهة 
الثقافية باجلزائر هل 
براأيك جزء من هذه 

اخلريطة البداعية ؟

تعرف  بو�سعادة  مدينة  نعم 
و  �سحرائها  بجمال  غالباً 
اأ�سبحت  يل  بالن�سبة  الآن 
ال�سياح  جللب  جذابا  جزءا 
اجلانب  اإىل  بالن�سبة  اأما 
اأرى  ما  فقليال  الثقايف 
تنظيمات تربوية اأو جمعيات 
لدعم املواهب اأو معار�ش و 
هذا ممكن لعدم توفر اأماكن 
عامة لأ�سباب �سيا�سية لكنني 
مازلت اأعتربها ت�سكل واجهة 

ثقافية باجلزائر ..
.

الواقع الأدبي يف 
بو�سعادة بكل ما حتمله 

الكلمة من معنى ماذا 
ميثل لك ؟

كثرياً  يختلف  الأدبي  الواقع 
لندرة  هذا  و  بو�سعادة  يف 
بقلة  و  التعليمية  ن�ساطاتها 
و  املطالعة  على  اأنا�سها 
ياأثر �سلبا بعقلياتهم  هذا ما 
من  جدا  قليل  هنا  فالأدب 
اأحياناً  لكنني  قيمته  يعرف 
�سبانها  اأرى  حينما  اأ�رش 
ثانويتنا  من  منهم  و  يقراأون 
اأمثل  اأن  يجعلني  ما  هذا  و 
�سيء  بو�سعادة  يف  الأدب 
هنالك من  لكن  نادر  و  قليل 

هم يف الطريق لتوعيته

غياب النقد والقراءات 
هل هو من اأ�سباب ابتعاد 

اجلزائر عن مواكبة 
البداع عربيا وعامليا ؟

نرى  كما  لالأ�سف  و  بالتاأكيد 
له  دواء  ل  ال�سبب  هذا  اأن 
يف  تطالع  ل  الفئات  فاأغلب 
جمتمعنا و هذا ما �سيتبنونه 

انقطاع  اأي�ساً  و  الغد  اأجيال 
مهتمون  هم  ملن  الت�سجيع 
بالقراءة  اأدى بهم اإىل التوقف 

و ال�ست�سالم هم كذلك

ن�سيحة لكل كاتب 
مبتدئ ؟

الكتابة كما اأقول دائما ملجاأ 
اجلميع.  يتجاهلنا  عندما 
اأن  لها  اأو  له  ن�سيحتي   .
يوا�سلوا بذلك فاإلهام الكتابة 
�سعور  اأفكارنا  عن  التعبري  و 
ل يو�سف كما اأنه جناح اأي�ساً 
و كذلك اأن�سحه اأن ل ي�ستمع 
يوا�سل  و  الآخرين  لتفاهات 

يف حلمه 

كلمة ختامية  ؟

قرائي  اأحيي جميع  اأن  اأريد 
دعمهم  عن  اأ�سكرهم  واأن 
مل  فبع�سهم  يل  املتوا�سل 
هذا..  م�سواري  يف  يرتكني 
الو�سط عن  اأ�سكر جريدة  و 

اهتمامها بي و بكتابي

رحيل �لت�شكيلي �للبناين �أمني �لبا�شا عن 87عامًا
تويف الفنان الت�سكيلي اللبناين 
اأمني البا�سا عن 87 عاماً، بعد 
خالله  اأثرى  طويل  م�سواره 
والعربية  اللبنانية  ال�ساحتني 

باأعماله املتميزة.
الفنانني  جمعية  وقالت 
اللبنانيني للر�سم والنحت، اإن 
البا�سا الذي كان ع�سواً فيها 

الوجه  »مثل   1957 عام  منذ 
كما  للبنان«،  احلديث  الفني 
الفنانني  من  كبري  عدد  نعاه 
مقدمتهم  يف  وامل�سوؤولني 
�سعد  اللبناين  الوزراء  رئي�ش 
احلريري يف  وكتب  احلريري 
»رحيل  تويرت:  على  تغريدة 
خ�سارة  البا�سا  اأمني  الر�سام 

وطنية وعربية وعاملية لركن 
من اأركان الثقافة والفنون يف 
ابنها  �ستفتقد  بريوت  لبنان. 
الذي غزا العامل بري�سته«ولد 
يف  وتخرج   1932 يف  البا�سا 
للفنون  اللبنانية  الأكادميية 
يكمل  اأن  قبل  )األبا(  اجلميلة 

درا�سته يف فرن�سا.

دون  عقود  �ستة  مدى  وعلى 
بكل  بريوت  مدينته  يوميات 
املائية  بالألوان  تفا�سيلها 
والزيتية والبا�ستيل واجلوا�ش 
من  قدمه  ما  اإىل  اإ�سافة 
اأعمال نحتية حتى الت�سق به 
و�سارك  »البريوتي«اأقام  لقب 
املعار�ش  ع�رشات  يف 

وخارجها  العربية  باملنطقة 
من معامل  اأ�سبح معلماً  حتى 
لبنان  احلديث يف  الر�سم  فن 
موؤ�س�سات  اأعماله  واقتنت 
متحف  منها  عديدة  وهيئات 
يف  العربي  العامل  معهد 

باري�ش.
الت�سكيلي،  الفن  وبجانب 

موؤلفات  للبا�سا  �سدرت 
جمموعات  ثالث  منها  اأدبية 
ق�س�سية هي )دقات ال�ساعة( 
و)زهراء  الليل(  و)�سم�ش 
الأندل�ش( احتوى بع�سها على 
ت�سييع  املقرر  ومن  ر�سومه 
الع�رش  �سالة  بعد  اجلنازة 

اليوم الأربعاء.



درا�سة

 تناول الأرز واملعكرونة 
قد يكون مميتا!

حذر بع�ض �لعلماء، يف در��سة �أجريت حديثا، ون�رشت 
يف »Nature Microbiology«، من تناول �لأرز 
و�ملعكرونة �إذ� كانت مطبوخة منذ ب�سعة �أيام ومت 

تخزينها. وجاء يف �لدر��سة �أن تلك �لأطعمة ميكن �أن 
تت�سبب يف تكوين بكترييا توؤدي �إىل �لت�سمم �لغذ�ئي، وحتى 

�إىل �ملوت. وعادة ما ين�سّب �هتمام �لنا�ض على �للحوم 
و�لدو�جن و�لأ�سماك �لتي تخزن يف �لثالجة لب�سعة �أيام، 
ظنا منهم �أن �لبكترييا �ل�سارة بالإن�سان ميكن �أن ت�سيب 

هذه �لأطعمة، بينما ل يهتم �أحد بالأرز �أو �ملعكرونة.
وي�سك �لعلماء يف �أن هناك بكترييا قاتلة حمتملة با�سم 
»با�سيلو�ض �سرييو�ض« )Bacillus cereus(، ميكن �أن 
تتكاثر يف هذه �لأطعمة )�لأرز و�ملعكرونة(، وفقا ملا 

ن�رشه موقع »Siencealert«. وحذر �ساحب �لدر��سة، 
�لباحث �لأ�سرت�يل من �جلامعة �لأ�سرت�لية �لوطنية، ماتور 
�أنوكريتي، من خطورة تلك �لبكترييا �ل�سائعة، حيث �أنها 
»تعي�ض يف �أي بيئة جتدها �ساحلة لبقائها مثل �لرتبة 

و�حليو�نات و�حل�رش�ت و�لغبار و�لنباتات«، وقد تعي�ض 
»با�ستخد�م �لعنا�رش �ملغذية من �ملنتجات �لغذ�ئية، مبا 
يف ذلك �لأرز ومنتجات �لألبان و�لتو�بل و�لأطعمة �جلافة 
و�خل�رشو�ت«. و�أما عن �حلالت �ملميتة لالإ�سابة بهذه 
�لبكترييا، فقد مت �لإبالغ عن حالة 5 �أطفال من عائلة 

و�حدة عام 2005، �أ�سيبو� باملر�ض جر�ء تناولهم ل�سلطة 
معكرونة طبخت قبل �أربعة �أيام، فعانى جميع �أفر�د 

�لعائلة من ت�سمم غذ�ئي بدرجات خمتلفة، بل وتويف �لبن 
�لأ�سغر. ويتابع �أنوكريتي قائال �إن »بكترييا )با�سيلو�ض 

�سرييو�ض( ميكن �أن تنتقل عن طريق �لغذ�ء، لكن �لعدوى 
بها مل تر�سد ب�سبب �أعر��سها �خلفيفة ب�سكل عام، لكن 
حالة م�ستع�سية كهذه توؤكد على �حتمال خطورة هذه 

�لبكترييا ب�سبب ما �أحدثته من ف�سل بالكبد«.

هذا هو �صّر ال�صوت ال�صادر 

 

عن »طقطقة« الأ�صابع
 

ل باحثون يف در��سة علمية حديثة ملعرفة �رش �ل�سوت  تو�سّ
�لذي ي�سدر لدى »طقطقة« �لأ�سابع، مظهرين �أن �سببه 

�نفجار فقاعات جمهرية يف �ل�سائل �ملوجود يف �ملفا�سل، 
للتو�سل لهذه �خلال�سات، ��ستند �لباحثون �لفرن�سيون 

و�لأمريكيون �إىل مناذج ريا�سية.
و�لفر�سية �لتي طرحوها لي�ست جديدة، وهي ظهرت لأول 

مرة قبل 70 عاماً ثم �سككت بها در��سات لحقة، �إل �أن 
�جلديد يف خال�سات �لدر��سة �لأخرية �أن �نفجار فقاعة 

و�حدة يكفي لإ�سد�ر هذ� �ل�سوت، بح�سب عبد �هلل بركات 
�لباحث يف �لكلية �لتقنية يف باري�ض.

وكانت در��سة �أجريت يف �لعام 2015 حتدثت عن �أن �سوت 
»�لقرقعة« ياأتي من ت�سّكل �لفقاعات ولي�ض من �نفجارها 

وقال بركات: »رّكزنا على هذه �مل�ساألة من وجهة نظر 
ريا�سية، لأن كّل �لأبحاث �ل�سابقة كانت تعتمد على 

�ملر�قبة«نو�أ�ساف: »حاولنا بذلك �أن نبني منوذجاً ريا�سياً 
لو�سف ظاهرة فيزيائية«.

وخل�ض �لباحثون يف �لدر��سة �ملن�سورة يف جملة 
»�ساينتيفيك ريبورت�ض« �إىل �أن �نفجار �لفقاعات �ل�سغرية 
هو �مل�سوؤول عن �إ�سد�ر �سوت »�لقرقعة« لدى »طقطقة« 
�لأ�سابع، ولي�ض ت�سّكلها ول ت�سبب هذه �ملمار�سة �لتهاب 

�ملفا�سل، بخالف �لعتقاد �ل�سائد.

اأمل جديد ملر�صى باركن�صون
غر�سة  �خرت�ع  من  �لعلماء  متكن 
لإ�سار�ت  »ت�ستمع«  جديدة  ذكية 
�أن ت�ساعد يف عالج  �لدماغ ميكن 
�لأمر��ض  من  وغريه  �ل�رشع 

�لع�سبية، مثل مر�ض باركن�سون.

التحفيز الع�سبي

ي�ستخدم �لأطباء �لتحفيز �لع�سبي 
و�لأمر��ض  �ل�سطر�بات  لعالج 
مبا  بالدماغ،  �ملرتبطة  �ملختلفة 
�ل�سكتة  و�آثار  �ل�رشع،  ذلك  يف 
�لكتئاب.  وحتى  �لدماغية، 
��ستخد�م  �لعالج  هذ�  يت�سمن 
نب�سات  تر�سل  خا�سة  �أجهزة 
كهربائية للتحكم يف ن�ساط �لدماغ 

و�جلهاز �لع�سبي �ملركزي.
بع�ض  يف  �لأطباء  ي�ستخدم 
لتح�سني  �لتقنية  هذه  �لأحيان 
وهي  باركن�سون،  مر�ض  �أعر��ض 
�لتو�زن  على  توؤثر  ع�سبية  حالة 
�حلركة،  على  و�لقدرة  �جل�سدي، 

وتن�سيق حركة �لأطر�ف.
�لتنبيه  �أجهزة  تز�ل  ل  ذلك،  ومع 
لعالج  حالياً  �ملتوفرة  �لع�سبية 
�لع�سبية غري قادرة على  �حلالت 
حتفيز ن�ساط �لدماغ وت�سجيله يف 
�لوقت. ويف �سوء ذلك، قام  نف�ض 
كاليفورنيا  جامعة  من  �أخ�سائيون 
ع�سبي  حتفيز  جهاز  بتطوير 
جديد ومتطور لتحقيق ذلك. ومن 
�أن ي�سمح �جلهاز �جلديد  �ملمكن 
ومر�ض  �ل�رشع،  عالج  بتح�سني 

باركن�سون، و�أمر� �ض �أخرى.
�أطلق فريق �لبحث على هذ� �جلهاز 
يق�سد  و�لذي   ،»WAND« ��سم 
�لال�سلكي  �لع�سبي  »�جلهاز  به 
�ل�سناعية«.  �ملو�د  من  �خلايل 
وحدتي  على   WAND يحتوي 
حتكم �سغريين، تتحكم كل منهما 

بـ 64 �إلكرتود يف �لدماغ.

ميكن لهذ� �جلهاز مر�قبة �لن�ساط 
�لدماغ وتعلم كيفية  �لكهربائي يف 
�لطبيعية  غري  �لإ�سار�ت  حتديد 
�أو  نوبة  وجود  �إىل  ت�سري  �لتي 
بعد   WAND لـ  ميكن  هز�ت. 
تعديل  على  �مل�ساعدة  ذلك 
�لدماغ  يف  �لكهربائية  �لإ�سار�ت 
�لأحد�ث  هذه  مثل  حدوث  ملنع 

و�لأعر��ض.
�حلالية  �لأجهزة  عك�ض  على 
ت�سجيل  ميكنها  ل  �لتي  �مل�سابهة 
من  �إل  �لكهربائي  �لن�ساط 
لـ  ميكن  �لدماغ،  يف  نقاط  ثماين 
 128 من  �لن�ساط  تتبع   WAND

قناة خمتلفة.
فعالية من حيث تكلفة 

العالج ومدته

�لبحث  ورقة  يف  �لباحثون  �أ�سار 
 Nature جملة  ن�رشتها  �لتي 
 ،Biomedical Engineering
 WAND ي�ساعد  �أن  ميكن  �أنه 
حت�سني  على  �مل�ستقبل   يف 
يعانون  �لذين  �لأ�سخا�ض  حياة 
�لأمر��ض  �أو  �ل�رشع  نوبات  من 

�ملتوقع  ومن  �ملختلفة.  �لع�سبية 
يف  �لكبري  �لنخفا�ض  يوؤدي  �أن 
حت�سن  �إىل  ومدته  �لعالج  تكلفة 

كبري يف �لنتائج.

اختبار اجلهاز اجلديد

 WAND �لبحث  فريق  �خترب 
م�ستخدمني  حيو�ين،  منوذج  يف 
كيف  لإظهار  �لقرود  من  نوعاً 
على  �لتعرف  للجهاز  ميكن 
�إىل  توؤدي  �لتي  �لدماغ  �إ�سار�ت 
�لقيام بحركات ذر�ع معينة وكيف 
ميكن �أن يعمل بعد ذلك على تلك 

�لإ�سار�ت نف�سها.
من  �ملزروعة  �لأجهزة  ومتكنت 
�لع�سبية  �لإ�سار�ت  عن  �لك�سف 
يف  �لذر�ع  حركات  تقابل  �لتي 
هذه  حتديد  ومبجرد  �لقرود. 
باإر�سال  �لأجهزة  قامت  �لأمناط، 
حركات  توؤخر  كهربائية  �إ�سار�ت 

�لذر�ع.

 WAND الن�ساط املزدوج لـ
ميكن اأن يعزز العالج

�رشح �لباحثون �أن �أجهزة �لتحفيز 
�لع�سبي �ملتوفرة حالياً غري قادرة 
على �كت�ساف �لإ�سار�ت �لكهربائية 
تعديل  �أثناء  �لدماغ  يف  �ملميزة 
�أن  �إىل  و�أ�سارو�  �لإ�سار�ت.  هذه 
يطلقها  �لتي  �لكهربائية  �لنب�سات 
»تخفي«  �لع�سبي  �لتحفيز  جهاز 
مما  �لأ�سلية،  �لدماغ  �إ�سار�ت 
لالكت�ساف ويف  قابلة  يجعلها غري 
�حلالية  �لعالجات  تعزيز  �سبيل 
�لتحفيز  �أجهزة  با�ستخد�م 
باركن�سون  ملر�ض  �لع�سبي 
من  متنوعة  وجمموعة  و�ل�رشع 
�لع�سبية، من �ملهم  �ل�سطر�بات 
�لع�سبية  �لت�سجيالت  �إجر�ء  جد�ً 

و�لتحفيز يف وقت و�حد.
�لع�سبية  �لأجهزة  عك�ض  على 
 WAND لأخرى، تتميز �أجهزة�
ود�ر�ت  نوعه  من  فريد  بت�سميم 
على  قادرة  خم�س�سة  مدجمة 
�لكهربائية  �لإ�سار�ت  ت�سجيل 
يف  �لدماغ  ير�سلها  �لتي  �لدقيقة 
�لوقت �لذي تقوم به �أي�ساً باإر�سال 
�لإ�سار�ت  لت�سحيح  �أقوى  نب�سات 

�خلاطئة.
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علماء رو�س يبتكرون عالجا للربو ل مثيل له يف العامل

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

دو�ء  رو�سيا  من  علماء  �بتكر 
حجب  ميكنه  �لربو  لعالج 
للمر�ض  �لرئي�سة  �لآليات  �إحدى 
وتفيد  يعاين منه �ملاليني  �لذي 
باأن علماء  »�إيزفي�ستيا«  �سحيفة 
للوكالة  �لتابع  �ملناعة  معهد 
�لبيولوجية،  �لطبية  �لفدر�لية 
ي�سمح  م�ستح�رش�  �بتكرو� 
نوبات  من  بالتخل�ض  للمر�سى 
�لختناق. وي�سري �لعلماء �إىل �أن 
هذ� �لدو�ء يوؤثر يف �سبب ظهور 

�ملر�ض ول يكافح �أعر��سه.

جميع  بنجاح  �لدو�ء  و�جتاز 
�ل�رشيرية،  قبل  ما  �لختبار�ت 
�ختباره  من  �لعلماء  �أثبت  وقد 
�أن  �ملخربية،  �لفئر�ن  على 
يوؤدي  �مل�ستح�رش  ��ستن�ساق 
حجم  يف  كبري  �نخفا�ض  �إىل 
وقال  �لق�سبات  ن�سيج  �لتهاب 
خايتوف،  مو�سى  �ملعهد،  مدير 
على  �ملادة  هذه  �بتكار  �إن 
يحجب  �جلزيئي  �مل�ستوى 
يف  »�ملذنب«  �لربوتني  �إنتاج 
�لذي  »�لإنرتلوكني-4«،  �لتهاب 

ي�سبب تطور �أمر��ض �حل�سا�سية 
�لربوفي�سور،  قال  جانبه،  من 
من  جون�سون،  �سيبا�ستيان 
ت�رشيح  يف  �مللكية  لندن  كلية 
لل�سحيفة، �إن �لوليات �ملتحدة 
بحوثا  جتريان  وبريطانيا 
ودر��سات يف هذ� �ملجال �أي�سا، 
متكنو�  رو�سيا  علماء  �أن  بيد 
»�لإنرتلوكني-4«  �أن  �إثبات  من 
تطور  يف  رئي�سا  دور�  يلعب 
�أما  �لتنف�سية،  �ملمر�ت  �لتهاب 
فيودوروفا،  �أولغا  �لربوفي�سورة، 

�حل�سا�سية  �أمر��ض  �أخ�سائية 
ل  »�لدو�ء  �إن  فقالت  و�ملناعة، 

مثيل له يف �لعامل«.

جنح باحثون من جامعة نيو ميك�سيكو يف تطبيق طريقة جديدة لتحفيز �لدماغ 
بو��سطة �أقطاب كهربائية ب�سيطة �أثناء �لنوم، و�أظهرت نتائج �لتجربة حت�سن 

�أد�ء �لذ�كرة يف �ليوم �لتايل. وتخطو نتائج هذه �لأبحاث خطوة و��سعة باجتاه 
�لتو�سل �إىل عالج يقلل من تدهور �لقدر�ت �ملعرفية و�لذ�كرة �لذي ي�ساحب 

بع�ض �لأمر��ض �لع�سبية مثل �ل�سلل �لرّعا�ض )باركن�سون(. ويعترب حتفيز 
�لدماغ من �ملو�سوعات �ل�ساخنة على مو�ئد �لبحث يف جمال علم �لأع�ساب 

خالل �ل�سنو�ت �لأخرية. ومتتاز �لطريقة �جلديدة باأنها تعتمد على �لنوم �لذي 
يعترب مرحلة تقوم فيها خاليا �لذ�كرة بتنظيم وجتديد نف�سها. وبح�سب دورية 
نيورو�ساين�ض، �أم�سى �مل�ساركون يف �لتجربة ليلتهم يف خمترب للنوم، وخ�سعو� 
خالل �لليل لطريقة �لتحفيز �لكهربي �جلديدة و�لتي ت�سّمى �لتحفيز بالتناوب 

عرب د�ئرة مغلقة.



�أغنامهم،  للحي  يحلب  عنه  �هلل  ر�ضي  بكر  �أبو  كان   )1(
ال  �الآن  �حلي:  من  جارية  قالت  باخلالفة  له  بُويَع  فلما 
يحلب لنا �أغنامنا، ف�ضِمعها �أبو بكر، فقال: بلى الأحلبنَّها 
ين ما دخلت فيه عن خلق كنُت  لكم، و�إين الأرجو �أاَلّ يُغِيّ
عليه، فكان يحلب لهم؛ )�لطبقات �لكربى؛ البن �ضعد، جـ 

3، �ضـ 138:139(.
د �مر�أًة عمياء   )2( قال �أبو �ضالح �لغفاري: كان عمر يتعَهّ
يف �ملدينة بالليل، فيقوم باأمرها، فكان �إذ� جاءها وجد 
غيه قد �ضبقه �إليها، ففعل ما �أر�دت، فر�ضده عمر، فاإذ� 
هو �أبو بكر، كان ياأتيها ويق�ضي �أ�ضغالها �رًسّ� وهو خليفة؛ 

)�لكامل يف �لتاريخ؛ البن �الأثي، جـ2، �ضـ 265(.
 )3( قال �أبو بكر �ل�ضديق ر�ضي �هلل عنه: وددت �أين �ضعرة 
)�لزهد؛ الأحمد بن حنبل، �ضـ90،  يف جنب عبد موؤمن؛ 

رقم560(.
ع جي�ش �أ�ضامة بن زيد،   )4( خرج �أبو بكر �ل�ضديق ليُوِدّ
�لذي خرج جماهًد� �إىل �ل�ضام، وهو ما�ٍش، و�أ�ضامة ر�كب، 
فقال له �أ�ضامة: يا خليفة ر�ضول �هلل، لرتكنب �أو الأنزلن! 
فقال: و�هلل ال نزلت وال �أركب، وما علَيّ �أن �أُغرِبّ قدمي 
�ضاعًة يف �ضبيل �هلل! )�لكامل يف �لتاريخ؛ البن �الأثي، جـ2، 

�ضـ195(.

من توا�صع اأبو بكر ال�صديق
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احلج:
قد يح�ضب �الإن�ضان �أن �ل�ضفر �إىل �لبقاع 

�ملقد�ضة �لذي كلف بها �مل�ضتطيع و�عترب 
من فر�ئ�ش �الإ�ضالم على بع�ش �أتباعه 

يح�ضبه �الإن�ضان رحلة جمردة
عن �ملعاين �خللقية، ومثال ملا قد حتتويه 

�الأديان �أحيانا من تعبد�ت غيبية. وهذ� 
ْعلُوَماٌت َفَمن َفَر�َش  ُجّ �أَ�ْضُهٌر َمّ خطاأ }�حْلَ

َجّ َفاَل َرَفَث َوالَ ُف�ُضوَق َوالَ ِجَد�َل  ِفيِهَنّ �حْلَ
ِجّ َوَما تَْفَعلُو�ْ ِمْن َخْيٍ يَْعلَْمُه �هلّلُ  يِف �حْلَ

�ِد �لتَّْقَوى َو�تَُّقوِن يَا  ُدو�ْ َفاإَِنّ َخْيَ �لَزّ َوتََزَوّ
�أُْوِل �الأَلْبَاِب{

هذ� �لعر�ش �ملجمل لبع�ش �لعباد�ت �لتي 
هي �أركان �الإ�ضالم، ن�ضتبني منه متانة 
�الأو��رس �لتي تربط �لدين باملقا�ضد 

و�حِلَكم. �إنها عباد�ت متباينة يف جوهرها 
ومظهرها، ولكنها تلتقي عند �لغاية و�لهدف 
و�ملق�ضد. فال�ضالة و�ل�ضيام و�لزكاة و�حلج، 
وما �ضابه هذه �لطاعات من تعاليم �الإ�ضالم، 
هي مد�رج �لكمال �ملن�ضود، ورو�فد �لتطهر 

�لذي ي�ضون �حلياة ويعلى �ضاأنها، ولهذه 
�ل�ضجايا �لكرمية -�لتي ترتبط بها �أو تن�ضاأ 

عنها- �أعطيت منزلة كبية يف دين �هلل. فاإذ� 
ى  مل ي�ضتفد �ملرء منها ما يزِكّى قلبه، وينِقّ
لبه! ويهذب باهلل وبالنا�ش �ضلته فقد هوى.

ورمبا قدر �لطفل على حماكاة �أفعال 
�ل�ضالة وترديد كلماتها.. رمبا متكن �ملمثل 
من �إظهار �خل�ضوع وت�ضنع �أهم �ملنا�ضك.. 
لكن هذ� وذ�ك ال يغنيان �ضيئا عن �ضالمة 

�ليقني، ونبالة �ملق�ضد.
و�حلكم على مقد�ر �لف�ضل وروعة �ل�ضلوك 

يرجع �إىل م�ضار ال يخطئ، وهو �خللق 
�لعاىل!

ال�صالة الواجبة:
عندما �أمر �هلل بها �أَبَان �حلكمة من �إقامتها 

فقال تعال: }�تُْل َما �أُوِحَي �إِلَيَْك ِمَن 
اَلَة تَنَْهى َعِن  اَلَة �إَِنّ �ل�ضَّ �لِْكتَاِب َو�أَِقِم �ل�ضَّ

ُ يَْعلَُم َما  ِ �أَْكرَبُ َو�هلَلّ �لَْفْح�َضاء َو�مْلُنَكِر َولَِذْكُر �هلَلّ
نَُعوَن{)2( فاالإبعاد عن �لرذ�ئل، و�لتطهي  تَ�ضْ

من �ضوء �لقول و�ضوء �لعمل هو حقيقة 
�ل�ضالة.

العالقة بني ال�صيام والدعاء
�آيات �ل�ضيام جاء عقبها ذكُر �لدعاء 
َفاإِيِنّ  َعِنّي  ِعبَاِدي  �َضاأَلََك  َو�إَِذ�   {
َدَعاِن  �إَِذ�  �ِع  �لَدّ َدْعَوَة  �أُِجيُب  َقِريٌب 
لََعلَُّهْم  ِبي  َولْيُوؤِْمنُو�ْ  ِل  َفلْيَ�ْضتَِجيبُو�ْ 
قال   ]186  : �لبقرة  يَْر�ُضُدوَن{] 

بع�ش �ملف�رسين : )) ويف هذه �الآية 
�إمياءٌ �إىل �أن �ل�ضائم مرجو �الإجابة ، 
و�إىل �أن �ضهر رم�ضان مرجوة دعو�ته 
، و�إىل م�رسوعية �لدعاء عند �نتهاء 
�لتحرير   [  )) رم�ضان  من  يوم  كل 

تعاىل  و�هلل   ]179/2 و�لتنوير 
يغ�ضب �إذ� مل ي�ضاأل قال �لنبي عليه 
�ل�ضالة و�ل�ضالم )) من مل ي�ضاأل �هلل 
يغ�ضب عليه (( ] رو�ه �أحمد 442/2 

و�لرتمذي 3373 [ .

العفو عن اخلطاأ والن�صيان يف الفروع
َب  ْو �رَسِ اِئٌم َفاأََكَل �أَ ولقد عفي �هلل يف �لفروع عن �خلطاأ و�لن�ضيان فال حرج علي من ن�ضي �أو �أخطاأ فيه »َمْن نَ�ِضَى َوُهَو �ضَ

َطاأَ َو�لِنّ�ْضيَاَن َوَما ��ْضتُْكِرُهو� َعلَيِْه« ِتى �خْلَ اَوَز َعْن �أَُمّ َ َتَ ُ َو�َضَقاهُ«)10( و�ضيامه �ضحيح »�إَِنّ �هلَلّ ا �أَْطَعَمُه �هلَلّ َ َنّ ْوَمُه َفاإِ َفلْيُِتَمّ �ضَ

الإميان املزور
فلي�ضت �لعربة يف �جلوع و�لعط�ش �إنا �لعربة يف �ملقا�ضد و�ملعاين و�أ�ضول �ل�رسيعة ومل يعف �الإ�ضالم عن �خلطاأ فيها �أو 
ن�ضيانها الأنها يجب �أن تختلط بلحمه وت�ضيل مع دمه يف عروقه ينب�ش بها قلبه. ويف هذ� يقول ربنا تبارك ��ضمه:}�أََر�أَيَْت 

اَلِتِهْم  ِلنَّي* �لَِّذيَن ُهْم َعْن �ضَ �ْضِكنِي* َفَويٌْل ِللُْم�ضَ يِن* َفَذِلَك �لَِّذي يَُدُعّ �لْيَِتيَم* َواَل يَُح�ُشّ َعلَى َطَعاِم �مْلِ ُب ِبالِدّ �لَِّذي يَُكِذّ
�َضاُهوَن* �لَِّذيَن ُهْم يَُر�ءُوَن* َومَيْنَُعوَن �مْلَاُعوَن{ عالمة �ملكذبني بيوم �لدين �ضوء خلقهم مع �هلل بد�ية باالإهمال يف حقه 

�ل�ضالة ومل يتوجهو� �إليه باالإخال�ش يف �لعبادة فر�حو� ير�وؤون �لنا�ش، و�ضوء خلقهم مع �لنا�ش نهاية فينهر �ليتيم وال 
يتمثل �أخالق �لدين �لتي دعت �إل �لتكافل و�ملحبة و�لر�أفة، فمنع خيه عن �لنا�ش )َومَيْنَُعوَن �مْلَاُعوَن(

ح�صول التقوى
و�لتقوى غاية �الأمر، وجماع �خلي، وو�ضية �هلل لالأولني و�الآخرين، و�ل�ضوم فر�ضة عظمى للتزود من �لتقوى، قال تعاىل 

}...لََعلَُّكْم تَتَُّقوَن{
ت�ضور مري�ضا مل يذهب �إل طبيب �أو ذهب ولكن مل يتناول �لدو�ء �أو تناوله علي غي ما �أو�ضي به �لطبيب؟! فهذ� يعد 
من �ل�ضفهاء. فعندما ي�ضبح هُمّ �مل�ضلم �أن يوؤدي �لعباد�ت بطريقة �ضكلية دون �اللتفات �إل مقا�ضدها ودون �إحد�ث 

تغيي يف �أخالقه فال يجد للعبادة ثمرة، وال يجد حالوة �الإميان، وتد �نف�ضاما يف �ضخ�ضية بع�ش �مل�ضلمني، فقد تده 
ى �ل�ضدق، ويُ�ضيء معاملة  ا كثي �ل�ضالة و�ل�ضيام و�حلج و�العتمار، ويف �لوقت نف�ضه ال يُوؤمَتَن علي �ضيء، وال يتَحَرّ �ضخ�ضً

�الآخرين، وتده قليل �ل�ضرب عند �لبالء؛ فهو �إذ� مل يتغي بعبادته ومل ي�ضتفد من �أد�ئها.

حمفزات خارجية
�أوالً : �جتماع كافة �مل�ضلمني على �ضيام هذ� �ل�ضهر و�لعبادة فيه، وهو ما يحفز �مل�ضلم لال�ضتمر�ر يف �لعبادة ويدفعه 
نحو تغيي �ضلوكه وعادته. ثانياً : تغي �ل�ضلوك من حيث �لطعام و�ل�رس�ب و�لعبادة، و�ضبط �لنف�ش و�لتحكم بها، ليكون 
�مل�ضلم هو من يتحكم بنف�ضه ال �ضهو�ته. ثالثاً : تالزم �أد�ء �لعباد�ت و��ضتمر�رها ما بني �ضحور و�ضيام و�ضالة وفطور 
وقيام وتهجد طو�ل �ل�ضهر دون �نقطاع، فامل�ضلم طو�ل هذه �ملدة يف تكامل الأنو�ع خمتلفة من �لعباد�ت مما ي�ضاعد 

على �ال�ضتمر�ر يف �لطاعة. ر�بعاً : �ل�ضلوك �الإيجابي �جلماعي من خالل �لتز�م �مل�ضلمني بحفظ �أل�ضنتهم وجو�رحهم 
مما يحفز على روح �الألفة و�ملحبة وي�ضاعد على �لتغيي. �إن كل ما يف �لكون يتغي يف رم�ضان، وهذه �ملحفز�ت ينبغي 
للم�ضلم �أن ي�ضت�ضعرها ويتعاي�ش يف �أجو�ئها لكي يبد�أ معها �لتغيي، �لتغيي �الإيجابي �لذي ي�ضتمر مع �مل�ضلم وال ينقطع 

حتى بعد رم�ضان.
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

عيلبون  قرية  ابن  الفنان  اأ�شدر 
جديدة  اغنية  زريق  فادي  ال�شاب 
من كلماته واأحلانه بعنوان »�شو ما 
ك«. يذكر اأن فادي قد �شارك يف  بِدّ
برنامج »ذا فوي�ش« ال�شنة املا�شية، 
بعد  له  االوىل  هي  االغنية  وهذه 

م�شاركته بـ«ذا فوي�ش«.

يُ�شار اىل ان فادي ابن الـ 25 عاما 
قد ولد وترعرع يف عيلبون، التحق 
وهو  البالد.  خارج  الطب  لدرا�شة 
كان  منذ  القيتارة  الة  على  عازف 

ابن الثانية ع�رش. 
االغاين  نوع  ان  ذكره  اجلدير  ومن 
ي�رش  فادي  ولكن  غربي،  هو  هذا 

والكلمات  النوع  هذا  بني  ميزج  ان 
العربية حتى يدخلها اىل جمتمعنا.

ويف حديث مع زريق قال: » درا�شة 
امامي  عائقا  تكن  ولن  مل  الطب 
للمو�شيقى  الوقت  لتخ�شي�ش 
اغنيتي  تنال  ان  امتنى  والفن، 

اعجاب امل�شتمعني«.

عمر خريت يتاألق يف حفله 
بال�شعودية

امل�رشي،  املو�شيقار  اأحيا 
عمر خريت، حفاًل مو�شيقياً 
العربية  اململكة  يف 
اأم�ش  م�شاء  ال�شعودية، 
فاعليات  �شمن  اجلمعة، 
طنطورة«  »�شتاء  مهرجان 

مبحافظة العال.
من  عدداً  خريت  وقدم 
املو�شيقية،  مقطوعاته 
حلوة«  حاجة  »فيها  اأبرزها 
عقلك«،  من  بالك  و«خلي 
القادر«  عبد  و«اخلواجة 
فاطمة«  على  القب�ش  وليلة 
املقطوعات  من  وغريها 

التي اأثارت تفاعاًل من احل�شور.
يذكر اأن احلفل ح�رشه كوكبة من جنوم الفن امل�رشي، اأبرزهم ح�شني 
فهمي وعمرو �شعد وهالة �شدقي وم�شطفى خاطر وماجدة زكي واإلهام 

عبد البديع وغريهم من النجوم.

افتتاح الدورة الـ11 ملهرجان 
امل�شرح العربي بالقاهرة

   
�شهد امل�رشح الكبري بدار االأوبرا امل�رشية بالقاهرة، م�شاء اخلمي�ش، 
الهيئة  تنظمه  الذي  العربي،  امل�رشح  ملهرجان   11 الـ  الدورة  افتتاح 
الثقافة امل�رشية، وي�شتمر حتى  العربية للم�رشح، بالتعاون مع وزارة 

16 يناير )كانون الثاين( اجلاري، مب�شاركة 27 عر�شاً م�رشحياً.
الكاتب  للم�رشح،  العربية  للهيئة  العام  االأمني  املهرجان  وافتتح 
وزيرة  بتكرمي  قام  الذي  اهلل،  عبد  اإ�شماعيل  االإماراتي،  امل�رشحي 

الثقافة امل�رشية اإينا�ش عبد الدامي.
كلمة  واأعقبه  املهرجان،  افتتاح  يف  كلمة  اهلل،  عبد  اإ�شماعيل  واألقى 
للوزيرة اإينا�ش عبد الدامي رحبت فيها بكل احل�شور من امل�رشحيني 
الفنان اجلزائري  التي قدمها  العربي  العرب، ثم كانت كلمة امل�رشح 
�شيد اأحمد، الذي نال تكرمياً من الهيئة العربية للم�رشح، يف ح�شور 

400 م�رشحي عربي واأكرث من 250 م�رشحياً م�رشياً وعربياً.
منهم:  م�رشحياً،  وكاتباً  فناناً   25 االفتتاح،  خالل  املهرجان،  وكرم 
اأيوب،  �شميحة  عبدالغفور،  اأ�رشف  غامن،  �شمري  الفخراين،  يحيى 
نعيمة  اأحمد،  �شمري  الدكتور  عبدالعزيز،  �شمرية  املر�شدي،  �شهري 
عجمي، الدكتورة جناة علي، الدكتور نبيل منيب، ر�شوان توفيق، جالل 
وعزت  اخلويل،  فهمي  الع�شفوري،  �شمري  �شافع،  ثناء   ، ال�رشقاوي 

العاليلي.

اأملانيا تعيد حتفة 
تاريخية �شرقها النازيون

املقاوم  عائلة  اإىل  م�رشوقة  فنية  حتفة  االأملانية  احلكومة  اأعادت 
لالحتالل  املناه�شني  القادة  اأ�شهر  اأحد  ماندل،  جورج  الفرن�شي، 

النازي لفرن�شا اإبان احلرب العاملية الثانية.
الفنان  اأخرجها  ثمينة  زيتية  لوحة  عن  عبارة  امل�شرتدة  والتحفة 
الفرن�شي، توما�ش كوتور، يف القرن التا�شع ع�رش، بينما تعود ملكيتها 
اجتياحهم  مع  منزله  النازيون من  ي�رشقها  اأن  قبل  احلقيقية ملاندل، 
لفرن�شا عام 1940. يف حني توىل متحف »جو دو بوم« الفرن�شي مهمة 

متابعة الق�شية التي تكللت با�شرتجاع التحفة.
الأول مرة، يف عام 2012، من  اللوحة  التعرف على  ومتكن خرباء من 
خالل ر�شد عيب فيها لطاملا متيزت به عن باقي اللوحات امل�شابهة، 

حيث عرث عليها �شمن جمموعة فنية تعود لتاجر اأملاين بارز.
مونيكا  الفرن�شية،  الثقافة  وزيرة  �رشحت  اخلرب،  على  تعليقها  ويف 
اللوحة وهي تعود الأ�شحابها  »اأنا �شعيدة جدا لروؤية  غروتريز، قائلة: 

ال�رشعيني«.

روبريت دينريو يتعر�س ملوقف حمرج يف ال�شارع! 

»Daredevil« 100 األف توقيع ل�شرتجاع

ر�صد النجم الأمريكي، روبريت دينريو، ي�صرخ خارج حمكمة يف نيويورك، بينما كان يتحدث 
ل�صائقه اخلا�ص الذي تاأخر بالو�صول اإىل املكان وكان النجم يبحث جاهدا عن �صائقه يف ال�صارع، 
بعد اأن اأم�صى ال�صباح كامال يف املحكمة، يف حني كان يتحدث ب�صوت عال مع ال�صائق عرب الهاتف 

املحمول، قائال: »اأنت ل�صت اأمام املحكمة! اأنت ل�صت يف املكان الذي تركتنا فيه!«.
ب�شحف  وجهه  يغطي  دينريو  وكان 
امل�شورين  لكامريات  اتقاء  اإخبارية 
املكان،  الذين �رشعان ما جتمعوا يف 
اإىل  اإرجاعه  حماميته  حاولت  بينما 
املطاف،  نهاية  ويف  املحكمة  داخل 
ال�شائق  على  العثور  من  املمثل  متكن 
تعر�شه  بعد  �شيارته،  اإىل  وال�شعود 
ملوقف حمرج رمبا مل مير مبثيله من 
ذلك  يف  املحكمة  النجم  وق�شد  قبل 
اليوم ا�شتكماال لق�شية الطالق اجلارية 
هايتاور،  غري�ش  زوجته،  وبني  بينه 
عنها،  اأعلنا  التي  املفاجئة  اخلطوة 
�شنة من  بعد 20  نوفمرب املا�شي،  يف 
متحورت  كما  الزوجية  عالقتهما 
اجلل�شة الق�شائية التي ح�رشها دينريو 
ح�شانة  على  زوجته  مع  خالفه  حول 

طفلتهما )7 �شنوات(.

�شعد ملجرد يحتفي بتخطي اأغنيته »املعلم« حاجز الـ 700 مليون م�شاهدة

يف  كبرية  حملة  نا�شطون  اأ�ش�ش 
اأ�شموها  املتحدة،  الواليات 
ومتكنوا   ،»Save Daredevil«
من جمع اأكرث من 100 األف توقيع 
يف حماولة الإعادة تفعيل امل�شل�شل 

على �شبكة »نيتفليك�ش«.
عقب  مبا�رشة  احلملة  وتاأ�ش�شت 
عدم  نيتها  »نيتفليك�ش«  اإعالن 
جتديد م�شل�شل الدراما والت�شويق، 
»Daredevil«، وذلك بعد عر�ش 

العلم  مع  منه،  متتالية  موا�شم   3
بني  عاليا  تقييم  م�شتوى  نال  اأنه 

امل�شاهدين، و�شل اإىل %98.
ويحكي امل�شل�شل الهوليوودي الذي 
اأنتج بالتعاون مع �رشكة »مارفيل«، 
نتيجة  ب�رشه  فقد  طفل  ق�شة 
احلادث  اأن  اإال  كيميائي،  ت�رشب 
خارقة  واإمكانيات  حوا�ش  اأعطاه 
اأي�شا، يف حني قرر اأن ي�شتخدمها 

يف حتقيق العدالة.

احتفل النجم املغربي �شعد ملجرد بتخطي اغنيته »املعلم« حاجز الـ 700 
ال�شور  موقع  على  ح�شابه  عرب  كتبه  بتعليق  �شكر  حيث  م�شاهدة،  مليون 

ال�شهري كل من �شاهم يف اجناح هذا العمل.
اأغنية  ودعم  ابتكار  �شارك يف  لكل من  والتقدير  ال�شكر  »كل  وقال ملجرد: 
عاملية  اأرقاما  وبف�شل جمهوداتكم حقق  اهلل  بف�شل  الذي  )املعلم(  وكليب 
م�رشفة لبلدنا ولنا كعرب ب�شفة عامة، جمهورنا احلبيب اأينما كنتم اعلموا 
اأبادلكم هذا  اأكن لكم كل االحرتام والتقدير و�شاأظل دائما مب�شيئة اهلل  اأين 

احلب والوفاء ، 700 مليون ح�شن مني لكم«.
وكان �شعد قد اطلق كليب »املعلم« يف ماي 2015 ، حيث حقق خالله �شهرة 
وا�شعة جداً امتدت على كافة االرا�شي العربية. وبات ا�شمه بالتداول ب�شكل 

كبري منذ طرح هذه االغنية التي �شكلت ظاهرة يف وقتها.
اآخر اعمال �شعد ملجرد، اغنية »بدك ايه«، وهي الن�شخة العربية لالغنية 
الهندية BINTE DILللمغني  ARIJIT SINGH والتي مت عر�شها يف 
فيلم PADMAAVAT . االأغنية وقع ن�شختها العربية جالل احلمداوي، ا�شافة اىل االنتاج املو�شيقي. و�شورها »ملجرد« حتت اإدارة املخرج األك�شندر 

دا �شيلفا.
طرح �شعد الكليب على قناته الر�شمية عرب موقع الفيديوهات ال�شهري، حيث تخطى العمل حاجز الـ 14 ماليني م�شاهدة منذ طرحها يف 17 دي�شمرب الفائت.

ك« الفنان فادي زريق يطلق اأول عمل له بعنوان »�شو ما بِدّ
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؟  O-Class لإطالق  مر�سيد�س  ت�ستعد  هل 

ملكيتها  مر�سيد�س  �سجلت 
م�ستقاته   O-Class لأ�سم 
 ,180 O ,140 O ,120 O مثل
O 200, وكما يبدو فاإنها قد 

تكون فان �أو حافلة.
مالكة  د�ميلر  كون  هذ�  ياأتي 
حرف  ت�ستخدم  مر�سيد�س 
�لتجارية  �ملوديالت  يف   O
�سيتي  �سيتارو  حافلة  مثل 

 O با�سم  �أي�ساً  �ملعروفة 
�أن  بالعتبار  �لأخذ  530, مع 
 200-120 بني  �لأرقام  تر�وح 
قوة  يف  �لتدرج  �إىل  ي�سري 

�ملحركات.
موؤ�رش  �أول  هو  هذ�  هل  �إذ�ً 
فان  ميني  حول  لدينا 
مر�سيد�س جديدة؟ �أو ن�سخة 
�لتجارية؟  �حلافلة  ركاب من 

ل نعلم حقيقة لكن �ملعلومة 
�لوحيدة �لأخرى �لتي ذكرتها 
�مللكية  بت�سجيل  مر�سيد�س 
�إىل  ينتمي  �ل�سم  �أن  كان 
�أن  بالذكر  “�سيارة”. �جلدير 
حالياً  ت�ستخدم  مر�سيد�س 
 A, B, يف موديالتها �أحرف
C, E, S, V, X و��سخدمت 
 GLE يف   M �سابقاً 

ميني  �إىل  بالإ�سافة  �حلالية, 
�أوفر/و�جن  فان/كرو�س 
R-Class, يف حني �أن لديها 
�أحرفاً  ت�ستخدم  موديالت 
 GT, CLS, مثل  �أطول 
EQC, و�أخري�ً فاإن حافالتها 
و�ساحناتها �لتجارية ت�ستخدم 
�أ�سماًء مثل �سيتارو, �سربينرت, 

يونيموج وزيرتو�س.

لند روفر تعلن اإلغاء رجن 
روفر اإيفوك كوبيه

�أعلنت لند روفر عن وقف �إنتاج 
�لثالثة  �إ�سد�ر  �إيفوك  روفر  رجن 
من  �أ�سهر  عقب  عامليا  �أبو�ب 
وقفه يف �لوليات �ملتحدة, معللة 
ويُذكر  عليها,  �لطلب  ب�سعف 
و�خلم�سة  �لك�سف  �إ�سد�ري  �ن 
و�سعهما  على  �سي�ستمر�ن  �أبو�ب 

�حلايل.
�أننا  �لقر�ر  من  و��سحا  ويبدو 
يف  �أبو�ب  �لثالثة  ن�سخة  نرى  لن 
و�لتي  �إيفوك,  من  �لقادم  �جليل 
يف  بالفعل  روفر  لند  بد�أت 
تطويره جديا, مع �حتمال تد�سينه 
يف  لل�سيار�ت  باري�س  معر�س  يف 

�سرتتكز  �لقادمة  �إيفوك  �أكتوبر. 
للموديل   D8 من�سة  نف�س  على 
عجالت  بقاعدة  ولكن  �حلايل, 
�أو�سع  م�ساحة  لتوفري  �أطول 
للمق�سورة, ومن �ملتوقع ��ستلهام 
�لت�سميم �خلارجي من رجن روفر 
فيالر, خا�سة يف �ملقدمة ح�سبما 

ر�أيناه يف �ل�سور �لتج�س�سية.
�لدفع �لأمامي �سيكون قيا�سيا يف 
توفري  مع  �لأ�سا�سية,  �ملوديالت 
�لدفع �لرباعي لالإ�سد�ر�ت �لأكرث 
قوة للت�ساري�س �لوعرة, مع قدوم 
ن�سخة هجينة بالقاب�س �لكهربائي 

لحقا يف عمر �ملوديل.

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

دودج ت�سارجر 2019 تظهر لأول مرة اأثناء الختبار

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

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

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

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

يف 7 �سبتمرب.

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

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

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

ولو ب�سكل حمدود لعام 2019.
�لعجالت جديدة كليا لهذ� �لإ�سد�ر 
حمدودة  تغيريت  مع  �ملوديل,  من 
وبع�س  �لكربوين  �خللفي  للجناح 
�ملوديل  �سارة  على  �لتعديالت 
�أ�سفل  تقع  �لتحديثات مع ذلك  �أهم 
غطاء �ملحرك لأد�ء �ل�سيارة, لرفع 
قوتها من �مل�ستوى �حلايل عند 485 
ح�سان, ويُذكر �أن دودج تنوي �إجر�ء 
حتديثات �ساملة لالأد�ء و�ملحركات 

يف موديل 2020.

بوغاتي فريون مقلدة غري 
مكتملة معرو�سة للبيع 

 بي اإم دبليو تبني
 م�سنعا يف رو�سيا

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

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

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

�ختبار�ت معتمدة.
فريون  تختلف  بالطبع, 
عن  جذرياً  �ختالفاً  �سوبر�سبورت 
تاأتي  فهي  �ملقلدة,  �لن�سخة  هذه 
�لتريبو  رباعي   W16 حمرك  مع 
بقوة 1,180 ح�سان و 1,500 نيوتن.

معدل  مع  �لدور�ن,  عزم  من  مرت 
كلم/�ساعة   100 �إىل   0 من  ت�سارع 
ق�سوى  و�رشعة  ثانية   2.5 خالل 

ت�سل �إىل 415 كلم/�ساعة.

دبليو  �إم  بي  �رشكة  �أعلنت 
م�سنع  بناء  نيتها  عن  �لأملانية 
جديد لها على �لأر��سي �لرو�سية 
كالينينغر�د  مدينة  عمدة  وقال 
�لرو�سية �أنطون �أليخانوف: "من 
�ملنتظر �أن ت�ستحدث �رشكة بي 
�لأملانية م�سنعا جيد�  دبليو  �إم 
�أن  لها يف رو�سيا, ومن �ملرجح 
و�سيتم  كالينينغر�د,  يف  يفتتح 
من  �لنماذج  �أحدث  �إنتاج  فيه 
يتعلق  ما  يف  �ل�سيار�ت"�أما 
�سينتجها  �لتي  باملركبات 
يتم  �أن  �ملنتظر  فمن  �مل�سنع, 
�سيد�ن من  �سيار�ت  ت�سنيع  فيه 
�إم دبليو,  �لفئة 3 و5 و7 من بي 
ف�سال عن �سيار�ت كرو�س �أوفر 

."Х5"و "Х3" من �لفئتني

�لنتهاء  يتم  �أن  �ملفرت�س  ومن 
من بناء �مل�سنع يف فرتة ترت�وح 
ما بني عامني �إىل عامني ون�سف, 
من  �لثاين  �لن�سف  من  �عتبار� 

�لعام �جلاري.



اإ�شهارالإثنني 11 فيفري  2019  املوافـق  ل07 جمادى الأخر 1440هـ 22



ب�رضورة  �إ�سباين  نف�س  عامل  ن�سح 
من  خطوة  كل  ن�رض  عن  �المتناع 
�سبكات  يف  �سورك  وجميع  حياتك 

�لتو��سل �الجتماعي.
من  مولينا  �أنطونيو  خو�سيه  وقال 
يف  �الإ�سبانية  كومبلوتن�س  جامعة 
�لرو�سية،  نوفو�ستي  لوكالة  حديث 
�لتو��سل  �سبكات  على  �الإدمان  �إن 
قائمة  يف  يدرج  مل  �الجتماعي 
جد�  �ل�سعب  من  الأنه  �الأمر��س 
»ح�ساب درجة ذلك �الإدمان«. وبات 
نقا�س  مو�سع  حاليا  �ملو�سوع  هذ� 
�ملخت�سة،  �لعلمية  �الأو�ساط  يف 

لذلك، ال ي�ستبعد �أن ي�ساف �الإدمان 
�الأمر��س  قائمة  �إىل  �الإنرتنت  على 

بعد ب�سعة �سنو�ت.
�أن  »يجب  قائال:  مولينا  و�أ�ساف 
��ستخد�م  )مدمن  �الإن�سان  يعرتف 
على  �ل�سيطرة  يفقد  باأنه  �الإنرتنت( 
وهذه  �سلبية  عو�قب  له  وهذ�  نف�سه 
�ملرحلة  ويف  �أوىل.  �ملرحلة  هي 
كيفية  تعلم  عليه  يجب  �لتالية، 
عليه  حيث  نف�سه،  على  �ل�سيطرة 
على  �حل�سول  ميكنه  كيف  يفهم  �أن 

�لفائدة من هذه �ل�سبكات«.
بع�س  فاإن  مولينا،  للعامل  ووفقا 

تعد  �الجتماعي  �لتو��سل  �سبكات 
يحتاجه  مو�ز،  و�قع  خللق  طريقة 

�لبع�س ب�سبب �ل�سعور بالنق�س.
»على  باأنه  حديثه  �لعامل  و�ختتم 
�خلطر  ناقو�س  يدق  �أن  �الإن�سان 
حاملا  �الإنرتنت  على  �إدمانه  ب�سبب 
ي�سعر باأن هناك ما يتدخل يف حياته 
�أو  مثال،  �لنوم  من  فيمنعه  �ليومية 
عندما يدرك �ل�سخ�س �أنه بد�أ يفقد 
باأنه  ويعتقد  نف�سه  على  �ل�سيطرة 
ع�رضين  ملدة  �ل�سبكة  �سي�ستخدم 
فيها  يبقى  ولكنه  مثال،  دقيقة 

�ساعات.

املت�صّفح اجلديد Jio على 
اأندرويد يقّدم حًل �صريًعا 

ونظيًفا لت�صّفح االنرتنت
  

�أحدث   Jio تطبيق 
�لويب  مت�سّفحات 
قوقل  متجر  على  من 
يعلم  و�جلميع  بالي، 
يف  تطول  �لقائمة  �أن 
يف  حيث  �ملجال،  هذ� 
مل�سنا  �الأخرية  �الآونة 
من  به  باأ�س  ال  عدد 
�ملت�سفحات  تطبيقات 
قليلة  باأحجام  تاأتي 
هذ�  منها  للغاية، 

ونظيًفا  �رضيًعا  حاًل  �أندرويد  كم�ستخدم  لك  يُقّدم  �لذي  �ملت�سّفح، 
لت�سّفح �النرتنت.

فقط،  ميغابايت   4.8 بحجم  ياأتي  �أنه  �ملت�سّفح  هذ�  ومن مميز�ت 
بكافة  �الأخبار  �أحدث  لك  تعر�س  �لتي  �لرئي�سية  �لو�جهة  وهناك 
وحماذ�ة  �لطلب،  ح�سب  �لن�س  حجم  تعديل  خيار�ت  مع  �أ�سكالها، 
باالأخبار يّقدم لك مت�سّفح Jio مقاطع فيديو ح�سب �لذوق، بطريقة 

.UC م�سابهة للمت�سّفح �لغني عن �لتعريف
ومن على �لو�جهة �لرئي�سية للمت�سّفح �ستاُلحظ وجود عالمات تبويب 
�فرت��سية لبع�س مو�قع �لويب �ل�سهرية، ف�ساًل عن وجود �رضيط بحث 
يدعم �لبحث �لن�سي و�لبحث �ل�سوتي، مع دعمه لفتح عالمات تبويب 
�أدعها  �لتي  �ملميز�ت  �خلفي، وغريها من  �لت�سّفح  وو�سع  متعددة، 
 Jio Browser مت�سّفح  حتميل  ميكنك  �أخرًي�  بنف�سك،  لتكت�سفها 
يدعم  �أن  على  بالي،  قوقل  متجر  على  من  وكامل  جماين  ب�سكل 

�أندرويد 5.0 فاأحدث.
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خمت�ص يحذر

 ال تن�صر كل �صيء يف �صبكات التوا�صل االجتماعي
 »8K« اآبل تطلق خوذا بتقنيات

للواقع االفرتا�صي
مر�ت  عدة  �آبل  ذكرت 
تطوير  على  تعمل  �أنها 
�الفرت��سي  للو�قع  خوذ 
م�سادر  لكن  و�ملعزز، 
�أن  موؤخر�  �أكدت  مطلعة 
خوذ  �ستطلق  �ل�رضكة 
مزودة  فريدة   »VR«

.»8K« بتقنيات
 »CNET« موقع  ونقل 
�أن  �آبل  يف  م�سدر  عن 
الإطالق  تتح�رض  �ل�رضكة 
 ،2020 عام  �خلوذ  هذه 
�أن  �ملفرت�س  من  حيث 
�لتعامل  على  قادرة  تكون 
�الأجهزة  من  �لعديد  مع 
بنظام  �لعاملة  �لذكية 

.Ios
هذه  ميز�ت  �أهم  ومن 
للم�سدر،  وفقا  �خلوذ 
ب�سا�ستني  �ستزود  �أنها  هو 
 ،»8K« بدقة  منف�سلتني 
ر�سوميات  ومعالج 
قدر  �أكرب  �سيوفر  متطور 
�ل�سور  يف  �لو�قعية  من 

ثالثية  و�لفيديوهات 
�الأبعاد.

 »Oculus Rift« خوذة 
�الفرت��سياأ�سهر  للو�قع 
�الفرت��سي  �لو�قع  خوذ 

لعام 2018
كما من �ملفرت�س �أن تخلو 
�الأ�سالك  من  �خلوذ  هذه 

�حلال  هو  كما  �خلارجية 
يف �خلوذ �حلالية، لتت�سل 
�سغري  خارجي  جهاز  مع 
يثبت على �خل�رض ال�سلكيا 
ويحوي معاجلات متطورة 
 Fusion Apple A11(
 845  Snapdragon �أو 

.)970 Kirini أو�

 �صناب �صات يطلق 
نظارات ذكية مميزة

�أعلن �لقائمون على تطبيق �سناب 
�سات �ل�سهري �إطالق �جليل �لثاين 
 »Spectacles« نظار�ت  من 

�لذكية.
 »Spectacles V2« و�سممت 
�سم�سية  نظار�ت  �سكل  على 
عادية بهيكل �أنيق وع�رضي مقاوم 
�سغرية  بكامري�ت  ومزود  للماء، 

ت�ساعد  �جلانبني  على 
�لتقاط  على  �مل�ستخدم 
و�لفيديوهات  �ل�سور 
عالية �لدقة، باالإ�سافة �إىل 
للم�ستخدم  توفر  د�خلية  بطارية 
�أو  للت�سوير  �لنظارة  ��ستعمال 
لعدة  �لفيديوهات  م�ساهدة 
�ساعات. �أما ما تبدو �أنها عد�سات 
�لو�قع  يف  فهي  �لنظارة،  هذه 
عر�س  ميكنها  متطورة  �سا�سات 

�أو  ما ت�سوره �لكامري�ت مبا�رضة، 
�ملوجودة يف  �لفيديوهات  عر�س 
�لهاتف �أو �جلهاز �لذكي بعد و�سله 

بالنظارة عرب �سبكة �لبلوتوث.
يف  حاليا  �لنظارة  هذه  وتتوفر 
�لواليات  يف   »Snap« متاجر 
�ملتحدة وبريطانيا وكند� وفرن�سا 
ومن  دوالر،   129.99 ب�سعر 
دولة   13 يف  تظهر  �أن  �ملنتظر 

�أخرى

»NVIDIA« تقدم تقنية 
غري م�صبوقة لتعديل ال�صور

 »NVIDIA« طور �ملربجمون يف �رضكة
ت�ساعد  فريدة  رقمية  خو�رزميات 
�الأجز�ء  و��سرتجاع  �ل�سور  تعديل  على 
عمل  طريقة  وتختلف  منها.  �ملفقودة 
بر�مج  عمل  �أ�سلوب  عن  �لتقنية  هذه 
�لتعديل �الأخرى، فخو�رزمياتها ال ت�سعى 

�ل�سورة  من  �ملفقود  �ملكان  عن  للبحث 
بها،  مللئه  منه  �لقريبة  �الألو�ن  وحتديد 
بل تعتمد على �لذكاء �ال�سطناعي لتعاين 
�ل�سورة ب�سكل كامل وتخمن ما ميكن �أن 
كما  ومتلوؤه.  �ملفقود  �جلزء  مكان  يكون 
مع  �لتعامل  �خلو�رزميات  لهذه  ميكن 

وحتدد  �لوجوه  على  حتتوي  �لتي  �ل�سور 
�أ�سكال عيون  و�نتقاء  �لعيون مثال،  �سكل 
مبا  �الأ�سلية  و��ستبد�ل  منها  قريبة 
�لذي  �الأمر  �لوجه،  �سكل  مع  يتنا�سب 
يجعل منها برجميات مميزة للم�سورين، 
وللذين يعدلون �ل�سور للمجالت و�ملو�قع 

مت�صفح Brave ياأتي ب�صكل �صبيه 
بكروم مع عدة اإ�صافات

تطور مت�سفح Brave ب�سكل كبري موؤخر�، حيث 
�أن م�رضوع �لعمل جاء �رضيعا ومت تطوير �ملت�سفح 
على نظام iOS قبل ثالثة �سهور، ثم �آندرويد قبل 
�لكمبيوتر  الأجهزة  وبعدها قدمته  ون�سف،  �سهر 
�أن  ويبدو  ولينك�س.  ماك،  ويندوز،  باأنظمة 
�لقائمني على �مل�رضوع يعملون بجد على تطوير 
كروم  مثل  بر�مج  ملناف�سة  �حلديث  �ملت�سفح 
وفايرفوك�س، حيث �أن �لن�سخة �جلديدة منه تاأتي 
ب�سكل مميز و�سبيه مبت�سفح غوغل كروم  يعمل 

كروميوم  نو�ة  على  بريف  �أو   Brave مت�سفح 
للربجمة  مفتوح  م�سدر  وهي   ،Blink وحمرك 
متلكه غوغل، وهو ذ�ته �لذي بنت عليه مت�سفحها 
و�جهة  على  �الأخري  �لتحديث  و�حتوى  كروم. 
مطورة عن �ل�سابق و�أ�سبح باإمكان �مل�ستخدمني 
�الأعلى  يف  ظاهر  ب�سكل  �لتبويب  عالمات  روؤية 
�ملت�سفح  �أن  كما  كروم،  قوقل  �حلال  هو  كما 
�أ�سبح �أ�رضع من �ل�سابق، ومن �ملفرت�س �أن يكون 
حممي ب�سكل �أكرب وذلك ب�سبب تر�بطه �ملبا�رض 

مع نو�ة كروميوم �ملطورة من غوغل. وللعلم، فاإن 
مت�سفح بريف ياأتي مع �إ�سافة حلجب �الإعالنات 
�سببا  كانت  و�لتي  بها،  �لتحكم  �ملزعجة- ميكن 
رئي�سيا يف �سهرة �ملت�سفح يف وقت ق�سري. يُذكر 
�أن مت�سفح بريف هو �أحد م�ساريع �ملطور �لكبري 
“جافا  �لربجمة  لغة  مبتكر  وهو  �يت�س،  بريند�ن 
موؤ�س�سي  �أحد  �أنه  كما   ،JavaScript ”سكربت�
موزيال  مت�سفح  تطوير  عن  �مل�سئولة  موزيال 

فايرفوك�س �ل�سهري.



نا�سد ممثلي امل�ستفيدين من التجزئات 
العقارية ببلديات عني البي�ساء ، حا�سي 
املحتجني  �سيدي خويلد  و  اهلل  عبد  بن 
مع  لهم  ت�رصيح  ، يف  الدائرة  مقر  اأمام 
الو�سية  ال�سلطات  »الو�سط«،  يومية 
ممثلة يف وزير ال�سكن واملدينة والعمران 
الداخلية  ووزير  طمار  الوحيد  عبد 
بدوي  الدين  نور  املحلية  واجلماعات 
ب�رصورة التدخل العاجل لدى ال�سلطات 
الوالئية بورقلة للتكفل بان�سغالهم القائم 
املتمثل يف توفري الدعم املايل لتمكينهم 
ومن   ، العقارية  جتزئاتهم  اإجناز  من 
البحث عن  انهاء معاناتهم مع رحلة  ثم 
املتزايد  الطلب  من  والتخفيف  ال�سكن 

االيجاري  االجتماعي  النمط  على 
هدد  فقد  ذلك  جانب  اإىل   . العمومي 
الت�سعيد  مبوا�سلة  املحتجني  ممثلي 
لهجة خطابهم يف حالة ما مل جتد  من 
�ساغية  اأذانا  الذكر  ال�سالفة  مطالبهم 
�سبح احل�سول على  الإنهاء معاناتهم مع 
م�سكن قار يحفظ لهم كرامة العي�ش يف 

اأن وايل  العزة والكرامة  ومعلوم  جزائر 
ب�سفته  القادر جالوي  ورقلة عبد  والية 
التنفيذية  الهيئة  على  االأول  امل�سوؤول 
اأكد باأن مطلب توفري االعانات  كان قد 
التجزئات  من  للم�ستفيدين  املالية 
املالية  بالظروف  مرهونة  العقارية 

ال�سعبة التي متر بها البالد .

�أحمد باحلاج 

للمطالبة بالدعم �ملايل للتجزئات �لعقارية

�سكان دائرة �سيدي خويلد بورقلة ينظمون وقفة احتجاجية
جتمهر يوم �أم�س مو�طني �سيدي خويلد بورقلة �أمام مقر �لد�ئرة ، للمطالبة ب�سرورة تدخل جاد من �ل�سلطات 

�ملعنية من �أجل  �لتكفل مبطلبهم  �ملتمثل يف �سرورة توفري �لدعم �ملايل الجناز جتزئاتهم �لعقارية .

غليز�ن  

اإ�سابة �سخ�سني 
بجروح بليغة يف 
حادث ا�سطدام 

دراجتني
اال�ستعجاالت  م�سلحة  ا�ستقبلت 
بغليزان  بو�سياف  حممد  مب�ست�سفى 
 06 بني  ما  اأعمارهما  ترتاوح  طفلني 
اإ�سابتهم  نتيجة  �سنوات  و08  �سنوات 
ا�ستن�ساقهم  اأثناء  وهذا  لغاز  باختناق 
مو�سولة  طابونة  من  املحرتق  للغاز 
ال�سحيتني  بحمام  البوتان  غاز  بقارورة 
املدنية  احلماية  اأعوان  قبل  من  نقلتا 
ويف  بو�سياف  حممد  م�ست�سفى  نحو 
احلماية  م�سالح  تدخالت  �سياق 
الثانوية  الوحدة  �سجلت  حيث  املدنية 
خطري  مرور  حادث  املدنية  باحلماية 
عبدو  االإمام  �سارع  م�ستوى  على  وقع 
ناريتني  دراجتني  بني  ا�سطدام  جراء 
اإ�سابة �سخ�سني من  احلادث ت�سبب يف 
بينهم طفل يف16 �سنة باإ�سابات خطرية 
فيما  ارهيو  وادي  م�ست�سفى  حوال على 
يف  حتقيقا  االأمنية  امل�سالح  فتحت 

احلادث اخلطري  

ق  م

�ملركز �لوطني للمناخ

ت�سجيل كميات قيا�سية خالل �سهر »جانفي« 

بكل من مترن��ست وعني قز�م وجانت

توقيف 92 منقبا عن الذهب

�ملك�سيك

اغتيال �سحفي  

تلم�سان

دورة تكوينية لتاأهيل املباين القدمية

م�ستغامن

منو يف الإنتاج الفالحي ب 6ر9 يف املائة

مت  اأنه  للمناخ  الوطني  املركز  ك�سف 
ت�سجيل كميات اأمطار معتربة عرب الرتاب 
الوطني منذ بداية �سهر جانفي مع تهاطل 
»قيا�سي« لالأمطار يف بع�ش مناطق الوطن 
�سحة  يوؤكد  ما  وهو  البلد  ب�رصق  خا�سة 
ب�سقوط  تنباأت  التي  ال�ستوية  التوقعات 
تعدت  احتمال  بن�سبة  العادة  فوق  كميات 
الـ 85 باملئة واأ�سار رئي�ش املركز، �سالح 

�ساحبي عابد، اإىل اأنه »با�ستثناء الكميات 
ب�رصق  خا�سة  امل�سجلة  للثلوج  املعتربة 
الوطن تبقى كمية االمطار املت�ساقطة يف 
يناير على   25 غاية  اإىل  اأيام  ثالثة  ظرف 
م�ستوى والية عنابة )150 مم( االأهم منذ 
اأكتوبر 1983 كما اأو�سح ذات امل�سوؤول اأن 
 3 ظرف  يف  املت�ساقطة  االمطار  »كمية 
مم(   33( املا�سي  يناير   24 يوم  �ساعات 

من  اأيام   3 خالل  االأهم  كذلك  هي  كانت 
االمطار امل�ستمرة منذ هذا التاريخ«واأبرز 
�سكيكدة  والية  اأن  عابد  �ساحبي  ال�سيد 

كذلك �سجلت خالل نف�ش الفرتة كميات 
وهي  اأيام   3 ظرف  يف  مم  الـ80  »قاربت 
»الكثافة  اأن  م�سيفا   ،»2010 منذ  االأهم 
االأيام  هذه  خالل  لالأمطار  الق�سوى 
يناير  يوم 24  الـ 30 مم  الثالث قد تعدت 

2019«من جهتها، �سجلت والية ق�سنطينة 
من  مم«   50 من  »اأكرث  الفرتة  هذه  خالل 
الذي  امل�سوؤول  نف�ش  ح�سب  االأمطار، 
اإىل  يعود  الفي�سانات  �سبب  اأن  اأو�سح 
»اجلريان الكبري للمياه باملناطق املاأهولة 
املتعلقة  الطبيعية  العوامل  باالإ�سافة 
املناخية  والظواهر  اجلوية  بالتقلبات 

)االأمطار الرعدية(«.

اأم�ش  ال�سعبي  الوطني  للجي�ش  مفارز  اأوقفت 
بكل من مترنا�ست وعني قزام وجانت 92  ال�سبت 
عن  للك�سف  معدات  و�سبطت  الذهب  عن  منقبا 
املعادن، ح�سب ما افاد به اليوم االحد بيان لوزارة 

الدفاع الوطني.
واأو�سح ذات امل�سدر اأنه »يف اإطار حماربة اجلرمية 
اأوقفت مفارز للجي�ش الوطني ال�سعبي،  املنظمة، 

يوم 09 فيفري 2019، اإثر عمليات متفرقة بكل من 
مترنا�ستوعني قزام /ن.ع.6 وجانت/ن.ع.4، اثنان 
ثالث  و�سبطت  الذهب  عن  منقبا   )92( وت�سعون 
الدفع  رباعية  مركبات   )04( واأربع  �ساحنات   )03(
و)18(  كهربائيا  مولدا  و)36(  نارية  دراجة  و)21( 
املعادن  عن  ك�سف  جهاز  و)22(  �سغط  مطرقة 

واأغرا�ش اأخرى«.

اأم�ش االأحد،  اأعلن م�سوؤولون يف املك�سيك، 
»تابا�سكو«  والية  يف  �سحفي  مقتل  عن 
جراء تعر�سه الإطالق نار من قبل م�سلحني 
جمهولني وقال مكتب املدعي العام يف الوالية 
اإن ال�سحفي، جي�سو�ش رامو�ش، »قتل، اأم�ش 
من  املزيد  اإىل  االإ�سارة  دون  وذلك  ال�سبت، 
اأفادت و�سائل اإعالم  التفا�سيل«من جانبها، 

نار  الإطالق  تعر�ش  قد  رامو�ش  اأن  حملية، 
اأثناء تناوله وجبة االإفطار، اأم�ش، يف مطعم 
كان يرتدد عليه ي�سار اإىل اأن رامو�ش هو ثاين 
 .. العام  هذا  املك�سيك  يف  يقتل  �سحفي 
حيث اأنه يف يناير املا�سي قتل مدير حمطة 
اإذاعية حملية واألقي على جانب الطريق يف 

والية »باجا كاليفورنيا �سور«.

تنظيم  تلم�سان(  )والية  ندرومة  مبدينة  �سيتم 
حول  ال�سباب  من  عدد  لفائدة  تكوينية  دورة 
فرباير  اأواخر  يف  القدمية  املباين  تاأهيل 
اجلاري، ح�سبما علم اليوم االأحد لدى اجلمعية 
وامل�رصفة  املدينة  بهذه  »املوحدية«  الثقافية 
رئي�ش  ذكر  االإطار،  هذا  ويف  العملية  على 
هذه  اأن  ل«واأج«  الدين  عز  ميدون  اجلمعية 

�ست�سمل  و  �سابا   30 منها   �سي�ستفيد  الدورة  
ممن  �سابا   15 واحدة  كل  يف  لتكوين  مرحلتني 
تركوا مقاعد الدرا�سة والذين ترتاوح اأعمارهم 
ما بني 15 و 19 �سنة لتلقينهم على مدار 3 اأ�سهر 
تاأهيل  كيفية  حول  وتطبيقية  نظرية  درو�سا 
يف  خمت�ش  بناء  باإ�رصاف  القدمية  البنايات 

ترميم البنايات القدمية من مدينة ندرومة .

�سجلت والية م�ستغامن خالل ال�سنة املا�سية 
واحليواين  النباتي  الفالحي  االإنتاج  يف  منوا 

بلغ ن�سبة 6ر9 يف املائة، ح�سبما اأ�ستفيد 
للم�سالح  الوالئية  املديرية  من  االأحد  اأم�ش 
وفقا   2018 �سنة  خالل  ومت  الفالحية 
اإنتاج  امل�سالح  لذات  ال�سنوية  للح�سيلة 
من  قنطار  األف  و240  مليون   15 من  اأزيد 
البي�ساء  النباتية واللحوم  خمتلف املحا�سيل 

 99 اإىل  ت�ساف  وال�سوف  والع�سل  واحلمراء 
مليون لرت من احلليب و224 مليون وحدة من 
البي�ش وبلغت ن�سبة م�ساهمة والية م�ستغامن 
يف االإنتاج الفالحي الوطني خالل هذه الفرتة 
2ر4 يف املائة اأي ما يعادل 121 مليار دج وهو 
من  وطنيا  الرابعة  املرتبة  حتتل  جعلها  ما 
ع�رص  والرابعة  الفالحي  االإنتاج  قيمة  حيث 

من حيث ن�سبة النمو .
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بعد فوزها على ممثلة عني �لدفلة  
فاطمة عمريي باالد�ء و�لنتيجة

املالكمة بلعرو�سي ملك 
�سند�س بطلة للجزائر 

يف املالكمة للن�سوية

جنحت املالكمة  بلعرو�سي ملك �سند�ش من 
للجمعية  التابعة   �ستوان  املالكمة  مدر�سة 
التي  �ستوان   ابطال  الريا�سات  املتعددة 
تن�سط برابطة  تلم�سان من الفوز بالبطولة 
جرت  التي  كلغ   42 وزن  للمالكمة  الوطنية 
هذا  املن�رصم  االأ�سبوع   نهاية  بوهران 
�سنة  ال12  ذات  تلم�سان  ابنة  متكنت   وقد 
التي جمعتها  النهائية   الفوز باملقابلة  من  
عمريي  الدفلى   عني  والية  رابطة  مبمثلة 
فاطمة بعدما �سيطرت على املقابلة باالأداء 
فازت  قد  كانت  بعدما  وذلك   ، والنتيجة 
تخطت   التي  النهائية   الن�سف  باملقابلة 
رابطة  من  اميمة  العربي  املالكمة  فيها 
تيزي وزو . هذا وقد   جنحت  �سند�ش  يف  
التعليمية  موؤ�س�ستها  و  تلم�سان  والية  متثيل 
و جمعيتها  �ستوان  اأن�ش  بن  مالك  متو�سطة 
املتعددة الريا�سات  ب�ستوان يف الفن النبيل 
تطالب  وهي   التمثيل،  اح�سن  الن�سوي 
مديرية  راأ�سها  الوالئيوعلى  ال�سلطات  من 
بغية  لدعمهم   بالتفاتة  والريا�سة   ال�سباب 

حتقيق  نتائج اف�سل .

تلم�سان حممد بن تر�ر
وحد�ت �لدرك �لوطني بتيارت 

معاجلة 34 ق�سية 
متعلقة ب�سرقة و 

تزوير مركبات
عاجلت وحدات الدرك الوطني بوالية تيارت 
34 ق�سية متعلقة ب�رصقة و تزوير مركبات و 
وثائقها خالل �سنة 2018 من اأ�سل 88 ق�سية 
م�سجلة يف هذين املجالني ح�سبما اأفادت به 
م�سالح املجموعة االإقليمية للدرك الوطني 
اأنه مت  امل�سدر  ذات  اأو�سح  و  تيارت  بوالية 
تزوير  و  ب�رصقة  متعلقة  ق�سية   34 معاجلة 
املركبات منها 29 متعلقة بتزوير املركبات 
و وثائقها مت من خاللها توقيف 63 متورطا 
و 5 ق�سايا متعلقة ب�رصقة ال�سيارات مت من 
 6 اإ�سرتجاع  و  اأ�سخا�ش   6 توقيف  خاللها 
يف  امل�سجلة  الق�سايا  عدد  بلغ  و  �سيارات 
جمال �رصقة ال�سيارات و تزويرها 88 ق�سية 
متعلقة  ق�سية   74 منها   2018 �سنة  خالل 
بتزوير مركبات و 14 ق�سية �رصقة و هو نف�ش 
ذات  اأ�سارت  و  امل�رصوقة   ال�سيارات  عدد 
ق�سايا  عدد  يف  ارتفاع  �سجل  اأنه  امل�سالح 
اخلا�سة بال�سيارات امل�رصوقة مقارنة ب�سنة 
يف  كذا  و  11ق�سية  ت�سجيل  مت  2017حيث 
و   10 ت�سجيل  التزوير حيث مت  ق�سايا  عدد 
ف�رصت ذلك االإرتفاع بتكثيف جهود وحدات 

مكافحة هذه الظاهرة
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