5�ص

وزير الفالحة مطالب بالتدخل العاجل بتلم�سان

بيع عتاد بالدينار الرمزي و�أرا�ض خ�صبة مت جتزئتها للبناء
ب�شري عالوة/ت

الأمني العام للأرندي �أحمد �أويحيى

ال�شعب اجلزائر ي �سعيد
برت�شح الرئي�س بوتفليقة
3�ص

 تر�شح:  املرت�شح بوفرا�ش.
الرئي�س ال يعني �أننا �سنن�سحب

1999 �شفيقة العرباوي �سنة:�أ�س�ستها

4189:العدد
1 €  فرن�سا- دج10  اجلزائر: الثمن/ 4867:العدد

3�ص

www.elwassat.com
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وزير العدل الطيب لوح

الندوة التي �أعلن عنها الرئي�س لن تناق�ش ثوابت الد�ستور

ب�شري عالوة/ت

 تر�شح الرئي�س كان تلبية لدعوة ال�شعب ملوا�صلة امل�سرية.
 �إ�صالحات الرئي�س كثرية ال ينكرها �إال جاحد.
 �سنوات من �إنطالقه يف ورقلة10 بعد

الأمني العام حلركة البناء احمد الدان

ر�سالة الرئي�س حملت املجل�س
الد�ستوري م�س�ؤولية كبرية
3�ص

بعد جرمية ذبح طالب ب�إقامة بن عكنون

يف طريقهم نحو ا�سبانيا

توقيف زورق على متنه
 حراقا ببني �صاف17
2�ص

امل�ؤ�س�سة اال�ست�شفائية عاليا �صالح بتب�سة ت�أخر غري مربر يف م�شروع
 �سكن ت�ساهمي50 مطالب بالتحقيق يف �أداء امل�ؤ�س�سات ا�ستقالة �أطباء �أخ�صائيني
 احتجاجا على ظروف العمل4الأمنية اخلا�صة باجلامعات �ص
6ب�سيدي خويلد �ص
4�ص
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يف طريقهم نحو ا�سبانيا

توقيف زورق على متنه
 17حراقا ببني �صاف
متكنت عنا�صر خفر
ال�سواحل  لبني
�صاف ليلة �أول
�أم�س من  توقيف
 17حراقا  على منت
زورق مطاطي  يف
طريقهم  نحو  ا�سبانيا
باملياه الإقليمية غرب
بني �صاف .
العملية متت �إثر
دورية عائمة مل�صالح
حرا�س  ال�سواحل�  أين

الغذائية ومبلغ هام
لفت انتباههم زورق
مطاطي �شمال جزيرة من العملة ال�صعبة،  
«اليال»  وعلى متنه  17هذا واليزال التحقيق
�شابا  ترتاوح�  أعمارهم معهم للو�صول �إىل
الأطراف التي
بني ال 22و� 35سنة
زودتهم  بلوازم
يف طريقهم نحو
الرحلة التي يبدو
ال�ضفة الأخرى �أين
مت توقيفهم و�سحب
�أنها انطلقت من
قاربهم نحو ال�ساحل
ال�سواحل ال�شرقية
لوالية عني
حيث مت حجز
بحوزتهم  كميات هامة متو�شنت .
تلم�سان حممد بن ترار
من الوقود  واملواد

بومردا�س

تخزين ما ال يقل عن 30.000
طن من البطاط�س
ترتقب امل�صالح الفالحية ببومردا�س تخزين ما ال يقل عن  30.000طن
من حم�صول البطاط�س ما بعد املو�سمية التي �سينتهي جنيها قريبا يف
�إطار التن�سيق و التعاون ما بني امل�صالح الفالحية و متعاملني يف املجال
ح�سبما افاد به �أم�س االثنني م�صدر من القطاع  .و من �أجل �ضمان جناح
هذه العملية و تو�سيع الكمية املخزنة مقارنة بال�سنوات الفارطة من هذه
البطاط�س التي �رشع يف �إنتاجها نهاية �شهر دي�سمرب  2018و تقرتب العملية
من نهايتها� ,أو�ضح رئي�س م�صلحة باملديرية املعنية ,ر�شيد م�سعودي �أن
القطاع �رشع يف حملة وا�سعة للتح�سي�س و التوعية ب�أهداف و �أهمية هذه
العملية لفائدة املعنيني من منتجني و خمزنني و متعاملني يف املجال و
يجري تخزين هذه الكمية من البطاط�س بف�ضل انخراط ما يزيد عن 30
فالحا منتجا و متعامال من داخل و خارج الوالية ملادة البطاط�س ما بعد
املو�سمية بالتعاون مع م�ؤ�س�سة تخزين املواد ذات اال�ستهالك الوا�سع
«برودات» يف �إطار برنامج �ضمان املخزون الإ�سرتاتيجي يف املجال.

خبر في
صورة

و�ضعية حمرز مقلقة
يتواجد الالعب الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز يف و�ضعية ال
يح�سد عليها وهو الذي مير ب�أ�صعب فرتاته مع ناديه مان�ش�سرت
�سيتي االجنليزي ،حيث وا�صل اجللو�س على دكة االحتياط واكتفى
منه مبتابعة الفوز العري�ض لفريقه يف القمة التي جمعته بت�شيل�سي
حل�ساب الدوري االجنليزي املمتاز ،اين يوا�صل املدرب اال�سباين
بيب غوارديوال تهمي�ش العب اخل�رض و�أبعده عن الت�شكيلة الأ�سا�سية
للنادي للمباراة ال�ساد�سة على التوايل.

فيغويل ي�ستعيد الثقة
يوا�صل الالعب الدويل اجلزائري �سفيان �سفيان فيغويل يف �صناعة احلدث
برتكيا �أين ا�ستعاد الثقة يف النف�س بعدما عاد �إىل ح�سابات مدربه فاحت
تريمي و�أ�ضحى ركيزة �أ�سا�سية �ضمن ت�شكيلة غاالتا�رساي ،و�إثر ذلك يوا�صل
متو�سط ميدان اخل�رض
يف الت�ألق والت�أكيد على ا�ستعادة �إمكانياته والأداء الذي تعود على تقدميه
يف املباريات ،وكان جنم مباراة ناديه �أمام طرابزون �سبور �ضمن الدوري
الرتكي املمتاز.

�إن هلل و ان اليه راجعون ح�سبنا اهلل
ونعم الوكيل ربي يرحمك "�أ�صيل "

الأنفلونزا املو�سمية تودي بحياة � 3أ�شخا�ص
�سجلت وزارة ال�صحة وال�سكان� ،أنه مت ت�أكيد  6حاالت �أنفلونزا مو�سمية معقدة،
من بينها ثالث وفيات ّ
مت ت�سجيلها �إىل غاية  10فيفري  .2019وتذكر وزارة
ال�صحة� ،أن التلقيح يبقى �أف�ضل حماية� ،إىل جانب التنفيذ ال�صارم للإجراءات

ن�رش وزير ال�ش�ؤون الدينية
والأوقاف حممد عي�سى ،على
�صفحته الر�سمية مبوقع التوا�صل

“الفيديو غرافيك”� ،أن العمرة
املنظمة يوم  11فيفري جاءت
تكرميا لأهايل �شهداء املحراب

�أيام امل�أ�ساة الوطنية ،ومن
ت�أطري الديوان الوطني للحج
والعمرة.

توقيف 25منقبا عن الذهب
يف �إطار حماربة اجلرمية
املنظمة� ،أوقفت مفارز للجي�ش
الوطني ال�شعبي ،يوم  10فيفري
� ،2019إثر عمليات متفرقة بكل
من مترنا�ست وعني قزام وبرج
باجي خمتار/ن.ع ،6.خم�سة

وع�رشون ( )25منقبا عن الذهب
و�ضبطت �أربع (� )04شاحنات
و�أربع ( )04مركبات رباعية
الدفع و( )16جهاز ك�شف عن
املعادن و( )07مولدات كهربائية
و( )07مطارق �ضغط و()1000

حجز  40قنطار من
مادة ال�شمة مقلدة

الوقائية التي ت�ساعد على احلماية من الفريو�س .على غرار جتنب االت�صال
الوثيق مع �شخ�ص م�صاب بالأنفلونزا ،خا�صة �إذا كان عمرك يزيد عن  65عاما
�أو لديك مر�ض مزمن �أو كنت امر�أة حامل.

وزارة ال�ش�ؤون الدينية تنظم «عمرة الوفاء»
االجتماعي «فاي�سبوك» فيديو
خا�ص بـ «عمرة الوفاء» املنظمة
من قبل دائرته الوزارية ويو�ضح

الدرك الوطني بامل�سيلة

لرت من الوقود و( )43,2طن من
خليط احلجارة وخام الذهب
و�أغرا�ض �أخرى.
من جهة �أخرى� ،أوقفت مفرزة
ال�شعبي
الوطني
للجي�ش
بب�سكرة/ن.ع ،4.مهربا كان

وهران

هزة �أر�ضية بقوة  3,2درجة
على �سلم ري�شرت

على منت مركبة نفعية حُمملة
بـ( )5740علبة من ال�سجائر،
يف حني �أوقف عنا�رص الدرك
الوطني �أربعة ( )04جتار
خمدرات بحوزتهم ( )934قر�ص
مهلو�س بخن�شلة/ن.ع.5.

�إثر عملية نوعية ،ويف �إطار حماربة
كل �أ�شكال التجارة غري ال�رشعية
خ�صو�ص التهريب والتقليد املزور،
متكن �أفراد فرقة الدرك الوطني
ب�أوالد دراج ،من حجز ( )40قنطار
من مادة ال�شمة مقلدة ال�صنع و
حجز مادة �أولية يف �صناعة ال�شمة
تقدر ب ( )307كلغ و كذلك �آالت
و معدات خمتلفة يف �صناعة مادة
ال�شمة املقلدة ب�إقليم بلدية �أوالد
دراج ،على �إثرها مت توقيف �أربعة
�أ�شخا�ص و يتعلق الأمر بكل من
امل�سمى(�س ف ) البالغ من العمر

�سجلت �صبيحة �أم�س االثنني على
ال�ساعة ال 11و 23دقيقة هزة �أر�ضية
بلغت �شدتها  3,2درجة على �سلم ري�شرت
بوالية وهران ,ح�سب ما �أفاد بيان ملركز

�39سنة)،ع �س( البالغ من العمر 33
�سنة( ،ب و) البالغ من العمر 27
�سنة (،ب ي) البالغ من العمر 29
�سنة القاطنني بوالية امل�سيلة  ،مت
حجز الب�ضاعة و الآالت و ت�سليمها
لأمالك الدولة،مت تقدميهم �أمام
ال�سيد وكيل اجلمهورية لدى
حمكمة امل�سيلة ،بعد �إ�ستفاداتهم
من �إجراءات املثول الفوري ،حكم
على امل�سمى)ع �س( ب�شهرين غري
نافذة و غرامة مالية قدرها ()20
مليون �سنتيم .
عبدالبا�سط بديار

البحث يف علم الفلك والفيزياء الفلكية
واجليوفيزياء و�أو�ضح ذات امل�صدر �أن
موقع الهزة حدد على بعد  9كلم �شمال-
غرب العن�صر بنف�س الوالية.
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وزير العدل الطيب لوح

الندوة التي �أعلن عنها الرئي�س لن تناق�ش ثوابت الد�ستور
 .تر�شح الرئي�س كان تلبية لدعوة ال�شعب ملوا�صلة امل�سرية � .إ�صالحات الرئي�س كثرية ال ينكرها �إال جاحد ،الطيب لوح
�إميان لوا�س
�أكد وزير العدل حافظ الأختام
الطيب لوح الأم�س عند حلوله �ضيفا
على فروم «الإذاعة» �أن الرئي�س
ا�ستجاب لدعوة ال�شعب له مبوا�صلة
الإ�صالحات من خالل ر�سالة �أعلن
فيها الرت�شح للرئا�سيات املقبلة ،
قائال « يف كثري من املنا�سبات وحتى
يف زيارتنا للواليات كان ال�شعب ينادي
مبوا�صلة امل�سرية  ،فكانت التلبية من
الرئي�س �أم�س من خالل الر�سالة».
وعلق املتحدث على ر�سالة الرئي�س
التي �أعلن فيها عن تر�شحه  ،م�شريا
ب�أن الر�سالة فيها برنامج الرئي�س
بالن�سبة لعهدته القادمة يف حال
فوزه  ،فقد تت�ضمن �أهم مراحل
الربنامج ،من بني هذه املحاور �أعلن
�أنه �ستكون هناك ندوة وطنية جامعة
لأنه كان مطلب الطبقة ال�سيا�سية من
املعار�ضة واملوالة ،وبالتايل تلبية
لكل ما �أتي من الطبقة ال�سيا�سية
وغريها تلبية لهذا النداء ،كما
�ستت�ضن الندوة الوطنية �ستت�ضمن
نقا�شا حول اجلانب ال�سيا�سي
واالقت�صادي واالجتماعي ،و�ست�أخذ

بعني االعتبار ر�أي الطبقة ال�سيا�سية
واملجتمع املدين دون �إق�صاء لأحد،
وبعدها �سرتفع �إىل رئي�س اجلمهورية
للف�صل فيها.
و�أو�ضح املتحدث ب�أن دعوة الرئي�س
بوتفليقة لعقد الندوة الوطنية،
جاءت حتقيقا ملطالب الطبقة
واملجتمع املدين ،التي دعت �إىل
تكري�س �إ�صالحات جديدة ،م�شريا
�أن خمرجات الندوة واملحاور التي
�ستناق�شها �ستتيح �إمكانية تعديل
الد�ستور بغية حت�سني و�ضع البالد
خالل املراحل املقبلة.
و يف ذات ال�صدد � ،شدد امل�س�ؤول
الأول يف القطاع ب�أن ال�شيء الذي
ال ميكن �أن يناق�ش يف هذه الندوة
هو الثوايت التي وردت يف الد�ستور
فال ميكن يف �أي حال من الأحوال
�إعادة النقا�ش فيها ،مو�ضحا ب�أن
«�إذا كانت االقرتاحات ال�صادرة عن
الندوة عميقة وتقت�ضي الذهاب �إىل
تعديل الد�ستور ميكن ذلك لإثرائه ».
ويف ال�سياق ذاته  ،قال املتحدث
« ت�ضمنت الر�سالة �أمر مهم ذكره
الرئي�س يف ر�سالته هو توطيد الثقة
يف م�ؤ�س�سات الدولة  ،لهذا ف�إن

حماربة الف�ساد �أمر �أ�سا�سي ومت
الرتكيز على �أن حماربة الف�ساد يتم
بتدعيم امل�ؤ�س�سات املعنية مبحاربة
الف�ساد واملجتمع املدين ،وهذا
مكر�س يف الد�ستور ومر�سناه �أكرث يف
امل�رشوع الأخري ».
و بخ�صو�ص �أطروحات ت�أجيل
الرئا�سيات � ،أو�ضح املتحدث ب�أن
ال�سيا�سات الوطنية و�إ�صالحات
الرئي�س �أ�س�ست مبد�أ جتذير و تكري�س
الدميقراطية يف اجلزائر ،والتي
على �أ�سا�سها يتم احرتام املواعيد
االنتخابية يف �أجالها القانونية ،
م�ضيفا « ب�أن كل مامت تداوله حول
ت�أجيل الرئا�سيات ال �أ�سا�س له من
ال�صحة ،لأن املواعيد االنتخابية
يف اجلزائر حمددة و حمرتمة وهذا
املبد�أ ال نقا�ش فيه «.
وعن دور الق�ضاة يف الإ�ستحقاق
الرئا�سي  ،قال لوح� ،أن هناك 1500
قا�ضي ي�رشفون على اللجان االدارية
االنتخابية التي ت�رشف على مراجعة
القوائم االنتخابية ،م�ؤكدا �أن كل
القوائم االنتخابية �ستكون مم�ضاة
من قبل الق�ضاة ل�ضمان ال�شفافية
 ،م�ضيفا « التوقيعات يف الرئا�سيات

يراقبها املجل�س الد�ستوري ،والهيئة
العليا ملراقبة االنتخابات التي
عندما ت�سجل جتاوزات تخطر النيابة
العامة لتحريك الدعوة الق�ضائية».
وعن مهام الهيئة امل�ستقلة ملراقبة
االنتخابات� ،أو�ضح املتحدث « ال
يوجد تداخل بني العدالة والهيئة
التي مهامها حمددة مبوجب القانون،
ال�سلطة الق�ضائية لديها �صالحيتها و
الهيئة امل�ستقلة دورها الإ�رشاف و
مراقبة الإنتخابات منذ البداية �إىل
نهاية و الإعالن عن النتائج «.
ويف �سياق �آخر� ،أكد املتحدث بالقول
« هناك �أمر دافعت عليه والزلت �أدافع
عليه لأنه يقوي م�ؤ�س�سات الوطنية
وهو امل�ساواة والعدالة يف ال�رضائب
�شئ هام يف املجتمع اجلزائر  ،ماهو
مطروح يف املنظومة ال�رضيبة البد
من �إ�صالحها يف العمق حتي حتقق
الإن�صاف بني اجلزائريني  ،اخللل
املوجود يجب �إ�صالحه ،وكذلك
�إ�صالح املنظومة البنكية حتي
نعطي قوة �أكرث لتنمية االقت�صادية
تخلق الرثوة ومنا�صب ال�شغل ».وثمن
املتحدث جهود الرئي�س للنهو�ض
بقطاع العدالة و ع�رصنتها ،مو�ضحا

ت/ب�شري عالوة

اعترب وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح ب�أن تر�شح الرئي�س لرئا�سيات � 18أفريل  2019كان تلبية منه لدعوة ال�شعب له ملوا�صلة امل�سرية و املكا�سب املحققة،
مو�ضحا ب�أن الندوة الوطنية التي �أ�شار �إليها رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة يف ر�سالته يف حال فوزه بالرئا�سيات ،لن تناق�ش الثوابت الأ�سا�سية
للد�ستور ،لكنها �ستعمل على �إثرائه و�إدخال �إ�صالحات جوهرية عليه.

«يف العدالة قطعنا �أ�شواط كثرية ،
الرئي�س �أعطانا الو�سائل املادية
والتجهيزات ودعم اجلميع �إال من
مل يرد �أن يعمل يف جمال الع�رصنة ،
م�ؤكدا «البد �أن تذهب الع�رصنة لكل
امل�ؤ�س�سات ،و �إ�صالحات الرئي�س
كثرية ال ينكرها �إال جاحد «،ويف
ذات ال�سياق� ،أ�شار املتحدث� ،أن
العديد من ال�سيا�سيني خالل �سنوات
الت�سعينيات ،فروا من النقا�ش
ورف�ضوا عقد ندوة حول اجلرمية
عام  ،1993خوفا من الإرهاب
وتردي الأو�ضاع الأمنية ،منوها �أن

�إ�صالحات رئي�س اجلمهورية خالل
فرتة حكمه ال�سابقة �ساعدت على
حت�سني الأو�ضاع ،وبات من املمكن
عقد ندوة ت�شارك فيها خمتلف
الأطياف.
من جهة �أخرى� ،شدد وزير العدل
حافظ الأختام ،على �رضورة
�إدخال املزيد من الإ�صالحات على
املنظومة ال�رضيبية لتحقيق العدالة،
�إ�ضافة �إىل �إ�صالح املنظومة
البنكية ،وتقوية االقت�صاد الوطني
الذي ب�إمكانه خلق منا�صب �شغل بكل
�شفافية ونزاهة.

�أثنت على م�شروع الندوة الوطنية

�أعلنت عن ا�ستعدادها لتح�ضري حلملة انتخابية وفق تو�صيات املركزية

حركة الإ�صالح ترحب برت�شح
بوتفليقة لعهدة خام�سة

التحالف الرئا�سي باجلنوب يرحب برت�شح بوتفليقة

�أعرب املكتب الوطني حلركة
الإ�صالح الوطني ،عن ارتياحه لإعالن
تر�شح رئي�س اجلمهورية لرئا�سيات
� 18أفريل مريحا ،قائال �أن اخلطوة
جاءت ا�ستجابة لدعوات عدة �أحزاب
�سيا�سية و�أغلبية ال�شعب اجلزائري،
�أثنت حركة الإ�صالح الوطني ،يف بيان
لها ،على قرار الرئي�س الرت�شح لعهدة
خام�سة ،قائلة �أنها كحركة م�ستعدة
لتقدمي املزيد من الت�ضحيات من �أجل
ا�ستقرار اجلزائر وا�ستكمال تنميتها،
ور�ص �صفوف منا�ضليها ،داعية يف
ّ
الوقت نف�سه� ،إىل مواجهة التحديات،
ومغالبة خمتلف الإكراهات ،والت�صدي
لكل املكائد وامل�ؤامرات ،على حد
تعبريها.
�أما بخ�صو�ص فحوى ر�سالة الرت�شح

فثمنت ما ت�ضمنته الر�سالة على وجه
اخل�صو�ص م�رشوع «الندوة الوطنية
اجلامعة» التي �ست�ضطلع -ح�سبها-
بنقا�ش خمتلف امللفات ال�سيا�سية،
االقت�صادية ،واالجتماعية وعالج
خمتلف االختالالت امل�سجلة ،ق�صد
تعزيز دولة احلق والقانون ،وحتقيق
التنمية الوطنية ال�شاملة العادلة
واملتوازنة .و�شددت احلركة ،على
�رضورة ا�ستثمار فر�صة االنتخابات
الرئا�سية املقبلة ،ملوا�صلة الن�ضال
من �أجل معاجلة ظاهرة العزوف،
والت�صدي خلطاب ن�رش الي�أ�س،
والإحباط واملرافعة ل�صالح ر�ؤية
احلركة ال�سيا�سية ،التي تتبنّى الذهاب
�إىل توافق وطني �سيا�سي كبري ،حتت�ضنه
وت�سنده قاعدة �شعبية وا�سعة.

.

والة اجلنوب  :بف�ضل بوتفليقة حققنا م�شاريع اقت�صادية وتنموية �ضخمة

رحبت �أحزاب التحالف الرئا�سي
بجنوب البالد الكبري بقرار املجاهد
عبد العزيز بوتفليقة بالرت�شح لعهدة
رئا�سية خام�سة  ،من اجل موا�صلة
م�سرية البناء والت�شييد  ،و�ضمان
�إ�ستمرارية �إ�ستقرار �أمن ووحدة
و�سالمة الرتاب الوطني � .أجمع
منا�ضلي وقادة �أحزاب التحالف
الرئا�سي  ،الأفالن ،الأرندي والأمبيا
وتاج  ،بواليات ورقلة  ،غرداية ،
مترنا�ست  ،عني �صالح  ،تقرت ،
�أدرار  ،تيندوف  ،ب�شار ،الوادي
وب�سكرة  ،عن دعمهم املطلق
و الالم�رشوط لفخامة رئي�س
اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة
،بعد �إعالنه الر�سمي عن الرت�شح

لعهدة رئا�سية خام�سة  ،وذلك نزوال
عند طلب عديد الفعاليات ال�سيا�سية
 ،االجتماعية  ،االقت�صادية والثقافية
الذين �إكتظت بهم يوم ال�سبت الفارط
القاعة البي�ضاوية باجلزائر العا�صمة
 ،وذلك من �أجل الإ�ستمرارية يف
بناء وت�شييد جزائر العزة والكرامة
 ،واحلفاظ على املكا�سب الوطنية
املحققة وعلى �سبيل املثال ال
احل�رص برنامج ال�سلم وامل�صاحلة
الوطنية والوئام املدين الذي مكن
البالد من الو�صول اىل بر الأمان
بعد الع�رشية ال�سوداء التي �أتت على
الأخ�رض و الياب�س وكادت �أن حتول
البالد حلمام دم � .إىل جانب ذلك
فقد دعا ممثلي خمتلف الت�شكيلة

ال�سيا�سية بالواليات اجلنوبية
املذكورة� ،إىل �رضورة التجند من
�أجل �إجناح حملة املر�شح احلر
املجاهد عبد العزيز بوتفليقة
وذلك من خالل التعبئة وحث
الهيئة الناخبة و التوجه بقوة يوم
اخلمي�س الـ � 18أفريل لت�صويت بقوة
ل�صالح رجل الإجماع واال�ستمرارية
عبد العزيز بوتفليقة ومن ثم قطع
الطريق �أمام دعاة املقاطعة الذين
ال يخدمهم الهدوء  .من جهة ثانية
فقد �أجمع والة اجلمهورية بواليات
جنوب البالد الكبري �أنه بف�ضل
ال�سيا�سة الر�شيدة لفخامة رئي�س
اجلمهورية ف�إن والية ورقلة تدعمت
بعديد امل�شاريع العمالقة التي كانت

قبل �سنة  1999حلم بعيد املنال
 ،على غرار امل�ست�شفى اجلامعي
 ،ترامواي ورقلة  ،م�شاريع ال�سكة
احلديدية  ،دون ن�سيان املدينة
اجلديدة بحا�سي م�سعود � ،أما بوالية
مترنا�ست فقد جتلت جمهودات
بوتفليقة يف الطريق العابر لل�صحراء
� ،إ�ضافة مل�رشوع القرن جللب املاء
من عني �صالح باجتاه مترنا�ست ،
دون ن�سيان القرار احلكيم لبوتفليقة
املتمثلة يف ترقية الدوائر الكربى
لواليات مترنا�ست  ،ورقلة  ،ادرار
وايليزي احلدودية لواليات منتدبة
وت�سليمها الإ�ستقاللية املالية و
الإدارية تدريجيا .

�أحمد باحلاج

الأمني العام للأرندي �أحمد �أويحيى
الأمني العام حلركة البناء احمد الدان

ر�سالة الرئي�س حملت املجل�س
الد�ستوري م�س�ؤولية كبرية
�أكد الأمني العام حلركة البناء
�أحمد الدان �أن احلركة ترحب
ب�أي مرت�شح يقبله املجل�س
الد�ستوري م�ضيفا �أن ر�سالة
الرئي�س حملت املجل�س
الد�ستوري م�س�ؤولية اخطر من
امل�س�ؤولية العادية الن ا�شارة
الرئي�س ملر�ضه كانت وا�ضحة
و�أ�ضاف التجربة ال�سابقة
للرئا�سيات من عزوف ال�شعبي

و مقاطعة املرت�شحني و نتائج
االنتخابات �سمحت بالكالم
يف ال�ساحة الإعالمية عن غلق
اللعبة برت�شح الرئي�س و قال
�أن هذا لي�س قدرا حمتوما
فالتناف�سية يجب �أن تبقى و
ك�شف عن جمعهم للتوقيعات
م�ضيفا �أنهم يف انتظار نتائج
املجل�س الد�ستوري.

ف.ن�سرين

ال�شعب اجلزائري �سعيد برت�شح الرئي�س بوتفليقة
.
قال الأمني العام للأرندي و الوزير
الأول �أحمد �أويحي يف تعليقه
على تر�شح الرئي�س عبد العزيز
بوتفليقة �إىل الرئا�سيات املقبلة
�أن هناك �سعادة و ارتياح لرت�شح
الرئي�س  ،معتربا �أن الرت�شح كان
منتظر .
و �أ�ضاف �أحمد �أويحيى يف
ت�رصيحه لقناة فران�س 24من �أدي�س
بابا �أنه لو يتم �س�ؤال اجلزائريني
عرب ربوع الوطن  ،ولي�س فقط

املرت�شح بوفرا�ش  :تر�شح الرئي�س ال يعني �أننا �سنن�سحب
من هم يف احللبة ال�سيا�سية التي
جتمع الأن�صار و املخالفني الر�أي
يف نف�س الوقت  ،ف�سيجدون �أن
ال�شعب اجلزائري جد �سعيد
ب�إعالن الرئي�س بوتفليقة للرت�شح
 ،وكان ينتظر بفارغ ال�صرب �إعالنه
للرت�شح .
ومن جهته قال الطيب لوح وزير
العدل حافظ الأختام،خالل
ا�ست�ضافته يف فروم الإذاعة
الوطنية �أن الرئي�س قرر الرت�شح

منذ �شهور ،وكان ال�شعب ينادي
مبوا�صلة م�سرية الرئي�س ،م�ضيفا
يف ذات ال�سياق �أن الرئي�س قرر
الرت�شح منذ �شهور ،و يف كثري من
املنا�سبات والوزراء يف زياراتهم
واملواطنون
للواليات,ال�شعب
ينادون مبوا�صلة م�سرية الرئي�س
وكانت التلبية ب�إعالن الرئي�س
للرت�شح بتوجيه ر�سالة �إىل الأمة
وكانت ردود الأفعال خمتلفة ،
مثلما �رصح رئي�س حزب طالئع

احلريات علي بن فلي�س الذي
اعترب �أن تر�شح الرئي�س بوتفليقة
مي�س باال�ستقرار  ،كما اختلفت
ردود الأفعال بني م�ؤيد  ،ومعار�ض
كما اعترب املرت�شح للرئا�سيات
حممد بوفرا�ش ال مينعهم من
موا�صلة م�سريتهم يف الطموح �إىل
املرادية  ،م�ؤكدا �أن ذلك ال مينعهم
من االن�سحاب و�سيوا�صلون دخول
الرئا�سيات و جمع التوقيعات ..
ع�صام بوربيع
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بعد جرمية قتل طالب ب�إقامة بن عكنون

امل�ؤ�س�سة اال�ست�شفائية عاليا �صالح بتب�سة

مطالب بالتحقيق يف �أداء امل�ؤ�س�سات
الأمنية اخلا�صة باجلامعات

ا�ستقالة �أطباء �أخ�صائيني «لعدم
توفر ظروف العمل املنا�سبة»

تعر�ض طالب يف ال�سنة الثالثة طب ينحدر من والية برج بوعريريج للقتل داخل غرفته بالإقامة اجلامعية طالب عبد
الرحمان  2بنب عكنون ،يف حتدث مدير الإقامة اجلامعية �أن زميال له يف الإقامة هرب ب�سيارة ال�ضحية قبل �أن يوقفه �أعوان
الأمن خالل عملية التفتي�ش الروتيني �إال �أنه الذ بالفرار الحقا.

�سارة بومعزة
من جهتها فتحت م�صالح الأمن
حتقيق يف ق�ضية ال�رسقة� ،إال �أنه تبني
�أن �صاحب ال�سيارة ،وجد جثة هامدة
يف غرفته وعقب اجلرمية ال�شنيعة
احتج �صباح االثنني طلبة كلية الطب
بنب عكنون باجلزائر العا�صمة ،تنديدا
بتدهور الأو�ضاع بالإقامة لدرجة قتل
طالب داخل الإقامة ،حاملني �شعارات
«يا قاتل الروح وين تروح».
ميالط
الوزارة �أوىل من يتحمل
م�س�ؤولية الأمن
طالب املن�سق الوطني ملجل�س �أ�ساتذة
التعليم العايل عبد احلفيظ ميالط يف
ت�رصيح لـ»الو�سط» بتن�صيب جلنة
حتقيق ر�سمية للبحث يف ملف الأمن
ودور امل�ؤ�س�سات الأمنية اخلا�صة
على م�ستوى اجلامعات ،يف ظل تو�سع
نطاق موجة العنف التي بلغت حد
القتل ،يف حني ح ّمل امل�س�ؤولية التامة
لوزارة التعليم العايل م�سائال م�صالح
حجار عن الإجراءات املتخذة
للحد من الظاهرة .و�أو�ضح ميالط
�أن ارتفاع م�ستوى العنف لي�س وليد
احلادثتني الأخريتني ،عائدا بال�صورة
�إىل اللجنة الوطنية ملكافحة العنف
التي ن�صبوها منذ �سنتني ،م�ؤكدا �أن
الوزارة رف�ضت التعاطي معهم يف
املو�ضوع للحد من العنف ،م�ضيفا �أن
العنف ي�رضب الو�سط اجلامعي ففي
� 2010سجل اغتيال �أ�ستاذ مب�ستغامن
من طرف طلبة داخل مكتبه ،وحالة
اغتيال �أ�ستاذ �آخر بجامعة خمي�س
مليانة منذ �سنتني من طرف طلبة
كذلك ،بالإ�ضافة �إىل حماولة اغتيال
�أ�ستاذ بجامعة امل�سيلة ،لتعود هذا
الأ�سبوع مبقتل طالب زميبابوي
بعنابة وطالب من برج بوعريريج
ب�إقامة بن عكنون ،ليلة �أول �أم�س،
ويف انتظار نتائج التحقيق الق�ضائي
�إال �أن الأ�صداء الأولوية بح�سب �شهود
عيان تتحدث عن �أ�شخا�ص غرباء عن
الإقامة .كما �أنه مت التمثيل باجلثة عن
طريق كتابة عبارات باللغة الإجنليزية

على احلائط بدم ال�ضحية.
وطالب ميالط وزير التعليم العايل
بالك�شف عن الإجراءات املتخذة
ملواجهة هذا العنف يف ظل ارتفاع
ن�سبتها ،من �أ�ساتذة وطلبة و�إداريني
�سنويا ومل يتوقف عن حد االعتداءات
بل انتقل ملرحلة القتل ،مت�سائال عن
الأمن اجلامعي �سواء الأمن الداخلي
املوظفني التابعني للجامعة �أو
اخلارجي :يف �إطار اتفاقيات �أمنية،
كون اجلامعة وقعت اتفاقيات مع
م�ؤ�س�سات �أمنية خا�صة ل�ضبط الأمن
مقابل مليارات لنجد عقبها قتل داخل
الإقامة ومتثيال بدمه ،وهو ما يطرح
عدة ت�سا�ؤالت بعد حالة الغليان التي
تولدت و�سط الطلبة فنجد م�سريات
للطلبة الأجانب وزمالء جزائريني
لهم بعنابة وحالة غليان على م�ستوى
�إقامة بن عكنون .كما دعا ميالط
لتن�صيب جلنة حتقيق ر�سمي فورا
حول امللف الأمني باجلامعات
وبخا�صة فيما يخ�ص امل�ؤ�س�سات
الأمنية اخلا�صة التي تعاقدت معها
الوزارة ،مت�سائال عن مدى قدرة
امل�ؤ�س�سات الأمنية على توفري الأمن
املنوط بها ،يف ظل املليارات التي
تتقا�ضاها «ما �إن كانت �رشكات قادرة
على توفري الأمن �أم البتزاز الأموال
فقط» ،يف ظل اغتياالت داخل مكاتب
الأ�ساتذة �أو رمي طالب �أو داخل

الإقامات اجلامعية ،منتقدا حجم
الفو�ضى ال�سائدة بالإقامات وولوج
الغرباء وحتى الإقامة بها من طرف
عدد من الغرباء متاما ولي�سوا جمرد
خريجي اجلامعات� ،سواء بالن�سبة
للإقامات للبنات �أو الذكور ،يف حني
تدارك بتحميل امل�س�ؤولية للوزارة،
م�ؤكدا �أنها م�س�ؤولية على �أمن الأ�ستاذ
والطالب والإداري ،وهي من تتحمل
امل�س�ؤولية ،مناديا بفتح حتقيق
ر�سمي وفوري بالن�سبة لل�رشكات
الأمنية ودورها ،مت�سائال عهن �أدنى
توفري �رشوط الأمن عرب تن�صيب
كامريات مراقبة بتكاليف ب�سيطة عرب
املداخل والأروقة.
الغرباء يهيمنون على الإقامات
ونق�ص فادح يف �أعوان الأمن
من جهته االحتاد العام الطالبي احلر
انتقد و�ضع الإقامات ،معتربا �أنها
حتولت لإقامات للموت ولي�ست للحياة
مطالبني الوزير بالتدخل لإ�ستتباب
الأمن ،حيث �أكد املكتب التنفيذي
لالحتاد �إثر احلادثة الأليمة التي
ع�صفت باجلامعة اجلزائرية مبقتل
الطالب اجلامعي باللطة �أ�صيل �سنة
ثالثة طب املغدور به ذبحا داخل
غرفته ،منتقدين ما �آلت �إليه اجلامعة
اجلزائرية يف ال�سنوات الأخرية

خ�صو�صا تزايد انت�شار اجلرائم التي
ا�ستهدفت الطلبة داخل الإقامات،
م�ؤكدين �أنها لي�ست احلادثة الأوىل
من نوعها فلقد �شهدت الأ�سابيع
املا�ضية مقتل طالب �أجنبي �أمام باب
الإقامة بعنابة كما عرفت العديد من
الإقامات دخول الغرباء ب�شكل متزايد
وهذا ما نلتم�سه يف كل من �إقامات
�أوالد فايت و�سعيد حمدين كما
�شهدت الإقامة اجلامعية للبنات بربج
بوعريريج حادثة �أقل خطورة خالل
ال�شهر املا�ضي من خالل �إقدام
�شخ�ص يف حالة �سكر ودخوله ليال �إىل
�أجنحة الطالبات وترويعهن مما �أدى
�إىل �إغمائهن ونقلهن �إىل امل�ست�شفى
دون حما�سبة املت�سبب يف ذلك.
و�أكد الإحتاد على غياب الأمن،
«�إن هاته احلوادث اليومية
واملروعة التي تعي�شها الإقامات
اجلامعية عرب الوطن �سببها �إنعدام
الأمن ونق�ص الأعوان املكلفني»،
حيث ال يتجاوز عدد �أعوان الأمن
الـ  5يف �إقامة ت�أوي �أكرث من 1000
مقيم ،م�ؤكدين �أنه �سبق لهم �إعداد
تقارير حول ذلك و�أن الأمر ال
يخفى عن الوزير خ�صو�صا خالل
زيارته ملوقع احلادث �إذ �شهد
بنف�سه �إنعدام الإنارة والعديد من
النقائ�ص ،متداركني ب�أنهم يثمنون
خرجة الوزير ونزوله عاجال �إىل
موقعة احلادث ،يف حني طالبوه
بالتحرك امل�ستعجل يف �إتخاذ
ومبا�رشة �آليات ا�ستتباب الأمن
وحما�سبة املتورطني يف الت�سيب
التي تعي�شه الإقامات .
باملقابل دعوا الطلبة �إىل التحلي
بروح امل�س�ؤولية و�ضبط النف�س
لغلق الباب �أمام من يريدون
�إ�ستغالل احلادثة لتهييج الر�أي
العام و�إدخال اجلامعة اجلزائرية
يف حالة الال�إ�ستقرار خ�صو�صا يف
هاته الظروف التي تعي�شها البالد
و �أن الإحتاد �سيقف باملر�صاد �ضد
كل املحاوالت البائ�سة لزعزعة
اجلامعة كما دعوا اجلهات الأمنية
و الق�ضائية �إىل التحرك و ك�شف
مالب�سات عملية القتل وحما�سبة
املجرمني وتنفيذ الإعدام يف
حقهم .

وزير املوارد املائية ح�سني ن�سيب

�إن�شاء �شبكة وطنية للتنب�ؤ بوقوع الفي�ضانات
�سيتم �إجناز �شبكة وطنية للتنب�ؤ بوقوع
الفي�ضانات عن طريق �إجناز حمطات
مزودة بالتكنولوجيا احلديثة تو�ضع
على م�ستوى خمتلف املجاري املائية
(�أودية و �أحوا�ض �إلخ ).املعر�ضة لهذه
الظاهرة ،ح�سبما �أكده �أم�س االثنني
بالعا�صمة وزير املوارد املائية ح�سني
ن�سيب.
و قال ن�سيب يف ندوة �صحفية عقب
افتتاحه لل�صالون الدويل ال15
للتجهيزات التكنولوجية و خدمات
املياه باجلزائر العا�صمة بح�ضور
عدد من �أع�ضاء احلكومة �أنه مت
اقتناء  100حمطة �أوتوماتكية ذات
التكنولوجية احلديثة التي و�ضعت
على م�ستوى الأودية و الأحوا�ض

املنحدرة و خمتلف املجاري املائية
الأكرث عر�ضة للفيا�ضات للتنب�ؤ
بوقوعها قبل حدوثها بعدة �ساعات
تفاديا لأي خ�سائر و ذلك يف انتظار
�إجناز �شبكة وطنية لذات الغر�ض.
و �ستقوم وزارة املوارد املائية
بالتن�سيق مع وزارة الداخلية و
اجلماعات املحلية و التهيئة
العمرانية على تزويد كل املدن بهذه
املحطات للتنب�ؤ بحدوث الفيا�ضات،
ح�سب �رشوح ن�سيب و ذكر الوزير �أن
اجلزائر حت�صي �أزيد من  700نقطة
معر�ضة للفي�ضانات ,م�ؤكدا �أن اغلبها
مت التحكم فيها فيما بقيت بع�ض
النقاط على م�ستوى من اخلطورة و
ذلك ب�سبب التقلبات اجلوية و التغريات

املناخية التي تعرفها البالد.
كما ذكر يف ذات املجال
باال�سرتاتيجية اجلديدة التي �أجنزتها
الوزارة بالتعاون مع االحتاد الأوروبي
بخ�صو�ص ظاهرة الفي�ضانات و التي
مكنتها من املعرفة الدقيقة لهذه
الظاهرة الطبيعية من خالل درا�سة
معمقة �أجنزت على مدار عدة
�سنوات و �أو�ضح انه من اجل التقليل
من خطر الفي�ضانات كان البد من
االهتمام بالأودية (تهيئتها و تفادي
رمي النفايات فيها) مع تو�سيع طاقة
ا�ستيعاب قنوات �رصف مياه املطار
و كذا �إعداد خمطط عمراين خا�ص
بكل منطقة من البالد للوقاية من
خماطر الفي�ضانات.

تقدم � 10أطباء �أخ�صائيني يف
عدة تخ�ص�صات بامل�ؤ�س�سة
اال�ست�شفائية العمومية عاليا �صالح
مبدينة تب�سة م�ساء �أم�س الأحد
بطلب ا�ستقالة جماعية ب�سبب ما
و�صفوه «بامل�شاكل التي تعرت�ضهم
�أثناء ت�أدية مهامهم وعدم توفر
ظروف العمل املنا�سبة» ح�سبما
ورد �أم�س االثنني يف بيان �صادر
عنهم.
و�أو�ضح الأطباء يف بيان وجه لكل
من الوزارة الو�صية و وايل تب�سة
ومدير ال�صحة و ال�سكان حت�صلت
و�أج على ن�سخة منه �أن هذا القرار
اجلماعي باال�ستقالة جاء بعد عدة
احتجاجات ب�سبب «عدم توفري
ظروف العمل املنا�سبة بهذه
امل�ؤ�س�سة ال�صحية و امل�شاكل
املتكررة مع مديرها ف�ضال عن
عدم اال�ستجابة �إىل مطالبهم».
و قد تقدم � 10أطباء تابعني
للم�ؤ�س�سة العمومية اال�ست�شفائية
عاليا �صالح يف عدة تخ�ص�صات
منها اجلراحة العامة و جراحة

املخ و الأع�صاب و جراحة العظام
واملفا�صل و جراحة الفك والوجه
ف�ضال عن �أطباء �أخ�صائيني من
خمرب التحاليل الطبية وبنك الدم
وتقومي وتركيب الأ�سنان بطلب
اال�ستقالة.
و قد �رصح الدكتور عقبة غالب
املخت�ص يف جراحة املخ
والأع�صاب �أن هذه اال�ستقالة
اجلماعية جاءت «كخطوة �أخرية
بعد رفع جملة من االحتجاجات
�إىل مديرية ال�صحة وال�سكان
وال�سلطات املحلية ب�سبب عدم
توفري الظروف املنا�سبة للعمل»و
قال ذات املتحدث �أن مدير هذه
امل�ؤ�س�سة اال�ست�شفائية «يحاول
يف كل مرة اعرتا�ض عمل الأطباء
الأخ�صائيني وعدم ت�سهيل مهامهم
و منعهم من ا�ستعمال التجهيزات
الطبية ال�رضورية» مما ي�ضطر
املر�ضى –ح�سبه -يف معظم
احلاالت �إىل اللجوء �إىل م�ؤ�س�سات
�أخرى خا�صة و كذا بواليات
جماورة

�سيدي بلعبا�س

تن�صيب جمل�س وطني
م�ستقل لالئمة

مت بوالية �سيدي بلعبا�س الإعالن
عن ت�شكيل املجل�س الوطني
امل�ستقل للأئمة موظفي قطاع
ال�ش�ؤون الدينية و �شهد �أي�ضا
هذا االجتماع تعيني �أع�ضاء
املجل�س و ذلك بعد اجتماع على
م�ستوى مركز العناية بالطفولة
واالحتياجات اخلا�صة ح�رضه
غول جمال رئي�س املجل�س و
كذا موظفو قطاع ال�ش�ؤون الدينية
و الأوقاف بالوالية �إىل جانب
املنخرطني الذي بلغ عددهم 150
منخرطا ومن املتوقع �أن تفتح

هذه الهيئة جمموعة من امللفات
على غرار ملف ال�سكنات الوظيفية
لالئمة الذي ي�شكل هاج�س العديد
من الأئمة �إىل جانب كيفية ت�أطري
امل�ساجد ،ويف كلمته التي �ألقاها
غول رئي�س املجل�س طالب فيها
الوزارة الو�صية ب�إعادة النظر يف
ق�ضية موظفي القطاع و مطالبهم
حيث و�صفها بال�سلبية و دعا من
منربه �إعادة فتح احلوار بني الوزارة
و النقابات املعتمدة للو�صول �إىل
حل ير�ضي جميع الأطراف

حوا�ش حممد �أمني

وزير ال�سياحة ي�ستقبل ال�سفري االثيوبي

بحث حول �سبل تطوير التعاون يف قطاع ال�سياحة
تباحث وزير ال�سياحة وال�صناعة التقليدية
عبد القادر بن م�سعود و�سفري اثيوبيا باجلزائر
�أمني عبد القدير �أم�س االثنني حول
�سبل تطوير عالقات التعاون امل�شرتكة
بني البلدين يف قطاع ال�سياحة وال�صناعة
التقليدية ،ح�سب بيان للوزارة و�أو�ضح البيان
�أن عبد القادر بن م�سعود اعرب لل�سفري
االثيوبي عن اعتزازه بالعالقات اجلزائرية
االثيوبية «املتميزة» يف جماالت عدة ،داعيا
اىل «تر�سيخ الدور املحوري» الذي تلعبه كل
من اجلزائر واثيوبيا يف القارة الإفريقية و�أكد
الوزير لدى ا�ستقباله للدبلوما�سي االثيوبي

«�أهمية تعزيز العالقات الثنائية يف جمال
ال�سياحة وال�صناعة التقليدية من خالل تفعيل
مذكرة التعاون املربمة بني البلدين يف هذا
املجال واثرائها  ،ال �سيما يف التكوين ال�سياحي
وتكوين املكونني ومهن ال�صناعة التقليدية
زيادة على تقريب املتعاملني ال�سياحيني لكال
البلدين من اجل خلق ديناميكية وعالقات
�رشاكة واعدة» و�أ�شاد ال�سفري من جهته
-ح�سب ذات امل�صدر --بالإجنازات التيحققتها اجلزائر حتت القيادة الر�شيدة
لرئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة يف
كنف ال�سلم وال�سالم ،كما اثنى على م�ستوى

العالقات القائمة بني البلدين  ،م�ؤكدا يف ذات
الوقت على «�رضورة تنظيم ملتقيات للجمع
بني املتعاملني االقت�صاديني وبحث فر�ص
عمل و�رشاكة يف قطاع ال�سياحة وال�صناعة
التقليدية وتبادل الزيارات ال�سياحية وكذا
ترقية العالقة البينية االقت�صادية لرتتقي
�إىل م�ستوى العالقات ال�سيا�سية اجليدة
واملتميزة»وخل�صت الوزارة يف بيانها �إىل
القول بان الطرفني «اتفقا يف ختام اللقاء
على موا�صلة العمل من اجل تعزيز عالقات
التعاون وجت�سيد املحاور املتفق عليها مبا
يخدم امل�صالح امل�شرتكة للبلدين».
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وزارة ال�صحة مطالبة بفتح
حتقيق عاجل بتلم�سان

وزير الفالحة
مطالب بالتدخل العاجل
و�إنقاذ القطاع بتلم�سان

�إح�صاء11941
معاقا ذهنيا من بني
 28494معاقا
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خ�صبة متت جتزئتها للبناء
نا�شد الع�شرات من كبار الفالحني وزير الفالحة
والتنمية الرييفية بالتدخل العاجل بغية
الوقوف على الو�ضعية املزرية التي يعي�شها
قطاعه ب�شمال والية تلم�سان خ�صو�صا بدائرة
الرم�شي التي تعترب مطمورة لغذاء الوالية بعد
مدينة مغنية وذلك بعد نهب الأرا�ضي الفالحية
من قبل ما فيا العقار من جهة والتخلي عن
�أرا�ضي وحقول امل�ستثمرات الفالحية التي مت
توزيعها �سنة  1984بعد تخريبها وبيع معداتها
بالدينار الرمزي .

.

مافيا ت�ستحوذ على �أرا�ض خ�صبة وحتولها �إىل جتزئات فو�ضوية

تلم�سان :حممد بن ترار

طالب الع�رشات من الفالحني
التدخل
من وزير الفالحة
ب�إيفاد جلنة حتقيق وزارية
للوقوف على انهيار القطاعات
التي اعتمدتها الوزارة يف ترقية
االقت�صاد الوطني وتنويعه وذلك
من خالل على اجواد الأرا�ضي
الفالحية التي حتولت �إىل لعبة
يف يد مافيا العقار وبارونات
النهب التي متكنت من �رشاء ذمم
بع�ض امل�س�ؤولني باملال الو�سخ
حيث ت�شهد املناطق الريفية
بدائرة الرم�شي تكالبا كبريا
ل�سما�رسة العقار الذين باتوا
ي�شكلون دولة موازية من خالل
التكتل يف �شكل ع�صابات منظمة
تقوم بتحويل العقار �إىل جتزئات
فو�ضوية حتت �أنظار امل�س�ؤولني
املحليني الذين انتهجوا �سيا�سة
«دعه ينهب دعه يفر �إنه حر «
و م�صالح الرقابة التي باتت تلعب
دو املتفرج يف ق�ضية تتعلق
بالف�ساد بجميع �أنواعه  ،هذا
وتعترب الرم�شي من �أكرب املناطق
ت�رضرا حيث عمد مقاول فا�شل
�إىل حتويل �أكرث من  20هكتارات
من الأرا�ضي الفالحية اخل�صبة
مبنطقتي �سيدي بونوار  07كم
�شمال الرم�شي و�أوالد دحو و
�أوالد معمر ببلدية �سبع �شيوخ �إىل
جتزئات فو�ضوية حتت �أنظار
املنتخبني املحليني وم�صالح
الدرك الوطني التي با�رشت
حتقيقا يف الق�ضية ال يزال قائما
رغم �أن الب�ساتني حتولت �إىل
�إ�سمنت حتت �أنظار ال�سلطات
التي اتخذت مبد�أ احلياد موقفا
لها ،هذا ومبدخل قرية �سيدي
بونوار عمد �سم�سار نافذ �إداريا
�إىل جتزئة قطعة �أر�ض فالحية
و�إعادة بيعها �أين با�رش �أ�صحابها
�أ�شغال البناء بدون ترخي�ص من
م�صالح البلدية التي مل تكلف
نف�سها عناء تطبيق قوانني البناء
والتعمري بل برجمت هذه التجزئة
�ضمن برنامج تو�سيع املخطط

التوجيهي للبناء والتعمري خدمة
مل�صالح هذا ال�سم�سار و الذي
متت مناق�شته خالل الدورة
العادية للمجل�س ال�شعبي البلدي
الذي وافق على ذلك رغم �أن
�أ�صل امللكية العقارية للقطعة
يرجع �إىل اخلوا�ص الذي يلزمهم
القانون ب�إجناز الدرا�سات التقنية
الالزمة وتقدمي طلب حتويلها
�إىل جتزئات عقارية وفق القانون
مع حتمل تكاليف التهيئة  ،ما
يطرح الكثري من الأ�سئلة خا�صة
يف حالة وجود نزاع عقاري مع
�أ�صحاب امللكية الأ�صلية ومن
�سيدفع م�صاريف ت�سوية الو�ضعية
القانونية
يف �ضل �سيا�سة تر�شيد النفقات
 ،من جانب �أخر قام جمموعة
من ال�سما�رسة بتحويل �أكرث من
 25هكتار من الأرا�ضي الفالحية
م�ستفيدون ينهبون
اخل�صبة بقرية القوا�سري التابعة
�إداريا لبلدية الرم�شي �إىل جتزئة
م�ستثمرات فالحية
عمرانية فو�ضوية ت�ضم �أكرث من
ويبيعون عتادها
 600قطعة �رسعان ما �ستتحول
�إىل جممع �سكني فو�ضوي يتطلب طالب الع�رشات من الفالحني
ميزانية خا�صة من املال العام املنحدرين من قرية �سيدي
لتهيئتها وت�سويتها وفق قوانني بونوار  07كلم غرب مدينة
البناء والتعمري يف ظل �سيا�سة الرم�شي �شمال تلم�سان من
الالعقاب التي تخدم �أ�صحاب وزير الفالحة �إيفاد جلنة حتقيق
املال والنفوذ وبتواط�ؤ �إطارات للوقوف على نهب امل�ستثمرة
�سامية تخدم امل�صلحة اخلا�صة الوحيدة الكائنة باملدخل
على ح�ساب امل�صالح العامة ال�شمايل ال�رشقي للقرية من
للبالد،وببلدية �سبع �شيوخ قام امل�ستفيدين منها الذين تركوا
ال�سم�سار ب�رشاء �أكرث من � 06أر�ضها بورا وباعوا عتادها
هكتارات �أخرى من الأرا�ضي بالدينار الرمزي واقتلعوا
الفالحية يف �شكل ب�ساتني مت الع�رشات من الهكتارات من
غر�سها �ضمن برنامج التنمية الكروم وتركوا الع�رشات الأخرى
املزروعة
الريفية باملنطقة ليحولها هذا من الهكتارات
الأخري �إىل جتزئة عمرانية بعدما باحلوام�ض عر�ضة للجفاف .
اقتلع الأ�شجار دون ترخي�ص من هذه امل�ستثمرة التي كانت توظف
م�صالح الغابات وم�صالح البلدية اغلب �سكان �سيدي بونوار خالل
وم�صالح الدرك الوطني التي ال�سبعينات والثمانينات وتوفر
�أمرت بتوقيف الأ�شغال وبا�رشت الغذاء ل�سكان القرية واملناطق
املجاورة ملا توفره من حبوب
حتقيقا يف الق�ضية.
وبقول
وبقرية �سيدي بن �ضياف قام وعنب وحوام�ض
نف�س ال�سم�سار مبعية جمموعة وخمتلف �أنواع اخل�رض والفواكه
من التجار ب�رشاء �أكرث من � 25أ�صبحت اليوم خمربة حيث وبعد
هكتار من الأرا�ضي الفالحية تق�سمها �سنة  1984على العمال

اخل�صبة مبا فيها ب�ساتني اللوز و
الكروم التي مت �إقتالعها وحتويلها
�إىل جتزئة عقارية بحجم قرية
جديد حتت �أنظار ال�سلطات
املحلية والأمنية التي قامت مبنع
البناء على هذه الأر�ض ما جعل
ال�سكان يطالبون بتدخل وايل
الوالية للتحقيق يف الق�ضية التي
قد تك�شف تواط�ؤ بع�ض اجلهات
الر�سمية .
من جهة �أخرى عمد �سم�سار
معروف �إىل �رشاء قطعة �أر�ض
زراعية ذات مردودية عالية
وحتويلها �إىل جتزئة عقارية
بقرية زاغوا الفالحية لإعادة
بيعها للنازحني من الواليات
اجلنوبية الداخلية وال�صحراوية
بعقود عرفية دون الت�سجيل يف
املحافظة العقارية.

حتولت �إىل جتزئات �صغرية �أين
قام امل�ستفيدون منها ببيع �أكرث
من  10جرارات و�أكرث من 15
م�ضخة مياه ناهيك عن ع�رشات
القطع من العتاد �ألفالحي ومئات
الأمتار من قنوات الري وترك
الأرا�ضي ال�شاغرة بورا فيما
تخلوا على ع�رشات الهكتارات
من احلوام�ض لتتحول �إىل حطبا
وقبلها مت اجتثاث ع�رشات
الهكتارات من احلوام�ض
لتتحول �إىل خراب يف حني مت
بيع املقر الرئي�سي للم�ستمرة
الذي كان مركزا لتخزين العتاد
وربط الع�رشات من اخليول
التي كانت ت�ستعمل يف الفالحة
خالل ال�سبعينات �إىل بارونات
العقار الذين قاموا بتحويله �إىل
جتزئات �سكنية فو�ضوية دون �أي
ترخي�ص ليبقى �شباب القرية يف
بطالة بعدما غابت فر�ص العمل
يف الفالحة ومت الق�ضاء على كل ما
هو �أخ�رض يف الوقت الذي تتغنى
الدولة باالعتماد على الفالحة
بالنهو�ض باالقت�صاد الوطني
اعتمادا على الفالحة وال�صناعة
كعماد لالقت�صاد الوطني  ،ويف
م�ستثمرة �أخرى ببلدية القوا�سري
تخلى العمال على الع�رشات
من البيوت البال�ستيكية بدون
ا�ستغالل للعام الثالث على التوايل
يف حني مت كراء باقي الأرا�ضي
الفالحية لأحد كبار الفالحني
باملنطقة  ،من جانب �آخر
�أح�صت جلنة الفالحة للمجل�س
الوالئي بتلم�سان �أن الع�رشات
من الهكتارات التي ا�ستفاد منها
الفالحون يف �إطار االمتياز
الفالحي منت�صف الثمانينات
هي �أما �أرا�ضي بور �أو مت �إعادة
بيعها  ،كما تبني �أن الع�رشات
من الهكتارات من الأ�شجار مت
اجتثاثها من اجلذور عو�ض �أن
يتم ا�ستغاللها دعما للفالحة التي
تعترب من القطاعات احل�سا�سة
بوالية تلم�سان نتيجة توفر
الظروف الطبيعية لكن الظروف
الب�رشية مل تالئمها .

دقت مديرية الت�ضامن الوطني
لوالية تلم�سان ناقو�س اخلطر على
خلفية ارتفاع ن�سبة املعاقني دهنيا
بوالية تلم�سان  ،ما ي�ستوجب �إقامة
درا�سة دقيقة للوقوف على �أ�سباب
هذه الإعاقات التي جتاوزت ن�سبة
ال 42باملائة من العدد الإجمايل
للمعاقني  .هذا و�أكدت املعطيات
الأولية والية تلم�سان ت�سجل 11941
معاقا ذهنيا من �أ�صل جمموع
املعاقني الذين بلغ عددهم 28494
معاقا من خمتلف الأ�صناف الذين
ي�ستوجب التكفل بهم ما يجعل
املديرية ت�ضاعف من جمهوداتها
من خالل مراكزها ال 14للنهو�ض
بهذه الفئة  ،هذا وحتاول املديرية
البحث عن �أ�سباب هذه الإ�صابات
وهو ماي�شكل  41.9باملائة ما
ي�ستوجب �إقامة درا�سة للو�صول �إىل
�أ�سباب هذه الإعاقات الذهنية التي
تعرف ارتفاعا كبريا خا�صة وان ن�سبة
كبرية منها منذ الوالدة لدى الأطفال
والعدد يف ارتفاع من �سنة لأخرى
دون معرفة الأ�سباب ،من جهة �أخرى
ك�شفت الإح�صائيات عن ارتفاع عدد
الإ�صابات بالإعاقة الكاملة �أي مئة
باملائة التي بلغت  10535معاقا من
الذكور و� 7401أنثى ينق�سمون على
 6888معاق حركيا و 2088معاقا
ب�رصية و 7451يحملون �إعاقة ذهنية
و� 937إعاقة �سمعية زيادة على 572
من متعددي الإعاقات  ،من جانب
اخر مت �إح�صاء  10558معاقني
جزئية منهم  6374ذكورا و4184
�أنثى يتوزعون على  4482معاقا
حركيا و876ب�رصيا و 710يحملون
�إعاقة �سمعية و� 4490إعاقة ذهنية
 ،هذا ومن اجل التكفل باملعاقني
من الق�رص �سخرت مديرية الن�شاط
االجتماعي  08مراكز للتكفل ب588
معاق �إ�ضافة �إىل  03مراكز للتكفل
بالأحدث والذي يحوي  92طفلة
جانحة لكن اختالط ذوي ال�سوابق
العدلية معهم �صار يهدد بانت�شار
العدوى ما ي�ستوجب التدخل حلماية
اجلانحني  ،من جانب �آخر حتوي
الوالية مركزا للطفولة امل�سعفة
مبر�سى بن مهيدي الذي يحوي 28
طفال معاقا اجتماعيا زيادة مركز
ملر�ضى �ضيق التنف�س بتلم�سان
والذي ي�ضم  28طفال  ،هذا ومن
اجل النهو�ض بهم والتكفل الالزمة
�سخرت مديرية الت�ضامن الوطني
 647موظفا الذي ي�ضمن �إقامة
ن�شاطات لتح�سني الأداء ما �أدى �إىل
رفع امل�ستوى من خالل حتقيق نتائج
ممتازة يف �شهادة البكالوريا خالل
ال�سنوات املن�رصمة ما خلق �ضغطا
كبريا على املراكز،هذا وتطالب
مديرية الت�ضامن من مديرية ال�صحة
فتح حتقيق حول ارتفاع ن�سبة الإعاقة
بتلم�سان التي تبقى م�ؤ�رشاتها كبرية.
تلم�سان حممد بن ترار
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بعد � 10سنوات من انطالق وترية �أ�شغال الإجناز يف ورقلة

ت�أخر غري مربر يف م�شروع 50
�سكنا ت�ساهميا ب�سيدي خويلد
يعرف م�شروع اجناز � 50سكنا ت�ساهميا ببلدية �سيدي خويلد بورقلة ت�أخر فا�ضح  ،ب�سبب متاطل
امل�ؤ�س�سة املقاوالتية املكلفة بالإجناز يف ت�سريع وترية الأ�شغال التي انطلقت منذ � 10سنوات كاملة .
�أحمد باحلاج
طالب امل�ستفيدين من م�رشوع 50
م�سكن ت�ساهمي ب�سيدي خويلد
بورقلة املحاذي للطريق الوالئي
 ، 204وايل والية ورقلة عبد القادر
جالوي  ،الأمني العام للوالية ،
مدير ال�سكن ورئي�س املجل�س
ال�شعبي الوالئي ورئي�س الدائرة
ا�ضافة لرئي�س بلدية �سيدي
خويلد بالتدخل العاجل من �أجل
الت�رسيع من وترية �إجناز هذا
النمط من ال�سكنات التي ت�سري
به الأ�شغال على خطى ال�سلحفاة
 ،و التكفل التام بان�شغاالتهم اجتاه
املرقي العقاري الذي جتاوز
ح�سبهم اخلطوط احلمراء ب�سبب
عدم التزامه بالوعود املقدمة
اليهم �أجال ت�سليم م�ساكنهم وفقا
لالتفاقية املربمة معهم ومما يحز
يف نفو�س حمدثينا �أن املرقي
العقاري يدعي �أن له نفوذ فوق
�آليات الردع من طرف ال�سلطات

املحلية  .و ذكر املكتتبون ،ب�أنهم
قاموا بدفع جميع امل�ستحقات
املالية ،املرتتبة عليهم ابتداء
من �سنة  2009و هو ما يعني
ب�أنهم ا�ستوفوا جميع ال�رشوط
القانونية اجتاه املرقي العقاري
املكلف باجناز م�رشوع � 50سكنا،
و �أ�ضافوا ب�أنهم علموا م�ؤخرا ب�أن
املقاول»م�رشوع �سكني مقدر ب
 84م�س ّكن فردي يف نف�س البلدية
بلدية �سيدي خويلد مما زاد من
تخوفهم اكرث فاكرث ما يجعل
امل�رشوع يف خطر ،و يحرمهم
من �أي تقدم يف الإجناز  ،على حد
ت�أكيدهم.
ويف انتظار تدخل جاد من
ال�سلطات املعنية لإيجاد حلول
م�ستعجلة للم�شكل القائم يبقى
لزاما على املواطنني املر�شحني
لال�ستفادة من ال�سكن الت�ساهمي
ببلدية �سيدي خويلد معاي�شة
الو�ضع املزري لأجل غري م�سمى
 .ومعلوم �أن ملف ال�سكن مبختلف
�صيغه يعترب من بني امللفات
ال�شائكة التي ي�سعى الرجل الأول

بالوالية عبد القادر جالوي
جاهدا من �أجل �إخراجها من عنق
الزجاجة ،رغم الظروف املالية
ال�صعبة التي متر بها البالد ب�سبب

انتهاج �سيا�سة التق�شف على جل
القطاعات العمومية وذلك على
خلفية تهاوي �أ�سعار البرتول يف
البور�صات العاملية .

مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالوادي

 55ح�صة حت�سي�سية توعوية نظمتها
�أقامت مديرية توزيع الكهرباء
والغاز بالوادي حملة حت�سي�سية
توعوية ل�شتاء 2019/2018
حول �أ�ساليب اال�ستعمال الأمثل
للطاقة الغازية،وطرق الوقاية
من الأخطار املتعلقة بالغاز
وما قد ينجر عليه داخل الو�سط
ال�سكاين ،والتي �ست�ستهدف �أكرث
من � 50ألف عائلة م�ستفيدة من
�شبكة غاز املدنية بالوالية.
وتندرج هذه احلملة يف �إطار
التج�سيد امليداين لتو�صيات
املديرية العامة لل�رشكة
اجلزائرية لتوزيع الكهرباء
والغاز ،املتعلقة بتنظيم حمالت
حت�سي�سية لفائدة الزبائن
امل�ستفيدين من امتيازات هاته

الطاقة احليوية ،من خالل
متكينهم من �آليات نظرية
وتطبيقية حول كيفيات وطرق
اال�ستعمال الأمثل ملادة الغاز
الطبيعي ،والعمل على جت�سيد
ثقافة وقائية خا�صة يف املحيط
العائلي.
حيث مت تن�شيط فقرات هذه
التظاهرة ،عرب �أكرث من 30
م�ؤ�س�سة تربوية مبا فيها
 17ثانوية و 11متو�سطة و5
مدار�س ابتدائية باعتبار �أن
هاته امل�ؤ�س�سات ف�ضاء خ�صب
لغر�س وتر�سيخ املمار�سات ذات
البعد الوقائي ،وبخا�صة تالميذ
الثانويات ،نظرا لقدرة ا�ستيعاب
تالميذ هذا الطور مل�ضامني

الأن�شطة املقدمة من جهة،
ومقدرتهم على نقلها وتلقينها
لعائالتهم من جهة �أخرى.
كما ا�ستهدفت حلد ال�ساعة
ثالث ( )3مراكز للتكوين املهني
والتمهني بالوالية ،بالإ�ضافة
لأكرث من  15م�سجد مبا فيها
م�ساجد املقاطعة الإدارية،حيث
مت تقدمي ن�صائح وتوجيهات يف
هــــذا الغــــــر�ض للم�صلني ،كما
ت�ضمن الربنامج تنظيم لقاءات
جوارية يف الأحياء ال�سكنية
بالبلديات ال�سيما حديثة
اال�ستفادة بالغاز الطبيعي،
وذلك من خالل تنظيم « �أبواب
مفتوحة « و» �أيام �إعالمية «
وزيارات �إىل املنازل مب�شاركة

الك�شافة الإ�سالمية وخمتلف
فعاليات املجتمع املدين.
كم مت �أي�ضا زيارة مركزين ملحو
الأمية وتعليم الكبار ببلديتي
كوينني والوادي على اعتبار
�أن فئة الن�ساء هي الفئة الأكرث
ا�ستعمال لغاز املدينة باملنازل
وبالتايل فهم بحاجة �إىل
الن�صائح والتوجيهات حول �سبل
اال�ستعمال الأمثل لهذه الطاقة،
كما مت يف هذه الفرتة تقدمي
جمموعة من احل�ص�ص التوعوية
عرب اثري الإذاعة اجلزائرية من
الوادي،جدير بالذكر �أن احلملة
التح�سي�سية ال تزال متوا�صلة اىل
غاية �شهر مار�س.

�أحمد باحلاج

تيندوف

م�صالح ال�شرطة تت�صدى ملحرتيف ال�سرقة
على �إثر تقدم �أحد املواطنني
لدى م�صالح الأمن احل�رضي الثاين
ور�سم �شكواه بخ�صو�ص تعر�ضه
لفعل ال�رسقة بالك�رس من داخل
م�سكنه (ثالثة �أجهزة تلفزيونية
�،أربع هواتف نقالة ،جهاز �إت�صاالت
اجلزائر اجليل الرابع و ميداليتني
برونزيتني)  ،متكنت م�صالح الأمن

احل�رضي الثاين التابع لأمن والية
تندوف بحر الأ�سبوع الأول من
�شهر فرباير - 2019يف وقت
قيا�سي -من توقيف املتورطني يف
جرمية ال�رسقة املذكورة ،بعدما
�ضبط بحوزتهم �أحد الهواتف
النقالة امل�رسوقة مع �أربع ()04
خناجر من خمتلف الأحجام

ي�ستعملونها لتنفيذ جرائهم  ،و
يتعلق الأمر باملدعو (ق.م) البالغ
من العمر� 19سنة  ،املدعو (خ.و)
البالغ من العمر � 26سنة واملدعو
(ق.ع.ع) البالغ من العمر� 22سنة،
بعد تقدميهم �أمام ال�سيد وكيل
اجلمهورية لدى حمكمة تندوف
الذي �أحال بدوره امللف �إىل

ال�سيد قا�ضي التحقيق حيث �صدر
يف حقهم احلب�س امل�ؤقت عن
تهمة تكوين جمعية �أ�رشار لغر�ض
�إرتكاب جنايات ،ال�رسقة بالك�رس
من داخل م�سكن بتوافر ظريف
الليل و التعدد مع احليازة على
�أ�سلحة بي�ضاء.
�أحمد باحلاج

�سي�شرف على تن�صيب املكاتب البلدية قبل
نهاية الأ�سبوع

�إبراهيم التلي �أمني والئي بورقلة للتحالف
الوطني مل�ساندة العهدة خام�سة

قرر رئي�س التحالف الوطني
املجاهد
الأب
مل�ساندة
واملنا�ضل عبد العزيز بوتفليقة
للرت�شح لعهدة خام�سة  ،تن�صيب
النا�شط اجلمعوي �إبراهيم
التلي �أمني والئي بورقلة وبدوره
�سي�رشف قبل نهاية الأ�سبوع
اجلاري على تن�صيب املكاتب
البلدية بالوالية من �أجل التح�ضري
للحملة االنتخابية و�سط ظروف
تنظيمية جيدة وحمكمة  .التلي
على ر�أ�س اللجنة الوالئية بورقلة
وعمال مبا خل�ص �إليه امل�ؤمتر
الت�أ�سي�سي املنعقد يف  11جانفي
 2018مبقر والية باتنة وا�ستنادا
�إىل �أحكام القانون الأ�سا�سي
والنظام الداخلي للتحالف الوطني
مل�ساندة الأب املجاهد واملنا�ضل
عبد العزيز بوتفليقة للرت�شح لعهدة
خام�سة حتت �شعار نعم لال�ستقرار
– نعم لال�ستمرارية  .وقد �رصح
الأمني الوالئي التلي �إبراهيم
على �أن تن�صيب املكتب الوالئي
غايته م�ساندة وت�أييد فكرة العمل
على �إر�ساء وتر�سيخ ثقافة الأمن
واال�ستمرارية يف مزاولة املجاهد

الأب عبد العزيز بوتفليقة ملهامه
التي �سطع جنمها ابتداء من �سنة
 1999ب�صفته رئي�سا للجمهورية
اجلزائرية حفاظا على �أمنها
و�سالمة �أرا�ضيها ووحدة ترابها
وتطورها على ال�صعيد الوطني
والقاري والدويل بف�ضل اهلل ثم
بف�ضل حكمته و�سيا�سته الر�شيدة.
وكما بارك وثمن الأمني الوالئي
التلي �إبراهيم اعالن ال�سيد عبد
العزيز بو تفليقة الرت�شح للعهدة
اخلام�سة ودلك عرفانا ملا قدمه
خدمة للجزائر احلبيبة و�شعبها
الأبي وت�ضحياته النبيلة حبا يف
الوطن ورغبته القوية يف امل�ضي
قدما نحو التقدم واالزدهار.
�إىل جانب ذلك فقد با�رش �إبراهيم
التلي رئي�س اللجنة الوالئية رفقة
�أع�ضاء املكتب الوالئي مل�ساندة
املرت�شح احلر عبد العزيز
بوتفليقة يف اتخاذ الرتتيبات و
الإجراءات الالزمة للإ�رساع يف
تن�صيب املكاتب البلدية ومن ثم
الرتويج لربنامج املر�شح عبد
العزيز بوتفليقة .
حمادة العربي

م�صالح �أمن والية تندوف

حملة حت�سي�سية حول الوقاية من
جرائم �سرقة الهواتف النقالة
يف �إطار املخطط الإت�صايل
اجلواري للمديرية العامة
للأمن الوطني ال�سيما ما تعلق
منه بالتح�سي�س ملكافحة
اجلرمية ب�شتى �أنواعها قامت
م�صالح �أمن والية تندوف
بتنظيم حملة حت�سي�سيـة و
توعوية حول الوقاية من جرائم
�رسقة الهواتف النقالة عند
حمور الدوران مبحاذاة ال�سوق
الأ�سبوعي و�سط املدينة الذي
ي�شهد حركة كبرية مل�ستعملــي
الطريق و املواطنني.
مت من خالل هاته التظاهرة
حت�سي�س املواطنني ال�سائقني
منهم و الراجلني بعدم �رشاء
الهواتف النقالة من ال�سوق
ال�سوداء  ،توعية املواطنني
ب�رضورة الإحتفاظ بالرقم
الت�سل�سلي للهاتف النقال لت�سهيل
مهمة الإطاحة ب�رساق الهواتف
النقالة  ،والتبليغ الفوري يف حالة
التعر�ض لل�رسقة مع تقدمي جملة
من الن�صائح والإر�شادات حول
جتنب بع�ض ال�سلوكيات اخلاطئة
على غرار احلذر وجتنب احلديث
بالهاتف وزجاج ال�سيارة مفتوح ،
عدم ت�سليم و�إ�ستالم الهاتف
ال�شخ�صي من �شخ�ص غريب
هذا لتفادي الوقوع حتت طائلة
املتابعات الق�ضائية عن جرم
�إخفاء �أ�شياء م�رسوقة � ،أي�ضا

م�ست املبادرة بع�ض حمالت
بيع الهواتف النقالة لإدماجهم
يف املهمة و�إي�صال الر�سالة
والهدف منها لزبائنهم حيث
ا�ستعملت يف العملية التوعوية
مل�صقات ذات ال�صلة باملبادرة
وزعت على املواطنني الراجلني
منهم و ال�سواق مع تقدمي
الن�صائح والإر�شادات يف كل مرة
والتعريف بالأرقام اخل�رضاء
الثالثة  ،اختتمت فعاليات
احلملة التح�سي�سية واملبادرة
يف ظروف جد ح�سنة كما القت
ا�ستح�سانا كبريا لدى املواطنني
الذين ثمنوا جمهودات املديرية
العامة للأمن الوطني التي
تبذلها يف غر�س ثقافة �أمنية
حر�صا على حمايتهم و حماية
ممتلكاتهم.
و مرة �أخرى ن�ؤكد على �أن م�صالح
ال�رشطة بوالية تندوف تبقى
مرافقة لكل مواطني الوالية
من �أجل حمايتهم يف �أرواحهم
و ممتلكاتهم الذين تدعوهم و
للتحلي بثقافة التبليغ و التعاون
و التوا�صل مع �رشطتهم عرب
خمتلف القنوات االت�صالية و
الأرقام اخل�رضاء املجانية على
غرار الرقم الأخ�رض ()15.48
ذلكم �أن املواطن �أ�سا�س الأمن و
ال�رشطة ما هي �إال الأداة.
�أحمد باحلاج
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قاطنو حي بلقيزاوي ببو�سعادة

الوادي

معاناة عمرت طويال
و �سلطات تكتفي بال�صمت

�إطالق �أ�شغال �إجناز ازدواجية
الطريق الوطني رقم  /3/باملغري

يعي�ش �سكان حي جنان بلقيزاوي الواقع على م�ستوى بلدية بو�سعادة جملة من النقائ�ص عكرت �صفو حياتهم
اليومية ،ويف مقدمتها تدهور الطرقات وانعدام النظافة ،و�أبدى �سكان هذا املجمع ال�سكني ا�ستيائهم ال�شديد من
الو�ضعية امل�ؤ�سفة التي �آلت �إليها الطرقات بالنظر �إىل تدهورها ،بالإ�ضافة �إىل انت�شار النفايات الذي �أدى �إىل ت�شويه
ال�صورة العمرانية للحي ،كما �ساهم يف انت�شار الأمرا�ض والأوبئة ،ناهيك عن غياب املرافق الرتفيهية والثقافية
التي تعترب مبثابة متنف�س للجميع من ال�ضغوط اليومية ،هي جملة النقائ�ص التي نقلها �سكان احلي للو�سط
ب مغي�ش
�أبدى قاطنو هذا احلي ا�ستيائهم
ال�شديد من الو�ضع املزري الذي
يواجهونه ،يف ظل تدهور �شبكة
الطرقات والتي تتحول �إىل م�رسح
للربك املائية والأوحال عند كل
ت�ساقط للأمطار ،ما جعل اجتيازها
�أمرا �صعبا �سواء على املارة �أو
�أ�صحاب ال�سيارات ،التي كثريا ما
تتعر�ض �إىل �أعطاب متفاوتة اخلطورة،
وهو ما �أثار ا�ستغراب ه�ؤالء ال�سكان
اجتاه �صمت ال�سلطات املعنية جتاه
الأمر ،على الرغم من عديد ال�شكاوى
التي قاموا بها� ،إال �أنها الأخرية مل
تكلف نف�سها عناء تهيئة طرقات
احلي ،الذي دفع باملواطنني �إىل رفع
مطالبهم جمددا لل�سلطات من �أجل
�صيانة الطرقات احلي.
�إىل ذلك ،ا�شتكى ال�سكان من كرثة
الأو�ساخ والنفايات املنزلية التي
حتا�رص احلي من كل جهة م�شوهة
بذلك منظره اجلمايل ،وتعود �أ�سباب
انت�شار النفايات ح�سب ال�سكان
�إىل نق�ص �أعوان النظافة ،الأمر
الذي �ساهم يف ت�أزم الو�ضع وحول
حميطهم املع�شي �إىل �شبه مفرغة
عمومية ،بالإ�ضافة �إىل عدم احرتام
البع�ض ملواقيت رمي النفايات ،ما
�ساهم يف انت�شار الروائح الكريهة،
التي �أ�صبحت م�صدر �إزعاج لل�سكان
واملارة ،كما �أ�ضحى نقطة ا�ستقطاب

احل�رشات ال�ضارة واجلرذان بالإ�ضافة
�إىل الكالب ال�ضالة ،ما جعل القاطنني
يبدون تخوفهم من �أن يت�سبب هذا
الو�ضع يف كارثة �صحية وايكولوجية.
ويف �سياق �آخر� ،أعرب ال�سكان خا�صة
ال�شباب منهم عن تذمرهم ال�شديد
من نق�ص املرافق الثقافية والريا�ضية
باملنطقة كقاعات ريا�ضية ومالعب
جوارية ودور لل�شباب بالإ�ضافة
�إىل ف�ضاء �أخ�رض باحلي ،حيث
تعترب هذه املرافق مبثابة متنف�س
للجميع من ال�ضغوط اليومية ،وهو
الأمر الذي جعل ال�شباب يتكبدون
عناء التنقل للأحياء املجاورة ق�صد
ممار�سة ن�شاطاتهم الريا�ضية التي

غالبا ما يتخلون عنها على حد
تعبريهم ومن جهة �أخرى طالب
قاطنو احلي ب�رضورة �إجراء تهيئة
�شاملة للحي الذي يعاين من عدة
نقائ�ص �أخرى كاجناز امل�ساحات
اخل�رضاء من �أجل املحافظة على
جمالية املحيط ،ومن جهة �أخرى
نا�شد ه�ؤالء املواطنني ال�سلطات
املعنية ب�رضورة اجناز ف�ضاء للعب
الأطفال من �ش�أنه احلد من اخلطر
الذي يرتب�ص ب�أبنائهم واملتمثل
يف حوادث املرور خا�صة و�أنهم مل
يجدوا مكانا للعب �سوى ال�شارع،
الذي �أ�صبح مالذا لهم يف ظل غياب
مالعب خا�صة �أو مرافق ريا�ضية

يلجئون �إليها بل املخاطرة باللعب
يف �أماكن غري خم�ص�ص لذلك ،وهو
ما دفع بالأولياء �إىل جتديد مطالبهم
لل�سلطات املحلية ب�رضورة النظر يف
جملة النقائ�ص التي يعرفها احلي،
مع ت�سطري برنامج تنموي من �ش�أنه
و�ضع حد من معاناتهم اليومية.وبعد
�أن �أ�صبحت هذه العراقيل ت�شكل
هاج�سا بالن�سبة لل�سكان الذين �سئموا
من هذه الو�ضعية ،يطالب مقيمو حي
بلقيزاوي من ال�سلطات بالتحرك
الفوري من �أجل حت�سني واقع التنمية
املحلية باملنطقة ،عرب برجمة عدة
م�شاريع ت�ساهم يف تطويرها وتعود
بالفائدة على �سكانها

بلدية احلوامد جنوب امل�سيلة

ال�سكان يطالبون بتهيئة ال�شوارع و تدارك النقائ�ص

يعي�ش  45باملائة من �سكان
ببلدية احلوامد جنوب امل�سيلة
،يف جتمعات �سكانية خمتلفة
،ويحمل اغلبهم  ،كتجمع
احلمرانية ،عني غزال ،الع�ش
وغريها  ،مطالب يعتربونها
�رشعية لكنها التزال مرفوعة
لل�سلطات منذ �سنوات ويطالب
�أولياء التالميذ بحل م�شكل
النقل املدر�سي الذي يلح �أولياء
التالميذ علي ال�سلطات املعنية
� ،رضورة تدارك النق�ص
احلا�صل � ،إذ التكفي احلافالت
املخ�ص�صة لذالك من تعطية
العجز احلا�صل  ،ويتنقل املئات
من التالميذ �إيل بلدية بن �رسور
القريبة علي م�سافة  15كلم  ،يتطلب ح�سب ذات امل�س�ؤول
وتالميذ الثانوي �إيل بو�سعادة التحقيق  ، ،بعدما مل ت�صل
علي بعد 10كلم  ،كما ي�صف �إيل �أهدافها املرجوة وحلد
م�صدر من البلدية م�شاريع االن تبقي عقيمة دون �إنتاج
االمتياز �ألفالحي بالفا�شلة ،بل يعاين امل�ستفيدون منها
،بدليل واقعها احلايل الذي منذ مدة من ديون �سونلغاز

امل�ستحقة من ا�ستهالك
الكهرباء  ،التي يطالبون
بتحويلها �إيل ريفية، ،ويرى
ال�سكان �أن حالة الطرقات
بالبلدية �سيئة وت�ستدعي
ت�سجيل م�شاريع عرب خمتلف

التجمعات ،من اجل فك
العزلة وربط الأهايل ،وي�شهد
طريق معيزة احلمرانية و�ضعا
�صعبا �إيل جانب �سد املثنانية
مرورا باملح�صب  ،كما تغيب
التهيئة احل�رضية يف معظم
�أحياء البلدية ،وهو ماجعل
املواطنني الذين التقيناهم -
يعربون عن تذمرهم من واقع
احلال  ،ويتمنون من ال�سلطات
الو�صية تدعيم البلدية يف
هذا اجلانب واليزال ال�شباب
يحملون ان�شغاالتهم ب�رضورة
االهتمام �أكرب باملن�ش�آت
الريا�ضية وال�شبانية  ،حيث ال
يجد ال�شباب يف هذه املنطقة �أين
يق�ضون �أوقات فراغهم ،ما جعلهم
يرفعون الئحة مطالب تت�ضمن
جمموعة من النقائ�ص التي يراها
ال�شباب ت�ضمن لهم احلد الأدين من
العي�ش الكرمي

�أطلقت �أم�س الأحد �أ�شغال
�إجناز �إزدواجية الطريق
الوطني رقم  /3/انطالقا من
بلدية ا�سطيل ب�إقليم املقاطعة
الإدارية املغري ( 150كلم
�شمال غرب والية الوادي ).
وتتوىل عدة م�ؤ�س�سات اجناز
ال�شطر الأول من امل�رشوع
املمتد على م�سافة  27كلم
من �أ�صل  127كلم املربجمة
من الطريق التي تعرب �أقاليم
�سبع ( )7بلديات مبنطقة وادي
ريغ  ،ح�سب البطاقة التقنية
للم�رشوع ،الذي خ�ص�ص له
غالفا ماليا بقيمة ثماين ()8
ماليري دج و�أو�ضح وايل الوالية
عبد القادر بن �سعيد  ،خالل
مرا�سم �إطالق امل�رشوع،
�أن م�صالح وزارة الداخلية
واجلماعات املحلية والتهيئة
العمرانية وافقت مبدئيا على
غالف مايل بقيمة ثالثة ()3
مليار دج لإجناز م�سافة  27كلم
كمرحلة �أولية من امل�رشوع ،
ويتم ا�ستكمال �إجراءات
التمويل املايل " قريبا" على
�أن تنجز باقي �أجزاء هذا
املحور على مراحل و�أ�ضاف
ان �إجراءات ت�رسيع �إطالق
�أ�شغال �إجناز هذا الطريق
ت�أتي جت�سيدا لتعليمات وزير
الداخلية واجلماعات املحلية
والتهيئة العمرانية نور الدين

بدوي الذي �شدد على �رضورة
الإطالق الفوري للأ�شغال نظرا
للأهمية البالغة التي يكت�سيها
هذا امل�رشوع التنموي �سواء
من الناحية الإقت�صادية � ،أو
من حيث حماية م�ستعمليه
من �أخطار حوادث املرور
املتكررة به ،كما ذكر رئي�س
الهيئة التنفيذية .
وباملنا�سبة ثمن ذات امل�س�ؤول
الهبة الت�ضامنية لعدد من
�أ�صحاب م�ؤ�س�سات الإجناز
الذين عربوا عن ا�ستعدادهم
للتطوع لإجناز �أجزاء من
م�رشوع �إزدواجية هذا املحور
وفق املعايري املحددة يف دفرت
ال�رشوط وي�أتي �إجناز ال�شطر
الأول من هذا امل�رشوع يف
�إطار التكفل اجلاد بان�شغاالت
ومطالبتهم
املواطنني
بازدواجية هذا الطريق والتي
عربوا عنها خالل عديد
الوقفات الإحتجاجية التي
نظمت يف الآونة الأخرية
ب�أقاليم �سبع ( )7بلديات
باملقاطعة الإدارية املغري ،
نظرا لإرتفاع حوادث املرور
املميتة التي ت�سجل به  ،ب�سبب
كثافة حركة مرور املركبات
والتي ي�صل عددها �إىل �أزيد
من  7.200مركبة يف اليوم
الواحد  ،منها ما ن�سبته  55يف
املائة ذات الوزن الثقيل.

ق�سنطينة

ور�شة جهوية تكوينية
يف جمال البحث لفائدة
طلبة ما بعد الدكتوراه

ي�شارك ما جمموعه  49طالبا
ما بعد الدكتوراه ينتمون لأق�سام
الفرن�سية مل�ؤ�س�سات جامعية
ب�رشق البالد بجامعة الإخوة
منتوري (ق�سنطينة )1يف ور�شة
تكوينية يف جمال البحث يف علوم
اللغة و التعليمية و �أو�ضحت نائبة
رئي�س اجلامعة للعالقات اخلارجية
بجامعة ق�سنطينة  1نادية �إخلف
ب�أن هذه الور�شة التكوينية تنظمها
ال�شبكة املختلطة اجلزائرية-
الفرن�سية للغة الفرن�سية و التعابري
الفرانكوفونية يف �إطار الن�شاطات
املدرجة �ضمن االتفاقية الثنائية
احلكومية الهادفة على اخل�صو�ص
�إىل �إر�ساء ممار�سات علمية
للتحرير و الن�رش باللغة الفرن�سية.
و �ستمكن هذه الور�شة التي
�ستتوج بعد ثالثة �أيام ب�إن�شاء
م�شاريع م�شرتكة و �أخرى حتت
و�صاية م�شرتكة  27طالبا فيما
ب مغي�ش بعد الدكتوراه يف علوم اللغة و

� 22آخرين يف التعليمية ميثلون 16
والية من اكت�ساب مهارات جديدة
يف جمال التحرير من جهتها
�أو�ضحت من�سقة قطب ال�رشق
لذات ال�شبكة و الأ�ستاذة بجامعة
عنابة لطيفة قا�سي-ك�سوري ب�أن
هذا التكوين له عديد الأهداف من
بينها حتيني الأبحاث يف التخ�ص�ص
و التعرف على ميادين جديدة
لال�ستق�صاء و التعزيز البيداغوجي
و امل�ساعدة على الكتابة العلمية
و كذا امل�ساعدة على تركيب
امل�شاريع و ي�ؤطر ثالثة خرباء
قدموا من جامعات ليون و رين
 2و ال�سوربون اجلديدة-باري�س
 3هذه املجموعة من طلبة ما
بعد الدكتوراه و تلقينهم منهجية
كتابة و بحث متكنهم من حت�ضري
و �إثراء �أعمالهم العلمية ح�سبما
متت الإ�شارة �إليه ن للإ�شارة ف�إن
ور�شات مماثلة �ستنظم عما قريب
بجامعتي تلم�سان و بجاية.
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دوافع اتهام ال�صني بتو�سيع التج�س�س ال�سيرباين
�إميان فخري
«قوة االخرتاق»:
ت�صاعدت حدة االتهامات الدولية لل�صني
بالتج�س�س ال�سيرباين� ،إذ �أثار تقرير
ن�رشته وكالة «بلومربج» يف �أكتوبر 2018
انتقادات حادة لل�صني نتيجة اتهامها
بزرع رقائق �إلكرتونية �صغرية يف اخلوادم
( )Serversالتي ت�ستخدمها حواىل
� 30رشكة تكنولوجية �أمريكية �أهمها
«�آبل» و»�أمازون» وذلك بهدف التج�س�س
عليهما .و�أ�ضاف التقرير �أن موظفني
لدى �رشكة تُدعى ()Super Micro
تقع يف الواليات املتحدة ولها فرع يف
ال�صني زرعوا هذه الرقائق �أثناء عملية
ت�صنيع اخلوادم يف ال�صني ،ومت تن�شيط
هذه الرقاقات مبجرد ت�شغيلها يف �أجهزة
ال�رشكات الأمريكية ،كما �أكد التقرير
�أن ال�صني تقوم بت�صنيع حوايل  ٪90من
�أجهزة الكمبيوتر يف العامل.
وقد بد�أ التحقيق حول هذه الرقائق من
قبل الواليات املتحدة يف عام ،2015
بيد �أن اًّ
كل من وزارة اخلارجية ال�صينية
و�رشكة ( )Super Microو�رشكتي
«�آبل» و»�أمازون» �أعلنوا رف�ضهم القاطع
للتفا�صيل الواردة يف تقرير «بلومربج»،
و�أ�صدرت �رشكتا «�آبل» و»�أمازون» بيانني
للرد على هذا التقرير للت�أكيد على �أنه
ال يوجد لديهما �أي دليل لدعم مزاعم
التج�س�س ال�صيني عليهما.
وقام نائب رئي�س �رشكة «�آبل» لأمن
تكنولوجيا املعلومات ب�إر�سال خطابات
�إىل ك ٍّل من جلان التجارة الأمريكية
وجمل�س ال�شيوخ للت�أكيد على �أن ال�رشكة
�أجرت حتقيقات داخلية �صارمة لتق�صي
احلقائق يف مزاعم وكالة «بلومربغج» ،ومل
جتد لها �أي �أ�سا�س من ال�صحة� .أما �رشكة
 super microفقد �رصح م�سئولوها
ب�أن ال�رشكة لي�س لديها �أي علم ب�أي
حتقيق حكومي �أمريكي يجري يف مزاعم
التج�س�س ،و�أكدت ال�رشكة �أنه مل يتوقف
�أي من عمالئها عن ا�ستخدام منتجاتها
ب�سبب املخاوف ب�ش�أن املت�سللني
ال�صينيني.

اتهامات التج�س�س:

على الرغم من نفي الأطراف املعنية
بهذه الق�ضية لوقوعها� ،إال �أنها لي�ست
املرة الأوىل التي يتم اتهام ال�صني فيها
بالتج�س�س ،ال �سيما من قبل الدول
الغربية ،وهو ما مُيكن تو�ضيحه فيما يلي:
 -1مقر االحتاد الإفريقي :نقلت �صحيفة
«لوموند» الفرن�سية يف يناير  2018عن
م�سئولني داخل االحتاد الإفريقي �أن
هناك حتقيقات �أجراها خرباء داخل
مقر االحتاد الإفريقي بالعا�صمة الإثيوبية
�أدي�س �أبابا ك�شفت عن �أن ال�صني التي
قامت ببناء مقر االحتاد عام 2012
ك�إهداء لالحتاد الإفريقي وكرمز لل�صداقة
ال�صينية-الإفريقية ،قامت بزرع �أجهزة
للتج�س�س يف املكاتب وداخل امل�صاعد،
ويف قاعات االجتماعات.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أنه مت اكت�شاف
التج�س�س ال�صيني على االحتاد الإفريقي
بعدما الحظ �أحد املوظفني املكلفني
بالأمن ال�سيرباين للأنظمة املعلوماتية
مبقر االحتاد يف يناير � ،2017أن املعطيات
امل�سجلة يف اخلوادم التي ميتلكها االحتاد
يف الطابق ال�سفلي ،يتم حتويلها �إىل نقطة
جغرافية تبعد عن �أدي�س �أبابا بحوايل 8
�آالف كيلومرت .وبعد البحث ت�أكد �أن الأمر
يتعلق بعملية اخرتاق وجت�س�س تقوم بها
ال�صني لتحويل املعلومات �إىل ك ٍّل من
هوجن كوجن وبكني.
و�رصّ ح م�سئول يف االحتاد الإفريقي
ل�صحيفة «لوموند» ،ب�أن جميع جتهيزات
مقر االحتاد كانت هدية من ال�صني� ،إال
�أنه بعد اكت�شاف الأمر ا�ضطر االحتاد
الإفريقي �إىل اال�ستغناء ب�شكل تدريجي
عن الأجهزة ال�صينية وتركيب �أجهزة
جديدة.
وقد و�صف �سفري ال�صني لدى االحتاد
الإفريقي «كواجن ويلني» هذه االتهامات
ب�أنها «مثرية لل�سخرية وغري معقولة» ،وقال
�إن ن�رش هذا التحقيق يهدف �إىل ممار�سة
�ضغوط على العالقات بني بكني و�إفريقيا،
كما نفى رئي�س املفو�ضية الإفريقية هذه
اً
قائل:
املزاعم ب�شكل قطعي ،و�رصّ ح
«االحتاد الإفريقي هو م�ؤ�س�سة دولية ال
تعالج ملفات دفاعية �رسية ..ال �أرى �أي
م�صلحة لل�صني يف تقدمي مبنى كهذا ومن
ث ّم التج�س�س عليه».
 -2قمة «ترامب-كيم» :ك�شفت قناة «�إن
بي �سي» الأمريكية يف تقرير مط ّول لها

عن وجود تخوف �أمريكي من قيام ال�صني
بالتج�س�س على القمة بني الرئي�سني
الأمريكي والكوري ال�شمايل ،وذلك لرغبة
ال�صني امللحة يف معرفة ما �سيدور يف
املحادثات املغلقة بني الرئي�سني ،وقد
�أ�شار التقرير �إىل «التقدم» الوا�ضح يف
�أداء �أجهزة اال�ستخبارات ال�صينية يف
هذا املجال .ومن اجلدير بالذكر �أن
اال�ستخبارات الأمريكية قد طلبت من
امل�سئولني احلكوميني الذين �سي�شاركون
يف القمة� ،أن ينزعوا بطاريات هواتفهم
يف حال «�شعروا» بريبة حول �أمر ما،
القتناعهم ب�أن ال�صني متتلك القدرة على
اخرتاق الهواتف حتى و�إن كانت مغلقة.
 -3ا�ستهداف «لينكد �إن» :ن�رشت �صحيفة
«لوفيجارو» الفرن�سية تقري ًرا يف �أكتوبر
� 2018أ�شار �إىل �أن �أجهزة اال�ستخبارات
الفرن�سية �أعلنت عن عملية كبرية قام بها
جوا�سي�س �صينيون يف ال�سنوات الأخرية
ت�ستهدف مواقع التوا�صل االجتماعي
اخلا�صة باملهنيني ،كما �أكدت ال�صحيفة
ح�صولها على مذكرة حتذير خا�صة
باملديرية العامة للأمن الداخلي
واملديرية العامة للأمن اخلارجي تناق�ش
نطاق عمل �أجهزة اال�ستخبارات ال�صينية
خالل ال�سنوات الأخرية على �شبكات
التوا�صل االجتماعي ال �سيما «لينكد �إن».
كما حذر رئي�س وكالة اال�ستخبارات
الداخلية يف �أملانيا «هانز جيورج
ما�سن» يف دي�سمرب  2017من ا�ستخدام
ال�صني �شبكات التوا�صل االجتماعي
جلمع معلومات من نواب الربملان
وامل�سئولني الأملان ،و�أ�ضاف «ما�سن»
�أن وكالته اكت�شفت �أن �أكرث من � 10آالف
مواطن �أملاين من الربملانيني وامل�سئولني
احلكوميني قد مت ا�ستهدافهم من عمالء
اال�ستخبارات ال�صينية على موقع «لينكد
�إن» للتوا�صل االجتماعي ،حيث تظاهر
العمالء ال�صينيون ب�أنهم م�ست�شارون
�أو جهات توظيف �أو باحثون جلمع
املعلومات ،واخرتقوا احل�سابات اخلا�صة
بامل�سئولني الأملان.
 -4التن�صت عرب الأقمار ال�صناعية� :أعلنت
فرن�سا يف عام  2014عن اكت�شافها مرك ًزا
�رس ًّيا تاب ًعا لل�صني للتن�صت عرب الأقمار
ال�صناعية يف �إحدى �ضواحي باري�س.
واجلدير بالذكر �أن املركز تابع لل�سفارة
ال�صينية يف فرن�سا ،ويقع يف �شارع هادئ
يف �ضاحية �سوفيلي الرو جنوب باري�س
على م�ساحة تبلغ �أكرث من هكتار مربع،

ّ
يحق لل�رشطة الفرن�سية -وف ًقا
وال
للقوانني الدولية -دخوله ،ويرتفع على
�سطح املبنى ثالثة هوائيات �ضخمة.

للمكانة �أم اال�ستباق ؟
تدعي التحليالت الغربية �أن هناك ثالثة
عوامل رئي�سية تدفع ال�صني الرتكاب مثل
هذه العمليات ،وهو ما ميكن تو�ضيحه
فيما يلي:
 -1دعم الأو�ضاع االقت�صادية :تتهم
الواليات املتحدة الأمريكية ال�صني
با�ستغالل قدراتها الوا�سعة يف املجال
التكنولوجي ل�رسقة امللكية الفكرية من
ال�رشكات الأمريكية ،وحتقيق اليد العليا
يف املفاو�ضات االقت�صادية ،وو�ضع
�ضغوط على احلكومات الأجنبية من
خالل تعزيز تناف�سيتها االقت�صادية.
وتدعي «الإف بي �آي» �أن ال�صني م�سئولة
عن نقل ما يرتاوح بني � 50إىل  %80من
امللكية الفكرية يف العامل ،وحوايل %90
من التج�س�س االقت�صادي عرب الف�ضاء
الإلكرتوين يف الواليات املتحدة.
ويف هذا ال�سياق ،يتهم عد ٌد من املحللني
الغربيني مبادرة «طريق احلرير» ب�أنها
�آلية جديدة للمراقبة الإلكرتونية ،ف�أحد
�أهم عنا�رص املبادرة هو (طريق احلرير
الرقمي  )Digital Silk Road-الذي
يهدف �إىل بناء �شبكات ات�صاالت عرب
العامل النامي ،حيث تعتزم ال�صني بناء
كابالت من الألياف الب�رصية يف املمرات
الدولية ،وكذلك جتهيز البنية التحتية
ل�شبكات الهواتف ،والرتويج للتجارة
الإلكرتونية ،ومن املرجح �أن تنفذ ال�صني
وحدها م�رشوعات البنية التحتية يف هذا
املجال مما يُتيح لها فر�صة زرع رقاقات
لنقل املعلومات -2 .جتنب التهديدات
اخلارجية :ي�ؤكد القادة ال�صينيون دائ ًما
�أنهم يبذلون ق�صارى جهدهم لبناء دولة
قوية ،وذلك ليتجنبوا مرور ال�صني مرة
�أخرى ب�سنوات من الذل واملهانة على يد
القوى اال�ستعمارية كما حدث يف ال�سابق،
ّ
وعظم من هذا ال�شعور لديهم العقوبات
التي ُفر�ضت على ال�صني بعد حادثة
«امليدان ال�سماوي» عام  ،1989وتعاظم
هذا ال�شعور مع احتدام ال�رصاعات
الإقليمية مع تايوان ،والتنازع بني ال�صني
وفيتنام يف بحر ال�صني اجلنوبي ،وال�رصاع
مع اليابان حول ملكية اجلزيرة التي
ت�سميها ال�صني دياويو ( ،)Diaoyuيف

حني تطلق عليها اليابان ا�سم �سينكاكو
( .)Senkakuكما زاد ال�شعور بالتهديد
موخ ًرا نتيجة احلرب التجارية املحتدمة
مع الواليات املتحدة .وبنا ًء عليه تُ�شري
التحليالت الغربية �إىل �أن ال�شعور الدائم
بالتهديد الإقليمي والعاملي قد �ساهم يف
تعزيز القاعدة التكنولوجية وا�ستغاللها
للتج�س�س و�أعمال القر�صنة ،وذلك
خلدمة �أهدافها االقت�صادية وال�سيا�سية
والع�سكرية.
 -3تعزيز املكانة العاملية :يتعلق العامل
الثالث بتعزيز و�ضع ال�صني الإقليمي
والعاملي كقوة عظمى مهيمنة .فعلى
�سبيل املثال� ،أن�ش�أت ال�صني البنك
الآ�سيوي لال�ستثمار ،وهو ما يد�شن
لوجود م�ؤ�س�سة مالية دولية تناف�س البنك
الدويل ولكن ب�سيطرة �صينية ،ومما يدعم
ال�صني يف هذا ال�صدد �أن النظام العاملي
احلايل هو نظام متعدد الأقطاب ،حيث
مل تعد الواليات املتحدة فقط هي
ريا وهيمنة كما
القطب الأكرث قوة وت�أث ً
كان احلال عقب انتهاء احلرب الباردة.
ناهيك عن �أن قوة ال�صني الآن ال تُ�ضاهيها
قوة �أخرى يف القارة الآ�سيوية ،فال�صني
حتاول جاهدة �أن حتتفظ بهذه املكانة،
بل وتعمل على تنميتها .ويف هذا الإطار،
ترى التحليالت الغربية �أن قيام ال�صني
بجمع املعلومات عن كافة حتركات القوى
الدولية والإقليمية يُ�ساعدها على تعزيز
هذه املكانة.

�إجراءات م�ضادة:
على الرغم من نفي ال�صني الر�سمي
لقيامها مبعظم هذه العمليات� ،إال �أن
هذا ال ينفي ت�أثر بكني بال�سلب مبثل هذه
االتهامات ،وهو ما مُيكن تو�ضيحه فيما
يلي:
 -1ت�شديد الرقابة :من �أهم تداعيات
مثل هذه االتهامات هو الإ�رضار ب�سمعة
ال�صني يف املجتمع الدويل ،وفر�ض مزي ٍد
من الرقابة على م�سئوليها ،بل وحتى
طالبها يف اخلارج .وعلى الرغم من �أن
امل�سئولني ال�صينيني قد �رصحوا مرا ًرا
وتكرا ًرا ب�أنه ال يجب حما�سبة ال�صني
فقط على �أعمال التج�س�س ،يف حني
�أن الدول الأخرى وعلى ر�أ�سها الواليات
املتحدة تقوم � ً
أي�ضا بالتج�س�س على الدول
وال�رشكات ،و�أن مزاعم التج�س�س ال�صينية
املتكررة ال تزعج النظام �أو تقلقه حيال
مكانته يف املجتمع الدويل؛ �إال �أن من
يعاين بالفعل من مثل هذه االتهامات هم
الطلبة ال�صينيون الذين يدر�سون باخلارج
نتيجة ت�ضييق اخلناق عليهم واال�شتباه
الدائم يف �سلوكهم ،و�أبرز دليل على ذلك
هو الت�رسيب الذي نُ�سب لـ»ترامب» يف
�أغ�سط�س املا�ضي ،والذي ي�شري �إىل �أن
معظم الطالب ال�صينيني هم يف احلقيقة
يعملون جوا�سي�س للنظام ال�صيني ،و�أنه
يجب توخي احلذر منهم.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

والية اجللفة
مديرية التنظيم و ال�ش�ؤون العامة
م�صلحة التنظيم العام
مكتب امل�ؤ�س�سات امل�صنفة و املهن املنظمة
قرار رقم  338 :م�ؤرخ يف  16 :جانفي 2019

يت�ضمن فتح حتقيق عمومي حول م�رشوع ا�ستغالل
م�ؤ�س�سة م�صنفة "وحدة للتحويل ال�صناعي لكل املواد املوجهة للتنظيف و ال�صيانة "

�إن وايل والية اجللفة
مبقت�ضى القانون رقم  09/84امل�ؤرخ يف  1984/02/04املت�ضمن بالتنظيم الإقليمي للبالد
 مبقت�ضى القانون رقم  10/03امل�ؤرخ يف  2003/07/19املتعلق بحماية البيئة يف �إطار التنمية امل�ستدامة ال�سيما املواد ,107,74 :73,72,45,44,25,18,03,02
 مبقت�ضى القانون رقم  10/11امل�ؤرخ يف  2011/06/22املتعلق بالبلدية مبقت�ضى القانون رقم  07/12امل�ؤرخ يف 2012 /02/21املتعلق بالوالية مبقت�ضى املر�سوم التنظيمي رقم  215/94امل�ؤرخ يف  1994/07/23املت�ضمن �ضبط �أجهزة الإدارة العامة للوالية و هياكلها . مبقت�ضى املر�سوم التنفيذي رقم  265/95امل�ؤرخ يف  1995/09/06املت�ضمن �صالحيات م�صالح التنظيم و ال�ش�ؤون العامة و الإدارة املحلية وقواعد تنظيمها و عملها
 مبقت�ضى املر�سوم التنفيذي رقم  198/06امل�ؤرخ يف  2006/05/31الذي ي�ضبط التنظيم املطبق على املن�ش�أت امل�صنفة حلماية البيئةمبقت�ضى املر�سوم التنفيذي رقم  144/07امل�ؤرخ يف  2007/05/19الذي يحدد قائمة املن�ش�أت امل�صنفة حلماية البيئة .مبقت�ضى املر�سوم التنفيذي  145/07امل�ؤرخ يف  2007/05/19الذي يحدد جمال تطبيق و حمتوى و كيفيات امل�صادقة على درا�سة و موجز الت�أثري
على البيئة
مبقت�ضى املن�شور الوزاري رقم  77/27امل�ؤرخ يف  1977/04/12عن ال�سيد وزير الداخلية و املتعلق ب�إجراء التحقيقات من �أجل املالئمة و عدم
املالئمة .
نظرا لربقية ال�سيد وزير الداخلية و اجلماعات املحلية و التهيئة العمرانية رقم  2312امل�ؤرخة يف  2018/09/27املت�ضمنة تعيني ال�سيد توفيق
�ضيف وايل والية اجللفة
 نظرا للقرار الوالئي رقم  089بتاريخ  2018/01/14املت�ضمن تعيني املحافظني املحققني يف جمال املالئمة و عدم املالئمة عرب الوالية ل�سنة - .2018نظرا لإر�سال مدير البيئة رقم  1410بتاريخ  2018/08/29املت�ضمن طلب فتح حتقيق عمومي مل�رشوع اجناز " وحدة لتحويل ال�صناعي
لكل املواد املوجهة للتنظيف و ال�صيانة " ببلدية اجللفة لفائدة ال�رشكة امل�سماة ايب�سيلون �صناعات املن�ش�أة مل�سريها ال�سيد وزان عبد النور �سامي
عادل مبنطقة الن�شاطات ق�سم  205ملكية  110قطعة رقم  R83ببلدية اجللفة
 نظرا للقرار رقم  651امل�ؤرخ يف  2018/02/21ال�صادر عن مديرية ال�صناعة لوالية اجللفة املت�ضمن الرتخي�ص بتغيري الن�شاط من وحدة ل�صناعةجتهيزات التدفئة املركزية �إىل وحدة التحويل ال�صناعي لكل املواد املوجهة للتنظيف و ال�صيانة " ببلدية اجللفة لفائدة ال�سيد وزان عبد النور
�سامي عادل
 نظرا لعقد ايجار املحل رقم  262امل�ؤرخ يف  2018/04/03ال�صادر عن مكتب التوثيق ونوقي بلقا�سم ببلدية اجللفة للمحل املراد ممار�سةالن�شاط على قاعدته الكائن مبنطقة الن�شاطات ق�سم  205ملكية  110قطعة رقم  R83ببلدية اجللفة لفائدة امل�ؤ�س�سة ذات ال�شخ�ص الوحيد و ذات
امل�س�ؤولية املحدودة " ايب�سيلون " �صناعات املن�ش�أة مل�سريها ال�سيد وزان عبد النور �سامي عادل .
باقرتاح من ال�سيد مدير التنظيم و ال�ش�ؤون العامة
يقرر
املادة الأوىل  :يفتح حتقيق عمومي حول م�رشوع اجناز " وحدة لتحويل ال�صناعي لكل املواد املوجهة للتنظيف و ال�صيانة الكائنة مبنطقة
الن�شاطات ق�سم  205ملكية  110قطعة رقم  R83ببلدية اجللفة لفائدة امل�ؤ�س�سة ذات ال�شخ�ص الوحيد و ذات امل�س�ؤولية املحدودة " ايب�سيلون "
�صناعات املن�ش�أة مل�سريها ال�سيد وزان عبد النور �سامي عادل .
املادة  : 02يهدف هذا التحقيق �إىل تقدير مدى الت�أثري على البيئة و مدى املالئمة و عدم املالئمة لهذا امل�رشوع .
املادة  : 03يعني ال�سيد بن الأبي�ض بوبكر مت�رصف �إقليمي ببلدية اجللفة حمافظا حمققا لهذا الغر�ض و يف حالة ال�رضورة يخلفه ال�سيد بوزيدي
عبد القادر مت�رصف رئي�سي ببلدية اجللفة .
املادة  : 04ين�رش هذا القرار يف يوميتني وطنيتني على ح�ساب �صاحب امل�رشوع .
املادة  : 05يقوم املحافظ املحقق بفتح �سجل مرقم و م�ؤ�رش عليه من طرف رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي يو�ضع حتت ت�رصف املواطنني
املعنيني بالتحقيق العمومي لت�سجيل مالحظاتهم و �أرائهم حول هذا امل�رشوع خالل مدة خم�سة ع�رش يوما ابتداء من ن�رش الإعالن عن فتح
التحقيق مبقر البلدية بعد ن�رشه يف ال�صحف اليومية
املادة  : 06بعد انتهاء مدة التحقيق العمومي  ،يقوم رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي بقفل �سجل التحقيق و �إر�ساله �إىل ال�سيد وايل الوالية ( مديرية
التنظيم و ال�ش�ؤون العامة ) مقرنا براية و تقرير املحافظ املحقق ال�رصيح حول امل�رشوع
املادة  :07يكلف ال�سادة  :الأمني العام للوالية  ،مدير التنظيم و ال�ش�ؤون العامة  ،مدير البيئة  ،مدير الطاقة  ،مدير ال�صناعة و املناجم  ،مدير
امل�صالح الفالحية  ،مدير املوارد املائية  ،مدير احلماية املدنية  ،رئي�س دائرة اجللفة  ،رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي لبلدية اجللفة ،كل فيما
يخ�صه بتنفيذ هذا القرار الذي �سين�رش يف م�صنف القرارات الإدارية للوالية .

الو�سط2019/02/12:

الو�سط2019/02/12:

مكتب اال�ستاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�ضر ق�ضائي
معتمد لدى حمكمة ال�شراقة جمل�س ق�ضاء تيبازة
الكائن مكتبه ب  07 :حي الدوفان درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22:
اعالن عن جلل�سة البيوع العقارية باملزاد العلني
بطلب من /ال�سيد اجلومي عبد ال�سالم .
ال�ساكن ب � /شارع عي�شاوي قدور رقم  06ادرار متخذ موطن لدى اال�ستاذ را�شدي حممد
املح�رض الق�ضائي الكائن مكتبه بالقليعة .
بناء على قائمة �رشوط البيع املودع لدى حمكمة القليعة  2018/01/08حتت رقم 18/01
باحل�ضور جلل�سة البيوع امل�ؤجلة ليوم  2019/02/25على ال�ساعة  :احلادية ع�رش �صباحا
امام حمكمة القليعة .
تعيني العقار وو�صفه و امل�ساحة االجمالية  .ح�سب عقد البيع  :قطعة ار�ض ذات طبيعة
جافة فوقها بناية كائنة بخمي�ستي املنطقة احل�رضية احلي ال�رشقي بلدية بوا�سماعيل والية
تيبازة تقدر م�ساحتها ب واحد ار و ثالثني �سنتيار (  1ار و � 30س ) ت�شكل جمموعة ملكية
رقم اربعة و خم�سون (  ) 54ق�سمة م�ساحتها رقم خم�سة (  ) 05من املخطط العام مل�سح
االرا�ضي كما ان هذه االموال العقارية متتد و ت�سرت�سل مع ما يتبعها من منافع و مرافق دون
�أي ا�ستثناء و ال حتفظ .
ح�سب املعاينة امليدانية  :قطعة ار�ض فوقها بناية من نوع ( طابق حتت االر�ض  +ط + 1 +
�سطح )  ،كائنة بخمي�ستي  ،بلدية خمي�ستي  ،دائرة بوا�سماعيل والية تيبازة  ،تقدر م�ساحتها
االجمالية ب (  130.00م . ) ²البناية متكونة من :
الطابق حتت االر�ض  :يتكون من غرفتني كبرية ،مطبخ  ،حمام و مرحا�ض ،امل�ساحة املبنية
تقدر 110.00(.م) ²
الطابق االر�ضي  :يتكون من ثالثة غرف  ،رواق  ،حمام و مرحا�ض  .امل�ساحة املبنية
 120.00(.م) ²
الطابق االول  :يتكون من �أربعة غرف  ،رواق  ،حمام و مرحا�ض  .امل�ساحة املبنية تقدر
 120.00(.م) ²
ال�سطح امل�ستعمل  :يتكون من غرفة ( مغ�سلة ) و �سطح  .امل�ساحة املبنية تقدر (40.00م²
)
ب�سعر افتتاحي 16.055.000.00دج  ،نعلن عن جل�سة البيع عقار عن طريق املزاد العلني
وذلك جلل�سة امل�ؤجلة ليوم  2019/02/25على ال�ساعة  :احلادية ع�رش �صباحا امام حمكمة
القليعة  .وعلى كل من يرغب يف معلومات او االطالع على دفرت ال�رشوط ان يت�صل مبكتبنا
نحن املح�رض الق�ضائي بالعنوان املذكور اعاله او لدى امانة �ضبط حمكمة القليعة
املح�رض الق�ضائي .

الو�سط2019/02/12:

مكتب اال�ستاذ بوقرين حممد ر�ضا حم�ضر ق�ضائي معتمد
لدى حمكمة ال�شراقة جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبه ب
 07 :حي الدوفان درارية اجلزائر الهاتف 023.33.04.22

اعالن عن جل�سة البيع باملزاد العلني
بطلب من ال�سيد بن راي�س جعفر ال�ساكن ب  129 :نهج �صالح
بوعكوير اجلزائر .
�ضد  :ورثىة �سالم حممد وهم � :أرملته زكية خالد �أبناءه وهم �سالم
ر�شيدة  ،كاملة  ،نادية  ،حميد  ،ابت�سام و مرمي .
و بناء على قائمة �رشوط البيع باملزاد العلني املودعة ب�أمانة
ال�ضبط مبحكمة القليعة يف  2017/10/10حتت رقم 2017/21
نعلن عن جل�سة البيوع املربجمة لتاريخ  2019/03/04على ال�ساعة
احلادية ع�رش �صباحا مبقر حمكمة القليعة للعقار تعيينه :قطعة
ار�ض تقع بقرية الرحمانية املنطقة الريفية لبلدية الدويرة �صاحلة
للبناء م�ساحتها ثالثة وع�رشون ار وت�سعني �سنتيار 2.390م ²منف�صلة
من ملكية اكرب م�شيد عيلها بناية مكونة من جمرد طابق ار�ضي
مق�سم اىل اربعة غرف  ،حمام  ،مرحا�ض  ،حو�ض وبئر وهي
حمدودة على النحو التايل  :من ال�شمال :طريق والئي .من اجلنوب :
ممر عر�ضه05م.من ال�رشق:باقي امللكية .من الغرب :طريق  ،ب�سعر
افتتاحي  20.560.000،00دج و لكل من يهمه االمر االت�صال مبكتب
املح�رض الق�ضائي او ب�أمانة �ضبط حمكمة القليعة لالطالع على
قائمة �رشوط البيع .

املح�ضر الق�ضائي .

الو�سط2019/02/12:

ANEP N°: 1916003432

مكتب الأ�ستاذ بوحية نور الدين حم�ضر ق�ضائي
لدى حمكمة حجوط
اخت�صا�ص جمل�س ق�ضاء تيبازة
الكائن مكتبه ب�شارع غامني عبد الرحمان  ،حجوط
حم�رض تكليف بالوفاء عن طريق الن�رش
املادة  613 ، 612 ، 412من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
بعد االطالع على املواد � 406 :إىل  416و  613 – 612من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية.
بناءا على طلب �رشكة هدرو�سلي ممثلة من طرف مديرها دريزي بن يحي ال�ساكن  :ببلدية بوقادير والية ال�شلف املختارة موطنا لها
مبكتبنا يف العنوان املذكور �أعاله .
بناءا على احلكم ال�صادر عن حمكمة بوقادير ق�سم اجلنح بتاريخ  2018/02/25 :رقم الفهر�س  18/00613 :رقم اجلدول  18/00386 :و
القرار ال�صادر عن جمل�س ق�ضاء ال�شلف الغرفة اجلزائية بتاريخ 2018/10/31 :رقم الفهر�س 18/06919
رقم امللف .18/06824 :
بناءا على حم�رض تكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ تكليف بالوفاء و حم�رض تبليغ ال�سند التنفيذي املبلغني �إىل �رشكة ترافل غاز ممثلة يف
�شخ�ص م�سريها عفيان حكيم عن طريق ر�سالة م�ضمنة بتاريخ  2018/12/19 :رقم و�صل  RR00081730742 :و عن طريق التعليق بلوحة
�إعالنات حمكمة حجوط و بلدية حجوط بتاريخ 2019/01/10 :
بناءا على �أمر بالإذن بن�رش م�ضمون عقد التبليغ الر�سمي يف اجلريدة اليومية ال�صادر عن رئي�س حمكمة حجوط بتاريخ 2019/01/31 :
رقم الرتتيب  19/00138و تطبيقا لن�ص املادة  612 ، 412و  613من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية نحن الأ�ستاذ  :بوحية نور الدين
املذكور عنوانه �أعاله .
نكلف �رشكة ترافل غاز ممثلة يف �شخ�ص م�سريها عفيان حكيم من مواليد  1973/03/24بحجوط ابن حممد و عزاز عائ�شة ال�ساكن  :حي
 500م�سكن عمارة  02رقم  08حجوط والية تيبازة بدفع مبلغ مليونني و خم�سمائة �ألف دينار جزائري  2.500.000.00دج مقابل قيمة
ال�شيك و مبلغ مائتني �ألف دينار جزائري (  200.000.00دج ) كتعوي�ض و مبلغ ثمامنائة دينار جزائري  800دج مقابل م�صاريف الق�ضائية
و مبلغ ثمانية و ثمانون �ألف و خم�سمائة و �أربعة و �ستون دينار جزائري ( 88.564.00دج ) مقابل م�صاريف التنفيذ �أي ما جمموعه
( 2.789.364.00دج )
و نبهناه ب�أن له مهلة خم�سة ع�رش  15يوما للوفاء ت�رسي من تاريخ ن�رش م�ضمون حم�رض تكليف بالوفاء املذكور �أعاله يف اجلريدة اليومية
الوطنية و يف حالة امتناعه �سينفذ عليه جربا بكافة الطرق القانونية .

الو�سط2019/02/12:
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اعتقال �أمهات ال�شهداء

نزار و�أحالم

�سيا�سة انتقامية ت�ضاعف من �أمل العائلة وتراكم �أوجاعها

ق�ص�ص مثرية من املعتقالت

توا�صل �سلطات االحتالل ا�ستهداف الن�ساء الفل�سطينيات باالعتقال واال�ستدعاء ،حيث ال يزال
االحتالل يعتقل يف �سجونه (� )50أ�سرية فل�سطينية ،بينهن ثالث �أ�سريات هن �أمهات ل�شهداء.
مكتب �إعالم الأ�سرى يتهم االحتالل بتعمد اعتقال �أقارب ال�شهداء من الدرجة الأوىل ،وخا�صة
الأمهات؛ بهدف م�ضاعفه �آالمهم وتراكم املعاناة عليهم ،ما بني فقدان �أحبتهم وحرمانهم من
احلرية والزج بهم يف ظروف قا�سية يف �سجون االحتالل.

والدة ال�شهيد حممد �أبو
غنام
مكتب �إعالم الأ�رسى ر�صد
ق�ضية اعتقال �أمهات ال�شهداء،
ف�أو�ضح ب�أن االحتالل اعتقل
بتاريخ  2018/8/5ال�سيدة �سوزان
�إ�سماعيل �أبو غنام(39عاماً) من
حي الطور ا ُ
ملطل على القد�س
القدمية ،وذلك بعد اقتحام
منزلها وتفتي�شه يف حي الطور،
ونقلها �إىل مركز توقيف وحتقيق
امل�سكوبية ،ثم نقلها �إىل �سجن
ه�شارون للن�ساء ،ومدد اعتقالها
عدة مرات.
و�أ�ضاف �إعالم الأ�رسى ب�أن
حمكمة االحتالل يف القد�س
�أ�صدرت حكماً بحقها يق�ضي
بال�سجن الفعلي مدة � 11شهراً؛
بتهمة التحري�ض عرب موقع
التوا�صل االجتماعي الفي�سبوك،
و�أنها ن�رشت  44من�شورا حتري�ضياً
على �صفحتها ال�شخ�صية.
الأ�سرية �أبو غنام هي والدة
ال�شهيد حممد �أبو غنام (17عاماً)
الذي ارتقى �شهيداً بر�صا�ص
االحتالل يف �شهر متوز من
العام  ،2017عقب مواجهات مع
االحتالل ،ومت تهريب جثمانه عن
�أ�سوار م�ست�شفى املقا�صد الواقع
يف بلدة الطور ،خ�شية احتجازه
من قبل �سلطات االحتالل التي
حا�رصت امل�ست�شفى واقتحمت
ق�سم الطوارئ ،ليوارى الرثى دون
�أن ت�ستطيع والدته �أن تلقي عليه
نظرة الوداع الأخرية.

والدة ال�شهيد �أ�شرف
نعالوة
اعتقلت قوات االحتالل بتاريخ
 ،2018/10/17ال�سيدة وفاء
حممود مهداوي (54عاماً) من
�سكان �ضاحية ال�شويكة ،يف مدينة
طولكرم ،وهى والدة ال�شهيد
�أ�رشف نعالوة ،ورف�ضت م�ؤخراً
حمكمة االحتالل ال�صهيونية طلباً
بالإفراج املبكر عنها ،ووجهت لها
خمابرات االحتالل الئحة اتهام
تفيد بعلمها بنية جنلها �أ�رشف
تنفيذ عملية فدائية.
مكتب �إعالم الأ�رسى �أو�ضح
ب�أن الأ�سرية مهداوي موقوفة،
وتقبع يف �سجن الدامون ،وقد
مدد االحتالل اعتقالها �أكرث من
�سبع مرات على ذمة التحقيق،

وكانت قوات االحتالل قد هدمت
منزلها ،واعتقلت زوجها وليد،
وابنتها املحا�رضة اجلامعية
فريوز ،و�أفرجت عنهما الحقاً.
الأ�سرية مهداوي هي والدة
ال�شهيد �أ�رشف وليد نعالوة ،والذي
ارتقى بتاريخ  12من �شهر دي�سمرب
املا�ضي ،عقب ا�شتباكٍ م�سلح مع
قوات خا�صة �صهيونية يف منز ٍل
مبخيم ع�سكر �رشقي نابل�س ،بعد
مطاردته ل�شهرين كاملني ،بتهمة
تنفيذه عملية �إطالق نار عرفت
با�سم "عملية بركان" وقتل فيها
م�ستوطنني �صهاينة ،وا�ستطاع
االن�سحاب من املكان.

والدة ال�شهيد �صالح
الربغوثي
�إعالم الأ�رسى �أ�ضاف ب�أن قوات

االحتالل اعتقلت كذلك ال�سيدة
�سهري الربغوثي (53عاماً) يف
اخلام�س من �شهر فرباير اجلاري،
بعد اقتحام منزلها وتفتي�شه ،وهي
والدة لثالثة �أ�رسى ،وزوجة �أ�سري،
و�شقيقة �أ�سريين.
ي�شار �إىل �أن الأ�سرية الربغوثي
هي والدة ال�شهيد �صالح عمر
الربغوثي ،والذي ارتقى يف الثاين
ع�رش من �شهر دي�سمرب عام ،2018
بعد تنفيذه عملية �إطالق نار قرب
عوفرا� ،أدت ملقتل جندي و�إ�صابة
�آخرين بجراح ،واعتقل االحتالل
كل �أفراد عائلته.
الأ�سرية الأم �سهري الربغوثي
زوجة الأ�سري املعاد اعتقاله
عمر الربغوثي (65عاماً) وكان
�أم�ضى ما يقارب  28عاماً خلف
الق�ضبان ،و�أعاد االحتالل اعتقاله
بعد ا�ست�شهاد جنله ،و�صدر بحقه
قرار اعتقال �إداري مدته ثالثة
�أ�شهر.
الأ�سرية الربغوثي �أم لثالثة �أ�رسى
حترر �أحدهم ،وهم الأ�سري عا�صف
و�صدر بحقه قرار اعتقال �إداري،
والطفل حممد ( 17عاماً) وقد نال
حريته �أم�س بعد اعتقا ٍل دام 35
يوماً ،ودفع غرامة مالية بقيمة
� 4000شيقل ،والأ�سري عا�صم
املعتقل يف الثامن من يناير
املا�ضي بعد �إ�صابته بالر�صا�ص
وال يزال يخ�ضع للتحقيق يف
امل�سكوبية ،وقد تعر�ض للتعذيب
االحتالل
ويتهمه
القا�سي
بامل�شاركة يف عملية عوفرا رفقة
�شقيقه ال�شهيد �صالح.

�إطالق حملة النهاء االعتقال الإداري للأ�سريات
�أعلن خمت�صون ب�ش�ؤون الأ�رسى
واملعتقلني يف �سجون االحتالل،
عن �إطالق احلملة الت�ضامنية لإنهاء
االعتقال الإداري للأ�سريات.
وتطرق مدير الإعالم يف هيئة �ش�ؤون
الأ�رسى واملحررين ثائر �رشيتح،
خالل م�ؤمتر الإعالن عن احلملة يف
مدينة رام اهلل ،اىل ما تعانيه املر�أة
الفل�سطينية يف �سجون االحتالل،
ودور الإعالم الفل�سطيني بف�ضح
�سيا�سات االحتالل العن�رصية بحق
الأ�رسى واملعتقلني.
و�أ�شار �رشيتح �إىل �أن عدد املعتقلني
الإداريني يف �سجون االحتالل و�صل

�إىل  500معتقل ومعتقلة ،م�ؤكدا �أن
ظروف الأ�رسى امل�أ�ساوية ت�ستدعي
تدخل امل�ؤ�س�سات الدولية واملحلية
لإنهاء االعتقال الإداري ،و�إنقاذ
الأ�رسى من جرائم االحتالل.
بدورها ،قالت املحامية يف هيئة
�ش�ؤون الأ�رسى واملحررين حنان
اخلطيب� ،أن االحتالل يتعمد انتهاج
�سيا�سة الإهمال الطبي بحق الأ�رسى
يف �سجونه ،الفتة اىل معاناة الأ�سريات
يف �سجن الدامون واملحرومات من
ادنى مقومات احلياة.
ويف ذات ال�سياق ،طالب جتمع
املدافعات عن حقوق الإن�سان ،يف

بيان �صحفي ،املجتمع الدويل وكل
منظمات حقوق الإن�سان ال�ضغط على
�سلطات االحتالل لالفراج الفوري
عن املعتقلتني النائب خالدة جرار
وفداء دعم�س وعدم اللجوء قطعياً
�إىل �أي اجراءات لتجديد �أو متديد
فرتات اعتقالهن احلالية و�إلغاء قانون
االعتقال الإداري بحق الفل�سطينيني
عامة.
ور�أى جتمع املدافعات الفل�سطيني �أن
االعتقال االداري يعترب تع�سفيا ووفقاً
�إىل ميثاق روما ف�إن هذا ال�شكل من
االعتقال يعترب جرمية حرب و�شملت
احلملة جمموعة من الفعاليات ومنها

حملة الكرتونية وا�سعة ت�شمل ها�شتاغ
وتغيري �صور الربوفايل واختيار موعد
حمدد للتغريد عن الأ�سريات لزيادة
الرتندات حول احلملة وت�سجيل
فيديوهات داعمة للأ�سريات.
كما �سيتم تنظيم وقفات ت�ضامنية �أمام
مقرات ال�صليب الأحمر بالتزامن يف
مدن ال�ضفة الغربية اخلليل بيت حلم
رام اهلل نابل�س جنني طولكرم غزة
يوم  2019/2/12ال�ساعة  11ظهرا
و�سري�سل التجمع البيان ال�صحفي
املرتجم �إىل اللغات االجنليزية،
والفرن�سية ،واال�سبانية� ،إىل �سفارات
العامل وامل�ؤ�س�سات الدولية.

ا�ستقبلت عائلة التميمي يف قرية
النبي �صالح� ،شمال رام اهلل بال�ضفة
الغربية ابنها نزار املفرج عنه،
والذي كان حمكوما بال�سجن مدة
احلياة لدى �إ�رسائيل ،وهو من
حركة zzz*zفتح ،zzz*zفيما
�أوفدت ق�سما �أخر منها اىل الأردن
ال�ستقبال خطيبته �أحالم التميمي،
الأ�سرية املحررة التي كانت
حمكومة بال�سجن  16م�ؤبدا ونزار
( 38عاما) و�أحالم ( 31عاما) هما
�ضمن قائمة املعتقلني الفل�سطينيني
الذين �أطلقت �إ�رسائيل �رساحهم
مقابل اجلندي الإ�رسائيلي غلعاد
�شاليت.
ونزار حكم عليه بال�سجن مدى
احلياة ب�سبب م�شاركته يف عملية
قتل م�ستوطن �إ�رسائيلي مطلع
الت�سعينات ،يف حني �أن �أحالم
تنتمي اىل zzz*zحما�سzzz*z
و�شاركت يف تقدمي امل�ساعدة
لفل�سطيني نفذ عملية تفجريية يف
احد املطاعم الإ�رسائيلية يف العام
.2001
وعاي�ش حممود التميمي �شقيق نزار
تفا�صيل العالقة بني نزار و�أحالم
كونه ام�ضي �أربع �سنوات داخل
ال�سجون الإ�رسائيلية والتقى مع
�شقيقه نزار .و�سبق �أن التقى �أحالم
يف الأردن قبل �أن يتم اعتقاله.
وقال حممود" :ق�صة نزار ابن
"فتح" و�أحالم ابنة حركة "حما�س"
هي تعبري عن حقيقة ال�شعب
الفل�سطيني املتوحد ،واالنق�سام
القائم هو احلالة ال�شاذة".
وحتدث حممود عن لقائه ب�أحالم
ابنة عمه يف الأردن ،فيما كان نزار
يف ال�سجن قائال "وجدت تلك
الفتاة املرتبطة مب�شاعرها كاملة
مع فل�سطني ،ووجدت �أنها تعلق
�صور نزار يف غرفتها ،لأن نزار
عنى لها الق�ضية التي حتبها".
و�أ�ضاف" :طلبت مني �أحالم" يف
العام � 1998أن �أ�ؤمن لها ت�رصيحا
للدرا�سة يف جامعة بريزيت ،وهذا
ما مت ،ف�صلت �أحالم اىل الأرا�ضي
الفل�سطينية وانخرطت يف التعليم
اجلامعي".
وبعد �أعوام اعتقل حممود يف
ال�سجون الإ�رسائيلية وحكم عليه
بال�سجن �أربع �سنوات ،يف حني
�أن �أحالم اعتقلت وهي يف ال�سنة
الثالثة من درا�ستها اجلامعية،
وحكم عليها بال�سجن  16م�ؤبدا.
وقال حممود" :التقيت �شقيقي
نزار يف ال�سجن ،ومل يكن مي�ضي
يوم �إال ويبعث اىل �أحالم ر�سالة
من خالل ال�صليب الأحمر ،وحملت
هذه الر�سائل م�شاعر حب وا�شتياق
ووطن وحرية".
وتابع" :وبعد ذلك بعثنا� ،أنا ونزار

اىل والدي بر�سالة ن�س�أله فيها
بان يتقدم ر�سميا اىل والد �أحالم
بخطبتها ،بعد �أن حكم على �أحالم
بال�سجن  16م�ؤبداً.
وي�ؤكد حممود �أن ارتباط نزار مع
�أحالم مل يكن بناء على رغبة العائلة
بقدر ما كان بناء على رغبة االثنني
من خالل التوا�صل عرب الر�سائل.
وقال" :ارتبط االثنان رغم واقعهما
املعقد� ،إال �أن الأمل مل يغب عنهما
حلظة ب�أنهما �سيلتقيان يوما ما".
وقبل خم�س �سنوات تقدمت �أ�رسة
ال�شاب نزار بطلب يد ال�شابة �أحالم
البنهم نزار ،و�سط ح�ضور كبري من
الأهل ،لكن بغياب العرو�سني اللذين
كان يق�ضيان عقوبة بال�سجن مدى
احلياة.
وتقول افتخار عارف �شقيقة
�أحالم" :مل نكن ن�أمل �أن يتم �إطالق
�رساح �أحالم ونزار ،ولكن احلمد هلل
مت ذلك .وبد�أنا برتتيب حفلة لهما،
هنا يف النبي �صالح ويف الأردن".
ومت �إطالق �رساح نزار اىل بيته
يف النبي �صالح� ،إال �أن �أحالم مت
�إبعادها اىل الأردن حيث يتواجد
والدها و�شقيقها.
ومل ي�سبق للعرو�سني نزار و�أحالم
�أن التقيا �إال مرة واحدة حينما كان
نزار داخل ال�سجن وزارته �أحالم
يف ال�سجن .وقام الأهل برتكيب
�صورةجتمع بني االثنني ومت تعليقها
يف منزل الفتاة �أحالم التميمي.
ويقول حلمي التميمي ابن �أخت
�أحالم ،الذي يعمل يف جلنة
مواجهة اال�ستيطان يف قرية النبي
�صالح "خطبة نزار مع خالتي
�أحالم ،هي اكرب دليل على وحدة
ال�شعب الفل�سطيني ،فنزار من
"فتح" و�أحالم من "حما�س" ،وهذا
منوذج للأمل واحلب ووحدة ال�شعب
الفل�سطيني".
ومل تكن �أحالم حتمل بطاقة هوية
فل�سطينية حينما �ساعدت على
تنفيذ العملية� ،إال �أنها ح�صلت
عليها وهي داخل ال�سجن ،الأمر
الذي �أعطى العائلة الأمل ب�إمكانية
�أن تعود �أحالم اىل النبي �صالح بعد
�أن مت �إبعادها اىل الأردن.
وتقول �شقيقتها افتخار "�سنكمل
ترتيبات الزواج بني �أحالم ونزار،
ف�إذا مل تتمكن �أحالم من العودة اىل
النبي �صالح فقد يتمكن نزار من
التوجه اىل الأردن".
من جهته ،قال ال�شاب حلمي�" :إن
نزار خرج دون التقيد ب�إجراءات
�أمنية مثلما فر�ضت �إ�رسائيل على
�آخرين (مفرج عنهم يف �صفقة
التبادل) ،وهذا ما يعطينا الأمل
بان يتمكن نزار من التوجه اىل
الأردن ،وااللتحاق بعرو�سه هناك
بني �أهلها".
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للمرة الثانية

حمكمة االحتالل جتمد قرار الإفراج عن والدة ال�شهيد �صالح
قال حمامي نادي الأ�سري منذر �أبو �أحمد م�ساء الأحد �إن حمكمة االحتالل الع�سكرية يف "عوفر" جمدت وللمرة الثانية قرارها القا�ضي بالإفراج عن الأ�سرية �سهري الربغوثي والدة ال�شهيد
�صالح الربغوثي ،ووالدة الأ�سرى عا�صم وعا�صف وحممد وزوجة الأ�سري عمر الربغوثي ،وذلك ملدة (� )48ساعة.
وجاء قرار حمكمة االحتالل بعد
قرارين �سابقني بالإفراج عنها
بكفالة مالية ،ففي قرارها الأول
بلغت قيمة الكفالة � 6000شيقل،
يف حني بلغت قيمة الكفالة املالية
يف قراراها الثاين ع�رشة �آالف
�شيقل.
و�أو�ضح املحامي �أبو �أحمد �أن
نيابة االحتالل طلبت يف اجلل�سة
الأوىل التي عقدت للأ�سرية
الربغوثي �إعطائها مهلة بعد �أن
�أعلنت نيتها عن تقدمي ا�ستئناف

�شنت قوات االحتالل فجر
�أم�س الإثنني حملة اعتقاالت
وا�سعة بال�ضفة املحتلة طالت
 22مواطنا وقال مرا�سل
مكتب �إعالم الأ�رسى �إن
قوات االحتالل داهمت دورا
جنوب اخلليل واعتقلت ال�شيخ

على القرار ،وخالل اجلل�سة التي
عقدت اليوم والتي ا�ستمرت ملدة
�أربع �ساعات قدمت نيابة االحتالل
الئحة اتهام بحقها تتعلق بق�ضية
جنلها عا�صم.
يُ�شار �إىل �أن الأ�سرية الربغوثي
والدة ال�شهيد �صالح اُعتقلت
يف تاريخ اخلام�س من فرباير
 2019من منزلها يف بلدة كوبر،
علماً �أن �أربعة من �أفراد عائلتها
اُعتقلوا �سابقاً كان �آخرهم جنلها
عا�صم� ،إ�ضافة �إىل زوجها الذي

اُعتقل هو وجنلها عا�صف وذلك
عقب الإعالن عن ا�ست�شهاد
جنلها �صالح الربغوثي يف تاريخ
الثاين ع�رش من دي�سمرب 2018
ويف �سياق مت�صل رف�ضت حمكمة
اال�ستئنافات الع�سكرية التابعة
لالحتالل يف "عوفر" ا�ستئناف
با�سم الأ�سري عا�صم الربغوثي،
وذلك �ضد قرار متديد اعتقاله
الذي قررته املحكمة الع�سكرية
يف "امل�سكوبية" ال�ستكمال
التحقيق.

االحتالل يعتقل  22مواطنا من ال�ضفة املحتلة
املحرر يا�رس الرجوب (61
عاما) وهو �شقيق النائب عن
كتلة حما�س الربملانية ال�شيخ
نايف الرجوب ،كما اعتُقل
ال�شابان مهدي ال�رص�صور
ورامي عي�سى عا�شور من مدينة
اخلليل والفتى وحيد �سمري

عادي من بلدة بيت �أمر �شماال
ويف حمافظة بيت حلم اعتقل
اجلنود الأ�سري املحرر �إبراهيم
هاين �صومان من املدينة،
والفتيني �إبراهيم ح�سن علي
عجاج وكرمي الدعدوع وال�شاب
�أحمد علي عي�سى من بلدة

اخل�رض جنوبا.
ويف مدينة رام اهلل داهم اجلنود
بلدة بيت رميا غربا واعتقلوا
ال�شبان متيم عو�ض الرمياوي
الرمياوي
مطر
وزاهد
وحممود ثلجي الرمياوي،
فيما اندلعت مواجهات عنيفة

خالل االقتحام ويف مدينة
جنني وخميمها اعتقل اجلنود
ال�شبان حممود ال�سعدي وعبد
اهلل �سعيد اغبارية و�أحمد
الب�رش ،كما مت اعتقال ال�شابني
رمزي حامد عوي�س وزياد
كمال عوي�س من قرية اللنب

ال�رشقي جنوب نابل�س.
بدورها زعمت قوات االحتالل
عثورها على �أ�سلحة �آلية
وحملية ال�صنع يف بلدة كفر
عقب �شمال القد�س ،وم�صادرة
ع�رشات �آالف ال�شواكل من
اخلليل.

الإفراج عن الأ�سري الطفل حممد �شقيق �أ�سري من نابل�س يدخل عامه
الـ 17داخل ال�سجون
ال�شهيد �صالح الربغوثي
�أفرجت �سلطات االحتالل
ال�صهيوين م�ساء �أم�س الأحد،
عن �شقيق ال�شهيد �صالح
الربغوثي ،وجنل الأ�سري عمر
الربغوثي ،الطفل الأ�سري حممد
عمر الربغوثي(17عاماً) وذلك
بعد اعتقا ٍل دام  35يوماً ،وبعد
فر�ض غرامة مالية بحقه بقيمة
� 4آالف �شيكل.
مكتب �إعالم الأ�رسى �أفاد ب�أن
نيابة االحتالل الع�سكرية �أعاقت
قبل � 10أيام �إطالق �رساح الفتى
الربغوتي ،بعد �صدور قرار من
حمكمة عوفر الع�سكرية يق�ضي

ب�إطالق �رساحه بعد  25يوماً
من اعتقاله بكفالة مالية بقيمة
� 5000شيقل ،حيث قدمت النيابة
ا�ستئنافاً على قرار الإفراج،
وخالل جل�سة املحكمة يوم
الأحد �أ�صدرت قراراً ب�إطالق
�رساحه بكفالة مالية.
و�أو�ضح �إعالم الأ�رسى ب�أن قوات
االحتالل اعتقلت الطفل حممد
الربغوثي بعد اقتحام منزل
والده الأ�سري عمر الربغوثي
بتاريخ  ،2019/1/5ووجهت
له تهمة لقاء �شقيقه املطارد
عا�صم قبل اعتقاله.

املحرر الطفل حممد الربغوثي
هو �شقيق ال�شهيد �صالح
الربغوثي والذي ارتقى بتاريخ
 2018/12/12بعد �إطالق النار
عليه على يد جنود االحتالل،
بينما اعتقل االحتالل والده
عمر الربغوثي(65عاماً) وكان
قد �أم�ضى ما يقارب  28عاماً
خلف الق�ضبان ،و�شقيقه عا�صف
وذلك يف نف�س يوم ا�ست�شهاده،
و�أ�صدر بحقهم قرار اعتقال
�إداري ملدة ثالثة �أ�شهر.
وبي مكتب �إعالم الأ�رسى ب�أن
نّ
ً
االحتالل اعتقل �أي�ضا �شقيقه

عا�صم بتاريخ  ،2019/1/8بعد
�إ�صابته بالر�صا�ص ،ويخ�ضع
عا�صم للتحقيق يف زنازين
معتقل امل�سكوبية ،ويتهمه
االحتالل بامل�شاركة يف عملية
�إطالق نار مع �شقيقه ال�شهيد
�صالح ،قرب م�ستوطنة عوفرا،
والتي �أدت �إىل مقتل جنديني
لالحتالل.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن االحتالل
اعتقل م�ؤخراً والدته ال�سيدة
�سهري الربغوثي(35عاماً) بتاريخ
 ،2019/2/5بعد اقتحام منزلها
وتفتي�شه.

بد�أ الأ�سري �سامي احمد ح�سني
اخلليلي ( 38عاما) من مدينة
نابل�س عامه الـ 17يف �سجون
االحتالل وكان اخلليلي احد
قادة كتائب �شهداء االق�صى
اجلناح امل�سلح حلركة فتح،
وحمكوم  22عاما ،وتنقل يف
عدة �سجون منها "رميون"،
و"هدارمي" ويقبع حاليا يف
�سجن "النقب ال�صحراوي".
ويتحدى الأ�سري اخلليلي
ظروف ال�سجن بالدرا�سة
حيث التحق بجامعة القد�س
املفتوحة ،وينهي اللقب الأول
�شهر حزيران املقبل يف

ق�سم الدرا�سات االجتماعية
تخ�ص�ص تاريخ ،وهو م�صمم
الدرا�سة،
موا�صلة
على
وااللتحاق بربنامج املاج�ستري
لإكمال م�شواره الدار�سي.
وكان اخلليلي اعتقل يف العا�رش
من �شباط  2003من بيته يف
البلدة القدمية من نابل�س،
وتتهمه �سلطات االحتالل
بع�ضوية الهيئات القيادية
لكتائب �شهداء االق�صى اجلناح
امل�سلح حلركة فتح ،وقيادة
عملياتها امليدانية خالل
االنتفا�ضة الثانية التي اندلعت
العام  2000حلني اعتقاله.

(� )5أ�سرى يدخلون �أعوا ًما جديدة داخل �سجون االحتالل
�أفادت �إذاعة �صوت الأ�رسى
من غزة � ،أن خم�سة �أ�رسى
من ال�ضفة الغربية والقد�س
املحتلتني وقطاع غزة يدخلون
اليوم العا�رش من فرباير �أعوا ًما
جديدة داخل �سجون االحتالل

بينهم �أ�سري حمكوم بال�سجن
امل�ؤبد مدى احلياة وهم :
الأ�سري �سمري يا�رس ح�سونة غيث
(  35عا ًما ) من مدينة القد�س
حمكوم بال�سجن امل�ؤبد مدى
احلياة بعد اعتقاله عام ،2002

و�أم�ضى  17عا ًما داخل �سجون
االحتالل  .من مدينة رام اهلل/
الأ�سري �أ�سامة حممد جربيل عودة
( 42عا ًما ) املحكوم بال�سجن 26
عا ًما بعد اعتقاله عام ،2001
و�أم�ضى  18عا ًما داخل �سجون

االحتالل .
الأ�سري عمر �صربي قا�سم
عطاطرة (  40عا ًما ) من مدينة
جنني املحكوم بال�سجن  20عا ًما
بعد اعتقاله عام  ،2000و�أم�ضى
 19عا ًما داخل �سجون االحتالل

.
الأ�سري �شحادة منر �شحادة
اجلياوي (  45عا ًما ) من مدينة
اخلليل املحكوم بال�سجن 20
عا ًما بعد اعتقاله عام ،2005
و�أم�ضى  14عا ًما داخل �سجون

االحتالل.
الأ�سري �أحمد رزق �سليمان
الزهار ( 38عا ًما ) من مدينة غزة
حمكوم بال�سجن  20عا ًما بعد
اعتقاله عام  ،2003و�أم�ضى 16
عا ًما داخل �سجون االحتالل
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ريا�ضة
كاراتي دو  /دورة دبي2019-

�أوملبي بئر توتة
ي�شارك بثالث
م�صارعات
رتفة الثانية

ن الرابطة املح

اجلولة  22م

�ؤخرة بالوحدة املغاربية

�سي يف بولوغني وقمة امل

بارادو ي�صطدم بال�سيا

جتري �أم�سية اليوم مباراتني مقدمتني عن اجلولة  22من الرابطة املحرتفة الأوىل ،حيث تلعب مقابلة
القمة على ملعب عمر حمادي ببولوغني وجتمع فريقي نادي بارادو و�شباب ق�سنطينة اللذان ي�سجالن
م�شوارا رائعا منذ انطالق الن�صف الثاين من املو�سم الكروي احلايل ،حيث يعترب موعد اليوم منا�سبة
من اجل الت�أكيد للفريقني والبحث ملوا�صلة امل�شوار على نف�س املنوال ،خا�صة يف ظل ا�ستهداف بارادو
وت�شكيلة «ال�سيا�سي» اللعب على الأدوار الأوىل من البطولة الوطنية و�ضمان موقع لهما يف «البوديوم» يف
ظل املناف�سة ال�شر�سة والقوية بني الأندية.

عي�شة ق.
يف املقابل،جتري قمة امل�ؤخرة
على ملعب «الوحدة املغاربية»
والتي جتمع فريقي مولودية بجاية
وال�ضيف �أهلي برج بوعريريج� ،أين
يبحث الناديني عن طوق النجاة
من خالل حتقيق نتيجة ايجابية،
وتدخل ت�شكيلة «املوب» �أر�ضية
امليدان بحثا عن النقاط الثالث

للخروج من منطقة اخلطر �أين
متلك فر�صة ثمينة من اجل
ا�ستعادة نغمة االنت�صارات جمددا
بعد خم�س مقابالت دون انت�صار،
بينما تبحث ت�شكيلة «الكابا» عن
العودة �إىل الديار بنتيجة ايجابية
وهي التي تتواجد مبعنويات
مرتفعة عقب فوزها اجلولة
الفارطة �أمام دفاع تاجنانت
واالبتعاد عن منقطة اخلطر.

برنامج اللقاءات:
مولودية بجاية � /أهلي
برج بوعريريج
نادي بارادو � /شباب
ق�سنطينة

نادي بارادو � /شباب ق�سنطينة

بارادو ي�سعى لالقرتاب من الو�صافة وال�سيا�سي ترتقب البوديوم

ي�شارك نادي �أوملبي بئر توتة من
اجلزائر العا�صمة للكاراتي دو يف الفرتة
املمتدة من � 15إىل  17فيفري بثالث
م�صارعات يف دورة الرابطة الأوىل
املفتوحة بدبي بالإمارات العربية
من �أجل ح�صد املزيد من النقاط
امل�ؤهلة للألعاب االوملبية 2020
باليابان ح�سب ما علم �أول �أم�س من
رئي�س الفريق حميد ملوك ،و او�ضح
ملوك يف ت�رصيحات قائال« :من
�أ�صل  8م�صارعني ينتمون لنادي بئر
توتة وين�شطون يف املنتخب الوطني،
�سن�شارك بثالث �شابات يف دورة
الرابطة الأوىل املفتوحة بدبي وهن
جاهزات من الناحية التقنية والبدنية
للحدث الريا�ضي ،ويتعلق الأمر بكل
من �شيماء ميدي �أقل من  68كغ� ،إميان
عطيف ولبنى مقدا�س �أكرث من  68كغ
حتت �إ�رشاف املدربني �سمري �سليماين
و�أمني ن�رصاوي» .وبعد �أن �أكد م�س�ؤول
النادي العا�صمي �أن هذه املجموعة
�أكدت جاهزيتها يف خمتلف املناف�سات
الوطنية وهي م�ستعدة لدورة دبي� ،أ�شار
�إىل �أنه للم�شاركة يف هذه الدورة ينبغي
�أن يكون الريا�ضي من �ضمن �أح�سن 10
م�صارعني يف فئته ،والدورات الدولية
التي �شارك فيها ممثلو نادي بئر توتة
خالل �سنة  2018من �أجل ح�صد النقاط
امل�ؤهلة اىل �ألعاب طوكيو  2020هي
الدورة املفتوحة بباري�س بفرن�سا،
مونرتيال بكندا و�إ�سطنبول برتكيا.

ق.ر.

را�سلت الفاف لتغيري احلكم
الذي يدير لقائها �أمام �شباب
بلوزداد

�إدارة الكناري
ترف�ض تعيني
احلكم بوخالفة

ي�ستقبل نادي بارادو ال�ضيف
�شباتب ق�سنطينة يف مباراة
تعد بالكثري على امل�ستطيل
الأخ�رض ،خا�صة و�أن املباراة
جتمع بني فريقني يحققان نتائج
ايجابية وي�سجالن عودة قوية يف
اجلوالت الأخرية �أين يتناف�سان
على الأدوار الأوىل يف البطولة
الوطنية هذا املو�سم،يعول نادي
بارادو الت�أكيد على عودته القوية
يف التناف�س على التواجد �ضمن
كوكبة املقدمة و�إنهاء املو�سم
احلايل رفقة الأوائل من خالل
ت�سجيل الفوز اخلام�س على
التوايل واللقاء ال�ساد�س دون
هزمية� ،أين يبدع العبو بارادو يف
املقابالت الأخرية وي�ؤكدون �أنهم
�أف�ضل نادي منذ انطالق مرحلة

الإياب من حيث الأداء وطريقة
اللعب ،وهو الأمر الذي جعلهم
يت�سلقون الرتتيب ويتواجدون
يف «البوديوم» ،ويدرك رفقاء
هداف البطولة الوطنية زكريا
نعيجي �أهمية النقاط الثالث
اليوم من �أجل تقلي�ص الفارق
عن الو�صيف �شبيبة القبائل �إىل
نقطة واحدة وثماين نقاط عن
الرائد احتاد العا�صمة وت�ضييق
اخلناق يف طريق اللعب من اجل
�إنهاء املو�سم يف �إحدى املراكز
الثالثة الأوىل من �سلم الرتتيب
و�ضمان م�شاركة قارية املو�سم
املقبل لأول مرة يف تاريخ الفريق
العا�صمي.
بينما يدخل العبو �شباب ق�سنطينة
�أر�ضية امللعب وهم يدركون

�صعوبة املهمة التي تنتظرهم،
�إال �أنهم يبحثون العودة بنتيجة
ايجابية للديار وت�أكيد اال�ستفاقة
التي يتواجدون عليها منذ قدوم
املدرب ديني�س الفان على
ر�أ�س العار�ضة الفنية للت�شكيلة،
والذي �سجل �ست مباريات على
التوايل جون هزمية منها خم�سة
انت�صارات ،والفر�صة �أمام رفقاء
الالعب عبد القادر بن عيادة من
�أجل تدارك تعرث اجلولة الفارطة
على ملعبهم �أمام جمعية عني
مليلة والعودة بتعادل على الأقل
من العا�صمة ت�سمح لهم بالبقاء
دوما على مقربة من كوكبة
املقدمة ومراقبة �سباق لعب
الأدوار الأوىل عن قرب.

عي�شة ق.

رف�ضت �إدارة فريق �شبيبة القبائل تعيني
اللجنة الفنية للتحكيم للحكم نبيل
بوخالفة من �أجل �إدارة مباراتها املقررة
غدا �أمام �شباب بلوزداد والتي تلعب
على ملعب � 20أوت �ضمن اجلولة 22
من الرابطة املحرتفة الأوىل ،ويف هذا
ال�صدد ن�رشت �إدارة النادي القبائلي بيانا
عرب ح�سابها على «الفاي�سبوك» تندد من
خالله بقرار تعيني احلكم بوخالفة لإدارة
�إحدى مقابالتها رغم تنديدها يف عديد
املنا�سبات بالطريقة التي يدير اللقاءات
التي تكون �إحدى طرفيها ،حيث �أكدت
�إدارة الرئي�س �رشيف مالل �أن بوخالفة
متعود على ظلم فريقهم يف املواجهات
التي يديرها لهم مثلما يف عدة منا�سبات
على غرار مباراة احتاد العا�صمة مو�سم
 ،2017/2016لقاء دفاع تاجنانت مو�سم
 2018/2017ولقاء �شباب ق�سنطينة مو�سم
� ،2019/2018أين �أو�ضحت �أنها �سبق لها
�أن ح ّررت تقارير �ضده و�أر�سلتها غلى
الهيئات الكروية من �أجل عدم تعيينه
لإدارة لقاءاتها ،مو�ضحة �أن بوخالفة �سبق
ان متت معاقبته �سابقا ت�أكيدا �أنه لي�س
حكما م�ؤهال لإدارة اللقاءات ،وك�شف
البيان �أن �إدارة «الكناري» را�سلت اللجنة
الفنية للتحكيم واالحتادية اجلزائرية لكرة
القدم من �أجل تغيري احلكم وتعيني �آخر
مكانه.

عي�شة ق.

�أكد �أن قرار الكاف �أخلط ح�ساباته
وبرنامج عمله

الفان م�ستاء من �إعادة دمج
الإ�سماعيلي يف رابطة الأبطال

عبرّ مدرب فريق �شباب ق�سنطينة
عن ا�ستيائه من قرار االحتاد
الإفريقي لكرة القدم ب�إعادة دمج
نادي الإ�سماعيلي امل�رصي جمددا
�ضمن مناف�سة رابطة �أبطال
�إفريقيا من الن�سخة احلالية ،بعدما
كان �أق�صاه عقب �أحداث العنف
التي �شهدتها مقابلته امام النادي
الإفريقي التون�سي �ضمن اجلولة
االفتتاحية من دور املجموعات،
و�أكد املدرب الفرن�سي ديني�س
الفان �أنه عودة النادي امل�رصي
�إىل املناف�سة القارية �سوف يخلط
ح�ساباته وي�ؤثر على برنامج
التح�ضريات لفريقه والذي و�ضع
برنامج التح�ضريات يف وقت
�سبق بناء على �إق�صاء ت�شكيلة

«الدراوي�ش» و�إعفائه من مواجهته
يف اجلولتني الثالثة والرابعة،
خا�صة و�أن الالعبني دخلوا
�أجواء العطلة قاريا من خالل
قرار الكاف �إق�صاء الإ�سماعيلي
يف الن�سخة احلالية من م�سابقة
رابطة �أبطال �إفريقيا.
و�أو�ضح املدرب الفرن�سي �أنه
لي�س متخوفا من قوة الفريق
امل�رصي ،خا�صة و�أن ناديه ال
ي�ستهان به �أي�ضا وهو الذي حقق
جمموع  12فوزا على التوايل يف
خمتلف املناف�سات ،لكن ما يقلقه
و�ضعه �سابقا لربنامج العمل وفق
املعطيات التي كانت بني يديه قبل
�أن تنقلب الأمور.

ع.ق.

جمعية ال�شلف  /احتاد البليدة

�أ�سود الون�شري�س ي�سعون
للعودة �إىل البوديوم
يحت�ضن ملعب ال�شهيد حممد
بومرزاق مباراة مقدمة عن
اجلولة  22من الرابطة املحرتفة
الثانية والتي جتمع الفريق
جمعية ال�شلف بال�ضيف احتاد
البليدة ،حيث تدخل اجلمعية
اللقاء وهي تبحث عن الزاد
كامال من �أجل دعم الر�صيد
والتم�سك بحظوظها كاملة
يف �سباق ال�صعود ،خا�صة و�أن
الفريق �أ�ضحى يتواجد يف و�ضع
�صعب ال يح�سد عليه بعد فرتة
الفراغ التي يتواجد عليها والتي
جتعله �أمام �إلزامية العودة �إىل
�سكة االنت�صارات يف ظل غياب
الفوز عن الت�شكيلة على مدار
�أربع مباريات على التوايل،
وبالتايل ف�إن �أ�شبال املدرب
�سمري زاوي يدخلون �أر�ضية
امللعب بحثا عن النقاط الثالث
وا�سرتجاع الثقة يف النف�س خا�صة
بعد حالة ال�شك التي دخلوها يف
ظل توايل التعرثات والهزائم
التي �سجلوها ،خا�صة و�أن �آخر

انت�صار �سجلوه قبل �شهر �أمام
احتاد عنابة وبالتايل الفر�صة
�أ�ضحت مواتية لت�شكيلة «�أ�سود
الون�رشي�س» من �أجل العودة
�إىل ال�سكة ال�صحيحة وا�ستغالل
الو�ضعية ال�صعبة التي يتواجد
عليها الزوار الذين يتذيلون جدل
الرتتيب ويقرتبون من ال�سقوط
�إىل البطولة الهاوية.
و�سوف تكون جمعية ال�شلف
�أمام �رضورة الفوز ال غري من
�أجل العودة �إىل كوكبة املقدمة
وا�سرتجاع تواجدها يف البودبوم
بعد الرتاجع الرهيب الذي
عرفته نتائج الفريق يف اجلوالت
الأخرية من البطولة الوطنية
والتي جعلتها ترتك ال�صدارة
وترتاجع �إىل املركز الرابع،
وبالتايل ف�إن الفر�صة مواتية
للفريق من �أجل العودة لت�ضييق
اخلناق على ثالثي املقدمة
واقتنا�ص الو�صافة منا�صفة
رفقة وداد تلم�سان.
ع.ق.
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ريا�ضة
روما ي�ستلهم اجناز املو�سم
املا�ضي لتخطي بورتو

قبل عدة �أ�شهر �أ�سعد روما
الإيطايل جماهريه و�أبهرها
من خالل �صوالته وجوالته يف
املو�سم املا�ضي بدوري �أبطال
�أوروبا حيث بلغ املربع الذهبي
للبطولة ،الآن يحتاج الفريق
الإيطايل العريق �إىل ا�ستغالل
�شبيبة ال�ساورة  /فيتا كلوب الكونغويل اليوم ابتداء من 20:00
اخلربة التي اكت�سبها من
املواجهة مع عمالقة القارة يف
املو�سم املا�ضي ليجتاز عقبة
بورتو الربتغايل يف ثمن نهائي
الت�شامبيونزليغ ،ويطمح روما
�إىل تكرار م�ستويات الأداء التي
ي�ضرب فريق �شبيبة ال�ساورة موعدا جديدا مع املناف�سة القارية عندما ي�ستقبل ال�ضيف فيتا كلوب الكونغويل �سهرة
اليوم �ضمن فعاليات اجلولة الرابعة من دور جمموعات رابطة �أبطال �إفريقيا ،يف مواجهة يبحث خاللها الالعبون على قدمها يف البطولة الأوروبية
ت�سجيل اول انت�صار يف دور املجموعات والذي ف�شلوا يف حتقيقه خالل املباريات الثالث ال�سابقة من املناف�سة ،والفر�صة املو�سم املا�ضي ،عندما يلتقي
بورتو اليوم يف ذهاب دور ثمن
�ستكون �أمامهم اليوم من اجل ت�سجيل �أول انت�صار يف هذه املرحلة من امل�سابقة ودعم ر�صيدهم يف جدول الرتتيب
النهائي للبطولة هذا املو�سم،
نف�س الفريق ،وجنحوا خالل اللقاء على ملعب الأخري ،وتدخل ت�شكيلة مهمة �أ�شباله �ستكون �صعبة امام وكان روما مفاج�أة البطولة يف
عي�شة ق.
الذي
التعادل
بعد
خا�صة
املناف�س
يعرف
لن
أين
�
مكتملة
اجلنوب
ن�سور
املناف�س
على
الطاولة
قلب
من
املو�سم املا�ضي ،حيث بلغ
من �أجل بعث حظوظهم كاملة يف الذي كان متقدما بهدفني دون رد التعداد �أية غيابات و�سوف ي�سمح عادوا به من ملعبه ،و�أو�ضح �أن لقاء املربع الذهبي بجدارة و�أطاح
الت�أهل غلى الدور ربع النهائي الذي قبل ان ينجحوا يف التعديل.
هذا الأمر للطاقم الفني من �أجل اليوم �سوف يكون م�صرييا لناديه برب�شلونة الإ�سباين قبل خروجه
الدور
إىل
�
أهله
�
ت
يف
احل�سم
أن
ش�
ب�
متعددة
وخيارات
براحة
التح�ضري
اجلنوب
�سطرته �إدارة النادي هدفا لها من ويدرك العبو نادي
�أمام ليفربول الإجنليزي.
اجل حتقيق م�شاركة تاريخية يف اجلزائري �أن االحتفاظ بحظوظهم لو�ضع الت�شكيلة املنا�سبة واخلطة املقبل ،خا�صة وانه يبحثون عن
يف املقابل ،يتطلع بورتو �إىل
بعث حظوظهم ملوا�صلة املناف�سة
ثاين تواجد ل�شبيبة ال�ساورة على يف الت�أهل �إىل ربع النهائي مير عرب للإطاحة
القارية وبلوغ الدور املقبل ،ويف التقدم خطوة �إىل الأمام يف
الفوز ال غري يف مباراة هذه ال�سهرة
م�ستوى املناف�سات القارية منذ باعتبار �أن التعرث لن يخدمهم كرمي زاوي :مهمتنا �صعبة �سياق منف�صل انتقد زاوي الربجمة املو�سم احلايل ،بعدما ودع
ت�أ�سي�سها ،ويدخل رفقاء املهاجم ويجعلهم يقل�صون �آمالهم يف عبور و�سنلعب مقابلة م�صريية التي و�ضعتها الرابطة املحرتفة البطولة يف املو�سم املا�ضي
�سيد علي يحي �رشيف �أر�ضية
لكرة القدم والتي ال تخدم من نفي الدور ،وكان بورتو
امليدان ملعنويات مرتفعة بعد دور املجموعات ،خا�صة و�أن الفوز
التعادل الثمني الذي عادوا به من ي�سمح لهم بال�صعود �إىل املركز عرب مدرب �شبيبة ال�ساورة كرمي م�صلحة ناديه �إطالقا ب�سبب كثافة قد �أنهى دور املجموعات
كين�شا�سا يف اجلولة ال�سابقة �أمام الثاين خلف الأهلي امل�رصي يف زاوي عن تخوفه من مقابلة اليوم املقابالت والتي ال تخدم ال�ساورة باملو�سم احلايل يف �صدارة
حال �أطاح الأخري ب�سيمبا التنزاين �أمام فيتا كلوب� ،أين �أو�ضح �أن التي تلعب على اجلبهة القاربة.
جمموعته ،فيما حل روما

ن�سور اجلنوب ي�سعون �إىل ت�أمني حظوظ الت�أهل

البي �أ�س جي ي�صطدم بال�شياطني
احلمر يف غياب �ضلعي الهجوم

الرنوجي �أويل غونار �سول�سكاير االختبار القاري الأول
يدخل املدرب
يونايتد الإجنليزي ،عندما ي�ست�ضيف اليوم يف ذهاب
له مع مان�ش�سرت
نهائي لدوري �أبطال �أوروبا باري�س �سان جرمان الفرن�سي
الدور ثمن ال
الحني هجوميني فتاكني ب�سبب الإ�صابات ،عني �سول�سكاير
املفتقد ل�س
ً لل�شياطني احلمر يف دي�سمرب املا�ضي خلفاً للربتغايل
مدرباً م�ؤقتا
الذي �أقيل على خلفية �أ�سو�أ بداية حملية منذ نحو ثالثة
جوزيه مورينيو
�شجعو الفريق باملهاجم ال�سابق الذي تبقى �أبرز حمطة
عقود ،تفاءل م
منحه يونايتد لقب دوري الأبطال  1999ب�إ�رشاف املدرب
يف م�سريته
ال وت�سجيله هدف
�سري» �أليك�س فريغو�سون ،بعد دخوله بدي ً
ال�سابق «ال
بايرن ميونيخ الأملاين� ،إال �أن �أ�شد املتفائلني مل يتوقع
الفوز  1-2على
سكاير �صحوة مذهلة و�أن يحقق الفريق معه  10انت�صارات
�أن يقود �سول�
 11مباراة يف خمتلف امل�سابقات ،وبعدما �ساد االعتقاد
وتعادل واحد يف
خرج من ح�سابات املناف�سة هذا املو�سم� ،أعاده �سول�سكاير
ب�أن يونايتد
الرابع يف ترتيب الدوري الإجنليزي ،وي�ستعد اليوم على
�إىل املركز
فورد» لبدء اختبار �أوروبي �شاءت الأقدار �أن يكون �أمام
ملعب «�أولد ترا
قو�صة للفريق الباري�سي يغيب عنها جنما الهجوم الربازيلي
ت�شكيلة من
غوياين �إدين�سون كافاين للإ�صابة .وي�أمل الفريق الإنكليزي
نيمار والأورو
نهائي امل�سابقة القارية التي توج بلقبها ثالث مرات ،للمرة
يف بلوغ ربع
 ،2014و�سيعول على «العامل الفرن�سي» املتمثل بالعب خط
الأوىل منذ
بوغبا املنبعث مع �سول�سكاير من حتت رماد العالقة املتوترة
الو�سط بول
زميله املهاجم �أنطوين مار�سيال .ويف حني �أنهى يونايتد
مع مورينيو و
وعات كثاين املجموعة الثامنة خلف جوفنتو�س بطل �إيطاليا،
دور املجم
رن�سا املجموعة الثالثة ال�صعبة التي كانت ت�ضم و�صيف
ت�صدر بطل ف
ا�ضي ليفربول الإجنليزي ونابويل الإيطايل ،وي�سعى الفريق،
املو�سم امل
نتائج �إيجابية يف م�سابقة دوري الأبطال ونيل لقبها للمرة
�إىل حتقيق
فريق العا�صمة الفرن�سية من ثمن النهائي يف املو�سمني
الأوىل ،وخرج
بعدما بلغ الدور ربع النهائي �أربع مرات تواليا قبل ذلك� ،إال
املا�ضيني،
يجد نف�سه �أمام تكرار احلظ العاثر الذي اختربه العام
�أن �سان جريمان
املو�سم احلظ العاثر م�ضاعف :نيمار غائب لإ�صابة
املا�ضي ،وهذا
الهداف التاريخي للفريق� -أ�صيب �ضد بوردو ،و�سي�رضبمماثلة ،وكافاين
الهجومي الأقوى يف �أوروبا ،واملت�ضمن الفرن�سي كيليان
الغيابان املثلث
�سيكون االعتماد على �رسعته ل�رضب خط دفاع يونايتد.
مبابي الذي

وكاالت

ثانيا يف جمموعته خلف ريال
مدريد الإ�سباين ،ويعاين �إيزيبيو
دي فران�شي�سكو املدير الفني
لروما من الغيابات يف �صفوف
فريقه ب�سبب الإ�صابات ،حيث
يفتقد يف مباراة الغد جلهود
املهاجمني �أوندير ودييغو
بريوتي وحار�س املرمى روبن
�أول�سن ،ورغم هذا يدعم
طموحات الفريق ،العب
الو�سط املخ�رضم دانييلي دي
رو�سي الذي ا�ستعاد كثريا من
م�ستواه يف الفرتة الأخرية ،كما
ينتظر �أن ي�شارك يف املباراة،
املدافع كو�ستا�س مانوال�س
واملهاجم باتريك �شيك رغم
الكدمات التي تعر�ض لها كل
منهما م�ؤخرا ،بينما يعود
�سريجيو كون�سي�ساو املدير
الفني لبورتو� ،إىل امللعب
الأوملبي يف روما الذي اعتاد
اللعب فيه عندما كان العبا يف
�صفوف الزيو الإيطايل ،ويفتقد
كون�سي�ساو يف هذه املباراة
جهود مو�سى ماريجا الذي
�سجل خم�سة �أهداف لبورتو
يف دور املجموعات حيث
يغيب للإ�صابة كما يغيب زميله
خي�سو�س كورونا للإيقاف.
وكاالت

فيغويل ممررا حا�سما عطال �أف�ضل العب يف ني�س
ويفوز رفقة غاالتا�سراي
ل�شهر جانفي

قاد الال
عب الدويل اجلزائري �سفيان فيغويل فريقه
غاالتا�
رساي �إىل حتقيق الفوز يف اللقاء الذي
ا�ست�
ضاف خالله طرابزون �سبور حل�ساب اجلولة
21
من
الد
وري
الرتكي املمتاز ،و�ساهم متو�سط
مي
دان
الت�شكيلة الوطنية يف االنت�صار الذي عاد �إىل
حامل
لقب الدوري املو�سم الفارط بنتيجة ،1-3
بع
دما
منح
مت
ريرة حا�سمة �إىل زميله املغربي
بل
هندة
ا
لذي وقع من خاللها الهدف الثالث للفريق
والذي
جاء يف الدقيقة  51من املقابلة ،منح خالله
االطم
ئنان
ب�
ش�
أن
ا
الحتفاظ بنقاط الفوز وهو الذي
كانت
النت
يجة ت�شري حينها غلى التقدم بهدفني
لواحد ،و
جنح الالعبون يف تقلي�ص الفارق �إىل �ست
نقاط عن
املت�صدر �إ�سطنبول با�شاك �شهري �إىل �ست
نقاط،
وب
عثوا
حظوظهم يف العودة بقوة للتناف�س
على ا
الحتفاظ بلقب الدوري الرتكي للمو�سم الثاين
على التو
ايل ،و�شارك فيغويل �أ�سا�سيا يف ت�شكيلة
املدرب
ا
ملخ
�رضم
فاحت تريمي بعدما ا�ستعاد ثقته،
قبل �أن
ي
غادر �أر�ضية امليدان بعد مرور  83دقيقة
عن اللقاء تاركا مكانه لأحد زمالئه.

ع.ق.

يوا�صل الالعب الدويل
اجلزائري يو�سف عطال الت�ألق
مع ناديه ني�س الفرن�سي والذي
رغم ابتعاده عنه خالل الأيام
الأخرية ب�سبب الإ�صابة التي
يعاين منها على م�ستوى الفخذ
وكان تلقاها الأ�سبوع املن�رصم
�أمام ليل �ضمن الدوري
الفرن�سي �إال �أنه يوا�صل يف �صنع
احلدث ،حيث اختري املدافع
الأمين للمنتخب الوطني �أف�ضل
العب يف �صفوف ناديه ني�س
ل�شهر جانفي الفارط بعد
الأداء الكبري الذي قدمه خالل
املباريات التي لعبها مع ناديه

ني�س ،وقدم خاللها م�ستويات
كبرية جعلته يتلقى الإ�شادة
واالعرتاف من طرف �أن�صار
فريقه والإعالم الذي مينحه
بعد كل مواجهة �أف�ضل تنقيط
وينال لقب رجل اللقاء ،ونال
عطال لقب �أف�ضل العب بناء
اختيار الأن�صار والذين اختاروه
لل�شهر الثالث على التوايل ،يف
�صورة ت�أكد املكانة التي �صار
ميتلكها رفقة ت�شكيلة ني�س التي
التحق ب�صفوفها يف ال�صائفة
املا�ضية قادما من بلجيكا.
ع.ق.
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توتنهام يراقب �سباق الربميرليغ

ريا�ضة دولية

اليويف يغرد خارج ال�سرب يف �إيطاليا

عزز توتنهام هوت�سرب مركزه الثالث
يف ترتيب الدوري الإجنليزي املمتاز
بفوزه �أول �أم�س على �ضيفه لي�سرت
�سيتي  1-3يف مباراة كان حلار�س
مرماه الدويل الفرن�سي هوغو لوري�س
دور حا�سم يف نتيجتها ،ومتكن لوري�س
قائد املنتخب الفرن�سي املتوج
بلقب ك�أ�س العامل  2018يف رو�سيا،
من الدفاع عن �شباكه يف مواجهة
حماوالت متكررة من لي�سرت �أبرزها
ركلة جزاء يف ال�شوط الثاين للمهاجم
جيمي فاردي ،و�أكمل الكولومبي
دافين�سون �سان�شيز والدمناركي
كري�ستيان �إريك�سن والكوري اجلنوبي
�سون هيونغ-مني مهام لوري�س بت�سجيل الأهداف الثالثة ،بينما �سجل فاردي للي�سرت ،ورفع توتنهام بفوزه الرابع توالياً يف
الدوري ر�صيده يف املركز الثالث �إىل  60نقطة وحافظ على موقعه كمناف�س حمتمل على اللقب خلف ليفربول  65نقطة
ومان�ش�سرت �سيتي حامل اللقب.
و�أتى ال�شوط الأول من املباراة على ملعب وميبلي حمدوداً من حيث الفر�ص ،و�أبرزها ر�أ�سية مدافع لي�سرت الدويل هاري
ماغواير �أبعدها لوري�س ب�صعوبة �إىل ركنية ،وت�سديدة قوية من داين روز ت�صدى لها حار�س لي�سرت الدمناركي كا�سرب �شمايكل
و�سجل �سان�شيز عندما ا�ستغل كرة عر�ضية متقنة من �إريك�سن بعد ركلة ركنية ،وارمتى نحوها من م�سافة قريبة وحولها
برباعة،
ّ
ر�أ�سية قوية يف �شباك �شمايكل ،ويف الدقيقة الثانية من الوقت ال�ضائع لل�شوط الأول� ،أنقذ لوري�س حماولة مباغتة من البلجيكي
يوري تيليمانز الذي �سدد كرة من زاوية �ضيقة من اجلهة الي�رسى بدت عر�ضية بداية �إال �أ ّنها اجتهت نحو املرمى ،عاد لوري�س
�أدراجه لإبعادها ب�صعوبة قبل �أن يرتطم بالقائم.
ووا�صل لي�سرت حماوالته يف ال�شوط الثاين ،وكانت �أبرزها ر�أ�سية �صعبة لدمياراي غراي من داخل املنطقة انتهت بني يدي
لوري�س ،واقرتب لي�سرت من التعادل عندما ح�صل على ركلة جزاء بعد عرقلة املدافع البلجيكي يان فريتونغن جليم�س مادي�سون،
وبعدما ا�ستعد الأخري لتنفيذها �آثر تركها للمخ�رضم فاردي الذي دخل يف اللحظة نف�سها بدالً من غراي ،وتقدم فاردي من
خط امللعب نحو نقطة اجلزاء مبا�رشة و�سدد كرة قوية على ميني لوري�س� ،إال �أن الأخري �أح�سن تقديرها و�أبعدها ،وبعد خم�س
دقائق ،دفع لي�سرت ثمن �ضياع الركلة عندما �سجل �إريك�سن هدف التعزيز لفريقه بت�سديدة قوية من خارج املنطقة ،وبعد نحو
ربع �ساعة متكن فاردي من تعوي�ض �إخفاقه� ،إذ ح ّول بي�رساه بنجاح كرة عر�ضية من الربتغايل ريكاردو برييرا يف داخل منطقة
اجلزاء ،ويف حني �ضغط لي�سرت ملحاولة معادلة النتيجة �أتت ال�رضبة القا�ضية عرب �سون الذي ا�ستغل متريرة طويلة من زميله
الفرن�سي مو�سى �سي�سوكو الذي قطع الكرة قرب منطقة جزائه وحولها مبا�رشة للكوري اجلنوبي الذي انطلق ب�رسعة من قبل
خط منت�صف امللعب متقدماً نحو منطقة جزاء لي�سرت حني �أودعها مبهارة على ي�سار �شمايكل.

عاد نادي جوفنتو�س بفوز �رصيح من �أر�ض م�ضيفه �سا�سوولو  0-3م�ستغ ً
ال تعادل مالحقه
نابويل مع فيورنتينا �سلباً ليبتعد عنه بفارق  11نقطة يف املرحلة  23من الدوري الإيطايل،
يف املقابل ا�ستعاد ميالن املركز الرابع بفوز �رصيح على كالياري اجلريح بثالثية نظيفة،
وخا�ض فريق ال�سيدة العجوز املباراة على وقع نتيجتني خميبتني يف الآونة الأخرية بعد
فقدانه لقبه بط ً
ال لك�أ�س �إيطاليا بخ�سارته �أمام �أتاالنتا بثالثية نظيفة ،قبل �أن ي�سقط يف
فخ التعادل على �أر�ضه �أمام بارما  3-3يف الدوري ،وا�ستمر غياب قطبي دفاع جوفنتو�س
جورجيو كييليني وليوناردو بونوت�شي بداعي الإ�صابة فحل بدالً منهما دانييلي روغاين
والأوروغوياين مارتن كا�سريي�س ،بد�أ �سا�سوولو املباراة ب�شكل جيد و�سنحت له فر�صتان مل
يح�سن ا�ستغاللها ،قبل �أن يدخل اليويف �أجواء املباراة تدريجياً و�سدد الربتغايل كري�ستيانو
رونالدو كرة مباغتة ت�صدى لها حار�س �سا�سوولو �أندريا كون�سيليي دون �أن يلتقطها ليتابعها
الأملاين املخ�رضم �سامي خ�ضرية يف ال�شباك ،ودانت ال�سيطرة جلوفنتو�س على جمريات
اللعب و�أ�ضاف رونالدو الهدف الثاين من كرة ر�أ�سية قبل �أن ميرر كرة حا�سمة باجتاه البديل
الأملاين �إميري جان لي�سدد الأخري كرة زاحفة بي�رساه بعيداً عن متناول حار�س �سا�سوولو،
وتنتظر يوفنتو�س مواجهة غاية يف ال�صعوبة �أمام �أتلتيكو مدريد الإ�سباين يف ذهاب ثمن
نهائي دوري �أبطال �أوروبا بعد � 10أيام علماً ب�أن الأخري ي�ست�ضيف النهائي القاري على
ملعبه «واندا مرتوبوليتانو» .على ملعب �سان �سريو ،حقق ميالن فوزاً كبرياً على كالياري
بثالثية نظيفة يف مباراة �شهدت ت�سجيل العب و�سطه الربازيلي اجلديد لوكا�س باكيتا
باكورة �أهداف مع الرو�سونريي منذ انتقاله اليه يف فرتة االنتقاالت ال�شتوية قادماً من
فالمينغو ،وافتتح ميالن الت�سجيل بالنريان ال�صديقة عندما �سدد الإ�سباين �سو�سو كرة
مباغتة ت�صدى لها حار�س كالياري من دون �أن يلتقطها فا�صطدمت مبدافعه لوكا�س
ت�شيبيتيلي ،و�أ�ضاف باكيتا الهدف الثاين من م�سافة قريبة عندما �سدد الكرة بني �ساقي
احلار�س ،ثم اختتم املهاجم البولندي كري�ستوف بياتيك التهديف ،ورفع بياتيك ر�صيده من
الأهداف �إىل �أربعة يف �صفوف ميالن يف  3مباريات يف خمتلف امل�سابقات علماً ب�أنه انتقل
�إليه خالل فرتة االنتقاالت الت�شوية الأخرية قادماً من جنوى.
وا�صل �آتاالنتا انت�صاراته بفوزه ال�صعب على �ضيفه �سبال  ،1-2ورفع �أتاالنتا ر�صيده �إىل
 38نقطة يف املركز اخلام�س متقدماً بفارق الأهداف عن روما والزيو ،وتخلف �أتاالنتا
�صاحب �أقوى هجوم يف الدوري هذا املو�سم  50هدفاً مقابل  49جلوفنتو�س �أمام �ضيفه
بهدف �سجله �أندريا بيتانيا ،لكنه رد بهدفني يف ال�شوط الثاين بوا�سطة ال�سلوفيني جوزيب
�إيلي�سيت�ش والكولومبي دوفان زاباتا.
ويف مباريات �أخرى �ضمن املرحلة نف�سها ،تغلب تورينو على �ضيفه �أودينيزي بهدف �سجله
النيجريي �أوال �أينا يف مباراة �شهدت طرد العب اخلا�رس �سيبا�ستيان دي مايو يف الدقيقة
الأخرية من املباراة ،و�سقط �سمبدوريا على ملعبه �أمام فروزينوين �صاحب املركز  19قبل
الأخري بهدف �سجله دانيال �سيوفاين.

�أرقام تاريخية بال�سقوط املدوي لت�شيل�سي

البلوغرانا يتعرث جمدد ًا

ليلة مروعة ق�ضاها ت�شيل�سي يف ملعب االحتاد بعد �سقوطه
التاريخي �أمام مان�ش�سرت �سيتي ب�ستة �أهداف دون رد
�ضمن املرحلة  26من الدوري الإجنليزي املمتاز ،و�شكلت
اخل�سارة واالنهيار الذي حدث لت�شيل�سي �أمام �سيتي نقطة
فارقة يف تاريخ م�شاركته يف الدوري املمتاز بعد �أن حتققت
العديد من الأرقام القيا�سية ال�سلبية
 هي اخل�سارة الأكرب يف تاريخ م�شاركات ت�شيل�سي يفالدوري الإجنليزي املمتاز - .تلقى ت�شيل�سي �أكرب خ�سارة
يف تاريخ م�شاركته يف جميع امل�سابقات منذ �سقوطه 0-7
�أمام نوتنغهام فور�ست يف دوري الدرجة الأوىل الإجنليزي
مو�سم .1991-1990
 ت�شيل�سي ف�شل يف حتقيق �أي انت�صار يف �آخر �سبعمواجهات له خارج ملعبه مع الأندية ال�ستة الكبار يف الدوري
املمتاز.
 -ذ ا�ستقبل مرمى ت�شيل�سي � 4أهداف يف ال�شوط الأول

للمرة الأوىل منذ دي�سمرب  1999عندما دخل مرماه 4
�أهداف �أي�ضاً من �سندرالند.
 هذه هي املرة الأوىل التي تهتز �شباك ت�شيل�سي يفمباراتني متتاليتني خارج ملعبه ب�أربعة �أهداف منذ دي�سمرب
.1990
 على ال�صعيد الآخر �أ�صبح الأرجنتيني �سريخيو �أغويرومهاجم مان�ش�سرت �سيتي �أكرث العب �سجل هاتريك يف تاريخ
الدوري الإجنليزي املمتاز  11مرة معادالً بذلك رقم الهداف
التاريخي للم�سابقة �آالن �شرير.
 �أغويرو �أول العب يحرز ثالثية على �أر�ض فريقه مرتنيمتتاليتني منذ قيام ديديه دروغبا مهاجم ت�شيل�سي حتديداً
بذلك يف �أوت .2010
 �أغويرو الهداف التاريخي ملان�ش�سرت �سيتي يف تاريخم�شاركات الفريق يف بطوالت الق�سم الأول يف �إجنلرتا
بر�صيد  160هدفاً.

املان يونايتد يح�سم ب�ش�أن �سول�سكاير

ريق لتحقيق نتائج مبهرة عقب توليه
فني امل�ؤقت ملان�ش�سرت يونايتد ،الف
جي �أوىل جونار �سول�سكاير املدير ال
آن ،فاز يف  10وتعادل بواحدة فقط،
قاد الرنوي
ول�سكاير مع يونايتد  11مباراة حتى ال
ً ربتغايل جوزيه مورينيو ،وخا�ض �س
ول�سكاير مديرا فنيا دائما ،بعدما �أثار
لل
ا
ف
املهمة خل
دارة مان�ش�سرت يونايتد قررت تعيني �س
يفة «مان�ش�سرت �إيفينينج نيوز»� ،أن �إ
دارة مان�ش�سرت اتخذت القرار� ،إال �أن
وذكرت �صح
حتت قيادته ،ونوهت ال�صحيفة ب�أن �إ
قاد ال�شياطني لتقدمي مباريات مميزة
الإعجاب و
دي قد ال يعلنه حتى نهاية املو�سم.
النا

�سقط بر�شلونة يف فخ التعادل للمباراة الثالثة توالياً يف جميع امل�سابقات بعدما انتهت
مباراته مع م�ضيفه �أتلتيك بيلباو بال �أهداف �ضمن املرحلة  23من م�سابقة الدوري
الإ�سباين ،وهذا التعادل الثاين توالياً يف الدوري �أي�ضاً بعدما انتهت مباراته مع فالن�سيا
 2-2يف املرحلة ال�سابقة ،لريفع حامل اللقب ر�صيده �إىل  51نقطة بفارق �ست نقاط فقط
عن ريال مدريد الو�صيف ،علماً �أنّ الكال�سيكو يف ذهاب ن�صف نهائي ك�أ�س امللك انتهى
بالتعادل الأربعاء الفائت  ،1-1وكان الأملاين تري �شتيغن جنم املباراة بال منازع بعدما
ت�صدى للعديد من الكرات اخلطرة لأ�صحاب الأر�ض ،رغم �أف�ضلية بر�شلونة يف اال�ستحواذ
على الكرة وحت�سنه كثرياً يف ال�شوط الثاين ،و�صار ر�صيد �أتلتيك بيلباو  27نقطة يف املركز
 13وهو ذات ر�صيد ليفانتي .14

�أوزيل منبوذ من عمالقة الكالت�شيو
بات م�صري الأملاين م�سعود �أوزيل حمل �شك داخل ناديه �أر�سنال الإجنليزي ،الذي ي�سعى
ب�شدة للتخل�ص منه ،خالل فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة ،و�أ�صبح �أوزيل خارج ح�سابات
مدربه الإ�سباين �أوناي �إميري لذلك ي�سعى النادي اللندين لبيعه ،من �أجل التخل�ص من �سداد
راتبه الأ�سبوعي الذي يبلغ � 350ألف جنيه �إ�سرتليني ،وبح�سب ما ذكرته �صحيفة «مريور»،
ف�إن �أر�سنال عر�ض �أوزيل على �إنرت ميالن الإيطايل ،لكن الأخري �أظهر عدم اهتمامه ب�ضم
الالعب الأملاين ،وكان �أر�سنال قد حاول �إقحام �أوزيل �ضمن �صفقة تبادلية ،تق�ضي بان�ضمام
الكرواتي �إيفان بريي�سيت�ش �إىل الغانرز مع حتول الالعب الأملاين �إىل النرياتزوري.
من جهة �أخرى ،ك�شف موقع «كالت�شيو مريكاتو» �أن جوفنتو�س ُعر�ض عليه خدمات �أوزيل،
لكن بطل �إيطاليا �أبدى عدم اهتمامه بال�صفقة ،وكان �أوزيل البالغ  30عا ًما �ضمن اهتمامات
ميالن يف املريكاتو ال�شتوي املا�ضي ،لكن الرو�سونريي �رصف النظر عن �ضم الالعب ،بعد
اعرتا�ض �إيفان جازيدي�س املدير التنفيذي مليالن نظ ًرا لتقدم الالعب يف العمر.
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ر�ؤى

ظاهرة "احلرقة " واجلامعة اجلزائرية
الدكتور �سعديل �سليم من مواليد  1985/09/01ولد يف قرية �آيت �سليمان بلدية درقينة والية بجاية  -اجلزائر ،حت�صل على �شهادة الباكالوريا عام،
� ،2005شهادة لي�سان�س يف الأدب العربي عام � ،2009شهادة املاج�ستري يف الأدب املغاربي عام  ،2012دكتوراه يف اللغة والأدب العربي عام .2017
�أ.د .نورالدين حارو�ش
كلية العلوم ال�سيا�سية
والعالقات الدولية
جامعة اجلزائر 3

�أردت من خالل هذا املقال
الب�سيط �أن اعلم النا�س ب�أن
اجلامعة اجلزائرية كغريها
من القطاعات الأخرى مهتمة
ومن�شغلة بظاهرة الهجرة غري
ال�رشعية «احلرقة» ،ولو �أن
الت�سمية ال�صحيحة هي الهجرة
غري القانونية لأن الهجرة
كظاهرة �رشعية وم�رشوعة؟
�إن االهتمام الأكادميي لظاهرة
الهجرة غري ال�رشعية من
خالل بع�ض الر�سائل اجلامعية
اجلزائرية كان عنوانا ملقال
ن�رشته باملجلة العلمية لكلية
االقت�صاد والعلوم ال�سيا�سية
جامعة القاهرة ،املجلد ،16
العدد  ،2افريل  ،2015وطرحت
فيه �إ�شكالية الظاهرة وتداعياتها
وكيفية الت�صدي لها من خالل
تفح�ص بع�ض الر�سائل اجلامعية
اجلزائرية ،ومبا �أن وزارة
الداخلية واجلماعات املحلية
والتهيئة العمرانية بادرت م�ؤخرا
لعقد ندوة لدرا�سة الظاهرة
و�إيجاد ال�سبل الكفلية للحد من
تفاقمها ...ال با�س �أن �أقدم لكم
الدرا�سة باخت�صار واترك احلكم
للقارئ الكرمي.؟
ال �شك �أن الهجرة ظاهرة
�إن�سانية عرفتها املجتمعات
منذ القدمي ،وذلك بحثا عن
العي�ش الالئق واحلياة الآمنة،
وكانت هذه الهجرة ت�أخذ املعنى
ال�رشعي �أو امل�رشوعي �إن �صح
التعبري ،لكن الأمر اختلف يف
العقدين الأخريين �أين �أخذت
الهجرة طابعا غري �رشعيا
مما اجنر على ذلك العديد
من التداعيات االجتماعية
وال�صحية والأمنية وحتى
ال�سيا�سية ،واجلزائر واحدة من
الدول التي عرفت هذه الظاهرة
وتعاين من تداعياتها ،وحتاول
باملقابل معاجلتها والت�صدي
لها ،وذلك بتجميع اجلهود من
خمتلف الأطراف والهيئات التي
ب�إمكانها امل�ساهمة يف معاجلة
الظاهرة.
من الهيئات التي حتاول
امل�ساهمة يف �إيجاد حلول
للظاهرة ،اجلامعة التي ت�سعى

من خالل بع�ض الر�سائل
اجلامعية الوقوف عند خطورة
الظاهرة و�إعطاء بع�ض احللول،
وقد ت�ساءلنا :هل هناك اهتمام
علمي �أكادميي لظاهرة الهجرة
غري ال�رشعية يف اجلزائر؟ وما
طبيعة هذا االهتمام؟ وهل
هناك �إجماع على خطورة
الظاهرة بغ�ض النظر عن الزوايا
التي ينظر منها؟
بعد القيام بر�صد وتفح�ص
وحتليل الر�سائل اجلامعية التي
اهتمت بالظاهرة ،ق�صد معرفة
طبيعتها �أوال ،ثم حتديد اجلوانب
التي كانت حمل االهتمام ،ويف
الأخري الوقوف عند �أهم احللول
املقرتحة ،وذلك من خالل
ت�صفح البوابة الوطنية للإ�شعار
عن الأطروحات  PNSTمبركز
البحث يف الإعالم العلمي
والتقني  ،CERISTحيث
وجدت  31درا�سة باللغة العربية،
منها  8درا�سات متت مناق�شتها
و 23درا�سة يف طور الإجناز،
ومن الـ  8درا�سات املناق�شة
اخرتت �أربع ت�شمل املجاالت
العلمية التالية:
علوم الإعالم واالت�صال
العلوم ال�سيا�سية
علم النف�س
علم االجتماع
ومل يكن هذا االختيار
ع�شوائيا ولكن ملعرفة تناول
درا�سة الظاهرة من الناحية
ال�سيا�سية والإعالمية والنف�سية
واالجتماعية� ،إذا علمنا ب�أن
�أبعاد الهجرة غري ال�رشعية
ال تخرج عن هذه املجاالت،
�إ�ضافة �إىل جماالت و�أبعاد
�أخرى ،و�سنقوم بتقدمي هذه
الدرا�سات مركزين على مو�ضوع
الدرا�سة ،ومنطلقات الدرا�سة،
�أي الإ�شكالية والفر�ضيات ،ثم
النتائج املتو�صل �إليها وبعدها
التو�صيات �أو االقرتاحات
املقدمة ،لنخل�ص يف الأخري �إىل
القيام بتحليل هذه الدرا�سات
ملعرفة نقاط التقاطع.
من خالل ا�ستعرا�ض هذه
الدرا�سات قمنا بعملية التحليل
ق�صد الوقوف على �أوجه
االختالف والت�شابه للظاهرة
وكيف كان النظر �إليها وهل

هي م�شكلة حقيقية ت�ؤرق الدول
واحلكومات وما هي �آليات
حماربتها �أو احلد من خطورتها
وات�ساعها على الأقل؟ و�سيتم
الرتكيز على النقاط التالية
1ـ من حيث مو�ضوع الدرا�سة:
جاءت عناوين �أو مو�ضوعات
الدرا�سة خمتلفة باختالف جمال
الدرا�سة وتخ�ص�صها طبعا ،ولكن
املتمعن فيها جيدا يقف عند
الهجرة غري ال�رشعية كظاهرة
مثرية للدرا�سة واالهتمام بغ�ض
النظر عن املجال العلمي،
وعليه ميكن القول بان العناوين
ال تبدو خمتلفة �أو متناق�ضة بل
هي يف احلقيقة متكاملة ،وميكن
�إجمال هذه املو�ضوعات يف
عنوان �شامل كما يلي:
ما هي العوامل النف�سية
واالجتماعية لظاهرة الهجرة
غري ال�رشعية يف اجلزائر،
وهل ت�شكل خطرا على الأمن
الإن�ساين ،وما هو دور و�سائل
الإعالم واالت�صال يف التح�سي�س
بخطورة الظاهرة؟
 2ـ من حيث �إ�شكالية
الدرا�سة
املجاالت العلمية حمل
الدرا�سة ركزت على خطورة
الظاهرة ،والتهديدات الأمنية
املرتتبة عن ذلك وكيف ميكن
الت�صدي لها من خالل و�سائل
الإعالم ،ولكن قبل ذلك �إبراز
دواعي الهجرة ،هل هي نف�سية
�أو اجتماعية ؟ وخا�صة معرفة
الأ�سباب والعوامل احلقيقية التي
ت�ساهم ب�صفة معتربة يف تفكري
ال�شباب يف الهجرة بطريقة غري
قانونية؟ هل لتحقيق مكانة
اجتماعية؟ �أم ل�شعور بالتهمي�ش
واالغرتاب يف البلد الأ�صلي؟
فعال ف�إن هذا الت�شخي�ص يبدو
�صحيحا �إىل حد بعيد ،وكما
يقال ف�إذا عرف ال�سبب بطل
العجب ،وما على احلكومات
�إال ر�سم �سيا�سات عامة
تنموية ت�أخذ بعني االعتبار
حاجيات ومتطلبات ال�شباب
خا�صة �أنه الهدف من التنمية
وامل�ستهدف واملر�شح للهجرة
غري ال�رشعية.
3ـ من حيث فر�ضيات

الدرا�سة
�إذا اعتربنا ب�أن الفر�ضيات
العلمية ميكن �أن تكون حلوال او
جزءا من احللول لهذه الظاهرة
 ،فقد جاءت هذه احللول
االفرتا�ضية �إذا ح�سب جماالت
الدرا�سة ،ومنه فالأ�سباب
واالجتماعية
االقت�صادية
والبطالة والتهمي�ش وحت�سني
الأو�ضاع املادية كانت دوافع
للهجرة� ،إ�ضافة �إىل التهديدات
الأمنية واهتمام و�سائل الإعالم
واالت�صال بالظاهرة ،وهو ما
ي�ستعدي العمل بالرتكيز على
ت�صحيح هذه االختالالت،
وبالتايل التقليل من خطورة
الظاهرة على الأقل� ،إذا كان
التخل�ص منها واقتالعها من
جذورها يبدو امر�أ بعيد املنال،
خا�صة على امل�ستوى القريب
واملتو�سط.
4ـ من حيث النتائج املتو�صل
�إليها
من حيث النتائج املتو�صل �إليها
مت الوقوف عند العجز والق�صور
يف معاجلة الظاهرة من خالل
املجاالت العلمية املدرو�سة،
الأمر الذي ي�ستدعي م�ضاعفة
اجلهود �أكرث ،خا�صة بعد
ت�شخي�ص الظاهرة بطريقة
علمية ودقيقة.
فلم تعط و�سائل الإعالم �أهمية
كبرية للظاهرة من حيث حجم
التغطية بالرغم من امتداد
الظاهرة على طول �أيام ال�سنة
تقريبا ،وهيمنت الأخبار
والتقارير ال�صحفية على التغطية

الإعالمية ،و�إبراز كل مقومات
الإثارة للنهايات امل�أ�ساوية
للمهاجرين غري ال�رشعيني(
قوارب املوت) ،باملقابل تعترب
و�سائل الإعالم الأجنبية كعوامل
جدب.
من الناحية ال�سيا�سية ف�شل
احللول التي ركزت على اجلانب
الأمني فقط ،وجتاهل الأ�سباب
احلقيقية للهجرة غري ال�رشعية
كالفقر و البطالة وانخفا�ض
م�ستوى املعي�شة وتردي م�ستويات
م�ؤ�رشات الأمن الإن�ساين ،واعتبار
املهاجر غري ال�رشعي جمرم؟؟
wاجلانب االجتماعي هو الدافع
الأ�سا�سي ل�سلوك الهجرة غري
ال�رشعية ،والذكور اكرب ،ب�سبب
البطالة والتهمي�ش اللذين لهما
دور كبري يف تفكري ال�شباب يف
الهجرة غري ال�رشعية( ،معظم
امل�ستجوبني بدون عمل ،من
مناطق نائية ،بدون ادين و�سائل
الراحة والرتفيه ،)...وعليه
فهناك رغبة جاحمة لل�شباب يف
حت�سني م�ستواه املعي�شي( ،معظم
امل�ستجوبني يرغبون يف حت�سني
�أو�ضاعهم املادية والهروب من
واقعهم املرفو�ض)...
5ـ من حيث االقرتاحات
والتو�صيات
التو�صيات واالقرتاحات التي
تقدمت بها هذه الدرا�سات
ت�شكل قاعدة علمية متكن
الأطراف املختلفة ،ولي�س
ال�سلطات الر�سمية فقط،
من الت�صدي لهذه الظاهرة
وبالتايل امل�ساهمة يف تقدمي
بع�ض احللول من خالل حت�سني

الأو�ضاع االجتماعية واملادية
و�إدماج ال�شباب يف احلياة العامة
ودفع امل�س�ؤولني على و�سائل
الإعالم واالت�صال بالرتكيز
واالهتمام �أكرث على الظاهرة،
وعليه �رضورة عقد ندوة وطنية
لدرا�سة ظاهرة الهجرة غري
ال�رشعية احلراقة يف اجلزائر
مب�شاركة اجلميع ،ال�سلطات
الر�سمية ومنظمات املجتمع
املدين وو�سائل الإعالم يتم
من خاللها الإقرار ب�أن ظاهرة
الهجرة غري ال�رشعية �أزمة
اجتماعية واقت�صادية و�إن�سانية
تعي�شها اجلزائر ،وقيام ال�سلطات
فيما بعد ب�إعداد وتبني �سيا�سة
�إمنائية �أو �إ�سرتاتيجية اقت�صادية
اجتماعية ت�ؤدي �إىل خلق فر�ص
العمل واحرتام الكرامة الإن�سانية،
من خالل تن�سيق التعاون الأمني
بني اجلزائر والدول الأوروبية
املعنية وال�سعي لإيجاد تعاون
�سلمي يف املجال االقت�صادي
خا�صة ،هذا التعاون يكون بني
الدول املتقدمة واملتخلفة من
جهة وبني الدول العربية فيما
بينها من جهة �أخرى ،وبعث
التنمية ،وتقدمي امل�ساعدات
وت�شجيع اال�ستثمار اخلارجي
و�إعادة �إدماج املهاجرين غري
ال�رشعيني ،وكذا �إن�شاء مراكز
تكوين لل�شباب ،و�إ�صالح الإدارة
واملنظومة الرتبوية واجلامعية
و�إبرام اتفاقيات بني اجلامعات
ومراكز التكوين وامل�ؤ�س�سات
االقت�صادية ال�ستقطاب خريجي
هذه املراكز � ...ألي�س هذا ما
خل�صت �إليه ندوة وزارة الداخلية
واجلماعات املحلية والتهيئة
العمرانية ؟
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الكاتب ال�شاب �شاديل منور جلريدة الو�سط

الكتابة خال�ص ذاتي
من �إكراهات احلياة
�شاذيل منور  ،عمري � 19سنة  ،من وهران  ،كاتب وطالب يف
الهند�سة املعمارية  ،هدفه دائم ًا هو تقدمي �شيء جديد لهذا
اجليل � ،شيء من �ش�أنه �أن ي�ساعد الب�شر على فهم معاناة بع�ضهم
البع�ض والق�ص�ص التي تت�ضمن كل ما توحي به �أرواحنا هي
واحدة من �أف�ضل الطرق للقيام بذلك..
خل�ضر بن يو�سف
كيف دخلت عامل
الكتابة و هل وجدت
ت�شجيعا من �أحد ؟
يف احلقيقة  ،كان لدي هذا
ال�شغف للكتابة منذ طفولتي
بالطبع  ،عامل الكتابة مل يكن
ال�شيء الوحيد الدي كان يولعني
 ،لكنه كان الطريقة الوحيدة
للتعبري عن نف�سي وجلعل
الآخرين ي�شعرون مبا �أريد  ،و
�أ�شكر طبعا �أ�صدقائي القالئل
الذين �أيدوين  ،و �ساعدوين
معنويا خا�صة يف الأوقات
التي مل �أكن فيها قويا بالكفاية
لال�ستمرار

�أريد �أن �أعرف
كيف بد�أت بكتابة
روايتك و كيف
ا�ستوحيت الق�صة
والأحداث وكم من
الوقت ا�ستغرقت يف
كتابتها ؟
لقد كتبت الق�صة منذ عامني ،
يعني عندما كان يف عمري 17
عاما و قررت االحتفاظ بها
ً
لنف�سي لأنني كنت �أعتقد �أنها
غام�ضة جدا وال �أحد �سيتمكن
من فهمها  ،و بعد ذلك ع�شت
أحداث يف حياتي �أين
بع�ض ال
ً
ابتعدت عن الكتابة  ،والتقيت
ببع�ض الأ�شخا�ص الذين كانوا
من بني م�صادر �إلهامي  ،الكتاب
م�ستوحى من ق�صة حقيقية
ممزوجة باخليال  ،ال�شخ�صية
الرئي�سية هي يف الواقع �شخ�صية
حقيقية و لكنها ال حتمل ا�سم
كهينة بو�سماحة  ،تغيري اال�سم
احلقيقي لل�شخ�صية جاء لتفادي
�أي م�شكل يف حياتها اخلا�صة ،
الكثري من الأحداث التي مرت
بها �شخ�صيات الرواية م�ستوحاة
من جتاربي ال�شخ�صية و من
جتربة كهينة بو�سماحة

ماهي اف�ضل الكتب
التي قر�أتها و من هو
كاتبك املف�ضل ؟
كي �أكون �رصيح� ،أنا ل�ست
بقارئ ويف يعني معدل القـراءة
لدي متوا�ضع� ،أخر كتاب قر�أته
هو Meursault, contre-
 enquêteكتاب بالفرن�سية

للكاتب كمال داود حتت عنوان
The
 Paul Gللكاتب
Cabin at the End of
� the Worldأما عن كتابي
املف�ضل فهو
جو جتده مهي�أ للكتابة و هل
تفكر فيما �ستكتبه عندما
مت�سك القلم �أم جتعل القلم
يكتب حلاله �أي
�أف�ضل الكتابة يف �أماكن خالية،
فكلما كنت معزوال عن العامل
اخلارجي  ،كلما زاد تركيزي
و زادت الكلمات التي �أحررها
عمقا يف معظم احلاالت �أنا
�أف�ضل �أن �أترك املجال مفتوح
للقلم ،لأنه حقا يبهرين و ك�أنني
ل�ست �أنا من يكتب  ،و لكن هذا
ال يعني �أنني ال �أعد كتابتي
م�سبقا � ،أحب فقط �أن �أترك
اً
جمال لالرجتال �أحيانًا

كيف وجدت فكرة
ن�شر الرواية و
هل القت روايتك
ال�صدى الذي
انتظرته و ماذا
تقدم كن�صيحة
ملن يريدون ن�شر
روايتهم الآن ؟
�شعرت ب�أنني جمرب على �إظهار
ملجتمع اليوم حالة االندثار و
فقدان الأمل التي ي�شعر بها
بع�ض �أفراد جيلنا احلايل ،
خا�صة عندما ترتاكم ال�سلبية
على ه�ؤالء  ،وما يفعلونه
للتخفيف على النف�س ما هو �إال
انعكا�س ل�سوء ت�رصف الأولياء
و الأقارب و املجتمع ككل مع
هده النفو�س اخل�سي�سة  ،فكوين
قطعة من هدا اجليل جعلني
�أمتكن من مناق�شة �أرواح ه�ؤالء
و لي�س عقولهم اكت�شاف دار
الن�رش املثقف فتحت يل كل
الأبواب لن�رش كتابي � ،أغتنم
الفر�صة لأ�شكر كل عمال دار
املثقف .روايتي القت �صدى
كبري يف مدينة وهران و خارجها
يف اجلزائر ككل  ،خا�صة من
طرف ال�شباب لأن كما ذكرت
�سابقا  ،الق�صة تروي �أحداث
ال�شابة كهينة ذات الــ� 20سنة
 ،ن�صيحتي لكل من لديه موهبة
يف الكتابة و مل يجد من ي�سانده
�أو �أنه ال يثق يف نف�سه كفاية
للن�رض �إىل طرق ن�رش كتاباته ،
هي �أن احلياة �أق�رص مما نعتقد
 ،فلعل كل من ينوي ن�رش ق�صته
� ،أو ر�سوماته �أو �أي �شيء يريد
فليفعل  ،فحتى �إن مل تالقي
ال�صدى املرجو ،ف�ستكون

جمرد جتربة و ق�صة �ستكتب يف
جملد حياته
قدوتك يف عامل الكتابة ومن
�أخذ بيدك نحو النجاح ؟
يف احلقيقة لي�س لدي �شخ�ص
واحد كقدوة  ،لكي ال �أقول لي�س
يل قدوة �أ�صال ،فال�شخ�ص و
الكاتب الدي �أنا عليه اليوم ،
هو خليط من مبادئ �أ�شخا�ص
�ألهموين  ،منهم فنانني و منهم
�أنا�س عاديني و �أفراد عائلتي
 ،و الأحداث التي ع�شتها و
امل�شاعر التي ت�شابكت مع
قلبي ،كل هذه الأ�شياء كانت
مبثابة اليد التي �صنعتني

يقال �أن الن�شر
متى من املمكن �أن
هو �أ�صعب مرحلة
ت�صل حلالة ر�ضى
تام لقلمك وهل من للكاتب هل راودتك
املمكن الو�صول لتلك نف�سك للعدول عن
فكرة ن�شر كتاب
احلالة من الأ�سا�س ؟
ما ر�أيك يف ظاهرة
�أ�ضن �أن كل الكتاب غري
را�ضيني الت�أليف التي �أ�ضحت
كامل الر�ضى على من�شوراتهم،
ملاذا ؟ لأن الإن�سان ال يتوقف ت�ستهوي اجلميع هل
عن التطور خا�صة من اجلانب هي ظاهرة �صحية؟

العقلي و الروحي  ،فكلما مر
الزمن نتمكن نحن كب�رش من
ت�صحيح �أخطائنا و جتديد
طاقتنا الروحية و كما نعرف ،
الكتابة تعتمد كثريا على هده
اجلوانب  ،فلهذا ال ميكن �أن
نر�ضى متام الر�ضى على ما
اعتمدناه بينما مل نكن قد بلغنا
م�ستويات �أعلى من الفهم و
املعرفة و الن�ضج

هل تعتقد كما
�أعتقد �أن ال�ضغط
النف�سي مولد
الإبداع و روح
العطاء للكلمة ؟
�أنا �أ�شاطرك الر�أي � ،أعتقد �أن
ال�ضغط النف�سي من بني دوافع
النف�س لنتمكن من التفوق على
العواقب فعند ال�شعور بتلك
ال�شحنات التي حتوينا ت�أتي
ببالنا �أن نفعل �آخر �شيء كنا قد
نتوقع فعله و هذا ما �سي�ساعدنا
يف اكت�شاف ما قد يهدئنا يف
حاالت �صعبة كهذه �أو قد ت�صبح
يوماً ما عادة ال غنى عنها و ال
مير يوم �إال و فعلنا �شيئا كنا
نعتربه غريبا �أحيانا لي�صبح من
�أح�سن الأ�شياء التي �أخرجناها
ب�أنف�سنا يومه

�أعتقد �أن ال�شيء الدي يجعل من
الن�رش املرحلة الأكرث ح�سا�سية
عند امل�ؤلفني ،هي كون هده
املرحلة  ،مرحلة الال عودة
� ،أي �أننا عندما نقرر الن�رش،
فنحن نن�رش جزء منا للعامل
 ،منتظرين رد فعل قد يكون
�سلبي � ،أظن �أن ما مييز �شباب
هدا اجليل عن باقي الأجيال ،
هو �أوال كرثة امل�ؤلفني  ،و ثانيا
عمق تفكريهم رغم �صغر �سنهم
 ،و كما ذكرت �أعتقد �أن جيلنا
هدا ي�ستحق امل�ساندة و الفهم
من طرف املجتمع احلايل
الدي �أعتربه �أول و �أكرب حاجز
لكل موهبة �شابة
ملاذا كان �أول مولود لك رواية و
مل يكن كتاب يت�ضمن جمموعة
ن�صو�ص �أو خواطر و هل حددت
عدد ال�صفحات �أو حجم الرواية
قبل �أن تخو�ض مغوار التدوين
؟
كما ذكرت من قبل  ،قد كتبت
هده الرواية مند عامني  ،مل
�أكن �أهتم باخلواطر بالقدر
الدي كنت مهتم بالروايات .مل
�أحدد عدد ال�صفحات بل توقف
عددها عند اكتمال كل تفا�صيل
الرواية

كيف وجدت
جتربتك وانت تالف

رواية بالفرن�سية ؟
�أوال يجب �أن نعرف �أن لغة
الكتب ما هي �إال طريقة لتو�صيل
الر�سالة التي �أراد الكاتب
تو�صيلها للقراء � ،أي �أن اختيار
اللغة الرو�سية �أو الفرن�سية
�أو العربية �أو �أي لغة �أخرى ال
يقلل من �ش�أن كتاب �أو يزيده
�ش�أنا ،ف�أنا �أخرتت الكتابة باللغة
الفرن�سية لكوين �أجيدها �أكرث
من �أي لغة �أخرى مكنتني هده
التجربة من حت�سني م�ستواي و
خيايل  ،و �أمتنى �أن �أكتب بلغات
�أخرى يوما ما

ما الذي ي�ستثريك
لكتابة رواية ،
حدث �أم �صورة �أم
حالة معاناة للذات و
للآخر؟
�أعتقد ب�شدة �أن املعاناة
النف�سية  ،و الأ�سئلة الداخلية
التي نطرحها ب�إحلاح على
�أنف�سنا  ،و الكثري من الأمور
التي ال �أحد يدركها �إن مل جنهر
بها ،هي من �أكرب الأمرا�ض
النف�سية خطورة  ،و من �أكرب
الآفات انت�شارا يف وقتنا احلايل
 ،فال بد �أن تكون هده املوا�ضيع
 ،نقاط تثري �إعجاب املفكر و
الكاتب و يف نف�س الوقت ال�شاب
الباحث عن نف�سه الدي ي�سكن
روحي ،فلهدا تناولت �أول رواية
يل هذا املو�ضوع

�أين تقودك
طموحاتك ؟
حاليا � ،أحد �أكرب طموحاتي
هو �أن ي�ستفيد على الأقل مئة
�شخ�ص من جتربة الرواية  ،و

�أن يرتاجع بع�ضهم عن �أفكاره
االنتحارية �إن �صح قويل � ،أمتنى
�أي�ضا �أن يفهم القراء ما �أخفى
من مفاهيم بني �سطور الرواية
 ،فالر�سالة ال تدرك فقط من
يعاين من اكتئاب بل تدرك
كذلك من ت�سبب يف اكتئاب
الغري ،تدرك املجتمع عامة
 ،فال بد من كل فرد من هدا
املجتمع مراعاة ما قد يعي�شه
الأ�شخا�ص داخل �أنف�سهم.
�صحيح �أننا ن�صنع �أنف�سنا و لكن
كيف ن�صنع نف�س يف جمتمع
يهب كهبوب الرياح العاتية

كلمة اخرية ؟
ك�آخر كلمة� ،أ�شكرك �أوال على
ا�ستماعك  ،و على جمهوداتك  ،ثم
�أريد فقط �أن �أذكر كل من و�صلته
روايتي �أن ال بد من اخل�ضوع
لتلك الفرتات �أين ال جند �أنف�سنا،
�أين نبحث عن �أجوبة تدفعنا
للت�شكيك يف �أنف�سنا ،طبيعي
جدا �أن ن�شعر بالوحدة رغم �أننا
حماطون ب�أقارب �أو �أ�صدقاء،
و لكن يجب �أن نعلم �أننا ل�سنا
وحيدين � ،إن �شعر �شخ�ص ما
باكتئاب حاد  ،برغبة يف العزل �أو
ب�ضيق �شديد يف القلب من �شدة
الغ�ضب �أو احلزن فمحاولة دفن
هده الأحا�سي�س يف نف�سه هي
بذاتها انتحار داخلي و خطوة
نحو املجهول ،لهذا ف�أ�شجع كل
�شخ�ص على التعبري عن نف�سه،
فمن يجيد �أو يحب �أي �شيء
( الكتابة ،الريا�ضة ،الدرا�سة،
الغناء ،الت�صوير ،الر�سم )..فما
عليه �إال �أن مينح نف�سه الفر�صة
للمبادرة يف ما يحب  ،حتى و �إن
مل ميلك الإمكانيات لذلك ،لي�س
هناك م�ستحيل لطاملا نحن
منلك معنا اهلل و العزمية ،فال
�أحد ينقذك من ال�سقوط لطاملا
مل تنقذ نف�سك بنف�سك
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ر�ؤى

الإعالم الثقايف واملالحق الثقافية
وجهة نظر االعالمي املهدي �ضربان

عادة مايحيلني �إ�سمه على الإعالم الثقايف وعلى �أيام
�صنعها هذا الروائي الكاتب ال�صحفي املهدي �ضربان� ..إنه
بب�ساطة الإعالمي املهدي �ضربان الذي كان يوما �أمني
حترير ال�شروق الثقايف يف �سنوات  1994و. 1995
ب مغي�ش
.حيث عاي�شنا حمطاته عرب ملحق
ال�رشوق العربي ...ومن يومها مل
نعد نعي�ش حراك �صدور مالحق
لليوميات وال�صحف اجلزائرية
..بعد �أن ع�شنا زمانا حمطات
مالحق ليومية ال�شعب ممثلة يف
ال�شعب الثقايف الذي كان ي�رشف
عليه الروائي الراحل الطاهر
وطار  ..ويف الت�سعينات وبدايتها
ع�شنا حراك ملحق ثقايف �آخر
ليومية اخلرب ..اال وهو اخلرب

الثقايف الذي كان ي�رشف عليه
الروائي والقا�ص والإعالمي
عبد العزيز غرمول ..عرب تلك
الأيام �أتذكر االعالمي املهدي
�رضبان الذي كان �أمني حترير
ال�رشوق الثقايف ومن يومه مل نعد
نعي�ش حراك املالحق الثقافية
�...س�ألت االعالمي املهدي
�رضبان..عن هذا القحط
والعزوف الذي ي�شهده االعالم
الثقايف عندنا فقال يل متح�رسا:
« عزيزي �أنت ت�س�أل عن املالحق
الثقافية ونحن �أ�صال مل تعد

لدينا �صفحات ثقافية ثابتة يف
اليوميات والدوريات عموما..
الثقايف ت�ستبدله اجلرائد
باالعالنات ومبوا�ضيع جتارية..
بل مل يعد للثقايف تواجد ي�ؤ�س�س
لفعل ثقايف يف ثنايا املجتمع..
يكاد ينعدم هذا املعنى كون
الواقع مل يعد ير�سم املعنى
الثقايف والإبداعي لهذا الميكن
للملحق الثقايف ان يعد يف
واقع الي�ؤ�س�س للر�ؤية الثقافية
اجلادة � »..س�ألت الروائي
الإعالمي املهدي عن الطريق

املطربة القبائلية ما�سة بو�شافة
تطرب اجلمهور العا�صمي

�أطربت املغنية اجلزائرية القبائلية ما�سا
بو�شافة �سهرة �أول �أم�س باجلزائر
العا�صمة اجلمهور الغفري احلا�رض مبنا�سبة
االحتفال بيناير  ،2969من خالل �أداء �سجل
�أغاين على �أوتار مثرية.
ومتكن جمهور �أوبرا اجلزائر بوعالم
ب�سايح الذي ح�رض احلفل ب�أزياء تقليدية
لالحتفال «بيناير  »2969املنظم هذه
ال�سنة حتت �شعار« :جذور و تنوع ووحدة»
من اال�ستمتاع مع املغنية الكبرية ما�سة
بو�شافة حيث ت�شبع باملوروث الثقايف من
خالل رق�صات فلكلورية ملختلف مناطق
الوطن.
وقد �ألهبت هذه املغنية القبائلية التي
كانت ترتدي ف�ستانا �أمازيغيا تقليديا
القاعة من خالل �أداء ع�رشات املقاطع يف
�أجواء احتفالية خ�ص�صت للهوية الأمازيغية
واجلزائر وللعي�ش معا والفرح واحلب.
وخالل �أزيد من �ساعة غنت ما�سة بو�شافة
مقطوعات «�أيوليو» و «�إنفقاون» و» متغرة»
و»دا مولود» و»�إفغو ناغ يقيم» و «انفراح» و
«تقفايليث» و «تيغري» و»يجايي» و»�إينا�س
�إينا�س» و»ماثوفي�ض» و»�سيوال�س» التي
رددها معها اجلمهور ورق�ص �أمام املن�صة
ويف الأروقة.
ويف ر�صيد ما�سة بو�شافة (املولودة زينة
نايت �شعبان) التي زرعت البهجة والب�سمة
على الوجوه منذ  1988اىل اليوم � 17ألبوما
وتخطط لإ�صدار �ألبوم ي�ضم كافة اغانيها
امل�شهورة خالل م�شوارها الفني املمتد

على � 30سنة.
وقد ا�ستطاعت ا�ستاذة الفيزياء بالثانوية
�سابقا �أن ت�سمع �صوتها بف�ضل موهبتها
كمغنية وم�ؤلفة وت�شجيعات ون�صائح زوجها
مدير �أعمالها حمند بو�شافة الذي يكتب
ويلحن ن�صو�صها والذي طافت معه يف
العديد من مناطق الوطن وكذا يف فرن�سا
و�أوروبا و�أ�سرتاليا والواليات املتحدة
الأمريكية وكندا.
وقد �أتاح اجلزء الثاين للجمهور �أن ينطلق
يف جولة خيالية يف �أعماق التقاليد العريقة
عرب �أربع رق�صات «قبائلية» و»�شاوية»
و»ترقية» �أداها برباعة ثمان راق�صات باليه
و�ستة راق�صي باليه من �أوبرا اجلزائر.
ويف رق�صات م�ضبوطة بعناية نقل الراق�صون
البهجة القبائلية خالل جني الزيتون
ويف االفراح و�ش�ساعة ال�صحراء التي
تلهم احلكمة وجوهر ال�رشف وال�شجاعة
للمحاربني الطوارق ودور املر�أة يف تهدئة
اخلواطر و�ضيافة وطيبة ال�شعب ال�شاوي.
وبعدما ا�ستمتع يف كل حلظة من هذا
احلفل الذي عنونه املنظمون «بيناير
بالأوبرا» �صفق اجلمهور طويال للفنانني،
مت�أ�سفا لعدم التمكن من اال�ستمتاع لفرقة
«زنغدا» التي حذفت من الربنامج بعدما
رف�ضت امل�شاركة.
وقد نظم حفل «يناير بالأوبرا» احتفاال
بال�سنة الأمازيغية اجلديدة من طرف
�أوبرا اجلزائر حتت رعاية وزارة الثقافة.

ق.ث

الذي ي�سلكه الآن �..أجابني بكل
جدية  »:احلقيقة �أن هذا خا�ضع
لتخمني م�س�ؤويل الن�رش ولكل
من له ر�ؤية وا�ضحة يف تفا�صيل
الإعالم الثقايف ..بخ�صو�صي �أنا
وجدت احلل يوم �أ�س�ست املوقع
االلكرتوين ال�شهري �..أ�صوات
ال�شمال..كانت فر�صة كي
�أعود للثقايف بو�سيلة �إعالمية
الكرتونية ..حيث ج�سدنا هذا
املعنى يف دفتنا الإعالمية..
لكن �رسعان ما هاجرت ملوقع
الكرتوين �آخر �أ�س�سته وهو اليوم

معروف يف ال�ساحة الثقافية و
الإبداعية ..اال وهو موقع �سيدي
عي�سى ف�ضاء روحاين با�سماء من
ذهب..من خالله جن�سد ر�ؤية
م�ضمونية حتاول الو�صول اىل
جت�سيد ر�ؤى ثقافية ابداعية
فكرية عرب �أركان وزوايا حتاول
الإجابة عن تفا�صيل وحمطات
تر�سم الثقايف عرب كل مناحيه
 .»..هي �إذن ر�ؤية �أردت �أن ا�صل
بها اىل معرفة جوانب خمتلفة
تت�صل باالعالم الثقايف ولعل
حمطات االعالمي املعروف

واملتخ�ص�ص يف االعالم
الثقايف ر�سمت يل الهاج�س يف
�أن اكتب يف املو�ضوع و�صوال
لإيجاد �إجابات وا�ضحة عن
عزوف �ساحتنا االعالمية عن
والدة مالحق �شهرية من �شاكلة
ال�شعب الثقايف واخلرب الثقايف
وال�رشوق الثقايف..تلك املالحق
اخلالدة التي نعي�ش حرقة �أفولها
وموتها النهائي ..حمطة كما
نرى �أهميتها يف وقت نتمنى �أن
يعود االعالم الثقايف يف اجلرائد
الورقية �إىل �سابق عهده...

تلم�سان:

تثمني املنتجات املحلية مبنا�سبة االحتفال بيناير

متيز االحتفال بر�أ�س ال�سنة االمازيغية يوم
بتلم�سان بتنظيم العديد من املعار�ض على
م�ستوى دار الثقافة «عبد القادر علولة» مت
من خاللها تثمني املنتجات املحلية .وقد
عر�ضت العديد من الأطعمة و الأطباق
التي ت�ستهلكها العائالت التلم�سانية يف
هذه املنا�سبة حيث مت �إعداد الك�سك�س
و الربكوك�س و الرتيد وغريها و كذا
احللويات التي حت�رض عادة االحتفال
بيناير .كما �سجل املعر�ض الذي جرى يف
�أجواء بهيجة توافد عدد كبري من الزوار و
ال�سلطات املحلية .وقد بذلت العديد من
اجلمعيات الن�سائية و الثقافية املحلية
جهودًا كبرية لإعادة �إحياء جميع التقاليد
املحلية التي تطبع احتفاالت ينّاير يف
تلم�سان .كما عرف هذا االحتفال م�شاركة
جمعية ثقافية من تيزي وزو �سمحت
للجمهور باكت�شاف تقاليد هذه املنطقة
حيث كانت فنون الطهي و الأزياء الن�سائية

التقليدية و جموهرات بني يني حا�رضة
بقوة .كما �أثارت �أنواع خمتلفة من الزيوت
و التني املجفف اهتمام الزائرين و كان
فن التخطيط «تيفيناغ» حا�رضاً بلوحات
فنية حلوايل  20فناناً ميثلون ع�رشات
الواليات يف البالد .كما قامت ال�سلطات

املحلية بتد�شني حديقة عامة ببلدية
من�صورة �أطلق عليها �إ�سم «يوغورطا»
قبل ت�شغيل �شبكة لتوزيع الغاز لفائدة 110
عائلة قاطنة بقرية �أوالد يو�سف ب�أعايل
مدينة تلم�سان.

ق.ث

تربز �أ�ساليب جديدة يف االبتكار والتوا�صل املعريف والتبادل الثقايف

�أكرث من  200دار ن�شر ت�ستقطب الآالف الزور
مبعر�ض الق�صيم للكتاب

ا�ستقطب معر�ض الق�صيم الثاين للكتاب،
م�ساء �أول �أم�س  ،الآف الزوار ،مب�شاركة
�أكرث من  200دار ن�رش  ،وذلك يف �صالة
الق�صيم للمعار�ض وامل�ؤمترات مبدينة
بريدة  ،الذي تنظمه �إمارة املنطقة
بالتعاون مع جمعية النا�رشين ال�سعوديني.
و�شهد املعر�ض م�شاركات نوعية من قبل
اجلهات احلكومية يف املنطقة ،ودور ن�رش
و�رشكات وم�ؤلفني ،بالإ�ضافة �إىل فعاليات
ثقافية متنوعة ،ت�سهم يف تطوير �صناعة
الن�رش والت�أليف يف اململكة ،و�إبراز جانب

كبري من احلراك الثقايف يف اململكة،
وابتكار �أ�ساليب جديدة للتوا�صل املعريف
والتبادل الثقايف ،وتقدمي الأفكار التي
من �ش�أنها ت�شجيع القراءة واالطالع على
كل حمتوى نافع ،كما يقدم املعر�ض
ان�شطه ثقافيه واجتماعية وتوعوية
و�شعرية متنوعة تالم�س طبقات املجتمع
املتعددة .
من جانبه بني رئي�س جمعية النا�رشين
العرب ،نائب رئي�س احتاد النا�رشين العرب،
�أحمد احلمدان � ،أن معر�ض الكتاب الثاين

بالق�صيم  ،مكاناً جاذباً ومثالياً للثقافة
واملثقفني ،الفتاً �أنه �سي�سهم ب�شكل كبري
يف ت�شجيع القراءة واالطالع على كل
حمتوى ثقايف نافع ,م�ؤكداً تفائله بنجاح
املعر�ض  ،م�شيداً بالدعم امللمو�س من
قبل �سمو �أمري منطقة الق�صيم للمعر�ض
على كافة الأ�صعدة  ،مقدماً �شكره لدور
الن�رش امل�شاركة يف املعر�ض � ،آم ً
ال �أن
تكون املخرجات بحجم التطلعات كما
ي�أمله اجلميع .

وكالة �أنباء ال�شعر
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فاكهة حتمي الأ�سنان من
خطر الت�سو�س!
فاكهة حتمي الأ�سنان
من خطر الت�سو�س!
يحث �أطباء الأ�سنان ال�رشكات
امل�صنعة لغ�سول الفم ومعاجني
الأ�سنان على البدء يف ا�ستخدام
العنب الربي و�أنواع التوت
الأخرى يف منتجاتها وزعمت
م�ؤ�س�سة �صحة الفم (Oral
� )Healthأن الفاكهة ،والتوت
الربي خا�صة ،تبدو «جيدة
ب�شكل خا�ص ل�صحة الفم».
وي�أتي هذا الت�رصيح بعد �أن
وجد الباحثون �أن التوت ميكن
�أن يقلل من خطر ت�سو�س
الأ�سنان ،عن طريق خف�ض
ن�شاط البكترييا يف الفم
وتعد هذه الأنواع من الفاكهة
م�صدرا غنيا ملادة البوليفينول
(م�ضادات الأك�سدة) .ويدعو
الدكتور ،نايجل كارتر ،الرئي�س
التنفيذي ملكتب ال�صحة
وال�سالمة� ،إىل �أن ي�صبح التوت
الأ�سود مكونا يف منتجات

الأ�سنان ،مثل غ�سول الفم.
وقال مو�ضحا �إن «البوليفينول
يلت�صق يف لعابنا ويحمي فمنا
من امللوثات ،حتى بعد ابتالعه.
وما يثري ب�شكل خا�ص ،هو �أن
هذه امل�ستخل�صات الطبيعية
خالية متاما من ال�سكر ،وهذا
يعني �أنه ميكن �إ�ضافتها �إىل

الدكتور كارتر �إنه من الأف�ضل
تناول التوت يف �أوقات الوجبات،
ولي�س كوجبات خفيفة ،لأنه
يحتوي على ال�سكر الطبيعي.
اجلدير بالذكر �أن مادة
البوليفينول املوجودة يف التوت
الربي ،جيدة للحماية من
�أمرا�ض القلب وال�رسطان.

منتجات العناية بالفم بعدة
طرق».
واخترب باحثو جامعة كوينزالند،
عينات من التوت الربي
والفراولة على بكترييا الفم،
ووجدوا انخفا�ضا ملحوظا يف
تعدادها ،وفقا ملا ورد يف جملة
»Oralويقول
«Sciences

خطر غري متوقع للت�صوير
بالرنني املغناطي�سي!
ميكن لأجهزة الت�صوير املقطعي التي تخلق حقال مغناطي�سيا
قويا �أن حترر �أحد املكونات ال�سامة للح�شوات الزئبقية الف�ضية
يف الأ�سنان ،ون�رشت جملة  Radiologyم�ؤخرا ،نتائج درا�سة
�أجراها باحثون من جامعة كرييكايل الرتكية ،تفيد ب�أن احل�شوات
الف�ضية حترر كميات كبرية من الزئبق ،عقب تعر�ضها لعملية
الت�صوير املقطعي بالرنني املغناطي�سي .وينطبق ذلك ب�شكل
خا�ص على الأجيال اجلديدة من �أجهزة الت�صوير املقطعي بالرنني
املغناطي�سي ،القادرة على خلق جمال مغناطي�سي قوي ،تبلغ قوته 7
ت�سال ،ميكنه �أن يحرر املعدن ال�سام ،ما قد ي�سبب ت�سمما خطريا،
وتو�صل الباحثون الأتراك �إىل هذه النتائج بعد �سل�سلة جتارب على
ت�صاميم لتجويف الفم فيه �أ�سنان وح�شوات زئبقية ف�ضية ولعاب
ا�صطناعي ،حيث اختربت يف هذه الت�صاميم �أجهزة تبلغ قوتها 1.5
و 7ت�سال.

«ح�صان طروادة» ينجح
يف عالج ال�سرطان!

ال�شيح لعالج �أكرث الأمرا�ض خطورة

قدم خرباء من ال�صني اكت�شافهم
اجلديد يف عالج مر�ض املالريا،

يف � 25أفريل  ،2018اليوم العاملي
ملكافحة املالريا ،وا�ستخرج

العلماء ال�صينيون اكت�شافهم
اجلديد لعالج املالريا من نبتة
ال�شيح احلويل املعدلة وارثيا ،التي
تعد من النباتات القيمة يف عالج
جمموعة من الأمرا�ض الحتوائها
على مادة الأرتيمي�سينني ،املكون
الرئي�سي للعديد من الأدوية.
لكن امل�شكلة تكمن يف �أن تركيز
الأرتيمي�سينني قليلة جدا يف
نبتة ال�شيح احلويل ،بح�سب
العلماء ال�صينني الذين كتبوا ذلك
يف مقالتهم العلمية يف جملة
« .»Molecular Plantومبا �أن
ال�شيح املجفف يحتوي على ن�سبة
� 0.1إىل  %1من الأرتيمي�سينني ،قام
العلماء بتعديل وراثي على جينات
ال�شيح احلويل و�أ�صبح يعطي النوع
املعدل منه ن�سبة ت�صل �إىل %3.2
من هذه املادة.
و�أو�ضح م�رشف البحث ،كيت�سوان

تانغ ،من جامعة �شانغهاي
جياو تونغ �أن ن�صف �سكان
العامل معر�ضون خلطر الإ�صابة
باملالريا حيث يتم ت�سجيل حوايل
 216مليون حالة كل عام ،ميوت
منهم � 445ألف �شخ�ص.
لذلك قام العلماء ال�صينيون
بتحديد ومعرفة وعزل جينات
ال�شيح بالكامل وح�صلوا على
خريطة جينية جلميع مورثات
النبتة التي يبلغ عددها ،63226
وامل�س�ؤولة عن ترميز الربوتينات
فيها.
ويخطط �أخ�صائيو اجلامعة
ال�صينية لبدء زراعة ال�شيح احلويل
املعدل وراثيا لإنتاج كميات �أكرب
من املركب الدوائي املعالج
للمالريا ،ولت�صبح تكلفته املادية
�أقل بكثري مما هي عليه اليوم.

علماء يكت�شفون «�أخطر» فئات الدم!
اكت�شف علماء من م�ست�شفى جامعة طوكيو �أن الذين
جتري يف عروقهم ف�صيلة الدم الأوىل «� »Oأكرث عر�ضة
للوفاة يف حال تعر�ضهم لنزيف.
وتفيد جملة  Critical Careالتي ن�رشت نتائج الدرا�سة،
ب�أن العلماء در�سوا �أكرث من  900حالة طوارئ ،واكت�شفوا
�أن ن�سبة الوفيات بني امل�صابني الذين جتري يف عروقهم
فئة الدم الأوىل كانت  ،%28يف حني مل تتجاوز بني الآخرين
.%11
ويقول الدكتور فاتارو تاكاياما� ،أحد امل�شاركني يف البحث،
�إن �أ�صحاب ف�صيلة الدم الأوىل �أكرث عر�ضة للموت ب�سبب
�ضعف تخرث دمهم عند تعر�ضهم للإ�صابات .وقد يكون
ال�سبب يف عامل فون ويلرباند (الربوتني ال�سكري لبالزما
ت�أثري نقل الدم
الدم) .و�أ�ضاف تاكاياما مو�ضحا« :تثري درا�ستنا م�س�ألة كيفية
من الف�صيلة الأوىل �إىل الأ�شخا�ص الذين تعر�ضوا لإ�صابات �شديدة ،يف جتان�س الو�سط ،الذي بف�ضله يتوقف نزف الدم ،وهل هناك
اختالف باملقارنة مع ف�صائل الدم الأخرى».
و�أكد تاكاياما على �رضورة اال�ستمرار يف �إجراء درا�سات يف هذا املجال ،من �أجل التو�صل �إىل ا�سرتاتيجية لعالج امل�صابني.

طور باحثون دواء جديدا لل�رسطان يعمل بتكتيك «ح�صان
طروادة» ،جنح يف الت�سلل �إىل اخلاليا وعالج � 6أ�شكال للمر�ض
القاتل يف جمموعة من التجارب الربيطانية ويقول الباحثون
�إن العالج �أثبت فعاليته يف مراحل متقدمة من ال�رسطان لدى
املر�ضى ممن توقفت لديهم اال�ستجابة للعالجات الأخرى.
وتقل�صت الأورام �أو توقفت عن النمو ،مبعدل � 5.7أ�شهر ،وما
ي�صل �إىل � 9.5أ�شهر.
وا�ستفاد نحو  %27من املر�ضى امل�صابني ب�رسطان املثانة،
و %27من مر�ضى �رسطان عنق الرحم ،بالإ�ضافة �إىل  %14من
و�سجلت
مر�ضى �رسطان املبي�ض ،بعد جتربة الدواء املطور ُ
ا�ستجابات �إيجابية لدى  %13من مر�ضى �رسطان املريء،
و %13من امل�صابني ب�أورام يف الرئة غري �صغرية ،و %7من
حاالت �رسطان بطانة الرحم.
ويطلق العقار اجلديد املبتكر ،وا�سمه «tisotumab
� »vedotinأو ( ،)TVمادة �سامة لقتل اخلاليا ال�رسطانية من
الداخل.
واخترب معهد �أبحاث ال�رسطان يف العا�صمة الربيطانية،
لندن ،وم�ست�شفى « ،»Royal Marsdenالعقار يف نحو 150
مري�ضا ،وكانت النتائج �إيجابية للغاية .وجتري الآن املزيد من
التجارب التي �ستتو�سع لت�شمل �أنواعا �أخرى من ال�رسطان ،مبا
يف ذلك الأمعاء والبنكريا�س والر�أ�س والرقبة.
وقال قائد الدرا�سة ،الربوفي�سور يوهان دي بونو« :يتمتع
عالج ( )TVب�آثار جانبية ميكن التحكم بها ،ور�أينا بع�ض
اال�ستجابات اجليدة لدى املر�ضى يف جتربتنا ،خا�صة �أن
جميعهم يف مراحل متقدمة من ال�رسطان ،وعوجلوا م�سبقا
ب�أدوية �أخرى .ولقد بد�أنا بالفعل بتجارب �إ�ضافية لهذا الدواء
اجلديد يف �أنواع خمتلفة من الأورام ،وكعالج للمرحلة الثانية
من �رسطان عنق الرحم ،حيث كانت معدالت اال�ستجابة
عالية ب�شكل خا�ص»ونُ�رشت الدرا�سة يف جملة «Lancet
 »Oncologyالطبية.
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�أثر الإميان يف ال�سلوك

�إن الإميان ال�صادق هو ال�ضابط
واملحرك واملوجه للإن�سان امل�سلم
نحو تطبيق �رشع اهلل تعاىل ،فهناك
جدا بني الإميان
�إذن تالزم قوي وكبري ًّ
وال�سلوك ،فكلما قوي �إميان العبد
امل�سلم ،ومتكن من �شغاف قلبه،
ا�ستقام �سلوكه لاللتزام ب�رشع اهلل تعاىل
بيقني وراحة بال ،دون تردد �أو ت�سويف،
والعك�س �صحيح �إذا �ضعف الإميان �أو
انعدم؛ ح�صل االنحراف والبعد عن
منهج اهلل تعاىل؛ فجاءت امل�صائب،
والنكبات ،والأحزان ،والأمرا�ض
احل�سية ،واملعنوية.
وقد جاء يف احلديث ال�رشيفَ :ع ْن
�أَبِي ُه َريْ َر َة َر ِ�ض َي هَّ
الل ُ َعنْ ُه َقا َلَ :قا َل
�صلَّى هَّ
َر ُ�سو ُل هَّ
َ
َ
ّ
الل ُ َعليْ ِه َو َ�سل َمَ (( :م ْن
اللِ َ
َكا َن يُ�ؤْمِ ُن ب هَّ
ِاللِ َوالْيَ ْو ِم ْ
الآخِ ِر ف اََل يُ�ؤْ ِذ
َجا َرهَُ ،و َم ْن َكا َن يُ�ؤْمِ ُن ب هَّ
ِاللِ َوالْيَ ْو ِم ْ
الآخِ ِر
�ضيْفَـهَُ ،و َمـ ْن َكا َن يُ�ؤْمِ ُن ب هَّ
ِاللِ
َفلْيُ ْك ِر ْم َ
َ
َوالْيَ ْو ِم ْ
ْ
�ص ُم ْت))
الآخِ ِر َفلْيَ ُقل خَ يرْ ً ا �أ ْو ِليَ ْ
[.]1
وورد � ً
أي�ضا يف احلديث ال�رشيفَ :ع ْن
�أَبِي ُه َريْ َر َة َر ِ�ض َي هَّ
�صلَّى
الل ُ َعنْ ُه �أَ َّن ال ّنَب َِّي َ
هَّ
اَ
ني
ّان حِ َ
الل ُ َعلَيْ ِه َو َ�سلَّ َم َقا َل((:ل يَز يِْن ال َز يِ
ني يَ�سرْ ِ ُق
يَز يِْن َو ُه َو ُم�ؤْمِ ٌنَ ،و اَل يَ�سرْ ِ ُق حِ َ

َو ُه َو ُم�ؤْمِ ٌنَ ،و اَل يَ�شرْ َ ُب خْ َ
ني
ال ْم َر حِ َ
و�ض ٌة
يَ�شرْ َبُ َهـا َو ُه َو ُم�ؤْمِ ٌنَ ،وال ّتَ ْوبَ ُة َم ْعـ ُر َ
بَ ْع ُد))[.]2
وبالت�أمل والنظر يف هذين احلديثني
ال�رشيفني امل�شار �إليهما يتبني بكل
جالء وو�ضوح االرتباط الوثيق بني
الإميان وال�سلوك؛ وعلى هذا يكون من
الزم القول �أن نكرر ون�ؤكد على �أهمية
الإميان يف حياة امل�سلم؛ بل هو �سفينة
النجاة التي بها ينجو امل�سلم من عقاب
ربه ،وي�سعد يف الدنيا والآخرة.
ويف ذلك يقول ال�شاعر:
ما بال دينك تر�ضى �أن تدن�سه
الدن�س؟
وثوبك – الده َر  -مغ�سول من
ِ
ترجو النجاة ومل ت�سلك طريقتها
اليب�س
�إن ال�سفينة ال جتري على
ِ
وقال �آخر:
�إذا الإميان �ضاع فال �أمان *** وال دنيا
ملن مل يحي دينا
وبعد ذلك �أعرج على معنى الإميان عند
�أهل ال�سنَّة واجلماعة فهو :قول بالل�سان،
وعمل باجلوارح ،واعتقاد بالقلب ،يزيد
بالطاعة ،وينق�ص باملع�صية.
ويعرف الإميان ب�شكل مف�صل ودقيق
ب�أنه« :الت�صدي ُق اجلازم بوجود اهلل

كبائر ّ
الذنوب

نوب واملعا�صي يف َوق ِعها
تَختَ ِل ُ
ف ال ّ ُذ ُ
نتيج ِتها والأ�رضار
ويف
ف�س
يف ال ّنَ
َ
ِ
املُرت ّتبة عليها ،ومهما كان ،ف�إنَّها
ِك يف كو ِنها خط�أ ال َع ِ
بد لمِ قا ِم
تَ�شترَ ُ
ِ
ِ
ت�صنيف
العلماءُ على
ق
ف
ت
ي
َ
ُ
ّ
ر ِّبه ،و َ
ُ
ِ
الذّ ِ
ال�صغائرِ ،
نوب يف �صنفنيِ؛
ُ
ذنوب َّ
دالالت تقو ُد
والكبائر ،ويف �أ�سمائها
ٌ
جمع الكبرية،
َبائر
ُ
�إىل املَعنى ،فالك ُ
العظيم من ال ّ ُذنوب ،ويف َ
ذلك
ومعناها
ُ
تعظيم لأمرِ ها وتنبي ٌه خِلطَ رِ ها وما
ٌ
ب عليها �أو يَجني ِه ال َعب ُد ِمنها ،وقَد
يَرت ّتَ ُ
َذكَرها اهلل ُ تَعاىل يف القر�آن الكرمي
فقال� ﴿ :إِ ْن تجَ ْ تَ ِنبُوا كَبَا ِئ َر َما تُنْ َه ْو َن
�س ِّيئَا ِتك ُْم َونُ ْد ِخلْك ُْم
َعنْ ُه نُ َك ِف ّْر َعنْك ُْم َ
ِ
َ
كرها على
ذ
فدل
ميا ﴾،
ّ
ُم ْدخَ اًل كَرِ ً
ُ
نوب �إىل كبائ َرِ
ِ
ِ
ت�صنيف ال ّ ُذ ِ
ح ِة
�ص َّ
الَ
و�صغا ِئر ،و ُكلُّها يف مقا ِم اهللِ كبرية� ،إ ّ
َ
ِّ
ع�ضها ي ّتَ ِ
بال�صغرِ نظراً ملا
ف
�ص ُ
� َّأن بَ َ
ال�سحر،
هو �أكبرَ ُ من ُه ،فالقَت ُل �أكبرَ ُ من ِّ
أكرب من القتل ،ويف قولِ
وال�ش ُ
ِرّ
ك� ُ
العلماء �أن ال كبري َة مع اال�س ِتغفا ِر وال
ُ
�صغري َة مع الإ�رصار ،و�أمث ُل الأقوالِ
ِ
ب علي ِه
يف
تعريف الكَبائر �أنَّها ما يَرت ّتَ ُ
ح ّ ُد يف ال ّ ُدنيا �أو وعي ٌد يف الآخر ِة �أو
غ�ضب �أو تهدي ٌد �أو ل َعن ،ومع اخ ِت ِ
الف
ٌ
العلما ِء وال ِفرقِ يف مفهو ِم الكَبائر،
يبقى هذا القو ُل �أمثَ َل ما قي َل يف
تعريفها؛ ل�سالم ِت ِه من القوا ِد ِح الوارد ِة
ال�سلف.
على غريِه ،وال�ش ِتها ِر ِه عن َد َّ

�شرح لكلمة القيوم :
القيوم �أي قائم على كل نف�س
بعلمه و تدبريه وتربيته و
الأخذ بيده  ،قيوم �صيغة مبالغة
�شديد العناية مبخلوقاته  ،قائم
على كل نف�س مبا ك�سبت � ،أنت
مراقب  ،قال تعاىل�ِ ﴿ :إ َّن َر َّب َ
ك
اد ﴾ [�سورة الفجر]14 :
�ص ِ
َل ِبالمْ ِْر َ

تعاىل ،وات�صافه بكل �صفات الكمال،
ونعوت اجلالل ،وا�ستحقاقه وحده
العبادة ،واطمئنان القلب بذلك
اطمئنا ًنا تُرى �آثاره يف �سلوك الإن�سان،
والتزامه ب�أَوامر اهلل تعاىل ،واجتناب
نواهيه[ .]3وخال�صة القول؛ ف�إن
اهلل تعـاىل يقولَ :و َم ْن يُ�ؤْمِ ْن ب هَّ
ِاللِ يَ ْهدِ

ق�سم ُجمهور الفُقهاء من احلنف ّية،
ّ
وال�شافعية ،واملالكية ،واحلنابلة
وعدمه،
ال�صالة ح�سب تَ�أ ّكدها َ
ُ�سنن ّ
وح�سب ما يَرتتّب على تركِها �إىل
ق�سمها ا َ
حلنف ّية �إىل
ق�سمني؛ حيث ّ
فال�سنن عن َدهم هي
ُ�سنن و�آداب؛
ُّ
ال�سنّة ا ُ
مل�ؤ ّكدة عن ر�سول اهلل �صلّى
َ
اهلل عليه و�سلم ،والتي واظ َب على
َ
ال�صحاب ُة
وواظب عليها
فعلها،
ّ
ال�سنن �إذا
فهذه
عليهم،
اهلل
ر�ضوان
ُ
رص ا ُ
مل�سلم على تركها �أثِمّ � ،أما
�أ� ّ

َقلْبَ ُه َو هَّ
الل ُ ِب ُك ِّل َ�ش ْي ٍء َعلِي ٌم ﴾ [التغابن:
 ،]11ويعلق ال�شوكاين رحمه اهلل
على هذه الآية يف تف�سريه؛ فيقول� :أي:
من ي�صدق ،ويعلم �أنه ال ي�صيبه �إال ما
ق َّدره اهلل تعاىل عليه؛ يهدي قلبه لل�صرب
والر�ضا بالق�ضاء ،وقيل :يهدي قلبه
عند امل�صيبة فيعلـم �أنها من اهلل تعاىل،

ُ�سنن ال�صالة

الآداب فهي ال�سنن غري امل�ؤ ّكدة،
فق�سموها �إىل �أبعا�ض
� ّأما ال�شافع ّية
ّ
ال�سنن التي تجُ رب ب�سجود
وهي
ُّ
مل�صلّي عمداً
ال�سهو� ،سوا ًء تر َكها ا ُ
وهي الّتي ال
�أو �سهواً ،وهيئات؛
َ
فق�سموها �إىل
تجُبرَ ّ � ،أما املالك ّي ُة
ّ
ال�سنن
هي
ال�سنن
ُ�سننَ ٍ ومندوبات؛
ُ
ال�سنن غري
امل�ؤ ّكدة ،واملندوبات
ُ
فق�سموا
امل�ؤكدةّ � ،أما فقهاء احلنابلة ّ
ال�سنن باعتبار القول والفعلِ �إىل ُ�سنن
ُ
و�سنن �أفعال وهيئات.
�أقوالُ ،

اجتماع الأ�سماء احل�سنى يف لفظ اجلاللة :
�أيها الأخوة « ،اهلل» َمن ؟ قال بع�ض العلماء َ :علَ ٌم على الذات  ،وقال بع�ضهم  :علَم على واجب الوجود
 ،كلمة علم �أي ا�سم  ،و عندنا يف اللغة ا�سم العلم  ،علَم على واجب الوجود � ،أن يف الكون واجب وجود و
ممكن وجود و م�ستحيل وجود  ،م�ستحيل �أن يكون اجلزء �أكرب من الكل  ،ي�ستحيل �أن يكون االبن �أكرب من
�أبيه  ،هذه �أ�شياء م�ستحيلة � ،أما الأ�شياء املمكنة ما �سوى اهلل فممكن  ،ممكن �أن يكون وممكن �أ ّالَ يكون ،
و�إذا كان على ما هو �أو على غري ما هو � ،أما واجب الوجود فال بد من وجوده �إنه اهلل  ،فكلمة « اهلل « علم
على واجب الوجود  ،واهلل �صاحب الأ�سماء احل�سنى كلها ُ ،جمعت الأ�سماء احل�سنى كلها يف « اهلل « ف�إذا قلت
علي � ،إذا قلت  :يا اهلل الأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف
يا اهلل � ،أي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا ّ ُ
لفظ اجلاللة  ،الذي هو علم على الذات � ،أو علم على واجب الوجود  ،هل �سمعتم يف الأر�ض كلها �أن جهة
ت�ستطيع �أن ت�سمي نف�سها « اهلل» ؟ م�ستحيل  ،طبعاً امل�ؤمنون بدافع من �إميانهم و تعظيم ربهم � ،أما الكفار
وامللحدون فال يجر�ؤون على هذا� ،إنهم يعلمون يف �أعماقهم �أن اهلل �سينتقم منهم  ،لأن كفرهم لي�س �أ�صي ً
ال
 ،الكفر و الإحلاد �سطحي  ،هم يف �أعماق �أنف�سهم ي�شهدون �أن اهلل موجود  ﴿ :لمَ ْ تَ ُك ْن ِفتْنَتُ ُه ْم �إ اَِّل �أَ ْن َقالُوا
َو هَّ
اللِ َر ِّبنَا َما ُكنَّا ُم�شرْ ِ ِك َ
ني ﴾ [�سورة الأنعام ]23 :قال تعاىل ﴿ :انْ ُظ ْر َكيْ َف َك َذبُوا َعلَى �أَنْفُ�سِ ِه ْم﴾ [�سورة
الأنعام]24 :

�سبب نزول �سورة الإخال�ص
ف�سون� :إنّ �سبب نزول �سورة الإخال�صَ ،مر ّ ُده �إىل �س�ؤال ا ُ
قال ا ُ
وال�سالم-
مل�رشكني
للنبي الكرمي -عليه ّ
ال�صالة ّ
مل ِرّ
ّ
َ
َ
ِ
ّبي الكرمي
ن
ال
أجابهم
�
و
إخال�ص،
ل
ا
�سورة
وتعاىل
�سبحانه
اهلل
أنزل
�
ف
وتعاىل،
�سبحانه
هلل
ا
لهم
ف
�ص
ي
أن
�
منه
وطلبهم
َ
ّ
ُ
بي بن كعب
عليه ّال�صالة ّ
وال�سالم -عن �س�ؤالهم حول �صفات اهلل تعاىل من خالل �آيات �سورة الإخال�ص ،حيث َروى �أ ّ ُ
الل ُ تعاىلُ ( :ق ْل ُه َو هَّ
الل ُ علَي ِه و�سلَّ َم :ان�سِ ب لَنا ر ّبَ َك ،ف�أَنز َل هَّ
اللِ �صلَّى هَّ
ني قالوا لر�سولِ هَّ
الل ُ
رشك َ
ر�ضي اهلل عنه�( :أ َّن امل� ِ
�أَ َح ٌد هَّ
ميوت � اَّإل �سيو َرثُ  ،و�إ َّن
موت ،وال �شيء
ُ
لي�س �شي ٌء يولَ ُد � اَّإل �سيَ ُ
ال�ص َم ُد)َّ ،
*الل ُ َّ
وال�ص َم ُد :الَّذِ ي لمَ ْ يَ ِل ْد َولمَ ْ يُولَ ْد؛ لأ ّنَ ُه َ
هَّ
ولي�س كمث ِل ِه �شيءٌ) .وجاء يف �سبب
ميوت وال يو َرثُ َ ،و(لمَ ْ يَ ُك ْن لَ ُه ُك ُف ًوا �أَ َح ٌد) قا َل :مل يَ ُكن لَ ُه �شبي ٌه وال عِ د ٌل،
الل َ ال
ُ
َ
وال�سالم� -أن يَ�صف لهم ر ّبَه ،ف�أنزل اهلل
نزول �سورة الإخال�ص كذلك �أنّ اليهود والنّ�صارى �س�ألوا
النبي -عليه ّ
ال�صالة ّ
ّ
النبي �صلَّى اهلل ُ عليْ ِه و�سلَّ َم ،فقالوا:
أتوا
�
د
اليهو
ن
�
أ
(
عنه:
اهلل
تعاىل �سورة الإخال�ص ، .ف ُروِي عن ابن عبا�س ر�ضي
َ
ّ
َ
َّ
ف لنا ر ّبَك الذي تعب ُد ،ف�أنزل اهلل ُ ع َّز وج َّلُ ( :ق ْل ُه َو هَّ
ِ�ص ْ
الل ُ �أَ َح ٌد� ..إىل �آخرها) ،فقال :هذه �صف ُة ر ّبي ع َّز وج َّل).

�إ�سالميات

في�سلم لق�ضائه وي�سرتجـع ،فيقــول:
﴿ �إِ ّنَا للِ هَّ ِ َو�إِ ّنَا �إِلَيْ ِه َراجِ ُعو َن ﴾ [البقرة:
 ،]156وقيل :هـو �إذا ابتلي �صرب ،و�إذا
�أنعم عليه �شكر ،و�إذا ُظلم َغفر ،ويظهر
�أنها هداية عامة؛ �أي :يهديه اهلل تعاىل
لكل عمل �صالح؛ فيه �سعادة الدنيا
والآخرة[.]4
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هل ي�صبح كاظم «�ساهرا» �أم يظل «�سامرائيا»؟
�أعلن اخلبري القانوين ،طارق حرب� ،أن �إجراء تبديل ا�سم كاظم ال�ساهر قد يتطلب �أ�سبابا مقنعة تدعو لذلك ووافقت وزارة
الداخلية يف وقت �سابق ،يف ت�صريح لأحد �ضباطها لوكالة الأنا�ضول ،على تغيري لقب كاظم جبار �إبراهيم ال�سامرائي (ال�شهري
بال�ساهر) �إىل «ال�ساهر» بدال من «ال�سامرائي» ،لتجنب �أي اختالف يف الأوراق ال�شخ�صية الأخرى.
�إال �أن اخلبري القانوين،
طارق حرب� ،أعلن يف بيان
�صحفي (ن�رش يف ال�سومرية
نيوز)� ،أن املادة  22من
قانون البطاقة الوطنية
يعرف
رقم  3لعام ،2016
ّ
اللقب ب�أنه «ا�سم ال�شهرة
الذي يعتمده رب الأ�رسة
امل�سجل يف ال�سجل املدين
ّ
وقاعدة املعلومات املدنية
يف املادة الأوىل من هذا
القانون»كما ا�شرتط القانون
لإجراء تبديل اللقب «�أن
تكون هناك �أ�سباب مقنعة
تدعو �إىل ذلك ،على �أن

تتوىل مديرية اجلن�سية
واملعلومات املدنية ن�رش
الطلب يف �إحدى ال�صحف
املحلية ملرة واحدة ،وينظر
م�ضي  15يوما
يف الطلب بعد
ّ
من تاريخ الن�رش»وت�ساءل
اخلبري القانوين ما �إذا
كان لدى كاظم ال�سامرائي
«�سبب مقنع يدفع �إىل
تبديل اللقب» ،وما �إذا
كان «املجل�س املحلي يف
�سامراء �أو قائمقام �سامراء
�أو وجوه �سامراء �سيعرت�ضون
طاملا �أن اعتزال لقب
�سامرائي يتعلق بهم».

وتابع حرب �أن «املوافقة
على تبديل اللقب �صالحية
مرتوكة لتقدير املدير العام
ملديرية اجلن�سية والأحوال
وللمحكمة
املدنية
ال�صالحية يف املوافقة
على التبديل من عدمه»وقد
�أعلن مدير اجلن�سية العامة،
اللواء هيثم فا�ضل الغرباوي،
اخلمي�س  7فرباير ،عن
و�صول طلب تغيري لقب
الفنان كاظم ال�ساهر �إىل
املديرية ،و�أو�ضح �أن ذلك
جاء عقب موافقة وزارة
الداخلية على الطلب.

رابح ظريف  :مت توزيع  50بطاقة
فنان خالل  2018بامل�سيلة

مت بر�سم العام  2018بامل�سيلة توزيع  50بطاقة فنان �شملت جماالت الن�شاط الفني بالوالية ،ح�سب
ما ك�شف عنه مدير الثقافة ،رابح ظريف .
و �أو�ضح ذات امل�س�ؤول على
هام�ش االحتفاالت بر�أ�س ال�سنة
الأمازيغية  2969التي جرت بدار
الثقافة قنفود احلمالوي بعا�صمة
احل�ضنة مت �ضمنها توزيع رمزي
لثالث بطاقات لفنانني ت�شكيليني،
�أن البطاقات املوزعة �شملت
الن�شاطات الفنية على خمتلف
�أنواعها املو�سيقية و الت�شكيلية
والنق�ش والزخرفة والغناء
وال�شعر امللحون وغريها كما
راعت جانب الأقدمية واالنت�شار
حمليا و وطنيا للفنان املقرتح
ت�سليمه البطاقة.
وبالنظر لل�صعوبات التي يعي�شها
الفنانون حمليا من بينها نق�ص
الإمكانات املالية ف�إن مديرية
الثقافة قامت مبرافقتهم من
خالل ا�ستالم ملفاتهم ودرا�ستها
والت�أ�شري عليها و �إر�سالها للديوان
الوطني للفنون والآداب الذي
يتوىل من جهته ا�ست�صدار بطاقة
الفنان.
و لكون والية امل�سيلة تعج

باملواهب الفنية وين�شط بها
فنانون كرث ف�إن مديرية الثقافة
تتعهد مبوا�صلة �إر�سال ملفات
الفنانني �إىل ذات الديوان حل�صول
�أكرب عدد ممكن من الفنانني على
بطاقة الفنان ،وفق ما ذكره ال�سيد
ظريف الذي �أ�شار �إىل �أن مديرية
الثقافة تتلقى با�ستمرار طلبات

الفنانني مع تخ�صي�ص مكتب لهذا
الغر�ض.
وت�سهر مديرية الثقافة بح�سب
م�س�ؤولها على و�صول البطاقة �إىل
«الفنان احلقيقي» خ�صو�صا ذلك
الذي ين�شط با�ستمرار حمافظا
على �إبداعاته يف جمال ن�شاطه
�إذ يعد امليدان والإنتاج الفني

–كما قال� -أهم معيار لقبول
ملف طالبي بطاقة فنان ثم جمال
الن�شاط و�أهميته وغريها من
املعايري.
للإ�شارة جتري بوالية امل�سيلة
فعاليات �أ�سبوع الرتاث الأمازيغي
الذي يت�ضمن ن�شاطات فنية
وثقافية وندوات ذات ال�صلة.

تفاقم الأزمة الإنتاجية لـ «زنزانة »7

تفاقمت الأزمة الإنتاجية
لفيلم «زنزانة  ،»7بطولة

�أحمد زاهر ون�ضال
ال�شافعي ،لعدم قدرة اجلهة

املنتجة على ا�ستكمال
الت�صوير� ،إثر مرورها
ب�أزمة مالية طاحنة.
وقال م�صدر من داخل
الفيلم� ،إن املنتج بالل
�صربي قال للأبطال
ن�صاً« :م�ش معايا فلو�س
�أكمل الفيلم و�شكله م�ش

املدير م�س�ؤول الن�رش
يومية وطنية �شاملة
ت�صدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
�ش ذ م م ر�أ�سمالها  5.000.000٫00د ج

العنوان

� 92شارع �سيلفان فورا�سييه املرادية اجلزائر

�شفيقة العرباوي
elwassatjournal@gmail.com
النقال 0661.41.25.76:

هيكمل» ،م�ضيفاً �أن هناك
حالة من الغ�ضب انتابت
الأبطال رغم ح�صولهم على
دفعاتهم املالية امل�ستحقة
حتى توقف الت�صوير قبل
�شهر ،ولكنهم غري متقبلني
مل�س�ألة توقف الت�صوير بعد
املجهود الذي بذلوه على

مدار فرتات الت�صوير بني
القاهرة والغردقة.
وي�شارك يف بطولة «زنزانة
 »7عبري �صربي ومنة
ف�ضايل ومايا ن�رصي و�أحمد
التهامي ومدحت تيخة،
من ت�أليف ح�سام مو�سى
و�إخراج �إبرام ن�ش�أت.

رئي�س التحرير
وداد احلاج
هاتف التحرير :

021.69.64.83

elwassatmd@gmail.com
موقع الأنرتنت

www.elwassat.com

"�أب�سايد" يت�صدر
�إيرادات ال�سينما
الأمريكية
احتل الفيلم الكوميدي اجلديد «ذي �أب�سايد» �صدارة �إيرادات
ال�سينما يف �أمريكا ال�شمالية مببيعات تذاكر جتاوزت 19.5
مليون دوالر .الفيلم بطولة كيفن هارت ،وبرايان كران�ستون،
ونيكول كيدمان ،ومن �إخراج نيل برغر .وتراجع فيلم
احلركة واملغامرة رجل املاء «�أكوا مان» �إىل املركز الثاين
بـ  17.265مليون دوالر .الفيلم من بطولة الفيلم جاي�سون
موموا ،و�آمرب هريد ،ووليام دافو ،ونيكول كيدمان ويخرجه
جيم�س وان.
واحتل الفيلم اجلديد «�أدوغز واي هوم» الرتتيب الثالث بـ
 11.3مليون دوالر ،وهو من بطولة كيمي الك�سندر ،وفرح
افيفا ،وكري�س باور ،ومن �إخراج ت�شارلز مارتن �سميث.
واحتل فيلم الر�سوم املتحركة «�سبايدر مان� :إنتو ذا �سبايدر
فري�س» املركز الرابع بـ  9ماليني دوالر.

� 14أفريل  2019موعد طرح
اجلزء الأخري من «�صراع العرو�ش»
ك�شفت �رشكة « »HBOعن املوعد النهائي املرتقب لطرح املو�سم
الثامن والأخري من م�سل�سل الفانتازيا امللحمي «�رصاع العرو�ش»،
يوم � 14أفريل القادم ،وجاء ذلك يف ال�رشيط الدعائي الذي عر�ضته
ال�شبكة قبل عر�ض احللقة الأوىل من �أحد م�سل�سالتها.
ومن املقرر �أن يت�ضمن املو�سم الأخري �ست حلقات ،وبالرغم من
�أنه عدد �أقل مقارنة باملوا�سم ال�سابقة من �سل�سلة الفانتازيا� ،إال �أن
ال�رشكة املنتجة وعدت حمبي ال�سل�سلة ب�أن تتجاوز مدة كل حلقة
�ساعة ون�صف ال�ساعة.
ً
وفيما �سي�شهد املو�سم القادم ختام امل�سل�سل الأكرث ترقبا وم�شاهدة
على م�ستوى العامل ،ال تزال ال�رشكة املنتجة حتتفظ يف جعبتها
بالعديد من امل�شاريع القادمة ومنها �إنتاج جمموعة حلقات جديدة
تدور �أحداثها قبل زمن ق�صة �رصاع العرو�ش الأ�صلية �أي قبل �آالف
ال�سنوات ،ملعرفة �أ�رسار و�أ�صول عائالت وممالك وي�سرتو�س.
و�أظهر بالفيديو الذي و�صلت مدة عر�ضه دقيقة و�أربعون ثانية
عدداً من �أبرز جنوم ال�سل�سلة منهم النجمة �صويف ترنر وكيت
هارينجتون ،ومي�سي ويليامز.

�إمييل االدارة

ال�سحب

acm_comunication@yahoo.fr
الفاك�س الهاتف:
021737128

التوزيع

اال�شهار

 ANEPالوكالة الوطنية لال�شهار
با�ستور اجلزائر

مطبعة اجلزائر الو�سط  SIAمطبعة
ورقلة
�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

مالحظة

كل وثيقة �أو �صورة ت�صل اجلريدة الترد
�إىل ا�صحابها �سواء ن�رشت ام مل تن�رش
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تع ّرف على " "Corollaاجلديدة كليا من "تويوتا"

ا�ستعر�ضت �رشكة تويوتا
منوذجها اجلديد من �سيارات
" "Corollaاملخ�ص�صة لل�سوق
الآ�سيوية والرو�سية وبنيت
هذه ال�سيارة على من�صات
" ،"TNGAوحملت تغيريات
جذرية من حيث الت�صميم

مقارنة ب�سيارات ""Corolla
التي طرحت يف الأعوام الثالثة
الفائتة ،واختلف فيها �شكل
الواجهتني الأمامية واخللفية،
و�شكل امل�صابيح التي �أ�صبحت
�أكرث ان�سيابية وزودت بتقنيات
"."LED

�أما من الداخل ،ف�أتت هذه
ال�سيارة بواجهة قيادة متطورة
مزودة ب�شا�شة تعمل باللم�س
مبقا�س  10بو�صات يف املنت�صف،
و�شا�شة  7بو�صات �أمام ال�سائق،
ومقود مزود ب�أزرار للتحكم
ب�أنظمة املولتيميديا والرد على

الهاتف عرب البلوتوث.
وزودت " "Corollaاجلديدة
ب�أنظمة ال�ضبط الأوتوماتيكي
للم�سار ،وكامريات �أمامية
وخلفية ،وحمرك  1.6لرت بعزم
 122ح�صانا ،وعلبة �رسعة
�أوتوماتيكية بـ  6مراحل.

تدر�س اال�ستحواذ على فيات كراي�سلر

هيونداي ت�صبح �أكرب �شركة
�سيارات بالعامل
تناقلت الإ�شاعات جمددا عن
اندماج حمتمل بني هيونداي
وفيات كراي�سلر ،حيث �رصحت
Asia
جلريدة
م�صادر
� Timesأن الرئي�س التنفيذي
لهيونداي موتور ،ت�شوجن
موجن كو ،يراقب �أ�سهم فيات
كراي�سلر عن كثب وي�ستهدف
�رشاء ح�صة كافية من الأ�سهم
لال�ستحواذ على ال�رشكة قبل
مغادرة �سريجيو مارت�شيوين
العام القادم .الهدف هو �إغراء
فيات كراي�سلر باالندماج مع
هيونداي يف وقت مغادرة
مارت�شيوين وخواء املن�صب
الأهم لل�رشكة ،خا�صة و�أن
رئي�س جمل�س الإدارة احلايل
جون �إلكان عري مهتم بالإدارة
التنفيذية لل�رشكة بنف�سه.
هيونداي قد تكون �رشيكا
جيدا لفيات كراي�سلر ،باعتبار
�أن الأخرية �ضعيفة يف املنطقة
املركز
وهي
الآ�سيوية،
الرئي�سي ملبيعات هيونداي،
بينما قد ت�سهل اتفاقية جتارة

حرة بني الواليات املتحدة
وكوريا اجلنوبية عمليات نقل
املوديالت بني الدولتني.
ويُذكر ان �سريجيو مارت�شيوين،
الرئي�س التنفيذي لفيات
كراي�سلر ،عرب يف املا�ضي
عن رغبته يف االندماج مع
�رشكة �أخرى ،حيث عر�ض
�صفقة اندماج على جرنال
موتورز بغري جناح ،كما حاول
مع �رشكات �أخرى مثل بيجو-
�سيرتوين و�رشكات �صينية،
لذا الأمر ممكن بالت�أكيد العام
القادم .اجلدير بالذكر �أن
جمموعة فيات كراي�سلر متتلك
عالمات جيب ورام ودودج
وكراي�سلر وفيات و�ألفا روميو
ومازيراتي والن�سيا ،يف حني
�أن جمموعة هيونداي متتلك
هيونداي وكيا وجيني�سي�س،
و�إذا ما حدث اندماج بالفعل
بينهما� ،سي�ؤدي ذلك لإن�شاء
�أكرب �رشكة �سيارات يف العامل
مببيعات  11.5مليون �سيارة
�سنويا.

بي �إم دبليو الفئة الثامنة كوبيه  2019تك�شف نف�سها ر�سميا
�أزاحت بي �إم دبليو ال�ستار
�أخريا عن الفئة الثامنة كوبيه
اجلديدة عقب �أ�شهر من
ال�صور التج�س�سية والت�رسيبات
املختلفة ..ونعر�ض لكم فيما
يلي �أهم معامل وتفا�صيل
ال�سيارة الفاخرة ،بي �إم دبليو
�أكدت على �أن الرتكيز يف
الكوبيه اجلديدة هو توفري
جتربة قيادة مثرية وديناميكية،
حيث مت �ضبط ال�شا�سيه
ومولدات الطاقة ونظام التعليق
لعر�ض “ر�شاقة ترتقى على

املناف�سني ودقة المتناهية كما
هو متوقع من �سيارة ريا�ضية يف
قمة جمالها”.
الت�صميم اخلارجي
خارجية الفئة الثامنة كوبيه
اجلديدة �أنيقة وجتمع بني
ال�سطوح الع�ضلية يف حزمة
موحدة تفوح برائحة عالمة
بي �إم دبليو وتلتزم مبالمح
ت�صميمها ،واملثال الأبرز
على ذلك هو �شبكة التهوية

ال�ضخمة على �شكل الكليتني  680نيوتن.مرت ،بت�سارع من
وي�صل طول الكوبيه �إىل  4,843ال�صفر �إىل  100كلم\�س يف
مليمرت وعر�ضها  1,902مليمرت  4.9ثانية املحرك الثاين تريبو
وارتفاعها  1,341مليمرت مزدوج �سعة  4.4لرت بثماين
وقاعدة عجالتها � 2,822سلندرات بقوة  523ح�صان
وعزم دوران  750نيوتن.مرت،
مليمرت.
بت�سارع �إىل  100كلم\�س يف
 3.7ثانية فح�سب ..ويت�صل
املحركات
املحركان بجري �أوتوماتيكي
الفئة الثامنة كوبيه �ستتوفر بثمان �رسعات.
مبحركني ،الأول ترييو ديزل
�أهم املميزات
�سعة  3.0لرت ب�ست �سلندرات
بقوة  315ح�صان وعزم دوران

رولزروي�س حتقق �أعلى مبيعات على مر
 115عاماً!
�أعلنت رولز روي�س عن متكنها من بيع � 4,107سيارة خالل ،2018
وهو ما يُعد �أعلى معدل مبيعات �شهدته ال�رشكة خالل تاريخها
على مدى  115عام ،متغلبة بذلك على رقمها القيا�سي ال�سابق يف
 2014عندما باعت  4,063ن�سخة.
متثل مبيعات ال�رشكة يف  2018زيادة ن�سبتها  %22مقارنة بعام
 2017عندما متكنت من بيع � 3,362سيارة فقط ،حيث يعزي
تور�سنت مولر اوتفو�س ،مدير رولز روي�س التنفيذي� ،أغلب هذا
النمو �إىل تد�شني و�إنتاج اجليل الثامن من فانتوم الرائدة.
تظل �أمريكا ال�شمالية حالياً هي �أكرب �أ�سواق رولز روي�س ،حيث
�أنها م�س�ؤولة عن ثلث مبيعات ال�رشكة عاملياً ،بينما ت�شكل �أوروبا
و�آ�سيا  %20فقط ،رغم �أن ال�صني حتديداً منت مبيعاتها يف  2018بن�سبة  %40خا�صة لطرازات فانتوم وجو�ست ،كما منت مبيعات
اململكة املتحدة �أي�ضاً بن�سبة  %10رغم التحديات ال�سيا�سية واالقت�صادية التي متر بها البالد.
هذا ويتوقع مولر �أن حتظى رولز روي�س بعام رائع �أي�ضاً يف  2019مع بدء الإنتاج املو�سع لـ SUVكولينان اجلديدة ،حيث �أن الطلب
امل�سبق عليها يغطي الفرتة حتى الربع الثالث من العام اجلاري ،ما ي�شري لكونها �ستكون الطراز الأعلى مبيعاً من العالمة الربيطانية
الفاخرة هذا العام.

وت�أتي الكوبيه بنظام تعليق
من طراز  Mاملتكيف ب�شكل
قيا�سي ،والذي ي�شمل نواب�ض
�إلكرتونية متطورة ،بالإ�ضافة
�إىل �أحدث نظم التوجيه
الفعال من بي �إم دبليو ،ونظام
فعال ملنع الدحرجة ،و�أنظمة
�سالمة متعددة مثل التحكم
الأوتوماتيكي يف �رسعة ال�سري
ونظام امل�ساعدة للبقاء يف
حارة الطريق واحلماية من
اال�صطدام اجلانبي وامل�ساعدة
على الركن.

داخل املق�صورة جند �شا�شة
مل�سية بطول � 10.25إن�ش
للوحة القيادة ،و�شا�شة �أخرى
� 12.3إن�ش للوحة العدادات.
اجلمع بني عوامل مر�سيد�س
 S-Classكوبيه وبور�ش 911
بي �إم دبليو تعتقد �أنه يوجد
فراغ بني مر�سيد�س S-Class
كوبيه وبور�ش  911ليتم مل�ؤه
بالفئة الثامنة اجلديدة ،والتي
جتمع بني �أهم ميزات املوديلني،
جتربة القيادة الريا�ضية املثرية
واملق�صورة الفاخرة.

" "Lada Grantaحتافظ على
�صدارة �سوق املبيعات الرو�سية

ن�رش موقع " "autostatنتائج
�إح�صائيات تظهر ال�سيارات التي
حققت �أعلى ن�سب مبيعات يف رو�سيا
خالل �شهر يناير .2019
وجاءت يف املرتبة الأوىل من الت�صنيف
" "Lada Grantaالتي بيع منها
� 7630سيارة ،وتلتها ""Lada Vesta
بـ � 7078سيارة.
وحلّت يف املرتبة الثالثة "Hyundai

 "Cretaالتي بيعت منها  4187ن�سخة،
وبعدها " "HyundaSolarisبـ
.3805
�أما بالن�سبة لل�رشكات التي باعت �أكرب
عدد من ال�سيارات يف رو�سيا ،يف يناير
هذا العام ،فكانت "�أوتوفاز" التي
باعت � 21531سيارة ،وتلتها "كيا" بـ
� 15691سيارة ،و"هيونداي" بـ 10843
�سيارة.
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�إ�شهار
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"�إل جي" تطور تقنيات جديدة للهواتف «وات�س �آب» تطلق حتديثا قد يكون
«مثاليا» للمجرمني!

�أعلنت �رشكة "�إل جي" عن تطويرها
لتقنيات جديدة �ستغري �آلية عمل
كامريات الهواتف ،وت�ضم هذه
التقنيات ح�سا�سات �ضوئية متطورة
�ست�ساعد كامريات الهواتف على
التعرف على وجوه امل�ستخدمني
ب�شكل �أدق مما يح�صل يف كامريات
الهواتف احلالية ،والأهم من ذلك
هو �أنها �ستمكن الكامريا من
التقاط �صور وفيديوهات ثالثية
الأبعاد.

كما تعمل "�إل جي" �أي�ضا على
تطوير ح�سا�سات تعمل بالأ�شعة
ما حتت احلمراء �ستزيد من قدرة
الكامريات على قيا�س امل�سافات
وحتديد عمق ال�صورة ،والتقاط
�صور عالية الدقة يف ظروف
الإ�ضاءة املنخف�ضة .و�أو�ضحت
ال�رشكة �أن هذه التقنيات �ست�أتي
يف هاتفها القادم "،"ThinQ G8
والذي �سي�أتي �أي�ضا مبعالج
" ،"855 Snapdragonومنفذ

�إل جي تطلق هاتفها G7
 ThinQاجلديد

�أعلنت �رشكة �إل جي �إطالق هاتفها
الذكي  ThinQ G7بكامريا معدلة،
مع االعتماد على تقنية الذكاء
اال�صطناعي.
و�أو�ضحت ال�رشكة الكورية اجلنوبية
�أن جهازها اجلديد مزود بنظام
غوغل �أندرويد  8ومعالج كوالكوم
 845 Snapdragonمع ذاكرة
و�صول ع�شوائي �سعة  4جيغابايت
وذاكرة داخلية �سعة  64جيغابايت.
وي�أتي الهاتف �إل جي اجلديد
ب�شا�شة قيا�س  6.1بو�صة وتعمل
بدقة  1440 x 3120بيك�سل وبتن�سيق
 ،19.5:9بالإ�ضافة �إىل وجود جتويف يف اجلزء العلوي لل�سماعة والكامريا
وامل�ست�شعرات .وتر ّوج ال�رشكة الكورية اجلنوبية لهاتفها الذكي اجلديد
من خالل الكامريا املتطورة املزودة باثنني من امل�ست�شعرات 16
ميغابيك�سل ،وميتاز �أحدهما بعد�سة وا�سعة الزاوية ،من �أجل التقاط
�صور �أكرث و�ضوحا مقارنة باملوديالت ال�سابقة ،مع ت�شوي�ش �أقل عند
ا�ستعمال العد�سة وا�سعة الزاوية .وتعول ال�رشكة الكورية على تقنية الذكاء
اال�صطناعي لإعدادات ال�صورة ،حيث تتعرف الكامريا على الأ�شياء
واملناظر املراد ت�صويرها وتقوم مبواءمة بارامرتات الت�صوير ،ويف ظل
ظروف الإ�ضاءة ال�سيئة يتم ا�ستعمال العديد من �أدوات امل�ساعدة ،وتوفر
الكامريا للم�ستخدم ما يبلغ جمموعه  19و�ضعا للت�صوير.
ومن �ضمن املزايا الأخرى ،التي يتمتع بها الهاتف ،الرتكيز على جودة
النغمات ،حيث يوفر هاتف �إل جي � ThinQ G7صوتا بجودة ،DTS:X
بالإ�ضافة �إىل معالج �صوت هاي فاي لت�شغيل ال�صوت عن طريق �سماعة
الر�أ�س .كما ميتاز هاتف �إل جي اجلديد مبقاومة املاء والأتربة و�سيتم
طرحه يف الأ�سواق العاملية مع بداية يونيو (حزيران) باللون الأ�سود
والرمادي.

" "USB-Cومنفذ " 3.5ملم"
لل�سماعات ،و�شا�شة عالية الدقة
مبقا�س  6.1بو�صة .وطرح الهاتف
الثاين " ،"Power G7بـ  210يورو،
وجاء ب�شا�شة مماثلة ل�شا�شة الهاتف
الأول ،وذاكرة و�صول ع�شوائي
 3غيغابايت ،وذاكرة داخلية 32
غيغابايت ،وبطارية كبرية ب�سعة
 5000ميللي �أمبري ،وكامريا �أ�سا�سية
 12ميغابيك�سل ،وكامريا �أمامية 8
ميغابيك�سل.

تعمل «وات�س �آب» على تطوير حتديث �أمني
جديد يتطلب من امل�ستخدمني ت�أكيد هويتهم
من خالل ب�صمة الإ�صبع لفتح التطبيق وبد�أ
تطبيق املرا�سلة ال�شهري ،اململوك من قبل
في�سبوك ،بالعمل على الآلية اجلديدة يف هواتف
�أندرويد و�سيجعل التحديث الأخري من ال�صعب
على �أجهزة ال�رشطة واملخابرات وغريها من
وكاالت �إنفاذ القانون ،قراءة الر�سائل املر�سلة
من قبل املجرمني والإرهابيني.
و�أو�ضح موقع ،»WABetaInfo« ،الذي
يتابع تطورات «وات�س �آب»� ،أن التحديث
ما يزال يف مرحلة « »alpha stageمن

التطوير� ،أول مرحلتي االختبار ،ولكن �سيتم
�إطالقه يف الإ�صدارات امل�ستقبلية ويتيح
التحديث اجلديد فتح التطبيق با�ستخدام
ب�صمات الأ�صابع عند حتميل «وات�س �آب»،
ولكنه لن يحمي املحادثات الفردية وقال
«�« :»WABetaInfoسيتم حماية التطبيق
ب�شكل كامل ،لذا �سيحتاج امل�ستخدم �إىل
توثيق هويته من �أجل ا�ستخدام وات�س �آب».
ويف يوليو املا�ضي ،اعرتفت �رشكة «وات�س
�آب» �أنه ميكن �إ�ساءة ا�ستخدام برنامج الت�شفري
اخلا�ص بها ،من قبل املجرمني والإرهابيني.

حتديث �أوريو ي�صل لهواتف �سام�سونغ غالك�سي
 S7و Edge S7
�أخريا بد�أت �سام�سونغ ب�شكل
ر�سمي يف ترقية هواتف غالك�سي
 S7و غالك�سي � S7إيدج لأحدث
ن�سخة من نظام الت�شغيل اندرويد
واملعروفة ب�إ�سم اندرويد �أوريو
.8.0
التحديث بدء بالو�صول فعلياً
لهواتف جالك�سي ا�س  7يف الهند
وبع�ض الدول اال�سيوية ودول
اخلليج العربي و�صوال للواليات
املتحدة الأمريكية ومن املنتظر
ان تتو�سع عمليات التحديث جلميع
الدول تباعاً خالل الأيام القادمة.

�سيقدم التحديث واجهة
اجلديدة
�سام�سونغ
 9.0 Experienceللهاتفني
بالإ�ضافة �إىل الكثري من
والإ�صالحات
التح�سينات
لأداء اجلهاز مع التح�سينات
الأمنية من �رشكة قوقل � ،أي�ضا
�سيقدم التحديث مزايا نظام
اندرويد �أوريو الرئي�سية مثل
�صورة داخل �صورة واالكمال
واخت�صارات
التلقائي
التطبيقات بالإ�ضافة لل�صور
التعبريية اجلديدة وامكانية تكرار
التطبيقات وغريها من املزايا ،

�إذا كنت من مالك هذه االجهزة
ميكنك البحث عن التحديث بدءاً
من اليوم وانتظار و�صوله لهاتفك
يف �أي حلظة.

ان�ستغرام ت�سمح ببيع
املنتجات عرب الق�ص�ص
مع ارتفاع عدد م�ستخدمي ق�ص�ص
ان�ستغرام �إىل  300مليون م�ستخدم
بد�أت ال�رشكة يف الرتكيز على
جلب اجلانب التجاري للق�ص�ص
اي�ضاً كما حدث مع املن�شورات
العادية داخل تطبيق ان�ستغرام كما
هو وا�ضح يف العنوان فقد بد�أت
ان�ستغرام بال�سماح بعر�ض ق�ص�ص
ت�سويقية الآن لأ�صحاب املنتجات

وذلك من خالل زر احلقيبة اجلديد
والذي ي�سمح لك بر�ؤية املزيد من
التفا�صيل عن املنتج املعرو�ض
والذهاب لل�رشاء مبا�رشة.
ان�ستغرام بد�أت اختبار هذه امليزة
منذ �أ�شهر وذلك بالتعاون مع 20
عالمة جتارية �شهرية وحققت
جناحاً كبرياً لذلك قرر القائمني
على ق�سم الأعمال يف ان�ستغرام

بدءاً من اليوم تو�سيع هذه التجربة
لت�شمل املزيد من احل�سابات
والعالمات التجارية .كم�ستخدمني
�سوف ن�ستفيد من هذه امليزة
بالت�أكيد �سواء لل�رشاء او للتعرف
على تفا�صيل املنتجات او حتى
حلجز مطعم وغريها من الأمور
التي �ستظهر الحقاً فور انت�شار هذه
امليزة للكثري من الدول.

خن�شلة
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�أمن والية امل�سيلة

الإطاحة ب�شبكة
خمت�صة يف تزوير
ملفات الت�أ�شرية
متكنت عنا�رص فرقة البحث والتحري
التابعة لأمن والية امل�سيلة  ،من تفكيك
�شبكة خمت�صة يف تزوير ملفات طلب
احل�صول على ت�أ�شريات تتكون عنا�رص
هذه ال�شبكة من �سبعة �أ�شخا�ص ترتاوح
�أعمارهم مابني  29و � 59سنة حيثيات
الق�ضية تعود ،حني ورود معلومات
م�ؤكدة تفيد بقيام املدعو ( ج,ن) 35
�سنة ،بتزوير الوثائق الإدارية املطلوبة
�ضمن ملفات طلبات الت�أ�شرية ،
وا�ستغالل للمعلومات  ،مت ن�صب كمني
للمجرم وتوقيفه باحرتافية عالية على
منت مركبة كان يقودها ال�سالف الذكر،
وبتفتي�ش الغطاء الداخلي للمركبة
 ،عرث بداخلها على �شهادات �إدارية
باللغة الفرن�سية  ،خمتومة باخلتم
الدائري مل�ؤ�س�سات عمومية � ،سند
دفع بنكي لبنوك عمومية ووكاالت  ،و
بطاقة ذاكرة  ،ليتم اقتياد املعني �إىل
املقر وبالتحقيق معه مت الو�صول �إىل
�رشكائه يف اجلرم � ،أين مت �إيقافهم
يف نف�س اليوم وا�ستمرارا للتحقيق مت
حجز جمموعة من الوثائق وال�شهادات
الإدارية وامل�رصفية ال�صادرة عن
خمتلف الإدارت العمومية ب�إقليم
الوالية وعددها ثمانية ( ، )08بالإ�ضافة
�إىل حجز �إعالم �آيل حممول � ،آلة ن�سخ
بها ما�سح �ضوئي  ،هواتف نقالة  ،جهاز
�سكانار  ،بطاقة ذاكرة  ،مت �إجناز ملف
ق�ضائي �ضدهم وتقدميهم �أمام ال�سيد
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة امل�سيلة
 ،الذي �أحالهم على قا�ضي التحقيق
الغرفة الثالثة �أين و�ضع كل من املدعو
حتت الرقابة الق�ضائية ( ج,ن) � 29سنة
( ف,د) � 35سنة  ( ،و,ي) � 41سنة ( ،
�س ه) � 59سنة  ،فيما ا�ستفاد البقية من
�إ�ستدعاءات للمثول الفوري .

عبدالبا�سط بديار

غليزان

العدد  /4867 :الثمن  :اجلزائر  10دج  -فرن�سا €1
يعترب �أ�صغر منتخب باجلنوب الكبري

مري حا�سي م�سعود يثني على ع�ضو املجل�س البلدي حممد احلبيب �ضب
�أثنى رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي ببلدية حا�سي م�سعود حممد يا�سني بن �سا�سي  ،على �أ�صغر منتخب مبجل�سه حممد احلبيب �ضب وذلك بالنظر للمجهودات
اجلبارة التي يبذلها يف متابعة خمتلف امل�شاريع التنموية املوجودة يف طور الإجناز بحي  1850م�سكن بعا�صمة النفط.

�أحمد باحلاج
�أكد مري بلدية حا�سي م�سعود حممد
يا�سني بن �سا�سي  ،يف ت�رصيح �صحفي
خ�ص به يومية «الو�سط «� ،أن العمل
اجلبار الذي يبذله ع�ضو املجل�س
ال�شعبي البلدي ببلدية حا�سي م�سعود
حممد احلبيب �ضب يف �إطار م�ساعدة
املجل�س يف املتابعة امليدانية ملختلف
امل�شاريع التنموية بحي الـ  1850م�سكن
بحا�سي م�سعود  ،ال ينكرها �إال جاحد
 ،بدليل التكفل الكبري بان�شغاالت
اجلبهة االجتماعية املحلية من خالل
حما�رصتها بلغة ال�رصاحة  ،ناهيك
عن تواجده الدائم مبكتبه حتى خارج
�أوقات العمل ليعطي بذلك در�سا مفيدا
للمنتخبني عرب كافة املجال�س البلدية

بوالية ورقلة من خالل حر�صه الدائم

احلوار مع املواطنني و اال�ستماع اجلاد

ال�صارم بتوجيهات وايل والية ورقلة

امل�ستعجل بها بتطبيق مبد�أ ح�سب

على ت�أدية واجبه ومن ثم االلتزام
عبد القادر جالوي الرامية لفتح قنوات

الن�شغاالتهم وال�سعي خلف التكفل
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زكرياء عايب

الأولويات و الإمكانات املتاحة .

يف ح�صيلة �شهرية لأمن والية جيجل

غليزان

ت�سجيل  41حادثا مروريا و  1590خمالفة

حجز  06قناطري من اللحوم البي�ضاء

يف ح�صيلة �شهرية مل�صالح �أمن والية جيجل خالل
�شهر جانفي املن�رصم ،مت ت�سجيل  41حادث مرور
و 1590خمالفة مرورية ،منها  329حالة خا�صة باحلجز
بالكما�ش لأجل الوقوف املمنوع 270 ،خمالفة م�ستوجبة
ل�سحب رخ�صة ال�سياقة لغر�ض التعليق ملدة  03و 06
�أ�شهر� ،شملت خمالفات عدم ارتداء اخلوذة ،عدم
ا�ستعمال حزام الأمن ا�ستعمال الهاتف النقال ،ال�رسعة
املفرطة ،ال�سري يف االجتاه املمنوع ،عدم احرتام �إ�شارة
قف ،التجاوز اخلطري ،التجاوز على اخلط امل�ستمر و

عدم احرتام �إ�شارة قف ال�ضوئية ،كما مت ت�سجيل 108
جنحة يف قانون املرور و التن�سيق ،انح�رصت جمملها يف
�شهادة الت�أمني غري �سارية املفعول �أو انعدامها ،بطاقة
املراقبة التقنية منتهية ال�صالحية �أو انعدامها ،ال�سياقة
بدون رخ�صة ،ركوب و نزول امل�سافرين يف نقاط غري
مرخ�ص بها عدم و�ضع البطاقة املهنية من قبل ال�سائق
و القاب�ض ،عدم تقدمي التذاكر ،انعدام علبة الإ�سعافات
الأولية.

ر�شيد هزيل

يف �إطار حماربة التجارة الغري ال�رشعية
واحلفاط على �سالمة امل�ستهلك حيث
متكنت عنا�رص الأمن العمومي ب�أمن والية
غليزان �أول �أم�س من حجز كمية من اللحوم
البي�ضاء الفا�سدة قدرت ب 06قناطري العملية
جاءت على اثر دورية للم�صالح الأمنية و�سط
املدينة �أين مت توقيف �شاحنة �صغرية مزودة
مبربد وبعد مراقبة الوثائق الإدارية للمركبة
وتفتي�شها تبني �أنه يحمل كمية من اللحوم

البي�ضاء مقدرة ب�أكرث من  06قناطري وال
يحوز على �شهادة الطبيب البيطري وفاتورة
املذبح بالإ�ضافة �إىل نقلها دون احرتام
القوانني واملعايري املطلوبة لعملية النقل
و التربيد والذي يخالف ال�رشوط اخلا�صة
ب�صحة و�سالمة امل�ستهلك و�رشوط النظافة
مت �إجناز ملف �إجراء ق�ضائي لتقدميه �أمام
العدالة.

قم

عني امنا�س

الإرهابي �أحمد حممد بوغزلة ي�سلم نف�سه للجي�ش
يف �إطار مكافحة الإرهاب وبف�ضل جهود
قوات اجلي�ش الوطني ال�شعبي�ّ ،سلم
الإرهابي امل�سمى «بوغزلة �أحمد حممد»،
نف�سه ،يوم �أم�س  10فيفري  ،2019لل�سلطات
الع�سكرية بعني �أمنا�س/ن.ع .4.الإرهابي
الذي التحق باجلماعات الإرهابية �سنة
 ،2017كان بحوزته م�سد�س ر�شا�ش من نوع

كال�شنيكوف وخمزن ذخرية مملوء.
ويف نف�س ال�سياق ،ك�شفت مفرزة للجي�ش
الوطني ال�شعبي �إثر دورية بحث وتفتي�ش
قرب احلدود اجلزائرية املالية ب�أدرار/
ن.ع ،3.خمب�أ يحوي كمية من الأ�سلحة
والذخرية تتمثل فيما يلي :
 )01( -بندقية قنا�صة مع جهاز الت�سديد

بريان بغرداية

وفاة طبيبة اختناقا
�إحباط حماولة �سرقة حمل جموهرات
بغاز �أحادي اك�سيد
الكربون
لقيت ليلة �أول �أم�س الأحد يف متام
ال�ساعة ال�سابعة طبيبة عامة م�رصعها
اختناقا بغاز �أحادي اك�سيد الكربون
املنبعث من ال�سخان املائي داخل
حمام م�سكنها العائلي الكائن �شارع
عامل عبد الرحمان بجديوية جثة
ال�ضحية التي تبلغ من العمر � 27سنة
وهي ام لطفلني حولت نحو م�صلحة
حفظ اجلثث بالعيادة املتعددة
اخلدمات بجديوية مع العلم ان
الطبيبة تعمل كطبيبة عامة بعيادة
املطمر وت�سكن ببلدية جديوية.
قم

www.elwassat.com

معر�ض خا�ص
للفنان الت�شكيلي
جمال بوطبة

متكنت م�صالح ال�رشطة ب�أمن دائرة
بريان من توقيف �شخ�ص يبلغ � 25سنة
متلب�سا بجرمية ال�رسقة من داخل حمل
جموهراتي بربيان مع ا�سرتجاع كافة
امل�رسوقات املتمثلة يف كمية معتربة

من املجوهرات و امل�صوغات التي كانت
معرو�ضة للبيع بقيمة تفوق مليار �سنتيم
بالإ�ضافة �إىل مبلغ  34460دج
ع.بن عامر

وخمزن ذخرية ؛ )01( -م�سد�س ر�شا�ش من
نوع كال�شنيكوف مع خمزن ذخرية ؛)13( -
قذيفة هاون عيار  82ملم� )05( -،صمامات
للقذائف ال�صاروخية  ،21-BMعيار 122
ملم� )03( -،صمامات هاون عيار  82ملم-،
( )01علبة ح�شوات دافعة للهاون عيار 82
ملم - ،بالإ�ضافة اىل كمية من الذخرية من

خمتلف العيارات ( 206طلقة).
ت�أتي هذه النتائج النوعية لت�ؤكد مرة �أخرى
على اليقظة العالية واحلر�ص ال�شديد
لقوات اجلي�ش الوطني ال�شعبي املرابطة
على احلدود يف احلفاظ على �سالمة ترابنا
الوطني و�إحباط �أية حماولة للم�سا�س ب�أمن
وا�ستقرار البالد.

نائب وزير الدفاع يف زيارة
للناحية الع�سكرية اخلام�سة
يقوم الفريق �أحمد ڤايد �صالح ،نائب
وزير الدفاع الوطني ،رئي�س �أركان اجلي�ش
الوطني ال�شعبي ،بداية من اليوم بزيارة عمل
وتفتي�ش �إىل الناحية الع�سكرية اخلام�سة

بق�سنطينة ،تدوم ليومني .الفريق �سيقوم
خالل هذه الزيارة بتفقد بع�ض الوحدات
ويعقد لقاءات توجيهية مع �إطارات و�أفراد
الناحية الع�سكرية اخلام�سة.

الأمني العام ملنظمة «�أوبك» حممد باركيندو

ال نتالعب ب�أ�سعار النفط
نفى الأمني العام ملنظمة «�أوبك»،
حممد باركيندو� ،أن تكون املنظمة
تتالعب ب�أ�سعار النفط ،وي�أتي ذلك يف
وقت تقود فيه املنظمة تخفي�ضات
الإنتاج لتحقيق توازن بني العر�ض
والطلب يف الأ�سواق.

وردا على �س�ؤال ب�ش�أن �إقرار جلنة
مبجل�س النواب الأمريكي م�رشوع
قانون ي�ستهدف تخفي�ضات معرو�ض
نفط «�أوبك» ،قال باركيندو على هام�ش
م�ؤمتر قطاع الطاقة يف القاهرة ،االثنني،
�إن «عملنا لي�س التالعب يف الأ�سعار،

وبالتايل فمن الإجحاف اتهامنا بذلك»
وكانت جلنة مبجل�س النواب الأمريكي
وافقت اخلمي�س املا�ضي ،على م�رشوع
القانون ،الذي �سيعر�ض منظمة «�أوبك»
لدعاوى ق�ضائية بتهمة االحتكار ،لكن
من غري امل�ؤكد �إن كان املجل�س �سينظر

فيه بكامل هيئته ويف �أ�سواق النفط
ا�ستقرت الأ�سعار خالل تعامالت اليوم،
رغم تنامي �أن�شطة احلفر الأمريكية،
وخماوف الطلب على اخلام ب�سبب
التقدم البطيء يف حمادثات التجارة
الأمريكية ال�صينية.

