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�أمني عام جديد لالأفالن بعد 15يوما

رئي�س جمعية اأولياء التالميذ يفتح النار 

�إ�سر�ب 21 جانفي 
غري �سرعي 

انت�سار طاعون �سغار املجرتات يف 20 ولية 

م�سالح �لبيطرة عاجزة عن تغطية �لرت�ب �لوطني
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�سجلت م�سالح الأمن الوطني 15211 حادث مرور ج�سماين خالل �سنة 
و  �سخ�ص   693 وفاة  اأ�سفر عن  املناطق احل�رضية،  م�ستوى  2018 على 
جرح 17948 اآخرين مقارنة بالإح�سائيات امل�سجلة �سنة 2017، عرفت 

بـ )124(  ح�سيلة حوادث املرور ل�سنة 2018،  انخفا�سا حم�سو�ًسا قدر 
حادث، و كذا )164( جريحا، كما انخف�ص عدد الوفيات بـ )33( حالة.و 
ت�سري املعطيات ذات ال�سلة، اأن العن�رض الب�رضي هو ال�سبب الرئي�سي يف 
وقوع حوادث املرور نتيجة الإفراط يف ال�رضعة، التهور، الإرهاق و عدم 
قبل  املتخذة من  العملياتية  لالإجراءات  الأمان.بالن�سبة  احرتام م�سافة 
م�سالح الأمن املروري ، فقد مت ت�سجيل يف هذه ال�سنة 76152 جنحة 
مرور و 21618 خمالفة التن�سيق، مع و�سع 22832 مركبة يف احلظرية، كما 
لـ 274150  اأي�سا 1012891 غرامة جزافية مع �سحب فوري  مت ت�سجيل 
رخ�سة �سياقة.لتفادي وقوع حوادث املرور، فاإن املديرية العامة لالأمن 
ال�سالمة  و  الوقاية  جمال  يف  التح�سي�سية  حمالتها  توا�سل  الوطني 
الطريق  م�ستعملي  اجتاه  التوعوية  الأن�سطة  عدد  بلغ  حيث  املرورية، 
745606 ن�ساطا حت�سي�سيا خالل �سنة 2018،  متثلت يف تنظيم حمالت 

توعوية حت�سي�سية ، اأبواب مفتوحة و خرجات ميدانية .

بكل من اأم البواقي وجيجل

ثالثة مروجني للمخدرات يف 
قب�سة الدرك

اأم  من  بكل  متفرقة  عمليات  اإثر  الوطني،  الدرك  عنا�رض  متكن 
البواقي وجيجل/ن.ع.5، من توقيف  ثالثة )03( مروجي خمدرات 
بحوزتهم )774( قر�سا مهلو�سا، فيما مت حجز )10( طائرات بدون 

طيار ببجاية/ن.ع.5. 

لفائدة م�ستعملي الطريق خالل �سنة 2018

الأمن الوطني يح�سي 745606 ن�ساطا توعويا حت�سي�سيا 

خبر في 
صورة

بوباكريخماطبا ر�سام الكاريكاتري ديالم

العن�سرية لي�ست راأيا اإمنا جنحة

العدالة هي احلل اأمام من يطعن يف الهوية
اآخرها  والأخرى،  الفينة  بني  الرتهات  لتن�رض  �ساحلي  نعيمة  تعود 
جند  وباملقابل  لالأمازيغية،  ال�رضيف  امل�سحف  ترجمة  بخ�سو�ص 
ردودا من الطرف الثاين، لت�سب كلها يف املغالة و�رضب الوطنية، يف 
حني يجدر بالفاعلني وال�سحافة على وجه اخل�سو�ص الرتفع عن هكذا 
ترهات تغرق يف �رضب الوطنية، خا�سة اأن مكان هكذا جتاوزات هو 

العدالة ولي�ص الأخذ والرد الذي من �ساأنه اإثارة النعرات.

مترنا�ست

اإرهابيان ي�سلمان نف�سيهما
الوطني  اجلي�ص  قوات  جهود  وبف�سل  الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
اأم�ص 13 جانفي 2019،  يوم   نف�سيهما،   )02( اإرهابيان  �ّسلم  ال�سعبي، 
يتعلق  ال�ساد�سة.  الع�سكرية  بالناحية  بتمرنا�ست  الع�سكرية  لل�سلطات 
اأحمد«  و«ملوكي  املدعو«�ساعد«،  عثمان«  »التوجي  بامل�سمى  الأمر 
�سنة  الإرهابية  باجلماعات  التحقا  واللذين  املالك«،  املدعو«عبد 
نوع  من   )02( ر�سا�سان  م�سد�سان  بحوزتهما  كان  الإرهابيان   .2017
اإىل )908( طلقة  بالإ�سافة  واأربعة )04( خمازن مملوءة،  كال�سنيكوف 

عيار 14.5 ميليمرت.

برج باجي خمتار

توقيف 4 مهربني و �سبط �ساحنتني
وتفتي�ص  بحث  عملية  اإثر  ال�سعبي،  الوطني  للجي�ص  مفرزة  اأوقفت 
�ساحنتني  و�سبطت  مهربني   )04( اأربعة  خمتار/ن.ع.6،  باجي  بربج 
)02( حمملتني بـ )30،5( طنا من املواد الغذائية و)36740( لرتا من 
مادة زيت املائدة و)2200( لرتا من الوقود، فيما اأوقفت مفرزة اأخرى 
الدفع و)04(  )14( منقبا عن الذهب وحجزت )03( مركبات رباعية 
اأجهزة ك�سف عن املعادن ومولد كهربائي ومطرقة �سغط، بالإ�سافة 
اإىل )150( كلغ من خليط احلجارة وخام الذهب وجهازي )02( ات�سال 

عرب الأقمار ال�سناعية بعني قزام/ن.ع.6.

وال�سحفي  الكاتب  رد 
بقوة  بوباكري  العزيز  عبد 
الكاريكاتور  ر�سام  على 
الر�سم  ب�سبب  ديالم،  علي 
حيث  له،  الأخري  العن�رضي 
مبقولة  الر�سم  على  رد 
�سيء  »ل  بوتول:  غا�ستون 
ر�سمه  اإّل  ال�سيء  ي�سبه، 
معربا  الكاريكاتريّي«، 
اأن  والتاأكيد  احتقاره،  عن 
اإمنا  راأيا  لي�ست  العن�رضية 
لزيارة  عاد  حني  يف  جنحة، 

املبكى.  حلائط  ديالم 
 2017 يف  تقليده  وكذلك 
و�سام �سابط الفنون والآداب 
اجلمهورية  رئا�سة  قبل  من 
اأنه  اإىل  م�سريا  الفرن�سية، 
�سبق له اأن نال و�سام الفار�ص 

من ال�سنف نف�سه.
الر�سام  ويعترب  هذا 
ديالم  علي  الكاريكاتوري 
من اأبرز ر�سامي الكاريكاتري 
املعار�سة  عن  املعربين 
ال�سيا�سية -اإن �سح التعبري-، 

وهو ما اأعطاه �سعبية وا�سعة، 
يف حني اأن �سقطته الأخرية 
حمرتف،  �سقطة  اعتربت 
�رضخا  ج�سدت  اأنها  خا�سة 
يف الوطنية جاءت من خبري 
ما  وهو  مبتدئ  من  ولي�ص 
ي�ستبعدون  املعلقني  جعل 
بلغت  حيث  الظن،  ح�سن 
للدفاع  اجلزائرية  بالرابطة 
عن حقوق الإن�سان للمطالبة 
مبقاطعة جريدة ليربتي ردا 

على اخلطوة.

العا�سمة

جمع قرابة 200 طن من اخلبز 
خالل 2018

طن  مليون   1 يفوق  ما  جمع  مت 
وقرابة  املنزلية  النفايات  من 
�سنة  خالل  اخلبز  من  طن   200
العا�سمة،ح�سب  باجلزائر    2018
م�سوؤولو  الإثنني  اأم�ص  به  اأفاد  ما 
»نت  و  »اإك�سرتانت«  موؤ�س�ستي 
و  النظافة  يف  املخت�ستني  كوم« 
ولية  م�ستوى  النفايات على  جمع 
ر�سيد  م�ساب  واأو�سح  اجلزائر  
»اإك�سرتانت«  موؤ�س�سة   عام  مدير 
م�ستوى  على  بالنظافة  املكلفة 
يف  العا�سمة   باجلزائر  بلدية   31
 650 قرابة  جمع  مت  اأنه  ت�رضيح 
املنزلية  النفايات  من  طن  الف 

�سجلت  اأين   2018 �سنة  خالل 
مع  مقارنة   5? بن�سبة  ارتفاعا 
اأزيد 580 الف طن(.  �سنة 2017 ) 
ويعود ذلك ح�سبه اإىل ارتفاع عدد 
اإعادة  ال�سكان خا�سة مع عمليات 
بها  تقوم  التي  والرتحيل  الإ�سكان 
اخت�سا�ص  قطاع  نحو  الولية 
اأ�سارت  بدورها  و  املوؤ�س�سة 
املكلفة  يعقوبي  ن�سيمة  ال�سيدة 
اإىل  كوم«  »نت  بالت�سال مبوؤ�س�سة 
جمع  اأزيد من 450.000 طن من 
نف�ص  خالل  املنزلية  النفايات 
الفرتة على م�ستوى 26 بلدية تقع 

�سمن اخت�سا�سها .

بو�سارب ي�ستقبل �سفري الربازيل 
الوطني،  ال�سعبي  املجل�ص  رئي�ص  ا�ستقبل 
املجل�ص،  مبقر  الثنني  اأم�ص  بو�سارب،  معاذ 
بوتلهو  ادياردو  اجلزائر،  لدى  الربازيل  �سفري 
خالل  مت  اأنه  للمجل�ص  بيان  واأو�سح  باربو�سا 
مهام  انتهاء  اإثر  على  جاء  الذي  اللقاء،  هذا 
ال�سفري الربازيلي باجلزائر، ا�ستعرا�ص »م�سار 
اجلزائر  جتمع  التي  ال�سيا�سية  العالقات 
والربازيل وما عرفته من ازدهار ج�سدته، على 
رئي�سا  تبادلها  التي  الزيارات  اخل�سو�ص،  وجه 

التطرق  كما مت   »2006 و   2005 �سنتي  البلدين 
--ح�سب ذات امل�سدر-- اإىل »ما اأعقب هذه 
�ستى  يف  التعاون  لتوطيد  جهود  من  الزيارات 
امليادين مبا فيها امل�ستوى الربملاين، الذي كلل 
الربملانية  ال�سداقة  بتن�سيب جمموعة  موؤخرا 
الربازيلي  ال�سفري  اجلزائر-الربازيل«واأعرب 
ن�سق اجلهود  »اأمله يف موا�سلة  باملنا�سبة عن 
يف  وبالأخ�ص  التعاون  م�ستوى  لرفع  املبذولة 
رئي�ص ال�سق الربملاين«، مربزا اأن عالقات اجلزائر مع  قيادة  »تطورا لفتا حتت  �سهدت  بالده 

اجلمهورية، عبد العزيز بوتفليقة«.

غري  مهاجرين   )07( احلدود  وحرا�ص  الوطني  الدرك  عنا�رض  اأوقف 
�رضعيني من جن�سيات خمتلفة بكل من ب�سكرة/ن.ع.4 وتلم�سان/ن.ع.2.

ب�سكرة و تلم�سان

توقيف 7 مهاجرين غري �سرعيني



رئي�س جمعية اأولياء التالميذ يفتح النار 

اإ�شراب 21 جانفي غري �شرعي 
رف�س رئي�س جمعية اأولياء التالميذ اأحمد خالد التعليق على الت�صريح الأخري لوزيرة الرتبية حول اأن 

نقابة وحيدة حتاول ال�صغط على الو�صاية يف ق�صية املطالب، متهما نقابات الرتبية مبحاولة ا�صتغالل القطاع 
لتحقيق اأهداف �صيا�صوية خا�صة اأن اجلزائر مقبلة على ا�صتحقاقات مهمة وهي رئا�صيات 2019 .

اإميان لوا�س

فتح اأحمد الأم�ص يف ت�رصيح خ�ص 
نقابات  على  »النار  »الو�سط  به 
با�ستغالل  اإياها  متهما  الرتبية، 
ورفع  الجتماعية  اخلدمات  مطلب 
�سيناريو  لتكرار  الجتماعية  القدرة 
الإ�رصاب  اأن  معتربا  الإ�رصابات، 
حتركه  نقابات  اإليه  دعت  الذي 
تهدف  تريد  �سيا�سية  اأطراف 
بغية  الراهن  الو�سع  يف  لالإ�ستثمار 
اأهداف �سيا�سوية بعيدة عن  حتقيق 
جمعية  رئي�ص  وعرب  الرتبية،  قطاع 
القاطع  رف�سه  عن  التالميذ  اأولياء 
جانفي،   21 املقرر  لالإ�رصاب 
و  عليه  املعلن  الإ�رصاب  اأن  موؤكدا 
املتبوع باحتجاجات اأخرى يف حالة 
عدم ال�ستجابة له تاأثري �سلبي على 
ورد  م�سلحته،  و  التلميذ  ذهنيات 
الرتبية  نقابات  تكتل  على  ب�سدة 
حقوق  لديكم  كانت  اإذا   «  : قائال 

للف�سل  للعدالة  توجهوا  مه�سومة 
دعوة  رفع  خالل  من  ق�سيتكم  يف 
ق�سائية ،عو�ص جر القطاع اإىل مال 

يحمد عقباه ».
املتحدث:«  قال  ال�سدد  ذات  ويف 
مبوجب  د�ستوري  حق  الإ�رصاب 
اأ�سيئ  حق  لكنه   ،59 املادة 
التي  النقابات  قبل  من  ا�ستخدامه 
بعيدة  اأهداف  حتقيق  اإىل  ت�سعى 
يف  واإدخاله  الرتبية  قطاع  عن 
اأن  عليهم  يجب  �سيا�سوية،  متاهات 
بحق  تقر  التي   53 باملادة  يلتزموا 
ا�ستغرب  التمدر�ص«،كما  يف  الطفل 
النقابات،  بيانات  من  املتحدث 
بيانات  على  اإطلعت  :«لقد  قائال 
الر�سمية للنقابات ال�ستة و ا�ستغربت 
عن  تختلف  ل  الأ�سل  طبق  اأنها 
الت�ساوؤل«،  باب  يفتح  مما  بع�سها 
مطالب  اأربعة  اإن    « القول  متابعا 
التي  رفعها تكتل النقابات ال�ستة اإىل 
وزارة الرتبية الوطنية، من بينها ملف 

القانون  التقاعد،  ال�رصائية،  القدرة 
الجتماعية،  واخلدمات  الأ�سا�سي 
ل تدخل يف �سالحيات وزيرة الرتبية 
ل  التي  غربيط،  بن  نورية  الوطنية، 

ميكنها اأن تقدم �سيئا بخ�سو�سها.
اجلمعية  مطلب  خالد  اأحمد  وجدد 
بجعل قطاع الرتبية قطاع ذو �سيادة 

والداخلية،  العدالة  قطاع  مثل  مثله 
�سيناريو  على  الق�ساء  يتم  حتى 
يعرفها  التي  املتكررة  الإ�رصابات 
من  لكل  حد  و�سع  ويتم  القطاع 
لأغرا�ص  القطاع  ي�ستغل  اأن  يريد 

�سيا�سوية.

الديوان الوطني لالإح�صائيات

ارتفاع اأ�شعار الإنتاج يف القطاع ال�شناعي  العمومي 
اأفاد الديوان الوطني لالإح�سائيات 
القطاع  يف  الإنتاج  اأ�سعار  اأن 
خارج  العمومي  ال�سناعي 
من  اخلروج  عند  املحروقات 
 0.5 بـ  اإرتفاعا  عرفت  امل�سنع 
من  الثالث  الثالثي  خالل  باملائة 
مقارنة   2018 املا�سية  ال�سنة 
من   ،2017 �سبقه  الذي  بالثالثي 
الأ�سعار  اأن  مربزا  اأخرى،  جهة 
املواد  �سناعات  يف  الإنتاج  عند 
البناء خالل نف�ص  الغذائية ومواد 
 0.5 بن�سبة  انخف�ست  الفرتة  

باملائة
فقد  امل�سدر  نف�ص  وح�سب 
ارتفعت اأ�سعار الإنتاج بـ 3 باملائة 
 ،2018 الثالث  الثالثي  خالل 
لعام  الثالث  بالثالثي  مقارنة 
يف  الرتفاع  هذا  و�سجل   ،2017
الأ�سعار عند اخلروج من امل�سنع 
منها  �سناعية  قطاعات  عدة  يف 
واملحاجر  املناجم  �سناعة 
وال�سلب  احلديد  و�سناعة 
وال�سناعات املعدنية وامليكانيكية 
واجللود  والن�سيج  واللكرتونية 
والفلني  واخل�سب  والأحذية 

ن�سبة  اأكرب  �سجلت  حيث  والورق، 
اخلروج  عند  الإنتاج  اأ�سعار  يف 
ال�سناعات  قطاع  يف  امل�سنع  من 
املنجمية واملحاجر حيث قدرت 
بالثالثي  مقارنة  باملئة   4 بـ 
هذا  ويرجع   .  2018 لعام  الثاين 
اأ�سعار  زيادة  اإىل  اأ�سا�سا  الرتفاع 
�سعبة  باملائة يف   6 بن�سبة  الإنتاج 
الفو�سفات،  معدن  ا�ستخراج 
ا�ستخراج  �سعبة  عرفت  باملقابل 
يف  انخفا�سا  املعدنية  املواد 
الأ�سعار بن�سبة 2.9 باملائة، وفيما 
احلديد  �سناعات  اأ�سعار  يخ�ص 
وامليكانيك  والتعدين  ال�سلب 
فقد  والإلكرتونيك،  والكهرباء 
باملائة،   1.5 ب  ارتفاعا  عرفت 
 2018 لعام  الثالث  الثالثي  خالل 
نف�ص  من  الثاين  بالثالثي  مقارنة 

ال�سنة التي �سبقتها
وعرفت جممل الن�ساطات يف هذا 
القطاعي ارتفاعا يف اأ�سعار الإنتاج 
امل�سنع، خا�سة  عند اخلروج من 
ال�ستهالكية  املواد  اإنتاج  اأ�سعار 
واأ�سعار  2.9باملائة   + الكهربائية 
و  احلديد  وحتويل  التعدين  فرع 

واملنتجات  باملائة  ال�سلب+ 3.2 
وامليكانيكية  احلديدية  الو�سيطة 

والكهربائية +1.2باملائة
كما �سجلت �سعبة اجللود والأحذية 
الإنتاج  اأ�سعار  يف  طفيفة  زيادة 
اأ�سا�سا  ناجتة  0.7باملائة  بن�سبة 
املنتجات  اأ�سعار  ارتفاع  عن 
الو�سيطة ل�سعبة اجللود بن�سبة 1.7 
�سناعات  يخ�ص  وفيما  باملائة، 
بدورها  �سجلت  فقد  الن�سيجي 
باملائة   0.6 بن�سبة  ارتفاعا 
نتيجة ارتفاع اأ�سعار ت�سنيع ال�سلع 

ال�ستهالكية للن�سيج 1.4 باملائة
يف  الإنتاج  اأ�سعار  ارتفعت  كما 
والورق  والفلني  اخل�سب  �سناعات 
مدفوعة  املائة  يف  بن�سبة0.4 
املائة  يف   2.2  + الفلني  بفرع 
املائة.  يف   1.4  + الورق  وحتويل 
»كهرباء  الطاقة  قطاع  ومتيز 
اإنتاجه  حجم  بنمو  وحمروقات« 
الثالث  الثالثي  باملائة خالل   0،9
لعام 2018 مقارنة بالثالثي الثاين 

من ذات العام
  من جهة اأخرى، اأ�سار الديوان اإىل 
انخفا�ص يف الأ�سعار عند الإنتاج 

الغذائية  املواد  �سناعات  يف 
ومواد البناء خالل الثالثي الثالث 
لعام 2018 مقارنة بالثالثي الثاين، 
الإنتاج  اأ�سعار  �سجلت  حيث 
انخفا�سا  الغذائية  لل�سناعات 
اأ�سا�سا  نتج  باملائة،  بن�سبة0.5 
املنتجات  اأ�سعار  انخفا�ص  عن 
2ر6   - احليوانية  الغذائية 
اأ�سعار  ارتفعت  حني  يف  باملائة، 

فرع احلبوب ب1.7 باملائة.
اأ�سعار  بدورها  عرفت  كما   
الإنتاج لفرع مواد البناء انخفا�سا 
لنخفا�ص  نتيجة  باملائة  ب0.3 
واملنتجات  البناء  مواد  اأ�سعار 
احلمراء – 2.6 باملائة و�سناعة 
وفيما  باملائة،   0.1  - الزجاج 
لل�سناعات  الإنتاج  اأ�سعار  يخ�ص 
انخفا�سا  �سجلت  الكيماوية فقد 
بيانات  ح�سب  باملائة،   0.3 ب 
الإنتاج  ي�سجل  للتذكري  الديوان. 
قطاع  خارج  العمومي  ال�سناعي 
�سنوي  منو  معدل  املحروقات 
بلغ 1.9 يف املائة يف عام 2017 

مقارنة بعام 2016.
اإميان لوا�س
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قال رئي�ص حم�ص عبدالرزاق مقري 
بحاجة  ال�سيا�سية  ال�ساحة  اأن  اأم�ص 
اإىل عملية تطهري �ساملة من خالل 
ال�سيا�سية  الأحزاب  قائمة  تطهري 
الطفيلية  بالأحزاب  ا�سماه  مما 
النتقال  عملية  وجودها  يعيق  التي 
املتحدث  حيثذكر  الدميقراطي 
اأحزاب �سعيفة  ا�ستمرار وجود  اأن  
النتقال  على  ي�ساعد  ل  البلد  يف 

الراهن  الو�سع  عن  و  الدميقراطي 
ل  اجلمع  تتطلب  املرحلة   « قال 
م�ساكل  يحل  لن  وال�رصاع  التفرقة 
مقري  قال  نف�سه  لتربئة  و  اجلزائر 
لقد  اأخربنا اأحزاب املعار�سة بكل 
املعطيات التي و�سلتنا ليكون العمل 
فامل�سلحة  ذلك  لتحقيق  و  جماعياً 
اأن نكون يدا واحدة بعيدا عن الطمع 

واخلوف والنتهازية.

رئي�س حم�س عبدالرزاق مقري

اإزالة بع�ض الأحزاب الطفيلية 
ي�شاهم يف التغيري

اجلزائرية  اجلمعية  اإ�ستغربت 
اإن�ساء  قرار  من  الف�ساد  ملحاربة 
اخت�سا�ص  ذو  مايل  جنائي  قطب 
من  اجلدوى  ما  مت�سائال  وطني، 
يف  مايل  جنائي  قطب  اإ�ستحداث 
حني اأن الهيئات الق�سائية املوجودة 

منذ �سنوات مل تفعل �سيئا.
اإنتقدت اجلمعية اجلزائرية ملحاربة 
حتوز  لها  بيان  خالل  من  الف�ساد 
م�رصوع  منه  ن�سخة  على  الو�سط 
ذو  مايل  جنائي  قطب  اإ�ستحداث 
توجد   »: قائال  وطني،  اخت�سا�ص 
اأخرى  ق�سائية  وهيئات  اأجهزة 
بالفعل لكنها غري فعالة، مثل  قائمة 
الأقطاب الق�سائية الإقليمية الأربعة 

التي اأن�سئت يف عام 2010«.

ويف ذات ال�سدد، اإعترب ذات امل�سدر 
باأنه يجب على القطب اجلنائي املايل 
قانون  م�رصوع  وفق  امل�ستحدث 
اأن  ومكافحته،  الف�ساد  من  الوقاية 
التنفيذي  اجلهاز  عن  م�ستقال  يكون 
يجمع ق�ساة موؤهلني ميكنهم النفتاح 
وح�سب  لكن  الدويل،  الق�ساء  على 
اجلمعية اجلزائرية ملحاربة الف�ساد، 
متوفرة  مثل هكذا ظروف غري  فاإن 

اإطالقا باجلزائر.
القرتاح  هذا  باأن  البيان  واأو�سح 
املتحدة  الأمم  خرباء  به  اأو�سى 
اجلزائرية،  احلكومة   2013 عام  يف 
وهذا بالنظر يف حتويل بع�ص اأحكام 
ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية 
فيما  داخلي،  قانون  اإىل  الف�ساد 
القانونية  امل�ساعدة  تبادل  يخ�ص 
القوانني  �سمن  املتابعني  وت�سليم 
الوطنية، من خالل اعتماد ما ا�ستهل 
ومن  ت�رصيعية  تدابري  من  قبل  من 

الوطنية  الهيئة  فاإن  اآخر،  جانب 
ومكافحته  الف�ساد  من  للوقاية 
املعلومات  كل  جمع  على  �سرتكز 
الك�سف  يف  ت�ساهم  اأن  ميكن  التي 
عن اأعمال الف�ساد والوقاية منها، من 
والتنظيم  الت�رصيع  يف  البحث  خالل 
والإجراءات  املفعول  ال�ساري 
عوامل  عن  الإدارية،  واملمار�سات 
لإزالتها،  تو�سيات  وتقدمي  الف�ساد 
و�ستقيم يف الوقت ذات ب�سكل دوري 
والإجراءات  القانونية  لالأدوات 
الإدارية يف جمال الوقاية من الف�ساد 
فعاليتها،  مدى  لتقييم  ومكافحته، 
اإعداد  على  الهيئة  ذات  و�ستعمل 
املواطنني  وحت�سي�ص  لتوعية  برامج 
بالآثار ال�سارة الناجمة عن الف�ساد، 
ذاته  امل�سدر  ح�سب  و�ستكون 
الن�ساطات  ومتابعة  لتن�سيق  ال�سامن 
على  ميدانيا،  املبا�رصة  والأعمال 
واملنتظمة  الدورية  التقارير  اأ�سا�ص 
وحتاليل  باإح�سائيات  املدعمة 
الف�ساد  من  الوقاية  مبجال  مت�سلة 
من  اإليها  ت�سل  التي  ومكافحته، 

القطاعات واملتدخلني املعنيني .
ومن املهام املنوطة بها كذلك تعزيز 
وعلى  القطاعات،  بني  ما  التن�سيق 
تطوير التعاون مع هيئات الوقاية من 
ال�سعيدين  على  ومكافحته  الف�ساد 
و�ستحدد مقايي�ص  والدويل،  الوطني 
وطرق الوقاية من الف�ساد ومكافحته 
هذا  يف  الوطنية  اخلربة  وتطوير 
الت�رصيحات  تلقي  مع  املجال، 
باملوظفني  اخلا�سة  باملمتلكات 
ودرا�سة  دورية  ب�سفة  العموميني 
فيها  الواردة  املعلومات  وا�ستغالل 

وال�سهر على حفظها.
اإميان لوا�س

اجلمعية اجلزائرية ملحاربة الف�صاد 

انتقاد اإن�شاء قطب جنائي 
مايل لن يقدم �شيئا

اأم�ص  الد�ستوري،  املجل�ص  اأعلن 
النتائج  عن  له،  بيان  يف  الثنني 
جرى  الذي  لالنتخاب  النهائية 
تلم�سان  بولية  املا�سي  اخلمي�ص 
لأع�ساء  الن�سفي  التجديد  اإطار  يف 
التي  و  املنتخبني  الأمة  جمل�ص 
اأ�سفرت عن تاأكيد فوز مر�سح حزب 
اأو�سح  و  الوطني،  التحرير  جبهة 
طعن  اإيداع  بعد  اأنه  ذاته  امل�سدر 

الد�ستوري من طرف  املجل�ص  لدى 
املعنية،  الولية  يف  مرت�سح  ممثل 
حيث  من  الطعن  قبول  مت  فقد 
عنه  »وترتب  املو�سوع،  ويف  ال�سكل 
اإلغاء �سبعة )07( اأ�سوات معرب عنها، 
انتخاب  على  يوؤثر  مل  ذلك  اأن  غري 
املرت�سح الفائز«، معلنا اأن املرت�سح 
هو  الولية  هذه  يف  نهائيا  الفائز 
بخ�سي حممد بعد ح�سوله على اأكرث 

عدد من الأ�سوات اأي 518 �سوتا.
كما اأكد املجل�ص الد�ستوري باأنه مت 
تغيري يف النتائج الجمالية لالنتخاب 
بعد قراره املت�سمن اإلغاء النتخاب 
تنظيمه،  واإعادة  تلم�سان  بولية 
اجلريدة  يف  النتائج  هذه  و�ستن�رص 
املجل�ص  اإعالن  مبوجب  الر�سمية 
الد�ستوري رقم 02 و على �سوء هذه 
جبهة  حزب  يكون  النهائية،  النتيجة 

التحرير قد حت�سل خالل انتخابات 
جمل�ص  لأع�ساء  الن�سفي  التجديد 
دي�سمرب   29 يوم  جرت  التي  الأمة 

املا�سي على 
الوطني  بالتجمع  متبوعا  مقعدا   32
جبهة  مقاعد(،   10( الدميقراطي 
 ،)2( مبقعدين  ال�سرتاكية  القوى 
 ،)1( واحد  مبقعد  امل�ستقبل  جبهة 

بالإ�سافة اإىل 3 مقاعد لالأحرار.

التجديد الن�صفي لأع�صاء جمل�س المة

 املجل�ض الد�شتوري يوؤكد فوز الأفالن مبقعد تلم�شان  

جد  م�سادر  من   « الو�سط   « علمت 
مطلعة اأنه �سيعقد موؤمتر ا�ستثنائي 
يف  يوم  ع�رص  خم�سة  بعد  لالأفالن 
فندق الأورا�سي �سيتم خالله انعقاد 
انتخاب  و  املركزية  اللجنة  اجتماع 
عام جديد ،وقالت ذات امل�سادر اأن 
الت�سكيلة اجلديدة لالأفالن �ستظهر 
�سيتم  الذي  الجتماع  هذا  خالل 
جديدا  عاما  اأمينا  فيه  انتخاب 

لالأفالن .

اأن  اإىل  امل�سادر  ذات  اأ�سافت  كما 
�سيكون  املركزية  اللجنة  اجتماع 
�ستتم  اأين   ، الأورا�سي  بفندق 
املركزية  اللجنة  اأع�ساء  م�ساركة 

عام جديدا  اأمينا  �سينتخبون  الذين 
لالأفالن  و اأوحت ذات امل�سادر اإىل 
اأن ت�سكيلة الآفالن �ستعرف تغيريات 
جديدة ، واحتمال عودة العديد من 
قد  بو�سارب  معاذ  وكان   ، الوجوه 
كان قد �رصح موؤخرا هو الآخر عن 
قريب  ا�ستثنائي  موؤمتر  عقد  قرب 
للعديد  تبعا   ، 10اأيام  غ�سون  يف 
من الت�رصيحات التي كان ت�سري اإىل 
املنتظر  ومن  املوؤمتر   عقد  قرب 
اختيار  يتم  اأن  م�سادرنا  ح�سب 
اأمني عام جديد �سيقود الآفالن يف 
املرحلة  هاته   ، املقبلة  املرحلة 
التي تاأتي على بعد اأ�سهر قليلة من 

الرئا�سيات .

اجتماع للجنة املركزية اأو موؤمتر ا�صتثنائي 
بفندق الأورا�صي

انتخاب اأمني عام جديد 
لالأفالن بعد 15يوم

م.�س

ع�صام بوربيع
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الوطنية  املنظمة  رئي�س  من  كل  حتفظ 
زبدي  م�صطفى  امل�صتهلك،  حلماية 
امل�صتهلك  الوطني حلماية  االحتاد  ورئي�س 
التي  الوثيقة  فحوى  عن  حرزيل  حمفوظ 
ال�صحة  الوقاية ملديرية  اأ�صدرتها م�صلحة 
بتحذير  واخلا�صة  اجللفة،  لوالية  وال�صكان 
العمومية  اال�صت�صفائية  املوؤ�ص�صات 
اجلوارية  لل�صحة  العمومية  واملوؤ�ص�صات 
بخ�صو�س احتواء عدد من املنتجات ملواد 
بني  التن�صيق  �رضورة  اإىل  داعني  م�رضطنة، 
وزارة ال�صحة والتجارة يف املجال، يف حني 
يتعني على مديريات ال�صحة التثبت وانتظار 

التحاليل قبل اإ�صدار اأي وثيقة ر�صمية.
حلماية  الوطني  االحتاد  رئي�س  واأكد 
ت�رضيح  يف  حرزيل  حمفوظ  امل�صتهلك، 
مل  اأوال  املذكورة  املواد  اأن  لـ«الو�صط« 
اإن  عدا  طرفهم،  من  بال�صوق  معاينتها  يتم 
كانت منت�رضة بوالية اجللفة فقط، قائال اأن 
ال�صحة  مديرية  طرف  من  الوثيقة  اإ�صدار 
فاالأمر  لالإ�صتفهامات  مثري  فقط  للجلفة 
يحتاج لتحاليل من اأجل اإثبات التحذيرات، 
مركزا على نقطة التحليل، خا�صة اأن االأمر 
اأ�صماء منتجات بعينها، وهو  بلغ درجة ذكر 
اأن هذه  االإثبات، خا�صة  ما ي�صتدعي منهم 
املواد مل ت�صوق على م�صتوى مناطق ن�صاط 
توزيعها  اقت�صار  مت  اإن  عدا  ما  االإحتاد، 
على اجللفة، يف حني دعا للتن�صيق فيما بني 
وزارة ال�صحة وال�صكان ووزارة التجارة فيما 
تعلق بالتحاليل، وهو ما ي�صتوجب من مدير 
ر�صمي  بيان  اإ�صدار  عدم  للجلفة  ال�صحة 
طرف  من  التحقق   قبل  اخل�صو�س  بهذا 
اجلهات املعينة وذلك لتفادي اإحداث الهلع 

و�صط امل�صتهلكني.

التمويه اأبرز حيل امل�ستوردين 
يف التالعب

اأن  ميكن  التي  التالعبات  بخ�صو�س  اأما 
ال  مواد  مترير  يف  امل�صتوردون  ي�صتغلها 
اأغلبها  اأن  فاأو�صح  املعايري،  مع  تنطبق 
بداية  �رضعية،  غري  بطريقة  ال�صوق  تدخل 
التمويه من طرف امل�صتورد من خالل  من 

االإعالن الكاذب.

حلماية  الوطنية  املنظمة  رئي�س  جهته  من 
بح�صب  اأو�صح  زبدي،  م�صطفى  امل�صتهلك 
من  العديد  اأن  بر�س«  »�صبق  موقع  نقله  ما 
م�صموح  الوثيقة  ت�صمنتها  التي  املواد 
وال  الغذائية،  املواد  اإنتاج  با�صتخدامها يف 
ت�صكل خطرا على ال�صالمة ال�صحية، معربا 
مبرجعية  وثيقة  اإ�صدار  من  تعجبه  عن 
لطبيب تون�صي دون تقدمي تو�صيحات اأكرث، 
معتربا اأنها وثيقة م�صكوك فيها على اعتبار 
اأن املواد املذكورة م�صموح بها وتدخل يف 
الرائجة  الغذائية  الكثري من املواد  �صناعة 
بها �صيكون  االأخذ  يتم  لو  اأنه  حاليا، متابعا 
املنتجات  ن�صف  من  التخل�س  علينا 
كون  حاليا،  الوطنية  ال�صوق  يف  املتواجدة 
املركبات الكيميائية املحذر منها تدخل يف 

ت�صنيع كثري من املنتجات.
لوالية  ال�صحة  مديرية  اأن  زبدي  وقال 
الوثيقة  ا�صتخدام  اأ�صاءت  اجللفة، 
عدم  ظل  يف  فيه،  الواردة  واملعلومات 
لتو�صيح  داعيا  اأكرث،  لتو�صيحات  اإعطائها 
املرا�صلة  وت�صمنت  هذا  خافية   اأمور  اأية 

ال�صادر يف تاريخ 2019/01/10، اأنه بناء 
مفادها  عليها،  متح�صل  معلومات  على 

مخ  اخت�صا�س  التون�صيني،  االأطباء  اأحد  اأن 
لدى  م�صت�صار  فقري،  وعمود  واأع�صاب 
العاملية، حذر من خطورة  ال�صحة  منظمة 
م�رضطنة،  مواد  على  غذائية  مواد  احتواء 
االإن�صان  عند  املناعة  خاليا  باإتالف  تقوم 
عند  ت�صنجات  اإحداث  مع  الذاكرة،  وتتلف 

االأطفال والن�صاء.
الواجب  املواد  فاإن  املرا�صلة،  وبح�صب 
التحذير منها، يعتزم بع�س التجار اإدخالها 
اإىل بلدان �صمال اإفريقيا، من بينها اجلزائر 
املنجوا  ع�صري  مواد:  وت�صمنت  وتون�س، 
على  يحتويان  دليتا،  املنجوا  ع�صري  ماز، 
على  يحتوي  منع�س  ع�صري   ،F211 مادة 
م�صحوق  فري�صي  ع�صري   ،E330 املادة 
ع�صري   ،E171،E102 املادة  على  يحتوي 
 ،E211 صوبر �صكوات�س، يحتوي على املادة�
 SUN UP مركز  برتقال  �رضاب   ،E330
ال�صنع،  اأمريكي   E330 املادة  على  يحتوي 
منتوج �صيب�س حتت ا�صم البطل يحتوب على 
املادة E223، ب�صكويت حم�صي كا�صرت كرمي 
 ،E223،E339  ،E307 املادة  على  يحتوي 
املادة  على  يحتوي  لونا  منوع  �صائل  حليب 
حم�س  هي   E330 مادة  وتعترب   .E325
م�رض  غري  باأنه  عنه  واملعروف  الليمون، 
بال�صحة لكن الوثيقة حذرت من دخوله يف 
تركيب بع�س املواد، وهو ما اأثار ا�صتغراب 

الكثريين.

قائمة املواد امل�سرطنة واأرقام 
املواد احلافظة التي يجب جتنبها

راأ�س  على  فت�صع  الطبية  الدرا�صات  اأما 
احلافظة  املواد  امل�رضطنة،  املواد  قائمة 
املادة  اأن  حيث   E330 مثل  »امللونة«، 
كرث  اإذا  لل�رضطان  الرئي�صي  امل�صبب 

ا�صتعماله ويكرث وجوده يف ال�صيب�س .
االإحتاد  دول  يف  املتخ�ص�صون  واتفق 
املواد  اأ�صماء  توحيد  على  االأوروبي 
�صودا  كانت  �صواء  باإ�صافتها  امل�صموح 
�صناعية،  اأو  ـ  نبات  اأو  حيوان  من  ـ  طبيعية 
معينة  اأرقام  تتبعه   )E( بو�صع حرف  وذلك 
تدل على تلك املواد وقد ق�صمت م�صافات 

االأغذية اإىل اأربعة اأق�صام رئي�صية هي :
ثالثة   E بعد  هي   : امللونة  املواد   •
�صفراء  ملونة  مادة  وهي   E100 مثل  اأرقام 
م�صنوعة من نبات �صام جداً . ويرمز للمواد 
فيجب   ،199 اإىل   100 من  باالأرقام  امللونة 

التخلي فورا عن تلك املواد.
 300 من   E بعد  هي   : احلافظة  املواد   •

اإىل 399 .
هي   : واملثبتة  والتح�صني  التكييف  مواد   •

بعد E من 40 اإىل 499 

واأكدت درا�صات بريطانية اأن املواد احلافظة 
التي  ال�صناعية  واالألوان  الطعم  ومك�صبات 
واملعلبات  اجلاهزة  االأطعمة  اإىل  ت�صاف 
لها تاأثري �صلبي على �صلوك االأطفال ب�صورة 
يف  با�صطرابات  وت�صيبهم  طبيعية  غري 
الدرا�صات  من  اأ�صارت عدد  كما   . ال�صلوك 
االنتباه  م�صكالت  بني  عالقة  وجود  اإىل 
امل�صافة  الكيماوئية  واملواد  االأطفال  لدى 
احللوى  االأطعمة  هذه  من  االأطعمة  حلفظ 
 ) �صيب�صي   ( البطاطا  ورقائق  والب�صكويت 

يف  املوجودة  وامللونات  االأطفال  واأغذية 
املنتجات الغذائية مثل اجليلي وامل�رضوبات 

كلها ت�صبب تغريات �صلوكية كبرية . 
اإن يتجنب  الدرا�صات والبحوث  اأو�صت  كما 

االأطفال املركبات التالية :

 E120 – E110 – E107 – E104 – E102
 E128– E127– E124 – E123 – E122 –
 154 E – E151 – E150– E133 – E132–
 E250– E220-E211-– E210 – E155 -
 E213 – E212– E321– E320– E251-
 E627– E623– E622– E621 – E214–
 E312– 311 E – E310 – E635– E631–

E217 – E216 – E219 – E218 –

قائمة باملواد ال�سامة وامل�سرطنة :

�صوداء  المعة  ملونة  مادة   151  E املادة   *
�صامة جداً.

* املادة E 142 مادة ملونة خ�رضاء م�صببة 
لل�رضطان.

م�صببة  خ�رضاء  ملونة  مادة   E14 املادة   *
لل�رضطان

 ( ال�صوديوم  املونوغلوتامات  مادة   *
 )Monosodium Glutamate
االإن�صان  جتعل   .. لل�صهية  مثرية  وهيمادة 
مدمناً عليها . وغالباً ما ت�صتخدم يف �صناعة 

رقائق البطاطا واأطعمة االأطفال . 
 –  E123  : لل�رضطان  امل�صببة  املواد  اأما 
 E213–  E212–  211  E–  E210–  E124
 E218 – E217 -E216– E215– E214–

E239-- E238– E237– E236–

البيطرية  امل�صالح  مدير  اأكد 
ها�صمي  قدور  الفالحة  بوزارة 
ب�صبب  غنم  راأ�س   2800 نفوق 
ووباء  القالعية  احلمى  وباء 
حمددا  ال�صغرية،  املجرتات 
 15 م�صتوى  على  انت�صارهم 
والية،  موؤكدا رهان الوزارة  على 
اللقاحات  ا�صتالم  موعد  تقدمي 
موعده  قبل  بالوباءين  اخلا�صة 

نهاية ال�صهر.
تدخله  خالل  املتحدث  واأكد 

الو�صاية حتوز على  اأن  باالإذاعة 
كمية من اللقحات املوجودة يف 
يلقحون  البياطرة  واأن  امليدان 
واأنهم  عادية   ب�صفة  املا�صية 
الفالحني  مع  ات�صال  على 
حتديد  اأجل  من  واملربني 
اإح�صائيات  اخل�صائر لل�رضوع يف 
التعوي�س، ومع حتديد 15 والية 
اأن  اأكد  اإ�صابات  بها  �صجلت 
فيها  ت�صجل  مل  اأخرى  واليات 
اأي اإ�صابات لكنها حتت املراقبة 

تظهر  وبائية  حالة  باأي  للتكفل 
ويتم التكفل بها مبا�رضة.

البيطرية  وراهن مدير امل�صالح 
ا�صتالم  موعد  تقدمي  على 
احلمى  بوباء  اخلا�صة  اللقاحات 
املجرتات  ووباء  القالعية 
الت�صليم  موعد  عن  ال�صغرية 
والذي  املنتج  مع  عليه  املتفق 
مع  ال�صابق  يف  حتديده  مت 
اأنه  قائال  اجلاري،  ال�صهر  نهاية 
هاذين  ظهور  عن  االإعالن  بعد 

احلكومة  كل  جتندت  الوباءين 
فقد اأعطى الوزير االأول تعليمة 
�صفقة  باإبرام  وب�صفة  نقوم  لكي 
قمنا  وبالفعل  ا�صتعجاليه، 
بالرتا�صي  منتج  مع  بالتعاقد 
و�صت�صل اأول �صحنة اأدوية خا�صة 
قبل  ال�صغرية  املجرتات  بوباء 
نهاية ال�صهر احلايل، ونحن نعمل 
على درا�صة اإمكانية ت�صلم اللقاح 
املتفق  اال�صتالم  موعد  قبل 

عليه .

خّلفت مرا�سلة مديرية ال�سحة لولية اجللفة الذي جاء حتت عنوان »احتواء مواد غذائية على 
مواد م�سرطنة«، ووجه ملدراء املوؤ�س�سات العمومية ال�ست�سفائية ومدراء املوؤ�س�سات العمومية لل�سحة 

اجلوارية ردود فعل متفاوتة، بني من حّذر من خطورة بع�ض الأطعمة على ال�سحة، يف حني دعت 
منظمات حماية امل�ستهلك ل�سرورة التثبت بالتحاليل من خالل التن�سيق بني وزارة ال�سحة ووزارة 

التجارة قبل ن�سر البيان اأمام الراأي العام تفاديا لإثارة الهلع.

املواد امل�سرطنة يف املواد الغذائية 

�سارة بومعزة

وزارة التجارة يف موقف حمرج

الفيدرالية  رئي�س  نائب  اأفاد 
املوا�صي  ملربي  الوطنية 
طاعون  اأن  بلقا�صم  مزروعة 
على  انت�رض  املجرتات  �صغار 
اأن  وقال  والية،   20 م�صتوى  
اإ�صابة  من  متخوفون  املوالني 

موا�صيهم بالطاعون.
يف  بلقا�صم  مزروعة  واأو�صح 
ندوة »لوكوريي داجلريي »حول 
واحلمى  الوبائية  االأمرا�س 
املجرتات  وطاعون  القالعية 
ي�صيب  املجرتات  طاعون  ان 
من  اقل  ال�صغري  اخلروف 
لعدم امتالكه املناعة  �صهرين 
التي  القالعية  احلمى  عك�س 
واأكد  االأغنام  جميع  ت�صيب 
الرثوة  اإبادة  ميكنه  الوباء  اأن 
وقال  اجلزائر  يف  احليوانية 
اقت�صادها  يعتمد  والية   12 اأن 
على هذه الرثوة و اأ�صاف ذات 
انه يف حالة فقدان  املتحدث 
الرثوة نخ�رض 12 من الوظائف 
،بياطرة،يد  االأعالف  بائع  من 
من  وغريها  ارين  َجَزّ عاملة 

الوظائف املرتبطة بالرثوة .
قال  اخل�صائر  اأرقام  وعن 
رقم  اإي  يوجد  ال  انه  مزروعة 

االأغنام  �صعبة  يف  م�صبوط 
عدة  يف  البيطرة  م�صالح  الأن 
الوالية  واليات ال تغطي تراب 
اإح�صاءات   على  وعقب  كامال 
ميكن   2000 اأن  وقال  الوزارة 
ونفى  واحدة   قرية  ر�صده يف 
نائب رئي�س الفيدرالية الوطنية 
املواطنني  املوا�صي  ملربي 
وجود اَي تاأثريات على اللحوم 
ال  قائال  واأ�صاف  احلليب  اأو 
يجب على االأفراد اخلوف من 
هو  الهدف  الأن  االأ�صواق  غلق 
املر�س  انت�صار  من  التقليل 
كما ك�صف ارتفاع �صعر اللحوم 

ب 200 دينار بعد غلقها .
مزروعة  قال  اأخرى  جهة  من 
قبل   يكون  لن  اللقاح  توفري  اأن 

ال�صتكمال  وذلك  مار�س  �صهر 
والتحاليل  كفح�س  االإجراءات 
يف املخابر ثم جلب اللقاح وعن 
ذات  اأو�صح  التعوي�س  طريقة 
املتحدث اأن الفيدرالية جتهل 
الوزارة مل  و  التعوي�س  طريقة 
االإجراء  تفا�صيل  عن  تك�صف 
على  بلقا�صم  مزروعة  و�صدد 
دور و�صائل االإعالم و م�صلحة 
توعية  يف  الفالحي  االإر�صاد 
املر�س  الن  املوالني  واإر�صاد 
اخلربة يف  وال ميتلكون  جديد 
الطاعون  و  القالعية  احلمى 
هي  ما  الفيدرالية  اأن  م�صيفا 
املوالني  بني  و�صل  همزة  اإال 

والوزارة الو�صية 

انت�سار طاعون �سغار املجرتات يف 20 ولية 

ا�ستحالة  توفري اللقاح قبل مار�س
.      م�سالح البيطرة عاجزة عن تغطية كل الرتاب الوطني

وزيرة  الرتبية تك�سف من غيليزان

مدير امل�سالح البيطرية بوزارة الفالحة قدور ها�سمي

اإعداد مرجعيات للتكوين بالن�سبة لكل فئات املوظفني

نفوق 2800 راأ�س غنم وانت�سار بـ15 والية

الرتبية  وزيرة  اأم�س  اأكدت 
غربيط  بن  نورية  الوطنية 
اإعداد  على  تعمل  وزارتها  اأن 
لكل  بالن�صبة  للتكوين  مرجعيات 
بقطاع  العاملني  املوظفني  فئات 
االأداء  الرتبية وذلك بغية حت�صني 
متطلبات  وان  خا�صة  واملردود 
خمتلف املهن يف القطاع تغريت 
اأنه  غربيط  بن  تقول  لذلك 
مع  التكيف  ال�رضوري  من  بات 
امل�صتجدات وم�صاءلة الذات من 

اجل بناء مدر�صة نوعية ت�صتجيب 
اأ�رضفت  وقد  هذا  لتطلعات 
تد�صني  على  الوزيرة  ال�صيدة 
وت�صمية جممع مدر�صي �صنف - 
زيان حممد  بن   " املجاهد   - د 
وادي  بلدية  ال�صط  مبنطقة   "
االأ�صا�س  حجر  وو�صع  اجلمعة 
حملت   06 قاعدة  ملتو�صطة 
بوجلطية  فالق   " املجاهد  ا�صم 
قويدر  �صي   " املدعو   " �رضيف 
ببلدية  عدل  �صكن   2000 بحي   "

برنامج  اإطار جت�صيد  يف  غليزان 
ال�صيد  اجلمهورية  رئي�س  فخامة 
اإ�صافة  بوتفليقة  العزيز  عبد 
املتو�صطة  وت�صمية  تد�صني  اإىل 
 " اجلديدة  باملدينة  اجلديدة 
" منطقة �صيدي  هواري بومدين 
حملت  والتي  يلل  ببلدية  م�صعود 
التب�صي  العربي  ال�صيخ  اإ�صم 
رئي�س  فخامة  لربنامج  تنفيذا 
اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، 
اإىل جانب ح�صور در�س منوذجي 

كما   ، االأمازيغية  اللغة  مادة  يف 
م�رضوع  اإنطالق  عن  االإعالن  مت 
الثانية  طبعته  يف  بالدي  اأقالم 
للتعريف  تاريخية  ور�صة  وح�صور 
حممد  الت�صكيلي  بالفنان 
بن  ال�صيدة  عاينت  كما  اإي�صياخم 
غربيط  رفقة الوفد املرافق لها  
مع�صو�صب  ملعب  اإجناز  م�رضوع 
 - كريرات  بثانوية  ا�صطناعيا 

بلدية املطمر.
غليزان: �ض  اأ

�ض.ب

ف.ن�سرين 



تفقده  لدى  قدور  ولد  و�أو�ضح 
عمل  زيارة  �إطار  يف  �ملركز  لذ�ت 
�لتوظيف  تقرر  �أنه   " للمنطقة  له 
�ملرتب�ضني  لفائدة  �ملبا�رش 
�ملتخرجني من مركز �لتكوين �لتابع 
ل�ضوناطر�ك �لو�قع مبدينة ورقلة ، 
�إىل جانب توظيف �أي�ضا �ملرتب�ضني 
تخرجو�  و�أن  لهم  �ضبق  �لذين 
ومل  �لتكوينية  �ملوؤ�ض�ضة  ذ�ت  من 
يتح�ضلو� بعد على من�ضب �ضغل " .
و�أكد �لرئي�س �ملدير �لعام للمجمع 
�لعمومي للمحروقات "�ضوناطر�ك" 
حتتاج   " �جلز�ئر  �أن  باملنا�ضبة 
�لتكوين  من  �لنوع  هذ�  مثل  �إىل 
�ملوؤهلة  �لعاملة  و�ليد  �ملتخ�ض�س 
على  �لوقت  ذ�ت  يف  ملحا   ،"
باملرتب�ضني  �لتام  �لتكفل  �رشورة 
طيلة فرتة �لتكوين  و�أثناء �طالعه 
على و�ضعية �لتكوين بور�ضات ذ�ت 
ولد  �ملومن  عبد  تبادل   ، �ملركز 
عدد  مع  �حلديث  �أطر�ف  قدور 

�ملرتب�ضني حول ظروف �لتكوين .
�لتابع  �لتكوين  مركز  وكان 
تكوينيا(  مقعد�   60( ل�ضوناطر�ك 
قد �أعيد فتحه يف جانفي  �جلاري 
�ضنو�ت،  لعدة  مغلقا  ظل  �أن  بعد 
�أمام  �أبو�به  فتح  قد  كان  حيث 
وقد   ،  2013 جو�ن  يف  �ملرتب�ضني 
�أربع  �ضابق  وقت  يف  منه  تخرجت 
مرتب�س،   128 بعدد  دفعات   )4(
ح�ضب �ل�رشوحات �ملقدمة للوفد.

وي�ضمن �ملركز تكوينا يف تخ�ض�س 
 6 لـ  تكوينية  لفرتة  �لأنابيب  تلحيم 
ور�ضات  ثالث  على  ويتوفر  �أ�ضهر، 
وثالث قاعات ، وقاعتني لالأر�ضيف 

قدور  ولد  �ملومن  عبد  و�أ�رشف 
بذ�ت  �لولئية  �ل�ضلطات  مبعية 
على  �لتوقيع  مر��ضم  على  �ملركز 
�ملعهد  بني  �لأوىل  �إتفاقيات،  �أربع 
�جلز�ئري للبرتول ومديرية �لتكوين 
وتخ�س  بالولية  �ملهنيني  و�لتعليم 
تخ�ض�س  يف  �إطار�ت  تكوين 
مديرية  بني  و�أخرى  �لتلحيم، 
ل�ضوناطر�ك  �لإجتماعية  �ل�ضوؤون 
و�ل�ضكان  �ل�ضحة  ومديرية 
وتتعلق   ، �مل�ضت�ضفيات  و�إ�ضالح 
بتمويل عمليات تزويد م�ضت�ضفيات 

�ملنطقة بالتجهيز�ت �لطبية.
كما مت توقيع �إتفاقية لذ�ت �ملديرية 
مع مديرية �ل�ضباب و�لريا�ضة تخ�س 
نادي  لفائدة  مايل  دعم  تقدمي 
�لقدم  لكرة  م�ضعود  حا�ضي  م�ضعل 
�لإد�رية  �ملقاطعة  مع  و�أخرى   ،
عمليات  بتمويل  تتعلق  �ضالح  عني 

تزويد م�ضت�ضفى عني �ضالح بالعتاد 
�لطبي  وتفقد �لرئي�س �ملدير �لعام 
�لآزوت  �إنتاج  وحدة  ل�ضوناطر�ك 
�لوطني  �لطريق  مبحاذ�ة  �لو�قعة 
49 )غرب ورقلة(، و�مل�ضتحدثة يف 
تلقى  حيث  خا�س،  ��ضتثمار  �إطار 
هذه  ن�ضاط  حول  و�فية  �رشوحات 
 2 �أنتاج  بطاقة  �لإنتاجية  �لوحدة 
 100 وت�ضغل  يوميا  �لآزوت  من  طن 
دخولها  عند  و�ضت�ضمن  عامل، 
�ملوؤ�ض�ضات  تزويد  �ل�ضتغالل  حيز 
ل�ضوناطر�ك و�مل�ضت�ضفيات  �لتابعة 

بالآزوت .
زيارته  ختام  يف  قدور  ولد  و�طلع 
خدمات  و�ضعية  على  ورقلة  لولية 
جهاز �ضكانري �لذي زود به م�ضت�ضفى  
�رشير(   50( م�ضعود  حا�ضي  مدينة 
حيث  �ضوناطر�ك،  من  مب�ضاهمة 
�جلهاز  هذ�  �أن  باملنا�ضبة  �أو�ضح 

�لطبي ي�ضكل "�إ�ضافة " للمنطقة ، 
وي�ضمن مزيد� من خدمات �لتكفل 
�ملنطقة   �ضكان  لفائدة  �لطبي 
رئي�س  رفع  �لزيارة  هذه  ومبنا�ضبة 
حا�ضي  لبلدية  �ل�ضعبي  �ملجل�س 
�لرئي�س  �إىل  �ن�ضغال  م�ضعود 
�لعمومي  للمجمع  �لعام  �ملدير 
يتعلق  "�ضوناطر�ك"  للمحروقات 
ت�ضفية  م�ضلحة  تدعيم  بطلب 
�لكلى بذ�ت �مل�ضت�ضفى �لتي تتوفر 
للت�ضفية  �أجهزة  خم�ضة  على  حاليا 
�أف�ضل  تكفل  ل�ضمان  �إ�ضايف  بعتاد 
باملنطقة   �لكلوي  �لق�ضور  مبر�ضى 
�ملدير  �لرئي�س  يقوم  �أن  وينتظر 
�لعام للمجمع �لعمومي للمحروقات 
�ليوم  ذ�ت  م�ضاء  "�ضوناطر�ك" 
ولية  �إىل  مماثلة  ميد�نية  بزيارة 
�إيليزي باأق�ضى جنوب �رشق �لوطن 

الثالثاء    15  جانفي  2019  املوافـق  ل10 جمادى الأول 1440هـ 24 �ساعة5
نائب رئي�س ال�ستك�ساف والنتاج ب�سوناطراك

اجلزائر خف�ست اإنتاجها النفطي 
بحوايل 25 األف برميل يوميا 

بحجم  �لنفطي  �نتاجها  خف�س  يف  �جلاري  جانفي  مطلع  �جلز�ئر  �رشعت 
يرت�وح بني 24 �ألف و25 �ألف برميل يوميا يف �إطار �تفاق 

من  و�رشكائها  "�أوبك"  �أع�ضاء  بني  بفيينا   2018 دي�ضمرب  يف  �ملربم  �خلف�س 
�ملنتجني خارج �ملنظمة، ح�ضبما �أفاد به �أم�س �لثنني نائب رئي�س �ل�ضتك�ضاف 
بلغ  �خلف�س،  �إجر�ء هذ�  وقبل  �ضالح مكمو�س  �ضوناطر�ك،  و�لإنتاج مبجمع 
�نتاج �جلز�ئر من �لنفط 1،08 مليون برميل يوميا، ح�ضب ت�رشيحات �ضحفية 
مكمو�س يذكر �أن منظمة "�أوبك" �تفقت مع �لدول �ملنتجة غري �لأع�ضاء يف 

دي�ضمرب �ملا�ضي 
على خف�س �لإنتاج �لنفطي بو�قع 1،2 مليون برميل يوميا �بتد�ء من 1 جانفي 
�لدول  �ضتقوم  �لتفاق،  هذ�  ومبوجب  �أ�ضهر   6 قدرها  مبدئية  لفرتة   2019
�ل15 لأوبك بخف�س 800 �ألف برميل يوميا بينما تقوم �لدول �لع�رش �ل�رشيكة 
للمنظمة يف �لتفاق بخف�س 400 �ألف برميل يوميا وكان وزير �لنفط �ل�ضعودي 
خالد �لفالح �أكد موؤخر� يف ت�رشيحات �ضحفية باأن بالده �ضتخف�س �ضادر�تها 
حتقيق  ق�ضد  بنوفمرب  مقارنة  باملائة   10 بن�ضبة  يناير  من  �بتد�ء  �لبرتولية 
�ل�ضتقر�ر يف �ل�ضوق من جهته، �أعلن وزير �لنفط �لرو�ضي �ألك�ضندر نوفاك عن 
�رشوع بالده يف خف�س م�ضتوى �نتاجها م�ضري� �إىل �أن حجم �خلف�س ميكن �أن 
يبلغ 50 �لف برميل يوميا بنهاية �ل�ضهر �جلاري مقارنة ب30 �لف برميل يوميا 

يف �لوقت �حلايل.

 اأمام مقر دائرة وادي ارهيو غليزان  

الع�سرات من عمال عقود ما قبل 
الت�سغيل يحتجون 

مقر  �أمام  �لت�ضغيل  قبل  ما  عقود  �إطار  يف  �ملوظفني  ع�رش�ت  �أم�س  �حتج 
�لد�ئرة و�دي �رهيو �إىل �جلهة �ل�رشقية من عا�ضمة �لولية غيليز�ن مطالبني 
باتخاذ  �أية تالعبات  �لإدماج من  بو�ضع �رشوط ومعايري حمدودة تخرج هذ� 
يعود  �أمدها حيث  �لتي طال  �لإدماج  �لقانونية يف عملية  و�ل�رشوط  �ملعايري 
وماز�لو� حتت  �أكرث  �أو  �ضنو�ت   03 �أكرث من  منذ  �لعمل  لعقود  توقيعهم  تاريخ 
غطاء �لعقود �ملحددة يف حني ن�ضجل �ن �حلكومة �أعطت تعليمات وتو�ضيات 
يف �لعديد من �ملنا�ضبات �ملتمثلة يف �إدماج �لعمال �لذين ي�ضتغلون حتت لو�ء 
�إطار عقود  �لعاملني يف  �لبع�س �لخر من  �أبدى  �لت�ضغيل فيما  عقود ما قبل 
من  �ل�ضديد  ��ضتياءهم  �لقت�ضادية  �لقطاعات  خمتلف  يف  �لت�ضغيل  قبل  ما 
�جلهات �ملعنية �لتي لن ت�رشكهم يف هذ� �لإدماج خا�ضة و�أن �أغلب �ملوؤ�ض�ضات 
�خلا�ضة �لتي تُ�ضِغّل عمال حتت لو�ء وكالة ت�ضغيل �ل�ضباب ترف�س �إدماجهم يف 
�أغلب �لأحيان وذلك بعد �نق�ضاء �لعقد �لثاين �و �لثالث يف حني ذهب �لبع�س 
�لأخر �إىل �أن عملية �لإدماج تعتمد على �ملعريفة و�لبريوقر�طية �أو كما جاء 
على ل�ضان �لبع�س من �ملحتجني ، رئي�س �لد�ئرة و�دي �رهيو قام باإ�ضتقبال 
�إىل مطالبهم ووعدهم برفع  �أين مت �ل�ضتماع  جمموعة تنوب عن �ملحتجني 

جملة �لن�ضغالت و�ملطالب �إىل �لو�ضايا
غليزان:�س  اأ

يف 15211 حادث مرور خالل 2018   

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح 
693 �سخ�سا

عرفت �ضنة 2018 ت�ضجيل 15211 حادث مرور على م�ضتوى �ملناطق �حل�رشية، 
�أ�ضفر عن وفاة 693 �ضخ�ضا و جرح 17948 �آخرين، ح�ضب �حل�ضيلة �لتي ك�ضفت 

عنها �ملديرية �لعامة لالأمن �لوطني �أم�س �لثنني يف بيان لها.
و مقارنة ب�ضنة 2017، ت�ضري �لإح�ضائيات �ملقدمة من طرف �لأمن �لوطني �إىل 
�أن عدد حو�دث �ملرور ل�ضنة 2018 �ضهد �نخفا�ضا حم�ضو�ضا قدر بـ 124حادثا، و 
هو نف�س �لأمر بالن�ضبة للوفيات �لتي تر�جعت بـ 33 حالة و �جلرحى �لذين تدنى 

عددهم بـ 164حالة.
وقوع  يف  �لرئي�ضي  �ل�ضبب  يعد  �لب�رشي  �لعن�رش  �أن  �إىل  �ملعطيات  ذ�ت  ت�ضري  و 
�حرت�م  و عدم  �لإرهاق  و  �لتهور  و  �ل�رشعة  "�لإفر�ط يف  نتيجة  �ملرور  حو�دث 
م�ضافة �لأمان"و يف �ضياق ذي �ضلة يتعلق بالإجر�ء�ت �لعملياتية �ملتخذة من قبل 
م�ضالح �لأمن �ملروري، مت خالل �ل�ضنة �ملن�رشمة �إح�ضاء "76152 جنحة مرور" 
"22832 مركبة يف �حلظرية"، مع  �لتن�ضيق"، ف�ضال عن و�ضع  "21618 خمالفة  و 
ت�ضليط "1012891 غر�مة جز�فية" و �ل�ضحب �لفوري لـ"274150 رخ�ضة �ضياقة"، 

ي�ضيف �مل�ضدر ذ�ته.
و لتفادي وقوع حو�دث �ملرور، تو��ضل �ملديرية �لعامة لالأمن �لوطني حمالتها 
�لتح�ضي�ضية يف جمال �لوقاية و �ل�ضالمة �ملرورية، حيث بلغ عدد �لأن�ضطة �لتوعوية 
جتاه م�ضتعملي �لطريق "745606 ن�ضاطا حت�ضي�ضيا" خالل �ضنة 2018،  متثلت يف 
تنظيم حمالت توعوية حت�ضي�ضية و �أبو�ب مفتوحة و خرجات ميد�نية و يف هذ� 
�ل�ضدد، تدعو �ملديرية �لعامة لالأمن �لوطني م�ضتعملي �لطريق �لعام �إىل �لتحلي 
باحلذر و �ليقظة و �حرت�م قانون �ملرور. كما ت�ضع حتت ت�رشف �ملو�طنني �لرقم 

�لأخ�رش  )1548( وخط �لنجدة )17( لتلقي �لبالغات 24 �ضا/24 �ضا.

م.�س

للدرك  �لأبـحاث  ف�ضيلة  تـمكنت 
�لإطاحة  من  باجلز�ئر  �لوطني 
يقودها  منظمة  �إجر�مية  ب�ضبكة 
مـخت�ضة  عنه،  مبحوث  �ضخ�س 
بنوعيها  �ملخدر�ت  ترويج  يف 
يف  �ملزور  و�إ�ضتعمال  �لتزوير 
�إد�رية)رخـ�س �ضياقة( و  حمر�ر�ت 
�ل�ضبكة  �أفر�د  �لغري،  هوية  �نتحال 
�لإجر�مية يقودها �ضخ�س مبحوث 
عن  �ضياحية  ب�ضيارة  يتنقل  عنه 
يقوم  مزورة  �ضياقة  رخ�ضة  طريق 
برتويج �ملخدر�ت ب�ضتى �أنو�عها. 

مكنت  و�ضع خطة حمكمة  �أين مت 
تفتي�س  بعد    ، �ملعني  توقيف  من 

على  بد�خلها  عرث  �ملركبة 
�ل�ضلبة)  �ملخدر�ت  من  كمية 
�ضغري  ميز�ن  وكذ�  كوكايني( 
لوزن  ي�ضتعمله  �حل�ضاب،  ودقيق 
لزبائنه،  يروجها  �لتي  �ملخدر�ت 
م�ضكنه  تفتي�س  عملية  حني  يف 
من  معتربة  كمية  حجز  من  مكنت 
معالج  )كيف  بنوعيها  �ملخدر�ت 
�إجمايل  قدرت  حيث  كوكايني(،  و 
831غ  عنده  �ملحجوزة  �ملخدر�ت 
و  معالج(  �ملخدر�ت)كيف  من 
�ملخدر�ت  مادة  من  غر�م   186
�أف�ضت  كما  �ل�ضلبة)كوكايني(.  
تفكيك  �إىل  �ملعمقة  �لتحريات 

�ل�ضبكة وعددهم خم�ضة  �أفر�د  كل 
�مر�أة  بينهم  من  �أ�ضخا�س   )05(
وكيل  �ل�ضيد  �أمام  تقدميهم  �ضيتم 

�إقليميا  �ملخت�س  �جلمهورية 
�لإجر�ء�ت  كل  من  �لإنتهاء  عقب 

�لقانونية.

ف�سيلة الأبحاث للدرك الوطني بالعا�سمة

 الإطاحة ب�سبكة حترتف ترويج املخدرات بنوعيها 
.     التحريات مكنت من توقيف 05 اأ�سخا�س متورطني يف الق�سية 
.     حجز 186 غ مادة املخدرات ال�سلبة )كوكايني( مع حجز مركبة 

عبد املومن ولد قدور من ورقلة

التوظيف املبا�سر للمرتب�سني مبركز 
التكوين التابع ل�سوناطراك 

�سرح الرئي�س املدير العام للمجمع العمومي للمحروقات "�سوناطراك" عبد املومن ولد قدور 
اأم�س الإثنني  بورقلة اأنه " تقرر التوظيف املبا�سر لفائدة املرتب�سني املتخرجني من مركز 

التكوين التابع ل�سوناطراك املتواجد بعا�سمة الولية''.



العهدة  من  �سنة  مرور  بعد 
ال�سعبي  للمجل�س  االنتخابية 
وعلى  م�سعود  حا�سي  لبلدية 
حممد  امليدان  رجل  راأ�سه 
ح�سد    ، �سا�سي  بن  يا�سني 
قبل  من  الثناء  االأخري  هذا 
املواطنني وتنظيمات املجتمع 
الدوؤوب  العمل  بف�سل  املدين 
الذي يقوم به رئي�س املجل�س 
يا�سني  البلدي حممد  ال�سعبي 
 ، اأع�سائه  مبعية  �سا�سي  بن 
وتركت لغة االأرقام املخ�س�سة 
املحلية  التنمية  مل�ساريع 
انطباعا  اجلديدة  لل�سنة 
لدى  كبريا  ور�سى  ح�سنا 
الذين  ال�سكنية  االأحياء  �سكان 
اأثنوا على �سيا�سة التوازن التي 
املحليون  املنتخبون  يطبقها 
التنمية  برامج  جت�سيد  يف 
املجل�س  اأن  اإىل  م�سريين   ،

االعتبار  بعني  اأخذ  البلدي 
والنقائ�س  االن�سغاالت  كل 
خمتلف  عرب  املطروحة 
باملدينة  ال�سكنية  التجمعات 

البرتولية .

جهود وعمل ميداين 

ممثلي  من  العديد  قال 
بحا�سي  املحلية  اجلمعيات 
املنطقة  اأن   ، م�سعود 
بلدية  برئي�س  حم�سو�سة 
بن  يا�سني  حممد  ا�سمه 
يخطىء  مل  الذي  �سا�سي 
الثقة  بتجديد  املدينة  �سكان 
فيه وانتخابه لعهدة ثانية كون 
عنوانا  ح�سبهم  االأخري  هذا 
واالأكرث  العمل  يف  للتفاين 
وح�سوره  توا�سعه  ذلك  من 
االن�سغاالت  يف  امليداين 
واأكد   ، للمواطنني  اجلوهرية 
ال  املري  اأن  املتحدثني  ذات 
مهامه وحتمل  اأداء  يتاأخر يف 
الق�سايا  كل  اإزاء  م�سوؤولياته 

املثارة من قبل ال�سكان وجتده 
االأحداث  قلب  يف  حا�رضا 
يف  تدخل  التي  وامل�سائل 
وان�سغاالت  اهتمامات 
املواطنني ، دون احلديث عن 
ال�رضية  امليدانية  اخلرجات 
بني  بها  يقول  التي  والفجائية 
احلني واالأخر لتفقد االأو�ساع 
بحر�س  الق�سايا  ومتابعة 

�سديد .
وح�سب ما ذهب اإليه حمدثونا 
حممد  البلدية  رئي�س  فاإن   ،
يا�سني بن �سا�سي يريد تعزيز 
اجنازاته من خالل هذه العهدة 
وجت�سيد خمتلف الوعود التي 
اأطلقها ويف مقدمتها النهو�س 
الغنب  ورفع  ال�ساملة  بالتنمية 
البرتولية  املدينة  �سكان  عن 
ومالم�سة التطلعات املن�سودة 
العمل  �سيا�سة  هوؤالء  وثمن   ،
ال�سعبي  املجل�س  يقوم  التي 
تتحلى  التي  وجلانه  البلدي  
باملهنية وال�رضامة يف التكفل 
دون  املواطنني  بحاجيات 
بف�سل  تقاع�س  اأو  متاطل 
من  امل�ستمرة  التوجيهات 
من  اأكرث  وقال   ، املري  قبل 
البلدية  رئي�س  اأن  متحدث 
امل�ساكل  كل  يف  حا�رضا  كان 
اأبرزها  املحلية  واالن�سغاالت 
كانت  التي  العائالت  ق�سية 
مهددة بالت�رضد ، حيث ب�سم » 
املري » على تدخل ايجابي يف 
الق�سية واحت�سن منذ البداية 
وتعهد  العائالت  ذات  معاناة 
اإىل  ونقله  بامللف  بالتكفل 

اجلهات امل�سوؤولة .

اإجماع على �ضرورة 
م�ضاندة » املري » 

اأجمع متابعون مللف التنمية يف 
اأن املجل�س   ، حا�سي م�سعود 
تقدمي  نحو  ي�سري  البلدي 
متثيل  اأح�سن  ال�سكان  متثيل 
العهدة  هذه  خالل  خا�سة 
الثقة يف  �سهدت جتديد  التي 
حممد يا�سني بن �سا�سي وهو 
املنطقة  واأبناء  اإطارات  اأحد 
التنمية  ملفات  جيدا  ويعرف 
حاجيات وتطلعات املواطنني 

خلفها  التي  التعقيدات  رغم 
 ، املدينة  يف  التجميد  قرار 
ثقتهم  اأن  املتحدثون  وقال 
يف  كبرية  البلدية  رئي�س  يف 
ولن  الهامة  امللفات  معاجلة 
اإال مب�ساندة املري  يتاأتى هذا 
اأجل  من  املنتخب  واملجل�س 
االجنازات  من  املزيد  ح�سد 
اأن امل�سوؤولية  ، واعترب هوؤالء 
لديهم  املواطنني  ولكن  ثقيلة 
املري  كفاءة  يف  الثقة  كامل 
مرة  من  اأكرث  يف  اأثبتها  الذي 
امل�ستميت  دفاعه  والدليل   ،
عن حقوق مواطني البلدية يف 
اأكرث من �سعيد من بينها ملف 
الت�سغيل وحق �سباب اجلهة يف 
البرتولية  ال�رضكات  يف  العمل 

التي ينامون فوق اأنابيبها.
جمعيات  عن  ممثلون  وذكر 
رئي�س  به  قام  ما  اأن   ، حملية 
جدا  م�سجع  م�رضف  البلدية 
قريب  اأنه  خالله   من  واثبت 
التي  احلقيقية  االن�سغاالت 
�سبيل  على  منها  ال�سكان  تهم 
ا�ستفادة  احل�رض  ال  املثال 
من  م�سعود  حا�سي  م�ست�سفى 
جهاز ال�سكانري وهو الذي كان 
مطلبا وان�سغاال كبريا يف قطاع 
النفطية  باملدينة  ال�سحة 
املري  جهود  اأثمرت  كما   ،
بالتكفل بعدد من االحتياجات 
اأ�سا�سا  املتعلقة  ال�رضورية 
ذات  االإمنائية  بالعمليات 
عن  اال�ستعجايل  الطابع 
التي  واحل�س�س  ال�سكن  ملف 
باإقليم  البلدية  ا�ستفادت منها 

عدد من البلديات بالوالية .

موؤامرات حتاك �ضد 
املجل�س البلدي

واقع  عن  متحدثون  �سدد 
حا�سي  يف  املحلية  التنمية 
املجل�س  رئي�س  اأن   ، م�سعود 
يعرف   ، البلدي  ال�سعبي 
اأع�سائه  جميع  بني  ان�سجاما 
اإيجابا  انعك�س  ما  وهو 
الذي  املنتخبني  اأداء  على 
خدمة  واحدة  ككتلة  يعملون 
العامة ، غري بع�س  للم�سلحة 

يعودون  وهم  النجاح  اأعداء 
يف  يتحركون  االأ�سابع  على 
ويحكون  االجتاهات  كل 
والد�سائ�س  املوؤامرات 
املجل�س  على  للت�سوي�س 
 ، �سخ�سية  م�سالح  لتحقيق 
حيث دعا املتحدثون خمتلف 
ممثلي  ال�سيما  االأو�ساط 
ب�رضورة  املدين  املجتمع 
الت�سدي لهوؤالء لقطع الطريق 
الراأي  اأمام  وف�سحهم  عنهم 
اإىل  م�سريين   ، املحلي  العام 
من  تدعي  االأطراف  هذه  اأن 
تخدم  اأنها  بها  تقوم  خاللها 
ال�سالح العام ، غري اأن احلقيقة 
انك�سف  فقد   ، لذلك  خالفا 
املعنيون يف كثري من املرات 
افرتاءات  ن�رض  خالل  من 
واأكاذيب عرب و�سائل التوا�سل 
على  للت�سوي�س  االجتماعي 

املجل�س وخلف البلبلة .
ملن  ر�سالة  هوؤالء  ووجه 
املغر�سني   « بـ  و�سفوا 
املجل�س  اأن  مفادها   ،  «
قوي  م�سعود  بحا�سي  البلدي 
توؤثر  ولن  ومتا�سكه  بوحدته 
 ، املغر�سة  االإ�ساعات  فيه 
واملخل�سني  املحبني  داعني 
بدعم   ، العامة  للم�سلحة 
واأع�سائه  املري  وم�ساندة 
التي  املوؤامرات  بع�س  اأمام 
قبل  من  ا�ستقراره  ت�ستهدف 
اجلميع  يعرفهم  اأ�سخا�س 
على  وحقدهم  ب�سلبياتهم 
للمجل�س  املوفرة  االنطالقة 

يف عهدته اجلديدة .
واأكد حمدثونا اأن كل حماوالت 
ت�ستهدف  التي  الت�سوي�س 
م�سريها  �سيكون  املجل�س 
النجاح  اأعداء  الأن   ، الف�سل 
تنك�سف  �سخ�سية  ماأربهم 
ذراع  يل  يف  ف�سلهم  مبجرد 
وطالب   ، املجل�س  منتخبي 
رئي�س  املتحدثني  نف�س 
بعدم  واأع�سائه  املجل�س 
وموا�سلة  هوؤالء  اإىل  االلتفات 
التي  التحديات  على  الرتكيز 
حتقيق  �سبيل  يف  تنتظرهم 
ملف  يف  املنتظرة  القفزة 

التنمية .

حتد كبري ينتظر املجل�س 
خالل 2019 

 2019 ال�سنة اجلديدة  بدخول 
ال�سعبي  املجل�س  تنتظر   ،
م�سعود  حلا�سي  البلدي 
للنهو�س  جمة  حتديات   ،
جميع  عرب  املحلية  بالتنمية 
وهو  البرتولية  املدينة  اأحياء 
العمليات  اأرقام  تك�سفه  ما 
للتج�سيد  املربجمة  االإمنائية 
وبح�سب   ، االأحياء  هذه  يف 
من  ر�سدناها  التي  االأ�سداء 
املحلية  االأو�ساط  خمتلف 
املنطقة  قاطني  فاإن   ،
انتعا�سة  بت�سجيل  متفائلون 
اجلديدة  ال�سنة  يف  تنموية 
بف�سل املخطط الذي اعتمد 
جت�سيد  يف  املجل�س  قبل  من 
الهامة  امل�ساريع  من  املئات 
واقع  حت�سني  �ساأنها  من  التي 
التنمية يف االأحياء امل�ستهدفة 
املزمع  امل�ساريع  اأن  علما   ،
ال�سنة  خالل  انطالقتها 
االأ�سا�س  يف  هي  اجلديدة 
التكفل  مت  �سكان  ان�سغاالت 
بها االأمر الذي يعك�س اجلدية 
به  يتحلى  الذي  واالهتمام 

املجل�س املنتخب .
البلدي  املجل�س  رئي�س  وكان 
حممد   ، م�سعود  حلا�سي 
اأكد  قد   ، �سا�سي  بن  يا�سني 
اأن   ، �سابقة  ت�رضيحات  يف 
اجلميع  م�سوؤولية  التنمية 
والتطلعات  االأهداف  وحتقيق 
مير عرب تكاتف جهود اجلميع 
وجمتمع  وم�سوؤولني  اإدارة  من 
اأن  ال�سياق  اأن  موؤكدا   ، مدين 
اأو  كلل  بدون  يعمل  املجل�س 
ثقة  ت�رضيف  اأجل  من  ملل 
الوعود  وحتقيق  املواطنني 
التي مت التعهد بتج�سيدها يف 
مقدمتها حت�سني واقع التنمية 
مبختلف  والتكفل  املدينة  يف 
االن�سغاالت ال�رضورية ، وتعهد 
اإر�ساء  على  بالعمل  املري 
انتخبوه  الذين  املواطنني 
كون  ال�سرب  اإىل  اإياهم  داعيا 
منطقة  يف  ثقيلة  امل�سوؤولية 

خمنوقة بقرار التجميد .

و�ضفت خمتلف الأو�ضاط املهتمة بال�ضاأن املحلي يف حا�ضي م�ضعود ، 
واقع احلال باملدينة البرتولية ، باملر�ضي واملريح بف�ضل املوؤ�ضرات 

اليجابية والأ�ضداء املر�ضدة بخ�ضو�س التنمية املحلية يف منطقة 
ح�ضا�ضة وا�ضتثنائية اإذا اأخذنا باحل�ضبان قرار التجميد وتداعيات 

ال�ضلبية على الأو�ضاع العامة .  

ان�ضجام املجل�س ومتا�ضكه ال�ضخرة التي تتك�ضر عليها املوؤامرات

ملف من اإعداد :اأحمد 
باحلاج 

�إجماع على دعم مري حا�سي 
م�سعود ملو��سلة �الجناز�ت 

.      جمعيات حملية تعلن عن دعمها
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ح�صة  امل�صتفيدين  يزال  وال 
االأمري عبد  2000/50 م�صكن حي 
مل  �صكنات  يف  يقطنون  القادر 
واملاء  التطهري  ب�صبكتي  تربط 
ال�صالح لل�رشب والغاز والكهرباء . 

انتظار  05�سنوات 
واالن�سغاالت املطروحة مل 

جتد ا�ستجابة

»الو�صط«  ا�صت�صقته  ما  وبح�صب 
من بع�ض امل�صتفيدين من ال�صكن 
 50 عددهم  واملقدر  الريفي 
بال�صبكة  الربط  فاإن  م�صتفيدا، 
�رشوري  واملاء  والغاز  الكهربائية 
على  مرت  �صنوات   05 بعد  وملّح 
جديد  ال  لكن  اال�صتفادة،  عملية 

البع�ض  ف�صل  حيث  االأفق.  يف 
بيته  يف  ال�صكن  عن  التخلي  منهم 
يف  ال�رشوريات  هذه  غياب  نظري 
حني ف�صل البع�ض االأخر االعتماد 

دون  الع�صوائي  التو�صيل  على 
التي قد يحدثها  باالأخطار  مباالة 
واالأجهزة  االأ�رش  حياة  على  هذا 
ما  غالبا  التي  الكهرومنزلية 

�صدة  �صعف  جراء  للتلف  تتعر�ض 
التيار الكهربائي.

اأمام  االأكرب  العائق  ي�صكل  ما 
الريفي  ال�صكن  من  امل�صتفيدين 
بالهامل  االمري  حي  م�صتوى  على 
املياه  ب�صبكة  الربط  غياب   .
ال�صكان  على  يحتم  ال�رشوب 
املياه  �صهاريج  �رشاء  اإىل  اللجوء 
التهيئة  غياب  هذا  اإىل  ي�صاف 
لل�صوارع والطرق التي باتت ت�صكل 
متاعب لل�صكان، خا�صة يف ف�صلي 
اأوىل  �صقوط  مع  وال�صتاء  اخلريف 
اآخر  جانب  ومن  املطر،  قطرات 
ال�صكنات  من  امل�صتفيدون  يعاين 
اجتماعيا  �صكنا  الريفية ح�صة 50 
من  بالتدخل  يطالبون  جعلهم  ما 
اأر�ض  علة  مطالبهم  جت�صيد  اأجل 
وايل  قدوم  مع  خا�صة  الواقع 

جديد .

طالب امل�ستفيدون من ال�سكنات الريفية على م�ستوى بلدية الواقعة  جنوب غرب  عا�سمة احل�سنة 
امل�سيلة تدخل ال�سلطات الو�سية من اأجل تدارك النقائ�ص التي اأثرت �سلبا على يومياتهم وحرمت 
الكثري منهم االإقامة يف بيوتهم جراء غياب خمتلف ال�سبكات وتهيئة الطرقات مت�سائلني عن �سبب 

انعدام هذه ال�سروريات التي كان من املفرو�ص اأن تن�ساأ قبل ال�سروع يف عملية بناء ال�سكنات

 الهامل ببو�سعادة

هواري بن علية

امل�ستفيدون من ال�سكن الريفي
 يف امل�سيلة يطالبون بال�سروريات
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تو�سعة خط ترامواي ق�سنطينة

م�ستغامن

عني احلجل  بامل�سيلة 

ال�سطر االأول �سيدخل اخلدمة يف غ�سون 
 "2019 االأول  "الثالثي 

ت�سدير اأزيد من 100 األف 
طن من ال�سلع و الب�سائع 

اإجناز ملعب جواري بالع�سب 
اال�سطناعي 

ت�صدير   2018 �صنة  خالل  مت 
و  ال�صلع  من  طنا   105.930
م�صتغامن  ميناء  من  الب�صائع 
ح�صبما  اخلارج،  نحو  التجاري 
التجارية  املديرية  من  ا�صتفيد 

ملوؤ�ص�صة ميناء م�صتغامن.
اأن  املديرية  ذات  اأو�صحت  و 
انتعا�صا  عرفت  املا�صية  ال�صنة 
الت�صدير  عمليات  يف  "كبريا" 
املنتجات  و  املواد  ملختلف 
الفالحية و الغذائية و الكيميائية 
و العتاد ال�صناعي و املركبات و 
يف   130 فاقت  بن�صبة  احلاويات 
املائة مقارنة مع حجم الن�صاط 
خالل �صنة 2017 )44.700 طنا(، 
قدمتها  التي  االأرقام  اأبرزت  و 
م�صلحة االح�صائيات باملديرية 
ميناء  ملوؤ�ص�صة  التجارية 
ت�صدير  يف  ارتفاعا  م�صتغامن 
مادة "الهليوم" اإىل فرن�صا بن�صبة 
و  طنا(   5.736( املائة  يف   23
التي  االأولية  الطينية  املادة 
البطاريات  �صناعة  يف  ت�صتخدم 
اإىل اأملانيا يف حدود 8.321 طن 

)منو بـ15 يف املائة(.
كما مت خالل نف�ض الفرتة �صحن 
2.628 طنا من العتاد و 28.364 
ال�صيارات  و  الرافعات  من  طنا 
االآالت املختلفة  و  ال�صاحنات  و 
االأ�صغال  يف  ت�صتخدم  التي 

دول  عدة  نحو  والبناء  العمومية 
ي�صيف  اإفريقية،  و  اأوروبية 
العام  نف�ض امل�صدر و مت خالل 
احل�صيلة  لذات  –وفقا  املا�صي 
املواد  من  طن   850 ت�صدير   -
طنا   529( كاخل�رش  الفالحية 
من  طن   51 و  البطاط�ض  من 

اخل�رشوات االأخرى( و كذا 
التمور( و  الفواكه )261 طنا من 

اخليول نحو اإ�صبانيا و فرن�صا.
ت�صدير  الفرتة  ذات  عرفت  كما 
ال�صناعية  املنتجات  من   556
كاخلمور )164 طنا( و الك�صك�ض 
 392( "الديول"  العجني  رقائق  و 
عرف  امل�صدر،و  ي�صيف  طن(، 
العام  خالل  احلاويات  ن�صاط 
املا�صي طفرة نوعية بعد �صحن 
28.060 حاوية مملوءة مبختلف 
ال�صلع و الب�صائع )160 يف املائة( 
طنا   71.984 بلغ  اإجمايل  بوزن 

)130 يف املائة( 
و لالإ�صارة عرف ميناء م�صتغامن 
التجاري خالل ال�صنة املن�رشمة 
الب�صائع  لنقل  باخرة   563 ر�صو 
 7 قدره  برتاجع  امل�صافرين  و 
 2017 مع  باملقارنة  املائة  يف 
بيومني  مقدر  توقف  مبعدل  و 
يف  انتظار  مدة  و  )ر�صيف( 
عر�ض البحر يف حدود يوم واحد 

كما متت  االإ�صارة اإليه. 

الريا�صي  الو�صط  تنف�ض  اأخريا 
والية  احلجل  عني  مبدينة 
امل�صيلة  ال�صعداء بعد انطالقة 
اجلواري  امللعب  اجناز  اأ�صغال 
الريا�صي  باملركب  املنتظر 
كبرية  فرحة  و�صط  اجلواري 
للريا�صة  العا�صق  ال�صباب  لدى 
باأر�صية  ملعبا  ي�صاهدون  وهم 
اأخريا  ت�صلح  مع�صو�صبة  
عن  بعيدا  القدم  كرة  ملمار�صة 
حالهم  ول�صان  املوت  مالعب 
على  احلفاظ  ب�رشورة  يتحدث 
والوقوف  الريا�صي  ال�رشح  هذا 
وقفة رجل واحد لتهيئة حميط 

امللعب  بهذا  االأ�صغال  انطالق 

الذي يرتبع على م�صاحة 78×46 
القطاعية  امل�صاريع  من  يعد  و 
ال�صارع  انتظرها   ، الهامة 
خا�صة  وب�صغف  كثريا  الكروي 
لالأحياء  الكروية  الفرق  لدى 
باملدينة للتخفيف من االكتظاظ 
امللعب  يعي�صه  الذي  وال�صغط 
اجلواري مقابل امل�صبح ،وح�صب 
من  ا�صتقيناه  التي  املعلومات 
القائمني على امل�رشوع موؤ�ص�صة 
فان  �صعبان  درفلو  اال�صغال 
اأ�صهر   4 ملدة  �صيمتد  امل�رشوع 
ممكن  الظروف  ح�صب  ولكن 

تقل�ض املدة  .
خل�سر بن يو�سف 

و  العمومية  اال�صغال  وزير  اأعلن 
النقل عبد الغني زعالن بق�صنطينة 
اأن ال�صطر االأول من م�رشوع تو�صعة 
انطالقا  ق�صنطينة  ترامواي  خط 
اإىل  �صليمان  زواغي  حمطة  من 
منجلي  علي  مدينة  مدخل  غاية 
االأول  الثالثي  "نهاية  �صي�صتلم 
2019"و اأو�صح الوزير على هام�ض 
اأ�صغال  اأن  الور�صة  هذه  تفقده 
تو�صعة  خلط  االأول  ال�صطر  اإجناز 
 6 ق�صنطينة على م�صافة  ترامواي 
و  النهائية"  "مرحلتها  يف  هي  كلم 

�صت�صتلم 
"بعد �صهرين و ن�صف".

بدور  اأ�صاد  الذي  زعالن  واأكد 
متابعة  يف  املحليني  امل�صوؤولني 
مت  عمل  "خمطط  اأن  الور�صة 
تطبيقية  تدابري  اأن  و  اإعداده 

هذا  ا�صتالم  الأجل  تنفيذها  مت 
االأبعاد  ذي  الهام  امل�رشوع 
االجتماعية و االقت�صادية و البيئية 
يف االآجال املحددة و بعد اأن ذكر 
يندرج  امل�رشوع  هذا  اإجناز  باأن 
اجلمهورية  رئي�ض  برنامج  �صمن 
الوزير  اأبرز  بوتفليقة  العزيز  عبد 
يف  ق�صنطينة  ترامواي  تو�صعة  اأثر 

حت�صني ظروف تنقل 
400 األف �صاكن مبدينة علي منجلي 
جامعي  طالب  األف  الـ90  كذلك  و 

الذين يقطعون هذه التو�صعة.
و ي�صمن ترامواي ق�صنطينة حاليا 
يوميا  م�صافر  األف   30 نقل حوايل 
طول  على  التو�صعة  بت�صغيل  و 
كلم   4 من  )اأكرث  كلم  بـ10  اإجمايل 
علي  مدينة  مدخل  من  انطالقا 
منجلي اإىل غاية جامعة ق�صنطينة 

عدد  فاإن  مهري  احلميد  عبد   2
�صي�صتفيدون  الذين  امل�صافرين 
احل�رشي  للنقل  الو�صيلة  هذه 
�صيت�صاعف بح�صب ما اأكده الوزير 
خلط  االأول  ال�صطر  �صيتعزز  و 
بـ24  ق�صنطينة  ترامواي  تو�صعة 

عربة جديدة باالإ�صافة 
على  حاليا  عملية  عربة   20 اإىل 
حي  و  املدينة  و�صط  بني  اخلط 
اخلدمة  لتح�صني  �صليمان  زواغي 
املقدمة بح�صب ما اأفاد به الوزير 
اأبدى طموحا الإجناز تو�صعة  الذي 
الدويل  املطار  باجتاه  الرتامواي 
الوزير  وذكر  بو�صياف  حممد 
احل�رشية  احلركية  نوعية  بان 
املعتمدة  املعايري  بني  من  تعد 
الدول املتطورة  ترتيب  عامليا يف 
قطعت  "اجلزائر  باأن  مو�صحا 

املجال  هذا  يف  عمالقة  خطوات 
ال�صخمة  اال�صتثمارات  بف�صل 
الع�رشيتني  خالل  جت�صدت  التي 
كذلك  الوزير  ذكر  االأخريتني"و 
مت  دوالر  مليار   130 من  اأزيد  اأن 

ا�صتثمارها خالل الع�رشيتني 
االأخريتني يف جمال اإجناز ترامواي 
و  املوانئ  حتديث  و  مدن   7 عرب 
تطوير املطارات و ترقية ال�صكك 
مربزا  اخل�صو�ض  على  احلديدية 
اأهمية هذه االإجنازات يف مرافقة 
االقت�صادية  التنمية  جمهودات 
خالل  الوزير  ح�رش  قد  و  للبالد 
زيارته لق�صنطينة التجارب التقنية 
الرتامواي  تو�صعة  خلط  االأوىل  
اأن يتوجه نحو والية �صكيكدة  قبل 
املجاورة حيث �صيقوم بزيارة عمل 

تدوم يومني. 

اأمن تب�سة

 توقيف ع�سريني و حجز 600 قر�س مهلو�س  
متكنت قوات ال�رشطة العاملة باالأمن 
القب�ض  اإلقاء  من  االأول  احل�رشي 
ب�صدد  كان  ع�رشيني  �صاب  على 
االأقرا�ض  من  معتربة  كمية  ترويج 
املهلو�صة داخل احد االأحياء ال�صعبية  
مبدينة تب�صة و تعود حيثيات الق�صية 
ذات  اإىل  وردت  معلومات  اثر  على 
�صاب  ممار�صة  مفادها  امل�صلحة 
كمني  ن�صب  ليتم  م�صبوه  لن�صاط 

التي  املنطقة  م�صتوى  على  حمكم 
اإلقاء  ليتم  ال�صاب  ذات  بها  ين�صط 
القب�ض عليه  هو ب�صدد البيع  ليتم 
نقله اإىل مقر االأمن االأول   بحوزته 
 " نوع  من  مهلو�ض  قر�ض   600 على 
كعائدات  ماىل  مبلغ  اك�صتازي"و 
انه  به  امل�صتبه  اعرتف  اأين   ، للبيع 
يقوم ب�رشاء و نقل و بيع املهلو�صات 
اتخاذ جميع  والية جماورة  مت  من 

االإجراءات القانونية و تقدميه اأمام 
اجلهات الق�صائية

يف ذات ال�صياق متكنت ذات امل�صلحة 
من اإلقاء القب�ض على �صاب يبلغ من 
ب�صدد �رشقة هاتف  �صنة   24 العمر 
بو�صط  البلدية  مقر  داخل  نقال 
مدينة تب�صة رغم اأن امل�صلحة تلقت 
طرف  من  ال�صكاوى  من  العديد 
العديد من الن�صاء و  كبار ال�صن حول 

العملية  بالن�صل  لل�رشقة   تعر�صهم 
النقال  هواتفهم  ا�صتهدفت  التي 
امل�صتبه  حتويل  مت  مالية   مبالغ  و 
االأول  االأمن احل�رشي  اإىل مقر  فيه 
باجلرم  االإجراءات   جميع  واتخاذ 
ال�رشقة  واقعة  حول  اإليه  املن�صوب 
اجلهات  امام  وتقدميه  بالن�صل 

الق�صائية
ع/ر�سيد 



عدنان �أبو عامر

يُحيي الفل�سطينيون هذه الأيام الذكرى 
العدوان  لندلع  العا�رشة  ال�سنوية 
 ،2009-2008 الوح�سي  الإ�رشائيلي 
اأب�سع  الذي �ساهد فيه الفل�سطينيون 
الع�سكرية  للآلة  ا�ستخدام  واأق�سى 
الفل�سطينيني  املدنيني  اآلف  �سد 
من  الكثري  املحا�رشة  البقعة  بهذه 
احلرب الفل�سطيني والإ�رشائيلي �سال 
ونتائجها،  واأ�سبابها،  احلرب،  بتقييم 
جاء اآخرها يف ال�ساعات الأخرية على 
الإ�رشائيلية  املعار�سة  زعيمة  ل�سان 
اإبان  ليفني، وزيرة اخلارجية  ت�سيفي 
تلك احلرب، التي زعمت اأنه »مل يكن 
لدينا اأي هدف معلوم للعملية، وكان 
باإمكاننا اإنهاوؤها بعد اأ�سبوعني فقط 
من بدئها، لأن اأيامها الأخرية مل تكن 

�رشورية«.
اأوملرت  اإيهود  عليها  رد  حني  يف 
زاعما  احلرب  اأثناء  احلكومة  رئي�س 

الإ�سرتاتيجية  احلرب  »اأهداف  اأن 
والتكتيكية وا�سحة ودقيقة، وم�سادق 
وزراء  اأع�ساء  جميع  من  عليها 
الكابنيت اآنذاك، فقد هدفت خطتنا 
لزعزعة حكم حما�س يف غزة ب�سكل 
كما  اإليها  دولية  قوات  جلب  ثم  تام، 

ح�سل يف لبنان اإبان حرب 2006«.
اخلداع  عن�رش  عن  اأوملرت  وك�سف 

العملية،  توقيت  عن  بت�سليل حما�س 
ال�سبت،  يوم  »اخرتنا  اإننا  بالقول: 
باراك«  »اإيهود  اجلي�س  وزير  واأمر 
بفتح املعابر لت�سليل حما�س، واأعلن 
يوم  �ستُعقد  الكابنيت  جل�سة  اأن 

الأحد«.
وزاد قائل: اإننا »حافظنا على ال�رشية 
التامة فيما يتعلق بوقت البدء بالعملية 

اإ�رشائيل  فيها  األقت  التي  الع�سكرية، 
املتفجرات  من  طن  اآلف  خم�سة 
على غزة، فلم يكن اجلنود وال�سباط 
يف  الوحيد  ال�سابط  بها،  يعلمون 
الذي  املقاتل  التكتيكي  امل�ستوى 
فرقة  قائد  هو  العملية  بوقت  علم 

غزة فقط«.
على  الكرمي  القارئ  من  املعذرة 
العرتافات،  هذه  ب�رشد  ال�ستطراد 
القرار  �سناع  فقائلوها  مهمة،  لكنها 
على  اأ�رشفوا  الذين  الإ�رشائيلي، 
مدنيي  بحق  املذبحة  هذه  تنفيذ 
العملية  ف�سلت  النهاية  ويف  غزة، 
واأخفق العدوان، ومل تنجح »اإ�رشائيل« 
اإل بقتل واإ�سابة اآلف الفل�سطينيني، 
موجودة،  املقاومة  بقيت  حني  يف 

وقائمة، و�سامدة.
يحكى  قد  الذي  الكلم  من  الكثري 
حول  الفل�سطيني،  اجلانب  يف 
لكن  والتفاو�سي،  امليداين  الأداء 
املتاأخرة  الإ�رشائيلية  العرتافات 

القرار  �سانع  ت�ساعد  كامل،  عقدا 
الفل�سطيني يف التب�رش والتعرف على 
كيفية تفكري الإ�رشائيلي، فالتاريخ قد 
يعيد نف�سه، والأحداث قد تتكرر، ل 
�سيما يف جوانب اخلديعة والت�سليل.

ال�سطور  هذه  نهاية  يف  جديرا  يبدو 
الإ�رشائيلي  املوؤرخ  بتقييم  الإتيان 
بذكراها  احلرب  لهذه  �سلمي  اآيف 
»اإ�رشائيل  اإن  قال:  حني  العا�رشة، 
مفتوح  �سجن  اأكرب  اإىل  غزة  حولت 
العامل، و�سكلت حربها تلك رمزا  يف 
لكل خطاأ يف نهجها، مبوا�سلة جتنب 
القوة  على  والعتماد  الدبلوما�سية، 
تعرف  فهي  الغا�سمة،  الع�سكرية 
املنطق. حرب  قوة  القوة، ل  منطق 
وعمل  اأخلقي،  عار  هي   2008
على  ينطبق  و�سف  وهو  اإجرامي، 
كامل �سيا�ستها على نزلء �سجن غزة، 
ف�سيا�سة »جز الع�سب« تعبري جمازي 
مبتذل مرعب يعني الذبح الع�سوائي 

للمدنيني الفل�سطينيني«.

م�ساهمة�لثالثاء    15  جانفي  2019  �ملو�فـق  ل10 جمادى �لأول 1440هـ 8

العربدة يف رام اهلل والعقاب لغزٍة
ر�ضو�ن �لأخر�س 

جتول  م�سهد  ي�سبح  يكاد 
واملدرعات  اجليبات 
ماألوفاً  م�سهداً  »الإ�رشائيلية« 
يف رام اهلل ويف مركزها، حيث 
واملوؤ�س�سات  الوزارات  جتمع 
التابعة  الر�سمية  احلكومية 
اإل  الفل�سطينية   لل�سلطة 
اجلنود  لأحد  �سورة  اأن 
الإ�رشائيليني ت�سدرت �سفحات 
الفل�سطينية  بوك«  »في�س 
وهو  املا�سية،  الأيام  خلل 
مبنى  حائط  من  بالقرب 
الفل�سطيني  الوزراء  جمل�س 
يف رام اهلل، ول اأحّبذ اخلو�س 
يف م�سمون هذه ال�سورة التي 
�سّكلت اإهانة لهذه املوؤ�س�سات 

و«هيبتها«.
نعود بالتاريخ قليًل اإىل الوراء، 
اقتحام  جمرد  كان  عندما 
ومراكزها  الفل�سطينية  املدن 
ي�ستوجب  ا�ستثنائًيّا  حدثاً 
الت�سدي له �سواء من الف�سائل 
اأجهزة  حتى  اأو  الفل�سطينية، 
نن�سى  ول  الر�سمية،  ال�سلطة 
اإىل  الإ�سارة  املقام  هذا  يف 
اأحد  اأبو جندل،  القائد  اأمثال 
قادة الأجهزة الأمنية ا�ست�سهد 
اأثناء ت�سديه لقتحام الحتلل 
خميم جنني يف ال�سفة الغربية 

املحتلة.
غري  وعي  كي  حالة  حدثت 
الع�رش  ال�سنوات  خلل  عادية 
املحتلة،  ال�سفة  يف  املا�سية 
تبناها حممود عبا�س وفريقه 

برامج  مب�ساعدة  ال�سيا�سي 
توجيه  مت  خارجيا،  ممولة 
اإعادة  نحو  الأكرب منها  اجلزء 
الع�سكرية  املوؤ�س�سة  تاأهيل 
بال�سفة،  الر�سمية  والأمنية 
بفكر وتوجيهات تعك�س الروؤية 
التي يتبناها عبا�س، فيما يتعلق 
وحماربة  الأمني  بالتن�سيق 
التي  الع�سكرية  املجموعات 
الع�سوائية،  اأو  للمقاومة  تتبع 
الأمر الذي �ساهم اإىل حد كبري 
املقاومة  عمليات  تراجع  يف 
امل�سلحة  الفدائية  والعمليات 
يتفاخر  اإجناز  وهذا  بال�سفة، 

به عبا�س.
الحتلل  يدو�س  بينما 
ال�سلطة  »�سيادة«  مبدرعاته 
ي�ستمر  بال�سفة،  معاقلها  يف 
»التن�سيق«  يف  عبا�س  حممود 
مع الحتلل ويتجه يف املقابل 
اإىل فر�س مزيد من العقوبات 
التع�سفية على غزة، ومن ذلك 
قطع  �سيا�سة  يف  ا�ستمراره 
ووقف  منها  واخل�سم  رواتب 
يلزمها،  مبا  الوزارات  تزويد 
التابعني  للموظفني  و�سحبه 
الأمر  رفح،  لل�سلطة من معرب 
عملية  انتظام  على  اأّثر  الذي 
ذلك  اإىل  وما  فيه،  ال�سفر 
اأقطاب  يهدد  اإجراءات  من 

ال�سلطة مبزيد منها.
امل�ساعي  ي�سع  الأمر  هذا 
امل�رشية نحو حتقيق م�ساحلة 
ي�سعها  واأي�ساً  املحك،  على 
مدى  ملعرفة  اختبار  اأمام 
جديتها، وقدرتها على ترتيب 

اأو  الفل�سطيني،  البيت  اأو�ساع 
حلقات  من  حلقة  جمرد  اأنها 
اأطراف  واإ�سغال  الوقت  ك�سب 
ل  مداولت  يف  القرار  �سنع 

نهاية لها.
وفريقه  عبا�س  واأن  خ�سو�ساً 
من  مزيد  اتخاذ  يف  ما�سون 
جتاه  الت�سعيدية  اخلطوات 
غزة »ول اأقول جتاه حما�س«، 
لأن املت�رشر منها جميع اأفراد 
بالقطاع،  الفل�سطيني  ال�سعب 
موؤخراً  بينها  من  كان  والتي 
الت�رشيعي  املجل�س  حّل 

الفل�سطيني.
كما ويدور احلديث عن ت�سكيل 
منظمة  »ف�سائل  من  حكومة 

التحرير«، مبا يعزز النف�سال 
حماولة  ويف  والنق�سام، 
لتجاوز الدور التجميعي الذي 
لعبته »حما�س« موؤخراً يف غزة 
حالة  عنه  ونتج  الف�سائل،  مع 
عالية من التناغم ظهرت خلل 
يف  امليدانية  الفعاليات  اإدارة 
العودة وك�رش  حراك م�سريات 
وطبيعة  اآليات  ويف  احل�سار، 
لف�سائل  الع�سكري  الرد 
العدوان،  على  املقاومة 
من  املتقاربة  املواقف  ويف 
ما  وهو  املختلفة،  الق�سايا 
�سحباً  عبا�س  فريق  يراه 

للب�ساط من حتت اأقدامهم.
عن  بعيد  غري  الحتلل 

قلبه  يف  هو  بل  امل�سهد، 
يف  مبنية  التباينات  وجميع 
وهو  وجوده،  على  الأ�سا�س 
حالة  يف  الرئي�سي  العامل 
املاأ�ساوية  وال�سغط  اخلنق 
عرب  القطاع،  يعي�سها  التي 
احل�سار و�سيا�ساته العدوانية، 
وقف  اآخرها  من  كان  التي 
اإىل  القطرية  املنحة  اإدخال 

قطاع غزة.
يحاول نتنياهو اأن يحقق مزيداً 
من النقاط بهذه اخلطوة قبيل 
الإ�رشائيلية،  النتخابات 
من  ذاته  الوقت  يف  ويخ�سى 
يجعله  قد  الذي  الت�سعيد 
اإن  الريح  مهب  يف  وحزبه 

ف�سل يف التعاطي معه، فذهب 
وحماولة  غزة  على  لل�سغط 
احل�سار،  بت�سديد  اإخ�ساعها 
وابتزازها مقابل الهدوء، وقد 
عرب  الأخرية  الر�سائل  كانت 
الو�سيط امل�رشي وا�سحة يف 

هذا ال�ساأن.
جلميع  العامة  النظرة  اأن  اإل 
املعطيات تعطي انطباعاً باأن 
متعدد  لعدوان  تتعر�س  غزة 
اأطراف،  عدة  من  الأوجه 
تتلقى جميعاً يف غاية ك�رشها 
اختلفت  واإن  واإخ�ساعها، 
لكنها  املعلنة،  مربراتها 
الأكرب  والقلق  خطرة  مقامرة 

يكون من ن�سيب الحتلل.

 اعرتافات اإ�سرائيلية متاأخرة حول حرب 2008
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الأ�ستاذة زغال�ش لمية
حم�سرة ق�سائية 

لدى اخت�سا�ش جمل�ش ق�ساء اجلزائر
الوادي  باب  علي  با�سطا  �سارع   03

الهاتف : 09 51 021 97
اإعالن عن بيع مناب حمجوز عليه باملزاد العلني

املادة 749 و 750 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
03 �سارع  نحن الأ�ستادة / زغال�ش لمية املح�سرة الق�سائية لدى اخت�سا�ش جمل�ش ق�ساء اجلزائر املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة باب الوادي الكائن مكتبها برقم 

با�سطا علي باب الوادي املوقعة اأدناه 
لفائدة ال�سيدة : يحياوي وردية ارملة علوا�ش اعمر مقدما عن ابنها املفقود علوا�ش كرمي 

ال�ساكنة ب : 12 �سارع ح�سان عا�سور – باب الوادي- اجلزائر
- بناء على حم�رش اإيداع قائمة �رشوط البيع املودع امام رئي�ش اأمناء ال�سبط مبحكمة باب الوادي بتاريخ 12/12/ 2018 ، حتت رقم 15/ 2018 و املوؤ�رش عليه من طرف ال�سيد رئي�ش 

حمكمة باب الوادي بنف�ش التاريخ 
نعلن للجمهور اأنه �سي�رشع يف بيع مناب مفقود و ذلك يف حدود ح�سته املقدرة ب 14/ 112 من العقار املعني اأدناه باملزاد العلني لأعلى عر�ش و اأخر مزايد مبحكمة باب الوادي ، ق�سم البيوع 

العقارية بتاريخ 06/ 02/ 2019 على ال�ساعة 10:30 �سباحا 

التعيني : 
حقوق عقارية يف ال�سيوع متمثلة يف مناب مفقود و املقدر بن�سبة 14/ 112 فيما يخ�ش الأماكن ذات طابع ال�سكني الكائنة بولية اجلزائر بلدية باب الوادي ، �سارع ح�سان عا�سور عمارة رقم 12 

املتمثلة يف �سقة �سكنية توجد يف عقار ذي ملكية م�سرتكة تقع بالطابق اخلام�ش ت�ستمل على ثالثة غرف )03غ( ، مطبخ ، مرحا�ش و توابع اأخرى تقدر م�ساحتها بواحد و ثمانون مرت مربع
 )81 م2 ( و متثل ن�سبة �ستة و اأربعون جزء لاللف 46/ 100 من الأجزاء امل�سرتكة للقطعة رقم 18 ح�سب البيان الو�سفي للتق�سيم امل�سهر باملحافظة العقارية للجزائر بتاريخ 05/ 05/ 1984 

حجم 118 رقم 69 و املعدل يف 19/ 02/ 2009 حجم 327 رقم 30.
- وكما يوجد هذا العقار و ميتد و ي�سرت�سل مع جميع منافعه و مرافقه وارتفقاته ال�سلبية و الإيجابية من دون ا�ستثناء و ل حتفظ.

الثمن الأ�سا�سي :
ت�ستقبل املزايدات على اأ�سا�ش �سعر افتتاحي قدره 771.875.00دج ح�سب اخلربة املنجزة من طرف الأ�ستاذة / فراي ن�سرية مهند�سة معمارية خبرية معتمدة لدى املجل�ش و املحاكم ، 

بتاريخ 03/ 10/ 2018.
�سروط البيع : 

اإ�سافة اىل ال�رشوط املذكورة يف قائمة �رشوط البيع امل�سار اليها اأعاله فاإنه يجب على الرا�سي عليه املزاد اأن يدفع حال انعقاد اجلل�سة 1/5  الثمن زائد حقوق الت�سجيل و ال�سهار و احلقوق 
التنا�سبية و يدفع باقي املبلغ يف اأجل اأق�ساه 08 اأيام ، املوالية لر�سو املزاد ، فعلى اجلمهور الراغب يف املزايدة الطالع على قائمة �رشوط البيع لدى كتابة �سبط حمكمة باب الوادي اأو مكتب 

املح�رشة الق�سائية الكائن بالعنوان املذكور اأعاله .
املح�سرة الق�سائية 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية اجللفة

مديرية التنظيم و ال�سوؤون العامة 
م�سلحة التنظيم العام

مكتب النتخابات و اجلمعيات 
رقم 03/ م ت �ش ع /م ت ع/م ج اأ 2019

و�سل اإ�سهاري لتجديد جمعية 

طبقا لأحكام املادة 08 من القانون رقم 12 /06 املوؤرخ يف 12 
جانفي 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت جتديد اجلمعية.

 امل�سماة : اجلمعية الولئية التحدي لرتقية و تطوير الريا�سة 
الن�سوية باجللفة  .

الكائن مقرها : املركب الريا�سي اجلواري اخلولية باجللفة .
طابعها :ريا�سي

جمال ن�ساطها : ولئي 
برئا�سة ال�سيدة : بن العايب الطاو�ش 

املولود بتاريخ 22/ 10/ 1963 ال�سارف  
ال�ساكن : حي 05 جويلية 08/ 141 باجللفة 

مالحظة هامة : هذا الو�سل �سالح فقط للقيام اإجباريا ب�سكليات 
الأكرث يف جريدة  �سهر على  نفقة اجلمعية خالل  ال�سهار على 

يومية اإعالمية واحدة على الأقل و ذات طابع توزيع وطني 

 الإم�ساء

اإعالن باإعداد �سهادة احليازة

 طبقا للقانون رقم 90 / 25 املوؤرخ يف 18 نوفمرب
 1990 املت�سمن التوجيه العقاري املعدل واملتمم
  فان ال�سيد : قراوي عمرو بن ب�سري املولود بتاريخ
وال�ساكن البويرة  ولية  بعمر   1971/  08  /  02 
 بعمر مركز بلدية عمر  قد قدم ملف للبلدية مدعيا
 امتالكه عقارا عن طريق احليازة والتقادم املك�سب
 ، طالبا اثبات هذه امللكية بتحرير �سهادة اعرتاف
 مبلكيته للعقار التي تعييينه : قطعة ار�ش �ساحلة
القراريب قرية  القراريب  امل�سمى  باملكان   للبناء 
 بلدية عمرودائرة القادرية ولية البويرة  م�ساحتها

: الجمالية 250،00 مرت مربع  ويحدها من
 ال�سمال :  باقي ملكية قراوي عمرو اجلنوب : ممر

م�سرتك بدون خمرج
ال�سرق  : ملكية بوزايدي احمد بن طيب

الغرب :  ملكية �سعياين نعيم

الأ�ستاذة زغال�ش لمية
حم�سرة ق�سائية 

لدى اخت�سا�ش جمل�ش ق�ساء اجلزائر
الوادي  باب  علي  با�سطا  �سارع   03

الهاتف : 09 51 021 97
اإعالن عن بيع مناب حمجوز عليه باملزاد العلني

املادة 749 و 750 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
الكائن  الوادي  باب  حمكمة  لدى  املعتمدة  و  املحلفة  اجلزائر  ق�ساء  جمل�ش  اخت�سا�ش  لدى  الق�سائية  املح�سرة  لمية  زغال�ش   / الأ�ستادة  نحن 

مكتبها برقم 03 �سارع با�سطا علي باب الوادي املوقعة اأدناه 
لفائدة ال�سيد : بوعازي عبد الرحمان ب�سفته مقدما عن املحجوز عليه بوعازي علي 

ال�ساكنة ب : 34 احمد بوخزر – باب الوادي- اجلزائر
- بناء على حم�رش اإيداع قائمة �رشوط البيع املودع امام رئي�ش اأمناء ال�سبط مبحكمة باب الوادي بتاريخ 12/12/ 2018 ، حتت رقم 14/ 2018 و املوؤ�رش عليه 

من طرف ال�سيد رئي�ش حمكمة باب الوادي بنف�ش التاريخ
 نعلن للجمهور اأنه �سي�رشع يف بيع مناب مفقود و ذلك يف حدود ح�سته املقدرة ب 80/ 3168 من العقار املعني اأدناه باملزاد العلني لأعلى عر�ش و اأخر مزايد 

مبحكمة باب الوادي ، ق�سم البيوع العقارية بتاريخ 06/ 02/ 2019 على ال�ساعة 10:30 �سباحا
التعيني : 

حقوق عقارية يف ال�سيوع متمثلة يف مناب حمجوز عليه  و املقدر بن�سبة 80/ 3168  من املحل املخ�س�ش لل�سكن املوجود باجلزائر بلدية باب الوادي �سارع مونتان 
رقم 34 امل�ستمل على �سقة توجد يف عقار ذي ملكية م�سرتكة تتكون من 04 غرف – مطبخ- مرحا�ش – مدخل و رواقني و �رشفتني تقدر م�ساحتها بواحد و ت�سعون 

مرت مربع )91 م2( و 122/ 1000 من الأجزاء امل�سرتكة قطعة رقم 04 ق�سم 08 املجموعة امللكية رقم 118
الثمن الأ�سا�سي :

ت�ستقبل املزايدات على اأ�سا�ش �سعر افتتاحي قدره 391.805.56 دج  ح�سب اخلربة املنجزة من طرف الأ�ستاذ / بن تركي عبد ال�سالم مهند�سة معماري خبري معتمد  
لدى جمل�ش ق�ساء اجلزائر،  املحررة بتاريخ 14/ 10/ 2018.

�سروط البيع :
اإ�سافة اىل ال�رشوط املذكورة يف قائمة �رشوط البيع امل�سار اليها اأعاله فاإنه يجب على الرا�سي عليه املزاد اأن يدفع حال انعقاد اجلل�سة 1/ 5 الثمن زائد حقوق 
الت�سجيل و ال�سهار و احلقوق التنا�سبية و يدفع باقي املبلغ يف اأجل اأق�ساه 08 اأيام ، املوالية لر�سو املزاد ، فعلى اجلمهور الراغب يف املزايدة الطالع على قائمة 

�رشوط البيع لدى كتابة �سبط حمكمة باب الوادي اأو مكتب املح�رشة الق�سائية الكائن بالعنوان املذكور اأعاله .
 املح�سرة الق�سائية 

تعزية

ذكرى وفاة
متر اليوم 10 أعوام على رحيل الغالي على 
قلوبنا صغيرا وكبيرا صابري الصادق الذي 
جانفي   14 بتاريخ  األبد  إلى  عاملنا  غادر 
2009 في يوم إنفطرت فيه القلوب ودمعت 
األعني لفراق أعز الناس الذي وإن غاب عنا 
ولن  قلوبنا  في  حيا  يبقى  أنه  إال  جسدا 
الصغيرة  عائلته  له  وتدعو  أبدا،   ننساه 
وبناته  وأبنائه  زوجته  باألخص  والكبيرة 

وأحفاده بالرحمة وجنات اخللد. 

لن ننساك جدي الغالي 
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ال�سجون تفتقر اإىل و�سائل احلماية والتدفئة 

حتذيرمن تداعيات املنخف�سات اجلوية على الأ�سرى

مركز اأ�سرى فل�سطني 
للدرا�سات

غري  ال�سجون  غالبية  اأن  حيث   
مهياأة ب�سكل يوفر احلماية للأ�رسى 
من الربد والرياح ال�سديدة واملطر 
الغزير، الذى ي�ساحب املنخف�سات 
ال�سجون  وخا�سة  لأيام،  وي�ستمر 
وقد  النقب،  �سحراء  يف  تقع  التي 
ال�سبابيك  من  الأمطار  تت�رسب 
من  اأو  جيد،  ب�سكل  مغلقة  الغري 
وخا�سة  الغرف  اأ�سقف  يف  �سقوق 
منذ  اأن�ساأت  التي  ال�سجون  يف 

ع�رسات ال�سنني.
الأ�رسى  بان  “الأ�سقر”  واأ�ساف 
وامللب�س  الأغطية  اإىل  يفتقرون 
اإدارة  ترف�س  والتي  ال�ستوية 
ال�سجون توفريها اأو حتى اإدخالها 
وقد  واملوؤ�س�سات،  الأهل  عرب 
فاقمها ا�ستمرار عمليات العتقال 
ودخول اإعداد جديدة من الأ�رسى 
اإىل  ي�سطرون  حيث  لل�سجون، 

والأغطية  امللب�س  تقا�سم 
املوجودة يف ال�سجون، مما يحدث 
نق�ساً كبرياً فيها، وبالتايل ل تكفى 

حاجة الأ�رسى.
الأ�رسى  اأن  اإىل  “الأ�سقر”  واأ�سار 
القا�سية  الظروف  هذه  نتيجة 
بالأمرا�س  الإ�سابة  اإىل  معر�سون 

ي�سببها  التي  واملتنوعة  الكثرية 
تلزمهم  والتي  والرطوبة،  الربد 
�سنوات بعد رحيل ال�ستاء، ويتعمد 
علج  تقدمي  عدم  الحتلل 
منا�سب لهم، من اجل فر�س مزيد 
عر�سة  وتركهم  بهم،  التنكيل  من 
اأج�سادهم  يف  تنه�س  للأمرا�س 

ال�سعيفة بفعل الظروف ال�سيئة يف 
ال�سجون.

“الأ�سقر” بان الأو�ساع تزاد  وبني 
على  املنخف�سات  يف  خطورة 
الأق�سام  يف  القابعني  الأ�رسى 
اخليام  على  قائمة  تزال  ل  التي 
النقب،  �سجن  اأق�سام  كبع�س 

اإليها  و�سجن عوفر، والتي تت�رسب 
ملب�سهم  لإتلف  وتوؤدى  الأمطار 
ول  الطعام،  ومتعلقات  واأغطيتهم 
حتمى الأ�رسى من الربد وال�سقيع، 
توؤدى  و  الرياح  ت�ستد �رسعة  حيث 
متزيقها،  او  اخليام  اقتلع  اإىل 
على  خطورة  ي�سكل  الذي  الأمر 
الأحيان  بع�س  ويف  الأ�رسى،  حياة 
ت�سل درجات احلرارة اإىل ما حتت 

ال�سفر.
تداعيات  اأن  اإىل  “الأ�سقر”  ونوه 
ب�سكل  تظهر  اجلوي  املنخف�س 
حيث  النقب  �سجن  يف  وا�سح 
ال�سحراوية،  املنطقة  يف  يقع 
يف  الربودة  ب�سدة  معروفة  وهى 
يف  ق�سوتها  وتزداد  ال�ستاء،  ف�سل 
التي  اجلوية  املنخف�سات  اأيام 
وي�ستكى  املنطقة،  لها  تتعر�س 
ي�ستطيعون  ل  باأنهم  الأ�رسى 
ل�سدة  والغرف  اخليام  من  اخلروج 
املطر والرياح والربد، وفى بع�س 
ال�سنابري  يف  املياه  تتجمد  الأيام 

 ، الربودة  �سدة  نتيجة  اخلارجية 
ول توفر لهم الإدارة املاء ال�ساخن 

ب�سكل كايف .
ال�سجون  اإدارة  “الأ�سقر”  واتهم 
تلك  يف  الأ�رسى  ترك  بتعمد 
م�ساعدة  اأي  تقدمي  دون  الظروف 
حلمايتهم  لهم  عاجله  اأو  طارئة 
من  وذلك  املنخف�سات  اأثار  من 
وم�ساعفتها،  معاناتهم  زيادة  اأجل 
املناخ  لتقلبات  فري�سة  وتركهم 
اأج�سادهم  يف  تفتك  وللأمرا�س 
لك�رس اإرادتهم، واإ�سعاف نف�سياتهم، 
كما ترف�س توفري علجات اللزم 

لهم، مما يعر�س حياتهم للخطر .
لكافة  مطالبته  “”الأ�سقر”  وجدد 
املوؤ�س�سات الدولية وفى مقدمتها 
ال�سليب الأحمر ت�سكيل جلان لزيارة 
على  كثب  عن  والطلع  ال�سجون 
اأو�ساع الأ�رسى ال�سعبة وخا�سة يف 
العاجل  والتدخل  الأيام،  مثل  هذه 
الحتلل  انتهاكات  من  حلمايتهم 

وتقلبات الظروف اجلوية .

حذر مركز اأ�سرى فل�سطني للدرا�سات من تداعيات املنخف�سات اجلوية املتكررة على حياة الأ�سرى يف �سجون الحتالل وخا�سة الأ�سرى 
القابعني يف �سجون اجلنوب، والتي ت�ساعف من معاناتهم وتعر�سهم للخطر ال�سديد  الباحث “ريا�ض الأ�سقر” الناطق الإعالمي للمركز اأو�سح 

بان املنخف�سات اجلوية لها تاأثري �سلبى كبري على اأو�ساع الأ�سرى.

الأ�سري ال�سايح، �سمود يتحدى الأمل
بهمته العالية وعزميته القوية يقاوم الأ�سري ال�سحفي 
ترهقه  مل  الهزيل،  ج�سده  اأمرا�س  ال�سايح  ب�سام 
من  يياأ�س  ومل  الحتلل،  وعنجهية  ال�سجن  ق�سبان 
بها طبيب عيادة �سجن  يعاجله  التي  "الأكامول"  حبة 
مب�ستقبل  اأحلم  الأ�سري  عيني  بني  ترتاءى  "جمدو" 
يعي�سه قريبا مع زوجته الأ�سرية املحررة منى ال�سايح، 
التي حتاول اأن تو�سل ق�سيته اإىل املوؤ�س�سات احلقوقية 
 " ال�سايح:  تقول  هذا  ويف  الفل�سطينية  والر�سمية 
واملحررين  الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  رئي�س  مع  اجتمعت 
ال�سيد عي�سى قراقع، ووعدين بعر�س التقارير الطبية 
بنقله  للمطالبة  خمت�س،  طبيب  على  بب�سام  اخلا�سة 
اإىل م�ست�سفى �سهيوين، ثم نقوم برفع ق�سيته ملحكمة 
العدل العليا ال�سهيونية بالتن�سيق مع املحامي ليتقدم 

بطلب للإفراج عنه".
ال�سايح تقول  الأ�سري  التي يعاين منها  الأمرا�س  وعن 
زوجته: "يعاين ب�سام من عدة اأمرا�س، حيث يعاين من 
�رسطان العظم و�رسطان الدم )�رسطان النخاع احلاد(، 
ومن ق�سور حاد يف القلب، كما يعاين من التهاب مزمن 

يف الرئتني، وه�سا�سة يف العظام بن�سبة عالية جدا".
اأن يح�رس جل�سات حماكمته، ومل  ل ي�ستطيع ال�سايح 
يتمكن حماميه اأي�سا من ح�سورها كما تقول زوجته، 
بيت  لعملية  املدبر  العقل  باأنه  الأ�سري  يتهم  حيث 
ال�سلح  توفري  تهمة  اإىل  بالإ�سافة  "اإيتمار"،  فوريك 

ومتويل العملية.
ب�سام  الأ�سري  منزل  تقرر هدم  فقد  اأخرى  ومن جهة 
نهائي  قرار  وهو  ال�سهيوين  الحتلل  قوات  قبل  من 
اتخذته حمكمة الحتلل الع�سكرية ول ا�ستئناف فيه، 
اأن اليقني الذي متتلكه عائلة  اإل  اآلما،  اآلمهم  ليزيد 
ال�سايح اأقوى من هذه التهديدات والقرارات كما توؤكد 

املحررة منى ال�سايح.
اأثناء   2015  /  10  /  8 بتاريخ  ال�سايح  الأ�سري  اعتقل 
توجهه حل�سور جل�سة حماكمة زوجته منى يف حمكمة 
�سامل الع�سكرية ال�سهيونية حيث كانت اأ�سرية يف ذلك 
هو  ودخل  البغي  �سجون  من  هي  فخرجت  الوقت، 
ي�سارع مرارة املر�س والأ�رس معا، و�سط اإهمال طبي 

متعمد من قبل �سلطات الحتلل بحقه.

قرار اعتقال اإداري بحق والد 
ال�سهيد الربغوثي

الأ�سري معمر �سباح من جنني يدخل 
عامه الـ17 يف الأ�سر

اأمر  الإ�رسائيلي  الحتلل  �سلطات  اأ�سدرت 
اعتقال اإداري ملدة ثلثة �سهور بحق الأ�سري 
عمر الربغوثي والد ال�سهيد �سالح الربغوثي.

الأ�سري  اأن  الأحد  اليوم  الأ�سري  نادي  وقال 
الربغوثي البالغ من العمر )66 عاماً( تعر�س 
لتحقيٍق قا�ٍس ومكثف يف معتقل "امل�سكوبية" 
منذ تاريخ اعتقاله يف الثاين ع�رس من كانون 
الحتلل  قوات  اعتقلته  حيث   ،2018 الأول 
من  جمموعة  اإىل  اإ�سافة  عا�سف  وجنله 
اأبناء بلدة كوبر، عقب الإعلن عن ا�ست�سهاد 
جي�س  من  خا�سة  قوة  يد  على  �سالح  جنله 

الحتلل.
الربغوثي  عائلة  اأن  الأ�سري  نادي  واأ�ساف 

�سالح،  ا�ست�سهاد  عن  الإعلن  تاريخ  ومنذ 
غالبية  اُعتقل  فقد  جماعي،  لعقاب  تتعر�س 
اأفراد العائلة كان اآخرهم عا�سم جنل الأ�سري 
اأبنائه  من  اآخرين  اثنني  اأن  علماً  الربغوثي، 
مازال قيد العتقال وهما: عا�سف وحممد.

الربغوثي ق�سى  الأ�سري  اأن  ذكره  من اجلدير 
�سابقاً يف معتقلت الحتلل الإ�رسائيلي اأكرث 
من )26( عاماً وذلك منذ عام 1978 بني اأحكاٍم 
واعتقاٍل اإداري، وخلل �سنوات اعتقاله عانى 
عدة  اأجرى  حيث  �سحية،  م�سكلت  من 
عمليات قبل اعتقاله الأخري؛ علماً اأنه �سقيق 
الأ�سري نائل الربغوثي الذي يق�سي عامه )39( 

يف الأ�رس.

دخل الأ�سري معمر اأ�سعد عبد اهلل �سباح من جنني، 
اأم�س الثنني، عامه ال�سابع ع�رس يف �سجون الحتلل، 
يف  الأ�سري  نادي  مدير  وقال  عاما   23 وهو حمكوم 
جنني منت�رس �سمور يف ت�رسيحات �سحفية اإن قوات 

الزيارة،  اأ�رسته من  تزال حترم معظم  الحتلل ما 
والذي يندرج �سمن �سيا�سة العقاب التع�سفي ويعاين 
مر�س  خا�سة  مرتٍدّ  �سحي  و�سع  من  معمر  الأ�سري 

الكلى، ويقبع يف معتقل "نفحة" ال�سحراوي.

ت�سامنية  وقفة  يف  حمررون،  اأ�رسى  �سارك 
مطالبة بالإفراج عن الأ�رسى املر�سى يف �سجون 
الحتلل، وذلك اأمام حاجز ع�سكري يف اخلليل 
فة الغربية املحتلة. ونظمت العت�سام  جنوب ال�سّ
احلملة الوطنية لرفع الإغلق عن اخلليل "فككوا 

بالإفراج  للمطالبة  ال�سهداء،  �سارع  اأمام  اجليتو" 
دياك  اأبو  �سامي  املري�س  الأ�سري  عن  الفوري 
اجلريحة  والأ�سرية  ال�رسطان،  مبر�س  امل�ساب 
اإ�رساء اجلعابي�س ورفع امل�ساركون �سور الأ�رسى 

املر�سى، وال�سعارات املطالبة باإنهاء معاناتهم.

وقفة ت�سامنية مع الأ�سرى املر�سى 
اأمام حاجز باخلليل 
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ارتفاع بن�سبة 85% عن العام 2017

214 حالة اعتقال من قطاع غزة خالل 2018
و ر�صد تقرير �صادر عن املركز حول 
اأبناء  لها  تعر�ض  التي  االعتقاالت 
القطاع خالل العام املا�صي، )214( 
لفل�صطينيني من قطاع  حالة اعتقال 
غزة، وهى ت�صكل ن�صبة ارتفاع و�صلت 
اىل 85% عن العام 2017، الذى �صهد 

)118( حالة اعتقال فقط .
للمركز  االإعالمي  الناطق  واأو�صح 
بان  االأ�صقر”  “ريا�ض  الباحث 
خالل  غزة  قطاع  من  االعتقاالت 
واملر�صى،  التجار،  طالت   ،2018
موؤ�ص�صات  يف  وعاملني  وال�صيادين، 
مت�صامنني  طالت  كذلك  دولية، 
عن  احل�صار  لفك  قدموا  اأجانب 
ا�صافة اىل مر�صى وطالب  القطاع، 
�صفن  منت  على  كانوا  و�صحفيني 
باجتاه  انطلقت  التي  احل�صار  ك�رس 

اليونان.

اعتقالت اإيرز

بتحويل  االحتالل  “االأ�صقر”  واتهم 
القطاع  وبني  بينه  الوحيد  املعرب 

للعبور  املواطنني  حاجه  م�صتغاًل 
اقاربهم  زيارة  او  التجارة  اأو  للعالج 
م�صيدة  اإىل  الداخل  اأرا�صي  يف 
الفل�صطينيني  خاللها  من  يختطف 
�صجن  يف  التحقيق  اإىل  وحتولهم 
ع�صقالن، حيث مت ر�صد )17( حالة 
العام 2018  اعتقال ملواطنني خالل 
 )7( بينهم  حانون  بيت  معرب  على 
غزة  بني  تنقلهم  خالل  التجار  من 
وال�صفة رغم ح�صولهم على ت�صاريح 

خا�صة .
املوؤ�ص�صات  يف  العاملني  ي�صلم  ومل 
عمليات  من  واملحلية  الدولية 
االعتقال والتوقيف على حاجز بيت 
حانون حيث اعتقل االحتالل الدكتور 
املكاتب  عام  مدير  الغول”  “�صائد 
املدنية  ال�صئون  فى  اخلارجية 
ع�صقالن  ب�صجن  للتحقيق  وحولته 

وبعد �صهر اطلقت �رساحه.
كذلك اعتقلت مدير معرب “ايرز” يف 
الكيالين”  “نا�رس  املدنية  ال�صوؤون 
اىل  غزة  قطاع  من  توجهه  خالل 

�صهر،  بعد  واطلقت �رساحه  ال�صفة، 
يف  املوظف  اعتقال  اىل  ا�صافة 
�رسكة “جوال “رمزي ابوعنزة” )43( 
عام خالل توجهه من غزة اإىل ال�صفة 
املحتلة للم�صاركة يف دورة تدريبية.

فيما اعتقلت املواطنة “�صمر �صالح 
غزة،  قطاع  �صكان  من  ظاهر”  اأبو 
اأثناء مغادرتها برفقة زوجها املري�ض 
و  الغربية،  ال�صفة  م�صايف  للعالج يف 

“اأحمد ال�صنا”  اأوقفت والدة االأ�صري 
عقب عودتها من زيارة جنلها االأ�صري 
يف معتقل “رميون، واأطلقت �رساحها 

بعد �صاعات من التحقيق.

اعتقال ال�سيادين

�صعد  االحتالل  باأن  “االأ�صقر”  وبني 
ا�صتهداف  من  املا�صي  العام  خالل 

�صواء  الفل�صطينيني،  ال�صيادين 
عمليات  او  عليهم  النار  باإطالق 
م�صادرة  بعد  بحقهم،  االعتقال 
ميناء  يف  معهم  والتحقيق  مراكبهم 
وت�صاومهم  عليهم  وت�صغط  ا�صدود، 
املخابرات،  مع  االرتباط  اجل  من 
بني  االعتقال  حاالت  وو�صلت 
اىل   2018 العام  خالل  ال�صيادين 
ال�صياد  ا�صت�صهد  وقد  حالة،   )77(
 18 ريالة”  اأبو  �صالح  “اإ�صماعيل 
عام، واأ�صيب ال�صياد “حممود عادل 
اأبو ريالة” بعيار معدين بال�صدر بعد 
اإطالق االحتالل النار على مركبتهم 

خالل عملهم يف �صيد االأ�صماك.
اعتقال ركاب �صفن ك�رس احل�صار

بوارج  اأن  اإىل  “االأ�صقر”  واأ�صار 
عدة  ت�صدت  احلربية  االحتالل 
انطلقت  التي  للمراكب  مرات 
احل�صار  ك�رس  بهدف  القطاع  من 
وحتمل على متنها طالب ومر�صى 
بحرية  اختطفت  حيث  و�صحفيني، 
منت  على  مواطن   )18( االحتالل 

التي  احل�صار”″1  ك�رس  �صفينه 
اأبحرت باجتاه اليونان، بينهم �صيدة، 
عدا  جميعاً،  عنهم  االإفراج  ومت 
قبطان ال�صفينة ” �صهيل العامودي” 
االحتالل  ا�صدر  والتي  عام   56
ملدة  الفعلي  بال�صجن  حكم  بحقه 

عام ون�صف.
اخرين  مواطنني   )9( اعتقلت  بينما 
ك�رس  �صفينة  منت  على  كانوا 
من  انطلقت  التي   ”  2 احل�صار” 
ومت  اليونان  باجتاه  غزة  �صواطئ 
التحقيق  بعد  �رساحهم  اطالق 
معهم، منهم 4 جرحى، كذلك اعتقل 
اجنبياً  مت�صامناً   )12( االحتالل 
كانوا على منت �صفينة “حرية” بعد 
الدولية  املياه  يف  عليها  اال�صتيالء 
خالل رحلتها اىل قطاع غزة لك�رس 
ا�صود  ميناء  اىل  ونقلتهم  احل�صار، 
بلدانهم ومن  وقامت برتحيلهم اىل 
 ”T.V بينهم طاقم ف�صائية “بر�ض

اللندنية.
مركز اأ�سرى فل�سطني للدرا�سات

اأكدت وحدة الدرا�سات مبركز اأ�سري فل�سطني باأن الحتالل �سعد ب�سكل كبري خالل العام املا�سي من �سيا�سة العتقالت بحق اأبناء قطاع غزة، وذلك باعتقال عدد 
من ال�سبان خالل م�ساركتهم يف م�سريات العودة على احلدود ال�سرقية للقطاع بينهم م�سابني.

�ضهادات جديدة لأ�ضرى اأطفال تعر�ضوا للتنكيل والتعذيب
االحتالل  باأن  االأ�رسى  اإعالم  اأو�صح مكتب 
ال�صهيوين يدو�ض على كل معاين وقيم حقوق 
االإن�صان باإجراءاته القمعية والتع�صفية �صد 
الن�صو�ض  بتلك  يعباأ  وال  اأنه  كما  االأ�رسى، 
الدويل  املجتمع  اأقرها  التي  واالتفاقيات 
كرامته  و�صون  االإن�صان  حقوق  حلماية 

وخا�صة االأطفال القا�رسين .
 واأ�صار اإعالم االأ�رسى اإىل ا�صتمرار جرائم 
االحتالل بحق القا�رسين االأ�رسى، وهذا ما 

توؤكده ال�صهادات املتوا�صلة لهوؤالء االأطفال 
و�صغط  همجي  العتقال  تعر�صوا  الذين 
اعتقالهم،  جرى  حني  وتعذيب،  وابتزاز 
والتوقيف  التحقيق  مراكز  يف  وحتى 
و�صجن  عت�صيون  مركز  واأبرزها  املتعددة، 

عوفر.
�صهادات  عدة  االأ�رسى  اإعالم  وا�صتعر�ض   
تعر�صهم  حول  جدد  اأطفال  بها  اأدىل 
بهم  والتنكيل  القا�صي  وال�رسب  للتعذيب 

اأحمد  حممد  االأ�صري  الفتى  اأفاد  حيث 
اعتقل  انه  القد�ض  من  )17عاماً(  هل�صي 
بعد  البيت  من   2016/5/19 ليلة  منت�صف 
واملخابرات  كبري من اجلي�ض  قام عدد  اأن 
البيت  اقتحموا  ثم  الرئي�صي،  الباب  بتفجري 
مبا�رسة  وقاموا  نائم  وهو  غرفته  ودخلوا 
باأيديهم  املربح  بال�رسب  عليه  باالعتداء 
واأرجلهم، وحققوا معه يف املنزل، وطالبوه 
العربية  باللغتني  كتبت  اأوراق  على  بالتوقيع 

يتعر�ض  لن  اأنه  له  واأكدوا  كما  والعربية 
لل�رسب يف حال قام بالتوقيع، وحني رف�ض 
ونقله  عينيه،  وع�صب  يديه،  بتقييد  قاموا 

اإىل االآليات الع�صكرية .
الطريق  يف  اأنهم  على  اأكد  هل�صي  االأ�صري   
واأعقاب  باأقدامهم  �رسبه  يف  ا�صتمروا 
البنادق ، اإىل اأن و�صل اإىل �صجن امل�صكوبية 
جرى  ال�صباح  ويف  الزنازين،  اإىل  واأدخلوه 
التحقيق  وا�صتمر  التحقيق،  غرف  اإىل  نقله 

املغرب  �صاعات  وحتى  ال�صباح  منذ  معه 
بالكر�صي،  والقدمني  اليدين  مقيد  وهو 
وي�صتمونه  وجهه  على  ي�صفعونه  وكانوا 
باأب�صع العبارات، وبعد اأيام من التحقيق نقل 

اإىل زنازين �صجن امل�صكوبية .
بقي االأ�صري هل�صي مدة اأ�صبوعني كاملني يف 
زنازين �صجن امل�صكوبية، وعر�ض خالل هذه 
املدة 12 مرة على املحققني، ليجري الحقاً 

نقله اإىل ق�صم االأ�صبال ب�صجن جميدو 

تتعمد ما ت�صمى باإدارة م�صلحة ال�صجون 
م�صاعفة معاناة االأ�صريات الفل�صطينيات 
الطرق  ب�صتى  االحتالل؛  �صجون  يف 
والو�صائل، م�صتغلة حالة غياب الت�صامن 
ال�صارع  قبل  من  معهن  والفعلي  القوي 
الفل�صطيني، وقلة عددهن وخربتهن، اإال 
من االأ�صريات اللواتي ق�صني فرتة طويلة 
�صالح  اأحمد  لينا  االأ�صرية  بينهن  ومن 
م�صى  والتي  عرابة،  قرية  من  جربوين 

على اعتقالها 12 عاًما يف االأ�رس.
وتفتخر عائلة االأ�صرية اجلربوين بابنتها 
وت�صفها بالبطلة؛ كونها االأ�صد معاناة من 
بني االأ�صريات، وم�صى فرتة طويلة على 
اأ�رسها، اإال اأن �صربها يفوق كل احلدود 
حيث ت�صرب عائلتها خالل الزيارة؛ بدل 

اأن ت�صربها عائلتها.

اأن  البيتاوي  اأحمد  الباحث  ويوؤكد 
االأ�صرية اجلربوين، هي عميدة االأ�صريات 
الفل�صطينيات؛ وهي الوحيدة التي تبقت 
"وفاء االأحرار"،  يف ال�صجن بعد �صفقة 
وهي معتقلة منذ 2002/4/18 ، وتق�صي 
بتهمة  عاما،   17 ملدة  بال�صجن  حكماً 
تقدمي م�صاعدات لف�صائل املقاومة يف 

تنفيذ عمليات �صد اأهداف لالحتالل.
اأن  عن  املحررات  االأ�صريات  وتتحدث 
ب�صجانيها؛ برغم  تهزاأ  االأ�صرية جربوين 
�رسا�صة ووح�صية الهجمة امل�صعورة من 
بقية  وعلى  عليها  ال�صجون  اإدارة  قبل 
االأ�صريات مبختلف االأ�صكال والو�صائل.

وتروي االأ�صرية املحررة اأنعام قلمبو، باأن 
العطاء  عن  تتوقف  ال  جربوين  االأ�صرية 
الع�رسات  تتلمذت  حيث  االأ�رس،  داخل 

على  االأ�صريات  والفتيات  الن�صاء  من 
و�صمودها،  �صربها  من  ونهلن  يديها، 
بها  ترحب  ال�صجن  تدخل  اأ�صرية  فكل 
جربوين، وت�صربها على م�صابها، وترفع 
مواجهة  يف  ومعنوياتها  عزميتها  من 

ال�صجان.
وعن حالة االأ�صرية ال�صحية تقول قلمبو: 
من  تعاين  جربوين  االأ�صرية  اأن  "برغم 
عدة اأمرا�ض؛ اإال اأن ذلك مل يقعدها عن 
ومن خمتلف  االأ�صريات  اأخواتها  خدمة 
الف�صائل والقوى الفل�صطينية املختلفة.

االحتالل  �صلطات  رف�صت  مدة  وقبل 
حيث  جربوين؛  االأ�صرية  عن  االإفراج 
ترف�ض ب�صكل متكرر االإفراج عنها بعد 
عليها  يطلق  التي  املدة،  ثلثي  ق�صاء 

االأ�رسى "�صلي�ض".

قرابة  ومعها  جربوين  االأ�صرية  وت�صكو 
القا�صية؛  االأ�رس  اأ�صرية، من ظروف   19
واإذاللهن  عليهن  الت�صييق  ف�صيا�صة 
التفتي�ض  �صيا�صة  ا�صتمرار  وخا�صة 
العاري، والعزل بجانب اجلنائيات ومنع 
وو�صع  ذويهن  زيارة  من  منهن  عدد 
واقتحام  حتركاتهن،  ملراقبة  كامريات 
الليل،  من  متاأخرة  �صاعات  يف  الغرف 
ال�صماح لهن باقتناء  اإىل عدم  باالإ�صافة 
من  وحرمانهن  ال�صجن،  داخل  مكتبة 
ع�صدهن  يف  يفت  مل  ذلك  كل  التعليم، 
يف مقارعة ال�صجان وحتديه، كما تقول 

املحامية حنان اخلطيب.
املحررة  االأ�صرية  توؤكد  جانبها،  من 
جربوين  االأ�صرية  اإن  تركي،  اأبو  هديل 
تفارق  ال  واإنها  العطاء،  يف  مدر�صة 

حتث  كانت  واإنها  االأ�رس،  يف  اهلل  ذكر 
وحتدي  ال�صرب  على  دائما  االأ�صريات 
الطعام  عن  اأ�رسبت  واإنها  ال�صجان، 
عدة مرات لتح�صيل حقوق االأ�صريات اأو 
للت�صامن مع اإ�رساب االأ�رسى يف �صجون 

االحتالل املختلفة.
مدر�صًة  لينا  االأ�صرية  "بحق؛  وت�صيف: 
حولت  فقد  ال�صرب  وقوة  العطاء  يف 
تعليمية،  وقاعة  مل�صجد  ال�صجن  اأقبية 
اللغة  االأ�صريات  تعليم  على  فاأقدمت 
ق�صاء  بحكم  اإتقانها  وطريقة  العربية 
�صنوات عمرها داخل االأرا�صي املحتلة، 
االأ�صريات  بتعليم  مهاراتها  واأبرزت 
ملهنة التطريز واخلياطة، وكذلك اإقامة 
دورات عديدة منها )االأحكام والتجويد 

والتف�صري(.

الأ�ضرية جربوين تتحدى �ضجانيها وت�ضد اأزر الأ�ضريات



ركزت �ل�صحف �لإيطالية، �ل�صادرة �صباح �أم�س 
�إنرت  حققه  �لذي  �لكبري  �لفوز  على  �لإثنني، 
)6-2( يف  بنتيجة  بينفينتو،  نظريه  ميالن على 
ديلو  لجازيتا  �صحيفة  �إيطالياوخرجت  كاأ�س 
�صبورت بعنو�ن »مي�صي لديه 400 هدف يف 435 

مبار�ة بالدوري �لإ�صباين«.
و�أ�صافت »�ل�صوبر �لإيطايل مفرتق طرق بالن�صبة 
لهيغو�ين.. وجاتوزو ل يعرف م�صريه«،وتابعت 
و�لتوقيع:  �لطبية  �لفحو�صات  ر�مزي،  »�أرون 

للبيانكونريي؟«،وتطرقت  لعبًا  �صي�صبح  هل 
�ل�صحيفة، للرتكيز على نتائج مباريات �لأم�س 
يف كاأ�س �إيطاليا، وقالت »�إنرت، عبوة نا�صفة من 

�لأهد�ف يف �صان �صريو، و�صيو�جه لت�صيو«.
�صبورت  ديلو  كوريري  �صحيفة  وخرجت 
ي�صجل  ميليك  �لليل..  يف  يتوهج  »�إنه  بعنو�ن 
�لبولندي،  �لنجم  من  �َخر  ر�ئع  �أد�ء  وي�صنع.. 
�إيطاليا«،و�أ�صافت  كاأ�س  نهائي  ربع  �إىل  نابويل 
يطري،  ميالن  �إنرت  يجعل  »لوتارو  �ل�صحيفة 

�أمام   2-6 بنتيجة  فوز  يف  مارتينيز  من  ثنائية 
بينفينتو«وتابعت »هيجو�ين، �لفر�صة �لأخرية.. 
كري�صتيانو  مع  و�ل�صتباك  �لإيطايل  �ل�صوبر 
عنونت  �صبورت  توتو  �صحيفة  رونالدو«�أما 
كان  �أم�س  بالفعل..  �نتهت  ر�مزي  »�صفقة 
عيادة  �لطبية يف  �لفحو�صات  �لأول من  �جلزء 
يلعب  ميالن  »�إنرت  �ل�صحيفة  لندن«و�أ�صافت 
ريا�صة �لتن�س.. �صباليتي، يا لها من جمموعة، 

كاندريفا ومارتينيز«.

غادر �أ�صطورة كرة �لقدم �لأرجنتينية 
يف  �مل�صت�صفى  مار�دونا  دييغو 

ح�صبما  �آير�س،  بوين�س  �لعا�صمة 
يف  مورل  ماتيا�س  حماميه  �أفاد 

جر�حية  لعملية  خ�صوعه  �أعقاب 
مورل  ون�رش  معوي  نزيف  ملعاجلة 
تويرت:«دييغو  يف  �صفحته  عرب  
و�صيتابع  �مل�صت�صفى  مار�دونا غادر 
دون  من  منزله«،  يف  �لنقاهة  فرتة 
وح�صب  �إ�صافية  تفا�صيل  يقدم  �أن 
�أجريت  �ملحلية،  �لإعالم  و�صائل 
�إىل  وهدفت  �ل�صبت،  �أم�س  �لعملية 
يعاين  طفيف  معوي  نزيف  معاجلة 

منه �لنجم �ل�صابق.
عاما   58 �لبالغ  مار�دونا  ودخل 
�لأ�صبوع  نهاية  يف  �مل�صت�صفى  �إىل 
طبية  فحو�س  لإجر�ء  �ملا�صي، 

روتينية. ويف حني مل يقدم مار�دونا 
ر�صمية  تفا�صيل  منه  �ملقربون  �أو 
عن و�صعه �ل�صحي، نقلت تقارير يف 
حينه عن م�صادر طبية �أن �لفحو�س 
�أظهرت معاناته من نزيف ب�صيط يف 
�ملعدة و�أ�صاف مورل يف �لتغريدة: 
وكل  �لطبي  �لطاقم  �إىل  »�ل�صكر 
على  �مل�صت�صفى  يف  �ملمر�صني 
توجيه  يريد  مار�دونا  حرفيتهم. 
�ل�صكر لكل من �هتم ب�صحته«ويتوىل 
تدريب   ،2018 �صيف  منذ  مار�دونا 
�لدرجة  يف  دور�دو�س  فريق 

�ملك�صيكية �لثانية.

ق.ر 

جيانلويجي  ق�صاها  عاما   17 بعد 
�لإيطايل،  يوفنتو�س  بقمي�س  بوفون 
�لإجناز�ت  من  �لعديد  خاللها  حقق 
بكاأ�س  تتويجه  بخالف  �ملحلية، 
ن�صخة  يف  �إيطاليا  منتخب  مع  �لعامل 
�حلار�س  فاجاأ  باأملانيا،   2006
جديدة  مبغامرة  �جلميع  �ملخ�رشم 
قلعة  على  �صاخنا   2018 �صيف  مر 
�لنجم  بان�صمام  �لعجوز  �ل�صيدة 
�أن  �إل  رونالدو،  كري�صتيانو  �لربتغايل 
قائده  �أي�صا  فقد  �لإيطايل  �لعمالق 
بوفون �لذي تكهن �لكثريون �أنه ب�صدد 
نحو  بو�صلته  غري  �أنه  �إل  �لعتز�ل، 

عا�صمة �لنور.
باري�س  �صفوف  �إىل  »جيجي«  �ن�صم 
حر،  �نتقال  �صفقة  يف  جريمان  �صان 
لأهد�ف ت�صعى �إليها �لإد�رة �لباري�صية 
خمتلفة  بروح  جديد  فريق  بناء  يف 
بال�صتفادة  �مللعب  وخارج  د�خل 
�لذي  �لإيطايل  �حلار�س  قدر�ت  من 

جتاوز 40 عاما.
بوفون  بحجم  كبري  حار�س  تو�جد 
توما�س  مثل  �صارم  �أملاين  مع مدرب 
توخيل كان من �صاأنه كبح �أي غطر�صة 
جونيور  نيمار  �لفريق  لنجوم  حمتملة 
كافاين،  و�إدين�صون  مبابي  وكيليان 

�صعيا  �ملا�صي  �أخطاء  من  للتعلم 
دوري  بلقب  �لتتويج  �لأكرب  للهدف 

�أبطال �أوروبا.
�لباري�صي  �لنادي  مع  بوفون  وقع 
للتمديد  قابل  و�حد  عام  ملدة  عقد� 
�لفريق  و�صحى   ،2020 �صيف  �إىل 
كيفن  �لأملاين  بحار�صه  �لفرن�صي 
تر�ب، ليبقى �لإيطايل برفقة �لفرن�صي 
�ل�صاب �ألفون�س �أريول �حلار�س �لثالث 
للديوك يف مونديال 2018، و�لذي قام 
بتمديد تعاقده �أي�صا مع بي �إ�س جي 

�إىل 2023.
�أن  تبني  �لوقت  مبرور  �أنه  �إل 
جيانلويجي بوفون هو رجل �لطو�رئ 
يف قلعة حديقة �لأمر�ء، حيث �صارك 
�لبطولت،  بكل  فقط  مبار�ة   13 يف 
ب�صباك  �أهد�ف وخرج   8 دخل مرماه 

نظيفة يف 5 مباريات.
�لباري�صي  �لفريق  مع  بوفون  ظهر 
كاأ�س  مثل  �حلا�صمة  �لختبار�ت  يف 
موناكو،  �صد  �لفرن�صي  �ل�صوبر 
ومو�جهات ثقيلة يف �لدوري �أمام ليل 
بخالف  ليون  و�أوملبيك  ورين  ونانت 
وجاجنون  كان  �أمام  مبار�تني  �أول 

لتقدميه للجماهري.
�ملخ�رشم  �لإيطايل  �حلار�س  جل�س 
 3 �أريول  �ل�صاب  لزميله  بديال 
وتكرر  �لدوري،  يف  متتالية  مباريات 

لتجهيز  مرة  من  �أكرث  �ل�صيناريو  هذ� 
�حلار�س �لفرن�صي لالختبار�ت �لقوية 
يف دوري �لأبطال نظر� لإيقاف بوفون 
�ليويفا  من  بقر�ر  قارية  مباريات   3

منذ �ملو�صم �ملا�صي.
�أكد �لإيطايل  �إيقاف بوفون،  وبانتهاء 
رجل  �أنه  جديد  من  �ملخ�رشم 
لتحقيق  �لأمر�ء  حديقة  يف  �لطو�رئ 
�لأذنني، حيث �صب  �لكاأ�س ذ�ت  حلم 
لعبور  �لفريق  قيادة  يف  خرب�ته  كل 
�صمت  قوية  جمموعة  من  �صعب 
بلجر�د  �صتار  وريد  ونابويل  ليفربول 
�لباري�صي  �لعمالق  ليجد  �ل�رشبي، 
نف�صه يف �صد�رة �ملجموعة ومو�جهة 
مان�ص�صرت  �أمام  �لثقيل  �لعيار  من 
يونايتد �ل�صهر �ملقبل �صمن مناف�صات 

دور �لـ16 لدوري �أبطال �أوروبا.
 2019 �نطالقة  منذ  بوفون  ويعي�س 
ملعمعة  ��صتعد�د�  حمارب  ��صرت�حة 
يظهر  مل  حيث  �لأبطال،  دوري 
�لإيطايل �ملخ�رشم يف �أول 3 �ختبار�ت 
�أمام  �جلديد  بالعام  لفريقه  ر�صمية 
بكاأ�س  وجاجنون  بالكاأ�س  بونتيفي 
 20 �جلولة  �أميان يف  و�أخري�  �لر�بطة 

من �لدوري.

احلار�س اال�سطوري بوفون  نحو مغامرة جديدة

ماروتا يطمئن 
جماهري اإنرت ميالن 

ب�ساأن اإيكاردي

بعث بيبي ماروتا، �ملدير �لتنفيذي 
جلماهري  بر�صالة  ميالن،  لإنرت 
�لأرجنتيني  موقف  حول  فريقه 
وقائد  مهاجم  �إيكاردي،  ماورو 
ملعب  يف  �لبقاء  من  �لنري�تزوري، 
يف  ماروتا،  وقال  مياتز�  جو�صيبي 
ت�رشيحات ل�صبكة »ر�ي �صبورت«: 
�مل�صجعون،  يقلق  �أن  ينبغي  »ل 
للحديث  حاجة  هناك  لي�صت 
»هذه  �جلدل«و�أ�صاف  هذ�  عن 
�لقدم،  كرة  �أندية  يف  ديناميكيات 
�ملو�عيد  تقرتب  عندما  خا�صة 
�أية  هناك  تكون  لن  �لنهائية، 
يريد�ن  �لطرفان  لأن  م�صاكل، 
�لقا�صم  مًعا، وهذ� هو  �ل�صتمر�ر 
باخلري  يب�رش  �لذي  �مل�صرتك 

للم�صتقبل«.
رغبة  �إىل  �صحفية  تقارير  وت�صري 
�لعديد من �لأندية يف �صم �إيكاردي 
مثل  ميالن،  �إنرت  عن  رحيله  حال 
مان�ص�صرت يونايتد، ت�صيل�صي، ريال 
بجانب  وباري�س  بر�صلونة  مدريد، 

يوفنتو�س.
ي�صار �إىل �أن عقد �إيكاردي مع �إنرت 
ميالن يحمل �رشطا جز�ئيا بقيمة 
�صالح  �أنه  �إل  يورو،  مليون   110
�إيطاليا،  خارج  من  لالأندية  فقط 
وميكن تفعيله يف �لفرتة من 1 �إىل 

15 من �صهر جويلية فقط.

مارادونا يغادر امل�ست�سفى بعد عملية جراحية

منذ العام 1946

�سول�سكيار ي�سل اإىل رقم مل 
ي�سبقه اإليه اأحد 

غونار  �أويل  �لرنويجي  دخل 
�أو�صع  من  �لتاريخ  �صول�صكيار 
�نت�صار�ت   5 بتحقيقه  �أبو�به، 
يونايتد،  مان�ص�صرت  مع  متتالية 
�ملمتاز،  �لإجنليزي  �لدوري  يف 
مل�صريته  مذهلة  بد�ية  لي�صجل 
�صول�صكيار  وعادل  معه  �لتدريبية 
�لرقم �لقيا�صي �لتاريخي للمدرب 
بازبي،  مات  �لر�حل  �ل�صكتلندي 
يف  يونايتد،  مان�ص�صرت  قاد  �لذي 
�لعامل  يف  معه  م�صو�ره  م�صتهل 
خم�س  يف  �لفوز  �إىل   ،1946

مباريات متتالية �أي�صا.
فريق  �لرنويجي  �ملدرب  وقاد 
يف  �لفوز  �إىل  �حلمر  �ل�صياطني 
�لتو�يل يف  مبار�ته �خلام�صة على 
مهمة  توليه  عقب  ليغ،  �لربميري 
�ل�صابق  للمدرب  خلفا  تدريبه 
على  مورينيو،  جوزيه  �لربتغايل 

د�ره،  عقر  يف  توتنهام  م�صيفه 
�صمن  وذلك  وحيد،  بهدف 
�لدوري  22 من  �جلولة  مناف�صات 
ماركو�س  �ملهاجم  و�أحرز 
�لوحيد  �لفوز  هدف  ر��صفورد 
�لدقيقة  يف  �حلمر،  لل�صياطني 
�لأول  �ل�صوط  زمن  من  �لأخرية 
للقاء، �لذي �أقيم يف ��صتاد وميبلي 
ر�صيده،  يونايتد  مان�ص�صرت  ورفع 
نقطة،   41 �إىل  �لفوز،  هذ�  بعد 
معزز� موقعه يف �ملركز �ل�صاد�س، 
متخلفا بفارق �لأهد�ف فقط عن 
�أر�صنال، �لذي خ�رش �أمام م�صيفه 
وبالنتيجة  يونايتد،  هام  و�صت 
ذ�تها بهدف وحيد، �أم�س �ل�صبت.

هوت�صبري  توتنهام  ي�صغل  بينما 
�لثالث، يف جدول ترتيب،  �ملركز 
لكرة  �ملمتاز  �لإجنليزي  �لدوري 

�لقدم، بر�صيد 48 نقطة.

مبنا�سبة  مرور �سنة على التا�سي�س 

اجلمعية ال�سياحية لوالية الطارف 
تنظم دورة ريا�سية يف كرة القدم

نظمت �جلمعية �ل�صياحية لولية 
مبنا�صبة  كروية  دورة  �لطارف 
مرور عام على تاأ�صي�س  �جلمعية  
وتو��صلت �لدورة على مد�ر 15يوم   
هذ� و قد  �صارك فيها  16 فريقا 
من خمتلف �ملديريات �لتنفيذية 
 ، �لبلديات  و  �لأحياء  فرق  و 
ملديرية   كفريق  و�ملديريات  
�ل�صبيبة و�لريا�صة ومديرية �لنقل 
�حل�رشي و�ل�صبه ح�رشي وفريق 
قد�ختتمت  و  �لغابات  ملديرية 
�صباح  �أول �أم�س  �لدورة �لكروية 
�ل�صياحية  �جلمعية  نظمتها  �لتي 
لولية �لطارف تز�منا مع �لعطلة 
للعنف  ل  �صعار  حتت  �ل�صتوية 
كما    ، �لريا�صية  للروح  نعم   ..
بلكاتب  حممد  �ل�صيد  ��رشف 
�ملجل�س  رئي�س  و  �لطارف  و�يل 
�لولئي و �ل�صلطات �لمنية على 
جمعت  �لتي  �لنهائية  �ملبار�ة 

و  �جلامعية  �خلدمات  فريق 
�لو�يل  ثمن  حيث   ، �لقالة  �لقمم 
�لتي  �ملبادر�ت  هاته  مثل  على 
حتتويهم  و  �ل�صباب  ت�صجع 
لالبتعاد عن �لآفات �لجتماعية 
و من جهته �كد مدير �ل�صباب و 
و  لل�صباب  دعمه  على  �لريا�صة 
من  لديه  تتوفر  مبا  �لريا�صيات 

�مكانيات
�جلمعية  رئي�س  نائب  و�أكد  
�أن  �بر�هيم  فرحاح  �ل�صياحية  
من  للحد  تهدف   �لدورة  هذه 
�حلد  وكذ�  �لجتماعية  �لآفات 
�ملالعب  يف  �لعنف  ظاهرة  من 
�ل�صباب  طاقات  و��صتثمار 
�أن  �أكد  كما  �إيجابي  ��صتثمار 
على  �ل  تقت�رش  ل  �جلمعية 
�إىل  تتعدى  بل  �ل�صياحي  �جلانب 

�جلانب �لريا�صي و�لثقايف
رزق اهلل �سريف
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العبو اإنرت ميالن



ق.ر

اال�ستقرار  عدم  اأ�سحى  و 
ال�سنوات  يف  الغالبة  امليزة 
�سواء  باملولودية  االأخرية 
اأو  الفريق  بتعداد  االأمر  تعلق 
االأمر  هو  و  الفنية,  عار�سته 
املقربون  له  يتاأ�سف  الذي 
باأنه  موؤكدين  النادي  من 
يف  ت�سببت  التي  العوامل  اأحد 
اإىل  العودة  يف  فريقهم  اإخفاق 
لقب  اآخر  يعود  حيث  الواجهة 
فاز  عندما   1996 �سنة  اإىل  له 
بكاأ�س اجلمهورية و اإ�ستفحلت 
يف  االإ�ستقرار  عدم  ظاهرة 
منذ  ><احلمري<<  ت�سكيلة 
امللقب  بلحاج  اأحمد  اإ�ستالم 
النادي,  لرئا�سة  ب<<بابا< 
�سنوات  خم�سة  منذ  اأي 
يف  مرة  كل  يف  يرتدد  ال  حيث 

م�ستمرة  تغيريات  اإحداث 
من  فرتة  كل  يف  تعداده  على 
ما  هو  و  التحويالت  فرتات 
املو�سم  هذا  احلال  عليه  كان 
><املركاتو<<  فخالل  اأي�سا 
تدعمت  ال�سابق  ال�سيفي 
ت�سكيلة النادي العريق لعا�سمة 
يقل  ال  مبا  اجلزائري  الغرب 
عن 12 العبا جديدا ف�سال عن 
املدرب املغربي بادو زاكي. و 
اأكد بلحاج وقتها باأنه ي�ستهدف 
التتويج باللقب اأو التواجد بني 
االأقل يف  ثالثي املقدمة على 

نهاية املو�سم.
غري اأن هذا امل�سوؤول �رسعان 
�سقف  ملراجعة  اإ�سطر  ما  
املغادرة  بعد  طموحاته 
املغربي  للمدرب  ال�رسيعة 
االأمور  تتاأزم  اأن  قبل  ملن�سبه 
ليغادرها  ت�سكيلته  �سفوف  يف 

يف نهاية مرحلة الذهاب �سبعة 
العبني اأغلبهم من امل�ستقدمني 
اجلدد. و يتعلق االأمر بكل من 

بوعزة و بو�سار و يطو و زيري 
حمار و املايل كوجي و اأخريا 
منذ  عقده  ف�سخ  الذي  �سيبان 
تدعم  باملقابل  فقط  يومني 
بخم�سة  ><احلمراوة<< 
االإيفواري  هم  جدد  العبني 
فيفيان كوا�سي املعار من اإحتاد 
اجلزائر و حممدي و بن عمارة 
املالحظ  و  املوؤذن  و  عواج  و 
خلت  اال�ستقدامات  قائمة  اأن 
خالفا  �رسيح  مهاجم  اأي  من 
عمر  املدرب  به  يطالب  ملا 
حاجته  ظل  يف  �سيما  بلعطوي 
اإىل قلب هجوم اإ�سايف يف وقت 
تتكرر فيه غيابات العبه الوحيد 
الذي ي�سغل هذا املن�سب و هو 
اإ�ساباته  خلفية  على  ناجي 

املتكررة.
على  يتعني  ذلك  على  و عالوة 
اإدارة املولودية ت�سديد ديونها 
جتاه العبني و مدربني �سابقني 
 44 ب  املقدرة  و  الفريق  يف 
من  تتمكن  حتى  دج  مليون 
هي  و  اجلدد  العبيها  تاأهيل 
لها  حال  �ستجد  التي  الق�سية 
خالل ال�ساعات املقبلة ح�سب 

تاأكيدات االإدارة الوهرانية.
وهران  مولودية  اأن  معلوم  و 
ترتيب  يف  ال11  ال�سف  حتتل 
اأندية  ثالثة  رفقة  البطولة 
اأخرى تتقدم كلها بنقطة واحدة 
عن �ساحب املرتبة ال15 و ما 
تاجنانت  دفاع  االأخرية  قبل 
باال�ستفاقة  مطالبة  اأنها  اأي 
لتفادي  املقبلة  اجلوالت  يف 

النزول اإىل الرابطة الثانية. 

مولودية وهران

عدم اال�ستقرار يهدد اأعرق اأندية الغرب
عرفت ت�سكيلة مولودية وهران النادي النا�سط يف الرابطة الأوىل لكرة القدم, تغيريات حم�سو�سة  عل 
م�ستوى ت�سكيلتها خالل فرتة التحويالت ال�ستوية احلالية التي �ستختتم منت�سف ليلة الأربعاء حيث 

مت ت�سجيل مغادرة ما ل يقل عن �سبعة لعبني و ا�ستقدام خم�سة اآخرين.

اأمل بو�سعادة - وفاق �سطيف 

من اأجل نيل الت�أ�سرية االأخرية 
للدور ثمن النه�ئي

بو�سعادة  اأمل  فريقا  �سيتناف�س 
الثالثاء  اليوم  �سطيف  وفاق  و 
ببو�سعادة )�سا 00ر14( على نيل 
ثمن  للدور  االأخرية  التاأ�سرية 
النهائي  لكاأ�س اجلزائر يف كرة 

القدم.
وكان من املقرر اأن جتري هذه 
املباراة االأخرية للدور ال�ساد�س 
اأنها  اإال  دي�سمرب,   31 يوم  ع�رس 
ال�سابق  الوايل  من طرف  اأجلت 
كل  اإلغاء  قرر  الذي  للم�سيلة 
التظاهرات الريا�سية التي كانت 
مقررة يف تلك الفرتة على تراب 
الوالية و�سيخو�س اأمل بو�سعادة 
منحطة  مبعنويات  الكاأ�س  لقاء 
ثقيلة  لهزمية  ت�سجيله  بعد 

 )3-0( مقرة  جنم  اأمام  مبيدانه 
حل�ساب  »احل�سنة«  داربي  يف 

اجلولة ال17 لبطولة 
الرابطة الثانية.

تاأجل  فقد  �سطيف,  وفاق  اأما 
اأمام  مقررا  كان  الذي  لقاوؤه 
حل�ساب  مليلة  عني  جمعية 
االأوىل  للرابطة  ال17  اجلولة 
املربمج اجلمعة املا�سية ب�سبب 
ملعب  اأر�سية  �سالحية  عدم 
نتيجة  ب�سطيف,  ماي  الثامن 
على  للثلوج  الكثيف  الت�ساقط 
ثمن  الدور  يف  العليا  اله�ساب 
 22 و   21 يومي  املقرر  النهائي 
يناير, ي�ستقبل املتاأهل من هذا 

اللقاء فريق احتاد اجلزائر.
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الكونفيدرالية الأفريقية تبت�سم لكبار العرب

ن�سر ح�سني داي يف انتظ�ر لق�ء العودة
الذهاب  مباريات  تبت�سمت 
ببطولة  الثاين  الـ23  بدور 
العربية  للفرق  الكونفيدرالية, 
النتائج  اأغلب  وجاءت  الكربى, 
منطقية, بعيدة عن املفاجاآت 
الذهاب  مباريات  واأقيمت 
دور  من  متاأهل  فريًقا   15 بني 
و15  بالبطولة,  االأول  الـ32 
الـ32  الدور  من  خرج  فريًقا 
مباراة  وتقام  االأبطال  بدوري 
االإياب بعد اأ�سبوع لتحديد 15 
مباراتي  مبجموع  فائز  فريًقا 
للحاق  واالإياب,  الذهاب 
التون�سي,  ال�ساحلي  بالنجم 
الدور,  هذا  من  اأعفي  الذي 

اإىل دوري املجموعات.
املا�سي  اجلمعة  يوم  و�سهد 
جنح  حيث  واحدة,  مباراة 
يف  الليبي,  غازي  بني  اأهلي 
ن�رس  على  �سعب  فوز  حتقيق 

بهدف  اجلزائري  داي  ح�سني 
االأخرية,  الدقيقة  يف  رد  دون 
لتبقى  خال�س,  عربي  لقاء  يف 
يف  مطروحة  اخليارات  كل 

مباراة االإياب باجلزائر.
التون�سي  ال�سفاق�سي  وعاد 
ملعبه  خارج  �سلبي  بتعادل 
االأوغندي,  فيرب�س  مع 
الرقم  �ساحب  حظوظ  لتبقى 
القيا�سي يف التتويج باللقب )3 
األقاب(, كبرية يف العبور لدوري 

املجموعات.
املغربي,  الرجاء  عاد  كما 
ثمني  بتعادل  اللقب,  حامل 
�ستارز  اأفريقيا  ملعب  من 
الناميبي, بهدف يف كل �سبكة, 
ليعزز حظوظه يف مباراة االإيا 
باملغرب وح�سم نكانا الزامبي 
بعدما  كبري,  ب�سكل  تاأهله 
بيدرو  �سان  �سيفه  اكت�سح 

العاجي بثالثية دون رد ذهاًبا.
اأكرث  كانت  االأحد  مباريات 
الزمالك  عاد  حيث  �سخونة, 
�سلبي  بتعادل  امل�رسي, 
طنجة  احتاد  اأر�س  من  ثمني 
االأف�سلية  لت�سبح  املغربي, 
ملت�سدر الدوري امل�رسي اإياًبا 
يف برج العرب الهالل ال�سوداين 
�سيفه  واكت�سح  بقوة,  �رسب 
الرواندي  �سبورت  موكورا 
قدًما  لي�سع  رد,  دون  بثالثية 
يف دوري املجموعات واأ�سبح 
من  قريبا  اأغادير  ح�سنية 
بعدما  للمجموعات,  التاأهل 
على  ملعبه  خارج  الفوز  حقق 
رد  دون  بهدف  االإثيوبي  جيما 
فوًزا  الليبي  الن�رس  حقق  كما 
�سعبًا على �ساليماتا البوركيني 
كل  لت�سبح  رد,  دون  بهدف 
بني  اإياًبا  مطروحة  اخليارات 

الفريقني يف بوركينا فا�سو.
العربية,  النتائج  عن  بعيًدا 
الكونغويل  دوبو  اأوثو  اكت�سح 
�سيفه كمباال �سيتي االأوغندي 
اأ�سانتي  بثالثية دون رد, وعاد 
كوتوكو الغاين بفوز كبري خارج 
الكامريوين  القطن  ملعبه على 
بثالثية مقابل هدفني, ليقرتب 
بطال الكونغو وغانا من التاأهل 

للمجموعات.
النيجريي  رينجرز  اإينوجو 
على  ملعبه  خارج  الفوز  حقق 
كما  ليو�سوتو,  بطل  بانتو 
على  الزامبي  زي�سكو  تفوق 
اجلنوب  ت�سيفز  كايزر  �سيفه 
واأخرًيا   ,1/3 بنتيجة  اأفريقي 
الفوز  الكيني  جورماهيا  حقق 
على �سيفه نيو �ستار دي دواال 
مقابل  بهدفني  الكامريوين 

هدف وحيد.

الكونفدرالية الإفريقية لألعاب القوى 

عبد الكرمي ديب على را�س املنطقة 
االأوىل ل�سم�ل اإفريقي� 

االحتادية  رئي�س  انتخب 
القوى, عبد  الألعاب  اجلزائرية 
للمنطقة  رئي�سا  ديب,  الكرمي 
افريقيا(  )�سمال  االأوىل 
للكونفدرالية االإفريقية الألعاب 
القوى, وذلك خالل  االنتخابات 
التي جرت اأم�س االثنني بزرالدة 
)اجلزائر(, ح�سب ما افادت به 
الفدرالية عرب �سفحتها  الهيئة 
ح�سل  »وقد  »الفي�سبوك  على 

الكرمي ديب على جمموع  عبد 
�سوتني  مقابل  ا�سوات  ثالثة 
ملناف�سه التون�سي خالد عمارة  
اأن  امل�سدر,  ذات  اأو�سح  و 
عبد  احمد  هالة  امل�رسية 
الرحيم , قد انتخبت يف من�سب 
املنطقة  يف  دائمة  ع�سوة 
بعد   , افريقيا  ل�سمال  االوىل 
خم�سة  جمموع  على  ح�سولها 

)5( اأ�سوات .

اأعلن ن�رس ح�سني داي, ر�سميا 
احتاد  مهاجم  مع  تعاقده 
يايا,  فوزي  ال�سابق  العا�سمة 
عقده  الالعب  ف�سخ  اأن  بعد 

بالرتا�سي مع االحتاد.
قلة  ب�سبب  الف�سخ  وجاء 
م�ساركات الالعب مع مت�سدر 
الدوري اجلزائري, حيث اكتفى 
بداية  منذ  فقط  مباريات   7 بـ 

 3 خاللها  من  �سجل  املو�سم, 
وبذلك  مثلها  و�سنع  اأهداف 
يعزز ن�رس ح�سني داي �سفوفه 
بعد  ثانية  هجومية  ب�سفقة 
بغية  وذلك  نتانكو,  الكامريوين 
االإفريقية,  املغامرة  موا�سلة 
غاية  يف  مباراة  تنتظره  حيث 
بنغازي  االأهلي  اأمام  ال�سعوبة 

الليبي, يف الكونفيدرالية.

ن�سر ح�سني داي يتع�قد مع مه�جم 
احت�د الع��سمة



فالفريدي يك�صر �صمته حول 
م�صتقبله مع بر�صلونة

ك�رس اإرن�ستو فالفريدي، املدير الفني لرب�سلونة، �سمته ب�ساأن م�ستقبله مع البلوجرانا، يف ظل 
انتهاء عقده يف جوان 2019.

وخالل املوؤمتر ال�سحفي عقب الفوز على اإيبار يف الليجا بثالثية نظيفة اأم�س، اأكد فالفريدي 
نقلته  فيما  وتابع  املقبل  املو�سم  البار�سا يف  مع  ا�ستمراره  �سكوك حول  اأي  لديه  لي�ست  اأنه 
�سحيفة »�سبورت«: »الأمر لي�س اأنني لدي �سكوك، بل لي�س لدي اأي �سك، اأنا اأمتلك عقًدا مع 
بر�سلونة و�سنحرتمه«وذكرت ال�سحيفة اأن فالفريدي تهرب كثريا من الرد على م�ساألة جتديد 
عقده، وكان يردد اأن الوقت لي�س منا�سبا للحديث عن ذلك واأنه ل يوجد ما ميكنه ذكره، لكنه 

يف املوؤمتر ال�سحفي اأم�س �سار خطوة لالأمام، واإن كان مازال ل يتحدث بو�سوح.

باكايوكو يتحدى يوفنتو�س
الفوز وخطف لقب  اأن فريقه قادر على  باكايوكو، لعب و�سط ميالن،  الفرن�سي تيموي  اأكد 
يف  املقبل،  الأربعاء  يوم  م�ساء  ويوفنتو�س،  ميالن  و�سيلتقي  يوفنتو�س  من  الإيطايل  ال�سوبر 
مدينة جدة بال�سعودية، على لقب بطولة ال�سوبر الإيطايل وقال باكايوكو يف ت�رسيحات نقلها 
موقع »كالت�سيو مريكاتو«: »كان علينا الفوز اأمام �سامبدوريا بالدوري، الآن نركز ونطمئن قبل 
اإيطاليا، لكن هذه �ستكون  اأف�سل فريق يف  ال�سوبر الإيطايل«واأ�ساف: »يوفنتو�س؟ هو  مباراة 
مباراة واحدة، ونحن نعرف اأننا قادرون على الفوز عليه«واأمت عن لوكا�س باكيتا، املن�سم حديثا 

مليالن: »اإنه لعب جيد جًدا ولديه الكثري من اجلودة«.

جنم واتفورد يطلب الرحيل
 اإىل �صان جريمان

باري�س  اإىل  الرحيل  يف  برغبته  الإجنليزي،  واتفورد  و�سط  لعب  دوكوريه،  اهلل  عبد  اعرتف 
اإىل  بالرحيل  عاًما،   26 العمر  من  البالغ  الفرن�سي،  الالعب  وارتبط  الفرن�سي  جريمان  �سان 
�سان جريمان، لتعوي�س الرحيل املتوقع لأدريان رابيو، خالل فرتة النتقالت ال�ستوية اجلارية 
الرحيل عن  اأرغب يف  »نعم،  دوكوريه:  قال  الربيطانية،  »ال�سن«  ل�سحيفة  ت�رسيحات  وخالل 
اأف�سل يف  اتخاذ خطوة  على  ي�ساعدين  اأن  واأريده  بطموحاتي،  دراية  على  فالنادي  واتفورد، 
النتقالت  ف�سنبحث اخلروج خالل فرتة  ال�ستاء،  الأمر يف  يُح�سم  »اإن مل  م�سريتي«واأ�ساف: 
ال�سيفية القادمة«ويرغب املدرب الأملاين توما�س توخيل يف الظفر بخدمات جنم واتفورد، 

قبل اأن يوافق النادي على رحيل رابيو، الذي ارتبط بالنتقال اإىل بر�سلونة الإ�سباين موؤخًرا.

هيجواين يطلب الرحيل 
اإىل ت�صيل�صي

غونزالو  الأرجنتيني  اقرتب 
من  ميالن،  مهاجم  هيجواين، 
الفريق  �سفوف  عن  الرحيل 
والنتقال اإىل ت�سيل�سي الإجنليزي، 
ال�ستوية  النتقالت  فرتة  خالل 
»�سكاي  �سبكة  وذكرت  احلالية 
�سبورت اإيطاليا«، اأن هيغواين قدم 
طلبا ر�سميا اإىل نادي ميالن، من 
اأجل الرحيل عن الفريق والنتقال 
اإىل ت�سيل�سي، واللعب حتت قيادة 

ماوري�سيو �ساري، مدرب البلوز.
يحتاج  الرو�سونريي  اأن  واأ�سافت 
لهيجواين من  بدياًل  اأن يجد  اإىل 

اأجل ال�سماح له بالرحيل، مو�سحة اأن األفارو موراتا، مهاجم ت�سيل�سي، قد يكون اأحد اخليارات 
املتاحة اأمام ميالن واأ�سافت اأن ميالن ويوفنتو�س �سي�سطران ملناق�سة ما يجب فعله خالل 

الأيام القليلة املقبلة.
وتعاقد ميالن مع هيجواين يف ال�سيف املا�سي، قادًما من يوفنتو�س على �سبيل الإعارة بقيمة 

18 مليون يورو، مع خيار ال�رساء الدائم يف نهاية املو�سم مقابل 36 مليون يورو.

بر�سلونة،  مهاجم  مي�سي،  ليونيل  الأرجنتيني  النجم  حقق 
اإجنازا تاريخيا، بو�سوله للهدف رقم 400 يف م�سريته بالليغا، 
البلوغرانا  فوز  خالل  اإيبار  �سباك  يف  لهدف  ت�سجيله  بعد 

بنتيجة 3 ـ 0 يف اجلولة الـ19 من الدوري الإ�سباين.
ون�رست �سحيفة »موندو ديبورتيفو« الإ�سبانية توزيع اأهداف 

مي�سي الـ400، التي جاءت يف 435 مباراة كالتايل:

2005 2004ـ  مو�سم  يف  مباريات   7 خالل  هدف   1
2006 2005ـ  يف  مباراة   17 خالل  اأهداف   6

2007 2006ـ  مو�سم  يف  مباراة   26 خالل  هدفا   14
2008 2007ـ  مو�سم  يف  مباراة   28 خالل  اأهداف   10

2009 2008ـ  مو�سم  يف  مباراة   31 خالل  هدفا   23
2010 2009ـ  مو�سم  يف  مباراة   35 خالل  هدفا   34
2011 2010ـ  مو�سم  يف  مباراة   33 خالل  هدفا   31

2012 2011ـ  مو�سم  يف  مباراة   37 خالل  هدفا   50
2013 2012ـ  مو�سم  يف  مباراة   32 خالل  هدفا   46
2014 2013ـ  مو�سم  يف  مباراة   31 خالل  هدفا   28
2015 2014ـ  مو�سم  يف  مباراة   38 خالل  هدفا   43
2016 2015ـ  مو�سم  يف  مباراة   33 خالل  هدفا   26
2017 2016ـ  مو�سم  يف  مباراة   34 خالل  هدفا   37
2018 2017ـ  مو�سم  يف  مباراة   36 خالل  هدفا   34
2019 2018ـ  مو�سم  يف  مباراة   17 خالل  هدفا   17

الهدف رقم 100 اأمام اأملرييا يف نوفمرب 2010
الهدف رقم 200 اأمام اأو�سا�سونا يف يناير 2013

300 اأمام �سبورتينغ خيخون يف فرباير  الهدف رقم 
2016

اإن  اآر�سنال  مدرب  اإميري،  اأوناي  قال 
�رسبة  وجه  الفريق  م�ستوى  ثبات  عدم 
لآماله يف اإنهاء املو�سم بني الـ 4 الأوائل 
لكرة  املمتاز  الإجنليزي  الدوري  يف 
القدم، بعد الهزمية 1 ـ 0 اأمام و�ست هام 

يونايتد، يوم ال�سبت املا�سي.
اإنهاء  يف  اأخفق  الذي  اآر�سنال،  وميلك 
اآخر  يف  الذهبي  املربع  �سمن  املو�سم 
مو�سمني ليغيب عن دوري الأبطال، 41 
ت�سيل�سي  عن  نقاط   6 بـ  متاأخرا  نقطة 
الرابع واأبلغ اإميري ال�سحفيني بعد ثالث 

خ�سارة لآر�سنال يف 6 مباريات بالدوري 
عقب م�سرية من 14 مباراة دون هزمية 
الو�سع  اأ�سبح  »الآن  املو�سم  بداية  يف 

اأكرث �سعوبة. ال�سورة وا�سحة«.
بالن�سبة  �سيء  اأهم  اأن  »اأعتقد  وتابع 
 .. اأنف�سنا  يف  ثقتنا  ا�ستعادة  هو  لنا 
مدار  على  امل�ستوى  ثبات  اإىل  نحتاج 
الأمر  هذا  يكون  لن  الآن  اأ�سبوعا.   38
لتقلي�س  فر�سة  اآر�سنال  كافيا«ولدى 
ي�ست�سيف  عندما  ت�سيل�سي،  مع  الفارق 
يوم  �ساري  ماوري�سيو  املدرب  فريق 

ال�سبت املقبل.
ن�ستغل هذه  اأن  »علينا  اإميري:  واأ�ساف 
منهم«وتابع  لالقرتاب  الكبرية  الفر�سة 
اأو  الأمور  تعقد  قد  ال�سبت  »نتيجة 
كثب  عن  اإميري  حت�سنها«و�سرياقب 
املتاألق  يونايتد  مان�س�سرت  غرميه 
نقطة   41 مثله  ميلك  والذي  موؤخرا 
عقب خام�س انت�سار له يف الدوري على 
املوؤقت  املدرب  قيادة  حتت  التوايل 

اأويل جونار �سول�سكاير.

اإميري يدق ناقو�س اخلطر يف اآر�صنال
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كيف �صجل مي�صي 400 هدف يف الليجا؟

وا�سل قطار مان�س�سرت يونايتد انت�ساراته 
بالدوري الإجنليزي املمتاز، بعدما حقق 
بنتيجة  توتنهام  فوًزا مهًما على م�سيفه 
0/1، اليوم الأحد، على ملعب »وميبلي«، 
وحتققت  الـ22  اجلولة  مناف�سات  �سمن 
الطفرة الكبرية ملان�س�سرت يونايتد حتت 
جونار  اأويل  املوؤقت  املدرب  قيادة 
�سول�سكاير، الذي توىل املهمة يف ال�سهر 
للربتغايل جوزيه مورينيو  املا�سي خلًفا 

اأن  لالإح�سائيات  »اأوبتا«  �سبكة  وذكرت 
�سول�سكاير عادل الرقم القيا�سي امل�سجل 
با�سم مات با�سبي بتحقيقه النت�سار يف 
اأول 5 مباريات له يف الدوري الإجنليزي 

رفقة مان�س�سرت يونايتد.
يونايتد  مان�س�سرت  اأن  ال�سبكة  واأ�سافت 
كان متخلًفا بفارق 8 نقاط عن اآر�سنال، 
 19 يف  املهمة  �سول�سكاير  توىل  عندما 
الآن  لكنه  املا�سي،  اأول  دي�سمرب/كانون 

 41 بر�سيد  املدفعجية  مع  يت�ساوى 
نقطة.

�صول�صكاير يجل�س بجوار با�صبي على عر�س 
مان�ص�صرت يونايتد
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القوة اخل�سنة للثقافة.. اخلا�سية الفل�سطينية
 ح�صن العا�صي /كاتب وباحث 
فل�صطيني مقيم يف الدامنرك

فهم  �إ�شكاليات  مقاربة  ميكن  ال 
بالتحديات  �لهوية  عالقة  وحتليل 
�أية  حتديد  دون  لالأمم،  �مل�شريية 
جتاوز  على  قادرة  ثقافية  هوية 
و�ل�شيا�شي،  �لفكري  �النحد�ر  هذ� 
و�ل�شقوط  �لتاريخي  و�لنكو�ص 
�ل�شامل، ومن غري تو�شيح �الختالط 
وكيف  و�ملعريف،  �لثقايف  و�الإبهام 
تتمكن �لثقافة من بناء �أدو�تها لتجاوز 

�ملاأزق �لر�هن و�إنهاء �الن�شد�د.
تظهر  �لفل�شطينية،  �خلا�شية  يف 
�ملتعددة  مب�شامينها  �لثقافة 
جبهة  مبقدمة  و�ملت�شابكة، 
�لغربي  �مل�شتعمر  �شد  �ملو�جهة 
ز�ل-  -وما  �شعى  �لذي  و�ل�شهيوين، 
�لفل�شطيني  �ل�شعب  �جتثاث  �إىل 
وتزييف  هويته  وطم�ص  �أر�شه،  من 
تاريخه وتبديد ثقافته. لهذ� خا�شت 
�لفكر  باأ�شلحة  مو�جهاتها  �لثقافة 
�ملثقفني  كان  �لذي  و�لفن  و�الأدب 

�أبرز حو�مل مكوناته.
�لت�شتت هو �شمة �حلالة �لفل�شطينية 
بعد �لنكبة �لكربى، وهو ما مل ي�شهم 
يف �إنتاج فكري ثقايف معريف تر�كمي 

�شمن بيئة مرت�بطة موحدة.
�ل�شامل  �لثقايف  �مل�رشوع  غاب 
ومل  عربياً،  غيابه  �شاأن  فل�شطينيا، 
�لفل�شطينية  �ل�شيا�شية  �لقوى  تتمكن 
�ملعريف  �الإنتاج  بني  �لتمييز  من 
�ل�شيا�شي  �لعمل  وبني  و�الإبد�عي، 
ثقافية  حركة  تتبلور  فلم  و�حلزبي، 
�ل�شيا�شية،  �لو�جهة  عن  منف�شلة 
يف  مهمتها  �لثقافة  فقدت  وبذلك 
�إحد�ث د�فع لتقدم �ملجتمع، وخ�رش 
�ملثقف �لفل�شطيني دوره �ملو�شوعي 
�ل�شيا�شية.  �الأولويات  خ�شم  يف 
باحلزبية  �ل�شيا�شة  فتد�خلت 
بالثقافة، و�شقط �مل�رشوع �ل�شيا�شي 
و�أ�شبح  ثقافية،  مقاربات  �إيجاد  يف 
فلم  �شيا�شة،  رجال  �ملثقفني  بع�ص 
�ل�شيا�شة  خ�رشت  منهما.  �أي  يربح 
�لثقافة  وخ�رشت  �ملثقف،  فكر 
�ملثقف  وفقد  �الأبرز.  حمر�شها 

مكانته ومالحمه
-بظني-  يعد  مل  �حلال  بطبيعة 
�لع�شوي �مل�شتبك  �لطليعي  للمثقف 
�نتهب  لقد  و�ملوؤثر،  �لطليعي  �لدور 
�لعلي  وناجي  كنفاين  غ�شان  مرحلة 
ما  وهذ�  و�شو�هم.  نا�رش  وكمال 
ينطبق على �لنخب �لثقافية �لعربية، 
حيث  ما،  حد  �إىل  و�لفل�شطينية 
ت�َشلََط �ل�شيا�شي �لفل�شطيني �حلزبي 
فالف�شائل  �لثقايف،  �مل�شهد  على 
�ملثقف  ��شتخدمت  �لفل�شطينية 
و�خلطاب  �الأيديولوجي  �ل�شياق  يف 
�لثوري  �لك�شاد  ثم يف فرتة  �حلزبي، 
�شلعة  �لفل�شطيني  �ملثقف  �أ�شبح 
مت  كما  متاماً  �حلاجة.  عن  فائ�شة 
و�ملفكر  �ملثقف  وتطويع  تدجني 
�الأنظمة  هم�شته  �لذي  �لعربي 

�لعربية وقو�شت مكامن قوته.
�ل�شيا�شة  حت�رش  �لثقافة  تغيب  حني 
ويح�رش  �حلزبية،  و�النتماء�ت 
فعلته  ما  وهذ�  و�لتناحر،  �لتناف�ص 
�لف�شائل �لفل�شطينية. ويف �ن�رش�ف 
�مليد�ن  ميتلئ  �حلقيقيني  �ملثقفني 
تختفي  وحني  و�جلهالء،  باملّدعني 
�ل�شعار�ت و�الأهد�ف و�ملهام �لكربى 
ين�شغل �لفكر بنف�شه وتنق�شم �لثقافة 
ب�شقاء  تت�شبب  ذ�تها يف معركة  على 

�جلميع.

تالزم الثقايف وال�صيا�صي

�لثقايف  �مل�رشوع  �إن  �لقول  ميكننا 
�لفل�شطيني قد تالزم مع بدء �مل�رشوع 
يف  �لفل�شطيني  �لتحرري  �لوطني 
كان  �لع�رشين.  �لقرن  �شتينيات 
�أغ�شانها  �أ�شبه ب�شجرة قزحية متتد 
�لثقافة  فت�شمنت  وتتلون،  وتت�شعب 
و�الأفكار  �الأدبيات  �لفل�شطينية 
و�لنا�رشية،  �لبعثية  �لعربية  �لقومية 
و�الأفكار �لليرب�لية و�لي�شارية، وكذلك 
�الإ�شالمي  �لعربي  �ملوروث  �أدبيات 
عقود  �شتة  وخالل  و�مل�شيحي. 
�لفل�شطينية  �لثقافة  تاأثرت  �ملا�شية 
بكافة �لعو�مل �لتي حكمت �مل�رشوع 
وركود�ً  نهو�شاً  �ل�شيا�شي،  �لوطني 
�ل�شيا�شي  �لعامل  فكان  ونكو�شاً، 
لفر�ص  ومقرر�ً  حمدد�ً  عن�رش�ً 
طبيعة  مع  تت�شق  ثقافية  مناخات 
�ملرحلة، لذلك ال ميكن �لتحدث هنا 

عن م�رشوع ثقايف و�حد.
�لفل�شطيني  �لثقايف  �مل�رشوع  �إن 
�لوطني  �لعمل  مع  �نطلق  �لذي 
�لعدو  �شد  �لفل�شطيني  �لتحرري 
�إن�شاء  مع  وتر�فق  �ل�شهيوين، 
كان  �لفل�شطينية،  �لتحرير  منظمة 
�شاماًل،  وطنياً  ثقافياً  م�رشوعاً 
متكن من �حتو�ء �لكتاب و�ملفكرين 
و�ل�شحفيني  و�ملبدعني  و�ملثقفني 
و�مل�رشحيني  و�ل�شينمائيني  و�الأدباء 
و�لت�شكيليني و�لفنانني �لفل�شطينيني، 
وتاأطريهم باحتاد�ت وهيئات ومر�كز 
�أبحاث ودر��شات ون�رش، رعت �لثقافة 
و�ملثقفني، و�جتهد �جلميع يف �إطار 
�لوطني  �ل�شيا�شي  �لثقايف  �مل�رشوع 
بهدف  �لعادل،  �الأخالقي  �لتحرري 
حتقيق �أحالم �ل�شعب �لفل�شطيني يف 
��شتعادة حقوقه يف �لتحرير و�لعودة 
وعا�شمتها  �مل�شتقلة  دولته  و�إقامة 
�لقد�ص �ل�رشيف. ويف هذ� �مل�رشوع 
�لثقايف  تالزم  �لفل�شطيني  �لثقايف 
يف  جنب  �إىل  جنباً  و�ل�شيا�شي 
�حلالة  ميّزت  تكاملية  جدلية  وحدة 

�لفل�شطينية عن مثيالتها عربياً.
�لفل�شطينية  �لثورة  بعد خروج قو�ت 
�أ�شيب   1982 �لعام  بريوت  من 
�لفل�شطيني  �لثقايف  �مل�رشوع 
جديدة  مرحلة  وبد�أت  بانتكا�شة، 
�لفل�شطيني،  �لوطني  �مل�رشوع  يف 
منظمة  �إ�شعاف  فيها  مت  حيث 
وموؤ�ش�شاتها  �لفل�شطينية  �لتحرير 
و�لهيئات  �الحتاد�ت  ذلك  يف  مبا 
بد�ية  ويف  �جلامعة.  �لثقافية 
�لع�رشين  �لقرن  من  �لت�شعينيات 
�ل�شيا�شي  �لوطني  �مل�رشوع  دخل 
عنو�نها  جديدة  مرحلة  �لفل�شطيني 
معها  وبد�أت  �أو�شلو،  �تفاقية  �الأبرز 
�لوطنية  �لثقافة  رو�فع  تتفكك 
�لتي  �أعمدتها  وتتقو�ص  �لفل�شطينية 
ترتكز �أ�شا�شاً على �الإن�شان و�الأر�ص 
و�أ�شيب  و�ال�شتقالل،  �حلرية  وقيم 
بخلل  �لفل�شطيني  �لثقايف  �مل�رشوع 
وحتجيم  تهمي�شه  ومت  بنيوية  وعلل 
حالة  �إىل  �أدى  مما  �لتاريخي،  دوره 
و�النق�شام  �لتمزق  من  بغي�شة 
�ملثقفني  بني  و�لتخندق  و�ل�شعف 
�لفل�شطينيني وبني �ل�شيا�شيني، وبينهم 

وبني �أنف�شهم من جهة �أخرى.

ثقافة املرحلة

من  لنا  بقي  ماذ�  نت�شاءل  �أن  ولنا 
�مل�رشوع �لثقايف �لوطني �لفل�شطيني، 
�لتي  و�الخفاقات  �النزياح  بعد 

�لتحرري  �لوطني  �مل�رشوع  �أ�شابت 
�لفل�شطيني خالل �لعقود �ملا�شية؟

�إ�شالمية  �أ�شولية  ثقافة  ظهرت  لقد 
�ملا�شي،  من  �أفكارها  ت�شتمد 
�أجرتها،  �لتي  مقارباتها  يف  وف�شلت 
وال  وىل،  قد  زمن  �ملا�شي  الأن 
�حلا�رش  �إ�شكاليات  معاجلة  ميكن 
�لكبرية  �أ�شئلته  على  و�الإجابة 
باأيديولوجية و�أدو�ت �ندثرت. ثقافة 
�أحدثه  �لذي  �لفر�غ  مالأت  �أ�شولية 
�لتحرير  منظمة  موؤ�ش�شات  تهمي�ص 
�لهيئات  �شمنها  ومن  �لفل�شطينية 
وتر�جع  �لثقافية،  و�الحتاد�ت 
من  �ل�شيا�شي  �لوطني  �مل�رشوع 
جهة �أخرى. �إىل جانبها يوجد ثقافة 
ونخبوية.  منزوية  خجولة  ليرب�لية 
�أو�شلو  �تفاقيات  بعد  ما  وثقافة 
�ل�شهاينة،  مع  لل�شلم  جنحت  �لتي 
�نتهاء  �ل�شالم معلنة  لثقافة  وروّجت 
تبنت  و�إن  �لعنيفة،  �ملقاومة  ثقافة 
حني  بني  �ل�شعبية  �ملقاومة  ثقافة 
�ل�شارع  من  عليها  فر�شت  �أو  و�آخر، 
جمملها  يف  �أنها  �إال  �لفل�شطيني، 
�ملفاو�ص  قدرة  على  تر�هن  ثقافة 
�لفل�شطيني، ولي�ص على بندقيته وال 
على حجره. وهناك ثقافة �النق�شام 
و�لتفرد و�لتحكم و�لت�شلط يف بع�ص 
�الأو�شاط �ل�شيا�شية و�لثقافية. �أي�شاً 
�ملجتمعي،  �لعنف  ثقافة  ظهور 
و�لرمزي  و�جل�شدي  �للفظي 
ُمعوملة  ثقافة  وجود  و�للغوي. 
غريبة عن و�قعنا ت�شعى الإعادة بناء 
خطاب ثقايف جديد.  وثقافة �شعبية 
ت�شتمد قوتها وحيويتها وجتددها من 
وقدرتها  �أنف�شهم  بالنا�ص  �لت�شاقها 
ومعاناتهم  و�قعهم  عن  �لتعبري  على 
�الحتالل  ترف�ص  ثقافة  وتطلعاتهم. 
�لب�شيطة.  باأدو�تها  طغيانه  وتو�جه 
ما  �أوجهها  تتعدد  فل�شطينية  ثقافة 
عليها  ت�شيطر  �لتي  �ملناطق  بني 
�ل�شفة  يف  �لفل�شطينية  �ل�شلطة 
غزة،  لقطاع  ثقايف  ووجه  �لغربية، 
وثقافة فل�شطينية يف مدينة �لقد�ص 
ومناطق �جلليل �الأعلى، �لتي جتاهد 
وحماوالت  �لتهويد  ثقافة  وت�شارع 
قبل  من  �لعربية  هويتهم  تفكيك 
يف  فل�شطينية  ثقافة  �إ�رش�ئيل. 
ومت�شابكة  ومتعددة  متنوعة  �ل�شتات 
بالثقافة  ومتاأثرة  حميطها  مع 

�الإن�شانية.

حتديات فل�صطينية

تظهر �لتحديات �لتي تو�جه �لثقافة 
�لفل�شطينية جلية يف ظل ظروف غري 
ومبجمل  باملثقف  حتيط  طبيعية 
من  قرن  منذ  �لفل�شطيني  �ل�شعب 
�لتحديات  هذه  �أهم  لعل  �لزمن. 
�لفل�شطينية  �لهوية  على  �حلفاظ 
و�الأر�ص  لالإن�شان  �لوطنية  �لعربية 
و�ملكان، و�شيانة مالمح هذه �لهوية 
�لذي  �ل�شهيوين  �ملخطط  وجه  يف 
يرمي �إىل تبديدها وتفتيتها وتغيريها 
�للغة  تعزيز  وكذلك  وتهويدها. 
�النتماء  وتعميق  وحمايتها،  �لعربية 
�لوطني يف مو�جهة �لوالء�ت �حلزبية 
و�لدينية و�ملناطقية، وتوطيد �أو��رش 
�لتالحم �الجتماعي بني �أبناء �شعبنا 
�لتكاتف  قيم  و�إعالء  �لفل�شطيني، 
�لت�شامن،  ثقافة  ون�رش  و�لتعا�شد 
�الآخر  �حرت�م  على  �حلر�ص  وكذلك 
وحتقيق  �الختالف،  يف  وحقه 
تناغم  حتقيق  �أجل  من  �لتنوع  مبد�أ 
�لقيم  حول  �اللتفاف  عرب  وحدوي 

باعتبارها  �الأ�شيلة  �لوطنية  �لرت�ثية 
�لفل�شطينيني.  لكافة  قا�شماً م�شرتكاً 
ومن �لتحديات �لتي تو�جهها �لثقافة 
على  قدرتها  �أي�شاً  �لفل�شطينية 
عن  �لناجمة  �مل�شكالت  مو�جهة 
�لتطرف و�لغلو بكافة �أوجهه �لدينية 
و�لعن�رشية  و�لفكرية،  و�الجتماعية 
و�لتمييز، ومعاجلة �لق�شايا �لتعليمية 
بناء  يف  �ملثقفني  ودور  و�لرتبوية. 
وكذلك  فل�شطيني.  ثقايف  م�رشوع 
�الإعالم،  و�شائل  دور  وتر�شيد  دعم 
يف  �الجتماعي  �لتو��شل  وو�شائل 
�لوطنية  �لثقافة  على  �حلفاظ 
من  �أن  كما  �لذوبان.  من  �الأ�شيلة 
لالإنتاج  خطة  و�شع  �لتحديات  �أبرز 
�لفل�شطيني �مل�شتد�م، وهي  �لثقايف 
لتطوير  �الأهمية  غاية  يف  ق�شية 
م�شتوى  ورفع  وتن�شيطها  �لثقافة 
قيامها  يكفل  مبا  و�أد�ئها،  حيويتها 
وحتقيق  وم�شوؤولياتها  بو�جبها 
مو�جهة  يف  بها  �ملناطة  �الأهد�ف 
ز�لت  ما  �لتي  �الإ�شكاليات  ومقاربة 
�لفل�شطيني.  �لنهو�ص  درب  تعرت�ص 
مع  بالعالقات  �الهتمام  من  والبد 
كافة  مع  �حلو�ر  وتعزيز  �الآخرين، 
�لفل�شطيني، وكافة  �رش�ئح �ملجتمع 
و�ملجموعات،  و�الأحز�ب  �لقوى 
�لفكرية  �ل�شيا�شية  �لتيار�ت  وكافة 
وتعزيز  و�لفل�شفية،  و�الأيديولوجية 
�لعربية،  �لثقافة  مع  �لتو��شل 
�لعاملية  �لثقافات  على  و�النفتاح 
و�لعمل  و�النغالق،  �النكفاء  وعدم 
للتعاون  �آفاق  ��شتك�شاف  على 
�الآخر  ثقافة  مكونات  مع  �مل�شرتك 
بناء  يف  منها  لال�شتفادة  �الإن�شانية 

م�رشوعنا �لوطني و�لنه�شوي.

 ماآلت ثقافية عربية

و�ملثقفني  �لعربية  �لثقافة  كانت  �إن 
عقود  عرب  تعر�شو�  قد  �لعرب 
طويلة �إىل تدجني وتطويع وتهمي�ص 
�لتي  �ل�شيا�شية  �الأنظمة  قبل  من 
وو�شعته  �شيء  كل  على  ��شتحوذت 
وبطانتها.  م�شاحلها  خدمة  يف 
�أي�شاً  �لفل�شطينية  �لثقافة  فاإن 
نالو�  قد  �لفل�شطينيني  و�ملثقفني 
و�إن  �ل�شيا�شات.  هذه  من  ن�شيبهم 
قدر لنا �ملقاربة �شنجد �أن �لثقافة 
وعلق  متعددة  بعلل  �بتليت  �لعربية 
لت�شويه  يكفي  ما  �لدرن  من  بها 
مالحمها، فتحولت من كونها ثقافة 
قومية  م�شيحية  �إ�شالمية  عربية 

من  �الأقليات  فيها  ي�شهم  وحدوية 
قبلية  ثقافة  �إىل  �ملنطقة،  �شكان 
مت�شددة  �إثنية،  طائفية  ع�شائرية 
و�حللقية  �لقطرية  على  تقوم 
و�لتطرف  و�لت�شدد  و�لتع�شب 
على  مبنية  ثقافة  و�لعن�رشية، 
و�ال�شتحو�ذ  و�الإق�شاء  �لكر�هية 

و�الإنكار.
غاب �لتنوع �لذي كان يرثي �لثقافة 
ثقافة  �إما  و�أ�شبحت  �لعربية، 
متار�شها  قهرية  قمعية  ��شتبد�دية 
�شد  �لعربية  �الأنظمة  معظم 
�النفكاك  ت�شجع  ثقافة  �شعوبها. 
�لعروبي  �لقومي  �لعن�رش  من 
ما  كل  عن  �البتعاد  �لوحدوي، 
يجمعها مع عنا�رش �لثقافة و�لهوية 
�لد�خل  �إىل  و�الن�شحاب  �لعربية، 
بلد  لكل  �شيقة  قطرية  ثقافة  نحو 
دينية  ثقافة  و�إما  لوحده.  عربي 
مفاهيمها  يف  ومتطرفة  مت�شددة 
تعتمد  ثقافة  و�شلوكها،  وخطابها 
�الإق�شاء وعدم قبول �الآخر، ثقافة 
ومن�شغلة  بالتاريخ  مفتونة  �شلفية 
بالرت�ث، حتاول �إحياء �ملا�شي وهو 
رميم. و�إما ثقافة �نتقائية ومنفعية 
�أ�شحابها  لدى  مبادئ  ال  م�شلحية 
خلف  ي�شعون  �أخالقية،  قيم  وال 
�ل�شيقة،  �ل�شخ�شية  م�شاحلهم 
�أو  و�جلاه  �لعز  لتحقيق  ويلهثون 
كف  حتى  �أو  �لرثوة،  �أو  �ملن�شب 
و�الأمنية  �ل�شيا�شية  �ل�شلطات  �رش 
عنهم. ثقافة و�شولية �نتهازية �لتف 
و�ملنافقني  �جلدد  �لزنادقة  حولها 
قطعة  على  �لذباب  يلتف  كما 
�لقتل  ثقافة  و�نت�رشت  حلوى. 
�لرقاب،  وقطع  و�لتدمري  و�حلرق 
وفر�ص  �ل�شجون،  من  مزيد  وبناء 
ي�شبهها.  ما  �أو  �لطو�رئ  قو�نني 
من  و�لهروب  �النتماء  عدم  ثقافة 
�ال�شتهالك  ثقافة  ظهور  �الأوطان. 
�حلياة،  مناحي  كافة  و�جتياحها 
حيث غريت �ملفاهيم لدى �الإن�شان 
و�جتاهاته  �شلوكه  وبّدلت  �لعربي 
وثقافته �لعامة، و�أ�شبحت �ل�شعوب 
و�ملكننة  لالأ�شو�ق  عبيد�ً  �لعربية 

و�لتقنيات �لتكنولوجية.
دور مفقود

يف �شوء ما ت�شهده �ملنطقة �لعربية 
من �نزالق خطري، �إننا نت�شاءل عن 
�لعرب  و�ملفكرين  �ملثقفني  دور 
ويف  �مل�شريية،  �أمتهم  ق�شايا  يف 

�ملقدمة منها �لق�شية �لفل�شطينية. 
جهودهم  توحيد  يعيق  �لذي  وما 
وبلد�نهم،  مو�قعهم  خمتلف  يف 
موقف  لتوحيد  كلمتهم  وجمع 
�جتاهه،  وت�شحيح  �لعربي  �ل�شارع 
لل�شعوب  �جلمعي  �لوعي  وحتري�ص 
مبدئية  مو�قف  التخاذ  �لعربية 
�أم  من  وقطعية  وو��شحة  جادة 

�لق�شايا �لعربية فل�شطني.
على  �لقادرون  وحدهم  �ملثقفون 
�لو��شعة  �لر�بطة  هذه  �إحد�ث 
�رش�ئح  كافة  فيها  ينخرط  �لتي 
بتخ�ش�شه  كل  �لعربية  �ملجتمعات 
�ل�شقوط  هذ�  ملو�جهة  و�هتمامه، 
و�لثقايف  و�لفكري  �ل�شيا�شي 
ملا  و�لت�شدي  �ملريع،  و�لوطني 
تعترب  �لتي  �لقرن  �شفقة  ي�شمى 
�لق�شية  على  و�الأخطر  �الأ�شو�أ 
م�رشوعي  ف�شل  بعد  �لفل�شطينية 
�مل�رشوع  هذ�  و�أو�شلو.  مدريد 
�ل�رش�ع  لت�شوية  �جلديد  �الأمريكي 
ي�شكل  �الإ�رش�ئيلي،  �لفل�شطيني 
�لفل�شطيني  �لو�شع  ظل  يف  كارثة 
�النق�شام  يعاين  �لذي  �لد�خلي 
مفتت  عربي  وو�شع  �ل�شيا�شي، 
مما  �شوًء�.  �أكرث  ودويل  و�إقليمي 
ولتد�عياته  له  �لت�شدي  ي�شتوجب 
و�القت�شادية  �ل�شيا�شية  و�أبعاده 

و�الأمنية.
�حل�رش،  ال  �لذكر  �شبيل  وعلى 
و�ملفكرين  باملثقفني  يجدر  �أال 
�لقد�ص  جانب  �إىل  �لوقوف  �لعرب 
فل�شطني،  لدولة  �الأبدية  �لعا�شمة 
�لعربية  �ملدينة  هذه  هوية  ودعم 
�ملقد�شيني  وموؤ�زرة  �ملقد�شة، 
مدينتهم  يف  حقوقهم  عن  و�لدفاع 
�لدولية،  �لقو�نني  �شمنتها  �لتي 
وحماية تر�ثها �حل�شاري و�الإن�شاين 
و�شون مقد�شاتها، وتنظيم حمالت 
ت�شامنية حقيقية وفعلية وم�شتد�مة 
�ملهددة،  �لفل�شطينية  �لثقافة  مع 
�الأنظمة  على  �أمكن  ما  و�ل�شغط 
من  �الأدنى  باحلد  لتقوم  �لعربية 
�لقد�ص  �شمود  �إ�شناد  يف  و�جبها 
متاحة  و�أدو�ت  بو�شائل  و�أهلها 

لهم؟.
دولة  �إقد�م  فاإن  �ل�شياق  هذ�  يف 
�إطالق  على  �ل�شقيقة  �لكويت 
�أبدية  عا�شمة  �لقد�ص  مدينة  ��شم 
�لثالثة  �لدورة  على  لفل�شطني 
و�الأربعون ملعر�ص �لكويت للكتاب، 

ي�شكل منوذجاً يحتذى.

اجلزء الأول
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 تت�سمن16 رواية منها "اأنا وحاييم" للروائي اجلزائري احلبيب ال�سائح

حة لنيل  القائمة الطويلة لـلروايات املر�شّ
جائزة البوكر 2019

اأعلنت اجلائزة العاملية للرواية العربية )البوكر العربية( يف 
بداية  جانفي اجلاري عن القائمة الطويلة للروايات املر�ّسحة 

لنيل اجلائزة يف دورتها لعام 2019، وت�سمنت 16 رواية �سدرت يف 
الفرتة بني  جويلية 2017 وجوان 2018، وجرى اختيار القائمة من 

بني 134 رواية تر�سحت للجائزة.
وكالت

قبل  الطويلة من  القائمة  واختريت 
خم�سة  من  مكونة  حتكيم  جلنة 
الناقد  الأكادميي  برئا�سة  اأع�ساء، 
ماجدولني  الدين  �رشف  املغربي 
املخت�ص يف اجلماليات وال�رشديات 
وال�ساعرة  والب�رشية،  اللفظية 
الكاتبة الأكادميية الباحثة ال�سعودية 
كاتبة  وال�ساعرة  خالد،  اأبو  فوزية 
زليخة  الأردنية  الباحثة  العمود 
الناقد  والأكادميي  اأبوري�سة، 
املخت�ص  زيتوين  لطيف  اللبناين 
بال�رشديات، والأكادميية املرتجمة 

الباحثة ال�سينية ت�سانغ هونغ يي.
الـ16  الروائيني  قائمة  بني  ومن 
للقائمة  اأعمالهم  و�سلت  الذين 
من  ماألوفة،  اأ�سماء  ثمة  الطويلة، 
بينهم �ستة �سبق اأن و�سلوا للمراحل 
اأميمة  هم:  اجلائزة،  من  الأخرية 
واإنعام  بركات،  وهدى  اخلمي�ص، 
ومي  الأعرج،  ووا�سيني  جي،  كجه 

من�ّسى، و�سهال العجيلي.
�سهدت  ال�ستة،  هوؤلء  بخالف  لكن 
دورة عام 2019 و�سول ع�رشة كتاب 
الطويلة،  القائمة  اإىل  الأوىل  للمرة 
واإميان  �سمرا،  اأبي  حممد  وهم: 
وحجي  برج�ص،  وجالل  يحيى، 
جابر، ومبارك ربيع، وكفى الزعبي، 
ع�سمت،  وعادل  ال�سائح،  واحلبيب 

وحممد املعزوز، ومي�سلون هادي.

الكتاب  لأعمال  عر�ص  ياأتي  وفيما 
الع�رشة اجلدد الذين و�سلت كتبهم 
الطويلة  القائمة  اإىل  الأوىل  للمرة 
املر�سحة لنيل جائزة البوكر 2019.

ن�ساء بال اأثر

من  اأعوام  ع�رشة  من  اأكرث  بعد 
عاد  الرواية،  كتابة  عن  النقطاع 
�سمرا  اأبي  حممد  اللبناين  الروائي 
دار  عن  ال�سادرة  روايته  لتقدمي 
بني  فيها  ليمزج  الري�ص  ريا�ص 
ق�سة  تقدمي  عرب  وال�سرية،  الأدب 
يف  تعي�ص  لبنانية  اأرمنية  ر�سامة 

فرن�سا.
�رشدا  ماريان  ال�ستينية  حتكي 
مل�ساهد من حياتها منذ كانت �سابة 
عائلتها  حياة  ومنط  بريوت،  يف 
وجتربة  الربجوازية،  الأرمنية 
وعالقاتها  الطويلة،  اغرتابها 
املختلفة، وحتى لنتمائها اإىل خلية 

فناين احلزب ال�سيوعي لفرتة.
فرن�سا  من  عاي�ست  كيف  وت�رشح 
توطدت  وكيف  الإيرانية،  الثورة 
عالقتها ب�سديقتها ال�سيعية اللبنانية 
املتمردة �سارة التي جتاوزت جمرد 

ال�سداقة الطبيعية بينهما.
كانت  -التي  �سارة  دعتها  وقد 
وتعار�ص  املتدين  جمتمعها  تنتقد 
والتقت  بريوت،  لزيارة  اهلل-  حزب 
هاربني  �سوريني  مبعار�سني  هناك 
من نظام الأ�سد، قبل اأن تعود مرة 
اأخرى ملنفاها الطوعي يف فر�ساي 

الفرن�سية بال جذور ول اأثر!
حتوي  رواية  كل  اإن  النقاد  يقول 
�سيئا من �سرية الروائي، وهو ما بدا 
يطل  التي  الرواية  ف�سول  يف  جليا 
وحتمل  با�ستمرار  �سمرا  اأبي  منها 
�سخ�سيات الرواية بع�سا من اأفكاره 

املن�سورة.

�سيدات احلوا�س اخلم�س

يف روايته الثالثة "�سيدات احلوا�ص 
)بريوت/املوؤ�س�سة  اخلم�ص" 
العربية للدرا�سات والن�رش(، ي�سائل 
برج�ص  جالل  الأردين  الروائي 
الوعي  عن  الإن�سان  حوا�ص  �رشديا 
اأن  يفرت�ص  الذي  ال�ست�رشايف 
يت�سنى  حتى  اإن�سان  كل  به  يتحلى 
له تخطي الكثري مما قد يوجد يف 

طريق احلياة.
با�ستثنائية  الدين  عز  �رشاج  متيز 
حوا�سه اخلم�ص التي يت�ساءل حائرا 
يف  الدفء  فقد  اأن  بعد  اأمامها، 
وطنه ومع زوجته التي ل يرى فرقا 
بينها وبني الوطن، قائال: "ملاذا مل 
التنبوؤ  على  القدرة  حلوا�سي  يكن 

م�سبقا مبا حدث يل؟".
�سادم  حدث  بعد  �رشاج  يهاجر 
اإىل  الرواية-  نهاية  يف  -يُك�سف 
 11 �سباح  ي�سلها  التي  اأمريكا 
حادثة  في�سهد   ،2001 �سبتمرب 
يف  العاملية  التجارة  برجي  تفجري 
اإىل  عائدا  يغادرها  ثم  نيويورك، 
عّمان عام 2010، يف اإ�سارة وا�سحة 
بني  تقع  التي  املرحلة  لإ�سكالية 
ما  اإىل  وذهابها  التاريخني  هذين 

بعدهما.
الزوجة املك�سيكية

اجلامعي  والأ�ستاذ  الطبيب  يحكي 
من  جانبا  روايته  يف  يحيى  اإميان 
الكبري  امل�رشي  القا�ص  �سرية 
ق�سة  وخا�سة  اإدري�ص،  يو�سف 
ارتباطه بفتاة مك�سيكية تدعى روث، 
وهي ابنة ديجو ريفريا اأ�سهر ر�سام 

جداريات يف القرن الع�رشين.

فيينا  يف  الرواية  اأحداث  تدور 
وت�رشح  واملك�سيك،  والقاهرة 
موجودة  تعد  مل  وجمتمعات  اأزمنة 
يف الوقت احلايل، اإذ تروي �سنوات 

اخلم�سينيات يف م�رش والعامل.
وميزج املوؤلف �سرية يو�سف اإدري�ص 

"البي�ساء"  روايته  ب�سخ�سيات 
يف  الرواية  يف  اإحياءها  يعيد  التي 
اأقرب اإىل اخليال من  اأحداث تبدو 
الواقع، كما يقدم للقراء �سخ�سيات 
اأحداث  يف  وفنانني  �سيا�سيني 

الرواية.
ثقافيا  �رشاعا  الرواية  وتعر�ص 
وم�ساعر مت�ساربة واأجواء �سيا�سية 
مرتبكة تخيم بظاللها على اأحداث 
ال�سيا�سي  ال�رشاع  وت�سور  الرواية، 
ال�سباط  حركة  بعد  م�رش  يف 
بني  وال�رشاع  مبا�رشة  الأحرار 

احلرية والدكتاتورية يف القاهرة.
رغوة �سوداء

الأديب  يوا�سل  الرابعة  روايته  يف 
الإريرتي حجي جابر تقدمي تاريخ 
الفال�سا  يهود  بهجرة  بادئا  بالده، 
الذي  البوؤ�ص  وحكاية  اإ�رشائيل  اإىل 
الأفريقية  البالد  �سباب  يدفع 
ولو  ثمن،  باأي  للهجرة  الفقرية 
تطلب ذلك ارتكاب اجلرمية للفرار 

من الواقع املعي�سي املزري.
�ساب  وهو  "داود"،  ق�سة  ويحكي 
يهودي  �سخ�سية  تقم�ص  اإريرتي 
جديدا  وتاريخا  ا�سما  واكت�سب 
اإىل  الفال�سا  يهود  مع  للهجرة 
هناك  يكت�سف  لكنه  اإ�رشائيل، 
�سد  العن�رشية  مع  معاناة جديدة 
فيعي�ص  الأفارقة،  املهاجرين 
البوؤ�ص واملعاناة مرة اأخرى، حتى 
ثانية  مرة  ا�سمه  يغري  اأن  يقرر 
مبا  اأخرى  حياة  تفا�سيل  ويعي�ص 
واأحالم  وهجرة  حب  من  فيها 
خا�رشة وت�سحيات خاب م�سعاها.

غرب املتو�سط

باإهداء  افتتحها  التي  روايته  ويف 
منيف  الرحمن  عبد  روح  اإىل 
املتو�سط"  "�رشق  رواية  �ساحب 
ومدن امللح، بداأ الروائي املغربي 
ال�سمال  اإىل  متطلعا  ربيع  مبارك 
الأفريقي،  واجلنوب  الأوروبي 
الرواية املا�سي  اإىل زمن  لي�سيف 
القريب جغرافيا واأبعادا اجتماعية 
جديدة باأ�سلوب اأدبي واقعي و�رشد 
لأحداث مظلمة يف تاريخ املغرب 

احلديث.
و"غرب املتو�سط" من من�سورات 
للدرا�سات  العربية  املوؤ�س�سة 
فيها  ويحكي  بريوت،  يف  والن�رش 
مبارك ربيع جتربة ن�سال واعتقال 

يف املغرب املعا�رش.

�سم�س بي�ساء باردة

كفى  الأردنية  الروائية  حتكي 
الذي  الرواية  بطل  عن  الزعبي 
باب  عتبة  على  �سباه  يف  جل�ص 

والتالل  الف�ساء  اإىل  ينظر  غرفته 
الكتب  على  يقتات  البعيدة، 
األ �سيء يُعيقه عن القفز  ويتخيَّل 
خلف تلك التالل للبحث عن مغزى 
ل  لكنه  واخللود،  احلياة  من  كل 
ي�سادف مع �سديقيه اأحمد ومازن 
�سوى الفقر واجلوع والكوابي�ص... 

وحافة اجلنون.
دار  عن  ال�سادرة  الرواية  تبدو 
تتناول  موؤملة  تراجيدية  الآداب 
وخمافة  وال�رشاع  واملعاناة  الأمل 
م�ساعر  بفي�سان  ومتتلئ  املوت، 

مكتوب بالدم والوجع.
"اأنا وحاييم"

)دار  وحاييم"  "اأنا  رواية  يف 
الروائي  يبدو  م�سكيلياين/تون�ص(، 
اجلزائري احلبيب ال�سائح م�سغول 
الن�سغال-  يكون  ما  -كاأ�سد 
وطنية  وق�سايا  الهوية  بهاج�ص 
روائي  عامل  يف  �ساغها  عميقة 
زمن  يف  اجلزائر  برائحة  طافح 
وغداة  الفرن�سي  ال�ستعمار 
روائي  بيد  ما�سحا  ال�ستقالل، 
لها  تنقب�ص  حكاية  خيوط  بارع 
بتف�سيل  حتدثك  وهي  نف�سك 
اأجواء احلرب وجرائم  مذهل عن 

امل�ستعمر والتمييز العن�رشي.
الفقد  تتناول  وحاييم"  "اأنا  رواية 
اأبطال  اأحد  وفاة  يخلفه  الذي 
الرواية بال�رشطان، ومتتلئ باأجواء 
عواطف احلب وال�سداقة واحلنني 
الوطن  وع�سق  الديني،  والت�سامح 
اليهودي  اأو  امل�سلم  لدى  �سواء 

املنتمي لق�سية وطنه وبالده.
الو�سايا

على  املعتمدة  به  اخلا�سة  بلغته 
احلوار  وجمل  املكثف  ال�رشد 
وعامله  املقت�سبة،  الق�سرية 
الريف  اإىل  املنتمي  املف�سل 
التناول  خلف  املحتجز  امل�رشي 
الأعمال  من  للكثري  ال�سطحي 
امل�رشي  الأديب  يقدم  الأدبية، 
اجلديدة،  حكايته  ع�سمت  عادل 

بح�سب دار الن�رش "الكتب خان".
عرب و�سايا ع�رش، تبداأ باخلال�ص 
ول  امل�سقة  حتمل  طريق  عن 
التخلي،  ف�سيلة  عند  تتوقف 

ي�رشد اجلد �سليم حكايته حلفيده 
الذي  ي�سميه-  -كما  "ال�ساقط" 
اعوج  كما  واختلّت  اعوجت حياته 
الزمن الذي �سهد �سعود دار �سليم 
من رماد النهيار ثم ازدهارها ثم 
اأرجاء  يف  �سكانها  وت�ستت  هدمها 
العامل الف�سيح لتتال�سى اإىل الأبد.

باأي ذنب رحلت

املغربي  الأديب  رواية  تتناول 
النف�ص  تعقيدات  املعزوز  حممد 
وتوترها  وقلقها  الإن�سانية 
ال�سيا�سة  وتربط  الوجودي، 
الإن�ساين  القلق  بهذا  وا�سطرابها 

الوجودي.
عن  ال�سادرة  الرواية  وحتكي 
ق�سة  للكتاب  الثقايف  املركز 
ماأزوما  واقعا  يعي�ص  الذي  روؤوف 
التغيري، وما تال ذلك  ب�سبب ف�سل 
وق�سة  و�سياع،  واإحباط  ياأ�ص  من 

وخ�رش  زوجته  طلق  الذي  خالد 
على  وعائلته  ال�سيا�سي  طموحه 

حد �سواء.
راحيل  ق�سة  الرواية  وتتناول 
باملو�سيقى  احلياة  واجهت  التي 
التي  اأمها  فعلت  كما  والعزف 
راحيل  لكن  الر�سم،  اختارت 
على  تقدم  ومل  بالأمل  مت�سكت 

النتحار كما فعلت والدتها.
اإخوة حممد

مي�سلون  العراقية  الكاتبة  تروي 
عن  ال�سادرة  روايتها  يف  هادي 
عراقية  فتاة  �سرية  الذاكرة،  دار 
يف  حياتها  تبداأ  اأور�سينا،  تدعى 
دين  بني  يفرق  ل  الذي  الزقاق 
لآخر  بيت  من  وتنتقل  ومعتقد، 
يف احلي لتحكي عن العراق وحياة 
املهم�سني يف ظل احلروب والدماء 

والعوا�سف التي �سهدتها البالد.

اأروقة  موؤ�س�سة  نظمت 
للدرا�سات والرتجمة والن�رش، 
“اأحمد  ديوان  ملناق�سة  ندوة 
وماآثره  الفار�ص  اأزمنة  ن�سم 
علوان  اليمنى  لل�ساعر   ”
مبقر  اأم�ص   اجليالين 
القاهرة،  بو�سط  املوؤ�س�سة 
عبده  حممد  ال�ساعر  اأدارها 

ال�سجاع.
الديوان  مناق�سة  متت  ولقد   
املوؤ�س�سة  عن  ال�سادر حديًثا 
ال�ساعر  من  كل  بالقاهرة، 
النحا�ص،  مو�سى  اإبراهيم 
الوكيل  عبد  حممد  والروائي 
ربيع،  على  وال�ساعر  جازم، 
عجالن،  عبدالعزيز  والناقد 
ال�سلوي  هاين  ال�ساعر  وقدم 
رئي�ص موؤ�س�سة اأروقة، �سهادة 

خا�سة عن جتربة الديوان.
علوان  اأن  بالذكر  جدير 
ال�سعراء  كبار  من  اجليالين، 

والنقاد اليمنيني، فقد �سدرت 
�سعرية،  جمموعات  �سبع  له 
موؤلفا  ع�رش  اثني  اإىل  اإ�سافة 
يف النقد والدرا�سات الثقافية 
والت�سوف والرتاث ال�سفاهي، 
اإ�سافة اإىل حتكيمه يف اجلوائز 
ومن  ال�سعرية  وامل�سابقات 
موؤلفاته “الوردة تفتح �رشتها”، 
“غناء يف مقام البعد”، “راتب 
الولد  “ا�رشاقات  الألفة”، 
اجلنة”،  “كتاب  النا�سي”، 
“امناجي  الفراغ”،  يف  “يد 
الأمل”،  وكوميديا  ثواب 
“اأ�سوات متجاورة”، “قمر يف 
الأدراج”،  “مفاتيح  الظل”، 
“مالمتية”،  ح�سيرب”،  “بنو 
ديوان  حتقيق  اإىل  اإ�سافة 
و”منثور  “احل�رشاين”، 
الأبحاث  من  والكثري  احلكم” 

واملن�سورة.
 وكالة اأنباء ال�سعر 

اأروقة تناق�ش ديوان "اأحمد 
ن�شم اأزمنة الفار�ش وماآثره"
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يف كتاب �صادرعن دار الهدى باجلزائر

الكاتب ب�شري خلف 
يغو�ص يف مكنونات 
املدين" "املجتمع 

�صلط املوؤلف ب�صري خلف يف كتابه "املجتمع املدين" ... بدعة دخيلة اأم �صرورة 
اجتماعية؟ ال�صادر عن دار الهدى باجلزائر  ال�صوء من خالل هذه الدرا�صة 

على العديد من امل�صائل التي �صيت�صنى للقارئ اجلزائري الطالع عليها يف هذا 
املوؤلف القيم  الذي يعد مبثابة مرجع اأ�صا�صي ي�صتند اإليه الباحثون والدار�صون 

ملعرفة ماهية املجتمع املدين باملعنى الأ�صمل والكامل حيث ا�صتطاع خلف اأن 
يتناول هذا املو�صوع من كافة اجلوانب والزوايا وعلى هذا الأ�صا�س جنح يف 

اإبرازه و�صاهم يف اإنارة العقول  .
 حكيم مالك 

اإقرار الإ�صالم حلقوق 
الإن�صان منذ 15 قرنا

خلف  ب�شري  الكاتب  تناول  ولقد 
فلقد   3 ف�شول   الكتاب  يف هذا 
املجتمع  الأول  الف�شل  ت�شمن 
املدين هل هو �رضورة اجتماعية 
العنا�رض  من  جمموعة  وفيه  ؟ 
املدين  املجتمع  يف  واملتمثلة 
والإ�شالم  الإن�شان  بوجود  وجد 
املدين   املجتمع  ومفهوم 
الإ�شالمي  املدين  واملجتمع 
�شابقا على دولته مذكرا خلف اأن   
الإ�شالم  اأقرها  الإن�شان  حقوق 
املواثيق  واأقرتها  قرنا   15 منذ 
والكل  الطويلة   والتفاقات 
متفق  على احرتامها واملجتمع 
للمدينة  حتمي  تالزم  املدين  
ويعار�ض  ه�ض  مدين   وجمتمع 
لدينا  هل   ، ويت�شولها    ال�شلطة 
املجتمع  اجلزائر  يف  فعال  
احلديث  باملفهوم  املدين  
عنوان  الثاين   الف�شل  وحمل    ،
حقوق  نتاج  املدين  املجتمع 
الإن�شان  واملجتمع املدين رهني 
حقوق الإن�شان ، متطرق ملاهية 
حقوق الإن�شان  وحقوق الإن�شان 
العاملي  يف الإ�شالم و والإعالن 

العاملي  والبيان  الإن�شان  حلقوق 
الإ�شالم    يف  الإن�شان  حلقوق 
الإ�شالم  يف  الإن�شان  وحقوق 
وحقوق  العاملي   والإعالن 
اجلزائري   الت�رضيع  يف  الإيالم 
اجلزائر  يف  املدين   واملجتمع 
اجلزائر  يف  املدين   واملجتمع 
وي�شم   ، الإن�شان  حقوق  وثقافة 
بحقوق  املعنون  الثالث  الف�شل 
املجتمع  باأيادي  اأي�شا  لالإن�شان 
املدين وفيه حقوق الطفل وحق 
وحق  الإعالم   يف  املواطن  
والبيئة  الثقافة   يف  املواطن 
البعد  ب�شري خلف   اعتربه  الذي 
الإن�شان   حقوق  من  الغائب  
حق  يفتقد  اجلزائري  والفرد 

الأمن وال�شكينة .

بروز م�صطلح املجتمع املدين

كما اأكد  املبدع ب�شري خلف اأنه 
برز يف العقود الأخرية م�شطلح 
املجتمع املدين يف العامل العربي 
لي�شري  اإىل جمموعة التنظيمات  
القائمة  والختيارية   الطوعية 
املجتمعات   معظم  يف  فعال  
املهنية   كالنقابات  املعا�رضة  
رجال  واحتادات  والعمالية 
الأعمال ، وتنظيمات  الفالحني  
الإن�شان  وحقوق  والطلبة  

من  وغريها  اجلمعوية  واحلركة 
التنظيمات .

املفهوم الع�صري جلمعيات 
املجتمع املدين  منها الدينية

مفهوم  اأن  خلف  اأ�شار  كما 
ب�شياغته  املدين  املجتمع 
اأزمة   نتاج  اإل  يكن  اجلديدة  مل 
ولقد ا�شتدل  يف ذلك مبثال ففي 
اجلزائر قبل اأحداث 1988م كان 
الفرد  اجلزائري العادي  ي�شمع 
معنى  ولي�ض   ، امل�شطلح  بهذا 
اأن املجتمع اجلزائري كان  هذا 
يخلو مما ي�شبه املجتمع املدين 
، موؤكدا ذات املتحدث اأنه كانت 
التنظيمات  من  العديد  تتواجد 
واخلريية  العفوية   املحلية 
اجلمعيات   " يف   املتمثلة 
الأهلية "  والتي متار�ض ن�شاطها  
اإىل ذلك و  تلقائيا كلما دعا داع 
م�شريا    ، بالإدارة   ارتباط  دون 
اأنه  بعد ال�شتقالل  ب�شري خلف 
جمعيات  ظهرت   اجلزائر 
جلمعيات   الع�رضي  باملفهوم  
كاجلمعيات  املدين   املجتمع 
وجمعية  للم�شاجد   الدينية  
اأولياء التالميذ  وغريها وتتمثل 
يف  اجلمعيات املحلية اأي  لي�شت 

وطنية.

يف  خمتلفة  جمعية   90
اجلزائر تدخل يف نطاق 

احلركة اجلمعوية

ب�شري  اأو�شح  ال�شياق  ذات  ويف    
اجلزائري   املجتمع  اأن  خلف 
ليزال  كان  الفرتة   هذه  قبل 
"التكافل   املناطق  بع�ض  يف 
يف  يتمثل  الذي  الجتماعي"  
الفالحية   واملوا�شم  التالحم  
وغريها واملجتمع املدين نتيجة 
ارتباطه باملدينة وما تعج به من 
الفرد  مطالب   وتعدد  �شاكنيها  
املختلفة ،والت�شادم بني احلقوق 
الدولة  قدرة  ،وعدم  والواجبات 
برزت  املطالب  كل  تلبية  على 
منوط  وعديدة  جديدة  اأدوار 
وبع�شها  املدين  املجتمع  بها 
بتلبية  ال�شلط  مبطالبة  متعلق  
حقوق للفرد تخلت عنها الدولة، 
اأو تغافلت عنها ،اإن تتبعنا لتطور 
باجلزائر  املدين  املجتمع  واقع 
ال�شيا�شية   التعددية  اإقرار  بعد 
الأحزاب   ون�شوء    1989 �شنة 
واآلف  والتنظيمات   ال�شيا�شية 
اجلمعيات  والتي اأ�شبحت تعرف 
بـ "احلركة اجلمعوية "  وو�شولها 
اإىل ما يقارب الت�شعني ) 90( األف 
اجلزائر    يف  خمتلفة   جمعية  

من  تقرتب  رحلة   بعد  وهذا 
اجلمعيات  لهذه  قرن   الربع  
اأظهرت  الأخرية  هذه  اأن  حيث 
عجزا  وعدم قدرة  على التاأثري  
اأو  الوطني  �شواء   حميطها  يف 
الكتاب  اأرجعها  والتي  املحلي  
لأ�شباب كثرية مو�شوعية وذاتية 

.

غياب احلركة امليدانية 
وقوة التاأثري اأ�صفر عنه 
ميالد جمتمع املدين ه�س

كما اأبرز �شاحب كتاب "املجتمع 
اأم  دخيلة  بدعة   ... املدين" 
اأن املجتمع  �رضورة اجتماعية؟ 
وجوده  مكوناته  بكل  املدين 
بحقوق  باملطالبة  مرهون 
كما  املغيبة  اأو  الغائبة  الأفراد 
خلف   ب�شري  الكاتب  و�شفها 
منها  العديد  لتلبية   ال�شعي  مع 
والعمل   الأخري   هذا  ح�شب 
كانت  اإن  وحت�شينها  لتطويرها 
اأوجدتها الدولة ، وهذا ما ف�شل 
باجلزائر  املدين   املجتمع  فيه 
خلف  و�شفه  حيث   ، الآن  حتى 
الذي  اله�ض  املدين  باملجتمع  
يفتقد اإىل قوة احلركة  امليدانية 
 ، املحيط  يف  التاأثري  وقوة   ،
ال�شتقالل   على  قادر  غري  لأنه 

املالية  املوارد  واإيجاد   ،
يت�شول  يجعله  مما  ال�رضورية  
املركزية   املختلفة  ال�شلط  
املوؤلف  اعتربه  والذي  واملحلية 

�شعف  .
الكاتب ب�شري خلف يف �شطور...

وقا�ض  كاتب  خلف  ب�شري  ويعد 
بداأ  متقاعد  تربوي  واإطار 
  1972 �شنة  منذ  الأدبي  الإبداع 
"الثقافة  جمالت  له  ن�رض  ولقد 
اإنتاجه  من  الكثري  و"اآمال"   "
الق�ش�شي ، اإ�شافة ملجلة "روؤيا" 
 ، اجلزائريني  الكتاب  لحتاد 
ل�شاحبها    " "الأديب  وجملة 
ببريوت  الأديب  األبري  املرحوم 
ال�شحف  اأغلب  يف  ن�رض  ولقد 
اأنه ل يزال يكتب  الوطنية ، كما 
ويبدع وين�رض يف املواقع كديوان 
العرب ،احلوار املتمدن ،�شفاف 
الإبداع ، جملة" اأ�شوات ال�شمال" 
،الأدب العربي.وله مدونة :�شوف 
اأوراق ثقافية ولقد �شدرت لهذا 
الق�شة  يف  موؤلفات  املبدع 
والفنون  اجلمال  ويف  الق�شرية 
ويف الفكر والإبداع الأدبي والنقد 
 ، ،حوارات  درا�شات  ومقالت، 
ال�شرية وله كتب اأخرى من اإعداد 

واإ�رضاف ب�شري خلف.

 انطلقت اأم�ض ، فعاليات اأ�شبوع الرتاث 
الرتاث  فعاليات  مركز  يف  اجلزائري، 
الثقايف “البيت الغربي”، الذي ينظمه 
برنامج  �شمن  للرتاث  ال�شارقة  معهد 
�شعار:  حتت  العاملي،  الرتاث  اأ�شابيع 
وت�شتمر  ال�شارقة،   يف  العامل  تراث 
هذه  الفعاليات 5 اأيام حتى 19  جانفي  
العزيز  الدكتور عبد  اجلاري، بح�شور 
امل�شلم، رئي�ض املعهد، وممثلي البلد 
وو�شائل  الدبلوما�شيني،  من  ال�شيف 

الإعالم، وع�شاق الرتاث.
امل�شلم،  العزيز  عبد  الدكتور  وقال 
للرتاث:”مع  ال�شارقة  معهد  رئي�ض 
نغو�ض  اجلزائري  الرتاث  اأ�شبوع 
كنوز  من  وننهل  التاريخ،  اأعماق  يف 
والتنوع  واحل�شارة  واملعرفة  العلم 
جميعاً،  لنا  زاداً  ي�شكل  ما  الثقايف، 
والبهجة  الفرح  من  اأجواء  ونعي�ض 

مدار  على  اجلزائريني  الأ�شقاء  مع 
طربية  فنية  لوحات  مع  اأيام،  خم�شة 
�شعبية  وعرو�ض  وحما�رضات  وتراثية 
لكل  هدية  �شتكون  واأن�شطة  وفعاليات 
عن  املزيد  ملعرفة  الرتاث  ع�شاق 

الرتاث اجلزائري العريق واملتنوع”.
الأ�شقاء  ولدى  الدكتور امل�شلم:  وتابع 
اجلزائريني تراث غني وعريق ومتنوع، 
التاريخ،  عمق  يف  �شاربة  جذوره 
يتعرف  فر�شة  الفعاليات  و�شت�شكل 
الرتاث على  خاللها اجلمهور وع�شاق 
الرتاث  وعنا�رض  مكونات  خمتلف 
غنية  ت�شكيلة  خالل  من  اجلزائري 
والأن�شطة  الفعاليات  من  ومميزة 
وعراقة  تنوع  تعك�ض  التي  والربامج 
الرتاث اجلزائري، حيث الفنون الرتاثية 
املتنوعة واملاأكولت �شعبية، والأزياء 
التي تعك�ض جمالً فائقاً واألواناً زاهية 

الوفد  يقدمها  التي  ال�شنع،  يف  ودقة 
لت�شكل لوحة كاملة عن تراث اجلزائر 

مبختلف عنا�رضه ومكوناته”.
اجلزائريني  الأ�شقاء  برنامج  ويتنوع 
�شاحة  يف  املعر�ض  يف  جولة  لي�شمل 
العمارة  على  واإطاللة  الغربي،  البيت 
الإ�شالمي،  العربي  واخلط  الأثرية، 
التقليدي  واللبا�ض  الت�شكيلي،  والفن 
التلم�شاين،  واللبا�ض  اجلزائري، 
والفخار، والنحا�ض، واجللود وال�رضوح 
اإىل  بالإ�شافة  التقليدية،  والكالت 
والو�شالت  املركز  م�رضح  برنامج 
الفولكلورية  والعرو�ض  ال�شعرية، 
ال�شعبي،  وال�شعر  الأزياء،  وعر�ض 
وعر�ض  اأمازيغي،  م�رضحي  وعر�ض 
اجلزائري،  التلم�شاين  للعر�ض  متثيلي 
يومية  م�شابقات  الربنامج  يتخلل  كما 
وجوائز للكبار وال�شغار وور�ض متنوعة 

�شيقدمها الوفد اجلزائري.
الرتاث  اأ�شبوع  فعاليات  و�شتت�شمن 
�شيتم  فكرياً  برناجماً  اجلزائري 
للرتاث،  ال�شارقة  معهد  يف  تنفيذه 
يوم  ففي  واخلمي�ض،  الأربعاء  يومي 
الرتاث  بعنوان  حما�رضة  الأربعاء 
وحما�رضة  وطنية،  هوية  الالمادي 
اجلزائرية  ال�شعبية  الرق�شات  بعنوان 
تراثية  رمزية  التاء  اإىل  التاء  من 
اخلمي�ض،  يوم  ويف  الرتاثية،  للحقائق 
املتاحف  دور  بعنوان  حما�رضة 
�شيكون  حني  يف  الرتاث،  حماية  يف 
على  احل�شن  دبا  يف  الرتاث  ع�شاق 
بفعاليات  املقبل  الأحد  موعد خا�ض 

واأن�شطة وبرامج تراثية جزائرية.
وجاءت برنامج اأ�شابيع الرتاث العاملي 
�شلطان  الدكتور  ال�شيخ  بتوجيهات 
املجل�ض  ع�شو  القا�شمي،  حممد  بن 

اإطار  ويف  ال�شارقة،  حاكم  الأعلى، 
اأن�شطة معهد ال�شارقة للرتاث للتعريف 
وانفتاحه  العاملي  الثقايف  بالرتاث 
على التجارب العربية والدولية يف هذا 
املجال، حيث تقدم الأ�شابيع الفر�شة 
عر�ض  اأجل  من  والأ�شدقاء  لالأ�شقاء 
العديد من النماذج من تراثها الثقايف 

مبختلف جتلياته واأنواعه واأ�شكاله.
من  للرتاث  ال�شارقة  معهد  ويوؤكد 
على  العاملي،  الرتاث  اأ�شابيع  خالل 
اأهمية الرتاث و�رضورة تبادل املعارف 
معاً،  وتفاعلها  والتجارب  واخلربات 
و�شون  حفظ  يف  ال�شتمرار  اأجل  من 
لالأجيال،  ونقله  وحمايته  الرتاث 
واأحد  كبريا  ح�شاريا  مكونا  ب�شفته 
عناوين الهوية واخل�شو�شية لكل �شعب 

وبلد واأمة.
 وكالة اأنباء ال�صعر

ال�شارقة حتت�شن الرتاث اجلزائري



فيتامني يحمي من ال�سرطان 
ويعر�سك خلطر الإ�سابة به!

بريغهام  م�شت�شفى  خرباء  اأعلن 
املتحدة،  الواليات  يف  الن�شائي 
ميكن  نف�شها  الفيتامينات  اأن 
فعاليتها  الأن  ت�رض،  اأو  تفيد  اأن 
الفردية  باخل�شائ�ص  ترتبط 
وخا�شة الوراثية ويقول اأ�شحاب 
فعالية  حول  اجلديدة  النظرية 
مكمالت الفيتامينات، اإن »عمل 
طريق  عن  يحدد  الفيتامينات 
فمثال  اجلينية.  االختالفات 
تكون  قد  الفيتامينات  نف�ص 
مفيدة وميكن اأن تكون خطرة«.

الفائدة  حتديد  العلماء  وقرر 
احلقيقية من تناول الفيتامينات 
منفردة،  فيتامينات  اأو  الكاملة 
اختيارهم على فيتامني  وركزوا 
درا�شات  حددت  الذي   »Е«
اجل�شم  يف  تاأثريه  خمتلفة 
عليها  التي ح�شل  النتائج  ولكن 
كانت  الدرا�شة  هذه  يف  العلماء 
غري متجان�شة. فقد بينت نتائج 
الوقائي  جتارب معينة املفعول 
التجارب  ولكن  الفيتامني،  لهذا 
فيتامني  فيها  ا�شتخدم  التي 
تاأثريه  توؤكد  مل  وهمي   »Е«

االإيجابي.

تاأثري  اأن  الباحثون،  ويعتقد 
على  املحتوية  املكمالت 
باملكون  يرتبط   »Е« فيتامني 
اجليني للمري�ص، »فهناك اجلني 
 methyltransferase (
ما  يحدد  الذي   (COMT
 (E( لفيتامني  ميكن  كان  اإذا 
تطور  من  احلماية  ي�شمن  اأن 
العك�ص  على  اأو  ال�رضطان 
اكت�شف  تطوره«وقد  من  يزيد 

الباحثون اأنه بني الن�شاء اللواتي 
تناولن فيتامني »E«، كان احتمال 
اإ�شابتهن بال�رضطان يعتمد على 
 (COMT( جلني  خيار  اأي 
اأن  وتبني  ج�شمهن.  يف  يعمل 
اللواتي يعمل يف ج�شمهن خيار 
لديهن  كانت   ،Met /Met
ال�رضطان،  من  جيدة  حماية 
اإ�شابتهن  احتمال  كان  حيث 
اأقل بن�شبة 14% مقارنة باللواتي 

 Val خيار  ج�شمهن  يف  يعمل 
مكمالت  زادت  حيث   ،/ Val
الفيتامينات من خطر اإ�شابتهن 

بن�شبة %15.
وا�شتنادا اإىل هذه النتائج، ينوي 
اأنواع  من  اأي  حتديد  العلماء 
ال�رضطان ميكن اأن ي�شببه تناول 
االأ�شخا�ص  لدى   »E« فيتامني 
اأج�شامهم  يف  ميلكون  الذين 

.Val / Val خيار اجلني

�سحةالثالثاء    15  جانفي  2019  املوافـق  ل10 جمادى الأول 1440هـ 18
معهد تون�سي يتح�سل على براءة 

اخرتاع دواء م�ساد ل�سرطان الدم
حت�شل معهد املناطق القاحلة )حكومي) مبحافظة 
مدنني جنوب �رضقي تون�ص، على براة اخرتاع لدواء 

جديد م�شاد ملر�ص �رضطان الدم، مت ا�شتخراجه من 
نبتة »الاّلزول« املوجودة بكرثة جنوب �رضق البالد 
وقالت الباحثة التون�شية يف املعهد حنان جّناع، اإن 

البحوث كانت يف اإطار ر�شالة دكتوراه متحورت حول 
االأهمية الغذائية لنبتة »الاّلزول«. 

وتابعت حنان جّناع »انطلقنا منذ فرتة يف البحوث 
للتعرف على اأهمية هذه النبتة وانتهينا اإىل قدرتها 

على مكافحة اخلاليا ال�رضطانية يف ج�شم امل�شابني 
مبر�ص �رضطان الدم«واأ�شافت الباحثة التون�شية اأنه قد 

متت مقارنة النتائج املتح�شل عليها با�شتعمال نتبة 
»الاّلزول« مع النتائج التي يعطيها دواء يباع ملعاجلة 
�رضطان الدم، موؤكدة اأن الدرا�شات اأثبتت تفّوق هذه 
النبتة على الدواء امل�شتعمل ب�شكل كبري يف كل اأنحاء 

العامل ولفتت اإىل اأن هذه البحوث متت بالتعاون 
بني معهد املناطق القاحلة مبدنني ومعهد با�شتور 

)حكومي) املهتم باالأبحاث الطبية بالعا�شمة تون�ص 
وبح�شب الباحثة فاإن املعهد الوطني للموا�شفات 

وامللكّية ال�شناعّية )حكومي) هو اجلهة التي منحت 
براءة االخرتاع ا�شتنادا اإىل املوا�شفات العاملية يف 
جمال االكت�شاف العلمي يف جمال االأدوية امل�شادة 

ملر�ص �رضطان الدم.
و«الاّلزول« نبتة من نوع الب�شليات تتواجد ب�شكل كبري 

يف منطقة �شمال اإفريقيا وخا�شة اجلنوب ال�رضقي 
لتون�ص، ويتهافت االأهايل على التقاطها خا�شة يف 

ف�شلي ال�شتاء والربيع لفوائد عالجية.

هذا هو �سّر ال�سوت ال�سادر عن 
»طقطقة« الأ�سابع

 
ل باحثون يف درا�شة علمية حديثة ملعرفة �رض ال�شوت  تو�شّ

الذي ي�شدر لدى »طقطقة« االأ�شابع، مظهرين اأن �شببه انفجار 
فقاعات جمهرية يف ال�شائل املوجود يف املفا�شل، للتو�شل لهذه 
اخلال�شات، ا�شتند الباحثون الفرن�شيون واالأمريكيون اإىل مناذج 

ريا�شية.
والفر�شية التي طرحوها لي�شت جديدة، وهي ظهرت الأول مرة 

قبل 70 عاماً ثم �شككت بها درا�شات الحقة، اإال اأن اجلديد 
يف خال�شات الدرا�شة االأخرية اأن انفجار فقاعة واحدة يكفي 

الإ�شدار هذا ال�شوت، بح�شب عبد اهلل بركات الباحث يف الكلية 
التقنية يف باري�ص.

وكانت درا�شة اأجريت يف العام 2015 حتدثت عن اأن �شوت 
»القرقعة« ياأتي من ت�شّكل الفقاعات ولي�ص من انفجارها وقال 

بركات: »رّكزنا على هذه امل�شاألة من وجهة نظر ريا�شية، الأن كّل 
االأبحاث ال�شابقة كانت تعتمد على املراقبة«نواأ�شاف: »حاولنا 

بذلك اأن نبني منوذجاً ريا�شياً لو�شف ظاهرة فيزيائية«.
وخل�ص الباحثون يف الدرا�شة املن�شورة يف جملة »�شاينتيفيك 

ريبورت�ص« اإىل اأن انفجار الفقاعات ال�شغرية هو امل�شوؤول عن 
اإ�شدار �شوت »القرقعة« لدى »طقطقة« االأ�شابع، ولي�ص ت�شّكلها 

وال ت�شبب هذه املمار�شة التهاب املفا�شل، بخالف االعتقاد 
ال�شائد.

خل التفاح يحارب النتفاخ
 ويخفف حرقة املعدة

اأوردت جملة »فرويندين« االأملانية اأن خل التفاح �شديق للمعدة، 
حيث يعمل على تن�شيط اله�شم ويحارب اآالم البطن واالنتفاخ 

واأ�شافت املجلة املعنية بال�شحة واجلمال، اأن خل التفاح ي�شاعد 
اأي�شاً على �شبط الع�شارة اله�شمية، فيخفف من ال�شعور املزعج 
بحرقة املعدة كما اأن حم�ص التفاح ميتاز بتاأثري م�شاد للبكترييا 

ويحارب بكترييا االأمعاء ال�شارة.
ومن ناحية اأخرى، يعد خل التفاح منجماً من املعادن، فهو يزخر 

بالكال�شيوم واملغني�شيوم وال�شوديوم واحلديد، ومن ثم فهو يعد 
مفيداً اأي�شاً للمفا�شل والغ�شاريف وحذرت »فرويندين« من اأن 

تناول كمية كبرية من خل التفاح النقي قد ترتتب عليه اآثار �شلبية 
لذا ينبغي تخفيفه باإ�شافة ملعقة منه اإىل كوب ماء.

كيف تخدعك م�سلقات الأطعمة لتناول املزيد من ال�سعرات احلرارية؟

ما الأطعمة املفيدة للقلب؟

ت�شرتك معظم احلميات الغذائية التي تهدف 
اإنقا�ص الوزن، باالعتماد على التخفيف  اإىل 
من كمية ال�شعرات احلرارية التي يتم تناولها 
ب�شكل يومي، وتلتزم �رضكات ت�شنيع االأغذية 
يف  الداخلة  املكونات  كمية  باإدراج  عادة، 

عملية الت�شنيع.
اأن العديد من ال�رضكات، تلجاأ اإىل بع�ص  اإال 
احليل، التي من �شاأنها زيادة مبيعاتها، وحث 
امل�شتهلكني على �رضاء االأغذية التي ت�شّنعها، 
من  كبرية  كمية  على  حتتوي  ال  اأنها  مدعية 
ال�شعرات احلرارية اأو املواد امل�شببة لزيادة 

الوزن، يف الوقت الذي تكون احلقيقة عك�ص 
ذلك.

�رضكات  جميع  على  القانونية،  الناحية  ومن 
االأطعمة  حمتوى  تو�شح  اأن  االأغذية،  اإنتاج 
احلراية،  ال�شعرات  من  تنتجها،  التي 
وغري  واملعادن،  والدهون،  وال�شكريات، 
ذلك، وهذا بالفعل ما تفعله هذه ال�رضكات، 
مع حيلة ب�شيطة يغفل عنها الكثريون، وهي 
املوجودة  احلرارية،  ال�شعرات  كمية  اإدراج 
بكاملها،  العبوة  ولي�ص  العبوة،  من  جزء  يف 

بح�شب �شحيفة مريور الربيطانية.

   التزال اأمرا�ص القلب اأكرب �شبب للوفاة يف العامل، وتلعب 
اإىل  امل�شاكل  من  القلب  حماية  يف  هاماً  دوراً  التغذية 
التدخني،  عن  واالإقالع  واحلركة،  البدين  الن�شاط  جانب 

وتخفيف التوتر. اإليك اأف�شل اأطعمة لقلبك:
جانب  اإىل  املرتفع،  الدم  �شغط  يقلل  االأخ�رض  ال�شاي 
خف�ص الكول�شرتول بن�شبة �شئيلة البقول. احلّم�ص والفول 
والعد�ص والبازالء من اأف�شل م�شادر الربوتني اإىل جانب 
جتعلها  التي  االأك�شدة  وم�شادات  باالألياف  غنية  اأنها 

�شديقة للقلب.
االأك�شدة  وم�شادات  بالفوالت،  الهليون  ميتاز  الهليون. 

التي متنع ان�شداد ال�رضايني.
باالألياف  الغني  املحتوى  جانب  اإىل  والفراولة.  التوت 
باأنها م�شدر رائع  متتاز عائلة التوت والفراولة )الفريز) 
والكال�شيوم،  والفوالت  واحلديد  و«�شي«  »اأ«  لفيتامينات 
اإىل جانب م�شادات االأك�شدة التي حتمي جدران ال�رضايني 

من التاأك�شد.
الربوكلي. تفيد درا�شات باأن اأكل الربوكلي بانتظام يخف�ص م�شتوى الكول�شرتول ويحمي القلب من االأمرا�ص.

بذور الكّتان. توفر هذه البذور فائدتني كبريتني، اأولهما خف�ص �شغط الدم املرتفع، والثانية خف�ص الكول�شرتول ال�شار، وبالتايل احلماية من اجللطات.
ال�شوكوال الداكنة. متتاز م�شادات االأك�شدة التي توفرها ال�شوكوال الداكنة باأنها حتمي من ان�شداد ال�رضايني واجللطات.

القهوة. على عك�ص ما يظن البع�ص، تفيد درا�شات حديثة باأن تناول القهوة باعتدال يحمي من االأزمات القلبية وال�شكتة الدماغية.
االأ�شماك الدهنية. توفر اأ�شماك ال�شلمون واملكاريل والتونة وال�رضدين دهون اأوميغا3 التي حتمي ال�رضايني والقلب من الت�شلّب. ال�شاي االأخ�رض. تفيد 

اأدلة بحثية باأن ال�شاي االأخ�رض يقلل �شغط الدم املرتفع، اإىل جانب خف�ص الكول�شرتول بن�شبة �شئيلة.
املك�رضات. تزّود املك�رضات اجل�شم بدهون اأوميغا3 ال�شحية، وهي غذاء اأ�شا�شي لع�شلة القلب وال�رضايني. ال�شوفان. تفيد درا�شات باأن حبوب ال�شوفام 

ت�شاعد على خف�ص الكول�شرتول ال�شار. الطماطم. من اأف�شل م�شادر البوتا�شيوم الالزم لن�شاط ع�شلة القلب وفيتامني »�شي« والفوالت الطماطم 



عيوب  عن  بعيوبه  �ُشِغل  ملن  طوبى 
ث بذنبك  �لنا�س، �إذ� �أذنبت فال حتِدّ
�بتُلي  ملن  �هلل  �إىل  �لأحُبّ  �أحًد�، 
باملع�شية �أل يف�شح نف�شه، ولي�شترت 
�إىل  يذهب  �أَلّ  و�لأوىل  �هلل،  ب�شرت 
ولذ�  وفعلت؛  فعلت  ويقول:  �حلاكم 
�إىل �هلل تعاىل  �لنا�س  �أبغ�س  كان من 
�ل�شحيحني  يف  �ملجاهرون؛  هوؤلء 
عن �أبي هريرة يقول: �شِمْعُت ر�شول 
�هلل �شلى �هلل عليه و�شلم يقول: ))ُكُلّ 
تي معاًفى �إل �ملجاهرين، و�إن من  �أَُمّ
بالليل  �لرجل  يعمل  �أن  �ملجاهرة 
عماًل، ثم ي�شبح وقد �شرته �هلل عليه، 
فيقول: يا فالن، عملت �لبارحة كذ� 
وي�شبح  ربُّه،  ي�شرته  بات  وقد  وكذ�، 
�هلل عنه((، ومن حديث  �شرت  يك�شف 
عنه  �هلل  ر�شي  م�شعود  بن  عبد�هلل 
و�ل�شالم:  �ل�شالة  عليه  قال  قال: 
))يا �أيها �لنا�س، قد �آن لكم �أن تنتهو� 
عن حدود �هلل، فمن �أ�شاب من هذه 
�لقاذور�ت �شيًئا فلي�شترت ب�شرت �هلل((؛ 
�شحيح   ،)2395( �لرتغيب:  )�شحيح 

لغريه(.

ويف �إحدى رو�يات حديث ماعز عند 
�لبيهقي وغريه، �إنه جاء �إىل �أبي بكر 
�إن  فقال:  عنه  �هلل  ر�شي  �ل�شديق 
له  فقال  نف�شه(،  )يريد  زنى  �لآخر 
�أبو بكر: هل ذكرت هذ� لأحد غريى؟ 

فقال: ل،
و��شترت  �هلل  �إىل  فتب  بكر:  �أبو  قال 
عن  �لتوبة  يقبل  �هلل  فاإن  �هلل؛  ب�شرت 
�أتى  حتى  نف�ُشه  ه  تقَرّ فلم  عباده، 
عنه،  �هلل  ر�شي  �خلطاب  بن  عمر 
ر�شي  بكر  لأبي  قال  كما  له  فقال 
له  قال  كما  عمر  له  فقال  عنه،  �هلل 
ه  تقَرّ فلم  عنهما،  �هلل  ر�شي  بكر  �أبو 
�هلل  �أتى ر�شول �هلل �شلى  نف�ُشه حتى 
زنى،  �لآخر  �إن  فقال:  و�شلم،  عليه 
ر�شول  عنه  فاأعر�س  �شعيد:  قال 
كل  مر�ًر�،  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �هلل 
ذلك يعر�س عنه حتى �إذ� �أكرث عليه 
به  ))�أي�شتكي  فقال:  �أهله،  �إىل  بعث 
ل�شحيح،  �إنه  و�هلل  فقالو�:  جنة؟((، 
فقال ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم: 
ثيب،  بل  فقالو�:  ثيب؟((،  �أم  ))�أبكر 
عليه  �هلل  �شلى  �هلل  ر�شول  به  فاأمر 

عليه  �هلل  �شلى  و�لنبي  فرجم،  و�شلم 
و�شلم ملا بلغه �أن هز�ًل �لأ�شلمي هو 

بالعرت�ف،  ماعز  على  �أ�شار  �لذي 
�شرتته  لو  هز�ل،  ))يا  قال:  ثم  دعاه 

�شنعَت  مما  لك  خرًي�  كان  بثوبك، 
به((؛ �لألباين: �ل�شحيحة 2/ 29.

من �أ�صباب �صرت �هلل عليك �أن ت�صرت على نف�صك، و�أال جتاهر باملع�صية:
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مرتبة �ل�صدق
 مرتبة �ل�شّديقني تَلي مرتبة �لنبّوة يف 

�لإ�شالم، ويدّل هذ� على �أهمّية �ل�شدق 
يف حياتنا �لّدينّية و�لدنيوّية، فهو يُبلّغنا 

 َ �أعلى �لّدرجات، قال تعاىل: )َوَمن يُِطِع �هلَلّ
ُ َعلَيِْهم  نَْعَم �هلَلّ وَلِٰئَك َمَع �لَِّذيَن �أَ �ُشوَل َفاأُ َو�لَرّ
نَي   احِلِ َهَد�ِء َو�ل�شَّ يِقنَي َو�ل�ُشّ ِدّ ّ َن �لنَِّبِيّنَي َو�ل�شِ ِمّ

َوَح�ُشَن �أُوَلِٰئَك َرِفيًقا(. وقد و�شف �هلل 
دق يف �لآية �لكرمية: )ومن  تعاىل نف�َشه بال�شّ

�أ�شدق من �هلل قيال(، كما و�شف ر�شولَه 
�لكرمي �أي�شاً يف �لآية �لكرمية: )َو�لَِّذي َجاَء 

ولَِئَك ُهُم �مْلُتَُّقوَن(،  َق ِبِه �أُ َدّ ْدِق َو�شَ ِبال�شِّ
دق �إذ�ً مرتبة علّية ي�شلُها �مل�شلم  مرتبُة �ل�شّ

حني يرتقي بكّل تفا�شيل حياته ب�شدق تاّم يف 
�لأقو�ل، و�لأفعال، و�لّنو�يا.

 �أبناء �لر�صول �صلى
 �هلل عليه و�صلم 

�لأبناء �لذكور �لقا�شم، وهو �بنه �لبكر، و�لذي 
يكون ر�شول �هلل به، �إذ يقال له �أبا �لقا�شم، 

وهو �بنه من �ل�شيدة خديجة ر�شي �هلل 
عنها. عبد �هلل، ويلقب بالطيب، و�لطاهر، 

وهو �أخو �لقا�شم من �ل�شيدة خديجة �أي�شاً. 
�إبر�هيم، وهو �أ�شغر �أبناء ر�شول �هلل من 

مارية �لقبطية. بنات ر�شول �هلل: رقية. �أم 
كلثوم. فاطمة، �مللقبة بالزهر�ء، وهي �أحّب 

�لبنات �إىل ر�شول �هلل. مالحظة: جميع �لبنات 
ولدتهّن �ل�شيدة خديجة ر�شي �هلل عنها، �إذ �إّن 

ن�شاء ر�شول �هلل �لأخريات مل ينجنب، ويذكر 
�أّن كافة �أبنائه وبناته ماتو� خالل حياته، 

با�شتثناء فاطمة، و�لتي توفيت بعده ب�شتة 
�أ�شهر. 

زوجات �لر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم
�هلل  �شلى  �لر�شول  زوجات 
عليه و�شلم يبلغ عدد زوجات 
زوجة  ع�رش  �ثنت  �هلل  ر�شول 
و�أ�شماوؤهن  عنهن،  �هلل  ر�شي 
خويلد  بنت  خديجة  كالآتي: 

�شودة بنت زمعة. عائ�شة بنت 
�لتيمية.  �ل�شديق  بكر  �أبي 
حف�شة بنت عمر بن �خلطاب 
خزمية  بنت  زينب  �لعدوية. 
و��شمها  �شلمة  �أم  �لهاللية. 

هند بنت �أبي �أمية بن �ملغرية 
بنت  زينب  �ملخزومية. 
جح�س �لأ�شدية. جويرية بنت 
ريحانة  �خلز�عية.  �حلارث 
بنت زيد بن عمرو �لقرظية. 

�أبي  بنت  رملة  حبيبة  �أم 
بنت  �شفية  �لأموية.  �شفيان 
�لن�شريية.  �أخطب  بن  حيي 
ميمونة بنت �حلارث بن حزن 

�لهاللية.

ك�صوة �لكعبة 
كثري من �مل�شلمني من يعتقد �أّن ك�شوة �لكعبة 

�ل�شود�ء هي �شّنة من �ل�شنن، وهذ� غري �شحيح. 
يف بد�ية عهد �لإ�شالم كان �لر�شول »حمّمد �شّل 

�هلل عليه و�شلّم« �أّول من ك�شا �لكعبة �مل�رّشفة، 
وقد ك�شاها بالثياب �ليمانّية، وهي ثياب خمططة 

بي�شاء وحمر�ء. بعد ذلك ك�شاها �حلّجاج 
بالديباج، و�ملاأمون ك�شاها بالديباج �لأحمر 

و�لديباج �لأبي�س �أحياناً �أخرى. لو �طلعنا �أكرث 
على كتب �لتاريخ و�لتي تدر�س تاريخ �لكعبة 
�مل�رشفة، لنجد �أّنها مل تك�شى طو�ل �لوقت 

باللون �لأ�شود فقط، بل ك�شيت باأكرث من لون. 
ومن هنا يت�شح لنا �أّن �شو�د غطاء �لكعبة لي�س 

�أمر�ً م�شنوناً �أو �أمر�ً �إلهياً، بل على �لعك�س فقد 
عرف �أّن �شو�دها ما هو �إل عرف وعادة �إ�شالمية 

فقط. �أّما يف �أّيامنا هذه فاإّن �ململكة �لعربّية 
�ل�شعودّية هي �مل�شوؤولة عن ك�شوة �لكعبة، وقد 

اُ حلياكة غطاء �لكعبة، وهي  �أن�شاأت م�شنعاً خا�شّ
تنتجه باأف�شل �ملو��شفات و�أجملها من حيث 

�لتطريز و�خلطوط و��شتخد�م �لذهب يف ذلك. 
ولذلك فاإّن �ململكة حاليّا هي �مل�شوؤولة عن 

تقرير لون �لك�شوة ل �أكرث.

من ماذ� تتكّون �لكعبة
 تتكّون �لكعبة من باب �لكعبة، و�مليز�ب، و�مللتزم، 

و�ل�شاذرو�ن، و�أركانها �لأربعة )�ليماين، و�لعر�قي، 
و�ل�شامي، و�ل�رشقي(، و�حلجر �لأ�شود، ومقام 

�إبر�هيم، وحجر �إ�شماعيل. �أّما �لكعبة فلها �أ�شماء 
�ر.  َوّ خمتلفة �أخرى، مثل بّكة، و�لبنية، وقاد�س، و�لُدّ

وقد ذكرت يف مو��شع كثرية يف �لقر�آن �لكرمي، يقول 
يَِّتي ِبَو�ٍد َغرْيِ ِذي  تعاىل: »َربَّنَا �إِيِنّ �أَ�ْشَكنُْت ِمْن ُذِرّ

اَلَة َفاْجَعْل  ِم َربَّنَا ِليُِقيُمو� �ل�شَّ َزْرٍع ِعنَْد بَيِْتَك �مْلَُحَرّ
�أَْفِئَدًة ِمَن �لنَّا�ِس تَْهِوي �إِلَيِْهْم َو�ْرُزْقُهْم ِمَن �لثََّمَر�ِت 

لََعلَُّهْم يَ�ْشُكُروَن« )�شورة �إبر�هيم: 37( . متتاز �لكعبة 
�مل�رّشفة لدى �لناظر �إليها برهبة وهيبة وخ�شوع 

عظيم، وهي مك�شوة بغطاء �أ�شود �للون، كما وتغّطى 
بغطاء �أبي�س �للون يف فرتة �حلج. 

غ�ض �لب�صر 
عما يف �أيدي �لنا�س غ�س �لب�رش ل يقت�شي فقط بالنظر 

لل�شهو�ت، لكن هناك نوعاً �آخر نهانا �هلل تعاىل عنه �أن ننظر �إليه 
وهو ما متع �هلل به غريه، حيث يتمتع �شخ�س مبال كثري وجتارة 
ر�بحة هنا يجب غ�س �لب�رش عما ما ميلكه هذ� �ل�شخ�س لأن 

�لأرز�ق بيد �هلل تعاىل، وذلك عندما ينظر لغريه يتولد عند 
�حل�رشة و�حلقد ويتاأمل من حاله وي�شبح لديه قلق و��شح عندما 
يقارن حاله بحال غريه، ويف حالة �لنظر مبا من �هلل عليه غريه 
من �لأولد يقارن بينه وبينه حاله حيث جاره يكون كل ذريته من 

�لذكور بينما هو ذريته من �لبنات هذه �مل�شاألة تولد �حلقد �أي�شاً، 
و�أي�شاً عند �لنظر لزوجات �لآخرين يقارن بني جمال زوجته 
وجمال زوجات �لآخرين، فاإن كان ن�شبة جمال زوجته قليال 

مقارنة مع جمال �لآخريات يتولد يف نف�شه كر�هية لزوجته ويبد�أ 
بتوجيه لها كالم �شقيم ويقارنها يف كالمه مع غريها من �لن�شاء 

�لأخريات لذلك �أمرنا �هلل تعاىل غ�س �لب�رش جتنبا لتلك �مل�شاكل.

 �أحفاد �لر�صول
 �صلى �هلل عليه و�صلم

 يعرف �حلفيد على �أّنه �بن �لولد، �أما �بن �لبنت فيعرف با�شم 
�ل�شبط، وفيما يتعلّق بر�شول �هلل عليه �أف�شل �ل�شالة و�ل�شالم 

فلم يكن له �أي �أحفاٍد من �أبنائه �لذكور، وذلك ب�شبب موتهم وهم 
�شغار �ل�شّن، �إل �أّن له ثمانية �أ�شباٍط من بناته، وهم خم�شة ذكور، 
و�أ�شماوؤهم هي: علي: وهو �بن زينب ر�شي �هلل عنها من زوجها 
�لعا�س بن عبد �شم�س، وي�شار �إىل �أّنه تويف �شغري�ً يف �ل�شّن. 

�أمامة: هي �أخت علي، و�لتي حملها عليه �ل�شالم �أثناء �شالته. 
�حل�شن، و�حل�شني، وحم�شن: هم �أبناء فاطمة من زوجها علي بن 
�أبي طالب ر�شي �هلل عنهما. �أم كلثوم، وزينب: هن بنات فاطمة 
وعلي بن �أبي طالب. عبد �هلل: هو �بن رقية من خليفة �مل�شلمني 
عثمان بن عفان ر�شي �هلل عنه. مالحظة: تزّوج عثمان بن عفان 

�أم كلثوم �بنة ر�شول �هلل عليه �ل�شالم بعد وفاة �ختها رقية، �إل �أّنها 
توفيت دون �أن تنجب.
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اإيرادات  "اأب�شايد" يت�شدر 
ال�شينما االأمريكية

اإيرادات  �شدارة  اأب�شايد«  »ذي  اجلديد  الكوميدي  الفيلم  احتل 
ال�شينما يف اأمريكا ال�شمالية مببيعات تذاكر جتاوزت 19٫5 مليون 

دوالر.
كيدمان،  ونيكول  كران�شتون،  وبرايان  كيفن هارت،  بطولة  الفيلم 

ومن اإخراج نيل برغر.
وتراجع فيلم احلركة واملغامرة رجل املاء »اأكوا مان« اإىل املركز 

الثاين بـ 17٫265 مليون دوالر.
الفيلم من بطولة الفيلم جاي�شون موموا، واآمرب هريد، ووليام دافو، 

ونيكول كيدمان ويخرجه جيم�ش وان.
واحتل الفيلم اجلديد »اأدوغز واي هوم« الرتتيب الثالث بـ 11٫3 
مليون دوالر، وهو من بطولة كيمي الك�شندر، وفرح افيفا، وكري�ش 

باور، ومن اإخراج ت�شارلز مارتن �شميث.
�شبايدر  ذا  اإنتو  مان:  »�شبايدر  املتحركة  الر�شوم  فيلم  واحتل 

فري�ش« املركز الرابع بـ 9 ماليني دوالر.
اأخرج الفيلم بوب بري�شكيتي وبيرت رام�شي، واأدى اأ�شواته �شاميك 

مور، وجيك جون�شون، وهيلي �شتيفيلد.
املرتبة  اإىل  روم«  »اإ�شكيب  الهروب  غرفة  الرعب  فيلم  وتراجع 
اخلام�شة بـ 8٫9 ماليني دوالر، والفيلم من تايلر البيني، وديبوره 

اآن وول، ويخرجه اآدم روبيتيل.

14 اأفريل 2019 موعد  طرح 
اجلزء االأخري من »�شراع العرو�س«

ك�شفت �رشكة »HBO« عن املوعد النهائي املرتقب لطرح املو�شم 
الثامن واالأخري من م�شل�شل الفانتازيا امللحمي »�رشاع العرو�ش«، 
يوم 14 اأفريل القادم، وجاء ذلك يف ال�رشيط الدعائي الذي عر�شته 

ال�شبكة قبل عر�ش احللقة االأوىل من اأحد م�شل�شالتها.
ومن املقرر اأن يت�شمن املو�شم االأخري �شت حلقات، وبالرغم من 
اأنه عدد اأقل مقارنة باملوا�شم ال�شابقة من �شل�شلة الفانتازيا، اإال اأن 
ال�رشكة املنتجة وعدت حمبي ال�شل�شلة باأن تتجاوز مدة كل حلقة 

�شاعة ون�شف ال�شاعة.
وفيما �شي�شهد املو�شم القادم ختام امل�شل�شل االأكرث ترقباً وم�شاهدة 
املنتجة حتتفظ يف جعبتها  ال�رشكة  تزال  العامل، ال  م�شتوى  على 
بالعديد من امل�شاريع القادمة ومنها اإنتاج جمموعة حلقات جديدة 
تدور اأحداثها قبل زمن ق�شة �رشاع العرو�ش االأ�شلية اأي قبل اآالف 

ال�شنوات، ملعرفة اأ�رشار واأ�شول عائالت وممالك وي�شرتو�ش.
ثانية  واأربعون  دقيقة  عر�شه  مدة  و�شلت  الذي  بالفيديو  واأظهر 
وكيت  ترنر  �شويف  النجمة  منهم  ال�شل�شلة  جنوم  اأبرز  من  عدداً 

هارينجتون، ومي�شي ويليامز.

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

مت بر�سم العام 2018 بامل�سيلة توزيع 50 بطاقة فنان �سملت جمالت الن�ساط الفني بالولية، ح�سب 
ما ك�سف عنه  مدير الثقافة، رابح ظريف .

على  امل�شوؤول  ذات  اأو�شح  و 
ال�شنة  براأ�ش  االحتفاالت  هام�ش 
االأمازيغية 2969 التي جرت بدار 
الثقافة قنفود احلمالوي بعا�شمة 
رمزي  توزيع  �شمنها  مت  احل�شنة 
لثالث بطاقات لفنانني ت�شكيليني، 
�شملت  املوزعة  البطاقات  اأن 
خمتلف  على  الفنية  الن�شاطات 
الت�شكيلية  و   املو�شيقية  اأنواعها 
والغناء  والزخرفة  والنق�ش 
كما  وغريها  امللحون  وال�شعر 
واالنت�شار  االأقدمية  راعت جانب 
املقرتح  للفنان  وطنيا  و  حمليا 

ت�شليمه البطاقة.
يعي�شها  التي  لل�شعوبات  وبالنظر 
نق�ش  بينها  من  حمليا  الفنانون 
مديرية  فاإن  املالية  االإمكانات 
من  مبرافقتهم  قامت  الثقافة 
ودرا�شتها  ملفاتهم  ا�شتالم  خالل 
والتاأ�شري عليها و اإر�شالها للديوان 
الذي  واالآداب  للفنون  الوطني 
يتوىل من جهته ا�شت�شدار بطاقة 

الفنان.
تعج  امل�شيلة  والية  لكون  و 

بها  وين�شط  الفنية  باملواهب 
الثقافة  مديرية  فاإن  كرث  فنانون 
ملفات  اإر�شال  مبوا�شلة  تتعهد 
الفنانني اإىل ذات الديوان حل�شول 
اأكرب عدد ممكن من الفنانني على 
بطاقة الفنان، وفق ما ذكره ال�شيد 
ظريف الذي اأ�شار اإىل اأن مديرية 
طلبات  با�شتمرار  تتلقى  الثقافة 

الفنانني مع تخ�شي�ش مكتب لهذا 
الغر�ش.

بح�شب  الثقافة  مديرية  وت�شهر 
م�شوؤولها على و�شول البطاقة اإىل 
ذلك  احلقيقي« خ�شو�شا  »الفنان 
حمافظا  با�شتمرار  ين�شط  الذي 
ن�شاطه  جمال  يف  اإبداعاته  على 
الفني  واالإنتاج  امليدان  يعد  اإذ 

لقبول  معيار  اأهم  قال-  –كما 
ملف طالبي بطاقة فنان ثم جمال 
من  وغريها  واأهميته  الن�شاط 

املعايري.
امل�شيلة  بوالية  جتري  لالإ�شارة 
فعاليات اأ�شبوع الرتاث االأمازيغي 
فنية  ن�شاطات  يت�شمن  الذي 

وثقافية وندوات ذات ال�شلة.

تفاقم االأزمة االإنتاجية لـ »زنزانة 7« 

جورج و�شوف يطرح »حال اجلريح«

االإنتاجية  االأزمة  تفاقمت 
بطولة   ،»7 »زنزانة  لفيلم 

ون�شال  زاهر  اأحمد 
ال�شافعي، لعدم قدرة اجلهة 

ا�شتكمال  على  املنتجة 
مرورها  اإثر  الت�شوير، 

باأزمة مالية طاحنة.
داخل  من  م�شدر  وقال 
بالل  املنتج  اإن  الفيلم، 
لالأبطال  قال  �شربي 
فلو�ش  معايا  »م�ش  ن�شاً: 
م�ش  و�شكله  الفيلم  اأكمل 

هناك  اأن  م�شيفاً  هيكمل«، 
انتابت  الغ�شب  من  حالة 
االأبطال رغم ح�شولهم على 
دفعاتهم املالية امل�شتحقة 
قبل  الت�شوير  توقف  حتى 
متقبلني  غري  ولكنهم  �شهر، 
مل�شاألة توقف الت�شوير بعد 
على  بذلوه  الذي  املجهود 

بني  الت�شوير  فرتات  مدار 
القاهرة والغردقة.

وي�شارك يف بطولة »زنزانة 
ومنة  �شربي  عبري   »7
ف�شايل ومايا ن�رشي واأحمد 
تيخة،  ومدحت  التهامي 
مو�شى  ح�شام  تاأليف  من 

واإخراج اإبرام ن�شاأت.

طرح املطرب ال�شوري جورج و�شوف 
عرب  اجلريح«  »حال  كليباته  اأحدث 

قناته الر�شمية مبوقع يوتيوب.
�شابر  كلمات  من  اجلريح«  »حال 

العراقي،  عادل  واأحلان  كمال، 
وتوزيع طوين �شابا، ومن اإخراج مايا 

عقيل.
 430 اجلريح«  »حال  كليب  وتخطى 

عرب  طرحه،  منذ  م�شاهدة،  األف 
و�شوف  جلورج  الر�شمية  القناة 

مبوقع يوتيوب.
وكان جورج و�شوف قد طرح موؤخراً 

اأغنية »ملكة جمال الروح«، وهي من 
كلمات حممود عبد العزيز، واأحلان 
اأجمد العطايف، وتوزيع طوين �شابا، 

ومن اإخراج جاد �شويرى.

الع�شرين القرن  اأفالم  العرب" اأف�شل  "لورن�س 
االأمريكية  اجلمعية  اختارت 
الذكرى  مبنا�شبة  لل�شينمائيني 
املئوية الإن�شائها، اأف�شل االأفالم 

ال�شينمائية للقرن الع�رشين.
يف  االأوىل  املرتبة  ويحتل 
مت  التي  االأفالم  اأف�شل  قائمة 
فيلم  ن�رشها يف موقع اجلمعية، 
اإخراج  من  العرب«  »لورن�ش 
العاملي  الربيطاين  املخرج 
وعرب   .1962 عام  يف  لني  ديفيد 

خرباء اجلمعية عن ده�شتهم من 
ت�شوير  فيها  مت  التي  الظروف 
ت�شوير  مت  وخا�شة  الفيلم.  هذا 
بع�ش اإجزائه يف جبل الطبيق يف 
درجة  كانت هناك  االأردن حيث 
حرارة عالية ال تطاق، فيما كان 
بعد  يقع على  للماء  اأقرب مورد 
240 كيلومرتا. وبغ�ش النظر عن 
ذلك متكن فريق الت�شوير بف�شل 
مهارته العالية من ت�شوير الفيلم 

 7 على  بعد  فيما  ح�شل  الذي 
جوائز  و4  »اأو�شكار«  جوائز 
من  والكثري  الذهبية«  »الكرة 

اجلوائز االأخرى.
اأفالم   10 اأف�شل  قائمة  وت�شم 
»بليد  االأفالم:  اأي�شا   �شينمائية 
القيامة  و«   1962 لعام  رانر« 
و«املواطن   1979 لعام  االآن« 
و«العراب«   1941 لعام  كني« 
الهائج«  الثور  و«   »1972 لعام 

لعام  و«امللتزم«   1980 لعام 
 1978 لعام  اجلنة«  و«اأيام   1970
لعام  الف�شاء«  ملحمة  و«2001: 
لعام  الفرن�شي«  و«الرابط   1968

.1971
ويحل يف املرتبة الـ39 يف قائمة 
ال�شينمائية  االأفالم  اأف�شل 
فيلم  اجلمعية،  و�شعتها  التي 
ال�شوفيتي  للمخرج  »اأنا-كوبا« 
ميخائيل كاالتوزوف لعام 1964.
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بالكامل كهربائية  اختبارية  كاديالك  �سيارة  اأول  عن  الك�سف 

فعاليات  بدء  من  نقرتب  بينما 
 ،2019 لل�سيارات  ديرتويت  معر�ض 
اأوىل  بتقدمي  كاديالك  قامت 
على  بالكامل  الكهربائية  طرازاتها 
كي  مميزة  اختيارية  ن�سخة  هيئة 
م�ستقبل  على  نظرة  باأول  متدنا 
�سيارات العالمة الأمريكية، ممهدة 
يف  اإنتاجي   SUV ملوديل  الطريق 

امل�ستقبل القريب.
�سيكون املوديل اأول من ي�ستند على 
لل�سيارات  موتورز  جرنال  من�سة 
الكرو�ض  حتمل  حيث  الكهربائية، 
اأوفر التي مل يتم الك�سف عن ا�سمها 
اأمامي  �سبك  مع  اأنيق  ت�سميم  بعد 

كبرية  تهوية  منافذ  به  مغلق يحيط 
مثلثة ال�سكل.

نحو  املميز  الت�سميم  ي�ستمر 
غطاء  وجود  نالحظ  كي  اخللف، 
جانبية  خطوط  منحوت،  حمرك 
اأمامية  اأعمدة  مع  مميزة  تعبريية 
مقاب�ض  ا�ستخدام  مت  كما  جذابة، 
اأبواب خمفية للحفاظ على املظهر 
العام املنظم للت�سميم ب�سكل نظيف 

ومرتب.
عن  تك�سف  مل  كاديالك  اأن  ورغم 
اأنه ميكننا  اإل  باقي التفا�سيل بعد، 
روؤية الزجاج الأمامي املائل مت�سل 
اإ�سافة  بانورامي،  زجاجي  ب�سقف 

بال�ستيكية  حماية  األواح  لوجود 
واأعمدة  كبرية،  عجالت  �سفلية، 

خلفية �سخمة.
اأن  موؤخراً  موتورز  جرنال  �رصحت 
قرارها بالك�سف عن الكرو�ض اأوفر 
ما  ديرتويت  معر�ض  يف  الختبارية 
عامل  لدخولها  مقدمة  �سوى  هو 
ال�سيارات الكهربائية بالكامل، ولهذا 
اجلديدة  املن�سة  اأن  جند  �سوف 
ا�ستخدامها  ميكن  كي  للغاية  مرنة 
امل�ستقبلية  الطرازات  من  للعديد 
املخطط  من  حيث  النوع،  خمتلفة 
اأن يتم اإطالق 11 موديل جديد على 
الأقل ي�ستند عليها، وهو ما يت�سمن 

كرو�ض اأوفر فاخرة مدجمة، كرو�ض 
احلجم  متو�سطة  فاخرة  اأوفر 
وكرو�ض اأوفر فاخرة كبرية احلجم، 

اإ�سافة اإىل كوبيه.
معلومات  عن  الك�سف  و�سيتم  هذا 
كاديالك  لكن  غد،  يوم  اإ�سافية 
�سياراتها  م�ستقبل  لكون  ملحت 
�سيت�سمن  بالكامل  الكهربائية 
وبطاريات  متقدمة  حمركات 
ا�ستخدام  قدرة  لأكرب  م�سممة 
ممكنة يف خمتلف �سيارات العالمة 
كما  الدول،  مبختلف  الأمريكية 
الدفع  اجلديدة  املن�سة  تدعم 

اخللفي والرباعي.

�سيارة  عن  اإ�س" تك�سف  "دي 
اختبارية ت�ست�سرف امل�ستقبل

حتذير من و�سع القدم على 
"تابلو" ال�سيارة

اإ�ض"  "دي  �رصكة  ك�سفت     
 DS الختبارية  ال�سيارة  عن 
ت�ست�رصف  التي   ،X-Tense
اأن  املقرر  من  حيث  امل�ستقبل؛ 
تعتمد على  التي  ال�سيارة،  تنطلق 
وال�رصعة  الآلية  القيادة  فل�سفة 
بحلول  قيا�سي  ب�سكل  والفخامة، 

عام 2035.
واأو�سحت العالمة الفاخرة التابعة 
اأن  الفرن�سية  �سرتوين  ل�رصكة 
�سيارتها الختبارية تظهر يف ثوب 
من  ريا�سية  ال�سوبر  املوديالت 
والعجالت  الق�سري  الربوز  حيث 
مع  ال�رص�سة  واملقدمة  ال�سخمة 
اخلطوط الن�سيابية، والك�سافات 
ال�سخمة  الهواء  وقنوات  النحيفة 
على  ال�سخمة  وامل�سابيح 
يف  بعمق  ت�ستقر  التي  املوؤخرة، 
اأبرز  وتتمثل  اجل�سم.  جتويف 
ال�سكل  يف  الت�سميمية  ال�سمات 
املقدمة  على  املتماثل  غري 
ال�سيارة  قائد  ويدخل  واملوؤخرة. 
مكانه  لياأخذ  اأبواب جمنحة  عرب 

زجاجية  مظلة  حتت  �رصنقة  يف 
�سفافة ليبداأ مرحلة القيادة بنف�سه 
اأو يرتكها لأنظمة ال�سيارة الآلية. 
الذي  الفخامة،  مدى  ويتج�سد 
يتمتع به قائد ال�سيارة، يف وظيفة 
التدليك باملقاعد املزودة بنظام 
من  ال�سادرة  واملو�سيقى  التهوية 

.Hifi ساوند بار بتقنية�
الزجاجية  الأر�سية  وتوفر 
اإطاللة  ال�سفافة  الكهرو�سوئية 
على الطريق، بينما يحيط اجلزء 
واخل�سب  اجللد  من  الداخلي 
واملعدن بالركاب، وتقوم الأ�سطح 
�سا�سة  بوظيفة  العلوية  الزجاجية 

اجلهاز اللوحي.
الهولوجرام  م�ساعد  ويقدم 
دعما  الأبعاد(  ثالثية  )�سورة 
اإىل  ي�سل  وما  ال�سيارة  لقائد 
الراحة  اأنظمة  للتحكم يف  راكبني 
ال�سيارة  وتعتمد  وامللتيميديا. 
على  كهربائيني  حمركني  على 
 1000 بقوة  الأمامي  املحور 

كيلووات/1360 ح�سان.

حذرت موؤ�س�سة ديكرا للفح�ض الفني 
من و�سع الراكب الأمامي اأقدامه على 
و�سعية  ت�سكل  حيث  ال�سيارة،  تابلوه 

اجللو�ض هذه خطورة على حياته.
اأن  الأملانية  املوؤ�س�سة  واأو�سحت 
يف  تت�سبب  قد  هذه  اجللو�ض  و�سعية 
اأن مييل اخل�رص لالأمام بع�ض ال�سيء، 
حزام  انزلق  خطر  ي�سكل  ما  وهو 
الكاملة  الكبح  مناورات  لدى  الو�سط 
البطن.  مبنطقة  اأ�رصار  واإحداث 
عمل  على  الو�سعية  هذه  ت�ساعد  ول 
ب�سكل  احلو�ض  منطقة  يف  احلزام 
�سحيح، وهو ما قد يوؤدي اإىل حدوث 

اإ�سابات يف مف�سل احلو�ض.
واإذا كان من ال�رصوري حترر الو�سادة 
الهوائية يف حال الت�سادم فاإن هذا قد 
مف�سل  يف  خطرية  ك�سور  اإىل  يوؤدي 
قد  ما  هذا  اإىل  وي�ساف  احلو�ض. 

ت�سببه هذه الو�سعية يف اجللو�ض عند 
وقوع حادث لل�سيارة من توجيه القدم 
يف  الثانية،  من  جزء  يف  اخللف  اإىل 
اجل�سم  من  العلوي  اجلزء  يتجه  حني 
الت�سادم،  بفعل  الأمام  اإىل  والراأ�ض 
وقد يوؤدي هذا اإىل ك�رص اجلمجمة اأو 

اإ�سابات اأخرى بالراأ�ض.
باإ�سابات  اأي�ساً  الو�سعية  هذه  وتهدد 
لالأمام  الراكب  مييل  عندما  خطرية 
وتقرتب  الهوائية  الو�سادة  حترر  عند 
ت�سبح  عندها  التابلوه،  من  راأ�سه 
الهوائية  الو�سادة  مرمى  يف  الراأ�ض 
بت  �رصرُ وكاأنها  النطالق،  مرحلة  يف 

مبطرقة ودفعتها للخلف.
التي  الكاملة،  احلماية  اأن  اإىل  يرُ�سار 
واأحزمة  الهوائية  الو�سائد  تقدمها 
الأمان ل ي�سمنها اإل اجللو�ض ب�سكل 

طبيعي وقائم.

E مر�سيد�س تقدم املوديل اجلديد من الفئة

F-Pace ن�سخة خا�سة من جاغوار
ن�سخة  �ستقدم  اأنها  جاغوار  �رصكة  اأعلنت 
فئة  من   ،F-Pace �سيارتها  من  خا�سة 
الأغرا�ض  متعددة  الريا�سية  املوديالت 
الن�سخة  اأن  الربيطانية  ال�رصكة  واأو�سحت 
�سواعد حمرك  تعتمد على   SVR اخلا�سة 
 405 وبقوة  لرت   5 �سعة   V8 كمربي�سور 
كيلووات/550 ح�سان، مع عزم دوران اأق�سى 
الهائلة  القوة  هذه  مرت.وبف�سل  نيوتن   680
تت�سارع ال�سيارة من الثبات اإىل 100 كلم/�ض 
يف غ�سون 4.3 ثانية، يف حني ت�سل �رصعتها 

ال�سيارة  وتتميز  كلم/�ض.   283 اإىل  الق�سوى 
الع�سالت،  مفتولة  الت�سميمية  باملالمح 
التي تظهر على جمموعة  التقنية،  والرباعة 
املنخف�ض،  الوزن  ذات  الفائقة  العادم 
خفيف،  معدن  من  امل�سنوعة  والعجالت 
املحور  على  اجلديد  التفا�سلي  والقفل 
الداخلية  املق�سورة  وتتميز  اخللفي.  
لل�سيارة اجلديدة اأي�ساً باملقاعد الريا�سية. 
ومل تك�سف جاغوار حتى الآن  موعد طرح اأو 

�سعر الن�سخة اخلا�سة SVR يف الأ�سواق.

Ceed كيا تطلق مودياًل خا�سًا من
اأطلقت �رصكة كيا مودياًل خا�ساً من Ceed، التي تنتمي لفئة موديالت الكومبي، يحمل ال�سم Travel ويتمتع باملزيد من التجهيزات 

اخلا�سة.
واأو�سحت ال�رصكة الكورية اجلنوبية اأن �سيارتها Ceed Travel اجلديدة تتمتع بالعديد من التجهيزات مثل مكيف الهواء 

الأتوماتيكي، ونظام املالحة، وكامريا الرجوع للخلف، والطالء املعدين، بالإ�سافة اإىل تدفئة املقاعد يف الأمام، وجتهيزة التحدث 
معدن خفيف قيا�ض 16 بو�سة ويتوفر لل�سيارة حمركان بوقود البنزين بقوة 73 كيلووات/100 احلر، والعجالت امل�سنوعة من 

ح�سان اأو 99 كيلووات/135 ح�سان.

قّدمت �رصكة مر�سيد�ض املوديل اجلديد من 
واأنظمة  جديدة،  مبحركات   E الفئة  �سيارة 
 S الفئة  �سقيقتها  ت�ساهي  ذكية  م�ساعدة 
الفارهة، بالإ�سافة اإىل باقة ت�سميمية ريا�سية. 
املوديل  اأن  الأملانية  ال�رصكة  واأو�سحت 
اجلديد �سيح�سل على خدمات حمرك ديزل 
رباعي الأ�سطوانات بقوة 245 ح�سان، ويكتمل 
برنامج الدفع مبحركني من �ست اأ�سطوانات. 
الأ�سطوانات  �سدا�سي  الديزل  حمرك  ويولد 
ح�سان/700   340 قوة  م�ستقيم  �سكل  على 
نيوتن مرت لعزم الدوران الأق�سى يف املوديل 

ال�سالون  بن�سختيه   4Matic  400d  E
من  الت�سارع  لهما  يتيح  ما  وهو  والكومبي، 
الثبات اإىل 100 كلم/�ض يف غ�سون 9ر4 و1ر5 
على  الق�سوى  ال�رصعة  تقف  حني  يف  ثانية 
على  ال�سيارة  و�سجلت  كلم/�ض.   250 اأعتاب 
من�سة الختبار معدلت ا�ستهالك ترتاوح بني 
5ر5 و1ر6 لرت /100 كلم، وهو ما ينتج عنه ما 
انبعاثات  من  جم/كلم  و161   145 بني  يرتاوح 

ثاين اأك�سيد الكربون.
واإىل جانب املحركات اجلديدة حازت ال�سيارة 
عنا�رص  ي�سم  حيث  اأي�سا؛  جديد  مقود  على 

التحكم يف مثبت ال�رصعة، كما ي�ستعني نظام 
حمدد م�سافة الأمان ببيانات اخلرائط ليتمكن 
الكبح قبل املنعطفات على �سبيل املثال  من 
Sport Style عنا�رص كروم يف  باقة  وتقدم 
امل�سدمني الأمامي واخللفي، وخمارج العادم، 
والعجالت امل�سنوعة من معدن خفيف قيا�ض 
17 بو�سة بت�سميم من 10 برامق. ويبلغ �سعر 
هذه الباقة 1250 يورو. واأعلنت مر�سيد�ض اأن 
�سعر ال�سيارة 4Matic 400d E يبلغ 62 األف 
و510  األف  و65  ال�سالون  للموديل  يورو  و719 

يورو للموديل الكومبي.
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ل�صحيفة  تقرير  ك�صف 
»وول �صرتيت جورنال« �أن 
جهاز  �صتقدم  �آبل  �رشكة 
كامري�ت  بثالث  �آيفون 
هذ� �لعام، مزود� ب�صا�صات 
»LCD« ومنخف�ض �ل�صعر 
�ل�رشكات  معظم  ومثل 
�مل�صنعة للهو�تف �لذكية، 
ت�صهد �آبل تر�جعا يف �صوق 
�لهو�تف �لذكية نظر� لأن 
يطورون  �مل�صتهلكني 

�أجهزتهم ب�صكل �أقل.
�لآن  �آبل  �رشكة  ولدى 
�لعديد من مناذج �لهو�تف 
�لذكية �ملزودة بكامري�ت 
هناك  ولكن،  مزدوجة، 
�أخرى، مبا  ت�صنيع  جهات 
و«�إل  »هو�وي«  ذلك  يف 
جي«، متتلك بالفعل �أجهزة 
حتى  نف�صها،  باملعايري 
�أ�صدرت  �صام�صونغ  �أن 
متو�صطة،  مبعايري  جهاز� 

 »7 �إي  »غالك�صي  وهو 
ثالثية  خلفية  كامري�  مع 
�آبل  �إ�صافة  �صاأن  ومن 
لكامري� ثالثة �إىل �أجهزتها 
�ملتو�صطة �أن تتيح تقدمي 
�مليز�ت  من  �ملزيد 
�لفوتوغر�يف  للت�صوير 
�صحيفة  تقرير  وبح�صب 
جورنال«،  �صرتيت  »وول 
بد�أت  قد  �آبل  �رشكة  فاإن 
بالفعل �لعمل على هو�تف 

�لتي  �جلديدة  �آيفون 
مناذج   3 تقدم  �أن  ينتظر 
�صبتمرب،  �صهر  يف  منها 
كما هو معتاد من �ل�رشكة 

يف كل عام.  
وجاء يف �لتقرير �أن هاتفني 
�صيزود�ن  ثالثة  �أ�صل  من 
فيما   ،»OLED« ب�صا�صة 
�لثالث  �لنموذج  �صيكون 

.»LCD« مزود� ب�صا�صة

تقنيالثالثاء    15  جانفي  2019  املوافـق  ل10 جمادى الأول 1440هـ 23

»اآبل« تطرح »اآيفون« بثالث كامريات هذا العام

م�ساعد »Alexa« ال�سوتي ي�ساعد 
الأطفال على تعلم اآداب احلديث!

�أكدت �رشكة �أمازون �مل�صنعة مل�صاعد�ت »Alexa« �ل�صوتية �أنها �صت�صيف 
�إليها ميز�ت جديدة مل�صاعدة �لأطفال على تعلم �للباقة و�آد�ب �حلديث.

وي�صري �خلرب�ء يف �ل�رشكة �إىل �أن �لكثري من �لآباء باتو� ي�صتكون يف �ل�صنو�ت 
�لأخرية من طريقة �حلديث �لتي يعتمدها �أطفالهم، وخ�صو�صا عند ��صتعمال 

�لأو�مر �ل�صوتية للتو��صل مع �لأجهزة �لذكية، لذ� قررو� �إطالق حتديث جديد 
لربجميات م�صاعدهم �ل�صوتي �ملنزيل »Alexa«، تنفذ �أو�مر �مل�صتخدم 
فقط عندما يتبع �صوؤ�له �أو طلبه بعبار�ت معينة كـ »من ف�صلك« و«�صكر�«، 

وبالتايل �صيعتاد �لأطفال مع �لوقت على �حلديث �للبق.
وبالإ�صافة لتلك �مليز�ت فاإن �لتحديث �جلديد �صيمنع »Alexa« من 

�ل�صتجابة للم�صتخدم يف حال تلّفظ بعبار�ت نابية، كما ميكن لالآباء �أن 
يربجموه ليحظر على �لأطفال �صماع �لأغنيات �لتي حتوي عبار�ت غري لئقة.

يذكر �أن �أمازون �أ�صافت موؤخر� �لعديد من �لتح�صينات و�مليز�ت على 
»Alexa« ليكون مناف�صا قويا للم�صاعد�ت �ل�صوتية �ملوجودة يف �لأ�صو�ق 

كم�صاعد �آبل �لذكي وم�صاعد غوغل.

كاديالك تعّدل »CT6« ال�سهرية
 

 »CT6« �صيار�ت  من  �جلديد  منوذجها  طرح  قريبا  كاديالك  �رشكة  تعتزم 
�إم  بي  و  مر�صيد�ض  ل�صيار�ت  �لأقوى  �ملناف�ض  ت�صبح  �أن  �ملتوقع  �ملعدلة، 
 »CT6« لـ  �خلارجية  �ملالمح  من  �لعديد  �لتعديالت  و�صملت  �لفاخرة  دبليو 
كممت�صات �ل�صدمات �لأمامية و�خللفية وغطاء �ل�صندوق �خللفي و�مل�صابيح 

�لتي �أ�صبحت �أكرث متيز� مع �إدخال تقنيات LED عليها.
وفيما يتعلق بالن�صخة �لعادية �جلديدة من هذه �ل�صيارة، ف�صتزود مبحركات بـ 
 CT6« 8 �أ�صطو�نات ب�صعة 4.2 لرت وعزم 507 �أح�صنة، �أما �لن�صخة �لريا�صية

V-Sport« ف�صتاأتي مبحركات توربينية بعزم 557 ح�صانا.
فرملة  باأنظمة  كاديالك  زودتها  �ل�صيار�ت،  لهذه  و�آمنة  �صل�صة  قيادة  ول�صمان 
نوع  من  حتكم  ووحد�ت  بو�صة،   19 مبقا�ض  متينة  فر�مل  �أقر��ض  حتوي 
»Brembo«، ف�صال عن �أنظمة قيادة �إلكرتونية متطورة و�أنظمة منع �نزلق 

�ل�صيارة �أثناء �حلركة �ل�رشيعة.

»تويرت« ت�ستعد لإطالق ميزة 
املحادثات عرب تطبيقها

بد�أت »تويرت« �ختبار طرق جديدة لعر�ض �لتغريد�ت، �صيتم طرحها كجزء من برنامج 
للمحادثات  جديدة  ميزة  �لتجريبي  �لربنامج  و�صيت�صمن  �ملقبلة  �لأ�صابيع  يف  جتريبي 
و�لتفاعل بني م�صتخدمي �لتطبيق، بالإ�صافة �إىل ميزة للردود. ووفقا ملمثل تويرت، فاإنه 

ميكن روؤية هذه �مليز�ت �جلديدة �أدنى �لتغريد�ت.
عندما  �لتجريبيني  �مل�صتخدمني  �أ�صماء  بجانب  خ�رش�ء  عالمة  تويرت  �رشكة  و�صتوفر 
�أو  �إن�صتغر�م،  ميزة  غر�ر  على  �لتطبيق،  وي�صتخدمون  �لإنرتنت  عرب  ن�صطني  يكونون 
�لزمني،  �لتي تُعر�ض عند ظهور �ملت�صلني بالإنرتنت على خمططهم  موؤ�رش�ت �حلالة 
وفقا لتويرت ويبدو �أن تويرت تاأمل يف �أنه من خالل روؤية �صخ�ض ما ن�صط على �لإنرتنت، 

فمن �ملرجح �أن ت�صتجيب لتغريد�ته وتبد�أ يف �إجر�ء حمادثة معه.
وهناك ميزة �أخرى ميكن طرحها م�صتقبال وهي تغريد�ت »ice breaker«، و�لتي من 
�صوؤ�ل  �إ�صافة  تتيح  حيث  حمدد،  مو�صوع  حول  حمادثة  بدء  يف  ت�صاعد  �أن  �ملفرت�ض 
�إىل ملفات �مل�صتخدمني �ل�صخ�صية حول مو�صوع يهتمون به، كطريقة لبدء حمادثة مع 
م�صتخدمني �آخرين و�صتبد�أ تويرت عملية �ختبار �لتحديث �جلديد خالل �لأ�صابيع �لقليلة 
�ملقبلة، و�صيتمكن �جلميع من طلب �لن�صمام �إىل �لن�صخة �لختبارية من �لتطبيق، �إل �أن 

�ل�رشكة �صتختار ب�صعة �آلف يف �لنهاية لإجناز برناجمها �لتجريبي.

»Disney« تطرح �سرتة 
ذكية لهواة الألعاب

 »Disney« �رشكة  �خلرب�ء يف  تعاون 
معهد  من  علماء  مع  �ل�صهرية 
لتطوير  للتكنولوجيا  ما�صات�صو�صت�ض 
�ألعاب  ملحبي  خم�ص�صة  ذكية  �صرتة 

�لفيديو.

 Force« �صرتة  و�صممت 
ملحبي  خ�صي�صا   »Jacket
�لو�قع  وتقنيات  �ألعاب 
بالعديد  وزودت  �لفرت��صي، 
�حلركة  م�صت�صعر�ت  من 
هو�ئية  و�أكيا�ض  و�ل�صغط 
معينة،  حلظات  ويف  فجاأة  تنتفخ 
يتلقى  باأنه  �صعور�  �مل�صتخدم  لتعطي 
ممار�صة  �أثناء  حقيقية  �صدمات 

�للعب.

مل�صتخدمها  �ل�صرتة  هذه  توفر  كما 
�أثناء م�صاهدة �لفيديوهات �لفرت��صية 
يف  كما  تالم�صه  �لأ�صياء  باأن  �صعور� 
�حلقيقة،  �لعناق يف  �صعور  �أو  �لو�قع، 
ب�صدة  �لتحكم  مل�صتعملها  وميكن 

�ل�صغط �لذي تولده على ج�صمه.
�ل�صرتة  هذه  �أن  �إىل  �خلرب�ء  وي�صري 
�صتفتح عاملا جديد� يف جمال تقنيات 
�لو�قع �لفرت��صي، و�صتزيد من تفاعل 

�مل�صتخدمني مع تلك �لتقنيات.

اآبل تطور هاتفا قابال للطي
ل�رشكة  �لتابعني  �ملحللني  �أحد  ذكر 
�لأمريكية   »Merrill Lynch«
�رشكة  �أن  �لتمويل  بخدمات  �ملتخ�ص�صة 
قابل  ذكي  هاتف  لإطالق  تتح�رش  �آبل 
�أن  �خلرب�ء  ويتوقع   .2020 عام  للطي 
نوع  من  مرنة  ب�صا�صة  �لهاتف  هذ�  يزود 
عدة  �أكدت  قد  كانت   ،»microLED«
حاليا،  تطويرها  على  تعمل  �آبل  �أن  مو�قع 
حيث تتميز تلك �ل�صا�صات باأن كل بيك�صل 
فيها قادر على بث �ل�صوء ب�صكل م�صتقل. 
وتاأتي تلك �لأخبار بعد مدة من تاأكيد موقع 
تعمل  �ل�رشكة  �أن   »Patently Apple«

�صا�صات  تطوير  على 
بدقة »8K« خم�ص�صة 
�لذكية  للهو�تف 
وخوذ  و�لكمبيوتر�ت 
�لفرت��صي،  �لو�قع 
قادرة  باأنها  وتتميز 
تتبع حركة عني  على 
وتوفري  �مل�صتخدم 

�أن  ويذكر  �لطاقة. 
تطوير  على  تعمل  �رشكة  �أول  لي�صت  �آبل 
فمنذ  للطي،  �لقابلة  �لهو�تف  تقنيات 
 2018-CES معر�ض  هام�ض  وعلى  مدة، 

�صام�صونغ  �رشكة  رفعت  فيغا�ض،  ل�ض  يف 
�ل�رشية عن �لنموذج �لأويل لهاتف ذكي مع 
�صا�صة قابلة للطي، من �ملفرت�ض �أن يطرح 

ر�صميا، عام 2019.

»Meizu« ت�سجل 
براءة اخرتاع جديدة

�لإلكرتونيات  �صناعة  عمالق  �صجل 
تتعلق  �خرت�ع  بر�ءة   »Meizu« �ل�صينية 
بتقنية جديدة للهو�تف �لذكية وذكر موقع 
GizChina �ل�صهري �أن »بر�ءة �لخرت�ع 
�لفائت  �لعام   Meizu بها  تقدمت  �لتي 
بتقنية  تتعلق  موؤخر�،  عنها  و�رشحت 

�لأ�صابع  ب�صمات  ما�صح  لدمج  جديدة 
من  حيث  �لذكي،  �لهاتف  �صا�صة  حتت 
زر  مكان  �ملا�صح  يو�صع  �أن  �ملفرت�ض 
لي�صتخدم  �ل�صا�صة،  �أ�صفل   Home
لقفل �لهاتف وحتى �إمتام عمليات �لدفع 

�لإلكرتوين«.

�لب�صمات  ما�صح  دمج  ميزة  �أن  ويذكر 
جهاز  يف  حاليا  تتوفر  �لهاتف  �صا�صة  يف 
لكن  فقط،   »Plus UD  Vivo X20«
هو�تف �رشكة  تظهر يف  �أن  �ملنتظر  من 
�صتطرح  �لتي   »2S  Mi MIX« �صاومي 

قريبا.



طالب الع�رشات من �سكان حي بوخمي�سة 
اإقليميا لبلدية امل�سيلة ، بربط  ،التابعة 
للتقليل  الطبيعي،  الغاز  مبادة  منازلهم 
اليومية يف احل�سول على  معاناتهم  من 
قارورة غاز البوتان، خا�سة خالل ف�سل 
ال�ستاء املتميز ب�سدة الربودة،وقد وجه 
لل�سلطات  نداء  من  اأكرث  املحتجون 
بعني  ان�سغالهم  اأخذ  اأجل  من  املحلية 
الطبيعي  الغاز  قنوات  ومد  االعتبار 
للمنازل، وهو ما مل يحدث منذ �سنوات 
طويلة مما دفع بال�سكان اإىل اخلروج اإىل 
ال�سارع للتعبري عن غ�سبهم بغلق الطريق 
 ، بوعريريج  وبرج  امل�سيلة  بني  الرابط 
باإ�رشام  مت�سببني يف �سل حركة املرور 
العجالت املطاطية واحلجارة  النار يف 
منتخبي  مطالبني  االأ�سجار،  واأغ�سان 
البلدية بالتدخل لربط �سكناتهم ب�سبكة 

الغاز الطبيعي الذي حرموا منه، وهو ما 
الربد ومتاعب مع  لهم معاناة مع  �سبب 
قارورات غاز البوتان التي ي�سعب جلبها 
، ما ا�ستدعى تواجدا لعنا�رش ال�رشطة 

بغية دفع املواطنني اإىل تهدئة االحتجاج 
على  موؤكدين  املواطنون  وان�رشف   ،
ي�سارع  مل  اإن  �سيتكرر  احتجاجهم  اأن 

امل�سوؤولون لتزويدهم بالغاز .

عبدالبا�سط بديار 

امل�سيلة 

�سكان حي بوخمي�سة يحتجون 
ب�سبب غياب الغاز الطبيعي
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 يف اإطار اأجهزة الت�سغيل 
اأدرار 

 تن�سيب اأكرث من 
8.900 طالب عمل 
مت تن�سيب ما ال يقل عن 8.930 طالب عمل 
يف اإطار اأجهزة الت�سغيل خالل ال�سنة املا�سية 
اأم�س  ا�ستفيد  ح�سبما  اأدرار،  بوالية   2018
للت�سغيل  الوالئية  الوكالة  م�سوؤويل  من  االإثنني 
بـ 4.868 من�سب �سمن  جهاز  و يتعلق االأمر 
 4.062 و  املهني  االإدماج  على  امل�ساعدة 
الكال�سيكية،   العمل  عرو�س  اإطار  يف  من�سب 
ا�ستحوذ  و  الهيئة  ذات  مدير  اأو�سح  ح�سبما 
تلك  من  باملائة   48 بن�سبة  اخلا�س  القطاع 
ب  العمومي  بالقطاع  متبوعا  التن�سيبات 
 10 ب  االأجنبية  املوؤ�س�سات  تليه  باملائة   42

باملائة، ح�سبما �رشح حمزة بابكر.

خبري ذكاء �سناعي

 ن�سف املهن �ستموت 
خالل 15 عاما

حذر خبري �سيني بارز من اأن ن�سف الوظائف 
املهنية �ستموت خالل 15 �سنة قادمة، نتيجة 
�ستى  يف  ال�سناعي  الذكاء  تقنيات  لتطور 
املجاالت وحتدث رجل االأعمال وخبري الذكاء 
اأجراها مع  ال�سناعي، كاي فو يل، يف مقابلة 
الراهنة  االأزمة  عن  االأمريكية،   »CBS« قناة 
نا�سحا  الدويل،  العمل  �سوق  يواجهها  التي 
ال�رشيع  بالتاأقلم  واملهارات  املهن  اأ�سحاب 
ال�سيني  اخلبري  اأكد  كما  احلا�سل  التغيري  مع 
يف  التعليمية  اخلطط  تعديل  �رشورة  على 
االأجيال  ت�ستطيع  لكي  واجلامعات،  املدار�س 
اجلديد  الواقع  مع  التاأقلم  والقادمة  احلالية 
كبريا  حيزا  ال�سناعي  الذكاء  �سي�سغل  الذي 
منه  ويف الوقت نف�سه، طماأن يل امل�ساهدين 
باأن كثريا من الوظائف لن تتاأثر بثورة الذكاء 
جماالت  �سمن  تندرج  التي  كتلك  ال�سناعي، 
،اأما  مثال  العلمي،  والبحث  والتعليم  الطب 
ال�سنوات  الوظائف املهددة يف  بالن�سبة الأكرث 
العمالء،  مقدمتها: خدمة  فتاأتي يف  املقبلة، 
قيادة  املبيعات،  امل�سانع،  عمال  املحا�سبة، 

عربات النقل.

اأويحيى ي�ستقبل 
وزيرة خارجية 
جنوب اإفريقيا 

ا�ستقبل الوزير االأول اأحمد اأويحيى 
العا�سمة  باجلزائر  االثنني  اأم�س 
وزيرة العالقات اخلارجية و التعاون 
�سي�سولو  لينديوي  اإفريقيا  جلنوب 
اجلزائر،  اإىل  بزيارة  تقوم  التي 
وفق  بيان مل�سالح الوزير االأول، و 
ال�سوؤون  وزير  بح�سور  اللقاء  جرى 
و  م�ساهل  عبدالقادر  اخلارجية 
كان م�ساهل قد حتادث مع ال�سيدة 
تطرق  حيث  �سي�سولو  لينديوي 
امل�سائل  من  العديد  اىل  الطرفان 
االهتمام  ذات  والدولية  االإقليمية 
مواعيد  ع�سية  �سيما  ال  امل�سرتك، 
مهمة، على غرار االجتماع الوزاري 
االحتاد االإفريقي-االحتاد االأوروبي  
املقرر يف 21 و 22 جانفي بربوك�سل 
وكذا القمة ال32 لالحتاد االفريقي 
فرباير  و11   10 يف  �ستنعقد  التي 
حلت  وقد  اأبيبا  باأدي�س   2019
لينديوي �سي�سولو م�ساء اأم�س االأحد 
باجلزائر العا�سمة يف زيارة ر�سمية 
م�ساهل  من  بدعوة  يومني  تدوم 
وتندرج هذه الزيارة يف اإطار تعزيز 
عالقات االأخوة وال�سداقة والتعاون 

القائمة بني البلدين. 

الطارف 

 حجز اأكرث من 20 كلغ من املرجان بالب�سبا�س 

تي�سم�سيلت 

توزيع 79 مدفاأة لفائدة 33 مدر�سة نائية 
بني 13 اإىل 14 جانفي 2019

اإرهاب الطريق يح�سد اأرواح 4 اأ�سخا�س

البليدة 

ا�ستحداث منطقتي ن�ساط جديدتني 
الكاأ�س الوطنية الع�سكرية للكاراتي دو بقاملة

انطالق املناف�سات مب�ساركة 205 ريا�سيني

من  كلغ   20،265 عن  يقل  ال  ما  حجز  مت 
املرجان مبنطقة الب�سبا�س بوالية الطارف 
من طرف م�سالح اأمن هذه الدائرة، ح�سب 
ما علم اأم�س االثنني من املكلف باالت�سال 
اأنه بناء  باأمن الوالية، واأكد ذات امل�سدر 
املرجان  بتهريب  متعلقة  معلومات  على 

ميلة  والية  من  ينحدر  �سخ�س  من طرف 
ليتم فتح حتقيق، م�سريا اإىل اأن التحريات 
اجلاين  على  بالتعرف  �سمحت  املعمقة 
واأ�ساف  حتركاته  كل  تعقب  و  املفرت�س 
امل�ستبه  توقيف  قد مت  اأنه  امل�سدر  ذات 
فيه بداخل �سيارته قادما من دائرة القالة 

بواد  للمراقبة  اأمني  حاجز  م�ستوى  على 
بوخروفة.

الدقيقة  التفتي�س  عملية  اأ�سفرت  وقد 
ع�رشين  ا�سرتجاع  عن  ال�سياحية  للمركبة 
اخلام،  املرجان  من  كيلوغرام   )20(
من  اأ�ساور  من  جمموعة  اإىل  باالإ�سافة 

املرجان تزن 265 غرام كلها خمباأة بعناية 
متابعة  و�ستتم  ال�سخ�سية  اأغرا�سه  حتت 
بتهمة تهريب املرجان  املوقوف ق�سائيا 
ملحكمة  املعنية  امل�سالح  طرف  من 
اجلنح بالذرعان، حيث مت و�سع املتورط 
يف هذه الق�سية حتت املراقبة الق�سائية.

مت اأم�س االإثنني بوالية تي�سم�سيلت توزيع 
ابتدائية  مدر�سة   33 عرب  مدفاأة   79
متواجدة مبناطق نائية للمنطقة، ح�سبما 
الن�ساط االجتماعي و  اأفادت به  مديرة 
العابدعلى  مفيدة  اأو�سحت  و  الت�سامن 
املبادرة  اأن هذه  التوزيع،  هام�س عملية 
الوالئية  القافلة  اإطار  يف  املندرجة 
»�ستاء  �سعار  تاأتي  التي  و  الت�سامنية 
دافئ« �سملت توزيع 59 مدفاأة متون بغاز 

املدينة و 20 مدفاأة متون مبادة املازوت 
متواجدة  ابتدائية  مدر�سة   33 عرب 
بلدية   11 م�ستوى  على  نائية  مبناطق 
و  مع�سم  و  عماري  غرار  على  بالوالية 
امل�سوؤولة  ذات  اأ�سافت  و  عابد  �سيدي 
على  باإي�سالها  قامت  االأجهزة  هذه  اأن 
امل�ستفيدة  االبتدائية  املدار�س  م�ستوى 
اإطارات اخلاليا اجلوارية للت�سامن مبعية 

م�سالح البلديات املعنية بالعملية.

 14 اإىل   13 بني  املمتدة  الفرتة  خالل 
هذا  �سبيحة  غاية  اإىل  و   2019 جانفي 
)اأي  �سباحا  الثامنة  ال�ساعة  على  اليوم 
خالل 24 �ساعة االأخرية( �سجلت وحدات 
عــدة  يف  تدخل   2620 املدنية  احلماية 
على  وهذا  الوطن  من  خمتلفة  مناطق 
اإثر تلقي مكاملات اال�ستغـاثة من  طرف 
�سملت  التدخالت  هذه  املواطنني، 
خمتلف جماالت اأن�سطة احلماية املدنية 
�سواء املتعلقة بحوادث املرور، احلوادث 

،اإخمــاد  ال�سحي  االإجالء  املنزلية، 
احلرائق و االأجهزة االأمنية ... اإلخ.

على هذا النحو �سجلت عدة حوادث مرور 
 04 وفاة  ت�سبب يف  دموي  االأكرث   05 منها 
 09 واإ�سابة  احلوادث  مكان  يف  اأ�سخا�س 
مت  اخلطورة،  متفاوتة  بجروح  اآخرين 
اإ�سعافهم يف مكان احلوادث ومن مت نقلهم 
ملختلف امل�ست�سفيات املحلية و هذا يف 
كل من الواليات : �سيدي بلعبا�س، تيارت، 

تلم�سان، اأم البواقي ووالية تيبازة.  

�ستتدعم والية البليدة م�ستقبال مبنطقتي 
�سيم�سح  الذي  االأمر  جديدتني  ن�ساط 
بتج�سيد جملة من امل�ساريع اال�ستثمارية 
م�سكل  ب�سبب  االأدراج  حبي�سة  ظلت  التي 
اأم�س  عنه  ك�سف  ح�سبما  العقار،  نق�س 

االثنني مدير ال�سناعة، لطفي رزوق.
لتوجهات  تطبيقا  اأنه  رزوق  اأو�سح  و 
على  توؤكد  التي  للدولة  العامة  ال�سيا�سة 
ال�سلطات  تعكف  اال�ستثمار،  ت�سجيع 
ن�ساط  منطقتي  ا�ستحداث  على  الوالئية 

مبفتاح  حماد  �سيدي  من  بكل  جديدتني 
)�رشق  هكتار   18 م�ساحة  على  املرتبعة 
الوالية  غرب  الواقعة  ال�سفة  و  الوالية( 
هكتار،   17 م�ساحة  على  ترتبع  التي 
هذين  �سيم�سح  امل�سوؤول،  نف�س  وح�سب 
 60 نحو  توطني  من  اجلديدين  املوقعني 
يف  ين�سطون  جديدا  ا�ستثماريا  م�رشوعا 
االأولوية  اأن متنح  خمتلف املجاالت على 
التحويلية  كذا  و  الغذائية  لل�سناعات 

باالإ�سافة اإىل �سناعة البال�ستيك.

�سباط  مبدر�سة  االثنني  اأم�س  انطلقت 
ال�سديق  ال�سهيد  للمعتمدية  ال�سف 
الكاأ�س  مناف�سات  بقاملة  بوريدح 
للكاراتي دو للمو�سم  الع�سكرية  الوطنية 
مب�ساركة   2019-2018 الريا�سي 
ويحمل  وذكور(،  )اإناث  ريا�سيني   205
امل�ساركون يف هذه التظاهرة الريا�سية 
 3 مدار  على  حتت�سنها  التي  الوطنية 
التابعة  باملدر�سة  الريا�سات  اأيام قاعة 
 20 األوان  اخلام�سة  الع�سكرية  للناحية 

فريقا ميثلون النواحي الع�سكرية االأوىل 
واخلام�سة  والرابعة  والثالثة  والثانية 

وقيادات 
القوات الربية والبحرية والدرك الوطني 
الدفاع  وقوات  اجلمهوري  واحلر�س 
الفرق  اإىل  اإ�سافة  االإقليم  عن  اجلوي 
امليكانيكية  امل�ساة  وفرق  املدرعة 
والتطبيقية  العليا  املدار�س  وخمتلف 
واالأكادميية الع�سكرية ل�رش�سال ، بح�سب 

ما اأفاد به املنظمون  بعني املكان.

بعد عطاءات �سينمائية 
ون�سالية م�سرفة

رحيل املجاهد وال�سينمائي 
املبدع مراد بو�سو�سي

مراد  املرحوم  وال�سينمائي  املجاهد  تويف 
وزارة  ذكرته  ما  ح�سب  وهذا  بو�سو�سي 
عطاء  فبعد   وبالتايل  اأم�س    اأول  الثقافة 
�سكل  الذي  املبدع   لهذا  كبري  �سينمائي 
رحيله  خ�سارة لل�ساحة ال�سينمائية والثقافية 
اجلزائرية على حد �سواء وهذا بعد اأعمال 

�سينمائية و�سلت اإىل العاملية .
ميهوبي  الدين  عز  الثقافة  وزير  نعى  ولقد 
كان   الذي  بو�سو�سي  مراد  الراحل  عائلة  
والذي   الوطني   التحرير  جي�س  يف  ع�سوا 
�سغل منا�سب عديدة يف االإدارة اجلزائرية 
للمركز  مديرا  كان  فلقد  اال�ستقالل    بعد 
اجلزائري  املركز  ثم  لل�سينما،  الوطني 
لل�سناعة ال�سينماتوغرافية، ومديرا لل�سمعي 
باإدارة  كلف  ثم  الثقافة،  بوزارة  الب�رشي 
�سنة  باري�س  يف  اجلزائري  الثقايف  املركز 
كتابته  ال�سينمائية،  اأعماله   وتتمثل   .1980
 Une si jeune“ ل�سيناريو الفيلم الطويل
لطفي  البئر«للمخرج   « فيلم  يف    ”paix
بو�سو�سي. كما ا�ستعان املرحوم بعد�سته يف 
ت�سوير اأفالم اأخرى م�سهورة كفيلم للمخرج 

 ”Z“ ح.مكو�ستا غافرا�س.
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