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وزارة ال�سكن تطوي عدل "1"

اجلزائريون يرف�شون ا�شتن�شاخ �شيناريو 2001

احلكومة تناق�ش امللف قريبا

اإعادة النظر يف ت�شيري 
اخلدمات اجلامعية 

�سمت �سوتها لإرادة ال�سعب 

املعار�شة واملواالة 
ترف�شان مترير 

قانون املحروقات 

بعد �سكوى اأحد املر�سحني وتداول فيديو بعني متو�سنت

حتقيقات اأمنية حول �شراء اإم�شاءات اال�شتمارات 
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يرتاأ�ش لقاء توجيها 

قائد االأركان 
يف زيارة لقيادة 
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بجملة من املوؤلفات القيمة و�سع من�ساآت التخزين حتت ت�سرف الفالحني

اجلزائر توقف ا�شترياد
 القمح ال�شلب و ال�شعري 

بباتنة وب�سكرة ومترنا�ست  

توقيف 6 عنا�شر دعم 
للجماعات االإرهابية 

طالبوا باإدماجهم يف منا�سبهم

املتعاقدون يحتجون اأمام
 مقر والية البويرة

.     خرباء يقفون على عراقيل الت�سليم

.    جمال املقاولتية يعاين �سبه اإفال�ش
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الدرا�سات  خمرب  ينظم 
والنف�سية  االجتماعية 
بغليزان  واالأنرتوبولوجية 
الفل�سفة  خمرب  مع  بالتن�سيق 
والنقد املعا�رص  جامعة باري�س 
العربي  الدويل  امللتقى   8
املراأة يف  �سعار  االأوربي حتث 
قلب التنمية يف الفرتة املمتدة 
2019م  29و30اأكتوبر  من 
مب�ساركة  تلم�سان  بجامعة 
من  واأ�ساتذة  ودكاترة  باحثني 

دول عربية اأوروبية 
ودعت اللجنة العلمية املهتمني 
تقدمي  خالل  من  للم�ساركة 
املقرتحة  الدرا�سة  مداخالت 
اأو  الرئي�سية  املحاور  اأحد  يف 
اللجنة  اأعدتها  التي  الفرعية 
االأول  املحور  تظمنت  والتي 
اأما  للمراأة  ال�سيا�سي  االإطار 
املحور الثاين املراأة واملجتمع 
يف قلب التنمية واملحور الثالث 

املراأة والقيم الثقافية

هذا واأكدت نائبة رئي�س الندوة 
من  عقيلة  دبي�سي  الدكتورة 
جامعة باري�س 8 اأن الهدف من 
امللتقى هو الرتكيز على اأدوار 
املراأة اجلزائرية املحورية يف 
التنمية وكذا الوقوف على واقع 
جانب  اإىل  املراأة  م�ساهمة 
والتنمية  ترقية  يف  الرجل 
ت�سلط  اإىل  تهدف  ،كما  وتطور 
املراأة  اإجنازات  على  ال�سوء 
موؤ�س�سات  تنمية  اجلزائرية يف 

والوقوف  بها  والرقي  الدولة 
التاريخية  املحطات  على 
دعمها  املراأة  �سهدت  التي 
وتثمنيها ل�سناعة واتخذ القرار 
التنموي من خالل الرتكيز على 
اجلزائرية  املراأة  اإ�سهامات 
عرب  التنمية  عجلة  دفع  يف 
املجاالت التاريخية ،ال�سيا�سية 
،القانونية،الريا�سية ،االإعالمية 

...الخ.

خمرب الدرا�سات الجتماعية والنف�سية والأنرتوبولوجية بغليزان

ملتقى  دويل نهاية اأكتوبرعن املراأة و التنمية 

خبر في 
صورة

بجملة من املوؤلفات القيمة
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اخل�شر اأبطال مبادرة اإن�شانية جمددا
عن  االأيتام  االأطفال  من  جمموعة  الوطني  املنتخب  وفد  ا�ستقبل 
جمعية »دزاير اخلري« والذين مت ا�ستقبالهم من طرف الناخب الوطني 
جمال بلما�سي واأ�سباله وذلك قبل انطالق احل�سة التدريبية، اأين كانت 
حمرز  ريا�س  القائد  رفقاء  روؤية  اأجل  من  االأطفال  ل�سالح  الفر�سة 
اإ�رصار  توؤكد  �سورة  يف  اإليهم  واحلديث  معهم  تذكارية  �سور  واأخذ 
امل�سوؤول االأول على العار�سة الفنية الوطنية ب�ساأن احلث على ت�سجيع 

مثل هذعه املبادرات االإن�سانية.

اإدارة العميد تدافع بقوة على كازوين
اإدارة فريق مولودية اجلزائر   رّدت 
بقوة على احلملة التي مت �سنها على 
املدرب برنارد كازوين واتهامه ب�ستم 
طرد  التي  املقابلة  خالل  اجلزائر 
فيها مع ناديه اأمام جنم مقرة �سمن 
اأ�سدرت  حيث  الوطنية،  البطولة 
�سديد  بيانا  العا�سمي  النادي  اإدارة 
اللهجة اتهمت خالله بع�س االأقالم 
ال�سحافية بتعمد اإثارة الفتنة وخلق 

الفرن�سي  مدربها  اإقدام  قطعيا  ونفت  النادي،  �سفوف  داخل  البلبلة 
باالإ�ساءة اإىل البلد.

يرتاأ�س لقاء توجيهيا 

قائد الأركان يف زيارة لقيادة 
القوات البحرية

رئي�س  الوطني،  الدفاع  وزير  نائب  �سالح،  قايد  اأحمد  الفريق 
اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي يف زيارة عمل اإىل قيادة القوات 
الدفاع  وزير  نائب  �سالح،  قايد  اأحمد  الفريق  يقوم  البحرية 
الوطني، رئي�س اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي، اليوم الثالثاء 15 
البحرية  القوات  اإىل قيادة  اأكتوبر 2019، بزيارة عمل وتفتي�س 
اإطارات  لقاء توجيهيا مع  الزيارة  الفريق �سيرتاأ�س خالل هذه 

وم�ستخدمي القوات البحرية.

طالبوا باإدماجهم يف منا�سبهم

املتعاقدون يحتجون اأمام 
مقر ولية البويرة

الت�سغيل  قبل  ما  فئة  عمال  من  الع�رصات  ام�س  �سبيحة  احتج 
يف  النهائي  اإدماجهم  مطلب  لتجديد  البويرة  والية  مقر  اأمام 
للوعود  جت�سيدا  �سنوات  لعدة  فيها  ي�ستغلون  التي  املنا�سب 
الكثرية التي يتلقونها يف كل منا�سبة من اجلهات امل�سوؤولة ، حيث 
االإدماج  على  منه  ن�سخة  تلقينا  الذي  البيان  املحتجون يف  �سدد 
�سنوات  واحت�ساب  �رصط  اأو  قيد  دون  دائمة  عمل  منا�سب  يف 
ال�سنوات  باأثر رجعي على كل  التعوي�س  التقاعد وكذا  اخلربة يف 
تع�سفية  ب�سفة  املوقوفني  العمال  توظيف جميع  واإعادة  ال�سابقة 
ال�سياق رفع  ، ويف  العمومية  يف خمتلف املديريات واملوؤ�س�سات 
القطاعات كالرتبية وال�رصائب  الذين ميثلون �ستى  العمال  هوؤالء 
على غرار  الع�سيبة  بو�سعيتهم  تندد  �سعارات  والبلديات وغريها 
» ال خ�سوع ال رجوع ، االإدماج حق م�رصوع » و » يا للعار يا للعار 
، هذا وهدد   « ولي�س مزية  الغدماج حق   « و   « قرار  بال  حكومة 
حمدثونا ب�سن مزيد االحتجاجات م�ستقبال حتى يتم االإ�ستجابة 

ملطالبهم امل�رصوعة .
اأ.م

بباتنة وب�سكرة ومترنا�ست  

توقيف 6 عنا�شر دعم 
للجماعات الإرهابية 

االحد،  اأم�س  ال�سعبي  الوطني  للجي�س  م�سرتكة  مفارز  اأوقفت 
باتنة  من  بكل  االإرهابية  للجماعات  دعم  عنا�رص   )06( �ستة 
وب�سكرة ومترنا�ست، ح�سب بيان اأ�سدرته وزارة الدفاع الوطني 
االإرهاب  مكافحة  اإطار  يف   «  : البيان  يف  ،وجاء  االثنني  اأم�س 
للجي�س  م�سرتكة  مفارز  اأوقفت  املعلومات،  ا�ستغالل  وبف�سل 
عنا�رص   )06( �ستة    ،2019 اأكتوبر   13 يوم  ال�سعبي،   الوطني 
دعم للجماعات االإرهابية،  وذلك اإثر عمليات متفرقة بكل من 

باتنة/ن.ع.5، ب�سكرة/ن.ع.4 ومترنا�ست/ن.ع.6«.

اجلزائر  معر�س  رفوف  �ستزين 
جملة   24 �سيال  للكتاب  الدويل 
من املوؤلفات التي تعنى باحلراك 
هذه  وتتمثل  اجلزائر  يف  ال�سعبي 
الكتب يف« املقاربة الد�ستورية... 
اجلي�س واإدارة االأزمة يف اجلزائر 
اإعالمية«  �سو�سيو  روؤية   ...
وال�سادر حديثا  عن دار احلكمة،« 

 « ال�سعبي  احلراك  ظالل  يف 
اأرزقي  حممد  واملوؤرخ  للكاتب 
ظالل  يف   « ب  واملو�سوم  فراد 
احلراك  ال�سعبي« ال�سادر عن دار  
خيال،  اإ�سافة لكتاب اآخر بعنوان 
اإ�سافة   احلراك«،  قلب  »من 
رقم  والزنزانة  »بوتفليقة  لكتاب 
5 للكاتب حممد عالل و�ست�سارك 

املتاألقة  اجلزائرية  الكاتبة 
واإعداد  نوارة  جمع  بكتاب 
اأ�سئلة  احلراك...  عن«  حلر�س 
وماآالت... ملفات واكبت بالتحليل 
اأن  املرتقب  ومن  واملقاربات 
وا�سيني  الروائي  كتاب   يحدث 
كبرية واملتمثل  �سجة  االأعرج 
يف  كتاب »  اجلرجة ال�سفر للدولة 

 ... الكرنفال  اإىل  الع�سكرة  من 
هواج�س ميدانية  من قلب احلراك 
من  املرتقب  اأنه  كما   ، ال�سعبي  
نف�س  كتاب من  ي�سنع احلدث  اأن 

اجلزائري  الدار  لالإعالمي  هذه 
رم�ساين  بوعالم  املعروف  
جامعة  وخريج  بباري�س  املقيم 
ال�سوربون الذي عاد  مبوؤلف قيم  

رغم  وطني  اأحب  عنوان«  حتت  
اأنفكم » والذي ر�سد فيه  يوميات 

�سحفي داخل احلراك«.
 ح.م

عن دار نزهة الألباب للن�سر والتوزيع

�شدوركتاب »احلياة الن�شوية يف مزاب » 1929م
» املوؤلفة ا�ستطاعت اأن تنقل لنا 
كثريا من احلقائق التي ت�ساعدنا 
الن�سوي  امل�سهد  ا�ستعادة  على 
من  التاريخية  احلقبة  تلك  يف 
وادي مزاب، كما ا�ستطاعت اأن 
و�سوحا  اأكرث  �سورة  لنا  تر�سم 
القيادّية  القوية  ال�سخ�سية  عن 

العاملة،  �سليمان«؛  ن  »ماما  لـ 
تاريخّية  �سهادة  وهي  الورعة، 
عا�رصت  اأجنبّية  �سخ�سّية  من 
�سليمان«  ن  »ماما  وعاي�ست 
قيمة  املوؤلّف  على  ي�سفي  مما 

تاريخية و�سيولوجية نادرة.
والّتقدير  بال�ّسكر  اأتقّدم  اأخريا 

جهد  من  قّدمت  ا  ملمِ للباحثة 
هذا  ترجمة  �سبيل  يف  حممود 
لتتيح  العربّية،  اللغة  اإىل  العمل 
بهذه  للقارئ  الفر�سة  بذلك 
اللّغة اأن يّطلع على اآفاق اأخرى؛ 
ا�ست�رصاقّية؛ اهتمت مبزاب وال 
من  ذلك  يف  �سته  ملمَ ملا  تزال؛ 

اإ�سافة للرتاث االإن�ساين.
عليه  تكون  اأن  يجب  ما  وهذا 
اأكانت  �سواء  جاّدة  درا�سة  اأي 
فلن  واإاّل  غربّية؛  اأم  �رصقّية 
ت�سمد اأمام احلقيقة التاريخية، 
و�ست�سمحل وينك�سف زيفها اإن 

اآجال اأو عاجال.
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�شمت �شوتها لإرادة ال�شعب 

املعار�ضة واملواالة ترف�ضان 
مترير قانون املحروقات 

.      رحابي يتهم حكومة بدوي بالتعدي على الد�شتور  

رف�شت العديد من الت�شكيالت ال�شيا�شية �شواء من املعار�شة اأو املولة مترير قانون املحروقات اجلديد يف الوقت احلايل الذي تعي�شه البالد، داعني اإىل �شرورة 
ال�شتجابة لإرادة ال�شعب والرتيث  يف تطبيق قانون املحروقات اجلديد باعتباره امل�شدر الأ�شا�شي لالقت�شاد الوطني.

اإميان لوا�س

بقانون  املعار�ضة  اأحزاب  نددت 
باأن  معتربة  اجلديد،  املحروقات 
الرف�ض  رغم  القانون  هذا  مترير 
اأظهرته م�ضرية  ال�ضعبي له وهذا  ما 
اأول اأم�ض اأين خرج مئات املواطنني 
هذا  مل�رشوع  رف�ضهم  عن  تعبريا 
بتقدميه  عليه  اأعابوا  و  القانون 
الأجنبية  لل�رشكات  كبرية  تنازلت 
ا�ضتفزاز  الطاقة،  يف  امل�ضتثمرة 
لل�ضعب على اعتبار اأن الظرف احلايل 
و  املوؤ�ض�ضات  �رشعية  بعدم  يتميز 

باخل�ضو�ض الربملان و احلكومة ...
�ضمت  املوالة  اأحزاب  جهتها  من 
اإىل  داعية  ال�ضعب،  لإرادة  �ضوتها 
بعد  اإىل  القانون  هذا  مترير  تاأجيل 
 12 املقررة  الرئا�ضية  النتخابات 
الرتيت  اإىل  داعية  املقبل،  دي�ضمرب 

اإىل تطبيق هذا القانون.

بن فلي�س
الوقت احلايل غري منا�شب 
لتمرير مثل هذه القوانني

اأكد  رئي�ض احلكومة الأ�ضبق علي بن 
الظرف  هذا  يف  فلي�ض  باأنه  يعقل 
�رشعية  بعدم  يتميز  والذي  اخلا�ض 
احلكومة  باخل�ضو�ض  و  املوؤ�ض�ضات 

م�ضري  يف  يت�رشف  اأن  الربملان  و 
مترير  راف�ضا  اجلزائر،  خريات 
ظل  يف  اجلديد  املحروقات  قانون 

عدم �رشعية موؤ�ض�ضات الدولة .
رف�ض علي بن فلي�ض من خالل من�ضور 
الجتماعي  التوا�ضل  موقع  عرب  له 
اجلديد  املحروقات  قانون  مترير 
يف الوقت احلايل الذي تعي�ضه البالد، 
تتمتع  موؤ�ض�ضات  تن�ضيب  غاية  اإىل 
حوار  لفتح  القدرة  لها  و  بال�رشعية 
املو�ضوع  هذا  حول  معمق  و  جاد 
حني  يف  لالأمة،  بالن�ضبة  امل�ضريي 
�ضامل  حوار  فتح  على �رشورة  �ضدد 
قانون  حول  وا�ضعة  وا�ضت�ضارات 
“الفعاليات  كل  مع  املحروقات”، 
لأنه  اجلزائري  لل�ضعب  املكونة 
ملف ا�ضرتاتيجي و م�ضريي بالن�ضبة 

لل�ضعب و للبلد”.
من  »موقفي  املتحدث  واأو�ضح 
لي�ض  املحروقات  وملف  مو�ضوع 
ثابت  هو  بل  منا�ضباتيا  ل  و  ظرفيا 
مع  الرئي�ضي  خاليف  �ضبب  وهو 
بوتفليقة يف عهدته الأوىل �ضنة 2003 

و هو م�رشوع قانون املحروقات«.

الأفافا�س يحذر من تداعيات 
مترير امل�شروع 

القوى  جبهة  حزب  ا�ضتنكر حذر 

ال�ضلطة  ا�ضتمرار  من  ال�ضرتاكية 
اأمام  التجاهل  �ضيا�ضة  ممار�ضة  يف 
على  وامل�ضادقة  ال�ضعب  مطالب 
نف�ض  قانون املحروقات يف  م�رشوع 
املئات  فيه  تظاهر  الذي  اليوم 
بالعا�ضمة واأمام قبة الربملان للتعبري 

عن رف�ضهم للقانون.
وحذر حزب جبهة القوى ال�ضرتاكية، 
م�رشوع  عن مترير  ينجر  قد  ما  من 
قانون املحروقات يف الوقت الراهن، 
موؤكدا اأن قانون املحروقات �ضيعزز 
التدخل اخلارجي، يف �ضوؤون الوطن، 
م�ضيفا »حماية ال�ضيادة الوطنية دون 
اأن  ميكن  ل  ثرواتها  على  احلفاظ 

يكون.«

الأرندي يدعو الرتيث يف 
تطبيق قانون املحروقات

قانون  مترير  الأرندي  حزب  رف�ض 
داعيا الرتيث   ، اجلديد  املحروقات 
وترك  املحروقات  قانون  تطبيق  يف 
اجلديد  اجلمهورية  لرئي�ض  الأمر 
ال�ضالحيات  كافة  له  �ضتف�ضي  الذي 
م�ضاألة  حول  معمق  نقا�ض  لفتح  
اجلديدة  والبدائل  املحروقات 

لالقت�ضاد الوطني.
له  بيان  خالل  واأكد  الأرندي  من 
الن�ضوب  مراعاة  �رشورة  »على 

اجلزائر  لحتياطات  اجلزئي 
وانخفا�ض  النفطية  املوارد  من 
املحروقات،  من  الوطني  الإنتاج 
للحقول  الناجحة  غري  املناق�ضات 
ال�رشكاء  )رف�ض  اجلديدة  النفطية 
الأجانب الرتباط مع �ضونطراك،يف 
حني �ضدد على وجوب مراعاة ارتفاع 
الطاقة  من  اجلزائر  احتياجات 
القانون  م�رشوع  مييز  وما  الداخلة، 
-86 قانون  من  يجعل  الذي  اجلديد 

ارتكازه  اإىل  م�ضرية  له،  مرجعية   14
النفطية  ال�رشائب  تب�ضيط  على 
ومعدل ال�رشيبة املنخف�ض )من %80 
ثالثة  اإدخال  اإىل  اإ�ضافة   ،)%60 اإىل 
احلقل  ا�ضتغالل  عقود  من  اأنواع 
احلايل  القانون  اأن  يف حني  البرتويل 
مهما  العقود  من  واحد  نوعا  يقرتح 
كانت ال�ضعوبة املالية للحقل املراد 
املزيد  اإعطاء  اإىل  داعية  ا�ضتغالله، 
ل�رشكة  وال�ضتقاللية  المتيازات  من 

�ضوناطراك.

كتلة الأحرار توؤكد دعوتها 
لتاأجيل مترير القانون

للنواب  الربملانية  املجموعة  دعت 
الوطني  ال�ضعبي  باملجل�ض  الأحرار 
م�رشوع  عر�ض  تاأجيل  اإىل  احلكومة 
نظرا  الربملان،  على  القانون 
والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية  للتطورات 

الحتجاجات  وب�ضبب  البالد،  يف 
امل�ضجلة اأول اأم�ض .

للنواب  الربملانية  املجموعة  اأكدت 
الوطني  ال�ضعبي  باملجل�ض  الأحرار 
ومطالبه  ال�ضعب  مع  متخندقة  باأنه 
ال�رشعية، يف حني اأعلنت باأن م�رشوع 
اإىل  بعد  اإحالته  تتم  مل  القانون 
الوزير  تدعو  فاإنها  وعليه  الربملان، 

الأول نور الدين بدوي لتاأجيل ذلك.

رحابي يتهم حكومة بدوي 
بالتعدي على الد�شتور  

على  النار  رحابي  العزيز  عبد  فتح 
هذ  بان  موؤكدا  املحروقات،  قانون 
خارقة  امتيازات  يعطي  القانون  ا 
يف  خطرية  �ضابقة  متثل  قد  للعادة 

التعامل مع ال�رشكات العاملية.
اتهم رحابي حكومة نور الدين بدوي 
بالتعدي على  الد�ضتور، على اعتبار 
ول  العمال  ت�رشيف  حكومة  انها 
القوانني  اأو مترير  مناق�ضة  لها  يحق 
هل   « مت�ضائال   ، الدولة  يف  املهمة 
ت�رشيف  حكومة  اأن  اليوم  يعقل 
و�ضيا�ضيا  �ضبيعا  منبوذة  اأعمال، 
هذا  يف  م�ضريية،  ملفات  يف  تف�ضل 

الظرف احلرج«
قانون  على  رحابي  عرج  و 
باأنه  قانون  مو�ضحا   ، املحروقات 

الأويل  ن�ضه  ظهر  قدمي  جديد 
�ضاغه  م�رشوع  �ضكل  يف   2002 يف 
العاملي  للبنك  �ضابق  اأمريكي  خبري 
حيث  يف2005  الربملان  عليه  ووافق 
حاربته  بجديد  لي�ض  القانون  قال:« 
بكل  اآنذاك  واتهمونا  الوطنية  القوى 
العليا  امل�ضالح  وب�رشب  الأو�ضاف 
للدولة، مت �ضحب هذا القانون حتت 
للبرتول  منتجة  دول  اأكرب  �ضغط 
بحكم  نيجرييا..  فنزويال،  �ضعودية، 
اأنه يعطي امتيازات خارقة للعادة قد 
مع  التعامل  يف  خطرية  �ضابقة  متثل 

ال�رشكات العاملية«
طاقوية  �ضيا�ضة  و�ضع  خالل  من 
وت�ضجيع  ال�ضتهالك  تر�ضيد  تراعي 
طريق  عن  الطاقوي  النتقال 
بالإ�ضافة   ، للطاقة  اأخرى  م�ضادر 
حتويلية  �ضناعة  يف  ال�ضتثمار  اىل 
القت�ضاد  وتنويع  والغاز،  للبرتول 
من  للخروج  جديدة  ثروات  وخلق 
التبعية الهيكلية للمحروقات، واأخريا 
الف�ضاد  و  البريوقراطية  من  احلد 
الأجنبي،  ال�ضتثمار  ل�ضتقطاب 
اأم حتقيق هذه الأمور لن يتم  موؤكدا 
هذا اإل يف ظل مراقبة �ضعبية للرثوات 

الوطنية –على حد تعبريه.
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وزير الطاقة حممد عرقاب

قانون املحروقات اجلديد ثمرة �ضواعد جزائرية
عرقاب،  حممد  الطاقة  وزير  اأكد 
بلعبا�ض  ب�ضيدي  الثنني  اأم�ض 
اجلديد  املحروقات  »قانون  باأن 
جمل�ض  طرف  من  عليه  امل�ضادق 
وطنية  خربات  ثمرة  ميثل  الوزراء 
مائة باملائة ولي�ض هناك اأي تخوف 

على القت�ضاد الوطني«.
�ضحفية  ندوة  خالل  الوزير  واأو�ضح 
التفقدية  الزيارة  عقب  عقدها 
بالولية  القطاع  من�ضاآت  لبع�ض 
ثمرة  هو  املحروقات  »قانون  اأن 
لوزارة  جزائريني  خلرباء  تعاون 
تثمني  ووكالتي  و�ضوناطراك  الطاقة 

املحروقات  و�ضبط  املحروقات 
ثروات  على  املحافظة  على  ويرتكز 
»اخلرباء  اأن  اإىل  واأ�ضار  اجلزائر« 
يف  العتبار  بعني  اأخذوا  اجلزائريني 
حماية  املحروقات  قانون  �ضياغة 
على  واملحافظة  الوطنية  ال�ضيادة 
لبلوغ  ال�ضفعة  وحق   49 ـ   51 قاعدة 
الهدف الرامي اإىل تثمني ال�رشاكة يف 

هذا املجال«.
واأ�ضاف الوزير اأن »قانون املحروقات 
يحفظ م�ضلحة اجلزائر واجلزائريني 
بالدرجة الأوىل ويهدف بالأ�ضا�ض اإىل 
الوطني من  زيادة وجتديد املخزون 

 60 منه  ا�ضتهلك  الذي  املحروقات 
باملائة ف�ضال عن �ضمان ال�ضتجابة 
التي  الديناميكية  ومواكبة  املتزايدة 
القت�ضادي  والنمو  البالد  تعرفها 
مالية  اإمكانيات  توفري  خالل  من 
واأبرز  املحروقات.«   مداخيل  من 
ما  يف  اجلزائر  »�ضوق  اأن  عرقاب 
ولبد  موجود  والغاز  البرتول  يخ�ض 
ما  الالزمة  الكميات  توفري  من 
كثرية«  �رشاكات  بتج�ضيد  �ضي�ضمح 
م�ضريا اإىل اأن »موا�ضلة ال�ضتثمارات 
كل  بت�ضيري  �ضت�ضمح  ال�ضدد  هذا  يف 

القطاعات الأخرى«.

بعد �شكوى اأحد املر�شحني وتداول فيديو بعني متو�شنت

حتقيقات اأمنية حول �ضراء اإم�ضاءات 
اال�ضتمارات ب06 واليات 

عني  لوليات   الأمن  م�ضالح  با�رشت 
�ضيدي   ، البي�ض   ، وهران   ، متو�ضنت 
بلعبا�ض ، تلم�ضان وغليزان  حتقيقات 
معمقة يف وقائع بيع  و�رشاء ا�ضتمارات 
الرت�ضح  من قبل �ضباب  هذه الوليات  
�ضبق  والتي  مالية  مبالغ  مقابل 
وكذا  تداولها  اأن  املر�ضحني  لأحد 
الذي  الجتماعي   للتوا�ضل  مواقع 
ملال   اأ�ضواتهم  يبيعون  �ضباب  ك�ضفت 
ما  يرتاوح  مببلغ  الرت�ضح   ا�ضتمارات 

بني 400 و1000دج .
اأطلقت  متو�ضنت  عني  ولية  ففي 

فيديو  يف  حتقيقات  العلمية  ال�رشطة 
الجتماعي   التوا�ضل  رواد  تناقله 
يبني �ضباب يتفاو�ضون مع ممثل احد 
املر�ضحني لبيعه اأ�ضواتهم  والإم�ضاء 
على ا�ضتمارات الرت�ضح  مقابل املال 
وهو الفيديو الذي حقق متابعة كبرية 
حول  امل�ضالح  ذات  ، يف حني حتقق 
معلومات  تلقتها م�ضالح الأمن حول  
قيام ممثل احد املر�ضحني على �رشاء 
ونف�ض   ، املواطنني  من  الأ�ضوات  
غليزان  من  كل  �ضهدتها  الأو�ضاع 
 ، بلعبا�ض  و�ضيدي  وتلم�ضان  والبي�ض 

نتائج  اأية معلومات حول  دون ت�رشب 
وزارة  من  باأمر  جاء  الذي  التحقيق 
الفا�ضد  املال  ا�ضتغالل  لوقف  العدل 
لأحد  و�ضبق   هذا   ، ال�ضيا�ضة   يف 
املر�ضحني  اأن وجه طعنا اإىل اللجنة  
النتخابات   عن  لالإ�رشاف  الوطنية 
املر�ضحني  احد  ممثلي  قيام  ي�ضكو 
با�ضتعمال  املواطنني  ذمم  ب�رشاء 
املال  الأمر الذي عجل بفتح حتقيق 
هذه  ذكر  املر�ضح  نف�ض  واأن  خا�ضة 

الوليات .

و�شع من�شاآت التخزين حتت ت�شرف الفالحني

اجلزائر توقف ا�ضترياد القمح ال�ضلب و ال�ضعري 
الريفية  والتنمية  الفالحة  وزير  اأكد 
عماري  �رشيف  البحري،  وال�ضيد 
متكنت  اجلزائر  اأن  الثنني  اأم�ض 
هذا العام من حتقيق الكتفاء الذاتي 
يف جمال القمح ال�ضلب و ال�ضعري و 
اأن قدرات النتاج و التخزين متكن 
لباأ�ض  كميات«  تخزين  من  البالد 
بها« و بالتايل ال�ضتغناء عن ا�ضترياد 

املادتني هذا العام .
و قال عماري لدى نزوله �ضيفا على 
للقناة  القرار«  و  »اخللفية  برنامج 
الأوىل بالإذاعة الوطنية ان اجلزائر 
القمح  ال�ضنة  هذه  ت�ضتورد  لن 

خ�ض�ضت  البالد  اأن  مذكرا  ال�ضلب 
مالية  اعتمادات  ال�ضتقالل   منذ 
كربى لتمويل واردات القمح اللني و 
م�ضحوق احلليب حيث بلغت الكميات 
الأخرية  ال�ضنوات  امل�ضتوردة خالل 
اأن  اعترب  و  طنا  7 ماليني  من  اأكرث 
القمح  من  امل�ضتوردة  الكميات 
تفوق احلاجيات  و  كبرية جدا  اللني 
كبري  تبذير  وجود  مع  الوطنية 
الطحني  ي�ضكل  الذي  اخلبز  ملادة 
مادته  اللني  القمح  من  املتخل�ض 
ال�ضدد  هذا  يف  الأوىل  الأ�ضا�ضية 
الواردات  تر�ضيد  اإىل  الوزير  دعا 

خا�ضة يف �ضعبة القمح اللني باعتبار 
اأمرا�ض  يف  تت�ضبب  املادة  هذه  اأن 
و  ال�ضمنة  و  ال�ضكري   ( عديدة 
الأوىل(   بالدرجة  الدموي  ال�ضغط 
تتخذ  الدول  من  الكثري  جعل  مما 
وارداتها يف  من  للتقلي�ض  اإجراءات 

هذا املجال .
و بعد اأن اأكد الوزير اأنه يتوقع هذا 
للمنتجات  »وا�ضعا  تخزينا  املو�ضم 
الفالحية املختلفة » اأكد اأن« اأبواب 
من�ضاآت التخزين مفتوحة اأمام جميع 

الفالحني لتخزين منتوجاتهم » .
م.�س

احلكومة تناق�س امللف قريبا

اإعادة النظر يف ت�ضيري اخلدمات اجلامعية 
احلكومة  م�ضتوى  على  قريبا  �ضيتم 
النظر  اإعادة  م�رشوع  ملف  تقدمي 
اجلامعية،  اخلدمات  ت�ضيري  يف 
اأعلنه اأم�ض الثنني بوهران  ح�ضبما 
العلمي  العايل والبحث  التعليم  وزير 

الطيب بوزيد.
لل�ضحافة  ت�رشيح  يف  الوزير  وذكر 
مرا�ضم  على  اإ�رشافه  عقب 
اجلامعية  لل�ضنة  الر�ضمي  الفتتاح 
 « قائال   )2020-2019( اجلديدة 
يف  النظر  اإعادة  يتم  لأن  نطمح 
اجلامعية  اخلدمات  ت�ضيري  عملية 

حول  �ضاملة  درا�ضة  اأعددنا  وقد 
الذي  امللف  هذا  جوانب  خمتلف 
على  للمناق�ضة  قربيا  �ضيعر�ض 
اأن  احلكومة«واأ�ضاف  م�ضتوى 
امللف  هذا  �ضملت  التي  الدرا�ضة 
تناولت  الو�ضية  الوزارة  قبل  من 
والتقييم خمتلف اجلوانب  بالتحليل 
املرتبطة مبلف اخلدمات اجلامعية 
القت�ضادي  اجلانب  غرار  على 
اأي�ضا  وقفت  الدرا�ضة  اأن  مربزا 
يف  املوجودة  الختاللت  على 
ت�ضيري هذا املجال وقد ذكر بوزيد 

»تنظيم  مت  اأنه  ال�ضدد  هذا  يف 
التقييم مل�ضريي اخلدمات  جل�ضات 
التي  املنا�ضبة  وهي  اجلامعية 
اإدخال  على  امللحة  احلاجة  بينت 
نظام  على  عميقة  اإ�ضالحات 
اخلدمات اجلامعية من اأجل حت�ضني 
اإىل  حوكمته«وي�ضار  وتر�ضيد  اأدائه 
ال�ضنة  بر�ضم  ا�ضتلم  قد  القطاع  اأن 
 51.370 نحو  اجلديدة  اجلامعية 
�رشير جديد لرتتفع القدرة الوطنية 
ما  اإىل  املقيمني  الطلبة  ل�ضتيعاب 

يزيد عن 658 األف �رشير.

حممد بن ترار



ال�سلطات  فيه  تعلن  الذي  الوقت  ويف 
العمومية عن برامج متنوعة يف جمال 
ال�سكن ، فاإن ت�ساوؤالت عديدة طرحها 
املواطنون حول القدرة الفعلية ل�سمان 
�سابقا  التجربة  بينت  برامج  جت�سيد 
اإىل  وبالنظر  عمليا  ممكنة  غري  اأنها 
االأ�سغال  وترية  يف  امل�سجل  التماطل 
ببع�ض الور�سات وامل�ساريع ال�سكنية، 
فقد انتاب اخلوف  نفو�ض امل�سجلني 
 ، ال�سيغ  من  غريها  و   lpaب�سكنات
ومفاتيحهم  �سكناتهم  ا�ستالم  بتاأجيل 
خالفا  املدة،  يتجاوز  قد  اآجال  اإىل 
للوعود التي اأطلقها املرقون يف وقت 
�سابق، ما قد يطيل معاناة املكتتبني 
هذه  عمر  ومن  ال�سكن  اأزمة  من 
حيث   ، �سنة   20 من  الأزيد  امل�ساريع 
يطالب هوؤالء املكتتبون بالتعجيل يف 
ا�ستالم مفاتيحهم  و اأو�سح خرباء يف 
التي  امل�ساكل  و  اال�سباب  عن  العقار 

قد  تعرقل امل�ساريع

اخلبري يف العقاروالهند�سة بن 
ميينة :

مدة اآجال الت�سليم حتت�سب 
من اإم�ساء عقد االجناز

والهند�سة  العقار  يف  اخلبري  اأكد 
اأن  ميينة  بن  الرحمان  عبد  املالية 
معتربة  مدة  يدخل يف  التي  ال�سكنات 

ان  واأو�سح  متوقفة  �سكنات  هي 
فقيمة  اإ�سافية  اأعباء  ي�سكل  توقفها 
طالت  اإذا  ترتفع  ال�سكنات  اإجناز 

املدة .
يف رده على �سوؤال حول مدى اإمكانية 
يف  عنها  املعلن  الربامج  جت�سيد 
اأن  االقت�سادي  اخلبري  قال  اآجالها 
ي�سهد  مل  اجلزائر  يف  البناء  تاريخ 
االآجال  يف  ال�سكنات  من  انتهاء 
من  املراحل  اأن  م�سيفا  املحددة  
بداياتها اإىل نهايتها حتمل يف طياتها 
اأن  بالقول  واأرف  التاأخري  مقومات 
مدة  احت�ساب  يقع يف خطاأ  املواطن 
االجناز  مدة  يحت�سب  حيث  االجناز 
و  ال�سكنات  عن  االإعالن  يوم  من 
من  يبداأ  االحت�ساب  ان  احلقيقة  لكن 
الذي  االجناز  مرحلة  البدء يف  تاريخ 
ذات  اأو�سح  و  االأخرية  املرحلة  يعد 
املتحدث اأن اآجال اأي م�رشوع تنطلق 
العقارية  االأوعية  معامل  �سبط  من 
و  البناء  ف�رشكة  الدرا�سات  مكتب  ثم 

بعدها االجناز
اأن  ميينة  بن  ك�سف  اأخرى  جهة  من 
من  يعانون  البناء  جمال  يف  الفاعلني 
و�سك  على  املوؤ�س�سات  و  م�ساكل 
االفال�ض و اأي تاأخر يف دفع الفاتورة 
اخلبري  و�سدد  توقفها  اىل  يوؤدي  قد 
يف  املالية  والهند�سة  العقار  يف 
م�ساعدة  �رشورة  على  ال�ساأن  هذا 
و  بامل�ساريع  املقاوالتية  املوؤ�س�سات 

مرافقة البنوك لها

رئي�س اجلمعية العامة 
للمقاولني اجلزائريني مولود 

خلويف
جمال املقاوالتية يعاين �سبه 

اإفال�س

اأفاد رئي�ض اجلمعية العامة للمقاولني 
اجلزائريني مولود خلويف اأن الو�سعية 
املالية للموؤ�س�سات االقت�سادية باتت 

بال�سعبة.
ال�سبب  اأن  خلويف  مولود  واأ�سار 
اأ�سا�سا  يعود  ذلك  وراء  الرئي�سي 
يف  البالد  بها  متر  التي  لالأو�ساع 
االأ�سهر االأخرية و اأكد ذات املتحدث 
البناء  قطاع  يف  عامل  األف   175 اأن 
واالأ�سغال العمومية ميرون يف ظروف 
�سعبة ب�سبب تراجع االإنتاج ال�سناعي 
موؤخرا وذكر مولود خلويف يف ال�سياق 

تعاين  اإفال�ض  �سبه  حالة  عن  ذاته 
منها معظم املوؤ�س�سات االقت�سادية 
جمال  يف  النا�سطة  منها  خا�سة 
خلويف  مولود  وك�سف  املقاوالتية 
�سرتفعها  التي  املطالب  بع�ض  عن 
اجلمعية لل�سلطات واملتمثلة اأ�سا�سا 
ال�سفقات  قانون  تطبيق  �رشورة  يف 
وحماربة  ب�سفافية  العمومية 

االحتكار.
مهمة  اإ�سناد  �رشورة  اإىل  باالإ�سافة 
الدولة الأهل  اإجناز ومتابعة م�ساريع 
عن  املهند�سني  من  االخت�سا�ض 
كما  وطنية  م�سابقات  تنظيم  طريق 
ت�سجيع  اإىل  املتحدث  ذات  دعا 
املوؤ�س�سات املتعاملة يف قطاع البناء 
لالإيجار  �سكنات موجهة  اإجناز  على 
امل�ساريع  باإجناز  االكتفاء  بدل 

املخ�س�سة للبيع فقط.

وزارة ال�سكن تطوي عدل »1«

ف.ن�سرين

اجلزائريون يرف�سون ا�ستن�ساخ 
�سيناريو 2001

.        خرباء يقفون على عراقيل الت�سليم
.        جمال املقاوالتية يعاين �سبه اإفال�س
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اأ�سرف وزير ال�سكن كمال بلجود، اأم�س، على توزيع اآخر دفعة لل�سكن من �سيغة عدل “1”، بوالية بومردا�س 
ومت توزيع مايقرب 400 وحدة �سكنية، حيث وبهذه الدفعة �سيطوى نهائيا ملف عدل »1« ويف هذا ال�ساأن، 
�سرح وزير ال�سكن، اأنه �سيتم توزيع اآالف ال�سكنات من خمتلف ال�سيغ بعديد الواليات يف االأ�سهر القادمة.

خمطط تكوين جديد الإطارات اجلماعات املحلية

600 مليار دج لتلبية حاجيات املناطق اجلنوبية واله�ساب  التنموية
واجلماعات  الداخلية  وزير  اأكد 
املحلية �سالح الدين دحمون خالل 
املدر�سة  تد�سني  على  اإ�رشافه 
للمهند�سني«  التطبيقية   الوطنية 
ببلدية �ستوان   « عبد املجيد مزيان 
اإقامة   على  اأم�ض  نهار  بتلم�سان  
الإطارات  جديد  تكوين  خمطط 
اجلماعات املحلية ل�سمان النهو�ض 
اإىل  يهدف  كبري  تنموي  بربنامج 
املدن  ت�سيري  عملية  حت�سني 
برامج  واإقامة  عليها   واملحافظة 
امل�ستوى   حت�سني  اإىل  تهدف  كربى 
املحافظة  وكذا  للمواطن  املعي�سي 

على البيئة .
هذا واأكد الوزير اأن ا�ستعمال الطاقة 
اأ�سبح   املدن   ت�سيري  يف  البديلة 
على  حفاظا  منها  المفر  حتمية  
للنفقات  وتقلي�سا  جهة  من  البيئة 
اجلزائر  اأن  موؤكدا  اأخرى  جهة  من 

ال�سم�سية  الطاقة  تعميم  نحو  تتجه 
ومقرات  وامل�ساجد   املدار�ض  يف 
حيث  العمومية   واالإدارات  االأمن 
األف مدر�سة  اجناز13  املنتظر   من 
م�ساجد    ، املتجددة  بالطاقة 
ت�سري   2020 مطلع  مع  وموؤ�س�سة   
فاتورة  لتقلي�ض  ال�سم�سية  بالطاقة 
املدن  تطور  اأن  موؤكدا  النفقات 
اجلزائرية   الدولة  جعل  واالأقاليم  
للطاقة  جديدة  بدائل  عن  تبحث 
ل�سمان العي�ض يف جو مريح  وحميط 
احلكومة  خمطط  �سمن  منظم  
حت�سني  اإىل   الهادف  اجلزائرية 
وخالل   ، املواطن  بعي�ض  التكفل 
الر�سمية   االنطالقة  على   اإ�رشافه 
لتعميم  االفرتا�سي  التكوين   ملن�سة 
فر�ض التكوين  ملوظفي و  اإطارات 
الوزير  اأ�سار  املحلية   اجلماعات 
�سيعمل  الدرا�سي  الف�ساء  هذا  اأن  

على  تقدمي تكوين  حديث يتما�سى  
خالل   من  وذلك  الدولية  املعايري  و 
متطورة  درا�سية  مناهج  و�سع  
وتاأهيل  لتكوين  خ�سي�سا   �سممت 
الو�سية   الوزارة  اإطارات  ور�سكلة  
 ، املحلية  اجلماعات  واإطارات 
ت�ساهم  ان  املدر�سة   من  وينتظر 
يف تنمية وتطوير البحوث  املتعلقة  
وذلك  املدينة   وتنظيم  بت�سيري 
املوؤ�س�سات  مع  التعاون   خالل  من 
نف�ض  النا�سطة يف  الدولية  والهيئات 
املجال  وذلك من خالل  توفري مورد 
ب�رشي كفئ  ي�سعى اإىل تطوير العمل  
اجلزائرية   املدن  ت�سيري  ل�سمان 
التي  املدر�سة   هذه  من  انطالقا 
منها   ينتظر  لكنه  ال�رشورة  ولدتها 
الفعالة   لالإطارات  م�ستلة  لتكون 
التي �سرتافق اجلماعات املحلية يف 
التكوين   على  والعمل  املدن   ت�سيري 

كا�سفا  كبريا   تاأخرا  يعرف  الذي 
موؤ�س�سة  ل1800  التكون   برنامج  اأن 
وبلدية تبني اأنه اليتعدى بن�سبة تكوين 
ي�ستوجب  ما  باملائة   ب20  تقدر 
هذا   ، بالقطاع  للنهو�ض  رفعه 
اجلزائرية   الدولة  اأن  الوزير  واأكد  
ر�سدت غالفا ماليا ب 600 مليار دج 
باملناطق  مواطني  حاجيات  لتلبية 
م�ساريع  واإقامة  واله�ساب  اجلنوبية 
تنموية للنهو�ض بهذه املناطق  التي 
مل تنل حقها من التنمية  وهي اليوم  
م�ستعدة  لتح�سني اأدائها ، هذا وكان 
اجلهوي  املركز  د�سن   قد  الوزير 
الذي  ب�ستوان  ال�رشطان   داء  لعالج 
حمل ا�سم الرئي�ض الراحل احمد بن 
بلة قبل التوجه اإىل عني فزة لتد�سني 
بالزنك  خا�ض  ا�ستثماري  م�سنع 

واحلديد .
حممد بن ترار

متنها  على  �سياحية  باخرة  ر�ست 
مبيناء  االثنني  اليوم  �سائحا   641
خمتلف  اإىل  بجولة  للقيام  وهران 
بها   تزخر  التي  ال�سياحية  املعامل 
اجلزائري،ح�سبما  الغرب  عا�سمة 
اأفاد بذلك املدير الوالئي لل�سياحة 

وال�سناعة التقليدية.
ال�ساعة  حدود  يف  ر�ست  وقد 
وهران  مبيناء  �سباحا  الثامنة 
�سقا«  »اأم.اأ�ض  ال�سياحية  الباخرة 
اأغلبهم  �سائحا   641 متنها  على 
من  قادمة  بريطانية  جن�سية  من 
للقيام  االإ�سبانية  باملا  مدينة 
املعامل  ملختلف  �سياحية  بجولة 
وهران،  بها  تزخر  التي  ال�سياحية 
عمر   بن  قامي  بلعبا�ض  ي�سري 
خالل  ال�سياح   هوؤالء  و�سيكت�سف 
يوما  تدوم  التي  الزيارة  هذه 
والتاريخية  االأثرية  واحدا املعامل 
�ساحة  غرار  على  وهران  ملدينة 
اأول نوفمرب واحلي ال�سعبي العتيق 
البلدية  واملكتبة  الهواري  �سيدي 

�سانتا  وح�سن  �سابقا(  )الكتدرالية 
باأعايل  والكني�سة املتواجدة  كروز 

جبل مرجاجو.
اإطار  يف  الزيارة  هذه  وتندرج 
الداخلية ووجهة  ال�سياحة  ت�سجيع 
قبلة  تكون  حتى  وهران  مدينة 
�سمن ال�سل�سلة ال�سياحية الدولية، 
ي�سيف نف�ض امل�سوؤول الذي اأ�سار 
املنتوج  يف  وهران  اختيار  اأن  اإىل 
مكانة  على  يدل  الدويل  ال�سياحي 
دوليا  املتو�سطية  املدينة  هذه 
�سياحية  مبقومات  متتاز  كونها 
رحلة  و�ستكون  وتاريخية  وثقافية 
ال�سياحية  الباخرة  لهذه  العودة 
ال�ساعة اخلام�سة م�ساء  يف حدود 
اإىل  وهران  ميناء  من  انطالقا 
اأ�سري  مدينة ايبيزا االإ�سبانية، كما 
اإليه اجلدير بالذكر اأن هذه اجلولة 
ال�سياحية  تعد مبادرة من الوكالة 
ال�سياحية اجلزائرية »ماجيك تور« 
الوالئية  املديرية  مع  بالتن�سيق 

لل�سياحة وال�سناعة  التقليدية. 

مبيناء وهران

ر�سو باخرة على متنها اأزيد من
 641 �سائحا اأجنبيا 

التعليم  طور  اأ�ساتذة  اأم�ض  �سن 
على  املدار�ض  بعديد  االبتدائي 
م�ستوى والية البويرة  اإ�رشابا عن 
اعت�ساما  بتنظيم  متبوعا  العمل 
الرتبية  مديرية  مقر  اأمام  حا�سدا 
اجلهات  لدى  �سوتهم  الإ�سماع 
املطالب  بخ�سو�ض  املعنية 
لكن  رفعوها  وان  لهم  �سبق  التي 
ت�رشيحات  ح�سب  جدوى  دون 
 ،  « الو�سط   « ليومية  املحتجني 
حتقيق  مطلب  على  اأ�رشوا  حيث 
اأ�ساتذة  وبني  بينهم  امل�ساواة 
والثانوي  املتو�سط  الطورين 

احلجم  يف  النظر  اإعادة  وكذا 
والذي  به  ي�ستغلون  الذي  ال�ساعي 
اىل  حقهم  يف  جمحفا  يرونه 
املهام  بع�ض  من  اإعفائهم  جانب 
اخت�سا�سهم  من  لي�ست  التي 
املطاعم  التالميذ يف  كحرا�ستهم 
ال�سياق  ويف   ، وغريها  وال�ساحة 
حركتهم  مبوا�سلة  حمدثونا  هدد 
االحتجاجية يف قادم االأيام اإذا مل 
االن�سغاالت  لهذه  اال�ستجابة  تتم 
املعنية  اجلهات  طرف  من 

والو�سية .
اأح�سن مرزوق

البويرة

اأ�ساتذة الطوراالبتدائي ينتف�سون

رئي�ض  املغربية  احلكومة  اأقالت 
يف  ملقاوالت  العام  االحتاد 
مزوار،  الدين  �سالح  املغرب، 
بعد ان تدخل يف ال�ساأن اجلزائري 
انه  فيها  قال  التي  ،بت�رشيحاته 
تقا�سم  اجلزائري  اجلي�ض  على 
وزير  ت�رشيح  ال�سعب.  مع  ال�سلطة 
جاء  االأ�سبق،  املغربي  اخلارجية 
موؤمتر  اأ�سغال  يف  م�ساركته  اأثناء 
وزارة  وو�سفته  العاملي،  ال�سيا�سة 
اخلارجية املغربية  ت�رشفه بـ”غري 
امل�سوؤول واالأرعن و املتهور” وقال 
مزوار يف مداخلته خالل املوؤمتر 
الذي ت�ست�سيفه مدينة مراك�ض، اإن 

”االحتجاجات التي ت�سهدها اجلارة 
لل�سعوب املغاربية  باعثة  اجلزائر، 
”اجلزائر  اأن  االأمل“، م�سيًفا  على 
اجلي�ض  وعلى  الوراء  اإىل  تعود  لن 
هذه  ال�سلطة“واأثارت  يتقا�سم  اأن 
غا�سبة،  فعل  ردود  الت�رشيحات 
خا�سة من اخلارجية املغربية التي 
�سغلها مزوار �سابًقا، والتي بادرت 
با�ستنكارها على اعتبار اأن املغرب 
قد اتخذ فعلًيا موقف احلياد مما 
ورف�ض  اجلزائر،  يف  حالًيا  يجري 
احلكومة  با�سم  الر�سمي  الناطق 
تعليق  باأي  االإدالء  مراًرا  املغربية 

حول املو�سوع.

املغرب

احلكومة تقيل م�سوؤوال ب�سبب اجلزائر

العامل  االإذاعي  ال�سحفي  اأم�ض  اأودع 
عازب  عادل  واملدّون  الوادي  باإذاعة 
قا�سي  من  باأمر  احلب�ض  ال�سيخ 
يف  �سور  ن�رش  خلفية  على  التحقيق 

اإذن  دون  االإجتماعي  التوا�سل  �سبكة 
الت�سغيل  وكالة  م�سوؤول  وهو  �ساحبها 
الحتجاج  فيديو  م�ساركة  ب�سبب 
منذ  الت�سغيل  وكالة  اأمام  البطالني 

اأيام.
وجمرياته  البطالني  احتجاج  وكان   
حمل دعوى ق�سائية من طرف م�سوؤول 
باإيداع ثالثة  انتهت  الوكالة املذكورة 

ن�سطاء من البطالني واحلراك احلب�ض 
قا�سي  من  باأمر  املا�سي  االأ�سبوع 
وعبد  قديري،  فاروق  وهم  التحقيق، 

العايل بن عمر، وكرام �سربو .

على خلفية ن�سر �سور دون اإذن �ساحبها

اإيداع �سحفي باإذاعة الوادي احلب�س
يف  اأم�ض  النفط  اأ�سعار  تراجعت 
التفا�سيل  فيه  ت�سببت  الذي  الوقت 
من  االأوىل  املرحلة  ب�ساأن  ال�سئيلة 
الواليات املتحدة  اتفاق جتاري بني 
وال�سني يف تقليل التفاوؤل الذي �ساد 
االأ�سبوع املا�سي ب�ساأن ذوبان اجلليد 
بني البلدين مما �ساعد يف دفع اأ�سواق 

اخلام لالرتفاع اثنني باملئة.

بحلول  فاإنه  رويرتز  وكالة  وبح�سب 
جرينت�ض،  بتوقيت   0436 ال�ساعة 
خلام  االآجلة  العقود  انخف�ست 
اإىل  �سنتا   25 برنت  العاملي  القيا�ض 
بلغت  بينما  للربميل،  دوالرا   60.62
تك�سا�ض  غرب  خلام  االآجلة  العقود 
دوالرا   54.45 االأمريكي  الو�سيط 

للربميل منخف�سة 25 �سنتا.

انخفا�س اأ�سعار النفط
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م.ثيزيري
 

ميثل  اأمام  العدالة  م�ؤخرا �شباب 
اأقل  على    �شنة   39 اىل   19 بني 
تقدير  اأغلبهم  من البطالني  ذّوي 
يزيد  ال  حمدود  تعليمي  م�شت�ى 
عن الثان�ي ، يقطن�ن يف مناطق 
�شحراوية  حتى  اأو  داخلية  نائية 
احلياة    �رشوط    فيها  تنعدم 
ن�شاطات  اأغلبهم  ميار�س  ،فيما 
النقل      ، التجارة  بني  تختلف 
 ، الغنم    رعي  اأو  ال�رشعي  غري 
اإ�شتغلّهم اأمراء جماعات اإرهابية 
ت�شكيل  اإىل  دوما  ي�شع�ن  خطرية 
�شاأنهم  من  واإ�شناد  دعم  خاليا 
مقابل  واملعل�مة  امل�ؤونة  ت�فري 
اأو  ا�شتعادة  ل�شمان  مالية  مبالغ 
اجلماعات  تلك  ن�شاط  ا�شتمرار 
اأنف�شهم   ال�شباب  اأولئك  ،ليجد 
بتهم  ل�شن�ات    الق�شبان  خلف 
ثقيلة  ترتبط  باإ�شناد  جماعات 
من  جّ�  خلق  على  تعمل  ارهابية 
الالأمن وزرع  الرعب  يف اأو�شاط  

ال�شكان .

متهمون يروون تفا�صيل  
جتنيدهم

» ل.ي��شف« �شاب يف  الع�رشينيات  
من العمر راعي غنم مبنطقة �شي 
من  ب�مردا�س  ب�الية  م�شطفى 
يف  اأفراها  بع�س  يعمل    عائلة 
نف�شه  ،وجد  الع�شكري  ال�شلك 
من  جّند  بعدما  الق�شبان  خلف 
يف  وزميله  حّيه  اأبناء  اأحد  قبل 
جماعة    ل�شالح  للعمل  الدرا�شة 
اإرهابية  حملية يرتاأ�شها املدع� 
»  م .ي��شف » ،كلّف يف اأول مهّمة 
بالطريق عم�مي  له بحفر حفرة 
االإرهابيني  م�شاعدة  بغر�س 
ت�شتهدف  التي  القنابل  زرع  على 
،يروي  ال�طني  الدرك  عنا�رش 
عن تفا�شيل  جتنيده :«التقيت  مع 
�شديقي املدع� »ع .نبيل » الذي 
جماعة    مع  يتعامل  اأنه  اأخربين 
.ي��شف  »م  امارة   حتت  ارهابية 
معهم   العمل  علّي  ،وعر�س   «
 2007 �شنة  ويف   ، الفكرة  فقبلت 
البلدي  امللعب  اإىل  معه  ت�ّجهت 
ثالث  التقينا  اأين  ب�ظهر،  لقرية 
زمالئي يف  اأحد  ،منهم  اإرهابيني 
ي�ا�شل« » طلب مني   ، الدرا�شة« 
االأمري  العمل معهم يف احلرا�شة 
قنبلة  ي�شلّمنا  اأن  ،قبل    والتاأمني 
كرت�ن  علبة  داخل  م��ش�عة 
وت�جهنا اإىل الطريق الرابط بني  
و زم�ري  منطقة �شي  م�شطفى 
ت�شلكه   الذي    الطريق    ،وه� 
ال�طني  الدرك    مركبات  عادة 
بعمق    حفرة  بحفر  قمت  اأين   ،

حمّدد ،وو�شعنا القنبلة التي تّ�ىل 
تفجريها بقية االإرهابيني مبجرد 
،التي   الدرك  مركبات    و�ش�ل 
دون    بليغة  اأ�رشار  بها  حلقت 

ت�شجيل خ�شائر ب�رشية ».
االإرهابيني   من    كثريا    اأقنعت   «
اأن  يل    فكيف  ال�شالح    لي�شع�ا 
اأع�د اإىل معاقل  امل�ت؟ » ،هكذا 
واجه  املتهم »ب .ي�ن�س«  قا�شي 
حمكمة  اجلنايات  بالعا�شمة  يف  
�ش�ؤاله عن ظروف عمله جمّددا 
االإرهابية    اجلماعات    ل�شالح 
النا�شطة مبعاقل  والية ب�مردا�س 
ال�شلم   قان�ن  من  ا�شتفاد  بعدما 
يف   جاء  حيث   ، وامل�شاحلة 
ال�شابقة    امل�شالح  حما�رش 
واالإ�شتعالمات   االأمن      لدائرة 
ٌعرث  ر�شالة  يف  ورد  ا�شمه  اأن 
متّ�يف     اإرهابي  بح�زة    عليها 
»ي�ن�س«  اأن  فح�اها  يف  جاء   ،
االإرهاب   دعم  عنا�رش  اأحد  ه� 
لنف�س  �شباب   جتنيد  على  يعمل 
مع   ات�شال  على  ،واأنه  الغر�س 
املت�اجد  »ب.�شعيد«  عّمه    ابن 
مبعاقل  االإرهاب واملبح�ث عنه 
منذ �شن�ات، وه� ما مل يجد له 
لقب  اأن  ،م�ؤكدا  ج�ابا  املتهم 
جمّددا  وّرطه  من  ه�    عائلته 
،ي�شيف: » خيرّيت بني اأن اأ�شاعد 
م�شالح  االأمن لالإيقاع بابن عمي 
ف�شلت   ومّلا   ، ال�شجن  اأدخل  اأو 
العملية لّفقت  الق�شية �شدي   »،  
اأبت   االت�شاالت    ك�ش�ف  اأن  اإال 
على  احلقيقة    تك�شف  اأن  غري 
اأن ابن عم »ي�ن�س« ه� من ات�شل  
به  ليطمئن  على �شحة  والدته  

لتك�ن دليل براءته.

حذيفة اجلند و�صفيان 
الف�صيلة يّركزان على �صباب 

بومردا�س

التي  االإرهابية    اجلماعة  عملت 
امل�من    »عبد  املدع�  يرتاأّ�شها 
اجلند«   »حذيفة  املكنى  ر�شيد 
اأمري ما يعرف  بتنظيم القاعدة 
االإ�شالمي    املغرب  بالد    يف 
النا�شطة مبعاقل ب�مردا�س على 
ال�الية  �شباب  من  عدد  جتنيد 
النائية  املناطق  �شكان    �شيما 
االإجتماعية   ظروفهم  م�شتغلني 
ال�شعبة ،كما رّكزت  اجلماعة  يف 
حماولة فا�شلة منها الإعادة بعث  
باال�شتعانة    االإجرامي  ن�شاطها 
التائبني  االإرهابيني  من  بعدد 
الذين مل يجدوا بّدا  �ش�ى  تلبية  
طلبات  اجلماعة ، منهم املدع� 
اإرهابي  عن�رش  الدين«  خري  ن   «
�شابق  ا�شتفاد من تدابري ال�شلم 
بعدما    للحدادة    ليفتح حماّل   ،
اأنه بقي  عانى من البطالة  ، اإال 

حتت اأعني  اأمري اجلماعة  الذي 
وجّنده خلدمة  به جمّددا  ات�شل 
من     2008 �شنة  منذ  اجلماعة 
،جمع  ال�شباب    جتنيد      خالل 
الغذائية  امل�ؤن  ،ت�فري  االأم�ال 
واأنه  ،خا�شة  النقالة  واله�اتف 
االإرهاب     معاقل  جّيدا  يعرف 
بل   ، وزو  وتيزي    ي�رش  مبنطقة 
وذهب اإىل اأبعد من ذلك ليرتّقب 
اجلي�س  عنا�رش    حتركات 
مل�شاعدة اجلماعة االإرهابية  يف  

ن�شب الكمائن  املزيفة .
نف�س الكتيبة  النا�شطة باملنطقة 
اأعادت    الثانية من نف�س ال�الية 
تائبني  ارهابيني  خم�شة  جتنيد 
�شف�فها  يف  االإنخراط  عاودوا 
منذ �شنة2006  ابزرهم »م .عبد 
اأحد  »ي�ي�«  املكنى  الرحمان« 
ال�اقعة  ب�ظهر  قرية  �شكان 
ب�الية    م�شطفى  �شي  مبنطقة 
عا�شت  طاملا  ،والتي  ب�مردا�س 
من  بكثري  دفع  كبريا  تهمي�شا 
ب�شف�ف    االإلتحاق    اإىل  �شبابها 
يف  ي�ي�«   « ،يق�ل  االإرهاب 
حما�رش االأمن: » جّندين االإرهابي 
املدع�«ح .ي��شف«  وعر�س علّي 
العمل ل�شالح اجلماعة من خالل 
اجلي�س،  ق�ات  حتركات  د  تر�شّ
الدرك واحلر�س البلدي، بغر�س 
قتلهم واالإ�شتيالء على اأ�شلحتهم 
للهج�م  يخّطط�ن  كان�ا  لقد   ،
مل  لكنهم  للدرك  مركز  على 
 »: ي�شيف  ذلك،«  من  يتمكن�ا 
كلّفت مبراقبة راعي غنم  بعدما  
يح�ز  اأن  معل�مات  الينا  وردت 
اأع�ان  اأحد  ك�نه    �شالح  على 
احلر�س البلدي،نعم لقد �شاركت 
يف اختطافه  كما زّودت امل�ش�ؤول 
ب�رشائح هاتف نقال لطلب الفدية 

من عائلة ال�شيخ ».
عبد الرحمان  مل يكن  ال�حيد من 
اأبناء قرية ب�ظهر الذين  وجدوا 
 ، االإرهاب    خدمة  يف  اأنف�شهم 
اأبناء  من    عدد  االأمر  طال    بل 
القرية، على غرار كل »خ .فاحت » 
،«خ .مراد« و«ب .جمال » الذين 
د  وتر�شّ امل�ؤونة،  بجلب  كلّف�ا 
ي�ؤكد  ،ما  الذاتي  الدفاع  عنا�رش 
اأن التجنيد ال�شباب يعتمد  على 
معهم  ن�شاأت  حمرتفة    ارهابية 
جيدا     وتدرك  البيئة  نف�س  يف 

ظروف  معي�شتهم .
الكرمي  .عبد  ،«ب  »م.حممد« 
.علي«  و«د   « ،«ز.ن�رالدين   «
مقرات  يف  القب�س  عليهم  األقي 
اعرتافات   على  ،بناءا    �شكناهم 
اجلماعات  زّودوا  اأنهم  ت�ؤكد 
امارة   حتت  النا�شطة  االإرهابية 
ايعك�رن  بغابة  اجلند«  »حذيفة 
باله�اتف    وزو    تيزي  ب�الية 
 ، ومالب�س  غدائية  م�اد   ، نقالة 

وهي امل�ؤون  التي كان�ا ينقل�ها 
معاقل   اإىل  اخلا�شة  ب�شيارتهم 
االإرهاب ، واالأمر نف�شه  بالن�شبة 
لكل من » ا .حميد« و«ق .عادل »، 
من�ذجني اأخرين  ل�شباب جّندوا 
�شمن جماعة اإرهابية يرتاأ�ّشها » 
زهري حارك » املعروف »ب�شفيان  
الف�شيلة » وتّ�رطا يف �رشاء جهاز 
،كما   اجلماعة  لفائدة  �شكانري 
تكفال بنقل امل�ؤون مقابل مبالغ 
ال�شجن   ماآلهم  ،ليك�ن    مالية 
ثمانية  اإىل  و�شلت  ملّدة  النافذ 

�شن�ات .

طالب يف ال�صريعة  يدعم  
�صرية اأبو  بكر ال�صديق

تائب  اإرهابي   « .ن�رالدين  »ح 
الق�شديرية  البي�ت  باأحد  يقطن 
مبنطقة �رشاربة  انطلق يف حياة 
جديدة  بعدما ق�شى �شن�ات يف 
التجارة  اختار    االإرهاب  معاقل 
لك�شب ق�ته ،تزّوج واأجنب اأبناءا 
ال�رشيعة  بكلية  يلتحق  اأن  قبل 
بخروبة لدرا�شة ال�رشيعة   ،اإال اأن 
االإرهابي »خ .م��شى »   املكنى 
»حذيفة طلحة »  اأمري �رشية »اأب� 
حتت  املنظ�ية  ال�شديق«  بكر 
ل�اء اجلماعة االإ�شالمية للدع�ى 
مبناطق  النا�شطة  والقتال 
ملعاودة    عليه  األّح  ال��شط، 
االنخراط جمّددا بهدف ت�شكيل 
خلية دعم وا�شناد، فعنّي و�شيطا 
الإي�شال طلبات االإرهابيني، حيث 
االإرهابيني  من  بعدد  يلتقي  كان 
�رشق  ال�شيار  الطريق  بنفقي 
امل�ؤن    اي�شال  ليت�ىل  غرب 
مبنطقة  االإرهاب  معاقل  اإىل 
ثم   ،   الب�يرة  والية  االأخ�رشية 
كلّف بتم�يلهم باأجهزة ات�شاالت 
حمملّة،  كمبي�تر  غرار  على 
بطاقات ذاكرة، بطاريات �شحن 
اأن مل  يبدي ندما  اإال  اله�اتف، 

مقتنع  اأنه  واأكد  ،بل  ذلك  على 
باأفكار جهادية تهدف اإىل تغيري 

نظام احلكم.

بال�شجن   حاليا  ي�جد  املتهم   
بعدما حكم عليه بخم�شة �شن�ات 
يف  االإنخراط  جناية  عن  �شجن 
بث  على  تعمل  اإرهابية  جماعة 

الرعب يف اأو�شاط ال�شكان.

 عبد القهار  بن حاج  عينة 
حية

بلحاج   القهار  عبد  ال�شاب  كان 
القيادي  حاج«  بن  »علي  ابن 
ال�شابق يف احلزب املحل والذي 
الثنية   يف  االإرهاب  مبعاقل  قتل 
الذين    العا�شمة  �شباب    اأحد 
»ك  االرهابي  قبل  من    جّندوا 
حاليا   يت�اجد  الذي     « .ه�شام 
ت�شلمته  بعدما   ، ال�شجن  يف 
الق�شائية  ال�شبطية    م�شالح 
اأمن  من    بالبليدة  االأمن  لدائرة 
تيزي وزو بعدما فّر من �شف�ف 
،قبل  »ميزرانة«  االرهاببغابة 
 2006 �شنة  �رشاحه  يطلق  اأن 
،غري    ال�شلم  تدابري    اطار  يف 
دعم  عكن�رش  ن�شاطه  عاود  اأنه 
�شباب  من    كثري  جتنيد    وتّ�ىل 
 « القهار  »عبد  منهم    العا�شمة 
الفكرة  قب�ل  يرتدد يف  الذي مل 
حميط   يف  ن�شاأ    واأنه  خا�شة 
 وجعله  �شاعده كثريا على ذلك 
بدوره     لي�شبح   ، �شهلة  لقمة 
اأحد  اأع�شاء  خلية ا�شناد  ودعم  
االإرهاب مبعاقل ب�غني  ب�الية 
تيزي وزو  رفقة كل من  املدع� 
»ب .اليا�س »،« ب .عبد الرحمان 
كان�ا  حيث   ،  « .ح�شني  و«ب   «
ال�شباب   جتنيد  عملية  يت�ل�ن 
امل�شلح   العمل  على  وحثهم 
اأن  ،قبل  املادي  الدعم  وتقدمي 

يقتل  مبعاقل  الثنية. 

لكتيبة  اإ�صناد  عنا�صر   3
فتح واأبو بكر يف قب�صة  

الأمن

 األقت  م�شالح االأمن  القب�س على 
كل من  »�س. ر�شيد«، »ب. ميني« 
»حنظلة«   املكنى  وليد«  و«ع. 
وادينا من قبل حمكمة  اجلنايات 
العا�شمة ،بعدما  مبجل�س ق�شاء 
جماعة  اإىل  انتماءهما  ثبت 
�شنة  خالل  م�شلحة  ارهابية 
بكر«،  اأب�  بكتيبة«  تعرف   2008
الفار  االإرهابي  يرتاأ�شها  والتي 
على  كان�ا    ،كما  اهلل  عبد  »ب. 
ال�ليد«  »خالد  باملدع�  عالقة 
الفتح.  كتيبة  �شمن  النا�شط 
�شمن  كانا  والثاين  االأول  املتهم 
وانح�رشت    واإ�شناد  دعم  خلية 
اجلماعات  تزويد  يف  مهمتهما 
اله�اتف  ب�رشائح  االإرهابية 
يف  والطعام،  واملالب�س  النقالة 
بعيادة  يعمل  الثالث  كان  حني 
خا�شة باجلماعة االإرهابية التي 
اأب�  املكنى«  االإرهابي  يتزعمها 
نف�شه  ي�ّشلم  اأن  قبل     « ن�شيبة 

مل�شالح االأمن
 راعي غنم  ميول  ارهابيي 

غابات بلعبا�س

ال�طني  الدرك  كتيبة  اأوقفت 
�شيدي  ب�الية  املاء  لراأ�س 
الفارط    ال�شهر  بلعبا�س من�شف 
ال�شبع  وادي  مبنطقة  �شاب 
ورود  عقب  غنم،  كراعي  يعمل 
مع  ات�شاالته  ح�ل  معل�مات 
الن�شطة  االإرهابية  اجلماعات 
الراعي  ال�الية  جن�ب  بغابات 
اأحيل  على التحقيق بتهمة دعم 
واإ�شناد اجلماعات االإرهابية عن 
طريق تقدمي امل�ؤونة ومعل�مات 
اأفراد  حتركات  بخ�ش��س 

االأمن.

»خاليا الدعم والإ�صناد«

ال�سقوط يف  �سراك اجلماعات الإرهابية
 »خاليا الدعم والإ�صناد« هي الكنية اأو الت�صمية التي تلقيها العدالة على عاتق الأ�صخا�س الذين ميولون الإرهاب ولو بقطرة ماء،  حيث ت�صهد  املحاكم 

اجلنائية  على امل�صتوى الوطني تزايدا  ملحوظا يف  عدد  الق�صايا  املتعلقة بخاليا  دعم  واإ�صناد  اجلماعات الإرهابية ، اأبطالها  �صباب يف مقتبل  العمر 
وجدوا اأنف�صهم يف خدمة اجلماعات الإرهابية التي  تّتبع  خمّططا  جتنيديا  جديدا  يقوم على ا�صتغالل الظروف الإجتماعية لهوؤلء  بعدما اأ�صبحت  

الأفكار اجلهادية  ل جتدي نفعا  يف اإعادة بعث  ن�صاط  ما بقي من  فتات اجلماعات الإرهابية التي ت�صعى للم�صا�س  باأمن  الدولة وتدمري ما بقي من 
اأ�ص�صها، حيث انتهجوا �صيا�صة جديدة متثلت يف الإغراء املايل وا�صتهدفوا فئة �صباب املناطق النائية.



الكلوي  الق�صور  مر�صى  عرب 
على  ال�رشقي  اجلنوب  بواليات 
غرار مترنا�صت ، ايليزي ، ورقلة 
وبدرجة  غرداية   ، الوادي   ،
معر�ض  يف  االأغواط  والية  اأقل 
حديثهم مع يومية »الو�صط » ، عن 
معاناتهم  من  ال�صديد  ا�صتيائهم 
 ، مر�صهم  مع  املتكررة  اليومية 
الذي يحتم عليهم القيام بزيارات 
اال�صت�صفائية  للموؤ�ص�صات  دورية 
هي  و   ، الدم  ت�صفية  اأجل  من 
املر�صى  يكررها  التي  العملية 
 ، اأ�صبوعيا  االأقل  على  مرتني 
على  رهيبا  �صغطا  �صكل  مما 
امل�صت�صفيات و العيادات ، مبا اأن 
تلبي  مل  املتوفرة  امل�صتلزمات 

حاجيات املر�صى .
قال  مت�صل  مو�صوع  ويف 
القائم  امل�صكل  من  املت�رشرين 
بعد  يوما  تزداد  معاناتهم  باأن  
يوم مع املوؤ�ص�صات اال�صت�صفائية 
بهاته الواليات ، و حتى العيادات 

ال�صاأن يف خمتلف  بهذا  املهتمة 
البلديات ، اأين تعرف هذه االأخرية 
من  هائلة  باأعداد  و  كبريا  اإقباال 
جانب مر�صى الكلى ب�صفة يومية 
الذي  االكتظاظ  اإىل  اأدى  مما   ،
حتم على البع�ض من حتمل اآالمه 
اإىل اليوم املوايل لتلقي العالج ، 
امل�صكلة  هذه  اأثارت  حيث 

املر�صى  و  االأهايل  �صخط 
طالبوا  اأين   ، ال�صواء  حد  على 
بالواليات  اجلمهورية   والة  من 
ب�رشورة   ، ذكرها   ال�صالف 
اأزمتهم  الإنهاء  العاجل  التدخل 
مع   الت�صفية  اأجهزة  اأقدمية  مع  
املتمثل   ، الطبي  العتاد  نق�ض 
هذه   ، الدم  ت�صفية  اأجهزة  يف 

يف  متوفرة  كانت  اإن  و  االأخرية 
بع�ض املوؤ�ص�صات اال�صت�صفائية ، 
اإال اأنها مل ت�صتطع تلبية حاجيات 
ب�صكل  املتزايد  املر�صى  اأعداد 

ملحوظ يف االآونة االأخرية .
 من جهة اأخرى عربت جمعيات 
حملية مهتمة بال�صاأن الطبي عن 
جتاهل  من  ال�صديد  امتعا�صها 
من  الفئة  لهذه  القطاع  م�صوؤويل 
على  املح�صوبة  و   ، املجتمع 
مرياوي   حممد  الوزير  قطاع 
اأن  و  ، خا�صة  للتكفل مب�صاكلهم 
االأمر انعك�ض على �صحتهم ، مبا 
تطاق  ال  اآالم  من  يعانون  اأنهم 
احلركات  طالبت  حيث   ، يوميا 
اجلمعوية املحلية بهاته الواليات  
التحرك  ب�رشورة  الوزير  من 
يف  عيادات  الإن�صاء   ، العاجل 
الوالية  اإقليم  اأنحاء  خمتلف 
مر�صى  معاناة  م�صل�صل  الإنهاء 
م�صقات  مع  الكلوي  الق�صور 
التنقل و االنتظار لتلقي العالج .

اجلاري  االأ�صبوع  منت�صف  جتمهر 
متو�صطة  اأمام  والتالميذ  االأولياء 
اينغر  ببلدية  حممد  احلاج  ال�صيخ 
�صالح  عني  االدارية  باملقاطعة 
تنديدا   ، مترنا�صت  لوالية  التابعة 
الكارثية  باالأو�صاع  اأ�صموه  مبا 
وتف�صي مظاهر احلقرة والتهمي�ض 

.
التالميذ  و  االأولياء  ممثلي  قال 
حممد  احلاج  ال�صيخ  مبتو�صطة 
لوالية  التابعة  اينغر  مبدينة 
مترنا�صت يف ت�رشيح لهم مع يومية 
لل�صارع يف  »اأن خروجهم  »الو�صط 
خلفية  على  جاء  احتجاجية  وقفة 
تتخبط  التي  املزرية  االو�صاع 
الرتبوية  املوؤ�ص�صة  ذات  فيها 

ناهيك عن تف�صي مظاهر احلقرة 
اأثر  الذي  االأمر  وهو  والتهمي�ض، 
العلمي  التح�صيل   على  �صلبا 
املقبلني  اأولئك  خا�صة  للتالميذ 
�صهادة  امتحانات  اجتياز  على 

التعليم املتو�صط .
 ومعلوم اأن قطاع الرتبية باملناطق 
النائية  مترنا�صت  بوالية  النائية 
يعترب من بني القطاعات التي تئن 
حتت وطاأة �صوء الت�صيري  وتفاوت 
تذيل  بدليل  الرقابية  االدوات 
الوالية للرتتيب الوطني على مدار 
ع�رشين �صنة يف نتائج االمتحانات 
النهائية  ل�صهادة التعليم االبتدائي 

، املتو�صط والثانوي .
�أحمد باحلاج  

ببلدية  الفجر  حي  قاطني  يعاين   
ت�رشبات  ا�صتمرار  مع   ، ب�صكرة 
التهيئة  وانعدام  القذرة  املياه 
اإىل  يومياتهم  احل�رشية مما حول 
ال�صلطات  التزام  ظل  يف   ، جحيم 
جملة  حيال  ال�صمت  املحلية 
يتخبطون  التي  العديدة  النقائ�ض 

فيها بعدما  جتاوزها الزمن .
نا�صد ممثلو حي الفجر التابع اإداريا 
يف  بب�صكرة  بالعالية  البلدي  للفرع 
 ، »الو�صط«   جريدة  مع  حديثهم 
البلدي  ال�صعبي  املجل�ض  رئي�ض 
برجمة  ب�رشورة   ، ب�صكرة   ببلدية 
القريب  يف  ميدانية  زيارة  لهم 
حجم  على  للوقوف   ، العاجل 
يكابدونها  التي  اليومية  املعاناة 
املياه  ت�رشبات  مع�صلة  مع   ،
امل�صتعملة ، وما اجنر عن ذلك من 
 ، يومياتهم  �صلبية على  انعكا�صات 
القذرة   املياه  برك  انت�صار  ب�صبب 
البعو�ض  انت�صار  عنها  التي جنم   ،
زهاء  يوميات  ينغ�ض  بات  وهو 
ت�صكو  تزال  ال  التي   ، ن�صمة   1000
اأي�صا من انعدام التهيئة احل�رشية 
، وذلك على خلفية احلالة املزرية 
الطرقات  �صبكة  ت�صهدها  التي 
هذه  اأ�صبحت  ،بعدما  الداخلية 
االأخرية  ت�صهد انت�صار كبري للنقاط 
ال�صوداء الناجمة عن تاأكل االأر�صية 

الباطنية ، مما اأحلق اأ�رشارا كبرية 
مع   ، النفعية  املركبات  ب�صائقي 
�صيارات  �صائقي  معظم  امتناع 
الزبائن  نقل  يف  ال�رشعية  االأجرة 
ب�صبب   ، ذاته   للحي  املتوجهني 
للطرقات  امل�صتمر  التدهور  حالة 
بالن�صبة  ال�صيء  نف�ض   ، املذكورة 
لالإنارة العمومية اإذ حتولت معظم 
االأعمدة لديكور يزين واجهة احلي 
، يف ظل ا�صتمرار معاناة ال�صاكنة 
الذي   ، الدام�ض  الظالم  �صبح  مع 
لعل   ، �صلبية  �صلوكيات  اأجنر عنه  
املذهل  االنت�صار  اأبرزها  من 
االآفات  ومتعاطي  ملروجي 
اأنواعها  مبختلف  االجتماعية 
حفيظة  اأثار  ومما   . واأ�صكالها 
بب�صكرة هو  الفجر  ال�صاكنة بحي  
غياب اإرادة حقيقية من ال�صلطات 
 ، اإن�صغاالتهم  معاجلة  يف  املحلية 
بال�صكان  يدفع  بات  الذي  االأمر 
املمتع�صون للتهديد بالت�صعيد من 
لل�صارع  باخلروج  خطابهم  لهجة 
اأمام  اإحتجاجية  وقفات  وتنظيم 
للمطالبة مبا و�صفوه  البلدية  مقر 
االإ�صتفادة  يف  امل�رشوع  بحقهم 
االإمنائية  العمليات  خمتلف  من 
املوجهة يف اإطار حت�صني امل�صتوى 

املعي�صي للمواطن .
�صالح ،ب

يتخبط �ملئات من مر�صى �لق�صور �لكلوي �جلنوب �ل�صرقي يف جملة من �مل�صاكل �أثناء قيامهم بعملية 
�لت�صفية و �لتي تاأتي يف مقدمتها �هرت�ء �ملعد�ت و �الكتظاظ على م�صتوى �ملوؤ�ص�صات �ال�صت�صفائية 

وهو ما فتح باب �لت�صاوؤل جمدد� عن م�صري �الأمو�ل �ل�صخمة �ملر�صودة للتكفل بهذه �لفئة �له�صة من 
�ملجتمع �ملحلي .

�هرت�ء و نق�ص �ملعد�ت و �الكتظاظ  بامل�صت�صفيات  ور�ء معاناتهم

�أحمد باحلاج 

مر�صى الق�صور الكلوي باجلنوب 
ينا�صدون الوزارة 

امل�صرتكة  االأمن  م�صالح  اأعلنت 
على  احلرب   ، ورقلة   بوالية  
امل�رشوبات  وم�صتهلك  مروجي 
اإطار   يف  وذلك   ، الكحولية 
التج�صيد الفعلي ملخطط احتالل 
ويف  فورية  مبداهمة   ، امليدان 
مواقع  و  ملخازن  االأوقات  جميع 
اأجل  من   ، الكحوليات  ترويج 
ال�رشقي   اجلنوب  عا�صمة  تطهري 
 ، امل�صينة  الظاهرة  هذه  من 
والتي و�صفتها اجلمعيات املحلية  

بالدخيلة .
الدرك  و  االأمن  م�صالح  جنحت 
الوطنيني  ببلديات ورقلة ، تقرت 

ال�صنة  خالل  م�صعود  حا�صي  و 
عملية   18 تنفيذ  من   ، اجلارية 
مداهمة  من  مكنت  نوعية  اأمنية 
و  حجز  مع   ، �رشية  م�صتودعات 
توقيف  �صاحنات م�صبوهة ، حيث 
النوعية  العمليات  هذه  اأ�صفرت 
من االإطاحة بـ 25  �صخ�صا �صبط 
بحوزتهم 25900 قارورة خمر من 
خمتلف االأ�صكال واالأنواع ، موجهة 
ال�صخ�صي  واال�صتهالك  للرتويج 
ليتم   ، �رشعية  غري  بطريقة  
امل�صبوطة  املحجوزات  م�صادرة 
االخت�صا�ض  لدوائر  ت�صليمها  و 
املعنية ، ممثلة يف كل من م�صالح 

مديرية اأمالك الدولة و مفت�صيات 
 ، اجلزائرية  اجلمارك  اأق�صام 
املوقوفني  فيما مت حتويل جميع 
م�صتوى  على  املعنية  للم�صلحة 
 ، املنطقة  ذات  اخت�صا�ض  اإقليم 
القانونية  االإجراءات  ال�صتكمال 
ملفات  واإعداد   ، املوقوفني  مع 
ق�صائية �صدهم ومن ثم  امتثالهم 
اأمام وكالء اجلمهورية لدى حماكم 
 ، ورقلة   بوالية  الكربى  البلديات 
للنظر يف و�صعيتهم بتهمة احليازة 
بطريقة  بالكحوليات  واملتاجرة 
اأوردت  ما  وفق    ، �رشعية  غري 
تفا�صيل  على  املطلعة  م�صادرنا 

الهادئة  املدينة  تطهري  عملية 
 ، ال�صلبية  ال�صلوكيات  هذه  من 
ثمنت  فقد  ذلك  اإىل   باالإ�صافة 
�صواء  الفعالة  املحلية  اجلمعيات 
باإقليم  و  نف�صها  الوالية   بعا�صمة 
قوات  ن�صاط    ، عموما  الوالية 
االأمن امل�صرتكة  ملجابهة مروجي 
وم�صتهلكي اخلمور علنا ، مطالبة 
الوالية  وايل  من  ال�صدد  ذات  يف 
ب�رشورة  بو�صتة   ال�صديق  اأبوبكر 
قرارا  الإ�صدار   ، العاجل  التدخل 
عرب  الكحوليات  بيع  مبنع  يق�صي 

االأحياء و االأماكن امل�صبوهة .
�أحمد باحلاج 

م�صالح �الأمن بورقلة 

�أمن والية تندوف 

احلرب على مواقع تخزين وترويج الكحوليات
.      ��صرتجاع  25900 قارورة خمر خالل �ل�صنة �جلارية

ي�صتقبل حوايل 977 مكاملة خالل ت�صع اأ�صهر الفارطة

متو�صطة �ل�صيخ �حلاج حممد بتمرن��صت 

حي �لفجر بب�صكرة

الأولياء والتالميذ يحتجون 

ت�صرب املياه القذرة 
و انعدام التهيئة  
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الأمن  العمليات  قاعة  ا�صتقبلت 
ا�صهر  ت�صع  خالل  تندوف  والية 
مكاملة   987 حوايل  الفارطة  
 ، املواطنني  قبل  من  هاتفية 
موزعة على الرقمني االأخ�رشين 
�رشطة  وخط   104 و   15/48
�صمحت  حيث   ،17 النجدة 

من  الواردة  املكاملات  خمتلف 
و�صملت  الق�صايا  عديد  معاجلة 
مكاملة    129 النداءات  هذه 
لتقدمي يد امل�صاعدة   و االإغاثة 
بالتبليغ  خا�صة  مكاملة   315  ،
املرور-ال�رشقة- حوادث  )عن 
احلرائق-حاالت االإختفاء( ، 143 

خمتلف  بطلب  خا�صة  مكاملة 
والتوجيهات  اال�صتف�صارات 
اإىل جانب 400   ، اأخرى  وحاالت 

مكاملة لطلب التدخالت.
اأمن  �رشطة  قوات  وتبقى  هذا   
جميع  يف  جمندة  تندوف  والية 
�صاعة   24 مدار  على  و  االأوقات 

تندوف  �صاكنة  تدعو  التي  و 
خطر  اأي  على  االإبالغ  اإىل 
عن  وممتلكاتهم  حياتهم  يهدد 
املجانية  الثالثة  االأرقام  طريق 
املديرية  طرف  من  امل�صخرة 

العامة لالأمن الوطني .
�أحمد باحلاج 



قرطاج  ق�رص  �إىل  �ل�سباق  خالل 
وفقا  �لفائز  �سعيد  قي�س  �أطلق 
للنتائج �لأولية لالنتخابات برئا�سة 
�لت�رصيحات  من  جملة  تون�س، 
�لوطنية  �لق�سايا  ب�ساأن  �لقوية 
و�لقومية، تر�سم �ملرحلة �لقادمة 

لتون�س.
قي�س �سعيد، كان قد �ختار عبارة 
حلملته  �سعار�  يريد"  "�ل�سعب 
مت�سكه  لتلخ�س  �لنتخابية، 
 ،2011 "�ليا�سمني"  ثورة  باأهد�ف 
منظومة  �سد  �أ�سا�سا  قامت  �لتي 
لعقود  تون�س  حكمت  �سيا�سية 
�نت�سار  نتائجها  من  وكان  عدة، 
ويف  �لبالد  و�لفا�سدين يف  �لف�ساد 
حديث عقب �إعالن فوزه باملرور 
�إىل �لدورة �لثانية من �لنتخابات، 
�لوحيد  �ل�سيء  �إن  �سعيد  قال 
�ل�سعب  �إر�دة  نقل  هو  يهمه  �لذي 
و�لت�رصيع  �لقانون  م�ستوى  �إىل 
�لقومية  �لق�سية  وبخ�سو�س 

)فل�سطني(،  �لعرب  لدى  �لرئي�سة 
�لعرب  م�سكلة  �أن  �سعيد  �عترب 
يف  معترب�  �ليهود،  مع  لي�ست 
�لوقت نف�سه �أن م�ساألة �لتطبيع مع 

�إ�رص�ئيل، خيانة عظمى.
"حالة  يعي�سون  �لعرب  �إن  وقال 
وغا�سب"،  حمتل  كيان  مع  حرب 
حلاملي  �ل�سماح  بعدم  متعهد� 
�لإ�رص�ئيلية  �ل�سفر  جو�ز�ت 
��سرتعت  وقد  تون�س  بدخول 
�لق�سية  من  �سعيد  مو�قف 
�لفل�سطينيني  �لفل�سطينية، �هتمام 
�لتو��سل  مو�قع  على  و�إعجابهم 
باأنه  �لبع�س  وو�سفه  �لجتماعي، 
"مر�سح �لفل�سطينيني �إىل �لرئا�سة 

�لتون�سية".

�سيدة تون�س �لثالثة
�سعيد  قي�س  فوز  عن  �لإعالن  مع 
و�سائل  رّكزت  �لتون�سية،  بالرئا�سة 
�إعالم حملية �هتمامها على عقيلته 
�إ�رص�ف �سبيل، �سيدة تون�س �لثالثة 
بعد و�سيلة  تاريخها �ملعا�رص،  يف 

بورقيبة وليلى �لطر�بل�سي.
من �ملعروف �أن �لن�ساء يف تون�س 
�أخرى  لبلد�ن  خالفا  يلعنب، 
ن�ساطا  �أكرث  وهن  متميزة  �أدو�ر� 
على  ذلك  يف  مبا  و�نفتاحا، 
برزت  حيث  �ل�سيا�سي،  �مل�ستوى 
رئي�س  جانب  �إىل  بورقيبة  و�سيلة 
بورقيبة،  �حلبيب  �لأول  �لبالد 
مدى  على  كبري  دور  لها  وكان 
عقود، تلتها ليلة �لطر�بل�سي زوجة 
بن  �لعابدين  زين  �لأ�سبق  �لرئي�س 
على، و�أخري� �إ�رص�ف �سبيل عقيلة 
قي�س �سعيد، �لفائز يف �لنتخابات 
�لرئا�سية �لأخرية وتقول �ل�سحف 
تون�س  �سيدة  �سرية  عن  �لتون�سية 
�لأوىل �جلديدة، �إنها قا�سية تعمل 
�ملحكمة  رئي�س  وكيل  من�سب  يف 
�لبتد�ئية بتون�س، وهي م�ست�سارة 
لثالثة  و�أم  �ل�ستئناف  مبحكمة 

�أبناء، هم عمرو و�ساّرة ومنى.
تون�س  �سيدة  �أن  �لتقارير  وتذكر 
�لأوىل �جلديدة �سارت على خطى 
و�لدها �لذي كان قا�سيا مبحكمة 

�لتنقل  كثري  وكان  �ل�ستئناف، 
�لبالد  �أرجاء  يف  عمله  بطبيعة 
�إىل  �سبيل، ظهرت  �إ�رص�ف  وكانت 
للرئا�سة  �ملر�سح  زوجها  جانب 
�لقرت�ع،  دورتي  يف  �لتون�سية 

مو�قع  يف  �لن�سطاء  وتد�ول 
�سورها  �لجتماعي  �لتو��سل 
ب�سخ�سيتها  م�سيدين  جانبه،  �إىل 

ومظهرها �جلاد ووقارها.
تون�س  �سيدة  �ستكون  وهكذ�، 

�لآن،  منذ  �سبيل  �إ�رص�ف  �لأوىل 
قبل  من  ومتابعة  �هتمام  حمط 
يف  �لعام  و�لر�أي  �لتون�سي  �ل�سارع 
تو��سلت  تقاليد  �إطار  يف  �لبالد، 

منذ ��ستقالل تون�س عام 1956.

مل يكتِف �لحتالل �لإ�شر�ئيلي بتقتيل وتهجري �أهايل قرية دير يا�شني غرب �لقد�س �ملحتلة عام 1948 و�إقامة م�شتوطنة "جفعات �شاوؤول" على 
�أر��شيها، بل �إنه ي�شتعد يف �لأ�شابيع �لقريبة لفتتاح مقربة يهودية حتت �أر�شها.

من و�شيلة بورقيبة �إىل ليلى �لطر�بل�شي و�شول �إىل �إ�شر�ف �شبيل

ق.د

قي�س �سعيد .."مر�سح فل�سطني لرئا�سة تون�س"
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فل�شطني �ملحتلة

بوابات اجلدار.. م�سائد ومزاجية وعالمات ا�ستفهام!!
جنني  حمافظتي  من  �سبان  �سبعة 
�لغربية  �ل�سفة  �سمال  وطولكرم 
�أ�سيبو� بجر�ح متفاوتة يف عمليات 
�إطالق نار ��ستهدفتهم على فتحات 
�لعن�رصي  �لف�سل  جد�ر  وبو�بات 
يف �لأ�سبوعني �لأخريين يف �لوقت 
حركة  �لبو�بات  فيه  �سهدت  �لذي 

غريبة بني �لفتح و�لإغالق.
عي�سى  ونزلة  زيتا  بو�بات  فعلى 
�سمال طولكرم، وظهر �لعبد جنوب 
مثل  �لبو�بات  من  وغريها  جنني، 
بو�بة �سويكة بطولكرم، يقف جنود 
�لحتالل ل�سطياد �ملو�طنني من 
من  �سبال  يبحثون  �لذين  �لعمال 
�أجل �لدخول لأر��سي 48 ول ين�سى 
�لعامل حممد رفيق جر�د�ت حني 
بو�بة  من  �لدخول  �أيام  قبل  حاول 
ليتلقف  جنني،  جنوب  �لعبد  ظهر 
�أ�سابته  �لتي  �لحتالل  ر�سا�سات 
يف قدمه، لينقل بعد ذلك �إىل معرب 
برطعة �لقريب، ويحتجز ريثما مت 

ت�سليمه لالإ�سعاف.
�أن  �إىل  ملر��سلنا  جر�د�ت  وي�سري 
�أن  دون  �أ�سابوه  �لحتالل  جنود 
وملجرد  عليهم،  خطر�  ي�سكل 
تلك  يف  �جلد�ر  بو�بة  من  �قرت�به 

�ملنطقة.

حتركات مريبة
�لف�سل  جد�ر  بو�بات  وكانت 
بني  �ملنطقة  تلك  يف  �لعن�رصي 
قبل  فجاأة  فتحت  وطولكرم  جنني 
طويلة  �سنو�ت  بعد  �أ�سابيع  عدة 
على �إغالقها من قو�ت �لحتالل، 
بالبو�بات  �ملو�طنون  فوجئ  حيث 

مفتوحة دون جنود، ما �أدى لتدفق 
�إىل  �ملو�طنني  من  كبرية  �أعد�د 
ولكنها  خاللها،  من   48 �أر��سي 
ز�ل  ما  فيما  ذلك،  بعد  �أغلقت 
و�لإغالق  �لفتح  بني  ير�وح  بع�سها 

دون معايري.
بكر  �أبو  علي  �ملو�طن  يقول 
�أر��سينا  �إىل  "دخلنا  ملر��سلنا: 
�لعن�رصي  �لف�سل  جد�ر  خلف 
تلك  خالل  من  �لأوىل  للمرة 
جنود  مر�آى  وعلى  �لفتحات 
�لحتالل �لذين مل يحركو� �ساكنا، 
بعد  �إذ  طويال؛  يدم  مل  ذلك  ولكن 
�أيام هاجمنا �جلنود و�أطلقو�  عدة 
ثم  علينا،  للدموع  �مل�سيل  �لغاز 
�إطالق  عمليات  بد�أت  ذلك  بعد 
�لذين  �لعمال  بني  و�إ�سابات  نار 

يحاولون �لدخول.
هر�سة  حممد  �لنا�سط  ويقول 
�لحتالل  جنود  �إن  ملر��سلنا 
ما  موؤقت،  ب�سكل  �لبو�بات  فتحو� 
�أ�سباب  حول  ونقا�س  جلدل  �أدى 
باأيام  ذلك  بعد  �أغلقوها  ثم  ذلك، 
، وبد�أو� بالت�سييق على �ملو�طنني 

ومالحقتهم.
م�ساألتان  "هناك  و�أ�ساف: 

خمتلفتان، �لأوىل حتدي �ملو�طنني 
�أ�سال للجد�ر وعمل فتحات ب�سكل 
�لدخول لأر��سي  �أجل  م�ستمر من 
�لقط  لعبة  وفق  تتم  وهذه   ،48
�ملا�سية،  �ل�سنو�ت  طيلة  و�لفاأر 
�لتي  �لبو�بات  فتح  م�ساألة  وهناك 
جرت موؤخر� بالرغم من �أنها كانت 

موؤقتة باملجمل".
وعز� هر�سة ما جرى على �لبو�بات 
موؤخر� باأنه مزيج بني لمبالة جنود 
نب�س  ج�س  وبني  �لبو�بات،  على 
�لتي  �ل�سم  فكرة  جتاه  �ملو�طنني 
�ل�سهيوين،  �ليمني  عنها  يتحدث 
�أن  نفى  �لحتالل  جي�س  �أن  علما 
تكون �لبو�بات فتحت بقر�ر ر�سمي 

منه.
�حلالت؛  كل  ويف  �أنه  على  و�أكد 
حتدي  �ملو�طنني  حق  من  فاإن 
و�لدخول  �لعن�رصي  �لف�سل  جد�ر 
 48 �لـ  لأر��سي  �أو  لأر��سيهم 
من  �أو  �لبو�بات  خالل  من  �سو�ء 
�أو  �جلد�ر،  يف  فتحات  خالل 
هذه  كل  لأن  �أخرى،  و�سيلة  باأية 
ووجدت  �رصعية،  غري  �جلدر�ن 
من  وطردهم  �لفل�سطينيني  لتقييد 

�أر�سهم.

انفتاح اإعالمي �سعودي اإماراتي على دم�سق..!!
�أن قر�ر�  �أفادت م�سادر متطابقة 
�سدر  و�أمار�تيا  �سعوديا  �سيا�سيا 
بالنفتاح  �لبلدين  �إعالم  لو�سائل 
�ل�سيا�سيني  �ملحللني  على 
د�خل  �ل�سوريني  و�ملتحدثني 
�ندلع  منذ  مرة  لأول  �سوريا، 

�حلرب.
�إعالم  لو�سائل  �لتوجيه  وجاء 
�لريا�س و�أبو ظبي، باإظهار وجهة 
عرب  �ل�سورية  �حلكومة  نظر 
�لعا�سمة  من  متحدثني  ��ست�سافة 
�لتوغل  عن  للحديث  دم�سق، 
�لر��سي  د�خل  �لرتكي  �لع�سكري 

�ل�سورية، بح�سب ر�ي �ليوم.
�ل�سعودية  �لإعالم  و�سائل  وكانت 
�لنخب  قاطعت  و�لإمار�تية 
�ل�سورية �ملوؤيدة للحكومة و�لقيادة 
�ملجال  �أعطت  بينما  �ل�سورية، 
نظرها  وجهة  متبينة  �ملعار�سة، 
�ل�سوري،  بال�ساأن  يتعلق  فيما 

كذلك قاطع �ملحللون �ل�سيا�سيون 
تلك  �ل�سوريون  و�لإعالميون 
�لكامل  �نحيازها  ب�سبب  �لقنو�ت 

ل�سف �ملعار�سة.
بالفعل مت �لعمل منذ �أيام �لتو��سل 
�ل�سورية،  �لنخبة  من  عدد  مع 
وظهور �ول حملل ع�سكري �سوري 
�لعربية  قناة  على  دم�سق  من 
�حلدث وهو �لدكتور حممد كمال 
بينما  �لع�سكري،  �خلبري  �جلفا 

�عتذر �آخرون عن �لظهور.
يف  م�ساركته  ر�بط  �جلفا  ون�رص 
تغطية قناة �لعربية �حلدث، معلقا 
على �لفيديو يف �سفحته باأنه �ول 
�سعودية  �سا�سة  على  يظهر  �سيف 
�سوريا  يف  �لأحد�ث  �ندلع  منذ 
ويقدم وجهة نظر دم�سق و�ل�سعب 
�خلليجي  للم�ساهد  �ل�سوري 
و�عترب  تعبريه،  ح�سب  و�لعربي 
�جلفا �أن هذ� حتول و�سوف يكون 

هناك عدد من �ملحللني �ل�سوريني 
�لإعالم  و�سائل  على  دم�سق  من 

�ل�سعودية و�لإمار�تية.
على  ياأتي  �لتحول  هذ�  �أن  ويبدو 
خلفية موقف كال من �لريا�س و�أبو 
ظبي من �لعملية �لع�سكرية �لرتكية 
�رصق �لفر�ت، �إذ يعترب �لبلد�ن �أن 
وحدة  يهدد  �لرتكي  �لتحرك  هذ� 
�لعربي،  �لقومي  �لأمن  و  �سوريا 
�ل�سيا�سي  �ملوقف  هذ�  و�إنعك�س 
�لإعالم  و�سائل  تغطية  على 

�ل�سعودية و�لإمار�تية و�مل�رصية.
وقد يكون هذ� �لنفتاح �لإعالمي 
تقاطع  من  �أبعد  دم�سق  على 
و�سوريا  �لدول  هذه  بني  �ملو�قف 
�لرتكي  �لعدو�ن  خلفية  على 
ما  �إىل  �ل�سورية،  �لأر�س  على 
لإعادة  متهيدية  �إجر�ء�ت  يبدو 
بني  �لدبلوما�سية  �لعالقات 

�لريا�س ودم�سق.

ما هي تفا�سيل اتفاق احلكومة ال�سورية مع ق�سد؟
�أعلنت ما ي�سمى "�لإد�رة �لذ�تية" 
مع  �تفاق  �إىل  �لتو�سل   ، �لكردية 
�جلي�س  �نت�سار  على  ين�س  دم�سق 
مع  �حلدود  طول  على  �ل�سوري 
�أنقرة  لهجوم  للت�سدي  تركيا 
لها  �ملو�لية  �ل�سورية  و�لف�سائل 
�سد  �أيام  خم�سة  منذ  �مل�ستمر 

مناطق �سيطرتها.
على  بيان  يف  �لإد�رة  وقالت 
"لكي  في�سبوك  على  �سفحتها 
فقد  �لعتد�ء  هذ�  ون�سد  مننع 
�ل�سورية  �حلكومة  مع  �لتفاق  مت 
�ل�سوري  �جلي�س  يدخل  كي   )...(
وينت�رص على طول �حلدود �ل�سورية 

�سوريا  قو�ت  ملوؤ�زرة  �لرتكية 
"هذ�  �أن  �لدميوقر�طية"، م�سيفة 
�لتفاق يتيح �لفر�سة لتحرير باقي 
�لأر��سي و�ملدن �ل�سورية �ملحتلة 

من قبل �جلي�س �لرتكي".
�إن  �لفرن�سية  �لأنباء  وكالة  وقالت 
بني  �جتماعات  بعد  مت  �لتفاق 
�لتابعة  �لكردية  �لذ�تية"  "�لإد�رة 
�لدميقر�طية  �سوريا  لقو�ت 
�ل�سورية  �حلكومة  عن  وممثلني 
�لرو�سية يذكر  يف قاعدة حميميم 
م�سوؤول  ح�سن،  �سيخ  ع�سمت  �ن 
قو�ت �لدفاع يف ما ي�سمى "�لإد�رة 
�رصق  ب�سمال  �لكردية  �لذ�تية" 

�إىل  �لإد�رة  تو�سل  �كد  �سوريا، 
بدخول  يق�سي  مو�سكو  مع  �تفاق 
�جلي�س �ل�سوري �إىل مدينة كوباين 

)عني �لعرب( �لليلة.
نيتها  "ق�سد"  �أعلنت  �أن  و�سبق 
�إبر�م �سفقة مع �حلكومة �ل�سورية 
و��سنطن  عجزت  �إذ�  ورو�سيا 
�لرتكي  �لق�سف  من  حمايتها  عن 
�لوليات  �ل�سوريون  �لأكر�د  و�تهم 
�لربعاء  و�أطلق  ببيعهم  �ملتحدة 
�جلي�س �لرتكي عدو�نا على �سمايل 
"نبع  عملية  م�سمى  حتت  �سوريا 
�سحايا  خاللها  �سقط  �ل�سالم"، 

مدنيون.



�سيا�سات غري متوقعة:

هل يكرر »جون�سون« جتربة ترامب يف بريطانيا؟
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مركز امل�ستقبل للدرا�سات و 
الأبحاث املتقدمة

اإدارة ملف »الربيك�ست«:

بريطانيا  خروج  م�ساألة  كانت 
الربيك�ست  الأوروبي  الحتاد  من 
عليها  حتطمت  التي  ال�سخرة 
ملجل�س  ماي«  »ترييزا  رئا�سة 
ا�سطرت  حيث  بالدها،  وزراء 
يف  ف�سلت  بعدما  لال�ستقالة 
يُر�سي  جيد  اتفاق  اإىل  التو�سل 
ويف  بالدها  يف  الأطراف  جميع 
الطبيعي  ثم فمن  بروك�سل. ومن 
على  الق�سية  هذه  تطغى  اأن 
ال�سيا�سية  القوى  غالبية  اهتمام 
عامالاً  تكون  واأن  الربيطانية، 
ا يف اختياراتهم ال�سيا�سية.  حا�سماً
»جون�سون«  موقف  كان  ثّم  ومن 
من ق�سية الربيك�ست من العوامل 
احلا�سمة يف جناحه للو�سول اإىل 
من�سبه، ومن ثم كان »جون�سون« 
اإعالنه  من  دقائق  بعد  ا  حري�ساً
على  بريطانيا  لوزراء  ا  رئي�ساً
يف  �سيُنفذ  الربيك�ست  اأن  تاأكيد 
 31 يوم  اأي  املحدد،  موعده 

اأكتوبر املقبل. 
يواجه  ال�سياق،  هذا  ويف 
اأن  ب�سبب  ا  ماأزقاً »جون�سون« 
التفاق  يقبل  الأوروبي  الحتاد 
يف  ماي«  »ترييزا  قدمته  الذي 
للمملكة  يُتيح  والذي  ال�سابق 
املتحدة اخلروج ب�رشط احلفاظ 
على م�سالح الرعايا الأوروبيني يف 
البالد، ف�سالاً عن اللتزام ببع�س 
ال�سابقة،  الأوروبي  التكتل  بنود 
من  بريطانيا  �سيحرم  ما  وهو 
جتارة حرة مع الوليات املتحدة. 
العموم  يف حني يرف�سها جمل�س 
ت�رش  اأنها  معترباًا  الربيطاين، 

بربيطانيا.
وجتدر الإ�سارة اإىل اأن »جون�سون« 
فيما  ا  مت�سدداً ا  نهجاً يتبنى 
حيث  الربيك�ست،  مب�ساألة  يتعلق 
ماي«  »ترييزا  خطة  اأن  يعترب 
الحتاد  مطالباًا  مقبولة«،  »غري 
مفاو�سات  باإجراء  الأوروبي 
يتعلق  فيما  �سيما  ول  جديدة، 
الأمان«  »�سبكة  بند  باإلغاء 
الأيرلندية،  باحلدود  املتعلق 
وهو اإجراء موؤقت يُبقي بريطانيا 
مع  اجلمركي  الحتاد  �سمن 
التو�سل  حلني  الأوروبي  الحتاد 
احلدود  لأزمة  نهائي  حل  اإىل 
اأيرلندا  ومقاطعة  اأيرلندا  بني 
ال�سمالية. ويف حال اخلروج بدون 
بعدم  »جون�سون«  هدد  اتفاق، 
 39 وقدرها  اخلروج  فاتورة  دفع 
م�سرياًا  اإ�سرتليني،  جنيه  مليار 

اأنه �سيُنفق الأموال بدلاً من  اإىل 
للخروج  التح�سريات  على  ذلك 
»جون�سون«  ويرى  اتفاق.  بدون 
اتفاق  دون  اخلروج  تهديد  اأن 
�سيجرب  الأوروبي  الحتاد  من 
بروك�سل على الإذعان ومنح لندن 
اإبرام  لها  �ستتيح  اأف�سل  ا  �رشوطاً
اتفاقيات جتارية مع قوى عاملية 
املتحدة.  والوليات  ال�سني  مثل 
فريق  يت�سمن  احلال،  وبطبيعة 
ا من املت�سددين  »جون�سون« عدداً
خلروج  خطته  يوؤيدون  الذين 
الأوروبي  الحتاد  من  بريطانيا 
يف موعده املحدد، بل وي�سككون 
مثل  الأوروبية،  الوحدة  يف 
توىل  الذي  راب«  »دومينيك 
حقيبة اخلارجية، و«جاكوب ري�س 
موج« املكلف بتويل العالقات مع 

الربملان.
تاأتي  مت�سل،  �سعيد  وعلى 
لق�سية  القت�سادية  النعكا�سات 
�سعباًا  حتدياًا  لت�سكل  الربيك�ست 
تعاين  اإذ  »جون�سون«،  اأمام 
العملة الربيطانية حالة من عدم 
لنخفا�س  اأدى  مما  ال�ستقرار، 
 2.5 بنحو  الإ�سرتليني  اجلنيه 
العام اجلاري. كما  بداية  % منذ 
لندن  يف  املنازل  اأ�سعار  هبطت 
باأكرب وترية يف 10 �سنوات يف مايو 

املا�سي وذلك بنحو %4.4.
»جون�سون«  ت�رشيحات  وتُ�ساهم 
امل�ستثمرين،  قلق  اإثارة  يف 
للربيك�ست  تاأييده  يُعلن  فاأحياناًا 
دون �سفقة، ثم يرتاجع عن هذه 
الت�رشيحات، ليمنح امل�ستثمرين 
م�ستقبل  حول  متباينة  اإ�سارات 
الأوروبي.  الحتاد  من  اخلروج 
يوؤكد  اأوىل،  ناحية  فمن 
ا�سرتاتيجيته  اأن  »جون�سون« 
للربيك�ست هي ا�ستخدام التهديد 

املتعلق بتنفيذه دون اتفاق لإقناع 
م�ساألة  الأوروبي بحذف  الحتاد 
من  اجلدلية  الأيرلندية  احلدود 
اتفاق الن�سحاب الذي تفاو�ست 

ب�ساأنه »ماي«. 
ي�رشح  ثانية،  ناحية  ومن 
مغادرة  فر�س  باأن  »جون�سون« 
بريطانيا لالحتاد الأوروبي بدون 
مليون«.  اإىل  »واحد  هي  اتفاق 
تقلب  اإىل  الغمو�س  هذا  ويوؤدي 
ب�سكل  الإ�سرتليني  اجلنيه  �سعر 
الناجتة  املخاوف  و�سط  كبري 
بريطانيا من الحتاد  عن خروج 
الأوروبي. كما تربز حتذيرات من 
الحتاد  من  بريطانيا  خروج  اأن 
�سيدفع  اتفاق  بدون  الأوروبي 
عن  يزيد  ما  اإىل  البطالة  معدل 
انخفا�س  اإىل  يوؤدي  مما   ،%  5
ويف   ،%  10 لنحو  املنازل  اأ�سعار 
النهاية �ستغرق بريطانيا يف حالة 

ركود، بح�سب بع�س املحللني.

ت�سوية اأو�ساع املهاجرين:

وق�سايا  الهجرة  م�ساألة  حتتل 
من  كبرية  م�ساحة  الالجئني 
الأوروبية  الدول  يف  الهتمام 
اأن  املتوقع  ومن  عامة،  ب�سفة 
ب�سمات  لـ«جون�سون«  تكون 
وا�سحة يف هذا ال�سياق، ل �سيما 
ا لتنظيم اأو�ساع  واأن لديه مقرتحاً
املهاجرين غري القانونيني، �سبق 
ا  رئي�ساً كان  عندما  قدمه  اأن 
املقرتح  وين�س  لندن.  لبلدية 
املهاجرين  اأو�ساع  تنظيم  على 
ا  راف�ساً قانوين،  غري  و�سع  يف 
فكرة ترحيلهم خارج البالد، ويف 
الوقت ذاته يدعو لتبني اإجراءات 
مهاجرين  دخول  من  للحد 
اإىل  قانوين  غري  ب�سكل  اإ�سافيني 

اململكة املتحدة لتفادي ح�سول 
اأخرى،  بعبارة  عك�سي«.  »اأثر 
تقوم �سيا�سة »جون�سون« يف هذا 
من  »املزيد  اإظهار  على  ال�سياق 
الذين  املهاجرين  جتاه  احلزم« 
غري  ب�سكل  الدخول  يحاولون 
تكون  اأن  لكن  البالد،  اإىل  قانوين 
ا مع املوجودين بها  »اأكرث تعاطفاً

.» اأ�سالاً
ي�سارع  اأن  يتوقع  ثم  ومن 
على  �سوابط  لو�سع  »جون�سون« 
بريطانيا  خروج  بعد  الهجرة 
واإدخال  الأوروبي،  الحتاد  من 
النقاط،  على  قائم  هجرة  نظام 
وي�سمح  اأ�سرتاليا.  غرار  على 
ب�سكل  الأنظمة  من  النوع  هذا 
الذين  املهاجرين  بدخول  عام 
مثل  معينة  معايري  ي�ستوفون 

املوؤهالت واملهنة واللغة.

العالقات مع القوى 
الكربى:

التحالف  من  الرغم  على 
ال�سرتاتيجي بني لندن ووا�سنطن، 
اأثريت يف الفرتة املا�سية العديد 
حول  ال�ستفهام  عالمات  من 
والروؤى  امل�سالح  يف  خالفات 
بع�س  حول  الدولتني  بني 
املناخي  التغري  ومنها  الق�سايا، 
ويرى  وغريها.  الإيراين  وامللف 
رمبا  »جون�سون«  اأن  مراقبون 
وا�سح يف جت�سري  تاأثري  له  يكون 
عمله  البلدين خالل  بني  الفجوة 
ل  بريطانيا،  لوزراء  كرئي�س 
يتباهى  »جون�سون«  واأن  �سيما 
لدرجة  بـ«ترامب«  ب�سداقته 
جتعل امل�سككني يخ�سون من اأن 
ت�سبح بريطانيا رهينة ل�سيا�سات 
ل  التي  اخلارجية  »ترامب« 

كانت  واإن  بها،  التكهن  ميكن 
تذهب  اأخرى  حتليالت  هناك 
بني  املميزة  العالقة  اأن  اإىل 
تُعزز  قد  و«جون�سون«  »ترامب« 
اتفاق  اإبرام  يف  بريطانيا  فر�س 
املتحدة  الوليات  مع  جتارة 
لذلك  اأملح  مثلما  بريك�ست  بعد 
»ترامب«  الأمريكي  الرئي�س 

خالل زيارته الأخرية للندن. 
البع�س  يثّمن  ذاته،  ال�سياق  ويف 
»ترامب«  ت�رشيحات  اأهمية  من 
املتكررة باأن »بوري�س جون�سون« 
ا للغاية،  �سيكون رئي�س وزراء جيداً
لتوظيف  »جون�سون«  يلجاأ  ورمبا 
وتقدمي  به  »ترامب«  اإعجاب 
»ترامب«  ل�سرت�ساء  خطوات 
بهدف جتاوز الأزمة الدبلوما�سية 
التي ن�سبت بني اجلانبني، خا�سة 
يف  لندن  �سفري  ت�رشيبات  بعد 
وا�سنطن »كيم داروك«، التي قال 
فيها: »اإن اإدارة ترامب تعاين من 
خلل ج�سيم، وانق�سام حتت قيادة 

ترامب«.
ومن ناحية ثانية، يخ�سى كثريون 
بريطانيا  عالقات  ت�سهد  اأن  من 
التوتر  يف  ا  ت�ساعداً رو�سيا  مع 
على  »جون�سون«  وجود  ب�سبب 
ال�سيا�سة  قرار  �سانعي  راأ�س 
�سيما  ل  الربيطانية،  اخلارجية 
واأن العالقة بني اجلانبني �سهدت 
عمل  خالل  وا�سحة  توترات 
خلارجية  كوزير  »جون�سون« 
عميل  مقتل  خلفية  على  بالده، 
يقيم  كان  لبوتني  رو�سي معار�س 
يف بريطانيا بغاز الأع�ساب، حيث 
قالت احلكومة الربيطانية وقتها 
رو�سيا،  يف  تطويره  مت  غاز  اإنه 
ويف  »نوفيت�سوك«.  ا�سم  ويحمل 
 23 لندن  طردت  ذلك  اأعقاب 
دبلوما�سياًّا من ال�سفارة الرو�سية، 
�رشامة  اأكرث  �سوابط  وفر�ست 
ي�سافرون  الذين  الرو�س  على 
على منت طائرات خا�سة، وكذلك 
ا،  ت�سدداً اأكرث  تفتي�س  اإجراءات 
ال�ستخبارات  اأجهزة  كثفت  كما 
الوطنية حتقيقاتها ب�ساأن الأموال 

الرو�سية القادمة اإىل البالد.

بني  العالقات  توتر  وا�ستمر 
اجلانبني يف اأعقاب تلك الواقعة 
حتى اإن »جون�سون« �سبه »بوتني« 
هتلر«،  »اأدولف  النازي  بالزعيم 
لكاأ�س  رو�سيا  ا�ست�سافة  معترباًا 
 2018 عام  القدم  لكرة  العامل 
حدثاًا مماثالاً لعقد دورة الألعاب 
اأملانيا  يف   1936 عام  الأوملبية 
املحللني  فاإن  ثم،  ومن  النازية. 
يف  لندن  ت�ستمر  اأن  يتوقعون 
اإزاء مو�سكو يف  نهجها املت�سدد 
الذي  »جون�سون«  حكومة  ظل 

يرى يف رو�سيا امل�سدر الرئي�سي 
لل�سالم  اخلارجي  للتهديد 

وال�ستقرار يف اأوروبا. 

امللف الإيراين:

ا على  يعد التحدي الأكرث اإحلاحاً
اأجندة رئي�س احلكومة الربيطاين 
العالقات  اإدارة  هو  اجلديد 
بلغت  التي  طهران  مع  املتوترة 
اإيران  احتجاز  مع  التاأزم  حد 
بريطانيا  علم  ترفع  نفط  ناقلة 
لندن  دفع  ما  هرمز،  م�سيق  يف 
قوة  ت�سكيل  قرب  عن  لالإعالن 
�رشكاء  مع  اخلليج  يف  للحماية 

اأوروبيني. 
تفاقم  اإىل  اإ�سافة  ذلك  وياأتي 
املتحدة  الوليات  بني  التوتر 
لربيطانيا(  الأهم  )احلليف 
الرئي�س  قرر  اأن  منذ  واإيران 
العام  ترامب«  »دونالد  الأمريكي 
التفاق  من  الن�سحاب  املا�سي 
اإيران  وافقت  الذي  النووي 
برناجمها  تقييد  على  مبوجبه 
العقوبات  النووي مقابل تخفيف 
من  الرغم  وعلى  القت�سادية. 
اأكد  جون�سون«  »بوري�س  اأن 
ي�ساند  لن  اأنه  فوزه  قبل  ا  مراراً
�سنت  ما  اإذا  املتحدة  الوليات 
عمالاً ع�سكرياًا �سد اإيران، وعلى 
»جون�سون«  تاأكيدات  الرغم 
النووي  التفاق  اأن  ال�سابقة على 
بني اإيران وال�سدا�سية الدولية هو 
اتفاق قيم؛ اإل اأن �سيا�سات لندن 
جتاه امللف الإيراين برمته رمبا 
تختلف يف امل�ستقبل القريب، ول 
�سيما بعد حادثة احتجاز طهران 
حيث  الربيطانية،  النفط  لناقلة 
قيامه  لإعالن  »جون�سون«  اجته 
الأمريكي  الرئي�س  مع  بالتن�سيق 
حاجة  ا  موؤكداً ترامب«،  »دونالد 
هذه  يف  ا  معاً للعمل  البلدين 
تنال  اأن  يتوقع  التي  الق�سية، 
ا اأكرب من التباحث والتوافق  قدراً
بني اجلانبني اإبان لقاء الزعيمني 
ال�سبع  الدول  جمموعة  قمة  يف 
يف  فرن�سا  يف  عقدها  املقرر 

اأغ�سط�س املقبل. 
اإنه من غري  القول  ا، ميكن  ختاماً
املمكن التنبوؤ برد الفعل املتوقع 
الربيطاين  الوزراء  رئي�س  من 
اأزمة  مع  التعامل  يف  اجلديد 
اإيران، خا�سة واأنه مل يعلن خطة 
طهران،  مع  للتعامل  وا�سحة 
اأن  امل�ستبعد  من  لي�س  اإنه  بل 
الحتاد  مع  للتن�سيق  لندن  تتجه 
الأوروبي لإن�ساء قوة للحماية يف 
ا  متناق�ساً يبدو  ما  وهو  اخلليج، 
مع م�ساعي بريطانيا للخروج من 

امل�رشوع الأوروبي.

ا من�سب رئي�س وزراء بريطانيا خلًفا لـ«ترييزا ماي«، بعد قبوله دعوة امللكة »اإليزابيث« لت�سكيل  �سهد �سهر يوليو اجلاري تويل »بوري�س جون�سون« ر�سمًيّ
حكومة جديدة وذلك على خلفية جناح »جون�سون« يف ح�سد اأ�سوات موؤيدة بلغت 92.153 األف �سوت من اأع�ساء حزب املحافظني مقابل 46.656 

األف �سوت ح�سل عليها مناف�سه »جريمي هانت«. ومبجرد ت�سلمه مهام من�سبه اأ�سبح على »جون�سون« اأن يتوىل قيادة بريطانيا يف مواجهة العديد من 
التحديات والق�سايا الإ�سكالية التي من املتوقع اأن تر�سم جانًبا كبرًيا من مالمح م�ستقبل بريطانيا على ال�سعيدين الداخلي واخلارجي.
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و�شل اإيداع ملف جتديد
 جمعية والئية 

مبقت�ضى القان�ن رقم : 06/12 امل�ؤرخ يف : 18 
�ضفر 1433 امل�افق ل 12 يناير 2012 املتعلق 
  2019/06/26  : الي�م  هذا  مت   ، باجلمعيات 
اإيداع ملف جتديد  جمعية ذات �ضبغة والئية : 
مل�ضجد  الدينية  اللجنة   : اجلمعية  ت�ضمية 

اأ�ضامة بن زيد بلدية االأغ�اط 
زيد  بن  اأ�ضامة  م�ضجد   : االجتماعي  املقر 

بلدية االأغ�اط
امل�دع : ال�ضايب بن �ضعيدان 

ال�ظيفة يف اجلمعية : رئي�س اللجنة  
الوايل

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�شاء : اجللفة

حمكمة : االإدري�شية
ق�شم: �شوؤون االأ�شرة

حكم باحلجر

احلكم:  تاريخ   19/00381 الفهر�س:  رقم   19/00311 اجلدول:  رقم 
 2019/10/07

حكمت املحكمة حال ف�ضلها يف ق�ضايا �ض�ؤون االأ�رسة علنيا ح�ض�ريا 
يف اأول درجة. يف ال�ضكل :  قب�ل اإعادة ال�ضري يف الدع�ى بعد اخلربة. 
يف امل��ض�ع: اإفراغ احلكم ال�ضادر قبل الف�ضل يف امل��ض�ع عن حمكمة 
االإدري�ضية بتاريخ: 2019/05/20 حتت رقم اجلدول 19/00176 وحتت 
الفهر�س 19/00230 وامل�ضادقة على تقرير اخلربة املنجز من  رقم 
بتاريخ  اأمانة �ضبط حمكمة  لدى  امل�دع  اخلبري حني�ضي حممد  قبل 
 19/0009 الفهر�س  ورقم   19/0009 االيداع  رقم  2019/07/02 حتت 
وبالنتيجة احلكم باحلجر على املرجع �ضده بن �ضت�ح ب�لرباح امل�ل�د 
�ضليمان  الأبيه  اجللفة  والية  االبل  عني  ببلدية   1975/11/10 بتاريخ 
اأخاه عيداوي بن  اأحمد. وتعيني املرجع  والأمه �ضن��ضي فريحة بنت 
والقان�نية.  واالإدارية  املالية  �ض�ؤونه  باإدارة  للقيام  عليه  مقدما  داود 
واأمر �ضابط احلالة املدنية املخت�س لبلدية عني االبل والية اجللفة 
بالتاأ�ضري باحلجر على �ضهادة ميالد املحج�ر عليه. بذا �ضدر احلكم 
العلنية املنعقدة مبقر املحكمة بالتاريخ  واأف�ضح به جهارا باجلل�ضة 
املذك�ر اأعاله، ول�ضحته اأم�ضي اأ�ضله من طرفنا نحن الرئي�س واأمني 

ال�ضبط. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية :االأغواط
دائرة : االأغواط

بلدية : االأغواط
رقم : 49/2019

و�شل اإيداع ملف جتديد 
جمعية بلدية 

مبقت�ضى القان�ن رقم : 06/12 امل�ؤرخ يف : 18 �ضفر 1433 
امل�افق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت هذا الي�م 
�ضبغة  ذات  جمعية   جتديد   ملف  اإيداع    2019/09/29  :

بلدية 
ت�ضمية اجلمعية : "جمعية فن و م��ضيقى" بدية االأغ�اط  

 "11 رقم   05 عمارة  خنف��س  ب�  "حي   : االجتماعي  املقر 
بلدية االأغ�اط  

امل�دع : بن ال�ضايح اأحمد
ال�ظيفة يف اجلمعية : الرئي�س

مالحظة : 
وبالتايل يجب القيام باإجراءات االإ�ضهار و فقا الأحكام املادة 

18 الفقرة 02 من القان�ن ال�ضالف الذكر 
رئي�س املجل�س ال�شعبي البلدي 

ANEP N°:  1916022010 الو�شط:2019/10/15

الو�شط:2019/10/15

الو�شط:2019/10/15

الو�شط:2019/10/15

الو�شط:2019/10/15

الو�شط:2019/10/15

الو�شط:2019/10/15

الو�شط:2019/10/15

�إ�شهارالثالثاء 15   اأكتوبر  2019  املوافـق  ل 16 �شفر   1441هـ 9
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

ال�شركة املدنية املهنية للمح�شرين الق�شائيني لالأ�شتاذين
حفيان اأحمد و حفيان فتاح مليكة حم�شران ق�شائيان

لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة الكائن مقرها 
بحي الرتقوي عي�شات ايدير رقم 28 ال�شراقة 

اعالن عن ن�شر م�شمون التكليف بالوفاء
لفائدة ال�ضيد)ة( : مكدوح خالد 

ال�ضاكن )ة( ب : 08 حي كرمي بلقا�ضم الب�يرة 
و ال�ضيد)ة( : مكدوح �ضمري 

ال�ضاكن )ة( ب : خمتار عن�انه عند االأ�ضتاذ كرار�ضة عبد القادر حي 100 م�ضكن عمارة ج ال�رساقة 
�ضد ال�ضيد)ة( : بريك �ضيف الدين 

ال�ضاكن )ة( ب : حي 454 تعاونية الن�ضيم ب�جمعة متيم الدرارية 
بناء على قرار جزائي �ضادر عن جمل�س ق�ضاء : تيبازة بتاريخ : 18/05/08 الغرفة : اجلزائية رقم امللف : 18/02214 رقم الفهر�س : 18/04845  املمه�ر بال�ضيغة 

التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2019/06/18
16 001 304 480 RR            : بناءا على حما�رس التكليف بال�فاء والت�ضليم و ال�ضند التنفيذي امل�ؤرخني يف : 2019/06/20ب�ا�ضطة ر�ضالة م�ضمنة حتت رقم

بناءا على حما�رس التكليف بال�فاء و ال�ضند التنفيذي عن طريق التعليق يف املحكمة و البلدية بتاريخ : 2019/07/10 و مب�جبهما األزمنا املنفذ �ضده باالمتثال 
ملنط�ق القرار  املذك�ر اأعاله .

رقم  فهر�س   2019/09/30  : بتاريخ  ال�رساقة  حمكمة  رئي�س  ال�ضيد  عن  ال�ضادر  وطنية  ي�مية  بجريدة  بال�فاء  التكليف  م�ضم�ن  لن�رس  عري�ضة  اأمر  على  بناءا  و 
19/4218

ناأذن للمح�رس الق�ضائي  االأ�ضتاذ حفيان  احمد الكائن مكتبه بحي الرتق�ي عي�ضات ايدير رقم 28 ال�رساقة بن�رس م�ضم�ن التكليف بال�فاء امل�ؤرخ يف 2019/06/20 
و امل�جه اىل ال�ضيد : بريك �ضيف الدين  ال�ضاكن ب : حي 454 تعاونية الن�ضيم ب�جمعة متيم الدرارية و ذلك يف اإحدى اجلرائد الي�مية ال�طنية و القا�ضي باإلزام 

املدعي عليهم بالت�ضامن اأن يدفع�ا بالت�ضامن للمدعي مبلغ ع�رسون ملي�ن دينار جزائري .
كلفنا نحن االأ�ضتاذ حفيان اأحمد حم�رس ق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة املم�ضي ا�ضفله 

جزائري  دينار  ملي�ن  ع�رسون  مبلغ  للمدعي  ت�ضديد  اجل  من  الدرارية  متيم  ب�جمعة  الن�ضيم  تعاونية   454 حي   : ب  )ة(  ال�ضاكن  الدين  �ضيف  بريك   : ال�ضيد 
20.000.000.00 دج ومبلغ 6798.00 دج م�ضاريف التنفيذ و مبلغ 472.000.00 دج حق�ق تنا�ضبية املجم�ع : 20.478.798.00 دج 

و نبهناه باأن له مدة 15 ي�ما لل�فاء ابتداءا من تاريخ هذا الن�رس يف اجلريدة و بعد انق�ضاء االآجال �ضتتخذ كافة االإجراءات القان�نية للتنفيذ اجلربي . 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركة املدنية املهنية للمح�شرين الق�شائيني لالأ�شتاذين

حفيان اأحمد و حفيان فتاح مليكة حم�شران ق�شائيان
لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة الكائن مقرها 

بحي الرتقوي عي�شات ايدير رقم 28 ال�شراقة 

اعالن عن ن�شر م�شمون التكليف بالوفاء
لفائدة ال�ضيد)ة( : مكدوح خالد 

ال�ضاكن )ة( ب : 08 حي كرمي بلقا�ضم الب�يرة 
و ال�ضيد)ة( : مكدوح �ضمري 

ال�ضاكن )ة( ب : خمتار عن�انه عند االأ�ضتاذ كرار�ضة عبد القادر حي 100 م�ضكن عمارة ج ال�رساقة 
�ضد ال�ضيد)ة( : بريك مراد  

ال�ضاكن )ة( ب : حي 435 تعاونية الن�ضيم ب�جمعة متيم الدرارية 
بناء على قرار جزائي �ضادر عن جمل�س ق�ضاء : تيبازة بتاريخ : 18/05/08 الغرفة : اجلزائية رقم امللف : 18/02214 رقم الفهر�س : 18/04845  املمه�ر بال�ضيغة 

التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2019/06/18
16 001 304 502 RR            : بناءا على حما�رس التكليف بال�فاء والت�ضليم و ال�ضند التنفيذي امل�ؤرخني يف : 2019/06/20ب�ا�ضطة ر�ضالة م�ضمنة حتت رقم

بناءا على حما�رس التكليف بال�فاء و ال�ضند التنفيذي عن طريق التعليق يف املحكمة و البلدية بتاريخ : 2019/07/10 و مب�جبهما األزمنا املنفذ �ضده باالمتثال 
ملنط�ق القرار  املذك�ر اأعاله .

رقم  فهر�س   2019/09/30  : بتاريخ  ال�رساقة  حمكمة  رئي�س  ال�ضيد  عن  ال�ضادر  وطنية  ي�مية  بجريدة  بال�فاء  التكليف  م�ضم�ن  لن�رس  عري�ضة  اأمر  على  بناءا  و 
19/4219

ناأذن للمح�رس الق�ضائي  االأ�ضتاذ حفيان  احمد الكائن مكتبه بحي الرتق�ي عي�ضات ايدير رقم 28 ال�رساقة بن�رس م�ضم�ن التكليف بال�فاء امل�ؤرخ يف 2019/06/20 
و امل�جه اىل ال�ضيد : بريك مراد  ال�ضاكن ب : حي 435 تعاونية الن�ضيم ب�جمعة متيم الدرارية و ذلك يف اإحدى اجلرائد الي�مية ال�طنية و القا�ضي باإلزام املدعي 

عليهم بالت�ضامن اأن يدفع�ا بالت�ضامن للمدعي مبلغ ع�رسون ملي�ن دينار جزائري .
كلفنا نحن االأ�ضتاذ حفيان اأحمد حم�رس ق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة املم�ضي ا�ضفله 

ال�ضيد : بريك مراد ال�ضاكن )ة( ب : حي 435 تعاونية الن�ضيم ب�جمعة متيم الدرارية من اجل ت�ضديد للمدعي مبلغ ع�رسون ملي�ن دينار جزائري 20.000.000.00 
دج ومبلغ 6798.00 دج م�ضاريف التنفيذ و مبلغ 472.000.00 دج حق�ق تنا�ضبية املجم�ع : 20.478.798.00 دج 

و نبهناه باأن له مدة 15 ي�ما لل�فاء ابتداءا من تاريخ هذا الن�رس يف اجلريدة و بعد انق�ضاء االآجال �ضتتخذ كافة االإجراءات القان�نية للتنفيذ اجلربي . 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
 وزارة العدل

الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي 
مكتب االأ�شتاذ / ن�شر الدين تيغزة 

حم�شر ق�شائي مبحكمة القليعة
دائرة اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة

العنوان : طريق فوكة الطابق االأر�شي 
خلف املحكمة – القليعة والية تيبازة 

الهاتف : 024.36.63.69
حم�شر التكليف بالوفاء عن طريق الن�شر0673.83.51.03

املواد 412/4 و 612 من قانون االإجراءات املدنية و االإدارية

بتاريخ الثالث ع�رس من �ضهر اأكت�بر   �ضنة الفني و ت�ضعة ع�رس :2019/10/13
نحن االأ�ضتاذ / ن�رس الدين تيغزة حم�رس ق�ضائي مبحكمة القليعة ، دائرة اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة الكائن مكتبنا بالعن�ان املذك�ر اأعاله و امل�قع اأ�ضفله .

بطلب من ال�ضيد)ة(: قندز حممد اأمني  
ال�ضاكنة ب : حي الكتيبة العمارية ب��ضماعيل ، تيبازة   

  ب�ا�ضطة القائم يف حقها االأ�ضتاذ)ة( / مقدم �ضارة ، حمامية 
�ضد ال�ضيدة )ة( : ي��س عبد الرحمان 

ال�ضاكن )ة( ب : �ضارع عمار هني عني تق�رايت ، تيبازة 
حاليا م�ق�ف بامل�ؤ�ض�ضة العقابية بالقليعة 

بعد االإطالع على امل�اد 613.612 و 625  من قان�ن االإجراءات املدنية و االإدارية و عمال باأحكامها 
بناء على القرار  ال�ضادر عن جمل�س ق�ضاء تيبازة ، الغرفة اجلزائية ، بتاريخ 19/03/26 ، رقم الفهر�س 19/03498 ، رقم امللف 19/01860، و املمه�ر بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة من طرف 
جمل�س ق�ضاء تيبازة  ، بتاريخ 2019/05/27، حتت رقم 2019/829 امل�ؤيد و املعدل للحكم  ال�ضادر عن حمكمة تيبازة ، ق�ضم اجلنح ، بتاريخ 2019/01/27 ، رقم الفهر�س 19/00214 ، رقم 

اجلدول  19/00107
بناء على رخ�ضة االإت�ضال امل�ضلمة لنا من طرف النائب العام ملجل�س ق�ضاء تيبازة ، بتاريخ 2019/07/31

بناءا على حما�رس تبليغ ال�ضند التنفيذي ، تكليف بال�فاء ، ت�ضليم التكليف بال�فاء ب�ا�ضطة ر�ضالة م�ضمنة حتت رقم RR001 517 737 42 مبكتب بريد مدينة القليعة بتاريخ 2019/09/08
بناءا على حما�رس تبليغ ال�ضند التنفيذي ، تكليف بال�فاء ، ت�ضليم والتكليف بال�فاء  املبلغة عن طريق التعليق مبحكمة القليعة بتاريخ 2019/09/18
بناءا على حما�رس تبليغ ال�ضند التنفيذي ، تكليف بال�فاء ، ت�ضليم التكليف بال�فاء   املبلغة عن طريق التعليق ببلدية االقليعة    بتاريخ 2019/09/18

و مب�جب االأمر ال�ضادر عن ال�ضيدة رئي�ضة حمكمة القليعة بتاريخ 2019/10/01 ، حتت رقم الرتتيب : 19/01194 و الذي يرخ�س للمح�رس الق�ضائي بن�رس م�ضم�ن حم�رس تكليف بال�فاء  على اإحدى 
اجلرائد الي�مية  ال�طنية طبقا  لن�س املادة 4/412 من ق.اإ.م.اإ

كلفنا ال�ضيد )ة( : ي��س عبد الرحمان ، ال�ضاكن )ة( ب : �ضارع عمار هني عني تق�رايت ، تيبازة حاليا م�ق�ف بامل�ؤ�ض�ضة العقابية بالقليعة ،  بان ي�ضدد بني اأيدينا مبلغ ثالثة ماليني و مائة و ثمانية و 
ثالث�ن الف و اأربعة مائة  دينار جزائري )3.138.400.00 دج( و الذي ميثل مبلغ مقابل التع�ي�س  م�ضاف اإليه اأتعاب التنفيذ و احلق التنا�ضبي .

و نبهنا ال�ضيد )ة( : ي��س عبد الرحمان     ، باأن له اأجل خم�ضة ع�رسة )15( ي�ما لل�فاء ي�رسي ابتداءا من تاريخ ن�رس م�ضم�ن التكليف بال�فاء باجلريدة و اإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القان�نية .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ال�شركة املدنية املهنية للمح�شرين الق�شائيني لالأ�شتاذين

حفيان اأحمد و حفيان فتاح مليكة حم�شران ق�شائيان
لدى اخت�شا�س جمل�س ق�شاء تيبازة الكائن مقرها 

بحي الرتقوي عي�شات ايدير رقم 28 ال�شراقة 

اعالن عن ن�شر م�شمون التكليف بالوفاء
لفائدة ال�ضيد)ة( : مكدوح خالد 

ال�ضاكن )ة( ب : 08 حي كرمي بلقا�ضم الب�يرة 
و ال�ضيد)ة( : مكدوح �ضمري 

ال�ضاكن )ة( ب : خمتار عن�انه عند االأ�ضتاذ كرار�ضة عبد القادر حي 100 م�ضكن عمارة ج ال�رساقة 
�ضد ال�ضيد)ة( : بريك �ضهاب الدين 

ال�ضاكن )ة( ب : حي 454 تعاونية الن�ضيم ب�جمعة متيم الدرارية 
بناء على قرار جزائي �ضادر عن جمل�س ق�ضاء : تيبازة بتاريخ : 18/05/08 الغرفة : اجلزائية رقم امللف : 18/02214 رقم الفهر�س : 18/04845  املمه�ر 

بال�ضيغة التنفيذية امل�ضلمة بتاريخ 2019/06/18
16 001 304 462 RR            : بناءا على حما�رس التكليف بال�فاء والت�ضليم و ال�ضند التنفيذيامل�ؤرخني يف : 2019/06/20ب�ا�ضطة ر�ضالة م�ضمنة حتت رقم

بناءا على حما�رس التكليف بال�فاء و ال�ضند التنفيذي عن طريق التعليق يف املحكمة و البلدية بتاريخ : 2019/07/10 و مب�جبهما األزمنا املنفذ �ضده باالمتثال 
ملنط�ق القرار  املذك�ر اأعاله .

و بناءا على اأمر عري�ضة لن�رس م�ضم�ن التكليف بال�فاء بجريدة ي�مية وطنية ال�ضادر عن ال�ضيد رئي�س حمكمة ال�رساقة بتاريخ : 2019/09/30 فهر�س رقم 
19/4217

يف  امل�ؤرخ  بال�فاء  التكليف  م�ضم�ن  بن�رس  ال�رساقة   28 رقم  ايدير  عي�ضات  الرتق�ي  بحي  مكتبه  الكائن  احمد  حفيان   االأ�ضتاذ  الق�ضائي   للمح�رس  ناأذن 
2019/06/20 و امل�جه اىل ال�ضيد : بريك �ضهاب الدين  ال�ضاكن ب : حي 454 تعاونية الن�ضيم ب�جمعة متيم الدرارية و ذلك يف اإحدى اجلرائد الي�مية ال�طنية 

و القا�ضي باإلزام املدعي عليهم بالت�ضامن اأن يدفع�ا بالت�ضامن للمدعي مبلغ ع�رسون ملي�ن دينار جزائري .
كلفنا نحن االأ�ضتاذ حفيان اأحمد حم�رس ق�ضائي لدى اخت�ضا�س جمل�س ق�ضاء تيبازة املم�ضي ا�ضفله 

دينار جزائري  للمدعي مبلغ ع�رسون ملي�ن  ت�ضديد  الدرارية من اجل  الن�ضيم ب�جمعة متيم  تعاونية  : حي 454  )ة( ب  ال�ضاكن  الدين  بريك �ضهاب   : ال�ضيد 
20.000.000.00 دج ومبلغ 6798.00 دج م�ضاريف التنفيذ و مبلغ 472.000.00 دج حق�ق تنا�ضبية املجم�ع : 20.478.798.00 دج 

و نبهناه باأن له مدة 15 ي�ما لل�فاء ابتداءا من تاريخ هذا الن�رس يف اجلريدة و بعد انق�ضاء االآجال �ضتتخذ كافة االإجراءات القان�نية للتنفيذ اجلربي . 
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Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

Par décision n° 234 du 27 avril 
2019 du ministre de l’Energie, 

autorisation d’exercice de 
l’activité de stockage et de 
distribution des carburants 
(extension et augmentation de 

de carburants), a été accordé à 
Monsieur BELLABAS AMAR, sis  
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ق.ع

غرفة االنتظار �ضيقة. يوجد فيها 
كنبتان وجهاز كهربائي ي�ضخ املاء 
البارد وال�ضاخن؛ لكنني مل اأت�ضجع 
�ضعوري  رغم  ا�ضتعماله  على 
اأ�ضعر  مل  لوحدي.  كنت  بالعط�ش. 
الذكي  هاتفي  ف�ضا�ضة  بال�ضجر، 
بينما  الظريفة،  جلي�ضتي  كانت 
ابقاين �ضجيج اأبواب احلديد، وهي 
تفتح وتغلق بغ�ضب وبوترية الفتة، 

يف حالة تاأهب م�ضتمر وقلق.
من  �ضاعة  ن�ضف  بعد  توجهت، 
االنتظار، اىل ال�ضجانة م�ضتو�ضًحا 
بوجود  فاأخربتني  جديد،  اأي  عن 
موافقة على زيارتي، ولكنها تنتظر 
�ضريافقني  الذي  ال�ضجان  و�ضول 
يتناول  الأنه  املعتقل  داخل  اىل 

وجبة غذائه.
معتقل  يف  الزيارة  غرفة  اأعرف 
ك�ضك  ت�ضبه  فهي  جّيًدا؛  اجللمة 
هاتف عمومي قدمي يت�ضع ل�ضخ�ش 
واحد. يجل�ش فيها املحامي على 
زجاجي  فا�ضل  واأمامه  كر�ضي 
�ضميك متعب للنظر ، ثم يتلوه فراغ 
مبربعات  مقطع  ب�ضباك  ينتهي 
من  �ضتجل�ش  �ضغرية  حديدية 
ورائها االأ�ضرية. على مييني هاتف 
موكلتي،  مع  بوا�ضطته  �ضاأتوا�ضل 
يذكرين  حديدي  باب  وورائي 
باأبواب خزنات البنوك القدمية اأو 
بق�ض�ش االأقبية التي قراأنا عنها يف 

روايات االثارة ال�ضهرية.
انتظاري  وقت  ا�ضتغل  اأن  حاولت 
وكيف  لهبة  �ضاأقول  ما  برتتيب 
اإليها الثقة واالأمل، خا�ضة  �ضاأعيد 
قبل  قابلتها  عندما  �ضعوري  بعد 
انها  عوفر،  حمكمة  قاعة  يف  اأيام 

تائهة وال تعرف ماذا يح�ضل معها 
النفق  هذا  من  �ضتخرج  وكيف 

املظلم.
اأوراق  ب�ضع  �ضوى  معي  يكن  مل 
ن�رشنا فيها �ضهادتها حول ظروف 
التفا�ضيل  اأقراأ  كنت  اعتقالها؛ 
جاءت  اأن  بعد  عانته  مبا  واأ�ضعر 
حتمل اأمًل، فعا�ضت كابو�ًضا ب�ضًعا 

مل ينته بعد.
اللبدي يف طريقها  كانت هبة  لقد 
من عمان اىل فل�ضطني، برفقة امها 
قريبتها  زفاف  حل�ضور  وخالتها، 
االأمن  قوات  اعتقلتها  عندما 
اآب  من  الع�رشين  يف  اال�رشائيلية، 
مع  احلدود  نقطة  على  املا�ضي، 
امللك  ج�رش  و�ضلت  حني  االأردن، 
ح�ضني يف ال�ضاعة التا�ضعة �ضباًحا 
اأيام  بق�ضاء خم�ضة  وكانت حتلم   ،

من الفرح يف اأح�ضان عائلتها.
اىل  واأدخلوها  اأمها  عن  ف�ضلوها 
غرفة جانبية وقاموا بتفتي�ضها وهي 
انزال  اأن رف�ضت  بعد  �ضبه عارية، 
ملب�ضها الداخلية. ع�ضبوا عينيها 
ونقلوها  ويديها  رجليها  وقّيدوا 
اأبقوها  قريب.  جي�ش  مع�ضكر  اىل 
ثم  �ضاعه  ن�ضف  ال�ضم�ش ملدة  يف 
اأدخلوها اىل غرفة فيها جمندتان. 
و�ضاألوها  اأخرى  مّرة  فت�ضوها 
م�ضطّرة  هبة  كانت  �ضحتها.  عن 
لكن  خ�ضو�ضية،  حاجة  لق�ضاء 
وحدها،  ابقاءها  رف�ضت  اجلندية 
وا�رّشت اأن ترافقها، فدخلت معها 
�ضعرت  ال�ضيقة.  غرفة املرحا�ش 
وهي  وعانت،  �ضديد  بحرج  هبة 
من  طاريء،  �ضحي  بظرف  متر 

انتهاك ب�ضع خل�ضو�ضيتها.
امل�ضكوبية  معتقل  اىل  نقلوها 
الذي  تكفا   - بيتح  معتقل  اىل  ثم 

الثامنة  ال�ضاعة  بحدود  و�ضلته 
وتعاين  جًدا  منهكة  كانت  م�ضاًء. 
مل  ال�ضحية.  حالتها  تبعات  من 
ن�ضف  �ضوى  زنزانتها  يف  ت�ضرتح 
واأخذوها  بعدها  جاءوا  �ضاعه، 
التي  االأوىل،  التحقيق  جلولة 
اليوم  ا�ضتمرت حتى �ضاعات فجر 
التايل. ق�ضت على هذه احلالة مدة 
اأن تقابل  �ضتة ع�رش يوما من دون 

حماميها.
كانت معظم جل�ضات التحقيق معها 
متتّد اىل �ضاعات طويلة وتتّم وهي 
مقّيدة ومربوطة اىل كر�ضي مثّبت 
وعيها  تفقد  كادت  االر�ش.  يف 
اأكرث من مرة لوال نوبات االآالم يف 
الذين  املحققني  و�رشاخ  ظهرها 
كانوا يحيطونها بكرا�ضيهم القريبة 
كانوا  ارجلها.  ملم�ضة  ويتعمدون 
ي�ضتفزونها بال�ضتائم ويتّفون عليها 
وي�ضفونها بنعوت مهينة ويهددونها 
باعتقال اختها وامها وبابقائها يف 

الزنازين حتى تتعفن.
�رشوب  كل  �ضدها  مار�ضوا  لقد 
املحقق  لعبة  فحتى  التحقيق، 
جربوها،  ال�ضيء  واملحقق  اجليد 
يف   ، مرة  من  اأكرث  وتركوها، 
ومليئة  قذرة  �ضغرية  زنزانة 
ت�ضحو  كانت  حيث  باحل�رشات، 
على  والنمل  وال�رشا�ضري  اأحياًنا 
الزنزانة  حيطان  كانت  ملب�ضها. 
رقيقة  والفر�ضة  وخ�ضنة  ا�ضمنتية 
وال�ضوء  وو�ضادة،  غطاء  وبدون 
والع�رشين  االربع  طيلة  م�ضتعل 
�ضاعة، والتهوئة معدومة والرطوبة 
كالقرب  احلّمام  كان  حمتملة.  غري 
وكل  الب�رش  كاأكل  لي�ش  واالأكل 
كانت  والقهر  التعذيب  و�ضائل 
على  اإكراهها  �ضبيل  يف  جمازة 

التوقيع على االعرتاف واالإدانة.
التحقيق؛  ق�ضاوة  رغم  تعرتف  مل 
فنقلت من هناك اإىل �ضجن جمّدو 
ثم  اجللمة؛  معتقل  اىل  وبعده 
تكفا،   - بيتح  زنازين  اىل  اعادوها 
خم�ضة  مدة  فيها  اأكملت  حيث 
يح�ضل  اأن  دون  من  يوًما  وثلثني 
يورطها  اأثبات  اأي  على  حمققوها 

يف اأي جرم كان اأو خمالفة اأمنية.
الرابع  يف   ، �ضدها  اأ�ضدروا 
والع�رشين من �ضهر ايلول/�ضبتمرب 
اأمر اعتقال اداري ملدة  املا�ضي، 
خم�ضة �ضهور ، بذريعة انها ت�ضكل 
وعلى  املنطقة  امن  على  خطًرا 
هبة  فوجئت  اجلمهور.  �ضلمة 
يومني  بعد  فاأعلنت  القرار،  بهذا 
الطعام  عن  كامًل  ا�رشاًبا  منه 
اعتقالها  ا�ضتمرار  على  حمتجة 
وباإعادتها  باالفراج عنها  ومطالبة 

اىل موطنها االردن.
يقف  كان  �ضجاًنا  باأن  اأ�ضعر  مل 
التفا�ضيل  اأراجع  كنت  حني  ورائي 
�ضاألني،  فجاأة  قدومها.  وانتظر 
ف�ضول  باقي  متابعة  عن  فتوقفت 
؟  تتذكرين  هل  العذاب:  ق�ضة 
ردي  ي�ضمع  اأن  قبل  واأردف،   ..
ال�ضلبي، باأنه يعرفني منذ اأكرث من 
االأ�رشى  ربع قرن حني كان يرافق 
املحاكم  واإىل  من  الفل�ضطينيني 

الع�ضكرية.
ي�ضبه  مبا  له  قلت  عليك؟  اأاأ�ضفق 
يبدو،  ما  على  فاأنت،  الدعابة، 
باملوؤبد  اأ�رشاك  من  اأكرث  حمكوم 
الأنك تنام يف بيتك وحتلم بال�ضجن 
ووقع  احلديدية  اأبوابه  وبطرطقة 
ينام  بينما  االأقفال،  على  املفاتيح 
ويحلمون  الفل�ضطينيون  االأ�رشى 
فرا�ش  بدفء  وي�ضعرون  باحلرية 

راأيت  زوجاتهم.  وبحنان  امهاتهم 
نوبة  ي�ضبه  ا  ومي�ضً عينيه  يف 
مل  النعم.  ا�ضارة  رمبا  اأو  الغ�ضب 
علي  واغلق  تراجع  فلقد  يجبني 

الباب الأبداأ زيارتي لهبة.
اأدخلتها �ضّجانة �ضقراء، بدت غري 
الكر�ضي  على  واأقعدتها  ودودة، 
احلديدي  ال�ضباك  ذلك  وراء 
املقّطع. كانت يداها مقيدتني ويف 
بل�ضتيكية.  ماء  زجاجة  ميناها 
طلبُت فك قيدها قبل بداية اللقاء، 
بلهجة  واأفهمتني  ال�ضجانة  فعادت 
عاتبة انها تعرف وظيفتها.. وفكت 

القيد.
بعثت  بابت�ضامة  هبة  با�رشتني 
واخربتني  طماأنينة،  نف�ضي  يف 
الطعام  عن  م�رشبة  زالت  ما  انها 
طبيب.  اأي  يفح�ضها  اأن  وترف�ش 
م�ضحة  وفيه  اأخف�ش  �ضوتها  �ضار 
اأن  حزن وغ�ضة، فهي قلقة وتريد 
تعود اىل اح�ضان عائلتها والوطن. 
كانت رغم الوجع يف �ضوتها �ضلبًة 
فحتى  ؛  معذبيها  من  و�ضخرت 
ت�ضتحم  مل  انها  اأخربتني  عندما 
�ضحكت  اال�ضبوعني  حوايل  منذ 

كما ت�ضحك الفرا�ضات.
قرار  ننتظر  زلنا  ما  اأننا  اأخربتها 
قا�ضي حمكمة عوفر الع�ضكرية يف 
اعتقالها  امر  بتثبيت  النيابة  طلب 
بحجة  �ضهور  خم�ضة  ملدة  ادارًيا 
امن  على  خطًرا  ت�ضكل  انها 

املنطقة.
التي  اجلل�ضة  هبة  ح�رشت  لقد 
املا�ضي  اال�ضبوع  يف  انعقدت 
حمامي  اأحرج  كيف  و�ضمعت 
�ضاءله  حني  النيابة  ممثَل  الدفاع 

اذا كان ال�ضبب يف ا�ضتمرار �ضجنها 
املنطقة،  امن  على  خطورتها  هو 
لتعود  �رشاحها  يطلق  ال  فلماذا 
ت�ضكل  لن  االردن حيث  وطنها  اإىل 

خطًرا عليكم ؟
وا�ضحة،  اجابة  القا�ضي  يتلّق  مل 
ينوب  من  ح�ضور  ب�رشورة  فاأمر 
عن جهاز املخابرات العامة ع�ضاه 
يزّود املحكمة برّد �ضاف على هذه 

امل�ضاألة.
اأن  .حاولت  بهدوء  �ضمعتني 
تفا�ضيل  باأن  فاأعلمتها  اأطمئنها 
وباأن  وا�ضع،  ب�ضكل  ن�رشت  ق�ضتها 
يطالب  االردن  اأن  اأفادت  االخبار 
باالفراج   ، وحازم  ر�ضمي  ب�ضكل   ،
عنها، ونحن نتوقع اأن يح�ضل ذلك 

قريبًا.
زنزانتها  اىل  ترجع  اأن  وعدتني 
لتحلم بالزنابق؛ ووعدتها اأن نبقى 
ادارة  االآن  �ضاأطالب  وباأنني  معها 
يف  ت�ضتحم  كي  بنقلها  املعتقل 
حمام ال يوجد فيه رقابة كامريات 

كما يوجد لديها.
موّدًعا  الزجاج  على  كفي  طبعُت 
نلتقي  ان  وتواعدنا  مثلي  ففعلت 

قريبًا.
قابلت مدير املعتقل و�ضكوته �ضوء 
حالتها ، فاأمر، دون تردد، ان تنقل 
اىل "حّمام اآمن" .. وملئم. �ضعرت 

بحمامة حتط على كتفي .
القد�ش  اىل  م�رشًعا  عدت 
البدء  قبل  بيتي  اىل  اأ�ضل  كي 
يفعلون  كما  الطرقات  باإغلق 
اأهل  فيُذيقون  غفران  يوم  كل  يف 
يف  العي�ش  طعم  ال�رشقية  القد�ش 

اجليتوات..

مل �أحمل لها ب�سارًة، لكنني وعدتها بزّيارتها قريًبا يف �سجنها ؛ ووعد �ملحامي للأ�سري �لأمني �أمانة يجب �أن توفى مهما كانت 
�لظروف. و�سلت بو�بة معتقل �جللمة يف �ساعات �لظهرية ؛ كانت �سم�س �جلليل قريبة من ر�أ�س جبل �لكرمل وكان �حَلّر 
على �لأر�س �سديًد�. عّرفت عن نف�سي فاأدخلتني �ل�سّجانة �إىل غرفة �ل�ستقبال، وطلَبت، باأدب، �أن �أنتظر لأنها �أخربت 

�مل�سوؤولني بوجودي وهم يفح�سون مع �جلهات �مل�سوؤولة �ذ� كانت لدي مو�فقة لزيارة �لأ�سرية هبة �للبدي.

ليل �لأ�سرية هبة �لبارد و�لطويل.

كتب املحامي جواد بول�س
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عن  الدفاع  مركز  من  مببادرة 
املدنية  واحلقوق  احلريات 
املوؤ�ض�ضات  تداعت  "حريات" 
االأهلية  والطبية  احلقوقية 
االحد  يوم  هام  للقاء  والر�ضمية 
للبحث    2019/10/13 املوافق 
للأ�رشى  امل�ضتمرة  املعاناة  يف 
االإ�رشائيلية  ال�ضجون  يف  املر�ضى 

التي  الطبي  االإهمال  �ضيا�ضة  جراء 
م�ضلحة  مديرية  بحقهم  تنتهجها 
اأن  ينبغي  الذي  والدور  ال�ضجون 
تلعبه املوؤ�ض�ضات احلقوقية والطبية 
الفل�ضطينية للحد من هذه املعاناة 
الطلع  اإعلمية  حملة  وتنظيم 
الراأي العام الدويل ومنظمة ال�ضحة 
العاملية وموؤ�ض�ضات حقوق االإن�ضان 

يتعر�ش  ما  حقيقة  على  الدولية 
ال�ضجون  يف  املر�ضى  االأ�رشى  له 
فظ  انتهاك  من  االإ�رشائيلية 
حلقهم يف العلج والرعاية ال�ضحية 
االحتلل   حكومة  على  وال�ضغط 
لل�ضماح للجان تق�ضي حقائق دولية 
كثب  واالإطلع عن  ال�ضجون  لزيارة 
املر�ضى  االأ�رشى  معاناة  على 

والظروف االعتقالية التي يعي�ضونها 
حياتهم،  يتهدد  الذي  واخلطر 
املر�ضية  احلاالت  حجم  وعلى 
التي تزداد با�ضطراد بفعل عوامل 
الطبي  واالإهمال  وال�ضغط  القهر 
التي يتعر�ش لها االأ�رشى. وملتابعة 
اأبعاده  كافة  من  الهام  امللف  هذا 
مت  واالإعلمية  والقانونية  الطبية 

الإنقاذ  دائمة  وطنية  جلنة  ت�ضكيل 
حياة االأ�رشى املر�ضى يف ال�ضجون 
وزارة  من  مكونة  االإ�رشائيلية 
وزارة  واملحررين،  االأ�رشى  �ضوؤون 
االأ�ضري  نادي  الفل�ضطينية،  ال�ضحة 
املنظمات  �ضبكة  الفل�ضطيني، 
لرعاية  ال�ضمري  موؤ�ض�ضة  االأهلية، 
جلان  االإن�ضان،  وحقوق  االأ�ضري 

العليا  الهيئة  ال�ضحي،  العمل 
ملتابعة �ضوؤون االأ�رشى واملحررين، 
واالإ�ضلمية،  الوطنية  القوى 
احلركة  ل�ضوؤون  جهاد  اأبو  مركز 
�ضبكة  فل�ضطني،  تلفزيون  االأ�ضرية، 
الدفاع  ومركز  االإعلمية  وطن 
املدنية  واحلقوق  احلريات  عن 

"حريات".

مركز �لدفاع عن �حلريات و�حلقوق �ملدنية

االإعالن عن ت�سكيل جلنة وطنية الإنقاذ حياة االأ�سرى املر�سى يف ال�سجون اال�سرائيلية



�شعائر ما قبل الزيارة :
الالزمة  ال�شعائر  تادية  من  ا�شبوع 
مواعيدها  متابعة  يف  تبداأ  للزيارة 
ال�شليب  مكتب  يف  بالت�شجيل  ثم 
الت�شاريح  ا�شت�شدار  بعد  االحمر 
الزيارة  من  املمنوعني  وجتاوز   ،
الدرجة  اقارب  من  كانوا  ولو 
التعليمات  الغام  من  ، حقل  االوىل 
تتجاوزه  ان  عليك  واالر�شادات 
الزيارة  لك  ُكتبت  اذا  ثم  ب�شالم 
اأن  عليك،  املحظوظني  من  وكنت 
الرابعة  ال�شاعة  نومك  من  ت�شحو 
النوم  عيناك  عانقت  اذا  هذا 
وعرف قلبك الهروب من املطاردة 
من  ملحبوبك  ل�شوقك  ال�شاخنة 
قبل ما يداهمه من عقبات ومفارز 
على  �شتُمّرر  مقيتة  واجراءات 

روحك وج�شمك غدا .

�شعائر االنطالق ووقفة ال�شيكل :
موقف  حيث  املدينة  اىل  تنطلق 
وتنتظر  تعتليها   ، العزيزة  احلافلة 
تفقد  يتم  ثم   ، العدد  اكتمال 
احل�شور  من  والتاأكد  اال�شماء 
االحباب،  روؤية  لع�شاق  الكامل 
بيت  حاجز  اىل  احلافلة  تنطلق 
�شريا ثم هناك يقوم رجل من رجال 
ال�شليب بالنداء على اال�شماء ا�شما 
اأ�شري  كل  عن  �شيكل  وقب�ض  ا�شما 
على  اال�رسى  اهايل  ا�شطلح   ،
ت�شمية هذه العملية بوقفة ال�شيكل 
اال  منها  احلكمة  ما  يعلمون  وال   !
على  وال�شلب  التاخري  من  املزيد 
جميلة  هواية   ، الطريق  قارعة 
كميات  من  ن�شيب  لل�شليب  ليكون 
الطريق  على  املنثورة  االمل 

النا�ض  هائلة،ويت�شاءل  ب�شورة 
ملاذا ال يقب�شون هذا ال�شيكل عند 
الت�شجيل يف مكاتب ال�شليب، هذه 
م�شاألة حمرية اذ يعكف ال�شليب من 
ناحية على تقدمي خدماته اجلليلة 
ثم تاأتي هذه الوقفة امل�شاأومة من 
ناحية ثانية ال تتنا�شب اأبدا مع تلك 
،ملاذا يُعّكرون تلك اخلدمات بهذا 
يرتك  اجراء  ؟  التعي�ض  االجراء 
نفو�ض  يف  وغا�شبا  �شاخطا  اأثرا 
مفارز  من  اأ�شال  امل�شتفزة  النا�ض 
البيت  بني  املنت�رسة  الكثرية  االمل 
وال�شجن، اإذ ال تكفيهم ال�شعائر التي 
يُلب�شهم بها االحتالل فـتاتيهم هذه 
اع�شاب  من  تبقى  ما  على  لتجهز 
وم�شاعر . اال ميكنهم مثال ا�شتيفاء 
هذا ال�شيكل يف مكتب ال�شليب عند 

الت�شجيل للزيارة ؟

�شعرية وقفة عرفة على باب 
ال�شجن :

فيه  يكتظ  مكان  يف  جتري  وهذه 
عميق  فج  كل  من  ياتون  اذ  النا�ض 
اإذ من  الطويل  ال�شفر  انهكهم  وقد 
رام اهلل مثال اىل �شجن نفحة مائة 
اأ�شال  وهذه   ، مرتا  كيلو  وت�شعني 
تلزم  اإذ  الدويل  للقانون  خمالفة 
ابقاء  احتالل  اي  جنيف  قوانني 
اىل  االقرب  املنطقة  يف  ا�رساه 
مناطق �شكناه، هم يعملون العك�ض 
االبعد  االماكن  اختاروا  متاما 
 ، والتعذيب  التنكيل  يف  امعانا 
امل�شافة طويلة جدا ونحن نتحدث 
ي�شافرون  ال  وم�شنني  اطفال  عن 
جدا  الطويلة  امل�شافة  هذه  مثل 
بوابة  على  هنا  ال�شجون،  اىل  اال 
واحلرب  االكتظاظ  يكون  ال�شجن 
االع�شاب،  على  واللعب  النف�شية 
وقورا  حليما  تكون  ان  عليك 
ظرف  يف  مذعنا  متبتال  خا�شعا 

للغ�شب  �شيء  كل  فيه  يدفعك 
هواج�ض  وجتتاحك  واال�شتفزاز، 
ال�شابقة  الزيارات  واقع  من 
جرت  التى  املاأ�شاوية  والتجارب 
معك او مع غريك مما راأت عيناك 
التفه  الزيارة  من  مينعونك  قد   ،
اال�شباب، قد يقولون يف اية حلظة: 
ما يف زيارة اليوم،قد يقولون الم : 
اثبتي لنا اأنك اأمه ، وتنتظر وتنتظر 
�شاعات طوال ال�شاعة كالف �شاعة 
من الرتقب واخلوف وما هو متوقع 
على  ي�شبونها  التي  �رسورهم  من 
راأ�ض الزائرين، اأية دولة هذه تتفنن 
يف �شب جام اأحقادها على روؤو�ض 

اطفال ون�شاء وم�شنني ؟

�شعائر ادخال املالب�ض والدخان :
اذ ي�شطف االهايل يف طوابري على 
ادخال  له  يحق  ملن  اأعدت  نوافذ 
ووفق  �رسوطهم  على  املالب�ض 
بها  اهلل  اأنزل  ما  التي  تعليماتهم 
من �شلطان ، هل م�شموح لك وفق 
مطابقة التعليمات التي و�شلت من 
يريد ذلك من االهايل واملعلومات 
ملامور  ال�شجن  ادارة  من  الواردة 
طابور  وكذلك   . هذا  االدخال 
من  للمدخنني  الدخان  ادخال 

اال�رسى .

�ضعائر ا�شتالم الب�شاعة 
الب�شرية وتفت�شيها :

هنا يتعاملون مع النا�ض على انهم 
الدقيق  للتفتي�ض  تخ�شع  ب�شاعة 
اأو  م�شاعر  متتلك  ال  ب�شاعة   ،
اأدنى  لها  اأن  اأو  بالكرامة  اح�شا�ض 
�شلة بكائن ا�شمه ان�شان ، له عالقة 
بكل �شيء اال ان يكون ان�شانا ، وال 
من  االلكرتوين  بالتفتي�ض  يكتفون 
ال  ما  ترى  الكرتونية  بوابة  خالل 
ي�شمى  ما  ،او  املجردة  العني  ترى 

تتح�ش�ض  اأن  من  بد  ال   ، الزنانة 
الب�شاعة  هذه  مناطق  كل  اأيديهم 
من  بد  ال  �شيء،  كل  من  املجردة 
تعريتها من كل �شيء وتقليبها ذات 
من  ولتاأخذ  ال�شمال  وذات  اليمني 
الب�شاعة  هذه  تاأخذ،  ما  الوقت 
الب�رسية ال قيمة لوقتها كما ال قيمة 
جمرد  هي  الح�شا�شها،  وجود  وال 
"قنابل موقوتة" ال بد من اكت�شاف 
ما حتمل من يورانيوم خم�شب وال 
بكل  والتمحي�ض  البحث  من  بد 

حمتوياتها �شغريها وكبريها ..

�ضعائر ال�شري يف النفق الذي 
يف�شي اىل غرفة الزيارة :

هذه امل�شافة ما بني بوابة ال�شجن 
وغرفة الزيارة واملحاطة بجدران 
�شيء  اأي  منها  ترى  ال   ، حديدية 
غاية  يف  اأمنية  منطقة  يف  اأنت  اإذ 
حالة  نت�شور  ان  ولنا  اخلطورة، 
االطفال  فيها  يلتقط  التي  الهلع 
من  وحنينهم  �شوقهم   ، اأنفا�شهم 
تداهمهم  التي  الرعب  وحالة  جهة 

من كل جانب .

�شعائر غرفة الزيارة :
هنا تلتزم مقعدك املخ�ش�ض وتلجاأ 
كالح  بوجه   ، املنهكة  نف�شك  اإىل 
الطويلة  االالم  طريق  مرمرته  قد 
مطلوب منك اأن تكون ممثال بارعا 
 ، وجهك  على  االبت�شامة  فتظهر 
على  قادرة  بدراما  تقوم  اأن  عليك 
رمي كل ما جرى معك من ال�شبح 
على  وتقبل  ظهرك  خلف  الباكر 
مع�شوقك بوجه �شاحك ، مطلوب 
بينما  ال�شاحك  تلعب دور  اأن  منك 
نف�شك،  م�شاحات  كل  ميلوؤ  البكاء 
واالمل  ال�شعادة  جت�شد  اأن  عليك 
واأنت  والعزة  والكرامة  واحلرية 
�شناعة  جتيد  م�شانع  من  خارج 

وياأتي   ، وال�شقاء  والبوؤ�ض  القهر 
احلبيب ومن خلفه �شجانون بوجوه 
عاب�شة كاحلة، تنظر بعيون غا�شبة 
هذا  وترقب  �شيء  كل  متح�ض 
االن�شان الذي تراه متوح�شا ارهابيا 
تبادل امل�شاعر  ي�شتحق  جمرما ال 
وعلى   ، وذويه  امه  مع  االن�شانية 
اال�شري اأي�شا اأن يتقن دوره الدرامي 
�شحكة  ويرفع  ابت�شامة  فري�شم 
ويلقي بال�شجن من �شدره ليخفف 
ل�شانه  لينطلق  كاهله  اأثقال  من 
فيجامل اأهله ويكون قادرا على رد 
االبت�شامة بابت�شامة ، مطلوب منه 
م�رسح  على  عزة  موقف  ميثل  اأن 
البوؤ�ض وال�شقاء  اأ�شكال  مالأوه بكل 
عرب  احلميمة  الكلمات  وت�شل   .
الوجوه  لغة  اأن تتك�رس  الهاتف بعد 
من خالل الزجاج الغليظ ال�شامت 
ويجعله  اللقاء  حرارة  يربد  الذي 
روح  وال  فيه  حياة  ال  جافا  قاحال 
�رسيعا  اللحظات  تلك  وتنتهي   .
خلف  ويلهثان  يبحثان  والطرفان 
وتطلق  املحبة  تبث  �شعيدة  حلظة 
االمل، ويلتقط كل طرف قب�شا من 
الواقف  االخر  اجلانب  عيون  نور 
 . اللعينة  الزجاجية  احلدود  على 
يف  ونحن  اإذ  ق�شة  الزجاج  ولهذا 
حيث  ع�شقالن  يف  الزيارة  غرفة 
نائب  جاء  �شبكا  الفا�شل  كان 
فاأخذ   " عزرا  جدعون   " كني�شت 
 ، املعتقلني  على  با�شابعه  ي�شلم 
ان�شانية  م�شاعر  ان  البع�ض  ح�شب 
ما�شاة  اىل  ينظر  وهو  انتابته 
فيما  ثبت  وذويهم،ولكنه  اال�رسى 

بعد انه جاء ليفح�ض ال�شبك اأمنيا 
اللعني  قرارهم  بعد  فيما  وكان   ،

ا�شتبدال ال�شبك بالزجاج .

�شعائر العودة :
واأنت  طقو�ض ال بد من ممار�شتها 
اأيها الزائر املنهك يف نهاية النفق، 
عليك  ت�رس  حيث  اأدراجك  �شتعود 
مغيب  تنتظر  اأن  الطقو�ض  هذه 
ال�شجن  من  ليال  لت�رسي  ال�شم�ض 
اإجراءاتهم  بكل  مكبال  البيت  اىل 
جرى  ما  ترتيب  وحتاول  املهينة 
منعوهم  الذين  نا�شك  على  لتق�شه 
من الزيارة، علّك تُخّفف �شيئا من 
نفو�شهم من ثقل هذا املنع، تفكر 
النكدة  الب�رسية  ملّيا بهذه الطبيعة 
و�شلفها  لوؤمها  ترجمة  يف  والذكية 
بفنون العذاب هذه، ماذا لو فعلت 
�شورة  لنف�شها  و�شنعت  هذا  غري 
؟  نفو�شها  �شواد  حلقيقة  مغايرة 
انها طبيعة مهزومة مازومة خائفة 
عليها  تدور  اأن  تخ�شى  مرتعدة 
نحو  الوراء  اىل  فتهرب  الدوائر 
ايقاع  وفنون  التعنت  من  مزيدا 
الب�رس من  "اجلومي" وهم  االمل يف 
غري جن�شهم النوراين املتفوق على 

بقية الب�رس !.
النا�ض  بني  جميلة  طقو�ض  وعرب 
االمل  عن  يتحدثون  املعذبني 
العودة  طريق  يف  واالمل  وال�شوق 
لي�رسي بع�شهم عن بع�ض وليخّففوا 
عن كاهلهم هذه اال�شار واالغالل 
ويبعثوا  ارادتهم  عزائم  وليقّووا 

االمل يف نفو�شهم .

ملخ�س املقال : و�شف للطقو�س التي مير بها زائروا ال�شجون اال�شرائيلية من اهايل اال�شرى املعتقلني هناك ، 
رحلة من االالم والعذابات وجترع القهر ، املقال فيه بع�س هذه التفا�شيل ... املقال بالتف�شيل :::

االأديب واال�شري املحرر / 
وليد الهودىل

جون ال�صهيونية؟! �صعائر حجيج ال�صّ
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عبد النا�شر فروانة

 )51( الق�شبان:  خلف  اأعمار   
على  م�شى  فل�شطينًيا  اأ�شرًيا 
ع�رسين  من  اأكرث  اعتقالهم 
م�شى  ا�شريا   )27( بينهم  �شنة، 
خم�شة  من  اأكرث  اعتقالهم  على 
وع�رسين �شنة، واأن من بني هوؤالء 
على  م�شى  ا�شريا   )14( يوجد 
�شنة  ثالثني  من  اأكرث  اعتقالهم 
كرمي  ويعترب  متوا�شل.  ب�شكل 
وماهر يون�ض املعتقالن منذ 37 

�شنة هما اأقدمهم..!
تنظم مفو�شية ال�شهداء واالأ�رسى 
مع  بالتعاون  فتح  حركة  يف 
الوطنية  للقوى  االأ�رسى  جلنة 
االثنني  اليوم  �شباح  واالإ�شالمية 
مقر  اأمام  جماهرييا  مهرجانا 
ال�شليب االأحمر بغزة يف الذكرى 
الـ28 العتقال عميد اأ�رسى قطاع 

غزة "�شياء الفالوجي".
اقامة  ان  فروانة:  النا�رس  عبد 
مبثابة  هو  املهرجان  هذا 
ولوالدته  "�شياء"  لالأ�شري  تكرمي 

الفا�شلة  االأم  هذه  �شياء"  "اأم 
ولكافة  وال�شامدة،  وال�شابرة 
وعوائلهم،  القدامى  االأ�رسى 
وجزء من الوفاء لهم ولت�شحياتهم 
فر�شة  هو  وكذلك   ، و�شمودهم 
ق�شيتهم  وعر�ض  ملفهم  لفتح 
معاناتهم  على  ال�شوء  وت�شليط 
املريرة  وق�ش�شهم  املتفاقمة 
التي  الطويلة  ال�شنوات  طوال 
فهو  لذا  ال�شجن.  يف  اأم�شوها 
"االأ�رسى  ملف  لل�شدارة  يُعيد 
من  ال�شوء  وي�شلط  القدامى" 

ومعاناة  معاناتهم  على  جديد 
حمطة  ي�شكل  اأن  ويجب  ذويهم، 

للعمل اجلاد من اأجل حتريرهم.
البد  هنا  فروانة:  النا�رس  عبد 
"�شياء  االأ�شري  باأن  نذكر  واأن 
الفالوجي" كان قد اعتقل بتاريخ 
10-10-1992 وحكم عليه بال�شجن 
املوؤبد بتهمة االنتماء حلركة فتح 
عميد  ويُعترب  م�شتوطن،  وقتل 
اأ�رسى قطاع غزة واأقدمهم، وهو 
واحد من )26( ا�شريا هم معتقلني 
منذ ما قبل "اتفاق او�شلو" وقيام 

من  الرابع  يف  الوطنية  ال�شلطة 
هوؤالء  واأن  اآيار/مايو1994، 
يتحرروا  ان  املفرت�ض  من  كان 
اآذار/ يف  الرابعة  الدفعة  �شمن 
التفاهمات  اطار  يف  مار�ض2014 
برعاية  الفل�شطينية-االإ�رسائيلية 
"ا�رسائيل"  ان  اإال  امريكية، 
وكعادتها نكثت بالوعود وتن�شلت 
عن  وتراجعت  االتفاقيات  من 
رهينة  وابقتهم  �رساحهم  اطالق 

يف �شجونها ومعتقالتها.
من  فروانة:  النا�رس  عبد 

اال�شارة  هناك  مبكان  االأهمية 
اأ�شريا   )50( من  اأكرث  وجود  اىل 
قد  كانوا  االحتالل  �شجون  يف 
وما  )�شاليط(  �شفقة  يف  حترروا 
"وفاء االأحرار"  تُعرف فل�شطينيا 
بعد  اعتقالهم  واأعيد  عام2011 
منت�شف عام 2014 واأعيد فر�ض 
ولعل  عليهم،  ال�شابقة  االأحكام 
الربغوثي"  "نائل  االأ�شري  اأبرزهم 
جمموعه  ما  اأم�شى  الذي 
ال�شجون  يف  عاما   )39( قرابة 

االإ�رسائيلية.

مهرجان ُيعيد لل�صدارة ملف "الأ�صرى القدامى"



عي�شة ق.

مع  يحدث  مل  الذي  الأمر  وهو 
اأن  واأ�شار  املحلية،  الرابطة 
اإلغاء اجتماع الأع�شاء الذي كان 
مربجما اأّول ام�س يعود بالدرجة 
الن�شاب  توفر  عدم  اإىل  الأوىل 
جميع  قدوم  لعدم  القانوين 
عالقة  ل  والجتماع  الأع�شاء 
الثقة  ل�شحب  بالتح�شري  له 
املتحدث.  ي�شيف  مدوار  من 
هاتفي  ات�شال  يف  هرادة  و�شّدد 
اأم�س مع »الو�شط« اأنه ل نار يف 
للعبة،  املحرتفة  الرابطة  بيت 

الرغبة يف  الأخبار حول  وترويج 
الثقة من مدوار مغلوطة  �شحب 
ترويجها  على  اأطرافا  تعمل 
مو�شحا  ال�شبب،  معرفة  دون 
يتحملون  املكتب  اأع�شاء  اأن 
فيما  امل�شوؤولية  من  جزءا 
ب�شبب  وذلك  الرابطة  يحدث يف 
ال�شالحيات  امتالكهم  عدم 
القرارات،  واإ�شدار  للت�رصف 
احلالية  الو�شعية  اأن  مو�شحا 
تتطلب  فيها  يتواجدون  التي 
منهم حاليا الجتماع فيما بينهم 
الرابطة  هيكلة  اإعادة  اأجل  من 
ح�شب  م�شوؤولياتهم  وحتمل 

ووا�شحة،  ممنهجة  �شالحيات 
حتى متلك الرابطة ال�شالحيات 
يف القرارات وحتديد م�شري عدة 
اأمور خا�شة باملنظومة الكروية 
الوطنية  البطولة  م�شتوى  على 

بالدرجة الأوىل.
عديدة  اأخبار  انت�رصت  لالإ�شارة 
مكتب  اأع�شاء  اجتماع  توؤكد 
الرابطة ال�شتة دون ح�شور مدوار 
من اجل مناق�شة الو�شعية احلالية 
الكروية  الهيئة  بها  متر  التي 
امتالكهم  عدم  ظل  يف  خا�شة 
القرارات  لأخذ  �شالحيات  اأي 
والف�شل يف الق�شايا مثلما حدث 

مولودية  بني  الديربي  مباراة  مع 
والتي  العا�شمة  واحتاد  اجلزائر 
لعبها  على  بالإ�رصار  مت�شكت 
اللقاء  اأن  رغم  املن�رصم  ال�شبت 
كان مربجمة يف وقت �شابق يوم 
اأن يح�شم املكتب  الأربعاء، قبل 
اجلزائرية  لالحتادية  الفدرايل 
رخ�شة  مبنح  القدم  لكرة 
ا�شتثنائية للعب خال فرتة تواريخ 
الفاف  لوائح  اأن  رغم  الفيفا 
اأخبار  انت�رصت  اأين  ذلك،  متنع 
عديدة توؤكد الإقدام على �شحب 
الثقفة من مدوار رئي�شا للرابطة 

املحرتفة للعبة.

�شدد على �شرورة اإعادة هيكلة الرابطة املحرتفة للعبة

هرادة: مكتب الرابطة غري خمّول
 ل�سحب الثقة من مدوار

نفى ع�شو مكتب الرابطة املحرتفة لكرة القدم هرادة عرا�س الأخبار التي يتم ترويجها حول اعتزام 
مكتب الهيئة الكروية �شحب الثقة من رئي�شها عبد الكرمي مدوار، حيث اأو�شح اأنه ل �شالحية للمكتب 

فيما يتعلق ب�شحب الثقة من الرئي�س باعتبار اأن القوانني تتطلب اجتماع اأع�شاء املكتب مع الرئي�س 
ومطالبته بعقد جمعية ا�شتثنائية ي�شتدعي خاللها اأع�شاء اجلمعية العامة من اأحل امل�شادقة على 

�شحب الثقة، م�شيفا اأن عقد اجلمعية العامة يتطلب توفر الن�شاب القانوين مبوافقة ثلثي اأع�شاء املكتب 
من اأجل التمكن من القيام باخلطوة 

اأقدمت على ت�شوية اأجرة �شهر لالعبني

ال�سلطات املحلية متنح جرعة 
اوك�سجني جلمعية ال�سلف

تلقى جمعية ال�شلف دفعة معنوية 
�شطيف،  وفاق  مواجهة  قبل  قوية 
يف  املقبل  الأربعاء  لها  املقرر 
الدوري  من  الثامنة  املرحلة 
اأن  وعلم  للمحرتفني،  اجلزائري 
ال�شلف،  لولية  املحلية  ال�شلطات 
القليلة  ال�شاعات  يف  حتركت 
مرتب  بت�شديد  وقامت  املا�شية، 
�شهر واحد لالعبني لتهدئة الأمور، 
اأك�شجني  جرعة  الفريق  ومنح 
م�شوؤولو  اأو�شاعه.ووعد  لرتتيب 
اجلمعية  اإدارة  ال�شلف،  ولية 
للنادي،  معتربة  اإعانة  بتخ�شي�س 

مل�شاعدته  العاجل،  القريب  يف 
وتخفيف  نفقاته،  تغطية  على 
املو�شم،  هذا  املالية  اأعبائه 
�شهرية  اأجرة  ت�شديد  اإىل  اإ�شافة 
اأخرى، لتحفيز الالعبني للموا�شلة 
النت�شارات.ومير  درب  على 
ال�شاعد حديثا اإىل دوري الأ�شواء 
�شلبا  اأثرت  خانقة،  مالية  باأزمة 
ونتائجه،  الفريق  حت�شريات  على 
حيث اكتفى اأ�شبال املدرب، �شمري 
زاوي، بجمع 4 نقاط من 18 نقطة 

ممكنة.
ق.ر.

الأن�شار يرف�شون تعيني الأخري و�شعدوا 
اللهجة اأم�س

اإدارة احتاد احلرا�ش ترتاجع 
عن زغدود وتتفق مع �سليماين

تتوجه اإدارة فريق احتاد احلرا�س 
نحو التو�شل اإىل اتفاق مع املدرب 
اأجل  من  �شليماين  اأحمد  �شيد 
الفنية  العار�شة  على  الإ�رصاف 
غادر  الذي  جليد  للمدرب  خلفا 
�شل�شلة  توا�شل  اإثر  على  املن�شب 
تالحق  التي  ال�شلبية  النتائج 
الرابطة  مباريات  يف  الت�شكيلة 
انطالق  منذ  الثانية  املحرتفة 
ويف  اجلاري،  الكروي  املو�شم 
الرئي�س  اإدارة  غرّيت  ال�شدد  هذا 
يتعلق  فيما  راأيها  العايب  حممد 
بانتداب املدرب منري زغدود من 
اأجل تويل امل�شوؤولية على ت�شكيلة 
تفاو�شت  كانت  والذي  »ال�شفراء« 
على  مبدئيا  الطرفان  واتفق  معه 
توقيع العقد معه واللتزام بتدريب 
من  تبقى  فيما  احلرا�س  احتاد 

تت�شارع  اأن  قبل  احلايل،  املو�شم 
الأحداث يف بيت النادي العا�شمي 
نحو  وجهتها  الإدارة  وتغيري 
املدرب �شليماين من اجل تدريب 

الفريق.
ويف هذا ال�شدد عرّب اأن�شار احتاد 
الإدارة  خليار  رف�شهم  احلرا�س 
لفريقهم  مدربا  �شليماين  تعيني 
بناء على احلادثة التي وقعت معه 
التي  املقابلة  يف  الفارط  املو�شم 
جمعت احتاد احلرا�س ورائد القبة 
وقام  لالأخري  مدربا  كحان  اأين 
تنقلوا  حيث  الحتاد،  مب�شاومة 
نوفمرب  اأول  اإىل ملعب  بقوة  اأم�س 
رف�شهم  عن  لالإعالن  باملحمدية 
والإ�رصار  �شليماين  مع  التعاقد 

على جلب مدرب اآخر مكانه.
عي�شة ق.
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الوطني  الفني  املدير  اأكد 
لالحتادية اجلزائرية لل�رصاع عمر 
بوزيد اأن الفيدرالية الوطنية را�شية 
عن النتائج التي حققها البحارون 
البطولة  خالل  اجلزائريون 
جرت  التي  لل�رصاع  الفريقية 
باملدر�شة  اأكتوبر   12 و   6 بني  ما 
الوطنية للريا�شات املائية وحتت 
واملوؤهلة  البحري  بربج  مائية 
بطوكيو  الوملبية-2020  لالألعاب 
بلوغهم  عدم  من  الرغم  على 
كامل،  ب�شكل  املرجوة  الأهداف 
على  »را�شون  بوزيد:  واأو�شح 
اجلزائريون،  البحارون  قدمه  ما 
على  م�رصفة  نتائج  ونعتربها 
عدد  يف  تراجعنا  اأننا  من  الرغم 
الألعاب  اىل  املوؤهلة  التاأ�شريات 
اثنتني«،  اىل  ثالثة  من  الوملبية، 
واأ�شاف »اجلزائر ل تزال من بني 
الفرق امل�شيطرة على املناف�شات 
القارية، كما قدم مالحونا م�شتوى 
مرتبتني  على  بح�شولهم  حمرتم 
بانتزاع  لهم  �شمحت  اأوليني 
الوملبياد  اىل  التاأهل  تاأ�شريتي 
كاحتادية  ي�رصفنا  وهو  املقبلة، 
التاأهل  هذا  كون  فنية  وكمديرية 
ملناف�شة  ولي�س  لالأوملبياد  هو 

يكون  امل�شتوى  اإن  اأي  عادية، 
عايل جدا«.

اجلزائرية  الحتادية  وكانت 
ل�شان  على  �رصحت  قد  لل�رصاع، 
اأن  جياليل،  ح�شان  رئي�شها 
الأهداف من تنظيم هذه املناف�شة 
موؤهلة  تاأ�شريات  اأربع  اقتطاع  هو 
ال�شيف  الوملبية  الألعاب  اإىل 
ان  »رغم  اأي�شا  وقال  املقبل، 
تتمثل  كانت  امل�شطرة  الأهداف 
اأننا را�شون  اإل  تاأ�شريات  اأربع  يف 
امل�شوؤول  وك�شف  املردود«،  عن 
باإمكانها  �شيكون  اجلزائر  اأن 
احل�شول على تذكرة ثالثة موؤهلة 
اإىل الوملبياد من خالل امل�شاركة 
ال�شنة  العاملية  البطولة  يف 
يزال  »ل  اأي�شا  ويقول  املقبلة، 
تاأ�شرية  اقتطاع  يف  اأمل  هناك 
يف  الوملبي  املوعد  اإىل  ثالثة 
خالل  من  �شيدات،  لزير-راديال 
العاملية  البطولة  يف  امل�شاركة 
املقبلة  ال�شنة  الخت�شا�س  لهذا 
مراكز  احتالل  �رصيطة  باليابان، 
الدويل  الحتاد  كون  متقدمة 
للمالحني  اأخرى  فر�شة  يقدم 
امل�شاركني  عدد  رفع  خالل  من 
عدم  واأرجع  الأوملبياد«،  يف 

اخت�شا�شي  يف  اجلزائريني  تاألق 
اىل  راديال-�شتاندار  »الالزير« 
البحارين  ومعاناة  الرتكيز  نق�س 
»عانت  واأفاد  ال�شغط،  من 
الرتكيز  يف  نق�س  من  عنا�رصنا 
قاب  كنا  حيث  الذكور،  خا�شة 
قو�شني من التاأهل لالأوملبياد، غري 
اأننا �شيعنا الهدف يف �شباق اليوم 
اأح�شوا  بحارونا  الأخري،  قبل  ما 
بال�شغط، كنا نظن اأنه خالل اليوم 
الأول فقط، لكن الأمور مل تتغري 

كما كنا نتمناه«.
اأن  الفني  املدير  واعترب 
حت�شن  »يف  اجلزائر  م�شتوى 
الذين  اأجانب  مدربني  ب�شهادة 
الرتكيز  نق�س  بدورهم  لحظوا 
خالل  الوطنية  العنا�رص  لدى 
الرئي�شي  ال�شبب  وهو  ال�شباقات، 
كما  الأهداف«،  بلوغهم  عدم  يف 
اأخرب نف�س امل�شوؤول اأن املنتخب 
البطولة  يف  �شي�شارك  الوطني 
املقبل  ال�شبوع  لل�رصاع،  العربية 
اخرى هامة  مب�رص، وهي حمطة 
اجلزائريني  للمالحني  بالن�شبة 
التح�شريية  املحطات  بني  من 
البطولة  وكذا  الوملبية  لالألعاب 
والعاب  املقبلة  ال�شنة  العاملية 

قائال  املتو�شط.واختتم  البحر 
يف  حا�رصة  �شتكون  »اجلزائر 
الوملبياد، �شنح�رص لهذا املوعد 
كما ينبغي، قبل ذلك هناك بطولة 
مب�رص  املقبل  ال�شبوع  عربية 
املناف�شة،  هذه  من  وانطالقا 
بحارينا  حت�شري  يف  �شن�رصع 
البحر  والعاب   2020 لالأوملبياد 
املتو�شط 2021 بوهران، وهو ما 
املديرية  م�شتوى  على  �شطرناه 
الفنية«.يذكر اأن اخت�شا�س الألواح 
عرف  اإك�س«،  اأ�س  »اأر  ال�رصاعية 
بورا�س  حمزة  اجلزائريني  تاأهل 
)ذكور( واأمينة بري�شي )اناث( اىل 
تتويجهما  بعد  الأوملبية  اللعاب 
اخت�شا�س  يف  القاري.اأما  باللقب 
فقد  )رجال(،  »الالزير-�شتاندار« 
غوفيدان  رودين  ال�شي�شيلي  تاأهل 
متبوعا  باللقب،  تتويجه  بعد 
�شاحب  بدوي،  علي  بامل�رصي 
املركز الثاين.ويف »لزير-راديال« 
من  اللقب  كان  فقد  )�شيدات(، 
دايزي  املوزمبيقية  ن�شيب 
نهاكيل، فيما حلت امل�رصية خلود 
لتتاأهال  الثاين،  املركز  يف  من�شي 

معا اإىل الوملبياد.
ق.ر.

البطولة الإفريقية املوؤهلة اإىل اأوملبياد طوكيو يف ال�شراع

را�سون عما حققناه خالل املوعد القاري

كوبا نادية للتن�س با�شبانيا

ان�سحاب اإيبو من املناف�سة 
ب�سبب الإ�سابة

التن�س اجلزائرية  ان�شحبت لعبة 
اإينا�س اإيبو من دورة »كوبا نادية« 
اأكتوبر   20 اإىل   13 من  اجلارية 
�شعورها  بعد  اإ�شبانيا  باإ�شبيلية 
الإ�شبانية  مواجهتها  خالل  باآلم 
ام�س  اأول  رمير�س  كافال  اإيفون 
يف الدور الّت�شفوي الأول املوؤهل 
بطلة  وتعر�شت  النهائي،  للجدول 
للو�شطيات   2015 العام  اإفريقيا 
منهزمة  كانت  ملا  لالإ�شابة 
 4 بنتيجة  الأول  ال�شوط  يف 
هذه  وتعترب  لواحدة،  جمموعات 
لالعبة  موجعة  �رصبة  الإ�شابة 

ابتعدت  التي  �شنة   20 البالغة 
نتيجة  التن�س  ميادين  عن  مطول 
خالل  املتكررة  الإ�شابات 
الأخرية.و جتري  الأربعة  الأعوام 
لها  ر�شدت  التي  الدورة  هذه 
جوائز مالية قدرها 25 األف دولر 
ترابية،  اأر�شية  ذات  ميادين  على 
من  عدد  م�شاركة  تعرف  حيث 
الالعبات امل�شنفات عامليا على 
رو�س  اآرانت�شكا  الهولندية  غرار 
97 والرومانية ماريا باتري�شيا تيق 

ق.ر.118.
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عي�صة ق.

يو�سف  الالعب  رفقاء  ي�سعى 
من  الفر�سة  ا�ستغالل  اإىل  باليلي 
هذا  من  مباريات  اكت�ساف  اأجل 
منتخبات  اأمام  والتناف�س  النوع 
على  يقفوا  حتى  وقوية  عاملية 
العايل  امل�ستوى  على  امكانياتهم 
اإىل  التاأهل  اأجل  من  للعب  حت�سبا 
مناف�سة كاأ�س العامل املقررة العام 
2022 يف قطر والتي تعترب الهدف 

الذي  بلما�سي  للمدرب  الرئي�سي 
يعول على قيادة اخل�رض اإىل العودة 
بعد  جمددا  املونديال  خلو�س 
والربازيل  اإفريقيا  جنوب  طبعتي 
العام 2010 و2014 قبل الغياب عن 
العر�س الكروي العاملي يف رو�سيا 

العام 2018.
الالعبون  يتواجد  ال�سدد  ولهذا 
اأين  ام�س  اأول  منذ  ليل  مدينة  يف 
تدريبتني  ح�ستني  اإىل  خ�سعوا 
كانت  والتي  واأم�س،  الو�سول  يوم 

للطاقم  وتكتيكية  ا�سرتجاعية 
كثريا  عمل  الذي  الوطني  الفني 
حتفيزهم  اأجل  من  الالعبني  مع 
رفقاء  اأمام  الفوز  حتقيق  على 
الإيطايل  جوفنتو�س  نادي  جنم 
خوان كواردرادو، رغم ان املقابلة 
�سوف تكون بغياب جنمي كولومبيا 
جيم�س رودريغيز ورادميل فالكاو، 
�سعوبة  يدرك  بلما�سي  اأن  اإل 
اأ�سباله  تنتظر  التي  املهمة 
الثقة  ا�ستعادة  عن  الباحثون 

اأمام  الفوز  ومعانقة  النف�س  يف 
مناف�س قوي بعد التعرث يف الودية 
املن�رضم  الأ�سبوع  خا�سوها  التي 

اأمام الكونغو الدميوقراطية.

الت�سكيلة  على  يعتمد  بلما�سي 
الأ�سا�سية

اأمام  اليوم  مقابلة  ت�سهد  �سوف 
على  بلما�سي  اعتماد  كولومبيا 
يف  الأ�سا�سيني  الالعبني  اإقحام 

من  خيبته  عن  عرب  بعدما  اللقاء 
يف  الثقة  منحهم  الذي  البدائل 
يكونوا  مل  والذين  الكونغو  لقاء 
الذي  الأمر  وهو  امل�ستوى،  يف 
خربة  على  يعول  املعني  يجعل 
القاري  التتويج  ومهند�سي  لعبيه 
يف م�رض من اأجل ت�سجيل انت�سار 
ال�رضوع  على  ي�ساعدهم  معنوي 
كاأ�س  اإىل  املوؤهلة  الت�سفيات  يف 
بقوة  بالكامريون   2021 اإفريقيا 
خالل موعد �سهر نوفمرب الداخل 

الوطنية  العنا�رض  يلعب  اأين 
مقابلتني اأمام زامبيا وبوت�سوانا يف 

اأول جولتني من الت�سفيات.
يدخل  اأن  ينتظر  الغر�س  لهذا 
اخل�رض بالت�سكيلة الآتية، مبوحلي 
الرباعي  املرمى،  حرا�سة  يف 
وبن  ماندي  �سبعيني،  بن  عطال، 
قديورة،  الدفاع،  يف  العمري 
بنا�رض وفيغويل يف و�سط امليدان 
يف  وبوجناح  حمرز  باليلي،   ،

الهجوم.

اجلزائر / كولومبيا اليوم ابتداء من 20:00

اأبطال اإفريقيا يواجهون امتحانا حقيقيا
ي�صرب املنتخب الوطني موعدا كرويا �صاخنا �صهرة اليوم عندما يالقي مناف�صا مغايرا 

يف مباراة ودية اأمام منتخب كولومبيا �صوف يحت�صنها ملعب »بيار موروي« مبدينة ليل 
الفرن�صية، والتي �صوف تكون اختبارا حقيقيا لأ�صبال املدرب الوطني جمال بلما�صي 

عندما يلتقون مناف�صا يلعب بطريقة مغايرة عن املنتخبات القارية، حيث ي�صعى الالعبون 
اإىل الربهنة على اأحقيتهم يف التتويج اأبطال للقارة الإفريقية وحمل التاج القاري الذي 

حدث يف ال�صائفة املا�صية بالأرا�صي امل�صرية من خالل الوقوف الند للند اأمام اأ�صبال 
املدرب كريو�ش، واملعروفون بقوتهم على م�صتوى ال�صاحة الكروية يف اأمريكا اجلنوبية

مثول 5 لعبني اأمام املجل�ش التاأديبي والعقوبة �صتكون مالية

ال�ضوي�ضري �ضافوا مر�ضح خلالفة 
ما�ضوي يف وفاق �ضطيف

اأجروا اأم�ش اأول ح�صة تدريبية ويتوجهون هذا اخلمي�ش اإىل مدينة بركان

باتيلي ي�ضتدعي 23 العبا حت�ضبا 
الإياب املغرب

الوطني  املنتخب  مدرب  اأعلن 
عن  باتيلي  لودوفيك  للمحليني 
قائمة 23 لعبا املعنية بامل�ساركة 
للنخبة  التح�سريي  الرتب�س  يف 
يف  اأم�س  انطلق  والذي  الوطنية 
مركز حت�سري املنتخبات الوطنية 
يف �سيدي مو�سى حت�سبا للتح�سري 
ملقابلة املنتخب املغربي املقررة 
حل�ساب  املقبل  ال�سبت  �سهرة 
املوؤهل  الأخري  الت�سفوي  الدور 
للمحليني،  الإفريقية  البطولة  اإىل 
الالعبني  على  باتيلي  اعتمد  اين 
الوطنيةن  البطولة  يف  املتاألقني 
�سباب  املت�سدر  ن�سيب  وكان 
خم�سة  با�ستدعاء  الأكرب  بلوزداد 
الت�سكيلة  اإىل  �سفوفه  من  لعبني 
من  بكل  الأمر  ويتعلق  الوطنية 
احلار�س غايا مرباح، �سعيب كداد، 
بالل تاريكات، اأمري �سعيود وحمزة 
بلحول، بينمكا كان ن�سيب مولودية 
اجلزائر التواجد باأربعة اأ�سماء يف 
من  بكل  الأمر  ويتعلق  الرتب�س 
وليد عالتي، فاروق �سافعي، ميلود 

ربيعي و�سفيان بن دبكة، فيما كان 
بقية الالعبني موزعني على اندية 
القبائل،  �سبيبة  العا�سمة،  احتاد 
نادي بارادو، اأهلي برج بوعريريح 
لعبني  بني  ق�سنطينة،  و�سباب 

اثنني وثالثة لكل فريق.
الوطنية  العنا�رض  اأجرت  لالإ�سارة 
تدريبية  ح�سة  اأول  اأم�س  م�ساء 
مو�سى  �سيدي  مركز  مبلعب 
قبل  باتيلي،  املدرب  قيادة  حتت 
التدريبات  ريتم  على  املوا�سلة 
قبل  وغدا  اليوم  واحدة  ح�سة 
اإىل  اأخذ الرحال اخلمي�س املقبل 
للقاء  اأجل ال�ستعداد  املغرب من 
بركان،  نه�سة  ال�سبت مبلعب  هذا 
حيث يلتحق اأع�ساء الطاقم الفني 
الوطني  الناخب  بقيادة  للوطني 
اجلزائري  بالوفد  بلما�سي  جمال 
بعد املقابلة الودية اأمام كولومبيا 

املقررة اليوم.

قائمة الالعبني
مرباح  غايا  املرمى،  حرا�س 

مو�ساوي  توفيق  بلوزداد،  �سباب 
نادي بارادو، زكريا بوحلفاية اأهلي 

برج بوعريريج
احتاد  �رضيفي  ر�سوان  الدفاع: 
�سبيبة  �سعرية  بن  وليد  العا�سمة، 
�سباب  �سحرور  اإ�سالم  القبائل، 
نادي  بو�سينة  م�سكفى  ق�سنطينة، 
مولودية  �سافعي  فاروق  بارادو، 
�سباب  كداد  �سعيب  اجلزائر، 
مولودية  عالتي  وليد  بلوزداد، 
اجلزائر، ح�سني بن عيادة مولودية 

اجلزائر
ربيعي  ميلود  امليدان:  و�سط 
تاريكات  بالل  اجلزائر،  مولودية 
اآدم  بلوزداد،  �سباب  �سعيود  واأمري 
زرقان نادي بارادو، توفيق عدادي 

�سبيبة القبائل، �سفيان بن دبكة
�سبيبة  �سايح  بن  ر�سا  الهجوم: 
القبائل، عبد الكرمي زواري واأمين 
ح�سام  العا�سمة،  احتاد  حميو�س 
�سباب  بلحول  وحمزة  �ساملي 
بلقا�سمي  الفتاح  عبد  بلوزداد، 

�سباب ق�سنطينة.

حمرز يتوج بجائزة اأف�ضل العب 
للمان �ضيتي يف �ضبتمرب

اجلزائري  الدويل  الالعب  ح�سد 
ريا�س حمرز جنم نادي مان�س�سرت 
جديدة  جائزة  الإجنليزي  �سيتي 
اأعلن  حيث  ال�سماوي،  فريقه  مع 
�سيتي  ملان�س�سرت  الر�سمي  املوقع 
فوز جنم حماربي ال�سحراء بجائزة 
ال�سماوي  الفريق  يف  لعب  اأف�سل 
عن �سهر �سبتمرب املا�سي، وتفوق 

الوطني  ملنتخب  ميدانا  متو�سط 
دي  كيفن  النادي  يف  زميليه  على 
ح�سل  بعدما  ورودريغو،  بروين 
 70 ن�سبة  على  اجلزائري  الالعب 
جائزة  ليح�سد  الأ�سوات،  من   %
للمرة  الفريق  يف  لعب  اأف�سل 
املو�سم  انطالق  منذ  الثانية 
املوقع  وقال  اجلاري،  الكروي 

الر�سمي ملان�س�سرت �سيتي »تهانينا، 
اأف�سل  بجائزة  يفوز  ريا�س حمرز 
لعب يف الفريق ل�سهر �سبتمرب »، 
و�سارك ريا�س حمرز خالل ال�سهر 
بالدوري  مباريات   3 يف  املا�سي 
الإجنليزي املمتاز، و�سجل هدفني 

ومنح متريرتني حا�سمتني.
ق.ر.

�سطيف  وفاق  فريق  اإدارة  تتواجد 
يف مفاو�سات متقدمة مع املدرب 
ال�سوي�رضي راوؤول �سافوا من اأجل 
الفنية  العار�سة  راأ�س  على  تعيينه 
امل�ستقيل  للمدرب  خلفا  للنادي 
جلاأ  حيث  ما�سوي،  الدين  خري 
املدرب  اإىل  حلفاية  فهد  الرئي�س 
ملعرفته  بالنظر  ال�سوي�رضي 
�سبق  الذي  وهو  جلزائرية  بالكرةا 
مولودية  فريقي  على  الإ�رضاف  له 
عامي  العلمة  ومولودية  وهران 
2012 و2013 على التوايل، ويتواجد 
متوقفا عنة العمل منذ العام 2017 
بعدما اأ�رضف على تدريب منتخب 
تعمل  حيث  الو�سطى،  اإفريقيا 
مع  لتفاق  التو�سل  على  افدارة 
�سهادة  على  يحوز  الذي  املدرب 

من  الأوروبي  الحتاد  من  تدريب 
العار�سة  على  ر�سميا  تعيينه  اأجل 
من  تبقى  ملا  حت�سبا  الفنية 
خا�سة  احلايل،  الكروي  املو�سم 
مدرب  دون  يتواجد  الفريق  واأن 
املن�رضم،  الأ�سبوع  منذ  رئي�سي 
وجاء التفاو�س مع املدرب �سافوا 
بعد ف�سل املفاو�سات التي جمعت 
اله�ساب  عا�سمة  نادي  م�سريي 
األربت  الفرن�سي  العليا مع املدرب 
كارتي والذي ا�سرتط جلب طاقمه 
امل�ساعد وهو ما رف�ستهç الإدارة، 
على جانب اعتذر عدد من الأ�سماء 
على  امل�سريون  بهم  ات�سل  الذين 
التون�سي  �سورة  يف  النادي  تدريب 
�سارف  بوعالم  البنزرتي،  فوزي 

والفرن�سي رولن كوربي�س.

�سبيحة  امتثل  منف�سل،  �سياق  يف 
اأم�س خم�سة لعبني اأمام املجل�س 
التاأديبي للنادي لأ�سباب ان�سباطية 
بالنظام  اإخاللهم  بعد  خمتلفة 
بكل  الأمر  ويتعلق  للنادي  الداخلي 
ر�سواين،  خذايرية،  �سيدهم،  من 
لعريبي ولعب الآمال ح�سود، حيث 
مت ال�ستماع اإىل اأقوالهم من طرف 
وجابر  خرة  زكريا  الإدارة  ممثلي 
زغال�س على جانب ح�سور مدرب 
احلرا�س عبا�سن، وح�سب م�سادرنا 
فاإن  ال�سطايفي  النادي  بيت  من 
تك�سف  �سوف  التي  العقوبات 
لالعبني خالل الأيام املقبلة �سوف 
تكون مالية من خالل خ�سم ما بني 

ن�سف �سهر و�سهر لكل لعب.
عي�صة ق.

يف انتظار ما �صوف ت�صفر عليه املفاو�صات لودية اخل�صر وفرن�صا

زط�ضي يتفاو�ض مع م�ضوؤولني 
باالحتاد الفرن�ضي لربجمة الودية

الحتاد  يف  م�سوؤولون  ي�ستعد 
لإجراء  القدم  لكرة  الفرن�سي 
مباراة  لإقامة  مكثفة  مفاو�سات 
حامل  فرن�سا  منتخبي  بني  ودية 
لقب كاأ�س العامل واجلزائر املتوج 
الإفريقية،  الأمم  بكاأ�س  موؤخًرا 
دو  »جورنال  �سحيفة  وذكرت 
بالحتاد  م�سوؤولني  اأن  دومان�س« 
�سيتواجدون يف مدينة  الفرن�سي 
بني  الودية  املباراة  حل�سور  ليل 
اجلزائر وكولومبيا املقررة اليوم 
متهيدا للتفاو�س مع رئي�س احتاد 

الكرة اجلزائري.

»فران�س  �سبكة  ك�سفت  كما 
احتاد  اأن  الفرن�سية  اإنفو« 
موعدا  اقرتح  اجلزائري  الكرة 
يف  لتقام  الودية،  املباراة  لهذه 
اأكتوبر  �سهر  من  الأول  الن�سف 
واأ�سارت   ،2020 املقبل  للعام 
الأوملبي  وهران  ملعب  اأن  اإىل 
هذه  ل�ست�سافة  الأقرب  هو 
والتي  املرتقبة،  الودية  املباراة 
تاأتي بعد غياب دام 18 عاما، كما 
اإىل  دومان�س  دو  جورنال  لفتت 
الفرن�سي  الكرة  احتاد  رئي�س  اأن 
نويل لوغري م�ستعد للذهاب اإىل 

اجلزائر لتعزيز فكرة اإقامة هذه 
املباراة الودية.

ق.ر. عي�صة ق.



لوف: عدم التوتر جعلنا نقوم باملهمة كاملة
�أملانيا  منتخب  مدرب  لوف  يو�كيم  �أبرز 
�لفوز  قبل  فريقه  و�جهها  �لتي  �ل�صعوبات 
�صمن  نظيفة  بثالثية  �لإ�صتوين  م�صيفه  على 
ونقلت   ،2020 يورو  لبطولة  �ملوؤهلة  �لت�صفيات 
قناة »�صبورت1« �لأملانية ت�رصيحات لوف، �لذي 
قال: »كانت مهمة �صعبة، �إذ كنا م�صطرين للعب 
بنق�ص عددي بعد حو�يل 10 دقائق«، و�أ�صاف: 

»�أنا ممنت للغاية ملا حققناه، فقد كان عماًل �صاًقا بعد �إق�صاء �إميري ت�صان يف وقت مبكر، 
�لنقاط كاملة«،  �أهد�ف وح�صدنا  �لثاين، و�صجلنا 3  �أد�ًء جيًد� يف �ل�صوط  لكن �لفريق قدم 
و�ختتم: »�لأ�صبوع باأكمله مل يكن �صهاًل، لكننا مل ن�صك من ذلك، �لأهم �أننا لعبنا بالإيقاع �لذي 
مر�صية  �لنهاية  وكانت  بالتوتر،  ن�صعر  ومل  على هدوئنا  وحافظنا  �لثاين،  �ل�صوط  نريده يف 
بالن�صبة لنا«. ويحتل �ملنتخب �لأملاين و�صافة �ملجموعة �لثالثة من �لت�صفيات بر�صيد 15 

نقطة، بالت�صاوي مع هولند� �ملت�صدرة بفارق �ملو�جهات �ملبا�رصة

ليبي: ال �شيء يعادل اإجنازي واأمتنى 
التوفيق ملان�شيني

كاأ�ص  لنهائيات  ر�صمًيا  تاأهلها  �إيطاليا  ح�صمت 
�ل�صبت  �ليونان  على  �لفوز  بعد  �لأوروبية  �لأمم 
�لنت�صار  وحتقيق  رد،  دون  بهدفني  �ملن�رصم 
روبرتو  وتلقى  مباريات،   7 �أ�صل  من  �ل�صابع 
مان�صيني �ملدير �لفني لالأزوري �لكثري من �لثناء 
�للعبة  �لإيطالية ورموز  من قبل و�صائل �لإعالم 
يف �إيطاليا وو�حد منهم هو مار�صيلو ليبي �لفائز 

مع �لفريق بكاأ�ص �لعامل 2006، وقال ليبي يف ت�رصيحات نقلها موقع كالت�صيو مريكاتو: »كنت 
حمظوًظا مبا يكفي لتحقيق �ملونديال مع �إيطاليا«، و�أ�صاف: »ل يوجد �صيء يعادل �لتتويج 
بكاأ�ص �لعامل«، وح�صدت �إيطاليا �للقب يف 2006 بعد �لتغلب على فرن�صا بركالت �لرتجيح يف 
�ملبار�ة �لنهائية، وتابع: »مان�صيني يقوم باأ�صياء ر�ئعة مع �ملنتخب �لوطني، »متنى له �أن يفوز 

بالعديد من �ملباريات مع �لأزوري«.

اأجرا�س اخلطر تدق يف ريال مدريد
�إ�صبانية �أن �أجر��ص �خلطر بد�أت تدق يف ريال مدريد قبل فرتة ب�صيطة من  ذكرت تقارير 
وويلز،  كرو�تيا  لقاء  بيل يف  وغاريث  مودريت�ص  لوكا  �لفريق  �إ�صابة جنمي  بعد  �لكال�صيكو، 
��صطر  مودريت�ص  فاإن  �لإ�صبانية  »ماركا«  �صحيفة  وبح�صب   ،2020 يورو  ت�صفيات  �صمن 
ملغادرة �مللعب برفقة �ثنني من �لفريق �لطبي وهو غري قادر على �ل�صري ب�صكل طبيعي على 
قدمه �ليمنى، وكان مودريت�ص عاد �إىل �إ�صبانيا م�صاًبا عقب �جلولة �ملا�صية من �لت�صفيات 
للريال  �لفني  �لدين زيد�ن �ملدير  يوًما، وينتظر زين  ا، وغاب عن �ملباريات ملدة 16  �أي�صً
تقييم �لإ�صابة �لتي يعاين منها توين كرو�ص و�لذي يتعافى حالًيا منها حالًيا، يف �لوقت ذ�ته، 
�أنهى بيل �ملبار�ة وهو ي�صعر ببع�ص �لآلم ورغم �أنه �صجل وتاألق، لكن من �لو��صح �أنه عانى 

خالل �للقاء حتديًد� يف قدمه �لي�رصى، حيث ��صتكى منها �أكرث من مرة.

بر�شلونة يتحرك لتح�شني فاتي
جنمه  حت�صني  �لإ�صباين  بر�صلونة  نادي  يدر�ص 
�ل�صاب �أن�صو فاتي بزيادة قيمة �ل�رصط �جلز�ئي، 
�لأوروبية،  �لقارة  كبار  �أطماع  من  حلمايته 
وذكرت �صحيفة »موندو ديبورتيفو« �أن بر�صلونة 
�ل�رصط �جلز�ئي يف عقد  لزيادة  �لتحرك  ينوي 
�أن�صو فاتي �لبالغ 16 عاًما، وميتلك فاتي  لعبه 
�رصًطا جز�ئًيا بقيمة 100 مليون يورو، لكن هناك 

�لعديد من �لأندية �لقادرة على دفع هذه �لقيمة ب�صهولة مثل باري�ص �صان جريمان وقطبي 
مدينة مان�ص�صرت، و�أ�صافت �ل�صحيفة �أن تاألق فاتي مع بر�صلونة منذ بد�ية �ملو�صم �جلاري 
�أجرب كبار �أوروبا على �لتفكري يف �صمه نظًر� للعرو�ص �ملميزة �لتي قدمها رغم �صغر �صنه، 
�لر�تب  يف  �أوىل  فئة  كالعب  فاتي  و�صع  تطبيقها  �صيتم  �لتي  بر�صلونة  خطة  �أن  و�أ�صارت 
�ل�صنوي، بالإ�صافة �إىل رفع قيمة �ل�رصط �جلز�ئي يف عقده �إىل 200 مليون يورو، وختمت باأن 
فاتي وقع على عقًد� ملدة 3 �صنو�ت يف 17 جويلية �ملا�صي لينتهي عقده يف �صيف 2022 مع 

خيار �لتمديد لعامني �إ�صافيني.

حلق �ملنتخب �لبولندي بركب 
كاأ�ص  لنهائيات  �ملتاأهلني 
�لقدم  لكرة  �لأوروبية  �لأمم 
يورو 2020 عقب فوزه �لثمني 
�صيفه  على   0/2 و�مل�صتحق 
�ل�صمالية  مقدونيا  منتخب 
�لثامنة  �جلولة  �م�ص يف  �أول 
ملباريات �ملجموعة �ل�صابعة 
للبطولة  �ملوؤهلة  بالت�صفيات 
�أي�صا  �صهدت  �لتي  �لقارية، 
�لنم�صاوي  �ملنتخب  فوز 
منتخب  م�صيفه  على   0/1
�ملنتخب  و�صمن  �صلوفينيا، 
�لبولندي �صعوده قبل جولتني 
على نهاية �لت�صفيات، بعدما 
نقطة   19 �إىل  ر�صيده  رفع 
بفارق ثالث نقاط �أمام �أقرب 
�لنم�صا،  منتخب  مالحقيه 
منتخب  ر�صيد  جتمد  فيما 
عند  �ل�صمالية  مقدونيا 
�ملركز  يف  ليظل  نقطة   11
مت�صدر  وي�صعد  �لثالث، 
مبا�رصة  �ملجموعة  وو�صيف 
�إىل �لنهائيات �لتي �صتقام يف 
و�نتظر  �ملقبل،  �لعام  �صيف 

حتى  �لبولندي  �ملنتخب 
�لدقيقة 74 لفتتاح �لت�صجيل 
عن طريق لعبه برزمي�صالف 
فر�نكوف�صكي، قبل �أن ي�صيف 
زميله �أركاديوز ميليك �لهدف 

�لثاين يف �لدقيقة 80.
تقم�ص  �لآخر،  �للقاء  ويف 
�لبطولة  دور  بو�ص  �صتيفان 
يف �للقاء، بعدما �صجل هدف 
�لوحيد  �لنم�صاوي  �ملنتخب 
�ل�صلوفيني  نظريه  مرمى  يف 
ليتجمد   21 �لدقيقة  يف 

ر�صيد منتخب �صلوفينيا عند 
11 نقطة يف �ملركز �لر�بع.

�ملنتخب  �أرجاأ  �ملقابل،  يف 
�صيفه  تاأهل  �لويلزي 
يورو  �إىل  �لكرو�تي  �ملنتخب 
2020 بعدما تعادل معه 1-1 
�ملجموعة  مناف�صات  �صمن 
بالت�صفيات،  �خلام�صة 
وتقدم �ملنتخب �لكرو�تي يف 
نيكول  9 عن طريق  �لدقيقة 
غاريث  وتعادل  فال�صيت�ص 
من  �لثالثة  �لدقيقة  يف  بيل 

�لوقت �ل�صائع لل�صوط �لأول، 
�لكرو�تي  �ملنتخب  ورفع 
يف  نقطة   14 �إىل  ر�صيده 
رفع  كما  �لرتتيب،  �صد�رة 
�ملنتخب �لويلزي ر�صيده �إىل 
�لر�بع،  �ملركز  يف  نقاط   8
�لويلزي  �ملنتخب  ويلتقي 
مع �أذربيجان يوم 16 نوفمرب 
�ملقبل، فيما يلعب �ملنتخب 
يف  �صلوفاكيا  مع  �لكرو�تي 

ذ�ت �ليوم.

جورجينيو  �لهولندي  �لدويل  قال 
ز�ل  ما  بالده  منتخب  �إن  فينالدوم 
لكي  �جلهد،  من  �ملزيد  ببذل  مطالبا 
ويت�صدر   ،2020 يورو  �إىل  تاأهله  يح�صم 
�ملجموعة  ترتيب  �لهولندي  �ملنتخب 
على   1/2 �ل�صعب  فوزه  عقب  �لثالثة، 
م�صيفه �لبيالرو�صي يف �جلولة �ل�صابعة 
من �لت�صفيات، ورفع منتخب �لطو�حني 
بفارق  متفوقا  نقطة،   15 �إىل  ر�صيده 
�أقرب  على  �ملبا�رصة  �ملو�جهات 
على  نقاط   3 وبفارق  �أملانيا  مالحقيه 
�أيرلند� �ل�صمالية �صاحبة �ملركز �لثالث، 
وقال لعب ليفربول، �لذي �أحرز هديف 
هولند�: »مل يكن �أد�وؤنا جيد� يف �ل�صوط 
�لكرة  �ل�صتحو�ذ على  و�فتقدنا  �لثاين، 
كان  �أنه  نعلم  �لأحيان،  من  �لكثري  يف 
لكن  �أف�صل،  �أد�ء  تقدمي  مبقدورنا 
بالن�صبة  �لنهاية كانت جيدة  �لنتيجة يف 

لنا«.
�لثاين  »�لهدف  فينالدوم:  و�أ�صاف 

�صجلته  ما  �أجمل  هو  �أحرزته  �لذي 
بالر�صا  ن�صعر  �لدويل،  �ل�صعيد  على 
�آخر  يف  نقاط  �صت  على  ح�صولنا  لأن 
لكن  بالفعل  نريده  كنا  ما  مبار�تني، هو 
بالتاأكيد ما زلنا يف و�صع حرج«، و�ختتم 
بعيد�  نذهب  �أن  نريد  كنا  »�إذ�  قائال: 
يف  نكون  �أن  علينا  يتعني  �لنهائيات  يف 

�ملنتخبات  �أف�صل  �صد  حالتنا،  �أف�صل 
�ملوجودة يف �لقارة«. وياأتي هذ� �لفوز، 
بعد ثالثة �أيام فقط من �لنت�صار �لثمني 
�جلولة  يف  �ل�صمالية  �أيرلند�  على   1/3
�لهولندي  �ملنتخب  لينع�ص  �ملا�صية، 
�لتي  �لبطولة  لنهائيات  �لتاأهل  �آماله يف 

توج بها عام 1988

فينالدوم: و�شع هولندا الزال حرًجا
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كاأ�س الأمم الأوروبية 2020

بولندا تتاأهل للنهائيات وبيل يوؤجل ح�شم كرواتيا

بد�أ منتخب �إ�صبانيا �أول �م�ص ��صتعد�د�ته يف �لعا�صمة �لرنويجية �أو�صلو ملبار�ته �ملقبلة �ملهمة �أمام �ل�صويد �ملقررة �ليوم 
�لرنويج  �صاركت يف مبار�ة  �لتي  �لأ�صا�صية  و�أجرت �ملجموعة  يورو 2020،  �لأوروبية  �لأمم  لبطولة  �ملوؤهلة  �لت�صفيات  �صمن 
�ل�صاب  �ملدرب  نظر  قوية حتت  تدريبات  �ملجموعة  باقي  بينما خا�صت  ��صت�صفائية،  تدريبات  �ملن�رصم  �ل�صبت  م�صاء   1-1
روبرت مورينو. وتبحث �إ�صبانيا عن ح�صم �لتاأهل لنهائيات �لبطولة عندما حتل �صيفة على �ل�صويد يف ثامن جولت �ملجموعة 
�ل�صاد�صة، وقبل 3 جولت من نهاية �مل�صو�ر ينفرد بطل �أوروبا يف 2012 بال�صد�رة، بر�صيد 19 نقطة جمعها من 6 �نت�صار�ت 
�أمام �لرنويج، يف �ملقابل �صي�صعى �ملنتخب �لإ�صكندنايف حل�صد �لنقاط �لثالث، لتاأمني �ملركز �لثاين  متتالية وتعادل وحيد 

�لذي يحتله بر�صيد 14 نقطة بفارق نقطة وحيدة �أمام منتخب رومانيا �لذي �صي�صتقبل �لرنويج 10 نقاط يف نف�ص �لتوقيت.

اإ�شبانيا تبداأ اال�شتعداد ملوقعة ال�شويد احلا�شمة
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احلائز على جائزة نوبل لالآداب 

�صدور ترجمة عربية لكتاب  »�ملوت غرقًا«.. لكنز�بورو �آوي
�صدر حديثًا عن »�صركة املطبوعات للتوزيع والن�صر« يف بريوت، 
الرتجمة العربية لرواية »املوت غرقًا«، التي جتمع بني ال�صرية 

الذاتية والأجواء التخيلية وال�صورة والتاريخ، للحائز على جائزة 
نوبل لالآداب كنزابورو اآوي.

وكالت 

رواية،  داخل  رواية  هذه  وتعد 
واملوت،  والأمل  بالفّن  م�سكونة 
يرتّبع على عر�ش البطولة فيها، 
اآ�سا،  واأخته  �سيكو،  اإىل  اإ�سافة 
واأّمه، واأبيه، ال�ساعُر وامل�رسحي 
واملو�سيقار  اإليوت،  �ش.  ت. 
الفل�سطيني  واملفّكر  بيتهوفن، 
الأمريكي اإدوارد �سعيد، والكاتب 
امليثولوجي ال�سري جيم�ش جورج 

فريزر.
كنزابورو  الروائي  رائعة  وتاأتي 

اآوي هذه، لتفتح الباب وا�سعاً اأمام 
امل�سطربة  الأعماق  ا�ستك�ساف 
واملوروثات،  املوت  لعاملي 
الروائي  العمل  قدرة  ولتوؤّكد 
التي  ال�سدمة  معاجلة  على 
ت�سيب الفرد، واجلماعة، ح�سب 

�سحيفة »ال�رسق الأو�سط«.
الذي  اآوي  بطل  �سوكو،  كوغيتو 
اأن  قبل  يهداأ  لن  روائياً،  يعمل 
غرقاً،  اأبيه  موت  �رّس  يكت�سف 
رواية  اإكمال  من  يتمّكن  ولن 
دون  من  ال�رّس  ذاك  عن  بداأها 
وحمتوياته،  الأحمر  ال�سندوق 

ولن ي�ستطيع من دونه اأن يتحّرر 
تهّرب  اأنه  يف  الذنب  عقدة  من 
من اإنقاذ اأبيه. وال�سندوق بحوزة 
اأًمّ حجبته عنه، حتى بعد موتها 
يف  يت�سبب  لئّل  �سنوات،  بع�رس 

ف�سيحة جديدة.
حٍدّ  و�سع  عن  �سوكو  يعجز 
وتخّيلته  ذكرياته  بني  فا�سل 
احلقيقة؟  تبداأ  اأين  واأحلمه: 
واأين ي�سرت�سل احللم؟ وما الدور 
طم�ش  يف  الذنب  يوؤّديه  الذي 

الذكريات؟.
اكت�ساف  �سوكو  حاول  ولطاملا 

اإىل  اأبيه  دفع  الذي  ال�سبب 
و�سط  النهر  يف  بقاربه  الإبحار 
في�ساٍن جارٍف كان يهّدد القرية 
حتى  اأخفق،  لكّنه  بالغرق؛  كلّها 
ذاك  �رّس  وما  ذلك..  يف  اليوم، 

طاملا  الذي  الثائر،  املخَطط 
ترّدد على م�سامعه، ل�سّن هجوٍم 

على الإمرباطور ميكادو؟.
هل �سيتمّكن �سيكو من ا�ستكمال 
ا�ستكمال  من  وعربها،  روايته، 

ته هو؟ هل فعًل  ق�سة اأبيه، وق�سّ
ال�سدوع  راأب  ال�رسد  ي�ستطيع 
والجتماعية،  ال�سيا�سية، 
حتاول  ما  هذا  والأُ�رسية؟، 

احلكاية اأن جتيب عليه.

األبانيا  يف  �سيا�سيون  انتقد 
الكتاب  من  وعدد  وكو�سوفو، 
قرار  العامل،  حول  والنقاد 
بيرت  النم�ساوي  الأديب  منح 
للآداب،  نوبل  جائزة  هاندكه 
لعام 2019، باعتباره �سخ�سية 
كبري  حد  اإىل  للجدل  مثرية 
حرب  خلل  لل�رسب  لدعمه 

يوغ�سلفيا يف الت�سعينيات.
النم�ساوي  املوؤلف  وكان 
باجلائزة،  فوزه  خرب  ا�ستقبل 
»اإن  قائًل:  »منده�ش«  باأنه 
قبل  من  جًدا  �سجاع  القرار 

الأكادميية ال�سويدية«.
ال�سويدية  الأكادميية  وقالت 
اجلائزة  على  ت�رسف  التي 
لها  بيان  يف  املرموقة 
مت  هاندكه  ال�سيد  اإن 
املوؤثر  »للعمل  تقديره 
لغوية  براعة  اكت�سف  الذي 
التجربة  وخ�سو�سية  حميط 
على  و�سيح�سل  الإن�سانية«، 
�سويدية  كرونة  مليني  ت�سعة 
اإ�سرتليني(  جنيه   740،000(
ميدالية  اإىل  بالإ�سافة   ،

ودبلوم.

قرار  عار�سوا  كثريين  لكن 
اجلائزة  بت�سليم  الأكادميية 
قريباً  يعترب  كان  رجل  اإىل 
ال�سابق  ال�رسبي  الزعيم  من 
ميلو�سيفيت�ش،  �سلوبودان 
يف  هاندكه  �سارك  حيث 

جنازته عام 2006.
الإذاعة  هيئة  وبح�سب 
�سي،  بي  بي  الربيطانية 
األبانيا،  خارجية  وزير  كتب 
تويرت  على  كاكاج،  جنت 
خمزية  »كانت  اجلائزة:  اأن 
للإبادة  ملنكر  منحها  ومت 
نفى  »لقد  وتابع:  اجلماعية«، 
ال�رسبية  املذبحة  مرة  ذات 
بني  وقارن  �رسيربينيت�سا  يف 
اليهود  وم�سري  م�سري �رسبيا 
على   ، الهولوكو�ست  خلل 
بعد  فيما  اعتذاره  الرغم من 

عن ما �سماه )زلة الل�سان(.
وغرد وزير خارجية كو�سوفو 
ال�سابق، بيرتيت �سليمي، على 
الجتماعي  التوا�سل  موقع 
جائزة  »مرحباً  قائًل  تويرت 
نوبل.. هل تعلمون اأن هاندكه 
�رساييفو،  ح�سار  يدعم  كان 

اجلنود  مع  اخلمر  واحت�سى 
الذين كانوا يقن�سون الأطفال 
يقتلون  امل�سلمني  اإن  وقال 
هو  هذا  مقزز!..  اأنف�سهم«؟ 
اأكرث قرار عدائي ممكن، ماذا 

بعد؟«.
الألباين،  الوزراء  وكتب رئي�ش 
»مل  تويرت:  على  راما،  اإدي 
�ساأ�سعر  اأنني  يف  اأبداً  اأفكر 

بالتقيوؤ ب�سبب جائزة نوبل«.
ها�سم  كو�سوفو،  رئي�ش  وقال 
نوبل  جائزة  »قرار  ثات�سي: 
ل  ل�سحايا  هائًل  اأملاً  جلب 

ح�رس لهم«.
كو�سوفو  �سفرية  وو�سفت 
فلورا  املتحدة،  الوليات  يف 
الأكادميية  قرار  �سيتاكو، 
»اأخرق  باأنه  ال�سويدية 

وخمز«.
�سلجاج،  الأمري  قال  بينما 
مذبحة  من  الناجني  اأحد 
م�سلم  رجل   8000 من  اأكرث 
من �رسيربينيت�سا: »من حمبي 
الإبادة  ومنكر  ميلو�سوفيت�ش 
ال�سمعة  �سيئ  اجلماعية 
يف  نوبل  جائزة  على  يح�سل 

الأدب.. يا له من وقت لنبقى 
على قيد احلياة«.

جنيفر  الروائية،  قالت  فيما 
اإنها  لها:  بيان  يف  اإيجان، 
كاتب  اختيار  من  »منده�سة 
ا�ستخدم �سوته العام تقوي�ش 

احلقيقة التاريخية«.
الربيطاين،  الكاتب  وانتقد 
وقال  القرار،  كونزرو،  هاري 
»نحتاج  اجلارديان:  ل�سحيفة 
اإىل  م�سى  وقت  اأي  من  اأكرث 
القادرين  العامني  املثقفني 
عن  بقوة  الدفاع  على 
مواجهة  يف  الإن�سان  حقوق 
من  وال�سخرية  اللمبالة 
هاندكه  ال�سيا�سيني..  قادتنا 

لي�ش مثل هذا ال�سخ�ش«.
واملوؤلف  املوؤرخ  وقال 
فيغز،  اأورلندو  الربيطاين، 
اإنه �سعر »ب�سدمة عميقة« من 
اأن »مدافعاً �سيئ ال�سمعة عن 
نظام �سلوبودان ميلو�سوفيت�ش 
جائزة  على  ح�سل  القاتل« 
»اإىل  مت�سائًل  للآداب،  نوبل 

اأين يتجه العامل؟!«.
وكالت 

مثقفون و�صيا�صيون ينتقدون فوز �لأديب �لنم�صاوي 
بيرت هاندكه بنوبل

دار  عن  حديثاً  �سدر 
كتاب  بريوت  يف  الرافدين 
»التنجيم يف العامل القدمي« 
للدكتور خزعل املاجدي.

اأن  يحاول  الكتاب 
التنجيم  تاريخ  ي�ستق�سي 
والذي  القدمي  العامل  يف 
قبل  ما  ع�سور  من  ميتد 
�سقوط  حتى  التاريخ 
الرومانية  الإمرباطورية 
عند  ويتوقف  م،   476 يف 
الو�سيط،  التاأريخ  بداية 
يف  التنجيم  يتناول  فهو 
ع�سور ما قبل التاريخ، ثم 
التنجيم ال�سومري والبابلي 
وامل�رسي  والآ�سوري 
والهندي  والفار�سي 
وال�سيني، ويتناول التنجيم 

واليهودي،  املندائي 
والروماين  والإغريقي 
ويتناول  املايا،  وتنجيم 
التاأريخ كاأطروحة تنجيمية 
يف عمل املنجمني الكبار.

القول  اللفت، حقاً،  ومن 
باأن كل امل�ستغلني بالفلك، 
القدمية  الع�سور  منذ 
وحتى القرن ال�سابع ع�رس، 
بالتنجيم  يهتمون  كانوا 
ويكتبون فيه، فالتنجيم هو 
وال�سحري  ال�سعبي  الوجه 
بني  ينت�رس  والذي  للفلك 

النا�ش ب�سيٍغ �ستي.
كبلر،  يوهان�ش  يقول 
ع�رسه  منجمي  اأ�سهر 
الفلك  علماء  واآخر 
بالتنجيم،  امل�ستغلني 

اإن  امل�سهورة:  مقولته 
الأ�سرتولوجيا التنجيم هي 
�سك،  دون  من  غبية  ابنة 
ولكن - يا اإلهي - ماذا كان 
الأ�سرتونوميا  اأمها  بو�سع 
الكبرية  الفلك(  )علم 
للعقل،  الناظمة  ال�ساأن، 
اإن  دونها؟  من  تفعل  اأن 
ممعن  �سفيه،  غبي  العامل 
اإىل  و�سفاهته،  غباوته  يف 
درجة اأن النا�ش �سيكذبون 
املحافظة  الأم  هذه 
و�سيفهمون  العاقلة 
اأمورها خطاأ، لول األعيب 
ابنتها واأباطيلها. اإن اجلوع 
�سيع�سها بنابه، لول وجود 

ابنتها احلمقاء تلك.
 وكالت 

عن دار الرافدين يف بريوت 

»�لتنجيم يف �لعامل �لقدمي« للدكتور 
خزعل �ملاجدي

تعمل دار التنوير على اإ�سدار 
من  اخلام�ش  الكتاب  ترجمة 
والنار،  اجلليد  اأغنية  �سل�سلة 
بعنوان »رق�سة مع التنانني«، 
مارتن،  .ر.  جورج  تاأليف 
ومن  فهمى،  ه�سام  ترجمة 
الرتجمة  ت�سدر  اأن  املتوقع 

يف عام 2020.
و«رق�سة مع التنانني« ن�رست 
لأّول مرة يف 12 يوليو 2011، 
اإىل  �سفحاِتها  عدد  وو�سل 
وب�سبب طوِلها  1040 �سفحة 
البلد  بع�ش  ن�رست يف  فقد 

ي�سّمى  الأول  جزئني  على 
»بعد  والثاين  وغبار«  »اأحلم 

الوليمة«.
التنانني«  وعنوان »رق�سة مع 
يكون  اأن  املفرت�ش  كان 
لل�سل�سلة  الثاين  عنوان اجلزء 
يفرت�ش  املوؤلف  كان  حينما 
ثُلثّية  �ستكون  �سل�سلته  اأن 
فقط، ويذكر اأن هذه الرواية 
بعد  تن�رَس  التي  الأوىل  هي 
بدء عر�ش امل�سل�سل املبني 

عليها »�رساع العرو�ش«.
ونالَت الرواية �سهرة وا�سعة، 

اللغات  من  للكثري  وترجمت 
حاَزت  وقد  العامل،  حول 
على املرتبة الأوىل يف قائمة 
الكتب  لأكرث  تاميز  نيويورك 
اأ�سابيع  عّدة  وبعد  مبيعاً، 
اأي�ساً  الأوىل  املرتبة  حاَزت 
 USA Today قوائم  يف 
ويكلي،  بابلي�رسز  وقائمة 
اخلام�ش  املو�سم  بُني  وقد 
العرو�ش  �رساع  م�سل�سل  من 
جنب  اإىل  جنباً  الرواية  على 

مع رواية »وليمة للغربان.
وكالت 

�صت�صدر عن دار التنوير

قريبًا ترجمة«رق�صة مع �لتنانني«.. �لكتاب 
�خلام�ش من �صل�صلة )�صر�ع �لعرو�ش(

الهيئة  عن  حديثاً  �سدر 
فى  للكتاب،  العامة  امل�رسية 
كتاب  الفنون،  ذاكرة  �سل�سلة 
ناجي«  »حممد  الفنان  عن 

تاأليف جرج�ش بخيت.
جرج�ش  املوؤلف  ويعر�ش 
ال�سخ�سية  ناجي  حياة  بخيت 
والأماكن  الزمنية  ومراحله 
التي عا�ش فيها واأهم امللمح 
الثقافية التي تاأثر بها، ح�سب 

موقع الهيئة.
امللحق  الكتاب،  وي�سم 

بال�سور، اأعمال الفنان حممد 
ناجى منها »بورتريه ل�سيدة من 
»نه�سة  ولوحة  الإ�سكندرية«، 
مدينة  »الرام�سيوم  م�رس«، 
العرق�سو�ش«،  »بائع  هابو«، 
وغريها  تخبزن«،  »ن�ساء 

العديد من لوحاته الفنية.
الفني  ناجي  اإبداع  وامتاز 
ارتباطاً  مرتبطاً  بخ�سو�سيته 
امل�رسية،  باملحلية  وثيقاً 
يف  فارقة  علمة  يعد  لذا 
تاريخ الفن امل�رسي احلديث 

الأول  الرائد  باعتباره  لي�ش 
اإجنازاته  ملجمل  بل  له 
لتهيئة  الوا�سع  ون�ساط  الفنية 
للحركة  املنا�سبة  الظروف 

الفنية فى م�رس.
الفنان  اأن  بالذكر  جدير 
من  م�سور  ناجي،  حممد 
الت�سكيلية،  احلركة  رواد 
 17 فى  الإ�سكندرية  يف  ولد 
تعليمه  واأمت   1888 يناير 
ثم  الإ�سكندرية،  مبدار�ش 
لدرا�سة  فرن�سا  اإىل  �سافر 

وح�سل   1906 عام  القانون 
القانون  فى  اللي�سان�ش  على 
عام 1910، ثم �سافر لدرا�سة 
بني  الفرتة  يف  باإيطاليا  الفن 
ملدة  عمل  ثم   )1914-1910(
ال�سيا�سي  بال�سلك  �سنوات   5
الفنون  ملدر�سة  مديراً  وعني 
مديراً  ثم  العليا  اجلميلة 
وتويف  احلديث  الفن  ملتحف 
يف اأبريل 1956، ومتيز اأ�سلوبه 

بالرومان�سية.
وكالت 

تاأليف جرج�س بخيت

�صدر حديثًا.. كتاب عن �لفنان »حممد ناجي«



بقلم / �أ. خل�سر. بن يو�سف

 كيف كانت بد�يتك يف عامل 
�خلو�طر  و  عموما  �لكتابة 

حتديد� ؟

كانت  الكتابة  عامل  يف  بدایتي 
منذ �صن �صغرية اأي حتدیًدا منذ 
اأمیل  اأین كنت  مرحلة املتو�صط 
والتعبري  الن�صو�ص  لقراءة  دائما 
فكان  �صلیمة  ولغة  بف�صاحة 
،ثم  كثرًيا  علّي  یثنون  اأ�صاتذتي 
امتد تعلقي اأكرث بلغة ال�صاد اأین 
قررت بداأ كتابة اخلواطر والتعبري 
یغزوها  متناغمة  مو�صیقیة  بلغة 
املوا�صیع  بع�ص  عن  ال�صجع 
الیومیة.  حیاتنا  يف  اأراها  التي 
وحنی انتقلت اإیل مرحلة الثانویة 
هذه  بعر�ص  بداأُت  واجلامعة 
املحاولت علی الأ�صاتذة الذین 
در�صوين فما وجدُت ایل عبارات 
فكان  والت�صجیعات  التقدیر 
اكتب  ما  ویروقهم  ی�صتهویهم 
تطویر  موا�صلة  علی  فن�صحوين 
موهبتي ،ومن هذا املنرب اأتوجه 
والمتنان  ال�صكر  عبارات  بفائق 
علی كل ماقدموه يل من ن�صائح 

وار�صادات.

ق�س�سِك  يف  َتتناولني  ماذ� 
وخو�طرِك؟

اأتناول يف خواطري موا�صیع من 
الواقع امُلعا�ص فاأُ�صِقُط ما اأراه يف 
قالب خواطر اأف�صح فیها عن ما 
یجول يف ذاتي حیال تلك الفكرة 
فتختلف  وم�صداقیة  عفویة  بكل 

لكن  باأفكارها  املوا�صیع  هذه 
وهو  األ  وحید  منحی  يف  ت�صب 

اجتماعیة اإ�صالحیة.

عن  عبارة  كتاب  لك  �صدر 
ن�سو�ص حتت م�سمى ر�سائل 
 ، يوتوبيا  د�ر  عن  م�سفرة 
عن  حتدثينا  �أن  ميكنك  هل 
هذ� �ملوؤلف ، �سبب �لت�سمية 
من  تقوليه  �أن  �أردت  وماذ� 

خالل ن�سو�سك ؟

ر�صائل  كتابي  یخ�ص  فیما 
اأدبي  مولود  اأول  یعترب   ، م�صفرة 
 ، الكتابة  عامل  به  اقتحمت  يل 
یت�صمن هذا الكتاب جمموعة من 
الن�صو�ص تعالج موا�صیع خمتلفة 
�صدر   ، 130�صفحة  حدود  يف 
والتوزیع  للن�رش  یوتوبیا  دار  عن 
الت�صمیة  �صبب  یخ�ص  وفیما   ،
التي  الن�صو�ص  نوعیة  اإیل  راجع 
موجهة  ر�صائل  قالب  يف  ُكتبت 
اإیل  خاللها  من  نهدف  للقارئ 
تقدمی عربة اأو ن�صیحة اأو حكمة، 
م�صفرة  كلمة  اأدرجنا  ولهذا 
للخواطر  ال�صمني  فاملعنی 
ی�صتخل�صها  ما  غایة  اإیل  هادف 
للن�ص  القّراء من خالل قراءتهم 
م�صفرة  ر�صائل  العنوان  فكان 
خالل  من  اأقوله  اأن  اأردت  .ما 
احلیاة  عن  التعبري  هو  ن�صو�صي 
ومتغرياتها،  ووقائعها  بحیثیاتها 
والقیم   املبادئ  علی  الرتكیز  مع 
اأن  التي من �صاأنها  والأخالقیات 
املجتمعات  تطور  يف  ت�صاهم 
،فاأنا  الأف�صل  نحو  وتقدمها 
معیارا  املنطلق  هذا  اأعترب 

حقیقًیا نحو النجاح.

دعیني   ، بعبو�ص  اأمرية  املبدعة 
الآن اأقف عند عنوان جمموعتك 
» ر�صائل م�صفرة » و هي  ن�صو�ص 
لنا هذا  ، كیف ت�رشحنی  ق�صرية 

الختیار؟

للن�صو�ص  اختیاري  اأ�رشح 
عن  عبارة  هي  التي  الق�صرية 
خواطر لأين موؤمنة باأن مو�صیقی 
ووقًعا  جمیاًل  اأثًرا  ترتك  اللغة 
القارئ حنی  نف�صیة  �صدیًدا علی 
،فما  الن�ص  یقراأ ذاك  اأو  ی�صتمع 
بالك اإن كانت حتمل معاٍن عمیقة 

وعرًبا خمتارة بنی طیاته.

�ملجموعة  هذه  �سيقر�أ  من 
�سيجد ح�سور� قويا لالأنثى، 
د�ئما  �لق�س�ص  حتتاج  فهل 
حل�سورها كي تقول �ملختلف 

يف نظرك ؟

الأنثی  اأ�صلوَب  اأن  اأری  كوين  نعم 
خمتلف وممیز يف طرح املوا�صیع 
للم�صطلحات  انتقاء خا�ص  فلها 
لها  بالأحری  اأي  واملفردات 
فیكون  اخلا�صة  اللغویة  ب�صمتها 

لها ح�صور اأدبي قوي لأعمالها.
 

للكتابة  ي�ستثريك  �لذي  ما 
حالة  �أم  �سورة  �أم  حدث   ،

معاناة للذ�ت و لالآخر؟

الكتابة  يف  ی�صتثريين  �صيء  اأكرث 
 ، والآخر  الذات  معاناة  هو 
فاأجد نف�صي بعد حدث ما اأ�رشد 
لتخطه  قریحتي  به  ماجادت 
،فاأكتب  انذار  اأناملي دون �صابق 

كل ما یجول بخاطري وما ی�صكن 
داخلي باإح�صا�ص عمیق جدا.

 
تخو�ص  �أن  �ملمكن  من  هل 
�لكتابة  جتربة  �أمرية  

�لرو�ئية قريبا ؟

نعم من املمكن جًدا اأن اأخو�ص 
جتربة روائیة قریبًا ،لأنني اأردت 
عامل  ایل  الولوج  البدایة  يف 
لكن  بروایة  مرة  لأول  الگتابة 
مل تكن جاهزة بعد ،رمبا �صتكون 

كذلك م�صتقباًل ان �صاء اهلل.

ن�سهد  �لأخرية  �لفرتة  يف 
�ملبدعني  من  رهيبا  �زدحاما 
�لرو�ية  على  �ل�سباب 
�لأجنا�ص  من  وغريها 
ر مو�سوعات  �لأدبية ، فَتتكَرّ
ر �لأ�ساليب  و�ئِيّني؛ وَتتكَرّ �لِرّ
ما  نف�سها...  و�لأحد�ث 

ر�أيِك ؟

اأّن  علینا  یخفی  ل  مما  نعم 
ابداعیة  �صبابیة  طاقات  هناك 
كاتب  ،فلكل  الروایة  عامل  يف 
يف  اأری  لكن  وطریقته  اأ�صلوبه 
اأن هناك نوع من  بع�ص الأحیان 
املوا�صیع  يف  وخ�صو�صاً  التكرار 

املختارة والعناوین كذلك.

عر  ّ �ل�سِ كتابة  بِت  جَرّ هْل 
دور  �إىل  ترين  وكيف   ،
ودور  �لعمومية  �ملكتبات 

�لن�سر ؟

لكن  عر  ال�ِصّ كتابة  جربت  نعم 
لزال ینق�صني الكثري لتعلمه فال 

الأمور  بعدید  الإحاطة  من  بد 
الأدبي  الفن  هذا  تخ�ص  التي 
و  �صحیًحا،  نظمه  یكون  لكي 
العمومیة  املكتبات  یخ�ص  فیما 
بالغ  دوًرا  لها  اإّن  الن�رش  ودور 
كونها حتت�صن ما جتود  الأهمیة 
علی  وت�صهر  املبدعنی  اأنامل  به 
النور  اإیل  املواهب  هذه  اإخراج 
يف  الظهور  فر�صة  لها  ومتنح 
هي  ،بالأحری  الأدبیة  ال�صاحة 
اإیل  وت�صعی  وتنجبه  ُحلًما  ترعی 
ن�رش بوادر الثقافة واملعرفة لكل 
من یطلب ویرید ذلك من القّراء 

واملثقفنی.

للكتاب  ن�سيحة  من  هل 
�ل�سباب؟

للكّتاب  اأُقدمها  التي  الن�صیحة 
املطالعة  �رشورة  هي  ال�صباب 
وكذلك  لغویة  ثروة  لكت�صاب 
اأ�صحاب  بالكّتاب  الحتكاك 
العلل ومعاجلة  لتمحی�ص  اخلربة 

تخ�ص  التي  والأخطاء  النقائ�ص 
وكذلك  والأ�صلوب  ال�صیاق 
اللغة  اأّي  والن�صجام  الت�صاق 

ب�صكل عام.

للجريدة  �أخرية  كلمة 
و�لقر�ء؟

 اأتقدم بجزیل �صكري لكم  علی 
اأتوجه  كما  املمتع  احلوار  هذا 
بعبارات امتناين لكل من �صاعدين 
اأ�صتاذ  اأ�صكر  كما  و�صجعني 
بعطو�ص عبد القادر ودار یوتوبیا 
الفر�صة  للن�رش علی منحي هذه 
.متنیاتي  الكتابة  عامل  لدخول 
�صیقة  قراءة  للجمیع  اخلال�صة  
م�صفرة   ر�صائل  لكتابي  وطیبة 
ورجائي اأن ی�صتفیدوا منه و ینال 
اعجابهم. كما ی�صعني اأن اأذكرهم 
باأحالمهم  الت�صبث  ب�رشورة 
فم�صوار الألف میل یبداأ بخطوة 
عبارات  فائق  مني  ،تقبلوا 

التقدیر والحرتام حتیاتي.

�لكاتبة �أمرية بعبو�ص ح�سريا »للو�سط«

ر�شائل م�شفرة .... تعبري عن وقائع 
احلياة بحيثياتها ومتغرياتها

�أمرية بعبو�ص �سابة من ولية �سكيكدة ، عا�سقة للغة �لعربية وکل ما يتعلق بالأدب ، متخرجة من �ملدر�سة �لعليا لالأ�ساتذة بق�سنطينة و�أ�ستاذة لغة 
عربية  بالتعليم �لبتد�ئي.
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ومن�صوؤها  اأ�صلها  ال�صامیة  اللغات 
“تاریخ  لكتاب  الأ�صا�صي  املحور 
القدمی”  العربي  امل�رشق  لغات 
مرعي  عید  الدكتور  للباحث 
اللغات  �صمن  فیه  اأبحر  والذي 
جمیع  يف  انت�رشت  التي  والآداب 
منذ  العربي  امل�رشق  مناطق 
حتی  املیالد  قبل  الثالث  الألف 

القرون املیالدیة الأویل.
وعر�ص مرعي مناذج من ن�صو�ص 
اللغات ال�صامیة مبینا مدی ارتباط 
وت�صابه وتطابق قواعد ومفردات 
اللغة  مع  واللهجات  اللغات  هذه 
كبرياً  وعاء  متثل  التي  العربیة 
من  كثرية  جوانب  فیه  ان�صهرت 

هذه اللغات.
الكتاب  مقدمة  مرعي يف  وی�صري 
ال�صادرة  الدرا�صات  ندرة  اإیل 
اللغات  هذه  حول  العربیة  باللغة 
منذ  �صدرت  اأنه  رغم  القدمية 
اأكرث من قرن من الزمن درا�صات 
من  متعددة  وبلغات  عنها  كثرية 
والفرن�صیة  والأملانیة  الإنكلیزیة 
وغريها  والرو�صیة  والإیطالیة 

ترجم بع�صها اإیل العربیة.
ویری مرعي اأن بع�ص من یحاول 
من  القدمية  اللغات  هذه  درا�صة 
العرب یتناولها من زاویة تع�صبیة 
بتاریخ  اإملام  لدیه  یكون  اأن  دون 
هذه اللغات اأو اطالع علی مبادئها 

اأو یعتمد  وقواعدها وت�رشیفاتها 
الروایات  بع�ص  علی  ذلك  يف 
ل  التي  القدمية  الدینیة  والآراء 

ترتكز علی اأي اأ�صا�ص علمي.
علی  كتابه  يف  مرعي  ویعتمد 
املتزنة  الأجنبیة  الدرا�صات 
لها  وامل�صهود  واملو�صوعیة 
اجلامعات  كل  يف  بالنزاهة 
وعلی  الأجنبیة  البحوث  ومراكز 
بع�ص الدرا�صات العربیة املوثوقة 
مب�صطة  �صورة  اإعطاء  متوخیاً 
وا�صحة عن تاریخ لغات امل�رشق 
العربي القدمی بناء علی الن�صو�ص 
املكت�صفة  والر�صائل  والوثائق 
امل�رشق  مناطق  يف  وهناك  هنا 

ب�صهادة  هو  الذي  القدمی  العربي 
واللغوینی  واملوؤرخنی  الباحثنی 
ومنطلق  احل�صارة  مهد  الأجانب 
معظم الإجنازات احل�صاریة التي 
علی  ن�صاأته  منذ  الإن�صان  حققها 

�صطح الأر�ص.
يف  یخ�ص  مل  اأنه  مرعي  ویوؤكد 
كتابه بكل تفا�صیل قواعد كل لغة 
لأن  القدمية  امل�رشق  لغات  من 
كبري  عدد  جهود  اإیل  یحتاج  ذلك 
جملدات  واإیل  املخت�صنی  من 
ملحة  اإعطاء  اآثر  بل  �صخمة 
موجزة عن تاریخ كل لغة ومناطق 
ا�صتخدامها  وزمن  انت�صارها 
والوثائق املكتوبة بها واملكت�صفة 

منها  مناذج  تقدمی  مع  حدیثاً 
مكتوبة باحلرف العربي ومقرونة 
من  جمموعة  واإیراد  لها  برتجمة 

كلماتها.
امل�رشق  لغات  مرعي  ویق�صم 
لغات  اإیل  القدمی  العربي 
ال�رشقیة  ال�صمالیة  املجموعة 
ال�صومریة  اللغة  ت�صمل  والتي 
ولغات  ولهجاتها  الكادیة  واللغة 
الغربیة  ال�صمالیة  املجموعة 
واللغة  ایبال  لغة  ت�صمل  التي 
والآرامیة  والكنعانیة  الأوغاریتیة 
اجلنوبیة  املجموعة  ولغات 
العرب  لغات  ت�صمل  التي  الغربیة 

ال�صمالیة واجلنوبیة.

مرعي  عید  الدكتور  اأن  یذكر 
بكلیة  التاریخ  ق�صم  يف  اأ�صتاذ 
الآداب بجامعة دم�صق اخت�صا�ص 
ولغاته  القدمی  ال�رشق  تاریخ 
یحمل دكتوراة فل�صفة من جامعة 
وع�صو  باأملانیا  فورت�صبورغ 
بجامعة  العرب  تاریخ  جلنة 
الآثار  دم�صق وخبري يف مو�صوعة 
“تاریخ  موؤلفاته  من  ال�صوریة 
تاریخ  و”موجز  الرافدین”  بالد 
ال�رشق الأدنی القدمی” و”الل�صان 
اللغة  تاریخ  يف  موجز  الكادي 
اإیل  ” اإ�صافة  الأكادیة وقواعدها 

عدد من الكتب اجلامعیة.
وكالت 

للباحث �لدكتور عيد مرعي

 �شدور » كتاب جديد عن " تاريخ لغات امل�شرق العربي القدمي "
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الكاتبة الواعدة ن�صرين خليفي ح�صريا لــ » الو�صط«

كتابي ... �صحوة �إ�صالحية لإنقاذ ما 
تبقى فينا من قيمنا �لإ�صالمية

   اأكدت الكاتبة الواعدة ن�صرين خليفي يف هذا احلوار احل�صري مع يومية »الو�صط »  اأنها �صتكون حا�صرة مبعر�ض اجلزائر الدويل للكتاب  2019  مبولودها 
الأدبي اجلديد  املو�صوم بـ » ل يعلمون اإل اأماين« الذي �صي�صدر قريبا عن دار املثقف للن�صر والتوزيع ،   حيث �صيكت�صف القراء الأعزاء  م�صمون  هذا  الكتاب 

الديني الجتماعي الذي ي�صم يف طياته  جمموعة من الأفكار الإ�صالحية والتوعوية  املوجهة لالأمة الإ�صالمية قاطبة والتي ر�صدتها باأ�صلوب مغاير مل 
نعهده من قبل ،وهذا ما يجعلها  خمتلفة  متاما عن بقية الكتاب ، فخليفي  فتاة  متم�صكة  بقيمها الإ�صالمية  وت�صتند دائما اإىل القراآن الكرمي وال�صنة النبوية 

ال�صريفة   فهي  متتلك درجة  كبرية من الوعي  و  حتتكم دائما  اإىل  العقل ول ت�صتند اإىل العاطفة ،  كما اأنها  ت�صتعني  بب�صريتها العميقة  لرتى الأ�صياء 
بو�صوح،  ولقد حتدثت يف  باكورة اأعمالها عن انطباع غري امل�صلمني عن الإ�صالم  وكانت  مو�صوعية ومن�صفة ب�صكل كبري، وتطرقت اأي�صا لعينة من  النا�ض 
غري امل�صلمني  الذين  يحرتمون الإ�صالم وامل�صلمني و لكنهم مهم�صون جدا،  و�صلطت ال�صوء عن فئة اأخرى اختارت الإ�صالم حتديدا لتحاربه وتهاجمه لأنه 
يهدد وجودها. اأما ال�صنف الثاين  الذي اعتمده هذا املوؤلف هم امل�صلمون اأنف�صهم مع البع�ض من العناوين التي يرتكز عليها الإ�صالم والتي فهمها امل�صلمون 

على غري مق�صدها، ويف الأخري ك�صفت لنا هذه املوهبة  اأنها  تطمح لإي�صال ر�صالتها  الإر�صادية اإىل اأكرب عدد ممكن من النا�ض عرب بوابة الكتابة .  

حاورها: حكيم مالك 

ن�صرين  هي  من  بداية، 
خليفي؟

والية  من  �سنة   22 خليفي  ن�رسين 
يف  طالبة  خن�سلة،  بلدية  خن�سلة 
احلقوق  كلية  لغرور  عبا�س  جامعة 
والعلوم ال�سيا�سية، �سنة ثانية ما�سرت 

تخ�س�س قانون اإداري.

متى كانت بدايتك الأوىل مع 
عامل الكتابة؟ 

الطفولة،  منذ  �ساحبتني  الكتابة 
فلطاملا كنت مولعة بكتابة اخلواطر 
حبي�سة  ظلت  اأنها  بيد  وال�سعر، 
دفاتري، لكن بعد التحاقي باجلامعة 
ابتعدت عنها كثريا، ومل اأفكر يف يوم 
اإال  اجلمهور،  ليقراأ  �ساأكتب  باأين  ما 
نواكب  اأن  وجتربنا  تتغري  احلياة  اأن 
تغرياتها، فقد كتب يل اهلل اأن اأعي�س 
م�ستحيل  ال  اأنه  اأرى  جعلني  موقفا 
فكرت  ما  مبجرد  لهذا  احلياة،  يف 
اإىل  �سعيت  الكتاب  يف م�سمون هذا 

تاأليفه يف مدة قيا�سية جدا.

اإل ما يرمز عنوان كتابك » ل 
يعلمون الكتاب اإل اأماين »؟

اآية  من  مقتب�س  الكتاب  عنوان 
زال  وال  كان  فاملجتمع  قراآنية، 
حكمة  ال  �سخيفة  ت�رسفات  ميار�س 
وكل مربراتهم  منها،  رجاء  وال  فيها 
كانت با�سم االإ�سالم املفرتي عليه. 
حقيقة ناأ�سف لها اأننا قوم اأ�سحينا ال 
نعلم عن كتاب اهلل اإال اأقاويل تنفلت 
من االأفواه بني هذا وذاك دون علم 
بحقائق االأمور، لهذا وجدت يف هذه 
االألفاظ  ودقة  البيان،  روعة  االآية 
اأن  اآثرت  لهذا  حالنا،  عن  للتعبري 
يوجد  فال  للكتاب،  عنوانا  اأجعلها 

من هو اأح�سن من اهلل قيال.

والر�صائل  الأفكار  هي  ما 
املوجودة يف هذا الكتاب؟

تدعوا  ر�سالة  م�سمونه  يف  الكتاب 
وحتكيم  ال�سمائر  اإيقاظ  اإىل 
الكرمي  القراآن  تبدر  يف  العقول 
واملر�سلني،  االأنبياء  اإمام  و�سنة 
واقع  على  ذلك  اإ�سقاط  وحماولة 
فعال  هل  مبعنى  كم�سلمني،  حياتنا 
؟  ال  اأم  االإ�سالم  اأرادنا  كما  نحن 
هو  فيه  اجلوهري  الت�ساوؤل  وكان 
الغرب  الدين؟  اأجرم بحق هذا  »من 
اأنف�سهم؟.  امل�سلمون  اأم  املتطرف 
الكتاب على عدة  ركزت  يف هذا  و 

اأهمها  لعل  للطرفني  بالن�سبة  نقاط 
الذي  الديني،  االإ�سالح  فكرة  هو 
د�س  اإىل  الغرب  ي�سعى  خالله  من 
على  الدخيلة  االأفكار  من  الكثري 
ي�سمى  ما  فظهر  االإ�سالمي،  الدين 
باالإ�سالم املعتدل، واحلق اأن الدين 
حتى  ليف�سد  يوما  كان  ما  ال�سحيح 
ولقد  اإ�سالح  اأو  م�سلح  اإىل  يحتاج 
اإقبالنا  على  اأي�سا  ال�سوء  �سلطت 
االأفكار  هذه  على  كم�سلمني  نحن 
معاجلة  خالل  من  املحظورة، 
على  ركائز  اأعتربها  نقاط،  عدة 
على  معرفتها  وم�سلمة  م�سلم  كل 
املخزي  فمن  ال�سحيح،  نحوها 
الأمة االإ�سالم اأن ال تعرف الفرق بني 

الرحمن والرحيم!.

هل تخللتِك �صعوبات يف ن�صر 
اأول كتاب لِك؟

ب�رساحة مل اأواجه �سعوبات يف ن�رس 
هذا العمل، فقد كان العثور على دار 
ن�رس حمرتمة كدار املثقف الحت�سان 
العمل من اأي�رس االأمور التي فوجئت 
ت�ستغرق  فلم  مرة،  اأول  من  بي�رسها 
واالإخراج  والتن�سيق  التدقيق  مرحلة 
وهي  اأ�سابيع،  �سوى  ذلك  اإىل  وما 
عدد  مع  مقارنة  جدا  قيا�سية  مدة 
تزامنا  وخا�سة  املوؤلف،  �سفحات 
�سيال  للكتاب  الدويل  املعر�س  مع 

.2019

هذا  على  اختيارك  وقع  ملاذا 
من  بدل  الكتابة  من  النوع 
اخلو�ض يف غمار كتابة الرواية 

العاطفية؟

جدا،  عملية  اإن�سانة  اأنا  ب�رساحة 
وبالرغم من اأين ل�ست مطالعة جيدة 
اأحاول  للكتب  اقتنائي  يف  ولكني 
دائما اقتناء كتب لها عالقة بالواقع، 
بعيدا عن االأوهام، مع احرتامي لكل 
خمتلف  على  القراء  وكل  الكتاب 
هذا  اأن  اأرى  ولكني  اأذواقهم، 
بن�سبة  م�ستهلك  الكتابة  من  النمط 
بت�سحيح  �سلتها  ولكن  جدا،  كبرية 
يف  فاملتاأمل  تنعدم،  تكاد  املجتمع 
على  م�ساكل  من  فيه  وما  املجتمع 
اإىل نتيجة  جميع امل�ستويات يقودنا 
اإما يف  هناك خلال  اأن  وهي  واحدة 
نف�سه  املجتمع  اأن  اأو  الكتابة،  نوع 
اآثرت  الكرام، لهذا  مير عليها مرور 
الكتابة يف ن�سق رمبا قد يخالف ما 

األف النا�س قراءته.

طرف  من  دعما  تلقيت  هل 
اأعمالك  باكورة  لرتي  العائلة 

النور؟

طبعا الوالدين الكرميني كانا دائما 
رغبت  ما  كل  يف  يل  ال�سند  واأبدا 
فيه، فقد دعماين جدا وخا�سة على 
ال�سعيد  اأما على  املادي،  ال�سعيد 
املعنوي فطاملا كنت اأحفز نف�سي 
العائلة من حمبي  تكن  بنف�سي، مل 
الكتابة ولكن مل يعار�سوا اأبدا فكرة 

دخويل اإىل هذا العامل.

معر�ض  يف  �صت�صاركني  هل 
اجلزائر الدويل للكتاب ل�صنة 

2019؟

ككاتبة،  مرة  الأول  �ساأ�سارك  نعم 
يوم  توقيعي  جل�سة  حددت  وقد 
على   2019 اأكتوبر  اخلمي�س31  
اجلزائر  معر�س  يف  ال�ساعة11:00 

الدويل للكتاب �سيال 24

ملن تقرئني؟ 

ال اأقراأ الكثري من الكتب ب�رساحة، 
اأقراأ  الفر�س  يل  ت�سنح  ملا  ولكن 
اهلل،  رحمه  الغزايل  حممد  لل�سيخ 
النكهات،  متعددة  موؤلفاته  الأن 
علمية،  اجتماعية،  فتجدها 
دينية.... اأي�سا اأقراأ للدكتور حممد 
�سعيد رم�سان البوطي فقد وجدت 
يف موؤلفاته ذلك التحليل املنطقي 
اإليه  يفتقر  رمبا  الذي  الر�سيد 

الكثري من املوؤلفني.

اأم  العقل  حتكمني  من 
العاطفة؟

ال جتد العاطفة يف حياتي م�ساحة 
االأمور  تقدير  اأحب  فاأنا  لها، 
ما  غالبا  لذا  منطقيا،  وحتليلها 
ما  اإىل  ا�ستنادا  قراراتي  اتخذ 
يحكم به العقل بعيدا كل البعد عن 

العاطفة.

الكتب  اأغلب  تعتمد  ملاذا 
على الطابع التجاري اأكرث من 
والتوعوي؟  الفكري  الطابع 
يف  دخل  الن�صر  لدور  وهل 

ذلك؟

اجلميع،  على  ينطبق  ذلك  اأرى  ال 
جدا،  كثرية  توعوية  كتب  فهناك 
لكن ارتفاع اأ�سعارها اأراه يعود اإىل 
اأن الكثري من الكتاب ين�رسون على 
تكون  ما  وغالبا  اخلا�سة،  نفقاتهم 
مكلفة، خا�سة مع دور الن�رس التي 
فئة  وهناك  م�سارها،  بداية  يف 
االإميان  اإىل  تفتقر  لالأ�سف  اأخرى 
بالر�سائل املراد اإي�سالها للمجتمع، 
حب  اإىل  افتقارها  اإىل  اإ�سافة 

الكتابة حتديدا، لهذا فهم يعتربون 
الكتابة والكتب جمرد جتارة.

اأغلب  يف  التهمي�ض  عّم  ملاذا 
مدن خن�صلة؟   فما هو ال�صبب 
هي  وما  ترى؟  يا  ذلك  وراء 

احللول؟

تاريخي  امتداد  لها  مدينة  خن�سلة 
الثورة  والية  اأنها  عريق جدا، غري 
اجتمعت  لقد  التحريرية املجيدة، 
منها  جتعل  التي  العوامل  كل  فيها 
عليه،  هي  مما  اأح�سن  مدينة 
الطبيعي  اجلمال  من  فيها  فمثال 
يف  املراكز  اأعلى  يف  يجعلها  ما 
املجال ال�سياحي، بيد اأنها مهم�سة 
على جميع االأ�سعدة لالأ�سف، هذا 
التنمية  وبني  بينها  جدار  �سكل  ما 
فيجب  املجاالت،  خمتلف  يف 
املدينة  هذه  باإعطاء  ذلك  تدارك 
يف  بذكرها  االكتفاء  ال  حقها، 
املحافل الوطنية اأنها مدينة الثورة 

التحريرية.

الكتابة  بني  مزجت  كيف 
وتخ�ص�صك يف احلقوق؟

كثريا عن  اأبعدتني  درا�سة احلقوق 
القانون  بلغة  واحتكاكي  الكتابة، 
لغتي  على  جدا  كبرية  بدرجة  اأثر 
االأدبية، ففي معظم الوقت املزامن 
للدرا�سة ال اأجد وقتا ال للكتابة وال 
دائما  اأحاول  ولكني  للمطالعة، 

ا�ستدراك ذلك يف اأوقات الفراغ.

حالة  اليوم  نعي�ض  ملاذا 
امل�صتوى  على  التمرد  من 

الأخالقي والجتماعي؟

مّلا  جدا  طبيعيا  اأراه  التمرد  هذا 

ينظر اإىل االأخالق والقيم على اأنها 
جمرد اأعراف وتراث، فاملعمول به 
اإن ظلت يف  اأن االأعراف والتقاليد 
مبرور  تغادره  اأن  تلبث  ما  جمتمع 
كانت  التي  فاالأعراف  معينة،  مدة 
للعمل  املراأة  خروج  باأن  تق�سي 
مع  اندثرت  املجتمع  على  مترد 
االأحرى  كان  لهذا  الوقت،  مرور 
بنا اأن نتحرى ال�سواب يف كل �سيء 
ونتبناها  منها  االأ�سلم  على  فنبقي 
بقناعة ويقني، حتى تظل م�ساحبة 
فلم  عليها  متردا  ن�سهد  وال  لنا 

يتمرد عليها اإال من مل يقتنع بها.

عن  امل�صلمون  تخلى  ملاذا 
قيمهم؟

هذه م�ساألة �سائكة حتتاج اإىل �سدق 
امل�سلمون  العالج،  ولطف  الفهم 
اإال  االإ�سالم  عن  يتخلوا  مل  عامة 
اأو  عادة  جمرد  اعتربوه  اأن  بعد 
يختلفون  اأو  يتفقون  قد  تراث، 
منهجه،  على  وال�سري  تبنيه  على 
اليوم  لها  ناأ�سف  التي  فاحلقيقة 
بلغ  فقد  اإ�سالم،  بال  م�سلمون  اأننا 
معنى  حتى  نعرف  ال  اأن  االأمر  بنا 
كلمة »االإ�سالم«!!،فجوهر امل�سكلة 
يعود حتديدا اإىل عدم اإدراكنا لهذا 
هذا  �سليما،  اإدراكا  احلنيف  الدين 
يف  التوازن  اختالل  اإىل  اأدى  ما 
املجتمع، فراحوا يعاجلونه بق�سور 
وقله تدبر، فاالأحرى اأن نتعلم ونعلم 

ديننا على نحوه ال�سحيح.

الكتب  ت�صتهويِك  هل 
الدينية؟

الدينية  الكتب  بقراءة  مولعة  اأنا 
االقتناع  كل  مقتنعة  ،الأنني  كثريا 
باأ�رسها،  احلياة  هو  االإ�سالم  اأن 

فهم  ي�ستوجب  االأخرية  هذه  وفهم 
يف  اأجد  ،لهذا  واإدراكه  االإ�سالم 
باحلياة  يربطني  ما  الكتب  هذه 
من  العديد  غرار  على  اإنتاج  رباط 

الكتب االأخرى.

الديني  الكتاب  يحقق  ملاذا 
دائما اأعلى املبيعات يف خمتلف 
معار�ض الكتاب عربيا ودوليا، 
�صيال  معر�ض  بينها  من 

باجلزائر؟

هذا االأمر تبتهج له االأفئدة، فاإن دل 
يدل على مت�سك  فاإمنا  �سيء  على 
ال�سعوب االإ�سالمية بهويتها، ويدل 
ومكانته  الدين  هذا  عظم  على 
النا�س  يتهافت  لهذا  القلوب  يف 
ال�سلبي  االأمر  لكن  اقتنائها،  على 
نقراأ  اإن  ما  اأننا  هو  املو�سوع  يف 
ن�سبح  حتى  الأحدهم  دينيا  موؤلفا 
بغ�س  ومعتقداته،  الأفكاره  عبيدا 
ال�سواب من  النظر عن مالم�ستها 
عدمه، فجميل اأن نقراأ هذه الكتب 
فيها،  العقول  لكن البد من حتكيم 
اهلل  كتاب  اإىل  ذلك  يف  والرجوع 

و�سنة ر�سوله الكرمي.

كلمة اأخرية؟

 اأتوجه بال�سكر اجلزيل اإىل جريدة 
فتح  يف  �سارعت  التي  »الو�سط« 
واأ�سكر  ال�سيق  لهذا احلوار  اأبوابها 
�سخ�س  واأي  واأ�سدقائي  عائلتي 
دعمني من قريب اأو من بعيد الإمتام 
هذا العمل الذي لوال توفيق اهلل ما 
كنت الأ�سطر فيه حرفا، �سكرا لدار 
املثقف ولكل الطاقم الذي عملت 
معه، مع متنياتي بال�سداد والتوفيق 

للجميع.
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خطر يهدد بتدمري مناعة الب�صر
طوكيو  جامعة  من  علماء  تو�صل 
العاملي  االحرتار  اأن  اإىل  اليابانية 
املناعة  م�صتوى  انخفا�ض  ي�صبب 
لدى احليوانات والب�رش، ما يجعلهم 
الفريو�صات  عدوى  اأمام  �صعفاء 

وم�صببات االأمرا�ض االأخرى.
جملة  ن�رشته  مقال  يف  وجاء 
 Proceedings of the
 National Academy of
التجارب  خالل  اأنه   Sciences
اإناث  و�صعوا  العلماء،  اأجراها  التي 
احلرارة  تبلغ  حجرات  يف  الفئران 
درجة  و22  مئوية  درجات   4 فيها 
اليوم  ويف  مئوية،  درجة  و36  مئوية 
الثامن مت اإ�صابتها بفريو�ض اإنفلونزا 

.A /PR8
يف  وجودها  من  اأيام  �صبعة  وخالل 
ظروف احلرارة العالية، كانت االإناث 
تاأكل قليال ما ت�صبب يف فقدان %10 

اإنتاج  من وزنها. كما انخف�ض كثريا 
 +CD8« التائية  اللمفاوية  اخلاليا 
الفريو�ض،  مبكافحة  اخلا�صة   »T
كما انخف�ض عدد االأج�صام امل�صادة 

.»IgG«

العالية  احلرارة  درجات  اأن  وات�صح 
التي  ال�صيتوكني  اإنتاج جزيئات  متنع 
والربوتينات.  التائية  اخلاليا  تن�صط 
ن�صبة  اأن  الباحثون  واكت�صف 
الفريو�صات يف رئات الفئران يف اليوم 

الحظوا  كما  مرتفعة،  كانت  ال�صابع 
ازدياد عملية االلتهام الذاتي )عملية 
تدمري مكونات اخللية غري املرغوب 
فيها والتالفة( يف رئات الفئران التي 

تعر�صت للهواء احلار.

القاتل ال�صامت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

جناح التحفيز الكهربي للذاكرة اأثناء النوم

طريقة جديدة غري موؤملة لفح�ص ال�صكر

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

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

النوم الذي يعترب مرحلة تقوم فيها 
وجتديد  بتنظيم  الذاكرة  خاليا 

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

مع العمر.

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

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

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

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

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

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

.CGMS
وال يقت�رش االبتكار على االإبرة فقط، 

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

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

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

جتارب يف العيادات.

 خطر غري متوقع للت�صوير
 بالرنني املغناطي�صي!

مغناطي�صيا  حقال  تخلق  التي  املقطعي  الت�صوير  الأجهزة  ميكن 
الف�صية  الزئبقية  للح�صوات  ال�صامة  املكونات  اأحد  اأن حترر  قويا 
درا�صة  نتائج  موؤخرا،   Radiology جملة  ون�رشت  االأ�صنان،  يف 
اأجراها باحثون من جامعة كرييكايل الرتكية، تفيد باأن احل�صوات 
لعملية  تعر�صها  عقب  الزئبق،  من  كبرية  كميات  حترر  الف�صية 
ب�صكل  ذلك  وينطبق  املغناطي�صي.  بالرنني  املقطعي  الت�صوير 
خا�ض على االأجيال اجلديدة من اأجهزة الت�صوير املقطعي بالرنني 
املغناطي�صي، القادرة على خلق جمال مغناطي�صي قوي، تبلغ قوته 7 
ت�صال، ميكنه اأن يحرر املعدن ال�صام، ما قد ي�صبب ت�صمما خطريا، 
وتو�صل الباحثون االأتراك اإىل هذه النتائج بعد �صل�صلة جتارب على 
ولعاب  ف�صية  زئبقية  وح�صوات  اأ�صنان  فيه  الفم  لتجويف  ت�صاميم 
ا�صطناعي، حيث اختربت يف هذه الت�صاميم اأجهزة تبلغ قوتها 1.5 

و7 ت�صال.

م�صيفو الطريان الأكرث عر�صة ملخاطر 
الإ�صابة بجميع اأنواع ال�صرطان

وجدت درا�صة جديدة اأن العمل كم�صيف للطريان يزيد ب�صكل كبري 
بال�صكان  مقارنة  ال�رشطانات،  من  مبجموعة  االإ�صابة  خطر  من 
اأن خطر  ووجدوا  �صخ�ض،  اآالف   5 من  اأكرث  باحثون  وتتبع  عموما 
م�صيفات  لدى   %50 تفوق  بن�صبة  زاد  الثدي  ب�رشطان  االإ�صابة 
خماطر  ارتفعت  حني  يف  االأخريات،  الن�صاء  من  اأكرث  الطريان 
االإ�صابة ب�رشطان املعدة بن�صبة ت�صل اإىل 74%، لدى طاقم الطريان 

مقارنة بال�صكان العاديني.
اإن  قالوا  الباحثني  لكن  الزيادة،  هذه  اأ�صباب  الدرا�صة  تو�صح  ومل 
التعر�ض املتزايد لالإ�صعاع املتاأين يف الوقت الذي يق�صيه الطاقم يف 
الطبقات العليا للجو الرقيق، وكذلك فرتات النوم املتقطعة ودورات 
الوجبات، ميكن اأن تكون عوامل خطر لالإ�صابة باأنواع خمتلفة من 
ال�رشطانات. وو�صف الباحثون نتائج الدرا�صة التي ن�رشت يف دورية 
للقلق، خا�صة يف ما  باأنها مثرية   »Environmental Health«
يتعلق باأ�صلوب حياة طاقم الطريان غري ال�صحي. وقالت الدكتورة، 
اإيرينا موندخوفيت�ض، من كلية ال�صحة العامة بجامعة هارفارد: »اإن 
درا�صتنا هي من بني اأكرب الدرا�صات واأكرثها �صموال حول ال�رشطان 
بني اأفراد طاقم الطريان حتى االآن، ونبلغ عن انت�صار اأعلى ل�رشطان 
الثدي و�رشطان اجللد والورم امليالنيني، هو اأخطر اأنواع �رشطان 

اجللد، بني اأطقم الطريان مقارنة بعامة ال�صكان«.
بني   %3.4 بن�صبة  الثدي  ب�رشطان  االإ�صابة  خطر  زيادة  ولوحظت 
بعنق  واالإ�صابة  ال�صكان،  عامة  2.3% يف  بـ  مقارنة  الطريان  اأطقم 
بـ%0.47  اله�صمي  واجلهاز  بـ %0.70،  بن�صبة 1.0% مقارنة  الرحم 
بـ  مقارنة   %0.67 بن�صبة  الدرقية  والغدة   ،%0.27 بن�صبة  مقارنة 
ب�رشطان  االإ�صابة  خطر  اأن  اأي�صا  الدرا�صة  وجدت  كما   .%0.56
يرتفع مع كل  ال�رشطان،  اأنواع  الثدي و�رشطان اجللد وغريها من 
5 �صنوات من العمل، ويتعر�ض م�صيفو الطريان للعديد من املواد 
هذه  وت�صمل  املق�صورة،  بيئة  يف  واملحتملة  املعروفة  امل�رشطنة 
املواد االإ�صعاعات التي تعتمد على االرتفاع وتعطيل �صاعة اجل�صم 
اأمناط التحول غري املنتظمة و�صوء نوعية الهواء داخل  من خالل 
مرتبطة  اأنها  يبدو  ال  العمل  فرتات  اإن  الباحثون  وقال  املق�صورة. 
ب�رشطان الثدي اأو �رشطان الغدة الدرقية اأو �رشطان اجللد يف كل 
الن�صاء، ولكنها ارتبطت بارتفاع خطر االإ�صابة ب�رشطان الثدي لدى 
الن�صاء اللواتي مل يكن لديهن اأطفال اأبدا، اأو الن�صاء اللواتي لديهن 

ثالثة اأطفال اأو اأكرث.
واأ�صار الباحثون اإىل اأن النتائج ت�صري اإىل �رشورة بذل جهود اإ�صافية 
ذلك  يف  مبا  امل�صيفات،  بني  بال�رشطان  االإ�صابة  خماطر  لتقليل 

مراقبة جرعة االإ�صعاع وتنظيم اجلداول الزمنية.

ملاذا يجب غ�صل املالب�ص 
اجلديدة قبل ارتدائها؟

 
ميكن اأن يكون من ال�صعب مقاومة ارتداء الثياب اجلديدة بعد �رشائها، ولكن 

الطبي طبيبا يف االأمرا�ض اجللدية ك�صف عن خماطر هذه العادة. املركز  يف  اجللدية  االأمرا�ض  اأ�صتاذ  بيل�صيتو،  دونالد  وقال 
ميكن  غ�صلها،  دون  اجلديدة  املالب�ض  ارتداء  اإن  كولومبيا،  جلامعة 
اأن يوؤدي اإىل تهيج اجللد اأو اجلرب اأو القمل اأو االإ�صابة بالفطريات 
واأو�صح بيل�صيتو، اأن الثياب التي ن�صرتيها من املتجر معر�صة للكثري 
من التلوث، نتيجة ارتدائها وجتريبها من قبل �صخ�ض اآخر رمبا اأراد 
اأو القمل.  اأن يكون م�صابا باجلرب  �رشاءها يف وقت �صابق، وميكن 
وتقول طبيبة االأمرا�ض اجللدية، ليند�صي بوردون، من املركز الطبي 
اإن غ�صل املالب�ض اجلديدة قبل ارتدائها، اأمر  يف جامعة كولومبيا، 
بالغ االأهمية وميكن للمتاجر اأن ت�صت�صيف جمموعة متنوعة من املواد 

الكيميائية، التي ميكن اأن تنتقل اإىل ب�رشتك وتلحق بها ال�رشر.
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ح�سبنا �هلل ونعم �لوكيل
حديثنا - معا�رش اأمة احلبيب النبي �صلى 

اهلل عليه و�صلم - عن �صالح عظيم يت�صلح به 
امل�صلم اأمام خطوب هذه احلياة، وي�صتعمله 
كلما اأملت به امل�صائب واأحاطْت به النكباُت 

وتكالبت عليه م�صاكل هذه الدنيا التي ال ي�صلم 
منها اأحد.

اإذ االإن�صان ُخِلَق �صعيفاً عاجزاً، ال ي�صتطيُع 
وحده اأْن ي�صارع االأحداث، وال يقاوم ال�صدائد، 
وال ينازل امل�صائب؛ اإال حينما يتوكُل على رِبّه 

ويفِوّ�ُض االأمَر اإليه.
فهذا ال�صالح الذي ينبغي اأَن ال يَْغُفَل عنه 

امل�صِلم، هو من االأذكار العظيمة والكلمات 
املباركة التي وردت يف كتاِب اهللِ ويف �صنة نبيه 

�صلى اهلل عليه و�صلم، والتي يجُدُر بكِلّ م�صلٍم 
اأن يُعنىٰ بها واأن يحفظها ويحافظ عليها، 

اأال وهي كلمُة "ح�صبنا اهلل ونعم الوكيل"، َوِهَي 
�ْصبَلَِة. امْلَْعُروَفِة بـاحْلَ

يقولها العبد طاِلبًا مدد اهلل وعونه فيما اأهمه 
من جلب نَعماَء اأو دفع �رُشٍّ وبالء، وهي تعني: 

توكل العبد على اهلل، والتجاوؤه اإليه، وا�صتعانٌة به 
واعتماد عليه وطلب عونه وتوفيقه وت�صديده.

ح�صبنا اهلل، ي�صت�صعر فيها العبُد ا�ْصَم اهللِ 
احل�صيِب، واحل�صيب هو: الكايف، فهو �صبحانه 

َكاٍف من توكل عليه، وفو�ض اأمره اإليه وا�صتعان 
به واعتمد عليه، فاهلل عز وجل هو احل�صيب 

وهو "ِنعَم الوكيل": �صيغة مدٍح وثناٍء على 

اهلل عز وجل، باأنه هو احلفيظ وِنعَم امُلتوَكّل 
عليه يف جميع االأمور، وهو الوكيُل الذي توَكّل 

بالعامَلني والذي يتوَلّ باإح�صاِنه �ُصوؤونَهم َخلقاً 
وتدبرياً وهداية وتقديراً، فال يُ�صِيُّعهم وال 

يرتُُكهم وال يِكلُهم اإل غرِيه.
ح�صبنا اهلل َوِنْعَم الوكيل، ما اأكرَب معناها وما 
اأَعظم داللتها وما اأ�صَدّ اأثرها. فهي العبارة 

التي تلوح اأَمام االإن�صان حني تنقطع وتتخلى 
عنه القوى املادية واالأ�صباب االأر�صية.. هي 
امَلفزع اإذا �صاقت الكروب وهي املالذ اإذا 

َعُظَمت اخُلطوب.. هي الكلمة التي تقُف على 
طرف الل�صان حني ياأْخذ اخلوف واحلزن مكانه 

يف القلب.
َح�ْصبُنَا اهللُ َوِنْعَم الَوِكيُل هي العبارة التي 

ا�صت�صعرها اإبراهيم عليه ال�صالم حني حمله 
ا بَ�رُشت  اأهل ال�رشك ِليُلْقوه يف الناِر، َفلََمّ

عيناه النار ردد بل�صانه، وقد ُمِلئ قلبُه توحيداً: 
ح�صبنا اهلل ونعم الوِكيل، فقال اهلل: ٰ ُقلْنَا يَا نَاُر 

ُكوِن بَْرًدا َو�َصاَلًما َعلَى اإِبَْراِهيَم ٰ ]االأنبياء: 
69[. َح�ْصبُنَا اهللُ َوِنْعَم الَوِكيُل، قالها حممد 

�صلى اهلل عليه و�صلم ومن معه بعد غزوة 
اأحد، حني قيل لهم اإن النا�ض قد جمعوا لكم 

فاخ�صوهم. قال ربنا: ٰ الَِّذيَن َقاَل لَُهُم النَّا�ُض 
اإَِنّ النَّا�َض َقْد َجَمُعوا لَُكْم َفاْخ�َصْوُهْم َفَزاَدُهْم 

ُ َوِنْعَم الَْوِكيُل ٰ ]اآل  اإِمَياًنا َوَقالُوا َح�ْصبُنَا اهلَلّ
عمران: 173[.       

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�صي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

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

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

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

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم الأمِرها وتنبيٌه خِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعال يف القراآن الكرمي 
تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: اإِْن َتْ

ْر َعنُْكْم �َصِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ِة  َحّ ُمْدَخاًل َكِرمًيا، فدَلّ ِذكُرها على �صِ

غاِئر،  نوِب اإل كباِئَر و�صَ ت�صنيِف الُذّ
ها  وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإالَّ اأَنّ بَع�صَ
غِر نظراً ملا هو اأكرَبُ منُه،  ُف بال�صِّ يتَّ�صِ
ُك اأكرُب  حر، وال�رِشّ فالَقتُل اأكرَبُ من ال�ِصّ
من القتل، ويف قوِل الُعلماء اأن ال كبريَة 
مع اال�صِتغفاِر وال �صغريَة مع االإ�رشار، 

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

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

اأمثََل ما قيَل يف تعريفها؛ ل�صالمِتِه من 
القواِدِح الواردِة على غرِيه، وال�صِتهاِرِه 

لف. عنَد ال�َصّ

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

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

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

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

حقائق .
عز  اهلل  يقول  االأول:  احلقيقة 
َهاَجُروا  َوالَِّذيَن  اآََمنُوا  الَِّذيَن  وجل: 
اأُولَِئَك   ِ اهلَلّ �َصِبيِل  يِف  َوَجاَهُدوا 
البقرة  ]�صورة   ِ اهلَلّ َرْحَمَة  يَْرُجوَن 
اأن االإن�صان  االآية:218  معنى ذلك: 
الذي يوؤمن، وي�صتقيم، ويجاهد يف 

يرجو  اإمنا  وهواه،  نف�صه  اهلل  �صبيل 
رحمة اهلل؛ املوؤمن يرجو رحمة اهلل، 
والكافر يرجو الدنيا؛ يرجو مالها، 
�صمعتها.....  يرجو  ن�صاءها،  يرجو 
فاالإن�صان عليه اأن يتب�رش، هل يرجو 
املوؤمن  غري  عمله؟  من  اهلل  رحمة 
عن  يبحث  م�صلحته،  عن  يبحث 
�صهوته، يبحث عن لذته، يبحث عن 
مكا�صب مادية، بينما املوؤمن يرجو 
رحمة اهلل، هذا هو الفرق اجلوهري، 
تعال:   قال  اجلنة،  هي  اهلل  رحمة 

َفِفي  ُوُجوُهُهْم  ْت  ابْيَ�صَّ الَِّذيَن  ا  َواأََمّ
ِ ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن ]�صورة  َرْحَمِة اهلَلّ
اآل عمران االآية:107  احلقيقة: من 
املعان اجلامعة، املانعة، الوا�صعة، 
وجل،  عز  اهلل  رحمة  هي  ال�صاملة، 
االإميان،  من  الهدف  اجلنة،  هي 
واملعامالت،  ال�صالح،  والعمل 
اأن  هو  ذلك،  اإل  وما  واالأخالق، 
و�صل  اهلل،  رحمة  يرجو  املوؤمن 
عز  اهلل  رحمة  هذه  اجلنة:  للجنة، 

وجل.

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

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

ممكن وجود و م�صتحيل وجود ، م�صتحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل ، ي�صتحيل اأن يكون االبن اأكرب من 
اأبيه ، هذه اأ�صياء م�صتحيلة ، اأما االأ�صياء املمكنة ما �صوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن اأالَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

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

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �صينتقم منهم ، الأن كفرهم لي�ض اأ�صياًل 
 ِ ، الكفر و االإحلاد �صطحي ، هم يف اأعماق اأنف�صهم ي�صهدون اأن اهلل موجود :  َلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإِاَلّ اأَْن َقالُوا َواهلَلّ

ِكنَي ]�صورة االأنعام: 23 قال تعال: انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِصِهْمٰ ]�صورة االأنعام: 24 َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
الة وال�ّصالم-  ه اإل �صوؤال امُل�رشكني للنبّي الكرمي -عليه ال�صّ ون: اإّن �صبب نزول �صورة االإخال�ض، َمرُدّ  قال امُلف�رِشّ

ف لهم اهللَ �صبحانه وتعال، فاأنزل اهلل �صبحانه وتعال �صورة االإخال�ض، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�صِ
الة وال�ّصالم- عن �صوؤالهم حول �صفات اهلل تعال من خالل اآيات �صورة االإخال�ض، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�صّ

 ُ ُ تعال: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�صلََّم: ان�ِصب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �صلَّى اهلَلّ ر�صي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِشكنَي قالوا لر�صوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي َلْ يَِلْد َوَلْ يُولَْد؛ الأنَُّه لي�َض �صيءٌ يولَُد اإاَلّ �صيَموُت، وال �صيء ميوُت اإاَلّ �صيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�صَّ ُ ال�صَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ال ميوُت وال يوَرُث، َو)َلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: ل يَُكن لَُه �صبيٌه وال ِعدٌل، ولي�َض كمثِلِه �صيءٌ(. وجاء يف �صبب  اهلَلّ
الة وال�ّصالم- اأن يَ�صف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �صورة االإخال�ض كذلك اأّن اليهود والّن�صارى �صاألوا النبّي -عليه ال�صّ

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



�شّوقت الفنانة اللبنانية  كارول �شماحة  اجلمهور لأغنيتها اجلديدة »ان�شاهلل«، اذ انها ن�رشت 
ان  اىل  كارول  واأ�شارت  الإنرتنت.  �شبكة  على  اخلا�ص  ح�شابها  على  لها  الدعائي  الإعالن 

الأغنية.
اجلدير ذكره ان كارول كان قد اأ�شدر لها فيلم �شينمائي موؤخرا يف بريوت بعنوان »بال�شدفة«، 
وهو من بطولتها اىل جانب كل من املمثلني بديع اأبو �شقرا، وباميال الكيك، ومنري معا�رشي، 
اإخراج  والفيلم من  اأبو حمدان، جيهان غما�ص وق�شة كلوديا مر�شليان،  غريتا عون، �شامي 

با�شم كري�شتو.

عنوان  حتت  املعر�ص  اأقيم  و 
بق�رش  الفنون  مبركز  »اكت�شف« 
تنظيم  من   23 القلعة  الريا�ص- 
ت�شم  التي  ميكتا  جمموعة 
كوريا  و  اندوني�شيا  و  املك�شيك 
مع  بال�رشاكة  تركيا  و  اجلنوبية 

وزارة الثقافة.
املك�شيكي  امل�شور  �شفر  و 
موري�شيو �شيلرييو بزوار جناحه يف 
اعماق معتقدات بالده و احلفالت 
�شخ�شيات  خالل  من  ال�شعبية 
املخيال  يف  را�شخة  اأ�شطورية 

اجلماعي لل�شعب املك�شيكي.
م�شطفى  الرتكي  امل�شور  اأما 
اجلانب  على  ركز  فقد  ديدوغلو 
ملدينة  املعماري  احل�رشي 
و  الأبي�ص  باللونني  ا�شطنبول 

الأ�شود.
كوريا  جناح  عر�ص  جهته  من 
م�شورا  ل35  اأعمال  اجلنوبية 
اهتموا باملناظر الطبيعية لبالدهم 

عر�شها  التي  الأعمال  مثل  متاما 
حيث  الإندوني�شي  ماراه  ري�شمان 
تناولت معظم �شوره احلرف التي 
و  زراعة  من  بلده  ابناء  ميار�شها 

حياكة ا�شافة اإىل اماكن العبادة.

و يف هذا ال�شاأن قال اأحد املنظمني 
»يهدف هذا املعر�ص اإىل تعريف 
بفنانني  اجلزائري  اجلمهور 
معا�رشين من هذه البلدان واظهار 

الهتمام بالثقافات الأخرى«.

اأبوابه  »اكت�شف«  معر�ص  يفتتح  و 
 7 اإىل  اأكتوبر   14 من  للجمهور 
الريا�ص-  بق�رش  املقبل  نوفمرب 

ح�شن 23.
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

م�شاهري العراق يغنون ن�شرة 
للمتظاهرين

متظاهري  مع  ت�شامنهم  عن  العراقي  الغناء  جنوم  من  العديد  عرّب 
الف�شاد،  بلدهم الذين خرجوا باحتجاجات �شلمية تدعو اإىل حماربة 
الأغاين  طرح  خالل  من  اخلدمات  وحت�شني  العمل  فر�ص  وتوفري 

اجلديدة ن�رشة لهم.
بعنوان  وهي  الر�شام  ح�شام  املطرب  اأطلقها  الأغاين  هذه  واأحدث 

»العراق النا » دعما للمتظاهرين.
للمظاهرات  دعما  النا«  »العراق  حم�شن  مهند  املطرب  غنى  كما 
اأكتوبر  من  الأول  منذ  جنوبية  ومدنا  بغداد  العا�شمة  اجتاحت  التي 

اجلاري.
وقبل ذلك اأعاد النجم كاظم ال�شاهر ن�رش اأغنيته »�شباب العراق« التي 
املظاهرات.  اندلع  من  يومني  بعد  �شنوات،  قبل  اأ�شدرها  قد  كان 

ون�رش اأغنيته عرب �شفحته على تويرت، يف ر�شالة دعم للمتظاهرين.
لدعم  حقي«  اآخذ  »نازل  اأغنية  ريا�ص  رحمة  املطربة  طرحت  كما 

املتظاهرين، وت�شمنت لقطات لتلك املظاهرات.
لدعم  جديدة  اأغنية  الأخرى  هي  الأ�شيل  اأ�رشاء  املطربة  وغنت 

املتظاهرين بعنوان »�شالما يا عراق«.
كما طرح املطربون ح�شام الر�شام وقا�شم ال�شلطان وعلي بدر و�شيف 

عامر اأغنية م�شرتكة تعبريا عن ت�شامنهم.
يُ�شار اإىل اأن العراق ي�شهد منذ الأول من ال�شهر اجلاري مظاهرات يف 
و�شوء اخلدمات،  والبطالة  الف�شاد  باجلنوب �شد  اأخرى  بغداد ومدن 

وخلفت اأكرث من مئة قتيل واآلف اجلرحى.

اأ�شرار ر�شمية« فيلم يروي ق�شة 
خمربة حول »غزو العراق«

الربيطانية  املخربة  اعتربت 
ال�شابقة  املوظفة  غان،  كاثارين 
اأن  الربيطانية  ال�شتخبارات  يف 
يروي  الذي  ر�شمية«،  »اأ�رشار  فيلم 
تق�شي  ر�شالة  يحمل  ق�شتها، 
غزو  يف  بامل�شوؤوليات  بالتذكري 

العراق يف 2003.
جهاز  كمرتجمة يف  الفرتة  تلك  يف  عاما(،   45( غان  كاثارين  وعملت 
اأمريكية  مذكرة  ك�شفت  حيث  الربيطانية،  الإلكرتونية  ال�شتخبارات 
الأمن  جمل�ص  مندوبي  على  التن�شت  الربيطانيني  من  تطلب  �رشية 

الدويل قبل ت�شويت حا�شم حول »غزو العراق«.
والرئي�ص  بلري  توين  الأ�شبق  الربيطاين  الوزراء  رئي�ص  اأن  غان  وترى 
على  �شورتيهما«  تلميع  يف  »جنحا  البن،  بو�ص  جورج  الأمريكي 
الأمم  من  تفوي�ص  بدون  العراق  غزو  احلا�شم يف  دورهما  من  الرغم 

املتحدة.
الفيلم  اإن »هذا  لندن،  الطويل يف مهرجان  الفيلم  وقالت قبل عر�ص 

ميكن اأن ي�شحح الكثري«.
واأ�شافت، »احتجت اإىل فرتة طويلة لتقبل ما حدث.. يف كل مرة اأحاول 

فيها رواية احلوادث اأ�شعر بالتوتر جمددا«.

وا�شلت غان العمل يف مقر اإدارة ات�شالت احلكومة يف جنوب اإجنلرتا، 
عقب ت�رشيحها من وظيفتها يف 2003. و�شددت املخربة ال�شابقة على 
اأن »كل ما كنت اأريده هو العودة اإىل احلياة الطبيعية وهذا ما فعلته«، 

وهي تعي�ص منذ عام 2011 يف تركيا مع زوجها وابنتها.
عنيفة،  �شيا�شة  عا�شفة  ال�شحافة  اإىل  �رشبت  التي  املذكرة  واأثارت 
واتهمت كاثارين غان مبخالفة قانون الأ�رشار الر�شمية، لكن اأ�شقطت 

التهم عنها يف 2004 يف غياب الأدلة.
غري  بالطابع  التذكري  يف  هود،  غافني  الفيلم  خمرج  ياأمل  جهته،  من 
ا�شطرا  لزعيمني  العتبار  رد  ميكن  »ل  وقال:  للنزاع،  ال�رشعي 
اخرتاع  حم�ص  هذه  ال�شامل  الدمار  اأ�شلحة  ق�شة  باأن  لالعرتاف 

وتالعب وكذب«.
الوليات  يف  املا�شي  اأغ�شط�ص  يف  ر�شمية«  »اأ�رشار  فيلم  وعر�ص 
املتحدة، ويف مطلع �شهر اأكتوبر يف بريطانيا، قبل عرو�ص عامة يف 

وقت لحق هذا العام.

افتتاح معر�س �شور »اكت�شف« 
على م�شتوى ح�شن 23

 افتتح  اأول اأم�س  باجلزائر العا�صمة معر�صا ي�صم اأعماال فوتوغرافية مل�صورين من اندوني�صيا 
و كوريا و املك�صيك و تركيا تناولت املواقع ال�صياحية و الطبيعة و احلفالت ال�صعبية و احلرف 

التقليدية يف بلدانهم.

ال�شاد�شة  الدورة  انطلقت 
ملهرجان اأيام قرطاج املو�شيقية  
للمو�شيقار  بحفل   ، اأم�ص  اأول 
التون�شي اأمني بوحافة على م�رشح 
الأوبرا مبدينة الثقافة التون�شية، 
يتحول  لأن  تطلعات  و�شط 
عاملية  من�شة  اإىل  املهرجان 

للمو�شيقى البديلة املبتكرة.
عماد  املهرجان،  مدير  وقال 
الفتتاح  كلمة  يف  العليبي، 
»�شتكون  اجلديدة  الدورة  اإن 
العرو�ص  جودة  ب�شبب  ا�شتثنائية 
باملهن  اخلا�شة  الربامج  وتنوع 

املو�شيقية وبالتكوين«.
املهرجان  جوائز  على  وتتناف�ص 
13 جمموعة مو�شيقية منها ت�شع 
اأجنبية  فرق  واأربع  تون�شية  فرق 

وبوركينا  واملغرب  فل�شطني  من 
فا�شو والكامريون.

اإن الدورة اجلديدة  وقال العليبي 
قيمة  »اإبراز  على  �شرتكز 
وربط  املو�شيقية  ال�شناعات 
العالقات املهنية وتبادل التجارب 
ال�شناعات  جمال  يف  واخلربات 

املو�شيقية الإبداعية«.
الثقافية،  ال�شوؤون  وزير  ووجه 
تكرمياً  العابدين،  زين  حممد 
اإىل روح الفنانة التون�شية الراحلة 
اإدارة  كرمت  كما  حمدي،  منرية 
الراحلني  الفنانني  املهرجان 
وح�شن  اجلزائر  من  طه  ر�شيد 
الدهماين من تون�ص والفل�شطينية 

رمي البنا.
حفل  جمهور  بوحافة  واأخذ 

الفتتاح يف رحلة مو�شيقية حاملة 
مثل  خمتلفة  اأمناط  بني  مزجت 
املو�شيقى الكال�شيكية ومو�شيقى 
مثل  األفها  التي  الفنية  الأعمال 
»طريقي«  م�شل�شالت  اأغاين 
و«جراند اأوتيل« و«ونو�ص« و«هذا 

امل�شاء« وفيلم »عيار ناري«.
الفيلم  مو�شيقى  بوحافة  واألف 
كف  »على  الطويل  الروائي 
التون�شية  للمخرجة  عفريت« 
من  وغريها  هنية،  بن  كوثر 
»متبكتو«  فيلم  وكذلك  الأعمال 
للمخرج املوريتاين عبد الرحمان 
جواز  ب�شبع  الفائز  �شي�شاكو، 
اأف�شل  جائزة  بينها  من  �شيزار 

مو�شيقى.
عرو�شاً  املهرجان  وينظم 

اأبرزها  يقدم  موازية  مو�شيقية 
من  فائز  علي  فائز  الفنان 
من  تافاري�ص  وراكيل  باك�شتان 
الربتغال، واأ�شماء حمزاوي وفرقة 
بنات متبكتو من املغرب ون�شال 

اليحياوي من تون�ص.
ثمانينيات  يف  املهرجان  وبداأ 
)مهرجان  با�شم  املا�شي  القرن 
اأن  قبل  التون�شية(  الأغنية 
)مهرجان  اإىل   2005 عام  يتحول 
اأقيم  ثم  التون�شية(،  املو�شيقى 
قرطاج  )اأيام  با�شم  مرة  لأول 

املو�شيقية( يف دي�شمرب 2010.
وتوقف املهرجان بعد النتفا�شة 
زين  بالرئي�ص  اأطاحت  التي 
عام  مطلع  يف  علي  بن  العابدين 

2011 قبل اأن يعود يف 2015.

بوحافة يفتتح " الدورة ال�شاد�شة" ل" اأيام قرطاج املو�شيقية" بتون�س

كارول �شماحة ت�شّوق اجلمهور لالأغنية اجلديدة
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الثالثة الفئة  �سيارة  لإطالق  ت�ستعد  دبليو  اإم  بي 

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

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

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

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

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

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

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

�لفئة �لثالثة �جلديدة.

فولك�س فاغن تطلق �سيارتها 
اجلديدة  Sharan

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

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

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

�لرباعي ب�سكل �ختياري.

�سيارة جديدة تن�سم اإىل اأ�سرة فورد

اأعطال اإلكرتونية جترب "فولفو" على �سحب �سياراتها يف رو�سيا

موؤخر�  فورد  �رشكة  طرحت 
منوذجا جديد� من �سيار�ت 
"Focus"، مبو��سفات جتعل 
مميزة  عائلية  مركبة  منها 
 Focus" �سيارة  وجاءت 
"�ستي�سن"  بهيكل   "Active
تقريبا،  مرت   4.5 بطول 
تقلل  خا�سة  مبو�د  مطلي 
من ظهور �خلدو�س �أو تر�كم 
�لأو�ساخ على �سطحه نتيجة 
�أو  للوحل  �ل�سيارة  تعر�س 
�لثلوج ومتيزت هذه �ملركبة 
 "Focus" �سيار�ت  عن 
�لتقليدية بنظام دفع رباعي، 
وتعليق  فر�مل  ومنظومتي 
قادرة  جتعالنها  خا�ستني 
�لطرق  �أكرث  �جتياز  على 

 . ة ر عو و

�ملخ�س�س  �لنموذج  و�أتى 
هذه  من  �لأوروبية  لل�سوق 
من  بنوعني  �ل�سيارة 

تعمل  �لتي  �ملحركات 
و1.5   1.0 ب�سعة  بالبنزين 
 125 وعزم  لرت 
 1 5 0 و

مناذج  طرحت  كما  ح�سانا. 
�لأمريكية  لل�سوقني  منها 
و�لآ�سيوية مبحركات جديدة 
 1.5 ب�سعة  بالديزل  تعمل 

ولرتين.

يف  فولفو  �رشكة  وكالء  �أعلن 
�رشكتهم  عزم  عن  مو�سكو 
من  مناذج  ب�سعة  �سحب 
�لرو�سية  �لأ�سو�ق  من  �سيار�تها 
وذكر بيان �سادر عن �ل�رشكة �أن 
 1937 �ست�سمل  �ل�سحب  عملية 
 V90"و "S90" سيارة من طر�ز�
 "XC40"و "Cross Coutry
و"XC90"، طرحت   "XC60"و
جانفي  بني  ما  رو�سيا  يف 

ودي�سمرب 2017.
�أما �سبب �سحب هذه �ل�سيار�ت، 

فهو �كت�ساف �أعطال يف �أنظمتها 
�إىل  �أحيانا  توؤدي  �لإلكرتونية 
 Volvo On" ميزة  تعطيل 
�أنظمة  توقف  �أو   ،"Call
يف  �ملو�قع  وحتديد  �لطو�رئ 

�ل�سيارة.
�أنها  "فولفو"  و�أو�سحت 
مالكي  عمالئها  مع  �ستتو��سل 
�ل�سيار�ت �لتي �ست�سحب لل�سيانة 
�لر�غبني  وعلى  رو�سيا،  يف 
من  �سيار�تهم  خلو  من  بالتاأكد 
�لدخول  �مل�سكالت،  تلك  مثل 

�لإلكرتوين  "فولفو"  موقع  �إىل 
رمز  و�إدخال  �لإنرتنت،  على 

يف  بال�سيارة  �خلا�س   "VIN"
حقل خا�س.

جاغوار تطور نظام م�ساعدة 
لت�سيري حركة املرور

على  جاغو�ر  �رشكة  تعكف     
يهدف  م�ساعدة  نظام  تطوير 
�إىل ت�سيري حركة �ملرور وتر�سيد 
��ستهالك �لوقود وتقليل �لتوتر 
�لنف�سي �أثناء �لقيادة يف �ملدن 

�لذكية �مل�ستقبلية.
�لربيطانية  �ل�رشكة  و�أو�سحت 
 GLOSA أن نظام �مل�ساعدة�
بتجهيز  قامت  �لذي  �ملبتكر، 
به،   F-Pace �أيقونتها 
�أي   ،V2X تقنية  على  يعتمد 
و�لبنية  �ملركبة  بني  �لت�سال 
 Vehicle to( �لتحتية 

.)infrastructure
�خت�سار�  �ل�سم  هذ�  ويعد 
 Green Light( للم�سطلح 
 Optimal Speed
تو�سية  �أي   ،)Advisory
لإ�سارة  �ملثالية  بال�رشعة 

�ملرور �خل�رش�ء، حيث تتو��سل 
�ملرور  �إ�سار�ت  مع  �ل�سيارة 
بال�رشعة  تو�سيات  لإعطائها 

�ل�سحيحة قبل �لإ�سار�ت.
تدفقاً  �لطريقة  هذه  وت�سمن 
وخالية  �ملرور  حلركة  �سل�ساً 
�للتز�م  وي�ساعد  �لتوتر،  من 
تقليل  على  �لنظام  بتو�سيات 
�لإ�سار�ت  �أمام  �لنتظار  مدة 
مناور�ت  وجتنب  �حلمر�ء، 
لدى  و�لت�سارع  �ل�سديدة  �لكبح 
ما  وهو  �ل�سفر�ء،  �لإ�سار�ت 
��ستهالك  تر�سيد  على  ي�ساعد 

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

�جلديد.
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والية أم البواقي

إلى عائلة التلميذ المرحوم /بن فاضل إسحاق

تعزية
  تعزي السيدة محي الدين بشرى رئيسة دائرة فكرينة والية أم البواقي عائلة المرحوم 

بن فاضل إسحاق. 
تلقينا ببالغ الحزن و األسى نبأ وفاة ابنكم التلميذ بن فاضل إسحاق ، و الذي انتقل إلى 
رحمة هللا و عفوه، راجيا من المولى عزوجل أن يتغمد روحه الطاهرة بالرحمة و الغفران 
و يسكنه فسيح جناته و يلهمكم و ذويكم جميل الصبر و السلوان ، و على إثر هذا المصاب 
الجلل الذي ألم بكم و بعائلتكم و بكافة األسرة ، أتقدم إليكم باسمي الخاص و باسم جميع 
يتغمد  أن  المولى عزوجل  ، سائال  الخالصة  القلبية  بتعازينا  الدائرة  موظفي  و  إطارات 

الفقيد برحمته الواسعة و يجازيه باإلحسان إحسانا و بالسيئات عفوا و غفرانا 
إنا هلل و إنا إليه راجعون 

الو�صط:2019/10/15
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العام  بالكبريي  اأطلقت 
 Key2 املا�ضي هاتفها
جديدة  عودة  لي�ضكل 
الذكية  الهواتف  ل�ضوق 
مع نظام ت�ضغيل اأندرويد 
عك�س  على  ولكنه 
من  الذكية  الهواتف 
كان  الأخرى،  ال�رشكات 
املفاتيح  لوحة  يحمل 
التقليدية امللمو�ضة من 
ال�رشكة بجانب احتوائه 

على �ضا�ضة مل�ضية.
تعلن  فلم  الآن  اأما 
هاتف  عن  ال�رشكة 

ف�ضلت  لكنها  جديد، 
حمدثة  ن�ضخة  اإطالق 
 Key2 هاتفها  من 
بع�س  مع  اأحمر  بلون 
املتعلقة  التحديثات 
بال�ضعة ونظام الت�ضغيل.

هاتف  ويحتوي 
ذاكرة  على  بالكبيري 
مع  بايت  جيجا   6 رام 
داخلية  تخزين  �ضعة 
ما  بايت  جيجا   128
ال�ضعة  �ضعف  ميثل 
ال�ضابقة  الن�ضخة  يف 
ويجلب  بايت  جيغا   64

املعالج  نف�س  الهاتف 
�ضنابدراغون  بوجود 
�ضا�ضة  ويحمل   .660
من  بو�ضة   4.5 بقيا�س 
اأ�ضفلها   LCD نوع 
تقليدية،  مفاتيح  لوحة 
مزدوجة  كامريا  ويقدم 
مع  ياأتي  كما  باخللف. 
اأندرويد  ت�ضغيل  نظام 
 Key2 8.1 اأوريو. وياأتي
ملي   3،000 بطارية  مع 
ال�ضحن  ويدعم  اأمبري 

ال�رشيع من كوالكوم.
مزاياه  من  وبالرغم 
اأن  اإل  املتو�ضطة، 
ب�ضعر  �ضياأتي  الهاتف 
واأعلى بناًء على املنطقة 
تعترب  ورمبا  اجلغرافية، 
ال�رشكة هذا ال�ضعر جيد 
كونها توفر مزايا حماية 
متوفرة  لي�ضت  وغريها 
لدى ال�رشكات الأخرى.

�سام�سونغ تخطط ال�ستثمار 116 مليار دوالر يف حرب املعاجلات
الكورية  العمالقة  تخطط 
املناف�ضة  عمق  لزيادة  �ضام�ضونغ 
الهواتف  معاجلات  عمالقة  مع 
 TSMC و  كوالكوم  مثل  الذكية 
من خالل ا�ضتثمار مبلغ ي�ضل اإىل 
الأعوام  خالل  دولر  مليار   116
املقبلة حتى 2030 وذلك من اأجل 
املوردين  على  اعتمادها  تقليل 
الآخرين وكذلك تطوير معاجلات 

لل�ضيارات  خا�س  ب�ضكل  موجهة 
الذكاء  اأجهزة  و  القيادة  ذاتية 

ال�ضطناعي.
ال�رشكات  كربى  اليوم  وتت�ضابق 
التقنية ل�ضيما يف جمالت ت�ضنيع 
املعاجلات من اأجل دعم التقنيات 
ات�ضالت  ك�ضبكات  احلديثة 
وال�ضيارات  اخلام�س  اجليل 
والذكاء  ببع�ضها  املت�ضلة  الذكية 

ال�ضطناعي.
املبلغ  �ضام�ضونغ  و�ضت�ضتثمر 
مراكز  تطوير  على  املذكور 
وذلك  م�ضانعها  و  الأبحاث 
للو�ضول اإىل هدفها ك�رشكة قائدة 
على م�ضتوى العامل لي�س فقط يف 
اأي�ضاً  بل  الذاكرة،  �رشائح  جمال 
 2030 عام  بحلول  املعاجلات 
فر�ضة  األف   15 خلق  عرب  وذلك 

عمل.
اأعمال  تعرث  اأن  الوا�ضح  من 
الهواتف  جمال  يف  �ضام�ضونغ 
معدلت  حتقيقها  وعدم  الذكية 
يدفعها  الأرباح،  الكافية يف  النمو 
املعاجلات  �ضوق  يف  للتعمق  اأكرث 
اأمام  مكانتها  لتعزيز  وال�رشائح 
والأمريكية   TSMC التايوانية 

كوالكوم.

بالكبريي تقا�سي تويرت بزعم 
انتهاكها �ست براءات اخرتاع 

قامت �رشكة بالكبريي برفع دعاوي ق�ضائية 
�ضد من�ضة التوا�ضل الجتماعي تويرت بزعم 
اإنتهاكها للعدد من براءات الخرتاع اخلا�ضة 

بها يف اأنظمة الرتا�ضل وتقنيات الإعالنات عرب 
الهواتف وكذلك كتم الإ�ضعارات حيث ن�ضت 
ال�ضكوى على اأن تويرت لتزال تنتهك حقوق 
براءات الخرتاع لبالكبريي يف �ضت مناحي 

خمتلفة ومن �ضمنها اإن�ضاء املن�ضة لتطبيقات 
مرا�ضلة با�ضتخدام ابتكارات بالكبريي وواجهات 

امل�ضخدم خا�ضتها التي طاملا متيزت بها 
وكانت �ضبيل تعزيز جناحها التجاري.

وقد وجهت بالكبريي تهماً م�ضابهة العام 
املا�ضي لفي�ضبوك بزعم انتهاك �ضبع براءات 
اخرتاع لها تتعلق بالأمان وامليزات امل�ضافة 

لواجهة امل�ضتخدم كما حتديثات حالة البطارية 
كذلك اأخرى خا�ضة بر�ضائل الهاتف يف الألعاب 

واأخرى م�ضابهة بق�ضية تويرت.
اإل اأن في�ضبوك ردت عليها باملثل متهمًة اإياها 

بانتهاك خم�س من براءاتها حيث ل تزال 
الدعاوي يف قاعات املحاكم للحظة، واجلدير 

بالذكر اأن بالكبريي اأبدت توجهها للجانب 
الربجمي بعد اإيقافها خلط ت�ضنيع الهواتف يف 
2016 واإطالق هاتفها KEYone امُل�ضنع من 
قبل �رشكة TCL عام 2017 والتي اأعنلت عن 

2019 MWC حتديثه خالل معر�س

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�ضيغنال،  اآب  ووات�س  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�ضغر على  للتدوين  تويرت  �ضبكة 
بينهم  فيما  الر�ضائل  تبادل  للم�ضتخدمني  ت�ضمح 
ب�ضكل م�ضفر. ولوحظت هذه امليزة التي �ضتحمل 
داخل  الأوىل  للمرة  ال�رشية«  »املحادثات  ا�ضم 
تطبيق تويرت لأجهزة اأندرويد من قبل م�ضتخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�ضابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�ضية ر�ضائل مبا�رشة م�ضفرة 
من النهاية للنهاية. وبح�ضب موقع »تك كران�س« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�ضمي ل�ضبكة 
بعد  يت�ضح  الأمر، ومل  التعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�ضب  ر�ضمياً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�ضفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
وات�س اآب واآي ما�ضيج لأبل، بل يختار امل�ضتخدم 
الكيفية  بنف�س  م�ضفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�ضنجر.  بوك  في�س  حمادثات  بها  تعمل  التي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  افتح   -1 كالتايل:  وهي 
اأندرويد. 2- افتح حمادثة بينك وبني الآخر التي 

تريد اإجراء درد�ضة �رشاً.
3- انقر على اأيقونة املعلومات يف الزاوية العليا 

اليمنى من هاتفك.
4- اخرت »بدء ر�ضالة ن�ضية �رشاً«، �ضتُفتح نافذة 

جديدة لبدء الدرد�ضة امل�ضفرة.

بالكبريي تك�سف عن ن�سخة حمدثة 
Key2 من هاتفها

اأبل ت�ستبدل هواتف اآي فون اإك�س املعطوبة
اأر�ضلت اأبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات املعتمدين 

حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يواجه العمالء م�ضكالت تتعلق 
بتقنية »في�س اآي دي« يف اآي فون اإك�س، حيث يجب عليهم الختبار اأولً ملعرفة 

اإمكانية حلها عرب الكامريا اخللفية، ويف حال عدمه يجب ا�ضتبدال الهاتف باآخر 
جديد. ويبدو اأن اإ�ضالح الكامريا اخللفية حلل م�ضاكل »في�س اآي دي« اأمر غري 

متوقع، اإل اأن العديد من امل�ضتخدمني لحظوا اأنه عند ف�ضل الكامريا اخللفية، 
تف�ضل تقنية »في�س اآي دي« اأي�ضاً يف العمل ب�ضكل �ضحيح.

األعاب تهدد ماليني هواتف 
»اأندرويد« باالخرتاق!

 »Fitbit« تطلق ن�سخا 
رخي�سة من �ساعاتها الذكية

 Check« �رشكة  يف  اخلرباء  حّذر 
باأمن  املتخ�ض�ضة   »Point
اإلكرتوين  فريو�س  من  املعلومات 
خطري ينت�رش عرب تطبيقات الألعاب، 
ويهدد اأمن الهواتف العاملة باأنظمة 
ال�رشكة  يف  اخلرباء  واأكد  اأندرويد. 
لهواتف  خم�ض�س  تطبيق   200 اأن 
تطبيقات  معظمها  »اأندرويد«، 
انت�ضار  يف  �ضاهمت  لالألعاب، 
يف  وحتميله   »SimBad»فريو�س

الهواتف اأكرث من 150 مليون مرة.
ما  عادة  الفريو�س  اأن  اإىل  واأ�ضاروا 
مقاطع  اأو  �ضور  هيئة  على  يتخفى 
دعائية تظهر عند ت�ضغيل تطبيقات 
تلك  على  ال�ضغط  وعند  الألعاب، 
ال�ضور اأو املقاطع، يت�ضلل الفريو�س 

بن�رش  ويبداأ  امل�ضتخدم،  جهاز  اإىل 
لقرا�ضنة  ت�ضمح  خبيثة  برجميات 
بيانات  اإىل  بالو�ضول  الإنرتنت 
يف  والتحكم  امل�ضتخدمني،  هواتف 
وحتى  فيها  املوجودة  التطبيقات 

حذفها من الهواتف.
�ضاهمت  التي  الألعاب  اأكرث  ومن 
الفريو�س:  هذا  انت�ضار  يف 
 Snow Heavy Excavator«
 Hoverboard»و  »Simulator
 Real Tractor»و  »Racing
 Fire»و »Farming Simulator
 »Truck Emergency Driver
 »Car Parking Challenge»و
 Water Surfing Car»و

.»Stunt

اأعربت �رشكة »Fitbit« عن نيتها احلفاظ على 
مركزها املتقدم يف �ضوق ال�ضاعات الذكية، من 
خالل اإطالق جيل جديد من ال�ضاعات باأ�ضعار 
ال�ضاعات  اأن  ال�رشكة  واأو�ضحت  مناف�ضة، 
 »Versa Lite« ا�ضم  �ضتحمل  التي  اجلديدة 
الذكية  ال�ضاعات  ميزات  من  بالكثري  �ضتزود 
من  اأرخ�س  �ضيكون  �ضعرها  لكن  املتطورة، 

مناف�ضاتها من نف�س الفئة مبئة دولر تقريبا.
ومن املفرت�س اأن تاأتي تلك  الأ�ضود والأبي�س 
وتزود  والأحمر،  ال�ضماوي  والأزرق  والوردي 
ب�ضا�ضة مبقا�س 1.34 بو�ضة، وتقنيات متكنها 
من الت�ضال مع الهواتف والأجهزة الذكية عرب 
البلوتوث والـ WI-FI، وبطارية تكفيها للعمل 

4 اأيام متوا�ضلة دون احلاجة ل�ضحنها.
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ال�صالون الوطني 
للن�صاط امل�صغر 

الوطني  ال�صالون  فعاليات  �صتفتتح 
باجلزائر  الثالثاء  امل�صغر,غدا  للن�صاط 
 140 من  اأزيد  مب�صاركة  العا�صمة, 
من  امل�صغر  القر�ض  جهاز  من  م�صتفيد 
به,  اأفادت  ما  ح�صب  الوطن,  واليات  كل 
الوطني  الت�صامن  وزارة  االثنني,  اأم�ض 
هذا  يهدف  و  املراأة  ق�صايا  و  واالأ�رسة 
ديوان  فعالياته  �صيحت�صن  الذي  ال�صالون 
اأكتوبر   17 اإىل   15 من  الفتح  ريا�ض 
رهان  »املقاوالتية,  �صعار  حتت  اجلاري 
امل�صتفيدين  »م�صاعدة  اإىل  امل�صتقبل« 
الرتويج  على  امل�صغر  القر�ض  من 
»ت�صليط  مع  ت�صويقها«,  و  ملنتوجاتهم 
ال�صوء على اأهم التجارب يف جمال خلق 
ملنا�صب  املوفرة  االقت�صادية  االأن�صطة 
ال�صغل«. كما يرمي هذا املوعد اأي�صا اإىل 
املتاحة  والت�صهيالت  بالقر�ض  »التعريف 
خدمات  من  اال�صتفادة  يف  للراغبني 
الوكالة الوطنية لت�صيري القر�ض امل�صغر«و 
�صي�صهد ال�صالون م�صاركة ما يربو عن 140 
جناحات  »حققوا  القرو�ض  من  م�صتفيد 
يف جمال ن�صاطهم<<, ف�صال عن ممثلني 
يقدمها  التي  التمويل  �صيغ  خمتلف  عن 
هذا اجلهاز و جمعيات نا�صطة يف جمال 
االإدماج  و  االجتماعية  والتنمية  ال�صباب 
والهيئات  املنظمات  كذا  و  االقت�صادي 

ال�رسيكة.
يف عملية نوعية مل�صالح �أمن 

وهر�ن

تفكيك ور�صتني 
ل�صناعة املكمالت 

الغذائية املغ�صو�صة
متكنت عنا�رس ال�رسطة الق�صائية باأمن 
ور�صتني  اكت�صاف  من  وهران   والية 
ال�صيدالنية  امل�صتح�رسات  ل�صناعة 
واملكمالت  التجميل  وم�صتح�رسات 
الغذائية  وتقليد عالمات جتارية اأجنبية 
العام  الراأي  واإيهام  بها   ال�صوق  الإغراق 
من  هامة  كمية  وحجز  م�صتوردة   اأنها 
كانت  املغ�صو�صة    الغذائية  املكمالت 
قدر  ال�صيدالنية  املواد  و�صط  خمزنة 
وزنها ب255 كلغ  باالإ�صافة اإىل  14282 
علبة من حليب الر�صع منتهية ال�صالحية  
و420عملبية من اأقرا�ض �صكارين  و3235 
علبة حليب الدمييل  870 غ  كميات اأخرى 
من علب 370 غ باالإ�صافة اإىل 25 كي�ض 
كلغ    25 بوزن  ديك�صتور  نوع  من  �صكر 
ل�صناعة  وعتاد  �صيارتني  حجز  مت  كما 
املكمالت الغذائية ومبالغ مالية بالعملة 
الوطنية تقدر ب350الف دج ومبلغ مايل 

بالعملة االأجنبية يقدر ب4105 اأورو .

هندية »عمرها 75 
عاما« تلد طفلة وزنها 

600 غرام!
تبلغ  هندية  امراأة  اأن  تقارير  ك�صفت 
اأجنبت  تقريبا,  عاما   75 العمر  من 
والية  يف  فقط,  غرام   600 وزنها  طفلة 
الطفلة  وُولدت  ال�صمالية  راج�صتان 
)قي�رسيا( قبل اأوانها يف ال�صهر 6.5 من 
احلمل, حيث نُقلت اإىل العناية املركزة 
للحفاظ على حياتها, و�صمان �صالمتها 

�صحيا.

حممد بن تر�ر

تكفلت  الذي  امل�رسوع  هذا 
لنفطال  العامة   املديرية  به 
على م�صتوى  ال�رساقة  مل يرى 
االأ�صغال  يف  الغ�ض  بفعل  النور 
خزانات   06 على  يحتوي 
لتخزين املازوت  �صعة اخلزان 
مرت   251500 منه  الواحد 
اأخرى  خزانات   و06  مكعب 
مرت   5000 منها  كل  كل  �صعة 
لتخزين  خم�ص�صة  مكعب 
ح�صب  ويبدو  هذا   , البنزين 
وزير  اإىل  نفطال  عمال  ر�صالة 
لن يدخل  اأن امل�رسوع  الطاقة 

يف  الغ�ض  بفعل  اإطالقا  العمل 
املوؤ�ص�صة  قبل  من  االأ�صغال  
اأفل�صت  التي  باإجنازه  املكلفة 
 , , ورف�صت ت�صحيح اخطائها 

اأ�صغال  اإمتام  بعد  وانه  خا�صة 
االأنف�ض   ب�صق  اخلزانات  بع�ض 
التجريب  مرحلة  واإدخالها 
مبال اخلزانات باملاء   انزلقت 

الردم  ومالت  اخلزانات   تربة 
ا�صتحالة  يوؤكد  ما  املاء  و�صاح 
توجيه  ورغم   , اال�صتغالل 
املكلفة  للموؤ�ص�صة  االإعذار  
باالأ�صغال لكن  دخولها مرحلة 
اأوقف  والت�صفية   االإفال�ض 
دخوله  واأجه�ض  امل�رسوع  
املبلغ  رغم  اخلدمة   حيز 
الكبري الذي ر�صد له واالأهمية 
التي  يحتلها امل�رسوع  الكربى 
املجاورة  الواليات  تدعيم  يف 
بالوقود خا�صة يف ال�صتاء بفعل  
الربودة وانقطاع الطرق بالثلوج 
وال�صقيع ما ي�صعب من انتقال 

ال�صاحنات .

�ملخزن �جلهوي للوقود ببلعبا�س  

م�صروع ا�صتهلك 15مليارا يف اأ�صغال 
فا�صلة ومهدد بالإتالف

.       �إطار�ت نفطال تطالب وزير �لطاقة بالتدخل �لعاجل لإنقاذه

رف�صا لعتقالهم �لإد�ري بينهم �لأ�صرية �للبدي

6  اأ�صرى فل�صطينيني يوا�صلون 
اإ�صرابهم عن الطعام 

معتقالت  يف  اأ�رسى  �صتة  يوا�صل 
املفتوح  اإ�رسابهم  االإ�رسائيلي  االحتالل 
االإداري,  العتقالهم  رف�صاً  الطعام,  عن 
واأقدمهم  اللبدي,  هبه  االأ�صرية  بينهم 
االأ�صري اأحمد غنام امل�رسب عن الطعام 

منذ 94 يوما.
اأم�ض  بيان, �صدر  االأ�صري يف  نادي  وقال 
خطرية  �صحية  اأو�صاعا  اإن  االثنني, 
�صيما  ال  امل�رسبون,  االأ�رسى  يواجهها 
االأ�رسى غنام, واإ�صماعيل علي امل�رسب 
امل�رسب  قعدان  وطارق  يوما,   84 منذ 
اإدارة  حتتجزهم  حيث  يوما,   77 منذ 
اأ�صابيع  عدة  منذ  االحتالل  معتقالت 

الرملة«, يف   – »نيت�صان  معتقل  يف عزل 
ظروف �صعبة وقاهرة.

واأ�صاف: اإىل جانبهم يوا�صل ثالثة اأ�رسى 
وهم:  الطعام,  عن  اإ�رسابهم  اآخرون 
االأ�صري اأحمد زهران امل�رسب منذ )24( 
يوماً, واالأ�صري م�صعب الهندي منذ )22( 
»النقب  معتقل  يف  يقبعان  وهما  يوماً 
اللبدي  هبة  واالأ�صرية  ال�صحراوي«, 
يوماً,   )22( منذ  الطعام  عن  امل�رسبة 
ج�صدي  لتعذيب  تعر�صت  اأن  بعد  وذلك 
اإىل  حتويلها  قبل  التحقيق  يف  ونف�صي 
االعتقال االإداري, وتقبع اليوم يف زنازين 

معتقل »اجللمة«.

�صيدي بلعبا�س

قطار يت�صبب يف
  م�صرع مراهق 

لقي �صاب  يف ال�صابعة ع�رس من العمر حتفة 
اإىل  نقله  بعد  دقائق  اأم�ض   نهار  منت�صف 
مب�صت�صفى  الطبية  اال�صتعجاالت  م�صاحلة 
عبد القادر ح�صاين ب�صيدي بلعبا�ض من قبل 
م�صالح احلماية املدنية بعدما ده�صه قطار 
لنقل امل�صافرين بحي �صيدي اجلياليل بلدية 
�صيدي بلعبا�ض كان متوجه  من والية تلم�صان 
بال�صاب ».ز م  اإىل والية وهران االأمر يتعلق 
ورغم   متعددة  اإ�صابات   اإىل  تعر�ض  الذي   «
اإىل  وحتوله  له  االأولية  االإ�صعافات  تقدمي  
م�صلحة اال�صتعجاالت الطبية ب�صيدي بلعبا�ض  
عبد  مب�صت�صفى  االأخرية  اأنفا�صه  لفظ  لكنه 
حني  يف  دخولها  بعد  دقائق  ح�صاين  القادر 
اأ�صباب  يف  حتقيقات  االأمن  م�صالح  فتحت 
احلادث الذي يعد ال�صاد�ض منذ بداية ال�صنة 

بفعل غياب احلرا�صة  وحاجز االأمان .
حممد بن تر�ر

ا�صمان على طاولة بر�صلونة 
خلالفة �صواريز

 El Mundo Deportivo ك�صفت �صحيفة
االإ�صبانية, اأن نادي بر�صلونة لكرة القدم يبحث 
حاليا عن مهاجم خلالفة هدافه االأوروغوياين 
فاإن  ال�صحيفة,  وح�صب  �صواريز.  لوي�ض 
 32 البالغ  االأوروغوياين  الدويل  املهاجم 
عاما, قد يرحل عن بر�صلونة يف اأي حلظة, 
الكتالوين  الفريق  اإدارة  تخطط  ولتعوي�صه, 
االإجنليزي  الثنائي  من  واحد  مع  للتعاقد 
مان�ص�صرت  مهاجم  را�صفورد  ماركو�ض 
يونايتد, اأو الربازيلي روبريتو فريمينو, العب 
باالن�صمام  را�صفورد  وارتبط  ليفربول  نادي 

اإىل »البار�صا« يف املو�صم املا�صي.

عمال  من  الع�رسات  ام�ض  �صبيحة  احتج 
والية  مقر  اأمام  الت�صغيل  قبل  ما  فئة 
النهائي  اإدماجهم  البويرة لتجديد مطلب 
لعدة  فيها  ي�صتغلون  التي  املنا�صب  يف 
التي  الكثرية  للوعود  جت�صيدا  �صنوات 
اجلهات  من  منا�صبة  كل  يف  يتلقونها 
يف  املحتجون  �صدد  حيث   , امل�صوؤولة 
على  منه  ن�صخة  تلقينا  الذي  البيان 
دون  دائمة  عمل  منا�صب  يف  االإدماج 
اخلربة  �صنوات  واحت�صاب  �رسط  اأو  قيد 
رجعي  باأثر  التعوي�ض  وكذا  التقاعد  يف 
على كل ال�صنوات ال�صابقة واإعادة توظيف 

تع�صفية  ب�صفة  املوقوفني  العمال  جميع 
واملوؤ�ص�صات  املديريات  خمتلف  يف 
العمومية , ويف ال�صياق رفع هوؤالء العمال 
كالرتبية  القطاعات  �صتى  ميثلون  الذين 
�صعارات  وغريها  والبلديات  وال�رسائب 
» ال  الع�صيبة على غرار  بو�صعيتهم  تندد 
م�رسوع  حق  االإدماج   , رجوع  ال  خ�صوع 
قرار  بال  حكومة  للعار  يا  للعار  يا   « و   «
هذا   ,  « مزية  ولي�ض  الغدماج حق   « و   «
وهدد حمدثونا ب�صن مزيد االإحتجاجات 
ملطالبهم  االإ�صتجابة  يتم  حتى  م�صتقبال 

امل�رسوعة .

طالبو� باإدماجهم يف منا�صبهم

املتعاقدون يحتجون اأمام مقر 
ولية البويرة

ن  �صو مهند
غرداية يف  اأملان 

اأنهى حوايل ثالثني طالبا يف الهند�صة 
�صتوتغارت  جامعة  من  املعمارية 
اأم�ض  اأ�صاتذتهم  رفقة  )اأملانيا(  

االإثنني بغرداية املرحلة 
العلمية  رحلتهم  من  االأخرية 
املعمارية  الهند�صة  درا�صة  حول 
الرحلة  هذه  توجت  وقد  اجلزائرية. 
التي  البيداغوجية  وال�صياحة  العلمية 
ال�صياحية  الوكالة  من  بدعم  نظمت 
اأمناط  بزيارة خمتلف  ترافل«  »فيزا 
اجلزائر,  يف  املعمارية  الهند�صة 
و  االإ�صالمي  النمط  منها  �صيما 
ق�صبة  بينها  من  القدمية,  الق�صبات 
مدينة ق�صنطينة و الهند�صة املعمارية 
الرومانية و منط العمران االأمازيغي 
مثلما  الوطن,  مناطق  خمتلف  عرب 
كمال  الهيئة  ذات  مدير  اأو�صح 
م�صوؤولو  جهتهم  من  وذكر  �صايب. 
هذه  اأن  االأملاين  العلمي  الوفد  هذا 
�صمحت  قد  البيداغوجية  اجلولة 
االأمناط  على  االإطالع  من  للطالب 
بها  تتميز  التي  التقليدية  املعمارية 
تاريخا عريقا  تعك�ض  والتي  اجلزائر 
بناء  جمال  يف  متنوعة  وح�صارات 

العمران.

نوبل لالقت�صاد من ن�صيب 
3 باحثني اأمريكيني

ال�صويدية  امللكية  االأكادميية  اأعلنت 
للعلوم, اأن ثالثة خرباء, هم االأمريكيان 
كرمير,  ومايكل  بانريجي  اأبهيجيت 
دوفلو,  اإ�صتري  الفرن�صية  واالأمريكية 
 2019 لالقت�صاد  نوبل  بجائزة  فازوا 
لهذا  »الفائزين  اإن  االأكادميية,  وقالت 
للح�صول  جديدا  نهجا  و�صعوا  العام 
اأف�صل  اأنها  يعتقد  اأجوبة  على 
م�صتوى  على  الفقر  ملكافحة  ال�صبل 
»نوبل«  جوائز  مو�صم  العامل«ويختتم 
التي  االقت�صاد  جائزة  باإعالن  اليوم 
مدى  على  الرجال  على  حكرا  كانت 
با�صتثناء  تاأ�صي�صها,  من  قرن  ن�صف 
هي  االقت�صاد,  وجائزة  واحد  مو�صم 
ر�صميا  وتعرف  نوبل,  جوائز  اأحدث 
العلوم  يف  ال�صويد  بنك  »جائزة  با�صم 
نوبل«,  األفريد  ذكرى  يف  االقت�صادية 
لالحتفال   1968 عام  اأ�ص�صت  التي 
بذكرى مرور 300 عام على اإن�صاء بنك 

ال�صويد.

واأ�صيب  م�رسعه  فرن�صي  �صائح  لقي 
ع�صكري تون�صي بجروح يف عملية طعن 
�صباح اأم�ض االثنني, مبدينة جرزونة )64 
الذ  فيما  العا�صمة(  تون�ض  �صمال  كلم 
بيان  به  اأفاد  ما  وفق  بالفرار,  املعتدي 
لوزارة الداخلية التون�صية واأو�صح البيان 
اأن  للوزارة  الر�صمي  املوقع  اأورده  الذي 
»�صائحا فرن�صي اجلن�صية وع�صكريا بجهة 
جرزونة  تعر�صا اإىل اعتداء ... نتج عنه 
وفاة ال�صائح الفرن�صي, وذلك من طرف 
االأمنية  الوحدات  لدى  معروف  �صخ�ض 
اأن  اإىل  م�صريا  العام«,  احلق  جمال  يف 
»االأبحاث ماتزال جارية الإيقاف اجلاين 

وملعرفة االأ�صباب والدوافع«.
من  التون�صية  االأنباء  وكالة  وذكرت 
 28 العمر  من  يبلغ  �صخ�صا  اأن  جهتها, 
عاما »اأقدم على االعتداء على ع�صكري 
باآلة حادة على م�صتوى الوجه قبل الفرار 
يحمل  ثان  �صخ�ض  على  االعتداء  ثم 
الرقبة  م�صتوى  على  الفرن�صية  اجلن�صية 

والوجه وال�صدر«.

تون�س

اغتيال �صائح فرن�صي

طالبت �لع�صر�ت من �إطار�ت  �صركة نفطال ب�صيدي بلعبا�س وزير �لطاقة  �لتدخل �لعاجل من 
�أجل فتح حتقيق يف م�صروع �جناز خمزن للوقود ب�صيدي بلعبا�س   و�إنقاذه من �لإتالف ، و�لذي 
خ�ص�صت له م�صاحة 50 هكتار� �صنة 2015 وغالف مايل �أويل  ب15 مليار �صنتيم  لإجنازه قبل 

نهاية 2017 ليكون خمزنا جهويا ي�صمن  �لتزود بالوقود للوليات �لغربية و�جلنوب �لغربي ملدة 
�صهر� كامال بعد ماله من مركز �لتحرير باأرزيو مرة كل �صهر .

�أح�صن مرزوق

م.ب
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