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ت�شدر قائمة الكتب من حيث 
الطلب و الإقبال عليه 

" �سو  مان  "" الوان 
 اأول كتاب يتناول

 ظاهرة امل�سرح الفردي 

مقري يوؤكد من �شكيكدة

املعار�سة �سيعت فر�سة 
املـــــر�سح التوافــــقي 

جبهة  امل�شتقبل

 بلعيد يلمح اإىل ان�سحابه
 مــــــن الـــــرئا�ســـــيات 

حقق نتائج معتربة ميدانيا

 وايل ورقلة يثني على 
مري  حا�سي م�سعود 

ph/app.com
ph/app.com



قررت جمموعة �إلرت��س �إنفرنو مقاطعة 
�لتنقالت لفريقها وفاق �سطيف ب�سبب 

�لو�سعية �لتي يتو�جد عليها �لنادي 
خالل �لفرتة �لأخرية، حيث �أقدمت 

�ملجموعة �ملعروفة بت�سجيعها للوفاق 
ورفع �ل�سعار�ت و�لتيفو يف مدرجات 
ملعب �لثامن ماي على قر�ر مقاطعة 

�لنادي ب�سبب �سوء �لت�سيري لإد�رة 
�لرئي�س ح�سان حمار ح�سبها، و�لذي 

�أدى �إىل تلطيخ �سورة �لوفاق يف �ل�سارع 
�لكروي و�أفقده مكانته وهيبته بني 

�لهيئات �لكروية.

الأغواط 

ملتقى حول الطرق ال�صوفية 
و املقاومات ال�صعبية 

 

�أم�س  �ملنظم  �لقادرية  للطريقة  ملتقى  �أ�سغال  يف  م�ساركون  �أكد 

�ندلع  يف  حا�سما  دور�  �أدت  �ل�سوفية  �لطرق  �أن  بالأغو�ط  �ل�سبت 

�ملقاومات �ل�سعبية و�إجناح �لثورة �لتحريرية �ملظفرة.  

ويف هذ� �ل�سدد �أو�سح �لدكتور حممود عاليل من جامعة �لأغو�ط 

�أن   « �لإ�ستعمار  ومو�جهة  �ل�سوفية  �لطرق   « حول  له  مد�خلة  يف 

�لعدو�ن  مو�جهة  مهمة  �لتاريخ  مر  وعلى  حملت  �ل�سوفية  �لطرق 

و��ستعر�س  �جلز�ئر  ومنها  �لإ�سالمية  �لبالد  على  �لإ�ستعماري 

غر�ر  على  �ل�سوفية  م�سايخ  قادها  ومعارك  مقاومات  �ملتدخل 

�لطرق  �نتفا�سة   « �لفرن�سيون ب  �لتي �سماها  �لظهرة 1845  معركة 

و�لإجتماعية من  �لدينية  �لقيم  �لدفاع عن  ، ودورها يف   « �ل�سوفية 

خالل مناهج » �لتعليم �لتقليدي  ،ومن جهته تطرق �لدكتور خل�رض 

�لرتبوي  �لفكر   « قويدري من ذ�ت �ملوؤ�س�سة �جلامعية يف مد�خلته 

لل�سيخ عبد �لقادر �جليالين » �إىل �رضوط تعامل �ملربي مع مريديه 

، م�ستعر�سا ما قام به هذ� �لعامل �ل�سويف يف نقد �لإنحر�ف �ل�سادر 
عن �لفرق �لكالمية .

باجلز�ئر  �لقادرية  للطريقة  �لعامة  �مل�سيخة  �سيخ  ذكر  وباملنا�سبة 

بها  يق�سد  �لوطنية  �ملرجعية  �أن  ح�ساين  حل�سن  �إفريقيا  وعموم 

�ملرجعية  وكذ�  �ملالكي  �ملذهب  من  �مل�ستمدة  �لدينية  �ملرجعية 

وتتو��سل  و�ملجاهدين  �ل�سهد�ء  ت�سحيات  من  �مل�ستلهمة  �لثورية 

�لوطنية  �ملرجعية  عنو�ن«  يحمل  �لذي  �مللتقى  هذ�  فعاليات 

ودورها يف �أمن و��ستقر�ر �جلز�ئر » باإلقاء مد�خالت حول �لطريقة 

من  جو�نب  بال�سور  تربز  معار�س  عن  ف�سال   ، و�أعالمها  �لقادرية 

معامل و�أقطاب هذه �لطريقة �ل�سوفية وي�سارك يف ملتقى �لطريقة 

�أ�ساتذة  �لتخي عبد�هلل بن كريو  �لثقافة  �لقادرية �لذي حتت�سنه د�ر 
ومريدي �لطريقة من خمتلف �لوليات . 

براهيمي يت�صامن مع مر�صى ال�صرطان

اإلرتا�س اإنفرنو تقاطع لقاءات وفاق �صطيف

خبر في 
صورة

ت�صدر قائمة الكتب من حيث الطلب و الإقبال عليه 

كتاب  �صو" اأول  مان  "الوان 
يتناول ظاهرة امل�صرح الفردي

 مدير وحدة اجلزائرية للمياه
 بتيزي وزو برزوق اعمر  يوؤكد

ديون الزبائن بلغت 
1,939 مليار �صنيتم

�أكد �أم�س مدير وحدة �جلز�ئرية للمياه لتيزي وزو بزروق �عمر �أن م�ستحقات 
وحدة �جلز�ئرية للمياه بتيزي وزو غري �ملدفوعة من طرف م�سرتكيها مبختلف 
�أ�سنافهم تقدر ب1،993 مليار دج و �أفاد ذ�ت �ملتحدث يف ت�رضيح » للو�سط 
طرف  من  �ملاء  ��ستهالك  فو�تري  ت�سديد  عدم  عن  �ملرتتبة  �لديون  »باأن 
�لعائالت و �ملوؤ�س�سات �لعمومية مبا فيها �لبلديات و �لإد�ر�ت و�ملوؤ�س�سات 
�خلا�سة تبلغ 1،939 مليار �سنيتم �إىل حد �ل�ساعة فيها 170 مليار �سنتيم فقط 
لالإد�رة )بلديات وموؤ�س�سات عمومية( وذكر ذ�ت �مل�سوؤول باأن هذ� �لو�سع )له 
�نعكا�سات �سلبية( على ن�ساط �جلز�ئرية للمياه بتيزي وزو �لتي تو�جه )�أعباء 
��ستغالل ثقيلة تعرقل �أهد�فها �ل�ستثمارية( وح�سب نف�س �مل�سوؤول فاإن وحدة 
تيزي وزو للجز�ئرية للمياه �لتي تعد ما يزيد عن 281730 م�سرتك يف وقت مت 
ربط 13357 عائلة بهده �ملادة �حليوية يف وقت مت و�سع حد� لتجاوز�ت �لربط 

�لغري �ل�رضعي بت�سجيل 699 حالة و متابعة 21515 �سخ�س ق�سائيا 
ح- كرمي 

ممثال لرئي�س اجلمهورية

الفريق قايد �صالح يزور دبي
�لفريق �أحمد قايد �سالح، نائب وزير �لدفاع �لوطني، رئي�س �أركان 
�جلي�س �لوطني �ل�سعبي يف زيارة ر�سمية �إىل دولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة
ممثال لفخامة �ل�سيد رئي�س �جلمهورية، �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�مل�سلحة وزير �لدفاع �لوطني وبدعوة من �سمو �ل�سيخ حممد 
بن ر��سد �آل مكتوم، نائب رئي�س �لدولة، رئي�س جمل�س �لوزر�ء، 
حاكم دبي ووزير �لدفاع بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، ي�رضع 

�لفريق �أحمد قايد �سالح، نائب وزير �لدفاع �لوطني، رئي�س �أركان 
�جلي�س �لوطني �ل�سعبي، يف زيارة ر�سمية �إىل دولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملتحدة، من 16 �إىل 21 فيفري 2019، حل�سور فعاليات �ملعر�س 

�لدويل �لر�بع ع�رض للدفاع »IDEX-2019« باأبو ظبي.
هذه �لزيارة �لتي تندرج �سمن �إطار تعزيز �أو��رض �لأخوة و�ل�سد�قة 
و�لتعاون بني �جلي�س �لوطني �ل�سعبي و�لقو�ت �مل�سلحة �لإمار�تية، 

�ستمكن �لطرفني من �لتباحث حول �مل�سائل ذ�ت �لهتمام 
�مل�سرتك.

�لدويل  �لالعب  تفاعل 
بر�هيمي  يا�سني  �جلز�ئري 
بال�رضطان  �ملر�سى  مع 
�لذي  �لعاملي  �ليوم  خالل 
ويف  �أم�س،  �أول  به  �حتفلو� 
�حل�ساب  ن�رض  �ل�سدد  هذ� 
بورتو  لنادي  �لر�سمي 
»تويرت«  على  �لربتغايل 
ملجموعة  فيديو  مقطع 

دمى  يحملون  لعبيه  من 
�لأطفال  �إىل  هد�يا  ملنحها 
�خلبيث  بالورم  �مل�سابني 
برتغالية،  جمعية  برعاية 
حيث ظهر يف �لفيديو لعب 
من  عدد  رفقة  �خل�رض 
�لربتغايل  �سورة  يف  زمالئه 
�ل�سباين  و�حلار�س  بيبي 

كا�سيا�س.

ت�سدر كتاب » �لو�ن مان �سو » 
�لتعبريية  و عالقته بالأ�سكال 
و  �مل�رضح   لالعالمي  يف 
و  �سالمي  �بر�هيم  �لكاتب 
د�ر »  موؤخر� عن  �لذي �سدر 
كنوز لالنتاج و �لن�رض و �لتوزيع 
و  �لكتب  طلبا  �كرث  » قائمة 
�لكتاب  يعالج  ،حيث  �إقبال 
بروز  ظاهرة  نوعه  من  �لأول 
و �كت�ساح فن » �ملمثل �لو�حد 
بعدما  �مل�رضح  خ�سبة  فوق   «
�أ�سبح هذ� �لفن مطلوبا بقوة 
و  �لعربية  �ملجتمعات  د�خل 
بفعل  �نت�رض  �لذي  و  �لغربية 
�لفرجة �لتي يقدمها للجمهور 

و متثيل �لظو�هر �لجتماعية 
بطريقة �ساخرة و ��ستطاع يف 
ظرف وجيز �أن يزيح �أجنا�س 
م�رضحية �أخرى بعدما �أ�سبح 
يف  �مل�رضحية  لالأزمة  بديال 

�جلز�ئر و �لوطن �لعربي.
كتاب  » �لو�ن مان �سو » هو �أول 
�لوطن  و  �جلز�ئر  يف  در��سة 
�ملمثل  تاريخ  تتناول  �لعربي 
�ملحطات  �أهم  و  �لو�حد 
�لتي مر بها، حيث ي�ستعر�س 
�لأ�سكال  خمتلف  �لكاتب 
�أ�س�ست  �لتي   ، �لتعبريية 
�لو�حد  �ملمثل   « لظهور 
بتجربة  �لناقد  م�ستدل   «

�ملغربي عبد �لقادر �لعرجوين 
عبد  جتربة  �مل�رضحي  و 
جانب  علولة  �إىل  �لقادر 
عر�س در��سة تطبيقية تتمثل 
 « حر�ق  حياة   « عر�س  يف 
�سيكتور  ،  �لقادر  عبد  لـ 
حقق يف ظرف  �لذي  �لكتاب 
طلبة  و  �لكتاب  �هتمام  وجيز 
�حلجم  هو  من  �مل�رضح 
�سفحة،   119 من  �ملتو�سط 
تطبيقية  حول  در��سة  تناول 
 « حر�ق  حياة   « عر�س 
�لقادر  عبد  فيها  �أبدع  �لتي 
معي�سة  �سيكتور  م�سور� 

�حلر�قة و �ملهاجرين.
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اجتماع اللجنة املركزية للحزب نهاية ال�شهر 

بن فلي�س بني نارين...امل�ساركة اأم االن�سحاب
قرر حزب طالئع احلريات برئا�شة علي بن فلي�س عقد الدورة ال�شابعة للجنة املركزية للحزب، وهي الدورة التي من خاللها �شيتم الف�شل يف تر�شح رئي�س 

احلزب علي بن فلي�س للرئا�شيات املقبلة اأم ين�شحب رغم �شحبه ا�شتمارات الرت�شح �شابقا من وزارة الداخلية .

 ع�شام بوربيع 

يوم  احلريات  طالئع  و�سيعقد 
اخلمي�س القادم املوافق ل28من 
هذا ال�سهر بالعا�سمة دورة اللجنة 
املركزية، وهي الدورة التي كان 
الف�سل  عن  فلي�س  بن  اأعلن  قد 
تر�سحه  م�ساألة  يف  ر�سميا  فيها 
جدول  ويت�سمن  عدمها.  من 
املركزية  اللجنة  دورة  اأعمال 
ال�سيا�سي  الو�سع  حول  تقريرا 
عالقاته  يف  البالد  يف  ال�سائد 

االنتخابي  اال�ستحقاق  برهانات 
املكتب  تقرير  وكذلك   ، املقبل 
و   ، املركزية  للجنة  ال�سيا�سي 
 ، الدورة  لوائح  و  بيانات  اعتماد 
لرئي�س  الكلمة اخلتامية  وتقدمي 
يتم  اأن  املنتظر  ومن   . احلزب 
يف  الدورة  هذه  خالل  الف�سل 
فلي�س  بن  علي  تر�سح  م�ساألة 
ال�سيما   ، املقبلة  للرئا�سيات 
�سحبه  وبعد  فلي�س  بن  علي  اأن 
نية  واإبدائه  الرت�سح  ا�ستمارات 
الف�سل  باأن  �رصح   ، الرت�سح 
النهائي يف هذه امل�ساألة �سيكون 

خالل هذه الدورة . ورغم اأن علي 
بن فلي�س الذي �رصح يف العديد 
من املرات حول �سبابية امل�سهد 
املتوقع  من  اأنه  اإال   ، ال�سيا�سي 
جدا اأن يتقدم اىل الرت�سح الفعلي 
خيار  اأن  و   ، املقبلة  للرئا�سيات 
اأن  رغم   ، م�ستبعد  االن�سحاب 
العديد من  تلقى  بن فلي�س  علي 
ال�سابقة  الرئا�سيات  يف  الهزائم 
 ،2014 اأو   ،2004 يف  �سواء 
بن  علي  فاإن  التوقعات  وح�سب 
املناف�سة  غمار  �سيدخل  فلي�س 
اأن  امل�ستبعد  ومن   ، الرئا�سية 

رغم   ، املتفرج  و�سع  يف  يبقى 
العزيز  عبد  الرئي�س  تر�سح 
اأي�سا  الرئا�سيات  اإىل  بوتفليقة 
املرت�سحني  بع�س  مثل  مثله   ،
�سباق  خو�س  قرروا  الذي 
بوتفليقة  الرئا�سيات رغم تر�سح 
. علي بن فلي�س الذي هو متاأكد 
من فوز الرئي�س بوتفليقة مادام 
قد تر�سح، فال �سك اأنه �سيغامر 
مرة اأخرى ، على االأقل للحفاظ 
على مكانته ال�سيا�سية، وم�ساره 
 ، الرئا�سي  التناف�س  اإطار  يف 
ال�سيا�سي  �سمته  اأن  يبدو  كما 

حالة  اإطار  يف  يدخل  االأخري 
بن  علي  طرف  من  ترقب 
و  ال�سيا�سية  للواجهة  فلي�س 
اأهم امل�ستجدات و املعطيات 

اجلديدة ، ال�سيما و اأن ال�ساحة 
من  بالعديد  تغ�س  املرة  هذه 
املرت�سحني اجلدد ، ومن �ستى 

امل�سارب ال�سيا�سية . 

مدير حملة املرت�شح عبدالعزيز بوتفليقة يوؤكد

االأرقام ت�ؤكد اأن البالد 
لي�ست يف اأزمة

عمار غول من بلعبا�س

حماية ال�حدة ال�طنية 
مهمة اجلميع

�رصح اأم�س مدير احلملة االنتخابية للمرت�سح 
عبدالعزيز بوتفليقة اأن ندوة التوافق الوطني 
املعلن عنها �ستاأخذ يف احل�سبان اقرتاحات 
فعاليات  و  ال�سيا�سييني  ال�رصكاء  كافة 
املجتمع املدين مع عدم امل�س مبواد الهوية 

الوطنية
�سند  كان  الرئي�س  اإّن  اأكد  املتحدث  ذات 
اأّن  قوي للفالحني منذ توليه احلكم واأو�سح 
اللقاءات التي جمعت رئي�س اجلمهورية عبد 
اللقاء  خا�سة  بالفالحني  بوتفليقة،  العزيز 

االأخري يف ب�سكرة.
احلملة  مدير  قال  اأخرى  جهة  من  و   
التوافقية  الوطنية  “الندوة  اأن  االنتخابية 
بوتفليقة تنظيمها يف حال فوزه  يعتزم  التي 
االأحزاب  كل  �ست�سمل  والتي  باالنتخابات 
بخطة  اخلروج  اإىل  تهدف  واجلمعيات، 
والبنية  اجلزائر،  بنية  ال�ستكمال  جديدة 
التحتية نق�سد بها اجلانب ال�سيا�سي، الهوية 
الدولة”،  مي�س  ما  وكل  االقت�ساد  الوطنية، 
االإ�سالم  الوطنية  الثوابت  عدا  “ما  م�سيفا 
اجلهوري  والنظام  واالمازيغية  والعربية 
لالقرتاحات  مفتوح  �سيئ  كل  الدميقراطي 

يف الندوة الوطنية”.
يف  تعي�س  اجلزائر  “تكون  اأن  نفى  �سالل 
البع�س  يظن  كما  خانقة  اقت�سادية  “اأزمة 
اإىل  م�سريا  االآخر”،  البع�س  ي�سوقه  ما  اأو 
الوطني خالل  لالقت�ساد  املالية  االأرقام  اأن 
ال�سنوات  اأح�سن من  االأخرية  خم�س �سنوات 

التي قبلها رغم تراجع مداخيل البرتول.
اأن “الو�سع ال�سحي للرئي�س مل  واأكد �سالل 

يوؤثر على متابعته وت�سيريه لكل �سوؤون البلد”، 
اأنه كان ملما بكل  ورغم مر�س الرئي�س، اإال 
“موؤ�رصات  اأن  م�سيفا  البالد  و�سوؤون  اأمور 
دليل  االأخرية  �سنوات  االربع  يف  االقت�ساد 
اعرتف  و  �سيء  لكل  الرئي�س  متابعة  على 
اجلوانب  بع�س  احلكومة يف  بتق�سري  �سالل 
اإّن  �سالل  وقال  ال�سباب  مع  التعامل  ككيفية 
ال  لل�سباب  ال�رصعية  غري  الهجرة  م�سكل 
اجتماعية  م�ساكل  من  يعانون  كونهم  يكمن 
ل�سيق  الواإمنا  �سغل  منا�سب  توفر  عدم  اأو 

يف نف�سه
للفالحني اجلزائريني  الوطني  اأعلن االحتاد 
االنتخابات  يف  بوتفليقة  للرئي�س  تاأييده 
الفالحيني  باأن  قائال  املقبلة  الرئا�سية 
العزيز  عبد  الرئي�س  مع  باقون  العهد  على 
بوتفليقة ويدعمون تر�سح الرئي�س يف ال�رصاء 

وال�رصاء 
واأكد االأمني العام لالإحتاد الوطني للفالحيني 
اجلزائريني، با�سم االحتاد الوطني للفالحني 
م�سيدا  العزير  عبد  للُمرت�سح  دعمهم  عن   ،
الفالحة،  قطاع  على  الرئي�س  بقرارات 
�سبيل  يف  الرئي�س  به  ماقام  اأهم  ُم�ستذكراً 
 1999 لقاء  غرار  على  الفالحي،  القطاع 
الذي زاد من قناعتهم كفالحيني، وكذا  لقاء 
2001 بزرالدة الذي �ساهم يف تعزيز القطاع 
حملة  تن�سيط  عليوي  اأعلن  كما  الفالحي 
لقاءات  للرئي�س من خالل  انتخابية جوارية 
مبا�رصة مع الفالحني و املواطنني يتم فيها 

ذكر اجنازات الرئي�س يف القطاع الفالحي
 ف.ن�شرين

اأمل  جتمع  حزب  رئي�س  دعا 
اليوم  غول،  عمار  )تاج(،  اجلزائر 
اإىل  بلعبا�س  ب�سيدي  ال�سبت 
الوحدة  على  املحافظة  »�رصورة 
اأبناء  كل  �سمل  ومل  الوطنية  
على  والق�ساء  جديد  من  الوطن 
اجلزائريني  بني  التفرقة  بذور 
االإخاء  ثقافة  وزرع  واجلزائريات 
غول  واأبرز  بينهم«.  فيما  والتاآزر 
لدى تن�سيطه لتجمع �سعبي بقاعة 
�سينما »العمارنة« بح�سور اإطارات 
ت�سكيلته  مع  واملتعاطفني  احلزب 
على  »املحافظة  اأن  ال�سيا�سية 
خالل  من  يتاأتى  الوطنية  الوحدة 

حت�سني اجلزائر من كل ال�رصبات 
لبناء  بها  التي حتيط  والتهديدات 
جزائر �ساخمة يحلم بها اجلميع«.

باأهمية  املتحدث  نف�س  وذكر 
التي  اجلامعة  الوطنية  الندوة 
ينتظر تنظيمها ما بعد الرئا�سيات 
على  »املحافظة  يف  ودورها 
وتعميق  وتعزيز  الوطنية  الوحدة 
كل ثمار امل�ساحلة الوطنية وتثمني 
ومكا�سب  اإجنازات  من  مت  ما  كل 
منذ اال�ستقالل اإىل جانب حت�سني 
يغرر  الذين  و�سواعدها  اجلزائر 
بهم يف اإطار اأجندة تق�سيم الوطن 

وزرع بذور التفرقة«.

جبهة  امل�شتقبل

بلعيد يلمح اإىل اإن�سحابه من الرئا�سيات املقبلة
 

مقري يوؤكد من �شكيكدة

املعار�سة �سيعت فر�سة املر�سح الت�افقي

للوقوف على اآخر التح�شريات لالنتخابات الرئا�شية

دربال ي�سرع يف زيارات ميدانية 

عبد  امل�ستقبل  جبهة   رئي�س  اأ�سار   
العزيز بلعيد اإىل  اإمكانية ان�سحابه من 
اإ�ستمرار   حالة  املقبلة  يف  الرئا�سيات 
قاله، م�ستبعدا   فيها ح�سب ما  التزوير 
اأو  ال�سلطة  �سواء  جهة   الأي  م�ساندته 
اإىل  متكن  حزبه  اأن  كا�سفا  املعار�سة، 
 700 و  األف  من  اأكرث  جمع  اليوم  غاية 
توقيع. اأعلن عبد العزيز بلعيد االأم�س 
بفندق  منا�سليه  مع  نظمه  لقاء  خالل 
الريف بوالية �سطيف،عن عقد اجتماع 
املقبل   االأ�سبوع  الوطني  جمل�سه  مع 
اإمكانية  البحث من جديد يف  اأجل  من 
االن�سحاب اأو امل�ساركة يف االنتخابات 
القادمة، م�سددا  اأنه من امل�ستحيل اأن 
يكون  �رصيفة  غري  لعبة  يف  جزء  يكون 

فيها التزوير �سيد املوقف.
وتاأ�سف املتحدث من اإقحام موؤ�س�سات 
م�سبقة  اإنتخابية  حملة  يف  اجلمهورية 
للمر�سح عبد العزيز بوتفليقة،  مطالبا 
يف ذات ال�ساأن  بال�سفافية والنظافة يف 
م�سداقية،  اأكرث  واإعطائها  ت�سيريها  
بالتجاوزات  بلعيد    العزيز  عبد  وندد 
جمع  عملية  يف  ت�سجيلها  مت  التي 
باملمار�سات  اإياها   وا�سفا  التوقيعات 
�سيا�سة  تعك�س  التي  اأخالقية  الغري 
حد  على  الرتغيب  ولي�س  الرتهيب 
منا�سليه  ال�سدد   ذات  داعيا يف  قوله، 
ملثل  االنبطاح  اأو  اخلوف  عدم  اإىل 
 ، ذممهم  بيع  وعدم  املمار�سات  هذه 
النار  املتحدث  فتح  اخر،  �سياق  يف 

راأينا   «  « قائال   ، فلي�س   بن  على علي 
النظام ملدة  اأ�سخا�سا كانوا يف خدمة 
مل�سلحته  ا�ستخدمهم  والذي  �سنني 
رميه،  وثم  كالورقة  ا�ستعمالهم  ومت 
كانوا جد منبطحون له واالآن  اأ�سبحوا 
اإن   « م�سرت�سال  كبار«  معار�سون 
مواقف  يرحم«،وبخ�سو�س   ال  التاريخ 
الرئا�سيات  من  امل�ستقبل   جبهة 
لي�س  حزبه  اأن  بلعيد  اأو�سح   املقبلة، 
ال�ساحة  يف  جهة  اأي  اأو  لل�سلطة  بوق 
معار�سة  مع  اأي�سا  ولي�س  ال�سيا�سية 
اأن جبهة  موؤكدا  والبيانات،  ال�سالونات 
امل�ستقبل مع القوى الوطنية التي تريد 
موؤ�س�سات  دولة  لبناء  اجلهود  ت�سافر 

ودولة العدل. 

العزيز  عبد  تاأ�سف  ال�سياق  نف�س  ويف 
اإليها  و�سلت  التي  احلالة  اإىل  بلعيد 
الظواهر  انت�سار  مع  خا�سة  اجلزائر، 
»احلرقة«  غرار  على  االجتماعية 
البالد  اأن  اإىل  م�سريا  االأدمغة،  وهجرة 
قوة  وبال  ع�سكريا  �سعيفة  اأ�سبحت 
دبلوما�سية وال دولية، حممال امل�سوؤولية 
ال�سمت  يقبلون  الذين  املواطنني  على 
اأن  موؤكدا  الواقع،  لالأمر  والر�سوخ 
ال�سعب قادر على خلق املعجزات من 
جمهورية  بناء  يف  امل�ساهمة  خالل 
حقيقية ، قائال » نرف�س توريث احلكم، 
مل نخرج من احلزب الواحد لنعود اإىل 

ال�سخ�س الواحد«.
اإميان لوا�س 

قال رئي�س حم�س عبد الرزاق مقري 
اأن ما اأ�سماه بـ«العهد البوتفليقي« قد 
ت�سود  التي  اخلالفات  و�سط  انتهى 
بح�سبه،  النظام  اأجنحة  خمتلف 
موؤكدا باأن حم�س �ستكون لها كلمة يف 
املرحلة القادمة، حمذرا من يف حكم 
لتحقيق  الدولة  احتكار  حماولة  من 

االأهداف ال�سخ�سية.
ال�سلم  جمتمع  حركة  رئي�س  اأكد  
خالل  اأم�س،  مقري،  الرزاق  عبد 
احلركة  اأن  ب�سكيكدة،  �سعبي  جتمع 
عز  يف  الدولة  مع  ووقفت  قدمت 
احلفاظ  يف  �ساهمت  حيث  �سعفها، 
موؤ�س�ساتها  وحماية  �سمودها  على 
ال  ومنه  ال�سوداء،  الع�رصية  خالل 
ميكن الأي طرف املزايدة عليهم يف 
اإىل �سحايا احلركة  م�ستندا  الوطنية 
اإبان تلك الفرتة بتقدمي 1400 �سهيد 
ورف�س  االإرهاب،  عا�سفة  خالل 
على  بالتحامل  و�سفه  ما  مقري 
املعار�سة  اأحزاب  بع�س  احلركة من 
حم�س  باأن  موؤكدا  املواالة،  وحتى 
خدمة  وهدفها  امليدان  يف  تعمل 

و�سعت  اأن  بعد  البلد،  م�سالح 
على  واحلزبية  ال�سخ�سية  م�ساحلها 
احلديث  يتم  ما  اأن  مربزا  الهام�س، 
وفيما  اإطالقا.  ي�سح  ال  عنها  فيه 
التوافقي،  املعار�سة  مر�سح  يخ�س 
اأن  بعد  اأُجه�س  باأنه  املتحدث  اأكد 
ومل  املعار�سة  �سخ�سيات  �سمتت 
ترد على حم�س، م�سيفا باأن احلركة 
قدمت كل ما لديها لتحقيق ما يجب 
اأن يكون ل�سالح اجلزائر فيما يخ�س 
هو  يتحقق  مل  الذي  امل�سعى  هذا 

االآخر.
ال�سلم  جمتمع  حركة  رئي�س  وجدد 
تاأكيده باأن حزبه مل يف�سل يف مبادرة 
م�سوؤولية  حممال  الوطني،   التوافق 
رف�س  الذي  احلاكم  للنظام  االإخفاق 
�سوى  يكونوا  مل  هم  بينما  التوافق 
النظام  اأن  قائال  مبادرة،  حاملي 
ما  نهاية  بعد  خالف  حالة  يعي�س 
اأن  البوتفليقي«، موؤكدا  »العهد  �سماه 
التوافق  النظام  رف�س  بعد  حم�س 
لل�سعي  مبفردها  حم�س  عمدت 
خو�سها  طريق  عن  التوافق  لتطبيق 

حركة   « قائال:  الرئا�سيات،  غمار 
جحا  م�سمار  �ستبقى  ال�سلم  جمتمع 
لها كلمة يف مرحلة ما بعد  و�ستكون 

بوتفليقة«.
و�سعد مقري من ت�رصيحاته جمددا 
التاأكيد على وجود خالف بني اأجنحة 
النظام، قائال اأن ال�رصاع بني االأجنحة 
البالد  يهدد  بوتفليقة هو ما  خلالفة 
حاليا، وما يجب اأن يكون هو التوافق 
بها  يتم  وا�سحة  عمل  طريقة  على 

ت�سيري االأمور اإىل بر االأمان.
النظام  باأن  تاأكيده  مقري  وجدد 
يف  من  متهما  الدولة،  احتكار  يريد 
بغية  ذلك  حتقيق  مبحاولة  احلكم 
كل  ح�ساب  على  منافعهم  حتقيق 
وهذا  مو�سحا:  اجلزائري،  ال�سعب 
ير  مل  التي  واالأكاذيب  االأوهام  ببيعه 
اإياهم  حممال  الواقع،  يف  منها  �سيئا 
التي  التوافق  مبادرة  ف�سل  م�سوؤولية 
يف  �سابق،  وقت  يف  احلركة  اأطلقتها 
باحلكم،  اال�ستئثار  يف  رغبتهم  ظل 
على  الرتكيز  اإىل  موؤخرا  عمد  حيث 
اإليها  ت�ستند  التي  املنجزات  �سعف 

املواالة، داعيا الإبراز تلك املنجزات 
على  نهو�سها  ن�سب  ت�سجيل  عرب 
م�ستوى كل قطاع. وت�ساءل مقري عن 
حقيقة املنجزات املحققة خالل 20 
للبلد؟  قدمتم  ماذا   »: املا�سية  �سنة 
حفرة  �سفا  على  و�سعها  غري  من 
االإفال�س بعد هدر 1000 مليار دوالر 
حني  يف  �سيء«،  اأي  تقدمي  دون  درا 
اأكد باأن ما مت ت�سييعه من وقت كانت 
كافيا من اأجل التقدم ومناف�سة كربى 

الدول يف جماالت عدة.
كما عاد مر�سح الرئا�سيات اإىل ملف 
يف  حتدق  التي  االقت�سادية  االأزمة 
االأفق، بخا�سة مع مطلع 2021 وتاآكل 
احتياطي ال�رصف، قائال اأن اجلزائر 
تعي�س �سعفا ماليا ال نظري له، حمذرا 
من ا�ستمرار النظام  يف ت�سيري البالد 
ال�رصف،  احتياطي  �سندوق  مبال 
مليار  لـ25  احلاجة  ظل  يف  خا�سة 
دوالر �سنويا، وهو ما يجعل من �سنة 
2021 موعدا �سعبا باحتياطي منتهي 

اأو على و�سك ذلك.
�شارة بومعزة 

امل�ستقلة  العليا  الهيئة  رئي�س  �رصع 
الوهاب  عبد  االنتخابات  ملراقبة  
زيارات  يف  ال�سبت،  اأم�س  دربال، 
الوطن،  واليات  خمتلف  اإىل  ميدانية 
التي  التح�سريات  اآخر  على  للوقوف 
الإجناح   املعنية  امل�سالح  بها  تقوم 
ليوم 18  الرئا�سية املقررة  االنتخابات 

اأفريل املقبل. واأو�سح بيان للهيئة، اأن 
الزيارات،  هذه  خالل  �سيلتقي  دربال 
بهدف  وذلك  العليا  الهيئة  باأع�ساء 
»االطالع على �سري املداومات الوالئية 
وعملها، وتقدمي التوجيهات الالزمة«، 
الزيارات  هذه  له  �ست�سمح  كما 
التح�سريات  خمتلف  على  بـ«االطالع 

التي تقوم بها امل�سالح املعنية الإجناح 
املقبل«،وتندرج  االنتخابي  املوعد 
هذه الزيارات -ح�سب ذات امل�سدر-، 
للهيئة  املخولة  ال�سالحيات  اإطار  يف 
 194 »املادة  عليها  تن�س  والتي  العليا 
ن�سو�س  وتو�سحها  الد�ستور  من 
املتعلق   11-16 الع�سوي  القانون 

خالل  الهيئة  رئي�س  بالهيئة«و�سيقوم 
الزيارات،  هذه  من  االأول  االأ�سبوع 
واليتي  اإىل  ال�سبت   اليوم  بالتنقل 
االأغواط واجللفة، على اأن يتوجه غدا 
االأحد اإىل والية تي�سم�سيلت،  ليوا�سل 
يوم االثنني زيارته اإىل هذه الوالية قبل 

التنقل اإىل والية عني الدفلى. 
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الوطني  للتحالف  العام  الأمني  جدد 
الأم�س  �ساحلي  بلقا�سم  اجلمهوري 
الوطنية  الندوة  على  خالل  اإ�رشافه 
برت�سح  ترحيبه  الولئي    للمكاتب 
لولية  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�س 
التي  الوطنية  الندوة  مثمنا  اأخرى، 
اأعلن عليها الرئي�س يف ر�سالة تر�سحه 

ل�ستكمال م�سار الإ�سالحات . 
 « املتحدث  مت�سل،  قال  �سياق  ويف 
بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�س  تلبية 
لالنتخابات  للرت�سح  �سعبه  دعوة 
للراأي  قوية  ر�سالة  هي  الرئا�سية 
باأن  ال�سعب  الدويل  و  الوطني  العام 
اجلزائري مدرك لكل التحديات التي 
التي  املخاطر  وكافة  البالد  تواجهها 
لها  للت�سدي  ال�ستعداد  اأمت  على  هو 
حلمته  تعزيز  خالل  من  اإف�سالها،  و 
الوطنية و تقوية متا�سكه الجتماعي 
القت�سادية  مكا�سبه  على  احلفاظ  و 
وك�سف  املحققة«  والجتماعية 
بلقا�سم  �ساحلي عن تن�سيب مديرية 
احلملة النتخابية الوطنية للحزب مع 
املرت�سح  لدعم  حزبه  قواعد  جتنيد 
�ستعمل  والتي  بوتفليقة  العزيز  عبد 
الوطنية  املديرية  مع  بالتن�سيق 
�سالل  املالك  عبد  يراأ�سها  التي 

العزيز  عبد  املوالة  مر�سح  لدعم 
مبا�رشة  حزبه  عن  بوتفليقة،  معلنا 
املنتخبني  توقيعات  جمع  يف 
يف  واملواطنني،  مفيدا  املحليني 
�سياق مت�سل  انه حلد الآن  ثم  توزيع 
خا�سة  ا�ستمارة   200.000 من  اأكرث 
 2000 من  اكرث  و  باملواطنني 
ا�ستمارة خا�سة باملنتخبني املحليني 

والوطنيني.
الوطنية  املتحدث  بالندوة  ورحب 
العزيز  عبد  الرئي�س  اأعلنها  التي 
اإ�سالحية  عهدة  بوتفليقة  لتج�سيد 

خالل  من  اأنه  يتطلع  مربزا   ،
لعهدة  بوتفليقة  الرئي�س  تر�سح 
الإ�سالحات  م�سار  ا�ستكمال  اأخرى 
النقا�س  تعميق  خالل  املحققة  من 
التحديات  كل  حول  و  الد�ستور  حول 
الجتماعية  لتكون  و  القت�سادية 
فر�سة لالنتقال بني الأجيال على حد 
قوله، م�سيفا » موعد الندوة الوطنية 
التي دعا اإليها رئي�س اجلمهورية عبد 
مبا�رشة  بوتفليقة  �ستعقد  العزيز 
مر�سح  فاز  ما  اذا  النتخابات  بعد 
اأخرى  جهة  من  بالرئا�سيات.«  حزبه 

دعوات مقاطعة  املتحدث على  رد   ،
النتخابات الرئا�سية املقبلة،  معتربا 
العزوف  من  يتخوف  حزبه  بات  اأن 
املقاطعة  لن   ، املقاطعة  لي�س  و 
خيار �سيا�سي  نحرتمه، و�سدد رئي�س 
دعمه  اجلمهوري  الوطني  التحالف 
كل  اأن  موؤكدا  اجلمهورية،  لرئي�س 
اختالف  على  املعار�سة  مبادرات 
باجلمهورية  واملتعلقة  تواجهاتها 
الثانية اأو مزافران 1 و2  اأو املجل�س 
التاأ�سي�سي ، تعتربا تنكرا وت�سكيكا   يف 
اجلزائر  التي متت يف  الجنازات  كل 

واملغامرة بالقفز اإىل املجهول.
ا�ستعداد  عن  �ساحلي  بلقا�سم  واأكد 
كافة  مع  التعاون  و  للتن�سيق  حزبه 
مل�سعى  الداعمة  ال�سيا�سية  التكتالت 
يف  ال�رشوع  خالل  من   ، ال�ستمرارية 
حملة حت�سي�سية لفائدة املواطنني يف 

الوليات �سهري فيفري و مار�س.
�ساحلي  بالإجنازات  بلقا�سم  ذكر  و 
العهدات  يف  الرئي�س  حققها  التي 
اإ�ساعة  �سيما  ل  ال�سابقة،  الأربع 
وغر�س  املدنيني  والوئام  ال�سلم 
،اإ�سافة  الوطنية  امل�ساحلة  ثقافة 
الجتماعية  باملطالب  التكفل  اإىل 
امل�سجل  العجز  تدارك  و  للمواطنني 
التنموية  املجالت  من  العديد  يف 
مكانة  ا�ستعادة  وكذا  القت�سادية،  و 

اجلزائر يف املحافل الدولية.

الجمالية  الفاتورة  عرفت 
ارتفاعا  الغذائية  للمنتجات 
اأ�سا�سا من  خالل 2018، مدفوعة 
وكذا  احلبوب-الدقيق-الفرينة 
لدى  علم  ح�سبما  ال�سويا،  فول 

اجلمارك اجلزائرية.
وبلغت الفاتورة الجمالية لواردات 
جمموعة املنتجات الغذائية 8،573 
مليار دولر يف 2018 مقابل 8،438 

مليار دولر يف 2017، بزيادة بلغت 
باملائة(  )+6ر1  دولر  مليون   135
لالإر�سال  الوطني  املركز  يحدد   ،
للجمارك  املعلومات  واأنظمة 

.) Cntsid(
وح�سب اأ�سناف املنتجات، قفزت 
ودقيق  احلبوب  واردات  فاتورة 
اإىل  )الفرينة(  والدقيق  القمح 
مقابل   2018 يف  دولر  مليار   3،1

اأي   ،2017 يف  دولر  مليار   2،77
دولر  مليون   320 ال  تفوق  بزيادة 
وبالن�سبة  باملائة(  )+55ر11 
لواردات فول ال�سويا ، فقد بلغت 
مليون   619،8 ا�سترياده  فاتورة 
دولر بارتفاع بلغ 197 مليون دولر 
جانب  ومن  باملائة(   6ر46   +(
اأ�سا�سية  منتجات   5 ، عرفت  اآخر 
 2017 �سنة  مقارنة  تراجعا  اخرى 

احلليب  وم�ستقات  احلليب  وهي 
والقهوة  ال�سكر  ومنتجات  وال�سكر 
واللحوم  اجلافة  والبقول  وال�ساي 
ا�سترياد  ، مت  ذلك  اىل  ،بالإ�سافة 
احلليب  من  دولر  مليار   1،400
بانخفا�س  احلليب،  وم�ستقات 
)-65ر0  دولر  مليون   9 قدره 

باملائة(. 
م.�س

الوطنية  اجلبهة  رئي�س  اأكد 
اجلزائرية مو�سى تواتي باأن الأفانا 
بوتفليقة  الرئي�س  بقاء  تدعم 
متديد  اإطار  يف  اجلزائر  برئا�سة 
عهدته الرئا�سية ل�سنتني، ول تدعم 
اخلام�سة،  مرحبا  العهدة  مقرتح 
رئي�س  ر�سالة  ت�سمنته  مبا 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
للعهدة اخلام�سة،  لإعالن تر�سحه 
عنا�رش  باأنها  ت�سمنت  م�سريا 
الوطنية  اجلبهة  اقرتحتها  مبدئية 
النتقالية  املرحلة  يف  اجلزائرية 

التي دعت اإليها .
الوطنية  اجلبهة  رئي�س  اأكد 
اجلزائرية مو�سى تواتي الأم�س يف 
ت�رشيحات اإعالمية له على هام�س 
لإطارات  وطنية  ندوة  افتتاح 

ماي�سرتا”  “�سريا  بقاعة  حزبه 
العا�سمة،  مت�سك  حزبه  يف 
النتخابات  بخيار  تاأجيل 
الرئا�سية املقبلة ، وتنظيم مرحلة 
ل�ستدراك  �سنتني  ملدة  انتقالية 
تعديل  عملية  من  فات  ما 
اجلزائري،   واأو�سح  الد�ستور 
تواتي   باأن ” الأفانا قالت للرئي�س 
اأحد  ل  احلكم،  ابقى يف  بوتفليقة 
لالنتخابات  داعي  ول  �سيعار�سك 
فال اأحد �سيذهب ليوم القرتاع”، 
اجلزائري  “ال�سعب  باأن  مو�سحا 
يعي�س حالة �سياع وتيهان، وتنظيم 
اأفريل  يف  الرئا�سية  النتخابات 
القادم لن يقدم اأو يوؤخر �سيئا، بل 
بالعك�س هو تبذير للموارد املالية 
والأفانا عربت عن موقفها  للبلد، 

النتخابي،  ال�ستحقاق  هذا  من 
عهدة  متديد  �رشورة  ترى  وهي 
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س 
وتنظيم  �سنتني،  اإىل  بوتفليقة 
اأجل  من  انتقالية  مرحلة  خاللها 
ا�ستدراك ما فات اجلزائريني من 
الد�ستور، وهي ت�سدد على  تعديل 
ول  للرئي�س  التمديد  تدعم  اأنها 

تدعم العهدة اخلام�سة”.
�سياق  يف  املتحدث  نف�س  واأبرز 
يف  املتبعة  ال�سيا�سة  باأن  اآخر 
�سيا�سة  لي�ست  الزراعية  الأرا�سي 
ح�سبه،  اأجنبية  هي  بل  جزائرية 
من  فالحني  بحرمان  م�ستدل 
مقابل  الأرا�سي،  من  ال�ستفادة 
اإقامة  اأجل  من  للغرباء  منحها 
ا�ستثماراتهم، م�ست�سهدا “باجتياح 

اخل�سبة  لالأرا�سي  ال�سمنت 
ال�ساحلة للفالحة.

 واأكد نف�س امل�سدر على �رشورة 
تعديل خمتلف الن�سو�س امل�سرية 
للدولة بدءا من الد�ستور والقوانني 
املنبثقة عنه، واإىل اإعادة العتبار 
ملبداأ العدالة الجتماعية بو�سفها 
ال�سخ�سية  مقومات  من  واحد 
اأن  يجب  باأنه  م�سيفا  الوطنية، 
اإ�سهاما  ال�سعب  فئات  ت�سهم 
الوطني  احلوار  يف  مبا�رشا 
اأ�ساليب  مع  والقطيعة  املرتقب، 
احلوار املا�سية، من اأجل ا�ستعادة 
وبني  اجلزائريني  بني  الثقة 
النخب، وكذا بني ال�سعب واحلكام 

واملعار�سة على حد تعبريه.
   اإميان لوا�س 

بلقا�سم �ساحلي 

ندعم الرئي�س يف اإطار التمديد ولي�س يف العهدة اخلام�سة 

ح�سب بيانات اجلمارك اجلزائرية

مو�سى تواتي :

اإميان لوا�س 

مقاطعة الرئا�سيات ال تخدم اأحدا

ارتفاع فاتورة املنتجات الغذائية يف 2018 

قلنا للرئي�س ابق يف احلكم ..ولن يعار�سك اأحد

.          التحالف الوطني وزع 200 األف ا�ستمارة انتخاب على املواطنني

اأو�سح خلفيات ت�سريحه حول انتاج الرتبية 
اال�سالمية لتكفرييني !

 عيـــــــ�سى يحـــــــذر االأئـــــمة 
من مواقع التوا�سل االجتماعي

م�سروع اإقامة الدولة باعلي تلم�سان  

»الهيكل العجيب« الذي  ا�ستهلك 
850 مليار �سنتيم دون اإمتام

.        اأ�سغال متوقفة  منذ2013

مواقع  من  الأئمة  عي�سى  حذر 
اأنها  خا�سة  الجتماعي  التوا�سل 
اأو�سح  حني  يف  اخلارج،  من  تدار 
خلفيات ت�رشيحه الأخري حول تخريج 
لتكفرييني،  الإ�سالمية  الرتبية  مناهج 
ال�سوؤون الدينية والأوقاف  وقال وزير 
اجتماع  خالل  اأم�س،  عي�سى،  حممد 
اأنه  الإمام،  بدار  الوزارة  اإطارات  مع 
مت حتديد تكلفة احلج للمو�سم 2019 
غاية  اإىل  عنها  الإعالن  اأجل  اأنه  اإل 

اختتام القرعة.
وجدد التاأكيد اأن تكلفة احلج ارتفعت 
ب�سبب  وهذا  املا�سية،  ال�سنة  عن 
اإىل  بالإ�سافة  النقل،  تكاليف  ارتفاع 
يف  الرتفاع  اأن  مو�سحا  ال�رشائب، 
م�ستوى  اإىل  ي�سل  لن  احلج  تكاليف 
يف  البع�س،  له  يروج  مثلما  جنونيا، 
حني �سبق واأن قال اأنه يقارب ن�ساب 
ال�سوؤون  وزير  اأو�سح  كما  الزكاة. 
عي�سى،  حممد  والأوقاف  الدينية 
ت�رشيحه الأخري اخلا�س باأن املناهج 
تكفرييا، يف ظل  تخرج جيال  املتبعة 
ت�رشيحه،  خلفه  الذي  اجلدل  حجم 
قائال اأنه تلقى الإجابة من املجال�س 

الذي  ال�سوؤال  بخ�سو�س  العلمية 
طرحه: »كنت قد �سححت املو�سوع، 
اأمناء  اأ�ساأل  اأن  حقي  من  اأنه  وقلت 
يهم  �ساأن  اأي  عن  العلمية  املجال�س 
القانون التوجيهي«، م�سيفا: »كنت قد 
جميعا،  ح�سوركم  يف  �سوؤال  طرحت 
انتقد  اأنني  على  نقله  البع�س  ولكن 
منهاجا معينا، وبدوري تلقيت اجلواء 

من قبل الأمناء للمجال�س العلمية«.
للتن�سيق  �سيعمد  اأنه  عي�سى  واأكد 
الرتبية  وزيرة  وم�سالح  م�ساحله  بني 
الذي  اجلواب  على  بناء  الوطنية 
�سالح  هو  ملا  �سيكون  واأنه  تلقاه، 
وكل  وامل�ساجد  الرتبية  لأ�رشة  ونافع 

املجتمع اجلزائري، بح�سبه.
من جهة ثانية حذر الأئمة من مواقع 
قد  اأنها  قائال  الجتماعي،  التوا�سل 
لكونها  اجلزائر  على  خطرا  ت�سكل 
قد  اأنها  م�سيفا  اخلارج،  من  حترك 
على  اجلزائريني  الأئمة  على  يوؤثر 
خا�سة  الوطني،  الرتاب  كل  م�ستوى 
من  ت�سري  باأنها  علم  على  لي�سوا  اأنهم 

اخلارج من قبل مراهقني.
�سارة بومعزة

،والفاعلني  اإطارات  من  الع�رشات  نا�سد 
بولية تلم�سان ال�سلطات العليا بفتح تقيق 
يف  م�رشوع اإقامة الدولة  املوجود باأعلى  
حي برياوانة بتلم�سان الذي  ليزال يراوح 
الدينارات   ماليري  ا�ستهالكه  رغم  مكانه 

دون اإمتام .
اأعطى    قد  كان  الذي  امل�رشوع   هذا 
انطالقته  خالل زيارته اإىل تلم�سان اأواخر 
�سهر اأكتوبر من �سنة 2008  باأعلى تلم�سان 
مارغريت  وفيال  ريفو  فيال  اأنقاد  على 
 18 ظرف  يف  اإمتامه  على  التاريخيتني  
لتظاهرة  للتح�سري  تقدير  كاأق�سى  �سهرا 
الإ�سالمية  الثقافة  عا�سمة  تلم�سان 
م�ساريع  ثالثة  اإىل  تُق�ّسيمه  مت  و  اآنذاك 
الر�سمية  الإقامة  راأ�سها  على  جزئية، 
�س لها غالف مايل يقدر بـ 12  التي خ�سّ
مليار دج وفندق بـ 14،4 مليار دج واإعادة 
تاأهيل  فيال ريفو  كدار لل�سحافة بغالف 
مايل يقدر بـ 108 مليار دج لكن الأ�سغال  
مل تنتهي به اإىل حد الآن بعد مرور اأكرث 
من 10 �سنوات  على و�سع حجر الأ�سا�س  
من قبل  الرئي�س  الذي خ�س�س له غالف 
دج   مليار   400 من  باأكرث  ب  يقدر  مايل 
تظاهرة  �سيوف  ا�ستقبال  بغية  لإجنازه  
اإل  الإ�سالمية   الثقافة  عا�سمة  تلم�سان 
متوقفة  الأ�سغال  تزال  ل  الآن   حلد  اأنه 
باأعايل تلم�سان عند الإ�سغال الكربى  وهو 
امل�رشوع الذي يرتبع على  م�ساحة وا�سعة 

وذات  موقع ممتاز ومهم .
ملوؤ�س�سة    منح  الذي  امل�رشوع  هذا 
املقاولون العرب التي انطلقت يف العمل 
قبل ان تتوقف عجلة الإجناز �سنة 2013 
عند جناح واحد فقط ، ليتم �سحبه منهم 
العذارات   من  العديد  بعد   2015 �سنة 
مليار كدعم جديد  وتخ�سي�س مبلغ 450 
اأن الأمور  اإل  لإمتامه يف ظرف  �سنتني  
هيكل  ليبقى  عليه  كانت  ما  على  لتزال 
املرا�سلة   ك�سفت  وقد  هذا   . روح  بدون 
ان هذا امل�رشوع  الذي �سجل �سنة 2005 
رئا�سية  اإقامة  اجناز  منه  املراد  وكان 
فخمة حت�سريا لفعاليات تظاهرة تلم�سان 
عا�سمة الثقافة الإ�سالمية 2011، و نظرا 
واختيار  الدرا�سة  مبلف  تتعلق  لعوائق 

املقاولة املنا�سبة، مل تنطلق الأ�سغال اإل 
مع نهاية �سنة 2009 بعد �سنة من اإعطاء 
رئي�س اجلمهورية النطالق  الفعلي لهذا 
امل�رشوع الذي كلفت درا�سته  20 مليون 
اأجنبي  درا�سات  مكتب  طرف  من  دج 
والذي اأكدت الر�سالة  اأنه وحلد الآن  مل 

يتلق  اإل جزءا من املبلغ فقط.
موؤ�س�سة  كلفت  الذي  الهام  الهيكل  هذا   
 400 مببلغ  باإجنازه   العرب   املقاولون 
  2015 �سنة  منها  �سحبه  قبل  دج   مليار 
بعد  خا�سة  ال�رشوط    حترتم  مل  لأنها  
�سنة  واحد  جناح  يف  الأ�سغال  توّقف  
ل  الرئا�سي  احلر�س  جناح  وهو   2013
بعد  يكتمل  مل  اليوم  اإىل  يزال  ول  غري  
املخ�س�سة  املدة  كانت  الذي  الوقت  يف 
اجنز  الذي  وهو  غري     ل  �سهرا   18 له 
معروفة   تاريخية  من�ساآت  اأنقا�س  على  
عقد  التي  التاريخية  مارغريت   بفيال 
املوؤقتة،  للحكومة  اجتماع  اأول  بها 
هذه  حلد  لكن   ،1962 �سنة  ربيع  خالل 
 10 مرور  رغم  امل�رشوع  ينتِه  مل  ال�ساعة 
العرب  املقاولون  اأوقف  حيث  �سنوات  
الإ�سغال  من  باملائة  ال70  يف  امل�رشوع 
منهم  ت�سحبه  العليا  ال�سلطات   جعل  ما 
له   له غالف مايل  �سنة 2015 وتخ�سي�س 
اإعادة  بعد  دج   مليار  بـ450  يقدر  اإ�سايف 
اأن  ينتظر  كان  حيث  امل�رشوع   تقييم 
�سنة  بداية   مع  امل�رشوع  اإمتام  ينطلق  
2016 لكن حلد األن ل تزال  احلالة على 
هيكال  امل�رشوع  ليبقى  عليه   تركت  ما 
اأقامه  بدون روح ، و تبقى تلم�سان بدون 
ج�سدها  التي  لل�سحافة  دار  ول  ر�سمية 
امل�رشوع على الورق كما اأنها مل حتافظ 
للدولة اجلزائرية   كتاريخ  ريفو  فيال  على 
يف  املثقفني   بع�س  حرك  الذي  الأمر 
حتريك  لطلب  العليا  ال�سلطات  مرا�سلة 
تاأخري  على  القائمني  ومتابعة  امللف  
التلم�سانيون  ثمنه  يدفع  الذي  امل�رشوع  
دون  غريهم خا�سة واأنه ا�ستهلك غالفا 
ماليا كبريا كان  ميكن ا�ستغالله يف اإقامة 
اأزمة  على  الق�ساء  اأو  جديدة   مدينة 

ال�سكن والنهو�س بالولية  .
تلم�سان :حممد بن ترار

رد االأمني العام للتحالف الوطني اجلمهوري بلقا�سم �ساحلي على بع�س االأطياف ال�سيا�سية الداعية ملقاطعة اال�ستحقاقات 
الرئا�سية، موؤكدا باأن املقاطعة ال تخدم ال امل�سالح العليا للوطن و ال م�سالح املواطن و ال م�سالح االأحزاب املقاطعة.
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عني الدفلى 

الــــــوالــــــي يــــــــ�ستـمع 
الن�سغاالت املواطنني 

لبلديات دائرة حــمام
قـام �سبيحة اأم�س عزيز بن يو�سف وايل الوالية رفقة رفقة 
ال�سلطات املحلية املدنية و الع�سكرية و نواب الغرفتني  
دائرة  لبلديات  وتفقد  عمل  بزيارة  التنفيذيني  املدراء  و 
الرتكي  عني   ، البنيان  عني   ، ريغة  حمام   ( ريغة  حمام 
التنموية باملنطقة  الربامج  (،للوقوف على مدى جت�سيد 
حمام  ببلدية  الزيارة  من  االأوىل  املحطة  كانت  حيث   ،
ريغة بعقد اإجتماع تن�سيقي  بثانوية حمدي حمجوب عبد 
رئي�س   : وال�سادة  الدائرة  رئي�س  ال�سيدة  بح�سور  القادر 
اأع�ساء   ، بالبلدية  العام  البلدي،االأمني  ال�سعبي  املجل�س 
ممثلي  البلدية،  اأعيان  للبلدية،  البلدي  ال�سعبي  املجل�س 
عر�س  اإىل  مطوال  ا�ستمع  اأين  للبلدية  املدين  املجتمع 
بالبلدية  اإجنازها  اجلاري  التنموية  امل�ساريع  ملختلف 
التوقف  ومت  التنفيذية  الهيئة  مدراء  خمتلف  طرف  من 
عند اأهم امل�ساريع املتوقفة ب�سبب اجنراف الرتبة على 
مبركز  اإيجارية  اجتماعية  �سكنات  اإجناز  م�رشوع  غرار 
البلدية وكذا تك�سية امللعب البلدي بالع�سب اال�سطناعي 
كل  الإجناز  �سارمة  تعليمات  الوايل  ال�سيد  اأعطى  اأين   ،
 ، امل�سكل  هذا  حلل  امل�سالح  خمتلف  مع  االإجراءات 
و�سدد على �رشورة التن�سيق بني خمتلف امل�سالح املعنية 
باالإنارة  تعلق  ما  خا�سة  امل�ساريع  خمتلف  من  لالنتهاء 
العمومية مبركز البلدية وحتى خمتلف امل�ساريع واحرتام 
اآجال اإجنازها ،كما اأمر م�سالح مديرية ال�سياحة مبتابعة 
 40 م�سافة  على  ال�سياحي  التو�سع  منطقة  تهيئة  ملف 
لتج�سيد  له  �سنتيم  مليار   10 مبلغ  ر�سد  مت  حيث  هكتار 
هذه العملية الأنه مهم جدا للبلدية خا�سة وللوالية عامة 
وهذا من اأجل جلب اال�ستثمار وفتح منا�سب �سغل جديدة 

لل�سباب.  
تدارك  �رشورة  على  الوالية  وايل  اأكد  اآخر  جانب  من 
التاأخر امللحوظ يف جممل امل�ساريع التنموية والتي تقدر 
بـ 52  لها غالف مايل يقدر  بـ 35 عملية تنموية مر�سود 
بعنوان  اأخرى  عمليات   06 اإ�سافة  مت  كما  �سنتيم،  مليار 
�سنة 2019 مببلغ مايل يقدر بـ14 مليار و500 مليون �سنتيم 
الدائرة  رئي�س  ال�سيدة  الوايل  ال�سيد  ،اأين دعا من جديد 
املقدر  واملنتخبني  البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س   ،
عددهم 13 منتخبا اإىل �رشورة اإ�ستدراك التاأخر احلا�سل 
يف هذه امل�ساريع و�رشورة عقد جل�سات تن�سيقية لتوزيع 
كل هذه العمليات على االأع�ساء واملتابعة امليدانية لهذه 
امل�ساريع ، كما ك�سف ال�سيد الوايل اأنه �سيتم عقد اإجتماع 
اأي�سا  التنموية وهو  اآخر بعد �سهر لتقييم �سري امل�ساريع 
يتم  التي مل  املتبقية  االإن�سغاالت  لتحديد جممل  فر�سة 
من  جملة  اإىل  اإ�ستمع  اجلل�سة  اآخر  ،ويف  اإليها  التطرق 
االإن�سغاالت املطروحة من طرف مواطني البلدية ، وهنا 
طلب ال�سيد الوايل من املواطنني حتديد هذه االإن�سغاالت 
وترتيبها ح�سب االأولويات وتقييمها من الناحية املالية . 

ال�سباب  بدار  اإجتماع  عقد  البنيان  عني  بلدية  ومبقر 
بالبلدية بح�سور رئي�س الدائرة و رئي�س املجل�س ال�سعبي 
البلدي للبلدية ، االأمني العام بالبلدية ، اأع�ساء املجل�س 
املجتمع  ممثلي  البلدية،  اأعيان  للبلدية،  البلدي  ال�سعبي 
املدين للبلدية حيث مت عر�س خمتلف امل�ساريع التنموية 
اجلاري اإجنازها ببلدية عني البنيان من طرف مدراء الهيئة 
املربجمة  امل�ساريع  عن  الوايل  ك�سف  حيث  التنفيذية 
�سمن خمطط 2018 وهي 20 عملية مببلغ مايل يفوق 29 
مليار �سنتيم ، كما مت ت�سجيل اإ�سايف بعنوان 2019 تخ�س 
الطرقات وال�سباب والريا�سة ، الطاقة ، التكوين والتعليم 
املهنيني ... اإلخ بر�سيد مبلغ مايل يقدر بـ07 مليار �سنتيم 
االإجمايل  املبلغ  لي�سبح  وبالتايل  عمليات   06 لتج�سيد 
وكما  .وهذا  عملية   26 لـ  �سنتيم  مليون   200 و  مليار   36
�سدد  ريغة  حمام  بلدية  مبنتخبي  جمعه  الذي  اللقاء  يف 
تن�سيقية  لقاءات  عقد  �رشورة  على  الوالية  وايل  ال�سيد 
املجل�س  :رئي�س  ال�سادة  و  الدائرة  رئي�س  ال�سيدة  بني 
الإن�سغاالت  لتطرق  املحليني  واملنتخبني  البلدي  ال�سعبي 
املواطنني مع تقييمها ور�سد اأغلفة مالية لالإجناز ح�سب 
االأولويات ،كما اأن العمليات املنطلقة ت�سري بوترية ح�سنة 
اأجالها املحددة  الإ�ستالمها يف  املتابعة  �سوى  يبقى  وما 
لقاء  �سيعقد  �سهر  وبعد  بعمليات جديدة  البلدية  لتدعيم 
توجه  .  ثم  امل�ساريع  هذه  جت�سيد  مدى  لتقييم  جديد 
الوايل والوفد املرافق له اإىل بلدية عني الرتكي حيث مت 
عقد اإجتماع تن�سيقي مبقر البلدية بح�سور رئي�س الدائرة 
العام  االأمني   ، للبلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�س  ورئي�س 
بالبلدية ، اأع�ساء املجل�س ال�سعبي البلدي للبلدية، اأعيان 
عر�س  مت  اأين  للبلدية  املدين  املجتمع  ممثلي  البلدية، 
خمطط العمل اخلا�س بالبلدية بعنوان 2018 الذي ر�سد 
له غالف مايل يقدر بـ 013.94 216 065 دج لتج�سيد 34 
عملية ، كما مت اإ�سافة 09 عمليات مببلغ يقدر بـ 580.00 
االإجمايل  املبلغ  لي�سبح   2019 �سنة  بعنوان  دج   590 105

593.94 321 655 دج لتج�سيد 43 عملية . 
خمتار برادع 

اأنهم  امل�ستفيدون  اأ�سار  وقد  هذا 
مليون  ال300  عن  يزيد  ما  دفعوا  
على  يقفوا  قبل  �سنوات   10 منذ 
من  بداية  كبرية   ن�سب  عملية 
اأكرث  منها  �رشقوا  التي  امل�ساحة   
اأنهم  حيث  مربعا    مرتا   20 من 
مربع   95مرت  م�ساحة  مقابل  دفعوا 
 75 م�ساحة   با�ستالمهم  ليفاجئوا 
، �سف  اآخر  ، من جانب  مرت مربع 

اإىل ذلك  املواقع يف الطوابق  حيث 
طوابق  ب06  مقامة  العمارة  اأن 
اإال   ، امل�ساعد  ت�ستوجب  والتي 
اإىل  جلاءوا  الديوان   اإطارات   اإن 
من  امل�سعد  اأ�سقطت   دقيقة  حيل 
الزبائن  على  بها  ون�سبت  امل�رشوع 
، كما  بالت�رشيح ب05 طوابق فقط 
اأن مواطنني دفعوا مبالغ ليكونوا يف 
الطابق الثالث مثال  وحت�سلوا على 
وجدو  حني   يف  لدلك  وفقا  عقد 
هذا   ، الرابع  الطابق  يف  م�ساكنهم 
ي�ساف  اإىل  نوعية االأ�سغال الداخلية 

بداية من اجلدران التي مت تلبي�سها 
اال�سمنت   مالط  عو�س  باجلب�س 
من   البالط  ا�ستعمال   على   زيادة  
من   ، �سيئة  واأ�سغال  رديئة  نوعية 
اأدوات   ا�ستعمال  مت  اآخر  جانب 
تر�سي�س  من نوعية رديئة ومركبة 
االأبواب  وكذا  مالئمة   غري  بطرق 
الذي  االتفاق    عك�س   ، النوافذ  و 
كان على اأن تتم  مبواد  جيدة ، هذا 
واأ�سار ال�سكان اأنهم ات�سلوا مبديرية  
اأجل  »اأوبيجيي« عني متو�سنت  من 
جدوى  دون   لكن  االإ�سكال  طرح 

العدالة  اإىل  يلجاأون  جعلهم  ما   ،
حتتاج  امل�ساكن  هذه  اأن  بحكم  
اإىل ترميم  مببالغ تزيد عن ال100 
مليون  لتكون �سالح لل�سكن  يف حني 
وامل�سعد  امل�رشوقة  امل�ساحة   اأن 
ي�ستوجب  ما  تعوي�سهم   ميكن  ال 
طرح االإ�سكال  على العدالة ب�سفتها 
الف�سل  لها  الوحيدة املخول  اجلهة 
واأن  خ�سو�سا  املو�سوع  هذا  يف 
مبلغ 300 مليون الذي دفعوه منذ 10 
�سنوات  كان  باإمكان �ساحبه �رشاء 

�سكن حمرتم 

عني متو�شنت : حممد بن ترار

من  جملة  تاجر   100 من  اأكرث  نا�سد 
اجلملة  ب�سوق  التجاريني   الو�سطاء 
تا�سفني   بابي  الكائن  والفواكه  للخ�رش 
بالتدخل  التجارة  وزير  تلم�سان  يف 
اأنهم  وقعوا �سحية ن�سب  بعدما تبني 
واحتيال من قبل مدير ال�سوق ال�سابق  
بتواطوؤ من قبل  احد املوثقني بالوالية  
وباعوهم 100 حمل بعقود �رشعان ما 
يكون  اأن  يزيد  ال  العقد  هذا  اأن  تبني 

جمرد كراء ملدة 04 �سنوات .

هذه  ا�سرتوا  اأنهم  ح�سبهم  ال�سحايا 
 260 بني  ما  ترتاوح  مببالغ  املحالت 
مليون ومليار �سنتيم  مقابل دفع مبالغ 
الكراء ال�سهرية  ، ليفاجئوا مع اقرتاب 
نهاية  ال�سنة الرابعة اأن اال�ستفادة من 
جل�سة  طريق  عن  تتم  املحالت  هذه 
ما   ، �سنوات   04 كل  تتكرر   مناق�سة 
مقابل  دفعوها   التي  املبالغ  اأن  يوؤكد 
كانت  مبثابة عملية  �رشاء املحالت  
 ، جمهولة  جهة  اإىل  وحولت  ن�سب 

املحالت  هذه  فاأن  هذا  من   اأكرث 
  163 من  اأكرث  اإىل    64 من  املرقمة 
حيث  وقت   اأي  يف  بالتهدمي  مهددا 
عار�ست  اأن  �سونلغاز  مل�سالح  �سبق 
االأ�سبق  املدير  وطالب  بنائها  عملية 
بتوقيف  االأ�سغال بحكم وقوعها فوق 
املوؤدي  الرئي�سي  املدينة  غاز  اأنبوب 
اإىل  حي اأبي تا�سفني ، وهو ما يجعل  
ا�ستغالل هذه املحالت  ي�سكل خطرا 
على  م�ستعمليها ومرتاديها  حيث  اأنها 

ت�سنف من بني املوؤ�س�سات امل�ستقطبة 
للجمهور  التي تطبق عليها موافقة كل 
املوؤ�س�سات ال�رشيكة  لتج�سيدها وهو 
ما ينعدم يف هذه الق�سية ، هذا وطالب 
التجار ال�سحايا وزير التجارة بالتدخل  
ال�سائق  امللف  هذا  على  والوقوف 
املدير  عهد  يف  متريره  مت  الذي 
على هذه  يتم حما�سبته  الذي  ال�سابق 

الق�سية الغري قانونية .
 تلم�شان :حممد بن ترار

جلنة  املا�سي  اخلمي�س  منذ  با�رشت 
والئية خا�سة بال�سكن يرتاأ�سها االأمني 
معاينة  من  بومردا�س،  لوالية  العام 
ب�سيغة االجتماعي  ال�سكنية  امل�ساريع 
والتي  املدعم،  والرتقوي  الت�ساهمي 

تعرف تاأخرا كبريا يف اجنازها.
وتنفيذا لتعليمات وايل والية بومردا�س 
واإحياء  بعث  اجل  �سلماين، من  حممد 
ب�سيغة  خا�سة  ال�سكنية  امل�ساريع  كل 
والرتقوي  الت�ساهمي  االجتماعي 
االجناز  تاأخر يف  تعرف  التي  املدعم 
جلنة  قامت  بعد،  تنطلق  مل  والتي 
للوالية،  العام  االأمني  برئا�سة  والئية 
يوم �سبيحة اخلمي�س 14 فيفري 2019 
م�ستوى  على  امل�ساريع  بع�س  مبعاينة 
منها  وبودواو،  بومردا�س  دائرتي 
ت�ساهمي  اجتماعي  �سكن   50 م�رشوع 
بومردا�س للمرقي العقاري املعماري، 
م�رشوع 100 �سكنا اجتماعيا ت�ساهميا 
بومردا�س للمرقي العقاري قبة العرب، 

مدعم  ترقوي  �سكن   200 م�رشوع 
بومردا�س للمرقي العقاري ي�رشف.

مدعم  ترقوي  �سكن   100 وم�رشوع 
والت�سيري  الرتقية  لديوان  بومردا�س 
ترقويا  �سكنا   100 م�رشوع  العقاري، 
العقاريا  للمرقيا  بودواو  مدعم 
املعماري، م�رشوع 96 �سكنا اجتماعيا 
ت�ساهمي اأوالد هداج للمرقيا العقاريا 
نا�رشي، م�رشوع 160 �سكنا اجتماعيا 
ت�ساهمي اأوالد هداج للمرقيا العقاريا 
باتي رايد، م�رشوع 48 �سكنا اجتماعيا 
ت�ساهمي اأوالد هداج للمرقيا العقاريا 

هجر�س.
انعقاد  �سيتم  انه  املنتظر  ومن  هذا 
خمتلف  ملتابعة  اأ�سبوعية  اجتماعات 
هذه  جاءت  حيث  ال�سكنية،  الربامج 
الذي  الفادح  التاأخر  بعد  اخلرجات 
والتي  ال�سكنية  املواقع  هذه  ت�سهده 

ينتظرها اأ�سحابها منذ �سنوات.
 ا�شالم رخيلة

�شوق اجلملة  بتلم�شان

بومردا�س

مدير �سوق �سابق ين�سب على اأكرث من 100 تاجر 

جلنة والئية خا�سة تتفقد �سكنات LSP وLPP املتاأخرة 

172 م�شتفيدا قرروا مقا�شاتها 

اأوبيجي عني متو�سنت  تبيع 

�سكنات غري مطابقة لعقودها
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اأقدم امل�شتفيدين  من 172 �شكنا ت�شاهميا 
بولية عني متو�شنت  على مقا�شاة ديوان 
الرتقية  والت�شيري  العقاري  لولية عني 

متو�شنت  بتهمة  الن�شب والحتيال وخيانة 
الأمانة   على خلفية اكت�شاف جتاوزات  

كربى يف ال�شكنات التي وزعت عليهم موؤخرا 
من قبل وزير ال�شكن بعد تاأخر جاوز ال10 

�شنوات  وتبني ان  ال�شكن  املوزع  عليهم غري 
مطابق ملا هو موجود يف العقود التي ا�شتلموها 

�شواء يف امل�شاحة اأو املوقع ما يجعلهم يف 
م�شكل عوي�س ي�شعب حله .



ورقلة  بوالية  االأول  الرجل  ثناء 
 ، �صخ�صيا  جالوي   القادر  عبد 
على املجهودات اجلبارة املبذولة 
من طرف رئي�س املجل�س ال�صعبي 
م�صعود  حا�صي  لبلدية  البلدي 
،كان  �صا�صي  بن  يا�صني  حممد 
لل�صاأن  املتابعون  ح�صب  منتظرا 
اعتبارات  لعدة  وذلك   ، املحلي 
الكبري  جناحه  مقدمتها  يف  تاأتي 
حتويل  يف  جمل�صه  اأع�صاء  رفقة 
تنموية  لور�صة  احلا�صي  مدينة 
القطاعات  عديد  على  مفتوحة 
التنموية مبا يف ذلك ترميم وتعبيد 
�صبكة الطرقات الداخلية ، ناهيك 
من  االحياء  بع�س  انت�صال  عن 
ال�رصف  �صبكات  اهرتاء  مع�صلة 
لتحلية  حمطتني  واجناز  ال�صحي 
اإ�صافة   ، لل�رصب  ال�صاحلة  املياه 
واالأحياء  الطرقات  بع�س  لدعم 
وكذا  العمومية  االإنارة  ب�صبكة 
بوترية  الدفع  على  الكبري  حر�صه 
اأ�صغال اجناز املرافق الريا�صية و 
الرتفيهية مبا يف ذلك دعم ملعب  
بالع�صب  بوعمامة  ال�صيخ  حي 
امل�صبح  ترميم  مع   ، اال�صطناعي 
البلدي ووترية االأ�صغال املت�صارعة 
لعملية اجناز امل�صبح �صبه اأوملبي 

.
الرتبية  قطاع  بخ�صو�س  اأما 
والتزاما بتو�صيات �صناع القرار 
م�صالح  جنحت  فقد   ، بالوالية 
بلدية حا�صي م�صعود من ترميم 
بتكلفة  ابتدائية  مدر�صة   19
بـ 49 مليار �صنتيم  مالية قدرت 
،ناهيك عن املدر�صة االبتدائية 
التي  احلوا�س  �صي  النموذجية 

ر�صد لها  17 مليار.
عبد  الوالية  وايل  اأن  ومعلوم   
ثمن  قد  كان  جالوي  القادر 

جمع  الذي  املفتوح  اللقاء 
بحا�صي  املحلية  ال�صلطات 
من  كل  اإ�رصاف  حتت  م�صعود 
حممد  والبلدية  الدائرة  رئي�س 
واملواطنني  �صا�صي  بن  يا�صني 
العمرية  ال�رصائح  خمتلف  من 
اأفاق  و  واقع  على  الإطالعهم 
املبا�رص  والك�صف  التنمية 
تدعمت  الذي  امل�صاريع  عن 
االأغلفة  و  النفط  عا�صمة  بها 
املالية املر�صودة لها يف �صابق 
نوعها  من  االأوىل  هي  تاريخية 

ببلديات اجلنوب الكبري .
اأكد  فقد  ثانية  جهة  من 
املحلية  اجلمعيات  ممثلي 
املجاالت  �صتى  يف  الفاعلة 
و  والريا�صية  والرتبوية  ال�صحة 
االجتماعية والثقافية ، اأنه مما 
مري  فاإن  اإثنان  عليه  يختلف  ال 
حا�صي م�صعود جنح ب�صكل كبري 
يف احتواء ان�صغاالت املواطنني 
امل�صتعجلة  بحاالت  خا�صة 
التي ت�صتدعي التدخل املبا�رص 

ح�صب قولهم .

وايل  املن�رصم  االأ�صبوع  نهاية  اأ�رصف 
بن  القادر  عبد  ال�صيد  الوادي  والية 
ال�صعبي  املجل�س  رئي�س  رفقة  �صعيد 
الوالئي على مرا�صيم انطالق فعاليات 
االأذن وزراعة  الدويل جلراحة  املوؤمتر 

القوقعة وجراحة قاعدة اجلمجمة .
غاية  �صيدوم  الذي  الدويل  املوؤمتر 
ال�صياحي  باملركب   2019 فيفري   16
خالله  من  �صتقام  الذهبي  الغزال 
العامني  لالأطباء  ونظرية  تكوينية  ايام 
م�صاركا   750 مب�صاركة  واالأخ�صائيني 
و550  الوالية  داخل  من  منهم   200
من  واأكرث  والية   47 من  خارجها  من 
حتديد  الوطن  خارج  من  م�صاركا   20
اإ�صافة  وفرن�صا  واأملانيا  تركيا  دولة 
واالأردن.  وم�رص  وتون�س  بلغاريا  اإىل 
االأذن وزراعة  الدويل جلراحة  املوؤمتر 
اجلمجمة  قاعدة  وجراحة  القوقعة 

حماور  ثالث  فعالياته  خالل  �صي�صمل 
ا�صا�صية االأول منها تكوين االأخ�صائيني 
م�صاركا   150 و�صي�صتفيد  االأرطفونيني 
نظرية  تكوينة  ور�صات  طريق  عن 
وتطبيقية ي�رصف عليه دكاترة واأ�صاتذة 
مبركز  واالأردن  وم�رص  تون�س  دول  من 
مكافحة ال�رصطان » رزقي ب�صري » حي 
ويت�صمن  الثاين  املحور   ، مار�س   19
تكوين االأطباء العامون و�صي�صتفيد اي�صا 
وتطبيقيا(  التكوين)نظريا  ور�صات  من 
االأنف  اخت�صا�س  يف  طبيبا   270
ويت�صمن  الثالث  املحور   ، واحلنجرة 
االأنف  يف  اخت�صا�صيني  اأطباء  تكوين 
م�صارك   300 نحو  عددهم  واحلنجرة 
.وباملنا�صبة �صيتم اإجراء اأكرث من 32 
عملية جراحية جد دقيقة تخ�س قاع 

اجلمجمة عن طريق االأذن .
�أحمد باحلاج 

  يف اإطار مكافحة اجلرمية ب�صتى 
اأنواعها، اأطلقت م�صالح اأمن والية 
اجلديدة  ال�صنة  بداية  مع  ورقلة 
ظرف  يف  اأبان   ، امنيا  خمططا 
خالل  من  فعاليته  وجيز  زمني 
اإجرام  �صبكتي  لن�صاط  حد  و�صع 
�صكلتا خطرا على اأمن االأ�صخا�س 

واملمتلكات.
االأمن  عنا�رص  متكن  حيث   
احل�رصي الرابع من تفكيك جمعية 
اأ�رصار احرتفوا ال�رصقة با�صتعمال 
مركبة،  وا�صتح�صار  اأبي�س  �صالح 
كما جنح عنا�رص اأمن دائرة تقرت 
جمعية  لن�صاط  حد  و�صع  من 
اأ�صخا�س  اأربعة  من  تتكون  اأ�رصار 
جمعية  تكوين  جناية  الرتكابهم 
الرتكاب  االإعداد  بغر�س  اأ�رصار 

بظرف  املقرتنة  ال�رصقة  جناية 
البحث  اإطار  ويف  والتهديد،  الليل 
واالأ�صخا�س  املجرمني  عن 
املبحوث عنهم من طرف اجلهات 
الق�صائية املخت�صة، جنح عنا�رص 
عملية  يف  والتحري  البحث  فرقة 
جمرمني  توقيف  من  نوعية 
الرتكاب  عنهما  مبحوث  خطريين 
االأول  جناية تكوين جماعة اأ�رصار 
عمدا  النار  و�صع  جناية  والثاين 
كافة  اإ�صتيفاء  وعـقـب   . يف مركبة 
مت  الالزمة  القانونية  االإجراءات 
اإجناز ملفات ق�صائية جزائية �صد 
املجرمة  االأفعال  يف  املتورطني 
اجلهات  اأمام  وتقدميهم  قانونا 

الق�صائية املخت�صة 
�أحمد باحلاج 

اإطار مكافحة اجلرمية ب�صتى  يف 
جنح  ال�رصقة،  ال�صيما  اأنواعها 
الثاين  احل�رصي  االأمن  عنا�رص 
لن�صاط  حد  و�صع  من  بورقلة 
ثالثة  من  تتكون  اإجرامية  �صبكة 
 . ال�رصقة  اإحرتفوا  اأ�صخا�س 
وقائعها  تعود  الق�صية  تفا�صيل 
االأمن  م�صالح  تلقي  عقب 
املواطنني  بع�س  من  ل�صكاوي 
طالت  لل�رصقة  تعر�صهم  مفادها 
ذلك  فور  لتبا�رص  ممتلكاتهم، 
البحث  عمليات  ال�رصطة  عنا�رص 
ظرف  يف  توجت  التي  والتحري 
املجرمني  بتوقيف  قيا�صي  زمني 
تلو  واحدا  ال�صبهة  حمل  الثالثة 

اإىل  مبا�رصة  االآخر،واإقتيادهم 
و  الثاين  احل�رصي  االأمن  مقر 
مت  اأين  للتحقيق،  اإخ�صاعهم 
التو�صل اإىل اأن املوقوفني الثالثة 
التي  ال�رصقة،  جرم  يف  متورطون 
ال�صتني  يف  �صيدة  �صحيتها  راح 
و�صيخ ، ليتم اإعـداد ملفات ق�صائية 
التوقيف  حمل  فيهم  امل�صتبه  �صد 
الق�صائية  اجلهات  اأمام  وتقدميهم 
جرم  يف  لتورطهم  املخت�صة 
ظروف  بتوافر  املقرتنة  ال�رصقة 
والتعدد  التهديد  و  الليل          
واإخفاء اأ�صياء م�رصوقة  ف�صال عن 

جناية تكوين جمعية اأ�رصار . 
�أحمد باحلاج 

على هام�ش �إ�شر�فه على توزيع �العتماد�ت �ملالية على �لبلديات مبنطقة ورقلة �لكربى ، فقد �أثنى و�يل 
والية ورقلة عبد �لقادر جالوي على �ملجهود�ت �جلبارة �لتي يبذلها مري بلدية حا�شي م�شعود حممد يا�شني 

بن �شا�شي رفقة �الأع�شاء و�مل�شالح �لبلدية لنهو�ش بو�قع و �أفاق �لتنمية بعا�شمة �لنفط .

جمهود�ته يف �لنهو�ش بو�قع و �آفاق �لتنمية 

�أحمد باحلاج 

وايل ورقلة يثني على مري حا�سي م�سعود 

هدد امل�صتفيدين من 1300 قطعة 
احل�رصي  للبناء  �صاحلة  اأر�س 
احتجاجية  وقفة  اليوم  بتنظيم 
اأمام مقر بلدية جامعة باملقاطعة 
 ، الوادي  بوالية  املغري  االإدارية 
الدعم املبا�رص  للمطالبة مبنحهم 

لتمكينهم من اجناز �صكناتهم .
من  امل�صتفيدين  ممثلي  قال 
�صاحلة  اأر�س  قطعة   1300

جامعة  ببلدية  احل�رصي  للبناء 
باملقاطعة االإدارية املغري التابعة 
اأن   ، الوادي  التقليدية  للوالية 
على  جاء  لل�صارع  اليوم  خروجهم 
احللول  جلميع  ا�صتنفاذهم  خلفية 
اأجل  من  وذلك   ، املمكنة  الودية 
القرار  �صناع  بتدخل  املطالبة  
املحلية  ال�صلطات  لدى  بالوالية 
جذرية  حلول  ايجاد  اأجل  ،من 

ومطالبهم  القائمة  الن�صغاالتهم 
�رصورة  يف  املتمثلة  امل�رصوعة 
توفري لهم الدعم املبا�رص املتمثل 
املوجهة  املالية  االإعانات  يف 
من  اأنف�صهم  لتمكني  الفئة  لهذه 
اجناز  م�صاكنهم و اإنهاء معاناتهم  
و  �صيقة  م�صاكن  يف  ال�صكن  مع 
ملف  اأن  ومعلوم   . امل�صاكن  كراء 
من  يعترب   الوادي  بوالية  ال�صكن 

بني امللفات ال�صائكة التي عجزت 
ال�صلطات املحلية عن اإيجاد حلول 

جذرية لها .
 ويف انتظار تدخل جاد من طرف 
للتكفل مبطلب  الو�صية  ال�صلطات 
امل�صتفيدين من ذات النمط يبقى 
لزاما على هذه ال�رصيحة معاي�صة 
الو�صع املتاأزم الأجل غري م�صمى . 
�أحمد باحلاج 

لنادي  امل�صري  املكتب  اتهم   
�صباب لقراف لكرة القدم النا�صط 
بورقلة  الوالئي  الق�صم  ببطولة 
جمعتهم  التي  املقابلة  ،حكم 
بنادي بن نا�رص ، باالنحياز ل�صالح 
فريق  اأ�رصة  هددت   . املناف�س 
نادي لقراف  لكرة القدم  بدائرة 
ببطولة  النا�صط  بورقلة   احلجرية 
من  باالإن�صحاب   ، الوالئي  الق�صم 
للحقرة  تعر�صهم  نتيجة  البطولة 

الذي جمع  اللقاء  من طرف حكم 
فريقهم بنادي بنا�رص يف مناف�صة 
�صاأنه  من  وهو   ، املحلي  الدوري 
اأن يوؤثر �صلبا على االأداء اجلماعي 
على  اعتادت  التي  للت�صكيلة 
االنت�صارات املتتالية يف اجلوالت 
�صدارة  يف  للبقاء  املا�صية 
مريح  وبفارق  البطولة  ترتيب 
ذلك  جانب  اإىل   . املالحقني  عن 
املطالبة  االأ�صوات  تعالت  فقد 

الرابطة  لرئي�س  جاد  بتدخل 
من  بورقلة  القدم  لكرة  الوالئية 
التحكيم  جلنة  رئي�س  تقدمي  اأجل 
خا�صة  القانونية  امل�صاءالت  اأمام 
حكم  انحياز  ق�صية  اأن  علمنا  اإذا 
اللقاء ال�صابق لفريق نادي لقراف 
هذا  ل�صالح  بنا�رص  نادي  اأمام 
االأخري قد اأ�صالت الكثري من احلرب 
. وعلى �صعيد اأخر حذرت ع�صاق 
وحمبي نادي لقراف باحلجرية من 

قد  التي  الوخيمة  العواقب  مغبة 
تنجر عن عوامل كول�صة مقابالت 
يف   ، اأخر  فرق  لفائدة  فريقهم 
اأنهم  على  منهم  وا�صحة  اإ�صارة 
لن يت�صاحموا م�صتقبال مع مهازل 
تغيري  اأن  �صاأنها  التي من  التحكيم 
يف  املتمثل  الرئي�صي  هدفهم  من 
ال�صعود للق�صم املتقدم اىل اللعب 

على االأدوار االأوىل .
�شالح .ج

للمطالبة بك�شف �لغمو�ش عن م�شري �لدعم �ملبا�شر للتجزئات 

يف وقت تعالت �الأ�شو�ت �ملطالبة بالتحقيق مع رئي�ش جلنة �لتحكيم 

.         تفعيل �مل�شاريع وحما�شرة �ن�شغاالت �ملو�طنني بال�شر�حة 

امل�ستفيدون من 1300 قطعة اأر�ض بجامعة يف وقفة احتجاجية 

حكم مقابلة �سباب بن نا�سر و نادي لقراف بورقلة يف قف�ض االتهام

مب�شاركة 550 �إخ�شائيا من خارج �لوطن 

م�شالح �أمن والية ورقلة 

�الأمن �حل�شري �لثاين بورقلة 

وايل الوادي ي�سرف على 
املوؤمتر الدويل جلراحة 
االأذان وزراعة القوقعة 

تفكيك �سبكتي اإجرام خمت�سة يف 
ال�سرقة و توقيف جمرمني خطريين  

و�سع حد لن�ساط جمعية اأ�سرار 
احرتفت ال�سرقة 
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و قد �صجل هذا املرفق ال�صحي 
 120 ا�صتيعابه  طاقة  تبلغ  الذي 
بالأ�صعة  بعالج  التكفل  �رسيرا, 
ملا جمموعه 1007 حالة وذلك 
�صهر  اخلدمة  حيز  دخوله  منذ 
�صبتمرب 2017, ح�صب احل�صيلة 
التي قدمها مدير ذات املن�صاأة, 
ذات  اأو�صح  و  طلحة  عودة  بن 
املتكفل  احلالت  اأن  امل�صئول 
من  الفرتة  هذه  خالل  بها 
بالأ�صعة  العالج  م�صلحة  طرف 
وليات  خمتلف  من  تنحدر 
اجلهة الغربية على غرار �صيدي 
بلعبا�س )368( و وهران )249( 
�صعيدة  و   )141( مع�صكر  و 
باقي  من  حالة   131 و   )118(
الوليات التي ي�رسف عليها هذا 

املرفق ال�صحي املتخ�ص�س.
ذات  خالل  مت  اأنه  اأ�صاف  و 
 754 بـ  كذلك  التكفل  الفرتة 
طب  م�صلحة  طرف  من  حالة 
الأورام يف حني بلغ عدد امللفات 
خلية  م�صتوى  على  املودعة 
م�صريا  ملف,   1967 الإ�صغاء 
اإىل اأن املركز اجلهوي ملكافحة 
ي�صم  بلعبا�س  ل�صيدي  ال�رسطان 

10 م�صالح و 33 
ما  يف  بالتن�صيق  تعمل  وحدة 
تكفل  �صمان  اأجل  من  بينها 
اأمثل باملر�صى. و تعمل خمتلف 
م�صالح مركز مكافحة ال�رسطان 
اأول  يف  املري�س  ا�صتقبال  على 
موعد له من طرف خلية الإ�صغاء 
والتوجيه ليتم توجيهه يف مرحلة 
العالج  مل�صلحة  اإما  اأوىل 
اأو  الكيماوي  العالج  اأو  بالأ�صعة 
يتم عر�س  ثم  ومن  الأورام  طب 
ت�صاوري  اجتماع   خالل  احلالة 
بح�صور  التخ�ص�صات  متعدد 
املخت�صني  الأطباء  خمتلف 
كان  اإذا  العالج املنا�صب  لتقرير 
متابعة  اأو  جراحة  اإىل  يحتاج 
بالأ�صعة,  اأو  الكيماوي  للعالج 
جهتها  من  اأو�صحته  ما  ح�صب 
الدكتورة  الطبي,  بالطاقم  اإطار 
ذات  اأ�صافت  و  نفي�صة  بن  ميينة 
بني  ما  التن�صيق  اأن  املتحدثة 
ب�صكل  �صاهم  امل�صالح  خمتلف 
اآجال املواعيد  كبري يف تخفيف 
ملختلف احلالت م�صرية اإىل اأن 

املواعيد اخلا�صة ب�رسطان 
حني  يف  اأ�صهر   3 ت�صل  الثدي 
بالن�صبة  الأ�صبوعني  تتجاوز  ل 
من  كل  �رسطانات  ملر�صى 
والعنق  والراأ�س  الرحم  عنق 

والربو�صتات والقلون امل�صتقيم.

م�صلحة للطب 
النووي 

و يرتقب مركز مكافحة ال�رسطان 
ل�صيدي بلعبا�س فتح "عما قريب" 
النووي  للطب  جديدة  م�صلحة 
�صتدعم اخلدمات املقدمة بهذه 
من  للحالت  ال�صحية  املوؤ�ص�صة 
خالل ت�صخي�صها باأكرث دقة و يف 
مراحلها الأوىل ل�صيما املتعلقة 
بالأورام ال�رسطانية مما �صي�صمح  
لدى  ال�صفاء  معدل  من  بالرفع 
اأو�صحه  ما  ح�صب  املري�س, 
املدير الولئي لل�صحة وال�صكان, 

احلاج دري�س خوجة.
اأن  امل�صئول  ذات  اأ�صاف  و 
امل�صلحة  هذه  ا�صتحداث 
جتهيزها  �صيتم  التي  اجلديدة 
مبعدات طبية جد متطورة على 
املقطعية  للكامريا  جهاز  غرار 
ال�صلطات  اإطار جهود  يندرج يف 
العمومية لتح�صني �رسوط التكفل 
مبر�صى ال�رسطان و توفري جميع 

الإمكانيات الطبية 
برتقية  �صي�صمح  ما  ال�رسورية 
الطبية  اخلدمات  نوعية 
الرتكيز  و  العالج  و  والت�صخي�س 
الطرق  اأحدث  توفري  على 
املتطورة للك�صف عن املر�س يف 
اأجل الو�صول  مراحل مبكرة من 
و  اأف�صل يف معاجلته   نتائج  اإىل 
باجلهود  املتحدث  ذات  نوه 
املبذولة من طرف طاقم املركز 
ال�رسطان  ملكافحة  اجلهوي 
باملر�صى  اأمثل  تكفل  ل�صمان 
الوافدين اإليه من وليات كل من 
�صيدي بلعبا�س ووهران و�صعيدة 
وب�صار  وتي�صم�صيلت  ومع�صكر 
واأدرار وتندوف و ف�صال عن كون 
املنجزة  ال�صحية  املن�صاأة  هذه 
واملجهزة  دولية  معايري  وفق 

باأحدث 
ثالثة  غرار  على  الطبي  العتاد 
الكيماوي  للعالج  م�رسعات 
من  وغريها  �صكانري  وجهاز 
وعتاد  الطبية  التجهيزات 

و�صيارات  الآيل  الإعالم 
 2019 خالل  ينتظر  الإ�صعاف 
الفئة  بهذه  التكفل  اإطار  ويف 
اأجهزة  ا�صتالم  امل�صابني  من 
اأخرى متطورة على غرار جهاز 
املغنطي�صي  بالرنني  الت�صوير 
اخلدمة  حت�صني  يف  �صي�صهم  ما 
خالل  من  للمري�س  املقدمة 
جانب  اإىل  التكاليف  تخفيف 
و  الطبي.  الفريق  عمل  ت�صهيل 
عمليات  ا�صتكمال  انتظار  يف 
م�صالح  وفتح  املرتقبة  التجهيز 
التكفل  �صيتم  جديدة  طبية 
 100 بن�صبة  ال�رسطان  مبر�صى 
الك�صف  مرحلة  منذ  باملائة 
اإىل  ال�رسطانية  الأورام  عن 
والعالج  الكيماوي  العالج  غاية 
�صي�صمح  ما  واجلراحة  بالأ�صعة 
باملر�صى  اأمثل  تكفل  ب�صمان 
تكاليف  عليهم  تخفيف  وكذا 
ملا  وفقا  والأ�صعة,  التحاليل 
اأ�صري اإليه و خالل جولة ل�صحفية 
الهام  ال�صحي  ال�رسح  بهذا  واأج 
على  امل�صابات  اإحدى  اأبت 
م�صتوى م�صلحة العالج بالأ�صعة 
جتربتها  عن  تتحدث  اأن  اإل 
وكيف  الداء  هذا  مع  ال�صعبة 
تخطت كل املحن ملواجهته بكل 
عزمية و �رسحت يف هذا ال�صدد 
ربيعا   26 ذات  �صامية  الآن�صة 
واملنحدرة من ولية �صعيدة اأنها 
مل تكن لتتقبل فكرة املر�س لول 
لقتها  التي  وامل�صاندة  الدعم 
الذي  الطبي  الطاقم  طرف  من 
اأن  منذ  عالجها  على  اأ�رسف 
تقرر  اأن  اإل  املر�س  اكت�صفت 
الآن  وهي  ثديها  ا�صتئ�صال 
بالأ�صعة  العالج  ح�ص�س  توا�صل 
متحدية كل ال�صعاب. و اأ�صافت 
ذات املتحدثة التي تدر�س �صنة 
اأنها  احلقوق  يف  دكتوراه  اأوىل 
الثدي  �رسطان  مر�س  اكت�صفت 
واجهت  و   2016 �صنة  منذ 
بعد  اأنه  مربزة  كثرية  �صعوبات 

ملكافحة  اجلهوي  املركز  فتح 
ال�رسطان ل�صيدي بلعبا�س اأبوابه 
تنف�صت   2017 �صنة  نهاية  مع 
اأخريا ال�صعداء واأ�صبحت تتلقى 
ومنتظمة  دورية  ب�صفة  العالج 
ومبواعيد حمددة دون عناء كما 
اجلمعية  بجهود  �صامية  نوهت 
املحلية "اأمل يف احلياة" ملر�صى 
اأبوابها  فتحت  التي  ال�رسطان 
القادمني  املر�صى  ل�صتقبال 
�صمان  مع  الوليات  من خمتلف 
الإقامة والإطعام لهم م�صرية اإىل 
مكافحة  ب�رسورة  التح�صي�س  اأن 
هذا املر�س اخلطري و التخفيف 
امل�صابني  املر�صى  معاناة  من 
من اأهم ان�صغالت اجلمعية التي 
امل�صاعدة  يد  لتقدمي  ت�صعى 
بداء  للم�صابني  والدعم 
اأبرزت  جهتها  من  و  ال�رسطان. 
احلياة"  يف  "اأمل  جمعية  رئي�صة 
ب�صيدي  ال�رسطان  ملر�صى 
اأن  خمتارية,  بيدري  بلعبا�س, 
من  بهم  املتكفل  املر�صى  عدد 
حت�صي  التي  اجلمعية  طرف 
بلغ  منخرط  اآلف   6 من  اأكرث 
حوايل  املا�صية  ال�صنة  خالل 
من  ينحدرون  مري�س   420
والبي�س  وب�صار  اأدرار   وليات 
وم�صتغامن  وتيارت  وغليزان 
اأن  واأ�صافت  و�صعيدة  ومع�صكر 
املواعيد  باأخذ  تتكفل  اجلمعية 
للمركز  ومرافقتهم  للمر�صى 
ال�رسطان  ملكافحة  اجلهوي 
�صيارات  يخ�ص�س  الذي 
�صمان  عن  ف�صال  الإ�صعاف 
اأن  اإىل  م�صرية  والإطعام  الإيواء 
تت�صع  التي  اجلمعية  اإمكانيات 
فقط لـ 23 �رسير تبقى حمدودة 
م�صاعدات  من  فقط  وتاأتي 
املح�صنني يف انتظار تخ�صي�س 
من  ن�صاطها  لحت�صان  مقر 
العمومية  ال�صلطات  طرف 
عدد  باأكرث  بالتكفل  لها  لل�صماح 

من املر�صى وذويهم.

�صمح املركز اجلهوي ملكافحة ال�صرطان ل�صيدي بلعبا�س بتحقيق "نقلة نوعية" يف جمال 
التكفل باملر�صى امل�صابني باأنواع خمتلفة من ال�صرطان من الغرب واجلنوب الغربي للوطن 

بالنظر اىل اخلدمات التي يقدمها والتجهيزات الع�صرية املتوفرة لت�صخي�س الداء والعالج.

املركز اجلهوي ملكافحة ال�صرطان ل�صيدي بلعبا�س

التكفل بعالج الأ�شعة ملا 
جمموعه 1007 حالة

تيزي وزو

امل�صيلة

�شكان قرى اآيت بوعلي و تال خليل 
يطالبون بالغاز و تعبيد الطرقات

مواطنو قرية الرقايق 
يعانون يف �شمت 

طالب �صكان قرية " ايت بوعلي " اأن 
ال�صلطات  من  الغاز   انعدام  م�صكل 
املعنية تزويدهم بالغاز الطبيعي من 
اليومية  ملكابدتهم  حد  و�صع  اأجل 
بقارورة  ي�صتعينون  املتوا�صلة, حيث 
غاز البوتان من اأجل ق�صاء احلاجيات 
ال�صوق,  يف  غالءها  رغم  الأ�صا�صية 
خا�صة يف ف�صل ال�صيف الذي ي�صهد 
فيزداد  الأعرا�س  يف  كبرية  حركة 
وجدوا  وقد   , بكرثة  عليها  الطلب 
احلاجة  و  العوز  �صغط  بني  اأنف�صهم 
حمدثونا  اأ�صاف  اأخرى  جهة  من 
النق�س  هو  معاناتهم  من  زاد  ما  اأن 
و  ال�رسوب  باملاء  التزود  يف  الفادح 
املقدم عن طريق ال�صبكات املنزلية 
و التي تزيد حدتها �صيفا حيث يلجاأ 
باأ�صعار  ال�صهاريج  اقتناء  اإىل  هوؤلء 
تال   " قرية  �صكان  اأما  مرتفعة  جد 
بني  بلدية  لإقليم  التابعة  خليل" 
وزو   تيزي  ولية  �رسق  الواقعة  دوالة 
اأي�صا, من الأو�صاع  فقد ا�صتكوا هم 
املزرية التي يعي�صونها يف ظل �صيا�صة 
من  املنتهجة  والتهمي�س  الإق�صاء 
طرف ال�صلطات املحلية التي تنامت 
اأثار  وما  املا�صية  ال�صنوات  على مر 
خليل",  تال   " قرية  �صكان  حفيظة 
من  تنموية  م�صاريع  اإدراج  عدم  هو 
وهو  الغنب,  عنهم  ترفع  اأن  �صاأنها 
الأمر الذي �صجع عملية نزوحهم اإىل 
اأ�صبحت  حيث  احل�رسية,  املناطق 
على  تعد  بالقرية  القاطنة  العائالت 
 85 هجرها  بعدما  اليد,  اأ�صابع 
خالل  خ�صو�صا  �صكانها  من  باملائة 
ا�صطرت  حيث   , ال�صوداء  الع�رسية 
ع�رسات العائالت اإىل هجرة منازلها 
و اأحوا�صها طلبا لالأمن و ال�صتقرار, 
اآملني يف حياة اأف�صل بجوار املناطق 
املواطنني,  بع�س  وح�صب  احل�رسية 

فان الو�صعية احلالية التي هي عليها 
خليل  تال   " بقرية  الطرقات  �صبكة 
طريقه  الزفت  تعرف  مل  التي  و   "
خلت  �صنوات  منذ  �صقها  منذ  اإليها 
معاناة  من  كبري  بق�صط  �صاهمت   ,
الذي  الطريق  �صكانها,خ�صو�صا 
دوالة  بني  بلدية  القرية مبقر  يربط 
والذي  كلم   10 حوايل  م�صافة  على 
من  متقدمة  حالة  يف  الآن  وجد 
فيه  ال�صري  �صعوبة  جراء  التدهور 
والتي  به,  املنت�رسة  احلفر  نتيجة 
ت�صاقط  مبجرد  تتحول  ما  �رسعان 
الأوحال,  من  برك  اإىل  الأمطار 
للراجلني  حتى  �صاحلة  غري  لت�صبح 
عر�س  �صيق  فان  اأخرى  جهة  ومن 
التي  النقاط  بع�س  يف  الطريق 
�صعب  يجعله  املرتين  تتجاوز  ل 
الكبرية  للعربات  بالن�صبة  امل�صلك 
وال�صاحنات كما ي�صطر �صكان القرية 
كلم   05 ال  تفوق  م�صافة  قطع  اإىل 
بالقرى  حاجياتهم  وق�صاء  للتداوي 
يتقا�صمها  معاناة  وهي  املجاورة, 
الأولياء والتالميذ الذين جتربهم هذه 
طويلة  م�صافات  قطع  اإىل  الظروف 
الكثري  يجرب  الذي  ال�صيء  للتمدر�س, 
بناتهم  توقيف  على  العائالت  من 
املرحلة  اإنهائهن  حال  التمدر�س  عن 
الإكماليات  بعد  ب�صبب  البتدائية 
اإىل  بالإ�صافة  هذا  والثانويات, 
التكاليف الباهظة املرتتبة عن تنقلهن 
بهذه  املدر�صي  النقل  انعدام  ظل  يف 
القرية النائية وق�صد الهروب من هذا 
الواقع املزري مل يجد �صكان قرية " 
تال خليل " من حل �صوى الهروب من 
جحيم قريتهم, اإىل املناطق املجاورة 
ميزات  من  بقليل  يظفرون  علهم 

املناطق احل�رسية
 ح-كرمي 

و�صعية كارثية يعي�صها قاطنو قرية الرقائق 
نتيجة  امل�صيلة  احل�صنة  عا�صمة  جنوب 
,ببع�س  ال�صحي  ال�رسف  قنوات  غياب 
من  العديد  غياب  عن  ف�صال  ال�صكنات 
ما  املوا�صالت  وقلة  ال�رسورية  املرافق 
ب�صبب  املعاناة  يتجرعون  ال�صكان  جعل 
يف  القرية  قاطني  بع�س  ك�صف  وقد  ذلك. 
التنمية  عجلة  توقف  عن  للو�صط  ت�رسيح 
رغم مرور ال�صنوات على وجود هذه القرية 
ن�صمة  4اآلف  من  اأكرث  بها  يتواجد  التي 
حيث اأ�صحى �صكان القرية يعانون التهمي�س 
ولمبالة و تقع على بعد اأمتار من البلدية 
�صكانها  ويعاين  اجلري  �صيد  خطوطي  الأم 
من العديد من امل�صاكل منها غياب قنوات 
ال�صكنات ما  بالعديد من  ال�صحي  ال�رسف 
املطامري  على  يعتمدون  قاطنوها  جعل 
وبعيدة  مهم�صة  القرية  هذه  تزل  ل  حيث 
الأطفال  للعب  الف�صاءات  عن  البعد  كل 
للعب  يقبعون  جعلهم  عنهم  والرتويح 
خطر  لهم  ي�صكل  ذلك  اأن  رغم  بالطرقات 
اأنه  �رسح  اآخر  مواطن  تهيئتها  لعدم  كبريا 
رغم اأن القرية تعود اإىل العهد الإ�صتعماري 
اإل اأنها حلد الآن ل يزال مواطنوها يعانون 
التهمي�س وقد اأدى غياب وقلة املوا�صالت 
على  تتواجد  التي  القرية  هذه  عزل  اإىل 
طول الطريق الرابط بني بني عدة وليات 
ي�صطر  ذلك  وب�صبب  الوطني  القطر  من 

الطريق  قارعة  على  الوقوف  اإىل  ال�صكان 
اأوقات  خالل  خا�صة  طويلة  ل�صاعات 
احلرقة  ال�صم�س  اأ�صعة  حتت  ال�صيف 
الأمطار  ت�صاقط  اأوقات  خالل  و�صتاءا 
اأو  مركبة  انتظار  يف  ال�صديدة  والربودة 
حافلة للتنقل وق�صاء احتياجاتهم وامل�صكل 
غياب  اأن  ال�صكان  منه  يعاين  الذي  الكبري 
موؤ�ص�صة �صحية متعددة اخلدمات ملدة 24 
جتد  حيث  تتفاقم,  معاناتهم  جعل  �صاعة 
املواطنني "بال�صتوب " لنقل مر�صاهم على 
جناح ال�رسعة اإىل عا�صمة الولية امل�صيلة 
العالج  لتلقي  عي�صى  �صيدي  م�صت�صفى  اأو 
مع  املعاناة  هذه  تت�صاعف  حيث  الالزم 
وقت الليل ناهيك عن م�صاكل اآخرى تتعلق 
واهرتاء  بال�صوارع  العمومية  الإنارة  بقلة 
الطرقات نهيك عن عدم توفر �صكنات على 
ي�صتنجدون  ال�صكان  جعل  ما  املدينة  غاز 
يف كل مرة بباعة قوارير الغاز وت�صتد هذه 
فيه  يعتمد  الذي  ال�صتاء  مع  حدة  الأزمة 
ب�صورة  البوتان,  غاز  قوارير  على  ال�صكان 
اأكرث للتدفئة, حيث طالب ال�صكان ب�رسورة 
الو�صية لو�صع حد ملعاناتهم  تدخ اجلهات 
اإىل  اأي�صا  ال�صكان  واأ�صار  هذه  املريرة 
ال�صعوبات التي يالقيها ال�صباب والتالميذ 
اإىل  لل�صباب  دار  و  ثانوية  غياب  ظل  يف 

جانب قلة فر�س العمل. 
ب مغي�س 
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 فاعلية حمدودة:

م�ستقبل التجارة بني اإيران والحتاد الأوروبي بعد اآلية ان�ستك�س
مركز امل�ستقبل للأبحاث 

والدرا�سات املتقدمة

فاعلية حمدودة:

و�أملانيا  فرن�سا  من  كل  �أقرت 
بـ تعرف  جديدة  �آلية  وبريطانيا 
�ملبادالت  لتعزيز   INSTEX
يف  �سيما  وال  �إير�ن،  مع  �لتجارية 
�الإن�سانية،  �الأغر��ض  ذ�ت  �ل�سلع 
عقبات  و�جهت  �أن  بعد  وذلك 
جتارية  �سفقات  الإبر�م  عديدة 
�ملا�سية  �الأ�سهر  يف  �إير�ن  مع 
�الأمريكية  �الإد�رة  تطبيق  مع 
�الأخرية  على  �قت�سادية  عقوبات 
بعد   2018 ونوفمرب  �أغ�سط�ض  يف 
يف  �لنووي  �التفاق  من  �ن�سحابها 
مايو من �لعام نف�سه. ورغم �أهمية 
�الآلية �جلديدة يف ت�سهيل �لتجارة 
بني �أوروبا و�إير�ن، �إال �أن �ل�سغوط 
متار�سها  �لتي  و�لد�ئمة  �لقوية 
�ل�رشكات  على  �الأمريكية  �الإد�رة 
يف  �أن�سطتها  لوقف  �الأوروبية 
بنهاية  تنجح  قد  �الإير�نية  �ل�سوق 

�ملطاف يف حتجيم تاأثريها.

دور حمتمل

�ملا�سية،  �الأ�سهر  مد�ر  على 
دعمت موؤ�س�سات �الحتاد �الأوروبي 
��ستحد�ث �آلية �أو قناة مالية ت�سمن 
�حلفاظ على �لعالقات �القت�سادية 
�الأخرية  تعر�ض  بعد  طهر�ن،  مع 
�لعقوبات  من  جديدتني  جلولتني 
�القت�سادية �الأمريكية، وهو ما كان 
من �ساأنه �أن يت�سبب لي�ض فقط يف 
�الإير�ين  لالقت�ساد  و��سعة  �أ�رش�ر 
�لتجاري  �لتعاون  كبح  يف  و�إمنا 
و�لعامل  �إير�ن  بني  و�ال�ستثماري 

مبا فيه دول �الحتاد �الأوروبي.
فرن�سا  د�سنت  �لنحو،  هذ�  وعلى 
بـ تعرف  �آلية  و�أملانيا  وبريطانيا 
INSTEX وبدعم من �ملفو�سية 
جتارتها  تعزيز  بهدف  �الأوروبية 
�ملرحلة  �لرتكيز يف  مع  �إير�ن  مع 

�الأغر��ض  ذ�ت  �ل�سلع  على  �الأوىل 
و�ملعد�ت  �الأدوية  مثل  �الإن�سانية 
�لطبية و�ل�سلع �لغذ�ئية، كما ت�سري 
�إذ� ثبت  �أنه  �إىل  بع�ض �الجتاهات 
جناح �الآلية، فيمكن �أن ت�ستخدمها 
باالحتاد  �أع�ساء  غري  دول  ا  �أي�سً

�الأوروبي.
لالآلية  �الأ�سا�سية  �لفكرة  وتعتمد 
لقيمة  مقا�سة  �أو  مقاي�سة  على 
الأ�سو�ق  �الإير�نية  �ل�سادر�ت 
من  مب�سرتياتها  �الأوروبي  �الحتاد 
�ال�سطر�ر  دون  �الأوروبية  �ل�سلع 
مبا�رشة  مالية  معامالت  الإجر�ء 
مقر  يقع  �أن  على  �لطرفني  بني 
وبرئا�سة  فرن�سا  يف  �الآلية  هذه 
في�رش  بري  �الأملاين  �مل�رشيف 
بنك،  لكومرت�ض  �ل�سابق  �ملدير 
كما �سي�رشف عليها جمل�ض يتكون 
فرن�سا  من  ثالثة  دبلوما�سيني  من 
�إطار  و�أملانيا وبريطانيا وذلك يف 
�الآلية  هذه  لدور  �ل�سيادي  �لدعم 
�أن  �ملحتمل  ومن  �مل�ستقبل.  يف 
متار�ض �الآلية دوًر� هاًما يف ت�سهيل 
�الحتاد  ودول  �إير�ن  بني  �لتجارة 
�ملقبلة،  �لفرتة  يف  �الأوروبي 
�ملرجح  غري  فمن  ذلك  ومع 
�جلديدة  باالآلية  �لعمل  يبد�أ  �أن 
عديدة،  �جتاهات  بح�سب  قريبًا 
�الإطار  �إعد�د  ي�ستغرق  قد  حيث 
�لتنظيمي و�لت�رشيعي �خلا�ض بها 

عدة �أ�سهر.

دوافع خمتلفة

�جلديدة  �الأوروبية  �الآلية  تعد 
�الأهمية  من  كبرية  درجة  على 
�لوقت  يف  �الإير�ين  لالقت�ساد 
�لعقوبات  ت�سببت  حيث  �لر�هن، 
ن�سوب  يف  �الأخرية  �الأمريكية 
مثل  خمتلفة  �قت�سادية  �أزمات 
قيمة  وتدهور  �الأ�سعار  �رتفاع 
بانخفا�ض  تاأثًر�  �ملحلية  �لعملة 
�لنفط  من  �الإير�نية  �ل�سادر�ت 
�لدولية، ومبا كان  لالأ�سو�ق  �خلام 
�ل�سعبية  �ل�سغوط  لت�ساعد  �سببًا 

�الإير�ين  �لرئي�ض  على  و�ل�سيا�سية 
ح�سن روحاين.

�لفرتة  يف  �أنه  ا  �أي�سً �لالفت  ومن 
تد�عيات  تقت�رش  مل  �ملا�سية 
جمرد  على  �الأمريكية  �لعقوبات 
�أو  �الأوروبية  �ل�رشكات  �ن�سحاب 
�الإير�نية  �ل�سوق  من  �الأمريكية 
�الإير�ين  �لنفط  جتارة  تعطيل  �أو 
�متدت  و�إمنا  �لدولية،  باالأ�سو�ق 
لل�سلع  �لتجارية  �ملبادالت  لت�سمل 
حيث  �لعامل،  مع  الإير�ن  �لغذ�ئية 
ت�سببت �لعقوبات يف حتجيم قدرة 
�إبر�م �سفقات جديدة  على  �إير�ن 
�لقمح  من  �الأغذية  الإمد�د�ت 
مع  �خلام وغريها  و�ل�سكر  و�لذرة 

�ل�رشكات �الأجنبية.
�أ�سا�سية  ب�سفة  يعود  ذلك  ولعل 
و�جهتها  �لتي  �ل�سعوبات  �إىل 
حتويل  يف  �الأجنبية  �ل�رشكات 
�إير�ن،  مع  �ل�سفقات  مدفوعات 
�لبنوك  من  كثري  ��سطرت  حيث 
�لعقوبات  �سوء  على  �الأجنبية، 
معامالتها  �إنهاء  �إىل  �الأمريكية، 
�مل�رشفية و�ملالية مع �إير�ن على 
�ل�سلع  جتارة  ��ستثناء  من  �لرغم 
�أى عقوبات  �لغذ�ئية و�الأدوية من 

حمتملة. 
وعلى جانب �آخر، ت�سري �جتاهات 
�الأوروبية  �لدول  �أن  �إىل  عديدة 
مع  �الآلية  هذه  �إقر�ر  يف  وجدت 
�إير�ن فر�سة لتاأكيد �سيادتها بعيًد� 
عن �لتدخالت �الأمريكية �ملحتملة 
�القت�سادية  قر�ر�تها  على  للتاأثري 
ما  وهو  �إير�ن،  ب�ساأن  و�ل�سيا�سية 
�لفرن�سي  �ملالية  وزير  له  �أ�سار 
برونو لومري، يف نوفمرب �ملا�سي، 
حلماية  �رشورة  هناك  �أن  بقوله 
من  �القت�سادية  �أوروبا  �سيادة 

�لعقوبات �ملفرو�سة على �إير�ن. 
�أن  ترى  �أخرى  �جتاهات  لكن 
�إىل  �الأوروبي  �الحتاد  يدفع  ما 
على  �إير�ن  مب�ساندة  �لتم�سك 
و�القت�سادي،  �ل�سيا�سي  �مل�ستوى 
منح  عدم  على  حر�سه  يف  يتمثل 
وال  �الإير�ين،  للنظام  �لفر�سة 

ي�سيطر  �لتي  �ملوؤ�س�سات  �سيما 
للتخل�ض  �ملحافظ،  �لتيار  عليها 
باالتفاق  �خلا�سة  �اللتز�مات  من 
�لنووي �أو �الجتاه نحو دعم برنامج 
�ل�سو�ريخ �لبالي�ستية مبا يهدد �أمن 

�ل�رشق �الأو�سط.
�ساأن  من  يكون  فقد  ثم  ومن 
�إثبات ح�سن نية  �الآلية  �إقر�ر هذه 
�الحتاد �الأوروبي بالتز�مه بحماية 
�ملكت�سبات �ل�سيا�سية و�القت�سادية 
لالتفاق �لنووي، وذلك على �لرغم 
�الأوروبية  �ل�رشكات  �إحجام  من 
�رش�ء  �أو  �إير�ن  يف  �ال�ستثمار  عن 
�لعقوبات  �الإير�ين مبوجب  �لنفط 

�الأمريكية.

تاأثري �سعيف

�مل�سئولية  �إن  �لقول  ميكن  رمبا 
�ل�سيادية �مل�سرتكة من قبل �لقوى 
�لثالث لتنفيذ �الآلية �جلديدة هى 
�أحد �أهم �ملتغري�ت �لتي قد تعمل 
قيام  فر�ض  وتقليل  على جناحها، 
�الإد�رة �الأمريكية بفر�ض عقوبات 
دول  �لثالث  �أو  ذ�تها  �الآلية  على 

�ل�سابقة.
 ف�ساًل عن ذلك، فاإن طبيعة �الآلية 
يف  �لتجارة  ت�سهيل  ت�سمل  نف�سها 

�الإن�سانية  �الأغر��ض  ذ�ت  �ل�سلع 
و�الأدوية،  �لغذ�ئية  �ملنتجات  مثل 
وهى �لتي مت ��ستثناءها باالأ�سا�ض 
وهو  �الأمريكية،  �لعقوبات  من 
�لثالث  �الأوروبية  �لدول  مينح  ما 
�خل�سوع  دون  للت�رشف  م�ساحة 
للعقوبات �الأمريكية، على نحو ما 
�أكد عليه وزير �خلارجية �الأمريكي 
مايك بومبيو، يف دي�سمرب �ملا�سي، 
�الآلية على  �قت�رشت  �إذ  �أنه  بقوله 
جمرد تلبية �الحتياجات �الإن�سانية 
لل�سعب �الإير�ين، فاإنها لن تتعر�ض 

للعقوبات �الأمريكية.
�الإد�رة  قللت  فقد  ذلك،  ومع 
�الأمريكية يف �الأيام �ملا�سية من 
يف  �الأوروبية  �الآلية  جناح  فر�ض 
�إثناء �جلهود �الأمريكية ملمار�سة 
�أق�سى �ل�سغوط �القت�سادية على 
�لذي  �لوقت  يف  وذلك  طهر�ن، 
وز�رة  عرب  تهديدها  فيه  جددت 
�خلز�نة باأن قيام �أى كيان �أوروبي 
للعقوبات  خا�سع  ن�ساط  باأى 
�الأمريكية مع �إير�ن �سوف يحرمه 
�أو  مالية  تعامالت  �أى  �إجر�ء  من 

جتارية يف �ل�سوق �الأمريكية. 
�الإد�رة  تق�سده  ما  ورمبا 
�الأمريكية من تهديد�تها �ل�سابقة 
ذ�ت  �ل�سلع  ��ستهد�ف  لي�ض 
ذ�تها،  حد  يف  �الإن�ساين  �لطابع 

�إدر�ج  فر�ض  تقوي�ض  و�إمنا 
�الإير�ين  �لنفط  قطاع  منتجات 
�إن  �لذي  �الأمر  �الآلية،  بهذه 
تاأثري  من  �سك  بال  �سيحد  حدث 
قطاع  على  �الأمريكية  �لعقوبات 
جنب  �إىل  جنبًا  �الإير�ين،  �لطاقة 
دول  م�ساركة  فر�ض  تقليل  مع 
)على  �جلديدة  باالآلية  �أخرى 
�أو  رو�سيا(  �أو  �ل�سني  �الأخ�ض 
حتى م�ساركة �ل�رشكات �الأوروبية 

�لكربى بها.
�إنه  �لقول  ميكن  عليه،  وبناًء 
�الأمريكية  �لتهديد�ت  �سوء  على 
�لكيانات  ترغب  لن  �ل�سابقة، 
�لكربى  �الأوروبية  و�ل�رشكات 
�جلديدة  �الآلية  يف  �مل�ساركة 
�لتجارية  مب�ساحلها  و�ملخاطرة 
�لواليات  مع  و�ال�ستثمارية 
�لعديد  دفع  ما  وهو  �ملتحدة، 
على  �لتاأكيد  �إىل  �الجتاهات  من 
�أن �ل�رشكات �الأوروبية �ل�سغرية �أو 
قدرة  �أكرث  تكون  رمبا  �ملتو�سطة 
�الآلية  با�ستخد�م  �ملخاطرة  على 
�نخفا�ض  مع  �سيما  ال  �جلديدة، 
�نك�سافها بال�سوق �الأمريكية، وهو 
ما �سوف ينتج عنه بنهاية �ملطاف 
حتجيم دور �الآلية وتقلي�ض فر�ض 
و�الحتاد  �إير�ن  بني  �لتجارة 

�الأوروبي يف �لفرتة �ملقبلة. 



والية امل�سيلة
دائرة امل�سيلة
بلدية امل�سيلة

�إعالن
يعلن رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي لبلدية امل�سيلة

ب�أن ال�سيد. جودي حمزة /�سعود
قد تقدم بطلبه من اأجل اإن�س�ء م�رشوع خمبزة 

وحلوي�ت
ب�لعنوان:حي 38م�سكن ت�س�همي العم�رة 07حمل 

رقم 04 بلدية امل�سيلة والية امل�سيلة
بن�ءاعلى جدول اإر�س�ل رقم 19\2019بت�ريخ 
2019/02/03_فرع املن�س�أت واملوؤ�س�س�ت 

امل�سنفة
يعني ال�سيد/بن خ�لد مراد حم�فظ حمقق لكل 

االإقرتاح�ت واالإعرت�س�ت امل�رشح به� ب�ملديرية 
التقنية املوجودة ب�لبلدية ولذلك ملدة 15يوم�

رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
�لديو�ن �لعمومي للمح�ضرة �لق�ضائية 

�لأ�ضتاذة معزوز نبيلة 
حم�رشة ق�س�ئية لدى جمل�س ق�س�ء تيب�زة 

حي 100 م�سكن عم�رة �س  11 �سقة  رقم 02 الط�بق االأر�سي، ال�رشاقة 
اله�تف : 05.51.48.59.23

االإعالن عن بيع عق�ر حمجوز ب�ملزاد العلني
امل�دة 749 من ق اإ م و اإ

اأنه تنفيذا ال�سند التنفيذي املتمثل يف حكم �س�در عن حمكمة ال�رشاقة ق�سم املدين ، الفهر�س رقم 12/03381 ، ق�سية رقم 12/00957 ، املوؤرخ يف  تعلن املح�رشة الق�س�ئية املوقعة اأدن�ه 
2012/06/20 املمهور ب�ل�سيغة التنفيذية امل�سلمة بت�ريخ 2013/07/01 ، حتت رقم 13/1050.

بعد االإطالع على االأمر ب�حلجز العق�ري ال�س�در عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بت�ريخ 2015/03/26 رقم الرتتيب 15/01414 بعد االإطالع على االإ�سه�ر العق�ري الأمر احلجز ب�ملح�فظة العق�رية 
املوؤرخ يف 2015/05/11  جملد 754 رقم 32 

بعد االإطالع على االأمر االإ�ستعج�يل ال�س�در عن رئي�س املحكمة االإدارية ب�لبليدة ، الق�سم اال�ستعج�يل ،  املوؤرخ يف 2013/12/30 فهر�س رقم 13/03577 ، رقم 13/02670.
بعد االإطالع على القرار ال�س�در عن جمل�س ق�س�ء تيب�زة ، الغرفة العق�رية ، املوؤرخ يف 2014/07/06 ، فهر�س رقم 14/01218 رقم امللف 14/01335.

بعد االإطالع على االأمر اال�ستعج�يل ال�س�در عن رئي�س الق�سم االإ�ستعج�يل ب�ل�رشاقة املوؤرخ يف 2015/07/08، فهر�س رقم 15/04819 رقم اجلدول 15/04225.
بعد االإطالع على اإيداع حكم ق�س�ئي لالإ�سه�ر موؤرخ يف 2014/12/07 فهر�س رقم 2014/691 لدى مكتب االأ�ست�ذ فتي�س كم�ل موثق بئر مراد راي�س.

بعد االإطالع على ال�سه�دة العق�رية ال�س�درة عن املح�فظة العق�رية لل�رشاقة ، اإدارة االأمالك الوطنية موؤرخة يف 2016/07/16
بعد االإطالع على م�ستخرج ال�رشيبة العق�رية �س�درة عن مديرية ال�رشائب لل�رشاقة بت�ريخ 2015/10/04.

بعداالإطالع على تقرير اخلربة املودعة لدى اأم�نة �سبط املحكمة بت�ريخ 2016/06/16 حتت رقم  2016/0595
فقد مت اإيداع ق�ئمة �رشوط البيع املعدة من قبلن� ب�أم�نة �سبط حمكمة ال�رشاقة بت�ريخ 2016/08/15 حتت رقم 2016/06 و املوؤ�رش عليه� من قبل رئي�س حمكمة ال�رشاقة و ذلك ب�س�أن بيع 

العق�ر املحجوز حجزا عق�ري� ب�ملزاد العلني .
لف�ئدة : ال�سيد حفن�وي ر�سيد .

ال�س�كن ب : بو�س�وي املركزي RHP   رقم 66 ، ال�رشاقة .
�سد : ال�سيد �رشيف علي

ال�س�كن ب : حي نزايل �رشيف )ك�مل� �س�بق�( رقم 122 ال�رشاقة .
التعيني : 

قطعة اأر�س ك�ئنة ببلدية ال�رشاقة والية اجلزائر ب�ملك�ن امل�سمى �س�بق� جتزئة ك�مل� حي نزايل �رشيف م�س�حته� 150 م2 حتمل الرقم 122 ح�سب خمطط التجزئة ، يحده� من ال�سم�ل ممر و 
من ال�رشق قطعة رقم 121 و من ال�رشق قطعة رقم 117 و من الغرب القطعة رقم 127 ، ال هذا العق�ر اإىل ال�سيد �رشيف علي عن طريق ال�رشاء مبوجب العقد املحرر على يد االأ�ست�ذة بن ع�مر 

بلري مليكة موثقة ب�ل�رشاقة 10 و 2010/06/17 فهر�س رقم 2010/179 و امل�سهرة ن�سخة منه ب�ملح�فظة العق�رية ب�ل�رشاقة بت�ريخ 2010/08/15 حجم 474 رقم 41.
و ان ال�سعر االفتت�حي للعق�ر حمل البيع قد حدد من قبل اخلبري الق�س�ئي 18.000.000.00 دج ثم�نية ع�رش مليون دين�ر جزائري 

و انه مت حتديد جل�سة االعرتا�س�ت ليوم الثالث�ء املوافق ل 2016/09/20 مبكتب رئي�س املحكمة على ال�س�عة الع��رشة �سب�ح� 10:00 �سب�ح� 
و انه مت ت�أجيل جل�سة البيع ب�ملزاد العلني ليوم االحد املوافق ل 03 /03 /2019 ق�عة اجلل�س�ت رقم 02 على ال�س�عة الت��سعة �سب�ح� 09:00  �سب�ح� 

ملزيد من املعلوم�ت يرجى االت�س�ل مبكتب املح�رشة الق�س�ئية ب�لعنوان و الرقم املدون اأعاله . 

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�ضعبية
ب��سم ال�سعب اجلزائري

حكم
جمل�س ق�س�ء : تيب�زة

حمكمة : ال�رشاقة
الق�سم : �سوؤون االأ�رشة

رقم اجلدول : 18/08917          ب�جلل�سة العلنية املنعقدة مبقر حمكمة ال�رشاقة
رقم الفهر�س : 19/00528         بت�ريخ ال�س�بع ع�رش من �سهر ج�نفي �سنة األفني و ت�سعة ع�رش

ت�ريخ احلكم : 19/01/17          برئ��سة ال�سيد)ة( : طوري�س �سليمة            ق��سي
مبلغ الر�سم /450 دج               و مب�س�عدة ال�سيد)ة( : لعرينونة فريدة         اأمني �سبط

                                       و بح�سور ال�سيد)ة( : زروين ن�سيمة         وكيل جمهورية 
�سدر احلكم االتي بي�نه

بني ال�سيد )ة( :
 01(حج�ن مرمي         مدعي                  ح��رش

العنوان : حي عي�س�ت اإيدير ال�رشاقة اجلزائر
املب��رش للخ�سومة بنف�سه

�سد /
01(حج�ن حميدة                                                       مدعي عليه              ح��رش

العنوان : حي عي�س�ت ايدير ال�رشاقة
املب��رش للخ�سومة بنف�سه

02(وكيل اجلمهورية                                                  ح��رش                     ح��رش

و لهذه �لأ�ضباب
حكمت املحكمة ح�ل ف�سله� يف ق�س�ي� �سوؤون االأ�رشة علني� ، ح�سوري� ، يف اأول درجة يف ال�سكل : قبول الدعوى

يف املو�سوع : امل�س�دقة على تقرير اخلربة املنجز من طرف اخلبري بن ميمون عبد الق�در املودع لدى اأم�نة �سبط املحكمة بت�ريخ 25-11-2018 حتت رقم 1311/18 ، و ب�لنتيجة احلكم ب�حلجر 
على املدعى عليه� " حج�ن حميدة" ابنة بوجمعة و ت�غليت ح�سني املولودة بت�ريخ 06-11-1976 ب�لق�سبة ، و تعيني اأخته� املدعية " حج�ن مرمي " مقدم� عليه� لرع�يته� و اإدارة �سوؤونه� ، مع اإلزام 

املدعية بن�رش منطوق هذا احلكم ب�إحدى اجلرائد اليومية ال�س�درة ب�للغة العربية 
- اأمر �س�بط احل�لة املدنية لبلدية الق�سبة بت�سجيل افتت�ح التقدمي على ه�م�س �سه�دة ميالد املحجور عليه� و ب�سجالت احل�لة املدنية املعدة لذلك ب�سعي من الني�بة الع�مة .

مع حتميل املدعية امل�س�ريف الق�س�ئية .
- بذا �سدر هذا احلكم و اأف�سح به ب�جلل�سة العلنية املنعقدة ب�ملك�ن و الت�ريخ املذكورين اأعاله و وقعن�ه نحن الرئي�س و اأمني ال�سبط .

ANEP N°: 1916003989 �لو�ضط:2019/02/17

�لو�ضط:2019/02/17

�لو�ضط:2019/02/17 �لو�ضط:2019/02/17

�لو�ضط:2019/02/17
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موؤ�س�سات الأ�سرى

االحتالل اعتقل )506( فل�سطينيني خالل جانفي 2019
رام اهلل: اعتقلت قوات الحتالل )509( فل�سطينيني/ات من الأر�ض الفل�سطينية املحتلة، خالل �سهر كانون الثاين/ يناير 2019، من بينهم )89( طفاًل، و)8( من الن�ساء. وت�سري موؤ�س�سات الأ�سرى 

وحقوق الإن�سان )نادي الأ�سري الفل�سطيني، موؤ�س�سة ال�سمري لرعاية الأ�سري وحقوق الإن�سان، هيئة �سئوون الأ�سرى واملحّررين(؛ �سمن ورقة حقائق اأ�سدرتها اليوم، اإىل اأن �سلطات الحتالل 
اعتقلت نحو )102( مواطنني من مدينة القد�ض، و)88( مواطنًا من حمافظة رام اهلل والبرية، و)80( مواطنًا من حمافظة اخلليل، و)55( مواطنًا من حمافظة جنني، ومن حمافظة بيت حلم )62( 
مواطنًا، فيما اعتقلت )30( مواطنًا من حمافظة نابل�ض، ومن حمافظة طولكرم اعتقلت )30( مواطنًا، واعتقلت )25( مواطنًا من حمافظة قلقيلية، اأما من حمافظة طوبا�ض فقد اعتقلت �سلطات 

الحتالل )8( مواطنني، فيما اعتقلت )6( من حمافظة �سلفيت، واعتقلت )10( من حمافظة اأريحا، بالإ�سافة اإىل )10( مواطنني من قطاع غزة.

واملعتقلني  الأ�رسى  عدد  بلغ  وبذلك 
الحتالل  �سجون  يف  الفل�سطينيني 
حّتى تاريخ 31 كانون الثاين 2019 نحو 
بلغ  فيما  �سيدة،   )48( منهم   ،)5700(
�سجون  يف  الأطفال  املعتقلني  عدد 
الحتالل نحو )230( طفاًل. ويف �سياق 
الإداري،  العتقال  �سيا�سة  تكري�س 
اأ�سدرت �سلطات الحتالل )95( اأمراً 
جديداً،  اأمراً   )50( بينها  من  اإدارياً، 
اإىل  الإداريني  املعتقلني  عدد  وو�سل 

نحو )500( معتقل.
وفيما يلي ت�سليط على واقع املعتقلني 
واأبرز  الحتالل،  معتقالت  يف 
ال�سيا�سات والإجراءات التي مار�ستها 
كانون  �سهر  خالل  الحتالل  �سلطات 

الثاين:

اأ�سرى معتقل "عوفر" 
واعتداء قوات القمع الأ�سد 

منذ اأكرث من ع�سرة اأعوام

لإدارة  التابعة  القمع  قوات  نفذت 
�سهر  خالل  الحتالل  معتقالت 
جانفي 2019 عملية قمع واعتداء على 
"عوفر"،  معتقل  القابعني يف  الأ�رسى 
منذ  الأ�رسى  على  الأ�سد  واُعتربت 
اأكرث من ع�رس �سنوات، ووفقاً للمتابعة 
والتي  العتداء  لعملية  جرت  التي 
بداأت يف تاريخ الـ20 من جانفي 2019، 
 )17( ق�سم  اقتحمت  كبرية  قوة  فاإن 
قمع  بعمليات  و�رسعت  املعتقل،  يف 
الأ�رسى،  ملقتنيات  وتخريب  وتفتي�س 
اتخاذ  اإىل  الأ�رسى  دفع  الذي  الأمر 
باإرجاع  متثلت  احتجاجية  خطوات 

وجبات واإغالق الأق�سام.
 ومل يتوقف العتداء عند هذا احلد، 

بل ا�ستاأنفت قوات القمع عملية القمع 
املوافق  التايل  اليوم  يف  والعتداء 
اأعنف  �سجل  والذي   2019 21 جانفي 
القمع  وقوات  الأ�رسى  بني  مواجهة 
قوات  اقتحمت  حيث  �سنوات  منذ 
وحدات  ثالث  من  املكونة  القمع 
واليماز"  واملت�سادة،  "درور،  وهي: 
على  بالعتداء  و�رسعت   )15( ق�سم 
على  ورداً  املربح،  بال�رسب  الأ�رسى 
ذلك قام الأ�رسى داخل الق�سم باإحراق 
الع�سيان  حالة  واإعالن  غرفتني، 

والتمرد على اإدارة املعتقالت.
وبعد �ساعات ا�ستدعت اإدارة املعتقل 
وحدات  وهي  اإ�سافية،  قمع  قوات 
وبداأت  بال�سالح  املدججة  "اليمام" 
بر�س الأ�رسى بالغاز، واإطالق القنابل 
املطاط،  والر�سا�س  ال�سوتية، 
والكالب  الهراوات،  وا�ستخدمت 
لغرف  الأق�سام  وحولت  البولي�سية. 
الأ�رسى  مقتنيات  من  جمردة  عزل 
وقطعت  كما  الكهربائية،  والأجهزة 
ولحقاً  عنها،  الكهربائي  التيار 
 )11( الأ�رسى غرفتني يف ق�سم  اأحرق 
كاحتجاج جديد على ا�ستمرار عملية 

القمع .
احلقوقية  املوؤ�س�سات  ملتابعة  ووفقاً 
امل�سابني  الأ�رسى  عدد  و�سل  فقد 
من  اأكرث  اإىل  العتداء  ذروة  خالل 
ما  الإ�سابات  توزعت  اأ�سرياً،   )150(
بالر�سا�س  واإ�سابات  الك�سور،  بني 
غالبيتها  خمتلفة  وجروح  املطاط، 
اإ�سابات  عن  عدا  الراأ�س،  منطقة  يف 
بالغاز، وحالت هلع ورعب اأُ�سيب بها 
بهم،  اخلا�سة  الأق�سام  يف  الأطفال 
الأ�رسى  من  جزء  نقل  جرى  حيث 
التابعة  امل�ست�سفيات  اإىل  امل�سابني 
اإىل  غالبيتهم  اإعادة  ومت  لالحتالل، 

املعتقل، علماً اأن جزءاً من الإ�سابات 
جرى معاجلتها داخل املعتقل.

وبعد جل�سات متت بني ممثلي الأ�رسى 
الأ�رسى  وممثلي  املعتقل،  داخل 
وخاللها  الأخرى،  املعتقالت  يف 
من  �سل�سلة  املعتقالت  اإدارة  اأعلنت 
الذي  الأمر  الأ�رسى،  بحق  العقوبات 
احلوار  ف�سل  واأعلنوا  الأ�رسى  رف�سه 
جديدة،  ن�سالية  بخطوات  والبدء 
لحقاً  اُ�ستاأنف  الذي  احلوار  وانتهى 
العقوبات  عن  املعتقل  اإدارة  برتاجع 
الأدنى  باحلد  والكتفاء  اأعلنتها،  التي 
لالأ�رسى  العالج  منها، و�سمان تقدمي 
الأمور  وعودة  ومتابعتهم،  امل�سابني 
تدريجياً اإىل ما كانت عليه قبل عملية 

القمع داخل املعتقل.

اعتقال ال�سحفيني �سيا�سة 
عقاب م�ستمرة:

ت�ستهدف  الحتالل  قوات  زالت  ما 
اليومية  اعتقالتها  حمالت  يف 
 (18) يقبع  حيث  ال�سحفيني/ات، 
الحتالل،  معتقالت  داخل  �سحفياً/ة 
معتقلني  وثالثة  اأ�سريات،  ثالث  منهم 
حكماً  يق�سيان  واأ�سريان  اإداريني، 
الأحكام  ذوي  من  واثنان  باملوؤبد 
كانون  نهاية �سهر  العالية، وذلك حّتى 
ال�سحفيني/ات  اعتقال  وياأتي  الثاين. 
اجلماعي  العقاب  �سيا�سة  من  كنوع 
بحق  الحتالل  قوات  تنتهجها  التي 
ومنهم  الفل�سطيني  ال�سعب  فئات 
ال�سحفيني/ات، اإ�سافة اإىل ا�ستهداف 
ف�سح  على  تعمل  التي  ال�رسيحة  هذه 
من  وانتهاكاته  الحتالل  ممار�سات 
خالل نقل �سورة الإن�سان الفل�سطيني 
لكل  وظلم،  قمع  من  يتعر�س  وما 

م�سامع العامل.

     اعتقال ال�سحفيني 
�سجاعية" و"�سامح  "ح�سني 
منا�سرة" والتحقيق معهم:

اأفرجت   2019 جانفي  �سهر  خالل 
ال�سحفي  قوات الحتالل عن كل من 
"ح�سني �سجاعية" و "�سامح منا�رسة" 
العتقال  من  متوا�سل  �سهر  بعد 
قا�سية  ظروف  يف  معهم،  والتحقيق 
وقد  تكفا"،  "بتاح  حتقيق  مركز  يف 
ال�رسيكة  للموؤ�س�سات  ال�سحفيني  اأكد 
التحقيق  فرتة  خالل  تعر�سوا  اأنهم 
حلظة  من  املعاملة  و�سوء  للتعذيب 

ال�سحفي  اأكد  فقد  الأوىل،  العتقال 
اعتقاله  حلظات  ومنذ  اأنه  �سجاعية 
التحقيق  اإىل مكان  نقله  واأثناء  الأوىل 
اأحد  قبل  من  بالراأ�س  ل�رسبة  تعر�س 
التي  الع�سكرية  الآلية  داخل  اجلنود 
النقل فيها، وكان حينها �سجاعية  يتم 
الع�سكرية  الآلية  اأر�سية  على  يجل�س 
هذا  العينني،  ومغّطى  اليدين  مكبل 
اللفظية  والإهانات  ال�ستم  عن  عدا 
بحقه.   اجلنود  بها  يتلفظ  كان  التي 
ال�سحفيان  اأكد  فقد  ذلك  اإىل  اإ�سافة 
التي  التحقيق  جل�سات  وخالل  اأنه 
تعر�سا  طويلة  ل�ساعات  ت�ستمر  كانت 
املتوا�سل  ال�سبح  طريق  عن  لتعذيب 
على كر�سي التحقيق، والتي تكون فيها 
وهذا  للخلف  مكّبلة  والأيدي  الأرجل 
يرهق ج�سد الأ�سري، عدا عن �سيا�سة 
التحقيق  نتيجة  النوم  من  احلرمان 

املتوا�سل.

العتقال  جتديد        Ø
الإداري بحق ال�سحفيني 

"حممد  �ساهني" و  "اأ�سامة 
اأنور منى" :

�سيا�سة  من  ال�سحفيني  ي�سلم  مل 
فهناك  التع�سفية،  الإداري  العتقال 
رهن  يقبعون  اإداريني  معتقلني  ثالثة 
وا�سحة  تهمة  دون  الإداري  العتقال 
ملف  اإىل  ال�ستناد  يتم  فقط  بحقهم، 
�رسي يتم تداوله بني النيابة الع�سكرية 
دون  الع�سكرية  املحكمة  وقا�سي 
حمامية  اأو  للمعتقل  حق  اإعطاء 
�سد  املوجهة  املواد  على  لالإطالع 
العتقال  ي�سبح  وبذلك  املعتقل، 
املعتقل  ليم�سي  امللف  هذا  بحجة 
وغري  ممكنة  فرتة  اأطول  الإداري 
الأ�رس،   داخل  مدتها  انتهاء  معروف 
اجلماعي  العقاب  �سيا�سة  من  كنوع 
النف�سي  التعذيب  اأ�سكال  من  و�سكل 

بحق املعتقل وعائلته.
املن�رسم  الثاين  كانون  �سهر  خالل 
العتقال  الحتالل  قوات  جددت 
ال�سحفي  من  كل  بحق  الإداري 
"اأ�سامة �ساهني" مدير مركز الأ�رسى 
جديدة،  �سهور   4 ملدة  للدرا�سات 
يف  �ساهني  اعتقال  مت  اأنه  العلم  مع 
وال�سحفي  العام 2018،  اأيار من  �سهر 
"حممد اأنور منى" الذي اعتقلته قوات 
الحتالل يف �سهر اآب من العام 2018، 
ومت  نابل�س"،  "هوا  اإذاعة  مدير  وهو 
بحقه  الإداري  العتقال  اأمر  جتديد 

ملدة 6 �سهور جديدة.

يف موا�سلة ل�سيا�سة 
العقاب اجلماعي.. عائلة 

الربغوثي منوذجًا

الإ�رسائيلية  الحتالل  �سلطات  تعمد 
وخطرية  ممنهجة  ظاهرة  انتهاج  اإىل 
�سيا�سة  وهي  الأخرية،  الأعوام  خالل 
التي  اجلماعية  العائلية  العتقالت 
تطال الأب والأم والبن والبنة وال�سهر 
وغريهم من ذات العائلة، ما يدلل على 
�سيا�سة خطرية ومنظمة متار�س �سد 
الفل�سطينيني، وعلى التطرف املتزايد 
يتعمد  حيث  الحتالل،  �سلطات  لدى 
املعتقل  اإيذاء  اإىل  بذلك  الحتالل 
وحميطه العائلي ون�سيجه الجتماعي 
لعائلة  احلياة  وقتل  منهم  والنتقام 

الأ�سري.
تعر�ست  الثاين  كانون  �سهر  وخالل 
الربغوثي،  �سالح  ال�سهيد  عائلة 
يف  العتقال  حمالت  من  للمزيد 
اجلماعية،  العقوبات  �سيا�سة  اإطار 
الثاين  كانون  من  الثامن  تاريخ  ففي 
بعد  عا�سم  �سقيقه  الحتالل  اعتقل 
مطاردة ا�ستمرت قرابة ال�سهر و�سبق 
ذلك اعتقال �سقيقيه حممد وعا�سف 
ذلك  وحلق  الربغوثي،  عمر  ووالده 
�سباط  �سهر  خالل  والدته  اعتقال 

عند  الأمر  يتوقف  ومل  اجلاري، 
عائلته من الدرجة الأوىل، فبلدة كوبر 
الأعلى  هي  اعتقالت  ن�سبة  �سهدت 
ليلة  منذ  والبرية  اهلل  رام  يف حمافظة 
الإعالن عن ا�ست�سهاد �سالح يف تاريخ 

الثاين ع�رس من دي�سمرب 2018.
للمتابعة فاإن العقاب اجلماعي  ووفقاً 
�سواء  العتقال،  مراحل  كل  يف  ميتد 
ا�ستخدام  عرب  وذلك  التحقيق  خالل 
الأ�سري،  على  لل�سغط  كو�سيلة  العائلة 
وهذا ما حدث متاماً مع عائلة ال�سهيد 
�سلطات  با�رست  حيث  الربغوثي، 
الحتالل بتنفيذ عملية انتقامية بحق 
زنازين  يف  زجهم  خالل  من  العائلة 
معهم  والتحقيق  "امل�سكوبية"  معتقل 

ب�سكل مكثف ومتوا�سل.
عملية  اأثناء  عا�سم  الأ�سري  وتعر�س 
املربح،  بال�رسب  اعتداء  اعتقاله 
اإىل  نقله  قبل  الوعي  بفقدانه  ت�سبب 
فيما  "امل�سكوبية"،  حتقيق  مركز 
 – الربغوثي  ال�سهيد  والد  اُحتجز 
 66( العمر  من  البالغ  الربغوثي  عمر 
عاماً( يف ظروف قا�سية و�سعبة داخل 
زنازين "امل�سكوبية"، وتعر�س لتحقيق 
لو�سعه  مراعاة  اأدنى  دون  قا�ٍس 
لأكرث  ذلك  وا�ستمر  وعمره،  ال�سحي 
اإىل  حتويله  مّت  اأن  اإىل  اأ�سبوعني  من 
جنله  اإىل  اإ�سافة  الإداري،  العتقال 

عا�سف، وذلك ملدة ثالثة �سهور.



من �سيغطي الطفل نادر 
حجازي يف �سجنه؟

 ب�سام اأبو الرب

عاما(   42( حجازي  رنا  تت�ساءل 
والدة الطفل الأ�سري نادر حجازي 
الذي يقبع يف �سجن "جمدو"، من 
معتاد  فهو  �سجنه؟  يف  �سيغطيه 
قبل النوم على اأن اأغطيه بنف�سي، 

فيقول "ماما تعايل غطيني".
اأيام على اعتقاله ل اأعرف   "بعد 
الذي  الواقع  مع  �سيتعامل  كيف 
البيت  انتقل من   اأ�سبح فيه؟ فهو 
جمتمع  اإىل  والأمان  والأ�رسة 
فهذا  التجارب،  وخمتلف  غريب 
البيت  خارج  له  احتكاك  اأول 

واملدر�سة"، تقول حجازي.
اجلاري  ال�سهر  من  الرابع  يف 
الطفل  الحتالل  قوات  اعتقلت 
من  عاما(،   13( حجازي  نادر 
قرية روجيب �رسق نابل�س، عندما 
اأقرانه  مع  القدم  كرة  يلعب  كان 
يرتدي  وهو  البلدة،  اأطراف  على 
مالب�س الريا�سة، بعد كمني ن�سبه 
قيد  املنازل  اأحد  يف  الحتالل 

الإن�ساء.
ولدها  غرفة  حجازي  تدخل 
ومالب�سه  اأ�سياءه،  لتتفقد  نادر 
على  زالت  ما  التي  املدر�سية، 
ح�سالة  اإىل  ت�سري  فيما  حالها، 
قائلة  قليال،  وتهزها  ابنها  نقود 

"هذه لنادر".
العتقال  حادثة  من  يومني  "بعد 
ذهبنا اإىل املحكمة اأنا ووالده، مل 
اأ�ستوعب ما اأراه، طفل �سغري على 
غري هيئته، مكبل اليدين والرجلني 
يرتدي  الآيل"،  "الرجل  كما  ي�سري 
معطفا كبريا يفوق حجمه وقمي�سا 
كبريا، ل يوجد اأي معلم من معامل 

الطفولة فيه"، ت�سيف حجازي.
واخلوف  ولوالده  اإىل  ينظر  "كان 
حقيقة  يعي  ل  عليه،  ي�سيطر 
املوقف وطبيعة ما يحدث حوله، 
اأخرى،  حياة  على  معتاد  فهو 
واليوم هو مكبل الأطراف ويحيط 
له  ينظرون  ل  عمالقة،  جنود  به 
حلالته  بال  يعطون  ول  كطفل 

النف�سية" تتابع حجازي.
ولي�ست  وقا�سية  �سعبة  "التجربة 
تقول  الطفل"،  على  �سهلة 

حجازي.
وكانت حمكمة "�سامل" الحتاللية 
الطفل  ق�سية  يف  النظر  اأّجلت 
الثنني؛  اليوم  حتى  حجازي، 
التهام ح�سب  لالنتهاء من لئحة 
الحتالل  قوات  وتعتقل  ادعائهم. 
حمافظات  من  طفال   220 نحو 
القد�س،  فيها  مبا  الغربية  ال�سفة 
"عوفر"،  �سجني  على  موزعني 
و"جمدو"، وبع�سهم يواجه اأحكاما 
ح�سب  املوؤبد،  اإىل  ت�سل  عالية 

اح�سائيات نادي الأ�سري.

اىل  الذهاب  على  اعتادت  �سارة 
اليوم  نادر،  �سقيقها  مع  املدر�سة 
يف  بينهما  املناو�سات  تلك  تفتقد 
يوقظها  عندما  ال�سباح،  �ساعات 
ويزيل اللحاف عنها اإذا مل ت�ستجب 
ل�رسخاته، فهو اعتاد على ايقاظ 

اجلميع باكرا.
و�سقيقها  �سارة  جتل�س  فيما 
يت�سارك  الذي  �سعيد  الأ�سغر 
نادر، ومل يدخلها منذ  الغرفة مع 
ي�ستطع  مل  فهو  اعتقاله،  تاريخ 
اإىل  م�سرية  لوحده،  فيها  النوم 
علبة عطره التي بقيت على حالها، 
بعد  جدته  من  وهدايا  واألعاب 
عودتها من اأداء العمرة، وما زالت 
الوقت للعب بها  مغلفة فلم ميهله 

ب�سبب اعتقاله.  
حقوق  "اتفاقية  من   37 املادة 
اجلمعية  اأقّرتها  التي  الطفل"، 
 20 بتاريخ  املتحدة  لالأمم  العامة 
و�سادقت   ،1989 الثاين  ت�رسين 
"اإ�رسائيل" عليها عام 1991، ن�ست 
اأّل  الأطراف:  الدول  "تكفل  على: 
يتعر�س اأّي طفل للتعذيب اأو لغريه 
العقوبة  اأو  املعاملة  �رسوب  من 
القا�سية اأو الالاإن�سانية اأو املهينة. 
اأو  الإعدام  عقوبة  تُفر�س  ول 
ال�سجن مدى احلياة ب�سبب جرائم 
اأعمارهم  تقل  اأ�سخا�س  يرتكبها 
وجود  دون  �سنة  ع�رسة  ثماين  عن 
اإمكانية لالإفراج عنهم، واأّل يُحرم 
غري  ب�سورة  حرّيته  من  طفل  اأّي 

قانونية اأو تع�سفية".
عاما(   45( حجازي  �ساهر  ويعود 
اإىل  بالذاكرة  نادر،  الطفل  والد 
العام 1987، عندما خرج من منزله 
يحمل  املدر�سة،  اإىل  متوجها 
وطعامه  يد،  يف  جيبه  م�رسوف 
من  قوة  باغتته  حتى  بالأخرى، 
قرب  املتمركزة  الحتالل  جنود 
اإحدى  اإىل  و�ساقوه  بالطة،  خميم 

دورياتها.
وحدة  رئي�س  يعمل  الذي  حجازي 
�رسطة  يف  املتفجرات  هند�سة 
الوقت  ذلك  يف  اعتقل  نابل�س، 
فامل�سهد  عاما،   13 عمره  وكان 
يتكرر لكن هذه املرة مع ابنه، بعد 

32 عاما على احلادثة.  
ات�سال من  "تلقيت  يقول حجازي 
مت  اأنه  يخربين  الأ�سدقاء  اأحد 
وقتها  تذكرت  نادر،  ابني  اعتقال 
ما حدث معي عندما اعتقلت واأنا 
اىل  اقتادوين  وكيف  عمره،  بنف�س 

الدورية، واحتجزوين".
املوقف  ت�ستوعب  مل  "العائلة 
نادر  يفتقد  فالكل  اللحظة،  حتى 
الذي كان يحلم باأن يلتحق بالكلية 
حياته  يف  وي�ستمر  الع�سكرية، 
مرمى"،  حار�س  لي�سبح  الريا�سية 

ي�سيف حجازي.
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بقلم عي�سى قراقع

اأعدمت   2019/2/9 بتاريخ 
قوات الحتالل الطفلني حمزة 
�سلبي  وح�سن  عاما   17 �ستيوي 
العودة  م�سريات  يف  عاماً   14
يف  احلدودي  ال�سياج  على 
قاتلة  ر�سا�سات  غزة،  قطاع 
على  نار  اإطالق  ال�سدر،  يف 
جثة  القتل،  بهدف  الأطفال 
ال�سهيد ح�سن �سلبي دخل غرفة 
خالل  املدر�سة  يف  ال�سف 
الدر�س  قراأ  جثمانه،  ت�سييع 
الطالب،  زمالئه  على  الأخري 
مل يغلق الكتاب، نرث دمه، رمى 
روحه وم�سى اإىل الأبد، حترك 
ال�سغري، طار وانتف�س اجل�سد.

حممود  الفل�سطيني  الرئي�س 
مقاعد  تبقى  ان  رف�س  عبا�س 
حجرات  يف  فارغة  ال�سهداء 
مر�سوما  ا�سدر  املدر�سة، 
الطفل  لل�سهيد  مبقعد  رئا�سياً 
الوطني  باملجل�س  �سلبي  ح�سن 
واملركزي يف منظمة التحرير، 
وت�سمية قاعة اجتماعات اللجنة 
با�سمه،  فتح  حلركة  املركزية 
القاعات  كل  امتالأت  حينها 
املقتولني،  الأطفال  ب�سور 
ترفرف  الذبيحة  احلمامات 
بيت طفل  يف كل مكان، يف كل 
وفوق  ال�سارع  هذا  يف  �سهيد، 
لهذا  �سهيد،  املوجة  تلك 
لي�سطادوا  البحر  يق�سفون 
فنعيد  غزة  يق�سفون  الأطفال، 
ويف  الق�سف  حتت  موتنا  اإنتاج 
اجلنازات، هناك تربى النخالت 
الرمل  يف  الولدة  على  بطونها 
يرتفع  وهناك  القنابل،  حتت 
ال�سغار  حناجر  على  الوطن 

والأمهات.
احلقوقية  املوؤ�س�سات  تقارير 
وهي  موجعة  والإن�سانية 
طفال   2070 قتل  عن  تتحدث 
قوات  يد  على   2000 عام  منذ 
الحتالل، وان حماكم اإ�رسائيل 
الع�سكرية حتاكم �سنويا ما بني 
دون  قا�رس  700 طفل  اإىل   500
عادلة،  ملحاكمة  اإجراءات  اأية 
جثثا  اما  فل�سطني  فاأطفال 

ال�سياج،  على  اأو  الركام  حتت 
بني  يوميا  ت�سيل  الأطفال  دماء 
معذبني  اأ�رسى  واإما  حاجزين، 
وقد  حمرومني  م�سدومني 
كبلوا  الربيئة،  اأحالمهم  قيدوا 

اليدين وع�سبوا العينني.
احلقوقية  �سيلم  بيت  منظمة 
ك�سفت عن مقتل 290 فل�سطينيا 
عام 2018 من بينهم 55 قا�رساً، 
اإطالق  �سيا�سة  لنفالت  نتيجة 
اإ�رسائيل  تطبقها  التي  النار 
امل�سوؤولني  كبار  مب�سادقة 
ال�سيا�سيني والع�سكريني وبدعم 
حتول  الق�سائي،  اجلهاز  من 
جي�س  اإىل  اإ�رسائيل  جي�س 
القتلة  يحا�سب  احد  ول  للقتل، 
املتوا�سلة  اجلرائم  هذه  على 

واملنظمة.
ال�سياج  على  يقتلون  اأطفال 
ويف  احلواجز  وعلى  احلدودي 
ويف  الأحالم  يف  النوم،  غرف 
اليقظة، ال�سماء يف غزة ياب�سة، 
الغربية  ال�سفة  يف  الأر�س 
م�سلحة  خر�سانة  اإىل  حتولت 
اأ�سجار  وبال  ال�ستيطان  من 

ومالمح وعاطفة.
�سلبي  ح�سن  ال�سهيد  الطفل 
يلتقي  غزة  قطاع  �سكان 
ال�سهيدة القا�رس �سماح مبارك 
املحتلة،  القد�س  يف  �سنة   16
مريولها املدر�سي يرفرف فوق 
كثرية،  دماء  العالية،  الأ�سوار 
الأطفال  موت  مباركة،  دماء 

عملية  الأنباء،  وكالت  يربك 
اإعدام علنية يتعر�س لها الطفل 
مدينة  يف  �سنة   16 عبد  فواز 
الع�سكرية  املحكمة  البرية، 
قاتل  �رساح  تطلق  الإ�رسائيلية 
الطفل ندمي نوارة، احلاخاميون 
بقتلة  ي�سيدون  الإ�رسائيليون 
وعائلة  الرابي  عائ�سة  ال�سهيدة 
الأطفال  زال  ول  دواب�سة، 
يربكون الليل ويطاردون اجلراد 

امل�سلح يف �سماء غزة.
باملزيد  يطالبون  الإ�رسائيليون 
قائمة  ليمالأوا  القتل  من 
طالب  كما  الع�سكرية  الأهداف 
الإ�رسائيلي  اجلرنال  بذلك 
هيئة  رئي�س  كوحاف  افيف 
الفل�سطينيني  متوعدا  الأركان، 
بان يتعودوا على اأرقام م�ساعفة 
اأيام  هذه  �سارخاً  املوتى  من 
امل�سيح،  اأيام  ولي�س  ال�سيطان 
الطفل  ال�سهيد  �سقط  لهذا 
ح�سن نوفل 17 �سنة قبل قليل، 
الأطفال  ا�سطياد  اأ�سبح  ولهذا 
يجري يف عملية قتل جماعية، 
ال�سهيدة  امل�سعفة  ت�ستطع  مل 
امل�سابني،  اإنقاذ  النجار  رزان 
اإليهم،  ت�سل  ان  قبل  اأعدموها 
التعليمات  ح�سب  الإ�سابات 
كانت دقيقة يف الرقبة وال�سدر 

واجلمجمة.
الفارعة  خميم  ثانوية  اأطفال 
وعد  يطاردون  طوبا�س  يف 
مدن  با�ستذكار  امل�سئوم  بلفور 

املدمرة  وقراهم  اأجدادهم 
خالل النكبة، الأطفال يطاردون 
وزير اخلارجية الربيطاين بلفور 
وقادة  لطلبة  خطوها  بر�سائل 
يطاردون  واأطفال غزة  اجنليز، 
باأ�سماء  يهتفون  وهم  الحتالل 
ويكتبونها  املهجرة  قراهم 

بدمهم يف م�سريات العودة.
اللطيف  املرحوم عبد  ال�ساعر 
طفولته  �سظايا  يلملم  عقل 
احلمراء  بالطبا�سري  ويكتبها 
اأين  الطلبة  ي�سال  اللوح،  على 
جمنزرة،  �سرب  كل  يف  امل�سيح؟ 
يف  امل�سلح  اجلراد  ناقالت 
يف  نومي،  غرفة  يف  خاطري، 
التالميذ،  عيون  يف  �سجني، 
ح�سن  اأين  وفوقي،  حتتي 
�سلبي؟ تاأخر عن احل�سة الأوىل 
والأخرية، قويل يل: و�سل حيفا 

ولي�س املقربة.
على  عقل  اللطيف  عبد  يكتب 

اللوح:
ما يف�سل ال�سفة عن 
غزة �ساروخ وحاجز 

وجثة طفل يف مدر�سة 
ابتدائية، 

فلي�ست ال�سفة هي 
ال�سوت وغزة هي 

ال�سدى 
الأر�س هوية، الدم 

هوية، 
ال�سهداء ي�سمعوننا، 
لل�سهداء اآذان كونية.

�ساألني املرحوم ال�ساعر عبد اللطيف عقل ذات يوم: كيف اعلم حب امل�سيح وهذا املكان مزدحم باجلراد؟ مو�سحا ان 
غ�سب الأطفال حممول على احلب والرف�ض والدفاتر وامل�ساطر والطبا�سري املعجونة بالتوجع، وان لهم لغة خمتلفة 
من حوار ال�سماء مع القد�ض، مت�سي خميلتهم ابعد من مدى ال�سواريخ وحتليق الطائرات و�سربات الهراوات وقنابل 
الغاز، ل حدود عندهم للحلم، يزحفون ويلعبون ويكربون وميلئون مالب�سهم بالغبار والطني وحقائبهم باحلجارة 

والتني والزيتون، يقرعون جر�ض املدر�سة ويكون الوقت متاما للدر�ض واملظاهرة.

ال�سهيد ح�سن �سلبي... ل زال الأطفال

يطاردون اجلراد امل�سلح...



عي�شة ق.

�أكرب  ب�سكرة  �حتاد  فريق  وخرج 
�جلولة  نتائج  من  �مل�ستفيدين 
بعد �لفوز �لثمني �لذي �سجله يف 
�لقمة �لتي جمعته ب�سبيبة بجاية، 
�لذي  �لوحيد  �لهدف  كان  �أين 
كافيا  �لثاين  �ل�سوط  يف  �سجل 
�أجل  من  »�لزيبان«  �أبناء  لت�سكيلة 
للمو�جهة  �لثالث  �لنقاط  ح�سم 
يف  �لثالث  �ملركز  �إىل  و�ل�سعود 
رفقة  منا�سفة  �لرتتيب  جدول 
نقطة  بعد  وعلى  تلم�سان  ود�د 
و�حدة عن �لو�سيف ود�د تلم�سان 

�لذي فّوت فر�سة ثمينة من �جل 
�لتعرث  بعد  بال�سد�رة  �النفر�د 
�أمام  �لقو�عد  د�خل  �سجله  �لذي 
مولودية  �ل�سعود  على  مناف�سه 
و�حدة  بنقطة  �كتفى  �أين  �لعلمة، 
�لنتيجة  يف  متاأخر�  كان  بعدما 
�ل�سغط  جعلت  منا�سبتني،  على 
بينما  �ملالحقني،  من  عليه 
�سباق  مر�قبة  »�لبابية«  تو��سل 
نقاط  ثالث  بعد  على  �ل�سعود 
عاد  جهته،  من  �ل�سد�رة.  عن 
�لفوز جمدد�  �لقبة ملعانقة  ر�ئد 
�لتو�يل  على  تعرث�ت  �أربع  بعد 
وذلك على ح�ساب �ل�سيف �سبيبة 

�النت�سار  هذ�  و�سمح  �سكيكدة، 
من  �لعا�سمي  �لنادي  لت�سكيلة 
�لتنف�س قليال و�لتم�سك باآماله يف 
حتقيق �لبقاء بعدما �أ�سحى على 
منطقة  مغادرة  من  نقطتني  بعد 
�خلطر، بينما عاد �حتاد �حلر��س 
بنقطة ثمينة �أمام �مل�سيف �حتاد 
�خلطر،  عن  بعيد�  �أبقته  عنابة 
يفقدون  »بونة«  �أبناء  وجعلت 
على  �لتناف�س  يف  حظوظهم 
جمعية  �نتف�س  بينما  �ل�سعود، 
ترجي  �ل�سيف  �أمام  وهر�ن 
م�ستغامن بخما�سية لهدف جعلته 

ي�سعل �ل�سباق على �لبقاء

الإثارة والت�سويق ت�سود ال�سعود وال�سقوط بالرابطة الثانيةاأبناء الزيبان يخلطون اأوراق املقدمة ورائد القبة يتنف�س
ازدادت الأمور اإثارة وت�شويقا يف مقدمة جدول ترتيب الرابطة املحرتفة الثانية 
بعد مباريات اجلولة 22 التي جرت اأول اأم�س يف انتظار نتيجة اللقاء الذي جمع 

اأم�س فريقي �شريع غليزان والرائد جنم مقرة، حيث اأخلطت النتائج احل�شابات ب�شان 
التعرف على اأ�شحاب التاأ�شريات الثالث املوؤهلة اإىل ال�شعود لدوري الكبار والتي ت�شتد 

املناف�شة عليها قبل ثماين جولت على اإ�شدال ال�شتار عن املو�شم الكروي اجلاري

البطولة العربية 
للمالكمة اأكابر

اجلزائر تتوج 
بثماين ميداليات 

باملناف�سة 
العربية

 
للمالكمة  �لوطني  �ملنتخب  �أنهى 
رجال  �أكابر  �لعربية  �لبطولة 
منها  ميد�ليات  ثماين  بر�سيد 
وذلك  برونزيات  و5  ذهبيات   3
�ملناف�سة  من  �الأخري  �ليوم  عقب 
�ملن�رصم  �خلمي�س  �ختتمت  �لتي 
م�رص،  بالقاهرة  �ملعادي  مبركب 
وكانت �مليد�ليات �لذهبية �لثالث 
حممد  مزيان  من  كال  ن�سيب  من 
�آدم يف وزن �أقل من 49 كغ، ه�سام 
در�جي  وحمي�سي  كلغ   52 معو�س 
�مليد�ليات  عادت  بينما  كغ،   91
�سيد  �ملالكم  من  لكل  �لربونزية 
�حمد �ونان 60 كغ، عي�سى حفيظة 
كغ،   75 ك�رص�وي  �غيال�س  كغ،   64
وبن  كغ   81 بركات  �أمين  �أحمد 
و�سارك  كغ.   56 يو�سف  مومن 
فعاليات  يف  �جلز�ئري  �لوفد 
�إ�رص�ف  حتت  �لعربية  �ملناف�سة 
�ملتكون  �لوطني  �لفني  �لطاقم 
عبد   دين،  �حمد  �ملدربني  من 
و�سليمان  بوبكري  �حلفيظ 
�لوطني  �ملنتخب  وتوج  بلوني�س، 
للفن �لنبيل خالل �لطبعة �ملا�سية 
بالقاهرة بطال عربيا مبجموع ت�سع 
ميد�ليات منها ذهبيتني، 3 ف�سيات 
و4 برونزيات، و�سارك يف �لبطولة 
باالإ�سافة   ،2019 لالأمم  �لعربية 
�ىل �جلز�ئر وم�رص �لبلد �ملنظم، 
بكل  �الأمر  ويتعلق  بلد�ن،  ثمانية 
تون�س،�ملغرب،  �ليمن،  قطر،  من 

�لعر�ق، ليبيا، �لكويت و�ل�سود�ن.

بطولة اإفريقيا 2019 
لل�شراع �شنف »اأر 

اأ�س اإك�س«

اجلزائر حتت�سن 
املناف�سة ابتداء 

من ال�ساد�س 
اأكتوبر املقبل

�إفريقيا  بطولة  �جلز�ئر  حتت�سن 
لل�رص�ع 2019 يف �لتخ�س�س �الأوملبي 
من  و�سيد�ت  رجال  �إك�س«  �أ�س  »�أر 
باملدر�سة   2019 �أكتوبر   12 �إىل   6
وحتت  �ملائية  للريا�سات  �لوطنية 
ح�سبما  �ساطئ  باجلز�ئر  �ملائية 
�جلز�ئرية  �الحتادية  عنه  ك�سفت 
�ملنتخبات  و�ستتناف�س  لل�رص�ع، 
�لفوز  �أجل  من  �مل�ساركة  �الإفريقية 
�ل�سعي  عن  ف�سال  �لقاري،  باللقب 
لالألعاب  �لتاأهل  تاأ�سرية  القتطاع 
هذه  خالل  بطوكيو   2020 �الأوملبية 
لالأوملبياد.وح�سبما  �ملوؤهلة  �لبطولة 
�جلز�ئرية  �الحتادية  عنه  ك�سف 
�ل�رص�ع  زو�رق  �سباقات  »�ستدوم 
م�سيفة  دقيقة«،   25 �إىل   20 من 
يخو�سون  و�ل�سيد�ت  »�لرجال  �أن 
وحددت  منفردة«،  ب�سفة  �سباقاتهم 
�سبتمرب   30 تاريخ  �لفيدر�لية  �لهيئة 
2019 كاآخر �أجل لتاأكيد �مل�ساركة يف 

هذ� �ملوعد �لقاري.
ق.ر. 

رفقاء بن خليفة ا�شتاأنفوا اأم�س التح�شري ملقابلة وفاق �شطيف

لقاءان وديان �سمن الربنامج التح�سريي للكناري
فريق  ت�سكيلة  �أم�س  ��ستاأنفت 
مبلعبها  �لتدريبات  �لقبائل  �سبيبة 
حت�سري�  وزو  بتيزي  نوفمرب  �أول 
�ملو�سم  مناف�سات  من  تبقى  ملا 
تدّرب  حيث  �جلاري،  �لكروي 
�لالعبون م�ساء �لبارحة بعدما نالو� 
خو�سهم  عقب  و�حد  ليوم  ر�حة 
نهاية  بلوزد�د  �سباب  مقابلة 
�سهدت  و�لتي  �ملن�رصم  �الأ�سبوع 
�لهزمية،  �سقوطهم جمدد� يف فخ 
باتريك  �ملدرب  ف�سل  حيث 
�لتح�سري  يف  باكر�  �ل�رصوع  دوما 
�سيبقون  �لذين  وهم  للمناف�سة 
الأ�سبوعني  �ملناف�سة  عن  بعيدين 
ربع  �لدور  مباريات  ب�سبب برجمة 
قبل  �جلمهورية  لكاأ�س  �لنهائي 
�بتد�ء  �لوطنية  �لبطولة  ��ستئناف 
حيث  �لد�خل،  مار�س  �لفاحت  من 
»�لكناري«  ت�سكيلة  العبو  ي�ستقبل 
يف  نوفمرب  باأول  �سطيف  وفاق 
مبار�ة لن تقبل �لق�سمة على �ثنني 
�لرغبة  ظل  يف  �لقبائلي،  للنادي 
�سمن  �ملو�سم  �إنهاء  يف  �لقوية 

مر�كز �لبوديوم.
�ملدرب  ي�سطر  �أن  وينتظر 
مكثفا  برناجما  �لفرن�سي 
جو  يف  �إبقائهم  �أجل  من  الأ�سباله 
م�سادر  ك�سفت  حيث  �ملناف�سة، 
�سوف  �لت�سكيلة  �أن  �لفريق  من 
تلعب مقاتلتني وديتني خالل فرتة 
�لفر�سة  وهي  �ملناف�سة،  توقف 

من  ��ستغاللها  دوما  يريد  �لتي 
�أجل �لوقوف على جاهزية العبيه 
حت�سبا  �لعنا�رص  �أف�سل  و�ختيار 

للمو�عيد �لتي تنتظره.
رئي�س  رف�س  �سلة،  ذ�  �سياق  ويف 
مالل  �رصيف  �لقبائلية  �ل�سبيبة 
�سطيف  وفاق  من  نظريه  طلب 
مقابلة  تاأخري  ب�ساأن  حمار  ح�سان 
�لفريقني �ملقررة يف �لثاين مار�س 
�ساعة   48 �أو   24 ملدة  �لد�خل 
�لر�بع  �أو  �لثالث  يف  وبرجمتها 
�ن  ميكن  ال  �أنه  مو�سحا  مار�س، 
ملدة  مناف�سة  دون  فريقه  يبقي 
ظل  يف  �أ�سابيع،  ثالثة  تقارب 

�نعكا�س �الأمر بال�سلب على رفقاء 
�لالعب بن خليفة.

�لبطولة  تلعب  لن  �ل�سبيبة  مالل: 
�لعربية 

�لقبائل  �سبيبة  رئي�س  رف�س 
ناديه  خو�س  فكرة  مالل  �رصيف 
لالأندية  �لعربية  �لبطولة  مناف�سة 
�أو�سح  حيث  �ملقبلة،  ن�سختها  يف 
فريقه  �أن  �إعالمية  ت�رصيحات  يف 
�لعربية  �ملناف�سة  يخو�س  لن 
لهم  بالن�سبة  باعتبارها غري مهمة 
يرغبون  �أخرى  حتديات  وميلكون 

يف �لرتكيز عليها.
عي�شة ق.

البطولة املغاربية لكرة اليد اأ�شبال

اجلزائر تنهي املناف�سة 
يف املركز الثالث

لكرة  �جلز�ئري  �ملنتخب  �حتل   
يف  �لثالث  �ل�سف  �أ�سبال  �ليد 
بطولة  الأول  �لنهائي  �لرتتيب 
�سنة   17 من  �أقل  ل�سنف  مغاربية 
�ملنطقة �لوىل لالحتاد �الإفريقي 
�لثالث  �ليوم  ختام  يف  �ليد  لكرة 
و�الأخري من �ملناف�سة �لذي جرى 
بالعا�سمة  �جلمعة  �أم�س  �أول 
�ليوم  م�سابقات  وخالل  تون�س، 
�أمام  »�خل�رص«  خ�رص  �الأخري، 
بلقب  �ملتوج  �لتون�سي  �ملنتخب 
بينما   ،15-23 بنتيجة  �لدورة 
للمنتخب  �لثانية  �ملرتبة  عادت 
ح�سيلة  و�سملت  �ملغربي، 
�سمن  �لوطني  �لفريق  عنا�رص 

على  فوز  �ملغاربية  �لدورة  هذه 
ليبيا 23-14، تعادل �سد �ملغرب 
تون�س  يد  على  وهزمية   15-15
هذ�  خالل  و�سارك   ،15-23
�ملوعد �ملغاربي للكرة �ل�سغرية، 
�الأوىل  للمنطقة  و�ملخ�س�س 
لكرة  �الإفريقية  للكونفدر�لية 
�ليد كل من تون�س �لبلد �ملنظم، 

�جلز�ئر، �ملغرب وليبيا.
وجاء �لرتتيب �لنهائي على �لنحو 
�الأول  �ملركز  يف  تون�س  �لتايل 
ومتوج باللقب، �ملغرب يف �ملركز 
يف  وليبيا  ثالثا  �جلز�ئر  �لثاين، 

�ملركز �لر�بع و�الأخري.
وكالت

يواجه ترجي م�شتغامن الثالثاء املقبل

احتاد بلعبا�س يخو�س ترب�سا 
يف م�ستغامن منذ اأم�س

�حتاد  فريق  �لبارحة  م�ساء  �رصع 
حت�سريي  ترب�س  يف  بلعبا�س 
مدينة  يف  �الإد�رة  برجمته 
�إىل  �أيام  �ستة  ويدوم  م�ستغامن 
حيث  �ملقبل،  �خلمي�س  غاية 
�لتح�سريي  �لرتب�س  برجمة  ياأتي 
لت�سكيلة  �ملناف�سة  توقف  ب�سبب 
�أي  تلعب  مل  و�لتي  »�ملكرة«، 
�أيام،  ع�رصة  يقارب  ما  منذ  لقاء 
�لعا�سمة  �حتاد  و�جهت  عندما 
�لر�بطة  من   21 �جلولة  حل�ساب 
�ملحرتفة �الأوىل، وهو �الأمر �لذي 
يوؤثر كثري� على �لت�سكيلة �لتي لن 
�إىل  �لعودة  مع  موعد  على  تكون 
مباريات �لبطولة �لوطنية �سوى يف 
�لثاين مار�س �لقادم عندما تالقي 
�أهلي برج بوعريريج �سمن �جلولة 
�لغر�س  ولهذ�  �ملناف�سة،  من   24
بلعبا�س  �حتاد  �إد�رة  قررت 
عن  �بتعادها  فر�سة  ��ستغالل 
تاأجيل مو�جهتها  �ملناف�سة عقب 
�أمام ن�رص  عن �جلولة �ملن�رصمة 
يف  �مل�ساركة  ب�سبب  د�ي  ح�سني 
ونقل  لالأخري،  �لقارية  �ملناف�سة 
م�ستغامن  مدينة  �إىل  �لت�سكيلة 
ق�سري،  ترب�س  �إجر�ء  �أجل  من 

يعمل خالله �لطاقم �لفني بقيادة 
بوعكاز  معز  �لتون�سي  �ملدرب 
�لبطاريات  �سحن  �إعادة  على 
من  �لتعد�د  وحت�سري  لالعبيه 

كافة �لنو�حي.
�لت�سكيلة  تنقلت  �لغر�س  ولهذ� 
م�ستغامن،  �إىل  �لبارحة  ظهرية 
تدريبية  ح�سة  �أول  �أجرت  �أين 
يف  �النطالق  قبل  �الأم�سية  يف 
�ليوم،  من  �بتد�ء  �جلدي  �لعمل 
بتعد�د  �لفريق  وفد  تنقل  �أين 
مكتمل �إىل م�ستغامن بعد ��ستعادة 
تعافو�  �لذين  �مل�سابني  �لالعبني 
يعانون  كانو�  �لتي  �ال�سابات  من 
�إىل  �ليوم  �لفريق  ويتنقل  منها، 
�أم�سى  بعدما  �ل�سابالت  فندق 
فر�ج  �لر�ئد  فندق  يف  �أم�س  ليلة 
�لتدريبات،  مو��سلة  �أجل  من 
مبار�ة  برجمة  تعرف  و�لتي 
م�ستغامن  ترجي  نادي  �أمام  ودية 
�ملحرتفة  �لر�بطة  يف  �لنا�سط 
�لالعبني  �إبقاء  �أجل  من  �لثانية، 
و�لتح�سري  �ملناف�سة،  جو  يف 
�لبالد  �رصق  غلى  لتنقلها  بجدية 

من �أجل مالقاة �أهلي �لربج.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

على  الأول  امل�س�ؤول  يت�اجد 
ورطة  يف  ال�طنية  الفنية  العار�سة 
بخ�س��ص من�سب حرا�سة املرمى 
اأ�سحى على مقربة من  الذي  وه� 
اإفريقيا  كاأ�ص  مناف�سة  انطالق 
�سهر ج�ان املقبل  لالأمم املقررة 
احلل�  عن  يبحث  حيث  م�رص،  يف 
املن�سب  هذا  ب�سان  املنا�سبة 
والذي كان غلى وقت قريب حم�س�م 
للخ�رص  الأول  احلار�ص  ل�سالح 
املعطيات  تتغري  اأن  قبل  مب�حلي 
والتي  الأخرية  الثالث  اللقاءات  يف 
متدين  م�ست�ى  خاللها  ي�سجل 

�سباكه  تلقت  الذي  وه�  ومت�ا�سع 
�سبعة اأهداف كاملة يف امل�اجهات 
اجل�لة  يف  منها  اأربعة  الثالث، 
ال�سابقة على ملعبه اأمام الفي�سلي، 
اأمام  وهدفني  الفيحاء  اأمام  هدف 
التفاق  قائد  يتحمل  حيث  احد، 
يف  �سجلت  التي  الهداف  م�س�ؤولية 
اأ�سبح  التي  الأخطاء  ب�سبب  مرماه 
ي�اجه  الذي  وه�  فيها  ي�سقط 
انتقادات لذعة من طرف  �سل�سلة 
جماهري ناديه التي حملته م�س�ؤولية 
التي  ح�سبها  ال�ساذجة  الهداف 
النتائج  على  واأثرت  مرماه  دخلت 
الفريق يف املقابالت  التي �سجلها 
يدر�ص  ال�سدد،  هذا  ويف  الأخرية. 

بلما�سي عدة خيارات من اأجل منح 
باللعب  اآخرين  حلرا�ص  الفر�سة 
الأ�سا�سية خالل  الت�سكيلة  �سمن 
العر�ص الك�ري القاري خا�سة اأنه 
�سبق له الت�رصيح يف وقت �سابق 
اأنه لن يعتمد �س�ى على الالعبني 
اأكرث جاهزية ولن يك�ن للم�ساعر 
دورها يف خياراته التكتيكية، ويف 
�س�ف  الفر�سة  فاإن  ال�سياق  هذا 
الدين  للحار�ص عز  م�اتية  تك�ن 
م�ست�يات  يقدم  الذي  دوخة 
الذي  وه�  اأحد  ناديه  مع  كبرية 
على  الهزمية  تفادي  غلى  قاده 
بالت�سدي  قام  بعدما  ملعبه 
احتاد  ال�سيف  لعبي  لهجمات 

ال�سع�دي  الدوري  �سمن  جدة 
الذي جرى �سهرة اأول اأم�ص، غلى 
اآخحرون  حرا�ص  ميلك  جانبه 
واللعب  مب�حلي  تع�ي�ص  فر�سة 
يف كاأ�ص اإفريقيا على غرار مليك 
اللذان  زغبة  وم�سطفى  ع�سلة 
بالإ�سافة  ناديهما  رفقة  يتاألقان 
اإىل احلار�ص غايا مرباح الذي ل 
خالل  الدع�ة  يتلقى  اأن  ي�ستبعد 
وا�سل  حال  يف  املقبل  الرتب�ص 
التاألق مع ن�رص ح�سني داي والذي 
يق�ده اإىل اأدوار متقدمة يف خمتلف 
هذا  يخ��سها  التي  امل�سابقات 
كاأ�ص  ال�طنية،  بالبط�لة  امل��سم 

اجلمه�رية وكاأ�ص الكاف.

دوخة ع�شلة وزغبة مر�شحني خلالفته يف دورة م�شر

مبوحلي ي�ضكل �ضداعا لبلما�ضي ومكانته مهددة بالكان
اأ�شحى احلار�س الدويل اجلزائري راي�س وهاب مبوحلي ي�شكل �شداعا للناخب الوطني جمال بلما�شي بعد تراجع 

م�شتواه امللحوظ يف املباريات االأخرية التي يخو�شها مع ناديه االتفاق ال�شعودي، حيث بعد بداية مو�شم رائعة �شجلها 
حار�س عرين اخل�شر مع ناديه والذي قاده اإىل تقدمي مباريات كبرية واأنقذه يف مباريات عديدة من كابو�س االنهزام 

ن خالل الت�شديات الرائعة التي يقوم بها، حتّول االأمر اإىل  النقي�س بعدما اأ�شحى يتواجد يف مرحلة  فراغ وي�شجل 
التعرثات تلو االأخرى مع ناديه يف الدوري ال�شعودي

يف ظل تواجده حمل اهتمام من اأندية 
اجنليزية وايطالية

براهيمي يح�ضم م�ضتقبله 
بالرحيل عن الربتغال

بودبوز يطرد يف اأول 
مباراة باألوان �ضيلتا فيغو

انطالق البطولة اجلهوية 
للعدو الريفي بتيارت

اجلزائري  الدويل  الالعب  ح�سم 
م�ستقبله  ب�ساأن  براهيمي  يا�سني 
على  يت�اجد  الذي  وه�  الكروي 
م�سارف نهاية العقد الذي يربطه 
والذي  الربتغايل  ب�رت�  بناديه 
الكروي  امل��سم  نهاية  يف  ينتهي 
ك�سفت  ال�سدد  هذا  ويف  اجلاري، 
اأم�ص  برتغالية  اإعالمية  تقارير 
قرر  اخل�رص  ميدان  مت��سط  اأن 
الربتغايل  الدوري  عن  الرحيل 
�سف�فه  يف  جتربة  اآخر  وخ��ص 
عن  البحث  قبل  امل��سم  هذا 

جديدة،  احرتافية  جتربة  خ��ص 
فاإن  امل�سدر  نف�ص  وح�سب 
ال�جهة �س�ف تك�ن اأحد الدوريني 
يف  وذلك  اليطايل  اأو  الجنليزي 
اأنديتها،  اإهتمام  ت�اجد حمل  ظل 
وتتناف�ص خم�سة فرق ح�ل انتداب 
الفرن�سي  رين  ملعب  نادي  خريج 
مان�س�سرت  من  بكل  الأمر  ويتعلق 
وولفرهامبت�ن  اإيفرت�ن  ب�نايتد، 
الجنليزية اإىل جانب فريقي اأنتري 

وميالن اأ�سي اليطاليان.
ع.ق.

الدويل اجلزائري  الالعب  �سّجل 
ريا�ص ب�دب�ز خرجة غري م�فقة 
اأول  يف  فيغ�  �سيلتا  ناديه  مع 
فريقه  باأل�ان  يخ��سها  مباراة 
اإىل �سف�فه  ان�سم  الذي  اجلديد 
املنق�سي  ال�ست�ي  املركات�  يف 
على �سكل اإعارة من ريال بيتي�ص 
اإىل نهاية امل��سم اجلاري، حيث 
الت�سكيلة  ميدان  مت��سط  طرد 
احلمراء  بالبطاقة  ال�طنية 
دقيقة   49 مرور  بعد  املبا�رصة 
اأول  لعب  الذي  وه�  اللعب  من 
م�اجهته  يف  الفريق  مع  مباراة 
اأم�ص  جرت  التي  ليفانتي  امام 
الدوري  من   24 اجل�لة  حل�ساب 

زمالئه  ترك  حيث  ال�سباين، 
متاأخرين يف النتيجة بهدفني دون 
ال�س�ط  يف  الزوار  �سجلهما  رد 
اأ�ص  تقدمي  يف  ةوف�سل  الأول، 
تركهم  الذين  لزمالئه  اإ�سافة 
منق��سني عدديا ويلعب�ن بع�رصة 
كاملة،  دقيقة   40 ملدة  لعبني 
بالبطاقة  طرد  واأنه  خا�سة 
احلمراء بعد خم�ص دقائق فقط 
على انطالق ال�س�ط الثاين، وه� 
اإىل  بالتعر�ص  مهددا  يجعله  ما 
عق�بة قا�سية من طرف الرابطة 
من  اإق�سائه  ت�سل  قد  ال�سبانية 

خ��ص مباراتني.
ع.ق.

فعاليات  بتيارت  اأم�ص  اإنطلقت 
الريفي  للعدو  اجله�ية  البط�لة 
مب�ساركة مدم�ع 800 عداء وعداءة 
يف اأ�سناف املدار�ص و املبتدئني 
والأوا�سط  والأ�سبال  والأ�ساغر 
املتناف�س�ن  ويقطع  والأكابر، 
تيارت  وليات  من  قدم�ا  الذين 
والنعامة  وغليزان  وتي�سم�سيلت 
م�سافات  وم�ستغامن  ومع�سكر 
مرت  اآلف  و8  األف  بني  ترتاوح 
ح�سب الأ�سناف حتت اإ�رصاف 45 
حكما من الرابطة ال�لئية لألعاب 
الق�ى لتيارت. واأبرز مدير التنظيم 
اجلزائرية  بالإحتادية  امل�ساعد 
اأن  خروبي  حممد  الق�ى  لألعاب 
تدوم  التي  اجله�ية  البط�لة  هذه 

لي�م واحد مب�سلك التفاح بعا�سمة 
الرابطة  تنظمها  والتي  ال�لية 
ال�لئية لألعاب الق�ى بالتن�سيق مع 
وحتت  والريا�سة  ال�سباب  مديرية 
اإ�رصاف الإحتادية تعد م�ؤهلة لدى 
فئات الأ�سبال والأوا�سط والأكابر 
اإىل البط�لة ال�طنية التي �ستجرى 
ب�لية �سطيف يف 2مار�ص املقبل، 
وتتاأهل 5 فرق املت�سدرة للرتتيب 
من  كل  لدى  اجله�ية  البط�لة  يف 
واأوا�سط  اأ�سبال  والإناث  الذك�ر 
ح�سب  20عداء  اإىل  بالإ�سافة 
لدى  فرق  و3  الفردي  الرتتيب 
و  اأكابر  والإناث  الذك�ر  من  كل 

30عداء يف الفردي.
ق.ر.

اأكد اأنه اأخطاأ يف حقه وطالبه مبوا�شلة 
القتال على مكانة اأ�شا�شية

غوارديوال: اأعتذر ملحرز واأنا 
ال�ضبب يف و�ضعيته احلالية

غ�رادي�ل  بيب  الجنليزي  �سيتي  مان�س�سرت  فريق  مدرب  اعرتف 

وعدم  حمرز  ريا�ص  اجلزائري  الدويل  لعبه  حق  يف  بالتق�سري 

اإمكانياته، حيث اعتذر التقني  اإثبات  اأجل  منحه الفر�سة كاملة من 

اأنه  اأو�سح  عندما  ال�طني  املنتخب  ميدان  مت��سط  من  ال�سباين 

اللعب  اأجل  من  الفر�سة  مينحه  مل  عندما  الالعب  حق  يف  اأخطاأ 

ا�ستبعاده  له يف  ان حمرز ل عالقة  الأ�سا�سية، م�سيفا  الت�سكيلة  يف 

بجدية  يتدرب  لأنه  الأخرية  املقابالت  خالل  التكتيكية  خطته  عن 

وميلك امكانيات كبرية قادر على التناف�ص بها ح�ل مكانة اأ�سا�سية، 

الفرن�سية  »ليكيب«  جلريدة  ت�رصيحات  يف  ال�سباين  املدرب  وبرر 

الهج�م  يف  ين�سط�ن  لعبني  خم�سة  متلك  �سيتي  املان  ت�سكيلة  اأن 

وميلك�ن م�ست�يات هائلة ويقدم�ن م�ست�يات تر�سيه وه� ما جعله 

الفرتة الأخرية من املناف�سة،  اأ�سا�سيا خالل  اللعب  يبعد حمرز عن 

ويحرم من خ��ص اكرب معدل من الدقائق مبجم�ع املباريات، وطالب 

املتحدث من لعبه اجلزائري بامل�ا�سلة على القتال يف التدريبات 

وعدم التذمر من و�سعيته من اأجل بل�غ الهدف الذي ينا�سده، و�سدد 

غ�اردي�ل اأن م�ساركة حمرز يف خم�ص او �ست مباريات على الت�ايل 

�س�ف يجعله يف نف�ص امل�ست�ى مع زميليه رحيم �سرتلينغ وبرناردو 
�سيلفا.

وتعترب ت�رصيحات غ�ردي�ل اعرتافا �رصيحا منه باأحقية ابن مدينة 

اأين  الفريق،  جن�م  عن  بعيدا  لي�ص  وم�ست�اه  اأ�سا�سيا  للعب  تلم�سان 

يحتاج اإىل و�سع الثقة يف امكانياته ومنحه فر�سة اللعب ما بني 5 و6 

مباريات على الت�ايل من اأجل ا�ستعادة الثقة يف النف�ص والع�دة غلى 

ج� املناف�سة الذي ي�سمح له اأن ي�ساهي م�ست�ى اأف�سل لعبي بطل 
امل��سم الفارط من الدوري الجنليزي.

عي�شة ق.

 عقب ت�شييع حظوظ ال�شعود
 اإىل حظرية الكبار

زعيم ي�ضتقيل من 
رئا�ضة احتاد عنابة

قّدم رئي�ص فريق احتاد عنابة بعد البا�سط زعيم 
ا�ستقالته ب�سفة ر�سمية، اأين اأودع ن�سخة منها 
اأم�ص لدى مديرية ال�سباب والريا�سة ون�سخة 

اإىل اأع�ساء جمل�ص الإدارة، وتاأتي اخلط�ة التي 
قام بها املعني بالن�سحاب نهائيا من ت�سيري 

الفريق عقب التعرث الذي �سقط فيه الفريق اأول 
اأم�ص داخل الق�اعد عندما اكتفى بالتعادل اأمام 
ال�سيف احتاد احلرا�ص و�سيع نقطتني يف �سباق 

ال�سع�د اإىل الرابطة املحرتفة الأوىل، اأين ا�سبح 
على بعد �ست نقاط عن املركز الثالث يف جدول 
الرتتيب وه� ما يجعله يفقد حظ�ظه يف ال�سع�د 

يف ظل املناف�سة الق�ية التي ت�سهدها الأندية 
على اإحدى التاأ�سريات الثالث امل�ؤهلة اإىل 

ال�سع�د.  اإىل جانب ذلك ثارت جماهري ت�سكيلة 
»ب�نة« على الالعبني والإدارة يف نهاية املقابلة 

وقامت بر�سق اأر�سية امليدان تعبريا عن غ�سبها 
عقب التعادل اأمام احتاد احلرا�ص وتف�يت 

فر�سة ثمينة لالحتاد من اأجل البقاء على مقربة 
من متابعة �سباق ال�سع�د والع�دة غلى م�ساف 

الكبار.
ع.ق.
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ليون ي�صتعيد التوازن قبل مواجهة البار�صا
ا�ستعاد ليون توازنه قبل اأربعة اأيام على ا�ست�سافة بر�سلونة الإ�سباين يف م�سابقة 

دوري اأبطال اأوروبا، بفوز �سعب على �سيفه غانغان �ساحب املركز الأخري 
2-1 يف افتتاح املرحلة 25 من الدوري الفرن�سي، و�سجلت الأهداف الثالثة يف 
ال�سوط الأول، حيث بكر ليون بالت�سجيل عرب مارتن تريييه م�ستغال كرة مرتدة 

من احلار�س مارك-اوريل كايار اإثر ت�سديدة للجزائري الأ�سل ح�سام عوار، 
واأدرك الكامريوين فيليك�س اإيبوا اإيبوا التعادل لل�سيوف بعد 6 دقائق ب�رضبة 

راأ�سية اإثر ركلة ركنية قبل اأن مينح القائد نبيل فقري التقدم لأ�سحاب ال�سيافة 
يف الدقيقة 35 بت�سديدة بي�رضاه، وعانى ليون الأمرين لتحقيق الفوز وكادت 

�سباكه تتلقى هدف التعادل يف الوقت بدل ال�سائع يف منا�سبتني الأوىل ب�رضبة 
راأ�سية لنولن رو ردتها العار�سة، والثانية عرب راأ�سية ماركو�س كوكو اأبعدها 

املدافع الربازيلي فرناندو مار�سال يف توقيت منا�سب.
وعاد ليون اإىل �سكة النت�سارات بعد خ�سارته اأمام م�سيفه ني�س 0-1 الأحد 

املا�سي، فعزز موقعه يف املركز الثالث بر�سيد 46 نقطة، فرفع معنويات لعبيه 
قبل ا�ست�سافة بر�سلونة الثالثاء املقبل يف ذهاب الدور ثمن النهائي مل�سابقة 

دوري اأبطال اأوروبا، والتي �سيغيب عنها قائده الدويل فقري ب�سبب الإيقاف، 
واختار املدرب برونو جيني�سيو اإراحة العديد من الركائز الأ�سا�سية ترقبا للقمة 

�سد الفريق الكاتالوين يف مقدمتها الهولندي ممفي�س ديباي الذي لعب ربع 
�ساعة فقط وتانغوي ندومبيلي وفريلن مندي.

ويف مباراة ثانية، حقق نيم فوزا م�ستحقا على �سيفه ديجون بهدفني نظيفني 
�سجلهما تيجي �سافانييه واأنطونيو بوبي�سون، وهو الفوز الثاين تواليا لنيم 

والعا�رض هذا املو�سم ف�سعد اإىل املركز التا�سع موقتا بر�سيد 36 نقطة، فيما 
جتمد ر�سيد ديجون عند 20 نقطة يف املركز 17.

نيمار ياأمل يف العودة لنهائي دوري الأبطال
ن�رض النجم الربازيلي نيمار فيديو على »يوتيوب« اأعلن فيه �سعادته من تطور التعايف من 

الإ�سابة وظهر معاجله الفيزيائي وهو ي�رضح اإمكانية عودة لعب باري�س �سان جرمان 
الفرن�سي اىل املالعب يف حال �سارت الأمور على ما يرام قبل الدور ربع النهائي 

مل�سابقة دوري اأبطال اأوروبا لكرة القدم، واأكد اأغلى لعب يف العامل: »ي�ستغرق الأمر ما 
بني ثمانية اىل ع�رضة اأ�سابيع« للتعايف، عملنا على ت�رضيع املراحل«، وتعر�س نيمار اإىل 
اإ�سابة يف م�سط القدم اليمنى خالل مباراة فريقه �سد �سرتا�سبورغ يف كاأ�س فرن�سا لن 

تتطلب اإجراء عملية جراحية، علما باأن اإ�سابة مماثلة يف نهاية  فيفرياملو�سم املن�رضم 
اأنهت مو�سمه بعدما خ�سع لعملية جراحية يف الربازيل وابتعد عن املالعب حلوايل 

ثالثة اأ�سهر قبل ان ي�سارك يف �سفوف منتخب بالده يف مونديال رو�سيا 2018. 
وقبل اإ�سابته، كان نيمار وعد احلار�س الأ�سطوري اليطايل جانلويجي بوفون املنتقل 

اىل �سفوف نادي العا�سمة قادما من جوفنتو�س اليطايل اأنه �سيفعل كل �سيء 
مل�ساعدته هذا املو�سم للفوز بلقب دوري اأبطال اأوروبا وهو اللقب الوحيد الذي تخلو 

منه خزائن احلار�س الدويل ال�سابق، وظهر نيمار مبت�سماً يف ال�رضيط الذي بثه على 
»يوتيوب« واأردف قائال: »عندما تعر�ست لالإ�سابة، اأر�سل يل بوفون ر�سالة قال يل فيها: 

هيا عد باأ�رضع وقت ممكن لأنك وعدتني بالفوز بدوري الأبطال«.
وبح�سب اأحد اأع�ساء الفريق الطبي امل�رضف على عالج نيمار، فقد بداأ جنم �سان 

جرمان باإجراء التمارين داخل حو�س ال�سباحة وعلى منت الدراجة، ومل يتوقف 
عن التمرن منذ تعر�سه لالإ�سابة، ومتكن فريق العا�سمة بدون جنمه نيمار وهدافه 
الوروغوياين اإدين�سون كافاين الذي اأ�سيب الأ�سبوع املا�سي اأمام بوردو يف الدوري 

املحلي من قطع �سوط كبري نحو الدور ربع النهائي للم�سابقة القارية العريقة بفوزه 
الثمني على م�سيفه مان�س�سرت يونايتد الإجنليزي 2-0 يف ذهاب الدور ثمن النهائي.

كانتي يف�صل قطبي اإ�صبانيا
ك�سف تقرير �سحفي فرن�سي اأن نغولو كانتي لعب و�سط ت�سيل�سي، يخطط للرحيل 

عن قلعة »�ستامفورد بريدج«، فقد ذكر موقع »Sport Le10«، اأن العالقة بني كانتي 
ومدربه الإيطايل ماوري�سيو �ساري، لي�ست مثالية ب�سبب مركز الالعب مع البلوز، ويف�سل 
كانتي اللعب اأمام الدفاع اإل اأن �ساري يرى اأن جورجينيو هو الأف�سل لهذا املركز، بينما 
ي�سع النجم الفرن�سي كالعب و�سط متقدم، واأ�سار املوقع اإىل اأن كانتي يحظى باهتمام 
كبري من جانب باري�س �سان جريمان، لكنه يف�سل النتقال اإىل ريال مدريد اأو بر�سلونة 

اأو بايرن ميونخ، يف حال رحيله عن ت�سيل�سي. يذكر اأن كانتي جدد عقده مع النادي 
اللندين خالل املو�سم احلايل حتى �سيف 2023.

النادي البافاري ي�صتعيد 
حظوظ التتويج بالبوند�صليغا

الدوري  بطل  ميونيخ  بايرن  انتزع 
ال�ستة  املوا�سم  يف  الأملاين 
م�سيفه  من  �سعبا  فوزا  املا�سية 
تخلف  بعدما   2-3 اأوغ�سبورغ 
و�سيق  الأول،  ال�سوط  يف  مرتني 
بورو�سيا  املت�سدر  على  اخلناق 
اىل  الفارق  بتقلي�سه  دورمتوند 
نقطتني يف افتتاح املرحلة 22 من 
البافاري  الفريق  ورفع  الدوري، 
املركز  يف  النقاط  من  ر�سيده 
الثاين اىل 48 نقطة بفارق نقطتني 
غدا  يلعب  الذي  دورمتوند  عن 
ر�سيد  جتمد  فيما  نورمربغ،  امام 

اأوغ�سبورغ عند 18 نقطة يف املركز 
15، ويدين بايرن بفوزه الثاين تواليا يف الدوري والثالث يف مبارياته الثالث الأخرية بعد فوزه على هرتا برلني يف كاأ�س اأملانيا، 
اإىل لعبه الفرن�سي كينغ�سلي كومان الذي ف�سله املدرب الكرواتي نيكو كوفات�س على مواطنه فرانك ريبريي ف�سجل هدفني 
ومرر كرة حا�سمة اىل زميله النم�سوي دافيد األبا قبل اأن يخرج م�سابا.، ورغم اأن بايرن ا�ستعاد حار�س مرماه الدويل مانويل 
نوير الغائب عن اآخر ثالث مباريات لإ�سابة اإلاّ ان ه�سا�سة دفاعه طرحت اأكرث من عالمة ا�ستفهام قبل مباراته املرتقبة على 

اأر�س ليفربول الإجنليزي يف دوري اأبطال اأوروبا الأ�سبوع املقبل يف ذهاب ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا. 
وا�ستقبلت �سباك البايرن 26 هدفا وهو اأ�سواأ معدل من الناحية الدفاعية له بعد 22 جولة، ومل مت�س 13 ثانية حتى اكرم ال�سيف 
وفادة م�سيفه اذ اهتزت �سباك بايرن بهدف من النريان ال�سديقة بعدما حول ليون غوريت�سكا كرة عر�سية من اجلهة الي�رضى 
لفيليب ماك�س داخل مرماه، واأدرك بايرن التعادل بت�سديدة زاحفة من كومان اإثر متريرة عر�سية طويلة داخل املنطقة من 
جو�سوا كيمي�س، وتقدم الفريق امل�سيف جمددا بعد متريرة عر�سية من اجلهة الي�رضى لالعب فيليك�س ماك�س داخل املنطقة 
ا�سطدمت بكعب قدم النم�سوي ميكايل غريغوريت�س وغريت اجتاهها لت�سل اىل املرتب�س  الكوري اجلنوبي جي دونغ-يون الذي 
�سددها �ساروخية عالية يف مرمى نوير، وكان كومان مرة اأخرى على املوعد بعدما مرر غوريت�سكا كرة عر�سية داخل املنطقة 

�سددها قوية زاحفة مرت بني قدمي احلار�س.
و�سغط البايرن يف ال�سوط الثاين لنتزاع هدف التقدم وجنح يف م�سعاه يف الدقيقة 53 اإثر متريرة من كومان للمدافع البا الذي 
�سدد كرة قوية من اجلهة الي�رضى للمنطقة ا�ستقرت يف الزاوية اليمنى للمرمى، وحاول بايرن زيادة غلته من الهداف فح�سل 
على فر�ستني يف غ�سون دقيقة بداية مع ليفاندو�سكي الذي مرت ت�سديدته القوية بجانب املرمى ومن ثم بف�سل توما�س مولر 

بعد اأربع دقائق من دخوله بدل من الكولومبي خامي�س رودريغيز، لكن حار�س اأوغ�سبورغ وقف باملر�ساد لت�سديدته القوية.

الإ�سباين  مدريد  اأتلتيكو  ملواجهة  ا�ستعداده  جوفنتو�س  اأكد 
بفوزه 0-3  اأوروبا،  اأبطال  الأربعاء املقبل يف م�سابقة دوري 
الدوري  من   24 املرحلة  افتتاح  يف  فروزينوين  �سيفه  على 
الإيطايل، وح�سم جوفنتو�س حامل اللقب يف الأعوام ال�سبعة 
اأولهما  هدفني  بت�سجيله  الأول  �سوطها  يف  املباراة  الأخرية، 
يعزز  اأن  قبل  ديبال  باولو  الأرجنتيني  للدويل  رائعة  بطريقة 
املدافع ليوناردو بونوت�سي بالثاين وي�سيف الثالث يف ال�سوط 
الثاين عرب جنمه وهدافه الدويل الربتغايل كري�ستيانو رونالدو 
وتابع  هدفا،   19 بر�سيد  الهدافني  �سدارة  يف  موقعه  معززا 
جوفنتو�س �سحوته وحقق فوزه الثاين تواليا بعد �سقوطه يف 
فخ التعادل اأمام بارما، و21 هذا املو�سم فو�سع الفارق موؤقتا 
ي�ست�سيف  الذي  نابويل  املبا�رض  مطارده  عن  نقطة   14 اإىل 

تورينو اليوم، اأما فروزينوين فبقي يف املركز 19 قبل الأخري 
بر�سيد 16 نقطة، ويحل يوفنتو�س �سيفا على اأتلتيكو مدريد 
مدريد  يف  ميرتوبوليتانو  واندا  ملعب  على  املقبل  الأربعاء 
اأوروبا  اأبطال  دوري  مل�سابقة  النهائي  ثمن  الدور  ذهاب  يف 
األيغري  ما�سيميليانو  ودفع  املو�سم.  هذا  اأولويته  تعترب  التي 
بت�سكيلته الأ�سا�سية با�ستثناء البو�سني مرياليم بيانيت�س الذي 
بليز  الفرن�سي  الو�سط  ولعب  البدلء  مقاعد  على  جل�س 
الإ�سابة  من  للتو  العائد  بارزايل  اأندريا  واملدافع  ماتويدي 
لعبا  اللذين  كييليني  وجورجو  بونوت�سي  ليوناردو  غرار  على 
اأ�سا�سيني، وبعدما ح�سم فريق ال�سيدة العجوز نتيجة املباراة 
األيغري جنومه  اأراح  الثالث لرونالدو،  الهدف  وحتديدا عقب 

رونالدو وكييليني والأملاين �سامي خ�سرية.

اليويف ي�صتعد لأتلتيكو بفوز �صهل بالكالت�صيو

دورمتوند ي�صدم مان�ص�صرت يونايتد
د نادي بورو�سيا دورمتوند الأملاين �سعر جنمه، الذي يُ�سنف على اأنَاّه �سمن اأف�سل املواهب يف العامل، وقالت �سحيفة  التخلي عن موهبته حَداّ اأجل  اإ�سرتليني من  مليون جنيه   70 بقيمة  مبلًغا �سخما  دورمتوند حدد  اإَناّ  اأم�س  الربيطانية  اآخر، ويُعطي مان�س�سرت اأجل موا�سلة التطور، قبل العودة اإىل الربميريليغ. ورحل �سان�سو عن مان�س�سرت �سيتي مقابل 8 ماليني جنيه اإ�سرتليني؛ حيث عديد الأندية منها مان�س�سرت يونايتد، ويعتقد الالعب �ساحب 18 عاًما اأنَاّه يحتاج اإىل مو�سم اآخر يف الدوري الأملاين من الإجنليزية جادون �سان�سو، ويُعُداّ �سان�سو من جنوم الدوري الأملاين هذا املو�سم مع مت�سدر البوند�سليغا ويحظى باهتمام »مرتو«  الالعب لأي فريق  اإذا رحل  ن�سبة 15% من عقده  الإجنليزي �رضًطا بح�سوله على  النادي  ا�سم �سان�سو على ميتلك  ال�سيفية املقبلة، حيث مت طرح  اأمين خالل فرتة النتقالت  للتعاقد مع مدافع وجناح  اأولوية  نهاية فرتته يونايتد  بعد  الرحيل  اأو  بالبقاء  �سواء  النادي  يُح�سم م�ستقبله مع  الذي مل  �سول�سكاير  اأويل جونار  الرنويجي  املوؤقتة كمدرب لل�سياطني احلمر، يذكر اأن مباراة توتنهام املا�سية كانت اأول ظهور ل�سان�سو مع دورمتوند على املالعب املدرب 

الإجنليزية. 
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تاريخ

احلياة العلمية يف وادي ميزاب عرب التاريخ
اإن للحياة العلمية يف وادي ميزاب جوانب مرموقة عرب التاريخ ال ميكن ا�ضتيعابها وال التحدث عنها باإ�ضهاب الن ذلك يخرجني عن نطاق مو�ضوع 
التاريخ ال�ضيا�ضي، مبا اأن للثقافة بوادي ميزاب ح�ضا�ضية يف املا�ضي ال�ضحيق ويف احلا�ضر فمن الواجب اأن اأمل من بعيد ب�ضيء اإملاما ولو كان خمال. 

ق.ث/

وادي  اإىل  انتقلوا  ملا  االبا�ضية  اإن 
�ضجلما�ضة  من  ال�ضتيطانه  ميزاب 
و�ضدراته  وتيهرت  وجربه  ونفو�ضة 
وغريها من العوا�ضم االإ�ضالمية نقلوا 
معهم معامل ح�ضارتها اإىل تلك الربوع 
فطبعوها  واآداب  وفنون  علوم  من 
االإ�ضالمي  احل�ضاري  بالطابع 

االأ�ضيل. 
ملا قدم اإليها اأبو عبد اهلل حممد بن اأبي 
بكر الريغي موفدا من رجال االبا�ضية 
و�ضري  احللقة  لتنظيم  بوارجالن 
بها  االبا�ضي  املذهب  ون�رش  العزابة 
على جانب  ميزاب  وادي  �ضكان  وجد 
واالنحراف  واالأمية  اجلهل  من  كبري 
وعادة  املعتزلة  الوا�ضليني  من  وهم 
فيهم  متمكنة  والو�ضم  التدخني 
الدينية  الدرو�س  بن�رش  فا�ضتطاع 
واالإ�ضالحية ان ينتزع من بني جنوبهم 
تلك العوائد ال�ضيئة وكانت له رحلتان 
من  بتالميذته  وال�ضتاء  ال�ضيف  يف 
العطف  اريغ فا�ضتقر يف مدينة  وادي 
وبنى م�ضجده املوجود اإىل يومنا هذا 
ويروى عنه انه ملا و�ضل الوادي نادى 
يف النا�س من يعلمني يف �ضبيل اهلل فلم 
يجبه اأحد ثم نادى من يتعلم يف �ضبيل 
البع�س  من  ح�ضنا  اإقباال  فوجد  اهلل 
فعلم  ملهمته  نواة  اأول  منهم  كون 
و�ضابر وثابر فكلل اهلل م�ضاعيه بنجاح 
باهر وكون نظام احللقة )العزابة( يف 
يف  �ضريها  ونظم  ميزاب  مدن  جميع 
و�ضعادتها  جناحها  لالأمة  تكفل  اإدارة 
العلم  على  الطلبة  فانكب  الدارين  يف 
والتعليم واليه يرجع الف�ضل يف تركيز 
التي  الوادي  يف  الغراء  العزابة  �ضري 
الدين  بقاء  يف  املتني  ال�ضبب  كانت 
االإ�ضالمي باأ�ضالته ون�ضاعته وجوهره 

اإىل االآن يف هذه الربوع. 

منارة علمية
وانت�ضاره  العلم  ازدهار  يف  زاد  ومما 
فطاحل  من  كثري  وفود  بالوادي 
العوا�ضم  خمتلف  من  اإليه  العلماء 
االإ�ضالمية اغلبهم من نفو�ضة وتيهرت 
مدنه  يف  فا�ضتقروا  و�ضدراتة  وجربة 
ون�رش  والفتوى  واالإر�ضاد  للتذكري 
وبلغوا  العربية  واللغة  ال�رشعية  علوم 
ر�ضالتهم ب�ضدق واإخال�س فجنى بهم 
الوطن مينا وبركة وخريا كثريا اأورثوه 

ملن بعدهم خلفا عن �ضلف منذ اأواخر 
القرن  واأوائل  الهجري  الرابع  القرن 

احلادي ع�رش امليالدي. 
غرداية  على  الوافدين  العلماء  من 
ال�ضعد �ضنة 438 هـ 1046  بابه  ال�ضيخ 
و  ال�ضعد  بابه  مدينة  موؤ�ض�س  هو  م 
اإبراهيم بن  ال�ضيخ بابه واجلمه ا�ضمه 
وال�ضيخ  م   1148 هـ   542 �ضنة  يون�س 
من  درنه  من  اأتى  علواين  عي�ضى  بابه 
طرابل�س �ضنة 548 هـ 1153 م وال�ضيخ 
ق�رش  من  اأتى  بو�ضحابة  باحممد 
البخاري وال�ضيخ اأبو احلجاج داود اأتى 
من جبل نفو�ضة �ضنة 697 هـ 1298 م 
من  اأتى  على  بن  �ضعيد  عمر  وال�ضيخ 
وجمل�س  م   1450 هـ   854 �ضنة  جربة 
اأ�ض�س  ا�ضمه  الذي يحمل  عمى �ضعيد 
يوم 13 �ضوال 855 هـ 17 فيفري 1452 
من  النا�رش  بن  باحممد  وال�ضيخ  م 
تتابعت  ثم  م   1377 هـ   778 �ضدراته 

امل�ضائخ عليها. 
ال�ضيخ باي  الوافدين على مليكة  ومن 
اأحمد بن �ضليمان �ضنة 395 هـ 1004 م 
وال�ضيخ عي�ضى واأخوه ال�ضيخ اأوعي�ضى 
�ضنة 437 هـ 1045 م و ال�ضيخ عبد اهلل 
بن اأحمد بن حممود بن �ضيدى امعمر 
وال�ضيخ  م   1112 هـ   506 �ضنة  بالعالية 
بن  اإ�ضماعيل  بن  عي�ضى  مهدي  اأبو 
مو�ضى �ضنة 551 هـ 1164 م ثم تتابعت 

امل�ضائخ عليها. 
يزقن  بن  مدينة  على  توافدت  كما 
بوكيا  مثل  حولها  البائذة  والقرى 
مدينة  وعلى  وتري�ضني  وواقنوناي 
اإجالء  علماء  م�ضائخ  وبنوره  العطف 
منذ  االإ�ضالمية  العوا�ضم  خمتلف  من 
واأوائل  الهجري  الرابع  القرن  اأواخر 

القرن احلادي ع�رش امليالدي. 

مدن وعلماء
يف  ميزاب  مدن  من  مدينة  كانت  اإذا 
�ضد  اإىل  اأو  علماء  اإىل  اأكيدة  حاجة 
املدن  فاإن  فيها  علمي  جلانب  نق�س 
العلمية  االإمكانيات  لديهم  تتوفر  التي 
ويرفع  اأودها  يقيم  مبا  ميدونها 
بني  ذلك  وقع  كما  العلمي  م�ضتواها 
انتقال  من  وغرداية  العطف  مدينة 
بابا  بولده  النفو�ضي  الت�ضا�ضيي  ال�ضيخ 
من  بطلب  غرداية  اإىل  يون�س  وبربيبه 
اأوالد  الم  االأخوين  من  فتفرع  اأهلها 
لن�رش  ذلك  يون�س  واأوالد  الن�ضا�ضبة 
العلم وكانت طريقة التعليم والتدري�س 
تكوين  امل�ضاجد  يف  العلماء  لهوؤالء 

العلوم  خمتلف  تدر�س  بها  حلقات 
العربية  والعلوم  والعقلية  النقلية 
والزيتونة  االأزهر  حلقات  غرار  على 
قبل  خا�ضة  اأوقات  يف  والقرويني 

ال�ضالة وبعدها. 
امل�ضاجد  اأجنبت  الطريقة  وبهذه 
ال�رشيعة  يف  واأقطابا  اإجالء  علماء 
املجلدات  ماآت  األفوا  االإ�ضالمية 
التف�ضري  يف  وباالأخ�س  علم  كل  يف 
وال�رشعيات كالنيل لل�ضيخ عبد العزيز 
�ضخمة  و�رشحه يف جملدات  الثميني 
احلاج  اطفي�س  ال�ضيخ  االأئمة  لقطب 
من  ا�ضبح  الذي  يو�ضف  بن  حممد 
االإ�ضالمي  العامل  يف  الهامة  املراجع 
الب�ضام  والورد  والفرع  االأ�ضل  و�ضامل 
العديدة  والتفا�ضري  االأحكام  يف 
لكثري  امل�ضتفي�ضة  وال�رشوح  النف�ضية 

من كتب املذهب االبا�ضي. 

تقل�ص احللقات
فلما تقل�ضت هذه احللقات �ضيئا ف�ضيئا 
هذا  يف  امل�ضاجد  يف  التدري�س  من 
الرابع  القرن  اأواخر  يف  االأخري  العهد 
ع�رش الهجري �ضبب ذلك نق�ضانا كبري 
ال�رشيعة بعدما كان  يف تخريج علماء 
من  بالع�رشات  يزخر  ميزاب  وادي 
االأفذاذ منهم وينعم بوجودهم فلم يبق 
خريجي  من  العايل  الطراز  ذلك  من 
علماء  من  القليل  النزر  اإال  امل�ضاجد 
ال  واالجتهاد  الفتوى  مراجع  فطاحل 
بالد  يف  احلالية  الثغور  كل  بهم  ت�ضد 
بيو�س  اإبراهيم  ال�ضيخ  مثل  ميزاب 
عبد  وال�ضيخ  خلفاوي  يو�ضف  وال�ضيخ 
داود  �ضليمان  ال�ضيخ  و  بكلي  الرحمن 
بن يو�ضف وال�ضيخ احلاج حممد ببانو 
ال�رشيفي  باحلاج  بن  عدون  وال�ضيخ 
حلقات  لبع�ضهم  فا�ضبح  وغريهم 
يح�رشها  خا�ضة  دور  يف  للتدري�س 

بع�س الطلبة من ال�ضباب وامل�ضيب. 
هذا وقد ا�ضبح الطلبة يف ال�ضبعينات 
من القرن الع�رشين منكبني على التعليم 
على  احل�ضول  همهم  اكرب  اجلامعي 
ال�ضهادات املوهومة يف خمتلف العلوم 
ال�رشيعة  لعلوم  نابذين  فقط  املادية 
القرون  ونفايات  الرجعيات  ركن  يف 
ال�ضهادات املرقومة على  زاهدين يف 
واقع  وعلى  االإ�ضالمي  ال�رشع  اأ�ضالة 
نبالة االأخالق مبا اأدى طبعا اإىل متييع 
املادية  اأح�ضان  يف  وارمتائه  الو�ضط 
الدين  عن  ينف�ضم  يكاد  الرعناء 
مبا�ضيه  �ضالته  ويقطع  االإ�ضالمي 

العزيز احلافل باليمن والربكات. 
ب�ضرية  ذي  كل  يعتقد  كما  اعتقد 
�ضالف  اإىل  بامل�ضاجد  الرجوع  اأن 
بها  ال�رشع  علوم  تدري�س  من  عهدها 
ذلك  الواجبات  اأوجب  من  حلقات  يف 
اأبنائها  من  نخبة  االأمة  تنتدب  بان 
التدري�س يف  لهم  يتوىل  لهم من  تكفل 
االأمة  ويف  االأمة  نفقة  على  امل�ضاجد 
ذلك  على  يرتتب  ما  لتاليف  كثري  خري 
واجب  عن  واالأعرا�س  االإهمال 
احلثيث  بال�ضعي  املقد�س  ال�رشعي 
الوظيفة  جماالت  يف  املادة  وراء 
يف  وانحرافات  اخطار  من  واملكتب 
واملدنية  االإحلاد  فيه  ا�ضطلح  عهد 
على  للغرب  االأعمى  والتقليد  الغربية 
الفتك الذريع مبعنويات امل�ضلمني يف 

عقور ديارهم. 

العلماء امل�ضجديني 
الروحيني

يف  و�ضعادته  املجتمع  �ضالح  فمدار 
امل�ضجديني  العلماء  على  الدارين 
الكليات  خريجي  على  ال  الروحيني 
الذين  املاديني  العليا  واجلامعات 
تعلمهم  من  اال�ضمى  الهدف  جعلوا 
يف  التخ�ض�س  من  الق�ضوى  والغاية 
على  احل�ضول  اإال  العليا  الدرا�ضات 
ليلهم  املكاتب  يف  يق�ضون  الوظيفة 
جوفاء  روتينية  حياة  يف  ونهارهم 
معلوماتهم  ثمرات  غالبا  تتجاوز  ال 
دورهم  عتبات  اأفكارهم  وحما�ضيل 
خا�ضة  بوتقة  يف  املودوعة  ومكاتبهم 
لهدف خا�س فهذا ال�ضنف وان كانت 
ميزته ال تنكر يف الت�ضيري االجتماعي.

علماء وم�ضايخ 
االإبا�ضية مبيزاب

كان وادي ميزاب يفد اإليه من خمتلف 
يف  اإجالء  علماء  االإ�ضالمية  املدن 
بعد  تيهرت  من  اإليه  وفدوا  كل ع�رش 
اأنحاء  انقرا�س الدولة الر�ضتمية ومن 
وف�ضاطو  ودرنة  نفو�ضة  ليبيا من جبل 
واحلامة  ونفطة  جربة  ومن  وغريها 
وق�رش  املدية  ومن  بتون�س  واجلريد 
واورجالن  واملنيعة  وعمور  البخاري 
وغريها  وتوقرت  اأريغ  وواد  و�ضدراته 
يف  والتدري�س  العلم  لت�رش  باجلزائر 
العامرة  وامل�ضاجد  العلمية  املعاهد 

الكتاب  اإىل  والدعوة  العامة  والدور 
واىل  ال�ضالح  ال�ضلف  واآثار  وال�ضنة 
ونظمها  العزابة  ب�ضري  التم�ضك 
باملعروف  االآمر  م�ضوؤولية  وحتملوا 
والنهي عن املنكر واإ�ضالح ذات البني 
و�ضعادة  �ضالح  مافية  على  وال�ضهر 
لوجه  احت�ضابا  الداريني  يف  املجتمع 
نعيم  من  عنده  ورجاء ملا  الكرمي  اهلل 
بنون  وال  مال  فيه  ينفع  ال  يوم  مقيم 
فامل�ضيخة  �ضليم.   بقلب  اأتى  من  اإال 
مبيزاب هي ال�ضلطة احلاكمة يف البالد 
معززة بروؤ�ضاء الع�ضائر واأعيانها ذلك 
عرب ع�ضور طويلة اأي منذ ن�ضاأة نظام 
العزابة بها اإىل ان نالت اجلزائر كرامة 
حلقة  �ضلطات  فاأ�ضبحت  ا�ضتقاللها 
العزابة ال تتجاوز حدودا تكفل لالأمة 
واخللقية  الدينية  وح�ضانتها  �ضعادتها 

كما تكفل للدولة اأمنها وراحتها. 
فهذه امل�ضيخة قد تنال غالبا بانتخاب 
االأمة واختيارها لذوي الكفاءات فاإذا 
وجد يف ع�رش واحد يف مدينة واحدة 
علماء اأكفاء متعددون قد يقع االختيار 
القوية  ال�ضخ�ضية  �ضاحب  على 
من  غريه  على  احلق  يف  وال�رشامة 
ال�رشيعة  فقه  يف  املت�ضلعني  العلماء 
املغمور  على  االختيار  يقع  قد  كما 
لعدم وجود  ا�ضطرار  الب�ضاعة  القليل 
من هو اعلم منه يف املدينة الن هياآت 
العزابة جمال�س ال يرقى اإليها من هو 
يف م�ضتوى العلماء االأكفاء فح�ضب بل 
القيام  فقط  يح�ضن  من  فيها  ينخرط 
االآذان  من  الدين  وظائف  ببع�س 
امل�ضجد  ووكالة  ال�ضالة  يف  واالإمامة 
لالأحبا�س وجتهيز املوتى وما اإىل ذلك 
مع مراعاة التقي وال�ضالح يف الدرجة 

االأوىل الأنه قدوة يف االأمة. 

املدن ال�ضبع
ميزاب  مدن  من  مدينة  كل  كانت 
اأو  عامل  من  ع�رش  يف  تخلو  ال  ال�ضبع 
يف  اإليها  االبا�ضية  نزوح  منذ  علماء 
اأواخر القرن الرابع الهجري بحيث ال 
ت�ضتقر الزعامة العلمية يف مدينة دون 
اأخرى بل تتنقل ح�ضب كفااآت العلماء 
وت�ضلعهم يف فقه ال�رشيعة وح�ضب علو 
وقوة  والتوجيه  التوعية  يف  امل�ضتوى 

ال�ضخ�ضية واالإرادة والعزم. 
اإليها  الوافدين  علمائها  من  فالكثري 
واملتخرجني منهم يف ت�ضل�ضل عجيب 
ي�ضتخلف  الزمن  مع  مطرد  واإجناب 

باالإخال�س  ال�ضلف  منهم  اخللف 
والتفاين يف اهلل يف املهام املنوطة به 
يف االإمامة والتدري�س واالإفتاء والق�ضاء 
والدينية  ال�ضيا�ضية  والقيادة  والتاأليف 
اإىل  تطلع  اأو  اأجر  بدون  واالجتماعية 
كم  وعال.  جل  هلل  احت�ضابا  حممدة 
الكتب  بنفائ�س  عامرة  مكتبات  من 
اأ�ض�ضوا  اهلل  م�ضاجد  من  وكم  تركوا 
علماء  من  وكم  �ضيدوا  للعلم  ومعاهد 
من  وكم  خرجوا  عبقريني  فطاحل 
كتب التف�ضري واحلديث وال�رشيعة ويف 
واألفوا  والفنون �ضنفوا  العلوم  خمتلف 
وامل�ضلمني  االإ�ضالم  عن  اهلل  جزاهم 
يجمل  مما  اإن  كثريا.   خريا  والوطن 
ت�ضجيل  ال�ضدد  هذا  يف  به  االحتفاء 
امل�ضيخة  تقلد  ممن  امل�ضايخ  بع�س 
يف امل�ضجد اجلامع يف كل مدينة من 
مدن وادي ميزاب ووارجالن و�ضدراته 
ال�ضالفة  االعتبارات  مراعاة  مع 
اأكفاء  علماء  وجود  النظر عن  وبقطع 
اأو متفوقني عليهم من  معا�رشين لهم 
االأمة  نحو  واجباتهم  يوؤدون  الذين 
واالإر�ضاد  الوعظ  من  امل�ضجد  خارج 
والنهي يف  واالآمر  واالإفتاء  والتدري�س 
ومن  احلرة  واملدار�س  العمة  الدور 
ا�ضتطعت  لو  هوؤالء  ت�ضجيل  االأجدر 
الن  مدينة  كل  يف  عليهم  التعرف 
فائدتهم يف املجتمع قد تكون ا�ضمل 
ذلك  اجلمهور  اإقبال  ح�ضب  واكمل 
وناق�س  خمل  انه  اعتقد  اإيجاز  يف 
اآمرين  اإىل  راجع  وال�ضبب  حقهم  يف 
يف  املتحري  املوؤرخ  عند  معتربين 
النقل االأمانة وال�ضحة واحلقيقة قدر 
اإجحاف.   وال  تع�ضف  بدون  االإمكان 
بها  املوثوق  املراجع  قلة  االأول 
فما  واملخطوطة  منها  املطبوعة 
وجد منها ال يخلو من تع�ضف واإخالل 
التاريخ  يف  عليها  املعتمد  بالعنا�رش 
فهو ال يتجاوز ذكر ال�ضيخ وو�ضوله اإىل 
رغم  وموته  غريه  وا�ضتخالف  ميزاب 
التزام الدقة يف الت�ضجيل اأحيانا باليوم 
واإهمال  وامليالدية  الهجرية  وال�ضنة 

ذلك اأحيانا اأخرى. 
التاريخية  الوثائق  اإهمال  الثانية 
عن  والبخل  عليها  اخلزائن  واإغالق 
اال�ضتفادة منها غمطا حلقوق علمائنا 
العمل  ميادين  يف  جلهادهم  وغم�ضا 
ما  اإذا  املجتمع حتى  واإ�ضالح  والعلم 
مات �ضاحبها حتمل وترمى يف االآبار 
املجهورة املعطلة اأو حترق مع الق�س 

والنفايات.  
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للكاتبة التون�سية  علياء مربوك

ر�اية "فجرية ق�سة حياة " تطرح ت�سا�ؤالت 
عن �اقع املراأة التون�سية

»فجرية، ق�سة حياة« رواية بالفرن�سية للكاتبة التون�سية علياء مربوك 
�سادرة حديثا عن دار نقو�ش عربية. »وفجرية«، ا�سم بطلة الرواية التي 

دارت حولها كل الأحداث، وبقدر ما يحمل ا�سمها من اإحالة على انبالج 
الفجر مبا فيه من طلوع �سم�ش واأمل يف يوم جديد، بقدر ما جاءت حياتها 

مثقلة باملاآ�سي والأحزان.

وكالت

»فجرية« عاملة نظافة، �أو بالأحرى 
 technicienne de surface
مهنتها.  تو�صيف  لها  يحلو  كما 
يف  �ل�صعبية  �لأحياء  �أحد  تقطن 
وتقطع  �لت�صامن(  )حي  �لعا�صمة 
و�أحد  بيتها  بني  �مل�صافة  يوميا 
�ملر�صى  ب�صاحية  �ملعاهد 
تون�س  �لعا�صمة عرب قطار  �صمال 
�لوحيد  �لعائل  هي  �لبحرية. 
خم�صة  من  �ملتكونة  لعائلتها 
ف�صال  وبنتان(  �أولد   3( �أطفال 
عن و�لدهم �ملري�س و�لعاطل عن 
�لعمل. زوج متطلب، ومت�صلط، ل 
بد �أن توفر له »فجرية« يوميا ثمن 
ي�رشبها  �لتي  و�لكحول  �صجائره 
قوت  توفري  عن  ف�صال  م�صاء  كل 

�لعائلة.
من  �لكثري  فيها  �رشدية  بطريقة 
علياء  �لكاتبة  تتعمد  �لت�صويق، 
حال  ي�صوء  �أن  �لإ�رش�ع  مربوك 
�ل�صفحات  منذ  ويتوفى  �لزوج 
�ملتعاطف  �لقارئ  ليخال  �لأوىل، 

�لرو�ية  عقدة  �أن  �لبطلة،  مع 
حياة  �أن  عبثا  ويظّن  ُحلّت  قد 
هذ�  وفاة  مع  �صتتح�صن  »فجرية« 
يقدر  يكن  مل  و�أنه  خا�صة  �لزوج 
حماولت  يف  ميعن  بل  ت�صحياتها 
لبا�صها وحماولة  �لتحكم يف  �إبد�ء 

�حلد من حريتها.
حياة  وتاأخذ  �لأحد�ث  تت�صارع 
»فجرية« منحى مغاير� ملا حلمت 
ذ�ت  �بنتها  تر�صل  بها  فاإذ�  به 
معينة  لتعمل  ربيعا  ع�رش  �لثني 
�لعائالت  �إحدى  لدى  منزلية 
�لأكرب  �أخوها  ويذهب  �ملي�صورة، 
�لعاطل عن �لعمل ليت�صلم جر�يتها 
كل �صهر )باعتبار �أن �لأم و�لأخت 
منظور  يف  و�لأخ  �لأب  خدمة  يف 
هو  ي�صافر  �أن  قبل  �لعائلة(،  هذه 
�إىل  قانونية  غري  بطريقة  و�أخوه 
عن  بحثا  �لأوروبية  �لبلد�ن  �أحد 
و�صع  حت�صني  يف  و�أمال  �لعمل 

�جتماعي بائ�س.
وتتو��صل معاناة �لأم ب�صبب بطالة 
�لذي  »منري«  �ملدلل  �لثالث  �بنها 
بل  حياتها  �إنارة  يف  ي�صاهم  مل 

يرتكب  �نفك  ما  �إذ  قتامة،  ز�دها 
حماقات وي�صاحب �أ�صدقاء �ل�صوء 
مما ت�صبب له يف حادث �أنتج �إعاقة 
�أكرث  �أختاه  �صارت  نف�صية  وعقد� 

�لنا�س معاناة من تبعاتها.
ومل تقف �ملاآ�صي عند هذ� �حلد، 
�لتي حر�صت  �ل�صغرى،  بالبنت  �إذ 
�أن توفر لها كل �ملمكن  �لأم على 
تلب�س  �أن  تقرر  در��صتها،  لتو��صل 
على  �حل�صول  يف  طمعا  �حلجاب 

زوج مل ياأت.
�لو�ردة  وعلى �متد�د هذه �لرو�ية 
�حلجم  من  �صفحة   158 يف 
�ل�صغري �أمعنت �لكاتبة يف �لغو�س 
�لتون�صي  �ملجتمع  �أعماق  يف 
ما  يف  مفرطة  ثقة  كل  وزعزعت 
يقال عن مكا�صب �ملر�أة �لتون�صية، 
�إذ عّرت �لو�قع وك�صفت عن �لبون 
�ملر�أة  به  حتظى  ما  بني  �ل�صا�صع 
وما  �لت�رشيعي  �مل�صتوى  على 
ونقلت  �لو�قع.  �أر�س  على  تعي�صه 
ق�ص�س  »فجرية«  ق�صة  خالل  من 
�لعديد من �لن�صوة يف تون�س �ليوم 
�إ�صد�ر  على  �صنة   62 مرور  بعد 

جملة �لأحو�ل �ل�صخ�صية )13 �أوت 
1956( وما يعانينه من ميز من قبل 

بع�س �لأزو�ج و�لأبناء �لذكور.
خالل  من  وّثقت  مربوك  علياء 
مرير�  و�قعا  »فجرية«  حياة  ق�صة 
�أبناء  من  ولفئة  �لكادحة  للمر�أة 
ينقطعون  �لذين  �ل�صعبية  �لأحياء 
يف  بع�صهم  ويتيه  �لدر��صة  عن 
و�لبحث  �لنحر�ف  بني  �لطرقات 
جدوى.  دون  �حلالل  �لرزق  عن 
�أعادت  فجرية،  �أبناء  خالل  ومن 
جديد  من  �ل�صطح  �إىل  �لكاتبة 
�لذي  �لتون�صي  �ل�صباب  م�صاكل 
يرمي بنف�صه يف عر�س �لبحر رغبة 
يف مغادرة حدود وطن مل يجد فيه 
به. طرحت  يليق  �جتماعيا  و�صعا 
يف  �لإجر�م  ظاهرة  مربوك  علياء 

�ل�صوء  و�صلطت  �ل�صعبية،  �لأحياء 
�لتي  �لعائالت  بع�س  ق�صية  على 
ترمي ببناتها وهن يف �صن �لطفولة 
وطرحت  مال.  حفنة  �أجل  من 
�لأو�صاط  بع�س  �صائعة يف  م�صائل 
�لزوجة،  �ختيار  مبعايري  تتعلق 
�أو  بالدين  عالقة  من  لذلك  وما 

مبظاهر �لتدين �لجتماعي.

وقد بنيت �لرو�ية على �لعديد من 
»فجرية«  فظهرت  �ملتناق�صات 
�ملتعلمة،  غري  �لب�صيطة  �ملر�أة 
�بنتها  من  بحريتها  مت�صكا  �أكرث 

خريجة �جلامعة.
�لوجع  من  فيها  »فجرية«  رو�ية 
قد  ما  �لأمل  ومن  �لكثري،  �ل�صيء 
�ملاآ�صي  ومن  �لقارئ  يتحمله  ل 

ما قد ل يتخيل �أحد �أن يجتمع يف 
لبع�صهم  �لأخوة  ظلم  �صغري،  بيت 
�لبع�س، وظلم �لأبناء لالآباء، وظلم 
�أو  لبنها  و�لأم  لزوجته،  �لزوج 

�بنتها.
ق�صة »فجرية« مبا حتمله من وجع 
هذ�  قبح  من  جزء�  �صوى  لي�صت 
�لبع�س  يعتقد  جمتمع  يف  �لو�قع 
فيه �أن �ملر�أة نالت كل حقوقها بل 
به«  »تنعم  عما  �لبع�س  يح�صدها 

من مكا�صب ت�رشيعية.
�لرو�ية،  بهذه  مربوك  علياء 
معلنة  �لإنذ�ر  �صافرة  �أطلقت 
�لذين  هوؤلء  �إىل  �لنتباه  �رشورة 
يقا�صموننا �لوطن جغر�فيا، لكنهم 
بوؤ�س  حياة  يعي�صون  »من�صيون« 

و�صقاء من �لولدة حتى �ملمات.

 الكاتب الفل�سطيني حممود اخلطيب
 اإثر نوبة قلبية

�أم�س  بكند�  تورينتو  مدينة  يف  تويف 
�لفل�صطيني حممود  �لكاتب  �خلمي�س، 
عمر  عن  قلبية  نوبة  �إثر  �خلطيب، 

يناهز 79 عاماً.
بق�صاء  �صريين  قرية  �لكاتب، يف  وولد 
عام  هاجر  ثم  فل�صطني،  يف  بي�صان 
وبد�أ  عائلته،  مع  لبنان  �إىل  �لنكبة 
�لثقافية  �حلياة  يف  �مل�صاهمة 
�لأدبية  و�ملجالت  �ل�صحف،  يف 
مثل  وغريها،  بريوت  يف  �ملتخ�ص�صة 
عدد�ً  ون�رش  و«�لآد�ب«  »�صعر«  جملة 
ما  منها  �لق�ص�صية  �ملجموعات  من 
كان موجهاً لالأطفال يف 1976، ح�صب 

�لفل�صطينية  �لأنباء  وكالة  ذكرت  ما 
»وفا« �ليوم �جلمعة.

لبنان،  يف  �لأهلية  �حلرب  مطلع  ويف 
»فل�صطني  مبجلة  �لر�حل  �لتحق 
منظمة  با�صم  �ملتحدثة  �لثورة« 
للتحرير،  مدير�ً  �لفل�صطينية  �لتحرير 
�لعدو�ن  بعد  �ملقاومة  خروج  بعد  ثم 
�لإ�رش�ئيلي على لبنان يف 1982، عمل 
حمرر�ً  بريوت  يف  �لأبحاث  مركز  يف 
�نتقل  ثم  �لفل�صطينية،  لليوميات 
�صوؤون  جملة  يف  للعمل  قرب�س  �إىل 
فل�صطينية مدير�ً للتحرير حتى توقف 
�ملجلة عن �ل�صدور، بعد �تفاق �أو�صلو 

مع  كند�  �إىل  بعدها  و�نتقل   ،1993 يف 
�ملجال  يف  ن�صاطه  و��صل  �أين  عائلته 
�لوطني، فرت�أ�س �جلالية �لفل�صطينية يف 
�لفل�صطينية  �لنتفا�صة  ووثق  تورينتو، 
�أف ذي روك«  بعنو�ن »توك  يف جملد 

�أي »حديث �حلجارة« بالإجنليزية.
�ملوؤ�ص�صات  من  لعدد  مدير�ً  وعمل 
�لبحثية و�لإعالمية يف تورينتو، �إىل �أن 
مع  �لتو��صل  يف  ��صتمر  ولكنه  تقاعد، 
بال�صاأن  و�هتمامه  ون�صاطه  �لأ�صدقاء 
من�صات  على  و�لعربي  �لفل�صطيني 
�أيامه  حتى  �لكتابة  ويف  �لتو��صل 

�لأخرية.

ترجمة  �لر�فدين«  »د�ر  عن  �صدرت 
»�لبوؤ�صاء«  لرو�ية  جديدة  عربية 
خليل  �إميل  ترجمة  هوغو،  لفيكتور 

بَيد�س.
ظرفاً  و�لقو�نني  �لعاد�ت  »تخلق 
�جتماعياً، هو نوع من جحيٍم ب�رشّي. 
على  وفقر  لمبالة  توجد  فطاملا 
�صتكون  �لكتاب  كهذ�  كتٌب  �لأر�س، 
�رشورية د�ئماً، خ�صو�صاً بالن�صبة �إىل 
�لنا�س �لذين يعي�صون خارج �ملجتمع« 

)فيكتور هوغو(.
فرن�صّية  رو�ية  �أف�صل  »�لبوؤ�صاء« 
�لرو�يات  �أ�صهر  و�إحدى  �لتاريخ  يف 
�لعمل  وهي  �لإطالق.  على  �لعاملية 

�لكال�صيكي �خلالد لفيكتور هوغو �لذي 
�صنع من خالله جوهرًة ��صتطاعت �أن 
مت�ّس كّل من قر�أها يف �صتى �لقار�ت 
و�لثقافات،  �مل�صارب  خمتلف  ومن 
�ل�صاحرة  �ل�صخ�صية  عرب  خُمرتعاً 
منوذجاً  فاجلان«  »جان  �لأ�صهر 
�إىل  و�لنحياز  و�خلري  للحّب  ُمتفرد�ً 

قيم �لعد�لة �ملجتمعّية.
�لبوؤ�س  �لفرن�صي«  �لأدب  »�أمري  عالج 
�لكتابة  يف  �لتناول  معاين  باأ�صدق 
متق�صّياً  �لنف�صي  �لتحليل  �أ�ص�س  وفق 
�نعكا�صاته يف مر�يا �حلّب و�ملجتمع 
جمالية  بروح  و�لقت�صاد  و�ل�ّصيا�صة 
�ل�ّصعر  من  بلحظات  �لرو�ية  مالأت 

�لوجد�ين،  و�لتد�عي  �لعميقة  و�لروؤية 
كال�صيكية  جوهرة  لتكون  �صقلها  ما 
�لزمن،  مرور  مع  �إ�رش�قاً  تزد�د 
�ملجاورة،  �لفنون  جميع  �إىل  ولتنتقل 
و�لر�ديو  �مل�رشح  �إىل  �ل�ّصينما  من 
�لألعاب  �إىل  حتى  و�ملو�صيقى 
��صتغرق  فقد  غر�بة  ول  �لفيديوّية، 
»�لبوؤ�صاء«  كتابة  يف  عاماً   17 هوغو 
1862م  عام  �لنور  �إىل  خروجها  قبل 
عاماً  �لـ150  طيلة  حافظت  وقد 
خ�صائ�صها  بفر�دة  جماهرييتها  على 
للمحرومني  ن�صيد  �إىل  لتتحول  �لفنّية 
و�صفر �أدبي ل�رش�ع �ل�صمري بني �خلري 

و�ل�رّش.

عن »دار الرافدين« 

�سد�ر ترجمة عربية جديدة لرائعة "البوؤ�ساء"
ماري�صيا  �لبولندية  �لفنانة  تعمل 
يف  �لرتكيز  على  ليفاندوف�صكا، 
�لبحث  على  �لإبد�عية،  م�صاريعها 
لالأر�صيفات  �لعامة  �لوظائف  يف 
ويعر�س  و�ملعار�س،  و�ملتاحف 
»جزيرة  بعنو�ن  �لأخري  عملها 
�أبوظبي �صمن  �إمارة  �ل�صينما«، يف 
تكوين  �ملعنى،  »ت�صكيل  معر�س 
�لفكرة«، حيث يقدم عر�صا مبتكر�ً 
ن�صاء  ترويها  ق�ص�س  يجمع  موؤثر�ً 
مع �صور ، يف نقا�س لأدو�ر �ل�صينما 

و�لفنون و�ملكان.
موؤقت  جناح  من  �لعمل  ويتكون 
�رشكة  مع  بالتعاون  �صمم  لل�صينما 
»�إم �إم �آي«، حيث يقدم مقطعاً من 
�لذي  �جلديد،  ليفاندوف�صكا  فيلم 
فيديو  مقاطع  �صل�صل  من  يتاألف 
ق�صرية ُحررت من مقاطع �لفيديو 
يف  �ملاأخذوة  �ل�صامتة  �لأر�صيفية 
وي�صاحب  �خلليج،  ومنطقة  لندن 
موؤثر  �صوتي  ت�صجيل  �لفيلم  هذ� 
لق�ص�س ترويها وتغنيها ن�صاء، حيث 
حتكي كل �مر�أة ق�صتها بلغتها �لأم، 
مما يعك�س �لتنوع �لعاملي يف دولة 
�للهجات  ذلك  يف  مبا  �لإمار�ت، 

�لإقليمية �ملختلفة للغة �لعريبة.
الطابع احليوي.. النظرية

�أليك�س  �لفني،  �لقيم  ويقول 
كوبر�صكي: »ملاري�صيا ليفاندوف�صكا 
عاملياً  ��صتهرت  متنوعة  �أعمال 

تفاعلية  وعرو�س  �أفالم  بني  ما 
على  ترتكز  فنية  وم�صاريع 
و�ملطبوعات،  �ملحادثات 
بحثية  و�أور�ق  لور�س  بالإ�صافة 
�أو�ئل  �صاركت بها منذ 1995 حتى 
2017، وبر�أيي ما يجعل م�صاريعها 
و�أعمالها مميزة فنانة ع�رشية هو 
�لتفاعل �لذي تنتجه مع �ملوؤ�ص�صات 
�لثقافية و�ملالية، و�لطابع �لأ�صبه 
باحللقات �لدر��صية ولكن �حليوي 
ب�صكل  و�لإن�صاين  ذ�ته  �لوقت  يف 
غري متوقع مقارنة بالأ�صلوب �لذي 
تعتمده من �صال�صل لقاء�ت و�أفالم 
وو�صائط  �صوتية  وت�صجيالت 
مكتوبة  ملو�د  وتوفريها  �مليديا، 

وم�صورة للجمهور و�ملخت�صني«.
نذكر  �أن  �ملهم  »من  وي�صيف: 
�ملبدعة  �لفنانة  لهذه  �أن  �أي�صاً 
و�أ�صاليب  عميقة  �أطروحات 
فل�صفية ��صتطاعت �أن جتمع فيها 
بني �أرفع �لأو�صاط �ملتخ�ص�صة يف 
و�جلمهور خمتلف  و�لثقافة،  �لفن 
درجاته، ولها كذلك ن�صاط ن�صوي 
تاأخذه  �لفنون،  عامل  يف  �رشيح 
وتاريخية  مو�صوعية  ملناحي 
عرب  وتناق�س  معا�رشة،  وحتى 
و�صفهها  ي�صعب  �لتي  �أعمالها 
�لنظرية  �جلو�نب  و�حد  �إطار  يف 
بالن�صبة  ذ�ته  و�لأمر  للن�صوية، 
للمو��صيع �ملتعلقة باأر�صفة �لفنون 

و�لبحوث و�أعمالها �ملتنوعة حول 
�ملتاحف«.

تناق�س.. �أُلفة.. عالقات جديدة
»جزيرة  م�رشوع  يعك�س  كما 
�ل�صينما«، كيفية بناء ذ�كرة ثقافية 
��صتخد�م  خالل  من  جماعية 
�ل�صور �ل�صامتة و�لأ�صو�ت �لرنانة، 
و�ل�صورة  �ل�صوت  بني  و�جلمع 
جت�صد  كما  �ملعنى،  لت�صكيل 
�لهند�صة �ملعمارية �حلاجة ،�لتي 
�إىل  متناق�صة،  ظاهرها  يف  تبدو 
ف�صاًل  و�لألفة،  و�لعلنية  �لنفتاح 
ل  زًء  ليكون  �جلمهور  دعوة  عن 

يتجز�أ من عملية �لتبادل �لثقايف.
عالقات  �لعمل  هذ�  ويتناول 
�ملعرفة  �أ�صكال  بني  جديدة 
»م�رشوع  ويعمم  و�مللكية، 
�خلا�صة  �لتجربة  �ل�صينما«، 
وتوؤ�ص�س  �لعام،  �لتعبري  على 
على  عملها  �جلديد  �للجنة  هذه 
�صاغها  �لتي  �ل�صابقة  �لتكر�ر�ت 
�ملهند�س �ملعماري كولني فورنيه 
ول�صبونة   ،2012 غيمار�ي�س  يف 
ويعترب   ،2016 كونغ  وهونغ   ،2013
�لدور  يعك�س  �قرت�ح  مبثابة  هذ� 
قدرتها  �أي  لل�صينما،  �لجتماعي 
�لفن  ممار�صات  ��صتك�صاف  على 
و�لهند�صة �ملعمارية و�لأفالم، مع 

�لإقر�ر بتو�ريخ حملية حمددة.
وكالت

»جزيرة ال�سينما« لـ«ليفاند�ف�سكا«.. اأ�سوات 
ن�ساء �حكاياتهن نحو بناء ذاكرة ثقافية جماعية

وكالت

وكالت



ثقافةالأحد17 فيفري  2019  املوافـق  ل13 جمادى الأخر 1440هـ 17
متابعات

ال�ضهيد ومعاين الت�ضحية يف 
ال�ضعر الفل�ضطيني املعا�ضر
يجد الباحث يف تاريخ توظيف ال�سعر العربي لل�سهادة وال�سهيد نف�سه يقراأ الكثري من 

الن�سو�ص، من �سدر الإ�سالم اإىل اليوم، وهو ما فتح الدرا�سات النقدية على جتّليات 
التوظيف وم�ستوياته الفنية والفكرية، بالإ�سافة اإىل البحث يف مالمح ال�سهيد 

واخل�سائ�ص الدللية لفعل ال�سهادة. ل تختلف �سفات ال�سهيد يف �سعر العهود الإ�سالمية 
الأوىل من ال�سعر العربي فهي تدور حول ال�سجاعة، ال�سرب، الإقدام، الكرم، احللم، 

ال�سدق والوفاء   ،كما جند يف كتاب عبد الرحمان مر�سى« ال�سهادة وال�سهيد يف ال�سعر 
العربي يف �سدر الإ�سالم والع�سر الأموي، درا�سة مو�سوعية فنية »

د-وليد بوعديلة

يف  �سفرا  العربي  للقارئ  و�سنقد 
ال�ساعر  عند  ال�سهيد  جتليات 
الفل�سطيني عز الدين املنا�رصة، فما 
�سعر  ال�سهيد يف  هي جتليات ح�سور 
تاألق  اأم  برمزه  اكتفى  املنا�رصة؟ هل 
عنا�رص  هي  وما  الأ�سطورة؟  نحو  به 
ال�سهيد؟  مع  تاأتينا  التي  الأ�ساطري 
وهل حّور يف اإيحائه  وعانيه اأم اكتفى 
مبا يحيل عليه يف الدين ويف املنظور 

اليومي- الجتماعي؟.

-1ال�سهيد..�سدق 
الن�سال

ويقراأ  الوطن،  اأخبار  ال�ساعر  يتبع 
واملقاومة،  الن�سال  يوميات 
ال�سهداء  اأخبار  مع  يتفاعل  كما 
ق�سيدته  وكانت  الفل�سطينيني، 
عانقت  التي  الق�سائد  اأبرز  )القبائل( 
ملحمي  تاأمل  فهي  ال�سهيد،  دللة 
البطولة/  ولفعل  الن�سال  ل�سدق 
الفل�سطينية،  الأر�ض  يف  ال�سهادة 
املوت  عامل  من  يخرج  فال�سهيد 

ويتكلم ومي�سي، ويخاطب فل�سطني:
ذات يوم يجيئك �سوتي، وتهتز روحي، 

كما املاء يف �سفح عيباِل،
عطر  ين�رص  والريح،  الرمل  يخرتق 

، حبيبي على ُمدن احلِبّ
هذي الرباكني يوًما تثور، وي�سبح هذا 

الرماد حجر
اإنه دميٌة �سمحٌة �سوف جترب غيالنها 

اأن توّقع فوق جواز ال�سفر
وتعرتفني  �سوتي،  يجيئك  يوم  ذات 

باأين مترمرُت من اأجل عينيِك،
من اأجل هذا املطر

عن  بعيًدا  ال�سهيد  نقراأ  اأن  علينا 
مل  فهو  اليومي،  املاألوف/  املعنى 
ميت واإمنا ذهب لزمن ق�سري و�سيعود، 
الوارد يف القراآن  وهو املعنى الديني 
الكرمي )ول تقولوا ملن يُقتل يف �سبيل 
اهلل اأمواتا بل اأحياءٌ ولكن ل ت�سعرون( 
وال�سهيد   .154 اآية  البقرة،  �سورة    ،
باأنه  واأهله  وطنه  يعلم  الفل�سطيني 
�سيعود ويرفع �سوته وتتحرك روحه، 
لكي  البعيدة،  اجلغرافيا  ويخرتق 
الن�سال، ويخرب  قريبًا من وهج  يكون 
بتحول الرباكني اإىل ثورة والرماد اإىل 
حجر ي�سقط على املحتل، يف م�سهد 
اأ�سطوري، وكاأن الرماد مطر ينزل يف 

�سكون على الغيالن/ املحتل.
فل�سطني  اأبطال  غياب  كان  لقد   
واملنا�رصة  وطنهم،  يحيا  اأن  لأجل 
ليتحدث  املطر  برمزية  ي�ستعني 
يتحدث  وعندما  فل�سطني،  حياة  عن 
يذهب  فلكي  املطر،  باإيحاء  ال�سهيد 
بالأر�ض،  ومت�سكه  بع�سقه  بعيًدا 
اإن�سانها  تنادي  التي  الأر�ض  و)هذه 
لكي  واملاء  والرتاب  ال�سجر  بلغة 
حبة  بكل  يت�سبث  ولكي  اأكرث،  ي�سمد 
هذه  هنا  من  رمق،  اآخر  حتى  تراب 

والثبات  البقاء  هوية  على  الإ�رصارية 
هوية  على  الإ�رصارية  خالل  من 
يقول  كما  وال�سمود(      التحّدي 
طلعت �سقريق يف » ال�سعر الفل�سطيني 
فكالهما   ، الثاين،«  جيله  يف  املقاوم 
يتحقق  اأن  ول ميكن  بالآخر،  مرتبط 
على  واحلفاظ  الأر�ض  يف  التوحد 
الهوية من دون مقاومة، كما ل ميكن 
للمقاومة اأن ت�سل اإىل غاياتها من دون 
اأحداث  يف  وتعمق  الذاكرة  يف  توغل 

التاريخ ورهانات الراهن.

... ال�سهيد  عودة  -2عن 

اإىل  البعيدة  ال�سارات  تلك  ولنتاأمل   
بعد  وهو  للرماد،  الأ�سطوري  البعد 
واإىل  فينيق  الطائر  اإىل  القارئ  يوجه 
احلياة  اإىل  العودة  تتم  حيث  العنقاء، 
من بعد املوت، وكاأّن املنا�رصة يهدد 
كي  ال�سهداء  قوافل  بعودة  املحتل 
النتقال  ويتم  اأكرث  املقاومة  يلهبوا 
اإىل  الوفاء  ال�سهيد/  معنى  من 
رد  �سيكون  فماذا  الرماد،  ال�سهيد/ 
لرد  ال�ساعر  يهتم  ل  املحتل؟.  فعل 
بعطر  اهتمامه  بقدر  املحتل  فعل 
اهتمامه  وبقدر  �سمائه  وم�سك  وطنه 
هو  وها  ال�سهيد،  ال�سهادة-  باأ�ْسطرة 
مينحه كل جماليات الدنيا ويرتقي يف 

�سلم القدا�سة: 
�ساأ�سبه كل الأ�سجار باأ�سجارْك

م�سيتك  املوزونة،  قافيتي  واأ�سبه 
املختالة يف حقل الذرِة،

اأ�سبه اأبياتي بجميل اإزارْك
واأ�سبه عينيك بليل حالْك

اأ�سبه اأ�رصحة املنفى
اأ�سبه اأ�سوار املنفى

زمن  يف  واأ�رصخ  النا�ض  يف  واأنادي 
التيه

�ساأ�سبه حتى يذبحني الت�سبيه!!!!
يتحرك الن�ض ال�سعري بني ف�ساءين؛ 
والآخر  ال�سهيد  بهوية  خافق  الأول 
الظاهر  كان  اإذا  بال�ساعر،و  خا�ض 
الختالف  �سورة  يقدم  الّن�سي 
والتباين، فاإّن العمق يطمح اإىل البحث 
عن التماهي، اأي البحث عن ال�ساعر/ 
لهويته  يريد  املنا�رصة  لأن  ال�سهيد، 
ال�سهيد،  هوية  اإيقاع  على  تت�سّكل  اأن 
يعاين  الفل�سطيني  وال�ساعر  بخا�سة 
من �سوك املنفى، ول حل له كي يكون 
اإّل يف  قريبًا من املاأ�ساة الفل�سطينية 
احللول ال�سويف يف ال�سهيد، اإىل درجة 
عن  اختالفه  وينفي  الت�سبيه  يذبحه 
واغتال  بنف�سه  �سّحى  الذي  ال�سهيد 
يقع  ل  الوطن.  لأجل  احل�سية  اللذات 

املنا�رصة يف الأحزان...
واإمنا  ال�سهيد  اأمام  الوجع  يكتب  ول   
لل�سهادة  املقد�ض  احلب  فرح  الفرح 
الفعل  جت�سيد  يف  ال�ستمرار  وفرح 
امللحمي،  الأ�سطوري-  البطويل 
فل�سطني،   وبنات  اأبناء  كل  �ساأن  وهو 
نهايتها  �ستكون  امل�ستمرة  واملقاومة 
اإىل  املغت�سبة  الأر�ض  عودة  هي 
خميمات  يف  الالجئني  وعودة  اأهلها، 
املنايف اإىل وطنهم، لتبداأ رحلة اأخرى 

للبناء الوطني يف جميع امليادين.
ال�سهيد  با�سم  املنا�رصة  وي�رصح 
)باج�ض اأبو عطوان( وينتقل من مكان 
فل�سطني،  اأبناء  كل  ليزور  اآخر،  اإىل 
اإىل  ويتحدث  وبعثه  بحياته  ويعلمهم 
متوز  وكاأنه  احلقول،  يف  العاملني 

العائد يف الأ�سطورة البابلية:
الوعر،  �سجر  يحاور  مازال  باج�ض 

فتنبج�ض، الأ�سوات
يف  يتبخرت  املغرورة،  بالدالية  يتغزل 

الطرقات
يحمل  والنحلة،  الزهرة  بني  ما  يطلع 

�سارةْ
يطلع يف الليل يالعب اأطفال احلارة

حقل  يف  ي�سلّيهم  الفالحني،  ويغني 
الذرة ال�سفراء

عنا�رص  من  متوز  ال�سهيد/  يقرتب 
ويتحدى  بالدالية،  ويتغزل  الطبيعة، 
طرقات  يف  املتمخرت  ب�سريه  املحتل 
فل�سطني،  مدن  وكل  وغزة  اخلليل 
يف  واللّيل،  النهار  يف  يتحّرك  وهو 
قبل  من  للعدو،  بطولية  مواجهة 
الأطفال  ويلعب مع  وبعدها،  ال�سهادة 
ويوؤان�ض الفالحني، يف م�سهد احتفايل 
اأهله  ال�سهيد  فيه  �سي�سارك  كبري، 
خوف  دون  من  والأعرا�ض  الأفراح 
امل�سهد  وهو  اغتيال،  اأو  اعتقال  من 
لتكون  )القبائل(  ق�سيدة  على  الغالب 
الواقعي  جتمع  فل�سطينية،  ملحمة 
ال�سهادة  وهج  ومتزج  بالأ�سطوري 

باإ�رصاقات اخل�سب والتحرر.

متوت... لن  -3فل�سطني 

جمال  عوامل  بني  الن�ض  ي�سري  لذلك 
ليبقى  ال�سهادة،  وجالل  الطبيعة 
باج�ض/ متوز هو الأ�سا�ض واجلوهر، 
بل هو )الرثيا( التي متنح النور والغيث 
الهتمام  بكل  الإن�سان  وحتيط 
املظلم-  طريقه  يف  وامل�ساعدة 
ال�سعب نحو الهدف- التحرر النهائي 
املنا�رصة  اأن  نعتقد  ل  املحتل.  من 
�سخ�سية  مع  يتفاعل  اأن  يريد  وحده 
ال�سهيد، واإمنا كل فل�سطني تريد هذا 
�سامية  معاين  تتخذ  وال�سهادة  احللم، 
وتك�سف عالمات متفردة يف فل�سطني، 
املقاومة  وقع  على  املوت  وجتعل 
اأخرى،  بطرق  املوت  عن  خمتلًفا 
يخرجون  ي�ست�سهدون  الذين  اأن  كما 
اإىل القرب باأ�سوات الزغاريد من دون 
الدموع، لأّن اأهل ال�سهيد يعلمون باأّن 
ال�سهيوين.  املحتل  تفرح  دموعهم 
وعندما يعود باج�ض/ متوز من العامل 
ينتظره  ال�ساعر  �سيجد  ال�سفلي، 
ومعه ال�سعب الفل�سطيني، وهنا يقدم 
يف  اإّل  ن�ساهدها  ل  �سورة  املنا�رصة 

اأ�ساطري اخل�سب والنماء:
�ساأزور القرب، قرنفلة حمراء �ساألقيها

تخرج  ومدينتنا  قرانا  كل  وعٌد،  هذا 
يف العيد

لتزورك حني تطل ع�سافري الفجر
تكون ا�ستيقظت من النوم ال�سحري

واحلّنون  بالزعرت  لنا  يديك  ومددت 
البلدي

تهدينا دالية من نور وقمر
خارطة  علًما،  هدايا:  و�سنهديك 

وجواز �سفر!!!
احل�سارات  يف  الإن�سان  كان  اإذا 
القرابني  لالآلهة  يعطي  القدمية 
اخل�سب  ومتنحه  املطر  لتعطيه 
والتجّدد لالأر�ض ومنتجاتها الزراعية، 
فاإّن الإن�سان الفل�سطيني ينتظر عودة 
القربان  ليمنحه  متوز  باج�ض/ 
الأ�سطوري اخلالد، اأي الوطن الكامل 
برايته وخارطته وكل اأوراقه الثبوتية، 
والدويل،  الوطني  امل�ستوى  يف 
مبعنى  مواطًنا  الفل�سطيني  لي�سبح 
ويتحرك  وجغرافيا،  ذاكرة  الكلمة، 
وعراقيل،  حواجز  دون  من  وطنه  يف 
اأعطاه  ملا  وامتنان  �سكر  قربان  وهو 
متوز- ال�سهيد من زعرت وحنون ونور 
-يف  ال�سهيد  البطل  ياأت  مل  وقمر. 
التفّجع  عوامل  يف   - الق�سيدة  هذه 
الب�سائر  عوامل  يف  ولكن  والتّوجع، 
نكهة  لالأعياد  يعطي  وهو  والبت�سام، 
اأخرى، بتوا�سله مع الأحياء، وامتزاج 
دمه  من  وجعله  ذاكرتهم  مع  ذاكرته 
فل�سطيني.   كل  به  يتعطر  عطًرا 
ولأن ال�سهيد قد وعى روحية الأر�ض 
لكي  املوت  اختار  الق�سية  وقدا�سة 
يكون اأكرث اقرتاًبا من ع�سقه الأبدي- 
وح�رصًة،  ا  غي�سً العدو  ليزداد  الأر�ض 
ميكن  ت�سوير  وباأي  هذه؟  قيمة  فاأي 
التعبري عنها؟ وهل بو�سع لغة اخلطاب 
العادي اأن تعانق جاللها؟ ل ميكن للغة 
معنى  عمق  على  تقب�ض  اأن  الب�سيطة 
ال�سهادة، ول يكون النجاح من ن�سيب 

اأي توظيف يبتعد عن الفن...

-4ال�سهيد وعطر 
الأر�ص

اأن  ال�ساعر  ي�ستطيع  التوظيف  وبهذا 
يكا�سف الروؤى وامل�ساعر التي يطمح 
اإىل التعبري عنها يف عالقته مع ال�سهيد، 
ويف انفتاحه على الراهن والتاريخ. لو 
ال�سهادة  بجالل  املنا�رصة  يوؤمن  مل 
ملا قّدم طابًعا اأ�سطورًيا لل�سهداء، بل 
باهلل،  بالإميان  ال�سهيد  ربط حب  ملا 

وال�سهيد باج�ض قد:
كان طفاًل

يُقلم عنق العدو ليزرع يف ال�سفح 
حاكورٍة من عنْب

نحن نع�سق هذا القمر
والع�رص  والظهر  الفجر  ن�ستاقه  نحن 

والليل...
من مل يحب جبال اخلليل... كفْر

ال�سهيد  بني  املنا�رصة  عند  فرق  ول 
كان  قد  ال�سهيد  لأّن  اخلليل،  وجبل 
ترك جبال  رف�ض  فل�سطينًيا  منا�ساًل 
الرحمي  املكان  اخلليل، وهي مبثابة 
من  كان  وما  ورعاه،  احت�سنه  الذي 
باج�ض اإّل اأن يتوّحد فيه وينطلق منه 
يعو�ض  حتى  البطولية  اأعماله  كل  يف 
اأبناء  ب�سيطرة  عليه  العدو  �سيطرة 

الوطن. 
احلب  املنا�رصة  يعلن  وعندما 
فهو  القمر،  لل�سهيد-  الفل�سطيني 

وتزداد  لل�سهيد،  األوهية  �سفة  يعطي 
بني  العالقة  علمنا  اإذا  عمًقا  ال�سفة 
القمر والنبات يف الأ�ساطري، وربطناها 
من  ،و  اخلليل،  بجبل  ال�سهيد  بعالقة 
من  يقرتب  الفل�سطيني  فالبطل  ثمة، 
القدمية،  املالحم  يف  املوؤلّه  البطل 
لأنه يتخذ بعًدا اإن�سانًيا واآخر األوهًيا، 
بل لقد جعله ال�ساعر قمًرا ينتظر يف 
فقط،  لياًل  ولي�ض  اليوم  اأوقات  كل 
اإىل  ي�ساف  اآخر  اأ�سطوري  بعد  وهذا 
اأبعاد  مع  يتمازج  اأن  قبل  ال�سهيد، 
ال�سهيد/  ولأنه  الدينية.  الن�سو�ض 
العرتاف  عدم  فاإّن  اخلليل،  جبل 
اعتقاد  اأو  ت�سديق  عدم  هو  مبجده 
ديني ل �سيا�سي اأو �سعبي فقط )ومن 

مل يُحب جبال اخلليل كفره(.. 
ال�سهيد  بني  التّوحد  �سورة  متتد 
والأر�ض وعنا�رص اخل�سب الأ�سطوري 
لكل �سهيد فل�سطيني، ولكل من يفتدي 
اأو للدفاع عن  وي�سحّى لتحرير وطنه 
املنا�رصة  هو  وها  وق�سيته،  مبادئه 
ال�سهيد،  عند  جديد-  من   – يتوقف 
ويعانق  اهلل(،  )فرج  ق�سيدة  ويكتب 

رمزية العودة الع�ستارية والتموزية:
من  ج�سدك  نرثوا  فقد  جتئ  واليوم 
القد�ض...كما  باب  اإىل  ال�ساِم،  باب 
تئن  ا  اأر�سً �رصت  هكذا  �سوتي  نرثوا 

من النيل حتى الفراْت
هكذا �رصت وجه الزمان امُلمّدد فينا، 

و�رصت ال�سخور و�رصت البيوت،
و�رصت العنا�رص، �رصت النباْت

كنت طفاًل، ولكن عرفتَك
من ق�س�ض الأمهاْت

يعود  ال�سهيد  املوت، ها هو  بعد  من 
عربية  ا  اأر�سً �سار  وقد  وطنه،  اإىل 
تتوجع من النيل اإىل الفرات واأ�سحى 
يحمل كل عنا�رص الطبيعة يف ج�سده- 
ال�سعبية  الذاكرة  اأّرخت  وقد  روحه، 
اأخباره وماآثره يف اجلهاد واملقاومْه، 
ليوؤكد  )لعارز( من قربه  يعود مثل  اإنه 
�سحة الدعوة وقوة املبداأ، وهو يعود 
يف  املقاومة  مبادئ  ن�رص  يف  لي�ستمر 
وجه املعتدي ال�سهيوين، وكي يوا�سل 
ما بداأه قبله الكثري من ال�سهداء الذين 
اأحبوا فل�سطني وع�سقوا ال�سهادة، هذه 
املنا�رصة  ن�ض  منحت  التي  ال�سهادة 
لذلك  ونتيجة  والإ�سعاع.  الوهج  كل 
�سحر  ك�سف  امل�ستحيل  فمن  الوهج 
غري  من  ال�سهيد  اأو  ال�سهادة  مو�سوع 
ومراودة  ال�سعرية،  اللغة  مع  ال�رصاع 
املعنى عن �رصه يف الن�ض ال�سعري...

ول ي�ستطيع القارئ اأن يعرف اأ�رصارها 
املبثوثة يف ال�سعر اإّل اإذا ذهب بعيًدا 
يف التحليل، واأتقن املزج بني العنا�رص 
لقد  وروؤية.  بنية  لل�سعر  امل�سكلة 
ال�سهيد لالأبناء،  حكت الأمهات ق�سة 
وهو  طفولته،  يف  ال�ساعر  و�سمعها 
ي�سمع الآن ذات الق�س�ض، وكلها تخفق 
بطولة و�سجاعة من جهة الفل�سطيني، 
وحتمل م�ساهد الهمجية والبط�ض من 
م�سهد  لنقراأ  ال�سهيوين،  العدو  جهة 

قتل )فرج اهلل(: 
الليلة جاءوك وقهقهت الأل�ُسُن

يف �سجنك هذي الليلة...جاءوْك
ل  ل�سانك  اأن  عرفوا  القتلة  اأن  ذلك 

ينطُق،
اإّل ُقّدام، جماهريِك، بريوْت

ل ينطق اإّل حني يريد، لذا قتلوك
�سقوا قلبك ن�سفني

خلعوا عينيك لأّن الزراع املذبوحني
حملوا اأمتعة الزمن املّر وطاُفوا

التموا يف بابك واختباأوا يف العيننْي
ورمل  والبحر  الغابة  عينيك  وراأوا يف 

ال�سحراء
اجللجلة  اإىل  ي�سعد  امل�سيح  هو  هل 
بالإيجاب  جنيب  قد  ليُ�سلب؟، 
الفل�سطيني  ال�سهيد  لأن  بتحفظ، 
الفداء  يف  امل�سيح،  يف  يتماهى 
والت�سحية وال�سلب، لكن يختلف عنه 
اأكرث  ال�سلب؟ فهي- هنا-  يف طريقه 
اأخرج  قد  فالعدو  ووح�سية،  ب�ساعة 
تنب�ض  عملية  يف  العني،  وخلع  القلب 
)�سخمت(  الإلهة  ممار�سات  بذات 
عند امل�رصيني، وهي الإلهة ال�رص�سة 
حناوي:  كمال  )انظر  للذبح  العا�سقة 
وما  �ض159  فرعونية،  اأ�ساطري 
بعدها.( اإن متعة ال�سهيوين هي ذاتها 
يف  يلتقيان  وهما  )�سخمت(،  متعة 
لكن  والتقتيل،  التذبيح  ع�سق  جزئية 
الفل�سطيني  يوؤخر  لن  الع�سق  هذا 
عزًما  �سيزيده  بل  الوراء  اإىل  خطوة 
واإرادة وحتدًيا، لأنه قد راأى يف عيون 
واجلمال  احلياة  دلئل  كل  ال�سهيد 
على  اأخرى  اإحالة  وهذه  واحلرية، 
/ ال�سهيد  وي�سبح  التنبوؤ،  اأ�ساطري 

بالآتي  عارفا  اليمامة(  )زرقاء 
وم�ست�رصفا م�ستقبل وطنه.

قد اأ�رصق م�ستقبل فل�سطني يف عيون 
�سدمة  رغم  اهلل(،  )فرج  ال�سهيد 
امل�سهد الدموي، لذلك ميكن اأن تكون 
الفل�سطيني  ال�سعر  يف  الدم  ق�سائد 
مبحًثا هاًما يف الدرا�سات التي تدر�ض 
ال�سعر،  لهذا  والدللية  الفنية  الهوية 
)و ق�سيدة الدم ل تفتح الذاكرة على 
تاأخذ  ول  فح�سب،  ال�سندباد  نهو�ض 
يف ر�سم حروف الألف فح�سب، ولكنها 
التوهج،  قب�سة  يف  كله  العامل  جتمع 
من  الطالع  ال�سباح  اإىل  اأقرب  ليكون 
جبهة �سهيد اأو مفكرة ذاهب يف �سوء 
الق�سيدة  تكون  اأن  وطبيعي  ال�سم�ض، 
وتفا�سيلها(  ولغتها  الأر�ض  ق�سيدة 
يف  �سقريق  طلعت  تعبري   حد  على 
الفل�سطيني املقاوم يف  »ال�سعر  كتابه 

جيله الثاين«. 
كثرية  �ساحرة  �سوًرا  �ساعرنا  وقدم 
راقية  �سامية  ودللت  رمزيات  عن 
ن�سو�ض  يف   وال�سهيد،،   لل�سهادة 
اإىل  املنا�رصة  املبدع  تنقل   �سعرية 
ج�رص  على  الإن�سان  الأر�ض-  روح 
الأ�سطورة اأو املعراج الغرائبي فيحاور 
اليومي وينقله اإىل الأ�سطوري، ويحّول 
املاألوف اإىل خارق، مع احلفاظ على 
بحثا  الروؤية،  وقدا�سة  املكان  �سعرية 

عن ال�سمو ب�سخ�سية ال�سهيد....
 د-وليد بوعديلة
جامعة �سكيدة-اجلزائر



ما ال�سرر الذي ت�سببه �سبكة Wi-Fi جل�سم الإن�سان؟
اليوم  حياتنا  ت�صور  يعد ممكنا  مل 
من دون الإنرتنت، الو�صيلة الأ�صا�س 
لالت�صال مع العامل واحل�صول على 
املعلومات، رغم اأننا معر�صون يف 
ملوجات  با�صتمرار  نف�صه  الوقت 
واأثبت  ال�صلبي،  وتاأثريها  الراديو 
من  املنبعث  الإ�صعاع  اأن  العلماء 
ج�صم  على   »Wi-Fi« �صبكات 
يرتاكم  اأنه  اإل  �صئيل،  الإن�صان 
ي�صبب  قد  ما  الوقت،  مرور  مع 
وظائف  يف  خطرية  ا�صطرابات 

الأع�صاء.
الـ  توجيه  اأجهزة  اأن  جميعا  نعلم 
 )router-الراوتر(  Wi-Fi
البيت  بنا يف كل مكان، يف  حتيط 
اأماكن  يف  وحتى  العمل  ويف 
الرتفيه، اأي اأننا عمليا على متا�س 
ودائمة،  م�صتمرة  ب�صورة  معها 
للمخاطر  معر�صون  فاإننا  لذلك 
التاأثري  من  نقلل  مل  اإذا  التالية، 

ال�صلبي ملوجات الراديو:

- عمل الدماغ 

للتاأثري  الدماغ  اأوعية  تتعر�س 
لذلك  املوجات،  لتلك  ال�صلبي 

يجب على الريا�صيني قبل غريهم 
حممل  على  ذلك  مع  التعامل 
اجلد، لأن القيام باأي مترين بدين 
يتطلب و�صول الكمية الالزمة من 
اإىل الدماغ. ومّلا كانت  الأك�صجني 
الراوتر  من   Wi-Fi الـ  انبعاثات 
ال�صغط  ارتفاع  يف  تت�صبب  قد 
اأن  داخل اجلمجمة، فمن املمكن 
تكون للجلطات الدموية الدماغية 

عواقب وخيمة.

- اجلهاز الع�صبي

امل�صتمر  ال�صتخدام  ي�صبب 
لالأجهزة التي تنبعث منها موجات 
والنعا�س  الالمبالة  الراديو، 
و�صعف اأداء اجل�صم، لذلك ي�صعب 
لهذا  يتعر�صون  الذين  النا�س  على 
يف  ال�صتمرار  ال�صلبي  التاأثري 
القيام باأعمال بدنية، وي�صمل ذلك 
منهم  يتطلب  الذين  الريا�صيني 

ن�صاطهم التحمل والعزمية.

- �صحة الرجال

اأثبت العلماء اأن اأكرث من 20% من 

تاأثري  حتت  متوت  احلية  اخلاليا 
WI-Fi، عالوة  الـ  اأجهزة توجيه 
اجلن�صية،  القدرة  انخفا�س  على 
فرتة  بتقليل  الأطباء  ين�صح  لذلك 
هذه  تاأثري  دائرة  يف  املكوث 

الأجهزة قدر الإمكان.

- �صحة الأطفال

الإ�صعاعات  تلك  توؤثر  اأن  ميكن 
على ج�صم الطفل الذي يعد هدفا 
�صعيفا اأمامها، كما ميكن اأن يوؤّدي 
الإ�صعاعات  لتلك  الأطفال  تعر�س 
اأو  الدم  ب�رسطان  الإ�صابة  اإىل 
تلك  ت�صمل  كما  الأمرا�س،  تطور 
يعانون  ممن  البالغني،  امل�صكالت 

ين�صح  لذلك  املناعة.  �صعف  من 
الن�صاء  الدم  اأمرا�س  اأخ�صائيو 
هذه  عن  بالبتعاد  احلوامل 
الإمكان. وقد تكون  الأجهزة قدر 
الأجهزة  هذه  من  اأنف�صنا  حماية 
بالكامل �رسبا من امل�صتحيل، اإل 
اأن ال�رسورة حتّتم علينا التفكري يف 

احلماية منها.
فرتة  بق�صاء  الأطباء  وين�صح 
وعدم  الطلق،  الهواء  يف  طويلة 
فيها  تعمل  التي  الغرف  يف  النوم 
هذه الأجهزة، كما يجب األ نن�صى 
والهاتف  الكمبيوتر  اأجهزة  اأن 
خطورة  ت�صكل  اللوحي  واحلا�صب 
تقلي�س  يجب  لذلك  �صحتنا،  على 

التعامل معهم قدر الإمكان.
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التغذية ال�سليمة

التغذية ال�صليمة ل تعني احلرمان من 
ل من الطعام اأو تناول هذا  اأي �صنف ُمف�صَّ

ف اأو اتباع نظام غذائي  الأخري بتق�صُّ
ي  �صارم، بل هي ت�صتهدف نظام حياة �صِحّ

ق التغذية ال�صليمة من خالل  و�صليم. تتحَقّ
عدم الإغفال عن تناول وجبة الفطور 

كل �صباح، على اأن ت�صَمّ الن�صويات )اخلبز 
( والربوتني )الأجبان والألبان(  الأ�صمر، مثالاً
ة )الزيتون اأو زت الزيتون(  والدهون ال�صحَيّ

ع  بكٍمّ معتدل. كما اختيار طعام منَوّ
ومعقول للوجبات، مع اللتزام مبواعيدها، 

والتخفيف من ا�صتهالك امللح والأطعمة 
ة به، مثل: املعَلّبات واملخَلّالت. ومن  الغنَيّ
ال�صروي حتديد وقت يومّي للريا�صة، مع 

ا يف حياتنا، كما اخلروج  جعل هذا املوعد هاماًّ
يف نزهات واتباع ن�صاطات ريا�صَيّة خالل 

العطالت، ولكن مع جتُنّب ال�صهر لوقت 
ر من الليل وال�صتيقاظ يف منت�صف  متاأِخّ

النهار.

 �سرطان املعدة... هذه 
هي البكترييا امل�س�ؤولة عنه

يعرف عن �رسطان املعدة �صعوبة ت�صخي�صه يف 
املراحل الأوىل من املر�س. ويف 90 باملائة منه يعود 
 Helicobacter ال�صبب اإىل البكترييا امللوية البوابية

pylori. وعلى ال�صعيد الإح�صائي فاإن �صخ�صاً واحداً 
من كل 100 �صخ�س ناقل لهذه اجلرثومة �صوف ينتهي به 

الأمر اإىل الإ�صابة ب�رسطان املعدة.
ويتم ت�صخي�س ما بني 6 اآلف اإىل 7 اآلف �صخ�س �صنوياً 
باأمرا�س �رسطان املعدة،، يف فرن�صا وحدها على �صبيل 

املثال، ويتوفى حوايل 4500 �صخ�س ب�صبب �صعوبة 
ت�صخي�س هذا املر�س مبكراً. كما اأن حوايل 90 يف 

املائة من اأنواع ال�رسطان �صببها ا�صتعمار بطانة املعدة 
من قبل جرثومة املعدة هذه – بكترييا امللوية البوابية 

Helicobacter Pylori. وي�صاب بهذه اجلرثومة 
حوايل 3 اأ�صخا�س من اأ�صل 10 والتي من املرجح اأن 

ت�صبب قرحة املعدة، ولكن هناك حالة واحدة من اأ�صل 
100 حالة م�صابة بهذه اجلرثومة قد تتحول اإىل مر�س 

�رسطان املعدة.
»اإن العالقة املوؤكدة بني اللتهاب الذي ت�صببه جرثومة 

املعدة والإ�صابة مبر�س ال�رسطان قوية متاماً مثل 
العالقة بني التدخني والإ�صابة مبر�س �رسطان الرئة«، 

قالت الربوف�صور متارا ماتي�صياك – بودنيك ، اأخ�صائية 
اأمرا�س اجلهاز اله�صمي واأمرا�س ال�رسطان يف 

م�صت�صفى جامعة نانتي�س، لـ«توب �صانتيه«.

 امل�سادات احلي�ية
 تق�سي على اجلرث�مة

حل�صن احلظ، من املمكن التخل�س من هذه البكترييا عن 
طريق عمل تنظري للجهاز اله�صمي، وحاملا يتُمّ التحقق من 
وجودها ميكن التخل�س منها مب�صاعدة العالج بامل�صادات 
احليوية. وبعد ذلك، يتحقق الطبيب من فعالية امل�صادات 
احليوية يف الق�صاء على البكترييا عن طريق اختبار ب�صيط 

للتنف�س. وت�صيف الربوف�صور متارا: »اإن الق�صاء على اللتهاب 
الذي ت�صببه جرثومة املعدة امللوية البوابية بوا�صطة 

امل�صادات احليوية يق�صي اأي�صاً على اللتهاب ال�صطحي 
للمعدة ومعظم التهابات املعدة، الأمر الذي مينع الإ�صابة 

ب�رسطان املعدة«.
وين�صح يف حالت الإ�صابة بالقرحة اأو الثني ع�رس، وع�رس 

اله�صم املزمن دون �صبب وا�صح اأو يف حالت الأنيميا ب�صبب 
فقر احلديد اأو نق�س فيتامني بي B12 دون �صبب ظاهر 

بالتوجه اإىل التنظري. 

ال�ستيقاظ املنتظم من الن�م ليال يعر�ض حياتك للخطر!

خ�سائ�ض فريدة لل�ساي

يعانون  الذين  اأن  حديثة  درا�صة  اأظهرت 
خلطر  كبري  ب�صكل  معر�صون  النوم  قلة  من 
اأن  ميكن  الذي  القلب  �رسبات  ا�صطراب 
اأو  قلبية  بنوبة  الإ�صابة  احتمال  من  يزيد 
اأن  اأمريكيون  باحثون  دماغية، ووجد  �صكتة 
النوم املتقطع ب�صكل م�صتمر ميكن اأن يوؤدي 
عدم  وهو  الأذيني،  بالرجفان  الإ�صابة  اإىل 
ال�صغط  طريق  عن  القلب،  �رسبات  انتظام 
على اجل�صم، ما ي�صبب تغيريات كهربائية يف 

القلب.
نوم  ا�صطراب  من  تنبع  امل�صكلة  اأن  ويبدو 
با�صطراب  يعرف  ما  اأو  العميق،  الرمي 
 4 اأظهر حتليل  ال�رسيعة، حيث  العني  حركة 
مري�س  مليون   14 من  اأكرث  �صملت  درا�صات 
الليل  ينامون طوال  ل  الذين  الأ�صخا�س  اأن 
غري  القلب  ب�رسبات  اإ�صابتهم  فر�س  زادت 

املنتظمة مبقدار الثلث.
بتوقف  عادة  الأذيني  الرجفان  ويرتبط 
احللق  يغلق  حيث  النوم،  اأثناء  التنف�س 
ب�صكل  التنف�س  عن  الأ�صخا�س  ويتوقف 
احلديثة  الدرا�صة  لكن  النوم،  اأثناء  طبيعي 
 ،»Heart Rhythm« التي ن�رست يف دورية
اأثبتت اأن الأرق العادي قد يزيد من خماطر 

تغري نظم �رسبات القلب.
من  ماركو�س،  جريجوري  الدكتور  وقال 
جامعة كاليفورنيا يف �صان فران�صي�صكو: »من 
املمكن حت�صني منط النوم من خالل القيام 
يف  ال�رسير  اإىل  والو�صول  ريا�صية  بتمارين 
�صاعة معقولة ب�صكل منتظم، وجتنب النظر 
النوم«،  قبل  الكافيني  وتناول  ال�صا�صات  اإىل 
الإ�صابة  جتنب  على  ي�صاعد  قد  ما  وهذا 

بالرجفان الأذيني.

التي يحويها  املواد  اأن  لل�صاي، حيث  اأمريكيون خ�صائ�س فريدة  باحثون  ك�صف 
الأمرا�س  تطور  ووقف  ال�صيخوخة  اإبطاء  على  قدرته  يف  فعال  فريدا  جتعله 
ال�رسطانية، واأجرى علماء من جامعة �صانت لوي�س بالوليات املتحدة الأمريكية، 
جمموعة من التجارب العملية لدرا�صة اأوراق ال�صاي، ون�رست نتائج هذه الدرا�صة 
يف جملة »Anticancer Research«، وات�صح لهم اأن تلك الأوراق حتتوي على 
عنا�رس دقيقة، �رسورية لنمو اجل�صم والوقاية من الأمرا�س. فعند تناول �صاي 
اأولونغ، على �صبيل املثال، وهو ال�صاي ال�صيني الذي يتعر�س لعملية اأك�صدة خفيفة، 
اأي اأنه يكت�صب خ�صائ�س معتدلة بني ال�صاي الأخ�رس، الذي ل يتعر�س لالأك�صدة، 
وال�صاي الأ�صود الذي يتعر�س لالأك�صدة الكاملة، فعند تناول هذا ال�صاي، ينخف�س 
م�صتوى اللتهابات ب�صكل عام يف ج�صم الإن�صان، كما ي�صاعد هذا ال�صاي يف منع 
منو خاليا ال�رسطان بفعالية و�رسعة، وهو ما اأّكدته نتائج التجارب التي اأجريت 
ال�رسيرية  قبل  الختبارات  نتائج  اأثبتت  كذلك  لوي�س.  �صانت  جامعة  خمترب  يف 
فعالية تاأثري م�صتخل�س هذا ال�صاي على عينات من اأورام الثدي اخلبيثة، ويعتقد 
من  يخّف�س  ودورية،  منتظمة  ب�صورة  اأولونغ  �صاي  تناول  باأن  الأورام  اأخ�صائيو 
م�صتوى ال�صموم يف اجل�صم ب�صفة عامة، ويخف�س كذلك من التاأثري ال�صلبي لطرق 
العالج امل�صتخدمة يف عالج الأورام على حالة اجل�صم، ويح�ّصن من حالة اأع�صاء 

اجل�صم الداخلية.
وت�صري الإح�صائيات ال�صينية اإىل اأن تناول هذا ال�صاي يخّف�س الإ�صابة بالأمرا�س 
وحتديد  عملهم  يف  ال�صتمرار  الباحثون  ينوي  لذلك،   .%40 بن�صبة  ال�رسطانية 

تاأثريه على نظام مناعة اجل�صم وكذلك اخل�صائ�س الأخرى لل�صاي. 

علماء يحذرون من  املبالغة يف اجلهد البدين
اأكد علماء هولنديون اأن زيادة ممار�صة الن�صاط البدين توؤدي اإىل ظهور وتطور اأمرا�س  خطرية جتعل الإن�صان مقعدا وقال باحثوا املركز الطبي 
جلامعة اأوتريخت الهولندية، اإن ممار�صة التمارين البندية ال�صاقة التي ترهق ج�صم الإن�صان، توؤدي اإىل اأمرا�س خطرية كالت�صلب اجلانبي ال�صموري، 

الذي اأقعد عامل الفيزياء الربيطاين الراحل، �صتيفن هوكينغ.
واأظهرت حتاليل بيانات طبية لأكرث من 1500 بالغ، �صخ�صوا مبر�س الت�صلب اجلانبي ال�صموري، يف اإيرلندا واإيطاليا وهولندا، اأن الذين يعانون من 
اأ�صد اأعرا�س املر�س هم من ميتلكون بنية ج�صدية قوية وميار�صون اأق�صى متارين اللياقة البدنية، من الرك�س والتجديف وكرة ال�صلة وغريها من 

الألعاب الريا�صية الثقيلة.



من  �إن�ساٌن  يَ�سلم  يكاد  ال 
و�ملخاوف  �ل�سد�ئد 
�حلياة  فهذه  ر�ت؛  و�مُلكِدّ
وال  �أحٍد  على  تُبِقي  ال  �لدنيا 

يدوم لها على حاٍل �ساأن.
به  يو�جه  ما  �أعظم  ومن 
�حلياة  تقلبات  �الإن�ساُن 
�أن  �لطماأنينة:  به  ل  ويح�سِّ
يلوذ  و�أن  خالقه،  �إىل  يلجاأ 
كلَّها  �الأمور  فاإَنّ  �سبحانه،  به 

بيده، و�إليه يُرجع �الأمر كلُّه.
و�سبيل �ل�سخ�ص �إىل ذلك: �أن 
�هلل،  بذكر  رطباً  ل�سانه  يكون 
كما  قلبه،  بذلك  يو�طئ  و�أن 
دلَّنا ربنا �سبحانه يف قوله: ﴿ 
ُقلُوبُُهْم  َوتَْطَمِئُنّ  �آَمنُو�  �لَِّذيَن 
ِ تَْطَمِئُنّ  �أَاَل ِبِذْكِر �هلَلّ  ِ ِبِذْكِر �هلَلّ

�لُْقلُوُب ﴿ ]�لرعد: 28[.
�ملوؤمنني  و�سُف  فهذ� 
على  �ملقبلني  �ل�سادقني 
يذكرون  فهم  �لكرمي،  �لرِبّ 

�هلل باأل�سنتهم متيقنني عظمته 
فت�ستاأن�ص  �آياته،  يف  متاأملني 
نفو�سهم بتوحيد �هلل فتطمئن، 
وتركن  �أنف�سهم  وتطيب 
قلوبهم �إىل جنب �هلل، وت�سكن 
موىل  به  وتر�سى  ذكره  عند 

ون�سري�ً.
تيمية  �بن  �الإ�سالم  �سيخ  قال 
كاالإجماع  �هلل: مما هو  رحمه 
�أن  و�أمره:  باهلل  �لعلماء  بني 
هو  د�ئماً  �هلل  ذكر  مالزمة 
�أف�سل ما �سغل �لعبد به نف�سه 

يف �جلملة. �نتهى.
ح�سناً  كلُّه  �هلل  ذكر  كان  و�إذ� 
�أدعية  فثمة  مباركاً،  طيباً 
ملا  ف�سل  مزيد  لها  و�أذكار 
جاء به دليلها من هذ� �لتمييز، 
و�الأذكار  �الأدعية  تلكم  ومن 
�إال  ُقوَة  َحوَل وال  �لعظيمة: ال 

باهلل.
باهلل«  �إال  قوة  وال  حول  »ال 

ذكٌر جميل ودعاء جليل، قليل 
فيه  �ملعنى،  عظيم  �ملبنى 
�لتوحيد و�الإجالل و�لتوقري هلل 
تعاىل، وفيه �لتوكل و�ال�ستعانة 
�سبحانه  هلل  و�لتفوي�ص 
حتت  من  كلمة  هي  وبحمده، 
غر��ص  من  وغر�ص  �لعر�ص، 
�جلنة، وباب من �أبو�بها، وكنز 

من كنوزها.
�أحاديث  ف�سلها  يف  جاء  وقد 
�سحيحة عن ر�سول �هلل �سلى 
به  �أو�سى  و�سلم،  عليه  �هلل 
�أ�سحابه  من  خم�سٍة  من  �أكرث 
ر�سو�ن �هلل عليهم يف �أحاديث 
عموم  به  و�أو�سى  متفرقة، 
ثبت عن  ما  ذلك:  ومن  �أمته. 
و�سلم  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي 
�أنه قال: » �أال �أدلك على كلمة 
ال  �جلنة:  كنوز  من  كنز  هي 
رو�ه   .« باهلل  �إال  ُقوَة  َحوَل وال 

�لبخاري وم�سلم.

»ال حول وال قوة اإال ب�هلل« طم�أنينة املوؤمنني و�سلوة املحزونني
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ني�ت ينبغي ا�ست�سح�به� 
قبل دخول رم�س�ن 

يف �سحيح م�سلم عن �أبي هريرة ر�سي �هلل عنه 
يف �حلديث �لقد�سي ) �إذ� حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�سنة فاأنا �كتبها له ح�سنة ( 
ومن �لنيات �ملطلوبة يف هذ� �ل�سهر :

1. نية ختم �لقر�آن لعدة مر�ت مع �لتدبر .
2. نية �لتوبة �ل�سادقة من جميع �لذنوب �ل�سالفة 

.3. نية �أن يكون هذ� �ل�سهر بد�ية �نطالقة 
للخري و�لعمل �ل�سالح و�إىل �الأبد باإذن �هلل .

4. نية ك�سب �أكرب قدر ممكن من �حل�سنات يف 
هذ� �ل�سهر ففيه ت�ساعف �الأجور و�لثو�ب .
5. نية ت�سحيح �ل�سلوك و�خللق و�ملعاملة 

�حل�سنة جلميع �لنا�ص .
6. نية �لعمل لهذ� �لدين ون�رشه بني �لنا�ص 

م�ستغاًل روحانية هذ� �ل�سهر .
7. نية و�سع برنامج ملئ بالعبادة و�لطاعة 

و�جلدية باالإلتز�م به .

حديث الع�رفني
�لتقى رجل باأحد �لعارفني باهلل و �ساأله �لن�سيحة 

، فقال له عليك بخم�ص :
ذكر �هلل ، ثم ذكر �هلل ، ثم ذكر �هلل ، ثم ذكر �هلل 
، ثم ذكر �هلل . فقلت : هذه و�حدة .فقال : بل 
خم�ص .قلت : كيف ؟! فقال : �الأوىل فتح ، و 

�لثانية �رشح ، و �لثالثة طرح ، و �لر�بعة �متحان 
و جرح ، و �خلام�سة ر�سا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : �الأوىل : لوال �أن فتح لك �لباب ، ما�سممت 

ر�ئحة �لذكر ، وال لنف�سك طاب..
و �لثانية : لوال �أن �رشح �سدرك بالو�سال ، ماد�م 
لك �لذكر فى دالل.. و�لثالثة : لوال �أن طرح عنك 

�الأ�سغال ، ما ذقت طعم �لهيام و �جلمال..و 
�لر�بعة : لوال �أن جرحك و �متحنك بذكر زالتك 
، لدخل لك �ل�سيطان من باب �لعجب بو�رد�تك ، 

ِفيت من �آفاتك.. و ملا �سَ
و �خلام�سة : ر�سي عنك فى نهايتك فمنحك 
�أبو�باً من �ليقني فى ح�رشته.. فتعجبت ...!
فقال يل : التتعجب فاإن مل حتظ باخلم�ص ، 

ماُكتبَت من �لذ�كرين يف �لرم�ص...
�للهم فهمنا حقيقة ذكرك و�سكرك..

التوبة واال�ستغف�ر يف القراآن الكرمي
فقد حفل �لقر�آن �لكرمي بِذكر �لتوبة 

و�ال�ستغفار يف �آيات عديدة، و�سور 
خمتلفة، وبيان ف�سل �هلل - �سبحانه - يف 

َقبول توبة �لتائبني، ومغفرة ذنوب 
�مل�ستغفرين، ومنذ بد�أ �خلليقة قد 
�أخطاأ �أبو �لب�رش جميًعا �آدم - عليه 
�ل�سالم - فع�سى �أمر ربه، باإغو�ٍء 

من �ل�سيطان �لرجيم، ثم تاب و�أناب، 
فاجتباه �هلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذ� هو �ساأن كل �لب�رش، يذنبون �ساعة 
�لغفلة و�لغو�ية، ثم يجدون باب رحمة 

�هلل �أمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�ستغفرون ويتوبون، فيَقبل �هلل - تعاىل 
- منهم تلك �لتوبَة؛ ليكبت �ل�سيطان، 

ويرحم �الإن�سان.
ويف قبول �لتوبة رحمٌة من �هلل - تعاىل - 
ت�سمل جموَع �لتائبني ب�سدق و�إخال�ص، 
ولوالها لفَقَد �الإن�سان �الأمل يف رحمة 

�هلل، و��ستمر�أ �لذنوب، وظل �سائًر� 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يو�فيه �الأجل 

�ملحتوم، وهو من رحمة �هلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌص من رحمة �هلل، 

ال ير�ساهم �هلل، ومن ثم كانت �الآية 
�جلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي �لَِّذيَن �أَ�رْشَُفو� َعلَى �أَنُْف�ِسِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ �إَِنّ �هلَلّ اَل تَْقنَُطو� ِمْن َرْحَمِة �هلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا �إِنَُّه ُهَو �لَْغُفوُر �لَرّ �لُذّ
﴿ ]�لزمر: 53[، وكذلك �آيات �لتوبة 

و�ال�ستغفار �لتي تهُبّ منها ن�سمات 
رحمة �هلل بعباده �ملذنبني، فاحتًة باب 

�الأمل يف قبول �لتوبة، وغفر�ن �لذنوب، 
بل و�إبد�ل �لذنوب ح�سنات للتائبني 
�ل�سادقني يف توبتهم؛ ﴿ �إِاَلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َو�آََمَن َوَعِمَل َعَماًل �سَ
ُ َغُفوًر�  ُ �َسِيّئَاِتِهْم َح�َسنَاٍت َوَكاَن �هلَلّ �هلَلّ

َرِحيًما ﴿ ]�لفرقان: 70[.

الل�ص ورابعة العدوية

ح�سن الظن وح�سن العمل
 

دخل ل�ص ي�رشق �ل�سيدة ر�بعه �لعدوية ر�سى �هلل 
عنها فنظر فى بيتها ميينا و�سماال فلم يجد �سيئا 

�سوى ) �إبريق (  فلما هم باخلروج قالت له : يا هذ� 
�إن كنت من �ل�سطار فال تخرج �إال ب�سئ 

فقال : مل �أجد فى بيتك �سئ 
قالت له : يا م�سكني خذ هذ� �الأبريق .... وتو�ساأ 
و�دخل هذه �حلجرة و�سل ركعتني ملوالك عزوجل

لعل �هلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى �ل�سالة رفعت �ل�سيدة ر�بعه يدها 

بالدعاء وقالت : �سيدى وموالى هذ� عبدك قد �أتى 
�إىل د�ري

فلم يجد �سيئا و�إنى قد �أوقفته ببابك فال حترمه 
من ف�سلك وثو�بك فلما فرغ من �سالته وجد 

�ل�سارق فى قلبه لذه غريبه نحو �لعبادة و�لقرب 
من �هلل  فظل ي�سلى من �لع�ساء حتى وقت �ل�سحر 

ودخلت عليه �ل�سيد ر�بعه فوجدته �ساجد� ... فلما 
�أنهى �سالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال 

بخري فقد جرب �هلل ك�رشى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى �ملطلوب ثم خرج ما�سيا من د�رها �ساكر� 

ل�سنيعها 
فرفعت �ل�سيدة ر�بعه يدها تناجى ربها قالت  : 

�إلهى هذ� عبد من عبادك وقف ببابك �ساعة
فقبلته و�أنا مذ عرفت خا�سعة بني يديك �أترى 

تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رشها يا ر�بعة من �أجلك قبلناه وب�سببك 

قربناه

على اأن ح�سن الظن يجب اأن ي�ساحبه ح�سن 
العمل فيحدد امل�سلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعينا 
باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن 

ال�ساعي للمجد �سيلقى عقبات وعقبات واأن 
املجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ املجد 

حتى تلعق ال�سرب  فاإن اأ�ساب هدفه فاحلمد 
هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات واإن كانت 

الأخرى فعلى املراأ اأن يعمل ولي�س عليه 
اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته 

ويح�سر موا�سع اخلطاأ ليتجنبها وحتديد 
الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل لها اإذا ق�سد 

بذلك وجه اهلل عبادة يف ميزان اأعمال 
�ساحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار 

املدمرة للف�سل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�سبة الف�سل اإىل غري اهلل عز وجل
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 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان

 92  �شارع �شيلفان فورا�شييه املرادية اجلزائر

رئي�س التحرير
 وداد احلاج

هاتف التحرير  :      021.69.64.83
elwassatmd@gmail.com    

موقع الأنرتنت
www.elwassat.com

 الفاك�ش  الهاتف:   
021737128 

ال�شهار
 ANEP الوكالة الوطنية لال�شهار 

با�شتور اجلزائر 

ال�شحب  
مطبعة اجلزائر الو�شط SIA  مطبعة 

ورقلة
 التوزيع

�رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ
مالحظة

كل وثيقة اأو �شورة ت�شل اجلريدة الترد 
اإىل ا�شحابها �شواء ن�رشت  ام  مل تن�رش

acm_comunication@yahoo.fr

اإمييل  الدارة

elwassatjournal@gmail.com

املدير م�شوؤول الن�رش

 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

مدحت �شالح يطرح "عليك 
اإح�شا�س"

   
املطرب  طرح 
مدحت  امل�رشي 
اأغنياته  اأحدث  �شالح 
اإح�شا�ش«،  »عليك 
الر�شمية  القناة  عرب 
 Scene« ل�رشكة 

.»Production
اأغنية »عليك اإح�شا�ش« 
الدين  بهاء  كلمات 
حممد  واأحلان  حممد، 

.»Scene النادى، وتوزيع وليد �رشاقي، ومن اإنتاج �رشكة »�شني
»اأبو  م�شل�شل  من  الثاين  اجلزء  ت�شوير  �شالح،  مدحت  ويوا�شل 

العرو�شة«، الذي يعر�ش حالياً.
بدر،  و�شو�شن  رجب،  �شيد  بطولة  من  العرو�شة«  »اأبو  م�شل�شل 
ومدحت �شالح، ونرمني الفقي، وحممد عادل، وحممود حجازي، 

ووالء ال�رشيف، وهو من تاأليف هاين كمال، واإخراج كمال من�شور.

جيهان خليل :مل اأتخوف من فكرة 
"122" الواحد" يف  "اللوكي�شن 

تركز  من  تتخوف  مل  اإنها  خليل،  جيهان  املغربية،  الفنانة  قالت 
عنه  ينتج  قد  ما  واحد،  ت�شوير  موقع  داخل   »122« فيلم  اأحداث 

اإ�شابة م�شاهدي الفيلم بامللل.
كيت  بطولة  رائعاً،  اأمريكياً  فيلماً  �شاهدت  اأنها   ، خليل  واأ�شافت 
وين�شلت، حيث دارت اأحداثه بني 4 �شخ�شيات داخل �شقة، وحينها 
اأثناء امل�شاهدة، بح�شب قولها، متابعة:  ال�شعور بامللل  ينتابها  مل 
اإيرادات مرتفعة وح�شدت جوائز  مهمة حققت  اأفالماً  »�شاهدت 
فزة، �شواء  عديدة، وبالعودة اإىل »122« فكل عنا�رش الفيلم كانت حمحُ

على م�شتوى ال�شيناريو واالإخراج والتمثيل واالإنتاج.
عن  تلقتها  التي  الفعل  بردود  �شعادتها  املغربية  الفنانة  واأبدت 
دورها يف الفيلم، خا�شة واأنه خمتلف عن �شابق اأدوارها يف الدراما 

التلفزيونية، بح�شب قولها.
اأمينة خليل،  اأحمد داود،  وي�شارك يف بطولة »122« طارق لطفي، 
اجلهيني،  �شالح  تاأليف  من  ممدوح،  وحممد  الفي�شاوي  اأحمد 

واإخراج يا�رش اليا�رشي.

اأحمد �شعد  ي�شدر اأغنيته 
مكان" "مالك�س 

  طرح املطرب امل�رشي 
اأحدث  �شعد  اأحمد 
مكان«،  »مالك�ش  كليباته 
الر�شمية  قناته  عرب 

مبوقع يوتيوب.
من  مكان«  »مالك�ش 
ح�شن  اأحمد  كلمات 
وتوزيع  واأحلان  راوؤول، 

حممد عاطف احللو.
»مالك�ش  كليب  وتخطى 
مكان« 74 األف م�شاهدة، 
خالل �شاعات من طرحها، عرب القناة الر�شمية الأحمد �شعد مبوقع 

يوتيوب.
وينتظر اأحمد �شعد عر�ش فيلمه اجلديد »خطيب مراتي«، والذي 

ي�شارك يف بطولته مع رمي البارودي وحممد كرمي.
وكان اآخر اأعمال اأحمد �شعد اأغنية »يا متر حنة« للمطربة الراحلة 
فايزة اأحمد، من كلمات ال�شاعر جليل البنداري، واأحلان املو�شيقار 
من  والكليب  �شليمان،  الأمري  اجلديد  والتوزيع  املوجي،  حممد 

.EDI اإخراج

بعد غ�ضب هوليوودي عارم 

 اإلغاء تقدمي اأربع جوائز اأو�شكار
 خالل فقرات اإعالنية

قال منظمو حفل جوائز الأو�ضكار يوم اجلمعة اإنهم قرروا الرتاجع عن خطة لتقدمي اأربع جوائز اأو�ضكار 
خالل فقرات اإعالنية يف احلفل الذي �ضيقام يف 24 فرباير �ضباط وذلك يف اأعقاب غ�ضب من خمرجني وممثلني 

واآخرين يف هوليوود.

وفنون  علوم  اأكادميية  وقالت 
ال�شينما يف بيان اإنها »ا�شتجابت لرد 
واإن  باالأكادميية  اأع�شاء  من  الفعل« 
وعددها  االأكادميية  جوائز  جميع 
�شكلنا  يف  تغيري  بدون  »�شتقدم   24
اأعلنت  االأكادميية  التقليدي«وكانت 
فيلم  الأف�شل  االأو�شكار  جوائز  اأن 
وماكياج  ومونتاج  وت�شوير  ق�شري 
االإعالنية  الفقرات  خالل  �شتقدم 
خطة  اإطار  يف  وذلك  احلفل  يف 
وزيادة  احلفل  عر�ش  مدة  لتقليل 
االإقبال على م�شاهدته عرب �شا�شات 

التلفزيون.
لكن خطاباً مفتوحاً وقعه اأكرث من 50 
منهم  ومنتجاً،  وممثاًل  خمرجاً  من 
جورج كلوين وبراد بيت وروبرت دي 
�شتون  واإميا  بولوك  �شاندرا  و  نريو 
يل  و�شبايك  �شكور�شيزي  ومارتن 
االأكادميية  اتهم  كوارون،  واألفون�شو 
»باعتبار هذه املهن االأ�شا�شية ذات 
من  تهني  بهذا  واأنها  اأقل«  مكانة 
االأربعة،  يعملون يف هذه املجاالت 
يبدو  ما  على  االأكادميية  جعل 

ترتاجع عن هذه اخلطوة.

اآل بات�ضينو يعود اإىل 
التمثيل من بوابة 

»النازي القاتل« 

قرر النجم الهوليودي اآل بات�شينو، 
فرتة  بعد  التمثيل،  اإىل  العودة 
انقطاع، لكنه للمرة االأوىل يج�شد 

نازي«اأعلنت  »قاتل  �شخ�شية 
اإنتاج  االأمريكية  »اأمازون«  �رشكة 
م�شل�شل جديد بعنوان »ال�شياد«، 
دور  فيه  بات�شينو  اآل  يوؤدي  الذي 
قاتل مت�شل�شل يف حقبة �شبعينيات 
القرن املا�شي، بح�شب ما ن�رشته 

وكالة »فران�ش بر�ش«.
فقط،  الثانية  املرة  هي  وهذه 
بات�شينو،  اآل  فيها  ي�شارك  التي 
ال�شا�شة  يف  باأعمال  عاما،   78

روبرت  م�شاركته  بعد  ال�شغرية، 
»الرجل  عمل  يف  نريو  دي 
بات�شينو،  اآل  االأيرلندي«ويلعب 
»الرجل  اأوفريمان  ميري  دور، 
يقود  الذي  الغام�ش،  القوي 
يف  النف�ش  عن  للدفاع  جمموعة 
اأنهم  اكت�شاف  يتم  ثم  نيويورك«، 
يخططون  النازيني  من  مئات 
يف  جديد  رابع«  »رايخ  الإطالق 

الواليات املتحدة االأمريكية.

الفنانة التون�شية لطيفة ترّوج لربناجمها 
بـ"لوك" جديد

لطيفة  التون�شية  الفنانة  ت�شتعد 
الربامج،  تقدمي  جتربة  خلو�ش 
جديد  برنامج  خالل  من  وذلك 
لطيفة«،  »حكايات  ا�شم  يحمل 
على  عر�شه  املقرر  من  والذي 

.dmc شبكة قنوات�
الفنانة التون�شية روجت لربناجمها 
اجلديد، باأن قامت بن�رش االإعالن 
ح�شابها  عرب  له،  االأول  الرتويجي 
اخلا�ش على موقع ال�شور ال�شهري، 
له،  الدعائي  البو�شرت  ن�رشت  كما 
والذي ظهرت فيه بـ«لوك« جديد، 
باللون  ق�شري  ب�شعر  اأطلت  حيث 
بف�شتان  وتاألقت  الغامق،  البني 
ذهبي اأنيق، الفتة اأن اأوىل حلقات 

الربنامج �شتعر�ش قريبا.

هو  لطيفة«  »حكايات  وبرنامج 
برنامج اأ�شبوعي ت�شت�شيف خالله 
كبرية  جمموعة  التون�شية  الفنانة 
حلقة،   13 مدار  على  النجوم  من 
وهي مدة مو�شم الربنامج، والذي 
عرب  اخلليج  يف  ح�رشياً  �شيحُعَر�ش 

�شا�شة قناة اأبوظبي.
من  جمموعة  مع  االتفاق  وجرى 
الفنانني للظهور يف هذا الربنامج، 
عالمة،  راغب  النجم  ومنهم 
والنجم حممد فوؤاد، والنجم هاين 

�شاكر، وغريهم.
لطيفة  التون�شية  الفنانة  وكانت 
تقدمي  جتربة  خا�شت  واأن  �شبق 
»يال  برنامج  خالل  من  الربامج 
منذ   Mbc1 قناة  على  نغني« 

حوايل 5 �شنوات.
يذكر اأن لطيفة كانت قد ت�شاحلت 
فلة  الفنانة  من  كل  مع  موؤخرا 
اجلزائرية والفنانة اللبنانية هيفاء 
الفنانات  اجتمعت  حيث  وهبي، 

�شديقة  ميالد  عيد  يف  الثالثة 
م�شرتكة لهن يف العا�شمة اللبنانية 
م�شاحلة  بينهّن  وحدثت  بريوت، 
ا�شتمرت  طويلة  خالفات  اأنهت 

ل�شنوات.

بكر  اأحمد  الفل�شطيني  الفنان  اأ�شدر 
كليب  فيديو  بقالب  اجلديدة  اغنيته 
جديد وباإبداع ح�رشي باإ�شم »مغرورة 
اأنتي« من كلمات راأفت م�شلح، واأحلان 

وتوزيع مو�شيقى اأحمد بكر،

املوديل  كليب  الفيديو  يف  و�شاركته 
القت  والتي  املميزة،  عا�شلة  اآيات 

ح�شورا رائعا.
ويعترب املغني اأحمد بكر من ال�شباب 
الواعدين ال�شاعدين بقوة يف ال�شاحة 

مب�رش  م�شتقبل  وله  الفل�شطينية 
باجلديد من القفزات النوعية.

بكلماتها،  قوية  االأغنية  وجاءت 
االح�شا�ش  من  الكثري  عن  وعربت 
اجلميل ودور الغرور الذي ال ياأتي اال 

باخل�شارة وال�شياع.
يقوم  بكر  اأحمد  الفنان  اأن  ي�شار 
�شنعه،  من  مو�شيقاه  وتوزيع  بتلحني 
اغانيه  بتقدمي  قويا  يجعله  ما  وهذا 

التي ت�شمع وال تن�شى.

املغني الفل�شطيني اأحمد بكر ي�شدر جديده "مغرورة اأنتي"
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العامل! يف  ريا�سية  �سيارة  اأغلى  تطلق  "بوغاتي" 

 Supercars" موقع  ذكر 
Blog" �أن �رشكة بوغاتي تنوي 
فاخرة  ريا�ضية  �ضيارة  �إطالق 
مليون   16 �إىل  ي�ضل  قد  ب�ضعر 

يورو.

�أن تعر�ض هذه  ومن �ملفرت�ض 
�ل�رشكة  طورتها  �لتي  �ل�ضيارة 
مبنا�ضبة �لذكرى �ل�ضنوية �لـ 110 
على تاأ�ضي�ضها، يف �لن�ضف �لأول 
هذه  وبنيت  �جلاري  �لعام  من 

�ضيار�ت  لأ�رشة  لتن�ضم  �ملركبة 
وزودت  �لفاخرة،   "Chiron"
�أ�ضطو�نة، و�ضعة  بـ 12  مبحرك 
ح�ضان،   1500 وعزم  لرت�ت،   8
قادر على زيادة ت�ضارعها من 0 

غ�ضون  يف  كلم/�ضاعة   100 �إىل 
و��ضتعر�ضت  فقط  ثانية   2.4
"بوغاتي" �لعام �ملا�ضي �ضيارة 
"Divo" ريا�ضية فاخرة، جتاوز 

�ضعرها 5 ماليني يورو.

مازدا تعدل بيك اآب "BT-50" ال�سهرية

ن�سائح ذهبية لقيادة الدراجة 
النارية يف ال�سيف

�جتذ�ب جيل  قررت �رشكة مازد� 
"بيك  �ضيار�ت  ع�ضاق  من  جديد 
�آب" بطرح ن�ضخ مطورة من �ضيار�ت 
�لتعديالت  و�ضملت   ."50-BT"
�ملظهر  �جلديد  �آب  �لبيك  على 
�خلارجي للهيكل �لذي �أ�ضبح �أكرث 
مقدمة  ت�ضبه  مبقدمة  �ن�ضيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �ضيار�ت 
�ل�ضنو�ت  يف  مازد�  طرحتها  �لتي 
�لتعديالت  طالت  كما  �لأخرية. 
�أ�ضبحت  �لتي  �ل�ضيارة  مق�ضورة 
�أو�ضع و�أكرث ع�رشية بف�ضل �أنظمة 

و�ل�ضا�ضات  �حلديثة  �ملولتيميديا 
�لتي تعمل باللم�ض، و�لقادرة على 
 Apple نظامي  مع  �لتو��ضل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  �ملوجودة  �لتحكم  و�أنظمة 
�ل�ضيارة  ن�ضخة  و�ضتزود  �ملقود، 
�لأ�ضرت�لية  لل�ضوق  �ملخ�ض�ضة 
مبحركات  و�لآ�ضيوية  و�لأمريكية 
  2.2 و�ضعة  �أ�ضطو�نات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�ضانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�ضعة  �أقوى  ديزل 

470 ح�ضانا.

نادي  ين�ضح  �ل�ضعوبات  ملو�جهة 
�لأملاين   ADAC �ل�ضيار�ت 
بارتد�ء  �لنارية  �لدر�جات  قائدي 
�ملخ�ض�ضة  �لو�قية  �ملالب�ض 
�أن  من  حمذر�ً  �ل�ضيف،  لف�ضل 
قائد  يعر�ض  قد  عنها  �لتخلي 
ل�ضحجات  �لنارية  �لدر�جة 
يف  �لعظام  يف  ك�ضور  �أو  خطرية 
و�أ�ضار  ما.  حلادث  �لتعر�ض  حال 
�خلوذ�ت  �أن  �إىل  �لأملان  �خلرب�ء 
�لكاملة للوجه ذ�ت �لتهوية �جليدة 
ت�ضمن تربيد منطقة �لر�أ�ض حتى 
�لعالية،  �حلر�رة  درجات  ظل  يف 
�خلوذة  على  �لعتماد  ميكن  كما 
ف�ضل  يف  لها  كبديل  �ملفتوحة 
�ل�ضيف. ويتعني على قائد �لدر�جة 
�لقيادة  يف  �لذروة  �ضاعات  جتنب 
عام  وبوجه  بعيدة.  مل�ضافات 

تكون �لقيادة �أكرث متعة يف فرت�ت 
�ل�ضباح و�مل�ضاء، مع مر�عاة �أخذ 
�أو  �ضاعة  كل  كافية  ر�حة  فرت�ت 
�ضاعتني، وفيها يتم خلع �ملالب�ض 
بالتربيد.  للج�ضم  لل�ضماح  �لو�قية 
فرت�ت  يف  �ملهمة  �لأمور  ومن 
�لر�حة �رشب �ملاء بكميات كافية، 
�لد�ضمة  �لوجبات  عن  و�لبتعاد 
�خل�رشو�ت  بتناول  و��ضتبد�لها 
و�لفاكهة.  ومن ناحية �أخرى، لبد 
لتحمل  جاهزة  �لدر�جة  تكون  �أن 
در�جات �حلر�رة �لعالية، مع �لعلم 
باأن �مل�ضاكل يف هذه �حلالة عادة 
ما حتدث مع �ملوديالت �ملعتمدة 
على نظام �لتربيد بالهو�ء. وير�عى 
�أو  �لتوقف  عند  �ملحرك  �إيقاف 
�ملروري  �لزدحام  يف  �لنتظار 

ملنع زيادة حر�رة �ملحرك.

Blazer سيفروليه تقدم املوديل اجلديد من�

ك�ضفت �رشكة �ضيفروليه عن �ملوديل 
 ،Blazer �أيقونتها  من  �جلديد 
من  �ملتو�ضطة  للفئة  تنتمي  �لتي 
متعددة  �لريا�ضية  �ملوديالت 

و�أو�ضحت   .SUV �لأغر��ض 
�ضيارتها  �أن  �لأمريكية  �ل�رشكة 
حمرك  لها  يتوفر  �جلديدة 
رباعي �لأ�ضطو�نات �ضعة 5ر2 لرت 

نيوتن  و255  ح�ضان   193 وبقوة 
�لأق�ضى،  �لدور�ن  لعزم  مرت 
�ضد��ضي  حمرك  �إىل  بالإ�ضافة 
 305 بقوة   V6 �لأ�ضطو�نات 
وتنتقل  نيوتن مرت.  ح�ضان/365 
�لدفع  عجالت  �إىل  �لقوة  هذه 
من  �أتوماتيكي  حركة  ناقل  عرب 
جهود  وتت�ضافر  �رشعات،   9
�لدفع  نظام  مع  �ملحركات 

�لأمامي �أو �لرباعي.
�لتي  �جلديدة،  �ل�ضيارة  وتزخر 
لرت�   1818 �إىل  ي�ضل  ملا  ت�ضع 
�ضبل  من  بالعديد  �حلمولة،  من 
�لبانور�مي  �ل�ضقف  مثل  �لر�حة، 
للتدفئة  �لقابل  �ملتحرك و�ملقود 
و�لتهوية  �لتدفئة  ووظيفتي 

عن  ف�ضال  �لأمامية،  للمقاعد 
بو�ضة   8 قيا�ض  �للم�ضية  �ل�ضا�ضة 
�مللتيميديا  بنظام  �خلا�ضة 
�أبل كاربالي  �ملتو�فق مع نظامي 
�أوتو. كما تقدم �ل�ضيارة  و�أندرويد 
�لال�ضلكي  �لهو�تف  �ضحن  نظام 
لل�ضيارة  USB. ويتوفر  و6 منافذ 
�ضمن  بو�ضة   18 قيا�ض  عجالت 
باقات �لتجهيز �لقيا�ضي وعجالت 
باقة  �ضمن  بو�ضة   21 قيا�ض 
و�أعلنت  �لختيارية.  �لتجهيز�ت 
�ل�ضيارة  �إطالق  عن  �ضيفروليه 
 2019 مطلع  �جلديدة   Blazer
لتتخذ موقعاً و�ضطاً بني �ملوديلني 
غري   ،Traverse و   Equinox

�أنها مل تك�ضف بعد عن �لأ�ضعار.

تدابري مهمة عند ال�سفر بال�سيارة
مع �قرت�ب مو�ضم �ل�ضيف و�لإجاز�ت �أ�ضارت منظمة �لفح�ض �لفني "ديكر�" �إىل �أنه يتعني 
على �أ�ضحاب �ل�ضيار�ت مو�ءمة طريقة �لقيادة وجتهيز�ت �لإ�ضاءة عند �لنطالق بال�ضيارة 
�ملحملة بالكامل. و�أو�ضحت �ملنظمة �لأملانية �أنه عند �لقيادة يف �لليل يتغري مدى �إ�ضاءة 
�لك�ضافات، نظر�ً لأن حمولة �ضندوق �لأمتعة جتعل �ل�ضيارة تنخف�ض من �خللف، وبالتايل 
قد تر�ضل �لك�ضافات �إ�ضاءتها لأعلى، وهو ما يوؤدي �إىل خطر �إبهار �ل�ضيار�ت �لقادمة يف 
�لجتاه �ملقابل. و�أ�ضاف �خلرب�ء �لأملان �أن �أد�ء �ملكابح يتغري يف حالة �ل�ضيار�ت �ملحملة 
بالكامل، كما �أن عمليات جتاوز �ملركبات �لأخرى ت�ضتغرق وقتا �أطول، مع �رشورة مر�عاة 

تغري �أد�ء �ل�ضيارة عند �جتياز �ملنعطفات.
�لأ�ضياء  و�ضع  مع  �لإمكان،  قدر  �لأ�ضفل  �لثقيلة يف  �لأ�ضياء  بو�ضع  ين�ضح �خلرب�ء  ولذلك 
عند  لالنقالب  وتتعر�ض  �ل�ضيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ل  �ل�ضقف حتى  �ضندوق  �خلفيفة يف 

�جتياز �ملنعطفات.

ك�ضفت �رشكة ماكالرين �لنقاب عن 
�لتي  �جلديدة،   600LT �أيقونتها 

.Sport Series تنتمي ل�ضل�ضلة
�لربيطانية  �ل�رشكة  و�أو�ضحت 
�جلديدة   600LT �ل�ضيارة  �أن 
�ضباقات  �ضيارة  من  م�ضتوحاة 

 GTR �لأ�ضطورية   1 �لفورمول 
�أ�ضا�ض  على  وتقوم   ،Longtail

�لأيقونة 570 �لكوبيه.
�جلديدة   600LT �ل�ضيارة  وتعتمد 
 V8 تربو  حمرك  �ضو�عد  على 
 441 بقوة  يز�أر  لرت  8ر3  �ضعة 

كيلوو�ت/600 ح�ضان، يف حني يبلغ 
نيوتن   620 �لأق�ضى  �لدور�ن  عزم 
�لهائلة  �لقوة  هذه  وبف�ضل  مرت 
�جلديدة   600LT �ل�ضيارة  تنطلق 
من �لثبات �إىل �رشعة 100 كلم/�ض 
يف  تقريبا،  ثو�ن   3 من  �أقل  يف 

على  �لق�ضوى  �رشعتها  تقف  حني 
�ملقرر  ومن  كلم/�ض   330 �أعتاب 
�أيقونتها  ماكالرين  تطلق  �أن 
يف  بالأ�ضو�ق  �جلديدة   600LT
�ملقبل،  �لأول(  �أكتوبر)ت�رشين 

ب�ضعر يبد�أ من 230 �ألف يورو.

ماكالرين تك�سف النقاب عن �سيارتها اجلديدة

تدر�س ال�ستحواذ على فيات كراي�سلر

هيونداي ت�سبح اأكرب �سركة 
�سيارات بالعامل

عن  جمدد�  �لإ�ضاعات  تناقلت 
هيوند�ي  بني  حمتمل  �ندماج 
�رشحت  حيث  كر�ي�ضلر،  وفيات 
 Asia Times جلريدة  م�ضادر 
لهيوند�ي  �لتنفيذي  �لرئي�ض  �أن 
ير�قب  كو،  موجن  ت�ضوجن  موتور، 
كثب  عن  كر�ي�ضلر  فيات  �أ�ضهم 
من  كافية  وي�ضتهدف �رش�ء ح�ضة 
�ل�رشكة  على  لال�ضتحو�ذ  �لأ�ضهم 
مارت�ضيوين  �ضريجيو  مغادرة  قبل 
�إغر�ء  هو  �لهدف  �لقادم.  �لعام 
مع  بالندماج  كر�ي�ضلر  فيات 
مغادرة  وقت  يف  هيوند�ي 
�لأهم  مارت�ضيوين وخو�ء �ملن�ضب 
لل�رشكة، خا�ضة و�أن رئي�ض جمل�ض 
عري  �إلكان  جون  �حلايل  �لإد�رة 
لل�رشكة  �لتنفيذية  بالإد�رة  مهتم 
بنف�ضه. هيوند�ي قد تكون �رشيكا 
باعتبار  كر�ي�ضلر،  لفيات  جيد� 
�ملنطقة  يف  �ضعيفة  �لأخرية  �أن 
�لرئي�ضي  �ملركز  وهي  �لآ�ضيوية، 
ملبيعات هيوند�ي، بينما قد ت�ضهل 

�لوليات  بني  حرة  جتارة  �تفاقية 
�ملتحدة وكوريا �جلنوبية عمليات 

نقل �ملوديالت بني �لدولتني.
مارت�ضيوين،  �ضريجيو  �ن  ويُذكر 
�لرئي�ض �لتنفيذي لفيات كر�ي�ضلر، 
يف  رغبته  عن  �ملا�ضي  يف  عرب 
حيث  �أخرى،  �رشكة  مع  �لندماج 
عر�ض �ضفقة �ندماج على جرن�ل 
حاول  كما  جناح،  بغري  موتورز 
بيجو- مثل  �أخرى  �رشكات  مع 

لذ�  �ضينية،  و�رشكات  �ضيرتوين 
�لأمر ممكن بالتاأكيد �لعام �لقادم. 
�جلدير بالذكر �أن جمموعة فيات 
جيب  عالمات  متتلك  كر�ي�ضلر 
ور�م ودودج وكر�ي�ضلر وفيات و�ألفا 
يف  ولن�ضيا،  ومازير�تي  روميو 
حني �أن جمموعة هيوند�ي متتلك 
و�إذ�  وجيني�ضي�ض،  وكيا  هيوند�ي 
بينهما،  بالفعل  �ندماج  حدث  ما 
�رشكة  �أكرب  لإن�ضاء  ذلك  �ضيوؤدي 
�لعامل مببيعات 11.5  �ضيار�ت يف 

مليون �ضيارة �ضنويا.
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يف ظل التطور الكبري عند مناف�شني مثل �شاومي 
و ا�شو�س ف�شاًل عن هاتف ريزر يبدو اأن هاتف 
قبل  هواوي  اأطلقته  الذي   Honor Play
ا�شابيع مل يعد كافياً لذلك قررت ال�رشكة دخول 
و�رشا�شة  قوة  اأكرث  بهاتف  اجلديد  ال�شوق  هذا 

كما تقول التقارير .
وبح�شب امل�شدر فاإن �رشكة هواوي تعمل على 
ومزايا  قوي  بعتاد  لالألعاب  خم�ش�س  هاتف 
الألعاب  لهواتف  قوياً  مناف�شاً  �شيكون  مبتكرة 
املوجودة حالياً يف الأ�شواق  ف�شاًل عن العتاد 
الهاتف  هذا  من ح�شور  هواوي  �شتعزز  القوي 
مبلحقات ر�شمية ت�شاعد على منح امل�شتخدمني 
عن  التلميح  دون  بالرتفية  غامرة  لعب  جتربة 
هوية هذه امللحقات الهاتف �شيتم الك�شف عنه 
�شيكون  التوقعات  �شدقت  اذا  رمبا  العام  هذا 
ب�شحبة هاتف هواوي املنتظر ميت 20 والذي 

ال�شنة  من  الأخري  الربع  يف  عنه  الك�شف  �شيتم 
كما جرت العادة.

»غوغل«  �رشكة  �شّجلت 
اخرتاع  براءة  موؤخرا 
فريدة  لهواتف  جديدة 
بتجميع  م�شتخدمها  يقوم 
بنف�شه  الأ�شا�شية  اأجزائها 
 »com.T3« موقع  ويفيد 
من  �شتتكون  الهواتف  باأن 
هيكل  رئي�شة:  اأجزاء   3

واملعالج  البطارية  ي�شم 
وجزء  ال�شوت،  ومكربات 
الكامريا  مع  ال�شا�شة  ي�شم 
فيه  وثالث  الأمامية، 
الكامريا الأ�شا�شية مع بع�س 
الإلكرتونية،  احل�شا�شات 
مع  الأجزاء  هذه  وجتمع 
على  ب�شاطة  بكل  بع�شها 

مبداأ جمع قطع الليغو.
تطرح  اأن  يفرت�س  كما 
لهذه  الثالثة  الأجزاء 
مناذج،  بعدة  الأجهزة 
للم�شتخدم  �شيوفر  ما 
هاتف  جتميع  اإمكانية 
التي  للموا�شفات  وفقا 
اخلرباء  ويرى  بها  يرغب 

الهواتف  هذه  فكرة  اأن 
ومنا�شبة  جدا  عملية 
جلميع امل�شتخدمني، كونها 
من  بب�شاطة  �شتمكنهم 
هواتفهم  اأجزاء  ا�شتبدال 
دون  للتلف  �شتتعر�س  التي 
احلاجة للذهاب اإىل مراكز 

�شيانة متخ�ش�شة.
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»غوغل« تطلق هواتف يجمعها 
امل�ستخدم على هواه!

اأبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

حول براءة اخرتاع اآي فون
قررت اأبل و�شام�شونغ ت�شوية ودية خلالف م�شتمر بينهما منذ �شبع 

�شنوات حول اتهامات بن�شخ تفا�شيل من ت�شميم هاتف اآي فون، 
بح�شب ما اأفادت م�شادر الأربعاء.

وقرر العمالقان العامليان للهواتف الذكية طي �شفحة اخلالف بعد 
ان حكمت قا�شية يف مايو )اأيار( املا�شي على �شام�شونغ بدفع اأكرث 
من 530 مليون دولر لن�شخها تفا�شيل من اآي فون من بينها حوافه 

امل�شتديرة والتي حتميها براءات اخرتاع، وكتبت القا�شية الفدرالية 
لو�شي كوه اأنه »مت اإبالغ املحكمة من قبل اجلانبني باأنه متت ت�شوية 

الق�شية ... وبالتايل فان كل الإجراءات اجلارية يف هذا امللف انتهت«، 
مو�شحة اأن املجموعتني تعدلن عن التقدم ب�شكاوى جديدة يف هذا 

ال�شدد.
واأ�شدرت اأبل ت�رشيحاً يف ماي املا�شي قالت فيه »يف هذا امللف 
هناك ما هو اأهم من املال ... من املهم اأن نوا�شل حماية العمل 

ال�شاق والبتكار« لدى اأبل، يف املقابل، رف�شت �شام�شونغ التعليق على 
التفاق.

يف 2011 ك�شبت اأبل ق�شية اأوىل حكم فيها على �شام�شونغ بدفع 400 
مليون دولر لكن املجموعة الكورية اجلنوبية ا�شتاأنفت احلكم.
وو�شل اخلالف اأمام املحكمة العليا يف الوليات املتحدة التي 

األغت الغرامة يف 2016 واأعادت امللف اأمام املحاكم العادية وخالل 
املحاكمة التي جرت يف ماي طلب من هيئة املحلفني اأن تقرر ما 

كانت عنا�رش الت�شميم التي ن�شختها �شام�شونغ تربر دفع كافة الأرباح 
التي جنتها من ت�شميم الهاتف الذكي مو�شع اخلالف اأو ق�شم فقط 

من املبلغ. وكانت الق�شية ت�شمل خ�شو�شاً ثالث براءات اخرتاع لأبل 
ت�شمل خ�شو�شاً ال�شكل امل�شتطيل مع احلواف امل�شتديرة مع رموز 

ملونة م�شفوفة على ال�شا�شة.

�سركة هواوي تعمل على هاتف ذكي 
خم�س�ص لاللعاب

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�شيغنال،  اآب  ووات�س  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�شغر على  للتدوين  تويرت  �شبكة 
بينهم  فيما  الر�شائل  تبادل  للم�شتخدمني  ت�شمح 
ب�شكل م�شفر. ولوحظت هذه امليزة التي �شتحمل 
داخل  الأوىل  للمرة  ال�رشية«  »املحادثات  ا�شم 
تطبيق تويرت لأجهزة اأندرويد من قبل م�شتخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�شابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�شية ر�شائل مبا�رشة م�شفرة 
من النهاية للنهاية. وبح�شب موقع »تك كران�س« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�شمي ل�شبكة 
بعد  يت�شح  الأمر، ومل  التعليق على  رف�س  تويرت 
تغريدة  وبح�شب  ر�شمياً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�شفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
وات�س اآب واآي ما�شيج لأبل، بل يختار امل�شتخدم 
الكيفية  بنف�س  م�شفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�شنجر.  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�شة �رشاً.
3- انقر على اأيقونة املعلومات يف الزاوية العليا 

اليمنى من هاتفك.
4- اخرت »بدء ر�شالة ن�شية �رشاً«، �شتُفتح نافذة 

جديدة لبدء الدرد�شة امل�شفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

يف  مهنيني  �شبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  العامل، 
وال�شوت  الب�رش  ا�شتعمال  للم�شتخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�ش�س  لرواية  واحلركة 
املحتوى  فيديو  وهما  الب�رشية  الناحية 

الإعالين و�شفحات ال�رشكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى الإعالين 
القرار  �شناع  مع  التوا�شل  للم�شتخدمني 
التي  امل�شرية  طيلة  الأعمال  رّواد  من 
لينكداإن،  على  امل�شتهلك  يخو�شها 

و�شيتمّكن امل�شّوقون من حتقيق اأهدافهم 
اجلديد  التحديث  خالل  من  الت�شويقية 

لفيديو املحتوى الإعالين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العالمة التجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رواية ق�ش�س  خالل 

�شمن �شياق لينكداإن.
عرب  املوقع  زيارات  عدد  زيادة   •

احلوا�شيب والهواتف املتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  اأو  العمل«  اإىل  »الدعوة 

Gen Forms املتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �شفحة 
ال�رشكة اأن تن�رش اأخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
واملحادثات  الرتباط  وتعزيز  املواهب 
مع املهنيني عرب �شفحتها اخلا�شة على 

ال�شبكة.
ي�شار اإىل اأن فيديو �شفحة ال�رشكة كفيل 
مرات   5 الأع�شاء  بني  حمادثة  باإطالق 

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.

اأبل ت�ستبدل هواتف اآي فون اإك�ص 
املعطوبة

اأر�شلت اأبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات 
املعتمدين حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يواجه 
العمالء م�شكالت 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�شتبدال الهاتف باآخر جديد. ويبدو 

اأن اإ�شالح الكامريا اخللفية حلل م�شاكل 
»في�س اآي دي« اأمر غري متوقع، اإل اأن العديد 

من امل�شتخدمني لحظوا اأنه عند ف�شل 
الكامريا اخللفية، تف�شل تقنية »في�س اآي دي« 

اأي�شاً يف العمل ب�شكل �شحيح.

نظارة اأوكولو�ص غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة على اأبرز م�شاكل نظارات الواقع الفرتا�شي، املتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر اأو هاتف 

ذكي للغو�س يف العوامل الفرتا�شية املثرية.
كل ما يحتاجه امل�شتخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�شة بات�شال �شبكة WLAN الال�شلكية عن طريق تطبيق الهاتف 

الذكي لفرتة ق�شرية، بالإ�شافة اإىل ربط اجلهاز بح�شاب اأوكولو�س ب�شبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�شل التطبيقات ومقاطع 
الفيديو وال�شور واملحتويات الأخرى اإىل نظارة الواقع الفرتا�شي.

وميكن للم�شتخدم، الذي يرتدي نظارة طبية، ا�شتعمال نظارة اأوكولو�س غو من خالل ا�شتعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�شطدم عد�شات النظارة مع عد�شات نظارة الواقع الفرتا�شي.



بدار  ال�سبت  اأم�س  يوم  �سباح  اأجريت 
،و�سط  بورقلة  زكرياء  مفدي  الثقافة 
وبح�سور  حمكمة  تنظيمية  ظروف 
م�سالح  يف  ممثلة  املحلية  ال�سلطات 
مديرية التنظيم وال�سوؤون العامة ، ال�سوؤون 
ال�سعبي  املجل�س  عن  وممثلني  الدينية 
باحل�سة  املتعلقة  احلج  قرعة  الوالئي  
رئي�س  فخامة  اأقرها  التي  اال�سافية 
بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�سيد  اجلمهورية 
اخلا�سة بالبالغني �سن 70 �سنة وامل�سجلني 
يف القرعة اأكرث من 10 مرات عن فوز 82 
مواطنا بدفرت احلج ل�سنة 2019 ، ومبا�رشة 
بعد اعالن النتائج النهائية للفائزين عمت 
الزغاريد  الثقافة  لدار  الكربى  القاعة 

والفرحة وال�رشور .
اإىل جانب ذلك فقد اأكد عدد من الفائزين 
لهم  ت�رشيح  يف  باحلج  اخلا�سة  بالقرعة 
احل�سة  بف�سل  »الو�سط«،  اأنه  يومية  مع 

رئي�س  فخامة  اأقرها  التي  اال�سافية 
بوتفليقة  العزيز  عبد  ال�سيد  اجلمهورية 
زيارة  البقاع  يف  حتقق  فاإن  حلمهم 

املقد�سة .

�أحمد باحلاج 

يف �طار �حل�ضة �لإ�ضافية �لتي �أقرها رئي�س �جلمهورية

82 فائز� بدفرت حج للم�شنني بورقلة من �أ�شل 1500 مر�شح
�أفرزت قرعة �حلج �لإ�ضافية �لتي �قرها رئي�س �جلمهورية �ل�ضيد عبد �لعزيز بوتفليقة لفائدة �لبالغني 70 �ضنة 

و�مل�ضجلني لأكرث من 10 مر�ت ، عن فوز 82 مو�طنا بدفرت حج بولية ورقلة .

�لأمن �حل�ضري �خلارجي 
ب�ضيدي خل�ضر بعني �لدفلى 

توقيف مروج للموؤثر�ت 
�لعقلية و حجز 80 

قر�شا مهلو�شا
متكن عنا�رش ف�سيلة ال�رشطة الق�سائية 
اخلارجي  احل�رشي  لالأمن  التابعة 
من  الدفلى  عني  بوالية  خل�رش  ل�سيدي 
توقيف مروج للموؤثرات العقلية يبلغ من 
العمر 30 �سنة، يقيم بنف�س املدينة، كما 
 80 حجز  من  العملية  اإثر  على  متكنت 

قر�سا مهلو�سا.
عملية االإطاحة باملروج جاءت على اإثر 
ا�ستغالل معلومات حت�سل عليها عنا�رش 
حول   ، االأمنية  املن�ساأة  بذات  ال�رشطة 
املوؤثرات  يف  باملتاجرة  املعني  قيام 
العقلية يف اأو�ساط ال�سباب على م�ستوى 
ما   ، املدينة  بو�سط  اأكتوبر   17 حي 
ميدانية  تر�سد  عملية  تنفيذ  ا�ستدعى 
املا�سيني  اليومني  خالل  كللت  مقربة 
 41 بحيازة  متلب�سا  املعني  بتوقيف 
من  اأم�ساط  بقايا  و  مهلو�س  قر�س 
املوؤثرات العقلية فارغة ، وبناء على اإذن 
م�سكنه  تفتي�س  مت  العدالة  م�سالح  من 
قر�س   39 على  العثور  مت  اأين  العائلي 

مهلو�س اآخر من اأنواع خمتلفة.
خمتار بر�دع

�مل�ضيلة

تفكيك �شبكة �إجر�مية متتهن �شرقة �ملو��شي 

تقرير طبي

 تر�مب يزد�د وزنا ويدخل مرحلة �ل�شمنة

�أمن ولية غرد�ية 

حملة حت�شي�شية للوقاية من جر�ئم �شرقة �لهو�تف �لنقالة

�أمن �لعا�ضمة

 ��شرتجاع در�جة نارية و 6 هو�تف نّقالة  

تزكية ديفيد �شاترفيلد �شفري� 
لو��شنطن يف �أنقرة

غليز�ن

�لعثور على �لطفل �ملختفي بنب د�ود

�أردوغان يتطلع �إىل ما بعد »�إ�س-400«

بامل�سيلة  الوطني  الدرك  عنا�رش   متكنت 
�رشقة  يف  خمت�سة  اإجرامية  �سبكة  تفكيك  ،من 
الواليات  و  امل�سيلة  والية  اإقليم  عرب  املوا�سي 
وا�ستغالل  التحريات  تكثيف  بعد  لها،  املجاورة 
للمعلومات مت حتديد اأفراد ال�سبكة و مت توقيفهم 

برج  ما�سية من والية   )84( ب�رشقة   قيامهم  بعد 
بوعريريج ، حيث مت حل عدة ق�سايا مماثلة كانت 
قيد املتابعة ارتبكت من طرف اأفراد هذه ال�سبكة 
، على اإثرها مت توقيف )9( اأفراد و اليزال البحث 
متوا�سل من اأجل توقيف باقي اأفراد ال�سبكة ، و 

يتعلق االأمر بكل من امل�سمون ) ب،ح ( ، ) ب ،ع ( 
، ) ب، م ( ، ) ح ،ع ( ، ) ع ،م ( ، ) ب ، ل (      ) ب 
، ي ( ،)ب، ع ( ،)ب ، ي( ، الذين ترتاوح اأعمارهم 
مابني 20 و 39 �سنة ، و القاطنني بوالية امل�سيلة و 
حجز �سيارتني نوع طيوطا هليك�س و بيجو بارتنار 

، وو�سعهم باملح�رش البلدي بعد تقدمي املعنيني 
اأمام ال�سيد وكيل اجلمهورية لدى حمكمة مقرة ، 
اأودع )7( اأ�سخا�س احلب�س فيما اإ�ستفاد )02( من 

الرقابة الق�سائية .
ب مغي�س

اأجري  �سنوي  رئا�سي  طبي  فح�س  نتائج  اأفادت 
االأمريكي  الرئي�س  وزن  باأن  املا�سي  االأ�سبوع 
واإنه  املا�سي  العام  خالل  زاد  قد  ترامب  دونالد 
بات االآن يف مرحلة ال�سمنة، على الرغم من اأنه ال 

يزال ”ب�سحة جيدة جدا ب�سكل عام“،كان ترامب، 
املعروف بحبه ل�سطائر الهامبورجر و�رشائح اللحم 
املطهوة جيدا ونفوره من مترينات اللياقة البدنية، 
قد تلقى حتذيرات من طبيبه يف العام املا�سي باأنه 

ينبغي له تغيري نظامه الغذائي والبدء يف ممار�سة 
البالغ من  الرئي�س  لكن وزن  الريا�سية.  التمرينات 
العمر 72 عاما و�سل اإىل 110.2 كيلوغراما مقارنة 
بالوزن الذي كان عليه يف بداية 2018 وهو 108.4 

كيلوجراما. وانتقل مقدار الزيادة يف الوزن مبوؤ�رش 
كتلة ج�سم ترامب اإىل فئة ال�سمنة التي يزيد معها 
خطر التعر�س الأمرا�س القلب كما ترتبط بزيادة 

خطر االإ�سابة بال�رشطان. 

توعوية  حملة  بغرداية  ال�رشطة  م�سالح  با�رشت 
للوقاية  املجتمع  فئات  جميع  اإىل حت�سي�س  تهدف 
من جرائم �رشقة الهواتف النقالة ، من خالل تذكري 
الت�سل�سلي  بالرقم  االحتفاظ  باأهمية  املواطنني 

ال�سوق  من  النقالة  الهواتف  �رشاء  عدم  و  للهاتف 
لل�رشقة  التعر�س  الفوري يف حالة  التبليغ  ال�سوداء، 
املتابعات  طائلة  حتت  الوقوع  لتجنب  توعيتهم  و 
كذا  و   ، اأ�سياء م�رشوقة  اإخفاء  الق�سائية عن جرم 

تعاقب على هذه  التي  القانونية  اإىل املواد  التنويه 
 ،  2019/02/10 بتاريخ  انطلقت  العملية  اجلرمية، 
عرب حمالت بيع الهواتف النقالة املحاور الرئي�سية 
اإىل  اإ�سافة   ، للمدينة و حواجز املراقبة املرورية 

الرتبوية،  للموؤ�س�سات  بيداغوجية  بزيارات  القيام 
اجلامعية و كذا االقامات اجلامعية  يتم من خاللها 

تقدمي حما�رشات لفائدة طالب هذه املوؤ�س�سات.
ب.ع.

دراجة  اجلزائر،  والية  اأمن  م�سالح  ا�سرتجعت 
 )14( حجز  مع  نّقالة،  هواتف   )06( و�ستة  نارية 
�سخ�س   )14( وتوقيف  حمظور  اأبي�س  �سالح 
ق�سايا  �ستة  معاجلة  خالل  وذلك  فيه  م�ستبه 
االخت�سا�س.  قطاع  اأقاليم  مبختلف  خمتلفة 
االأول،  احل�رشي  االأمن  م�سالح  من  كل  عاجلت 
الثالث واخلام�س التابعني الأمن املقاطعة االإدارية 
بتكوين  متعلّقة  متفّرقة  ق�سايا  اأربعة  للدرارية، 

جمعية اأ�رشار، �رشقة دراجة نارية وهواتف نّقالة 
اأ�سخا�س م�ستبه فيهم عن  حيث مّت توقيف )09( 
اأ�رشار وامل�ساجرة بوا�سطة  ق�سية تكوين جمعية 
�سالح   )12( مّت حجز  كما  بي�ساء،  اأ�سلحة  اأ�سلحة 
حني  يف  �ساطور،   )12( يف  متّثل  حمظور  اأبي�س 
نارية خالل  ودراجة  نّقالني  ا�سرتجاع هاتفني  مّت 
اإثرها توقيف ثالثة  ثالثة ق�سايا اأخرى، مّت على 

)03( اأ�سخا�س م�ستبه فيهم.

تر�سيح  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  اأعلن 
ملن�سب  �ساترفيلد  ديفيد  املخ�رشم  الدبلوما�سي 
بيان  يف  وورد  تركيا،  يف  املتحدة  الواليات  �سفري 
�سادر عن البيت االأبي�س  اأم�س ال�سبت، اأن الرئي�س 
االأمريكي عني ديفيد مايكل �ساترفيلد �سفريا لبالده 
لدى تركيا فيما على االأخري احل�سول على موافقة 
جمل�س ال�سيوخ قبل اإقراره �سفريا ويعمل �ساترفيلد 

منذ 2017  يف من�سب القائم باأعمال م�ساعد وزير 
و�سغل  االأدنى  ال�رشق  ل�سوؤون  االأمريكي  اخلارجية 
يف  االأمريكية  البعثة  رئي�س  نائب  من�سب  �سابقا 
مديرا  وعمل  لبنان،  لدى  وا�سنطن  و�سفري  العراق، 
القومي،  االأمن  جمل�س  يف  االأدنى  ال�رشق  ل�سوؤون 
وتون�س  �سوريا  لدى  بالده  �سفارات  يف  عمل  كما 

وال�سعودية.

الدرك  م�سالح  اأم�س  اأول  اأم�سية  متكنت 
من  غليزان  بوالية  داود  بن  ببلدية  الوطني 
العثور على الطفل املختفي منذ يوم اخلمي�س 
الذي  �سنة   11 العرم  من  يبلغ  الذي  ال�سحية 
داود  بن  ببلدية  احلاج   اأوالد  بدوار  يقطن 
خرج للهو على منت دراجته الهوائية  ليختفي 
بعدها عن االأنظار م�سالح الدرك عرثت عليه 

�سكناه  مقر  عن  كيلومرتين  حوايل  بعد  على 
ليتم  اجل�سدي  واالعتداء  ال�رشب  اآثار  وعليه 
بغليزان  بو�سياف  نقله على م�ست�سفى حممد 
التعرف  مت  كما  اجلاين  على  القب�س  مت  فيما 
انتظار تقدميه على  الفاعل وتوقيفه يف  على 

العدالة..
ق  م

اأن  اأردوغان  الرتكي رجب طيب  الرئي�س  اأكد 
منظومات  �رشاء  عن  الرتاجع  تنوي  ال  بالده 
»اإ�س- الرو�سية  ال�ساروخية  اجلوي  الدفاع 
400«، رغم ا�ستمرار �سغط الواليات املتحدة 
عليها، وقال اأردوغان: »لدينا اتفاق مع رو�سيا 
حول منظومات »اإ�س-400«، ولن نرتاجع عنه. 
املنظومات  هذه  ا�ستالم  ل�سمان  نعمل  نحن 

الرو�سي«واأ�سار  اجلانب  وعدنا  كما  يوليو  يف 
االهتمام  تبدي  بالده  اأن  اإىل  الرتكي  الرئي�س 
الرو�سية  »اإ�س-500«  ب�سواريخ  كذلك، 
الدفاع  نظام  ب�رشاء  يتعلق  ما  ،ويف  اجلديدة 
اجلوي االأمريكي »باتريوت«، اأكد اأردوغان اأن 
اأنقرة م�ستعدة للنظر يف مقرتحات وا�سنطن، 

ولكن مع مراعاة مطالب تركيا.
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غرد�ية

 �لبطولة �جلهوية 
لل�شطرجن بني 
م�شالح �لأمن 

فعاليات  املن�رشم  اخلمي�س  اختتمت 
الفكرية  للريا�سة  اجلهوية  البطولة 
ال�سطرجن، ما بني م�سالح االأمن الوطني 
لناحية اجلنوب ال�رشقي ، بتاأهل ثماين 
غرداية،  واليات  ميثلون  متبارين 
الوطنية  للبطولة  ورقلة  ،و  ب�سكرة 
حفل  فعاليات  ال�سطرجن.  لريا�سة 
 10:00 ال�ساعة  على  اأقيمت  االإختتام 
الت�سلية  مركز  م�ستوى  على  �سباحا 
العلمية ببوهراوة غرداية ، اأين اأ�رشف 
اأمن  ال�سيد رئي�س  الدورة  على اختتام 
ال�سباب  مدير  بح�سور  غرداية،  والية 
و الريا�سة و اإطارات القطاع، اإطارات 
امل�ساركة  الوفود  و  ال�رشطة  اأعوان  و 
املرتبة  الدورة.  حكام  مبعية  بالدورة 
اأمن  ن�سيب  من  كانت  للبطولة  االأوىل 
والية ب�سكرة، ممثلة يف الفائز بالدورة 
بطل   ، توفيق  كهمان  ال�رشطة/  عون 
الوطني  الفريق  ع�سو  و  �سابق  جهوي 
الوطني  باالأمن  اخلا�س  لل�سطرجن 
راهم  لل�رشطة/  اأول  مالزم  تاله   ،
اأما  اإيليزي،  والية  الأمن  التابع  �سمري 
املرتبة الثالثة كانت من ن�سيب حافظ 
التابع الأمن  اإليا�س  بلوا�سح  ال�رشطة/ 
الرابعة  والية ب�سكرة و عادت املرتبة 
بوكرة  اأبوبكر  ال�رشطة/  عون  اإىل 

ب.ع.عبا�سي عن اأمن والية غرداية .

�أوريدو تنظم ماأدبة 
ع�شاء على �شرف 

�لأ�شرة �لإعالمية 
م�ساء   Ooredoo نظمت  لتقاليدها،  وفاءا 
 AZ   يوم االأربعاء 13 فرباير 2019 يف بفندق
ماأدبة  العا�سمة  باجلزائر  زرالدة   Hotel
الوطنية  االعالمية  االأ�رشة  ع�ساء على �رشف 
كعوان  جمال  االت�سال  ،وزير  بح�سورال�سيما 
عبد   ،Ooredoo ل�رشكة   العام  واملدير 

اللطيف حمد دفع اهلل. 
تنظمه   الذي  الودي  اللقاء  هذا  ميثل  و 
يجمع  الذي  و  �سنة  كل  بداية  Ooredooيف 
تقليدا  الوطني  االعالم  قطاع  حمرتيف  كافة 

�سنويا منذ ع�رش �سنوات. 
اللطيف  عبد  قال  لرتحيبية،  كلمتها  ويف 
باإر�ساء    Ooredooقامت  « اهلل:  دفع  حمد 
�رشاكة قوية ومتميزة مع االإعالم الوطني بكل 
اأ�سا�سية  ركيزة  االعالم  يبقى  وتنوعه.  ثرائه 
و�سل  همزة  و ميثل  االت�سالية  ال�سرتاتيجيتنا 
زبائننا.  من  املاليني  Ooredooو  بني  
وم�ساركتنا  باإخال�س  مرافقتنا  على  ن�سكركم 
�رشاكتنا  يف  �سنوا�سل  واإجنازاتنا.  جناحاتنا 
على  و�سنعمل  اجلزائرية  ال�سحافة  عائلة  مع 
كان  كما  اهلل.  �ساء  اإن  امل�ستقبل  يف  تعزيزها 
هذا اللقاء مع و�سائل االإعالم فر�سة للتذكري 
حققتهاOoredooخالل  التي  باالإجنازات 
�سنة 2018 خا�سة يف تعميم ا�ستعمال االإنرتنت 
النقالة عالية ال�رشعة، وتو�سيع �سبكة التغطية 

جليل الرابع G 4اىل 48 والية.
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