
تقدمي ال�سعار الر�سمي 
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انطالق مهام تفتي�سية على 
م�ستوى  جميع بلديات الوطن

الإطاحة ب�سبكة  جتند ال�سباب  والفتيات 
يف �سفوف داع�ش  على م�ستوى الغرب 

اإلغاء قاعدة 49/51 جيد 
لكنه غري كاف

م�سادر من �سركة خدمات الآبار تك�سف امل�ستور:

خماوف كبرية من عواقب الإفراج
 عن نتائج الفحو�سات املهنية

تبون، بن فلي�ش، بلخادم، حمرو�ش وبلعيد 

اأ�سماء منتظرة لرئا�سيات دي�سمرب .. من هو الرئي�ش القادم ؟
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بعد امل�سادقة على رفع احل�سانة 
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الألعاب املتو�سطية وهران 2021

متدر�س التالميذ: 

يف عملية مل�شالح اأمن �شيدي بلعبا�س وم�شالح ال�شرطة اجلهوية للغرب

اخلبري االقت�شادي حممد �شعيود:
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بهاء الدين طليبة يرف�ض التنازل 
عن احل�سانة الربملانية

جبهة  حزب  عن  النائب  رف�ض 
الدين  بهاء  الوطني،  التحرير 
احل�صانة  عن  التنازل  طليبة، 
الربملانية وطلب اتباع اجلراءات 

القانونية .
العدل،  وزير  طلب  وكان قد 
رئي�ض  من  زغماتي  بلقا�صم 
الوطني،  ال�صعبي  املجل�ض 
احل�صانة  رفع  اإجراءات  مبا�رشة 
والية  عن  النائب  عن  الربملانية 

عنابة، املنتخب عن حزب جبهة 
الدين  بهاء  الوطني،  التحرير 
طليبة لل�صماح مبتابعته يف ق�صايا 

ف�صاد .
متنح  القانونية  للأطر  ووفقا 
من  �صاعة  القانونية  48  اللجنة 
التقرير  اإعداد  اأو  التنازل  اأجل 
النهائي الذي يتم رفعه اإىل مكتب 
املجل�ض للم�صادقة عليه، ومن ثم 
اإحالته على جل�صة علنية لي�صادق 

عليه النواب.
اللجنة  اأن  بالذكر  اجلدير 
ال�صعبي  للمجل�ض  القانونية 
اأم�ض،  اجتماعا  عقدت  الوطن 
للم�صادقة على تقرير نهائي لرفع 
اأمني  عن  الربملانية  احل�صانة 
جميعي،  حممد  “االأفلن”  عام 
اإىل  طواعية،  عنها  تنازل  بعدما 
جانب النائب عن التجمع الوطني 
الدميقراطي، بري �صاكر، يف حني 

اأول اجتماع لها ملبا�رشة  �صيكون 
اخلا�صة  القانونية  االإجراءات 

النائب  عن  احل�صانة  برفع 
ا�صماعيل بن حمادي، الذي طلب 

اإتباع اخلطوات القانونية ورف�ض 
التنازل عنها طواعية .

خبر في 
صورة

  الإطاحة مبرج للمخدرات بني تلم�سان 
وبلعبا�ض وحجز 180 غ من الكيف

املخدرات  ملكافحة  للجمارك  اجلهوية  الفرقة  عنا�رش  متكنت 
بتلم�صان  نهار اأم�ض من  توقيف مروج للمخدرات ما بني تلم�صان 

و�صيدي بلعبا�ض  وحجز 180 غ من الكيف املعالج .
غرب  �رشق  ال�صيار  بالطريق  اثر حاجز  على  متت  العملية 
ب�صواحي والية تلم�صان اأين مت حجز الب�صاعة  التي كانت خمباأة 
االأجرة،  �صيارة  منت  كان  على  الذي  امل�صافرين  ملب�ض اأحد  يف 
حيث مت توقيفه واإحالته على اجلهات الق�صائية املخت�صة،  هذا 

وقد  قدرت الغرامة اجلمركية بـ : 108.000 دج.
حممد بن ترار

تي�سم�سيلت :

 ترحيل اأزيد من 660 عائلة بحي 
»ح�سان« اإىل �سكنات جديدة

تقطن  كانت  عائلة   663 ترحيل  تي�صم�صيلت  مبدينة  اأم�ض،  مت، 
مب�صاكن ه�صة و غري الئقة بحي »ح�صان« اإىل �صكنات جديدة يف 

اإطار برنامج الق�صاء على ال�صكن اله�ض وغري اللئق. 
وح�صب خلية االت�صال مل�صالح الوالية فاأن هذه العملية التي تعد 
»االأكرب من نوعها على م�صتوى الوالية« قد م�صت العائلت التي 
الذي ي�صم م�صاكن ه�صة وغري الئقة  كانت تقطن بحي »ح�صان« 
حيث مت اإعادة اإ�صكانهم على م�صتوى ثلثة مواقع �صكنية جديدة 

باملنطقتني ال�صكنيتني »ال�صفاح« )موقعني( و«عني لورة«.
عملية  لت�صهيل  »هامة«  ب�رشية  و  مادية  اإمكانيات  �صخرت  وقد 
ترحيل العائلت ا�صتنادا اإىل نف�ض امل�صدر الذي اأ�صاف باأنه مت 
ال�صكني مما  التجمع  بذات  اللئقة  غري  و  اله�صة  امل�صاكن  هدم 
مكن من ا�صرتجاع حوايل 18 هكتارا من �صاأنه احت�صان م�صتقبل 
م�صاريع �صكنية و مرافق عمومية منها حوايل 1.500 م�صكن من 

خمتلف ال�صيغ.
عن  العملية  هذه  من  امل�صتفيدين  من  عدد  عرب  جهتهم  ومن 
لعدة  دامت  معاناة  من  واالنتهاء  الكبرية  فرحتهم  و  »�صعادتهم 

�صنوات«.

لوكال �سي�سارك الأربعاء املقبل يف 
اجتماع البنك الإفريقي للتنمية

ال�صيخ )م�رش(  ب�رشم  لوكال غدا،  املالية، حممد  وزير  �صي�صارك 
يف اجتماع اللجنة اال�صت�صارية ملحافظي البنك االفريقي للتنمية، 

ح�صبما اأفاد به بيان �صادر عن ذات الوزارة. 
ويندرج هذا اللقاء الذي يجمع وزراء املالية للدول االأع�صاء، يف 
اإطار توجيهات حمافظي البنك االفريقي للتنمية التي قدمت خلل 
االجتماعات ال�صنوية لهذه املوؤ�ص�صة خلل جويلية 2019. ويهدف 
اال�صتجابة  اأجل  الو�صائل من  و  الطرق  اأجنع  تبادل  اإىل  االجتماع 
وذلك  بالتنمية  املتعلقة  امل�صائل  يف  االأع�صاء  الدول  حلاجيات 
يف اإطار خمططات التنمية والتمويل التي يقوم  بها البنك لفائدة 

القارة االفريقية.
الزيادة  م�صاألة  يف  النظر  اإىل  اأي�صا  ال�صيخ  �رشم  اجتماع  وي�صعى 
العامة يف راأ�ض مال البنك االفريقي للتنمية باالإ�صافة اإىل املحور 
االأ�صا�صي للإ�صلحات التي �صت�صمح لهذه املوؤ�ص�صة اأن تكون اأكرث 

فعالية واأكرث احرتافية.

البيئة  مديرية  م�صالح  ك�صفت 
اآجال  عن متديد  البويرة  بوالية 
االأوىل  الطبعة  يف  امل�صاركة 
وحي  قرية  اأنظف  مل�صابقة 
اجلاري  �صبتمرب   26 تاريخ  اإىل 
الأكرب عدد  الفر�صة  منح  بهدف 
عرب  االأحياء  وجلان  القرى  من 
ونيل  للم�صاركة  الوالية  اإقليم 
 ، القيمة  باجلوائز  الفوز  فر�ض 
 « الو�صط   « يومية  علمت  حيث 
عن ا�صتقبال ذات امل�صالح حلد 
االآن 17 ملفا منها 7 قرى و 10 

جلان احياء وهو ما اعتربته عدد 
قليل جدا نظرا ل�ص�صاعة الوالية 

املتكونة من 45 بلدية .
رئي�صة  كثفت  ال�صياق  ذات  ويف 
والبيئة  والنظافة  ال�صحة  جلنة 
 « الوالئي  ال�صعبي  باملجل�ض 
اخلرجات  من   « �صليحة  قارو 
احلملة  اإطار  يف  امليدانية 
هذه  الإجناح  التح�صي�صية 
االأوىل،  طبعتها  يف  امل�صابقة 
اأنها تهدف ل�صمان  اأكدت  حيث 
خلل  من  معتربة  م�صاركة 

وزرع  ال�صكان  من  التقرب 
واملحيط  البيئة  تنظيف  ثقافة 
عن  النظر  بغ�ض  اجلميع  لدى 

املعتربة  املالية  التحفيزات 
واالأحياء  للقرى  املخ�ص�صة 

الفائزة .

القروي ي�سكر منتخبيه
  من خلف ال�سجن

املر�صح  القروي  نبيل  را�صل 
امل�صوتني  تون�ض  يف  للرئا�صيات 
عليه وجه لهم خلله ال�صكر بعد 
من  بها  قاموا  التي  امل�صاهمة 
الثاين  الدور  اإىل  تاأهله  خلل 
الثاين  رفقة املر�صح  للرئا�صيات 
يتناف�صان  اللذين  �صعيد  قي�ض 

اأ�صوار  خلف  املتواجد  القروي  ر�صالة  يف  وجاء  الرئا�صة،  كر�صي  حول 
ال�صجن اأن املواطنني امل�صوتني عليه عاقبوا بطريقتهم االأطراف التي 

حاولت �رشقة االأ�صوات والتلعب باالنتخابات.

 لعبو احتاد العا�سمة عنوان املحاربني
اأكد العبو فريق احتاد العا�صمة التحدي العايل الذي يلعبون به ويدافعون 
من خلله بكل قوة عن النادي رغم الظروف ال�صعبة التي مير بها الفريق 
يف ظل االأزمة املالية اخلانقة التي مير بها الفريق، حيث جنح اللعبون 
يف االإبهار واالعرتاف لهم باجلدية واالن�صباط واحرتام األوان الفريق بعد 
االنت�صار العري�ض الذي حققوه اأمام غورماهيا برباعية لهدف يف رابطة 
اأبطال اإفريقيا، وهو ما جعل االأن�صار وحمبي ت�صكيلة اأبناء »�صو�صطارة« 

يطلقون على العبيه املحاربني.

حمالت حت�سي�سية لإجناح م�سابقة اأنظف قرية بالبويرة

امل�صتثمر  »منتدى  اإن�صاء  مت 
العاملي العربي« يف دبي  يف عام 

2017 ، من قبل »امل�صتثمر
الع بي  وهي جملة متخ�ص�صة يف 

ال�صاأن االقت�صادي واال�صتثماري، 
فر�صة  توفري  بهدف  وذلك 
امل�صتثمرين  بني  للتعاون 

الدوليني .

ويعد” منتدى امل�صتثمر العربي 
العاملي” – الذي يراأ�صه �رشفيا 

العامل امل�رشي الدكتور فاروق
االأوىل  الدولية  املن�صة   – الباز 
العرب  للم�صتثمرين  نوعها  من 
اآداء  وتعزيز  اإىل  ي�صعى  حيث 
املوؤ�ص�صات واالأفراد يف خمتلف 
اإىل  للو�صول  العربية  الدول 
م�صتوى عاملي يف جمال التنمية 
امل�صتدامة واحلوكمة واالبتكار. 

كبار  بني  املنتدى  يجمع  كما 
االأعمال  جماالت  يف  االأ�صماء 
واال�صتثمار والعلوم والفنون من 
اأنحاء الوطن العربي ، حيث يتيح 
والتعرف  للتعاون  فر�صة  لهم 

على االأنظمة والفر�ض
منطقة  فيال  اال�صتثمارية 
اإن�صاء  بهدف  وخارجها، 
مهنية  توا�صل  جمموعة 

وعلقات عمل واعدة.

اليون�سكو يحت�سن منتدى امل�ستثمر العربي العاملي
 اأح�سن مرزوق
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حددوا ال�سروط ال�سامنة ل�سفافية و نزاهة اال�ستحقاق الرئا�سي

فاعلون يثمنون خطاب بن �سالح
 و ي�سددون على  اإجراءات التهدئة  

حدد نا�سطون �سيا�سيون وفاعلون جملة ال�سروط التي ميكن اأن ت�سمن نزاهة و�سفافية اال�ستحقاقات املقبلة بعد 
قرار ا�ستدعاء  رئي�س الدولة للهيئة الناخبة الإختيار رئي�س اجلمهورية يف االنتخابات الرئا�سية املقررة يوم 12 

دي�سمرب القادم، يف حني اعتربوا باأن املبادرات ال�سيا�سية قد جتاوزها الزمن.

اإعداد: اإميان لوا�س 
 

حمدادو�س: العربة لي�ست 
يف االنتخابات بل يف توفري 

�سروطها

حركة  عن  الربملاين  النائب  اأكد 
تعليقه  يف  حمدادو�ش  نا�رص  حم�ش 
عبد  الدولة،  رئي�ش  قرار  على 
الهيئة  با�ستدعاء  �سالح  بن  القادر 
 رئا�سية  االنتخابات  لتنظيم  الناخبة 
مع  باأنه   ،2019 دي�سمرب   12 بتاريخ 
اأقرب  يف  االنتخابات  اإىل  الذهاب 
لي�ست  العربة  ولكن  املبداأ،  حيث  من 
يف  بل  االنتخابات،  تنظيم  جمرد 
والظروف  لنزاهتها  ال�رصوط  توفري 

االإيجابية لنجاحها على حد قوله .
االأم�ش يف  نا�رص حمدادو�ش  واأو�سح 
»الو�سط«  جريدة  به  خ�ش  ت�رصيح 
لنزاهة  تكفي  القوانني ال  »مثالية  باأن 
االإرادة  بل  املقبلة،  اال�ستحقاقات 
ال�سعبية  وامل�ساركة  العليا  ال�سيا�سية 
مراقبة  يف  ال�سعب  واإرادة  الوا�سعة، 
اأ�سواته والدفاع على اإرادته«، م�سيفا 
» ونحن االآن يف مرحلة �سناعة القرار 
قبل اتخاذه، وجمل�ش ال�سورى الوطني 

هو املخّول قانونا باتخاذه.«

االأرندي يرحب با�ستدعاء الهيئة 
الناخبة 

الدميقراطي  الوطني  التجمع  بارك 
بن  القادر  عبد  الدولة،  رئي�ش  قرار 
الناخبة  الهيئة  با�ستدعاء  �سالح، 
بتاريخ  الرئا�سية  االنتخابات  لتنظيم 
ثمن  حني  يف   ،2019 دي�سمرب   12
رغبة  كر�ست  الوطني  احلوار  م�سار 
ال�سعب يف �سون �سوته واحرتام اإرادته 
ومتكينه من اختيار رئي�سه بكل نزاهة 

و�سفافية على حد تعبريه.
اآليات  »وهي  ذاته  امل�سدر  واأ�ساف 
تبلورت من خالل تعديل عميق لقانون 
وطنية  �سلطة  واإن�ساء  االنتخابات 
بف�سل  وهذا  لالنتخابات،  م�ستقلة 
مرافقة قيادة اجلي�ش الوطني ال�سعبي 
لهذا امل�سعى �سمن النهج الد�ستوري، 
بتجاوز  التفاوؤل  على  يبعث  ما  وهو 
اجلزائر لهذه املرحلة احل�سا�سة التي 
املخل�سني  اأبنائها  جميع  من  تقت�سي 
التجند الإجناح اال�ستحقاق االنتخابي 

املقبل«.
 

فياليل غويني يوؤكد م�ساهمته يف 
اإجناح اال�ستحقاق الرئا�سي

عن  الوطني  االإ�سالح  حركة  عربت 
ارتياحها لقرار ا�ستدعاء رئي�ش الدولة 
لالنتخابات  الوطنية  الناخبة  للهيئة 
 ،2019 دي�سمرب   12 ليوم  الرئا�سية 
معلنا م�ساهمة احلركة يف االنتخابات 
م�سوؤولية  و  فعالية  بكل  الرئا�سية، 
بال�سكل وال�سيغة التي �سيُقّرها جمل�ش 
ال�سورى الوطني الذي �سينعقد يف دورة 

طارئة لهذا الغر�ش عن قريب.
خطوة  باأن  غويني  فياليل   اعترب 
رئي�ش الدولة با�ستدعاء الهيئة الناخبة 
ليوم  الرئا�سية  لالنتخابات  الوطنية 
12 دي�سمرب 2019 ، يوؤكد يقينا التزام 
موؤ�س�ستي  مقّدمتها  يف  و  الدولة 
ال�سعبي  الوطني  اجلي�ش    الرئا�سة 
واإنفاذ  باإقرار  ال�رصيحة  بتعهداتها 
متكني    الوطني  احلوار  خمرجات 
�سيادته  ممار�سة  من  اجلزائر  ال�سعب 
يف اختيار رئي�سه بكل حرية و �سفافية، 
ذات  و  �سحيحة  انتخابية  عملية  عرب 
م�سداقية و قبول وا�سع عند املواطنني 
و املواطنات، وهو ما ن�سهده يتحقق 

اليوم على اأر�ش الواقع .
ال�سلطة  تن�سيب  احلركة   وثمنت 
الوطنية امل�ستقلة لالنتخابات برئا�سة 
جلميع  و  لـه  متمنني  �رصفـي،  حممد 
يف  التوفيق  ال�سلطة  جمل�ش  اأع�ساء 

احل�سا�سة  و  النبيلة  الوطنية  مهامهم 
اأنهم  على  معّولني  و  الوقت،  نف�ش  يف 
اجلهود  كل  يبذلون  و  �سي�سهرون 
لال�سطالع مبهامهم وممار�سة جميع 
اإياهم  يخولها  التي  �سالحياتهم 
القانون، ويعملون بكل تفان لك�سب ثقة 
ال�رصكاء ال�سيا�سيني وعموم املواطنني 
العملية  ونظافة  و�سالمة  �سحة  يف 
من  انطالقا  م�ستقبال،  االنتخابية 

اال�ستحقاق الرئا�سي املقبل .
 

جبهة امل�ستقبل: االنتخابات 
الرئا�سية اخليار االأجنع لتجاوز 

االأزمة الراهنة

ا�ستدعاء  امل�ستقبل  جبهة  ثمنت 
الوطنية  الناخبة  للهيئة  الدولة  رئي�ش 
لالنتخابات الرئا�سية ليوم 12 دي�سمرب، 
انتخابات  اإىل  املرور  باأن  معتربة 
رئا�سية يف اأقرب وقت هو خيار اأجنع 
باأن  م�سرية  الراهنة،  االأزمة  لتجاوز 
»جبهة امل�ستقبل منذ انطالق احلراك 
باحرتام  تطالب  وهي  فيفري   22 يف 
امل�ستقلة  الهيئة  وباإن�ساء  الد�ستور 
يف  رئا�سية  انتخابات  اإىل  والذهاب 
اأقرب وقت، قائال اأن الظروف مواتية 

لذلك .«

 « املتحدث  قال  مت�سل،  �سياق  ويف 
لقيام  مواتية  الظروف  كل  اأن  نرى 
املحددة  اآجالها  يف  االنتخابات 
القادر  عبد  الدولة  رئي�ش  با�ستدعاء 
اأم�ش ».  اأول  بن �سالح الهيئة الناخبة 
فيما يخ�ش قرار م�ساركة احلزب يف 
املتحدث  قال  الرئا�سي،  اال�ستحقاق 
القيادة  اجتماع  خالل  ذلك  »ف�سنقرر 
الوطنية للحزب مع املن�سقني الوالئيني 

نهاية هذا االأ�سبوع«.

علي ربيج :  ا�ستدعاء الهيئة 
الناخبة كان متوقعا 

ربيج  علي  ال�سيا�سي  املحلل  اعترب 
با�ستدعاء  الدولة  رئي�ش  قرار  باأن 
انتخابات  وتنظيم  الناخبة  الهيئة 
رئا�سية بتاريخ 12 دي�سمرب كان متوقعا 
للم�سار الد�ستوري البعيد عن املرحلة 

االنتقالية .
به  خ�ش  ت�رصيح  يف  ربيج  علي  اأكد 
الرئا�سية  االنتخابات  باأن  »الو�سط« 
خيار  بل  �سيا�سيا  خيارا  تعد  مل 
�سيا�سي  ا�سرتاتيجي يف مرحلة الفراغ 
انطباع  يعطي  الدولة  رئي�ش  وغياب 
اجلزائر  باأن  اخلارجية  لالأطراف 
تعي�ش فراغا ويعطيها فر�سة للتدخل 

للدخول   ال�سامن  باأن  م�سددا  اأكرث، 
اإىل مرحلة جديدة هو انتخاب رئي�ش 
�سينتخب  رئي�ش  لكن  للجمهورية، 
بطريقة �سفافية ودميقراطية ي�سارك 
مهامه  �سيمار�ش  اجلميع،  فيها 
تاريخية  ال  ال�سعب  هي  املرجعية 
جلميع  �سمانات  ويعطي  وجهوية 

االإ�سالحات  على حد قوله .
عرفتها  التي  املبادرات  وبخ�سو�ش 
املبادرات   « املتحدث  قال  ال�ساحة، 
ال�ساحة  عرفتها  التي  ال�سيا�سية 
الو�سع  لكن  و  النوايا،  �سدق  تطرح 
فقد  املبادرات  اإىل  يحتاج  يعد  مل 
االآن  املبادرة  واإمنا  الزمن،  جتاوزها 
االإقرتاع،  يوم  القوية  امل�ساركة  هي 
حكومة  ذهاب  يف  ال�سلطة  مبادرة 
م�ستقلة؟،  حكومة  تعيني  و  بدوي 
اأمام املرت�سحني فتح  تقريب املجال 
مثل  االإعالم  وم�ساحات  املناظرات 

تون�ش .
يف  امل�ساركة  بن�سبة  يتعلق  وفيما 
قال  املقبل،  الرئا�سي  االإ�ستحقاق 
مرتبطة  امل�ساركة  ن�سبة   « املتحدث 
باإجراءات التهدئة، اأن تفر�ش ال�سلطة 
امل�ستقلة ملراقبة االنتخابات وجودها 

من خالل قراراتها ».

رئي�س اللجنة ال�سيا�سية  للحوار والو�ساطة، عمار بلحيمر:

يجب قبول �سرطنا بذهاب حكومة بدوي
ال�سيا�سية  اللجنة  رئي�ش  اأكد 
للحوار  الوطنية  للهيئة 
اأم�ش  بلحيمر  عمار  والو�ساطة 
ال�سعب  اأن  العا�سمة  باجلزائر 
�سي�سوت »بقوة« خالل االقرتاع 
الرئا�سي املقبل يف حال تر�سح 
ذات  و  »كاريزماتية  �سخ�سيات 

م�سداقية«.
منتدى  خالل  بلحيمر  واأو�سح 
�سي�سوت  ال�سعب  اأن  املجاهد 

االنتخابات  خالل  »بقوة« 
الرئا�سية املقبلة يف حال تر�سح 
وذات  »كاريزماتية  �سخ�سيات 
م�سداقية« لكن »�رصيطة �سمان 
وقال  و�سفاف.  نزيه  اقرتاع 
اأمتنى اأن تغادر احلكومة ويُ�رصع 
يف تلقي الرت�سحات« م�سيفا اأن 
ولكن  ب�سعوبة  »ت�سري  االأمور 

ب�سكل اإيجابي«.
ال�سيا�سية  اللجنة  رئي�ش  ودعا 

عمار  والو�ساطة،  احلوار  لهيئة 
ب�رصعة  الذهاب  اإىل  بلحيمر، 
حكومة  رحيل،  اإجراءات  نحو 
بدوي  الدين  نور  االأول  الوزير 
ينبغي  اإنه  بلحيمر،”  وقال 
التي  ال�سيا�سية،  ال�رصوط  قبول 
واأو�سح  احلوار  هيئة  و�سعتها 
تقرير  كان  اإذا  اأنه  املتحدث 
لدى  اإيداعه  مت  الذي  الهيئة 
يطرح  مل  العليا،  ال�سلطات 

الدولة،  رئي�ش  رحيل  مو�سوع 
رحيل  ا�سرتط  باملقابل  فاإنه 
حّمل  االإطار،  هذا  ويف  بدوي 
وحكومته  بدوي  بلحمري 
احلركات  بـ”قمع  امل�سوؤولية 
اإنه  االحتجاجية”،وقال 
التزوير  عن  االأول  امل�سوؤول 
ت�رصيعيات  يف  االنتخابي 

وحمليات 2017.
 

بعد امل�سادقة على رفع احل�سانة 

الأفالنيون يتجهون اإىل التخلي عن جميعي
يف  الق�سائية  املتابعة  خلّفت 
االآفالن   حلزب  االأمني  حق 
يف  ت�ساربا  جميعي  حممد 
املواقف على م�ستوى احلزب 
جميعي  بني مت�سك  ما  العتيد 
ال�ستقالته  الداعني  بني  وما 
مع  تزامنا  هذا  وياأتي 
للجنة  باالجتماع  امل�سادقة 
القانونية على التقرير النهائي 
عن  الربملانية  احل�سانة  لرفع 
بعد  لالأفالن  العام  االأمني 

تنازله عنها طواعية.

جميعي يرف�س 
اال�ستقالة

مبن�سبه،  جميعي  ويتم�سك 
الق�سية  اأن  على  ي�رص  حيث 
�سخ�سية  فيها  يتابع  التي 
وهو  ف�ساد،  ق�سية  ولي�ست 
الرجوع  له  يتيح  اأن  ميكن  ما 
االإجراءات  بعد  من�سبه  اإىل 
م�سادر  وح�سب  الق�سائية 
داخل  من  الو�سط  جلريدة 
العام  االأمني  اأن  قالت  احلزب 
عن  التنازل  ينوي  لالفالن 
مكتبه  لع�سو  موؤقتا  من�سبه 
اإىل  �سديقي  علي  ال�سيا�سي 
من�سبه  اإىل  رجوعه  غاية 
الق�سائية.  للمتابعة  والتفرغ 
امل�سدر  ذات  وح�سب 
فاإن  اأع�ساء املكتب ال�سيا�سي 
على  قرارهم  يف  ا�ستندوا 
املادة  من  االأول  البند  اأحكام 
االأ�سا�سي  القانون  من   40
�سلطة  له  متنح  التي  للحزب 
املكتب  من  ع�سو  تكليف 
اجتماعات  برئا�سة  ال�سيا�سي 
ودورات  ال�سيا�سي  املكتب 

حالة  يف  املركزية  اللجنة 
وجود مانع.

فوؤاد �سبوتة : جميعي 
فاقد لالأهلية

ال�سوؤون  جلنة  مقرر  قال 
القانونية اأنه ال ميكن جلميعي 
موؤكدا  موؤقتا  نائب عنه  تعيني 
ميكنه  وال  لالأهلية  فاقد  اأنه 
اتخاذ قرار كهذا. واأ�سار ذات 
لي�ش  جميعي  اأن  املتحدث 
متابع  هو  بل  عادي  يف ظرف 
�سيتخذون  اأنهم  واأكد  ق�سائيا 
القرار املنا�سب يف حالة ثبوت 
كما  ل�سديقي.  جميعي  تعيني 
جبهة  حزب  يف  القيادي  دعا 
�سبوتة  فوؤاد  الوطني  التحرير 
للجنة  طارئة  دورة  عقد  اإىل 
انتخاب  اأجل  من  املركزية 
اآمني عام جديد، “حفاظا على 
وحدة اجلبهة �سد التهديدات 

التي تواجهها”.

�سمرية كركو�س: ال 
ي�سرفنا اأمني حزب متابع 

ق�سائيا

القيادية  قالت  جانبها  من 
كركو�ش  �سمرية  االفالن  يف 
ال  للو�سط:  ت�رصيحها  يف 
يف  متابع  حزب  اأمني  ي�رصفنا 
النوع اخلا�ش  ق�سايا من هذا 
املتحدثة  ذات  واأ�سافت 
يقدم  اأن  املفرو�ش  من  اأنه 
ينوبه  من  ويختار  ا�ستقالته 
وعلى  ال�سيا�سي  املكتب  يف 
واأو�سحت  عليه  ينوب  من 
القانون  اأن  املتحدثة  ذات 
على  ين�ش  للحزب  االأ�سا�سي 

ين�سب  عليه  ينوب  من  اأن 
�سالحياته  ومن  �سهر  ملدة 
املركزية  اللجنة  ي�ستدعي  اأن 
ا�ستثنائي  ملوؤمتر  للذهاب 
واملنا�سلني  لل�ستات  جامع 
من  واحلقيقيني  ال�رصفاء 
كافة  وتنا�سي  احلزب  اأبناء 
اخلالفات وو�سع هدف واحد 
لكن  احلزب  بناء  اإعادة  وهو 
مبا اأن املوؤمتر الع�رص مطعون 
العا�رصة  واللجنة  �رصعيته  يف 
وبالتايل  �رصعيته  يف  مطعون 
عدم �رصعية املكتب ال�سيا�سي 
وطنية  جلنة  بتح�سري  نطالب 
لي�سوا  منا�سلني  على  حتتوي 
تن�سب  ف�ساد  بق�سايا  متابعني 
اال�ستنائي  املوؤمتر  وحت�رص 

الختيار قيادة �رصعية.

اأبو الف�سل بعجي: على 
جميعي تقدمي ا�ستقالته

اأبو  القيادي  قال  جانبه  من 
الراأي  اأن  بعجي،  الف�سل 
يدخل  ال  حتى  االأ�سوب 
دوامة  يف  احلزب  جميعي 
ق�ساياه ال�سخ�سية مع العدالة، 
الأنه  اال�ستقالة،  تقدمي  هو 
بقاءه على راأ�ش االأمانة العامة 
وهو متابع ق�سائيا �سوف ي�رص 
يواجه  ولالإ�سارة  باحلزب. 
اأمني عام االأفالن ثالث دعاوى 
العدل  وزارة  حركتها  ق�سائية 
»امل�ساركة  تت�سمن  حقه،  يف 
ر�سمية«  م�ستندات  اإتالف  يف 
و«امل�ساهمة يف اإتالف ملفات 
ق�سائية«، و«ا�ستعمال �رصيحة 
هاتف �سائقه لتهديد الغري«.

ف.ن�سرين 

تبون، بن فلي�س، بلخادم، حمرو�س وبلعيد 

اأ�سماء منتظرة لرئا�سيات دي�سمرب ..
 من هو الرئي�س القادم ؟

12دي�سمرب  يوم  حتديد  بعد 
الإجراء  ر�سمي  كموعد 
املقبلة  الرئا�سية  االنتخابات 
الدولة  رئي�ش  ا�ستدعاء  وبعد 
�سالح  بن  القادر  عبد  املوؤقت 
اأن  املنتظر  من  الناخبة  للهيئة 
�سترت�سح  التي  االأ�سماء  تبداأ 

لق�رص املرادية يف الظهور .
التنازيل  العد  بداأ  وفعال 
للرئا�سيات املقبلة التي �ستجرى 
يف �سهر دي�سمرب املقبل، حيث 
من املتوقع جدا اأن تظهر قبل 
هذا االأجل العديد من االأ�سماء 
لعر�ش  للرت�سح  للتقدم  الثقيلة 
ال�سابق  للرئي�ش  خلفا  املرادية 
اأ�سماء  بوتفليقة.  العزيز  عبد 
خمتلف  يف  تداولها  يتم  كثرية 
التي من    ال�سيا�سية  ال�سالونات 
يف  قدم  لها  يكون  اأن  املمكن 
من  التي  و   ، القادمة  املرحلة 
ال�سابق عبد  االأول  الوزير  بينها 

املجيد تبون، هذا االأخري الذي 
ت�رصحه  يعلن  اأن  املمكن  من 
قريبا . ا�سم ثقيل هو االآخر علي 
طالئع  حزب  رئي�ش  فلي�ش  بن 
احلريات ورئي�ش حكومة �سابق 
هو  يقدم  اأن  جدا  املنتظر  من 
االآخر ملف تر�سحه للرئا�سيات 
اأحداثها  �ستجري  التي  املقبلة 

�سهر دي�سمرب املقبل .
االأ�سماء  من  الكثري  ومازالت 
يف  ت�سارك  اأن  املنتظر  من 
املقبلة  الرئا�سية  االنتخابات 
رئي�ش  ملن�سب  وترت�سح 
ا�سم  يرد  حيث  اجلمهورية، 
عبد  ال�سابق  احلكومة  رئي�ش 
من  الذي  بلخادم،  العزيز 
اأن  االآخر  هو  جدا  املتوقع 
يتقدم مبلف تر�سحه للرئا�سيات 
املقبل ، هذا االأخري الذي يطبق 
ال�سيا�سي  ال�سكوت  من  نوعا 
ال�سكوت  وهو   ، االأخرية  االآونة 

هو  تر�سحه  مذهب  عزز  الذي 
االآخر .

اأن ترت�سح  اأ�سماء عديدة يتوقع 
من  والتي  املقبلة،  للرئا�سيات 
الرئا�سيات  جتعل  اأن  �ساأنها 
حلد  حيث  زخما،  اأكرث  املقبلة 
موقف  يعرف  مل  الزال  االآن 
مولود  ال�سابق  احلكومة  رئي�ش 
حمرو�ش من الرئا�سيات املقبل 
، ماعدا اأن هذا االأخري لطاملا 
من  ال�سيا�سي  ح�سوره  �سجل 
االإعالمية  خرجاته  خالل 
العديد  فيها  �سخ�ش  التي  و 
اجلزائري  الواقع  املرات  من 
يف  نظره  وجهات  واأعطى   ،
الوطنية  الق�سايا  من  العديد 

وق�سايا احلكم .
الرئا�سيات  اأن  قلنا  ومثلما 
اأكرب  بزخم  �ستتميز  املقبلة 
ال�رصامة  من  نوعا  وحتمل 
اجلو  اإىل  اإ�سافة  والثقل، 

اال�ستثنائي التي مرت به البالد 
لطاملا  �سعبي  حراك  ظل  ويف 
من  لذلك   ، بالتغيري  طالب 
املتقدمون  يكون  اأن  املنتظر 
الواقع  بحجم  املقبلة  للمرحلة 
اأ�سماوؤهم  وتتما�سى   ، املوجود 
مع املرحلة املقبلة والتغيريات 
دواليب  يف  وقعت  التي  الكثرية 
اأحكمتما  لطاملا  التي  الدولة 
يعرف بالع�سابة قب�ستها عليها.
اأن  املمكن  من  عديدة  اأ�سماء 
حيث  الرئا�سيات،  �سباق  تدخل 
من املتوقع دخول رئي�ش جبهة 
امل�ستقبل عبد العزيز بلعيد هو 
االآخر هذا ال�سباق ، خا�سة اأنه 
اأن تر�سح للرئا�سيات  �سبق له و 
ال�سابقة ، اإال اأن عن�رص املفاجاأة 
املحتمل  ومن  ال�سيد  هو  يبقى 
تكن  اأخرى مل  اأ�سماء  تظهر  اأن 

يف احل�سبان .
ع�سام بوربيع 

ف.ن�سرين
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�أحمد باحلاج 

م�صادر  من   « »الو�صط  يومية  علمت 
ل�رشكة  العامة  باملديرية  م�صوؤولة 
حا�صي  دائرة  باقليم  الآبار  خدمات 
املوارد  مديرية  اأن  بورقلة،  م�صعود 
يف  مرتددة  املوؤ�ص�صة  لذات  الب�رشية 
الك�صف  بخ�صو�ص  الراهن  الظرف 
للفحو�صات  النهائية  النتائج  عن 
اأ�صل  من  ناجحا   40 لقائمة  املهنية 
وجود  ظل  يف  وذلك  مرت�صح،   1500
موجة  ت�صجيل  من  كبرية  خماوف 
البطالني  �صفوف  يف  احتجاجات 
املتم�صكني بخيار الحتجاج يف حالة 
باجلملة  وخروقات  ت�صجيل جتاوزات 

يف نتائج الفحو�صات املهنية .
امل�صادر  نف�ص  به  اأفادت  وح�صبما 
نتائج  عن  الإفراج  ا�صتبعاد  مت  فقد 

ال�صهر  خالل  املهنية   الفحو�صات 
يتنافى  الذي  الأمر  وهو  اجلاري، 
العمل  وزير  وتعليمات  تو�صيات  مع 
الجتماعي  وال�صمان  والت�صغيل 
العمل  بالفراج عن عرو�ص  القا�صية 

على  املهنية  الفحو�صات  ونتائج 
العاملة  الوطنية  ال�رشكات  م�صتوى 
نهاية  قبل  النفطية  ال�صناعة  يف 
موجة  لتفادي  اجلاري  �صبتمرب  �صهر 
يف  امل�صبوق  غري  املحلي  الحتقان 

�صفوف البطالني .
والت�صغيل  العمل  وزير  اأن  ومعلوم 
ح�صان  الجتماعي  تيجاين  وال�صمان 
الأ�صبوع  نهاية  ك�صف  قد   ، هدام 
تعيق  التي  الأ�صباب  اأهم  عن  الفارط 
تن�صيب اليد العاملة املحلية يف �صوق 
التوافق  بينها عدم  والتي من  ال�صغل، 
بني التكوين واحتياجات �صوق العمل، 
التوظيف  يف  تعجيزية  �رشوط  فر�ص 
ال�رشكات  بع�ص  بها  تقوم  التي 
واملوؤ�ص�صات القت�صادية النا�صطة يف 
بوظائف ل  واملتعلقة  املنطقة،  هذه 
اإ�صافة اإىل  ت�صتدعي موؤهالت عالية، 
ال�صبابية يف ت�صيري عرو�ص العمل من 
تلتزم  ل  التي  ال�رشكات  بع�ص  طرف 
الوطنية  الوكالة  عرب  املرور  ب�رشط 
خالل  الو�صاطة،  اإطار  يف  للت�صغيل 

عمليات التوظيف.

م�سادر من �سركة خدمات �لآبار تك�سف �مل�ستور:

خماوف كبرية من عواقب الإفراج عن نتائج 
الفحو�سات املهنية  

مرت�شح  1500 �أ�شل  من  ناجحا   40 �نتقاء  يف  كبري  •     عجز 

ك�سفت م�سادر مطلعة من مديرية �سركة خدمات �لآبار باإقليم د�ئرة حا�سي م�سعود بورقلة 
عن خماوف كبرية من ردة فعل �لبطالني وهو �لأمر �لذي حال دون �سبط قائمة �لناجحني يف 

�خت�سا�ص »�أوبري�تور« .

يف  وامل�صت�صار  الدويل  اخلبري  عربرّ 
�صعيود  حممد  ال�صناعي  ال�صتثمار 
اإلغاء  احلكومة  لقرار  تاأييده  عن 
قاعدة 49/51 املتعلقة بال�صتثمارات 
اإنه” اإجراء  الأجنبية املبا�رشة، وقال 
�صي�صهل  لأنه”  تاأخره،  رغم  جيد، 
املهمة بالن�صبة للم�صتثمرين الأجانب 
اإقامة م�صاريع ببالدنا”.  الراغبني يف 
اأن  يجب  القرار  هذا  اأن  اأكد  اأنه  اإل 
يتبع بجملة من الإجراءات الت�صهيلية، 
مع �رشورة تطبيق نف�ص القوانني على 
واجلزائريني  الأجانب  امل�صتثمرين 

على ال�صواء.
يف  �رشع  التي  القاعدة  هذه  اإلغاء  اإن 
فعل  �صي�صهل   ،2009 �صنة  تطبيقها 
ال�صتثمار على الأجانب، لأنه يغنيهم 
جزائري.  �رشيك  عن  البحث  عن 
امل�صاكل  حمددا  يكفي،  ل  ذلك  لكن 
ول�صيما  عديدة،  �صيوجهها  التي 
وثقل  جاهزة  �صناعية  مناطق  غياب 
ومدة  البريوقراطية  الإجراءات 
على  للح�صول  الطويلة  النتظار 

الرتخي�ص. 
من  اأنه  اأو�صح  ال�صياق،  هذا  يف 
بع�ص  يف  النظر  اإعادة  ال�رشوري 

امل�صتثمر  من  املطلوبة  الإجراءات 
تقنية  بدرا�صة  اإلزامه  منها  الأجنبي، 
وفنية حول م�رشوعه لع�رش اأو 15 �صنة، 
بدل 5 �صنوات مثلما هو مطلوب من 
امل�صتثمر اجلزائري، اأمر جعله يدعو 
اإىل �رشورة تطبيق نف�ص القوانني على 

كل امل�صتثمرين
امل�صاكل  عن  احلديث  وجدد 
منها  يعاين  التي  البريوقراطية 
امل�صتثمرون الأجانب، ول�صيما طول 
مدة درا�صة امللفات وطول مدة اإجناز 
يقبلون  ل  ”الأجانب  وقال  امل�رشوع. 
حتى  اأو  اأ�صهر   6 اأو  اأ�صهر   5 انتظار 
اإجناز  رخ�صة  على  للح�صول  عام 
اأنه يجب اأن تتم  م�صاريعهم...�صحيح 
من  والتحقق  جيدا  امللفات  درا�صة 
مفاجاآت  لأي  جتنبا  امل�صتثمر  هوية 
غري �صارة، لكن بعدها يجب اأن ت�صهل 
باأن  ندرك  اأن  عليه...يجب  الأمور 
اإليهم  بالن�صبة  اأ�صبح  الإجراءات  ثقل 
من املا�صي، فهوؤلء ل ميكنهم تفهم 
اأو تقبل ت�صييع الوقت، لأنهم يعي�صون 
العامل  بلدان  اأغلب  ويف  بلدانهم  يف 

بعقلية اأخرى”.
اجلزائري- اخلبري  ي�صيف  ـ  فالبد 

امل�صتثمرون  يجد  اأن  الأملاين- 
بالن�صبة  خا�صة  الت�صهيالت،  كل 
يتطلب  ما  وهو  ال�صناعي،  للعقار 
بكل  �صناعية  مناطق  جتهيز 
باب  فتح  ل  ال�رشوريات.”وملا 
املناطق  يف  الأجنبي  ال�صتثمار 

ال�صناعية”، مثلما اقرتح.
اإلغاء  �رشورة  عن  اأي�صا  وحتدث 
املوانئ اجلافة، التي قال اإنها ف�صاء 
للتهام اأموال ال�صعب بالباطل، معتربا 
الإجراءات  يكمن يف ت�رشيع  اأن احلل 
املوانئ  يف  ال�صلع  بتخلي�ص  اخلا�صة 
احلرة.  املناطق  نظام  اإقامة  وكذا 
املوانئ  يف  احلاويات  بقاء  اأن  واأكد 
هو  مثلما  اأ�صهر،  ثالثة  اأو  ل�صهرين 
معقول  غري  ”اأمرا  يعد  حاليا،  قائم 

وغري مقبول”.
يجب  ل  اأنه  اآخر،  جانب  من  واعترب 
 51/49 قاعدة  اإلغاء  اأن  اإىل  ننظر  اأن 
يهدد املوؤ�ص�صات اجلزائرية، بل على 
العك�ص فاإن فتح باب املناف�صة ي�صاهم 
يف ازدهار القت�صاد الوطني، وبالتايل 

معي�صة املواطن اجلزائري.
وقال اإن من يرف�صون اإلغاءها، تعودوا 
نف�ص  يف  مت�صائال  ”الحتكار”،  على 

الوقت ”اأي نوع من ال�صتثمارات متت 
ببالدنا حلد الآن؟ هل نعترب اأن �صناعة 
امل�رشوبات والعجائن التي ت�صتفيد من 
دعم الدولة، وت�صتورد كل مدخالتها، 
”اإن  لي�صيف  حقيقية؟”،  ا�صتثمارات 
متطورة  باأ�صاليب  يعملون  الأجانب 
ي�صاهم  ما  وهو  التكنولوجيا  ويجلبون 
يف تكوين اليد العاملة املحلية”، وهو 
مثل  البلدان  من  العديد  ما حدث يف 
بولونيا والفيتنام واإثيوبيا، مثلما اأ�صار 
اإليه، والتي اأ�صبحت اليوم ت�صدر مئات 

املاليري من الدولرات �صنويا.
اخلبري  عليه  �صدد  كما  ـ  واجلزائر 
املزايا  من  الكثري  متلك   - �صعيود 
اأجل  من  اجلغرايف،  موقعها  ول�صيما 
فكما  الأجنبية،  ال�صتثمارات  جلب 
ال�صلع  لديهم  ”امل�صتثمرون  قال 
والزبائن، ونحن نقدم لهم القرب من 

الأ�صواق”.
الإ�صرتاتيجية  القطاعات  وبخ�صو�ص 
اأن تظل خا�صعة للقاعدة،  التي يجب 
”البرتول   - ملحدثنا  وفقا  ـ  فاإنها 
واليورانيوم  الذهب   ومناجم  والغاز 
الطبيعية  املوارد  مثال...اأي  واملا�ص 

ذات القيمة امل�صافة الهامة فقط”.

 �لإكتظاظ �ملطاعم �ملدر�شية  و�لنقل 
�ملدر�شي �لهاج�س 

جلان حتقيق يف ال�سراعات بني مدريري 
املدار�س وجمعيات اأولياء التالميذ

�خلبري �لقت�شادي حممد �شعيود:

اإلغاء قاعدة 49/51 جيد لكنه غري كاف

الرتبية  بداية  وزارة   حتل  جلان 
املدار�ص  من  اليوم  بالع�رشات  من 
بوليات  البتدائية  والكماليات 
على  الوقوف  اأجل  من  الغرب 
يعي�صه  الني  املاأ�صاوي  الواقع 
والتالميذ  والإدارة  الأ�صاتذة 
الكربى  النقائ�ص  واأوليائهم  بفعل 
املدار�ص  من  العديد  التي  تعرفها 
النائية  بوليات  باملناطق  خا�صة 
غليزان  تيارت،  مع�صكر،  ال�صلف، 
بفعل  وتلم�صان  بلعبا�ص  وجنوبي 
التمدر�ص  ظروف  اأدنى  غياب 
املدر�صي  واملطاعم  النقل  وكذا 
بدون  هيكال  بقيت  التي  املدر�صية 
 07 من  اأكرث  اأن  على  ناهيك  روح، 
خطرا  اأ�صبحت  ت�صكل  مدار�ص 
على التالميذ بفعل قدمها اأو وجود 
الأمر  الميونت  مثل  خطرية  مواد 
املدار�ص  بع�ص  طواقم  جعل  الذي 

الرتبية  وزارة  جلان  با�صتقبال 
تغول  بعد  بالحتجاجات  خا�صة 
لت�صبح  التالميذ   اأولياء  جمعيات 
ببع�ص  ال�صليم  التمدر�ص  تهدد 

املدار�ص  .
اللجان  احل�رشية  تقف  وباملناطق 
الكتظاظ  �صديدة  على  اأق�صام 
مع�صكر  تلم�صان،  بوهران،  بخا�صة 
وبلعبا�ص  تيارت  و�صعيدة،   ، و�صط 
التالميذ  عدد  و�صل  و�صط  حيث 
على  تلميذ  ناهيك  ال55  حد  اإىل 
املتحركة  الأق�صام  من  الع�رشات 
املتو�صط  امل�صتوى  يف  خا�صة 
بهذه  التعليمية  العملية  عرقل  ما 
فيها  �صاحة  التي حتولت  املدار�ص 
املدر�صة  حمل �رشاع ما بني اأولياء 
و�صل  حيث  واملدرين،  التالميذ 

الأمر اإىل ت�صجيل اعتداءات.
حممد بن تر�ر

العايل  بجامعة  التعليم  م قطاع  تدعرّ
تلم�صان  ولية  يف  بلقايد  بكر  اأبي 
م�صاريع  بعدة  ال�صنة  هذه  خالل 
م�صتوى  هامة  خا�صة  على 
اجلديد مبن�صورة  اجلامعي  القطب 
مقعد  ينتظر  ا�صتالم  األفي  اأين 
بيداغوجي و4 اآلف �رشير لالإيواء، 
مقعد  األف  ب�صعة  مركزية  ومكتبة 
بيداغوجي، كما �صيتم ا�صتالم جناح 
بالقطب  اجلامعة  لرئا�صة  اإداري 
بالقطب  اأما  بوهناق.  اجلامعي 
اجلامعي الكائن ببلدية �صتوان، هي 
متقدمة،  جد  بوترية  الإجناز  قيد 
بكلية  بيداغوجي  مقعد  األفا  منها 
بيداغوجي  مقعد  األفا  الطب، 
باملدار�ص التح�صريية، واألف مقعد 
التابعة  الهند�صة  بكلية  بيداغوجي 
لوزارة الداخلية واجلماعات املحلية 
ينتظر  كما  العمرانية،  والتهيئة 
ا�صتالم  500 �رشير لالإيواء باملركز 

اجلامعي ملغنية احلدودية.
ومع اقرتاب  اآخر  جانب   من 
ت  لت�صجيال ا ية   نها

ئية  لنها ا لت�صفية   ا و �صمية   لر ا
جامعة  ت�صتقبل  اأن  للطلبة  ينتظر 
تلم�صان  هذه ال�صنة ما يزيد  عن  7 
على  موزعني  جديد  طالب  اآلف 
العديد من الكليات واملعاهد، حيث 
وعلوم  الطب  كلية  من  كل  تت�صدر 
النجباء  الطلبة  عدد  التكنولوجيا 
الذين حت�صلوا على معدل 16 من 20 
فما فوق، وكذا علوم الطبيعة واحلياة، 
الإفريقية  اجلامعة  اإىل  بالإ�صافة 
للطاقة واملياه، اإذ تعترب كل من كلية 
الإفريقية ومعاهد  الطب واجلامعة 
رغبة  الأكرث  والبيولوجيا  اللغات 
اإجناح  وق�صد  اجلدد،  الطلبة  لدى 
املو�صم،  لهذا  اجلامعي  الدخول 
بالتن�صيق  اجلامعة  مديرية  جندت 
كل  املخت�صة،  الهيئات  جميع  مع 
مع  والب�رشية،  املادية  الإمكانيات 
ال�رشورية  الإجراءات  كل  اتخاذ 
من  �صواء  الدرا�صة،  �رشوط  لتوفري 
اأو  البيداغوجية  املقاعد  ناحية 

اخلدمات اجلامعية.
 حممد بن تر�ر

يتوقع ��شتقبال �أكرث من 7000 طالب جامعي جديد 

 5000 مقعد بيداغوجي و500 �سرير 
خالل الدخول اجلامعي بتلم�سان

الق�صائية  ال�رشطة  متكنت  عنا�رش 
باأمن ولية �صيدي بلعبا�ص  وبالتعاون 
للغرب  اجلهوية  ال�رشطة  م�صالح  مع 
اإرهابية  �صبكة  توقيف  من  بوهران 
خمت�صة يف جتنيد ال�صباب  يف �صفوف 
داع�ص  والعمل  الإرهابي  التنظيم 
اللتحاق  على  ال�صباب  ت�صجيع  على 
الفتيات  اإىل  اإغراء  بال�صافة  به 
طريق  عن  وذلك  النخراط،  على 
من�صوبة  م�صللة  ترويج  لفتاوى 
اجلناح  حم�صوبني  على  اأئمة  اإىل 

م�صتوى  على  تن�صط  املتطرف 
غرار  على  اجلزائري  الغرب  وليات 
وال�صلف  �صعيدة  وهران،  تلم�صان، 
ومت توقيف  عدة اأ�صخا�ص  والوقوف 
خا�صة  بالتجنيد  ح�صابات  عدة  على 
على م�صتوى تويرت، وفاي�صبوك  والتي 
ال�صبكة  عنا�رش  بني  ات�صالت  حتوي 
ب�صوريا  داع�ص  تنظيم  يف  واإطارات 
وليات  يف  ال�صباب  جهة  وبع�ص  من 

خمتلفة  يف جهة اأخرى  .
الأولية  املعطيات  واأ�صارت  هذا 

ال�صبكة  اأن هذه  الأمن  ح�صب م�صالح 
عمل  من  انطالقا  اإليها  الو�صول  مت 
ئية  لق�صا ا طة   لل�رش تي   ما �صتعال ا
بلعبا�ص  التي  �صيدي  ولية  باأمن 
الأوىل  من  النواة  توقيف  من  متكنت 
هذه ال�صبكة من 05 عنا�رش والتي مت 
التحقيق معها ليتبني اأن  لها امتدادات 
اإىل خارج ولية �صيدي بلعبا�ص،  حيث 
التوا�صل  �صبكات  على  تعمل  كانت 
م�صللة  فتاوى  لإ�صدار  الجتماعي 

واأخرى  �صادرة عن مت�صددين.

ال05  املوقوفني  تقدمي  مت  هذا وقد 
امل�صالح  اإبالغ  مع  معهم  والتحقيق 
اأجل  من  لالأمن  بوهران  اجلهوية 
اأن  تبنيرّ  بعدما  خا�صة  التن�صيق 
امل�صتوى  على  امتداد  ال�صبكة  لهذه 
ولية  اإىل  التوجه  مت  حيث  الوطني، 
اأخرى  �صبكة  توقيف  مت  اأين  تلم�صان 
والإ�صناد  للدعم  �صبكة  اأنها  تبني 
وهران،  مبدينة  واأخرى  والتجنيد، 
ب�صعيدة   واأخرى  مبنطقة  والثالثة 

ال�صلف.

يف عملية مل�شالح �أمن �شيدي بلعبا�س وم�شالح �ل�شرطة �جلهوية للغرب

الإطاحة ب�سبكة  جتند ال�سباب  والفتيات يف �سفوف داع�س
 على م�ستوى الغرب 

متدر�س �لتالميذ: 

انطالق مهام تفتي�سية على م�ستوى
 جميع بلديات الوطن

انطلقت اأم�ص مهام تفتي�صية وطنية 
واجلماعات  الداخلية  لوزارة  تابعة 
عرب  العمرانية،  والتهيئة  املحلية 
كافة بلديات القطر الوطني ق�صد 
التالميذ  متدر�ص  ظروف  معاينة 
يف  وذلك  البتدائية،  باملدار�ص 
اإطار مرافقة خمتلف التدابري التي 
الدخول  بخ�صو�ص  القطاع  اأقرها 
مبتابعة   2020-2019 املدر�صي 
بيان  به  اأفاد  ما  ح�صب  �صارمة، 

للوزارة.
التفتي�صية  املهام  هذه  وتهدف 
-التي جاءت تنفيذا لتعليمات وزير 
املحلية  واجلماعات  الداخلية 
الدين  �صالح  العمرانية،  والتهيئة 
خمتلف  ><مرافقة  اىل  دحمون، 
القطاع  اأقرها  التي  التدابري 
املدر�صي  الدخول  بخ�صو�ص 

�صارمة  مبتابعة   2020-2019
متدر�ص  ظروف  معاينة  وق�صد 
البتدائية،  باملدار�ص  التالميذ 
اإطار من بني  لها 250  حيث �صخر 
واملفت�صني  املركزيني  املفت�صني 
واملفت�صني  للوليات  العامني 
اإطارات  اإىل  بالإ�صافة  الولئيني 

مركزية«.
ي�صيف  املهام،  هذه  وتندرج 
املتابعة  اإطار  يف  امل�صدر،  ذات 
»اخلرجات  خالل  من  »امل�صتمرة« 
تعكف  التي  الدورية«  امليدانية 
تداوم  والتي  الوزارة،  عليها 
م�صاحلها على تنظيمها منذ انتقال 
و�صاية ت�صيري املدرا�ص البتدائية 
�صمحت  والتي   ،2017 �صنة  اإليها 
مبعاينة )15.100( مدر�صة ابتدائية 

و)10.008( مطاعم مدر�صية.

حممد بن تر�ر.
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اإعداد: م.ثيزيري
 

املقال  هذا  خالل  ومن 
�سن�ستعر�ض اأمامكم قراءنا بع�ض 
املحاكم  عاجلتها  التي  احلاالت 
االأخرية  االآونة  يف  اجلزائرية 
اأفراد  عدة  فيها  وقع  والتي 
االإعتداءات  هذه  ملثل  �سحايا 
ت�سويهات  اأ�سحابها  كلفت  والتي 
على  وا�سع  ب�سكل  ق�ست  خلقية 
جمتمع  واأننا  خا�سة  م�ستقبلهم 
من خالل  االأ�سخا�ض  على  يحك 

مظاهرهم.
�سوه وجه تلميذ ب�سبب  

تدخله يف فك م�ساجرة

يف  �ساب  وهو  املتهم  دخل 
يف  العمر  من  الع�رشينيات 
وعندما  حيه،  اأبناء  مع  �سجار 
تدخل  احلي  يف  اأ�سواتهم  تعالت 
لفك  االأ�سخا�ض  من  جمموعة 
تلميذ  بينهم  ومن  النزاع  هذا 
باملتو�سطة ال يتعدى �سنه 15�سنة 
اأجل  االآخر من  والذي تدخل هو 
منه  خوفا  املت�ساجرين  تفريق 
النزاع،  اأطراف  �سالمة  على 
ثائرة  ثارت  االأثناء  هذه  ويف 
املتهم و توجه نحو هذا التلميذ 
كانت  زجاج  قطعة  بيده  حامال 
له  ووجه  االأر�ض  على  متواجدة 
خده  م�ستوى  على  �رشبات  عدة 
ج�سديا  ت�سويها  له  ليرتك  االأمين 
التلميذ  هذا  واأن  خا�سة  ونف�سيا 
الذي  اجلاين  فعل  ردة  من  تفاجاأ 
فاجاأه باالعتداء عليه من دون اأي 
�سبب يذكر، حيث جاء يف معر�ض 
ت�رشيحات املتهم باأنه دخل ليغري 
منكرا ليتفاجاأ بتنفيذ هذا املنكر 
املتهم  اعرتف  جهته  ومن  عليه، 
بجميع الوقائع املن�سوبة مو�سحا 

اأعمت  غ�سب  كان يف حلظة  باأنه 
باالإعتداء  يقوم  وجعلته  ب�سريته 
اأي  دون  من  القا�رش  هذا  على 
االأقوال  هذه  �سوء  وحتت  تفكري، 
اجلمهورية ملحكمة  وكيل  التم�ض 
عقوبة  ت�سليط  راي�ض  مراد  بئر 
دينار  و100األف  نافذا  حب�سا  عام 
املتواجد  للمتهم  نافذة  غرامة 
تهمة  عن  املوؤقت  احلب�ض  رهن 
على  العمدي  واجلرح  ال�رشب 

قا�رش مل يتعد �سنه 16�سنة. 

 �ساب ي�سّوه وجه اآخر ب�سبب 
رف�سه ت�سليمه كمبيوتره 

املحمول

�ساب  وهو  ال�سحية  تواجد  اأثناء 
والذي  العمر  من  الثاين  العقد  يف 
كمبيوترا  يده  يف  يحمل  كان 
حمموال توّجه نحوه املتهم والذي 
منه  طالبا  اأبي�ض  ب�سالح  هدده 
اإال  ممتلكاته  جميع  لها  يقدم  اأن 
عن  يتخلى  اأن  رف�ض  ال�سحية  اأن 
يف  دخال  اأين  املحمول  كمبيوتره 
م�سادة باالأيدي دفعت باملتهم اإىل 
ت�سويه وجه ال�سحية على م�ستوى 
هذا  االأي�رش،   وخده  حاجبه 
االأخري الذي �رشح لهيئة املحكمة 
6000دينار  مبلغ  �سلبه  املتهم  باأن 
ف�سل  بل  بذلك  يكتف  مل  اأنه  اإال 
باالإ�سافة  الكمبيوتر  ي�سلبه  اأن 
جهته  ومن  وجهه،  من  �رشائح 
ال�سحية  من  العفو  املتهم  طلب 
اأثناء اجلل�سة معرتفا بذلك بالتهم 
رئي�سة  لتتدخل  اإليه،  املن�سوبة 
بالفعل  نددت  التي  املحكمة 
على  �ساردة  املتهم  به  قام  الذي 
التالية:«تعودمت  العبارة  م�سامعه 
له  �سوهت  ملاذا  فقط  تهديدهم 
العنف  ا�ستعملت  ملاذا  وجهه؟ 
�سيجنيه  الذي  ما  ل�رشقته؟  معه 
ال�سحية من ندمك؟«، اإال اأن وكيل 

عقوبة  ت�سليط  التم�ض  النيابة 
نافذا  حب�سا  10�سنوات  قدرها 
ومليون دينار غرامة نافذة للمتهم 
املوؤقت  احلب�ض  رهن  املتواجد 
ال�رشقة  تهمة  عن  12يوما  منذ 

بالعنف.
فتاة ت�سوه وجه قرينتها  

ب«كيتور« ب�سبب �سرتة

ت�سليط  اجلمهورية  وكيل  التم�ض 
وغرامة  نافذا  حب�سا  عام  عقوبة 
دج يف  20األف  بقيمة  نافذة  مالية 
فتاة  وهي  »ر.ل«  املدعوة  حق 
على  العمر  من  الثاين  العقد  يف 
ال�رشب  بتهمة  متابعتها  خلفية 
واجلرح العمدي بال�سالح االأبي�ض، 
هذه  يف  �سحيتها  راحت  حيث 
قامت  اأن  بعد  �سديقتها  الق�سية 
من  اأبي�ض  ب�سالح  وجهها  بت�سوه 
االإ�سابة  اأن  ومع  نوع«كيتور«، 
كونها  وجهها  يف  عميقة  تكن  مل 
قدره  طبي  عجز  من  ا�ستفادت 
اأن  اإال  ب3اأيام،  ال�رشعي  الطبيب 
مقا�ساتها  قررت  االأخرية  هذه 
مراد  بئر  حمكمة  م�ستوى  على 
راي�ض، كون املتهمة �سالف الذكر 
بال�رشب  عليها  باالعتداء  قامت 
خمارها  عنها  نزعت  ثم  ومن 
ب�سفتها فتاة متحجبة على مراأى 
من �سكان حيها املتواجد مبنطقة 
ب�سب خالف  وذلك  م�سو�ض،  بني 
دار بينهما حول ملكية �سرتة حيث 
يف  جاء  ح�سبما  املتهمة  راحت 
حتاول  ال�سحية  �سماع  حما�رش 
مدعية  �سرتتها  من  جتريدها 
باأنها ملك لها، ومن جهتها اأكدت 
املتهمة بتاريخ حماكمتها باأن هذه 
ال�سرتة ملك لها واعرتفت بقيامها 
ب�سفع ال�سحية موؤكدة باأنها قامت 
بذلك ملجرد اإ�سكاتها كونها كانت 
تتلفظ بعبارات خملة باحلياء على 

م�ستوى احلي الذي تقطنان فيه.
ميكانيكي ي�سوه وجه قا�سرة  

ب�سفرة حالقة ببني م�سو�س

 
الثاين  العقد  يف  �ساب  اإيداع  مت 
ميكانيكي  يعمل  والذي  العمر  من 
على خلفية ت�سببه يف ت�سويه وجه 
نوع  اآلة حادة من  بوا�سطة  قا�رش 
له  وجهت  حيث  حالقة«،  »�سفرة 
العمدي  واجلرح  ال�رشب  تهمة 

بال�سالح االأبي�ض.
اأفادت  حيثيات الق�سية ح�سب ما 
�سبب  فاإن  املطلعة  امل�سادر  به 
ارتكاب امليكانيكي لهذه اجلرمية 
بينه  كالمية  مناو�سات  اإىل  يعود 
وبني الفتاة القا�رش التي كانت تقبع 
اأمام باب منزله ببني م�سو�ض، هذا 
االأخري الذي قام بطردها لتواجهه 
بالرف�ض القاطع، االأمر الذي اأثار 
وجهها  لت�سويه  ودفعه  حفيظته 
ا�ستفادت  حيث  حالقة،  ب�سفرة 
الطبيب  قدره  طبي  عجز  من 

ال�رشعي ب21يوما.

 
التحقيق مع تلميذ �سّوه 

وجه معلم الريا�سة وحار�س 
متو�سطة 

للمرة  التحقيق  قا�سي  ا�ستمع 
املدعو  القا�رش  للتلميذ  الثانية 
�سنة   13 العمر  من  البالغ  »ح.ع« 
مراد  بئر  حمكمة  م�ستوى  على 
من  الذي  االأخري  هذا  راي�ض 
املرتقب اأن يكمل مزاولة درا�سته 
نظرا  الرتبية  الإعادة  موؤ�س�سة  يف 
خلطورة الوقائع املتابع بها، بعد 
اأن قام بت�سويه وجه معلم الريا�سة 
متو�سط  م�ستوى  على  واحلار�ض 
التي  خادم  ببئر  احلوا�ض«  »�سي 
م�ستواهاه،  على  درا�سته  يزاول 
اأقواله  معر�ض  يف  جاء  حيث 
ملقاة  يد  �ساعة  على  عرث  اأنه 
ال�ساعة  هذه  ال�ساحة  اأر�ض  على 
الأحد  ملكا  تعترب  التي  اليدوية 
قبل  من  اإتهامه  مت  حيث  زمالئه 
قام  اأين  ب�رشقتها  الريا�سة  معلم 
من  مراأى  على  و�رشبه  بتوبيخه 
زمالئه،  كما تزامت هذه احلادثة 

مع توجه والدة هذا التلميذ للتكلم 
هذا  الذكر  ال�سالف  املعلم  مع 
ح�سب  بدفعها  قام  الذي  االأخري 
املطلعة،  امل�سادر  به  اأفادت  ما 
هذا  حفيظة  اأثار  الذي  االأمر 
�سفرة  ذلك  اإثر  ليحمل  التلميذ 
االأر�ض  على  ملقية  كانت  حالقة 
ومن  اأ�ستاذه  وجه  بت�سويه  ويقوم 
اإنقاذ  حاول  الذي  احلار�ض  ثم 
التلميذ،  هذا  قب�سة  من  املعلم 
املتو�سطة  مدير  طالب  حني  يف 
التلميذ،  اأو  املعلم  اإما  بنقل 
�سهدت  املتو�سطة  واأن  خا�سة 
الوقائع  بتاريخ  ع�سيبا  يوما 
�سد  التالميذ  جميع  لتمرد  نظرا 
اأدى  الوقائع، ما  بتاريخ  االأ�ساتذة 
باحلماية  لالإ�ستعانة  باملدير 
من  املتو�سطة  الإخالء  املدنية 
جميع املتمدر�سني على م�ستواها 
كارثة ي�سعب  اأية  خوفا من وقوع 
اأ�رشة  قررت  حيث  تداركها، 
درا�سته  ملزاولة  لنقله  التلميذ 
املتواجدة  املتو�سطات  باإحدى 

على م�ستوى مدينة تيبازة.

عمليات التجميل بتون�س تكلف اأكرث من 80 مليونا 

»الت�سواك« ت�سويه يق�سي على معامل م�ستقبل �سحاياه 
» ن�سوكلك وجهك ون�سمتلك الكازيي فيتال ديالك« هي العبارة الأكرث تداول يف حالت التهديد يف الأحياء ال�سعبية وي�ستعملها املعتدي يف تهديد 
�سحيته ويق�سد من خاللها باأنه وبتعليمه ملعامل وجه ال�سحية بوا�سطة كيتور تاركا ت�سويهات على وجه ال�سحية، فاإنه وبذلك �سيدمر له م�ستقبله، 

هذه العبارة واأخريات والتي جت�سد يف اأغلب الأحيان بعد اأن يقوم اجلاين بتنفيذ وعيده، فنجده بذلك ي�سوه وجه ال�سحية ولأتفه الأ�سباب خملفا اآثارا 
وخيمة عليه، ومع اأنه توجد عمليات جتميل من اأجل اإخفاء الندبة اإل اأن تكاليفها تعد باهظة الثمن، واأرخ�سها تكلف �ساحبها 80 مليون �سنتيم كاأدنى 

تقدير يف دولة تون�س ال�سقيقة، اإل اأن اآثار الندبة تبقى ظاهرة، كما اأن الق�ساء اجلزائري ل يحكم بتعوي�سها.

حول تقنيات التدقيق وتقييم موؤ�س�سات القطاع  

دورة تكوينية لفائدة اإطارات التكوين املهني بالبليدة 
انطلقت مبوؤ�س�سة التكوين املهني 
والتمهني »معيزي فاطمة الزهراء« 
باأوالد يعي�ض البليدة دورة تكوينية 
التكوين  مديرية  اإطارات  لفائدة 
و  التدقيق  تقنيات  حول  املهني 
تقييم موؤ�س�سات القطاع و ذلك يف 
بني  »اآفاق«  �رشاكة  برنامج  اإطار 

اجلزائر واالحتاد االأوروبي .
واأو�سح بلعربي �سالح خبري مكون 
خالل  يتم  اأنه  »اآفاق«  برنامج  يف 
هذه الدورة التي تدوم خم�سة اأيام 
)يومني نظري وثالثة اأيام تطبيقي( 

امل�ساركني  وتوجيه  و�رشح  »تلقني 
التقييم  و  التدقيق  منهجية  حول 
عن  املهني  للتكوين  موؤ�س�سة  يف 
منط  باعتباره  التمهني  طريق 
التكوين الذي مت اختياره يف اإطار 

هذا الربنامج ».
اأن  املتحدث  ذات  واأ�ساف 
موؤ�س�سات  )مدراء  امل�ساركني 
وم�سوؤولون  املهني  التكوين 
وم�ست�سارون  بيداغوجيون 
العمل(  ومفت�سو  التكوين  ومفت�سو 
حول  نظرية  درو�سا    �سيتلقون 

خالل  �سيقومون  كما  املو�سوع 
تدقيق  باإجناز  التطبيقية  الفرتة 
ملوؤ�س�ستني منوذجينت يف  تقييم  و 
تاأطري  حتت  والبليدة  اأوالديعي�ض 
خرباء من الربنامج بهدف التدرب 
تقييم  يف  اجلديدة  التقنيات  على 
على  تاأثريها  و  املحلية  ال�سيا�سة 

�سري موؤ�س�سات التكوين.
وتهدف هذه الدورة ح�سبما ذكرته 
بلهول حمودي جناة، خبرية حملية 
يف م�رشوع »اآفاق« تطوير و حت�سني 
التكوين  موؤ�س�سات  ت�سيري  طرق 

عن طريق التمهني ودعم ال�رشاكة 
و  االقت�سادية  و  املوؤ�س�سات  بني 
اىل  املهني  التكوين  موؤ�س�سات 
جانب دعم دور موؤ�س�سات التكوين 
لل�ساب  العملية  احلياة  يف  املهني 

احلا�سل على �سهادة  .
كما يرمي الربنامج –ت�سيف- اإىل 
التكوين  موؤ�س�سات  دور  »تعزيز 
والقطاعات االقت�سادية يف اإدماج 
ال�سباب يف احلياة املهنية و �سمان 
ومتطلبات  املوؤهالت  توافق 
الهيكلي  والتكييف  العمل  عرو�ض 

مع  املهني  التكوين  لنظام 
املوؤ�س�سات  ومتطلبات  و�سعية 

االقت�سادية« .
اأن امل�ساركني  اإىل  بلهول  واأ�سارت 
تكويني  برنامج  من  �سي�ستفيدون 
التدقيق  تقنيات  حول  مكثف 
املهني  التكوين  ملوؤ�س�سة  وتقييم 
خالل  من  التمهني  طريق  عن 
املناجمنت  دليل  على  االعتماد 
هذا  اإطار  يف  اإجنازه  مت  الذي 
يف  كمرجع  اتباعه  ليتم  الربنامج 
اأن  وقالت  موؤ�س�سة.  تقييم  كيفية 

الدليل املعتمد يعترب مبثابة »تقييم 
املوؤ�س�سات  لهذه  كمي  و  نوعي 
برنامج  و�سع  منهجية  يحدد  كما 
تكوين عن طريق التمهني لتطبيقه 
ميدانيا يف �ستة تخ�س�سات اأهمها 
واإعادة  وت�سيري  امل�ساعد  �سيانة 
وكالة  وت�سيري  النفايات  ر�سكلة 
توجيه  اإىل  باالإ�سافة  �سياحية 
اجناز  كيفية  نحو  املرتب�سني 
القطاع  مع  بال�رشاكة  م�ساريعهم 

االقت�سادي ».



�أم�س جمموعة  �أول  �أم�سية  �أقدم 
من  �ملف�سولني  �لعمال  من 
للأ�سغال  �لوطنية  �ل�رشكة 
حا�سي  بد�ئرة  �لكربى  �لبرتولية 
�حتجاز  على  بورقلة،  م�سعود 
مهددين  �لوقود  لنقل  �سهاريج 
حالة  يف  �جلماعي  باالنتحار 
�إعادة  يف  �ملوؤ�س�سة  �إد�رة  تعنت 

دجمهم مبنا�سبهم .
من  جمموعة  �أم�س،  هدد 
و�ملحتجني  �ملف�سولني  �لعمال 
ل�رشكة  �جلهوية  �ملديرية  �أمام 
�لبرتولية  للأ�سغال  �لوطنية 

يف   ،gtp بـ  �ملعروفة  �لكربى 
ت�رشيح لهم مع يومية »�لو�سط«، 
�لت�سنج  حالة  �أحد�ث  ت�سارع  �أن 
مبحيط �ملوؤ�س�سة و�قد�مهم على  
�لوقود  نقل  �سهاريج  �حتجاز 
�جلماعي،  باالنتحار  و�لتهديد 
�إد�رة  تعنت  خلفية  على  جاء 
�ال�ستجابة ملطالبهم  �ل�رشكة يف 
و�ملتمثلة  �مل�رشوعة  �ملهنية 
ودجمهم  لهم  �العتبار  �إعادة  يف 
مع  معاناتهم  الإنهاء  مبنا�سبهم 

�الإحالة على �لبطالة  �ملقننة .
�إىل جانب ذلك فقد �أعلنت عديد 

�لفاعلة  �ملحلية  �جلمعيات 
بوالية ورقلة عن دعمها �ملطلق 
�ل�رشيحة  لهذه  و�للم�رشوط 
�ملهددة  �ملحلي  �ملجتمع  من 
�ل�سارع،  يف  و�جلوع  بالت�رشد 
�ل�سياق  ذ�ت  يف  منا�سدين 
و�سناع  بالبلد  �لعليا  �ل�سلطات 
�لفوري  بالتدخل  بورقلة  �لقر�ر 
وقوع  وتفادي  �لو�سع  الإحتو�ء 

�لفاأ�س يف �لر�أ�س .
�أ�رشت  فقد  ثانية  جهة  من 
�إد�رة  �أن  �خلا�سة  م�سادرنا 
للأ�سغال  �لوطنية  �ل�رشكة 

�نتهجت  قد  �لكربى  �لبرتولية 
�سيا�سة �ملفا�سلة يف عملية �إعادة 
�الأمر  �ملف�سولني،  �لعمال  دمج 
�ملت�رشرين  حفيظة  �أثار  �لذي 

من �مل�سكل �لقائم .
ويف مو�سوع مت�سل فقد حاولت 
»�الت�سال  »�لو�سط  جريدة 
باالأمني �لعام لفيدر�لية �ل�رشكات 
�لبرتولية حمو طو�هرية ملعرفة 
تعذر  �أنه   �ال  �ملو�سوع  يف  ر�أيه 
علينا ذلك ب�سبب عدم �لرد على  

�ملكاملات �لهاتفية .
�أحمد باحلاج
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من  �لعديد  �أ�سو�ت  تعالت 
و�جلمعويني  �حلقوقيني  �لن�سطاء 
و�جلمعيات �ملحلية �لفاعلة وعلى 
للود�دية  �لوالئي  �ملكتب  ر�أ�سها 
�الآفات  ملكافحة  �جلز�ئرية 
برئا�سة  بتمرن��ست  �الجتماعية 
عابدين،  بادي  �جلمعوي  �لنا�سط 
جاد  تدخل  ب�رشورة  �ملطالبة 
�أجل  بالبلد من  �لقر�ر  من �سناع 
تنحية  مطلب  �تخاذ  يف  �ال�رش�ع 
�الأمني �لعام مل�سالح �لوالية، �لذي 
�لعو�قب  تبعات  م�سوؤولية  حّملوه 
�لوخيمة �لتي قد تنجر عن عرقلته 
�ملو�طنني  بني  �حلو�ر  مل�سار 
و�ل�سلطات �ملحلية، حيث �أن هذه 
كبري يف  ب�سكل  �ساهمت  �لقر�ر�ت 
�الجتماعية  �جلبهة  غليان  تاأجيج 
للخروج  بها  و�لدفع  �ملحلية 
للمطالبة ب�رشورة جت�سيد  لل�سارع 
و�ملناطق  بالقرى  �لتنمية  مفهوم 
�لنائية و�حلدودية وحتى �حل�رشية 
غر�ر  على  �ملجاالت  �ستى  ويف 
�ل�سغل  �لرتبية،  �ل�سكن،  �ل�سحة، 
مقارنة  �لعمومية،  و�الأ�سغال 
�ملر�سودة  �ل�سخمة  باالأمو�ل 
�سنويا من خزينة �لدولة و�ملوجهة 
يف �إطار حت�سني �مل�ستوى �ملعي�سي 

ل�سكان �ملناطق �حلدودية بجنوب 
�لبلد �لكبري . �إىل جانب ذلك فقد 
ذهب بادي عابدين رئي�س �ملكتب 
�جلز�ئرية  للود�دية  �لوالئي 
�الجتماعية  �الآفات  ملكافحة 
من  ذلك  من  �أبعد  �إىل  بتمرن��ست 
خلل �لتاأكيد على �أن �لدولة وفرت 
لعمل  �ملنا�سب  �لظروف  كافة 
ي�ستطيع  ال  من  قائل«  �طار�تها، 
�أن يقدم �ال�سافة لوالية مترن��ست 
�أكرث  للإطار�ت  مكانه  فليرتك 

��ستعد�د� لذلك ».

دو�ئر  �سجلت  فقد  جهتها  من 
بوالية  �ملعنية  �الخت�سا�س 
مترن��ست �حلدودية تز�يد� مقلقا 
�الحتجاجية  �حلركات  ملعدالت 
لها  �لتي  �لقطاعات  جميع  يف 
�ملو�طن،  بيوميات  مبا�رشة  �سلة 
�حلكومة  منه  حذرته  ما  وهو 
تعليمات  وجهت  لطاملا  �لتي 
�سارمة تق�سي ب�رشورة حما�رشة 
�الجتماعية  �جلبهة  �ن�سغاالت 
�لوطن  �أق�سى  مبناطق  خا�سة 
بلغة �ل�رش�حة وفتح قنو�ت �حلو�ر 

و�ال�ستماع  �ل�سعب  ممثلي  مع 
الن�سغاالتهم و�ل�سعي خلف �لتكفل 
بها بتطبيق مبد�أ ح�سب �الأولويات 

و�المكانات �ملتاحة .
�لد�خلية  وز�رة  �أن  ومعلوم 
وتهيئة  �ملحلية  و�جلماعات 
�لعام  �الأمني  �أدرجت  �الإقليم، قد  
قائمة  �سمن  مترن��ست  لوالية 
الإنهاء  حت�سبا  عليهم  �ملغ�سوب 
�لتغيري  حركة  خلل  وذلك  مهامه 
�ملرتقبة يف �سلك �الأمناء �لعامون 

للواليات و�لدو�ئر .

طالبت جمعيات حملية فاعلة من �ضناع �لقر�ر بالبالد ب�ضرورة �لتدخل 
�لعاجل �ضد ما �أ�ضموه بالتجاوز�ت و�خلروقات �مل�ضكوت عنها من طرف �لأمني 
�لعام لولية مترن��ضت وذلك جر�ء عرقلته لقنو�ت �حلو�ر مع �ملو�طنني �لأمر 

�لذي ز�د من حدة �لحتقان ومعدلت �حلركات �لحتجاجية .

�ن�ضد�د �حلو�ر وتز�يد �لحتجاجات و�ضعه يف قائمة �ملغ�ضوب عليهم 

�أحمد باحلاج 

 جمعيات حملية فاعلة تطالب براأ�س 
الأمني العام لتمرنا�ست 

خريو� �ل�ضلطات �ملعنية  بني �لتدخل �أو �لنتحار �جلماعي 

العمال املف�سولني من �سركة gtp يحتجزون �سهاريج الوقود 

�لعالية  م�سكن   150 �سكان  يعاين 
ثانوية  مبحاذ�ة  �لكائن  �ل�رشقية 
بحي  و�ملعروف  بجاوي  حممد 
�لنقائ�س  من  جملة  �الأ�ساتذة، 
حياة  حولت  �لتي  �ل�رشورية 
ال  جحيم  �إىل  �جلهة  قاطني 
�أين   ، تعبريهم  حد  على  يطاق 
يفتقر  حيهم  باأن  هوؤالء  �أكد 
و  �الأوىل،  بالدرجة  �لنظافة  �إىل 
�لتهيئة  وكذ�  �لعمومية  �الإنارة 
�خلارجية، مما حول �ملكان �إىل 
�الآفات  ملروجي  مف�سل  مرتع 
�الجتماعية، �لذين ��ستغلو� هذه 
يف ممار�سة ن�ساطاتهم �مل�سبوهة 
�أمن  ذلك  جانب  �إىل  تهدد  �لتي 

�ل�سكان .
م�سكن   150 حي  �سكان  يكابد 
�نعد�م  تبعات  �ل�رشقية  بالعالية 
باملنطقة،  �لتنموي  �مل�ساريع 
�لعمومية  �الإنارة  غر�ر  على 
عنها  قال  و�لتي  متاما  �لغائبة 
�أ�سبحت  باأنها   �حلي  قاطنو 
يف  تلبيته  يجب  �رشوريا  مطلبا 
و�أن  خا�سة  �لعاجل،  �لقريب 
�لليل  عتمة  يف  �لروؤية  �نعد�م 
�سمح لبع�س �ملنحرفني مبمار�سة 
�لن�ساط �مل�سبوه �ملتعلق برتويج 
�الآفات �ملخدر�ت وتعاطيها على 
يهدد  �لذي  �الأمر  �ل�سو�ء،  حد 
�أمن �ل�سكان من جهة �أخرى على 

حد تعبريهم.
فحدث  �لنظافة  بخ�سو�س  �أما   
وال حرج، فقد قال حمدثونا باأن 
�لتابعة  �لقمامة  رفع  �ساحنات 
للبلدية ال ت�سل �إىل هذه �لنقطة 
�لكبري  �لعالية  حي  من  �لبعيدة 
مما  �الأحيان،  بع�س  يف  �سوى 
�لرهيب  �لرت�كم  ذلك  يرتتب عن 
الأكو�م �لنفايات �لتي ترت�مى هنا 
و هناك بفعل �لزمن ، مما حّول 
للقمامة  م�سغر  مكب  �إىل  �حلي 
ح�سب ما و�سفوه، �إىل جانب هذ� 
�ل�سكان  �ن�سغاالت  تتوقف  مل 
�إىل  تطرقت  بل  �حلد  هذ�  عند 
�خلارجية  �لتهيئة  �نعد�م  م�سكل 
�لطرقات،  تعبيد  ر�أ�سها  وعلى 
باأن  �ملتحدثني  ذ�ت  قال  حيث 
�أ�سحاب �سيار�ت �الأجرة ميتنعون 
�ل�سكان على حيهم،  تو�سيل  عن 
طرقات  وجود  عدم  بذريعة 
م�ساعفة  عن  ف�سل  معبدة 
�حلاالت،  بع�س  يف  �لت�سعرية 
�حلي  �سكان  ينا�سد  عليه  وبناء 
�الخت�سا�س  دو�ئر  �ملذكور 
�ن�سغاالتهم  مر�عاة  ب�رشورة 
هذه  و�أن  خا�سة  �العتبار،  بعني 
طاولة  على  و�سعت  قد  �الأخرية 
دون  من  فرتة  منذ  �ل�سلطات 

ت�سجيل �أدنى ��ستجابة .
�ضالح ،ب

�جلاري  �ل�سهر  خلل  �أوقفت 
يف  �ملتخ�س�سة  �الأمن  م�سالح 
�ملنظمة  �جلرمية  مكافحة 
و�لهجرة غري �رشعية، باملجموعة 
�لوطني  للدرك  �القليمية 
 27 بتمرن��ست،  �لوالئي  و�الأمن 
�الإقامة  بتهمة  �إفريقي  رعية 
��ستكمال  وبعد   ، �ل�رشعية  غري 
مت  معهم  �لقانونية  �الإجر�ء�ت 

ترحيلهم نحو بلد�نهم �الأ�سلية .
جاءت  �ملذكورة  �الأمنية  �لعملية 
على خلفية ورود معلومات موؤكدة، 
�أفارقة  رعايا  وجود  مفادها 
�لفلحية  باملحيطات  ين�سطون 
مد�همة  ليتم  �لبناء،  ور�سات  ويف 
مت  حيث  عنها،  �ملبلّغ  �ملو�قع 
توقيف و�عتقال 27 رعية �إفريقي 
ل�سبعة  خمتلفة  جن�سيات  من 
كينيا  بالغابون  �الأمر  ويتعلق  دول، 
�لكامريون  �لعاج  �ساحل  �ل�سنيغال 
ليتم  و�لنيجر،  فا�سو  بوركينا 

حتويل جميع �ملوقوفني للم�سلحة 
�ملعنية وبعد ��ستكمال �الإجر�ء�ت 
ملفات  و�إعد�د  معهم  �لقانونية 
�إحالتهم  مت  �سدهم،  ق�سائية 
على وكيل �جلمهورية لدى حماكم 
مترن��ست، عني قز�م وعني �سالح، 
�سجنا  ب�سنة  �جلميع  �إد�نة  مت  �أين 
موقوفة �لنفاذ، مع تغرمي كل و�حد 
 ، جز�ئري  دينار  �ألف   48 بـ  منهم 
قبل ترحيلهم نحو بلد�نهم �الأ�سلية 
بتهمة �الإقامة غري �ل�رشعية ح�سب 

�ملعلومات �الأولية �ملتوفرة  .
قد  مترن��ست  �سكان  �أن  ومعلوم 
طالبو� تكر�ر� ومر�ر� من �ل�سلطات 
�لعاجل  �لتدخل  ب�رشورة  �ملحلية 
لرتحيل �لرعايا �الأفارقة �ملقيمني 
على  وذلك  �رشعية،  غري  بطريقة 
ملعدالت  �ملقلق  �الرتفاع  خلفية 
�أنو�عها  مبختلف  �جلر�ئم 

و�أ�سكالها .
�ضالح،ب 

مواطنو حي 150 م�سكن 
يطالبون بالتهيئة احل�سرية

ترحيل 27 رعية اإفريقي من 
مترنا�ست  نحو بلدانهم الأ�سلية

 اجها�س حماولة اإغراق املدينة بـ 2600 قارورة خمر 

�نعد�م �لتهيئة حّول حياة �ل�ضكان �إىل جحيم

بتهمة �لإقامة غري �ل�ضرعية

�أولد جالل بب�ضكرة 

�جلاري  �الأ�سبوع  بحر  متكنت   
بالكتيبة  و�لتحري  �لبحث  م�سالح 
�القليمية للدرك �لوطني باملقاطعة 
من  بب�سكرة  جلل  �أوالد  �الإد�رية 
�ملدينة  �إغر�ق  حماولة  �إجها�س 
موجهة  كانت  خمر  بـ2600قارورة 
بطريقة  و�ال�ستهلك  للرتويج  

�لق�سية  حيثيات  قانونية،  غري 
جاءت على خلفية ورود معلومات 
�رشي  م�ستودع  وجود  مفادها 
�لفلحية،  �ملحيطات  باإحدى 
�مل�سبوه  �ملوقع  �أين مت حما�رشة 
 26 م�سادرة   مت  مد�همته  وبعد 
خمتلف  من  خمر  قارورة   �ألف 

�الأ�سكال و�الأنو�ع وت�سليمها لدو�ئر 
مفت�سيات  يف  ممثلة  �الخت�سا�س 
فيما  �جلز�ئرية  �جلمارك  �أق�سام 
تبقى  عملية �لتحري و�لبحث عن 
�جلناة متو��سلة ح�سب �ملعلومات 

�ملتاحة  .
�لنوعية  �الأمنية  �لعملية  وتندرج   

يف �إطار �لتطبيق �ل�سارم ملخطط 
با�رشته  �لذي  �لوالئي  �لعمل 
�ملجموعة �لوالئية للدرك �لوطني 
على  �خلناق  بت�سديد  و�لقا�سي 
�لكحوليات  وم�ستهلكي  مروجي 
�لذين �قرتن  ن�ساطهم �ملكثف مع 

�رتفاع معدالت �الإجر�م .



هذه  ن�شاط  ات�شع  وقد 
املجموعة التي ت�شتخدم على 
الرو�س  اجلنود  وا�شع  نطاق 
الكثري  لي�شمل  ال�شابقني 
فعملياتها  العامل.  بقاع  من 
اإىل  اأوكرانيا  من  متتد 
وجمهورية  وال�شودان  �شوريا 
حدا  مما  الو�شطى  اأفريقيا 
اإىل  املتحدة  بالواليات 
العقوبات  قائمة  اإدراجها يف 
على املوؤ�ش�شات الرو�شية يف 
ب�شبب   2017 يونيو/حزيران 
اأوكرانيا. لكن  يف  عملياتها 
تردع  مل  العقوبات  هذه  مثل 
يف  التو�شع  عن  املجموعة 
امتد  الذي  عملياتها،  نطاق 
�رشق  قوات  لدعم  موؤخراً 
خليفة  اجلرنال  بقيادة  ليبيا 
يناير/كانون  ويف  حفرت. 
اأوىل  الثاين املا�شي، ظهرت 
يف  فاغرن  عمليات  اأخبار 
"اأفريكا  موقع  ن�رش  اإذ  ليبيا، 
املجموعة  اأن  اإنتليجان�س" 
"حركة  بـ  ُعرف  ما  دعمت 

جنوب  يف  فزان"  غ�شب 
غرب ليبيا.

حقول النفط

على  احلركة  وعملت 
نفط  حقل  على  اال�شتيالء 
يف  فزان  منطقة  يف  ال�رشار 
 .2018 االأول  دي�شمرب/كانون 
يخ�شع  احلقل  هذا  وكان 
الوطنية  املوؤ�ش�شة  الإدارة 
النفطية وعدد من ال�رشكات 
حفرت  ويعلن  االأوروبية. 
�رشاحة رغبته يف اال�شتيالء 
كونها  النفط،  اآبار  على 
الوفاق  حكومة  قوة  م�شدر 
دوليا  بها  املعرتف  الوطني 
تخفي  وال  ليبيا.  غرب  يف 
رو�شيا كذلك دعمها الر�شمي 
باالأ�شلحة  متده  اإذ  حلفرت، 
الع�شكري. وتوجد  والتدريب 
للقوات  متركز  نقاط  بالفعل 

الرو�شية يف طربق وبنغازي.
االأول  اأكتوبر/ت�رشين  ويف 
2018، ذكرت تقارير �شحفية 
الع�رشات  اأر�شلت  رو�شيا  اأن 

اخلا�شة  القوات  اأفراد  من 
الع�شكريني  واملدربني 
وتدريبهم  قوات حفرت  لدعم 

واإمدادهم باالأ�شلحة.
اإحدى جتليات هذا  وظهرت 
نوفمرب/ يف  الرو�شي  الدعم 
حني   ،2018 الثاين  ت�رشين 
بريغوزين،  يفغيني  ح�رش 
رجل االأعمال الرو�شي الذي 
فاغرن،  مالك  اأنه  يُعتقد 
ووزير  حفرت  بني  اجتماعا 
�شريغي  الرو�شي  الدفاع 
اآذار  مار�س/  يف  ثم  �شويغو. 
املا�شي، متكنت املخابرات 
موقع  حتديد  من  الغربية 
التابعني  املرتزقة  من   300
م�شدر  وقال  فاغرن.  لـ 
الربيطانية  باحلكومة 
اآنذاك  تاميز"  "ذا  ل�شحيفة 
يف  تتمركز  القوات  هذه  اإن 
مينائي طربق ودرنة. وذكرت 
املعلومات اال�شتخباراتية اإن 
تدعم  املرتزقة  جمموعات 
بالتدريبات،  حفرت  قوات 
نفوذه  توطيد  يف  وت�شاعده 
طريق  عن  الع�شكري 

املدفعية،  بقطع  اإمداده 
بدون  وطائرات  والدبابات، 
من  وغريها  وذخرية،  طيار، 
اللوجي�شتي.  الدعم  اأ�شكال 
ويُخ�شى اأن ي�شتمر دعم هذه 
حفرت  ليتمكن  املجموعات 
طرابل�س  باجتاه  الزحف  من 
ما  وهو  عليها،  واال�شتيالء 
حقول  على  ال�شيطرة  يعني 
االإمدادات  وتهديد  النفط 
قادة  ويندد  منها.  الغربية 
با�شتخدام  دائما  الغرب 
رو�شيا ملجموعات املرتزقة 
املنطقة.  يف  عملياتها  يف 
ويف فرباير/ �شباط املا�شي، 
الربيطاين  الدفاع  وزير  وجه 
ويليام�شون،  غافني  اآنذاك، 
با�شتخدام  للكرميلني  اتهاما 
امل�شائلة  "لتجنب  املرتزقة 
الع�شكرية  العمليات  ب�شاأن 
تعليقات  وجات  الدولية". 
ويليام�شون يف افتتاح موؤمتر 
االأمن يف ميونخ، حيث قال اإن 
رو�شيا "تلجاأ حلروب الوكالة 
املرتزقة  وا�شتخدام   -
خدمات  مثل   - حتديدا 

ال  التي  فاغرن  جمموعة 
تخ�شع اأبداً للم�شائلة".

اتهام 13 رو�سيا 
بالتدخل يف االنتخابات 

الرئا�سية االأمريكية

اإمدادات  قطع  وبخالف 
اآخر  خطر  ثمة  النفط، 
توطد  حال  باأوروبا  يرتب�س 
ليبيا،  يف  الرو�شي  النفوذ 
يف  بالتحكم  يتعلق  ما  وهو 
الذين  املهاجرين  حركة 
اإىل  املتو�شط  البحر  يعربون 
جنوب اأوروبا. وذكر امل�شدر 
قد  رو�شيا  اأن  الربيطاين 
لتمار�س  االأمر  هذا  ت�شتغل 
ال�شغوط عل القارة االأوروبية 
عن طريق فتح االأبوات اأمام 
املهاجرين  اآالف  ع�رشات 
ليبيا  يف  حاليا  املوجودين 
القارة  نحو  ينطلقوا  كي 
االوروبية، ومن ثم يتعني على 
واإيطاليا  بريطانيا  مثل  دول 
وفرن�شا اأن تتدخل للحد من 

النفوذ الرو�شي يف ليبيا.

 
حرب اإعالمية

 
الرو�شي  النفوذ  يقت�رش  وال 
على دعم حفرت ع�شكريا، اإذ 
بي�شت  دايلي  ذا  موقع  ن�رش 
حتقيقا  موؤخرا  االأمريكي 
ا�شتق�شائيا عن اأ�شكال الدعم 
حلفرت،  املختلفة  الرو�شي 
دعمه  حاليا  ت�شمل  والتي 
اإعالميا، حال �شيطرته على 

طرابل�س يف امل�شتقبل.
بريغوزين  اأن  التحقيق  وذكر 
عليها  اأطلق  حملة  د�شن 
ت�شم  "ال�رشكة"  ا�شم 
مع  للتعامل  اإعالمية  خطة 
قال  والتي  الليبي،  امللف 
عدد  على  اطلع  اإنه  املوقع 
والوثائق  املرا�شالت  من 
املتعلقة بها. وت�شمل احلملة 
عرب  االأجر  مدفوعة  دعاية 
االجتماعي،  التوا�شل  مواقع 
اإعالمية  ملواد  والرتويج 
تزيد من �شعبية قوات �رشق 
ليبيا، وكذلك تقدمي خدمات 
ال�شيا�شية  اال�شت�شارات 

حلفرت. هذا باالإ�شافة خلطة 
حفرت  جناح  حال  م�شتقبلية 
طرابل�س،  على  اال�شتيالء 
للرتويج له ودعمه عند اإجراء 

انتخابات.
املرا�شالت  اإحدى  يف  وجاء 
اأهمية  يعي  حفرت  اأن 
وي�شتغله  الرو�شي،  الدعم 
يف  قوة  اأكرث  يظهر  بحيث 
العاملي  ال�شيا�شي  امل�شهد 
اأ�شكال  بني  ومن  واملحلي. 
ي�شع  اأنه  اال�شتغالل  هذا 
الرو�شي  اجلي�س  مل�شقات 
على مركبات قواته ليزيد من 
مظاهر دعم مو�شكو لقواته.

اإنكار  على  رو�شيا  وداأبت 
باملرتزقة،  اال�شتعانة 
جترم  قوانينها  اأن  واأكدت 
هذا النوع من االأن�شطة. كما 
املخابراتية  التقارير  نفت 
 300 وجود  ب�شاأن  الغربية 
ليبيا،  يف  فاغرن  اأفراد  من 
مرا�شالت  اإحدى  اأن  حتى 
كذبة  اإنها  قالت  "ال�رشكة" 
ليعزز  اختلقها حفرت  دعائية 

من موقفه.

ترى الدول الغربية وعلى راأ�سها الواليات املتحدة اأن جمموعة 
املرتزقة الرو�س التي تعرف با�سم "فاغرن" متار�س ان�سطتها بتن�سيق 
متام مع احلكومة الرو�سية وتقوم بالعديد من االأن�سطة والعمليات 
يف اخلارج نيابة عن القوات احلكومية الرو�سية الرو�سية للتهرب 

من امل�سوؤولية القانونية املرتتبة عن ان�سطة هذه املجموعة.

ق.د/وكاالت

امللف الليبي 

مرتزقة "يدعمون حفرت يف �شرق ليبيا"

دويلالثالثاء  17  �شبتمرب  2019  املوافـق  ل 17 حمرم   1442هـ 7

رئا�شيات تون�س.. لهذه االأ�شباب عزف التون�شيون عن االقرتاع
ال�شباحية  الفرتة  �شجلت 
االنتخابات  يف  لالقرتاع 
لليوم  التون�شية  الرئا�شية 
م�شاركة  ن�شبة  االأول 

�شعيفة مل تتجاوز %27.
واإىل حدود ال�شاعة الثالثة 
بالتوقيت  الزوال  بعد 
بتوقيت  )الثانية  املحلي 
ن�شبة  بلغت  غرينيت�س( 
 27 داخل   %27 امل�شاركة 
اأكرث  ويف  انتخابية،  دائرة 
مركز  اآالف  اأربعة  من 
يف  البالد،  بكامل  اقرتاع 
ن�شبة  تتجاوز  مل  حني 
التون�شيني  م�شاركة 
 ،%12 باخلارج  املقيمني 
وفق اأرقام الهيئة امل�شتقلة 

لالنتخابات.
ن�شبة  اأدنى  و�شجلت 
حمافظات  يف  م�شاركة 
)و�شط(  وزغوان  القريوان 
وباجة  )�رشق(  واملن�شتري 
واأي�شا  غربي(،  )�شمال 
تون�س العا�شمة وحمافظة 
رغم  )جنوب(،  �شفاق�س 
اأنهما متتلكان اأعلى خزان 

انتخابي.
اجلزيرة  مرا�شل  والحظ 
مراكز  بع�س  يف  نت 

تون�س  بالعا�شمة  االقرتاع 
على  جدا  �شعيفا  اإقباال 
خا�شة  االقرتاع  �شناديق 

من ال�شباب.
االقرتاع  مراكز  وتوا�شل 
لالإدالء  الناخبني  ا�شتقبال 
ال�شاد�شة  حتى  باأ�شواتهم 
بتوقيت  )اخلام�شة  م�شاء 
ثاين  يف  اليوم  غرينيت�س( 
بعد  رئا�شية  انتخابات 
 26 فيها  يتناف�س  الثورة 

مرت�شحا.
هيئة  ع�شو  وتوقع 
عزيزي  نبيل  االنتخابات 
اأن يرتفع عدد الناخبني يف 
ال�شاعات االأخرية قبل غلق 
مراكز االقرتاع، م�شريا اإىل 
تكون  اأن  العادة  جرت  اأنه 
خالل  امل�شاركة  ن�شبة 
�شعيفة،  ال�شباحية  الفرتة 
ت�شاعديا  �شكال  تاأخذ  ثم 

خالل امل�شاء.
اإنه  نت  للجزيرة  قال  لكنه 
من  االأول  بالدور  مقارنة 
�شجلت   2014 انتخابات 
االنتخابات احلالية اأ�شعف 
خالل  م�شاركة  ن�شبة 
وكانت  ال�شباحية.  الفرتة 
 2014 يف  امل�شاركة  ن�شبة 

اإىل حدود ال�شاعة  �شعيفة 
ارتفعت  لكنها  �شباحا،   11
نحو  اإىل  لت�شل  تدريجيا 
مراكز  اإغالق  عند   %63

االقرتاع، ح�شب عزيزي.
 

انتخابات ا�ستثنائية

عن  االمتناع  ن�شبة  وبلغت 
االأول  الدور  يف  الت�شويت 
نحو   2014 لرئا�شيات 
خم�شة  جمموع  من   %37
ناخب  اآالف  و708  ماليني 

م�شجل يف �شجل الناخبني، 
احلالية  االنتخابات  اأما 
الناخبني  عدد  بلغ  فقد 
�شبعة  من  اأكرث  امل�شجلني 
ناخب،  األف  و74  ماليني 
ناخب  األف   386 بينهم 

م�شجلني خارج البالد.
عزيزي  نبيل  ويرجع 
ن�شبة عزوف  ارتفاع  �شبب 
عدد  ارتفاع  اإىل  الناخبني 
لالنتخابات  املر�شحني 
عددهم  البالغ  الرئا�شية، 
وغياب  مر�شحا،   26

الناخبني  لدى  الو�شوح 
الناخبني  ت�شتت  ب�شبب 
وكرثة الربامج، هذا اإ�شافة 
يف  االنتخابات  تنظيم  اإىل 
ب�شفة  ا�شتثنائي  ظرف 
الرئي�س  وفاة  اإثر  مبكرة 
قايد  الباجي  التون�شي 

ال�شب�شي.
تقدمي  اإن  عزيزي  وقال 
االنتخابات  موعد 
كانت  التي  الرئا�شية، 
نوفمرب/ يف  مربجمة 
اأي  املقبل،  الثاين  ت�رشين 

بعد االنتخابات الت�رشيعية 
من  ال�شاد�س  يف  املقررة 
االأول  اأكتوبر/ت�رشين 
لهيئة  يرتك  مل  القادم، 
كبرية  ف�شحة  االنتخابات 
من الوقت للقيام بحمالت 
املدن  داخل  دعائية 
ودعوتهم  الناخبني  لتوعية 
اإىل  بكثافة  للذهاب 

�شناديق االقرتاع.
اأحد  وجود  اأن  واأ�شاف 
االنتخابات  مر�شحي 
ال�شجن  يف  الرئا�شية 
تلفزيون  مالك  -وهو 
ورجل  اخلا�شة  ن�شمة 
القروي  نبيل  االأعمال 
ال�رشيبي  التهرب  بتهمة 
ووجود  االأموال-  وتبيي�س 
البالد  خارج  اآخر  مر�شح 
ق�شايا  يف  اأي�شا  ومالحق 
ف�شاد مايل، جعل الناخبني 
ي�شعرون باأن هناك "نقطة 

�شوداء" يف االنتخابات.
 

انعدام الثقة

اخلبري  توقع  جهته،  من 
واالجتماعي  االقت�شادي 
للجزيرة  ال�شكندايل  ر�شا 

نت ت�شجيل عزوف كبري عن 
االنتخابات  يف  امل�شاركة 
ب�شبب  احلالية،  الرئا�شية 
الناخبني  ثقة  انعدام  اأزمة 
التي  ال�شيا�شية  الطبقة  يف 
الثورة،  بعد  البالد  حكمت 
اأو�شاعهم  تدهور  جراء 
الغالء  نتيجة  املعي�شية 
وتدهور  اخلدمات  وتردي 

البنية التحتية.
ن�شبة  تراجع  اأن  واعترب 
�شهدته  ما  رغم  امل�شاركة 
من  االنتخابية  احلملة 
بع�س  بني  حامية  حرب 
و�شائل  عرب  املر�شحني 
و�شفحات  االإعالم 
االجتماعي  التوا�شل 
املناظرات  وخالل 
على  دليل  التلفزيونية؛ 
الغ�شب  من  حالة  وجود 
ب�شبب  الناخبني  لدى 

تدهور و�شعهم املعي�شي.
يذكر اأنه يف حالة مل يح�شل 
االأغلبية  على  مر�شح  اأي 
املطلقة لالأ�شوات )1+50( 
يتم اللجوء اإىل الدور الثاين 
بني �شاحبي املركز االأول 
على  احلا�شلني  والثاين 

اأعلى ن�شبة اأ�شوات.



بقلم د. م�سطفى يو�سف اللداوي
 

تقديرهم،  يف  دقيقني  يكونون  قد 
مل  �إذ  نظرتهم،  يف  ومو�ضوعيني 
�لتاريخية  فل�ضطني  �أر�ض  يبق من 
�ل�ضهيوين  �لكيان  �ضيادة  خارج 
حتت  كلها  �أنها  علماً  �لقليل،  �إال 
�لع�ضكرية،  �الحتالل  �ضلطة 
�لدولية  �لقو�نني  وتخ�ضع مبوجب 
�ل�ضابطة  �لدويل،  �لقانون  الأحكام 
�الحتالل  �ضلطات  ل�ضيا�ضات 
بالقوة،  �ملحتلة  �الأر��ضي  يف 
�ل�ضابطة  جنيف  والتفاقيات 
�أن  �إال  �ملحتلة،  �الأر��ضي  ل�ضكان 
حكومات �لكيان �ل�ضهيوين ال تلتزم 
حترتم  وال  �لدولية،  باالتفاقيات 
�ملتحدة  �الأمم  وقو�نني  �إعالنات 
�لوقت  ويف  �الإقليمية،  ومنظماتها 
نف�ضه ميتنع جمل�ض �الأمن �لدويل، 
�خلا�ضع لهيمنة �لواليات �ملتحدة 
�للتني  وبريطانيا  �الأمريكية 
»�لفيتو«،  �لنق�ض  بحق  تتمتعان 
�لكيان  �ضد  �لقوة  ��ضتخد�م  عن 
�لبند  وفق  �إلز�مه  �أو  �ل�ضهيوين، 

�ملتحدة  �الأمم  ميثاق  من  �ل�ضابع 
ومنع  �لدولية  �لقو�نني  بتطبيق 

�نتهاكها.
فقد متكنت �لع�ضابات �ل�ضهيونية 
بعد حرب عام 1948 من �ل�ضيطرة 
فل�ضطني،  �أر�ض  من   %78 على 
تاأ�ضي�ض  عليها  �أعلنت  �لتي 
�عرت�ف  مبوجبها  ونالت  كيانها، 
�ل�ضطر  وكان  بها،  �ملتحدة  �الأمم 
�ضقط  قد  �لقد�ض  من  �لغربي 
�ل�ضهيونية،  �لع�ضابات  �أيدي  يف 
ومت  �لنا�ضئة،  بالدولة  و�أحلق 
لـــــ«دولة  عا�ضمًة  �لقد�ض  �إعالن 
عا�ضمًة  بها  و�عرتف  �إ�رس�ئيل«، 

لكيانهم �لعديد من دول �لعامل.
على  �ل�ضهيوين  �لكيان   حافظ 
�الأر�ض �لتي �حتلها، بعد �أن هجر 
تق�ضيمها  و�أعاد  �أهلها،  ورحل 
عليها،  نفوذه  وب�ضط  وتنظيمها، 
هويتها،  وطم�ض  معاملها  فغري 
و�أن�ضاأ  وبلد�تها،  قر�ها  ودمر 
جديدًة،  وبلد�ٍت  جتمعاٍت  مكانها 
بعد  عربية،  �أ�ضماًء  عليها  �أطلق 
�لعربية  �الأ�ضماء  �ضطب  حاول  �أن 

و�ملدن  للمناطق  �لتاريخية 
يف  وبد�أ  �لفل�ضطينية،  و�لبلد�ت 
تنظيم �أو�ضع و�أكرب حمالت هجرة 
�لعامل  دول  خمتلف  من  يهودية، 
فل�ضطني،  من  �الأكرب  �ل�ضطر  �إىل 
ل�ضيادته  و�أخ�ضعها  �حتلها  �لتي 
�ملطلقة، وطفق ببناء مدن جديدة 
وجتمعاٍت  زر�عية  وكيبت�ضو�ت 

�ضكانية خمتلفة.
يف  �ل�ضتة  �الأيام  حرب  يف   �أما 
جي�ض  متكن  فقد   1967 يونيو 
�حتالل  من  �الإ�رس�ئيلي  �لعدو 
عربيٍة  دوٍل  من  و��ضعة  مناطق 
لباقي  �حتالله  عن  ف�ضاًل  عدة، 
�لقد�ض  فيها  مبا  فل�ضطني  �أر�ض 
جزيرة  �ضبه  �حتل  �إذ  �ل�رسقية، 
�ضيناء �مل�رسية، وه�ضبة �جلوالن 
�ل�ضورية، و�ل�ضفة �لغربية مبا فيها 
منطقة �الأغو�ر �لتي كانت تخ�ضع 
ومتكن  �الأردين،  �لها�ضمي  للتاج 
�الإ�رس�ئيلي  �الحتالل  جي�ض 
�لقد�ض  �أحياء  �إىل  �لدخول  من 
و�أروقة  باحات  و�إىل  �ل�رسقية، 
وحل  �ملبارك،  �الأق�ضى  �مل�ضجد 

و�لهيئات  و�ملجال�ض  �الأطر  جميع 
�لتي كانت يف �ملدينة.

توقيع  بعد  �الإ�رس�ئيليون   بد�أ 
مع  لل�ضالم  ديفيد  كامب  �تفاقية 
�ضبه  �إليها  �أعادو�  �لتي  م�رس، 
�طمئنانهم   وبعد  �ضيناء،  جزيرة 
جبهة  من  م�رس  خروج  �إىل 
بالتفكري جدياً  �لعربية،  �ملو�جهة 
�حتلوها،  �لتي  �الأر��ضي  �ضم  يف 
من  جزًء  ر�ضمياً  عنها  و�الإعالن 
�لفر�ضة  �أن  وجدو�  �إذ  كيانهم، 
خمططاتهم  لتنفيذ  جد�ً  منا�ضبة 
�لدينية  م�ضاريعهم  و�إجناز 
�لنظام  �نهيار  ظل  يف  و�لقومية، 
و�لت�ضققات  �لعربي،  �لر�ضمي 
و�لت�ضدعات يف جد�ر دول �ل�ضمود 
و�ملو�جهة، �لتي �ختلفت مع م�رس 
و�أخرجتها من �إطار جامعة �لدول 
�إىل  �أدى  �لذي  �الأمر  �لعربية، 
�ضعف �جلميع، فالتقطت �إ�رس�ئيل 
��ضتغاللها،  و�أح�ضنت  �لفر�ضة 
تنفيذ  يف  �ملرحلية  و�عتمدت 
وبد�أت  �لتو�ضعية،  خمططاتها 
بالقد�ض و�الأر��ضي �لفل�ضطينية.

�الحتالل  �ضلطات   �أعلنت 
من  يوليو  يف  �الإ�رس�ئيلي 
مدينة  �ضطري  �لعام 1980 توحيد 
�لكاملة  �ضيادتها  و�أعلنت  �لقد�ض، 
عليها، وبا�رست يف تو�ضيعها وزيادة 
�أكرث من 600  م�ضاحتها لت�ضل �إىل 
ن�ضبته %10  ما  وتتجاوز  كم مربع، 
من م�ضاحة �ل�ضفة �لغربية، ورغم 
عدم �عرت�ف كثري من دول �لعامل 

و�عرت��ضهم  �ملدينة،  بتوحيد 
�إال  �الإ�رس�ئيلية،  �لقر�ر�ت  على 
و��ضلت  �الحتالل  حكومات  �أن 
�ملدينة  على  �ل�ضيادية  �إجر�ء�تها 
�أخري�ً  متكنت  �أن  �إىل  و�ضكانها، 
يف نهاية �لعام 2017، من �حل�ضول 
وغريه  �الأمريكي  �العرت�ف  على 
�أبدية  عا�ضمة  �ملوحدة  بالقد�ض 

موحدة لـــــ«�إ�رس�ئيل«.

 يقرتح �لباحث �لدكتور و�الأكادميي 
�الآد�ب  )كلية  زرفاوي  عمر 
�لتب�ضي- �لعربي  جامعة  و�للغات 
وجبة  �لعربي  �لقارئ  على  تب�ضة( 
�ضجالية،  و  ر�قية  وفكرية  نقدية 
�لرت�ث  من  م�ضائل  در��ضة  عرب 
و�حلد�ثة، وهذ� يف كتابه �جلديد«: 
��ضتقبال  �لتنا�ض يف �لنقد �لعربي 
حماوالت  يف  �ملعا�رس-قر�ءة 
ومع�ضالته-«،من�ضور�ت  �لتاأ�ضيل 
د�ر �ملثقف للن�رس و�لتوزيع، . فما 

هي م�ضامني �لكتاب؟

عنا�سر الكتاب..

كتابه ملدخل  �لباحث  ق�ضم  وقد   
م�ضاألة  �ملدخل  تناول  وف�ضلني، 
�لتنا�ض،  و  �الأدبية  �ل�رسقات 
�لرجعية،  بناء  �أ�ض�ض  يف  قر�ءة 
�الأطروحة    �الأول  �لف�ضل  ودر�ض 
�ملرتا�ضية)ن�ضبة للناقد �جلز�ئري 
مرتا�ض(  �مللك  عبد  �ملعروف 
وخطاب �لقبول ، جند هنا خمتلف 
تقبل  �لتي  �لعرب  �لنقاد  مو�قف 
�الأدبية  �ل�رسقات  باأن  �العرت�ف 
لفكرة  عربي  تر�ثي  تاأ�ضيل  هي 
باخت�ضار-حو�ر   - هو  �لتنا�ض) 

�ضابق  ن�ض  مع  الحق  �أدبي  ن�ض 
خمتلفة  مب�ضتويات  معه  وتفاعله 

�ضكال ومعنى(.
ناق�ض  �لذين  �لنقاد  ومن           
مو�قفهم  زرفاوي  عمر  �لدكتور 
�مللك  :عبد  �لف�ضل جند  هذ�  يف 
�ل�ضفار،حممد  مرتا�ض،حممود 
عبد �ملطلب، عبد �لعزيز حمودة، 

يو�ضف وغلي�ضي.
      وقر�أ �لف�ضل �لثاين �ملو�قف 
تعار�ض  �لتي  �لعربية  �لنقدية 
باأن  تقتنع  ال  ،و  �لتاأ�ضيل  دعاوى 
عرفتها  �لتي  �ل�ضعرية  �ل�رسقات 
تاأ�ضي�ض  هي  �لعربية  �لثقافة 
�لغربية،  �لتنا�ض  لفكرة  تر�ثي 
�لكاتب  در�ضها  �لتي  �الآر�ء  ومن 
�ضعد  مفتاح،  نذكر:حممد  هنا 
�لبازعي، �ضعيد �ل�رسيحي، معجب 

�لعدو�ين، عيد بلبع.

م�سائل اإ�سكالية..

      حاول �لكتاب �لتاأكيد على �أن 
،ومن  �الأدب  يف  نظرية  �لتنا�ض 
يف  يقدم  �أن  �ملعرفية  �ملغالطة 
�ملعا�رس  �لعربي  �لنقد  منهاج 
باجلامعات �جلز�ئرية، وقد حاور 

كتب  من  �لكثري  زرفاوي  �لدكتور 
حول  �لعرب  �لباحثني  ومقاالت 
و�ضعى  نقدية،  و  معرفية  م�ضائل 
الجناز حفر فكر�ين يحيل �لقارئ 
و�إجر�ئية  فل�ضفية  لق�ضايا  �لعربي 
للن�ضو�ض    متاأمل  كل  يحتاجها 
مهتم  كل  وكذلك  و�خلطابات، 
�لرت�ث  خطاب  بني  بالتمييز 
�لبحث  و�أهمية  �حلد�ثة،  وخطاب 
يف �خللفيات �حل�ضارية و�لفل�ضفية 

للمناهج �لنقدية �ملعا�رسة.
للعودة  حماوالت  فكل           
بامل�ضتجد�ت �ملعرفية  �إىل �لزمن 
�لقدمي، هي –ح�ضب �الأ�ضتاذ عمر 
�لو�قع  لك�ضب  حماولة  زرفاوي- 
�لغربي �ملختلف، عرب تاأ�ضيله يف 
�أو  �لرت�ث �لعربي،لتحديث �لرت�ث 

تاأ�ضيل ما بعد �حلد�ثة.
�لناقد �جلز�ئري   وهو ما وجده   
و�لباحث بجامعة تب�ضة يف كتابات 
�مللك  وعبد  �لغذ�مي  �هلل  عبد 
حمودة،  �لعزيز  وعبد  مرتا�ض 
من  جملة  من  د�ر�ضا  و�نطلق 
��ضتقبل  مثل:كيف  من  �الأ�ضئلة 
�لنقاد �لعرب �ملعا�رسون �لتنا�ض؟ 
وهل جنحت حماوالت تاأ�ضيل هذ� 

�مل�ضطلح وممار�ضاته ؟

    كما تالحقت �ملر�جع �ملعتمدة 
و  نقدية  ومرجعيات  م�ضارب  من 
زرفاوي  عمر  وعاد  كثرية،  ثقافية 
عن  ودر��ضاته  نيت�ضة  للفيل�ضوف 
�لذ�ت �الن�ضانية  وتقوي�ض �لفل�ضفة 
�ملثالية)ديكارث،كانط،  �لعقلية 
مبفهوم  �لقول  وحتديد�  هيغل(، 
�لو�عي  و�لعقل  �ملطلقة  �حلقيقة 

�لعارف و�ملتعايل.
�أفكار  ناقدنا كثري� عند  توقف       
عن  مقالة  يف  مرتا�ض  �لدكتور 
�ل�رسقات �الأدبية ونظرية �لتنا�ض، 
و�أن�ضاره يف �لتاأ�ضيل، مثل �ملختار 
عبا�ض  جابر  وحممود  �حل�ضني 

وغريهما.
�لنقد  بني  �لتنا�ض..  ماهية 

و�الأدب؟؟
مرتا�ض،  مو�قف  ينتقد         
بطبيعة  �لوعي  �أن  يقول:«يبدو 
نظرية �لتنا�ض عنده م�ضوب بحالة 
و�الأدب،فنظرية  �لنقد  بني  تاأرجح 
�لتنا�ض ت�ضنف يف معجم �لنظرية 
�الآن  يف  وهي  تارة،  �ل�ضيميائية 

نف�ضه نظرية �أدبية«)�ض19،20(.
�ال�ضطر�ب- هذ�  نتائج  ومن         
ت�ضنيف  هو  زرفاوي-  ح�ضب 
يف  للتنا�ض  �لرب�مج  و��ضعي 

وربطه  �ملعا�رس  �لنقد  مقيا�ض 
بال�رسقات �الأدبية؟؟

بان  �لكتاب   ترى مباحث   كما       
�لناقد حممود �مل�ضفار قد وقع يف 
»وهم منهاجوي«، الأنه مل يتجه نحو 
نقد �ملناهج �لنقدية، بل �عتربها 
يقينيات ال تقبل �ل�ضك،�ضان �أغلب 
جند  مل  لذلك  �لعرب،  �لنقاد 
�لكفاية  حول  �ملعريف  �لف�ضل 
�الجر�ئية للتنا�ض وماهيته،، يقول 
نظرية  زرفاوي:«�لتنا�ض  �لدكتور 
نقديا،  منهجا  ولي�ض  �الأدب  يف 
�الإلهام... نظرية  لتجاوز  جاءت 
طبيعة  ذو  �الأدبي  �النتاج  �أن  يرى 
�لنزعة  تفكيك  جت�ضد  مادية 
عن  �الإن�ضان  و�إز�حة  �الن�ضانية 

مركز �لكون«)�ض22(.
على  �لتكيد�ت  تاأتي  ثمة  ومن     
�ل�ضياقات  يف  �لبحث  �أهمية 
معريف  نظام  لكل  �لت�ضورية 
�الختالف  وجود  ب�ضبب  وثقايف، 
بني �حل�ضار�ت و�لثقافات، لكي ال 
نقع -من منظور �لباحث زرفاوي- 
و«نخرج  �ملنهجي«  »�ال�ضقاط  يف 

�ملنجز �لنقدي عن تاريخيته«.

يف الأخري...

  هو كتاب مهم للطلبة �جلامعيني 
و  �الأدب  �ملخت�ضني يف  وللباحثني 
�ضمنه  وميكن  و�لفل�ضفة،  �لنقد 
�الأدبي  �لنقدي  �لر�هن  مكا�ضفة 
و�لفكري �لعربي ،يف تفاعالته مع 
خطاب �لنقد �لغربي، �أو يف عودته 

للذ�كرة �لنقدية �لرت�ثية.
 �لكتاب نقاط �الختالف بني     وبنينّ
وم�ضطلح  �الأدبية  �ل�رسقات  فكرة 
�الختالفات  وخمتلف  �لتنا�ض، 
�ملرجعية �ملوجودة بني �لثقافتني 

�لعربية و �لغربية.
زرفاوي  عمر  فالدكتور  للتذكري   
�خلطاب  وحتليل  �لنقد  �أ�ضتاذ 
�للغة  بق�ضم  �لنقدية،  و�ملناهج 
له  تب�ضة،  جامعة  �لعربي،  و�الأدب 
و  عربية  ملتقيات  يف  م�ضاركات 
دولية،و ن�رس مقاالت يف �خلطاب 
�لفل�ضفي  و  و�لثقايف  �لنقدي 
مبجالنّت جز�ئرية و عربية، و�ألف 
كتبا حول �لنقد  �الأدبي و �لثقايف ، 
منها« نقد �لنقد، مقوالته �لنظرية 

و�آلياته �لنقدية«-2017.
�لثقايف«- �لر�هن  »قر�ءة 
/مدخل  �لزرقاء  2006،«�لكتابة 

�إىل �الأدب �لتفاعلي«-2013 .
قلم /د- وليد بوعديلة
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الأفعى ال�سهيونيُة تختنُق مبا َتبلُع 
وُتقَتُل مبا جتمُع

يف موؤلف نقدي جديد

قراءة يف كتاب« ا�ستقبال التنا�ص يف النقد العربي«-لعمر زرفاوي

يعتقد الإ�سرائيليون اأنهم و�سلوا يف م�سروعهم اإىل مرحلة قطف الثمار، وتثبيت املكت�سبات، وزيادة احل�س�ص، وتر�سيخ الواقع كما يريدون، وتطويع العامل واجلوار 
ملا يحبون، ولهذا فقد بداأت اأ�سواتهم تعلو وترتفع، ل لدواعي انتخابية فقط من اأجل احل�سول على اأ�سواٍت هنا اأو هناك، بل علت اأ�سواتهم وكرثت ت�سريحاتهم 

لعتقادهم اأن املرحلة اليوم هي مرحلتهم، والفر�سة املتاحة لهم هي الأف�سل منذ تاأ�سي�ص كيانهم، واأن الزمان لن يجود عليهم مبثلها، فهم يتمتعون بقوٍة كبريٍة، 
وتفوٍق لفٍت، وحليٍف �سادٍق، وي�سهدون حتولٍت اإقليميٍة عربيٍة كانت بالن�سبة لهم حلمًا بعيد املنال، ولكنه اليوم يتحقق مع العديد من الأنظمة العربية حتالفًا 

وتعاونًا وتن�سيقًا، ويرتجم اإىل زياراٍت وبرامج عمٍل وتن�سيٍق وتعاوٍن.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
الديوان العمومي للمح�شر الق�شائي ٬الأ�شتاذة بلمداين ح�شينة  

حم�شرة ق�شائية  لدى حمكمة احلرا�ش ٬
اخت�شا�ش جمل�ش ق�شاء اجلزائر  ٬الهاتف 021.83.36.87   

تبليغ م�شمون �شند تنفيذي مع تكليف بالوفاء عن طريق الن�شر
املواد : 412 ، 612 ، 613  ق.ا .م.ا

 نحن  الأ�شتاذة بلمداين ح�شينة حم�شرة ق�شائية لدى حمكمة احلرا�ش جمل�ش ق�شاء اجلزائر املوقعة اأدناه  الكائن مكتبها ب 04 �شارع خل�شر بيدة احلرا�ش .
لفائدة/  �شالمي ربح املا�شي 

 ال�شاكنة ب : �شارع بريجة ا�شطاوايل .
 املختارة موطنها لدى مكتب الأ�شتاذة/ بودينة هجرية 

الكائن مكتبها ب // حي �شعيد حمدين 384 م�شكن عمارة �ش 22 رقم 3 بئرمراد راي�ش  .
بعد الطالع على املواد : 406، 407، 412 ، 612 ، 613  من قانون  الإجراءات املدنية  والإدارية .

 بناء على  ال�شند التنفيذي للحكم ال�شادر عن حمكمة : ال�شراقة  الق�شم اجلنح بتاريخ 29/01/19رقم اجلدول 08391/18، رقم  الفهر�ش : 01215 /18  ،  املمهور بال�شيغة التنفيذية   ال�شادرة  عن حمكمة 
: ال�شراقة    ،بتاريخ  23 /05 /2019 ، املوؤيد بالقرار اجلزائي ال�شادر عن جمل�ش ق�شاء تيبازة الغرفة اجلزائية ، بتاريخ : 04 /04 /19 ، رقم امللف : 01814 /19 ، رقم الفهر�ش : 03806 /19 

 بعد الإطالع على املواد 406 ،407 ،416 ، 412  من قانون  الإجراءات املدنية والإدارية .
 : رقم  و�شل  بال�شتالم  اإ�شعار  مع  م�شمنة  ر�شالة  طريق  عن  واملر�شلة    2019/  07/  15  : بتاريخ  املحررة   بالوفاء  تكليف  تبليغ  وحم�شر  تكليف   تبليغ  حم�شر  و  تنفيذي  �شند  تبليغ  حم�شر  على  بناء   

00192215676
اىل // لعوي�شي ر�شيدة من مواليد : 02 /04 /1973 ب : الأبيار ابن : عمار و بوقنة م�شعودة 

ال�شاكنة ب : 133 قطعة حي البناء دايل اإبراهيم 
 بناء على  حم�شر تبليغ �شند تنفيذي   وحم�شر تكليف بالوفاء املبلغة  عن طريق  التعليق  بالبلدية  بتاريخ 02 /09 /19 
بناء على  حم�شر تبليغ �شند تنفيذي   وحم�شر تكليف بالوفاء املبلغة  عن طريق  التعليق  باملحكمة   بتاريخ 02 /09 /19

 بناء على اأمر  بالإذن  بن�شر حم�شر تبليغ ر�شمي يف جريدة يومية وطنية ، ال�شادر عن حمكمة بئرمراد راي�ش بتاريخ : 08 /09 /2019 رقم الرتتيب : 6752 /2019
كلفنا بالوفاء/ لعوي�شي ر�شيدة من مواليد : 02 /04 /1973 ب : الأبيار ابن : عمار و بوقنة م�شعودة 

ال�شاكنة ب : 133 قطعة حي البناء دايل اإبراهيم 
بتنفيذ حمتوى ال�شند  التنفيذي  املذكور  اأعاله  والقا�شي  ب:  الزام  املتهمة املدانة باأن تدفع ل�شالح الطرف املدين 

مبلغ 10 مليون دج مقابل قيمة ال�شيك 
مبلغ 800000 دج تعوي�شا عن ال�شرار ، مع ا�شرتداد الكفالة 

 احلقوق التنا�شبية مبلغ  288.000 دج دج  ،  م�شاريف التنفيذ:6798 دج 
اأي دفع  مبلغ  اإجمايل  قدره: احدى ع�شرة مليون و اأربعة و ت�شعون الف و �شبعمائة و ثمانية و ت�شعون دينار جزائري 11.094.798.00 دج 

 ونبهناهم: باأن  لهم  مهلة  15 يوما  للوفاء ت�شري من تاريخ الن�شر واإل  نفذ عليهم  جربا بكافة الطرق القانونية
ولكي ل يجهل ما تقدم

 واإثباتا  لذلك  بلغنا وتكلمنا كما ذكر اأعاله و�شلمنا ن�شخة من هذا املح�شر للمخاطب الكل  طبقا للقانون .
املح�شرة الق�شائية 

Par décision N323 du 15/06/2019 du ministre 
de l’Energie .un agrément définitif portant 
autorisation d’exercice de l’activité de stockage 
et de distribution de carburants (station de se -
vice ) a été accordé a l’EURL TASIST HK .sis 
a la commune de HASSI BENOKBA Wilaya 
d’ORAN conformément aux disposition de 
décret exécutif 15-57 du 08 février 2015

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
ولية اجللفة 
دائرة اجللفة 
بلدية اجللفة

م�شلحة التنظيم
مكتب اجلمعيات

رقم 26 /2019

و�شل اإ�شعار بتجديد مكتب جمعية حملية 
املوؤرخ   06/  12 رقم  القانون  من   08 املادة  لأحكام  طبقا 
املتعلق   2012 جانفي   12 ل   املوافق   1433 �شفر  يف18 
التعديالت  مذكرة  ا�شتالم  اليوم  هذا  مت   ، باجلمعيات 
املكتب  بتجديد  املتعلقة   2019 جويلية   29 يف  املوؤرخة 

التنفيذي للجمعية املحلية امل�شماة :

اجلمعية الدينية مل�شجد عرفة حي حا�شي معمر 
باجللفة 

امل�شجلة حتت رقم : 01 بتاريخ : 03 /01 /2012

يرتاأ�شها ال�شيد (ة) : قا�شم ال�شعيد 
معمر  حا�شي  حي  عرفة  م�شجد   : ب  مقرها  الكائن 

باجللفة 
 رئي�ش املجل�ش ال�شعبي البلدي

           ر�شالة مفتوحة

من ابن ال�شهيد لو�شيف عبد القادر

العنوان بلدية انقو�شة بورقلة

رقم الهاتف 0668280951

 اىل ال�شيد وايل ولية ورقلة

ال�شامية  ل�شيادتكم  ارفع  اأن  ال�شرف  عظيم  يل 
بورقلة  انقو�شة  ببلدية  مقيم  �شهيد  اأبن  ب�شفتي 
من اجل التدخل العاجل لدى املديرية اجلهوية 
بورقلة  بدر  الريفية   والتنمية  الفالحة  لبنك 
ل�شت�شالح  قر�ش  على  احل�شول  من  لتمكيني 
املتح�شل عليها يف اطار  يل قطعة ار�ش الفالحة 

ال�شتثمار الفالحي 

الو�شط:2019/09/17الو�شط:2019/09/17

الو�شط:2019/09/17الو�شط:2019/09/17

ANEP N°:  1916019936 الو�شط:2019/09/17
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   Le plan comptable en général

        Les pièces comptables
 justi�catives

 Les imputations  comptables
Enregistrer les opérations  comptables

Les factures d’achats et vente  
 Les  rabais  remises et ristournes

 les avoirs 
Les moyens de réglement 

La TVA- IBS-TAP
Les salaires et charges sociales

La trésorerie 
Les emprunts  et  les pr ts 

Les  immmobilisations 
et les frais généraux

Les  critures comptable  

 

INVESTPLUS
Ecole de formation  aux métiers-agréée par l’Etat sous  numero1650

 Sarl  Investplus /  - Adresse 92Rue Sylvain Fourastier El ouradia Alger   

CIBLE : Professionnels Comptables, Enseignants de Comptabilité, Entrepreneurs, Etudiants en Finance, Comptabilité et Contrôle de Gestion
Inscrivez vous 
 au plu tar  le 1  

Coùt de la formation 
            10 000DA

Date et heure s  le 1  , 1  et  
  de  10h ,30   au  15h,30

APPELEZ  AUX NUMEROS
0666970737
0661413900

Comptabilité  générale
Formation

FORMATION INTENSIVE

12, 14 et15 avril 201820,21 et 22 mai 2019

Le Chiffre d’Affaires

Avis aux kiosques 
et points de vente

Nous demandons aux propriétaires de 

kiosques et autres buralistes qu’en cas de 

non distribution de notre journal, de nous 

contacter au numéro suivant :

021 69 64 83

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

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

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

Le Chiffre d’Affaires 20/05/2019
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خليل �سوامره جتربة ن�سالية

�شوامره  اإبراهيم  احمد  خليل  اأنا 
قرى  من  العقد  خلة  قرية  من 
مواليد    ، اخلليل  حمافظة  دورا 
يف  ن�شاطي  بداأ    ،  1972/8/17
مبكرة  �شن  يف  االحتالل  مواجهة 
اندالع  مع  ن�شاطي  بداأ  حيث   ،
االنتفا�شة االأوىل وكان يل م�شاركات 
لالنتفا�شة  اليومية  الن�شاطات  يف 
تنفيذ  اإىل  ت�شتند  كانت  التي 
املواطنني  وحث  االنتفا�شة  بيانات 
يف  واالإ�شهام  بنودها  تنفيذ  على 
يف  جلها  كانت  التي  الن�شاطات 
اجلي�ش  مع  اليومية  املواجهات 
يف  وامل�شاركة  املتاري�ش  ن�شب  اأو 
القيادة  بيانات  وتوزيع  امل�شريات 
تلك  خلفية  وعلى   ، املوحدة 
واالأخ  اأنا  اعتقايل  مت  الن�شاطات 
حممود اأبو �شالح الذي يق�شي حاليا 
عاما  ثالثني  ملدة  بال�شجن  حكما 
انتفا�شة  يف  ن�شاطه  خلفية  على 

االأق�شى .
من  قوة  داهمت  اأن  بعد  ذلك  كان   
اإىل  اقتيادي  ومت  بيتي  اجلي�ش 
معتقل الظاهرية ، وقد بلغت هناك 
باأين معتقل اإداريا ملدة ثالثة اأ�شهر 
، وبعد عدة اأيام نقلت وجمموعة من 
حيث  النقب  معتقل  اإىل  املعتقلني 
كانت ظروفه يف غاية الق�شوة وكان 
الزيارة  من  حمرومون  فيه  االأ�رسى 
�شجن  اإىل  منه  نقلت  فرتة  وبعد   ،
االأهل  بزيارة  تفاءلت  حيث  جمدو 
وخا�شة والدتي ، وقد ابلغ ال�شليب 
بوجودي يف معتقل  اأ�رستي  االأحمر 
كانت   ، زيارتي  ومبوعد  جمدو 
والدتي خالل تلك الفرتة قد عملت 
عملية جراحية وخارجة حديثا من 
ذلك  الحظت  وقد   ، امل�شت�شفى 
مل   : لها  وقلت  االإرهاق  اآثار  عليها 
يكن داع يا والدتي ح�شورك للزيارة 
االأخري  اللقاء  ذلك  يف  علي  ردت   ،
الذي جمعني بها ، جئت الأراك ، انه 
قلب . واأثناء الزيارة حدث احتكاك 
و�رسطة  اجلي�ش  وبني  الزوار  بني 
وحتول  املوقف  وتفاقم  ال�شجن 
ال�رسطة   وقامت  مواجهات  اإىل 
للدموع  امل�شيل  البودرة  غاز  بر�ش 
وبالثياب،  يلت�شق باجل�شم  وهو غاز 
كبرية  كمية  والدتي  ا�شتن�شقت  وقد 
الوعي  فقدناها  اإىل  اأدى  مما  منه 
وارتقائها �شهيدة ، واأفرج عني بعد 

اأن اأكملت فرتة حكمي كاملة . 
وقع  كان  املعتقل  من  بعد خروجي 

يف  بالغ  اأثر  له  والدتي  ا�شت�شهاد 
بالقوات  االلتحاق  وقررت   ، نف�شي 
هذه  ولكن  لالنتفا�شة  ال�شاربة 
اأدركت  فقد  بطريقة خمتلفة  املرة 
اأن العمالء واملتعاونني مع االحتالل 
م�شرية  االأكرب على  ي�شكلون اخلطر 
جمموعة  �شكلنا  وقد  االنتفا�شة 
من ال�شباب جمموعة �شاربة وقمنا 
باإلقاء زجاجات "مليتوف" على بيت 
اعتقايل  اإىل  اأدى  العمالء مما  احد 
ال�شو�ش  تي�شري  االأخ  من  كل  مع 
حكمت  وقد  ال�رسيف  وطالل 
مبدة  علي  الع�شكرية  املحكمة 
بني  متنقال  ق�شيتها  ون�شف  عامني 
وجمدوا  والنقب  الظاهرية  معتقل 

وعتليت .
الوطنية  ال�شلطة  قدوم  بعد 
باالأمن  التحقت  الفل�شطينية 
جهاز  مالك  على  الفل�شطيني 
كان  وقد  م�شاعد  برتبة  ال�رسطة 
رام  يف  املدينة  �رسطة  يف  دوامي 
االأق�شى  انتفا�شة  اندالع  مع   ، اهلل 
االأجهزة  اأبناء  من  الكثري  التحق 
االأق�شى  �شهداء  كتائب  يف  االأمنية 
ال�شهيد  بقيادة  هوؤالء  احد  وكنت 
ا�شت�شهد  الذي  حالوة  اأبو  مهند 
 ،  2002 عام  اآذار  من  اخلام�ش  يف 
لقوات  مطلوب  اأنني  اأبلغت  وقد 
االحتالل ، واأ�شبحت اأتواجد ب�شكل 
الفل�شطينية  ال�رسطة  مقر  يف  دائم 
12ت�رسين  وبتاريخ   ، اهلل  رام  يف 
جنازة  كانت   2000 عام    من  اأول 
املقابل  امل�شجد  �شهداء يف  لثالثة 
انطالق  ومع   ، ال�رسطة  ملركز 
امل�شيعون  هاجم  اجلنازات  ت�شييع 
وكانت  اإ�رسائيلية  �شيارة  الغا�شبون 
فيها اثنني من اجلنود االإ�رسائيليني 
قوات  ي�شيحون  املحتجون  وكان   ،
من  قوة  منهم  تقدمت   ، خا�شة 
�شمنهم  من  كنت  املدنية  ال�رسطة 
اإىل  اجلموع  بني  من  اأخذهم  ومت 
اجلمهور  اإال   ، ال�رسطة  مركز 
ال�رسطة  مركز  اقتحم  الغا�شب 
ومت  االإ�رسائيليني  على  و�شيطر 
هذه  و�شميت  املركز  داخل  قتلهم 
"بعملية  االإ�رسائيليني  من  احلادثة 
املركز  القتحام  نتيجة   ،  " اللن�ش 
وعدم  الداخل  اإىل  ال�شبان  وتدفق 
القدرة على ال�شيطرة على اجلمهور 
ووجدت  علي  اأغمي  الغا�شب 
 ، خارجا  االأر�ش  على  ملقاً  نف�شي 
من  اإبالغنا  مت  تقريبا  �شاعة  وبعد 
االإ�رسائيليني  باأنه  �شوف يتم ق�شف 
اأنا  وبقيت  اجلميع  خرج   ، املركز 
ورائد ال�شيخ وحامت املغاري ، وقبل 
ق�شف  مت  اخلروج  من  نتمكن  اأن 
ال�شيخ  ورائد  اأنا  واأ�شبت  املركز 

اأن  بالذكر  اجلدير  ومن  بجروح، 
رائد يق�شي حكما ثالث موؤبدات يف 
ال�شجن ، اأما حامت فقد حكم �شبعة 

ع�رس عاما .

االعتقال :

اهلل  رام  منطقة  من  العودة  قررت 
اأ�شبح  اأن  بعد  اخلليل  منطقة  اإىل 
رام  منطقة  يف  عني  البحث  تركيز 
اهلل  من قبل االحتالل، وتوجهت اإىل 
اخلليل بداية اإىل بيت حنينا وهناك 
اآويت اإىل بيت احد االأ�شدقاء، تبني 
منذ  متابع  كنت  اإنني  الحقا  يل 
خروجي من مدينة رام اهلل ، وهناك 
القوات  من  ع�شكرية  قوة  حا�رست 
ومت  البيت  االإ�رسائيلية  اخلا�شة 
اعتقايل واقتيادي اإىل مركز حتقيق 

امل�شكوبية .

التحقيق :

كانت يل جتربة �شابقة يف التحقيق يف 
امل�شكوبية ، وقد مار�ش املحققون 
واالإجهاد  النف�شي  التعذيب  �شدي 
املحققون  كان  فقد   ، اجل�شدي 
يقوموا ب�شبحي على كر�شي حديدي 
طويلة،  ل�شاعات  االأر�ش  يف  مثبت 
يدور  التحقيق  وكان   ، اأيام  ولعدة 
قتل  يف  باال�شرتاك  اتهامي  حول 
اجلنود يف عملية اللن�ش ، ويف نهاية 
التحقيق اأر�شلت اإىل غرف الع�شافري 
باأية  لهم  اأدل  ومل  العمالء"  غرف   "
معلومات �شوى ما كنت قد ذكرته يف 
التحقيق باين قمت بواجبي ك�رسطي 

فل�شطيني .
 ، اأيام   105 مدة  التحقيق  مكثت يف 
وبعدها مت نقلي اإىل �شجن ع�شقالن 
جهاز  يف  باالإخوة  التقيت  وهناك 
ال�رسطة املتهمون يف ق�شية اللن�ش 
ورائد  حامت املغاري وطارق طب�ش 

ال�شيخ .
ا�شتقبلي يف �شجن ع�شقالن كل من 
املرحوم احمد اأبو ال�شكر واملرحوم 
ال�شهيد نعيم ال�شوامرة واأبو العو�ش 
حوايل  ع�شقالن  يف  مكثت   ، كميل 
�شجن  اإىل  نقلت  ثتم  اأ�شهر  �شبعة 

نفحة مع جمموعة من االأ�رسى .

املحكمة :

اأخطرها  ولكن  تهم  وجهت يل عدة 
اأنه ال  القتل العمد رغم  الت�شبب يف 
باالأمر  اعرتافات  اأية  بحقي  يوجد 
، وقد طلب يل االدعاء العام احلكم 
ق�شية  �شدي  ورفعت   ، باملوؤبد 

الأ�رس  بالتعوي�ش  مالية  مطالبات 
عقد  جل�شات  عدة  وبعد   ، القتلى 
العام  املدعي  مع  �شفقة  املحامي 
بثمانية   علي  احلكم  يتم  اأن  على 

ع�رس عاما .
يف �شجن نفحة خ�شت اأول اإ�رساب 
عن الطعام كان ذلك يف اأوا�شط �شهر 
االإ�رساب  دخلنا  حيث   2004 اآب  
اإ�رساب  يف    ، الطعام  عن  املفتوح 
وا�شتمر   ، ال�شجون  لكافة  مركزي 
وكانت   ، يوما   22 االإ�رساب  ذلك 
املعتقالت  كافة  من  جلنة  تقوده 
ال�شجون  اإدارة  مبفاو�شة  وخمولة 
ومروان  القنطار  �شمري  بينهم  كان 
اإثناء االإ�رساب تعر�شنا  األربغوثي ، 
القمع  ممار�شات  من  ل�شنوف 

واحلرب النف�شية.
وقبل ال�رسوع يف االإ�رساب مت اإبالغ 
وبقائمة  املطالب  بقائمة  االإدارة 
الذين  االأ�رسى  اأ�شماء  تت�شمن 
عزل  ومت  االإ�رساب  �شيدخلون 
املعتقلني من املر�شى وكبار ال�شن 

عن املعتقلني امل�رسبني .
خالل االإ�رساب تعر�ش االأ�رسى اإىل 
النقل  ا�شوئها  ال�شغوط  �شنوف من 
يق�شي  بحيث  البو�شطة  يف  العبثي 
البو�شطة  يف  وليلة  يوم  االأ�شري 
ال  التي  احلديدية  العلبة  ت�شبه  التي 
�شتاء  وال  حرارتها  من  �شيفا  تطاق 
املعاملة  اإىل  اإ�شافة   ، برودتها  من 
احلرا�ش  ميار�شها  التي  القا�شية 

الذين ي�رسفون على النقل .
عن  االإ�رساب  من  يوما   22 بعد 
بناء  االإ�رساب  تعليق  مت  الطعام 
على وعود من اإدارة ال�شجون العامة 
يحقق  ومل  عليها  القفز  مت  انه  اإال 
االإ�رساب اأي نتائج تذكر يف حت�شني 

االأو�شاع االعتقالية.  .

االنق�سام

الفل�شطيني  االنق�شام  حالة  اأثرت 
بعد عام 2006 على احلياة االأ�رسى 
وعمدت   ، املعتقالت  داخل  يف 
االأ�رسى  ف�شل  اإىل  ال�شجون  اإدارة 
 ، التنظيمية  انتماءاتهم  ح�شب 
يف  حما�ش  حركة  اأ�رسى  فف�شلت 
فتح  حركة  واأ�رسى  خا�شة  اأق�شام 
عار�ش  وقد   ، اأخرى  اأق�شام  يف 
االأ�رسى  قيادات  االنف�شال  فكرة 
الربغوثي  مروان  مثل  القدامى 
اأبو  ومي�رسة  �شعادات  واحمد 
باءت  حماوالتهم  اأن  اإال   ، حمدية 
االنق�شام  حالة  وتكر�شت  بالف�شل 
التي اأثرت �شلبا على حياة االأ�رسى 
اإدارة  قبل  من  ا�شتغاللها  ومت 

احلركة  وحدة  ل�رسب  ال�شجون 
االأ�شرية .

االإ�رساب  يف  الثانية  التجربة  اأما 
فكانت عام 2011 وكانت ت�شامن مع 
معتقلي غزة الذين كانوا حمرومني 
من زيارة االأهل منذ عام 2007 وقد 
التحق عدة �شجون باالإ�رساب ، وقد 
ا�شتمر االإ�رساب مدة 22يوما وقد 
ملطالبنا  ال�شجون  اإدارة  ا�شتجابت 
بعد  بالزيارة  لهم  ال�شماح  ومت 
يف  .اأما  االإ�رساب  فك  من  اأ�شبوع 
جتربة االإ�رساب عن الطعام الثالثة 
واالأخرية عام 2017 والتي ا�شتمرت 
م�شت�شفى  يف  كنت  فقد  يوما   42
احلريبات  راتب  واالأخ  اأنا  الرملة 
يف مهمة العناية باالأ�رسى املر�شى 
التنظيم  من  مكلفني  كنا  حيث   ،
واالإ�رساف  خدمتهم  على  للقيام 
وم�شاعدة  عالجهم  مواعيد  على 
من يحتاج منهم اإىل التنقل والعناية 
بالطعام والنظافة ، ومل يكن مطلوبا 
يقوم  من  اأو  املر�شى  االأ�رسى  من 
على خدمتهم الدخول يف االإ�رساب 
، لكني قررت الدخول يف االإ�رساب 
االأخ  اأن  مفاجئتي  كانت  لكن   ،
راتب قد قرر هو اأي�شا الدخول يف 
االإ�رساب ، وهذا يوؤثر على م�شتوى 
فكان   ، املر�شى  لالأ�رسى  اخلدمة 
القرار اأن يخو�ش احدنا االإ�رساب 
وبعد جدال مع االأخ راتب واإ�رسار 
 ، االإ�رساب  خو�ش  على  منا  كل 
وقد  للتحكيم  نذهب  على  اتفقنا 
كان رجل فا�شل قد قدم حديثا اإىل 
بالقرعة  بيننا  وحكم  امل�شت�شفى 
وفاز االأخ راتب احلريبات بالقرعة 
نقله  مت  اأن  بعد  االإ�رساب  ودخل 
 42 االإ�رساب  وا�شتمر  املعبار  اإىل 

يوما .
اأما نحن يف امل�شت�شفى فقد قررنا 
اإ�رسابا ت�شامنيا �شمن  اأن نخو�ش 
برنامج ن�شايل مت االتفاق علية وهو 
الطعام ويومني  اإ�رساب عن  يومني 

وقد  العالج  تناول  عن  اإ�رساب 
كانت ردة فعل االإدارة عنيفة خا�شة 
يف مو�شوع االإ�رساب عن العالج . 
وا�شتمرينا يف الربنامج حتى مت فك 

االإ�رساب بعد 42 يوما .
ومن املواقف املوؤملة التي عاي�شتها 
يف االعتقال ا�شت�شهاد االأ�شري وليد 
كان  فقد   ، اخلليل  دورا  من  عمرو 
مري�شا باالأزمة و�شيق التنف�ش وهو 
 ، حثيثة  �شحية  رعاية  اإىل  بحاجة 
�شجن  اإىل  نفحة  من  نقله  مت  وقد 
ع�شقالن بذريعة اأن �شجن ع�شقالن 
حالة  يف  امل�شت�شفي  اإىل  اقرب 
حدوث طارئ معه ، اإال انه يف �شجن 
نفحة كان مع اأبناء جمموعته وكان 
لديه هاتف نقال مهرب يتوا�شل مع 
اأ�رسته واأبناءه ، وبعد انقطاعه عن 
االت�شال باأ�رسته يف �شجن ع�شقالن 
 ، نفحة  �شجن  اإىل  بالعودة  طالب 
ا�شرتاطا  عليه  االإدارة  ا�شرتطت 
جائرا باأنه مقابل عودته يتنازل عن 
ملفه الطبي ، وحتت رغبته العارمة 
باالت�شال باأ�رسته وافق على ذلك ، 
رف�شت  املعتقل  اإىل  عاد  وعندما 
الق�شم  اإىل  اإدخاله  ال�شجن  اإدارة 
يوجد  والذي  فيه  يعي�ش  كان  الذي 
ومت   ، املهرب  الهاتف  جهاز  به 
من  القريب   4 ق�شم  يف  ت�شكينه 
 2003/2/19 ليلة  ويف   ، العيادة 
تعر�ش اإىل نوبة حادة ومت اإخراجه 
ال�شباب  احد  والحظ  العيادة  اإىل 
عربة املر�شى عليها ج�شم مغطى 
بالكامل وتوقع اأنها جثة ل�شخ�ش ما 
اأطلق زامورا ال�شتنفار )  ، وعندما 
�شخ�ش  اأن هناك  علمنا   ) االزعكا 
اإغالق  وبعد   ، احلياة  فارق  قد 
االأبواب جاء االأخ جهاد غنب ع�شو 
جلنة مركزية فتح واأبلغنا بان اإدارة 
قد  عمرو  وليد  باأن  اأبلغته  ال�شجن 

ا�شت�شهد .
اأفرج عني بتاريخ 2019/4/19 بعد 

اأن اأم�شيت مدة احلكم كاملة . 

يوا�سل مركز اأبو جهاد ل�سوؤون احلركة االأ�سرية يف جامعة القد�س ن�سر جتارب االأ�سرى ، حيث ين�سر بحلقة هذا االأ�سبوع 
جتربة االأ�سري املحرر خليل �سوامره من مدينة دورا .

الأ�ضري املحرر خليل �ضوامره يروي جتربته الن�ضالية
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"فل�سطني  موقع  مدير  قال 
املخت�ص  الق�سبان"  خلف 
عبد  الأ�رسى،  ب�سوؤون 
النا�رس فروانة، اأن �سلطات 
الإ�رسائيلي  الحتالل 
العتقالت  انتهجت 
منهجاً  واعتمدتها  ك�سيا�سة 
احتاللها  منذ  ثابتا  و�سلوكاً 
الفل�سطينية،  لالأرا�سي 
كو�سيلة  وا�ستخدمتها 
واأحيانا  والنتقام،  للعقاب 
لالإذلل والإهانة اأو لل�سغط 
ا�سبحت  حتى  والبتزاز، 
منهجية  من  ا�سا�سيا  جزءا 
ال�سيطرة  يف  الحتالل 
الفل�سطيني،  ال�سعب  على 
قمعاً  الأكرث  الو�سيلة  وباتت 
باملجتمع  وخراباً  وقهراً 

الفل�سطيني.
العتقالت  اأن  وا�ساف: 
للفل�سطينيني  الإ�رسائيلية 

بالرغم  يوما  تتوقف  مل 
"اأو�سلو"،  اتفاق  توقيع  من 
التفاق  توقيع  منذ  و�ُسجل 
اأيلول/ من  الثالث ع�رس  يف 
�سبتمرب 1993 اأكرث من )120( 
األف حالة اعتقال. وافتتحت 
العديد  الحتالل  �سلطات 
واملعتقالت  ال�سجون  من 
الأعداد  هذه  ل�ستيعاب 

الكبرية من املعتقلني.
باأن  فروانة  واو�سح 
اتفاق  منذ  العتقالت 
ب�سكل  �سارت  "اأو�سلو" 
متعرج، حيث �سهدت الفرتة 
 2000-1993 من  املمتدة 
فيما  ملحوظا،  تراجعا 
ب�سكل  وارتفعت  عادت 
"انتفا�سة  اندلع  مع  كبري 
لكن   .2000 عام  الأق�سى" 
تلك العتقالت، وكما الفرتة 
التي �سبقت التفاق، فهي مل 

اأو  تقت�رس على فئة حمددة 
�رسيحة معينة، وامنا طالت 
كافة فئات و�رسائح املجتمع 
واناثا،  ذكورا  الفل�سطيني، 
كافة  ومن  وكبارا،  �سغارا 
املناطق الفل�سطينية. حيث 
اتفاقية  توقيع  منذ  �ُسجل 
13اأيلول/ يف  "اأو�سلو" 

نحو  اعتقال  �سبتمرب1993، 
)2000( فتاة وامراأة، وقرابة 
وطالت  كما  )17500( طفل. 
"اأو�سلو"  بعد  العتقالت 
اأع�ساء  ن�سف  من  اأكرث 
املجل�ص الت�رسيعي وعدد من 
الأكادمييني  ومئات  الوزراء 
يف  والعاملني  وال�سحفيني 
املدين  املجتمع  منظمات 

واملوؤ�س�سات الدولية.
وجود  اإىل  فروانة  وا�سار 
بني  وقا�سي،  مقيت  تالزم 
العتقالت والتعذيب، حيث 

بتجربة  مروا  من  جميع  اأن 
العتقال، من الفل�سطينيني، 
امل�ستعر�سة،  الفرتة  خالل 
الأقل  على   - تعر�سوا  قد 
- اإىل واحد من اأحد اأ�سكال 
التعذيب اجل�سدي اأو النف�سي 
والإيذاء املعنوي واملعاملة 
القا�سية،  مما يلحق ال�رسر 
بالفرد واجلماعة، ويعيق من 
واملجتمع.  الإن�سان  تطور 
والتعذيب  القمع  واأن 
وال�ستهتار بحياة املعتقلني 
ال�سنوات  يف  ت�ساعف  قد 
من  اأكرث  وان  كما  الأخرية. 
ا�ستهدف  قانونا  ع�رسين 
واأقر  نوق�ص  قد  الأ�رسى، 
من قبل الكني�ست )الربملان 

الإ�رسائيلي)
 )107( باأن  فروانة  وك�سف 
�سهداء  �سقطوا  ا�رسى 
توقيع  منذ  العتقال،  بعد 

نتيجة  "اأو�سلو"،  اتفاق 
املتعمد  والقتل  التعذيب 
واآخرهم  الطبي  والهمال 
كان الأ�سري/ املري�ص ب�سام 
يف  ا�ست�سهد  الذي  ال�سايح 
اجلاري.  ال�سهر  من  الثامن 
اىل ع�رسات  بالإ�سافة  هذا 
بعد خروجهم  توفوا  اآخرين 
وجيزة  بفرتات  ال�سجن  من 
ورثوها  باأمرا�ص  متاأثرين 

عن ال�سجون.
ذكر  مت�سل  �سياق  ويف 
من  وبالرغم  باأنه  فروانة 
الأرقام ال�سادمة فيما يتعلق 
من  اأكرث  فاإن  بالعتقالت، 
فل�سطيني  اأ�سري  األف   )13(
عنهم  الفراج  مت  وعربي 
ال�سلمية"  "العملية  اإطار  يف 
منذ توقيع اتفاقية "اأو�سلو". 
كانوا  منهم  املئات  واأن 
بال�سجن  اأحكاما  يق�سون 

واأن  احلياة(،  )مدى  املوؤبد 
م�سى  قد  كان  منهم  الكثري 
�سنوات  اعتقالهم  على 
هوؤلء  اآخر  وان  طويلة، 
"الأ�رسى  كانوا  املحررين 
منذ  املعتقلني  القدامى" 
والذين  "اأو�سلو"  قبل  ما 
ثالث  على  �رساحهم  اأطلق 
 2013 العام  خالل  دفعات 
اتفاق فل�سطيني- بناء على 

اأمريكية  برعاية  ا�رسائيلي 
احلكومة  تن�سلت  فيما 
الإ�رسائيلية من الفراج عن 
وعددهم  الرابعة  الدفعة 
)26( ا�سريا، اأقدمهم الأ�سري 
منذ  املعتقل  يون�ص  كرمي 

)37( �سنة.
اأن  على  فروانة  واأكد 
العتقالت  ا�ستمرار 
من  وبالرغم  وات�ساعها، 
تاأثرياتها ال�سلبية وما تلحقه 

الفرد  على  اأ�رسار  من 
الفل�سطيني،  واملجتمع 
تقود  اأن  ميكن  ل  اأنها  اإل 
ال�سالم،  من  نوع  اأي  اىل 
ا�ست�سالم  اإىل  توؤدي  اأن  اأو 
ودفعه  الفل�سطيني  ال�سعب 
حقوقه،  عن  التخلي  نحو 
ال�سالم  ف�سل  ميكن  ل  اإذ 
احلرية  واأن  احلرية،  عن 
منقو�سة  �ستبقى  املن�سودة 
يف ظل ا�ستمرار العتقالت 
الفل�سطينيني  اآلف  وبقاء 
فمع  الحتالل.  �سجون  يف 
فجر  نقراأ  الأ�رسى  حرية 

حرية الوطن.
الحتالل  �سلطات  اأن  يذكر 
يف  حتتجز  الإ�رسائيلي 
نحو  ومعتقالتها  �سجونها 
 )220( بينهم  اأ�سري،   )5700(
طفل، و)38( اأ�سرية، و)500( 

معتقل اداري.
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يف الذكرى 88 ال�شت�شهاد �شيخ املجاهدين عمر املختار

ال�سعب الفل�سطيني لن يقبل يوما مبظلة العبودية 
التي متنع اأمطار احلرية والكرامة من تزيني فل�سطني

بقلم: ثامر �شباعنه

مبنا�سبة  الوحيدي  وقال 
 88 ال�سنوية  الذكرى 
ال�سحراء  اأ�سد  لإعدام 
يد  على  املختار  عمر 
الإيطايل  الإ�ستعمار  قوات 
الأربعاء  يوم  يف  ليبيا  يف 
 1931  /  9  /  16 املوافق 
اأن تلك اجلرمية يف اإعدام 
والكرامة  احلرية  مقاتلي 
�سوف  العرب  والإ�ستقالل 
تظل لعنة تالحق الإ�ستعمار 
حتى  وقادته  والإحتالل 
عن  زوال  اإىل  ينتهوا 
واملقد�سات  الأرا�سي 
مبينا  والإ�سالمية  العربية 
عاليا  ترفع  غزة  مدينة  اأن 
ا�سم ال�سهيد عمر املختار 
معاملها  اأبرز  اأحد  على 
وهي �سارع عمر املختار .

الوحيدي  ن�ساأت  واأفاد 
مفو�سية  با�سم  الناطق 
والأ�رسى  ال�سهداء 
القيادية  بالهيئة  واجلرحى 
العليا حلركة فتح يف قطاع 
فتح  حركة  وممثل  غزة 
للقوى  الأ�رسى  جلنة  يف 
اأن  والإ�سالمية  الوطنية 
مدينة  �سوارع  اأبرز  اأحد 
ال�سهيد  ا�سم  يحمل  غزة 
من  وهو  املختار  عمر 
 1861  /  8  /  21 مواليد 
يف  بربقة  البطنان  بقرية 
الأخ�رس  اجلبل  منطقة 
وا�سمه كامال عمر املختار 
بريدان  فرحات  حممد 
عمر املنفى ن�سبة اإىل قبيلة 
منفة من بيت فرحات وكان 
قب�سة  يف  اأ�سريا  وقع  قد 
الإيطايل  الإ�ستعمار  قوات 
لتتم   1931  /  9  /  11 يف 

�سوري  ب�سكل  حماكمته 
اإ�رساف  حتت  وهزيل 
الذي  غرات�سياين  اجلرنال 
يف  ال�سيخ  لقاء  بعد  قال 
 15 املوافق  الثالثاء  م�ساء 
/ 9 / 1931 : ) كان جبينه 
و�ساءا وكان هالة من النور 
فارتع�ص  به  حتيط  كانت 
املوقف  جالل  من  قلبي 
واأنا الذي خ�ست املعارك 
واحلروب العاملية ولقبوين 
كانت   ... ال�سحراء  باأ�سد 
ومل  ترتع�سان  �سفتاي 
بحرف  اأنطق  اأن  اأ�ستطع 

واحد ( .   
كانت  روما  اأن  واأو�سح 
قدمت اعتذارا ر�سميا عن 
الإيطايل  الإ�ستعمار  حقبة 
رئي�ص  زيارة  اأثناء  لليبيا 
�سلفيو  الإيطايل  الوزراء 
برل�سكوين لليبيا يف ال�سبت 

حيث   2008  /  8  /  30
بامل�سوؤولية  روما  اأقرت 
التي  والأ�رسار  الأخالقية 
حلقت بال�سعب الليبي اأثناء 
الإيطايل  الإ�ستعمار  مدة 
م�سددا على دور املجتمع 
والأمم  والإن�ساين  الدويل 
املتحدة يف اإلزام بريطانيا 
ر�سمي  اعتذار  لتقدمي 
الفل�سطيني  لل�سعب  وعلني 
الربيطاين  الإنتداب  عن 
الحتالل  يف  وخملفاته 
لفل�سطني  الإ�رسائيلي 
ال�سعب  لتخلي�ص  والعمل 
قيد  من  الفل�سطيني 
الحتالل وال�سجن الأطول 
يف التاريخ م�ستذكرا قرابة 
فل�سطيني  اأ�سري   6000
العن�رسية  ال�سجون  يف 
راأ�سهم  وعلى  الإ�رسائيلية 
املنا�سل كرمي يون�ص الذي 

عاما   37 من  اأكرث  اأم�سى 
ول يزال . 

الوحيدي  ن�ساأت  وذكر 
مفو�سية  با�سم  الناطق 
والأ�رسى  ال�سهداء 
القيادية  بالهيئة  واجلرحى 
العليا حلركة فتح يف قطاع 
فتح  حركة  وممثل  غزة 
للقوى  الأ�رسى  جلنة  يف 
والإ�سالمية  الوطنية 
عمر  حممد  ال�سيخ  اأن 
الوحيد  الإبن  املختار 
ال�سهيد  املجاهدين  ل�سيخ 
فارق  كان  املختار  عمر 
منطقة  يف  مبنزله  احلياة 

بنغازي  مبدينة  احلدائق 
املوافق  اخلمي�ص  يوم  يف 
2018 عن عمر   /  7  /  12
من  وهو  عاما   93 يناهز 
مواليد العام 1921 مبنطقة 
يف  املرج  قرب  العويلية 

�رسق ليبيا .
الوحيدي  واختتم 
ال�سنوية  الذكرى  مبنا�سبة 
�سيخ  وا�ست�سهاد  لإعدام 
الليبي  العربي  املجاهدين 
باأن  املختار  عمر  الأ�سري 
والإ�ستعمار  الظلم  قوى 
ل  زوال  اإىل  والإحتالل 
العربي  ال�سعب  واأن  حمالة 

يوما  يرفع  لن  الفل�سطيني 
بي�ساء ولن يقبل فوق  راية 
راأ�سه مبظلة العبودية التي 
متنع جنوم واأمطار احلرية 
من  والإ�ستقالل  والكرامة 
م�ست�سهدا  فل�سطني  تزيني 
ل�سيخ  اخلالدة  باملقولة 
اإعدامه  قبل  املجاهدين 
ن�ست�سلم  ل  نحن   (  : �سنقا 
وهذه  منوت  اأو  ننت�رس   ..
�سيكون  بل  النهاية  لي�ست 
اجليل  حتاربوا  اأن  عليكم 
تليه  التي  والأجيال  القادم 
واأما اأنا فاإن عمري �سيكون 

اأطول من عمر �سانقي ( .

اأكد ن�شاأت الوحيدي الناطق با�شم مفو�شية ال�شهداء واالأ�شرى واجلرحى بالهيئة 
القيادية العليا حلركة فتح يف قطاع غزة وممثل حركة فتح يف جلنة االأ�شرى للقوى 

الوطنية واالإ�شالمية اأن ا�شم �شيخ املجاهدين العربي الليبي عمر املختار �شيبقى 
�شاهدا وراية ترفرف عاليا يف �شماء غزة ويف ربوع فل�شطني .

بعد 26 على توقيع اتفاقية "او�شلو"

اأكرث من )120( األف معتقل منذ اتفاق "اأو�سلو"، و)107( �سهيدا بعد االعتقال، و)13 ( األف اأ�سري 
حترروا مبوجب االتفاقيات ال�سيا�سية
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مباراة  العا�صمي  النادي  قدم 
قتالية  روحا  خاللها  اأظهر  قويةن 
كبرية على اأر�صية امللعب، وبرهن 
واللعب  الكبرية  روحهم  الالعبون 
على األوان النادي يف ظل الظروف 
مع  االحتاد  بها  مير  التي  ال�صعبة 
واالأزمة  املايل  املو�صم  بداية 
املالية التي ت�رضبه وتهدد النادي 
اأكرث تعقيدا خالل املرحلة  بفرتة 
التو�صل  يتم  مل  حال  يف  املقبلة 
التجميد  ورفع  احللول  اإيجاد  اإىل 
وت�صوية  البنكي  احل�صاب  على 
التي  امل�صتحقات املالية لالعبني 
�صتة  بني  ما  منهم  عددا  يدينون 

وثمانية اأجور �صهرية.

الفريق  ت�صييع  املقابلة  وعرفت 
عرب  �صانحة  تهديفية  فر�صا 
وزواري،  �صاعة  بن  زكريا  الثنائي 
يف  جنحت  الت�صكيلة  اأن  رغم 
ربيع  من  كل  عرب  رباعية  ت�صجيل 
لكل  ثنائية  �صاعة  وبن  مفتاح 
االأمامي  اخلط  اأن  اإال  منهما، 
للت�صكيلة فّوت ت�صجيل نتيجة اأثقل 
كانت كافية ل�صمان التاأهل اإىل دور 
التي  القوة  ظل  يف  املجموعات، 
اأبانها االحتاد اأمام جمهوره الذي 
كان حا�رضا باأعداد غفرية و�صّجع 
اإىل  دزيري  بالل  املدرب  اأ�صبال 
غاية �صافرة نهاية اللقاء، والذين 
باالأداء  واقنعوا  الظن  يخيبوا  مل 
الليبي  الدويل  خا�صة  والنتيجة، 
للربوز  عاد  والذي  الاليف  موؤيد 

الثاين بعد ظهور  ال�صوط  بقوة يف 
من  االأوىل  املرحلة  يف  باهت 
كبرية  مباراة  قدم  اين  املقابلة، 
تختاره  الرت�صيحات  اأغلب  جعلت 
اف�صل العب على امليدان بف�صل 
املدرب  فيها  و�صعها  التي  الثقة 
العالية  املعنوية  والروح  دزيري 
بعدما  بها  يلعب  اأ�صحى  التي 
اأ�صبح ركيزة اأ�صا�صية يف احل�صابات 

التكتيكية للطاقم الفني.

الرابطة ت�ؤجل لقاءات 
االحتاد وت�شعه يف ورطة

رفقاء  �صيجد  املقابل،  يف 
اأنف�صهم  حدو�ش  زكريا  الالعب 
غاية  اإىل  املناف�صة  عن  بعيدون 

تنتظرهم  التي  االإياب  مقابلة 
يف  تلعب  والتي  غورماهيا  امام 
حيث  �صبتمرب،   29 بتاريخ  كينيا 
لكرة  املحرتفة  الرابطة  اأجلت 
الرابعة  اجلولة  مباريات  القدم 
من البطولة الوطنية والتي يجري 
خاللها الداربي الكبري اأمام اجلار 
بينما مل حتدد  اجلزائر،  مولودية 
العا�صمي  النادي  مقابلة  تاريخ 
اجلولة  حل�صاب  ال�صاورة  و�صبيبة 
اخلام�صة والتي مت برجمتها يومي 
ب�صبب  ال�صهر احلايل  23 و24 من 
للعب  كينيا  اإىل  االحتاد  تنقل 
االإياب، االأمر الذي يجعل الطاقم 
لتفادي  احللول  عن  يبحث  الفني 
الأ�صباله  بالن�صبة  املناف�صة  نق�ش 

والتي تدوم اأ�صبوعني كاملني.

الالعب�ن يرفع�ن التحدي وي�اجه�ن العراقيل باالنتفا�شة كرويا

احتاد العا�سمة يقرتب من دور املجموعات

الالعب�ن يت�شدرون جدول الرتتيب م�ؤقتا 
بانت�شار من وهران

العميد يوؤكد انطالقته القوية 
من خارج الديار

اجلزائر  مولودية  نادي  اأكد 
بدايته القوية يف املو�صم الكروي 
الثمني  االنت�صار  بعد  اجلاري 
القواعد  خارج  من  حققه  الذي 
وهران  مولودية  ح�صاب  على 
اجلولة  عن  املقدم  اللقاء  �صمن 
الرابطة املحرتفة  اخلام�صة من 
االأوىل والتي خا�صها خارج الديار 
�صمح  حيث  زبانة،  اأحمد  مبلعب 
اأ�صبال  باعتالء  االنت�صار  هذا 
�صدارة  كازوين  برنارد  املدرب 
على  جمددا  والربهنة  الرتتيب 
اجل  من  للفريق  الكبرية  الرغبة 
لعب االأدوار االأوىل والتناف�ش على 
جمددا،  التتويج  من�صة  �صعود 
وظهر النادي العا�صمي يف اأف�صل 
بعد  امللعب  اأر�صية  على  �صورة 
االأداء الكبري الذي قّدموه والروح 
رفقاء  على  التي ظهرت  القتالية 

عادوا  الذين  براهيمي  املدافع 
احد  كان  ثمينة  نقاط  بثالث 
من  امل�صتقدم  رفقة  م�صجليها 
الذي  دبكة  بن  �صفيان  الن�رضية 

وقع ثنائية يف اللقاء.
جنح ا�صبال املدرب الفرن�صي يف 
الذي  القوي  الوجه  الربهنة على 
هذا  القواعد  خارج  يقدمونه 
العودة  من  متكنوا  اين  املو�صم، 
التوايل  على  انت�صارات  بثالث 
نادي  اأندية  اأمام  الديار  خارج 
ال�صاورة ومولودية  بارادو، �صبيبة 
وهران، اإىل جانب توا�صل النتائج 
االإيجابية، يف ظل حتقيق ت�صكيلة 
دون  مقابالت  اأربع  "العميد" 
مل  التي  ال�صل�صلة  وهي  هزمية 
العام  منذ  حققوها  اأن  ي�صبق 

.2013
عي�شة ق.

متّكن فريق احتاد العا�شمة من ت�شجيل انت�شار ثمني خالل املقابلة التي جمعته �شهرة اأول باملناف�س 
غ�رماهيا الكيني، بعدما ح�شم املقابلة التي خا�شها على ميدان ملعب م�شطفى ت�شاكر يف البليدة برباعية 
لهدف ت�شع النادي العا�شمي خط�ة نح� و�شع قدم يف دور جمم�عات مناف�شة رابطة اأبطال اإفريقيا، التي 

ي�شعى الفريق على الذهاب بعيدا فيها رغم الظروف اخلا�شة التي مير بها مع بداية امل��شم اجلاري 

فتح حممد �رضيف الوزاين مدرب 
مولودية وهران النار على الرابطة 
الكرمي  عبد  ورئي�صها  الوطنية 
يف  الوزاين  �رضيف  وقال  مدوار، 
عقب  االإعالم  لو�صائل  ت�رضيح 
لظلم  "تعر�صنا  املباراة  نهاية 
الرابطة،  م�صوؤويل  قبل  من  كبري 
مباراتني  نخو�ش  اأن  يعقل  هل 
اأيام  خم�صة  ظرف  يف  الدوري  يف 
واأ�صاف  الفرق"،  بقية  عك�ش 
لكنه  مبدوار  االت�صال  "حاولنا 
على  وال  مكاملاتنا  على  يرد  مل 
اجلزائرية  القدم  كرة  ر�صائلنا، 
بكل  الطريقة  بهذه  تتطور  لن 

�رضاحة".

عن  الوزاين  �رضيف  عرب  كما 
طاقم  من  ال�صديد،  ا�صتيائه 
فريقه  مباراة  اأدار  الذي  التحكيم 
اأمام مولودية اجلزائر والتي انتهت 
من  "لي�ش  واأردف:  باخل�صارة، 
عادتنا اأن ننتقد اأداء التحكيم، لكن 
عليه،  ال�صكوت  ما حدث ال ميكن 
ا من جانب حكم ال�صاحة  خ�صو�صً
ميال، الذي كان ذكيا وحاول ب�صتى 
الطرق ترجيح كفة الزوار"، واأمت: 
نقول  ولن  باخل�صارة  نتحجج  "لن 
اللقاء،  نتيجة  على  اأثر  احلكم  اإن 
لكننا نوؤكد اأنه ال�صبب الرئي�صي يف 

خ�صارتنا النقاط الثالث".
ق.ر.

مدرب  دزيري  بالل  اأهدى 
اأول  فريقه  فوز  العا�صمة  اإحتاد 
يف  الكيني  غورماهيا  على  اأم�ش 
من  الثاين  الدور  مباريات  اإطار 
جلماهري  اأفريقيا  اأبطال  دوري 
مفتاح  ربيع  و�صجل  �صو�صطارة، 
هدفني وزكرياء بن �صاعة مثلهما، 
لتحقيق  العا�صمي  النادي  ليقودا 
للفريق  التوايل  على  الثالث  الفوز 
وقال  االأفريقية،  املناف�صة  يف 
لو�صائل  ت�رضيحات  يف  دزيري، 
كل  "فعلنا  املباراة:  بعد  االإعالم 
وكنا  دقيقة  الت�صعني  يف  �صيء 
�صعداء  نحن  االأقوى،  الطرف 

االأقرب  يجعلنا  الذي  الفوز  بهذا 
لدور  التاأهل  بتاأ�صرية  للظفر 
"نحرتم  واأ�صاف:  املجموعات"، 
فقد  كثريا،  غورماهيا  فريق 
على  كبرية  بقدرة  يتمتع  اأنه  اأثبت 
عديدة  �صعوبات  لنا  و�صبب  الرد، 
خا�صة يف الدفاع، هناك 90 دقيقة 
بنف�ش  اللعب  من  بد  وال  متبقية، 
واأمت:  االإياب"،  مباراة  يف  القوة 
"ن�صكر اأن�صارنا كثريا على دعمهم 
الفريق  مع  وتنقلهم  لنا  املتوا�صل 
مبوا�صلة  نعدهم  البليدة،  اإىل 
بالتاأهل  والعودة  االإيجابية  النتائج 

من نريوبي".

�سريف الوزاين يهاجم 
مدوار وميال

دزيري ي�سكر اأن�سار احتاد 
العا�سمة على الدعم

و�صجل  االأهم  بارادو  نادي  حقق 
ال�صفاق�صي  ح�صاب  على  فوزا 
لهدف  اأهداف  بثالثة  التون�صي 
الدور  ذهاب  مقابلة  �صمن 
ال�صاد�ش ع�رض من مناف�صة كاأ�ش 
الكاف التي جمعت الفريقني اأول 
اأم�ش مبلعب 5 جويلية، اأين جنح 
النادي العا�صمي يف قلب الطاولة 
املبادر  كان  الذي  �صيفه  على 
وقت  يف  الت�صجيل  باب  الفتتاح 
فقط  دقيقتني  مرور  وبعد  باكر 
على انطالق املقابلة، لكن اأ�صبال 
فران�صي�صكو  الربتغايل  املدرب 
بقوة  العودة  يف  جنحوا  �صالو 
و�صجلوا  اللقاء  اأطوار  خالل 

اأف�صلية  متنحهم  اهداف  ثالثة 
التون�صي  مناف�صهم  ح�صاب  على 
بعد  املقررة  العودة  مقابلة  قبل 
تون�ش،  يف  اأ�صبوعني  من  اقل 
بارادو  يوا�صل  اأن  ي�صتبعد  اأين ال 
العودة  بحثا عن  املفاجئة  عامل 
بتاأ�صرية  �صفاق�ش  مدينة  من 
ال�صاد�ش ع�رض  الدور  اإىل  التاأهل 
اأن  رغم  القارية  للمناف�صة  مكرر 
لرفقاء  �صهلة  تكون  لن  املهمة 
الذين  موايل  حمزة  الالعب 
يتواجدون اأمام م�صوؤولية ال�صمود 
خربة  اأكرث  مناف�ش  مواجهة  يف 

وجتربة يف امل�صابقة القارية.

نيب��شا: دفعنا �شريبة 
االأخطاء اأمام بارادو

للنادي  الفني  املدير  عرب 
اأ�صفه  عن  نيبو�صا  ال�صفاق�صي 
فريقه  بها  مني  التي  للهزمية 
بارادو  اأتلتيك  اأمام  اجلزائر  يف 
ال�صاد�ش  الدور  ذهاب  حل�صاب 
الكونفدرالية  لكاأ�ش  ع�رض 
يف  نيبو�صا  وقال  االأفريقية، 
ت�رضيح اإذاعي: "لقد دفعنا اليوم 
االأخطاء  من  العديد  �رضيبة 
اأكد  الفريق اجلزائري  الدفاعية، 
وميلك  جدا  حمرتم  فريق  اأنه 
الفردية  املهارات  من  الكثري 

باإمكانيات  يتمتعون  والعبني 
االإياب  لقاء  وحول  عالية"،  فنية 
تعوي�ش  ال�صفاق�صي يف  وحظوظ 
للدور  والتاأهل  اليوم  خ�صارة 
يف  "مهمتنا  نيبو�صا:  قال  القادم 
لدي  م�صتحيلة،  لي�صت  االإياب 
ثقة كبرية يف العبّي وانتظر منهم 
كبرية"،  فعل  ردة  �صفاق�ش  يف 
لي�ش  االأهداف  "فارق  واأمت: 
لدينا  الأن  تداركه  وميكننا  كبريا 
اإال  علينا  وما  االإمكانيات  كل 
اأثق  العودة،  للقاء  اجليد  االإعداد 
اأننا �صننجح يف ك�صب التاأهل فوق 

ميداننا".
عي�شة ق.

اأعلن جمل�ش اإدارة نادي اأهلي الربج 
معو�ش  كمال  ال�صابق  الالعب  تعيني 
خلفا  للنادي  جديد  اإداري  كمدير 
وا�صتقر  دودان،  كرمي  للم�صتقيل 
م�صوؤولو النادي الربايجي على معو�ش 

�صغرية  بكل  اجليدة  معرفته  بحكم 
وكبرية تتعلق بالفريق باعتباره العب 
من قبل يف �صفوف االأهلي كما �صبق 
له تقم�ش منا�صب اإدارية يف االإدارات 
ال�صابقة. ويعترب تعيني معو�ش �صمن 

النادي االأ�صفر  اإدارة  خطة و�صعتها 
لتطوير الفريق، وليكون همزة و�صل 
اأ�رض  حيث  والالعبني،  االإدارة  بني 
منح  على  االإدارة  جمل�ش  اأع�صاء 
الفريق  اأبناء  من  لواحد  الفر�صة 

حلماية م�صاحله والدفاع عنه. يذكر 
اإدارة الربج وافقت على ا�صتقالة  اأن 
املدير االإداري ال�صابق كرمي دودان، 
بعد رف�صه تخفي�ش مطالبه املالية 

واإ�رضاره على الرحيل.

مر�شح مل�ا�شلة املفاجاأة ودخ�ل التاريخ باأول م�شاركة قارية

بارادو يحقق الأهم يف انتظار �سفرية �سفاق�س

معو�س مديرا اإداريا لأهلي برج بوعريريج

ق.ر.
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عي�شة ق.

طال  التي  القائمة  و�ضّمت 
موقع  طرف  من  انتظارها 
لكرة  اجلزائرية  االحتادية 
العبا   24 جمموع  القدم 
ثمانية  �ضفوف  يف  ين�ضطون 
من  بكل  االأمر  ويتعلق  اأندية 
العا�ضمة،  بلوزداد، احتاد  �ضباب 
بارادو،  نادي  اجلزائر،  مولودية 
�ضطيف،  وفاق  القبائل،  �ضبيبة 
و�ضباب  بوعريريج  برج  اأهلي 
الطاقم  اختار  اأين  ق�ضنطينة، 
الالعبني  اأف�ضل  الوطني  الفني 

اإعالن  منذ  الوطنية  البطولة  يف 
اجلديد،  املو�ضم  انطالق  �ضارة 
ا�ضتدعاء  القائمة  و�ضملت 
اجلزائر  مولودية  فريق  العبي 
لالعبي  اأكرث متثيال  كانوا  الذين 
توجيه  بعدما  الوطنية  البطولة 
العبا   21 جمموع  اإىل  الدعوة 
فاروق  من  بكل  االأمر  ويتعلق 
�ضفيان  لعمارة،  نبيل  �ضافعي، 
وميلود  عالتي  وليد  دبكة،  بن 
ربيعي، بينما متثلت بقية االأندية 
واأربعة  ثالثة  بني  ما  �ضمان  يف 

العبني يف املجموع.
وانطلق العمل التح�ضريي ملقابلة 

ال�ضبت املقبل منذ م�ضاء البارح 
ح�ضة  اأول  الالعبون  خا�ض  اأين 
تدريبية يف املع�ضكر التح�ضريي، 
بالعمل  خاللها  يقومون  �ضوف 
الفرن�ضي  املدرب  اإقناع  على 
الت�ضكيلة  التواجد �ضمن  ل�ضمان 
االأ�ضا�ضية للتعداد ولعب مواجهة 
يعول  اأين  االأطل�ض«،  »اأ�ضود 
اأمري �ضعيود على  رفقاء الالعب 
اللعب بكامل اإمكانياتهم من اأجل 
�ضمان تاأهل اجلزائر اإىل الدورة 
التي  »ال�ضان«،  من  النهائية 
الطبعات  يف  بالدنا  عنها  تغيب 

االأخرية. 

قائمة الالعبني:

بو�ضار،  �ضفيان  مرباح،  غايا 
بلوزداد(،  )�ضباب  �ضعيود  اأمري 
دبكة،  بن  �ضفيان  عالتي،  وليد 
ربيعي،  ميلود  �ضافعي،  فاروق 
نبيل لعمارة )مولودية اجلزائر(، 

اأ�ضامة بن بوط، توفيق عدادي، 
حمرون  اأرزق  �ضايح،  بن  ر�ضا 
م�ضطفى  القبائل(،  )�ضبيبة 
ريا�ض  زرقان،  اآدم  بو�ضينة، 
زكريا  بارادو(،  )نادي  عياد  بن 
بوخلفاية )اأهلي برج بوعريريج(، 
بن  زكريا  �رشيفي،  ر�ضوان 

)احتاد  بلعربي  كمال  �ضاعة، 
�ضحرور،  اإ�ضالم  العا�ضمة(، 
عبد القادر بن عيادة، اإ�ضماعيل 
ق�ضنطينة(،  )�ضباب  بلقا�ضمي 
بوقلمونة  واحلبيب  غ�ضة  ح�ضام 

)وفاق �ضطيف(.

العنا�شر الوطنية خا�شت اأم�س اأول ح�شة تدريبية

باتيلي ي�ستدعي 24 العبا حت�سبا 
لرتب�ص منتخب املحليني

اأعلن مدرب املنتخب الوطني للمحليني باتيلي عن قائمة الالعبني املتكونة 
من 24 العبا حت�شبا لرتب�س املحليني الذي انطلق منذ البارحة مبركز 

حت�شري املنتخبات الوطنية ب�شيدي مو�شى حت�شبا لال�شتعداد اإىل خو�س 
الت�شفيات املوؤهلة اإىل البطولة الغفريقية للمحليني، اأين يالقون نظريهم 

املغربي يف تاريخ 21 �شبتمرب املقبل على ملعب م�شطفى ت�شاكر بالبليدة 
�شمن ذهاب الدور الت�شفوي االأخري املوؤهل اإىل »ال�شان«

االألعاب املتو�شطية وهران 2021

تقدمي ال�سعار الر�سمي للطبعة 19 اليوم
املحرق البحريني / �شباب ق�شنطينة اليوم ابتداء من 16:00

ال�سيا�سي يبحث عن تاأ�سرية التاأهل اإىل ثمن 
نهائي البطولة العربية

�ضباب  فريق  اليوم  م�ضاء  يخو�ض 
املحرق  اأمام  مباراته  ق�ضنطينة 
البحريني على ملعب االأخري والتي 
تندرج �ضمن اإياب الدور ال�ضاد�ض 
ع�رش من البطولة العربية لالأندية، 
ال�ضباب  العبو  يخو�ض  حيث 
املقابلة على ملعب علي بن حممد 
بعد  املحرق،  مبدينة  خليفة  اآل 
العا�ضمة  اإل  اأم�ض  اأول  و�ضولهم 
املنامة قبل املوا�ضلة نحو املدينة 
التي حتت�ضن املواجهة، اأين يدخل 
بثالثة  متقدم  وهو  اللقاء  ال�ضباب 
الذهاب  مباراة  لهدف يف  اأهداف 
ال�ضهيد  ملعب  يف  جرت  التي 
على  ويعمل  بق�ضنطينة،  حمالوي 

داخل  انت�ضاره  يف  اال�ضتثمار 
بتاأ�ضرية  العودة  القواعد بحثا عن 
التاأهل اإىل الدور ثمن النهائي من 

خارج القواعد.
»ال�ضيا�ضي«  ت�ضكيلة  وي�ضعى العبو 
الذي  ال�ضعب  الو�ضع  احتواء  اإىل 
مير به النادي منذ انطالق املو�ضم 
بنتيجة  العودة  خالل  من  الكروي 
احتفاظهم  يف  ت�ضاهم  اإيجابية 
بحظوظ موا�ضلة اللعب والذهاب 
بعيدا يف املناف�ضة العربية، بالنظر 
يف  �ضهلة  تكون  لن  التي  للمهمة 
يلعب  �ضوف  الذي  املحرق  ملعب 
جمهوره  واأمام  ملعبه  على  بقوة 
التاأهل يف  بحثا عن احلفاظ على 

يجعل  �ضوف  الذي  االأمر  ميدانه، 
ديني�ض  املدرب  اأ�ضبال  مهمة 
�ضوى  ميلك  وال  �ضعبة  الفان 
النواحي  كافة  من  اأ�ضباله  حت�ضري 
التنقل  من  الهدف  حتقيق  ق�ضد 
على  يعمل  حيث  البحري،  اإىل 
ال�ضغط  دائرة  عن  اأ�ضباله  اإبعاد 
وامل�ضاكل  النادي  بها  مير  التي 
االإداري  باملدير  جتمعه  التي 
بال�ضلب  اأثرت  والتي  بوخذنة، 
على النادي الذي �ضجل اأحد اأ�ضواأ 
بعد  الوطنية  البطولة  يف  بداياته 
مقابالت  اربع  يف  الفوز  يف  ف�ضله 

على التوايل.
عي�شة ق.

اأفاق مواهب وهران لكرة اليد

االأكابر يتفادون االن�سحاب و م�ستقبل غام�ص للكربيات
اأفق  يف  تلوح  االنفراج  بوادر  بداأت 
نادي اآفاق مواهب وهران ال�ضاعد 
لكرة  االأول  الوطني  للق�ضم  اجلديد 
اليد اأكابر الذي تراجعت اإدارته عن 
فيما  الذكور  بطولة  من  االن�ضحاب 
م�ضتقبل  يكتنف  الغمو�ض  يبقى 
فريق االإناث ح�ضبما ا�ضتفيد ام�ض 
ويواجه  النادي،  هذا  اإدارة  من 
مالية  متاعب  وهران  مواهب  اآفاق 
تتعقد  اأن  قبل  فرتة  منذ  كبرية 
ال�ضلطات  قرار  بعد  الو�ضعية  هذه 
م�ضاعداتها  تقلي�ض حجم  املحلية 
الكبري  االجناز  رغم  للنادي  املالية 
املو�ضم  نهاية  يف  حققه  الذي 
االأول  الق�ضم  اإىل  ب�ضعوده  الفارط 

معا  االإناث  و  الذكور  �ضنفي  يف 
للتلويح  اإدارته  دفعه  ما  هو  و 
و�رشح  املناف�ضة،  من  باالن�ضحاب 
جندارة  احمد  �ضيد  النادي  رئي�ض 
�ضمانات  »تلقينا   : ال�ضدد  هذا  يف 
من طرف املدير املحلي لل�ضباب و 
التحدي  الريا�ضة مب�ضاعدتنا لرفع 
واأن  �ضيما  اجلديد،  املو�ضم  خالل 
تتطلب  االأول  الق�ضم  يف  املناف�ضة 

اإمكانيات مالية معتربة«.
عن  االأول  امل�ضوؤول  تدخل  و�ضمح 
بوهران  الريا�ضة  و  ال�ضباب  قطاع 
الأكابر النادي من ا�ضتئناف التدريبات 
اجلديد  املو�ضم  لبطولة  حت�ضبا 
اأكتوبر، فيما  التي �ضتنطلق يوم 25 

مبهما  الكربيات  م�ضتقبل  يزال  ال 
�ضيد  واأ�ضاف  امل�ضدر،  نف�ض  وفق 
ل�ضنا  احلقيقة  »يف  جندارة:  احمد 
بطولة  يف  امل�ضاركة  من  متاأكدين 
بحجم  مرهون  ذلك  الأن  الكربيات 
لنا  �ضتقدمها  التي  امل�ضاعدات 
ال�ضلطات املحلية،  يف حال اإعالن 
ان�ضحابنا من بطولة الكربيات فاإننا 
�ضنلجاأ جلل الفئات االأخرى اخلا�ضة 
نادي  وتاأ�ض�ض  الن�ضوي«.  بالعن�رش 
اآفاق مواهب وهران لكرة اليد �ضنة 
اأنه  اإال  عهده  حداثة  ورغم   ،2014
الأربعة  ال�ضعود  حتقيق  من  متكن 

موا�ضم متتالية. 
ق.ر.

�ضيتم اليوم عر�ض ال�ضعار الر�ضمي 
االأبي�ض  البحر  الألعاب   19 للطبعة 
يف  بوهران  املقررة  املتو�ضط 
هام�ض  على  وذلك   2021 العام 
زيارة جديدة اإىل املدينة من جلنة 
الدولية  للجنة  واملتابعة  التن�ضيق 
املتو�ضط   االأبي�ض  البحر  الألعاب 
ح�ضب ما ا�ضتفيد ام�ض من اللجنة 
ويتم  التظاهرة،  لتنظيم  املحلية 
اجتماعات  عقد  اأي�ضا  باملنا�ضبة 
للجنة  التابعة  اللجان  خمتلف  مع 
الوقوف  بغر�ض  املحلية  التنظيم 
كما  التح�ضريات،  تقدم  مدى  على 
�ضيقوم ممثلو اللجنة الدولية و الذين 
اأم�ضالم   برنار  الفرن�ضي  يتقدمهم 
املتابعة  و  التن�ضيق  جلنة  رئي�ض 
كذلك مبعاينة مدى تقدم االأ�ضغال 
الهياكل  ور�ضات  م�ضتوى  على 
حت�ضبا  اإجنازها  اجلاري  الريا�ضية 
التي  تلك  وكذا  الريا�ضي  للموعد 
وتعد  تهيئة،  اإعادة  الأ�ضغال  تخ�ضع 

هذه الزيارة الثالثة هذا العام للجنة 
املذكورة حيث كانت قد اأعربت يف 
ل�ضان رئي�ضها  الفارط على  جويلية 
لتقدم  ارتياحها  اأم�ضالم عن  برنار 
املتو�ضطي  للموعد  التح�ضريات 
رغم حتفظات اأبدتها بخ�ضو�ض ما 
عملية  يف  الن�ضبي  بالتاأخر  و�ضفته 
ما  �ضتقام  التي  للتظاهرة  الرتويج 
بني 25 جوان و5 جويلية 2021 من 
العمومية  ال�ضلطات  مرت  جهتها، 
الق�ضوى  ال�رشعة  اإىل  اجلزائر  يف 

املن�ضاآت  جتهيز  بخ�ضو�ض 
ت�ضت�ضيف  التي  الريا�ضية اجلديدة 
املركب  مقدمتها  يف  و  االألعاب 
ببلدية  ت�ضييده  اجلاري  الريا�ضي 
بئر اجلري وهو املركب الذي ي�ضم 
مقعد  الف   40 القدم  لكرة  ملعبا 
اآالف  اأربعة  القوى  الألعاب  اآخر  و 
الريا�ضات  متعددة  قاعة  و  مقعد 
�ضتة اآالف مقعد و مركز مائي ي�ضم 
ثالثة اأحوا�ض منها اثنني اأوملبيني 

و ثالث ن�ضف اأوملبي.

اجلزائري  الدويل  الالعب  �ضقط 
الهزمية  فخ  يف  �ضليماين  اإ�ضالم 
القمة  خالل  موناكو  ناديه  رفقة 
اأمام  التي خا�ضها �ضهرة اأول اأم�ض 
اجلولة  حل�ضاب  مار�ضيليا  اأوملبيك 
االأوىل  الدرجة  اخلام�ضة من دوري 
اخلروج  يف  ف�ضل  حيث  الفرن�ضية، 
الثاين«  »لوي�ض  ملعبه  من  منت�رشا 
بفوز  انتهت  جمنونة  مباراة  يف 
اأن  ورغم   ،3/4 بنتيجة  ال�ضيوف 

يكن  مل  الوطني  املنتخب  مهاجم 
خالل  من  املقابلة  يف  م�ضاهما 
حا�ضمة  متريرة  منح  اأو  الت�ضجيل 
من  يوؤكد  قوية  مباراة  قدم  انه  اإال 
يقوم  الذي  الكبري  العمل  خاللها 
اإمكانياته  ا�ضتعادة  اأجل  من  به 
مدربه  قيادة  حتت  بها،  املعروف 
ل�ضبونة  �ضبورتينغ  يف  ال�ضابق 
حيث  جاردمي،  ليوناردو  الربتغايل 
اخلط  يف  كثريا  �ضليماين  حتّرك 

االأمامي وحاول اخرتاق خط دفاع 
النادي ال�ضماوي، حيث اأن�ضدم بتاألق 
احلار�ض املخ�رشم مانداندا الذي 
اأمام حماوالت ابن  كان �ضدا منيعا 
عني البنيان خا�ضة اإحدى حماوالته 
خالل  من  مرماه  اإىل  الو�ضول  يف 
القيام مبحاولة ت�ضجيل هدف عرب 
كان  مانداندا  لكن  رائعة  مق�ضية 
باأ�ضابع  الكرة  واأخرج  املر�ضاد  يف 

اليد.

مانداندا حرمه من هدف اأكروباتي عاملي

�سليماين يتاألق اأمام مار�سيليا رغم الهزمية

ق.ر.

ع.ق.



�ضيًفا  مدريد  ريال  يحل 
باري�س  ثقيًل على نظريه 
يف  غدا  جريمان  �ضان 
اجلولة  مناف�ضات  اإطار 
دور  مرحلة  من  الأوىل 
بدوري  املجموعات 
وذكرت  اأوروبا،  اأبطال 
»موندو  �ضحيفة 
الدين  زين  اأن  ديبورتيفو« 
الفني  املدير  زيدان 
لريال مدريد لديه اإمكانية 
العتماد على خط هجوم 

مكون من الثلثي غاريث 
بيل وكرمي بنزمية واإيدين 
املعروف  املثلث  هازارد 
با�ضم »BBH«، واأ�ضافت 
الفرن�ضي  املدرب  اأن 
اإمكانية  لديه  يكن  مل 
الثلثي  على  العتماد 
حيث  قبل،  من  مًعا 
باري�س  موقعة  �ضتكون 
هي العر�س الأول للثلثي 
الإ�ضابات  اأن  باعتبار 
دون  حالت  والعقوبات 

حتى  مًعا  الثلثي  ظهور 
الآن.

مرة  لأول  هازارد  ظهر 
مدريد  ريال  بقمي�س 
املا�ضية  املباراة  يف 
الدوري  يف  ليفانتي  اأمام 
�ضهدت  والتي  ال�ضباين 
اإيقافه  ب�ضبب  بيل  غياب 
ولفتت  واحدة،  ملباراة 
ميتلك  زيدان  اأن  اإىل 
فيني�ضيو�س  اإ�رشاك  خيار 
فا�ضكيز  ولوكا�س  جونيور 

اأن  اإل  بنزمية،  بجانب 
ترجح  املباراة  ظروف 

البدء بغاريث بيل وهازارد 
مع املهاجم الفرن�ضي.

ثانياً  �ضوطاً  واتفورد  قدم 
قلب  رائعاً جنح خلله يف 
اأر�ضنال  على  الطاولة 
نقطتني  من  وحرمانه 
يف   2-2 معه  بالتعادل 
من  اخلام�ضة  املرحلة 
وذلك  الإجنليزي،  الدوري 
مع  له  مباراة  اأول  يف 
القدمي  اجلديد  مدربه 
�ضان�ضي�س  كيكي  الإ�ضباين 
اأر�ضنال  واعتقد  فلوري�س، 
وحلق  اللقاء  ح�ضم  اأنه 
حامل  �ضيتي  مبان�ض�ضرت 
الثاين  املركز  اإىل  اللقب 
�ضيطرته  فر�س  اأن  بعد 
واأنهاه  الأول  ال�ضوط  على 
للغابوين  بهدفني  متقدما 

اأوباميانغ  اإميرييك  بيار 
يف  الت�ضجيل  افتتح  الذي 
و�ضلته  حني   21 الدقيقة 
املنطقة  داخل  الكرة 
بتمريرة من البو�ضني �ضياد 
على  فالتف  كول�ضينات�س، 
على  ي�ضدد  اأن  قبل  نف�ضه 
فو�ضرت،  بن  احلار�س  ميني 
ثم اأ�ضاف مهاجم بورو�ضيا 
ال�ضابق  الأملاين  دورمتوند 
هدفه اخلام�س يف الدوري 
لعبة  اإثر  املو�ضم  هذا 
فيها  مل�س  رائعة  جماعية 
الإ�ضباين  املدرب  لعبو 
اأوناي اإميري الكرة 20 مرة 
اأوباميانغ  ي�ضعها  اأن  قبل 
اإثر عر�ضية  �ضباك فو�ضرت 

من اأين�ضلي مايتلند نايلز 
يف الدقيقة 32.

م�ضيفه  اأعاد  اأر�ضنال  لكن 
بداية  اللقاء يف  اأجواء  اإىل 
اأخطاأ  حني  الثاين  ال�ضوط 
�ضقراطي�س  اليوناين 
يف  بابا�ضتاثوبولو�س 
مترير الكرة داخل منطقة 
زميله  اإىل  فريقه  جزاء 
غندوزي،  ماتيو  الفرن�ضي 
جريار  الإ�ضباين  فقطعها 
توم  اإىل  وو�ضلت  ديلوفيو 
اأودعها  الذي  كليفريل 
لينو  برند  الأملاين  �ضباك 
واأعطى   ،54 الدقيقة  يف 
الدفع  الهدف  هذا 
واتفورد  للعبي  املعنوي 

اأف�ضليتهم  فر�ضوا  الذين 
امليدانية لكن دون التمكن 
ال�ضباك  اإىل  الو�ضول  من 
حني   81 الدقيقة  حتى 
الأرجنتيني  البديل  جنح 
انتزاع  يف  برييرا  روبرتو 
الربازيلي  من  جزاء  ركلة 
دافيد لويز، ونفذها بنف�ضه 
نقطة  فريقه  ليمنح  بنجاح 
له  اختبار  اأول  يف  التعادل 
مع مدربه اجلديد-القدمي 
فلوري�س  �ضان�ضي�س  كيكي 
خايف  مواطنه  خلف  الذي 
عطلة  خلل  غار�ضيا 

املباريات الدولية.
كاد  الذي  التعادل  رغم 
تاألق  لول  فوزاً  يكون  اأن 

يف  لينو  ار�ضنال  حار�س 
اواخر  مرماه  عن  الدفاع 
بقي  الثاين،  ال�ضوط 
الرتتيب  ذيل  يف  واتفورد 
ف�ضل  فيما  بنقطتني 
»الغانرز« يف ال�ضتفادة من 
بال�س  كري�ضتال  خ�ضارة 
الآخر  اللندين  اجلار  اأمام 
توتنهام 0-4، ولي�ضرت �ضيتي 
يونايتد  مان�ض�ضرت  اأمام 
بفارق  ثالثاً  لي�ضبح   ،1-0
مان�ض�ضرت  عن  الأهداف 
عن  نقاط  وخم�س  �ضيتي 
وخرج  املت�ضدر،  ليفربول 
لكن  �ضابعا  املرحلة  من 
عن  الأهداف  بفارق 

توتنهام الثالث.

روما يح�سد �النت�سار �أمام �سا�سوولو
حقق روما فوزه الأول وجاء على �ضيفه �ضا�ضوولو 4-2 يف املرحلة الثالثة يف 
الدوري الإيطايل، وعلى امللعب الأوملبي يف العا�ضمة، جنح روما اأخرياً يف 
املحافظة على تقدمه وخرج منت�رشاً للمرة الأوىل هذا املو�ضم على ح�ضاب 
اجلديد  مدربه  مع  املو�ضم  ا�ضتهل  العا�ضمة  نادي  وكان   ،2-4 �ضا�ضوولو 
الأخري  على  تقدم  اأن  بعد   3-3 جنوى  مع  بتعادل  فون�ضيكا  باولو  الربتغايل 
مرتني، ثم مع جاره لزيو روما 1-1 بعد اأن كان اأي�ضاً �ضاحب هدف التقدم، 
لكن فريق »الذئاب« جنح هذه املرة يف منح فون�ضيكا فوزه الأول بعدما ح�ضم 
اللقاء يف �ضوطه الأول بت�ضجيله اأربعة اأهداف عرب بريان كري�ضتنتي والبو�ضني 
اإدين دزيكو والوافد اجلديد الأرميني هرنيك خميتاريان والهولندي جا�ضنت 
كليفرت، ورغم الرباعية النظيفة مل ي�ضت�ضلم �ضا�ضوولو وبداأ يلوح يف الأفق 
برياردي  دومينيكو  قل�س  العا�ضمة حني  لنادي  الأوليني  املباراتني  �ضيناريو 
الفارق بثنائية، اإل اأن رجال فون�ضيكا حافظوا على رباطة جاأ�ضهم وخرجوا 
يف نهاية الأمر منت�رشين. بينما خطف اأتالنتا فوزاً بغاية الأهمية يف الوقت 
الثاين لأتالنتا من ثلث  اأر�س م�ضيفه جنوى 2-1، وهذا الفوز  القاتل من 
مباريات بعد هزميته من تورينو 3-2 يف املرحلة الفائتة، لريفع ر�ضيده اإىل 
الكولومبي  و�ضّجل  نقاط،  اأربع  عند  جنوى  ر�ضيد  جتمد  فيما  نقاط  �ضت 
البديل لوي�س مورييل هدف التقدم لأتالنتا من ركلة جزاء يف الدقيقة 64، 
الأوىل  الدقيقة  يف  اأي�ضاً  ركلة جزاء  من  كري�ضيتو جلنوى  دومينيكو  وتعادل 
من الوقت ال�ضائع للمباراة، لكن الكولومبي الآخر دوفان زاباتا ح�ضم اللقاء 
ل�ضالح اأتلنتا بهدف يف الدقيقة اخلام�ضة من الوقت ال�ضائع ليخطف فوزاً 
اأبطال  دوري  يف  الكرواتي  زغرب  دينامو  م�ضيفه  اأمام  مباراته  قبل  مهماً 
اأوروبا غدا. وعلى غرار املواجهة الأخرية بني الفريقني حني فاز �ضبال بني 
تقدم  اأن  بعد  لزيو  خ�رش  الأخرية،  قبل  الدقيقة  يف  بهدف   0-1 جماهريه 
بالهدف الثالث لت�ضريو اإميوبيلي هذا املو�ضم من ركلة جزاء، قبل اأن يعادل 
يف  الفوز  يخطف  ثم  بيتانيا  اأندريا  عرب  الثاين  ال�ضوط  يف  الأر�س  �ضاحب 
كورتيت�س،  يا�ضمني  ال�ضلوفيني  بف�ضل  ال�ضائع  الوقت  من  الثانية  الدقيقة 
وبغياب لعبه اجلديد »امل�ضاغب« ماريو بالوتيلي املوقوف للمباريات الأربع 
منذ  الأوىل  للمرة  الأ�ضواء  دوري  اإىل  العائد  بري�ضيا  مني  للمو�ضم  الأوىل 

2010-2011، بنف�س م�ضري لزيو وخ�رش اأمام �ضيفه بولونيا 4-3.

�سالكه ي�سحق بادربورن يف �لبوند�سليغا
على  بتغلبه  الأملاين  الدوري  يف  املو�ضم  هذا  الثاين  فوزه  �ضالكه  حقق 
تاألق  �ضهدت  مباراة  مقابل هدف يف  اأهداف  بخم�ضة  بادربورن  م�ضت�ضيفه 
اأحرز  والذي  حارث  اأمني  ال�ضاب  املغربي  واملنتخب  الفريق  و�ضط  لعب 
الرابعة  املرحلة  ختام  5-1 يف  بادربورن  م�ضت�ضيفه  �ضالكه  �ضحق  هدفني، 
من دوري الدرجة الأوىل الأملاين، وتقدم اأ�ضحاب الأر�س يف البداية بعد 8 
دقائق من �ضافرة البداية بف�ضل الربازيلي كويل اأوليفريا �ضوزا، قبل اأن يرد 
ال�ضيف بخما�ضية تناوب على ت�ضجيلها ال�ضنغايل �ضاليف �ضانيه يف الدقيقة 
الدقيقتني 71  اأمني حارث يف  الدقيقة 49 واملغربي  33 و�ضوات �رشدار يف 
و85 والبديل الرتكي اأحمد كوتو�ضو يف الدقيقة 83، وحقق �ضالكه فوزه الثاين 
توالياً يف الدوري بعدما كان اأ�ضقط هرتا برلني بثلثية نظيفة يف املرحلة 
ال�ضابقة، رافعاً ر�ضيده اإىل 7 نقاط يف املركز ال�ضاد�س بفارق الأهداف عن 
اإىل  العائد  بادربورن  ف�ضل  فيما  ليفركوزن،  وباير  مون�ضنغلدباخ  بورو�ضيا 
 17 املركز  يف  يتيمة  بنقطة  مكتفياً  الأول  فوزه  حتقيق  يف  الأوىل  الدرجة 

قبل الأخري.

مار�سيليا يثور على موناكو يف قمة »�لليغ1«
تاأخر بهدفني  اأن  اأوملبيك مار�ضيليا الطاولة على م�ضيفه موناكو بعد  قلب 
ليفوز 4-3 الأحد حل�ضاب املرحلة اخلام�ضة من الدوري الفرن�ضي وذلك يف 
اأمتع قمة كروية يف »الليغ 1« منذ بداية املو�ضم، على ملعب »لوي�س الثاين« 
قوية  بداية  الأر�س  �ضاحب  �ضّجل  الثاين،  اإلبري  موناكو  اأمري  اأنظار  واأمام 
بعد اأن تقدم بهدفني ب�ضم عليهما الفرن�ضي ذي الأ�ضول التون�ضية و�ضام بن 
يدر ثنائية، لكّن ال�ضيوف عادوا من بعيد مبهرجان تهديفي حمل يف طياته 
رباعية كاملة دّونها كل من الأرجنتيني داريو بينيديتو بثنائية وفالري جريمان 
الهدف  توقيع  من  بالدي  كايتا  ال�ضنغايل  متكن  ثم  ومن  باييت،  ودمييرتي 
الثالث ملوناكو، هذا الأخري الذي كاد يف اأكرث من منا�ضبة اأن يعّدل النتيجة 
خا�ضة عرب املهاجم اجلزائري اإ�ضلم �ضليماين الذي ا�ضطدم بتميز احلار�س 
�ضتيف مانداندا. بهذا الفوز الثمني خارج قواعده �ضعد مر�ضيليا اإىل املركز 
الرابع بر�ضيد 10 نقاط متخلفاً بفارق الأهداف عن كل من نانت الثالث ورين 
الثاين وبنقطتني عن باري�س �ضان جريمان �ضاحب الريادة، اأّما موناكو فقد 

وا�ضل التقهقر بتجّمد ر�ضيده عند نقطتني فقط يف املركز 19.

اإ�ضبيلية  فريق  حقق 
اأمام  �ضعباً  انت�ضاراً 
ديبورتيفو  م�ضيفه 
ام�س  اأول   0-1 األفي�س 
من  الرابعة  اجلولة  يف 
الدوري الإ�ضباين، و�ضجل 
جوردن  خوان  اللعب 
الوحيد،  املباراة  هدف 
الأندل�ضي  الفريق  ويحتل 
بر�ضيد  الدوري  �ضدارة 
عن  متقدماً  نقاط   10
الو�ضيف،  اأتليتكو مدريد 
وبـنقطتني  واحدة  بنقطة 
الثالث  مدريد  ريال  عن 
بر�ضلونة  عن  نقاط  و3 

اخلام�س.
ملعب  من  غرناطة  وعاد 
الثاين  بفوزه  فيغو  �ضلتا 
التي  ال�ضابعة  ونقطته 
خلف  مبا�رشة  جعلته 
اللقب  حامل  بر�ضلونة 
وذلك  الرتتيب  وخام�س 

بهدفني  عليه  بتغلبه 
�ضان�ضيز  جلرمان 
والفنزويلي يانغل هرييرا، 
ا�ضطرار  من  م�ضتفيدا 
�ضاحب الأر�س اىل اإكمال 
اللقاء بت�ضعة لعبني بعد 
�ضاينز  خورخي  طرد 
وفران بلرتان، وكان اللون 
ريال  ح�ضة  من  الأحمر 

مع  مباراته  يف  بيتي�س 
اأكمل  اإذ  خيتايف،  �ضيفه 
لعبني  بت�ضعة  اللقاء 
اأي�ضا بعد طرد الربتغايل 
ولورنزو  كارافاليو  وليام 
جتنب  لكنه  مورون، 
اأدرك  بعدما  الهزمية 
جزاء  ركلة  من  التعادل 
تقدم  اأن  بعد  خلواكني، 

الدقيقة  منذ  ال�ضيوف 
اأي�ضا  جزاء  ركلة  من   15

نفذها خاميي ماتا.
فاز  اأخرى،  مباراة  ويف 
م�ضيفه  على  اإ�ضبانيول 
وجاءت   ،1-2 اإيبار 
يف  املباراة  اأهداف 
فافتتح  الثاين،  ال�ضوط 
اأ�ضحاب الأر�س الت�ضجيل 

رامي�س،  اإيفان  بف�ضل 
ال�ضيوف  يقلب  اأن  قبل 
غ�ضون  يف  النتيجة 
بهدف  دقائق  ثلث 
الأرجنتيني  عرب  التعادل 
وهدف  فرييرا،  فاكوندو 
غرانريو  لإ�ضتيبان  ثاٍن 
خللهما  من  خطفوا 
ورفع  الثلث،  النقاط 
حقق  الذي  اإ�ضبانيول 
املو�ضم  هذا  الأول  فوزه 
وهزميتني  تعادل  بعد 
نقاط  اأربع  اإىل  ر�ضيده 
وجتمد   ،16 املركز  يف 
نقطة  عند  اإيبار  ر�ضيد 
يتيمة يف املركز 19 قبل 
تعادل وثلث  الأخري من 
هزائم، وتعادل بلد الوليد 
لبابلو  بهدف  واأو�ضا�ضونا 
هدف  مقابل  هريفيا�س، 

لروبرتو اإيبانييز.
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�إ�سبيلية يتجاوز �أالفي�ش ويعتلي �سد�رة �لليغا

زيد�ن ي�ستعد الإطالق BBH �أمام �لبي �أ�ش جي

و�تفورد يقلب �لطاولة على �أر�سنال ويفر�ش �لتعادل
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�سدر عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات

الثمان" الَكِلم  "ر�سالة 
لل�سيخ ح�سني املر�سفي

�سدر عن املركز العربي للأبحاث ودرا�سة ال�سيا�سات كتاب ر�سالة الَكِلم الثمان لل�سيخ ح�سني 
املر�سفي، حّققه وقدم له خالد زيادة. �سدرت هذه الر�سالة يف عام 1881، وي�ستعر�ض 

فيها املر�سفي ثماين كلمات جرت على األ�سنة النا�ض، فارتاأى �سرحها، وهي: الأمة، والوطن، 
واحلكومة، والعدل، والظلم، وال�سيا�سة، واحلرية، والرتبية، من وجهة نظر عامل اأزهري 
منفتح على الأفكار اجلديدة. ومن خلل ال�سروح، يقدم حتليلاً للواقع امل�سري عرب نظرة 

نقدية تتناول الأو�ساع ال�سيا�سية والقت�سادية والجتماعية. ومثل جميع كّتاب تلك 
املرحلة، يركز على اأهمية الرتبية ب�سفتها عامل نهو�ض، ويفرد لها احلّيز الأكرب من ر�سالته.

وكالت

ثماين كلمات
الر�سالة، يدرج زيادة  يف تقدميه 
ثم  املر�سفي،  لل�سيخ  ترجمة 
مبّيًنا  نف�سها  الر�سالة  يتناول 
ال�سكل،  حيث  من  حتاول،  اأنها 
كلمات  ثماين  معاين  ت�رشح  اأن 
جارية على األ�سنة النا�س، لهجوا 
بذكرها يف هذه الأوقات، »ويبداأ 
للفظ  ب�رشحه  مبا�رشة  ال�سيخ 
من  يقرب  ما  له  فيفرد  ’الأمة‘ 
اثنتي ع�رشة �سفحة، ثم ’الوطن‘ 
اللفظ  من  بقليل  اأقل  فيعطيه 
الثالث،  اللفظ  اأما  ال�سابق. 
خم�س  فيعطيه  ’احلكومة‘،  وهو 
املكون  الكتاب  من  �سفحات 
ثم  �سفحة.  و�ستني  ثماٍن  من 
يُعطي لثالثة األفاظ هي: ’العدل‘ 
يزيد  و’الظلم‘ و’ال�سيا�سة‘ ما ل 
اثني  اأو  �سفحة،  ن�سف  على 
يتحدث  ثم  فقط.  �سطًرا  ع�رش 
�سفحتني:  يف  ’احلرية‘  عن 
يقل  ما  )اأي  الكتاب  بقية  ويفرد 
عن ن�سفه بقليل( للفظ ’الرتبية‘، 
بالرتبية  املتعلق  الف�سل  ويق�سم 
اإىل ثالثة اأق�سام متفاوتة يف عدد 

ال�سفحات«.

ل خطة واحدة
»ل  الكتاب  اأن  زيادة  ي�ستنتج 
من  واحدة  خطة  على  يجري 
حيث ترتيب مو�سوعاته. كما اأن 

املوؤلف ل يلتزم عنوان املو�سوع 
بل  يعاجله،  الذي  الف�سل  اأو 
اأخرى  مو�سوعات  اإىل  يتطرق 
مو�سوعات  اإىل  ذاتها  هي  جتره 
نعتقد  اأن  لنا  ولي�س  خمتلفة. 
�رشح  فقط  هو  الكتاب  باأن 
كان  واإن  حمددة،  مل�سطلحات 
العنوان الرئي�س يوحي بذلك، بل 
الكتاب، اإ�سافة اإىل ذلك، حماولة 
اجتماعية  م�سائل  عن  لالإجابة 

عامة وبيان كيفية اإ�سالحها«.

حت�سني اأ�سلوب الإن�ساء 
والكتابة العربية

الف�سحى؛  الكتاب  يلتزم 
»جعل  زيادة  بح�سب  فاملر�سفي 
الإن�ساء  اأ�سلوب  حت�سني  مهمته 
ذلك،  مع  لكن  العربية،  والكتابة 
جند بع�س تراكيب اجلمل وبع�س 
العبارات تقرتب من العامية، مع 
وهي  الدارجة،  الألفاظ  بع�س 
غري كثرية على العموم يف جممل 
ذلك  نعزو  اأن  وميكن  الر�سالة. 
متت  التي  التاأليف  طريقة  اإىل 
اأ�سلوب  فجاء  الن�س،  اإمالء  عرب 
امل�سافهة  لغة  من  قريبًا  الكتابة 
واملحادثة. ويرتدد هذا الأ�سلوب 
الكتاب،  �سفحات  امتداد  على 
ي�ستخدم  املوؤلف  اأن  اإىل  اإ�سافة 
املجادلة،  اأ�سلوب  اأحياًنا 
باأن  تف�سريه  ميكن  الذي  الأمر 
بع�س  �ساده  قد  الإمالء  وقت 

النقا�س«.

اأثر خلدوين
الر�سالة  حتقيقه  يف  زيادة  يجد 
ال�سكل  يف  حا�سًما،  تاأثرًيا 
ابن  ملقدمة  امل�سمون،  ويف 
الذي طبع  التاأثري  »هذا  خلدون، 
ح�سني  الأزهري  ال�سيخ  فكر 
املر�سفي وانعك�س بو�سوح على 

�سائر الر�سالة«.
للمر�سفي  يقدم  خلدون  فابن 
الدول  انحطاط  عن  فكرًة 
انهيارها  لتحليل  ومنهًجا 
يتحدث  التي  والدول  وتال�سيها. 
وليدة  هي  مقدمته  يف  عنها 
الذي  ذاته  الإ�سالمي  املجتمع 
على  اأحواله  املر�سفي  ي�ستجلي 
ويفيد  الزمن.  تقادم  من  الرغم 
املر�سفي من حتليل ابن خلدون 
ليحلل ف�ساد املجتمع امل�رشي 
وانحالله، »ويجد اأن الفالحني، 
ي�سميهم  كما  اأو  م�رش،  �سعب 
العمال يف الزراعة، كانوا واقعني 
حتت �سغط واإف�ساد ثالث فئات 
هي: املماليك والعرب والعمد. 
وي�ستخدم تعبري )العرب( لي�سري 
به اإىل القبائل والع�سائر، مبالًغا 

يف ت�سخيم دورهم«.

و�سف الواقع بل تزيني
املر�سفي  يقدم  زيادة،  بح�سب 
للواقع  حتلياًل  الكتاب  يف 
على  ينطبق  امل�رشي 
م�سابهة  اأخرى  جمتمعات 
»وهذا  واإ�سالمية،  عربية  من 

التحليل الذي يقدمه ينطلق من 
ال�سديد،  الفقر  الأمور:  حقائق 
باأو�سع  حلق  الذي  والإرهاق 
املتنفذين،  وت�سلط  الفئات، 
الدين،  رجال  ونفاق  وجهل 
واقع  عن  تقريًرا  لنا  فيعر�س 

احلال دون متويه اأو تزيني«.
ر�سالة  »تتميز  زيادة:  يكتب 
الكلم الثمان اإًذا بواقعية �سارمة 
البالد  اأحوال  تخلف  من  ناجتة 
ونابعة  والأخالق،  والأعمال 
بعدم  ينظر  كونه  من  ا  اأي�سً
خالل  التطورات  اإىل  الر�سى 
حقب طويلة، ما اقت�سى القبول 
الظامل  واحلاكم  الواقع  بالأمر 
اأر�س  وانح�سار  العتاة  واجلباة 
الإ�سالم والبتعاد عن املعروف 
ي�سف  لذلك  املنكر،  ومزاولة 
ال�سيخ هذا الواقع ويربره تربيًرا 
ال�سريورة  بهذه  ويقبل  منطقًيا، 
الظروف،  تعاقب  اأمالها  التي 
فياأمل باإ�سالح الأحوال اإ�سالًحا 
يقود  ول  النظام  عن  يخرج  ل 
اإىل الفتنة، فيقبل بعدم التكافوؤ 
الظلم  ويرف�س  والتنا�سف، 
النا�س  تعطيل  اإىل  يوؤدي  الذي 
الف�ساد  وف�سو  اأعمالها  عن 

والبتعاد عن الأخالق«.

نقد للإ�سلح
يوجه املر�سفي �سهام نقده اإىل 
وطبقاته  املجتمع  فئات  جميع 
وطوائفه، وكل جمالت الأعمال 

العالقات  واأ�سكال  وال�سنائع، 
ال�سائدة بني النا�س، من الت�سلط 
واجلهل  الإن�سانية  وغياب 
بالأخالق.  واجلهل  بامل�سالح 
دون  من  بالنقد  ير�سى  ل  لكنه 

حتديد كيفية الإ�سالح.
بح�سب  بد  »ل  زيادة:  يكتب 
املر�سفي، من حتديد، بطريقة 
اجلميع،  على  فهمها  ي�سهل 
الطرائق وال�سبل التي من خاللها 
وبهذا  الأمة.  اإ�سالح  ميكن 
لديه  اأن منيز  اخل�سو�س ميكن 
منا�سبات  يف  يتقاطعان  خطني 
اإىل  يتوجه  الأول،  متعددة: 
النا�س عامة يف اأمورهم وكيفية 
والثاين  واإ�سالحها،  ت�رشيفها 
واملعرفة  الراأي  اأهل  اإىل  يتجه 
واملربني؛ اإذ يرى اأن مهمته هي 
اإ�سالح مرافق احلياة جميعها، 
م�ستمر  انتقال  يف  جنده  ولهذا 
اإىل  اخلا�س  من  ومت�ساعد 
الكلي،  اإىل  اجلزئي  ومن  العام، 
ومن الأمة اإىل الفرد. فهو حني 
يتحدث عن الوطن مثاًل، يجعله 
ا وعاًما، وي�سهب يف �رشح  خا�سً
من  كل  اإ�سالح  كيفية  وحتديد 

اخلا�سة والعامة«.
يف  در�س  املر�سفي  ح�سني 
يف  ب�رشه  فقد  وكان  الأزهر 
اإجازته،  وبعد  الثالثة.  �سن 

الأدب  كتب  لطالبه  يقراأ  كان 
مبارك،  علي  عّينه  والنحو. 
يف  اأ�ستاًذا  املعارف،  ناظر 
يف  افتتاحها  بعد  العلوم  دار 
لتدري�س  فتفّرغ   ،1871 عام 
اإ�سافة  واآدابها.  العربية  اللغة 
له:  الثمان«،  الكلم  »ر�سالة  اإىل 
العلوم  اإىل  الأدبية  »الو�سيلة 
امل�سرت�سد  و«دليل  العربية«، 
يف فن الإن�ساء«. تعلّم الفرن�سية 

بطريقة »بريل«.
زيادة  خالد  وحتقيق:  تقدمي 
يف  وباحث  جامعي  اأ�ستاذ 
والجتماعي.  الثقايف  التاريخ 
لبنان  �سفري  من�سب  �سغل 
العربية،  م�رش  جمهورية  يف 
ومندوب لبنان الدائم يف جامعة 
 .)2016-2007( العربية  الدول 
بريوت،  فرع  مدير  حالًيا  هو 
لالأبحاث  العربي  املركز 
ودرا�سة ال�سيا�سات. �سدر له عن 
واحلداثة  »امل�سلمون  املركز: 
الأوروبية«، و«�سجالت املحكمة 
العثمانية:  الفرتة   - ال�رشعية 
وله  وامل�سطلح«.  املنهج 
»الكاتب  املوؤلفات:  من  العديد 
و«اخل�سي�س  وال�سلطان«، 
يف  والف�ساد  الرقابة  والنفي�س: 
الإ�سالمية«. كما حّقق  املدينة 

العديد من الن�سو�س.

من تنظيم �سالون م�سر املبدعة »هنا القاهرة« الثقايف

االحتفال بذكرى ميالد ال�ساعر �سيد حجاب 
يف االأوبرا امل�سرية

امل�رشية،  الأوبرا  ت�ستقبل 
ال�ساعر  ميالد  بذكرى  احتفالً 
 24 يوم  حجاب،  �سيد  الكبري 
تنظيم  من  اجلاري،  �سبتمرب 
»هنا  املبدعة  م�رش  �سالون 

القاهرة« الثقايف.
عامية  �ساعر  حجاب  و�سيد 
اأ�سعاره  بكتابة  عرف  م�رشي 
امل�رشية  العامية  باللهجة 
الدرامية  الأعمال  من  للكثري 
امل�رشية،  والتلفزيونية 
اخلام�س  الأربعاء  يوم  تويف 
عام  جانفي    من  والع�رشون 

.2017
كانت  الأوبرا،  دار  وبح�سب 

مدينة  يف  حجاب  �سيد  لن�ساأة 
الدقهلية  مبحافظة  املطرية 
�سغرية  �سيادين  مدينة  وهي 
املنزلة  بحرية  �سفاف  على 
وبدا  �سعره،  يف  كبري  تاأثري 
ذلك وا�سًحا منذ ديوانه الأول 

»�سياد وجنيه«.
ال�ستينيات  منت�سف  ويف 
احتفى  املا�سي  القرن  من 
ل�سيد  ديوان  باأول  املثقفون 
حجاب، وبعده انتقل اإىل النا�س 
عرب الأثري من خالل جمموعة 
الربامج الإذاعية ال�سعرية »بعد 
يا  و«عمار  وال�سالم«  التحية 
م�رش«، و«اأورك�سرتا«، وقد كان 

الربنامج  معه  يقدم  الأبنودي 
منهما  كل  بالتناوب،  الأول 
فرتة  وبعد  يوماً   15 يقدمه 
يقدم  منهما  كل  وبداأ  انف�سال 

برناجماً منف�ساًل.
اإعداد  من  الحتفالية  وتاأتى 
الدين،  �سعد  اآمال  واأ�رشاف 
جمد  الدكتور  عام  واإ�رشاف 
الحتفالية  وي�سارك يف  �سابر، 
عبد  �سمرية  القديرة  الفنان 
اجل�رشى،  ومرفت  العزيز، 
وتقدمي ال�ساعر حممد بهجت، 
ماهر  الفنان  ومب�ساحبة 

حممود وفرقته املو�سيقية.
 وكالت 

�سدور كتاب »وادي الرافدين« للكاتب 
جميل مو�سى النجار

�سدر حديثاً عن دار الرافدين 
»وادي  كتاب  بريوت،  يف 
الدكتور  للكاتب  الرافدين« 

جميل مو�سى النجار.
الكتاب  هذا  ف�سول  تدور 
ومباحثه حول روؤى يف فل�سفة 
الرافدين  وادي  بالد  تاريخ 
جمموعها  يف  ت�سّكل  القدمي، 
اجلغرافية  اأن  مفادها  قراءة 
الطبيعية املتميزة لهذه البالد، 
جغرافياً  كياناً  اأفرزت  التي 
تف�سله  وم�ستقاًل  موحداً 
وال�سحارى  اجلبال  حواجز 
له،  املجاورة  البلدان  عن 
كانت حتدو مبلوكها وحكامها 
توحيدها  على  القدامى 
مركزية  دولة  يف  �سيا�سياً 

مع  يتماثل  توحيداً  واحدة 
وبدفع  اجلغرافية،  وحدتها 
احل�سارية  باملنجزات  اأي�ساً 
والو�سط  اجلنوب  يف  ل�سكانها 
التكامل  نحو  وال�سمال 

والن�سهار يف بوتقة واحدة.
وقد متخ�ست عن هذه القراءة 
للتاريخ  الفل�سفية  الفكرية 
من  جملة  القدمي  الرافديني 
النتائج التي تدح�س ادعاءات 
العراق  وحدة  مع  تتقاطع 
فيها  كادت  التي  التاريخية، 
الرافدين  وادي  بالد  حدود 
يف منت�سف الألف الثالث قبل 
خارطة  مع  تتطابق  امليالد 

الدولة العراقية املعا�رشة.
وهي ادعاءات اأطلقت لتحقيق 

اأهداف �ستى يت�سدرها هدف 
وجتزئته.  العراق  تفتيت 
ارتفع  ما  اأخطرها  وكان 
الحتالل  مع  بالتزامن  �سوته 
�سنة  يف  للعراق  الأمريكي 

.2003
اأي�ساً  القراءة  هذه  ومتخ�ست 
وقائع  الإفتئات على  يّرد  عما 
املوغلة يف  التاريخ ومعطياته 
حمل  الذي  الإفتئات  القدم.. 
ف�ساًل  الأكادمييني،  بع�س 
اإطالق  على  ال�سيا�سيني،  عن 
دعوات لنف�سال اأجزاء ومدن 
وكيانه  العراق  من  هي  مهمة 
الواحد  واحل�ساري  ال�سيا�سي 
يف ال�سميم منذ اآلف ال�سنني.

وكالت 
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وكاالت

�أحد  -وهو  �رشيعة  �أبو  ويدرك 
�شتة �أفر�د ي�شكلون �لطاقم �لفني 
�ملخطوطات  ترميم  مل�رشوع 
�لعلمية  �لقيمة  عليها-  و�حلفاظ 
�ملخطوطات،  لهذه  و�لتاريخية 
على  �شديد�  حر�شا  ويبدي 
قالبا  �شديد  برفق  معها  �لتعامل 
بعد  �لأخرى  تلو  ورقة  �أور�قها 

تنظيفها باأدو�ت ومو�د ب�شيطة.
كنز من �ملخطوطات

وزمالئه  �رشيعة  �أبو  رحلة  بد�أت 
�مل�رشوع  مع  �أ�شهر  �شتة  منذ 
�ملخطوطات  د�ئرة  تنفذه  �لذي 
�لأوقاف  وز�رة  يف  و�لآثار 
مع  بالتعاون  �لدينية  و�ل�شوؤون 
�لكلية �جلامعية للعلوم �لتطبيقية 
بدعم من موؤ�ش�شة �لأمري كالو�س 
يف هولند�، وذلك بهدف �حلفاظ 
�لتي  �ملخطوطات  هذه  على 
�مل�رشوع  على  �لقائمون  ي�شفها 
بالكنز �لذي ميّثل ذ�كرة فل�شطني 

�حلّية.
�لطاقم  �إن  �رشيعة  �أبو  وقال 
مكثفة  لتدريبات  خ�شع  �لفني 
ترميم  م�رشوع  �نطالق  قبل 
عليها  و�حلفاظ  �ملخطوطات 
على  �لأوىل  �لتجربة  بو�شفها 
ويحتاج  غزة،  قطاع  م�شتوى 

�لرتميم  يف  �لعاملون  �لفنيون 
خاللها ملو��شفات ومعايري خا�شة 
للتعامل مع �ملخطوطات، و��شفا 
حال �ملخطوطات بال�شيئة للغاية 
و�لإهمال  �لبيئة  عو�مل  نتيجة 
وغياب �ملعاجلة ل�شنو�ت طويلة، 
�إن ترميمها يحتاج �إىل دقة  وقال 

عالية وعناية فائقة.
�أن  �رشيعة  �أبو  و�أو�شح 
من  م�شنوعة  �ملخطوطات 
كتب  متينة  و�أور�ق  طبيعي  جلد 
طبيعية،  مو�د  من  باأحبار  عليها 
عدة،  مبر�حل  مير  ترميمها  و�أن 
�خلارجي  �جللد  بتنظيف  تبد�أ 
وكرميات  �لقطن  با�شتخد�م 
�لأور�ق  تنظيف  يتم  ثم  ترطيب، 
و�لأتربة  �لغبار  من  �لد�خلية 
بو��شطة  بها  �لعالقة  و�حل�رش�ت 
�لأدو�ت  ت�شبه  ومعد�ت  �لفر�شاة 

�لطبية �لتي ي�شتخدمها �لأطباء.
و�أ�شاف �أنه يتم يف مرحلة لحقة 
وتعقيمها  �ملخطوطة  تطهري 
مبحاليل خا�شة قبل و�شولها �إىل 
�ملرحلة �لأخرية حيث تتم �إعادة 
�لدولية  �ملعايري  ح�شب  تخزينها 
حمكمة  �شناديق  يف  بو�شعها 
�لأحما�س  من  وخالية  �لإغالق 

و�لرطوبة.
معوقات �لحتالل �ل�شهيوين

�حلفاظ  م�رشوع  م�رشفة  قالت 

�جلامع  يف  �ملخطوطات  على 
حنني  �ملهند�شة  �لكبري  �لعمري 
�لعم�شي �إن �ملنهجية �ملتبعة يف 
مر�حل  ثالث  تت�شمن  �مل�رشوع 
�لطارئ  �لتدخل  هي:  رئي�شية 
و�إعد�د  �ملخطوطات،  لرتميم 
و�إعادة  منها،  �إلكرتونية  ن�شخ 
تخزينها، ح�شب �ملعايري �لدولية 
للحفاظ على عمر �ملخطوطات.
�مل�رشوع  �أن  �لعم�شي  و�أو�شحت 
خمطوطة   200 ترميم  ي�شتهدف 
ترميم  من  �لنتهاء  مت  و�أنه 
�لأوىل  �ملرحلة  �شمن  ن�شفها 
�ملرحلة  �شمن  �لعمل  ويتم 
ترميم  ��شتكمال  على  �لثانية 
بالتز�من  �ملخطوطات  باقي 
موقع  على  ورفعها  �أر�شفتها  مع 

خ�شي�شا  ت�شميمه  مت  �إلكرتوين 
�ملخطوطات  هذه  تكون  كي 
يف  للباحثني  خالله  من  متاحة 

�أنحاء �لعامل.
معوقات  �أن  �لعم�شي  وك�شفت 
على  �لقائمني  و�جهت  عديدة 
�لأدو�ت  غياب  �أهمها  �مل�رشوع، 
�ملخطوطات،  ل�شيانة  �لالزمة 
�حل�شار  ب�شبب  »�نتظرنا  وقالت 
لكي  �شهور�  �ملعابر  و�إغالق 
ت�شلنا �أدو�ت متخ�ش�شة و�نتظرنا 
للح�شول على جهاز  �أ�شهر  �أربعة 
باأر�شفة  �خلا�س  �ل�شوئي  �مل�شح 

�ملخطوطات �إلكرتونيا«.
قيمة تاريخية وعلمية

�ملخطوطات  د�ئرة  مدير  يقول 
عبد  �لأوقاف  وز�رة  يف  و�لآثار 

جمموعة  �إن  ها�شم  �أبو  �للطيف 
خمطوطات مكتبة �جلامع �لعمري 
يف  �ملخطوطات  �أهم  من  تعد 
فل�شطني، و�إن ن�شاأة �ملكتبة تعود 
�إىل 700 عام على يد �أحد �أعظم 
�لإ�شالمي  �لع�رش  يف  �ل�شالطني 
�لذي  بيرب�س  �لظاهر  �لو�شيط 

كان حمبا لغزة و�أهلها.
و�أو�شح �أبو ها�شم �أن هذه �ملكتبة 
�لعلم  معاقل  من  معقال  كانت 
جنوبي  يف  مهًما  ثقافيا  ومعهد� 
�إحيائها  �إعادة  وتوىل  فل�شطني، 
مدينة  موؤرخ  زمنية  حقبة  يف 
غزة �ل�شيخ عثمان �لطّباع وكانت 
م�شادر  يف  ورد  -كما  حتتوي 
�ألف   20 حو�يل  على  خمطوطة- 

كتاب.
�لكتب  هذه  من  كثري�  �إن  وقال 
تبددت ب�شبب �ل�رشقة و�حلروب، 
و�إن حمتويات منها �نتقلت خالل 
و�لنتد�ب  �لفرن�شية  �حلملة 
باري�س  يف  ملكتبات  �لربيطاين 
�أثري  �أهمها م�شحف  ولندن، من 
كبري كتبه �أحد علماء مدينة غزة 
�لعلمي  �شع�شاعة  �أحمد  �ل�شيخ 
�أن  قبل  بريطاين  جرن�ل  و�رشقه 
غزة  �إىل  �إعادته  يف  م�رش  تنجح 

بعد حو�يل 60 عاما.
و�أكد �أبو ها�شم �أن �ملكتبة ل تز�ل 
تزخر مبئات �لكتب و�ملخطوطات 

�لتي ل تتوفر يف مكتبات  �لنادرة 
و�حلروب،  �ل�رشقات  رغم  �لعامل 
معظم  على  تتوزع  عناوينها  و�أن 
و�حلياتية  �لإ�شالمية  �لعلوم 
و�لطب  و�لبالغة  �لعربي  و�لأدب 
و�جلغر�فيا  و�لتاريخ  و�لفلك 
و�لتي يعود تاريخ كتابتها لع�رش�ت 

ومئات �ل�شنني.
وقال �إن من �أهم هذه �ملخطوطات 
�لغّزي  اعة  ُزَقّ �بن  ديو�ن  �لنادرة 
غزة-  وعلماء  �شعر�ء  -�أحد 
هجري   724 عام  فيها  �ملولود 
و�ملتخ�ش�س يف �لطب و�لت�رشيح 
و�لفلك و�لأدب و�لذي يعد ديو�نه 

وثيقة �أدبية تاريخية.
قطعة  �لديو�ن  ها�شم  �أبو  و�عترب 
ناطقة  تاريخية  ووثيقة  �أدبية 
وقرى  مدن  وعر�قة  باأ�شالة 
�لتاريخية  باأ�شمائها  فل�شطني 
قاطعا  ودليال  �حلقيقية، 
�ملقولة  �فرت�ء�ت  كذب  على 
�أر�س  �أن  تدعي  �لتي  �ل�شهيونية 
�أهلها  من  خالية  كانت  فل�شطني 
عن  حية  �شورة  من  يحتويه  ملا 
و�لأزهار  و�لقرى  و�ملدن  �لنا�س 
�إ�رش�ئيل  �أن  موؤكد�  و�ملروج، 
�إعاقة   2002 �لعام  منذ  تعمدت 
م�رشوع ترميم هذه �ملخطوطات 
و�لأدو�ت  �ملو�د  توريد  منع  عرب 

�لالزمة.

خمطوطات غزة..

 حماولة لرتميم كنز علمي يعود للقرون الو�سطى
يق�سي اأحمد اأبو �سريعة �ساعات طويلة يعمل خاللها بجهد كبري وعناية فائقة يف ترميم خمطوطة واحدة من بني مئات املخطوطات التاريخية التي تزخر بها 

مكتبة اجلامع العمري الكبري، اأحد اأعرق امل�ساجد االأثرية يف مدينة غزة.

ترجمة مها حممود �سالح
»ناب اأبي�ض« للروائي الأمريكي 

جاك لندن يف ترجمة جديدة
�لتنوير  د�ر  عن  حديثاً  �شدر 
جديدة  ترجمة  بريوت،  يف 
للرو�ئي  �أبي�س«،  »ناب  لرو�ية 
�لأمريكي جاك لندن )1876-
مها  ترجمة  من   ،)1916

حممود �شالح.
 White Fang»و«ناب �أبي�س
رو�ية للكاتب �لأمريكي جاك 
�ملوجودة  و�ل�شخ�شية  لندن، 
يف �لعنو�ن هي كلب ذئب برى، 
مت ن�رشها يف �لبد�ية م�شل�شلة 
يف جملة �آوتينج، مت ن�رشت يف 

عام 1906 ككتاب.
�أحد�ث  تدور  �لد�ر،  وبح�شب 
يوكون يف  �لق�شة يف مقاطعة 
�لذهب  حمى  خالل  كند�، 
ت�شعينات  يف  كلوند�يك  يف 
وتروى  ع�رش  �لتا�شع  �لقرن 
�لأبي�س،  �لناب  تدجني  رحلة 
لعمل  مر�آة  �لرو�ية  وتعترب 
�لربية«  »ند�ء  �ل�شهري  لندن 
�أليف  كلب  ق�شة  تروى  �لتي 
غر�ئز  فيتتبع  �ختطافه،  يتم 
يبقى  لكي  �لربيني  �أ�شالفه 
و�شط  �حلياة  قيد  على 

�لأحر��س.
�أجز�ء  �أغلب  رو�ية  ومتت 
نظر  وجهة  من  �لكتاب 
لـ  �أتاح  ما  �لأبي�س«  »�لناب 
روؤية  عن  يتكلم  �أن  »لندن« 

�حليو�نات للعامل �لذي تعي�س 
للب�رش،  نظرتها  وكذلك  به، 
د�خل  �لعنف  �لرو�ية  وتدر�س 
عامل �حليو�نات �لربية وعامل 
�لب�رش �لذي مياثله يف �لعنف، 
�أي�شاً  �لكتاب  وي�شتك�شف 
كالأخالق  معقدة  مو�شوعات 

و�لفد�ء.
عدة  �لرو�ية  �قتبا�س  ومت 
مر�ت على �ل�شا�شة، مبا فيها 
بطولة  من   1991 عام  فيلم 

�إيثان هوك.
وولد جاك لندن، عام 1876 يف 
�أمريكا، ومات هناك يف 1916، 
كتاباته  يف  لندن  جاك  ويركز 
بني  �لطبقي  �ل�رش�ع  �أن  على 
�أمر  و�لر�أ�شماليني  �لعمال 
طو�ل  يروج  وهو  منه،  بد  ل 
�ل�شرت�كية،  لالأفكار  عمره 
�لقادمة،  �لعمالية  و�لثورة 
�لنظام  با�شتمر�ر  ينتقد  وكان 
�لقو�نني  ويف�شح  �لر�أ�شمايل، 
ويف�شح  �جلائرة،  �لال�إن�شانية 
للر�أ�شمالية  �ل�شبعية  �خل�شال 
وكان  �لالحمدود،  وج�شعها 
روح  جتديد  �إىل  يدعو 
�ل�شرت�كية دوماً، و�إىل حماية 
�لبيئة وجمال �لطبيعة �لو�هبة 

ل�شعادة �حلياة وبهجتها.
وكاالت 

ترجمة حنان درقاوي، ومراجعة اأحمد املطيلي  

موؤ�س�سة موؤمنون بال حدود ت�سدر قريبًا.. كتاب »احلاجة
 املذهلة اإىل العتقاد«

عنو�ن  حتت  كتاب  قريباً  ي�شدر 
�لعتقاد«،  �إىل  �ملذهلة  »�حلاجة 
من تاأليف جوليا كري�شتيفا، وترجمة 
حنان درقاوي، عن موؤ�ش�شة موؤمنون 

بال حدود.
و�لكتاب ثمرة لقاء جمع �لكاتبة مع 
نا�رش �أعمالها فيما ي�شبه �ملناظرة 
�ل�شائكة،  �لق�شايا  من  عدد  حول 
�حل�شار�ت  و�شد�م  �لأديان  كعودة 

و�لعدمية،  و�لإرهاب  و�لتطرف 
فى  كري�شتيفا  جوليا  تفكر  وفيه 
جدى  ب�شكل  �لإميان  �إىل  �حلاجة 
مار�شته  �لذى  �لإنكار  عن  وبعيد� 
�حلاجة  جتاه  �لغربية  �حلد�ثة 
حللها  و�لتي  لالإن�شان  �ملالزمة 
�لتا�شع  �لقرن  يف  دوركهامي  �إمييل 
�لع�رشين،  �لقرن  ومطلع  ع�رش 

ح�شب موقع �لد�ر.

�لكتاب  يف  كري�شتيفا  جوليا  وتقول 
للتحاليل عن  ��شتمر�ر  تفكريها  �إن 
�لدينية  �لطقو�س  �لإميان،  طبيعة 
و�لقر�بني و�ل�شلو�ت، �إنها تعود �إىل 
ب�شكل  يوؤمن  »�لفكر  با�شكال  قول 

طبيعي«.
ب�شيلفن  كري�شتيفا  جوليا  وولدت 
حمللة  وهي   1941 عام  بلغاريا  يف 
تعمل  فرن�شية،  وفيل�شوفة  نف�شانية 

ديدر  باري�س  بجامعة  كاأ�شتاذة 
خا�شة  كتابا  ثالثني  نحو  ون�رشت 
بارز�ت  ومثقفات  كاتبات  عن 
�شود�ء«،  »�شم�س  موؤلفاتها  من 
�لن�شائية«،  »�لعبقرية  »�لكتئاب«، 
من  و�لكثري  بيزنطة«،  يف  »قتل 
على  �أثرت  �لتي  �لأخرى  �لأعمال 

�حلياة �لفكرية يف فرن�شا و�لعامل.
 وكاالت 

مب�ساركة روائيني، ونقاد، واأكادمييني عرب

ملتقى ال�سارقة لل�سرد ينطلق اليوم الثالثاء يف الأردن
بال�شارقة يف 17  �لثقافة  د�ئرة  تطلق 
�لن�شخة  فعاليات  �جلاري  �شبتمرب 
لل�رشد يف  �ل�شارقة  ملتقى  من   16 �لـ 
مدى  على  عمان،  �لأردنية  �لعا�شمة 
ونقاد،  رو�ئيني،  مب�شاركة  �أيام  ثالثة 
و�أكادمييني عرب و��شت�شافة عدد من 
�أدباء دول �ملهجر، تنفيذ�ً لتوجيهات 
ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة 
حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
�لقا�شمي. وتاأتي ن�شخة ملتقى �ل�رشد 
»�لرو�ية  عنو�ن  حتت  �لعام  هذ� 
و�خل�شائ�س«  �ملاهية   - �لتفاعلية 

تطرح  خم�شة  حماور  على  وت�شتمل 
وتناق�س يف جل�شات �شباحية وم�شائية، 
�لتفاعلية«،  �لرو�ية  »ماهيه  هي 
�لتفاعلية«،  �لرو�ية  يف  �ل�رشد  و«بنية 
و«�لرو�ية �لتفاعلية: �لتقنيات و�لأبعاد 
�جلمالية«، و«�لرو�ية �لتفاعلية و�لنقد 
�لأخري  �ملحور  ياأتي  فيما  �لرقمي«، 
و�أثرها يف  �لتفاعلية  »�لرو�ية  بعنو�ن 

�لرو�ية �لتقليدية«.
بال�شارقة  �لثقافة  د�ئرة  رئي�س  وقال 
»�أ�شبح  �لعوي�س:  حممد  عبد�هلل 
فارقة  لل�رشد عالمة  �ل�شارقة  ملتقى 

يحظى باهتمام �لأدباء �لعرب، وحقق 
�ل�رشدي  �لإبد�ع  تناول  يف  جناحاً 
خالل  من  �حلديثة  مفاهيمه  �شمن 

در��شات وبحوث نقدية متنوعة«.
من  �جلديدة  �لن�شخة  �أن  و�أ�شاف 
مبدعاً   51 م�شاركة  �شت�شهد  �مللتقى 
دول  من  �أدباء  و  وعربياً،  �إمار�تياً 
�لق�شايا  �أبرز  ملناق�شة  �ملهجر 
وفق  �لتفاعلية،  بالرو�ية  �ملتعلقة 
�شبق  مبا  و�أ�شوة  �مللتقى،  حماور 
خالل  من  �مللتقى  �أن�شطة  �شتوثق 
�لأردن  �أن  �ىل  و�أ�شار  �إ�شد�ر خا�س. 

ي�شت�شيف  �لذي  �لثالث  �لبلد  يعد 
م�رش  بعد  �لإمار�ت  خارج  �مللتقى 
لفتاً   ،  2018 يف  و�ملغرب   2017 يف 
�شارك  �ملا�شيتني  �لدورتني  �أن  �إىل 
�لبالد  من  ومبدعون  نقاد  فيهما 
و  �لدر��شات،  �إد�رة  وتولت  �لعربية، 
�لن�رش بد�ئرة �لثقافة توثيق �لأبحاث 
باإ�شد�ر  ملتقى  لكل  و�لدر��شات 
ت�شمن  �مللتقى،  عنو�ن  حمل  خا�س 
�لأبحاث، و �لدر��شات، و�أور�ق �لعمل 

�لتي قدمت فيه.
وكاالت 
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حاورها: حكيم مالك 

البدايات،  من  حديثنا  لن�ستهل 
من هي نور الهدى �سعيد؟ 

مواليد  من  نورالهدى  �سعيد 
ب�سكرة  مدينة  ابنة  2دي�سمرب1995 
�سهادة  على  متح�سلة  طولقة  دائرة 
البكالوريا �سنة 2016 خريجة جامعة 
العلوم  كلية  ب�سكرة  خي�رض  حممد 
تخ�س�ص  واالجتماعية  االن�سانية 
علم النف�ص العمل والتنظيم وت�سيري 
اأهواه  كتخ�س�ص  الب�رضية  املوارد 
نعومة  منذ  الكتابة  اأهوى  كما 
وهاوية  للفن  حمبة  فاأنا  اأظافري، 
للقراءة وعا�سقة للكتابة �ساركت يف 
العديد من الن�ساطات اجلامعية مع 
و�ساركت  العيادي  النف�ص  نادي علم 
االإقامة  مع  بخواطري  اأي�سا 
اجلامعية �ستمة 4.. مل تقت�رض على 
ذلك فقط بل حت�سلت على �سهادة 
دار املقاوالتية  ناجحة يف  م�ساركة 
و �سهادة مربية وم�سرية ح�سانة من 

مركز مالك الدويل بب�سكرة .

روايتك  بعنوان  املق�سود  ما 
»قمري«؟

وظفتها  وقد  اأ�سباب  ثالث  هناك 
�سبب  روايتي..اأول  �سطور  داخل 
ما  كثريا  قلبي  يف  مكانة  للقمر  اأن 
تطول  حتى  اكتماله  اأنتظر  كنت 
م�ساهدتي جلماله الكامل وهدوئه. 
يبقى  ال  ملا  ف�سويل  يثري  اأنه  كما 
�سيحوذ  والبيا�ص ملا  كامل اجلمال 
موح�ص  ظالما  االآخر  ن�سفه  على 
كبري  رابط  هنالك  اأن  فوجدت 
ومن  الب�رض  بع�ص  وطبع  طبعه  بني 
كتابتي  وبداية  اإلهامي  اأتى  هنا 
�سبب  قمري..ثاين  بعنوان  لرواية 
االأعمال  اأحببت  لطاملا  اأنني  هو 
يف  كانت  التي  اخليالية  ال�سينمائية 
و  والنجوم  الكواكب  بني  املجرات 
ال�سخ�سيات اخليالية حتمل اأحداث 
وقوانني  بحكمة  اعتيادية  غري 
اأنني  �سبب  منطقية..ثالث  واقعية 
يف وقت من االأوقات اطلعت كثقافة 
وهي  يف  اأثرت  معلومة  على  عامة 
اكتمال  يوم  ال�سني يعتربون  اأهل  اأن 
القمر عيد يتم فيه �سمل العائلة من 
ويتبادلون  احللوى  ويقدمون  جديد 
الهدايا ..فهم يعتربون اكتمال القمر 
عادة اأ�رضية حتمل طابع ذات قيمة 

اجتماعية.

ما الطابع الذي تنتمي اإليه ؟
ق�سية  تدر�ص  خيايل  طابع  للرواية 
بني  وعالئقية  اأخالقية  اجتماعية 
االإن�سان  ...وعالقة  االأ�رضة  اأفراد 
بنف�سه ،كما اأنها ترمي اإىل توجهات 
حياتهم  يف  القيم  ناحية  من  الب�رض 
اأكرث  الأفكار  جديدة  نوافذا  لتفتح 
اأن«  اإىل  اأين�ستاين  اأ�سار  ـكما  اإبداعا 
الفن هو« بوابة العلم«  حيث ال تخلو 

الرواية من اأ�سلوبي اخلا�ص.

ملن اأهديت باكورة اأعمالك؟
اأهديتها للعائلة الكرمية واالأ�سدقاء 
كوكبي  ظهور  يف  �سارك  من  وكل 
االأول قمري من دار الن�رض والتوزيع 

اأطفالنا.

هل لنا باقتبا�س من الرواية؟
اإليَْك يا قمِري..

و�َسِط  يف  عِميٌق  �سمٌت  الِوحَدة: 
جيْج.. ال�سَ

النف�ِص  يف  م�ساَركُة  ال�سَداَقة: 
والنفي�ْص..

احُلْب: مَغامرةٌ يف اجِلباْل..
االأُخَوة: واِجٌب من�سْي...

له  تروُق  ما  يَْهوا  الَهوا  النف�ْص: 
العني..

عمق  يف  البحِر  فاءُ  �سَ االإخال�ْص: 
اجلوف وبنَي االأطراْف..

اخلياَنة: ال ظهر وال بطَن والَ �سدر 
حَتمل ِثقل الَقلْب..

يف  باأوَراقه  يُرفرُف  حلٌم  الِكتاْب: 
ال�َسحاْب..

الورْق: اإ�سبٌع يف املا�سِي واإ�سبٌع يف 
امل�ستقبْل..

رذاذ  ير�ص  ناعم  �سحر  الرتاب: 
ال�سقاْء..

ي�ساْء  اأين  من  ي�سيل  نقاءٌ  املاء: 
ويجِرُف معه ما ي�ساْء..

اجَلَمال: نقمٌة فاِتنٌة ترتفع وترتطُم 
باالأر�ْص..

حالوةُ  مرارِته  يف  بَغٌة  �سِ القبح: 
احلْظ..

اخليبة: داِعيٌة ال دين له..
يف  وقب�سٌة  اليِد  يف  َقب�سٌة  االأمْل: 

القلْب..

املزج  خالل  من  الغر�س  ما 
واخليال  الإن�ساين  اخليال  بني 

العلمي؟
ال�سك يف اأن عالقة اخليال االإن�ساين 
ا�سرتاك  عالقة  العلمي  واخليال 
وتفاعل ي�سرتكان يف اخليال .. فال 
وجود للعلم دون وجود االإن�سان ولن 
يتطور ويزداد اخليال االإن�ساين دون 
االإن�سان  خيال  االأ�سل  ويف   .. العلم 
من  نوع  هو  العلمي  واخليال  وا�سع 

اأنواع اخليال االإن�ساين.

الأدبية  الكتابة  عالقة  ما 
باخليال العلمي؟

كون  بينهم  وطيدة  عالقة  هناك 
بني  فقط  يتج�سد  العلمي  اخليال 
االأفكار  بتطور  ويتطور  ال�سطور 
والفني  االأدبي  فاالإبداع  االإبداعية 
من  العلمي  اخليال  فئة  يف  تدخل 
تعترب  التي  العلوم  نظريات  خالل 
وجتدد  فيه  ت�رضح  لها  م�رضحا 
يف  ت�ساء..  كما  وتطور  وت�سيف 
مدى  على  العلم  ا�ستفاد  املقابل 
تقنية  وحلول  اأفكار  من  زمن طويل 
كتابية  اأعمال  مبدعون  تخيلها 
لروايات خيالية علمية. وعندما قال 

اخليال  اأن  اآين�ستاين  األربت  العامل 
اأن  يدرك  كان  املعرفة  من  اأهم 
على  ف�سال  االأدبي  الفني  للخيال 

العلم اأكرث مما للعلم ف�سال عليه.

اخت�سا�سك  وظفت  هل 
يف  النف�س«  علم   « اجلامعي 

روايتك؟

وخلفيتي  ظلي  النف�ص  اأكيد..علم 
وقاعدتي االأ�سا�سية ال تخلو روايتي 
بناء  يف  وخ�سو�سا  معرفته  من 

ال�سخ�سيات اخليالية املركبة

كلمة عن ولية ب�سكرة؟
بعرو�ص  لقبوها  حينما  كذبوا  ما 
التي  طبيعتها  جلمال  الزيبان 
تعني  الزيبان  و   .. برونقها  تختال 
كم  على  الحتوائها  النخيل  واحة 
�سورة  يف  منت�رض  النخل  من  كثيف 
واحات متناثرة.. واأنا فخورة الأنني 
ت�سيخ  ال  العرو�ص  هاته  موالد  من 
طلتها  يف  عرو�سا  تبقى  مالحمها 
اأنها  كما  الثقافية.  الرتاثية  وحلتها 
واملعرفة  والعلم  للح�سارة  مهدا 
بوابة  اإنها  باأنواعها..  والفنون 

ال�سحراء الكربى مدينة اجِلمال..

يف  الكتابة  ثقافة  عن  ماذا 
عرو�س الزيبان ؟ 

فيها  الكتابة  لثقافة  فبالن�سبة 
العديد  هناك  القدم  منذ  ازدهرت 
ال�سادرة  والكتب  الكتاب  من 
..«كمعجم  ب�سكرة  نحو  متوجهة 
اأعالم ب�سكرة » لالأ�ستاذ عبد احلليم 

بنت  فليا�ص   « كتاب  وكذا  ال�سيد 
 .. �سعيب  العيد  للمجاهد  الزيبان« 
�سيخ  عمر  بن  علي  ال�سيخ  و«تاريخ 
للكاتب   « الرحمانية  طولقة  زاوية 
اأنطولوجيا  ال�سيد..و«  �سليماين 
م�سمودي  لفوزي   « الزيبان  �سعراء 
بارزين  �سعراء   7 من  اأكرث  فيه  ذكر 

من والية ب�سكرة.

فعلية  ن�ساطات  هناك  هل 
خي�سر  حممد  بجامعة  وجادة 

بب�سكرة؟
نعم توجد الكثري من الن�ساطات التي 
حازت جناحا مر�سي..فهم يحتفلون 
الدينية  واالأعياد  الوطنية  باالأعياد 
وي�ستقبلون االأجانب ل�رضح ن�ساطات 
مب�سابقات  ويقومون  اقت�سادية 
وال�سعراء  والقراء  للكتاب  ثقافية 
الأن�سطة  خا�سة  معار�ص  اإحياء  و 
وال  بالنوادي  املنخرطني  الطلبة 
ريا�سية  دورات  تقومي  من  تخلو 
تقدم  كما  وال�سطرجن  القدم  كرة  يف 
�سهادات موثقة لكل من �سارك بهذه 

االأن�سطة.

احتاد  ن�ساطات  ت�ستهويك  هل 
بولية  اجلزائريني  الكتاب 

ب�سكرة؟
متابعة  اأحب  فاأنا  ت�ستهويني  اأكيد 
كل ما هو جديد عن الكتب والكتاب 
على  الأطلع  واخلواطر  وال�سعر 

االإبداعات االأخرين واأعمالهم.

ملن تقرئني؟

لقراءتي  معني  نوع  هناك  يوجد  ال 
جميع  على  اأطلع  اأن  اأحب  فاأنا 
كل  الأن  باختالفاتها  الكتب  اأنواع 
وحكمة  فكرة عظيمة  تعطيك  منها 
بالغة..ولكن هناك من الكتابات من 
اخلروج  ككتاب  كبري  ب�سكل  يف  اأثر 
حممود  القدير  للكاتب  الن�ص  عن 
وكتاب  حمفوظ  جنيب  وثالثية  طه 
وحرب  الفقري  واالأب  الغني  االأب 

العوامل هربرت ويلز.

اأم  ال�سعر  اإليك  اأقرب  اأيهما 
الرواية؟

اإليك  اأقرب  من  ت�ساألني  وكاأمنا 
يل  يقربان  االثنان  اأبوك.  اأم  اأمك 
فلكل منهما وقته وطابعه اخلا�ص.. 
والروايات  قلبي  يطرب  ال�سعر 
التنموية  والكتب  خيايل  يف  تتجول 

تغذي عقلي.

باملو�سيقى  عالقتك  هي  كيف 
التي تعد غذاء الروح؟

بع�ص  يف  اأعتربها  فهي  قلت  كما 
اأحيان  ويف  للروح  غذاء  االأحيان 
اأخرى كا�رضة للروح حينما تعرب عن 

االأحزان.

التي  املو�سيقية  الطبوع  هي  ما 
تنال اإعجابك؟

كثريا  اإليها  اأ�ستمع  ال  اأنني  بحكم 
فهي ال ت�ستهويني كالقراءة والكتابة 
ولكن فيها ما يطرب ال�سمع يعجبني 
فريوزيات  وبالتحديد  الكال�سيكي 

مبختلف اأغانيها.

ب�سدد   اأنت  هل   ، قمري  بعد 
جديد  اأدبي  لعمل  التح�سري 

للقارئ؟
ر�سالة  اأول  »قمري«  كتاب  اأعترب 
االأدبية  لالأعمال  وبداية  مني 
واأنا  نعم   ، اهلل  باإذن  القادمة 
يل  بالن�سبة  ثان  ملولود  اأح�رض 
ت�ستهدف  ق�س�سية  جمموعة  وهو 

االأطفال بعنوان »َكاَن ُحلًما«.

فعاليات  يف  �ست�ساركني  هل 
يف  للكتاب  الدويل  املعر�س 

طبعته الـ 24؟
اإن �ساء اهلل �ساأ�سارك كاأول مرة  يف 

�سيال 24 ولي�ست باآخر مرة.

ت�سجيعية   كلمة  من  هل 
حد  على  والقراء  للجمهور 

�سواء ؟ 
قلبي  ينبوع  من  الأعزائي  كلمتي 
القليلة  جتربتي  وم�ستخل�ص 
تعرف  اأن  عمري..  ل�سنوات 
وتطلع  قدراتك  حتدد  و  نف�سك 
لكل  ترك  اهلل  الأن  مواهبك  على 
منا رزق يف داخله يجب اأن يبحث 
اخلارج  قبل  الداخل  من   عليهم  
الأن دعم نف�سك بنف�سك واالعتناء 
واأفكارك  قدراتك  وتطوير  بها 
النجاح  نحو  البداية  هي  وعقلك 
نحو االنت�سار لن يهزم �سخ�ص قد 
اآمن بنف�سه قط.. اأحلم تخيل اإكرب 
باأحالمك اجلميلة من ال يحلم ال 
بداية  هو  احللم  الأن  له..  هدف 
خططك  بها  تر�سم  اأف�سل  حلياة 
وتنجز بها اأعمالك اجتهد ب�سدق 
فيها  تف�سل  مرة  كل  حاول  واأمانة 
تطلع للجانب امل�رضق من احليات 
مبا  ترزق  حتى  ب�سرب  به  ومت�سك 
يحبطك  ما  كل  عن  ابتعد  تريد 
اأكتب اأحالمك  واجه ما ي�سعفك. 

يف يدك وتذكر اأن تراها كل ليلة.

كلمة اأخرية؟
وعلى  لكم  ال�سكر  بجزيل  اأتوجه 
حمادثتكم  وطيب  تعاملكم  ح�سن 
اأن  واأرجو  »الو�سط«..  جريدة  مع 
ال يكون اآخر لقاء معكم.. ولكل من 
تابعني لكم كل ال�سكر واملحبة لقد 
»قمري«  روايتي  يف  اإليكم  قدمت 
حينما  التي  االأ�رضار  من  الكثري 
ر�سائل  تعطيكم  حروفها  تقروؤون 
اإي�سالها  الكتاب  من  الكثري  حاول 
املبدعة..  اخلا�سة  بطريقته 
اأن تطالع الكتب فهي غذاء  حاول 
اقراأ  ل�سخ�سيتك..  وبناء  لعقلك 
ويجعل  قدوة..  خري  لك  كتابا 
فجوة...  احلال  �سوء  وبني  بينك 
القوة  اإىل  به..  تقرتب  كتابا  اقراأ 
كتابا  اقراأ   ... خطوة  واحلكمة 
لك  ت�سبح حياتك  اأ�سبوع..  كل  يف 

اأحلى ك�سوة.

الكاتبة نور الهدى �سعيد، ح�سريا مع »الو�سط«

القمر �سطح  على  ترحال  القيم 
 اأف�سحت الروائية ال�ساعدة  نورالهدى �سعيد  يف حوار ح�سري مع  جريدة »الو�سط »عن   مولودها الأول ولي�س الأخري امل�سماة بـ  »قمري » الذي 

�سي�سدر  قريبا عن دار اأطفالنا للن�سر والتوزيع  بالتعاون مع دار امتداد بولية ب�سكرة ) اجلزائر( والذي فمن املنتظر اأن ت�سارك به يف املعر�س الدويل 
للكتاب باجلزائر العا�سمة �سيال 24 ، فلقد اعتمدت  يف روايتها  على تقدمي خاطرة كمفتاح للرواية اخليالية  التي تتوجه اإىل  م�سار اخليال العلمي  

م�ستعملة يف ذلك اأ�سلوبها الفريد من نوعه ، اأين �سيكون القارئ  على  موعد مبا�سر لكت�ساف اإبداعات هذه الكاتبة املجدة والتي تعمل دائما على 
تكوين نف�سها وتطوير مهاراتها  يف جمال الكتابة التي تهواها كثريا ،موؤكدة لنا �ساحبة هذا الكتاب  يف هذا اللقاء اأن«  ال�سعر يطرب قلبها والروايات 

تتجول يف خيالها والكتب التنموية تغذي عقلها »،  ذلك اأننا مل�سنا خالل حماورتنا لها  ارتباطها الوثيق بعلم النف�س الذي يعد تخ�س�سها اجلامعي والتي 
ت�سعى من خالله  اإىل بناء �سخ�سية مميزة لها �ستعطي اإ�سافة حقيقية للمجتمع .  
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املزمن الأمل  على  للق�ساء  الدماغ  "اإ�سكات" خاليا 
جديدة  طريقة  �إىل  علماء  تو�صل 
�أمال  تقدم  �ملزمن،  �لأمل  لعالج 
قد  جديدة  عالجات  �كت�صاف  يف 
من  �لكثري  معاناة  على  تق�صي 
قدرتهم  �إ�صعاف  دون  �ملر�صى 
على �لإح�صا�س بالإ�صابات، وجنح 
�لعلماء يف »�إ�صكات« خاليا �لدماغ 
لدى  بالأمل  �ل�صعور  عن  �مل�صوؤولة 

�لفئر�ن.
هذه  تعري�س  �أن  �لعلماء  ووجد 
مزعجة  حر�رة  لدرجة  �لقو�ر�س 
ين�صط منطقة  �أو وخز�ت جلدية، 
�للوزة  با�صم  تعرف  �لدماغ  يف 
�لعو�طف،  تعالج  �لتي  �ملخية، 
وعندما مت حظر �خلاليا يف �للوزة 
ظلت  �لقو�ر�س،  لأدمغة  �ملخية 
�لأمل  �إ�صار�ت  تنتج  �حليو�نات 
ولكن دون �أن يتم تف�صريها من قبل 

�أدمغتها.
يف  ت�صبب  هذ�  �إن  �لعلماء  وقال 

عن  بعيد�  �لقو�ر�س  تتحرك  �أن 
م�صدر �لأمل، دون �أن تظهر عليها 
لعق  مثل  �ل�صيق  على  عالمة  �أي 
�جلروح و�أجرت جامعة �صتانفورد 
�لأ�صتاذ  بقيادة  �لدر��صة  هذه 
�لأع�صاب  علم  يف  �مل�صاعد 
�لأع�صاء  وظائف  وعلم  و�لتخدير 

غريغوري  و�خللوية،  �جلزيئية 
�ملزمن  �لأمل  ويعرف  �صريير 
غالبية  �أو  يوم  كل  يحدث  �أمل  باأنه 
على  �أ�صهر  �صتة  ملدة  �لأيام 
�ل�صائعة  �أ�صبابه  وت�صمل  �لأقل، 
�ل�صد�ع وت�صنجات �لبطن و�لتهاب 

�لع�صالت و�ملفا�صل.

يف�رس  �لتي  �لكيفية  من  وللتحقق 
�لباحثون  قام  �لأمل،  �لدماغ  بها 
ور�ثيا  �ملعدلة  �خلاليا  بتحليل 
حتى  للفئر�ن،  �ملخية  �للوزة  يف 
ت�صبح ذ�ت لون م�صّع عندما تكون 
هذه  �أن  �لعلماء  ووجد  ن�صطة 
تعر�صت  عندما  �أ�صاءت  �خلاليا 
بالإبر  �لوخز  �أو  للحر�رة  �لفئر�ن 
عن  �صريير  �لربوفي�صور  وقال 
�أنها  لو  كما  �لأمر  »يبدو  �لنتائج: 
ت�صتطيع  �أنها  رغم  بالأمل  تهتم  ل 

�كت�صافه«.
بالأمل  �ل�صعور  مر�كز  �أن  وباعتبار 
بني  مت�صابهة  تكون  �لدماغ  يف 
حتدث  �أن  �ملرجح  فمن  �لأنو�ع، 
وهذ�  �لب�رس،  لدى  ذ�تها  �لآلية 
توؤدي  �أن  يف  �لأمل  �لعلماء  يعطي 
�إىل  �إليها  تو�صلو�  �لتي  �لنتائج 
جديدة«  عالجية  »��صرت�تيجيات 

تقلل من �لنزعاج �مل�صتمر.

عالج  �أن  �صوي�رس�  من  باحثون  ك�صف 
حقنة  يف  يكون  لن  �ل�صكري  مر�صى 
بعد تناول وجبة �لطعام، و�إمنا �صيكون 
عو�صا  »�لإ�صربي�صو«،  من  جرعة  يف 
يكون  �أن  يف  �لباحثون  وياأمل  ذلك  عن 
�لقهوة بعد وجبة طعام كافيا  كوب من 
�ل�صكري، وذلك  لل�صيطرة على م�صتوى 
هند�صتها  متت  �لتي  �خلاليا  بف�صل 
ت�صعر  عندما  �لإن�صولني  لإطالق 
بالكافيني يف جمرى �لدم وقام �لباحثون 
بتعديل خاليا ب�رسية، �أخذت من �لكلى، 
�لذي   ،»1-GLP« �ل�صكري  دو�ء  ل�صنع 
لإنتاج  �لبنكريا�س  بيتا يف  يحفز خاليا 
يف  بدوره  يتحكم  �لذي  �لإن�صولني 
زر�عة  وتتم  �لدم،  �ل�صكر يف  م�صتويات 
وت�صاف  �جللد،  �ملعدلة حتت  �خلاليا 
توؤدي  �أن  �صاأنها  من  م�صتقبالت  �إليها 

��صت�صعار  عند  �لإن�صولني  �إطالق  �إىل 
�لكافيني يف جمرى �لدم.

�أجر�ها  �لتي  �لختبار�ت  و�أظهرت 
فريق  قاد  �لذي  فو�صينغر،  مارتن 
�لفدر�يل  �ل�صوي�رسي  �ملعهد 
�لفئر�ن  على  زيوريخ  يف  للتكنولوجيا 
هذه  مثل  �أن  �ل�صكري،  بد�ء  �مل�صابة 
�إدخالها حتت �جللد،  يتم  �لتي  �خلاليا 
�لقهوة  للكافيني يف  ت�صتجيب  �أن  ميكن 
لإنتاج  �لطاقة  م�رسوبات  �أو  �ل�صاي  �أو 
�ل�صكر يف  ي�صيطر على م�صتويات  دو�ء 
�جلرعة،  ولرفع  �حليو�نات،  لدى  �لدم 
قام �لباحثون باإعطاء �لقو�ر�س جرعة 
هذ�  تكون  ولن  �لقهوة.  من  �أقوى 
�خلاليا جاهزة لالختبار من قبل �لب�رس 
�رسكة  تعتقد  �لقريب، حيث  �لوقت  يف 
�أن  �أنه من �ملمكن   »Füssenegger«

ع�رس  �لبحث  فريق  ي�صتغرق 
�صنو�ت قبل �إجر�ء �لختبار�ت �لالزمة 

لإثبات �أن هذ� �لأمر �آمن وفعال.
هذه  حتل  �أن  ميكن  �لنجاح  حال  ويف 
�لتقنية مكان �حلقن �لعادية لالإن�صولني، 

�لطبيعية  �حلياة  �إعادة  ميكنه  ما  وهو 
�لدكتور  بح�صب  �ل�صكري  ملر�صى 
�خلاليا  �أن  �إىل  �أ�صار  و�لذي  فو�صينغر، 
�صتة  ملدة  تعمل  �أن  ميكن  �ملزروعة 

�أ�صهر �إىل �صنة قبل �أن ت�صتبدل. 

فوائد الب�سل الأخ�سر �سحة العظام
يحتوي �لب�صل �لأخ�رس على جمموعة و��صعة من �ملركبات �لغذ�ئية 

�ل�رسورية للج�صم مثل �لفيتامينمات و�ملعادن وم�صادت �لأك�صدة 
و�إ�صافته �إىل �لطعام �صو�ء �إىل �حل�صاء �أو �ل�صلطة ميكن �أن ي�صيف 

فو�ئد �صحية كبرية للج�صم من بينها: حتتوي �ل�صاق �لو�حدة من 
�لب�صل �لأخ�رس على حو�يل 20 مكريو جر�م من فيتامني ك و1.6 
ميلجر�م من فيتامني ج وهذه �لن�صب حتقق نحو 16% من �لحتياج 

�ليومي من فيتامني ك و�أي�صاً 2% من �لحتياج �ليومي لفيتامني 
ج للرجال. بينما يحقق حو�يل 22 % من فيتامني ك و2.1% من 

فيتامني ج للن�صاء. وهما فيتامينني �رسوريني جد�ً ل�صحة �لعظام و 
�صحة �لعني  

فوائد ع�سري الب�سل
ع�صري �لب�صل �أو كما يعرف مباء �لب�صل �أو زيت �لب�صل له خ�صائ�س 

هامة جد�ً ل�صحة �لإن�صان وهي مثل فو�ئد �لب�صل تقريباً وهي 
كالتايل:

حت�صني عملية �له�صم  .1
�لوقاية من �حل�صا�صية  .2

عالج للربد  .3
تقوية �لعظام  .4

مفيد لل�صعر ومنوه  .5
مفيد للب�رسة  .6

حت�صني م�صتوى �ل�صكر يف �لدم  .7
حماية �لقلب من �لأمر��س  .8

�لوقاية من �ل�رسطان  .9
تقليل �أمر��س �لعني  .10

ماء �لب�صل له فو�ئد �صحية هامة ��رس�ر �لب�صل بالرغم من �لفو�ئد 
�لعديدة للب�صل، �إل �أن ��صتخد�مه بكرثة يوؤدي �إىل حدوث تهيج 

باأغ�صية �ملعدة و�لغثيان،لذ� ين�صح با�صتخد�مه باعتد�ل مثل �أي 
�صيء.  

 اأكل املك�سرات يوميا
 يحمي من �سرطان القولون

تاكد  �أن تناول �ملك�رس�ت ي�صاعد يف خف�س خطر �لإ�صابة مبر�س 
�رسطان �لقولون. ووجد �لباحثون �لكوريون بقيادة �لدكتور “�أي�صن 

�صني” �لأ�صتاذ �مل�صارك يف كلية �لطب �لوقائي بجامعة �صيول 
�أن تناول حو�يل 15 جر�م يومياً ي�صاعد يف �لوقاية من �لإ�صابة 

ب�رسطان �لقولون. وي�صيب �رسطان �لقولون �أكرث من مليون �صخ�س 
�صنويا، حويحدث يف �لأمعاء �لغليظة ويكون غالباً ب�صبب �لتغذية 

قليلة �لألياف و�ملرتفعة �لدهون و�لتدخني و�ل�صمنة. ويتوقع 
�لباحثون �أن �ملك�رس�ت لها خ�صائ�س حتمي من �لإ�صابة ب�رسطان 

�لقولون مثل حمتو�ها �لعايل من �لألياف وم�صاد�ت �لأك�صدة.
وت�صمل �ملك�رس�ت، �جلوز و�للوز و�لبندق و�لكاجو و�ل�صنوبر و�لفول 

�ل�صود�ين و�لف�صتق.

فائدة غري متوقعة ل�ستخدام 
�سودا اخلبز

 �كت�صف علماء من �لكلية �لطبية يف جورجيا �أن تناول �صود� �خلبز 
يقلل بدرجة كبرية من �لتهابات �أمر��س �ملناعة �لذ�تية 

ويفيد موقع »MedicalXpress« باأن �لباحثني بينو� �أن �ل�صود� 
حتفز �إفر�ز كمية كبرية من حم�س �ملعدة �ل�رسوري له�صم �لطعام. 

وي�صاعد هذ� �حلم�س على قتل �لبكترييا �ملر�صية ويقل�س �لعبء 
على �لطحال �لذي ي�صاهم يف تعزيز �ملناعة �صد �مليكروبات 

وبينت نتائج �لختبار�ت �أن �لفئر�ن �لتي �أعطيت حملول �ل�صود� 
�نخف�س لديها عدد �خلاليا �ملناعية �لتي تثري رد فعل �للتهابات 

اإجهاد العمل يزيد احتمالت الإ�سابة باأمرا�ض القلب 

»القهوة« عو�سا عن حقن الإن�سولني لعالج داء ال�سكري!

 قال علماء يف بريطانيا �إن �لإجهاد 
له  �مل�صاحبة  و�ل�صغوط  �لعمل  يف 
باأمر��س  �لإ�صابة  �حتمالت  تزيد 
باحثون  وك�صف  و�ل�صكري،  �لقلب 
�لعمل  �صغوط  �أن  لندن  كلية  يف 
)�لتغيري�ت  �لأي�س  على  �صلبا  توؤثر 
�لتي  �حلية  �خلاليا  يف  �لكيميائية 
�إىل  يوؤدي  ما  �لطاقة(،  توؤمن 
�لدم  �صغط  �رتفاع  ت�صمل  �أعر��س 

وم�صتويات �لكول�صتريول و�ل�صكر يف 
�لدم �إ�صافة �إىل �لوزن �لز�ئد.

وقال �لباحث بالكلية تار�ين ت�صاندول 
�إن در��صة �أجريت على �أكرث من 10 
�آلف موظف مدين بريطاين �أظهرت 
�أنه كلما ز�د �لإجهاد يف �لعمل كلما 
ز�دت �حتمالت �لإ�صابة بالأعر��س 
�ملوؤدية �إىل �لإ�صابة باأمر��س �لقلب 

و�ل�صكري.

اكت�ساف �سبب جديد لقدرة ال�سرطان على مقاومة العالج
�كت�صف باحثون من جامعة كاليفورنيا 
حتدد  جزيئية،  �آلية  دييغو  �صان  يف 
فيما �إذ� كان �لورم �خلبيث �صي�صتجيب 

للعالج �ملناعي �أم ل.
ويفيد موقع MedicalXpress باأن 
�ملر�صى  بع�س  ��صتجابة  عدم  �صبب 
للعالج، يعود �إىل وجود بروتني خا�س 
لديهم  �ل�رسطانية  �خلاليا  غالف  يف 
�ملناعي  �جلهاز  يك�صف  ما  وعادة 
ت�صبب  �أن  �لتي ميكن  �خلاليا �خلبيثة 
مب�صاعدة  ويحطمها  �ملر�س  تطور 
حتمل  �لتي  �ملناعية   T- خاليا 
وتقوم   1-PD بروتني  �صطحها  على 
�ل�رسطانية يف بع�س �لأحيان  �خلاليا 
يف   ،PD-L1 هو  �آخر  بروتني  باإنتاج 
وقد  �ملناعة.  خاليا  خلد�ع  حماولة 

منع  �إىل  تهدف  �لتي  �لأدوية  �أن  ثبت 
تفاعل PD-L1 مع PD-1 فعالة يف 
مكافحة �ل�رسطان، بيد �أنها ل تنفع يف 

عالج بع�س �ملر�صى.
�أنو�ع  بع�س  �أن  للعلماء  �ت�صح  كما 
على  حتمل  �ل�رسطانية  �خلاليا 
�أغ�صيتها PD-L1 وPD-1 �أي�صا، ما 
يتفاعالن  �لربوتينني  هذين  �أن  يعني 
ن�صاط  كبح  ي�صبب  ما  بع�صهما،  مع 
لهذ�   .T-يحفز خاليا �لذي  �لربوتني 
يتمتعون  �لذين  �ملر�صى  ي�صتجيب  ل 
مب�صتوى مرتفع من PD-1 يف �خلاليا 
للعلماء،  ووفقا  للعالج.  �ل�رسطانية 
غري  باآليات  �لأور�م  هذه  مثل  تعمل 
هجمات  بتجنب  لها  ت�صمح  معروفة 

�جلهاز �ملناعي.
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ال�ضيدة خديجة بنت خويلد ر�ضي 
اهلل عنها هي اأم املوؤمنني، زوج نبينا 
الكرمي حممد بن عبداهلل �ضلى اهلل 
عليه و�ضلم، تزوجها �ضلى اهلل عليه 
مًعا  واأقاما  اجلاهلية،  زمن  و�ضلم 
خم�ًضا  دامت  ملهمة  زواج  رابطة 
اأرقى  ج�ضدت  �ضنة،  وع�رشين 
الرجل  الإن�ضانية يف عالقة  معاين 

باملراأة.
اهلل  �ضلى  عبداهلل  بن  حممد  ن�ضا 
مبكة  والأم  الأب  يتيم  و�ضلم  عليه 
متيز  لكنه  طالب،  اأبي  عمه  عند 
الذي  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  بخلقه 
فاق كل من �ضحبه وعاي�ضه، وكان 
»بال�ضادق  عندهم  اآنذاك  يعرف 

الأمني«.
خديجة  وكانت  اإ�ضحاق:  ابن  قال 
بنت خويلد امراأة تاجرة ذات �رشف 
ومال، ت�ضتاأجر الرجال على مالها 
م�ضاربة، فلما بلغها عن ر�ضول اهلل 
بلغها من  ما  و�ضلم  اهلل عليه  �ضلى 
وكَرِم  اأمانته  وِعظم  حديثه  �ضدق 
عليه  فعَر�ضت  اإليه  بعثت  اأخالقه، 

اإىل  تاجًرا  مالها  يف  لها  يخرج  اأن 
تعطي  ما  اأف�ضل  وتعطيه  ال�ضام، 
غريه من التجار مع غالم لها يقال 
له: مي�رشة، فقبله ر�ضول اهلل �ضلى 
يف  وخرج  منها،  و�ضلم  عليه  اهلل 

مالها ذاك.
لقد اأدركت خديجة ر�ضي اهلل عنها 
خالل تعاملها مع حممد بن عبداهلل 
ما  و�ضلم،  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول 
فيه  ترغب  عنها  اهلل  ر�ضي  جعلها 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم.
قال ابن كثري: »وكانت اأو�ضط ن�ضاء 
�رشًفا،  واأعظمهن  ن�ضبًا،  قري�ش 
كان  قومها  كل  ماًل،  واأكرثهن 
يقدر  لو  منها  ذلك  على  ا  حري�ضً
اهلل  لر�ضول  ذلك  قالت  فلما  عليه، 
ذلك  ذكر  و�ضلم،  عليه  اهلل  �ضلى 
حمزة  عمه  معه  فخرج  لأعمامه، 
اأ�ضد،  بن  خويلد  على  دخل  حتى 
عليه  فتزوجها  اإليه،  فخطبها 

ال�ضالة وال�ضالم
لقد �ضدق حممد بن عبداهلل �ضلى 
اهلل عليه و�ضلم يف زواجه بخديجة 

عليها  اأميًنا  وكان  عنها،  اهلل  ر�ضي 
�ضكًنا  له  وكانت  مالها،  وعلى 
وح�ضًنا، فقد عرفت قدره �ضلى اهلل 
عليه و�ضلم، وعُظمت قربه واحتوته 
بكل ما اأوتيته من قلب طاهر ومال 
طيب وِهمة عالية، حتى اإذا جاءها 
قته  �ضَدّ ماألوف،  غري  هو  مبا 
و�ضخ�ضه  قوله  تعزيز  يف  وم�ضت 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم.
اأكرمهما اهلل  كان زواجهما مكرمة 
قال  خالله؛  من  البع�ش  ببع�ضهما 
القيم رحمه اهلل: »من خوا�ش  ابن 
مل  اأنها  عنها:  اهلل  ر�ضي  خديجة 
ت�ضوؤه قط، ومل تغا�ضبه، ومل ينلها 
منه اإيالء ول عتب قط ول هجر، 
خوا�ضها  ومن  منقبة،  بهذه  وكفى 
اأنها اأول امراأة اآمنت باهلل من هذه 

الأمة«
عليه  كرامتها  »ومن  الذهبي:  قال 
اأنه مل يتزوج  �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
عدة  منها  وجاءه  قبلها،  امراأة 
ول  قط،  عليها  يتزوج  ومل  اأولد، 
ت�رَشّى اإىل اأن ق�ضت نحبَها، فوجد 

لفقدها، فاإنها كانت نعم القرين« 
عنها  اهلل  ر�ضي  خديجة  توفيت 
قبل الهجرة بثالث �ضنني، وُدفنت 
زوجها  ها  ب�رَشّ وقد  باحلجون، 
النبي حممد �ضلى اهلل عليه و�ضلم 

فيه  �ضخب  ل  ق�ضب  من  ببيت 
»واإمنا  ال�ضهيلي:  قال  ن�ضب؛  ول 
ب�رشها ببيت يف اجلنة من ق�ضب 
لأنها   - اللوؤلوؤ  ق�ضب  يعني:   -
الإميان،  اإىل  ال�ضبق  ق�ضب  حازت 

ل �ضخب فيه ول ن�ضب؛ لأنها مل 
ترفع �ضوتها على النبي �ضلى اهلل 
من  يوًما  تتعبه  ومل  و�ضلم،  عليه 
يوًما،  عليه  ت�ضخب  فلم  الدهر، 

ول اآذته اأبًدا«

ال�سيدة خديجة بنت خويلد ر�سي اهلل عنها

كبائر الّذنوب
نوُب واملعا�ضي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�ش ويف نتيَجِتها والأ�رشار 
امُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�ضرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�ضنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �ضنفنِي؛ ذنوُب ال�ضَّ
والكبائر، ويف اأ�ضمائها دللٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه ِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َضِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿، فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�ضنيِف الُذّ َحّ �ضِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإلَّ  و�ضَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�ضِّ ها يتَّ�ضِ اأَنّ بَع�ضَ
حر،  هو اأكَبُ منُه، فالَقتُل اأكَبُ من ال�ِضّ

ُك اأكُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِشّ
الُعلماء اأن ل كبريَة مع ال�ضِتغفاِر ول 
�ضغريَة مع الإ�رشار، واأمثُل الأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف الآخرِة اأو  حُدّ يف الُدّ

غ�ضٌب اأو تهديٌد اأو لَعن، ومع اخِتالِف 
العلماِء والِفرِق يف مفهوِم الَكبائر، 
يبقى هذا القوُل اأمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�ضالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، ول�ضِتهاِرِه عنَد ال�َضّ

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

بعلمه و تدبريه وتربيته و 
�لأخذ بيده ، قيوم �صيغة مبالغة 
�صديد �لعناية مبخلوقاته ، قائم 
على كل نف�س مبا ك�صبت ، �أنت 
مر�قب ، قال تعاىل: ﴿ �إَِنّ َرَبَّك 

اِد ﴿ ]�صورة �لفجر: 14[ َلِباْلِْر�صَ

نن ال�سالة  �سُ
احلنفّية،  من  الُفقهاء  ُجمهور  ق�ّضم 
واحلنابلة  واملالكية،  وال�ضافعية، 
تَاأّكدها وَعدمه،  الة ح�ضب  �ُضنن ال�ضّ
اإىل  ترِكها  على  يرَتّتب  ما  وح�ضب 
اإىل  احَلنفّية  ق�ّضمها  حيث  ق�ضمني؛ 
هي  عنَدهم  نن  فال�ُضّ واآداب؛  �ُضنن 
�ضلّى  اهلل  ر�ضول  عن  امُلوؤّكدة  ال�ضّنة 
على  واَظَب  والتي  و�ضلم،  عليه  اهلل 
حابُة  ال�ضّ عليها  وواَظب  فعلها، 
اإذا  ال�ُضنن  فهذه  عليهم،  اهلل  ر�ضوان 
اأّما  اأِثم،  تركها  على  امُل�ضلم  اأ�رّش 

املوؤّكدة،  غري  ال�ضنن  فهي  الآداب 
اأبعا�ش  اإىل  فق�ّضموها  ال�ضافعّية  اأّما 
ب�ضجود  ُتب  التي  نن  ال�ُضّ وهي 
عمداً  امُل�ضلّي  ترَكها  �ضواًء  ال�ضهو، 
ل  الّتي  وهَي  وهيئات؛  �ضهواً،  اأو 
اإىل  فق�ّضموها  املالكّيُة  اأّما  ُتَب، 
ال�ُضنن  هي  ال�ضنن  ومندوبات؛  �ُضنَنٍ 
غري  ال�ُضنن  واملندوبات  املوؤّكدة، 
املوؤكدة، اأّما فقهاء احلنابلة فق�ّضموا 
ال�ُضنن باعتبار القول والفعِل اإىل �ُضنن 

اأقوال، و�ُضنن اأفعال وهيئات. 

اجتماع الأ�سماء احل�سنى يف لفظ اجلاللة :
 

 اأيها الأخوة ، »اهلل« َمن ؟ قال بع�ش العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�ضهم : علَم على واجب الوجود 
، كلمة علم اأي ا�ضم ، و عندنا يف اللغة ا�ضم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�ضتحيل وجود ، م�ضتحيل اأن يكون اجلزء اأكب من الكل ، ي�ضتحيل اأن يكون البن اأكب من 
اأبيه ، هذه اأ�ضياء م�ضتحيلة ، اأما الأ�ضياء املمكنة ما �ضوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �ضاحب الأ�ضماء احل�ضنى كلها ، ُجمعت الأ�ضماء احل�ضنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل الأ�ضماء احل�ضنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �ضمعتم يف الأر�ش كلها اأن جهة 
ت�ضتطيع اأن ت�ضمي نف�ضها » اهلل« ؟ م�ضتحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �ضينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�ش اأ�ضياًل 
، الكفر و الإحلاد �ضطحي ، هم يف اأعماق اأنف�ضهم ي�ضهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�ضورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِضِهْم﴿ ]�ضورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ َواهلَلّ

الأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة الإخال�ص
الة وال�ّضالم-  ه اإىل �ضوؤال امُل�رشكني للنبّي الكرمي -عليه ال�ضّ ون: اإّن �ضبب نزول �ضورة الإخال�ش، َمرُدّ  قال امُلف�رِشّ

ف لهم اهللَ �ضبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �ضبحانه وتعاىل �ضورة الإخال�ش، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�ضِ
الة وال�ّضالم- عن �ضوؤالهم حول �ضفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �ضورة الإخال�ش، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�ضّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�ضلََّم: ان�ِضب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �ضلَّى اهلَلّ ر�ضي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِشكنَي قالوا لر�ضوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َش �ضيءٌ يولَُد اإَلّ �ضيَموُت، ول �ضيء ميوُت اإَلّ �ضيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�ضَّ ُ ال�ضَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �ضبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َش كمثِلِه �ضيءٌ(. وجاء يف �ضبب  اهلَلّ
الة وال�ّضالم- اأن يَ�ضف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �ضورة الإخال�ش كذلك اأّن اليهود والّن�ضارى �ضاألوا النبّي -عليه ال�ضّ

تعاىل �ضورة الإخال�ش. ، فُرِوي عن ابن عبا�ش ر�ضي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �ضلَّى اهللُ عليِْه و�ضلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �ضفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �ضِ
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ريهانا تنفي امل�ساركة يف فيلم 
بامتان املقبل    

اجلدل  ريهانا  ح�شمت 
يف  م�شاركتها  حول  القائم 
فيلم »بامتان« املقبل، ثناء 
ال�شنوي  احلفل  ح�شورها 
»داميوند  اخلام�ش ملبادرة 
اخلريية  ملوؤ�ش�شتها  بول« 
يف  اأم�ش  ليونيل«،  »كالرا 

نيويورك.
حوار  يف  ريهانا  واأو�شحت 
»انرتتيمنت  جملة  مع 
تونايت« اأنها حتى اللحظة، 

ب�شخ�شية  للم�شاركة  ات�شال، لرت�شيحها  اأو  اأي عر�ش ر�شمي  تتلق  مل 
»اإيفي ال�شامة« عدوة بامتان يف فيلمه املقبلة.

ح�شابها  عرب  االأخرية  ال�شورة  ن�رشها  �شبب  اأن  اإىل  ريهانا  واأ�شارت 
على اإن�شتغرام، والتي اأثارت التكهنات مب�شاركتها يف الفيلم، كان حبها 
وتعلقها بال�شخ�شية، والذي كان �شبباً يف اعتماد ظهورها ب�شبغة ال�شعر 

االأحمر ل�شنوات، تيمناً باإميا ثورمان التي قدمت هذا الدور �شابقاً.
ورغم نفيها وجود اأي �شلة بني ما ن�رشته اأخرياً وم�شاركتها يف الن�شخة 
املقبلة من فيلم بامتان، اإال اأنها اأكدت اأنها لن ترتدد حلظة يف املوافقة 

اإذا ُر�شحت للدور.

جتدد املفاو�سات مع ال�سقا وهاين 
   �سالمة ملواجهة الإرهاب يف »املدد«

ال�شيناري�شت  جدد 
يو�شف  ح�شن  يو�شف 
مع  املفاو�شات 
ال�شقا  اأحمد  النجمني 
لبطولة  �شالمة  وهاين 
فيلمه اجلديد »املدد« 
كليهما  اعتذار  رغم 
ببطولته  القيام  عن 

قبل اأ�شهر عدة.
وقال م�شدر اإن يو�شف 
املعاجلة  اأر�شل 
لل�شقا  الدرامية 
اأ�شابيع،  قبل  و�شالمة 
البطل  ان�شغال  اأن  اإال 
فيلمه  بت�شوير  االأول 
»العنكبوت«  اجلديد 
موقفه  يرجئ   جعله 
من معاجلة الفيلم، فيما يتجه الثاين لالعتذار نظراً الن�شغاله بالدراما 

التليفزيونية خالل هذه الفرتة.
ن�شاأت  �شاندرا  املخرجة  مع  يتفاو�ش  يو�شف  اأن  امل�شدر  واأو�شح 
الإخراج الفيلم، ولكنها مرتددة حول قبول العر�ش امُلقدم اإليها، خا�شة 
البنها  اإجنابها  بعد  عدة  اأعوام  منذ  الفنية  احلياة  عن  مبتعدة  اأنها 
»�شليم«، الفتاً اإىل اأن الفيلم يتعر�ش لظاهرة االإرهاب ب�شكل ع�رشي، 

مع انت�شارها ب�شكل وا�شع يف م�رش والدول العربية.

وفاة املطربة التون�سية منرية 
حمدي بعد �سراع مع املر�س   

توفيت املطربة التون�شية منرية حمدي،  م�شاء اأول اأم�ش، بعد �رشاع 
مع املر�ش، حيث اأعلن جنلها نباأ الوفاة عرب �شفحته ال�شخ�شية مبوقع 

»في�ش بوك«.
القليلة  االأ�شهر  خالل  التون�شية  للمطربة  ال�شحية  احلالة  وتدهورت 
يف  احلفالت  من  عدد  اإحياء  عن  لالعتذار  دفعها  ما  املا�شية، 
املهرجانات ال�شيفية، وذلك قبل اأن تزداد حالتها �شوءاً خالل االأيام 

املا�شية.
يذكر اأن منرية حمدي قد قدمت ما يقرب من 50 اأغنية، وحازت على 
االأغنية  االأويل ملهرجان  اجلائزة  اأبرزها  الفنية،  اجلوائز  العديد من 

العربية عام 2004، وُكرمت من الرئا�شة التون�شية عام 2003.

رحيل الفنان يو�سف مزياين 
عن عمر ناهز 87 �سنة

فيلم الرعب »اإت« يحتفظ ب�سدارة اإيرادات ال�سينما يف اأمريكا ال�سمالية

   وري الرثى اأم�س  الفنان يو�صف مزياين مبقربة القطار  الذي غيبه املوت يوم الأحد باجلزائز العا�صمة ،عن عمر 
ناهز 87 �صنة بعد معاناة مع املر�س خالل الأ�صهر املا�صية ح�صب ما علم به من اجلمعية ال�صينمائية »اأ�صواء«.

عرف املرحوم و هو من مواليد 
»الق�شبة« باجلزائر  العتيق  احلي 
باإطاللته   1932 �شنة  العا�شمة 
االفالم  من  العديد  يف  املتميزة 
كما  التلفزيونية  امل�شل�شالت  و 
كان له ح�شور و ب�شمات يف عدة 

اأعمال م�رشحية .
و من بني االأعمال التي �شارك فيه 
الراحل الفيلم الثوري »بوعمامة« 
عبد  الراحل  للمخرج   )1985  (
جبل   « فيلم  و  اعمر  بن  احلق 
الراحل  للمخرج   )1997(  « باية 
برزت  كما  مدور.  الدين  عز 
اأي�شا قدراته التمثيلية و ح�شوره 
تلفزيونية  م�شل�شالت  يف  الكبري 
»اجلزء  البدرة  غرار«  على 
تريبا�ش  اعمر  للمخرج  االأول 
فيلم  يف  رئي�شا  دورا  اأدى  ،كما 
يا�شني  للمخرج  »احلنني«)2011( 

بن جملني .
�شن  يف  مزياين  يو�شف  التحق 

ان�شم  حيث  الفن  مبيدان  مبكرة 
اىل   1959-1958 �شنوات  يف 
فرقة »جنمة ال�شباح »اإىل جانب 

بعد  و  اآخرين  و  قريق�ش  الفنان 
التحق بكون�رشفاتوار  اال�شتقالل 
اأ�شول  تعلم  ،حيث  اجلزائر 

التمثيل من اأ�شاتذة معروفني اإىل 
جانب الفن كان موظفا مب�شلحة 
جوازات ال�شفر بوالية اجلزائر .

بعد 7 �سنوات زواج- نادين ن�سيب جنيم تعلن انف�سالها عن زوجها

الرعب  فيلم  احتفظ 
الثاين«  الف�شل  »اإت: 
»اإت: ت�شابرت تو« ب�شدارة 
يف  ال�شينما  اإيرادات 
اأمريكا ال�شمالية لالأ�شبوع 
 40٫7 حمققاً  الثاين 
والفيلم  دوالر.  مليون 
�شكار�شغارد،  بيل  بطولة 
مكافوي،  وجيم�ش 
وجيدين  ولفهارد  وفني 
اإخراج  ومن  ليربهري، 

اأندري�ش مو�شيتي.
اجلرمية  فيلم  واحتل 
اجلديد  والدراما 
»ه�شتلرز«  »املحتاالت« 

 33٫2 بـ  الثاين  املركز 
والفيلم  دوالر.  مليون 
وو،  كون�شتان�ش  بطولة 
وجوليا  لوبيز،  وجنيفر 
باملر،  وكيكي  �شتايلز، 
ومن  راينهارت،  وليلي 
اإخراج لوريني �شكافاريا.

االإثارة  فيلم  وتراجع 
واحلركة »�شقوط مالك« 
من  فولن«  هاز  »اأجنيل 
املركز الثاين اإىل املركز 
بـ  االأ�شبوع  هذا  الثالث 

4٫4 ماليني دوالر.
جريارد  بطولة  والفيلم 
فرميان،  ومورغان  بتلر، 

�شميث،  بينكيت  وجادا 
ومن  ريديك،  والن�ش 

اإخراج ريك رومان وو.
وتراجع الفيلم الكوميدي 
»اأوالد طيبون« »غود بويز« 
الرابع  اإىل  الثالث  من 
دوالر.  ماليني   4٫3 بـ 
جاكوب  بطولة  والفيلم 
ترميبالي، وكيث وليامز، 
ومويل  نون،  وبرادي 
غوردون،ومن اإخراج جني 

�شتوبنيت�شكي.
الر�شوم  فيلم  وتراجع 
امللك  »االأ�شد  املتحركة 
بـ  2019« »اليون كينغ 2019«  اخلام�ش،  املركز  3٫6 ماليني دوالر.اإىل 

ناجني  اللبنانية  الفنانة  اأعلنت 
عن  انف�شالها  جنيم،  ن�شيب 
اللبناين  االأعمال  رجل  زوجها 
�شبع  بعد  اأ�شمر،  هادي 
�شنوات زواج.نادين، قالت عرب 
القرار   « ال�شخ�شية:  �شفحتها 
والفراق  علينا  �شهل  كان  ما 
�شعب لو �شو ماكانت االأ�شباب 
ب�ش الع�رشة واالحرتام واملعزة 
احللوة  الثمرة  واالأهم  ب�شلوا 
عن  تعرب  كلمة  ما يف  والدنا.. 

�شعوري بهل اللحظة ب�ش هيك 
وهادي  واأنا  يحمينا  اهلل  �شار 
اأ�شدقاء متحدين لالأبد �شكراً 
حمبتكم  وبقدر  ر�شائلكم  لكل 

النا«.
عن  نادين  انف�شال  اإعالن   
زوجها جاء بعد انت�شار العديد 
من ال�شائعات حول انف�شالهما 
لتوؤكد  املا�شية  االأيام  خالل 

بذلك هذه االأخبار.
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ريا�سية  ن�سخة  تطلق  "هيونداي" 
"Elantra" ال�سهرية من 

منوذج  هيونداي  �رشكة  ا�ضتعر�ضت 
من  الريا�ضي   "GT Sport"
ال�ضهرية   "Elantra" �ضيارات 
بهيكل  اجلديد  النموذج  ومتيز 
اأمامية  بواجهة  اأنيق،  هات�ضباك 
واجهة  ت�ضبه  عري�ض  ب�ضبك  مزودة 

هوائية  وفتحات  فورد،  �ضيارات 
لزيادة  ان�ضيابية  وخطوط  وا�ضعة 
ال�رشعات  على  ال�ضيارة  ثبات 
فاأتت  الداخل،  من  اأما  العالية 
وفر�ض  ريا�ضية،  مبقاعد  ال�ضيارة 
املتداخل  الأ�ضود  باجللد  مك�ضو 

اأنيقة،  ب�ضورة  الكروم  عنا�رش  مع 
يف  واحدة  ب�ضا�ضتني  قيادة  وواجهة 
منت�ضفها، واأخرى اأمام ال�ضائق كما 
 "Elantra GT Sport" ح�ضلت 
معدلة،  وفرامل  تعليق  اأنظمة  على 
لرت   1.6 ب�ضعة  توربيني  وحمرك 

وعلبة  ح�ضان،   200 يفوق  بعزم 
�رشعة اأوتوماتيكية ب�ضبع مراحل.

من  ف�ضيبداأ  املركبة  هذه  �ضعر  اأما 
 30 اإىل  ي�ضل  وقد  دولرا،   24185
التي  للتعديالت  وفقا  دولر  األف 

�ضيطلبها امل�ضتخدم.

موديل خا�ص من باجاين 
زوندا بـ 15 مليون يورو

املوديل  عن  باجاين  �رشكة  ك�ضفت 
من   "HP Barchetta" اخلا�ض 
يقت�رش  والذي   ،Zonda اأيقونتها 
اإنتاجه على 3 ن�ضخ فقط ب�ضعر 15 

مليون يورو.
اأن  الإيطالية  ال�رشكة  واأو�ضحت 
اجلديدة  ريا�ضية  ال�ضوبر  ال�ضيارة 
�ضحب  حمرك  �ضواعد  على  تعتمد 
اأ�ضطوانة   12 من  مكون  طبيعي 
V12 �ضعة 7.3 لرت ويزاأر بقوة 760 
ناقل  مع  جهوده  وتت�ضافر  ح�ضان، 
ومل  �رشعات.   6 من  يدوي  حركة 

معدلت  عن  بعد  ال�رشكة  تك�ضف 
وعلى  ال�ضتهالك.  قيم  اأو  الأداء 
ال�ضعيد الت�ضميمي، يخطف املوديل 
 "HP Barchetta" اخلا�ض 
الأنظار اإليه من خالل ثوب الكربون 
الأمامي  والزجاج  والتيتانيوم 
اجلانبية  النوافذ  وكذلك  الق�ضري 
املقاعد  اإىل  بالإ�ضافة  الق�ضرية، 
جلدي  بفر�ض  املك�ضوة  الريا�ضية 
مع  الكاروهات،  بنقو�ض  يزدان 
و21  اأماماً  بو�ضة   20 قيا�ض  جنوط 

بو�ضة خلفاً.

Blazer سيفروليه تقدم املوديل اجلديد من�

مر�سيد�ص ترغب يف التعاون مع جيلي يف ال�سني

عن  �ضيفروليه  �رشكة  ك�ضفت 
اأيقونتها  من  اجلديد  املوديل 
للفئة  تنتمي  التي   ،Blazer
املوديالت  من  املتو�ضطة 

الأغرا�ض  متعددة  الريا�ضية 
ال�رشكة  واأو�ضحت   .SUV
اجلديدة  �ضيارتها  اأن  الأمريكية 
رباعي  حمرك  لها  يتوفر 

الأ�ضطوانات �ضعة 5ر2 لرت وبقوة 
193 ح�ضان و255 نيوتن مرت لعزم 
اإىل  بالإ�ضافة  الأق�ضى،  الدوران 
 V6 حمرك �ضدا�ضي الأ�ضطوانات
بقوة 305 ح�ضان/365 نيوتن مرت. 
عجالت  اإىل  القوة  هذه  وتنتقل 
الدفع عرب ناقل حركة اأتوماتيكي 
جهود  وتت�ضافر  �رشعات،   9 من 
الدفع  نظام  مع  املحركات 

الأمامي اأو الرباعي.
التي  اجلديدة،  ال�ضيارة  وتزخر 
لرتا   1818 اإىل  ي�ضل  ملا  ت�ضع 
�ضبل  من  بالعديد  احلمولة،  من 
البانورامي  ال�ضقف  مثل  الراحة، 
املتحرك واملقود القابل للتدفئة 
والتهوية  التدفئة  ووظيفتي 

عن  ف�ضال  الأمامية،  للمقاعد 
بو�ضة   8 قيا�ض  اللم�ضية  ال�ضا�ضة 
امللتيميديا  بنظام  اخلا�ضة 
املتوافق مع نظامي اأبل كاربالي 
واأندرويد اأوتو. كما تقدم ال�ضيارة 
الال�ضلكي  الهواتف  �ضحن  نظام 
و6 منافذ USB. ويتوفر لل�ضيارة 
�ضمن  بو�ضة   18 قيا�ض  عجالت 
باقات التجهيز القيا�ضي وعجالت 
باقة  �ضمن  بو�ضة   21 قيا�ض 
واأعلنت  الختيارية.  التجهيزات 
ال�ضيارة  اإطالق  عن  �ضيفروليه 
 2019 مطلع  اجلديدة   Blazer
لتتخذ موقعاً و�ضطاً بني املوديلني 
غري   ،Traverse و   Equinox

اأنها مل تك�ضف بعد عن الأ�ضعار.

املالكة  داميلر  وافقت 
مناق�ضة  على  ملر�ضيد�ض 
مع  ال�ضني  يف  التعاون  خطط 
رئي�ض جيلي، يل �ضوفو، والذي 
اأكرب م�ضاهم يف  موؤخرا  اأ�ضبح 

ال�رشكة الأملانية.
زيت�ضه،  دييتري  اأ�ضار  وقد 
لداميلر،  التنفيذي  املدير 

ان  اإىل  اأخرية  ت�رشيحات  يف 
�ضوفو  يل  مع  “املحادثات 
كانت مثمرة اإىل حد كبري حتى 
جعل  يف  يرغب  حيث  الآن، 
طويل  داميلر  يف  ا�ضتثماره 
الأمد، كما يدعم ا�ضرتاتيجيتنا 

الناجحة”.
هي  “ال�ضني  زيت�ضه:  واأردف 

نرحب  لذا  لنا،  �ضوق  اأهم 
فينا  اأكرب م�ضاهم  مع  بالتعاون 
مع  ال�ضني”،  حول خططنا يف 
�رشورة  من  زيت�ضه  حذر  ذلك 
احلفاظ على العالقة الوثيقة مع 
�رشيك ال�رشكة ال�ضيني احلايل، 
بهذه  الإ�رشار  BAIC، وعدم 
العالقة يف اأي تعاون م�ضتقبلي 
يل  مع 
�ضوفو.

اأعلن  �ضوفو  يل  اأن  ويُذكر 
حل�ضة  تكوينه  عن  موؤخرا 
من   %9.7 بن�ضبة  �ضخمة 
 8.6 بقيمة  داميلر  اأ�ضهم 
ت�ضتهدف  حيث  دولر،  مليار 
التقنيات  من  ال�ضتفادة  جيلي 
الكهربائية ملر�ضيد�ض، خا�ضة 
ملبيعات  داميلر  حتقيق  مع 
غري  ورواج  موؤخرا  قيا�ضية 

م�ضبوق ملوديالتها.

فورد Focus حتذر من ال�سري يف االجتاه اخلاطئ
جتهيز  عن  فورد  �رشكة  اأعلنت 
التي  اجلديدة،   Focus �ضيارتها 
تنتمي لفئة املوديالت املدجمة، 
من  للتحذير  جديدة  بوظيفة 

ال�ضري يف الجتاه اخلاطئ.
اإىل  الأمريكية  ال�رشكة  واأ�ضارت 
اأن �ضيارتها اجلديدة تعتمد على 
منع  على  ت�ضاعد  متطورة  تقنية 
الطرق  على  اخلاطئ  النحراف 

على  ت�ضتند  والتي  ال�رشيعة، 
على  للتعرف  احلايل  فورد  نظام 
ي�ضتخدم  كما  املرور،  اإ�ضارات 
النظام  معلومات  املالحة  نظام 
 GPS املواقع  لتحديد  العاملي 
موقع  على  التعرف  اأجل  من 

ال�ضيارة.
واأو�ضحت �رشكة فورد اأن كامريا 
على  تتعرف  الأمامي  الزجاج 

حدود  مثل  املرور  اإ�ضارات 
ال�رشعة، والتي يتم عر�ضها على 
�ضا�ضة  اأو  القيادة  لوحة  �ضا�ضة 
واإذا  الختيارية   Head-up
لعالمتي  ال�ضيارة  قائد  اجتاز 
جانبي  على  املرور"  "ممنوع 
فاإن  لطريق �رشيع،  موؤدي  طريق 
عن  قائدها  بتنبيه  تقوم  ال�ضيارة 
التحذير اجلديدة؛  طريق وظيفة 

عالمة  بعر�ض  النظام  ويقوم 
من  "حتقق  وبيان  حمراء  حظر 

اجتاه ال�ضري".
واإىل جانب هذه الوظيفة اجلديدة 
 Focus فورد  �ضيارة  تزخر 
اأنظمة  من  بالعديد  اجلديدة 
م�ضاعد  مثل  امل�ضاعدة  القيادة 
م�ضاعد  اأو  ال�ضطراري  الكبح 

املناورة.

الهواتف الذكية تنهي ع�سر 
مفاتيح ال�سيارات قريبا

غري  ب�ضكل  و�ضام�ضونغ  اآبل  حتالفت 
ال�رشكات  من  جمموعة  مع  متوقع 
عاملي"  "معيار  لإنتاج  الأخرى، 
الرقمية،  ال�ضيارات  ملفاتيح  جديد 
فتح  من  الهواتف  اأ�ضحاب  ميكن 
خا�ض.  تطبيق  طريق  عن  �ضياراتهم 
با�ضم  املعروفة  املجموعة  وك�ضفت 
ال�ضيارات"  ات�ضال  "كون�ضورتيوم 
 Digital" هذا الأ�ضبوع عن ،)CCC(
"حل  باأنه  و�ضف  الذي   ،"1.0  Key
ال�ضيارات  مفاتيح  ليعو�ض  معياري" 
بغ�ض  الذكي،  الهاتف  تطبيقات  مع 
للهاتف  امل�ضنعة  ال�رشكة  عن  النظر 

اأو ال�ضيارة.
ات�ضال  "كون�ضورتيوم  من  والهدف 
اأكرب  م�ضتوى  اإتاحة  هو  ال�ضيارات" 
املحمولة  الأجهزة  بني  التكامل  من 
متاحة  امليزة  وهذه  واملركبات، 
مبا  ال�رشكات،  من  الأع�ضاء  جلميع 
فيها "اأودي" و"بي اإم دبليو" و"جرنال 
"اإل  واأي�ضا  و"هيونداي"  موتورز"، 
و"بانا�ضونيك"  اإلكرتونيك�ض"  جي 
فاغن".  و"فولك�ض  و"�ضام�ضونغ" 
الإلكرتونيات  ق�ضم  رئي�ض  وقال 
وار�ضيت:  والف  اأودي،  �رشكة  لدى 
 Key خدمة  بتقدمي  فخورون  "نحن 
الكثري  يف  بالفعل  لعمالئنا   Digital
توحيد  خالل  فمن  املوديالت،  من 
يتوافق  الذي  الرقمي  املفتاح  حل 
لبنات  ن�ضع  لدينا،  الأمان  معايري  مع 
البناء للخدمات املبتكرة على اأ�ضا�ض 
اأن  الرقمي  للمفتاح  وميكن  وا�ضع". 
يقوم  التي  الوظائف  جميع  يوؤدي 

ميكن  و�ضوف  اليدوي،  نظريه  بها 
امل�ضتخدمني من قفل وفتح الأبواب، 
املحرك. وميكن  ت�ضغيل  بدء  وكذلك 
منح  اختيار  اأي�ضا  ال�ضيارات  ملالكي 
الآخرين  الذكية  الهواتف  مالكي 
�ضيارتهم  اإىل  الو�ضول  اإمكانية  موؤقتا 
و�ضمم  ما.  تطبيق  با�ضتخدام 
الذي   ،"1.0  Digital Key"تطبيق
التوا�ضل  تقنية  �رشائح  ي�ضتخدم 
نف�ضها  وهي   ،"NFC" املدى  قريب 
يف  مل�ض  دون  الدفع  من  متكن  التي 
تعمل  التي  احلديثة  الذكية  الهواتف 
توفري  مع   ،iOSو اأندرويد  بنظامي 

الأمان.
جمموعة  ال�ضيارة  مفتاح  ويحتوي 
مثل  ال�ضتخدامات،  من  وا�ضعة 
م�ضاركة ال�ضيارات وتاأجري ال�ضيارات، 
حالة  يف  مفيد  كونه  عن  ف�ضال 
جمل�ض  رئي�ض  وقال  الطوارئ. 
ات�ضال  كون�ضورتيوم  جمموعة  اإدارة 
"لقد  رحمان:  حمفوظ  ال�ضيارات 
ال�ضيارات  ات�ضال  كون�ضورتيوم  بداأت 
 Digital موا�ضفات  على  العمل 
يكون  اأن  وناأمل  الإ�ضدار 2.0،   Key
الإ�ضدار املحدث من املفتاح متاحا 
 .2019 العام  من  الأول  الربع  يف 
"ن�ضهد  قائال:  رحمان  واأ�ضاف 
تعمل  ال�ضوق  يف  منتجات  بالفعل 
 ،1.0 الإ�ضدار  من  ال�ضتفادة  على 
واأعتقد اأن الن�ضخة 2.0 من الإ�ضدار 
اأكرب  تاأثري  الرقمي القادم �ضيكون لها 
احتياجات  نلبي  حيث  ال�ضناعة  على 

التو�ضع الهائل".
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خدمة اآبل املو�سيقية �ستكون حا�سرة على اأمازون ايكو

�آبل  خدمة  �ضت�ضاف 
ملجموعة  �ملو�ضيقية 
�لتي  �لأخرى  �خلدمات 
لتكون  �يكو  �أمازون  يدعمها 
�ضبوتيفاي  من  كل  برفقة 
 iHeartRadioو وباندور� 
بذلك  فيتمكن   ،TuneInو
�ملو�ضيقية  �خلدمة  حمبي 
من  �أي  طلب  من  لآبل 
�أغانيهم �ملف�ضلة �أو خدمات 

�ضهولة  بكل  �لأخرى  �لبث 
يقومو�  �أن  بعد  �أليك�ضا  من 
وربط  �خلدمة  خيار  بتفعيل 
م�ضاعد  بتطبيق  ح�ضاباتهم 

�أمازون �ل�ضوتي.
�خلدمة  توفر  عملية  وتاأتي 
�أمازون  على  لآبل  �ملو�ضيقية 
�ل�رشكة  �ضعي  �ضمن  �يكو 
لتو�ضيع رقعة �نت�ضار خدماتها 
�ملو�ضيقية �لتي طاملا جعلتها 

حكر على �أجهزة معينة وتود 
�لنهج  هذ�  من  �لتغيري  �ليوم 
�لو��ضع  �لنت�ضار  و��ضتغالل 
يف  �أمازون  مل�ضاعد�ت 
خالل  �لثانية  هي  �تفاقية 
�لأوىل  كانت  حيث  نوفمرب 
�لإ�ضد�ر�ت  بيع  بخ�ضو�ص 
وهو�تف  �أجهزة  من  �لأخرية 
�آبل عرب موقع عمالق �لتجارة 

�للكرتونية.

ول ميكن جتاهل �أن �خلدمات 
�ملو�ضيقية ذ�ت �ضعبية و��ضعة 
�ل�ضوتية  �مل�ضاعد�ت  عرب 
وجه  على  �أمازون  و�أليك�ضا 
�ضعبيتها  متلك  �خل�ضو�ص 
مما  �جلانب،  يف  �خلا�ضة 
�آبل  و�ضول  بنجاح  ينبئ  قد 
�لأخري  تعاونها  من  ملبتغاها 
وفتح باب جديد لبث خدمتها 

�ملو�ضيقية.

 كوالكوم تخطط لال�ستثمار 
يف تقنيات الذكاء اال�سطناعي

�أعربت كو�لكوم فنت�رشز وهي �لذر�ع �ل�ضتثماري ل�رشكة �أ�ضباه 
�ملو�ضالت كو�لكوم عن خطة لال�ضتثمار ودعم �رشكات نا�ضئة 
يف جمال �لذكاء �ل�ضطناعي �ملح�ضو�ص �أي �لذي ميكن دجمه 
يف �لأجهزة و�لهو�تف �ملختلفة مبلغ مليون، حيث عرب مدير 
��ضتثمار كو�لكوم �لربت و�جن عن �ل�ضعي �حلايل لل�رشكة بكون 

�لذكاء �ل�ضطناعي هو �مل�ضتقبل.
وتتمثل فكرة �ل�ضتثمار يف �لذكاء �ل�ضناعي ح�ضب روؤية و�جن 
يف �لأجهزة نف�ضها بعيد�ً عن تقنيات �لذكاء �ل�ضناعي �ملبنية 
على �خلدمات �ل�ضحابية، وو�ضح فكرته بكون عمليات �لذكاء 

�ل�ضطناعي تتجه نحو جهد مكثف يعتمد على �حلو�ضبة 
�ل�ضحابية و�أ�ضاف �أنه حني �لتحدث مع �مل�ضاعد �ل�ضوتي 

�أليك�ضا فاإن �أياً من �لعمليات تتم على �جلهاز نف�ضه؛ �إمنا يتم 
�أخدها عرب عملية معاجلة �ضحابية حتوي بع�ص �مل�ضاكل من 
�ضمنها تلك �ملتعلقة باخل�ضو�ضية، و�أردف مت�ضائاًل ماذ� لو 

كانت �أليك�ضا �أكرث خ�ضو�ضية بعيد�ً عن �لرحلة �ملحو�ضبة �لتي 
تقوم بها وجتيب ب�ضكل فوري عند طرح �لأ�ضئلة عليها.

ول تعترب هذ� �ملرة �لأوىل من كو�لكوم لال�ضتثمار يف جمال 
�لذكاء �ل�ضطناعي فقد قامت ��ضتثمرت �ضابقاً يف �رشكة 
SenseTime �ل�ضينية �ملخت�ضة بتقنيات �لتعرف على 

�لوجه بالإ�ضافة ل�ضتثمارها يف بر�مج �لقيادة �لذ�تية ل�رشكة 
Cruise وعدد �أخر من �ل�ضتثمار�ت �ضعت وما ز�لت ت�ضعى 

�ل�رشكة بو��ضطتها لتبقى يف �ل�ضد�رة وقيادة �مل�ضتقبل.

رو�سيا بداأت بحجب »تلغرام«
�لإنرتنت  خمدمات  بع�ص  بد�أت 
و�لت�ضالت يف رو�ضيا، ، بحجب 

خدمات تطبيق »تلغر�م«.
�ملتوفرة  للمعلومات  ووفقا 
هيئة  من  »وبطلب  فاإنه 
على  للرقابة  رو�ضكومنادزور 
بد�أت  رو�ضيا،  يف  �ل�ضتهالك 
تقدم  �لتي  �ل�رشكات  بع�ص 
يف  و�لإنرتنت  �لت�ضال  خدمات 

�لبالد كـ Megafon وRostelecom وVimpelCom بحجب 
خدمات تطبيق تلغر�م �ل�ضهري«.

وتاأتي تلك �خلطوة بعد مدة من رفع �لهيئة دعوى ق�ضائية ملحكمة 
»تاغانكا« مبو�ضكو، طالبت فيها و�ضع قيود على ��ضتخد�م �لتطبيق 

�ملذكور على �لأر��ضي �لرو�ضية.
يذكر �أن هذه لي�ضت �ملرة �لأوىل �لتي يو�جه فيها تطبيق »تلغر�م« 
م�ضاكل وتهديد�ت باحلجب يف رو�ضيا. و�ضبق لإد�رته �أن رف�ضت، يف 
لإدر�جه  »رو�ضكومنادزور«،  لهيئة  معلومات  تقدمي  �ملا�ضي،  يونيو 

يف لئحة �جلهات �مل�ضوؤولة عن ن�رش �ملعلومات.

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

�أعربت �رشكة »Fitbit« عن نيتها 
�حلفاظ على مركزها �ملتقدم يف 
�ضوق �ل�ضاعات �لذكية، من خالل 
�إطالق جيل جديد من �ل�ضاعات 
و�أو�ضحت  مناف�ضة،  باأ�ضعار 
�جلديدة  �ل�ضاعات  �أن  �ل�رشكة 
 Versa« ��ضم  �ضتحمل  �لتي 
Lite« �ضتزود بالكثري من ميز�ت 
�ملتطورة،  �لذكية  �ل�ضاعات 
من  �أرخ�ص  �ضيكون  �ضعرها  لكن 
مبئة  �لفئة  نف�ص  من  مناف�ضاتها 

دولر تقريبا.
تلك   تاأتي  �أن  �ملفرت�ص  ومن 
�لأ�ضود و�لأبي�ص و�لوردي و�لأزرق 
�ل�ضماوي و�لأحمر، وتزود ب�ضا�ضة 
وتقنيات  بو�ضة،   1.34 مبقا�ص 
متكنها من �لت�ضال مع �لهو�تف 
�لبلوتوث  عرب  �لذكية  و�لأجهزة 
تكفيها  وبطارية   ،WI-FI و�لـ 
دون  متو��ضلة  �أيام   4 للعمل 

�حلاجة ل�ضحنها.

فريو�س جديد يف ملفات 
»Word« يهدد ماليني احلوا�سب

�لوطنية  �لوكالة  يف  �خلرب�ء  يعتقد  كما 
�أن  بريطانيا  يف  �جلرمية  ملكافحة 

��ضتغلو�  �لإنرتنت  »قر��ضنة 
هجمات  لتنفيذ  �ملذكور  �ملوقع 
�إلكرتونية على �لعديد من �لبنوك 
 ،2017 عام  �ملالية  و�ملوؤ�ض�ضات 
�لبنوك حينها خ�ضائر مالية  و�لتي كبدت 
�ضباط  �أن  �إىل  �ملعلومات  وت�ضري  فادحة 

حماية �لقانون يف بريطانيا �ألقو� �لقب�ص 
�إىل  بانتمائهم  ي�ضتبه  �أ�ضخا�ص،   6 على 
لتنفيذ  �ملذكور  �ملوقع  ت�ضتغل  جمموعة 
من  وي�ضتفيدون  �لإلكرتونية،  �لهجمات 
دولر   »14.99« مقابل  �ملوقع  خدمات 

فقط

»NVIDIA« تقدم تقنية 
غري م�سبوقة لتعديل ال�سور

 »NVIDIA« طور �ملربجمون يف �رشكة
ت�ضاعد  فريدة  رقمية  خو�رزميات 
�لأجز�ء  و��ضرتجاع  �ل�ضور  تعديل  على 
�ملفقودة منها. وتختلف طريقة عمل هذه 
�لتعديل  بر�مج  عمل  �أ�ضلوب  عن  �لتقنية 
للبحث  ت�ضعى  ل  فخو�رزمياتها  �لأخرى، 

عن �ملكان �ملفقود من �ل�ضورة وحتديد 
تعتمد  بل  بها،  �لقريبة منه مللئه  �لألو�ن 
�ل�ضورة  لتعاين  �ل�ضطناعي  �لذكاء  على 
يكون  �أن  ميكن  ما  وتخمن  كامل  ب�ضكل 
ميكن  كما  ومتلوؤه.  �ملفقود  �جلزء  مكان 
لهذه �خلو�رزميات �لتعامل مع �ل�ضور �لتي 

�لعيون  �ضكل  �لوجوه وحتدد  حتتوي على 
منها  قريبة  عيون  �أ�ضكال  و�نتقاء  مثال، 
و��ضتبد�ل �لأ�ضلية مبا يتنا�ضب مع �ضكل 
�لوجه، �لأمر �لذي يجعل منها برجميات 
مميزة للم�ضورين، وللذين يعدلون �ل�ضور 

للمجالت و�ملو�قع �لإلكرتونية.

مت�سفح Brave ياأتي ب�سكل �سبيه 
بكروم مع عدة اإ�سافات

تطور مت�ضفح Brave ب�ضكل كبري موؤخر�، حيث 
�أن م�رشوع �لعمل جاء �رشيعا ومت تطوير �ملت�ضفح 
على نظام iOS قبل ثالثة �ضهور، ثم �آندرويد قبل 
�لكمبيوتر  لأجهزة  وبعدها قدمته  ون�ضف،  �ضهر 
�أن  ويبدو  ولينك�ص.  ماك،  ويندوز،  باأنظمة 
�لقائمني على �مل�رشوع يعملون بجد على تطوير 
كروم  مثل  بر�مج  ملناف�ضة  �حلديث  �ملت�ضفح 
وفايرفوك�ص، حيث �أن �لن�ضخة �جلديدة منه تاأتي 
ب�ضكل مميز و�ضبيه مبت�ضفح غوغل كروم  يعمل 

كروميوم  نو�ة  على  بريف  �أو   Brave مت�ضفح 
للربجمة  مفتوح  م�ضدر  وهي   ،Blink وحمرك 
متلكه غوغل، وهو ذ�ته �لذي بنت عليه مت�ضفحها 
و�جهة  على  �لأخري  �لتحديث  و�حتوى  كروم. 
مطورة عن �ل�ضابق و�أ�ضبح باإمكان �مل�ضتخدمني 
�لأعلى  يف  ظاهر  ب�ضكل  �لتبويب  عالمات  روؤية 
�ملت�ضفح  �أن  كما  كروم،  قوقل  �حلال  هو  كما 
�أ�ضبح �أ�رشع من �ل�ضابق، ومن �ملفرت�ص �أن يكون 
حممي ب�ضكل �أكرب وذلك ب�ضبب تر�بطه �ملبا�رش 

مع نو�ة كروميوم �ملطورة من غوغل. وللعلم، فاإن 
مت�ضفح بريف ياأتي مع �إ�ضافة حلجب �لإعالنات 
�ضببا  كانت  و�لتي  بها،  �لتحكم  �ملزعجة- ميكن 
رئي�ضيا يف �ضهرة �ملت�ضفح يف وقت ق�ضري. يُذكر 
�أن مت�ضفح بريف هو �أحد م�ضاريع �ملطور �لكبري 
“جافا  �لربجمة  لغة  مبتكر  وهو  �يت�ص،  بريند�ن 
موؤ�ض�ضي  �أحد  �أنه  كما   ،JavaScript ”ضكربت�
موزيال  مت�ضفح  تطوير  عن  �مل�ضئولة  موزيال 

فايرفوك�ص �ل�ضهري.



جددت التزام احلكومة يف 
التكفل بالفئات اله�شة

الدالية تدعو اخلوا�ص 
لال�ستثمار يف جمال ذوي 

االحتياجات اخلا�سة
الوطني  الت�ضامن  وزيرة  الدالية  غنية  دعت   
اإىل  اخلوا�ص  املراأة،  وق�ضايا  والأ�رسة 
امل�ضنني  بالأ�ضخا�ص  للتكفل  مراكز  فتح 
�ضيما  اخلا�ضة  الحتياجات  ذوي  والأطفال  
من  وطالبت  اخلفيفة،  الذهنية  الإعاقة 
حمالت  بتكثيف  الجتماعي  الن�ضاط  مدراء 
اأجل  من  ال�ضاأن  هذا  يف  والتوعية  التح�ضي�ص 
يف  ال�ضتثمار  جمال  يف  اخلوا�ص  انخراط 
القطاع، جمددة تاأكيدها باأن الدولة لن تتخلى 
وذوي  اله�ضة  بالفئات  التكفل  يف  مهامها  عن 
باإدماج  بتعلق  وفيما  اخلا�ضة.   الحتياجات 
الوزيرة  تاأ�ضفت   ذوي الحتياجات  اخلا�ضة، 
النظرة  من  تعاين  تزال  ل  الفئة  هذه  كون 
اأن  اإىل  م�ضرية  املجتمع،   طرف  من  الدونية 
فئة ذوي الحتياجات اخلا�ضة اأثبتوا جدارتهم 
قدراتهم،  تنا�ضب  التي  املجالت  خمتلف  يف 
فعاليات  وخمتلف  العالم  ويائ�ص  وزعت 
املجتمع املدين اىل م�ضاعدة الوزارة يف عملية 
تغيري  يف  وامل�ضاهمة  والتوعية،  التح�ضي�ص 
الحتياجات  ذوي  فئة  تالزم  التي  الذهنيات 
الأطراف  بع�ص  يزال  ل  بحيث  اخلا�ضة، 
وموؤ�ض�ضات خا�ضة ويف بع�ص الأحيان عمومية 
ل تتعامل بطريقة لئقة معها. واأكدت الوزيرة 
ولية  اإىل  اأم�ص  قادتها  التي  الزيارة  خالل 
باتنة  اأن الوزارة عاكفة على مراجعة القانون 
املنظم لت�ضغيل فئة ذوي الحتياجات اخلا�ضة 
مبا يتالءم وخمرجات الجتماع الوزاري الذي 
رفع  حيث  الفئة،  لهذه  مكت�ضبات  بعدة  توج 
ن�ضبة ت�ضغيل ذوي الحتياجات اخلا�ضة من 1 
يف املائة اإىل 3 يف املائة، ورفع منحة املعاق 
وثمنت  دج.   اآلف   10 اإىل  دج  اآلف   4 من 
اتخذتها  التي  الأخرية  القرارات  الوزيرة  
الوزير الأول يف اإطار التكفل بتمدر�ص الأطفال 
من ذوي الإحتياجات اخلا�ضة، حيث اعتربت 
للمكت�ضبات  بالن�ضبة  فارقة  �ضنة   2019 �ضنة 
بداية  الفئة،  لفائدة هذه  القطاع  التي حققها 
باإم�ضاء املن�ضور الوزاري امل�ضرتك بني وزارة 
الوطني  الت�ضامن  وزارة  الوطنية،  الرتبية 
والأ�رسة وق�ضايا املراأة، وزارة التكوين والتعليم 
واإ�ضالح  وال�ضكان  ال�ضحة  ووزارة  املهنيني 
من  جمموعة  يت�ضمن  والذي   ، امل�ضت�ضفيات 
لتح�ضني متدر�ص  العملية  والرتتيبات  التدابري 
الأطفال ذوي الحتياجات اخلا�ضة وتكوينهم. 
ف.ن�شرين

معدل غري طبيعي للكلور 

نفوق االأ�سماك ب�سد 
تاق�سبت بتيزي وزو  

تاق�ضبت  �ضد  ملياه  الأوىل  التحاليل  ك�ضفت 
جامعة  من  باحثون  اأجراها  التي  وزو(  )تيزي 
»مولود معمري« بعد نفوق اأ�ضماك بهذا ال�ضد 
»غري طبيعي« يف حني  الكلور  م�ضتوى  اأن  عن 
اأن عينات من املياه وال�ضمك يجري اختبارها 
البحري،  ال�ضيد  مديرية  طرف  من  حاليا 
ح�ضبما علم اليوم الثنني من اجلهات املعنية. 
عبد  بلعيد  البحري،  ال�ضيد  مدير  قال  و 
احلفيظ، التقته واأج باملوقع اأنه »يجري حتليل 
العينات املاأخوذة منذ ظهور هذه الظاهرة و 
انه  م�ضيفا  قريبًا«،  النتائج  عن  �ضيفرج  بانه 
يف  نحن  الفر�ضيات  من  العديد  طرح  »مت 
عن  ر�ضمًيا  لالإعالن  التحليالت  نتائج  انتظار 
اأو  غذائي  ت�ضبع  عن  نتحدث  نحن  الأ�ضباب. 
تلوث طبيعي ب�ضبب �ضعود الطني و الكلور)...( 

نف�ضل انتظار نتائج التحليالت«.
و لحظ املدير نف�ضه خالل زيارة للموقع رفقة 
مديري املوارد املائية وامل�ضالح الفالحية اأن 
ظاهرة النفوق هذه »متو�ضطة« واأنها حمدودة 

يف منطقة واحدة من ال�ضد وهي بامل�ضب.

�س.ب

»و�ضائل  اأن  البيان  يف  وجاء 
الب�رسي  ال�ضمعي  الت�ضال 
مطالبة يف نطاق ر�ضالة اخلدمة 
اإىل  بها  املنوطة  العمومية 
لالإعالم  زمني  حيز  تخ�ضي�ص 
تخ�ضي�ص  خالل  من  القانوين 
�ضلة«  ذات  متنوعة  ح�ض�ص 
اجلريدة  على  �ضيما  اعتمادا 
الربملان  ومداولت  الر�ضمية 
بغرفتيه وعلى خمتلف »القوانني 
ال�ضادرة اأو حمل املناق�ضة وكذا 
معتربة  التطبيقية«،  الن�ضو�ص 
القانوين  الإعالم  مفهوم  اأن 
اأن املواطن  ينطلق من حقيقة  
»لن  بواجباته  بالقيام  املطالب 

ي�ضتجيب ويبادر ال اإذا كان على 
علم بحقوقه املكر�ضة د�ضتورا 

وقانونا«.  
النقا�ص  اأن  ال�ضلطة  واأو�ضحت 
الد�ضتور  حيث  من  الوا�ضع 
النتخابات  بخ�ضو�ص  والقانون 

وبخ�ضو�ص  املرتقبة  الرئا�ضية 
وال�ضلطة  النتخابات  نظام 
لالنتخابات  امل�ضتقلة  الوطنية 
للعلم  التعط�ص  »مدى  اأظهر 
ما  وهو  به«،  والملام  بالقانون 
ال�ضمعي  و�ضائل  من  ي�ضتدعي 

الكاملة«  »العناية  ايالء  الب�رسي 
ولالإعالم  القانونيني  لهذين 
يف  بامل�ضاهمة  الكفيل  القانوين 
املرتكزة  القانون  دولة  »تر�ضيخ 
املواطن  وعي  على  اأ�ضا�ضا 

بحقوقه وواجباته«.
بكل  املهمة  هذه  لأداء  و�ضمانا 
اأكدت  واحرتافية،  مو�ضوعية 
�رسورة  على  ال�ضبط  �ضلطة 
املتلقني  م�ضتويات  »مراعاة 
احل�ض�ص  وبث  اإعداد  عند 
ل�رسح  تنويعها  مع  ال�ضلة«،  ذات 
وتب�ضيط فهم خمتلف الن�ضو�ص 
املواطنني  با�رساك  القانونية 
واأع�ضاء  ونواب  القانون  ورجال 

الربملان.

�شلطة �شبط ال�شمعي الب�شري:

القنوات مطالبة بتخ�سي�ص حيز 
زمني لالإعالم القانوين 

امل�شيلة

فتح اأكرث من 6000 من�سب يف 
التكوين املهني 

ليبيا: 

اإنقاذ 300 مهاجر قبالة 
�سواحل طرابل�ص

اأنقذ  باأنه  الليبي،  ال�ضواحل  حر�ص  اأفاد 
على  كانوا  �رسعي  غري  مهاجر   300
منت ثالثة قوارب مطاطية �ضمال �رسق 

طرابل�ص.
الليبية عن جهاز  الإعالم  ونقلت و�ضائل 
حر�ص ال�ضواحل واأمن املوانئ قوله، اإن 
 80 م�ضافة  يبعد  كان  القوارب  تلك  اأول 
ميال، والثاين 55 ميال، والثالث 44 ميال 

�ضمال �رسق طرابل�ص.
نقل  مت  اأنه  اإىل  احلر�ص  جهاز  واأ�ضار 
طرابل�ص  قاعدة  اإىل  املهاجرين 
امل�ضاعدة  تقدمي  مت  حيث  البحرية، 
اإىل  وت�ضليمهم  لهم،  والطبية  الإن�ضانية 
ال�رسعية.  غري  الهجرة  مكافحة  جهاز 
ووجهت املفو�ضية العليا لالجئني التابعة 
لالأمم املتحدة، اأم�ص، نداء اإىل املجتمع 
وحتقيق  اأكرب  ت�ضامن  اأجل  من  الدويل 
مبراكز  القابعني  الالجئني  توزيع  هدف 

الإيواء يف ليبيا.
يف  املفو�ضية  بعثة  عن  امل�ضوؤول  وقال 
املفو�ضية  اإن  كافاليريي  بول  جان  ليبيا 
ما تزال تنتظر من الأ�رسة الدولية تقدمي 
مزيد من اجلهد ب�ضاأن توزيع الالجئني. 
األف لجئ م�ضجلني يف  اأن 50  اإىل  ي�ضار 
مت  ليبيا،  يف  العليا  املفو�ضية  �ضجالت 
اأخرى  دول  اإىل  فقط  منهم   4600 نقل 
اإح�ضائيات  ووفق   .2017 نوفمرب   منذ 
املفو�ضية فقد مت نقل ما يزيد عن 800 
اإىل  و456  اإيطاليا  اإىل  مبا�رسة  مهاجر 

رومانيا و371 اإىل دول اأخرى.
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من اأجل تعزيز منتوج الوالية 
من ال�شمك 

امل�سادقة على اجناز 03 مفارخ 
لرتبية االأ�سماك بتلم�سان

البحري  لولية  ال�ضيد  ك�ضفت  مديرية 
مواقع   03 اقتطاع  على  تلم�ضان 
 6.29 م�ضاحة  على  الأ�ضماك  لرتبية 
الولية  �ضاحل  م�ضتوى  هكتارات  على 
يرقات  ا�ضتزراع  تعزيز  اأجل  من 
امل�ضتوى  على  اإنتاجه  ورفع  الأ�ضماك 
الولئي الذي عرف تطورا كبريا  خالل 
حتولت  تلم�ضان  اأين  الأخرية  ال�ضنون 
خا�ضة  ال�ضمك  موقع  مهم  لنتاج  اإىل 

ال�ضبوط امللكي وذئب البحر .
بن  على  الولية  وايل  �ضادق  وقد  هذا 
على  املنطقة  الثالثة  باإقليم  يعي�ص 
اإختيار  مت  حيث  الغزوات،  بلدية 
ميناء  غرب  كلم   06 اأدا�ص  منطقة 
الذي  امل�رسوع  الغزوات  لحت�ضان 
1.25،   وتعترب  ب  قدرت  م�ضاحته 
بعد  نوعها  من  الثالثة  املنطقة  هذه 
هنني  ببلدية  الأوىل  الن�ضاطات  منطقة 
ترتبع  للولية  التي  ال�رسقية  اجلهة  يف 
دخلت  والتي  هكتار   2.8 م�ضاحة  على 
هامة  اأرباحا  وحققت  النتاج  حيز 
خالل هذه ال�ضنة ل�ضاحبها ومنتوج وفري 
ال�ضمك  من  الولية  بتعزيز  انتاج  �ضمح 
يف  تقع  الثانية  املنطقة  اأما  الأبي�ص، 
اجلهة الغربية للولية ببئر املالح بلدية 
 2.24 م�ضافة  على  الفواقة  م�ضريدة 

هكتار  والتي  لزال  حيز ال�ضتغالل.
 هذا  وتعلق مديرية ال�ضيد البحري اآمال 
كبرية لتعزيز انتاج ال�ضمك من خالل هذه 
يتم دعمها مب�ضاريع  قد  التي  امل�ضاريع 
ولية  �ضاأنها  جعل  من  اكرب  ا�ضتثمارية 

تلم�ضان رائدة يف تربية الأ�ضماك .
 حممد بن ترار
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املهنيني  والتعليم  التكوين  مديرية  �ضجلت 
من�ضبا   6745 يقارب  ما  امل�ضيلة  لولية 
التخ�ض�ضات  خمتلف  يف  جديدا  تكوينيا 
والفروع، حت�ضبا للدخول املهني ح�ضبما علم 
من مدير القطاع »عمر فكرا�ص » و�ضتتوزع 
يليه  الإقامي  التكوين  على  املنا�ضب  هذه 
عن  والتكوين  التمهني  طريق  عن  التكوين 

طريق الدرو�ص امل�ضائية.
 واإىل جانب التكوين املوجه للمراأة املاكثة 
عن  ف�ضال  التاأهيلي  والتكوين  البيت  يف 
لدى املوؤ�ض�ضات املعتمدة  تكويني  منا�ضب 
القطاع  على  امل�ضوؤولون  حر�ص  ولقد 
على  التكوينية  العرو�ص  توفري  اإطار  يف 
املهن  لبع�ص  العتبار  اإعادة  على  الرتكيز 
عن  نتج  الذي  الكبري  الطلب  لتلبية  اليدوية 
البناء  جمالت  يف  خمتلفة  ور�ضات  فتح 
والأ�ضغال العمومية والري والفالحة وغريها 
الن�ضاطات  بع�ص  بعث  اأجل  من  وكذلك 
عن  ف�ضال  التقليدية  باملهن  اخلا�ضة 

فر�ضها  جديدة  تكوينية  تخ�ض�ضات  اإدراج 
من  املعرفة  وجمتمع  الع�رسي  القت�ضاد 
والتعليم  التكوين  مدير  اأ�ضاف  اأخرى  جهة 
التكوين  �ضي�ضمن  القطاع  اأن  املهنيني 
اأن  م�ضيفا  ذلك،  يف  الراغبة  الفئات  لكل 
ماي  �ضهر  من  بداية  انطلقت  الت�ضجيالت 
املا�ضي على م�ضتوى الهياكل التابعة لقطاع 
التكوين والتعليم املهني لتمتد اإىل غاية  21 
اأن قطاع  اإىل  واأ�ضار ذات امل�ضوؤول  �ضبتمرب 
خالل  �ضيتدعم  بالولية  املهني  التكوين 
وثالثة  وطني  معهد  بفتح  اجلديد  املو�ضم 
مراكز للتكوين املهني و�ضتوفر هذه املراكز 
اجلديدة املوجودة ببلديات كل من امل�ضيلة 
الري�ص  وعني  اخل�رساء  وعني  واملعا�ضيد 
املهني،  للتكوين  من�ضب   2000 من  لأزيد 
لت�ضاف ملوؤ�ض�ضات التكوين املهني بالولية 
للتكوين  مركز   22 جمموعها  يف  ت�ضم  التي 

املهني ومعهدين وملحقة .
عبدالبا�شط بديار 

ميلة : 

هالك �سخ�ص واإ�سابة 3 اآخرين يف 
حادث ا�سطدام بني �ساحنة و�سيارة 
اآخرين  اأ�ضخا�ص   3 واأ�ضيب  �ضخ�ص  هلك 
بني  ا�ضطدام  يف  متثل  �ضري  حادث  اإثر 
على  نفعية  و�ضيارة  الب�ضائع  لنقل  �ضاحنة 
مبحاذاة   5 رقم  الوطني  الطريق  م�ضتوى 
ال�ضوق الأ�ضبوعي لبيع البي�ص ببلدية وادي 
�ضقان، ح�ضب ما علم لدى م�ضالح املديرية 

املحلية للحماية املدنية لولية ميلة .
يف  التدخل  اأن  امل�ضدر  ذات  واأو�ضح 
احلادث مت هذا اليوم يف حدود ال�ضاعة 02 
�ضا و 40 د من قبل عنا�رس الوحدة الثانوية 
للحماية املدنية لدائرة التالغمة اأين �ضجل 
متوفى  الهوية  جمهول  اأحدهم  �ضحايا   4
بعني املكان، اأما البقية ) ترتاوح اأعمارهم 
لإ�ضابات  فتعر�ضوا  �ضنة(   51-23 مابني 
اأنه  امل�ضدر  واأ�ضاف  اخلطورة.  متفاوتة 
قد مت حتويل املتوفى رفقة اأحد ال�ضحايا 
ببلدية  اخلدمات  املتعددة  العيادة  اإىل 
الآخران  امل�ضابان  نقل  فيما  التالغمة، 
اإىل م�ضلحة ال�ضتعجالت مب�ضت�ضفى بلدية 

وادي العثمانية.

�شيدي بلعبا�س خالل �شهر اأوت

حجز اأكرث من 249 كلغ من اللحوم 
املوجهة لال�ستهالك الب�سري  

ولية  باأمن  عنا�رس  ال�رسطة             متكنت 
من  املن�رسم  اأوت  �ضهر  خالل  بلعبا�ص  �ضيدي 
مبختلف  اللحوم  من  كلغ   249 من  اأكرث  حجز 
لغر�ص  موجهة  كانت  الكمية  هذه   ، اأنواعها 
املتاجرة فيها دون توفرها على �رسوط احلفظ 
والنظافة، حيث مت حجزها بعد عمليات مراقبة 
�ضيدي  مبدينة  املتواجدة  الق�ضابات  من  عدد 

بلعبا�ص .
عمليات احلجز با�رستها امل�ضلحة الولئية لالأمن 
العمومي بالتن�ضيق مع ال�رسكاء املخت�ضني، حيث 
مبختلف  اللحوم  من  متفاوتة  كميات  �ضبطت 
اأح�ضاء  حمراء،  حلوم   - بي�ضاء  حلوم   ( اأنواعها 
دجاج، اأ�ضماك.....( ، حيث مت اتخاذ الإجراءات 
على  واإحالتهم  التجار  �ضد  الالزمة  القانونية 

الق�ضاء  . 
 حممد بن ترار

خالل ال�شائفة 

حجز اأكرث من 8 قناطري و44 كلغ من الكيف 
وت�سجيل 11 جرمية الكرتونية بتلم�سان

دقت  املديرية الولئية لالأمن لولئي بتلم�ضان 
ناقو�ص اخلطر على  خلفية الرتفاع الكبري يف 
ولول  واإذ  ال�ضطياف،  مو�ضم  خالل  جرائم  
م�ضالح  اتخذتها  التي  الأمنية  الحرتازات 
لكانت  دقيق   خمطط  خالل  من  الأمن 

احل�ضيلة اأكرب .
العام   اأح�ضت امل�ضلحة  القانون  ففي جمال 
الولئية لل�رسطة الق�ضائية باأمن ولية تلم�ضان 
اجلارية 628  لل�ضنة  ال�ضطياف  مو�ضم  خالل 
ق�ضية  تورط يف هذه الق�ضايا 855 �ضخ�ضا مت 
على  العدالة،  اأمام  املتهمني  جميع  تقدمي 
اأين  اأح�ضت  ذات  راأ�ضها  ق�ضايا املخدرات  
بال�ضتهالك  متعلقة  امل�ضلحة 64 ق�ضية 
واملوؤثرات  باملخدرات  واملتاجرة 

مت  فيها 91 �ضخ�ص  تورط  والتي  العقلية 
من  حجز 844 كلغ 177 غ  خاللها  من 
جهة  من  مهلو�ص  املخدرات 1119 قر�ص 
باجلرائم  متعلقة  �ضجلت  11 ق�ضية  اأخرى 
مت  كما  فيها 11 �ضخ�ص،  تورط  اللكرتونية 
ت�ضجيل  315 ق�ضية متعلقة باجلنايات واجلنح 
�ضد الأفراد تورط فيها 424 �ضخ�ضا، يف حني 
باجلنايات  متعلقة  اإح�ضاء 162 ق�ضية  مت 
والتي  واملمتلكات  الأموال  �ضد  واجلنح 
ذات  اأح�ضت  كما  فيها 225 �ضخ�ضا،  تورط 
باجلنايات  متعلقة  امل�ضلحة 111 ق�ضية 
تورط  والتي  العمومي  ال�ضيء  �ضد  واجلنح 

فيها 155 �ضخ�ضا.
 حممد بن ترار

انت�سال جثث �سابني من 
�سد تاق�سبت بتيزي وزو 

احلماية  م�ضالح  الأحد  اأم�ص  ليلة  متكنت 
�ضابني  جثة  انت�ضال  من  وزو  بتيزي  املدنية 
ترتاوح اأعمارهم بني 25 اإىل 35 �ضنة ينحدرون 
بعد  اآخرين  واإنقاذ  دوالة  بني  بلدية  قرى  من 
تاق�ضبت  �ضد  اأ�ضفل  اإىل  مركبتهم  انحراف 
بتيزي وزو يف وقت مت فتح حتقيق يف الق�ضية 
امل�ضت�ضفى  اإىل  ال�ضحايا  نقل  مت  قد  و  هذا 

اجلامعي حممد نذير.

طالبت �شلطة �شبط ال�شمعي الب�شري، اأم�س، يف بيان لها و�شائل االت�شال ال�شمعي الب�شري باإعطاء 
اأهمية لالإعالم القانوين عرب ح�ش�س خمت�شة ذات �شلة با�شراك املواطنني ورجال القانون.

ح-كرمي
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