
منتج فيلم بن مهيدي وافق 
على رفع كل التحفظات 

عدم التزام ال�شرك�ت النفطية ب�أولوية توظيف
 اأبن�ء املنطقة 

رئي�س الوكالة الوالئية للت�شغيل 
بورقلة مطلوب بالربمة 

بن غربيط تف�شل يف امت�ش��ص الغ�شب
التكتل النقابي يتم�شك 
ب�شل موؤ�ش�شات الرتبية

ابتداء من غد الثنني بق�شر الأمم بن�دي ال�شنوبر

جل�شات وطنية ملراجعة 
�شيا�شة التطوير ال�شياحي 

رئ��شي�ت 18اأفريل املقبل

بن فلي�س ي�شارك مقري يت�شاور وغديري يحاول

بدوي يك�شف عن  وجود �شبك�ت 
متخ�ش�شة يف "احلرقة"

انت�شال 119 حالة و 96 
مفقودا يف 2018

غليزان

متار يك�شف عن برنامج 90 األف وحدة ب�شيغة عدل
�ص4

�ص3
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الأمينة الع�مة حلزب العم�ل
 لويزة حنون

الرئا�شيات �شتجري 
يف ظروف غري 
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وزير الثق�فة يوؤكد من تيزي وزو 

   .  بن فلي�س ي�شحب ا�شتمارات الرت�شح االثنني اأو الثالثاء
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الطيب  املجاهدين  وزير  اأكد 
باجلزائر  ال�سبت   اأم�س   , زيتوين 
حماية  م�ساألة  ,«اأن  العا�سمة 
اأكرث  اليوم  تعد  الوطنية  الذاكرة 
من �رضورة  حيوية« لكونها ت�سكل 
الذين  لأولئك  الدائم  »العرفان 
�سنعوا التاريخ«وقال زيتوين, خالل 
ا�رضافه على افتتاح ندوة احت�سنها 
اإحياء  مبنا�سبة  املجاهد  متحف 
البطل  ل�ست�سهاد   64 الذكرى 
حماية  »م�ساألة  اأن  مراد,  ديدو�س 
الذاكرة هي اليوم اأكرث من �رضورة 
جمرد  لي�ست  الذاكرة  لن  حيوية, 

اأو  م�سافهة  اأو  كتابة  اأو  �سورة 
هي  اإمنا  عابرة,  ووقائع  اأحداث 
ال�سعب  ت�سعر  التي  الروح  تلك 

اجلزائري بالوجود و 
لأولئك  الدائم  والعرفان  العظمة 

الذين �سنعوا التاريخ ».
كما اأكد ال�سيد الوزير, اأن الحتفال 
اجلزائر  رموز  ا�ست�سهاد  بذكرى 
على  »املحافظة  اإىل  يرمي 
الأمانة« وذلك من خالل »تكري�س 
ا�ست�سهد  التي  املبادئ  و  القيم 
من  ال�سهداء  ماليني  اأجلها  من 
اأن  مربزا   ,»1962 اإىل   1830

يندرج  املنا�سبات  هذه  اإحياء 
رئي�س  برنامج  اإطار«جت�سيد  يف 
بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية 
الذاكرة  على  احلفاظ  ميدان  يف 

التاريخي  الرتاث  الوطنية وحماية 
باملقاومة  املرتبط  والثقايف 
وثورة  الوطنية  واحلركة  ال�سعبية 

اأول نوفمرب 1954 املجيدة

وزير املجاهدين 

حماية الذاكرة �سرورة حيوية

خبر في 
صورة

وزير الثقافة من تيزي وزو يوؤكد

منتج فيلم بن مهيدي وافق 
على كل التحفظات

اأدرار 

الطبعة الأوىل ل�سالون 
اإك�سبو"  "توات 

الطبعة  الوطن يف  عار�سا من خمتلف جهات   40 زهاء  ي�سارك 
الأوىل من �سالون »توات اإك�سبو« لالإنتاج الوطني الذي انطلقت 
التظاهرة  هذه  تهدف  و  اأدرار  بولية  اخلمي�س  م�ساء  فعالياته 
ال�سناعية التي تنظمها غرفة ال�سناعة و التجارة ><توات<<, 
خمتلف  اأو�ساط  يف  له  والرتويج  الوطني  املنتج  ت�سجيع  اإىل 
و  املتوفرة  الفر�س  اإبراز  جانب  اإىل  الهيئات,  و  املتعاملني 
التحفيزات املمنوحة لال�ستثمار بالولية لدعم التنمية املحلية, 

مثلما اأ�سار اإليه مدير الغرفة, اأحمد بلعامل.
العر�س  بف�ساء  املنظم  جانفي(   21-17( احلدث  هذا  وي�سهد 
املوؤ�س�سات  ومنتجات  اأن�سطة  عر�س  الولية  بعا�سمة  ال�سويقة 
امل�ساركة يف قطاعات خمتلفة على غرار ال�سناعة و الفالحة و 
التاأمينية,  ال�سياحة و اخلدمات املالية و  الطاقات املتجددة و 

كما اأ�ساف ال�سيد بلعامل.

امل�سرح الوطني 

جانفي �سهر الفرجة  

اجلمهور اجلزائري على موعد مع الفرجة يف �سهر جانفي 2019 
الدين  حمي  اجلزائري  الوطني  امل�رضح  تخ�سي�س  خالل  من 
اإنتاجاته  �ستعر�س  اأبرز  والتي  العا�سمة   ب�سطارزي  باجلزائر 
باللغة  ن�سخته  »يف  م�رضحية  »حماكمة  عرو�س  يف  واملتمثلة 
و«�سديق  لالأطفال  وعرو�س  قرمي  جمال  للمخرج  الأمازيغية 
عر�س  مل�رضحية  كناين  مع  ح�سني  ال�سوري  للمخرج  البيئة« 
»حديدوان يعود اإىل امليدان« ن�س  واإخراج لفكاير رابح م�رضحية 
بريرب وم�رضحية  »ماكبت«  الكرمي  للمخرج عبد  اللك«  »�سليمان 
لأحمد خودي »التمثال احلزين« ن�س علي تامرت واإخراج عبا�س 
حممد اإ�سالم  كما �سي�سهد �سهر جانفي اجلاري تكرمي الفنانتني 
مع  بالتن�سيق  الثالثة  الألفية  جمعية  طرف  من  وجيدة  اأني�سة 

امل�رضح الوطني.

اأم�س وزير الدين ميهوبي من  اأكد 
تيزي وزو اأن الفيلم اخلا�س ب »بن 
الثقافة  وزارتي  بكون   « مهيدي 
واملجاهدين هما »املمولتان«لفيلم 
العربي بن مهيدي بعد اأن مت رفع 
الوزير  �ساف  و  التحفظات  كل 
عاين  اأين  تفقد  و  عمل  زيارة  يف 
امل�ساهدة  جلنة  اأن  م�ساريع  عدة 
طالبت يف وقت �سابق من خمرجه 
مت  التي  للتحفظات  بال�ستجابة 

رفعها كليا من قبل اللجنة واأو�سح 
كل  برفع  التزم  املنتج  »اأن  الوزير 
على  واتفق  �سبق  التي  التحفظات 
ذكر  و  اللجنة  مع  موؤخرا«  رفعها 
ثالث  عر�س  الفيلم  باأن  ميهوبي 
املكونة  اللجنة  تلك  على  مرات 
من موؤرخني خمت�سني م�سيفا اأنها 
اأخذت »وقتا طويال« يف نقا�س مع 
للفيلم  م�ساهدتها  بعد  املخرج 
املخرج  بني  امل�ساكل  اأن  موؤكدا 

بدار�سة حمتوى  املكلفة  اللجنة  و 
الفيلم ل دخل لهم ,و فند ميهوبي 
الفيلم من طرف  تام مبنع  »ب�سكل 
اأحلكومة م�سددا على اأن موؤ�س�سات 
الثقافة  كوزارتي  املختلفة  الدولة 
باأي  تتدخل  »مل  واملجاهدين 
العمل  هذا  يف  األأ�سكال  من  �سكل 
مع  »لي�ست  خمرجه  م�سكلة  واأن 
احلكومة« واإمنا مع »جلنة خمت�سة 

م�سكلة قانونا«

البويرة

اإختتام التظاهرة الوطنية للر�سم على اجلدران
الوطنية  التظاهرة  ام�س  اإختتمت 
للر�سم على اجلدران التي اأ�رضفت 
ال�سبانية  اجلمعية  تنظيمها  على 
ديوان  مع  بالتن�سيق  اإيخولف 
واحت�سنتها  ال�سباب  موؤ�س�سات 
قرية اآث بوعلي ببلدية اآث من�سور 
كامل  اأ�سبوع  مدار  على  بالبويرة 
املخلدة  الإحتفالت  اإطار  يف 

 « �سعار  حتت   2969 يناير  لعيد 
الوطنية  الهوية  خدمة  يف  الري�سة 
 30 من  اأزيد  م�ساركة  و�سهدت   «
فنانا ت�سكيليا من 25 ولية ج�سدوا 
من خالل لوحاتهم الرائعة خمتلف 
عرب  للبالد  التاريخية  املناطق 
�ستى احلقب الزمنية , ويف ال�سياق 
عرب جل امل�ساركني الذين تقربت 

منهم يومية » الو�سط » عن النجاح 
الباهر الذي حققته هذه التظاهرة 
الذين  الرائع  الإ�ستقبال  وكذا 
�سكان قرية  به من طرف  ح�سيوا 
اآث بوعلي امل�سيافة , ومن جهتها 
الفنانة  البويرة  ولية  ثمنت ممثلة 
الت�سكلية » �سهرزات ناوي » تنظيم 
التي  الوطنية  اللقاءات  هذه  مثل 

الفنانني  بني  بالإحتكاك  ت�سمح 
واخلربات  التجارب  وتبادل 
الهام  الو�سوع  جانب  اىل  بينهم 
جت�سيد  يف  املثمثل  الطبعة  لهذه 
اللوحة  خالل  من  الوطنية  الهوية 
الفنانة  ج�سدت  حيث  الت�سكيلية 
الرتاث  عن  لوحة  �سهرزات 

المازيغي .

دعا م�ساركون يف ملتقى جهوي 
العام  القانون  »مراجعة  حول 
اخلا�سة«  الحتياجات  لذوي 
باأدرار  ال�سبت  اأم�س  الذي نظم 
اإثراء ن�سو�س هذا  اإىل �رضورة 
املقرتحات  ببع�س  القانون 
من  قدر  لأكرب  ي�ستجيب  حتى 
ان�سغالت هذه الفئة اله�سة من 

املجتمع.
و خالل هذا اللقاء الذي جرى 
للمطالعة  العمومية  باملكتبة 
مببادرة من املنتدى اجلزائري 
لذوي الإعاقة بح�سور ال�سلطات 
جمعيات  ممثلي  و  املحلية 
من  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي 
طالب  باجلنوب,  وليات  ت�سع 
امل�ساركون باإدراج بع�س النقاط 
يف القانون التي من �ساأنها رفع 
الغنب عن ذوي الإعاقة و تعزيز 
اإدماجهم يف احلياة الجتماعية 

باخل�سو�س  الأمر  يتعلق  و 
مبراجعة املادة 27 من القانون 
02-09 املوؤرخ يف 8 ماي 2002 
 1 ن�سبة  توفري  على  تن�س  التي 
لهذه  املنا�سب  من  باملائة 
 10 اإىل  ورفعها   , ال�رضيحة 
تكري�س  و  الأقل  على  باملائة 
باملوؤ�س�سات  توظيفهم  اإلزامية 
اأهمية  على  التاأكيد  مت  كما 
د�سرتة بع�س املواد التي تن�س 
الأ�سخا�س  متكني  اأهمية  على 
يف  امل�ساركة  من  املعاقني 
طريق  عن  املنتخبة  املجال�س 
نظام املحا�س�سة, واأي�سا و�سع 
جميع املرافق يف متناول ذوي 
املوؤ�س�سات  اإلزام  و  الإعاقة 
الفئة  هذه  خ�سو�سية  مبراعاة 
ملختلف  ولوجها  لت�سهيل 
اخلدمة  لت�سهيل  املرافق 

العمومية لفائدتها

اإثراء القانون العام لذوي 
الحتياجات اخلا�سة 

ح- ك

اأح�سن مرزوق



الرئا�سيات املقررة يف 18اأفريل املقبل

بن فلي�س يقرر الدخول...مقري يت�شاور...ولغديري يحاول
.       بن فلي�س ي�سحب ا�ستمارات الرت�سح من الداخلية االثنني اأو الثالثاء

مبا�سرة بعد ا�ستدعاء رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة للهيئة الناخبة لالنتخابات الرئا�سية املقررة يوم 18اأفريل 
املقبل ،العديد من ال�سخ�سيات ال�سيا�سية بداأت حت�سر لدخول �سباق الرئا�سيات املقبلة ، فح�سب ما علمته » الو�سط » من م�سادر 

جد مطلعة فاإن علي بن فلي�س رئي�س حزب طالئع احلريات �سيتجه يوم غد االثنني اأو الثالثاء اإىل وزارة الداخلية من اأجل 
�سحب ا�ستمارات الرت�سح لالنتخابات الرئا�سية املقبلة .

ع�سام بوربيع

فلي�س  بن  علي  �أنت  م�صادرنا  وقالت 
�أحد �ملرت�صحني �ل�صابقني للرئا�صيات 
، يعكف حاليا على �إعد�د ملف تر�صحه 
�أو  �الثنني  غد  يوم  �إيد�عه  �أجل  من 
�لد�خلية  وز�رة  م�صتوى  على  �لثالثاء 

، ل�صحب ��صتمار�ت �لرت�صح .
من جهة �أخرى يبدو �أن حركة حم�س 
هي  مقري  �لرز�ق  عبد  برئي�صها 
بدخول  �الهتمام  �صديدة  �الأخرى 
بيان  �أ�صار  �أن  بعد  �لرئا�صيات  �صباق 
للدخول  �حلركة  حت�صري  عن  للحزب 
�ىل �صباق �لرئا�صيات مبر�صحها �لذي 
مقري   �لرز�ق  عبد  �أنه  �ملوؤكد  من 
وقد جاء يف بيان للحركة �صدر عقب 
طرف  من  �لناخبة  �لهيئة  ��صتدعاء 
�صتقام  �لتي  �لرئا�صية  لالنتخابات 
�إثر  »على  �أنه  �لقادم  18�أفريل  يوم 
دعوة رئي�س �جلمهورية �لهيئة �لناخبة 
�لوطني  �لتنفيذي  �ملكتب  �جتمع 
�ملكتب  �أن  و�أعلن   طارئ  لقاء  يف 
�ملجهود�ت  كل  �لوطني  �لتنفيذي 
وخمتلف  �حلركة  رئي�س  بذلها  �لتي 
�لوطني  �لتو�فق  عن  بحثا  �لقياد�ت 
�لهياكل  من  �ملتو��صل  �لدعم  وكذ� 
�أد�ء  �أثناء  �حلركة  لقيادة  و�ملنا�صلني 
ويعترب  �لنبيل،  �لوطني  �لو�جب  هذ� 
��صتفرغت  قد  �حلركة  �أن  �ملكتب 
�صمن  �ملرحلة  هذه  يف  جهدها 
�ل�صيا�صي �ملتو��صل جلمع  م�رشوعها 
للمخاطر  �حتياطا  �جلز�ئريني  كلمة 

و�الإقليمية  و�ل�صيا�صية  �القت�صادية 
بعد  بلدنا  �صتو�جه  �لتي  و�لدولية 
و�لتي  �ملقبلة  �لرئا�صية  �النتخابات 
متام  مقتنعة  بها،  يقر  �جلميع  بات 
ما  هو  �لوطني  �لتو�فق  باأن  �لقناعة 
للجز�ئر  �حلقيقية  �مل�صلحة  يحقق 

�جلز�ئريني.
و �أعلنت �حلركة باأنها �صتو��صل جهدها 
حتى حتقق �ملبتغى مهما كانت ماآالت 
�أفريل 2019  �لرئا�صية يف  �النتخابات 
و�لتعامل  للنقا�س  ��صتعد�دها  وتوؤكد 
مع  تو�فقية  فر�صة  �أي  مع  �الإيجابي 

�ل�صلطة و�ملعار�صة.
�لعادية  �لدورة  �نعقاد  �نتظار  ويف 
-25 �أيام  �لوطني  �ل�صورى  ملجل�س 

خمتلف  يف  للف�صل   2019 جانفي   26
�ملكتب  �صي�صعها  �لتي  �خليار�ت 

يدعو  يديه  بني  �لوطني  �لتنفيذي 
�ملكتب �إىل ، تاأهب و��صتعد�د هياكل 
و�ملنا�صلني  �حلركة  وموؤ�ص�صات 
و�ملنا�صالت و�ملنتخبني و�ملنتخبات 
غمار  وخلو�س  �لتوقيعات  جلمع 
مبر�صحها  �لرئا�صية  �النتخابات 
مزيد  هدر  لعدم  و��صتحقاق  بجد�رة 
جمل�س  قرر  ما  حالة  يف  �لوقت  من 
�لهيئة  �جتماع  �لوطني ذلك   �ل�صورى 
لتح�صري  �لوالئية  و�لهيئات  �لوطنية 
�النتخابات ومبا�رشة خمتلف �أعمالها 
ذ�ت �ل�صلة �بتد�ء من يوم �ل�صبت 19 
جانفي 2019 ت�صليم �للجان �لقطاعية 
ل«  �جلديدة  �لن�صخة  �ملتخ�ص�صة 
�نعقاد  مبنا�صبة  �لبديل«  �لربنامج 
�لتنفيذي  للمكتب  �لعادي  �للقاء 
�لوطني يوم �لثالثاء 22 جانفي 2019 

بح�صور و�صائل �الإعالم«.
قد  حم�س  حركة  تكون  �لبيان  وبهذ� 
�أعلنت نيتها �لرت�صح و �لذي �صيف�صل 
�لبيان  وح�صب   ، �ل�صورى  فيه جمل�س 
فاإن مقري �صيرت�صح للرئا�صيات ماد�م 
�أن �لبيان قد �أ�صار �ىل جمع �لتوقيعات 
��صتعد�د� يف حال ما مت تقرير دخول 

�النتخابات .
�جلرن�ل  �أعلن   ، متوقعا  كان  وكما 
�ملتقاعد على غديري هو �الآخر نيته 
يف �لرت�صح للرئا�صيات �لقادمة ، علما 
كان  �ملتقاعد  غديري  �جلرن�ل  �أن 
وز�رة  من  تعليمات  تلقى  قد  موؤخر� 
بو�جب  تذكره  لها  بيان  عرب  �لدفاع 
�لتحفظ عندما ر�ح يتطرق �ىل م�صاألة 

�جلي�س من �لرئا�صيات �لقادمة .
ومن �ملوؤكد �أنه وبعد ��صتدعاء �لهيئة 
�جلمهورية  رئي�س  طرف  من  �لناخبة 
�ل�صخ�صيات  من  �لعديد  �صتظهر 
ينتظر  فيما   ، �لرئا�صيات  �إىل  لتتقدم 
بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �لرئي�س  تقدم 
 ، معهود  هو  مثلما  حلظة  �آخر  يف 
�لرت�صح  الإعالن  �أجل  �آخر  �أن  حيث 
و�صحب ��صتمار�ت �لرت�صح هو 45يوم 
بعد ��صتدعاء �لهيئة �لناخبة ، �أي يوم 

4مار�س .
بلعيد  عزيز  �ملر�صحني  بني  ومن 
�أعلن  كما   ، �مل�صتقبل  جبهة  رئي�س 
في�صل  �لر��صد  �حلكم  حزب  رئي�س 
بلهادي هو �الآخر تر�صحه ، يف �نتظار 
هذ�  �ل�صخ�صيات  من  �لعديد  دخول 

�ل�صباق.

بدوي يك�سف عن  وجود �سبكات متخ�س�سة يف »احلرقة«

انت�شال 119 حالة و 96 مفقودا يف 2018
.    51 �سفحة فاي�سبوك تروج للحرقة 

. منابر اإعالمية  حتر�س على احلرقة بن�سر خطابات االإحباط و التيئي�س 
�جلماعات  و  �لد�خلية  وزير  ك�صف 
�إنت�صال  عن  بدوي  �لدين  نور  �ملحلية 
عرب  ملهاجرين  حالة   119 مايعادل 
�لبحر �أغلبهم مل ينطلقو� من �جلز�ئر،  
 ،2018 �صنة  خالل  مفقود  حالة   96 و 
تهريب  �صبكات  وجود  على  موؤكد� 
ور�ء   و�صفه   حد  على  مهربون  �أو 

�لظاهرة.

»مهربون« ي�سعون للمال على 
ح�ساب اأرواح ال�سباب 

�جلماعات  و  �لد�خلية  وزير  �إعترب 
�الأم�س   بدوي  �لدين  نور  �ملحلية 
�لوطني  �ملنتدى  على  �إ�رش�فه  خالل 
»للحرقة » ،�حلرقة لي�س وليدة �ل�صدفة 
و �إمنا هي تنظيم خمطط له باإحكام و 
�أنا�س ميتهنون،  من�صوج بدقة من قبل 
الإمناء  ت�صعى  تهريب  �صبكات  متهما 
�لظاهرة من خالل تنظيم رحالت غري 
حتقيقات  تو�صلت   »: قائال   ، �رشعية 
بني  من  �أن  �إىل  �ملخت�صة  م�صاحلنا 
�أ�صخا�س  عو�مل تنامي هذه �لظاهرة 
و  �صمريهم  باعو�  جلدتنا  بني  من 
ف�صارت  �الأطماع  ب�صريتهم  �أعمت 

حياة هوؤالء �ل�صباب التعنيهم ».
�سجن 24 �سخ�سا متورطا يف 

�سبكات تروج احلرقة 

و�أو�صح �ملتحدث �أنه بف�صل �لتعليمات 
تبنتها �مل�صالح �الأمنية  �لتي  �ل�صارمة 
بفتح  �صمحت  �لظاهرة،  ملحاربة 

م�صتوى  على  ق�صية   200 مايقارب 
�أمام  �صخ�س   344 تقدمي  و  �لعد�لة 
  ،2018 �صنة  خالل  �لق�صائية  �جلهات 
�أدين 24 منهم بال�صجن �لنافذ ل�صنو�ت 

عديدة 

اإنت�سال 119 حالة و 96 
مفقودا خالل 2018 

و دق نور �لدين بدوي ناقو�س �خلطر 
�أنه  �حلرقة،مفيد�  ملف  بخ�صو�س 
مبلف  �ملكلف  �لوالئية  �للجان  ح�صب 
�إنت�صال مايعادل 119 حالة  �حلرقة ثم 
�إنت�صال ملهاجرين عرب �لبحر، مو�صحا 
�أن �لكثري منهم مل ينطلقو� من �جلز�ئر 
�إال �أن �لتيار�ت حملتهم �إىل �صو�طئنا .

وبخ�صو�س �ملفقودين ب�صبب �حلرقة، 
�صنة  عددهم  بلغ  قد  �أنه  �لوزير  �أ�صار 
�أن  موؤكد�  حالة،   96 ي�صاوي  ما   2018
هو�دة  بال  تعمل  �ملخت�صة  �ل�صلطات 
للو�صول  �أثارهم  تتبع  و  عنهم  للبحث 
�أهاليهم  �إر�حة  و  م�صريهم  ك�صف  �إىل 
�إىل  �ملتحدث  نوه  �ل�صدد،  ذ�ت  ويف 
�أعايل  يف  �إنقاذهم  ثم  �لذين  ع�رش�ت 
�إرجاعهم  ثم  �لذين  كذ�  و  �لبحار 
هذه  على  �الإقد�م  من  منعهم  و 

�ملخاطرة. 
و�إعترب �ملتحدث �أن هذه �الأرقام تعرب 
�لظاهرة،   �إنت�صار  عن حجم و خطورة 
�لعز�ئم  كل  �إ�صتنها�س  ي�صتدعي  مما 
و �لقوى لالإجابة عن ت�صاوؤالت عديدة 
لتف�صري �لو�صع و حتليل �أليات و عو�مل 

كيف  مت�صائال   ، �لظاهرة  هذه  تطور 
لهوؤالء �ل�صباب خو�س هذه �ملغامرة و 
ترتيبها و تنظيمها بجمع �لعتاد �لالزم 
مكان  يف  �إلتقائهم  و  �لكايف  �ملال  و 
حمدد ووقت معلوم ورغم قدومهم من 

خمتلف واليات �لوطن. 

�سفحات فاي�سبوك تروج 
لظاهرة احلرقة 

�مل�صوؤول  �إعترب   �أخرى،  جهة  من 
�لتو��صل  �صبكات  �أن  �لقطاع  �الأول يف 
تنامي  يف  دور�  لعبت  �الإجتماعي 
ظاهرة �حلرقة، حيث �أ�صبحت ت�صتغل 
يف �لرتويج و �لت�صهري و تغليط �ل�صباب 
وهمية  و  من�صوجة  ق�ص�س  و  باأكاذيب 
تدفعهم لهذ� �مل�صري �ملجهول، متابعا 
�لدعائم  هذه  �صارت  لقد   »: بالقول 
�صبابية  الأغاين  للرتويج  ت�صتغل    
�لياأ�س،  و  باالإحباط  مليئة  جتدها 
حجم  و  خطورتها  �أ�صباحها  اليدرك 
�ل�رشر �لذي ينجم عنها وكم من �أرو�ح 

قد تفقد ب�صببها. 
�صفحة   51 حتديد  عن  بدوي  وك�صف 
�الجتماعي  �لتو��صل  مو�قع  على 
خمت�صة يف �لرتويج للحرقة و خمتفية 
�صخ�صيات  و  م�صتعارة  �أ�صماء  ور�ء 
�ملو�قع  هذه  �أن  م�صري�   ، وهمية 
ملنظمي  و  للمهربني  ف�صاء  �أ�صبحت 
خلدماتهم،  للرتويج  �حلرقة  رحالت 
�إتخاذ  ثم  �أنه  ذ�ته  �ل�صياق  يف  موؤكد� 
م�صريي  لتحديد  �الإجر�ء�ت  جميع 

ملفات  و�أجنزت  �ل�صفحات  هاته 
ق�صائية �صدهم. 

�لتي  �لتطور�ت  �أن  بدوي  و�إعرتف 
�صهدتها �ل�صاحة �الإعالمية وتز�يد دور 
�صبكات �لتو��صل �الإجتماعي باالإ�صافة 
�إىل عو�مل �أخرى متجددة و مت�صابكة 
تعقيد�،   �أكرث  �حلرقة  ظاهرة  جعلت 
من  جتعل  �إ�صافة  �صعوبات  خلق  مما 
ملعاجلة  �ملر�صومة  �الأهد�ف  حتقيق 
موؤكد�  تعقيد�،  �أكرث  م�صاألة  �لظاهرة 
�صاملة  مقاربة  تبني  �رشورة  على 
متعددة �الأبعاد و �مل�صتويات ملعاجلة 

ظاهرة �حلرقة. 

منابر اإعالمية حتر�س على 
احلرقة 

�ملنابر  بع�س  بدوي  �لدين  نور  �إتهم 
�حلرقة،   على  بالتحري�س  �الإعالمية 
قائال :« بع�س �ملنابر �الإعالمية تروج 
و  �الإحباط  ن�رش  و  �لتيئي�س  خلطابات 
�حلرقة،  على  �لتحري�س  و  �الأمل  قتل 
تبعت على �ملجازفة  خطابات جوفاء 
و �ملوت،  كان يرجتى فيهم �مل�صاهمة 
حول  حت�صي�صهم  و  �أبنائنا  توعية  يف 
�خلطرية،   �ملجازفة  هذه  خطورة 
باأرو�ح  متاجرة  كفاكم  لهم  فنقول 
هوؤالء �ل�صباب،  كفاكم و �أنتم تدفعون 
�إىل �ملوت،  كفاكم عبثا  باأبناء غريكم 
مغامن  يف  طمعا  �إخو�نكم  مب�صتقبل 

معروفة .

اإميان لوا�س 
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�أعلنت وز�رة �لد�خلية و�جلماعات 
�لعمر�نية  و�لتهيئة  �ملحلية 
للقو�ئم  ��صتثنائية  مر�جعة  �أن 
جانفي   23 من  �صتتم  �النتخابية، 
حت�صبا  ذلك  و  فرب�ير،   6 �ىل 
لالنتخابات �لرئا�صية �ملقررة يوم 
ح�صب   ،2019 �أفريل   18 �خلمي�س 
بيان  �ل�صبت  �أم�س  به  �أفاد  ما 

لوز�رة. 
الإم�صاء  »تبعا  �أنه  �لبيان  و�أو�صح  
�ملحدد  �لرئا�صي  �ملر�صوم  
�النتخابية  �لهيئة  ��صتدعاء  لتاريخ 
�أجل  من  �أفريل   18 �خلمي�س  ليوم 
 ، �جلمهورية  لرئا�صة  �النتخاب 
تنهي  وز�رة �لد�خلية و�جلماعات 
�إىل  �لعمر�نية  و�لتهيئة  �ملحلية 
�أن  و�ملو�طنات  �ملو�طنني  علم 
للقو�ئم  ��صتثنائية  مر�جعة  فرتة 
ع�رش  خم�صة  مدتها  �النتخابية 
)15( يوما، تفتتح من يوم �الأربعاء 
�الربعاء  غاية  �ىل  جانفي   23
طبقا  وذلك   ،  2019 فرب�ير   6
�لقانون  من   14 �ملادة   الأحكام 
يف  �ملوؤرخ   10-16 رقم  �لع�صوي  
بنظام  و�ملتعلق   2016 غ�صت   25

�النتخابات«.
�لوز�رة  دعت  �لغر�س،  لهذ�  و 
غري  �ملو�طنني  و  �ملو�طنات 
�النتخابية  �لقو�ئم  يف  �مل�صجلني 
ال�صيما �لبالغني �لثامنة ع�رش )18( 
�صنة كاملة يوم �القرت�ع، �أي يوم 18 
�ف 2019 ، لطلب  ت�صجيل �نف�صهم 
لبلدية  �النتخابية   �لقائمة  �صمن 
»بالن�صبة  �أنه  و�أ�صافت  �إقامتهم 
�لذين غريو�  �لناخبني  للناخبات و 
يتقربو�  �أن  فعليهم  �إقامتهم،  مقر 
�جلديد  �القامة  مقر  �لبلدية  من 
�إجر�ء�ت  بكل  �صتتكفل  �لتي 

�ل�صطب 
�ىل«�إرفاق  م�صرية  و�لت�صجيل«، 
طلب �لت�صجيل بوثيقة ثبوت هوية 
�القامة«من  تثبت  و�أخرى  �ملعني 
�أن  �لوز�رة  تو�صح  �أخرى  جهة 

باالنتخابات  �ملكلفة  �ملكاتب 
»تبقى  �لبلديات  م�صتوى  على 
من  �الأ�صبوع  �أيام  كل  مفتوحة 
�ىل  �صباحا   )9( �لتا�صعة  �ل�صاعة 
و�لن�صف  �لر�بعة  �ل�صاعة  غاية 
يوم  عد�  ما  م�صاء،   )30 )16�صا 

�جلمعة«.

�سحب ا�ستمارات اكتتاب 
التوقيعات الفردية 

و�جلماعات  �لد�خلية  وز�رة  �أنهت 
�ملحلية و�لتهيئة �لعمر�نية �إىل علم 
لالنتخابات  �لرت�صح  يف  �لر�غبني 

�لرئا�صية �لتي �صتجرى يف 18 
�فريل �لقادم �أن �صحب ��صتمار�ت 
يكون  �لفردية  �لتوقيعات  �كتتاب 
ح�صب  �لوز�رة،  مقر  م�صتوى  على 
بيان  �ل�صبت  �أم�س  به  �فاد  ما 
�أنه  �مل�صدر  ذ�ت  و�أو�صح  للوز�رة 
�لرئا�صي  �ملر�صوم  الم�صاء  »تبعا 
�لهيئة  ��صتدعاء  �ملت�صمن 
 18 �خلمي�س  ليوم  �النتخابية 
�النتخاب  �جل  من   2019 �أفريل 
لرئا�صة �جلمهورية وعمال باإحكام 
 10  -  16 رقم  �لع�صوي  �لقانون 
 2016 �صنة  �أوت    25 يف  �ملوؤرخ 
�النتخابات  بنظام  و�ملتعلق 
و�جلماعات  �لد�خلية  وز�رة  تنهي 
�ىل  �لعمر�نية  و�لتهيئة  �ملحلية 
لهذه  �لرت�صح  يف  �لر�غبني  علم 
�النتخابات ، �أن �صحب ��صتمار�ت 
يكون  �لفردية  �لتوقيعات  �كتتاب 
�لكائن  �لوز�رة  مقر  م�صتوى  على 
�لدكتور  نهج  �حلكومة  بق�رش 

�صعد�ن �جلز�ئر«.
على  �ال�صتمار�ت  ت�صليم  ويتم 
طرف  من  ر�صالة  تقدمي  »�أ�صا�س 
وزير  �ىل  موجهة   ، �ملرت�صح 
�ملحلية  و�جلماعات  �لد�خلية 
من  يعلن   ، �لعمر�نية  و�لتهيئة 
تر�صح  ملف  تكوين  نية  خاللها 

لالنتخاب لرئا�صية �جلمهورية« 

من 23 جانفي اإىل 6 فرباير2019 

مراجعة ا�شتثنائية 
للقوائم االنتخابية 

ك�صف موقع يومية �لوطن �لناطقة 
�جلرن�ل  �أن  �أم�س  بالفرن�صية 
عرب  غديري  علي  �ملتقاعد 
 18 لرئا�صيات  �لرت�صح  نيته  عن 
“�صبق  موقع  كان  و  �لقادم  �أفريل 
عن  حتدث  قد  �اللكرتوين  بر�س” 
مقر  يف  �لرجل  عقدها  لقاء�ت 
،و�صبق  �ملعار�صة   �أحز�ب  �أحد 

تقدمو�  �أن  متقاعدين  جلرن�الت 
�ل�صابقة،  �لرئا�صية  لال�صتحقاقات 
�لبحرية  �لقو�ت  قائد  �آخرهم 
�لذي  يعلى  �آيت  �لطاهر  حممد 
رئا�صيات 2014  تر�جع عن دخول 
يل�س  بن  ور�صيد  حلظة،   �آخر  يف 
�لذي �أعلن دخوله رئا�صيات 2004 

وتر�جع بدوره.

ح�سم التكهنات التي رافقت ت�سريحاته

اجلرنال علي غديري يرت�شح 
للرئا�شيات

م.�س
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حلزب  العامة  الأمينة  حددت 
اأم�س،  حنون،  لوزيرة  العمال 
الولئي  املكتب  اجتماع  خالل 
احلزب،  مبقر  للعا�صمة، 
جمموعة الإ�صكاليات التي يعكف 
درا�صتها  على  احلزب  منا�صلو 
الرئا�صيات،  بخ�صو�س  حاليا 
حمددة اإياها يف 3 عنا�رص، بداية 
من املجموعة التي تت�صاءل حول 
اأن  امل�صاركة  رغم  اإمكانية 
ما  تتغري،  مل  القانونية  الظروف 
احلايل  النظام  با�صتمرار  ي�صمح 
الذي  الأكرب  اخلطر  يعد  الذي 
يهدد اجلزائر ح�صبها، مهمن كان 
مر�صح ال�صلطة، اأما التيار الثاين 
امل�صاركة  اإمكانية  عن  يت�صاءل 
يجب  التي  ال�صيا�صية  واخلطوة 
العمل عليها يف حال اتخاذ هذا 
التيار  يرى  باملقابل  القرار، 
اتخاذ  ال�صعب  من  باأنه  الثالث 
اأي قرار �صيما واأن الأمور لزالت 

رئي�س  ا�صتدعاء  رغم  غام�صة 
اجلمهورية للهيئة الناخبة يف ظل 
املرت�صحني  قائمة  حتدد  عدم 
تر�صح  احتمالية  راأ�صها  وعلى 
من  خام�صة  لعهدة  بوتفليقة 

عدمه.
املقبل  الأ�صبوع  حنون  وحددت 
كموعد لدرا�صة ملف الرئا�صيات 
اجتماع  خالل  املقبل  الأ�صبوع 
للحزب،  يف  ال�صيا�صي  املكتب 

�صيبقى  القرار  اتخاذ  اأن  حني 
بل يرتك امللف مفتوحا  موؤجال 
املركزية  اللجنة  اجتماع  لغاية 
املخولة  هي  اأنها  ذلك  للحزب، 
ذلك  يف  قرار  اأي  باتخاذ 

اخل�صو�س.
ت�صاوؤمها  اأكدت  ثانية  جهة  من 
اجراء  وظروف  العام  بالو�صع 
اأن  قائلة  املقبلة،  الرئا�صيات 
جتهيز  يقت�صي  كان  الو�صع 

املحيطة  ال�صيا�صية  الظروف 
قانون  ا�صالح  يوجب  ما  بالبلد 
املال  وحترمي  النتخابات 
لأي  جتنبا  ال�صيا�صي،  بالعمل 
فتيل قد يجر البلد نحو �صيناريو 
التدخل الأجنبي مثلما يح�صل يف 
الكونغو على حد قولها. وراهنت 
لرئا�صيات  ال�صابقة  املر�صحة 
التاأ�صي�صية،  اجلمعية  على   2014
�رصورة  على  �صددت  حيث 
لرئي�س  املوجهة  الر�صالة  حتيني 
تعد  مل  لكونها  اجلمهورية، 
تر�صح  ما  اإذا  �صيما  جتدي، 
الرئي�س بوتفليقة لعهدة جديدة، 
م�صيفة:« تر�صحه، يعني ا�صتمرار 
عدم  حال  ويف  الراهن،  الو�صع 
تر�صحه �صيفقد كامل �صالحيته«، 
�رصورة  ب�صاأن  تاأكيداتها  جمددة 
ا�صتحداث املجل�س، لكونه احلل 
اجلمهورية  ينقذ  الذي  الوحيد 
من الزوال، معلنة م�صاندتها لأي 
�صخ�صية حتمل م�رصوع اجلمعية 
الرئا�صيات  يف  التاأ�صي�صية 

املقبلة.

ت الأمينة العامة حلزب العمال لويزة حنون، عن ت�ساوؤمها بخ�سو�ص ظروف اإجراء رئا�سيات 18 اأفريل،  عبرّ
حيث اأجلت ف�سل احلزب يف امل�ساركة يف الرئا�سيات من عدمه لوقت لحق، يف حني اأكدت ا�ستعدادهم لدعم اأي 

مرت�سح يحمل م�سروع اجلمعية التاأ�سي�سية.

الأمينة العامة حلزب العمال لويزة حنون

�سارة بومعزة

الرئا�سيات �ستجري يف ظروف غري عادية

رئي�ص حزب »تاج« عمار غول

بعد ا�ستدعاء الهيئة الناخبة و حتديد موعد الرئا�سيات

رئي�ص حركة البناء الوطني عبدالقادر
 بن قرينة

بن غبيط تف�سل يف امت�سا�ص الغ�سب

املرحلة تقت�سي اأخلقة العمل ال�سيا�سي

الأفالن يجدد دعوته للعهدة اخلام�سة

 الرئا�سيت يف وقتها حتمي 
ا�ستقرار البالد

التكتل النقابي يتم�سك ب�سل 
موؤ�س�سات الرتبية

الوطني على  البناء  رحبت حركة 
بن  القادر  عبد  رئي�صها  ل�صان 
ب�صكيكدة  ال�صبت  اأم�س  قرينة، 
الناخبة  الهيئة  ا�صتدعاء  بقرار 
اجلمهورية  رئي�س  قبل  من 
بوتفليقة،حت�صبا  العزيز  عبد 
لالنتخابات الرئا�صية املزمعة يف 
18 اأفريل املقبل،واعتربته دليال 
الد�صتورية  الآجال  احرتام  على 

لال�صتحقاقات الوطنية. 
على  اإ�رصافه  لدى  كلمته  ويف 
ت�صكيلته  منا�صلي  لفائدة  جتمع 
ال�صيا�صية بقاعة �صينما »النجمة«، 
قرار  باأن  قرينة  بن  اأو�صح 
ال�صادر  الناخبة  الهيئة  ا�صتدعاء 
دليال  ي�صكل   « اأم�س اجلمعة  يوم 
الد�صتورية  الآجال  احرتام  على 

لال�صتحقاقات الوطنية«. 
واأ�صاف باأن حركة البناء الوطني 
ال�صتحقاق  بهذا  معنية   «
الهيئة  باأعلى من�صب يف  املتعلق 
حماية  �رصوط  �صمن  التنفيذية 
وكذا  وال�صتقرار  الأمن  مك�صبي 
عن  والدفاع  الوطنية  الثوابت 
على  املحققة  املكا�صب  كل 
الإعالم  و  ال�صحافة  غرار حرية 
الأمل  اإعطاء  مع  والدميقراطية 

خريجو  ل�صيما  الأمة  ل�صباب 
حركة  رئي�س  جدد  اجلامعة«و 
باأن  التاأكيد  الوطني،  البناء 
»اجلزائر  مبادرة  من  الغر�س 
للجميع« التي اأطلقتها حركته منذ 
ت�صعة اأ�صهر تقريبا هو »احلفاظ 
لأن  البالد«،  وا�صتقرار  اأمن  على 
املغامرة  يف  ترغب  »ل  احلركة 
بالأمن وال�صتقرار اللذين يعدان 
انطالقا  الكل  بني  ثمرة متكاملة 
من رئي�س اجلمهورية عبد العزيز 
ال�صدد  ذات  يف  بوتفليقة«ودعا 
اإق�صائي  غري  جامع  »حوار  اإىل 
بني كل مكونات املجتمع الهدف 
للجزائريني«،  الأمل  اإعطاء  منه 
البناء  »حركة  اأن  اإىل  م�صريا 
كل  وجه  يف  �صتقف  الوطني 
اأمن  ي�صتهدف  اأن  يحاول  من 

وا�صتقرار اجلزائر«.
»ت�صكيلته  باأن  قرينة  بن  واأ�صاف 
هذا  يف  م�صتمرة  ال�صيا�صية 
امل�صعى حتى يجتمع اجلزائريون 
لتثمني  و  اجلزائر  اأجل  من 
الإيجابيات واإيجاد �صبل الت�صدي 

لرتدادات اأي اأزمة حمتملة«. 
م.�ص

امل�صتقلة  النقابات  تكتل  جدد 
مت�صكه  الوطنية،  الرتبية  لقطاع 
الثنني  الرتبية  موؤ�ص�صات  ب�صل 
املقبل بعد جملة من الرتجيحات 
عقب  تراجعه  احتمالية  حول 
جمعت  التي  اللقاءات  بع�س 
قررت  بالو�صاية.  النقابات 
التكتل النقابي يف بيان له، اأم�س، 
يف  املقرر  بالإ�رصاب  التم�صك 
املتبوع  اجلاري،  جانفي   21 الـ 
بتنظيم وقفات احتجاجية ولئية 
اأم�صية 22 جانفي، اأمام مديريات 
ف�صل  عن  اأعلن  وبذلك  الرتبية، 
اأعلنت  التي  املفاو�صات  جولت 
عنها وزارة الرتبية، خا�صة يف ظل 
تاأكيد املعنية اأ، غالبية املطالب 
احلكومة  اإىل  الوزارة  تتعدى 
والقدرة  التقاعد  راأ�صها:  على 
ال�رصائية، اإىل جانب تاأكيدها اأن 
واحدة  لي�صت  النقابات  مطالب 
ملف  الختالفات  راأ�س  وعلى 

اخلدمات الجتماعية.
 6 يجمع  الذي  التكتل   واأكد 
اللقاءات  اأن  بالرتبية  نقابات 
نقابات  اإليها  دعت  التي  الثنائية 
للحوار  الرتبية،  قطاع  يف  التكتل 
على اإثر الإ�صعار بالإ�رصاب ، مل 
ترق اإىل م�صتوى تطلعات الأ�رصة 
املمثلة  والنقابات  الرتبوية، 
وزارة   ردود  متيزت  حيث  لها، 
املرفوعة  الرتبية على املطالب 

يتعلق  فيما  خا�صة  بال�صطحية، 
املهنية  الإجتماعية-  بامللفات 
اأنها  قائلني  والبيداغوجية، 
من  الوعود  نطاق  تتجاوز  مل 
دون  القطاع  م�صوؤويل  طرف 
واآليات  زمنية  رزنامة  حتديد 
هذا  »اأمام  لتنفيذها،  وا�صحة 
الغمو�س  يكتنفه  الذي  الو�صع 
موظفي  مطالب  م�صري  حول 
التكتل  نقابات  فاإن  القطاع، 
توؤكد ملنخطريها ولكافة الأ�رصة 
الدفاع  يف  با�صتمرارها  الرتبوية 
دعوتها  وجتدد  ق�صاياهم،  عن 
جاد،  حوار  اإىل  الرتبية  لوزارة 
ووا�صحة  دقيقة  اإجابات  يف�صي 
والإن�صغالت  املطالب  على 
بالإ�رصاب  الإ�صعار  املذكورة يف 

املودع لديها«.
تكتل  �صيجتمع  ثانية  جهة  من 
نقابات الرتبية يف الـ 24 جانفي، 
خطواتهم  طبيعة  يف  للنظر 
احلركة  كانت   اإن  وما  القادمة 
الإحتجاجية �صت�صتمر مدة اأطول 
اأنهم  خا�صة  اإيقافها،  يتم  اأو 
اأن الو�صاية مل تلتزم حتى  اأكدوا 
باملحا�رص  ال�صابقة  بالتزاماتها 
معتربين  النقابات  مع  املوقعة 
بن  عليه  توؤكد  الذي  احلوار  اأن 
اأبوابه  وباأن  مرة  كل  يف  غربيط 
الإطار  يتجاوز  ل  دائما  مفتوحة 

النظري.

اأمل  جتمع  حزب  رئي�س  دعا 
اليوم  غول،  عمار  اجلزائر، 
اإىل  العا�صمة،  باجلزائر  ال�صبت 
اأخالقي  ميثاق  و�صع  �رصورة 
اأجل  من  ال�صيا�صية   للممار�صة 
الن�صاط  م�صتوى  من   »الرفع 
ال�صيا�صي« من خالل اإبداء الراأي 
»بعيدا  والربامج  الأفكار  وطرح 
اأو  التخويف  من  نوع  اأي  عن 

التجريح اأو الرتا�صق«.
ندوة  خالل  »تاج«  رئي�س  واأكد 
اإ�رصافه  عقب  ن�صطها  �صحفية 
البلدي  املكتب  تد�صني  على 
برج  ببلدية  ال�صيا�صية  لت�صكيلته 

وفيا  »يبقى  حزبه  اأن  الكيفان، 
مع  ومن�صجما  الوطنية  ملبادئه 
قناعته لتكري�س الفعل ال�صيا�صي 
و�صع  باأهمية  ومت�صكه  ال�صائب 
للممار�صة  اأخالقي  ميثاق 
هذا  يف  غول  ال�صيا�صية«وجدد 
بفكرة  حزبه  »مت�صك  الطار 
من  الوطني  الجماع  ندوة  عقد 
الوطن  اأبناء  كل  �صمل  مل  اأجل 
وجتاوز كل اخلالفات من خالل 
من  والتمكن  البناء  احلوار  دعم 
ملواجهة  اجلميع  وتعبئة  جتنيد 

التحديات الراهنة«.
هذه  باأن  الطار  هذا  يف  ويرى 

كل  »مللمة  اىل  الرهانات حتتاج 
اأبناء الوطن واللتفاف حول هذه 
الندوة التي ياأمل اأن تنظم مبا�رصة 
املقبل  اأفريل   18 رئا�صيات  بعد 
وجعلها  اجلزائر  بناء  اجل  من 
يف  امليادين  خمتلف  يف  رائدة 
ظل املخاطر الإقليمية والدولية 
املحدقة بها«، م�صددا يف نف�س 
يكون  اأن  �رصورة  على  الوقت 
»�صامال وجامعا«كما  اللقاء  هذا 
اأخرى  جهة  من  غول  ثمن 
اجلمهورية  رئي�س  ا�صتدعاء 
دعم  جمددا  الناخبة،  للهيئة 
حزبه »الثابت والدائم وامل�صتمر 

ملوا�صلة  اجلمهورية  لرئي�س 
على  حفاظا  البالد،  قيادة 
التي  والجنازات  املكا�صب 
يتعلق  فيما  ل�صيما  حتققت، 
وعودة  الوطنية  بامل�صاحلة 
وموا�صلة  وال�صتقرار  الأمن 
بالتنمية  للنهو�س  ال�صالحات 

يف خمتلف املجالت«. 
غول  دعا  اآخر.  �صياق  ويف 
منا�صلي حزبه اىل »القيام بالعمل 
التقرب  خالل  من  اجلواري 
اىل  وال�صتماع  املواطنني  من 
ان�صغالتهم ورفعها اىل ال�صلطات 

املعنية«.

التحرير  جبهة  حزب  جدد 
الوطني اأم�س دعوته اإىل الرئي�س 
عبد العزيز بوتفليقة لال�صتمرار 
الرت�صح  و  البالد  قيادة  يف 
لالإنتخابات لرئا�صية 2019 وجاء 
حزب    ” اأن  للحزب  بيان  يف 
يغتنم  الوطني  التحرير  جبهة 
منا�صدته  ليُجدد  الفر�صة  هذه 
لرئي�س  واملخل�صة  ال�صادقة 
احلزب،  رئي�س  اجلمهورية، 
بوتفليقة  العزيز  عبد  املجاهد 
البالد  قيادة  يف  لال�صتمرار 
وموا�صلة تاأدية مهامه ال�صامية، 
والعزة،  الرفعة  جزائر  اأجل  من 

قوية،  �صيدة،  موحدة،  جزائر 
مت�صاحلة ومزدهرة”.

وعرب احلزب عن  ارتياحه الكبري 
اجلمهورية  رئي�س  ل�صتدعاء 
وحتديد  الناخبة،  للهيئة 
لإجراء   2019 اأفريل   18 تاريخ 
واأو�صح  الرئا�صية  النتخابات 
اأن ” ا�صتدعاء الهيئة الناخبة يف 
اإلتزاًما  ي�صكل  القانونية  الآجال 
اجلمهورية  رئي�س  من  وا�صًحا 
واحرتاما  الد�صتور  باأحكام 
وتقديرا لإرادة ال�صعب، باعتباره 
ال�صيد و�صاحب الكلمة الف�صل”، 
و اأ�صاف البيان اأن قرار الرئي�س، 

�صهدته  الذي  للجدل  و�صع حًدا 
اأن  موؤكدا  ال�صيا�صية”  ال�صاحة 
الرئا�صي  ال�صتحقاق  “تنظيم 
منطقية  نتيجة  هو  موعده،  يف 
للنظام املوؤ�ص�صاتي، الذي اأر�صاه 
والقا�صي  اجلمهورية،  رئي�س 
 ، النتخابية  املواعيد  بتنظيم 
مربزا  الد�صتور  لأحكام  وفقا 
قد  الناخبة  الهيئة  ا�صتدعاء  اأن 
اأعطى ر�صالة قوية ووا�صحة لكل 
امل�صككني يف امل�صار النتخابي 
الذين  املناورين  ولكل  ببالدنا، 
باجلزائر  العودة  على  راهنوا 
اإىل نقطة ال�صفر” م�صريا اإىل اأن 

“اجلزائر اليوم هي دولة القانون 
واملوؤ�ص�صات واأن عهد املراحل 

النتقالية قد انتهى
اجلديدة  القيادة  و�صجلت 
تتجه  اجلزائر   ” اأن  للحزب 
واإن  واأمل،  بثقة  امل�صتقبل  نحو 
الإرادة ال�صعبية، احلرة وال�صيدة، 
املناف�صة  �صتح�صم  التي  هي 
التعبري   ” جمددا  النتخابية”، 
جعل  يف  الثابتة  اإرادته  عن 
عر�صا  الرئا�صية  النتخابات 
للجزائر  وعر�صا  للدميقراطية 
والآمنة  القوية  املنت�رصة، 

وامل�صتقرة”.

�سارة بومعزة
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املدير  اأو�ضح  الإطار  هذا  ويف 
للتنمية  الوطنية  للوكالة  العام  
اأن  ندري  الدين  نور  ال�ضياحية 
هذه اجلل�ضات التي تنظمها وزارة 
التقليدية  وال�ضناعة  ال�ضياحية 
بالتن�ضيق مع الوكالة حتت الرعاية 
على  اجلمهورية  لرئي�س  ال�ضامية 
اأجل  من  »فر�ضة  يومني  مدى 
مو�ضوعية  بكل  ال�ضوء  ت�ضليط 
و�ضلبيات  ايجابيات  كل  على 
للتهيئة  التوجيهي  املخطط 
النقائ�س  لتدارك  ال�ضياحية 
برامج  و  خطط  وتبني  امل�ضجلة 

تهدف اىل 
اجلزائر  يف  ال�ضياحة  ترقية 
م�ضتقبلية  نظرة  اإطار  يف 
حتقيق  على  تقوم  وا�ضت�رشافية 
كما  ال�ضاملة«  التنمية  اأهداف 
الذي  اللقاء  هذا  خالل  �ضيتم 
 1000 حوايل  ح�ضور  �ضيعرف 
ال�رشكاء  م�ضارك ميثلون خمتلف 
--ي�ضيف  والفاعلني  واملهنيني 
عن  املتحدث--البحث  ذات 
مع  تكييف هذا املخطط   طرق 
احلا�ضلة  اجلديدة  التطورات 
بناء  بغية  ال�ضياحة  جمال  يف 
فريدة  جزائرية  �ضياحية  وجهة 
,وم�ضتدامة  ,متنوعة  نوعها  من 
العام  املدير  ,وجذابة«واأ�ضار 
�ضيخرج  اللقاء  هذا  للوكالة 
بتو�ضيات »من �ضاأنها تفعيل كافة 

بنظرة  للخروج  ال�ضياحية  ال�ضيغ 
احل�ضبان  يف  تاأخذ  م�ضتقبلية 
واحل�ضارية  الطبيعية  املوؤهالت 
التاريخية  والدينية  والثقافية 
بها  تزخر  التي  الهائلة  والثرية 

البالد«.

رقمنة القطاع ال�سياحي و 
اعتماد ال�ست�سراف

اأن ذكر باجلل�ضات اجلهوية  وبعد 
خالل  نظمت  التي  ال�ضياحة 
و�رشق  بجنوب  املا�ضية  الأ�ضهر 
وو�ضط الوطن ذكر ندري باأهمية 
ل  الوطنية  اجلل�ضات  هذه  تنظيم 
ال�ضياحي  الن�ضاط  وتنويع  »ترقية 
من خالل حتقيق النوعية واحرتام 
تكون  �ضياحية  وجهة  وبناء  البيئة 
ال�ضواق  ا�ضتقطاب  على  قادرة 
العاملية وتغطية الطلب الداخلي 
تتما�ضى  رفيعة  خدمات  وتوفري 

ومتطلبات الزبائن«.
املعرو�س  املخطط  واعترب 
للنقا�س والتحيني »اإطارا مرجعيا 
الروؤى  وو�ضع  ال�ضياحة  لتطوير 
املجال  هذا  يف  ال�ضت�رشافية 
العملياتية  الآليات  وحتديد 
هذه  بناء  اأهداف  لتحقيق 
الوجهة  بتنويع العر�س ال�ضياحي 
ترويجية  برامج  واإعداد  الوطني 
التي  ال�ضياحية  بالرثوة  للتعريف 
وت�ضجيع  اجلزائر  عليها  تتوفر 
امل�ضاركون  ال�ضتثمار«و�ضريكز 
حد  على  اجلل�ضات  هذه  يف 

�رشورة   على  ندري  ال�ضيد  تعبري 
»تعميم 

يف  ال�ضياحي  القطاع  رقمنة 
والربامج  امللفات  ت�ضيري  جمال 
الإجراءات  لت�ضهيل  القطاعية 
بال�ضتثمار  املتعلقة  الإدارية 
امل�ضرتك  العمل  دعم  وكذا 
على  املعنية  القطاعات  مع 
وال�ضحة  والنقل  البيئة  غرار 
والتكوين  املحلية  واجلماعات 
وتعزيز  العلمي  والبحث  املهني 
الالمركزية يف الت�ضيري ويف اتخاذ 
خمتلف  تنفيذ  يف  وكذا  القرار 
�ضيناق�ضون  التنمية«كما  برامج 
ال�ضبل الكفيلة ب »تفعيل وحت�ضني 
اإطار  واقرتاح  ال�ضياحي  العر�س 
جانب  اإىل   , له  وتنظيمي  قانوين 
التكوين  موؤ�ض�ضات  ع�رشنة 
الربامج  وحتيني  للقطاع  التابعة 

ثقافة  واإدماج  البيداغوجية 
ال�ضياحة يف املجتمع«و�ضتتوا�ضل 
ور�ضات   4 م�ضتوى  على  ال�ضغال 
�ضبل  »مناق�ضة  على  تعكف  عمل 
خالل  من  املخطط  مراجعة 
منها  يعاين  التي  النقائ�س  ح�رش 
القطاع واملتمثلة اأ�ضا�ضا يف جمال 
التكوين  جلعله يتما�ضى مع حجم 
اجنازها  اجلاري  ال�ضتثمارات 
وال�ضعي  النقل  و�ضائل  وحت�ضني 
نحو التموقع يف الدور القت�ضادي 
ال�ضياحة  مداخيل  يف  والتحكم 
ملعرفة م�ضتوى م�ضاهمة القطاع 
يف الناجت الوطني اخلام« و املقدر 

بحوايل 3 باملائة يف 2018.  
كما يتم من خالل هذه الور�ضات 
--ي�ضيف املدير العام للوكالة-- 
ال�ضياحة  دعم  اىل  التطرق 
وخا�ضة  واحلموية  ال�ضاطئية 

حمل  اأ�ضحت  التي  ال�ضحراوية 
�ضواء  ال�ضياح  من  الكثري  اهتمام 
من داخل اأو خارج الوطن والتاأكيد 
املناطق  تنمية  �رشورة  على 

احلدودية 
التكنولوجيات  ا�ضتعمال  وتعميم 
خدمة  يف  وتوظيفها  احلديثة 
الرتكيز  اي�ضا  �ضيتم  كما  ال�ضياحة 
ال�ضياحية  على »حت�ضني اخلدمات 
يف  النظر  اإعادة  خالل  من 
املتخ�ض�ضة  التكوينية  املنظومة 
الرهانات  ملواكبة  وع�رشنتها 
مع  القانون  ومالئمة  اجلديدة 
ومرافقة  اجلديدة  امل�ضتجدات 
املتعاملني لالرتقاء بهذه اخلدمات 
اإىل املعايري املعمول بها دوليا اىل 
تاأهيل  اهمية  على  الرتكيز  جانب 

املرافق الفندقية 
العمومية«.

خمطط وطني للتهيئة 
ال�سياحية اىل غاية 2030 »

للتهيئة  الوطني  املخطط  وميتد 
»وفق   2030 غاية  اىل  ال�ضياحية 
يف  تتمثالن  اأ�ضا�ضيتني  مرحلتني 
النطالق الفعلي يف عملية تطوير 
الفعل  تكري�س  يف  وكذا  ال�ضياحة 
بتثمني  وذلك  لل�ضياحة  التنموي 
الوجهة ال�ضياحية وتدعيم احلظرية 
وترقية  الوطنية  ال�ضتقبالية 
اجلودة والنوعية مع تدعيم حلقات 
ال�ضل�ضلة ال�ضياحية ودعم ال�رشاكة 

مع كل القطاعات املعنية«.

املخطط  هذا  خالل  من  ومت 
لبناء  الكربى  الختيارات  حتديد 
يف  حقيقية  �ضياحية  �ضناعة 
اجلديدة  ال�ضيا�ضة  جت�ضيد  اطار 
للتطوير ال�ضياحي التي تهدف اىل 
تهيئة ف�ضاءات ال�ضتثمار وترقية 
الوجهة ال�ضياحية اجلزائرية ودعم 
ال�ضياحية  الن�ضاطات  وتعزيز 
من  الوطن  مناطق  مبختلف 
توازن جهوي وجت�ضيد  اأجل خلق 
الرتاث  على  واحلفاظ  التنمية 
واحل�ضاري  والثقايف  الطبيعي 
ال�ضياحة  وجعل  والتاريخي 
القت�ضادية  التنمية  يف  ت�ضاهم 

كبديل للمحروقات«.
خم�س ديناميكيات اأ�ضا�ضية

خم�س  على  املخطط  ويتوقف 
تهدف  اأ�ضا�ضية  ديناميكيات 
الن�ضاط  ترقية  اىل  اأ�ضا�ضا 
املق�ضد  وتثمني  ال�ضياحي 
نوع  وخلق  اجلزائري  ال�ضياحي 
القطاب  وتطوير  التناف�ضية  من 
المتياز  ذات  ال�ضياحية  والقرى 
وعقلنة  الوطن  مناطق  مبختلف 
خمطط  وتطوير  ال�ضتثمار 
على  وجت�ضيده  والنوعية  اجلودة 
اخلدمات  لتح�ضني  الواقع  اأر�س 
املعايري  وفق  التكوين  ودعم 
جانب  اىل  دوليا  بها  املعمول 
القطاعات  كل  مع  ال�رشاكة  دعم 
بال�ضياحة  للنهو�س  املعنية 
اأجل جت�ضيد  من  التمويل  وتوفري 

امل�ضاريع ال�ضتثمارية.

م.�س

ندد التاجر بلكرم �ضليم بحي 
الن�رش بورقلة , بالإهانة التي 
املدير  طرف  من  تعر�س 
جلاأ  الذي  للتجارة  اجلهوي 
اإليه م�ضتك من اأجل اإن�ضافه 
يف ق�ضية ت�ضميع حمله فوق 
املقدرة  القانونية  املدة 

ب�ضهرين و 22 يوما .
يف  املذكور  التاجر  وقال 
�ضكوى مرفوقة اإىل املفت�س 
كانت  التجارة  بوزارة  العام 
»الو�ضط  يومية  ت�ضلمت  قد 
املدير  اأن   , منها  ن�ضخة   «
بورقلة  للتجارة  اجلهوي 
وبدل  مكتبه  داخل  اأهانني 
اإن�ضايف وايجاد لق�ضية  راح 
والتعليق  مبظهري  ي�ضتهزاأ 
الريا�ضي  لبا�ضي  على 
م�ضوؤول  غري  ت�رشف  يف 
العلم  مع   , وا�ضتفزازي 

ق�ضية  يف  اليه  جلاأت  اأنني 
يف  واخلا�س  العام  يعرفها 
ورقلة ورا�ضلت مبوجبها كل 
اجلهات حمليا ومركزيا لكن 
مل  امل�ضتكي  يقول  لالأ�ضف 
هاته  كتابة  حلد  اأذانا  جتد 

الأ�ضطر .
املتاحة  املعطيات  وت�ضري 
بلكرم  �ضليم  التاجر  اأن  اإىل 
على  حمله  ت�ضميع  مت  قد 
بني  تفاهم  �ضوء  خلفية 
اأعوان  و  مبحله  العامل 
التجارة  مبديرية  الرقابة 
,حيث مل تكلل كل امل�ضاعي 
طرق  املعني  بها  قام  التي 
مما  بالنجاح   , الأبواب  كل 
دعوى  رفع  اىل  ا�ضطره 
احل�ضول  اأجل  من  ق�ضائية 
بعدما  ل�ضيما  حقه  على 
املقدر  التعليق  قرار  فاق 

القانونية لأزيد  ب�ضهر مدته 
من �ضهرين و 22 يوما .

ح�ضب  امل�ضتكي  وكان 
رفعها  و�ضكاوى  ت�رشيحات 
ملختلف اجلهات , قد اتهم 
التجارة  مديرية  م�ضالح 
�ضحب  مقابل  مب�ضاومته 
العدالة وهو ما  الق�ضية من 
الذي  الأخري  هذا  رف�ضه 
و   , بالق�ضاء   بثقته  مت�ضك 
يف  املتحدث  ذات  اأو�ضح 
»الو�ضط  ليومية  ت�رشيحات 
»اأنه لن يرتاجع عن املطالبة 
الأمر  كلفه  لو  حتى  بحقه 
اللجوء اىل الت�ضعيد وحتويل 
ق�ضية  اىل  له    تعر�س  ما 
راأي عام يف حال عدم تدخل  
ال�ضلطات املركزية ومتكينه 

من حقه امل�رشوع  .
ويرى متابعون لهذه الق�ضية 

اأن م�ضالح مديرية التجارة 
بجدية  تتعاطى  مل  بورقلة 
وم�ضوؤولية مع ق�ضية احلال 
مع  التحاور  رف�ضها  عقب 
اأ�ضلوب  وف�ضلت  املعني 
وهو  الداري  الرتهيب 
كبريا  جدل  يفتح  قد  ما 
تعليمات  اأن  و  خا�ضة 
القادر  عبد  ورقلة  وايل 
الرامية لفتح قنوات احلوار 
خمتلف  ملعاجلة  البناء 
فيها  مبا  ال�ضائكة  امللفات 
 , املواطنني  ان�ضغالت 
قطاع  م�ضوؤويل  اأن  غري 
بعر�س  �رشبوا  التجارة 
الرجل  توجيهات  احلائط 
الذي  الأمر  بالولية  الأول 
الق�ضية  يف  الأو�ضاع  اأزم 

املطروحة .
اأحمد باحلاج 

على خلفية تعر�سه للإهانة من طرف املدير اجلهوي للتجارة

ق�سية التاجر بلكرم �سليم بحي الن�سر 
بورقلة تاأخذ اأبعادا خطرية

ابتداء من يوم غد الثنني بق�سر الأمم بنادي ال�سنوبر

جل�سات وطنية ملراجعة ال�سيا�سة الوطنية للتطوير ال�سياحي 
.          1000 م�سارك ميثلون خمتلف ال�سركاء واملهنيني والفاعلني

ت�سكل اجلل�سات الوطنية لل�سياحة املقرر تنظيمها ابتداء من الثنني املقبل بق�سر الأمم بنادي ال�سنوبر فر�سة لتقييم و اإثراء تنفيذ املخطط الوطني للتهيئة 
ال�سياحية امل�سادق عليه �سنة 2008 و ا�ست�سراف م�ستقبل هذا القطاع لآفاق 2030 , ح�سب م�سوؤول بقطاع ال�سياحة.

العمران  و  ال�ضكن  وزير  اأكد 
الوحيد متار  عبد  املدينة  و 
اأم�س من غليزان على �رشورة 
تدارك الو�ضع لواجهة م�ضكل 
اإجناز  عملية  يف  التاأخر 
حممال  ال�ضكنية  امل�ضاريع 
ي�ضهده  ما  م�ضوؤولية  الإدارة 
امل�ضاكل   بع�س  من  القطاع 
اإحرتام   بعدم  املتعلقة 
الوحدات  ت�ضليم  و  الآجال 
ال�ضكنية يف موعدها املحدد  
على غرار �ضكنات عدل التي 
يف  ملحوظا  تاأخرا  تعرف 
م�ضيفا  الوليات  من  العديد 
من  اجلميع  على  لبد  انه 
املنا�ضبة  احللول  اإيجاد 
لتدارك هذا التاأخر احلا�ضل 
عملية  مراقبة  جانب  اإىل 
مرافقتها  و  امل�ضاريع  اإجناز 
اخلا�ضة  الفرق  وجتنيد 
امل�ضاريع  �ضري  مبراقبة 
كما  عدل  بربنامج  اخلا�ضة 
و�ضائل  اأمام  jمار  اأعلن 

األف  الإعالم عن برنامج 90 
برنامج  من  �ضكنية  وحدة 
للمواطنني  موجه  عدل 
خا�ضة  وحدة   1100 منها 
مبواطني ولية غليزان حيث 
الوعاء  اأن  كما  ت�ضجيلها  مت 
اإىل  م�ضيفا  موجود  العقاري 
اأن هناك ح�ضة �ضكنية اأخرى 
الرتقوي  بال�ضكن  تتعلق 
اإ�ضايف  برنامج  و  املدعم 
الريفي  ال�ضكن  يخ�س  فيما 
لكل  خ�ض�ضت  و  املجمد  
هذه الربامج ال�ضكنية غالف 
مايل من قانون املالية  2019 
و هو ما يتيح للحكومة ر�ضم 
التي   2019 ل�ضنة  عمل  خطة 
اإعتربها �ضنة اإجناز ال�ضكنات 
اإىل  م�ضريا  �ضيغها  مبختلف 
اأن ال�ضيغة اجلديدة املتمثلة  
ا�رشف  العقارية   ال�ضوق  يف 
ت�ضليم  حفل  على  الوزير  
للم�ضتفيدين  ال�ضكن  مفاتيح 
ل  بالإيجار  البيع  �ضيغة  من 

1000 م�ضتفيد  و كذا ت�ضليم 
العمومي  ال�ضكن  مفاتيح 
م�ضتفيد   249 ل  الإيجاري 
وقبل  ال�ضالم  وادي  ببلدية 
ا�رشف  الزيارة  ختام 
عبدالوحيد متار  على و�ضع 
 100 اجناز  اأ�ضا�س  حجز 
ترقوي مدعم اخلا�س  �ضكن 
لربنامج  اجلديدة  بال�ضيغة 
�ضنة 2018 مبنطقة احلمادنة 
بوركبة ببلدية احلمادنة ومن 
الولية  وايل  ك�ضفت  جهتها 
ال�ضيدة ن�ضرية براهيمي عن 
وحدة   4500 من  اأكرث  توزيع 
�ضكنية مبختلف ال�ضيغ و ذلك 
 2018 املا�ضية  ال�ضنة  خالل 
غليزان  ولية  اأن  م�ضيفة 
ا�ضتفادت من م�ضاريع �ضكنية 
هامة من �ضانها تلبية طلبات 
اأودعوا  الذين  املواطنني 
امل�ضالح  لدى  ملفاتهم 

املعنية.
غليزن:�س  ا�سامة

غليزان

متار يك�سف عن برنامج 90 األف 
وحدة ب�سيغة عدل



اأخبار اجلنوبالأحد 20   جانفي  2019  املوافـق  ل15 جمادى الأول 1440هـ 6

البطالني  من  جمموعة  نا�شدت 
التابعة  احلدودية  الربمة  بدائرة 
لوالية ورقلة ، رئي�س الوكالة الوالئية 
للت�شغيل حممد رايق ب�رضورة برجمة 
زيارة ميدانية لهم للوقوف على حجم 
امل�شجلة  واخلروقات  التجاوزات 
وذلك   ، باملنطقة  ال�شغل  مبلف 
على خلفية تف�شي ظاهرة التوظيف 
املبا�رض من طرف ال�رضكات الوطنية 
ال�شناعة  يف  العاملة  االأجنبية  و 
املنطقة  خارج  من  لعمال  النفطية 
املحلية  الوكالة  على  املرور  ودون 
املقلق  التزايد  مقابل   ، للت�شغيل 
بلدية  اأبناء  من  العمل  عن  للعاطلني 
يتنافى  الذي  االأمر  وهو   ، الربمة 
احلكومة  وتوجيهات  تو�شيات  مع 
التوظيف  اأولوية  ملنح  الرامية 

احتواء  بهدف  املنطقة  الأبناء 
املحلية  االجتماعية  اجلبهة  غليان 
م�شل�شل  لتوا�شل  حد  و�شع  ثم  ومن 
البطالني  طرف  من  االحتجاجات 
وذلك  الوالية  بلديات  من  عدد  عرب 
يف ظل مت�شك هذه ال�رضيحة اله�شة 
يف  باأحقيتها  املحلي  املجتمع  من 

العمل بال�رضكات النفطية .
ذات  �شدد  فقد  ثانية  جهة  من 
املتحدثني على �رضورة تدخل جاد 
الإلزام  املعنية  امل�شالح  طرف  من 
بقوانني  بالتقييد  النفطية  ال�رضكات 
التوظيف واحتواء الو�شع قبل فوات 
اأكدت  االأوان ، موازاة مع ذلك فقد 
رئي�س  حميط  من  مقربة  م�شادر 
الوكالة الوالئية للت�شغيل حممد رايق 
، اأن هذا االأخري ي�شعى جاهدا منذ 
الوالئية  الوكالة  راأ�س  على  تعيينه 
عن  ورثها  التي  الرتاكمات  حللحلة 

�شابقيه با�شتحداث جملة من االآليات 
واالإجراءات  بهدف ت�شحيح و�شبط 
خالل  من  بالوالية  الت�شغيل  م�شار 
لتطهري  �شارمة  تعليمات  اإ�شدار 
بطاقية العمل من العمال املنت�شبني 

وكذا  االجتماعي  ال�شمان  ل�شندوق 
القرو�س  خمتلف  من  امل�شتفيدين 
وت�شغيل  دعم  وكالة  غرار  على 
للتاأمني  الوالئية  الوكالة  و  ال�شباب 

على البطالة .

متكنت فرقة مكافحة املخدرات 
التابعة للم�شلحة الوالئية لل�رضطة 
توقيف  من  بتمرنا�شت   الق�شائية 
 19 العمر)  من  �شخ�س يبلغ 
احليازة  ق�شية  يف  �شنة( متورط 
من  وكمية   ، املخدرات  على 

املوؤثرات العقلية.
اإىل  تعود  الق�شية  تفا�شيل   
لعنا�رض  راجلة   دوريات 
م�شتوى  على  ال�رضطة  
حيث  حي ال�شف�شاف بتمرنا�شت، 
حمل  �شخ�س  انتباههم  لفت 
واإخ�شاعه  اإليه  التقدم  ليتم  �شبهة 
مت  اأين  اجل�شدي  التلم�س  لعملية 
من  كمية  على  بحوزته  العثور 
يقدر  معالج(  )كيف  املخدرات 

وزنها ب 3.46 غرام م�شكلة قطع 
باالإ�شافة  للرتويج،  معدة  �شغرية 
العقلية  املوؤثرات  من  كمية  اىل 
من نوع ترمادول حمراء اللون 250 
ب 23  االإجمايل  عددها  قدر  ملغ 
قر�س، و مبلغ مايل يقدر ب 5000 
املقر  اإىل  حتويله  مت  دج، عليه 
رفقة املحجوزات، وبعد اإ�شتكمال 
اإجراءات التحقيق مت تقدميه اأمام 
اأين  املخت�شة  الق�شائية  اجلهات 
�شنوات  عقوبة 03  اأ�شدر يف حقه 
االإيداع وغرامة  مع  نافدة  حب�س 
دج(،  قدرها )200.000  مالية 
موقوفة  منها  دج(   100.000(

التنفيذ.
اأحمد باحلاج 

 ك�شف مهاجم م�شتقبل املجاهدين 
براهيم بن بابة ، اأن الفوز العري�س 
ح�شاب  على  فريقه  حققه  الذي 
لبلدية عني �شالح  الريا�شي  االأمل 
كان م�شتحقا بالنظر لالأداء الراقي 
للت�شكيلة املمزوج بالن�شوج الكروية 

اجلميلة .
املجاهدين  م�شتقبل  مهاجم  اأكد 
ببلدية عني �شالح ابراهيم بن بابة 
يف ت�رضيح �شحفي مقت�شب له مع 
امل�شتقبل  اأن   ،« »الو�شط  يومية 
من  متكن  بعدما  توازنه  ا�شتعاد 
تدارك اخل�شارة يف جولة االفتتاح 
بتحقيق فوزا عري�س على ح�شاب 
االأمل  التقليدي  والغرمي  اجلار 
الريا�شي لبلدية عني �شالح برباعية 
مقابل هدف واحد ، وبهذه النتيجة 

رئي�س  الزقري  �شالح  اأبناء  يكون 
ا�شرتجاع  من  متكنوا  قد  الفريق 
الق�شوى  بال�رضعة  الو�شافة  مركز 

خلف املت�شدر اأمل ال�شويطر .
اإىل جانب ذلك فقد ذهب املهاجم 
ابراهيم بن بابة يف معر�س حديثه 
معنا اىل اأبعد من ذلك عندما اأكد 
باأن الفوز العري�س املحقق مبثابة 
الفرق  اللهجة جلميع  �شديد  اإنذار 
ببطولة الق�شم ما قبل ال�رضيف ، ويف 
الفنيات  اأكد �شاحب  �شياق مت�شل 
اللقب  عن  احلديث  اأن  اجلميلة 
بالتاأكيد على  مكتفيا  الأوانه  �شابق 
اأن امل�شتقبل الريا�شي للمجاهدين 
ميلك ت�شكيلة تناف�شية وقوية قادرة 

على اأحداث املفاجاأة .
اأحمد باحلاج 

حقق امل�شتقبل الريا�شي للمجاهدين 
بعني �شالح فوزا كا�شحا على ح�شاب 
�شالح  عني  لبلدية  الريا�شي  االأمل 
من  الثانية  اجلولة  حل�شاب  وذلك   ،

بطولة الق�شم ما قبل ال�رضيف .
اللقاء  من  االأول  ال�شوط  جمريات 
الأ�شبال  مطلقة  �شيطرة  عرفت 
حيلو  خل�رض  ال�شاب  الكروي  التقني 
مقدمات  بدون  اللقاء  دخلوا  الذين 
وهو  الت�شجيل  باب  افتتاح  عن  بحثا 
املهاجم  طريق  عن  لهم  حتقق  ما 
 ، �شادقي  الغاين  عبد  اخلطري 
خلق  من  امل�شتقبل  متكن  وبعدها 
للتهديف  ال�شانحة  الفر�س  عديد 
حال  والرتكيز  الفعالية  غياب  لكن 
حقيقية  الأهداف  ترجمتها  دون 
لينتهي ال�شوط االأول بتقدم م�شتحق 

الأ�شحاب االأر�س .
رفقاء  دخل  الثاين  ال�شوط  يف  اأما 

مغاير  بوجه  باحلاج  حمزة  املهاجم 
مبكرا  اللقاء  وقتل  النتيجة  لتعميق 
متكن  حيث   ، لهم  حتقق  ما  وهو 
جميلة  راأ�شية  من  قادي  بن  ح�شني 
ويف   ، الثاين  الهدف  توقيع  من 
تنظيم  عن  الزوار  يبحث  كان  وقت 
متكن  الفارق  لتقلي�س  �شفوفهم 
الثالث  اإ�شافة  من  طاكوبة  جياليل 
من  الريا�شي  االأمل  يتمكن  اأن  قبل 
ت�شكيلة  رغبة  لكن  الفارق  تقلي�س 
للمجاهدين  الريا�شي  امل�شتقبل 
م�شجل  كا�شح  بفوز  اللقاء  انهاء  من 
املجاهدين  مل�شتقبل  هدف  اأخر 
الهدف  اإ�شافة  من  طاكوبة  جياليل 
بفوز عري�س  لتنتهي املقابلة  الرابع 
اأنفا�شه   ا�شرتجاع  من  الفريق  مكن 
تنتظره  التي  ال�شاقة  ال�شفرية  قبل 
ترجي  ملواجهة  االأ�شبوع  هذا  نهاية 

مليانة .

تعالت اأ�ضوات العاطلني عن العمل بدائرة الربمة احلدودية بولية ورقلة ، املطالبة ب�ضرورة تدخل جاد 
من طرف م�ضوؤويل ملف اليد العاملة ،لو�ضع حد لتجاوزات وخروقات ال�ضركات النفطية التي ترف�ض 

اللتزام بتعليمة احلكومة الرامية ملنح اأولوية التوظيف لفائدة اأبناء املنطقة .

عدم التزام ال�ضركات النفطية باأولوية توظيف اأبناء املنطقة 

اأحمد باحلاج 

رئي�س الوكالة الوالئية للت�شغيل 
بورقلة مطلوب بالربمة 

 ، القادر جالوي  قال وايل ورقلة عبد 
اأن م�رضوع امل�شت�شفى اجلامعي هو يف 
تبذل  وهناك جهود  اهتماماتنا  �شلب 
ت�شييع  نريد  وال  االأ�شغال  النطالق 
واالجناز  الدرا�شة  اأن  موؤكدا   ، الوقت 
ربح  اأجل  من  موؤ�ش�شة  اإىل  اأ�شندت 
الوقت واملرور نحو اخلطوات اجلدية 

.
ت�رضيح  يف  الوالية  وايل  واأ�شاف 
لل�شحافة موؤخرا ، اأن ق�شية االأر�شية 
امل�رضوع  هذا  الجناز  املخ�ش�شة 

الهام لي�س فيها اأي م�شكل واالأ�شخا�س 
للعقار  ملكيته  م�شاألة  طرحوا  الذين 
اإىل  اإ�شارة  ، يف  للقانون  وفقا  �شتعالج 
هذه  مع  التحاور  يف  ال�شلطات  نية 
االأطراف والنظر يف �شدقية وثائقهم 

.
اأن امل�رضوع �شينجز فوق  واأكد الوايل 
امل�رضوع  ينقل  ولن  املذكور  الف�شاء 
له  الرتويج  مت  مثلما  اآخر  مكان  اإىل 
التي  الفرتة  خالل  �شابق  وقت  يف 
بقرار من  امل�رضوع جممدا  فيها  كان 

رئي�س  يقرر  اأن  قبل  احلكومة  قبل 
اجلمهورية ال�شيد عبد العزيز بوتفليقة 

رفع التجميد عنه .
ويعد هذا املك�شب الهام من امل�شاريع 
عا�شمة  بها  تدعمت  التي  الكربى 
و�شع  �شاأنه  من  اإذ   ، ورقلة  الواحات 
التنقل  �شكان اجلنوب يف  حد ملعاناة 
 ، العالج  اأجل  من  ال�شمال  لواليات 
حيث ا�شتح�شن مواطني الوالية القرار 
رئي�س  اتخذه  الذي  واحلكيم  ال�شجاع 
للدعوات  ا�شتجاب  الذي  اجلمهورية 

هذا  عن  التجميد  برفع  املطالبة 
امل�رضوع .

النا�شطون  اإىل ذلك طالب العديد من 
ال�شلطات   ، اجلمعيات  روؤ�شاء  وكذا 
باالإ�رضاع يف جت�شيد امل�رضوع وتذليل 
يف  فعليا  ال�رضوع  اجل  من  ال�شعاب 
االأ�شغال مع اإيجاد حل للتجاذبات التي 
االأطراف  وكذا  العقار  ق�شية  تعرفها 
املطالبة بحقوقها ، مع �رضورة تفعيل 
املنفعة  اجل  من  امللكية  نوع  قانون 

العامة .

وايل ورقلة عبد القادر جالوي ي�ضرح :

يف اإطار مكافحة ظاهرة ترويج املوؤثرات العقلية 

لي�س هناك اأي عراقيل يف اإجناز 
م�شروع امل�شت�شفى اجلامعي

اأمن  مترنا�ضت 

مهاجم م�ضتقبل املجاهدين براهيم بن بابة لـ"الو�ضط "

يف مقابلة عرفت �ضيطرة مطلقة لأ�ضحاب 
الأر�ض واجلمهور 

توقف �شخ�س يف ق�شية احليازة 
على املوؤثرات العقلية واملخدرات

لقنا االأمل در�شا مفيدا يف 
اأبجديات الكرة 

م�شتقبل املجاهدين ي�شحق االأمل 
الريا�شي بعني �شالح برباعية كاملة 

مزورو الو�شفات الطبية يف قب�شة 
االأمن احل�شري الثالث بورقلة

اأحمد باحلاج 

ترويج  ظاهرة  مكافحة  اإطار  يف 
املوؤثرات العقلية بطريقة غري �رضعية 
و�شط ال�شباب ، جنح عنا�رض ال�رضطة 
التابعني لالأمن احل�رضي الثالث بوالية 
ورقلة ليلة اأم�س ، من و�شع حد لن�شاط 
اأفراد  �شتة  من  تتكون  اإجرامية  �شبكة 
 ( الر�شمية  اإحرتفت تزوير املحررات 
اأدوية  عليها  مدون   ،) طبية  �شفات  و 

من املوؤثرات العقلية .
وقائعها  تعـود   ، العملية  تفا�شيل 
اإ�شتغالل معلومات تفيد بوجود  عقب 
الثاين  العقد  ال�شباب يف  جمموعة من 
الو�شفات  تزوير  يحرتفون  العمر  من 

اإقنتاء املوؤثرات العقلية  الطبية ق�شد 
ذلك  فور  لتبا�رض   ، ال�شيدلية  من 
البحث  عمليات  ال�رضطة  عنا�رض 
اأ�شفرت  التي  االأدلة،  وجمع  والتحري 
حتديد  من  وجيز  زمني  ظرف  يف 
هوية االأ�شخا�س حمل ال�شبهة  ونوعية 
املركبة التي يتنقلون على متنها اأثناء 
ن�شاطهم االإجرامي، ليتم اإعداد خطة 
اأمنية حمكمة ، متكن من خالل عنا�رض 
االأ�شخا�س حمل  توقيف  ال�رضطة من 
مركبة  منت  على  تنقلهم  اأثناء  �شبه 
الطرق  مفرتق  باإحدى  �شياحية 
وثائق  مراقبة  واأثناء   ، املدينة  و�شط 

املركبة وتفتي�شها بدقة مت العثور على 
ليتم حتويل   ، مزورة  طبيتني  و�شفتني 
كانوا  الذين  واالأ�شخا�س  املركبة 
احل�رضي  االأمن  مقر  اإىل  متنها  على 
تبني  معهم  التحقيق  واأثناء   ، الثالث 
من  اأدوية  اإقتناء  ب�شدد  كانوا  اأنهم 
بالو�شفة  املدونة  العقلية  املوؤثرات 
اأطوار  وخالل   ، املزورة  الطبية 
االإجراءات  اإ�شتيفاء  وعقب  التحقيق 
القانونية  لتفتي�س امل�شاكن مت العثور 
على االأغرا�س امل�شتعملة يف التزوير 
ووحدة  حا�شوب  �شا�شة  يف  املتمثلة 
وطابعة  �شكانري  جهاز  و  مركزية 

�شكانري ، اإىل جانب �شهادة طبية اأ�شلية 
متواجدة  كانت  التزوير  جرم  حمل 
ومواد  املدر�شية  االأدوات  بيع  مبحل 
التجميل ملك اأحد املوقوفني القاطن 

بحي الن�رض .
االإجراءات  كافة  ا�شتيفاء   وعقب 
ملفات  اإجناز  مت   ، الالزمة  القانونية 
ق�شائية جزائية �شد املوقوفني ال�شتة 
الق�شائية  اجلهات  اأمام  وتقدميهم 
تكوين  جرم  يف  لتورطهم   ، املخت�شة 
وا�شتعمال  التزوير   ، اأ�رضار  جمعية 
املزور و ت�شهيل اال�شتعمال للغري .    

اأحمد باحلاج 

اأحمد باحلاج 
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و على هام�ش زيارته اإىل موقع هذا 
 " بالقول  ن�سيب  اأو�سح  امل�رشوع, 
الهام  امل�رشوع  هذا  اأي�سا  يرمي 
خالل  اأ�سغاله  انطلقت  الذي  و 
ميكن  الذي  و  الأخري  يوليو  �سهر 
�سكان  تزويد  تاأمني  يف  هدفه 
باملاء  املحلية  اجلماعات  نف�ش 

ال�رشوب و الذي يندرج 
اجلمهورية  رئي�ش  برنامج  �سمن 
لتعبئة  الوطنية  ال�سرتاتيجية  و 
املياه اجلوفية, حر�سا على تنويع 
موارد تزويد �سكان هاته البلديات 

باملاء ال�رشوب, اإىل و�سع حد 
لتبعية تزويديهم مباء �سد " جرف 
�سعته  خ�سعت  الذي  و  الرتبة", 
للتقلي�ش ب�سبب اجلفاف الدوري" 
يقول  احلكومة  ع�سو  ا�ستطرد  و  
" هذا امل�رشوع الهام الذي يرمي 
باملاء  منتظم  تزويد  �سمان  اإىل 
ال�رشوب ل�سالح نف�ش البلديات قد 
جيولوجية  درا�سة  بتج�سيد  �سبق 
الوكالة  باإجنازها  قامت  مائية 
�سمن  املائية,  للموارد  الوطنية 
املائية  املوارد  ح�سد  برنامج 
للولية, لأجل ال�ستجابة  اجلوفية 
من  املنطقة  �سكان  حلاجيات 

حيث املاء ال�رشوب".
للوكالة  العام  املدير  اأو�سح  و 
الوطنية لل�سدود و التحويالت " يف 

هذا ال�سدد, مت  
ا�ستعجايل  مايل  تخ�سي�ش غالف 
جزائري  دينار  مليار   9,5 قدره 
حتويل  من  التمكن  لأجل  لالإجناز 
من  مكعب  مرت   30,000 ل  يومي 

 )10( ع�رشة  من  انطالقا  املياه, 
بني  ما  يرتاوح  مائية,عمقها  اأبار 
400 و 500 اأمتار و التي  تقع  كلها 
مبنطقة بني ونيف"و ي�سيف اأرزقي 
براقي امل�سوؤول عن  ذات الوكالة 
قائال  امل�رشوع,   هذا  ت�سري  التي 
الجناز  لهذا  اجلارية  الأ�سغال   "
ملوؤ�س�سات  منح   الذي  و  الهام 
نهاية  باإجناز,  �ست�سمح   وطنية, 
كيلومرت   190 املقبل,  اأفريل  �سهر 
لل�سخ  حمطات   3 و  القنوات  من 
ب�سعة  كبريين   )02( خزانني  و 
15.000 مرت مكعب لالأول و ب�سعة 
20.000 مرت مكعب للثاين, و �سيتم 
الآبار  من  انطالقا  تزويديهما 
اأبرز يف  الذكر" و  ال�سالفة  املائية 
و  وطنيون  م�سوؤولون  ال�سدد  هذا 
حمليون يف قطاع املوارد املائية 
م�ستوى  انخفا�ش  بعد   " اأنه 

الوكالة  �سارعت  ال�سد,  هذا  مياه 
التحويالت  و  لل�سدود  الوطنية 
هذا  ت�سيري  على  امل�رشفة 
ع�رشات  ا�ست�سارة  اإىل  امل�رشوع 
متلك  التي  الكربى  ال�رشكات 
امليدان"و  هذا  يف  طويلة  خربة 
لهذا امل�رشوع, قرر  زيارته  خالل 
الوزير رفع قدرة حمطة ال�سخ من 
 45.000 اإىل  مكعب  مرت   40.000
تغطية  اجل  يوميا من  مرت مكعب 

حاجيات ال�سكان.

انطالق اأ�شغال اجناز 
حمطة معاجلة و ت�شفية 

املياه امل�شتعملة
 

زيارة  مبنا�سبة  الوزير  اأعطى  و 
ب�سار  ولية  اإىل  قادته  التي  العمل 
اجناز  اأ�سغال  انطالق  اإ�سارة 

للمياه  ت�سفية  و  معاجلة  حمطة 
بطاقة  املدينة  جنوب  امل�ستعملة 

معاجلة 
ت�سل 55.584 مرت مكعب و بتكلفة 
5 مليار دينار, كما قرر من موقع 
مليون   100 مبلغ  منح  امل�رشوع 
هذا  اأ�سغال  ل�ستكمال  دينار 
على  الذي ميتد  الطبيعي  الف�ساء 
زيارة  ن�سيب  و اختتم  طول 17 كم 
على  بالوقوف  الولية  يف  العمل 
حمطة معاجلة املياه ل�سد "جرف 
موؤخرا  �سيانته  مت  الذي  الرتبة" 
اإىل   40.000 من  قدرته  لتعزز 
مدن  لتزويد  مكعب  مرت   45.000
ب�سار و القناد�سة و العبادلة باملاء 
ال�رشوب, كما تفقد م�رشوع �سبكة 
ب�سار  مدينة  اإىل  املياه  اي�سال 
انطالقا من  و اأكده  على طول 20 

كم و بتكلفة 400 مليون دينار.

وجهت رئي�سة اجلمعية اخلريية 
" نور الأمل " بالبويرة الأ�ستاذة " 
فلة زنو�ش " واملتكفلة مبر�سى 
ال�رشطان نداء عاجال اإىل جميع 
الأطباء واملخت�سني النف�سانيني 
ملد يد العون للجمعية وم�ساعدة 
لديها   امل�سجلني  املر�سى 
النف�سي  اجلانب  يف  وعائالتهم 
يف  املتحدثة  �سددت  حيث   ,
" الو�سط  لقاء خ�ست به يومية 
يف  ال�رشطان  مر�سى  اأن   "
حاجة ملحة للدعم النف�سي من 
املجال  يف  الأخ�سائيني  طرف 
للمر�ش  املري�ش  لتقبل  وذلك 
حياتهم  تعقب  التي  والتغريات 
من الناحية ال�سحية واجل�سدية 
الأمل  جرعة  مدهم  وكذا 
جمالت  كل  يف  لال�ستمرار 
املجتمع  يف  واإدماجهم  احلياة 
كغريهم من الأ�سخا�ش العاديني 
ذات  م�سوؤولة  اأ�سارت  كما   ,
املر�سى  عائالت  اأن  اجلمعية 

مثل  اإىل  حاجة  يف  اأي�سا  هي 
عنهم  لتخفيف  الدعم  هذا 
وم�ساعدتهم  والأعباء  ال�سغظ 
املرحلة  هذه  تخطي  على 
ويف   , الإيجابية  الناحية  من 
ب�سدد  اأنها  اأكدت  ال�سياق  ذات 
اأ�سبوعيا  مغلقة  حلقات  برجمة 
ي�رشف عليها الأطباء والأ�ساتذة 
لطرح  املر�سى  مع  النف�سانيني 
لها  احللول  واإيجاد  ان�سغالتهم 
اخلا�سة  جتاربهم  من  انطالقا 
موازاة مع تنظيم دورات خا�سة 
لال�ستفادة  املر�سى  بعائالت 
من  والتخفيف  التجارب  من 
املعاناة مع رحالت العالج على 
�ساكلة املثل القائل " اإذا عمت 
رئي�سة  قول  حد  على   " خفت 
من  جميع  دعت  التي  اجلمعية 
التقرب  الدعم  تقدمي  يريد 
الكائن بحي حركات  املقر  من 

مبدينة البويرة .
اأح�شن مرزوق

 3895 بالطارف  عر�ش  مت 
بقطاع  بيداغوجيا  من�سبا 
لدورة  حت�سبا  املهني  التكوين 
اأفاد  ما  ح�سب  املقبل,  فرباير 
به, رئي�ش مكتب متابعة التكوين 
للقطاع  املحلية  املديرية  لدى 
اأن  تقيدة  علي  ال�سيد  واأو�سح 
املنا�سب,  هذه  جمموع  من 
التي  ال�سعبة  يف  من�سبا   2865
تتوج مبنح �سهادة و 1030 اأخرى 
تخ�س�سا   197 ت�سمل  تاأهيلية 

منها 9 جديدة .
اجلديدة  التخ�س�سات  وتتعلق 
و  الفندقة  و  الفالحة  مبجالت 
احلرف  و  الكهرباء  و  ال�سياحة 
وفق  البيئة,  و  باملياه  املرتبطة 
اأ�سار  الذي  امل�سدر,  نف�ش 
هي  ال�سائدة  ال�سعب  اأن  اإىل 
هذه  بخ�سو�سية  املتعلقة  تلك 
و  الفالحة  غرار  على  املنطقة 

ال�سياحة و الفندقة.
املدير  اأو�سح  جهته,  من 
عرو�ش  اأن  للقطاع,  املحلي 
املقبل  فرباير  لدورة  التكوين 
و  دقيقة  لدرا�سة  خ�سعت 

ال�سوق  للعر�ش  ت�ستجيب 
باأن  مذكرا  للعمل  املحلية 
التكوين املهني  مراجعة مدونة 
 " منحت  الأخري  دي�سمرب  نهاية 
اهتماما خا�سا" لطالبي التكوين 
التعليمية  امل�ستويات  ذوي  من 
اأن  اإىل  كذلك  واأ�سار  الدنيا 
الت�سجيالت التي انطلقت مطلع 
اإىل  �ستتوا�سل  اجلاري  الأ�سبوع 
م�سيفا  املقبل  فرباير   16 غاية 
و  لالنتقاء  اأيام  ب3  �ستتبع  اأنها 
التوجيه و ذلك يف الفرتة ما بني 
17 و 19 فرباير املقبل اأي قبل 
الدخول الر�سمي املزمع يوم 24 
الطارف  ولية  وتتوفر  فرباير  
الأخري  �سبتمرب  �سجلت يف  التي 
اأزيد من 5600 مرتب�ش يف 251 
موؤ�س�سة   18 على  تكوينيا  فرعا 
منها 3 معاهد وطنية متخ�س�سة 
التكوين املهني و 12 مركزا  يف 
التمهني  و  املهني  للتكوين 
بالإ�سافة اإىل 3 ملحقات بقدرة 
ا�ستقبال نظرية ت�سل اإىل 4575 
من�سبا بيداغوجيا و 920 �رشيرا 

لالإيواء.

اأعلن وزير املوارد املائية, ن�شيب ح�شن, بب�شار, اأنه �شيتم ت�شليم و ت�شغيل امل�شروع املائي ال�شخم اخلا�ص 
بتحويل املياه اجلوفية من حقل التجميع الواقع  مبنطقة بني ونيف نحو خم�ص بلديات من نف�ص الولية, 

األ وهي ب�شار و القناد�شة و العبادلة و م�شرع هواري بومدين و كذا عرق فراج, نهاية �شهر اأفريل املقبل.

خالل اأفريل  بب�شار

م.�ص

م�سروع �سخم لتحويل املياه من 
بني ونيف نحو خم�س بلديات 

ولية  احلجل  بعني  موؤخرا  مت 
امل�سيلة الك�سف عن ميالد جمعية 
جديدة اأطلق عليها ا�سم “ جمعية 
الفردو�ش اخلريية لتجهيز املوتى 
و�سيانة املقابر  ” تعنى بتغ�سيل 
الأموات و دفنهم و نقلهم , والتي 
العتماد  على  اأخريا  حت�سلت 
النبيلة  ن�ساطاتها  ملمار�سة 
بالتن�سيق  تعمل  الدائرة  برتاب 
املوؤ�س�سات  و  اجلمعيات  مع 
حيث   , امل�سرتكة  الأهداف  ذات 
اأما  عا�سور  علي  ال�سيد  يرتاأ�سها 
زايدي   “ العام فيتمثل يف  اأمينها 
الأع�ساء  باقي  رفقة   ” ه�سام 
امل�سكلني ملكتبها ) وهاب في�سل 
 , �سمري  �سويب   , وليد  عزيزي   ,
بودزايل   , نايل  خملوف �ساعد / 

زيان   , كمال  حميطو�ش   , اأحمد 
نور الدين , �سحراوي دحمان (

يقوم  اإن�ساين  م�رشوع  اجلمعية 
اإىل  يهدف  و   , الأموات  باإكرام 
ملوتى  التغ�سيل  خدمات  توفري 
و  ال�رشعية  بالطريقة  امل�سلمني 
الكرمية باملجان , و ت�سهيل جتهيز 

متابعة  اإىل  اإ�سافة  لدفنه  امليت 
ال�سعي  و  للميت  القانوين  امللف 
الإدارية  الإجراءات  تي�سري  يف 
املقابر   و�سيانة  به  املرتبطة 
اإىل  ت�سعى  و  تعاىل  اهلل  لوجه 
ال�رشكاء املحليني  امل�ساهمة مع 
ال�رشورية  اخلدمات  تقدمي  يف 

من نقل و تغ�سيل و تكفني للموتى 
من  العديد  مع  بال�رشاكة  ذلك  و 
اإىل  اإ�سافة  الأخرى,  املوؤ�س�سات 
توفري  اإىل  ت�سعى  اجلمعية  اأن 
خدمات اجتماعية اخرى , اأفكار 
لتج�سيدها  يطمحون  باجلملة 
باأر�ش الواقع وحتريكها مبا يعود 
املجتمع  وعلى  عليها  بالفائدة 
تبذل  كبرية  جهود   , عام  بوجه 
حثيثة   وم�ساع  ذلك  �سبيل  يف 
الثناء  من  الكثري  فا�ستحقت 
والتقدير خ�سو�سا و اأنها ل تزال 
حديثة العهد , و حتتاج اإىل توفري 
العديد من احلاجيات مبوا�سفات 
, و كذا  منوذجية و بجودة عالية 

�سيارة لنقل الأموات .
خلـ�شر بن يو�شف    

جمعية الفردو�ص اخلريية  لتجهيز املوتى و�شيانة املقابر بعني احلجل 

مبادرة �سباب وم�سروع اإن�ساين خريي نبيل

رئي�شة جمعية " نور الأمل " بالبويرة للو�شط 

التكوين املهني بالطارف

مر�سى ال�سرطان وعائالتهم 
بحاجة اإىل الدعم النف�سي

ما يقارب 3900 من�سب 
لدورة فرباير 
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العودة اإىل ال�شارع:

هل يتجه العامل اإىل موجة ثانية من االحتجاجات امللونة؟
هالة احلفناوي/مركز 

امل�شتقبل للأبحاث و 
الدرا�شات املتقدمة

العودة اإىل ال�شارع:
احتجاجات  حركة  فرن�سا  �سهدت 
»ال�سرتات  با�سم  ُعرفت  �سعبية 
اإىل  خرجت  والتي  ال�سفراء«، 
قرار  على  احتجاًجا  ال�سوارع 
زيادة  ماكرون«  »اإميانويل  الرئي�س 
ومتكنت  الوقود.  على  ال�رضائب 
مدار  على  اال�ستمرار  من  احلركة 
م�ساركة  و�سهدت  اأ�سابيع،  خم�سة 
اإذ  وا�سعة،  �سعبية  قطاعات  من 
من  بها  امل�ساركني  عدد  ارتفع 
متظاهر،  اآالف  ثمانية  حوايل 
يف  متظاهر  األف   136 حوايل  اإىل 
اأعلنته  ملا  وفقاً  الثالث  االأ�سبوع 
وزارة الداخلية الفرن�سية، كما اأنها 
اإىل  باري�س  العا�سمة  من  امتدت 

عدٍد من املدن الفرن�سية.
تيار  حماوالت  من  الرغم  وعلى 
القفز على  الي�سار  واأحزاب  اليمني 
ف�سلوا  اأنهم  اإال  احلراك،  هذا 
احلزبية،  االنتماءات  جتاهل 
مظلة  حتت  التظاهر  حمبذين 
ومل  وحدها،  ال�سفراء«  »ال�سرتات 
فرن�سا  على  االحتجاجات  تقت�رض 
عدٍد  اإىل  امتدت  بل  وحدها، 
هولندا  مثل  االأوروبية  الدول  من 
وبلجيكا، كما اأنها اأثارت قلًقا وا�سًعا 
يف عدٍد من الدول، نظًرا للأو�ساع 
االقت�سادية غري املواتية التي متر 
من  تفر�سه  وما  الدول،  هذه  بها 
اأعباوؤها  تقع  اقت�سادية  اإ�سلحات 
الطبقات  خا�سة  املجتمع،  على 
الذي  االأمر  والفقرية،  املتو�سطة 
عدوى  انتقال  من  تخ�سى  جعلها 
االحتجاجات اإىل الداخل املحلي، 
على  للوقوف  التحليل  وي�سعى 
باالحتجاجات،  الرمزية  فكرة 
وملمح احلركة االجتماعية، واأبرز 
ال�سفات املميزة لها، باالإ�سافة اإىل 
االحتجاجات  انتقال  فر�س  بيان 

اإىل �سياقات اأخرى م�سابهة.

املحفز الرمزي:

بـ«ال�سرتات  املحتجون  ظهر 
رمًزا  اتخذوها  التي  ال�سفراء« 
التي  ال�سرتات  وهي  حلركتهم، 
تواجدها  الفرن�سي  القانون  فر�س 
فرن�سا  يف  ال�سائقني  جميع  لدى 
منذ عام 2008، حيث يو�سي جميع 
�سرتات  بحمل  ال�سيارات  قائدي 
الطريق  عن  اخلروج  عند  متيزهم 
وبالتايل  الطوارئ،  حاالت  يف 
هذه  اختاروا  املتظاهرين  فاإن 
عن  للتعبري  لهم  رمًزا  ال�سرتات 
متر  التي  االأو�ساع  على  �سخطهم 
بها فرن�سا، واأنهم يعي�سون يف حالة 
حرجة ت�ستدعي مراجعة احلكومة 

الفرن�سية ل�سيا�ستها االقت�سادية. 
مق�سورة  �سفة  الرمزية  تُعد  وال 
الفرن�سية،  االحتجاجات  على 
الأغلب  اأ�سا�سًيّا  ملمًحا  ظلت  بل 
الثورات التي �سهدها العامل خلل 
وكان  ال�سابقة،  عاًما  الع�رضين 
ال�سفراء«  »املظلت  ثورة  اآخرها 
يف هوجن كوجن يف عام 2014، والثورة 

الوردية يف جورجيا يف عام 2003، 
اأوكرانيا،  يف  الربتقالية  والثورة 
احلمراء  القم�سان  واحتجاجات 
من  وغريها  بتايلند،  وال�سفراء 
�سعاًرا  تبنت  التي  االحتجاجات 
يف  دوًرا  الرمزية  وتلعب  رمزًيّا، 
للحتجاجات،  واحل�سد  التعبئة 
لونه  اأًيّا كان  اأن اختيار رمز  ويبدو 
اأو ماهيته يعك�س عدة دالالت ميكن 

تو�سيحها يف النقاط التالية:
خلق حالة من الت�سامن اجلمعي:

هذه  يرتدي  الذي  الفرد  ي�سعر   
من  غريها  اأو  ال�سفراء  ال�سرتة 
اأكرب،  كيان  من  جزء  باأنه  الرموز 
وي�سعر جتاهه بحالة من الت�سامن 
معرفته  عدم  من  الرغم  على 
للحتجاج  مة  املنِظّ باالأفراد 
اأي  غياب  عن  ف�سًل  بال�رضورة، 
اإنهم  بل  بينهم،  تاريخية  روابط 
نف�س  يكونون متواجدين يف  قد ال 
اأطلق  ما  وهو  اجلغرايف،  احليز 
منه  جزء  يف  بيات«  »اآ�سف  عليه 
 Imagined( »الت�سامن التخيلي«
اإطار  يف  وذلك   ،)Solidarities
االجتماعية،  احلركات  عن  حديثه 
ولذلك فاإن حالة الت�سامن اجلمعي 
وتتجاوز  املجتمعية،  التعبئة  تزيد 
االأ�سا�سية  االأ�سباب  تاأثري  اأحياًنا 

للحتجاج.

تتجاوز  �شعبية  مظلة 
الأيديولوجيا: 

العامل  دول  من  العديد  ت�سهد 
ال�سيا�سية  للحركات  تراجًعا 
اأيديولوجية،  اأ�س�س  على  املرتكزة 
احلركات  على  ينطبق  ما  وهو 
تُعرف  التي  اجلديدة،  االجتماعية 
هيكل  بل  مرنة،  حركات  بكونها 
قيادي وا�سح، وجتتذب اأفراًدا من 
خمتلف الطبقات والتوجهات، فهي 
تتجمع  جامعة  مظلة  عن  عبارة 
يف  ت�سرتك  التي  القوى  كل  حتتها 
رف�س بع�س ال�سيا�سات احلكومية، 
بذات  ي�سعر  من  لكل  مظلة  وهي 
املخاوف  ذات  وميتلك  الهموم 
انتماءات  اأي  عن  النظر  بغ�س 
بامتياز  �سعبية  حركة  فهي  اأخرى، 

ال ميينية وال ي�سارية. 

ال�شلمية والل عنف: 
ال�سعبية  االحتجاجات  ت�سعى 
على  ال�سلمي  الطابع  اإ�سفاء  اإىل 
عدم  على  والتاأكيد  حتركاتها، 
تخريب  اأحداث  اأي  يف  تورطها 
يعرب  بحيث  عنف،  اأعمال  اأو 
من  غ�سبهم  عن  املتظاهرون 
الذي  الرمز  بهذا  التقيد  خلل 
على  احتجاجهم  يعك�س  بدوره 
االأو�ساع التي يتظاهرون من اأجلها 
دون احلاجة اإىل اإحداث تخريب اأو 
على  التاأثري  اأجل  من  اأعمال عنف 
الت�سور  هذا  اأن  غري  احلكومات. 
املثايل يجايف الواقع، اإذ اإن غالبية 
تتخللها  االحتجاجية  احلركات 
اأعمال عنف وتخريب، �سواء ب�سبب 
دخول بع�س العنا�رض املتطرفة يف 
�سدامات  يف  االحتجاجات  هذه 
بع�س  ا�ستغلل  اأو  ال�رضطة،  مع 
االأفراد للفو�سى التي قد تنتج عن 
باأعمال  القيام  يف  االحتجاجات 

�رضقة اأو تخريب. 

ملمح حركة �شعبية اأفقية:

االحتجاج  هذا  اإرجاع  ميكن 
اأ�سا�سيني،  عاملني  اإىل  ال�سعبي 
ميكن اإيجازهما على النحو التايل:

حراك ال�سواحي: 
اأحزاب  وجود  من  الرغم  على 
ن�سبًيّا  ن�سيطة  �سيا�سية  وتيارات 
فاإنها  الفرن�سي،  املجتمع  داخل 
اإىل  اإ�سافًة  جميعها،  اأخفقت 
النقابات العمالية، يف متثيل ال�سارع 
احتياجاته  عن  والتعبري  الفرن�سي 
الفعلية، ف�سًل عن اأن االإ�سلحات 
اإ�سافية  االقت�سادية فر�ست تكلفة 
على الطبقات املتو�سطة والفقرية، 
يتحدث  من  الفئات  هذه  ومل جتد 
با�سمها اأو يعك�س خماوفها. ولذلك 
من  العاديني  االأفراد  حلراك  كان 
الكربى  املدن  وخارج  النخب  غري 
تاأثري كبري، والقت كلماتهم الب�سيطة 
تاأييًدا وا�سًعا لكونها تعرب عن هموم 
لنف�س  ينتمون  ممن  املليني 
هوؤالء  راأ�سهم  على  وياأتي  الطبقة، 
من  املدن،  خارج  يعي�سون  الذين 
�سكان ال�سواحي والريف واأ�سحاب 

املهن الب�سيطة. 
ومن ثم، مل ترتكز االحتجاجات يف 
انت�رضت  اإنها  بل  فقط،  العا�سمة 
هذه  ميز  وما  البلد.  طول  على 
الن�سطاء  من  كثرًيا  اأن  احلركة 
عدة  ظهروا  والذين  لها  املمثلني 
االإعلمية  الو�سائل  يف  مرات 
اجتماعية  خلفيات  من  املختلفة 
-على  فمنهم  ب�سيطة.  واقت�سادية 
�سبيل املثال- �ساب لديه 36 عاًما 
فرن�سا،  بجنوب  نريون  مدينة  من 
وهو فني �سيارات، ويعرف بـ«رجل 
له  فيديو  عرب  دعا  الذي  ال�سرتة« 
وهو  ال�سفراء،  ال�سرتة  بارتداء 
الفيديو الذي ح�سل على ما يقرب 
ومن  م�ساهدة.  مليني   5.5 من 
ا �سائق لوري )33 عاًما(  بينهم اأي�سً
باري�س،  حول  �سيعة  يف  يعي�س 
خلل  من  الكثريين  حّفز  والذي 
التي جتمع  في�سبوك  على  �سفحته 
 local املهنة  نف�س  من  كثريين 
automobile club حيث يتابعه 

ما يقرب من 48 األف ح�ساب.
اأ�سباب  يف�رض  الذي  االأمر  وهو 
ات�ساع رقعة الدعم ال�سعبي للحركة 
اإىل  وحتّولها  احلالية،  االحتجاجية 
بداأت  التي  الثلج،  كرة  ي�سبه  ما 
الطبقة  اإىل  تنتمي  مبجموعات 
والدنيا،  الو�سطى  االجتماعية 
و�سمت كذلك اأفراًدا ذوي توجهات 
اأق�سى  من  متباينة  اأيديولوجية 
فهي  اليمني.  الأق�سى  الي�سار 
ال�سعب  من  متنوًعا  خليًطا  حتوي 
ن�ساء  و�سباًبا،  �سيوًخا  الفرن�سي، 
املراكز  من  ينحدرون  ورجااًل، 

وال�سواحي.

من�شة الفئات املهم�شة: 
املرن،  احلركة  هيكل  عن  نتج 
متثل  التي  الرموز  بع�س  ظهور 
من  قطاًعا  تلقائية  ب�سورة 
اجتذابه  يف  وجنحت  املجتمع، 
االحتجاجات.  يف  للم�ساركة 

ومنهم على �سبيل املثال »بري�سيليا 
اأ�سول  من  �سيدة  وهي  لود�سكي«، 
عرب  ن�ساًطا جتارًيّا  تدير  اإفريقية، 
عرب  بياًنا  ن�رضت  فقد  االإنرتنت، 
تطالب  في�سبوك  على  ح�سابها 
اأ�سعار  بتخفي�س  احلكومة  فيه 
ما  جتمع  اأن  وا�ستطاعت  الوقود، 
اأغلبها  توقيع،  مليون  من  يقرب 
ذوات  الفرن�سيات  ال�سيدات  من 
فقد  ولذلك  االإفريقية.  االأ�سول 
كافة  جمع  يف  احلركة  جنحت 
الظلم  بنوع من  ت�سعر  التي  الفئات 
للتعبري  نافذة  التهمي�س، فكانت  اأو 
عن  مبا�رضة  غري  ب�سورة  ولو 
التمييزية  االأو�ساع  على  غ�سبهم 
ذلك  وينطبق  منها.  يعانون  التي 
الطلب  ان�سمام  على  ا  اأي�سً
والعمال واملزارعني لذات احلركة 
اأ�سحاب  وكذلك  خمتلفة  الأ�سباب 

املظامل ال�سخ�سية.

مع�شلة »اآخر ال�شهر«: 
التقارير  من  العديد  اأ�سارت 
ال�سحفية اإىل اأن اأ�سحاب ال�سرتات 
ال  الذين  الفرن�سيون  هم  ال�سفراء، 
ال�سهر،  نهاية  حتى  رواتبهم  تكفي 
املناطق  اأو  الريف  �سكان  من 
والذين  باملدن،  املحيطة  الفقرية 
ال�سكان،  قليلة  اأماكن  يف  يعي�سون 
يف  �سياراتهم  على  ويعتمدون 
التنقل، نظًرا لغياب �سبكة منا�سبة 

للموا�سلت العامة. 
املحفز  هو  االقت�سادي  فالعامل 
وتراجع  احلركة،  لهذه  االأ�سا�سي 
للمواطن  االقت�سادية  االأو�ساع 
بعيًدا  ال�ساغل  همه  هو  العادي 
ال�سيا�سية  الق�سايا  �سو�ساء  عن 
فر�سها  يحاول  التي  واالأمنية 
اإذ  باأوروبا.  املتطرف  اليمني  تيار 
باأزمة  العادي  املواطن  يبايل  ال 
االأوروبية،  الهوية  وال  املهاجرين، 
وال غريها من الق�سايا التي ال توؤثر 
خل�س  وقد  اليومية.  حياته  على 
»برونو  الفرن�سي  االقت�ساد  وزير 
كونها  يف  االأزمة  اأوجه  لومري« 
برتاجع  ترتبط  اجتماعية  اأزمة 
القدرة ال�رضائية للمواطنني، واأزمة 
دميقراطية ترتبط بف�سل االأحزاب 
م�ساغل  عن  التعبري  يف  الرئي�سية 
من  تعاين  اأمة  واأزمة  املواطنني، 

انق�سامات كبرية. 

احتجاجات نهاية الأ�شبوع: 
ال�سفراء  ال�سرتات  حركة  التزمت 
باالحتجاج مع نهاية اأ�سبوع العمل، 
التي  االقت�سادية  للأ�رضار  جتنبًا 
التي  العاملة  بالفئات  تلحق  قد 
مادية،  �سعوبات  من  اأ�سًل  تعاين 
يتقا�سون  الذين  االأفراد  خا�سة 
امللمح  هذا  ويُعد  يومية.  اأجوًرا 
للحتجاجات  مميزة  �سمة 
الفرن�سية، والتي جتعلها تتمايز عن 
خا�سة  االحتجاجات،  من  غريها 
ت�رض  كانت  التي  امللونة،  الثورات 
كافة  واال�رضاب  االحتجاج  على 
وال�سغط  احلياة،  ل�سل  العمل  اأيام 
على احلكومة لل�ستجابة ملطالبها 

اأو حتى اإ�سقاطها. 

توابع  احلمراء«..  »ال�شرتات 

الحتجاجات الفرن�شية:

ال�سفراء«  »ال�سرتات  تت�سبب  مل 
الداخل  من  كبرية  اأعداد  تعبئة  يف 
تاأثريها  امتد  بل  فقط،  الفرن�سي 
اإىل عدة دول اأوروبية وعربية و�رضق 
اأو�سطية، فقد القت احلركة �سداها 
مب�ستويات  املجتمعات  مبختلف 
الدول  بع�س  يف  وظهرت  خمتلفة، 
ال�سفراء،  ال�سرتات  جانب  اإىل 
على  للحتجاج  احلمراء  ال�سرتات 
اأو�ساع غري مر�سية بالن�سبة لبع�س 
تخوفات  هناك  زالت  وما  الفئات. 
موجة  الدول  هذه  ت�سهد  اأن  من 
على  االحتجاجات  من  عارمة 
خا�سة  فرن�سا،  يف  حدث  ما  غرار 
واإعلن  لها،  الن�سبي  النجاح  بعد 
»ماكرون« اإلغاء الزيادة يف ال�رضيبة 
احلد  برفع  ووعده  الوقود،  على 
يورو  مائة  بواقع  للأجور  االأدنى 
 ،2019 عام  من  اعتباًرا  �سهرًيّا 
ف�سًل عن تخفي�س ال�رضائب على 
القول  اأنه ميكن  املتقاعدين، غري 
التي  العوامل  من  عدًدا  هناك  اإن 
قد حتد من هذه االإمكانية، والتي 

ميكن اإيجازها يف التايل:

مع�شلة ال�شرائب: 
�سهدت املنطقة العربية، وحتديًدا 
مماثلة  احتجاجات  االأردن،  يف 
لنف�س ال�سبب، وهو االعرتا�س على 
فر�ستها  التي  االإ�سافية  ال�رضائب 
بذات  االأمر  وانتهى  احلكومة، 
احلكومة  تراجع  وهو  ال�سيناريو، 
وقد حفزت  ال�رضائب.  فر�س  عن 
»ال�سرتات ال�سفراء« ظهور نداءات 
اأجل  من  اأخرى  مرة  للتظاهرات 
�سعار  حتت  ال�رضائب  تخفي�س 
عام   2019 احلمر  »ال�سماغات 
عربية  جمتمعات  وتعاين  التغيري«. 
ال�رضائب  �سغوط  من  اأخرى 
االإجراءات  من  وغريها  املرتفعة 
للإ�سلحات  نتيجة  فر�ست  التي 
تتخذها  التي  االقت�سادية 
احلكومات، وهو االأمر الذي ي�سري 
كامن  كمحفز  ال�رضائب  ال�ستمرار 
قد ين�سط يف اأي وقت، خا�سة مع 

عدم وجود حلول بديلة حا�سمة. 

اإنهاك دول الثورات العربية: 
تعاين املجتمعات العربية من تراجع 
االقت�سادية  االأو�ساع  يف  ملحوظ 

�سهدتها  التي  اال�سطرابات  جراء 
املنطقة خلل حقبة الربيع العربي، 
ف�سًل  االقت�سادات،  اأنهكت  والتي 
�سيا�سات  الدول  بع�س  تبني  عن 
الرغم  وعلى  اإ�سلحية،  اقت�سادية 
هذه  من  ال�سعوب  معاناة  من 
فاإنها  االقت�سادية،  االإ�سلحات 
يبدو اأنها لي�ست م�ستعدة للمغامرة 
بالدخول يف فو�سى جديدة، ودفع 
اأخرى  موجة  يف  الدخول  �رضيبة 
هذا  وينطبق  االحتجاجات.  من 
االأمر بو�سوح على حركة »ال�سرتات 
اعتربت  والتي  بتون�س،  احلمراء« 
نف�سها امتداًدا للحالة الثورية التي 
�سهدتها تون�س منذ ثماين �سنوات. 
كبرية  موؤ�رضات  توجد  ال  اأنه  غري 
على اأن هذا احلراك اكت�سب زخًما 
االأزمة  من  الرغم  على  �سعبًيّا، 
ال�سيا�سية واالقت�سادية احلادة التي 
االأمر  ينتهي  فقد  البلد.  ت�سهدها 
مب�سرية اأو وقفة احتجاجية باأعداد 
حمدودة هنا وهناك على غرار ما 

حدث باجلزائر والعراق. 

حتذيرات ا�شتباقية عنيفة: 
على اجلانب االآخر، اتخذت بع�س 
فعلى  ا�ستباقًيّا،  موقًفا  الدول 
الرتكي  الرئي�س  وجه  املثال  �سبيل 
حتذيًرا  اأردوغان«  طيب  »رجب 
�سديد اللهجة من ا�ستن�ساخ جتربة 
ال�سفراء«  »ال�سرتات  مظاهرات 
من  مهدًدا  تركيا،  يف  الفرن�سية 
غالًيا،  الثمن  بدفع  ذلك  يحاول 
تزعمه  احتجاج  اأعقاب  يف  وذلك 
اجلمهوري  ال�سعب  حزب  رئي�س 
اأوغلو«  كليجدار  »كمال  املعار�س 

تزامًنا مع مظاهرات باري�س.
اإن  القول  ميكن  اخلتام،  ويف 
االحتجاجات الفرن�سية تك�سف عن 
تنامي حالة االإحباط لدى املجتمع 
االأو�ساع  تدهور  جراء  الفرن�سي، 
اأن  من  الرغم  وعلى  االقت�سادية، 
اإىل  للنتقال  مر�سح  الو�سع  هذا 
�سياقات اأخرى خمتلفة، فاإن فر�س 
ذلك االأمر ال تزال حمدودة، ويبقى 
هذا  من  للخروج  الوحيد  ال�سامن 
يف  احلكومات  �رضوع  هو  املاأزق 
والبحث عن  تنموية،  تبني م�ساريع 
حلم يجمع املجتمع، ويجعله يتحمل 
مبا  االنتقالية،  املرحلة  �سعاب 
اقت�سادية  اإ�سلحات  من  تفر�سه 

وتكلفة جمتمعية مرتفعة.
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
جمل�س ق�ساء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر

03887/18 الفهر�س:  رقم   03476/18 اجلدول:   رقم 
 تاريخ احلكم: 12/12/18

الأ�رسة �ش�ؤون  ق�شايا  يف  ف�شلها  حال  املحكمة   حكمت 
 حكما علنيا ابتدائيا ح�ش�ريا: يف ال�شكل: قب�ل الدع�ى . يف
 امل��ش�ع: اإفراغ احلكم ال�شادر عن حمكمة احلال بتاريخ:
واعتماد  02097/18 فهر�س:  رقم   13/06/2018 حتت 
اأول: بـ:  وبالنتيجة احلكم   اخلربة املعدة من طرف اخلبري 
 احلجر على املدعى عليها "جحا ب�رسى" امل�ل�دة بتاريخ:
 10/08/1998 باجللفة. ثانيا: تعيني املدعية عليها "جحا
اأن على  �ش�ؤونها.  وت�شيري  لرعايتها  عليها  كمقدم   رقية" 
 تلتزم با�شتئذان املحكمة يف حالة قيامها باأحد الت�رسفات
اأمر رابعا:  الأ�رسة.  قان�ن  من   88 املادة  ن�س  يف   ال�اردة 
على بذلك  بالتاأ�شري  اجللفة  لبلدية  املدنية  احلالة   �شابط 
 هام�س عقد ميالد املحج�ر عليه. بذا �شدر احلكم واأف�شح
ول�شحته اأعاله،  املذك�رين  والزمان  املكان  يف  جهارا   به 

 .اأم�شيناه نحن الرئي�س واأمني ال�شبط
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االحتالل َيقود ات�شاالت غري مبا�شرة لتحريك 
�شفقة االأ�شرى قبل االنتخابات

اأخرياً  “تلقينا  امل�صادر:  واأ�صافت 
ات�صاالت جديدة من طرف اأوروبي، 
حتريك  ب�صاأن  القاهرة،  اإىل  اإ�صافة 
االحتالل  اأ�رسى  ملف  مفاو�صات 
ال�صبب  “نعلم جيداً  لدينا”، م�صيفًة 
قرب  اإىل  اإ�صارة  يف  ذلك”،  وراء 
يف  االإ�رسائيلية  االنتخابات  موعد 

اأفريل املقبل.
ك  مت�ُصّ على  امل�صادر  و�صددت 
احلركة، وذراعها الع�صكرية “كتائب 
بال�رسوط  الق�صام”،  الدين  عز 
كافة  باإطالق  املتعلقة  ال�صابقة 
كان  الذين  الفل�صطينيني،  االأ�رسى 
اأفرج عنهم يف �صفقة “وفاء االأحراء” 
عام 2011، واأعاد االحتالل اعتقالهم 
اأُفرج  التي  ال�صفقة  اإمتام  بعد 
االإ�رسائيلي،  اجلندي  عن  مبوجبها 
“حما�س”، جلعاد  بحوزة  كان  الذي 

�صاليط.
“حكومة  اأّن  امل�صادر،  واعتربت 
نتنياهو تناور من وقت الآخر لتحقيق 

مكا�صب �صعبية، ولكن هذه املرة يبدو 
تلك  اإمتام  يف  قوية  رغبة  هناك  اأّن 
املقبلة،  االنتخابات  قبل  ال�صفقة 
القوية  املعار�صة  ظّل  يف  خ�صو�صاً 
االإ�رسائيلية  تواجهها احلكومة  التي 
توؤكد  ا�صتطالعات  و�صط  احلالية، 

انخفا�س حظوظ نتنياهو”.
)العربي  �صحيفة  ووفق  ولفتت 
عن  “احلديث  اأّن  اإىل  اجلديد(، 
االإفراج  يتم مبوجبها  �صفقة جزئية 
االأ�رسى  من  اثنني  اأو  واحد  عن 
يرّوج  كما  احلركة،  بحوزة  الذين 
االحتالل، مرفو�س متاماً”، م�صددًة 
بتنفيذ  متم�ّصكة  “حما�س  اأّن  على 
مّت  حال  واحدة،  دفعة  ال�صفقة 
اإىل اتفاق ب�صاأنها”  كذلك،  التو�صل 
ك�صفت امل�صادراأّن املبعوث االأممي 
نيكوالي  االأو�صط،  ال�رسق  اإىل 
قيادة  مع  نقا�صاً  فتح  مالدينوف، 
ب�صاأن  موقفها  ال�صتطالع  احلركة 
لن  “الق�صام  اأّن  موؤكدًة  امللف،  هذا 

مقابل،  بدون  معلومات  اأي  تقّدم 
ب�صاأن  مطالبها  حّددت  فالكتائب 
وبعدها  االأ�رسى املحررين،  اإطالق 
لن  ذلك  وقبل  التفاو�س،  يبداأ 
ما  وليفعل  الأ�رساه،  االحتالل  ي�صل 

ي�صاء”.

اأبيب  “تل  اأّن  اإىل  امل�صادر  ولفتت 
�صْحب  اأزمة  ا�صتغالل  يف  ترغب 
رفح  معرب  من  ملوظفيها  ال�صلطة 
ال�صغط  وزيادة  اخلناق  لت�صديد 
مكا�صب  لتمرير  حما�س  على 
اأّن “القاهرة مل  حلكومتها”، موؤكدًة 

اإنها �صتغلق املعرب، ولكن حتى  تقل 
لتاأكيد  كافية  الت�رسيحات غري  االآن 
املوقف املقبل، فهناك حالة اأقرب 
القريب  امل�صتقبل  ب�صاأن  للغمو�س 

للمعرب”.
وعن هذه الق�صية، قالت امل�صادر: اإّن 

“فتح املعرب يف الوقت الراهن بات 
م�صاألة  اأو�صع من  لتجاذبات  خا�صعاً 
اأو  منه،  ملوظفيها  ال�صلطة  �صحب 
ت�صكيل حما�س للجنة تكون م�رسفة 
م�رسية”،  برعاية  املعرب  على 
رمبا  التجاذبات  “تلك  اأّن  م�صيفًة 
احلركة  ت�صيري  تعطيل  يف  تت�صّبب 

على املعرب يف اجلانبني”.
عائلة  مع  اجتمع  مالدينوف  وكان 
منغي�صتو،  اإفرا  االإ�رسائيلي،  االأ�صري 
قطاع  يف  احلركة  لدى  امُلحتجز 
الذي  االجتماع  خالل  واأكد  غزة، 
يف  املتحدة  االأمم  مقّر  يف  عقد 
االأربعاء  يوم  املحتلة  القد�س 
املا�صي، اأنه �صي�صعى للح�صول على 

معلومات اأكرث حول و�صعه.
منغي�صتو  فاإن  مالدينوف  ووفق 
خمتّل عقلياً، وقال: “احتجاز �صاب 
بحت،  اإن�صاين  اأمر  هو  خمتل عقلي 
وعليه، فاإنني �صاأوا�صل بذل اجلهود 

لتقدمي اإطالق �رساحه”.

نقلت �شحيفة )العربي اجلديد( عن م�شادر يف حركة حما�س، اأم�س ال�شبت، قولها: اإن حماولت وات�شالت غري مبا�شرة، تقودها حكومة الحتالل 
الإ�شرائيلي، لتحريك �شفقة الأ�شرى قبل النتخابات الإ�شرائيلية املقبلة، يف حماولة لدعم �شورة حكومة بنيامني نتنياهو يف ال�شارع الإ�شرائيلي.

نحو مليون فل�شطيني مّروا بتجربة االعتقال
االأ�رسى  �صوؤون  هيئة  توؤكد 
االأ�صري  ونادي  واملحررين 
احلركة  تاريخ  اأن  الفل�صطيني، 
مع  بداأ  الفل�صطينية  االأ�صرية 
االإ�رسائيلي  االحتالل  بدايات 
 ،1948 عام  الفل�صطينية  لالأرا�صي 
االإ�رسائيلي  االحتالل  �صلطات  واأن 
ك�صيا�صة  االعتقاالت  انتهجت 
ومنهج واأداة للقمع وال�صيطرة على 
الرعب  وبث  الفل�صطيني  ال�صعب 
الفل�صطينيني،  كل  لدى  واخلوف 
واأ�صبحت االعتقاالت جزءا اأ�صا�صيا 
وثابتا من �صيا�صتها يف تعاملها مع 
يومية  الفل�صطينيني وغدت ظاهرة 
اجلماعي،  للعقاب  وو�صيلة  مقلقة، 
فيها  ويُ�صجل  اإال  يوم  مير  ال  حيث 
حاالت اعتقال، ويُقدر عدد حاالت 
االعتقال على مدار �صنني االحتالل 

بنحو مليون حالة اعتقال.

اأرقام   ... واملعتقلون  الأ�شرى 
واإح�شائيات

يف  واملعتقلني  االأ�رسى  عدد  بلغ 
مع  االإ�رسائيلي  االحتالل  �صجون 

اأواخر مار�س 2018
�صجون  يف  اأ�صري   )6500(        -

االحتالل االإ�رسائيلي
-       )350( طفل.

-       )62( ا�صرية بينهن )21( اأم، 
و)8( قا�رسات

-       )6( نواب.
-       )500( معتقل اداري.

-       )1800( مري�س بينهم )700( 
بحاجة اىل تدخل عالجي عاجل 

على  م�صى  اأ�صريا   )48(        -
�صنة  ع�رسين  من  اأكرث  اعتقالهم 

ب�صكل متوا�صل.
على  م�صى  اأ�صريا   )25(         -

اعتقالهم اأكرث من ربع قرن.
اأولئك قد  اأ�صريا من   )12(        -
من  اأكرث  اعتقالهم  على  م�صى 
االأ�صريان  واأقدمهم  عاما  ثالثني 
كرمي وماهر يون�س املعتقالن منذ 

)35( عاما.
-        االأ�رسى القدامى: )29( اأ�صريا 
هم قدامى االأ�رسى و معتقلني منذ 
ما قبل اتفاقية اأو�صلو، وهوؤالء ممن 
كان يفرت�س اطالق �رساحهم �صمن 
الدفعة الرابعة يف اآذار/مار�س عام 
2014، اإال اأن احلكومة االإ�رسائيلية 
واأبقتهم  االتفاقيات  من  تن�صلت 

رهائن يف �صجونها.
احلركة  من  �صهيدا   214        -
 )72(  :1967 العام  منذ  االأ�صرية 
التعذيب  ب�صبب  �صقطوا  �صهيدا 
اأقبية  يف  املحققني  يد  على 
�صقطوا  �صهيداً  و)60(  التحقيق، 

اأ�رسى  الطبي،)7(  االإهمال  ب�صبب 
واإطالق  القمع  ب�صبب  ا�صت�صهدوا 
النار املبا�رس عليهم من قبل اجلنود 
ا�صت�صهدوا  اأ�صريا   )75( واحلرا�س، 
والت�صفية  العمد  القتل  نتيجة 
بعد  امليداين  واالعدام  املبا�رسة 

االعتقال مبا�رسة.

حقوق م�شادرة وجرائم 
متعددة

االحتالل  �صلطات  توا�صل 
حقوق  كافة  م�صادرة  االإ�رسائيلية 
كفلتها  والتي  االإن�صانية  االأ�رسى 
واملواثيق  االتفاقيات  كافة  لهم 
داخل  عليهم  وفـر�صت  الدولية، 
حتدي  يف  تطاق  ال  حياًة  ال�صجن 
واأمام مراآى  الدويل  للقانون  �صارخ 
فاأمعنت  اأجمع،  العامل  من  وم�صمع 
وخطواتها  القمعية  اإجراءاتها  يف 
املجحفة،  وقوانينها  التع�صفية 
والتعذيب  ال�رسب  و  التنكيل  فمن 
فر�س  اإىل  االنفرادي،  والعزل 
زيارات  ومنع  العاري  التفتي�س 
العالج  من  واحلرمان  االأهل، 
ولي�س  والتعليم  الطبي،  واالإهمال 
واملداهمات  باالقتحامات  انتهاًء 
وفر�س  املفرطة  القوة  وا�صتخدام 

الغرامات املالية..وغريها.

537 اأ�شريا يق�شون اأحكاما بال�شجن املوؤبد 
و1190 اأكرث من 10 �شنوات

هيئة  يف  والتوثيق  الدرا�صات  وحدة  رئي�س  قال   
املكلفة  اللجنة  وع�صو  واملحررين  االأ�رسى  �صوؤون 
النا�رس  عبد  غزة،  قطاع  يف  الهيئة  �صوؤون  الإدارة 
فروانة، اإن اإجمال عدد االأ�رسى القابعني يف �صجون 
االحتالل االإ�رسائيلي والذين �صدر بحقهم اأحكاما 
 )3447( بلغ  قد  خمتلفة  لفرتات  الفعلي  بال�صجن 
اأ�صريا، وفقا ملعطيات اإح�صائية جديدة و�صلتنا من 

اإدارة م�صلحة ال�صجون حتى 31 مار�س املا�صي.
واأ�صاف: اأن من بني هوؤالء يوجد )537( اأ�صريا كانت 
اأحكاما  الع�صكرية  املحاكم  بحقهم  اأ�صدرت  قد 
جائرة وقا�صية بال�صجن املوؤبد ملرة واحدة اأو لعدة 
بحقهم  �صدر  اأ�صريا  و)484(  احلياة(،  )مدى  مرات 
اأحكاما الأكرث من 20 �صنة واأقل من موؤبد، واأن )431( 
اأحكاما ترتاوح ما بني 20-15  ا�صريا �صدر بحقهم 
اأحكاما بال�صجن  اأ�صريا �صدر بحقهم  �صنة، و)275( 

ترتاوح ما بني 10-15 �صنة.
فانه  هوؤالء  اىل  وباالإ�صافة  اأنه  اإىل  فروانة  واأو�صح 

يوجد   املحكومني  االأ�رسى  اإجمايل  بني  من  يوجد 
الفعلي  بال�صجن  اأحكاما  يق�صون  اأ�صريا   )1720(
لفرتات خمتلفة تقل عن الع�رس �صنوات، بينهم )254( 
اأ�صريا يق�صون اأحكاما بال�صجن الفعلي ملدة تقل عن 
اأ�صريا يق�صون اأحكاما بال�صجن ملدة  �صنة، و)383( 
اأحكاما  يق�صون  و)336(  �صنة،   2-1 بني  ما  ترتاوح 
و)370(  �صنوات،  بال�صجن ملدة ترتاوح ما بني 3-2 
اأ�صريا يق�صون اأحكاما ترتاوح ما بني 3-5 �صنوات، 
اأ�صريا يق�صون اأحكاما بال�صجن مابني 7-5  و)225( 
بال�صجن  اأحكاما  يق�صون  اأ�صريا  و)152(  �صنوات، 

ملدة ترتاوح ما بني7-10 �صنوات.
االإ�رسائيلية  الع�صكرية  املحاكم  اأن  فروانة  وراأى 
لقواعد  وفقا  العادلة  املحاكمة  ملعايري  تفتقر 
اأدوات  من  اأداة  اأنها  على  ف�صال  الدويل،  القانون 

االحتالل ومل تكن يوما نزيهة وعادلة.

خالل  فتى  ال�صهيوين  االحتالل  قوات  اعتقلت 
قلقيلية  مدينة  �رسق  قدوم  كفر  بلدة  مواجهات 
اعتدت على �صحفيني  الغربية يف حني  ال�صفة  �صمال 
االحتالل  جنود  اإن  م�صادر حملية:  وقالت  ومواطنني 
التي  املواجهات  خالل  حكمت  طارق  الفتى  اعتقلوا 

اندلعت يف البلدة، يف حني اأطلق اجلنود واباًل كثيًفا من 
القنابل امل�صيلة للدموع باجتاه املواطنني واأ�صارت اإىل 
اأن جنود االحتالل اعتدوا على ال�صحفيني الذين كانوا 
الدخول  حركة  ومنعوا  االأ�صبوعية،  امل�صرية  يغطون 

واخلروج من البلدة.

اإ�شابات واعتقال فتى مبواجهات �شرق قلقيلية
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اإعالم الأ�سرى :

 900 حالة اعتقال من اخلليل خالل العام املا�ضي
نزيف  �إىل  �خلليل  مدينة  وتتعر�ض 
حمالت  نتيجة  م�ستمر  ب�رشي 
�لتي  و�لع�سو�ئية  �ملركزة  �العتقال 
�الأحياء  يف  �الحتالل  قو�ت  تنفذها 
كافة  وطالت  �ملدينة  من  �ملختلفة 
�سن  كبار  من  �ملجتمع،  �رش�ئح 
وجرحى،  ون�ساء،  و�أطفال  ومر�سى 

ومعاقني و�أ�رشى حمررين .
�الأطفال  بني  �العتقال  وبلغت حاالت 
200 حالة، وبني �لن�ساء قر�بة 24 حالة 
�عتقال، وبني �ملر�سى و�ملعاقني 12 
�أكرم  �لقادر  �ل�ساب عبد  بينهم  حالة، 
�أبو ع�سبة وهو من ذوي �الإعاقة، من 
�سكان بلدة حلحول �سمال �خلليل وقد 
�ل�سهيوين  �الحتالل  قو�ت  �عتقلت 
�خلليل  ملدينة  �ل�سابق  �ملحافظ 
عريف روبني �جلعربي )70 عاماً( بعد 
�ملخابر�ت  لدى  للمقابلة  ��ستدعائه 
و�أطلق  عت�سيون  توقيف  مركز  يف 

�رش�حه بعد �ساعات بكفالة مالية .
�لقادر  �سليمان عبد  �مل�سن  و�عتقلت 
�لتميمي )75 عاما( و�لذي يعاين عدة 
منزله،  �قتحام  بعد  مزمنة،  �أمر��ض 
�ملح�سن  عبد  �ل�سحفي  �عتقلت  كما 
تي�سري �ساللدة )22 عاما( بعد تفتي�ض 

منزله يف منطقة خلة �لعي�ض .
عبد  حممود  �جلريح  �عتقلت  فيما 
عاماً(،   22( �سل  �أبو  ح�سن  �لرحمن 
خميم  يف  منزله  �قتحمت  �أن  بعد 
�لعروب رغم ظروف �إ�سابته �ل�سعبة،

بينما �أعادت �سلطات �الحتالل �حلكم 
�ل�سابق لالأ�سري �ملحرر يف �سفقة وفاء 
�الأحر�ر بركه ر�جح عبد �ملح�سن طه 
و�لبالغ  باخلليل  �سنينة  �أبو  حي  من 
قو�ت  و�أعادت  عاماً،   35 عمره 
�الحتالل �عتقاله بتاريخ 2016/4/25 
باإعادة  قر�ر�ً  �أ�سدرت  عامني  وبعد 

قبل  يق�سيه  كان  �لذي  �ل�سابق  حكمه 
�أن يتحرر يف �سفقة وفاء �الأحر�ر عام 
2011، و�لبالغ 35 عاماً �أم�سى منها 9 

�سنو�ت �سابقاً قبل �أن يتحرر .

اعتقال الأطفال

�سلطات  باأن  �الأ�رشى  �إعالم  وبني 
�لقا�رشين  �عتقال  و��سلت  �الحتالل 
يف �خلليل بحجج خمتلفة، حيث ر�سد 
�عتقال  حالة   )205( حو�ىل  �لتقرير 
الأطفال قا�رشين بينهم �جلريح �لفتى 
�أحمد عي�سى �ساللدة )16 عاما( حيث 
�ل�ساق،  يف  �حلي  بالر�سا�ض  �أ�سيب 
�لنار عليه من قبل جنود  �إطالق  بعد 
ليلية  مو�جهات  خالل  �الحتالل 
وقعت على مدخل بلدة "بيت عينون" 
باخلليل، ومت �عتقاله ومل تقدم له �أي 

�إ�سعافات �أولية يف �ملكان .
و�أ�سغرهم �لطفل عدي وليد �أبو حته 
�ل�سف  يف  طالب  وهو  �سنو�ت(   9(
�حتجزته  وقد  �الأ�سا�سي  �لر�بع 
�الحتالل على حاجز ع�سكري  قو�ت 
�خلليل  مدينة  من  �لقدمية  �لبلدة  يف 
و�لطفل  �ملدر�سة،  من  عودته  خالل 
�أن�ض حممد قنيبي )9 �أعو�م( و�سقيقه 
�قتحام  بعد  عاماً(،   12( قنيبى  عامر 
�لقدمية  �لبلدة  يف  عائلتهم  منزل 
بال�رشب  عليهم  و�العتد�ء  باخلليل، 
�سيار�ت  على  �حلجارة  �إلقاء  بحجة 
ح�سني  �سامر  و�لطفل   ، �مل�ستوطنني 
 8 عمره  يتجاوز  مل  �لذى  �لنهنو�ض 
�سنو�ت فقط من منطقة و�د �حل�سني 
جنوب �خلليل وقد �عتقل برفقة و�لده 

.
وفى �سابقة خطرية �حتجز �الحتالل 
�لذي مل  م�سودة  كرم  �لطفل �رشغام 

يف  فقط،  �سنو�ت   3 عمره  يتجاوز 
به  ونكلو�  باخلليل  �لقدمية  �لبلدة 
�قرتب  حادة  �أله  يحمل  �أنه  بحجة 
بها من �جلنود، و�أطلقو� �رش�حه بعد 
تدخل ذويه وعدد من �سكان �ملنطقة 

.
اعتقال الن�ساء

حاالت  �أن  �إىل  �الأ�رشى  �إعالم  و�أ�سار 
من  و�لفتيات  �لن�ساء  بني  �العتقال 
حالة   )24( بلغت   2018 �خلليل خالل 
بينهم قا�رش�ت، و�سحفيات، وكاتبات، 
ونا�سطات، منهن ع�سو جمل�ض بلدية 
�لعويوى  �لكرمي  عبد  �سوز�ن  �خلليل 
ونا�سطة  متطوعة  وهي  عاما(،   39(
�الأ�رشى  ق�سية  خدمة  يف  �جتماعية 
يف �سجون �الحتالل �ل�سهيوين وق�سية 

�لالجئني وحق �لعودة.
�أكرم  "�سفاء  �ملو�طنة  �عتقلت  كما 
�لبيوت  جمعية  رئي�سه  ح�سني"  �أبو 
�ل�سعيدة يف مدينة �خلليل بعد �قتحام 
منزلها وهى متزوجة و�أم الأربعة �أبناء 
�أ�سغرهم �ست �سنو�ت، و زوجها �أ�سري 
"�إ�رش�ء  �لكاتبة  �إىل  �إ�سافة  حمرر، 
و�لكاتبة  عاماً(،   34( الفى"  خ�رش 
�ل�سحفية " ملى خاطر " )42 عاما(، 
وهي �أم خلم�سة �أبناء �أ�سغرهم يبلغ من 
�ل�سعيد  "دينا  و�ل�سيدة  عامني،  �لعمر 
زوجة  وهي   ، عاماً(   38( �لكرمي" 
و  �لكرمي"  "ن�ساأت  �لق�سامى  �ل�سهيد 

�أم لطفلة عمرها ثماين �سنو�ت .
كما �عتقلت قو�ت �الحتالل �لباحثتني 
�ملعلومات  مركز  فى  �حلقوقيتني 
و"منال   ، �جلعربي"  "منال  "بت�سيلم" 
"�سائدة  �ل�سيدة  و�عتقل   ، دعنا" 
�لنائب  زوجة  وهي  عاماً(   55( بدر" 
�لفل�سطيني  �لت�رشيعي  �ملجل�ض  يف 

بدر"  "حممد  �خلليل  حمافظة  عن 
برفقه �سباط من  منزله  �قتحام  بعد 
�جلامعية  �ملحا�رشة  و  �ملخابر�ت، 
من  عاًما(   40( �حلموري"  "�سونيا 

�خلليل بعد �قتحام منزل زوجها .
�الأ�سرية  �عتقال  �الحتالل  �أعاد  كما 
 23( �خليل"  حممد  "فد�ء  �ملحررة 
عاما(، بعد دهم منزل ذويها يف بيت 
�أمر وهي �أ�سرية �سابقة �عتقلت مرتني 
و�أ�سدر  �سهور   4 مرة  كل  يف  �أم�ست 

بحقها قر�ر �عتقاٍل �إد�ري.
�لعروب  من  �سقيقات   3 �عتقل  كما 
م�سلم  ونيفني،  وروؤى  رز�ن   ( وهن 
�الإبر�هيمي  �حلرم  قرب  �أبو�سل( 
بحوزتهن  عرث  �أنه  �الحتالل  و�دعى 
على �سكني، وقد ��سدر بحقه ��سغرن 
وهى "رز�ن" 13 عاماً حكما بال�سجن 

ملدة 45 يوماً.
مع  م�سك"  "هناء  �ل�سيدة  �عتقل  كما 
بعد  كر�مه"  "جمال  �ملحرر  زوجها 
و�العتد�ء  �خلليل  يف  منزلهم  �قتحام 
بال�رشب،  �الأ�رشة  �أفر�د  بقية  على 

و�أطلق �رش�حها بعد �لتحقيق معها .

اعتقال النواب

نو�ب  باأن  �الأ�رشى  �إعالم  و�أ�ساف 
باالعتقال  ي�ستهدفون  �خلليل  مدينة 
�الحتالل  قبل  من  م�ستمر  ب�سكل 
حاالت   3 �ملكتب  ر�سد  حيث 
حيث   ، �خلليل  من  لنو�ب  �عتقال 
عن  �لنائب  �ختطاف  �الحتالل  �أعاد 
�إ�سماعيل  "حممد  �خلليل  حمافظة 
�لطل" )51 عاماً(، من بلدة �لظاهرية 
ما  جمموع  وبلغ  منزله،  تفتي�ض  بعد 
�أم�ساه متنقاًل بني �ل�سجون 11 عاماً، 
ويعاين من مر�ض �ل�سكري و�ل�سغط، 

يف  �لنائب  و  �لقلب،  يف  وم�ساكل 
مطلق  "حممد  �لت�رشيعي  �ملجل�ض 
بلدة  يف  عاماً(،   63( جحي�سه"  �أبو 
�الإد�ري،  �العتقال  �إىل  وحولته  �إذنا، 
مر�ت  عدة  �سابقاً  �عتقل  وكان 
يف  �سنو�ت   10 يقارب  ما  و�أم�سى 
مبعدي  �أحد  وهو  �الحتالل،  �سجون 

مرج �لزهور عام 1992.
جي�ض  من  كبرية  قوة  �قتحمت  فيما 
خمابر�ت  �سابط  ير�فقها  �الحتالل 
�لت�رشيعي  �ملجل�ض  يف  �لنائب  منزل 
عبد  "نز�ر  �خلليل  حمافظة  عن 
وقامت  عاماً(   58( رم�سان"  �لعزيز 
من  وعدد  معه  و�لتحقيق  بتفتي�سه 
�رتباطهم  �أ�رشته ميد�نياً حول  �أفر�د 
باالعتقال  وهددهم  حما�ض  بحركة 
�أي فعاليات �سد  يف حال �ساركو� يف 

�الحتالل .

القرارات الإدارية

و�أ�سار �إعالم �الأ�رشى �إىل �أن �سلطات 
�لعام  خالل  و��سلت  �الحتالل 
�الإد�رية  �لقر�ر�ت  �إ�سد�ر  �ملا�سي 

�خلليل،  مدينة  من  �الأ�رشى  بحق 
 )220( �إ�سد�ر  �ملكتب  ر�سد  حيث 
قر�ر �إد�ري الأ�رشى من �خلليل خالل 
�لعام �ملا�سي �سو�ء جتديد �إد�ري �أو 
�أ�سرية،  بينهم  ومن  جديدة،  قر�ر�ت 
وثالثة نو�ب يف �ملجل�ض �لت�رشيعي .

من بينهم مدير مركز �أ�رشى فل�سطني 
و�ملحلل  �ساهني"  "�أ�سامة  �ل�سحفي 
 ، �ل�رشباتي"  "ه�سام  �ل�سيا�سي 
قفي�سه"،  "م�سعب  و�ل�سحفي 
حممد  "عايد  حما�ض  يف  و�لقيادي 
يف  و�لقيادي   ، عاماً(   51( دودين" 
ح�سن  �خلالق  "عبد  �ل�سيخ  حما�ض 
�خلليل،  من  عاماً(   61(  " �لنت�سة 
)52عاًما(   " �لرجوب  "رزق  و�لقيادي 
عن  �إ�رشباً  خا�ض  �لذي  �خلليل،  من 

�لطعام 3 مر�ت متتالية .
فيما جدد �الحتالل �العتقال �الإد�ري 
"خديجة جربيل ربعي" )33  لالأ�سرية 
عاًما( للمرة �لثالثة على �لتو�يل، وهى 
�الأ�سري  �إىل  �إ�سافة  �أبناء،  خلم�سة  �أم 
 38( حالحلة"  عزيز  "ثائر  �ملحرر 
 36( طبي�ض"  علي  �أمين  و"  عاما( 

عاماً( .

اأكد مكتب اإعالم الأ�سرى باأن حمافظة اخلليل احتلت الرقم الأعلى بني حمافظات ال�سفة الغربية املحتلة فى حالت العتقال خالل العام املا�سي، حيث ر�سد 
املكتب 900 حالة اعتقال، طالت كافة �سرائح املجتمع الفل�سطيني يف اخلليل .

 الأ�ضري ابو دياك فقد ن�ضف 
وزنه ول ينام من �ضدة الأمل

 اأ�ضرى قا�ضرون تعر�ضوا لل�ضرب 
بالأحذية

�الأ�رشى  �سوؤون  هيئة  حمامي  �أفاد 
م�ساء  عجوة،  كرمي  و�ملحررين 
�ل�سحي  �لو�سع  �أن  �خلمي�ض، 
دياك،  �بو  �سامي  �ملري�ض  لالأ�سري 
يزد�د �سوء يوميا بعد �أخر، ويرت�جع 
 50 وزنه  �أ�سبح  حيث  با�ستمر�ر، 
قبل  كغم   80 كان  بعدما  كيلوغر�م 

عدة �أ�سهر.
من  متكنه  بعيد  عجوة  و�أ�ساف 
زيارة �الأ�سري �بو دياك ع�رش �ليوم 
�أن  �لرملة”،  “م�سفى  ت�سمى  فيما 
يقوى  ال  وكان  للغاية  متعب  �الأ�سري 
على �مل�سي، وي�سعر باآالآم حادة يف 

ي�ستطيع  وال  �ملعدة،  �أعلى  منطقة 
�الأ�سري  �أن  و�أو�سح،  و�ل�رشب  �الأكل 
�لنوم، م�سري�  ي�ستطيع  �بو دياك ال 
�إىل �نه خالل �لثالثة �أيام �ملا�سية، 
من  و�حدة  �ساعة  �سوى  ينام  مل 
�سدة �الأمل، حيث يعاين من ورم يف 

منطقة �لبطن و�الأمعاء.
�أبو دياك  �الأ�سري  �أن  �لهيئة،  وقالت 
�لظهر  �سيلة  �سكان  عاما   )35(
�سجون  يف  معتقل  جنني،  ق�ساء 
 /7/17 منذ  �الإ�رش�ئيلي  �الحتالل 
2002 وحمكوم بال�سجن 3 موؤبد�ت 
له  �أجريت  قد  وكانت  عاما،  و30 

 2015 �سبتمرب  يف  جر�حية  عملية 
مت  �الإ�رش�ئيلي  �سوروكا  مب�ست�سفى 
خاللها ��ستئ�سال 80 �سم من �الأمعاء 
�لعملية  بعد  طبي  خلطاأ  وتعر�ض 
ما  �لعملية  مكان  يف  كبري  وتلوث 
�أدى الإ�سابة �الأ�سري بالف�سل �لكلوي 
يف  خطرية  وم�ساعفات  و�لرئوي 

بقية �أع�ساء ج�سده.
وحملت �لهيئة، “�سلطات �الحتالل 
�الإ�رش�ئيلية �مل�سوؤولية �لكاملة عن 
حياة �الأ�سري �بو دياك، �لذي تعر�ض 
و�همال  حقيقي  طبي  النتهاك 

�سحي يدفع به نحو �ملوت”.

�الأ�رشى  �سوؤون  هيئة  نقلت 
�سهاد�ت  �الأحد  �سباح  و�ملحررين 
�الحتالل  قو�ت  لتفنن  جديدة 
على  �العتد�ء  يف  �الإ�رش�ئيلية 
�لقا�رشين  �لفل�سطينيني  �الأطفال 
خالل عمليات �العتقال و�لتحقيق، 
�أنو�ع  الأق�سى  فيها  يتعر�سون  و�لتي 

�ل�رشب و�لتنكيل و�لتعذيب.
عرب  �الأ�رشى  �سوؤون  هيئة  ونقلت 
�لطفل  �الأ�سري  �سهادة  حماميها، 
�خلليل،  من  عاًما(   15( بدوي  جرب 
منت�سف  بعد  منزله  من  و�ملعتقل 
�لليل، ونقل بعدها �إىل مركز توقيف 
بتكبيله  �ملحقق  ليقوم  "عت�سيون" 
يف كر�سي �سغري ويبد�أ ب�رشبه على 

ج�سده  �أنحاء  وكافة  ور�أ�سه  وجهه 
ملدة �ساعة من �لزمن، قبل �أن يقوم 
�لقا�رش  خ�سيتي  بقب�ض  �ملحقق 
كبرية  ب�سدة  عليها  و�ل�سغط  بدوي 

حتى فقد وعيه من �سدة �الأمل.
�الأ�سريين  �إفاد�ت  �لهيئة  نقلت  كما 
�لطيطي  �أحمد  حممود  �لطفلني، 
هديب  زياد  وجو�د  عاًما(،   17(
ق�ساء  �لفو�ر  خميم  من  عاما(   17(
�خلليل، و�للذين �عتقال عند مدخل 
م�ساء،  �ل�ساد�سة  �ل�ساعة  �ملخيم 
"�ملربعة"  ت�سمى  مبا  وو�سعوهما 
هناك،  للمحروقات  حمطة  قرب 
وهاجمهم �سبعة من �جلنود و�نهالو� 

عليهم بال�رشب �ل�سديد و�ملربح.

و�أ�سافو� �نه بعد �أن ��ستمر �ل�رشب 
ملدة 20 دقيقة تقريبا، قام �جلنود 
�لبال�ستيكية،  بالقيود  بتكبيلهم 
�أحدهم  قام  ثم  عيونهم،  وبتع�سيب 
بال�سفعات على وجوههم،  ب�رشبهم 
�أنحاء  كافة  على  ب�رشبهم  و�آخرين 
باحلذ�ء  بالركالت  �أج�سادهم 
"�لبو�سطار"،  �حلديدي  �لع�سكري 
 15 من  الأكرث  �لتنكيل  هذ�  و��ستمر 

دقيقة.
�أن عدد �الأطفال �ملحتجزين  يذكر 
�الإ�رش�ئيلي  �الحتالل  �سجون  يف 
قر�بة   2018 �لعام  نهاية  مع  بلغ 
�أ�سكال  كافة  يعانون  طفال،   250
و�لتعذيب  و�لبط�ض  و�لتنكيل  �لقمع 



عن  �إيطايل  �صحفي  تقرير  ك�صف 
�قرت�ب نادي جوفنتو�س من جتديد 
عقد جنمه، �لأمر �لذي قد ميكنه 
من �لعتز�ل بقمي�س �لبيانكونريي، 
مريكاتو«  »كالت�صيو  موقع  وقال 
�لإيطايل �إن جوفنتو�س �قرتب من 
ماندزوكيت�س  ماريو  عقد  جتديد 
و�أو�صح   ،2022 عام  �صيف  حتى 
�لكرو�تي  �لالعب  �أن  �ملوقع 
جًد�  حمبوب  عاًما،   32 �صاحب 
من �ملدرب �لإيطايل ما�صيميليانو 

به  يحتفظ  �أن  ويريده  �أليغري، 
عقد  وينتهي  ممكنة،  فرتة  لأطول 
�صيف  يف  �حلايل  ماندزوكيت�س 
2020، و�أكد �ملوقع �أنه لو وقع على 
مع  يعتزل  قد  فاإنه  �جلديد  �لعقد 
نهايته بقمي�س جوفنتو�س. و�ن�صم 
يف  جوفنتو�س  ل�صفوف  �لكرو�تي 
�صيف عام 2015 قادًما من �أتلتيكو 
�أف�صل  وبات من  �لإ�صباين،  مدريد 
�لإيطايل  �لفريق  يف  �لالعبني 

خالل �لفرتة �ملا�صية.

ق.ر 

وهر�ن،  مولودية  مدرب  �عترب 
باأن  �ل�صبت  �أم�س  بلعطوي  عمر 
�لفوز �لذي عادت به ت�صكيلته من 
بثالثية  بجاية  مولودية  ميد�ن 
قليال  بالتن�س  لها  �صمح  نظيفة 
لكرة  �لأوىل   �لر�بطة  بطولة  يف 
�لقدم ''موبيلي�س'' و ثمن بلعطوي 
�مل�صجل  �لفوز  ت�رصيح،  يف 
بعا�صمة �حلماديني و لكنه �عترب 
باأن �لأمور �ل�صعبة تنتظر فريقه 
�ملولودية  �صجلت  و  م�صتقبال 
نتائجها  يف  حم�صو�صا  تر�جعا 
جعلها  ما  �لأخرية  �لفرتة  خالل 
حيث  �خلطر  منطقة  تدخل 
�ملهددة  �لفرق  بني  من  �أ�صحت 
�لثانية  �لر�بطة  �إىل  بال�صقوط 

بد�ية  قبل  تطمح  كانت  بعدما 
�ملو�صم للعب �لأدو�ر �لأوىل.

�إىل  ''�حلمر�وة''  مدرب  �أ�صار  و 
�أن فريقه كان �أم�س �أمام حتمية 
�لعودة بنقطة و�حدة على �لأقل 
�رص�ع  يف  مبا�رص  مناف�س  �أمام 
�أن  و  �لأوىل  بالر�بطة  �لبقاء 
�لفوز  على  �لالعبني  "�إ�رص�ر 
كامال  بالز�د  بالعودة  لهم  �صمح 
للمبار�ة"و  جيد�  ح�رصنا  بعدما 
خلف  �لذي  بلعطوي  �أ�صاف 
خالل  �لز�كي  بادو  �ملغربي 
مرحلة  من  �لأخرية  �جلولت 
�ل�صتثمار  "يتوجب   : �لذهاب 
به  عدنا  �لذي  �لثمني  �لفوز  يف 
�لظفر  خالل  من  بجاية  من 
على  �لقادمتني  باملقابلتني 
ميد�ننا �أمام �صبيبة �ل�صاورة )لقاء 

متاأخر( و �حتاد بلعبا�س )�جلولة 
�لفوز  علينا  يتعني  حيث  �ل19( 
بهما للتقدم �إىل �لأمام"من جهة 
�رتياحه  �ملدرب  �أبدى  �أخرى 
�لكبري لتاأهيل لعبيه �جلدد قبل 
�صيما  بجاية  مبار�ة  من  �صاعات 
ما  رحيل  عرفت  ت�صكيلته  �أن  و 
ثمانية لعبني خالل  يقل عن  ل 
ما  �ل�صتوية  �لتحويالت  فرتة 
قل�س كثري� من خيار�ته و �أقحم 
جديدين  �ثنني  لعبني  بلعطوي 
�لتي  �لأ�صا�صية  �لت�صكيلة  يف 
يتعلق  و  بجاية  مولودية  و�جهت 
�لقادم  عو�ج  من  بكل  �لأمر 
حممدي  و  �ل�صاورة  �صبيبة  من 
�ملد�فع �ل�صابق لحتاد �لبليدة و 
�لذي �صجل �لهدف �لثاين لفريقه 

�جلديد. 

بلعطوي ي�صر على انطالقة جديدة

مولودية وهران تتنف�س من بجاية 

زامربوتا: غاتوزو 
ي�ستحق املزيد 

من الوقت

مد�فع  ز�مربوتا  جيانلوكا  طالب 
�ل�صابق  وجوفنتو�س  ميالن 
يف  و�مل�صوؤولني  �جلماهري 
�لفر�صة  باإعطاء  �لرو�صونريي، 
للعمل  غاتوزو  جينارو  للمدرب 
بحرية يف �لنادي، وقال ز�مربوتا، 
�صكاي  ل�صبكة  ت�رصيحات  يف 
�صبورت: »�أعتقد �أن �مل�صوؤولني يف 
غاتوزو  مينحو�  �أن  عليهم  ميالن 
�ملزيد من �لوقت، مع ترك �حلرية 
�لرو�صونريي  �لفريق،  �إد�رة  يف  له 
ل  ذلك  ومع  �لإ�صابات،  من  يعاين 
يز�ل �لفارق نقطة وحيدة مع لزيو 
�لر�بع، ميالن �صي�صارك يف دوري 
�أبطال �أوروبا بنهاية �ملو�صم وهذ� 

هو هدف �لنادي«.
�ل�صابق  بر�صلونة  لعب  و�أ�صاد 
»�لبيانكونريي  وقال:  بيوفنتو�س 
�لنتقالت،  فرتة  ن�صيط يف  د�ئما 
وهذ� ل ي�صاعد �لنادي يف �مللعب 
�لت�صويق«،  م�صتوى  على  بل  فقط 
»بيبي  قائال:  ت�رصيحاته،  و�ختتم 
�إ�صافة قوية للغاية  ماروتا �صيمثل 
�لفارق  و�صي�صنع  ميالن،  �إنرت  �إىل 
ميالن  ويحتل  �مللعب«.  خارج 
�لدوري  يف  �خلام�س  �ملركز 
بفارق  بر�صيد 31 نقطة  �لإيطايل 
�ملركز  �صاحب  لزيو  عن  نقطة 

�لر�بع.

باكيتا يتعاقد مع ميالن 4 
اأعوام ون�سف

�أعلن نادي ميالن خام�س �لدوري 
لعب  �أن  �لقدم  لكرة  �لإيطايل 
لوكا�س  �لرب�زيلي  �لدويل  �لو�صط 
باكيتا تعاقد معه ملدة �أربعة �أعو�م 
فالمنغو،  من  قادما  عام  ون�صف 
يف  �للومبادري  �لنادي  و�أو�صح 
بيان له �أن لعب �لو�صط �ملهاجم 
عقد�  وقع  عاما   21 و�لبالغ 
 2023 عام  حتى  مبيالن  يربطه 
�لتي  �ل�صفقة  قيمة  حتديد  دون 
بقيمة 35  تقارير �صحفية  قدرتها 
�لذي مت  باكيتا  وكان  يورو،  مليون 
�صفوفه  �إىل  �نتقاله  عن  �لإعالن 
�ملا�صي  �خلريف  يف  ميالن  �إىل 
�لأندية  من  �لعديد  �هتمام  حمط 

�لأوروبية �لكبرية.
ريو  يف  �ملولود  �لالعب  وخا�س 
دي جانريو ويلعب بالقدم �لي�رصى 
بد�أ  �لذي  فالمنغو  مع  مبار�ة   65
معه م�صريته �لكروية و�صجل له 13 
م�صو�ره  باكيتا  ��صتهل  كما  هدفا، 
�صبتمرب  يف  بالده  منتخب  مع 
�لدولية  �ملبار�ة  خالل  �ملا�صي 
�ملتحدة  �لوليات  �صد  �لودية 
2-0، ومن �ملتوقع �أن ي�صل باكيتا 
�إىل ميالنيلو مركز تدريبات نادي 
�حلايل،  جانفي  �ل�صابع  يف  ميالن 
ميالن  �أعلن  و�صوله  ومبنا�صبة 
تويرت  يف  وح�صابه  موقعه  �إطالق 

باللغة �لربتغالية.

هازارد: حمظوظ للعب 
بجوار فابريغا�س

هاز�رد  �إيدين  �لبلجيكي  وجه 
موؤثرة  ر�صالة  ت�صيل�صي  لعب 
�إىل �لإ�صباين �صي�صك فابريغا�س، 
وذلك يف ظل �قرت�ب �لأخري من 
يف  �لبلوز  �صفوف  عن  �لرحيل 
�حلالية،  �ل�صتوية  �لنتقالت 
»مرتو«  �صحيفة  ونقلت 
على  رد  �إذ  هاز�رد،  ت�رصيحات 
�صوؤ�ل عن ماذ� يعني فابريغا�س 
�صيء«،  »كل  فاأجاب:  لت�صيل�صي، 
و�أ�صاف: »يف 5 �صنو�ت، �أ�صتطيع 
�أن �أقول �إين كنت حمظوظا للعب 
بجانبه، لقد فزنا بالثنائية مًعا«، 

جًد�  ر�ئع  �صخ�س  »هو  وتابع: 
و�صديق  �مللعب،  وخارج  د�خل 
بهذ�  معجب  �أنا  �صخ�صي، 
م�صتقبال  له  و�أمتنى  �لرجل، 
ر�ئع  لعب  ماز�ل  هو  م�رصقا، 
�ملقبلة«.  باخلطوة  و�صي�صتمتع 
�لتقارير  من  �لعديد  �أن  يذكر 
مبار�ة  �أن  �أكدت  �ل�صحفية 
ت�صيل�صي �أمام نوتنغهام فور�صت 
مع  لفابريغا�س  �لأخرية  كانت 
�لبلوز، قبل �إمتام �نتقاله ملوناكو 
�لفرن�صي خالل فرتة �لنتقالت 

�ل�صتوية �حلالية.
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جوفنتو�س على اأعتاب جتديد عقد ماندزوكيت�س

�ملدير  غو�رديول  بيب  �أ�صاد 
بالالعبني  �صيتي  �لفني ملان�ص�صرت 
قبل  فريقه،  يف  �خلربة  �أ�صحاب 
�لتي  يونايتد  روثريهام  مو�جهة 
�لثالث  �لدور  �صمن  �أم�س  جرت 
وقال  �لإجنليزي،  �لحتاد  لكاأ�س 
غو�رديول خالل ت�رصيحات نقلتها 
»لدي  �صبورت�س:  �صكاي  �صبكة 
�أكن  �لذين  �لالعبني،  من  �لعديد 
وتابع:  �لحرت�م«،  من  �لكثري  لهم 
 12 �أو   10 ظلو�  لعبني  »منتلك 

�لألقاب،  كل  على  يتناف�صون  �صنة 
على  �حل�صول  �صخ�س  لأي  ميكن 
مو�صم ��صتثنائي �أو حلظات جيدة، 
لكن  مو��صم  ب�صعة  �أو  �أ�صهر  ل�صتة 
و�أ�صاف:  �لفرتة«،  هذه  لكل  لي�س 
�صيلفا،  كومباين،  مثل  »جنوم 
�لنوع  هذ�  �أوتاميندي،  �أغويرو، 
كل  يف  يتو�جدون  �لالعبني  من 
عام، وتزيد لديهم �لرغبة يف �لفوز 
لنجوم  بالن�صبة  �لنت�صار  �أكرث، 
تتذوقه  عندما  �إدمان  هو  �ل�صيتي 

تريد �ملزيد«.
على  �حل�صول  »�أمتنى  وو��صل: 
�لوقت  يف  �صهرين  ملدة  عطلة 
قا�صيا  �ل�صهر  هذ�  كان  �حلايل، 
نكون  �أن  نريد  لكننا  حقا، 
غو�رديول:  �لأف�صل«.و��صتطرد 
�لتفريط،  �أو  �لتهاون  ميكننا  »ل 
يف �أي مبار�ة �أو بطولة، رمبا لو مل 
نكن �صنلعب يف كاأ�س �لر�بطة، كان 
هذ�  لكن  �أ�صهل،  �لتعايف  �صي�صبح 
»�صنلعب  و�أردف:  عليه«،  نحن  ما 

نهائي،  كاأنها  �ملقبلة  �ملبار�ة 
لأننا  نفوز،  �أن  يجب  �أننا  نعرف 
�أهم  ثاين  من  �صنخرج  �إذ� خ�رصنا 
�أن هناك  نعلم  �إجنلرت�،  بطولة يف 
هذ�  لكن  �ملباريات،  من  �لكثري 
حال �جلميع، �صهر دي�صمرب �صعب 
قائال:  و�ختتم  �لفرق«،  كل  على 
�لقائمة،  يف  كافية  �أ�صماء  »لدينا 
وجوندوجان  عاد  بروين  دي 
�إجر�ء  �صنحاول  متو�جًد�  �صيكون 
هذ�  �صيلعب،  مد�ورة،�جلميع 

غوارديوال: اأريد اإجازة طويلة

عدم  بر�صلونة  نادي  �أبدى 
فرن�صية  �صفقة  لإبر�م  �هتمامه 
رغم �ل�صائعات �لتي حتدثت عن 
�جتماع �إد�رة �لبلوغر�نا مع وكالء 
�لالعب، وقالت �صحيفة »موندو 
ديبورتيفو« �ملقربة من بر�صلونة، 
�لكتالوين  بالفريق  م�صادر  �إن 
نفت �لتقارير �لتي �أكدت �هتمام 
�لفرن�صي  مع  بالتعاقد  �لنادي 
�أمين  ظهري  بافارد  بنيامني 
و�أ�صارت  �لأملاين،  �صتوتغارت 
�إىل  �أم�س  �أول  �صحفية  تقارير 
�جتمعت  بر�صلونة  �إد�رة  �أن 
�أجل  من  بافارد،  �أعمال  بوكالء 

للبلوغر�نا  �نتقاله  عملية  بحث 
�ل�صيفية  �لنتقالت  فرتة  خالل 
�صاحب  بافارد  وميلك  �ملقبلة، 
نهائيات  يف  �لأجمل  �لهدف 
رو�صيا عقًد� حتى عام  مونديال 
2021 مع �صتوتغارت، لكن هناك 
ما ي�صمح له بالرحيل عن �لفريق 
يورو  مليون   35 مقابل  �لأملاين 
�ملقبل،  �ل�صيفي  �ملريكاتو  يف 
تدعيم  عن  بر�صلونة  ويبحث 
�لفريق  يف  �لأمين  �لظهري  مركز 
�لربتغايل  حالًيا  ي�صغله  و�لذي 
و�لإ�صباين  �صيميدو  نيل�صون 

�صريجي روبريتو �أحيانا.

بر�سلونة ينفي اهتمامه 
با�ستقدام بافارد



ق.ر

مع  ال�ساورة  �سبيبة  فريق  تعادل 
بنتيجة  امل�رصي  الأهلي   �سيفه 
 ,)0-0( الأول  ال�سوط   ,)1-1(
�سهرة اأول اأم�س اجلمعة, مبلعب  
حل�ساب  بب�سار,   1955 اأوت   20
املجموعة  عن  الثانية  اجلولة 

املجموعات  دور  من  الرابعة 
لكرة  اإفريقيا  اأبطال  لرابطة 
�سيد  املهاجم  وافتتح  القدم 
التهديف  باب  يحي �رصيف  علي 
لفائدة   ,)59 )د  راأ�سية  ب�رصبة 
يعدل  اأن  قبل  ب�سار«,  »ن�سور 
براأ�سية  الكفة  ندفيد  كرمي 
العا�سمة  ل�سالح   )85 )د  كذلك 
امل�رصية وبالتايل يت�سدر الأهلي 

املجموعة الثالثة بر�سيد )4 ن(, 
متبوعا ب�سيمبا )3 ن(, 

بينما يحتل ال�ساورة ال�سف الثالث 
)1 ن( وفيتا كلوب املركز الأخري 
)0 ن(, يف انتظار اإجراء املباراة 
الرابعة  املجموعة  لهذه  الثانية 
)ج.  كلوب  فيتا  بني  ال�سبت  غدا 
�سيمبا   - الدميقراطية(  الكونغو 
00ر17  ال�ساعة  على  )تانزانيا( 

ق�سنطينة,  �سباب  و�سيلعب  �سا 
ممثل اجلزائر الثاين يف املناف�سة 
مبلعب  ال�سبت   اأم�س  القارية, 
ال�سهيد حمالوي بق�سنطينة �سد 
الكونغويل  بي مازميبي  نادي تي 
)00ر20 �سا  بالتوقيت اجلزائري(, 
للمجموعة  الثانية  اجلولة  بر�سم 

الثالثة من دور املجموعات. 
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هرني يتحرك ل�صم لعب 

مان�ص�صرت يونايتد
تعزيز  على  العمل  الفرن�سي,  ملوناكو  الفني  املدير  هرني,  تيريي  يوا�سل 
الفريق بالعبني من ذوي اخلربة, لإنقاذ فريقه من الهبوط لدوري الدرجة 
الربيطانية,  »ديلي ميل«  الثانية يف فرن�سا, املو�سم املقبل وقالت �سحيفة 
اإن موناكو يجري حمادثات مع مان�س�سرت يونايتد, من اأجل الظفر بخدمات 
ال�ستاء  انتقالت  الإعارة يف  �سبيل  فياليني, على  البلجيكي مروان  الالعب 
رد  لكن  فياليني,  �سم  اأجل  من  الأوىل  اخلطوة  اتخذ  موناكو  اأن  واأفادت 

. الالعب حول اإمكانية ان�سمامه اإىل موناكو ما زال جمهولاً
ا لفابريجا�س يف خط و�سط موناكو ملا  وياأمل هرني اأن يكون فياليني �رصيكاً
تبقى من املو�سم احلايل, يف �سعيه املتوا�سل لبقاء الفريق يف دوري الدرجة 
الأوىل ويحتل موناكو املركز الـ19 يف ترتيب الدوري, ويبتعد بـ3 نقاط عن 

اأميان الذي يحتل املركز الـ17.
اأن  اأكد  قد  يونايتد,  ملان�س�سرت  املوؤقت  الفني  املدير  �سول�سكاير  وكان 
الفريق  اآخر عن  �سهر  �سيغيب ملدة  الـ31 عاما,  البلجيكي �ساحب  الالعب 

ب�سبب اإ�سابة يف ال�ساق.

جنم العراق يجذب اأنظار 
دورمتوند

يوا�سل نادي بورو�سيا دورمتوند الأملاين, ر�سد املواهب ال�سابة حول العامل, 
ا على اأحد الالعبني الواعدين يف املالعب العربية  حيث و�سع عينه موؤخراً
بداأ يف مراقبة  فاإن دورمتوند  الإيطايل,  »كالت�سيو مريكاتو«  وبح�سب موقع 
ا للظفر بتوقيعه وجذب املهاجم  مهند علي, مهاجم ال�رصطة العراقي, متهيداً
ا, اأنظار م�سوؤويل دورمتوند, يف ظل تاألقه مع  العراقي ال�ساب, البالغ 18 عاماً
فريقه, وكذلك مع منتخب بالده, اإذ �سجل 8 اأهداف خالل 15 مباراة دولية 
ا, اإذ ينتهي عقده مع  وي�سعى النادي الأملاين خلطف الدويل العراقي �رصيعاً

نادي ال�رصطة بنهاية املو�سم احلايل.

�صحف اأملانيا تن�صغل بانت�صار 
بايرن ميونخ وفر�صة فيغل

ا�ستحوذ انت�سار بايرن ميونخ على هوفنهامي )3-1(, اأول اأم�س اجلمعة, 
الأملانية  ال�سحف  اهتمامات  على  البوند�سليغا,  من  الـ18  اجلولة  يف 

ال�سادرة �سباح اأم�س ال�سبت.
وخرجت �سحيفة »WAZ« بعنوان »بايرن يبداأ بانت�سار يف الدور الثاين«, 
ملقية ال�سوء على انت�سار الفريق البافاري يف اأوىل مبارياته خالل عام 
2019 كما حمل غالف �سحيفة »Abendzeitung« عنوان »بايرن يفوز 
3-1 بثنائية من جوريت�سكا«, يف اإ�سارة لهديف ليون جوريت�سكا يف املباراة 
اأما �سحيفة »Westfalische Rundschau« فجاءت بعنوان »فر�سة 
جوليان  بدء  اإمكانية  اإىل  اأ�سارت  حيث  دورمتوند«,  يف  لفيجل  جديدة 

فيجل يف ت�سكيلة بورو�سيا دورمتوند الأ�سا�سية اأمام ليبزيج.
لعب  على  دورمتوند,  مدرب  فافر,  لو�سيان  يعتمد  اأن  املتوقع  ومن 
الفريق يف  منها  يعاين  التي  الغيابات  لتعوي�س  الدفاع,  قلب  الو�سط يف 

اخلط اخللفي.

�صيميوين وجريزمان 
ي�صغطان على هرينانديز

ل زال اأتلتيكو مدريد الإ�سباين 
الفرن�سي  لعبه  اإثناء  يحاول 
الدويل لوكا�س هرينانديز, عن 
الرحيل اإىل بايرن ميونخ الأملاين 
ال�سيف املقبل وك�سفت تقارير 
تقدمي  عن  �سابقة  �سحفية 
بقيمة  ا  عر�ساً ميونخ  بايرن 
لوكا�س  ل�سم  يورو  مليون   80

هرينانديز هذا ال�سهر, لكن النادي الإ�سباين ا�ستطاع اأن يوؤجل ال�سفقة 
اإن  ديبورتيفو«  الأقل وقالت �سحيفة »موندو  ال�سيف املقبل على  حتى 
اأن ي�ستمر هرينانديز باألوان الروخيبالنكو�س  اأتلتيكو مدريد ل ي�ستبعد 
املو�سم املقبل, لكن هذا الأمر �سيكلف النادي الإ�سباين رفع راتبه اإىل 8 
ماليني يورو على الأقل, وهو نف�س الراتب الذي عر�سه البايرن واأ�سارت 
تقارير فرن�سية اإىل اأن دييجو �سيميوين مدرب اأتلتيكو مدريد, واأنطوان 
جريزمان, جنم الفريق, يتحدثان ب�سكل يومي مع هرينانديز, ويحاولن 

ال�سغط عليه من اأجل تغيري رغبته.
ويرى �سيميوين اأن لوكا�س هرينانديز هو حا�رص وم�ستقبل اأتلتيكو مدريد, 
وهذا ما اأبلغه لإدارة النادي, حيث اأن الأرجنتيني ل يريد خ�سارته, كما 

اأن جريزمان ل يريد رحيل مواطنه عن الفريق ال�سيف املقبل.

مدريد  ريال  مدرب  اأعلن 
كرمي  اأن  �سولري  �سانتياغو 
لعملية  يخ�سع  لن  بنزمية 
بك�رص  اإ�سابته  ب�سبب  جراحية 
و�سيكون  يده  اأ�سابع  اأحد  يف 
ال�سبت  اإ�سبيلية  جاهزا ملواجهة 
يف املرحلة الـ20 من الليغا وقال 
�سحايف,  موؤمتر  يف  �سولري 
من  كرمي  »يعاين  اللقاء  ع�سية 
الأ�سابع,  اأحد  يف  الإ�سابة  هذه 
اأنه  نعتقد  لكننا  تعلمون,  كما 
لي�س هناك م�سكلة بالن�سبة له اأن 
قدم,  كرة  ميار�س عمله كالعب 
اأو  الأ�سبوع,  �سواء يف نهاية هذا 
ربع  الدور  يف  القادم«  الأربعاء 
اإ�سبانيا  كاأ�س  مل�سابقة  النهائي 
واأ�ساف  جريونا  م�سيفه  �سد 
يف  مب�ستواه  وجدته  »لقد 

التدريب, وم�ستعدا«.
واأ�سيب بنزمية )31 عاما( الأحد 
ريال  فريق  ملعب  على  املا�سي 
اإىل ك�رص  اأدى  ما   ,)1-2( بيتي�س 
ذلك,  ومع  اليمنى.  اليد  بخن�رص 
فقد تدرب ب�سكل طبيعي مرتديا 
الإ�سبع  يف  �سميكة  �سمادة 

بتفاين  �سولري  واأ�ساد  املك�سور 
قلب هجوم فريقه يف وقت يعاين 
عدة  اإ�سابات  من  الفريق  فيه 
بايل  غاريث  الويلزي  اأبرزها 
ماركو  واجلناح  ال�ساق(  )ربلة 
اإىل  اإ�سافة  )الفخذ(  اأ�سين�سيو 
الكو�ستاريكي  املرمى  حار�س 
اإىل  ان�سم  الذي  نافا�س  كيلور 
اإ�سابة  ب�سبب  اجلمعة  القائمة 
بيان  ال�سامة بح�سب  الع�سلة  يف 

طبي للنادي امللكي.

تيبو  البلجيكي  الدويل  و�سيعود 
ريال  عرين  حلرا�سة  كورتوا 
تعافيه  بعد  ال�سبت  مدريد 
لها  تعر�س  التي  الإ�سابة  من 
املا�سي,  الأ�سبوع  الورك  يف 
زيدان,  لوكا  الفرن�سي  و�سيكون 
ال�سابق  واملدرب  الالعب  جنل 
زيدان,  الدين  زين  للنادي 

احتياطيا له.
ل  بنزمية  اأن  �سولري  واعترب 
غنى عنه يف خط هجوم امللكي. 

الفرن�سي  ليون  مهاجم  ويعترب 
لريال  هداف  اأف�سل  ال�سابق 
بر�سيد 12  مدريد هذا املو�سم 
جميع  يف  مباراة   30 يف  هدفااً 
املدرب  وقال  امل�سابقات 
الأرجنتيني »بنزمية لعب �سخي 
جدا, لي�س فقط ب�سبب اأ�سلوبه يف 
اأي�سا ب�سبب تفانيه.  اللعب ولكن 
بتواجده  �سعداء  نحن  وبالطبع 
الأ�سبوع«,  هذا  نهاية  يف  معنا 
م�سيفا »يعي�س عاما جميال على 
امل�ستوى ال�سخ�سي, يلعب ب�سكل 
جيد جدا. اإنه مرجعنا يف الهجوم 
وي�ساعدنا كثريا«وتكت�سي مباراة 
بالن�سبة لريال  اأهمية كبرية  الغد 
الأهداف  بفارق  الرابع  مدريد 
نقاط   10 وبفارق  اإ�سبيلية  خلف 

خلف بر�سلونة املت�سدر.
على  »الفوز  �سولري  وختم 
�سنقل�س  اأننا  يعني  اإ�سبيلية 
ونحقق  املت�سدر(  )مع  الفارق 
اأن  يجب  جديدا.  انت�سارا 
عن  وف�سال  كبرية,  مباراة  نقدم 
اأ�ساليب اللعب, يجب اأن نفعل ما 

جنيد القيام به«.

�صولري يزف اخلرب ال�صار لع�صاق ريال مدريد

اأعمال  اإيكاردي زوجة ووكيلة  اأكدت واندا 
اأن  ميالن,  اإنرت  مهاجم  اإيكاردي  ماورو 
زوجها �سيجدد عقده مع النرياتزوري لتغلق 
بذلك الأبواب يف وجه ناديي ريال مدريد 
ون�رصت  الإجنليزي  وت�سيل�سي  الإ�سباين 
اإجابة  اإيطاليا«  �سبورت�س  »�سكاي  �سبكة 
م�ستقبله  حول  �سوؤال  على  اإيكاردي  واندا 
حيث قالت: نعم, بالطبع, ل توجد م�سافة 

ما  على  �سيء  كل  والطلب,  العر�س  بني 
يرام, �سيجدد عقده مع الإنرت«.

تعر�س  قد  زوجها  يكون  اأن  اأنكرت  كما 
تاأخره عن  األف يورو( ب�سبب  لغرامة )100 
»ل  وقالت:  اجلديد  العام  تدريبات  اأول 
الت�رصيح  هذا  غرامة«وياأتي  اأي  توجد 
مع  يجدد عقده  �سوف  اإيكاردي  اأن  ليوؤكد 
على  املقبلة,  الفرتة  خالل  النرياتزوري 

عن  الإعالم  و�سائل  يف  ن�رص  ما  عك�س 
رحيله وعدم جتديد عقده.

وميلك الأرجنتيني اإيكاردي �رصطا جزائيا 
يورو  ماليني   110 قيمته  احلايل  عقده  يف 
يونيو وحتى  بداية  تفعيله فقط من  ميكن 
املرجح  من  لكن  ذاته,  ال�سهر  منت�سف 
العقد  يف  اإزالته  حتى  اأو  تغيريه  يتم  اأن 

اجلديد.

زوجة اإيكاردي تو�صد الأبواب يف وجه ريال مدريد وت�صيل�صي



ق.ر 

اجلولة  يف  الأنظار  تتجه 
الدوري  يف  والع�رشين  الثالثة 
اللندنية  القمة  اإىل  الإجنليزي 
بينما  وار�سنال  ت�سيل�سي  بني 
خ�سمه  ليفربول  ي�ست�سيف 
كري�ستال بال�س يبحث ليفربول 
يف هذا اللقاء عن حتقيق الفوز 
على  احلفاظ  اأجل  من  فقط 
مالحقيه  مع  النقاط  فارق 
�ستكون  بينما  الربميريليغ  يف 
لفريق  قوية  �رشبة  اخل�سارة 
�سعيه  ظل  يف  بال�س  كري�ستال 
املهددة  املناطق  عن  لالبتعاد 

بالهبوط حيث اأن:-
حقق ليفربول الفوز يف 5 �سمن 
اأمام  خا�سها  مواجهات   6 اآخر 
كري�ستال بال�س يف الربميريليغ 
يبحث  مواجهات،   3 اآخر  منهم 
 7 يف  الفوز  عن  ليفربول 
ملعبه يف  متتالية على  مباريات 
منذ  الأوىل  للمرة  الربميريليغ 

جانفي 2014.
يف  الهزمية  ليفربول  جتنب 
على  خا�سها  مباراة   31 اآخر 
وهذه  الربميريليغ  يف  ملعبه 
منذ  للريدز  الأطول  ال�سل�سلة 
مباراة   63 يف  للهزمية  جتنبه 
ودي�سمرب   1978 فرباير  بني 
من  ماين  �ساديو  متكن   1980
مواجهات   3 اآخر  يف  الت�سجيل 
بال�س  كري�ستال  اأمام  خا�سها 
ينجح  مل  بينما  الربميريليغ  يف 
مباريات   4 يف  ذلك  حتقيق  يف 

متتالية اأمام ذات اخل�سم.
لت�سجيل  �سالح  حممد  يحتاج 

اإىل  ي�سل  اأن  اأجل  من  هدفني 
الربميريليغ  يف   50 رقم  هدفه 
)48 حيث اأحرز 46 مع ليفربول 
ليكون  ت�سيل�سي(  مع  وهدفني 
اأول لعب م�رشي وثامن لعب 

اإفريقي ي�سل اإىل هذا الرقم.

مان�س�سرت يونايتد 
وبرايتون

ياأمل مان�س�سرت يونايتد احلفاظ 
اجليدة  النتائج  �سل�سلة  على 
اإحدى  على  املناف�سة  اأجل  من 
هذا  الأوىل يف  الأربعة  املراكز 
برايتون  يحتاج  بينما  املو�سم 
ا�ستعادة  اأجل  النت�سار من  اإىل 
حتى  للبقاء  واملحاربة  الثقة 

املو�سم املقبل حيث اأن:- 
مان�س�سرت  يتعر�س  مل 
جميع  يف  هزمية  لأي  يونايتد 
على  خا�سها  التي  املواجهات 
برايتون يف خمتلف  اأمام  ملعبه 

امل�سابقات.
عن  يونايتد  مان�س�سرت  يبحث 
ت�سجيل 3 اأهداف على الأقل يف 
ملعبه  على  متتالية  مباريات   4

يف الربميريليغ للمرة الأوىل منذ 
�سبتمرب 2011.

يبحث اأويل �سول�ساير لأن يكون 
اأول مدير فني لفريق مان�س�سرت 
اأول  يف  الفوز  يحقق  يونايتد 
مع  فني  كمدير  له  مباريات   6
�سجل  الربميريليغ،  يف  الفريق 
مباراتني  اآخر  بوغبا هدفني يف 
اأولد  ملعب  على  خا�سهما 
كري�ستيانو  كان  بينما  ترافورد، 
ي�سجل  لعب  اآخر  هو  رونالدو 
متتالية  مباريات   3 يف  هدفني 

وكان ذلك يف نوفمرب 2008.
رقم  �ستكون  القادمة  امل�ساركة 
مع  را�سفورد  ملاركو�س   150
خمتلف  يف  يونايتد  مان�س�سرت 
 40 اأحرز  اأنه  حيث  امل�سابقات 
هدًفا اأكرث من اأي لعب اآخر يف 

الفريق خالل هذه الفرتة.

ار�سنال وت�سيل�سي

يف  بفر�سه  ار�سنال  يتم�سك 
هذا املو�سم مع �رشورة حتقيق 
بعد  املواجهة  هذه  يف  الفوز 
الأداء املخيب للفريق يف الفرتة 

النت�سار  حقق  حيث  الأخرية 
�سمن  فقط  واحدة  مباراة  يف 
�ستكون  بينما  مواجهات   4 اآخر 
على  �سلبي  تاأثري  ذات  الهزمية 
هذا  يف  م�سواره  يف  ت�سيل�سي 

املو�سم حيث اأن:- 
مباراة  يف  الفوز  ار�سنال  حقق 
 14 اآخر  �سمن  فقط  واحدة 
الدوري  يف  خا�سها  مواجهة 
الإجنليزي اأمام ت�سيل�سي يبحث 
الفوز  حتقيق  عن  ت�سيل�سي 
ذهاًبا واإياًبا على ار�سنال للمرة 
اأن  حيث  التاريخ  يف  اخلام�سة 
يونايتد  ومان�س�سرت  ليفربول 
هي الفرق الوحيدة التي حققت 

ذلك.
الفرق  اأكرث  ثاين  هو  ت�سيل�سي 
ال�سباك يف  حفاًظا على نظافة 
الربميريليغ  يف  املو�سم  هذا 
ثاين  هو  ار�سنال  بينما   )10(
نظافة  على  حفاًظا  الفرق  اأقل 
اإدين  �ساهم   )3( ال�سباك 
هازارد يف 199 هدف يف تاريخ 
م�ساركاته يف الدوري )اأحرز 115 
وهذا  اآخرين(   84 و�سنع  هدف 
ثاين مو�سم له ينجح يف �سناعة 
وت�سجيل 10 اأهداف على الأقل 
يف   2012/2011 مو�سم  بعد 

الدوري الفرن�سي.
 12( اأوباميانغ  اإميريك  بيري 
 10( هازارد  واإدين  نقطة( 
الأكرث  الالعبان  هما  نقاط( 
من  لفرقهم  للنقاط  ح�سًدا 
�سجلوها  التي  الأهداف  خالل 
يف هذا املو�سم يف الربميريليغ.
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 11 غريزمان  اأنطوان  ح�سد 
يف  اأهدافه  خالل  من  نقطة 
هذا املو�سم مع اأتلتيكو مدريد 
وهذا الرقم الأف�سل لأي لعب 
يف البطولة منا�سفة مع �ستيواين 
اأحرز  بينما  جريونا  لعب 
�سريجيو رامو�س هدفني ذاتيني 
الدوري  يف  فقط  مباراتني  يف 
الأهداف  هذه  وكانت  الإ�سباين 

يف مواجهتني اأمام اإ�سبيلية
الإ�سبانية  الكرة  حمبو  �سيكون 
بع�س  مع  موعد  على 
اجلولة  يف  الهامة  املواجهات 
الإ�سباين  الدوري  من  الع�رشين 
حيث تتجه الأنظار نحو اإحدى 
يواجه  عندما  املباريات  اأهم 
اإ�سبيلية  خ�سمه  مدريد  ريال 
برينابيو  �سانتياغو  ملعب  على 
بينما يحل اأتلتيكو مدريد �سيًفا 

ثقياًل على هوي�سكا.
ريال  اأمام  املقبول  من  لي�س 
مدريد اإهدار اأي نقاط اإ�سافية 
اجلماهري  اإر�ساء  اأجل  من 
خا�سة اأنه حقق الفوز يف مباراة 
 3 اآخر  �سمن  فقط  واحدة 
الليغا بينما يتم�سك  خا�سها يف 
اإ�سبيلية بفر�سه يف املناف�سة يف 
اأن اخل�سارة  هذا املو�سم حيث 
ترتيب  يف  يرتاجع  �ستجعله 
اأن:  مل  اجلدول الإ�سباين حيث 
يتعادل ريال مدريد واإ�سبيلية يف 
يف  الفريقني  بني  مواجهة   27
حقق  حيث  الإ�سباين  الدوري 
لقاء   16 يف  الفوز  املريينغي 
الأندل�سي  الفريق  انت�رش  بينما 

يف 11 مواجهة. 
يف  الفوز  مدريد  ريال  حقق 
اأمام  خا�سها  مواجهات   9 اآخر 
�سانتياغو  ملعب  على  اإ�سبيلية 
الإ�سباين  الدوري  يف  برينابيو 
للنادي  الأف�سل  ال�سل�سلة  وهذه 
الأندل�سي  خ�سمه  اأمام  امللكي 
ح�سد اإ�سبيلية 7 نقاط فقط من 

اآخر 18 نقطة ممكنة يف الدوري 
الإ�سباين، بالرغم ح�سد الفريق 
�سابًقا  18 ممكنة  نقطة من   13
مدريد  واأتلتيكو  مدريد  ريال 
اللذان  الوحيدان  الفريقان  هما 
يف  اأهدافهم  جميع  ا�ستقبال 
هذا املو�سم يف الليغا من داخل 

منطقة اجلزاء.
يف  الت�سجيل  من  نات�سو  متكن 
وهذا  اإ�سبيلية  اأمام  مواجهتني 
الذي �سجل يف  الوحيد  اخل�سم 
�سباكه يف اأكرث من مباراة حيث 
اأحرز الالعب 6 اأهداف يف الليغا 
منهم 2 يف �سباك اإ�سبيلية، اأحرز 
�سريجيو رامو�س هدفني ذاتيني 
الدوري  يف  فقط  مباراتني  يف 
الأهداف  هذه  وكانت  الإ�سباين 

يف مواجهتني اأمام اإ�سبيلية.
لتحقيق  مدريد  اأتلتيكو  يحتاج 
من  اللقاء  هذا  يف  النت�سار 
مع  النقاط  فارق  تقلي�س  اأجل 
بر�سلونة �ساحب ال�سدارة بينما 
يبحث هوي�سكا عن نقطة بداية 
واأنه  جديدة يف املو�سم خا�سة 
الليغا  يف  الأخري  املركز  يحتل 
يف  للفوز  �سيكون  تاأكيد  وبكل 
على  اإيجابي  تاأثري  اللقاء  هذا 

الالعبني حيث اأن:- 
حتقيق  يف  هوي�سكا  ف�سل 
مواجهات   5 اآخر  يف  فوز  اأي 
خا�سها اأمام خ�سم مدريدي يف 
الدوري الإ�سباين حيث ف�سل يف 

ت�سجيل اأي هدف يف 4 من هذه 
املباريات.

مدريد  اأتلتيكو  �سباك  اهتزت 
 5 اآخر  يف  الأقل  على  بهدف 
الديار  خارج  خا�سها  مباريات 
بينما  الإ�سباين  الدوري  يف 
 6 يف  الفريق  �سباك  تهتز  مل 
حتت  �سابًقا  متتالية  مباريات 

قيادة دييغو �سيميوين.
الوليد  وبلد  فالن�سيا  هوي�سكا، 
ت�سجياًل  الأقل  الفرق  هم 
يف  املو�سم  هذا  يف  لالأهداف 
اأتلتيكو  بينما  هدًفا(   17( الليغا 
ا�ستقباًل  الفرق  اأقل  مدريد هو 
ح�سد  هدًفا(   13( لالأهداف 
اأنطوان غريزمان 11 نقطة من 
املو�سم  هذا  اأهدافه يف  خالل 
الرقم  وهذا  مدريد  اأتلتيكو  مع 
البطولة  يف  لأي لعب  الأف�سل 
لعب  �ستيواين  مع  منا�سفة 
هو  ات�سيتا  ت�سابي  جريونا 
يف  احلايل  الوحيد  الالعب 
متكن  الذي  هوي�سكا  �سفوف 
الأقل  على  هدف  ت�سجيل  من 
وذلك  اأتلتيكو مدريد  �سباك  يف 
�سفوف  يف  لعبًا  كان  عندما 

اأتلتيك بيلباو يف ماي 2009.
الهدف  مدريد  اأتلتيكو  �سجل 
الفتتاحي يف 13 مباراة يف هذا 
اأي  من  اأكرث  الليغا  يف  املو�سم 
فريق اآخر يف البطولة )منا�سفة 

مع بر�سلونة(.

الدوري الإجنليزي

�ضالح يكتب تاريخه.. را�ضفورد الأهم
يحتاج حممد �سالح لت�سجيل هدفني من اأجل اأن ي�سل اإىل هدفه رقم 50 يف الربميريليغ 

)48 حيث اأحرز 46 مع ليفربول وهدفني مع ت�سيل�سي( ليكون اأول لعب م�سري وثامن لعب 
اإفريقي ي�سل اإىل هذا الرقم بينما امل�ساركة القادمة �ستكون رقم 150 ملاركو�س را�سفورد مع 

مان�س�سرت يونايتد يف خمتلف

النكليزي  يونايتد   اأحرز  مان�س�سرت 
املدرب  برفقة  متتالية  انت�سارات   6
اأويل غونار  �سول�سكاير   احلايل الرنوجي 
الذي حل مكان املقال الربتغايل جوزيه  
غري  النتائج  من  �سل�سلة  بعد  مورينيو  

اجليدة
الوقت  اأن  راأت  ال�سياطني احلمر  اإدارة   
بالبديل  اأمالها  وعلقت  للتغيري  حان  قد 
الرنوجي  القدم  كرة  تاريخ  يف  الأف�سل 

�سول�سكاير .
والآمال  الظنون  يخيب  مل  الأخري 
وحقق 6 انت�سارات متتالية ) 8 منها يف 
اأف�سل  جعلته   ) النكليزية  الربميرليغ 
يف  احلمر  ال�سياطني  فيها  يقود  مدرب 

اوىل ولياته.
اآخر فوز للمان يو كان على مناف�س مبا�رش 
وهو  توتنهام   املتقدمة  املراكز  على 
هوت�سبريز مما اأعاده اإىل املناف�سة على 

البطاقات الأوروبية للمو�سم املقبل بعد 
املناف�سة  حتى  عن  جدا  بعيدا  كان  اأن 
عليها  اأين �سينهي مان يونايتد املو�سم 
احلايل مع �سول�سكاير مع تقدم البطولة 

يف مقال فيما يلي ترجمته .

احلظ بجانب مان يونايتد

احلظ  املتتالية  النت�سارات  بعد 
وجوه  على  الآن  يبدو ظاهرا  والت�سميم 
قادرون  اأنهم  يونايتد  مان�س�سرت  لعبي 
على املناف�سة على احد املراكز الأربعة 

الأوىل.
من  الالعبون  كان  مورينيو  فرتة  يف  اإذ 
دون روح ومن دون تناف�سية مما جعلهم 
الآن  لكن  الرتتيب  �سلم  بعيدين جدا يف 
كل �سيء تغري. فالفوز على توتنهام حتى 
ال�سبريز  وكان   0  –  1 بنتيجة  اتى  ولو 
الأقرب للت�سجيل وتعديل النتيجة ورمبا 

اإل  دخيا  دي  احلار�س  تاألق  لول  الفوز 
من  اأر�سنال   واقرتاب  نقاط   3 اأنها 
�ساحب املركز اخلام�س واحللم مبركز 
اأوروبي يف  دوري الأبطال  عاد اإىل الولد 

ترافورد .
الكل كان ينتظر مواجهة توتنهام ملعرفة 
وقد  �سول�سكاير  مع  اليونايتد  معدن 
ال�سبريز  اأمام  مميز  اأول  �سوط  قدموا 
لكن يف ال�سوط الثاين تراجعوا و دي خيا  
اأنقذهم والفوز ب 15 نقطة من ا�سل 15 

�سيء كبري.
بعد هذه ال�سل�سلة من النتائج �سي�سع مان 
يونايتد ن�سب اعينهم  ت�سيل�سي  وتوتنهام 
ل  البلوز   . الرتتيب  يف  عليهم  للتفوق 
غياب  ظل  يف  جيد  م�ستوى  يقدمون 
مهاجم كبري لديهم وكذلك توتنهام الذي 
�سيفقد  هاري كاين  ل�سهرين لذا �ستكون 
اأكمل  واإذا  للتخبط  معر�سة  نتائجهم 

مركزين  فلديهم  الوترية  بهذه  اليونايتد 
للمناف�سة عليهم ل مركز واحد.

وحقق  �سهلة  لقاءات  خا�س  اليونايتد 
لكن  توتنهام  هزم  كما  فيها  الفوز 
وعلي  �ستاأتي  اأخرى  كبرية  مباريات 
ايجابية  نتائج  حتقيق  احلمر  ال�سياطني 
يغيب عن  اأن  يجوز  ل  مثلهم  نادي  كون 

دوري الأبطال.
لكن عليهم التعاقد مع مدافعني فالفريق 
دفاعيا غري جيد فال ندري ماذا �ستكون 
مع  جريمان  �سان  باري�س  اأمام  النتيجة 
فاملباراة  لديهم  الذي  اجلبار  الهجوم 
مهاجمي  فيها  وفق  لو  توتنهام  اأمام 
على  كارثية  النتيجة  لكانت  ال�سبريز 

رجال �سول�سكاير.

ت�ساريل نيكول :

مل اأكن اتوقع فوز اليونايتد على ال�سبريز 

وفازوا  كبرية  مباراة  قدموا  لكنهم 
دي  للحار�س  كبري  بتميز  الأمر  بنهاية 
الرابع كان �سبه م�ستحيل  ، املركز  خيا 
بالنتائج  الطفرة  هذه  مع  لكن  لليونايتد 
يبدو اأن امل�ستحيل اقرتب من احلقيقة.

توتنهام هو ثالث اأف�سل فريق يف البطولة 
حاليا وفوز اليونايتد عليهم يعطي رفاق  

بوغبا  دفعة معنوية كبرية 

مات لو تي�سييه :

مع  الآن  لكنهم  جدا  بعيدين  كانوا 
الرابع.  املركز  من  قريبون  �سول�سكاير 
للحياة  اأعادهم  توتنهام  على  الفوز 

و�سيقدمون نهاية مو�سم مميزة.

بعد التحول الكبري يف النتائج كيف �ضينهي مان يونايتد املو�ضم احلايل ؟

الدوري الإ�سباين

 قيمة غريزمان.. كابو�س رامو�س
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كتاب “الهوية والختالف ال�شادر عن دار نينوى بدم�شق

الروائيات املغاربيات وحمو و�سم تفاحة اخلطيئة من اجل�سد الأنثوي
على الرغم من حتول الإبداع الن�شائي العربي اإىل ظاهرة لفتة وخ�شو�شا يف جمال الرواية اإل اأن اخلطاب النقدي العربي مل ي�شع ت�شورا م�شتقال 
لذلك لإبداع ، مما دفعه للتخبط يف فو�شي املفاهيم ، والتاأرجح بني اإثبات اخل�شو�شية ونفيها عن هذا الأدب، ويف حماولة منها لعالج هذا اخللل، 

قدمت الأكادميية اجلزائرية  �شعيدة بن بوزة كتابها “الهوية والختالف يف الرواية اّلن�شوية املغاربية”، ال�شادر  يف عام 2017عن دار نينوى بدم�شق.

م.�س
الّن�سوية  “الرواية  من  جعلت  وقد 
رغم  عاما  اإطارا  املغاربية” 
فمثال  داخله،  للتباينات  اإدراكها 
موريتانيامل تعرف حتى الآن رواية 
الن�سوية  والإ�سهامات  ن�سوية، 
نادرة،  الرواية  جمال  يف  الليبية 
عام  يف  اإل  تعرفها  مل  واجلزائر 
1994، بينما تون�س واملغرب عرفا 
ن�سف  نحو  منذ   الن�سوية  الرواية 

قرن .
الرواية  اأ�سئلة  تراوحت  وقد 
واجلمعي،  الذاتي  بني  الن�سوية 
واملو�سوعات،  الق�سايا  فتنوعت 
املغاربي  الن�سائي  املحكي  فجاء 
قطعة  كل  تقدم  كف�سيف�ساء 
ذواتهن  ق�سايا  من  ق�سية  منها 
وجمتمعهن لت�سكل لوحة للمجتمع 
املغاربي بخ�سو�سياته التي تر�سم 
الختالف  ونقاط  اللتقاء  معامل 
م�سكونا  كان  وقد    ، اأقطاره  بني 
والختالف،  الهوية  بهاج�سي 
وجتلياتها،  �سورها  تتعدد  هوية 
وت�ستح�رض �سوؤال الختالف يظل 
يقر  من  بني  نقدي  جدل  مثار 
ومن  املراأة  اإبداع  بخ�سو�سية 

ينفي تلك اخل�سو�سية.
بني  الكتاب  مو�سوع  جمع  لذلك 
�سبب  وعن  والختالف،  الهوية 
الرواية  منظور  من  درا�ستهما 
الباحثة  تقول  املغاربية،  الّن�سوية 
” لأن املراأة حتيا اأزمة هوية على 
فهي  واخلا�س،  العام  ال�سعيدين 
من ناحية مثلها مثل الرجل تعي�س 
اأما  هوية،  اأزمة  يعاين  وطن  يف 
كاأنثى  فهي  اخلا�س  ال�سعيد  على 
تعاين من اأزمة هوية جن�سية نتيجة 
ي�سع  جمتمعي  ثقايف  موروث 

املراأة يف مرتبة اأدنى من الرجل.

هويات متعددة
بوزة  بن  �سعيدة  خ�س�ست 
الهوية  “يف  الأول  الباب  ف�سول 
الرواية  واإ�سكاليات  والختالف 
مفهومي  ملناق�سة  الن�سوية” 
على  والتعّرف  والختالف  الهوية 
و  للم�سطلح،  الإ�سكالية  الطبيعة 
خ�سو�سيته،  مالمح  على  الوقوف 
فالهوية كما تراها “وجود وح�سور 
الف�ساء الجتماعي  م�ستمر داخل 
يُعيد  والذي  فيه،  تولد  الذي 
اإىل  وت�سري  با�ستمرار”.  اإنتاجها 
القومية  الهويتني  بني  التداخل 
املرتبطة  والوطنية  )العربية( 
بالدولة التي حتمل ال�سمات العامة 
لالأمة وهي الدين واللغة وامل�سري 
امل�سرتك،  وهو تداخل بني اجلزء 
هي  ثالثة  هوية  عنه  تن�ساأ  والكل 
جمموعة  وهي  الهوية)القطرية(  
تلتقي  التي  الوطنية  الهويات  من 
يف الكثري من اخل�سائ�س الثقافية 
كما تت�سابه ت�ساري�سها اجلغرافية، 
كما  فالهوية   ، املغاربية  كالهوية 
وح�سور  وجود   ” الباحثة  ترى 
الف�ساء الجتماعي  م�ستمر داخل 
يعيد  والذي  فيه،  تولد  الذي 
هذا  ومادام  با�ستمرار،  اإنتاجها 
الآخر  على  مفتوحا  الف�ساء 
�ستظل  الهوية  فاإن  املختلف، 
الهوية  حتديد  فاإن  وعليه  حية. 
يتم  اأن  اإنتاجها ل ميكن  اإعادة  اأو 
املختلف،   الآخر  هذا  عن  مبعزل 
ي�ستح�رض  الهوية  فكّل حديث عن 

م�ساألة الختالف.
كذلك فاإن م�سطلح الأدب الن�سوي 
حاولت  اإ�سكاليا،  مو�سوعا  يظل 
ن�سقا  بو�سفه  ا�ستقراءه  الباحثة 
فل�سفيا ومعرفيا ونقديا. واهتمت 

الن�سوية  الرواية  بدرا�سة  الباحثة 
وتون�س  اجلزائر  يف  املغاربية 
الف�ساءات  بو�سفها  واملغرب، 
التي ن�ساأت بها هذه الرواية، والتي 
التحولت  من  بجملة  ارتبطت 
والثقافية  والتعليمية  الجتماعية 
وعي  فيها عن  وال�سيا�سية، عّبت 
املراأة بحريتها، وهويتها ووجودها، 
الجتماعي  ال�رضاع  يف  وبدورها 
ا�ستلهامها  عن  ف�سال  وال�سيا�سي، 
ذاكرة  ومواجهة  التحرر  لقيم 
اإىل  اإ�سافة  الفرن�سي،  ال�ستعمار 
اهتمامها بـعوامل الأنثى احلميمة، 
فالرواية الن�سوية املغاربية –وفقا 
الأنثي،  ج�سد  ت�ست�سعر  للدرا�سة- 
هواج�س  فيه  تعي�س  الذي  بالقدر 
كينونتها، كما اأّن وعيها ورغبتها يف 
الوجودي  موقفها  يقابالن  احلب 
اإزاء اجل�سد والآخر، ومن نظرتها 
الزواج  اإطار  يف  اجلن�سية  للعالقة 
العديد  يجعل  ما  وهو  غريه،  اأو 
من الروايات الن�سوية ل تخلو من 

الإيحاءات اجلن�سية املقموعة.

تفاحة اخلطيئة
اجلمعي  الهوياتي  اخلطاب  يوؤدي 
وذات  كهوية  الفرد  تغييب  اإىل 
الذات  ت�سعر  وبالتايل  م�ستقلة، 
بالغرتاب، ويزداد اغرتاب الذات 
اخلطيئة  ذنب  بتحميلها  الأنثوية 
اخلطيئة  تفاحة  فظلت  الأوىل، 
الأنثى  ج�سد  على  مثبتا  و�سما 
الأنثى  وظلت  اخلليقة،  بدء  منذ 
واغرتاب  النتماء  عقدة  رهينة 
اجل�سد الذي اأختزلت فيه هويتها. 
فكيف عبت الأنثي املغاربية عن 
ذلك روائيا ؟  هذا ما جتيب عنه 
الكتاب،  يف  الثاين  الباب  ف�سول 
لعدد  تعر�س  الأول  الف�سل  ففي 

الوطن  تقدم  التي  الروايات  من 
يف �سورة امراأة هي النتماء الذي 
تقدم  اأو  الرحم،   جتويف  مينحه 
الذي  الوطن  �سورة  يف  املراة 
ال�سورة  اأن  اإىل  وتذهب  يحت�سن، 
عالقة  عن  تعب  احلالني   يف 
طرف  كل  ميار�سها  اختزالية 
الطرف  �سد  ال�سورة  طريف  من 
املراأة  الوطن/  ف�سورة  الآخر. 
مقوماته  بكل  الوطن  فيها  يختزل 
التي ت�سكل هويته يف ج�سد الأنثى 
فت�سطبغ الهوية باملعنى اجلن�سي 
الأنثوي  اجل�سد  به  يوحي  الذي 
املتخيل. ويف املقابل يتم اختزال 
الوطن   / املراأة  �سورة  يف  الأنثى 
خ�سو�سياتها،  من  جتريدها  ويتم 
اإل  الرتميز  ب�سبب  منها  يبقى  فال 

الرحم كرمز لالأمومة.
اأن  اأي�سا  الباحثة  ولحظت 
كرمز  املراأة  �سورة  ا�ستح�سار 
اأوقات  يف  يتم  املدينة  اأو  للوطن 
املدينة  ت�سقط  فحني  الأزمات، 

ويبدو الوطن ماأزوما تظهر الأنثى 
وقع  ويبدد  يحت�سن  بديل،  كوطن 
الذي  الأزيل  املوؤنث  اإنه  الأزمة، 
عب  ا�ستعادته  اإىل  الكاتبة  ت�سعى 
فيتجاوز  ن�سو�سها،  ف�ساءات 
معنى  ليكت�سب  الف�ساءات  هذه 
من خالله  املراأة  تتمثل  جتريديا 
ج�سدها  داخل  املكبوته  هويتها 
تالحظ  امللغوم.  اأو  املقموع 
الروائيات  اأن  كذلك  الباحثة 
بعيدا  الدينية  امل�ساألة  تناولن 
فطرحنها  الهوياتي،  جانبها  عن 
�سخ�سية  ق�سية  باعتبارها 
يف  رئي�س  عن�رض  الدين  اأن  رغم 
بطالت  فمثال  الهوية،  ت�سكيل 
الفاروق  ف�سيلة   _ رواياتهن  
مثال _ ناه�سن احلجاب، ووقفن 
�سلبيا  موقفا  ترتديه  وممن  منه 
للهوية  رمزا  تراه  الباحثة  بينما 
رمز  اأنه  كما  لالأنثى،  اجلن�سية 
للهوية القومية والوطنية للم�سلمة 
كن  الروايات  املتحجبات يف  لكن 

يف  ذلك  لالنغالق،ويرتبط  رموزا 
الدرا�سة باأن الروائيات مل يركزن 
للهوية  العامة  املقومات  على 
على  اعتمدن  بل  والدين  كاللغة 
يف  كما  املحلية،  اخل�سو�سيات 
على  “الهجرة  نعيم  رزان  رواية 
اأ�سارات  حيث  احلمل”  برج  مدار 
يف  الليبيني  وتقاليد  عادات  اإىل 
اأحالم  تناولت  كما  الأعرا�س. 
اجل�سد”  “ذاكرة  يف  م�ستغامني 
عادات وتقاليد منطقة ق�سنطينة. 
اخل�سو�سيات  اأن  الكاتبة  وترى 
املهدورة  للذات  حققت  املحلية 
عنه  عجز  ما  وطنها  واملنفية يف 
الوطن، فكانت الطقو�س الب�سيطة 
الذات  و�سيلة  والتقاليد  للعادات 
ومقاومة  النتماء  ل�ست�سعار 
فمفهوم  بالغرتاب.  ال�سعور 
الوطن لدى الروائيات اتخذ طابعا 
الوطن  يلفظ  فحني   ، ماأ�ساويا 
اأبنائه تفقد هويته بعدها الإن�ساين 

وت�سبح مهددة بالزوال.

الطيب �سالح .. �سرية و�سهادات من حمطات العمر
و�سهادات  �سري   – �سالح  “الطيب  كتاب  يف 
من حمطات العمر”، يعر�س موؤلفه الكاتب 
�ساحب  وبني  بينه  دار  ملا  غازي  خالد  د. 
فعندما  الراحل،  ال�سوداين  الروائي  ال�سرية 
عر�س املوؤلف الكتاب، الذي ي�سّم حوارات 
�سالح  الطيب  ال�سرية  ل�ساحب  و�سهادات 
قبل وفاته ب�سهور قليلة، علّق الطيب �سالح 
نف�سك  �ساغل  واهلل  اأنت  اأخي  “يا  بقوله: 
من  هناك  و�سهادات،  حوارات  بي يف جمع 
لتبذل هذا  واأ�سمخ مني قامة  اأهم مني  هو 

اجلهد”.
يقول املوؤلف: اإنه بعد اأن انتهى من الكتاب 
 .. �سالح  )الطيب  بعنوان  الأوىل  طبعته  يف 
ن�سخة  اأر�سل  العمر(  حمطات  من  اأوراق 
بالبيد ل�ساحب ال�سرية، لكن املظروف عاد 
للموؤلف مرة اأخرى ومكتوب عليه “مل ي�سلم 
�سبق  قد  كان  املوت  لأن  اإليه”،  اأر�سل  ملن 

�ساعي البيد.
روائي  باأنه  ال�سرية  املوؤلف �ساحب  وي�سف 
الرواية  قامات  كاأحد  ا�سمه  �سّجل  غريب، 
يف العامل العربي بل ويف العامل، بالرغم من 
اأعمالً  ترك  بل  معدودة،  روايات  كتب  اأنه 

ممّيزة ينبع متّيزها من غرائبيتها ومفرداتها 
امل�سحونة بدللت عميقة.

لعنة الهجرة لل�شمال
وكما يف عنوان رواية الطيب �سالح ال�سهرية 
لل�سمال”، ينقل املوؤلف ما  الهجرة  “مو�سم 
كمن  باأنه  نف�سه  عن  ال�سرية  �ساحب  قاله 
ال�سمال، فهو قد  اإىل  الهجرة   لعنة  اأ�سابته 
ُولد يف قرية َكْرَمكْول يف اإقليم مروي �سمايل 
النيل يف  لكنه عا�س على �سفاف  ال�سودان، 
يجد  اأن  قبل  القاهرة،  امل�رضية  العا�سمة 
والدوحة،  وباري�س  لندن  بني  متنقاًل  نف�سه 
اأن  كانت  الدوام  اأمنيته على  اأن  بالرغم من 

يرحل اإىل منابع النيل يف احلب�سة.
امل�ستمر  الرتحال  من  الرغم  وعلى  لكن 
ل�ساحب ال�سرية نحو ال�سمال، اإل اأن الطيب 
�سالح يقول عن بلده املنتمي للجنوب: )اأما 
ال�سودان، فاأنا اأحمله بني جوانحي، وحيثما 
ذهبت وحيثما اأذهب، هذا هو الوجع البدائي 
والالنهائي الأول، ال�سودان بلد مليء بالرثاء 
ومواهب،  طاقات  فيه  والروحي،  النف�سي 

املمكن  من  كان  اإبداع..  ورجال  ن�ساء  فيه 
ال�سودان  �سورة..  اأح�سن  ال�سودان  يكون  اأن 

حا�رضة يف خميلتي اأكرث(.
باأنه:  ال�سودان  بلده  �سالح  الطيب  وي�سف 
الأول(  والالنهائي  البدائي  الوجع  )الوجع 
مبا ي�سي بعدم ر�سائه عن الأو�ساع يف بالده 
حيث يقول: )يكون ال�سودان اأح�سن �سورة(، 
اإل اأن ذلك مل مينع اأن يكون انحياز الطيب 
�سالح لق�سايا بالده انحيازاً معّباً عن فكره 
وروؤيته بال قيد ول �رضط، ول انحياز لفكر 

حزب اأو جماعة.
اإن �ساحب ال�سرية، وي�سفه  ويقول املوؤلف: 
بـ”عبقري الرواية العربية” تطّرق يف اأعماله 
كما  واملجتمع،  واجلن�س  ال�سيا�سة  اإىل 
تطّرق لالختالفات بني احل�سارتني العربية 
والغربية، ويعتب املوؤلف اأن �ساحب ال�سرية 
الق�سرية، يقف يف �سف  من خالل ق�س�سه 

واحد مع جنيب حمفوظ ويو�سف اإدري�س.
وعلى خالف ما اعتاد عليه املوؤلفون العرب 
من تق�سيم كتبهم اإىل ف�سول اأو اأبواب، فاإن د. 
خالد غازي يف كتابه الذي بني اأيدينا اختار 
اأن يق�ّسم كتابه عن الطيب �سالح اإىل مقدمة 

وبوابتني، البوابة الأوىل ت�سّم �سرياً ل�ساحب 
يف  “اأوراق  باأنها  املوؤلف  و�سفها  ال�سرية 
الثانية فت�سّم  البوابة  اأما  الزمن”،  حمطات 
�سالح  للطيب  قرب  عن  اإن�سانية  �سهادات 
اإبراهيم ال�سلحي، اأحمد عبد  كتبها كل من 
د.  �سالح،  حممد  ب�سري  حجازي،  املعطي 
حممد  اأحمد  �سالح  الطيب،  اأب�رض  ح�سن 
اإبراهيم  حممد  د.  جبيل،  طلحة  �سالح، 
د. حممد   ، اأحمد  احل�سن  ال�سو�س، حممد 

خري عثمان، حممد �سالح خ�رض.

من�شي وم�شطفى �شعيد
يجيب  �سالح،  الطيب  حول  �سهادته  ويف 
�سغل  كبري  �سوؤال  عن  ال�سلحي  اإبراهيم 
العرب،  والفتيات  ال�سباب  الآلف من  مئات 
ب�سخ�سية  افتتنوا  الذين  والأجانب  بل 
�سعيد  م�سطفى  ال�سوداين  ال�ساب  الفتى 
هذه  لل�سمال”،  الهجرة  “مو�سم  رواية  يف 
الن�ساء  زئر  بثوب  اكت�ست  التي  ال�سخ�سية 
يف  الإجنليز  فاتنات  من  الفرائ�س  و�سياد 
من  كل  ظن  الأوىل  فللوهلة  ال�سباب،  بالد 

اأن م�سطفى  لل�سمال”  الهجرة  “مو�سم  قراأ 
مع  خا�سة  نف�سه،  �سالح  الطيب  هو  �سعيد 
الروائية  ال�سخ�سية  يف  تقاطعات  وجود 
ل  الذي  ال�سوؤال  وظل  موؤلفها،  و�سخ�سية 
وفتنة  ال�سباب  اإعجاب من جانب  من  يخلو 
ورغبة جانب من الفتيات املفتونات ب�سحر 
هل  ال�سوداين،  البخور  وطقو�س  ال�رضق 
�سعيد؟  م�سطفى  نف�سه  هو  �سالح  الطيب 
لغز  �سالح  الطيب  تركها  التي  والإجابة 
يف  ال�سلحي  اإبراهيم  ك�سفها  اإجابة،  بال 
بتاأكيد  �سالح  الطيب  �سهادته حول �سديقه 
اأن م�سطفى �سعيد �سخ�سية اختلقها الطيب 
على  ليدلل  ودقة  بحرفية  ور�سمها  �سالح 
�رضاع بني عاملني متباينني يختلفان لكن قد 
يلتقيان على قدم امل�ساواة، لكن ل �سلة لها 
من قريب ول من بعيد بال�سخ�سية احلقيقية 
للطيب �سالح حتى يف عنفوان �سبابه وخالل 
اإقامته وعمله يف العا�سمة البيطانية  فرتة 

لندن.
�سعيد يف  كانت �سخ�سية م�سطفى  اإذا  لكن 
خيالية،  �سخ�سية  لل�سمال”  الهجرة  “مو�سم 
القبطي  امل�رضي  �سديقه  �سخ�سية  فاإن 

بالرغم من  )من�سي(، هي �سخ�سية حقيقية 
خارق  لرجل  فهي  الأ�سطورية،  مالحمها 
الأدوار  بكل  يقوم  اأن  ي�ستطيع  القدرات، 
بالرغم من تناق�سها، عا�س على ملة ومات 
يرتك  ميوت  عندما  لكنه  اأخرى،  ملة  على 
مزرعة من مائتي فدان يف اإجنلرتا، ومزرعة 
املتحدة،  الوليات  يف  فدان  مائة  من 
وبيتاً  اإجنلرتا،  اأجنحة يف جنوب  ذا  وق�رضاً 

يف وا�سنطن، ومطعماً، و�رضكة �سياحية.
و�سف  فقد  الطيب،  اأب�رض  ح�سن  د.  اأما 
اأبي  الأثري  �ساعره  �ساأنه  باأنه  �سالح  الطيب 
و�سغل  الدنيا  مالأ  الذي  املتنبي  الطيب 
كما  الآفاق،  يف  مكانته  وتوّطدت  النا�س، 
اأ�سار د. ح�سن اإىل اأن انت�سار اأعمال الطيب 
العربي  اجلمهور  على  تقت�رض  مل  �سالح 
اأعماله  ترجمت  بل  فقط،  العربية  واللغة 
والت�سيكية،  والفرن�سية،  الإجنليزية،  للغات 
والأملانية، وال�سينية، واليابانية، واملجرية، 
والهولندية،  والإيطالية،  والإ�سبانية، 
والرتكية، والبولندية، والرنويجية، والبلغارية، 
والدمناركية،  واملجرية،  وال�سالفية، 

والكورية، وحتى اللغة العبية.
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ر�اية "فجرية ق�سة حياة " تطرح ت�سا�ؤالت 
عن �اقع املراأة التون�سية

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

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

مثقلة باملاآ�سي والأحزان.

وكالت

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مبظاهر �لتدين �لجتماعي.

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

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

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

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

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

و�صقاء من �لولدة حتى �ملمات.

عن عمر يناهز 79 عامًا
رحيل الكاتب الفل�سطيني حممود 

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

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

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

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

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

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

�لأخرية.

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

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

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

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

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

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

و�ل�رّش.

عن »دار الرافدين« 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لإقر�ر بتو�ريخ حملية حمددة.
وكالت

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

وكالت

وكالت
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 املوؤ�س�سة الوطنية للفنون املطبعية »ليناغ«

فودي �سليمان يوثق �لإعالم ومبد�أ قرينة 
�لرب�ءة يف �لت�سريع �جلز�ئري

ي�سلط الكاتب فودي �سليمان ال�سوء يف كتابه اجلديد« الإعالم ومبداأ قرينة الرباءة يف الت�سريع اجلزائري« 
ال�سادر عن املوؤ�س�سة الوطنية للفنون املطبعية »ليناغ » ويعد هذا املوؤلف مرجع اأ�سا�سي لطلبة الإعالم 

والت�سال مبختلف اجلامعات اجلزائرية املوزعة عرب الوطن  وللباحثني والدرا�سني لالإعالم  فهو  يت�سمن 
م�سائل عديدة ذات الأهمية البالغة فهو يوثق الإعالم  ب�سكل  قانوين  ويتطرق للممار�سة الإعالمية  يف 

اجلزائر  فالكاتب ي�سعى  من خالل هذا الكتاب اإىل  حتقيق هدفه املن�سود على اأر�ض الواقع واملتمثل  يف ن�سر 
الثقافة القانونية يف اأو�ساط الإعالميني  اجلزائريني .  

 حكيم مالك 

املمار�سة الإعالمية ومربرات 
م�سا�سها مببداأ القرينة

وتناول الكاتب يف الباب الأول من 
هذا الكتاب  املمار�سة الإعالمية 
القرينة   مببداأ  م�سا�سها  ومربرات 
واأهمية  �رضورة   ، الإعالم  وفيه 
البناء  من  جزء  والإعالم  الإعالم 
من  الإعالم  وتطور  الجتماعي  
تطور املجتمع  ،   وحتدث  فودي 
على  الإعالم   مهام  عن  �سليمان  
الفقهية  املدار�س  بع�س  �سوء 
الو�سعية  املدر�سة  يف  واملتمثلة 
واملدر�سة  الليربالية  واملدر�سة 
يف  الإعالم  ومهام  ال�سرتاكية   
عند  متوقفا  احلديث   الع�رض 
حقوق وواجبات الإعالمي وحقوق 
ويتحدث   ، وواجباته  الإعالمي 
عن  الثاين  الف�سل  يف  املوؤلف 
مربرات خرق الإعالم ملبداأ قرينة 
ومعناها   بها  واملق�سود  الرباءة 
  ، الرباءة  قرينة  مبداأ  و�سمانات 
التحقيق    و�رضية  الرباءة  وقرينة 
ب�رضية  امللزمون  والأ�سخا�س 
ب�رضية  اللتزام  وقيام  التحقيق  
وال�ستثناءات  وانق�ساءه  التحقيق 
الواردة عليه  وحالت  خرق الإعالم 
ملبداأ قرينة الرباءة  وانتفاء قرينة 

الرباءة  و�سمان الأمن العام وتوفر 
اأ�سباب الإباحة مع ا�ستعمال  حق 
واأداء واجب  و�سحة اخلرب  وح�سن 
النية ،  كما اأن هذا الكتاب يتطرق 
الإعالم  مل�سا�سي  الثاين  بابه  يف 
وحدوده  الرباءة  قرينة  مببداأ  
وجمال  و�رضوطها  جمال  وي�سمل 
قرينة  على  الإعالم  اعتداء 
الرباءة و�رضوطه  مع اإ�سناد الفعل 
للعامة مع   واإعالنه  املعاقب عليه 
لالإعالم   ال�سلبي  التاأثري  اأ�ساليب 
على مبداأ  قرينة الرباءة  واأ�سلوب 
العاطفية  والإثارة  التكرار  
واأ�سلوب عر�س  احلقائق وحتويل 
اأي�سا    وي�سم   ، اجلماهري  انتباه 
قرينة  ملبداأ  القانونية  احلماية 
وفيه  الإعالم  تاأثري  من  الرباءة 
لالإعالمي  اجلزائية  امل�سوؤولية 
مع  الق�سائية  متابعته  واإجراءات 
حتديدها وحتديد الفاعل الأ�سلي 
اجلزائية  وامل�سوؤولية  وال�رضيك  
واإجراءات  املعنوي  لل�سخ�س 
والدعوى  الق�سائية   املتابعة 
العمومية والدعوى املدنية التبعية 
ملبداأ  املقررة  احلماية  وطبيعة 
اجلزائية   واحلماية  الرباءة  قرينة 
اإف�ساء  وجرمية  القذف  وجرمية 
�رض التحقيق وجرمية ن�رض  اأو بث 
فحوى اجلل�سات ال�رضية للجل�سات 
الق�سائية  واحلماية املدنية ملبداأ 

وحق  الرد  وحق  الرباءة  قرينة 
الت�سحيح  و�سلطة �سبط ال�سمعي 
الرابع  الفرع  ويت�سمن  الب�رضي  
من هذا الكتاب  املجل�س الأعلى 
لآداب واأخالقيات مهنة ال�سحافة 

.

اجلزائر والتغني بالكلمة 
احلرة وانتهاج التعددية 

الإعالمية

�ساحب  �سليمان  فودي  واأكد 
قرينة  ومبداأ  الإعالم   « كتاب 
اإن  الرباءة يف الت�رضيع اجلزائري« 
طرف  من  احلرة   بالكلمة  التغني 
الدول  التي اعتنقت الدميقراطية  
ي�سكل  اأ�سبح   ، احلريات  واحرتام 
حت�رض   درجة  به  تقا�س   معيارا 
تعلق  �سواء   ، الدول  هذه  وتقدم 
العامل  اإىل  املنتمية  بتلك  الأمر  
املتطور اأو تلك  التي ل تزال  يف 
اأن اجلزائر   بداية الدرب ، م�سريا 
اإحدى هذه  الدول  التي انتهجت  
منذ  الإعالمية   التعددية  طريق 
مطلع  الت�سعينات متاأثرة  يف ذلك 
التي  والتطورات  بامل�ستجدات  
مبداأ  فكر�ست   ، العامل  �سهدها 
حرية الراأي والتعبري يف د�ستورها 
املر�سوم  مبوجب   ال�سادر 
املوؤرخ    438  -96 رقم  الرئا�سي 

املعدل    1996 دي�سمرب   07 يف 
 06 يف  املوؤرخ   01  -16 بالقانون 
مار�س 2016  الذي ن�س يف املادة 
واإن�ساء  التعبري   على حريات    48
اجلمعيات  والجتماع  ، م�سمونه 

املواطن.

�سرورة حماية مبداأ قرينة 
الرباءة املكر�ض د�ستوريا

اختيار  اإن  املتحدث  ذات  واأو�سح   
يجد  املو�سوع  هذا  يف  الكتابة 
تربيره يف �رضورة حماية مبداأ  قرينة 
الرباءة  املكر�س د�ستوريا، بتقريب 
هم   ممن  القانونية  املفاهيم  بع�س 
بحاجة اإليها ، و�رضورة ن�رض الثقافة 
الإعالميني  اأو�ساط  يف  القانونية 
بدليل  يفتقدونها  ما  كثريا  الذين   ،
عند  يرتكبونها  التي  اجلرائم  
قال  فلقد    ، ملهامهم  مبا�رضتهم 
الكاتب اأنه هذا الكتاب هو حماولة  
قد  التي  الإعالم  مو�سوع  لدرا�سة 
والباحثني  للدار�سني   الباب  تفتح 
لإثرائه  و تعميما للفائدة  ، وبالتايل 
اإليه يف  التطرق   فمن خالل ما مت 
الإعالم  اأن  جليا   بداأ  الكتاب  هذا 
، وتطوره  يعد �رضورة يف املجتمع 
من  وذلك  الأخري   هذا  تطور  من 
منطلق اأنه جزء من البناء الجتماعي  
تكري�س حرية  وعليه فالبديل  عن 

الراأي والتعبري وتعزيز دور الإعالم  
الواقع  يف جت�سيد  هذه احلرية يف 
اأهم  الكاتب  ح�سب  تعد  والتي   ،
وتفعيل   العام   الراأي  لتكوين  و�سيلة 
م�ساركة املواطن  يف ت�سيري �سوؤونه 
هذه  اأن  �سليمان  فودي   موؤكدا   ،
احلرية لي�ست مطلقة فهي ت�ستدعي 
�سوابط  وقيود حتد من اإطالق هذه 
احلرية  ق�سد منع اإ�ساءة  ا�ستعمالها  
واحلريات  احلقوق  حلماية   وهذا 
اخلا�سة  احلياة  واحرتام  العامة 
لالأفراد  واملبادئ التي تقوم عليها 

ن التي من بينها مبداأ قرينة الرباءة 
املن�سو�س  غليه يف املادة 56 من 
اإدراك   وعليه فالبد من   ، الد�ستور 
عقد  مما   ن  احلماية  هذه  قيمة 
م�ساألة حتديد  جمال اعتبارها وحل 
الإعالم   يف  احلق  اعتداء  م�سكلة 
نظرا   الرباءة  قرينة   على احلق يف 
الإعالمية  التجربة  للحداثة  
بداية  يف  تعترب  التي  اجلزائرية  
بالتجارب  قورنت   ما  اإذا  الدرب 

الرائدة  يف هذا امليدان .    

الرتاث املغمور باملياه:

 �كت�ساف 23 مدفعا من �لفرتة �لعثمانية 
غرب �لعا�سمة

العا�سمة  باجلزائر  اأم�س  اأول  اأعلن   
عن  البحري  الوطني  العمومي  املتحف 
اكت�ساف »23 مدفعا من الفرتة العثمانية« 
البي�ساء  ال�سخرة  مبوقع  املياه   حتت 
غرب  )تيبازة(  ب�رض�سال  باحلمدانية 
ميناء  اأكرب  حاليا   ينجز  اأين  العا�سمة 

جتاري جزائري.
بوكاري  مقراين  املتحف  مديرة  وقالت 
اآمال يف اإطار معر�س بق�رض الثقافة حول 
ملوؤ�س�ستها  امليدانية  املعاينات  ح�سيلة 
اكت�سف  للمتحف  تابع  غو�س  فريق  اأن 
مدافع حديدية حتت  مياه موقع ال�سخرة 
البي�ساء »من نف�س ال�سكل واحلجم تقريبا« 
ويف عمق »ل يتجاوز  �ستة اأمتار ،  م�سيفة 
بوجود  علم  متحفها  اأن  املتحدثة   ذات 
هذه املدافع يف 2016 بتنبيه من ال�سكان 
الأثري يف  الرفع  عمليات  لتبداأ  املحليني 
»خطر«  من  اآنذاك  خماوف  و�سط   2018
اأ�سغال  امليناء اجلديد عليها والتي اأقرتها 

احلكومة نهاية 2015.

واأ�سار من جهته بن عودة جنيب حمافظ 
يف  م�سارك  وغوا�س  باملتحف  تراث 
هذه  عن  الك�سف  اأن  البحث   عملية 
العثمانية«  ل«الفرتة  تعود  التي  املدافع 
اأحد  قدمها  »معلومات   على  بناء  جاء 

ال�سكان املحليني«.
وا�ستطرد قائال اأن وظيفة املتحف حاليا 
اأو   املوقع  يف  �سواء  »حمايتها«  يف  تتمثل 
بعيدا  املياه  حتت  اآخر  موقع  اإىل  بنقلها 
من   اإخراجها  اأن  اعتبار  على  امليناء  عن 
اإ�سافة  وقتا«  »يتطلب  كلي  ب�سكل  البحر 

اإىل »نق�س الإمكانيات يف هذا املجال«.
وزير  قال  الكت�سافات  هذه  اإثر  وعلى 
عمليات  اأن  ميهوبي  عزالدين  الثقافة 
»�ست�سمل  املاء  حتت  الأثري  البحث  
اجلزائرية  املدن  من  العديد  م�ستقبال 
القدمية  مبوانئها  املعروفة  ال�ساحلية«  

ك�رض�سال والقالة وم�ستغامن.
على  القائمني  اأن  على  ميهوبي  واأكد 
جدا«  »متفهمون  اجلديد  امليناء  م�رضوع 

لطبيعة  املنطقة الرتاثية معربا عن »اأمله 
ووثوقه« يف الدعم الذي �ستقدمه البحرية  
اىل  بالنظر  املجال  هذا  يف  اجلزائرية 

»اإمكاناتها الكبرية جدا«.
الآثار  اإىل  اأخرى  جهة  من  الوزير  وعاد 
الأثري  حلن�س  عني  مبوقع  املكت�سفة 
ب�سطيف معلنا عن اكت�ساف »اآثار عظمية 
اأ�سبوع«  قبل  باملوقع  جديدة  حيوانية 
ولفتا اإىل اأن  هذا املوقع �سيكون »منطقة 
قبل  ملا  العلمي  للبحث  فقط  مفتوحة 
اجلزائر  من  باحثني  ومب�ساركة   التاريخ« 

وخارجها.
جزائريني  لباحثني  اأثرية  حفرية  وكانت 
نوفمرب  يف  نتائجها  عن  اأعلن  واأجانب 
املا�سي  قد ك�سفت اأن تاريخ هذا املوقع 
عام«  األف  واأربعمائة  »مليونني  اإىل  يعود 
موؤكدين اأنه  »ثاين اأقدم تواجد ب�رضي« يف 
الذي  اثيوبيا  يف  »قونا«  موقع  بعد  العامل 
األف  يعود  تاريخه اىل »مليونني و�ستمائة 

�سنة«.

مبقر زاوية �سيدي احلاج بولية تي�سم�سيلت

�فتتاح �لأيام �لأوىل حول �لتعريف 
بالتاريخ �لأمازيغي �لإ�سالمي باجلز�ئر

�سيدي  زاوية  مبقر  اأم�س  اأول  افتتحت 
برج  ببلدية  »املقطع«  مبنطقة  احلاج، 
الأيام  فعاليات  )تي�سم�سيلت(،  بونعامة 
الأوىل حول التعريف بالتاريخ الأمازيغي 
لدى  علم  ح�سبما  باجلزائر،  الإ�سالمي 

املنظمني.
-املنظمة  التظاهرة  هذه  وتت�سمن 
اإطار  يف  املذكورة  الزاوية  من  مببادرة 
»يناير«-  الأمازيغية  ال�سنة  راأ�س  اإحياء 
من  ال�سوء  ت�سلط  معار�س  اإقامة 
الدول  تاريخ  والكتب  املل�سقات  خالل 
الإ�سالمية باملغرب الأو�سط )اجلزائر( 
التي اأ�س�ست من قبل �سخ�سيات اأمازيغية 
ومنها الدولة الر�ستمية والدولة الزيانية، 
وكذا اأعالم جزائرية معروفة من اأ�سول 
اأمازيغية على غرار ال�سيخ عبد احلميد 
وال�سيخ احلداد، ح�سبما مت  بادي�س  ابن 

تو�سيحه خالل هذا ال�رضح الديني.
وي�سمل برنامج هذه التظاهرة التي تدوم 
�ستتناول  حما�رضات  تقدمي  اأيام  ثالثة 

تاريخ ال�سخ�سيات اجلزائرية الأمازيغية 
اإ�سالمية  التي �ساهمت يف تاأ�سي�س دول 
باملغرب الأو�سط، وكذا علماء اجلزائر 
من  واحلديث  الو�سيط  الع�رضين  يف 

تن�سيط اأ�ساتذة خمت�سني.
مدائح  تقدمي  باملنا�سبة  و�سيتم 
حول  م�سابقة  واإطالق  دينية  وابتهالت 
رواية  واأح�سن  �سعرية  ق�سيدة  اأح�سن 
اجلزائري،  الأمازيغي  املوروث  تتناول 

وفق ذات امل�سدر.
بهدف  التظاهرة  هذه  تنظيم  وياأتي 
اإبراز ثراء التاريخ الأمازيغي الإ�سالمي 
باجلزائر لفائدة ال�سباب وم�ساركة زوايا 
الولية يف اإحياء راأ�س ال�سنة الأمازيغية 

»يناير«.
الربنامج  اإطار  يف  كذلك  تندرج  كما 
�سيدي  زاوية  قبل  امل�سطر من  ال�سنوي 
املنا�سبات  لإحياء  الرامي  احلاج  علي 

الدينية والوطنية والعاملية.
ق.ث ق.ث 



�صم اخلفافي�ش م�صا�صة الدماء مفتاح 
جناة الكثريين من الأمرا�ش اخلطرية

جامعة  بقيادة  دويل  فريق  وجد 
م�صا�صة  اخلفافي�ش  اأن  كوينزالند 
املفتاح  حتمل  اأن  ميكن  الدماء 
من  ملجموعة  جديدة  لعالجات 
وك�صفت  الطبية اخلطرية  امل�صكالت 
هذه  �صموم  اأن  اجلديدة  الدرا�صة 
قريبا  ت�صتخدم  اأن  ميكن  اخلفافي�ش 
لعالج جمموعة من امل�صاكل ال�صحية 
القلب  ف�صل  ذلك  يف  مبا  اخلطرية، 
الباحثون  ووجد  الكلى  واأمرا�ش 
�صم  يف  الببتيدات  من  جديدة  طبقة 

اخلفافي�ش م�صا�صة الدماء.
ووفقا للفريق الدويل، فاإنه باالإمكان 
لعالج  الببتيدات  هذه  ا�صتخدام 
ارتفاع  بينها  احلاالت،  من  جمموعة 
واأمرا�ش  القلب  وف�صل  الدم  �صغط 
وقال  وغريها  واحلروق  القلب 
�صارك  الذي  فراي،  بريان  الدكتور 
هي  »الببتيدات  اإن  الدرا�صة،  يف 
املرتبط  الببتيد  من  متحولة  اأ�صكال 
بجني الكال�صيتونني )CGRP(، الذي 
االأوعية  لتهدئة  اأج�صامنا  ت�صتخدمه 
الدموية«واأ�صاف فراي اأن »الببتيدات 
انتقائية  اخلفافي�ش  من  املاأخوذة 
طريقة  يف  عادي  غري  نحو  على 
من  فائدة  اأكرث  يجعلها  ما  عملها، 

الناحية العالجية من الببتيد املرتبط 
بجني الكال�صيتونني )CGRP(، حيث 

اأن لها اآثارا جانبية اأقل«.
املحتمل  »من  قائال:  فراي  وتابع 
عالج  يف  االأطباء  هذا  ي�صاعد  اأن 
التي  اال�صطرابات  من  جمموعة 
االأوعية  يف  مرتفعا  �صغطا  تظهر 
من  يتمكن  قد  اأو  ال�صغرية،  الدموية 
االأن�صجة  اإىل  الدم  تدفق  حت�صني 

التالفة اأو املزروعة على غرار ترقيع 
اجللد«.

النتائج  هذه  اأن  من  الرغم  وعلى 
اأن  اإال  هامة،  طبية  خطوة  تعد 
�صعوبات  بالفعل  يواجهون  الباحثني 
م�صا�صة  اخلفافي�ش  اإىل  الو�صول  يف 
بقوله:  الدكتور فراي  واأو�صح  الدماء 
اإىل  الو�صول  باإمكاننا  يعد  »مل 
يف  احليوانات  لهذه  االأ�صلي  املوقع 

املنطقة  اأن  علمنا  الأننا  املك�صيك، 
مهربي  قبل  من  عليها  اال�صتيالء  مت 
اإىل  »�صن�صطر  م�صيفا:  املخدرات«. 
جديدة  ميدانية  مواقع  على  العثور 
ذلك،  نفعل  اأن  ومبجرد  للعمل،  اآمنة 
للعثور  ال�صحيح  امل�صار  �صنكون على 
على اختالفات جديدة يف الببتيدات 
والعقاقري املحتملة، ما ي�صاعد على 

اإنقاذ العديد من االأرواح«.  
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التغذية ال�صليمة

التغذية ال�سليمة ل تعني احلرمان من 
ل من الطعام اأو تناول هذا  اأي �سنف ُمف�سَّ

ف اأو اتباع نظام غذائي  الأخري بتق�سُّ
ي  �سارم، بل هي ت�ستهدف نظام حياة �سِحّ

ق التغذية ال�سليمة من خالل  و�سليم. تتحَقّ
عدم الإغفال عن تناول وجبة الفطور 

كل �سباح، على اأن ت�سَمّ الن�سويات )اخلبز 
( والربوتني )الأجبان والألبان(  الأ�سمر، مثالاً
ة )الزيتون اأو زت الزيتون(  والدهون ال�سحَيّ

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

والتخفيف من ا�ستهالك امللح والأطعمة 
ة به، مثل: املعَلّبات واملخَلّالت. ومن  الغنَيّ
ال�سروي حتديد وقت يومّي للريا�سة، مع 

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

العطالت، ولكن مع جتُنّب ال�سهر لوقت 
ر من الليل وال�ستيقاظ يف منت�سف  متاأِخّ

النهار.

 �صرطان املعدة... هذه 
هي البكترييا امل�ص�ؤولة عنه

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

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

االأمر اإىل االإ�صابة ب�رسطان املعدة.
ويتم ت�صخي�ش ما بني 6 اآالف اإىل 7 اآالف �صخ�ش �صنوياً 
باأمرا�ش �رسطان املعدة،، يف فرن�صا وحدها على �صبيل 

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

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

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

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

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

املعدة واالإ�صابة مبر�ش ال�رسطان قوية متاماً مثل 
العالقة بني التدخني واالإ�صابة مبر�ش �رسطان الرئة«، 

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

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

 امل�صادات احلي�ية
 تق�صي على اجلرث�مة

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

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

امل�صادات احليوية يق�صي اأي�صاً على االلتهاب ال�صطحي 
للمعدة ومعظم التهابات املعدة، االأمر الذي مينع االإ�صابة 

ب�رسطان املعدة«.
وين�صح يف حاالت االإ�صابة بالقرحة اأو االثني ع�رس، وع�رس 

اله�صم املزمن دون �صبب وا�صح اأو يف حاالت االأنيميا ب�صبب 
فقر احلديد اأو نق�ش فيتامني بي B12 دون �صبب ظاهر 

بالتوجه اإىل التنظري. 

ال�صتيقاظ املنتظم من الن�م ليال يعر�ش حياتك للخطر!

ما اأ�صباب تزايد �صرطان الرئة بني الن�صاء ح�صرا؟

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

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

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

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

بالرجفان االأذيني.

ن�صبة  ولكن  التدخني،  مع  وثيق  ب�صكل  الرئة  �رسطان  يرتبط 
بينما  الن�صاء،  اأو�صاط  بني  ملحوظ  ب�صكل  ارتفعت  به  االإ�صابة 
امل�صابات  الن�صاء  اأعداد  وتزداد  الرجال  عند  �صنويا  ترتاجع 
اأعداد  تتناق�ش  حني  يف  �صنويا،   %27 بن�صبة  الرئة  ب�رسطان 

الرجال امل�صابني يف كل عام.
االإ�صابة  ن�صب  تفاوت  حول  دقيقا  تف�صريا  العلماء  ميلك  وال 
احلم�ش  تاأثر  اإىل  غالبا  ال�صبب  يرجعون  لكنهم  اجلن�صني،  بني 
النووي لدى االإناث ب�صكل اأكرب واأو�صع مبكونات احرتاق التبغ، 
بع�ش  يرجع  وكذلك  للذكور  النووي  احلم�ش  مع  باملقارنة 
القرن  يف  املدخنات  الن�صاء  اأعداد  ازدياد  اإىل  ال�صبب  العلماء 
يزداد  الع�رسين، حيث  القرن  مع  باملقارنة  والع�رسين  احلادي 
عدد املدخنات طردا مع درجة امل�صاواة بني اجلن�صني يف اأي 
جمتمع. ومبعنى اآخر، كلما كان دور املراأة معززا يف جمتمعها، 

ارتفعت ن�صبة املدخنات يف ذلك املجتمع. كما نالحظ اليوم يف عديد من الدول تقارب ن�صب املدخنني بني اجلن�صني، ففي الواليات املتحدة يدخن 22% من الرجال 
و15% من الن�صاء. اأما يف اأ�صرتاليا فتبلغ الن�صبة 19% للذكور و13% بني االإناث. ويعترب �رسطان الرئة اأكرث ال�رسطانات انت�صارا، اإذ ي�صاب به حوايل 1.8 مليون �صخ�ش يف 

كل عام، 58% من احلاالت تظهر يف الدول النامية. كما ي�صاب به 230 األف �صخ�ش �صنويا، يف الواليات املتحدة منفردة. 

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

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

االألعاب الريا�صية الثقيلة.



يُعاد  عندما  الكالَم  اأن  �شك  ال 
بع�ض  منه  يح�شل  قد  ويتكرر، 
امللَل، اإال القراآن؛ فاإنه ال يخلَق 
حتى  والتناول،  الرد  كرثة  على 
اإن القارئ احل�شيف الذي يقراأ 
ٍن،  ومتُعّ بتدبر  الكرمي  القراآن 
اأمام  قراءة  كل  يف  اأنه  يُح�ض 
َفهٍم جديٍد مل ياألَفه من قبُل يف 

قراءاته ال�شابقة.
فالن�ض  ذلك،  يف  عجب  وال 
الب�رش  و�شع  من  لي�ض  القراآين 
الذي حتتمل مو�شوعاته اخلطاأ 
وال�شواب، واال�شتقامة والِعوج، 
ا�شتحالة  اأ�شباب  اأهم  من  واإن 
الطعن يف هذا القراآن: ا�شتقامة 
عن  ناهيك  وداللًة،  لفًظا  ن�شه 
اإعجازه اللغوي والبياين املذهل 
الذي اأفَحم عند نزوله قوًما هم 

اأهل الف�شاحة والبيان.

الدامغة،  احلقيقة  هذه  ولعل 
ها فطاحُل ُف�شحاء  هي ما اأقَرّ
ونحويي وبُلغاء العرب على مِرّ 
خت يف املرتاكم  االأجيال، فرت�َشّ
من الثقافة العربية االإ�شالمية، 
ال  مطلقة،  يقينية  كبديهية 
طارئ  عاء  اِدّ اأي  اأمام  تتزلزل 
بات  ما  �شيما  ال  لها،  مناق�ض 
باملناهج  اليوم  منها  يُعَرُف 

التفكيكية الهدامة.
بكتاب  حقيٌق  فاإنه  ولذلك 
التامة،  باال�شتقامة  مو�شوف 
ه لفًظا  والِقيَميَّة املطلقة يف ن�شِّ
وم�شموًنا - اأن يُحَمد اهلل تعاىل 
يقول  حيث  اإنزاله؛  على  نف�ُشه 
�شورَة  م�شتفتًحا  ذلك  تعاىل يف 
ِ الَِّذي اأَنَْزَل  ْمُد هلِلَّ الكهف: ﴿ احْلَ
يَْجَعْل  َومَلْ  الِْكتَاَب  َعبِْدِه  َعلَى 
بَاأْ�ًشا  ِليُنِْذَر  َقِيًّما   * ِعَوًجا  لَُه 

�َشِديًدا ﴿ ]الكهف: 1، 2[.
وهكذا تاأتي ِقيَميَّتُه وا�شتقامتُه 
التناق�ض  نفي  يف  متثَّلت  التي 
عن األفاظه ومعانيها من جميع 
التناق�ض من  اإن  الوجوه؛ حيث 
اإخباًرا  الب�رش؛  كالم  عيوب 
مبا�رًشا من اهلل تعاىل: ﴿ ُقْراآًنا 
َعَرِبًيّا َغْيَ ِذي ِعَوٍج ﴿ ]الزمر: 
28[، ﴿ َولَْو َكاَن ِمْن ِعنِْد َغْيِ 
َكِثًيا  اْخِتاَلًفا  ِفيِه  لََوَجُدوا   ِ اهلَلّ
ليكون  82[؛  ]الن�شاء:   ﴿
القراآن الكرمي بهذه اال�شتقامة 
وق�شًطا  عداًل  كاماًل  التامة 
به؛  اأخرب  ما  كل  يف  و�شدًقا 
اأن  من  منا�ض عندئذ  حيث ال 
اأَاَل ِبِذْكِر  تطمئن له القلوب: ﴿ 
]الرعد:  الُْقلُوُب ﴿  تَْطَمِئُنّ   ِ اهلَلّ
اإمياًنا  به  وتزداد   ،]28

وت�شديًقا.

ا غري ذي ِعَوج قر�آًنا عربًيّ
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نيات ينبغي ��ست�سحابها 
قبل دخول رم�سان 

يف �شحيح م�شلم عن اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه 
يف احلديث القد�شي ) اإذا حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�شنة فاأنا اكتبها له ح�شنة ( 
ومن النيات املطلوبة يف هذا ال�شهر :

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية التوبة ال�شادقة من جميع الذنوب ال�شالفة 

.3. نية اأن يكون هذا ال�شهر بداية انطالقة 
للخي والعمل ال�شالح واإىل االأبد باإذن اهلل .

4. نية ك�شب اأكرب قدر ممكن من احل�شنات يف 
هذا ال�شهر ففيه ت�شاعف االأجور والثواب .
5. نية ت�شحيح ال�شلوك واخللق واملعاملة 

احل�شنة جلميع النا�ض .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رشه بني النا�ض 

م�شتغاًل روحانية هذا ال�شهر .
7. نية و�شع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة 

واجلدية باالإلتزام به .

حديث �لعارفني
التقى رجل باأحد العارفني باهلل و �شاأله الن�شيحة 

، فقال له عليك بخم�ض :
ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل 
، ثم ذكر اهلل . فقلت : هذه واحدة .فقال : بل 
خم�ض .قلت : كيف ؟! فقال : االأوىل فتح ، و 

الثانية �رشح ، و الثالثة طرح ، و الرابعة امتحان 
و جرح ، و اخلام�شة ر�شا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : االأوىل : لوال اأن فتح لك الباب ، ما�شممت 

رائحة الذكر ، وال لنف�شك طاب..
و الثانية : لوال اأن �رشح �شدرك بالو�شال ، مادام 
لك الذكر فى دالل.. والثالثة : لوال اأن طرح عنك 

االأ�شغال ، ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و 
الرابعة : لوال اأن جرحك و امتحنك بذكر زالتك 
، لدخل لك ال�شيطان من باب العجب بوارداتك ، 

ِفيت من اآفاتك.. و ملا �شَ
و اخلام�شة : ر�شي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأبواباً من اليقني فى ح�رشته.. فتعجبت ...!
فقال يل : التتعجب فاإن مل حتظ باخلم�ض ، 

ماُكتبَت من الذاكرين يف الرم�ض...
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�شكرك..

�لتوبة و�ال�ستغفار يف �لقر�آن �لكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

واال�شتغفار يف اآيات عديدة، و�شور 
خمتلفة، وبيان ف�شل اهلل - �شبحانه - يف 

َقبول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب 
امل�شتغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رش جميًعا اآدم - عليه 
ال�شالم - فع�شى اأمر ربه، باإغواٍء 

من ال�شيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �شاأن كل الب�رش، يذنبون �شاعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�شتغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�شيطان، 

ويرحم االإن�شان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�شمل جموَع التائبني ب�شدق واإخال�ض، 
ولوالها لفَقَد االإن�شان االأمل يف رحمة 

اهلل، وا�شتمراأ الذنوب، وظل �شائًرا 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه االأجل 

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌض من رحمة اهلل، 

ال ير�شاهم اهلل، ومن ثم كانت االآية 
اجلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْشَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِشِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ اَل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
﴿ ]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 

واال�شتغفار التي تهُبّ منها ن�شمات 
رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 

االأمل يف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 
بل واإبدال الذنوب ح�شنات للتائبني 
ال�شادقني يف توبتهم؛ ﴿ اإِاَلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �شَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َشِيّئَاِتِهْم َح�َشنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

�لل�ص ور�بعة �لعدوية

ح�سن �لظن وح�سن �لعمل
 

دخل ل�ض ي�رشق ال�شيدة رابعه العدوية ر�شى اهلل 
عنها فنظر فى بيتها ميينا و�شماال فلم يجد �شيئا 

�شوى ) اإبريق (  فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا 
اإن كنت من ال�شطار فال تخرج اإال ب�شئ 

فقال : مل اأجد فى بيتك �شئ 
قالت له : يا م�شكني خذ هذا االأبريق .... وتو�شاأ 
وادخل هذه احلجرة و�شل ركعتني ملوالك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�شالة رفعت ال�شيدة رابعه يدها 

بالدعاء وقالت : �شيدى وموالى هذا عبدك قد اأتى 
اإىل داري

فلم يجد �شيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه 
من ف�شلك وثوابك فلما فرغ من �شالته وجد 

ال�شارق فى قلبه لذه غريبه نحو العبادة والقرب 
من اهلل  فظل ي�شلى من الع�شاء حتى وقت ال�شحر 

ودخلت عليه ال�شيد رابعه فوجدته �شاجدا ... فلما 
اأنهى �شالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال 

بخي فقد جرب اهلل ك�رشى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�شيا من دارها �شاكرا 

ل�شنيعها 
فرفعت ال�شيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : 

اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �شاعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�شعة بني يديك اأترى 

تقبلنى ؟؟!!
فنوديت فى �رشها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�شببك 

قربناه

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

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

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

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

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

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

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

املدمرة للف�سل والآثار املدمرة للنجاح من 
غرور ون�سبة الف�سل اإىل غري اهلل عز وجل
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مدحت �شالح يطرح "عليك 
اإح�شا�س"

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

واإخراج يا�رش اليا�رشي.

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

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

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

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

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

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

.EDI اإخراج

مب�ساركة حميدو ،نورية و�سمرية براهمية، اأجراد يوغرطة

اإحياء يناير 2969 يف العديد من 
مناطق فرن�شا

احتفلت اجلالية الوطنية املقيمة بفرن�سا بيناير، راأ�س ال�سنة المازيغية، الذي يعترب عيدا وطنيا جزائريا 
يحتفل به يف 12 يناير، و  هذا عرب القن�سليات ال18 املوجودة يف خمتلف مناطق فرن�سا.

وعالوة على احلفالت املو�شيقية 
اجلالية  اأفراد  لفائدة  نظمت  التي 
�شكل  بفرن�شا،  املقيمة  الوطنية  
تاأكيد  الإعادة  فر�شة  يناير  عيد 
جذورها   عرب  الوطنية  الهوية 
لم   عحُ ح�شبما  العريقة،  و  العميقة 
القن�شليات  لدى  اأم�ش  اأول  به 

اجلزائرية.
القن�شليات  بع�ش  كانت  واإذا 
ال�شبت  اليوم  بهذا  احتفلت  قد 
اأخرى  املا�شي، هناك  قن�شليات 
القن�شلية  غرار  على  �شتحييه  
جتمع  مع   بال�رشاكة  لليل،  العامة 
تنظم  التي  ليل  منطقة  جمعيات 
التي  الفنية  الفرقة  ا�شتعرا�شا مع 
براهمية،  و�شمرية  نورية  ت�شم 

اأجراد يوغرطة.
القن�شلية  قامت  فرن�شا  وبجنوب 
ال�شبت  يوم  ملر�شيليا  العامة 
اجلالية  افراد  بدعوة   املا�شي 
دائرتها  يف  املقيمة  الوطنية 
حل�شور �شهرة مو�شيقية �شين�شطها  
ال�شاب  و  كمال  ال�شاب  الفنانون 
كالو�ش  و  زينو  ال�شاب  و  مراد 
�شفيان  و  ليلى   و  �شايل  و  براهيم 

يف جو بهيج.
قامت  فرن�شا،  بجنوب  ودائما 
برنامج  بتقدمي  تولوز  قن�شلية 
ي�شم  املا�شي  ال�شبت   يوم  ثري 
االأزياء  و  احللي  و  لل�شور  معر�شا 
عرو�ش  اىل  ا�شافة  االأمازيغية 
م�شورة عن  زيت الزيتون انطالقا 
كما  االنتاج.  غاية  اىل  اجلني  من 
الفنان  باملجاهد   اال�شادة  متت 
حا�رشا  كان  الذي  يحيتان  اأكلي 

باحلفل.
وبالن�شبة لقن�شلية ني�ش متت دعوة 
االحد  يوم  اجلزائرية  اجلالية 
الفرحة  اأجواء  لتقا�شم  املا�شي 
الفنان  و  رينا«  مع فرقة »دي جي 

حميدو.
العامة  القن�شلية  اأحيت  كما   
بح�شور  اليوم  بليون هذا  للجزائر 
 600 )حوايل  غفري   جمهور 
عبد  العام  القن�شل  و  �شخ�ش( 

باأهمية  ذكر  الذي  �رشاي  الكرمي 
لل�شعب  بالن�شبة  احلدث   هذا 
الذي حقق  بالتقدم  و  اجلزائري، 
االمازيغية  اللغة  تعميم  �شالح  يف 
الذي  التاريخي  القرار  اأن  وقال 
عبد  اجلمهورية  رئي�ش  اتخذه 
يناير  لرت�شيم   بوتفليقة  العزيز 
عيدا وطنيا يعترب تكري�شا لتن�شيق 

الوحدة الوطنية.
منطقة  ميزت  االجواء  ونف�ش 
بونتواز حيث نظمت القن�شلية يوم 
ال�شبت املا�شي  معر�شا للفنون و 
و  االمازيغية  التقليدية  االزياء 
كذلك منطقة بوبيني حيث نظمت  
املا�شي  ال�شبت  يوم  القن�شلية 
مو�شيقي  بحفل  مرفوقا  ع�شاء 
اجلالية  من  فردا   450 ح�رشه 
تطرق  احلفل  خالل  و  الوطنية. 
القن�شل ما�شايل حممود اإىل البعد 

الثقايف و الل�شاين ليناير .
ويف باري�ش يجدر التذكري ان اإحياء 
املا�شي  ال�شبت  يف  جرى  يناير 
اجلزائر  �شفارة  يف  بكوربوفوا 
»او  جمعية  مع  بال�رشاكة  بفرن�شا 

فيل دي كولتور«.

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

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

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

الربنامج �شتعر�ش قريبا.

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

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

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

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

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

ل�شنوات.

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

وتوزيع مو�شيقى اأحمد بكر،

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

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

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

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

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

التي ت�شمع وال تن�شى.

املغني الفل�شطيني اأحمد بكر ي�شدر جديده "مغرورة اأنتي"
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كليا اجلديدة   "Explorer" تطلق  "فورد" 

م�ؤخرا  ف�رد  �رشكة  ا�ضتعر�ضت 
�ضيارات  من  من�ذج  اأحدث 
الدفع  رباعية   "Explorer"
اجلديد  النم�ذج  وجاء  ال�ضهرية 
�ضملت  جذرية  بتعديالت  لل�ضيارة 
وال�اجهة  اخلارجي  الت�ضميم 

اأ�ضبحت  التي  والأ�ض�اء  الأمامية 
عن  ف�ضال  ع�رشية،  واأكرث  اأ�ضغر 
اإىل  اأ�ضيف  الذي  اله�ائي  اجلناح 
لزيادة  للمركبة،  اخللفي  اجلزء 

ثباتها على ال�رشعات الكبرية.
اأما من الداخل، فاأتت قمرة ال�ضيارة 

ركاب،   7 اأو   5 لـ  تت�ضع  مبقاعد 
مزودة  متط�رة  قيادة  وواجهة 
متن�عة  باأزرار  ومق�د  ب�ضا�ضتني، 
للتحكم بالعديد من مزايا املركبة، 
للمقاعد  وت�ضخني  تكييف  واأنظمة 

والزجاج الأمامي واخللفي.

املركبة  هذه  "ف�رد"  زودت  كما 
 6 بـ   "EcoBoost" مبحركات 
و400   370 وعزم  اأ�ضط�انات، 
اأوت�ماتيكية  �رشعة  وعلب  ح�ضان، 

بع�رش مراحل.

مازدا تعدل بيك اآب "BT-50" ال�سهرية

ن�سائح ذهبية لقيادة الدراجة 
النارية يف ال�سيف

اجتذاب جيل  قررت �رشكة مازدا 
"بيك  �ضيارات  ع�ضاق  من  جديد 
اآب" بطرح ن�ضخ مط�رة من �ضيارات 
التعديالت  و�ضملت   ."50-BT"
املظهر  اجلديد  اآب  البيك  على 
اخلارجي للهيكل الذي اأ�ضبح اأكرث 
مقدمة  ت�ضبه  مبقدمة  ان�ضيابية 
 "9-  CX"و  "5-CX" �ضيارات 
ال�ضن�ات  يف  مازدا  طرحتها  التي 
التعديالت  طالت  كما  الأخرية. 
اأ�ضبحت  التي  ال�ضيارة  مق�ض�رة 
اأو�ضع واأكرث ع�رشية بف�ضل اأنظمة 

وال�ضا�ضات  احلديثة  امل�لتيميديا 
التي تعمل باللم�س، والقادرة على 
 Apple نظامي  مع  الت�ا�ضل 
 ،Android Autoو CarPlay
على  امل�ج�دة  التحكم  واأنظمة 
ال�ضيارة  ن�ضخة  و�ضتزود  املق�د، 
الأ�ضرتالية  لل�ض�ق  املخ�ض�ضة 
مبحركات  والآ�ضي�ية  والأمريكية 
  2.2 و�ضعة  اأ�ضط�انات   4 بـ  ديزل 
لرت وعزم 375 ح�ضانا، وحمركات 
وعزم  لرت   3.2 ب�ضعة  اأق�ى  ديزل 

470 ح�ضانا.

نادي  ين�ضح  ال�ضع�بات  مل�اجهة 
الأملاين   ADAC ال�ضيارات 
بارتداء  النارية  الدراجات  قائدي 
املخ�ض�ضة  ال�اقية  املالب�س 
اأن  من  حمذراً  ال�ضيف،  لف�ضل 
قائد  يعر�س  قد  عنها  التخلي 
ل�ضحجات  النارية  الدراجة 
يف  العظام  يف  ك�ض�ر  اأو  خطرية 
واأ�ضار  ما.  حلادث  التعر�س  حال 
اخل�ذات  اأن  اإىل  الأملان  اخلرباء 
الكاملة لل�جه ذات الته�ية اجليدة 
ت�ضمن تربيد منطقة الراأ�س حتى 
العالية،  احلرارة  درجات  ظل  يف 
اخل�ذة  على  العتماد  ميكن  كما 
ف�ضل  يف  لها  كبديل  املفت�حة 
ال�ضيف. ويتعني على قائد الدراجة 
القيادة  يف  الذروة  �ضاعات  جتنب 
عام  وب�جه  بعيدة.  مل�ضافات 

تك�ن القيادة اأكرث متعة يف فرتات 
ال�ضباح وامل�ضاء، مع مراعاة اأخذ 
اأو  �ضاعة  كل  كافية  راحة  فرتات 
�ضاعتني، وفيها يتم خلع املالب�س 
بالتربيد.  للج�ضم  لل�ضماح  ال�اقية 
فرتات  يف  املهمة  الأم�ر  ومن 
الراحة �رشب املاء بكميات كافية، 
الد�ضمة  ال�جبات  عن  والبتعاد 
اخل�رشوات  بتناول  وا�ضتبدالها 
والفاكهة.  ومن ناحية اأخرى، لبد 
لتحمل  جاهزة  الدراجة  تك�ن  اأن 
دراجات احلرارة العالية، مع العلم 
باأن امل�ضاكل يف هذه احلالة عادة 
ما حتدث مع امل�ديالت املعتمدة 
على نظام التربيد باله�اء. ويراعى 
اأو  الت�قف  عند  املحرك  اإيقاف 
املروري  الزدحام  يف  النتظار 

ملنع زيادة حرارة املحرك.

Blazer سيفروليه تقدم املوديل اجلديد من�

ك�ضفت �رشكة �ضيفروليه عن امل�ديل 
 ،Blazer اأيق�نتها  من  اجلديد 
من  املت��ضطة  للفئة  تنتمي  التي 
متعددة  الريا�ضية  امل�ديالت 

واأو�ضحت   .SUV الأغرا�س 
�ضيارتها  اأن  الأمريكية  ال�رشكة 
حمرك  لها  يت�فر  اجلديدة 
رباعي الأ�ضط�انات �ضعة 5ر2 لرت 

ني�تن  و255  ح�ضان   193 وبق�ة 
الأق�ضى،  الدوران  لعزم  مرت 
�ضدا�ضي  حمرك  اإىل  بالإ�ضافة 
 305 بق�ة   V6 الأ�ضط�انات 
وتنتقل  ني�تن مرت.  ح�ضان/365 
الدفع  عجالت  اإىل  الق�ة  هذه 
من  اأت�ماتيكي  حركة  ناقل  عرب 
جه�د  وتت�ضافر  �رشعات،   9
الدفع  نظام  مع  املحركات 

الأمامي اأو الرباعي.
التي  اجلديدة،  ال�ضيارة  وتزخر 
لرتا   1818 اإىل  ي�ضل  ملا  ت�ضع 
�ضبل  من  بالعديد  احلم�لة،  من 
البان�رامي  ال�ضقف  مثل  الراحة، 
للتدفئة  القابل  املتحرك واملق�د 
والته�ية  التدفئة  ووظيفتي 

عن  ف�ضال  الأمامية،  للمقاعد 
ب��ضة   8 قيا�س  اللم�ضية  ال�ضا�ضة 
امللتيميديا  بنظام  اخلا�ضة 
اأبل كاربالي  املت�افق مع نظامي 
اأوت�. كما تقدم ال�ضيارة  واأندرويد 
الال�ضلكي  اله�اتف  �ضحن  نظام 
لل�ضيارة  USB. ويت�فر  و6 منافذ 
�ضمن  ب��ضة   18 قيا�س  عجالت 
باقات التجهيز القيا�ضي وعجالت 
باقة  �ضمن  ب��ضة   21 قيا�س 
واأعلنت  الختيارية.  التجهيزات 
ال�ضيارة  اإطالق  عن  �ضيفروليه 
 2019 مطلع  اجلديدة   Blazer
لتتخذ م�قعاً و�ضطاً بني امل�ديلني 
غري   ،Traverse و   Equinox

اأنها مل تك�ضف بعد عن الأ�ضعار.

تدابري مهمة عند ال�سفر بال�سيارة
مع اقرتاب م��ضم ال�ضيف والإجازات اأ�ضارت منظمة الفح�س الفني "ديكرا" اإىل اأنه يتعني 
على اأ�ضحاب ال�ضيارات م�اءمة طريقة القيادة وجتهيزات الإ�ضاءة عند النطالق بال�ضيارة 
املحملة بالكامل. واأو�ضحت املنظمة الأملانية اأنه عند القيادة يف الليل يتغري مدى اإ�ضاءة 
الك�ضافات، نظراً لأن حم�لة �ضندوق الأمتعة جتعل ال�ضيارة تنخف�س من اخللف، وبالتايل 
قد تر�ضل الك�ضافات اإ�ضاءتها لأعلى، وه� ما ي�ؤدي اإىل خطر اإبهار ال�ضيارات القادمة يف 
الجتاه املقابل. واأ�ضاف اخلرباء الأملان اأن اأداء املكابح يتغري يف حالة ال�ضيارات املحملة 
بالكامل، كما اأن عمليات جتاوز املركبات الأخرى ت�ضتغرق وقتا اأط�ل، مع �رشورة مراعاة 

تغري اأداء ال�ضيارة عند اجتياز املنعطفات.
الأ�ضياء  و�ضع  مع  الإمكان،  قدر  الأ�ضفل  الثقيلة يف  الأ�ضياء  ب��ضع  ين�ضح اخلرباء  ولذلك 
عند  لالنقالب  وتتعر�س  ال�ضيارة  ثقل  مركز  يرتفع  ل  ال�ضقف حتى  �ضندوق  اخلفيفة يف 

اجتياز املنعطفات.

ك�ضفت �رشكة ماكالرين النقاب عن 
التي  اجلديدة،   600LT اأيق�نتها 

.Sport Series تنتمي ل�ضل�ضلة
الربيطانية  ال�رشكة  واأو�ضحت 
اجلديدة   600LT ال�ضيارة  اأن 
�ضباقات  �ضيارة  من  م�ضت�حاة 

 GTR الأ�ضط�رية   1 الف�رم�ل 
اأ�ضا�س  على  وتق�م   ،Longtail

الأيق�نة 570 الك�بيه.
اجلديدة   600LT ال�ضيارة  وتعتمد 
 V8 ترب�  حمرك  �ض�اعد  على 
 441 بق�ة  يزاأر  لرت  8ر3  �ضعة 

كيل�وات/600 ح�ضان، يف حني يبلغ 
ني�تن   620 الأق�ضى  الدوران  عزم 
الهائلة  الق�ة  هذه  وبف�ضل  مرت 
اجلديدة   600LT ال�ضيارة  تنطلق 
من الثبات اإىل �رشعة 100 كلم/�س 
يف  تقريبا،  ث�ان   3 من  اأقل  يف 

على  الق�ض�ى  �رشعتها  تقف  حني 
املقرر  ومن  كلم/�س   330 اأعتاب 
اأيق�نتها  ماكالرين  تطلق  اأن 
يف  بالأ�ض�اق  اجلديدة   600LT
املقبل،  الأول(  اأكت�بر)ت�رشين 

ب�ضعر يبداأ من 230 األف ي�رو.

ماكالرين تك�سف النقاب عن �سيارتها اجلديدة

تدر�س ال�ستحواذ على فيات كراي�سلر

هيونداي ت�سبح اأكرب �سركة 
�سيارات بالعامل

عن  جمددا  الإ�ضاعات  تناقلت 
هي�نداي  بني  حمتمل  اندماج 
�رشحت  حيث  كراي�ضلر،  وفيات 
 Asia Times جلريدة  م�ضادر 
لهي�نداي  التنفيذي  الرئي�س  اأن 
يراقب  ك�،  م�جن  ت�ض�جن  م�ت�ر، 
كثب  عن  كراي�ضلر  فيات  اأ�ضهم 
من  كافية  وي�ضتهدف �رشاء ح�ضة 
ال�رشكة  على  لال�ضتح�اذ  الأ�ضهم 
مارت�ضي�ين  �ضريجي�  مغادرة  قبل 
اإغراء  ه�  الهدف  القادم.  العام 
مع  بالندماج  كراي�ضلر  فيات 
مغادرة  وقت  يف  هي�نداي 
الأهم  مارت�ضي�ين وخ�اء املن�ضب 
لل�رشكة، خا�ضة واأن رئي�س جمل�س 
عري  اإلكان  ج�ن  احلايل  الإدارة 
لل�رشكة  التنفيذية  بالإدارة  مهتم 
بنف�ضه. هي�نداي قد تك�ن �رشيكا 
باعتبار  كراي�ضلر،  لفيات  جيدا 
املنطقة  يف  �ضعيفة  الأخرية  اأن 
الرئي�ضي  املركز  وهي  الآ�ضي�ية، 
ملبيعات هي�نداي، بينما قد ت�ضهل 

ال�ليات  بني  حرة  جتارة  اتفاقية 
املتحدة وك�ريا اجلن�بية عمليات 

نقل امل�ديالت بني الدولتني.
مارت�ضي�ين،  �ضريجي�  ان  ويُذكر 
الرئي�س التنفيذي لفيات كراي�ضلر، 
يف  رغبته  عن  املا�ضي  يف  عرب 
حيث  اأخرى،  �رشكة  مع  الندماج 
عر�س �ضفقة اندماج على جرنال 
حاول  كما  جناح،  بغري  م�ت�رز 
بيج�- مثل  اأخرى  �رشكات  مع 
لذا  �ضينية،  و�رشكات  �ضيرتوين 
الأمر ممكن بالتاأكيد العام القادم. 
اجلدير بالذكر اأن جمم�عة فيات 
جيب  عالمات  متتلك  كراي�ضلر 
ورام ودودج وكراي�ضلر وفيات واألفا 
يف  ولن�ضيا،  ومازيراتي  رومي� 
حني اأن جمم�عة هي�نداي متتلك 
واإذا  وجيني�ضي�س،  وكيا  هي�نداي 
بينهما،  بالفعل  اندماج  حدث  ما 
�رشكة  اأكرب  لإن�ضاء  ذلك  �ضي�ؤدي 
العامل مببيعات 11.5  �ضيارات يف 

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

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

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

 »Matrix« �رشكة  طرحت 
من  الثاين  اجليل  الأمريكية 
�شاعاتها القادرة على �شحن 
حرارة  طريق  عن  نف�شها 
اجل�شم وزودت ال�رشكة هذه 
للماء  مقاوم  بهيكل  ال�شاعة 
ونظام  وال�شدمات،  والغبار 
املواقع،  لتحديد   »GPS«

لقيا�س  وم�شت�شعرات 
امل�شتخدم  قلب  نب�شات 
ج�شمه،  حرارة  ودرجة 
كعدد  ن�شاطه  ومعدلت 
مي�شيها  التي  اخلطوات 
نومه  �شاعات  وعدد  يوميا 
ال�شاعة،  هذه  يف  والأبرز 
كما  لل�شحن  حتتاج  ل  اأنها 

التقليدية،  الذكية  ال�شاعات 
عرب  نف�شها  ت�شحن  بل 
من  ت�شتمدها  التي  الطاقة 
وحتول  امل�شتخدم،  ج�شم 
طاقة  اإىل  احلرارية  الطاقة 

كهربائية.
تتوافق  كما 
 »P o w e r W a t c h «

 Apple« تطبيقات  مع 
 Google»و  »Health
بالهواتف  وتت�شل   ،»Fit
عرب  الذكية  والأجهزة 
من  وميكن  البلوتوث، 
اإجراء  اأو  ا�شتقبال  خاللها 
فـ  �شعرها  اأما  املكاملات. 

199 دولرا فقط.
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»Matrix« تطرح �ساعة ذكية ال 
حتتاج لل�سحن!

�أبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

حول بر�ءة �خرت�ع �آي فون
قررت اأبل و�شام�شونغ ت�شوية ودية خلالف م�شتمر بينهما منذ �شبع 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ملونة م�شفوفة على ال�شا�شة.

�سركة هو�وي تعمل على هاتف ذكي 
خم�س�ص لاللعاب

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

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

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

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

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

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

جديدة لبدء الدرد�شة امل�شفرة.

 لينكد�إن تطلق فيديو 
�ملحتوى �الإعالين

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

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

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

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

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

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

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

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

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.

�أبل ت�ستبدل هو�تف �آي فون �إك�ص 
�ملعطوبة

اأر�شلت اأبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات 
املعتمدين حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يواجه 
العمالء م�شكالت تتعلق بتقنية »في�س اآي دي« يف اآي فون اإك�س، 

حيث يجب عليهم الختبار اأولً ملعرفة اإمكانية حلها عرب الكامريا 
اخللفية، ويف حال عدمه يجب ا�شتبدال الهاتف باآخر جديد. ويبدو 

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

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

اأي�شاً يف العمل ب�شكل �شحيح.

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

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

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

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



حا�سي  بدائرة  ال�سحة  قطاع  يعي�ش 
بعدما   ، �ساخن  �سفيح  وقع  على  م�سعود 
تقرر حتويل �سيارة الإ�سعاف املهداة من 
لفائدة  املنطقة  ملواطني  �سوناطراك 
مديرية ال�سحة بورقلة ،بتواطوؤ من مدير 
بعا�سمة  احمد  اأيت  ح�سني  امل�ست�سفى 
و  املواطنني  اأ�سوات  تعالت   ، النفط 
بال�ساأن  مهتمة  حملية  جمعيات  ممثلي 
بورقلة  م�سعود  حا�سي  بدائرة  ال�سحي 
�سخ�سي  تدخل  ب�رضورة  املطالبة   ،
ب�سفته  جالوي  القادر  عبد  الولية  لوايل 
 ، التنفيذية  الهيئة  على  الأول  امل�سوؤول 
اإداري م�ستعجل يف  فتح حتقيق  اأجل  من 
مالب�سات تواطوؤ مدير املوؤ�س�سة العمومية 
ال�ست�سفائية ح�سني ايت اأحمد وذلك على 
خلفية حتويل �سيارة الإ�سعاف املهداة من 
�سكان  لفائدة  �سوناطراك  موؤ�س�سة  طرف 
مدينة حا�سي م�سعود اإىل مديرية ال�سحة 
بورقلة،ناهيك عن دخول مدير امل�ست�سفى 
يف �رضاعات مبا�رضة مع جمعيات حملية 

ال�سعبي  باملجل�ش  املنتخبني  وبع�ش 
البلدي ببلدية حا�سي م�سعود ،  وهو الأمر 
وتوجيهات  تو�سيات  مع  يتنافى  الذي 
اأكرث  الذي �سدد يف  بالولية  الأول  الرجل 
من منا�سبة على �رضورة التزام امل�سوؤولني 
مع  البناء  احلوار  قنوات  وفتح  بتعليماته 
وال�سعي  لن�سغالتهم  لال�ستماع  اجلميع 
ح�سب  مبداأ  بتطبيق  بها  التكفل  خلف 

الأولويات و الإمكانات املتاحة .
اإىل جانب ذلك فقد اأبدت جمعيات حملية 
يف مرا�سلة مرفوعة اإىل وايل الولية كانت 
اجل  من   ،« »الو�سط  يومية  ت�سلمت  قد 
مدير  لتعنت  حد  لو�سع  العاجل  التدخل 
القطاع  باإقحام  وحماولته  امل�ست�سفى 
ال�سحي بحا�سي م�سعود يف �رضاعات لها 

�سلة باأغرا�ش �سيا�سية .

�أحمد باحلاج 

بعد حتويل  �صيارة �لإ�صعاف �ملهد�ة من �صوناطر�ك ملديرية �ل�صحة

مطالب بتدخل الوايل للحد من جتاوزات 
مدير م�ست�سفى حا�سي م�سعود
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وز�رة �لدفاع
توقيف 5 جتار خمدرات 

بغرب البالد 
وحرا�ش  ال�سعبي  الوطني  اجلي�ش  اأوقف 
بكل  الوطني  الدرك  وعنا�رض  احلدود 
جتار   5 وتي�سم�سيلت  تلم�سان  وليتي  من 
من  كيلوغرام   34،5 و�سبط  خمدرات 
اأم�ش  به  افاد  ما  ح�سب  املعالج  الكيف 

ال�سبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

نيويورك تاميز 
كوالي�س مواجهة ال�سعودية 

وقطر
ك�سفت �سحيفة نيويورك تاميز الأمريكية 
يف تقرير لها، بع�ش الأحداث التي رافقت 
ال�سعودي  املنتخبني  بني  القمة  مباراة 
والقطري يف ختام اجلولة الثالثة والأخرية 
لدور جمموعات كاأ�ش اآ�سيا 2019 وذكرت 
املنظمني  اأن  تقريرها  يف  ال�سحيفة 
الإمكان  قدر  حاولوا  الآ�سيوية  للبطولة 
اأن�سار  بني  توترات  اأي  حدوث  جتنب 
تعترب  التي  املباراة  خالل  املنتخبني 
منذ  املنتخبني  بني  الأوىل  املواجهة 
اندلع الأزمة اخلليجية �سيف 2017 حيث 
قام املنظمون ببث مو�سيقى غربية خالل 
املو�سيقى  عن  بدل  املباراة  جمريات 
وح�سب  املفرت�ش  من  كان  والتي  العربية 
العادة اأن تعرب عن ثقافة املنتخبني الذين 
الدعم  اأن  ال�سحيفة  واأ�سافت  يتواجهان 
اقت�رض  القطري  للمنتخب  اجلماهريي 

على امراأة كورية .

تربية �ملائيات بال�صلف 
اإنتاج 1000 طن  من 

الرثوة ال�سمكية
بال�سلف  املائيات  تربية  مزارع  اأنتجت 
�سنة  بر�سم  ال�ستغالل  حيز  دخلت  والتي 
الرثوة  من  طن   1000 من  اأزيد   ،2018
ال�سبت  اأم�ش  ا�ستفيد  ح�سبما   ال�سمكية، 
املوارد  و  البحري  ال�سيد  مدير  لدى 
اأن  ال�سيدية واأو�سح عابد عبد الرحمان، 
اإنتاج  يخ�ش  فيما  اأح�ست  قد  م�ساحله 
الرثوة ال�سمكية خالل �سنة 2018 ما يربو 
متعلقة  طن   1000 منها  طن   5600 عن 
بن�ساط تربية املائيات الذي اأ�سبح »وجهة 
البحري  ال�سيد  قطاع  جديدة مل�ستثمري 
وفاعال مهما يف تدعيم اإنتاج ال�سمك كما 
امل�سوؤول  ذات  وثّمن  قال  مثلما  ونوعا«، 
تربية  مب�ساريع  اخلا�سة  احل�سيلة  هذه 
املائيات بال�سلف لفتا اإىل اأنها �ست�ساهم 
طن   3000 بتوفري  اجلارية  ال�سنة  خالل 
خالل كل دورة انتاجية )�سنة  واحدة( يف 
للو�سول  منجزة  م�ساريع   3 دخول  انتظار 

لنتاج باآفاق 2021 ما يقارب 5000 طن.

رو�صيا 

�سواريخ ف�سائية اأرخ�س 
ثمنا واأعلى جودة!

تخطط موؤ�س�سة »رو�ش كو�سمو�ش« 
�ساروخي  ثمن  خلف�ش  الرو�سية 
الف�سائيني،  و«�سويوز-5«  »اأنغارا« 
يف  املناف�سة  على  قدرتهما  لرفع 
واأعلن  العاملية  ال�سواريخ  �سوق 
دميرتي  املوؤ�س�سة،  عام  مدير 
روغوزين، عرب ح�سابه على تويرت، 
يف  اتخذ  ال�ساأن  بهذا  القرار  اأن 
التابعة  امل�سانع  مديري  اجتماع 

للقطاع الف�سائي الرو�سي.
اإن  املوؤ�س�سة  مدير  وقال 
ي�سبح  اأن  يتوقع  »�سويوز-5« 
ثمنا  يقل  لأنه  واعدا،  م�رضوعا 
ويتفوق  املناف�سة،  امل�ساريع  عن 
ال�سواريخ  قدرة  حيث  من  عليها 
»اأنغارا«  م�رضوع  اأما  املتو�سطة 
�رضكة  فاإن  الرو�سي،  ال�ساروخي 
»خرونيت�سيف« امل�سنعة له �ستتخذ 
اإىل  �سل�سلة من اخلطوات الرامية 
اأن  يذكر  الأ�سلي  ثمنه  تخفي�ش 
الرو�سية  »اأنغارا«  �سواريخ  اأ�رضة 
من اجليل اجلديد تت�سمن �سواريخ 
وتبلغ  وثقيلة.  ومتو�سطة  خفيفة 

حمولتها الق�سوى 37.5 طنا.

غليز�ن 

حجز اأزيد من 151 كلغ من الكيف املعالج 

حا�صي خبي بتيندوف

الق�ساء على تاجر خمدرات و�سبط 
)309( كيلوغراما من الكيف 

عني قز�م 

توقيف 18 منقبا عن الذهب

يف ح�سيلة ن�ساطاتها خالل عام 2018 
للدرك  الولئية  املجموعة  م�سالح 
�سجلت  م�ساحلها  اأن  بغليزان  الوطني 
بال�سنة  مقارنة  حم�سو�سا  انخفا�سا 
الفارطة 2017 فيما يخ�ش عدد اجلنح 

اجلنايات  واملخالفات 
و  571جنحة  جناية    46 بعدد  وهذا 

الإجرام  جمال  يف  اأما  خمالفة    46
املعاجلة  الق�سايا   اغلب  فان  العام 
الإقليمية  املجموعة  قائد  ح�سب  
للدرك الوطني فهي جنح وجنيات �سد 
وتتعلق  59باملئة  بن�سبة  الأ�سخا�ش  
العمدي  واجلرح  بال�رضب  اغلبها  يف 
�سد  واجلنح  اجلنايات  �سق  يف  اأما 

املمتلكات فقد بلغت ن�سلة27 باملائة 
و ن�سبة 8 باملائة يف جمال اجلنح �سد 
وبالن�سبة  والعائلة   العامة   الآداب 
 88 معاجلة  مت  فقد  املنظم  لالإجرام 
ق�سية تتعلق برتويج املخدرات ب�ستى 
اأودع  اأنواعها تورط فيها 150 �سخ�ش 
اأزيد  فيما مت حجز  احلب�ش   82 منهم 

من 151 كلغ من املخدرات واأكرث من 
�سجلت  فيما  مهلو�ش  قر�ش   1600
ذات امل�سالح 34 ق�سية تتعلق ب�رضقة 
بتزوير  تتعلق  ق�سية  و24  املوا�سي 
املركبات وق�سية واحدة تتعلق بتزوير 

العملة .
غليز�ن:�س  �أ�صامة

و��صنطن 

توقيف �سحفية اإيرانية

مديرية �لتجارة لتلم�صان

غلق 107 حمالت جتارية

توقيف  اأمريكية  حمكمة  اأكدت 
العاملة  ها�سمي  مر�سية  ال�سحفية 
الوليات  يف  الإيراين  التلفزيون  ل�سالح 
متهمة  غري  اأنها  اإىل  م�سرية  املتحدة، 
يف  مطلوبة  �سهادتها  واأن  جرائم،  باأي 
جل�سة  وخالل  عنها  تك�سف  مل  ق�سية 
القا�سية  طلبت  وا�سنطن،  يف  ا�ستماع 
الحتادية  املحكمة  من  هويل  بريل 
عن  جزئيا  بالك�سف  كولومبيا  مبنطقة 

التي  ها�سمي،  ب�سدد  ال�سادر  احلكم 
ال�سابق  با�سمها  اإليها  الإ�سارة  متت 
اأن  احلكم  يف  وورد  فرانكلني  ميالين 
ها�سمي اأوقفت »ب�سفة �ساهد اأ�سا�سي« 
يف اإحدى ق�سايا يف وا�سنطن، واأنه �سيتم 
ب�سهادتها  اإدلئها  فور  �رضاحها  اإطالق 
يف  حتقق  كربى  حملفني  هيئة  اأمام 
الأمريكي«  اجلنائي  للقانون  »انتهاكات 

مل تك�سف عنها.

لتلم�سان  التجارة  مديرية  قامت 
باإ�سدار قرار غلق 107 حمالت جتارية 
�سنة  خالل  خمالفة   2.203 حترير  و 
2018 ، ح�سبما علم اأم�ش ال�سبت لدى 

هذه الهيئة .
حماية  م�سلحة  رئي�سة  ذكرت  و 
امل�ستهلك و قمع الغ�ش بذات املديرية 
الفرتة  خالل  مت  باأنه  جناح  هندوزي 

تدخل   35.802 ت�سجيل  املذكورة 
املراقبة  لأعوان  فرقة   42 طرف  من 
و  لتلم�سان  التجارة  ملديرية  تابعني 
املحالت  هذه  غلق  قرارات  اتخاذ 
من  املذكور  العدد  حترير  و  التجارية 
النظافة  باإلزامية  اخلا�سة  املخالفات 
و النظافة ال�سحية و  اإلزامية املطابقة 

امل�سبقة ملتابعة اأ�سحابها ق�سائيا

يف اإطار مكافحة اجلرمية املنظمة 
مكنت،  التي  للعملية  وموا�سلة 
الق�ساء  من   ،2019 17 جانفي  يوم 
على تاجر خمدرات و�سبط )309( 
املعالج  الكيف  من  كيلوغرامات 
اأوقفت  خبي/ن.ع.3،  بحا�سي 
ال�سعبي  الوطني  للجي�ش  مفرزة 

بنف�ش  خمدرات   )02( تاجري 
حرا�ش  اأوقف  حني  يف  املنطقة، 
الوطني  الدرك  وعنا�رض  احلدود 
وتي�سم�سيلت/ تلم�سـان  من  بكل 
ن.ع.2، ثالثة )03( جتار خمدرات 
من  كيلوغراما   )34،5( و�سبطوا 

الكيف املعالج.

مفرزة  اأوقفت  قزام/ن.ع.6،  بعني 
للجي�ش الوطني ال�سعبي ثمانية ع�رض 
و�سبطت  الذهب  عن  منقبا   )18(
و)04( مولدات  الدفع  رباعية  مركبة 
�سغط  مطارق  و)04(  كهربائية 
ومعدات اأخرى للتنقيب عن الذهب، 
غري  مهاجرا   )15( توقيف  مت  فيما 

بكل  خمتلفة  جن�سيات  من  �رضعي 
وجانت/ن.ع.4  اأدرار/ن.ع.3  من 
بحث  عملية  واإثر  اأخرى  جهة  من 
من  ال�سواحل  حرا�ش  متكن  واإنقاذ، 
كانوا  اأ�سخا�ش   )03( ثالثة  اإنقاذ 
ال�سابون  واد  �ساطئ  قرب  عالقني 

ب�سكيكدة/ن.ع.5.

رحومة  ال�سيد  وفاة  عن  ام�ش  اأعلن 
�سابق  ودبلوما�سي  جماهد  عمور 
و  ال�سعب  يومية  يف  �سابق  حمرر  و 

املجاهد عن عمر ناهز 81 �سنة .
بعد  غداً  �ستجري  اجلنازة  حيث 

�سالة الظهر يف عني طاية .

رحيل املجاهد و 
االعالمي رحومة عمور
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