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عني تاقورايت بتيبازة

مافيا املخدرات تتحدى 
م�ضالح الأمن

لقاءات ثنائية مع تكتل الرتبية بداية من اأم�ص

 بن غربيط اأمام فر�ضة 
اأخرية ملنع الإ�ضراب 

وزير ال�شكن يك�شف

  �ضكنات اليجار تكلف 
الدولة 600 مليون �ضنتيم 

بومردا�ص

 ال�ضطو على حوايل 13 مليار
 من �ضيارة لنقل الأموال 

.           مقري يهادن بن فلي�ض ويتجاهل جاب اهلل



و�أ�صيب  حتفهم  �صخ�صا   17 لقي 
 1070 يف  بجروح  �آخرين   1242
�لوطني  �مل�صتوى  على  وقع  حادثا 
 16 �ىل   10 من  �ملمتدة  �لفرتة  يف 
�أورده  ما  ح�صب  �جلاري  فيفري 

�أم�س �لثالثاء بيان مل�صالح �لإعالم 
للحماية �ملدنية ،ومت ت�صجيل �أثقل 
ح�صــيلة على م�صتوى وليــة غليز�ن 
�إ�صابة 30  و  بوفاة  �صخ�صني )02( 
حتويلهـم  و  �إ�صعافهم  مت  �آخرين 

على  �لإ�صت�صفائية  �ملر�كز  �إىل 
قامت  كما  مرور  حادث    17 �إثـر 
 970 بـ  �ملدنية  �حلماية  وحد�ت 
حريقا   623 باإخـــماد  �صمح  تدخال 
وحر�ئق  �صناعية  منزلية  منها 

خمتلفـة �أما فيمــا يخ�س �لعمليات 
�ملختلفة فقامت وحد�ت �حلماية 
نف�س  فـي  تدخـال  بـ 5564  �ملدنية 
�لفرتة لتغطية 5002 عملية �إ�صعاف 

و �إنقاذ �لأ�صخا�س يف خطر

ال�سريط احلدودي اجلنوبي بتمرنا�ست 
بالناحية الع�سكرية ال�ساد�سة

  اكت�س�ف خمب�أ للأ�سلحة يحوي
 ر�س��س� من نوع ديكت�ريوف

يف �إطار مكافحة �لإرهاب وحماية �حلدود وبف�صل ��صتغالل �ملعلومات، ك�صفت مفرزة 

قرب  وتفتي�س  بحث  عملية  �إثر   ،2019 فيفري   18 �أم�س  يوم  �ل�صعبي،  �لوطني  للجي�س 

لالأ�صلحة  خمباأ  �ل�صاد�صة،  �لع�صكرية  بالناحية  بتمرن��صت  �جلنوبي  �حلدودي  �ل�رشيط 

نوع  من  �آلية  ن�صف   )01( وبندقية  ديكتاريوف  نوع  من   )01( ر�صا�صا  يحوي  و�لذخرية 

قنبلة  و)20(  ميليمرت   107 عيار  قذ�ئف   )08( وثماين  تكر�رية   )01( وبندقية  �صيمونوف 

FLG و)12( �صّماما، بالإ�صافة �إىل )1776( طلقة من خمتلف �لعيار�ت. يف �صياق مت�صل، 

للجماعات  دعم  عنا�رش   )03( ثالثة  �ل�صعبي  �لوطني  للجي�س  م�صرتكة  مفارز  �أوقفت 

�لإرهابية، بكل من تي�صم�صيلت/ن.ع.2، و�جلز�ئر �لعا�صمة و�لبليدة/ن.ع.1، فيما ك�صفت 

ودمرت مفرزة �أخرى )05( خمابئ لالإرهابيني، �إثر عملية بحث ومت�صيط مبنطقة عني 

�لن�صور، ولية عني �لدفلى/ن.ع.1، من جهة �أخرى، حجز عنا�رش �لدرك �لوطني وحر�س 

�حلدود بتب�صة/ن.ع.5، ثالث )03( بنادق �صيد و)3400( خرطو�صة من خمتلف �لعيار�ت، 

يف حني مت توقيف )17( مهاجر غري �رشعي من جن�صيات خمتلفة بكل من تيارت وب�صكرة 
وعني قز�م.

وزارة املوارد املائية

ت�سنيع 3 بواخر لنزع 
الأوح�ل من ال�سدود

�ملياه  م�صتوى  لرفع  �ل�صدود  من  �لأوحال  نزع  على  تعمل  �ملائية  �ملو�رد  وز�رة  تعمل 

ح�صب ك�صف عنه  حقالون م�صوؤول �لت�صيري بوز�رة �ملو�رد �ملائية، م�صري� �أنه يتم حاليا 

ت�صنيع 3 بو�خر لنزع �لأوحال من �ل�صدود لتقلي�س فاتورة �إ�صتري�دها من �خلارج.

�سيدي بلعبا�س 

ت�أخر مريب يف ا�ستكم�ل اأ�سغ�ل مقر الإذاعة املحلية

اإره�ب الطريق يح�سد اأرواح 17 �سخ�س� 

خبر في 
صورة

اأدرار : 

 العلمة �سيدي احل�ج �س�مل 
بن اإبراهيم من العلم�ء الع�ملني 

الفرق اجلنائية لقوات ال�سرطة

حل 12 ق�سية جن�ئية خلل 
�سهر ج�نفي الف�رط 

متكنت �لفرق �جلنائية لقو�ت �ل�رشطة خالل �صهر جانفي �لفارط من فك 
لغز 12 ق�صية جنائية متعلقة بجر�ئم �لقتل �لعمدي وحالت �ل�رشب و�جلرح 
�لعمدي �ملف�صي �إىل وفاة و�لتي �رتكبت با�صتعمال �أ�صلحة بي�صاء ، ح�صب 

ما �أورده �أم�س �لثالثاء بيان مل�صالح �لإعالم للمديرية �لعامة لالأمن �لوطني 
و�أ�صاف �لبيان �نه مت �إيقاف وتقدمي 28 �صخ�صا �أمام �جلهات �لق�صائية 

�ملخت�صة من بينهم 12 فاعال رئي�صيا و16 �رشيكا، فيما بقيت ق�صيتني قيد 
�لتحقيق بالن�صبة جلر�ئم �لقتل �لعمدي، مت ت�صجيل 10 جر�ئم قتل، حيث 
متكنت وحد�ت �ل�رشطة مدعمة بعنا�رش �ل�رشطة �لعلمية و�لتقنية من 

معاجلة 08 ق�صايا، �أ�صفرت عن �إيقاف 17 �صخ�صا متورطا، قدمو� جميعا 
�أمام �جلهات �لق�صائية �ملخت�صة �إقليميا، فيما تبقى �لتحريات متو��صلة 

بخ�صو�س 02 ق�صيتني بخ�صو�س ق�صايا �ل�رشب و�جلرح �لعمدي �ملف�صي 
�إىل وفاة، مت ت�صجيل 04 جر�ئم من هذ� �لنوع �قرتفت باأ�صلحة بي�صاء، حيث 
مت معاجلتها من قبل م�صالح �ل�رشطة �لق�صائية ، �أ�صفرت �لتحريات ب�صاأنها 

عن �إيقاف 11 متورطا وتقدميهم �أمام �لعد�لة.

لفتة اإن�س�نية من اإدارة احت�د عن�بة
�أقدمت �إد�رة فريق �حتاد عنابة على حتويل �ملد�خيل �لتي 
حت�صلت عليها من مبار�تها �أم�س �أمام وفاق �صطيف �صمن 
ربع نهائي كاأ�س �جلمهورية �إىل �لطفل ها�صم دهلي �لذي 

يعترب من �أ�صحاب ذوي �لحتياجات �خلا�صة ومنا�رش ت�صكيلة 
�أبناء »بونة«، حيث �أقدمت �إد�رة �لفريق على �لقيام بلفتة 

ت�صامنية منها من خالل طرح �لتذ�كر ب�صورة �لطفل لقتنائها 
من طرف جماهري �لنادي و�مل�صاعدة علىجمع �ملبلغ �ملايل 

�لكايف �لذي ي�صاعد �ملنا�رش يف حتقيق غايته.

ح�مت عمور يكّرم ر�سيد طه
قام �لفنان �ملغربي حامت عمور باأد�ء �أغنية »يا �لر�بح وين م�صافر« خالل 
يقدمها  �لتي  �حل�صة  يف  خوري  مرو�ن  �للبناين  �لفنان  على  �صيفا  نزوله 
بعنو�ن »طرب مع مرو�ن خوري«، حيث قدم �لفنان �ملغربي �لأغنية بطريقة 
ر�ئعة وقدم حتية خا�صة �إىل �لفنان �جلز�ئري �لر�حل ر�صيد طه وحتية �إىل 

�جلز�ئر.

�جلديدة  �لإذ�عة  مقر  يعرف 
بحي  بلعبا�س  �صيدي  بولية 
موعد  يف  تاأخر�  �ملقام 
�مل�صاكل  جملة  بعد  ��صتالمه 
�لجناز  �أعمال  �صهدتها  �لتي 
�أق�صامها  جميع  تعرف  و�لتي 

�لناحية  من  فادحا  نق�صا 
�أق�صامها  بجميع  �لتقنية 
مبلغ  تخ�صي�س  رغم  �لثالث 
�لجناز   لعملية  معترب  مايل 
�لإد�رية  �مل�صاكل  �إىل  �إ�صافة 
من  �ملقاولون  ي�صتكي  حيث 

تاأخر دفع م�صتحقاتهم �ملالية 
�لظروف  ظل  قي  خ�صو�صا 
بلدية  بها  متر  �لتي  �ل�صعبة 
حل  عقب  بلعبا�س  �صيدي 
�ملجل�س �لبلدي و�إعفاء،رئي�س 
�لتجميد  و  مهامه  من  �لبلدية 

عرقلة  مما  ذلك  عقب  �ملايل 
�مل�صاريع  جتدر  �إمتام  عملية 
�إمتام  موعد  �أن  �لإ�صارة 
مقرر�  كان  �مل�رشوع  وت�صليم 
�صنة 2015 �أي بتاأخر 3 �صنو�ت 

كاملة . 

�أ�صاد رئي�س �ملجل�س �لإ�صالمي �لأعلى �أبو 
�لعالمة  �ل�صيخ  مبناقب  �هلل  غالم  �هلل  عبد 
�إبر�هيم  بن  �صامل  �حلاج  �صيدي  �لر�حل 
مبدر�صته  �لثالثاء  �أم�س  �أقيمت  تاأبينية  يف 

�لقر�آنية مبدينة �أدر�ر.
و �أو�صح رئي�س �ملجل�س �لإ�صالمي �لأعلى 
بح�صور  جرت  �لتي  �لتاأبينية  هذه  خالل 
و  �لعلماء  من  جمع  و  �لولئية  �ل�صلطات 
و  �لقر�آنية  �ملد�ر�س  و  �لزو�يا  م�صايخ 
�لزو�ر، �أن �ل�صيخ �لعالمة �لر�حل �لذي تقلد 
�لعاملني  �لعلماء  من  كان  �ملجل�س  ع�صوية 
�لأجيال  لرتبية  �أعمارهم  نذرو�  �لذين 
مقتديا  �حلنيف  �لدين  قيم  على  �لنا�صئة 
�لر�حل �صيدي حممد  بنهج �صيخه �لعالمة 

بلكبري.
كما ��صتح�رش غالم �هلل �أي�صا يف هذه �لوقفة 

�لعالمة  �ل�صيخ  �ملجل�س  يف  زميله  مناقب 
يف  د�عيا  غيتاوي،  �لتهامي  مولي  �لر�حل 
م�صائخ  من  �ملجل�س  �أع�صاء  �ل�صدد  هذ� 
ولية �أدر�ر �إىل تثمني هذ� �لنهج �لذي جعل 
�لدين  علوم  لطلبة  قبلة  �ملنطقة  هذه  من 

�حلنيف وفهمه �ل�صحيح.
�ل�صوؤون  بوز�رة  م�صت�صار  �أو�صح  من جانبه، 
�لدكتور حمند م�صنان،  �لدينية و �لأوقاف، 
ذكره  يبقى  رمز�  كان  �لر�حل  �ل�صيخ  �أن 
خالد� ملا تركه من معامل خريه يف �أبنائه و 
طلبته �لذين نهلو� على يده �لعلم �لذي ورثه 

عن م�صائخه و �أ�صالفه حتى 
ت�صتمر م�صرية �لعلم و �لتنوير.

كلمة  يف  �ملنطقة  وعلماء  م�صائخ  ونوه 
�ألقاها با�صمهم �ل�صيخ �حلاج �أحمد �لبكري 
�صيخ �لز�وية �لبكرية باأدر�ر، بالدور �لعلمي 

طيلة  �لر�حل  �لعالمة  �أد�ه  �لذي  �لكبري 
�لإقتد�ء  و  للعلماء  �لوفاء  و�رشورة  حياته، 
مبختلف  �لتعريف  باملنا�صبة  ومت  بهم  
�ملحطات �لتاريخية للم�صرية �لعلمية لل�صيخ 
�لر�حل �صيدي �حلاج �صامل بن �إبر�هيم منذ 

�صباه �إىل �أن و�فته �ملنية مطلع �صهر 
يناير �ملن�رشم عن عمر ناهز91 �صنة ، كما 
مت عر�س �رشيط علمي لعينة من �ملجال�س 
يف  �لر�حل  �ل�صيخ  لف�صيلة  �لقيمة  �لعلمية 
خمتلف �مللتقيات و �لندو�ت �لعلمية د�خل 

و خارج �لولية.
معلما  كان  �لر�حل  �لعالمة  فاإن  لالإ�صارة، 
للقر�آن �لكرمي و�إماما مدر�صا مب�صجد عبد 
م�صوؤوليات  عدة  وتقلد  �جلياليل،  �لقادر 
�لدينية  لل�صوؤون  جهويا  مفت�صا  بينها  من 

و�لأوقاف لوليات �جلنوب �لغربي.

بومردا�س

تفكيك �سبكة دولية  حترتف �سرقة و تهريب ال�سي�رات 
و�لتدخل  �لبحث  فرقة  متكنت 
ولية  باأمن  �لق�صائية  لل�رشطة 
�صبكة  تفكيك  من  بومرد��س 
بالولية تن�صط على �مل�صتويني 
ع�رشة  ت�صم  �لوطني  و  �لدويل 

عنا�رش حترتف �رشقة و تهريب 
تزوير  و  �ملركبات  و  �ل�صيار�ت 
وثائقهـا و هياكلها، ح�صبما �أفاد 
و  �لولية   �أمن  من  م�صدر  به 
�لإعالم  خلية  رئي�س  �أو�صح 

باأمن �لولية ،حمافظ �ل�رشطة 
ل  ت�رشيح  يف  تو�تي  كرميو 
بعنا�رش  �لإطاحة  متت  باأنه 
ترت�وح  ،�لذين  �لع�صابة  هذه 
 36 و   25 بني  ما  �أعمارهم 

�مل�صتويني  على  وتن�صط  �صنة 
ت�صجيل  �إثر  �لدويل،  و  �لوطني 
عن  ملو�طنني  متعددة  �صكاوى 
�رشقة �صيار�تهم و مركباتهم يف 

ظروف غام�صة.
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مبادرة املر�شح التوافقي

غديري يرف�ض امل�ضاركة يف اجتماع املعار�ضة 
.       مقري يهادن بن فلي�س ويتجاهل جاب اهلل

و�شع قرار ان�شحاب ورف�س اللواء املتقاعد على غديري امل�شاركة يف اجتماع املعار�شة املزمع اإجراوؤه اليوم واملقرر عقده مبقر جبهة العدالة والتنمية �شاحبة 
مبادرة املر�شح التوافقي للمعار�شة ، رئي�س جبهة التنمية و العدالة جاب اهلل يف حرج ، هذا الأخري ا�شتغرب من تراجع املر�شح احلر للرئا�شيات املقبلة، اللواء 

املتقاعد علي غديري، عن امل�شاركة يف اجتماع املعار�شة املرتقب اليوم للت�شاور حول مبادرة املر�شح التوافقي، ومن �شاأن رف�س اللواء املتقاعد، احل�شور 
باجتماع املعار�شة اليوم الأربعاء اأن يزيد من متاعبها، �شيما واأنها ت�شهد تناق�شا لعددها، بني من دعم العهدة اخلام�شة للرئي�س بوتفليقة كحركة الإ�شالح 

الوطني، وبني من ف�شل املقاطعة يف �شورة الأر�شيدي وجيل جديد، وبني من يرجح امل�شاركة باملر�شح احلزبي على غرار حم�س.

 من اإعداد : اإميان لوا�س

االنتخابية  احلملة  من�سق  ك�سف 
على  للمرت�سح  العربي  اآيت  مقران 
اللواء  م�سارك  عدم  عن  غديري، 
من  املعار�سة  اجتماع  يف  املتقاعد 
للمعار�سة،  التوافقي  املر�سح  اأجل 
جبهة  مبقر  انعقادها  واملرتقب 
اليوم  ح�سن  بابا  يف  والتنمية  العدالة 

االأربعاء.
ونقل بيان ملقران اآيت العربي االأم�س 
من�سق  العربي،  اآيت  مقران  »يعلن 
على  للمرت�سح  االنتخابية  احلملة 
غديري، اأن هذا االأخري لن ي�سارك يف 
فيفري   20 يوم  �سينعقد  الذي  اللقاء 

احلايل«.
عبد  ال�سلم  جمتمع  حركة  هادن 
املحتملني  مناف�سيه  مقري،  الرزاق 
بالرئا�سيات القادمة، اللواء املتقاعد 
احلكومة  ورئي�س  غديري،  علي 
عن  معربا  فلي�س،  بن  علي  االأ�سبق 
جتاهله لزعيم جبهة العدالة والتنمية 
مبادرة  �ساحب  اهلل،  جاب  اهلل  عبد 
والذي  للمعار�سة،  التوافقي  املر�سح 
غدا  حزبه  يحت�سن  اأن  املقرر  من 
بهذا  تن�سيقيا  اجتماعا  االأربعاء 

اخل�سو�س.
 واأفاد مقري من�سور له عرب �سفحته 
بالفي�سبوك، باأنه »تناولت بع�س و�سائل 
ال�سحة،  عن  عاريا  كالما  االإعالم 
املر�سحني  من  موقفي  بخ�سو�س 
اأتناول املر�سح غديري  االآخرين، مل 
من اأي زاوية، اإذ ال اأعرفه ومل ي�سبق 
يل اللقاء به، اأما بن فلي�س فهو �سديق 
عزيز وجمعتني به م�سرية م�رشفة يف 
العمل ال�سيا�سي، و�سبق يل اأن حتدثت 
االنتخابات،  بخ�سو�س  مرارا  معه 
بيننا،  مفتوحا  الت�ساور  يزال  وال 
عن  حتدثت  اأنني  االأمر  يف  ما  وكل 
االنتخابية،  العملية  يف  ا�ستعداداتنا 
واجلاهزية  التح�سريات  وتقدم 
جهات  من  تاأويل  اأي  اإن  للمناف�سة، 
يهمها ت�ستيت الطبقة ال�سيا�سية نترباأ 

منه، وال يلزمنا يف �سيء«.

اأحمد �شادوق
 حم�س تتباحث ح�شور 

الجتماع من عدمه

حلركة  الربملانية  الكتلة  اأكد  رئي�س 
يف  �سادوق  االأم�س  اأحمد  حم�س 
،باأن  »الو�سط«  به  خ�س  ت�رشيح 
حركة حم�س تتباحث حل�سور اجتماع 
اليوم  اإجراءه  املزمع  املعار�سة 
العدالة  جبهة  مبقر  عقده  واملقرر 
حول  املبادرة  هذه  �ساحبة  والتنمية 
اأجل  للمعار�سة  من  توافقي  مر�سح 
حزب  لدعوة  اال�ستجابة  درا�سة 
جاب اهلل من عدمها ، يف حني اأو�سح 
م�ستعدة  احلركة  باأن  املتحدث 
 ، اخل�سو�س  بهذا  جادة  مبادرة  الأي 
اأ�سهر  منذ  دافعنا  اأن  :«�سبق  قائال 
مر�سح  حول  املعار�سة  لتوحيد 
على  االأمر  لعر�س  وم�ستعدون  واحد 
حالة  يف  الوطني  ال�سورى  جمل�س 
تبلور روؤية وا�سحة بخ�سو�س مر�سح 

املعار�سة«.
من  احلركة  موقف  وبخ�سو�س 
باأن   »: املتحدث  ،قال  الرئا�سيات 
الرئا�سي  للمعرتك  احلركة  دخول 
عبد  الدكتور  مبر�سحها  املقبل 
جمل�س  قرار  هو  مقري  الرزاق 
ونحن  باالإجماع  الوطني  ال�سورى 
القرار  هذا  الإجناح  من�سغلون  االآن 
اأكرب عدد ممكن من  من خالل جمع 
بالتح�سي�س  القيام  وكذا  التوقيعات 
والواليات  البلديات  م�ستوى  على 
اجلوارية،  واللقاءات  والتجمعات 
لي�ست  اخلام�سة  العهدة  ان  وقناعتنا 
و  بل هي خطر عليه  البلد  يف �سالح 
م�سوؤولياته  بتحمل  مطالب  ال�سغب 
واحللول  البدائل  من  الكثري  اأمامه 
الباب  من  اخلام�سة  العهدة  الإخراج 
البع�س  حاول  بعدما  االنتخابي 
مع  خ�سو�سا  النافذة  من  فر�سها 
العزيز  عبد  الرئي�س  �سحة  تدهور 
بوتفليقة و خيارنا الدائم هو املقاومة 
بعيدا  ال�سندوق  ال�سيا�سية من خالل 

عن الفو�سى و االن�سحاب«
 

نا�شر حمدادو�س: 
�شن�شارك يف اجتماع 

املعار�شة ولن نكون �شببا 
يف اإخفاقها

حركة  عن  الربملاين  النائب  اأكد 
احلركة  اأن  حمدادو�س  نا�رش  حم�س 
املعار�سة  اجتماع  يف  �ست�سارك 
التنمية  جبهة  مبقر  عقده  املقرر 
مر�سح  مبادرة  �ساحبة  العدالة  و 
حم�س  اأن  موؤكدا  للمعار�سة،  اأوحد 
ولن  امل�سعى،  هذا  على  تتخلف  لن 
ولن  لها،  اإخفاق  اأي  يف  �سببا  تكون 
تتحمل اأي م�سوؤولية يف ذلك، م�سددا 
يف ذات ال�سدد » كما لن نكون عقبة 
اأمام اأي خيار يتفق عليه املجتمعون، 
اخليارات،  كل  على  منفتحون  ونحن 
و�سننظر اإىل هذا امللف من كل زوايا 
الروؤية«. رف�س نا�رش حمدادو�س يف 
اخلو�س  الو�سط  به  خ�س  ت�رشيح 
امل�ساركة  غديري  رف�س  ق�سية  يف 
قائال   ، غدا،  املعار�سة  اجتماع  يف 
:«ل�سنا م�سوؤولني عن حتديد املعنيني 
واحد  كل  موقف  عن  وال  باحل�سور، 
اجلميع،  مواقف  ونحرتم  منهم، 
مواقفه  م�سوؤولية  يتحمل  واحد  وكل 
موقفنا  هو  يهّمنا  وخياراته.. والذي 

وم�سوؤولية خياراتنا«.
بخ�سو�س املبادرة التي اأطلقها جاب 
اهلل حول مر�سح اأوحد للمعار�سة، اأكد 
وهي  بها،  معنيون  »نحن  املتحدث 
تن�سجم مع �سلوكنا وفكرنا ال�سيا�سي، 
واالأ�سل اأننا حّركنا ال�ساحة ال�سيا�سية 
مببادرة التوافق الوطني، والتي كانت 
التوافقي،  املر�سح  فكرة  تطرح 
ال�سلطة  بني  ذلك  تعّذر  وعندما 
االأحزاب  ببع�س  ات�سلنا  واملعار�سة، 
للمعار�سة  الوطنية  وال�سخ�سيات 
الوقت  تاأخر  وعندما  ذلك،  الإمكانية 
با�سم  بالرت�سح  تقّدمنا  ذلك  عن 
منفتحون  فنحن  ذلك  ومع  احلركة. 

على اأي مبادرة مو�سوعية وواقعية.«
املتحدث  اأكد   ، الأخرى  جهة   من 
بالرئا�سيات  معنية  حم�س  حركة  اأن 
جمل�س  بقرار  ملتزمة  و  املقبلة 
ال�سورى ، م�سيفا :« من غري املعقول 
عن  تغيب  اأن  احلركة  من  يُطلب  اأن 
ومواجهة  القادمة،  املرحلة  �سناعة 
بهذه  البالد  تهدد  التي  املخاطر 

االأزمات متعددة االأبعاد«
ويف رده على بع�س االأطياف الداعية 
ال�سارع،  اإىل  واخلروج  املقاطعة  اإىل 
»باأن   مقاطعة  املتحدث  اعترب 
وموقف  �سيا�سي،  �سلوك  االنتخابات 
اأن  حقه  من  مواطن،  الأي  طبيعي 
هذا  نحرتم  ولذلك  عليه  يتنازل 
اخليار، وهو اجتهاد تقديري، واإن كّنا 
احلل  اأن  العتقادنا  به،  معنيني  غري 
هو  والقانوين  وال�سلمي  ال�سيا�سي 
االأ�سلم للبالد، واالأ�سل اأن االإنتخابات 
ال�سلطة  هي الفر�سة لذلك، وتتحّمل 
االأمن  لتهديد  الكاملة  امل�سوؤولية 
يف  االإخفاق  نتيجة  واال�ستقرار، 
التنمية، واالإ�رشار على حتّدي ال�سعب 
بالعهدة اخلام�سة، والتي هي ا�ستفزاز 

الأي منطق �سيا�سي اأو اأخالقي«.
 

جاب اهلل متفاجئ من 
موقف غديري 

والتنمية  العدالة  جبهة  رئي�س  وقع 
بعد  ال�سدمة  حتت  جاب  اهلل  عبد 
امل�ساركة  غديري  على  رف�س  قرار 
مر�سح  حول  العار�سة  اجتماع  يف 
توافقي، م�ستغرًبا من تراجع املر�سح 
اللواء  املقبلة،  للرئا�سيات  احلر 

املتقاعد على غديري.
�سيء عن اجلزائر«  »كل   ونقل موقع 
بهذا  ي�سمع  مل  باأنه   ، اهلل  جاب  عن 
اخلرب، ويف زيارته له وافق على فكرة 
امل�سعى،  وهذا  التوافقي  املر�سح 
ا�ستعجال  يجب  ال  باأنه  مو�سحا 
غديري  الأن  موقف،  واتخاذ  االأمور 
االجتماع  يف  بامل�ساركة  معني 

الت�ساوري ح�سبه
اأهمية  حول  �سوؤال  على  رده  ويف 
ح�سور اللواء املتقاعد اإىل االجتماع، 
اأن  االأكيد  باأن  املتحدث  ذات  اأ�سار 
لكل من وجهت له الدعوة، فح�سوره 
املعار�سة  اأقطاب  اإىل  بالن�سبة  مهم 
�سواء  التوافقي،  املر�سح  وملبادرة 
كان غديري اأو غريه من ال�سخ�سيات 
لكن  االأخرى،  االأحزاب  وقادة 
بعدم  لراأيه  تغيريه  بخ�سو�س 
باأنه  م�سيفا  اأعلم،  فاهلل  امل�ساركة، 
لن ي�ستطيع اأن يقول �سيئا حتى تت�سح 

ال�سورة اأكرث على حد تعبريه.

حممد بو�شياف 
مبادرة جاب اهلل غري 
جادة ووعاوؤها مت�شتت

حممد  ال�سيا�سي  املحلل  بدوره 
خ�س  ت�رشيح  يف  اعترب   ، بو�سياف 
به »الو�سط«  باأن »مبادرة ال�سيخ عبد 
اهلل جاب اهلل ، جاءت يف الربع �ساعة 
موقف  الإنقاذ  وحماولة   ، االأخري 
اأف�سح  والذي  املتخاذل  املعار�سة 
عن ق�رش نظر قادتها وحبهم املفرط 
ت�رشيحات  ك�سفته  والذي  للزعامة 
اليوم  املزعوم  اللقاء  قبل  مر�سحيها 
اإىل  انت�رش كل منهم  ، حيث  االأربعاء 
ما  قيادة  على  االأقدر  وراآها  نف�سه 
ي�سمى املعار�سة ، ت�رشيحات الدكتور 
عبد الرزاق اأنهت املبادرة متاما من 
و�رشح  بل  واملح  �سكيكدة  جتمع 
رئي�س  غري  للمعار�سة  مر�سح  ال  باأن 
حم�س ، وبذلك فلن يكون للمعار�سة 
ذلك  وكل  وعاءها  و�سيت�ستت  مر�سح 
�سي�سب يف وعاء الرئي�س عبد العزيز 
عبد  مبادرة  عن  احلديث   ، بوتفليقة 
اهلل جاب اهلل يقابله مبادرة �سان دوين 
غري  جمموعة  حولها  يجتمع  التي 
من  تت�سكل  جادة  وغري  متجان�سة 
بع�س املعار�سني واملرتددين ومعهم 

حم�س احلري�سة على امل�ساركة«.

 على خلفية  �شبكة عالقاته اجليدة 

تعيني مري حا�ضي م�ضعود مديرا حلملة بوتفليقة بورقلة
مدير  �سالل   املالك  عبد  قرر 
املجاهد  احلر  املر�سح  حملة 
تعيني  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 
حلا�سي م�سعود حممد يا�سني بن 
االنتخابية  للحملة  مديرا  �سا�سي 

بعا�سمة الذهب االأ�سود .
من   « »الو�سط  يومية  علمت 
ر�سميا  تقرر  اأنه  موؤكدة،  م�سادر 
م�سعود  حا�سي  بلدية  مري  تعيني 
�سا�سي  بن  يا�سني  حممد  بورقلة 
احلر   املر�سح  حلملة  مديرا   ،
عبد العزيز بوتفليقة ،لالنتخابات 

يف  اجراوؤها  املقرر  الرئا�سية 
ال�سنة  من  املقبل  اأفريل   18 الـ 
تعيني  قرار  ياأتي  حيث   ، اجلارية 
رئي�س بلدية حا�سي م�سعود كمدير 
اجلمهورية  رئي�س  فخامة  حلملة 
 ، ببلديته  بوتفليقة  العزيز  عبد 
مع  اجليدة   عالقته  خلفية  على 
خمتلف �رشائح املجتمع املحلي 
والقواعد الن�سالية للحزب العتيد 
اأجمع  فقد  مت�سل  �سياق  ويف   ،
امللف  و  املحلي  لل�ساأن  متابعني 
ال�سيا�سي بعا�سمة النفط على اأن 
حا�سي  بلدية  رئي�س  تعيني  قرار 

�سا�سي   بن  يا�سني  م�سعود حممد 
عبد  املجاهد  حلملة  كمدير 
العزيز بوتفليقة يعترب قرار �سائب 
كما ي�سكل بالن�سبة لقادة االأفالن 
غري املرغوب فيهم بورقلة �سفعة 
قوية لهم،  كيف ال وهم من وقفوا 
قائمة  ت�سدر  من  منعه  خلف 
املحلية  االنتخابات  يف  االأفالن 
جتمع  حزب  يف  ليرت�سح  ال�سابقة 
برئا�سة  ويفوز  اجلزائر  اأمل 
البلدية ومن ثم مبا�رشة يعود لبيته 

االأول .
من جهة ثانية فقد رحبت الهيئة 

حا�سي  دائرة  باقليم  الناخبة  
خريجي  فيهم  مبا  م�سعود 
الكربى  واملعاهد  اجلامعات 
ومرتب�سي  العليا  املدار�س  و 
و  والتمهني  املهني  التكوين 
املحلية  اجلمعيات  ممثلي 
بقرار  الثورية  االأ�رشة  و  الفاعلة 
�سا�سي  بن  يا�سني  حممد  تعيني 
عبد  احلر  املر�سح  مديرا حلملة 
العزيز بوتفليقة ،بحا�سي م�سعود 
عن  ال�سدد  ذات  يف  موؤكدين   ،
الالم�رشوط  و  املطلق  دعمهم 
البلدي  ال�سعبي  املجل�س  لرئي�س 

ال  الذي  م�سعود  حا�سي  ببلدية 
يف  جمهوداته  ح�سبهم   ينكر 
التنمية  اأفاق  و  بواقع  النهو�س 
هوؤالء  يقول  ال  كيف   ، جاحد  اإال 
جت�سيد  يف  جنح  الذي  وهو 
التكفل  وعوده يف  من  كبري  �سطر 
االجتماعية  اجلبهة  بان�سغاالت 
ح�سب  مبداأ  بتطبيق  املحلية 
االأولويات و االإمكانات املتاحة ، 
الوالية عبد  ثناء وايل  ليوؤكد ذلك 
القادر جالوي على العمل اجلبار 
وذلك  �سا�سي  بن  يبذله  الذي 
توزيع  على  اإ�رشافه  هام�س  على 

االعتمادات املالية على  بلديات 
منطقة ورقلة الكربى .

اأكد  فقد  مت�سل  مو�سوع  ويف 
الرجل االأول ببلدية حا�سي م�سعود 
حممد يا�سني بن �سا�سي اأنه فخور 
مدير  �سالل  املالك  عبد  بثقة 
العزيز  عبد  احلر  املر�سح  حملة 
وتعيينه  �سخ�سه  يف   بوتفليقة 
مديرا للحملة ببلديته ، م�سيفا يف 
جهدا  يدخر  لن  اأنه  ال�سدد  ذات 
يف اإثبات كفاءته وقدرته املعهودة 

من اأجل   ت�رشيف هذه الثقة .
اأحمد باحلاج  
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قال وزير ال�سكن والعمران واملدينة، 
عبد الوحيد متار  خالل ندوة �سحفية 
حل�سيلة  ا�ستعرا�سه  هام�ش  على 
قطاعه اأم�ش، اأن مبلغ ال�سقة الواحدة 
مليون   6 يكلف  الإيجار  �سكنات  يف 
عاتقها  على  تاأخذ  الدولة  واأن  دينار 
بها  يتكفل  والبقية  دينار،  مليون   4
امل�ستفيد على مدار 25 �سنة، م�سيفا 
من  كلها  تاأتي  املمولة  الأموال  اأن 

اخلزينة العمومية.
فقال  الجتماعي  لل�سكن  وبالعودة 
األف  و270  مليون  اإ�سكان  مت  اأنه 
مت  كما  متوا�سلة،  العملية  واأن  عائلة 
ال�سكن  على  للق�ساء  برنامج  ر�سد 
خا�سة  الق�سديرية،  والأحياء  اله�ش 
الكربى، حمددا  املدن  م�سارف  على 
ال�سكنات  من  وحدة  األف   400 رقم 
مع  عليها،   الق�ساء  مت  الفو�سوية 
جديدة  مدن  اإن�ساء  على  الرهان 
واأقطاب لتخفيف ال�سغط على املدن 
ب�سيدي  اجلديدة  املدينة  القدمية: 

عبد اهلل وبوينان والأٌقطاب احل�رضية 
مو�سحا  وعنابة،  وق�سنطينة  بوهران 
القليلة  الأعوام  يف  �ست�سبح  اأنها 
اأنها  قائال  متكاملة،  مدنا  القادمة 
ومنجزات  درا�سات  و�سائل  تطلبت 
الإجناز  معتربة ففاق عدد موؤ�س�سات 
األف  بينها  من  األف،   24 الوطنية 

م�سنفة بني درجة 5 و9، اأي 4 باملائة، 
قائال اأنهم ي�سجعونه لتدعم باملوارد 
على  قادرة  لت�سبح  واملادية  الب�رضية 
والتخل�ش  الكربى  بامل�ساريع  التكفل 
الأجنبية،  للموؤ�س�سات  اللجوء  من 
بالإ�سافة اإىل 8000 مهند�ش معماري 
امل�سجد  بخ�سو�ش  اأما  معتمد. 

الأعظم فقال اأنه ب�سدد الدخول حّيز 
اخلدمة، قائال اأنه �سيكون مركز اإ�سعاع 
ديني وعلمي واأنه يعترب مفخرة للبالد 
الرتقوي  ال�سكن  مللفات  وبالعودة 
20األف  رقم  عن  فك�سف  العمومي 
قام  اجلزائرية  اجلالية  من  �سخ�ش 
الت�سجيل يف هذه ال�سيغة، واأن حوايل 
اإختار  اجلالية  من  �سخ�ش   11500
ومت  الوليات.  عرب  �سكنهم  مناطق 
املوؤ�س�سة  عرب  واإختيارهم  ت�سجيلهم 
والقر�ش  العقارية  للرتقية  الوطنية 
اأ�ساف  كما  اجلزائري  ال�سعبي 
بخ�سو�ش ال�سكن العمومي اليجاري 
باأنه عرف قفزة كبرية �سواء من ناحية 
املالية  املوارد  اأو  الربنامج  �سخامة 
�سيغة  اأنها  خا�سة  لها،  حجزت  التي 
قائال  الدولة،  طرف  من  كلية  ممولة 
اأنها مكنت من اإ�سكان مليون 270 األف 
اأ�رضة. اأما بخ�سو�ش �سبب عدم توزيع 
ال�سكنات اجلاهزة فاأرجعه اإىل نق�ش 
التهيئة، م�سيفا اأن 200 األف �سكن مل 
هذه  واأن  التهيئة،  ب�سبب  توزيعها  يتم 
�ست لها 60 مليار دينار  ال�سكنات خ�سّ

جزائري. 

ك�سفت وزيرة الت�سامن الوطني والأ�رضة 
وق�سايا املراأة غنية الدالية عن ا�ستحداث 
لل�سباب  موجه  عمل  من�سب  األف   50
خالل 2019، منها 30 األف يف اإطار جهاز 
األف  الجتماعي و20  الإدماج  ن�ساطات 
يف اإطار منحة اإدماج حاملي ال�سهادات. 
اإ�رضافها  هام�ش  على  الدالية  ودعت 

املدية  بولية  الر�سمي  النطالق  على 
املحلية  التنمية  دعم  برنامج  لعمليات 
الجتماعية  والن�ساطات  امل�ستدامة 
يف  الراغبني  اجلزائر  غرب  ب�سمال 
ا�ستحداث موؤ�س�سات �سغرية ومتو�سطة، 
م�سالح  مع  النرتنت  عرب  التوا�سل  اإىل 
على  للح�سول  امل�سغر  القر�ش  ت�سيري 

عرب  »لوجنام«  بدور  م�سيدة  قرو�ش، 
التي  والفعالة  الب�سيطة  الإجراءات 
مو�سحة  القرو�ش،  تقدم  يف  تعتمدها 
تب�سيط  اإىل  الأخرية  هذه  جلوء  يف  ذلك 
على  لتقت�رض  الإدارية  الإجراءات 
�سبكة  طريق  عن  القر�ش  طلب  اإجراء 
التنقل  م�سقة  من  للتخفيف  النرتنت 

اإىل مقرات الوكالة.  كما ك�سفت عن رقم 
املنحة  من  م�ستفيد  املليون  يقارب  ما 
اآلف   3 بـ  املقدرة  للت�سامن  اجلزافية 
مع  الجتماعية  بالتغطية  واملرفقة  دج، 
بقيمة  ال�سفاء،  بطاقة  من  ال�ستفادة 
�سنة  دج خالل  مليار   47 بـ  مالية قدرت 
احتواء  اإىل  الوزارة  ت�سعى  كما   ،2018

قوائم النتظار. وحددت الوزيرة الهدف 
املحلية  التنمية  دعم  لربنامج  الرئي�سي 
التنمية  تن�سيط  اإعادة  يف  امل�ستدامة 
تعزيز  على  والعمل  ال�ساملة،  املحلية 
وتطوير  اجلمعوية  احلركة  مع  ال�رضاكة 
عرب  للقطاع  الب�رضية  املوارد  موؤهالت 
اكت�ساب  اجل  من  والتدريب  التكوين 

يف  خا�سة  حمدثة  وخربات  معارف 
وكذا  اجلديدة،  الجتماعية  املهن 
م�ستوى  على  البريوقراطية  مكافحة 
الهياكل التابعة للقطاع، وت�سهيل ا�ستفادة 
الأفراد املوؤهلني، من الإعانات العمومية 
الن�ساط  ومكاتب  م�سالح  لدى  املقدمة 

الجتماعي. 

من  وجهتها جمموعة  مرا�سلة  فجرت 
خمتلف  من  الخت�سا�سني  الأطباء 
بلعبا�ش  )تلم�سان   الغرب  م�ست�سفيات 
ـ وهران ، عني متو�سنت ..(  اإىل وزير 
ال�سحة  الربوفي�سور خمتار ح�سبالوي 
بطلها  الثقيل  العيار  من  ف�سيحة 
اخت�سا�سني  واأطباء  م�سالح  روؤ�ساء 
الذين   العمومية   بامل�ست�سفيات 
لالأ�سعة  ومراكز  خمابر  بفتح  قاموا 
ومتخ�س�سة  يف  ،م�ست�سفيات خا�سة  
عدة اإمرا�ش وكذا العمليات اجلراحية  
غري  بطريقة  عامني   اأطباء  باأ�سماء 
من  ال�رضائب  من  للتهرب  قانونية 
اإعمالهم  ميار�سون  وبقائهم  جهة 
املر�سى  لتحويل  بامل�ست�سفيات  
و�سائل  من  والعديد  الأدوية  وتهريب 
التي  اخلا�سة  عياداتهم  اإىل  الدولة 
العمومية  امل�ست�سفيات  بجوار  منت 
 ، اأخرى  ناحية  من  الطفيليات  كنمو 
كما اأنهم ي�سعون اإىل تعطيل امل�ساريع 
نفوذهم   بفعل  للقطاع  املوجهة 
على  �سيطرتهم   على  للمحافظة 
رقابة   دون  وا�ستغالله  املواطن  �سحة 
لتحويله  من خالل توظيف فرق طبية 
اإىل عيادتهم   العمومي  من امل�ست�سفى 

لتحقيق الربح لغري. .
هوؤلء  اإن  ال�سكوى  ك�سفت  وقد  هذا 
من  القانون  على  يتحايلون  الأطباء 
امل�ست�سفيات  بهذه  الت�رضيح  خالل 
على اأنها عيادات طبية يف الوقت الذي 
تدل بناياتها ومعداتها  املتطورة على 
فيها  جترى  خمت�سة  م�ست�سفيات  اأنها 
ويقوم  جهة   من  اجلراحية  العمليات 
يف  منا�سب  ي�سغلون  الذين  م�سريوها 
توظيف  على  اجلامعي  امل�ست�سفى 
والقابالت   واملمر�سني  الأطباء  
غري  بطريقة  بامل�ست�سفى  العاملني 
قانونية لإجراء العمليات  واملداومات 
يف اأوقات فراغهم  بدون تاأمني كما يتم 
اإىل   امل�ست�سفى  من  املر�سى  حتويل 
العمليات  لإجراء  امل�ست�سفيات   هذه 
مببالغ كبرية وكثريا ما تعقدت الأمور  
بالعيادات اخلا�سة  ومت اإعادة املري�ش 
حرجة  و�سعيات  يف  امل�ست�سفى   اإىل 
ومت ت�سجيل وفيات يف بع�ش احلالت 
الر�سالة  اأ�سارت  اأخرى  جهة  من   ،
اإىل  العيادات   هذه  اأ�سحاب  قيام  اإىل 
العالج  و�سائل  من  العديد  تهريب 
مببالغ  الدولة  ت�ستوردها  التي  النادرة 
اأخد   يتم    كما  عياداتهم  اإىل  باه�سة 

كميات  كبرية من الدم  املتربع به من 
الدم اخلا�ش  بنك  قبل املح�سنني من 
يف  جمانا  العمومية    بامل�ست�سفيات 
الوقت الذي يبيعونه ب5000دج للكي�ش 
الواحد للمواطن  الب�سيط ما يعد ن�سبا 
واحتيال  كما اإن  بع�ش  امل�ست�سفيات  
اأعمدة  من  الكهرباء  ت�رضق  �سبطت 
الإنارة العمومية بطريقة غري �رضعية ، 
اأكرث من هذا فاأن اإحدى امل�ست�سفيات 
25كلم  الرم�سي   مبنطقة  اخلا�سة 
�ساحبها  حت�سل  تلم�سان   �سمال 
الأر�سية  من  مربع  5000مرت  على 
والذي  م�ست�سفى  لإقامة  مايل  ودعم 
�سنوات  دون  اإ�سغاله منذ عدة  انتهت 
معمق  فتح حتقيق  ي�ستوحي  ما  الفتح 
�سمعة  ت�سوه  التي  الف�سائح  هذه  يف 
اإقامة   قطاع ال�سحة بالولية وتعرقل  
من�ساآت جديدة ، من جانب اآخر اأقدم 
اأطباء بامل�ست�سفيات على فتح خمابر  
وال�سكانري  لالأ�سعة    للتحاليل ومراكز 
التي يعمد اأطباء  امل�ست�سفى العمومي 
يعملون  بعدما  اإليها   الأطباء  بتوجيه 
اأجهزة الأ�سعة وال�سكانري  على تعطيل 
بامل�ست�سفيات  وتغييب  بع�ش التحاليل 
ب�سفة عمدية بغية توجيه املر�سى  اإىل 

منت  التي  زمالئهم  وعيادات  خمابر 
كنمو الطفيليات  بجوار امل�ست�سفيات  
ال�سحة  وزارة  على   ي�ستوجب  والتي 
حتقيق  فتح  اجل  من  العاجل  التدخل 
نبل  حولت  التي  الق�سية  يف  معمق 
الطماعني   لبع�ش  ج�سع  اإىل   الأطباء 
بقدر  املواطن  �سحة  ليهمهم  الذين 
ال�سيقة  املالية  م�ساحلهم  تهمهم  ما 
وفيات  ت�سجيل  مت  ما  وكثريا  هذا   ،
لكن  وعيادات   خا�سة   مب�ست�سفيات 
على  املتابعة   من  اأنقذهم   نفوذهم 
غرار ما يحدث دائما باإحدى العيادات 
الآتي  بتلم�سان  واأخرى   بوهران 
حطمت رقم قيا�سي يف عدد الوفيات ، 
من جانب اآخر كثريا  ما تكون التحاليل 
الطبية ال�سادرة عن هذه امل�ست�سفيات 
واملخابر غري  دقيقة بفعل �رضقة ن�سب 
التحاليل  يف  ت�ستعمل  التي  املحاليل 
وهذا  التحليل   بنتائج   املبالة  دون 
واأحيانا  املحاليل   هذه  لغالء  نظرا 
بفعل توظيف �سباب غري خمت�ش دون 
الذي  الأمر  املواطن  ب�سحة  املبالة  
ي�ستوجب فتح حتقيق معمق يف امللف 

الذي يهدد ال�سحة العمومية  .
حممد  بن ترار 

وزير ال�شكن يك�شف

لوجنام ترقمن ت�شجيالت القرو�ض

مرا�شلة تك�شف جتاوزات خطرية يف قطاع ال�شحة

�شارة بومعزة 

�سكنات الإيجار تكلف الدولة 
600 مليون �سنتيم

الدالية: 50 األف من�سب عمل لل�سباب يف 2019

 تعطيل عمدي للمعدات يف م�ست�سفيات تلم�سان  
بلعبا�س وهران وعني متو�سنت

بومردا�ض

ل ترحيل ل�سكان ال�ساليهات 
قبل النتخابات

رئي�ض جمعية »ام�شاد« للو�شط 

250 مهاجرا اأبدوا ا�ستعدادهم 
لال�ستثمار يف تيزي وزو

خمتلف  عرب  ال�ساليهات  �سكان  يت�سائل 
الأخرية  الآونة  يف  بومردا�ش  بلديات 
اإىل  ترحيلهم  عمليات  ركود  �سبب  عن 
كبري  جزء  كان  بعدما  جديدة،  �سكنات 
من  الأول  الثالثي  يف  خم�س�ش  منها 
�سنة 2019 مثلما اكدته خمتلف اجلهات 
املعنية واملحلية ومن بني اأ�سباب توقف 
ك�سفت  بومردا�ش  يف  الرتحيل  عمليات 
مت  انه  الو�سط  للجريدة  حملية  م�سادر 
ال�ساليهات  �سكان  ترحيل  موعد  تاأجيل 
يف  مقررة  كانت  والتي  مواقع  عدة  عرب 
الثالث اأ�سهر الأوىل من �سنة 2019، حيث 
اأكدت م�سادرنا اأن عملية التاأجيل جاءت 
يف  القادمة  الرئا�سية  النتخابات  ب�سبب 
انه ل ترحيل قبل  اأفريل 2019، م�سيفة 

النتخابات.
يف ذات ال�سياق اأبدت العديد من العائالت 
على  ببومردا�ش  ال�ساليهات  تقطن  التي 
وتيجالبني  وال�سغريات  الكرمة  غرار 
امتعا�سهم من الركود الكبري التي ت�سهده 
الوايل  رحيل  بعد  الرتحيل،  عمليات 
ال�سابق عبد الرحمن مدين فواتيح، حيث 
املعنية  اجلهات  العائالت  هذه  دعت 

�سلماين  حممد  الوايل  راأ�سها  وعلى 
التعجيل يف برجمة عمليات ترحيلهم، بعد 
�سكنات  يف  معي�ستهم  ظروف  تاأزمت  اأن 
الأمنيوت )ال�ساليهات( والتي باتت احلياة 
فيها ل تطاق نظرا لت�سببها يف الكثري من 

الأمرا�ش املزمنة واخلطرية
لولية  ال�سكن  مدير  كان  فقد  لالإ�سارة   
بومردا�ش نبيل يحياوي قبل �سهرين قد 
�رضح يف ح�سة للنقا�ش على اأمواج اإذاعة 
ترحيل  عمليات  اأن  املحلية،  بومردا�ش 
بومردا�ش  بلديات  �ست�سهدها  كبرية 
اأن  ك�سف  حيث   ،2019 جانفي  مطلع 
عائلة   1000 ترحيل  عمليات  انطالق 
�سهر  بودواو  بلدية  �ساليهات  �سكان  من 
ترحيل  اإىل  بالإ�سافة  املقبل،  جانفي 
دل�ش  �ساليهات  �سكان  من  عائلة   500
اأي�سا،  جانفي  �سهر  جديدة  ل�سكنات 
�سكان  من  عائلة   300 ترحيل  �سيتم  كما 
جديدة  �سكنات  اإىل  تيجالبني  �ساليهات 
اأن  اإل  ل�سنة 2019،  الثاين  الثالثي  خالل 
على  حرب  جمرد  بقي  ك�سفه  مت  ما  كل 

ورق.
اإ�شالم رخيلة

املهاجرين  جمعية  رئي�ش  اأم�ش  اأكد   
الت�سامن و التبادل من اجل التنمية »ام�ساد 
للو�سط  خ�سه«  ت�رضيح  يف  كاب�ش  جياليل 
معظمه  مهاجر   250 اأح�ست  جمعيته  »ان 
من فرن�سا  يرغب يف ال�ستثمار يف اجلزائر 
اأنهم يبحثون  و بالتحديد ولية تيزي وزو و 
با�ستثمار  لهم  ال�ساحمة   الفر�ش  على 
اأموالهم و معارفهم يف م�سقط راأ�سهم و اأكد  
العدد  هذا  اأن  هاتفي  ات�سال  يف  املتحدث 
وهو  املغرتبني  ميثل  لكنه  قليل  انه  رغم 
الت�سالت  جتديد  حال  يف  لرتفاع  مر�سح 
الالزمة  الإمكانيات  لهم  الفئة  هده  حيث 
كل  لهم  و  منها  املادية  خا�سة  لال�ستثمار 
امل�ساريع  خمتلف  لتج�سيد  اخل�سائ�ش  
التي �ست�سمح بح�سبه بخلق منا�سب  الهامة 
م�سريا  البطال  ال�سباب  لفئة  باجلزائر  عمل 
تنظر  التي  امل�ساريع  من  العديد  وجود  اىل 
التج�سيد على ار�ش الواقع و ل تنتظر �سوى 
التن�سيق مع ال�سلطات العمومية لتتعاون اأكرث 
ال�سنة فر�سة  مع هذه الفئة معتربا ان هده 
من  فرن�سا  من  قدموا  الذين  للمهاجرين  
امل�ساريع  بتحقيق  ت�سمح  روابط  خلق  اجل 
�سي�سارك  ملتقى  كا�سفا  بها،  جاوؤوا  التي 
فيه ما يزيد عن 10 مغرتبني و جمعيات من 

فرن�سا لالحتكاك مع خمتلف امل�سوؤولني من 
ج�رض  ببناء  ت�سمح  عمل  قواعد  ر�ش  اجل 
و  الأ�سلي،  الوطن  و  املغربني  بني  للتعاون 
عمل  ور�سات  �سينظم  انه  املتحدث  ك�سف 
كما �سيحمل معه عددا من امل�ساريع خا�سة 
يف املجال البيئي مثل م�رضوع اإعادة حتويل 
به  جاء  الذي  املنزلية  النفايات  ر�سكلة  اأو 
نظريا  اإطارا  و�سع  الذي  و  املغرتبني  احد 
التح�سي�سية  للم�رضوع، ينطلق من احلمالت 
يف  الفرز  �سيغة  اعتماد  ب�رضورة  الداعية 
مالئمة  اأوعية  وو�سع  املنزلية  النفايات 
هذه  لتحويل  موؤ�س�سة  اإن�ساء  كذلك  و  لذلك 
اإ�رضاك  ينتظر  امل�رضوع  هذا  و  النفايات، 
الالزمة  املتابعة  و  املحليني  امل�سوؤولني 
الواقع،و  ار�ش  على  جت�سيده  اجل  من 
من  العديد  جمع  الذي  اللقاء  هذا  يهدف 
الفاعلني من الإدارة و اجلمعيات، اىل بحث 
الآليات التي و�سعتها الدولة يف جمال خلق 
اإحدى  تعترب  التي  و  امل�سغرة  املوؤ�س�سات 
القنوات الفعالة من اجل ت�سجيع ا�ستثمارات 
تيزي  ولية  ان  الإ�سارة  و جتدر  املغرتبني، 
ن�سبة  لها  التي  الوليات  بني  من  تعترب  وزو 

كبرية من املغرتبني خا�سة يف فرن�سا
 ح- كرمي

قال وزير ال�شكن اأن �شكنات الإيجار تكلف الدولة 600 مليون �شنتيم لتتكفل بـ400 مليون اإ�شايف مقابل 200 مليون على عاتق 
امل�شتفيد عرب 25 �شنة، يف حني ك�شف عن رقم 20 األف �شخ�ض من اجلالية اجلزائرية قام بالت�شجيل �شمن �شيغة الرتقوي 

العمومي، مع الق�شاء على 400 األف وحدة �شكنية فو�شوية.
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هذا واأعلن تكتل نقابات الرتبية
وطني  اإ�رضاب  يف   الدخول 
فيفري  و27   26 يومي  �شامل 
احتجاجية  بوقفات  مرفوقا 
جهوية بالتزامن واليوم الثاين من 
مديريات الرتبية:  اأمام  الإ�رضاب 
والأغواط  باتنة  البليدة،  غليزان، 
القطاع  موظفي  كل  داعيا   ،
الإ�رضاب  لإجناح  التجند  اإىل 
الحتجاجية  والوقفات 
ملوا�شلة الن�شال  وال�شتعداد 
املطالب  كل  حتقيق  غاية  اإىل 
واأرجع  بح�شبه.  امل�رضوعة، 
تلبية  عدم  اإىل  التكتل ت�شعيده 

ال�شابقة  خطوتهم  عقب  مطالبه 
حني  يف  واحد،  ليوم  بالإ�رضاب 
برف�ض  اجتماعهم  خالل  اأكدوا 
جتاوز وزارة الرتبية الوطنية لعمل 
اللجنة امل�شرتكة ملعاجلة القانون 
مل�رضوع  باإعدادها  الأ�شا�شي 
موؤكدين  النقابات،  اإ�رضاك  دون 
الفوري  �رضورة التطبيق  على 
رجعي،  وباأثر   266/14 للمر�شوم 
املت�رضرة  الأ�شالك  اإن�شاف  مع 
)موظفو  الت�شنيف  اإعادة  من 
موظفو  القت�شادية،  امل�شالح 
واملهني،  املدر�شي  التوجيه 
م�شاعدي  املخابر،  موظفو 
م�شت�شاري  وم�رضيف الرتبية، 

التغذية املدر�شة(.

العيا�شي  احميد  الكاتب  اأم�ض  قرر 
علي  املر�شح  فريق  من  الن�شحاب 
اعالمية  تقارير  ذكرت  و  غديري 
الكاتب   عنه  قال  ما  هو  ال�شبب  اأن 
حيث  بالإعالم  كمكلف  لدوره  جتاوز 
بت�رضيحات  بالإدلء  املر�شح  بادر 
الإعالمية  املنابر  لبع�ض  اعالمية 
دون الرجوع اإليه. وعن مربرات   قال 
بيان مقت�شب ن�رضه على  احميدة يف 
للراأي  اأعلن  بالفاي�شبوك   �شفحته 
اأين قررت  ال�شحفيني  العام والزمالء 
الن�شحاب من مديرية الت�شال ومن 
احلملة النتخابية لل�شيد علي غديري 
التفاق  مبداأ  خرق  اأن  بعد  نهائيا.. 
تقدمي  يف  احلرفية  على  القائم 
قدم  حيث  واملقابالت  احلوارات 
وي�شيئ  كمرت�شح  له  ي�شيئ  ت�رضيحا 
دون  وذلك  معه  املتعاون  للفريق 

النا�شطني  لحد  الت�شال  مدير  علم 
الهواة يف و�شائل الت�شال الجتماعي 
وخطابه  جذريا  ويتناق�ض  يتنافى 
مقابلة  القطيعة،  �شعار  يرفع  الذي 
املهنية  ال�رضوط  اأدنى  اإىل  تفتقد 

وال�شيا�شية..
و اأ�شاف املتحدث اإن ارجتاله وقيامه 
مبثل هذا الت�رضيح دون اإعالم مدير 
نوعه..  من  الأول  يكن  مل  الت�شال 
قرار  اتخاذ  اإىل  دفعني  ما  وهذا 
الن�شحاب من مديرية حملته..دفاعا 

عن املهنية وال�شتقامة الأخالقية..
و كان احميدة العيا�شي قد التحق قبل 
ال�شابق  اللواء  اأ�شابيع مبديرية حملة 
علي غديري و توقف عن الكتابة يف 
و قناتها مربرا خطوته  يومية احلياة 

باأخالقيات املهنة.
م.�س

ال�شهيد  يوم  ذكرى  اإحياء  مبنا�شبة   
�شنة  كل  من  فرباير   18 لـ  امل�شادفة 
تندوف  ولية  امن  م�شالح  نظمت   ،
وذلك من  ال�شلة  ذات  الأن�شطة  عديد 
املجاهد  ملتحف  زيارة  تنظيم  خالل 
قوات  لفائدة  تاريخية  حما�رضة  و 
ال�رضطة مبقر امن الولية ، بالتن�شيق 
مديرية   ، املجاهدين  مديرية  مع 
لأبناء  الوطنية  املنظمة  و  الرتبية 
تاريخ  اإبراز  خاللها  من  مت  ال�شهداء 
اإبان  اأحداث  ما عاي�شوه من  و  الكفاح 
بالت�شحيات  التحريرية احلافلة  الثورة 
اجل�شام والبطولت الفذة التي قدمها 
باأحرف  لت�شجل  الأبرار  ال�شهداء 
اأمتنا  تاريخ  �شفحات  على  ذهب  من 
ال�شيادة  اإ�شرتجاع  اأجل  من  املجيدة 
الوطنية مع حث احل�شور باملحافظة 

و  الغايل  وطننا  واإ�شتقرار  اأمن  على 
التخلي بروح املواطنة و معاين الن�شال 
كان  الذكرى  اإحياء   . الوطن  حب  و 
الذات و  مبثابة فر�شة �شائحة ل�شحن 
�شهادائنا  ت�شحيات  و  ماآثر  ا�شتذكار 
الأبرار حتى يعي�ض وطننا املفدى حرا 
اأبيا و العمل على تعزيز التوا�شل مابني 
الإ�شتقالل  بعد  ما  وجيل  الثورة  جيل 
باإلقاء  املنا�شبة  فعاليات  لتختتم   ،
املحا�رض  الأ�شتاذ  طرف  من  كلمة 
�شهداء  واأبناء  املجاهدين  وبع�ض 
منطقة تندوف ثمنو فيها املجهودات 
العامة  للمديرية  وامل�شتمرة  املبذولة 
الأعياد  خمتلف  يف  الوطني  لالأمن 
الوطنية ليتم تكرميهم بعدها ب�شهادات 

تقديرية وهدايا رمزية.
اأحمد باحلاج  

قرية  �شكان   اأم�ض  م�شاء  احتج 
دائرة  غرب  �شمال  كلم   11 القوا�شري 
على  تلم�شان  ولية  �شمال  الرم�شي 
يع�شونها  التي  املزرية  الو�شعية 
  35 رقم  الوطني  للطريق  بقطعهم  
رقم22  الوطني  الطريق  بني  الرابط 
بتدخل   مطالبني  الغربية   واحلدود 

وايل الولية، املحتجون الذين طالبوا 
حيث  وال�شكن   التنمية   يف  بحقهم 
لعدة  ونائبه  البلدية  رئي�ض  احتجزوا 
م�شوؤولية  اإياهم  حمملني  �شاعات 
اأي  تعرف  مل  التي  القرية  و�شعية 

حركية تنموية منذ ع�رضات ال�شنني .
م.ب

قامت جمموعة اإجرامية بال�شطو على 
اليوم  اأموال زوال  مركبة كانت حتمل 
�رضق  اأق�شى  داود  �شيدي  بلدية  يف 
بومردا�ض ،وذكرت م�شادر للو�شط اأن 
مركبة من عالمة مر�شيد�ض �شربانرت 
كانت حتمل 25 مليار من اأموال بريد 
اجلزائر كانت ب�شدد التوجه لل�شاحية 
على  لتوزيعها  لبومردا�ض  ال�رضقية 

من  لل�شطو  تعر�شت  قد  املكاتب 
 13 �شلب  من  طرف جمهولني متكنوا 
يف  الل�شو�ض  يزال  ل  حني  يف  مليار 
الأ�شطر  هاته  كتابة  حتى  فرار  حالة 
عني  يف  الأمن  م�شالح  تزال  ول 
املكان ب�شدد البحث عنهم ومت�شيط 

املكان.
 ا�سالم.ر

قررت وزارة الرتبية حماولة تفكيك األغام اإ�سراب تكتل نقابات الرتبية الـ6 يومي 26 و27 من ال�سهر 
اجلاري، مربجمة جمموعة من اللقاءات الثنائية فيما بينها وبني النقابات امل�سكلة للتكتل بداية من 

الأمن، وذلك عقب تلقيها لالإ�سعار بالإ�سراب الثنني الفارط.

لقاءات ثنائية مع تكتل الرتبية بداية من اأم�س

�سارة بومعزة 

بن غربيط �أمام فر�سة 
�أخرية ملنع �لإ�سر�ب

نا�شد العديد من مدراء اخلدمات 
الأ�شاتذة  و  والإقامات  اجلامعية 
 ، �شلف  بجامعات  اجلامعني  
ال�شلطات  ووهران    ، تلم�شان 
العليا وعلى راأ�شها وزير الداخلية 
ووزير  املحلية   واجلماعات 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
بالتدخل لو�شع حد لن�شاط بع�ض 
الطالبية  لتنظيمات  املنتمني 
التي  اأ�شبحت ت�شم بع�ض الطلبة 
لهم  لعالقة  والذين  املق�شني 
بالعلم حيث اأن العديد منهم ق�شوا 
باجلامعة  �شنوات   06 من  اأكرث 
على  خطرا  ي�شكلون  و�شارو   ،
خالل  من  اجلزائرية   اجلامعة 
ال�شهل  الك�شب  البتزاز وحماولة 
، وحماولة التعدي على الأ�شاتذة 
مع  اخلدمات  ومديرو  والعمداء 
ابتزازهم ، الأمر الذي يعترب غري 
اجلامعي  احلرم  داخل  مقبول 
الر�شالة  اأ�شحاب  واأكد  هذا    .
بوعلي  بن  ح�شيبة  جامعة   اأن 
اأ�شبحت اأكرث اجلامعات  ت�رضرا 
اأين  اجلامعية   اإقامتها  رفقة  
الطلبة  ممثلي  من  العديد  جند 
مبطالب  يطالبون   واملنظمات  

اأغلقوا  حيث   ، بيداغوجية  غري 
اأجل  من  اأيام  لعدة  اجلامعة 
�شمان ت�شجيل طلبة يف املا�شرت 
بعد  وال�شابعة  ال�شاد�شة  للمرة 
العديد  يف  النجاح  يف  ف�شلهم  
جعل  الذي  الأمر   ، املرات  من 
لطلبهم   ين�شاع  اجلامعة  عميد 
و   ، منطقي  غري  يعترب  الذي 
اأ�شبحوا اليوم ينقلون احتجاجهم 
لإرغام  والكليات  املعاهد  اإىل 
الأ�شاتذة على منحهم نقاط دون  
جهد و  واإجناحهم دون جهد ما 
اجلامعة  لتعاليم   خمالف  يعترب 
يقومون  الرف�ض  حالة  ويف   ،
ما  وهو  الكلية  وغلق  بالحتجاج 
اجلامعة،  حرم  على  تعدي  يعد 
هوؤلء  �شار  فقد  هذا  من  اأكرث 
الطلبة  باأ�شباه  يعدون  الذين 
وجعلوا اجلامعة لال�شرتزاق  من 
اخلدمات  مدير  ابتزاز  خالل 
الإقامات   ومدراء  اجلامعية 
والهدايا  باملال   ويطالبونهم 
والأطعمة   املاجنة   واحلفالت 
واإل  ال�شلم  مقابل  الفاخرة 
الحتجاج  وهو ما يعتربه العديد 
اجلامعية  اخلدمات  اإطارات  من 

بالأمر غري املقبول.
اأقدم    2 وهران  وبجامعة 
على  املنظمات   اإحدى  ممثلو 
العلوم  بكلية  الأ�شاتذة  ترهيب 
الهجوم  خالل  من  القت�شادية 
الطلبة  واإخراج  املدرجات  على 
المتحانات  اإقامة  ومنع  منها 
الأ�شاتذة  اأحد  مع العتداء على 
الأوىل   لي�شت  الق�شية  وهي   ،
طلبة  فيها  يقوم  التي  نوعها  من 
الذين  الطالبية  التنظيمات  من 
يحاولون احل�شول على �شهاداتهم 
درا�شة  ول  عناء  اأو  عمل  دون 
الأ�شاتذة  برتهيب  امتحان  اأو 
والعتداء عليهم  وخلق الفو�شى 
التي �شارت ال�شبيل الوحيد الذي 
اجل   من  الطلبة  اأ�شباه  يتبعه  
واإرغام  غياباتهم  على  التغطية 
منحهم  على  والإدارة   الأ�شاتذة 
جانب  من   ، جهد  بدون  نقاط 
النف�ض  علم  كلية  �شهدت  اخر 
بجامعة اأبي بكر بلقايد احتجاج 
ومقاعد  نتائجهم  على  الطلبة 
الدرا�شة واملطالبة باإقالة اأ�شتاذة 
لأنها مل متنحهم نقاطا  مالئمة 
خا�شة   ، الكلية  بغلق  مهددين 

املنظمات  لإحدى  �شبق   وقد 
اأبواب كلية  اأغلقت  اأن  الطالبية  
العلوم الإ�شالمية ال�شنة املا�شية  
الإدارة  لدفع  المتحانات   ومنع 
لإلغاء اإق�شاء ممثلني للمنظمة مل 
واحدا  يوما  للدرا�شة  يح�رضوا 
الذي  ال�شغط  متكن  وقد   ،
بتدخل  كامال  اأ�شبوعا  ا�شتمر 
للطلبة  احلق  واإعطاء  العميد 
وعدم  للقوانني  خمالفتهم  رغم 
ح�شورهم التطبيقات الأمر الذي 
�شجع على  تف�شي هذه الظاهرة 
املنظمات  طلبة  فيها  �شار  التي 
الحتجاج  على   يعتمدون 
ع�شالتهم   يف حت�شيل ال�شهادات  
ول  التطبيقات  ح�شور  دون 
مدراء  وتهديد  المتحانات 
بالإقالت  اجلامعية  القامات 
على  للح�شول  والحتجاجات 
املزايا والأموال ، وهي الطريقة 
ال�شلطات  على  ي�شتوجب  التي 
اأجل   من  فيها   التدخل  العليا 
اإعادة النظر يف قوانني املنظمات 
الطالبية وتوفري احلماية لل�شادة 

واملدراء من بط�شهم .
تلم�سان: حممد بن ترار

املخت�شة  الأمن  م�شالح  متكن 
من  تاقورايت  عني  بلدية  يف 
حما�رضة مافيا املخدرات التي 
طورت اأ�شاليب غريبة يف ترويج 
اأماكن خمتلفة  ابتكار  و  ال�شموم 
لتخزينها منها حمالت جتارية و 
الفرقة  رجال  عرث  ،اأين  مطاعم 
املخدرات  ملكافحة  املخت�شة 
كلغ  تقدر ب25  كمية  �شبط  من 
على  القب�ض  و  املخدرات  من 

جمموعة من ع�رضة اأ�شخا�ض .
النوعي  النجاح  هذا  ياأتي  و 

بف�شل التعديل الدوري لأ�شاليب 
البحث و التحري حيث مت ن�رض 
املدين  باللبا�ض  الأمن  عنا�رض 
نوه  ،و  احل�شا�شة  الأماكن  يف 
الذي  بالدور  حمليون  �شكان 
امل�رضف  اجلديد  ال�شابط  لعبه 
تبني  ،و  برمتها  العملية  على 
م�شالح  اأن  الأولية  املوؤ�رضات 
الأمن تو�شلت اإىل ا�شتنتاج يوؤكد 
اأن البلدية حتولت اإىل نقطة عبور 
لرتويج و نقل ال�شموم اأين ين�شط 
البارونات  يف املنطقة عدد من 

ال�شلطات  حتدي  حاولوا  الذين 
ع�شى  لكن  منطقهم  فر�ض  و 
القانون اأجه�شت عددا مهما من 

خمططاتهم اجلهنمية.
�شلة  على  جهات  توؤكد  و 
بالتحقيق اأن مافيا املخدرات ل 
اأ�شاليب جديدة  ابتكار  تنفك يف 
عيون  من  للهروب  حماولة  يف 
ا�شتغالل حتول  و  الأمن  م�شالح 
�شياحي  مق�شد  اإىل  املنطقة 
كبري يف املنطقة ،و حذرت ذات 
امل�شادر من بوؤر الف�شاد التي يتم 

ال�شموم  لرتويج  عمدا  اإن�شاوؤها 
توافدا  ت�شهد  �شقة  �شاربا مثال 
و  املخدرات  ملدمني  ملحوظا 
اأي�شا يف الدعارة  يتم ا�شتغاللها 
الكحولية ،يف  بيع امل�رضوبات  و 
من  الكثري  حتذر  ال�شياق  ذات 
العائالت من ا�شتمرار ا�شتغالل 
ال�شقق امل�شبوهة و اأوكار الف�شاد 
النعكا�شات  من  اخل�شية  و 
و  العمومي  الأمن  على  ال�شلبية 

حياة الأ�شخا�ض.
ر�سا مرزوق

جامعات �سلف ، وهران وتلم�سان  

 عني تاقورايت بتيبازة

منظمات  طالبية  ترهب �لأ�ساتذة ومدر�ء �لقامات �جلامعية 

مافيا �ملخدر�ت تتحدى م�سالح �لأمن  

ب�سبب ما و�سفه بتجازو �سالحياته

اإحياء الذكرى )30( ليوم ال�سهيد

بلدية الرم�سي بتلم�سان

بومردا�س

 �ن�سحاب �حميدة �لعيا�سي 
من حملة علي غديري

 �أمن ولية تندوف يحتفل 
بذكرى يوم �ل�سهيد

غا�سبون يحتجزون رئي�س 
�لبلدية ونائبه 

�ل�سطو على حو�يل 13 مليار 
من �سيارة لنقل �لأمو�ل



نف�س  به  �أفادت  وح�سبما   
مهام  �نهاء  قر�ر  فاإن  �مل�سادر 
ل�سوناطر�ك  �جلهوي  �ملدير 
�جلياليل  علي  م�سعود  بحا�سي 
من  �إطار�ت   08 رفقة  نغمو�س 
�لعام  �ملدير  �لرئي�س  طرف 
�ملوؤمن  عبد  �سوناطر�ك  ملجمع 
قليلة  �أيام  بعد  جاء    ، قدور  ولد 
باإحدى  �سب  �لذي  �حلريق  من 
عن  ناهيك   ، �لنفطية  �ملنتجات 
�سلة ذ�ت �لقر�ر  برت�كمات عجز 
�سوناطر�ك  على  �لأول  �مل�سوؤول 
باملنطقة رفقة �لإطار�ت �لتابعني 
له يف �إيجاد حلول م�ستعجلة لها ، 
�لت�سيري  ب�سوء  تعلق  ما  خا�سة 
�أكرث  يهدد  بات  �لذي  و�لت�سيب 
�لنتاج  و�قع  م�سى  وقت  �أي  من 
�لتحويلية  ل�سناعة  �لإنتاجية  ،و 
�لأخرى  و  �لفينة  بني  تعرف  �لتي 
�لبور�سات  يف  عديدة   تقلبات 
�إىل  �أدى  �لذي  �لأمر   ، �لعاملية 
�لنفط ، ويف �سياق  �أ�سعار  تر�جع 
نف�س  �أو�سحت  فقد  مت�سل 
متو�جد  قدور  ولد  �أن  �مل�سادر 
بعا�سمة �لذهب �لأ�سود منذ �أكرث 
كافة  على  للوقوف  �أيام   04 من 
�لتي حتول دون حتقيق  �لنقائ�س 
و  �لنتاج  ملركبات  نوعية  قفزة 
�ل�سيانة و�لرتكيب �لتابعة للمجمع 

�سوناطر�ك  �لعمالق  �لنفطي 
بناحية �جلنوب .

�أكدت  فقد  ذلك  جانب  �إىل 
�جلهات  �أن  �مل�سادر  نف�س 
�لرتتيبات  كافة  �تخذت  �ملعنية 
متهيد�  �لالزمة  و�لإجر�ء�ت 
�لروؤ�ساء  تنحية  قر�ر  لتنفيذ 
لل�رشكات  �لعامون  �ملدر�ء 
د�ئرة  باإقليم  �لكربى  �لنفطية 
حا�سي م�سعود على غر�ر �رشكات 

يف  �لأ�سغال  و  �لآبار  خدمات 
�لآبار و�ملوؤ�س�سة �لوطنية للتنقيب 
�لأحد�ث  جتاوزتهم  بعدما  وذلك 
حكومة  ح�سول  ن�سيان  دون   ،
على  �أويحي  �حمد  �لأول  �لوزير 
بتحويل  تتهمهم  �سود�ء  تقارير 
�لكربى  �لنفطية  �ملوؤ�س�سات 
مللكية خا�سة من خالل تورطهم 
من  لعمال  �ملبا�رش  �لتوظيف  يف 
�ملرورعلى  دون  �لولية  خارج 

للت�سغيل،  �ملحلية  �لوكالت 
تاأجيج  يف  �سلبا  �ساهم  ما  وهو 
طريق  عن  �أو  �لبطالني  �حتقان 
تتعلق  م�سبوهة  �سفقات  �إبر�م 
بت�سخيم �لفو�تري وهو �لأمر �لذي 
يتنافى مع �ل�سيا�سة �ملنتهجة من 
لالإلتز�م  �لر�مية  �حلكومة  طرف 
�لتبعية  لإنهاء  �لتق�سف  ب�سيا�سة 
تهاوت  �لذي  �ملحروقات  لقطاع 

�أ�سعاره يف �لبور�سات �لعاملية .

�أ�رشف ممثل و�يل ولية مترن��ست ،  
�لأمني �لعام لولية مترن��ست رفقة 
ل�رشطة  �جلهوي  �ملفت�س  �ل�سيد 
�جلنوب مترن��ست  و�ل�سيد رئي�س 
�لأ�سبوع  منت�سف  �لولية  �أمن 
�جلاري ، على و�سع حيز �خلدمة 
�لر�بع  �حل�رشي  �لأمن  مقر 
مترن��ست،  �لغربية  تهقارت  بحي 
�ملدنية  �ل�سلطات  بح�سور 
بتمرن��ست،  و�لأمنية  و�لق�سائية 
�مل�سالح  �إىل روؤ�ساء  بالإ�سافة 
لل�رشطة  �جلهوية  و�لولئية 
بناحية مترن��ست، ممثلي �ملجتمع 
�ملدين، �أعيان من �ملنطقة، حيث 
هذ�  حول  �رشوحات  لهم  قدمت 
�لذي  �جلديد  �لأمني  �ملرفق 
�مل�ستلزمات  جميع  على  يتوفر 

بتقدمي  ت�سمح  �لتي  و�لو�سائل 
�أف�سل �خلدمات �ل�رشطية و�لأمنية 
مبد�أ  جت�سيد  �إطار  يف  للمو�طن 
على  و�ل�سهر  �جلو�رية  �ل�رشطة 

�أمن �ملو�طن و�سالمة ممتلكاته.
يف  كبري  ��ستح�سان  مل�سنا   كما 
تهقارت  حي  قاطني  �أو�ساط 
بهجتهم  عن  عربو�  �لذين  �لغربية 
�ملن�ساأة  هذه  بتو�جد  و�إرتياحهم 
ت�ستجيب  �لتي  �جلديدة  �لأمنية 
�أمنهـم  وتعزز  لإن�سغالتهم 
تبذله  مبا  منوهني  و�سكينتهم، 
�لوطني  لالأمن  �لعامة  �ملديرية 
�سبيل تقدمي خدمة  من جهود يف 
متميزة  نوعية  ذ�ت  عمومية 

للمو�طن.
�أحمد باحلاج

من  �ملبذولة  �ملجهود�ت  يف �إطار 
حماربة  �ل�رشطة يف  قو�ت  طرف 
�لإجتار غري �مل�رشوع يف �ملو�د �لتبغية 
�ل�رشطة  قو�ت  متكنت  و�ملقلدة، 
�لإقت�سادية  �أدر�ر)�لفرقة  ولية  باأمن 
من  معتربة  كمية  حجز  و�ملالية(،من 
�إىل مكمل  بالإ�سافة  �ملعباأ  �لتبغ  مادة 

غد�ئي غري مطابق من حيث �لو�سم .
ملعلومات  تعود  �لق�سية  حيثيات 
�لإقت�سادية  �لفرقة  عنا�رش  �إىل  و�ردة 
ترويج  مفادها  �لولية  لأمن  و�ملالية 
�لتبغ  مادة  من  مطابقة  غري  نوعية 
مع  وبالتن�سيق  �ملعبئة )�سمة(عليه 
وبعد  للولية  �لتجارة  مديرية  م�سالح 
�لتبغ  بيع  حمالت  �إحدى  مر�قبة 
عن  �ملر�قبة  عملية  �أ�سفرت  �أين 
تقدربـ:944وحدة  �أولية  كمية  �سبط 

عالمة  �سمة  يف761كي�س  متمثلة 
عالمة  �سعة 30غر�م،183كي�س  �أ�سيلة 
غد�ئي  مكمل  �سعة 40 غر�م  ع�سبة 
عن  �لتفتي�س  عملية  �أ�سفرت  كما 
ع�سبة�لزعيم  نوع  من  �سبط 200كي�س 
�لجمالية  �لكمية  لتبلغ  �سعة 40 غر�م 
خمتلف  من  للمحجوز�ت 1144 وحدة 
�لب�ساعة  حجز  مت  ،حيث  �لنو�ع 
على  �ساحبها  و�سماع  �لدكر  �ل�سالفة 
�ملن�سوبة  �لأفعال  عن  ر�سمي  حم�رش 
من  مطابقة  غري  منتجات  ببيع  �إليه 

حيث �لو�سم وعدم �لفوترة .
�لتابعة  �ل�رشطة  قو�ت  وتبقى  هذ� 
لأمن ولية �أدر�ر على �أهبة �لإ�ستعد�د 
للت�سدي لكل ماله خطر على �لإقت�ساد 

�لوطني و�سحة �ملو�طنني .
�أحمد باحلاج

مع  �لعملياتي  �لتن�سيق  �إطار  يف 
تندوف  بولية  �لأمنيني  �ل�رشكاء 
�أنو�عها،  ب�ستى  �جلر�ئم  ملكافحة 
ل�سيما ما تعلق منها بالجتار غري 
�إطار  ويف  باملخدر�ت،  �مل�رشوع 
�مل�سرتك،  �لرقابي  �لأمني  �لعمل 
�لق�سائية  �ل�رشطة  م�سالح  متكنت 
)فرقة مكافحة  تندوف  لأمن ولية 
باملخدر�ت  �مل�رشوع  غري  �لجتار 
عنا�رش  و   ) �لعقلية  �ملوؤثر�ت  و 
�مل�سلحة �لإقليمية لالأمن �لد�خلي 
بتندوف ،وعنا�رش �لدرك �لوطني ) 
فرب�ير   13 بتاريخ  �لأبحاث(   فرقة 
2019 من توقيف �سخ�سني كانا على 

منت مركبة.
�ملدعو  من  بكل  �لأمر  يتعلق  و 
 ، 30�سنة  �لعمر  من  �لبالغ  ي(  )ح 
�لعمر  من  �لبالغ  م(  )ب  �ملدعو  و 
من  كمية  بحوزتهما  و  �سنة   34

) كيف معالج( يف  �ملخدر�ت       
�سكل خم�سة )05( قو�لب، كل قالب 
 ، �سفائح   )10( ع�رشة  على  يحتوي 
 )05( بخم�سة  �لإجمايل  وزنها  قدر 
باأحكام  خمباأة  كانت  كيلوغر�مات، 
للمركبة  �لإحتياطية  �لعجلة  د�خل 
�لقانونية  �لإجر�ء�ت  �إتخاذ  بعد  و 
�ملوقوفني  تقدمي  مت  �لالزمة 
�مل�ستبه تورطهما �أمام �ل�سيد وكيل 
تندوف  حمكمة  لدى  �جلمهورية 
�ل�سيد  �أمام  �مللف  �أحال  �لذي 
بدوره  �لذي  و  �لتحقيق  قا�سي 
بتهمة  �إيد�ع  �أمر  �أ�سدر يف حقهما 
ق�سد  �ل�رش�ء  للبيع،  وو�سع  �حليازة 
�ملخدر�ت  نقل   ، �سم�رشة   ، �لبيع 
غري  بطريقة  �لعبور  طريق  عن 
م�رشوعة يف �إطار جماعة �إجر�مية 

منظمة. 
�أحمد باحلاج

.  تنحية مديرية �إنفور ،خدمات �الآبار و �الأ�شغال يف �الآبار قبل �النتخابات و�رد
علمت يومية »�لو�شط » من م�شادر مطلعة ،�أن �لزيارة �لتفقدية �ملتو��شلة لرئي�س �ملدير �لعام للمجمع �لنفطي 

�لعمالق �شوناطر�ك عبد �ملوؤمن ولد قدور  ملدينة حا�شي م�شعود بورقلة حلد كتابة هاته �الأ�شطر ، متخ�س عنها عدة 
قر�ر�ت م�شريية لعل من �أبرزها �إنهاء مهام �ملدير �جلهوي للموؤ�ش�شة بعا�شمة �لنفط نغمو�س علي �جلياليل وتعني 

توفيق حمد�ن �ملدير �جلهوي �ل�شابق لغرد �لباقل خلفا له  .

على خلفية حملة تطهري و��شعة 

�أحمد باحلاج 

اإنهاء مهام املدير اجلهوي ل�سوناطراك 
بحا�سي م�سعود و8اإطارات 

بوليات  للجمهورية  ولة   04 وجه 
�جلنوب �ل�رشقي تعليمات �سارمة 
من   ، مقاولتية  موؤ�س�سة   450 لـ 
�ملتاأخرة  �مل�ساريع  ت�سليم  �أجل 
على   �لأول   �ل�سد��سي  نهاية  مع 
�أق�سى تقدير و كاأخر مهلة لتفادي 
ق�سائيا  ومتابعتهم  ف�سخ عقودهم 

.
من   « »�لو�سط   جريدة  علمت   
رئي�س  ممثلي  �أن  موثوقة  م�سادر 
 ، ب�سكرة  بوليات  �جلمهورية 
�لأغو�ط ، غرد�ية و ورقلة يتابعون 
�لتنمية  وترية  كبري    باهتمام  
�ل�سلحفاة  خطى  على  ت�سري  �لتي 
�أ�سغال  يف  �لفادح  �لتاأخر  ب�سب  
بولة  دفع  �لذي  �لأمر   ، �لإجناز 
من  جملة  لتخاذ  �لوليات  هذه 
�لتد�بري و �لإجر�ء�ت �ل�ستعجالية  
�لتنمية  عجلة  حتريك  �إطار  يف 
 ، �لرتبية  بقطاعات  �ملحلية 
 ، �ل�سكن   ، �لفالحة   ، �ل�سحة 
و  و�لبناء  �لعمومية  �لتجهيز�ت 

ذ�ت  يف  تقرر  حيث   ، �لتعمري 
�ل�ساأن توجيه �عذ�ر�ت لزهاء 450 
باإجناز  مكلفة  مقاولتية  موؤ�س�سة 
�إطار  يف  تنموي  م�رشوع   1000
�لرب�مج �لتكميلية للوليات  ، حيث 
�أ�سهر  �لأربعة   مدة   �أمهلها  مت 
على �أق�سى تقدير من �جل ت�سليم  
�أو  ف�سخ  �إليها  �مل�ساريع �مل�سندة 
عقودها ومتابعتها ق�سائيا باعتبار 
�خلو��س  �ملتعاملني  غالبية  �أن 
تتعلق  مالية  �أغلفة  على  حت�سلو� 
بال�سطر �لأول دون ��ستكمال هذ� 

�لأخري .
�رجع  فقد  ثانية   جهة  من 
باملجال�س  حمليون  منتخبون 
بالوليات  �لولئية  �ل�سعبية 
يف  �لرئي�سي  �ل�سبب  �ملذكورة 
على  تخيم  �لتي  �لفو�سى  حالة 
�إىل  �لتنموية   �مل�ساريع  غالبية 
دون  �لرقابية  �لأدو�ت  تفاوت 
�لفادح  �لنق�س  عن  �حلديث 
�ملحلية  �لعاملة  �ليد  توفري  يف 

باملخت�سة  منها  تعلق  ما  خا�سة 
عن  ناهيك   ، و�لتعمري  �لبناء  يف 
�لرتفاع �لفاح�س  يف �أ�سعار مو�د 
�لتجار  غالبية  ��ستغل  حيث  �لبناء 
�لكي�س  �سعر  لرفع  �لأ�سمنت  ندرة 
�لو�حد ليبلغ 1200 دينار جز�ئري 
على  �ل�سعب  ممثلي  �قرتح  كما   ،

�جلنوبية  بالوليات  �لقر�ر  �سناع 
�رشكات  مع  �تفاقيات  باإبر�م 
�مل�ساريع  لإجناز  �أجنبية  و  وطنية 
خا�سة ما تعلق منها بتلك �لتي لها 
�سلة  بتح�سني  �مل�ستوى �ملعي�سي 

للمو�طن .
�أحمد باحلاج

خريوهم بني ت�شليم �مل�شاريع �أو ف�شخ عقودهم 

والة 04 واليات جنوبية ينذرون 450 مقاوال 

يف �إطار �لرفع من �لتغطية �الأمنية 

قو�ت �ل�شرطة باأمن والية �أدر�ر

يف عملية �أمنية م�شرتكة بتندوف

و�سع حيز اخلدمة مقر االأمن 
احل�سري الرابع بوالية مترنا�ست

 حجز 944 وحدة من 
ال�سمة التقليدية 

م�سالح ال�سرطة توقف جماعة اإجرامية 
خمت�سة يف املتاجرة باملخدرات
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يف   جنحت  ال�صدد  هذا  ويف 
اإجرامية  �صبكة    44 تفكيك 
املخدرات   تهريب  يف  خمت�صة  
وتوقيف  املا�صية  ال�صنة  خالل 
،وحجز  عنا�رصها   من   197
من  و473غ  و68كلغ  23قنطار 
بالإ�صافة اىل12162  املخدرات  
من  و992غ  مهلو�س  قر�س 
مت  اأخرى  جهة  من   ، الكوكايني 
توقيف 582م�صتهلك وبائع �صغري 
وحجز  متفرقة  عملية   337 يف 
101 قنطار و24 كلغ و689 غ كيف 
الكوكايني  من  و25.7غ  و1كلغ 
و22270.2 قر�س مهلو�س ،  من 
اجلهوية  املديرية  ك�صفت  جهتها 
للجمارك  ت�صجيلها ل141 ق�صية 
تورط    2018 �صنة  خالل  تهريب 

ما  وحجزت  �صخ�صا    146 فيها 
دج  مليون   835 من  اأزيد  قيمته 
 65 اإىل  بالإ�صافة  الب�صائع  من 
مركبة و4�صاحنات وجرار قاطرة 
الق�صايا   راأ�س هذه  على  وياأتي   ،
التي مت فيها  ق�صايا املخدرات  
فيها  تورط  ق�صية   20 معاجلة 
خمتلف  حجزت  كما  22�صخ�س  
و884  318كلغ  اجلمارك  فرق 
�صئيلة  كمية  وهي  الكيف  من  غ 
ويف  املا�صية،  بال�صنوات  مقارنة 
ق�صايا   09 ت�صجيل  مت  املقابل 
يف املتاجرة باملهلو�صات وحجز 
2889 قر�صا مهلو�صا  الأمر الذي 
يوؤكد اأن قانون  مكافحة التهريب 
تهريب  منابع  جتفيف  يف  جنح 
لكنه  الغذائية   واملواد  الوقود 
تهريب  لعملية  الت�صدي  يف  ف�صل 
املخدرات وال�صموم ما ي�صتوجب 
دقيقة  ومراجعة  عميقة   درا�صة 

لهذا امل�رصوع .
 

تعميق اخلنادق وتو�سيعها 
�سمن خمطط الال مغنية 

عاتقها  على  اجلزائر  اأخذت 
خمططا حلماية اقت�صادها وكبح 
التهريب الذي عرف تو�صعا كبريا 
،وا�صتنزف ثروات البالد ،وق�صى 
على التنمية باحلدود الغربية التي 
�صبكات  �صمن  �صبابها  انخرط 
حول  الذي  الأمر   ، التهريب 
اإىل عالة على املجتمع  املنطقة 
وغابت بوادر العمل والإنتاج ، يف 
يحققه   وما  التهريب  تنامي  ظل 
الأمر   ، وفورية  كبرية  اأرباحا  من 
تقرر   الداخلية  وزارة  جعل  الذي 
التخل�س  من هذا امل�صكل  قبل 

تو�صعه وفقدان التحكم فيه .
وزير  زيارة  من  كانت  البداية 
اإىل  بدوي  الدين  نور  الداخلية 
مدينة مغنية  وتاأ�صه جل�صة عمل 
وتقرر  مغنية  بدائرة   2015 نهاية 
التهريب  لتوقيف  خمططا  اإقامة 
لل  ال�صاحلة  الولية  ا�صم  حمل 
تنفيذه   يف  انطلق  والذي  مغنية 
خالل  من   2016/01/25 يوم 
 08 حدود   اإىل  اخلنادق  تو�صيع 
12م   حدود  اإىل  وتعميقها  اأمتار 
اأمنية  م�صلحة  ودعمها بدوريات 
راجلة وراكبة مع دعم   املنظومة 
انتهت  ردعية  بقوانني  القانونية 
اإىل  تدريجيا   التهريب   بتقلي�س 
من   الأمل  فقدان  مت  اأن  غاية 
قبل املهربني ، خا�صة من خالل 
اإطالق حملة لتهدمي  م�صتودعات 
واملنتجات  املحروقات  تهريب 
الق�صاء   على  اأ�صحابها   واإحالة 

التجارية  العملية  ومراقبة  
خالل  من  الغربية  احلدود  على 
 .  35 رقم  املراقبة  مركز  تفعيل 
�صكان  جعلت   الإجراءات  هذه 
على  يتخلون  احلدودية  املنطقة 
التهريب تدريجيا لكن  املخدرات 
هناك  اأن  يوؤكد  ما  تتقل�س  مل 
ي�صتعملها  خفية   لتزال  طرقا 
املخدرات  تهريب  يف  املهربون 
من املغرب نحو اجلزائر خا�صة 
يف ظل وجود اأكرث من 120 بارونا 
جزائريا فار من العدالة باملغرب  
والذين يقفون وراء عملية تهريب  
ال�صموم  اإىل اجلزائر بطرق تبقى 

يف حاجة اإىل درا�صة.

اجلدار العازل وال�سياج 
ال�سائك دعم جديد للق�ساء 

على التهريب

املخدرات  تهريب  تنامي  اأمام 
لطرق  املهربني  وا�صتغالل 
احلدود  عبور  اأجل  من  احتيالية 
من  كبرية  �صحنات  واإحلاق  
املهلو�صة  والأقرا�س  املخدرات 
بعد  من  بها  الرمي  طريق  عن 
ال�صكانية  املناطق  يف  خا�صة 
القريبة راأت ال�صلطات اجلزائرية 
مكن  الذي  خمططها  تدعيم 
اإيجابية  جد  نتائج  حتقيق  من  
لل  خمطط  تفعيل  بداية  منذ 
الدولة  با�رصت  حيث   ، مغنية 
على  عازل   جدار  اإقامة  يف 
يعرف  الذي  احلدودي   ال�رصيط 
للمخدرات  تهريبا  املناطق  اأكرب 
لبارونات  خ�صبا  وطريقا 
مبنطقة  خا�صة   ، الب�رص  تهريب 
حيث  عي�صة   ولل  الزحاحفة 
بعلو  جدار  اإقامة  مبا�رصة  مت 
اخلر�صانة  من  جدار  وهو  م    12
الت�صدي  �صاأنه   من  امل�صلحة  
واحلفر  الخرتاق  حماولت  لكل 
الأمر الذي جفف منابع التهريب 
حرا�س  عمل  مهام  و�صهل  نهائيا 
الوطني  اجلي�س  وقوات  احلدود 
مهيدي  بن  ومبر�صى   ، ال�صعبي 
جلراف  بني  منطقة  وخا�صة 
التي بينت ال�صتطالعات الأمنية  
لتهريب  طريق  اأ�صبحت  اأنها  
تهريب  �صبكات  وطريق  ال�صموم 
منطقة  اقرب  انها  بحكم  الب�رص 
وادي  على  واحتوائها  حدودية 
من الق�صب وحماية للم�صطافني  
اإقامة  مبا�رصة  ال�صلطات  قررت 
�صياج عازل  حلماية امل�صطافني 
اين   2012 �صيناريو  تكرار  وعدم 
الك�صافة  من  فوجا  احتجاز  مت  
احلدود  عبورهم  بعد  الإ�صالمية 

عقب ا�صتدراجهم  من قبل احد 
م�صكال  خلق  ما  املخزن   اأعوان 
الغربية   احلدود  على  عوي�صا 
ال�صائك  ال�صياج  هذا  وياأتي  
ال�صابقة  للمخططات  دعما 
التهريب  اأخطبوط  جمابهة  يف 
كلفت  التي  اخلطوط  هذه   لكن 
تق�صي  مل  كربى  مبالغ  الدولة 
مثلما  املخدرات  تهريب  على  
الأخرى  التهريب  منابع   جففت 
املخدرات  بارونات  اأن  يوؤكد  ما 
ي�صتوجب  منافذ  ميلكون  لزالو 
على الدولة درا�صتها بدقة وجدية 
من  اجلزائريا  ال�صباب  حلماية 

ال�صموم املغربية.

املراقبة االلكرتونية من 
اأعايل جبل ع�سفور �سمام 

اأمان 

يف ظل  التطور الكبري الذي يعرفه 
العامل وكذا احلراك الأمني الذي 
ت�صهده احلدود الغربية والأخطار 
العربي  بالعامل  املرتب�صة  الكربى 
اجلرمية  تنامي  ظل  يف  خا�صة 
بني  ما  وتزاوج  للحدود  العابرة 
اجلرائم  وخمتلف  التهريب 
تقيم  اأن  اجلزائر  راأت  الأخرى 
الغربية  حلدودها  اأمان  �صمام 
التكنولوجية   اإدخال  خالل  من   ،
ومراقبة  التهريب  مكافحة  يف 
احلدود الغربية وذلك  من خالل 
الكرتوين  مراقبة  مركز  اإقامة 
متطورة  كامريات  على  معتمد 
يعترب  الذي  ع�صفور  جبل  باأعلى 
حيث   ، باملنطقة  قمة  اأعلى 
ال�صنة   خالل   العملية  تفعيل  مت 

حمل  كانت  بعدما   املا�صية 
درا�صة منذ �صنة 2016 ومن خالل 
زيارة الوزيرة ال�صابقة لتكنولوجيا 
دردوري   والت�صال  الإعالم 
ربط  تعليمات  اأعطت  والتي  
باألياف  احلدود  مراقبة  مراكز 
يدعم  الذي  املركز  ،هذا  ب�رصية 
ال32  املتقدمة  املراقبة  مراكز 
املوجودة على ال�رصيط احلدودية 
مبعلومات اآنية عن التحركات على 
من  املواقع  حتديد  مع   احلدود 
الطبوغرافية   الإحداثيات  خالل 
�صاهم ب�صكل فعال يف خلق �صمام 
ملعاناة  واإنهاء  للجزائر  اأمان 
حتركات  مع  اجلزائية  الدولة 
باحلدود  التهريب  �صبكات 
الآين  بالتدخل  وي�صمح  الغربية  
القريبة  احلدود  حر�س  لعنا�رص 
من املوقع  كل ح�صب تخ�ص�صها 
بباب  الأوىل  للمجموعة  �صواء 
ببني  ال13  املجموعة  اأو  الع�صة 
ال19  املجموعة  ،اأو  بو�صعيد 
ال�صاد�صة  الفرقة  ،اأو  الع�صة  بباب 
املجموعة  اأو  اجلياليل  ب�صيدي 
26 بالعري�صة  وهي التي مت ربط 
مراكزها بجهاز اإر�صال وا�صتقبال 
متطور ي�صمح بالنقل الآين لل�صورة  
واملوقع  ما ي�صهل عملية التدخل،  
وقد متكنت هذه التقنية من حجز  
املخدرات  من  هامة  كميات 
بتقنيات  تفعيل  اىل  تبقى  لكنها 
اأ�ص�س  على   الق�صاء  بغية   اكرب 
احلل  لأنه   وتفكيكها  ال�صبكات 
تهريب  جرمية  ملكافحة  الأمثل 
املغرب  اجلارة  من  املخدرات  
وم�صدر  منتج  اكرب  تعد  التي 

للكيف يف العامل.

احلدود الغربية:حممد بن ترار

املافيا حتاول التاأقلم مع االإجراءات الردعية اجلديدة

ارتفاع كبري يف تهريب املخدرات من املغرب
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رغم جناح ال�سلطات اجلزائرية يف كبح التهريب  �سمن خمطط الال مغنية الذي انطلق 
يف تنفيذه بداية من  تاريخ 2016/01/25 وهو االأمر الذي عجل بتقلي�ص التهريب 

وجتفيف منابع تهريب الوقود واملواد املدعمة اإال اإن هذه املخططات مل ت�ستطع كبح  
تهريب �سموم املغرب اإىل اجلزائر التي تزايدت ب�سكل كبري خالل ال�سنوات االأخري اأكرث 

من اأي وقت م�سى خ�سو�سا  مع ظهور عمليات لتهريب الكوكايني واالأقرا�ص املهلو�سة 
حيث متكنت  عنا�سر الدرك الوطني وبفعل خطط ممنهجة من فر�ص ح�سارها على  

ال�سبكات الدولية اخلا�سة بتهريب املخدرات  التي جلاأت اإىل تقلي�ص  �سحنها اإىل كميات 
التزيد عن 25 كلغ. 

.  املطالبة بتفعيل  تدابري جديدة  للت�سدي للظاهرة 
.  املراقبة االلكرتونية من اأعايل جبل ع�سفور �سمام اأمان
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 مراآة عاك�سة:

كيف ي�ؤثر »املا�سي« يف تفاعالت 
ال�سرق الأو�سط عام 2019؟

 مركز امل�ستقبل للأبحاث 
والدرا�سات املتقدمة

مناذج دالة:

�أبرز  تناول  ميكن  عام،  بوجه 
��ستمر�ر  على  �لد�لة  �ملوؤ�رش�ت 
تفاعالت  يف  »�ملا�سي«  تاأثري 
�لنحو  على  �لأو�سط،  �ل�رشق 

�لتايل:
»قم�سان«  ق�سية  �إثارة   -1
�لقدم،  لكرة  �ل�سوري  �ملنتخب 
�لدورة �حلالية  ي�سارك يف  و�لذي 
دولة  يف  �ملقامة  �آ�سيا  كاأ�س  من 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، جدلً 
من  عري�س  قطاع  بني  و��سًعا 
�لتو��سل  مو�قع  على  �ل�سوريني، 
�لجتماعي، ل �سيما يف ظل وجود 
�جتاه د�خل و�سائل �لإعالم يقول 
نعت يف تركيا، على �لرغم  �أنها �سُ
�أن �لأخرية ت�سنف باعتبارها  من 
»دولة معادية« وفًقا لروؤية �لنظام 

�ل�سوري.
توجيه  �إىل  �لبع�س  ذلك  ودفع 
�لوقت  يف  �أنه  باعتبار  �نتقاد�ت 
�سناعة  عن  �أخبار  تثار  �لذي 
�ل�سوري  �ملنتخب  قم�سان 
�لوزر�ء  يتحدث  �خلارج،  يف 
و�مل�سئولون عن ت�سجيع �ل�سناعة 
�لوطنية خا�سة يف ظل ما يروجونه 
من وجود منتجات عالية �جلودة. 
�آخر، عك�سته  �نتقاًد�  ثمة  �أن  كما 
�جتاهات �جلدل، يتعلق بالت�سميم 
�لن�رش  �أن  حيث  �ملنا�سب،  غري 
و�سع يف �لأ�سفل يف حني حتر�س 
على  �لأخرى  �لدول  منتخبات 

رموزها  �إبر�ز 
ب�سورة لفتة.

يف  و

هذ� �ل�سياق، 
�ل�سوري  �لحتاد  قال 

�أن  بيان  يف  �لقدم  لكرة 
جاكو  �رشكة  مع  �ملربم  »�لعقد 
مت  �لقم�سان  ب�ساأن  �لأملانية 
منذ  بها  �ملعمول  �لأنظمة  وفق 
�لحتاد  و�كتفى  �سنو�ت«،  ثالث 
جرى  �لتي  �ل�رشكة  ��سم  باإعالن 
ما  يو�سح  ومل  معها،  �لتعاقد 
د�خل  �لقم�سان  �سنعت  قد  �إذ� 
�لإ�سارة  جتدر  وهنا  ل.  �أم  تركيا 
�ل�سوري  �لنظام  موقف  �أن  �إىل 
كانت  لأنها  تركيا،  جتاه  يتغري  مل 
�لرئي�سية  �لإقليمية  �لقوى  �إحدى 
مدى  على  لإ�سقاطه  �لد�عمة 

ثمانية �سنو�ت.

موؤ�سرات

�ملوقف  يف  �لتحول  برز  حني  يف 
�لأ�سد،  لنظام  �لر�ف�س  �لرتكي 

وزير  مد�خلة  يف  جاء  ما  وهو 
جاوي�س  مولود  �لرتكي  �خلارجية 
�لدوحة  منتدى  خالل  �أوغلو، 
بالعا�سمة �لقطرية يف 16 دي�سمرب 
2018، حينما قال: »يف حال جرت 
نزيهة  دميقر�طية  �نتخابات 
وذ�ت م�سد�قية يف �سوريا وحتت 
ب�سار  بها  وفاز  �أممي  �إ�رش�ف 
�جلميع  على  يكون  فاإنه  �لأ�سد، 
و�أ�ساف:  معه«،  �لعمل  يف  �لنظر 
�سياغة  هو  به  �لقيام  نحاول  »ما 
د�ستور يكتبه �ل�سوريون باأنف�سهم، 
�نتخابات،  لإجر�ء  �لبالد  نعد  ثم 
وينبغي �أن جتري �لنتخابات حتت 
رعاية �لأمم �ملتحدة ومظلتها«.  

2- ت�سارب �لأنباء حول منع مهدي 
�لأحو�ز(،  من  )عربي  ير�حي 
يف  �ل�ساعدة  �لنجوم  �أبرز  �أحد 
و�مل�سهود  �لإير�نية  �ملو�سيقى 
و�لتفاعل  �لجتماعي  بالنقد  له 
�لفن،  عرب  �لإير�ين  �ملجتمع  مع 
من  �أيام  بعد  �لفني  �لن�ساط  من 
لأغنية  كليب  فيديو  بن�رش  قيامه 
نبذ  �إىل  تدعو  �لتي  »رمية حجر« 
ما  وهو  �ل�سالم،  وتعزيز  �حلرب 
ذكرته �سحيفة »�عتماد« �لإير�نية 
عرب موقعها �لإلكرتوين يف 2 يناير 

.2019
بع�س  �إليه  �أ�سارت  ملا  ووفًقا 
�ملو�قع �لإخبارية، تنتقد �لأغنية 
�لإير�نية،  �لعر�قية-  �حلرب 
م�سكالت  على  �ل�سوء  وت�سلط 
�لتي  �لعربية  تعاين منها �ملناطق 
و�سهدت  ير�حي  منها  ينحدر 
جنوب  يف  �لدولتني  بني  معارك 
غرب �إير�ن. وما يوؤكد على �سحة 
رو�ية �ملنع هجوم و�سائل �لإعالم 
على  �ملح�سوبة 
�س  حلر �

 ، ي ر لثو �
و�لتي �عتربت �لفيديو كليب مبثابة 
�ملعتقد�ت  على  وهجوم  »�بتذ�ل 

وقيم �حلرب �ملقد�سة«.
هذ�  يف  �لإ�سارة  وجتدر 

ير�حي  �أن  �إىل  �لإطار 
جنح يف �إيجاد تو�زن بني 
�ملذ�قني �خلا�س و�لعام 

�ملو�سيقية،  �أعماله  يف 
رقعة  �ت�ساع  �إىل  �أدى  نحو  على 

�أعماله  بعد  �سيما  ل  موؤيديه، 
بر�ميل  �إىل  فيها  �أ�سار  �لتي 
�لطق�س،  وتلوث  �خلاوية،  �لنفط 
وعو��سف �لغبار يف �جلنوب، وهو 
ما يعك�س معاناة �لعرب يف جنوب 

غرب �إير�ن.
من  جديدة  مرحلة  تد�سني   -3
على  و�لعر�ق  �لأردن  بني  �لتعاون 

�مل�ستويات �ملختلفة، ب�سكل دفع 
�أن  ترجيح  �إىل  عديدة  �جتاهات 
�لأول  �خليار  هى  �لأردن  تكون 
مع  للتعامل  للعر�ق 

ت  ملعطيا �
ميكن  �لتي  �جلديدة 

�لأمريكية  �لعقوبات  تفر�سها  �أن 
على �إير�ن خالل �ملرحلة �لقادمة، 
خالل  قائًما  كان  ما  نحو  على 
مر�حل �سابقة، خا�سة خالل فرتة 
�حلرب �لعر�قية- �لإير�نية.   فقد 
و�لأردين،  �لعر�قي  �جلانبان  �تفق 
رفع  على   ،2018 دي�سمرب   29 يف 
�لثنائية، خالل  �لعالقات  م�ستوى 
زيارة رئي�س �لوزر�ء �لأردين عمر 
ر�أ�س  حيث  بغد�د،  �إىل  �لرز�ز 
وزر�ء  �سم  �مل�ستوى  رفيع  وفًد� 
و�ل�سناعة  و�لنقل  �لبلدية  �ل�سئون 
و�لدولة  و�لتموين  و�لتجارة 
و�لرثوة  و�لطاقة  �لإعالم  ل�سئون 
�ملعدنية و�لت�سالت وتكنولوجيا 

�ملعلومات.
�لأوىل  �لزيارة  �أهمية  وتكمن 
عادل  تويل  بعد  �أردين  مل�سئول 
يف  �لوزر�ء  رئا�سة  عبد�ملهدي 
يف  �ملا�سي،  �أكتوبر  يف  �لعر�ق 
�مل�سرتك  �ل�ستعد�د  تعك�س  �أنها 
�لأمريكية  �لعقوبات  ملو�جهة 
�ملتوقع  من  حيث  �إير�ن،  على 
لتلبية  بالأردن  �لعر�ق  ��ستعانة 
�ملختلفة  �ملو�د  من  �حتياجاتها 
�لتي قد متنع �لعقوبات �لأمريكية 
بالتو�زي  �إير�ن،  من  ��ستري�دها 
ميناء  يكون  �أن  على  �لتفاق  مع 

لعقبة  �إحدى � �لأردين 

ت  من�سا
�لنفط  ت�سدير 
يف  �لعر�قي 

�ملرحلة �ملقبلة.
عن  �ل�سادر  �لبيان  �أ�سار  وقد 
�جلانبني  بني  �ملباحثات  جل�سة 
على  �لنقل  قطاع  يف  �لتفاق  �إىل 
�لأردنية-  �حلدودية  �ملعابر  فتح 

�لعر�قية )�لكر�مة- طريبيل( �أمام 
حركة �لنقل للبدء بت�سيري �لرحالت 

لتلف للب�سائع �رشيعة  �
يف 

مطلع 
ير  � فرب

�أن  على  �ملقبل، 
�أنو�ع  بقية  ت�سمل 

تالية.  مرحلة  �ل�سلع يف 
على  �لتفاق  مت  كذلك 

للب�سائع  �لت�سهيالت  منح 
�لعر�قية �مل�ستوردة عن طريق 

يف   75 مقد�ره  خ�سًما  �لعقبة 
�ملائة من �لر�سوم �لتي تتقا�ساها 

�سلطة �لعقبة �لقت�سادية.

اجتاهات خمتلفة

�إبر�م  عن  �لطرفان  �أعلن  كما 
�جلوية  �خلطوط  بني  �تفاقية 
�مللكية  و�خلطوط  �لعر�قية 
�لتعاون  �أجل  من  �لأردنية 
�ملجالت،  خمتلف  يف  �مل�سرتك 
ومنها �لتعاون يف �لطري�ن و�لنقل 
�تخاذ  �جلانبان  وقرر  �جلوي. 
بتخ�سي�س  �ملتعلقة  �لقر�ر�ت 
على  عليها  �ملتفق  �لأر��سي 
�لأردنية  �لعر�قية-  �حلدود 
طرفى  على  كم(   2( بعمق  لي�سل 
لل�رشكة  كم(   6( وبطول  �حلدود 
�لأردنية- �لعر�قية ومنحها 
ت  � ء عفا ل �

بهدف  �لالزمة 
�لفنية  للمو��سفات  �لإعد�د 
�لأردنية  �ل�سناعية  للمنطقة 
��ستعادة  حماولة   -4 �لعر�قية. 

�سوريا  عالقات 
بعد  �لعربية، 
�جلفاء  من  �سنو�ت 
على   ،2011 �أحد�ث  �أعقاب  يف 
نطاق  �ت�ساع  يف  �نعك�س  ما  نحو 
عودة  �إمكانية  مدى  حول  �جلدل 
�لعربية  �لدول  جامعة  �إىل  �سوريا 
من جديد. وقد ربطت �جتاهات 
وبني  �جلدل  هذ�  بني  عديدة 
�لتطور�ت �مليد�نية �لتي �سهدها 
�لفرتة  خالل  �سوريا  يف  �ل�رش�ع 
�جلي�س  ��ستعاد  حيث  �لأخرية، 
على  �ل�سيطرة  �ل�سوري  �لنظامي 

ثلثى �لأر��سي �ل�سورية.
تاأييد  جتاه  �إجر�ء�ت  �تخاذ   -5
�أنظمة  ملمار�سات  �لفئات  بع�س 
جامعة  ف�سلت  حيث  �سابقة، 
�لأنبار �لعر�قية، يف نهاية دي�سمرب 
لت�رشيحات  طبًقا  �ملا�سي، 
عدًد�  �لنجم،  بتال  خالد  رئي�سها 
نهائي ملدة  ب�سكل  �لطالب  من 
بعد  و�حد  در��سي  عام 
للرئي�س  ر�سًما  رفعهم 
�سد�م  �لأ�سبق  �لعر�قي 
كلية  يف  ح�سني 
خالل  �لزر�عة 
ى  كر لذ �

ية  ل�سنو �
�جلامعة.  لتاأ�سي�س 

»ذلك  �أن  �جلامعة  �عتربت  وقد 
�أخالقًيا  �ل�سلوك ميثل ترويًجا ل 
�سببًا  كان  �إجر�مي،  لفكر 
وجره  �لبلد  خر�ب  يف 
�حلرب  �أتون  �إىل 

و�ملاآ�سي«.
�ل�سورة  تت�سح  ومل 
ب�ساأن ما �إذ� كان �لطلبة 
�سيحاكمون  �ملعاقبون 
قانون  بنود  �إىل  ��ستناًد� 
حيث  �ملنحل،  �لبعث  حظر 
مدة  بال�سجن  يعاقب 
 5 بني  ترت�وح 
من  عاًما  و15 
باأى  »�لقيام  حاول 
من  فكري،  �أو  �سيا�سي  ن�ساط 
�أو  �لرتويج  �أو  �لت�سجيع  �ساأنه 
�لتمجيد لفكر حزب �لبعث، �أو 

�لت�سجيع على �لنتماء �إليه«.
ومل تكن هذه �حلادثة هى �لأوىل 
حو�دث  وقعت  �إذ  نوعها،  من 
�سابقة يف حمافظة كربالء، حيث 
عام  مطلع  يف  �ملحتجون  هتف 
كنوع  ح�سني،  �سد�م  بحياة   2018
�لنخبة  �أد�ء  على  �لحتجاج  من 
�لأو�ساع  �ل�سيا�سية �حلالية و�سوء 
�ملياه  طالت  و�لتي  �خلدمية، 
�حلقوق  �أبرز  وهما  و�لكهرباء، 

�لأ�سا�سية للمو�طن �لعر�قي.

»ما�سي« امل�ستقبل:

ت�سري  ما  �إن  �لقول،  خال�سة 
�إليه بع�س �لكتابات عن تاريخ 
جديد لل�رشق �لأو�سط يف عام 
2019 لي�س دقيًقا يف جممله، 
�إذ �أن �أحد�ًثا وقعت يف �أعو�م 
�سابقة �سوف توؤثر يف ت�سكيل 
متفاوتة  بدرجات  تفاعالته، 
وطبًقا  خمتلفة،  و�أ�سكال 
ورمبا  متنوعة،  حلالت 
�لفاعلني  خمتلف  �إىل  متتد 
مروًر�  �لدول  من  بد�ية 
بامليل�سيات �مل�سلحة و�نتهاًء 
�حلقيقي  فالتاريخ  بالأفر�د، 
ما  بقدر  �ملا�سي  هو  لي�س 
�سوف  �لذي  �مل�ستقبل  هو 
مرتبطة  متغري�ت  من  يتكون 
و�إرها�سات  بذكريات 

لتحولت قدمية.   

مراآة عاك�سة:
�سارت »بقايا املا�سي« اأحد حمركات تفاعلت الإقليم يف عام 2019، عرب اأ�سكال خمتلفة، 
مثل الدعوة اإىل ا�ستعادة ع�سوية بع�ض املنظمات بعد جتميدها ل�سنوات، وت�سنيع اأزياء 

املباريات الريا�سية يف دول ت�سنف باأنها »معادية«، وتوجيه ر�سائل مقاومة عرب الأعمال 
الفنية واملو�سيقية، واندلع احتجاجات طلبية على �سيا�سات احلكومات القائمة، 
والرهان على ت�سبيك امل�سالح القت�سادية يف فرتات العقوبات الدولية واحلروب.



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
�إعالن عن بيع عقاري باملز�د �لعلني - �ملادتان 749،  750 من  ق �إ م �إ

اأنه نفيذا مل�شمون جدول قيد رهن املحرر على يد الأ�شتاذة/ فاطمة الزهـراء عري�شـي املوثقـة ببـاب الـزوار بتاريـخ 2012/12/25، امل�شهـر باملحافظـة العقاريـة 
بال�رشاقـة بتاريـخ 2012/12/26 جملــد 19 رقـــم 177.

وبنـاء علـى قائمـة �شـروط البيـع العقـاري املوؤ�شـر عليهـا بتاريـخ 2018/05/07 حتـت رقـم 18/07.
لفـائــدة : م�رشف ال�شالم اجلزائر »�رشكة م�شاهمة« ممثل يف �شخ�ص ممثله القانوين مديره العــــــــــام.

الكائن مقره  : 233 �شارع اأحمد واكد،  دايل اإبراهيم، ولية اجلزائـــــــــــــــــــــر.
�شـــد  : ال�شيد/ واحمد عبد الوهاب، ب�شفته  الكفيل العينـي لل�رشكـة ذات امل�شوؤوليـة املحـدودة نوفوركـ�ص.

ال�شاكـن  : جتزئـة 12 »�ص« الدراريــة، وليــة  اجلزائـــــــــــــــــــــــر.
تعلن ال�رشكة املدنية املهنية لالأ�شتاذين/ حمدي با�شا اأحمد – حممدي مراد، املح�رشين الق�شائيني لدى اخت�شا�ص حمكمة ال�رشاقة،

التا�شعـة )09.00( �شباحـا، للعقـار  عـن انعقاد جل�شة بيع عقاري باملزاد العلني بقاعة اجلل�شات رقم 02 مبقر حمكمة ال�رشاقة، يوم 2019/03/10 علـى ال�شاعـة 
الآتـي تعيينـه كالتالــــــــــــــــي :  

اأر�ص �شاحلـة للبنـاء كائنـة ببلديـة الدراريـة، ذات م�شاحـة تقـدر باأربعمائـة و�شبعـة متــر مربــع )407م2( حتمــل  رقــم 12 مــن خمطــط  التجزئــة C، وهــي  قطعـة 
حمـدودة كالتالـــي : 

- مـن ال�شمـال القطعـة رقـم 11      - مـن اجلنـوب القطعـة رقـم 13.
- مـن ال�شـرق ممـر معبــــد       - مـن الغـرب  القطعـة رقـم 16.

م�شيد عليها �شابقا بناية �شكنية ط+2 منتهية الأ�شغال بن�شبة 100%، وتعيينها حاليا ح�شب تقرير اخلربة كالتالـــي :

01- �شاحة حميطة  بالبناية  تقدر م�شاحتهــــــــــــــــــــا 200م2.
02- قبو تقدر  م�شاحته 76م2 بن�شبـة اإجنـــــــــــــــــــاز %85.

03- الطابق الأر�شي يرتبع  على م�شاحة تقدر بـ 170م2 منجز بن�شبــــــــة %75.
04- الطابق الأول يرتبع على م�شاحة تقدر بـ 180م2، يت�شكل من �شقة F4 منجز بن�شبة %90.

05- الطابق الثاين يرتبع على م�شاحة تقدر بـ 180م2، يت�شكل  من �شقة F5 منجز بن�شبة %60.
06- الطابـق الثالـث عبـارة عـن �شطح مب�شاحة تقدر بـ 144م2 غري تام الإجناز، يحتوي على 

       غرفة تقدر م�شاحتها بـ 19.80% غري تامة الإجناز، ون�شبة الإجنـاز ككـل هـي %55.
/2...

- مالحظـــات �خلبــــــــري  :

 et RPA RPA88( و�شطـح الـذي هـو خمالـف لقواعـد البناء ل �شيما )جزء كبري من البناية مو�شوع على اأعمدة 25�شم × 25�شم، وعدد  الطوابق  هو اثنان )02 -
2002(، وهذا يعترب عيبا يف البناية يقلل من قيمتهـــــا.

- اأعمدة ال�شالمل يف علوها لي�شت مو�شوعة فوق بع�شها متاما  من ارتفاع لأخر، بل هي مو�شوعة مزاحة عن بع�شها بحوايل 15�شـم.
- يف غرف ال�شتقبال عمود اخلر�شانـة عو�ص بجدار خر�شانـي غري مت�شل بالكمرات )Poutres(، بل الكمرات مو�شوع على اجلدار بفا�شل بولي�شرت دون ات�شـال 

باحلديـد واخلر�شانـة، وهـو مـا ي�شكـل خطـرا فـي حالـة وقـوع الـزلزل، ممـا ينتـج عنـه الإنقـا�ص  مــن قيمــة البنايـــــــــــــــــــة.
وقد حدد ال�شعر الفتتاحي لبيع هذا العقار مببلغ 53.790.300.00 دج )ثالثة وخم�شني مليونا و�شبعمائة وت�شعني األفا وثالثمائة دينار جزائري( بعد تخفي�ص الع�رش 

)10/1( تنفيذا لأمر املحكمة، م�شاف له حقوق الت�شجيل وم�شاريف التنفيذ واحلقـوق التنا�شبيـة للمح�شـــــــر.
وعليه فباإمكان  اجلمهور الراغب يف املزايدة وكذا كل من يهمه الأمر، الإطالع على قائمة �رشوط البيع و�شحب ن�شخة منها بكتابة �شبط حمكمة ال�رشاقة، اأو بديوان 

ال�رشكة القائمة بالتنفيذ للمح�رشين الق�شائيني الكائن بالعنوان املذكور اأعـــاله.
اأن يقدم خم�ص 5/1 ال�شعر الفتتاحي وامل�شاريف  �رشوط البيع : زيادة على ال�رشوط املحددة بقائمة �رشوط البيع، فاإنه ي�شتوجب على كل راغب يف املزايدة 

والر�شوم امل�شتحقة حال، بوا�شطة �شـك م�رشفـي حل�شـاب اأمانـة �شبـط املحكمـــة.

�ملح�ضــــر �لق�ضائـــــي
علق بلوح �إعالنات �لبلدية بتاريخ :

�ل�ضركـة �ملدنيـة �ملهنيـة للمح�ضريـن �لق�ضائيـني
لدى �خت�ضا�س حمكمة �ل�ضر�قة، جمل�س ق�ضاء تيبازة

لالأ�ضتاذين حمدي با�ضا �أحمد –  حممدي مر�د
رقم 29حي 60م�ضكنا، عي�ضات �إيدير  �ل�ضر�قة – والية �جلز�ئر

هاتف فاك�س : 46 33 36 023(- 10 01 98 0555 
ANEP N°: 1916004188 �لو�ضط:2019/02/20

�الأ�ضتاذة زغال�س المية
حم�ضرة ق�ضائية 

لدى �خت�ضا�س جمل�س ق�ضاء �جلز�ئر
�لو�دي  باب  علي  با�ضطا  �ضارع   03

ن�رش م�شتخرج من قائمة �رشوط بيع مناب حمجوز عليه باملزاد العلني) تاأجيل اأول ( 
املادة 749 و 750 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية

مكتب الأ�شتاذة / زغال�ص لمية املح�رشة الق�شائية لدى اخت�شا�ص جمل�ص ق�شاء اجلزائر املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة باب الوادي الكائن مكتبها برقم 03 �شارع با�شطا علي باب الوادي 
املوقعة اأدناه 

لفائدة ال�شيدة : يحياوي وردية ارملة علوا�ص اعمر مقدما عن ابنها املفقود علوا�ص كرمي 
ال�شاكنة ب : 12 �شارع ح�شان عا�شور – باب الوادي- اجلزائر

- بناء على حم�رش اإيداع قائمة �رشوط البيع املودع امام رئي�ص اأمناء ال�شبط مبحكمة باب الوادي بتاريخ 2018/12/12 ، حتت رقم 2018/15 و املوؤ�رش عليه من طرف ال�شيد رئي�ص حمكمة 
باب الوادي بنف�ص التاريخ .

نعلن للجمهور اأنه �شي�رشع يف بيع مناب مفقود و ذلك يف حدود ح�شته املقدرة ب 112/14 من العقار املعني اأدناه باملزاد العلني لأعلى عر�ص و اأخر مزايد مبحكمة باب الوادي ، ق�شم البيوع 
العقارية املوؤجلة جلل�شة 2019/03/13 على ال�شاعة10:30 �شباحا 

التعيني : 
حقوق عقارية يف ال�شيوع متمثلة يف مناب مفقود و املقدر بن�شبة 112/14 فيما يخ�ص الأماكن ذات طابع ال�شكني الكائنة بولية اجلزائر بلدية باب الوادي ، �شارع ح�شان عا�شور عمارة رقم 12 

املتمثلة يف �شقة �شكنية توجد يف عقار ذي ملكية م�شرتكة تقع بالطابق اخلام�ص ت�شتمل على ثالثة غرف )03غ( ، مطبخ ، مرحا�ص و توابع اأخرى تقدر م�شاحتها بواحد و ثمانون مرت مربع
 )81 م2 ( و متثل ن�شبة �شتة و اأربعون جزء لالآلف 100/46 من الأجزاء امل�شرتكة للقطعة رقم 18 ح�شب البيان الو�شفي للتق�شيم امل�شهر باملحافظة العقارية للجزائر بتاريخ 1984/05/05 حجم 

118 رقم 69 و املعدل يف 2009/02/19 حجم 327 رقم 30.
- وكما يوجد هذا العقار و ميتد و ي�شرت�شل مع جميع منافعه و مرافقه ال�شلبية و الإيجابية من دون ا�شتثناء و ل حتفظ.

الثمن الأ�شا�شي :
ت�شتقبل املزايدات على اأ�شا�ص �شعر افتتاحي قدره 771.875.00دج ح�شب اخلربة املنجزة من طرف الأ�شتاذة / فراي ن�شرية مهند�شة معمارية خبرية معتمدة لدى املجل�ص و املحاكم ، بتاريخ 

.2018/10/03
�رشوط البيع : 

اإ�شافة اىل ال�رشوط املذكورة يف قائمة �رشوط البيع امل�شار اليها اأعاله فاإنه يجب على الرا�شي عليه املزاد اأن يدفع حال انعقاد اجلل�شة 5/1 الثمن زائد حقوق الت�شجيل و ال�شهار و احلقوق 
التنا�شبية و يدفع  باقي املبلغ يف اأجل اأق�شاه 08 اأيام ، املوالية لر�شو املزاد ، فعلى اجلمهور الراغب يف املزايدة الطالع على قائمة �رشوط البيع لدى كتابة �شبط حمكمة باب الوادي اأو مبكتب  

املح�رشة الق�شائية الكائن بالعنوان املذكور اأعاله .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
وزارة العدل

ال�شتاذ/ بهلويل عبد الكرمي
حم�رش ق�شائي لدى حمكمة اجللفة
�شارع 20 اوت بناية 02/131 اجللفة 

رقم : 2019/02
حم�رش تكليف بالوفاء عن طريق الن�رش

املواد : 4/412<612<613< من ق ا م ا

•     بتاريخ الفني وت�شعة ع�رش و يف اليوم : الثامن ع�رش من �شهر فيفري.
•     2019/02/18 على ال�شاعة 11:00 �شباحا.

•     نحن ال�شتاذ/ بهلويل عبد الكرمي حم�رش ق�شائي لدى حمكمة اجللفة املوقع ادناه
•     انه بناء على طلب ال�شيد: البنك الوطني اجلزائري وكالة اجللفة 654 ممثال مبديره الكائن مقره : �شارع المري عبد القادر باجللفة.

•      مراعاة لحكام املواد 406 اىل 416و612و613و04/412 من قانون الجراءات املدنية والدارية
•      وبناء على عقد رهن عقاري ن�شخة تنفيذية املمهور بال�شيغة التنفيذية ال�شادر عن مكتب ال�شتاذ :�شيد عبد القادر املوثق باجللفة بتاريخ 2013/12/30 و2014/01/20 عدد 24 فهر�ص 

2013/05
•       وبناء على حم�رش التكليف بالوفاء وحم�رش تبليغ التكليف بالوفاء وحم�رش تبليغ ال�شند التنفيدي

•       �شد ال�شيد : مالحي على بن عبد القادر ال�شاكن : حي 05 جويلية عمارة 76 رقم 149 اجللفة
•       واملحرر لدى مكتبنا بتاريخ : 2018/09/10

•      وبناء على الر�شالة امل�شمنة مع علم الو�شول حتت رقم 000 142 057 17 بتاريخ 2018/09/19
•      وبناء على حم�رش التكليف بالوفاء عن طريق التعليق لدى حمكمة اجللفة بتاريخ : 2018/09/26

•      وبناء على حم�رش التكليف بالوفاء عن طريق التعليق لدى بلدية احللفة بتاريخ 2018/09/26
•      وبناء على المر ال�شادر عن رئي�ص حمكمة اجللفة بتاريخ 2018/12/27 رقم الرتتيب : 18/1198

•      بالذن بن�رش م�شمون عقد التبليغ الر�شمي للمدين مالحي على بن عبد القادر. لتنفيذ عقد رهن عقاري ن�شخة تنفيذية حمرر من طرف ال�شتاذ �شيد عبد القادر املوثق باجللفة بتاريخ: 
2013/12/30 و2014/01/20 عدد 24 فهر�ص2013/05 يف جريدة يومية وطنية على نفقة العار�ص البنك الوطنى اجلزائري وكالة اجللفة.

•      كلفنا عن طريق الن�رش ال�شيد : مالحي علي بن عبد القادر ال�شاكن : حي 05 جويلية عمارة 76 رقم 149 باجللفة 
•      مبقت�شى عقد رهن عقاري املذكور اعاله. والزمناه بت�شديد مبلغ عقد رهن العقاري املقدر ب 18.000.000.00 دج خم�ش�ص ل�رشاء �شكن وبفوائد تقدر ب )6.25باملئة ( �شنويا وكذا 

م�شاريف واتعاب التنفيذ )املحا�رش( 6.978.00 دج والتعاب التنا�شبية املقدرة 432.000.00 دج
•       طبقا للمادة 05 من املر�شوم 78/09 املوؤرخ يف : 2009/02/11 املحدد لتعاب احل�رش الق�شائي.

•       ونبهناه ان له اجل خم�شة ع�رش يوم )15( يوما للوفاء ت�رشي اعتبار من تاريخ ن�رش هذا املح�رش يف جريدة يومية وطنية. 
•        اثباتا لذلك حررنا هذا املح�رش يف اليوم وال�شهر وال�شنة املذكورين اعاله                                                                                                                       

�ملح�ضر �لق�ضائي  

�الأ�ضتاذة زغال�س المية
حم�ضرة ق�ضائية 

لدى �خت�ضا�س جمل�س ق�ضاء �جلز�ئر
�لو�دي  باب  علي  با�ضطا  �ضارع   03

�لهاتف : 09 51 021 97
�إعالن عن بيع مناب حمجوز عليه باملز�د �لعلني) تاأجيل �ول (  

املادة 749 و 750 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية
نحن الأ�شتادة / زغال�ص لمية املح�رشة الق�شائية لدى اخت�شا�ص جمل�ص ق�شاء اجلزائر املحلفة و املعتمدة لدى حمكمة باب الوادي الكائن مكتبها برقم 03 �شارع 

با�شطا علي باب الوادي املوقعة اأدناه 
لفائدة ال�شيد : بوعازي عبد الرحمان ب�شفته مقدما عن املحجوز عليه بوعازي علي 

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

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

باب الوادي ، ق�شم البيوع العقارية املوؤجلة جلل�شة 13 /03 /2019   على ال�شاعة 10:30 �شباحا
التعيني : 

حقوق عقارية يف ال�شيوع متمثلة يف مناب حمجوز عليه  و املقدر بن�شبة 3168/80  من املحل املخ�ش�ص لل�شكن املوجود باجلزائر بلدية باب الوادي �شارع مونتان 
رقم 34 امل�شتمل على �شقة توجد يف عقار ذي ملكية م�شرتكة تتكون من 04 غرف – مطبخ- مرحا�ص – مدخل و رواقني و �رشفتني تقدر م�شاحتها بواحد و ت�شعون 

مرت مربع )91 م2( و 1000/122 من الأجزاء امل�شرتكة قطعة رقم 04 ق�شم 08 املجموعة امللكية رقم 118
الثمن الأ�شا�شي :

ت�شتقبل املزايدات على اأ�شا�ص �شعر افتتاحي قدره 391.805.56 دج  ح�شب اخلربة املنجزة من طرف الأ�شتاذ / بن تركي عبد ال�شالم مهند�شة معماري خبري معتمد  
لدى جمل�ص ق�شاء اجلزائر،  املحررة بتاريخ 2018/10/14.

�رشوط البيع :
اإ�شافة اىل ال�رشوط املذكورة يف قائمة �رشوط البيع امل�شار اليها اأعاله فاإنه يجب على الرا�شي عليه املزاد اأن يدفع حال انعقاد اجلل�شة 5/1 الثمن زائد حقوق 
الت�شجيل و ال�شهار و احلقوق التنا�شبية و يدفع باقي املبلغ يف اأجل اأق�شاه 08 اأيام ، املوالية لر�شو املزاد ، فعلى اجلمهور الراغب يف املزايدة الطالع على قائمة 

�رشوط البيع لدى كتابة �شبط حمكمة باب الوادي اأو مكتب املح�رشة الق�شائية الكائن بالعنوان املذكور اأعاله .

 اإعالن عن تغيري
 لقب عائلي

يعلن �ل�ضيد: 

جربوعة حممد �بن بوجمعة و ز�وي 
زهرة.

عن تغري �للقب �لعائلي 

" DJERBOUA "  من: جربوعة
" M’HAMEDI " إىل: �أحممدي�

�جلمهورية �جلز�ئرية �لدميقر�طية �ل�ضعبية

ولية :اجللفة
دائرة : اجللفة
بلدية : اجللفة

م�شلحة التنظيم مكتب اجلمعيات
رقم : 2018/65

و�شل ت�شجيل الت�رشيح بتا�شي�ص جمعية حملية
 06/12 رقم  القانون  من   18 املادة  لحكام  طبقا 
املوؤرخ يف 18 �شفر 1433 املوافق ل 12 يناير 2012 

املتعلق باجلمعيات.
مت هذا اليوم 02 اكتوبر 2018 ت�شليم و�شل الت�رشيح 

بتا�شي�ص اجلمعية املحلية امل�شماة:
املو�شيقية  للفنون  الثقافية  ال�شالم  اجيال  جمعية 

وامل�رشحية باجللفة
يرا�شها ال�شيد : العبا�ص �شادق

الكائن مقرها : املتحف البلدي اجللفة
رئي�ص املجل�ص ال�شعبي البلدي

�لو�ضط:2019/02/20�لو�ضط:2019/02/20

�لو�ضط:2019/02/20

�لو�ضط:2019/02/20�لو�ضط:2019/02/20�لو�ضط:2019/02/20

اإ�شهار�الأربعاء 20  فيفري  2019  �ملو�فـق  ل16 جمادى �الأخر 1440هـ 9

رئي�س �ملجل�س �ل�ضعبي �لبلدي



وذكر النادي يف بيانه اأن عدداً كبرياً 
بال�سجن  اأدينوا وحكموا  من هوؤالء 
لكنهم  فل�سطينيني  لقتل  املوؤبد 
�سنوات،  ب�سع  �سوى  ميكثوا  مل 
�سنوات  و�سبع  بني خم�س  تراوحت 
بعد  االإ�رسائيلية،  ال�سجون  داخل 
تطويع القانون والعفو عنهم اأو عن 
بع�سهم حتى قبل دخولهم ال�سجن.

ملجرمني  اأمثلة  النادي  وعر�س 
كرث، وهم:

اليهودي  ال�رسي  التنظيم   -  1
�سّم  الذي  هيهوديت"  "همحتريت 
27 عن�رًسا معظمهم �سّباط �سابقون 
يف اجلي�س االإ�رسائيلي، اأدينوا عام 
مثل  واإرهابية  اأمنية  بتهم   1984
روؤ�ساء  و�سيارات  بيوت  تفجري 
وكرمي  �سكعة  ب�سام  مثل  بلديات 
وحماولة  الطويل،  واإبراهيم  خلف 
ثالثة  وقتل  ال�سخرة  قبة  تفجري 
كما  اخلليل.  جامعة  يف  طالب 
اأدينوا بتفخيخ 19 با�سا من با�سات 
حلحول وبيت حلم، وكان على راأ�س 
وت�سحاق  عت�سيون،  يهودا  هوؤالء 
نري، ومناحم ليفني، ونتان نتنزون، 

وي�رسائيل زاخ، وغريهم.
عدد منهم حكموا بال�سجن املوؤبد، 
االآخرين  اأحكام  تراوحت  بينما 
�رساح  اأطلق  لكن  و15عاًما،   3 بني 
فقط،  �سنوات  خم�س  بعد  اآخرهم 
وجودهم  طيلة  اأنهم  اإىل  باالإ�سافة 
يف ال�سجن تلقوا خم�س�سات �سهرية 
ال�سوؤون  ِقبَل  من  القانون(  )ح�سب 
اأين  الوطني.  والتاأمني  االجتماعية 
يعملون يف  اليوم؟! ثالثة منهم  هم 
يعمل  واآخر  الوزراء  رئي�س  مكتب 
بينيت،  نفتايل  للوزير  م�ست�سارا 
اأ�س�س  حني  يف  نتنزون،  نتان  وهو 
الهيكل  جمعية  عت�سيون،  يهودا 
ومنهم  لها،  رئي�سا  يزال  وال  الثالث 
اإقليمية  اأ�سبح رئي�ًسا ملجال�س  من 

اأو ملجال�س يف امل�ستوطنات.
هيلل،  وميخال  ايزمان،  داين   -  2
 1985 عام  اأدينوا  فوك�س  وجيل 
باختطاف وقتل ال�سائق الفل�سطيني 
باملوؤبد،  وحكموا  توتنجي  خمي�س 
و�سبع  خم�س  بعد  عنهم  واأفرج 
املعونات  خاللها  وتلقوا  �سنوات، 
واملخ�س�سات من ال�سوؤون والتاأمني 

الوطني.
اأطلق  �سيمول،  بني  دافيد   -  3
�ساروخ الو على حافلة فل�سطينية، 
الع�رسات،  واأ�ساب  �سخ�ساً  وقتل 
بعد  عنه  واأفرج  باملوؤبد،  وحكم 
مكوثه  وطيلة  �سنوات،   10 اأقل من 

ال�سوؤون  من  املخ�س�سات  تلقى 
والتاأمني.

�سبعة  قتل  بوبري  عامي   -  4
اآخرين،   12 وجرح  فل�سطينيني 
وتزوج  مرات،  �سبع  باملوؤبد  حكم 
ثالث مرات داخل ال�سجن وله �ستة 
وقته خارج  ويعي�س معظم  اأطفال، 
ال�سجن ويتلقى ثالثة رواتب �سهرية 
منتظمة من قبل ال�سوؤون، والتاأمني، 

واملعية اخلريية "حونينو"
وجري�سون  وولف  زئاف   -  5
قنبلة  األقيا  هر�س�سكوفيت�س، 
القد�س،  يف  مقهى  على  يدوية 
فل�سطيني  مواطن  مقتل  و�سببا 
عنهم  واأفرج  اآخرين،   20 وجرح 
ال�سنة،  ون�سف  �سنوات  �ست  بعد 
وكانوا يتلقون حقوقهم من ال�سوؤون 

والتاأمني.
عامال  قتل  �سكولنك  يورم   -  6
ومكبل  العينني  مع�سوب  عربيا 
ذلك  قبل  اجلي�س  واعتقله  اليدين، 
 + املوؤبد  بال�سجن  حكم  بدقائق. 
بعد  �رساحه  واأطلق  �سنوات،   10
وتلقى  ال�سنة،  ون�سف  �سنوات   7
ال�سوؤون  من  �سهريا  راتبا  خاللها 
اإطالق  وبعد  الوطني،  والتاأمني 
حكومية  م�ساعدة  تلقى  �رساحه 

لفتح م�رسوع اقت�سادي.
امراأة  قتل  وولز،  نح�سون   -  7
حقل  يف  تعمل  كانت  فل�سطينية 
باملوؤبد  عليه  حكم  خا�س،  زيتون 
عاما،   11 بعد  عنه  اأفرج  ولكن 
من  �سهرية  رواتب  خاللها  تلقى 
ويعمل  والتاأمني،  ال�سوؤون  قبل 
اإحدى  يف  اأمن  �سابط  حاليا 

امل�ستوطنات.
8 -  منظمة "بات عني" االإرهابية، 
عام  يف  اأع�سائها  من  عدد  اأدين 
يف  مفخخة  �سيارة  بو�سع   2009

القد�س.  للبنات يف  �ساحة مدر�سة 
ما زال بع�س اأع�سائها داخل ال�سجن 
التاأمني  من  املخ�س�سات  يتلقون 
االجتماعية،  وال�سوؤون  الوطني 
من  خم�س�سات  اإىل  باالإ�سافة 
راأ�سها  وعلى  ا�ستيطانية،  جمعيات 

جمعية "ال عاد".
اأحرق  الذي  �سطينهل  يورم   -  9
عائلة دواب�سة، وقتل والدي الطفل، 
يتلقى  وهو  ال�سجن  يف  زال  ما 
والتاأمني،  ال�سوؤون  من  خم�س�سات 
وراتبا �سهريا من منظمة "حونينو"، 
يعادل  مبلغا  تلقى  اعتقاله  ومنذ 
ال�سحف  ح�سب  �سيقل  األف   600

االإ�رسائيلية.
رئي�س  قتل  عمري،  يجئال   -  10
رابني،  اإ�سحق  االإ�رسائيلي  الوزراء 
ال�سجن،  حكم باملوؤبد وما زال يف 
طفال،  واأجنب  ال�سجن  يف  تزوج 
من  خم�س�سات  وزوجته  ويتلقى 
�سخية  وتربعات  والتاأمني  ال�سوؤون 

من قبل جمعيات ميينية متطرفة.
اليوؤور عزاري الذي  11 - اجلندي 
قتل ال�سهيد عبد الفتاح ال�رسيف يف 
مدينة اخلليل، واأدين بالقتل، حكم 
ال�سنة  ون�سف  �سنة  بال�سجن  عليه 
اجلي�س،  من  راتبه  يتلقى  فقط، 
با�سمه  خريية  جمعية  وتاأ�س�ست 
يديرها والده، جنت تربعات زادت 

على 8 ماليني �سيقل.
رئي�س  نائب  يتوم،  اإيهود   -  12
ثالثة  قتل  �سابًقا،  ال�ساباك 
روؤو�سهم  دّق  اأن  بعد  فل�سطينيني 
حافلة  عملية خطف  بحجر)نفذوا 
ف�سيحة   -1948 عام  البلح  دير 
من  ثالثة  مع  اأدين  ال�ساباك(، 
ويو�سي  ملكا،  �سمعون  وهم  رفاقه 
يدخلوا  مل  ولكنهم  جينو�سار، 
من  م�سبق  عفو  نتيجة  ال�سجن 

كافة  وتلقوا  الدولة.  رئي�س 
واإيهود  اجلهاز.  من  خم�س�ساتهم 
معروف  ر�سمي  �سالح  تاجر  يتوم 
جينا�سور  ويو�سي  مليونريا،  اأ�سبح 
احلكومة  لرئي�س  م�ست�سارا  عنّي 

اإ�سحاق رابني.
)نادي  "حونينو"  منظمة    -  13
جمعية  اليهودي(  لالإرهاب  االأ�سري 
من  جمموعة  راأ�سها  على  يقف 
االإرهابي  بينهم  ومن  املحامني، 
اجلمعية  وتدعم  دفري.  بني  متار 
املتطرفني  عن  قانونيا  وتدافع 
اليمينيني من اليهود الذين ينفذون 
اإرهابية �سد الفل�سطينيني.  اأعماال 
ميزانية  اجلمعية  هذه  وتتلقى 
 6 تعادل  احلكومة  من  مبا�رسة 
ماليني ون�سف مليون �سيقل �سنوًيّا، 
جمعيات  من  دعم  اإىل  باالإ�سافة 
للم�ستوطنني  ميينية  ومنظمات 
وتربعات خارجية. وتدفع اجلمعية 
االإرهابيني  لعائالت  �سهرية  رواتب 
"تاج  �سباب  من  االإ�رسائيليني 

حمري") تدفيع الثمن(
الدكتور غولد�ستاين،  14 - جمعية 
فل�سطينيا يف احلرم  قتل 29  الذي 
االإبراهيمي عام 1994، تعمل على 
وتتلقى  قومي  كبطل  ا�سمه  تخليد 
الدعم املبا�رس وغري املبا�رس من 
رحباعم  جمعية   -  15 احلكومة. 
كني�ست  زيئايف غاندي، وهو ع�سو 
ووزير �سابق، قتل على يد جمموعة 
ميينًيّا  كان  ال�سعبية،  اجلبهة  من 
نظرية  اأو  فكرة  و�ساحب  متطرًفا 
وريث  يعترب  للعرب،  الرتان�سفري 
هذه  احلكومة  اأقامت  "كهانا". 
وتعمل  ال�سمه  تخليًدا  اجلمعية 
وتتلقى  با�سمه،  متحف  فتح  على 
حكومة  من  ر�سمية  خم�س�سات 

نتنياهو.

ن�سر نادي ال�سري الفل�سطيني اليوم ، اأ�سماء عدد من املجرمني الإ�سرائيليني الذين ارتكبوا 
اأعمال قتل وجرائم بحق فل�سطينيني، والذين يتلقون الدعم املايل واحلماية القانونية 

من �سلطات الحتالل الإ�سرائيلي.

نادي �لأ�سري �لفل�سطيني تن�سر �أ�سماء جمرمني تدعمهم 
حكومة �لحتالل  �ل�سهيونى

نادي الأ�سري الفل�سطيني

اطل يف �لبت يف ق�سية  حمكمة �لحتالل تمُ
و�لدة �ل�سهيد �سالح �لربغوثي

�إد�رة �سجن �لد�مون تقدم مو�د 
غذ�ئية منتهية �ل�سالحية لالأ�سري�ت

الفل�سطيني  االأ�سري  نادي  قال 
الع�سكرية  االحتالل  حمكمة  اإن 
اإ�سدار  يف  اطل  متمُ "عوفر"  يف 
�سهري  االأ�سرية  ق�سية  ب�ساأن  قرار 
�سالح  ال�سهيد  والدة  الربغوثي 
"ه�سارون"  معتقل  يف  املعزولة 
اخلام�س  يف  اعتقالها  تاريخ  منذ 

من �سباط/ فرباير اجلاري.
واأو�سح حمامي نادي االأ�سري منذر 
اأرجاأت  املحكمة  اأن  اأحمد  اأبو 
ذلك  وجاء  مرتني،  القرار  اإ�سدار 
�سابق  وقت  يف  اأ�سدرت  اأن  بعد 
عنها  باالإفراج  يق�سيان  قرارين 
املحكمة  وجمدت  مالية،  بكفالة 
يف حينه تنفيذ القرارين بعد اإعالن 

النيابة نيتها تقدمي ا�ستئناف.
املفرت�س  من  كان  اأنه  اإىل  يمُ�سار 

ق�سية  ب�ساأن  قرار  اإ�سدار  يتم  اأن 
االأ�سرية الربغوثي يوم اأم�س اإال اأن 
املحكمة اأبلغت املحامي يف وقت 
للمرة  القرار  اإ�سدار  اإرجاء  الحق 

الثانية.
اأن املماطلة  االأ�سري  نادي  واعترب 
االنتقام  لعملية  ا�ستمرار  مبثابة 
بحق  االحتالل  فر�سها  التي 
االإعالن عن  الربغوثي منذ  عائلة 
ا�ست�سهاد جنلها �سالح على يد قوة 
خا�سة من جي�س االحتالل يف رام 
اهلل يف تاريخ الثاين ع�رس من كانون 
اأن  علماً  2018؛  االأول/ دي�سمرب 
�سلطات االحتالل توا�سل اعتقال 
اإدارياً،  الربغوثي  عمر  زوجها 
زنازين  يف  القابع  عا�سم  وجنلها 

معتقل "امل�سكوبية".

القد�س  مهجة  موؤ�س�سة  اأفادت 
لل�سهداء واالأ�رسى اليوم، اأن اإدارة 
�سجن الدامون تقدم لالأ�سريات 
مواد غذائية  االأخرية  االآونة  يف 
غري �ساحلة لال�ستعمال ومنتهية 
الذي  الوقت  يف  ال�سالحية 
�سعبة  حياتية  ظروفاً  يواجهن 
من  ال�سجن  اأو�ساع  �سوء  نتيجة 
كافة النواحي، وتعنت االإدارة يف 
احلياتية  ملطالبهن  اال�ستجابة 

واالإن�سانية.
ر�سالة  يف  االأ�سريات  واأو�سحت 
ن�سخًة  القد�س  مهجة  و�سلت 
احلياتية  اأو�ساعهن  عنها، اأن 
الدامون  �سجن  يف  واملعي�سية 
االإدارة  اأن  حيث  �سوءاً  ازدادت 
ت�ستجب  مل  االأخرية  االآونة  يف 
من  العديد  مبعاجلة  ملطالبهن 
اال�ستحمام  منها  امل�سكالت 
واملكتبة  واملطبخ  والفورة 
املراقبة  وكامريات  والرطوبة 
خ�سو�سياتهن  تنتهك  التي 
املوقوفات  االأ�سريات  وم�سكلة 
والكهرباء يف ال�سجن وخطورتها 
االأمر  ازداد  بل  حياتهن،  على 
مواد  لهن  تقدم  باأنها  �سوءاً 
غذائية غري �ساحلة لال�ستعمال 
منتهي،  �سالحيتها  وتاريخ 
معفن  اخلبز  االأمر  وكذلك 
غري  كلها  واللنب  والبطاطا 
وطالبت  لال�ستعمال.  �ساحلة 
ر�سالتهن ب�رسورة  االأ�سريات يف 
ال�سحة  وزارة  مراجعة  تتم  اأن 
بالرقابة على املنتوجات  لتقوم 

تقدم  التي  الغذائية  واملواد 
مع  االأمر  هذا  ومعاجلة  لهن 
احلقوقية  واجلهات  امل�سوؤولني 
الدولية  واللجنة  واالإن�سانية 

لل�سليب االأحمر.
واأ�سارت االأ�سريات يف ر�سالتهن 
القد�س اإىل  مهجة  و�سلت  التي 
اأنهن اأمهلن االإدارة اأ�سبوعني حلل 
ملطالبهن  واال�ستجابة  االأمور 
يكن  مل  واإن  العادلة،  االإن�سانية 
باتخاذ  تغيري �سيقمن  اأي  هناك 
خطوات وعمل برنامج مدرو�س 
للخطوات االحتجاجية، و�سددن 
اأنهن لن يتوقفن اإال اإذا مت  على 
من  ونقلهن  مطالبهن  حتقيق 
هذا ال�سجن الذي ال ي�سلح اأبداً 
للعي�س فيه وعلى كل امل�ستويات 
ال�سجن  هذا  افتقار  ب�سبب 
احلياة  مقومات  لكل  املتهالك 

االإن�سانية والرطوبة العالية.
موؤ�س�سة  طالبت  جهتها  من 
القد�س املوؤ�س�سات  مهجة 
وخا�سة  واالإن�سانية،  احلقوقية 
اللجنة الدولية لل�سليب االأحمر، 
التابع  االإن�سان  حقوق  وجمل�س 
لدى  بالتدخل  املتحدة  لالأمم 
ال�سهيوين  االحتالل  �سلطات 
االأ�سريات  ملعاناة  حد  لو�سع 
وظروفهن  الفل�سطينيات 
ومراعاة  االإن�سانية،  غري 
�سجون  يف  خ�سو�سياتهن 
وف�سح  ال�سهيوين،  االحتالل 
�سجون  م�سلحة  انتهاكات 

االحتالل بحقهن.
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وبعد االحتلل اال�رسائيلي للأرا�ضي 
انطلقت   ، 1967م  عام  املحتلة 
ملواجهة  �ضعبية  احتجاج  حركة 
فعل  ردة  وكانت  واأثاره  االحتلل 
القتل  اال�رسائيلي  االحتلل  �ضلطات 
واالإبعاد  البيوت  وهدم  واالعتقال 
طالت جميع فئات ال�ضعب الفل�ضطيني 
وعمال  وموظفني  ورجال  ن�ضاء 
تطويع  اىل  تهدف  وكانت  ومهنيني 
على  الإجباره  الفل�ضطيني  ال�ضعب 
قبول االحتلل ، وقد مت�ضك ال�ضعب 
ن�ضاله �ضد االحتلل  الفل�ضطيني يف 
الدولية  والقوانني  واملواثيق  بالقيم 
التي تعرتف بحق ال�ضعب الفل�ضطيني 
�رسعية  وبعدم  م�ضريه  تقرير  يف 
منظمة  قامت  وعليه   . االحتلل 
بداية  منذ  الفل�ضطينية  التحرير 
باإن�ضاء  املا�ضي  القرن  �ضبعينيات 
وبداأت  وال�ضهداء  اال�رسى  مو�ض�ضة 
حلماية  مالية  خم�ض�ضات  ب�رسف 
واحلاجة  العوز  من  وذويهم  اال�رسى 
واحلرمان والن هوؤالء اال�رسى لي�ضوا 
وهم  ومواطنني   ا�ضخا�ص  فقط 
اع�ضاء يف التنظيمات ومقاتلني فلهم 
حق على املوؤ�ض�ضه واملظلة ال�ضيا�ضية 
ان توفر لهم احلماية واالأمن املادي 
واملعنوي. وبعد اتفاق او�ضلو واإن�ضاء 
خم�ض�ضات  كانت  الوطنية  ال�ضلطة 
وزارة  مظلة  حتت  ت�رسف  اال�رسى 
ال�ضوؤون االجتماعية  ، اإال ان اال�رسى 
واالأ�رسى املحررين ب�ضكل �ضخ�ضي او 
عرب املوؤ�ض�ضات الو�ضيطة وموؤ�ض�ضات 
والتنظيمات  املدين  املجتمع 
وزارة  بت�ضكيل  طالبوا  ال�ضيا�ضية 
وحفظ  رعايتهم  على  تقوم  للأ�رسى 
كرامتهم رف�ضا للتعامل مع معهم على 
�ضدر  وعليه  اجتماعيه  ق�ضية  انهم 

اال�رسى  �ضوؤون  وزارة  ان�ضاء  قانون 
خدمات  لتقدمي   ،1998 واملحررين 
والدمج  والتاأهيل  املادية  الرعاية 
يف  املحررين  للأ�رسى  االجتماعي 
جميع االرا�ضي املحتله منذ عام 67  
)والقد�ص(  وقد و�ضل عدد اال�رسى 
يف �ضجون االحتلل حتى 2000/9/15 
رف�ضت  ممن  ومعظمهم  )350(ا�ضري 
ا�رسائيل اطلق �رساحهم الرتباطهم 
بعمليات ع�ضكرية ومن ذوي االحكام 
العالية وهذا كان خمالف للتفاقيات 
، علما ان ال�ضعب الفل�ضطيني جتاوب 
يف  ال�ضيا�ضية  القياده  توجهات  مع 

التوجه نحو ال�ضلم والهدوء.
االمور  ا�ضتغلت  ا�رسائيل  ان  اال 
ان  بعد  االول  للمربع  واإعادتها 
كامل  بتطبيق  االلتزام  رف�ضت 
�ضارون  وقيام  او�ضلو  اتفاقية  بنود 
متحديا  االق�ضى  امل�ضجد  باقتحام 
واالإ�ضلمية  والدولية  العربية  االرادة 
مما  للزيارة  الفل�ضطيني  والرف�ص 
ا�ضعل انتفا�ضة �ضعبية وا�ضعة وعارمة 
ال�ضعب  فئات  جميع  فيها  انخرط 
االمنية  االجهزة  واأبناء  الفل�ضطيني 
اال�رسائيلي  القمع  الة  ملواجهة 
عدد  و�ضل  ،حيث  واالإن�ضان  للأر�ص 
من  اكرث  اىل  مرة  والأول  اال�رسى 
)11500( احد ع�رسة الف وخم�ضمائة 
القمع  عمليات  رافقت  وقد   ، ا�ضري 
احكام  واالعتقال  والهدم  والقتل 
 ، باهظة   وغرامات  وخيالية  عالية 
زيادة  هناك  ا�ضبح   2011 عام  وبعد 
الذين  اال�رسى  اعداد  يف  ملحوظة 
خم�ضة  اأي  طوال  �ضنوات  ام�ضوا 
واالأحكام  �ضنوات(  فاأكرث)5  �ضنوات 
اعداد  يف  زيادة  واأي�ضا  املوؤبدة 
فوق  �ضنوات  ام�ضوا  الذين  اال�رسى 
حركة  وبداأت  �ضنوات(  الع�رسة)10 
زيادة  ب�رسورة  مطلبيه  اجتماعية 
خم�ض�ضات اال�رسى وذويهم ملواجهة 

االجتماعية  احلياة  واأعباء  م�ضاكل 
والناجمة عن االحتلل  واالقت�ضادية 

واالعتقال الطويل .
واملطالب  االجتماعات  وبداأت 
على  واملرا�ضلت  واالعت�ضامات 
ذلك مت  اثر  وعلى  امل�ضتويات  جميع 
واملحررين  اال�رسى  قانون  تعديل 
واإقرار اللوائح التنفيذية له عام 2013 

ملواجهة التحديات التالية :
وم�ضكلت  حاجات  ملواجهة   –  1
وذويهم هذه  لدى اال�رسى  اجتماعية 
بها  وطالبوا  عنها  عربوا  احلاجات 
ودرا�ضات  ابحاث  نتاج  اي�ضا  وهي 
واأي�ضا  معيارية(  )حاجات  اجتماعية 
االحكام  واأ�ضحاب  اال�رسى  من  كثري 
او�ضاعهم  يقارنوا  ا�ضبحوا  العالية 
باأمثالهم من ابناء ال�ضعب الفل�ضطيني 
االمنية  باملوؤ�ض�ضة  التحقوا  الذين 
واملدنية وتدرجوا يف ال�ضلم الوظيفي. 
التوظيف املايل لكي  وقد جاء نظام 
احتياجات  ويلبي  احلاجة  هذه  ي�ضد 

ومطالب اال�رسى )حاجات مقارنه(.
من  عنه  ينتج  وما  االعتقال  ان    -2
اثار نف�ضية و�ضحية توؤدي اىل املر�ص 
على  القدرة  وعدم  والبطالة  والك�ضل 
وخا�ضة  املوؤهلت  وفقدان  العمل 
هذه  لذلك  العالية  االحكام  لذوي 
املخ�ض�ضات جاءت ملواجهة ال�ضعور 
وملنع  والأ�رسهم  لهم  االمان  بانعدام 
الدور  او  املكانة  يف  �ضواء  التمييز 
فئة  ات�ضاع  وملواجهة  اال�ضتحقاق  او 
من  املحررين  واالأ�رسى  اال�رسى 
اال�ضتغلل  ومنع  والنوع  الكم  حيث 
ال�ضعيفة  والفئات  والن�ضاء  للأطفال 
منهم . 3- ان هذه املخ�ض�ضات هي 
�ضكل من ا�ضكال ال�ضمان االجتماعي 
الذي اتخذته الدول الغربية قبل اكرث 
فر�ص  توفري  وهدفه  عام  مئة  من 
اجلهل  وحماربة   ، والتعليم  العلج 
والفقر ومنع ال�ضعور بالعزلة  ولتحقيق 

االجتماعية  والعدالة  امل�ضاواه  قيم 
وتقوية الروابط االجتماعية وحتقيق 
االندماج االجتماعي  . 4- تعمل هذه 
يف  االنقلب  ملواجهة  املخ�ض�ضات 
الذين  وخا�ضة  اال�رسى  حياة  دورة 
حيث  فاكرث  �ضنوات  ع�رسة  ام�ضوا 
مثقل  اال�رس  من  يخرج  اال�ضري  ان 
بالهموم وامل�ضوؤوليات  ملرحلة ما بعد 
التحرر ، مرحلة االنطلق واالندماج 
يف احلياة يف مرحلة متاخره وقدرات 
وخوف  متدنية  واإنتاجية  وظيفية 
تقدمه  ظل  يف  ا�رسته  م�ضتقبل  على 
ن�ضبة  رفع  من  بد  ال  كان  لذا  بال�ضن 
املخ�ض�ضات للأ�رسى داخل ال�ضجون 
لكي ت�ضتطيع اال�رسة ان تقوم وتغطي 
اعباء وم�ضاريف اال�رسه واحتياجات 
اال�ضري داخل ال�ضجن على �ضوء غلء 
املعي�ضة وارتفاع اال�ضعار ومنع ادارة 
للأ�ضري  يلزم  ما  تقدمي  من  ال�ضجون 
على  املدفوعات  هذه  �ضاعدت  وقد 
ا�ضتقرار الو�ضع داخل ال�ضجون واأي�ضا 

بعد التحرر لكي يبدا مرحلة االندماج 
باحلد االدنى من املقومات املعنوية 
واملادية  . 5- ان �ضلطات االحتلل 
احلركة  على  اال�ضري  قدرة  من  حتد 
�ضواء بالعمل او ال�ضفر من خلل املنع 
االمني لذا من املهم ان ي�ضعر اال�ضري 
ولو  معي�ضته  م�ضتوى  عن  بالر�ضى 
باحلد االدنى ملنع التطرف والفلتان 
اال�ضري  الن  واالجتماعي  االمني 
ا�ضبح لديه �ضعور ان كرامته حمفوظة 
وان �ضنوات االعتقال مل تذهب �ضدى 
وهدر وله قيمة جمتمعية واإن�ضانيه . 
6- لقد �ضعت ال�ضلطة الوطنية والدولة 
خدماتها  عرب  احلديثة  الفل�ضطينية 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  قطاعات  لكافة 
والهدوء نحو  اال�ضتقرار  على حتقيق 
حتقيق ال�ضلم ال�ضامل  وان اهم فئة 
على  القدرة  لديهم  الن  اال�رسى  هم 
وان  واالعرتا�ص  واالحتجاج  التنظيم 
ح�ضولهم على احلقوق عامل مهم يف 
وموؤ�ض�ضاتها  الوطنية  ال�ضلطة  دعم 

وحكومتها ونظامها ال�ضيا�ضي .
ال�رسف  عمليات  تنظيم  ان   -7
املايل هو مطلب دويل ولتعميق مبداأ 
وامل�ضاواة  واملحا�ضبة  ال�ضفافية 
موؤ�ض�ضات  لدى  التوزيع  وعدالة 
دولة  قيام  وان   . الفل�ضطينية  الدولة 
اقتطاع  على  بامل�ضادقة  االحتلل 
اجراء  الفل�ضطيني هو  ال�ضعب  اموال 
منايف لكل القيم واالأعراف واملواثيق 
بل  التنظري  باب  من  لي�ص   ، الدولية 
العامل  دول  تطوع  ان  تريد  الأنها 
الت�ضامن  مفاهيم  وتقلب  وقيمها 
ل�ضالح  وال�ضلمية  ال�ضعبية  واملقاومة 
تفر�ص  ان  تريد   ، االحتلل  �رسعنة 
اال�ضت�ضلم على ال�ضعب الفل�ضطيني، 
ان  االحتلل  يجرب  ان  العامل  على 
ال�ضلم  ومعاهدات  اتفاقيات  يطبق 
يكون  ال  حتى  الدولية  والقرارات 
ا�رسى و�ضهداء وجرحى ، وغري ذلك 
ال�ضعب الفل�ضطيني مطالب ان يدافع 

عن حقوقه االجتماعية وال�ضيا�ضية .

 ان خدمات الرعاية والرفاه االجتماعي ظاهرة اجتماعية رافقت تطور الب�ضرية واملجتمعات منذ القدم وتطورت وتنوعت مع تطور احل�ضارات مبا 
يتنا�ضب مع طبيعة كل دولة وجمتمع وفق معايري عامة ، حيث ان هذه اخلدمات حقوق مكت�ضبة بحكم القيم واالأعراف املجتمعية والدولية ، تقدم 

وفق احتياجات معلنه او معرب عنها او نتيجة درا�ضات واأبحاث )حاجات معياريه( اأو حاجات مقارنه بني فئات ال�ضعب الواحد .

�سرف خم�س�سات الأ�سرى )بني ال�ستحقاق والتربير والقر�سنة الإ�سرائيلية(

بقلم: اأ. ابراهيم جناجرة/هيئة 
�ضوؤون االأ�ضرى واملحررين

دائرة الدبلوما�ضية وال�ضيا�ضات العامة بـ م.ت.ف

خ�سم اإ�سرائيل لرواتب الأ�سرى وخم�س�سات عائالت ال�سهداء
.  من عائدات ال�ضرائب ابتزاز مايل و�ضيا�ضي مرفو�ض

التنفيذية  اللجنة  ع�ضو  ا�ضتنكرت 
د.  الفل�ضطينية،  التحرير  ملنظمة 
الكابينيت  قرار  ع�رساوي  حنان 
قيمة  االإ�رسائيلي خ�ضم خم�ض�ضات 
رواتب االأ�رسى وخم�ض�ضات عائلت 
ال�ضهداء من عائدات ال�رسائب التي 
اجلانب  ل�ضالح  اإ�رسائيل  جتبيها 

الفل�ضطيني.
وقالت يف ت�رسيح لها، اليوم "اإن هذه 
الأموال  واملتعمدة  املنظمة  ال�رسقة 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  ومقدرات 
القائم  االحتلل  دولة  نهج  تعك�ص 

املقاومة  اأ�ضكال  على جترمي جميع 
�ضعبنا  باأبناء  االإرهاب  تهمة  واإل�ضاق 
جماعية  عقوبات  واإنزال  و�ضيطنته 
بحقه وابتزازه ماليا و�ضيا�ضيا، فهذه 
القانون  مع  تتناق�ص  االإجراءات 
االتفاقيات  ومع  الدويل  االإن�ضاين 
اإمعان  اآخر على  دليل  املوقعة وهي 
يرف�ص  من  كل  معاقبة  يف  اإ�رسائيل 

احتللها ويقاوم اإجراءاتها".
الفل�ضطيني  ال�ضعب  اإن  واأ�ضافت:" 
االأموال  فهذه  للبتزاز  يخ�ضع  لن 
لدينا  كانت  ولو  اإ�رسائيلية،  لي�ضت 

معابرنا  على  لل�ضيطرة  �ضلحيات 
لتعمل  االحتلل  لدولة  احتجنا  ملا 
مقابل  ال�رسائب  لتح�ضيل  وكيل 

ن�ضبة مئوية عالية".
االإ�رسائيلية  احلكومة  اأن  اىل  ولفتت 
تتخذ هذه االإجراءات غري القانونية 
املعركة  خ�ضم  يف  وامل�ضتفزة  
الكراهية  على  القائمة  االنتخابية  
على  وذلك  والتحري�ص  والعن�رسية 
وممتلكات  ومقدرات  حقوق  ح�ضاب 
اأ�ضوات  لك�ضب  الفل�ضطيني   ال�ضعب 

امل�ضتوطنني املتطرفني.

واأكدت ع�رساوي يف نهاية ت�رسيحها، 
على اأن هذه اخلطوات غري القانونية 
واملتكررة لن تثني القيادة الفل�ضطينية 
جتاه  بواجباتها  القيام  موا�ضلة  عن 
وجميع  ال�ضهداء  وعائلت  االأ�رسى 
اأنه  على  و�ضددت  �ضعبنا،  فئات 
اتخاذ  الدويل  يتوجب على املجتمع 
اإ�رسائيل،  للجم  وفاعل  جاد  موقف 
وعقابية  رادعة  باإجراءات  والقيام 
على  وم�ضاءلتها  وحما�ضبتها  بحقها 
التجاهل  �ضيا�ضة  ووقف  جرائمها، 

والتخاذل جتاه انتهاكاتها.

الرئا�ضة الفل�ضطينية:

قرار اإ�سرائيل اقتطاع رواتب ال�سهداء 
والأ�سرى مرفو�ض

اأن اأي اقتطاع من  اأكدت الرئا�ضة الفل�ضطينية 
متاما،  مرفو�ص  الفل�ضطينية  املقا�ضة  اأموال 

ويعترب قر�ضنة الأموال ال�ضعب الفل�ضطيني.
الرئا�ضة  با�ضم  الر�ضمي  الناطق  وقال 
الفل�ضطينية نبيل اأبو ردينة اإن "موقف الرئي�ص 
اأكد  )الفل�ضطيني حممود عبا�ص( الدائم الذي 
فيه اأننا لن نقبل اأي م�ضا�ص بلقمة عي�ص اأبطالنا 

االأ�رسى وعائلت ال�ضهداء واجلرحى".
االإ�رسائيلي  القرار  هذا  اأن  "نعترب  واأ�ضاف: 
واحد  طرف  من  ن�ضفا  ميثل  التع�ضفي 
للتفاقيات املوقعة، ومن بينها اتفاق باري�ص." 
واأ�ضار اأبو ردينة اإىل اأن هذا القرار �ضتكون له 
تداعيات خطرية على امل�ضتويات كافة، و�ضيتم 
القيادة  اجتماع  اأولويات  راأ�ص  على  و�ضعه 

برئا�ضة الرئي�ص عبا�ص خلل اأيام.

اإ�رسائيل  يف  امل�ضغر  الوزاري  املجل�ص  وكان 
اقتطاع  على  االأحد  يوم  وافق  "الكابينت"، 
مبلغ 502 مليون �ضيكل من العائدات ال�رسيبية 
اإ�رسائيل  تقول  والتي  الفل�ضطينية،  لل�ضلطة 
واالأ�رسى  ال�ضهداء  اأ�رس  رواتب  تعادل  اإنها 
جرت  التي  املداوالت  وخلل  الفل�ضطينيني. 
يف جل�ضة الكابينت، قدم امل�ضوؤولون االأمنيون 
الفل�ضطينية  ال�ضلطة  دفعته  ما  ير�ضد  تقريرا 
كرواتب للأ�رسى وعائلت ال�ضهداء خلل عام 
وخ�ضمه  املبلغ  جتميد  يتم  اأن  وتقرر   ،2018
الكني�ضت  اأن  يذكر  ال�ضلطة.  عائدات  من 
االإ�رسائيلي وافق يف �ضهر يوليو املا�ضي على 
واأ�رس  االأ�رسى  رواتب  خل�ضم  قانون  م�رسوع 
من   87 "القانون"  ل�ضالح  و�ضوت  ال�ضهداء، 

اأع�ضاء الكني�ضت بينما عار�ضه 15 ع�ضوا.

االأربعاء 20  فيفري  2019  املوافـق  ل16 جمادى االأخر 1440هـ 11



عي�شة ق.

املباريات  عن  عبيد  غياب  وياأتي 
مع�ضلة  ناديه  تنتظر  التي  املقبلة 
الفرن�ضي  املدرب  اإىل  ت�ضاف 
للعب  يح�رض  الذي  الفان  ديني�س 
واأنه  خا�ضة  جبهات  عدة  على 
الذي  وهو  املنعرج  يف  يتواجد 
اأمام  هامة  ملواجهة  يح�رض 
املقررة  امل�رضي  االإ�ضماعيلي 
�ضمن  م�رض  يف  املقبل  ال�ضبت 
الثالثة من دور جمموعات  اجلولة 
قبل  اإفريقيا  اأبطال  رابطة 
اأ�ضبوع  بعد  الرابعة  اجلولة  لعب 
مبارياته  وت�ضوية  حمالوي  يف 

املتاأخرة يف البطولة الوطنية التي 
االأوىل  االأدوار  على  فيها  يناف�س 
تاأهله  جانب  اإىل  املو�ضم  هذا 
اجلمهورية،  كاأ�س  نهائي  ربع  اإىل 
الثنائي  اإىل  عبيد  غياب  وي�ضاف 
اجلاهزين  غري  وزعالين  جعبوط 
للقاء ال�ضبت املقبل، مقابل عودة 
الذي  بلخري  النور  عبد  املهاجم 

يريح الطاقم الفني.
وفد  ب�ضافر  املقابل،  يف 
م�رض  اإىل  اليوم  »ال�ضيا�ضي« 
املقررة  املواجهة  للعب  حت�ضريا 
اأيام،  اأربعة  بعد  االإ�ضماعيلي  اأمام 
تاأكيد  على  الت�ضكيلة  تعول  اأين 
املناف�ضة  يف  القوية  انطالقتها 

التوايل  على  فوزين  بتحقيق 
التون�ضي  االإفريقي  النادي  اأمام 
الكونغويل  مازميبي  بي  وتي 
اأمام  لقاءيها  ت�ضوية  انتظار  يف 
فر�ضة  متلك  اين  االإ�ضماعيلي 
النهائي  ربع  الدور  يف  قدم  و�ضع 
جتري  حيث  القارية،  للمناف�ضة 
العرب  برج  ملعب  على  املواجهة 
جمهور  وبدون  اال�ضكندرية  يف 
االإفريقي  االحتاد  عقوبة  ب�ضبب 
قامت  التي  ال�ضغب  اأعمال  عقب 
بها اجلماهري خالل مقابلة النادي 
امل�رضي  النادي  كلفت  االإفريقي 
االإق�ضاء من املناف�ضة القارية قبل 

اإدماجها.

عبيد يغيب عن ال�ضيا�ضي �ضهرين وي�ضع الفان يف ورطةالت�شكيلة ت�شافر اليوم نحو الإ�شكندرية ملواجهة الإ�شماعيلية
تلّقى الطاقم الفني لفريق �شباب ق�شنطينة �شربة موجعة بعد تاأكد غياب لعبه اأمني 

عبيد عن امليادين ملدة �شهرين وذلك ب�شبب الإ�شابة التي كان تلقاها خالل الفرتة 
املا�شية، حيث اأجرى عبيد الك�شوفوات الطبية املعّمقة والتي اأثبتت اأن الإ�شابة 

اجلديدة التي يعاين منها حتتاج اإىل فرتة راحة ملدة �شهرين قبل العودة جمددا اإىل 
املناف�شة، اين يبتعد الالعب عن الفريق خالل الفرتة املقبلة من اأجل اخل�شوع اإىل فرتة 

النقاهة قبل القيام بعملية التاأهيل الع�شلي ا�شتعدادا للعودة اإىل املناف�شة جمددا

مباركي حترز 
اللقب االإفريقي 

للمبارزة
اجلزائرية  املبارزة  اأحرزت 
مرمي مباركي اللقب االإفريقي 
يف م�ضابقة �ضي�س اإناث �ضبالت 
على  النهائي  يف  فوزها  عقب 
مواطنتها �ضونيا زبوج بنتيجة 
اأول  م�ضاء   5 مقابل  مل�ضة   15
اأم�س  بقاعة »حر�ضة ح�ضان«، 
ذكور  ح�ضام  م�ضابقة  ويف 
بل�ضم  اجلزائر  ممثل  حت�ضل  
امليدالية  على  نا�رض   حممد 
التتويج  كان  بينما  الربونزية، 
معتز  ادم  امل�رضي  حليف  
زياد  مواطنه  على  فوزه  عقب 
نوفل يف النهائي 15- 14، اأما 
يف  واالأخري  الثالث  النهائي 
توج  ذكور  �ضيف  اخت�ضا�س 
حممد  امل�رضي  اأي�ضا  بلقبه 
يا�ضن بعد تفوقه على مواطنه 
 2 مقابل   9 الباقي  عبد  عمار 
يف  ان�ضحب  االأخري  اأن  علما 
تعر�ضه  بعد  االأخرية  الدقيقة 
املرتبة  وعادت  الإ�ضابة، 
احمد  االأخر  للم�رضي  الثالثة 
ال�ضيد، وعن التتويج اجلزائري 
البطلة  مدربة  �رضحت 
�ضوداين  �ضهرية  االفريقية، 
االفريقية  »البطولة  قائلة: 
كانت  اجلزائر  حتت�ضنها  التي 
عامني  منذ  االأ�ضا�ضي  هدفنا 
انطلقت  الذي  التاريخ  وهو 
هلل  واحلمد  حت�ضرياتنا  فيه 
ال  بالنجاح،  االأخري  يف  تكللت 
يخفى عليكم ان مباركي نالت 
امليدالية الربونزية يف البطولة 
موؤخرا  باإيطاليا  املتو�ضطية 
افريقيا  بطلة  و�ضيفة  وتعد 
بنيجرييا«،  املا�ضية  ال�ضنة 
القول  »اأ�ضتطيع  واأ�ضافت: 
االإفريقي  التاج  انتزعنا  اننا 
ال�ضبالت  فئة  يف  م�رض  من 
القارة  نت�ضدر  واأ�ضبحنا  
االخت�ضا�س،  يف  ال�ضمراء 
بكثري  ارتفع  الفني  امل�ضتوى 
اجلزائريات  ال�ضابات  لدى 
املا�ضية«،  باالأعوام  مقارنة 
�ضاحبة  �رضحت،  جهتها  من 
مرمي   الذهبية  امليدالية 
بهذه  �ضعيدة  »اأنا  مباركي: 
النتيجة التي جاءت بعد  جهد 
جهيد، املناف�ضة مل تكن �ضهلة 
ا�ضعي الأرتقي اإىل فئة االأوا�ضط 
يف اقرب وقت ممكن وهذا لن 
االجتهاد  بف�ضل  اال  يتاأتى 

والتدريبات  اجلادة ».
وتوا�ضلت اأم�س مناف�ضات اليوم 
االأ�ضبال،  بفئة  اخلا�ضة  الثاين 
 ، ذكور  �ضي�س  لقاءات  باإجراء 
املوعد  وانطلق  اإناث،  �ضيف 
يف  ال�ضابة  للفئات  االفريقي 
االأ�ضلحة الثالثة �ضي�س، �ضيف 
و ح�ضام اأول ام�س، بح�ضور ما 
ن�ضفهم  م�ضارك   300 يقارب 

من الفتيات، ميثلون 12 بلدا.
وكالت

معاقبة الالعب عقار مباراتني

جلنة االن�ضباط تق�ضي بن �ضيد وبوقلقال 3 اأ�ضهر

التابعة  االن�ضباط  جلنة  �ضلّطت 
القدم  لكرة  املحرتفة  للرابطة 
املدية  اأوملبي  فريقي  رئي�ضي 
حمفوظ  مليلة  عني  وجمعية 
�ضيد  بن  والهادي  بوقلقال 
باالإق�ضاء ملدة ثالثة اأ�ضهر ودفع 
مليون   20 قيمتها  مالية  غرامة 
جاءت  حيث  منهما،  لكل  �ضنتيم 
الرجلني  على  امل�ضلطة  العقوبة 
التي  االنتقادات  خلفية  على 
التي  املباراة  حلكم  وجههاها 
املدية  اأوملبي  فريقيهما  جمعت 
اجلولة  حل�ضاب  بلوزداد  و�ضباب 
الوطنية وجمعية  البطولة  21 من 
وهران  مولودية  اأمام  مليلة  عني 

حل�ضاب اجلولة 20، حيث �ضككا يف 
واتهماهما  اللقاءين  نزاهة حكام 
بخدمة م�ضلحة الفريق املناف�س 
املدية  ت�ضكيلة  واأن  خا�ضة 
اأمام  قواعدها  على  انهزمت 
تعرثت  بينما  بلوزداد،  �ضباب 
ميدانها  على  »ال�ضام«  ت�ضكيلة 
اأمام احلمراوة واكتفت بالتعادل، 
اجتمعت  التي  اللجنة  وك�ضفت 
غاب  بوقلقال  اأن  اأم�س  اأول 
كان  التي  اال�ضتماع  جل�ضة  عن 
االمتثال  اجل  اإليها من  ا�ضتدعي 
اأمامها واال�ضتماع اإىل اأقواله اأول 
اأم�س واكتفى باإر�ضال خطاب اإىل 
اأع�ضائها يف�رض الت�رضيحات التي 

جمعية  رئي�س  �ضار  بينما  اأدىل 
عني مليلة حذوه وغاب بدوره عن 
جل�ضة اال�ضتماع يف نف�س التاريخ. 
اللجنة  اأقدمت  ذلك  جانب  اإىل 
دفاع  فريق  العب  اإيقاف  على 
تاجنانت اأ�ضامة عقار على خلفية 
اللقاء  خالل  تلقاه  الذي  الطرد 
االأ�ضبوع  نهاية  ناديه  جمع  الذي 
حيث  ال�ضاورة،  ب�ضبيبة  املن�رضم 
و�ضتكون  ملباراتني  اإيقافه  مت 
من  حمرومة  »الديارتي«  ت�ضكيلة 
املقبلتني  اجلولتني  يف  خدماته 
واأوملبي  بجاية  مولودية  اأمام 

املدية.
ع.ق.

البطولة الوطنية للم�شارعة اأ�شبال

عنابة حتت�ضن املناف�ضات نهاية 
هذا االأ�ضبوع

للم�ضارعة  اجلزائر  بطولة  جترى 
االأ�ضبال  �ضنف  يف  امل�ضرتكة 
اجلمعة  يومي  واإناث  ذكور  فردي 
بالقاعة  املقبلني  وال�ضبت 
ابراهمي  الريا�ضات  املتعددة 
اأول  علم  ح�ضبما  عنابة  يف  �ضعيد 
اجلزائرية  االحتادية   من  اأم�س 
وتعرف  امل�ضرتكة،  للم�ضارعة 
قبل  من  -املنظمة  املناف�ضة 
مع  بالتن�ضيق  عنابة  والية  رابطة 
للم�ضارعة  اجلزائرية  االحتادية 
من  اأكرث  م�ضاركة  امل�ضرتكة- 
اإىل  ينتمون  �ضاب  م�ضارع   220
فئة االأ�ضبال وال�ضبالت ميثلون 15 
اأوزان يف  رابطة والئية يف ع�رضة 
امل�ضارعة االغريقية الرومانية و 

امل�ضارعة الن�ضوية .
ت�ضفيات  اجلمعة  يوم  وتقام 

ونهائيات  اأوزان 45 كغ، 51 كغ، 60 
كلغ، 71 كغ و92 كغ يف امل�ضارعة 
وامل�ضارعة  الرومانية  االغريقية 
 40 اأوزان  اىل  باالإ�ضافة  احلرة 
 53 من  اأقل  كغ،   46 من  اقل  كغ، 
كغ، اقل من 61 كغ يف امل�ضارعة 
الثاين  اليوم  ويخ�ض�س  الن�ضوية، 
الأوزان 48 كغ، اقل من 55 كغ، اقل 
واقل  كغ   80 من  اقل  كغ،   65 من 
اقل من 54  كلغ،   48 كغ،  من 110 
 76 من  اقل  كغ،   63 من  اقل  كغ، 
كغ واأقل من 92 كغ، يف امل�ضارعة 
وامل�ضارعة  الرومانية  االغريقية 
احلرة باالإ�ضافة اىل اأوزان 43 كغ، 
 ، كغ   57 اقل من  كغ،   49 اقل من 
اقل من 65 كغ واقل من 73 كغ يف 

امل�ضارعة الن�ضوية.
ق.ر.

البطولة الإفريقية للمبارزة

انطالق املناف�ضة بح�ضور 
300 م�ضارك

البطولة  ام�س  اأول  انطلقت 
ال�ضابة  للفئات  للمبارزة  االفريقية 
ذكو  واأوا�ضط  ا�ضبال  اأ�ضاغر، 
واناث يف االأ�ضلحة الثالثة �ضي�س، 
»حر�ضة  بقاعة  ح�ضام  و  �ضيف 
 300 يقارب  ما  بح�ضور  ح�ضان« 
الفتيات  من  ن�ضفهم  م�ضارك 
االأمر  ويتعلق  بلدا،   12 ميثلون 
املنظم،  البلد  اجلزائر  من  بكل 
نيجرييا،  م�رض،  املغرب،  تون�س، 
افريقيا،  جنوب  الكامريون،  غانا، 
الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية 
ليبيا، مايل وال�ضينغال، من جهتها، 
املوعد  يف  اجلزائر  ت�ضارك 
االإفريقي مبجموع 54 مبارزا، 27 
مدربني  �ضتة  بقيادة  اإناث  منهم 
�ضوداين  من  بكل  االأمر  ويتعلق 
�ضهرية وحمامي اأني�س يف ال�ضي�س، 
اأحمد بن يحيى وتركهاين زهري يف 
�ضالح ال�ضيف( وال�ضينغايل مامادو 
اجلنوبية  الكورية  جانب  اإىل  كايتا 
�ضني مي لني يف احل�ضام، وح�ضب 
مناف�ضات  اأم�س  جرت  الربنامج 
ال�ضي�س  من  كل  وذلك يف  اال�ضبال 
واحل�ضام  ذكور  ال�ضيف  اناث، 
ذكور، وانطلقت املباريات يف فرتة 
فقد  الثالثة  النهائيات  اأما  الزوال 

برجمت على اخلام�ضة م�ضاء.

خالل  من  االحتادية  وتهدف 
اىل  القارية  املناف�ضة  تنظيم هذه 
امليداليات  من  عدد  اأكرب  ح�ضد 
الفئات  وعند  الثالثة  االأ�ضلحة  يف 
به  �رضح  ح�ضبما  الثالث  املعنية 
رئي�س االحتادية اجلزائرية روؤوف 
برناوي، واأ�ضاف اأي�ضا »نعول على 
تلك  غرار  على  االأ�ضماء  بع�س 
البطولة  من  كل  يف  تاألقت  التي 
وكاأ�س  باإيطاليا  املتو�ضطية 
من  باجلزائر  جرت  التي  العامل 
غرار  على  االألقاب،  خطف  اجل 
بونبي  اأكرم  احل�ضام،  زهرة  كحلي 
ال�ضيف،  ي�رضى  زبوج  احل�ضام، 
زبوج �ضونيا ال�ضي�س، مرمي مباركي 
ال�ضي�س«،  فرجيل  واألبري  ال�ضي�س 
وكانت البطولة االفريقية م�ضبوقة 
العامل  لكاأ�س  اجلزائر  مبرحلة 
بنف�س  و�ضطيات  احل�ضام  ل�ضالح 
االحد  و  ال�ضبت  يومي  القاعة 
وعرفت احتالل املنتخب الوطني 
مناف�ضات  يف  ال�ضاد�س  للمركز 
الفردي،  يف  اأما  الفرق،  ح�ضب 
اأح�ضن نتيجة هي بلوغ  فقد كانت 
�ضيماء  الثنائي   بف�ضل   32 جدول 

بن عدودة وبن �ضقور نايلة.
وكالت
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عي�شة ق.

»الكناري«  ت�شكيلة  وتخو�ض 
ملعب  على  الق�شري  ترب�شها 
الطاقم  ف�شل  حيث  تيغزيرت 
الفني للفريق بالتن�شيق مع الإدارة 
اإبعاد الت�شكيلة عن �شغط الأن�شار 
الظروف  اأف�شل  يف  وو�شعهم 
التح�شري  على  الرتكيز  اأجل  من 
ملواجهة الوفاق من خالل برجمة 

البدين،  العمل  بني  تتنوع  تدريبات 
يوا�شل  حيث  والتكتيكي،  الفني 
تطبيق  دوما  باتريك  املدرب 
برنامج العمل الذي �شطرته خالل 
الوطنية،  البطولة  توقف  فرتة 
املا�شية  الأيام  ا�شتغل  الذي  وهو 
بني  تطبيقية  مباريات  لربجمة 
حول  العمل  وموا�شلة  اأ�شباله 
الثالث  اخلطوط  بني  التن�شيق 
فيها  وقع  التي  الأخطاء  وت�شحيح 

اأمري باليلي خالل  الالعب  رفقاء 
ل�شتعادة  الأخرية  مبارياتهم 
النتائج  ت�شجيل  اإىل  والعودة  الثقة 
التي  الفراغ  فرتة  عقب  اليجابية 

ميرون بها موؤخرا.
يف املقابل تخو�ض ت�شكيلة النادي 
غياب  يف  حت�شرياتها  القبائلي 
عبد  احلار�ض  الدويل  الثنائي 
بوعلي  وتيزي  �شاحلي  القادر 
املنتخب  رفقة  تواجدهما  ب�شبب 

الوطني الأوملبي يف تون�ض وينتظر 
اأن يلتحقا اليوم بالتعداد يف ترب�شه 
لعبو  و�شيكون  تيغزيرت،  مبدينة 
خو�ض  مع  موعد  على  ال�شبيبة 
الرتب�ض  اختتام  قبل  ودية  مباراة 
التعرف  انتظار  يف  التح�شريي 
على الفريق املناف�ض اأين تفاو�ض 
الرئي�ض �رشيف مالل عددا  اإدارة 
اإحداها  مع  لالتفاق  الفرق  من 

ق�شد اللعب اأمامها وديا.

التدريبات جتري يف غياب �شاحلي وتيزي بوعلي

الكناري يرتب�صون بتيغزيرت ومباراة ودية يف الربنامج
�شرع اأم�ص فريق �شبيبة القبائل يف ترب�ص حت�شريي مبدينة تيغزيرت يف تيزي وزو ا�شتعداد ال�شتئناف البطولة الوطنية التي 
توقفت موؤقتا لف�شح املجال من اأجل خو�ص مباريات ربع نهائي كاأ�ص اجلمهورية، حيث يخو�ص الالعبون ترب�شا ميتد اأربعة اأيام 

ويختتم الرتب�ص اجلمعة املقبل، قبل العودة اإىل التدريبات مبلعب اأول نوفمرب بتيزي وزو حت�شريا للقمة الكال�شيكية التي 
تنتظرهم يف الثاين مار�ص الداخل اأمام ال�شيف وفاق �شطيف �شمن اجلولة 24 من الرابطة املحرتفة االأوىل

زكري: الفيحاء باٍق يف دوري 
املحرتفني ال�صعودي

 اأونا�س مر�صح للعب
 اأ�صا�صيا اأمام زيوريخ

جماهري غاالتا�صراي تعول على 
فيغويل لتجاوز بنفيكا يف اليوروبا ليغ

املدير  زكري  الدين  نور  اأبدى 
ال�شعودي  الفيحاء  لفريق  الفني 
ثقته الكبرية يف بقاء فريقه �شمن 
وجتنب  املحرتفني  دوري  اأندية 
يف  الأوىل  الدرجة  اإىل  الهبوط 
الرغم  على  احلايل  املو�شم  نهاية 
من و�شعية الفريق املتاأخرة على 
�شلم ترتيب امل�شابقة، وقال زكري 
قبوله  اإن  �شحفية  ت�رشيحات  يف 
ب�شبب  جاء  الفيحاء  تدريب  مهمة 
ثقته يف الإمكانيات املتوفرة لدى 
لدّي  كان  »لو  م�شيفا:  النادي، 
الفريق، ملا جازفت  بقاء  �شك يف 
تويل  على  ووافقت  با�شمي، 
املدرب  واأ�شاف  امل�شوؤولية«، 
مثل  الفيحاء  »حظوظ  اجلزائري: 
اأعتقد  الو�شط،  اأندية  من  غريه 
دوري  يف  الفريق  بقاء  ن�شبة  اأن 
املحرتفني ت�شل اإىل 60%«، و�شدد 
�شعوبة  على  الفيحاء  مدرب 
ال�شعودي  الدوري  يف  املناف�شة 
مقارنة  احلايل  املو�شم  خالل 

بال�شنوات املا�شية، لفتا اأن الأمر 
لفرق  القوية  للتعاقدات  يرجع 

امل�شابقة يف فرتتي النتقالت.
الفيحاء،  بالعبي  زكري  واأ�شاد 
�رشيعاً  التاأقلم  يف  جنحوا  بعدما 
انتهاجها  يود  التي  الطريقة  مع 
م�شت�شهدا  املقبلة  الفرتة  يف 
بامل�شتوى املميز الذي قدموه اأمام 
الفتح، واعرتف مدرب الفيحاء يف 
اكتمال جاهزية  بعدم  ذاته  الوقت 
بقوله:  الأخرية،  الفرتة  يف  لعبيه 
املباريات  يخو�شون  »الالعبون 
فقط،  دقيقة   70 ملدة  قوة  بكل 
املجهود  توزيع  على  �شنعمل  لذا 
واختتم  كاملة«،  مباراة  كل  يف 
زكري ت�رشيحاته: »طاقم التدريب 
�شنعمل  اإيطاليا،  من  امل�شاعد 
اللعب،  طريقة  تغيري  على  �شوياً 
لدى  الأحمال  لزيادة  بالإ�شافة 
الفيحاء  مع  مهمتي  الالعبني، 

�شعبة ولكنها لي�شت م�شتحيلة«.
وكاالت

يتواجد الالعب الدويل اجلزائري 
اأ�شا�شيا  للعب  اأونا�ض مر�شحا  اآدم 
ناديه  يخو�شها  التي  املباراة  يف 
الغد  م�شاء  اليطايل  نابويل 
زيوريخ  ال�شيف  اأمام  ملعبه  على 
اإياب  حل�شاب  وذلك  ال�شوي�رشي 
ال�شاد�ض ع�رش من مناف�شة  الدور 
ك�شفت  حيث  الأوروبي،  الدوري 
اأن  اإيطالية  اإعالمية  تقارير 
يعول  اأنت�شيلوتي  كارلو  املدرب 
العتماد على الالعبني ال�شبان يف 
ال�شوي�رشي  النادي  اأمام  املباراة 
اإىل  التاأهل  تقريبا  �شمن  بعدما 

امل�شابقة  من  النهائي  ثمن  الدور 
الأوروبية عقب الفوز الثمني الذي 
عاد به نهاية الأ�شبوع املن�رشم من 
لواحد،  اأهداف  بثالثة  �شوي�رشا 
من  الفر�شة  منحهم  يبحث  حيث 
والربهنة  اإمكانياتهم  اإثبات  اأجل 
من  يقدمونه  الذي  الأداء  على 
اجل ك�شب ثقة املدرب املخ�رشم 
يجعل  الذي  الأمر  وهو  الإيطايل، 
�شمن  اخل�رش  ميدان  متو�شط 
الالعبني املر�شحني للعب اأ�شا�شيا 

واحل�شول على فر�شته.
ع.ق.

اتفقت جماهري نادي غالتا�رشاي 
واآمالها  الثقة  و�شع  على  الرتكي 
اجلزائري  الدويل  الالعب  على 
�شفيان فيغويل من اأجل امل�شاهمة 
اإىل  التاأهل  يف قيادة فريقهم نحو 
مناف�شة  من  النهائي  ثمن  الدور 
يحلون  عندما  الأوروبي  الدوري 
بنفيكا  ناد  اأمام  �شيوفا  غدا 
الربتغايل، حيث ك�شفت اجلماهري 
من خالل خمتلف التغريدات التي 
اأطلقتها عرب �شفحة غالتا�رشاي 
الجتماعي  التوا�شل  موقع  يف 

»تويرت« عن اإميانها بقدرة متو�شط 
الطاولة  قلب  على  اخل�رش  ميدان 
يف  هزميتهم  عقب  الربتغال  يف 
لقاء الذهاب برتكيا بنتيجة هدفني 
لواحد، بالنظر لالأداء الكبري الذي 
الرتكي  الدوري  مباراة  يف  قدمه 
املن�رشم  الأ�شبوع  نهاية  املمتاز 
وجنح  با�شا  قا�شم  فريق  اأمام 
ثالثة  وت�شجيل  التاألق  يف  خالله 
العودة  اإىل  فريقه  قادت  اأهداف 

بالزاد كامال من خارج القواعد.
عي�شة ق.

اإدارة توتنهام مهتمة 
بالتعاقد  مع ماندي

يتواجد الالعب الدويل اجلزائري عي�شى ماندي مر�شحا بقوة 

اأجل اللعب املو�شم الكروي املقبل يف الدوري الجنليزي  من 

اأن  اأم�ض  بريطانية  اإعالمية  تقارير  ك�شفت  حيث  املمتاز، 

اإدارة نادي توتنهام و�شعت الالعب املحرتف يف �شفوف ريال 

بيتي�ض ال�شباين �شمن اهتماماتها من اأجل التعاقد معه خالل 

بوكتينيو  املدرب  رغبة  وتاأتي  املقبلة،  ال�شيفية  التحويالت 

الوطني  للمنتخب  املنا�شب  املتعدد  املدافع  ا�شتقدام  يف 

ال�شباين  الدوري  املو�شم يف  يقدمه هذا  الذي  التالق  يف ظل 

وهو الذي يتواجد يف منحى ت�شاعدي من خالل التطور الذي 

قادما  الأندل�شي  النادي  ب�شفوف  التحاقه  منذ  م�شتواه  عرفه 

اخلطوة  وجاءت  الفرن�شي.  بري�شت  ملعب  ال�شابق  فريقه  من 

التي جعلت اإدارة توتنهام ت�شع ماندي �شمن ح�شاباتها حت�شبا 

ملدافعها  املحتمل  الرحيل  اإىل  املقبل  املو�شم  معه  للتعاقد 

البلجيكي توبي األدرفرييلد، وتعتقد اأن ماندي اأف�شل من ميكنه 
خالفته يف حمور الدفاع.

ع.ق.

يحمل الرقم 10 مع فريقه اجلديد

حمرون ينتقل اإعارة اإىل نادي 
قطر لنهاية املو�صم

انتقل الالعب اجلزائري يوغرطة حمرون اإىل �شفوف نادي قطر 

القطري على �شكل اإعارة متتد اإىل نهاية املو�شم الكروي اجلاري 

قادما من فريقه ال�شد القطري وذلك بعد ابتعاده عن احل�شابات 

التكتيكية ملدرب الفريق، حيث تعاقد الالعب ال�شابق لنادي �شبيبة 

القبائل اأم�ض مع فريقه اجلديد بح�شور نائب نادي قطر را�شد بن 

يعمل  العتيبي، حيث  في�شل  اأعمال حمرون  ووكيل  العتيق  �شاهني 

من  املناف�شة  اإىل  بقوة  والعودة  امكانياته  ا�شتعادة  على  الالعب 

يلعب  الذي  ال�شد  رفقة  جمددا  الندماج  فر�شة  ا�شتعادة  اأجل 

الفريق  اإدارة  تقوم  ان  قبل  الأخرية  املوا�شم  خالل  �شفوفه  يف 

بت�رشيحه على �شكل اإعارة، وح�شب تقارير اإعالمية قطرية اأم�ض 

فاإن الالعب اجلزائري املغرتب �شوف يحمل الرقم 10 مع فريق 

قطر و�شوف يتم تقييده يف قائمة النادي لعبا عربيا وفقا للوائح 

الحتاد القطري لكرة القدم التي تفرق بني تقييد الالعبني العرب 
والأجانب وفق القوانني التي ت�شريها.

عمرو�ص يوا�شل حت�شري اأ�شباله للقاء 
احلمراوة وح�شود يغيب 15 يوما

اأن�صار العميد يف�صلون يف 
االعتداء على العبي العميد

تعّر�شت جمموعة لأن�شار فريق مولودية اجلزائر اإىل 
تنقلوا من اأجل حماولة اقتحام التدريبات والعتداء على الطرد من اأمام مركز الفندقة والإطعام لعني البنيان اأين 
الالعبني نظري ت�شييعهم جميع الأهداف التي �شطرها 

الفريق هذا املو�شم والذي �شيخرج جمددا �شفر اليدين 
مثلما عهده يف املوا�شم الكروية الأخرية دون نيل اأي 

تتويج رغم امل�شاريف الكثرية التي اأنفقتها الإدارة 
منذ انطالق املو�شم الكروي احلايل والتي بلغت وفق 

م�شادر مقربة من الفريق ما بقارب 50 مليار �شنتيم، اأين 
وجد الأن�شار اأعوان الأمن مرفوقني بكالب احلرا�شة 

منعوهم من الدخول اإىل مقر التدريبات، وانتظروا بع�ض 
الوقت خروج الالعبني بعد نهاية احل�شة التدريبية اإل 

ان الأمر مل يحدث وهو ما جعلهم يغادرون املكان دون 
املولودية بعد اإق�شاء النادي من مناف�شة البطولة العربية لقائهم، خا�شة يف ظل الغليان التي مييز اأو�شاط جمهور 
لالأندية التي كان الرهان الأخري من اجل اإنقاذ املو�شم 

والتناف�ض على اإنهائه بالتتويج بلقب.
يف املقابل، يوا�شل الطاقم الفني بقيادة املدرب عادل 

عمرو�ض التح�شري للمواجهة التي تنتظرهم ال�شبت 
املقبل اأمام مولودية وهران �شمن ت�شوية املباراة 

املتاأخرة اأمام مولودية وهران حل�شاب اجلولة 22 من 
الرابطة املحرتفة الأوىل، و�شوف تعرف املقابلة غياب 
الظهري الأمين عبد الرحمان ح�شود الذي تلقى اإ�شابة 

خالل لقاء املريخ ال�شوداين و�شوف تبعده عن امليادين 
ملدة 15 يوما، وهو ما يجعل الالعب نبيل لعمارة مر�شحا 
للعب يف الوراق الأمين اأمام احلمراوة، خا�شة واأن اللقاء 

اأكرث من �رشوري ونقاطه الثالث �رشورية ل�شتعادة 
ت�شكيلة »العميد« الثقة جمددا وموا�شلة م�شوار البطولة 

الوطنية من اأجل اإنهاءها �شمن »البوديوم« و�شمان 
م�شاركة قارية تنقذ املو�شم ال�شلبي للت�شكيلة.

عي�شة ق.
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روما ينفرد باملركز اخلام�س يف الكالت�شيو
انفرد روما باملركز اخلام�س بعدما فك ال�رشاكة مع جاره الزيو روما واأتاالنتا بفوزه اأول ام�س على 
�سيفه بولونيا 2-1 يف ختام املرحلة 24 من الدوري االإيطايل، واأتى هدفا روما عرب ال�رشبي األك�سندر 
كوالروف من ركلة جزاء واالأرجنتيني فيديريكو فازيو بينما قل�س نيكوزال �سان�سوين الفارق بهدف 
متتاليني  تعادلني  بعد  تواليا  الثاين  الفوز  روما  حقق  العا�سمة،  يف  االأوملبي  امللعب  على  لبولونيا، 
لريفع ر�سيده اىل 41 نقطة متقدما بفارق ثالث نقاط على �رشيكيه ال�سابقني، فيما جتمد ر�سيد 
بولونيا �ساحب املركز 18 واملهدد بالهبوط اىل الدرجة الثانية عند 18 نقطة، وعاد روما اىل فارق 
النقطة الواحدة عن ميالن الرابع، �ساحب اآخر املراكز املوؤهلة اإىل دوري اأبطال اأوروبا يف املو�سم 
ال�سائعة  الكرات  من  بالعديد  اللقاء  وات�سم  قوية،  وتدخالت  باخل�سونة  املباراة  وات�سمت  املقبل، 
والتمريرات اخلاطئة واملقطوعة من اجلانبني، ما انعك�س �سلبا على امل�ستوى الفني يف هذا ال�سوط 
الذي تبادل فيه الطرفان الهجمات واملحاوالت دون خطورة تذكر. ويف ال�سوط الثاين، نال روما ركلة 
جزاء بعدما ارتكب ال�سويدي فيليب هيالندر خطاأ �سد �ستيفان ال�سعراوي نفذها كوالروف بي�رشاه 
قوية على ي�سار احلار�س البولندي لبولونيا لوكا�س �سكوروب�سكي مفتتحا الت�سجيل، وت�سبب هيالندر 
بالهدف الثاين عندما حول الكرة اىل ركنية نفذها دانييلي دي رو�سي وتابعها املدافع االأرجنتيني 
فازيو بيمناه يف ال�سباك، وقل�س �سان�سوين الفارق بعدما هرب من عدة العبني و�سدد كرة زاحفة من 
م�سارف منطقة اجلزاء ا�ستقرت على ي�سار احلار�س ال�سويدي روبن اأول�سن وا�ستعان دي بيلو بتقنية 

امل�ساعدة بالفيديو لتاأكيده.

بارتوميو: ال بديل ملي�شي ونيمار 
ا�شرتى حريته

اأكد جو�سيب ماريا بارتوميو رئي�س بر�سلونة 
اأن االأرجنتيني ليونيل مي�سي جنم البار�سا 
القدم،  كرة  عامل  بديل يف  له  لي�س  االأول، 
»لو  ملجلة  ت�رشيحاته  بارتوميويف  وقال 
فيغارو« الفرن�سية: »ال يوجد بديل ملي�سي 
اأو  بر�سلونة  داخل  �سواء  االإطالق،  على 
االآن يف  »نفكر  واأ�ساف:  اآخر«،  ناٍد  اأي  يف 
و�سع بر�سلونة عقب اعتزال مي�سي، الذي 
فالربغوث  البعيد،  امل�ستقبل  يف  �سيحدث 
اأنه �سي�ستمر  ما يزال العبًا �ساًبا، واأعتقد 
يف املالعب اإىل ما بعد عام 2021«، وتابع: 
باملواهب  اال�ستثمار  يف  يفكر  »النادي 
ال�سابة مثل توديبو، دي يوجن، دميبلي واآرثر 
م�ستقبل  وينتظرهم  �سباب  العبون  فهم 

اأي �سخ�س  اأو  والده  اأو  الالعب  قبل  ي�سلنا طلبًا من  نيمار مل  وا�سل: »عودة  بر�سلونة«.  طويل مع 
الأن  �سعبًا،  االأمر  �سيكون  العودة  طلبوا  لو  »حتى  واأكمل:  بر�سلونة«،  اإىل  العودة  يخ�س  به،  حميط 
االأندية الكربى ال تريد بيع العبيها«، واأردف: »نيمار ا�سرتى حريته مقابل 222 مليون يورو، ولكن 
البار�سا مل يرد ذلك املال ومل يرغب يف اإمتام �سفقة البيع«، واأمت: »يف اإ�سبانيا لدينا التزام باأن ن�سع 
�رشط جزائي يف العقود، ولكن اإذا كان اأي ناٍد يريد �رشاء بو�سكيت�س، بيكيه اأو مي�سي فهم لي�سوا للبيع، 

واأعتقد اأنه �سيكون هناك عدد قليل جًدا من ال�سفقات بني االأندية الكربى«.      

قادة الكرة االأوروبية يرف�شون خطط اإنفانتينو
تامة خلطط  معار�سة  االأوروبية  امل�سابقات  وروابط  واالأندية  القدم  لكرة  االأوروبي  االحتاد  اأبدى 
الفيفا الإطالق بطولتني جديدتني، وبعد اجتماع ملجل�س اإ�سرتاتيجية كرة القدم املحرتفة يف االحتاد 
االأوروبي قال امل�سوؤولون اإنهم ي�رشون على اأن النقا�س عن اأي م�سابقات جديدة، يجب اأن يحدث 
الدويل  االحتاد  رئي�س  اإنفانتينو  جياين  واقرتح   ،2024 بعد  الدولية  املباريات  مناق�سة جدول  عند 
اإ�سافة اإىل ا�ستحداث  اأن تقام كل 4 �سنوات،  اإطالق كاأ�س العامل لالأندية مب�ساركة 24 فريقا على 
ن�سخة عاملية من دوري االأمم االأوروبية ويريد اإطالق امل�سابقتني اجلديدتني يف 2021، وقال رئي�س 
الفيفا اإن هذه اخلطط التي اأدرجها الأول مرة يف اجتماع ملجل�س الفيفا يف بوجوتا، حتظى بدعم 
جمموعة من ال�رشكات اال�ستثمارية التي تنوي اإنفاق 25 مليار دوالر على مدار 12 عاما مقابل %49 
من ملكية امل�سابقات. ورد االحتاد االأوروبي وقال اإنه يحتاج اإىل التعرف على املزيد من املعلومات 
االأوروبي  »االحتاد  االإثنني:  اجتماع  امل�سوؤولون عقب  وقال  امل�ستثمرين،  بهوية  يتعلق  فيما  خا�سة 
لكرة القدم واحتاد االأندية االأوروبية وروابط امل�سابقات االأوروبية ت�رش على اأن االقرتاحات احلالية 
غري مقبولة يف ظل و�سعها الراهن«، واأ�ساف امل�سوؤولون: »كل االأمور التجارية والريا�سية املتعلقة 
باالأمر، يجب الك�سف عنها ومناق�ستها ب�سكل كامل بني �رشكاء كرة القدم املحرتفة قبل اتخاذ اأي 

خطوة«.

املان يونايتد يعرب اأمام ت�شيل�شي اإىل كاأ�س اجنلرتا
مقعده  يونايتد  مان�س�سرت  حجز 
النهائي من م�سابقة  الدور ربع  يف 
بفوزه  االإجنليزي  االحتاد  كاأ�س 
ت�سيل�سي  م�سيفه  على  ال�رشيح 
»�ستامفورد  ملعب  على   ،0-2
اأندير  االإ�سباين  منح  بريدج« 
هرييرا هدف ال�سبق لليونايتد قبل 
اأن يوؤّمن الفرن�سي بول بوغبا الفوز 
يف  وبات  الثاين،  بالهدف  والتاأهل 
و�ست  اأهداف  ت�سعة  بوغبا  ر�سيد 
مباراة   12 يف  حا�سمة  متريرات 
خم�سة  مقابل  �سول�سكاير  مع 
اأهداف يف 20 مباراة هذا املو�سم 
يف  اأقيل  الذي  مورينيو  باإ�رشاف 
»ال�سياطني  وحقق  دي�سمرب،   18
تعادل  مقابل   11 فوزهم  احلمر« 
مباراة يف خمتلف  وخ�سارة يف 13 

امل�سابقات منذ تويل الرنوجي اأويل 
غونار �سول�سكاير تدريب الفريق ب�سكل موؤقت حتى نهاية املو�سم خلفا للربتغايل جوزيه مورينيو الذي اأقيل على خلفية �سوء 

النتائج.
اإثر انتهاء مواجهة ت�سيل�سي ويونايتد، مت التعرف على هوية املتناف�سني يف الدور ربع النهائي،  وبعد اإجراء القرعة مبا�رشة 
حيث �سينزل مان�س�سرت يونايتد �سيفاً على ولفرهامبتون وجاره مان�س�سرت �سيتي �سيفاً ثقياًل على �سوان�سي، يف حني �سيت�ستقبل 
واتفورد نظريه كري�ستال باال�س يف مواجهة »الربميريليغ« مثرية، كما �سي�سطدم برايتون مب�سيفه ميلوول، مع العلم اأّن املباريات 

�ستجرى بني 15 و17 مار�س املقبل.
وجمعت مباراة ملعب �ستامفورد بريدج يف لندن بني فريقني يحمالن يف ر�سيدهما 20 لقباً يف امل�سابقة التي يعود تاريخها 
اإىل مطلع ال�سبعينات من القرن 19، وتّوج يونايتد باللقب 12 مرة اآخرها عام 2016 بفارق لقب واحد عن حامل الرقم القيا�سي 
اأر�سنال، مقابل ثمانية األقاب لت�سيل�سي اآخرها يف 2018 على ملعب وميبلي بفوزه 1-0 على يونايتد، وهي املرة 11 التي يق�سي 

فيها »ال�سياطني احلمر« حاماًل للقب كاأ�س االحتاد واالأوىل منذ اإخراجهم الغرمي مان�س�سرت �سيتي يف مو�سم 2012-2011.

اأهدر بورو�سيا دورمتوند املت�سدر نقطتني ثمينتني بتعادله �سلبا 
على ملعب م�سيفه نورمربغ �ساحب املركز 18 االأخري يف ترتيب 
نتيجتها  �سبت   22 املرحلة  ختام  مباراة  يف  االأملاين  الدوري 
ل�سالح الثاين بايرن ميونيخ بطل املوا�سم ال�ستة املا�سية، ورفع 
دورمتوند ر�سيده اىل 51 نقطة، بفارق ثالث نقاط فقط عن بايرن 
الذي فاز اجلمعة املن�رشم على اأوغ�سبورغ يف افتتاح املرحلة 
3-2 ، يف املقابل رفع نورمربغ ر�سيده اإىل 13 نقطة وبقي يف 
ذيل الرتتيب، واأقر مهاجم دورمتوند ماريو غوتزه باأن التعادل 
للفريق  اأمل  خيبة  ي�سكل  البوند�سليغا  يف  لفريقه  تواليا  الثالث 
الذي دخل املباراة وهو يعاين من اآثار ال�سقوط بثالثية نظيفة 
الدور ثمن  اأمام م�سيفه توتنهام هوت�سرب االإجنليزي يف ذهاب 
النهائي لدوري اأبطال اأوروبا االأ�سبوع املا�سي. وبات دورمتوند 
دون فوز يف اآخر خم�س مباريات يف خمتلف امل�سابقات، وكان 
احلار�س  مرمى  وهدد  االأوىل  الدقائق  يف  االأف�سل  نورمربغ 
ال�سوي�رشي رومان بوركي مرتني عرب قائده هانو بهرينز فيما 
كانت حماوالت مك�سيميليان فيليب والدمناركي توما�س ديالين 
والبلجيكي اأك�سل فيت�سل خجولة نظرا للكثافة الدفاعية ل�ساحب 

االأر�س، و�سدد غوتزه الذي حمل �سارة قيادة دورمتوند يف غياب 
ماركو روي�س، كرتني خطرتني �سيطر احلار�س كري�ستيان ماثينيا 
فر�سة  لفيت�سل  واأتيحت  ركنية،  اىل  الثانية  وحول  االأوىل  على 
افتتاح الت�سجيل بت�سديدة قوية من م�سافة قريبة، بيد اأن كرته 
ارتطمت بالدفاع وخرجت اىل ركنية، و�سعى مدرب دورمتوند 
ال�سوي�رشي لو�سيان فافر لتعزيز هجوم الفريق يف ال�سوط الثاين 
12 هدفا يف  األكا�سري م�سجل  باكو  باالإ�سباين  الدفع  من خالل 
الدوري بدال من مك�سيميليان فيليب.  وبدا اأن رهان فافر قد 
م�سرتكة  لعبة  اثر  هدف  ت�سجيل  من  االإ�سباين  متكن  مع  جنح 
احلكم  اأن  اإال   ،87 الدقيقة  يف  �سان�سو  جايدون  االإجنليزي  مع 
األغاه بداعي الت�سلل، وكان دورمتوند قد حقق فوزا �ساحقا على 
نورمربغ 7-0 لدى ا�ست�سافته على اأر�سه يف �سبتمرب املا�سي، 
جمهور  رمي  ب�سبب  االأول  ال�سوط  يف  مرتني  املباراة  وتوقفت 
امللعب،  اأر�س  باجتاه  �سغرية  �سوداء  مطاطية  كرات  نورمربغ 
يف خطوة يرجح اأن الهدف منها االعرتا�س على اإقامة مباريات 
للبوند�سليغا م�ساء اأول اأم�س وهو ما �سيتم اال�ستغناء عنه بدءا 

من مو�سم 2022-2021.  

نورمربغ يهدي البايرن نقطتني يف �شراع ال�شدارة

وخا�س اأوىل مبارياته يف اأول اأبريل/ني�سان 2018، اأف�سل مهاجم يف الفريق.وخا�س املهاجم املخ�رشم 27 مباراة �سجل فيها القيا�سية يف املو�سم بالدوري االأمريكي للمحرتفني«، واأ�سبح اإبراهيموفيت�س 37 عاما الذي ان�سم لغاالك�سي يف مار�س املا�سي �سكك م�سبقا يف ا�ستمراره من عدمه ب�سفوف غاالك�سي، قال: »هذا املو�سم �ساأحمل لكم �سيئا، �ساأحطم كل رقم من االأرقام باأنه �سيحقق اإجنازات كبرية يف مو�سم 2019، واأكد زالتان ردا على �سوؤال حول ما �سيقدمه مع الفريق يف املو�سم اجلديد بعدما لو�س اأجنلو�س غاالك�سي بتحطيم كل االأرقام القيا�سية يف امل�سابقة، ومل يخ�س اإبراهيموفيت�س التعهد اأمام م�سجعي غاالك�سي تعهد املهاجم ال�سويدي املخ�رشم زالتان اإبراهيموفيت�س الذي يبداأ مو�سمه الثاين بدوري كرة القدم االأمريكي للمحرتفني مع اإبراهيموفيت�س: اأتعهد بتحطيم كل اأرقام الدوري االأمريكي
22 هدفا و�سنع 6 اأهداف اأخرى.
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ر�ؤى

هل ن�ستطيع اأن ننه�ض قبل فوات الأوان
املُطلع على الأ��شاع الراهنة ُيدرك اأّن موؤمتر �ار�شو �لقاء الف�شائل يف ر��شيا عبارة عن �جه من اأ�جه  ا�شتمرار الف�شل 

الدبلوما�شي �الوطني الفل�شطيني، �العجز عن دفع الق�شية الفل�شطينية اإىل الواجهة �اإعادة الربيق لها �القدرة على 
النحياز للم�شلحة العامة ل�شعبنا.

بقلم اأ. رمزي نادر

 ففي الوقت الذي حت�شد فيه 
لتمرير  الدويل  الدعم  اأمريكا 
خطتها  اأو  القرن  �شفقة 
اأ�شا�س  على  املبنية  لل�شالم 
الكاملة،  الإ�رسائيلية  الروؤية 
ت�شويق  وبالتزامن مع حماولة 
اأوروبياً  فقط  لي�س  نتنياهو 
اإجراء  خالل  من  عربياً  بل 
لقاءات علنية وغري علنية مع 
وزراء خارجية عرب، ما تزال 
احلالة الفل�شطينية عاجزة عن 
يت�شدى  موحد  موقف  تبني 
املحيط  احلقيقي  للخطر 
على  وذلك  الوطنية،  بق�شيتنا 
اأّن نقاط اخلالف  الرغم  من 
التي اأُعلن عنها يف لقاء رو�شيا 
ل حمل لها ومت التفاق عليها 
بوثيقة  عرف  فيما  �شابقاً، 
»وثيقة  اأو  الوطني  الوفاق 
عليها  وقعت  التي  الأ�رسى« 
الفل�شطينية  الف�شائل  كافة 
التطبيق  لبدء  اإل  حتتاج  ول 
من  اخلروج  اأجل  من  الأمني 
وكان  املظلم،  النق�شام  نفق 
العلني   الرد  يكون  ااأّن  يجب 
وار�شو  اجتماع  على  وال�رسيع 
الختالف  انتهاء  اإعالن  هو 
واإعالن  الفل�شطيني 
تُهيئ  وطنية  وحدة  حكومة 
لالنتخابات العامة الت�رسيعية 
الوطني  واملجل�س  والرئا�شية 
وتوحيد  ال�رسعيات  لتجديد 
وجه  يف  الفل�شطيني  املوقف 
احلق  ت�شتهدف  التي  الهجمة 
فر�س  وحماولة  الفل�شطيني 

الروؤية الإ�رسائيلية عليه.
ومن ناحية اأخرى على الرغم 
من مقاطعة دول كربى ملوؤمتر 
وال�شني  رو�شيا  مثل  وار�شو 
رف�شاً  اأوروبا  دول  ومعظم 

للهيمنة الأمريكية التي حتاول 
اأّن تفر�شها الإدارة الأمريكية 
اأفغان�شتان  يف  الف�شل  بعد 
والعراق و�شوريا من خالل رفع 
وا�شتبدالها  الإيرانية  الفزاعة 
ال�رسق  يف  مركزي  كعدو 
لإ�رسائيل،  كبديل  الأو�شط 
بع�س  تخوفات  م�شتغلًة 
اكتفت  فقد  املنطقة،  دول 
ال�شلطة الفل�شطينية مبقاطعة 
واجب  هو   الذي  املوؤمتر، 
وطني على اعتبار هذه القمة 
ل تخدم باأي �شكل من الأ�شكال 
وهي  الفل�شطينية  امل�شلحة 
التفاف  حماولة  عن  عبارة 
الإ�رسائيلية  الروؤية  وفر�س 
ومل  الفل�شطيني،  احلق  على 
ت�شتطع ال�شلطة ح�شد موقف 
مناه�س لهذه القمة يف امللف 
امل�شتوى  على  ل  الفل�شطيني 

مبادرة   قدم  الذي  العربي 
اأقرتها  التي  العربية  ال�شالم 
قمة بريوت 2002، و الإعالن 
اأنها املوقف العربي الر�شمي 
كروؤية حل للق�شية الفل�شطينية 
الدول  من  عدد  اأكرب  قبل  من 
على  ول  املحورية،  العربية 
والدويل  الإقليمي  امل�شتوى 
والتي  القمة  لهذه  املقاطع 
لتعار�س  امل�شاركة  رف�شت 

القمة مع م�شاحلها.
اأّن املوقف الأمريكي  ل �شك 
تطرفاً  الأكرث  هو  احلايل 
وجتنياً على احلق الفل�شطيني 
من  الإ�رسائيلية  للروؤية  وتبنياً 
خالل نائب الرئي�س الأمريكي 
اإدارة  وفريق  بين�س،  مايك 
الرئي�س ترامب امل�رسف على 
يف  ال�شالم  عملية  ي�شمى  ما 
ال�رسق الأو�شط والتي تخطت 

الدعم ال�شيا�شي الكامل للتبني 
الأيدلوجي للروؤية الإ�رسائيلية 
الكاملة  الهيمنة  على  القائمة 
على ح�شاب  املطلق  والتفوق 
الدويل  والقانون  احلق 
وترى  الأممية،  والقرارات 
اأّن  احلالية  المريكية  الإدارة 
ل  جميعاً.  فوقها  اإ�رسائيل 
بل  املتحدة  الوليات  تخجل 
وت�شغط لتنفيذ روؤية اإ�رسائيل 
اأ�شا�س  على  القائم  احلل  يف 
ا�رسائيل  راأ�شها  واحدة  دولة 
خمتلفني،  اإداريني  لنظامني 
اأحدهما فيما تبقى من اأرا�شي 
املعزولة  الغربية  ال�شفة 
بامل�شتوطنات،  واملق�شمة 
بالكامل  املحا�رسة  وغزة 
عن  جغرافياً  واملف�شولة 
حالياً  ويتم  الغربية،  ال�شفة 
مترير خطة ف�شلها اقت�شادياً 

واإدارياً بعد النق�شام ال�شيا�شي 
من   2007 يف  حدث  الذي 
خالل اإجراءات قطع الرواتب 
والتخلي عنها تدريجاً والتحلل 
عرف  فيما  امل�شوؤولية  من 
ويف  العقابية«،  »بالإجراءات 
عملية  جتري  ال�شياق  ذات 
الفل�شطيني  ال�شعب  جتويع 
على  وال�شغط  املمنهجة 
من  واحلرمان  املوؤ�ش�شات 
والتمويل  وامل�شاعدات  املنح 
وكالة  متويل  »جتفيف 
ال�شعب  لإرغام  �شعياً  الغوث«، 
الفل�شطيني على حلول ت�شعى 
عن  نيابًة  لتمريرها  اأمريكا 
اأمريكا  ف�شل  بعد  اإ�رسائيل. 
يف كل من اأفغان�شتان والعراق 
اإرادتها  فر�س  عن  عجزها  و 
م�رسوع  وتعرث  �شوريا  يف 
الربيع العربي والتي ت�شدت له 

عدد من الدول العربية وعلى 
اأمريكا  حتاول  م�رس،  راأ�شها 
املنطقة  يف  التمو�شع  اإعادة 
من خالل بناء حتالف ت�شارك 
فيه اإ�رسائيل كالعب اأ�شا�شي، 
كبري  جزء  مترير  يف  وجنحت 
من خمططها يف الوقت الذي 
الفل�شطينيون  نحن  فيه  نغرق 
ق�شيتنا  تتقهقر  و  بالعجز 
القدرة  عدم  ب�شبب  الوطنية 
حلالة  الو�شول  يف  الرغبة  اأو 
يف  ونن�شغل  وطني،  اإجماع 
ح�شاب  على  الأمور  �شغائر 
ق�شايانا املركزية، على الرغم 
من اأّن القطار قد م�شى فهل 
ن�شتطيع اأّن ننه�س قبل فوات 

الأوان؟!.
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يف ملتقى بتون�س 

العربي بوعمامة يرافع ل�سالح تكوين باحثني يف الإعالم
ا�شتعر�س الباحث اجلزائري يف 
علوم الت�شال والإعالم الدكتور 
العربي  امللتقى  يف  العربي 
طلبة  درا�شات  حول  الأول 
يف  والإعالم  الت�شال  وباحثي 
بتون�س  املنظم  العربي  العامل 
جتربة  الباحث  ا�شتعر�س 
الت�شالية  الدرا�شات  »خمرب 
م�شتغامن  جلامعة  والإعالمية 
» من حيث تكوين وتاأطري طلبة 
التخ�ش�س وعلى مدار اأزيد من 
اأ�شار  كما  كاملة  �شنوات  �شبع 
الأ�شتاذ والباحث مبعهد »بنوبة 

» بالعا�شمة التون�شية اإىل اأهمية 
بني  دكتوراه  م�شاريع  تنظيم 
وان  خا�شة  ال�شقيقني  البلدين 
وزارتي  بني  املربمة  التفاقية 
اجلزائرية  العايل  التعليم 
وا�شعة  اآفاقا  تفتح  والتون�شية 
الأكادميية  ال�رساكة  جمال  يف 
الدكتور  وقال  واملعرفية 
يرافع  وهو  بوعمامة  العربي 
عربي  ملتقى  يف  تون�س  من 
والت�شال  الإعالم  حول  نظم 
التي  اجلامعية  املخابر  اأن 
العايل  التعليم  وزارة  تدعمها 

والبحث العلمي ويتابع ن�شاطها 
والإنتاج  العلمي  ال�شنوي 
املديرية  قبل  من  الأكادميي 
هذه  اأن  العلمي  للبحث  العامة 
تاأطري  يف  ت�شاهم  املخابر 
كباحثني  وت�شديرهم  الطلبة 
ويجب  الأكادميية  ال�شاحة  اإىل 
الذي  املجهود  بهذا  الهتمام 
اإىل  م�شريا  املخابر  جت�شده 
الت�شالية  الدرا�شات  خمرب  اأن 
عبد  جلامعة  والإعالمية 
مب�شتغامن  بادي�س  بن  احلميد 
اجلامعية  ال�شنة  يف  ينظم 

دولية  ملتقيات  اأربع  من  اأكرث 
ويوؤطر وي�رسف على الع�رسات 
الطور  يف  الدكتوراه  طلبة  من 
تخ�ش�شات  من خمتلف  الثالث 
املخرب  اأ�ش�س  وقد  الإعالم 
راقية  عمل  لتقاليد  اجلامعي 
واعترب  اجلامعة  يف  وهامة 
بوعمامة  العربي  الدكتور 
الدرا�شات  ملخرب  مدير  وهو 
ورئي�س  والإعالمية  الت�شالية 
والت�شال  الإعالم  ق�شم 
امللتقى  اأن  م�شتغامن  جلامعة 
العربي لطلبة درا�شات الإعالم 

هامة  حمطة  ي�شكل  والت�شال 
بني  واملعريف  العلمي  للتبادل 
من  والت�شال  الإعالم  طلبة 
العربي  العامل  بلدان  خمتلف 
الإعالم  معهد  ن�شاط  مثمنا 
وم�شتوى  بتون�س  وال�شحافة 
�شاد  الذي  املحكم  التنظيم 
هذا  الأول  يومه  يف  امللتقى 
العربي  اجلامعي  الأ�شتاذ  ودعا 
امللتقى  يف  امل�شاركني  بوعمامة 
طلبة  منهم  وطلبة  باحثني  من 
من  الدكتوراه  يف  جامعيون 
اجلزائر دعا الأ�شتاذ الباحث اإىل 

ا�شتحداث فر�س للتعاون العلمي 
والأكادميي يف الإعالم والت�شال 
وتبادل  وتو�س  اجلزائر  بني 
والأكادميية  العلمية  البعثات 
على  اجلامعي  التعاون  وتن�شط 
�شوء ما تقدمه املخابر اجلامعية 
من تكوين ون�شاط �شنوي م�شتمر 
الأكادميية  امللتقيات  تبقى  اذ 
الإعالم  علوم  حول  الدولية 
خرية  يجمع  ف�شاءا  والت�شال 
الباحثني يف التخ�ش�س ذو الأبعاد 

املهنية والأكادميية 
م.اأمني 
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من ح�شن للعلماء اإىل �شبكات الفقارة

متنطيط .. عبق 
تراث قلب توات 
عرب 365 ق�صرا
.           النيزك واملخطوطات .. خمتطفو الحتالل الفرن�شي

ي�شتقبل زائر العريقة تامنتطيت اأو متنتيط على بعد 12 كلم من ولية 
اأدرار عرب ق�شرها الذي يعد واحدا من اأبرز احلوا�شر العريقة التي عرفتها 

منطقة ال�شحراء ال�شا�شعة بقلب توات، عريقة باحت�شانها لعدد من  ال�شواهد 
الرتاثية على تعاقب  احل�شارات وتنوعها على منطقة متنطيط، يف حني 

تعود ت�شمية الق�شر بـ متنطيط اإىل اأ�شل اأمازيغي تنق�شم ل�شقني وهما متن 
وتعني احلاجب و"تيط" وتعني العني، اأي احلاجب والعني.

روبورتاج: �شارة بومعزة 

يف  القابعة  متنطيط  مفاتن  على  »الو�سط«  اطلعت 
باجتاه  ال�سباب«  »نب�ض  جمعية  رحلة  عرب  �سمتها 
اجلنوب العميق، ليلفها �سحر ق�سور متنطيط العالمة 
املميزة للمدينة، عرب 365 ق�رصا على �سل�سلة مت�سلة 
قبيلة  كل ق�رص  ليمثل  ال�سنة،  اأيام  وهي حتاكي عدد 
اأو »اآل« على غرار: اآل يناير، اآل بوبكر، وغريها، مع 
 20 يتجاوز  ال  ما  تبقي  ظل  يف  اخلطر   ناقو�ض  دق 
ق�رص  من  امل�ساحة  تختلف  حني  يف  فقط،  ق�رصا 
الآخر مبعدل حوايل 4 كم على 2 كم يف املعدل العام، 
تنقل  فخالل  التاريخ،  مع  موعدا  ق�سورها  وت�رصب 
يعود  الذي  بن مو�سى  اأوالد علي  »الو�سط« عرب حي 
التاريخية  االأجواء  تعيدك  الهجرة،  قبل  قرون  لـ7 
القدمية، حيث كانت متثل مركز عبور  اإىل متنطيط 
جتارها  فيقدم  والنيجر،  مايل  ال�ساحل:  منطقة  بني 
بال�سعري  واالأغنام  ال�سوداين  والفول  التمر  ملقاي�سة 

والن�سيج التمنطيطي.
تتميز  التي  االأحياء  من  جمموعة  ق�رص  كل  وي�سم   
اأو  »اآ�سكلو«  اجللو�ض  واأماكن  املتال�سقة،  مبنازلها 
ق�رص  فلكل  املنطقة،  اأعيان  جتمع  حيث  التجمع، 
اأعيانه الذين يرتاوح عددهم ما بني: 6 اإىل 7 من بينهم 
اإمام اجلامع، يف حني اأن هذا االأخري ال ميثل ق�رصا 
معينا، فهو �سخ�سية جامعة متثل م�ساكل اأو ان�سغاالت 

املنطقة.
كما مييز متنطيط طابعها العلمي، حيث خّرجت عدة 
ال�سي اأحممد،  اأعمر عبد الرحمن،  اأعمر بن  اأعالم: 
لكبري.  �سيدي  لزاوية  واحت�سانها  بلكبري،  وال�سيخ 
للقرن  تعود  اأقدمها  خمطوطات  عدة  حيازتها  وكذا 
وعديد  املاعز،  جلد  على  م�سجلة  للهجرة  الثاين 

املخطوطات باملتاحف الفرن�سية االآن.
 

البارود واحل�شرة واملخطوطات تراث 
متنطيط املن�شي

 واأو�سح حممد العربي زويني عن جمعية اإحياء تراث 
متنطيط املعتمدة يف 2009 وجتديدها يف 2014، يف 
ت�رصيحه لنا اأو�سح اأهداف اجلمعية التي تركز على 
املادي  الرتاث  على  احلفاظ  على  اخل�سو�ض  وجه 
من  املادي  الرتاث  من  بداية  للمنطقة،  والالمادي 
الزاوية  مكتبات:   3 عرب  واملتوزعة  املخطوطات 
والفقه،  والتاريخ  الفلك  متفرقة:  كتب  مع  البكرية 
تثبيته  اإىل  يهدفون  الذي  الالمادي  للرتاث  و�سوال 
كرتاث  وت�سنيفها  واحل�رصة  البارود  راأ�سها  على 
اإىل  باالإ�سافة  االأهاليل،  ما حققه  عاملي على غرار 
ال�سعي للحفاظ على الفقارة، والتي افتكت ت�سنيفها 
مع  املاء،  لكيايل  اليون�سكو كرتاث عاملي  من طرف 
مراهنتهم على ترميم املنازل ذات الطابع التقليدي 
�ستغو�ض  ما  وهو  التمنطيطي،  النموذج  لالإبقاء على 

يف مميزاته »الو�سط«..

املنزل .. النخيل مادته الأ�شا�شية عرب 
الق�شب والكناف

العريقة  املنازل  تلك  هجروا  اأهلها  غالبية  اأن  رغم 
زيارة  لنا  كانت  اأنه  اإال  احل�رصية،   املنازل  باجتاه 

للمنزل التمنطيطي ب�سورته االأوىل، فاأول طابع للمنزل 
كلية،  الطبيعية  املواد  على  اعتماده  هو  التمنطيطي 
ي�سنع  النخيل، حيث  باالأ�سح من  اأو  باملائة   100 اأي 
الباب بالق�سب » وهي العمود الرئي�سي لل�سقف«، وكذا 
» وهي مقدمة جذع  والكناف وهو:  لل�سقف  بالن�سبة 
التمنطيطي  للمنزل  والداخل  اجلريدة«،  اأو  النخلة 
مع  الباب  طول  ق�رص  هو  يالحظه  ما  اأول  التقليدي 
قفله التقليدي اخلا�ض امللقب بـ«اآفكر«، حيث ميكن 
تخ�سي�ض  مع  رفعه  عرب  فتحته  اخلارج  من  القادم 
�سوى  يفتح  وال  حمليا  ي�سنع  مبفتاح  خا�سة  نقاط 
الباب املعني، بعد اجتياز العتبة تقابل واجله »�سالة 
لت�سم  بات�ساعها  تتميز  املحلية  باللهجة  ال�سيافني« 
املطبخ  بداخل  تبنى  واأحيانا  اأريحية  بكل  الوافدين 

من اأجل اجلمع بني عمل الن�ساء وقربها.

الطني لتعديل احلرارة و"اآ�شكلو" 
يحت�شن املجتمعني

كما ي�سم املنزل املخزن: والذي ي�ستعمل حلفظ التمر 
على  باالعتماد  يحفر  الذي  والدهليز  واملحا�سيل، 
االأيادي  ويتميز بالدفء �ستاء وبارد �سيفا ويلجوؤون 
له يف اأيام ال�سدة، اأو اعتماده كمخزن ثان. باالإ�سافة 
اإىل البيوت. اأما بالن�سبة لل�سطح فيوفر التوا�سل بني 

جريان الق�رص الواحد عرب حائطه الق�سري.
ا�ستغالل  مع  ال�سقف،  ت�سند  التي  الق�سبة  وتالحظ 
البع�ض  بع�سها  جانب  اإىل  ف  ت�سّ التي  الكنافة 
باال�ستناد اإىل مادة الطني الذي ي�ساعد على اعتدال 
وبالعودة  �ستاء،  ودافئا  �سيفا  باردا  احلرارة:  درجة 
فت�سم  منازله  عرب  »الزقاق«  الق�رص  ممرات  اإىل 
يجتمع  حيث  للجلو�ض،  البارد  املكان  وهي  »اآ�سكلو« 
التي  امل�ستجدات  خمتلف  ملناق�سة  الق�رص  قاطنو 
تثري اهتمام �سكان الق�رص، مع احتوائها على دكاكني 

للجلو�ض.

ق�شر اأولد علي بن مو�شى �شامد من 
قبل التاريخ الهجري  ومئذنة 45 م

قبل  �سنوات  لـ7  ويعود  مو�سى  بن  علي  اأوالد  ق�رص 
الق�رص  تلج  البكري،  بكري  الباحث  بح�سب  الهجرة 
عرب بوابة تعود لـ7 قرون مت ترميمها ملرة واحدة قبيل 
واملادة  االأوىل  ب�سورته  يحتفظ  اأنه  اإال  �سنوات،   10
�سالة  بتوقيت  ويغلق  الفجر  �سالة  مع  يفتح  االأوىل، 
املغرب، يحاذي الق�رص خندق »اأحفري« دوره حماية 
لها  التي  البوابة  من  �سوى  ولوجه  الق�رص، فال ميكن 
مراقبة  اأبراج   4 مع  ببوابتني  الق�رص  وينظم  توقيتها، 

للحماية كون املنطقة عرفت باحلروب القبائلية.
مادة  من  يبنى  به،  حميط  �سور  الق�رص  ويحمي 
وامللح،  واجلري  الطني  من  مكونة  وهي  »اآغارف«، 
خا�سيته اأنه يكت�سب �سالبة كلما امتدت عليه العوامل 

الطبيعية منها االأمطار.

نيزك متنطيط وخمطوطاتها 
رهينة املتاحف الفرن�شية

النيزك  مبكان  يحتفظ  الق�رص  يزال  ال  كما 
املتواجد  النيزك  وهو  الرزة،  برحبة  �ساغرا، 
حاليا على م�ستوى املتحف الفرن�سي للتاريخ 
�سقوطه  بعد  باري�ض،  بالعا�سمة  الطبيعي 
باملنطقة �سنة 1864 بوزن يعادل 510 كغ قبل 
اأن يتم اال�ستيالء عليه من طرف املحتل ونقله 
�سقوطه  اآثار  تذكر  حيث   1927 �سنة  لفرن�سا 
اأنه  خا�سة  متنطيط،  تراث  َم�سلُوب  باأهمية 
بن  علي  اأوالد  ق�رص  م�سجد  �ساحة  يقابل 
اأعمر  ال�سيخ  مو�سى والذي اتخذ ت�سميته من 
اأعمر عبد الرحمن الذي كان عامل واأمري  بن 
املنطقة قبل حوايل 5 قرون، ومت بناء اجلامع 
مت  مئذنة  اأعلى  وتطبعه  حملية،  ب�سواعد 
جتديدها يف 2006 بطول 45 مرتا لكن باأدوات 
على  اجلمعية  تاأكيد  و�سط  ب�سيطة.  تقليدية 
الفرن�سية  لل�سلطات  ر�سالة  لتوجيه  �سعيها 
ال�سرتجاع النيزك. ويبقى الرتميم هو املطلب 
االأول، يف ظل عدة مرا�سالت �سابقة للو�ساية: 
ال�سياحة،  ومديرية  والداخلية  الثقافة،  وزارة 
الفارط  اأكتوبر  الغزيرة  االأمطار  بعد  خا�سة 
التي ت�سببت يف ت�رصر قرابة 84 منزل، يف حني 
اأن  اإحياء تراث متنطيط  اأو�سح ممثل جمعية 
تعوي�ض  اأهمية  جانب  اإىل  الرئي�سي  هدفهم 
ترميم  اإعادة  هو  احل�رصي،  بال�سكن  ال�سكان 
ولي�ست  كرتاث  الأهميتها  التقليدية  املنازل 
ال�سعبوي  اجلانب  من  لل�سكان.  كماأوى  فقط 
كان اأهل املنطقة ينظرون له ب�سورة روحانية 
عرب التربك به، قبل اأن يكت�سفه رحالة اأملاين 
الذي اأطلع ال�سلطات الفرن�سية لتقوم االأخرية 

بنقله لفرن�سا.

بوترزة واآّنور وامللفوف والطعام 
على راأ�س املائدة التمنطيطية

 
زائر  فيقابل  املنطقة،  الأكالت  بالن�سبة 
التمر  بحبات  اأوليا  ترحيبا  عادة  متنطيط 
التقليدية  لالأطباق  بالن�سبة  اأما  واحلليب، 
راأ�سها  على  ياأتي  باأنه  زويني  لنا  فيو�سحها 
معظم  غرار  على  »الك�سك�سي«،  الطعام  طبق 
»يتربك�ض«  حيث  اجلزائري،  القطر  مناطق 
من طرف التجمعات الن�سوية تقليديا، ويطبخ 
باخل�رص وكذا يقدم مع البي�ض، وكذا بوترزة، 
اأهل  نطق  على حد  »يتربك�ض«  اأو  يفتل  الذي 
اإىل  باالإ�سافة  املطحون،  بال�سعري  املنطقة 
يتم  حيث  الُقلة،  خبز  اأي�سا  جند  املردود. 
اإزالة اأ�سفل القلة واإ�سعال احلطب وطهو اخلبز 
عليها من اأعلى، ويح�رص عجينها من ال�سعري 
ببع�ض  يبلل  واأحيانا  واملاء  وامللح  املطحون 
اأو ناقة  احلليب ح�سب املتوفر: حليب عادي 
جانب  اإىل  الُقلة.  بخبز  وينعت  جاهزيته  بعد 
التح�سري  اآنور من حيث  القلة جند خبز  خبز 
حيث  الطهي،  طريقة  يف  االأول  عن  يختلف 
جموفا،  ويكون  الطني  من  فرن  على  يطبخ 
للحوم  بالن�سبة  قلة.  خبز  غرار  على  ويقدم 
بلفه  تطهى  اخلروف  بكبد  امللفوف  جند 

بال�سحم و�سّيه. 

ب
ت/ نب�س ال�شبا
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اأعرق اأنظمة ال�سقي تقاو م 
بـ6 فقارات فقط

تاأتي الفقارة والتي مل يتبق منها �سوى 6 فقارات قيد 
الن�ساط من اأ�سل 365 فقارة، والتي متثل �رشيان حياة 
كرتاث  اعتمادها  على  الرهان  راأ�س  على  الق�سور 
لتتو�سع عرب الق�رش ومتتد  وطني، بطول تبلغ 15 كم 
 20 قرابة  حفر  مع  الق�رش،  عرب  كم   30 اإىل   20 من 
مرت حتت الأر�س، وهي ت�ستند اإىل نف�س فكرة ميرتو 

الأنفاق.
تراث  اإحياء  جمعية  عن  الرحمن  عبد  �سعيد  بدوره 
متنطيط �رشح لنا اآلية عمل الفقارة، حيث متر مياهها 
مبجموعة حمطات بداية من »النفاد« وهو القناة التي 
تربط بني البئر والبئر الآخر، ثم اآغو�رشو الذي يكون 
منخف�سا عن قنوات النفاد، ثم مير لل�ساقية وهي اآخر 
حمطة منها يتم تو�سيع املياه عرب الق�رشية. ويعتمد 
ي�ستخدمون  »الكيالني«،  ي�سمون  رجال  على  ذلك  يف 
اآداة »احلالفة« اأو »ال�سقفة«، وهي الأداة امل�ستخدمة 
عرب  وجتمع  الب�ساتني  عرب  الفقارة  مياه  توزيع  يف 

اأحوا�س »املاجن«.
اليون�سكو  اأن  جند  الفقارة،  مميزات  بخ�سو�س  اأما 
يقوم  من  وهو  مادي،  ل  كرتاث  املاء  كيايل  �سنفت 
بني  ما  جمعها  للفقارة  ي�سجل  وما  املاء،  بتق�سيم 
املجهود البدين الذي يتج�سد يف حجم وطول الفقارة 
�سواء حتت الأر�س اأو بو�سلها بالق�رش، ولكن ما يربز 
بحت، من  ريا�سي  بعلم  الفكري  عقبها هو املجهود 

خالل تق�سيم املاء بني الأحياء بت�ساوي تام.

�سيف ملدة 365 يوما عرب 365 ق�سرا
 

اأن رقم 365 ل يفارق متنطيط فمن ق�سورها  ويبدو 
و365  حرفيا،  و365  طبيبا،  لـ365  �سمها  اإىل  الـ365 

خمتلف  من  العدد  ونف�س  فقارة،   365 واأكيد  عاملا 
الفاعلني، وذلك ما يربر باأنه �سيجعل املنطقة مكتفية 
ي�ست�ساف  لل�سيف  بالن�سبة  وحتى  ال�سنة.  مدار  على 

ملدة 365 بيوم عرب كل ق�رش.
يعرف  كما  اأو  بايو�سف  ال�سي  ال�سيخ  �رشيح  اأن  كما 
اأبناء  يقوم  حيث  احممد،  �سي  باي  �سيدي  حمليا 
متثل  التي  »الزيارة«  عرب  ذكراه  باإحياء  املنطقة 
»وليمة« وعرو�س فلكلورية حملية من بينها: البارود. 
بالإ�سافة اإىل ذكرى عدة علماء باملنطقة على غرار: 
مولي العربي، و�سيدي ناجم، وال�سيخ ال�سي البكري.

تناق�ص من�سوب الفقارة يهدد واحة 
اأولد يحيى

بن  بايو�سف  ال�سيخ  �رشيح  من  ال�سفلية  اجلهة  على 
حممد بن مو�سى تاأ�رشك واحة اأولد يحيى امل�سنفة 
عامليا كمنطقة رطبة، بح�سب اتفاقية رام�سار 2002 
باإيران، وهي تخ�س املناطق املعتدلة املناخ تطبعها 
�ستى اأنواع الطيور املهاجرة التي تتبع الربك الطينية 
»املاجن« حمليا، لحتوائها على نبات دي�س به ديدان 
تتغذى عليها تلك الطيور، واإن تراجعت يف ال�سنوات 
والتي  الفقارة  مياه  من�سوب  تناق�س  ب�سبب  الأخرية 
تنامي  ظل  يف  املنطقة  فالحي  على  حتى  انعك�ست 
اأنق�س  ما  الع�رشية  بالطرق  املياه  ا�ستغالل  دور 
ذكرى  متنطيط  اأبناء  ليتذكر  الأخرية.  هذه  من�سوب 
قوة من�سوب الفقارة �سابقا عرب �سبخة متنطيط التي 
اأقوى مراحلها �سابقا،  تبقى �ساهدا على الفقارة يف 
حيث كان يتم جتميع املياه بـ«احلجامة«، بعد ق�ساء 

حاجياتهم مياهها.

الفخار الأ�سود .. رمز متنطيط

 اأو�سحت مربوكة باجميت رئي�سة جمعية املحافظة 
على الرتاث وال�سناعة التقليدية والفخار الأ�سود يف 
ت�رشيحها لـ«الو�سط« اأهم مميزات الفخار الأ�سود 
الذي يعد رمز متنطيط، وهو طني طبيعي ي�ساعف 
�سواده النار اإل اأنه حاليا يتم العتماد على الطني 
بتنب  حرقها  ثم  والبي�ساء  ال�سفراء  اأو  احلمراء 

القمح اأو �سبغها بال�سوف اأو حتى قلم الر�سا�س.
لكن  زرير،  القدرة،  القلة،  املنتجات:  وكاأهم 
الفخار  اأن  موؤكدة  للزينة،  حتولت  الآن  غالبيتها 
مقابل  باملنطقة،  ح�سوره  على  يحافظ  الأ�سود 
واجللود  كالذهب،  احلرف:  من  العديد  تراجع 
ق�رش  لها  اأفرد  احلرف  لتلك  وكاأهمية  واحلدادة، 
بال�سناعات  خا�س  احلوانيت«،  بـ«ق�رش  ي�سمى 

واحلرفيني عرب كل ال�سارع.
اإل  باليد  ال�سناعة  الأ�سود هو  الفخار  والأ�سل يف 
اأنه موؤخرا يتم ال�ستعانة بالقوالب من اأجل توحيد 

حجم املنتجات.

 هل دفنت »امراأة العزيز« 
بتمنطيط؟

�سالح  اخلالق  عبد  ال�سياحي  املر�سد  لنا  نقل 
الدين تداول روايتني باملنطقة حول امراأة العزيز 
ال�سالم،  عليه  يو�سف  ب�سورة  القراآن  يف  املذكورة 
اأ�سول  من  العزيز  امراأة  اأن  الأوىل  الرواية  وتفيد 
دفنت  اأنها  فتقول  الثانية  الرواية  اأما  متنطيطية، 
بتمنطيط، يف حني يجدر الإ�سارة اإىل التوا�سل مع 
احل�سارة الفرعونية اآنذاك، وكاأكرب دليل هو تناقل 

ا�ستعمال نظام الفقارة يف ال�سقي.
اأو  الروايتني  تاأكيد  من  التمكن  يتم  مل  حني  يف 
تعطي  �سعبويا  طابعا  الروايتني  لتبقى  نفيهما، 

لتفاعل احل�سارات القدمية نكهته اخلا�سة ..

م�سانع ال�سابون حتفظ ذكراها 
باملغارات

حممد  بن  بايو�سف  ال�سي  ال�سيخ  ب�رشيح  واأنت    
بن مو�سى واملقام كمزار اليوم وهو امل�سجد الذي 
كان يحت�سن تالمذته قبل 7 قرون من الآن، لي�سبح 
للعر�سان  بالن�سبة  بخا�سة  له  وذكرى  تربكا  اليوم 
واحد  يوم  عقب  الفاحتة«  »قراءة  متوارثة،  كعادة 
من زواج العري�س، بالقرب منه اأحد اأ�سهر خملفات 
من يعرفون بيهود متنطيط، وهي م�سانع ال�سابون، 
وهي  ال�سناعة  لتلك  الأ�سا�سية  املادة  ومناجم 
مغارات  �ساكلة  على  منها  لتبقى  ال�سفراء،  الطني 

اليوم تعود اأحدثها ملا ل يقل عن 6 قرون خلت.
يركزون  ال�سابون  جانب  اإىل  املنطقة  يهود  وكان 
اأولد  ب�سوق  اخل�سو�س  وجه  على  التجارة  على 
حني  يف  باملنطقة،  التجارة  مركز  وتعترب  داوود، 
واحلرف  :ال�سابون  على  ترتكز  جتارتهم  كانت 
من  الب�ساعة  ا�سترياد  مع  واخلياطة،  كاحلدادة 

منطقة ال�ساحل بخا�سة ري�س النعام.

يعود ا�سم متنطيط بح�سب خمطوط 
»الب�سيط يف اأخبار متنطيط » ملوؤلفه 

حممد بن بابا حيدة، يفيد باأنها كلمة 
مركبة من ا�سمني هما »اأمتا« و تعني 

النهاية، و »تط« و تعني العيني كما اأن 
هناك اإ�سارة اأخرى ملعني متنطيط فهي 

تركيب لكلمتي »اأمان« التي تعني املاء و » 
تيط » و تعني العني.

باملقابل يرى الباحث يف التاريخ بكري 
البكري اأمن ا�سم متنطيط التي هي احدى 

قرى تواتب بولية اأدرار باأنه مركب 
من ا�سمني: متا وتيط وتعني احلاجب 

والعني لأنها بنيت على ه�سبة على 
�سكل حاجب العني.  وحدوها القدمية 

هي ديلمغر وطربزو واأنومنا�ص واأقبور، 
وكلها ت�سميات بربرية. وتعود جذورها 

التاريخية حيث تعاقبت عليها اأجيال 
واأجنا�ص، يف حني ي�ست�سهد الباحث 

مبا ت�سمنه كتاب »الب�سيط يف اأخبار 
متنطيط« ل�ساحبه حممد الطيب بن 

عبد الرحمن املنياري باأن عمارتها 
الأخرية التي هي عليها الآن تعود لـ7 

�سنني قبل الهجرة، ومما نقل عن بع�ص 
املوؤرخني اأنها كانت عامرة يف عهد 

الفراعنة. ومن الق�سور الأوىل بها: ق�سر 
تايلوت وتعني املزود، يف حني بلغ عدد 

ق�سورها بح�سب نف�ص املرجع 365 ق�سرا 
ي�ست�سيفها ال�سيف �سنة كاملة كل يوم 

بق�سر. ويرتبع ق�سر متنطيط من خالل 
موقعه اجلغرايف الذي يحتل قلب اإقليم 

توات، كما يدعمها بهند�سة معمارية 
�سحراوية متميزة، حاولنا اإبراز بع�سها 

من خالل الروبورتاج، يف حني تربز 
مكانته باحلجم التاريخي، حيث  نقطة 

عبور للقوافل التي كانت تعرب ال�سحراء 
يف خمتلف الإجتاهات عرب التاريخ.

و قد �ساهمت هذه العوامل جمتمعة يف 
انتعا�ص هذا الق�سر و ازدهار احلركة 

التجارية به بفعل ا�ستقرار ال�سكان 
بالق�سر بعد توفري املياه عن طريق 

نظام الفقارة و ممار�سة الن�ساط 
الفالحي، حيث �ساهم ذلك يف جعله 
حا�سرة اإفريقية اقت�سادية وعلمية 

و فكرية اأي�سا من خالل ا�ستقطابه 
ل�سخ�سيات واأعالم يف جمال العلوم 

الدينية والق�ساء وغريها من املجالت 
الجتماعية. 

متنطيط يف �سطور



علماء يحذرون من خطر اخلبز املحّم�ص!

قالت در��سة �أجرتها جامعة تك�سا�س 
)�أو  �ملحّم�س  �خلبز  �إن  �أو�سنت،  يف 
�لنا�س  يعر�س  �أن  ميكن  �لتو�ست( 
لن�سب عالية من �لتلوث وقام �لباحثون 
ببناء منوذج ملنزل مكون من 3 غرف، 
تاأثري  مدى  لتقييم  مر�قبة  بعدة  ُزود 
�لهو�ء  جودة  على  �ليومية  �لأن�سطة 
ووجدت �لدر��سة �أن مو�د �سامة تنتج 
عن �لتحمي�س و�لقلي، ميكن �أن تلحق 
�رضر� ب�سحة �لإن�سان. ولكن �لباحثة 
�ل�سدمة  �إن  قالت  فان�س،  مارينا 

�كت�ساف �رضر خبز  �لأكرب متثلت يف 
يطلق  �لذي  �ملحم�س،  �لتو�ست 

ج�سميات �سامة يف �لهو�ء.
�لأمريكية  �جلمعية  مع  حديثها  ويف 
»عند  فان�س:  قالت  �لعلوم،  لتقدم 
عن�رض  فاإن  �خلبز،  بتحمي�س  �لقيام 
معينة  حر�رة  بفر�س  يبد�أ  �لت�سخني 
�خلبز  حمم�سة  يف  �لرقائق  على 
ووجد  �لزيوت«.  على  حتتوي  �لتي 
�لباحثون �أن �لإيثانول هو منتج ثانوي 

من عملية �لتحمي�س.

»�إذ�  مو�سحة:  فان�س  و��ستطردت 
تالم�ست قطع �سغرية من �خلبز مع 
عن�رض �لت�سخني، ميكن روؤية �لدخان، 
م�ستويات  �رتفاع  �إىل  يوؤدي  قد  ما 
تلوث �لهو�ء، مقارنة مع جودة �لهو�ء 
�لأخرى  �مللوثات  �خلارجي«و�سملت 
�لبخاخات  وخا�سة  �لتنظيف،  �أدو�ت 
�ملعطرة  �ل�سموع  تعد  كما  �ملنزلية، 
ومو�قد �حلطب، من �مللوثات �لقوية 

�أي�سا.
نُ�رضت  �أخرى،  در��سة  وقا�ست 

�لأكادميية  �ملجلة  يف  موؤخر� 
»Atmosphere«، مدى �سوء بع�س 
حتويل  عند  �أنه  ووجدت  �مللوثات. 
بنية  جزيئية  تركيز�ت  �إىل  �خلبز 
�جل�سيمات  م�ستويات  �رتفعت  �للون، 
ما بني 300 و400 ميكروغر�م لكل مرت 
�ملحم�س  �خلبز  حتول  وعند  مكعب 
�رتفعت  �لد�كن،  �لبني  �للون  �إىل 
من  �أكرث  �إىل  �جل�سيمات  م�ستويات 
من  به  �مل�سموح  �حلد  �سعف   150

قبل منظمة �ل�سحة �لعاملية.
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    5 خطوات �صحية 

ملحاربة انتفاخ املعدة!

يو�جه كثريون �سعور� غري مريح لدى �نتفاخ �ملعدة رغم 
�تباع نظام غذ�ئي �سحي �أو �ملحافظة على �للياقة �جل�سدية 

وفيما يلي طرق حماربة �نتفاخ �ملعدة:

من  متاأخر  وقت  يف  الطعام  تناول  جتنب   1-
امل�ساء

 Gut« تقول جانيت هايد، خبرية �لتغذية وموؤلفة كتاب
Makeover«: »ي�ستعد �جلهاز �له�سمي ليعمل ب�سكل �أف�سل 

خالل �لنهار، حيث تتباطاأ �لوظائف �له�سمية يف �لليل. وقد 
تطورنا لتناول �لطعام يف �سوء �لنهار«. لذ� يجب �لمتناع عن 

تناول �لطعام قبل �ساعتني من �لنوم.

ال�سكر من  اأقل  كميات  تناول   2-

وتو�سح جانيت بالقول: »لي�س من �ملعروف بال�سبط ملاذ� 
يوؤدي �ل�سكر �إىل �إحد�ث خلل يف �لبكترييا �ملفيدة وغري 

�ملفيدة، وكذلك �لنتفاخ، ولكن �لأمر ي�ستحق �لعالج«وحتذر 
�خلبرية من �أن »�ملحليات �ل�سناعية، مثل تلك �ملوجودة يف 
م�رضوبات �حلمية �لغذ�ئية، قد ثبت �أنها ت�سبب عدم تو�زن 

�لبكترييا لدى �حليو�نات، لذ� قد يكون من �ملفيد جتنبها �إذ� 
كنا نرغب بالتخل�س من �لنتفاخ«.

12 �ساعة الطعام ملدة ل تقل عن  ال�سيام عن   3-

تقول جانيت �إن »وجود فرتة �سيام متتد من 12 �إىل 14 �ساعة 
بني �لع�ساء و�لفطور، ميكن �أن حتفز فقد�ن �لوزن ومنو 

�لبكترييا �ملفيدة يف �لأمعاء، و�لتي ميكن �أن حت�سن عملية 
�لأي�س وتو�زن هرمونات �جلوع«.

املخللة اأو  املخمرة  للأطعمة  اللجوء   4-

حتوي �لأطعمة �ملخمرة على �لبكترييا �ملحببة بالن�سبة 
للمعدة، لذ� يجب �إ�سافتها �إىل �لنظام �لغذ�ئي.

والفواكه اخل�سار  تناول   5-

�أو�سحت جانيت �أنه عندما يعاين �لنا�س من �نتفاخ مزمن، 
ي�سابون بالتوتر ويبتعدون عن �لأطعمة �لغنية بالألياف. لذ� 

تن�سح باأهمية �خل�سار �ملختلفة و�لفو�كه بالن�سبة ل�سحة 
�لقناة �له�سمية على �ملدى �لطويل.

التلقيح ل ي�صمن الوقاية من الإنفلونزا!
 »Cochrane« منظمة  خرب�ء  �أعلن 
�لتقنيات  فعالية  تدر�س  �لتي  �لدولية 
�لإ�سابة  �حتمال  تخفي�س  �أن  �لطبية، 
�لوقت  يف  بالتلقيح  ممكن  بالإنفلونز� 
�ملنا�سب، ولكن هذ� ل ي�سمن �لوقائية 
يف  �ملنظمة  عن  ممثل  100%،و�أكد 
�لتلقيح  �أن  نوفو�ستي،  لوكالة  حديث 
ميكن  ل  و�لثوم  و�لليمون  و�لفيتامينات 
من  للوقاية  موؤكد�  �سمانا  تعطي  �أن 
�لربد  »�أمر��س  �إن  وقال  �لإنفلونز�. 
و�مل�ساد�ت  �لفريو�سات  �سببها  حاليا 
�حليوية ل توؤثر فيها. وقد �أظهرت نتائج 
عام  �ملنظمة،  �أجرتها  �لتي  �لبحوث 
2013، �أن �مل�ساد�ت �حليوية غري فعالة 
 С يف هذ� �ملجال، و�أن تناول فيتامني

ب�سورة دورية منتظمة عموما ل يخف�س 
من  يخفف  ولكنه  �لإ�سابات،  عدد  من 

�أعر��س �ملر�س ويقل�س فرتته«.
نبات  حتى  �أنه  �ملتحدث  وي�سيف 
 Echinacea �لأرجو�نية  �لقنفذية 
يف  ي�ستخدم  �لذي   ،purpurea
نطاق  على  و�أوروبا  �ملتحدة  �لوليات 
�لإنفلونز�،  عالج  يف  فعال  غري  و��سع، 
حيث �ت�سح �أن تاأثريه �سعيف، ول ي�سلح 

�سوى للوقاية.
وي�سري �ملتحدث �إىل �أن عدد �لإ�سابات 
بني   %2.3 بن�سبة  �نخف�س  بالإنفلونز� 
غري �مللقحني و0.9% بني �مللقحني، يف 
�لأطفال  بني  �لإ�سابات  �نخف�ست  حني 

�مللقحني من 18% �إىل %4.

اأداة على الإنرتنت تك�صف خطر اإ�صابة الن�صاء مبر�ص قاتل!
طورت جمعية »Ovarian Cancer Action« �أد�ة 
جديدة على �لإنرتنت مل�ساعدة �آلف �لن�ساء على فهم 

�ملخاطر �ملوروثة لالإ�سابة ب�رضطان �ملبي�س.
وتطرح هذه �لأد�ة على �لن�ساء �سل�سلة من �لأ�سئلة حول 

�سحتهن وتاريخ عائالتهن، لتحديد م�ستوى �خلطر لديهن. 
وقالت �جلمعية �إن �أكرث من �ألف �مر�أة �سنويا ي�سنب ب�رضطان 
�ملبي�س ب�سبب �جلينات �ملوروثة، وميكن ت�سخي�سه يف وقت 

�سابق يف حال ُعرفت خماطره.
وميكن ��ستخد�م �أد�ة �ملخاطر �لور�ثية عرب �لإنرتنت على 
هذ� �لر�بط، حيث يتم �سوؤ�ل �مل�ستخدمني حول ما �إذ� كان 

لدى �أي �سخ�س يف �لعائلة فح�س �إيجابي للطفرة �جلينية 
BRCA1 �أو BRCA2 �أو متالزمة �ل�رضطان �لور�ثية 

.)Lynch syndrome(
وتعد �لن�ساء �مل�سابات بطفر�ت جني BRCA �أكرث عر�سة 

لالإ�سابة ب�رضطان �ملبي�س، ولديهن �أي�سا خطر �أعلى 
لالإ�سابة ب�رضطان �لثدي. وتعاين �لن�ساء �حلامالت لطفرة 

BRCA2 من خطر �لإ�سابة ب�رضطان �ملبي�س بن�سبة %20، 
بينما تو�جه من لديها BRCA1 خماطر بن�سبة 40%، ح�سب 

�جلمعية �خلريية.



من  امليت  على  ال�صالة  اإَنّ 
على  التي  الكفائية  الفرائ�ض 
فاإذا  امل�صلم،  لأخيه  امل�صلم 
الإثُم  �صقط  البع�ض  بها  قام 
حِقّ  يف  وتتاأَكّد  الباقني،  عن 

القريب واجلار وال�صديق.
املرتتب  الأجَر  عَرْفَت  هل 
اجِلنازة  على  ال�صالة  على 
وت�صييعها؟ قال النبي �صلى اهلل 
َعلَى  لَّى  �صَ ))َمْن  و�صلم:  عليه 
تَِبَعها  َوَمْن  ِقرَياٌط،  َفلَُه  ِجنَاَزٍة 
ِقرياطاِن(( َفلَُه  تُْدَفَن  َحتَّى 

.]1[
ل اأخي الكرمي، اإن القرياط  تاأَمّ
مثل اجلبل العظيم، ويف بع�ض 
مثل  ))اأ�صغرهما  الروايات 
ميزانك  يف  كله  فهذا  اأُُحد((، 
اجلنازة،  على  �صالتك  عند 
اإل  هذا  يف  ط  يفرِّ فهل 

حمروٌم؟!

ت�صييع اجلنازة له ثالثة اأحوال 
)مراتب(: 1- ال�صالة عليها ثم 

ين�رصف.
2- اجللو�ض حتى تُدَفن.

بعد  القرب  عند  اجللو�ض   -3
الدفن والدعاء للميت.

اإَنّ ال�صالة على امليت، واِتّباع 
للمقربة؛  واحل�صور  اجلنازة، 
ويعطي  الدنيا،  يف  يزهد  مما 
امل�صلم ِعظًة وِعربًة، وي�صتعد، 
ول يغفل، واملوت اأكرب واعظ 
ا�صتح�رص  فهل  للم�صلم، 
للجنازة هذه املعاين،  امل�صِيّع 

فاإنها جديرةٌ بالهتمام.

�صفة ال�صالة على 
اجلنازة:

هي - على هذا الرتتيب - اأن 
فيقراأ  الأوىل  التكبرية  يُكرِبّ 
الثانية  يكرب  ثم  الفاحتة، 

اهلل  �صلى  النبي  على  في�صلي 
الثالثة  يُكرِبّ  ثم  و�صلم،  عليه 
فيدعو للميت، ثم يُكرِبّ الرابعة 
ا�صتهْت  نف�ض  كل  اإىل  في�صلم. 
ُحَبّ الطاعة؛ ولكنها مل تعرف 
طريق التوبة من اأين يبداأ، واإىل 
للوقوف  احلال  بها  ينتهي  اأين 
من  مغتنمة  لْبة  �صُ اأر�ض  على 

نفحات اهلل.
والنهاية  �صدق،  البداية  اإن 
يف  اهلل  �صدقت  فاإن  فوز؛ 
اهلل  طريق  وبداأت  منه،  قربك 
اأن  فيها  تعزم  �صادقة  بتوبة 
نف�صك ُماهدًة، طائعًة  تكون 
اأبواب  اإىل  الرحال  وت�صد  هلل، 
على  ت�صري  ولكي  العبادات، 
يف  الأثر  وتقتفي  اخُلطى، 
طريٍق غري موح�صٍة؛ ل بد من 
النهاية  توبة �صادقة، و�صتكون 
بجنة  الفوز  الرحمن  مب�صيئة 

عر�صها ال�صماوات والأر�ض.

ف�صُل ال�صالة على اجِلنازة
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نيات ينبغي ا�صت�صحابها 
قبل دخول رم�صان 

يف �صحيح م�صلم عن اأبي هريرة ر�صي اهلل عنه 
يف احلديث القد�صي ) اإذا حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�صنة فاأنا اكتبها له ح�صنة ( 
ومن النيات املطلوبة يف هذا ال�صهر :

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

.3. نية اأن يكون هذا ال�صهر بداية انطالقة 
للخري والعمل ال�صالح واإىل الأبد باإذن اهلل .

4. نية ك�صب اأكرب قدر ممكن من احل�صنات يف 
هذا ال�صهر ففيه ت�صاعف الأجور والثواب .
5. نية ت�صحيح ال�صلوك واخللق واملعاملة 

احل�صنة جلميع النا�ض .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رصه بني النا�ض 

م�صتغاًل روحانية هذا ال�صهر .
7. نية و�صع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة 

واجلدية بالإلتزام به .

حديث العارفني
التقى رجل باأحد العارفني باهلل و �صاأله الن�صيحة 

، 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 : الأوىل فتح ، و 

الثانية �رصح ، و الثالثة طرح ، و الرابعة امتحان 
و جرح ، و اخلام�صة ر�صا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدين !
فقال : الأوىل : لول اأن فتح لك الباب ، ما�صممت 

رائحة الذكر ، ول لنف�صك طاب..
و الثانية : لول اأن �رصح �صدرك بالو�صال ، مادام 
لك الذكر فى دلل.. والثالثة : لول اأن طرح عنك 

الأ�صغال ، ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و 
الرابعة : لول اأن جرحك و امتحنك بذكر زلتك 
، لدخل لك ال�صيطان من باب العجب بوارداتك ، 

ِفيت من اآفاتك.. و ملا �صَ
و اخلام�صة : ر�صي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأبواباً من اليقني فى ح�رصته.. فتعجبت ...!
فقال يل : لتتعجب فاإن مل حتظ باخلم�ض ، 

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

التوبة واال�صتغفار يف القراآن الكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

وال�صتغفار يف اآيات عديدة، و�صور 
خمتلفة، وبيان ف�صل اهلل - �صبحانه - يف 

َقبول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب 
امل�صتغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رص جميًعا اآدم - عليه 
ال�صالم - فع�صى اأمر ربه، باإغواٍء 

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

وهذا هو �صاأن كل الب�رص، يذنبون �صاعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�صتغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�صيطان، 

ويرحم الإن�صان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�صمل جموَع التائبني ب�صدق واإخال�ض، 
ولولها لفَقَد الإن�صان الأمل يف رحمة 

اهلل، وا�صتمراأ الذنوب، وظل �صائًرا 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه الأجل 

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

ل ير�صاهم اهلل، ومن ثم كانت الآية 
اجلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْصَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِصِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ َل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

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

وال�صتغفار التي تهُبّ منها ن�صمات 
رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 

الأمل يف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 
بل واإبدال الذنوب ح�صنات للتائبني 
ال�صادقني يف توبتهم؛ ﴿ اإَِلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �صَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َصِيّئَاِتِهْم َح�َصنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

الل�ص ورابعة العدوية
دخل ل�ض ي�رصق ال�صيدة رابعه العدوية ر�صى اهلل عنها فنظر فى بيتها ميينا و�صمال فلم يجد �صيئا �صوى ) اإبريق (  

فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا اإن كنت من ال�صطار فال تخرج اإل ب�صئ 
فقال : مل اأجد فى بيتك �صئ 

قالت له : يا م�صكني خذ هذا الأبريق .... وتو�صاأ 
وادخل هذه احلجرة و�صل ركعتني ملولك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�صالة رفعت ال�صيدة رابعه يدها بالدعاء وقالت : �صيدى ومولى هذا عبدك قد اأتى اإىل داري

فلم يجد �صيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه من ف�صلك وثوابك فلما فرغ من �صالته وجد ال�صارق فى قلبه لذه 
غريبه نحو العبادة والقرب من اهلل  فظل ي�صلى من الع�صاء حتى وقت ال�صحر ودخلت عليه ال�صيد رابعه فوجدته 

�صاجدا ... فلما اأنهى �صالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال بخري فقد جرب اهلل ك�رصى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�صيا من دارها �صاكرا ل�صنيعها 

فرفعت ال�صيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �صاعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�صعة بني يديك اأترى تقبلنى ؟؟!!

فنوديت فى �رصها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�صببك قربناه

ح�صن الظن وح�صن العمل
 على اأن ح�صن الظن يجب اأن ي�صاحبه ح�صن العمل فيحدد امل�صلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�صعي ويب�صر طريقه  وي�صري م�صتعينا باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن ال�صاعي 
للمجد �صيلقى عقبات وعقبات واأن املجد طريقه �صاق كما قيل لن تبلغ املجد حتى تلعق 

ال�صرب  فاإن اأ�صاب هدفه فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�صاحلات واإن كانت الأخرى فعلى 
املراأ اأن يعمل ولي�س عليه اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته ويح�صر موا�صع اخلطاأ 

ليتجنبها وحتديد الهدف ال�صحيح و�صلوك ال�صبل لها اإذا ق�صد بذلك وجه اهلل عبادة يف 
ميزان اأعمال �صاحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار املدمرة للف�صل والآثار املدمرة للنجاح 

من غرور ون�صبة الف�صل اإىل غري اهلل عز وجل
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جنوم يتخلون عن �شكلهم املعتاد يف رم�شان2019

م�شل�شالت  يف  الت�شوير  بداأ 
�شور  تداول  ليتم   ،2019 رم�شان 
عدة للنجوم من كوالي�ش اأعمالهم 
لهم  املتبع  اللوك  على  ك�شفت 
ال�شا�شة  على  به  �شيطلون  والذي 

هذا العام.
م�شل�شالت رم�شان 2019 ي�شارك 
فنجد  النجوم،  من  العديد  فيها 

الفنان  عودة  املثال  �شبيل  على 
خالل  من  للدراما  ال�شقا  اأحمد 
م�شل�شل »ولد الغالبة«، اأما الفنان 
ال�شور  فك�شفت  رم�شان  حممد 
على  »زلزال«  م�شل�شله  من  االأوىل 
من  الفت،  �شعبي  لوك  اتباعه 
خالل ترك حليته قلياًل مع و�شع 

�شارب«.

تداولها  مت  التي  ال�شور  ومن 
رم�شان  م�شل�شالت  لكوالي�ش 
جالل  يا�رش  الفنان  عمل   ،2019
ال�شهرية  حليته  عن  تخلى  الذي 
بالكامل،  منها  يتخل�ش  مل  ولكنه 
ببدء  احتفاله  يف  ظهر  ما  وهذا 

ت�شوير م�شل�شل »مل�ش اأكتاف«.
اأي�شاً الفنانة يا�شمني �شربي فقد 

تخلت عن اأدوار الفتاة الرثية التي 
هذا  و�شتظهر  فيها،  تطل  كانت 
يف  »حكايتي«  م�شل�شل  يف  العام 
�شورها  لنجد  �شعبية،  فتاة  دور 
ولقطات  باحلجاب  الكوالي�ش  يف 
اجلالبية  ترتدي  وهي  اأخرى 
ال�شعبية مع اعتمادها على مكياج 

ب�شيط لينا�شب الدور.

جنم عاملي ي�شور فيلمه القادم يف دبي
يبداأ النجم العاملي، جاكي �شان، 
القادم،  ال�شينمائي  فيلمه  ت�شوير 
مدينة  يف   ،»Vanguard«
اجلاري،  ال�شهر  اأواخر  يف  دبي، 
دولة  يف  ي�شوره  فيلم  ثاين  ليكون 
قرر  النجم  اأن  ،ويبدو  االإمارات 
ت�شوير فيلمه القادم يف دبي بعد 
جناح فيلم »كونغ فو يوغا«، الذي 
املدينة  يف  عامني  قبل  �شوره 
العربية نف�شها. ويف تعليقها على 
دبي  جلنة  اإدارة  �رشحت  اخلرب، 
وال�شينمائي،  التلفزيوين  لالإنتاج 
باأنه »�شيتم ت�شوير الفيلم يف دبي 
ملدة 30 يوما، بالتعاون مع �رشكة 
اإنرتتينمنت  ليك�ش  )�شنغهاي 
)دبي  اإنتاج  و�رشكة  املحدودة( 
األكرتاز( ومديرة االإنتاج، ماك�شني 
من  كبرية  مب�شاركة  فري،  دي 

 20 ت�شم  التي  املحلية  املواهب 
ممثال، منهم 10 ممثلني رئي�شيني«. 
املحلية،  لل�شحف  حديثه  ويف 
جمال  اللجنة،  اإدارة  رئي�ش  اأكد 
اأ�شبحت  االإمارات  اأن  ال�رشيف، 
اليوم وجهة جديدة الإنتاج االأفالم 
وبوليوود،  هوليوود  عن  ال�شادرة 
واأن ت�شوير اأفالم عاملية يف دبي 
�شناعة  وتطور  تقدم  يف  ي�شهم 
يعر�ش  ال�شينما املحلية، وكذلك 
ومنط  ال�شياحي  اجلذب  مواقع 
للجمهور  االإمارات  وثقافة  حياة 
ال�رشيف  واأ�شاف  العاملي، 
يف  �شي�شور  العاملي  الفيلم  اأن 
و«داون  واك«  »�شيتي  منطقتي 
املحيطة  االأحياء  ويف  تاون«، 
الفيلم،  يخرج  حني  يف  بهما، 

�شتانلي تونغ.

مفاو�شات مع غ�شان م�شعود لـ 
»ترانيم اإبلي�س«    

املخرج  ر�شح 
جالل،  نادر  اأحمد 
غ�شان  ال�شوري 
للم�شاركة  م�شعود، 
فيلمه  بطولة  يف 
»ترانيم  اجلديد 
املقرر  اإبلي�ش«، 
الفرتة  يف  ت�شويره 

املقبلة.
اأن   ،24 وعلم 

م�شعود واف مبدئياً بعد اطالعه علي املعاجلة ال�شينمائية، ولكنه ال 
اإىل  اأنه �شيذهب  التفا�شيل املادية، خا�شًة  يزال ينتظر االتفاق على 
م�رش لت�شوير دوره، ومن املقرر ح�شم التفاو�ش معه يف االأيام القليلة 

املقبلة.
ال�شقا، وم�شطفى �شعبان،  اأحمد  اإبلي�ش«  »ترانيم  وي�شارك يف بطولة 

وخالد النبوي، وحممد دياب، وهو من تاأليف حممد �شيد ب�شري.

»ديزين« ت�شدر �شل�شلة 
جديدة من »حرب النجوم«    

ك�شفت �رشكة »ديزين« عن خططها املقبلة الإطالق اأول �شل�شلة ق�ش�ش 
اإيدج«،  النجوم: غالك�شي  ومنتجع »حرب  اأ�رشار حديقة  م�شورة عن 

التي من املقرر افتتاحها يف وقت الحق من العام احلايل.
و�شيتمكن حمبو �شل�شلة اأفالم امللحمة اخليالية »حرب النجوم«  من 
خالل املجموعة اجلديدة، التي �شيتم اإ�شدارها يف �شهر اأفريل املقبل، 
من ال�شفر اإىل عوامل واأ�شاطري جمرات »حرب النجوم« ومعرفة خبايا 
بكوكب  �شابقة  اأفالم  يف  املعروف  »نابو«  لكوكب  اخلارجي  الف�شاء 

امللكة »باديل اأميدال«.
ومن املتوقع اأن يتم افتتاح منتزه »حرب النجوم« العام احلايل، �شمن 
جممع »ديزين الند« الرتفيهي، يف والية فلوريدا االأمريكية، و�شيتمكن 
الواقع،  اأر�ش  على  النجوم«  »حرب  اأفالم  اأحداث  جتربة  من  زواره 

بح�شب ما ذكرت جملة »هوليوود ريبورتر«.

فيلم الإثارة والرعب »غال�س« يت�شدر 
اإيرادات ال�شينما الأمريكية

  
االإثارة  فيلم  احتل 
والرعب اجلديد »غال�ش« 
�شدارة اإيرادات ال�شينما 
يف  ال�شمالية  اأمريكا  يف 
مطلع االأ�شبوع باإيرادات 
بلغت 40٫6 مليون دوالر. 
والفيلم من بطولة برو�ش 
ويلز، و�شمويل جاك�شون، 
واأنيا  مكافوي،  وجيم�ش 

تيلور، ومن اإخراج اإم. نايت �شياماالن.
وتراجع الفيلم الكوميدي »راأ�شاً على عقب« »اأب�شايد« من املركز االأول 
والفيلم  دوالر.  مليون  بلغت 15٫7  باإيرادات  االأ�شبوع،  الثاين هذا  اإىل 
بطولة كيفن هارت، وبرايان كران�شتون، ونيكول كيدمان، ومن اإخراج 

نيل برغر.
�شوبر:برويل«  بول  »دراغون  اجلديد  املتحركة  الر�شوم  فيلم  وجاء 
يف املركز الثالث، باإيرادات بلغت 10٫7 ماليني دوالر. وتراجع فيلم 
احلركة واملغامرة »رجل املاء« »اأكوا مان« من الثاين اإىل الرابع هذا 

االأ�شبوع، بـ 10٫3 ماليني دوالر.
والفيلم بطولة من جاي�شون موموا، واآمرب هريد، ووليام دافو، ونيكول 

كيدمان، ومن اإخراج جيم�ش وان.
وتراجع فيلم الر�شوم املتحركة »�شبايدر مان: اإنتو ذا �شبايدر فري�ش« 

من الرابع اإىل اخلام�ش هذا االأ�شبوع، حمققاً 7٫3 ماليني دوالر.

رم�شان 2019 ... ل يخلو من الزعيم عادل اإمام
رئي�ش  اإمام،  رامي  املخرج  ح�شم 
والده  م�شاركة  ماجنوم،  �رشكة 
ال�شباق  يف  اإمام  عادل  الزعيم 
مب�شل�شل  القادم  الرم�شاين 

»فالنتينو«. وك�شف اإمام اأّن والده،
ال�شباق  يف  نهائي  ب�شكل  �شي�شارك 
ُموؤِلّف  اأّن  داً  ُموؤِكّ الرم�شاين، 
الغنائي  وال�شاعر  الكاتب  امل�شل�شل 
 15 كتابة  اأنهى  قمر  بهجت  اأمين 
حلقة من امل�شل�شل، قائاًل: »ما اأثري 
من جدل ونقا�ش اإعالمي عن تاأجيل 

امل�شل�شل الفرتة املا�شية فاإيّن اأُوؤِكّد 
اأّنها كانت اجتهادات �شحافية«.

اإعالمي  بيان  يف  املخرج  واأّكد 
حر�ش اجلميع على �رشورة تواجد 

عادل اإمام يف املو�شم الرم�شاين.
اإمام  عادل  اأعمال  اآخر  اأّن  يذكر 
الذي  خفية«،  »عوامل  م�شل�شل  كان 
و�شارك   ،2018 رم�شان  يف  عر�ش 
الوهاب،  عبد  فتحي  بطولته  يف 
واأحمد  وب�رشى،  اهلل،  عبد  و�شالح 

وفيق.
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مبتكرا جيال  تطلق   اأمريكا 
الهجينة ال�ساحنات  من   

 Nikola" �رشكة  �أعلنت 
عن  �لأمريكية   "Motors
من  جديد  جليل  تطويرها 
مبحركات  �لعاملة  �ل�شاحنات 
هجينة و�أو�شحت �ل�رشكة �أنها تعمل 
هما  �شاحنتني  ت�شنيع  على  حاليا 
 ،"3-Nikola"و  "2-Nikola"

بعزم  هجينة  مبحركات  �شتزود�ن 
طاقتها  ت�شتمد  ح�شان،   1000
�لأوك�شيجني  من  �لأ�شا�شية 
يف  �ملوجودين  و�لهيدروجني 
�إىل  �لطاقة  هذه  وحتول  �لهو�ء، 
دون  �ملركبات  تنقل  كهربائية 
للبيئة.  يذكر  تلوث  �أي  ت�شدر  �أن 

�ل�شاحنات  هذه  �شتزود  كما 
 500 ب�شعة  متطورة  ببطاريات 
على  قادرة  كيلو�ط،  و1000  و750 
�لكهربائية  �ملحركات  ت�شغيل 
ترت�وح  مل�شافات  �ملركبات  لنقل 
بالإ�شافة  كلم،  و1200   900 بني 
�شتغنيها  ذ�تية  توجيه  �أنظمة  �إىل 

 Nikola" تعلن  ومل  �ل�شائق  عن 
�لنهائي  �ل�شعر  عن   "Motors
�أكدت  �ل�شاحنات بعد، لكنها  لهذه 
م�شبقة  �رش�ء  لطلبات  ��شتالمها 
و�أ�شارت  دولر،  ماليني   4 بقيمة 
ب�شكلها  �شت�شتعر�شها  �أنها  �إىل 

�لنهائي، قبل نهاية �لعام �جلاري.

تعرف على �سكودا.. جناح من رحم الغ�سب
بينما  للرحيل،  ي�شتعد  �ل�شتاء  كان 
�أبو�ب  تقرع  �لربيع  ف�شل  ن�شمات 
�ملنازل يف مدينة "مالد� بولي�شالف" 
غابات  رو�ئح  معها  حاملًة  �لت�شيكية، 
�ليافع  �ل�شاب  فتح  حني  �للوز، 
�لربيد  �شندوق  كليمنت"  "فاكالف 
نُق�ش  مظروًفا  ليجد  بيته،  باب  على 
م�شنع  �شعار  �ملر�شل  خانة  يف  عليه 
"�شيدل  �لأملاين  �لهو�ئية  �لدر�جات 
�لفور  على  �ل�شاب  عرف  وناومان".. 
على  رًد�  �ملظروف  د�خل  �شيجد  �أنه 
بلغته  �إليه  كتبها  قد  كان  �لتي  ر�شالته 
�إ�شالح  طالبًا  �لر�شينة  �لت�شيكية 
�ملظروف  فتح  عندما  لكنه  در�جته، 
�شطر  عليها  ُخط  بي�شاء  ورقة  وجد 
كنت  "�إذ�  يقول:  متعجرف  و�حد 
��شتف�شارك،  على  �لرد  يف  ترغب 
�أن  ميكننا  بلغة  مر��شلتنا  فعليك 
نف�شه  يف  �لرد  هذ�  وقع  نفهمها"، 
كثرًي�، وكم من  و�أغ�شبه  �ل�شدمة  وقع 
من  خرجت  �لعامل  هذ�  يف  جناحات 
�إن�شاء  �أن يبد�أ يف  رحم �لغ�شب، وقرر 
�لدرجات،  لإ�شالح  �خلا�شة  ور�شته 
على �لرغم من عدم �متالكه �أية خربة 
يف هذ� �ملجال، و�فتتحها بالفعل عام 

1895 هو و"فاكالف لورين" �لذي كان 
قريبة  مدينة  يف  للدر�جات  �شانًعا 
�لتاريخ  هذ�  ومنذ  "تورنوف،  تُدعى 
�لطويلة  �مل�شرية  �أوىل خطو�ت  بد�أت 

ل�شناعة �ل�شيار�ت �لت�شيكية..

بداية حقيقية

�لتاريخ،  بعد هذ�  �شنو�ت مرت  ثالث 
حيث   ،1898 عام  ربيع  �إىل  لي�شال 
حديًثا،  �ملبني  م�شنعهما  �إىل  �نتقال 
��شم  حتت  �رشكتهما  �أ�ش�شا  �أن  بعد 
 Laurin &كليمنت �آند  "لورين 
Klement".. ويف �خلريف من نف�ش 
�لدر�جة  ت�شميم  ب�رش�ء  قاما  �لعام 
�لنارية �مل�شمى "و�رنر موتور�شايكليه 
 "  Warner motorcyclette
�لفرن�شي  �مل�شنع  ِقبل  من  و�مل�شنعة 
 Warner Brothers و�رنر بر�زرز"
كان  و�لذي  �لت�شميم،  هذ�  �أن  غري   ،"
تثبيته  مت  حمرك  بو��شطة  يعمل 
�لعجلة  يف  �لتحكم  �أذرع  مقدمة  على 
باملرة،  �آمن  غري  �أنه  �أثبت  �لأمامية، 
خا�شًة بعد وقوع حادث كلف "لورين" 
فقد  ولتجنب  �لأمامية..  �شّنته  نف�شه 

"روبرت  �إىل  كتبا  �لأ�شنان،  من  مزيد 
�ملحركات  ت�شميم  متخ�ش�ش  بو�ش" 
�لأملاين، طلبًا مل�شورته لبتكار منوذج 
جديد �أكرث �أماًنا لدر�جة نارية جديدة 
�بتكار  تكون خا�شة بهما، وبالفعل مت 
�لدر�جة �لنارية خا�شتهما عام 1899، 

و�لتي �أطلقا عليها ��شم "�شالفيا".

قرن جديد

 ،1900 عام  �لع�رشين  �لقرن  بد�ية  مع 
قوتها  هم  عاماًل   32 كان  وعندما 
ت�شدير  يف  �ل�رشكة  بد�أت  �لإنتاجية، 
�لنارية  �لدر�جة  من  ن�شخة   150
"�شالفيا" �إىل �رشكة هيو�شنت يف لندن، 
قامت   -1905- �أعو�م  خم�شة  وبعد 
عليها  و�أطلقت  �شيار�تها،  �أوىل  باإنتاج 
 Laurin شم "لورين �آند كليمنت �آيه��
Klement A &"، و�لتي كانت تعمل 
�شبعة  وبقوة  �أ�شطو�نتني  ذي  مبحرك 
�أح�شنة.. ويف عام 1907 مت �لندماج 
بينها وبني �رشكة "�شكود�" �لتي كانت 
تعمل يف جمال �ل�شلب، لتقدم لنا بعد 
هذ� �لندماج يف عام 1910 منوذجها 
و�لذي   "ENS" �مل�شمى  �جلديد 

�إىل 50  كان يعمل مبحرك ت�شل قوته 
وتطوير  �إنتاج  يف  ولت�شتمر  ح�شاًنا، 
مناذجها خالل �حلرب �لعاملية �لأوىل، 
وتقوم بتزويد دول مثل �لنم�شا و�ملجر 
مبا حتتاجه من �شيار�ت خالل �حلرب 
حتت ��شم "لورين �آند كليمنت"، �إىل �أن 
بعد  �ل�شم  لتو�جد هذ�  و�شع حد  مت 
نهاية عام 1926،  ب�شنو�ت مع  �حلرب 
�ل�شم  بهذ�  لها  �إنتاج  �آخر  كان  حيث 
هو �لنموذج "لورين �آند كليمنت 360"، 
ع�رش  هو  جديد  ع�رش  بد�أ  وبعده 

�لعالمة �لتجارية "�شكود�".

ك�شاد وحرب واأ�شياء اأخرى

�لتجارية  عالمتها  ت�شجيل  بعد 
جمنح  �شهم  �شكل  على  �مل�شممة 
د�خل د�ئرة، بد�أت �لأو�شاع �ل�شيا�شية 
�لتدهور،  يف  �أوروبا  يف  و�لقت�شادية 
�لكبري  �لعاملي  �لك�شاد  من  فبد�يًة 
�لقت�شادية  �ل�رشكة  حالة  تاأثرت 
كثرًي�، ومع هبوب رياح �حلرب �لعاملية 
�لثانية، و�حتالل �لر�يخ �لثالث )�أملانيا 
و�شع  مت  لت�شيكو�شلوفاكيا،  �لنازية( 
�ل�رشكة حتت ت�رشف �رشكة "هريمان 

خلدمة  تعمل  كانت  و�لتي  جورينج" 
�ملجهود �حلربي �لأملاين، �إل �أنه بعد 
�حلرب عام 1945 مت بناء م�شنع �ل�رشكة 
كان  –و�لذي  بولي�شالف"  "مالد�  يف 
قد تهدم بن�شبة 70% من جر�ء �لق�شف 
�أثناء �حلرب- ليبد�أ يف �إنتاج �أول طر�ز 
و�مل�شمى"�شكود�  �حلرب  بعد  لها 
�نف�شال  من  �لرغم  وعلى   .."1101
يف  �لغربية  �لتقنيات  عن  �ل�رشكة 
�حلكومات  كانت  حيث  �لتطور، 
تلك  يف  ت�شيكو�شلوفاكيا  يف  �حلاكمة 
�لتابع  �ل�رشقي  �ملع�شكر  من  �لأيام 
�شيار�تها  �أن  �إل  �ل�شوفيتي،  لالحتاد 
باملتانة  �لعامل  �أنحاء  ��شتهرت يف كل 

��شمها  حتفر  �أن  و��شتطاعت  و�لقوة، 
بني �شانعي �ل�شيار�ت �لكبار.

التحولت الكبرية
على �لرغم من �نتماء ت�شميماتها �إىل 
ي�شعها  كان  مما  �ل�شتينيات،  مرحلة 
من  كان  �أنه  �إل  �ل�شخرية،  مو�شع  يف 
�شو�رع  يف  ت�شري  روؤيتها  �ملاألوف 
�أوروبا �لغربية خالل فرتة �ل�شبعينيات 
تبلي  كانت  �أنها  خا�شًة  و�لثمانينيات، 
بالًء ح�شًنا يف كل مناف�شة، فعلى �شبيل 
"ر�ك"  ر�يل  مب�شابقات  فازت  �ملثال 
خالل عقدي �ل�شبعينيات و�لثمانينيات 
هي  �شابقة  �لتو�يل،  على  عاًما   17

�لأوىل من نوعها �أوروبًيا..

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
��شتعر�شت �رشكة IAT Design �ل�شينية �شيارة "Karlmann King" �لتي �شنفها �خلرب�ء كاأفخم مركبات �لدفع 

�لرباعي يف �لعامل وبح�شب موقع "CarAndBike" �ملتخ�ش�ش يف �ملحركات، �أن �أكرث ما يلفت �لنتباه يف هذه 
�ل�شيارة هو هيكلها �خلارجي �مل�شمم بطريقة جتعلها تبدو كمركبة من �أفالم �خليال، و�مل�شنوع من مزيج من �ملعادن 

�خلفيفة و�ألياف �لكربون �لقوية، و�ل�شلب.
وي�شمن �لقوة و�لأد�ء �ملمتاز لل�شيارة حمرك قوي من 10 �أ�شطو�نات، �شعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة �أوتوماتيك من 

8 نقالت، بقوة 400 ح�شان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�شوي ت�شل �إيل 160 كيلو مرت / �ش. وتتميز �ل�شيارة من �لد�خل 
بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية فاخرة، و�شا�شة بالزما كبرية مل�شاهدة �لأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �شوت، 

بالإ�شافة �إىل جتهيز�ت حلفظ �مل�رشوبات �ل�شاخنة، وماكينة ل�شنع �لقهوة، و�أماكن خم�ش�شة حلفظ �لكوؤو�ش �ملغطاة 
بطبقة رقيقة من �لذهب. كما حتتوي �ل�شيارة على خزينة قوية مزودة بو�شائل �أمان عالية، وميكن �لتحكم يف �لإ�شاءة 

وعدد من �ملهام �لأخرى عن طريق تطبيق عرب �لهو�تف �لذكية. وقامت "IAT Design" ب�شناعة 12 ن�شخة من هذه 
�ل�شيارة فقط حول �لعامل ب�شعر ي�شل �إىل 2 مليون دولر، �أي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

�سياراتها  عائلة  فاغن" تو�سع  "فولك�س 
الكرو�س اأوفر مبركبة مميزة

�أعلنت �رشكة "فولك�ش فاغن" 
�شيارة  تخترب  �أنها  �لأملانية 
�لكرو�ش   "T-Roc R"
�ملركبة  و�أتت  �ملعدلة  �أوفر 
�جلديدة بهيكل �أكرب بقليل من 
 "T-Roc" �شيار�ت  هياكل 
تعديالت  مع  �ل�شابقة، 
�شملت �مل�شابيح و�لو�جهتني 
وجناح  و�خللفية،  �لأمامية 

ثباتها  لزيادة  �شغري  هو�ئي 
كما  �لعالية  �ل�رشعات  على 
تطرح  �أن  �ملفرت�ش  من 
بن�شختني مزودتني مبحركات 
 300 بعزم  توربينية  بنزين 
�رشعة  وعلبة  ح�شان،  و400 
مر�حل،   7 بـ  �أوتوماتيكية 
ونظامي دفع �أمامي ورباعي، 
خا�شة،  تعليق  و�أنظمة 

باأقر��ش  كبرية  وعجالت 
�لكروم  من  م�شنوعة  �أنيقة 

و�لألومينيوم.
ترفع  �أن  �ملفرت�ش  ومن 
عن  �ل�شتار  فاغن"  "فولك�ش 
�لن�شف  يف  �ل�شيارة  هذه 
�جلاري،  �لعام  من  �لأول 
�أوروبا  �أ�شو�ق  يف  لتطرحها 

و�لعامل �أو�خر �لعام.

اأكرث �سيارات الكرو�س اأوفر اأمانا

�لوطني  �ملعهد  من  خرب�ء  ن�رش 
قائمة  رو�شيا  يف  �لطرق  ل�شالمة 
تعد  �لتي  �أوفر  �لكرو�ش  ب�شيار�ت 

�لأكرث �أمانا يف عام 2018.
�شيارة  �لأوىل  �ملرتبة  يف  وحلت 
"Volvo XC90" بف�شل نظامها 
مينع  �لذي  �ملتطور  �لإلكرتوين 
على  ج�شم  باأي  ��شطد�مها 
��شت�شعار  وميكنه  �لطرقات، 
ر�كبي  �أو  �لأ�شخا�ش  وجود 
وتنبيه  �لطريق  على  �لدر�جات 
�ملركز  ويف  لوجودهم  �ل�شائق 
 "GLE" �شيارة  جاءت  �لثاين، 

�لعام  مر�شيد�ش  �أطلقتها  �لتي 
متطورة  باأنظمة  وزودتها  �لفائت، 
و�لفرملة  �مل�شافات،  ل�شت�شعار 
�لقائمة  �شمت  كما  �لأوتوماتيكية 
"Lexus RX" يف �ملرتبة �لثالثة، 
�ملمتازة  �لفرملة  �أنظمة  بف�شل 
�ل�شائق  تنبيه  و�أنظمة  لديها، 
وتلتها  �مل�شار،  عن  خروجه  عند 
"Audi Q7" �لأملانية �مل�شهورة 
على  وقدرتها  هيكلها  مبتانة 
و�ملك�شوة  �لزلقة  �لطرق  �جتياز 
 Acura" باجلليد، وبعدها جاءت

MDX" �ليابانية.



اإ�شهارالأربعاء 20  فيفري  2019  املوافـق  ل16 جمادى الأخر 1440هـ 22



مكتب  يف  م�س�ؤول  �أكد 
�رشطة  �أن  م��سك�  عمدة 
�ستتزود  �لرو�سية  �لعا�سمة 
�ست�ساعدها  ذكية،  بنظار�ت 
�ملجرمني  على  �لقب�ض  يف 
�مل�س�ؤول  وقال  و�ملطل�بني 
لأو�نه  �ل�سابق  »من  �إنه 
�لإف�ساح عن كافة خ�سائ�ض 
عملها  و�آلية  �لنظار�ت  هذه 
باملجمل  لكنها  �لدقيقة، 

تقنيات  تعتمد على  نظار�ت 
و�لذكاء  �لفرت��سي  �ل��قع 
�ل�سناعي للتعرف على وج�ه 
�ملجرمني و�ملطل�بني، كانت 
��ستعانت  �ل�سينية  �ل�رشطة 

مبثلها من قبل«.
مع  »نتعاون  قائال:  و�أ�ساف 
يف   Ntechlabs �رشكة 
�لذكاء  خ��رزميات  تط�ير 
على  و�لتعرف  �ل�سناعي 

 ،2017 �لعام  منذ  �ل�ج�ه 
ثماره  �أعطى  وتعاوننا 
�مللم��سة يف جمال مكافحة 
فالعام  م��سك�،  يف  �جلرمية 
هذه  بف�سل  متكنا  �لفائت 
مع  �مل��س�لة  �لأنظمة 
�لقب�ض  �إلقاء  من  كامري�ت 
�ملطل�بني  من  �لعديد  على 

و�ملجرمني«.
�عتمدت  قد  م��سك�  وكانت 

�لعام �ملا�سي منظ�مة خا�سة 
يف  �ملجرمني  على  للقب�ض 
وحمطات  �لعامة  �لأماكن 
و�لنقل  و�ملرتو  �لقطار�ت 
�ملنظ�مة  �حت�ت  �لعام، 
عالية  �لكامري�ت  �آلف  على 
بح���سب  م��س�لة  �لدقة، 
�لذكاء  باأنظمة  مزودة 
�لتعرف  و�أنظمة  �ل�سناعي 

على �ل�ج�ه.
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�سرطة مو�سكو تتزود بنظارات 
ذكية للتعرف على املجرمني

اإ�سعارات في�سبوك تالحق م�ستخدمي 
اإن�ستغرام وتثري غ�سبهم!

ر�سد بع�ض �مل�ستخدمني حتديث �إن�ستغر�م �لأخري �لذي �أ�ساف رمز 
في�سب�ك على �سفحات �مللفات �ل�سخ�سية، ما �أثار حرية �لكثريين 

ول�حظ هذ� �لتحديث لأول مرة من قبل م�ستخدم، رديت، قام 
بتحميل �س�رة لرمز في�سب�ك، وو�سفها باأنها »�إ�سد�ر جتريبي من 

�إن�ستغر�م«.
ويُظهر �لتحديث طريقة جديدة لإعالم �مل�ستخدمني باإ�سعار�تهم 
على في�سب�ك، وذلك على ملفاتهم �ل�سخ�سية يف �إن�ستغر�م. وي�ؤدي 
�لنقر على �لرمز �إىل ت�سغيل تطبيق في�سب�ك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�ساب �إن�ستغر�م مع في�سب�ك، ف�ستظهر ر�سالة تق�ل: »�إن�ستغر�م 
يرغب بفتح في�سب�ك«.

وبالن�سبة للم�ستخدمني �لذين ر�سدو� رمز �لإ�سعار�ت على �إن�ستغر�م، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق �مل��قع �لجتماعية ميلك �إن�ستغر�م، كان 

�أمر� غري مرحب به �إىل حد كبري، حيث ت�جه عدد من �مل�ستخدمني 
�إىل ت�يرت لي�سف�� هذ� �لتغيري بـ »�ملزعج«وقال �أحدهم ب�سخرية: 

»من �لر�ئع �أنني حذفت ح�سابي على في�سب�ك قبل �أ�سهر، ومع 
ذلك ما يز�ل �إن�ستغر�م ير�سل يل �إ�سعار�ت عن �أن�سطة �أ�سدقائي 

على في�سب�ك«. ومع ذلك، قال م�ستخدم �آخر: »يف �لبد�ية �سعرت 
بالنزعاج من �أن في�سب�ك �أ�سافت �لإ�سعار�ت �إىل ح�سابي على 

�إن�ستغر�م، ولكن هذ� يعني �لآن �أنه لي�ض علي �لتحقق من في�سب�ك 
على �لإطالق ما مل �أح�سل على �إ�سعار يف �إن�ستغر�م! ل �أعتقد �أن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو �أن هذه �مليزة هي و�سيلة لت�سجيع م�ستخدمي �إن�ستغر�م على 
��ستخد�م في�سب�ك، �لذي �سهد �نخفا�سا و��سحا يف �ل�ستخد�م بني 

�ل�سباب خالل �ل�سن��ت �لأخرية.
و�أو�سح بحث �أجر�ه eMarketer �أن �أقل من ن�سف م�ستخدمي 

�لإنرتنت يف �ل�ليات �ملتحدة، �لذين ترت�وح �أعمارهم بني 12 �إىل 17 
�سنة، �سي�ستخدم�ن في�سب�ك هذ� �لعام. كما تت�قع �رشكة �لأبحاث �أن 
يخ�رش م�قع في�سب�ك ملي�ين م�ستخدم )�أقل من 25 عاما( هذ� �لعام.

 

�ساومي تطلق هاتف 
  Redmi S2

�أن  �ل�سينية  �ساومي  �رشكة  ك�سفت 
�سيك�ن   Redmi S2 �جلديد  هاتفها 
ذكاء  تقنيات  على  يحت�ي  �لذي  �جلهاز 

�سيلفي  �س�ر  للتقاط  ��سطناعي خا�سة 
�حلال  ه�  كما  مناف�سة  وباأ�سعار  لل�رش�ء  متاًحا 

د�ئٍما.
ب��سة   5.99 بقيا�ض  �سا�سة  مع  �لهاتف  ياأتي 
�سنابدر�غ�ن  مبعالج  ياأتي  كما   ،19:8 باأبعاد 
�لتخزين  وم�ساحة  �لذ�كرة  من  خيارين  مع   625
�لد�خلية، حيث �أن �لن�سخة �لأوىل تاأتي مع ذ�كرة 
ر�م 3 جيجا بايت وم�ساحة تخزين 32 جيجا بايت 
وه� تاأتي ب�سعر 549 ريال �سع�دي، فيما حتت�ي 
جيجابايت   4 ر�م  ذ�كرة  على  �لثانية  �لن�سخة 

وم�ساحة تخزين 64 جيجابايت وتاأتي ب�سعر 679 
ريال �سع�دي.

ويجلب �لهاتف معه كامري� �أمامية بدقة 16 ميغا 
لرفع   bixel binning بتقنية  بك�سل مدع�مة 
�لذكاء  تقنيات  مع  �حلال  ه�  كما  �ل�س�ر،  دقة 
�ل�سطناعي لتح�سني �س�ر �لتقاط �ل�سيلفي. كما 
يحت�ي �لهاتف على كامري� خلفية مزدوجة بدقة 
12 ميغا بك�سل و5 ميغا بك�سل يُذكر، �أن �جلهاز 
�سيك�ن متاًحا لل�رش�ء وب�سكل ح�رشي عرب متجر 

.Jollychic ج�يل �سيك

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�سيغنال،  �آب  وو�ت�ض  تيليغر�م  غر�ر  على 
ميزة جديدة  �مل�سغر على  للتدوين  ت�يرت  �سبكة 
بينهم  فيما  �لر�سائل  تبادل  للم�ستخدمني  ت�سمح 
ب�سكل م�سفر. ول�حظت هذه �مليزة �لتي �ستحمل 
د�خل  �لأوىل  للمرة  �ل�رشية«  »�ملحادثات  ��سم 
تطبيق ت�يرت لأجهزة �أندرويد من قبل م�ستخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
�إن  كتبت تغريدة على ح�سابها بت�يرت تق�ل فيها 

ت�يرت تعمل على خا�سية ر�سائل مبا�رشة م�سفرة 
من �لنهاية للنهاية. وبح�سب م�قع »تك كر�ن�ض« 
�ملعني   �لتقنية، فاإن �ملتحدث �لر�سمي ل�سبكة 
بعد  يت�سح  �لأمر، ومل  �لتعليق على  رف�ض  ت�يرت 
تغريدة  وبح�سب  ر�سمياً.  �مليزة  �إطالق  م�عد 
عن  تختلف  �مل�سفرة  ت�يرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
و�ت�ض �آب و�آي ما�سيج لأبل، بل يختار �مل�ستخدم 
�لكيفية  بنف�ض  م�سفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�سنجر.  ب�ك  في�ض  حمادثات  بها  تعمل  �لتي 
هاتفك  يف  ت�يرت  تطبيق  �فتح   -1 كالتايل:  وهي 
�أندرويد. 2- �فتح حمادثة بينك وبني �لآخر �لتي 

تريد �إجر�ء درد�سة �رش�ً.
3- �نقر على �أيق�نة �ملعل�مات يف �لز�وية �لعليا 

�ليمنى من هاتفك.
4- �خرت »بدء ر�سالة ن�سية �رش�ً«، �ستُفتح نافذة 

جديدة لبدء �لدرد�سة �مل�سفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

يف  مهنيني  �سبكة  �أكرب  لينكد�إن  �أعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  �لعامل، 
و�ل�س�ت  �لب�رش  ��ستعمال  للم�ستخدمني 
من  �أكرث  ملفتة  ق�س�ض  لرو�ية  و�حلركة 
�ملحت�ى  فيدي�  وهما  �لب�رشية  �لناحية 

�لإعالين و�سفحات �ل�رشكات.
ويتيح �لفيدي� �جلديد للمحت�ى �لإعالين 
�لقر�ر  �سناع  مع  �لت���سل  للم�ستخدمني 
�لتي  �مل�سرية  طيلة  �لأعمال  رّو�د  من 
لينكد�إن،  على  �مل�ستهلك  يخ��سها 

و�سيتمّكن �مل�سّ�ق�ن من حتقيق �أهد�فهم 
�جلديد  �لتحديث  خالل  من  �لت�س�يقية 

لفيدي� �ملحت�ى �لإعالين وذلك عرب:
• زيادة �ل�عي ح�ل �لعالمة �لتجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رو�ية ق�س�ض  خالل 

�سمن �سياق لينكد�إن.
عرب  �مل�قع  زيار�ت  عدد  زيادة   •

�حل���سيب و�له��تف �ملتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معل�مات  جمع   •
 Lead منتج  �أو  �لعمل«  �إىل  »�لدع�ة 

Gen Forms �ملتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيدي� �سفحة 
�ل�رشكة �أن تن�رش �أخبارها ومعل�مات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
و�ملحادثات  �لرتباط  وتعزيز  �مل��هب 
مع �ملهنيني عرب �سفحتها �خلا�سة على 

�ل�سبكة.
ي�سار �إىل �أن فيدي� �سفحة �ل�رشكة كفيل 
مر�ت   5 �لأع�ساء  بني  حمادثة  باإطالق 

�أكرث من �أي ن�ع �آخر من �ملحت�ى.

اأبل ت�ستبدل هواتف اآي فون اإك�س املعطوبة
�أر�سلت �أبل وثيقة جديدة ملتاجر �لبيع بالتجزئة ومقدمي �خلدمات �ملعتمدين حتدد من خاللها ما يجب 

عليهم فعله عندما ي��جه �لعمالء م�سكالت تتعلق بتقنية »في�ض �آي دي« يف �آي ف�ن 
�إك�ض، حيث يجب عليهم �لختبار �أولً ملعرفة �إمكانية حلها عرب �لكامري� �خللفية، ويف 
حال عدمه يجب ��ستبد�ل �لهاتف باآخر جديد. ويبدو �أن �إ�سالح �لكامري� �خللفية حلل 

م�ساكل »في�ض �آي دي« �أمر غري مت�قع، �إل �أن �لعديد من �مل�ستخدمني لحظ�� �أنه عند 
ف�سل �لكامري� �خللفية، تف�سل تقنية »في�ض �آي دي« �أي�ساً يف �لعمل ب�سكل �سحيح.

نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة �أوك�ل��ض غ� �جلديدة على �أبرز م�ساكل نظار�ت �ل��قع �لفرت��سي، �ملتمثلة يف عدم حاجتها لكمبي�تر �أو هاتف 

ذكي للغ��ض يف �لع��مل �لفرت��سية �ملثرية.
كل ما يحتاجه �مل�ستخدم يف �لبد�ية نقل �لبيانات �خلا�سة بات�سال �سبكة WLAN �لال�سلكية عن طريق تطبيق �لهاتف 

�لذكي لفرتة ق�سرية، بالإ�سافة �إىل ربط �جلهاز بح�ساب �أوك�ل��ض ب�سبكة في�ض ب�ك، وبعد ذلك ت�سل �لتطبيقات ومقاطع 
�لفيدي� و�ل�س�ر و�ملحت�يات �لأخرى �إىل نظارة �ل��قع �لفرت��سي.

وميكن للم�ستخدم، �لذي يرتدي نظارة طبية، ��ستعمال نظارة �أوك�ل��ض غ� من خالل ��ستعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�سطدم عد�سات �لنظارة مع عد�سات نظارة �ل��قع �لفرت��سي.

تعرف على »nubia-a« الهاتف الأول من نوعه يف العامل!
�أعلنت �رشكة »nubia« عن نيتها �إطالق هاتف 
من  �لأول  ه�  �ساعة،  �سكل  على  متكامل  ذكي 
بهيكل  �لهاتف  هذ�  و�سيزود  �لعامل  يف  ن�عه 
كال�ساعة،  �ملع�سم  على  �رتد�وؤه  ميكن  معدين 
باللم�ض،  تعمل  مرنة   »OLED »ب�سا�سة  مزود 

مقاومة للماء و�لغبار و�ل�سدمات.
لإجر�ء  ومايكروف�ن  بكامري�  �جلهاز  و�سياأتي 

لال�ستماع  �س�ت  ومكرب�ت  �لفيدي�،  مكاملات 
للدفع   »NFC« و�رشيحة  �مل��سيقى،  �إىل 
�لإلكرتونية  �لأجهزة  مع  و�لت�سال  �لإلكرتوين 
�لأخرى و�سيك�ن باإمكان »nubia-a« �لت�سال 
 ،Wi-Fi و�سبكات  �خلل�ية،  �ل�سبكات  مع 
�لذكية  و�له��تف  �لأجهزة  مع  �لبيانات  وتبادل 

عرب تقنية بل�ت�ث.



احلكومة   خمطط  �ضمن  تدخل  التي  العملية 
لتطهري العقار ال�ضناعي  من الدخالء على القطاع 
، حيث مت ا�ضرتجاع القطع  الأر�ضية اخلا�ضة ب15  
م�ضتثمر �ضناعي  فا�ضل  الذين ا�ضتفادو من قطع 
اأر�ضية �ضمن خمطط  الدولة الذي منح  50 قطعة 
العذارات  رغم  م�ضاريعهم  يج�ضدو   ومل  اأر�ضية  
املوجهة اإليهم ، ومن جهة اأخرى  وجهت املديرية 
اإعذارات  للميتفيدين من  العقار ال�ضناعي مبلكية 
يف  للم�ضاهمة  ر�ضوم   من  عليهم  ما  دفع  اجل  من 
بلعبا�س  �ضيدي  ولية  وتعرف  ، هذا  القطاع  تنمية 
منطقة  وحتوي  بامتيار  �ضناعية  ولية  النها  على 
هامة   مالية  مبالغ  الدولة  �رصفت  كربى  �ضناعية  
املا�ضية   ال�ضنوات  خالل  تاأهيلها  اإعادة  اأجل  من 
، وتعمل على احلاظ عليها وحمايتها من الدخالء 

جت�ضيد  دون  العقار  على  احل�ضول  حاولو  الذين  
م�ضاريع  يف اأطار البزن�ضة بالعقار ال�ضناعي الذي 

اأكد  مدير ال�ضناعة ان الرقابة الدائمة  مل�ضاحله 
مكنت من تطهري القطاع وحماربة الن�ضابني .

�سيدي بلعبا�س حممد بن ترار

املنطقة ال�سناعية ببلعبا�س

ا�صرتجاع 05 هكتارات من 15 م�صتثمر �صناعي  
اعذارات ل50 م�ستثمر لإمتام م�ساريعهم وت�سوية و�سعيتهم

ك�سف مدير  ال�سناعة واملناجم لولية �سيدي بلعبا�س ال�سيد حممد مباركي  اأن م�ساحله قد قامت با�سرتجاع 05 هكتارات من الوعاء العقاري ال�سناعي الذي 
ف�سل اأ�سحابه يف اأطالق م�ساريعهم ملدة فاقت ال03 �سنوات كاملة  مع توجيه  اإعذارات  مل�ستثمرين اآخرين تعرف م�ساريعهم تاأخريا يف الجناز.

حمكمة اجلنايات 
البتدائية

الدورة اجلنائية 
القادمة بورقلة

.    181 ق�سية  جمدولة 
�ضتنظر حمكمة اجلنايات ملجل�س ق�ضاء 
ورقلة يف 181 ق�ضية جنائية جمدولة يف 
ملحكمة  الأوىل  العادية  الدورة  اإطار 
افتتاحها  املقرر  البتدائية  اجلنايات 
ا�ضتفيد  كما   ، اجلاري  فرباير   25 يوم 
الق�ضائية  الهيئة  الثالثاء من ذات  اأم�س 
هذه  جل�ضات  �ضمن  يتم  اأن  يرتقب  و 
الدورة الف�ضل يف ق�ضايا جنائية متنوعة 
تتعلق خا�ضة بال�رصقة و تكوين جمعيات 
و  املزور  وا�ضتعمال  التزوير  و  اأ�رصار 
حمل اأ�ضلحة نارية و ذخرية دون رخ�ضة 
من ال�ضلطة املوؤهلة ، وفق ذات امل�ضدر 
نقل  تخ�س  اأخرى  ق�ضايا  اأدرجت  كما 
يف  الإنخراط  و  املخدرات  ا�ضترياد  و 
و  العمدي  القتل  و  اإرهابية  جماعات 
ال�رصب و اجلرح العمديني والإختطاف 
تهريب  و  الغري  مللك  العمدي  احلرق  و 
املخل  الفعل  ارتكاب  و  املهاجرين 
ومن  ذاته  امل�ضدر  ي�ضيف  باحلياء، 
الدورة  هذه  اأ�ضغال  تتوا�ضل  اأن  املقرر 
اجلنائية التي �ضيمثل فيها اأكرث من 400 
�ضخ�ضا اإىل غاية يوم 28 اأفريل القادم .

امل�سيلة 

انطالق حملة النظافة الوا�صعة ببلدية برهوم

م�صاهل ي�صتقبل املبعوث اخلا�س للرئي�س املوريتاين  

بعد ف�سله يف غزة

ا�صتقالة قائد عملية اقتحام القطاع

اأمن العا�سمة

ا�صرتجاع �صيارة م�صروقة يف زمن قيا�صي
اآلية ات�صال ع�صبي غام�صة يف الدماغ

امل�ضيلة  ولية  وايل  لتعليمات  تطبيقا 
ب�رصورة  البلديات  لروؤ�ضاء  واملوجهة 
احياء  عرب  للنظافة  بحمالت  القيام 
برهوم  ببلدية  اأم�س  انطلقت  املدن 
عليها  ا�رصف  والتي  النظافة  حملة 
بلدية برهوم »عي�ضي مرزوقي »  رئي�س 
خ�ض�ضت  حيث  الدائرة  رئي�س  بح�ضور 

لها جميع الإمكانيات املادية والب�رصية 
الق�ضاء على  اأجل  بلدية من  من طرف 
ت�ضهد  التي  بالبلدية  ال�ضوداء  النقاط 
القمامة  انت�ضار  نتيجة  مزرية  اأو�ضاعا 
اإىل  خالله  من  تهدف  الأحياء  بجميع 
يف  للمواطن  البيئي  امل�ضتوى  حت�ضني 
تنظيف  اإىل  املحيط  تطهري  جمال 

ل  تعاين  التي  و�ضوارع  اأحياء  خمتلف 
تراكم  من  املا�ضية  ال�ضهر  منذ  �ضيما 
اإىل  اأدت  التي  القادورات  و  الو�ضاخ 
ومفرغات ع�ضوائية  �ضوداء  نقاط  بروز 
تنبعث منها روائح كريهة كما تهدف اإىل 
ا�ضتعادة بلدية برهوم للقب الذي تعرف 
ت�ضبح  حتى  احل�ضارة«  »برهوم  اأي  به 

من  امل�ضيلة  لولية  احلقيقية  الواجهة 
حيث جمال و نظافة املحيط ل�ضتقبال 
التطوعية  احلملة  وعرفت  الزوار 
الذين  لدى املواطنني  كبريا  ا�ضتح�ضانا 
بها  تكفلت  التي  العملية  يف  �ضاركوا 

م�ضالح البلدية .
عبدالبا�سط بديار

عبد  اخلارجية،  ال�ضوؤون  وزير  ا�ضتقبل 
القادر م�ضاهل، اأم�س الثالثاء باجلزائر، 
الثقافة  وزير  حمم،  ولد  حممد  �ضيدي 
مع  العالقات  و  التقليدية  ال�ضناعة  و 

لرئي�س  اخلا�س  املبعوث  الربملان، 
و  املوريتانية  ال�ضالمية  اجلمهورية 
الثنائية  العالقات  حول  اللقاء  متحور 
املتميزة ب »ديناميكية متزايدة« يف اإطار 

الت�ضاور املنتظم بني امل�ضوؤولني بالبلدين 
انتعا�ضا«  تعرف  التي  التبادلت   « ،و 
لرئي�س  املتبادلة  الإرادة  بذلك  جم�ضدة 
و  بوتفليقة  العزيز  عبد  اجلمهورية، 

نظريه املوريتاين حممد ولد عبد العزيز، 
رئي�س اجلمهورية الإ�ضالمية املوريتانية 
للعالقات  المتياز«  »طابع  اإ�ضفاء  يف 

اجلزائرية-املوريتانية .

اخلا�ضة  الأركان  هيئة  دائرة  قائد  قدم 
متكال«  »�ضيريت  ال�ضهيوين  اجلي�س  يف 
الت�ضلل  عملية  خلفية  على  ا�ضتقالته 
�رصقي  خا�ضة  اإ�رصائيلية  لوحدة  الفا�ضلة 
املا�ضي،  نوفمرب   11 يف  غزة  قطاع 
اإن  اأحرونوت«،  »يديعوت  �ضحيفة  وقالت 

يك�ضف  مل  الذي  متكال«  »�ضيريت  قائد 
الع�ضكرية،  خدمته  اإنهاء  قرر  ا�ضمه  عن 
لـ«�ضيريت  قائد  اأول  اأنه  اإىل  م�ضرية 
واأ�ضافت  عاما،   23 منذ  ي�ضتقيل  متكال« 
املذكور  الع�ضكري  القائد  اأن  ال�ضحيفة 
عليها  اأ�رصف  لف�ضل عملية  ا�ضتقالته  قرر 

مدنيني،  ب�ضفة  اإ�رصائيلية  قوات  لت�ضلل 
واأ�ضيب  مقدم  برتبة  �ضابط  فيها  وقتل 
نائبه، بعملية اأطلقت عليها كتائب الق�ضام 
هيئة  قائد  اأن  اإىل  ال�ضيف«واأ�ضارت  »حد 
اإىل  ال�ضتقالة، لفتة  �ضادق على  الأركان 
وكانت  �ضهرين،  بعد  �ضيبداأ  �رصيانها  اأن 

اإ�رصائيل قد اأعلنت اأن العملية التي جرت 
يف 11 نوفمرب كانت تهدف جلمع معلومات 
جرى  املتخفني  اجلنود  لكن  ا�ضتخبارية، 
غزة،  جنوبي  يون�س  خان  قرب  ر�ضدهم 
وح�ضل بعدها تبادل لإطالق النار اأدى اإىل 

مقتل ال�ضابط املذكور و7 فل�ضطينيني.

زمن  يف  اجلزائر  ولية  اأمن  م�ضالح  ا�ضرتجعت 
توّقف  حالة  يف  �رصقت  �ضياحية  �ضيارة  قيا�ضي، 
بعد  توقيفهما  مّت  فيهما  م�ضتبه  �ضخ�ضني  قبل  من 
عمليات بحث وحتّري �رصيع ومو�ّضع. ق�ضّية احلال 
باملرجة  ال�ضابع  احل�رصي  الأمن  م�ضالح  عاجلتها 
لرباقي  الإدارية  املقاطعة  اأمن  مل�ضالح  التابعة 
وذلك على اإثر تقّدم مواطن اىل ذات املقر، لرت�ضيم 
كانت  والتي  لل�رصقة  �ضيارته  تعّر�س  �ضكوى مفادها 
اإثر  على  الخت�ضا�س،  قطاع  اأحياء  باأحد  مركونة 
حترّياتها  ال�رصطة  عنا�رص  با�رصت  ال�ضكوى،  هذه 
حيث  عليها،  ل  املتح�ضّ املعطيات  لبع�س  ا�ضتنادا 
مّت ر�ضد ال�ضيارة امل�رصوقة بحي امل�ضاحلة الوطنية 
مّت  البي�ضاء،  للدار  الإدارية  املقاطعة  لأمن  التابع 

توقيف  مع  املراقبة،  نقاط  باأحد  ا�ضرتجاعها 
�ضخ�ضني )02( م�ضتبه فيهما كانا على منت املركبة.

عرث باحثون يدر�ضون الدماغ على �ضكل غام�س مل يكن 
املجتمع  اأذهل  الب�رصي،  الت�ضال  يف  قبل  من  معروفا 
الكربى،  العلمية  الخرتاقات  من  الرغم  وعلى  العلمي 
وجد  حيث  كبري،  حد  اإىل  لغزا  يزال  ما  الدماغ  اأن  اإل 
فريق جامعة كي�س وي�ضرتن ريزيرف، �ضكال جمهول من 
الت�ضالت الع�ضبية التي تنت�رص ذاتيا عرب اأن�ضجة املخ، 
واحد  الع�ضبونات يف جزء  من  ل�ضلكيا  تقفز  اأن  وميكن 
اآخر، حتى لو مت قطعها جراحيا.  اإىل  من ن�ضيج الدماغ 
حول  اجلديدة  الأفكار  بع�س  الكت�ضاف  هذا  ويقدم 
بع�ضها  مع  الع�ضبونات  بها  »تتحدث«  قد  التي  الطريقة 
البع�س، عرب عملية غام�ضة ل عالقة لها باآليات مفهومة 
تقاطع  و�ضالت  اأو  مت�ضابك  حركة  ناقل  مثل  تقليديا 
الفجوات واأثناء النوم، تر�ضل الق�رصة املخية وقرن اآمون 
يف الدماغ، موجات ع�ضبية غام�ضة، ولحظ الباحثون يف 
وبطيئا يف  امل�ضتوى  دوريا منخف�س  ن�ضاطا  �ضابق  وقت 
اأدمغة الفئران مقطوعة الراأ�س، من خالل درا�ضة �رصائح 

من احل�ضني اخلا�س باأدمغتهم.
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مدينة وهران

ا�صتالم ال�صاطئ 
 اال�صطناعي 
هذا ال�صيف 

�ضيتم ا�ضتالم ال�ضاطئ ال�ضطناعي 
اجلاري اجنازه مبنطقة »اجلوالق« 
بالواجهة ال�رصقية ملدينة وهران 

خالل ال�ضائفة املقبلة، ح�ضبما 
علم من م�ضالح الولية.

وقد بلغت ن�ضبة تقدم اأ�ضغال هذا 
امل�رصوع ال�ضياحي والرتفيهي الأول 

من نوعه باجلهة الغربية للوطن 
الذي تتكفل بتج�ضيده موؤ�ض�ضة تركية 

)ماكيول( 80 باملائة على اأن يدخل حيز 
ال�ضتغالل ويكون مفتوحا للم�ضطافني 

والزوار خالل مو�ضم ال�ضطياف القادم 
ويتميز هذا ال�ضاطئ الذي خ�ض�س له 

جزء من ميزانية الولية يقدر ب 30 
مليون دج لجناز امل�ضاحات اخل�رصاء 

مبوا�ضفات عاملية ،وحديثة بعد تهيئته 
بعديد املرافق واملن�ضاآت للراحة 
والرتفيه وال�ضتمتاع بزرقة البحر 

واملناظر الطبيعية اجلميلة لعا�ضمة 
الغرب اجلزائري وياأتي هذا امل�رصوع 

تكملة للطريق الجتنابي باجتاه امليناء 
على م�ضافة 9 كلم من اأ�ضل 24 كلم 

مببلغ مايل يقدر ب 33 مليار دج والذي 
من �ضاأنه امل�ضاهمة يف فك اخلناق 
على مدينة وهران، كما اأ�ضري اإليه.

عرب اخلدمة احل�سرية 
 »SEAAL Mobile« اجلديدة

تابعوا ا�صتهالككم 
للمياه على هاتفكم 
النقال خط اأوريدو

SEAAL- Ooredoo�رصاكة
موا�ضلة مبادراتها الرامية اىل ت�ضهيل احلياة 

اليومية للمواطن، تُطلقOoredoo بال�رصاكة 
مع موؤ�ض�ضة املياه وال�رصف ال�ضحي للجزائر 

العا�ضمة )SEAAL(،خدمتها احل�رصية 
واملبتكرة اجلديدة SEAAL Mobileالتي 

ت�ضمح للزبون مبراقبة ح�ضابه على هاتفه 
النقال من خطهOoredoo. ، تُتيح خدمة

 OoredooلزبائنSEAAL Mobile
لولياتي اجلزائرالعا�ضمة وتيبازة،اإمكانية 

الطالع على ر�ضيدهم الآين، و اآخر 
فاتورتهم و كذا ا�ضتهالكاتهم ال�ضابقة.  كما 

مُتّكن هذه اخلدمة اجلديدة الزبائن من 
ا�ضتقبال،عند الطلب،اإ�ضعارات عرب ر�ضائل 

ن�ضية �ضخ�ضية،ب�ضاأن الزيادات املحتملة 
يف ال�ضتهالك اأو تغيري العداد اأو عدم 

ال�ضتهالك يف حالة غياب ملدة طويلة لتجنب 
 SEAAL الفوترة امُلقّدرة. للولوج خلدمة

Mobile،املوجهة للخوا�س واملحرتفني،ما 
على الزبون �ضوى ت�ضكيل الرمز# 1594*على 

هاتفه وهذا مقابل 10 دج فقط لكل دخول، من 
Ooredooخالل هذه اخلدمة اجلديدة،توؤكد

رغبتهايف ت�ضهيل احلياة اليومية لزبائنها بتقدمي 
حلول عملية ومكيفة لحتياجاتهم.

300 األف م�صتفيد 
من الزكاة

حدد البيان اخلا�س بال�ضيا�ضة العامة للحكومة، 
اأن ال�ضندوق الوطني �ضنة 2017، �ضجل اأكرب مبلغ 

جناه من اأموال الزكاة وبلغ عدد امل�ضتفيدين 
منها حوايل 300.000 م�ضتفيد.

 الزوابع الرملية حتا�صر 
8 واليات جنوبية

�رصبت الزوابع الرملية 8 وليات جنوبية 
جعلتها حتت احل�ضار، اإىل غاية فجر 

اليوم، وهو ما حا�رص ال�ضكان، مع بداية 
مو�ضم الزوابع التي يتو�ضع نطاقها خالل 
ف�ضل الربيع لتغطي الأجواء ال�ضحراوية 

برمال كثيفة بني الفينة والأخرى.
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