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عبد  وال�صحفي  الكاتب  ا�صتذكر 
الع�صكري  عمار  بوباكري  العزيز 
 22 لـ  امل�صادفة  مولده  ذكرى  يف 
اإىل  بال�صورة  عائدا   ،194 جانفي 
نقل  حيث  القاملة«،  عليكم  »اآووو 

ما رواه له املخرج عنها:
املخرج  �صديقي  يل  »روى 
 - اهلل  رحمه   - الع�صكرّي  عّمار 
»دورّية  امللحمّي  الفيلم  �صاحب 
املدوّية  ب�صيحته  ال�رشق«  نحو 
ق�صة  قاملة«  من  عليكم  »اآاآاآاآاآووو 
وملّخ�صها  عميقة.  داللة  حتمل 
يف  كان  حني  الع�صكرّي  عّمار  اأّن 
م�صاهد  لت�صوير  يح�رّش  الفيتنام 

ِالتم�س  اللوت�س«  من فيلمه »زهرة 
اجلرنال  لقاء  الفيتناميني  من 
جياب، فقيل له: »اإّنه مري�س، وال 
ي�صتقبل اأحدا، واإذا اأردت اأن تبلّغه 
�صيئا ما ف�صنقوم نحن بذلك.« لكن 
اأ�رّش  الع�صكرّي، املعروف بعناده، 

على لقاء جياب، و�رشح للفيتناميني 
ف�صل اجلرنال على اجلزائريني يف 
معركة ديان بيان فو، واأّنه يريد اأن 
يقّدم له ِامتنان اجلزائريني له على 
على  له  و�صكرهم  وعيهم،  اإيقاظ 
الكلمة التي قالها يف اجلزائر، وما 

»االإمربيالّية  يذكرها:  اجلميع  زال 
الفيتناميون  �رشح  غبّي.«  تلميذ 
رغبته.  تلبّية  ِا�صتحالة  للع�صكرّي 
فتفّطن الع�صكرّي لفكرة ال تخطر 
له  »قّدموا  لهم:  وقال  بال  على 
موقفه!«  و�صرنى  �صفري،  جواز 
الع�صكرّي  د�ّس  اجلواز  و�صط  ويف 
ُقّدم  فلّما  كمجاهد.  بطاقته 
بنف�صه  طلب  جلياب،  اجلواز 

ِا�صتقبال الع�صكرّي املجاهد!
يف  حلمه  يحقق  ومل  عمار  تويف 
فرانتز  عن  االأول  فيلمني.  اإخراج 

فانون، والثاين عن جياب.

ما قاله املرحوم عمار الع�سكري لبوباكري 

خبر في 
صورة

مترنا�ست

اإرهابيان ي�سلمان نف�سيهما بتمرنا�ست

الرت�سح للرئا�سيات يتحول 
لتبذير للمال العام

�صحب  على  االإقبال  حجم  ميالط  احلفيظ  عبد  القانون  اأ�صتاذ  ا�صتنكر 
ا�صتمارات الرت�صح للرئا�صيات، خا�صة اأن اأغلبهم بطالون وبدون اأي م�صتوى 
ا�صتمارة  ل�صحب  الداخلية  وزارة  على  يوميا  يتوافدون   : قائال  تعليمي، 
الرت�صح لالنتخابات الرئا�صية!!! ليخرج كل واحد منهم يخرج وهو حممل 

بقناطري من اال�صتمارات !!!اإال يعترب هذا العبث تبديدا للمال العام ..

الأمن الوطني يح�س�س من 
خماطر التحر�س الرقمي

اليوم  يف  الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  من  اإطارات  �صارك 
التح�صي�صي الذي نظم باملدر�صة العليا اجلزائرية لالأعمال، حول 
خمت�صني،  وباحثني  اأ�صاتذة  بح�صور  الرقمي،  التحر�س  خماطر 
مدونني ونا�صطني عرب مواقع التوا�صل االإجتماعي، باالإ�صافة اإىل 

طلبة املدر�صة.  
 ممثلو االأمن الوطني املخت�صون يف حماربة اجلرائم املعلوماتية، 
مكافحة  يف  الوطني  لالأمن  العامة  املديرية  جتربة  اإ�صتعر�صوا 
اجلرائم املعلوماتية، مربزين يف مداخالتهم اجلهود املبذولة من 
طرف املديرية العامة لالأمن الوطني يف ال�صقني، الوقائي بتنظيم 
ا�صتحداث   طريق  عن  العملياتي  و  وتوعوية  حت�صي�صية  حمالت 
والية،  اأمن   48 م�صتوى  على  املعلوماتية  اجلرائم  مكافحة  فرق 
اأين مت عر�س وتقدمي اإح�صائيات عن الق�صايا التي مت معاجلتها 

من طرف ذات امل�صالح.   

االإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
اجلي�س  قوات  جهود  وبف�صل 
اإرهابيان  الوطني ال�صعبي، �ّصلم 
اأم�س  يوم  نف�صيهما،   )02(
لل�صلطات   ،2019 جانفي   22
بالناحية  بتمرنا�صت  الع�صكرية 
ويتعلق  ال�صاد�صة،  الع�صكرية 
»�صمنما�س  بامل�صمى  االأمر 
املدعو«الزرقاوي«،  مهما« 
املدعو«اأبو  ح�صيني«  و«مو�صى 
التحقا  واللذين  الكرمي«،  عبد 
على  االإرهابية  باجلماعات 

التوايل �صنة 2009 و�صنة 2015. 
االإرهابيان كان بحوزتهما:

- قاذف �صاروخي )01( من نوع 
،7-RPG

عيار  ثقيل   )01( ر�صا�س    -
)14.5( ملم،

من   )01( ر�صا�س  م�صد�س   -
 )03( وثالثة  كال�صنيكوف  نوع 

خمازن ذخرية مملوءة،
اإطالق  وح�صوة   )01( قذيفة   -
ال�صاروخي  بالقاذف  خا�صة 

،7-RPG

من  كمية  اإىل  باالإ�صافة   -
بــ)13160( طلقة  الذخرية تقدر 

من خمتلف العيارات.
امليدانية  النتائج  هذه  تاأتي 
ملختلف وحدات اجلي�س الوطني 
اليقظة  مدى  لتوؤكد  ال�صعبي 
ال�صديد  واحلر�س  الدائمة 
املرابطة  امل�صلحة  لقواتنا 
على  احلفاظ  يف  احلدود  على 
واإحباط  الوطني  ترابنا  �صالمة 
باأمن  للم�صا�س  حماولة  اأية 

وا�صتقرار البالد. 

الدرك الوطني 

تفكيك ع�سابتني وحجز 77 قنطار من النحا�س والأملنيوم 
الوطني  الدرك  م�صالح  تـمكنت 
تفكيك  من  العا�صمة  باجلزائر 
�صبكتني اإجراميتني �صمن عمليتني 
متفرقتني مت اال�صتيالء من خاللها 
من  قنطار   77 يناهز  ما  على 
النحا�س  النحا�صية ومادة  الكوابل 
طريق  عن  االأملنيوم  معدن  و 
عمومية،  موؤ�ص�صات  ا�صتهداف 

ح�صبما جاء اليوم الثالثاء يف بيان 
للدرك  االإقليمية  املجموعة  عن 

الوطني باجلزائـر.
العملية  اأن  البيان  اأو�صح  و 
عنا�رش  قبل  من  نفذت  االأوىل 
الطرقات  الأمن  االإقليمية  ال�رشية 
من  متكنوا  الذين  و   ، باجلزائر 
مـخت�صة  اإجرامية  �صبكة  تفكيك 

مع  النحا�صية  الكوابل  �رشقة  يف 
حجز كمية معتربة من هذه املادة 
قدرت بـ 05 قناطري مع توقيف 03 

متهمني.
االإقليمية  الفرقة  تـمكنت  فيما 
التابعة  بالراي�س  الوطني  للدرك 
عملية  يف  لرباقي  الدرك  لكتيبة 
ثانية من االإطاحة ب�صبكة اإجرامية 

مادة  تهريب  يف  خمت�صة  اأخرى 
اأين  االألـمنيوم  ومعدن  النحا�س 
مت حجز كمية معتربة تقدر بنحو 
النحا�س،  معدن  من  قنطار   68
و   ، االأملنيوم  معدن  اإىل  اإ�صافة 
بحي  كائن  م�صتودع  بداخل  هذا 
�صيدي مو�صى )بلدية براقي ( ، مع 

توقيف اجلناة .

ال�صهيوين  الكيان  رئي�س  عقد 
االأربعاء  اأم�س  ريفلني  روؤوفني 
لقاء يف باري�س ح�رشه م�صلمون 
فرن�صيون، وذلك يف اإطار زيارة 
بدعوة  فرن�صا  اإىل  بها  يقوم 
اإميانويل  الفرن�صي  نظريه  من 
ماكرون، وح�صب و�صائل اإعالم 
املدعوين  بني  كان  فاإنه   ،

اإمام  ريفلني  مع  لالجتماع 
بلدة دران�صي ب�صواحي باري�س 
فرن�صا  اأئمة  منتدى  ورئي�س 
ومفتي  ال�صلغومي،  ح�صن 
حممد  علي  مار�صيليا  مدينة 
غ�صاما  كمدو  وال�صيخ  قا�صم، 
اإمام جامع باري�س وغريهم من 

ال�صخ�صيات.

فرن�سا

رئي�س الكيان ال�سهيوين 
يجتمع مبمثلني عن امل�سلمني 

مع  موعد   على  الرابع    للفن  العا�صق  اجلزائري   اجلمهور  �صيكون   
م�رشحية » ناتان احلكيم«  التي �صتعر�س  يومي 14 و15 فيفري املقبل 
الأول مرة باجلزائر على ركح امل�رشح الوطني اجلزائري حمي الدين 
ب�صطارزي  باجلزائر العا�صمة وعليه فهذا العمل امل�رشحي  مقتب�س  
كازمرك   وبرتران  األي�س  اإخراج  ومن   « لي�صينغ  االأملاين«  الكاتب  عن 
والتي جت�صد   « �صالم  معا يف  »العي�س   تكري�صا   ملبادرة  هذا  وياأتي 
والكاثوليكي  امل�صلم  املجتمعني    قبل  من  املتبنى  ال�صالم  م�رشوع  

مبدينة »ا�صرت« الفرن�صية.

تكري�سا ملبادرة »العي�س معا يف �سالم »

عر�س  م�سرحية »ناتان 
احلكيم« باجلزائر



دربال يرف�ض الرد على انتقادات املعار�ضة للهيئة

�ستتم معاقبة من ثبتث فيهم تهمة 
�سراء التوقيعات

رف�ض رئي�ض الهيئة العليا ملراقبة االنتخابات عبد الوهاب دربال الرد على االنتقادات التي وجهت للهيئة حول 
عدم قدرتها على تنظيم االنتخابات، مكتفيا بالقول باأن كل �ضخ�ض �ضيا�ضي له احلق يف ابداء راأيه يف اإطار 
االحرتام والقانون، معرتفا بوجود فجوات وفراغات يف االإجراءات القانونية االنتخابية، موؤكدا اأنه �ضيتم 

معاجلتها وتنظيمها يف القريب العاجل ل�ضمان �ضري ح�ضن النتخابات 18 اأفريل 2019.

اإميان لوا�ض

العليا  الهيئة  رئي�س  اإعترب 
االنتخابات  ملراقبة  امل�ستقلة 
االأم�س  دربال  الوهاب  عبد 
افتتاح  على  اإ�رشافه  خالل 
الهيئة  جمل�س  اجتماع  فعاليات 
االنتخابات  ملراقبة  العليا 
يف  الراغبني  عدد  ارتفاع  اأن 
اأفريل   18 لرئا�سيات  الرت�سح 
اأمرا عاديا، لكون القانون ي�سمح 
لكون مواطن الرت�سح مهما كانت 
�سفته ال�سخ�سية، كا�سفا باأن يف 
التح�سري  ن�سبة  اأن  ك�سف  حني 
ن�سبة  بلغت  لال�ستحقاق املقبل 
التكوين  ب�سبب  جدا،  عالية 

املكثف ال�سنة الفارطة.
باأنه  دربال  الوهاب  عبد  و�سدد 
االأ�سخا�س  كل  معاقبة  �سيتم 
�رشاء  تهمة  فيهم  ثبتت  الذين 
ال  باأنه  مو�سحا  التوقيعات، 
اإ�ساعات،  على  نركز  اأن  ميكن 
فعلنا  مثلما  االأدلة  ننتظر  لهذا 
حيث  املا�سية،  الت�رشيعات  يف 
مت معاقبة االأ�سخا�س املتهمني 

بهذه التهمة بعد اإثبات تهمتهم
مراقبني  ح�سور  وبخ�سو�س 
ملراقبة  للجزائر  دوليني 
املتحدث  اأو�سخ  االنتخابات، 
اأن  يعترب  ال  ح�سورهم 
اأن  موؤكدا  مزورة،  االنتخابات 

وجودهم �سيزيد من �سفافيتها، 
ال  �ستكون  االنتقادات  اأن  رغم 

حمالة،
 وجدد دربال، اعرتافه بوجود، 
فجوات وفراغات يف االإجراءات 
اإىل  داعيا  االنتخابية،  القانونية 
القريب  وتنظيمها يف  معاجلتها 
ح�سن  �سري  ل�سمان  العاجل 
موؤكدا  اأفريل،   18 النتخابات 
اأن املواعيد االنتخابية ال�سابقة 
من  كثري  ا�ستب�سار  اأظهرت 

اأطراف العملية االنتخابية لوجود 
الهيئة، وا�رشافها الرقابي، رغم 
وجود بع�س الفراغات القانونية 
الواجب تغطيتها يف الرئا�سيات 
طارئ،  الأي  تفاديا  املقبلة 
املتحدث  طالب  باملقابل 
الت�ساركي،  اجلماعي  بالعمل 
االنتخابي  العمل  ثقافة  لن�رش 
النا�س يف  م�سالح  على  وماٱالته 

�سوؤون حياتهم العامة
رئي�س  ذكر  ال�سدد،  ذات  ويف 

ملراقبة  امل�ستقلة  العليا  الهيئة 
االنتخابات، بتلقي الهيئة العديد 
املنا�سبات  خالل  ال�سكاوى  من 
ب�سبب  الفارطة،  االنتخابية 
عدم ح�سول اأي من امل�ساركني 
املطلقة  االأغلبية  على  فيها 
مع  اأ�سواتهم،  عن  املعربين 
التي  االكراهات  من  تظلمهم 
نتائج  على  ح�سولهم  اأعاقت 
اأف�سل لت�سكيالتهم امل�ساركة يف 

االنتخابات.
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وزير الداخلية نور الدين بدوي

اجلزائر تنتظرها رهانات اأخرى 
بعد 18 اأفريل

ك�سف وزير العدل حافظ االأختام 
الطيب لوح اأنه �سيتم تعيني 1541 
قا�سيا لرئا�سة اللجان االنتخابية 
اأ�سليا  قا�سيا  و288  البلدية، 
وم�ستخلفا يف اللجان االنتخابية 
يف  ق�ساة  �ستة  وتعيني  الوالئية، 
للمقيمني  االنتخابية  اللجنة 
النتائج  اإح�ساء  بهدف  باخلارج، 
مكاتب  يف  عليها  املح�سل 
البلدية  م�ستوى  على  الت�سويت 
ر�سمية  حما�رش  يف  وت�سجيلها 
املوؤهلني  املمثلني  ومتكني 
قانونا للمرت�سحني والهيئة العليا 
االنتخابات  ملراقبة  امل�ستقلة 

بن�سخة منها.
خالل  االأم�س  لوح  الطيب  واأفاد 
العادية  الدورة  خالل  له  كلمة 
ملراقبة  امل�ستقلة  العليا  للهيئة 
بفندق  اليوم،  االنتخابات، 
اأنه  العا�سمة   يف  االأورا�سي 
�سيتم تعيني 1541 قا�سيا لرئا�سة 
التي  البلدية  االنتخابية  اللجان 
يعينه  رئي�سي  قا�س  من  ت�سكل 

املخت�س  الق�سائي  املجل�س 
رئي�س  نائب  وبع�سوية  اإقليميا 
بني  من  اثنني  وم�ساعدين 
الوايل  يعينهم  البلدية  ناخبي 
قا�سيا   288 تعيني  مع  للقيام 
اللجان  يف  وم�ستخلفا  اأ�سليا 
جتتمع  التي  الوالئية  االنتخابية 
الق�سائية  املجال�س  مبقرات 
النتائج  وجتميع  وتركيز  ملعاينة 
اللجان  من  واملر�سلة  امل�سجلة 
يجب  التي  البلدية  االنتخابية 

�ساعة   72 اأ�سغالها  تنتهي  اأن 
على  االقرتاع  الختتام  املوالية 
االأكرث وتودع حما�رشها فورا يف 
�سبط  اأمانة  لدى  خمتوم  ظرف 

املجل�س الد�ستوري.
واعترب وزير العدل اأن  ا�ستدعاء 
رئي�س اجلمهورية للهيئة الناخبة 
الطبقة  اإىل  �رشيحة  دعوة 
املجتمع  اأبناء  واىل  ال�سيا�سية 
بالق�سايا  العناية  اجل  من  كافة 
اأعمق  ب�سكل  اجلادة وامل�ساهمة 

يف بناء الدميقراطية �سمن اإطار 
�سياق  ويف  الوطنية،  اخل�سو�سية 
يف  االأول  امل�سوؤول  اأكد  مت�سل، 
القطاع اأن   الهيئة العليا ملراقبة 
االنتخابات هي من ابرز االليات 
الد�ستورية التي يعول عليها بحكم 
ا�ستقالليتها و�سالحياتها ونوعية 
تركيبها الب�رشية يف �سمان نزاهة 
االنتخابية  املواعيد  م�سداقية 
ال�سيا�سي  البناء  يف  وامل�ساهمة 

والدميقراطي املوؤ�س�ساتي.
�رشورة  على  الوزير  و�سدد 
ال�سفافية  من  املزيد  �سمان 
عملية  كل  يف  واحلياد  والنزاهة 
ال�سياق  يف  موؤكدا  ا�ستحقاقية، 
الق�سائية  ال�سلطة  اأن  ذاته 
ملراقبة  العليا  الهيئة  �ستدعم 
الد�ستور  اإطار  يف  االنتخابات 
ل�سمان  و�سالحياتها  والقانون 
ال�سري احل�سن ملمار�سة مهام يف 

ا�ستحقاقات افريل املقبل.

اإميان لوا�ض

وزير العدل الطيب لوح يك�ضف:

1835 قا�سيا ملعاينة الإ�ستحقاق الرئا�سي املقبل

الداخلية واجلماعات  اأكد وزير 
نور  العمرانية  والتهيئة  املحلية 
الدين بدوي اأن  ا�ستدعاء رئي�س 
اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة 
للهيئة الناخبة يف موعدها  اأكرب 
ظل  يف  تنعم  البالد  بان  دليل  
ودولة   د�ستورية  دميقراطية 
مبواعيدها  التزامها  حترتم 
باأن  م�سددا   ، االنتخابية 
الرئا�سية  لالنتخابات  التح�سري 
احليطة  توجب  املقبلة، 
اجلزائر  اأن  و  �سيما  واحلذر، 
بعد  عديدة  رهانات  تنتظرها 

هذه اال�ستحقاقات.
كلمة  يف  االأم�س  بدوي  �سدد  و 
األقاها مبنا�سبة اجتماع جمل�س 
ملراقبة  امل�ستقلة  العليا  الهيئة 
اأن  يجب  اأنه  على  االنتخابات 
املقبلة  االنتخابات  تكون  
مذكرا   ، دميقراطيا  عر�سا 
العمليات  باأن  ذات  الوقت  يف 
االنتخابية ال�سابقة طالتها دائما 
وخمططات  الت�سكيك  موجات 

الت�سوي�س.
م�ساحله  اأن  بدوي   اأ�سار  و 
مع  و�ساق  قدم  على  �ستعمل 
امل�ستقلة  العليا  الهيئة  م�سالح 
ق�سد  االنتخابات  ملراقبة 
اإجناح املوعد االنتخابي املقبل 
وجعله جناحا اأخر من جناحات 
:"اإن  قائال    ، الدميقراطية 
برهانات  وعي  كلها  ال�سلطات 
املرحلة وما تقت�سيه من حيطة 
من  املواطنني  متكني  اأجل  من 

اأداء واجبهم االنتخابي ب�سالم"
ودعا وزير الداخلية واجلماعات 
نور  العمرانية  والتهيئة  املحلية 
املواطنني  كافة  بدوي  الدين 
يف  االنتخابي  واجبهم  الأداء 
كنف الهدوء-، مفيدا  اأن دائرته 
التح�سري  يف  �رشعت  الوزارية 
من  ومت�سارعة  حثيثة  بوترية 
املراجعة  يف  ال�رشوع  اأجل 
االنتخابية،  للقوائم  اال�ستثنائية 
وهي العملية التي تعمل الوزارة 
حيث  حت�سينها  على  الو�سية 
نبا�رش  :"اإننا  قائال  ا�ستطرد 
اأن  يف  اأمل  وكلنا  العملية  هاته 
الرئا�سية  االنتخابات  تكون 
املقبلة عر�سا اأخر من اأعرا�س 
لتجديد  موعدا  الدميقراطية، 
من  �سحى  من  كل  مع  العهد 
حرة  البالد  هذه  تقوم  اأن  اأجل 
قراراتها  يف  �سيدة  م�ستقلة 
بدوي  �سدد  و  وموؤ�س�ساتها"   
تعليمات  اأعطينا   :" لقد  قائال 
والة  لكل  وجهها  �سارمة 
املنتدبية  والوالة  اجلمهورية 
درجات  اعلى  حتري  اأجل  من 
الهيئة  مداومات  مع  التن�سيق 
على امل�ستوى املحلي وحر�ست 
مع  من�سقني  تعيني  مت  اأن  على 
الوطني  امل�ستوى  على  الهيئة 
يعرت�س  قد  عائق  اأي  لتجاوز 
الهيئة العليا ملراقبة االنتخابات 
�سواء على امل�ستوى املركزي اأو 

املحلي ".
اإميان لوا�ض 

العا�سمة  ق�ساء  جمل�س  اأطلق 
عدالن  ال�سحفي  �رشاح  اأم�س 
جل�سة  خالل  ذلك  و   ، مالح 
ال�سادر  احلكم  يف  ا�ستئناف 
القا�سي  و  باينام  حمكمة  عن 
بعام  مالح  ال�سحفي  ب�سجن 

حب�س نافذ.
القا�سي  اأم�س  اأ�سدر  وقد 
عمراين عبد النور رئي�س اجلل�سة 
50حمامي  من  اأزيد  بح�سور  و 
من هيئة الدفاع حكما بتخفيف 
ال�سادرة  حب�س  عام  عقوبة 
6اأ�سهر  اإىل  باينام  حمكمة  عن 
موقوفة النفاذ ، وبالتايل اإطالق 
�رشاح ال�سحفي عدالن مالح ، 
معه  االآخرين  املتهمني  رفقة 
نقرو�س ، و لعجال عبد العزيز 
اإطالق  مت  االآخران  هما  الذي 
عليهما  احلكم  بعد  �رشاحهما 

ب4اأ�سهر موقوفة النفاذ.
التي  اجلل�سة  ا�ستمرت  وقد 
من  اأزيد  ح�رشها  قلنا  كما 
50حمامي ومن اأبرزهم ، بداية 
غاية  اىل  �سباحا  العا�رشة  من 
دقيقة  ع�رشين  اال  التا�سعة 

عمراين  القا�سي  لينطق   ،
باإطالق �رشاح املتهمني الثالثة  
وقد عرفت اجلل�سة العديد من 
االأخد و الرد ، يف ق�سية حتولت 
اىل ق�سية راأي عام ، دافع فيها 
عدالن  عن  املحامني  اأغلب 
مالح ، و ا�ستعطفوا النيابة ولو 
�رشاح  الإطالق  اإن�ساين  بدافع 
ال�سحفي نتيجة و�سعه ال�سحي 
املرتدي .حيث  كان قد اأغمي 
 ، اجلل�سة  يف  ال�سحفي  على 
قد  كان  التي  زوجته  وكذلك 
يف  االأخرى  هي  عليها  اأغمي 

بداية اجلل�سة .
وقد عرفت املحاكمة تعزيزات 
ح�رش  كما   ، م�سددة  اأمنية 
مع  املتعاطفني  من  العديد 
حيث   ، مالح  عدالن  ال�سحفي 
ح�رش النا�سط ال�سيا�سي ر�سيد 
بلحاج  علي  منع  وكذلك  نكاز، 
 ، باملحاكمة  االلتحاق  من 
و�سجل   ، اأتباعه  ح�رش  فيما 
النا�سطني  من  العديد  ح�سور 

ال�سيا�سني .
ع�ضام بوربيع 

خالل جل�ضة اال�ضتئناف التي جرت اأم�ض 
مبجل�ض ق�ضاء العا�ضمة

اإطالق �سراح العالمي
 عدلن مالح

 اأكرث من 50حمامي يف هيئة الدفاع
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حمدادو�س: 
حم�س لن تقدم اأكرث من مر�شح 

واحد

نا�رص  حم�س  عن  النائب  رجح 
مقري  الرزاق  عبد  كفة  حمدادو�س 
الرئا�سيات،  �سباق  يف  احلركة  لتمثيل 
وممثلها،  احلركة  رئي�س  اأنه  باعتبار 
خلو�س  التامة  جاهزيتهم  موؤكدا 
يكون  لن  اأنه  تاأكيده  مقابل  غمارها، 
قائال  واحد،  مر�سح  �سوى  حلم�س 
م�سكلته  ف�ستكون  ذلك  يخالف  :«ومن 
عليها  ويجب  احلركة،  موؤ�س�سات  مع 
الكاملة  امل�سوؤولية  حتمل  عندها 
اجتاهه«، يف حني بّرر جملة مبادراتهم 
التاأجيل  اإىل  التوافق  من  ال�سابقة 
تتما�سى  باأنها  امل�ساركة  طرح  ثم 

واملرحلة اخلطرية للبالد.
ال�سلم  جمتمع  حركة  نائب  اعترب 
نا�رص حمدادو�س يف ت�رصيح خ�س به 
»الو�سطّ« اأن فر�سية اجتاه حم�س نحو 
ال�سعف غري �سحيحة حاليا، قائال اأنها 
اأثبتت  كونها  الآن  ذلك  عك�س  و�سعها 
التوافق  مبادرة  عرب  الوطني  بُعدها 
باجلميع:  والت�سال  واحلوار  الوطني، 
اأجل ذلك، قائال  �سلطة ومعار�سة من 
املرحلة  على  بناء  جاءت  جهودها  اأن 
التي متّر - و�ستمّر به م�ستقبال البالد 
امل�سوؤولية  حتمل  تتطلب  والتي   –
دعواتهم  وبخ�سو�س  اجلماعية. 
التي  املبادرات  وخمتلف  ال�سابقة 
طرحها احلزبي فقال اأن العربة لي�ست 
الرئا�سية  الإنتخابات  يف جمرد تنظيم 
هذه  �ستكون  هل  ولكن  موعدها،  يف 
للجزائر،  حقيقية  فر�سة  الإنتخابات 
اأم �ستكون فر�سة �سائعة؟ وهل �ستكون 
تعددية، تناف�سية، نزيهة، تعك�س الإرادة 
احلركة  اأن   مو�سحا  ل؟،  اأم  ال�سعبية 

للحوار  دعوتها  توا�سل  ذلك  على  بناء 
والتوافق من اأجل العبور الآمن للبالد، 
متداركا اأن احلركة لها كامل اجلاهزية 
خلو�س هذه الإنتخابات، ول ت�سكل لها 

عقدة اأو اأزمة.
حم�س  م�ساركة  حمدادو�س  ورهن 
ال�سورى  جمل�س  بقرار  الرئا�سيات  يف 
»اأما  قائال:  املقبل،  اجتماعه  خالل 
جمل�س  قرر  -اإذا  احلركة  مر�سح  عن 
بفار�سها-  امل�ساركة  الوطني  ال�سورى 
اختياره  يف  �سّيدا  كذلك  �سيكون  فاإنه 
مقري  كفة  رجح  اأنه  اإل  وتزكيته، 
بقوله: »ول يُعقل من الناحية ال�سيا�سية 
هو  يكون  األ  واملبدئية  والأخالقية 
رئي�س احلركة، مهما كان هذا الرئي�س، 
للحركة  لرئا�سته  معنى  ل  فاإنه  واإل 

عندها«.
فاأكد  جرة  لأبو  مقري  دعوة  وحول 
من  النهائي  املوقف  اأن  حمدادو�س 
ول  لأوانه،  �سابق  الإنتخابات  هذه 
مفتوحة،  ال�سيناريوهات  كل  تزال 
عاٍل  مب�ستوى  تتمتع  احلركة  اأن  قائال 
لكل  وال�ستيعاب  واحلوار  النفتاح  من 
لهم  �سبق  وقد  واإطاراتها،  طاقاتها 
تنظيم لقاءات متعددة )�سواء حوارات 
قيادات  كل  مع  جماعية(  اأو  فردية 

واإطارات احلركة، �سابقا والآن، م�سيفا 
اأنه من التقاليد احل�سارية يف �سلوكهم 
مع  التعاطي  يف  واخلارجي  الداخلي 
الدقيقة  املحطات  ويف  العام،  ال�ساأن 
واحل�سا�سة للحركة والبالد، موؤكدا اأنه 
الغمار  احلركة خو�س  قررت  حالة  يف 
فلن يكون لها اإل مر�سًحا واحًدا، ومن 
مع  م�سكلته  ف�ستكون  ذلك  يخالف 
موؤ�س�سات احلركة، ويجب عليها عندها 

حتمل امل�سوؤولية الكاملة اجتاهه.
هم  حم�س  اأن  اعتربمت  واأن  �سبق 
الرئا�سيات  خالل  الأكرب  اخلا�رص 
بني  ما  رئي�سها  ت�ستت  بعد  املقبلة، 
املبادرات ودعوات خا�سة حتى بخرق 
الرت�سح،  بني  وما  الد�ستور-التاأجيل- 
اأو �سيناريوهات  اأن خطوات  هل ترون 
تكن  مل  ال�سابقة  الأربعة  حم�س 

مدرو�سة لهذه الدرجة؟

ريا�س بن وادن
 مقري اأو�شل حم�س اإىل مرحلة 

التقوقع على الذات

بن  ريا�س  حم�س  ل�ساأن  املتابع  اعترب 
نف�سها  على  فوتت  احلركة  اأن  وادن 
فر�سة التموقع، لت�سل ملرحلة خ�سارة 

معتربا  وال�سعب،  واملعار�سة  ال�سلطة 
الت�رصع  منطق  يف  اأغرقها  مقري  اأن 
بداية من دعوته لتدخل اجلي�س والتي 
�سلة  من  للحركة  تبقى  ما  قطعت 
التوافق  ملبادرة  و�سول  باملعار�سة، 
يف  الرئا�سيات،  يف  امل�ساركة  طرح  ثم 
الأوفر  الأخري  هذا  فر�س  اأبقى  حني 
يف امل�ساركة يف الرئا�سيات كممثل عن 

احلركة.
جمتمع  حركة  ل�ساأن  املتابع  اأكد 
ت�رصيح  يف  وادن  بن  ريا�س  ال�سلم 
حركة  م�سار  متابعة  اأن  لـ«الو�سط« 
جمتمع ال�سلم منذ تويل الدكتور مقري 
الت�رصع،  طابع  عليها  ي�سجل  رئا�ستها 
اأن  اأرادت  باأنها  ذلك  على  م�ست�سهدا 
التنويع يف  ال�رصعة من خالل  مُتار�س 
الت�رصع  ذلك  اأن  معتربا  املبادرات، 
اأوقعها يف تناق�سات كبرية، جتلت على 
الدكتور  خروج  عقب  اخل�سو�س  وجه 
الع�سكري  امل�ست�سفى  من  مقري 
ليتوجه  مرور،  حادث  يف  اإ�سابته  بعد 
مبا�رصة بدعوة املوؤ�س�سة الع�سكرية كي 
تكون فاعال رئي�سا يف عملية النتقال 
اأبواب  فتحت  والتي  الدميقراطي، 
»الو�سط«  حمدث  بح�سب  الت�ساوؤلت 
موؤكدا  الدعوة،  هذه  من  الهدف  حول 

اأنها مثلت قطعا لل�سعرة التي كانت ما 
املعار�سة،  اأحزاب  مع  تربطها  تزال 
مثل  املبادرة  تلو  املبادرة  لتتلوها 
الدعوة اإىل التوافق عرب التمديد، وهي 
ما مثلت دعوة منه للقفز على الد�ستور، 
النية  عقد  على  الأخري  الدور  لياأتي 
حول خو�س غمار النتخابات، معتربا 
من  للحركة  ال�سابق  التخبط  حجم  اأن 
بخطوات  ت�سري  جعلها  لآخر  طرح 
مت�رصعة مل ت�سمح لها بالتفكري العميق 
املقبلة  الرئا�سيات  يف  م�ساركتها  يف 
هذا  تنا�سب  التي  احللول  ودرا�سة 
الظرف، خا�سة اأن التناف�س قائم على 
على  ولي�س  اجلمهورية  رئي�س  من�سب 

رئا�سة بلدية من البلديات.
اأن حم�س فوتت على  واعترب بن وادن 
اأنها  موؤكدا  التموقع،  فر�سة  نف�سها 
ت�ستطيع  كانت  لأنها  الأكرب  اخلا�رص 
اأن تكون رقما قويا لو اأح�سنت �سناعة 
حتالفات قوية خا�سة واأنها حزب جاد 
التغيري.،  �سناعة  يف  قوية  رغبة  ولها 
مقري  عهد  يف  حم�س  اأن  قائال 
بت�رصيحاتها  ال�سلطة  ثقة  خ�رصت 
�سيا�سية  اأزمة  هناك  باأن  البداية  يف 
اجلمهور،  رئي�س  من�سب  يف  و�سغور 
بدعوتها  للمعار�سة  خ�سارتها  تلتها 
اجلي�س للم�ساهمة يف ال�سيا�سة وب�سبب 
م�ست�سار  مع  جمعتها  التي  اللقاءات 
الذي  ال�سعب  خ�رصت  كما  الرئي�س، 
هو اأ�سال من�سحب من العملية ب�سبب 

دعوتها للتمديد.

جمل�س ال�شورى �شريجح كفة 
مقري على اأبو جرة

من  على  التناف�س  بخ�سو�س  اأما 
فرّجح  الرئا�سيات  احلركة يف  �سيمثل 
مقري،  كفة  بدوره  »الو�سط«  حمدث 
العودة  م�ساألة  بخ�سو�س  اأنه  قائال 
الذي  الوطني  ال�سورى  جمل�س  لقرار 
و 26 من  يوم 25  بعد يومني  �سينعقد 

هذا ال�سهر فاإن الأمر حم�سوم ل�سالح 
ذلك  مرجعا  احلايل،   احلركة  رئي�س 
يتمتع  التي  املريحة  الأغلبية  اإىل 
الوطني،  ال�سورى  جمل�س  داخل  بها 
فيما  حددها  اأخرى،  لأ�سباب  وكذلك 
و�سفه بـ : »القرارات غري »الأخالقية« 
اأع�ساء  لبع�س  التعبري  هذا  �سح  اإن 
�سيدعمون  باأنهم  الوطني  املكتب 
ناهيك  الرت�سح«،  يف  احلركة  رئي�س 
من  مُتار�س  التي  التحر�سات   ، عن 
لل�سغط  احلركة  الفاعلني يف  خمتلف 

على قرار جمل�س ال�سورى.
اأبو  ال�سابق  احلركة  رئي�س  جانب  من 
جرة �سلطاين والذي �رصح باأن له نية 
الأخري  هذا  اأن  فاعترب  الرت�سح  يف 
الأمور  �سارت  اإذا  برت�سحه  �سيحتفظ 
اإذا  حالتي:  يف  عدا  ما  يرغب،  كما 
ر�سحت حم�س رئي�س احلركة الدكتور 
عهدة  هناك  كانت  اإذا  اأو  مقري، 
اأن  معتربا  احلايل،  للرئي�س  خام�سة 
تنا�سقا مع  ال�سالميني  اأكرث  اأبو جرة 
باأنه ل  اأفكاره وطروحاته، لأنه �رصح 
حزب  من  �سخ�سان  يرت�سح  اأن  يليق 
يف  باأنه  كذلك  �رصح  اأنه  كما  واحد. 
اأحد  حالة تر�سح الرئي�س بوتفليقة ل 

ميكنه مناف�سته.
العملية  انعكا�س  يخ�س  ما  يف  اأما 
اأ�سوات  على  عموما  النتخابية 
احلركة؛ فقال اأن حم�س يف النتخابات 
القادمة لن جتد اإّل اأ�سوات منا�سليها، 
اأن  كما  املعار�سة،  خ�رصت  لأنها 
الأخرى  الأحزاب  يف  الإ�سالمني 
�سي�سلك كل حزب وطريقه بني التزكية 
اأن  على  للتاأكيد  عائدا  واملقاطعة، 
يوؤكد  جعلته  ما  هي  املعطيات  تلك 
الأكرب،  اخلا�رص  �ستكون  حم�س  باأن 
م�سيفا اأنها اإذا مل تتدارك الأمور يف 
هذه الأ�سهر املقبلة �ستجد نف�سها ل 
وقفت  هي  ول  زعيمها  ن�رصت  هي 
حجرة عرثة �سد ال�ستئ�ساليني الذي 

يتحركون بذكاء.

مقري الأوفر حظا داخل جمل�س ال�شورى

�شارة بومعزة

روؤو�س؟ بـ3  الرئا�سيات  نحناح" يخو�سون  "اأبناء 
تو�شع نطاق تفكك �شف الإ�شالميني اأو بالأخ�س بيت اأبناء ال�شيخ نحناح فيما يتعلق برئا�شيات 18 اأفريل، ليبدو الأفق جل�شد بـ3 روؤو�س، فنجد البيت بعدما عمد للم 
ال�شمل مع عبد املجيد منا�شرة وحل حزب جبهة التغيري اإل اأن اخلالفات مل تلتئم من جهة اإل لتك�شف عن انق�شامات من جهات اأخرى، على راأ�شها خالفات الزعامة  

ما بني: اأبو جرة اأو مقري، و�شط مت�شك حركة البناء مبوقفها بعدم العودة للبيت احلم�شاوي وخروجها لتحدي الرئا�شيات ب�شخ�شيتها املنف�شلة.

اأحمد  البناء  حركة  رئي�س  نائب  اأكد 
»الو�سط«  به  خ�س  حوار  يف  الدان 
معرتك  �ستدخل  البناء  حركة  اأن 
احلركة  رئي�س  برت�سيح  الرئا�سيات 
اأن احلركة  القادر قرينة ، م�سريا  عبد 
با�رصت جمع التوقيعات الأم�س ،واأ�رص 
الرئا�سيات رغم  املتحدث على دخول 
مع  التزوير  بوجود  احلركة  اإعرتاف 
دخول  م�ستبعد  غري  اإ�ستحقاق،  كل 
احلركات يف حتالفات مع اأحزب اأخرى 
حول مر�سح احلركة حت�سبا للرئا�سيات 

املقبلة .

للحركة  بيان  الأم�س  تلقينا 
معرتك  دخول  اإعالنها  حول 
حتدثنا  اأن  ميكن  هل  الرئا�شيات، 

اأكرث بهذا اخل�شو�س؟
حركة  هي  الوطني  البناء  حركة 
موؤ�س�سات وقد قررت موؤ�س�سة ال�سورى 
توفر  اأن  اأعلى موؤ�س�سة قرار  التي هي 
القادمة  الدورة  اإما  التنفيذية  الهيئة 
من  ال�سيد  القرار  وعوامل  ا�سباب 

الحتمالت  لكل  ال�ستعداد  خالل 
ثم  امل�ستقل  الرت�سح  خيار  واولها 
قرر  ولذلك  ا�ستبعاده،  دون  التحالف 
املكتب الوطني ال�رصوع يف الجراءات 
ويبقى  للرت�سح،  ا�ستعدادا  الدارية 
اإختار  ال�سورى فاإن  القرار بيد جمل�س 
حدثت  واإن  جاهزين  نكون  الرت�سح 
م�سلحة  ح�سب  يقرر  اأخرى  تطورات 
الذي  اجلزائري  واملواطن  اجلزائر 
نعمل بالأ�سل من اجل خدمة م�ساحله 

وم�سلحتنا هي م�سلحة �سعبنا

وهل  احلركة،  مر�شح  هو  من   
با�شرمت عملية جمع التوقيعات؟

مر�سحها  هو  احلركة  رئي�س  �سيكون 
واحلركة،  ال�ستمارات  �سحبنا  وبا�سمه 
ول يوجد عندنا تناف�س وخالف حول 
بواجب  نقوم  لأننا  احلركة  ميثل  من 
وطني، ومن ميثلنا ل ميثل نف�سه واإما 
ت�ستجيب  وروؤية جماعية  برنامج  ميثل 
ومواطنينا  حركتنا  اأبناء  كل  لتطلعات 
التنفيذية  للهياكل  لقاء  ا�ستدعينا  وقد 

انطلقت  التوقيعات  جمع  وعملية 
الأم�س وهياكلنا جاهزة لإجنازها.

بع�س  اعتبار  بع�س  ظل  يف   
ال�شيا�شي  الو�شع  اأن  القراءات 
العهدة  نحو  يتجه  اجلزائر  يف 

اخلام�شة، ما تعليقك على ذلك؟
رئا�سية  انتخابات  اأمام  الآن  نحن   
فال  الرت�سح  حق  القانون  اأعطاه  ومن 
اأ�سواته  ال�سعب  اأعطاه  ومن  يزعجنا 
م�سادرة  �سد  ،ونحن  معه  �سنتعاون 
ت�سخري  نرف�س  ولكننا  الأخر  حق 
م�سالح  لغري  اجلمهورية  موؤ�س�سات 
واملتفق  الوا�سحة  اجلزائري  ال�سعب 
عليها بني مكونات اجلماعة الوطنية ، 
واأما الدعاء بح�سم خيار اأو اآخر فهذا 
�سابق لأوانه والأ�سابيع القادمة �ستظهر 
التي  وال�ساحة  حتما  جديدة  تطورات 
�سوف  تر�سح  طلب   60 قرابة  ت�سهد 
تنتهي اإىل متثيل عائالت �سيا�سية بعدد 
حمدود ،لأن احلديث �سهل ولكن العمل 
التي  والقوى  الأحزاب  على  اإل  �سعب 

ونحن   ، املواطنني  و�سط  امتداد  لها 
حزب له روؤية وا�سحة وم�ستعد لتحمل 
كل م�سوؤولياته وم�سلحة اجلزائر عندنا 
على  ومقدمة  الروؤ�ساء  على  مقدمة 
حزبنا وتر�سحنا �سيكون لأجل اجلزائر 

فقط.

اأطلقتها  التي  املبادرة  م�شري  ما   
احلركة؟

لي�ست  احلركة  اأطلقتها  التي  املبادرة 
بعد  مبا  بل  بالرئا�سيات  متعلقة 
ولي�س  تعاون  هي  ولذلك  الرئا�سيات 
لأجل  مبادرة  وهي  وخ�سومة،  تناف�س 
للدميقراطية  وف�ساء  ال�ستقرار 
بل هي  لنا  لي�ست حكرا  والتنمية وهي 
ت�سارك وطني مع الأخر، ولذلك كانت 
تدعو اإىل احرتام الد�ستور و املواعيد 
زلنا  وما  م�ستمرة،  وهي  النتخابية 
يتحمل  جماعي  برنامج  اىل  ندعوا 
مقاربة  ظل  يف  اأفريل  بعد  ما  تبعات 
اجلهوية  عن  بعيدا  للجميع  اجلزائر 
وطبعا  ال�سيقة  وامل�سالح  واحلزبية 

بعيدا عن الجندات اخلارجية.

احلركة  تدخل  اأن  ميكن  هل   
لال�شتحقاق  حت�شبا  حتالفات  يف 

املقبل؟
وندعو  التحالفات  ن�سجع  نحن  طبعا   
اىل  منا  القريبة  والقوى  الأحزاب 
ال�ستاذ  مر�سحنا  حول  معنا  التحالف 
 « برنامج  قرينة وحول  بن  القادر  عبد 
جزائر اجلميع » و�سنعمل على �سناعة 
حتالف مع من يريد امل�ساهمة واحلوار 
يف هذا التوجه، واأي�سا نحن م�ستعدون 
التحالفات  يف  الآخرين  روؤى  ملناق�سة 
وا�ستقرارها  اجلزائر  م�سلحة  حول 
موؤ�س�سات  وفعالية  وا�ستمرار 
النزلق  من  وحمايتها  اجلمهورية 
واللتزام بثوابتها وعلى راأ�سها الإ�سالم 
الذي هو القا�سم امل�سرتك بيننا جميعا 
والنت�سار  الدميقراطي  الفعل  وترقية 
كلها  واخليارات  واحلقوق،  للحريات 
ال�سورى  جمل�س  يدي  بني  �ستو�سع 
قريبا وقراره هو ال�سيد ونحن ملتزمون 

باإجنازه ومتفائلون بامل�ستقبل.

مع كل ا�شتحقاق تعرتفون بوجود 
ت�شرون  ذالك  مع  لكن  تزوير، 

على دخول معرتك لرئا�شيات؟
القانوين  الأ�سلوب  هي  النتخابات 
للمناف�سة  والدميقراطي  وال�سلمي 
والتداول على ال�سلطة ونحن متم�سكون 
تطهري  على  واحلر�س  وبالعمل  بها 
التزوير والت�سويه  الفعل النتخابي من 
م�سوؤولياتهم  �سيتحملون  واملزورون 
ال�سيخ  قال  مثلما  �سمائرهم،  اأمام 
نحناح رحمه اهلل » ياأخذونها م�سمومة 
مقاومة  فاأهم   ،« بها  يتمتعون  فال 
التعاون  على  الإ�رصار  هي  للتزوير 
م�ستقبل  حماية  يف  وامل�ساركة 
البالد وعندما نحكم  الدميقراطية يف 
التزوير،  اإنهاء  م�سوؤولية  �سنتحمل 
واجلهات  احلاكمة  ال�سلطة  الآن  اأما 
امل�ساركة يف التزوير وامل�ستفيدة منه.

حاورته: اإميان لوا�س 

نائب رئي�س حركة البناء اأحمد الدان للو�شط

ال يخيفنا �سيناريو التزويريف الرئا�سيات
بن قرينة مر�شح احلركة وبا�شمه �شحبنا ال�شتمارات
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�أم�س  كرمي  قدور  وك�شف 
خالل جل�شة ��شتماع نظمتها 
و�ل�شيد  �لفالحة  جلنة 
�لبيئة  وحماية  �لبحري 
�لوطني  �ل�شعبي  باملجل�س 
�لقانون  م�رشوع  لدر��شة 
للقانون  �ملتمم  و  �ملعدل 
88-08 �ملوؤرخ يف يناير 1988 
�لطب  بن�شاطات  و�ملتعلق 
�ل�شحة  وحماية  �لبيطري 
�لعامة  �لأمانة  �أن  �حليو�نية 
�أل  على  حر�شت  للحكومة 
�لقانون  م�رشوع  يتطرق 
�لتي  للتفا�شيل  �ملعدل 

�شيرتك حتديدها للتنظيم.
�لتعديالت  تتمحور  و 
حول  �لقانون  على  �ملدرجة 
�لطب  مهنة  تاأطري  حت�شني 
�لبيطري، �لتي ت�شم 20.000 
بيطري منهم 3.000 موظف 
على م�شتوى هيئات عمومية 
�لتن�شي�س  و  للمر�قبة، 
�لت�رشيعية  �لتد�بري  على 
نقابة  لإن�شاء  �لتنظيمية  و 
حتديد  مع  للبياطرة  وطنية 
منح  �إخ�شاع  كذ�  و  مهامها 
م�شتقبال  �لإد�رية  �لرخ�شة 
�لبيطري  �لطب  ملمار�شة 
�ىل  �حليو�نات  وجر�حة 
جدول  يف  م�شبق  ت�شجيل 

�لنقابة �لوطنية لهذه �ملهنة.
و �أكد وزير �لفالحة و�لتنمية 
�لبحري  و�ل�شيد  �لريفية 
يف  بوعزغي  �لقادر  عبد 
م�رشوع  ��شتماع حول  جل�شة 
�إطار  يف  يندرج  �أنه  �لقانون 
�لقانونية  �لأحكام  حتيني 
مل  جديدة  هيئة  �إن�شاء  بغية 
�لن�س  باحل�شبان  ياأخذها 
�ملفعول   �ل�شاري  �لقانوين 
بهيكلة  ي�شمح  �أنه  �أ�شاف  و 
باقي  مثل  �ملهنة  وتنظيم 
�لهيئات �لنظامية يف �جلز�ئر 
للبياطرة  �شي�شمح  كما 
كفاء�تهم  على  باملحافظة 
�شمان  �أجل  من  وتطويرها 
للما�شية  �ل�شحي  �لأمن 

و�حلفاظ على حميط مالئم 
�إ�شافة  �حليو�نية  لل�شحة 
حماية  يف  �مل�شاهمة  �إىل 
�ل�شحة �لعمومية وكذ� �لعمل 
على جعل �لت�رشيع �لبيطري 
�ملقايي�س  مع  يتما�شى 

�لدولية.
م�شوؤول �لإعالم لدى �لنقابة 

�لوطنية للبياطرة
نرحب بامل�شعى �جلديد

م�شوؤول  مع  �ت�شال  ويف 
�لإعالم لدى �لنقابة �لوطنية 
جنيب  �لدكتور  للبياطرة 
�لنقابة  �أن  قال  دحماين 
�عتربه  �لذي  �لقانون  تثمن 
�أكرث  د�م  ن�شال  بعد  مك�شبا 
�أ�شاف جنيب  من 12 �شنة و 

�لقانون  ن�س  �أن  دحماين 
وطنية  عمادة  �إن�شاء  على 
�شاأنها  من  �لبياطرة  لالأطباء 
�لفو�شى  حالة  من  حتد  �أن 
�ل�شلك  هذ�  ي�شهدها  �لتي 
�لقر�ر  هذ�  �شي�شمح  حيث 
�لبياطرة  �لأطباء  جلميع 
�لعمادة  هذه  يف  بالت�شجيل 
�ملرجع  مبثابة  �شتكون  �لتي 
مع  للتو��شل  للبياطرة  �لول 
�مل�شوؤولني عن �مل�شاكل �لتي 
يو�جهها �لأطباء و كذ� توفري 
لتاأطري  قانوين  �شند  �أح�شن 
مهنة �لأطباء �لبياطرة و �لتي 
منهم  متدخل   20.000 ت�شم 
ي�شتغلون  موظف   3.000

بهيئات عمومية للمر�قبة .

 اإن�ساء عمادة وطنية للأطباء البياطرة
اأو�صح ال�صيد املدير املركزي للم�صالح البيطرية بوزارة الفالحة و التنمية الريفية و 
ال�صيد البحري، قدور كرمي، اأن تعديل القانون يهدف اأ�صا�صا لإن�صاء التنظيم الوطني 
للبياطرة م�صيفا اأن القانون جاء بعد م�صاورات طويلة بني الإدارة و البياطرة الذين 

ي�صعون منذ �صنوات لإن�صاء نظامهم الوطني.

مت تعزيز جمل�س �ملحا�شبة، 
�لذي يتكفل برقابة ��شتعمال 
غرف  بت�شعة  �لعام،  �ملال 
مبر�قبة  تقوم  �لتي  �إقليمية 
�جلماعات  ميز�نيات 
فعالة  بطريقة  �ملحلية 
�لغ�س،  من  خلوها  ل�شمان 
�لأربعاء  �أم�س  �أكده  ح�شبما 
�ملحا�شبة  جمل�س  رئي�س 
و  معروف  بن  �لقادر  عبد 
للجنة  ��شتماع  جل�شة  خالل 
�لإد�رية  و  �لقانونية  �ل�شوؤون 
و �حلريات باملجل�س �ل�شعبي 
م�رشوع  بخ�شو�س  �لوطني 
قانون  يتمم  و  يعدل  قانون 
06-01 �ملوؤرخ يف 20 فرب�ير 
2006 و �ملتعلق بالوقاية من 
بن  قال  مكافحته،  و  �لف�شاد 
معروف �أن �ملهمة �لأ�شا�شية 
هو  �ملحا�شبة  ملجل�س 
�ملال  ��شتعمال  رقابة 
مر�قبة  طريق  عن  �لعام 
�لتي  �مليز�نيات  خمتلف 
�أن  م�شيفا  لالإد�ر�ت  متنح 
�ملجل�س  تعزز بت�شعة غرف 
فعالة  ب�شفة  تر�قب  �قليمية 

ميز�نيات �جلماعات �ملحلية 
)بلديات، دو�ئر و وليات(.

�إن�شاء هذه  �نه قبل  �أو�شح  و 
كانت  �لإقليمية،  �لغرف 
على  متار�س  �لتي  �لرقابة 
ميز�نيات �جلماعات �ملحلية 
لأنها  »بعيدة«  رقابة  هي 
جمل�س  مركز  من  تنطلق 
لدى  و  بالعا�شمة  �ملحا�شبة 
لكي  �لغرف  هذه  �إن�شاء  مت 
تكون �لرقابة قريبة و بالتايل 
بخ�شو�س  و  فعالية  �أٌكرث 
�ملنطوية  �لأ�شا�شية  �ملهمة 
بهذ� �جلهاز، قال بن معروف 
�أن »جمل�س �ملحا�شبة ي�شهر 
�لتي  �ملخاطر  جمابهة  على 
�لعام  �ملال  ��شتعمال  مت�س 
بع�س  �أو  �لغ�س  جانب  من 
�لتي  �مل�شبوهة  �لعمليات 
و  )وثائق(  �أثر  �أي  ترتك  ل 
�لرقابي  �لعمل  �أن  رغم  ذلك 
�أ�شا�شا على  يعتمد  للمجل�س 
�أن  �أكد  و  �لثبوتية«  �لوثائق 
يتدخل  �لذي  �لكبري  �ملجال 
هو  �ملحا�شبة  جمل�س  فيه 
�ملتعلقة  �مليز�نيات  جمال 

�إطار  يف  �لتجهيز  بنفقات 
�شو�ء  �لعمومية  �ل�شفقات 
�أو  �ملحلي  �مل�شتوى  على 
ذ�ت  يف  �أبرز  و  �لوطني 
�لآلف  مئات  �أن  �ل�شياق 
�لعمومية  �ل�شفقات  من  
�لقطاعني  بني  �شنويا  تنجز 
م�شيفا  �خلا�س  و  �لعمومي 
�ملحا�شبة  جمل�س  �ن 
هذه  جميع  ملر�قبة  يتدخل 
�ل�شفقات ل�شمان خلوها من 

�أي �أثر للغ�س.
�ملجل�س-ي�شيف  يقوم  كما 
�شارمة  برقابة  �مل�شوؤول- 
�ملالية  �حل�شابات  جلميع 
�شو�ء  للم�شريين  تخول  �لتي 
كان �آمر� بال�رشف �أو حما�شبا 
�أو موظفا مهما كانت درجته 
وفقا  جمرب،  يكون  فاإنه   ،
،على  �لقو�نني  و  للت�رشيعات 
تقدمي و عر�س ميز�نيته على 
يقوم  لكي  جمل�س �ملحا�شبة 
مبر�قبتها و �أكد �نه يف نهاية 
جميع  تقدمي  يتم  �شنة  كل 
�مليز�نيات  و  �حل�شابات 
�لعمومية بن�شبة 100 باملائة 

�مام جمل�س �ملحا�شبة  �لذي 
يتمكن من معرفة بدقة كيف 

مت ��شتعمال �ملال �لعام.
و لفت �أن �مل�رشع �جلز�ئري 
جمل�س  مبا�رشة  يكلف  مل 
�ملحا�شبة مبو�جهة �لف�شاد و 
لكنه �لح عليه من خالل رقابة 
��شتعمال �ملال �لعام �لك�شف 
�لعمليات  يف  �لغ�س  عن 
�لتي  �لعمليات  يف  �أو  �ملالية 
�لعام  �ملال  م�شري  بها  يقوم 
عن  خاللها  من  يخرج  و 

�لأخالقيات و �لنز�هة.
لي�س  �لف�شاد  مكافحة  »�إن 
مبجل�س  خا�شة  مهمة 
�ملحا�شبة يف حد ذ�ته، �إمنا 
�لف�شاد يعد �لهدف  مكافحة 
�ملجل�س  �إليه  يرنو  �لذي 
�جلدية  رقابته  خالل  من 
ل�شتعمال �ملال �لعام و ذلك 
مر�قبته ملختلف  عن طريق 
متنح  �لتي  �مليز�نيات 
لالإد�ر�ت مع جعل كل م�شري 
م�شاءلة  حمل  �لعام  للمال 
�لأمو�ل«،  هذه  بخ�شو�س 

يربز بن معروف.

جمل�س املحا�صبة  

اإن�ساء 9 غرف اإقليمية ملراقبة ميزانيات
 اجلماعات املحلية

ف.ن�صرين

لل�شندوق  �لعام  �ملدير  �أكد 
�شليمان  للتقاعد،  �لوطني 
باجلز�ئر  �لأربعاء  �أم�س  ملوكة، 
�أن �لعجز �ملايل �لذي يعاين منه 
��شتقر�ر�«   « �ل�شندوق �شيعرف 
ب�شبب  �ملقبلة  �ل�شنو�ت  خالل 
تقاعد  يف  �مل�شجل  »�لرت�جع« 

�لعمال.
�أمو�ج  على  له  مد�خلة  يف  و 
�لوطنية،  لالإذ�عة  �لثالثة  �لقناة 
نوع  ت�شجيل   « �ىل  ملوكة  �أ�شار 
من �ل�شتقر�ر يف �لعجز �ملايل 
�ل�شنو�ت  خالل  لل�شندوق 
�ملقبلة بالنظر �إىل تر�جع عدد 
من   2018 يف  �لتقاعد  ملفات 
�لتقاعد  �إجر�ء�ت  �إلغاء  خالل 
قبل �ل�شن �لقانونية، كما نتوقع 
يرت�وح  �لعجز  هذ�  يف  تر�جعا 
دج  مليار   610 �إىل   600 بني  ما 
يف 2019«و خالل تطرقه �إىل �أن 
عدد تقاعد �لعمال بلغ �أقل من 
ذكر  �ملن�رشمة،  �ل�شنة   80000
�حلايل  �لعجز  باأن  �ملتحدث 
مليار   600 ب  يقدر  لل�شندوق 
�لقيمة  هذه  �أن  م�شري�  علما، 
لل�شندوق  منحت  قد  �ملالية 
ب�شفة  ي�شدد  قر�س  �شكل  يف 
باآجال  ح�شتني  على  و  موؤجلة 
قانون  �طار  ذلك يف  و  �شنة   20

�ملالية 2019، على حد قوله.
�لقيمة،  هذه  �ىل  ت�شاف  و 
للدولة  �ملنتظمة«   « �مل�شاهمة 
بالتزود  لل�شندوق  �شمح  مما 
مليار   700 قدره  �جمايل  مببلغ 
دج من �شاأنه �أن ي�شمح له بتغطية 
�لتقاعد  معا�شات  و  منح  دفع 
�أ�شار نف�س �مل�شوؤول �ىل »  كما 
من  �لتي  �لكيفيات«  يف  �لتفكري 
�لعجز  لهذ�  حد  و�شع  �شاأنها 
منها   2015 منذ  يزد�د«   « �لذي 
» �لجر�ء�ت �لقانونية« من �أجل 
نتيجة  �لأمو�ل  حت�شيل  �شمان 
�لت�رشيح  �أو  �لت�رشيح  عدم 
طرف  من  لالأجور  �جلزئي 
 « �أن  م�شيفا  �مل�شتخدمني 
بهم  �لعمال غري �مل�رشح  ن�شبة 
ح�شب   « باملئة   43 حو�يل  تبلغ 
�لت�شغيل  و  �لعمل  وزير  ت�رشيح 

و �ل�شمان �لجتماعي.
 « قائال  ملوكة  ��شرت�شل  و 
تقلي�س  �آليات  يف  �لدولة  تفكر 
م�شاريف �لت�شيري �لتي ت�شتهدف 
جمموع �أجهزة منظومة �ل�شمان 
تطوير  �ىل  ��شافة  �لجتماعي 
رفع  بهدف  �لت�شغيل  �شيا�شة 
عن  معرب�  �ل�شرت�كات«  عدد 
حالة  �ىل  �لرجوع   « يف  �أمله 
�أي كل متقاعد مقابل  �لتو�زن« 

5 م�شرتكني.
 « بالإجر�ء�ت  تذكريه  لدى  و 
�ل�شلطات  طرف  من  �ملتخذة« 
عجز  ملو�جهة  �لعمومية 
�لتقاعد  نتيجة  �ل�شندوق 
�مل�شبق » �ملعترب«، فقد �أو�شح 
بعجز  ذلك جت�شد  �أن  �مل�شوؤول 
متز�يد بقيمة 100 مليار �شنويا 
مليار   150 من  �لقيمة  لرتتفع 
 560 حو�يل  �إىل   2015 يف  دج 
عليه،  و   .2018 يف  دج  مليار 
مليار   500 مبلغ  منح  مت  فقد 
�ل�شماح  �أجل  من  لل�شندوق  دج 
يف  ذلك  و  �ملنح  دفع  ب�شمان 

�طار قانون �ملالية 2018 .
�لعجز  تز�يد  بخ�شو�س  و 
�أنه  ملوكة  �ل�شيد  �ملايل، �رشح 
ما بني 2013 و 2014 كان بحوزة 
�ل�شندوق » �لو�شائل �ل�رشورية« 
للتكفل باملعا�شات يف تلك �لآونة 
غري �أنه منذ 2015 مت ت�شجيل  » 
�أ�شاف  جد�«كما  هامة  خ�شارة 
�يد�ع  مت   2016 يف   « قائال 
للتقاعد«  ملف   300000 قر�بة 
�نتقاء  عملية  بعد  �أنه  مو�شحا 
�أكرث من ن�شف  �لبقاء على  مت 
على  �شلبا  �أثر  مما  �لعدد  هذ� 
�ملرهون«   « �ل�شندوق  تو�زن 

بال�شرت�كات.

 املدير العام لل�صندوق الوطني للتقاعد، �صليمان ملوكة

العجز احلايل يقدر ب 600 ملياردينار

الأمني العام لوزارة الت�صامن رابح حمدي

ا�ستحداث 50 األف من�سب �سغل لل�سباب 
خلل 2019

اإح�صاء مليون م�صتفيد من املنحة اجلزافية
لوز�رة  �لعام  �لأمني  ك�شف 
و�لأ�رشة  �لوطني  �لت�شامن 
حمدي  ر�بح  �ملر�أة  وق�شايا 
عن ��شتحد�ث 50 �ألف من�شب 
خالل  لل�شباب   موجه  �شغل 
يف  �ألف   30 منها   ،2019 �شنة 
�لإدماج  ن�شاطات  جهاز  �إطار 
�لجتماعي DAIS، و20 �ألف 
حاملي  �إدماج  منحة  �إطار  يف 

.PID ل�شهادت�
خالل  �لعام  �لأمني  و�أو�شح 
�لتي عقدها  �ل�شحفية  �لندوة 
�لت�شامن  وز�رة  مبقر  �أم�س 
عر�س  مبنا�شبة  �لوطني 
وكالتي  ن�شاطات  ح�شيلة  
ووكالة  �لجتماعية  �لتنمية 
�مل�شغر  �لقر�س  �لت�شيري 
�أن  �لت�شامن  لوز�رة  �لتابعتني 
وظائف  هي  �ملنا�شب  هذه 
لدعم  موجهة  �نتظارية 
�ل�شباب �لبطال، م�شري� �إىل �أن 
�ملنا�شب �ملمنوحة من طرف 
جاءت  �لتي  �لت�شامن  وز�رة 
�لأول هي  �لوزير  بعد مو�فقة 
�لت�شامن  �أ�شكال  من  �شكل 
مع �ل�شباب �لبطال يف �نتظار 
�شغل  منا�شب  على  ح�شولهم 

م�شتقرة.
�لوز�رة  �آن  �ملتحدث  و�أو�شح 
�ملليون  يقارب  ما  �أح�شت 
م�شتفيد من �ملنحة �جلز�فية 
�آلف   3 بـ  �ملقدرة  للت�شامن 
بالتغطية  و�ملرفقة  دج، 
�لجتماعية مع �ل�شتفادة من 
مالية  بقيمة  �ل�شفاء،  بطاقة 
خالل  دج  مليار   47 بـ  قدرت 
�شنة 2018، كما ت�شعى �لوز�رة 

�إىل �حتو�ء قو�ئم �لنتظار.
وي�شتفيد من �ملنحة �جلز�فية 

للت�شامن �لأ�شخا�س �مل�شنني، 
�لأ�شخا�س �ملعوقني، �أ�شحاب 
و�لن�شاء  �ملزمنة  �لأمر��س 
�ملطلقات و�لأر�مل، �أما فيما 
يتعلق بالوكالة �لوطنية لت�شيري 
 ANGEM لقر�س �مل�شغر�
قر�س   50365 منح  مت  فقد 
خالل �شنة 2018، بقيمة مالية 
من  مكن  ما  دينار  مليار   4.7
من�شب   55730 ��شتحد�ث 
منها  ��شتفادت  د�ئم،  �شغل 
70% �لن�شاء، �إ�شافة �إىل تكوين 
يتعلق  وفيما  مقاول،   21269
بربنامج �لوكالة �ملتوقع خالل 
�ملتوقع  فمن   ،2019 �شنة 
بغالف  قر�س،   47381 متويل 
مايل يقدر بـ 10،35 مليار دج، 
�رش�ء  �جل  من   34356 منه 
قر�شا   5854 �لأولية،  �ملو�د 
�جلنوب،  ملناطق  موجها 
ل�رش�ء  موجها  قر�شا  و7130 

�لعتاد.
 ويقدر عدد خريجي �جلامعات 
�مل�شتفيدين من جهاز �لقر�س 
حني  يف   ،19261 �مل�شغر 
�ملعاهد  خريجي  عدد  بلغ 
�ملهني  �لتكوين  ومر�كز 
تعكف  كما  م�شتفيد�،   89422
�لوكلة على تب�شيط �لإجر�ء�ت 
ميكن  حيث  �أكرث،  �لإد�رية 
يتح�شل  �أن  �لقر�س  لطالب 
طلب  خالل  من  قر�شه  على 
ب�شيط على موقع �لوكالة على 

�شبكة �لنرتنيت.
ومن جانب �آخر ك�شف حمدي، 
مليون  حت�شي  �جلز�ئر  �أن 
بطاقة  من  م�شتفيد  معاق 
�لإعاقة، يف حني ي�شتفيد ربع 
 4000 منحة  من  �لعدد  هذ� 

دينار، �ملخ�ش�شة لالأ�شخا�س 
 ،%  100 بن�شبة  �ملعاقني 
توظيف  لقانون  وبالن�شبة 
�خلا�شة   �لحتياجات  ذوي 
�لقانون  �أن  �ملتحدث   �أ�شار 
�ملوؤ�ش�شات  جميع  يلزم 
و�أمن   ،  %1 بن�شبة  بتوظيفهم 
حت�شي�س  على  تعمل  �لوز�رة 
و�لفاعلني  �ملوؤ�ش�شات  جميع 
�لقانون،  �حرت�م  ب�رشورة 
د�عيا باملنا�شبة �ىل �لهتمام 
�ملجتمع  من  �ل�رشيحة  بهذه 
لديهم  مو�طنني  باعتبارهم 
نف�س �حلقوق و�لو�جبات وذلك 
�لف�شاء�ت  ت�شهيل  خالل  من 
نقل  و�شائل  من  �خلارجية 

وخدمات �شحية وغريها.
�أن  باملنا�شبة،  �أو�شح،  كما 
 ،2018 �ملن�رشمة  �ل�شنة 
لعملية  �لوز�رة  خ�ش�شتها 
�لبيانات  قو�عد  رقمنه 
�ملعوزة،  بالفئات  �خلا�شة 
خمتلف  من  ت�شتفيد  �لتي 
ة  �مل�شريرّ و�لرب�مج  �لرت�تيب 
ميكن  مبا  �لقطاع،  طرف  من 
وتب�شيط  �لإد�رة  ع�رشنة  من 
وتوجيه  �لإد�رية،  �لإجر�ء�ت 
م�شتحقيها  �إىل  �خلدمات 
من  �لقائم  وتطهري  �لفعليني، 
ويف  و�ملتحايلني  �لطفيليني 
�لعام،  �لأمني  �أ�شاد  �لأخري 
�لدولة  توليها  �لتي  بالأهمية 
و�ملعوزة  �ملحرومة  للفئات 
ما  وهو  �ملجتمع،  من 
�لدعم  ميز�نية  ن�شبة  تعك�شه 
�لجتماعي، ل�شنة 2019،  �لتي 
بلغت21 باملائة، �أي ما يعادل 
دينار  مليار   1772 من  �أزيد 

جز�ئري.

املدير املركزي للم�صالح البيطرية:
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الت�شغيل  مللف  متابعون  طالب 
باملقاطعة االدارية عني �شالح التابعة 
،الوزير  مترنا�شت  التقليدية  للوالية 
االأول اأحمد اأويحي ب�رضورة التدخل 
العمل  وزير  م�شالح  لدى  ال�شخ�شي 
والت�شغيل وال�شمان االجتماعي مراد 
زمايل لتقدمي تو�شيحات حول القرار 
رئي�س  برتقية  املتعلق  و  ال�شادر 
كمدير  للت�شغيل  املحلية  الوكالة 
منتدب للقطاع بعا�شمة التيديكلت ، 
ومما يحز يف نفو�س حمدثينا اأن ذات 
ت�شيريه  فرتة  خالل  حقق  امل�شوؤول 
ف�شال  للت�شغيل  املحلية  للوكالة 
ما  ب�شبب  اخلط  طول  على  ذريعا 
والهروب  الت�شويف  ب�شيا�شة  و�شفوه 
حلول  عن  البحث  عو�س  االأمام  اإىل 
مت�شك  ظل  يف  لرتاكمات  جذرية 
�شالح  ببلديات عني  املنطقة  بطايل 
مبطلبهم  اينغر  و  الزواى  وفقارة 

اأبناء  احقية  يف  املتمثل  امل�رضوع 
املنطقة للعمل بال�رضكات الوطنية و 
االأجنبية العاملة يف ال�شناعة النفطية 
تن�س  مثلما  املنتدبة  الوالية  برتاب 
ال�شادرة  احلكومة  تعليمات  عليه 
عن الوزير االأول االأ�شبق عبد املالك 

�شالل .
ذلك فقد حمل ع�رضات  اإىل  جانب 
لهم  ت�رضيح  يف  باملنطقة  البطالني 
القرار  �شناع   ،« »الو�شط  يومية  مع 
بالوالية املنتدبة عني �شالح و الوالية 
تبعات  م�شوؤولية  مترنا�شت  التقليدية 
العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن 
تعيني اإطار بالوكالة املحلية للت�شغيل 
تعيني  عو�س  اجلهاز  راأ�س  على 
االإطار بالتكوين املهني قويدر جبالة 
يف ذات املن�شب الذي يحظى بدعم 
طرف  من  النظري   منقطع  وتاأييد 
مبلف  املهتمة  املحلية  اجلمعيات 
اليد العاملة املوؤهلة مبنطقة حت�شي 
على ترابها ع�رضات ال�رضكات مقابل 

كم هائل من العاطلني عن العمل مبا 
واملعاهد  اجلامعات  خريجي  فيهم 
ومرتب�شي  العليا  واملدار�س  الكربى 
والتمهني  املهني  التكوين  مراكز 

وحتى عدميي امل�شتوى .
يومية  حاولت  ثانية  جهة  من 

االت�شال  ومرارا  تكرارا  »الو�شط« 
االدارية  للمقاطعة  املنتدب  بالوايل 
ملعرفة  �شدا�س  خل�رض  �شالح  عني 
راأيه يف املو�شوع ، االإ اأن هاتفه على 
مدار االأ�شبوع خارج نطاق التغطية .

نومنا�س  ق�رض  قاطني  يئن 
لوالية  التابعة  ببلدية  متنطيط 
االهرتاء  وطاأة   حتت  اأدرار 
الوالئي  للطريق  امل�شتمر 
املهرتء ،وهو بات يوؤرق يوميات 
اأ�رضارا  اأحلق  كما  م�شتعمليه 

ج�شيمة باملركبات .
نومنا�س  ق�رض  �شكان  نا�شد 
اأدرار  بوالية  متنطيط  ببلدية 
يومية  مع  لهم  ت�رضيح  ،يف 
حمو  الوالية  وايل   ،« »الو�شط 
االأول  امل�شوؤول  ب�شفته  بكو�س 
ب�رضورة  التنفيذية  الهيئة  على 
مديرية  لدى  العاجل  التدخل 
للتكفل  العمومية  االأ�شغال 
املتمثل  القائم  بان�شغالهم 
اعادة  �رضورة  يف  اأ�شا�شا 
الذي   الوالئي  للطريق  االعتبار 
يبعد عن مقر الوالية بي 29كلم 
وطوله 9كلم، خا�شة اذا علمنا اأن 
هذا االأخري  ي�شهد حركة كثيفة  
رئي�شي  ممر  يعترب  النه  يومياآ 
ل�شكان الق�رض و لال�شت�شالحات 

امل�شاحات الكرب منطقة �شطح 
ايل  باال�شافة  الفالحية  عزي 
جنار  ال  وطنية  �رضكة  تواجد 
كل  رغم  واملطارات  الطرقات 
هذا  يبقي �شكان ق�رض نومنا�س 
يعانون يف انت�شار تدخل ال�شيد 

الوايل.
طالب  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
ال�شكان املت�رضرين من امل�شكل 
ممثلة  الو�شية  الوزارة   ، القائم 
واالأ�شغال  النقل  م�شالح  يف 
جلنة  ايفاد  ب�رضورة  العمومية 
حتقيق لك�شف مالب�شات االأغلفة 
املر�شودة  ال�شخمة  املالية 
من  جملة  جت�شيد  اإطار  يف 
عن  الطرقات  لفك  امل�شاريع 
و  النائية  املناطق  قاطني 
الكبري  البالد  بجنوب  املعزولة 
ال�شارم  االلتزام  اإطار  وذلك يف 
اجلمهورية  رئي�س  بربنامج 
مناطق اجلنوب  بتنمية  املتعلق 

واله�شاب العليا .
اأحمد باحلاج 

حماربة  األيات  اإطار تفعيل  يف 
اأنواعها باإقليم  ب�شتى  اجلرمية 
والية مترنا�شت، متكنت م�شالح 
ال�رضطة الأمن الوالية ممثلة يف 
من  االول   احل�رضي  االأمن 
العمر  من  يبلغ  �شخ�س  توقيف 
و  التزوير  ق�شية  يف  �شنة   33

ا�شتعمال مزور .
واردة  نيابية  تعليمة  على  بناءا 
احل�رضي  االمن  م�شالح  اىل 
الق�شائية   اجلهات  من  االأول 
امل�شتبه  تقدمي  مفادها  والتي 

فيه حول الق�شية ال�شالفة الذكر، 
املعطيات  هاته  على  وبناءا 
ال�رضطة  عنا�رض  كثفت 
دورياتها  بامليدان  العاملة 
و  فيه  امل�شتبه  توقيف  مت  اين 
ال�رضطة، بعد  مقر  اىل  حتويله 
القانونية  االجراءات  اإ�شتكمال 
اأمام  فيه  امل�شتبه  تقدمي  مت   ،
املخت�شة  الق�شائية  اجلهات 
عقوبة  حقه  يف  اأ�شدرت  التي 

عام حب�شا نافذا مع االيداع.
اأحمد باحلاج 

تعالت الأ�سوات املطالبة ب�سرورة تدخل جاد من ال�سلطات املركزية لفتح حتقيق معمق يف الأطراف التي تقف خلف تزكية 
وتعيني رئي�س الوكالة املحلية للت�سغيل كمدير منتدب للقطاع باملقاطعة الإدارية عني �سالح بتمرنا�ست ، رغم اأن ذات امل�سوؤول 

خلف بالوكالة املحلية تراكمات ب�سبب �سوء الت�سيري والتالعب بقوائم البطالني املر�سحني لإجراء الفحو�سات املهنية .

يف وقت يتخبط فيه  ملف ال�سغل يف م�ستنقع الفو�سى 

اأحمد باحلاج 

مطالب بالتحقيق يف تعيني رئي�س وكالة 
الت�صغيل كمدير منتدب بعني �صالح

هاتف الوايل املنتدب باملقاطعة الإدارية مغلق طيلة الأ�سبوع 

للعمل  املرت�شحني  من  عدد  ا�شتكى 
احلمراء  حو�س  �شوناطراك  ب�رضكة 
بحا�شي م�شعود بورقلة ، من اإق�شائهم 
من النتائج النهائية مل�شابقة التوظيف 
يف تخ�ش�س تقني كهربائي  مطالبني 
للمجمع  العام  ب�رضورة تدخل املدير 
قدور  ولد  املوؤمن  عبد  النفطي 
يف  حتقيق  وفتح  اإن�شافهم  اأجل  من 

الق�شية .
نا�شد  عدد من املرت�شحني مل�شابقة 
�شوناطراك  ب�رضكة  التوظيف 
وم�شاءلة  بالتدخل  املعنية  ال�شلطات 

املت�شببني يف اإق�شائهم بطرق ملتوية 
643املتعلق  رقم  العمل  عر�س  من 
هوؤالء  ندد  حيث   ، كهربائي  بتقني 
رافق  الذي  بالتالعب  و�شفوه  مبا 
يومي  جرت  التي  املهنية  الفحو�س 
اأنهم  موؤكدين   ،  2018/11/27/26
الكتابية  امل�شابقة  باجراء  قاموا 
املذكور  التاريخ  يف  والتطبيقية 

وحت�شلوا على نتائج مر�شية .
وقال دناقري عدنان ممثل املحتجني 
املدير  لرئي�س  موجهة  مرا�شلة  يف 
قد  كانت  �شوناطراك  ملجمع  العام 

ت�شلمت يومية »الو�شط » ن�شخة منها 
كنت  ملا  خمالفة  جاءت  النتائج  اأن   ،
من  بالنتائج  التالعب  حيث   ، انتظره 
املوارد  مديرية  موظفي  اأحد  طرف 

الب�رضية بحو�س احلمراء .
اق�شاء  مت  اأنه  ال�شكوى  نف�س  وذكرت 
باملقابل  العر�س  هذا  مرت�شحي 
خارج  من  واحد  �شخ�س  توظيف 
العر�س  اأن  العلم  مع   ، الوالية 
 ، الوالئية  الت�شغيل  لوكالة  خم�ش�س 
�رضورة  على  امل�شتكون  �شدد  وعليه 
تدخل الو�شايا الإن�شافهم  قبل اتخاذ 

يف  تتمثل  اخرى  ت�شعيدية  خطوات 
ما  الإ�شرتجاع  العدالة  اىل  اللجوء 

و�شفوه بحقهم  امله�شوم .
القادر  عبد  الوالية  وايل  اأن  ومعلوم 
ال  باأنه  اأكرث  اأكد  قد  كان   ، جالوي 
ميكن الت�شاهل مع كل من يثبت تورطه 
يف التالعب بعرو�س واثارة البلبلة يف 
�شفوف طالبي العمل ، يف ا�شارة اىل  
احلكومة  بتعليمة  ال�شارم   اإلتزامه 
لفائدة  التوظيف  اأولوية  الرامية ملنح 

اأبناء املنطقة .
اأحمد باحلاج 

اإق�ساء مر�سحني يف من�سب تقني كهربائي 

معاجلة 158 طلب احل�سول على رخ�سة  حيازة �سالح �سيد 

�صوناطراك حو�س احلمراء متهمة باإق�صاء حاملي 
ال�صهادات بورقلة 

نتائج الفحو�س املهنية  اأفرزت توظيف عامل من خارج الولية 

ب�سبب الهرتاء امل�ستمر للطريق الولئي 

اأمن مترنا�ست 

درك تينزاوتني بتمرنا�ست 

�صكان ق�صر نومنا�س ببلدية 
متنطيط باأدرار يعانون يف �صمت

 توقيف �صخ�س يف ق�صية التزوير
 و ا�صتعمال املزور

توقيف 10 رعايا اأفارقة بتهمة 
الإقامة غري ال�صرعية 

والتنظيم،  العامة  ال�رضطة  جمال  يف 
لل�رضطة  الوالئية  امل�شلحة  �شجلت 
والية  الأمن  التابعة  والتنظيم  العامة 
ورقلة خالل �شنة 2018  عديد الق�شايا 
املتعلقة بقطاعات التجارة و ال�شياحة 
اإذن   بدون  ق�رض  ايواء  حاالت  وكذا 

االأولياء بالفنادق .

واالت�شال  االعالم  خللية  بيان  اأفاد 
اأمن  مبديرية  اخلارجية  والعالقات 
يومية  ت�شلمت  كانت قد   ، ورقلة  والية 

خالل  مت  انه   ، منه  ن�شخة   « »الو�شط 
املحالت  مراقبة  املن�رضمة   ال�شنة 
هذه  عن  متخ�س  حيث  التجارية 
جانب  اإىل  حمال،  غلق)11(  العملية 
تنفيذ 06 قرارات اإعادة فتح للمحالت، 
القطاع  وبخ�شو�س  ذلك  مع  موازاة 
�شياحية  وكالة   16 اإح�شاء  مت  ال�شياح 
من  مت  فندقية،  موؤ�ش�شة   32 ومراقبة 
و04  خمالفات   04 ت�شجيل  خاللها 

متابعات اإدارية .
من جهة ثانية ومن خالل ن�شاط مراقبة 

اإح�شاء  مت  الفندقية،  املوؤ�ش�شات 
بينهم3412  من  نزيل،   65298 مراقبة 
اأجنبيا، مت من خالل عمليات املراقبة 
من  عنه  مبحـوثا  �شخ�شا   78 توقيف 
طرف ال�شلطات الع�شكرية والق�شائية، 
ن�رضة  حمل  �شخ�س   12 على  والعثور 
العائالت  و06 حاالت  فائدة  بحث يف 

اإيواء ق�رض بدون اإذن االأولياء.
الن�شاطات  مراقبة  بخ�شو�س  اأما   
حمال   223 مراقبة  مت  املنظمة، 
 33 و  60 خمالفة  ت�شجيل  اأ�شفرت عن 

متابعة جزائية و60 متابعة اإدارية وفق 
ما اأوردته م�شادرنا . 

االأجرة  �شيارات  ن�شاط  بخ�شو�س  اأما 
مت اإجناز 635 حتقيقا اإداريا .

من  ال�شيد  اأ�شلحة  بخ�شو�س  اأما   
 158 معاجلة  مت  اخلام�س،  ال�شنف 
و  اإقتناء  رخ�شة  على  احل�شول  طلب 

حيازة �شالح �شيد .
ت�رضيح  بخ�شو�س  و  ذلك  جانب  اإىل 
 16720 اإ�شت�شدار  مت  الوثائق،  �شياع 

ت�رضيحا ب�شياع .

ال�صرطة بورقلة تغلق 11 حمال و 04 خمالفات 
للوكالت ال�صياحية

متكنت يف اليومني االأخريين من .       توقيف 78 نزيال مطلوبا لل�سلطات الق�سائية و الع�سكرية 
يف  املتخ�ش�شة  االأمن  م�شالح 
ال�رضعية  الهجرة غري  مكافحة 
املتنقلة  االقليمية  بالكتيبة 
للدرك الوطني بدائرة تينزاوتني 
بتمرنا�شت من توقيف واعتقال 
يحملون  اأفارقة  رعايا   10
مايل  لدول  خمتلفة  جن�شيات 
 ، والكامريون  ت�شاد   ، النيجر   ،
ليتم اقتيادهم للم�شلحة املعنية 
االإجراءات  ا�شتكمال  وبعد 

ملفات  واجناز  معهم  القانونية 
مبوجبها  مت  �شدهم  ق�شائية 
تقدميهم اأمام وكيل اجلمهورية 
اأين  مترنا�شت  حمكمة  لدى 
�شجنا  ب�شنة  اجلميع  اإدانة  مت 
كل  تغرمي  مع  النفاذ  موقوفة 
دينار  األف   48 بـ  منهم  واحد 
يق�شي  قرار  واإ�شدار  جزائري 
االأ�شلية  لبلدانهم  برتحيلهم 
ال�رضعية  غري  االإقامة  بتهمة 

بالرتاب الوطني .
اأحمد باحلاج اأحمد باحلاج 
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احل�صول  اجل  من  والتحايل 
تعددت  التي  التعوي�صات  على 
الوثائق  بع�ض  �صحة  عدم  رغم 
�صحتها  يف  م�صكوك  عقود  من 
بالتزوير  اأطراف  واتهام 
وانه  ،خا�صة  املزور  وا�صتعمال 
منذ  مماثلة  ق�صايا  يف  نظر 
حمكمة  م�صتوى  على  اأ�صبوع 
اجلنايات مبجل�ض ق�صاء اجللفة 
عني  مدينة  امالك  وق�صية   ،
من  تختلف  املنهوبة  و�صارة 
ومن  اأثرية  اأمالك  كونها  حيث 
اال�صتعمارية  احلقبة  خملفات 
اأن  اإال  اأهميتها  رغم  والق�صية   ،
اأنظار  اأمام  نهب العقار كان يتم 
البلدية  واأولها  ال�صلطات  وبعلم 
ومديريات الثقافة واملجاهدين 
.ومل ترث اإال بعد اأن تقدم املواطن 
( وهو عون متقاعد  ) طمار. ل 
املحلية  ال�صلطات  مبرا�صلة 
التي  النهب  حالة  على  لالإخبار 
املوؤ�ص�صات  من  العديد  م�صت 
املادية  القيمة  ذات  والبنايات 
الثكنة  خا�صة  واملعنوية 
بطريق  الباتوار(   ( الع�صكرية 
البريين ومركز ال�صالح والذخرية 
ومركز  اال�صتعمار  وجود  اإبان 
التعذيب ومركز تخزين احلبوب 
) دوك ( مقابل الربيد وال�صكنات 
املدر�صة  داخل  الع�صكرية 

التي  االإبراهيمية وامل�صتودعات 
عادت  ثم  اال�صتعمار  خلفها 
اإىل   1976 �صنة  يف  ملكيتها 
ا�صتويل  ثم  )�صوتراجري(  �رشكة 
عليها لتوؤجر اإىل �رشكة �صونلغاز 
واأخرى حتولت اإىل حمال جتارية 
باالإ�صافة اإىل ثكنة قطاف والتي 
كانت يف ال�صابق �صكنات ع�صكرية 
لتحول  م�صحها  مت  واليوم 
االأمر  وكذلك   . �صكنات  اإىل 
بالن�صبة ل�صكنات حمطة ال�صكك 
احلديدية )القار( و3 مواقع ملا 
بحي  ) ال�صا�ض(  ل�صلطة  يعرفة 
ذلك  من  واالأخطر   . عمار  علي 
اال�صتيالء على مدر�صتني االأوىل 
وتعرف  عمريو�ض  العقيد  بحي 
القا�صمي  مبدر�صة  ال�صابق  يف 
هدمها  قرارات  �صدرت  وقد 
بدون  بناء  مكانها  �صيد  اأنه  اإال 
الفجر  مدر�صة  واأخريا  رخ�صة 
التاريخية  العقارات  هذه  كل   ،
واملتورطون  نهب  حمل  كانت 
منهم  نافذون  اأ�صخا�ض  فيها 
ودائرة  �صابقون  بلديات  روؤ�صاء 
عني و�صارة ونائب برملاين حايل 
بالوكالة  واأعوان  وم�صوؤولون 
العقاري  واحلفظ  العقارية 
واأمالك الدولة ، وح�صب امللف 
وزارة  ومرا�صالت  الق�صائي 
لقمع  املركزي  والديوان  العدل 
الو�صط   ( حتوز  والذي  الف�صاد 
قد  ال�صكاوى  فان  منها  ن�صخ   )

العدل  وزارة  من  باأوامر  حولت 
جمل�ض  لدى  العام  النائب  اإىل 
اأن  الغريب  لكن   ، اجللفة  ق�صاء 
هناك قوة حتاول ان متنع و�صول 
املبلغني عن الف�صاد للنائب العام 
ووكيل اجلمهورية مبحكمة عني 
ال�صيد  بذلك  �رشح  كما  و�صارة 
باأنه  ابلغنا  والذي  ل(  طمار.   (
من  وال�رشب  لالعتداء  تعر�ض 
ويرفع  نافذين  اأ�صخا�ض  طرف 
البالد  يف  االأول  للقا�صي  نداءه 
اإطار  حتت  يدخل  الأنه  حلمايته 
الف�صاد  عن  املبلغني  حماية 
 . اجلمهورية  قوانني  ح�صب 
املبلغني  اأن  االأمر  يف  والغريب 
على  يوؤكدون  الف�صاد  عن 
تعر�ض  التي  احلرق  عملية 
والذي  اخلا�ض  االأر�صيف  لها 
الأمالك  وعقود  وثائق  يت�صمن 
هامة مت اال�صتيالء عليها ويراد 
احلقيقة  طم�ض  ذلك  خالل  من 
باجللفة  االإن�صان  حقوق  .رابطة 
لكن  امللف  لفتح  ال�صباقة  كانت 
التعاون  من  نوع  اأي  يوجد  ال 
الق�صائي  اجلهازين  طرف  من 
عمليات  وان  ،خا�صة  واالأمني 
التزوير كبرية مقارنة مبلف نهب 
املزور  ا�صتعمال  وكذلك  العقار 
لال�صتيالء على اآثار تعد �صاهدا 
ملدينة  الثوري  التاريخ  على 
انه  ،والغريب  �صابقا  بولقازال 
حتركت  املجاهدين  مديرية  ال 

ال�صابق  املدير  رف�ض  اإطار  يف 
مع  التعامل  ال�رشيف  حممد 
عملية  بت�صهيل  وقام  امللف 
البناءات  بع�ض  على  اال�صتيالء 
مازالت  حني  يف   . التاريخية 
مكانها  تراوح  الثقافة  مديرية 
ملعاينة  تقنية  جلنة  خروج  رغم 
البناءات والتي هدم اغلبها  تلك 

 .
وهناك  �صائك  الق�صية  ملف 
حني  يف  جدولتها  متت  ق�صايا 
الف�صاد  عن  املبلغون  مازال 
ينتظرون دورهم لاللتقاء بالوايل 
ووكيل اجلمهورية  العام  والنائب 
لدى حمكمة عني و�صارة وعر�ض 
ق�صايا النهب بالدالئل والوثائق . 
خا�صة وان هناك اأطرافا حتاول 
اإطار  يف  عنه  ما�صتولت  ت�صوية 
االأمر  لي�صبح   15/08 القانون 
واقعا ثم يف حالة القيام بعمليات 
االإخالء تطالب بالتعوي�صات التي 
ترهق كاهل خزينة بلدية فقرية 
 ، عوي�صة  مادية  م�صاكل  تعاين 
هو  الق�صية  يف  الالفت  اأن  كما 
عملية حرق االأر�صيف املتواجد 
و�صارة  عني  �صينما  من  بالقرب 
الدولة  اأمالك  يخ�ض  والذي 
وجهت  االتهام  اأ�صابع  اأن  ورغم 
فرع  مل�صوؤويل  اآنذاك  ر�صميا 
مع  والتحقيق  العقارية  الوكالة 
اأغلق  املو�صوع  اأن  اإال  اإطاراتها 
التغطية  ملحاولة  فاعل  بفعل 

من  اأكرث  على  ا�صتولوا  من  على 
النهار  30 عقارا نهبت يف و�صح 
باالإ�صافة اإىل قطع اأرا�صي اليوم 
اأماكن  يف  عليها  اال�صتيالء  مت 
اال�صتثمار  م�ضمى  حتت  مهمة 
والوثائق  بال�صور  واملو�صوع   .
من  حتقيق  حمل  �صيكون 
االأيام  يف  الو�صط(   ( جريدة 
العام  الراأي  لتعريف  القادمة 
عني  مدينة  لعقار  يحدث  مبا 
التنازل  اأ�صبح  والذي   ، و�صارة 
واال�صتفادة  �صهلة  بطرق  عنه 

وتاريخية  وطنية  اأمالك  من 
واآثار  اال�صتعمار  خلفها 
طابعها  عن  وحولت  خربت 
اأطراف  به  تقوم  وغ�ض  ونهب 
النفوذ  اأ�صحاب  من  عديدة 
يف  ومنتخبون  م�صوؤولون  منهم 
يف  واإطارات  خمتلفة  اإدارات 
الوالئي   و  البلدي  املجل�صني 
ال�رشب  اإىل  والربملان،ليتطور 
عن  املبلغني  �صد  واملتابعات 
الف�صاد واأبنائهم  لي�صل اإىل حد 

التهديد بالقتل ..؟

ل يزال م�شل�شل نهب العقار بولية اجللفة متوا�شال رغم ال�شكاوى العديدة التي تقدم بها املواطنون ورغم التحقيقات التي قامت بها اجلهات الأمنية 
والق�شائية بالإ�شافة اإىل مديرية اأمالك الدولة واحلفظ العقاري.

اجللفة 

اجللفة : ح ع غ 

ملف نهب العقار بعني و�سارة اأمام النيابة العامة

املياه  من  اإ�صايف  حجم  �صيوجه 
 17060 ب  يقدر  لل�رش  ال�صاحلة 
"بداية  املياه  من  مكعبا  مرتا 
من مار�ض املقبل" لفائدة �صكان 
اجلنوبية  احلدودية  املناطق  
بف�صل  الطارف  لوالية  الغربية 
ا�صتكمال عملية "وا�صعة" الإعادة 
املدير  علم  ما  ح�صب   ، التاأهيل 
عبد  املائية  للموارد  املحلي 

احلميد عزة.  
و اأو�صح نف�ض امل�صوؤول اأن �صكان 
يتمونون  الذين  املناطق  هذه 
يوميا  مكعب  مرت  بـ17200  حاليا 
عن  يقل  ال  مبا  �صي�صتفيدون 
م�صريا  يوميا  مكعبا  34260 مرتا 
التاأهيل  اإعادة  عملية  اأن  اإىل 
معاجلة  حمطة  تو�صعة  ت�صمل 
و كذلك جمموع  ببوحجار  املياه 
ال�صاحلة  املياه  توزيع  �صبكة 
امل�صتهدفة  للمنطقة  لل�رشب 
اجلديد  التخ�صي�ض  اأن  و�رشح 

املوجه لبلديات بوحجار و حمام 
بني �صالح و وادي زيتون 

لدائرة  التابعة  كرمة  عني  و 
بوحجار على بعد حوايل 50 كلم 
بعد  ياأتي  الوالية  عا�صمة  عن 
�صهر  يف  ت�صجيله  مت  الذي  ذلك 
اإعادة  عقب  املا�صي  اأغ�صط�ض 
التاأهيل و و�صع املحطة العائمة 
حيز اخلدمة مما مكن من زيادة 
 10 من  ال�رشب  مبياه  التزويد 

اآالف مرت مكعب 
يوميا اإىل 17200 مرت مكعب يوميا 
و اأفاد باأن ا�صتثمارا عموميا بقيمة 
تخ�صي�صه  مت  د.ج  مليار   1،66
كذلك  م�صريا  العمليتني  لتج�صيد 
م�صتقل  كهربائي  خط  و�صع  اإىل 
على  النظام  هذا  لتاأمني  موجه 
م�صافة 60 كلم و قد تطلب ذلك 
مليون   270 بقيمة  ماليا  غالفا 
الذي  امل�صدر  لنف�ض  وفقا  د.ج 
ذكر بتح�صني التموين باملاء على 

احلدودية  املنطقة  هذه  م�صتوى 
كل  واحدة  مرة  من  انتقل  الذي 
اأيام اإىل تزويد يومي حاليا و   10
بعد اأن اأبرز املجهودات املبذولة 
من طرف الدولة لتح�صني نوعية 
ال�صيد  اأ�صار  العمومية  اخلدمة 
عزة اإىل اأن اأ�صغال قد �رشع فيها 
و  املياه  توزيع  �صبكات  لتجديد 
امل�صوؤول  نف�ض  باأن  �رشح  قد 
اإىل  �صملت  العملية  هذه  باأن 
غاية اليوم 20 بلدية من اأ�صل 24 
بوالية الطارف ، الفتا اإىل اأن هذه 
الور�صات قد مكنت من جتديد ما 
و  ال�صبكة  من  كلم   600 جمموعه 
بالتايل و�صع حد لت�رشبات املياه 
من ال�صبكات التي كانت تقدر يف 
املا�صي بـ30 باملائة و اأكد نف�ض 
امل�صدر كذلك اأن جتديد �صبكات 
تطلب  قد  ال�رشب  التموين مبياه 
 2،4 بقيمة  مايل  غالف  ت�صخري 

مليار د.ج. 

تيبازةالطارف

حجم اإ�سايف من املياه لفائدة املنطقة 
احلدودية اجلنوبية الغربية 

الوطني  الدرك  جهاز  �صيتدعم 
جديدة  اأمنية  هياكل   6 بـ  قريبا 
تيبازة  والية  تراب  عرب  موزعة 
املقدرة  االأمنية  التغطية  لتعزيز 
ح�صبما  باملائة،  ب85  حاليا 
قائد  االأربعاء  اليوم  عنه  اأعلن 
للدرك  االإقليمية  املجموعة 
حممد  العقيد  بتيبازة،  الوطني 

بن عبد اهلل.
يف  اهلل  عبد  بن  العقيد  اأو�صح  و 
ت�رشيح اأن قيادة الدرك الوطني 
مقرات  ا�صتحداث  قررت 
فرق  اأربعة  منها  جديدة  اأمنية 
من  بكل  الوطني  للدرك  اإقليمية 
و م�صلمون  الن�ض  بلديتي حجرة 
كذا  و  بهما  االأ�صغال  اجلارية 
التابع  "البلج"  ال�صاحلي  احلي 
اجلبلية  البلدية  و  تيبازة  لبلدية 
املعزولة  املنطقة  ميلك"  "بني 
الوالية  غرب  باأق�صى  الواقعة 

عني  والية  مع  احلدود  على 
الدفلى مربزا اأنها كانت مطالب 

"ملحة" من قبل ال�صكان.
و بخ�صو�ض بقية الهياكل االأمنية 
الأمن  بفرقة  االأمر  فيتعلق 
بلدية  م�صتوى  على  الطرقات 
الوالية  غرب  باأق�صى  قوراية 
م�صتوى  على  الرقابة  لتعزيز 
 ،11 رقم  الوطني  الطريق 
الذي  ال�صاحلي-الغابي  الطريق 
منحدراته  و  مبنعرجاته  يتميز 
اخلطرية على �صالمة م�صتعمليه 
�رشية  اإ�صتحداث  جانب  اإىل 
البحث و التحري مبدينة القليعة 
تلك  لتعزز  الهياكل  هذه  تاأتي  و 
امل�صتلمة خالل ال�صدا�صي الثاين 

من ال�صنة
املا�صية و يتعلق االأمر بفرقتني 
مكلفة  االأوىل  متخ�ص�صتني 
خا�صة  الثانية  و  البيئة  بحماية 

بحماية االأحداث، و هما فرقتان 
مدعمتان بكل الو�صائل التقنية و 
بعنا�رش متخ�ص�صة يف جمالهما  
اأن  اهلل  عبد  بن  العقيد  اأبرز  و 
ملعطيات  وفقا  تعمل  م�صاحله 
يتم  ثمة  من  و  االإجرام  خارطة 
توجيه االأفراد و الوحدات ميدانيا 
على  الرقابة  تكثيف  خالل  من 
بعمليات  القيام  و  االإجرام  بوؤر 
ما  عادة  مداهمات  و  اإ�صتباقية 
يف  و  اإيجابية  نتائج  على  ت�صفر 
حتليل  ب"جناعة"  ذكر  ال�صياق 
اخلارطة االإجرامية و احلمالت 
من  يتجلى  الذي  االإ�صتباقية 
اإنخفا�ض معدل اجلرمية  خالل 
�صنة 2018 اأين �صجل 1697 ق�صية 
باإقليم والية تيبازة ب260 ق�صية 
اأي بن�صبة 14،34 باملائة مقارنة 
ب�صنة 2017 اأين مت ت�صجيل 1953 

ق�صية.

ا�ستحداث 6 هياكل جديدة
 للدرك الوطني
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الكابو�س ...فرن�سا عادت اإىل اجلزائر؟
اأ.د. نورالدين حارو�س

جامعة اجلزائر3

قمت  عندما  ال�شئ  بع�ض  احرتت 
بت�شجيل ملف طلب التاأ�شرية للدخول 
اأمتكن  مل  و  الفرن�شية  الأرا�شي  اإىل 
املواعيد  كون  العملية  اإنهاء  من 
ويف  م�شمى،  غري  اأجل  اإىل  موؤجلة 
احلال تذكرت نتيجة ال�شتفتاء الذي 
اجلديدة،  بكاليدونيا  موؤخرا  جرى 
مدن ما وراء البحار التابعة لفرن�شا، 
ذات  الدولة  هذه  رف�شت  وكيف 
احلكم الذاتي، النف�شال عن فرن�شا؟ 
رمبا يعود ال�شبب اإىل ملف التاأ�شرية 
الفرن�شي يف  الرتاب  دخول  و�شعوبة 
البلد  هذا  اأن  علما  النف�شال،  حالة 
اجلزائريني  من  الكثري  وجهة  كان 
يف  ق�رسا  فرن�شا  هجرتهم  الذين 
مل  19م...  القرن  من  الثاين  الن�شف 
اأترك املجال ملخيلتي يف الغو�ض يف 
الأ�شباب: كيف، ملاذا اأين ومتى وباأي 
ثمن؟ وانزويت يف زاوية من البيت مل 
واملخ�ش�ض  املعتاد  مكاين  يكن 
حتى  حلظات  اإل  هي  وما  للنوم، 
نتيجة  الالوعي  يف  نف�شي  وجدت 
ب�رسعة...  ا�شتعمرين  الذي  النعا�ض 
ولكن  اجلزائر  اإىل  فرن�شا  عادت 

قبلها كانت هنا، كيف؟
بني  جرت  التي  الت�شالت  بعد 
دي  الفرن�شي  والقائد  ح�شني  الداي 
بورمون والتي انتهت باإبرام معاهدة 
1830م،  جويلية   05 يف  ال�شت�شالم 
للجزائر،  الفرن�شي  الحتالل  بداأ 
ل  باأنها  فرن�شا  تعهد  من  وبالرغم 
وممتلكاتهم  باجلزائريني  تلحق 
اأي  وم�شاجدهم  و�رسفهم  وجتارتهم 
اأدى، تعهدت فرن�شا كذلك من خالل 
�شترتك  باأنها  بورمون  دي  القائد 
وقد  دينهم،  يف  للجزائريني  احلرية 
واأعيان  مثقفي  من  الكثري  �شدق 
الفرن�شيني  وعود  اجلزائر  مدينة 
ما  اأنهم  بياناتهم  يف  زعموا  الذين 
بحملتهم  اجلزائر  اإىل  ح�رسوا 
�رسف  ل�شتعادة  اإل  الع�شكرية 
الذي  ح�شني  الداي  وتاأديب  فرن�شا 
وتخلي�ض  اإيطاليا  اإىل  فرن�شا  نفته 
الأتراك  من جور  اجلزائري  ال�شعب 
اأن  وظلمهم، كما ظن هوؤلء الأعيان 
املتح�رسة  الأمة  الفرن�شية،  الأمة 
وال�رسيفة... والتي تتغنى ب�شعاراتها 
وامل�شاواة  احلرية  يف  املعروفة 

اأمة  حتتل  اأن  ميكنها  والأخوة...ل 
لكن  بتعهداتها...  تخل  اأو  اأخرى 
مدينة  ل�شكان  ات�شح  ما  �رسعان 
الغزو  حقيقة  جاورها  وما  اجلزائر 
اجلي�ض  يواجهون  جعلهم  مما 
ويف  و�شجاعة...  بب�شالة  الفرن�شي 
ر�شالة وجهها الداي ح�شني من منفاه 
يقول  الغزو،  حول  فرن�شا  ملك  اإىل 
ار�ض  على  غريبة  بذرة  اأن   « فيها: 
�شوى  تنبت  اأن  ميكنها  ل  اإفريقيا 
نبوءة  �شدقت  وقد  الدفلة«،  �شجر 
الداي فبعد 132 �شنة من ال�شتعمار  
خائبة  اجلزائر  من  فرن�شا  خرجت 

ونبتتها مل تثمر؟
ال�شعبية  املقاومات  متيزت  لقد     
ال�شعب  خا�شها  التي  امل�شلحة 
اأقدام  وطاأت  اأن  منذ  اجلزائري 
العدو هذه الأر�ض الطاهرة بتم�شكه 
باأر�شه ووطنه وعدم اقتناعه بخطاب 
املخادعة،  و�شعاراته  الحتالل 
الروح  من  املنبعثة  املقاومة  هذه 
الريفي  الطابع  عليها  غلب  الوطنية 
اأراد  التي  الأر�ض  انطلقت من  لأنها 
امل�شتعمر نزعها منه.) كانت فرن�شا 
تقوم مب�شادرة اأمالك ال�شكان الذين 
ال�شعبية  املقاومات  يف  �شاركوا 

امل�شلحة(.
ال�شعبية  املقاومة  اعتبار  ميكن 
الوعي  ون�شج  تبلور  بداية  امل�شلحة 
كان  وقد  اجلزائريني،  لدى  الوطني 
القوي  املحرك  هو  الديني  الوازع 
احت�شنها  التي  املقاومات  ملختلف 
بداية  غاية  اإىل  اجلزائري  الريف 
هذه  مثلت  وقد  الع�رسين،  القرن 
املقاومات ال�شعبية امل�شلحة بالرغم 
للكيان  الواقي  الدرع  ف�شلها،  من 
اجلزائري من كل حماولت الطم�ض 

والتغريب والتن�شري وغريها... 
فرن�شي  ل�شتعمار  اجلزائر  تعر�شت 
اأجيال  اأربعة  عمر  اأي  �شنة   132 دام 
ما  هو  اجليل  عمر  باأن  �شلمنا  اإذا 
من  وهناك  �شنة،   40 اإىل   30 بني 
هو  الواحد  اجليل  عمر  باأن  يرى 
باأن  خلدون  بن  يرى  بينما  �شنة،   33
الأ�شخا�ض  عمر  مثل  الدولة  عمر 
اأجيال ب  وهو 120 �شنة ميثل ثالثة 
الدولة يف  40 �شنة لكل جيل وتنتهي 
من  الأجيال  وتختلف  الرابع،  اجليل 
حيث طبيعتها وموا�شفاتها ، فاجليل 
)اخل�شونة  بالبداوة  يت�شف  الأول 
الثاين  اجليل  ويت�شف  والتوح�ض(، 
وين�شى  )احل�شارة(،  والك�شل  بالرتف 

اجليل الثالث عهد البداوة واخل�شونة 
و»ي�شريون عيالً على الدولة«، وتهرم 
الدولة وتتخلف يف اجليل الرابع حني 
اجليل  اأن  كما  احل�شب.  ينقر�ض 
العادات  على  حمافظا  يكون  الأول 
ب�شكل  والقيم  والأعراف   والتقاليد 
كبري  جزء  الثاين  اجليل  وياأخذ  كلي، 
وياأخذ  والتقاليد  الأعراف  هذه  من 
الأول  اجليل  خارج  من  منها  بع�شا 
التخلي عن هذه  ما  نوعا  يبداأ  وهنا 
هذا  يزداد  ثم  والقيم،  الأعراف 
الذي  الثالث  اجليل  عهد  التخلي يف 
الأكرب من خارج اجليل  ياأخذ اجلزء 
خمتلفا  الرابع  اجليل  وياأتي  الثاين، 
لأن  ال�شابقة  الأجيال  عن  متاما 
جهة  من  ماأخوذة  واأعرافه  قيمه 
عليه  كان  ملا  متاما  مغايرة  اأخرى 
التغيري  ميكن  فقط  وهنا  اأ�شالفه 
اجليل  به  قام  ما  وهذا  اجلذري، 
الرابع يف اجلزائر منذ دخول فرن�شا 
تق�شيم  وميكن  ال�شتعمارية... 

الأجيال كما يلي:

ال�ستعمار   بعد  الأول  اجليل 
اإىل   1830 من  وميتد  مبا�سرة 

1862

 عرفت الفرتة عدة مقاومات �شعبية 
هي:

مقاومة متيجة 1830م:
باجلزائر  باي  اأحمد  مقاومة 

وق�شنطينة  1830  
بالغرب  القادر  عبد  الأمري  مقاومة 

اجلزائري بداية من �شنة 1832 
مقاومة منطقتي الأورا�ض واجلنوب 

الق�شنطيني  1837 م.
مقاومة اأن�شار بومعزة 1845م.

مقاومة الزعاط�شة 1849م.
مقاومة بوبغلة وفاطمة ن�شومر 1851 

م.
مقاومة الغواط 1851 م:
مقاومة بني �شنا�شن 1858

ثورة اأولد �شيدي ال�شيخ 1854-م

اجليل الثاين ميتد من 1863 اإىل 
1896

اجليل  هذا  اأو  املرحلة  عرفت 
ال�شعبية  املقاومات  ا�شتمرار 

امل�شلحة:
احلداد  وال�شيخ  املقراين  ثورة 

وبومزراق 1871م
مقاومة ال�شيخ بوعمامة 1881 م 

)بو�شو�شة(  التومي  بن  حممد  ثورة 
1870م

مقاومة مولي ال�شقفة 1871م
مقاومة بني منا�رس 1871م
مقاومة ال�شبايحية 1871م

مقاومة واحة العامري 1876م
17- مقاومة التوارق 1877-1912م

مقاومة ال�شيخ اأمود 1881م
مقاومة الورا�ض الأوىل 1879م

 1897 من  ميتد  الثالث  اجليل 
اإىل 1930

هو  اأخر   ن�شال  اجليل  هذا  عرف   
الن�شال ال�شيا�شي املطلبي:   

ال�شعبية  املقاومات  ف�شل  اإثر  على 
با�شتعمال  الن�شال  تغري  امل�شلحة، 
و�شيلة اأخرى وهي الن�شال ال�شيا�شي 
�شنة  من  بداية  وهذا  املطلبي، 

املرحلة  هذه  متيزت  حيث  1900م، 
تكتالت  عدة  وتاأ�شي�ض  باإن�شاء 
حول  تدور  مطالبها  كانت  �شيا�شية 
امل�شاواة بني اجلزائريني والفرن�شيني 
والإجراءات  الأهايل  قانون  واإلغاء 
القومية  اإىل  والدعوة  التع�شفية، 
و�شائل  واإ�شالح  ون�رس  الإ�شالمية 
التعليم باللغة العربية وحرية الهجرة 

وغريها، فنذكر:
كتلة املحافظني 1900م: وهي خليط 
من املثقفني التقليديني واملحاربني 

القدامى والزعماء الدينيني 
من  وتتاألف  1907م:  النخبة  جماعة 
جمعوا  الذين  اجلزائريني  املثقفني 

بني الثقافة العربية والفرن�شية، 
حركة الفتى اجلزائري 1912م: التي 
مل تختلف مطالب هذه احلركة عن 

�شابقيها.
بزعامة  1919م:  الإ�شالحي  احلزب 
الأمري خالد وهذا بعد نهاية احلرب 
العاملية الأوىل، ومل يكن حركة دينية 
ذات  حركة  بل  فح�شب،  اإ�شالحية 

�شبغة �شيا�شية ووطنية،
بداأ  التكتالت  هذه  خالل  من       
الوعي ال�شيا�شي والوطني ينمو عند 
و�شيلة  بعد  فيما  ليتبنوا  اجلزائريني 
باحلركة  وتعرف  اأخرى  ن�شالية 

الوطنية ...

 1931 من  ميتد  الرابع  اجليل 
اإىل 1962 

جيل الثورة؟؟ وهم من قرروا حماربة 
فرن�شا ب�شالحها؟

 -1926  ( املرحلة  هذه       عرفت 
ال�شيا�شية  املواجهة  مبرحلة   )1954
ال�شيا�شية  الأحزاب  مثلتها  املنظمة 

التالية:
ENA .جنم �شمال اإفريقيا 1926م

اجلزائريني  املنتخبني  فيدرالية 
FEA 1927م

جمعية العلماء امل�شلمني اجلزائريني 
Oulama.1931م

احلزب ال�شيوعي اجلزائري 1935م،.
PCA

حزب ال�شعب اجلزائري 1937م وهو 
PPA.ا�شتمرار لنجم �شمال اإفريقيا

اأحباب البيان واحلرية 1944م.
للبيان  الدميقراطي  الإحتاد 

UDMA.اجلزائري 1946م
حركة انت�شار احلريات الدميقراطية 
ا�شتمرار  وهي   MTLD 1946م، 

حلزب ال�شعب اجلزائري
اجتمع  1954م،  مار�ض  يف  لكن       
حركة  ال�شعب   حزب  من  م�شوؤولني 
الدميقراطية   احلريات  انت�شار 
اخلا�شة  املنظمة  من  م�شوؤول  وكذا 
 2  ( الرا�شـد  مبدر�شة  بو�شياف(   (
 Ex.Rabbin عمار  علي  �شارع 
جلنة  واأ�ش�شوا  باجلزائر(،   Bloch
للوحدة  الثورية  باللجنة  �شميت 
التي  الأخرية  CRUAهذه  والعمل، 
اللجنة  ع�شو  بولعيد  بن  اإليها  ين�شم 
توحيد  اإعادة  اقرتحت  املركزية، 
عقد  خالل  من  املنا�شلني  قاعدة 
نف�ض  ويف  للحزب،  موحد  موؤمتر 
للوحدة  الثورية  اللجنة  قررت  اليوم 
جريدة  اإن�شاء   CRUA والعمل 
Le Patriote  متول من  املواطن 
اأموال اللجنة املركزية، والفتتاحية 
الأحول،  ح�شني  طرف  من  تكتب 
مبالغ  خ�ش�شت  اأخرى  جهة  ومن 

لتغطية  اللجنة  لهذه  اأخرى  مالية 
ماي  �شهر  من  وبداية  ن�شاطاتها. 
1954م، تغري هذه اللجنة من اأ�شلوبها 
يف العمل، بحيث يت�شل بو�شياف من 
جهة باإطارات من املنظمة اخلا�شة 
بالقاهرة  للحزب  اخلارجية  وبالبعثة 
من جهة اأخرى، وهم حممد خي�رس 
احمد،  ايت  وح�شني  بلة  بن  واأحمد 
للعمل  ال�شتعداد  بداأ  هنا  ومن 
اخلالفات  لتجاوز  وب�رسعة  امل�شلح 
للتذكري  احلزب،.  داخل  املوجودة 
كانت  والنوايا  ال�شتعدادات  هذه 
بو�شياف  �شئل  وقد  للغاية،  �رسية 
عما اإذا مل يلتحق ال�شعب بهذا العمل 
عملية  بذلك  �شتكون  فقال  امل�شلح، 

انتحارية . 
 22 الـ  جمموعة  ت�شكيل  بعد        
الـ6  ملجموعة  فو�شوا  والذين 
م�شوؤولية تفجري الثورة وتعني قيادتها 
1954م  نوفمرب  اأول  حتديد  ومت 
الإعالن  واإ�شدار  لنطالقها  موعدا 
جبهة  وهو  جديد  ا�شم  حتت  لها 
التحرير الوطني. وعلى اإثر الجتماع 
 1954 اأكتوبر   23 بتاريخ  عقد  الذي 
بولوغني،  بلدية  حميدو،  بالراي�ض 
مناطق  اإىل  البالد  تق�شم  مت  حيث 
الأع�شاء  بني  امل�شوؤوليات  وتوزيع 
جانفي  منت�شف  وحتديد  ال�شتة 
املرحلة  لتقييم  كموعد  1955م 
الأوىل للكفاح امل�شلح، فكان التق�شيم 

كما يلي:
املنطقة الأوىل: اأورا�ض - النمام�شة: 
�شنة(   37( بولعيد  بن  م�شطفى 
امل�شاعدان : �شيحاين ب�شري وعجول 

عاجل
املنطقة الثانية: ال�شمال الق�شنطيني: 
ديدو�ض مراد )27 �شنة(، امل�شاعدان: 

زيغود يو�شف وخل�رس بن طوبال
 : القبائل  منطقة  الثالثة:  املنطقة 
كرمي بلقا�شم ) 32 �شنة(، امل�شاعدان: 

عمر اأوعمران وزعموم حممد 
اجلزائر:  منطقة  الرابعة:  املنطقة 
رابح بيطاط ) 29 �شنة(، امل�شاعدان: 
بو�شعيب  وبلحاج  بوجمعة  �شويداين 

املدعو �شي اأحمد
منطقة  اخلام�شة:  املنطقة 
وهران:حممد العربي بن مهيدي )31 
املالك  عبد  بن  امل�شاعدان:  �شنة(، 

رم�شان وبو�شوف عبد احلفيظ.
ال�شحراء  وهي  ال�شاد�شة:  املنطقة 
بالناحية  ملحقة  التكوين،  طور  يف 
مهمة  بولعيد  لنب  وترك  الأوىل، 

ت�شكيلها. 
ومت ا�شتبدال املناطق بالوليات بعد 
موؤمتر ال�شومام يف 20 اأوت 1956م، 
وهي  ال�شاد�شة  الولية  واإن�شاء 

ال�شحراء حتت قيادة علي مالح. 

وتوزيع  املناطق  تق�شيم  خالل  من 
منهم  رجال  �شتة  جنذ  امل�شوؤوليات 
الرا�شخة يف  تيارا له جذوره  ميثلون 
املنظمة اخلا�شة �شكل احلل الثالث 
اأو الطريق الثالث بعد اخلالف الذي 
اأعلنوا  وقد  ن�شب يف و�شط احلزب، 
الذي  امل�شلح  الكفاح  اأن  لل�شعب 

اأعلنوه موجه �شد ال�شتعمار.
لأعمار  ال�رسيعة  القراءة  ومن خالل 
فتيل  اأ�شعلت  التي  الوليات  قادة 
نوفمرب  اأول  يف  التحريرية  الثورة 
ال�شباب  اأن  من  لنا  يت�شح   1954
الثورة  قرر  الذي  هو  اجلزائري 
وقادها يف بدايتها وهو اجليل الرابع 
بعد دخول فرن�شا اإىل اجلزائر والذي 
يختلف اختالفا جذريا عن الأجيال 
ال�شابقة؟؟، فمعدل عمر هذا ال�شباب 
ل يتعدى 31 �شنة، هذه املرحلة من 
عمر الإن�شان تتميز بالقوة والن�شاط 
اإذا  خا�شة  التنفيذ،  وحب  والطموح 
وقتئذ  اجلزائر  على  تطبيقها  ما مت 
التي  املزرية  الأو�شاع  خالل  من 
املجالت،  جميع  يف  تعي�شها  كانت 
الأفعال  ردود  فهم  الآن  عاقل  ولكل 
من  الثورة  انطالق  �شاحبت  التي 
نعتوهم  وكيف  ال�شباب  هوؤلء  طرف 
بالتهور واملجازفة، بل وبالنتحار يف 

بع�ض الأحيان.
مهزومة  فرن�شا  خروج  بعد         
�شنة  وذلك  الرابع،  اجليل  من طرف 
1962، ميكننا الآن قيا�ض عمر الدولة  
�شتعود  ومتى  امل�شتقلة  اجلزائرية 

فرن�شا للجزائر؟؟
 1962 ال�شتقالل:  بعد  الأول  اجليل 

ـ 1995 
 1996 ال�شتقالل:  بعد  الثاين  اجليل 

ـ 2029 
اجليل الثالث: 2030 ـ 2063
اجليل الرابع: 2064 ـ 2097

     وعليه ف�شتعود فرن�شا مرة اأخرى 
اأو  م�شتعمرة   غازية  اجلزائر  اإىل 
 2097 الفتوحات(�شنة  )من  فاحتة 
و�شيحت�شنها اجليل الرابع وي�شتقبلها 
لأنه  والورود  والزغاريد  بالدف 
اأ�شبح ل عالقة له مبا�شيه وتاريخه 
ول يعرف اأي �شئ عنه وعن اأ�شالفه 
اأو  مقرر  اأي  يقراأ  ومل  ال�شابقني 
مراحله  كل  يف  منهاج  اأو  برنامج 
ي�شيق  اأنه  كما  ذلك؟  عن  التعليمية 
ذرعا من اإجراءات التاأ�شرية للدخول 
تدخل  فيدعها  الفرن�شي  الرتاب  اإىل 
عو�شا عنه وبدون تاأ�شرية... عندها 
اأح�ش�شت بلدغة نامو�شة  ت�شبه النمر 
مفزوعا  فا�شتيقظت  جلدي  متزق 

مروعا من هذا الكابو�ض؟
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
 مكتب ال�ستاذ حم�سر ق�سائي

 و الكائن مكتبه ب 15 �سارع حممد بوبلة
 باب الوادي اجلزائر

الهاتف. 0775767739
اعالن عن بيع عقار باملزاد العلني طبقا لن�س املادة

ق,ا,م,ا750 من 
لفائدة/ال�سيد عبد الالوي حممد العربي

 ال�ساكن/ب�سيدي غيال�س �رش�سال-والية تيبازة و اجلاعل عنوانه مبكتب اال�ستاذ لعوبي احمد 15 �سارع حممد بوبلة باب الوادي اجلزائر
 �سد/ال�سيد هربي عبد اجلليل

ال�ساكن ب/ �سارع علي رملي رقم 95 –بوزريعة –اجلزائر
261 /2001 و املمهور 2001 مت ابرام عقد اعرتاف بالدين و املحرر من طرف اال�ستاذ دحمان �سبايحية عبد القادر موثق بنب عكنون فهر�س حتت رقم   /07/ 04  حيث انه بالتاريخ 

بال�سيغة التنفيذية
 بناءا على ن�سخة من قائمة �رشوط البيع املحررة و املوقعة من طرفنا و املودعة باأمانة �سبط املحكمة بئر مراد راي�س و املوؤ�رش عليها حتت رقم 057 /18 من طرف رئي�س امناء ال�سبط

 املحكمة بتاريخ 22 /05/ 2018
وعليه نعلن للجمهور و ملن يهمه االمر بان جل�سة البيع باملزاد العلني حمددة بتاريخ 18 /12/ 2018 على ال�ساعة الواحدة زواال

تعيني العقار
 منزل خم�س�س لل�سكن كائن ببلدية بوزريعة جتزئة العمودين �سارع رملي رقم 93 يتكون من بناية بها مدخلني تتكون من طابق ار�سي و طابقني علويني مع جمموع االرا�سي امل�سيد عليها هذا

البناء و امللحق به و املقدرة م�ساحتها بثالثمائة و�سبعة و �سبعون مرتا مربعا )377م
حمدودة كمايلي/من ال�سمال �سوق مغطى, من اجلنوب مدر�سة, من ال�رشق, بناء ق�سديري ,من الغرب الطريق الوالئي65

ا�سل امللكية
العقار متمثل يف منزل خم�س�س لل�سكن كائن ببلدية بوزريعة جتزئة العمودين �سارع علي رملي رقم 93 فيما يخ�س  البناء �سيده بامواله اخلا�سة

طبقا لرخ�سة بناء �سادرة عن بلدية بوزريغة يف 1983 حتت رقم 83/ 11/     169 و كذلك طبقا ل�سهادة مطابقة �سادرة عن بلدية بوزريعة يف رقم 98/م ت /2004
 اما االر�س فقد ا�سرتاها من بلدية بوزريعة كما هو ثابت ذلك يف عقد موؤرخ يف 14 /03/ 1990 و مت على ثمن رئي�سي قدره 6454000 دج دفعها امل�سرتي بكاملها دفعة واحدة و حت�سل على

 خمال�سة على ذلك ن�سخة من هذا العقد �سجلت مبفت�سية الت�سجيل باجلزائر يف 25/03/1990 و ا�سهرت باملحافظة العقارية بنب عكنون يف 20 /04/ 1998 جملد 44 رقم 07
امللكية و ال�ستغالل

 ي�سبح امل�ستفيد مالكا و حائزا للعقار املعني اعاله و امل�سيد فوق االر�س التي ا�سرتاها من بلدية بوزريعة كما هو ثابت ذلك يف عقد موؤرخ يف 14/03/1990 فيكون  له حق اال�ستغالل و
احليازة

�سروط البيع
 و حدد ال�سعر االفتتاحي النطالق املزايد مببلغ قدره 61.576.938.72 دج وذلك ح�سب تقرير اخلربة املنجز من قبل اخلبري اال�ستاذ كرار توفيق املودعة لدى امانة �سبط املحكمة بتاريخ

25/03/2018
 و عليه نعلن للجمهور بانه �سي�سرع يف البيع باملزاد العلني للعقار املذكور اعاله يف اجلل�سة املربجمة ليوم 29 / 01/ 2019 على ال�ساعة 13:00 الواحدة زوال مبحكمة

 بئر مراد راي�س
 ا�سافة اىل ال�رشوط املذكورة يف قائمة �رشوط البيع فان الرا�سي عليه باملزاد يدفع حال انعقاد اجلل�سة خم�س الثمن5 /1 باالإ�سافة اىل امل�ساريف و الر�سوم امل�ستحقة  و بدفع املبلغ املتبقي

يف اجل اق�ساه ثمانية 08 باأمانة �سبط  املحكمة
. يتم االطالع على قائمة �رشوط البيع مبكتب املح�رش الق�سائي او لدى حمكمة امانة �سبط حمكمة بئر مراد راي�س

B

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
 مكتب الأ�ستاذ : احلاج طاهر حممد

 حم�سر ق�سائي لدى حمكمة حجوط
) �سارع فتاكة علي )اأمام املحكمة

حم�سر تبليغ تكليف بالوفاء
عن طريق الن�سر باجلريدة اليومية

املادة 412 من ق.ا.م.ا
لفائدة ال�سيدة : بودومة ميينة بنت العربي , ال�ساكنة بحي املحطة بومدفع

�سد ال�سيد : بودومة �سالح ابن العربي , ال�ساكن ب�سارع اأول نوفمرب اأحمر العني والية تيبازة
بناء على عقد اعرتاف بالدين املحرر من طرف االأ�ستاذ : اأرون معمر – موثق بحجوط – بتاريخ : 01 /02/ 2018 و املمهور بال�سيغة التنفيذية ال�سادرة 

عن نف�س املوثق.
بناءا على تكليف بالوفاء املحرر من طرفنا و املبلغ عن طريق التعليق للمحكمة و البلدية لل�سيد : بودومة �سالح ابن العربي بتاريخ : 07 /08/ 2018 حتت 

رقم : 238 /2018.
بناءا على اأمر اإذن بالن�رش يف جريدة يومية وطنية املوؤ�رش عليه من طرف حمكمة حجوط بتاريخ : 09 /01/ 2019 حتت رقم : 00025 /2019 

نحن االأ�ستاذ : احلاج الطاهر حممد حم�رش ق�سائي لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة و الكائن مقر مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله , و املوقع اأدناه .
كلفنا ال�سيد: بودومة �سالح ابن العربي , ال�ساكنة ب�سارع اأول نوفمرب اأحمر العني , بتنفيذ حمتوى ال�سند التنفيذي املتمثل يف عقد اعرتاف بالدين املحرر من 

طرف االأ�ستاذ : اأرون معمر – موثق بحجوط – بتاريخ : 01 /02/ 2018 و املمهور بال�سيغة التنفيذية ال�سادرة عن نف�س املوثق و القا�سي ب : 
- دفع مبلغ ع�رشة مليون دينار جزائري ) 10.000.000.00 دج( مقابل الدين املذكور يف عقد اعرتاف بالدين 

- دفع مبلغ �ستة اأالف و �سبعة مائة و ثمانية و ت�سعون دينار ) 6.798 دج ( مقابل م�ساريف التنفيذ .
- دفع مبلغ اأربعة مائة األف دينار جزائري ) 400.000 دج ( مقابل احلقوق التنا�سبية للمح�رش الق�سائي 

ونبهناه باأن له مهلة خم�سة ع�رش يوما ) 15( للوفاء ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش باجلريدة وطنية , و اإال حررنا حم�رش امتناع عن التنفيذ .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
 مكتب الأ�ستاذ : احلاج طاهر حممد

 حم�سر ق�سائي لدى حمكمة حجوط
) �سارع فتاكة علي )اأمام املحكمة

حم�سر تبليغ تكليف بالوفاء
عن طريق الن�سر باجلريدة اليومية

املادة 412 من ق.ا.م.ا
لفائدة ال�سيدة : بودومة ميينة بنت العربي , ال�ساكنة بحي املحطة بومدفع

�سد ال�سيد: بودومة بن عائ�سة ابن العربي   , ال�ساكن ب�سارع اأول نوفمرب اأحمر العني والية تيبازة
بناء على عقد اعرتاف بالدين املحرر من طرف االأ�ستاذ : اأرون معمر – موثق بحجوط – بتاريخ : 01 /02/ 2018 و املمهور بال�سيغة التنفيذية ال�سادرة 

عن نف�س املوثق.
بناءا على تكليف بالوفاء املحرر من طرفنا و املبلغ عن طريق التعليق للمحكمة و البلدية لل�سيد : بودومة �سالح ابن العربي بتاريخ : 07 /08/ 2018 حتت 

رقم : 238 /2018.
بناءا على اأمر اإذن بالن�رش يف جريدة يومية وطنية املوؤ�رش عليه من طرف حمكمة حجوط بتاريخ : 09 /01/ 2019 حتت رقم : 00025 /2019 

نحن االأ�ستاذ : احلاج الطاهر حممد حم�رش ق�سائي لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة و الكائن مقر مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله , و املوقع اأدناه .
كلفنا ال�سيد: بودومة بن عائ�سة ابن العربي  , ال�ساكن ب�سارع اأول نوفمرب اأحمر العني , بتنفيذ حمتوى ال�سند التنفيذي املتمثل يف عقد اعرتاف بالدين املحرر 

من طرف االأ�ستاذ : اأرون معمر – موثق بحجوط – بتاريخ : 01 /02/ 2018 و املمهور بال�سيغة التنفيذية ال�سادرة عن نف�س املوثق و القا�سي ب : 
- دفع مبلغ ع�رشة مليون دينار جزائري ) 10.000.000.00 دج( مقابل الدين املذكور يف عقد اعرتاف بالدين 

- دفع مبلغ �ستة اأالف و �سبعة مائة و ثمانية و ت�سعون دينار ) 6.798 دج ( مقابل م�ساريف التنفيذ .
- دفع مبلغ اأربعة مائة األف دينار جزائري ) 400.000 دج ( مقابل احلقوق التنا�سبية للمح�رش الق�سائي 

ونبهناه باأن له مهلة خم�سة ع�رش يوما ) 15( للوفاء ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش باجلريدة وطنية , و اإال حررنا حم�رش امتناع عن التنفيذ .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
مكتب الأ�ستاذ : احلاج طاهر حممد 

حم�سر ق�سائي لدى حمكمة حجوط 
�سارع فتاكة علي )اأمام املحكمة (

حم�سر تبليغ تكليف بالوفاء
عن طريق الن�سر باجلريدة اليومية

املادة 412 من ق.ا.م.ا

لفائدة ال�سيدة : بودومة ميينة بنت العربي , ال�ساكنة بحي املحطة بومدفع
�سد ال�سيدة : عمران �رشيفة بنت حممد  , ال�ساكنة ب�سارع اأول نوفمرب اأحمر العني والية تيبازة

بناء على عقد اعرتاف بالدين املحرر من طرف االأ�ستاذ : اأرون معمر – موثق بحجوط – بتاريخ : 01 /02/ 2018 و املمهور بال�سيغة التنفيذية 
ال�سادرة عن نف�س املوثق.

بناءا على تكليف بالوفاء املحرر من طرفنا و املبلغ عن طريق التعليق للمحكمة و البلدية لل�سيد : بودومة �سالح ابن العربي بتاريخ : 02 /09/ 
2018 حتت رقم : 238 /2018.

بناءا على اأمر اإذن بالن�رش يف جريدة يومية وطنية املوؤ�رش عليه من طرف حمكمة حجوط بتاريخ : 09 /01/ 2019 حتت رقم : 00025 /2019 
نحن االأ�ستاذ : احلاج الطاهر حممد حم�رش ق�سائي لدى اخت�سا�س جمل�س ق�ساء تيبازة و الكائن مقر مكتبنا بالعنوان املذكور اأعاله , و املوقع 

اأدناه .
كلفنا ال�سيد: عمران �رشيفة بنت حممد  , ال�ساكنة ب�سارع اأول نوفمرب اأحمر العني , بتنفيذ حمتوى ال�سند التنفيذي املتمثل يف عقد اعرتاف بالدين 
املحرر من طرف االأ�ستاذ : اأرون معمر – موثق بحجوط – بتاريخ : 01 /02/ 2018 و املمهور بال�سيغة التنفيذية ال�سادرة عن نف�س املوثق و 

القا�سي ب : 
- دفع مبلغ ع�رشة مليون دينار جزائري ) 10.000.000.00 دج( مقابل الدين املذكور يف عقد اعرتاف بالدين 

- دفع مبلغ �ستة اأالف و �سبعة مائة و ثمانية و ت�سعون دينار ) 6.798 دج ( مقابل م�ساريف التنفيذ .
- دفع مبلغ اأربعة مائة األف دينار جزائري ) 400.000 دج ( مقابل احلقوق التنا�سبية للمح�رش الق�سائي 

ونبهناه باأن له مهلة خم�سة ع�رش يوما ) 15( للوفاء ت�رشي من تاريخ ن�رش هذا املح�رش باجلريدة وطنية , و اإال حررنا حم�رش امتناع عن التنفيذ .

الو�سط:2019/01/24

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي

الأ�ستاذة/العربي بوعمران وهيبة
حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة جمل�س ق�ساء تيبازة

نهج عي�سات ايدير , رقم 11 , ال�سراقة
)هاتف : 83 62 81 54 05

حم�ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
تبليغ اإعالن عن بيع باملزاد العلني لعقار حمجوز – املادتني 749 , 750 من ق اإ م اإ

بناء على قائمة �رشوط البيع املعدة تنفيذا للقرار ال�سادر عن جمل�س ق�ساء البليدة بتاريخ 20 /05/ 2013 الغرفة : �سوؤون االأ�رشة , رقم الق�سية 00871 /13 , رقم الفهر�س : 
02479 /13 املمهور بال�سيغة التنفيذية ال�سادرة عن جمل�س ق�ساء البليدة بتاريخ 09 /06/ 2013 حتت رقم : 800 /2013 و املوؤ�رش عليها بتاريخ 24 /05/ 2017 , اإيداع 

رقم : 12 /2017 
تعلن : االأ�ستاذة / العربي بوعمران وهيبة املح�رشة الق�سائية  املعتمدة لدى حمكمة ال�رشاقة , الكائن مقرها برقم 11 نهج عي�سات اإيدير , ال�رشاقة , املوقعة اأدناه .

باأنه �سي�رشع يف البيع عن طريق  املزاد العلني مبحكمة ال�رشاقة يوم 17 /09/ 2017 و املوؤجلة بتاريخ 29 /10/ 2017 و املوؤجلة بتاريخ 26 /11/ 2017 و املوؤجلة بتاريخ : 
07 /01/ 2018 و املوؤجلة بتاريخ 11 /02/ 2018 و املوؤجلة بتاريخ 29 /04/ 2018 و املوؤجلة يوم : 10 06/ 2018  و املوؤجلة بتاريخ 07 /10/ 2018 , و املوؤجلة بتاريخ 

: 18 /11/ 2018 و املوؤجلة بتاريخ : 30 /12/ 2018 و املوؤجلة بتاريخ : 10 /02/ 2019  على ال�ساعة )09:00 �سا ( للعقار املحجوز .
لفائدة : عزوق بديعة , عزوق فتيحة , عزوق مليكة , عزوق جمال 

ال�ساكنني جميعا : �سارع �سيدي زروق رقم 6 دايل اإبراهيم 
اإىل : ال�سيدة : حوفل عوي�سة بنت عمارة اأرملة عزوق يو�سف 

ال�ساكنة : حي بوجمعة تاميم رقم 124 الدرارية اجلزائر 
التعيني : - العقار مو�سوع النزاع عبارة عن قطعة اأر�س  تقع بحي بوجمعة متيم ببلدية الدرارية اجلزائر مب�ساحة كلية 296,82 م2 و يقع فوقها منزل ) فيال ( من الطوب و اال�سمنت 

يحتوي على : طابق اأر�سي م�ساحته 296,82 م2  يحتوي على 03 غرف , �سالون , مطبخ , حمام , مرحا�س.
طابق اأ�سفل االأر�سي م�ساحته 183,32 م2 يحتوي على 02 م�ستودع �سيارات , 02 غرف مهمالت , مرحا�س .

و قد حدد ال�سعر االفتتاحي لبيع هذا العقار : 62.922.300,00 دج م�ساف له حقوق الت�سجيل و م�ساريف التنفيذ و احلقوق التنا�سبية للمح�رش .
و عليه فباإمكان اجلمهور الراغب يف املزايدة و كذا كل من يهمه االأمر , االطالع على دفرت ال�رشوط و �سحب ن�سخة منه بكتابة �سبط حمكمة ال�رشاقة اأو بديوان املح�رشة الق�سائية 

املذكورة اأعاله  
�رشوط البيع : زيادة على ال�رشوط املحددة بدفرت ال�رشوط فاإنه ي�ستوجب على كل راغب يف املزايدة يقدم خم�س 1/5 ال�سعر االفتتاحي و امل�ساريف و الر�سوم امل�ستحقة حاال , 

بوا�سطة �سك م�رشيف حل�ساب اأمانة �سبط املحكمة .
 املح�سرة الق�سائية

الو�سط:2019/01/24 الو�سط:2019/01/24

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
جمل�س ق�ساء : اجللفة

حمكمة : م�سعد
الق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر

 02023/11 الفهر�س:  رقم   01758/11 اجلدول:  رقم 
تاريخ احلكم: 21/12/11 

ال�سكل:  يف  درجة  اأول  ح�سوريا,  علنيا  املحكمة  حكمت 
املرجع  على  احلجر  املو�سوع:  يف  �سكال.  الدعوى  قبول 
�سدها بن علي فاطمة املولودة بتاريخ: 28 /07/ 1991 
مب�سعد ابنة خميجة و�سبع م�سعودة وذلك الإعاقتها الذهنية 
مع االأمر بتعيني املرجع بن علي خميجة بن لعبيدي مقدما 
بالتاأ�سري  االأمر  مع  واملالية  االإدارية  �سوؤونها  لت�سيري  عنها 
بذا �سدر  عليها.  ميالد املحجور  بذلك على هام�س عقد 
هذا احلكم واأف�سح به جهارا وعلنيا بالتاريخ املذكور اأعاله, 

واأم�سينا اأ�سله نحن واأمني ال�سبط. 
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انتهاء جل�سة احلوار بني الأ�سرى واإدارة 
معتقل "عوفر" دون نتائج 

انتهت  اجلل�سة  ف�إن  البي�ن؛  ووفق 
ملن�ق�سة  الأ�رسى  بعودة  اليوم 
نت�ئجه� دون اإعط�ء اأي ردود نه�ئية، 
ح��سمة،  جل�سة  �ستكون  وغداً 
على  املعتقل  اإدارة  بردود  مرهونة 

مط�لب الأ�رسى. 
انته�ء  وفور  اأنه  الأ�سري  ن�دي  وذكر 
 )13( املعتقل  اإدارة  نقلت  اجلل�سة 
من  وهم  امل�ست�سفي�ت،  اإىل  اأ�سرياً 
خالل  اأُ�سيبوا  اأ�سرياً   )150( �سمن 
وتقدمي  ملع�ينتهم  القتح�م  عملية 
اأن  الأ�سري  ن�دي  واأكد  لهم  العالج 
الأ�رسى م�ستمّرون يف اإرج�ع وجب�ت 
اأولًيّ�  ا  رًدّ الأق�س�م؛  واإغالق  الطع�م 
على العتداء الوح�سي الذي تعر�ض 

له الأ�رسى اأم�ض يف "عوفر".

توثيق العتداءات
الفل�سطيني  الأ�سري  ن�دي  ون�رس 
العتداءات  اأحداث  لأبرز  توثيق� 

بحق  القمع  قوات  نفذته�  التي 
على  "عوفر"،  معتقل  يف  الأ�رسى 
 2019 ج�نفي   20 يف  الآتي:  النحو 
لق�سم  اقتح�م  القمع  قوات  نفذت 
و�رسعت  "عوفر"  معتقل  يف   )17(
بعملي�ت قمع بحق الأ�رسى وتفتي�ض 
رد  ذلك  واإثر  ملقتني�تهم،  وتخريب 
الأ�رسى ب�إرج�ع وجب�ت الطع�م ويف 
قوات  اقتحمت   2019 ج�نفي   21
وحدات  ثالث  من  املكونة  القمع 
واليم�ز"  واملت�س�دة،  "درور،  وهي: 
تفتي�ض  عملية  واأجرت   )15( ق�سم 
واعتدت  داخله،  وتخريب  وا�سعة 
ب�ل�رسب  الأ�رسى  جميع  على 
داخله  غرفتني  واأُحرقت  املربح، 

اأي�س�ً.
جددت   ،)15( ق�سم  اقتح�م  وبعد 
لالأق�س�م،  القتح�م  القمع  قوات 
وهي  اإ�س�فية  قمع  قوات  وجلبت 
الأ�رسى  ور�ست  "اليم�م"،  وحدات 

القن�بل  ب�إطالق  بداأت  ثم  ب�لغ�ز، 
الر�س��ض  واإطالق  ال�سوتية، 
الهراوات،  وا�ستخدمت  املط�ط، 
وحولت  البولي�سية.  والكالب 
من  جمردة  عزل  لغرف  الأق�س�م 
والأجهزة  الأ�رسى  مقتني�ت  جميع 
التي�ر  قطعت  كم�  الكهرب�ئية، 
اأُحرقت  ولحق�ً  عنه�،  الكهرب�ئي 

غرفتني يف ق�سم )11(.
بني  الإ�س�ب�ت  ح�سيلة  وبلغت 
�سفوف الأ�رسى قرابة )150( اأ�سرياً 
وجروح  الك�سور،  بني  م�  توزعت 
الروؤو�ض،  يف  غ�لبيته�  خمتلفة 
املط�ط،  ب�لر�س��ض  واإ�س�ب�ت 
وح�لت  ب�لغ�ز،  اإ�س�ب�ت  عن  عدا 
الأطف�ل يف  به�  اأُ�سيب  ورعب  هلع 
الأق�س�م اخل��سة بهم. ونقل الأ�رسى 
امل�س�بون اإىل امل�ست�سفي�ت الت�بعة 
اإىل  غ�لبيتهم  واأعيد  لالحتالل، 
من  جزءا  اأن  علم�ً  املعتقل، 

الإ�س�ب�ت عوجلت داخل املعتقل.
املن�رسم  الثالث�ء   �سب�ح  ومنذ 
وجب�ت  ب�إرج�ع  الأ�رسى  ا�ستمر 
ورف�سوا  الأق�س�م،  واإغالق  الطع�م 
ولحق�ً  الإدارة،  مع  جل�سة  عقد 

التنظيمية  الأطر  بني  التوافق  وبعد 
مع  جل�سة  عقد  تقرر  املعتقل،  يف 
ردود  وجود  دون  انتهت  الإدارة 
نه�ئية، و�سي�ستمر احلوار امل�رسوط 
امل�س�بني،  الأ�رسى  مع�ينة  ب�إع�دة 

 )13( املعتقل  اإدارة  نقلت  حيث 
اأ�سرياً ممن اأُ�سيبوا اإىل امل�ست�سفي�ت 
ملع�ينتهم وتقدمي العالج لهم، وذلك 
ومن  احلوار،  جل�سة  انته�ء  فور 
املقرر اأن تُعقد جل�سة ح��سمة يوم 
غد علم�ً اأن ذروة العتداءات ط�لت 
حيث  و)12(،  و)11(   )15( اأق�س�م 
يتواجد داخل كل ق�سم )120( اأ�سرياً، 
مع الإ�س�رة اإىل اأن عدد الأ�رسى يف 

معتقل "عوفر" )1200( اأ�سري.
امل�سبوق  غري  العتداء  هذا  ويعد 
حيث  من   2007 ع�م  منذ  الأول 
ع�م  ففي  والقمع،  العنف  م�ستوى 
معتقل  يف  الأ�رسى  تعر�ض   2007
لقتح�م  ال�سحراوي"  "النقب 
ا�ست�سهد  خالله  م�س�به  واعتداء 
اإطالق  بعد  الأ�سقر  حممد  الأ�سري 

الن�ر عليه.

انتهت جل�شة حوار بني الأ�شرى واإدارة معتقل "عوفر" "الإ�شرائيلي" قرب رام اهلل، بعد اإ�شابة 150 اأ�شريا يف قمع الحتالل الأ�شرى، دون الك�شف عن نتائج احلوار واأفاد 
نادي الأ�شري اأن جل�شة حوار عقدت ظهر اليوم الثالثاء يف معتقل "عوفر" بني الأ�شرى واإدارة املعتقل الحتاللية؛ بعد توافق جرى بني الف�شائل كافة على قبول طلب 
اإدارة املعتقل عقد جل�شة، م�شريا اإىل اأن الأ�شرى رف�شوا يف بداية الأمر عقدها، وا�شرتطوا قبولها بال�شماح لهم بعقد جل�شة بني ممثلي الف�شائل ب�شاأن اإدارة احلواروبنينّ 

نادي الأ�شري اأن احلوار مع الإدارة ل يزال مفتوحا، وم�شروطا مبعاينة الأ�شرى امل�شابني جمدداً.

بعد تهديدهم بال�سالح والكالب
حالة رعب بني الأ�سرى الأطفال

الأ�سري  ن�دي  حم�مي  نقل 
الأ�رسى  الفل�سطيني عن ممّثل 
 18 من  اأقل  )الأطف�ل  الأ�سب�ل 
"عوفر"؛  معتقل  يف  ع�م�ً(، 
اأّن قّوات  الأ�سري لوؤي املن�سي، 
الإ�رسائيلية  ال�ّسجون  قمع 
الأ�سب�ل  ق�سم  ب�قتح�م  ق�مت 
على  الوقوف  على  واأجربتهم 
احل�ئط مع تهديدهم ب�ل�ّسالح 
البولي�سية  الكالب  واإطالق 

عليهم.
حم�مي  متّكن  عقب  ذلك  ج�ء 
الأ�سري  زي�رة  من  الأ�سري  ن�دي 
الثالث�ء  �سب�ح  املن�سي، 
زي�رة  اإىل  ب�لإ�س�فة  املن�رسم، 
ثالثة اأطف�ل معتقلني؛ اأّكدوا اأن 
الأطف�ل اأ�سيبوا بح�لة من الهلع 
والّرعب، واأّن اأحدهم )ج.ب 15 
منعته  ب�سدمة  اأ�سيب  ع�م�ً(، 

من الّنطق حّتى �سب�ح اليوم.
اإدارة  اإىل  الأ�سري  ن�دي  واأ�س�ر 

معتقل "عوفر" �سّنت حملة قمع 
الأ�رسى،  ا�ستهدفت  ممنهجة 
الأ�سريين  نقل  من  بدءاً  وذلك 
�س�دي ال�ساللدة وحممد زغلول 
اإىل معتقل "هدارمي" بت�ريخ 4 
وموا�سلة  اجل�ري،  ج�نفي 
القتح�م�ت منذ ذلك الت�ريخ.

القمع و�سلت  اأن عملي�ت  وبني 
ج�نفي   20 بت�ريخ  ذروته� 
خم�ض  اقتح�م  بعد  اجل�ري 
وحدات قمع مدّججة ب�ل�ّسالح 
للق�سم  البولي�سية  والكالب 
)17(، وا�ستمرار عملي�ت القمع 
اليوم  يف  و)11(   )15( للق�سمني 
الّت�يل، ق�مت خالله� ب�لعتداء 
على الأ�رسى ب�ل�رّسب املربح، 
املّط�طي  الّر�س��ض  واإطالق 
وت  وال�سّ الغ�ز  قن�بل  واإلق�ء 
م�س�ح�ت  ويف  ع�سوائي  ب�سكل 
اإىل  اأّدى  م�  ومغلقة،  �سّيقة 
اأ�سرياً   )150( نحو  اإ�س�بة 

ا�ستدعت  واختن�ق�ت  بجروح 
الإ�رسائيلية،  للم�س�يف  نقلهم 
داخل  البقّية  عالج  مّت  فيم� 

�س�حة املعتقل.
اإدارة  اأن  الأ�سري  ن�دي  واأّكد 
بتحويل  ق�مت  املعتقل 
غرف  اإىل  الّثالثة  الأق�س�م 
جميع  من  جمرّدة  عزل، 
والأجهزة  الأ�رسى  مقتني�ت 
وق�مت  كم�  الكهرب�ئية، 
الكهرب�ئي عنه�،  التّي�ر  بقطع 
املح�مي  زي�رة  ورف�ست 
لالأ�سريين اإ�سالم ن�جي واأكرم 
الأ�رسى، م�سيف�ً  ح�مد ممّثل 
اأّن ح�لة الّتوتر م� زالت تخّيم 
الأ�رسى  واأّن  املعتقل،  على 
من  الّتوجه  عن  ميتنعون 
املعتقل  عي�دة  اإىل  غرفهم 
لأن قّوات القمع تنت�رس داخل 
امّلمرات وتقوم ب�لعتداء على 

اأي اأ�سري يخرج من غرفته.

باحث يدعو للتوجه ملحكمة 
اجلنايات ورفع ق�سايا ب�ساأن الأ�سرى

الأ�رسى  �سوؤون  يف  والب�حث  املحرر  الأ�سري  دع� 
عبد الن��رس فروانة، اإىل �رسورة التوجه اإىل حمكمة 
يخ�ض  فيم�  فردية  ق�س�ي�  ورفع  الدولية  اجلن�ي�ت 
الأ�رسى وق�ل فروانة على �سفحته على "في�سبوك"، 
فردية  ق�سية  ترفع  اأن  جهة  اأي  "ب�إمك�ن  الأربع�ء،: 
هي  هن�  الأجدر  اأّن  واأعتقد  اجلن�ي�ت،  حمكمة  يف 

منظم�ت حقوق الإن�س�ن التي ب�إمك�نه� تبني ذلك".
ال�سهيوين  "عوفر"  �سجن  يف  جرى  م�  وو�سف 
"وم� يحدث من �سمت دويل  بـ�لـ"جرمية"، واأ�س�ف: 
يعترب  وتلك  اجلرمية  هذه  على  �سمتن�  واإن  جرمية، 
جرمية" وفق تعبريه وط�لب فروانة، ب�لتحرك الع�جل 
موؤثرة  اأدوات  عن  والبحث  احلقوقي  امل�ستوى  على 
لإجب�ره�  الدولية  املوؤ�س�س�ت  على  �س�غطة  واآلي�ت 

على التخلي عن �سمته� ودفعه� للتحرك نحو حتمل 
م�سوؤولي�ته� الأخالقية والإن�س�نية والق�نونية وكم� دع� 
اإىل التفكري �سوًيّ� والتوحد داخل ال�سجون وخ�رجه�، 
وهيبته�  الأ�رسى  لق�سية  العتب�ر  اإع�دة  ي�سمن  "مب� 
نوعية،  اإعالمية  حملة  ب�إطالق  ط�لب  ومك�نته�"كم� 
وق�ل: "هذا يتطلب التغيري يف �سكل وطبيعة اخلط�ب 

الإعالمي وم�سمون امل�دة املقدمة للمتلقي".
الأ�رسى  مع�ن�ة  ا�ستخدام  "يريدون  يقول:  وم�سى 
اأن جنعله�  وعلين�  الإ�رسائيلية،  النتخ�ب�ت  يف  ورقة 
ورقة لعزتن� وكرامتن� ولتكن ورقة اأكرث �سغًط� واإيالًم� 
واملرحلة  ك�ل�سيف  "الوقت  الحتالل"و�سدد:  على 
" وفق  خطرية، واإن مر م� حدث دون رد ف�لق�دم اأ�سواأ

قوله.

هيئة الأ�سرى تنعى والدة الأ�سري املحكوم 
بال�سجن املوؤبد اأحمد اجليو�سي

اللواء  واملحررين  الأ�رسى  �سوؤون  هيئة  رئي�ض  نعى 
قدري ابو بكر والأ�رسى والأ�رسى املحررين، اأم�ض 
اجليو�سي، من مدينة  احمد  الأ�سري  والدة  الأربع�ء، 
�سجون  يف  املوؤبد  ب�ل�سجن  املحكوم  طولكرم، 

الحتالل الإ�رسائيلية .
واملوا�س�ة  احلزن  م�س�عر  ب�أ�سدق  بكر،  ابو  وتقدم 
متمني�  والدته،  بوف�ة  وع�ئلته  الأ�سري اجليو�سي  من 

رحمته  بوا�سع  يرحمه�  اأن  القدير  العلي  اهلل  من 
واأن  وال�سلوان  ال�سرب  وع�ئلته  الأ�سري  اأهل  ويلهم 
وال�سهداء  الأنبي�ء  مع  يح�رسه�  وان  جن�ته  يدخله� 

وال�سديقني.
قوات  اعتقلته  اجليو�سي،  احمد  الأ�سري  اأن  يذكر 
املوؤبد،  ب�ل�سجن  عليه  وحكم   ،2002 ع�م  الإحتالل 

وك�ن والده قد ف�رق احلي�ة قبل عدة �سنوات.
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الباحث ريا�س ال�شقر

جرمية اقتحام عوفر الأخطر منذ 2007
�إن ما جرى يف �سجن  �لأ�سقر  و�أو�سح 
و��سحة  �نتقام  عملية  هو  عوفر 
وتطبيق عملي لتو�سيات جلنة "�رد�ن" 
�لأ�رسى  ظروف  بت�سديد  �أو�ست  �إىل 
عليهم،  و�لت�سييق  حقوقهم  وم�سادرة 
�لوحد�ت  عنا�رس  �عتدت  حيث 
�لأ�رسى  على  همجي  ب�سكل  �خلا�سة 

بدون مربر .
�لأ�رسى  على  �لعتد�ء  �أن  �إىل  و�أ�سار 
�لع�رس�ت  �إ�سابة  �إىل  �أدى  عوفر  يف 
وك�سور  وجروح  بر�سو�ض  �لأ�رسى  من 
و�إطالق  �لغاز  ور�ض  �ل�رسب  نتيجة 
�لأ�رسى،  على  �ملطاطي  �لر�سا�ض 
ويعترب �لأخطر و�لأق�سى منذ �لعتد�ء 
يف  �لنقب  �سجن  يف  �لأ�رسى  على 
�أكتوبر من �لعام 2007، و�لذي �أدى �إىل 
من  �ل�سقر  حممد  �لأ�سري  ��ست�سهاد 

يف  بر�سا�سة  �إ�سابته  نتيجة  طولكرم 
عنا�رس  قبل  من  مبا�رس  ب�سكل  ر�أ�سه 

وحد�ت �ملت�ساد�.
يف  جرى  ما  �خطر  �أن  �لأ�سقر  وبني 
"وحدة  دخول  �إعادة  هو  عوفر  �سجن 
�ملت�ساد�" �لقمعية �إىل �أق�سام �لأ�رسى، 
و��ستفزهم  �أثار حفيظتهم  �لذي  �لأمر 
كون هذه �لوحدة م�سوؤولة عن عمليات 
وهناك  �لأ�رسى،  بحق  �ملميتة  �لقمع 
�إىل  دخولها  بعدم  �لإد�رة  مع  �تفاق 
�إحد�ث �سجن نفحة قبل  �لأق�سام بعد 

عامني.
�إد�رة  بني  جرى  �تفاقا  �أن  و�أ�ساف 
�ل�سجن وقيادة �لأ�رسى يف �سجن نفحة 
بعد   ،2017 �لعام  من  جانفي  �سهر  يف 
�لأحد�ث �لقا�سية �لتي �سهدها �ل�سجن 
و�لعتد�ء  �لأ�رسى  ��ستفز�ز  نتيجة 

عمليتي  تنفيذ  نتيجتها  وكان  عليهم، 
خليل  خالد  �لأ�سري�ن  نفذها  طعن 
�سيالوي من قطاع غزة يف �سجن نفحة، 
و�لأ�سري �حمد عامر ن�سار من نابل�ض 
يف �سجن �لنقب، و�إقد�م �لأ�رسى على 

حرق عدد من �لغرف.
يف  جرى  �لذى  �لتفاق  بان  و��ستطرد 
�لهدوء  عودة  على  ين�ض  �لوقت  ذلك 
�ملت�ساد�"  "وحدة  ومنع  �ل�سجن،  �إىل 
وهدد  �لد�خلية،  �لأق�سام  دخول  من 
هذه  دخول  بان  حينه  يف  �لأ�رسى 
�لأ�رسى  �سيعتربه  لل�سجن  �لوحد�ت 
على  و�سيقدمون  �سلبيا  موؤ�رس� 
�لوحد�ت،  هذه  دخول  �سد  �لت�سعيد 
عوفر  يف  �أم�ض  �لأ�رسى  قام  لذلك 
تلك  دخول  على  رد�ً  غرف   3 باإحر�ق 

�لوحدة لالأق�سام.

و�أكد �أن قيادة �حلركة �لأ�سرية تد�عت 
ليلة �أم�ض يف لقاء�ت متو��سلة من �أجل 
�خلروج برد يتنا�سب مع حجم �جلرمية 
�لتي تعر�ض له �لأ�رسى يف عوفر، وهذ� 

�سيت�سح خالل �ل�ساعات �لقادمة .
�سجون"  "�نتفا�سة  من  �لأ�سقر  وحذر 
قادمة نتيجة ما يتعر�ض له �لأ�رسى من 
ت�ساعدت  متو��سلة  وجر�ئم  �سغوط 

وتريتها بعد ت�سكيل جلنة "�رد�ن" �لتي 
�لقمعية  باإجر�ء�تها  �ل�سجون  �ست�سعل 
ت�سل  قد  �لأ�رسى،  بحق  و�لإجر�مية 
�لقادمة  �لفرتة  �أ�رسى خالل  ��ست�سهاد 

.
عن  باخلروج  �لدويل  �ملجتمع  وطالب 
حالة �ل�سمت �ملريبة جتاه ما يتعر�ض 
و�لقيام   ، �لأ�رسى من جر�ئم حرب  له 
و�لقانونية  �لن�سانية  مب�سئولياتها 
�لحتالل  تغول  ملنع  �لفورة  و�لتحرك 
�لف�سائل  مطالبا  �لعزل،  �لأ�رسى  على 
بجانب  �لوقوف  ب�رسورة  �لفل�سطينية 
ت�سامني  برناجمي  وتفعيل  �لأ�رسى 
�لأ�رسى  �أن  على  و�لتاأكيد  معهم،  قوى 
�لفل�سطيني  �لكل  و�ن  وحدهم  لي�سو� 
هو  عليهم  �عتد�ء  و�أي  خلفهم  يقف 

�عتد�ء على كل �ل�سعب �لفل�سطيني.

اعترب الباحث ريا�س الأ�شقر الناطق الإعالمي ملركز اأ�شرى فل�شطني للدرا�شات بان اجلرمية التي ارتكبها الحتالل بحق الأ�شرى يف �شجن عوفر اأم�س هي 
الأخطر والأو�شع منذ اعتداء 2007 يف �شجن النقب.

�لباهظة  �ملالية  �لغر�مات  ترهق 
�لع�سكرية  �ملحاكم  تفر�سها  �لتي 
بعد  �لفل�سطينيني  �لأ�رسى  على 
�سدور �لأحكام �لفعلية بحقهم كاهل 
�أمرها  تتدبر  �لتي  وهي  عائالتهم، 

ب�سعوبة.
�أن  توؤكد  "�لإ�رس�ئيلية"  �مل�سادر 
غر�مات  فر�ست  �لع�سكرية  �ملحاكم 
على  �سيقل  مليون   63 قيمته  مبا 
ثالث  خالل  �لفل�سطينيني  �لأ�رسى 
 2015 �لعام  ففي  ما�سية،  �سنو�ت 
مليون   21 �ملالية  �لغر�مات  كانت 
و2017   2016 �لعامني  ويف  �سيقل، 
�سيقل،  مليون   43 �لغر�مات  كانت 
�لإد�رة  خزينة  �إىل  تذهب  وجميعها 
و�لتي  �لغربية،  �ل�سفة  يف  �ملدنية 
بعمليات  يومياً  �لفل�سطينيني  تعاقب 

ومنع  و�لتجريف  و�لهدم  �مل�سادرة 
�لباهظة  �لغر�مات  وفر�ض  �لبناء 
غري  �لبناء  بحجة  �ملو�طنني؛  على 

�ملرخ�ض.
عائالت �لأ�رسى �لفل�سطينيني ��ستكت 
من هذه �لغر�مات �لتي ت�سل يف بع�ض 
مليون  ن�سف  من  �أكرث  �إىل  �لأحيان 
�لفتى  �ملحرر  �لأ�سري  و�لد  �سيقل، 
قال"  �سربي،  عي�سى  �سربي،  �أحمد 
�سيقل،  �آلف   3000 �ل�سهري  ر�تبي 
�لع�سكرية  �ملحكمة  فر�ست  وعندما 
يف �سامل علي �بني مبلغ 2000 �سيقل، 
ر�تبي  ثلثي  من  �أكرث  �أن  يعني  فهذ� 
يكن  ومل  �ملالية،  �لغر�مة  �إىل  ذهب 
هذه  لفر�ض  و��سحة  �أ�سباب  هناك 
من  �لنتقام  زيادة يف  �سوى  �لغر�مة، 
عائلة �لأ�سري، ففي فل�سطني يتم دفع 

فاتورة �لعمر و�ملال معاً".
من  �لغلبان  �أديب  �لأ�سري  عائلة  �أما 
قلقيلية قالت" يف �لعتقال �لأول مت 
�سيقل  �ألف   40 بقيمة  غر�مة  فر�ض 
عليه، ومت جمعها ب�سق �لأنف�ض، وبعد 
�إعادة  متت  عنه  �لإفر�ج  من  �سهرين 
ومت  �بتلي،  �أمينة  زوجته  مع  �عتقاله 

�لإفر�ج عنها لحقاً".
�نتقام  هذ�  �لغلبان"  عائلة  و�أ�سافت 
كعائلة،  ومنا  �بننا  من  له  خمطط 
ت�ستطيع  ل  فل�سطينية  عائلة  فاأي 
كانت  لو  حتى  �لغر�مة،  هذه  دفع 
فقرية  بعائلة  فكيف  �حلال،  مي�سورة 
تعي�ض ب�سعوبة ل�سيق �حلال، و�نعد�م 

م�سادر �لدخل".
من�سق  قال  قدوم  كفر  قرية  ويف 
��سيوي"  مر�د  �لأ�سبوعية  �مل�سرية 

خلفية  على  �لقرية  يف  �لعتقالت 
��ستمر�ر �نطالق �مل�سرية �لأ�سبوعية 
�لعتقالت  هذه  ور�فق  جد�ً،  كبرية 
فر�ض غر�مات على �ملعتقلني ز�دت 
فالحتالل  �سيقل،  مليون  �لربع  عن 
�ملالية  �لغر�مات  فر�ض  �إىل  ي�سعى 
وهذ�  �مل�سرية،  ��ستمر�ر  مينع  حتى 
وترت�وح  �لأهايل،  يرهق  �لأمر 
ما  �إىل  �سيقل   1000 من  �لغر�مات 

يزيد عن 10000 �آلف �سيقل".
�لهوديل  وليد  �لكاتب  �لأديب  �ملحرر 
قال" خالل جتربتي يف �ل�سجون على 
ظلم  مدى  �ساهدت  عاماً،   14 مدى 
�لغر�مة �ملالية، خا�سًة بحق �لأطفال 
يفر�سه  �إ�سايف  حمل  فهو  �لأ�رسى، 
�لحتالل على �لعائالت �لفل�سطينية، 
�لعامل ل  وهي عقوبة �زدو�جية، ويف 

يتم �لعقاب �ملزدوج �إل يف هذه �لدولة 
بتقدمي  �لكتفاء  يتم  فال  �لعن�رسية، 
�لأطفال �إىل حماكم ع�سكرية خمالفة 
للقانون، بل يتم فر�ض غر�مات مالية 
باهظة بحقهم �أو �ل�سجن عو�ساً عنها 
مدة طويلة، وتكون �لعائلة بني �أمرين 

�أحالهما ُمر".
�لقد�ض،  �أ�رسى  �أهايل  جلنة  رئي�ض 
هذه  �ِسَمة  قال"  ع�سب،  �أبو  �أجمد 
�ملحاكم  فر�ض  هي  �ملرحلة، 
على  مالية  غر�مات  �لإ�رس�ئيلية 
�لأ�رسى �ملقد�سيني ت�سل �إىل ماليني 
�لأ�سري  مع  حدث  كما  �ل�سو�قل، 
�لأ�رسى  من  وغريهم  غامن  بالل 

�ملقد�سيني".
�ملحاكم  قائاًل"  ع�سب  �أبو  ولفت 
�إىل  �أي�ساً  عمدت  �لإ�رس�ئيلية 

�مل�ستوطنني  �أمام  �ملجال  فتح 
�لقطار  و�رسكة  �حلافالت  و�رسكات 
لرفع ق�سايا بحق �ملحاكم  �خلفيف، 
به  تطالب  كتعوي�ض  �لإ�رس�ئيلية 
يدفعون  �لذين  �ملحررين  �لأ�رسى 
�إ�سافية  مالية  �ملالية مببالغ  �لغر�مة 

مهولة".
ي�سيف �أبو ع�سب" وبعد دفع �لغر�مة، 
�أو  �مل�ستوطن  من  �سكوى  تقدمي  يتم 
�خلفيف  �لقطار  �أو  �حلافالت  �رسكة 
�أ�رسى خميم �سعفاط؛  كما حدث مع 
لدفع مبالغ مالية طائلة بحجة حتطم 
�خلفيف  �لقطار  �أو  �حلافالت  زجاج 
للم�ستوطنني،  �لتابعة  �ملركبات  �أو 
وهذ� �لأمر �أ�سبح من �لكو�بي�ض بحق 
�لأ�رسى وعائالتهم، فالتغول يف فر�ض 
له �سقف حمدود،  يعد  �لغر�مات، مل 

الغرامات الباهظة بحق الأ�سرى �سيف م�سلط على رقاب عائالتهم

�أعلن �لأ�رسى يف �سجن “عوفر” �إ�رس�بهم 
عن �لطعام، ب�سبب تكر�ر �لعتد�ء عليهم 
�لثالث  لليوم  �لحتالل،  قو�ت  وتو��سل 
يف  �لأ�رسى  �أق�سام  �إغالق  �لتو�يل  على 
قمع  عمليات  و�سط  “عوفر”،  معتقل 
وتفتي�ض وتنكيل بحق �لأ�رسى كما ومنعت 
�سوؤون  هيئة  حمامي  عوفر  �سجن  �إد�رة 
�لأ�رسى و�ملحررين من زيارة �ملعتقلني، 
بعد �لهجمة �لوح�سية �لتي نفذت بحقهم 
و�سفت  و�لتي  �ملا�سيني،  �ليومني  خالل 
على �إنها �عنف �عتد�ء�ت طالت �لأ�رسى 
منذ �سنو�ت طويلة، �سارك فيها 6 وحد�ت 
�أنو�ع  بكل  ومعززة  متخ�س�سة  قمع 

�لأ�سلحة و�لكالب �لبولي�سية.

طالت  �لهجمة  �أن  �لهيئة  حمامي  وك�سف 
مركز  ب�سكل  وكانت  �ل�سجن،  �ق�سام  كل 
ذلك  و�سبب   ،)14،15،17( �لأق�سام  على 
وفقا ملا حتدث به ممثل �لأ�رسى �لأ�سبال 
وبع�ض  زيارته  من  �ملحامي  متكن  �لذي 
�إد�رة  �سيا�سة  تغري  هو  فقط،  �لأ�سبال 
�أمر و�قع  �لأ�رسى، وفر�ض  �ملعتقل جتاه 
جديد، حيث �أن �إ�ستفز�ز و�بتز�ز �لأ�رسى 
م�ستمر منذ �أ�سبوعني، و�أن طبيعة �لهجمة 

توؤكد �أنها مبيتة ومدرو�سة.
�إىل  و�سل  �لإ�سابات  جممل  �أن  و�أكد 
�إىل  يقارب 25  ما  نقل منهم  �إ�سابة،   150
�مل�ست�سفيات خارج �ل�سجن، ول ز�ل م�سري 
4 منهم جمهول حتى �للحظة، و�ن جمموعة 

�لإ�سابات كانت �سعبة، حيث هناك ك�سور 
و�إطالق  �لهر�و�ت  �رسب  من  وجروح 
بالر�سا�ض  و�إ�سابات  �لبولي�سية،  �لكالب 
و�ختناق  باملطاط،  �ملغلف  �ملعدين 
و�أكد  �لفلفل  وغاز  للدموع  �مل�سيل  بالغاز 
ممثل �لأ�رسى �لأ�سبال ملحامي �لهيئة، �أن 
�لإعتد�ء�ت كانت ب�سكل جمنون، و�إطالق 
ب�سكل  كان  و�لقنابل  �ملطاطي  �لر�سا�ض 
من  �لأ�رسى  غرف  �إفر�غ  ومت  ع�سو�ئي، 
�إىل  بها  و�لزج  �ملحتويات  وكل  �لأغطية 
�ساحة �لفورة، و�أن عدد كبري من �لأ�رسى 
�أي  �لأر�ض دون  �لليلة �ملا�سية على  بات 
“مت ف�سل  �أغطية و�أ�ساف ممثل �لأ�سبال 
�لكهرباء ل�ساعات طويلة، و�ن كثافة �لغاز 

�لأ�رسى  �أجرب  مما  �لأق�سام،  كل  طالت 
بع�ض  يف  و�لأغطية  �لفر�سات  حرق  �إىل 
�لغرف، و�ن وحد�ت �لقمع دخل �إىل غرف 
�إد�رة  �أعادت  بتفتي�سها”  وقامت  �لأ�سبال 
�أ�سري�ً   )150( قر�بة  �لحتالل  معتقالت 
معتقل  يف  �أُ�سيبو�  �مل�ست�سفيات  من 
�لقمع  قو�ت  �عتد�ء�ت  جر�ء  “عوفر” 
وعددها  �لأ�رسى،  �أق�سام  على  �أم�ض  يوم 
لالأ�رسى  �أق�سام  بينها  من  �أق�سام  ع�رسة 

�لأطفال.
متابعته  �سياق  ويف  �لأ�سري  نادي  وقال 
للم�ستجد�ت �خلا�سة يف معتقل “عوفر”، 
�لتي  �لأ�رسى  �إ�سابات  �سمن  من  �أن 
�ستة  �لقمع،  قو�ت  �عتد�ء�ت  عن  نتجت 

�أ�سري�ً  و)40(  بك�سور،  م�سابني  �أ�رسى 
تركزت  حيث  �لر�أ�ض،  يف  بجروح  �أُ�سيبو� 
وباقي  �لروؤو�ض،  على  �لعتد�ء�ت 
و�لغاز  �ملطاط،  بالر�سا�ض  �لإ�سابات 
جرت  �لتي  �لأحد�ث  باأبرز  يتعلق  وفيما 
د�خل �لأق�سام، كان ذروتها يف ق�سم )15( 
�لق�سم  �لأ�رسى د�خل  كافة  تعر�ض  حيث 
غرفتني  �إحر�ق  ومت  و�لعتد�ء،  لل�رسب 
�لذي   )11( ق�سم  �إىل  �إ�سافة  د�خله، 
ومتابعة  كذلك  غرفتني  د�خله  �حرتقت 
�لحتالل،  معتقالت  يف  �لأ�رسى  لردود 
رف�ض �أ�رسى “عوفر” طلب �لإد�رة بعقد 
يعقدو�  لن  �أنهم  و�أبلغوها  معهم،  جل�سة 
بعقد  �ل�سماح  بعد  �إل  معها،  جل�سة  �أي 

د�خل  �لف�سائل  كافة  ممثلي  بني  �جتماع 
جل�سة  �ستُعقد  ذلك  على  وبناء  �ملعتقل، 
 )11:00( �ل�ساعة  �لف�سائل  ملمثلي  �ليوم 
باإرجاع  م�ستمرون  �أنهم  علماً  ظهر�ً، 

وجبات �لطعام.
ويف كافة �ملعتقالت قرر �لأ�رسى �إغالق 
بنزع  �لإد�ر�ت  و�إبالغ  �لأق�سام،  كافة 
�مل�سوؤولية �جلماعية عن �لأ�رسى كاأفر�د، 
�إ�سارة  يف  �لعتقايل،  �لتمثيل  ووقف 
مع  مو�جهة  حدوث  لحتمالية  لالإد�رة 
�لتنظيمية  لالأطر  يكون  �أن  دون  �لأ�رسى 
عقد  �إىل  �إ�سافة  حيالها.  م�سوؤولية  �أية 
�جتماعات مكثفة لبلورة خطو�ت ن�سالية 

من كافة �لف�سائل.

احتجاًجا على العتداء عليهم

اأ�سرى عوفر يبداون ا�سراًبا عن الطعام 



يف  الإنقاذ  اأجهزة  ا�ستاأنفت 
الأربعاء،  اأم�س  جرينزي،  جزيرة 
التي  الطائرة  عن  البحث  اأعمال 
القدم  كرة  لعب  ي�ستقلها  كان 
اإمييليانو �سال، والتي  الأرجنتيني، 
املان�س،  بحر  قناة  يف  اختفت 
بح�سب ما اأفادت �رشطة اجلزيرة.
عرب  جرينزي  �رشطة  وذكرت 
»نوا�سل  )تويرت(  على  ح�سابها 
طائرتان  انطلقت  البحث.  اأعمال 
نعتقد  التي  املنطقة  يف  تبحثان 

باأن الطائرة �سقطت بها«.
رفقة  عاما(،   28( �سال  وكان 
نانت  من  متوجها  الطائرة،  قائد 
يتم  اأن  اإىل كارديف، قبل  )فرن�سا( 
فقد الت�سال مع الطائرة يف الوقت 
الذي كانت تقطع فيه بحر املان�س 
اأبلغ املهاجم  وعلى ما يبدو، فقد 
بتخوفه  اأ�سدقائه  الأرجنتيني 
واجهها  التي  امل�سكالت  ب�سبب 
من  قادم  وهو  الطائرة  منت  على 
زمالئه  لتوديع  نانت،  اإىل  كارديف 
الحرتاف  قبل  ال�سابق،  بفريقه 

ب�سفوف كارديف �سيتي.
ودفع الأداء الطيب الذي قدمه يف 
مو�سمه الأخري رفقة نانت، النادي 
�سفقة  يف  معه  للتعاقد  الويلزي 
 17 من  يقرب  ما  قيمتها  بلغت 
مليون يورو، وهي ما تُعد ال�سفقة 

الأغلى يف تاريخ كارديف �سيتي.

الإ�سباين  مدريد  ريال  نادي  بداأ 
�سفوفه  لتعزيز  اأمواله  جتهيز  يف 
نظريه  من  مميزة  ب�سفقة 
فرتة  خالل  الإيطايل،  يوفنتو�س 
املقبلة  ال�سيفية  النتقالت 
ميل«،  »الديلي  �سحيفة  وقالت 
ا  عر�سً �سيقدم  مدريد  ريال  اإن 
اإ�سرتليني،  بقيمة 90 مليون جنيه 
خدمات  على  احل�سول  اأجل  من 

جنم  ديبال  باولو  الأرجنتيني 
يوفنتو�س.

رئي�س  برييز،  فلورنتينو  ويريد 
ديبال  مع  التعاقد  مدريد،  ريال 
كري�ستيانو  رحيل  لتعوي�س 
اإىل  ان�سم  الذي  رونالدو، 
يوفنتو�س ال�سيف املا�سي وارتفع 
اهتمام ريال مدريد بديبال، بعد 
لهجوم  لالآمال  املخيب  امل�ستوى 

خا�سة  املو�سم،  هذا  املريجني 
اأن الفريق امللكي بات بعيًدا عن 
مت�سدر الليغا بر�سلونة بفارق 10 
نقاط ويتمتع باولو ديبال باهتمام 
قارة  عمالقة  جانب  من  متزايد 
ميونخ  بايرن  اأمثال  اأوروبا، 
جريمان  �سان  وباري�س  الأملاين 
�سيتي  ومان�س�سرت  الفرن�سي 

الإجنليزي.

ق.ر 

يعترب هذا املو�سم مميًزا ملا ت�سهده 
مناف�سة  من  الكربى  البطولت 
ترتيب  ليفربول  يت�سدر  �رش�سة حيث 
الربميريليغ، بينما املناف�سة اأ�سبحت 
الذي  ميونيخ  بايرن  على  اأ�سعب 
الذي  دورمتوند  بورو�سيا  يالحق 
نقاط   6 بفارق  البوند�سليغا  يت�سدر 
يف  بينما  البافاري  الفريق  عن  كاملة 
كثرًيا  مدريد  ريال  ابتعد  فقد  الليغا 
البطولة  لقب  على  املناف�سة  عن 
كاملة  نقاط   10 يف�سله  اأن  خا�سة 
ولكن  ال�سدارة  �ساحب  بر�سلونة  عن 
اأبرز  ن�ستعر�س  التقرير  هذا  يف 
يف  كارثًيا  مو�سًما  تعي�س  التي  الفرق 
الدوريات الأوروبية اخلم�سة الكربى.

موناكو

موناكو  يقدمه  ما  و�سف  ميكن  ل 
اأ�سواأ  اأنه   �سوى  املو�سم  هذا  يف 
امل�ستويات التي قدمها فريق الإمارة 
فقد  الآن  حتى  الفرن�سي  الدوري  يف 
بعد  فقط  نقطة   15 الفريق  ح�سد 
مرور 21 جولة على انطالق البطولة 
على  الأقل  الرقم  وهذا  الفرن�سية 
الإطالق يف تاريخ م�ساركات الفريق، 
الدفاعية  امل�سكلة  عن  ناهيك 
الذي  الأمر  هدًفا   36 وا�ستقباله 
يف  الدفاع  خطوط  اأ�سواأ  ثاين  يجعله 
البطولة اإىل جانب اأنه الفريق الوحيد 

يف البطولة الذي ف�سل يف حتقيق اأي 
فوز يف جميع املباريات التي خا�سها 

على ملعبه.
�شالكه

لقب  على  قوًيا  مناف�ًسا  �سالكه  كان 
املا�سي  املو�سم  يف  البوند�سليغا 
اأنهى املو�سم يف املركز الثاين  حيث 
واأن  يبدو  ولكن  البطولة  ترتيب  يف 
اأبطال  دوري  يف  الفريق  م�ساركة 
ب�سكل  اأثرت  املو�سم  هذا  يف  اأوروبا 
املو�سم  هذا  يف  م�ستواه  على  �سلبي 
ع�رش  الثاين  املركز  يحتل  اأنه  حيث 
ويف�سله 7 نقاط عن املراكز املهددة 
بالهبوط ومن الوا�سح اأنه من ال�سعب 
املناف�سة على اإحدى املراكز املوؤهلة 

اأوروبًيا يف املو�سم القادم.
فياريال

يف  ولكنه  بالهبوط  مهدد  اآخر  فريق 
الذي  فياريال  وهو  الإ�سباين  الدوري 
معه  وتعادل  مدريد  ريال  اأحرج 
ميتلك  اأنه  اإل  فريق  لكل  بهدفني 
جولة   20 مرور  بعد  فقط  نقطة   18
الأقل على  الرقم هو  الليغا وهذا  يف 
الإطالق يف تاريخ الفريق خالل هذه 
الفرتة، فهو يحتل املركز قبل الأخري 
يف ترتيب البطولة ناهيك عن اأنه اأقل 
داخل  لالنت�سارات  حتقيًقا  الفرق 
الديار يف الدوري الإ�سباين حيث فاز 
يف مباراة واحدة فقط )منا�سفة مع 

هوي�سكا ال�ساعد حديًثا(.

كييفو فريونا

مل يكن كييفو �سمن �سفوة الفرق يف 
دائًما  كان  ولكنه  الإيطايل  الدوري 
فرق  لكبار  املزعجة  الفرق  اأحد 
الدرجة  اإىل  يهبط  مل  فهو  البطولة، 
اإىل  عودته  منذ  البطولة  يف  الثانية 
 2009/2008 مو�سم  يف  الكالت�سيو 
حيث جنح يف البقاء يف البطولة ملدة 
هذا  يف  ولكن  متتالية،  موا�سم   10
من  اأزمة  الفريق  فيواجه  املو�سم 
بر�سيد  البطولة  لرتتيب  تذيله  خالل 
8 نقاط فقط، اإىل جانب اأنه ثاين اأقل 
الفرق ت�سجياًل لالأهداف يف البطولة 

حيث اأحرز 14 هدًفا فقط.

�شيلتا فيغو

ال�سنوات  يف  فيغو  �سيلتا  اأداء  تطور 
ب�سكل  تواجد  اأنه  حيث  الأخرية 
يف  فرق   10 اأول  ترتيب  يف  رئي�سي 
ناهيك  الأقل  على  الإ�سباين  الدوري 
املرهقة  الفرق  اأكرث  اأحد  اأنه  عن 
ملعب  على  خا�سة  خل�سومه 
املو�سم  هذا  يف  ولكن  الباليدو�س، 
يحتل  فهو  كثرًيا  الأمر  اختلف  فقد 
نقطة  ويف�سله  ع�رش  ال�سابع  املركز 
املهددة  املراكز  عن  فقط  واحدة 
رابع  امتالكه  اإىل  اإ�سافة  بالهبوط 
اأ�سواأ خط دفاع يف البطولة من خالل 

ا�ستقباله 34 هدًفا.

5 �أندية تعي�ش مو�سًما كارثًيا

خ�سرية يتحكم 
يف موعد قدوم 

ر�مزي ليوفنتو�ش
الإيطايل،  يوفنتو�س  نادي  ينتظر 
الأملاين  لعبه  موقف  معرفة 
التي  الإ�سابة  بعد  خ�سرية،  �سامي 
كييفو  مواجهة  قبل  لها  تعر�س 
والتي  الكالت�سيو،  اإطار  يف  فريونا 
العجوز بثالثية  ال�سيدة  انتهت بفوز 
»كوريري  ل�سحيفة  ووفًقا  رد  دون 
تعر�س  فاإن خ�سرية  �سبورت«،  ديلو 
لإ�سابة يف الركبة قبل مباراة كييفو 
الالعب  اأن  اإىل  م�سرية  فريونا، 
ملعرفة  طبي،  لفح�س  �سيخ�سع 

حجم الإ�سابة ومدة غيابه.
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن يوفنتو�س 
�سفقة  باإمتام  التعجيل  �سيحاول 
و�سط  لعب  رامزي،  اَرون  الويلزي 
ال�ستوي  املريكاتو  يف  اآر�سنال، 
اإ�سابة  خطورة  تاأكد  حال  اجلاري، 
اأن  ال�سحيفة  وتابعت  خ�سرية 
على  رامزي  مع  اتفق  يوفنتو�س 
بداية  الإيطايل،  للفريق  الن�سمام 
 5 وبعقد ملدة  املقبل،  ال�سيف  من 
قد  خ�سرية  اإ�سابة  اأن  اإل  �سنوات، 
لل�سيدة  مبكًرا  ين�سم  اآرون  جتعل 

العجوز.

�سالح يثري �جلدل 
بت�سرف جديد

وا�سل الدويل امل�رشي حممد �سالح، 
اإثارة  الإجنليزي،  ليفربول  نادي  جنم 
ون�رش �سالح،  بت�رشف جديد  اجلدل 
عرب  الثالثاء،  اأم�س  مبهمة،  تغريدة 
فيها  قال  تويرت،  موقع  على  ح�سابه 
التوا�سل  وقت  حان   ،2019 »قرار 
الأربعاء،  اأم�س  �سباح  احلقيقي«ويف 
امل�رشي  النجم  ح�ساب  يعد  مل 
موجوًدا، مع ظهور ر�سالة »عذًرا هذه 
حماولة  عند  موجودة«  غري  ال�سفحة 
�سالح  حممد  �سفحة  اإىل  الدخول 
الجتماعي  التوا�سل  موقع  على 
�سالح،  حممد  الالعب  وبات  تويرت 
الأخرية،  تغريداته  يف  للجدل  مثرًيا 
بحذف  مرة،  من  اأكرث  يف  قام  حيث 
بع�س التغريدات، لكن هذه املرة قام 

بحذف ح�سابه اأو تعطيله موؤقًتا.
وعلق اأحد متابعي �سالح على حذف 
ح�سابه بقوله »اإىل اأين ذهب؟«، واآخر 
الأخرية  تغريدته  يف  �سالح  �ساأل 

»التوا�سل �سيكون مع من؟«

�حتاد �لعا�سمة يودع 
كاأ�ش �جلز�ئر 

التي  املباراة  �سطيف،  وفاق  ح�سم 
جمعته باحتاد العا�سمة، وتغلب عليه 
بنتيجة 3-1، يف قمة مباريات دور الـ 
16 من مناف�سات كاأ�س اجلزائر تقدم 
�سطيف  لوفاق  بدران،  القادر  عبد 
ر�سوان  واأدرك  الثالثة،  الدقيقة  يف 
�رشيفي، التعادل لحتاد العا�سمة يف 
الثاين،  ال�سوط  من  الرابعة  الدقيقة 
من ركلة جزاء لكن هواري فرحاين، 
لأ�سحاب  جمدًدا  التقدم  منح 
الوقت  52، ويف  الدقيقة  الأر�س يف 

الذي كان ي�سعى فيه احتاد العا�سمة 
عبد  جنح  اأخرى،  مرة  التعادل  اإىل 
الهدف  اإ�سافة  يف  جابو،  املوؤمن 

الثالث لوفاق �سطيف.
الدور  يف  �سطيف،  وفاق  ويواجه 
الذي  عنابة  احتاد  جاره  املقبل، 
كما  الثانية  الدرجة  دوري  يف  يلعب 
بلوزداد  �سباب  الثمانية،  لدور  تاأهل 
�رشيع  على  العري�س  فوزه  عقب 
الثالثة  الدرجة  من  املحمدية 

بثالثية دون رد.
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ريال مدريد ُيجهز �أمو�له ل�سفقة من يوفنتو�ش

��ستئناف عمليات �لبحث عن 
طائرة �ساال

�سبيبة �ل�ساورة يفر�ش 
�لتعادل على مولودية وهر�ن

�سيفه  مع  وهران  مولودية  تعادل 
مباراة  يف   ،)1/1( ال�ساورة  �سبيبة 
موؤجلة من املرحلة ال�سابعة ع�رش، 
اجلزائري  املحرتفني  بدوري 
�رشيف،  يحيى  علي  �سيد  و�سجل 
يف  ال�ساورة  ل�سبيبة  التقدم  هدف 
تومي،  الدقيقة 21، وعدل حممد 

لأ�سحاب الأر�س يف الدقيقة 40.
اإىل  ر�سيده  ال�ساورة  �سبيبة  ورفع 
�سطيف  بوفاق  ليلتحق  نقطة،   24
يف املركز ال�ساد�س، بينما بات يف 
نقطة،   22 وهران  مولودية  ر�سيد 
ليحتل املركز التا�سع منا�سفة مع 

اأوملبي املدية.

ال�سادرة  الفرن�سية،  ال�سحف  �سلطت 
على  ال�سوء  الأربعاء،  اليوم  �سباح 
احلادث الغام�س، باختفاء الطائرة التي 
كانت حتمل الأرجنتيني اإميليانو �سال، 
ل�سفوف  حديثا  املنتقل  نانت،  لعب 
�سورة  وت�سدرت  �سيتي  كارديف 
ليكيب  �سحيفة  �سال، غالف  اإميليانو 
بعنوان »اختفاء املحارب«ويف الأعلى، 
يف  بالوتيلي  »ماريو  ال�سحيفة  كتبت 
ال�سفقة«واأ�سافت  اأ�سباب  مار�سيليا.. 
موقعها  عرب  فوتبول،  فران�س  جملة 

تغني  نانت  »جماهري  الإلكرتوين 
ل�سال بالدموع«واأ�سارت يف �سياق اآخر 
باخلروج  ملوناكو«،  جديدة  »اإهانة 
اأمام  اخل�سارة  بعد  فرن�سا  كاأ�س  من 
�سيفه ميتز وتابعت �سحيفة 20 دقيقة 
زالت  ل  �سال  حتمل  التي  »الطائرة 
خمتفية«اأما �سحيفة بروفان�س، اكتفت 
للرتحيب  بالإيطالية،  »مرحبا«  بكلمة 
بان�سمام ماريو بالوتيلي مهاجم ني�س 
يف  مار�سيليا  اأوملبيك  �سفوف  اإىل 

املريكاتو ال�ستوي اجلاري.

نابويل يطلب مبلًغا خيالًيا للتخلي عن العبه
باري�س �سان جريمان  نادي  ي�سعى 
من  �سفوفه  تعزيز  اإىل  الفرن�سي، 
خالل  الإيطايل،  نابويل  نظريه 
فرتة النتقالت ال�ستوية اجلارية.

اأن  �سبورت،  �سكاي  �سبكة  وذكرت 
ال�سغط  يوا�سل  الفرن�سي  النادي 

اأجل  من  نابويل،  نظريه  على 
الربازيلي  خدمات  على  احل�سول 
نابويل  اأن  ال�سبكة  واأ�سافت  اَلن 
مليون   120 على  احل�سول  طلب 
اآلن،  خدمات  عن  للتخلي  يورو، 
العا�سمة  فريق  يعر�س  فيما 

يورو  مليون   80 نحو  الفرن�سي، 
بجانب  الربازيلي  الالعب  ل�سم 
باري�س  ي�ستطيع  ول  املكافاآت 
�سان جريمان، دفع مبالغ كبرية يف 
بك�رش  اتهامه  ظل  يف  ال�سفقات، 
النظيف  املايل  اللعب  قواعد 

واأو�سحت ال�سبكة اأن باري�س �سان 
مع  التفاو�س  يوا�سل  جريمان 
ا يف بع�س  اأي�سً لكنه يفكر  نابويل، 
لعب  باريدي�س  اأمثال  البدائل، 

زينيت بطر�سربج الرو�سي.

اختفاء �شال يت�شدر اأغلفة �شحف فرن�شا



ق.ر

دورمتوند  �شباك  بايرن  فّجر 
طموحات  معها  وفّجر  ب�شدا�شية 
موؤكداً  املو�شم  هذا  املناف�شة 
البافاري  مبناف�شة  يرغب  من  لكل 
اأنه يحتاج لالنتباه على خطه  على 
اخللفي من التعر�ض ملجزرة �شبيهة 
بالتي تعر�ض لها دورمتوند فبعيداً 
عن تراجع م�شتوى الفي�شتفايل قدم 
رهيباً  تكتيكياً  در�شاً  اأملانيا  بطل 
ي�شتحق من خالله اأن يح�شل على 
الأنظار  توجيه  بدلً من  الإ�شادات 
وموت  دورمتوند  �شقوط  لأ�شباب 
اأمام  بالبوند�شليغا  املناف�شة 
اأجمل فرتات الفريق اجلنوبي عرب 

تاريخه.

نهج جديد:

على  رهيبة  قدرة  هاينك�ض  ميلك 
التخطيط ملا يريده والو�شول اإليه 
على  الأوىل  للمرة  اعتماده  ومنذ 
م�شتقبل  اأن  بدا   1-4-1-4 طريقة 
هذه اخلطة نا�شع مع البافاري اإىل 
اأن تبلور الأمر وو�شل لذروته خالل 

لقاء دورمتوند.
حتاول  التي  الفرق  تعاين  عادة 
تطبيق هذه الطريقة من تراجع اأداء 
الدفاع مع بقاء لعب ارتكاز واحد 
خالل  من  ذلك  يعو�ض  بايرن  لكن 
جماعية منظومته الدفاعية فحتى 
ب�شكل ممتاز  يدافع  ليفاندوف�شكي 
كي  للخلف  كثرية  باأوقات  ويعود 
الكرة وهو  باإخراج  وي�شاعد  يدافع 
بهذا  ا�شتثناًء  بايرن  من  يجعل  ما 

بيب تطبيق  حاول  �شابقاً  الأ�شلوب 
مل  حني  اأخطاأ  لكنه  الطريقة  هذه 
يعتمد على مارتينيز كالعب ارتكاز 
فما بني بيب واأن�شيلوتي وهاينك�ض 
كان الأخري هو الوحيد الذي اعتمد 
ب�شكل  املركز  بهذا  الإ�شباين  على 
اأو 2018 وهو  �شواء يف 2013  دائم 
الو�شط  اإيقاع  ب�شبط  له  �شمح  ما 

ب�شكل رهيب.

عنا�ضر �أف�ضل:

ماندجوكيت�ض  مقارنة  تبدو 
للغاية  �شعبة  بليفاندوف�شكي 
هدف   30 بت�شجيل  جنح  فالأخري 
املا�شيني  املو�شمني  من  بكل 
يجعل  ما  وهو  بالبوند�شليغا 
اآخر  مهاجم  باأي  �شعبة  مقارنته 
يتفوق  لهذا  اإ�شافة  بايرن  مر على 
دانتي  على  بالتاأكيد  هوميل�ض 
ال�شعف  عالمة  ي�شكل  كان  الذي 

الأ�شا�شية بالفريق.
وخ�رس  التغيريات  بع�ض  حدثت 
وكرو�ض،  و�شفاين�شتايغر  لم  بايرن 
باآخر  حا�شماً  دوراً  يلعب  مل  الذي 
تعر�شه  مع  باملو�شم  �شهرين 
ربح  باملقابل  لكنه  لالإ�شابة، 
كبرية  دكة  ميلك  وبات  خامي�ض 
وتولي�شو  وتياغو  فيدال  وجود  مع 
الفريق  يعطي  ما  وهو  ورودي 
عمقاً اأكرب من حيث عدد العنا�رس 

ونوعيتها.
اأعطى  حتديداً  خامي�ض  تواجد 
بالو�شط  للغاية  مهمة  دقة  بايرن 
الدفاعي  م�شتواه  تطور  عن  فعدا 
ممتازة  بقدرات  الكولومبي  يتمتع 

ال�رسيع  النقل  خالل  من  هجومياً 
بالتمرير  اخلارقة  والدقة  للكرة 
بال�شوط  ظهر  ما  وهو  والت�شديد 

الأول خالل لقاء دورمتوند.

مولر:

جنوم  اأبرز  اأحد  مولر  كان  لطاملا 
يعي�شها  التي  الفرتة  لكن  بايرن 
مثالية  من  اأكرث  تبدو  »الدبور« 
ي�شاهم  بها  ي�شارك  مباراة  فبكل 
بهدف على الأقل عدا عن خطورة 
اإىل  وبوجوده  حتركاته  واأهمية 
جانب خامي�ض بات مولر الذي كان 
عادة ي�شنع امل�شاحات للزمالء هو 
امل�شاحات  هذه  على  يح�شل  من 
لإظهار  فر�شته  باتت  بالتايل 
مهاراته بال�شناعة والت�شجيل اأكرب.

بد�ية �للقاء:

مبو�شم  بايرن  م�شاكل  اأهم  اأحد 
الأوىل  الدقائق  كانت  الثالثية 
النظر  فبغ�ض  املباريات  مبعظم 
يوفنتو�ض  مبرمى  الت�شجيل  عن 
عانى  الأوىل  باللحظات  ذهاباً 
ببدايتها  عديدة  مبباريات  الفريق 
واأهمها نهائي دوري الأبطال حني 
ثلث  باأول  ذاته  دورمتوند  فر�ض 
�شاعة اأما الآن فبات الأمر خمتلف 
فر�ض  على  قادراً  بايرن  واأ�شبح 

اإيقاعه منذ البداية.
دورمتوند  اأمام  �شاعة  ربع  باأول 
بال�شغط  در�شاً  بايرن  قدم   2018
الهجومية  والكثافة  العايل 
خلف  لعب  الذي  فالرباعي 

من  �شيئاً  فر�ض  ليفاندوف�شكي 
باإخراج  دورمتوند  على  العذاب 
الكرة من اخللف ويبدو اأن خ�شوم 
للتفكري  بحاجة  القادمني  بايرن 
الطويلة  الكرات  على  بالعتماد 

كي ل يكون امل�شري بهذا ال�شوء!

�لأهد�ف �لذ�تية:

العديد  با�شتغالل  هاينك�ض  جنح 
يخلق  كي  الفردية  العوامل  من 
اأ�شباباً لالإبداع بالن�شبة لعدة جنوم 
وريبريي  لروبن  التجديد  فتاأخري 
دفعهما ل�شتعادة �شبابهما بامللعب 
بالو�شط  ال�رس�شة  واملناف�شة 
دفعت اجلميع لتقدمي كل ما لديهم 
كبديلني  وفاغرن  زولة  تواجد  اأما 
الأن�شب  اخلطوة  فمثال  جاهزين 
وهوميل�ض  بواتينغ  مطالب  لتلبية 
على  للح�شول  وليفاندوف�شكي 
الأوقات  ببع�ض  الراحة  من  �شيء 

وهو ما حدث فعاًل.
ال�شعوبات  رجل  هو  هاينك�ض 
من  يتخل�ض  كيف  عرف  الذي 
الكبرية  البدنية  اأن�شيلوتي  م�شاكل 
خلقه  ما  من  بال�شتفادة  ليبداأ 
لي�شل  اأفكاره  مع  ويربطه  بيب 
لكن  للغاية  ممتعة  ل�شورة  ببايرن 
مرتبطة  الأخرية  امل�شكلة  تبقى 
قد  اأي�شاً  اخل�شوم  معظم  باأن 
ينجح  فهل   2013 عن  تطوروا 
بثالثية  م�شريته  باإنهاء  »الثعلب« 
مبا  يرتبط  رمبا  �شوؤال  ثانية؟! 
بدوري  بتقدميه  البافاري  �شينجح 

الأبطال.

5 �أ�سباب جتعل بايرن ميونيخ 2018 
�أقوى من فريق �لثالثية
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نافا�س يحرج �جلميع يف ريال مدريد

يعي�ض نادي ريال مدريد الإ�شباين، اأزمة م�شتمرة لعدة �شنوات، بداأت مالحمها 
اأثناء تويل املدرب الربتغايل جوزيه مورينيو، امل�شوؤولية على مدار 3 موا�شم قبل 

رحيله يف �شيف 2013.
له مناف�ًشا  اإيكر كا�شيا�ض، وجلب  الفريق وقتها،  اأزمة مع قائد  واأثار مورينيو، 
على مركزه، بالتعاقد مع دييغو لوبيز ورحل مورينيو ومل ي�شتمر بعده كا�شيا�ض 
ودييجو لوبيز كثرًيا، لتتغري مالمح عرين ريال مدريد بالتعاقد مع الكو�شتاريكي 
من  كا�شيا  كيكو  بعام  وبعده  ليفانتي،  من  قادما   2014 �شيف  نافا�ض يف  كيلور 
اإ�شبانيول، واأخريا تيبو كورتوا مطلع املو�شم اجلاري قادًما من ت�شيل�شي وا�شتهر 
التن�ض،  لكرات  الت�شدي  تدريبات  يف  بتميزه  امللكي،  اإىل  قدومه  عند  نافا�ض 
وتوقع الكثريون له اأن يكون اإ�شافة بارزة، وبالفعل اأثبت احلار�ض الكو�شتاريكي 
جدارته، حيث كان حجر زاوية يف تتويج ريال مدريد بلقب دوري اأبطال اأوروبا 
3 مرات متتالية حتت قيادة املدرب الفرن�شي زين الدين زيدان اإل اأن احلار�ض 
الت�شكيل  عن  وابتعد  تيبوكورتوا،  البلجيكي  بقدوم  مكانته  فقد  الكو�شتاريكي 
يف  مرمى  حار�ض  كاأف�شل  تتويجه  رغم  املو�شم،  هذا  مدريد  لريال  الأ�شا�شي 

دوري الأبطال املو�شم املا�شي واأف�شل لعب يف كو�شتاريكا لعام 2018.
اأثبت  اأنه  اإل  البدلء،  العمر 32 عاًما، حبي�شا ملقاعد  البالغ من  نافا�ض،  وبات 
جودته يف 10 مباريات هذا املو�شم، ومل يتلق العمالق املدريدي خاللها �شوى 

الهزمية مرتني، مقابل الفوز يف 8 مباريات.
ومع اإقالة جولني لوبيتيجي من تدريب املريينجي ل�شوء نتائج بطل اأوروبا حمليا 
وقاريا، وتويل �شانتياجو �شولري امل�شوؤولية، مل يتغري حال كيلور نافا�ض، وجنح 
ريال  بفوز  انتهت جميعها  مباريات،   4 �شولري مب�شاركته يف  اإحراج  ا يف  اأي�شً

مدريد.
فرتات  على  القليلة  م�شاركاته  يف  نافا�ض  يقدمه  الذي  اجليد  امل�شتوى  ورغم 
كورتوا،  اإ�رساك  ل�شغوط  ا�شت�شلم  الأرجنتيني  الفني  املدير  اأن  اإل  متباعدة، 
�شوق  يف  النادي  رئي�ض  برييز  فلورنتينو  اأبرمها  التي  الأبرز  ال�شفقة  باعتباره 
النتقالت ال�شيفية املا�شية، بينما كان نافا�ض الرجل الذي اأحرج اجلميع يف 

قلعة �شانتياجو برنابيو.

ميالن ُينجز �سفقة بياتيك
بات البولندي كري�شتوف بياتيك، مهاجم جنوى الإيطايل، قاب قو�شني اأو اأدنى 
من الن�شمام اإىل �شفوف ميالن وبح�شب �شبكة »�شكاي �شبورت�ض«، فاإن بياتيك 
توقيع  قبل  املقبلة،  ال�شاعات  خالل  ميالن،  يف  الطبية  للفحو�شات  �شيخ�شع 

عقود انتقاله اإىل الرو�شونريي.
البولندي  ان�شمام  اتفاق بني ميالن وجنوى، على  تقارير �شحفية عن  وك�شفت 
ال�شاب اإىل الرو�شونريي مقابل 35 مليون يورو واأفادت الأنباء باأن بياتيك �شيوقع 
اإ�شافة  �شنوًيا،  يورو  مليوين  على  و�شيح�شل  �شنوات،   5 ملدة  ميالن  مع  عقًدا 
انتقال جونزالو هيجواين  اأن �شفقة  اإىل  ال�شبكة ذاتها،  اإىل املكافاآت واأ�شارت 
اإىل ت�شيل�شي، ُح�شمت يف وقت متاأخر من م�شاء اأم�ض الثالثاء، واأن الأرجنتيني 

�شيتواجد يف لندن ، من اأجل الن�شمام ملدربه ال�شابق ماوري�شيو �شاري.

مان�س�سرت يونايتد يرف�س عر�س 
�آر�سنال

ال�شياطني  مدافع  ل�شم  اآر�شنال،  نظريه  من  ا  عر�شً يونايتد،  مان�ش�شرت  رف�ض 
»الديلي ميل«،  ال�شتوية احلالية وقالت �شحيفة  النتقالت  احلمر، خالل فرتة 
اإن اآر�شنال كان يريد احل�شول على اإيريك بايلي مدافع مان�ش�شرت يونايتد، على 
وهيكتور  هولدينج  غياب  لتعوي�ض  اجلاري،  املو�شم  نهاية  حتى  الإعارة  �شبيل 

بيلريين.
بايلي يف هذه  يونايتد ل يريد فقدان خدمات  اأن مان�ش�شرت  ال�شحيفة  وذكرت 
املرحلة، كما اأنه ل يرغب يف تقدمي اأي م�شاعدة لأحد اأبرز مناف�شيه يف الدوري 
احلمر  ال�شياطني  مع  الإيفواري  املدافع  عقد  يف  زال  ول  املمتاز  الإجنليزي 
18 �شهًرا، وهو لي�ض اخليار الأول يف دفاع الفريق حتت قيادة املدرب احلايل 
اأويل جونار �شول�شكاير وميلك مان�ش�شرت يونايتد، خيار متديد عقد الإيفواري 
دائم  تعيني مدرب  يتم  اإل عندما  القرار  اتخاذ هذا  يتم  لن  لكن  ملدة عامني، 
للفريق الإجنليزي، علًما باأن بايلي يريد البقاء واإثبات نف�شه بعد رحيل جوزيه 

مورينيو.

جو�رديوال �سعيد بعودة جنم �ل�سيتي 
يف »�جلزء �الأخري من �ملو�سم«

قال بيب غوارديول، مدرب مان�ش�شرت �شيتي، اإن الظهري بنجامني ميندي تعافى 
من اإ�شابة بالركبة و�شيعود للت�شكيلة يف اإياب ن�شف نهائي كاأ�ض رابطة الأندية 

الإجنليزية، اأمام بريتون األبيون، اأم�ض الأربعاء.
وكانت اآخر مباراة مليندي، 24 عاًما، خالل الفوز )3-1( على مان�ش�شرت يونايتد 
بالربميريليج، يف نوفمرب املا�شي، وغاب عن 16 مباراة بعد اخل�شوع جلراحة 
بالركبة الي�رسى وكان من املتوقع عودته للعب يف فرباير املقبل، لكن مع تعايف 
لعب منتخب فرن�شا ياأمل غوارديول، اأن يلعب ميندي، دوًرا موؤثرا يف »اآخر جزء 
من املو�شم«وقال جوارديول: »ميندي �شيكون يف الت�شكيلة، ورمبا �شيجل�ض على 
مقاعد البدلء«يف املقابل، مل يح�شم املدرب الإ�شباين، موقف القائد فن�شنت 
كومباين الذي عانى من اإ�شابة ع�شلية هذا ال�شهر وتابع: »كومباين لي�ض بحالة 
جيدة. يعاين من اإ�شابة ب�شيطة، وهو لي�ض جاهًزا بدنًيا. �شيعود للعب، لكن ل 

اأعرف متى«.
وحقق �شيتي فوًزا �شاحًقا )9-0( يف مباراة الذهاب اأمام بريتون املنتمي لدوري 
الدرجة الثالثة لذا �شتكون الفر�شة منا�شبة لتجربة بع�ض الالعبني، وقد ي�شارك 

لعب الو�شط الأ�شا�شي كيفن دي بروين.

اأثار النجم الدويل الفرن�شي كيليان مبابي مهاجم 
بعد  موؤخراً،  اجلدل  جريمان  �شان  باري�ض  فريق 
فريق  �شفوف  عن  رحيله  اإمكانية  عن  تلميحاته 
الإ�شباين.  مدريد  ريال  اإىل  والنتقال  العا�شمة 
مبابي خرج بت�رسيحات مثرية عقب انت�شار فريقه 
ال�شاحق على فريق جاجنون بت�شعة اأهداف نظيفة 
مباريات  �شمن  الـ21  اجلولة  مناف�شات  اإطار  يف 

الدوري الفرن�شي على ملعب حديقة الأمراء.
الإ�شبانية  اآ�ض  يف  ال�شحفي  هريميل  فريديريك 
والذي  جيداً،  الفرن�شي  الالعب  يعرف  الذي 
يف  ا�شتمراره  اأن  مبعرفة  الإعالم  لو�شائل  �شمح 
النهاية  من  يكون قريباً  �شان جريمان قد  باري�ض 

واأ�شار  قريباً  مدريد  لريال  �شيوقع  الالعب  واأن 
ال�شحفي الإ�شباين اأنه على الرغم من فوز مبابي 
بلقب كاأ�ض العامل وهو يف عمر الـ19، اإل اأنه جائع 
ويرغب يف الفوز بجميع اجلوائز واأو�شح اأن مبابي 
غا�شب ب�شدة من عدة فوزه بالكرة الذهبية هذا 
فرن�شي  لعب  اأف�شل  بجائزة  فوزه  رغم  العام، 
اأنطوان جريزمان جنم  مواطنه  اأن  اإل   ،2018 يف 
اأتليتكو مدريد هو من احتل املرتبة الثالثة خلف 
البالون  �شباق  يف  رونالدو  وكري�شتيانو  مودريت�ض 

دور لأف�شل لعب يف العامل.
موهبته  اإظهار  يريد  ل  مبابي  اأن  اأكد  هريميل 
الالعب  ي�شبح  يف  اأي�شاً  يرغب  بل  فح�شب، 

موقف  �شيكون  حيث  القمة،  اإىل  وي�شل  الأف�شل 
باري�ض �شان جريمان يف دوري اأبطال اأوروبا هذا 

العام حا�شماً يف قرار الالعب ب�شاأن م�شتقبله.
مبان�ش�شرت  �شي�شطدم  جريمان  �شان  باري�ض 
اأبطال  بدوري  الـ16  دور  يف  الإجنليزي  يونايتد 
اأولد  يف  الذهاب  مباراة  �شتقام  حيث  اأوروبا، 
ترافورد يوم 12 فرباير املقبل، على اأن يقام لقاء 
العودة يف حديقة الأمراء يوم 6 مار�ض �شبب اآخر 
األوان ريال مدريد،  قد يقرب مبابي من تقم�ض 
اأن  حيث  مدريد،  يف  اللعب  قيمة  يف  يتلخ�ض 
مواطنه زين الدين زيدان هو اأكرب مثال على هذا 
الأمر، حيث عندما كان زيزو لعباً يف يوفنتو�ض 
الإيطايل، كان يفتقد للح�شول لقب دوري اأبطال 

اأوروبا.
الثامنة  �شن  يف  مدريد  لريال  وقع  اأنه  اإل 
نف�ض  يف  ال�شامبيونزليغ  بلقب  ليتوج  والع�رسين، 
حيث  برينابيو،  ل�شنتياجو  انتقاله  بعد  املو�شم 
�شجل هدف الفوز يف نهائي غال�شغو على بايرن 
ليفركوزن الأملاين وقتها ال�شحفي الإ�شباين يرى 
اأن مبابي لن ينتظر حتى �شن الثامنة والع�رسين 
حتقيق  اأجل  من  زيدان  الدين  زين  فعل  مثلما 
حلم الفوز بلقب دوري اأبطال اأوروبا، وهو ما قد 

يعجل برحيله اإىل ريال مدريد.
�شان  باري�ض  ل�شفوف  انتقل  قد  مبابي  وكان 
موناكو  من  قادماً   ،2017 �شيف  يف  جريمان 
الفرن�شي على �شبيل الإعارة مع خيار بند ال�رساء 

النهائي مقابل 180 مليون يورو.

بر�سلونة يجعل دي يوجن �أغلى هولندي يف �لتاريخ
الإ�شباين،  بر�شلونة  نادي  بات 
قريبًا من ح�شم �شفقة الهولندي 
اأياك�ض  يوجن، جنم  دي  فرينكي 
فرتة  بعد  ل�شاحله  اأم�شرتدام، 
وقالت  املفاو�شات  من  طويلة 
اإن  »تيليجراف«،  �شحيفة 
باري�ض  على  تفوق  بر�شلونة 
دي  �شفقة  يف  جريمان  �شان 
ا بقيمة 90  يوجن، و�شيقدم عر�شً
عر�ض  باأن  علًما  يورو،  مليون 
 75 اإىل  و�شل  الفرن�شي  الفريق 

مليون يورو فقط.
قد  �شحفية  تقارير  وكانت 
علي  اأن  الثالثاء،  اأم�ض  اأكدت 
فرينكي  اأعمال  وكيل  دور�شون 
�شان  باري�ض  اأبلغ  يوجن،  دي 
اإن  �شيتي،  ومان�ش�شرت  جريمان 
�شفوف  اإىل  �شيذهب  موكله 
ال�شحيفة  واأكدت  بر�شلونة 
يوجن،  دي  فرينكي  �شفقة  اأن 
الهولندي  الالعب  �شتجعله 
الأغلى يف التاريخ، متفوًقا على 

انتقل  الذي  ديك  فان  فريجل 
�شفوف  اإىل  �شاوثهامبتون  من 

مليون   84 مقابل  ليفربول، 
يورو.



ق.ر 

ما يعني اأن الفريق مل يح�صل 
بوهران  نقطة   14 على  اإال 
تف�رس  �صئيلة  ح�صيلة  وهي 
ترتيب  يف  ال�صعبة  و�صعيته 
املركز  يحتل  حيث  البطولة 
وبفارق  نقطة  ب22  التا�صع 
�صاحب  عن  نقاط  اأربع 
املرتبة ال14 احتاد بلعبا�س, 
ثالث النازلني املحتملني اإىل 

الرابطة الثانية.
املدرب  اأ�صبال  ي�صتغل  ومل 
فر�صة  بلعطوي  عمر 
ال�صاورة  �صبيبة  ا�صت�صافة 
بتاأكيد  متاأخرة  مباراة  يف 
به  عادوا  الذي  الفوز 
تنقلهم  من  الفارطة  اجلمعة 
املولودية  اأمام  بجاية  اإىل 
نظيفة  بثالثية  املحلية 

واأثار  ال19  اجلولة  حل�صاب 
للمولودية  اجلديد  التعرث 
بعقر الديار ا�صتياء اأن�صارها 
النادي  اإدارة  من  واملقربني 
يف  يرتددوا  مل  الذين 
العار�صة  بتدعيم  املطالبة 
الفنية بابن الفريق واملدرب 
�صي  بلوزداد  ل�صباب  ال�صابق 
الطاهر �رسيف الوزاين, وهو 
ال�صغط  لت�صاعد  يوؤ�رس  ما 

بلعطوي  املدرب  على 
حتقيق  من  يتمكن  مل  الذي 
على  اإ�رسافه  منذ  االإجماع 
تدريبه الفريق خلفا للمدرب 

املغربي بادو زاكي.
يعقد  اأخرى,  جهة  من 
اإدارة  جمل�س  االأربعاء  اليوم 
اجتماع  اأول  وهران  مولودية 
موؤ�ص�صة  يف  نظريه  مع  له 
يف  �صيبينغ<<  ><اإيربوك 

الذي  ال�رساكة  عقد  اأعقاب 
 6 يوم  الطرفني  بني  اأم�صي 
املقرر  ومن  احلايل  يناير 
بخ�صو�س  االأمور  تت�صح  اأن 
من  بدءا  العقد  هذا  طبيعة 
هذا االجتماع يف الوقت الذي 
اأبدى فيه اأغلبية امل�صاهمني 
لنادي  الريا�صية  ال�رسكة  يف 
اجلزائري  الغرب  عا�صمة 
للتنازل  الكامل  ا�صتعدادهم 
لفائدة  ح�ص�صهم  عن 
املوؤ�ص�صة املخت�صة يف النقل 
اأمال  للمحروقات  البحري 
عهد  اإىل  ناديهم  انتقال  يف 
اإىل  بالعودة  له  ي�صمح  جديد 
واجهة ال�صاحة الكروية على 
والدويل  الوطني  ال�صعيدين 
امل�صاكل  اأنهكته  بعدما 
اأكرث  منذ  واالإدارية  املالية 

من ع�رسيتني. 
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مولودية وهران 

اإهدار 15 نقطة كاملة حلد الآن مبلعب 
زبانة" "اأحمد 

ريال مدريد يربم �ضفقة �ضيفية
اأمت ريال مدريد االتفاق مع الربازيلي اإيدير ميليتاو العب بورتو ن اأجل االن�صمام اإىل �صفوف 

الفريق بداية ال�صيف املقبل مقابل دفع قيمة ال�رسط اجلزائي 50 مليون يورو.
و�صيوقع املدافع ال�صاب حتى 2025 بعد ظهوره ب�صكل جيد مع بورتو, ويحاول ريال مدريد 

انهاء ال�صفقة يف ظل اهتمام عدد من االأندية االأخرى بخدمات الالعب.

دميبلي.. جر�س اخلطر يدق
خرج عثمان دميبلي م�صاًبا خالل مباراة فريقه بر�صلونة اأمام 
م�صاركة  اإىل  اأدى  الذي  االأمر  االإ�صباين,  الدوري  يف  ليغاني�س 
مالكو بداًل منه يف ال�صوط الثاين, بعدما تعرث يف اأر�س امللعب 

ومت ا�صتدعاء اجلهاز الطبي من اأجل ا�صعافه.
و�صيحتاج دميبلي اإىل اإجراء فحو�صات طبية من اأجل التعرف 
على حجم االإ�صابة التي تعر�س له والفرتة التي �صت�صهد غيابه 

عن املالعب.

األيغري يطالب لعبيه باحرتام كييفو
كييفو,  فريق  باحرتام  العبيه  يوفنتو�س,  لفريق  الفني  املدير  األيجري,  ما�صيميانو  طالب 
توتو  �صحيفة  و�صلطت  االإيطايل  بالدوري   20 الـ  باجلولة  االثنني,  م�صاء  مواجهته  واملقرر 
خاللها  اأكد  والتي  كييفو  مواجهة  قبل  األيجري  ت�رسيحات  على  ال�صوء  االإيطالية  �صبورت 
ب�صعوبة املباراة املرتقبة واأو�صح األيجري, اأن املباراة يجب اأن تاأخذ على حممل اجلد �صد 

كييفو الذي حقق 5 تعادالت , وانت�صار وهزمية خالل مبارياته االأخرية.
فهو   , حتفيز  اإىل  يحتاج  ال  يوفنتو�س,  العب  رونالدو,  كري�صتيانو  الربتغايل  اأن  اإىل  واأ�صار 
با�صتمرار يقدم احلوافز واالأهداف لنف�صه وللفريق , ومنحن يوفنو�س اأول كاأ�س هذا املو�صم 
وي�صتعد يوفنتو�س �صاحب ال�صدارة بر�صيد 53 نقطة, ملواجهة كييفو �صاحب املركز االأخري 

برتتيب جدول الدوري االإيطايل.

غاتوزو يرف�س تو�ضيح موقفه من 
التعاقد مع مهاجم جنوى

اهتمام  على  ال�صوء  �صورت,  ديللو  الغازيتا  �صحيفة  �صلطت 
بياتيك, مهاجم  البولندي كري�صتوف  بالتعاقد مع  نادي ميالن 
رف�س  جانبه  ومن  اجلاري  ال�صتوي  املريكاتو  خالل  جنوى, 
جينارو جاتوزو, املدير الفني مليالن, الك�صف عن موقفه من 

التعاقد مع مهاجم جنوى.
وقال جاتوزو يف ت�رسيحات ن�رستها ال�صحيفة االإيطالية:« يف الوقت الراهن ال اأحتدث عن ذلك 
, اأفكر فقط يف الفريق, ومهاجم جنوى اإذا و�صل �صيكون العب ذو خ�صائ�س حمددة«واأو�صح, 
اأنه يف حالة التعاقد مع مهاجم جنوى �صيكون اإ�صافة قوية للفريق, الفتا اأن يجب اأن يكون 

االهتمام يف الوقت الراهن على الفريق .
وي�صتعد فريق ميالن ملواجهة جنوى, يف اإطار مناف�صات اجلولة الـ 20 بالدوري االإيطايل, يف 
لقاء مقرر له م�صاء االثنني, على ملعب لويجي فرياري�س ويحتل فريق ميالن املركز ال�صابع 

بر�صيد 31 نقطة, بينما ياأتي فريق جنوى يف املركز الرابع ع�رس بر�صيد 20 نقطة.

�ضو�ضرت ير�ضح مدرب اأملانيا لقيادة الريال
ر�صح بريند �صو�صرت املدير الفني االأ�صبق لريال مدريد, يواكيم 
امللكي  الفريق  قيادة  اأجل  من  احلايل  اأملانيا  مدرب  لوف 
بداية من املو�صم اجلديد وقال �صو�صرت يف ت�رسيحات نقلتها 
فلورنتينو برييز  ريال مدريد  رئي�س  اإنه حتدث مع  ال�صحيفة, 
من  بداية  املريجني  لقيادة  لوف  مع  التعاقد  اإمكانية  ب�صاأن 

املو�صم املقبل.

بايرن يتم�ضك برودريغيز
ال�صتوية  االنتقاالت  فرتة  رودريغيز خالل  خامي�س  ببقاء العبه  ميونيخ  بايرن  نادي  مت�صك 
يف ظل العرو�س التي تلقاها الكولومبي من اآر�صنال واأ�صارت ال�صحيفة اإىل اأن اإدارة النادي 
مع  املربم  للعقد  وفًقا  االإعارة  �صبيل  على  اإ�صايف  ملو�صم  خامي�س  عقد  �صتمدد  البافاري 

الريال والذي ين�س على اإمكانية �رساء الالعب اأو متديد االإعارة ملو�صم ثالث.

من    19 الـ  اجلولة  ت�صهد 
املحرتفة  الرابطة  بطولة 
لكرة  »موبيلي�س«  الثانية 
هذا  نهاية  املقررة  القدم, 
االأ�صبوع, مواجهات نارية بني 
بني  وكذا  املقدمة   اأ�صحاب 
الرتتيب  موؤخرة  يف  القابعني 
بني  ال�صدام  اأبرزها  لعل   ,
االأخريين  املركزين  �صاحبي 
احتاد  العام,  الرتتيب  يف 

البليدة ورائد القبة.
اأوملبي  املت�صدر  يتواجد  و 
ال�صلف )33 ن(, املنك�رس من 
القبة  يف  املدوية  خ�صارته 
تفادي  �رسورة  اأمام   ,)3-1(
عندما  اأخرى  نقاط  ت�صييع 
بو�صعادة  اأمل  ي�صت�صيف 
ن(,   24 الثامن,  )ال�صف 
جديدة  عالمات  عن  الباحث 
املنطقة  يف  االإنزالق  لتفادي 

احلمراء.
)الثاين,  مقرة  جنم  وي�صتقبل 
لقب  ا�صتحق  والذي  ن(,   32
للمحرتف  االأ�صود«  »ال�صبح 
منذ  مو�صم  )اأول  الثاين 
الثانية(,  الرابطة  يف  ن�صاأته 
العنيد  ب�صكرة  احتاد  فريق 

مهمته  يف  ن(,   28 )ال�صاد�س, 
امل�صيلة  والية  حلم  لبلوغ 
ق�صم  اإىل  ال�صعود  بتحقيق 
النقاط  ح�صد  عرب  االأ�صواء, 
واأمام  مبيدانه  الثالث 

جمهوره.
وينتظر فريق مولودية العلمة 
املنهزم  ن(   31 )الثالث, 
يف  بغرابة  املا�صي  االأ�صبوع 
احلرا�س  احتاد  اأمام  ميدانه 
اإىل  طويلة  �صفرية   ,)2-1(
ترجي  ملجابهة  البالد  غرب 
ن(,   24 )الثامن,  م�صتغامن 
النقاط  ا�صتدراك  بنيه  وذلك 
التي �صيعها بعقر دياره بدوره, 
العائد  تلم�صان  وداد  �صيطري 
ن(   21 )الثالث,  املن�صة  اإىل 
للتباري مع  الوطن  نحو �رسق 
�صبيبة �صكيكدة )الـ11, 22 ن(, 
منذ  نتائجها  حت�صنت  التي 
قدوم املدرب بن �صوية, وهو 
ا�صبال  ماأمورية  ي�صعب  ما 
الطاحمني  بوعلي  املدرب 
لنيل الفوز الثاين تواليا بهدف 
كرا�صي  اأحد  على  املحافظة 

ثالثي ال�صدارة.
غليزان  �رسيع  ويتنقل 

العائد  ن(   30 )اخلام�س, 
اإىل  االإياب  مرحلة  يف  بقوة 
احتاد  ملواجهة  العا�صمة, 
الذي  ن(   17 )الـ13,  احلرا�س 
ثمن  من  الثالثاء  يوم  اأق�صي 
يد  كاأ�س اجلزائر على  نهائي 
وبالتايل   .)3-0( بارادو  نادي 
كامل  »احلرا�صية«  �صريكز 
املتمثل  هدفهم  لبلوغ  قواهم 
املحرتف  �صمن  البقاء  يف 
خروجه  بعد  �صيما  الثاين, 
املو�صم  بداية  منذ  مرة  الأول 
بف�صل  احلمراء  املنطقة  من 
انت�صاره الثمني بالعلمة )1-2( 
)الثامن,  بجاية  �صبيبة  وتلعب 
اإىل  بتاأهلها  املنت�صية  ن(   24
اجلزائر,  كاأ�س  نهائي  ربع 
بقواعدها  خالل هذه اجلولة 
اأمام احتاد عنابة )ال�صابع, 27 
نف�س  اإىل  كذلك  املتاأهل  ن( 
االأكرث  املناف�صة  من  الدور 
ويطمح  باجلزائر.  �صعبية 
اأبناء »بونة« اإىل حتقيق البقاء 
بينما  ممكن,  وقت  اأقرب  يف 
فر�صة  عن  ال�صبيبة  تبحث 
باأ�صحاب  للحاق  مواتية 

املقدمة.

هذه  برنامج  باقي  ويحمل 
مباراتني   19 الـ  اجلولة 
الفرق  بني  الوطي�س  حاميتي 
املتذيلة للرتتيب العام, حيث 
ت�صتقبل مولودية �صعيدة اجلار 
داربي  بر�صم  وهران  جمعية 
لقاء  يف  اجلزائري,  الغرب 
على  وخيمة  عواقبه  �صتكون 
من  ال�رساع  ظل  املنهزم, يف 

اأجل �صمان البقاء.
وتتميز املقابلة الثانية بنف�س 
البليدة  احتاد  بني  الرهان 
القبة  رائد  و  ن(   12 )الـ16, 
هذه  �صدام  ن( يف   15 )الـ15, 
اجلولة, حيث �صتكون حا�صمة 
الورود,  مدينة  الأبناء  خا�صة 
الهزمية  حالة  يف  املهددين 
يرهن حظوظهم للبقاء �صمن 
باملقابل  الثاين  املحرتف 
منري  املدرب  ا�صبال  ي�صعى 
زغدود, تاأكيد �صحوتهم عندما 
باملت�صدر  باالإطاحة  تفننوا 
وذلك   ,)1-3( ال�صلف  اأوملبي 
عرب انتزاع ولو نقطة التعادل 
ملوا�صلة م�صوار اإنقاذ الفريق 
النزول  مق�صلة  من  العا�صمي 

اإىل ق�صم الهواة. 

الرابطة املحرتفة الثانية /اجلولة الـ19

  مواجهات نارية يف مقدمة وموؤخرة الرتتيب

يوا�سل فريق مولودية وهران م�سل�سل نزيف النقاط مبلعبه "اأحمد زبانة"بعد اكتفائه بالتعادل )1-1( اأمام 
�سبيبة ال�ساورة, م�ساء اأم�س الثالثاء لريتفع عدد النقاط ال�سائعة من طرف النادي النا�سط يف بطولة الرابطة 
الأوىل على ميدانه اإىل 15 نقطة كاملة يف ت�سع مباريات وفاز"احلمراوة" ثالث مرات فقط على اأر�سهم مقابل 

خم�س تعادلت وهزمية واحدة �سد وفاق �سطيف يف مرحلة الذهاب



ثقافةاخلمي�س  24  جانفي  2019  املوافـق  ل19 جمادى الأول 1440هـ 15
اإ�شكالت فكرية

الي�سار العربي...احت�سار الأيديولوجيا واأممية ال�سقوط
كيف يكون الإن�شان ي�شاريًا؟ ما الذي يعنيه الفكر الي�شاري حتديداً؟ من هم اأهل الي�شار يف الألفية الثالثة؟ ما الفرق بني 

الي�شار املتع�شب والإ�شالم املت�شدد؟ هل الي�شار العربي موجود حقًا ب�شكل ح�شي ملمو�س، اأو ب�شكل رمزي، اأو ب�شورة تاريخية 
اأم حزبية اأم اأيديولوجية، اأو موجود مبواقف �شيا�شية، اأم كمنظومة فكرية، اأم موجود بالنتماء والتحزب؟

ح�شن العا�شي /كاتب وباحث 
فل�شطيني مقيم يف الدامنرك

الفكر  ومذاهب  مدار�س  اإن 
متنوعة  وال�سيا�سي  الفل�سفي 
بالفكر  يتعلق  فيما  ومتعددة. 
جتد  عامة  الي�ساري  ال�سيا�سي 
الي�سار  الي�سار اال�سرتاكي،  تيارات 
املارك�سي  ال�سيوعي،  الليربايل، 
املاوي،  الرتوت�سكي،  اللينيني، 
الي�سار  ديني،  والال  الديني 

االإاإ�سالمي، الي�سار امل�سيحي.
فهو  ا�ستثناًء،  لي�س  العربي  الي�سار 
ي�سار ذو طيف فكري وا�سع، هناك 
اال�سرتاكي،  ال�سيوعي،  الي�ساري 
اللينيني،  املارك�سي  القومي، 
املاوي، ي�سار ديني، ملحد. وتتعدد 
امليول لدى الي�سار العربي، فهناك 
واأفراد  عربية  ي�سارية  اأحزاب 
ي�ساريون مييلون للي�سار، الرو�سي، 
الأمريكا  لل�سيني،  مييل  ومنهم 
االأفريقية.  للتجربة  الالتينية، 
الت�رشذم  نالحظ  بب�ساطة  وهكذا 
الذهني والفكري هو �سمة الي�سار 
اختالف مرجعياته  ب�سبب  العربي 
حتوله  اإىل  اأدى  مما  النظرية، 
لي�سار تائه مت�ستت ال عمق له وال 
اأ�سالة. وهو الي�سار الذي مل يجد 
معظم قادته ومنظروه يف ثقافتنا 
العربية التاريخية اأية عنا�رش قوة، 
وبظني هنا تكمن واحدة من اأبرز 
العربي  للي�سار  الوجودية  االأزمات 
يقدم  اأنه  من  الرغم  فعلي  عامة. 
اإال  عربي  ي�سار  اأنه  على  نف�سه 
ونظريات غريبة  اأفكاراً  اأنه يقدم 
متاماً، بل ومتناق�سة مع املوروث 
العربية،  لل�سعوب  االجتماعي 
و�سلت اإىل حد جتاهل اأهم عن�رش 
وهو  املنطقة  �سعب  لدى  ثقايف 
الدين، مما اأدى اإىل عزوف النا�س 
حيث  الي�سار،  يقدمه  ما  كل  عن 

اعتربوه قادم غريب على واقعنا.

يف فقه النقد

املياه  يف  االأحجار  نرمي  نحن 
اآ�سن  هو  ما  لتحريك  الراكدة 
ون�سعى  االأفكار  م�ستنقع  يف 
التخلف  ثقافة  من  االنعتاق  اإىل 

التميز  ثقافة  اإىل  والتقوقع 
واالإبداع والتجدد. اإن دق االأبواب 
النقد  وممار�سة  االأ�سئلة  وطرح 
النوافذ  فتح  و�سيا�سة  واملراجعة 
اأمام الروؤو�س، هي ممار�سات توؤدي 
اإىل جتدد االأفكار والطاقات، واإىل 
تدفق االإبداع واحللول التي ت�سكل 
املمر الرئي�سي للتغيري املجتمعي، 

واأهم اأ�رشار التفوق والتطور.
ومفاهيم  مو�سع  عن  نبحث  نحن 
الي�سارية  وال�سلوكيات  االأفكار 
التي  والتحررية  املنغلقة،  غري 
الب�سطاء  النا�س  هموم  اإىل  تنحاز 
اإيجاد  اإىل  وتعمل  وتطلعاتهم، 
الذي  الي�سار  مل�سكالتهم،  حلول 
وعن  والتطور،  باحلرية  يوؤمن 
يتبنى  الذي  املنفتح  الي�ساري 
ويحارب  وامل�ساواة  العدالة  قيم 
الفوقي  الي�سار  عن  ولي�س  الظلم، 
االأفكار  عن  وال  والنخبوي، 
ترف�س  التي  املتزمتة  الي�سارية 
الذين  الي�ساريني  التجدد، وال عن 
ويدافعون  الطغاة  بجانب  يقفون 

عنهم.

موطن الي�شار اجلديد

اأ�سبحوا  العرب  الي�ساريني  معظم 
فيما  الدينية  لل�سلفية  اأ�سبه 
وقراءتهم  فهمهم  باأ�سلوب  يرتبط 
لالأحداث، فهم متم�سكني بنظريات 
و�سعارات فقدت كل �سلتها بالواقع 
املعا�س منذ �سنني. والكثري منهم 
مل يكلف نف�سه لالآن عناء تفقد ما 
يجري حوله، اإذ ظل اأ�سري روؤية مل 
عاملنا  يف  �سيء  بها  يربطنا  يعد 
االجتماعية  بالتحوالت  املت�سارع 

واالقت�سادية وال�سيا�سية.
اإن فاجعة الفكر الي�ساري يف العامل 
الفكر  هذا  اأحزاب  اأن  العربي 
ُمنظري  اأن  عنهم  غاب  وقادته 
هذا الفكر الكبار يف الغرب كانوا 
احلركة  جممل  اأن  من  يحذرون 
الي�سارية العاملية قد بداأت تنزلق 
قبل  حتى  اجلمود،  م�ستنقع  نحو 
بوقت  ال�سوفيتي  االحتاد  انهيار 
النتائج  طويل، وحذروا كذلك من 
الي�ساري يف  الفكر  لقيام  الكارثية 
الفل�سفية،  املذاهب  تكفري جميع 

الفل�سفة املارك�سية قد  اأن  بحجة 
ما  متاماً  وهذا  قبلها.  ما  األغت 
يفعله الفكر ال�سلفي الديني الذي 
يحاول فر�س موروث فكري على 

واقع مغاير.
الفكر  االأيديولوجيا عند  تُعترب  اإذ 
جدال  ال  م�سلمة  مبثابة  الي�ساري 
فيها، وهي قادرة على تف�سري كل 
االأيديولوجيا  ت�سبح  بهذا  �سيء. 
تتبنى  فهي  بامتياز،  جديد  دين 
جتمع  اإميانية  م�سلمات  فكرة 
حولها ع�سبية طائفية من معتنقي 
هذه االأفكار، وتتدعي اأنها اأفكاراً 
تبّني  يتم  ال�سورة  وبهذه  واقعية. 
قبل  من  الي�سارية  االأيديولوجية 
واأحزابهم،  العرب  الي�ساريني 
�سياقها  عن  االأفكار  ف�سل  بعد 

التاريخي.
حول  الي�سارية  الفكرة  تتمحور 
اأن  تعترب  التي  ال�سيوعية  الفكرة 
الطبقة العاملة هي الطبقة القائدة 
يف املجتمع ومكلّفة عرب الفل�سفة 
جميع  واأن  العامل،  باإنقاذ  املادية 
االجتماعية  وال�رشائح  الطبقات 
تتبعهم. ح�سناً،  اأن  عليها  االأخرى 
الفا�سي  بالفكر  هذا  يذكركم  اأال 
الب�رشية  خال�س  باأن  يوؤمن  الذي 

ح�رشياً،  االآري  بالعرق  مرهون 
هي  االأخرى  االأعراق  جميع  واأن 
اأعراق اأدنى وعليها اخل�سوع لهم.

وكذلك حال اأ�سحاب االأيديولوجية 
التي  املت�سددة  ال�سلفية  الدينية 
اأ�سا�س  على  للعامل  روؤيتها  ت�سيغ 

اأنهم املنقذون للنا�س.
هو:  االآن  اإحلاحاً  االأكرث  ال�سوؤال 
اأن  العرب  للي�ساريني  ميكن  هل 
باأننا  البديهية  احلقائق  ي�ستوعبوا 
العوملة  ع�رش  يف  نعي�س  اأ�سبحنا 
عربة  االقت�سادية  والتكتالت 
ال�رشيع  التطور  وع�رش  للقارات، 
يف التكنولوجيا وو�سائل التوا�سل، 
التطور  هذا  مع  ميكن  ال  واأنه 
القرن  وعقلية  باأفكار  التم�سك 
القرن  حتى  وال  ع�رش،  التا�سع 
الع�رشين؟ هذا بب�ساطة الأن الكثري 
قد  وامل�سلمات  النظريات  من 
حدثت  التي  التطورات  جتاوزتها 
الب�رشية.  املجتمعات  عمق  يف 
الي�ساريني  اأ�سيب معظم  هل حقاً 
مينعهم  الروؤية  يف  بت�سلب  العرب 
الفكر  يف  واحداً  كتاباً  قراءة  من 
�سّدة  اأن  اأم  احلديثة؟  الفل�سفة  اأو 
واالأيديولوجية  الفكرية  الع�سبية 
فيما  ينغم�سون  جعلتهم  واحلزبية 

يظنون اأنه ن�سال �سد االمربيالية 
حقيقته  يف  هو  فيما  العاملية، 
مر�س ع�سال ا�سمه » وهم اإعادة 
وهو  الوراء«  اإىل  ال�ساعة  عقارب 

مر�س ال �سفاء منه كما تعلمون.
الي�سار  على  التي  احلقائق  اأهم 
اأن  اأمامها  يتوقف  اأن  العربي 
هناك واقعاً جديداً فر�سه طغيان 
العوملة وتطور و�سائل االت�ساالت، 
واأن هناك اأدوات جديدة للتوا�سل 
اأهم  وخماطبتهم  الب�رش  بني 
التي  ال�سعارات  كافة  من  كثرياً 
واأخطر،  الي�سار  هذا  يرفعها 
مع  يتعامل  اأن  اجلميع  وعلى 
هذه املعطيات اجلديدة مبا فيه 
الي�ساريني اأينما وجدوا بكل وعي 

وم�سوؤولية.
من جهة اأخرى على الي�سار اإدراك 
اأن ق�سية حتقيق املهام امل�سريية 
تعد  مل  واالأمم  لل�سعوب  الكربى 
»الربوليتاريا«  بطبقة  مناطة 
واأحزابها. ومع احرتامنا وتقديرنا 
اأن  اإال  العاملة،  للطبقة  الكبري 
التاريخية  واملتغريات  التطورات 
التي اأ�سابت املجتمعات الب�رشية 
الطليعي  دورهم  العمال  اأفقدت 
تقود  اأن  لها  مقدر  �سوف  كطبقة 

واالقت�سادي  االجتماعي  التغيري 
وال�سيا�سي العاملي.

باأن  القول  االأهمية  بالغ  من  ثم 
العربي  الي�سار  من  بقي  ما  على 
جديدة  مبقاربات  يقوم  اأن 
االأ�سئلة  طرح  يف  تبداأ  للواقع، 
االإ�سكاليات  واإرجاع  االأ�سا�سية، 
�سياغة  اإعادة  ثم  جذورها،  اإىل 
يتالءم  مبا  والتطلعات  االأهداف 
مع التحوالت التي �سهدتها – وما 
بابتداع  والقيام  املنطقة،  تزال- 
�سيغ خمتلفة ملقاومة اال�ستبداد 
والديني  وال�سيا�سي  االأيديولوجي 
وانتزاع  العربية،  البلدان  يف 
العربية  لل�سعوب  احلقوق املدنية 
وبناء  وحرية،  بكرامة  العي�س  يف 
حقوق  ت�سمن  مدنية  جمتمعات 
مت�ساوية جلميع املواطنني بغ�س 
اأو  الدين  اأو  العرق  عن  النظر 

املذهب اأو الطائفة.
جمحفني،  غري  نكون  وحتى 
من  هناك عدد حمدود  اإن  نقول 
معظمهم  الي�ساريني  املثقفني 
حظوا  الذين  واأكادمييني  كّتاباً 
م�سرية  يف  الأدوارهم  بالتقدير 
لنيل  العربية  ال�سعوب  ون�سال 

حريتها وبناء الدولة املدنية.

�سدور ترجمة رواية "�سيدتان 
جادتان" للكاتبة الأمريكية جني بولز

�سدور طبعة جديدة من ديوان 
اأجمد نا�سر"حياٌة ك�سرٍد متقطع"

»�سيدتان  رواية  ترجمة  �سدور 
جني  االأمريكية  للكاتبة  جادتان« 
»�سيدتان  رواية  ترجمة  بولز�سدور 
جني  االأمريكية  للكاتبة  جادتان« 
خان«،  »الكتب  دار  ت�سدر  بولز  
للكاتبة  جادتان«  »�سيدتان  رواية 
ترجمة  عن  بولز،  جني  االأمريكية 
ق�سة  الرواية  وت�رشد  ع�رشى  وائل 
�سديقتني تعيدان اكت�ساف نف�سيهما 
اخلطورة.  فى  غاية  جتربتني  عرب 

و»فريدا  جويرجن«  »كر�ستينا 
ثرية،  عان�س  اأولهما  كوبرفيلد«، 
االآن�سة  تبيع  متزوجة،  واالأخرى 
عن  ورثته  الذى  منزلها  »جويرجن« 
بيٍت  فى  لالإقامة  وترحل  عائلتها 
متهالك فى اإحدى اجُلزر املوح�سة، 
العالقات  من  عدد  فى  لتتورط 
املرتبكة مع رجال غريبى االأطوار.

مع  »كوبرفيلد«  ال�سيدة  وتنطلق 
بنما،  اإىل  بحرية  رحلٍة  فى  زوجها 

وتهجر  احلب،  فى  تقع  لكنها 
من  عامٍل  اإىل  وتن�سحب  زوجها، 
الذات.  حول  والتمركز  الق�سوة 
التجربة،  بعد  النهاية،  فى  تلتقيان 
لتُح�سيا خ�سائرهما الرواية مفعمة 
وتفكك  والغمو�س،  بال�سخرية 
الطبقة  لن�ساء  املتداعى  العامل 
الفو�سوية  مبيولهن  االأر�ستقراطية، 
يكتنف  الذى  االغرتاب  واإح�سا�س 

حياتهن.

من  جديدة  طبعة  �سدور 
»حياةٌ  نا�رش  اأجمد  ديوان 
طبعة  متقطع«�سدور  ك�رشٍد 
اأجمد  ديوان  من  جديدة 

نا�رش »حياةٌ ك�رشٍد متقطع«
لق�سور  العامة  الهيئة  عن 
�سدرت  امل�رشية،  الثقافة 
ديوان  من  جديدة  طبعة 
ك�رشٍد  »حياةٌ  نا�رش  اأجمد 
فى  نا�رش  يقول  متقطع«، 

تقدميه للديوان: »وقعُت مثل 
غريى فى هذا االلتبا�س الذى 
جعلنا نكتب ق�سيدة لها �سكل 
وتقطيعها  التفعيلة  ق�سيدة 
ال�سفحة،  على  اأبيات  اإىل 
ون�سميها  وزن،  دون  من  لكن 
�سدر  حتى  نرث،  ق�سيدة 
 ، علَيّ طارحاً  الديوان  هذا 
ورمبا على ال�سعرية العربية، 
�سوؤاالً مل يربح مذ ذاك: اأهذه 

اأقا�سي�س؟  اأم  نرث،  ق�سيدة 
�سعر، اأم حكايات مبت�رشة؟ مل 
يكن �سهاًل تقّبل ن�سو�س هذا 
ق�سائد،  باعتبارها  الديوان 
بالتحديد،  نرث  وق�سائد 
لق�سيدة  ال�سائد  ال�سكل  الأن 
النرث العربية له هيئة ق�سيدة 
عند  نرثيتها  متاماً.  التفعيلة 
تاأتى من غياب  يكتبونها  من 

الوزن لي�س اإال«.
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كتاب "الهوية" لفران�سي�س فوكوياما
يقول مايكل برنارد دورتي تنمو الهوية يف املقام الأول من متييز بني ذات املرء الداخلية احلقيقية 

والعامل اخلارجي ذي الأعراف والقواعد الإجتماعية التي ل تعرتف بقيمة الذات الداخلية اأين اأ�صاب 
واأين اأخطاأ فران�صي�س فوكوياما يف تناوله ل�صيا�صات القومية والهوية.

وكالت 

عدد  يف  تراجعاً  القراء  الحظ  هل 
قبعات  يرتدون  الذين  النيويوركيني 
اليانكي يف مانهاتن؟ بالطبع ال  فريق 
اإنطباعاتي  خارج  بيانات  اأية  اأمتلك 
مبيعات  اأن  اأعتقد  ولكنني  ال�صخ�صية 
مثل تلك الُعدد يف اإرتفاع. ظننت عام 
ال  مكان   الأي  اأذهب  لن  اأنني   2003
�صكان  باإهتمام  يذكرين  ما  فيه   اأرى 
احلالة  ولكن  الفريق  بذلك  مانهاتن 

تغريت اليوم اإىل حد كبري.
اأو فيالدلفيا  بو�صطن  اإىل  واإذا ذهبت 
للفرق  االإنت�صار  وا�صع  دعماً  اأرى 
النقطة  هذه  اإىل  املحلية.)و�صاأعود 

فيما بعد(.
اأح�صد فران�صي�س فوكوياما  عندما ال 
كتابه  قدم  عليه.  بال�صفقة  اأ�صعر 
االأول ال�صاحق »نهاية التاريخ والرجل 
واأكرث  غطر�صة  اأقل  فر�صية  االأخري« 
يعتقد  كان.  اأي  ي�صتذكره  اإقالقاً مما 
ال�صماتة  عن  كتاباً  كان  اأنه  النا�س 
واإنه  الباردة  لنهاية احلرب  الليبريالية 
العراق.  حرب  اإطالق  على  �صاعد 
ويُ�صب عليه اللوم اأحياناً لكافة اأفعال 

الدمار واملهالك التي تبعتها.
اإزعاجاً  اأكرث  كتاباً  احلقيقة  يف  كان 
عليه.  املعقودة  النية  كانت  مما 
لفوكوياما  بالن�صبة  ذلك  من  واالأ�صواأ 
تاأثري الذاكرة اخلاطئة لفر�صية كتابه 
االأ�صا�صية. جل�صت  الفر�صية  اأكرث من 
بالليبرياليني  تعج  غرفة  يف  مرة  ذات 
والذين  ال�صعبية  امل�صاعر  ذوي 
يواجهون ترامب والربيك�صت، ولكنهم 
تابعوا االعتقاد باأن �صجال ال�صيا�صات 
ما  حد  اإىل  النهاية  على  اأو�صك  قد 
مررنا  التي  االإ�صارات  بع�س  �صوى 
اإقرتاحات  اأحد  كان  موؤخراً.  بها 
م�صكلة  حلل  اجلدية  امل�صاركني 
توجيه  اإعادة  هو  ال�صعبوي  الغ�صب 
املناف�صني  وغري  املهم�صني  الرجال 
املنتجات  قطاعات  اإىل  ال�صوق  يف 
منتجات  متهكمة  وقالت  احلرفية. 
حرفية مثل خبز املوز. وبدا اأن النخبة 
املحزنة  اجلهود  تلك  تّثمن  اجلديدة 
يف  للم�صاهمة  القدمية  للربوليتاريا 
العرى  اأوا�رص  اإعادة  وبالتايل  العامل، 
فعالة.  لدولة  الالزمة  االجتماعية 

دعهم يقدمون لنا الكيك.

فوكوياما يدافع عن نف�صه وعن 
نهاية التاريخ

اأذهاننا  يف  احلا�رصة  الذاكرة  وبهذه 
نف�صه  عن  يدافع  فوكوياما  اأن  اأقدر 
وعن نهاية التاريخ يف ال�صفحات االأول 
من كتابه اجلديد »الهوية: ال�صعي نحو 
والذي  االمتعا�س«  و�صيا�صة  الكرامة 

ي�صري اإىل تطور وتغرّي يف تفكريه.

حول  ملفتة  بفر�صية  فوكوياما  يبداأ 
الهوية  »تنمو  ويقول  الهوية.  �صيا�صة 
ذات  بني  متييز  من  االأول  املقام  يف 
والعامل  احلقيقية  الداخلية  املرء 
والقواعد  االأعراف  ذي  اخلارجي 
بكرامة  تعرتف  ال  التي  االإجتماعية 
وي�صيف:  وقيمتها.«  الداخلية  الذات 
على  اأنف�صهم  االأفراد  وجد  »لطاملا 
مدار التاريخ يف مواجهة جمتمعاتهم.  
بالتقدير  الداخلية  الذات  حتَظ  مل 
لقيمتها  احلديثة  الع�صور  يف  اإال 
اجلوهرية واأخطاأ املجتمع اخلارجي 
ب�صكل منظم وجمحف يف تقييمه لها. 
وال يتعني على الذات الداخلية التغرّي 

على  ولكن  املجتمع  قواعد  ملواجهة 
املجتمع اأن يتغري بحد ذاته.«

ملفاهيم  مب�صط  لتاريخ  بداية  وهذه 
االإ�صالح  عرب  ب�رصعة  تتنقل  الذات 
فل�صفة  اإىل  و�صوالً  الربوت�صتانتي 
حمرك  فوكوياما  وميو�صع  رو�صو. 
احلركات ال�صعبوية والقومية اجلديدة 
يف  والرغبة  االإن�صانية  الطبيعة  يف 
حظيت  رغبة  وهي  والتبجيل  التمييز 
بدفعة قوية وُمنحت طموحاً اإمربيالياً 
يف  العالجي  االإنعطاف  خالل  من 
القرن  اأواخر  يف  وال�صيا�صة  التعليم 

الع�رصين.
بامل�صكلة  اأ�صت�صعر  بداأت  ولكنني 
تعريفه  فوكوياما  عر�س  عندما 
هي  »القومية  يقول:  حيث  للقومية، 
ال�صيا�صية  احلدود  باأن  تفيد  عقيدة 
املجتمعات  مع  تتوافق  اأن  يجب 
الثقافية بحيث تُعّرف الثقافات باأنها 
اأعتقد  وال  واحدة«.  بلغة  ي�صرتك  ما 
كان  مفهومه  ولكن  كثرياً  اأخطاأ  اأنه 

�صيقاً للغاية.
القومية يف احلداثة

لظهور  تتبعه  يف  فوكوياما  يتحول 
القومية يف احلداثة اإىل »جون هريدر 
اإن�صاين  جمتمع  كل  باأن  ناق�س  الذي 
عن  ومنف�صل  ذاته  بحد  متفرد 
املناخ  اأن  اإىل  وي�صري هريدر  جريانه. 
على  هائلة  تاأثريات  ذات  واجلغرافيا 
عادات ال�صعوب املختلفة بحيث يعرّب 
كل منها عن عبقريته اخلا�صة بالطرق 

التي تاأقلمت مع الظروف املحلية.«
يرى فوكوياما �صابقة البحث احلديث 
عن الكرامة يف  اللحظة التي »جادل 
بحاجة  كانوا  االأملان  اأن  هريدر  فيها 
بدالً  وتقاليدهم  بثقافتهم  لالإعتزاز 
من  فرن�صيني  اإىل  للتحول  ال�صعي  من 

الدرجة الثانية.«
وتلك هي املزايا االأكرث ظهوراً للجدل 
الفهم  ل�صوء  تعر�صاً  واالأكرث  ال�صعبوي 
يف  فالقومية  العام.  النطاق  على 
يقول  �صيقاً  اإعتقاداً  لي�صت  النهاية 
كافة  على  االأمم  اأف�صل  »اأمتي  اإن 
عن  عو�صاً  ين�صاأ  ولكنه  االأ�صعدة«. 
عظمة  اأو  بقوة   االعرتاف  من  ذلك 
من  عادة  القومي  يبداأ  جماورة.  اأمة 
خالل التفجع باأن �صعبه ال يعترب نف�صه 
مكافئاً لالأمة املجاورة له وال يحظى 
بذات القدر من الكرامة. وينتحب باأن 
�صعبه خ�صع للدونية واخلنوع والتعاون 
اأو  اال�صتعماريني  االأ�صياد  حكم  مع 
البطيء  لالنهيار  اال�صت�صالم  بب�صاطة 

لتقاليدهم.
 اأحَب القومي االإيرلندي مايكل كولينز 
املفاو�صني الربيطانيني اجلديني اأكرث 

من زمالئه الرومان�صيني.
موؤمل،  ب�صكل  هتلر  ادولف  وحتفز 
بلده،  اإهانه  ب�صبب  والغا�صب 
لت�صحيح ذلك من خالل  تقليد �صعي 
الذي  املحتوم  للقدر  الدامي  اأمريكا 
عرب  املتحدة  الواليات  تو�صع  يربر 

االأمريكيتني.
وهناك اأ�صباب اأخرى لت�صاعد القومية 
النف�صية  احلاجة  اإطار  خارج  الراهن 
على  ح�صلت  والتي  بعمق  املتاأ�صلة 

رخ�صة لذلك.
وال�صعبويون  القوميون  ا�صتعار 
لدى  ال�صائدة  التنوع  لغة  ب�رصعة 
وبولندا  هنغاريا  جادلت  الي�صار. 
ال�صيا�صية  للروؤى  تنوع  على  للح�صول 
وحاججت  االأوروبي.  االإحتاد  �صمن 
باأن  للهجرة  املناوئة  االأحزاب 
�صتجعل  النطاق  الوا�صعة  الهجرة 

مماثلة  االأوروبية  ال�صيا�صية  العوا�صم 
لبع�صها البع�س واأقل متيزاً. ويعار�س 
الرومان�صيون، وخا�صة يف  ال�صعبويون 
لل�رصكات  الناعمة  االإمربيالية  اأوروبا، 
التي  اجلن�صيات  املتعددة  االأمريكية 
�صتى  يف  التجارية  عالماتها  تزرع 
قوتها  ومتار�س  املعمورة  اأ�صقاع 
لتحديد �صيا�صات ال�رصائب يف بلدان 

ق�صية.
تقدم القومية لالأفراد منفذاً للمقاومة 
للراأ�صمالية:  املجان�صة  القوة  اإزاء 
واالإنتماء  وال�رصف  التعاون  اأخالق 
املنطق  ي�صعى  حيث  ملجتمعات 
وفعالية  للحقوق  املتو�صع  الليبريايل 

االأ�صواق لنزع القومية عن الوالء.
ذلك  عن  عو�صاً  فوكوياما  يتبع 
اإىل  ي�صري  عندما  تقليدية  خطوطاً 
الوفرة  فائ�صة  جلوائز  العوملة  منح 
اأنه  كما  الفائزين.  من  �صغرية  لطبقة 
ما  حلدود  تقييمه  يف  واقعياً  يبدو 
اأن  الليبريالية  للدميوقراطيات  ميكن 

تقدمه:
الليبريالية  الدميوقراطيات  تلتزم  »مل 
يف  مُبثلها  قط  الواقعي  العامل  يف 
احلقوق  وتُنتهك  وامل�صاواة.  احلرية 
يف معظم االأحيان وال تُطبق القوانني 
واالأقوياء  االأغنياء  ب�صكل مت�صاٍو على 
والفقراء.  ال�صعفاء  على  تُطبق  كما 
رغم  غالباً،  املواطنون  يقوم  وال 
احلياة  بامل�صاركة يف  فر�صة،  منحهم 
توجد  ذلك  على  عالوة  ال�صيا�صية. 
�رصاعات جوهرية بني اأهداف احلرية 
وامل�صاواة: ت�صمل احلرية االأكرب عدم 
اجلهود  تُخف�س  بينما  اأو�صع  م�صاواة 
العوائد من احلرية.  الرامية مل�صاواة 
على  الناجحة  الدميوقراطية  تعتمد 
بني  التوازن  وعلى  ُمثلها  معاظمة 
ال�صيا�صية  وامل�صاواة  الفردية  احلرية 
ممار�صة  على  القادرة  الدولة  وبني 
القانون  وموؤ�ص�صات  ال�رصعية  القوة 

وامل�صاءلة التي ت�صعى لتقييدها«.

نظرة  النظر  مت  اأنه  لو  متنيت  وكم 
اأعمق للمدن العاملية النا�صئة وعوملة 
بع�س املدن العمالقة الراهنة. رعت 
وتنامي  منو  القومية  الدولة  حقبة 
ذات  واملناطق  احلوا�رص  اأهمية 
املرتبة الثانية والثالثة. يبدو اأن ن�صوء 
يف  تت�صارك  والتي  العاملية  املدن 
اأمور اأكرث فيما يخ�س جناح كل منها 
اأكرث من جناح بلدانها عودة اإىل حقبة 

تاريخية مبكرة اأقل دميوقراطية.
ويتجه تفكريي نحو االنخفا�س الظاهر 
جلماهريية اليانكي يف مانهاتن. واأرى 
مرونًة  اأكرث  للقومية  اخلا�س  تعبريي 
وال مبدئيًة من تعريف فوكوياما. اأرى 
م�صتدمية  كخا�صية  القومي  ال�صعور 
ما  وغالباً  الراهنة.  ال�صيا�صية  للحياة 
عن  يتميز  والذي  ال�صعور  هذا  يكون 
م�صاملة  عالقات  عن  عبارة  الوطنية 
يف  بقانون  وامل�صاركة  اجلوار  مع 

منطقة م�صرتكة.
اإىل  اأي ا�صتفزاز  ولكنه يتحول بوجود 
على  القوميني  ويحفز  واعية  �صيا�صة 
يجلب  وبذلك  حمددة.  غايات  اإجناز 
قومية  �صيا�صات  امل�صتمر  االإ�صتفزاز 
�صغط  لتغذية  النظر  )وميكن  دوؤوبة. 
القومي  للتقليد  امل�صتمر  رو�صيا 

الباندريتي يف غرب اأوكرانيا(.
حكم املفكرون تقليدياً على القومية 
من خالل �صخ�صيتها امل�صتفزة اأو من 
والباحثة  املغتاظة  م�صاعرها  خالل 
ذلك  عن  عو�صاً  واأقرتح  ذاتها.  عن 

من  القومية  احلركات  على  احلكم 
ت�صعى  قد  وو�صائلها.  اأهدافها  خالل 
م�صريها  وتقرير  للتحرير  القومية 
خلق  اإىل  وت�صطر  اإمرباطورية  من 
الوطن  يف  للف�صاد  معار�صة  حركة 
التحررية يف  االدعاءات  ت�صاعد  وقد 
اخلارج وتلهم اإرهابيني. ويعتمد االأمر 

على الظروف كل على حدة.
اإذا اأخذنا بع�س االأمثلة االأوروبية من 
القرن الع�رصين، ن�صتطيع متييز فوارق 
برملان  تاأ�صي�س  يف  الرغبة  بني  ذكية 
احلكم الوطني يف دبلن عرب التحالف 
يف  والرغبة  الليبريايل  احلزب  مع 
لبولندا  لفيف  مدينة  على  االإ�صتيالء 
متييز  يجب  الع�صكري.  الغزو  عرب 
ذلك عن الرغبة للو�صول اإىل املجال 
احليوي لل�صعب اجلرماين عرب تذويب 
جميعها  وتلك  اأوروبا.  وغزو  اليهود 
القومي  ال�صعور  من  ت�صتقي  حركات 
ولكنها تفعل ذلك اأي�صاً الأهداف ميكن 

احلكم عليها مبعايري اأخرى.

التمييز واحلكم يف تقييم كتاب 
فوكوياما

لل�صعبوية  معني  ت�صنيف  حتت  نرى 
التجارية  للحمائية  دجماً  القومية 
ودونالد ترامب والربيك�صت وهنغاريا 
طيب  رجب  وتركيا  اأوربان  فيكتور 
بوتني  فالدميري  ورو�صيا  اأردوغان 
والقانون.  العدالة  حزب  وبولندا 
النظام  �صوية  يجمع  اآخر  جانب  ومن 
اأوباما  لباراك  الليبريايل  العاملي 
االأوروبي  واالإحتاد  مريكل  واأجنيال 
املركزي  والبنك  العراق  وحرب 

االأوروبي والرتويكا.

عار�صت  كله.  ذلك  يف  خلل  وثمة 
لالحتاد  موؤيدة  فرن�صية  حكومة 
االأوروبي حرب العراق. واتخذ البطل 
اميانويل  الأوروبا  الراهن  الليربايل 
حيال  ت�صدداً  اأكرث  خطاً  ماكرون 
الهجرة من �صابقه اال�صرتاكي فران�صوا 
هوالند والذي اتخذ بدوره خطاً اأكرث 
نيكوالي  املحافظ  �صلفه  من  ت�صدداً 
�صاركوزي. حذر باراك اأوباما االحتاد 
باأن  االأخ�س  على  واأملانيا  االأوروبي 
احلماية الع�صكرية االأمريكية ال ميكن 

االإعتماد عليها  اإىل االأبد.

املعار�صة  ال�صحف  ركزت  وبينما 
على هنغاريا اوربان، فاإن هناك فرقاً 
نوعياً كبرياً بني قرار فيدي�زس �صحب 
ال�صحف  من  االإعالنات  دوالرات 
الرو�صية  احلكومية  والرغبة  الناقدة 
بت�صميم وقتل منتقديها. ومما ال �صك 
يف  حالياً  القائمة  احلكومة  اأن  فيه 
بولندا معادية لرو�صيا وترغب بتقوية 
الناتو ولكن حكومة وار�صو الليبريالية 
�صن غارات م�صلحة  ال�صابقة هي من 

على مكاتب ال�صحف.

�صيوعاً  االأكرث  املزايا  فهم  ميكن 
وال�صعبوية  القومية  النتقادات 
اجلديدة بتعابري اأقل رفعة من الهوية، 
االإجتماعية  التكاليف  تناق�صت  اإذ 
ي�صمى  ما  يف  للهجرة  واالإقت�صادية 
العامل الثالث ب�صكل كبري خالل العقود 
املوجة  وبداأت  املا�صية  القليلة 
بت�صديد اخلناق  الهجرة  اجلديدة من 
على قوة االإندماج لدول العامل االأول 

ذات معدالت الوالدة املتدنية.
ال�صيا�صني  من  الكثري  تعر�س  ثانياً: 

اليمني االأو�صط والي�صار االأو�صط  من 
املالية  االأزمة  يف  لدورهم  للتكذيب 
يف  لدورهم  لالإ�صتياء  اأو  العاملية 
تطبيق ال�صيا�صات التق�صفية الالحقة.

املعار�صة  االأحزاب  تعاين  ثالثاً: 
للقومية يف بع�س االأحيان من الف�صل 
كما حدث بكل تاأكيد يف و�صط اأوروبا. 
للمن�صة  الف�صاد  ف�صائح  اأن  كما 
املدنية الليبريالية ت�رصح جناح حزب 
بولندا مثل عدم  والقانون يف  العدالة 
والفا�صية  ال�صيوعية  احلمقاء  الكفاءة 
التي تف�رص االإنت�صار احلدي لفيدي�زس 

يف هنغاريا.

االأحيان  بع�س  يف  فوكوياما  ويكون 
لدى  لالإعجاب  مثري  ب�صكل  واقعياً 
ر�صم حدود ما ميكن للدميوقراطيات 
يقول:  حيث  تقدمه  اأن  الليبريالية 
دميوقراطية  يف  املواطنة  تعني  »ال 
ليبريالية اأن االأفراد �صيُعاملون باإحرتام 
مت�صاٍو من قبل حكومتهم اأو املواطنني 
االآخرين. ويُحكم عليهم بناًء على لون 
القومي  واأ�صلهم  وجن�صهم  ب�رصتهم 
توجههم  اأو  وعرقيتهم  ومظهرهم 
وكل  �صخ�س  كل  يعاين  اجلن�صي. 
متنوعة  االزدراء بطرق  جمموعة من 
ويبحث كل منهم عن كرامته. وبالتايل 
ديناميكيتها  الهوية  �صيا�صة  ت�صتتبع 
املجتمعات  تُق�ّصم  بحيث  اخلا�صة 
فاأ�صغر  اأ�صغر  اإىل جمموعات  ذواتها 
املعا�صة«  اخلا�صة  »جتربتها  بف�صل 

من التعر�س لالإيذاء«.

حمرّياً  اخلتامي  ف�صله  اأجد  ولذلك 
يف  فوكوياما  ويكتب  ما.  حد  اإىل 
يتوجب  الذي  »ما  املعنون  الف�صل 
هذه  نرتجم  »كيف  فعله؟«:  علينا 
�صلبة  �صيا�صات  اإىل  املجردة  االأفكار 
البدء  ن�صتطيع  الراهنة؟  اللحظة  يف 
االإ�صاءات املحددة  مبحاولة مواجهة 
التي قادت تاأكيدات الهوية مثل العنف 
االأقليات  �صد  املربر  غري  ال�رصطي 
والتحر�س  اجلن�صية  االإعتداءات  اأو 
واملدار�س  العمل  اأماكن  يف  اجلن�صي 
اأن  ويجب  املوؤ�ص�صات.  من  وغريها 
ال يلمح اأي ناقد ل�صيا�صات الهوية اأن 
وملحة  حقيقية  م�صاكل  لي�صت  تلك 

حتتاج اإىل حلول فعلية«.
اأعر�س  اأجندة  هناك  ذلك،  وخارج 
يف  االأ�صغر  املجموعات  لدمج 
كينونات اأكرب حيث ميكن تاأ�صيل الثقة 
الهويات  لت�صجيع  نحتاج  واملواطنة. 
القومية العقائدية املبنية على االأفكار 
الليبريالية  للدميوقراطية  املوؤ�ص�صة 
احلديثة وا�صتخدام ال�صيا�صات العامة 
متعمد  ب�صكل  اجلدد  القادمني  لدمج 
وللدميقراطية  الكينونات.  تلك  يف 

الليبريالية ثقافتها اخلا�صة التي يجب 
اأن حتظى مبرتبة اأعلى من الثقافات 

الراف�صة للقيم الدميقراطية.«
ويكتب فوكوياما: »و�صيكون من االأمثل 
بدمقرطة  االأوروبي  االإحتاد  يقوم  اأن 
ال�صلطات  حتويل  خالل  من  نف�صه 
من املفو�صية االأوروبية اإىل الربملان 
من  ال�صائع  الوقت  تعوي�س  ويحاول 
االأوروبية  الهوية  يف  االإ�صتثمار  خالل 
عرب خلق الرموز وال�رصديات املالئمة 
عرب  الذهن  يف  تثبيتها  ميكن  التي 
نظام تعليمي م�صرتك. و�صيكون ذلك 
خارج مقدرة اإحتاد مكون من 28 دولة 
ال تزال كل منها غيورة على حقوقها 
القومية وتتاأهب ملعار�صة اأي برنامج 

كهذا الربنامج.«
وال يرى فوكوياما »العوملة الليبريالية« 
كهوية  يراها  ولكنه  �صيا�صي  كو�صف 
الليبريايل  ي�صعر  ولهذا  القوة.  هائلة 
العاملي باالإ�صتياء من تلك التطورات 
حمدد  هدف  اإىل  وي�صعى  الالحقة 
ن�صتطيع احلكم عليه وحتديداً لتقييد 
اإختيارها  يف  الدميوقراطية  ال�صعوب 

حلكوماتها.

�صيا�صات الهوية املوؤ�ص�صة على 
العرقية والعقائد الدينية

�صيا�صات  برف�س  فوكوياما  يرغب 
العرقية  على  املوؤ�ص�صة  الهوية 
والعقائد الدينية، ولكنه يقرتح فر�س 
هويات عقائدية دميوقراطية ليبريالية 
باأنه  ويجادل  التاريخية.  االأمم  على 
يف�صل  احلقيقية  القومية  عن  عو�صاً 
الليبرياليون  يتحكم  خداعاً  منوذجاً 

به.
كمعيار  الدين  عن  عو�صاً  ويقرتح 
من  �صكاًل  املقد�صة،  للمواطنة 
على  املرتكزة  املجتمعية  الع�صوية 
عليها  املتوافق  الليبريالية  القيم 
التي  والعقائد  والرموز  عاملياً، 
نف�صه.  الطغيان  بذور  جميع  حتتوي 
دميوقراطية  ليربالية  روح  هي  وتلك 
اأو  وبريطانيا  بولندا  ملنع  ت�صعى 
الواليات املتحدة من الت�صويت على 
حكومة اأو اإختيار �صيا�صة ما اإذا قرر 
هو  ذلك  العمل  م�صار  اأن  الليرباليني 
اإلتزاماً  اأقل  الطرق  من  طريقة  باأي 

برموزهم وعقائدهم.
االإيديولوجيا هي  تلك  كانت مثل  اإذا 
اأقبل بالنموذج االأقدم  البديل ف�صوف 
ت�صبح  اأن  ميكنك  حيث  القومية  من 
اأو حمافظ اأمريكياً  اأمريكياً  اإ�صرتاكياً 
بالوالء  تت�صارك  ذاته  الوقت  ويف 
واجلرية التي ال ترتكز على جمموعة 
لغة  على  ولكن  القيم  من  �صارمة 
وتاريخ واحد. ويبدو ذلك اأكرث حرية 

و�صالماً األي�س كذلك؟

مراجعة مايكل برنارد دورتي

وكالت 
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عن  حدثينا  بداية،     .
امللحن  مع  ال�صداقة  عالقة 

اجلزائري نوبلي فا�صل ؟
 

 املو�ضيقار نوبلي فا�ضل جتمعني 
منذ  جدا  قدمية  عالقة  به 
الطبعة الأوىل للمهرجان الثقايف 
والأغنية  للمو�ضيقى  املحلي 
م�ضقط  الوادي  بولية  ال�ضوفية 
ن�ضب  حيث   2008 عام  راأ�ضه   
رئي�ضا للجنة التحكيم باملهرجان 
تلتها  و  عليه  تعرفت  وهناك   ،
زيارات م�ضتمرة له مبقر الإذاعة 
جدا  حري�ضا  كان  فقد  املحلية 
له   الكاملة  الأعمال  تقدمي  على 
التي تغنت  بها اأ�ضوات جزائرية 
وعربية ومنذ تلك الفرتة توطدت 
خا�ضة  وبعائلته،  به  عالقتي 
بيته  اإىل  الأخرية  زيارتي  بعد 
ال�ضحية   حالته  على  ووقفت 
الأخرية   الآونة  يف  تدهورت  اإيل 
ظلم   من  له   تعر�ض  ما  ب�ضبب  
لأعماله   ،واإق�ضاء   وتهمي�ض  

واجنازاته  الفنية.

.   هل عانى نوبلي فا�صل من 
التهمي�س داخل وطنه الأم؟

فا�ضل   نوبلي  الفنان   تعر�ض 
الإهمال  من   الكثري   اإىل 
والنكارلعطائه الفني  و م�ضواره 
باجلحود  وقوبل  املو�ضيقي 
به  املحيطني  قبل  من  والنكران 
 ، والإعالمي  الفني  الو�ضط  يف 
الإذاعة  ابن  هو  فا�ضل  فنوبلي 
العديد  قدم  الوطنية،  اجلزائرية 
تغنت  حيث  الفنية  الأعمال  من 
معروفة  باأ�ضوات  ما  وقت  يف 
اجلزائرية  كالفنانة  اأحلانه  من 
عمرو�ض  وح�ضيبة  حممد  زكية 
ومعهد  ال�ضوربون  خريج  وكونه 
ذلك  مكنه  العربية  املو�ضيقى 
من اللتقاء بعمالقة الفن العربي 
على  منهم   ، بهم   والحتكاك 
الفنانة  ل احل�رص:  املثال  �ضبيل 
احللم  ،حممد  اأنو�ضكا  امل�رصية 
وديع  الراحل  اللبناين  ،املطرب 
ال�ضايف، املطرب التون�ضي لطفي 
نوبلي  له   قدم  الذي  بو�ضناق، 
بينها  من  كثرية  اأعمال  فا�ضل 

�رصاييفوا«،  ال�ضهرية«  الأغنية 
و«اأمتى ال�ضالم يعود » ، مما يوؤكد 
اأن  ملحننا يعد اأحد عمالقة الفن 
لالأ�ضف  لكنه  املعا�رص  العربي 
يف  حقه  ياأخذ  مل  ال�ضديد 
اجلزائر، فاإذا كان املر�ض ق�ضاء 
ال�ضحية  حالته  ف�ضوء  وقدرا 
القا�ضية   احلقرة  ب�ضبب  كان 
اإىل  اإ�ضافة   لها  تعر�ض  التي 
التهمي�ض املمنهج ب�ضبب اختفاء 
املكتبة  من  اأعماله  من  العديد 
الوطنية،  الإذاعة  يف  ال�ضوتية 
الأ�ضوات  حتى  تهمي�ض  وكذا 
اأن  واأذكر  اأحلانه  غنت  التي 
اأ�ضواتا جزائرية هم�ضت  هناك  
واأق�ضيت من امل�ضاركة يف العديد 
واملهرجانات  التظاهرات  من 
كانت  اأنها  ب�ضبب  الوطنية  الفنية 
تغني اأحلان نوبلي فا�ضل وكانت 
فيه �ضيا�ضة من اأ�ضخا�ض معينني 
لطم�ض  اأ�ضمائهم  لذكر  داعي  ل 
واإخراجه من  فا�ضل  نوبلي  ا�ضم 
ال�ضاحة الفنية من اأ�ضيق الأبواب 
تعود  اأن  اهلل   اإرادة  ت�ضاء  ،لكن 
اإىل  بقوة  فا�ضل  نوبلي  احلان 
وتاأخذ  العربية   الفنية  ال�ضاحة 
حقها من النت�ضار بف�ضل  جنوم 

الغناء العربي .

بفكرة  ترحبني  هل         .
تخ�صي�س جائزة حتمل ا�صم 

املو�صيقار نوبلي فا�صل؟
 

ي�ضتحق نوبلي فا�ضل عن جدارة 
جائزة  على  ا�ضمه  يو�ضع  اأن 
وطنية اأو حتى معهدا للمو�ضيقى 
ويحز يف   ، ا�ضمه ومل ل؟  يحمل 
النف�ض عندما نرى اأ�ضقاءنا  من 
البلدان املجاورة كتون�ض وم�رص 
امللحن  هذا  يكرمون  مثال  
يهم�ض  بينما   الكبري  اجلزائري 
اإىل  فهوبحاجة  ،وعليه  بلده  يف 
وطنه  داخل  باجلميل  العرفان 
فر�ضة  اأغتنم  فاإين  لهذا    ، الأم 
 « »الو�ضط  يومية  منرب  من  
الدين  عز  الثقافة  وزير  لأ�ضكر 
للثقافة  وزير  اأول  لكونه  ميهوبي 
فا�ضل  نوبلي  ب�ضخ�ضية  اهتم 
الكائن  بيته  يف  بزيارته  وقام 
يليق  له تكرميا  ب�رص�ضال وقدم  
اآخر  بتكرمي  ح�ضي  و  مبقامه 
عا�ضمة   ق�ضنطينة  فعاليات  يف 
الثقافة العربية يف اإطار مهرجان 

حفل  اأقيم  اأين  العربية  ال�ضينما 
فني �ضخم على �رصفه جمع نخبة 
من الأ�ضوات العربية التي تغنت 
باأغانيه اخلالدة، رغم اأنه مل يكن 
�ضالح  �ضقيقه  اأن  اإل  حا�رصا 
عنه  بالنيابة  حا�رصا  كان  نوبلي 
نوبلي  يف   جميلة  اأ�ضياء  وقيلت 

فا�ضل  املو�ضيقار الفذ .

.    هل لك اأن تك�صف لنا عن 
تفا�صيل حفل تكرمي امللحن 
فا�صل  نوبلي  اجلزائري 

بال�صارقة؟
 

من  العديد  فا�ضل  نوبلي  قدم 
الأعمال تغنت للقد�ض وفل�ضطني 
ب�ضوت املطرب التون�ضي لطفي 
املجل�ض  ارتاأى  حيث   ، بو�ضناق 
دبي   يف  الفل�ضطيني  الأعلى 
وحتديدا باإمارة ال�ضارقة تنظيم 
حفل تراثي  فل�ضطيني �ضتحييه 
ال�ضعبية  للفنون   احلنونة  فرقة 
يوم  هذا  و�ضيكون  الفل�ضطينية 
25 من هذا ال�ضهر، م�ضاءا مبقر  
بال�ضارقة  الأمريكية  اجلامعة 
املتحدة  العربية  بالإمارات 
الفنانني  من  نخبة  بح�ضور    ،
املطرب  اأبرزهم   العرب 
الذي  بو�ضناق  لطفي  التون�ضي  
�ضيتم  الذي  الثاين  الإ�ضم  يعد 
اإىل  احلفل  هذا  يف  تكرميه 
جانب فا�ضل لكون بو�ضناق غنى 
والق�ضية  الفل�ضطينية  للق�ضية 
،و�ضيتم  عموما  العربية  القومية 
يف هذا احلفل تقدمي اأغنية عن 
فل�ضطني من اأحلان نوبلي فا�ضل 
مرة  تغنت  التي  الأغنية  هذه 
قدمها  حياته،  يف  فقط  واحدة 
يدر�ض  كان  فل�ضطيني  لطالب 
هنا باجلزائر  والذي قام بتاأدية 
هذه الأغنية  يف حفل باجلامعة 
نوبلي  عند  �رصيط  يف  وبقيت 
فا�ضل وبعدها قام« �ضالح نوبلي  
التون�ضي  للفنان  بتقدميها   «
لطفي بو�ضناق فاأعجب بها اأميا 
موجودة  وهي  فغناها  اإعجاب 
جانب  اإىل  اليوتيول  موقع  على 
منال  الفل�ضطينية  الفنانة  اأداء 
اأبابيل من كلمات  اأغنية  مو�ضى  
عاطف  الفل�ضطيني  ال�ضاعر 
فا�ضل  نوبلي  واحلان  يون�ض 
للتون�ضي   املو�ضيقى   والتوزيع 

حم�ضن املاطري.

املرافقة  عن  ماذا       .
حفل  لتغطية  الإعالمية 
تكرمي اأحد اأ�صهر امللحنني يف 

العامل العربي؟
 

الإعالمية  ل�ضت  باملنا�ضبة 
الوحيدة التي �ضتغطي هذا احلدث 
تكرمي  حفل  يف  واملتمثل  البارز 
فا�ضل  نوبلي  اجلزائري  امللحن 
الإعالميني  من  كوكبة  هناك  بل 
زميلتي  �ضرتافقني  اجلزائر  من 
املذيعة فاطمة بلحاج من القناة 
الأوىل التي �ضتغطي هي الأخرى 
هذا التكرمي ومن املغرب وتون�ض 
بتمثيل  ف�ضاأقوم  وعليه  وم�رص 
ال�ضوف  لواد  املحلية  الإذاعة 
فا�ضل  نوبلي  راأ�ض  م�ضقط 
والتغطية  الإعالمي  واحل�ضور 
حر�ض  �ضمن  تدخل  الإعالمية 
فا�ضل  لنوبلي  يعطى  لأن  عائلته 
بداية  الهتمام  وكل  التقدير  كل 

من م�ضقط راأ�ضه.

.      ما راأيك يف املجهودات التي 
يقوم بها » �صالح« للمحافظة 
اخلالدة  الفنية  اأعماله  على 

ل�صقيقه نوبلي فا�صل؟
 

على  نوبلي  �ضالح  دائما  يحر�ض 
بعد  فا�ضل  ل�ضقيقه  العتبار  رد 
حيث  املتدهورة  ال�ضحية  حالته 
اأنه كان ميلك ن�ضخ من اأعماله يف 
البيت  وت�ضجيالت ل�ضوت فا�ضل 
 « »كا�ضيت  �رصيط  �ضكل  على 
جمعت  وعائلته  القدمي   بال�ضكل 
بعثها  من  تعيد  اأعماله وهي  كل 
ومازال  عربية  باأ�ضوات  جديد 

معنويا  يدعمه  �ضالح  �ضقيقه  
عن  ماديا  ثم   الأوىل  بالدرجة 
طريق اإخراج كل األبوماته ومازال 
الفنية   الأعمال  من  بالكثري  يعد 
التي تغنت مرة واحدة  يف الإذاعة 
مل  اأحلان  بينها  ومن   الوطنية 
تتغنى بعد  فهو يقوم حاليا بجهد 
كبري يف حماولة منه جلمع اأعمال 
اأجمل  ب�ضكل  ليقدمها   �ضقيقه 
فا�ضل  نوبلي  مبقام  يليق  واأرقى 
الفنانتني  منها  عربية  باأ�ضوات 
التون�ضيتني نبيهة كراويل و�ضوفيا 
الفنانني  من  وغريهم  �ضادق 
التون�ضيني  كزياد غر�ضة  ولطفي 
وغريها  جبايل  وحممد  بو�ضناق 
العربية  ،امل�رصية   الأ�ضوات  من 
وال�ضورية واللبنانية كلها اأ�ضبحت 
تغني له واجلميل الوفاء يف �ضالح 
لأ�ضوات  دفع  يعطي   اأن  اأراد 
على  تتويج  لديها  كان  حملية  
مثل  والعربي  الوطني  امل�ضتوى 
رزوق  كمال  ال�ضارقة  من�ضد 
حممد  ال�ضاب  الواعد   والفنان 
مدر�ضة  خريج  زغدي  اخلام�ض 
الرحمان  وعبد  و�ضباب  اأحلان 

غزال فلقد اأ�ضبح هوؤلء الفنانني 
املو�ضيقار  اأحلان  من  يغنون 
فا�ضل  نوبلي  الكبري  اجلزائري 
لكون اأغانيه �ضاملة التي اأ�ضبحت  
دولية وعربية  بعدما كانت وطنية 
اأي�ضا   ، كما حاول �ضالح  وعربية 
تقدمي اأعماله الفنية لتكون قريبة 
اأن  حيث  ال�ضوفية   العائالت  من 
لأول  تبث  الأعمال  بع�ض  هناك 
ثم  املحلية  الإذاعة   يف   مرة 
يقدمها لالإذاعة الوطنية  ثم تبث 
اليوتيوب وهذا ما يربز  يف موقع 
ل�ضقيقه   ال�ضديد  احلر�ض  مدى 
اأهل  اأن يعرف  �ضالح ورغبة منه 
الفني  بالر�ضيد  الوادي   منطقة 
واملنزلة  ابنهم   قدمه  الذي 
املو�ضيقار  هذا  اإليها  و�ضل  التي 
اأزيد  اجلزائري الكبري الذي قدم 
رائدة  جتربة  وله  حلن   300 من 
الت�ضويرية  املو�ضيقى  جمال  يف 
لعدد من الأفالم اجلزائرية  منها 
» و »زهرة  ال�ضمت  اأبواب   « فيلم 
عمار  الراحل  للمخرج   « اللوت�ض 
 « »الطاحونة  فيلم  و  الع�ضكري 

للمخرج اأحمد را�ضدي.

على اجلزائر رد االعتبار للمو�سيقار 
الكبري"نوبلي فا�سل"

 فتحت الإعالمية اجلزائرية ال�صيدة باية رزيق قلبها ليومية »الو�صط«  يف هذا احلوار ال�صيق الذي جمعنا بها وهي  �صاحبة ال�صوت اجلميل  الذى 
�صدح يف اإذاعة الوادي اجلهوية باهتمامها بامل�صرية الفنية امل�صرقة للملحن اجلزائري الكبري نوبلي فا�صل  والتي �صتح�صر حفل تكرميه املنظم  من 

طرف جمل�س الأعمال الفل�صطيني بال�صارقة بالإمارات العربية املتحدة  يوم 25 جانفي. املعروف عن نوبلي فا�صل  دعمه  الدائم للق�صية الفل�صطينية 
من خالل اأعماله الفنية  التي دافعت  عن ال�صعب الفل�صطيني  يف  عديد الأحلان التي  تغنت باأ�صوات  جنوم  الأغنية  العربية ويدخل هذا التكرمي 

�صمن ثقافة العرتاف باجلميل مل�صار اأ�صهر امللحنني يف العامل العربي  حيث تطمح هذه الإعالمية اجلزائرية من الوزارة الو�صية تخ�صي�س جائزة اأو 
معهد  للمو�صيقى باجلزائر حتمل ا�صم »نوبلي فا�صل ردا  لالعتبار لهذا امللحن العمالق الذي �صرف اجلزائر اأح�صن ت�صريف وطنيا وعربيا .

الإعالمية باية رزيق تفتح قلبها يف حوار خا�س لـ"لو�صط"

حاورها: حكيم مالك 



اأدوية عالج الزكام قد ت�سبب نوبات 
القلب وجلطات الدماغ

مركز  جامعة  علماء  تو�صل 
يف   )UPMC( الطبي  بيت�صربغ 
اأن  اإىل  بن�صلفانيا الأمريكية،  ولية 
الربد  اأمرا�ض  عالج  اأدوية  تناول 
والإنفلونزا، ميكن اأن ي�صبب نوبات 
وتتعزز  دماغية  وجلطة  قلبية 
كان  اإذا  ال�صخ�ض  اإ�صابة  احتمالية 
يعاين من ارتفاع �صغط الدم اأو من 
الدموية  والأوعية  القلب  اأمرا�ض 
اإىل  الأدوية  هذه  خطورة  وتعود 
ن�صطة  مكونات  على  حتتوي  اأنها 
تزيل  اأنها  كما  الدم.  �صغط  ترفع 
ال�صائل  وتقلل من تدفق  الحتقان 
ي�صبب  ما  الأنفية،  اجليوب  اإىل 

جفافها وتخفي�ض �صدة الزكام.
اأي�صا  تعمل  الأدوية  هذه  ولكن 
الدموية،  الأوعية  ت�صييق  على 
مثل  مكونات  على  حتتوي  لأنها 
�صودواإفدرين  الكيميائي  املركب 
على  جدا  اخلطرة  فينيليفرين  اأو 
ويقول  الدموية  والأوعية  القلب 

العلماء: »اإذا كنتم تعانون من ارتفاع 
�صغط الدم اأو اأمرا�ض القلب، فاإن 
هو  عمله  عليكم  يجب  ما  اآخر 
الدموية، لأن هذا  الأوعية  ت�صييق 

يزيد من تفاقم املر�ض. وكما هو 
�صغط  ارتفاع  تفاقم  فاإن  معلوم، 
الدم قد يوؤدي اإىل النوبة القلبية اأو 
اجللطة الدماغية. لذلك نوؤكد على 

اأن هذا ي�صمل حتى الذين ل يعانون 
واأمرا�ض  الدم  �صغط  ارتفاع  من 
القلب، حيث عليهم ا�صتخدام هذه 

الأدوية بحذر كبري«.
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اآلية جديدة يف عالج األزهامير واخلرف!
طور علماء خمترب �صتانفورد 
عالجا  اأمريكا  يف  الوطني 
جديدا ي�صاعد على ا�صتعادة 
الذاكرة بعد احلوادث ويعالج 

مر�صى األزهامير.
العالج  تقنية  وتتلخ�ض 
عن  بالك�صف  اجلديدة 
يف  املت�رضرة  املناطق 
اأو  احلوادث  جراء  الدماغ، 
الأمرا�ض الع�صبية املختلفة، 
نوع  من  كهربائي  بتخطيط 
الدماغ  و�صل  عرب  جديد 
اإليه  باأقطاب كهربائية ت�صخ 

�صحنات معينة.
و�صيحدد التحفيز من خالل 
الأكرث  املناطق  الأقطاب 
والتي  الدماغ،  يف  �صعفا 

ن�صاطها  وت�صتعيد  �صتعالج 
لنب�صات  تعري�صها  بعد 
موجهة  كهرومغناطي�صية 
التقنية  هذه  وت�صاعد 
عمل  حتفيز  على  اجلديدة 
ت�صكيل  اإعادة  بعد  الدماغ 
يف  الع�صبية  الو�صالت 
منه،  امل�صابة  املناطق 
هذه  اأن  العلماء  ويعتقد 
اإىل  �صتب�صط  الطريقة 
الكثري  عالج  كبري  حد 
احلديثة  الأمرا�ض  من 
باركن�صون  وداء  كاألزهامير 
باأ�صكاله املتعددة،  واخلرف 
الدماغ  اإ�صابات  عن  ف�صال 
جراء حوادث ال�صري وغريها 

من الكوارث.  

  الوزن ويحارب ال�سرطان
  هل تعلمني عزيزتي املراأة اأن فاكهة اجلريب فروت ت�صاعد على 

خ�صارة الوزن والتخل�ض من الدهون املرتاكمة يف اجل�صم؟
ا اأن من فوائد اجلريب فروت الأكرث اأهمية هي اأنه  هل تعلمني اأي�صً

عالج قوي جدا وفعال ملر�صى ال�رضطان؟ جميعنا نعلم الفوائد 
ال�صحية الكثرية الفاكهة اجلريب فروت ولكن من اأ�صهر فوائده هي 

خف�ض الوزن وحماربة ال�رضطان وهذا ح�صب ما اأثبتته الدرا�صة 
العلمية احلديثة.

فمن اأهم الدرا�صات التي اأجريت على فاكهة ثمار اجلريب فروت 
هي درا�صة اأمريكية اأجراها عدد الباحثون يف جامعة كاليفورنيا يف 

اأمريكا، على جمموعة من فئران التجارب، واأثبتوا اأن اجلريب فروت 
يعمل على انقا�ض الوزن والق�صاء على ال�صمنة.

 حيث مت تق�صيم جمموعة الفئران اإىل جمموعتني، الأوىل خ�صعت 
لنظام غذائي عايل الدهون والوجبات الد�صمة وع�صري اجلريب 

فروت، بينما املجموعة الثانية فخ�صعت اأي�صا لنف�ض النظام 
الغذائي الذي يحتوي على ن�صبة عالية من الدهون امل�صبعة ولكن مع 

تناول املياه فقط، وظلت الدرا�صة ملدة 100 يوم.
 ثم خ�صعت الفئران يف املجموعتني اإىل الفح�ض الطبي والتحاليل، 

وظهرت النتائج واأثبتت اأن الفئران يف املجموعة الأوىل التي تناولت 
الطعام الد�صم مع ع�صري اجلريب فروت، نق�ض وزنهم بن�صبة 18 % 

مقارنة بالفئران التى تناولت الدهون مع املياه فقط. هذا يدل على 
اأن اجلريب فروت من اأهم الفواكه الطبيعية التي ت�صاعد على حرق 

الدهون ومتنع من تاأثري الكولي�صرتول على الدم، وت�صاعد على تنظيم 
م�صتويات ال�صكر يف الدم. ذلك لأن اجلريب فروت يحتوى على اإنزمي 

حرق الدهون، الذي يعزز فقدان الوزن ال�رضيع.
 حر�ض العلماء على اإجراء هذه الدرا�صة لكي يتاأكدوا اأنه بالفعل 
ثمرة اجلريب فروت ت�صاعد على انقا�ض الوزن وذلك بعد انت�صار 
حمية اجلريب فروت ال�صهرية جدا يف اأمريكا واملعروفة بحمية 

هوليوود، لأن هناك عدد كبري جدا من النجوم والنجمات يعتمدون 
على هذه احلمية.

 كما اأجريت درا�صة علمية حديثة اأخرى، ولكن هذه املرة يف جامعة 
�صيكاغو الأمريكية حتت اإ�رضاف جمموعة من العلماء والأطباء 

الكبار واأثبتوا اأن ثمرة اجلريب فروت تقوم مبحاربة مر�ض ال�رضطان 
بجميع اأنواعه، �صواء كان �رضطان الكبد اأو �رضطان الثدي اأو �رضطان 

الرئة.
ومت اكت�صاف ذلك عندما كان هناك �صيدة تعاين من مر�ض �رضطان 

الكبد، وقد تطور لديها املر�ض وانتقل من الكبد اإىل العمود 
الفقري والغدد الليمفاوية والأطباء وقتها اأخربوها انها لن تعي�ض 

لأكرث من خم�ض �صنوات اإذا حالفها احلظ. ولكن بعد مرور اخلم�ض 
�صنوات اكت�صف الأطباء اأن الأورام اخلبيثة لدى املري�صة تقل�صت 

ب�صكل كبري، وحتدت املر�ض وهي يف طريق ال�صفاء متاًما من هذا 
املر�ض. 

وعندما �صاألها الأطباء عن ال�رض يف ذلك، فقالت ال�صيدة اأنها كانت 
تتعاطى الدواء مع ع�صري اجلريب فروت، وهنا اأثبت الباحثون يف 

�صيكاغو اأن اجلريب فروت ي�صاعد على زيادة مفعول العقار داخل 
ج�صم الن�صان ب�صكل كبري جدا، لذلك كان هناك اأطباء يحذرون 

من تناوله مع الأدوية ولكن يف مر�ض ال�رضطان تثبت العك�ض، 
لأنه ي�صاعد على تاأثري العقار داخل اجل�صم لكي يحارب ال�رضطان 

والورام اخلبيثة.

عالج بحة ال�سوت بالكركم
يلعب م�صحوق الكركم دوًرا كبرياً جًدا يف عالج م�صكلة بحة ال�صوت 

التي ت�صاب بها املراأة، نتيجة التعر�ض لل�رضاخ وال�صوت العايل، 
اأو حتى الإ�صابة بالإنفلونزا ونزلت الربد ال�صديدة. الكركم غني 
باملواد واملركبات الكيميائية الطبيعية امل�صادة لاللتهاب الذي 
ي�صيب احلنجرة، وبالتايل فيقوم بدوره يف التخل�ض من م�صكلة 

بحة ال�صوت ب�صكل طبيعي، وباأ�رضع وقت. جربي طريقة م�رضوب 
الكركم من خالل و�صع ملعقة كبرية من م�صحوق الكركم، مع كوب 

من احلليب وملعقة من م�صحوق القرفة، وملعقة من الزجنبيل 
املطحون. اخلطي جميع املكونات يف اخلالط الكهربائي وا�رضبيه 

مرتان يومًيا.

الأرق
هو داء ي�صيب الإن�صان، والأرق عبارة عن عدم القدرة على النوم اأو تقّطعه 
واجل�صدية،  النف�صية  ال�صحة  تدهور  ي�صبب  ،مما  ُوجد  اإن  ا�صتمراره  وعدم 
والأرق مرتبط ببيئة املري�ض وظروفه، والعوامل التي ت�صببهتختلف اأ�صباب 
و  النوم  �صعوبة  الأ�صباب  هذه  ومن  لآخر،  �صخ�ض  من  وعالجاته  الأرق 
ال�صتيقاظ املتكرر اأثناء الليل و ال�صتيقاظ مبكرا يف ال�صباح، ولالأرق اأنواع 
اأ�صابيع  اأو عدة  عدة منها الأرق العابر وهو الأرق الذي ي�صتمر ليلة واحدة 
والنوع الثاين هو الأرق املزمن وهو اأكرث الأنواع تعقيدا من الأنواع الأخرى 
وينتج الأرق املزمن عن جمموعة من العوامل منها الإ�صطرابات اجل�صمية 

اأو النف�صية ،واأكرث الأ�صباب ال�صائعة امل�صببة لالأرق املزمن هي الكاآبة

هل يهدد الهاتف الذكي ب�سرك؟

على  احلالية  الأجيال  اعتماد  ميثل 
على  خطرا  الإلكرتونية  الأجهزة 
على  وحتديدا  العامة،  �صحتهم 
يتاأثر  قد  الذي  الب�رضي  اجلهاز 
يوميا  طويلة  اأوقات  بق�صاء  �صلبا 

اأمام هذه الأجهزة.
موؤقتة  اإ�صابة  حالت  �صجلت  وقد 
عن  نتجت  بريطانيا،  يف  بالعمى 
الإلكرتونية  الأجهزة  ا�صتخدام 
ا�صرتاحة،  دون  طويلة  ل�صاعات 
الأجهزة  ا�صتخدام  اأن  ات�صح  حيث 
الإلكرتونية يف و�صع ال�صتلقاء ملدة 

طويلة ميكن اأن يوؤدي اإىل م�صكالت 
العلماء  دفع  ما  الب�رض،  يف  معقدة 
درا�صة  اإجراء  اإىل  الربيطانيني 
العمى  حول  لة  ومف�صّ متعمقة 
املوؤقت، الذي اأ�صيبت به فتاة )22 
للهاتف  ا�صتخدامها  نتيجة  �صنة(، 
الذكي لفرتة طويلة، و�صكت من اأنها 
خالل  اليمنى  بعينها  ترى  تعد  مل 
وهي  اليوم،  من  املظلمة  الفرتة 

حالة عانت منها ملدة �صنة.
ت�صخي�ض  من  الطبيب  يتمكن  ومل 
الأوعية  جميع  اأن  حيث  احلالة، 

بحالة  كانت  العني  داخل  الدموية 
الختبارات  تك�صف  ومل  �صليمة، 
يف  م�صكلة  اأي  عن  اأجراها  التي 
الفحو�ض  نتائج  اأن  كما  العني، 
كانت  الفتاة  اأجرتها  التي  ال�صاملة 

طبيعية.
ويف حالة اأخرى ت�صري اإىل الأ�رضار 
اجل�صيمة التي قد تنتج عن الأجهزة 
 40( اأخرى  امراأة  عانت  الذكية، 
باإحدى  الروؤية  فقدان  من  عاما( 
 6 ملدة  ال�صتيقاظ،  عند  العينني 
من  دقيقة   15 م�صي  وبعد  اأ�صهر، 
الب�رض  حا�صة  كانت  ال�صتيقاظ، 
الأطباء  وعجز  طبيعتها،  اإىل  تعود 
هذه  ت�صخي�ض  عن  اأي�صا  هنا 

احلالة.
حتديد  الأطباء  حاول  وبينما 
احلالتني،  لهاتني  امل�صببة  العوامل 
كان  املوؤقت  العمى  اأن  اكت�صفوا 
كل  تق�صي  اأن  بعد  دائما  يظهر 
اإىل  النظر  يف  طويال  وقتا  منهما 
ال�صتلقاء،  و�صع  الذكي يف  هاتفها 
عمليا  العينني  اإحدى  تكون  حيث 

اإىل  دفعهم  ما  باملخدة،  مغطاة 
ا�صتنتاج اأن هناك رابطا بني فقدان 
وتغطية  ال�صتلقاء  وعادة  الب�رض 
العني بالو�صادة، حيث تتكيف العني 
يف  الظالم،  مع  باملخدة  املغطاة 
الوقت الذي تتكيف فيه الأخرى مع 
الإ�صعاع ال�صاطع من �صا�صة الهاتف 
ال�صا�صة،  تنطفئ  وعندما  الذكي، 
تفقد هذه العني الروؤية موؤقتا، حتى 

تتكيف العني الثانية مع ال�صوء.
وباإجراء هذه التجربة على اأنف�صهم، 
بعد  الب�رض  ب�صعف  الأطباء  �صعر 
فرتة وجيزة من ا�صتخدامهم للهاتف 
الذكي بنف�ض الطريقة. يوؤكد الأطباء 
املر�صية  الأعرا�ض  هذه  اأن  على 
لالحتياج  وفقا  لالنت�صار  مر�ّصحة 
هذه  على  والعتماد  املتنامي 
ال�صا�صات  �صطوع  وكذلك  الأجهزة، 
التكنولوجيا،  يزداد مع تطور  الذي 
لذلك ين�صح الأطباء بخف�ض �صطوع 
لتخفيف  الذكية  الهواتف  �صا�صات 
اأثناء  العني  �صبكية  على  �رضرها 

الليل.



عليِه  اهللُ  �صلَّى  اهللِ  ر�صوُل  قاَل 
َحَقّ  ُج  اأَُحِرّ اإِنّ  )اللُهَمّ  و�صلََّم: 
وَحَقّ  اليَِتيِم  َحَقّ  عيفنِي:  ال�صَّ
اْلَْراأَِة( رواه الن�صائي يف الكربى 

وح�صنه النووي.
وقال تعاىل: ﴿ اإَِنّ الَِّذيَن يَاأُْكلُوَن 
ا يَاأُْكلُوَن  َ اأَْمَواَل الْيَتَاَمى ُظلًْما اإَِنّ
لَْوَن  َو�َصيَ�صْ نَاًرا  بُُطوِنِهْم  يِف 
�َصِعرًيا ﴿ ]الن�صاء: 10[، وقال 
ِللْيَتَاَمى  تَُقوُموا  َواأَْن   ﴿ تعاىل: 
 ،]127 ]الن�صاء:   ﴿ ِبالِْق�ْصِط 
َماَل  تَْقَربُوا  َوَل   ﴿ تعاىل:  وقال 
الْيَِتيِم اإَِلّ ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َصُن َحتَّى 
هُ ﴿ ]الأنعام: 152[  اأَ�ُصدَّ يَبْلَُغ 
ال�صيخ  قال   ،]34 ]الإ�رساء: 
يُقَرُب  )فال  اهلل:  رحمه  باٍز  ابُن 
ماُل اليتيِم اإلَّ بالتي هي اأح�صُن، 
بالتجارِة  فيه  بالت�رُسِّف  وذلك 
والتنميِة وبالنُّ�صِح واأداِء الأمانِة 
هُ، اأي حتى  حتى يَبْلَُغ اليتيُم اأ�ُصَدّ
َفُه  ال�َصّ عنه  ويَُزوَل  لُم،  اْلُ يَبْلَُغ 

ُدفَع  َر�َصَد  فاإذا  ر�صيداً،  ويكون 
اإليِه مالُُه واأُ�صِهَد عليه، ول يَجوُز 
والإ�صاءِة  فيِه  َمِع  للَطّ ُقْرُب مالِه 
اأ�صباِب  اأعظِم  اإليِه، بل هذا من 
الذنوب(  وكبائِر  الُعقوباِت 

انتهى.
و)عْن عائ�صَة ر�صَي اهللُ عنها: ﴿ 
َوَمْن  َفلْيَ�ْصتَْعِفْف  َغِنًيّا  َكاَن  َوَمْن 
ِباْلَْعُروِف ﴿  َفلْيَاأُْكْل  َفِقرًيا  َكاَن 
»اأُنِْزلَْت  قالْت:   ،]6 ]الن�صاء: 
ِمْن  يَب  يُ�صِ اأْن  اليَِتيِم  واِل  يف 
بَقْدِر  تَاجاً  ُمْ كاَن  اإذا  مالِه 
مالِه بالعُروِف«( رواه البخاري 

وم�صلم.
ومن الإثِم الكبرِي: اأن ياأخذ الول 
النفي�س  ال�صيء  اليتيم  مال  من 
وي�صَع بدلً منه ال�صيء الرديء، 
فياأكله  مبالِه  مالَُه  يَْخِلَط  واأن 
َواآتُوا   ﴿ تعاىل:  قال  جميعاً، 
لُوا  تَتَبََدّ َوَل  اأَْمَوالَُهْم  الْيَتَاَمى 
تَاأُْكلُوا  َوَل  ِيِّب  ِبالَطّ ِبيَث  اْلَ

َكاَن  نَُّه  اإِ اأَْمَواِلُكْم  اإِىَل  اأَْمَوالَُهْم 
 ،]2 ]الن�صاء:   ﴿ َكِبرًيا  ُحوًبا 
اليتيم  قهُر  العظيم:  الإثم  ومن 
تعاىل:  قال  واإهانتِه:  باإذلِله 
 ﴿ تَْقَهْر  َفاَل  الْيَِتيَم  ا  َفاأََمّ  ﴿

]ال�صحى: 9[، قال ابُن كثرٍي: 
اهللُ  فاآَواَك  يَتيماً  ُكنَْت  َكَما  )اأْي: 
تُِذلَُّه  ل  اأْي:  اليتيَم،  تَْقَهِر  فال 
اإليِه  وتُِهنُْه، ولِكْن اأح�ِصْن  وتَنَْهْرهُ 
»ُكْن  قتاَدةُ:  قاَل  بِه،  ْف  وتَلََطّ

حيِم«( انتهى. للْيَتيِم كالأَِب الَرّ
َح  نَ�صَ اليتامي:  اأموال  وِلُُطورِة 
كاَن  َمْن  و�صلََّم  عليِه  اهللُ  �صلَّى 
يَتََولنََّيَّ  األَّ  ال�صحابِة  من  عيفاً  �صَ
ماَل يتيٍم، فعْن اأبي َذٍرّ ر�صَي اهللُ 

عنُه اأَنّ ر�صوَل اهللِ �صلَّى اهللُ عليِه 
، اإن اأََراَك  و�صلََّم قاَل: )يا اأَبَا َذٍرّ
اأُِحُبّ  اأُِحُبّ لََك ما  ِعيفاً، واإن  �صَ
َرَنّ على اثننِي، ول  لنَْف�صي، ل تَاأََمّ

تََولنََّيَّ ماَل يَتيٍم( رواه م�صلم.

كبائر يف حق اليتيم
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نيات ينبغي ا�ست�سحابها 
قبل دخول رم�سان 

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

يعمل ح�صنة فاأنا اكتبها له ح�صنة ( 
ومن النيات الطلوبة 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 ال�صنات يف 
هذا ال�صهر ففيه ت�صاعف الأجور والثواب .
5. نية ت�صحيح ال�صلوك واللق والعاملة 

ال�صنة جلميع النا�س .
6. نية العمل لهذا الدين ون�رسه بني النا�س 

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�س :
ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل 
، ثم ذكر اهلل . فقلت : هذه واحدة .فقال : بل 
خم�س .قلت : كيف ؟! فقال : الأوىل فتح ، و 

الثانية �رسح ، و الثالثة طرح ، و الرابعة امتحان 
و جرح ، و الام�صة ر�صا و منح .

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

رائحة الذكر ، ول لنف�صك طاب..
و الثانية : لول اأن �رسح �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 لا �صَ
و الام�صة : ر�صي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأبواباً من اليقني فى ح�رسته.. فتعجبت ...!
فقال ل : لتتعجب فاإن مل حتظ بالم�س ، 

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

التوبة واال�ستغفار 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 
ال�صتغفرين، ومنذ بداأ الليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�رس 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�رس، 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�س، 
ولولها لفَقَد الإن�صان الأمل يف رحمة 

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

الحتوم، وهو من رحمة اهلل مروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌس من رحمة اهلل، 

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

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْسَُفوا َ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 الذنبني، 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 اِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �صَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َصِيّئَاِتِهْم َح�َصنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

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

فلما هم بالروج 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 الجرة و�صل ركعتني لولك 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�رسى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى الطلوب 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 �رسها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�صببك قربناه

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

ال�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعينا باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن ال�ساعي 
للمجد �سيلقى عقبات وعقبات واأن املجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ املجد حتى تلعق 

ال�سرب  فاإن اأ�ساب هدفه فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات واإن كانت الأخرى فعلى 
املراأ اأن يعمل ولي�س عليه اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته ويح�سر موا�سع اخلطاأ 

ليتجنبها وحتديد الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل لها اإذا ق�سد بذلك وجه اهلل عبادة يف 
ميزان اأعمال �ساحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار املدمرة للف�سل والآثار املدمرة للنجاح 

من غرور ون�سبة الف�سل اإىل غري اهلل عز وجل
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

متحف معطوب لونا�س: الأغرا�س 
ال�شخ�شية للمغني وال�شاعر اإرث للمجتمع

اأكدت رئي�شة جمعية معطوب لونا�ش 
اليوم الثالثاء بتيزي وزو اأن االأغرا�ش 
معطوب  وال�شاعر  للمغني  ال�شخ�شية 
ارثا  تعد   )1998/  1958( لونا�ش 
يف  مكانها  اأن  م�شيفة  للمجتمع، 
تخليدا  اجنازه  �شيتم  الذي  املتحف 

لذكراه.
)�شقيقة  معطوب  مليكة  واأو�شحت 
بدار  ندوة  ن�شطت  التي  لونا�ش( 
عيد  معمري مبنا�شبة  مولود  الثقافة 
ميالد »الثائر« املولود يف 24  جانفي 
دوالة(  )بني  مو�شى  بتوريرت   1956
يهدف  متحف  اجناز  م�رشوع  اأن 
معطوب  واأعمال  ذاكرة  حماية  اإىل 
»اأغرا�شه  اأن  م�شيفة  لونا�ش، 
ال�شخ�شية من بينها اآالته املو�شيقية 
يونيو   25 فيها  اغتيل  التي  و�شيارته 
1998 من طرف جماعة ارهابية وكذا 
اأخرى  �شخ�شية  واأغرا�ش  مالب�شه 
الذاكرة  ملٌك  الأنها  حفظها  �شيتم 

اجلماعية«.
وذكرت املتدخلة التي قدمت ح�شيلة 

معطوب  موؤ�ش�شة  اإن�شاء  من  �شنة   20
لونا�ش بامل�شاريع الكربى التي قادتها 
اجراءات  مع  توازيا  املوؤ�ش�شة  هذه 
�شقيقها  اغتيال  ملف  فتح  اإعادة 
خا�ش  متحف  اإجناز  يف  واملتمثلة 
ت�شيريه  على  موؤ�ش�شتها  �شت�رشف 
اجلمهورية  رئا�شة  اأعطت  والذي 

ترخي�ش اإن�شائه.
معطوب،  ال�شيدة  ح�شب  و�شتتكفل، 
لهذا  ال�شامل  بالت�شيري  املوؤ�ش�شة 
 350 م�شاحة  على  املرتبع  املتحف 
لونا�ش،  منزل  مبحاذاة  والواقع  م2 
م�شيفة اأن املتحف »�شي�شمح بحفظ 
اإىل  لنقلها  لونا�ش  ملمتلكات  اأف�شل 

االأجيال القادمة«.
ع�شو  الدين  نور  مدروك  واأبرز 
توا�شل  االخرية  هذه  اأن  باملوؤ�ش�شة 
باحل�شول  املتعلقة  اجراءاتها  حاليا 
االر�شة  قطعة  عن  التنازل  على 
بحيث  الرتبية  قطاع  ميلكها  التي 
ملكتب  امل�رشوع  درا�شة  اأ�شندت 
وخرباء  املوؤ�ش�شة  اختارته  درا�شات 

امل�شاعدة  تقدم  التي  الثقافة  وزارة 
املعايري  ح�شب  املتحف  ينجز  لكي 
ان  م�شيفا  للمتاحف،  امل�شرية 
ومل  االنتهاء  على  او�شكت  الدرا�شة 
التحفظات  بع�ش  رفع  �شوى  يتبق 
الهند�شة  جانب  اإىل  لالنتقال 

املدنية.
امل�شاريع  اإىل  تطرقها  ولدى 
ال�شيدة  اأعلنت  للموؤ�ش�شة  امل�شتقبلية 

معطوب عن ان�شاء مدر�شة للمو�شيقى، 
ال�شنة املقبلة  اأنه ابتداء من  م�شيفة 
لونا�ش  معطوب  منحة  اإطالق  �شيتم 
واالكادميي  العلمي  البحث  لت�شجيع 

حول اأعمال »الثائر«.
املوزعني  بع�ش  معطوب  وانتقدت 
»لتالعبهم  املوؤ�ش�شة  تقا�شيهم  التي 
التي  وتالعباتهم  املوؤلف«  بحقوق 

ت�شتهدف املوؤ�ش�شة.

لبنان و�شوريا �شمن القائمة النهائية لرت�شيحات الأو�شكار
اأحدهما  عربيان،  فيلمان  دخل 
قائمة  �شوري،  واالآخر  لبناين 
جلائزة  النهائية  الرت�شيحات 

اأو�شكار 2019.
وو�شل فيلم »كفر ناحوم« للمخرجة 
اللبنانية نادين لبكي القائمة يف فئة 
»اأف�شل فيلم ناطق بلغة اأجنبية« اإىل 
جانب 4 اأفالم اأخرى، وهي »حرب 
بولندا  من  وور(  )كولد  باردة« 
و«ل�شو�ش  املك�شيك  من  و«روما« 
الياباين  ليفرتز(  )�شوب  املتاجر« 
و«ال تنظر بعيدا« )نيفر لوك اأواي( 

من اأملانيا.
اإعالن  بعد  لبكي  نادين  وقالت 
فيلمها  تر�شيح  هذا  اإن  القائمة 
كبريا  انت�شارا  ميثل  لالأو�شكار 
الأطفال ال�شوارع الذين �شاركوا يف 

ت�شويره.

اللبنانية  املخرجة  وا�شتعانت 
باأطفال �شوارع ل�رشد حكاية طفل 
الت�شدي  يحاول  عاما   12 عمره 
فور  الزواج  على  �شقيقته  الإجبار 

بلوغها.
و�شبق اأن فاز »كفر ناحوم« بجائزة 
كان  مهرجان  يف  التحكيم  جلنة 
ال�شينمائي الدويل، كما فاز بجائزة 
�رشاييفو  مهرجان  يف  اجلمهور 
والهر�شك،  بالبو�شنة  الدويل 
مهرجان  يف  اجلمهور  وجائزة 
جلنة  وجائزة  باأ�شرتاليا،  ملبورن 
الرنويج  مهرجان  يف  التحكيم 
وجائزة  الدويل،  ال�شينمائي 
مهرجان  يف  التف�شيلية  اجلمهور 
اأف�شل  وجائزة  كندا،  يف  كالغاري 
الرفيع، وجائزة  زين  للطفل  ممثل 
ال�شباب الأف�شل فيلم  جلنة حتكيم 

يف مهرجان اأنطاليا.
لبكي  نادين  اللبناية  املخرجة 
الرافعي  زين  ال�شوري  والطفل 
يف  ناحوم«  »كفر  فيلمها  بطل 
كما  ال�شينمائي،  كان  مهرجان 
واالأبناء«  االآباء  »عن  فيلم  و�شل 

ديركي  طالل  ال�شوري  للمخرج 
يف  لالأو�شكار  النهائية  للقائمة 
طويل«،  وثائقي  فيلم  »اأف�شل  فئة 
من  فيلمان  �شمنها  يتناف�ش  التي 
الواليات  من  وفيلمان  بريطانيا 

املتحدة.

اأحمد ال�شقا غا�شب من رامز 
   جالل ب�شبب »�شبع الربومبة«

ب املمثل اأحمد ال�شقا، من انت�شار نباأ م�شاركته �شيف �رشف يف  غ�شِ
فيلم »�شبع الربومبة«، بطولة رامز جالل، املقرر عر�شه يف االأ�شابيع 

القليلة املقبلة.
ال�شقا عاتب جالل على  اإن  الفيلم،  وقال م�شدر من امل�رشفني على 
لتكون  م�شاركته،  التكتم على  عليه  ا�شرتط  اأنه  انت�شار اخلرب، خا�شًة 
مفاجاأة للجمهور عند عر�ش الفيلم، اإال اأن جالل نفى علمه مب�شدر 

الت�رشيب، واعتذر له عن الواقعة، بح�شب امل�شدر.
بالفيلم، على غرار ظهوره يف  ال�شقا �شيف �رشف يف م�شهد  ويظهر 

فيلم »حرب كرموز«، بطولة اأمري كرارة.
فوؤاد،  وبيومي  عو�ش،  جميلة  الربومبة«،  »�شبع  بطولة  يف  وي�شارك 
وحممد ثروت، ومها اأبوعوف، وحممد عبد الرحمن. وهو من تاأليف 

لوؤي ال�شيد، واإخراج حممود كرمي.

وفاة الأمريكي »اآندي فاجنا« منتج 
�شل�شلة »رامبو« الهوليوودية

تويف منتج االأفالم االأمريكي، اآندي فاجنا، عن عمر يناهز 74 عاما، 
بعد اإطالقه ع�رشات االأفالم الهنغارية والعاملية، والتي كان اأ�شهرها، 

»رامبو«.
وللمنتج، هنغاري االأ�شل، باع طويل يف عامل هوليوود ال�شينمائي، حيث 
�شتالون،  �شيلفي�شرت  االأمريكي،  للنجم  »رامبو«،  �شل�شلة  فاجنا  اأنتج 
 ،»Evita« وكذلك  �شوارزينيغر،  اأرنولد  للنجم   »Total Recall»و

للمغنية العاملية، مادونا.
و�شدر اخلرب اأول مرة عن »ال�شندوق الوطني الهنغاري لل�شينما«، الذي 
اأكد وفاة املنتج بتاريخ 20 جانفي  اجلاري، يف منزله يف بوداب�شت، 

عقب �رشاع طويل مع املر�ش.
كان  »لقد  قائال:  �شوارزينيغر  �رشح  املحزن،  النباأ  على  تعليقه  ويف 
ال  اأنه  اأثبت  كما  هوليوود..  يف  ثوريا  ومنتجا  عزيزا  �شديقا  الراحل 
حاجة لال�شتديوهات الكبرية ل�شناعة اأفالم عظيمة.. لقد كان ميلك 

قلبا عظيما، �شاأ�شتاق اإليه«.
فيها  اأثنى  اإن�شتغرام  عرب  �شورة  بن�رش  فقام  ل�شتالون،  بالن�شبة  اأما 
على املنتج الراحل، وا�شفا اإياه بـ »الرائد« وب�شانع اأ�شطورة »رامبو« 

ال�شهرية، كما اأكد اأن اخلرب فطر قلبه.

الهنغارية  االأفالم  العديد من  اأي�شا  فاجنا  اأنتج  هوليوود،  وبعيدا عن 
البارزة، كما اأنه ميلك جزئيا ا�شتديوهات »كوردة« يف هنغاريا، املوقع 
 »The Martian« مثل:  �شهرية،  اأمريكية  اأفالم  فيه  �شورت  الذي 

.»Hellboy II»و

�شوبرا تطلق برناجمها 
اخلا�س عن اأ�شرار النجاح    

ك�شفت النجمة البوليودية بريانكا �شوبرا، ا�شتعدادها الإطالق برناجمها 
 If I Could Tell You Just One« بعنوان  يوتيوب  على  االأول 
Thing«، تقابل فيه م�شاهري الفن والريا�شة واملو�شة، للحديث عن 

اأ�رشار النجاح.
واأعلنت املمثلة الهندية ذلك، عرب ح�شابها على ان�شتغرام، بعد ن�رش 
�شورٍة يف حتدي 10 �شنوات، الذي اجتاح مواقع التوا�شل االجتماعي، 
قائلة، »دفعني حتدي ال�شنوات الع�رش للتفكري يف مدى التحول الذي 

ح�شل يل، يف حياتها ولكن طريقة تفكريي التي اأرى بها العامل«. 

�شريين تغني باللهجة اللبنانية لأول مرة
ال�شباح مع  اتفق املنتج �شادق 
غناء  على  الوهاب  عبد  �شريين 
�شارة م�شل�شله اجلديد »خم�شة 
اأ�شمر،  فيليب  للمخرج  ون�ش« 
وق�شي  جنيم،  نادين  بطولة 
خويل، ومعت�شم النهار، واملقرر 

عر�شه يف رم�شان املقبل.
�شعادته  عن  ال�شباح  واأعرب 
مبوافقة �شريين، معترباً اأنها من 
اأهم االأ�شوات الن�شائية العربية، 
للعمل،  اإ�شافًة  م�شاركتها  وتعد 

باللهجة  �شتغني  اأنها  خا�شًة 
اللبنانية، الأول مرة.

�شريين  اأبدت  جانبها  ومن 
اأنها  موؤكدًة  باخلطوة،  �شعادتها 
يف  وجديدة  خمتلفة  �شتكون 

م�شوارها.
بعنوان  ال�شارة  اأغنية  اأن  يُذكر 
من  بتح�ش«،  يا  بتفكر  »يا 
واأحلان  املويل  علي  كلمات 

�شالح الكردي.
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 2020 دي  ات�ش  �سيريا  جم�ش 
كامريا  15 مع  تنطلق  اجلديدة 

�سيريا  عن  ر�سمياً  جم�س  ك�سفت 
والتي  اجلديدة،   2020 دي  ات�س 
اب  بيك  �سيريا  ن�سخة  تعترب 
مييزها  ما  اأبرز  الثقيلة  للأعمال 
جريد،  برو  تريلينج  نظام  هو 
اإىل  ي�سل  ال�سائق مبا  يزّود  حيث 
15 كامريا ما يتيح له الروؤية يف كل 
القاطرة  اإخفاء  مع  االجتاهات، 
بو�سوح،  ترى  حتى  ال�سا�سات  يف 
اإ�ساءة  متوفر  ذلك  اإىل  باالإ�سافة 
و�سلتها  ت�سخي�س  القاطرة، 
�سغط  عر�س  الكهربائية، 
اإطاراتها ومراقبة درجة حرارتها 

مع التذكري مبواعيد ال�سيانة.

اأكرب واأذكى

اإىل  اأخرى  تقنيات  اإ�سافة  متت 
ت�سهيًل  دي  ات�س  دي  �سيريا 
تتوفر  حيث  الثقيلة،  للأعمال 
م�ساعد  اإلكرتونية،  يد  فرامل 
الركن، التحكم بفرملة املقطورة، 
على  والهبوط  ال�سعود  م�ساعد 

التلل وغريه.
�سيريا ات�س دي 2020 اأطول واأعلى 
متتلك  كما  ال�سابق،  املوديل  من 
ال�سبكة  بينها  متّيزها  تفا�سيًل 
امل�سابيح  العملقة،  االأمامية 

�سفرة،  �سكل  على  التي  االأمامية 
واأ�سواء  ليد  �سباب  م�سابيح 
البيك اب  بال�سقف ت�ستمد  علوية 
ديزل  تريبو  حمرك  عرب  طاقتها 
�سلندر   8 لرت   6.6 دوراماك�س 
دوران  وعزم  ح�سان   445 قوة 
بناقل  يت�سل  مرت  نيوتن   1،233
�رسعات،   10 اأوتوماتيكي  حركة 
�سحب  على  القدرة  لها  يتيح  ما 
كجم    13،607 تتخطى  اأوزان 
 AT4 جم�س حّدثت اأي�ساً �سيريا
بيك  تعترب  والتي   2020 دي  ات�س 
اإىل  الثقيلة املوجهة  اب االأعمال 
الطرق الوعرة، وقد ح�سلت على 

م�سدات  بالواجهة،  اأ�سود  كروم 
اأمامية وخلفية خا�سة، يف حني اأن 
زخرفات  على  حازت  مق�سورتها 
جلد،  مقاعد  واألومنيوم،  �سوداء 

�سارات AT4 تدل على هويتها.
كما ح�سلت AT4 ات�س دي على 
الوعرة،  للطرق  هوائي  تعليق 
عر�س  �سا�سة  اإن�س،   18 عجلت 
منط  وكذلك  اإن�س   15 راأ�سية 
هذا  الوعرة  الطرق  على  قيادة 
دي  ات�س  �سيريا  و�ستطرح جم�س 
2020 يف االأ�سواق العاملية خلل 
نهاية العام اجلاري، دون الك�سف 

عن االأ�سعار حتى االآن.

 "Pajero Sport" كيف �ستظهر
القادمة من ميت�سوبي�سي؟

ب�سوؤون  مهتمة  مواقع  �رّسبت 
املعلومات  بع�س  ال�سيارات 
 "Pajero Sport" وال�سور عن
ميت�سوبي�سي  من  املنتظرة 
اجلديدة  املركبة  و�ستتميز 
من  كل�سيكية  اأكرث  بت�سميم 
احلالية،   "Pajero Sport"
وواجهة اأمامية كبرية، واأ�سواء 
�سباب مميزة  واأ�سواء  اأ�سيق، 
ال�سكل �سبيهة بتلك املوجودة 
دبليو  اإم  بي  �سيارات  يف 
رباعية الدفع االأخرية كما من 
املتوقع اأن تزود هذه املركبة 
متعددة جديد  و�سائط  بنظام 

 ،"Mitsubishi Connect"
واأنظمة اأمان وتعليق متطورة، 
لتمكينها  رباعي  دفع  ونظام 
الطرق  اأ�سعب  اجتياز  من 

واأكرثها وعورة.
باملحرك،  يتعلق  فيما  اأما 
 3 بـ  ال�سيارة  هذه  ف�ستزود 
بنزين  املحركات:  من  اأنواع 
وحمركي  لرتات،   3.0 ب�سعة 
لرت  و2.5   2.4 ب�سعة  ديزل 
ح�سانا،  و220   209 وعزم 
�رسعة  علب  اإىل  باالإ�سافة 

اأوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

اإ�سدار   2019 ا�سكاليد  كاديالك 
ر�سميًا ن  تد�سّ �سبورت 

اليوم  كاديلك  قامت 
الريا�سي  االإ�سدار  بتد�سني 
وذلك   ،2019 ا�سكاليد  من 
خلل معر�س لو�س اأجنلو�س 

لل�سيارات 2018.
الريا�سي  االإ�سدار  �سيتوفر 
كاديلك  من  اجلديد 
بثلثة   2019 ا�سكاليد 
و  Luxury هي  فئات 
و  Premium Luxury

�ستاأتي  حيث   ،Platinum
باللون  مطلية  خارجية  مع 
من  كل  على  اللمع  االأ�سود 
اإطارات  االأمامي،  ال�سبك 
اجلانبية  اخلطوط  النوافذ، 
وجود  مع  بعد،  والكثري 
بلون  اإن�س   22 عجلت 
ح�رسي يحمل ا�سم منت�سف 

الليل الف�سي.
االإ�سدار  حزمة  تاأتي 
ا�سكاليد  من  الريا�سي 
ت�سميمية  حتديثات  مع 

 SUVالـ لتظل  فقط، 
باأجزائها  الفاخرة حمتفظة 
وهو  هي،  كما  امليكانيكية 
ما يعني البقاء على حمرك 
V8 �سعة 6.2 لرت بقوة 420 
 0 من  ت�سارع  وقدرة  ح�سان 
اأقل  خلل  كم/�س   100 اإىل 
من 6 ثوان، مع وجود نظامي 
الرباعي  اأو  الثنائي  الدفع 
تت�سمن  اختياري.  ب�سكل 
اأي�ساً  االإ�سافية  التجهيزات 

كل من �سا�سة عدادات رقمية 
اأحدث  اإن�س،   12.3 قيا�س 
املعلوماتي  الرتفيه  اأنظمة 
من كاديلك مع دعم جلميع 
نظام  االت�سال،  اأنظمة 
للتحكم  مغناطي�سي  تعليق 
الركوب،  وراحة  �سل�سة  يف 
�سوتي  نظام  اإىل  اإ�سافة 
 Bose Centerpoint
هذا  �سماعة.   16 الفاخر 
وياأتي االإ�سدار الريا�سي من 
ليد  �سكا ا
 2 0 1 9

ريادتها  على  للحفاظ 
الـ �سيارات  فئة  مببيعات 
الكبرية  الفاخرة   SUV
مظلم  جديد  مظهر  عرب 
تبداأ  اأن  على  وهجومي، 
االأ�سعار يف الواليات املتحدة 
 317،965(  84،790 عند 
احلزمة  �سعر  ويكون  ريال(، 
 10،125(  2،700 منف�سلة 
ريال(، و�سوف تبداأ كاديلك 
احلجوزات  ا�ستقبال  يف 

عليها مطلع عام 2019.

مازدا 

امل�ستقبل بيد حمركات 
االحرتاق الداخلية  

ال الكهربائية؟

الكهربائية  املحركات  تُعد 
من  بالبيئة  للغاية  �رسراً  اأقلل 
االحرتاق  على  املعتمدة  تلك 
يعتمد  هذا  ولكن  الداخلي، 
التي  الكهرباء  توليد  على طرق 
تعمل بها يف املقام االأول، وهو 
ما  الآخر،  بلد  من  يختلف  ما 
اأن حمركات  يجعل مازدا تقرر 
�ستكون  الداخلي  االحرتاق 
اأف�سل يف تقليل ن�سبة انبعاثات 
مقارنة  الكربون  اأك�سيد  ثاين 
كما  وذلك  الكهربائية،  بتلك 

اأعلنت بحديث �سحفي اأخري.
جملة  مع  حديث  لقاء  خلل 
�سمن  العاملية   CarAdvice
فعاليات معر�س لو�س اأجنلو�س 
املا�سي، قال ايت�سريو هريو�سيه، 
لق�سم  التنفيذي  املدير 
مازدا،  يف  املحركات  تطوير 
�سوف  اليابانية  ال�سانعة  اأن 
ت�ستمر يف توجهها للرتكيز على 
واالحرتاق  البنزين  حمركات 

وذلك  رئي�سي،  ب�سكل  الداخلي 
توليد  طرق  الختلف  نظراً 
حيث  العامل،  حول  الكهرباء 
الكهربائية  املحركات  �ستكون 
التي  بالدول  اأف�سل فقط  خيار 
عرب  الكهرباء  توليد  على  تقوم 
نظراً  ولكن  نظيفة،  م�سادر 
الدول  من  االأكرب  العدد  لكون 
نظيفة  يعتمد طرق غري  مازال 
ولهذا  الكهرباء،  بتوليد  متاماً 
االحرتاق  حمركات  �ستكون 
اأف�سل  خيار  املطورة  الداخلي 
اأن  هريو�سيه  اأ�ساف  كما  لها. 
حمركات البنزين احلديثة ميكن 
تطويرها اأكرث كي تزداد كفائتها 
بن�سبة 30% عما هي عليه االآن، 
كما �سيتم التوجه الحقاً لتطوير 
مماثل  ب�سكل  الديزل  حمركات 
اأي�ساً، حيث اأن هذه املحركات 
تلك  من  اأقل  انبعاثات  تنتج 
�سيارات  يف  بالبنزين  العاملة 

SUV ال�سخمة.
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�أعلن م�سوؤولون يف خدمة 
للمر��سلة  �آب«  »و�ت�س 
تعديالت  �أدخلو�  �أنهم 
�ساأنها  من  �خلدمة،  على 
�نت�سار  من  �لتقليل 
�ل�سائعات و�لأخبار �لز�ئفة 
ميزة  �لتعديالت  ت  وخ�سّ
�لر�سائل  �إر�سال  �إعادة 
تطبيق  يف   »Forward«
بات  حيث  �آب«،  »و�ت�س 

�إعادة  باإمكان �مل�ستخدم 
�أ�سخا�س   5 لـ  �لإر�سال 
�أو جمموعات فقط، بعد 
�إعادة  باإمكانه  كان  �أن 
�أو  �سخ�سا   20 لـ  �إر�سالها 

جمموعة.
»و�ت�س  يف  �خلرب�ء  ويرى 
�لتعديل  هذ�  �أن  �آب« 
من  كبري  ب�سكل  �سيقلل 
�نت�سار �ل�سائعات و�لأخبار 

�لز�ئفة، و�إمكانية �إر�سالها 
وكانت  للكثريين  ب�رسعة 
�تخذت  قد  �آب«  »و�ت�س 
�إجر�ء�ت مماثلة يف عمل 
منذ  �لهند  يف  تطبيقها 
�تهمتها  �أن  بعد  مدة، 
باأنها  هناك  �ل�سلطات 
�لأخبار  بانت�سار  ت�ساهم 

�لز�ئفة.
 ،»Forward« أما خدمة�

فقد �أدخلتها »و�ت�س �آب« 
لت�ساعد  تطبيقها  على 
على  �مل�ستخدمني 
كانت  �إذ�  فيما  معرفة 
كتبت  قد  �لر�سائل  بع�س 
�لذي  �ل�سخ�س  قبل  من 
�أنه  �أم  �إليهم،  �أر�سلها 
��ستقبلها من �سخ�س �آخر 

و�أعاد �إر�سالها.
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»وات�س اآب« تتخذ تدابري 
اإ�شافية للحد من ال�شائعات

رو�شيا حتقق يف ن�شاط 
»في�شبوك« و«تويرت« 

على اأرا�شيها
حقوق  وحماية  �لرقابة  هيئة  بد�أت 
تتعلق  حتقيقات  رو�سيا  يف  �مل�ستهلك 
و«تويرت«  »في�سبوك«  �رسكتي  باأعمال 

ور�أت  �لرو�سي  �لحتاد  �أر��سي  على 
للقو�نني  متتثال  مل  »�ل�رسكتني  �أن  �لهيئة 
يتعلق  فيما  لها  كافية  �أجوبة  وتقدما  �لرو�سية 
بقو�عد حماية  و�لتز�مهما  �لبالد،  بعملهما يف 
�لبيانات«و�أو�سح بيان �سادر عن �لهيئة موؤخر� 
�أن »في�سبوك وتويرت �أر�سلتا، يف 18 يناير �جلاري، 
يف  �مل�ستهلك  وحقوق  �لرقابة  لهيئة  �أجوبة 
باملعايري  �للتز�م  باأ�سئلتها حول  تتعلق  رو�سيا 

ومل  �سكلية،  كانت  �لأجوبة  هذه  لكن  �ملحلية، 
تت�سمن �أي تفا�سيل دقيقة«.

دي�سمرب  ر��سلت، يف  قد  كانت  �لهيئة  �أن  يذكر 
2018، �ل�رسكتني �ملذكورتني وطالبتهما بتقدمي 
معلومات دقيقة عن طبيعة عملهما يف رو�سيا، 
على  لهما  جديدة  بيانات  قو�عد  وترخي�س 
�لأر��سي �لرو�سية، حلفظ بيانات �مل�ستخدمني 

�لرو�س فيها.

 كوالكوم تخطط لال�شتثمار 
يف تقنيات الذكاء اال�شطناعي

�أعربت كو�لكوم فنت�رسز وهي �لذر�ع �ل�ستثماري ل�رسكة �أ�سباه 
�ملو�سالت كو�لكوم عن خطة لال�ستثمار ودعم �رسكات نا�سئة 
يف جمال �لذكاء �ل�سطناعي �ملح�سو�س �أي �لذي ميكن دجمه 
يف �لأجهزة و�لهو�تف �ملختلفة مبلغ مليون، حيث عرب مدير 
��ستثمار كو�لكوم �لربت و�جن عن �ل�سعي �حلايل لل�رسكة بكون 

�لذكاء �ل�سطناعي هو �مل�ستقبل.
وتتمثل فكرة �ل�ستثمار يف �لذكاء �ل�سناعي ح�سب روؤية و�جن 
يف �لأجهزة نف�سها بعيد�ً عن تقنيات �لذكاء �ل�سناعي �ملبنية 
على �خلدمات �ل�سحابية، وو�سح فكرته بكون عمليات �لذكاء 

�ل�سطناعي تتجه نحو جهد مكثف يعتمد على �حلو�سبة 
�ل�سحابية و�أ�ساف �أنه حني �لتحدث مع �مل�ساعد �ل�سوتي 

�أليك�سا فاإن �أياً من �لعمليات تتم على �جلهاز نف�سه؛ �إمنا يتم 
�أخدها عرب عملية معاجلة �سحابية حتوي بع�س �مل�ساكل من 
�سمنها تلك �ملتعلقة باخل�سو�سية، و�أردف مت�سائاًل ماذ� لو 

كانت �أليك�سا �أكرث خ�سو�سية بعيد�ً عن �لرحلة �ملحو�سبة �لتي 
تقوم بها وجتيب ب�سكل فوري عند طرح �لأ�سئلة عليها.

ول تعترب هذ� �ملرة �لأوىل من كو�لكوم لال�ستثمار يف جمال 
�لذكاء �ل�سطناعي فقد قامت ��ستثمرت �سابقاً يف �رسكة 
SenseTime �ل�سينية �ملخت�سة بتقنيات �لتعرف على 

�لوجه بالإ�سافة ل�ستثمارها يف بر�مج �لقيادة �لذ�تية ل�رسكة 
Cruise وعدد �أخر من �ل�ستثمار�ت �سعت وما ز�لت ت�سعى 

�ل�رسكة بو��سطتها لتبقى يف �ل�سد�رة وقيادة �مل�ستقبل.

يوتيوب يطلق خا�شية جديدة ملواجهة 
املحتوى امل�شروق

يوتيوب  على  جديدة  �أد�ة  غوغل،  �رسكة  �أطلقت 
باإ�سم »Copyright Match« ملو�جهة �ملحتوى 
�مل�رسوق، وم�ساعدة �أ�سحاب �ملحتوى �لأ�سلي يف 
�أٌعيد  �لتي  بهم،  �خلا�سة  �لفيديوهات  على  �لعثور 

رفعها �إىل �ملوقع من ِقبل �آخرين.
�خلا�سية  تقوم  �لتقنية،  �أورده موقع عامل  ما  ووفق 
باأن  �لأ�سلي  �ملحتوى  �ساحب  باإ�سعار  �جلديدة، 
حمتو�ه مت �رسقته ورفعه من م�ستخدم �آخر و�ستبد�أ 
�ملقبل  �لأ�سبوع  يف  �جلديدة  �لأد�ة  بتفعيل  غوغل 

للح�سابات �لتي ت�سم �أكرث من 100،000 م�سرتك.
وبعد �لعثور على �لفيديوهات �مل�رسوقة، فاإن �لأد�ة 
�سيًئا،  تفعل  �أل  مثل  �ستعر�س عليك عدة خيار�ت، 
�أن تطلب من  �أو  �لقناة،  تتو��سل مع �ساحب  �أن  �أو 
من  �لفيديو  �إز�لة  جوجل 
طلبت  حال  ويف  �ملوقع 

�إز�لة �لفيديو، فاإن جوجل �ستقوم بذلك بعد 7 �أيام 
بعد �أن تُبلغ �ساحب �لقناة لعله يقوم باإز�لة �لفيديو 
عو�مل  عدة  �ل�رسكة  و�سعت  وقد  هذ�  بنف�سه، 
�أنت  تكون  �أن  مثل  �جلديدة،  �لأد�ة  من  لال�ستفادة 
تقوم  �أن  ولي�س  للفيديو،  ح�رسية  حقوق  �ساحب 

برفع فيديو عام.

موتوروال �شتك�شف عن 
هواتفها اجلديدة يوم 2 اأوت

بد�أت �رسكة موتورول �ململوكة ل�رسكة 
لينوفو يف توزيع �لدعو�ت على �ل�سحافة 
�ل�رسكة  حل�سور حدث ر�سمي �ستقيمه 
�لقادم  �أوت   2 يوم  �سيكاغو  مدينة  يف 
هذ�  �جلديدة  هو�تفها  عن  للك�سف 

�لعام.
�أن  �إىل  ت�سري  �لأخرية  �لت�رسيبات 
جديدة  هاتفني  على  تعمل  �ل�رسكة 
 One و   Motorola One باإ�سم 

Power مت�سابهة �إىل حد ما يف �ل�سكل 
�ملو��سفات  يف  �لختالفات  بع�س  مع 

و�لعتاد �لد�خلي.
�لهاتفني �ستكون �سمن م�رسوع �ندرويد 
�ندرويد  بنظام  �ستعمل  �نها  �أي  ون 
�خلام و�ستتلقى �لتحديثات ب�سكل �رسيع 
ومبا�رسة من �رسكة قوقل مالكة �لنظام 
�أي�سا هناك �أحاديث عن �إطالق �جليل 
�جلديد من هو�تف من �سل�سلة Z وهذ� 

�ستك�سف عن هاتفني  �ل�رسكة  �ن  يعني 
من �لفئة �ملتو�سطة وهاتف ر�ئد بعتاد 

مو��سفات قوية .
�سهر  من  �كرث  يف�سلنا  حال  كل  على 
�لآن عن موعد �حلدث ، بالتاأكيد �سيتم 
خالل  �ملعلومات  من  �ملزيد  ت�رسيب 
�خبارنا  تابعو�  لذلك  �لقادمة  �لأيام 
جديد  حول  �ملزيد  ملعرفة  �ليومية 

موتورول.

موتوروال تك�شف عن جديدها 
عن  �لك�سف  موتورول  �رسكة  تعتزم 
�لعام  هذ�  �جلديدة  هو�تفها  باكورة 
بو�سرت  ح�سب  وذلك  �لرب�زيل   يف 
�لتو��سل  �سبكات  يف  �ملن�سور  �لدعوة 
�لأنظار  بالتاأكيد  هناك   �لجتماعية 
�سل�سلة  من  �ل�ساد�س  �جليل  �إىل  تتجه 
با�سم  �سلفاً  و�ملعروفة  جي  موتو 
 Plus  Moto G6 و   Moto G6

 Play  Moto G6 �إىل  بالإ�سافة 
و�لتي من �ملرجع �ن تكون متنوعة بني 
ومنخف�سة  ومتو�سطة  رئي�سية  هو�تف 
ت�رسيبات  ليوجد  �لآن  حتى  �ل�سعر. 
�لهو�تف  هذه  مو��سفات  حول  موؤكدة 
متنوعة  تكون  �أن  �لعادة  جرت  ولكن 
يف  تتمثل  �إختالفات  مع  �ملو��سفات 
و�لذ�كرة  �ل�سا�سة  وحجم  �ملعالج  نوع 

لز�لت  �لدعوة  �أي�ساً  ذلك  وما�إىل 
�سيكون  هل  و��سح  وغري  مبهمة 
�حلدث عاملياً �أو �سيكون جمرد حدث 
حملي يف �لرب�زيل حيث تلقى هو�تف 

موتورول رو�جاً هائاًل هناك .

�شام�شوجن ت�شبح اأكرب ُم�شِنع 
للقطع االليكرتونية  

�لكورية  �لتقنية  عمالقة  ك�سفت 
و�أرباح  لعائد�ت  توقعها  عن  �سام�سونغ 
تقريرها  يف  �لعام  من  �لأول  �لربع 
يف  كبري�ً  �رتفاعاً  �سهد  و�لذي  �ملايل، 
�لرقاقات  �أو  للقطع  �ل�رسكة  مبيعات 
�لإليكرتونية.  �لأجهزة  يف  �مل�ستخدمة 
حتقيق  بذلك  �سام�سونغ  و��ستطاعت 

رقم قيا�سي بالأرباح بحو�يل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  �أول  يف  دولر 
�لعام �ملا�سي  �لأول من  �لربع  19% عن 
وفق تقدير�تها. لتتمكن بذلك من ك�رس 
�حتكار �نتل لل�سد�رة على مد�ر 25 عاما 
�ملا�سية. ويعترب هذ� �لرقم �أعلى �أي�سا 
من �لتوقعات �لتي حتدث عنها �ملحللني 

�ل�رسكة  �لفرتة �ملا�سية. وللعلم فاإن  يف 
�ملايل  �لتقرير  تفا�سيل  عن  تك�سف  مل 
مع  ي�سدر  بالعادة  و�لذي  كامل،  ب�سكل 
نهاية �سهر �أبريل. لكنها �أعلنت فقط عن 
دون  و�لأرباح  �ملبيعات  يف  قيا�سي  رقم 
ذكر م�سادر تلك �لأرباح؛ مثل �لأجهزة، 

�ل�سا�سات، �لبطاريات، … وغريها.



اأعلنت جملة »العزمية » عن تنظيمها امللتقى 
املكثف  الطبيعي  العالج  حول  الثاين  الدويل 
الدماغي احلركي بال�شلل  لالأطفال امل�شابني 
IMC  يومي 26 و 27 اأفريل بوالية واد �شوف 
اأطفالنا  » �شحة  �شعار  امللتقى حتت  ينظم  و 
اأمانة يف اأعناقنا » و يهدف امللتقى الذي يدوم 
اإىل التعريف بالعالج الطبيعي املكثف  يومني 
و ت�شليط ال�شوء على موا�شيع البحث ويح�رض 
اأطباء و متخ�ش�شني  من داخل الوطن وخارجه 
لعر�س درا�شات و اأبحاث ميدانية كما �شيدر�س 
امللتقى اأ�شباب غياب التخ�ش�س العالجي يف 
اجلزائر و البحث عن حلول منا�شبة ملعاجلة 
النق�س ومتركز حماور امللتقى يف تناوالت و 
جماالت  و  املكثف  الطبيعي  العالج  مفاهيم 
ا�شتخدامه و االنعكا�شات النف�شية و الع�شوية 
للطفل امل�شاب بال�شلل الدماغي اثناء و بعد 

ال�شغوط  مع  التعامل  ا�شرتاتيجيات  و  العالج 
النف�شية التي تعانيها اأ�رضة الطفل املري�س 

جناح  بعد  الثاين  امللتقى  ياأتي  لالإ�شارة 
و  املا�شية  ال�شنة  اأقيم  الذي  االأول  امللتقى 

و  العائالت  طرف  من  وا�شعة  م�شاركة  �شهد 
من  االأطباء  و  اخلرباء  من  العديد  و  اأطفالهم 

داخل و خارج الوطن .

ف.ن�سرين 

الوادي

ملتقى دويل حول العالج الطبيعي 
لالأطفال ذوي ال�شلل الدماغي
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حول ف�ساد مقطع طريق 
بعزازقة تيزي وزو

تو�شيح من جممع  
  etrhb

اململكوك  بي  ارا�س  جممع  اأم�س  اأو�شح 
لرجل االأعمال علي حداد اأن ف�شاد الطريق 
وزو  بتيزي  عزازقة  مبدينة  املقاطع  باأحد 
مت  ال�شحي  لل�رضف  قناة  وجود  عن  ناجت 
اإجنازها �شهر جانفي2018 االأمر الذي اأدى 
اإىل وجود فراغ يف النقطة التي تبعد8.5 كلم 

عند مدخل املدينة.

غليزان

العثور على كهل م�شنوق 
مبزرعة ببلدية يلل

عرث مواطنون مبزرعة تقع بدوار بوكروا�س 
ببلدية يلل يف والية غليزان ام�شية اول ام�س 
م�شنوقا  اخلام�س  العقد  يف  كهل  جّثة  على 
م�شالح  �شارعت  اخلرب  تلقيها  وفور  بحبل 
اىل  الوطني  الدرك  مبعية  املدنية  احلماية 
اإىل  ال�شحية  بنقل جثة  عني املكان وقامت 
حممد  مب�شت�شفى  اجلثث  حفظ  م�شلحة 
على  لعر�شها  الوالية  بعا�شمة  بو�شياف 
با�رضت  الدرك  م�شالح  ال�رضعي  الطبيب 
حتقيقا يف احلادثة التي يجهل ما اإذا كانت 
انتظار  انتحار من عدمها يف  بعملية  تتعلق 

نتائج التحقيق والت�رضيح.
غليزان:ق  م

مترنا�ست

�شبط 20 منقبا عن الذهب
الوطني  للجي�س  م�شرتكة  مفرزة  اأوقفت 
 )20( ع�رضين  بتمرنا�شت/ن.ع.6،  ال�شعبي 
خمتلفة  جن�شيات  من  الذهب  عن  منقبا 
و�شبطت )11( مولدا كهربائيا و)12( مطرقة 
غري  مهاجرا   )32( توقيف  مت  فيما  �شغط، 
من  بكل  خمتلفة  جن�شيات  من  �رضعي 

مترنا�شت وب�شكرة وعني اأمنا�س.

انعقاد اللجنة احلدودية 
اجلزائرية-املالية 

�شتعقد اللجنة احلدودية الثنائية اجلزائرية-
لهذا  الثاين  ال�شدا�شي  اجتماعها يف  املالية 
االأربعاء  اأم�س  به  اأفاد  ما  ح�شب  العام، 
لوزارة  العام  االأمني  العا�شمة،  باجلزائر 
والتهيئة  املحلية  واجلماعات  الداخلية 

العمرانية، �شالح الدين دحمون.

طائرات جمهولة ت�شور موقعا 
�شريا للجي�ش ال�شهيوين

العربية  هيوم«  »ي�رضائيل  �شحيفة  ذكرت 
طيار،  بال  الهوية  جمهولة  طائرات  اأن 
ال�رضية  املواقع  اأحد  ت�شوير  ا�شتطاعت 
االإ�رضائيلي  اجلو  ل�شالح  التابعة  واحل�شا�شة 
ال�شحيفة  وقالت  �شدها،  عن  عجز  الذي 
اإن جنودا �شهاينة اأبلغوا عن قيام »طوافات 
يف  جنحت  واأنها  املوقع  بت�شوير  دخيلة« 
مغادرة املكان، دون اعرتا�شها واأ�شافت اأن 
»اجلي�س مل يعلم بعد ملن تتبع هذه الطائرات، 
ولي�س لديه علما مبكان انطالقها، اأو هدف 

ت�شويرها للموقع الع�شكري«.
هذه  بتج�ش�س  ي�شتبه  »اجلي�س  وتابعت: 
معادية،  جهة  اأو  دولة  ل�شالح  الطائرات 
وهذا احلادث يقلق قيادة اجلي�س وخ�شو�شا 
�شالح اجلو، كون هذا الت�شوير يهدف ب�شكل 
اأ�شا�شي جلمع معلومات اأمنية وع�شكرية، قد 

تت�شبب ب�رضر اأمني كبري«.

البويرة

الأمطار تغرق 
طرقات املدينة

التي  املعتربة  االأمطار  كميات  ت�شببت 
على  االأخريين  اليومني  خالل  ت�شاقطت 
املياه  جتمع  ،يف  البويرة  والية  تراب 
وال�شوارع   الطرقات  معظم  يف  واالأوحال 
االمر   زاد  ،وما  البويرة  ملدينة  الرئي�شية 
اأكل  التي  البالوعات  ان�شداد  هو  �شوءا 
برك  �شكل  ما  و�رضب  الدهر  عليها 
وبحريات على الهواء الطلق يف م�شهد اأثار 
حملوا  الذين  املواطنني  و�شخط  غ�شب 
�شيناريو  يف  املعنية  للجهات  امل�شوؤولية 
االأمطار  قطرات  ت�شاقطت  كلما  يتكرر 
وحل ف�شل ال�شتاء ، ورغم  حملة النظافة 
ال�شلطات  اأطلقتها  التي  النطاق  الوا�شعة 
مبدينة البويرة اإال اأن البالوعات بقيت يف 
يف  �شاهم  ما  باالأتربة  مليئة  كارثية  حالة 
�شجلت  وقد  ،هذا  االأمطار   مياه  جتمع 
باملدينة  » خالل جولتنا  الو�شط   « يومية 
مفرتق  غرار  على  ال�شوداء  النقاط  عديد 
الق�شاء  جمل�س  ملقر  املحاذي  الطرق 
احلظائر  منطقة  اإىل  اإ�شافة  واجلامعة 

وحي ليكوتاك ووادي دهو�س وغريها.
اأح�سن مرزوق

ات�ساالت اجلزائر

 دخول تقنية Ftth اخلدمة فعليا مبدينة امل�شيلة

�سطيف
توقيف تاجري خمدرات و حجز 20244

قر�شا مهلو�شا

تيبازة

 ت�شليم 379 �شكن اجتماعي ببورقيقة 

خدمة  االأ�شبوع  هذا  بحر  دخلت 
املنازل  اإىل  الب�رضية  االألياف 
Ftth التي يعول عليها يف ع�رضنة 
القطاع ما �شيمكن امل�شرتكني الذين 
تتوفر لهم هذه التقنية من اال�شتفادة 
من خدمات خمتلفة، كالهاتف الثابت، 
الفائقة،  ال�رضعة  ذات  االأنرتنت 
التلفاز  خدمات  كذا  و  الفاك�س 
الرقمي اإطالق اخلدمة مت من مدينة 

بالقطب  موقع   12 بتغطية  امل�شيلة 
الف   17 ا�شتيعاب  بقدرة  احل�رضي 
على  تعتمد  تكنلوجيا  وهي  م�شرتك 
مما  البيت  حتى  الب�رضية  االلياف 
من  اال�شتفادة  من  للمواطنني  ي�شمح 
خدمة الهاتف و االنرتنت التي تتمتع 
بثبات كبري و�شبه انعدام لالنقطاعات 
العايل  للتدفق  لقابليتها  باالإ�شافة 
جدا والذي ي�شل اىل 100 ميغا و ذلك 

تقدمها  التي  النوعية  القفزة  بف�شل 
من  االنتقال  خالل  من  التقنية  هذه 
الرقمي  اإىل  “النحا�س”  ب  التباين 
بذلك  حمققة  الب�رضية”،  االألياف   “
ال�رضعة الفائقة والتدفق العايل الذي 
ين�شده املواطن و ميكن لهذا التدفق 
تتمثل  اأهداف،  اأربعة  حتقيق  العايل 
التكنولوجي،  االأداء  من  الرفع  يف 
وامل�شتدمي  الدائم  االنفتاح 

انت�شار  للمناف�شة وتقدمي اخلدمات، 
و  تقدمها،  التي  املبتكرة  اخلدمات 
العمومية  املمتلكات  وتعزيز  تن�شيق 
الت�شاالت  االأ�شا�شي  الهدف  ويبقى 
بالزبائن  اجليد  التكفل  هو  اجلزائر 
اآخرين تنفيذا لال�شرتاتيجية  و جلب 
كل  ربط  اإىل  الرامية  امل�شطرة 
بخدمتي  اجلزائرية  املنازل 
لالإ�شارة  الثابت  والهاتف  االأنرتنت 

فان دخول هذه التقنية اجلديدة حيز 
االوىل على م�شتوى  تكن  اخلدمة مل 
موقع   18 تغطية  �شبقتها  بل  الوالية 
Ftth على م�شتوى مدينة  بتقنية 
�شهر  تباعا  اخلدمة  دخلت  بو�شعادة 
تغطية  خاللها  من  مت  �شبتمرب2018 
اجلديدة  املدينة  احياء  معظم 

لبو�شعادة .
عبدالبا�سط بديار

الطارف 

فتاتان �شمن ع�شابة خطرية

جنوب مدينة عني اأزال �سطيف 

جرح 10 اأ�شخا�ش يف حادث انقالب حافلة 

بال�شط  االأمن احل�رضي اخلارجي  متكن عنا�رض 
خمت�شة  خطرية  اإجرامية  بع�شابة  االإطاحة  من 
يف ال�رضقة متكونة من3 جمرمني �شاب و فتاتان  
ينحدرون كلهم من والية الطارف و هم يف العقدين 
االإطاحة  يتم  حيث  العمر  من  الثالث  و  الثاين 

املواطنني  ا�شتدراج  خالل  من  ب�شحاياهم 
با�شتغالل الفتاتان اإىل اأماكن م�شبوهة و خالية من 
االأ�شخا�س ثم يلتحق رئي�س الع�شابة ملثما بقناع 
ا�شود و يقوموا ب�رضقتهم بالقوة با�شتعمال اأ�شلحة 

بي�شاء حمظورة و حتت طائلة التهديد .

ت�شبب حادث انقالب حافلة وقع اأم�س االأربعاء 
جنوب  كلم   6 باتنة(  )والية  الق�شبات  ببلدية 
مدينة عني اأزال )والية �شطيف( يف اإ�شابة 10 
ح�شب  اخلطورة،  متفاوتة  بجروح  اأ�شخا�س 
باالإعالم  املكلف  من  االأربعاء  اأم�س  علم  ما 
�شطيف،  لوالية  املدنية  احلماية  مبديرية 

النقيب اأحمد لعمامرة .
يف  وقع  احلادث  باأن  امل�شدر  ذات  اأو�شح  و 

حدود ال�شاعة ال�شاد�شة و 50 دقيقة من �شباح 
الوالئي  الطريق  م�شتوى  على  االأربعاء  اأم�س 
رقم 9 مب�شتة اخلندق ببلدية الق�شبات التابعة 
اإقليميا لوالية باتنة 6 كم جنوب مدينة عني اأزال 
)والية �شطيف( و ذلك اإثر انحراف ثم انقالب 
حافلة من احلجم ال�شغري ت�شبب يف اإ�شابة 10 
اأ�شخا�س ترتاوح اأعمارهم بني 25 اإىل 47 �شنة 

من بينهم 4 ن�شاء بجروح متفاوتة اخلطورة.

اأوقفت مفرزة م�شرتكة للجي�س الوطني ال�شعبي، 
يوم 22 جانفي 2019 ب�شطيف/ن.ع.5، تاجري 
قر�س   )20424( بحوزتهما  خمدرات    )02(

مهلو�س، يف حني اأوقف عنا�رض الدرك الوطني 
من  كيلوغراما   )25( بحوزته  خمدرات  تاجر 

الكيف املعالج بغليزان/ن.ع.2.

ا�شتلم اأم�س االأربعاء امل�شتفيدون من قائمة 
)تيبازة(  ببورقيقة  اإجتماعيا  �شكنا   379
والتي  املا�شي،  ماي  �شهر  عنها  املفرج 

خ�شعت 
اإلغاء  اإىل  اأف�شت  »دقيقة«  لتحقيقات 
ا�شتفادات »م�شبوهة«، مفاتيح �شققهم و�شط 
اأجواء »م�شحونة ن�شبيا« ح�شب ما لوحظ و 

بداية  عند  الوالئية  اللجنة  عمل  تعطل 
امل�شتفيدين  �شقق  مفاتيح  ت�شليم  عملية 
بع�س من  احتجاج  اأمام  بحي 900 م�شكنا، 
والذي جاء  القائمة  اإق�شاوؤهم من هذه  مت 
اأف�شت  دقيقة  و  وا�شعة  بعد عملية حتقيق 
ح�شب  بال�شكن،  اأحقيتهم  عدم  اإثبات  اإىل 

االأ�شداء التي جمعتها واج بعني املكان.

جوائز م�ساريع القمة العاملية ملجتمع املعلومات 2019 :

�شّوتوا ل�شالح امل�شاريع اجلزائرية املوؤهلة للمرحلة النهائية !
اأن تعلمكم باأن  ي�رض ات�شاالت اجلزائر 
 Fiber Optic essential « م�رضوع
 Mean for border area
 sustainable development
املديرية  قدمته  الذي   »،»program
لتلم�شان،   اجلزائر  الت�شاالت  العملية 
التي  امل�شاريع اجلزائرية  بني  يعد من 
من  النهائية  للمرحلة  تر�شيحها  مت 

»جوائز  امل�شهورة  العاملية  امل�شابقة 
ملجتمع  العاملية  القمة  م�شاريع 
فاإن  للتذكري،    .»2019 املعلومات 
»جوائز م�شاريع القمة العاملية ملجتمع 
املعلومات« يكافئ اأف�شل امل�شاريع يف 
جمال تكنولوجيات االإعالم واالت�شال، 
وذلك  الفئات،  خمتلف  على  املوزعة 
املعلومات،  جمتمع  بناء  تعزيز  بهدف 

طرف  من  �شنة  كل  تنظيمه  يتم  حيث 
اإطار  يف  لالت�شاالت  الدويل  االحتاد 
املعلومات  ملجتمع  العاملية  القمة 
للت�شويت، ما عليكم �شوى    .)SMSI(
https://  : املوقع  اإىل  الدخول 
wsis/ /www.itu.int/net4
 /2019 /stocktaking/prizes
ومن ثم ال�شغط على زر »�شّوت«، وذلك 

بعد القيام بفتح ح�شاب على املن�شة. 
بامل�شاريع  قائمة  عر�س  �شيتم  حينها، 
الت�شويت على  املوؤهلة، حيث ميكنكم 

امل�رضوع الذي تختارونه. 
االبتكار  جهود  امل�شاريع  هذه  تعك�س 
ال�شباب  يبذلها  التي  الكبرية  واالإبداع 
تكنولوجيات  جمال  يف  اجلزائري 
اإىل  باالإ�شافة  واالت�شال  االإعالم 

اجلزائر.  ات�شاالت  عّمال  كفاءات 
هذه  حول  املعلومات  من  ملزيد 
امل�شاريع، ميكنكم الدخول اإىل الرابط 

التايل :
h t t p s : / / w w w . i t u . i n t /
wsis/stocktaking/ /net4
/2 0 1 9 /f r / P r i z e s
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