
جمزرة مرورية تخلف 14 قتيال 
و �أكرث من 40 جريح
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�لطريق �لوطني 03 �ملدير �لعام لل�سر�ئب كمال عي�ساين:

حت�سيل 5200 �ألف مليار خالل 2019
�لرئي�س يف ثاين �جتماع ملجل�س �لوزر�ء 

و�سع حد لنفوذ �للوبيات يف �ل�ساأن �لعام 
مبا�سرة �إلغاء �سفقات مع ديو�ن �خلدمات �جلامعية

�لبنوك تبا�سر حجز حافالت طحكوت 
ملن�سب �أ�ستاذ رئي�سي و�أ�ستاذ مكون

�لك�سف عن نتائج �متحانات �لرتقية �ليوم
وزير �ملجاهدين يك�سف 

قو�نني �ملجاهدين و�ل�سهد�ء وذوي �حلقوق قريبا

طالبت بخارطة طريق ملزمة للجميع

�جلز�ئر تعر�ض ��ست�سافة �حلو�ر بني �لفرقاء �لليبيني
�س3

  .        تبون يتحادث مع �أردوغان بربلني 
  .        م�سودة �لبيان �خلتامي تتبنى �ملقاربة �جلز�ئرية 



عني الو�سطالإثنني 20  جانفي  2020  املوافـق  ل   25 جمادى الأول 1441ه 2
امل�صروع من �صاأنه ت�صدير منتجاته اإىل بلدان اإفريقية

املطالبة بفتح م�سنع جاك ل�سناعة 
ال�سيارات ال�سينية مب�ستغامن

حمرز يوّرط غوارديوال
 

يتواجد املدرب اال�سباين بيب غوارديوال يف موقف حمرج مقابل 
على  �سجله  الذي  التعرث  عقب  تطاله  التي  االنتقادات  حملة 
باال�س حل�ساب  كري�ستال  اأمام  �سيتي  مان�س�سرت  ناديه  مع  ملعبه 
ا�ستبعاده  يف  التعّنت  ب�سبب  وذلك  املمتاز،  االإجنليزي  الدوري 
االأ�سا�سية  الت�سكيلة  ريا�س حمرز من  الدويل اجلزائري  لالعب 
رفقة  خا�سها  التي  االأخرية  املباريات  يف  االأخري  تاألق  رغم 
م�ساهمته  تدعمه من خالل  التي  واالأرقام  �سيتي  املان  ت�سكيل 
االإجنليزي  الدوري  لقب  حامل  يحققها  التي  االنت�سارات  يف 
الكتالوين يف وجه  املدرب  يتواجد  اأين  املن�رصمني،  املو�سمني 
عا�سفة انتقادات الذعة ب�سبب ا�ستبعاده قائد اخل�رص يف مقابلة 

اأول اأم�س والتي اأدت اإىل تعرث النادي يف عقر الديار.

عوينة حكما لقّمة الكناري واحلمراوة
 

مباراة  اإدارة  اأجل  �سعيد عوينة من  التحكيم احلكم  عينت جلنة 
القبائل  و�سبيبة  وهران  مولودية  فريقي  اليوم  التي جتمع  القمة 
حيث  املتاأخرة،  اللقاءات  رزنامة  ت�سوية  �سمن  تندرج  والتي 
املكون  امل�ساعد  الطاقم  رفقة  الرئي�سي  احلكم  عوينة  �سيكون 
من بولفلفل، عوينة ومعمري، والتي ينتظر اأن تكون قمة اللقاءات 

اليوم.

البليدة
املوافقة على 229 ملفا ا�ستثماري 

يف 2019 
وافقت اللجنة امل�رصفة على درا�سة ملفات طلبات اال�ستثمار بوالية 
ا�ستثماريا و هذا من بني 2.762  البليدة �سنة 2019 على 229 طلبا 
االأحد  اأم�س  به  اأفادت  م�ستوى م�ساحلها ح�سبما  مودعا على  طلبا 
رئي�سة م�سلحة املوؤ�س�سات ال�سغرية و املتو�سطة مبديرية ال�سناعة 
وفاء مقراين. و اأو�سحت  مقراين اأنه من بني 229 طلبا ا�ستثمارا مت 
اللجنة املخت�سة 18 موؤ�س�سة منها دخلت  املوافقة عليه من طرف 
حيز اخلدمة فيما ال تزال االأخرى يف طور االإجناز م�سرية اإىل تدعم 
الوالية ال�سنة الفارطة مبنطقتي ن�ساط جديدتني ) ال�سفة و �سيدي 
كانت  التي  االإ�ستثمار  م�ساريع  من  العديد  توطني  من  مكن  حماد( 

عالقة ب�سبب نق�س العقار.

جائزة الربكة الأح�سن عمل اإعالمي 
الأجل فل�سطني

عمر  االإعالمي  اأم�س   اأول  توج  مياليني   عمر  االإعالمي  تتويج 
مياليني من قناة ال�رصوق بجائزة  الربكة الأح�سن عمل  اإعالمي الأجل 
فل�سطني  بعد م�ساركته يف هذه امل�سابقة االإعالمية بتقرير »حممود 

دروي�س ق�سيدة فل�سطني التي المتوت« .
   ح.م 

�صيدي بلعبا�س
اإنتاج 97 مليون لرت من احلليب 

الطازج 
تعد والية �سيدي بلعبا�س رائدة يف اإنتاج احلليب الطازج حيث حققت 
الغذائية ذات  اأكرث من 97 مليون لرت من هذه املادة  �سنة 2019  يف 
للم�سالح  املحلية  املديرية  لدى  علم  ما  الوا�سع ح�سب  اال�ستهالك 
امل�ستوى  على  املحقق  االإنتاج  اأن  امل�سدر  ذات  واأو�سح  الفالحية، 
الوالئي �سمح بتوفري ما بني 70 اإىل 90 األف لرت من احلليب الطازج 
يوميا ما جعل من والية �سيدي بلعبا�س قطبا اإنتاجيا للحليب الطازج 

بامتياز على م�ستوى اجلهة الغربية للبالد.

بلدية مهدية بتيارت 
مواطنون يغلقون مقر البلدية 

ويطالبون بحل جمل�سها 
 جتمهر نهار اأم�س  الع�رصات من �سكان  بلدية مهدية بتيارت 
التي   املزرية  الو�سعية  على  احتجاجا  البلدية  مقر  غلق  على 
وتاأخر  البطالة  خا�سة   ، النائية  املنطقة  هذه  �سكان  يعي�سها 

االإفراج عن قائمة ال�سكنات االجتماعية .
عن  االإفراج  تاأخر  اإىل  ر�سالتهم    يف  املحتجون  واأ�سار  هذا 
ال�سكنات االجتماعية وقطع االأرا�سي  باالإ�سافة اإىل املح�سوبية 
خو�س�سة    ذلك  اإىل  �سف   ، ال�سكنات  هذه  من  اال�ستفادة  يف 
وتوقف  »�سمباك«  موؤ�س�سات على غرار مركز املطاحن  عدة 
البطالة   ن�سبة  رفع  ما    احلديدية  ال�سكة  موؤ�س�سة  االأ�سغال يف 
البلدي  املجل�س  بحجل  املحتجون  ،وطالب  ال�سباب  و�سط 
واإقالة املنتخبني الذين مل يتمكنوا من حل م�ساكل البلدية التي 

ت�ستنفذ من اأي م�رصوع تنموي منذ قرابة الربع قرن .
حممد بن ترار

 نا�سد ت اجلمعيات الفاعلة بوالية 
من  اجلمهورية  رئي�س    م�ستغامن 
العراقيل  رفع  بغية  التدخل  اأجل 
»جاك«   ال�سيارات  م�سنع  على 
الذي مت  اإقامته  مبنطقة تامزورة  
ال�سيارات  ل�سناعة    مب�ستغامن 

ال�سينية من نوع جاك ،وحمركاتها 
،وذلك ب�رصاكة جزائرية �سينية .

ا�ستثمارا  عد  الذي  امل�رصوع  هذا 
�سامية   اإطارات  اأن  تبني    حقيقيا 
يف  العراقيل  اإقامة  وراء  كانت 
طريقه ورف�س دخوله االإنتاج خدمة  

مل�سالح  �رصكات  تركيب ال�سيارات 
عنا�رص  قبل  من  اأقيمت  التي 
االأول  الوزير  يتقدمه    الع�سابة 
خا�سة   ، اأويحيى  اأحمد  ال�سابق 
الهدف  يكن  مل  امل�سنع  هذا  وان 
لواحق  �سناعة  بل  الرتكيب  منه 

وهياكلها،وتوظيف    ال�سيارات 
بطريقة  عامل   400 من  اأكرث 
مبا�رصة وحوايل 250 بطريقة غري 
تكوين  �سي�ساهم يف  كما   ، مبا�رصة 
غري  لالإنتاج  اجلزائر  العاملة  اليد 
 50 فاأن  هذا  من  ،اأكرث  الرتكيب 

باملائة من منتجات امل�سنع كانت 
حتول اإىل  البلدان االإفريقية ، هذا 
االأول   الوزير  �سلطات    وا�ستعملت 
اإجها�س  اأجل  من  نفوذها  كل 

ال�رصكة اجلزائرية ال�سينية يف هذا 
خدمة   جت�سيده  ومنع  امل�رصوع 

لطحكوت وعوملي و جماعته .
حممد بن ترار

خبر في 
صورة

ال�سناعة  وزير  �سارك 
فرحات  ال�سيد  واملناجم، 
اليوم،  براهم،  علي  اآيت 
اال�ستثمار  »قمة  اأ�سغال  يف 
 » يقية فر الإ ا - نية يطا لرب ا
بلندن  انعقدت  ،التي 
اأعمال  جدول  ويت�سمن 
عامة  جل�سة  القمة،  هذه 
جل�سات  واأربع  افتتاحية 
املالية  ملوا�سيع  خم�س�سة 
التجارة  امل�ستدامة، 
القطاعات  واال�ستثمار، 
امل�ستقبلية للنمو يف افريقيا 
والطاقة اخل�رصاء واملناخ.

وتهدف هذه القمة اإىل بحث 
�سبل وو�سائل ترقية ال�رصاكة 
اململكة  بني  االقت�سادية 
املتحدة والدول االإفريقية، 
لعر�س  فر�سة  و�ستكون 
عالقات  تطوير  اإمكانيات 
يف  واال�ستثمار  االأعمال 
اأمام  االإفريقية  ال�سوق 
رجال االأعمال الربيطانيني، 
حتديد  اإىل  باالإ�سافة 
التي  االقت�سادية  املجاالت 
يف  ت�ساهم  اأن  �ساأنها  من 
النمو االقت�سادي امل�ستدام 

يف القارة ال�سمراء.

كما �سي�سارك الوزير، غدا، 
يف لقاءات ثنائية اجلزائرية-
جمل�س  ينظمها  بريطانية 
اجلزائري- االأعمال 
اجلزائر  و�سفارة  الربيطاين 
ويتعلق  املتحدة،  باململكة 
االقت�سادي  »اللقاء  بـ  االأمر 
ين  يطا لرب ا - ي ئر ا جلز ا
واللقاء  امل�ستوى«  رفيع 
»املنتدى  االقت�سادي 
اجلزائري- التكنولوجي 
اإىل  هذا  الربيطاين«، 
اآيت  فرحات  اأن  جانب 
�سيجري  براهم،  علي 

مع  عديدة  حمادثات 
�سيا�سيني  م�سوؤولني 
بريطانيني.  واقت�ساديني 
ال�سناعة  وزير  وكان 
حتادث  قد  واملناجم، 
مبقر الوزارة، اأول اأم�س ، 
اململكة  �سفري  �سعادة  مع 

باري  باجلزائر  املتحدة 
متحورت  حيث  لوين، 
حول  اأ�سا�سا،  املحادثات 
بني  التعاون  تعزيز  �سبل 
البلدين يف قطاع ال�سناعة 

واملناجم.
مرمي خمي�صة

الداخلية  وزارة  اأعلنت 
اأم�س  املحلية،  واجلماعات 
متديد  عن  لها،  بيان  يف  االأحد 
اخلا�سة  الت�سجيالت  اأجال 
بعملية قرعة اأداء فري�سة  احلج 
ملدة  2020و2021  ملو�سمي 
خم�سة )15( ع�رص يوما اإ�سافية.
وزارة  »تنهي  البيان  يف  جاء  و 

املحلية  واجلماعات  الداخلية 
علم  اإىل  العمرانية  التهيئة  و 
 ، املواطنني  و  املواطنات  كافة 
الراغبني يف امل�ساركة يف عملية 
احلج  فري�سة  الأداء  القرعة 
ملو�سمي 2020 و 2021 انه تقرر 
ملدة  الت�سجيالت  اآجال  متديد 
اإ�سافية  يوم   )15( ع�رص  خم�سة 

الفاحت  ال�سبت  يوم  لغاية  ،وهذا 
يوم  من  بدال  القادم  فيفري  من 
ال�سبت 18 جانفي 2020 ، بهدف 
اإعطاء فر�سة اأكرث للت�سجيل«. 

اأنه  البيان  ذات  واأو�سح 
القرعة  اإجراء  تقرر«تاأجيل 
ملو�سم 2020 و2021 اإىل غاية يوم 
ال�سبت 8 فيفري 2020  بدال من 

يوم ال�سبت 25 جانفي املقبل«.
ودعت الوزارة يف بيانها املواطنني 
با�ستكمال  »التعجيل  اإىل  املعنني 
امل�سبق  واالإعداد  ت�سجيلهم 
ال�رصورية«  �سفرهم  جلوازات 
اأن  اإىل  م�سرية   ، العملية  لهاته 
لل�سنتني  »�ستتم  القرعة  عملية 

معا 2020 و2021 » .

»قمة ال�صتثمار الربيطانية-الإفريقية« بلندن

وزير ال�سناعة فرحات اآيت علي ميثل اجلزائر

اإىل غاية الفاحت من فيفري القادم 

متديد اأجال الت�سجيالت لقرعة حج 2020/ 2021 

تن�صيب متثال 
ال�صهيد ديدو�س 
مراد ب"اغريب" 



طالبت بخارطة طريق ملزمة للجميع

اجلزائر تعر�ض ا�ضت�ضافة 
احلوار بني الفرقاء الليبيني

اأعرب رئي�س اجلمهورية, عبد املجيد تبون, اأم�س الأحد من العا�صمة الأملانية 
برلني, عن ا�صتعداد اجلزائر لحت�صان احلوار بني الأ�صقاء الليبيني ورف�صها 

»جملة وتف�صال« ل�صيا�صة فر�س الأمر الواقع بالقوة يف ليبيا.
م.�س

يف  اجلمهورية  رئي�س  ودعا 
امل�شاركني  اأمام  له  كلمة 
حول  برلني  ندوة  يف 
املجموعة  الليبية,  الأزمة 

»حتمل  اإىل  جمددا  الدولية 
فر�س  يف  م�شوؤولياتها 
احرتام ال�شلم والأمن يف هذا 
اجلزائر  ترف�س  الذي  البلد 
الوطنية  بوحدته  امل�شا�س 

و�شيادة موؤ�ش�شاته«.

اإىل  تبون  الرئي�س  وتوجه 
امل�شاركني يف هذا الجتماع 
رفيع امل�شتوى قائال : »نحن 
خارطة  بو�شع  مطالبون 
املعامل  وا�شحة  طريق 
ت�شمل  للطرفني,  وملزمة 

عن  والكف  الهدنة  تثبيت 
الليبية  الأطراف  تزويد 
بال�شالح لإبعاد �شبح احلرب 
ودعوتهم  املنطقة  كل  عن 
املفاو�شات حلل  اإىل طاولة 
الأزمة عرب احلوار وبالطرق 

النزلق  لتفادي  ال�شلمية 
و�شجل  املجهول«.  نحو 
»ا�شتعداد  ال�شدد  هذا  يف 
احلوار  هذا  لإيواء  اجلزائر 
املرجو بني الليبيني«وحر�س 
التاأكيد  على  تبون  الرئي�س 

»بحاجة  املنطقة  باأن 
على  مبني  ا�شتقرار  اإىل 
امل�شرتك«,  الأمن  منظومة 
اجلزائر  »مت�شك  ليجدد 
اأي  عن  باملنطقة  بالناأي 
قائال  اأجنبية«,  تدخالت 

ليبيا  »اأمن  اخل�شو�س:  بهذا 
واأف�شل  لأمننا  امتداد  هو 
القومي  اأمننا  ل�شون  طريقة 
مع  والتكاتف  التعامل  هو 
الإرهاب  ملواجهة  جرياننا 

والتطرف«.
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تبون يتحادث مع اأردوغان بربلني 

م�ضودة البيان اخلتامي تتبنى املقاربة اجلزائرية 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  حتادث 
مع  بربلني  الأحد  تبون  املجيد 
نظريه الرتكي رجب الطيب اأردوغان 
من  قريبا  للجزائر  زيارته  املنتظر 
البلدين  بني  العالقات  تعزيز  اجل 

خا�شة يف �شقها القت�شادي .
وجاء لقاء الرئي�س عبد املجيد تبون 
موؤمتر  اإىل  الدولية  خرجاته  اأول  يف 
الرتكي  بالرئي�س  بربلني  ليبيا  حول 
رجب الطيب اأردوغان الذي اأر�شل قبل 
الطيب  مولود  وزير خارجيته  اأ�شبوع 
حول  للتباحث  اجلزائر  اإىل  اأوغلو 
اأزمة ليبيا وتكون اجلزائر قد دفعت 
اإىل تغيري مواقفها بخ�شو�س  برتكيا 
باملقاربة  وقبولها  الليبية  الأزمة 
اأنواع  جميع  ترف�س  التي  اجلزائرية 
التدخل الأجنبي الع�شكري يف �شوؤون 
اأزمة منذ  البلد الذي يعاين من  هذا 
جعلته  القذايف  اأمعمر  نظام  رحيل 
الأجنبي  التدخل  مل�شاومات  عر�شة 
وا�شتعرا�س ع�شالت ملختلف القوى 
ال�شيقة  لتحقيق م�شاحلها  الداخلية 

.
الرتكي  بنظريه  تبون  الرئي�س  لقاء 
زيارته  قبل  قليلة  اأيام  اأي�شا  تاتيت 
زيارة  ثاين  وهي  للجزائر  املرتقبة 
زيارات  بعد  رئي�شا  ب�شفته  يوؤديها 
حكومة  رئي�س  وهو  قادته  عديد 

تركيا 

توافق م�صودة البيان اخلتامي 

مولود  الرتكي  اخلارجية  وزير  قال 
اإن  الأحد,  اأم�س  اأوغلو,  ت�شاوو�س 
برلني  موؤمتر  امل�شاركة يف  الأطراف 
حول ليبيا, اتفقت على م�شودة البيان 

اخلتامي حول املوؤمتر.
لقاء  عقب  اأوغلو,  ت�شاوو�س  واأعرب 
دي  لويجي  الإيطايل  نظريه  مع  له 
مايو يف العا�شمة الأملانية برلني, عن 
توقعه باأن موؤمتر برلني, الذي انطلق 

اأم�س, �شيخرج بنتائج اإيجابية.
اآخر  ال�شبت,  ليلة  »اأجرينا  واأ�شاف 
امل�شرتك  البيان  حول  املباحثات 
)للموؤمتر(, وهناك م�شودة تتفق عليها 
القادة«,  اأمام  و�شتو�شع  الأطراف, 
م�شريا اإىل اأن جهود الرئي�شني الرتكي 
والرو�شي  اأردوغان,  طيب  رجب 
فالدميري بوتني, هياأت اأر�شية تنظيم 

املوؤمتر.
توقع  اأن  اإىل  اأوغلو,  ت�شاوو�س  ولفت 
عرب  ليبيا  يف  امل�شكالت  جميع  حل 
مبالغا  تفاوؤل  �شيكون  برلني,  موؤمتر 
فيه, م�شيفا اأنه »يتعني علينا موا�شلة 
نتمكن من حتقيق  هذه اجلهود حتى 

اأهدافنا بعد موؤمتر برلني«.
من  كل  برلني,  موؤمتر  يف  وي�شارك 
الوليات املتحدة الأمريكية, ورو�شيا 
واأملانيا  وال�شني,  وبريطانيا  وفرن�شا 
والإمارات  وم�رص  واإيطاليا  وتركيا 

اإىل  بالإ�شافة  والكونغو,  واجلزائر 
املجل�س  رئي�س  ال�رصاج,  فائز 
الليبية,  الوفاق  حلكومة  الرئا�شي 
الليبي«,  الوطني  »اجلي�س  وقائد 

امل�شري خليفة حفرت.
كما ت�شارك يف املوؤمتر اأربع منظمات 
املتحدة,  الأمم  يف  ممثلة  دولية 
والحتاد  الأوروبي,  والحتاد 

الإفريقي, واجلامعة العربية.

الوليات املتحدة 
نرف�س »تاأجيج العنف من 

اخلارج«

مايك  الأمريكي  اخلارجية  وزير  اأكد 
بومبيو, �رصورة تقرير الليبيني م�شري 
بالدهم باأنف�شهم بعيدا عن التدخالت 
من  ال�شتفادة  اإىل  داعيا  اخلارجية, 
فر�شة موؤمتر برلني حول ليبيا, وقال 
اأم�س  ن�رصها  تغريدة  يف  بومبيو, 
الأحد تزامنا مع م�شاركته يف اأعمال 
ليقرر  الوقت  »حان  برلني:  موؤمتر 
الذي  م�شتقبلهم  باأنف�شهم  الليبيون 
يجب اأن يكون خاليا من عنف توؤججه 

الأطراف اخلارجية«.
على  القوى  كل  »نحث  واأ�شاف: 
عرب  الفر�شة  هذه  من  ال�شتفادة 
برعاية  اجلارية  الو�شاطة  عملية 
مع  للتعامل  املتحدة  الأمم 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  الق�شايا 
الأحد  برلني  والأمنية«,وت�شت�شيف 

موؤمترا دوليا حول �شبل ت�شوية الأزمة 
ووزراء  زعماء  مب�شاركة  ليبيا  يف 
 5 وروؤ�شاء وممثلي  بلدا,   11 خارجية 

منظمات.

م�صودة بيان موؤمتر برلني 
حث على عدم ا�صتهداف 

املن�صاآت النفطية

م�شودة  عن  »رويرتز«  وكالة  نقلت 
ال�شالم حول  اخلتامي ملوؤمتر  البيان 
اأم�س  برلني  يف  عقد  الذي  ليبيا, 
الأطراف  كافة  �شيدعو  اإنه  الأحد, 
ا�شتهداف  عن  المتناع  اإىل  الليبية 
املن�شاآت النفطية  وح�شب »رويرتز«, 
باأن  اأي�شا  تعرتف  امل�شودة  فاإن 
تتخذ  التي  الوطنية,  النفط  �رصكة 
الكيان  هي  لها,  مقرا  طرابل�س  من 
ببيع  له  امل�رصح  الوحيد  ال�رصعي 

النفط الليبي.
اأغلقت  اأن  بعد  الدعوة  هذه  وتاأتي 
قوات »اجلي�س الوطني الليبي« خليفة 
يف  النفطية  املوانئ  جميع  حفرت, 
منع  بدعوى  وذلك  البالد,  �رصق 
من  طرابل�س  يف  الوفاق  حكومة 
لتمويل  النفط  عائدات  ا�شتخدام 

املقاتلني الأجانب.
النواب  جمل�س  اأع�شاء  اأحد  وطالب 
العادل  التوزيع  ق�شية  باإدراج  الليبي 
اأعمال  جدول  على  النفط  لعوائد 

موؤمتر برلني.

النائب الربملاين عن حركة حم�س اأحمد �صادوق »للو�صط«:

م�ضتعدين للحوار و�ضنقدم مقرتحاتنا حول التعديل الد�ضتوري
.       اإ�صالح النظام النتخابي اأكرث من �صرورة

.       ال�صلطة مطالبة باتخاذ خطوات جادة لك�صب ثقة املواطنني
حركة  عن  الربملاين  النائب  اأكد 
احلركة  باأن  �شادوق  اأحمد  حم�س 
اإليه  دعا  الذي  للحوار  م�شتعدة 
باأن  م�شريا  اجلمهورية,  رئي�س 
روؤية  لديها  ال�شلم  جمتمع  حركة 
بامل�شتقبل  تتعلق  ومقرتحات 
التي  الأزمة  من  اخلروج  وكيفية 

تعي�شها اجلزائر.
ت�رصيح  يف  �شادوق  اأحمد  عرب 
اإ�شتعداد  »الو�شط«  به  خ�س 
امل�شاورات  يف  للم�شاركة  احلركة 
اجلمهورية  رئي�س  با�رصها  التي 
الد�شتوري,  التعديل  بخ�شو�س 
حيث  مقرتحاتنا  �شنقدم    « قائال 

اأن التعديل الد�شتوري القادم يجب 
اأن يحدث التوازن بني املوؤ�ش�شات 
من خالل تكري�س النظام الربملاين 
ل�شمان  ال�شعبية  الإرادة  لتج�شيد 
انتخابات نزيهة و �شفافة, و تقلي�س 
اجلمهورية  رئي�س  �شالحيات 
و  ال�شابق,  النظام  عن  املوروثة 
الق�شاء  ا�شتقاللية  تكري�س  كذا 
اجلهاز  تدخل  و  هيمنة  اإبعاد  و 
اإ�شالح  اأن  ,كما  فيها  التنفيذي 
من  اأكرث  �شار  النتخابي  النظام 
�رصورة ذلك اأن النظام احلايل فيه 
الناخبة  بالكتلة  تتعلق  كلية  ثغرات 
كذلك  و  اجلميع  يجهلها  التي 

و  املتابعة  خلية  و  الرقابة  م�شاألة 
اإ�شالح قانوين  اإىل  اإ�شافة  غريها, 
ينبغي  التي  اجلمعيات  و  الأحزاب 
ت�شلط  تقلي�س  اجتاه  يف  تعدل  اأن 
من  لكل  الفر�شة  اإتاحة  و  الإدارة 
ذلك  من  ومتكينه  الن�شاط  يريد 
و  التمييز  و  الإق�شاء  عن  بعيدا 

الولء .«
الو�شع  على  �شادوق  اأحمد  وعلق 
باأن  م�شريا  اجلزائر,  ال�شيا�شي يف 
كثرية  حتديات  تعرت�شها  ال�شلطة 
تنجح  اأن  اأرادت  اإن  ملزمة  ووهي 
لك�شب  جادة  خطوات  باتخاذ   -
ثقة املواطنني مبختلف توجهاتهم 

اإىل  الو�شول  بهدف  ومواقفهم 
ال�شتقرار و التوافق, خ�شو�شا اأن 
اجلانب القت�شادي �شاغط جدا و 
قد يتحول اإىل املطلبية اإذا طالت 
فرتة الرتدد كثريا اإ�شافة اإىل التوتر 
يف  خا�شة  احلدود  على  الإقليمي 

ليبيا ال�شقيقة على حد قوله.
مواقف  باأن  �شادوق  اأحمد  واأكد 
كل  مع  اإيجابية  �شتكون  احلركة 
الوطن,  ل�شالح  قرار  اأو  خطوة 
ومعار�شة ب�شدة حينما تكون هناك 
تريد  وال�شتبداد  الف�شاد  بوادر 

العودة باأي �شكل من الأ�شكال.
اإميان لوا�س

وزير املجاهدين يك�صف يف ذكرى ا�صت�صهاد 
ديدو�س مراد

حت�ضري القوانني اخلا�ضة باملجاهدين 
وال�ضهداء وذوي احلقوق

وذوي  املجاهدين  وزير  ك�شف 
تن�شيب  عن  زيتوين  الطيب  احلقوق 
الوزارة  م�شتوى  على  عمل  ور�شة 
من اجل ال�رصوع يف حت�شري م�رصوع 
اخلا�شة  الت�رصيعية  الن�شو�س 
الثورة  و�شهداء  املجاهد  بقانوين 
مب�شاركة  احلقوق  وذوي  التحريرية 
جميع اجلهات املعنية بهذا امللف .

ت�رصيح �شحفي  الوزير يف  واأو�شح   
نظمت  تاريخية  ندوة  هام�س  على 
 65 ال  الذكرى  اإحياء  مبنا�شبة 
ديدو�س  الرمز  البطل  ل�شت�شهاد 
ور�شة  ت�شكيل  موؤخرا  مت  انه  مراد 
عمل على م�شتوى وزارة املجاهدين 
الت�رصيعية  الن�شو�س  لتح�شري 
و�شيتم  وال�شهيد  باملجاهد  اخلا�شة 
املعنية  اجلهات  كل  ا�شتدعاء 
هذا  ن�شخة  حت�شري  يف  للم�شاركة 
هذا  يف  م�شيفا   القانوين  امل�رصوع 
�شيتم«عر�س  ذلك  بعد  باأنه  ال�شياق 
اخلا�س  القانوين  امل�رصوع  هذا 
جمل�شي  على  وال�شهيد  باملجاهد 
ملناق�شته  واحلكومة  الوزراء 
على  لتقدميه  فيه  والف�شل  واإثرائه 

واإثرائه  ملناق�شته  بغرفتيه  الربملان 
وامل�شادقة عليه , وبخ�شو�س اأهمية 
البطل  ا�شت�شهاد  بذكرى  الحتفال 
عبد  »�شي  املدعو  مراد  ديدو�س 
القادر  اأكد الوزير اأن هذه املنا�شبات 
ال�شهداء  مكانة  بان  توؤكد  التاريخية 
�شلم  يف  يف  حمفوظة  واملجاهدين 
القيم ويف وجدان ال�شعب اجلزائري 
وعنوان  وال�شيادة  للحرية  كرموز 
الدولة  ت�شمن  والكربياء  لل�شموخ 
احرتامهم وكرامتهم وتبجليهم نظري 
�شبيل  يف  ت�شحيات  من  قدموه  ما 
وقال  ال�شتعمار  من  الوطن  حترير 
قي هذا الإطار بان ال�شهيد ديدو�س 
مراد يظل رجال عظيما خلد ا�شمه 
يف التاريخ باأحرف من نور ت�شحياته 
اجل�شام ومواقفه ال�شاخمة وم�شريته 
والأجماد  بالبطولت  الطافحة 
والوفاء  ال�شادق  بالميان  املتميزة 
فهومن  الوطنية  للق�شية  اخلال�س 
بدمائهم  اخلالدين  التاريخ  عظماء 
اجلزائر  ار�س  �شقت  التي  الطاهرة 
من اجل ا�شرتجاع احلرية والكرامة 

وال�شيادة الوطنية

مبا�صرة اإلغاء �صفقات مع ديوان اخلدمات 
اجلامعية

البنوك تبا�ضر حجز حافالت طحكوت 
من  بنك  مقربة  م�شادر  ك�شفت 
حجز  اإجراءات  اأن  اجلزائر 
حافالت  طحكوت  �شتم�س  كربى 
الكربى  للديون  نظرا  الدين  حمي 
�رصكات  �شد  التي  �شجلت 
لطحكوت  التي  النقل  التابعة 
بعد  تعي�س  اأياما  �شوداء  خ�شو�شا 
كانت  �شفقاتها  التي  لأهم  فقدانها 
اأنها  تبني  والتي  م�شاريفها  تغطي 
اأقيمت بطريقة غري �رصعية ن منها 
ال�شفقة التي كانت مربمة مع �رصكة 
اىل  الطلبة  بالعا�شمة  لنقل  اإيتوزا 

معاهد جامعات اجلزائر ال57 .
من جانب اآخر اأ�شار م�شادر مقربة اأن 
الديوان الوطني للخدمات اجلامعية 
قد قرر اإنهاء عقود النقل مع �رصكة 
الوقوف  خلفية  على  طحكوت 
تخ�س  مدة  كربى  جتاوزات  على 
احلافالت  عدد  وحقيقة  ال�شفقة 
جامعات  لدى  خا�شة  بها  املتعامل 

تلم�شان , تيارت و�شطيف حيث تبني 
فعال  العاملة  عدد  احلافالت  اأن 
لتعادل عدد احلافالت املوجودة يف 
العقد من جهة كما اأن مدة ال�شفقة 
التي من املفرو�س  ل تتجاوز ال24 
�شهرا  اأ�شبحت تتجاوز ال05 �شنوات 

وهو ما يخالف قانون ال�شفقات .
هذا ومن �شان توقيف هذه ال�شفقات 
اأحالة  مابقي من حافالت طحكوت 
واأن اأغلب  البطالة  خا�شة  على 
مراآب  يف  احلافالت  موجودة 
للعوامل  عر�شة  اجلزائر  ومواقف 
الطبيعية والتخريب , هذا يف الوقت 
الذي تدين  البنوك املجمع طحكوت 
مباليري الدينارات  ما يهدد بحجزها 
املزاد  يف  وبيعها  البنوك  لفائدة 
يف  طحكوت  ويوجد  هذا  ن  العلني 
ف�شاد  ق�شية  يف  احلرا�س  �شجن 
ونهب املال العام بوا�شطة 40 �رصكة 

خا�شة.

باية ع 

باية ع  

حممد بن ترار
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باية ع 

اجلمهورية  رئي�س  وبح�سب 
الأهداف  هذه  بلوغ  ي�ستدعي 
للرهانات  واإدراك  اجلميع  تعبئة 
رفعها  يتعني  التي  والتحديات 
الرتكيز  يتوجب  فاإنه  وعليه  �سويا 
اأثناء تاأدية مهامكم على ال�رضورة 
األح  كما  لتج�سيدها  امللحة 
املهام  ممار�سة  تقييم  اأن  على 
على  من  �سيكون  وال�سالحيات 
وامل�ساءلة  امل�سوؤولية  اأ�سا�س 
املالزمتني لها مع الرتكيز اأ�سا�سا 
الفعلي  التكفل  م�ستوى  على 
باحتياجات وان�سغالت املواطنني 
القت�ساديني  واملتعاملني  عموما 
مربزا  خ�سو�سا  والجتماعيني 
وموؤ�س�ساتها  الدولة  م�سداقية  اأن 
وهو  باللتزامات  الوفاء  تتم 
ل�ستعادة  الأ�سا�سي  ال�رضط 
واملواطنني  الدولة  بني  الثقة 
باإحداث  كما  اأمر  الرئي�س 
القطيعة مع املمار�سات ال�سابقة, 
حتقيق  ينتظرون  املواطنني  لأن 
بها,  وعدهم  التي  اللتزامات, 

حتى ي�سعروا بالتغيري.
ال�سناعة  ملف  اإىل  تطرقه  ولدى 
اأن  يجب  اأنه  الرئي�س  اأبرز 
 3 ال�سناعة  برنامج  يت�سمن 
م�ستعجلة,  اإجراءات  الأوىل 
للملفات  ملمو�سة  اإجابات  حتمل 
ال�ساخنة املطروحة على ال�ساحة 
ا�سترياد  ق�سية  خا�سة  الوطنية, 
اأطقم جاهزة  �سكل  ال�سيارات يف 
هذه  ت�سفية  على  واألح  للرتكيب 
جديدة,  قواعد  وو�سع  الو�سعية 
احلجار  م�سنع  ق�سية  وكذلك 
املدى  وال�سلب  وعلى  للحديد 
الرئي�س  اأكد  والطويل,  املتو�سط 
نحو  اجلهود  توجيه  ينبغي  اأنه 
تتكون  حقيقية  �سناعة  خلق 
خفيفة  �سناعات  من  اأ�سا�سا 
للرثوة  مدرة  ومتو�سطة,  و�سغرية 
ال�سناعات  مع  القطيعة  وحتدث 
التي تكر�س التبعية, م�سددا على 
لال�سترياد  املفرط  اللجوء  اأن 
وقتل  اجلزائريني  عقول  جمد 
وقدراتهم  املبادرة  روح  فيهم 
األح  كما  والبتكار  اخللق  على 
�رضورة  على  الرئي�س  ال�سيد 
و�سع حد للنفوذ املتزايد للوبيات 
وجماعات امل�سالح يف ال�سيا�سات 
العمومية. كما �سدد الرئي�س على 
قانونية  منظومة  �سياغة  �رضورة 
تقل  ل  طويلة  ملدة  �ساحلة 
الروؤية  ت�سمن  �سنوات   10 عن 
بهدف  للم�ستثمرين,  الوا�سحة 
املنظومة  يف  ال�ستقرار  خلق 
الأعمال  رجال  لتحفيز  القانونية 

على ال�ستثمار.
الواردات املتعلقة  اأما بخ�سو�س 
فقد  واخلدمات,  بالتجهيزات 
وجوب  على  األح  الرئي�س 
حتى  �سارمة  ملراقبة  اإخ�ساعها 
كتلك  ماأ�ساوية  و�سعيات  جتنبنا 
التدفئة  اأجهزة  مع  حتدث  التي 
الرئي�س  وطالب  والت�سخني 
حتدث  ذلك,   يف  معمق  بتحقيق 
وتطوير  الهتمام  �رضورة  على 
ال�سناعات التحويلية, مثل �سناعة 
الغذائية  وال�سناعات  احللفاء 
ت�سجيع  �رضورة  على  م�سددا 
ال�ستثمارات اخلا�سة وتخ�سي�س 
يف  لال�ستثمار  الدولة  اأموال 

القطاعات الإ�سرتاتيجية, وينبغي 
اأن يتم تدعيم ال�ستثمار اخلا�س 
حتفيزات  منح  اإمكانية  مع  فورا 
املواد  ي�ستخدم  ملن  هامة 
وبخ�سو�س  املحلية  الأولية 
من  طلب  العقار  ال�سناعي, 
وتقدمي  الو�سعية  تقييم  احلكومة 
ظل  يف  خا�سة  القرتاحات, 
من  للعقار,  الع�سوائي  ال�ستعمال 
لهذه  العقالين  ال�ستخدام  اأجل 
اإمكانية  مع  ال�سناعية  املناطق 
ال�سناعي  العقار  ا�سرتجاع 
من  امل�ستعمل  وغري  املمنوح 
وت�سجيع  امل�ستفيدين,  طرف 
تهيئة  اأجل  من  التعاونيات  خلق 
اإن�ساء مناطق �سناعية جديدة  اأو 
دفرت  ظل  يف  جديدة,  بروؤية 

�رضوط وا�سح ودقيق.
ال�سناعة  وزير  الرئي�س  اأمر  كما 
تنظيم  يف  بال�رضوع  واملناجم 
ال�سيا�سة  حول  وطنية  جل�سات 
ت�سارك  اجلديدة,  ال�سناعية 
اجلزائرية  اجلالية  كفاءات  فيها 
الفاعلني  وخمتلف  اخلارج  يف 
مب�ساهمة  القت�ساديني, 
اأجل  من  الدولية  املوؤ�س�سات 
وطنية  �سناعية  �سيا�سة  �سبط 
اجلزائر  لتطلعات  ت�ستجيب 

اجلديدة .

ت�شديد العقوبات على 
م�شخمي الفواتري

الت�سدير  جمال  ويف 
على  الرئي�س  وال�سترياد  األح 
�رضورة مكافحة وجترمي وت�سديد 
امل�ستوردين  على  العقوبات 
امل�سخمني للفواتري, التي حتدث 
نزيفا حادا يف املال العام بالعملة 
قطاع  اإىل  تطرقه  ولدى  ال�سعبة 
الفالحة اأبرز  الرئي�س اأن الفالحة 
ت�سكالن  ال�سناعة  جانب  اإىل 
لالقت�ساد  اأ�سا�سيتني  ركيزتني 
من  لبد  اأنه  واأو�سح  الوطني. 
املمار�سات  مع  القطيعة  اإحداث 
مناذج  نحو  والتوجه  القدمية 
تتكيف  القطاع  لت�سيري  جديدة, 
كما  وخ�سو�سيات  احتياجات  مع 
, تطرق اإىل الفالحة ال�سحراوية, 
على  وحث  اجلبلية,  والزراعة 
ت�سجيع بع�س القطاعات املولدة 
املثمرة  الأ�سجار  مثل  للرثوة 
الت�سديد  مع  الع�سل,  واإنتاج 
الأ�سعار  تخفي�س  �رضورة  على 
متناول  يف  املنتجات  تكون  حتى 
معهد  بتاأ�سي�س  ووجه  املواطن, 
مقره  يكون  ال�سحراوية  للفالحة 
ل�سمان  اجلزائري  اجلنوب  يف 
من  النوع  لهذا  والتاأطري  التكوين 
الزراعة. كما �سدد ال�سيد الرئي�س 
على �رضورة تخلي�س الفالحة من 
فيما  اأما  البريوقراطية  القيود 

طالب  اللحوم,  يخ�س  ا�سترياد 
املحلي  الإنتاج  ت�سجيع  ب�رضورة 
التقلي�س  و�رضورة  للما�سية 
بتقييم  اأمر  كما  ال�سترياد,  من 
كل  يف  الفالحي  العقار  و�سعية 
ت�سوية  يف  والإ�رضاع  الوليات, 
لالأرا�سي  القانونية  الو�سعية 
قطاع  يف  وحدد  اأولويتني 
الفالحة, هما حل اإ�سكالية نق�س 
ل  اآجل  يف  نهائية  ب�سفة  احلليب 
يتعدى 6 اأ�سهر, من خالل انتهاج 
كما  وال�رضاكة,  الع�رضنة  �سيا�سة 
�سيا�سة  و�سع  �رضورة  عل  �سدد 
الغذائية  املواد  لتخزين  وطنية 
حلل م�سكل الت�سويق بهدف �سمان 

حماية منتوجات الفالحني .
وبعد ا�ستماعه لعر�س قدمه وزير 
حول  واملدينة  والعمران  ال�سكن 
خمطط عمل القطاع  �سدد رئي�س 
اجلمهورية على �رضورة ا�ستكمال 
الربامج اجلارية يف اأقرب الآجال, 
برنامج  اأي  اجناز  اأن  اإىل  م�سريا 
�سكني جديد يجب اأن ياأخذ بعني 
علما  التمويل,  �سعوبات  العتبار 
على  يكون  اأن  يجب  ل  ذلك  اأن 
املتعلق  واجلانب  اجلودة  ح�ساب 
والتهيئة  املعمارية  بالهند�سة 
حق  على  �سدد  كما  العمرانية   
على  احل�سول  يف  املواطنني 
�رضورة  على  واألح  لئق,  م�سكن 
اله�سة,  ال�سكنات  على  الق�ساء 
الق�سديرية  البيوت  ومكافحة 
جتددها,  ملنع  تدابري  واتخاذ 
وت�سليط عقوبات على املخالفني, 
ووزير  الداخلية  وزير  من  وطلب 
ال�سكن اإن�ساء اآلية خا�سة ملراقبة 
دون  واحليلولة  املو�سوع  هذا 
و�سدد  التواطوؤ  مظاهر  ا�ستمرار 
على �رضورة حتقيق كل التزاماته 
على  ال�سكن  وحث  جمال  يف 
بخ�سو�س  �سامل  تفكري  اإطالق 
بهدف  ال�سواحي  مدن  اإن�ساء 
املدن  نحو  ال�سكان  نزوح  وقف 

الكربى لفك اخلناق عليها .
خمابر يف كافة املناطق 

احلدودية ومناطق حرة مع 
اإفريقيا

التجارة  تطوير  اآفاق  وبخ�سو�س 
العمل  خمطط  اأقر  اخلارجية, 
والرتتيبات  الإجراءات  من  �سل�سة 
 2024-2020 اخلما�سية  للفرتة 
بتقييم  اأ�سا�سا  الأمر  ويتعلق 
الدولية  التجارية  التفاقات 
الثنائية  التجارية  والعالقات 
جانب  اإىل  الأطراف  ومتعددة 
املنتج  وحماية  الواردات  عقلنة 
الوطني وت�سجيع ال�سادرات خارج 
حل  اىل  دعا  كما  املحروقات 
م�ساكل التجارة  باإ�رضاك املجتمع 
املدين مع �رضورة اإحداث تغيري يف 

واملمار�سات  والذهنيات  ال�سلوك 
خا�سة  مكيفة  قرارات  واتخاذ 
اجلوارية  بالأ�سواق  يتعلق  فيما 
دليل  و�سع  �رضورة  على  وحث 
بهدف  الوطني  لالإنتاج  اإح�سائي 
ا�سترياد  به  ومنع  التعريف 
حلماية  حمليا,  املنتجة  املواد 
فاتورة  وتقلي�س  الوطني  الإنتاج 
باإن�ساء خمابر  اأمر  كما  ال�سترياد 
للبالد  احلدودية  املنافذ  كل  يف 
لتعزيز  واملطارات,  املوانئ  ويف 
الواردات  على  الرقابة  اآليات 
العاملية  باملقايي�س  الغذائية 
املواد  من  للمواطنني  حماية 
�سياق ذي �سلة,  املغ�سو�سة   ويف 
مناطق  لإن�ساء  تعليمات  اأعطى 
حرة مع الدول الإفريقية املجاورة 
التهريب  ظاهرة  على  للق�ساء 
و�سدد على �رضورة تقلي�س فاتورة 
التفاقات  ا�سترياد  وبخ�سو�س 
التي  تلك  اأو  املربمة  التجارية 
كلف  التفاو�س,  مرحلة  يف  هي 
احلكومة بتقييم دقيق ومو�سوعي 
الوطني,  القت�ساد  على  لآثارها 
اآليات  تعزيز  �رضورة  على  موؤكدا 
ل�سيا�سة  بالن�سبة  قطاعي  ت�ساور 
ال�سترياد  لأن  اخلارجية  التجارة 
يكون  اأن  الرئي�س  يجب  ح�سب 
لالقت�ساد  بديال  ولي�س  مكمال 

الوطني.
اأعطى  رئي�س  ال�سحة  قطاع  ويف 
لإحداث  تعليمات  اجلمهورية 
ال�سابقة  املمار�سات  مع  القطيعة 
واعتماد  ال�سحة,  قطاع  يف 
حول  يتمحور  ا�ستعجايل  خمطط 
يف  باملر�سى  التكفل  اأولويتني 
بالن�ساء  والتكفل  ال�ستعجالت 
احلوامل معتربا اأن  ال�ستعجالت 
واأق�سام التوليد هما نقطة ال�سعف 
ال�سحية,  للمنظومة  الرئي�سة 
تنظيم  اإعادة  ي�ستدعي  الأمر  واأن 
عملية  اإجراءات  وو�سع  القطاع 
متخ�س�سني  اأطباء  بتكوين  خا�سة 
الطبي  وال�سبه  ال�ستعجالت,  يف 
اأطباء  بني  املناف�سة  وت�سجيع 
التحفيزات  مبنح  ال�ستعجالت 
�رضورة  على  م�سددا  املنا�سبة 
مع  بالت�ساور  الوقاية  ت�سجيع 
املدين  املجتمع  جمعيات 
�سدد  على  ال�سياق,  ذات  ويف     ,
امراأة  اأي  ا�ستقبال  رف�س  عدم 
م�سلحة  اأي  قبل  حامل  من 
األح على �رضورة  طبية كانت  كما 
املجاين  املبكر  الت�سخي�س 
لبع�س الأمرا�س املرتبطة بال�سن 
واملزمنة وال�رضطان, م�سددا على 
اأهمية التفكري اجلدي حلل م�سكل 
حتفيزات  ومنح  املدنية,  اخلدمة 
اإعطاء  يف  التفكري  مع  لزمة 
الأولوية لتكوين اأطباء من اجلنوب 
مل�سكلة  نهائي  حل  اإيجاد  بهدف 
يف  املتخ�س�سني  الأطباء  نق�س 
يف  بالتعجيل  كما  اأمر  اجلنوب 
يت�سع  بالعا�سمة  م�ست�سفى  اإجناز 
اأن  �ساأنه  من  والذي  �رضير  لـ700 
املن�ساآت  على  ال�سغط  يخفف 
ال�سحية القائمة,  وتطرق لظاهرة 
يف  ال�سحة  ممار�سي  �سد  العنف 
اتخاذ  على  وحث  امل�ست�سفيات, 
مع  التعاقد  فيها  مبا  اإجراءات 
حماية  ل�سمان  خا�سة  �رضكات 
املن�ساآت ال�سحية وامل�ستخدمني.

الرئي�س يف ثاين اجتماع ملجل�س الوزراء 

و�سع حد لنفوذ اللوبيات يف ال�ساأن العام 
.         ت�شديد العقوبات على م�شخمي الفواتري

اأكد رئي�س اجلمهورية عبد املجيد تبون اأم�س اأن اجلزائر تعي�س اليوم بداية م�شار تاأ�شي�س 
الدولة وموؤ�ش�شاتها م�شددا على �شرورة التكفل الفعلي باحتياجات املواطن واملتعاملني 

القت�شاديني وال�شتجابة لن�شغالتهم  داعيا ب�شريح العبارة اإىل �شرورة و�شع حد للنفوذ 
املتزايد للوبيات وجماعات امل�شالح يف ال�شيا�شات العمومية و �شياغة منظومة قانونية �شاحلة 

ملدة طويلة ل تقل عن 10 �شنوات .

الأوىل  ال�ساعات  يف  اهتز    
جنوب  اأم�س  يوم  �سباح  من 
وقع جمزرة  على  الكبري  البالد 
مرورية خلفت م�رضع 14 قتيل 
و 40 جريح وذلك اثر ا�سطدام 
الوطني رقم  بالطريق  حافلتني 

.03
م�رضعهم  �سخ�سا   14 لقي 
جلروح  اآخرين   40 وتعر�س 
اثر  وذلك  اخلطورة  متفاوتة 
بالطريق  حافلتني  ا�سطدام 
وبال�سبط   03 رقم  الوطني 
الوادي  بولية  �سطيل  ببلدية 
باحلادث  ابالغها  وفور   ,
احلماية  م�سالح  ل�سارعت 
وقامت  املكان  لعني  املدينة 
و  ال�سحايا  جثث  باجالء 
لتلقي  للم�ست�سفيات  امل�سابني 
قبل   , الالزمة  ال�سعافات 
�رضايا  مل�سالح  املجال  ف�سح 
امن الطرقات بالدرك الوطني 
لفتح حتقيق اأمن معمق لك�سف 
كانت  وان  احلادث  مالب�سات 
املتوفرة  الأولوية  املعلومات 
بال�رضعة  �سلته  ت�ستبعد  مل 
اخلطري  والتجاوز  املفرطة 
وعدم التقييد بقوانني املرور .

من جهة ثانية فقد اأمر الوزير 
الأول عبد العزيز جراد كل من 
واجلماعات  الداخلية  وزيري 
القليم  وتهيئة  املحلية 

واإ�سالح  وال�سكان  وال�سحة 
بلجود  كمال  امل�ست�سفيات 
بوزيد  بن  الرحمان  عبد  و 
بالتنقل ملكان احلادث لتخاذ 
الجراءات الالزمة بخ�سو�س 

احلادث املاأ�ساوي .

تبون يقدم تعازيه 
لعائالت ال�شحايا 

عبد  اجلمهورية,  رئي�س  قدم   
املجيد تبون, تعازيه لعائالت 
�سحايا احلادث املروري الذي 
بني  الأحد  اأم�س  �سباح  وقع 
وليتي ب�سكرة والوادي, وكلف 
كافة  باتخاذ  الأول  الوزير 
للتكفل  ال�رضورية  الإجراءات 
عائالت  وم�ساعدة  باجلرحى 
ال�سحايا, ح�سبما اأفاد به بيان 

مل�سالح الوزير الأول.
وجاء يف البيان انه اثر احلادث 

وقع  الذي  اخلطري  املروي 
�سباح اليوم بني وليتي ب�سكرة 
ا�سطدام  جراء  والوادي 
العديد  بذلك  خملفا  حافلتني 
من  واجلرحى  الوفيات  من 
رئي�س  قدم  امل�سافرين,  بني 
اجلمهورية تعازيه اإىل عائالت 
ال�سفاء  متمنيا  ال�سحايا 
العاجل للجرحى وكلف رئي�س 
نف�س  ي�سيف  اجلمهورية, 
امل�سدر, الوزير الأول باتخاذ 
ال�رضورية  الإجراءات  كافة 
وم�ساعدة  باجلرحى  للتكفل 
جهته  ومن  ال�سحايا  عائالت 
اأوفد الوزير الأول كل من وزير 
اإىل  ال�سحة  ووزير  الداخلية 
مكان احلادث لتخاذ التدابري 
احلادث  هذا  اأمام  الالزمة 

املاأ�ساوي
جناة.ح/وكالت

الطريق الوطني 03

جمزرة مرورية تخلف 14 قتيال و40 جريح

املرور  حوادث  حت�سد 
�سنويا حياة اأكرث من 3 األف 
مواطن وترهق عاتق اخلزينة 
العمومية باأكرث من 100 مليار 
الإجراءات  ورغم  دينار, 
والتوعية  القانونية والردعية 
على  احلكومة  اأقرتها  التي 
اإل  الفارطة  ال�سنوات  مدار 
غري  تزال  ل  الطرقات  اأن 
اإىل  يدعو  الذي  الأمر  اأمنة 
عن  اجلدي  عن  البحث 
اأيام  اخللل. ل يخلو يوم من 
ال�سنة دون اأن ت�سجل م�سالح 
احلماية املدنية ومعها باقي 
ت�سجيل  من  الأمن  م�سالح 
ع�رضات حوادث املرور على 
خ�سائر  ت�سجل  التي  الأقل  
يف الأرواح الب�رضية وخ�سائر 
الوليات  كافة  يف  مادية 
اتخاذ  من  بالرغم  وذلك 
الإجراءات  من  لعدد  الدولة 
مندوبية  اإن�ساء  اأهمها  ولعل 
املرورية  لل�سالمة  وطنية 

نظام  وتطبيق   2019 يف 
بالتنقيط  ال�سياقة  رخ�سة 
يف  املرور  قانون  وتعديل 
2015 اإل اأن الظاهرة لتزال 
اآخرها  وكان  املوت  ت�سنع 
على  اجلزائر  ا�ستيقاظ 
 43 من  واأكرث  قتيل   12 خرب 
جريحا يف حادث مروري  يف 
بني  الرابط  الوطني  الطريق 

وليتي الوادي وب�سكرة .
اإرهاب  ظاهرة  ا�ستمرار 
اإقرار  رغم  الطرقات 
لبع�س  العمومية  ال�سلطات 
يرجع  والتدابري  القرارات 
اإىل غفلتها اإىل بع�س التدابري 
الفورية  كال�سيانة  الأخرى 
خا�سة  للطرقات  والدائمة 
غرب  �رضق  ال�سيار  الطريق 
ل�سيما وان بع�س �سققه على 
م�ستوى الطريق الذي يربط 
يف  ب�رضقها  البالد  عا�سمة 
املوت  وي�سنع  كارثية  حالة 
زد  الأحيان  من  الكثري  يف 

خمططات  غياب  ذلك  على 
مرورية وا�سحة املعامل رغم 
اأن الدولة على م�ستوى ولية 
با�رضت  قد  كانت  العا�سمة 
لت�سيري  متطور  خمطط 
بالعا�سمة  املرور  حركة 
بالتن�سيق مع ا�سبانيا قبل اأن 
يتم اإلغاوؤه اأو تاأجيله لأ�سباب 
اأن  ذلك  على  زد  جمهولة 
ال�سياقة  فنون  تلقني  اأمناط 
توؤدي  ول  تقليدية  لتزال 
اأن  بدليل  املن�سود  الغر�س 
واملتخرج  اجلديد  ال�سائق 
تعليم  مدار�س  من  حديثا 
على  قادر  غري  ال�سياقة 
من  لوحده  املركبة  قيادة 
 35 من  اأكرث  وت�سبب  جهة 
اجلدد  ال�سواق  من  باملائة 
دون  هذا  املرور  حديث  يف 
تعليم  ظروف  عن  احلديث 
اأو  باملدر�سة  �سواء  ال�سياقة 

يف امل�سار املحدد .
عطار ب

اإرهاب الطرقات باجلزائر يتوا�شل واخللل م�شرتك

3 اآالف قتيل �سنويا وخ�سائر ب100 مليار دينار

طالب باعتماد خمطط ا�شتعجايل

اهتمام خا�ص بو�سعية  القطاع ال�سحي
اجلمهورية  رئي�س  �سدد 
قطاع  يف  تبون  املجيد  عبد 
اعتماد  �رضورة  على  ال�سحة, 
يتمحور  ا�ستعجايل,  خمطط 
التكفل  هما:  اأولويتني  حول 
ال�ستعجالت  يف  باملر�سى 
احلوامل,  بالن�ساء  والتكفل 
ال�سعف  نقطتا  باعتبارهما 
املنظومة  يف  الرئي�سيني 
ي�ستدعي  ما  ال�سحية, 
القطاع  تنظيم  اإعادة  ح�سبه 
عملية,  اإجراءات  وو�سع 
املرجوة  القطيعة  حتدث 
ال�سابقة  املمار�سات  مع 
املواطنني  لأن  القطاع,  يف 
اللتزامات,  حتقيق  ينتظرون 
الرئي�س.  بها  وعدهم  التي 

تبون  �سدد  ال�سياق,  ذات  يف 
اأي  ا�ستقبال  رف�س  عدم  على 
امراأة حامل وهي يف اللحظات 
الأخرية قبل الو�سع من قبل اأي 
اأمر  كما  كانت  طبية  م�سلحة 
بالتعجيل  اجلمهورية  رئي�س 
يف اجناز م�ست�سفى بالعا�سمة 
لتخفيف  �رضير  لـ700  يت�سع 
املن�ساآت  على  ال�سغط 
بالإ�سافة  القائمة,  ال�سحية 
يف  الإ�رضاع  �رضورة  اإىل 
حت�سني  بهدف  القطاع  رقمنة 

اخلدمات.

تكوين اأطباء متخ�ش�شني 
ومنحهم التحفيزات 

الالزمة

وزير  تبون  طالب  كما 
واإ�سالح  وال�سكان  ال�سحة 
اأطباء  بتكوين  امل�ست�سفيات 
متخ�س�سني يف ال�ستعجالت, 
اإىل  بالإ�سافة  طبي,  وال�سبه 
اأطباء  بني  املناف�سة  ت�سجيع 
ال�ستعجالت مبنح التحفيزات 
اآليات  و�سع  مع  الالزمة, 
لتفادي  املر�سى  ملعايدة 
ال�ستعجالت  مل�سالح  تنقلهم 
الرئي�س   وحث  �رضورة,  بدون 
الوقاية  ت�سجيع  باملقابل على 
اجلمعيات,  مع  بالت�ساور 
على  ال�سغط  تخفيف  بهدف 
م�سالح ال�ستعجالت واللجوء 
للعيادات املتعددة اخلدمات .
مرمي خمي�شة
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ف.ن�سرين

العام  املدير  اأو�ضح   
لل�رضائب خالل ا�ضت�ضافته 
اأم�س  املجاهد  مبنتدى 
خارج  ال�رضائب  قيمة  اأن 
مثلت  املحروقات  اإطار 
دينار  مليار   2800 وحدها 
جزائري، بارتفاع بن�ضبة 04 
بالنتائج  مقارنة  املائة  يف 
بلغت  حني  يف  ال�ضابقة، 
واجلبايات  ال�رضائب  قيمة 
املح�ضلة  غري  املرتاكمة 
ال�رضائب  م�ضالح  لدى 
جزائري  دينار  مليار   4500
 ،2018 العام  نهاية  عند 
غالف  حت�ضيل  متوقعة 
جزائري  دينار  مليار  بـ120 
وذلك  اجلاري،  العام  خالل 
جملة  ت�ضطري  مت  بعدما 
والتدابري  الآليات  من 
وتفعيل  ت�رضيع  يف  الكفيلة 
على  التح�ضيل  عمليات 
ال�رضيبية  املراكز  م�ضتوى 
التابعة  اجلوارية  والوكالت 

لها.
الآليات  يخ�س  وفيما 
والتدابري الكفيلة با�ضرتجاع 
غري  ال�رضيبية  الأموال 
املتحدث  اأكد  املح�ضلة، 
اإعطاوؤها  مت  »تعليمات  اأن 
للمدراء الولئيني لل�رضائب 
العمل،  تكثيف  اأجل  من 
ميدانية  بخرجات  والقيام 
دورية ت�ضمل جميع اأ�ضحاب 
اإطار  يف  وذلك  املهن، 
التقلي�س من م�ضتوى العجز 
اأنه من  يف التح�ضيل، حيث 
املنتظر حت�ضيل 120 مليار 
اإجمايل  من  جزائري  دينار 
املرتاكمة  التح�ضيالت 
واملقدرة   ،2018 العام  من 
دينار  مليار  بـ4500  حاليا 

جزائري«. 
اأن  امل�ضوؤول  ذات  ونفى 
»تلجاأ م�ضالح ال�رضائب اإىل 
املرتتبة على  الديون  م�ضح 

بالرغم  وذلك  اأ�ضحابها، 
من �ضعوبة عملية التح�ضيل 
هذه  من  »جزء  قائال: 
الديون ل نعلم اأين هي حلد 
ل�ضتخدام  وذلك  ال�ضاعة، 
و�ضجالت  ملفات  اأ�ضحابها 
جتارية مزّورة، لذا �ضنلغيها 
لن  لكن  الراهن،  الوقت  يف 
معرفة  حال  يف  نحذفها 
مكانها اأو مكان اأ�ضحابها«.

العام  املدير  واعترب 
عي�ضاين،  كمال  لل�رضائب، 
حجم  حول  يروج  ما  اأن 
املح�ضلة  ال�رضائب  غري 

نهاية 2018  »مبالغ فيه«.
ال�رضائب  حجم  اأن  وقال 
 2018 نهاية  مدفوعة  غري 
ولي�س  دج  مليار   4500 بلغ 

11000 مليار.
على  ال�رضيبة  وبخ�ضو�س 
قال  الإجمايل  الدخل 
بكل  نلتزم  نحن  عي�ضاين 
من  تاأتي  التي  التعليمات 
من  اجلمهورية  اأو  رئي�س 
انه  املالية،  واأ�ضاف  وزير 
ل ميلك معلومات حول من 
هم املعنيني باإلغاء ال�رضيبة 

اأو تخفي�ضها.
بال�رضيبة  تعلق  فيما  و 
قال  كمال  الرثوة  على 

اأ�ضحاب  على  انه  عي�ضاين 
باأمالكهم  الرثوة  الت�رضيح 

�ضنويا.
اإىل  امل�ضوؤول  ذات  واأ�ضار 
التهرب  باإمكانه  اأحد  ل  اأن 
من ال�رضيبة مبجرد رقمية 
ان  موؤكدا  ال�رضائب  قطاع 
م�ضالح ال�رضائب لها احلق 
الكامل يف مراقبة والتحقق 
التي  الت�رضيحات  من 

�ضيقوم بها هوؤلء.
العام  املدير  اأكد  كما 
�ضيتم  باأنه  لل�رضائب 
العتماد على و�ضائل تقنية 
حديثة يف عملية الإح�ضاء، 
الطريقة  اأن  اإىل  م�ضريا 
تعد  مل  التقليدية  اليدوية 
�ضاحلة موؤكدا باأن م�ضاحله 
ل�ضبط  جاهدة  �ضت�ضعى 
الأثرياء  اإح�ضاء  كيفيات 
املقبلة،  القليلة  الأيام  يف 
املديرية  تقوم  اأن  ويرتقب 
بو�ضع  لل�رضائب  العامة 
جديد  معلوماتي  نظام 
املعلومات  جميع  يت�ضمن 
حول الأمالك على م�ضتوى 

الرتاب الوطني.
العام  املدير  اأ�ضار  كما 
تعمل  هيئته  باأن  لل�رضائب 
به  جاء  ما  تطبيق  على 

 2020 ل�ضنة  املالية  قانون 
عدد  حتديد  خالل  من 
الأثرياء املمتلكني لل�ضيارات 
الفاخرة واملركبات البحرية 
والدراجات والتحف والآثار 
والعقارات  الباهظة 
ال�ضخمة، واأ�ضاف: »القانون 
الأثرياء  قائمة  �ضمن  ي�ضم 
 10 مبلغ  ميتلك  من  كل 
اأو  نقدا  �ضواء  �ضنتيم  مليار 
خارج  ممتلكات  �ضكل  على 
فيه،  يقطن  الذي  املنزل 
بت�ضديد  ملزما  و�ضيكون 
هذه ال�رضيبة، التي ما هي 
اإل امتداد ل�رضيبة امللكية 

بال�رضيبة  يتعلق  فيما  و 
عي�ضاين  قال  اجلزافية 
احلرة  املهن  اأ�ضحاب  اأن 
اأعمال  برقم  ي�رضحون 
�ضعيفة  جعلها  مما  �ضعيف 
على  �ضدد  املردودية  و 
�رضورة اأن يطبقوا ال�رضيبة 

الالزمة.
ال�رضيبة  وبخ�ضو�س 
املحامني،  على  املطبقة 
“عودة  اأنها  املتحدث  اأكد 
وهي  �رضيبية،  عدالة  اإىل 

خا�ضة بكل املهن احلرة”.
ال�رضيبة  اأن  اأرى  ل  وقال 
املحامي  حق  يف  جمحفة 

حت�ضب  لن  ال�رضيبة  لأن 
على ما �رضفه املحامي بل 

من رقم اأعماله فقط .
بالإعفاءات  تعلق  وفيما 
وفق  امل�ضطرة  ال�رضيبية 
للعام  املالية  قانون  ر�ضم 
العام  املدير  اأو�ضح   ،2020
عديدة  »مهن  اأن  لل�رضائب 
ت�ضتفيد من هذه الإعفاءات 
بالر�ضم  املتعلقة  ال�رضيبية 
امل�ضافة  القيمة  على 
على  وال�رضائب   )TVA(
 ،)IBS( ال�رضكات  اأرباح 
النا�ضئة  املوؤ�ض�ضات  ت�ضمل 
النا�ضطة يف القطاع الرقمي 

والتكنولوجي.
يكمن  الأخري  ان  وا�ضاف 
لإن�ضاء  امل�ضاعي  اإطار  يف 
نا�ضئة  موؤ�ض�ضة  األف   200
تعزيز  بهدف  �ضنويا 
والدفع  ال�ضناعي  الن�ضيج 
ي�ضاف  الوطني،  بالقت�ضاد 
ل�ضالح  الإعفاءات  اإليها 
يف  النا�ضطة  املوؤ�ض�ضات 
)التبغ  »ال�ضتن�ضاق«  جمال 
مع  بال�رضاكة  وال�ضمة( 
وذلك  الأجانب،  املتعاملني 

لتقنني ن�ضاطها، 
املتحدث  اأ�ضار  ذات  و 
املوؤ�ض�ضات  اإعفاء  اإىل 
ال�ضياحية من دفع ال�رضائب 
غاية  اإىل  عليها  املرتتبة 
من  انه  وقال   ،2022 العام 
اأجل تعزيز ن�ضاطها وتقوية 
القت�ضادي  القطاع  هذا 
الذي  الهام  واخلدماتي 
ف�ضال  اجلزائر،  حتتاجه 
يف   09 بن�ضبة  تقلي�س  عن 
ال�رضائب  قيمة  من  املائة 
الن�ضاطات  على  املفرو�ضة 
الإلكرتونية، مع العمل على 
والدفع  الت�رضيح  تب�ضيط 
كل  م�ضتوى  على  لل�رضائب 
والذي  ال�رضائب،  مراكز 
فيما  بالغ  اأثر  له  �ضيكون 
بالن�ضبة للتح�ضيل ال�رضيبي 

املتوقعة«.

املدير العام لل�سرائب كمال عي�ساين:

حت�سيل 5200 �ألف مليار خالل 2019
 .        ما يروج حول حجم ال�سرائب غري املح�سلة«مبالغ فيه«.

)IBS( و)TVA( مهن عديدة ت�ستفيد من هذه الإعفاءات        . 
ك�سف املدير العام لل�سرائب كمال عي�ساين انه بلغ اإجمايل ال�سرائب املح�سلة خالل العام 2019 نحو 5200 

األف مليار دينار جزائري، م�سريا اأنها ت�سمل ال�سرائب العادية الواقعة على عاتق املهنيني والأفراد، واجلباية 
البرتولية املتعلقة بالن�ساطات النفطية.

من  كل  اأم�س  نهار  عا�ضت 
منطقة تالغ ب�ضيدي بلعبا�س 
تلم�ضان  بولية  والرم�ضي 
على وقع احتجاجات عارمة 
قبل  من  للطرقات  وقطع 
املطالب  الغا�ضب  ال�ضباب 
والتنديد  التنمية  يف  بحقه 
املجال�س  ت�ضيري  بف�ضل 
بحلها  واملطالبة  املنتخبة  

وحما�ضبة م�ضوؤولني .
اأقدم  بلعبا�س  �ضيدي  ففي 
�ضكان قرية اللوزة على قطع 
الرابط  الوطني  الطريق 
الولية  جنوب  بني    ما 
احتجاجا  بلعبا�س  و�ضيدي 
التي  العط�س  اأزمة  على 
تعي�ضها املنطقة  بعد توقف 
ال�ضط  مياه  جر  م�رضوع 
املنطقة  دعم  بغية  الغربي  

باملاء ال�رضوب ، حيث خرج 
وقاموا  ال�ضارع  اإىل  ال�ضكان 
الوطني  الطريق  بقطع 

بالعجالت امللتهبة.
وبتلم�ضان اأقدم �ضكان �ضيدي 
ميلود بالرم�ضي 30 كلم �ضمال 
الطريق  قطع  على  تلم�ضان 
الرابط بني  الوطني رقم 22 
احتجاجا  وتلم�ضان  وهران 
من  قريتهم    حرمان  على 
الرتحيل اإىل �ضكنا لئقة بعد 
برتحيلهم  ال�ضلطات   وعود 
م�رضوع  اية  برجمة  وعدم 
تنعدم  التي  بقريتهم  تنموي 
وم�ضجد  موؤ�ض�ضة  بها 
كالغاز   احلياة  واأدنى ظروف 
والتهيئة  العمومية  والإنارة 

احل�رضية.
حممد بن ترار

العط�ش وال�سكنات توؤجج الحتجاج 

�حتجاجات عارمة بتلم�سان 
و�سيدي بلعبا�س

من  كل  اأم�س  نهار  عا�ضت 
بلعبا�س  ب�ضيدي  تالغ  منطقة 
والرم�ضي بولية تلم�ضان على 
وقع احتجاجات عارمة وقطع 
ال�ضباب  قبل  من  للطرقات 
يف  بحقه  املطالب  الغا�ضب 
التنمية والتنديد بف�ضل ت�ضيري 

املجال�س املنتخبة  واملطالبة 
م�ضوؤولني  وحما�ضبة  بحلها 
اأقدم  بلعبا�س  �ضيدي  ففي   .
اللوزة على قطع  قرية  �ضكان 
ما  الرابط  الوطني  الطريق 
و�ضيدي  الولية  جنوب  بني   
على  احتجاجا  بلعبا�س  

تعي�ضها  التي  العط�س  اأزمة 
املنطقة  بعد توقف م�رضوع 
الغربي  بغية  ال�ضط  جر مياه 
دعم املنطقة باملاء ال�رضوب 
اإىل  ال�ضكان  خرج  حيث   ،
ال�ضارع وقاموا بقطع الطريق 

الوطني بالعجالت امللتهبة.

وبتلم�ضان اقدم �ضكان �ضيدي 
ميلود بالرم�ضي 30 كلم �ضمال 
الطريق  قطع  على  تلم�ضان 
بني  الرابط   22 رقم  الوطني 
احتجاجا  وتلم�ضان  وهران 
من  قريتهم    حرمان  على 
بعد  �ضكنا لئقة  اإىل  الرتحيل 

برتحيلهم  ال�ضلطات   وعود 
م�رضوع  اأية  برجمة  وعدم 
تنعدم  التي  بقريتهم  تنموي 
واأدنى  وم�ضجد  موؤ�ض�ضة  بها 
ظروف احلياة كالغاز  والإنارة 
العمومية والتهيئة احل�رضية.

حممد بن ترار

العط�ش وال�سكنات توؤجج الحتجاج 

�حتجاجات عارمة يف تلم�سان و�سيدي بلعبا�س

نتائج  عن  الإعالن  �ضيتم 
المتحانات املهنية للرتقية 
رئي�ضي  اأ�ضتاذ  رتبة  اإىل 
واأ�ضتاذ مكون اليوم الثنني، 
اأم�س  به  اأفادت  ما  ح�ضب 
الأحد وزارة الرتبية الوطنية 

يف بيان لها.
هذه  اأن  البيان  اأو�ضح  و 
اأ�ضاتذة  تخ�س  التي  النتائج 
الثالث  التعليمية  الطوار 
حدود  يف  عنها  �ضيعلن 
كما  زوال،  الثالثة  ال�ضاعة 
اليوم على  �ضتن�رض يف نف�س 
الرتبية  مديريات  م�ضتوى 
للتذكري، فقد اجتاز اأزيد من 
الأطوار  يف  اأ�ضتاذ  األف   62
)ابتدائي،  الثالث  التعليمية 
متو�ضط، ثانوي( الختبارات 
برتبة  لاللتحاق  املهنية 

اأ�ضتاذ رئي�ضي واأ�ضتاذ مكون 
 31 يوم   2019 �ضنة  بعنوان 

دي�ضمرب املا�ضي.
الختبارات  هذه  وتاأتي 
برتقية  التكفل  اإطار  يف 
املراحل  يف  الأ�ضاتذة 
مت  حيث  الثالث،  التعليمية 
من�ضب  األف   45 تخ�ضي�س 
واأ�ضارت   2019 �ضنة  بعنوان 
اإىل  ال�ضدد  هذا  يف  الوزارة 
املهنية  المتحانات  اأن 
املكونني  الأ�ضاتذة  لرتبة 
)دورة  الرئي�ضيني  والأ�ضاتذة 
 42.677 تخ�س   )2019
طريق  عن  ترقيتهم  يتم 
عن  اأو  املهني  المتحان 
قوائم  يف  الت�ضجيل  طريق 
التنظيم  وفق  التاأهيل 

ال�ضاري املفعول.

ملن�سب اأ�ستاذ رئي�سي واأ�ستاذ مكون

�لك�سف عن نتائج �متحانات 
�لرتقية �ليوم

اأن  اإعالمية  تقارير  ك�ضفت 
الفرن�ضي  اخلارجية  وزير 
�ضيزور  لودريان  اإيف  جان 
الأ�ضبوع؛  هذا  اجلزائر 
امللف  تطورات  لبحث 
احلراك  �ضياق  يف  الليبي 
اإىل  الهادف  الدبلوما�ضي 
ا�ضتئناف احلوار بني اأطراف 

ال�رضاع.
لو  يحل  اأن  املقرر  ومن 
من  زيارة  اأول  يف  دريان 
فرن�ضي  مل�ضوؤول  نوعها 
انتخاب  منذ  اجلزائر  اإىل 
واأن  للبالد  جديد  رئي�س 
التقليدية  امللفات  يناق�س 
بخ�ضو�س  امل�ضرتكة 
ومايل،  ليبيا  يف  الأزمات 
والتعاون يف جمال مكافحة 

الإرهاب يف ال�ضاحل، وحرية 
والتعاون  الأ�ضخا�س،  تنقل 
نقلت  ح�ضبما  القت�ضادي، 
فرن�ضية  دبلوما�ضية  م�ضادر 

الأحد.
اإىل  فرن�ضا  وتتطلع 
على  مباحثاتها  ا�ضتئناف 
اجلزائر  مع  م�ضتوى  اأعلى 
العالقات  �ضهدت  بعدما 
خالل  توتًرا  اجلانبني  بني 
اتهم  اإذ  الأخرية،  الأ�ضهر 
م�ضوؤولون جزائريون باري�س 
مبحاولة التدخل يف ال�ضوؤون 
خالل  لبلدهم  الداخلية 
احلملة النتخابية الرئا�ضية 
عبد  اأف�ضت  التي  املا�ضية 

املجيد تبون رئي�ًضا للبالد.
م.�ش

م�ساع لرفع اجلمود يف عالقات البلدين

وزير �خلارجية �لفرن�سي 
يف �جلز�ئر هذ� �لأ�سبوع
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تون�س جُتّب ما قبلها
عبان  الأربعة،  القادة  التقى 
قرب  ودحلب  خده  وبن  وكرمي 
ياأخذ  اأن  وقرروا  ال�رشيعة  جبل 
ال�رشق  طريق  خده  وبن  كرمي 
عبان  اجته  بينما  اجلزائري 
قبل  املغرب  نحو  ودحلب 
ال�سفر منه جوا نحو تون�س التي 
مبجرد ما و�سلها القادة الأربعة 
التي  املوازين  انتفت  حتى 
مبدينة  القرار  يف  تتحكم  كانت 
اجلزائر، كما تال�ست املربرات 
املوازين،  تلك  اأقامت  التي 
مل  تون�س  اإىل  القادة  فب�سفر 

ال�سيا�سي  اأولوية  لفكرة  يعد 
لأولوية  ول  الع�سكري  على 
الداخل على اخلارج معنى يف 

امل�سهد اجلديد. 
اأخذ بلقا�سم كرمي اإذن ين�سج 
اأجل  من  جديدة  حتالفات 
منه  اختطفه  نفوذ  ا�سرتجاع 
اأبقى  بينما  باجلزائر  عبان 
القيادية  ال�سلوكات  على  عبان 

اإىل مقر  التي حملها معه  ذاتها 
بوجدة،  اخلام�سة  الولية  قيادة 
من  وابال  بو�سوف  اأ�سمع  حيث 
قيادة  طريقة  حول  التوبيخات 
الولية اخلام�سة ل�سيما ق�سوته 
والأحكام  التعامل  وف�سا�سة 
التحرير  جي�س  اأفراد  جتاه 
التي  التوبيخات  وهي  هناك 
كان  الذي  بو�سوف  يتحملها  مل 
ميلك قوة ع�سكرية وخمابراتية 
قوة  موازين  فر�س  من  متكنه 

جديدة. 
�سار  تون�س  اإىل  و�سوله  وعند 
جديد  بحر  يف  ي�سبح  عبان 
بالألغام  مليء  حقل  يف  ويحرث 
جديدة  قيادية  خارطة  و�سط 
بداأت ترت�سم يف الأفق انطالقا 
هناك،  الولئية  اإنتاج  اإعادة  من 
ال�سيطرة  اإىل  كرمي  �سعى  فقد 
بتقريب  الأوىل  الوليات،  على 

على  وتعيينه  ال�رشيف  حممود 
بذلك  متحديا  الولية  راأ�س 
مثل  الولية  �سباط  اإرادة 
والطاهر  وعوا�رشية  لعموري 
والثالثة  وغريهم  �سعيدي 
عمريو�س  الرائد  ولء  بف�سل 
ال�سعيد  حممدي  والعقيد 
بولء  والرابعة  قا�سي  والرائد 
اكتفى  بينما  ودهيل�س  اوعمران 
الثانية  الولية  بولء  طوبال  بن 
عن طريق علي كايف، اأما الولية 
اخلام�سة باملغرب فبقيت حتت 
ناأت  بينما  بو�سوف  �سيطرة 
النخراط  ال�ساد�سة عن  الولية 
اإىل  اجلديدة  املواقع  حرب  يف 
جانب القاعدة ال�رشقية التي مل 

يلتفت اإليها اأحد.
وبهذه اخلارطة اجلديدة حتولت 
املوازين من ال�رشعية ال�سيا�سية 
واأخذت  ال�سالح  �رشعية  اإىل 
عبان  ميلكها  كان  التي  ال�سلطة 
تدريجي  لربوز  مكانها  ترتك 
الثالثي  خالل  جديدة  لقيادة 
الثاين من عام 1957 وهي القيادة 
لبلقا�سم  الريادة  منحت  التي 
كرمي م�سنودا مبا ي�سميه خالفة 
امليلي«  ب«الزوج  معمري 
يف   le couple de Mila
وبو�سوف  طوبال  بن  اإىل  اإ�سارة 

املنحدران من ميلة.  

مراجعات موؤمتر القاهرة 

القوة  ملوازين  لبد  كان 
نف�سها  فر�ست  التي  اجلديدة 
ت�ستدعي  اأن  تون�س  يف  ب�رشعة 

الوطني  للمجل�س  اجتماعا 
اإىل  لتتحول  اجلزائرية  للثورة 
التاأم  فقد  موؤ�س�ساتي.  واقع 
اأوت   27 يف  املجل�س  اأع�ساء 
من  فقط  قليلة  ل�ساعات   1957
قرارات  على  امل�سادقة  اأجل 
اأعدت م�سبقا خالل اجتماعات 
مفاو�سات  تخللتها  ماراطونية 
�ساقة بني املر�سحني لأخذ زمام 

املرحلة اجلديدة. 
املتابعون  يذهب  ما  وعك�س 
قرارات  تكن  مل  حما�سا،  الأكرث 
كامال  انقالبا  القاهرة  موؤمتر 
من  ال�سومام،  قرارات  على 
اإل  الأقل،  على  ال�سكل  حيث 
املفاهيم  من  جملة  غريت  اأنها 
جلنة  هيكلة  واأعادت 
يف  والتنفيذ  التن�سيق 
خم�سة  �سمت  ثانية  طبعة 
بلقا�سم  هم  ع�سكريني 
اأوعمران  واعمر  كرمي 
وعبد  طوبال  بن  وخل�رش 
احلفيظ بو�سوف وحممود 
�سيا�سيني  واأربعة  ال�رشيف 
وعبا�س  عبان  رم�سان  هم 
مهري  احلميد  وعبد  فرحات 
من  اختفى  بينما  دباغني  وملني 
بن  من  كل  اجلديدة  الرتكيبة 
دحلب،  و�سعد  خده  بن  يو�سف 
اأع�ساء  اللجنة  ت�سم  اأن  قبل 
اخلم�سة  القادة  وهم  �رشفيني 

املوجودون يف ال�سجن.
بقرارات موؤمتر القاهرة �سجلت 
الثورة  اإىل م�رشح  م�رش عودتها 
الع�سكريون  عاد  كما  اجلزائرية 
على  وال�سيطرة  الواجهة  اإىل 
بينما  الثورية  ال�سلطة  مقاليد 
باإدارة  عبان  رم�سان  اكتفى 
بالإ�رشاف  والإعالم  الدعاية 
التحرير  جبهة  �سحافة  على 
الوطني ل�سيما جريدة املجاهد 
خارجيا  الثورة  �سورة  وترقية 
خالل  من  ال�سينما  طريق  عن 
خمرجني من اأمثال روين فوتييه 
واجته فرحات ومهري ودباغني 

بدورهم اإىل العمل الديبلوما�سي. 
اأي�سا  القاهرة  وبقرارات موؤمتر 
لإدارة  جديدة  اأعراف  ن�ساأت 
قائمة  اآثارها  تزال  ل  ال�سلطة 

اإىل يوم اجلزائريني هذا.

حتالفات قاتلة
مل  عنها،  را�سيا  يكن  مل  واإن 
على  عبان  رم�سان  يعرت�س 
موؤمتر  قرارات  من  قرار  اأي 
بع�س  يعتقد  قد  كما  القاهرة، 
موقفا  التزم  فقد  املتابعني، 
املهام  تابع  كما  منها  من�سبطا 
بتفان  اإليه  امل�سندة  اجلديدة 
كانت  عينه  اأن  غري  واهتمام. 
هذا  عن  الردة  كيفية  على 

خالل  من  اجلديد  الو�سع 
الداخل  اإىل  العودة  خيار 
واإقامة تنظيم جديد للثورة 
ثانيا  �سوماما  ي�سبه  مبا 
ال�سابقة  املوازين  يعيد 
هذا  وتزامن  ن�سابها.  اإىل 
الطموح مع عر�سني للتحالف 
عمارة  من  جاءه  اأحدهما 

ال�رشقية  القاعدة  قائد  بوقالز 
عن  ابتعادها  ب�سبب  املهم�سة 
جاءه  والآخر  اجلديدة  الولئية 
الأوىل  الولية  من  �سباط  من 
�سعروا بالإهانة والتهمي�س وهم 
وهو  ال�رشيف،  حممود  يرون 
بولئه  عندهم  معروف  �سابط 
يرتقي  ال�ستعماري،  للنظام 
قائدا  كرمي  بلقا�سم  من  بدعم 
يف  ع�سوا  ثم  الأوىل  للولية 
الثانية  والتنفيذ  التن�سيق  جلنة 

ب�رشعة الربق.
م�ساورات  يف  اإذن  عبان  دخل 
اأجل  من  الطرفني  مع  اأولية 
خلفية  ع�سكرية  قاعدة  ت�سكيل 
الكلمة  ا�ستعادة  من  متكنه  له، 
والتنفيذ  التن�سيق  جلنة  يف 

اأن  من  الطرفان  يتمكن  بينما 
اللجنة  يف  امتداد  لهما  يكون 
التي  العزلة  من  يخرجهما 
طموح  اأن  غري  فيها،  وجدا 
كان  الداخل  اإىل  للعودة  عبان 
امتدادا  ي�سكل  اأن  من  اأقوى 

يكون  اأو  تون�س  يف  للع�سكريني 
ذلك  ومع  لديهم.  امتداد  له 
على  الت�سالت،  هذه  اأثارت 
لدى  ا�ستنفار  حالة  �رشيتها، 
ففر�سوا  الع�سكريني  القادة 
 1957 خريف  يف  العزلة  عليه 
منا�سل  اأي  مبعاقبة  وهددوا 
ولأنهم  بتون�س.  منه  يقرتب 
كانوا يعرفون فيه الرجل الذي 
اأمام  �سيء  يقف  اأن  ميكن  ل 
للت�ساور  انتقلوا  فقد  اإرادته 
متاما  حتييده  طريقة  حول 
اإما  خياران،  اأمامهما  فكان 
نهائيا  عليه  الق�ساء  اأو  �سجنه 
الثاين  للخيار  الغلبة  فكانت 
بتيطوان  بو�سوف  نفذه  الذي 

وحممود  كرمي  رفقة  املغربية 
ال�رشيف يف 27 دي�سمرب 1957.

وقبل نهاية هذه احللقة بانتهاء 
دور عبان لبد من الإ�سارة اإىل 
جبهة  وثائق  يف  يعرث  مل  اأنه 
على  الوطني  التحرير  وجي�س 
ما ي�سري اإىل اأن موقف القادة 
وما  عبان  من  الع�سكريني 
كان  اغتيال  من  عنه  اجنر 
اخليانة،  اأو  العمالة  ب�سبب 
كما اأن حم�رش اجتماع جلنة 
املنعقد  والتنفيذ  التن�سيق 
اأي   ،1958 يناير   28 يف 
الغتيال،  بعد  كامال  �سهرا 
خلفية  اإىل  �سمنيا  ولو  ي�رش  مل 
تخوين  ظهر  لقد  اخليانة. 
بعد  واآخرين  عبان  رم�سان 
ال�ستقالل �سمن موجة كراهية 
وعن�رشية وجهوية م�ست جميع 
يف  والختالفات  اخل�سومات 
الروؤى والأفكار واملواقع . فقد 
اتهم كل من �سعى اإىل التفاو�س 
مع الفرن�سيني باخليانة، مع اأن 
اإنهاء  يف  يرغب  كان  اجلميع 
وفرن�سا  اجلزائر  بني  النزاع 
من  واتهم  الأ�رشار،  باأقل 
بادي�س  بن  احلميد  عبد  قبله 
وغريهما  القادر  عبد  والأمري 
�سكت  حني  يف  اجلميع  ونطق 
املوؤرخون واأهل الخت�سا�س. 

اأ�شرنا يف احللقة املا�شية اإىل اأن اختطاف الطائرة التي كانت تقل م�شطفى ل�شرف رفقة القادة الأربعة يف 22 اأكتوبر كان منطلقا لهدنة 
مفرو�شة بني القادة اجلدد للثورة يف الداخل املمثلني يف جلنة التن�شيق والتنفيذ الأوىل وبني الوفد اخلارجي، وهي الهدنة التي اأتاحت املجال 

ملحاولة تنظيم الثورة يف املدن ول�شيما مدينة اجلزائر وجتنيد القوى الجتماعية لتكون �شندا جلي�ش التحرير وت�شاعد بذلك على فك 
احل�شار عنه يف اجلبال، ومن هنا جاءت فكرة الدعوة اإىل اإ�شراب عام يف اأواخر يناير من عام 1957، وهي العملية التي مل يكن جناحها مكتمال 

مبا يكفل تعزيز موقع جلنة التن�شيق والتنفيذ يف الداخل بفعل القمع ال�شر�ش الذي تعر�ش له ال�شكان اإثرها على يد البولي�ش ال�شتعماري 
وا�شطرار اأع�شاء اللجنة اإىل »الفرار« نحو تون�ش وا�شت�شهاد العربي بن مهيدي يف 3 مار�ش 1957.

حقيقة اخلالفات داخل الثورة

اح�شن خال�ش

تون�ض... اأر�ض املعارك اجلديدة  

مل يعرت�ش رم�شان عبان على 
اأي قرار من قرارات موؤمتر 

القاهرة، كما قد يعتقد بع�ش 
املتابعني، فقد التزم موقفا 

من�شبطا

وعك�ش ما يذهب املتابعون 
الأكرث حما�شا، مل تكن قرارات 

موؤمتر القاهرة انقالبا كامال 
على قرارات ال�شومام، من حيث 

ال�شكل على الأقل
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 ، وت�ضاءل م�ضتكون يف املو�ضوع 
عن دواعي عدم حترك اجلهات 
الإجراءات  واتخاذ  امل�ضوؤولة 
على  املعتدين  حق  يف  الالزمة 
الأوعية العقارية التابعة لأمالك 
انتقادات  هوؤلء  ووجه   ، الدولة 
الدولة  اأمالك  مديرية  مل�ضالح 
ال�ضمت  ح�ضبهم  التزمت  التي 
للعقار  املمنهج  النهب  حيال 
فعل  ردة  باأي  تقم  ومل  العمومي 
مبا  احلا�ضلة  املمار�ضات  حيال 
القانون  هيبة  فر�ض  ذلك  يف 
الردع  اآليات  تطبيق  اإىل  واللجوء 

للت�ضدي للظاهرة املتفاقمة.
متابعة  لعدم  �ضكاوى  وا�ضتغربت 
الدولة  اأرا�ضي  على  املعتدين 
ل�ضيما  الق�ضائية  اجلهات  اأمام 
يحوزون  ل  العقار  ناهبي  واأن 
ر�ضمية  ووثائق  م�ضتندات  على 
الأرا�ضي  لهذه  ملكيتهم  تثبت 
الري�ضات  بلدية  اأن  ورغم   ،
مرة  من  اأكرث  اعتذارات  وجهت 
لأ�ضخا�ض قاموا بال�ضتيالء على 
موؤكدة   ، حق  وجه  بدون  اأرا�ض 
�ضمن  مدرجة  الأرا�ضي  هذه 

واأن  الأرا�ضي  �ضغل  خمطط 
من  �رشائها  على  يقدمون  من 
اأ�ضحابها قد يعر�ضهم للم�ضاءلة 
امللف  هذا  اأن  اإل   ، القانونية 
بقي يراوح مكانه ومل تتدخل فيه 

الدولة ب�ضكل حا�ضم .
امل�ضكل  من  مت�رشرون  ويقول 
الأطراف  بع�ض  اأن   ، املطروح 
بلغت بها اجلراأة اإىل حد عرقلة 

والريفي  ال�ضكن  برامج  جت�ضيد 
من  م�ضتفيدين  مواطنني  ومنع 
مقررات لجناز م�ضاكنهم ، وهي 
م�ضالح  عجزت  التي  الق�ضية 
احتوائها  يف  الروي�ضات  بلدية 
اإىل  اللجوء  قرار  تاأخر  ب�ضبب 

القوة والعمومية .
حملية  جمعيات  ممثلوا  وكان 
قام  التي  الزيارة  ا�ضتغلوا  قد   ،

ال�ضديق  اأبوبكر  ورقلة  وايل  بها 
 ، الروي�ضات  بلدية  اإىل  بو�ضتة 
ذات  على  امللف  بطرح  وقاموا 
بال�رشب  وعد  الذي  امل�ضوؤول 
بيد من حديد وو�ضع حد للنهب 
العقارية  الوعية  يف  امل�ضجل 
باجلهة ، ل�ضيما واأن عملية م�ضح 
اأكرث من  الأرا�ضي قد متت منذ 

�ضنتني .

ال�ضكان  من  الع�رشات  عرب 
الكبري  اجلنوب  بوليات  القاطنني 
الطريق  مرتادي  منهم  خا�ضة  و   ،
الرابط بني كل من تيميمون باأدرار 
و كذا الرابط منه بولية غرداية ، 
و املمتد على م�ضافة حوايل 600 
غ�ضبهم  و  اإ�ضتيائهم  عن   ، كلم 
ال�ضديدين جراء التدهور احلا�ضل 
على م�ضتوى الطريق ، بعد اأن حتول 
الفرتة  يف  لديهم  قلق  م�ضدر  اإىل 
الأخرية ، نظرا و �ضدة الإهرتاءات 
و الت�ضدع التي يعاين منها ، يجعل 
ذلك جليا م�ضالح مديرية الأ�ضغال 
العمومية يف قف�ض الإتهام ، حول 
حقيقة امليزانية الهائلة و املقدرة 
يف  منها  املر�ضودة  باملاليري 
بهذا  التكفل  اأجل  من  الأ�ضا�ض 

ال�ضكان يف  قال  الذي  و   ، اجلانب 
لهم  متفرقة  ت�رشيحات  جممل 
املفرو�ض  من  باأنه   ، لـ«الو�ضط«  
اأن ياأخذ ح�ضة الأ�ضد من جمموع 
امل�ضاريع التنموية ، و هذا لإرتباطه 
الطريق  عابري  ب�ضالمة  الوثيق 
ب�ضكل  ي�ضلكه  الذي  الأخري  هذا   ،
اأ�ضحاب  من  هائل  عدد  يومي 
لأن  ذلك  و   ، املركبات  خمتلف 
الطريق يربط تيميمون بعدة جهات 
، غري اأن حجم الإهرتاء خلف عدة 
من   ، ج�ضيمة  باملركبات  اأ�رشار 
�ضاأنها و اأن تكون �ضببا مبا�رشا يف 
خطرية  ج�ضمانية  مرور  حوادث 
من  مروعة  ح�ضيلة  ت�ضجيل  و   ،

اخل�ضائر املادية و كذا الب�رشية .
�صالح ،ب 

التي  اجلوية  التقلبات  و  تزامنا 
الوطن  ربوع  خمتلف  ت�ضهدها 
ال�ضتاء  ف�ضل  يف  نحن  و  ل�ضيما 
الطق�ض،  بربودة  يتميز  الذي 
الت�ضالية  ال�ضيا�ضة  اإطار  يف  و 
املديرية  طرف  من  املنتهجة 
العامة  لالأمن الوطني و اهتمامها 
و  التاآزر  قيم  تكري�ض  و  بتج�ضيد 
خمتلف  مع  الإجتماعي  التكافل 
م�ضالح  قامت  املجتمع،   �رشائح 
بامل�ضاركة يف خرجة  الولية  اأمن 
خاللها  مت  ت�ضامنية  ميدانية 
ماأوى  دون  بالأ�ضخا�ض  التكفل 
هذا  و  تندوف   مبدينة  ثابت 
التابعني  العنا�رش  بع�ض  مبرافقة 

)مديرية احلماية املدنية ، مديرية 
 ، الت�ضامن  و  الإجتماعي  الن�ضاط 
الهالل  الوطني،  الدرك  جمموعة 
املوؤ�ض�ضة  اجلزائري،  الأحمر 
حيث    ،) العمومية  ال�ضت�ضفائية 
مدينة  اأحياء  جل  اخلرجة  م�ضت 
من  النطالقة  كانت  اأين  تندوف، 
الجتماعي  الن�ضاط  مديرية  مقر 

و الت�ضامن 
الفئة  ا�ضتح�ضان  لقت  املبادرة 
جهود  ثمنت  حيث  امل�ضتهدفة 
الوطني يف  الأمن  وم�ضاعي جهاز 
والت�ضامن  التعاون  ج�ضور  توطيد 

وحماية املواطنني.
حمادة العربي 

الغري  الجتار  مكافحة  اإطار  يف 
واملوؤثرات  باملخدرات  ال�رشعي 
عنا�رش الفرقة  متكنت  العقلية، 
الق�ضائية عني  لل�رشطة  املتنقلة 
قزام مترنا�ضت  من توقيف �ضخ�ض 
متورط  �ضنة   35 العمر   من  يبلغ 
اأقرا�ض  على  احليازة  ق�ضية  يف 

مهلو�ضة، املخدرات لغر�ض البيع.
خللية  بيان  به  اأفاد    وح�ضبما 

العالم والت�ضال والعالقات العامة 
مبديرية اأمن ولية مترنا�ضت كانت 
على  »الو�ضط«  يومية  حت�ضلت  قد 
الق�ضية  حيثيات  فاإن  منه  ن�ضخة 
لعنا�رش  معلومات  ورود  اإىل  تعود 
الفرقة املتنقلة لل�رشطة الق�ضائية 
يقوم  �ضخ�ض  وجود  عن  قزام  عني 
واملوؤثرات  للمخدرات  بالرتويج 
امنية  خطة  اعداد  ليتم  العقلية، 

امل�ضتبه  تر�ضد  بعد  حمكمة، 
من  ال�رشطة  عنا�رش  متكنت  فيه 
لعملية  اخ�ضاعه  وبعد  توقيفه، 
�ضبط  القانوين  اجل�ضدي  التلم�ض 
بحوزته كمية من املخدرات من نوع 
بانقو قدر وزنها 25 غ بالإ�ضافة اىل 
اأقرا�ض مهلو�ضة من نوع ترامادول 
ب 50 قر�ضا مهلو�ضا   عددها  قدر 
رفقة  فيه  امل�ضتبه  حتويل  ليتم 

ال�رشطة  مقر  اىل  املحجوزات 
وفتح حتقيق يف الق�ضية.

بعد اإ�ضتكمال اإجراءات التحقيق مت 
اجلهات  اأمام  فيه  امل�ضتبه  تقدمي 
اأ�ضدرت  التي  املخت�ضة  الق�ضائية 
 )03( �ضنوات  بثالث  حكم  حقه  يف 
وغرامة  الإيداع  مع  نافذة  حب�ض 

مالية نافذة قدرها 200000 دج.
�صيخ مدقن 

م�ضكنا   240 حي  �ضكان  جدد 
بالأغواط  دعوتهم  ت�ضاهميا 
التدخل  اجل  الو�ضية من  للجهات 
عن  الناجمة  ال�ضلبية  الأثار  ملحو 
خ�ضو�ضا  التح�رش  مظاهر  غياب 
احل�رشية  بالتهيئة  يتعلق  فيما 
على  الغائبة  العمومية  الإنارة  و 
حي  يف  الواقع  امل�رشوع  �ضاكنة 

لفران  . 
املتعددة  ال�ضكان  �ضكاوى  ورغم   
طرف  من  وعود  قابلتها  التي  و 
بقيت  اأنها  اإل  املحلية  ال�ضلطات 
حربا على ورق ،و اأكد املت�رشرون 
ه�ضا�ضة  ان  الو�ضعية  هذه  من 
البع�ض  رف�ض  النوافذ  و  اجلدران 
ف�ضلوا  و  م�ضاكنهم  اإىل  الدخول 
الكراء يف اأحياء اأخرى ، و ما زاد 
من قلق ال�ضكان اأن م�ضاريع مماثلة 
جاءت قبل الـ 240 �ضكنا ت�ضاهمي  

التهيئة  من  حقها  اأخذت  و 
تزويد  ناحية  من  حتى  احل�ضارية 
الأطفال   للعب  ب�ضاحات  الأحياء 
ومالعب من نوع ماتيكو فيما حرم 
الت�ضلية  و�ضائل  اأدنى  من  اأبناوؤهم 
هوؤلء  ي�ضتوعب  مل  الرتفيه،كما  و 
قيامهم يف وقت �ضابق بدفع مبلغ 
�ضنتيم  مليون  ب20  يقدر  مايل 
ب�ضندوق  امل�رشفة  للم�ضلحة 
الجتماعية  اخلدمات  معادلة 
احل�رشية  التهيئة  مقابل  بالبليدة 
جديد  اأي  يلتم�ضوا  مل  اأنهم  ،غري 
�ضموه  ملا  العتبار  اإعادة  يف 
بالغ�ض املفتعل و اأقلها اإ�ضتفادتهم 
عن  احلديث  بدون  الأر�ضفة  من 
اإبداء قلقهم و اإ�ضتياءهم من  جهة 
ثانية ،من تراكم الأتربة و احلجارة 
املرتامية الأطراف عرب ال�ضوارع. 
�صالح ،ب 

طالب الع�صرات من املواطنني ببلدية الروي�صات بورقلة ، وايل الولية بوجوب التحرك العاجل لحتواء 
خروقات ملف العقار على م�صتوى البلدية ذاتها ، خا�صة ق�صية احل�صائر غري ال�صرعية التي قام اأطراف 

ببنائها وادعاء ملكيتها بدون وجه حق مما اأحدث فو�صى وقالقل و�صلت اإىل عرقلة برامج الدولة .

نهب الأرا�صي ت�صبب يف عرقلة برنامج البناء الريفي

حمادة العربي 

وايل ورقلة مطالب مبعاجلة 
ملف العقار ببلدية الروي�سات

اإنت�ضارا  اأدرار  ولية  ت�ضهد 
مبختلف  الأفارقة  للرعايا  كبريا 
ا�ضتحوذوا  الذين  و   ، جن�ضياتهم 
من  اإ�ضترياتيجية  مناطق  على 
الولية و ذلك على م�ضتوى جميع 
ذاتها  احلالة  تعد  اأين  البلديات 
�ضبيهة ، على غرار كل من بلديات 
كذا  و  خمتار  باجي  برج   ، رقان 
ل  الذكر  �ضبيل  على  تيمياوين 

احل�رش .

و قد اأثار تواجدهم باملنطقة حمل 
الولية  قاطني  من  �ضديد  اإ�ضتياء 
مرة  من  اأكرث  يف  طالبوا  الذين 
برتحيلهم لبلدانهم الأ�ضلية ، و قد 
اأفاد ال�ضكان املعاي�ضون لتلك الفئة 
باأن هدف تواجد الأفارقة بالولية 
ت�ضارب يف بداية الأمر اإىل اللجوء 
اإىل الت�ضول لدى الن�ضاء فيما يزاول 
اأو  البناء  بور�ضات  العمل  اأزواجهم 
�ضبيل  يف  ن�ضاط  اأي  اأو  الفالحة 

ك�ضب قوت يومهم ، لإعالة ذويهم 
، ليتحول اأغلبهم اليوم اإىل اللجوء 
باأعمال  القيام  و  الإنحراف  اإىل 
�ضالمة  تهدد  خطرية  اإجرامية 
املواطنني ، و هو ما بات يتخوف 
له ال�ضكان خ�ضية تكرار احلادثة ، 
الذين طالبوا برتحيل الرعايا  نحو 
بلدانهم الأ�ضلية ، و هو ما  مل تنفه 
م�ضالح الأمن التي �ضجلت اأرقاما 
ارتفاع  يف   تورطهم  يف  خطرية 

على  املنظمة  اجلرمية  معدلت 
ترويج  و  القتل  و  التزوير  غرار 
املخدرات والكوكايني و القرا�ض 
املهلو�ضة ، علما ان غالبية الرعايا 
الوطني  بالرتاب  الأجانب مقيمني 

بطريقة غري �رشعية .
ال�ضلطات  تدخل  اإنتظار  ويف 
ال�ضاكنة  على  لزاما  يبقى  املعنية 
معاي�ضة الو�ضع املزري لأجل غري 

م�ضمى .

فيما طالب ال�صكان برحيلهم

الأفارقة يغزون بلديات رقان و برج باجي خمتار و تيمياوين

بعدما �صاهم يف ارتفاع معدلت اإرهاب الطرقات 

م�صالح اأمن ولية تندوف

�صالح ،ب 

 حي 240 �صكنا ت�صاهميا بالأغواط 

الطريق الرابط بني تيميون 
واملنيعة  ي�ستغيث

امل�ساركة  يف خرجة ميدانية لفائدة 
الأ�سخا�ص بدون ماأوى

�سبط بحوزته 25غ من املخدرات و50 قر�سا مهلو�سا 
اأمن عني قزام بتمرنا�صت يطيح بثالثيني 

ال�سكان متذمرون من غياب 
التهيئة احل�سرية

اأخبار اجلنوب
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وقال نادي �لأ�سري �لفل�سطيني: �إن 
�لع�سكرية  �ل�ستئنافات  حمكمة 
معتقل  يف  لالحتالل  �لتابعة 
قبلت  قد  �لع�سكري،  "عوفر" 
�لتي  �لحتالل  نيابة  ��ستئناف 
طالبت فيه رفع حكم �لأ�سري �أيهم 
نادي  و�أو�سح  عاًما(   18( �سباح 
�لأ�سري �أن حمكمة �لحتالل رفعت 
حكم �لفتى �سباح من 35 عاًما �إىل 

�ل�ّسجن �ملوؤبد و�سنو�ت �إ�سافية.
و�أكد �أن �حلكم �ملوؤبد �جلائر بحق 
��ستثناًء  لي�س  �سباح،  �أيهم  �لفتى 
حماكم  عليها  ت�سري  قاعدة  بل 
�لق�سايا  يف  �لع�سكرية  �لحتالل 
و�إن  حتى  �سباح  لق�سية  �ملماثلة 
"عد�  و�أردف:  كان �لأ�سري قا�رص�ً 
�لأ�سري  عن فر�س تعوي�سات على 
�سيكل،  مليون  من  باأكرث  �سباح 
علماً �أن �حلكم �لأول �سدر بحقه، 

وهو �أقل من 18 عاماً".

تنفيذ العملية

�أيهم  �لحتالل  قو�ت  و�عتقلت 
�لرمياوي  عمر  و�سديقه  �سّباح 
وكانت  عاًما،   14 بعمر  كانا  حني 
 ،� جًدّ خطريتني  �إ�سابتَاهما 
�ساع  ��ست�سهادهما  نباأ  �أن  لدرجة 
قو�ت  �إطالق  عقب  �لبد�ية،  يف 
عليهما  �لر�سا�س  �لحتالل 
طعن  عملية  بتنفيذ  و�تهامهما 
�لتجاري  ليفي"  "ر�مي  جممع  يف 
و�لتي  �هلل،  ر�م  �رصق  �ل�ستيطاين 
�أدت �إىل مقتل �إ�رص�ئيلي يف �لثامن 

خ�سع   .2016 �سباط  فرب�ير/  من 
جر�حية  لعمليات  وعمر  �أيهم 
ح�سنت حالتهما �ل�سحية، يف حني 
�عتُقل طفل �آخر حينها �أكرب منهما 
بالتهمة  عبيد،  �أحمد  وهو  بعام، 

ذ�تها.

يتذكر  عليه،  �حلكم  ت�سديد  ومع 
نحو  قبل  مقابلته  �لفل�سطينيون 
�لثانية  �لعربية  �لقناة  مع  عامني 
وعزة،  ب�سموخ  فيها  حتدث  �لتي 
عمليته  على  ندمه  عدم  موؤكًد� 
عد�ءه  �أن  على  م�سدد�  �لفد�ئية، 
لأنهم  لليهود  ولي�س  لالحتالل، 

يهود.

كلمات �شاخمة

ونوعية،  كبرية  عمليته  كانت  وكما 
جاءت كلمات �سباح �ساخمة وقوية 
"نحن  �لعربية،  �لقناة  ملر��سل 

�أ�سحاب ق�سية، ول ميكن �أن �أندم 
حتى لو بعد 100 عام"ونفى �سباح 
جيله،  �إىل  �ملوجهة  �لتهامات 
قائاًل: "جيلنا �نظلم، قالو� �إنه لن 
يقاوم، �أو �سيبيع �أر�سه وي�سلم، لكن 
)�نتفا�سة  �لأخرية  �لهبة  �أثبتته  ما 
�لقد�س( �أن جيلنا هو جيل مقاوم، 

وتربى عليها".
ولد يف  جيله  �أغلب  �أن  �إىل  و�أ�سار 
عام  )تفجرت  �لثانية  �لنتفا�سة 
يف  رفاقه  �أن  �إىل  منبها   ،)2000
هذ� �جليل كانو� باللّفة عندما كان 
�لأوىل(  �لنتفا�سة  )جيل  غريهم 

يقاوم، ومن ثم �سلمو� �لر�ية لهم.

مرافعة اأخالقية

�سباح،  �لفل�سطيني  �لطفل  وقدم 
بتاأكيده  وقيمية،  �أخالقية  مر�فعة 
�ملحتل  �ل�سهيوين  مع  عد�ءه  �أن 
لأنهم  �ليهود  مع  ولي�س  لأر�سه 

يهود، م�سرًي� �إىل �أنه ل م�سكلة لديه 
مع �ليهودي �لذي يعي�س يف �أوروبا 
�أن  �لإ�رص�ئيلي،  �ل�سحفي  وحاول 
للطفل  �لعاطفي  �لوتر  على  يلعب 
وعما  �حتجازه،  وظروف  �لأ�سري 
�إذ� كان نادما، �إّل �أن �إجابته جاءت 
�أ�سحاب  "نحن  وحا�سمة:  قوية 
لن  �أنه  وكرر  �أندم".  ل  ق�سية.. 
يف  �ل�سوؤ�ل  عليه  �أعيد  ولو  يندم 

�ملكان نف�سه بعد 100 عام.
وحول دو�فعه لتنفيذ �لعملية، �أكد 
جاءت  حتى  تر�كمية  �لأمور  �أن 
�إىل  �إ�سارة  يف  �ل�سفر،  حلظة 

�عتد�ء�ت �لحتالل �ملرت�كمة.
�أنه عندما نفذ عمليته  �إىل  و�أ�سار 
�جتماعيا  و�سعا  يعي�س  كان 
در��سته،  متفوقا يف  وكان  ممتاز�، 
ويومها قدم �متحاًنا، ولديه معدل 
�أنه  �إىل  �أ�سار  كما  مرتفع  در��سي 
عندما  �ملوت  �حتمال  ي�سع  كان 
نحو  م�سى  ولكنه  عمليته،  نفذ 
حتقيق �لهدف �لذي و�سعه �أمامه، 
 � ورًدّ ثاأًر�  عمليته  �إىل  �إ�سارة  يف 
�سعبه  بحق  �لحتالل  جر�ئم  على 
يف  مولود  �سّباح  �أيهم  ومقد�ساته 
كان   ،2001 عام  ماي  من  �لعا�رص 
يوم  �لأ�سا�سي  �لتا�سع  �سفه  يف 
بلدة  من  و�لده  وينحدر  �عتقاله، 
قفني �سمال طولكرم �سمال �ل�سفة 
لعائلته  �لأكرب  �لبن  وهو  �لغربية، 
�لأب،  �أفر�د:  �أربعة  من  �ملكونة 
وقد  حممد،  و�سقيقه  �أيهم،  �لأم، 
�نتقل و�لده للعي�س يف ر�م �هلل بعد 
در��سته يف جامعة بريزيت، وعمله 
مدر�ساً للعلوم و�لريا�سيات يف ر�م 

�هلل.

عن  �إ�رص�ئيلي  جرن�ل  ك�سف 
�لتي  �لإ�رص�ئيلية  �ل�سرت�تيجية 
�لفل�سطيني،  �لو�سع  مع  تتعامل 
يف �لفرتة �حلالية وقال عامو�س 
يادلني رئي�س معهد �أبحاث �لأمن 
�لقومي، �إن �ل�سرت�تيجية �حلالية 
تتلخ�س يف ��ستمر�ر �لتفريق بني 
�لغربية،  و�ل�سفة  غزة  قطاع 
ثمن  باأقل  ت�سوية  �إىل  و�لتو�سل 
على  �لعمل  و�رصورة  ممكن، 

�لتهدئة �لأمنية يف هذه �جلبهة
�حلقيقة  "�مل�سكلة  و�أ�ساف: 
�أمام �إ�رص�ئيل ل تكمن يف �سوريا، 
يف  �ل�سو�ريخ  م�سانع  من  و�إمنا 
من  للتحذير  فر�سة  وهي  لبنان، 
ل�ستكمال  �لإير�نية  �لتوجهات 
يادلني  �لنووية"و�أو�سح  بر�جمها 
�خل�سم  هي  �إير�ن  �أن  "�أكدنا 
لإ�رص�ئيل،  �لأ�سا�سي  �حلقيقي 
وهي تدير مع �إ�رص�ئيل معركتها 
يف كال جمالني: �ملجال �لنووي، 
على  �لقائم  �لتقليدي  و�لذر�ع 
�سوريا  يف  �لع�سكري  �لوجود 
بناء  �أخرى  جهة  ومن  جهة،  من 
يف  �لدقيقة  �ل�سو�ريخ  م�سانع 

لبنان، ورمبا يف �لعر�ق".
�إير�ن  �سعرت  �أن  بعد  �أنه  و�أكد 
�لقومي  باأمنها  ثقتها  بزيادة 
على  �لأمريكي  �لرد  عدم  عقب 
�إ�سقاط �لطائر�ت �لأمريكية من 
يف  قناعات  و�نت�سار  طيار،  دون 
�ملنطقة باأن دونالد تر�مب يريد 
�لأو�سط،  �ل�رصق  �لن�سحاب من 
�لأمريكية  �ملفاجاأة  جاءت 
�سليماين،  قا�سم  باغتيال 
�لتفكري  �إعادة  يتطلب  مما 
فهل  جديد:  من  �لإ�رص�ئيلي 
�لإير�نيون م�ستعدون لتقبل هذه 
�ل�رصبة �لكبرية، �أم �أن �لأمريكان 

�سين�سحبون فعليا من �ملنطقة.
�إير�ن يف حالة ت�سلح  �أن  و�أو�سح 
وجاهزية ومو��سلة عمل حليازة 
ومنذ   ،2008 منذ  نووي  �سالح 
تر�جعا،  حتدث  مل  �لوقت  ذلك 
تقدير  فاإن  ولذلك  تقدما،  بل 
�لأخري  �ل�ستخبار�ت  جهاز 
خالل  �إير�ن  �أن  حتدث  �لذي 
على  حائزة  �ستكون  عامني 

كثري�،  فاجاأين  �لنووي  �ل�سالح 
�لقرت�ب  يريدون  فالإير�نيون 
من  م�سى  وقت  �أي  من  �أكرث 
�أن  دون  �لتطلع،  هذ�  حتقيق 

يدفعو� �أثمانا مقابل ذلك.
دعمت  و�أ�ساف:"�إ�رص�ئيل 
�لن�سحاب �لأمريكي من �لتفاق 
�لنووي، لكني �ساألت نف�سي: ماذ� 
�لإير�نيون  و��سل  لو  �سنفعل 
�ل�سالح  حليازة  جهودهم 

�لنووي؟".
�حلقيقي  �لتهديد  �أن  �إىل  و�أ�سار 
من  ياأتي  ل  "�إ�رص�ئيل"  على 
وم�سانع  لبنان،  من  بل  �سوريا، 
�إنتاج �ل�سو�ريخ �لدقيقة، وكميتها 
جي�س  من  يتطلب  مما  �لكبرية، 
�تخاذ  �لإ�رص�ئيلي  �لحتالل 
�ل�سرت�تيجية  عن  و��سح  قر�ر 
هذ�  معاجلة  نحو  �ستقوده  �لتي 
لي�س  �لأمر  �أن  �سحيح  �لتهديد، 
�لقادم،  �ل�سهر  حتى  م�ستعجال 
لكني ل �أريد �ل�ستيقاظ يف 2022 
حني يكون لدى حزب �هلل مئات، 
�لدقيقة،  �ل�سو�ريخ  �آلف  ورمبا 
�أركان جي�س  رئا�سة  وهذه مهمة 

�لحتالل �لإ�رص�ئيلي.
حكومة  وجود  عدم  عن  �أما 
وعدم  م�ستقرة،  �إ�رص�ئيلية 
قر�ر�ت  �تخاذ  على  قدرتها 
�ملدى،  بعيدة  ��سرت�تيجية 
��سرت�تيجيتها  على  وتاأثريها 
�ملاثلة،  �لتهديد�ت  مع  للتعامل 
فاإن  لإير�ن،  بالن�سبة  فاإنه 
حتديثها  يتم  مل  "�ل�سرت�تيجية 
ثالث  من  ع�سناه  ما  ب�سبب  بعد 
معارك �نتخابية متالحقة خالل 

عام و�حد.
لدى  كان  باأنه  بالقول  وختم 
�أ�سا�سيان:  حلمان  "�إ�رص�ئيل" 
ب�سبب  �لإير�ين  �لنظام  تزعزع 
�ل�سغوط �لقت�سادية، و�أن يتخذ 
ونتيجة  �أحمق،  قر�ر�  �لإير�نيون 
مبهاجمتهم،  تر�مب  يقوم  لذلك 
لكني �أعتقد �أن هذه �ل�سرت�تيجية 
�لإ�رص�ئيلية �لقائمة على �لأحالم 

لي�ست و�قعية.

�حلكومة  رئي�س  تباهى 
نتنياهو،  بنيامني  �لإ�رص�ئيلية 
�لإ�رص�ئيلي  �لغاز  �سخ  بعملية 
�لعربية  م�رص  جمهورية  �إىل 
له  ت�رصيح  "نتنياهو"، يف  و�أ�سار 
م�ساء �جلمعة، �إىل �أن "�إ�رص�ئيل" 
جمال  يف  عظمى  قوة  �أ�سبحت 
فعلياً  بد�أت  و�أنها  �لطاقة، 
وقال:  م�رص  �إىل  �لغاز  بت�سدير 
على  �ستح�سل  "�إ�رص�ئيل"  �إن 
�سخ  جر�ء  �ملليار�ت  مئات 
�لغاز، موؤكد� �أن حكومته �ستطور 

من  "�إ�رص�ئيل"،  موؤ�س�سات 
عائد�ت ت�سدير �لغاز للم�رصيني 
�لإ�رص�ئيلي  �لطاقة  وزير  وكان 
يوڤال �سطاينت�س ووزير �لبرتول 
و�لرثوة �ملعدنية �مل�رصي، طارق 
�ملال، �أعلنا -�لأربعاء �ملا�سي- 
من  �لطبيعي  �لغاز  �سخ  بدء 

"�إ�رص�ئيل" �إىل م�رص.
�لإ�رص�ئيلية  �ل�رصكات  و�ست�سّدر 
�لغاز  من  مكعب  مرت  مليار   85
عاما،   15 مدى  على  م�رص  �إىل 

ب�سفقة تبلغ 15 مليار دولر.

مع ت�شديد حمكمة الحتالل الإ�شرائيلي، حكمها على الطفل الأ�شري اأيهم �شباح، تبدو حا�شرة 
كلماته القوية "نحن اأ�شحاب ق�شية، ول ميكن الندم على العمل الفدائي والوطني" واخلمي�س 

املن�شرم ، �شددت حمكمة ال�شتئناف الع�شكرية التابعة جلي�س الحتالل حكم ال�شجن ال�شادر بحق 
الفتى الأ�شري اأيهم �شباح، املتهم بتنفيذ عملية ُقتل فيها جندي اإ�شرائيلي عام 2016.

فل�شطني املحتلة

ق.د

اأيهم �سباح.. طفل اأ�سري يواجه 
حكًما باملوؤبد

جرنال "اإ�شرائيلي" يك�شف

نتنياهو

هذه ا�سرتاتيجيتنا جتاه ال�سفة 
وغزة حاليًا

�سنطور موؤ�س�ساتنا باأموال 
امل�سريني

�للبنانية"  "�لأخبار  �سحيفة  قالت 
�لف�سائل  �إن  �ل�سبت،  �أم�س 
�لفل�سطينية يف قطاع غزة، تو��سل 
�ل�سغط على �لو�سطاء لدفع �لعدو 
تفاهمات  تنفيذ  �إىل  �لإ�رص�ئيلي 
�إيقاف  �إىل  �إ�سافة  �لتهدئة، 
تهدف  �لتي  �مل�رصية  �لإجر�ء�ت 
�حلكومية  �لعائد�ت  تقلي�س  �إىل 

من �حلركة �لتجارية.
عن  �للبنانية  �ل�سحيفة  ونقلت 
قولها،  �لف�سائل،  يف  م�سادر 
بني  قائمة  تز�ل  ل  �لأزمة  �إن 
تنفيذ  حول  و�لو�سطاء  �لف�سائل 
�لتفاهمات، �إذ مل يتّم �لتو�سل �إىل 
تكثيف  رغم  على  جديدة  حلول 
فيه  طالبت  وقت  يف  �لت�سالت، 
�لف�سائل بتح�سينات عاجلة ووقف 

عمليات �لت�سييق �مل�رصية مقابل 
�لعودة �إىل حالة �لهدوء.

نقطة  فاإن  �مل�سادر،  وبح�سب 
�خلالق حالياً تتمحور، حول رف�س 
�لوقت  من  مزيد  منح  �لف�سائل" 
�لتفاهمات،  بقية  لتنفيذ  للو�سطاء 
وخ�سو�ساً �أن مر�وغة �لعدو �أّخرت 
تنفيذ عدد من �لبنود �ملهمة ملدة 
توليد  حمطة  �إمد�د  مثل  طويلة، 
كمية  وزيادة  بالغاز،  �لكهرباء 
�لكهرباء �خلارجية، بالإ�سافة �إىل 
�حلاجة �إىل »بديل �قت�سادي د�ئم« 
�ملنحة  عن  بعيد�ً  �لو�سع  يح�ّسن 
�سهرياً  تُ�رصف  �لتي  �لقطرية 
بقيمة 100 دولر �أمريكي على �أكرث 

من 70 �ألف عائلة.
�لف�سائل،  فاإن  للم�سادر  ووفقاً 

�أن  ميكن  ل  �لهدوء  حالة  �أن  ترى 
مماطلة  ظّل  يف  باملجان  متّر 
�لتفاهمات،  تنفيذ  يف  �لحتالل 
�سيا�سة  �عتمد  �لعدو  �أن  موؤكدة 
�لتمديد عرب �لو�سطاء مرحلة بعد 
�أخرى وتاأخري تنفيذ �لبنود �ملتفق 

عليها.
�أن  �للبنانية،  �ل�سحيفة  وعلمت 
�أخرى  ميد�ين  �سغط  وحد�ت 
خالل  �لعمل  �إىل  للعودة  ت�ستعّد 
و�أبرزها  �ملقبلني،  �ليومني 
على  تعمل  �لتي  �لليلي"  "�لإرباك 
�إزعاج م�ستوطني �لغالف باإحد�ث 
حالة  حتاكي  و�أ�سو�ت  تفجري�ت 

�حلرب.
�لبالونات  وحدة  �أن  �إىل  ي�سار 
�حلارقة يف �لف�سائل �لفل�سطينية، 

عادت للعمل من جديد يف �لقطاع، 
�حلارقة  �لبالونات  تتوقف  مل  �إذ 
عن �لنطالق، بل خرجت بكثافة؛ 
حيث طارت ع�رص�ت �لدفعات من 
�لبالونات �لتي حتمل مو�ّد متفجرة 
جزء  وو�سل  �مل�ستوطنات،  جتاه 
بعد  على  �أ�سدود  مدينة  �إىل  منها 
ت�سبب  ما  �لقطاع،  عن  كلم   20
لالإ�رص�ئيليني  كبري"  بـ"��ستفز�ز 
خا�سة  �ملا�سيني،  �ليومني  خالل 
قرب  بالونات  �نفجرت  بعدما 
م�ستوطنة  �لعدو يف  جلي�س  دورية 

"�أ�سكول" جنوب �لقطاع.
يف  �مل�ستوطنون  ��ستكى  كما   
�أ�سو�ت  �سماع  من  غزة  غالف 
ت�ساقط  نتيجة  كبرية،  �نفجار�ت 

�لبالونات �حلارقة.

لهذا ال�شبب ..

البالونات احلارقة تعود للخدمة من جديد
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الديوان العمومي للمح�سر الق�سائي 
ال�ستاذة/ ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية لدى حمكمة ال�سراقة

حي 100 م�سكن عمارة 05E  رقم 02 ال�سراقة 

ن�سر م�سمون عقد التبليغ الر�سمي 
املادة 412 من ق.اإ.م واإ

نحن ال�ستاذة/ ق�سطويل نعيمة حم�سرة ق�سائية مبجل�س ق�ساء تيبازة و املعتمدة لدى حمكمة ال�سراقة القائمة بالتبليغ و 
التنفيذ املذكور  اعاله و املوقعة ادناه 

لفائدة/  م�ؤ�س�سة نفطال ممثلة بن يحي حاج �رشيف
ال�ساكن : املقر االجتماعي لل�رشكة ال�طنية للت�س�يق و ت�زيع امل�اد البرتولية نفطال طريق الكثبان ال�رشاقة �سندوق بريد 73 اجلزائر 

�سد ال�سيد قا�سة حممد 
العنوان : 67 جتزئة عمارة 02 ال�رشاقة ، اجلزائر 

بناء ال�سند التنفيذي املتمثل يف القرار ال�سادر عن جمل�س ق�ساء اجلزائر ، الغرفة اجلزائية ، بتاريخ : 2014/03/23 فهر�س رقم : 
14/04429 ، ق�سية رقم : 13/17310 و املمه�ر بال�سيغة التنفيذية امل�سلمة بتاريخ : 2014/12/31 امل�ؤيد واملعدل للحكم ال�سادر 

عن حمكمة �سيدي احممد ، ق�سم اجلنح بتاريخ : 2013/11/06 ، فهر�س 13/00012 جدول رقم 13/00011 
بناءا على االإذن بن�رش م�سم�ن عقد التبليغ الر�سمي بجريدة ي�مية وطنية ال�سادر عن رئي�س حمكمة ال�رشاقة بتاريخ 2020/01/13 

، رقم الرتتيب : 2020/162.
لفائدة  اعاله  املذك�ر  التنفيذي  لل�سند  بال�فاء  التكليف  حم�رش  يف  املتمثل  الر�سمي  التبليغ  عقد  م�سم�ن  بن�رش  نق�م  وعليه 

موؤ�س�سة نفطال ممثلة ب بن يحي حاج بن �سريف 
�سد :قا�سة حممد 

و اإلزامها بدفع مبلغ اإجمايل  : 865.298،00 دج 
و الذي ميثل قيمة التع�ي�س + م�ساريف املح�رش الق�سائي  

و نبهناه باأن له مهلة 15 ي�ما لل�فاء ت�رشي من تاريخ الن�رش يف جريدة ي�مية وطنية و اإال نفذ عليه جربا بكافة الطرق القان�نية .
اثباتا ملا تقدم ، حررنا هذا املح�رش لن�رش ن�سخة منه يف جريدة ي�مية وطنية .
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بقلم: عي�سى قراقع

�آخرين يف   وما يقارب خم�سني معتقال 
حملة ه�ستريية حتت قيادة جهاز �لأمن 
تنفيذ  على خلفية  �ل�ساباك  �لإ�رس�ئيلي 
عني  قرب  نا�سفة  عبوة  تفجري  عملية 
بوبني يف 2019/8/23 يف منطقة ر�م �هلل 
مدى  على  �لعتقال  حمالت  ولت�ستمر 
كانو�  ومعظمهم  متو��سلة،  �سهور  �أربع 
يتجدد  �إد�ريا  �عتقال  �سابقا  معتقلني 
بحقهم با�ستمر�ر ب�سبب عدم وجود تهم 
موجهة �إليهم ليخ�سعو� لعتقال تع�سفي 
غري قانوين ودون �ن يقدمو� ملحاكمات 
�لتي نفذت بطريقة  عادلة. �لعتقالت 
ه�ستريية هي بحد ذ�تها �سكل من �أ�سكال 
�جلنود  و�جلماعي  �لفردي  �لتعذيب 
و�مل�سحوبة  �مللثمون  �لإ�رس�ئيليون 
�لقمع  و�سائل  وبكل  �لبولي�سية  بالكالب 
يفجرون  �ملعتقلني،  منازل  يقتحمون 
حمتويات  يدمرون  بالقنابل،  �لأبو�ب 
يقلبونه  �لتفتي�ش،  عملية  خالل  �لبيت 
�سكان  يح�رسون  عقب،  على  ر�أ�سا 
ي�سادرون  حمددة،  غرفة  يف  �ملنزل 
�لأجهزة و�لهو�تف، ي�رسخون ويزعقون 
وي�ستمون وي�رسبون ،حفلة عو�ء و�سعار 
ولنومهم  �ل�سكان  خل�سو�سية  و�قتحام 
�لأطفال  يرعبون  و�أحالمهم،  ونعا�سهم 
�قتحام  على  يتدربون  وكاأنهم  و�لن�ساء 
�ل�سكان  ح�ساب  على  ح�سن  �أو  قلعة 

�ملدنيني.

التعذيب يبداأ من حلظة 
االعتقال

ل  �لإ�رس�ئيلي  �لأمن  ورجال  �جلنود 
�إىل مركز حتقيق  �لأ�سري  نقل  ينتظرون 
ل�ستجو�به، و�إمنا يبد�أ �لتحقيق �مليد�ين 
فور� يف �ملنزل �أو يف باحة �ملنزل وعلى 
مر�أى من عائلة �لأ�سري، وقبل �ن يعرف 
�لأ�سري حقوقه عن �أ�سباب �عتقاله، تبد�أ 
حفالت �ل�رسب �ملربح وتك�سري �لعظام 
بحق �لأ�سري �ملكبل و�ملع�سوب �لعينني، 
بالب�ساطري  �لبنادق،  باأعقاب  �ل�رسب 
�ملدببة، بالهر�و�ت بالكلب�سات، بالأيدي، 
�ملتوح�سة  �لكالب  باإطالق  بالأرجل، 
�ل�رسب  وي�ستمر  �لأ�سري،  ج�سد  لنه�ش 
و�لتنكيل و�لتعذيب خالل نقل �لأ�سري يف 
�ر�ش  يلقونه على  �لع�سكرية،  �ل�سيار�ت 
وظهره،  رقبته  على  يدع�سون  �ل�سيارة، 
طول  بوح�سية  �رسبه  يف  ي�ستمرون 
من  �لنازفة  للدماء  ياأبهون  ل  �لطريق، 
ج�سد �لأ�سري، ل ياأبهون ل�رس�خه و�آلمه، 
ل يقدم للعالج، ل ينقل �إىل �مل�ست�سفى 
�رس�ع  �أو  غيبوبة  يف  يدخل  �أن  بعد  �إل 
�لأ�سري  مع  جرى  ما  وهذ�  �ملوت،  مع 
�سامر �لعربيد �لذي ك�رسو� له 16 �سلعا 
و�إ�سابته بف�سل كلوي ونزيف يف �لرئتني 
�ساعة يف  بعد 30  �مل�ست�سفى  �إىل  ونقل 
حالة غيبوبة ومكث 45 يوما د�خل وحدة 
�لتنف�ش  �أجهزة  حتت  �ملكثفة  �لعناية 

�سامر  مع  جرى  وما  �ل�سطناعي. 
�لآخرين،  �ملعتقلني  �سائر  مع  جرى 
وكانت ليايل مذبحة و�سلخ وهلع وجنون 
�إ�رس�ئيلي بامتياز، �نحطاط همجي �إىل 
فكه  ك�رسو�  حنات�سة  وليد  نطاق،  �أو�سع 
و�سوهو� وجهه نتيجة �ل�رسب �إىل درجة 
�أن زوجته مل تتعرف عليه يف �ملحكمة، 
و�أع�ساء  ج�سده  �سبغو  حليته  نتفو� 
نتيجة  �ملحتقن  �لأ�سود  باللون  ج�سمه 
�إل  �لتنقل  ي�ستطيع  �لعنيف، ل  �لتعذيب 
على كر�سي متحرك، وقال وليد لقد مت 
من  بحقه  ماجرى  و��سفا  مر�ت  ثالث 

تعذيب باأنه كان �جلحيم بعينه.
�أخ�سعوه  �لربغوثي  ق�سام  �لأ�سري   -
لتحقيق قا�سي، تعمدو� �رسبه على مكان 
�إ�سابته �لتي �أ�سيب بها حلظة �عتقاله، 
حلمه،  لنه�ش  �لبولي�سية  �لكالب  �أطلقو� 
كان ينزف �لدماء دون تقدمي �لعالج له، 

�عتقلو� �سقيقه وو�لدته لل�سغط عليه.
- عبد �لر�زق فر�ج، �رسبوه حتى ك�رسو� 
يده و�عتقلو� �بنه وخ�سع لتحقيق قا�ش 
�إىل  �أقبية �سجن ع�سقالن، ومل ينقل  يف 

�مل�ست�سفى لتلقي �لعالج.
-  جميل �لدرعاوي، ك�رسو� فكه و�أ�سالع 
قف�سه �ل�سدري و�أ�سابوه يف �إحدى عينيه 

و�عتقلو� �سقيقه لل�سغط عليه.
مطرز  كله  ج�سده  مغام�ش،  يزن    -
�لطبيعية،  مالحمه  فقد  �ل�رسب،  باآثار 

�عتقلو� كرميته لل�سغط عليه.
�جلنود  جرها  غو�ش،  �أبو  مي�ش   -
�لأعني،  ومع�سوبة  �ليدين  مقيدة  وهي 
�إحدى  يف  ميد�ين  لتحقيق  تعر�ست 
و�لدها  �عتقلو�  �جلي�ش،  مع�سكر�ت 
تعر�ست  عليها،  و�ل�سغط  لبتز�زها 
وهتك  �أخالقية  و�لال  �لقذرة  لل�ستائم 

خ�سو�سيتها خالل �لتحقيق معها.
-  خالدة جر�ر، مل ت�سفع ح�سانتها كنائبة 
�عتقالها  من  �لت�رسيعي  �ملجل�ش  يف 
�ل�سيا�سية  ن�ساطاتها  ب�سبب  �ملتكرر 
يف  زجت  و�لجتماعية،  و�حلقوقية 
ووجهت  مر�ت  عدة  �لإد�ري  �لعتقال 
�إبقاء  منها  �لهدف  �سخيفة  تهم  لها 
خالدة د�خل �ل�سجن، فمن مل ي�ستطيعو� 
�إثبات تهمة بحقه يزج يف �ل�سجن حتت 
�لإد�ري وهذ� ما جرى  طائلة �لعتقال 
مع �لكاتب �حمد قطام�ش وبدر�ن جابر 
وعلي جر�د�ت و�لع�رس�ت ممن �سملتهم 
�لعتقالت، �نها �حكام �سيا�سية قو�مها 
�ملعتقلني  وحتويل  و�لنتقام  �لرهاب 

�ىل جتارب ب�رسية.

توراة التعذيب
ما  كل  عن  �لآن  حتى  تك�سف  مل  رمبا 
جرى مع �ملعتقلني، من و�سائل �لتعذيب 
و�لتحر�سات  و�لإذلل  و�لهانات 
و�لتك�سري  �جلن�سية  و�لإيحاء�ت 
و�ل�سغوطات �لنف�سية �لتي تعر�سو� لها، 
�ملفتوحة،  �جلروح  �لأظافر،  �سقوط 
�لقذرة،  و�لزنازين  و�لأور�م  �لكدمات 
على  �لتعذيب  طويلة،  ل�ساعات  �ل�سبح 

�لكر�سي حمني �لظهر، تعذيب بالقرف�سة 
و�ملوزة و�لهز �لعنيف و�لعزل و�حلرمان 
من �لنوم ومنع زيار�ت �ملحامني، ليايل 
�مل�سكوبية  زنازين  يف  قا�سية  معتمة 
م�سالخ  تكفا،  وبيتح  وعوفر  وع�سقالن 
وحتري�ش  متوح�سني  وحمققني  ب�رسية 
و�لقتل.  �لتعذيب  على  و��سع  ر�سمي 
�نهم يحققون  يدعون  �لذين  �ملحققون 
يف مقتل م�ستوطنة يف عملية عني بوبني 
تقوم  دولة  ميثلون  �لذين  �أنف�سهم  هم 
خارج  متعمد  وقتل  ميد�نية  باعد�مات 
�لذي  هو  �ملحقق  فهذ�  �لق�ساء،  نطاق 
قال لزوجة �ل�سهيد ن�سات �لكرمي خالل 
�عتقالها متفاخر�: �أنا �لرجل �لذي قتل 
�ملحقق  وهذ�  منخل،  عملناه  زوجك، 
�بو  مي�ش  لو�لد  قال  �لذي  نف�سه  هو 
ر�أ�ش  لقطعت  مكانك  كنت  لو  غو�ش: 
خ�سي�سة  حماولة  يف  �لربغوثي،  ق�سام 
�إنها  و�لإثارة،  و�لت�سكيك  لالإ�ساءة 
�لأغيار  قتل  �ل�سهيوين،  �لتعذيب  تور�ة 
تعليمات  هي  �لفل�سطينيون،  و�ملق�سود 
دينية و�سيا�سية، د�ستور لدولة �لحتالل 
و�لق�سائية  �لأمنية  م�ستوياتها  بكافة 
�لتور�ة  هذه  و�لت�رسيعية،  و�ل�سيا�سية 
�لفل�سطينيني  وقتل  بتعذيب  ت�سمح  �لتي 
هم  �آدميني،  لي�سو�  ب�رس�،  لي�سو�  لأنهم 
�ل�سماح  يجب  �لذين  �ألبهائهم  مبنزلة 
بحق  �لتعذيب  ن�سبة  فان  لهذ�  بقتلهم، 
كل   ،%100 هي  �لفل�سطينيني  �ملعتقلني 
لآخر  �أو  ل�سكل  يتعر�ش  و�أ�سرية  �أ�سري 
من �لتعذيب، �لأطفال، �ل�سباب، �لن�ساء، 
من  جزء  فالتعذيب  �ملر�سى،  �لكبار، 
و  �ل�سهيونية  و�لأيديولوجية  �لعقيدة 
ميار�سها  �لتي  و�لقمع  �لفكر  منظومة 
�لفل�سطيني،  �ل�سعب  بحق  �لحتالل 
يجب  موقوتة  قنبلة  هو  فل�سطيني  فكل 

تفكيكها بالتعذيب �لعنيف.

تعذيب حتت غطاء القانون

�ملحققني  هيئة  يف  �لآدمية  �لوحو�ش 
�لإ�رس�ئيليني يحظون بح�سانة وبت�سجيع 
من �مل�ستوى �لر�سمي �لإ�رس�ئيلي، لقد 

�لتحقيق  �أقبية  يف  �أ�سري�   73 ��ست�سهد 
�لإ�رس�ئيلي  �لحتالل  بد�ية  منذ 
باإعاقات  �لآلف  و�إ�سابة   ،1967 عام 
�أي  يقدم  ومل  و�سدمات،  و�أمر��ش 
حمقق �إ�رس�ئيلي �إىل �ملحاكمة، بل �أنهم 
ويعتربون  و�لنيا�سني  بالأو�سمة  يحظون 
�أبطال قوميني لدويلة �لكيان �ل�سهيونى 
، �أن ما ي�سمى �لتحقيق �لع�سكري، وهو 
�أدو�ته  �لعنيف �لال حمدود يف  �لتحقيق 
�لأ�سري  قتل  لو  حتى  و�سكله  و�أ�سلوبه 
حتت �لتعذيب، يتم بغطاء قانوين من قبل 
�ملحكمة �لعليا �لإ�رس�ئيلية و�مل�ست�سار 
ي�سمح  مبوجبه  �لإ�رس�ئيلي  �لق�سائي 
جهاز  ��ست�سدر  وقد  �لعنيف،  بالتعذيب 
با�ستخد�م  �إذنا  �لإ�رس�ئيلي  �لأمن 
�ملعتقلني  بحق  �لع�سكري  �لتعذيب 
�ملذكورين، ولهذ� حتولت �أقبية �لتحقيق 
�لأ�رسى  �أج�ساد  على  حرب  �ساحة  �إىل 
ي�سكل  �أن  ودون  مر�قبة  دون  و�أرو�حهم 
�ملحققني.  هوؤلء  على  �سغط  �أي  ذلك 
�لتعذيب �لع�سكري �مل�ستمد من �لقو�نني 
�لع�سكرية  و�لأو�مر  �حلربية  و�لأحكام 
يجري  �ملدنية،  �لقو�نني  من  ولي�ش 
�لأعزل  �لأ�سري  مع  خالله  من  �لتعامل 
يجب  وقنبلة  تدمريها  يجب  دبابة  كاأنه 
تفكيكها، وينظر �لتعذيب �لع�سكري �إىل 
ع�سكري  ميد�ن  �ساحة  يف  كاأنه  �لأ�سري 
يجوز ��ستخد�م كل و�سائل �لقتال �سده. 
�لت�رسيعات و�لقو�نني �لإ�رس�ئيلية ت�سمح 
�ملحققني  وباإعفاء  �لتعذيب  با�ستخد�م 
و�ل�سورة،  بال�سوت  �لتعذيب  توثيق  من 
�لدويل  للقانون  �سافر  حتد  ذلك  ويف 
�لإن�سانية،  و�ل�رس�ئع  �لتفاقيات  ولكل 
�إ�سافة �أن �سجالت �لقو�نني �لإ�رس�ئيلية 
ل تت�سمن �ملحا�سبة على جر�ئم �حلرب 

و�جلر�ئم �سد �لن�سانية.
ومن �ملفارقات �ن ت�سبح جر�ئم �حلرب 
غطاء  حتت  جتري  �لإن�سانية  وجر�ئم 
�لإ�رس�ئيلي  �لحتالل  دولة  يف  �لقانون 
ويف  و�لع�رسين،  �لو�حد  �لقرن  ويف 
وحقوق  و�لدميقر�طية  �لعوملة  زمن 
�لتعذيب  جرمية  �إخفاء  �ن  �لإن�سان. 
وطم�ش �حلقائق هي �سيا�سة متقنة لدى 

فاآلف  �لحتالل،  وموؤ�س�سات  �أجهزة 
�لفل�سطينيني مل  �ملعذبني  �ل�سحايا من 
يتم فتح حتقيق جنائي بخ�سو�سها، لقد 
من  بالرغم  �مللفات  معظم  �إغالق  مت 
قبل  من  رفعت  �لتي  �لعديدة  �ل�سكاوي 
تعذيب  حول  �لإن�سان  حقوق  موؤ�س�سات 
حتت  �عرت�فات  وبانتز�ع  �ملعتقلني 

�لتهديد.

تعذيب من اأجل التعذيب

�لتحقيق  �أقبية  يف  �لتعذيب  ��ستخدم 
�نتز�ع  لأجل  فقط  لي�ش  �لإ�رس�ئيلية 
�ملعتقلني  من  ومعلومات  �عرت�فات 
و�إمنا تعذيب من �جل �لتعذيب، تعذيب 
كر�هية  �سادي،  تعذيب  �نتقامي، 
تعذيب  �نه  �لفل�سطينيني،  لكل  و��سعة 
تعذيب  و�لبلطجة،  و�ل�ستبد�د  �لت�سلط 
�إن�سانيته  من  �لإن�سان  جتريد  ي�ستهدف 
وكر�مته وهويته �لوطنية، حتويله �إىل ل 
�سيء، و�سعه يف �أجو�ء مفزعة، تقلي�ش 
�إىل  حتويله  و�لزمن،  باحلياة  عالقته 
تعر�سو�  �لذين  �لأ�رسى  �سهاد�ت  عدم. 
�ملحققني  وكاأن  توحي  للتعذيب 
�سوى  ينق�سهم  يعد  مل  �لإ�رس�ئيليني 
جاءو�  �حليو�نات،  جلود  يلب�سو�  �أن 
يتمتعون  �لتاريخ،  قبل  ما  ع�سور  من 
بالن�سبة  و�لأ�رسى  �لتعذيب،  با�ستخد�م 
�لتهامها،  يجب  فر�ئ�ش  جمرد  لهم 
ينبحون وي�رسخون ويب�سقون ويرف�سون 
�لهدف  �أن  ت�سري  �ل�سهاد�ت  ويتهيجون، 
�لروح  بك�رس  �لت�سبب  هو  �لتعذيب  من 
�لد�خلي  و�ملوت  �لأ�سري  لدى  و�لإر�دة 
�إىل  �إي�ساله  �جل�سدي،  فقط  ولي�ش 
�أق�سى  و�ىل  �لذ�تي  �لتدمري  حلظة 
مع  جرى  ما  و�لهانة،  �لتذلل  درجات 
�أن"  على"  يدل  �لتحقيق  يف  �لأ�رسى 
وماكنات  �آلت  �إىل  حتولو�  �ملحققني 
لي�سو�  �لب�رس، وهوؤلء �ملحققني  لطحن 
دولة  عن  �سورة  �أنهم  موظفني  جمرد 
وموؤ�س�ساتها  منظوماتها  بكل  �لحتالل 
�ملحققون   ، �لكولونيالية  وثقافتها 
كما�سات  �إىل  حتولو�  "�ل�رس�ئيليون" 
�لدماء،  وتدفق  و�للحم  �لعظم  لته�سيم 
�أنهم مر�سى  وت�رسفاتهم �لوح�سية تدل 
"��رس�ئيل"،  يف  عامة  ظاهرة  ميثلون 
�مل�سابة  "��رس�ئيل"  دولة  ظاهرة 
و�لفا�سية  و�لف�ساد  �لعنف  باأمر��ش 

و�لتطرف. �لتعذيب �إرهاب دولة

دولة  يف  �لتعذيب  ��ستخد�م  يعد  مل 
�لحتالل �أمر� �ساذ� �أو طارئا و�إمنا هو 
ومتو��سلة  وم�ستمرة  ممنهجة  �سيا�سة 
فالتعذيب  �لحتالل،  �أن وجد هذ�  منذ 
�لذي  و�ملعنوي  و�لنف�سي  �جل�سدي 
�ملعتقلني  من  �لآلف  له  تعر�ش 
�لفل�سطينيني هو جزء من �إرهاب �لدولة 
�ل�سعب  بحق  �لر�سمي  �لإ�رس�ئيلية 
هي  �لتعذيب  ومنظومة  �لفل�سطيني، 
�ملتو��سلة  �لقمع  منظومة  من  جزء 

على  و�لق�ساء  �لحتالل  لتعميق 
�ل�سعب  �لفل�سطينية وتطلعات  �ملقاومة 
�أن  و�ل�ستقالل،  للحرية  �لفل�سطيني 
هي  �لتحقيق  و�أقبية  �ل�سجون  �ساحات 
كر�مة  على  وعدو�ن  حرب  �ساحات 
�خللفية  �ل�ساحة  �أنها  �لإن�سان،  وحقوق 
جتري  و�لتي  لالحتالل  �ملتو�رية 
�لتحقيق  �أقبية  ود�خل  �جلدر�ن  ور�ء 

�ملعتمة.

�سجل التعذيب اال�سرائيلي.. 
حافل بالفظائع

�لتعليق:  �لتعرية،  بال�سجائر،  �حلرق 
�لأ�سري حيا  �أ�سكال �سنق  وهو �سكل من 
�لبذيئة  �لألفاظ  �لب�سق،  يتف�سخ،  حتى 
�سيقة،  زنازين  يف  �حل�رس  و�لنابية، 
�ل�سوء  �ملثلجة،  �لباردة  �لغرف  �لعزل، 
�لأ�سفر �لباهت، �مل�ساومة على �لعالج، 
�لبتز�ز،  بهدف  �لعائالت  �عتقال 
�مل�سددة،  �لقيود  �لكهربائية،  �ل�سعقات 
�حلرمان من �لنوم وغريها من �لأ�ساليب 
�لرهيبة �لتي تذكرنا بالتعذيب يف �لعهد 
�لدموية،  �لتفتي�ش  وحماكم  �لروماين، 
عهد  �أنها  �ملظلم،  �لنازية  وع�رس 
و�لتجويع  و�حلرق  و�لفلقة  �ملخلعة 
و�ل�سبح و�ل�سلب وخلع �لأظافر و�ل�سحل 
�ل�سحايا،  باآلم  و�ل�ستمتاع  و�لتقطيع 
�لتعذيب �كرب من جمرد �عتقال �أو �نتز�ع 
�عرت�فات، �نه �ل�سكل �لأعنف للجرمية 
بحق  �لحتالل  ميار�سها  �لتي  �لق�سوى 
ل  �لتعذيب  �لفل�سطيني.  �ل�سعب  �أبناء 
و�إمنا  ج�سدية،  �أ�رس�ر�  فقط  ي�سبب 
و�جتماعية  ومعنوية  نف�سية  �أ�رس�ر� 
�أ�سابت �لعائالت �لفل�سطينية و�ملجتمع 
هم  �لفل�سطينيون  �لأطفال  �لفل�سطيني، 
��ستخد�م  ثمن  تدفع  �لتي  �لأكرب  �لفئة 
فالحتالل  بحقها،  و�لتنكيل  �لتعذيب 
ي�ستهدف تدمري �لأجيال �لفتية و�لق�ساء 

على �أحالمهم باحلياة و�مل�ستقبل.

اجلنائية الدولية ... واالأيام 
ال�سوداء

�لإ�رس�ئيلي"  �لوزر�ء  "رئي�ش  قال 
نتنياهو �إنه يوم �أ�سود يف تاريخ �إ�رس�ئيل 
على �إثر قر�ر �ملدعية �لعامة للمحكمة 
�جلنائية �لدولية بفتح حتقيق يف جر�ئم 
�لغربية  و�ل�سفة  غزة  قطاع  يف  حرب 
�سلطات  يد  على  �رتكبت  و�لقد�ش 
�أن  و�عتقد  �لإ�رس�ئيلي،  �لحتالل 
تعر�ش  و�لتي  �لقا�سية  �لتعذيب  جر�ئم 
زنازين  �ل�سجون ويف  �لأ�رسى د�خل  لها 
�إىل  تتحول  �أن  بالفعل  يجب  �لتحقيق 
و�جلالدين  �ملحتلني  على  �سود�ء  �أيام 
�لدويل  و�لعقاب  للمحاكمة  بتقدميهم 
ج�سيمة  �نتهاكات  �رتكابهم  ب�سبب 
بال�سجون  �أ�رس�نا  بحق  حرب  وجر�ئم 
�جلنائية  للمحكمة  روما  ميثاق  تنتهك 

و�تفاقيات جنيف �لأربعة.

التعذيب كجرمية حرب وجرمية �سد االإن�سانية وفق القانون الدويل والقانون الدويل االإن�ساين و�سل ذروته على يد حمققي الكيان ال�سهيوين بحق عدد من املعتقلني من 
كوادر اجلبهة ال�سعبية الذين بداأت حملة اعتقاالت بحقهم منذ تاريخ 2019/8/24 يف ظل تعتيم و�سمت �سكل غطاء الأكرب عملية انتقامية جرت منذ �سنوات بحق اأ�سرى 

فل�سطينيني واأكرث مما كان يجري يف اأقبية التحقيق يف �سنوات ال�ستينات وال�سبعينات، انه عودة اإىل القرون الو�سطى وعهود الرببرية والهمجية عندما كانت ت�ستخدم و�سائل 
واأ�سكال تعذيب وح�سية ومميتة خالل اعتقال وا�ستجواب االأ�سرى بهدف تدمريهم ج�سديا ونف�سيا. االعتقاالت طالت كل من �سامر العربيد ومي�ش اأبو غو�ش وعبد الرازق 

فراج وخالدة جرار وق�سام الربغوثي، ويزن مغام�ش، وجميل الدرعاوي، ونظام مطري، ووليد حنات�سة، وع�سمت �سواورة،

التعذيب يف اأقبية التحقيق االإ�سرائيلية... 

عودة اإىل القرون الو�سطى وعهود الرببرية!
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مدير مركز الأ�سرى للدرا�سات الدكتور راأفت حمدونة

�صور الأ�صري"حنات�صة"املهربة اخت�صرت 
الكلمات يف و�صف وح�صية الحتالل

 ق. ف

�أن  حمدونة  د.  و�أ�ضاف 
�ال�رس�ئيلية  �الأمن  �أجهزة 
متار�س  �لتحقيق  خالل 
حمرمة  تعذيب  �أ�ضكال 
�تفاقية  وفق  دولياً  
للعام  �لتعذيب  مناه�ضة 
مبنع  �لقا�ضية   1984
�لعقوبة  و�رسوب  �لتعذيب 
�لال�إن�ضانية  �أو  �لقا�ضية 
�أن  و�أ�ضاف   ، �ملهينة  �أو 
لالأ�رسى  �لتعذيب  مرحلة 
�ال�رس�ئيلية  �ل�ضجون  يف 
�العتقال  حلظة  منذ  تبد�أ 
وت�ضتمر  بالتحقيق  مرور�ً 
باأ�ضكال  �العتقال  طو�ل 
�أق�ضى  �أن  وبني   ، خمتلفة  
مر�حل �لتعذيب تكون �أثناء 
بتغطية  تبد�أ  �لتى  �لتحقيق 
  ، ملوث  بكي�س  �لر�أ�س 
�لعالج  ، وعدم  �لنوم  وعدم 
فى  �جلروح  و��ضتخد�م   ،
�ملعتقل  وو�ضع   ، �لتحقيق 
يف ثالجة ، و�لوقوف لفرت�ت 
طويلة ، و�أ�ضلوب �لع�ضافري 

وما ينتج عنه من تد�عيات 
نف�ضية ، و��ضتخد�م �ملربط 
و�ملعدنى  �لبال�ضتيكي 
ور�س   ، و�لقدمني   لليدين 
و�ل�ضاخن  �لبارد  �ملاء 
و�ملو�ضيقى   ، �لر�أ�س  على 
�خلروج  ومنع   ، �ل�ضاخبة 
طبيعى  ب�ضكل  للمرحا�س 
�ل�رسب  و��ضتخد�م   ،
ل�ضاعات  و�ل�ضبح   ، �ملربح 
�إىل جانب  الأيام،  بل  طويلة 
�لهز  �أ�ضاليب  ��ضتخد�مها 
يوؤدي  �لذي  للر�أ�س  �لعنيف 
بال�ضلل  �الأ�ضري  �إ�ضابة  �إىل 
�أو �إ�ضابته بعاهة م�ضتدمية 
ذلك  كل  من  و�الأخطر   ،
�ملبالغ  �لقوة  ��ضتخد�م   ،
حمدونة  د.  . وبني  فيها 
عذب  حنات�ضة  �ملعتقل  �أن 
حتقيق  جوالت  لثالث 
من  الأكرث  وتو��ضلت   ،
يومًيا،  �ضاعة  ع�رسين 
�ملحققني  ��ضتبد�ل  تخللها 
مبحققني  �ضاعات   8 كل 
نقلت  ما  وفق  �آخرين، 
عائلة  عن  �إعالم  و�ضائل 

حمدونة  د.  �الأ�ضري. ودعا 
�الن�ضان  حقوق  جمل�س 
�ملتحدة  لالأمم  �لتابع 
�حلقوقية  �ملنظمات  و 
وجمموعات  و�الن�ضانية 
�لقو�نني  حلماية  �ل�ضغط 
حتفظ  �لتي  و�التفاقيات 
�الإن�ضان يف �ل�ضلم و�حلرب 
، و�ل�ضغط على "��رس�ئيل" 
و�لعمل  بها  لاللتز�م 
و  �الأ�رسى  حماية  على 

�ملمار�ضة  هذه  مو�جهة 
�الن�ضان  لكر�مة  �مل�ضيئة 
�خلام�ضة  �ملادة  مبقت�ضى 
�لعاملي  �العالن  من 
و�ملادة   ، �الن�ضان  حلقوق 
�لدويل  �لعهد  من  �ل�ضابعة 
�ملدنية  باحلقوق  �خلا�س 
و�ل�ضيا�ضية و �تفاقية �الأمم 
�ملتحدة ملناه�ضة �لتعذيب 
ع�ضو  دولة   147 باأغلبية  
عليها  بالت�ضديق  قامت 

، ونا�ضد �جلهات �ملخت�ضة 
�الأ�رسى  �أحو�ل  مبتابعة 
 ، �عتقالهم  حلظة  منذ 
�ضحة  على  و�الطالع 
وحماية   ، حنات�ضة   �الأ�ضري 
من  �لفل�ضطينيني  �الأ�رسى 
وق�ضوة  �ل�ضجانني  بط�س 
�لق�ضاء  وغطاء  �ملحققني 
�رسع  �لذي  �ال�رس�ئيلى 
غري  حجج  حتت  �لتعذيب 

منطقية .

�أكد مركز �أ�رسي فل�ضطني 
و��ضل  �الحتالل  باأن 
�جلديد  �لعام  خالل 
�لتي  �العتقاالت  �ضيا�ضة 
�ضعبنا  �أبناء  بحق  ينفذها 
حدثا  �أ�ضبحت  و�لتي 
لل�ضعب  مالزما  يومياً 
ر�ضد  حيث  �لفل�ضطيني، 
�ملركز )200( حالة �عتقال 
�لعام �جلاري ،  منذ بد�ية 
للمركز  �الإعالمي  �لناطق 
�الأ�ضقر"  "ريا�س  �لباحث 
�العتقاالت  بان  �أو�ضح 
�أ�ضحت ��ضتنز�فاً  لل�ضعب 
من  و�أد�ة  �لفل�ضطيني، 
يلجاأ  �لتي  �لقمع  �أدو�ت 
ملحاربته،  �الحتالل  �إليها 
مقاومته،  على  و�لتاأثري 
�رس�ئح  كل  تطال  حيث 
�لفل�ضطيني،  �ملجتمع 

�إال  �ضاعة  متر  ال  بحيث 
خاللها  �الحتالل  وينفذ 
الأحد  �عتقال  عملية 

�ملو�طنني �أو �أكرث .
�أن  �إىل  �الأ�ضقر"  و�أ�ضار" 
 )21( �ضملت  �العتقاالت 
دون  ما  قا�رس�ً  طفاًل 
�لثامنة ع�رس من �أعمارهم 
"حممد  �لطفل  �أ�ضغرهم  
)13عاًما(  قلبني"  �أبو 
�لعامود  ر�أ�س  حْي  من 
بالقد�س  �ضلو�ن  بلدة  يف 
�عتقلت  بينما  �ملحتلّة، 
"ح�ضني  �جلريح  �لفتى 
من  )17عاًما(  يون�س" 
�إطالق  عقب  حلم،  بيت 
و�إ�ضابته  عليه،  �لنار 
�لركبة،  �أ�ضفل  ناري  بعيار 
�لعظم،  يف  لك�رس  �أدى 
يف  بر�غي  زر�عة  ومتت 

م�ضفى  �مل�ضابة يف  قدمه 
ت�ضيدك".وبني  "�ضعاري 
�العتقاالت  باأن  "�الأ�ضقر" 
�ضملت  �لعام   بد�ية  منذ 
وفتيات  ن�ضاء   )7(
مت  غالبيتهن  فل�ضطينيات 
يف  �لقد�س،  من  �عتقالهم 
�الأق�ضى  �مل�ضجد  حميط 
�عتقل  فيما  �ملبارك، 
حامل  �ضيدة  �الحتالل 
من  �الأخري  �ضهرها  يف 
مدنية قلقيلية مع زوجها، 
�لتحقيق  بعد  عنها  و�أُفرج 
بقيمة  بكفالة  ل�ضاعات 
وطالت   . �ضيقل  �ألف   20
يف  �لطالبة  �العتقاالت 
"ريان  �لبوليتكنك  جامعة 
 21( حلتم"  �أبو  جمال 
ترقوميا  بلدة  من  عاما( 
غرب �خلليل عد مد�همة 

منزل عائلتها، كذلك �لفتاة 
 24  " عبيد  هاين  "�أماين 
عاماً، من خميم �لدهي�ضة 
�ضمال   "300 "حاجز  على 
�ملقد�ضية  و  حلم،  بيت 
"�ضناء �لرجبي"  وهي و�لدة 
�لرجبي"  "عمار  �الأ�ضري 
ل�ضتة  بال�ضجن  �ملحكوم 
��ضتدعت  فيما   ، �أعو�م 
�لفتاة  �الحتالل  خمابر�ت 
�أبو  �آية   " �ملقد�ضية 
و�أفاد   . للتحقيق  ناب"  
�الحتالل  بان  "�الأ�ضقر" 
من  مو�طنني   6 �عتقل 
بد�ية  منذ  غزة  قطاع 
منهم  �ثنني  �جلاري  �لعام 
معرب  على  �عتقالهم  مت 
وهما  �يرز  حانون/  بيت 
م�ضطفى  "وليد  �ملو�طن 
�أثناء  عاًما(   43( �ضامل" 

متوجها   �لقطاع  مغادرة 
لل�ضفر،  �الأردن  ج�رس  �إىل 
عبد  "�ضالح  و�لتاجر 
�ملالك �لقر�" )38 عاًما(، 
بيت  معرب  �إىل  توجه  عند 
مقابلة  بغر�س  حانون 
�الإ�رس�ئيلية  �ملخابر�ت 
وقامت باحتجازه و�قتادته 
�ضجن  توقيف  ملركز 
�عتقلت  فيما  ع�ضقالن، 
�جتيازهم  بحجة  �ضبان   4
�ضمال  �لفا�ضل  �ل�ضياج 
قطاع غزة. وكان �أي�ضا من 
�ملو�طن  �ملعتقلني  بني 
ر�ضايدة"  �أحمد  "ريا�س 
من  فادي"   " وجنله 
وكذلك    ، بيت حلم  مدينة 
و�ياد  بالل   " �ل�ضقيقني 
قرية  من  عبيات"  �ضالمة 

ف�ضايل ق�ضاء �أريحا .

200 حالة اعتقال منذ بداية العام احلايل

ب�ساأن الأ�سرى الأطفال املنقولني اإىل "الدامون"

اتفاق مبدئي بني اأ�صرى "عوفر" 
واإدارة �صجون الحتالل 

�تفاقاً  �إن  �الأ�ضري،  نادي  قال 
يف  �الأ�رسى  بني  جرى  مبدئياً 
�ضجون  و�إد�رة  "عوفر"  معتقل 
�الحتالل، يت�ضمن نقل �ثنني من 
�إىل  "عوفر"  من  �الأطفال  ممثلي 
يوم  حد  �أق�ضى  يف  "�لد�مون" 
 .2020/1/18 �ملو�فق  �الأحد 
و�أ�ضاف �لنادي يف بيان له، �ليوم 
�جلمعة، �أنه وخالل �أ�ضبوع �ضيتم 
بحيث  للممثلني  غرفة  جتهيز 
�الأ�رسى  �الأطفال  مع  يتو�جدو� 
كما كان قائماً يف �ضجن "عوفر".
و�أو�ضح �أنه خالل �لفرتة �ملوؤقتة 
وعودة  �ملمثلني  نقل  وحلني 
يف  عليه  كانت  ما  �إىل  �الأو�ضاع 
فاإنه  �الأ�رسى،  �الأطفال  ق�ضم 
�ملنقولني  للمثلني  �ل�ضماح  �ضيتم 
�لتو�جد ب�ضكل مبدئي ملدة ع�رس 
�ضاعات خالل �لنهار. ولفت نادي 
م�ضار  ��ضتمر�ر  �أن  �إىل  �الأ�ضري 

�التفاق �ملبدئي، مرهون بتنفيذ 
�خلطوة  �الحتالل  �ضجون  �إد�رة 
وعودة  �ملمثلني،  بنقل  �لنهائية 
�ضابقاً،  عليه  كان  ما  �إىل  �لو�ضع 
نظام  �ملمثلون  يدير  بحيث 
�الأ�رسى يف �ضجن  حياة �الأطفال 
"�لد�مون".يذكر �أن �إد�رة �ضجون 
من  �أ�ضري�   )33( نقلت  �الحتالل 
من  مفاجئة  �الأطفال، يف خطوة 
"�لد�مون"  �إىل  "عوفر"  �ضجن 
دون ممثليهم، �الأمر �لذي �عتربه 
هذه  يف  خطري  حتول  �الأ�رسى 
لال�ضتفر�د  وحماولة  �لق�ضية، 
م�ضريهم،  وتهديد  باالأطفال، 
ُمنجز�ت  �أهم  �أحد  و�ضلب 
�أن  �إىل  يُ�ضار  �لتاريخية.  �الأ�رسى 
عدد �الأطفال �الأ�رسى يف �ضجون 
طفل   )200( قر�بة  �الحتالل 
"عوفر،  �ضجون  على  موزعني 

�لد�مون، وجمدو". 

و�ملخت�س  �ملحرر  �الأ�ضري  قال 
�لنا�رس  عبد  �الأ�رسى،  �ضوؤون  يف 
�لفل�ضطيني  �الأ�ضري  �أن  فرو�نة، 
عامه  �أمت  قد   ، يون�س"،  "ماهر 
متو��ضل،  ب�ضكل  �ل�ضجن  يف  �لـ37 
�لـ)38(  عامه  غٍد  يوم  ليدخل 
�الأ�ضري  �أن  و�أ�ضاف:  �لتو�يل.  على 
�لقادر  عبد  �للطيف  عبد  "ماهر 
يون�س" )62 عاماً( من قرية عارة 
 ،1948 عام  �ملحتلة  �ملناطق  يف 
كان قد �عتقل بتاريخ 1983-1-18 
بعد �عتقال �بن عمه "كرمي يون�س" 
حلركة  �النتماء  بتهمة  باأ�ضبوعني، 
و�مل�ضاركة  �أ�ضلحة  وحيازة  "فتح" 
يف قتل جندي �إ�رس�ئيلي،  و�أو�ضح 
فرو�نة: �أن �إحدى حماكم �الحتالل 
كانت قد �أ�ضدرت بحقه يف بد�ية 
�ضنقا  باالإعد�م  حكماً  �عتقاله 
حيث  �ملو�طنة"،  "خيانة  بدعوى 
�الإ�رس�ئيلية  �لهوية  يحملون  �أنهم 
�الحتالل  ويعتربهم  �لزرقاء 
�ضهر  وبعد  �إ�رس�ئيليني،  مو�طنني 
من �ضدور �حلكم عادت �ملحكمة 
و�أ�ضدرت حكماً بتخفي�س �لعقوبة 
من "�الإعد�م" �إىل �ل�ضجن "�ملوؤبد" 
قانونية  جهود  وبعد  �حلياة،  مدى 
�ضلطات  حددت  حثيثة،  وحقوقية 
�لعام  من  �ضبتمرب  يف  �الحتالل 

�ضنة(.   40( بـ  �ملوؤبد  حكم   2012
"ماهر  �الأ�ضري  باأن  فرو�نة  وذكر 
�الأ�رسى"  "عميد  يعترب  يون�س" 
يف  فل�ضطيني  �أ�ضري  �أقدم  وثاين 
�الإ�رس�ئيلي،  �الحتالل  �ضجون 
حيث �عتقل بعد �عتقال �بن عمه 
وهو  فقط،  �أيام  بب�ضعة  "كرمي" 
قائمة  �الأ�رسى  على  �أ�ضري  ثاين 
قبل  ما  منذ  �ملعتقلني  �لقد�مى 
"�أو�ضلو" و�لتي ت�ضم )26(  �تفاقية 
�أ�ضري�، ن�ضفهم تقريبا من �ملناطق 
فرو�نة  ودعا   ،1948 عام  �ملحتلة 
�إىل  �ملختلفة  �الإعالم  و�ضائل 
وكافة  يون�س"  "ماهر  �الأ�ضري  منح 
�لتي  �مل�ضاحة  �لقد�مى  �الأ�رسى 
حكاياتهم  �أن  حيث  ي�ضتحقونها، 
موؤملة وق�ض�ضهم موؤثرة، ومعاناتهم 
و�ضمودهم  م�ضاعفة،  �ل�ضجن  مع 

خلف �لق�ضبان مفخرة.

�سجون الحتالل يف  اأ�سري  اأقدم  الأ�سرى" وثاين  "عميد 

الأ�صري "ماهر يون�س" يدخل عامه 
)38( يف ال�صجن على التوايل

قال مدير مركز الأ�سرى للدرا�سات الدكتور راأفت حمدونة اأن ما اأظهرته ال�سور من اآثار التعذيب للمعتقل 
الفل�سطينى وليد حنات�سة  ) 51 عامًا ( من رام اهلل وهو يف اأقبية التحقيق بزنازين �سلطات الحتالل 

ال�سرائيلى اخت�سرت الكلمات يف و�سف وح�سية الحتالل الذى ميار�س التعذيب النف�سى واجل�سدى بحق 
كل املعتقلني الفل�سطينيني دون ا�ستثناء .
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دون  جتري  املقابلة  اأن  ورغم 
امل�سلطة  العقوبة  ب�سبب  جمهور 
الغ�سب  فاإن  ال�سبيبة  على 
اجلماهريي للنادي القبائلي يرتفع 
من  للعديد  التعداد  ت�سييع  ب�سبب 
ت�سييق  من  حترمه  التي  النقاط 
اخلناق على �سدارة ولعب الأدوار 
الأوىل يف بطولة هذا املو�سم، ويف 
هذا ال�سدد فاإن املدرب الفرن�سي 
اأمام  يكون  �سوف  �ساي  اإيف  جون 
الطاقم  راأ�س  على  مواجهة  اأول 
بعد  »الكناري«  لت�سكيلة  الفني 
فيلود  للمدرب  موؤقتا  تعوي�سه 
الذي اأقيل من من�سبه، وهو يبحث 

الطريق  اإىل  ال�سبيبة  اإعادة  على 
من خالل  الفوز  وح�سم  ال�سحيح، 
ثمينة  نقاط  بثالث  الر�سيد  دعم 
وال�سعود اإىل »البوديوم« والنفراد 
باملركز الثالث يف جدول الرتتيب 
العا�سمة  احتاد  هزمية  حال  يف 

اليوم. 
القبائلي  الدي  لعبو  يدرك 
واأن  خا�سة  اليوم  النت�سار  اأهمية 
القواعد،  داخل  جتري  املواجهة 
اأجل  من  مواتية  والفر�سة 
الر�سيد  لدعم  الفر�س  ا�ستغالل 
وا�سرتجاع  ثمينة،  نقاط  بثالث 
ال�سقوط  بعد  الأن�سار  مع  الثقة 
مواجهتني  باآخر  الهزمية  فخ  يف 
اجلمهورية  بكاأ�س  التوايل  على 

والبطولة  مليلة  عني  جمعية  اأمام 
العا�سمة،  احتاد  اأمام  الوطنية 
بحثا  مواتية  الفر�سة  �ستكون  اأين 
ال�سفرية  قبل  املعنويات  رفع  عن 
الأ�سبوع  هذا  تقودهم  �سوف  التي 
من  الدميوقراطية  الكونغو  على 
بدور  كلوب  فيتا  مواجهة  اأجل 
جمموعات رابطة اأبطال اإفريقيا، 
و�سوف تعرف مواجهة اليوم غياب 
امل�ساب،  بوعلي  تيزي  من  كل 
عبد  واآيت  �رشيفة  بن  �سوياد، 

ال�سالم املعاقبون.
مولودية  نادي  يتوجه  املقابل،  يف 
تيزي وزو بحثا  اإىل مدينة  وهران 
اإىل  اإيجابية  بنتيجة  العودة  عن 
الديار وا�ستغالل فرتة الفراغ التي 

وذلك  ال�سيافة،  اأ�سحاب  بها  مير 
»احلمراوة«  ت�سكيلة  رغبة  ظل  يف 
والغائب  جمددا  النت�سار  معانقة 
على  مواجهات  خم�س  يف  عنهم 
التوايل بالبطولة الوطنية، وبالتايل 
الزوار اأمام فر�سة ثمينة من اأجل 
ا�ستغالل الو�سع ال�سعب للمحليني 
املرتفعة  املعنويات  وا�ستغالل 
عقب التاأهل اإىل الدور ثمن النهائي 
ملناف�سة كاأ�س اجلمهورية، خا�سة 
لأ�سبال  ي�سمح  �سوف  الفوز  واأن 
ت�سلق  م�رشي  اهلل  عبد  املدرب 
من  والقرتاب  الرتتيب  جدول 

»البوديوم«.

ي�شتقبل فريق �شبيبة القبائل ال�شيف مولودية وهران يف مباراة قوية تندرج حل�شاب اللقاء املوؤجل 
عن اجلولة 13 من الرابطة املحرتفة الأوىل جتري على ملعب اأول نوفمرب بتيزي وزو، اأين ي�شعى النادي 

القبائلي اإىل تدارك الهزمية التي تعّر�ض لها خالل التنقل الذي قاده نهاية الأ�شبوع املن�شرم اإىل العا�شمة 
اأمام احتاد العا�شمة �شمن ت�شوية رزنامة اللقاءات املوؤجلة من البطولة الوطنية، ويف هذا ال�شدد فاإن 

لعبي ال�شبيبة اأمام اإلزامية تفادي اأي تعرث جديد على القواعد

الكناري للتدارك واحلمراوة �شبيبة القبائل / مولودية وهران اليوم ابتداء من 16:00
لالقرتاب من البوديوم

بعدما جتاوزت �شباب اأدرار يف مناف�شة كاأ�ض اجلمهورية

ال�ضام تلتحق بركب املتاأهلني 
اإىل ثمن النهائي

مليلة  عني  جمعية  فريق  التحق 
الدور  اإىل  املتاأهلة  الأندية  بركب 
كا�س  مناف�سة  من  النهائي  ثمن 
اأم�س  اأول  بعدما جتاوز  اجلمهورية 
على  اأدرار  �سباب  امل�سيف  عقبة 
ملعب الأخري �سمن لقاء موؤجل عن 
الدور ال�ساد�س ع�رش من املناف�سة، 
من  »ل�سام«  ت�سكيلة  متكنت  حيث 
بعدما  املقبل  الدور  على  التاأهل 
اإثر  الرتجيح  ركالت  لها  ابت�سمت 
يف  هدف  بالتعادل  املقابلة  نهاية 
الأ�سلي  التوقيت  بعد  �سبكة  كل 
�سل�سلة  انتهت  حيث  والإ�سايف، 
الركالت بنتيجة 4-1 لفائدة اأ�سبال 
الذين  بوغرارة  اليامني  املدرب 
من  ومتكنوا  املنطق  احرتموا 
التاأهل اأمام فريق ينتمي اإىل بطولة 
كل  ا�ستحق  والذي  اجلهات  بني  ما 
الوقوف  يف  جناحه  بعد  الحرتام 
واأنه  خا�سة  »ل�سام«،  لعبي  بوجه 

ركالت  يف  وف�سل  دقيقة   120 لعب 
اخلربة  نق�س  ب�سبب  الرتجيح 
يف  يلعبون  الذين  بال�سيوف  مقارنة 

بطولة النخبة.
اإىل  املتاأهلة  الفرق  عدد  وارتفع 
م�سابقة  من  النهائي  ثمن  الدور 
 13 جمموع  اإىل  الكاأ�س  ال�سيدة 
الدور  هذا  تواجد يف  بعدما  فريقا 
كل  مليلة  عني  جمعية  جانب  اإىل 
احتاد  ال�سلف،  جمعية  اأندية  من 
مولودية  عنابة،  احتاد  بلعبا�س، 
وهران، ترجي قاملة، اأمل بو�سعادة، 
�سباب بلوزداد، وفاق �سطيف، اأعلي 
برج بوعريريج، اأمل الأربعاء، �سباب 
اأق�سيت  املقابل،  يف  ق�سنطينة، 
اأربعة اأندية من بطولة النخبة بعدما 
الدور 1/16  مت احرتام املنطق يف 
مقرة،  جنم  من  بكل  الأمر  ويتعلق 
القبائل  �سبيبة  داي،  ح�سني  ن�رش 

و�سبيبة ال�ساورة.

اأوملبي ال�شلف / احتاد العا�شمة اليوم ابتداء من 17:00

اأ�ضود الون�ضري�س لالبتعاد عن اخلطر 
واأبناء �ضو�ضطارة لالقرتاب من ال�ضدارة

بومرزاق  ال�سهيد  ملعب  ي�ستقبل 
مباراة قوية جتمع فريقي جمعية 
والتي  العا�سمة  واحتاد  ال�سلف 
تندرج �سمن ت�سوية اللقاء املوؤجل 
البطولة  من   13 اجلولة  عن 
ي�سعى  ال�سدد  الوطنية، ويف هذا 
لعبو اجلمعية اإىل اخلروج بالزاد 
وا�ستغالل  ملعبهم  من  كامال 
من  واجلمهور  الأر�س  عاملي 
الذي  النت�سار  حتقيق  اأجل 
لل�ساعد  الأ�سا�سي  الهدف  يعترب 
اأين  النخبة،  بطولة  اإىل  اجلديد 
على  الأر�س  اأ�سحاب  يبحث 
تدعيم  اأجل  من  الثالث  النقاط 
منطقة  عن  والبتعاد  الر�سيد 
يبتعدون  ل  واأنهم  اخلطر خا�سة 
ثالث  عن  واحدة  بنقطة  �سوى 
وبالتايل  بال�سقوط،  املهددين 
فاإن الفوز كفيل لالعبي اجلمعية 
من اأجل الرتقاء يف �سلم الرتتيب 

وا�ستغالل الفر�سة للتنف�س قليال 
من  الإياب  مرحلة  انطالق  قبل 

البطولة الوطنية.
احتاد  يتنقل  املقابل،  يف 
العا�سمة اإىل مدينة ال�سلف �سعيا 
منه على موا�سلة �سل�سلة النتائج 
يف  ال�ستفاقة  وتاأكيد  الإيجابية 
حتقيق  بعد  املحلية  املناف�سة 
يف  انت�سارين  العا�سمي  النادي 
نادي  اأمام  املتاأخرة  اللقاءات 
ويبحث  القبائل  و�سبيبة  بارادو 
التوايل  على  الثالث  انت�ساره  عن 
للتنقل  جيدا  لال�ستعداد  حت�سبا 
هذا  يقوده  �سوف  الذي  ال�سعب 
اأجل  من  املغرب  اإىل  الأ�سبوع 
مواجهة الوداد البي�ساوي اجلمعة 
جمموعات  دور  حل�ساب  املقبل 
رابطة اأبطال اإفريقيا، اأين يدرك 
دزيري  بالل  املدرب  اأ�سبال 
منه  �سعيا  اليوم  الفوز  اأهمية 

للموا�سلة على نف�س الديناميكية 
بنتيجة  املغرب  من  والعودة 
التاأهل  اأمل  على  بها  يحافظون 
اإىل ربع نهائي املناف�سة القارية، 
اأبناء  ت�سكيلة  يدرك لعبو  حيث 
بفوز  العودة  اأهمية  »�سو�سطارة« 
وتدعيم  الديار  خارج  من  ثمني 
ت�سمح  نقاط  بثالث  الر�سيد 
لرفقاء الالعب طاهر بن خليفة 

تقلي�س الفارق عن الو�سافة اإىل 
نقطة واحدة وثالث نقاط فقط 
بلوزداد،  �سباب  املت�سدر  عن 
للعب  اخلناق  ت�سييق  وموا�سلة 
البطولة  يف  الأوىل  الأدوار 
اللقب  على  والتناف�س  الوطنية 
لالحتفاظ به للمو�سم الثاين على 

التوايل.
عي�شة ق.

التحدي الدويل لل�شباحة بجنيف

�ضحنون وجماهد يتاأهالن اإىل 
بطولة اإفريقيا

اجلزائري  الدويل  الثنائي  اأحرز 
جماهد  ن�رشين  و  �سحنون  اأ�سامة 
بطولة  اإىل  املوؤهل  الأدنى  احلد 
 ،2020 لل�سباحة  املفتوحة  اإفريقيا 
حرة  �سباحة  مرت   100 تخ�س�سي  يف 
و 100 فرا�سة على التوايل، مبنا�سبة 
اليوم الأول من �سباقات الطبعة  53 
من التحدي الدويل لل�سباحة بجنيف 
 27 البالغ  �سحنون  واحتل  �سوي�رشا، 
 100 اأ  لنهائي  اخلام�س  املركز  �سنة 
 98 ثا   49 بتوقيت  حرة  �سباحة  مرت 
يف  امل�ساركة  لبطاقة  واملرادف  ج، 
املقررة  املفتوحة  اإفريقيا  بطولة 
�سهر اأفربيل املقبل  بجنوب اإفريقيا. 
كما جاء اإبن مدينة ق�سنطينة يف نف�س 
املرتبة لنهائي اأ 100 مرت فرا�سة 54 
اأن يحقق احلد الأدنى  ثا 91 ج دون 

للبطولة القارية.

جماهد  ن�رشين  مواطنته  وافتكت 
يف  القاري  العر�س  تاأ�سرية  �سنة   20
بف�سل  فرا�سة،  مرت   100 تخ�س�س 
ال�سباق  اأثناء  اأحرزته  الذي  التوقيت 
الت�سفوي 1 د 04 ثا 75 ج بالرغم من 
من  النهائي،  ال�سباق  بلوغ  ف�سلها يف 
ال�ساعدة،  ال�سباحة  جنحت  جانبها، 
اإميان زيتوين 15 �سنة يف التاأهل اإىل 
نهائي ب 200 مرت على الظهر، حيث 
احتلت ال�سف اخلام�س بزمن 2 د 24 
ثا 54 ج، باملقابل عجزت عن انتزاع 
احلد الأدنى املوؤهل لبطولة اإفريقيا، 
و�سارت زميلتها خن�ساء بلقا�سمي 15 
يف  بدخولها  النهج،  نف�س  على  �سنة 
ال�سف الثامن والأخري لنهائي ب 50 
من  التمكن  دون  ال�سدر،  على  مرت 
املحفل  اإىل  العبور  بطاقة  انتزاع 

القاري لل�سباحة.

عي�شة ق.

م�ضاركة ما يقارب األف مت�ضابق يف 
ن�ضف املارطون ببومردا�س

اأول  بومردا�س  مدينة  عا�ست 
»ن�سف  تظاهرة  وقع  على  اأم�س 
زهاء  فيها  �سارك  التي  املاراطون« 
و�سيدات،  رجال  مت�سابق  األف 
هذه  انطالق  اإ�سارة  واأعطيت 
اإطار  يف  اأدرجت  التي  الفعالية 
الوطني  اليوم  اإحياء  ن�ساطات 
للبلدية، من طرف ال�سلطات الولئية 
البلديات  روؤ�ساء  من  وبح�سور عدد 
وجمع غفري من الف�سوليني وممثلي 
املدين  املجتمع  جمعيات  خمتلف 
يف  و�سارك  الريا�سية،  واجلمعيات 
هذا ال�سباق الأول من نوعه بالولية 
البالغني اأعمارهم 14 �سنة فما فوق 
ح�سبما  والإناث،  الذكور  فئتي  من 
الولئية  اجلمعية  رئي�سة  اأو�سحته 
بالولية  الن�سوية  الريا�سة  لرتقية 
على  امل�رشفة  �سورية  نوح  زرقي 
يف  املت�سابقون  وجتمع  التنظيم، 
التطوعية  الريا�سية  املناف�سة  هذه 

�سباحا بالقرب من مبني دار الثقافة 
املدينة  بو�سط  ميموين«  »ر�سيد 
حيث اأعطى الوايل اإ�سارة انطالقه، 
من  عدد  هوؤلء  ذلك  بعد  ليجوب 
ال�سوارع الكربى للمدينة و�سول اإىل 
بونعامة  جياليل  الأوملبي  امللعب 
من  ويتوخى  7كم،  م�سافة   على 
تنظيم هذه التظاهرة الريا�سة التي 
نظمت بالتن�سيق مع مديرية ال�سباب 
والريا�سة -تو�سح رئي�سة اجلمعية- 
واحلث  املحيط  وتن�سيط  تفعيل 
واأهمية  �رشورة  حول  والتح�سي�س 
ال�سحيحة  الريا�سية  املمار�سة 
وحماربة  الإن�سان  ل�سحة  بالن�سبة 
واملوؤثرات  التوترات  اأنواع  كل 
وتوجت  الجتماعية،  وال�سغوطات 
جوائز  بتوزيع  املناف�سة  هذه 
باملراتب  الفائزين  على  ت�سجيعية 

الأوىل من ذكور و اإناث. 
ق.ر.

ق.ر.
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بلوزداد  �شباب  فريق  تعادل 
التي  الودية  اأول خرجاته  يف 
خو�شه  مبنا�شبة  خا�شها 
تون�س  يف  حت�شرييا  ترب�شا 
الن�شف  النطالق  ا�شتعداد 
الكروي  املو�شم  من  الثاين 
ال�شباب  واجه  حيث  احلايل، 
عرو�س  بن  نادي  اأم�س  اأول 
الثانية  الدرجة  يف  النا�شط 
�شلبا  معه  وتعادل  التون�شية 
ح�شور  عرفت  مباراة  يف 
باتريك  الفرن�شي  املدرب 
اأول  التحق  والذي  دوما 
البلوزدادي،  بالوفد  اأم�س 
م�شواره  ر�شميا  با�رش  حيث 

الفنية  العار�شة  راأ�س  على 
اأم�س  اأول  وقع  كان  بعدما 
مادار  �رشكة  مع  العقد  على 
يف  االأ�شهم  اأغلبية  �شاحبة 
ف�شخ  كان  بعدما  الفريق، 
فريقه  مع  العقد  باأيام  قبلها 
ال�شابق اأهلي برج بوعريريج، 
حيث وقف دوما على التعداد 
مبنا�شبة  الالعبني  وعاين 
اأخذ  اجل  من  الودي  اللقاء 
فكرة عن اإمكانيات الالعبني 
العمل اجلدي  واالنطالق يف 
يف  م�شوار  حتقيق  اجل  من 
ت�شتهدف  مثلما  امل�شتوى 
ن�شب  يف  ت�شع  التي  االإدارة 

عينيها التناف�س على التتويج 
الذي  الوطنية  البطولة  بلقب 
يغيب عن خزائن الفريق منذ 

19 �شنة كاملة.
الذي  الفني  الطاقم  واأقحم 
كان يقوده املدرب امل�شاعد 
ت�شكيلتني  عمرو�س  لطفي 
�شوطي  مدار  على  مغايرتني 
املقابلة باالعتماد يف ال�شوط 
االحتياطيني  الالعبني  على 
م�شاركة  اأي�شا  �شهدت  والتي 
يف  امل�شتقدم  الثنائي 
�شويبع  ال�شتوي  املركاتو 
وتوفيق زرارة، قبل اأن يجري 
ال�شوط  يف  عديدة  تغيريا 

الالعبني  اأقحم  اأين  الثاين 
قدموا  والذين  االأ�شا�شيني 
لديهم  وكانت  اأف�شل  لعبا 
التهديفية  الفر�س  من  عدد 
لكنهم ف�شلوا يف حتويلها اإىل 

ال�شباك.
من جهة اأخرى، غادر مدرب 
حاحة  بن  اإليا�س  احلرا�س 
تون�س بعدما التحق املدرب 
خالد ديكيما�س باملجموعة، 
نف�س  يف  تعيينه  مت  اأين 
اإىل  باملعني  للدفع  الن�شب 
الرحيل وهو الذي عمل رفقة 
القادر  عبد  ال�شابق  املدرب 

عمراين.

بيب  اال�شباين  املدرب  عاد 
احلدث  �شنع  اإىل  غوارديوال 
لالعب  تهمي�شه  بعد  جمددا 
ريا�س  اجلزائري  الدويل 
ا�شتبعده  والذي  حمرز 
التي  املقابلة  عن  جمددا 
مان�ش�شرت  ناديه  خا�شها 
باال�س  كري�شتال  اأمام  �شيتي 
اجلولة  حل�شاب  تندرج  التي 
االإجنليزي  الدوري  من   23
تعرث  �شعهدت  التي  املمتاز، 
حامل لقب الربميرليغ خالل 
املن�رشمني  املو�شمني 
التعادل  بعد  ملعبه  على 
اإثر  �شبكة،  كل  يف  هدفني 
هدف  تلقي  اإىل  تعر�شه 
االأخرية  الدقيقة  يف  التعادل 
العبه  عرب  املواجهة  من 
�شجل  الذي  فرناندينهو 
هذا  مرماه،  يف  باخلطاأ 
اأبواب االنتقادات  االأمر فتح 
املان  مدرب  على  الالذعة 

على  اإ�رشاره  ب�شبب  �شيتي 
تهمي�س العبه اجلزائري رغم 
واالح�شائيات  االأرقام  اأن 
الذي  وهو  �شاحله  يف 
كل  يف  حا�شما  العبا  يعترب 
الت�شكيلة  يف  يلعبها  مباراة 
االأ�شا�شية من خالل ت�شجيل 
االأهداف وتقدمي التمريرات 
اأن  غال  لزمالئه،  احلا�شمة 
املرة  هذه  ف�شل  غوارديوال 
الالعب  على  االعتماد 
�شيلفا من  برناردو  الربتغايل 
الت�شكيلة  يف  اإقحامه  اأجل 
قائد  االأ�شا�شية على ح�شاب 
الت�شكيلة الوطنية الذي دخل 
الدقيقة  من  ابتداء  له  بديال 
دخوله  كان  الذي  وهو   73
موفقا خا�شة واأن املان �شيتي 
جنح يف حتويل التاأخر بهدف 
اإىل تقّدم يف النتيجة بهدفني 
االأرجنتيني  النجم  �شجلهما 
 82 الدقيقتني  يف  اأغويرو 

اأن يعدل كري�شتال  و87، قبل 
اأين  �شديقة.  بنريان  باال�س 
املان  جماهري  ت�شت�شغ  مل 
يف  امل�شجل  التعرث  �شيتي 
وقت ف�شل غوارديوال حتويل 
والربازيلي  حمرز  الثنائي 
دّكة  على  خي�شو�س  غابرييل 
الكبري  الدور  رغم  البدالء 
مرة  كل  يف  يلعبانه  الذي 
خا�شة  اأ�شا�شيان،  يتواجدان 
لوهافر  نادي  خريج  واأن 

مباراة  جنم  كان  الفرن�شي 
يجل  عندما  فيال  اأ�شتون 
حا�شمة،  ركلة  ومنح  ثناءية 
اإىل  بحاجة  يكونا  مل  اأين 
املان  واأن  خا�شة  اإراحتهما 
�شيتي لن يلعب مباراة كبرية، 
غدا  موعد  على  و�شيكون 
امل�شيف  التنقل ملالقاة  مع 
�شيفيلد �شمن اجلولة 24 من 

الدوري االإجنليزي.
عي�شة ق.

عي�شة ق.

مقابالت  ثالث  لعب  اأين 
ثمانية  جمموع  من  اأ�شا�شيا 
�شجل  فيها  �شارك  لقاءات 
حيث  واحدا،  هدفا  خاللها 
كما  التون�شي  النادي  ي�شتغل 
�شّنه  الذي  القانون  يجب 
احتاد �شمال اإفريقيا باعتبار 
االنتقال بني العبي املنطقة 

�شفة  عليهم  وي�شقط  حمليا 
الالعب االأجنبي وهو القانون 
االحتادية  رف�شت  الذي 
القدم  لكرة  اجلزائرية 
املوافقة عليه، بينما االأندية 
بتفعليه  قامت  التون�شية 
الذي  االأمر  وهو  واالعتماد، 
خرية  من  ت�شتفيد  جعلها 
العبي البطولة الوطنية، حيث 
يعترب نادي الرتجي التون�شي 

تدريبه  على  ي�رشف  الذي 
معني  التون�شي  املدرب 
التي  االأندية  اأكرث  ال�شعباين 
القانون،  هذا  من  ا�شتفادت 
ميلك  اأ�شحى  الذي  وهو 
للمو�شم  حت�شبا  تعداده  يف 
الكروي احلايل جمموع �شبعة 
اإىل  االأمل  ويتعلق  العبني، 
�شتي،  بكل من  جانب مزيان 
بن غيث،  �شاحة،  بن  بدران، 

الذي  توقاي  واأمني  مزياين 
موؤخرا  معه  تعاقدت  كانت 
قادما من �شفوف نادي ن�رش 

ح�شني داي.
الالعبني  هجرة  تقت�رش  وال 
البطولة  نحو  اجلزائريني 
الرتجي  نادي  على  التون�شية 
هذا  يف  الدوري  اأن  باعتبار 
املو�شم  هذا  ي�شم  البلد 
وجدوا  العبا   26 جمموع 

احلرية للعب يف تون�س بف�شل 
االنتقال  حرية  تقييد  عدم 
اأين  اإفريقيا،  �شمال  لالعبي 
الوطنية  البطولة  تتواجد 
الأف�شل  حاد  بنزيف  مهددة 
العبيها نحو اجلارة تون�س، يف 
االأف�شل  املايل  العر�س  ظل 
من اأنديتها، واعتبار الدوري 
متابعة  اأف�شل  التون�شي 
م�شتوى  على  املناجرة  من 

واخلليجية  االأوروبية  االأندية 
خارجي،  عر�س  عن  بحثا 
اأخرى  اأنديةن  تتواجد  حيث 
عنا�رش  �شفوفها  يف  تلعب 
النجم  �شورة  يف  جزائرية 
ثالثة  ميلك  الذي  ال�شاحلي 
بوخن�شو�س،  وهم  جزائريني 
وزردوم،  عريبي  كرمي 

ي�شم  الذي  االإفريقي  النادي 
الذي  ال�شفاق�شي  بلخيرث، 
ميلك الثالثي باكري، قري�شي 
جانب  اإىل  عثمان،  واآيت 
جزائريني  العبني  تنقل 
بن  فرق  رفقة  للعب  اآخرين 
القريوان  تاطواين،  قردان، 

والبنزرتي.

تعاقد مع �شابع لعب جزائري هذا املو�شم

الرتجي التون�ضي بدماء جزائرية
يوا�شل نادي الرتجي التون�شي �شنع احلدث فيما يتعلق بعملية التعاقدات التي يقوم بها منذ املركاتو ال�شيفي 

املن�شرم مع الالعبني اجلزائريني الذين وّجه اهتمامه بخدماتهم وتعاقد رفقة اأف�شل الأ�شماء، حيث يعترب 
التعاقد مع الالعب عبد الرحمان مزيان امل�شتقدم من نادي العني الإماراتي عقب �شراء النادي التون�شي للعقد 

الذي يربط مزيان بناديه الإماراتي بعد جتربة ق�شرية عا�شها يف �شفوفها مل تدم اأكرث من �شتة اأ�شهر اإثر توقيعه 
يف �شفوفه خالل مرحلة التحويالت ال�شيفية املن�شرمة قادما من ناديه ال�شابق احتاد العا�شمة

الدويل  الالعب  حر�س 
بوجناح  بغداد  اجلزائري 
توجيه  على  ال�شد  مهاجم 
ناديه،  جلماهري  ال�شكر 
لالحتفال  ح�رشت  التي 
بالتتويج  الالعبني  مع 
الفوز  عقب  قطر  بكاأ�س 
على الدحيل 4 /0 اجلمعة 

املباراة  يف  املن�رشم 
بوجناح  وقال  النهائية، 
التي  االحتفاالت  خالل 
الفرعي  بامللعب  جرت 
»�شعداء  ال�شد:  بنادي 
اجلماهري  مب�شاركة  للغاية 
معنا يف االحتفاالت، فهذا 
يعك�س  للغاية،  مميز  اأمر 

حجم الرتابط بني اجلمهور 
والالعبني«، واأ�شاف: »نقدم 
على  ال�شكر  للجماهري 
نوا�شل  باأن  ونعدهم  ذلك، 
االإجنازات  عن  البحث 
يف  البطوالت  وح�شد 
دائما  فهدفنا  امل�شتقبل، 
نقدم  واأن  اإ�شعاد جمهورنا 
واالألقاب  البطوالت  له 
املناف�شات،  �شعوبة  رغم 
على  دوما  قادرون  لكننا 
اأجل  من  االإجناز  حتقيق 
يتوقف  ال  الذي  جمهورنا 
م�شاندتنا«،  عن  مطلقا 
نعدهم  جانبنا  »من  وتابع: 
ممكن،  جهد  اأق�شى  ببذل 
على  قوة  بكل  نناف�س  واأن 
جميع البطوالت، واأن كاأ�س 
لل�شعي  �شتحفزنا  قطر 
للمزيد من االإجنازات هذا 

املو�شم«.

بوجناح: ن�ضكر جماهري ال�ضد 
و�ضنوا�ضل البحث عن الألقاب

دخل احتياطيا ومنح حركية يف اللعب و�شمح لأغويرو ت�شجيل ثنائية

غوارديول ي�ضنع احلدث جمددا ويواجه 
النتقادات ب�ضبب حمرز

دوما �شجل ح�شوره يف امللعب وعاين الالعبني وبن حاحة يغادر الرتب�ص

�ضباب بلوزداد يتعادل يف اأول خرجاته 
الودية برتب�س تون�س فريق  اإدارة  برجمت 

مباراة  اجلزائر  مولودية 
نادي جنم  اأمام  غدا  ودية 
القليعة والتي �شوف جتري 
الفندقة  مركز  ملعب  على 
البنيان،  عني  يف  واالإطعام 
املواجهة  تكون  �شوق  اأين 
الفني  الطاقم  اإىل  فر�شة 
املوؤقت  املدرب  بقيادة 
اأجل  من  خمازين  حممد 
جو  يف  العبيه  ترك 
املناف�شة والتح�شري جيدا 
الثاين  الن�شف  النطالق 
اجلاري،  املو�شم  من 
الفريق على  �شيكون  حيث 
املقبل  االأ�شبوع  موعد 
جوالت  اأوىل  خو�س  مع 

مرحلة االإياب من البطولة 
ي  املربجمةف  الوطنية 
الفاحت فيفري الداخل، اأين 
العا�شمي  النادي  يخو�س 
البالد  �رشق  اإىل  تنقال 
جمعية  مواجهة  خلو�س 

عني مليلة.
اأقدم  اآخر،  �شياق  يف 
اإنزال  على  خمازين 
روين  الكامريوين  الالعب 
على التدرب رفقة ت�شكيلة 
منذ  وذلك  الرديف،  نادي 
الرتاجع  ب�شبب  اأم�س 
وعدم  م�شتواه  الرهيب يف 
حيث  بامل�شتوى،  اإقناعه 
التي  االإ�شافة  يقدم  مل 
كانت مرجوة منه، من جهة 

رفقاء  يعود  �شوف  اأخرى، 
الرحمان  عبد  الالعب 
يف  التدريب  اإىل  ح�شود 
االأوملبي  جويلية   5 ملعب 
مبا�رشة بعد افتتاح امللعب 
و�شع  عملية  من  واالنتهاء 
بعد  اجلديد،  الب�شاط 
النا�رش  عبد  اإدارة  توقيع 
مع  الكراء  عقد  اأملا�س 
م�شوؤويل املركب االأوملبي 
وي�شتفيد  اأعوام   10 يدوم 
خاللها الفريق من امللعب 
وا�شتقبال  للتدريبات 
جانب  اإىل  املباريات، 
امللعب  لواحق  منحه 

والفندق يف حال طلبه.
عي�شة ق.

خمازين ينزل الكامريوين روين للتدرب مع ت�شكيلة الرديف

لعبو العميد يواجهون جنم 
القليعة وديا غدا

ق.ر.

عي�شة ق.



الوافد  »ت�سونامي«  ع�سف 
بورو�سيا  �سفوف  اإىل  اجلديد 
هاالند،  اإرلينغ  دورمتوند 
م�سجاًل  اأوغ�سبورغ  باأحالم 
القيا�سية  االأرقام  من  حزمة 
الر�سمي  ظهوره  يف  املبهرة 
على  »البوند�سليغا«،  يف  االأول 
الرغم من اللغط الذي دار حوله 
وا�سمه  وواعد  مرعب  كهّداف 
و�سغل  الكرة  دنيا  مالأ  الذي 
ع�ساقها منذ بروزه امللفت هذا 
�سالزبورغ  �سفوف  يف  املو�سم 
النم�ساوي وحتديداً يف م�سابقة 
ال  فاإّن  اأوروبا،  اأبطال  دوري 
توقع هذا احل�سور  اأحد تقريباً 
اإرفينغ  للرنويجي  اجلارف 
هاالند يف اأول مبارياته الر�سمية 
بقمي�ص فريقه اجلديد بورو�سيا 
»هاتريك«  بتوقيع  دورمتوند 

�ساحب  مرمى  يف  قيا�سي 
ال�سيافة اأوغ�سبورغ يف املرحلة 
18 من الدوري االأملاين، الواعد 
الدقيقة 56  هاالند دخل مطلع 
بيت�سيك  لوكا�ص  لزميله  بدياًل 
اإىل  ت�سري  النتيجة  كانت  عندما 
 3-1 بنتيجة  دورمتوند  تاأخر 
الطاولة  قلب  يقرر  اأن  قبل 
على  فار�ساً  اأوغ�سبورغ  على 
دام  مرعباً  كابو�ساً  الدار  اأهل 
لوحة  وغرّي  فقط  دقيقة   20

بهدفني  التاأخر  من  النتيجة 
م�سافحته  وهي   ،3-5 فوز  اإىل 
دورمتوند  قمي�ص  مع  االأوىل 
ن�سف  خا�ص  اأن  بعد  ر�سمياً 
ودية  مواجهة  من  فقط  �ساعة 
�سد ماينت�ص االأ�سبوع املا�سي، 
اأول  اإثرها  على  هاالند  واأ�سبح 
االإطالق  على  احتياطي  العب 
مباراة  اأول  يف  ثالثية  ي�سجل 
بات  بينما  البوند�سليغا،  يف  له 
اأول  الواعد  الرنويجي  النجم 
يف  »هاتريك«  ي�سجل  العب 
البوند�سليغا  يف  االأوىل  مباراته 
اإميرييك  بيري  الغابوين  منذ 
ثالثيته  وقع  الذي  اأوباميانغ 
اأنه  غري   2013 اأوت   10 بتاريخ 
على  اأ�سا�سياً  املباراة  خا�ص 
 3 هاالند  دّون  هاالند،  عك�ص 
ت�سديدات   3 اأول  من  اأهداف 

يف  دورمتوند  بورو�سيا  مع  له 
هاالند  وقع  االأملاين،  الدوري 
االأول بقمي�ص دورمتوند  هدف 
يف الدوري من اأول ت�سديدة بعد 
مبدة  امليدان  اأر�سية  دخوله 

183 ثانية فقط.
االأرقام  هذه  يف  املتمّعن 
الهاتريك  بهذا  اأ�سا�ساً  املتعلقة 
لهاالند مع دورمتوند  التاريخي 
قد  اأوغ�سبورغ  مرمى  يف 
ويتملكه  ينبهر  وقد  يتفاجئ 
املوهبة  بهذه  �سديد  اإعجاب 
التي ن�ساأت يف مدينة  ال�ساعدة 
هذا  اأّن  غري  االإجنليزية،  ليدز 
هاالند  عرف  من  حال  لي�ص 
قبل احرتاف اللعب مع »اجلراد 
�سوالته  اأّن  حيث  االأ�سفر«، 
حديثة  لي�ست  »الهاتريك«  مع 

العهد.

الزيو روما يفوز وي�ضغط على جوفنتو�س و�إنرت
قاد املهاجم الدويل ت�سريو اإميوبيلي فريقه الزيو روما اإىل موا�سلة �سل�سلة انت�ساراته املتتالية 
ورفعها اإىل 11 بت�سجيله ثالثية »هاتريك« يف الفوز الكبري على �سيفه �سمبدوريا 5-1 يف افتتاح 
بت�سجيله ثالثية يف  للمباراة  نف�سه جنماً  اأميوبيلي  االإيطايل، فر�ص  الدوري  املرحلة 20 من 
الدقائق 17 من ركلة جزاء و20 و65 من ركلة جزاء معززاً �سدارته لالئحة الهدافني بر�سيد 23 
هدفاً، بفارق ت�سعة اأهداف عن اأقرب مطارديه جنم جوفنتو�ص الدويل الربتغايل كري�ستيانو 
رونالدو ومهاجم اإنرت الدويل البلجيكي روميلو لوكاكو، وح�سم الزيو فوزه 14 هذا املو�سم يف 
ال�سوط االأول حيث دك �سباك �سيفه بثالثية نظيفة، قبل اأن ي�سيف هدفني يف ال�سوط الثاين، 
على  اخلناق  م�سدداً  نقطة   45 اإىل  ر�سيده  رفع  بعدما  الثالث  املركز  موقعه يف  وعّزز الزيو 
ونقطة  االأول  عن  نقاط  ثالث  اإىل  الفارق  بتقلي�سه  الثاين  ميالن  واإنرت  املت�سدر  جوفنتو�ص 

واحدة عن الثاين، 
من جهته فاز �سا�سولو على تورينو 2-1، �سجل للفائز جريميي بوغا ودومينيكو برياردي فيما 
دون هدف اخلا�رس الوحيد مانويل لوكاتيلي العب �سا�سولو باخلطاأ يف مرمى فريقه، و�سار 
ر�سيد �سا�سولو 22 نقطة يف املركز 14، بينما وقف ر�سيد تورينو عند النقطة  27  يف املركز 
الثامن. هزم فيورنتينا م�ست�سيفه نابويل بثنائية نظيفة، و�سجل للفائز ثنائيته فيدريكو كييزا 
وال�رسبي دو�سان فالهوفيت�ص، و�سار ر�سيد الفيوال 24 يف املركز 12، ونابويل خلفه يف املركز 

13 بنف�ص الر�سيد لكن يتاأخر بفارق االأهداف.

ريال مدريد يعرب �إ�ضبيلية بثنائية كا�ضيمريو
�سجل الربازيلي كا�سيمريو ثنائية قاد بها فريقه ريال مدريد للفوز 2-1، على �سيفه اإ�سبيلية يف 
املرحلة 20 من الدوري االإ�سباين/  وقع متو�سط امليدان الدفاعي للمرينغي على هدفيه، اأما 
هدف الزائر االأندل�سي الوحيد ف�سجله الهولندي لوك دي يونغ، و�سار ر�سيد ريال مدريد 43 
نقطة ليق�سي الفريق ليلته مت�سدراً بانتظار ما �ستف�رس عنه مباراة بر�سلونة وغرناطة اأم�ص، 
اأما اإ�سبيلية فتوقف ر�سيده عند النقطة 35 يف املركز الرابع، وخا�ص فريق املدرب زين الدين 
وت�سكيله  الثالث  خطوطه  يف  اإ�سبيلية  متا�سك  بعد  �سوطيها،  يف  للغاية  �سعبة  مباراة  زيدان 
الرابع  فوزه  الرتتيب عن حتقيق  ثالث  اأتلتيكو مدريد  املنا�سبات. عجز  اخلطر يف عدد من 
اإيبار  بهدفني نظيفني، تقدم  اإيبار خا�رساً  اأر�ص  الليغا عندما عاد بخفي حنني من  توالياً يف 
باكراً مب�ساعدة من تقنية الفيديو اإثر �رسبة ركنية ومتابعة من االأرجنتيني ا�ستيبان بورغو�ص 
�سيميوين يف  دييغو  االأرجنتيني  املدرب  العبو  ينجح  ومل  املرمى،  من  �سنتيمرتات  بعد  على 
تهديد مرمى اإيبار، فبقي الثنائي األفارو موراتا والربتغايل اليافع جواو فيليك�ص معزولني يف 
املقدمة، ويف الثاين حاول »كولت�سنريو�ص« ال�سغط على مرمى اإيبار الذي ي�سارع لعدم الهبوط، 
لكن يف الثواين االأخرية من الوقت االأ�سلي ح�سم اإيدو اك�سبو�سيتو النقاط للم�سيف بت�سديدة 
اأر�سية قوية من خارج املنطقة، وحقق اأالفي�ص فوزاً مهماً على م�سيفه ليفانتي بهدف اجلناح 

األيك�ص فيدال، فيما تعادل اأو�سا�سونا مع ريال بلد الوليد بال اأهداف. 

كلوب يدفع ليفربول لل�ضر�ع على فرينر
التعاقد  �سباق  اقتحم  ليفربول  اأن  اأم�ص  بريطاين  �سحفي  تقرير  اأكد 
»ديلي  ل�سحيفة  ووفًقا  »البوند�سليغا«،  االأملاين  الدوري  اأحد جنوم  مع 
مهاجم  فرينر  تيمو  مع  للتعاقد  ي�سعى  ليفربول  فاإن  الربيطانية،  ميل« 
اليبزيج الذي ي�سل �سعره اإىل 60 مليون اإ�سرتليني، واأ�سارت اأن ت�سيل�سي 
ا فرينر، وخ�سو�سا البلوز بعدما رُفع احلظر  وريال مدريد يطاردان اأي�سً

موؤخًرا عنه ب�ساأن عقد �سفقات جديدة، ويرغب يف دعم �سفوفه ب�سكل عاجل، واأو�سحت اأن 
يورغن كلوب مدرب ليفربول، وراء طلب التعاقد مع فرينر، بعد اأن جنح االأخري يف التاألق ب�سدة 
هذا املو�سم، وت�سجيل 20 هدًفا يف 18 مباراة بالدوري االأملاين، ويت�سدر فرينر قائمة هدايف 
البوند�سليغا متقدًما بفارق هدف عن مالحقه البولندي روبرت ليفاندوف�سكي. يذكر اأن رغبة 
ليفربول يف �سم فرينر جاءت بعد اأن اأعلن الالعب اهتمامه بالتواجد يف الدوري االإجنليزي 

املمتاز.

�لبي �أ�س جي يتحدى رغبة غو�رديوال
�سان جريمان  باري�ص  عن مت�سك  اأم�ص  بريطاين  �سحفي  تقرير  ك�سف 
باحل�سول على خدمات االإ�سباين بيب غوارديوال املدير الفني ملان�س�سرت 
�سيتي، ووفًقا ل�سحيفة »مريور« الربيطانية، فاإن مالك �سان جريمان لن 
يتوقفوا عن مطاردة غوارديوال، رغم اأن االأخري لديه عقد مع ال�سيتي حتى 
نهاية املو�سم املقبل، باالإ�سافة اإىل تاأكيده موؤخًرا على اأنه م�ستمر مع 
الفريق االإجنليزي، واأ�سارت ال�سحيفة اأن مالك �سان جريمان االأثرياء �سيعتمدون على االإغراءات 
املادية عن طريق تقدمي عر�ص �سخم للغاية، الإقناع غوارديوال بتغيري قراره والرحيل عن ال�سيتي 
بنهاية املو�سم. واأو�سحت اأنهم ي�رسون على التعاقد مع غوارديوال، الأنهم يعتقدون اأنه املدرب 
ما  كل  لتقدمي  م�ستعدون  فاإنهم  ولذلك  اأوروبا،  النخبة يف  اأندية  اأحد  باري�ص  على جعل  القادر 
يتطلبه االأمر لتاأمني احل�سول على خدماته، واأكدت »مريور« اأن اإدارة مان�س�سرت �سيتي �ستتحرك 

لتح�سني غوارديوال، عن طريق تقدمي عقد جديد يربطه لفرتة اأطول بالنادي االإجنليزي.

باال�ص  كري�ستال  اأوقف 
املتتالية  االنت�سارات  م�سرية 
�سيتي  مان�س�سرت  مل�ست�سيفه 
يف   2-2 معه  وتعادل   3 عند 
اإطار املرحلة 23 من الدوري 
اأقيمت  املمتاز،  االإجنليزي 
مان�س�سرت  معقل  يف  املباراة 
ومتكن  االحتاد  ملعب  �سيتي 
الرتكي جينك تو�سون املن�سم 
من  اللندين  للفريق  حديثاً 
يف  االأول  الهدف  اإحراز 
الدقيقة 39 ثم متكن مهاجم 
من  اأغويرو  �سريجيو  �سيتي 
يف  متتاليني  هدفني  اإحراز 
الدقيقتني 82 و87 على التوايل 
كري�ستال  يتعادل  اأن  قبل 
القاتل  الوقت  يف  باال�ص 
مان�س�سرت  العب  طريق  عن 
باخلطاأ  فرناندينيو  �سيتي 
مان�س�سرت  ورفع  مرماهـ  يف 
 48 اإىل  بذلك  ر�سيده  �سيتي 
نقطة على الئحة ترتيب فرق 
كري�ستال  رفع  فيما  البطولة 
نقطة   30 اإىل  ر�سيده  باال�ص 
واأبقى  التا�سع،  املركز  يف 
الدويل  مهاجمه  غوارديوال 
حمرز  ريا�ص  اجلزائري 
تاألقه  رغم  البدالء  دكة  على 
االأخرية  االآونة  يف  الالفت 
مف�ساًل عليه الدويل الربتغايل 

برناردو �سيلفا. 
فر�ص �سيتي �سيطرة ميدانية 
اأبرزها  خطرية  فر�ص  دون 
البلجيكي  الدويل  ت�سديدة 
كيفن دي بروين بجور القائم 
االأمين، واأخرى لالعب نف�سه 
ردتها  ركلة حرة مبا�رسة  من 
ملجريات  وخالفاً  العار�سة، 
الثانية  فر�سته  ومن  اللعب 
يف  باال�ص  كري�ستال  جنح 

تو�سون  الت�سجيل عرب  افتتاح 
من  قوية  راأ�سية  ب�رسبة 
كرة  م�ستغال  قريبة  م�سافة 
غاري  املدافع  من  راأ�سية 
انربى  ركنية  ركلة  اإثر  كاهيل 
جيم�ص  اال�سكتلندي  لها 
غوارديوال  ودفع  ماكارثي 
جيزو�ص  غابريال  بالربازيلي 
مكان االإ�سباين دافيد �سيلفا، 
من  التعادل  يدرك  كاد  الذي 
تهياأت  عندما  فر�سة  اأول 
املرمى  اأمام  كرة  اأمامه 
�سددها من زاوية �سعبة بجوار 
القائم االأي�رس، وجنح اأغويرو 
م�ستغاًل  التعادل  اإدراك  يف 
جيزو�ص  من  عر�سية  كرة 
م�سافة  من  بيمناه  تابعها 
قريبة داخل املرمى، ثم منح 
التقدم لفريقه ب�رسبة راأ�سية 
عر�سية  متريرة  اإثر  خادعة 
من الفرن�سي بنجامان مندي، 
لكن كري�ستال باال�ص جنح يف 
الدقيقة  يف  التعادل  اإدراك 
ال�سديقة  بالنريان  االأخرية 
فرناندينيو  الربازيلي  عرب 

باخلطاأ داخل مرمى فريقه.
نتيجة  ال�سلبي  التعادل  ح�سم 
وم�سيفه  توتنهام  مباراة 
»�سبريز«  ورفع  واتفورد، 
يف  نقطة   31 اإىل  ر�سيده 
بات  حني  يف  الثامن  املركز 
نقطة يف   23 واتفورد  ر�سيد 
الفريقان  قدم   ،17 املركز 
�سوطاً اأول هجومياً مع اعتماد 
اأكرب  ب�سكل  االأر�ص  اأ�سحاب 
املرتدة،  الهجمات  على 
كبرية  خطورة  اأي  غياب  يف 
فريق  اأ�ساع  املرميني.  على 
اأر�سنال فوزاً كان يف املتناول 
وو�سط  اأر�سه  على  وتعادل 
مع  لهدف  بهدف  جمهوره 
يونايتد،  �سيفيلد  �سيفه 
اآر�سنال املباراة بقوة  ا�ستهل 
وتقدم يف الدقيقة 45 بهدف 
الربازيلي  مهاجمه  اأحرزه 
مارتينيلي  غابرييل  ال�ساعد 
فـليك  جـون  يدرك  اأن  قبل 
التعادل ل�سيفيلد يف الدقيقة 
83 من ت�سديدة رائعة، وهي 
التوايل  على  الثانية  املرة 

اأر�سنال يف  التي يف�سل فيها 
الرغم  على  الفوز  حتقيق 
املرحلة  ففي  تقدمه  من 
اأمام  للفريق  املا�سية 
وقلب  باال�ص.  كري�ستال 
على  الطاولة  ولفرهامبتون 
عندما  �ساوثمبتون  م�سيفه 
حول تخلفه بهدفني نظيفني 
يان  البولندي  �سجلهما 
�ساين  واالأيرلندي  بدناريك 
تناوب  بثالثية  فوز  اإىل  لونغ 
الربتغايل  ت�سجيلها  على 
واملك�سيكي  نيتو  بيدرو 
راوول خيمينيز ثنائية، بينما 
قاتاًل  فوزاً  نيوكا�سل  انتزع 
عندما  ت�سيل�سي  �سيفه  من 
وحيد،  بهدف  عليه  تغلب 
مدافعه  لنيوكا�سل  �سجل 
الدقيقة  يف  هايدن  ا�سحاق 
الوقت  من  االأخرية  الرابعة 
من  راأ�سية  ب�رسبة  ال�سائع 
متريرة  اإثر  قريبة  م�سافة 
�سان- اأالن  الفرن�سي  من 

ماك�سيمان.
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�ملان �ضيتي ي�ضقط لفخ �لتعادل �أمام كري�ضتال باال�س

هاالند يوّجه ر�ضالة م�ضمونة



ق�صة ق�صرية

عّلمني كيف �آخذ ب�لث�أر
�صماها اأبوها جلني، عندما راأى وجهها ميتلئ بنور كاأنه الف�صة، ي�صتدير كالبدر يف ليلة 
متامه، مبت�صمة م�صرقة كال�صباح الندي، بكى فوؤاده قبل عينه، ابتهاجا وخ�صية عليها، 

الوطن لي�س اآمنا لها، ول لأى طفل اآخر، هكذا حدث نف�صه، لقد اآن اأوان الهجرة، لن اأمتكن 
من روؤيتها تهرب يوما من قذيفة جمنونة، اأو �صربة ع�صا من متجرب حمتل، لأنه مل يعد لنا، 

وقد عانيت فيه كفاية، وهي تلك الوردة الربية اجلميلة التي ل اأر�س تنبتها نباتا ح�صنا، 
ول ماء عذب ي�صقيها لترتعرع، فكل �صيء هنا اأ�صبح ملوثا بدم اخلونة والغزاة ، ل يطهره 

�صوى نزيف دم ال�صهداء املتوا�صل كل يوم، ولكن اإىل متى؟!.

بقلم / غادة هيكل م
ن م�صر

ت�ؤرقه  نهار  ليل  ظل  هكذا 
ذلك  مع  ويزداد خ�فه،  ه�اج�سه 
اأن  دون  خم�س  �سن�ات  مرت 
يح�سم قراره ولكنه ي�ستعد باملال 
حياتهما  والبنته  له  ي�ؤمن  الذي 
نف�سه  مقنعا  الغريبة،  البالد  يف 
كل ي�م باأنها كلها بالد اهلل، وكلنا 

عرب واأخ�ة.
تبني  وتلعب،  جتري  اأخذت 
ت�سبه  ال  الأنها  وتهدمها  بي�تا 
طابقني  من  املك�ن  بيتها  بيتها، 
وحديقة �سغرية، الطابق االأر�سي 
مفرو�سة  كبرية  �سالة  من  مك�ن 
على  ال�س�ف  العربية،  بالطريقة 
على  ت�ستند  وال��سائد  االأر�س 
فه�  الثاين  الطابق  اأما  اجلدران، 
خا�سة  حجرة  لها  جلني  للن�م، 
حر�ست  التي  لعبها  حتت�ي  بها، 
على العناية بها وحفظها يف ركن 
خا�س بها. �سمعت ح�ارا دار بني 
واخلروج  البالد  ترك  عن  اأب�يها 
القرار  ال�ا�سعة،  اهلل  اأر�س  اإىل 
عا�سمة  القد�س  بجعل  اجلديد 
اإ�رسائيل لن يرتك لهما خيارا لقد 
يعد  مل  كثريا،  منهم  التهديد  دنا 
اأي �سرب يف اأر�سهم ماأم�نا للعي�س 
على  االحتالل  جن�د  اأ�سبح  فيه، 
يزداد  اأبي  وخ�ف  الب�رس،  مراأى 

كل ي�م.
�سغر  رغم  يفكر  ني  جلجُ عقل  بداأ 
اأولي�س  تت�ساءل،  وبداأت  �سنها، 

جدي  بها  ولد  التي  اأر�سنا  تلك 
اإذن،  نرتكها  ملاذا  واأمي،  واأبي 

ملاذا يخاف اأبي.
وجل�ست  لعبها  تركت  ال�سباح  يف 
التلفاز تتنقل بالرمي�ت بني  اأمام 
قن�ات االأخبار ال قن�ات الكرت�ن، 
ت�سمع �رساخ امل�سابني، وعربات 
اجلن�د  ترى  ت�سيح،  االإ�سعاف 
وهراواتهم  الع�سكري  بلبا�سهم 
االأطفال  وترى  وبنادقهم، 
وال�سباب يحتم�ن خلف االأحجار 
اأيدهم  يف  يحمل�ن  والبي�ت، 
حجرا ال ي�سمن وال يغني من دفاع 
ا�ستغاثة  و�سيحات  النف�س،  عن 
تلك  اأثارت  وهناك.  هنا  من 
بداأت  التي  م�ساعرها  امل�ساهد 
لكلمة  �سماعها  حلظة  تتك�ن 
الغا�سب.  اأبيها  فم  من  الهجرة 
على  داأبت  الذي  علّي  جارها 
يف  منزلهم  باب  حتى  مالحقته 
ال�سباح كلما ناداها بـ - يا قطعة 
غيابها  عن  ي�ساأل  اأتى  الف�سة، 
وجدها  البيت،  اأمام  اللعب  عن 
منها،  يعهده  مل  هدوء  جتل�س يف 
ال�سغرية  عرو�ستها  بيدها  حتمل 
القطنية اأحب لعبها اإىل قلبها، هي 
عن  لها  حتكي  ورفيقتها،  اأختها 
املدر�سة،  اإىل  بالذهاب  اأمنياتها 
لها  تق�ل  كجُرث،  فتيات  وم�ساحبة 
كل  لك  اأع�د  �س�ف  تغ�سبي،  ال 
فتيات،  من  �ساحبت  مهما  ي�م، 
بعي�نها يف  وجدها �سامتة حتلق 
الف�ساء البعيد، �ساألها عن حالها، 
يف  اأبيها  اإرادة  عن  له  ق�ست 

كربت  التي  الديار  وترك  الهجرة 
قالت:  جنباتها،  يف  ولعبت  فيها 
يف  بنيته  الذي  بيتي   اأترك  كيف 
حجارته  جمعت  لقد   ، احلديقة 
بيدي،  الطني  له  وعجنت  بيدي، 
اجلميلة  االأ�سجار  تلك  زرعتجُ 
اأ�سقيها  الربيع،  يف  ورودها  تجُنْبت 
االأر�س،  ح�لها  واأنظف  ي�م،  كل 
وتركت م�ساحة لعرو�ستي اجلميلة 
هنا  اأتركها  هل  معي،  تنام  حتى 
اأم  نع�د،  حتى  البيت  حتر�س  كي 
اآخذها معي حتى ال تغ�سب مني 
واأنت  الرحلة،  يف  رفيقتي  وتك�ن 
اإذا  حالك  �سيك�ن  كيف  علي،  يا 
قطعة  �ستك�ن  ومن  اأنا،  رحلت 
كثريا  ني  جلجُ بكت  بعدي،  الف�سة 
حتى راأتها اأمها، ظنت اأن علّي قد 
اأغ�سبها، وبدون علم نهرته، رحل 
والدمع قد حتجر يف مقلتيه دون 
اأن ينب�س ببنت �سفة، اأو يدافع عن 
واجما  بيته  اإىل  علّي  عاد  نف�سه. 
حتت  االآخر  ه�  وقبع  �سامتا، 
منذ  ال�سامدة  الزيت�ن  �سجرة 

�سنني اأمام منزله.
نامت جلني ليلتها متاأخرة، االأرق 
ما  تغم�س،  اأن  يرتك جلف�نها  ال 
على  مروعة  م�ساهد  من  راأته 
كلمات  من  �سمعته  وما  التلفاز، 
الفهم،)  على  قدرتها  تف�ق 
والعر�س،  االأر�س  اغت�ساب 
الهجرة،  الغا�سم،  االحتالل 
ال�سم�د، املقاومة،.....( كل هذا 
جعل عقلها ال�سغري ينم� بني ليلة 
ال�سغرية  تلك  قررت  و�سحاها، 

�سبه  فتاة  اإىل  كلمة  ح�لتها  التي 
نا�سجة اأن تتحلى باجلراأة وت�ساأل 
اأباها يف ال�سباح عن كل ما يج�ل 
الن�م  اإىل  و�سلمت  بخاطرها، 
االآخر  بعد جهد جهيد. علّي ه� 
ع�سفت  بعامني  يكربها  والذي 
لي�س مما �سمعه  اله�اج�س  بعقله 
ني ولكن الأنه فكر قليال اأن  من جلجُ
ال�سباح القادم اأو الذي يليه ميكن 
اأن يحرمه من روؤيتها، ه� يعي�س 
مع والده فقط ، اأمه ماتت جراء 
منع اجلن�د لها اأن متر من نقطة 
ق�رسا  طفلها  و�سعت  التفتي�س، 
دون م�ساعدة من اأحد على جانب 
الطريق، هكذا روى له اأب�ه، ول�ال 
االآخر  ه�  اأمكنه  ملا  اهلل  عناية 
اأمه  تار  اأن  له  روى  كما  النجاة، 
يعرف  واأنه  رقبتهما،  يف  معلق 
العب�ر،  من  منعها  الذي  اجلندي 
اأخباره واأماكن تنقله حتى  ويتابع 
متى  ولكن  االنتقام،  حلظة  حتني 

حتني ال يعرف.
يعتمد  اأن  �سغره  منذ  علّي  تعلم 
يف  اأباه  ي�ساعد  واأن  نف�سه،  على 
يعمل  واأن  البيت،  ح�ائج  ق�ساء 
على حرا�سة البيت يف غياب والده، 
يعاونه  ال�س�ق  من  يع�د  وعندما 
معه  وال�سهر  الطعام،  يف حت�سري 
�س�ف  التي  االأ�سياء  جتهيز  على 
يذهب بها اإىل ال�س�ق ليبيعها، كان 
للم�سجد  جم�سمات  ي�سنع  اأب�ه 
االأق�سى من اخل�سب، وبع�س لعب 
مبهجة  باأل�ان  ويطليها  االأطفال 
ويبيعها يف ال�س�ق، راجت جتارته 

اإعالن  بعد  االأخرية  االأيام  يف 
القد�س عا�سمة الإ�رسائيل، ومنع 
امل�سجد  دخ�ل  من  امل�سلني 
على  النا�س  تهافت  االأق�سى، 
�رساء جم�سماته حتى يك�ن لديهم 
كما  امل�سيبة،  بتلك  يذكرهم  ما 
بيته  مفتاح  معه  املهاجر  يحمل 
عي�ن  الن�م  جافى  الع�دة.  حلني 
واأخذ  اأي�سا،  ه�  الليلة  تلك  علي 
واأ�رستها  ني  جلجُ مينع  كيف  يفكر 
من الهرب من اجلحيم الذي يدق 

على اأب�ابهم جميعا.
جلني غطت يف ن�م عميق لكنه مل 
يخل� من الك�ابي�س التي طاردتها، 
دقت ال�ساعة الثانية بعد منت�سف 
�سباكها،  على  نقر  �سمعت  الليل، 
يف  خط�اتها  عن  تفت�س  قامت 
نح�  متجهة  احلجرة،  ظلمة 
على  ال�سباك  فتحت  ال�س�ت، 
ينطلق  بع�سف�ر  اإذا  ا�ستحياء، 
الب�رس  ملح  يف  احلجرة،  داخل 
حت�ل اإىل �ساب جميل ي�سبه علي 
جارهم، ب�سط لها يده، كان يخبئ 
�سحري،  ب�ساط  االأخرى  يده  يف 
حملها عليه وطارا خارج ال�سباك، 
تريدين  مكان  اأي  اإىل  �ساألها، 
القبة  نح�  اأ�سارت  الذهاب؟، 
تعك�س  بعيد  من  لها  الحت  التي 
ال�سم�س  كن�ر  �س�ًءا  بلمعانها 
ني  جلجُ كانت  الذهبية،  بجدائلها 
االأق�سى  امل�سجد  بدخ�ل  حتلم 
دون خ�ف، وزاد �س�قها اإليه االأن 
�سعبها،  فقد منعت منه هي وكل 
تكن  مل  �سدرها،  انقب�س  وفجاأة 

بل  االأق�سى،   امل�سجد  قبة  تلك 
بدم�سق،  االأم�ي  امل�سجد  قبة 
�سدت  بالب�ساط،  تع�د  اأن  اأرادت 
على يد علّي لكنه مل ينتبه، ووجه 
نظرها نح� احلطام الذي اأ�ساب 
يريد  كاأنه  مكان  كل  يف  �س�ريا 
قلبها  لها،  يحدث  عما  تعزيتها 
ال�سغري اأخذ يخفق ب�سدة، ودمعها 
تدفق بال ت�قف، ورعدة �رست يف 
اأخذت  يح�طها،  الربد  ج�سدها، 
حمى،  اأ�سابها  كمن  ترتع�س 
اأمها  فزعة،  ن�مها  من  �سحت 
بها  تهرول  ب�سدة،  �سمها  حتاول 
اأبيها  على  تنادي  مكان،  الال  اإال 
تفادي  حتاول  متقطع،  ب�س�ت 
ح�لها،  ما  كل  تطال  قاذفات 
من  تدري  ال  يت�ساعد  الدخان 
تلك  هداأت  قليل  بعد  اجتاه،  اأي 
العا�سفة من التعدي على املكان، 
اأمها،  ج�سد  يحميها  ني  جلجُ كانت 
بينما اأبيها مي�سك بيده حفنة من 
راك،  بال  م�سجي  وج�سده  تراب 
وعلي واأبه لعى مرمى الب�رس قد 
من  يحتمي  كي  منهما  كل  تعلم 
بن�ه  قب�  من  خارجني  ي�م  هكذا 
هذه  ملثل  ا�ستعدادا  خ�سي�سا 
الهجمات التي باتت قريبة، قامت 
وعلي  بيد  اأمها  مت�سك  جلني 
من  اقرتبت   ، االأخرى  بيدها 
ج�سد اأبيها امل�سجي على الرتاب، 
قبلته من جبينه بقلب ال�اثق مما 
يريد فعله، اأخذت من كفه حفنة 
الرتاب قائلة ل�الد علي، علمني يا 

عم كيف اآخذ بالثاأر الأبي.
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فعاليات  اأم�س  انطلقت 
تراث  اأ�سب�ع  واأن�سطة 
يف  ال�سي�سان  جمه�رية 
الرتاث  فعاليات  مركز 
الغربي”  “البيت  الثقايف 
“اأ�سابيع  برنامج  �سمن 
العاملي”  الرتاث 
معهد  ينظمه  الذي 
حتت  للرتاث  ال�سارقة 
يف  العامل  “تراث  �سعار 

ال�سارقة”.
 5 الفعاليات  وت�ستمر 
الزوار  اأيام، حيث يج�ل 
وع�ساق  واجلمه�ر 
عرب  رحلة  يف  الرتاث 

ليتعرف�ا خاللها  التاريخ 
مك�نات  خمتلف  على 
من  ال�سي�ساين  الرتاث 
وم��سيقى  �سعبية  فن�ن 

وطرب.
عبد  الدكت�ر  وقال 
رئي�س  امل�سلم،  العزيز 
للرتاث،  ال�سارقة  معهد 
ال�سي�سان  “جمه�رية  اإن 
اأ�سابيع  على  �سيفاً  حتل 
لهذا  العاملي  الرتاث 
من  لنتعرف  ال�سهر 
اال�ست�سافة  هذه  خالل 
العريق  تراثها  على 
اأعماق  يف  ونغ��س 

كن�ز  من  وننهل  التاريخ 
العلم واملعرفة ما ي�سكل 

زاداً لنا جميعاً”.
ويت�سمن االأ�سب�ع معر�س 
االأزياء التقليدية والتحف 
الرتاثية و�سناعة الن�سيج 
واحلجر  اخل�سب  ونحت 
كما  واحلدادة،  واجل�س 
عرو�س  هناك  �ستك�ن 
الفرقة  تقدمها  فنية 
 Ansambl“ ال�سعبية 
Nokhcho” باالإ�سافة 

اإىل املطبخ ال�سي�ساين.
عر�س  هناك  و�سيك�ن 
لي�م من الرتاث ال�سي�ساين 

خ�رفكان،  مدينة  يف 
عرو�ساً  ي�سمل  حيث 
امل�ساركة  للفرقة  فنية 
امل�ساحب  واملعر�س 
اجلاري  جانفي   23 يف 
عدة  عقد  جانب  اإىل   ،
الربنامج  �سمن  ندوات 
معهد  مقر  يف  الفكري 
ال�سارقة للرتاث باملدينة 
اجلامعية بعن�ان “ثقافة 
ال�سعب  وعادات وتقاليد 
و”تاريخ  ال�سي�ساين” 
يف  واحلرف  الفن�ن 

جمه�رية ال�سي�سان”. 
 وكالة اأنباء ال�صعر 

�صمن برنامج »اأ�صابيع الرتاث العاملي«

�نطالق �أ�شبوع �لرت�ث �ل�شي�ش�ين يف �ل�ش�رقة
“اأقاويل  كتيب  يتناول 
بع�س  معا�رسة”  لغ�ية 
واالأ�ساليب  االألفاظ 
التي  اللغ�ية  والرتاكيب 
ال�قت  يف  ا�ستعمالها  �ساع 
يف  ي�سك  التي  احلا�رس 
اإىل  ت�ستند  ومل  �سحتها 
دليل قاطع اأو بنية �سحيحة 

اأو منهج علمي م�سدد.
ويرى الدكت�ر عبد النا�رس 
يف  ع�ساف  اإ�سماعيل 
مقدمة الكتيب اأن االأقاويل 
ال  لنقدها  يتعر�س  التي 
تاريخي  اإرث  لها  ي�جد 

من  اآراء  هي  بل  به  يعتد 
املعا�رسين  اأفكار  بنات 
من  ي�ؤيدها  من  لها  لي�س 

علماء اللغة املتقدمني.
ع�ساف  الدكت�ر  ويذكر 
الرتاكيب  من  الكثري 
ت�ستعمل  التي  واملفردات 
ب�سكل  احلايل  الع�رس  يف 
خاطئ م��سحاً اال�ستعمال 
يحت�ي  لها.  ال�سحيح 
الهيئة  ال�سادر عن  الكتيب 
للكتاب  ال�س�رية  العامة 
على ع�رسة بح�ث تتعر�س 
لغ�ية  مل�سائل  جميعها 

ا�ستعمالها  درج  وتراكيب 
واعتقد باأنها �سحيحة.

يقع الكتيب يف 83 �سفحة 
اأما  املت��سط  القطع  من 
ع�ساف  الدكت�ر  امل�ؤلف 
وال�رسف  النح�  فمدر�س 
وع�س�  دم�سق  جامعة  يف 
الرتاث  هيئة حترير جملة 
ال�سعبي ال�سادرة عن وزارة 
“من  م�ؤلفاته  من  الثقافة 
وف�سيحه  الق�ل  �سحيح 
غبار”  ح�لها  اأثري  األفاظ 

و”النح� وتاريخه”.
وكالت 

للدكتور عبد النا�صر اإ�صماعيل ع�صاف

»�أق�ويل لغوية مع��شرة« كتيب يف �لألف�ظ 
و�لرت�كيب �خل�طئة



يف ختام فعالياتها عا�سمة لل�سباب الإ�سالمي.. 

الدوحة تتوج الفائزين وت�سلم املفتاح لبنغالدي�ش
وكالت 

اليوم  فائزا  ثالثني  تتويج  وكان 
لالإبداع  الدوحة  بجوائز  اخلمي�س 
فعاليات  هام�س  على  ال�شبابي، 
الثالثني،  بدورته  الكتاب  معر�س 
يف  احلوار  بدور  للتذكري  فر�شة 
الإ�شالمي  العامل  �شباب  توحيد 
على  والنفتاح  التبادل  وتعزيز 
باقي الثقافات واحل�شارات، ودعم 
متكني ال�شباب لإدارة ال�شاأن العام، 
اإجناح  يف  اأ�شا�شيا  فاعال  وجعله 
امل�شتدامة،  التنمية  ا�شرتاتيجيات 
طاقاته  لإبراز  له  من�شة  وتوفري 
الدولية،  البيئة  يف  واندماجه 
ق�شايا  يف  دوره  اإبراز  وكذلك 
وحتديات  وال�شفافية  احلوكمة 

الثورة التكنولوجية.
جوائز ال�سباب

ونوه ممثل وزارة الثقافة والريا�شة 
مبا  كلمته  يف  الفهيدة  حممد 
مبادرات  من  ال�شباب  عليه  برهن 
خمتلف  يف  ملهمة  وابتكارات 
وما  والإن�شانية،  العلمية  املجالت 
البناء  ميكن  جتارب  من  خا�شوه 

عليها م�شتقبال وال�شتفادة منها.
وقد �شمت جائزة الدوحة لالإبداع 

ال�شبابي الفنون الب�رصية والت�شوير 
ال�شوئي والأفالم الق�شرية، وجوائز 
وجوائز  لالبتكار،  الدوحة  واحة 
التطوعي،  للعمل  الدوحة  خميم 
العامل  �شباب  تكرمي  اإىل  اإ�شافة 
يف  انخرطوا  الذين  الإ�شالمي 
اأن�شطة وبرامج ومهرجانات �شبابية 

بالدوحة على مدار عام كامل.
منتدى  رئي�س  اآيهان  طه  واأ�شاد 
التعاون الإ�شالمي لل�شباب بالنتائج 
الدوحة،  ن�شخة  حققتها  التي 
الإ�شالمي  ال�شباب  عنه  اأبان  وما 
مل�شاريع  تخطيط  من  امل�شارك 
واعدة ومبتكرة، من �شاأنها حتقيق 
امل�شرتكة  الغايات  وبلوغ  التنمية 

لبلدان العامل الإ�شالمي.
و�شارك ال�شباب القطري يف خمتلف 
فعاليات العام بع�رصين �شابا، �شمن 
العامل  دول  ميثلون  �شابا  ت�شعني 
يف  جميعا  وانخرطوا  الإ�شالمي، 
العديد من الفعاليات، �شمن جائزة 
ومنتدى  ال�شبابي،  لالإبداع  الدوحة 
الإ�شالمي،  لل�شباب  الدوحة 
وخميم  لالبتكار،  الدوحة  وواحة 
التطوعي  للعمل  ال�شبابي  الدوحة 

والإن�شاين.
وطوال اأيام معر�س الدوحة الدويل 
لعر�س  ف�شاء  خ�ش�س  للكتاب، 

ت  ا ر بتكا لال
ت  عا والخرتا
جة  ملتو ا
ئز  ا بجو
�شمن  الدوحة، 
ت  بقا مل�شا ا
ية  د لفر ا
يف  واجلماعية 
واحة  �شنف 
 ، ر بتكا ل ا
اخرتاع  ومنها 
للمبتكر  �شمام 
�شالح  القطري 
من  �شفران 
وابتكار  قطر، 
ملخفي  ا
للعماين  الذكي 

وابتكار  احلاب�س،  اأحمد  حممد 
احل�شابية  والقيا�س  الر�شم  اأداة 
الوظائف لالإيرانية �شكيب  متعددة 
الأق�شام  وت�شمنت  �شارديفاند، 
الفائزة  الأعمال  الباقية  الثالثة 
بجائزة الدوحة لالإبداع ال�شبابي يف 
الت�شوير ال�شوئي والأفالم الق�شرية 
جانب  اإىل  الب�رصية،  والفنون 
واللوحات  الق�شرية  الفيديوهات 
وال�شور  العربي  واخلط  الت�شكيلية 

الفوتوغرافية الفائزة.

واأ�شحاب  الفائزين  من  عدد  واأكد 
اأن  املعر�س  بهذا  امل�شاركات 
توقظ  اأن  ا�شتطاعت  الدوحة 
خمتلف  يف  ال�شبابي  الإبداع 
مبا  والبتكارية  الفنية  املجالت 
يجمع بني كافة العنا�رص التي تفيد 
واع  جيل  لتكوين  الإ�شالمي  العامل 
قادر على مواجهة التحديات، بعلم 
قيمه  مع  ين�شجم  واإبداع  وخيال 

واأخالقه الإ�شالمية.

تقارب وحوار

و�شنويا يتم اختيار عا�شمة لل�شباب 
احلوار  تعزيز  بهدف  الإ�شالمي 
من خمتلف  ال�شباب  بني  والتقارب 
لهذا  وت�شطر  الإ�شالمية،  الدول 
الن�شاطات  من  جمموعة  الغر�س 

والفعاليات.
والريا�شة  ال�شباب  وزير  ورحب 
ر�شول  اإح�شان  زاهر  البنغايل 
ال�شباب  عا�شمة  داكا  باختيار 
ودعا   ،2020 لعام  الإ�شالمي 

فعاليات  لع�رص  الإ�شالمي  ال�شباب 
كربى �شت�شهدها وتت�شمن مهرجان 
الأفالم، ومعر�س الفن، وم�شابقات 
وتف�شريه،  الكرمي  القراآن  تالوة  يف 
ومع�شكرا تطوعيا وك�شفيا، اإ�شافة 
كرة  يف  ريا�شية  بطولة  تنظيم  اإىل 

القدم.
واأ�شاف اأن بالده حتتفظ بعالقات 
وثيقة مع جميع الدول الإ�شالمية، 
الق�شايا  كافة  مناق�شة  اإىل  وتتطلع 

امل�شرتكة يف العامل الإ�شالمي.
مفتاح  ت�شلمت  قد  قطر  وكانت 
الإ�شالمي  ال�شباب  عا�شمة 
دولة  عا�شمة  القد�س  من   2019
فل�شطني، يف حفل ملنظمة التعاون 
اإجماع  ونالت  باأنقرة،  الإ�شالمي 
منتدى  مبنظمة  الأع�شاء  الدول 
للحوار  الإ�شالمي  املوؤمتر  �شباب 
ملنظمة  ال�شبابية  الذراع  والتعاون 

التعاون الإ�شالمي.
وقد منح منتدى التعاون الإ�شالمي 
املنتمية  املوؤ�ش�شة  �شفة  لل�شباب 
الإ�شالمي  التعاون  ملنظمة 
مبقت�شى القرار ال�شادر عن الدورة 
لوزراء  الإ�شالمي  للموؤمتر   32
بالعا�شمة  انعقدت  التي  اخلارجية 
اليمنية �شنعاء ما بني 28 و30 جوان 

.2005
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اأبدعها  خمتلفة،  جمالت  يف  املبتكرة  واملبادرات  الفعاليات  من  كامال  عاما  الإ�سالمي  ال�سباب  عا�سمة  الدوحة  به  اأحيت  ب�سبابها" �سعار  "الأمة 
�سباب من دول اإ�سالمية عديدة، لت�سلم يف اخلتام مفتاح الن�سخة املقبلة اإىل بنغالدي�ش.

نهاد  الفنان  حياة  يف  قراءة 
الكتيب  ت�شمنها  قلعي 
“اأعالم  �شل�شلة  عن  ال�شادر 
اأبو  هناء  للكاتبة  ومبدعون” 
اأ�شعد منذ طفولته اإىل رحيله 
التي  ال�شعوبات  اإىل  م�شريا 
اإىل ما و�شل  لي�شل  اجتازها 

اإليه من �شهرة وجناح.
اأن  بينت  اأ�شعد  اأبو  الكاتبة 
اأهم  اأحد  قلعي  نهاد  الفنان 
وحمل  ال�شوري  الفن  اأعمدة 
النهو�س  عبء  عاتقه  على 
بالدراما منذ بداية ال�شتينيات 
وهو فنان قدير ومعروف يف 
ال�شينما والتلفزيون وامل�رصح 
نهاد  اأحمد  الكامل  وا�شمه 
ليكون  القلعي  اخلربوطلي 
يف  اعتمده  الذي  ال�شم 
اأعماله الفنية هو نهاد قلعي.
وت�شيف اأبو اأ�شعد ان الفنان 
قلعي ولد يف دم�شق يف اأ�رصة 
واكت�شف  احلال  متو�شطة 
باملرحلة  وهو  موهبته 
يد  على  تتلمذ  ثم  البتدائية 
الوهاب  عبد  الرائد  الفنان 
عرف  الذي  �شعود  اأبو 
باهتمامه بجميع اأنواع الفنون 
و�شارك  للمواهب.  ورعايته 
حلام  دريد  الفنانني  مع 

ويا�شني بقو�س وغريهما من 
الفنانني بالعديد من الأفالم 
اأن مر يف  بعد  وامل�شل�شالت 
ال�شعوبات  من  بكثري  حياته 
النوادي  اأهم  اإىل  وانت�شب 

الفنية يف دم�شق.
الكثري  قلعي  الفنان  وقدم 
والأعمال  امل�رصحيات  من 
مثل  والأفالم  الأخرى 
تدمر  يف  ولقاء  اللولو  عقد 
وال�رصيدان وال�شعاليك و�شح 
النوم والثعلب و�شيعة ت�رصين 
الأعمال  عن  ف�شال  وغربة 
التي قدمها للم�رصح القومي 
وذكرت  وممثال.  خمرجا 
ابتكر  قلعي  اأن  اأ�شعد  اأبو 
كثريا من ال�شخ�شيات الفنية 
امل�رصح  بني  وتنقل  والعالية 
والأعمال الدرامية كال�شينما 

اأنه  اإىل  اإ�شافة  والتلفزيون 
كتب لالأطفال ون�رص يف جملة 
�شخ�شيتي  م�شتخدما  �شامر 

ح�شني البورظان ويا�شينو.
يف  قلعي  الفنان  ا�شتمر 
املر�س  اأنهكه  حتى  عطائه 
 1993 عام  املنية  ووافته 
ح�شد  يف  جثمانه  و�شيع 
وراءه  تاركا  كبري  جماهريي 

اآثارا فنية دخلت التاريخ.
الهيئة  من�شورات  من  الكتاب 
يقع  للكتاب  ال�شورية  العامة 
القطع  من  �شفحة   55 يف 
يف  وملوؤلفته  املتو�شط 
ومبدعون”  “اأعالم  �شل�شلة 
القباين وجمموعتا  خليل  اأبو 
�شعر هما “العابر يف كانون” 

و “بالأم�س كنا”.
وكالت 

الراوي  مقهى  ا�شت�شاف 
املجاز  واجهة  يف  الثقايف 
اأول  بال�شارقة،  املائية 
والروائية  ال�شاعرة   ، اأم�س 
�شونني،  لول  النيجريية 
اأعمالها  باكورة  ملناق�شة 
ال�رصية  “احلياة  الروائية 
�شيجي”،  بابا  لزوجات 
جائزة  فيها  نالت  التي 
عاملية، وتناولت من خاللها 
على  الزوجات  تعدد  تاأثري 

املجتمع النيجريي.
جل�شة  خالل  ذلك،  جاء 
ال�شاعر  اأدارها  حوارية 
ال�شايغ،  وائل  الإماراتي 
حديث   ” مبادرة  �شمن 
الكتب”، التي اأطلقها مقهى 
برنامج  من  كجزٍء  الراوي، 
بلقب  الحتفال  فعاليات 
العاملية  العا�شمة  ال�شارقة 

للكتاب 2019.
الأ�شباب  الكاتبة،  وناق�شت 
من  لالنتقال  دفعتها  التي 
النرث  اإىل  ال�شعر  كتابة 
اإىل  بالإ�شافة  والرواية، 
تعدد  مو�شوع  اختيار  �شبب 
روايتها،  يف  الزوجات 
امتنانها  عن  وعربت 
للتوا�شل والتفاعل مع القراء 
و�شعادتها  ال�شارقة،  يف 
اأوىل  يف  بينهم  بتواجدها 

زياراتها لالإمارة.
اأنه  �شونني،  لول  واأو�شحت 
عندما يُوجه يل ال�شوؤال عن 
�شبب انتقايل من كتابة ال�شعر 
بداأُت  باأين  اأجيُب  النرث،  اإىل 
اإذ  ال�شعر،  قبل  النرث  بكتابة 
داخلية  مدر�شة  يف  در�شُت 
ا�شكتلندا  عا�شمة  باأدنربة 
املتحدة، حيث  اململكة  يف 
ر�شائل  كتابة  على  اعتدنا 
اأ�شبوعياً،  اأمورنا  اأولياء  اإىل 
املدر�شة  اإدارة  وحر�شْت 
كافة  تدقيق  على  حينه  يف 
اإر�شالها  قبل  الر�شائل 
نقد  اأي  ومنع  ملراقبة 
للمدر�شة، ما دفعني للتفكري 
من  للتذمر  مبتكرة  بطرق 
من  والدّي  اإىل  املدر�شة 
غريبة  ق�ش�س  كتابة  خالل 

ومف�شلة ب�شكل مدرو�س.
واأ�شافت لطاملا كان ال�رصد 
املهارات  اأحد  الق�ش�شي 
امتلكتها،  التي  الرئي�شة 
تدريجياً  �شعفْت  لكنها 
اإىل  وذهبُت  كربُت  اأن  بعد 
اجلامعة، حيث بداأُت بكتابة 
للتنفي�س  كو�شيلة  ال�شعر 
وانتهى  ال�شغوطات،  عن 
ثالث  بن�رص  املطاف  بي 
اأن  قبل  �شعرية،  جمموعات 

اأعاود كتابة النرث.

واأ�شارت لول �شونني، اإىل اأن 
“احلياة ال�رصية لزوجات باب 
�شيجي” لي�شت اأوىل اأعمالها 
اتخذت  واأو�شحت  النرثية، 
الق�شايا  اأتناول  باأن  قراراً 
تواجه  التي  والتحديات 
نيجرييا يف حالة كتابة رواية 
جديدة، وعلى الرغم من اأن 
تعدد الزوجات ق�شية رئي�شة 
يف نيجرييا، اإل اأنها ظاهرة 
تتوقف  فعندما  عاملية، 
ووجودها  املراأة  مكانة 
الزواج  على  قدرتها  على 
املجتمع  فعلى  والإجناب، 
اأن يعيد التفكري بنظرته لها، 
التعامل  باجتاه  ندفعه  واأن 
عدالًة  اأكرث  بطريقة  معها 
�رصيك  واعتبارها  واإن�شافاً 
اأقل درجة من  حياة ولي�شت 

الرجل.
�شونني،  لول  للكاتبة  ووفقاً 
يعود ال�شبب الرئي�س لنت�شار 
نيجرييا  يف  الزوجات  تعدد 
وفقاً  ت�شنف  املراأة  اأن  اإىل 
حلالتها الجتماعية العائلية 
اإن كانت عزباء اأو متزوجة، 
ما ي�شكل �شغطاً على الأ�رص 
النظر  بغ�س  بناتهم  لتزويج 

عن طبيعة هذا الزواج.
وّقعت  اجلل�شة،  نهاية  ويف 
ن�شخاً  �شونني  لول  الكاتبة 

وتال  للح�شور،  روايتها  من 
ميمونة  للفنانة  عر�س  ذلك 
واحلكواتية  ة  القا�شّ جالو 
“اأفريكان  ومديرة 
التي  املنظمة  بوزيتيفلي” 
ت�شم جمموعة من الن�شطاء 
والأكادمييني  والفنانني 
الأفارقة الذين يجمعون بني 
الجتماعية،  والعدالة  الفن 
اإىل  العر�س  وا�شتند 
رواية  و�شخ�شيات  اأحداث 
لزوجات  ال�رصية  “احلياة 
بابا �شيجي” ملنح اجلمهور 
�شخ�شيات  عن  ملحة 
اأن  املقرر  ومن  الرواية، 
ت�شدر الرواية باللغة العربية 

قريباً.
وجاءت اجلل�شة التي نظمها 
الثقايف،  الراوي  مقهى 
بالتعاون مع مكتب ال�شارقة 
للكتاب  العاملية  العا�شمة 
2019، �شمن مبادرة “حديث 
الكتب”، الرامية اإىل تر�شيخ 
وت�شجيع  القراءة،  ثقافة 
اأفراد املجتمع على تطوير 
الأدبية  ومعارفهم  ثقافتهم 
عرب لقاءات وندوات �شهرية، 
اأبرز  يُ�شارك فيها نخبة من 
الإمارات  دولة  من  الكّتاب 

والوطن العربي والعامل.
وكالة اأنباء ال�سعر

ال�ساعرة العاملية لوال �سونني يف مقهى الراوي 
الثقايف بال�سارقة

من من�سورات الهيئة العامة ال�سورية

الكاتبة اأبو اأ�سعد بينت تر�سد �سرية نهاد 
قلعي يف �سل�سلة )اأعالم ومبدعون(
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من اإ�سدارات اجلمعية اجلزائرية للدرا�سات الفل�سفية

اليزيد بوعروري ير�سد« الأن�سنة 
واجلمال يف فكر كريبع النبهاين«

�سدر عن اجلمعية اجلزائرية للدرا�سات الفل�سفية كتاب جديد للموؤلف اليزيد بوعروري بعنوان »الأن�سنة واجلمال يف 
فكر كريبع النبهاين  ، حيث ا�ستطاع اأ�ستاذ الفل�سفة يف جامعة �سطيف2  اأن يرد العتبار لهذه القامة الفكرية والفل�سفية 

والقيمة الإن�سانية من خالل هذا املنجز   الذي �سلط فيه  ابن تيزي نرباهم  ال�سوء على الر�سيد الفكري  لهذا املفكر 
اجلزائري الراحل ، وهذا كله بهدف تعريف الأجيال ال�ساعدة على الأفكار النرية   التي تركها هذا الفيل�سوف املنفتح 

على العامل  التي لبد الطالع على اأعماله اخلالدة لال�ستفادة منها م�ستقبال  يف م�ساريع فكرية من �ساأنها اأن تقدم الكثري 
ل�سالح الفكر الفل�سفي الذي له �سلة مبا�سرة باحلياة الثقافية اجلزائرية .

حكيم مالك 

اإعادة العتبار لفل�سفة 
اجلمال

الكتاب  هذا  اأهمية  وتكمن 
اليزيد  امل�ؤلف  ح�سب 
يعيد  ك�نه  يف  ب�عروري 
اجلمال  لفل�سفة  االعتبار 
ركب  عن  تاأخرت  التي 
الدرا�سات الفل�سفية االأخرى 
يف اجلامعة اجلزائرية، الأنها 
�سفحا  ت�رضب  ال  فل�سفة 
وال�سع�ب،  االأفراد  واقع  عن 
اإنها  اأحدا.  تق�سي  ال  والأنها 
واحد  كل  اأعماق  تالم�س 
ال�سحراء  �ساكن  من  منا، 
من  بيت  اأقرب  �ساكن  اإىل 

الراعي  جتال�س  ال�ساطئ. 
يف  واملتعلم  اخليمة  �ساكن 
يف  النبي  مع  ت�سلي  مكتبته، 
حمرابه وتباحث رجل الدولة 

يف ت�رضيعاته.
بناء مفهوم جديد 

لالإن�سان ببذور فل�سفية 
تربوية واأخالقية 

كتاب  �ساحب  وي�ؤكد    
فكر  يف  واجلمال  »االأن�سنة 
فل�سفة  اأن  النبهاين«  كريبع 
اجلمال النبهانية هي فل�سفة 
اأخالقية مبعنى ما، من جهة 
اأن ميزات االإن�ساين ميكن اأن 
ميزات  اإن�سان،  اأي  ت�جد يف 
ب�سعب  خم�س��سة  لي�ست 
دون اآخر، اإنها انت�سار ملبداأ 

الب�رض، ي�ساف  امل�ساواة بني 
اإىل ذلك، اأن امل��س�ع يح�ي 
وما  ترب�ية،  لفل�سفة  بذورا 
اأح�جنا نحن يف اجلزائر اإىل 
لالإن�سان.  مفه�م جديد  بناء 
من  م�ست�رد  غري  من�ذج 
يف  م�ج�د  اإنه  اخلارج، 
الداخل، يف العمق اجلزائري، 
ولي�س اإن�سانا حمليا متق�قعا 
على ذاته، واإمنا منفتح على 
امل�ساركة  على  قادر  العامل، 

يف احل�سارة العاملية. 

الإبحار يف فكر كريبع 

 ولقد �سدر الأ�ستاذ الفل�سفة 
�سطيف2   جامعة  يف 
مقاالت  جمم�عة  ب�عروري 

كريبع  عن  وطنية  جمالت  و 
نبهاين  واملتمثلة يف  النبهاين 
كريبع بني املحلية والعاملية 
مع  واحل�ار  كريبع  نبهاين  و 
مفه�م  خالل  من  االآخر 
النزعة  ال�سامل،  االإن�ساين 
االأدب  يف  وجتلياتها  الفردية 
نبهاين  كريبع،و  نبهاين  عند 
االأب�ي  النظام  ونقد  كريبع 
الدميقراطي  ،الرتياق 
و  ال�سيا�سي  للتخلف 
وجهة  امل�سلمة  املجتمعات 

نظر النبهاين كريبع.

نبذة عن الكاتب 
اجلزائري اليزيد 

بوعروري ...

م�اليد  من  ب�عروري  اليزيد 
اإحدى  نرباهم  بتيزي   1974
�سطيف،  والية  بلديات 
البكال�ريا  �سهادة  على  ح�سل 
�سهادة  نال  ثم   ،1993 عام 
الفل�سفة  يف  اللي�سان�س 
عام  ق�سنطينة  جامعة  من 
للفل�سفة  اأ�ستاذا  عمل   ،1997
ملدة  الثان�ي  التعليم  يف 
�سهادة  نال  �سن�ات،  ع�رض 
املاج�ستري من جامعة االأمري 
االإ�سالمية  للعل�م  القادر  عبد 
عام  االإ�سالمية  الفل�سفة  يف 
�سهادة  على  حت�سل  2008كما 
واالأدب  اللغة  يف  اللي�سان�س 
�سطيف  جامعة  من  الفرن�سي 
الدكت�راه  ثم   ،2017 دفعة   ،2
جامعة  من  الفل�سفة  يف 

لهذا  �سدر  ولقد  ق�سنطينة 
املنهج  عن   كتاب  الكاتب  
عند جابر بن حيان – درا�سة 
تاأ�سيلية نقدية عن دار االأيام 

االأردنية .

اجلمعية اجلزائرية 
للدرا�سات الفل�سفية يف 

�سطور ...
اجلزائرية  اجلمعية  وتعد   
جمعية  الفل�سفية   للدرا�سات 
ثقافية وطنية وف�ساء  خم�س�س 
الأهل الفل�سفة وامل�ستغلني بها 
الفكر  بتعريف  تق�م  والتي 
والعربي  اجلزائر  الفل�سفي 
هذه  تهدف  و  والعاملي 
اجلمعية  باالأ�سا�س  اإىل جعل 

مك�نا  ع�س�ا  الفل�سفي  الفكر 
اجلزائر  يف  الثقافية  للحياة 
نح�  متجهة  فاهتماماتها 
ف�ساء  من  الفل�سفة  اإخراج 
الثان�ية  واملدار�س  اجلامعة 
م�ظفة  العام،  الف�ساء  اإىل 
من  الثقايف  التن�سيط  و�سائل 
ومن�س�رات  وملتقيات  ندوات 
يف  معتمدة  وكتب  وجمالت 
الفكرية  الطاقات  على  ذلك 
والتي  ت�ؤطرها    التي  الكبرية 
منجزات  على  اأي�سا  تعتمد 
والفال�سفة  املفكرين 
وقد  والدوليني   اجلزائريني 
االأعمال  من  الكثري  اأجنزت  
منذ تاريخ تاأ�سي�سها اإىل غاية 

الي�م .

حتتوي على اأكرث من 700 كتاب

اختتام "مكتبة الكتب غري املقروءة" 
يف31 جانفي اجلاري بدبي

يف  للفن�ن  جميل  مركز  يختتم 
دبي، 31  جانفي اجلاري، فعالية 
املقروءة«  غري  الكتب  »مكتبة 
اأطلقها  متنّقلة  مكتبة  وهي 
الفنانان، »هيمان ت�س�نغ« و«رينيه 
من  اأكرث  على  وحتت�ي  �ستال«، 
من  قط�ف  تتناول  كتاب،   700
ومتثل  املعرفة،  جماالت  �ستى 
االإتاحة  ملفاهيم  جت�سيداً 
اإعادة  و�سيا�سات  وال�فرة 

الت�زيع.
املجم�عة  هذه  من  كتاٍب  وكّل 
كان ممل�كاً يف ي�ٍم من االأيام من 
�سخ�ٍس مل يقم بقراءته، والكتب 
املكتبة  زّوار  جلميع  مت�فرة 
عليها  االطالع  ميكنهم  حيث 
التي  املعل�مات  واال�ستفادة من 

تت�سّمنها.
وكل كتاب �سمن املجم�عة كان 
ومت  خا�سة  ملكية  ال�سابق  يف 
التربع به من قبل فرد مل يقراأه 
ويتلقى  بح�زته،  كان  عندما 
امل�ساهم�ن يف املكتبة املتنقلة 
لدخ�ل  املتنامية بطاقة خا�سة 

املكتبة وع�س�ية مدى احلياة.
غري  الكتب  مكتبة  وتربز 
على  للتاأكيد  املقروءة حمت�اها 
ومتثل  املعرفة،  تبادل  قيمة 
يزور  من  لكل  املتاحة  الكتب، 
عامة  ملكية  املكتبة،  م�اقع 
يف  الكتب  فهر�سة  اأما  للجميع، 
مكتبة الكتب غري املقروءة فهي 

اأج�اء  يف  ع�س�ائية،  جمم�عات 
اأنه يف  ودودة ي�سعر معها الزائر 
مكانه االأثري، حيث ميكنه ترتيب 

الكتب ح�سبما يرغب ويحب.
»هذا  املركز:  م�قع  وح�سب 
)اخلا�سة(  املكتبة  باأن  لتذكرينا 
واأداة  غاية  لتحقيق  و�سيلة  هي 
�سيء  ك�نها  من  بدالً  بحث 
اإىل  اإيك�  اأومربت�  دعا  كمايل، 
املغايرة(  )املكتبة  مبادرة 
مقروءة،  غري  كتب  من  م�ؤلفة 
واأّكد الروائي والباحث اأن الكتب 
الكتب  من  قيمة  اأقل  املقروءة 
غري املقروءة واأن املكتبة يجب 
من  قدر  اأكرب  على  حتت�ي  اأن 
ال�سخ�س  يعرفه  ال  الذي  العلم 
امليزانية.  به  ت�سمح  ما  بقدر 
املزيد  لديك  ترتاكم  )�س�ف 
من املعرفة واملزيد من الكتب 
و�س�ف  ن،  ال�ِسّ بك  تقدمت  كلما 
املتزايد  العدد  اإليك  ينظر 
على  املقروءة  غري  الكتب  من 
اأّما  مت�عدة(.  نظرة  الرف�ف 
يف حالة هذه املكتبة من الكتب 
غري املقروءة، فاإن ال��س�ل اإىل 
املعرفة ال يت�قف على التم�يل، 
مرة  الكتب  اإرجاع  يتم  وهكذا 
م�سرتك  م�سدر  اإىل  اأخرى 

للم�ارد«.
فنان  ت�س�نغ،  هيمان  اأن  يذكر 
بني  و�سط  نقطة  يف  عمله 
وامل�اقف  واالأداء  ال�س�رة 

ممار�سته  فهم  وميكن  والكتابة، 
تخيلية  و�سيلة  ب��سفها  الفنية 
يف  تدخل  واأحياًنا  وا�ستج�اب 
التحتية باعتبارها و�سيط  البنية 
عمله  وكان  ي�مي.  �سيا�سي 
يف  فردية  معار�س  م��س�ع 
املعهد ال�س�ي�رضي يف ني�ي�رك، 
مركز  عام«،  ب�جه  »الفن 
متحف  للفن�ن،   Artsonje
معر�س جن�ب  للفن�ن،  روكب�ند 
متحف  ني�ي�ست،  هيت  لندن، 
وي�رضب�رغ، وغريها. وه� يعكف 
بعن�ان  رواية،  كتابة  على  حالياً 
The Book of Drafts »كتاب 
امل�س�دات«، و�س�ف تن�رضها دار 
العام  يف   Polyparenthesis

.2020
�ساركت  فنانة،  �ستال،  ورينيه 
غري  الكتب  مكتبة  تاأ�سي�س  يف 
هيمان  مع  بالتعاون  املقروءة 
حالياً  وتعمل   ،2016 عام  ت�س�نغ 
يف املعر�س ال�طني ب�سنغاف�رة، 
فنية  م�ؤ�س�سات  يف  عملت  كما 
مركز  مثل  معمارية  واأن�سطة 
للفن   Witte de With
 Solomon ومتحف  املعا�رض 
ومكتب   R. Guggenheim
املرتوب�ليتانية  العمارة 
يف  �ساهمت  كما   ،)OMA(
التي  امل�ساريع  من  العديد 

يديرها فنانني يف ه�لندا.
 وكالت 

بعد تتويج اجلزائر بجائزة اأف�سل عر�ض م�سرحي عربي بالأردن

وزيرة الثقافة مليكة بن دودة تهنئ فريق 
م�سرحية »جي بي اأ�س«

هناأت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة   
�رض�سال  امل�رضحي حممد  املخرج 
 GPS م�رضحية  فريق  تت�يج  بعد 
م�رضحي  عر�س  اأف�سل  بجائزة 
عربي يف فعاليات مهرجان امل�رضح 
عمان،  االأردنية  بالعا�سمة  العربي 
هذه  مبجه�دات  ذلك  يف  م�سيدة 
نالت  التي  امل�رضحية  املجم�عة 
واقتدار  بجدارة  وافتكت  التقدير 

اجلائزة امل�ستحقة.
  كما اأكدت بن دودة اأن   م�رضحية 
»جي بي اأ�س » التي اأنتجها امل�رضح 
عن  ك�سفت  اجلزائري  ال�طني 
اأمثال  التمثيل  يف  �سابة  م�اهب 
حممد حل�ا�س وعديلة �س�امل حتت 

حممد  واملخرج  الكاتب  اإ�رضاف 
نح�  طريقه  �سق  الذي  �رض�سال 
التجديد منذ �سن�ات الدم ، م�سرية 
اإن ما طرحته GPS من رم�ز ح�ل 
و�سياعه  املعا�رض  االإن�سان  حرية 
وتثاقف �رضوري  غازية  ع�ملة  بني 
ت�ؤدي  ال  دروب  نح�  اأحيانا  ياأخذه 
اإىل  بخا�سة  تدع�نا  هدف،  اإىل 
التفكري يف ُه�يتنا امُلركبة وتفاعلها 
واالإن�ساين  احل�ساري  املنجز  مع 
املعا�رض حتى ال تك�ن ه�يًة �سّماء 

مثلما هي م�ساهد امل�رضحية.
واأو�سحت مليكة بن دودة اأن تت�يج 
اأ�س » م�ستحق وه� ثمرة  »جي بي 
جه�د الفنانني اجلزائريني املبدعني 

ويعك�س ما تزخر به ال�ساحة الفنية 
من طاقات وقدرات عالية �سنعمل 
لتُظهر  م�ساعدتها  على  جميعا 
ه�  التفُ�ق  هذا  كان  اإذا  براعتها. 
يعك�س  مبهر  م�رضحي  لعمل  جناح 
املجم�عة  اأع�ساء  احرتافية 
كذلك  فه�  ومتيزها  امل�رضحية 
جناح للم�رضح اجلزائري وللجزائر. 
�سعادتها  عن  ذلك  يف  معربة 
الفرقة امل�رضحية  بهذه  باالحتفال 
مع  املقبلة  االأيام  يف  اجلزائرية 
التي  جه�دها  مل�ا�سلة  مرافقتها 
اإ�سعاع  يف  وت�ساهم  االإبداع  تُعزز 

الثقافة ال�طنية. 
حكيم مالك

من 25 جانفي اإىل غاية 07 فيفري 2020

حتية تكرميية للجاز يف معر�س فني للر�سام
�سقران"  الدين  "نور 

لالإ�سعاع  اجلزائرية  ال�كالة  تنظم 
للر�سام  فنيا  معر�سا  الثقايف 
كتحية  وه�    « �سقران  الدين  »ن�ر 
من  ابتداء   ، للجاز  تكرميية  
 2020 جانفي     25 ال�سبت  ي�م 
غاية  اإىل    15:30 ال�ساعة    على 
عبد  بدار  املقبل  فيفري   07
املعمارية  الهند�سة  هذه   اللطيف 
تع�د  التي  القدمية  اجلزائرية 
على  ت��سف  والتي  الثامن  للقرن 
خ�س�ست  فلقد  وطني   تراث  اأنها 
الحت�سان خمتلف املعار�س الفنية  

باجلزائر العا�سمة . ولقد ولد ن�ر 
الدين �سقران يف الرباط عام 1942 
اجلزائر   اإىل  للع�دة  وغادرها    ،
�سنة 1966 ، التحق بكلية الهند�سة 
يف  اجلميلة  والفن�ن  املعمارية 
ور�سة   يف  العا�سمة  اجلزائر 
ا�سياخم.  حممد  الكبري  للر�سام 
رحلته عرب خمتلف املعار�س غنية 
اإىل  اجلزائر  من  فتنقل   ، للغاية 
وار�س� و م��سك� و روما و بروك�سل 
وباري�س ومر�سيليا و نيم و بلغراد ، 
برلني ال�رضقية ، هافانا و مانيال ، 

ط�كي� ، الرباط  ، ت�ن�س ،طرابل�س 
،القاهرة ، الك�يت ...  كان ع�سً�ا 
اجلاز  مل��سيقى  جمم�عة  يف 
تُعرف با�سم » les Titans« ، كما 
الهارم�نيكا  اآلة   على  يعزف  كان 
على  يعزف  االأحيان  بع�س  ويف   ،
العامل  ي�ستك�سف  و  االإيقاع.  اآالت 
ذلك  جت�سيد  يحاول  و  با�ستمرار 
يف ل�حاته، لكنه ويف دائما للرتاث 
اأنه   كما  دائما،  به  يلتزم  و  ال�طني 

يلتزم بتيار االأو�سام منذ ن�ساأته .
حكيم مالك
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علماء ين�صحون بتناول 
اللنب لفوائده العظيمة!

الذي  املخي�ض  للنب  الإيجابي  التاأثري  اأمريكيون  علماء  بني 
ي�ضاعد على تخفي�ض �ضغط الدم لدى مر�ضى القلب والأوعية 
الدموية. ووجد علماء جامعة اأوبورن يف األباما اأن اللنب يتيح 
ي�ضاعد  اللنب  اأن  كما  والدماغ.  اله�ضمية  القناة  بني  التوا�ضل 
وقد  اله�ضمي  اجلهاز  يف  البكترييا  توازن  على  احلفاظ  على 
اأظهرت درا�ضات �ضابقة اأن اخللل يف م�ضتعمرات البكترييا يف 
الدم  �ضغط  بارتفاع  الإ�ضابة  اإىل  يوؤدي  )اجلراثيم(،  الأمعاء 
الفئران  على  جتارب  وخالل  النا�ض.  من  كبرية  ن�ضبة  لدى 
العلماء  لحظ  اأ�ضابيع،   9 ملدة  باللنب  تغذيتها  مت  املخربية، 
اأج�ضادها.  بتدمري اخلاليا( يف  )املرتبطة  ال�ضموم  انخفا�ض 
كما لحظوا اأي�ضا انخفا�ض �ضغط الدم ال�رشياين لديها. لذلك 
ين�ضح الأطباء بتناول اللنب املخي�ض لفوائده العديدة وخا�ضة 

لدوره يف تخفي�ض �ضغط الدم.

فوائد »الق�صطة« العجيبة!
اأكد علماء من جامعة اإ�ضبيلية فائدة اأوراق �ضجرة الق�ضطة 
اأعرا�ض  من  التخفيف  يف   »Annona muricata«
مر�ض الفيربوميغاليا )اأمل ع�ضلي ليفي يتف�ضى يف اجل�ضم( 

وخا�ضة الآلم املزمنة والكتئاب والقلق.
ملغلي  العالجية  اخلوا�ض  اإىل  الإ�ضبانيون  العلماء  واأ�ضار 
اجلانبية  الآثار  قمع  يف  ال�ضتوائية  الفاكهة  هذه  اأوراق 
فئران  على  كامال  �ضهرا  ا�ضتمرت  درا�ضة  بعد  املزعجة، 

التجارب.
وقد تو�ضل اخلرباء، من خالل هذه التجربة، اإىل اجلرعة 
الآلم  اإيقاف  يف  الق�ضطة،  اأوراق  مغلي  من  املثالية 
الآن  وهم  الفيربوميغاليا،  ملر�ض  اجلانبية  والأعرا�ض 
على  ال�رشيرية  التجارب  لإجراء  التح�ضريية  املراحل  يف 

الب�رش.
ويذكر العلماء اأن فوائد هذه ال�ضجرة مل يتم التعرف عليها 
الطب  يف  الق�ضطة  واأوراق  ثمار  ا�ضتخدمت  فقد  فجاأة، 
ال�ضعبي لدى بلدان املنطقة ال�ضتوائية والن�ضف اجلنوبي 
كالإ�ضهال  اأمرا�ض  عدة  بها  وعوجلت  الأر�ضية،  للكرة 

والقرحة وال�ضلع والزحار وغريها. 

الفول ال�صوداين طعام م�صاد 
لالكتئاب واأمرا�ض القلب

�ضواء كنت تاأكل ال�ضوداين كوجبة خفيفة اأو تتناول زبدة الفول 
ينبغي  ل  التفاح  �رشائح  اأو  اخلبز  مع  الإفطار  على  ال�ضوداين 
فقط.  الن�ضاط  يجدد  للطاقة  م�ضدر  اأنه  على  اإليه  تنظر  اأن 
هناك فوائد �ضحية رائعة تعود على القلب والدماغ وكل اأجزاء 

اجل�ضم من هذا الطعام، اإليك ما حتتاج معرفته عنها:
* يحتوي ال�ضوداين على دهون ومكونات نباتية حتارب �رشطان 

املعدة، ومتنع منّوه.
من  ال�ضوداين  يحتويه  الذي  اجليد  الكول�ضرتول  يقلل   *

الكول�ضرتول ال�ضار يف اجل�ضم ويطرده.
ال�رشايني  ان�ضداد  لالأك�ضدة متنع  م�ضادات  ال�ضوداين  يوفر   *

واجللطة.
* اأكل ال�ضوداين مفيد للوقاية من ال�ضكري، لأنه ل يرفع ن�ضبة 

ال�ضكر بالدم ب�رشعة، ويعّزز الإح�ضا�ض بال�ضبع.
لهرمون  اجل�ضم  اإنتاج  تزيد  مادة  على  ال�ضوداين  يحتوي   *

ال�ضريوتونني الذي يخّفف الكتئاب.

ما م�صاعفات مر�ض االن�صداد  الرئوي املزمن؟
يكون  التنف�ضي:  اجلهاز  التهابات 
امل�ضاب مبر�ض الن�ضداد الرئوي 
املزمن اأكرث عر�ضة لنزلت الربد 
واللتهاب  والأنفلونزا  املتكررة، 
الرئوي، بالإ�ضافة اإىل ذلك، ميكن 
لأي عدوى يف اجلهاز التنف�ضي اأن 
جتعل التنف�ض اأكرث �ضعوبة وتلحق 

ال�رشر باأن�ضجة الرئة.
ي�ضبب  قد  الدم:  �ضغط  ارتفاع 
�ضغط  يف  ارتفاًعا  املر�ض  هذا 
جتلب  التي  ال�رشايني  يف  الدم 
�ضغط  )ارتفاع  الرئتني  اإىل  الدم 

الدم الرئوي(.
لأ�ضباب  القلب:  يف  ا�ضطرابات 
غري مفهومة، يزيد خطر الإ�ضابة 
ذلك  يف  مبا  القلب،  باأمرا�ض 

النوبات القلبية.
املدخنون  الرئة:  �رشطان 
ال�ضعب  بالتهاب  امل�ضابون 
عر�ضة  اأكرث  املزمن  الهوائية 
الرئة  ب�رشطان  الإ�ضابة  خلطر 
امل�ضابني  غري  املدخنني  من 
بالتهاب ال�ضعب الهوائية املزمن.
بع�ض  ي�ضاب  قد  الكتئاب: 
املر�ضى بالكتئاب نتيجة �ضعوبة 
التنف�ض وعدم قدرة املري�ض على 

القيام باأن�ضطة احلياة املعتادة.
هل هناك عالج ملر�ض الن�ضداد 

الرئوي املزمن؟
وفعال  نهائي  عالج  يوجد  ل 
ملر�ض الن�ضداد الرئوي املزمن، 
على  تعتمد  العالجية  فاخلطة 
الإقالع عن التدخني التخفيف من 
الأعرا�ض التي يعانيها امل�ضاب، 
وذلك لتاليف م�ضاعفات املر�ض، 
باأ�ضلوب  احلياة  منط  وتغيري 

بالإ�ضافة  �ضحية  )تغذية  �ضحي 
وا�ضتخدام  البدين(،  الن�ضاط  اإىل 
طبي  اإ�رشاف  حتت  الأدوية 
والوقاية  الأعرا�ض  للتخفيف من 

من امل�ضاعفات مثل:
لل�ضعب  املو�ضعة  البخاخات 
على  ت�ضاعد  التي  الهوائية 
القنوات  يف  الع�ضالت  ا�ضرتخاء 
على  ي�ضاعد  مما  الهوائية، 

تخفيف ال�ضعال و�ضيق التنف�ض.

عن  توؤخذ  التي  ال�ضتريويدات 
اأدوية  وهي  ال�ضتن�ضاق  طريق 
يقلل  الذي  كورتيكو�ضتريويد 
ال�ضعب  التهاب  من  ا�ضتن�ضاقه 
الهوائية، وي�ضاعد على منع تطور 

احلالة وزيادتها �ضوًءا.
الفم  طريق  عن  ال�ضتريويدات 
التهاب  تقليل  على  ي�ضاعد  الذي 
تطور  ومنع  الهوائية،  ال�ضعب 

احلالة وزيادتها �ضوًءا.

فريو�ض زيكا قد ينقذ حياة االأطفال امل�صابني بال�صرطان

فريو�ض  اأن  جديد  بحث  وجد 
اأ�رشارا  ي�ضبب  الذي  زيكا 
الأطفال،  لدى  مدمرة  دماغية 

�رشطانات  يعالج  اأن  ميكن 
الدماغ لديهم.

خالل  القاتل  الفريو�ض  ودمر 

الأورام  من  نوعني  التجارب 
على  رئي�ضي  ب�ضكل  توؤثر  التي 
اخلام�ضة.  �ضن  دون  الأطفال 
وب�ضكل حيوي، قام زيكا بانتقاء 
التي  ال�رشطانية  وقتل اخلاليا 
ترك  ولكنه  عالجها،  ي�ضعب 
دون  �ضليمة  الع�ضبية  اخلاليا 

اإ�ضابتها باأذى.
الربازيليون  العلماء  وو�ضف 
النتائج  باولو  �ضاو  جامعة  من 
�ضاهم  اأن  بعد  باأنها »مذهلة«، 
بع�ض  بتخلي�ض  زيكا«  »عالج 
للمر�ض.  اأثر  اأي  من  الفئران 

لإجراء  بالفعل  ويخططون 
التجارب على الأطفال.

اأورام  بزراعة  العلماء  وقام 
دماغية ب�رشية جنينية يف اجلهاز 
فئران  لدى  املركزي  الع�ضبي 
ا�ضم  عليها  يطلق  الختبار، 
 .»medulloblastoma «
 20 لدى  الأورام  وتقل�ضت 
الفئران  من   29 اأ�ضل  من 
فريو�ض  لعالج  اخلا�ضعة 
اثنني  يف  اختفت  كما  زيكا. 
بورم  امل�ضابة  الفئران  من 

.»medulloblastoma«

فيتامينات �صرورية للراغبني يف االإقالع عن التدخني
من  مواد  عن  اخلرباء  ك�ضف 
النظام  يف  وجودها  ال�رشوري 
الغذائي لكل من يحاول الإقالع عن 
تناول  يجب  اأنه  وات�ضح  التدخني، 
املواد  �ضمن  فيتامينات  اأربعة 

الغذائية وكمكمالت غذائية.
با�ضتعادة  اأول  اخلرباء  وين�ضح 
امل�ضوؤول   »C« فيتامني  م�ضتوى 
عدد  ومقاومة  اجل�ضم  مناعة  عن 
من الأمرا�ض. لذلك، على كل من 
اإدراج  التدخني  عن  الإقالع  ينوي 
على  املحتوية  واخل�رش  الفواكه 
الفيتامني يف  ن�ضبة عالية من هذا 
وكذلك  اليومي،  الغذائي  نظامه 

تناوله على �ضكل مكمل غذائي اأما 
للج�ضم  ال�رشوري  الثاين  الفيتامني 
ال�ضخ�ض  لأن   ،»E« فيتامني  فهو 
تخفيف  بهدف  يدخن  ما  غالبا 
هو  الفيتامني  وهذا  الإجهاد. 
امل�ضوؤول عن حت�ضني تكيف اجل�ضم 
ما  ال�ضيئة،  النف�ضية  الظروف  يف 
يجعله �رشوريا مكافحة الرغبة يف 

التدخني.
تاأثري   »В« فيتامني  وملجموعة 
مماثل يف اجلهاز الع�ضبي لالإن�ضان، 
على  ت�ضاعد  الفيتامينات  فهذه 
الع�ضبي،  اجلهاز  وتهدئة  تعزيز 
كما  احلياتية.  امل�ضكالت  وجتاوز 

ي�ضاعدان   B12و  B6 فيتاميني  اأن 
بدرجة كبرية يف ت�ضهيل العي�ض من 

دون ال�ضجائر .
من  فاإنه  للخرباء،  ووفقا 

الأميني  احلم�ض  اإدراج  ال�رشوري 
النظام  يف   »L-theanine«
تنا�ضق عمل  ي�ضمن  لأنه  الغذائي، 

جميع الأجهزة.

تكرار  من  اأمريكيون  اأطباء  حذر 
الواحد لأكرث  اليوم  ال�ضتحمام يف 
من مرة ملا له من خماطر �ضحية 

ج�ضيمة على الإن�ضان.
وقال اخلبري الطبي �ضولنا �ضيجال 

مورير: »ال�ضتحمام املتكرر يعري 
من  الواقية  الطبقة  من  اجل�ضم 
التي  املفيدة  والبكترييا  الدهون 

تعي�ض على اجللد«.
ويوؤكد العلماء اأن الطبقة ال�ضطحية 

للجلد حتتوي على م�ضادات حيوية 
امليكروبات  من  تنقذنا  طبيعية 
وجميع  ال�ضابون  لكن  اخلطرة. 
الهالمية  التنظيف  مواد  اأنواع 
مكونات  على  حتتوي  كال�ضامبو، 

الطبيعية.  احلماية  تدمر  كيميائية 
اجللد  جفاف  اإىل  يوؤدي  ما  وهذا 
للبكترييا  ي�ضمح  ما  وه�ضا�ضته، 
باخرتاقه  لالأمرا�ض  امل�ضببة 

ب�ضهولة.

متى ي�صبح اال�صتحمام �صارا وملاذا؟

�صحة



عن  املالكي  املذهب  متيز 
الأخرى  املذاهب  باقي 
اأعالمه  تخ�ص  مب�صطلحات 
م�ؤلفاتهم  يف  جتد  اإذ  وكتبه؛ 
الإمام  اأو  كال�صيخان  عبارات 
اأو  الأمهات  اأو  الأ�صتاذ  اأو 

الدواوين.
الفرع الأول: ما ي�صري اإىل اأئمة 

املذهب املالكي
ال�صبعة«:  »الفقهاء  م�صطلح 
املدينة  فقهاء  بهم  فاملراد 

الذين هم: �صعيد بن امل�صيب
و عروة بن الزبري والقا�صم بن 
و  ال�صديق  بكر  اأبي  بن  حممد 
خارجة بن زيد بن ثابت وعبيد 
بن  عتبة  بن  اهلل  عبد  بن  اهلل 
م�صع�د و �صليمان بن ي�صار اأما 
ال�صابع فمختلف يف تعيينه على 
�صلمة  اأب�  الأول:  اأق�ال  ثالثة 
بن عبد الرحمان، الثاين: �صامل 
الثالث:  عمر،  بن  اهلل  عبد  بن 
بن  الرحمان  عبد  بن  بكر  اأب� 

احلارث .
فاملراد  »املدني�ن«:  م�صطلح 
عم�ما  املدني�ن  اإما:  بهم 
لأنهم ينت�صب�ن لالإمام مالك، اأو 
الرواة عن مالك من  بهم  يراد 
املاج�ص�ن  كابن  املدينة  اأهل 

وكنانة ومطرف وابن نافع.
م�صطلح »امل�رصي�ن«: اإذا قال 
املالكية هذه رواية امل�رصيني 
و  القا�صم  ابن  بهم:  فاملراد 
اأ�صهب وابن وهب و نظراوؤهم.

املراد  »املغاربة«:  م�صطلح 
القريواين  زيد  اأبي  ابن  بهم 

وابن القاب�صي و اللخمي
وابن العربي و القا�صي عيا�ص 

و اأ�رصابهم.
هم  »املتقدم�ن«:  م�صطلح 
زيد )ت386(  اأبي  ابن  قبل  من 
من تالميذ مالك واأتباعه كابن 

القا�صم و �صحن�ن و اللباد.
م�صطلح »املتاأخرون«: املراد 
زيد  اأبي  ابن  بعد  اأتى  بهم من 

من علماء املالكية.
يق�صد  »الأخ�ان«:  م�صطلح 
بهما مطرف بن عبد اهلل و عبد 
�صميا  املاج�ص�ن  ابن  امللك 
طلب  يف  ل�صحبتهما  بذلك 

العلم.
يراد  »ال�صيخان«:  م�صطلح 
القريواين  زيد  اأبي  ابن  بهما 
وابن القاب�صي علي بن حممد. 
يراد  »القرينان«:  م�صطلح 
العزيز  عبد  بن  اأ�صهب  بهما 
م�صطلح  نافع.  بن  اهلل  وعبد 
بن  حممد  »املحمدان«:هما 
عبد احلكم و حممد بن امل�از. 
اإذا  بحيث  »حممد«:  م�صطلح 
به  فرياد  فقط  حممد  ذكر 
م�صطلح  امل�از.  بن  حممد 
القا�صي  هما  »القا�صيان«: 
اأب�  القا�صي  و  ال�هاب  عبد 
م�صطلح  الق�صار.  بن  احل�صن 
»القرويان«: اأب� عمران الفا�صي 

و اأب� بكر بن عبد الرحمان.

املذهب«:  »حافظ  م�صطلح 
م�صطلح  اجلد.  ر�صد  ابن  ه� 
»الإمام«: يق�صدون به علي بن 

اأبي عبد اهلل املازري. م�صطلح 
»الأ�صتاذ«: يعن�ن به ال�صيخ اأب� 

بكر الطرط��صي.

م�صطلح »املغربي«: يق�صد به 
اأب� احل�صن ال�صغري اأحد �رصاح 

املدونة .
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�مل�سطلحات �لتي تتعلق باأئمة و كتب �ملالكية

نيات ينبغي ��ست�سحابها 
قبل دخول رم�سان 

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

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

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية الت�بة ال�صادقة من جميع الذن�ب ال�صالفة 

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

4. نية ك�صب اأكرب قدر ممكن من احل�صنات يف 
هذا ال�صهر ففيه ت�صاعف الأج�ر والث�اب .
5. نية ت�صحيح ال�صل�ك واخللق واملعاملة 

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

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

واجلدية بالإلتزام به .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

َقب�ل ت�بة التائبني، ومغفرة ذن�ب 
امل�صتغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأب� الب�رص جميًعا اآدم - عليه 
ال�صالم - فع�صى اأمر ربه، باإغ�اٍء 

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

وهذا ه� �صاأن كل الب�رص، يذنب�ن �صاعة 
الغفلة والغ�اية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفت�ًحا لقب�ل ت�بتهم، 

في�صتغفرون ويت�ب�ن، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك الت�بَة؛ ليكبت ال�صيطان، 

ويرحم الإن�صان.
ويف قب�ل الت�بة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�صمل جم�َع التائبني ب�صدق واإخال�ص، 
ول�لها لفَقَد الإن�صان الأمل يف رحمة 

اهلل، وا�صتمراأ الذن�ب، وظل �صائًرا 
يف غِيّه وطغيانه، حتى ي�افيه الأجل 

املحت�م، وه� من رحمة اهلل حمروم، 
ويف ذلك قن�ط وياأ�ٌص من رحمة اهلل، 

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

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�رْصَُف�ا َعلَى اأَنُْف�ِصِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ َل تَْقنَُط�ا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُ�َب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَ� الَْغُف�ُر الَرّ الُذّ
﴿ ]الزمر: 53[، وكذلك اآيات الت�بة 

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

الأمل يف قب�ل الت�بة، وغفران الذن�ب، 
بل واإبدال الذن�ب ح�صنات للتائبني 
ال�صادقني يف ت�بتهم؛ ﴿ اإَِلّ َمْن تَاَب 

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

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

�لل�ص ور�بعة �لعدوية
دخل ل�ص ي�رصق ال�صيدة رابعه العدوية ر�صى اهلل عنها فنظر فى بيتها ميينا و�صمال فلم يجد �صيئا �ص�ى ) اإبريق (  

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

قالت له : يا م�صكني خذ هذا الأبريق .... وت��صاأ 
وادخل هذه احلجرة و�صل ركعتني مل�لك عزوجل

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

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

�صاجدا ... فلما اأنهى �صالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال بخري فقد جرب اهلل ك�رصى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطل�ب 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 ؟؟!!

فن�ديت فى �رصها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�صببك قربناه

ح�سن �لظن وح�سن �لعمل
 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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النقال  :0661.41.25.76  

اأ�شالة ن�شري تتاأّلق على م�شرح 
القرية العاملية

القرية  يف  الرئي�شي  امل�رشح  �شهد 
حفاًل  اأم�ش  اأول  م�شاء  العاملية، 
اأحيته النجمة العربية اأ�شالة  ا�شتثنائياً 
اأعمالها  اأروع  من  مبجموعة  ن�رشي 
و�شط تفاعل ا�شتثنائي من احلا�رشين 
املميزة،  باأغانيها  ا�شتمتعوا  الذين 
ا�شتثنائياً  تفاعاًل  امل�رشح  و�شهد 
اأحدث  بغناء  اأ�شالة  انطلقت  عندما 

اأغانيها »اأكرت« التي القت جماهريية وا�شعة يف العامل العربي ال �شيما 
يف دول اخلليج العربي.

واأّدت اأ�شالة ن�رشي باقة من اأروع اأغانيها القدمية واجلديدة باالألوان 
اأكابر«  و«بنت  وروح«  »رّوح  اأغنيات  خا�شة  واخلليجية،  امل�رشية 
ال�شيوف،  اآالف  ح�شور  العاملية  القرية  يف  احلفل  و�شهد  وغريها. 
الذين ا�شتمتعوا بامل�شاركة يف العديد من الفعاليات الرتفيهية، اإ�شافة 

اإىل عي�ش جتربة ثقافية ال تن�شى.
وقد مت ن�رش العديد من تفا�شيل احلفل من قبل ال�شيوف على من�شات 
من  املاليني  �شنوياً  العاملية  القرية  ويزور  االجتماعي.  التوا�شل 
املواطنني واملقيمني وال�شياح، للتعرف على جتارب الرتفيه والت�شوق 
والطعام املميزة التي توفرها اأحد اأكرب املنتزهات الثقافية يف العامل، 

والوجهة العائلية االأوىل للثقافة والت�شوق والرتفيه يف املنطقة. 

اإيهاب توفيق يرتك منزله بعد 
م�شرع والده   

اإيهاب توفيق ترك منزله  قرر املطرب 
اأحمد  والده  م�رشع  بعد  نهائي  ب�شكل 
توفيق، قبل اأيام، اإثر حريق هائل اندلع 
باملنزل الكائن مبنطقة مدينة ن�رش يف 

القاهرة والتهم حمتوياته بالكامل.
اإن  توفيق،  من  مقرب  م�شدر  وقال 
اآثار  الإزالة  املنزل  ترميم  قرر  االأخري 
وفاة  بعد  فيه  يُقيم  لن  ولكنه  احلريق، 
اأ�شبح ينعك�ش  اأن املكان  والده، خا�شة 
اأنه  م�شيفاً  النف�شية،  حالته  على  �شلباً 

يبحث حالياً عن منزل اآخر لنقل اإقامته اإليه.
اإىل ذلك اأو�شت نيابة مدينة ن�رش با�شتعجال تقرير املعمل اجلنائي 

حلريق الفيال لك�شف مالب�شاته وبيان وجود �شبهة جنائية من عدمه.
م�شجد  داخل  املا�شي،  االإثنني  والده،  يف  العزاء  املطرب  وتلقى 
امل�شري طنطاوي مبنطقة التجمع اخلام�ش يف القاهرة، بح�شور كوكبة 
من جنوم الفن امل�رشي والعربي، اأبرزهم املطرب االإماراتي ح�شني 
وحمادة  غامن  �شمري  ودنيا  علوي  وليلى  �شعبان  وم�شطفى  اجل�شمي 

هالل ورامي �شربي وحممد حميي وه�شام عبا�ش وغريهم.

الفنان علي �شويطات ي�شدر اأغنيته 
اجلديدة »يا حب اتركني«

اأول   ، �شويطات  علي  الفنان  اأ�شدر 
اغنية له بعنوان »يا حب اتركني«، حيث 
حققت خالل ا�شبوع من اإطالقها ن�شبة 

م�شاهدة عالية على عرب االنرتنت .
راأفت   : واأحلان  كلمات  من  االأغنية 
م�شلح، توزيع مو�شيقي وما�شرت: ا�شامه 
علي ،جيتاراتـ  حممد مغربي وت�شجيل 
هارموين..م.عالء  �شتوديو   : الفوكال 

كردي .
حملت االأغنية بني طيات كلماتها اأ�شلوباً �شعرياً خمتلفاً يف ا�شتخدام 

كلمات ومعان مرهفة احل�ش وب�شاطة االأغنية باإح�شا�شها املرهف.

 �صاركت يف مهرجان امل�صرح العربي يف العا�صمة الأردنية عمان

م�شرحية »رهني« من اجلزائر.. 
�شوت احلرية يف اأقبية التحقيق

والثورة  احلرية  اإىل  اجلائع  الوطن 
عن  الباحث  االإن�شان  واحلبيبة، 
الديكتاتوريات،  اأغالل  من  حريته 
ال�شمود يف وجه امُلحقق يف �شبيل 
غايات اأكرب كثرياً من جمرد اجل�شد 
�شيئاً  يعني  ال  يكاد  الذي  االآدمي، 
هذا  كل  الُكربى.  الِقّيم  هذه  اأمام 
اجلزائري  املخرج  قدمها  واأكرث 
عر�شه  خالل  بوزيد،  �شوقي 
امل�رشحي »رهــيــن«، امُلم�رشح عن 
ن�ّش »لفافة وطن«، للكاتب واملخرج 
والذي  بوي�ش.  حممد  امل�رشحي 
احُل�شني  م�رشح  خ�شبة  على  قدمه 
الثقايف يف العا�شمة عّمان، كل من 
مربوك  امل�شعودي،  نوال  الفنانني 
زاوي،  الطاهر  وحممد  فروجي 
الـ12  الدورة  ليكون فاحتة عرو�ش 
من مهرجان امل�رشح العربي، الذي 

نظمته الهيئة العربية للم�رشح.
العربية  لال�شرتاتيجية  ونفاذاً 
و�شعتها  التي  امل�رشحية  للتنمية 
مر�شداً  للم�رشح  العربية  الهيئة 
العرو�ش  اأوىل  انطلقت   ، لعملها 
الثانية  الن�شخة  �شمن  امل�رشحية 
والتي  املهرجان  عمر  من  ع�رش 
االأردنية  العا�شمة  من  انطلقت 
القوي  واالإميان   2020 عمان 
الهيئة  على  القائمني  يالزم  الذي 

تر�شيخ  بهدف  للم�رشح  العربية 
مبداأ التناف�ش بني كافة امل�شاركني 
اىل  للو�شول  املهرجان  هذا  يف 
احلركة  وتفعيل  االبداع  من  حالة 
النقدية من خالل الندوات النقدية 
مهرجان  لعرو�ش  التطبيقية 
اليوم  ليحمل  العربي،  امل�رشح 
يف  العرب  عنوان  �شياغة  االأول 
اإبداعاتهم  يعر�شون  عمان  قلب 
م�رشحية  عر�ش  فكان  امل�رشحية 
ال�شبخة، وهي امل�رشحية الكويتية 
الدور  على  ال�شوء  �شلطت  التي 

االجتماعي ل�شلطة االبوة التي تنتج 
�شخو�شا م�شوهة، وبالتايل عالقات 
عر�ش  وج�شد  م�شوهة.  اجتماعية 
اخلليج  م�رشح  لفرقة  )ال�شبخة( 
العربي الكويتية املجتمع الذكوري 
يخلفها  التي  واملعاناة  بتعقيداته 
اجتماعية  عالقات  �شكل  على 
االعرتاف  يريد  اأحد  ال  م�شوهة 
خالل  من  االأجيال  وتتناقلها  بها 
يحمل  )فهد(  اأ�رشة  رب  ماأ�شاة 
بالتاآمر  ودفنها  �شقيقته  قتل  وزر 
اأما   . مع والده دفاعا عن ال�رشف 

امل�رشحية التون�شية »�شماء بي�شاء« 
حممود  م�رشح  على  عر�شت  التي 
الثقايف  املركز  يف  غريب  اأبو 
واإخراج  تاأليف  من  وهي  امللكي، 
وليد دغ�شني، ومتثيل منري العياري 
واأماين بلعاج، لفرقة )كالند�شتينو(، 
وذلك �شمن العرو�ش التي تناف�شت 
د.�شلطان  ال�شيخ  جائزة  على 
م�رشحي  عر�ش  الأف�شل  القا�شمي 
ف�شاء  يف  لتحلق   ،  2019 لعام 

االأ�شطورة وجتليات احلياة.

»دلل اأبو اأمنة« اأف�شل مطربة 
حملية يف عام 2019

موقع  مت�شفحي  جمهور  اختار 
باأنها   ،  « اأمنة  ابو  » دالل   ، بانيت 
اف�شل مطربة حملية يف عام 2019 
- وفق نتائج ا�شتطالع نهاية العام 
بانيت  موقع  اأجراه  الذي   2019
ل�شخ�شيات واأحداث عام و ح�شلت 
ا�شوات  من   %29٫81 على  فيه  
امل�شاركني يف اال�شتطالع ( والذي 

 ، االخرية  االيام  يف  تنظيمه  مت 
و�شارك فيه االآالف من مت�شحفي 
من  مبعظمهم  وهم  بانيت  موقع 
داخل اخلط االخ�رش ، اىل جانب 
م�شاركني باأعداد كبرية جداً اأي�شاً 
ومن  الفل�شطينية  املناطق  من 
وم�رش  كاالأردن  العربية  الدول 

ولبنان واملغرب وغريها .

�شتيفاين  اللبنانية  املمثلة  تعيد 
املمثل  مع  الثنائية  جتربة  �شليبا 

م�شل�شل  يف  فهد  عابد  ال�شوري 
ال�شباق  يدخل  الذي  »ال�شاحر« 

بعد   ،2020 لعام  الرم�شاين 
جناحهما �شوياً يف رم�شان 2019.

الك�شريي  �شالم  كتابة  من  العمل 
يف  �شتيفاين  معها  التقت  التي 
معها  والتقى  »كارما«  م�شل�شل 

عابد يف م�شل�شل »طريق«.
وبح�شب املعلومات، فاإّن الت�شوير 
�شيبداأ بداية �شهر �شباط/فرباير، 
الدرامية فهي جديدة  اأّما احلبكة 
�شتيفاين  تلعب  حيث  نوعها  من 
دور امراأة ت�شاء ال�شدف اأن تتحّكم 
مب�شري رجل ب�شيط، اإىل اأن يتحّول 
اإليه  االأنظار  تتوجه  �شخ�ش  اىل 

يف  ال�شخ�شيات  كبار  مع  و«يلعب« 
البلد.

وقد علمنا اأي�شاَ اأن �شتيفاين �شليبا 
العمل  بهذا  خا�شاً  لوكاً  �شتعتمد 
تتجه  فهي  املعلومات،  وبح�شب 
عن  بعيداً  الغامق  ال�شعر  العتماد 

اللون االأ�شقر.
عابد  مع  �شتيفاين  عودة  ت�شكل 
املو�شم،  هذا  لها  جديداً  حتّدياً 
نقطة  وت�شّجل  تنجح جمدداً  فهل 
العربية  الدراما  يف  جديدة  حتّول 
يف  املا�شي  املو�شم  فعلت  كما 

»دقيقة �شمت«؟

النجمة اللبنانية �شتيفاين �شليبا  جنبا اإىل جنب 
مع عابد فهد  يف م�شل�شل »ال�شاحر«
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هيونداي ت�ستعر�ض اأفخم 
�سياراتها رباعية الدفع

�سيارة  م�ؤخرا  هي�نداي  ا�ستعر�ست 
التي   "Grandmaster  2-HDC"
املخ�س�سة  �سياراتها  اأفخم  �ست�سبح 

للطرق ال�عرة.
العام  تطرح  اأن  ال�سيارة  لهذ  ويت�قع 
نظرا  كبرية  رواجا  تلقى  واأن  املقبل 
بني  يجمع  الذي  املميز  لت�سميمها 
رباعية  وكاديالك  روفر  راجن  �سيارات 
هذه  مييز  ما  واأهم  الكبرية  الدفع 
الذي  الف�سي  ال�سبك  ه�  املركبة 

يزين مقدمتها ويتداخل مع امل�سابيح 
عن  ف�سال  وع�رصي،  غريب  ب�سكل 
ب�سكل  املمتدة  اخللفية  امل�سابيح 
ط�يل على ال�اجهة اخللفية، بالإ�سافة 
اإىل م�ساحة وا�سعة يف قمرتها تت�سع لـ 

7 ركاب.
ال�سيارة  اأن تزود هذه  ومن املفرت�ض 
اأ�سط�انات  و8   6 بـ  جبارة  مبحركات 
قادرة على ت�ليد عزم 400 ح�سان اأو 

اأكرث.

ت�ستطيع معرفة ال�سيارة املراد �سرائها تعر�ست حلادث اأم ال
الآونة  يف  الغ�ض  طرق  تعددت 
فعند  ال�سيارات،  بيع  يف  الأخرية 
ي�سعى  م�ستعملة  �سيارة  �رصاء 
اأنها  البائع لإقناعك ب�ستى الطرق 
تتعر�ض  ومل  جدا  جيدة  بحالة 
�سابقا حلادث حتى يرفع من �سعر 
ي�ستطيع  ل  منا  والكثري  بيعها، 
حتديد تعر�ض ال�سيارة حلادث من 

عدمه.
الطرق  من  عدد  هنا  ون�ستعر�ض 
لبيان ما اإذا كانت ال�سيارة تعر�ست 

حلادث اأم ل:

1- تاأكد من عدم وجود 
اإختالف يف امل�صابيح 

الأمامية واخللفية

حتقق من الأربع م�سابيح هل هم 
يف ج�دة 

واحدة ونف�ض املادة امل�سنعه لهم 
ل،  اأم  زجاج  اأو  بال�ستيك  �س�اء 
اأحدهم،  يف  اختالف  وجدت  واإن 
الداخل  من  امل�سباح  بفح�ض  قم 
ل�ج�د  دليل  اأي  عن  واأبحث 

اإ�سالح.

2- حتقق من الزجاج الأمامي 
واخللفي واجلانبي

زجاج  و  ن�افذ  جميع  من  حتقق 
ال�سيارة الأمامي واخللفي والبحث 
فاإذا  �سق�ق،  اأو  بينهم  اأتالف  عن 
تعر�سها  على  يدل  فهذا  وجدت 

حلادث.

3- ابحث عن تغري يف الطالء

حال  يف 

فاإن  حلادث  ال�سيارة  تعر�ض 
ال�سخ�ض املخت�ض بطالء اجلانب 
ل�سق  �رصيط  ي�سع  املت�رصر 
ال�سليم  امل��سع  وبني  بينه  يف�سل 
وعندما  الن�افذ،  على  وكذلك 
ي�ؤدي  مما  ال�رصيط،  يرفع  ينتهي 
الطالء،  لعملية  اأثر  لرتك  اأحيانا 
ومن خالل البحث الدقيق �ستظهر 

بالتاأكيد هذه الفروقات.

اخلا�ض  التقرير  بقراءة  قم   -4
لل�سيارة

جتد  ال�سيارة  بيع  عند  العادة  يف 
تقرير عن املالكني ال�سابقني لها، 
ومعل�مات عن التاأمني، تقارير عن 
املقدمة  املطالبات  اأو  احل�ادث 
واملتعلقة بال�سيارة، فتحقق جيدا 
يف هذه امل�ستندات قد جتد دليل 

يبني وج�د حادث.

5- حتقق من وجود تباين يف 
اللون

وهي من امل�ؤ�رصات الرئي�سية التي 
فتج�ل  ل،  اأم  حادث  وج�د  تبني 
مما  جيدا  وحتقق  ال�سيارة  ح�ل 
ل�ناً  جهاتها  من  لأي  كان  ما  اإذا 
اأو ظاًل من ظالل ل�نها الأ�سا�سي 
ال�سيارة،  بقية  من  اأغمق  اأو  اأخف 
فاإذا وجدت اإختالف اأو تباهت يف 

الل�ن، فهذا م�ؤ�رص حلادث لها.

6- ابحث  يف امل�صدات عن 
�صروخ

فاإن  احلادثة  حال  ويف  العادة  يف 
وتتعر�ض  امل�سدات  يتاأثر  ما  اأول 

للك�رص فتفح�سها جيدا. 

تغرمي اأوبل اأ�سرتا لو�سولها ل�سرعة 
696 كلم\�ض يف بلجيكا

يف  �سيارة  اأ�رصع  يف  تفكر  عندما 
العامل؛ ما يقفز للذهن عادة هي 
ك�ينيج�سيج  اأو  �سريون  ب�جاتي 
فين�م  هيني�سي  اأو   RS اأجريا 
GT، ولكن ملفاجاأة الكثريين، مت 
لقيادته  اأ�سرتا  اأوبل  �سائق  تغرمي 
منطقة  يف  كلم\�ض   696 ب�رصعة 
 50 فيها  لل�رصعة  الأعلى  احلد 

كلم\�ض.
حيث  بلجيكا،  يف  وقعت  احلادثة 
بكامريات  ال�سيارة  التقاط  مت 
 6،597 ال�سائق  وتغرمي  ال�رصعة 

ي�رو – 
لأن  معق�ل  غري  الأمر  بالطبع 
مبحرك  عادة  تاأتي  اأ�سرتا  اأوبل 
1.4 لرت باأربع �سلندرات بق�ة 98 
ني�تن.  130 دوران  وعزم  ح�سان 
 OPC مرت، وحتى اإ�سدار اأ�سرتا

ي�سل  اأداء  الأعلى   Extreme
ل�رصعة ق�س�ى عند 250 كلم\�ض 
ال�رصعة  ثلث  اأي ح�ايل  فح�سب، 

املعلن عنها يف الغرامة.
ال�سائق  احتج  احلال،  بطبيعة 
ما  ل�ستحالتها،  الغرامة  على 
الأمر  يف  للنظر  ال�سلطات  دفع 
واكت�ساف اأن اأ�سرتا كانت م�رصعة 
من  بدل  فح�سب  كلم\�ض   60 بـ 
مت  التي  اجلن�نية  كلم\�ض   696
ولكن  البداية..  يف  بها  اتهامها 
ال�رصعة  ال�سائق لأن  �سيتم تغرمي 
من  كلم\�ض   10 بـ  اأعلى  زالت  ل 

احلد الأعلى للمنطقة.
فيها  ت�سبب  امل�سكلة  اأن  ويبدو 
خطاأ ك�دي يف برجميات كامريات 
ال�رصيعة،  الطرق  على  ال�رصعة 

وه� اأمر يحدث اأحيانا

 ال�سني تخترب اأقوى �سيارة 
كهربائية يف العامل!

ال�سينية   "XING" �رصكة  اأمتت 
الكهربائية  �سيارتها  اختبارات 
اأن  يفرت�ض  والتي   ،"MISS-R"
يف  كهربائية  �سيارة  اأق�ى  ت�سبح 
العامل. ويطلق اخلرباء يف ال�سني على 
هذه ال�سيارة ا�سم "قاتلة ت�سال" نظرا 
تخ�لها  والتي  املتف�قة  لإمكانياتها 
كلم/  100 اإىل   0 من  الت�سارع  زيادة 
فقط،  ثانية   1.8 غ�س�ن  يف  �ساعة 
اإىل  ال��س�ل  من  ال�سائق  ومتكن 
�رصعة 200 كلم/ �ساعة يف غ�س�ن 5 

ث�ان تقريبا.

 "XING" يف  املط�رون  وي�سري 
من  احلايل  النم�ذج  زودوا  اأنهم  اإىل 
متط�رة  ببطاريات   "MISS-R"
واأربعة حمركات كهربائية بعزم 1341 
ح�سانا، ميكن زيادة عزمها اإىل 1500 

ح�سان.
تط�ير  على  الفني�ن  يعمل  كما 
ت�سمح  ال�سيارة  لهذه  جديدة  تقنيات 
الطاقة  على  باحل�س�ل  لبطارياتها 
التي  الأر�سية  ال�سحن  اأجهزة  من 
�س�ارع  بع�ض  يف  م�ستقبال  �ستطرح 

العامل.

عن  ال�ستار  تزيح  "�سرتوين" 
املتطورة الكهربائية  حتفتها 

نيتها  عن  الفرن�سية  "�سرتوين"  اأعلنت 
 Ami" الكهربائية  �سياراتها  عر�ض 
داخل  للتنقل  املخ�س�سة   "One
لل�سيارات  جنيف  معر�ض  يف  املدن، 
وتك�سف  اجلاري،  العام  �سيعقد  الذي 
اأتت  اأنها  املركبة  لهذه  فيدي�هات 
�سغري  وهيكل  وغريب،  فريد  بت�سميم 
ون�سف  مرتين  بط�ل  ال�سكل  م�ستطيل 

وعر�ض مرت ون�سف تقريبا.
تفتح  باأب�اب  ال�سيارة  هذه  زودت  كما 
متحرك  و�سقف  مميز،  ب�سكل  للخلف 
وقمرة ب�سيطة تت�سع ل�سخ�سني، مزودة 

اإلكرتونيتني  و�سا�ستني  ريا�سي  مبق�د 
الذي  الذكي  للهاتف  خم�س�ض  ومكان 

ميكن اأن يحل حمل �سا�سة اإ�سافية.
واإغالقها  ال�سيارة  هذه  فتح  وميكن 
خا�ض  تطبيق  عرب  حمركاتها  وت�سغيل 
يف اله�اتف الذكية. ومن خالل التطبيق 
نف�سه، ميكن لل�سائق اأي�سا الطالع على 
�سحن  ومقدار  لل�سيارة  الفنية  احلالة 
التي �سممت لتجعلها تقطع  بطارياتها 
ال�احدة،  بال�سحنة  كلم   100 م�سافة 

وب�رصعة ت�سل اإىل 45 كلم/�ساعة.
�صيارات  يونغ" تّعدل  "�صانغ 

"Korando" ال�صهرية

اأعلنت �رصكة "�سانغ ي�نغ" اأنها 
بداأت باختبار اجليل اجلديد من 

�سيارات "Korando" رباعية الدفع 
ال�سهرية ويجمع الت�سميم اخلارجي لـ 
"Korando" اجلديدة بني ت�ساميم 

�سيارات "Rexton" التي اأطلقت 
العام الفائت، ومالمح من املركبة التي 
ا�ستعر�ستها "�سانغ ي�نغ" عند اإعالنها 

."e-SIV" عن م�رصوع
اأما قمرة ال�سيارة من الداخل ف�سممت 

 ،"Blaze Cockpit" وفقا ملفاهيم
وزودت باأحدث الأنظمة التقنية، 

و�سا�سة كبرية مبقا�ض 10.25 ب��سة، 
ميكن من خاللها التحكم مبختلف 

خ�سائ�ض املركبة، وم�ساهد ال�س�ر 
من اأنظمة املالحة وكامريات 

املراقبة التي تغطي حميط ال�سيارة 
بالكامل.

ومن املفرت�ض اأن تطرح هذه املركبة 
بن�عني من املحركات، حمرك بنزين 

ب�سعة لرتين، وحمرك ديزل ت�ربيني 
1.6 لرت، بعزم 116 ح�سانا.  

انطلقت ت�ي�تا راف ف�ر 2020 
ال�سب�ع  خالل  كلياً  اجلديدة 
بال�سابق  مقارنة  املا�سي، 
باأبعاد  طفيف  ب�سكل  اأكرب  فهي 
حت�سني  عنه  نتج  ما  ج�سدها 
كما  لكن  مق�س�رتها،  م�ساحة 
يبدو، �سانعة ال�سيارات اليابانية 
اأخرى  ن�سخة  تقدمي  يف  تفكر 

�سخمة منها.
ه�ليز  جاك  ح�سب  هذا  ياأتي 
باأمريكا  ت�ي�تا  عام  مدير 
ي�ؤكد  اأنه مل  ال�سمالية، و�سحيح 
مقاعد   7 بـ  ن�سخة  اإطالق 
مل  اأنه  اإل  اأوفر،  للكرو�ض 

ي�ستبعد الفكرة وترك الحتمالية 
لكن  مقاعد،  “هنالك   مفت�حة 
قرار �سنعها ل اأملك اإجابة عليه 

بالفعل  تقدم  وت�ي�تا  حالياً، 
�سيارات SUV بـ 7 مقاعد لذا 
اإطالق ن�سخة راف ف�ر �سخمة 

لي�ض �سمن اأول�ياتنا”.
بـ  تقّدم  بالفعل  كانت  ف�ر  راف 
ب�سعة  منذ  مقاعد  اأ�سفف   3
ال�سمالية  اأمريكا  يف  �سن�ات 
قد  الفكرة  فعلياً،  لذا  واليابان، 

طّبقت �سابقاً.
الكرو�ض  اأن  من  بالرغم  اأي�ساً، 
بالفعل  اأعلن  اجلديدة  اأوفر 
ن�سخة هجينة،  ت�افرها يف  عن 
اإل اأن ه�ليز مّلح باأن راف ف�ر 
بن�سخة  م�ستقبال  حتظى  قد 
عن  الك�سف  بدون  “كهربائية”، 
واكتفاءه  التفا�سيل  من  مزيد 
ترقب  على  “ك�ن�ا  بق�له 

تويوتا تلمح الإطالق راف فور بـ 7 مقاعد ون�سخة اأخرى كهربائية منها
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�شناب �شات تتيح فالتر برناجمها 

للجميع  Lens Studio

�رشكة  ك�شفت  املا�شي  العام  اآخر 
Snap Inc، املالكة لتطبيق �شناب 
 Lens Studio شات عن برنامج�
والذي ي�شمح باإن�شاء عد�شات الواقع 
امُلعّزز ال�شتخدامها داخل التطبيق، 
وُيكن الأي �شخ�ص حتميل الربنامج 
ة،  والبدء يف ت�شميم عد�شته اخلا�شّ
به  ة  اخلا�شّ احلركات  تطوير  مع 
يف  لتظهر  االأبعاد  ثالثية  بطريقة 
امل�شتخدم  “ق�ش�ص”  حكايات 
من  اال�شتفادة  بعد  واقعي  ب�شكل 
الواقع امُلعّزز. االآن اأعلنت ال�رشكة 
هذا  برناجمها  فالتر  اإتاحتها  عن 
جلميع امل�شتخدمني، مما ُيّكن اأي 
�شخ�ص من اإن�شاء فالتر  وعد�شات 
يرغب  التي  والكيفية  بالنوعية 
برنامج  ال�رشكة  واأطلقت  كما  بها، 
اإبداعي والذي �شيُتيح لفريق �شناب 
االأ�شخا�ص  مع  التوا�شل  �شات 
ومنحهم  الفالتر  ين�شوؤون  الذين 
اإبراز  عن  ف�شالاً  املبا�رش،  الدعم 
التطبيق  و�شيعمل  كما  اأعمالهم. 

عد�شات  ق�ش�ص  بعر�ص  االآن 
ق�شة  عن  عبارة  وهي  املجتمع، 
من  خمتلفة  لقطات  على  حتتوي 
قبل جمهور ي�شرتكون بنف�ص عد�شة 
لت�شليط  حماولة  وذلك  املجتمع، 
كما  العد�شات.  هذه  على  ال�شوء 
 Lens هناك التكامل بني برنامج
يدعم  مما   Giphy مع   Studio
 GIF متحركة  مل�شقات  و�شع 
ف�شالاً  املخ�ش�شة،  العد�شات  يف 
فلرت  الإن�شاء  طالء  ا�شتخدام  عن 
وحتى  الوجه،  مبيزات  مرتبط 
وثالثية  ثنائية  كائنات  اإرفاق 
اأحداث تعتمد على  واإثارة  االأبعاد 
حركات الوجه. اأخرياًا هناك قيود 
غري  عد�شات  وجود  عدم  ل�شمان 
ُيكن  كما  التطبيق،  داخل  الئقة 
اإ�شاءة  فيها  اأي عد�شة  التبليغ عن 
حلذفها ب�شكل فوري، اأو يف اأ�شوء 
 24 بعد  �شتختفي  االحتماالت، 
فيما  جتديدها  يتم  ولن  �شاعة 

بعد.

 الب توب جديد من فئة 2 يف
 7400 Latitude 1 ديل 

الالب  عن  النقاب  ديل  �رشكة  ك�شفت 
املخ�ش�ص   7400  Latitude توب 
لالأعمال من فئة 2 يف 1 خالل فعاليات 
ال�ص  مبدينة   2019  CES معر�ص 
ال�رشكة  واأو�شحت  االأمريكية،  فيغا�ص 
ياأتي  اجلديد  جهازها  اأن  االأمريكية 
تعمل  بو�شة   14 قيا�ص  ب�شا�شة مل�شية 
بتقنية )1920×1080 بيك�شل، مع حواف 

نحيفة للغاية من جميع اجلوانب.
وال يزيد وزن الالب توب اجلديد عن 
اأقل  بحجم  يتاز  اأنه  كما  كغم،   1.3
ال�شابق،  باملوديل  مقارنة   %25 بن�شبة 

كما قامت �رشكة ديل بتجهيز ال�شا�شة 
كورنينج  زجاج  من  حماية  بطبقة 
غوريال 5، مع دعم قلم اإدخال البيانات 

.Active Pen
 7400  Latitude ديل  جهاز  ويتاز 
بداخله  ينب�ص  االألومنيوم  من  بج�شم 
اجليل  من  النوى  رباعي  اإنتل  معالج 
و�شول  وذاكرة   )WHL-U( الثامن 
ب�شعة   RAM-DDR3 ع�شوائي 
تتوفر ح�شب  حتى 16 جيغابايت، كما 
ال�شاكنة  احلالة  اأقرا�ص  املوديل 
من  ب�شعة   PCIe/NVMe-SSD
بطاقة  مع  تريابايت،   2 حتى   256
 UHD Graphics الر�شوميات اإنتل

.620

وتروج �رشكة ديل جلهازها اجلديد من 
ب�شعة  بطارية  خالل  من   1 يف   2 فئة 
�شبكة  دعم  مع  �شاعة،  وات   78 و   52
ac 802.11 WLAN وتقنية البلوتوث 
 USB A 4.1، وتوفر اثنني من منافذ
دعم  مع   USB C منافذ  من  واثنني 
 Power و   Thunderbolt3 منفذ 
Delivery و Displayport، وت�شم 
 HDMI باقة التجهيزات اأي�شا منفذ

.USIM وقارئ البطاقات و
اإطالق  عن  ديل  �رشكة  واأعلنت 
يف  اجلديد   7400  Latitude جهاز 
االأ�شواق العاملية بدءا من �شهر مار�ص 
دوالرااً   1599 يبلغ  ب�شعر  القادم  )اآذار( 

اأمريكيااً.

Fire TV Cube أمازون تعلن عن جهاز�

النقاب  اأمازون  �رشكة  ك�شفت 
اجلديد  التلفزيوين  جهازها  عن 
ي�شمح  والذي   Fire TV Cube
عرو�شهم  متابعة  للم�شتخدمني 
والبحث  املف�شلة  التلفزيونية 
عنها با�شتخدام امل�شاعد ال�شوتي 
اخلا�ص بال�رشكة “اليك�شا” ملنحهم 
وقت ممتع اأكرث دون احلاجة للتحكم 
باأي اأدوات. ويعترب اجلهاز اجلديد 
 Fire من  حُمدثة  ن�شخة  مبثابة 
TV، حيث ي�شتطيع امل�شتخدمون 
التمتع بالقنوات والربامج املختلفة 
نتفليك�ص،  مثل  بث  خدمات  عرب 
كما هو احلال مع خدمات ال�رشكة 

برامي.  ا�شرتاك  طريق  عن  للبث 
امل�شتخدمني  باإمكان  �شيكون  كما 
املحتوى  واإكمال  اإيقاف،  ت�شغيل، 
ال�شوتي  التحكم  خالل  من 
اجلهاز  ويدعم  األيك�شا.  مب�شاعد 
كما   ،4K جودة  حتى  اجلديد 
خدمات  دمج  للم�شتخدمني  يتيح 
بث  خدمات  مع  االلكرتوين  البث 
الكابل اأو ال�شتااليت، حيث يحتوي 
ينح  مما  لالأ�شالك،  مدخل  على 
على  احل�شول  اإمكانية  امل�شتخدم 
بني  متكاملة  تلفزيونية  خدمات 
خدمات البث الف�شائي ب�شبب وجود 
خدمات  وكذلك  داخلي  ري�شيفر 

البث عرب االإنرتنت. ويقدم اجلهاز 
املختلفة  البث  خدمات  بجانب 
ال�شوتي،  بوجود مكرب  رائعة  ميزة 
اأي اأن اجلهاز �شيكون مبثابة جهاز 
 Fire جهاز  مع   Echo اأمازون 
يقوم  اجلهاز  يجعل  ما  وهو   ،TV
بعدة مهام يف وقت واحد من خالل 
اال�شتمتاع بعر�ص املحتوي وكذلك 
ال�شوتي  للم�شاعد  االأوامر  اإ�شدار 
خالل  من  واال�شتماع  األيك�شا 

اجلهاز اجلديد يف نف�ص الوقت.
من  اأكرث  على  اجلهاز  ويحتوي 
واأفالم،  م�شل�شل  حلقة   500،000
وقنوات؛  بث  خدمات  يقدم  كما 

 ،ESPN برامي،  هولو،  نتفليك�ص، 
 ،CBC �شتارز،  تامي،  �شو  فوك�ص، 
يجعل  ما  وهو   ،Vue بالي�شتي�شن 
�شخم  حمتوى  اأمام  امل�شتخدم 
الكثري  عن  �شيغنيه  كبري  ب�شكل 
و�شيكون  املختلفة.  اخلدمات  من 
للطلب  متاحااً   Fire TV Cube
مقابل  اليوم  من  ابتداءاً  امل�شبق 
عر�ص  هناك  �شيكون  لكن   ،.119
يف  اجلهاز  يطلبون  للذين  موؤقت 
ومبقابل  احلايل  ال�شهر  من   8-7
89.، فيما �شيبداأ اجلهاز بالو�شول 
جوان  يف  واالأ�شواق  للم�شتخدمني 

املقبل .

�شركة حتقن 5 ماليني هو�تف �أندرويد 
لعالمات ر�ئدة بربجميات خبيثة 

حّذر باحثون اأمنّيون من الربجميات ال�شارة فيما يقرب من خم�شة 
ماليني هاتف اأندرويد يف جميع اأنحاء العامل، حيث مت تثبيت برجميات 

RottenSys ال�شارة على هواتف لعالمات جتارية �شهرية مثل �شام�شوجن، 
و�شاومي، وهواوي، واأوبو، وفيفو، وجيوين؛ مما ي�شمح للمخرتقني 

والربجميات اخلبيثة بالت�شلُّل اإىل نظام اأندرويد.
ا ل�رشكة Check Point Mobile Security املتخ�ش�شة يف  ووفقاً

اأمن املعلومات فاإن تثبيت RottenSys يحدث بعد خروج االأجهزة 
من امل�شانع االأ�شلية. وتقع ال�شبهة على �رشكة تيان باي ال�شينية؛ 

لكونها املوزع الر�شمي لالأجهزة التي قد يتم فيها تثبيت الربجميات 
اخلبيثة، على الرغم من اأن م�شدرها مل يتم تاأكيده بعد. وتظل برجميات 

 .Wi-Fi متخفية بعد التثبيت كمكّون نظام خلدمة RottenSys
وتبقى غري ن�شطة لب�شعِة اأيام حتى بعد التهيئة االأولية للجهاز، لكنها بعد 

ذلك تت�شل باخلوادم البعيدة وتبداأ يف تنزيل برامج اإعالنية دون اإبالغ 
امل�شتخدم، وتقوم بعر�ص االإعالنات يف التطبيقات و�شفحات الويب، 

وغالباًا ما ت�شتبدل االإعالنات االأ�شلية، ف�شالاً عن ظهور النوافذ املنبثقة 
 Check Point على اجلهاز امل�شاب اأثناء اال�شتخدام. وذكر باحثو

Security اأن برجميات RottenSys اخلبيثة بداأت يف االنت�شار منذ 
�شبتمرب 2016. وبحلول 12 مار�ص 2018، اكت�شفوا وجود 4.96 مليون جهاز 

م�شاب بالفعل، مع اأكرث من 115 األف من االأرباح التي حققها املخرتقون 
خالل الفرتة 3-12 مار�ص فقط. لكن اخلطر االأكرب يكمن يف اال�شتخدام 

ا الأن RottenSys م�شّمنة يف نظام الت�شغيل ولديها اإمكانية  ال�شار، ونظراً
ا الأية اأن�شطة اأخرى،  الو�شول اإىل اأذونات اأندرويد؛ يكن ا�شتخدامها اأي�شاً
وذلك با�شتخدام الطريقة نف�شها لعر�ص االإعالنات. ويف بع�ص احلاالت، 

مت اكت�شاف اأن RottenSys جنحت يف تنزيل تطبيقات خبيثة من 
�شاأنها تغيري عمل واجهة اال�شتخدام. وال يكن حتديد موقع املعلومات 
املتعلقة باملخرتقني، وال يكن تاأكيد توّرط اأي من موظفي تيان باي يف 
تلك احلملة اخلبيثة، اأو اإذا كانت ال�رشكة اأُ�شيبت بنوٍع من الهجوم الإدراج 

الربامج ال�شارة يف اأنظمتها. كما اأن ال�رشكات امل�شّنعة مل تتحدث عن 
االأمر حتى ذلك احلني.

باال�شتحواذ  اآبل  �رشكة  قامت 
 Texture تطبيق  على 
�شابق،  وقٍت  يف  االإخباري 
وعلى ما يبدو اأن ال�رشكة تعمل 
التطبيق  من  اال�شتفادة  على 
اإخبارية  خدمة  اإطالق  يف 
يُقدم  اال�شرتاك.  مدفوعة 
خدمات   Texture تطبيق 
من  للم�شتخدمني  اإخبارية 
العامل  حول  جملة   200 حوايل 
اآبل  لكن  �شهريا،   9 مقابل 
مبجرد اال�شتحواذ عليه قامت 
مع  التقنية  دمج  على  بالعمل 
عدد  و�شمت  اأخبارها  خدمة 
على  ال�شابقني  املوظفني  من 

التطبيق لفريقها.
وبح�شب موقع بلومبريغ �شاحب 
اآبل  فاإن  املوثوقة،  امل�شادر 
نظام  ال�شتخدام  تخطط 
ا�شتحوذت عليه  الذي  التطبيق 
يف تطوير نظام اخباري جديد 
و�شيقدم  بال�رشكة،  خا�شة 
خدمات  اجلديد  النظام 
اال�شرتاك  مدفوعة  اإخبارية 
احلايل  مثلما  �شهري  وبنظام 

مع خدمتها املو�شيقية.
وذكر املوقع باأن اخلدمة ُيكن 
اأن تنطلق مع بداية العام القادم، 
ال�رشكة  خدمات  �شمن  وهي 
من  خمتلفة  لكنها  االإخبارية 

ت�شعى  حيث  اال�شرتاك،  ناحية 
تقدمي  من  لال�شتفادة  ال�رشكة 
من  االأرباح  لزيادة  خدماتها 
املتوقع  ومن  املجال.  هذا 
اال�شرتاك  �شعر  يكون  اأن 
ال�شهري باخلدمة م�شابه ل�شعر 

اال�شرتاك مع التطبيق اجلديد 
بـ 9.99، وهو ما ُيكنه اأن يُدر 
الكثري من االأرباح على ال�رشكة 
التي تطمح باأن ت�شل اإيراداتها 
تقدمها  التي  اخلدمات  من 

حوايل 50 مليار بحلول 2021.

�آبل تعمل على �إطالق خدمة �إخبارية مدفوعة �ال�شرت�ك
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ال�شلف

اإنتاج 2.1 مليون قنطار 
من احلبوب 

بال�شلف  الفالحية  امل�شالح  مديرية  �شجلت 
اإنتاج اأزيد من 2.1 مليون قنطار من خمتلف 
اأم�س  علم  ح�شبما  �شنة2019,  احلبوب  اأنواع 
رئي�س  وك�شف  امل�شالح  ذات  لدى  الأحد 
يو�شف  التقني,  والدعم  الإنتاج  م�شلحة 
الفارط  الفالحي  »املو�شم   اأن  بوجلطية 
قنطار   2.157.295 عن  يربو  ما  اإنتاج  �شهد 
من اأ�شناف احلبوب وبزيادة تقارب 250 األف 
قنطار عن مو�شم 2018/2017 ) 1.909.566 

قنطار(«.

تلم�شان 

توظيف 5452 �شابا يف 
اإطار الإدماج الجتماعي

تلم�شان  بولية  الت�شغيل  �شلطات  با�رشت   
�شباقا �شد الزمن من اأجل  اإمتام عملية اإدماج 
امل�شتفيدين من جهاز امل�شاعدة على الإدماج 
املهني والجتماعي حلاملي ال�شهادات العليا 
من اجلامعة ,و املعاهد ,و املقدرين ب 5452 
�شابا يعملون على م�شتوى الهيئات الإدارية و 

اجلماعات املحلية .
ويف هذا ال�شدد  اأو�شح وايل الولية اأن  ت�شوية 
ملفات ال�شباب تكون  تطبيقا لقرارات الدولة 
�شمن  املدجمني  هوؤلء  تر�شيم  اإىل  الرامية 
وفقا  املهني  الإدماج  على  امل�شاعدة  جهاز 

لالآجال املحددة .
حممد بن ترار

تقرير ملعهد اأبحاث القلب يف 
بريطانيا

هذه عالمات النوبة 
القلبية »اخلفيفة«

ل ت�شمل جميع حالت الإ�شابة باأزمات قلبية 
تكون  قد  حيث  الواقع,  يف  ال�شدر  يف  اآلما 
�شبيهة  اأعرا�س  الأزمات  هذه  اأنواع  لبع�س 
بع�رش اله�شم. ونظرا لأن اأي نوع من الأزمات 
خطورة«,  »الأكرث  اأو  منها  »اخلفيفة«  القلبية 
من  فاإنه  طارئة,  طبية  حالة  باأنه  ي�شنف 
للوقاية  ال�رشوري معرفة عالماته التحذيرية 
النوبة  وتعرف  اخلطرية,  اآثاره  وجتنب  منه 
طبيا  عليها  يطلق  التي  »اخلفيفة«,  القلبية 
ا�شم »احت�شاء ع�شلة القلب«, عن طريق قطع 
جزئي لإمدادات الدم اإىل القلب. وقال طبيب 
 Cleveland ملوقع  كامبل,  جوزيف  القلب, 
Clinic: »اإذا قيل لك اأنك م�شاب بنوبة قلبية 
خفيفة, فرمبا يعني ذلك اأن قلبك مل يتعر�س 
ب�شكل  الدم  ي�شخ  يزال  ول  ج�شيمة  لأعرا�س 
»الأكرث  القلبية  النوبة  حتديد  ويتم  طبيعي«. 
خطورة«, عندما يكون هناك انقطاع طويل يف 
اإمدادات الدم اإىل القلب, ويحدث هذا ب�شبب 
ميكن  والذي  التاجي,  لل�رشيان  كامل  ان�شداد 
مل�شاحة  النطاق  وا�شعة  اأ�رشارا  ي�شبب  اأن 
الأزمة  لأعرا�س  وميكن  القلب.  من  كبرية 
اأيام,  ت�شتمر على مدار  اأن  »اخلفيفة«  القلبية 

اأو ميكن اأن حتدث فجاأة وب�شكل غري متوقع.

وكاالت 

ويُظهر التحقيق باأن قتلة املبحوح 
تواجدوا يف اأكرث من فندق ميكن 
بعد  باإحداها,  املبحوح  ينزل  اأن 
واأن  دبي,  اإىل  بو�شوله  معرفتهم 
ال�شهيد  راقبوا  املو�شاد  عنا�رش 
فندق  و�شوله  حلظة  املبحوح 
بجواز  به  نزل  حيث  الب�شتان, 
عند  مزيف,  فل�شطيني  �شفر 
دقيقة ع�رش  و24  الثالثة  ال�شاعة 
2010/1/19. وحني دخول ال�شهيد 
عنا�رش  اأنظار  حتت  كان  الفندق 
امل�شعد  معه  ودخل  املو�شاد, 
كالعبي  متنكران  عن�رشان 
�شاهدوه  حتى  لحقوه  تن�س, 
بقية  واأبلغوا   230 الغرفة  يدخل 
الرابعة  ال�شاعة  وعند  العنا�رش. 
»بيرت«  العميل  دخل  دقيقة  و23 
لغرفة  مقابلة  غرفة  وحجز 
ثم   ,237 الرقم  حتمل  املبحوح 

تواىل و�شول عنا�رش املو�شاد اإىل 
والن�شف  ال�شاد�شة  وعند  الغرفة 
اإىل  الغتيال  جمموعة  توجهت 
غرفة املبحوح. ويك�شف التحقيق 
ا�شتخدموا  املو�شاد  عنا�رش  باأن 
جهازا خا�شا من اأجل ن�شخ كرت 
جل�شوا  ثم  اللكرتوين,  الغرفة 
قدومه,  ينتظرون  الغرفة  داخل 
وعند ال�شاعة 8:24 من م�شاء ذلك 

اإىل  املبحوح  القيادي  عاد  اليوم, 
غرفته, فهاجمه عنا�رش املو�شاد 
وادخلوا  ا�شت�شهاده  اإىل  اأدى  مما 
لإظهار  ج�شده  اإىل  �شامة  مواد 

الوفاة على اأنها طبيعية.
لدقائق  الحتالل  قتلة  وانتظر 
األب�شوه  ثم  وفاته,  من  للتاأكد 
ال�رشير  على  وو�شعوه  بيجامة 
لكي ل تُك�شف جرميتهم, وغادروا 

دبي عند العا�رشة من م�شاء اليوم, 
ليتم اكت�شاف جثمان ال�شهيد بعد 

17 �شاعة من عملية الغتيال.
وح�شه  ال�شهيد  حر�س  وعن 
الأمني, يقول العن�رش ال�شابق يف 
املو�شاد جاد �شمرون, اإن ال�شهيد 
قد نزل بغرفة من دون نوافذ ول 
�رشفة, ك�شكل من اأ�شكال التدابري 

الأمنية التي كان يحر�س عليها.
قيادًيا يف  الحتالل  اغتال  وبهذا 
الق�شام ين�شب اإليه م�شوؤولية خطف 
اجلنديني »اآيف �شبورت�س« و«اإيالن 
�شعدون«, لكن رغم اغتيال قيادي 
بحجم املبحوح يلفت حملل موقع 
»وال« العربي »اآيف ي�شخروف« اإىل 
من  تطور  تزال  ل  املقاومة  اأن 
ل  الأ�شلحة  تهريب  واأن  قدراتها 
وبخطورة  �رشيع  ب�شكل  يتم  يزال 
م�شيًفا  م�شتويات,  بعدة  تزداد 
مفيًدا  كان  املبحوح  »اغتيال 

لوقت معني«.

على اغتياله متر  �شنوات   10

تفا�شيل جديدة عن اغتيال القيادي 
الفل�شطيني حممود املبحوح

املركز اجلهوي ملكافحة ال�شرطان ب�شيدي بلعبا�س

نحو فتح م�شلحتني جديدتني قريبا 
وهران 

ترحيل 153 عائلة اإىل �شكنات جديدة 

يف طبعتها االأوىل بالبويرة

�شكان تتويج اآث حمدون بجائزة اأنظف قرية  , الأحد  اأم�س  يوم  جتمهر 
اأمام  ورقلة  ببلدية  بامنديل  حي 
احتجاجا   , التقني  الردم  مركز 
ظاهرة  وتف�شي  العقار  نهب  على 
باتت  التي  القذرة  املياه  �شعود 
اأ�شبحت  وبائية  بكارثة  تهددهم 

تلوح معاملها يف الأفق .
ببلدية  بامنديل  حي  �شكان  قال 
ورقلة املحتجني اأمام مركز الردم 
جاء  لل�شارع  خروجهم  التقني,اأن 
جلميع  ا�شتنفاذهم  خلفية  على 
حيث   , املمكنة  الودية  احللول 
جاد  تدخل  �رشورة  على  �شددوا 
لفتح  بالولية  القرار  �شناع  من 
حتقيق فيما اأ�شموه بتف�شي ظاهرة 
العقار  على  ال�شارخ  التعدي 
عملية  رهن  ما  وهو  العمومي 

باحلي  ثانوية  م�رشوع  جت�شيد 
 500 زهاء  اأن  علمنا  اإذا  خا�شة 
 07 م�شافة  يوميا  يقطعون  تلميذ 
 . الدرا�شة  مبقاعد  لاللتحاق  كلم 
من جهة ثانية فقد اأجمع اأكرث من 
متحدث يف املو�شوع على وجوب 
تدخل وايل الولية للتكفل مب�شكل 
التي  القذرة  املياه  �شعود  ظاهرة 
نغ�شت يومياتهم ودفعت بغالبيتهم 
املناطق  نحو  النزوح  يف  للتفكري 
احل�رشية التي تتوفر فيها ظروف 
انتظار  ويف   . والتح�رش  التمدن 
ال�شلطات  طرف  من  جاد  تدخل 
يبقى  بان�شغالتهم  للتكفل  املعنية 
لزاما على  ال�شاكنة معاي�شة الو�شع 

املزري لأجل غري م�شمى .
جناة ،ح 

احتجاجا على نهب العقار و ال�شرف ال�شحي

�شكان حي بامنديل بورقلة 
يغلقون مركز الردم التقني

ن�شرت القناة 12 العربية حتقيًقا �شحفًيا عن اغتيال عنا�شر »املو�شاد االإ�شرائيلي« للقيادي يف 
كتائب الق�شام حممود املبحوح يف جانفي 2010 يف مدينة دبي باالإمارات.

»اإ�شرائيل« تبعد 
خطيب الأق�شى 

عن م�شجده

رئي�س  الإ�رشائيلية  ال�شلطات  اأبعدت 
وخطيب  العليا,  الإٍ�شالمية  الهيئة 
ال�شيخ  القد�س  يف  الأق�شى  امل�شجد 
ملدة  امل�شجد  عن  �شربي  عكرمة 
ال�شيخ  قال  »التحري�س«  بتهمة  اأ�شبوع, 
اأبلغه  الذي  للمحقق  �شربي  عكرمة 
اأخطب  »اأنا  �شده:  املوجهة  بالتهمة 
منذ عام 1973, منذ 47 �شنة, واأنا ملتزم 
بالقراآن الكرمي وال�شنة النبوية, واأنا جزء 
اأتخلى  ولن  الأق�شى  واإىل  الأق�شى  من 
عن امل�شجد, فاأنا ابن الأق�شى, والتهمة 
هو  يحر�س  ومن  باطلة,  هي  املوجهة 
باقتحام  املتطرفني  لليهود  ي�شمح  من 
املحقق  رد  الأق�شى«فيما  امل�شجد 
للنظر   , ال�شيخ  اإفادة  �شيتم حتويل  باأنه 
يف جتديد قرار اإبعاده, واأبلغ خالل ذلك 
دخول  من  عكرمة  ال�شيخ  منع  بقرار 
بتاريخ  اأ�شبوع, واحل�شور  الأق�شى ملدة 
اجلاري  ال�شهر  من  والع�رشين  اخلام�س 
فرتة  اإبعاده  لإمكانية  جمددا,  للتحقيق 
اأطول عن الأق�شى ولفت ال�شيخ �شربي 
معه  الحتالل حققت  »�شلطات  اأن  اإىل 
واأبعدته اأكرث من 10 مرات عن الأق�شى 
ال�شلطات  متفاوتة«ووجهت  لفرتات 
تهمة  �شربي  لل�شيخ  الإ�رشائيلية 
اجلمعة  خطب  خالل  من  »التحري�س 

وتعري�س املواطنني للخطر«.

موقع Axios االإخباري 
االأمريكي

توقيف م�شت�شار 
ترامب ل�شوؤون 

رو�شيا عن العمل
قال موقع Axios الإخباري الأمريكي, 
اإنه مت وقف اأندرو بيك, اأحد م�شت�شاري 
الرئي�س الأمريكي ل�شوؤون رو�شيا, موؤقتا 
يجري  حتقيق  خلفية  على  العمل  عن 

بحقه.
يتعلق  التحقيق  اأن  املوقع,  واأ�شاف 
بق�شايا اأمنية حمددة, ولكنه مل يقدم اأية 
تفا�شيل اأخرى ونقل املوقع عن م�شادر 
يرافق  اأن  يجب  كان  بيك  اأن  مطلعة, 
يف  للم�شاركة  ترامب,  دونالد  الرئي�س 
املنتدى القت�شادي العاملي يف دافو�س 

الأ�شبوع املقبل.
من جانبه, رف�س البيت الأبي�س وكذلك 
تعليق على  اأي  نف�شه, تقدمي  امل�شت�شار 
املو�شوع, ومنذ نوفمرب عام 2019, �شغل 
لل�شوؤون  الرئي�شي   املدير  من�شب  بيك 
الأمن  جمل�س  يف  والرو�شية  الأوروبية 
ما  الفرتة  ويف  الأبي�س  بالبيت  القومي 
نائب  من�شب  �شغل   ,  2019-2017 بني 
يف  الأمريكي,  اخلارجية  وزير  م�شاعد 

جمال ال�شوؤون العراقية والإيرانية.

مونولوغ 
ي�شني بوغازي

مبقا�شات  جدا  تليق  لغة  الدراما  اخرتعت 
اأيامنا هذه , فقد �شمت  كل اإلقاء طويل فردي 
 , و�شفا  و  رواية  ي�شتغرق  فرتاه    , مونولوغا 
وي�شم  تاأنيبا ,وجتريحا , ويحوى مدحا وبوحا 
, مونولوغ  يعني حوارا  اأحادي دون توقف , اإذ 
هو مبعنى قريب اأن يكلم فرد نف�شه ,ملجرد 

اأن يتكلم ؟
مركزة  فهي   , جدا  مفيدة  تقنية  الخرتاع 
اللغة  نفايات  من  كم  اأكرب  اإلقاء  وت�شتطلع  
كما  متالطمة  خطابية   لبو�شات   يف  ممكنة 
اأمواج عاتية  يف بحر عظيم , لكن ذاك كالم 
فيه تعذيب الذات وفيه  مدحها , وفيه  �شكر 
وعرفان  وفيه  حزن وبكاء , وفيه  ندم واآهات 
, وكل ما خفي من رهافة الروح ويقظة العقل 
,وبني   تنتهى  ل  التي  عذاباته  حتت  املنهك 
دام  ما  يهم  فال   , جميعا  الأيام  متناق�شات 
ما  يقول  اأن  عندئذ  فله    , درامي  املتكلم  

يريد ؟
الأحادي  الإلقاء  �شغف  ,اأن   العجيب  الغريب 
هذا �شار بينا قائما ,ففي اأيامنا  كثريون  من 
ينهمكون يف اإلقاءات ل تتوقف �شد  كل �شيء 
تثري  ظواهر  يف   ي�شتظهرونه  �شيء  لأدين    ,
ا�شتيالءهم , فال يرتددون حلظة  يف النهماك 
بروى ما ا�شتظهروه ؟هم ل يتوقفون اأبدا يف 
جمع بع�س ق�ش�س ,وحكايات من هنا وهناك 
, ق�ش�س وحكايات بع�شها  قد ركب من بع�س 
, فريونها �رشيعا  باأمناط جيدة  ربطها والقاء 
يلقون  ما حفظ  ظهر  ,وكاأنهم  بارع  �شوته 

,بل  اأداء  يف  ول  ركح  على  لي�شوا  ,وهم  قلب 
هم اأنا�س عاديون ميلوؤون �شوارعنا ومقاهينا  
وهناك  هنا  وف�شاءات   ا�شفارنا   وحمطات 

,والعثور عليهم �شهل ,لو حت�شن الختيار ؟
من  اأحدا  اأ�شادف  عندما  كثرية  اأحايني  يف 
  , طاغية  قدمية  حكمة   تعاودين   , هوؤلء 
هوؤلء  ,واأن  كبرية  احلياة م�رشحية  اأن  حكمة 
حد  فا�شل   منهم  ممثلني  اإل  لي�شوا  الب�رش 
 , النجومية  حد  متوفق   ومنهم    , النهيار 
موارد  على   تتوزع  هنا  والنجومية  والنهيار 

هوؤلء ون�شيبهم  من ثروة و�شطوة وثقافة .

اأحادية   خطابات  يف  الغارقني  اأن  وامل�شكلة 
منت�رشون بني اأيامنا  يف كل مكان وزمان ,وهم 
اأغنياء جدا مبلكات روي وجمالية  لغة , لذلك 
كثريين  اأنا�شا  حولهم  من  ي�شتجلبون  تراهم  
والقدرات  واملنا�شب  امل�شارف  باختالف 
,فهم ل يتوقفون يف جوهر ما يقومون به  من  
تعليمنا جواهر املاأ�شاة الن�شانية  و�رشها يف 
اأدين  , وهم يحفزوننا دون  احلياة واحلظوظ 
�شك يف اإعادة روؤية احلياة , �شيما تلك الأخرى 
اأعلت �شيا�شة و�شوه  العامرة مبتناق�شات من 

اإعالما  وخانت ثقافة .

روؤى 

 153 ترحيل  الأحد  اأم�س  مت 
عائلة حاملة لقرارات ال�شتفادة 
ب�شكنات  القاطنة  و  امل�شبقة 
ومديوين  احلمري  بحيي  ه�شة 
�شكنات  اإىل  وهران  مبدينة 
العمراين  بالقطب  جديدة 
قد  و  اجلري  بئر  ببلدية  ببلقايد 

املادية  الو�شائل  كافة  جندت 
اإىل  العائالت  لرتحيل  والب�رشية 
هدمت  كما  اجلديدة  �شكناتهم 
كانت  التي  اله�شة  ال�شكنات 
املعنية  العائالت  بها  تقطن 
اإعادة  عملية  بعد  مبا�رشة 

الإ�شكان.

التابعة  حمدون  اآث  قرية  حازت 
عا�شمة  �رشق  اأغبالو  لبلدية 
ولية البويرة على اجلائزة الأوىل 
على  قرية  اأنظف  م�شابقة   يف 
يف  اأطلقها  التي  الولية  م�شتوى 
ال�شعبي  املجل�س  الأوىل  طبعتها 
م�شالح  مع  بالتن�شيق  الولئي 
مببلغ  واملقدرة  البيئة  مديرية 
عادت  فيما  �شنتيم  مليون   500
توغزة  لقرية  الثانية  املرتبة 
مببلغ  ال�رشفة  لبلدية  التابعة 
300 مليون �شنتيم , يف حني حاز 
اجلباحية  ببلدية  م�شكن   50 حي 
التي تبلغ  اأنظف حي  على جائزة 
�شنتيم  قيمتها املالية 300 مليون 
يليه حي 80 م�شكن مبدينة البويرة 

كثاين اأنظف حي مببلغ 200 مليون 
�شنتيم , حيث مت تكرمي الفائزين 
يف حفل خا�س اأ�رشف عليه الوايل 
وال�شلطات   « ليماين  »م�شطفى 
ال�شياق  ذات  يف  واأعلن  املحلية 
رئي�س املجل�س ال�شعبي الولئي » 
اأحمد بوتاتة » عن اإطالق الطبعة 
من  امل�شابقة  هذه  من  الثانية 
القرى  ممثلي  جميع  داعيا  الآن 
بهدف  بقوة  للم�شاركة  والأحياء 
وتنظيف  البيئية  الثقافة  غر�س 
املحيط يف اأو�شاط املجتمع اإىل 
مالية  مبالغ  ال�شتفادة من  جانب 
معتربة تعود بالفائدة على �شكان 

القرى والأحياء الفائزة .
اأح�شن مرزوق

اجلهوي  املركز  �شيتعزز 
ب�شيدي  ال�رشطان  ملكافحة 
الثالثي  غ�شون  يف  بلعبا�س 
الأول لل�شنة اجلارية مب�شلحتني 
خاللهما  من  يتم  جديدتني 

مبر�شى  التكفل  عملية  تدعيم 
مراحل  كافة  عرب  ال�رشطان 
العالج ح�شبما علم اأم�س الأحد 
بن  طلحة  املركز  مدير  لدى 

عودة.



هذه الصحيفة تم تحميل 

 َمْكَتبَة اَلصُُّحف اَليَىِميَّة اَلَجَشائِِزيَّة من

http://www.star7arab.com/f.asp?service=journaux  

لتحميل المشيد من الصحف الجشائزية و بآخز إصداراتها 

سوروا رابط مكتبة الصحف أعاله 
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