
طرد لويزة حنون و مو�صى تواتي من م�صريات العا�صمة

م�سريات �سخمة �سد العهدة اخلام�سة

جل�صة الرد على مناق�صة بيان ال�صيا�صة العامة

اأجواء م�سحونة كادت 
اأن توؤدي لالنزالق

و�صط حتقيقات اأمنية ووزارية 

الك�سف عن اإفال�س 221 م�ستثمرة فالحية  
�ص5

�ص4
اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 www.elwassat.com1 €  اأ�س�ستها: �سفيقة العرباوي �سنة1999 العدد:4189   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا www.elwassat.com1 €  اجلمعة 01  ال�سبت 02  مار�س  2019  املوافـق  ل26 جمادى االأخر 1440هـ العدد:4881   / الثمن:  اجلزائر 10دج -  فرن�سا

الفريق قايد �صالح ي�صدد من مترنا�صت 

 اأهمية حتديد  منابع 
  الــــتهديـــد الإيجـــــاد
�ص3 طـــــــرق حتـــــييـــــــده 

INVESTPLUS
Ecole de formation agréée par l’Etat sous numéro 1650
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 Adresse :
92 rue Sylvain Fourastier EL Mouradia Alger
à proximité du  consulat du Maroc
Tel:   021 69 64 83  /06 61 41 25 76  /06 61 41 39 00

www.investplus-dz.com
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املدير العملي الت�صاالت 
اجلزائر بق�صنطينة

ربط  42 موقعا 
ب�سبكة اأف تي تي 
اإك�س  يف 2018 

اأويحيى يحذر 

هناك من يحاول فر�س 
الو�ساية على ال�سعب  
اعتربت بيان ال�صيا�صة العامة اإ�صتفزازا لل�صعب

حـــــــنون تـــــفتح الـــــنار على 
اأويحيى و تهاجم املواالة  

�صهدت اعتقاالت بحق بع�صهم

ال�سحفيون ينظمون وقفة احتجاجية 
ب�ســــــاحة حـــــريــة الــــــ�سحافــة

  .        بوحريد و ربراب و بن فلي�ص و جاب اهلل يلتحقون
  .       �صكان غرداية ينتف�صون �صد العهدة اخلام�صة
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التجمع  حزب  رئي�س  اأودع 
ملف  زغدود  علي  اجلزائري 
الرئا�سية  لالنتخابات  تر�سحه 
املقبل  ابريل   18 ليوم  املقررة 

لدى املجل�س الد�ستوري.
املرت�سح  يف  ي�سرتط  و 
يكون  ان  الرئا�سية  لالنتخابات 

عمره 40 �سنة واأن يتمتع بكامل 
وال�سيا�سية  املدنية  حقوقه 
يثبت  اأن  و  باال�سالم,  يدين  و 
باجلن�سية  يتمتع  زوجه  اأن 
كما  فقط  االأ�سلية  اجلزائرية 
اأي�سا  ال�رشوط  قائمة  تت�سمن 
باجلزائر  دائمة  اإقامة  يثبت  اأن 

�سنوات   10 ملدة  �سواها  دون 
على االأقل قبل اإيداع الرت�سح و 
عدم تورط اأبويه يف اأعمال �سد 
اإذا كان  نوفمرب 1954  اأول  ثورة 
مولودا بعد يوليو 1942 , ف�سال 
علني  لت�رشيح  تقدميه  عن 
املنقولة  و  العقارية  مبمتلكاته 

داخل الوطن و خارجه و يت�سمن 
ملف الرت�سح اأن يقدم املرت�سح 
توقيع   600 تت�سمن  قائمة  اإما 
يف  منتخبني  الأع�ساء  فردي 
والئية  اأو  بلدية  �سعبية  جمال�س 
اأو برملانية على االأقل اأو قائمة 

تت�سمن 

�سرطان 

 و�سع 30 م�سرعا يف 
اخلدمة للعالج بالأ�سعة 

م�رشعا   30 و�سع  عن  امل�ست�سفيات  وا�سالح  وال�سكان  ال�سحة  وزارة  ك�سفت 

ح�سب  بال�رشطان,   للم�سابني  بالن�سبة  باالأ�سعة  العالج  جمال  يف  اخلدمة  يف 

وح�سنت  »الدولة عززت  اأن  امل�سدر  ذات  واأكد  الوزارة.  لذات  بيان  به  افاد  ما 

عرو�س التداوي باالأ�سعة من خالل و�سع 30 م�رشعا يف اخلدمة على امل�ستوى 

الوطني باالإ�سافة اىل 10 م�رشعات بالقطاع اخلا�س«.كما �سيدخل 12 م�رشعا 

و وهران  وادرار  وب�سار  الوادي  كل من  بواليات  �سنة 2019  حيز اخلدمة خالل 

املوؤ�س�ستني  من  كل  م�رشعي  جتديد  االإطار  نف�س  يف  الوزارة  قررت  وقد   .

اال�ست�سفائيتني املتخ�س�ستني يف مكافحة ال�رشطان بيار وماري كوري باجلزائر 

العا�سمة و البليدة وذلك على ح�ساب ميزانية �سندوق ال�رشطان ق�سد حت�سني 

العالج باالأ�سعة وح�سول املر�سى  على عالجات مبكرة.

تيزي وزو

املهرجان الثقايف الوطني 
للفيلم الأمازيغي   

بامل�رشح  االأمازيغي  للفيلم  الوطني  الثقايف  للمهرجان  ال17  الطبعة  افتتحت 

و  ميهوبي  الدين  عز  الثقافة  وزير  بح�سور  وزو  بتيزي  يا�سني  كاتب  اجلهوي 

ال�سلطات املحلية و متيز حفل االفتتاح بعر�س الفيلم الق�سري »مقعد عمومي« 

للفقيد جمال عالم الذي كر�ست له هذه الطبعة و هو الفيلم الذي مت اخراجه يف 

2012 و نال جائزة الزيتونة الذهبية يف الطبعة ال13 لذات املهرجان, و خالل 

احلركية  »تكر�س  التي  ال17  الطبعة  بانعقاد  الوزير  اأ�ساد  االفتتاحية,  الكلمة 

الثقافية« التي متيز والية تيزي وزو معلنا باملنا�سبة عن ا�ستعداد دائرته الوزارية 

لتقدمي امل�ساعدة و الدعم ال�رشورين من اأجل اإجناح هذه التظاهرات الثقافية.

�سائعة وفاة �سحفية 

بيان تكذيب من الأمن الوطني 

علي زغدود يودع ملف تر�سحه 

خبر في 
صورة

دقائق  بعد اإقالعهم من املر�سى الكبري غرب وهران

توقيف 18 حراقا على راأ�سهم  
امراأة و�سخ�ص معاق

الوكالة الوطنية للدم

جمع اأزيد من 290 األف كي�ص
اأعلن م�سوؤول بالوكالة الوطنية للدم, باجلزائر العا�سمة, اأنه مت على م�ستوى مراكز 

حق الدم خالل ال�سدا�سي االأول من �سنة 2018, جمع اأزيد من 290 األف كي�س دم من 
قبل املتربعني. اأكد مدير االت�سال بالوكالة الوطنية للدم, �سفيان كري, يف ت�رشيح 

لل�سحافة على هام�س اإطالق حملة للتربع بالدم اأ�رشفت عليها وزيرة الت�سامن 
الوطني واالأ�رشة و ق�سايا املراأة غنية الدالية, مبقر الوزارة, اأنه مت خالل ال�سدا�سي 
االأول من �سنة 2018 , على م�ستوى مراكز حقن الدم »جمع 293.751 كي�س دم من 
قبل متربعني, من بينهم 69 متطوعني ب�سفة تلقائية و31 باملائة متربعني عائليني«.

بوجمعة ر�سوان

 املجتمع لن يقبل بالتفاو�ص دونه هذه املرة
بدوره اأكد اأ�ستاذ االإعالم واالت�سال بوجمعة ر�سوان, اأن اأهم خطوة ت�سجل للمجتمع 

هو حراكه لل�سلمي ونبذ ااعنف يف ظل ما اأ�سماه بعنف االوليغار�سية والطبقة 
ال�سيا�سية التي �ساهمت يف م�سادرة اال�ستقالل رغم البطالة واحلرقة واالفات خرج 
يف �سلم و�سعار نريد بناء دوبة ع�رشوؤة لن نهدد ال�سلم. يف حني رف�س التدخل يف 

ح�سابات ال�سيا�سيني قائلنب اأنه ال رد لهم حول ت�رشيحات الوجوه الر�سمية, موؤكدا اأن 
�س.بال�سعب هذه املرة لن ير�سى بالتفاو�س حتت الطاولة.

البويرة

�سبكة وطنية لن�ساطات ال�سباب
اأعلن اأول اأم�س عن  تاأ�سي�س جمعية وطنية ت�سمى �سبكة وطنية 

لن�ساطات ال�سباب اجلزائري حتت ا�سم» راجا « على م�ستوى مركز 
الرتفيه العلمي بالبويرة حيث تقوم باأعمال جوارية  مت�سلة و متوا�سلة 
بني جميع ال�سباب اجلزائري  مع عدة هيئات  من خمتلف التخ�س�سات 

يف  التكوين , ال�سغل , العمل املقوالتي , ا�سدار جمالت  وتن�سيط 
الثقافة ال�سياحية يف الوطن  , تعزيز القدرات  اىل جانب التحفيز 
, التدعيم و املرافقة  من اأجل اإ�سرتجاع  ثقة ال�سباب و اإبعاده عن 

جميع اأنواع االإنحراف , العنف و الهجرة .
اجلمعية العامة  التي افتتحت بح�سور  رئي�س املكتب الوالئي ال�سيد 
بوتاتة و مدير ديوان ال�سباب بالبويرة ح�سني همال  و مدراء دواوين 
ال�سباب من البويرة , ب�سكرة , بجاية , بومردا�س ,م�سيلة , املدية 
, ب�سار ,وهران و اجلزائر العا�سمة. و غاب فيها مدير ال�سباب و 

الريا�سة لوالية البويرة ,حيث مت تن�سيب على راأ�سها الدكتور رفيق  
فرحات  و ت�سعة اأع�ساء من خمتلف اأنحاء الوطن.

         ز/ م         

لالأمن  العامة  املديرية  دعت 
مواقع  م�ستعملي  الوطني, 
التحلي  اإىل  التوا�سل االجتماعي 
باليقظة جتاه املعلومات الكاذبة 
بهدف  لها  الرتويج  يتم  التي 
تاأتي هذه  العام«و  الراأي  »تغليط 

الدعوة اإثر تداول بع�س �سفحات 
وفاة  خلرب  االجتماعي  التوا�سل 
امل�ساركات  ال�سحفيات  اإحدى 
باجلزائر  احتجاجية  وقفة  يف 
قبل  من  توقيفها  بعد  العا�سمة, 
فندت  حيث  ال�رشطة,  قوات 

الوطني  لالأمن  العامة  املديرية 
»االإ�ساعة  هذه  لها  بيان  يف 
اأو�سحت  والكاذبة«كما  املغر�سة 
بـ«�سحفية  يتعلق  االأمر  اأن 
مت  اإغماء,  �سبه  اإىل  تعر�ست 
بعدها  لتلتحق  طبيا  بها  التكفل 

ال  �سحية  حالة  يف  �سكنها  مبقر 
ذات  يف  موؤكدة  للقلق«,  تدعو 
حقها  بكامل  احتفاظها  ال�سدد 
�سد  الق�سائية  املتابعات  يف 
التي  الكاذبة  مروجي املعلومات 

تهدف اإىل تغليط الراأي العام.

متكنت عنا�سر  
املجموعة الإقليمية 

حلرا�س ال�سواحل 
بوهران على الثانية  

بعد منت�سف ليلة 
الأربعاء اإىل اخلمي�س 

من اإحباط حماولة  
الهجرة ال�سرعية 
لفوج من احلراقة 

ي�سم 18 حراقا منهم 
�سخ�س من ذوي 

الحتياجات اخلا�سة  

وامراأة ، العملية متت  
على اثر دورية عائمة 
لعنا�سر حر�س احلدود  

اأين مت توقيف 
الزورق الذي كان يقل 

احلراقة  بعد اإقالعه 
على بعد 03 اأميال 

�سمال املر�سى الكبري 
غرب وهران ، هذا 

وقد تبني اأن 13 حراقا 
ينحدرون من وهران 
يف حني ينحدر ال05 

من ولية الأغواط 
، حيث لتزال 

التحقيقات جارية من 
قبل عنا�سر الدرك 

الوطني بغية  الو�سول  
اإىل عنا�سر ال�سبكة  

التي تنظم هذه 
الرحالت  ، يف انتظار 

تقدميهم �سبيحة 
الغد اأمام ال�سلطات 

الق�سائية .
وهران :حممد بن ترار

تيارت

اإن�ساء مدر�سة اأ�سبال احلماية املدنية بتيارت
احلماية  اأ�سبال  مدر�سة  اإن�ساء  موؤخرا  مت 
تكوين  مهمتها  تيارت  بوالية  املدنية 
احلماية  اإخت�سا�س  جماالت  يف  االأطفال 
الوالئي  املدير  به  اأفاد  ح�سبما   املدنية, 
عبد  املقدم  واأو�سح  امل�سالح,  لذات 
الفتاح ق�سوم اأثناء االإحتفال باليوم العاملي 

احلماية  »م�سالح  اأن  املدنية  للحماية 
اأ�سبال  مدر�سة  اأن�ساأت  بتيارت  املدنية 
يتم  اأطفال  من  متكونة  املدنية  احلماية 
احلماية  اإخت�سا�سات  خمتلف  يف  تكوينهم 
املدنية من اإنقاذ واإ�سعاف واإجالء وتدخل 
جيل  اإن�ساء  منها  والهدف  الكوارث  اأثناء 

قادر على الت�سدي لنتائج الكوارث وميكنه 
اأن  واأ�ساف  االأرواح«.  اإنقاذ  يف  امل�ساركة 
التي  الهياكل  اأحد  �ستكون  املدر�سة  »هذه 
تنمي احل�س املدين والتطوعي والت�سامني 
بامل�سوؤولية  ال�سعور  وثقافة  االأجيال  لدى 
جتاه االآخرين حيث اأن اأ�سبال هذه املدر�سة 

خمتلف  يف  املدنية  احلماية  �سريافقون 
اأجل التعرف  الن�ساطات التي تقوم بها من 
تواجههم  اأن  ميكن  التي  امل�ساعب  على 
�سعار  واأن  خا�سة  حوادث  وقوع  حال  يف 
املدنية  للحماية  العاملي  باليوم  االإحتفال 

هو +حماية االأطفال م�سوؤوليتنا+«.
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للجمعة الثانية على التوايل

م�سريات �سخمة �سد العهدة اخلام�سة
.        بوحريد و ربراب و بن فلي�س و جاب اهلل يلتحقون

جدد االآالف من املواطنني تاأكيد مت�سكهم برف�س تر�سح الرئي�س بوتفليقة لعهدة خام�سة، حيث خرج االآالف على م�ستوى العا�سمة هاتفني وحاملني �سعارات راف�سة، فعلى م�ستوى �ساحة اأول ماي كانت 
البداية بالتزامن و�سالة اجلمعة ليبداأ التجمع على م�ستوى �سارع ح�سيبة �سائرين باجتاه �ساحة اأول ماي، يف حني اعرت�سهم عنا�سر االأمن بجدار اأمني وتعزيزه باإلقاء الغاز امل�سيل للدموع قبل توافد املئات مع 
نهاية �سالة اجلمعة والتحاقهم باجلموع عرب خمتلف الطرق املوؤدية ل�ساحة اأول ماي، توا�سلت الوفود على طول م�سار �سارع ح�سيبة بن بوعلي ليتجمع حراك كبري منهم بنفق ح�سيبة، قبل التحاقهم برفاقهم 

بالربيد املركزي و�ساحة اأودان، االأخرية احت�سنت االآالف ليمتلئ نفق اأودان ل�سارع حممد خام�س مقابل اأفواج قادمة عرب مراد ديدو�س و�سارع با�ستور باالآالف، حوايل ال�ساعة 14.45. 

�سارة بومعزة

على  للرد  املحتجون  وعمد 
الأخرية  الر�سمية  الت�رصيحات 
الأول  الوزير  ت�رصيح  اآخرها 
�سلمية  بتثمني  اأويحيى  اأحمد 
اإىل  الإ�سارة  مقابل  احلراك 
بداأت  بدورها  �سوريا  اأن 
ليهتف  بالدماء  وانتهت  بالورود 
ما�سي  »اجلزائر  املحتجون 
لإخراج  رف�سهم  معلنني  �سوريا«، 
حراكهم عن �سلميته، وهي العبارة 
جانب  اإىل  كثريا  تداولت  التي 
للخام�سة  الراف�سة  ال�سعارات 

والتي ركزوا عليها كثريا ب�سعارات 
خمتلفة.

 �سخ�سيات وطنية 
وحزبية ورجال اأعمال 

يلتحقون

جابت  التي  امل�سريات  عرفت 
و�سط العا�سمة التحاق عدة وجوه 
م�سطفى  املحامي  راأ�سها  على 
بوجمعة  والنا�سط  بو�سا�سي 
وكذا  فراد  واأرزقي  ر�سوان 
للحديث  بالإ�سافة  طابو  كرمي 

جميلة  املجاهدة  التحاق  عن 
الرائد  تاأكيد  مقابل  بوحريد، 
خل�رص بورقعة �سابقا �سمن توقيع 
واملجاهدين  ال�سخ�سيات  بيان 
دعمه للحراك، مقابل تاأكيد الكل 
حتزبهم مع حراك ال�سعب ولي�س 
حماولة ال�ستقطاب اأو ا�ستغالله، 
موؤكدين على احلفاظ على طابعه 
كما  وال�سامل.  الوطني  ال�سعبي 
الأعمال  رجل  بال�سارع  التحق 
ال�ساعة  حوايل  ربراب  ي�سعد 
اأول  �ساحة  م�ستوى  على   14.00
حم�سوبة  �سخ�سيات  وكذا  ماي، 
الرئا�سيات  مر�سحي  على 

عن  ع�سول  زوبيدة  مثل  املقبلة 
املرت�سح علي غديري. ويف �سياق 
النرتنت  �سبكة  �سهدت  الت�سال 
جانب  اإىل  وا�سعة  ا�سطرابات 
منعت  النقال،  الهاتف  �سبكات 

الكثري من الت�سالت. 
املتفاعلون  ركز  ثانية  جهة  من 
�سياغة  على  امل�سريات  ع�سية 
وتناقل فيديوهات عرب الفاي�سبوك 
يتوجب  التي  التو�سيات  ت�سم 
�سلمية  على  للحفاظ  اإتباعها 
احلراك على راأ�سها احرتام رجال 
ال�سلمية  على  والتاأكيد  الأمن 
التخريب  نبذ  وكذا  واحرتامهم 

املطالب  والبتعاد عن  والتك�سري 
اأنه  لإثبات  والعرقية  احلزبية 
حراك وطني، بالإ�سافة اإىل بع�س 
ب�سري  اخلا�سة  العامة  التوجيهات 
وال�سكريات  للماء  اليوم من حمل 

والتقاط فيديوهات توثق احلراك 
املتواجد  املنطقة  م�ستوى  على 
بالعر�س  الهاتف  اإدارة  مع  بها 
التلفزيونية  القنوات  تتمكن  حتى 

من ال�ستعانة بها.

ف�سيحة مدوية الأرندي تهدد با�ستقاالت جماعية

 االأمني الوالئي للأرندي 
يهني الراية الوطنية

اهتز بيت الأرندي يف ورقلة ، على 
الثقيل  العيار  من  ف�سيحة  وقع 
مبنا�سبة  فيديو  ت�رصيب  مت  عندما 
 ، احلزب  مليالد   22 الـ  الذكرى 
حيث اأظهر الفيديو الأمني الولئي 
كبرية  جمموعة  ومعه  ال�سيناتور 
يقطعون  وهم  احلزب  اإطارات  من 
�سكل  على  م�سممة  كعكة  بال�سكني 
�سدمة  خلف  مما  الوطنية  الراية 
يف  املحلي  ال�سارع  لدى  وده�سة 
ورقلة. اأحدثت الف�سيحة املذكورة 
�سفوف  يف  جديدة  انق�سامات 
حزب التجمع الوطني الدميقراطي 
من  عدد  اأعلن  اأين   ، ورقلة  يف 
القيادات بينهم اأع�ساء يف املجل�س 
ا�ستقالتهم من احلزب عن  الوطني 
و�سف  بينما   ، املدوية  الف�سيحة 
عدد من املتابعني لل�ساأن ال�سيا�سي 
ما حدث بـ » و�سمة عار » يف جبني 
فيديو  اأظهره  الذي  الولئي  الأمني 
بتقطيع  �سعيد  وهو  الف�سيحة 
�سكل  على  اأجنزت  التي  الكعكة 

الراية الوطنية .
اأن  على  كرث  معلقون  وقال 
امل�ساركون يف الف�سيحة دقوا اأخر 
الأرندي  حزب  نع�س  يف  م�سمار 
قاموا  من  اأن  موؤكدين   ، ورقلة  يف 
ال�سيا�سة  يجهلون  النكراء  بالفعلة 
عقولهم  لهم  �سمحت  ملا  واإل 
املقد�سة  الراية  على  بالتطاول 
ال�سهداء  اأجلها  من  �سحى  التي 
واأبقوها عالية مرفرفة يف �سموخ ، 
فيما  بالتحقيق  مطالب  رفعت  كما 
يجب  ل  التي  اجلرمية  بـ  و�سفت 
من  اأن  اإذ   ، الكرام  مرور  متر  اأن 
اقرتفوا هذه الفعلة هم يف الأ�سا�س 

منتخبون و�سخ�سيات عامة مل جتد 
الغيورين  م�ساعر  اإيذاء  يف  حرجا 

على هذا الوطن .
تتوقف  مل  الف�سيحة   تداعيات 
لها  كان  بل   ، بل  احلد  هذا  عند 
القواعد  لدى  غا�سبة  فعل  ردود 
ا�ستنكرت  التي  للحزب  الن�سالية 
مبثابة  الفيديو  واعتربت  حدث  ما 
الولئي  الأمني  �سعف  على  دليل 
اأخرى طالب  لالرندي  .  من جهة 
العديد املنا�سلني باحلزب ، برحيل 
الأمني الولئي الذي اتهموه بتحقري 
 ، مظلم  نفق  يف  واإدخاله  احلزب 
اأويحي  اأحمد  العام  الأمني  داعني 
بالتدخل و اإنقاذ ما تبقى من ر�سيد 
ال�رصوخ  عقب  الولية  يف  للحزب 
التي ع�سفت به ، ف�سال  والأزمات 
امل�سوؤولية  غري  املمار�سات  عن 
املنتهجة من طرف الأمني الولئي 
اإىل  وحوله  احلزب  اختطف  الذي 
حدث  ما  واأمام   . متنقلة  حمفظة 
 22 الـ  بالذكرى  الحتفال  خالل 
من  العديد  اتفق   ، احلزب  مليالد 
 ، ورقلة  يف  للحزب  املخل�سني 
العام  الأمني  تدخل  �رصورة  على 
ت�سحيح  اأجل  من  اأويحي  اأحمد 
اأثبتوا  ممن  واإنقاذه  احلزب  م�سار 
ال�سيا�سة  يف  تالمذة  جمرد  اأنهم 
النجاح يف قيادة حزب  ول ميكنهم 
يو�سف بالقوة ال�سيا�سية الثانية يف 

البالد.
وقيادات  منا�سلي  اأبدى  فيما 
دعوى  لرفع  ا�ستعدادتهم  احلزب 
لكل من  العام  النائب  لدى  ق�سائية 

ت�سبب يف اإهانة الراية الوطنية.

اأحمد باحلاج 

 الفريق قايد �سالح ي�سدد من مترنا�ست 

اأهمية حتديد منابع التهديد الإيجاد الطرق الكفيلة بتحييده 

موازاة مع خروج كل الواليات يف مظاهرات مطالبة بالتغيري

�سكان غرداية ينتف�سون �سد العهدة اخلام�سة

نا�سدو الرئي�س بالعدول عن الرت�سح  

م�سريات �سخمة �سد اخلام�سة  بالواليات الغربية

�سالح  قايد  اأحمد  الفريق  �سدد 
نائب وزير الدفاع الوطني، رئي�س 
ال�سعبي،  الوطني  اجلي�س  اأركان 
حتديد  اأهمية  على  بتمرنا�ست، 
الأ�ساليب  ر�سد  و  التهديد  منابع 
ن�ساطاته،  يف  ي�ستخدمها  التي 
الكفيلة  الطرق  اإيجاد  اأجل  من 

بتحييده و اإف�سال اأهدافه.
و اأو�سح بيان لوزارة الدفاع الوطني 
تراأ�س  �سالح  قايد  الفريق  اأن 

للناحية  زيارته  من  يوم  ثالث  يف 
بتمرنا�ست  ال�ساد�سة  الع�سكرية 
الناحية  اأركان  �سم  عمل  اجتماع 
و  العملياتية  القطاعات  وقادة 
خمتلف  وم�سوؤويل  اأركاناتهم، 
قادة  وكذا  الأمنية،  امل�سالح 
اجلهويني،  واملديرين  الوحدات 
قال  توجيهية  كلمة  خالله  األقى 
وكقادة  كاإطارات  »عليكم  فيها: 
القيادية،  امل�ستويات  �ستى  يف 

متام  تدركوا  اأن  بل  تعلموا  اأن 
منابع  حتديد  باأن  الإدراك، 
مكامن  على  والتعرف  التهديد 
تطوره  عوامل  ور�سد  م�سادره 
مقومات  هي  ن�ساطه،  واأ�ساليب 
النجاح  مقومات  من  اأ�سا�سية 
التكيف  على  القدرة  اكت�ساب  يف 
معه  التعامل  ح�سن  مع  امل�ستمر 
الطرق  اإيجاد  �سوابية  وعلى 

الكفيلة بتحييده 

واإف�سال مراميه«.
كما اأ�ساف يف ذات ال�سدد »ل�سك 
اأن فتح جمال التوبة الن�سوح اأمام 
من �سلت بهم ال�سبل و�سلوا �سواء 
ت�سليم  طائعني  وقرروا  ال�سبيل، 
ال�سعبي  الوطني  للجي�س  اأنف�سهم 
الناحية  م�ستوى  على  �سواء 
على  اأو  ال�ساد�سة  الع�سكرية 
الع�سكرية  النواحي  كافة  م�ستوى 

الأخرى«.

املئات  اجلمعة  �سالة  بعد  خرج 
غرداية  بولية  املواطنني  من 
حالة  كا�رصين  �سلمية  م�سرية  يف 
الطوارئ التي تعي�سها الولية نظرا 
لالأحداث امل�سوؤومة التي عرفتها 
غرداية �سابقا ، بدون اأي حادث او 
ت�سابك مع ال�سلطات الأمنية التي 
دبلوما�سية  و  بحنكة  ا�ستطاعت 

توفري  و  املظاهرات  هذه  ت�سيري 
اجلو املالئم للحفاظ على النظام 
اأخرى  جهة  من  و  جهة  من  العام 
ومرافقتهم  النزلق  حمايتها من 

بتوفري كل �سبل الأمن لهم  .
انطالقا  كان  املتظاهرين  خروج 
من حي �سيدي اعباز بلدية بنورة 
غاية  اإىل  الأقدام  على  م�سيا 

مدينة  بو�سط  ماي  اأول  �ساحة 
غرداية حامليني الرايات الوطنية  
و  وطنية  تارة  بهتافات  م�سحوبة 
تارة اأخرى �سد العهدة اخلام�سة 

ب  امل�سرية  هذه  ات�سمت  كما 
بدون  موحد  ن�سق  وفق  ال�سري 
كان  ما  اإنزلق عك�س  اأي  ت�سجيل 
يروج له ، يف �سورة تعك�س درجة 

يحملها  التي  امل�سوؤولية  و  الوعي 
امل�سبقة  لدرايتهم  ال�سباب  هوؤلء 
تكون ل يف  لن  العنف  اأعمال  باأن 
�ساحلهم ول يف �سالح اجلزائر و 
ملا  خا�سة   ، خا�رص  فيها  الرابح 
الالأمن  حالة  من  �سابقا  عا�سوه 
عا�ستها  التي  الفو�سى  ب�سبب 

الولية .

من  الآلف  اأم�س  ظهر  خرج 
وليات  من  بالعديد  املواطنني  
م�سريات  يف  الغربية  الوطن 
اخلام�سة   العهدة  �سد  حا�سدة 
راف�سني تر�سح رئي�س اجلمهورية  
اأن �سحته ل ت�سمح بذلك  بحكم 

.
من  الآلف  خرج  وهرن  ففي 
املواطنني بعد �سالة اجلمعة يف 

م�سريات حا�سدة جابت ال�سوارع 
الرئي�سية  حتت تاأطري اأمني �سديد  
مناه�سة  �سعارات  حملوا  حيث 
بو�سط  ،و  اخلام�سة  للعهدة 
تلم�سان خرج املواطنني   مدينة  
يف احتجاجات  �سلمية منا�سدين 
عن  بالعزوف  اجلمهورية  رئي�س 
ل  �سحته  اأن  بحكم  الرت�سح  نية 
اأنه   موؤكدين   ، بذلك   له  ت�سمح 

اآن الأوان لكي ي�سرتيح ويكفي ما 
قدمه خالل 20 �سنة للجزائر.

املحتجون  طاف  وقد  هذا 
انطالقا من �ساحة و�سط املدينة 
بعد خروجهم مبا�رصة من �سالة 
حماولة  من  بالرغم  اجلمعة  
الوقوف  امل�ساجد   بع�س  اأئمة 
انزلق  من  خوفا  التجمهر  �سد 
الأمور غري اأن املواطنني خرجوا 

نهج  جابت  م�سرية  يف  هاتفني 
املدينة  و�سط  واأغلقت  ال�سلم  
مت  اأين  الولية  مقر  غاية  اإىل 
حاملني  احتجاجية  وقفة  تنظيم 
اخلام�سة  العهدة  �سد  �سعارات 
من  ال�سكان   خر  ومبغنية  ،هذا 
نف�س  حاملني  الكبري   امل�سجد 

ال�سعارات .
 حممد بن ترار
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�سخ�سيات �سيا�سية حاولت ركوب املوجة

طرد لويزة حنون و مو�سى تواتي من م�سريات العا�سمة
الربيد  �ساحة  اأم�س  غ�ست   
املواطنني  من  بالآلف  املركزي 
الذين رفعوا العديد من ال�سعارات 
�سد العهدة اخلام�سة و�سد الوزير 
كالعادة  ،و  اأويحيى  اأحمد  الأول 
ال�سخ�سيات  من  العديد  حاولت 
امل�سهد  يف  الظهور  ال�سيا�سية 

قام  التي  حنون  لويزة  غرار  على 
املتظاهرون بطردها 

ملو�سى  بالن�سبة  ال�سيء  ونف�س 
حماولة  من  جنا  الذي  تواتي 
قبل  املتظاهرين  بع�س  اعتداء 
احلدث  وكان  البع�س  ي�سدهم  اأن 
املميز نزول رجل الأعمال ي�سعد 

ربراب اإىل �ساحة الربيد املركزي 
للم�ساركة يف هذه امل�سرية ،قبل اأن 
يتم النعطاف به يف م�سلك منفرد 
املتظاهرين  بع�س  اأن  خا�سة 
حوله  يلتف  اأن  هاجموه،قبل 
اأم�س  ،ونزلت  املتظاهرين  بع�س 
العديد من ال�سخ�سيات يف حماولة 

هذه  يف  ال�سيا�سي  ل�ستثمار  منها 
بن  علي  غرار  على  املظاهرات 
فلي�س،عبد اهلل جاب اهلل ،بن بعيب�س 
و مقري  وحر�ست م�سالح الأمن 
خمتلف  يف  منت�رصة  كانت  التي 
مناطق العا�سمة على مواكبة هذه 
امل�سريات،قبل اأن يف�سحوا املجال 

نتيجة  قليال  بال�سري  للمتظاهرين 
اإىل  و�سلوا  حيث  الكبري  ال�سغط 
،وقد  جورج  ال�سان  فندق  نواحي 
جنحت م�سالح الأمن يف احلفاظ 
و احلر�س على عدم  الهدوء  على 
ح�سول مواجهات مع ال�سعب رغم 
�ساحة  اأن  ،ل�سيما  الكبري  ال�سغط 

اأودان  �سارع  و  املركزي  الربيد 
ح�سور  هو  الآخر  احلدث  وكان 
�سجة  احدث  ،حيث  ر�سيد  نكاز 
كبرية ،بعد اأن منعته م�سالح الأمن 
من اللتحاق ب�سقته وغ�س املكان 

بالف�سوليني .
 ع�سام بوربيع

ت/ب�سري عالوة



ال�سيا�سة  بيان  تاأخر  وبربراأويحيى 
اخلريف  يف  جاهزا  كان  اأنه  العامة 
هي  الأحداث  اأن  مو�سحا  املا�سي 
التي حالت دون تقدميه اأمام الربملان« 
عرفها  التي  للأحداث  منه  اإ�سارة  يف 
املجل�س ال�سعبي الوطني و اأكد الوزير 
تتمثل  مهمة  »لها  احلكومة  اأن  الأول 
رئي�س  برنامج  تطبيق  على  ال�سهر  يف 
اجلمهورية ولها اأي�سا هوية �سيا�سية«، 
م�سريا اإىل اأن  الأمور ت�سري على هذا 

النحو يف اجلزائر ويف باقي البلدان.
على  بقوة  املوالة  ردت  جانبها،  من 
عن  ودافعوا  املعار�سة،  انتقادات 
باإجنازات  خيار ال�ستمرارية مذكرين 
احلكم،و  من  �سنة   20 طيلة  الرئي�س 
فرتة  خلل  بوتفليقة  الرئي�س  اأن 
من  خللها  اجلزائر  متكنت  حكمه 
اأ�سواط كبرية يف م�سرية التنمية  قطع 
والتطور مربزين اأهمية الإجنازات التي 
بوتفليقة  الرئي�س  حتققت يف عهدات 
و م�ستدلني بالأزمة الأمنية التي كانت 
اأواخر �سنوات  البلد يف  تتخبط فيها 
يف  الرئي�س  �ساهم  وكيف  الت�سعينيات 
وفيما  املدين  والوئام  ال�سلح  اإر�ساء 
ميز  الذي  ال�سلمي  بالطابع  اأ�سادوا 

عرفتها  التي  الأخرية  امل�سريات 
�رضورة  على  �سددوا  الوطن،  وليات 
والأمن  ال�ّسلم  مكا�سب  على  احلفاظ 
تنعم  الذي  ال�ستقرار  مك�سب  ودعم 

به اجلزائر.
 

تعزيبت 
�سيا�سة التخويف انتهى 

زمانها

املعار�سة  احتجت  اأخرى  جهة  من  و 
خروج  اأن  موؤكدين  اأويحيى  رد  على 
على  دليل  ال�سارع  اىل  املواطنني 
تفاقم الو�سع واأكد ممثل حزب العمال 

رم�سان تعزيبت يف ات�سال مع الو�سط  
و  جديدة  مرحلة  دخلت  اجلزائر  اأن 
املواطنون يطالبون باأق�سى املطالب 
كل  يرف�سون  اأنهم  تعزيبت  وقال 
اأب�سط  من  حرمتهم  التي  ال�سيا�سات 
املتحدث  ذات  انتقد  كما  احلقوق 
على  طغت  التي  التخويف  �سيا�سة 
اجلل�سة ح�سبه و قال انتهى زمانها كما 
املظاهرات  �سلمية  على  تعزيبت  اأكد 
بالدول  نقتدي  اأننا  قائل  اأ�ساف  و 
التي غريت نظامها بطريقة �سلمية ل 
اأ�ساف ممثل  و  الوزير  لنا  مثلها  التي 
حزب  لأي  ميكن  ل  اأنه  العمال  حزب 
امل�سهد  مع  يتعامل  اأن  م�سوؤول  اأو 
هو  الذي  الواقع  بتجاهل  ال�سيا�سي 

البلد  تاريخ  يف  مهم  �سيا�سي  منعرج 
اأمام  ماأزق  يف  النظام  اأن  موؤكدا 
احلراك ال�سعبي الذي يوؤكد اليوم على 

اإرادة ال�سعب

حمدادو�ش
رد الوزير ا�ستفزازي و 

تالعب بالأرقام

الربملاين  النائب  انتقد  اأخرى  جهة  من 
نا�رض  ال�سلم  جمتمع  حركة  عن 
حمدادو�س جلريدة الو�سط ، رد الوزير 
الأول وا�سفا اإياه بال�ستفزازي، وتلعب 
حتقق  وما  الفارغة،  بالأرقام  مف�سوح 
طبيعي  حق  هي  رقمية  اإجنازات  من 
للمواطن، وواجب على امل�سوؤول لأنه يف 
ل،  خدمة ال�سعب، ول ي�ستحق هذا التف�سّ
و اأ�ساف ذات املتحدث قائل هذا الرد 
اإ�رضار على املغالطة الكبرية يف عر�س 
يُفرت�س  والتي  العامة،  ال�سيا�سة  بيان 
فيها احلديث عن ال�سنة املا�سية فقط، 
�سنة من حكم   20 ولكنه عر�س ح�سيلة 
انتخابية  حملة  وهي  بوتفليقة،  الرئي�س 
اخلام�سة  العهدة  على  واإ�رضار  م�سبقة، 
مف�سوح  وا�ستغلل  لل�سعب،  امل�ستفزة 
وا�سح  تعبري  وهو  الدولة،  ملوؤ�س�سات 

على انحياز الإدارة. 

اأويحيى  اأحمد  الأول  الوزير  حذر 
اأول اأم�س  اخلمي�س من اأي حماولة 
 ، اجلزائري  ال�سعب  على  للو�ساية 
الذي �سيختار » بكل �سيادة » رئي�س 
املقبل  ابريل   18 الـ  يف  اجلمهورية 
»احليطة  اإىل  الدعوة  جمددا   ،
الجنازات  على  للحفاظ  واحلذر« 
الع�رضين  خلل  حتقيقها  مت  التي 
حتققت  التي  و   ، املا�سية  �سنة 
به  تتمتع  الذي  ال�ستقرار  بف�سل 

اجلزائر.
وان�سغالت  ت�ساوؤلت  على  رده  ويف 
الوطني،  ال�سعبي  املجل�س  نواب 
ال�سيا�سة  لبيان  مناق�ستهم  خلل 
الوزير  اأو�سح  للحكومة،  العامة 
الأول اأن« ل اأحد ميكنه منع ال�سعب 
�سيادة  بكل  اختيار  من  اجلزائري 
على  م�سددا   ،« اجلمهورية  رئي�س 
احلكومة  قدمتها  التي  ال�سمانات 
النتخابات   « �سفافية   « ب�ساأن 
الرئا�سية ، من تر�سانة قانونية و كذا 
ملراقبة  امل�ستقلة  الوطنية  اللجنة 

النتخابات .
الأول،  الوزير  ،اأكد  باملنا�سبة  و 
على  والدولة  احلكومة  حر�س 
النتخابات  �سفافية  �سمان 
هذا  يف  معلنا  املقبلة،  الرئا�سية 
ال�سياق بح�سور 400 ملحظ اأجنبي 
يف هذا املوعد النتخابي،  ميثلون 

اجلامعة العربية، الحتاد الفريقي، 
ال�سلمي، الحتاد  التعاون  منظمة 

الأوروبي ومنظمة الأمم املتحدة .
له  �ستكون  »ال�سعب  اأن  واأكد 
بني  ما  الختيار  يف  احلرية  كل 
الرئي�س  بينهم  من  املرت�سحني 
اإىل  م�سريا  بوتفليقة«،  العزيز  عبد 
الرئي�س  �سد  حقود  »حراك  وجود 
رئي�س  باأن  بوتفليقة«،ومذكرا  
اأ�سيب بجلطة دماغية  الدولة الذي 
وانتخبه   2014 يف  تر�سح   2013 يف 
رئا�سية  لعهدة  اجلزائري  ال�سعب 

جديدة.

التمويل غري التقليدي بلغ 
دج  6.556 مليار 

من  املقدمة  القرو�س  قيمة  بلغت 
طرف بنك اجلزائر لفائدة اخلزينة 
العمومية 6.556 مليار دج  اإىل غاية 
به  اأفاد  ،ح�سبما  نهاية جانفي2019 
الوزير الأول احمد اأويحيى واأو�سح 
على  رده  خلل  اويحيى،  ال�سيد 
ال�سعبي  املجل�س  نواب  ان�سغالت 
بيان  مناق�سة  اإطار  يف  الوطني 
ال�سيا�سة العامة للحكومة، باأن حجم 
 2.185 بلغ  التقليدي  غري  التمويل 
اأن  قبل     2017 عام  يف  دج  مليار 
يرتفع اإىل 3.471 مليار دج يف 2018 

فيما و�سل تقريبا اإىل 1.000 مليار 
دج يف �سهر جانفي 2019.

رفع التجميد على 2.000 
م�سروع تنموي 

مت رفع التجميد على 2.000 م�رضوع 
م�سطر يف خمتلف الربامج التنموية 
حيث   2017 �سبتمرب  منذ  العمومية 
مايل  غلف  الغر�س  لهذا  خ�س�س 
دج،  مليار   2.500 جتاوز  اإجمايل 
الول،  الوزير  به  �رضح  ما  ح�سب 
اأحمد اأويحيى واأو�سح اأويحيى خلل 
رده على ان�سغالت اأع�ساء املجل�س 
مناق�سة   اإطار  يف  الوطني  ال�سعبي 

بيان ال�سيا�سة العامة للحكومة، باأن 
للأولويات  وفقا  مت  التجميد  رفع 
ب�سكل  �سمل  حيث  للبلد  التنموية 
والتعليم  الرتبية  قطاعات  رئي�سي 

العايل وال�سحة واملوارد املائية.
عر�سها  التي  احل�سيلة  وح�سب 
رفع  �سمل  فقد  الول،  الوزير 
قطاع  يف  م�رضوع   1.500 التجميد 
 1.200 باإجمايل  والتعليم  الرتبية 
قطاع  يف  م�رضوع  و250  دج  مليار 
 110 و  دج  مليار   70 بقيمة  ال�سحة 
املائية  املوارد  قطاع  يف  م�رضوع 
 60 اإىل  اإ�سافة  مليار   120 بقيمة 
العايل  التعليم  قطاع  يف  م�رضوعا 

بقيمة 10 مليار دج.

جل�سة الرد على مناق�سة بيان ال�سيا�سة العامة

اأويحيى يحذر 

ف.ن�سرين

�أج��ء م�شح�نة كادت �أن ت�ؤدي لالنزالق

من  ال�سحفيني  من  الع�رضات  نظم 
�سبيحة  واخلا�سة  العمومية  ال�سحافة 
�ساحة  م�ستوى  على  �سلمية  وقفة  اليوم، 
هاتفني  بالعا�سمة،  ال�سحافة  حرية 
ال�سحافة  حلرية  تدعو  ب�سعارات 
بـ«�سحافة حرة دميقراطية«، داعني لفك 
الت�سييق امل�سلط عليهم ومنحهم حرية 
تعلق  ما  راأ�سها  على  الكاملة  التعبري 

ال�سارع،  م�ستوى  على  القائم  باحلراك 
على حد ما ر�سدته »الو�سط«.

منذ  انطلقت  التي  الوقفة  وعرفت 
عنا�رض  مع  وفرا  كرا  اليوم  �سبيحة 
الوقوع  الطرفني  كل  تفادى  واإن  الأمن، 
ردد  حيث  الأمنية،  النزلقات  يف 
مرة،  كل  يف  �سلمية  �سلمية  املحتجون 
ال�سحفيني  بع�س  تعر�س  �سهد  اأنه  اإل 

اللتحاق  حماولتهم  عند  العتقال  اإىل 
حماولة  مت  كما  ال�سبيحة،  مع  بالوقفة 
عزل الوقفة اأكرث من مرة والتي دامت اإىل 
اأن  قبل  زوال،  الـ13.00  يقارب  ما  غاية 
يدعوهم العنا�رض الأمنية لنهاء الوقفة، 
لتعقبها ال�سري مبحاذاة �سارع ح�سيبة بن 
و�سجل  الوقفة.  نهاية  اإىل  ومنها  بوعلي 
ال�سحفيون موقفهم عرب الن�سيد الوطني، 

موؤكدين اأن هدفهم ي�سب يف هدف واحد 
حريتهم  افتكاك  اجتاه  يف  ال�سري  وهو 
على  واحلفاظ  التعبري  حرية  ومنها 
ما  �سواء  ت�سييق  اأي  عن  بعيدا  �سوتهم 
امل�سموعة  اأو  املكتوبة  بال�سحافة  تعلق 
ال�سحافة  وكذا  الب�رضي  ال�سمعي  اأو 

اللكرتونية.
�سارة بومعزة 

�سهدت اعتقالت بحق بع�سهم

�ل�شحفي�ن ينظم�ن وقفة �حتجاجية ب�شاحة حرية �ل�شحافة

هناك من يحاول فر�ض �ل��شاية على �ل�شعب 

.               �مل��الة:�حلفاظ على مكا�شب �ل�شلم و �الأمن �شرورة
.              تعزيبت :�شيا�شة �لتخ�يف �نتهى زمانها

.           حمد�دو�ض:رد �ل�زير ��شتفز�زي و تالعب باالأرقام

 اعتربت بيان ال�سيا�سة 
العامة ا�ستفزازا لل�سعب

حـــــن�ن تفتــــــح �لنار عــــــلى 
�أويحيى و تهاجم �مل��الة 

العمال   حلزب  العامة  الأمينة  اأكدت 
لويزة حنون اأن م�ساألة م�ساركة حزبها 
املقبلة  الرئا�سيات  يف  عدمه  من 
العمال  حزب  ح�سور  على  توؤثر  لن 
اأن  ،موؤكدة  ال�سيا�سية  ال�ساحة  يف 
�سيقوم  و  بقوة  �سيكون حا�رض  حزبها 
مب�ساعدة  الأغلبية على طرد النظام ، 
داعية ال�سعب بخ�سو�س م�سرية جمعة 
ا�ستفزازات  على  الرد  بعدم  الغ�سب 
النظام التي يريد اأن يغري منحى هذا 
اإ�سقاط  يف  املتمثل  الثوري  احلراك 
الأم�س  حنون  لويزة  فتحت  النظام.  
الوزير  على  النار  طارئة  دورة  خلل 
بيان  بخ�سو�س  اأويحيى  اأحمد  الأول 
معتربة  للحكومة،  العامة  ال�سيا�سة 
ا�ستفزاز  العامة  ال�سيا�سية  بيان  باأن 
يتحدث   انه  حيث  اجلزائري   لل�سعب 
عن ع�رضين �سنة قبل  وكاأننا يف  بلد 
اأخرى. وردت املتحدث على ت�رضيحه 
ال�سعبي  احلراك  اأن  بخ�سو�س 
اإنتهى  و  بالورود  انطلق  �سوريا  يف  
التخويف  »  كفاية من   قائلة  بالدم،  
و الرتهيب ،  عهد اخلوف قد ويل لقد 
مت ك�رض حاجز اخلوف ونقول  نعم يف 
تدخل  ب�سبب  امل�سار  انحرف  �سوريا 
اإرهابيني  اأر�سلت  التي  العظمي  القوى 
التي عرفتها  امل�سريات  »،وبخ�سو�س 
العهدة  �سد  الوطن  وليات  خمتلف 
�سلمية  املتحدثة  ثمنت  اخلام�سة،  
من   كان  انه   مو�سحة  امل�سريات، 
الرئا�سيات  هذه  تفجر  اأن  املمكن 
اجلزائر لكن امل�سريات وحدت ال�سعب 
وحافظت على كيان  الأمة ، مو�سحة 
احلفاظ  الوحيد  همهم  الأ�سبال  باأن  
ال�سلمي  الدميقراطي   م�سار  على 
،قائلة  فيفري   22 يف   اإنطلق  الذي 
مبا�رضة  ال�سلطة  م�ساألة  طرح  »حيث 
ال�سفراء  ال�سرتات  اعت�سمات  خلف 
،يف  اجتماعية  ملطالب  بداأت  التي 
بلغ  ال�سيا�سي  الن�سج  ات�سح  اجلزائر 
درجة هائلة، مذكرة » هذا امل�سريات 
تذكرنا بحراك اأكتوبر 88 ل تلقي بني 
ال�سباب والعمال ، لكن منذ 22 فيفري 
متواجد  التلقي  اأن  يتاأكد  امل�سريات 
يعرف  فاجلميع   ، الفئات  كل  بني 
للعهدة  الكارثية  احل�سيلة  خلل  من 
خطر  يهددها  الدولة  واأن  الرابعة 
درجة  بلغ  ال�سعبي  الوعي  النهيار، 

منقطعة النظري ».
املتحدثة  قالت  ال�سدد،  ذات  ويف 
العدالة  على  يحتجون  »املحامني 
ظروف،   على  يحتجون  والطلبة 
املمار�سة  رف�سوا  وال�سحفيون 
للمارية  املمار�سة  وال�سغوطات 
العمومية  ال�سحافة  اأن  وبينوا  التعتيم 
يريدون  الفنانون  عمومي  مرفق  هي 
والتي  املجتمع  يف  دورهم  ا�ستعادة 
النظام  طبيعة  ب�سبب  تدمريها  مت 
املوالة  اأحزاب  املتحدثة  ،وهاجمت 
ل  الرئي�س  تر�سحوا  قرروا  الذين  »اإن 
يهمهم م�ساحلهم ،وكذا ل يهم م�سري 
ذات  ويف  اأداة«.  جمرد  لأنه  الرئي�س 
»اليوم  املتحدثة  اأ�سافت   ، ال�سدد 

داخل   ، النظام  طبيعة  فكرة  طرحت 
الأحزاب احلاكمة داخل ايجيتيا داخل 
وغريهم،  الن�ساء  الفلحني  احتادات 
هذا ما يعك�س التطلع من حترير هذه 
التي  القرار  مراكز  من  التنظيمات 
ت�سعي اإىل ا�ستمرار النظام وامل�سالح« 
علي  على  النار  املتحدثة  وفتحت 
حداد، قائلة » ذكرى تاأميم املحروقات 
باأدرار يف الوفد الر�سمي كان موجود 
رئي�س الولبغار�سا ، الذي بداأ بتفكيك 
فروع �سونطراك، كما حاول ال�ستحواذ 
على 66 من �رضكة فارتبال«. و�سبهت 
يف  مب�رض  اليوم   اجلزائر  املتحدثة 
نهاية 2010 ، م�سرية باأن يف ت�رضيعات 
اأحزاب  كل  اإق�ساء  مت  اآنذاك  م�رض 
ل�سالح احلزب احلاكم هي  املعار�سة 
الثوري  م�سار  وعجلت  فجرت  التي 
مبنا�سبة  اجلزائر  يف  تون�س،  وكذالك 
انقلب  نظم  املحليات  و  الت�رضيعات 
�سديد على اإرادة امل�ساركني والأغلبية 
النتخابي  امل�سار  اأن  �سجلنا  وقد 
وزاد  م�رض  انتخابات  ي�سبه  كان 
واعتربت    ». ال�سيا�سي  الف�ساد  تفاقم 
العهدة  جت�سيد  ثم  اإذا  انه  املتحدثة 
احلراك  رغم   بالتزوير  اخلام�سة 
ال�سعبي  ف�سوف يكون مبثابة انقلب 
اإذا  المربيالية  العظمي  القوى  واإذا   ،
اجلزائر  فاإن  التزوير  رغم  �سكتت 
�ستدفع تنازلت قاتلة يف الدبلوما�سية 
�سواء موقفها يف الق�سية الفل�سطينية 
، و�ستكون �سغوطات  التدخلت  حول 
حول عدم خروج اجلي�س عن احلدود 

ورف�س الدولة جمهود احلروب ».
انتفا�سة  اأن  املتحدث  واأو�سحت    
رف�س  تعني   النظام  �سد  ال�سعب 
الجتماعية  وال�سيا�سيات   التزوير 
اأي�سا   رف�س   ، وغريها  والقت�سادية 
التزلف واملح�سوبية والر�سوة ، ورف�س 

انهيار القطاع العمومي .«  
وبخ�سو�س  م�ساألة م�ساركة احلزب يف 
الرئا�سيات من عدمه، قالت املتحدثة   
هل  كحزب  لنا  بالن�سبة  العمل  يتم 
نقدم ملف الرئا�سيات  3 مار�س اأو ل، 
حزب العمال جزء ل يتجزاأ يف امل�سار 
والنقا�سات  امل�سريات  يف  ال�سيا�سي 
للحفاظ  �سعبية  لت�سكيل جلان  وينادي 
مهما  للم�سريات  �سلمي  الطابع  على 
�سيكون  املركزية  اللجنة  قرار  يكون 
حا�رض بامل�ساركة اأو المتناع ، جمعنا 
كل ال�رضوط القانونية للرت�سح يف حال 
عملية  بخ�سو�س  و  امل�ساركة  قررنا 
املتحدثة  اأ�سارت  التوقيعات،  جمع 
ال�سغط  ب�سبب  كانت �سعبة جدا  اأنها 
تعليق  املتحدثة   اقرتحت  و     .«
التقرير  بعد  للجنة  الدورة   اأ�سغال 
لللتحاق  مفتوحة  وتبقي  الفتتاحي 
كما  كحزب  كمواطنني  بامل�سريات 
كامل  عرب  احلزب  منخرطي  �سيفعل 
الرتاب الوطني و�سرنجع للأ�سغال بعد 
التعبئة  �سوء  على  للنقا�س  امل�سريات 
ال�سعببة ملوا�سلة النقا�س والف�سل يف 

قراءة الرئا�سيات«.
اإميان لوا�ش

طغت على جل�سة املجل�ش ال�سعبي الوطني بخ�سو�ش الردود على مناق�سات النواب بخ�سو�ش 
بيان ال�سيا�سة العامة للحكومة اأجواء م�سحونة طبعتها الأحداث الأخرية التي تعي�سها ال�ساحة 

الوطنية منذ اأ�سبوع بني الداعي للتغيري واملطالب بال�ستمرارية.
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ت/ب�سري علوة



و�سط حتقيقات اأمنية ووزارية 

�لك�شف عن �إفال�س 
221 م�شتثمرة فالحية  

با�رشت وزارة الفالحة والتنمية الريفية 
حتقيقات معمقة حول ق�سية ت�سيري 

امل�ستثمرات الفالحية العمومية على 
م�ستوى الواليات الغربية والتي يزيد 

عددها عن ال221 م�ستثمرة فردية بالغرب 
اجلزائري مب�ساحة 90الف هكتار و ما 

يزيد عن 2.5 مليون هكتار مل�ستثمرات 
تابعة للدولة بعدما تبني اأن امل�ستفيدين 

منها تخلوا عن العمل وباعوا العتاد 
واالأر�ض . هذا وح�سب م�سدر موثوق 

فان عملية التحقيقات جاءت  من اجل 
ا�سرتجاع اأمالك الدولة التي تبني ان 

تركت لل�سياع واإبقاء االأرا�سي بور ، حيث 
�سمحت العملية من  ا�سرتجاع 100 هكتار 

غري م�ستغلة ، حيث ا�سارت التقارير اأن 
امل�ستثمرات الفردية التي مت اقتطاعها 

من اأرا�سي الدولة مبوجب قرار 1984 
�سمح باأن�ساء ما يزيد عن 221 م�ستثمرة 
فردية  التي ح�سل اأ�سحابها على العتاد 

كامل�سخات واجلرارات  ومعدات احلرث 
واالأرا�سي التي كانت عبارة عن حقول 

وا�سعة  من االأ�سجار املثمرة  كالربتقال 
، واحلوام�ض خا�سة مب�رشغني ، تلم�سان 

، املحمدية ، م�ستغامن ...ناهيك عن  
الع�رشات  من الهكتارات من الكروم  بعني 

متو�سنت ،والزيتون ب�سيق ووهران وتلم�سان 
ومع�سكر ، والتي اغلبها  حيث مت التخلي 

عنها اأين يب�ست االأ�سجار املثمرة بعد 
التخلي عن ترميم �سواقي الري بواليات 

مع�سكر وغليزان وم�ستغامن،  يف حني بقيت 
االأرا�سي بورا ل�سنوات بفعل بيع امل�سخات 

واجلرارات  وقنوات ال�سقي.
من جانب اآخر ك�سفت اللجنة اأن اأكرث من 

70 فاملائة من الفالحني امل�ستفيدين 
من التعاونيات الفردية قد باعوا عتادها   

الذين ا�ستفادوا منه للعمل كاجلرارات 
، امل�سخات قنوات الري ...بالدينار 

الرمزي وتخلوا عن ار�سها التي بقيت بورا 
دون ا�ستغالل منذ اكرث من 10 �سنوات  ، 
يف حني اأن ن�سبة كبرية قد اأعادوا بيعها 

لفالحني اخرين بعد ح�سولهم على  عقد 
امتياز اأو رهنوها بقرو�ض لدى البنوك، يف 
حني تبني اأن فالحني اآخرين قاموا بتجزئة 

ارا�سيهم القريبة من املجمعات ال�سكنية 
فو�سويا وبيعها كاأوعية  عقارية �سكنية ، 

اأما البنايات التي ت�سكل اإدارات التعاونيات 
الفالحية ،والتي اغلبها تعود للحقبة 

اال�ستعمارية  والتي �سلت قائمة حتى 
الثمانينات اأين كانت ت�ستعمل م�ستودعاتها 

لرتبية احليوانات  ومكاتبها لت�سيري مئات 
الهكتارات من قبل الدولة  قبل  توزيعها 

على الفالحني  فبع�سها حتولت اإىل م�ساكن 
فردية واأخرى تركت مهملة  وبع�سها مل 

يبق منها اإال االأنقا�ض بعل غياب الرتميم .
هذا وقد با�رشت اللجنة يف التحقيق  قبل 
اإحالة امللف على م�سالح الدرك للتحقيق 

قبل اإحالة مئات الفالحني امل�ستفيدين 
على العدالة  بتهم  تبديد اأموال  الدولة  

بعد تاأميم اأرا�سي م�ستثمراتهم  التي 
ا�ستفادوا منها للعمل وامل�ساهمة يف 

االقت�ساد الوطني ولي�ض من اجل التخريب 
والتبديد ، من جانب اآخر وقفت  اللجنة 
على مناذج من اال�ستثمار الناجح لبع�ض 

الفالحني  الذين عرفوا كيف ي�سريون  
م�ستمراتهم  نحو النجاح وحتقيق الهدف 

حممد بن تراراملن�سود .

وال�سيد  الفالحة  قطاع  ويعد   هذا 
البحري  �ساحب اأكرب ح�سة من امل�ساريع 
اال�ستثمارية حيث مت ت�سجيل 101 م�رشوع 
جمال  يف  جت�سيده  مت  م�رشوع   64 منها 
املنتجات  حتويل  كوحدات  الفالحة 
الدولة  طرف  من  ،واملدعمة  الفالحية 
 30 وا�ستالم  اجناز  اإح�ساء  مت   حيث 
اإنتاجية  بطاقة  الزيتون  لزيت  مع�رشة 
تقدر ب 10440 قنطار يوميا ، باالإ�سافة 
الفواكه  لتحويل  وحدات   03 ا�ستالم  اإىل 
طاقتها  بلغت  والتي  املربى  و�سناعة 
اليوم  يف  قنطار  حوايل15400  االإنتاجية 
مت   ، ملبنة   16 ب  الوالية  تعززت  كما    ،
ا�ستالم اثنتان منها وو�سعهما حيز االإنتاج  
اإنتاجية يومية تقدر  خالل 2018  بطاقة 
ب 778000 لرت من احلليب وم�ستقاته ، و 
يف جمال ال�سيد البحري وتربية املائيات  

تعزز القطاع ب 37 م�رشوع يتعلق بال�سيد 
يتعلقان  منها م�رشعان  املائيات  تربية  و 
باإن�ساء منطقتني للن�ساط يف جمال ال�سيد 
البحري وتربية املائيات مبنطقة هنني 60 
البئر  مبنطقة  واخرى  الوالية  �سمال  كلم 
الوالية  بغرب  م�سريدة  مبنطقة  املالح 
ب05  تقدر  اإجمالية  م�ساحة  على  وذلك 

هكتارات تت�سع ل18 م�رشوع .
من جهة اأخرى مت تدعيم اأ�سطول ال�سيد 
االأنواع  خمتلف  من  �سيد  وحدة  ب16 
قطاع  دعم  ما  واالأ�سناف  واالأحجام 
ما  خلق  الذي  القطاع    بهذ  الت�سغيل 
لفئة  مبا�رش  �سغل  من�سب   290 عن  يزيد 
من  تراخي�ض   06 منح  مت  كما   ، ال�سباب 
اأجل اقتناء بواخر �سيد من احلجم الكبري 
 ، التونة  �سمك  �سيد  جمال  يف  ت�ستغل 
امتياز  مقرر   13 منح  مت  اآخر  جانب  من 
 13 اأجناز  اأجل  من  امل�ستثمرين  لفائدة 
مايل  بغالف  املائيات  لرتبية  م�رشوع 
 03 منها  دينار  مليار   2.3 قدره  اجمايل 
م�ساريع هي يف مرحلة االإعداد والتجهري 

على اأن تدعم القطاع مبا يزيد عن 7514 
املحار  من  طن  و214   ال�سمك  من  طن 
وت�ساهم يف خلق 400 من�سب �سغل مبا�رش 
لل�سباب و يف جمال ال�سياحة والفندقة  مت 
ت�سجيل 44 م�رشوع  جديد تدعم به قطاع 
ال�سياحة منها 03 م�ساريع تتعلق بالتو�سع 
مهيدي  بن  مر�سى  من  بكل  ال�سياحي 
والتي خ�س�ض  ومو�سكاردة  وعني عجرود 
دينار  مليون   310 قدره  مايل  غالف  لها 
بفندقني  القطاع  تدعم  كما   ، جزائري 
حيز  وو�سعهما  ا�ستالمهما  مت  جديدين 
�سياحية  وكالة  و15  بالرم�سي  اخلدمة 
با�رشت ن�ساطها خالل 2018 كما مت اإبداء 
�ستبا�رش  اأخرى  وكالة  راأي املرافقة ل18 

ن�ساطها خالل هذه ال�سنة .
هذه امل�ساريع ت�ساف اإىل ت�سليم 09 عقود 
من  بكل  اخلوا�ض  للم�ستثمرين  امتياز 
وحمام  وهنني  ومغنية  مهيدي  بن  مر�سى 
مببلغ  وتلم�سان  خالد  وبني  بوغرارة 
وهي  دج  مليار   9.7 قدره  اجمايل  مايل 
  918 خلق  يف  عليها  يعول  التي  امل�ساريع 

من�سب �سغل باالإ�سافة اإىل املوافقة على 
من  ا�ستثمار  ملف   28 ل  الرتخي�ض  منح 
اأ�سل 44 ملف مت اإيداعه للدرا�سة واإبداء 
قدر  اإجمايل  مايل  بغالف  وذلك  الراأي 
برنامج  يزال  وال  ،هذا  دج  مليار  ب165 
انتعا�سا  يعرف  بالوالية  اال�ستثمار  ترقية 
الت�سهيالت  بف�سل  ت�ساعديا  وتطورا 
الوالئية  ال�سلطات  طرف  من  املمنوحة 
العقارية  االأوعية  توفر  اإىل  باالإ�سافة 
ت�ستقطب  التي  الطبيعية  واملقومات 
الوطن  اأنحاء  خمتلف  من  امل�ستثمرين 
واجهة  اإىل  الوالية  �سيحول  ما  وهو 
ا�ستثمارية بامتياز خالل ال�سنوات القليلة 
القادمة، خا�سة مع  دعم وزارة الداخلية 
الإقامة مناطق �سناعية وموؤ�س�سات كربى 
على م�ستوى البلديات احلدودية  الغربية  
�سمن خمطط النهو�ض باملدن احلدودية  
وت�سغيل �سبابها يف مرحلة ما بعد التهريب 
الذي مت جتفيف منابعه مبوجب خمطط 
بداية  التنفيذ  الذي دخل حيز  الال مغنية 

من 2016/01/25 . 

تلم�سان حممد بن ترار

موقعا   42 جمموعه  ما  ربط  مت 
املدجمة  احل�رشية  االأقطاب  عرب 
اجلديدة بق�سنطينة خالل �سنة 2019 

ب�سبكة، ح�سبما اأفاد به اأم�ض 
اجلزائر  الت�ساالت  العملي  املدير 

بق�سنطينة حممد اإميو�ساين.
ندوة  يف  امل�سوؤول  نق�ض  واأو�سح 
ح�سيلة  لعر�ض  خ�س�ست  �سحفية 
ل�سنة  اجلزائر  ات�ساالت  ن�ساطات 
ق�سنطينة  باأن  ق�سنطينة  باأن   2018
التي  و  منوذجية  والية  اختريت  التي 
ا�ستفادت بهذه التكنولوجيا املتطورة 
الب�رشية  االألياف  ت�ستعمل  التي 
املتعامل  من�ساآت  من  انطالقا 
جهاز  غاية  اإىل  اجلزائر  ات�ساالت 
مودام الزبون قد �سجلت -كما قال- 

قفزة يف هذا املجال بربط 42 موقعا 
)40 حيا جديدا مبدينة علي منجلي و 

حيني جديدين مب�سيني�سا(.
جميعها  اجلديدة  االأحياء  و�ستكون 
اإك�ض،  تي  تي  اأف  بتكنولوجيا  مزودة 
�ستكون  املوجودة  االأحياء  فيما 
حتديث،  حمل  بها  التوزيع  �سبكات 
امل�سوؤول  نف�ض  اأكده  ح�سبما 
مو�سحا باأن م�رشوع اأف تي تي اإك�ض  
الت�ساالت اجلزائر يهدف اإىل حتديث 
اخلط انطالقا من ات�ساالت اجلزائر 
اإىل غاية الزبون التي كانت بخطوط 

نحا�سية اأو ب�سبكة كوابل.
اإدماج  باأن  امل�سوؤول  نف�ض  واأو�سح 
يندرج  اجلديدة  التكنولوجيا  هذه 
�سمن املجهودات املبذولة يف جمال 

تنمية �سبكة االألياف الب�رشية لتح�سني 
خدمة االإنرتنيت يف اجلزائر و �سمان 
جناعة اأكرث، وتدعم �سبكة اأف تي تي 
ات�ساالت  اأجل  من  التبادالت  اإك�ض 
ال�سبكة  م�ستعملي  بني  اأكرث  متوازنة 
عرب خمتلف الدعائم املوجودة على 
غريها  و  بعد  عن  التحا�رش  غرار 
اأجهزة  و�سع   2019 �سنة  و�ست�سهد 
عرب  اخلدمات(  )متعددة  اأم�سان 
تفتقر  التي  ق�سنطينة  بلديات  جميع 
امل�سدر  لنف�ض  وفقا  اخلدمة  لهذه 
موؤكدا باأن التجهيزات الالزمة قد مت 
ا�ستالمها و �سيتم و�سعها »عما قريب« 
مدينة  ب�رشق  االأحياء  عديد  عرب 
اخلروب  مدينة  باأحياء  و  ق�سنطينة 

التي تفتقد لهذه التكنولوجيا.

اأو  تي  األ  جي   4 اإذاعة  ن�رش  وب�ساأن 
و  النائية  للمناطق  اأ�سا�سا  املوجهة 
بو�سع  امل�سدر  نف�ض  اأفاد  البعيدة 
47 حمطة من هذا النوع حيز االإنتاج 
لقائدة  ولوج  نقطة   35250 بقدرة 
بعني  دخولها  ي�سعب  التي  املناطق 
مت  وقد  غريهما  و  املريج  و  عبيد 
هامة  لوجي�ستيكية  و�سائل  ت�سخري 
من طرف املديرية العامة الت�ساالت 
االت�ساالت  لقطاع  لل�سماح  اجلزائر 
ت�سهدها  التي  التطورات  ملواكبة 
وفقا  املجاالت  جميع  يف  ق�سنطينة 
التزام  جدد  الذي  امل�سوؤول  لنف�ض 
تطلعات  م�ستوى  »يف  لتكون  اإدارته 
اخلدمات  من خالل حت�سني  الزبائن 

املقدمة.

التوا�سل  مواقع  اأم�ض  اأول  ليلة  تداوالت 
رئي�ض  بني  جتمع  �سورة  االجتماعي 
عني  لبلدية  البلدي  ال�سعبي  املجل�ض 
ونائبه  بو�سعيد  م�سعود  بورقلة  البي�ساء 
التي  ال�سلح  جل�سة  حول  بوعافية  نبيل 
التي  احلادثة  وهي   ، الرجالن  جمعت 
الذين  امل�سو�سني  اأمام  الطريق  قطعت 
بلدية عني  مري  اأكد   . الهدوء  يخدمهم  ال 
يف   ، بو�سعيد  م�سعود  بورقلة  البي�ساء 
»الو�سط  يومية  به  خ�ض  �سحفي  ت�رشيح 
»، اأنه و�سع اخلالفات و�سوء التفاهم الذي 
وقع بينه وبني نائبه نبيل بوعافية جانبا ، 
من خالل تغليب امل�سلحة العامة وتوحيد 
البلدي  ال�سعبي  باملجل�ض  االأفالن  كتلة 
العام  لل�سالح  خدمة  البي�ساء  عني  لبلدية 
البلدية  م�سالح  اأن  علمنا  اذا  خا�سة    ،

املذكورة  قد اأطلقت جملة من امل�ساريع 
املواطن  بيوميات  �سلة  لها  التي  التنموية 
املحلي ، موازاة مع ذلك فقد جدد رئي�ض 
�سل�سلة  لعقد  التام   ا�ستعداده  عن  البلدية 
من اللقاءات اجلوارية مع ممثلي اجلمعيات 
مبداأ  بتطبيق  بان�سغاالتهم  للتكفل  املحلية 
ح�سب االأولويات واالإمكانات املتاحة وذلك 
يف اإطار االلتزام بتو�سيات وتوجيهات وايل 
الرامية  جالوي  القادر  عبد  ورقلة  والية 
املواطنني  مع  البناء  احلوار  قنوات  لفتح 
جانب   اإىل   . الوالية  بلديات  خمتلف  عرب 
التحرير  حزب  منا�سلي  ثمن  فقد  ذلك 
التفاهم احلا�سل بني املري ونائبه  الوطني 
تقوية لكتلة االأفالن داخل املجل�ض ال�سعبي 

البلدي لبلدية عني البي�ساء .
 اأحمد باحلاج 

املدير العملي الت�ساالت اجلزائر بق�سنطينة

حادثة االعتذار قطعت الطريق اأمام امل�سو�سني ووحدت كتلة االأفالن

ربط  42 موقعا ب�شبكة �أف تي تي �إك�س يف 2018

مري عني �لبي�شاء م�شعود بو�شعيد يت�شالح مع نائبه نبيل بوعافية

برنامج دعم املناطق احلدودية 

�أكرث من 132 م�شروع 

��شتثماري جديد  يف تلم�شان
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ك�سف بيان  لل�سلطات الوالئية بتلم�سان اأن الوالية قد 
�سجلت  اأكرث من 132 م�سروع اقت�سادي خالل �سنة 2018  

منها ما مت ا�ستالمه وجعله حيز اخلدمة ومنها ما هو يف 
طريق االجناز والذي �ساهم ب�سكل فعال يف دفع عجلة 
التنمية بالوالية التي اأعطت اأهمية كربى للم�ساهمة 
يف اإقامة االقت�ساد النا�سئ  الذي ي�سمن خلق الرثوة  

وتوفري منا�سب  ال�سغل، خا�سة من خالل برنامج ما بعد 
التهريب باملناطق احلدودية بالرواق الغربي للمدينة .



ودعا فالحون باملنطقة املذكورة 
التدخل  �رضورة  اإىل  ال�سلطات 
هكتار  اآالف   03 حلماية   ، العاجل 
غمرت  التي  ال�سطح  مياه  من 
 45 زهاء  على  واأتت  املحا�سيل 
اأنواع  الأح�سن  منتجة  نخلة  األف 
تعترب  تزال  ال  منطقة  يف  التمور 
من  املحلية  لل�سوق  كاأح�سن ممون 
وتوابل  ومتور  وفواكه  خ�رضوات 

فاق عدد  اأنواعها 40 نوعا .
وقال امل�ستكون  يف ت�رضيح لهم مع 
اأنه على اجلهات  »الو�سط«،  يومية 
املحلية حتمل م�سوؤلياتها حيال ما 
تتعر�ض  التي   « الكارثة   « بـ  نعتوه 
مبنطقة  اخلا�سة  املزروعات  لها 
كل  اإليها  تتوجه  التي  مو�سى  عني 
�ساحنات الوطن من خمتلف واليات 
ال�سيفية  منتوجاتها  ل�رضاء  الوطن 
منها  النوعية  باجلودة  املعروفة 
البطيخ وال�سمام والدالع والبطاطا 
يف  خ�سو�سيتها  لها  التي  والتمور 
دون   ، الفالحية  املنطقة  هذه 
تعرف  التي  االأعالف  احلديث عن 

انتعا�سا مميزا يف هذه ال�سنوات .
مت�سائمة  بلهجة  فالحون  وحتدث 
حول املع�سلة املطروحة منا�سدين 
 ، جالوي  القادر  عبد  الوالية  وايل 

من  العديد  حلم  الإنقا�ض  التدخل 
جلاأو  الذين  باملنطقة  الفالحني 
اإىل عامل الفالحة من اأجل جت�سيد 
 ، باملنطقة  والنهو�ض  طموحاتهم 
حتديات  رفعوا  اأنهم  اإىل  م�سريين 
الذاتي  االكتفاء  اإىل حتقيق  تهدف 
، غري اأن هذه الطموحات اأ�سبحت 
حال  يف  باالإجها�ض  مهددة  االآن 
املخت�سة  امل�سالح  م�سارعة  عدم 

اأكرث  وذكر   . امل�سكلة  معاجلة  اإىل 
 ، الو�سط  جلريدة  متحدث  من 
ظل  يف  يحتمل  ال  بات  الو�سع  اأن 
اجلهات  تاأخر  وكذا  احللول  غياب 
على  موؤ�رضات  اإعطاء  يف  املعنية 
قرب اإيجاد حل كفيل بحماية غلة 
للتدخل  الداعية  ، احلملة  املو�سم 
الفالحني  على  فقط  تقت�رض  مل 
املعنيني بل �سملت حتى نا�سطون 

على من�سات التوا�سل االجتماعي 
وزير  بدورهم  نا�سدوا  الذين 
وكذا  الريفية  والتنمية  الفالحة 
امل�سارعة   ، املائية  املوارد  وزير 
من  عاجلة  تدابري  اتخاذ  اإىل 
الذين  الفالحني   طماأنة  �ساأنها 
جهد  خ�رضان  من  يخافون  باتوا 
اأجل  وت�سحيات كبرية رفعوها من 
خدمة االأر�ض بكل ككد واإخال�ض 

بواليات  بلدية    23 قاطنو  يعاين 
على   ، ال�رضقي  اجلنوبي  اجلنوب 
واإيليزي  مترنا�ست  و  ورقلة  غرار 
اإىل  باالإ�سافة  وب�سكرة  والوادي 
خلدمات  االفتقار  من   ، االأغواط 
التغطية  و  املدينة  غاز  �سبكة 
كان  و�سع   ، املطلوبة  ال�سحية 
منط  على  �سلبية  انعكا�سات  له 
، كما فتحت ذات  اليومي  عي�سهم 
الو�سعية املزرية باب الت�ساوؤل من 
اأموال  �سندوق  جديد عن م�سري 
يظهر  والتي مل   ، املحلية  التنمية 
ح�سب  الواقع  اأر�ض  على  اأثر  لها 

املتابعني لل�ساأن املحلي .
وعرائ�ض  �سكاوى  طالبت   
احتجاجية جلمعيات حملية مهتمة 
بال�ساأن املحلي  بلديات عني امقل 
 ، باجي خمتار  برج   ، قزام  ، عني 
تيمياوين ، �سيدي خالد  ، لغرو�ض 
، �سيدي خملوف ، حا�سي الدالعة 
الطالب   ، العالية   ، انقو�سة   ،
 ، الدبداب   ، املاء  دوار  العربي 
وبرج احلوا�ض باملقاطعة االإدارية 
، من  بالواليات املذكورة   ، جانت 
وزير الداخلية واجلماعات املحلية 
اإيفاد  ب�رضورة   ، بدوي  الدين  نور 
جلنة حتقيق وزارية م�سرتكة ، من 
وال�سخ�سي  العاجل  التدخل  اأجل 
 ، معمق  اإداري  حتقيق  لفتح 
املر�سودة  املاليري  م�سري  يف 
احلكومي  املخطط  اإطار  يف 
للتكفل  واملوجهة   ، اال�ستعجايل 
بان�سغاالت �سكان املناطق النائية 
واحلدودية االأهلة بال�سكان ، والتي 
طرف  من  خا�ض  بتمويل  حتظى 
مناطق  لتنمية  الوطني  ال�سندوق 
 ، العليا  واله�ساب  الكبري  اجلنوب 
بدليل اأن غالبية البلديات واملقدر 
اإح�سائها االإجمايل بـ23 بلدية ، ال 

تزال ترزح حتت اإخطبوط �سيا�سة 
ق�سايا  معاجلة  يف  الت�سويف 
االجتماعية  اجلبهة  ان�سغاالت 
املقدر بتعدادها االإجمايل بزهاء 
245 األف ن�سمة ، ال تزال تئن حتت 
ال�رضوريات  الأدنى  االفتقار  وطاأة 
الكرمي  العي�ض  على  امل�ساعدة 
احل�رض  ال  املثال  �سبيل  وعلى   ،
 ، املدينة  غاز  ل�سبكة  افتقادها 
التزود  يف  حادة  ندرة  قابله  و�سع 
بقارورات غاز البوتان التي تعرف 
ال�ستاء  طلبا متزايد خالل مرحلة 
، ومما يحز يف نفو�ض ممثلي ذات 
العمليات  اأن  املحلية  اجلمعيات 
من  املئات  بربط  اخلا�سة 
املادة  بهذه  ال�سكنية   التجمعات 
من  ذلك  عن  اأجنر  وما   ، احليوية 
تبعات �سلبية اأججت غليان اجلبهة 
االجتماعية املحلية ، التي حذرت 
يف  الوخيمة  النتائج  مغبة  من 
متادي امل�سالح املعنية يف جتاهل 

ما و�سف ب�رضعية مطالبها .
من جهة ثانية عربت ذات الهيئات 
من  الكبري  قلقها  عن  املحلية 
التدهور امل�ستمر للقطاع ال�سحي 
بهاته املناطق ، ومبعادلة ب�سيطة 
ت�سيف ذات ال�سكاوى اأن ما ن�سبته 
�سالف  البلديات  من  باملائة   85
م�ستو�سفاتها  تفتقر   ، ذكرها 
التحاليل  اإجراء  ملخابر  الطبية 
زاد  ومما   ، الالزمة  والفحو�سات 
اجلمعيات  ذات  ح�سب  بلة  الطني 
الطبية  الهياكل  نف�ض  افتقار  هو 
يف  خا�سة   ، االأخ�سائيني  لالأطباء 
والن�ساء  العامة  اجلراحة  جماالت 

والتوليد وطب االأطفال والعيون .
�أحمد باحلاج

دق فالحون ومهتمون بالقطاع �لفالحي يف ورقلة ، ناقو�س �خلطر �إز�ء ما و�صفوه بـ » �لكارثة » �لتي 
�صتطال هكتار�ت �صا�صعة مبنطقة عوينة مو�صى بد�ئرة �صيدي خويلد منتجة ملختلف �خل�صرو�ت 
ذ�ت �جلودة و�لنوعية ب�صبب ظاهرة �صعود �ملياه �لتي زحفت كذلك على �أعد�د هائلة من �لنخيل .

فالحو عني مو�صي ينا�صدون �لو�يل بالتدخل �لعاجل

�أحمد باحلاج 

اأهم قطب فالحي يف ورقلة مهدد بالزوال ب�صبب �صعود املياه
.  �ملنطقة م�صنفة �أح�صن مورد لل�صوق �ملحلية ومق�صد لواليات �أخرى

عبد  الوادي  والية  وايل  �سدد 
ا�رضافه  خالل  �سعيد  بن  القادر 
على اجتماع جمل�ض الوالية ، على 
امل�سالح  جميع  جتند  �رضورة 
امل�سرتكة الإ�ستغالل اأمثل للغالف 
الوالية  به  تدعمت  التي  املايل 
االجمالية  تكلفته  املقدر  و 
بهدف  وذلك  �سنتيم  مليار   1000
لها  التي  العمليات  جميع  جت�سيد 
ثمن   . املواطن  بيوميات  �سلة 
»عبد  ال�سيد  الوادي  والية  وايل 
تراأ�سه  خالل  �سعيد«  بن  القادر 
جمل�ض الوالية قرا ر معايل وزير 
املحلية  واجلماعات  الداخلية 
نور   « ال�سيد  العمرانية  والتهيئة 
الدين بدوي » اخلا�ض مبنح والية 
 1000 قدره  مايل  اعتماد  الوادي 
�سندوق  طريق  عن  �سنتيم  مليار 
للجماعات  والت�سامن  ال�سمان 
مليار   500 عن  ف�سال  املحلية 
منها  ا�ستفادت  التي  �سنتيم 
املقاطعة االدارية املغريقبل ايام 
فقط ، كما اأكد اأن كل االقرتاحات 
املحلية  ال�سلطات  رفعتها  التي 
املوافقة  املركزية متت  للجهات 
املعي�سي  لالإطار  حت�سينا  عليها 

الوالية  مناطق  كل  يف  للمواطنني 
ال�سيد  ي�سيف  تبليغنا  مت  كما   ،
مليار   1000 على  زيادة  الوايل 
خا�سة  اأخرى  مليار   100 �سنتيم 
رقم  الوطني  الطريق  باإجناز 
االعتمادات  اإىل  اإ�سافة   03
االأ�سغال  وزارة  خ�س�ستها  التي 

العمومية للم�رضوع. 
االأول  امل�سوؤول  به  اأفاد  وح�سبما 
على الهيئة التنفيذية بوالية الوادي 
عبد القادر بن �سعيد فاإن االأغلفة 
تدعمت  التي  ال�سخمة  املالية 
ب�سكل  تق�سميها  تقرر  الوالية  بها 
والبلديات  القطاعات  على  عادل 
جملة  بعث  اإعادة  بهدف  وذلك 
�سلة  لها  التنموي  امل�ساريع  من 
 ، الرتبية   ، ال�سحة  بقطاعات 
 ، العمومية  والتجهيزات  ال�سكن 
ن�سيان  دون  والريا�سة  ال�سباب 
�رضط   ، والتعمري  البناء  قطاع 
االأولويات  ح�سب  مبداأ  تطبيق 

واالإمكانات املتاحة .
هذه  جميع  اأن  فقط  لالإ�سارة 
فقط  �سهرين  خالل  االعتمادات 
هكذا  تاأتي  مل   2019 �سنة  من 
اعتباطيا وامنا كانت نتيجة عمل 

وجهد كبريين خالل �سنة 2017-
بلغت  ا�ستهالك  خالل  من   2018
املالية  لالإعتمادات  باملائة   94

ل�سنة 2018-2017 .
ثمن  فقد  مت�سل  مو�سوع  ويف 
بالوادي  الوالية  بلديات  �سكان 
املجهودات اجلبارة املبذولة من 
عبد  الوادي  الوالية  وايل  طرف 
القادر بن �سعيد من اأجل موا�سلة 
ب�ستى  التنموي  االإنعا�ض  م�سرية 

مت�سل  �سياق  ويف   ، املجاالت 
اأن  املتحدثني  ذات  اأ�ساف  فقد 
حققت  وقبة  قبة  االألف  عا�سمة 
يف  رائدة  اأ�سبحت  و  نوعية  نقلة 
الذي  الفالحي  اال�ستثمار  جمال 
احلقيقية  البدائل  بني  من  يعترب 
لقطاع  التبعية  الإنهاء  للدولة 
اأ�سعاره  تهاوت  الذي  املحروقات 

يف البور�سات العاملية .
�أحمد باحلاج

ثمن قر�ر �لد�خلية �صخ 1000 مليار �صنتيم يف ميز�نية �لوالية 

 وايل الوادي:املركزية وافقت على جميع 
االقرتاحات لتح�صني امل�صتوى املعي�صي 

ب�صبب حرمانهم من �صبكتي غاز �ملدنية و�لتغطية �ل�صحية

�صرطة مترن��صت 

مطالب بالتحقيق يف اأموال �صندوق 
التنمية املحلية بـ23 بلدية باجلنوب

االإطاحة  باملتورطني يف ق�صية ال�صرقة 
املتعددة با�صتعمال دراجة نارية  
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على  االعتداء  جرائم  حماربة  اإطار  يف 
عنا�رض  متكنت  املواطنني،  ممتلكات 
والية  باأمن  الثاين  احل�رضي  االأمن 
مترنا�ست، من توقيف �سخ�سني ترتاوح 

اأعمارهم  )19 اإىل 20
منف�سلتان  متورطان يف ق�سيتان  �سنة(   
عمومية  اأماكن  يف  املتعددة  عن ال�رضقة 

با�ستعمال دراجة نارية .
احد  تقدم  وقائع الق�سية تعود اإىل 
لفعل  تعر�سه  عن  للتبليغ  املواطنني 
�سخ�سني  طرف  من  باخلطف  ال�رضقة 
م�ستوى  على  نارية  دراجة  منت  على  كانا 
�سحية  وتقدم   ، �رض�سوف مترنا�ست  حي 

الفعل  لنف�ض  تعر�سه  عن  للتبليغ  اأخرى 
�سارع  م�ستوى  على  الطريقة  بنف�ض  و 
تكثيف  و  املعلومات  اثر  على   ، تاف�سيت 
اال�ستعالماتي  العن�رض  كذا  و  الدوريات 
توقيف  اىل  ال�رضطة  م�سالح  تو�سلت 
بحي  �سبهة  حمل  ا�سخا�ض  ثالثة 
على  وعر�سهم  مترنا�ست  �رض�سوف 
منهما  اثنني  على  تعرفوا  الذين  ال�سحايا 
تقدمي  ءات مت  جرا الإ ا ل  �ستكما ا بعد  ،
اأمام اجلهات الق�سائية امل فيهم  امل�ستبه 
خت�سة ، التي اأ�سدرت يف حق كل منهما اأ

ربعــة �سنوات حب�ض نافذة مع االإيداع.
اأحمد باحلاج 



التي  تلك  ال�صفحات  هذه  ومن 
حكومة  من�صق  عليها  ي�رشف 
الغربية  ال�صفة  يف  االحتالل 
ركن،  اأبو  كميل  غزة  وقطاع 
با�صم  املتحدث  جندملان  واأوفري 
نتنياهو،  بنيامني  احلكومة  رئي�س 
االحتالل  جي�س  با�صم  واملتحدث 
من  وغريها  اأدرعي،  اأفيخاي 
ال�صفحات التي يقف وراءها قادة 
غري  اأو  مبا�رًشا  وقوًفا  االحتالل 

مبا�رش، حتت اأ�صماء خمتلفة.
االإعالم  ا�صت�صاري  ويقول 
“اإن  �صايف:  خالد  االجتماعي 
وراء  من  ي�صعى  االحتالل 
مواقع  على  االإعالمية  ال�صفحات 
وراء  ومن  االجتماعي  التوا�صل 
التحدث باللغة العربية اإىل اخرتاق 
والفل�صطيني،  العربي  املجتمع 
وت�صدير روايته لالأحداث وت�صويه 
عن  ال�صورة  وقلب  احلقائق، 

االأحداث الدائرة”.
االحتالل  اأن  �صايف  ويوؤكد 
وراء  من  ي�صعى  االإ�رشائيلي 
مزعومة  �صورة  اإبراز  اإىل  ذلك 
“الدميقراطية  يف  تتمثل  عنه، 

االإن�صانية”.
االأحيان  من  كثري  “يف  وي�صيف: 
�صورة  تدعم  من�صورات  جند 
الدميقراطية،  اأنه  العربي  الكيان 
ين�رشها  العربية  باللغة  من�صورات 
ح�صاباتهم  على  عرب  اإعالميون 
اإذ يعيدون تغريد ون�رش من�صورات 
تعظم  طريقة  وهي  اإ�رشائيلية، 
من�صورات  عربية  ح�صابات  فيها 

اإ�رشائيلية وت�صكر اأ�صحابها”.
ويتابع �صايف: “اإن هدف االحتالل 
�صورته  حت�صني  حماولة  االأول 
ناقلي  من  كبري  عدد  بتجنيد 

روايته، تزامًنا مع زعزعة املجتمع 
باإيجاد  العربي  والفكري  الثقايف 
اأكرث من رواية للحدث، من �صمنها 
رواية جي�س االحتالل” وي�صري اإىل 
اأن اأفيخاي اأدرعي املتحدث با�صم 
اأنه  م�صبًقا  االحتالل �رشح  جي�س 
اأن ي�صبو اإىل اإعالم باللغة العربية 
“حقيقة”  اأ�صماها  ما  يو�صح 
اإحدى  دولته وجي�صه، كما قال يف 
احتفل  من  وهو  حما�رشاته، 
يف  ح�صابه  متابعي  عدد  بو�صول 
اإىل  بوك(  )في�س  التوا�صل  موقع 

مليون متابع عربي.
الذي  املحتوى  اأن  اإىل  وينّبه 
اإخباري  ال�صفحات  هذه  تقدمه 
رواية  ينا�صب  االأوىل  بالدرجة 
االحتالل االإ�رشائيلي، الفًتا اإىل اأن 
اخرتاق  حتاول  املحتويات  بع�س 
التهاين  مثل  العربية،  املجتمعات 
واالإ�صالمية  الدينية  باملنا�صبات 
التي  ال�صموم  وبع�س  العربية، 
تد�س يف هذه التهاين، مثل ت�صمية 
“اأور�صاليم”،  املحتلة  القد�س 

وغري ذلك.
خالل  “نحاول  �صايف:  ويقول 
مواقع  على  املختلفة  احلمالت 
م�صتخدميها  مطالبة  التوا�صل 
ذلك  الأن  معها،  التفاعل  بعدم 
يف  من�صورة  يجعلها  التفاعل 
تبًعا  اجلغرافية،  املنطقة 
التي  التوا�صل  مواقع  خلوارزمية 
جتعل املحتوى الذي يلقى تفاعاًل 

ينت�رش اأكرب”.

الفرقة” “زرع 

بدوره يقول االخت�صا�صي باالإعالم 
“اإن  عو�س:  حممد  االجتماعي 
مواقع التوا�صل االجتماعي ف�صاء 
فيه،  حمتوى  ن�رش  للجميع  يتيح 
ر�صائل  الإي�صال  خطاأ،  اأو  �صحيح 

ويبني  بعينها”  اأهداف  وحتقيق 
ال�صفحة  اإىل  التعرف  اأن  عو�س 
املحتوى  من  يكون  امل�صبوهة 

الذي ين�رش عليها.
هي  الكبرية  امل�صكلة  اأن  ويوؤكد 
املحتويات  متداويل  حتقق  عدم 
ينقلونها  التي  املعلومات  من 
�رشورة  على  م�صدًدا  تباًعا، 
من  املحتوى  �صحة  من  التحقق 
املختلفة،  املعلومات  م�صادر 
وي�صيف:  االإنرتنت  �صبكة  خا�صة 
ترويج  م�صكلة  يف  يقع  “كثري 
من  التحقق  دون  خطاأ،  حمتوى 
يف  املعلومات  و�صحة  م�صدر 
املحتوى املن�صور” ويوؤكد اأن ن�رش 
اأن  الطبيعي  من  اخلطاأ  االأخبار 
يكون  ولن  �صيئة،  اأهداف  له  يكون 
وزرع  تخريبًيّا،  بل  نبياًل،  هدًفا 

الفرقة بني النا�س.
ويتابع: “يف الو�صع الفل�صطيني من 
ليتلقفها  �صائعة  ن�رش  ا  جًدّ ال�صهل 
يف  خا�صة  تداولها،  ويبداأ  اجلميع 
املناكفات  بفعل  احلايل  الو�صع 
ال�صيا�صية، وجعل اأي طرف يح�صل 
االآخر  الطرف  �صد  خرب  على 

وين�رشه ليتداول �رشيًعا”.

وعن طريقة التعامل مع ال�صفحات 
“يجب  عو�س:  يقول  امل�صبوهة 
نريد  التي  ال�صفحة  من  التحقق 
ودرا�صة  حمتواها،  مع  التعامل 
ومعرفة  عليها،  الن�رش  اأ�صلوب 
اخلطاأ  االأخبار  ن�رش  اعتادت  هل 
وحتريف  ت�صويه  فيها  التي  اأو 
ويف  ال؟،  اأم  قبل  من  للمعلومات 
اأال  علينا  ذلك  من  حتققنا  حال 
نتعامل مع ما تن�رشه من حمتوى، 
اإدارة  باإبالغ  حماربتها  ويجب 
االجتماعي  التوا�صل  مواقع 

عنها”.
ويذكر اأن موقع )في�س بوك( ي�صع 
خوارزمية وتقنية جديدة بالتعاون 
اأنباء  ووكاالت  اإعالم  و�صائل  مع 
املعلومات  من  للتحقق  عاملية، 
التي تن�رش، واأن اأي �صفحة -�صواء 
موؤ�ص�صة-  تتبع  اأم  �صخ�صية  كانت 
�صحيحة؛  غري  معلومة  تن�رش 
ال�صفحة،  بوك( عمل  )في�س  يعلق 

ويحجبها مبا�رشة.

ت�صكل ال�صفحات التي يديرها م�صوؤولو االحتالل ال�صهيوين يف مواقع التوا�صل االجتماعي من�صة 
منا�صبة لهم اإىل حد كبري لن�صر االأكاذيب واالأخبار امل�صللة، يف وقت ت�صعى فيه اأو�صاط خمتلفة اإىل 
حتقيق اأهداف من وراء هذه االأخبار غالًبا ما تكون تخريبية، ح�صبما يوؤكد اخت�صا�صيان ل�صحيفة 

“فل�صطني”.

يف مواقع التوا�صل االجتماعي 

م .�س

�صفح�ت “�صهيونية” ب�أهداف تخريبية 

القد�س

االأمم املتحدة

انهي�رات اأر�صية وت�صقق�ت يف �صلوان نتيجة اأنف�ق االحتالل

80% من الالجئني مب�صر 
يعي�صون "اأو�ص�ًع� ب�ئ�صة"

ك�صف حقيقة االن�صق�ق�ت 
يف قواته� امل�صلحة

 اأمري �صعودي يدعو حلراك
 ويتوعد امللك وابنه 

املتحدة  االأمم  مفو�صية  حذرت 
من  الالجئني،  ل�صوؤون  ال�صامية 
م�رش  يف  الالجئني  من   %80 اأن 
يعي�صون يف اأو�صاع اإن�صانية بائ�صة.

املفو�س  غراندي،  فيليبو  وقال 
بيان  ل�صوؤون الالجئني، يف  االأممي 
عميق  بقلق  "اأ�صعر  للمفو�صية،: 
اأ�صل  من  ثمانية  اأن  حقيقة  اإزاء 
يف  يعي�صون  م�رش  يف  الجئني   10
اأو�صاع اإن�صانية بائ�صة، وال ميكنهم 

تلبية حتى اأب�صط احتياجاتهم".
اأن  اإىل  املفو�صية  واأ�صارت 
من  كل  يف  اجلارية  "النزاعات 
الواقعة  االإفريقية  والدول  اليمن 
اأجربت  الكربى،  ال�صحراء  جنوب 
الفرار  النا�س على  اأكرب من  عددا 
"برامج  اأن  م�رش"،واأو�صحت  اإىل 
م�رش  يف  احلالية  الالجئني 
ربع  وحماية  مل�صاعدة  والهادفة 
ن�صفهم  من  اأكرث  الجئ،  مليون 
اآخرين  اإىل  اإ�صافة  ال�صوريني  من 
واإريرتيا  واإثيوبيا  ال�صودان  من 
ال  واليمن،  ال�صودان  وجنوب 

حت�صل �صوى على 4% من التمويل 
البيان  ولفت  لها".  املطلوب 
انق�صاء  "بعد  املفو�صية  اأن  اإىل 
�صهرين من عام 2019، تعمل بجزء 
ب�صيط جدا من ميزانيتها ال�صنوية 
لدعم  دوالر  مليون   104.2 البالغة 
اللجوء  وطالبي  الالجئني  وحماية 
رغم  "اأنه  على  م�رش"و�صدد  يف 
م�رش  تبديها  التي  ال�صيافة  ح�صن 
العديد  اأن  اإال  لالجئني،  ودعمها 
توفري  اأجل  من  يكافحون  منهم 
الطعام الأ�رشهم، واإر�صال اأطفالهم 
على  واحلفاظ  املدر�صة  اإىل 
املفو�صية  واأعربت  م�صاكنهم". 
على  قدرتها  اإزاء  قلقها  بالغ  عن 
لالأطفال  احلماية  برامج  موا�صلة 
االأطفال  وخا�صة  الالجئني، 
اإن  حيث  اأ�رشهم،  عن  املنف�صلني 
40% من الالجئني يف م�رش هم من 
االأطفال، وو�صل العديد منهم غري 
مرافقني وال يزالون منف�صلني عن 

عائالتهم.

الفنزويلي  الدفاع  وزير  اأفاد 
اأكرث من  بوجود  بادرينو  فالدميري 
100 ع�صكري، ان�صقوا عن احلر�س 
مبنحهم  وعود  مقابل  الوطني 
املوقع  ونقل  دوالر  األف   20 مبلغ 
االإلكرتوين للحكومة الفنزويلية عن 
معلوماتنا،  "ح�صب  قوله:  بادرينو 
فاإنه يوجد اأكرث من 100 عن�رش من 
الوطني، وهذا عدد قليل  احلر�س 
احلدود  عربوا  الذين  بني  جدا، 

على اأمل تلقي 20 األف دوالر".
الوعود  هذه  الوزير  وو�صف 
ان�صقاق  اأن  اإىل  واأ�صار  بالكاذبة، 
يف  يوؤثر  لن  الع�صكريني  هوؤالء 
امل�صلحة  للقوات  القتالية  القدرة 

الفنزويلية.
كري�صتيان  زعم  �صابق،  وقت  ويف 
العام  املدير  �صارمينتو،  كروغر 
لدائرة الهجرة يف كولومبيا، الدولة 
يف  القدمية  االأمريكية  احلليفة 
االإجمايل  العدد  اأن  املنطقة، 
وحدات  خمتلف  يف  لالأفراد 

عربوا  الذين  الفنزويلي  اجلي�س 
جتاوز  قد  كولومبيا،  مع  احلدود 

320 �صخ�صا.
الفنزويلية  البوابة  نقلت  كما 
عن  اخلمي�س  اأم�س  "اأناليتيكا" 
دائرة الهجرة الكولومبية، ادعاءها 
 567 بلغ  املن�صقني  عدد  اأن 

�صخ�صا.
وكان ال�صفري الفنزويلي لدى االأمم 
قد  مونكادا  �صامويل  املتحدة 
و�صف ما يروج عن اأعداد املن�صقني 
باأنه اأمر �صخيف واأ�صاف اأن "اإدارة 
ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س 
يدعي  تقرير  بتلفيق  حاليا  تقوم 
وجود عدد هائل من املن�صقني من 
لتربير  وذلك  الفنزويلي،  اجلي�س 
يف  فنزويلي  حترير  جي�س  اإن�صاء 
فاإن  ملونكادا،  "ووفقا  كولومبيا 
هذه الت�رشفات تهدف اإىل اإدخال 
هوؤالء املرتزقة خل�صة اإىل اأرا�صي 
فنزويال ملحاولة االإطاحة بالرئي�س 

ال�رشعي نيكوال�س مادورو.

املعار�س  ال�صعودي  االأمري  �صن 
بن  خالد  اأملانيا  يف  واملقيم 
اآل �صعود، هجوما عنيفا  فرحان 
عبد  بن  �صلمان  امللك  على 
العزيز وابنه ويل العهد حممد بن 
التاريخ  ان  على  موؤكداً  �صلمان، 
يح�رش لهم مكانا قذرا يليق بهم 
له  تدوينة  يف  خالد  االأمري  وقال 
التدوين  مبوقع  ح�صابه  عرب 
العاملي  العام  اجلو  اإن  تويرت:" 

بدءا  والنجا�صة  باخليانة  يت�صم 
من هرم النظام العاملي املتمثل 
اإيل  و�صوالً  ترامب  بدونالد 
القادة  بع�س  عبيده وخدامه من 
ال�صذج  وابنائهم  العرب اخلائنني 
ال�صفاحني"واأ�صاف  التافهني 
قائال:" ولكن على الرغم من ذلك 
فاإنني �صعيد الأنني على يقني اأن 
و�صخاً  التاريخ يح�رش لهم مكاناً 

يليق بهم مبزبلته".

الغزيرة  االأمطار  هطول  ك�صف 
اليومني  خالل  القد�س  مدينة  يف 
املا�صيني عما اأحدثه حفر االأنفاق 
يف حي وادي حلوة ببلدة �صلوان يف 

القد�س املحتلة.
وقال مركز معلومات وادي حلوة/
يف  االأمطار  هطول  اإن  �صلوان: 
�صاعات  لعدة  القد�س  مدينة 
وانهيارات  ت�صققات  عن  ك�صف 
يف  جديدة  وت�صدعات  اأر�صية 
حي وادي حلوة، نتيجة احلفريات 
وما  املتوا�صلة  "االإ�رشائيلية" 
من  اأتربة  تفريغ  من  يرافقها 
اأعمال  ال�صتكمال  احلي،  اأ�صفل 
حفر "�صبكة االأنفاق" املو�صلة اإىل 
و�صاحة  االأق�صى  امل�صجد  اأ�صوار 

الرباق من اجلهة الغربية.

واأ�صاف املركز، يف بيان �صحفي: 
اأن انهيارات خطرية وقعت اخلمي�س 
للمركبات  وموقف  ملعب  �صور  يف 
اإىل  اإ�صافة  حلوة،  وادي  حي  يف 
هبوط اأرا�ٍس يف املكان، مو�صحا 
ليل  تنفذ  االحتالل  موؤ�ص�صات  اأن 
عمليات  املنطقة  هذه  يف  نهار 
ت�صمع  ويدوية  ثقيلة  باآليات  حفر 
من  وبالقرب  ال�صاعة،  مدار  على 
عمليات  كذلك  ت�صاهد  املنطقة 
االأتربة  اأكيا�س �صخمة من  اإخراج 

الناجتة من احلفريات.
اأن  بيانه  يف  املركز  واأ�صاف 
اأر�س  يف  وقعت  اأخرى  انهيارات 
الروم  "لكني�صة  تابعة  خا�صة 
مال�صقة  وهي  االأرثوذك�س"، 
"عني �صلوان"، وت�صتخدم  مل�صجد 

كموقف ملركبات االأهايل القاطنني 
باحلي، الفتا اإىل انهيارات مماثلة 
املكان  اأ�صهر يف  عدة  قبل  وقعت 
هذه  الت�صققات يف  وتك�صف  ذاته، 
اأ�صفلها  حفر  اأعمال  عن  االأر�س 
واأعمدة،  االأ�صمنت  من  واأكيا�س 
وت�صّب �صلطات االحتالل الباطون 

الإخفاء احلفريات.
حي  �صكان  ي�صف  البيان؛  ووفق 
"بف�صل  ال�صتاء  ف�صل  حلوة  وادي 
هذا  يعري  حيث  االنهيارات"؛ 
الف�صل احلفريات يف احلي، موؤكًدا 
والت�صدعات  الت�صققات  رقعة  اأن 
يف  اآخذة  وهي  بكرثة،  تزداد 

االت�صاع.
من  املعلومات  مركز  وحذر 
احلفر  اأعمال  ا�صتمرار  خطورة 

وادي  حي  اأ�صفل  االأتربة  وتفريغ 
من  اأكرث  وجود  اإىل  م�صرًيا  حلوة، 
من  ت�رشرت  احلي  يف  منزال   70
احلفريات بن�صب متفاوتة، اإ�صافة 
واالأرا�صي،  بال�صوارع  اأ�رشار  اإىل 
حي  اأهايل  اأن  اإىل  املركز  واأ�صار 
للمحاكم  توجهوا  حلوة  وادي 
باإيقاف  وطالبوا  "االإ�رشائيلية"، 
كما  احلي،  اأ�صفل  احلفر  اأعمال 
طالبوا باتخاذ االإجراءات الالزمة 
وعقاراتهم،  ال�صكان  ل�صالمة 
يف  وقعت  انهيارات  اأن  واأ�صاف 
منها  �صلوان،  ببلدة  اأحياء  عدة 
حو�س  يف  االأ�صوار  اأحد  انهيار 
اللوزة  عني  ويف  بالبلدة،  االأعور 
االأمطار  مياه  من  كميات  تدفقت 

على عدة منازل.
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العوملة 4.0:

كيف تواجه احلكومات حتديات 
الثورة ال�سناعية الرابعة؟

يحتاج العامل اليوم اإطاًرا جديًدا للتعاون العاملي من اأجل احلفاظ على 
ال�سالم وت�سريع عجلة التقدم. فبعد انتهاء احلرب العاملية الثانية، 

�سمم القادة الغربيون جمموعة من الهياكل املوؤ�س�سية من اأجل متكني 
عامل ما بعد احلرب من التجارة والتعاون، وجتنب احلرب، بني الدول 

الغربية بداية ثم حول العامل. ولكن بعد عقود من ال�ستقرار يف النظام 
الدويل، فاإنه يواجه يف الآونة الأخرية جملة من املتغريات اخلطرية 
التي تفر�س على قادته اتخاذ خطوات جادة للحفاظ عليه، ول �سيما 

مع الثورة ال�سناعية الرابعة )الرقمنة الكاملة لالأحداث ال�سيا�سية 
والقت�سادية والجتماعية( التي حتمل تغيريات يف الطريقة التي يرتبط 
بها الأفراد فيما بينهم وكذلك العامل ككل، كما حدثت حتولت اأ�سا�سية يف 

القت�سادات، والأعمال التجارية، واملجتمعات، وال�سيا�سة.

عر�س فردو�س حممد / مركز 
امل�ستقبل للدرا�سات و الأبحاث 

املتقدمة باحثة اقت�سادية

»كالو�س  تناول  ال�صدد،  هذا  يف 
�ص�اب« )امل�ؤ�ص�س والرئي�س التنفيذي 
يف  العاملي(  االقت�صادي  للمنتدى 
اإطار   :4.0 »الع�ملة  بعن�ان  حتليل 
جديد نح� الث�رة ال�صناعية الرابعة«، 
»ال�صئ�ن  دورية  م�قع  على  نُ�رش 
 »Foreign Affairs اخلارجية 
2019؛  يناير  من  ع�رش  ال�صاد�س  يف 
التغيري الذي اأحدثته الث�رة ال�صناعية 
خالل  التط�رات  واأبرز  الرابعة، 
اإىل  ال�صابقة،  الث�رات  من  ث�رة  كل 
الث�رة  خالل  ال�رشكات  تط�ر  جانب 
وطرق  وحتدياتها  الرابعة،  ال�صناعية 

م�اجهتها.

اأ�سباب التغيري

مظاهر  التحليل  ي��صح  البداية،  يف 
الثانية،  العاملية  احلرب  بعد  التغيري 
اأوروبا  غرب  دول  �صهدت  حيث 
وتبعتها  م�صب�قة،  غري  من�  معدالت 
اأجل  من  االآ�صي�ية  والنم�ر  اليابان 
ك�صب ال��ص�ل لالأ�ص�اق العاملية. ويف 

اأوائل االألفية الثالثة، دفعت اقت�صادات 
ورو�صيا،  )الربازيل،  الربيك�س  دول 
اإفريقيا(  وجن�ب  وال�صني،  والهند، 
غري  م�صت�يات  اإىل  العاملية  التجارة 
ُتّثل  ال�صادرات  واأ�صبحت  م�صب�قة، 
املحلي  الناجت  خم�س  من  يقرب  ما 
االإجمايل العاملي. كما لعبت ال�اليات 
طرق  تاأمني  يف  بارًزا  دوًرا  املتحدة 
االأ�ص�اق  يف  االأم�ال  و�صخ  التجارة، 

االأجنبية.
اإىل  حتليله  يف  ي�صري  »�ص�اب«  ولكن 
املحلي  الناجت  اإىل  التجارة  ن�صبة  اأن 
مرتفعة،  تعد  مل  العاملي  االإجمايل 
»ال�ص�ق  اإجماع  انهيار  جانب  اإىل 
التي  االأزمات  ا�صتعر�س  كما  احلر«. 
بداأت ت�اجهها ظاهرة الع�ملة. فعلى 
االأفراد  ماليني  اإخراجها  من  الرغم 
اأنتجت  اأنها  اإال  الفقر؛  دائرة  من 
ظروف عمل غري م�صتقرة للعديد من 
االأفراد. وي�صيف اأن �صن�اتها الذهبية 
انتهت  املتحدة  ال�اليات  يف  للعمال 
اإن معدل الت�ظيف  منذ عق�د، حيث 
و�صل  وا�صنطن  يف  ال�صناعي  للقطاع 
لكنه   ،1980 عام  خالل  قمته  اإىل 
هبط بطريقة غري م�صتقرة منذ ذلك 
ال�قت، اإىل جانب انخفا�س معدالت 
يف  الت�صخم  معدالت  وارتفاع  النم�، 

العديد من الدول االأخرى. وبناًء على 
ذلك، لن تك�ن احلياة اأف�صل يف عامل 
اأقل ع�ملة، على الرغم من اأنها كانت 
املجتمعات  لبع�س  بالن�صبة  كذلك 

املحلية.

اأبرز التطورات

ي��صح التحليل اأبرز التط�رات خالل 
ال�صناعية  الث�رات  من  ث�رة  كل 
الث�رة  اأن  اإىل  ي�صري  حيث  ال�صابقة؛ 
قطار  قدمت  االأوىل  ال�صناعية 
الن�صيج  وت�صنيع  والباخرة،  البخار، 
الث�رة  قدمت  حني  يف  والتعدين، 
احلديث،  التجميع  خط  الثانية 
الثالثة  وركزت  والطائرة،  وال�صيارة، 

على الكمبي�تر والرقمنة مبكًرا.
يُ�صري  الرابعة،  ال�صناعية  الث�رة  وعن 
»�ص�اب« اإىل اأنها االأحدث يف االبتكار، 
حيث تكن�ل�جيا الذكاء اال�صطناعي، 
واإنرتنت  امل�صتقلة،  واملركبات 
التقنيات  هذه  اأن  ويرى  االأ�صياء. 
ال�صناعات  من  العديد  على  �صت�ؤثر 
اأهمية  لت�صجل  القادمة  العق�د  خالل 
الرقمي. وما  العامل  غري م�صب�قة يف 
ي�حدهم ه� اأنهم ينقل�ن االجتاهات 
واالفرتا�صية،  للرقمنة  املزدوجة 
الف�صاء  يُعد  اقت�صاًدا  تخلق  والتي 

االإلكرتوين فيه وطًنا لكل البيانات.
اأن الع�ملة لن تختفي  ويرى »�ص�اب« 
فاإذا  �صتتعمق،  واإمنا  العامل،  هذا  يف 
م�صبًقا  منا  العاملي  التكامل  كان 
فاإنه  التجارة؛  ح�اجز  انهيار  نتيجة 
االأنظمة  ات�صال  على  االآن  �صيعتمد 
وتدفق  واالفرتا�صية،  الرقمية، 
ما  ن�اة  وهذا  واخلدمات،  االأفكار، 

يطلق عليه »الع�ملة 4.0«.
االأول  القطاع  اأن  التحليل  ويت�قع 
اجلديدة  امل�جة  بتلك  �صيتاأثر  الذي 
من الع�ملة ه� قطاع الت�صنيع؛ حيث 
يحل  بداأ  والت�طني  االآيل  الت�صغيل 
حمل امل�ردين التقليديني، مما يعني 
التناف�صية �صتك�ن مرتكزة ب�ص�رة  اأن 
رئي�صية على االإبداع واالبتكار، ولي�س 

فاعلية التكلفة كما كان يف املا�صي.
ال�رشكات  اأن  »�ص�اب«  ح  وي��صّ
الث�رات  مع  ظهرت  التي  العمالقة 
 ،IBM مثل  ال�صابقة،  ال�صناعية 
اال�صمحالل،  يف  اقت�صاداتها  بداأت 
لق�انني  اأو  طبيعية،  لع�ائق  اإما 
يف  اأن  ويُ�صيف  االإن�صان.  �صنع  من 
ع�رشنا هذا بداأت تاأثريات ال�صبكات 
ال�صبكات  حمل  حتل  املحدودة  غري 
اكت�صاف  مت  كما  ال�صابقة.  القدمية 
احل��صبة  مثل:  جديدة،  �صناعات 
ال�صحية،  والرعاية  ال�صحابية، 
واأ�صبحت  واملدف�عات،  والقرو�س 

اأمازون  مثل  التكن�ل�جيا  �رشكات 
تكتالت رقمية. كما ت��ّصعت �رشكات 
اأخرى مثل اأوبر بدون ملكية االأ�ص�ل 
خدماتها،  عليها  تعتمد  التي  املادية 
حدود  ال�رشكات  هذه  جتاوزت  حيث 
التحليل  ويُ�صري  التقليدية.  االأعمال 
الفج�ة  ات�صاع  تك�ن  النتيجة  اأن  اإىل 
هذه  من  واخلا�رشين  الفائزين  بني 
الث�رة. واأن امل�ؤ�ص�صني وامل�صتثمرين 
اأ�صبح�ا يف القمة وهم ن�صبة �صغرية، 
حني  يف  االأغنياء،  فئة  تثل  والتي 
املهارات  ذوو  امل�ظف�ن  ي�جد 
املنخف�صة يف القاع، ويح�صل�ن على 
الطبقة  وتثل  للمعي�صة،  اأج�ر  اأقل 
بني  ال�ا�صلة  ال�صل�صلة  املت��صطة 

الفئتني يف املجتمع.

التحديات وطرق 
مواجهتها

ال�صعب  من  اأنه  اإىل  »�ص�اب«  ي�صري 
على  احلك�مة  كانت  اإذا  ما  تقدير 
هذه  م�اجهة  يف  اخلطر  حافة 
النجاح  اإن  حيث  اجلديدة،  التغريات 
�صي�صاعد يف حتديد ج�دة  الف�صل  اأو 
اأمام  لذا  القادمة.  لالأجيال  احلياة 
ت�صتطيع  قد  خيارات،  احلك�مات 
التغيري،  هذا  من  اخلا�رشين  حماية 
االجتماعية  االأمان  �صبكات  وو�صع 
وحتفيز  ال�صحيح،  مكانها  الفعالة يف 
�صيا�صات �ص�ق العمل الن�صطة واأنظمة 
وقد  الكفاءة،  ذات  ال�صحية  الرعاية 
الني�  يعمل«  »دعه  مبداأ  على  تعتمد 
كال�صيكي على اأمل اأن ي�صتفيد جميع 
الرثوة  هذه  من  املجتمع  قطاعات 
فر�س  من  اال�صتفادة  مع  الناجتة، 
وت�صميم  الرابعة،  ال�صناعية  الث�رة 
منا�صبة  �صاملة  اأنظمة  وح�كمة 
للتعامل مع تعقيدات امل�جة اجلديدة 
للتكامل العاملي. يف هذا االإطار، من 
ال�صلبية،  اخلارجية  االآثار  اإدارة  اأجل 
الفر�س بطريقة  ت�زيع  والتاأكيد على 
يف  اأننا  عن  »�ص�اب«  يتحدث  عادلة، 
ماذا  ب�صاأن  ن�صط  تفكري  اإىل  حاجة 
احلرة  االقت�صادية  العالقات  تعني 
فالنظام  الي�م.  عامل  يف  والعادلة 
الكربى  الق�ى  اأ�ص�صته  الذي  الدويل 
م  ِمّ �صُ الثانية  العاملية  احلرب  بعد 
وال�صيارات  الطائرات  ع�ملة  ح�ل 
والت�صنيع العاملي واأجهزة الكمبي�تر، 
ت�صتطيع  دولية  منظمة  ت�جد  ال  لكن 
اأن ت�صاير حتديات الع�ملة 4.0. كما 
كيفية  ح�ل  قلياًل  نقا�ًصا  هناك  اأّن 
التعامل  اأو  احلديثة  التقنيات  تنظيم 
اأو اخلا�رشين من الث�رة  مع الفائزين 

ال�صناعية الرابعة.

الذي  ال�صكل  اإىل  »�ص�اب«  ويُ�صري 
الت�صغيل  نظام  عليه  يك�ن  اأن  يجب 
بقب�ل  يبداأ  والذي  اجلديد،  العاملي 
ال�صناعية  الث�رة  باأن  احلقيقة 
التعاون  الرابعة بال حدود، واأن يركز 
يف  احل�كمة  ق�صايا  على  العاملي 
قلب التح�ل احلايل، مثل: تكن�ل�جيا 
الفكرية،  وامللكية  اجلينات،  حترير 
واتفاقيات حماية البيانات، اإىل جانب 
حتقيق االأمن الذي يُعد �رشًطا م�صبًقا 
ا اأنه ال  للع�ملة. وي��صح التحليل اأي�صً
ميكن اإغفال التهديدات التي تاأتي من 
اجلفاف،  مثل:  الرقمي،  غري  العامل 
والع�ا�صف اال�صت�ائية التي تُذّكر باأن 
التغريات املناخية تهدد االقت�صادات 
البي�ل�جي.  والتن�ع  واملجتمعات 
ف�صاًل عن اأنه من املت�قع اأن ي�صتمر 
ارتفاع النم� ال�صكاين واإن كان ب�ترية 
معدالت  ت�صارع  يعني  مما  اأبطاأ، 
ذات  الدول  حق  جانب  اإىل  الهجرة، 
وطنية  �صيا�صات  ت�صميم  يف  ال�صيادة 
لذا،  جيدة.  ط�ارئ  وخطط  منا�صبة 
متعدد  التعاون  ه�  االأف�صل  احلل  يعد 
االأطراف، فيجب على القادة قب�ل اأننا 
االأقطاب  متعدد  عامل  يف  االآن  نعي�س 
حتتاج فيه العديد من الدول واملناطق 
ي�صري  اخلتام،  ويف  العبء.  لتقا�صم 
اّتباع ثالثة مبادئ  اإىل وج�ب  »�ص�اب« 
التعامل مع حتديات  اأجل  اأ�صا�صية من 
الع�ملة: اأواًل- يجب اأن ت�صمل احل�ارات 
التي جتري لت�صكيل الع�ملة 4.0 جميع 
حيث  ال�صلة؛  ذوي  العامليني  الالعبني 
القيادة، يف حني  دور  احلك�مات  تلعب 
االبتكار،  حمرك  االأعمال  رجال  يعد 
كما يلعب املجتمع املدين دوًرا حا�صًما 
االبتكار،  هذا  تطبيق  من  التاأكد  يف 
هذا  ي�صب  اأن  االعتبار  يف  وياأخذ 
ينبغي  ثانًيا-  اجلمه�ر.   م�صلحة  يف 
االجتماعي  التما�صك  على  احلفاظ 
العدالة  اأعمدة  فتق�ية  وال�طني، 
للحفاظ  �رشورية  �صتك�ن  االجتماعية 
ال�طنية،  االجتماعية  العق�د  على 
ال  وهذا  مفت�ح.  عامل  على  واحلفاظ 
القرارات  اتخاذ  دون  يحدث  اأن  ميكن 
من  ميّكن  مما  اأعلى،  اإىل  اأ�صفل  من 
ح�ل  للم�اطنني  امل�صتدامة  امل�صاركة 
العامل. ثالًثا- التن�صيق وحتقيق اأهداف 
من  اأكرث  جناحات  �صيحقق  م�صرتكة 
تغري  ب�صاأن  باري�س  فاتفاقية  التعاون؛ 
املناخ واأهداف االأمم املتحدة للتنمية 
ق  ُمن�َصّ اأمثلة على نهج  امل�صتدامة تعد 
ل��صع  الفاعلة  للجهات  م�صاحة  يرتك 
ا�صرتاتيجياتها اخلا�صة. ففي عامل تُعد 
فيه القيم امل�صرتكة �صلعة نادرة، يُعترب 
امل�صالح  اأ�صا�س  على  القائم  التن�صيق 
امل�صرتكة ه� النهج االأف�صل للح�كمة 

العاملية. 
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بقلم: عي�سى قراقع

هي  الإ�رسائيلية  الإجراءات 
من  وطغيانا  ب�شاعة  اأكرث 
عدوان  انها  نف�شها،  احلرب 
حيا،  الفل�شطيني  ال�شعب  ي�شلخ 
وينق�ض على قيم ورموز الن�شال 
خالل  من  الفل�شطيني  الوطني 
القوة امل�شلحة واآليات ت�رسيعية 
ال�رسقة  وممار�شة  عن�رسية، 
والرثوات،  لالأموال  العلنية 
كونهم  من  ال�شحايا  وجتريد 
غطاء  حتت  ذلك  وكل  �شحايا، 

ما ي�شمى القانون.
والأمريكي  الإ�رسائيلي  الهدف 
من خالل هذا البتزاز واحل�شار 
ما  بقدر  ماديا  فقط  لي�ض 
وذلك  و�شيا�شي،  قانوين  هو 
الفل�شطيني  الن�شال  كل  بو�شع 
لالحتالل  امل�رسوعة  ومقاومته 
والإرهاب،  اجلرمية  اإطار  يف 
املقاومة  م�رسوعية  ونزع 
الفل�شطينية التي ميثلها الأ�رسى 
واملبعدين  واجلرحى  وال�شهداء 
بعر�ض  وال�رسب  والالجئني، 
الدولية  ال�رسعية  احلائط 
التي  املتحدة  الأمم  وقرارات 
يخ�شع  �شعب  لأي  اأجازت 
لالحتالل مبقاومة هذا الحتالل 
والدفاع عن نف�شه من اجل حق 
تقرير امل�شري، وان كل من يقع 
يف قب�شة الحتالل يكت�شب �شفة 
اإ�رسائيل  القانوين.  املحارب 
تخرج  ان  تريد  حمتلة  كدولة 
ونكباتنا  دمنا  من  وبريئة  نقية 
ت�شبب  التي  وكوارثنا  واآلمنا 
التاريخ  يف  احتالل  اأطول  بها 
الطريق  قطع  وتريد  احلديث، 
يف  وم�شائلتها  حماكمتها  امام 
من  لالإفالت  الدولية  املحاكم 
جرائمها  على  الدويل  العقاب 
املنظمة وامل�شتمرة بحق �شبعنا 
منذ النكبة حتى الآن. ان العدوان 
لالأ�رسى  القانوين  املركز  على 
عدوان  هو  واجلرحى  وال�شهداء 
الوطنية  والكينونة  الهوية  على 
وعدوان  الفل�شطيني،  لل�شعب 
والت�شحيات  التاريخ  على 
ل�شعبنا،  امل�رسوعة  والأحالم، 
القانون  على  �شافر  وعدوان 
الدويل والقانون الدويل الإن�شاين 
وكافة املواثيق والتفاقيات التي 
حماية  حتت  الأ�رسى  و�شعت 
هذه التفاقيات ب�شفتهم اأ�رسى 

من  �رسعيني  ومنا�شلني  حرية 
اجل الكرامة وال�شتقالل.

تت�رسف  اإ�رسائيل  حكومة 
ل�شعب  حمتلة  غري  دولة  كاأنها 
الو�شع  تغيري  اإىل  ت�شعى  اخر، 
الفل�شطينية  لالأرا�شي  القانوين 
قوانني  خالل  من  املحتلة 
حلقوق  معادية  وت�رسيعات 
وقانون  القومية  كقانون  �شعبنا 
وتكري�ض  ال�شتيطان،  ت�رسيع 
يف  ب�شع  عن�رسي  ف�شل  نظام 
يرتتب  وما  املحتلة  الأرا�شي 
لالأرا�شي  نهب  من  ذلك  على 
منعزلة،  كانتونات  اإىل  وحتويلها 
وممار�شة  العتقالت اجلماعية 
وتدمري  امليدانية  والإعدامات 
للع�شب  الإن�شانية  احلياة 

واملجتمع الفل�شطيني.
الذي  مازن  اأبو  الرئي�ض  قرار 
والقيادة  ال�شعب  با�شم  اأعلنه 
واإدانة  برف�ض  الفل�شطينية 
الظامل  الإ�رسائيلي  القرار 
على  والتاأكيد  اأموالنا  بقر�شنة 
الأ�رسى  عوائل  اإعانة  ا�شتمرار 
وال�شهداء واجلرحى مهما كانت 
يعترب  املتوفرة،  الإمكانيات 
قرارا هاما وردا وطنيا وقانونيا 
و�شيا�شيا واأخالقيا على حكومة 
ان  بو�شوح  ويوؤكد  الحتالل، 
�شوى  ميلك  يعد  مل  �شعبنا 
بانتهاكها  ي�شمح  ولن  الكرامة 
مهما جترب الحتالل ومتادى يف 

ممار�شاته الوح�شية.
والقيادة  ال�شعب  موقف  ان 
الفل�شطينية هو حتذير فل�شطيني 
من التداعيات والنتائج املرتتبة 
على �شيا�شة البتزاز الإ�رسائيلي 
ن�شال  جترمي  وحماولت 

الأرا�شي  وان  امل�رسوع،  �شعبنا 
املحتلة اأ�شبحت حبلى بالقيامة 
فالوطن  والغليان،  وبالغ�شب 
الفل�شطيني على �شفيح �شاخن، 
الحتالل  حكومة  وتتحمل 
يف  قادم  انفجار  عن  امل�شوؤولية 

املنطقة.
على  نبني  ان  الأهمية  من 
الفل�شطيني  ال�شيا�شي  املوقف 
قانونيا  وحتركا  وبرناجما  روؤية 
واإعالميا  ودبلوما�شيا  و�شيا�شيا 
القانوين  املركز  بتح�شني 
اجلرائم  وف�شح  لالأ�رسى 
امام  وتعريتها  الإ�رسائيلية 
واملوؤ�ش�شات  املحافل  كافة 
بو�شع  الن  والإ�رساع  الدولية، 
املحكمة  امام  الأ�رسى  ملف 
ملحا�شبتها  الدولية  اجلنائية 
اجل�شيمة  انتهاكاتها  على 
الإن�شانية  وارتكابها جرائم �شد 
كالتعذيب  املعتقلني  بحق 
واملحاكمات  الأطفال  واعتقال 
الإداري  والعتقال  العادلة  غري 
امليدانية  والت�شفيات  التع�شفي 
و�شيا�شة  لالعتقال  كبديل 
الإهمال الطبي واحتجاز جثامني 
الأهمية  من  وغريها.  ال�شهداء 
الدولية  الربملانات  دعوة  اأي�شا 
اإىل مقاطعة الربملان الإ�رسائيلي 
العدوان  �شيا�شة  ي�رسع  الذي 
مبادئ  وانتهاك  والقر�شنة 
واإطالق  الإن�شان،  حقوق  وقيم 
الدعم  لف�شح  وا�شعة  حملة 
لالإرهاب  الإ�رسائيلي  الر�شمي 
ومتويلها  املت�شاعد،  اليهودي 
يهودية  وجمعيات  لتنظيمات 
اإرهابية متطرفة كجمعية حنينو 
وغريها،  الثمن  دفع  ومنظمة 

للمجرمني  وت�شجيعها  وحمايتها 
اليهود الذين ارتكبوا جرائم بحق 
بدعمهم  وقيامها  فل�شطينيني، 
ماليا وقانونيا وعدم حما�شبتهم 

بتوفري احل�شانة والرعاية لهم.
الحتالل  يجتمع  عندما 
ابرتهايد  نظام  مع  الع�شكري 
ديني  ا�شتيطاين  عن�رسي 
ويف  الكراهية،  خطاب  وتف�شي 
والبطالة  الفقر  تف�شي  ظل 
واحل�شار  املعي�شة  وغالء 
و�شيطرة  والنق�شام  والياأ�ض 
اجلوهريات  على  ال�شكليات 
الو�شع  هذا  الأفق، يف  وان�شداد 
ال�شتعماري الكولونيايل املركب 

حتما �شتقوم القيامة.
الغمو�ض  يختلط  عندما 
مرحلتني  بني  ونعلق  بالو�شوح، 
ملتب�شتني ل اأماما نتقدم ول وراًء 
حتى  ونغرق  الرجوع،  ن�شتطيع 
ال�شخ�شية  همومنا  يف  النخاع 
ال�شتثنائي  موتنا  واأ�شكال 
الوا�شع،  الروحي  الفراغ  وهذا 
من  اهم  ال�شخ�ض  اأ�شبح  وقد 
الوطن وال�شعار اأهم من الأفعال، 
واملوؤمتر اأهم من حرث الأر�ض 
ينقذنا  ل  التاريخ  وفالحتها، 
دمه  اأعطى  وال�شهيد  لوحده، 
تلتئم  حني  بالنتظار،  واكتفى 
الهواج�ض كلها مرة واحدة  هذه 

حتما �شوف تقوم القيامة.
املحتلة  الفل�شطينية  الأرا�شي 
اأ�شبحت حبلى بالقيامة و�شارت 
قنبلة موقوتة امام ما يجري من 
ل  اإ�رسائيلية  وجرائم  فظائع 
ينهار،  ال�شد �رسعان من  تطاق، 
ي�شتطيعون  فالإ�رسائيليون 
وح�شارهم  الفل�شطينيني  تقييد 
جغرافية  وحيزات  ف�شاءات  يف 
ت�شغر باطراد، ي�شتطيعون جتويع 
ال�شجون،  الآلف يف  زج  النا�ض، 
اإنزال امل�شفحات والدبابات اإىل 
ي�شتطيعوا  لن  لكنهم  ال�شوارع، 
اإخ�شاع ثورة ال�شعب الفل�شطيني 

وروحه املتعط�شة للحرية.

ال�شيد الرئي�ض:
امتنع عن الهانة

لن ير�شوا عنك لو اأعطيتهم كل 
الأر�ض

والأق�شى والقيامة
امتنع عن الهانة

ال�رسف  مباء  وجهك  اغ�شل 
وتراب الكرامة

قرار احلكومة الإ�سرائيلية باحتجاز اأموال ال�سرائب الفل�سطينية حتت حجة اإعانة عوائل الأ�سرى وال�سهداء 
واجلرحى، وممار�سة البتزاز وال�سغط ال�سيا�سي على القيادة وال�سعب الفل�سطيني، لي�س اأكرث من عملية بلطجة 

و�سلبطة و�سطو على حقوق �سعبنا وبوقاحة وا�ستهتار بكل التفاقيات والقوانني الدولية والإن�سانية، واأ�سبح وا�سحا 
ان دولة اإ�سرائيل حتولت اإىل دولة مافيا وع�سابة يف املنطقة ت�سرق اأموال واأرواح وحقوق �سعبنا العادلة.

الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة ُحبلى بالقيامة...
عبد النا�سر فروانة

الحتالل ي�ساعف معاناة الأ�سرى 
يف ال�سجون الإ�سرائيلية

نادى الأ�سري الفل�سطينى

الأ�سري اجلريح واملقعد معتز عبيدو يعلن 
اإ�سرابه عن الطعام رف�سًا لعتقاله الإداري

ال�شحراوي  النقب  �شجن  يزال  ل 
اإدارة  تركيب  بعد  توترا  ي�شهد 
اأجهزة  الإ�رسائيلية  ال�شجون 
ت�شوي�ض ت�شكل تهديدا حقيقيا على 

حياة قرابة 1500 اأ�شري فل�شطيني.
النقب  �شجن  يف  ال�رسى  ويتخوف 
عبد  املحرر  الأ�شري  بح�شب 
“وحدة  رئي�ض  فروانة  النا�رس 
“هيئة  يف  والتوثيق”  الدرا�شات 
من  واملحررين  الأ�رسى  �شوؤون 
تركيب  جراء  بال�رسطان  اإ�شاباتهم 
اأق�شام  حميط  يف  الأجهزة  هذه 

ال�شجن.
اإن  الغد”  “موقع  لـ  فروانة  وقال 
تتجه  النقب  �شجن  يف  “الأو�شاع 
هذه  ترفع  مل  اذا  الت�شعيد  نحو 
الأجهزة”، مطالبا الكل الفل�شطيني 
القمعية  الإجراءات  لوقف  التدخل 

التي تقرتفها اإدارة ال�شجون.
الأجهزة  هذه  اإ�شعاعات  وت�شبب 
اأ�رسار �شحية وا�شحة على الأ�رسى 
هذه  تركيب  قبل  ظاهرة  تكن  مل 
النوم،  وقلة  القلق،  ومنها  الأجهزة، 
يف  وت�شارع  الراأ�ض  واآلم  وال�شداع 
�رسبات القلب، اإ�شافة اإىل م�شاكل 
يف ال�شمع، تزيد مع الأ�رسى الذين 
مي�شون �شنوات طويلة يف ال�شجون، 
يف  خطورة  تزداد  الأمرا�ض  وهذه 
اأجهزة  تركيب  مت  التي  ال�شجون 
واأ�شار  فيها.  متطورة  ت�شوي�ض 
فروانة اإىل “اأنه يف اأقل من اأ�شبوع 
النار  فل�شطينيان  اأ�شريان  اأ�شعل 
النقب  معتقل  داخل  نف�شيهما  يف 
تركيب  على  احتجاجا  ال�شحراوي 

الأجهزة وملحاولت اإدارة ال�شجون 
ال�شهيونية اإذلل الأ�رسى”.

لرتكيب  الحتالل  ذرائع  وعن 
الحتالل  اأن  اأو�شح  الأجهزة، 
الت�شوي�ض  اأجهزة  تركيب  اإىل  عمد 
الت�شال  اأجهزة  مواجهة  بحجة 
داخل  اإىل  الأ�رسى  يهربها  التي 
رئي�ض  ولفت  طرق.  بعدة  ال�شجون 
 160 اأن  اإىل  الدرا�شات  وحدة 
مزمنة  اأمرا�ض  من  يعانون  اأ�شريا 
يعانون  ا�شريا   30 قرابة  بينهم  من 
مرجحا  ال�رسطان،  مر�ض  من 
املر�شى  الأ�رسى  عدد  ارتفاع 
يف  بال�رسطان  امل�شابني  خ�شو�شا 
الحتالل  اجراءات  ا�شتمرار  ظل 
وفاة  اإىل  فروانة  واأ�شار  القمعية. 
من  خروجهم  بعد  حمررين  اأ�رسى 
بال�رسطان.  لإ�شابتهم  ال�شجون 
احلركة  �شهداء  قائمة  وت�شم  
 63 بينهم  �شهيدا،   218 الأ�شرية 
�شيا�شة  نتيجة  ا�شت�شهدوا  اأ�شريا 
متار�شها  التي  الطبي،  الإهمال 

�شلطات الحتالل �شد الأ�رسى.
الأ�شرية  احلركة  �شهداء  اآخر  وكان 
وهو  عاما(،   51( بارود  فار�ض 
منذ  املعتقل  غزة،  اأ�رسى  عميد 
وحمكوم   ،1991 مار�ض/اآذار   23
يعاين  كان  حيث  املوؤبد،  بال�شجن 
الإهمال  بفعل  عدة،  اأمرا�ض  من 
داخل  املرتدية  والأو�شاع  الطبي 
تعتقل  فروانة  وبح�شب  ال�شجون. 
�شلطات الحتالل يف �شجونها نحو 
 230 بينهم  فل�شطيني،  اأ�شري   5700

طفال، و48 اأ�شرية.

اأعلن الأ�شري اجلريح واملقعد معتز 
عبيدو من حمافظة اخلليل اإ�رسابه 
املفتوح عن الطعام، رف�شاً ل�شتمرار 
�شلطات الحتالل باعتقاله اإدارياً،   
معتقل  اإدارة  اأن  الأ�شري  نادي  وبني 
الأ�شري  نقلت  ال�شحراوي"  "النقب 
اإعالنه  عقب  الزنازين  اإىل  عبيدو 
ويُعاين  الطعام.  عن  الإ�رساب 
تعر�ض  اإ�شابة  من  عبيدو  الأ�شري 
اإثرها،  على  اُعتقل   2011 عام  لها 
يف  كبرية  باأ�رسار  له  ت�شببت  وقد 
الأمعاء، والأع�شاب، و�شلل يف �شاقه 
الي�رسى، و�شعف يف �شاقه اليمنى؛ 
"عيادة  معتقل  يف  مكث  حينه  ويف 
فهو  �شنوات.  ثالث  نحو  الرملة" 

لق�شاء حاجته،  اأكيا�ض  يعتمد على 
الأ�رس  يف  رفاقه  على  ويعتمد  كما 
املعتقل،  داخل  حياته  اإدارة  يف 
ال�شيطرة  فقد  اأن  بعد  وذلك 
فاإن  باملقابل  باأطرافه؛  والتحكم 
تكتفي  الحتالل  معتقالت  اإدارة 
واأ�شار  كعالج،  امل�شكنات  باإعطائه 
اأن  اإىل  بيانه  يف  الأ�شري  نادي 
ق�شى  �شابق  اأ�شري  عبيدو  الأ�شري 
ما جمموعه يف معتقالت الحتالل 
الحتالل  واأعاد  �شنوات،  ثماين 
�شباط  �شهر  يف  اإدارياً  اعتقاله 
اأ�شعب  من  وهو  احلايل،  العام  من 
معتقالت  يف  املر�شية  احلالت 

الحتالل.
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كما دعت احلركة الأ�سرية يف بيان 
ال�سجون،  داخل  من  عنها  �سدر 
الر�سمية  الدبلوما�سية اخلارجية 
وقفات  بتنظيم  الر�سمية  وغري 
يف دول الحتاد الأوروبي والدول 
التي تعد نف�سها منا�رصة لق�سايا 
حقوق الإن�سان، واأن "تكون هذه 
دولة  �سفارات  اأمام  الوقفات 
الحتالل"، وقالت "فال يُعقل اأن 
تنتمي دولة الحتالل لهذا النادي 
كاأنها  وتت�رصف  الدول  هذه  من 
يف الع�سور الو�سطى مع الأ�رصى 

الفل�سطينيون يف �سجونها."
ويف ر�سالة ملجل�س حقوق الإن�سان 
املنعقد يف الأمم املتحدة قالت 
احلركة الأ�سرية "نقول لهم نحن 
نحن  اأحرارا،  اهلل  خلقنا  اآدميون 
هذا  وخمرجات  نتائج  اأحد 
اأن  وعليكم  املجرم  الحتالل 
تتحملوا م�سوؤولياتكم جتاهنا اإىل 
اأن ينجلي هذا الحتالل عن كل 

اأر�سنا املحتلة."
يف  الأ�سرية  احلركة  و�سددت 
بيانها بالقول "اإننا ذاهبون حتى 
النهاية يف مواجهة هذه الأجهزة 
وقتلنا  حرقنا  يريدون  التي 
كل  ذلك  كلفنا  ولو  خاللها  من 

الأثمان."
اأن  الأ�سرية من  وحذرت احلركة 
حلظة  اأي  يف  ت�سل   قد  الأمور 
داخل  القادمة  اللحظات  من 
منه  يرتقي  "لأن  النقب  �سجن 
ال�سهداء، و�سيتحول امل�سهد اإىل 
حقيقية  ومعركة  مواجهة  �ساحة 
العاري  ال�سدر  بها  يت�سدى 
اأمام  والتحدي  بالميان  املليء 

بنادق القتل والإجرام."
دولة  تهديد  "اإن  واأ�سافت 
من  بيد  بال�رصب  لنا  الحتالل 

يدهم  واإن  يُخيفنا  ل  حديد 
احلديدية �ستقابلها نفو�س وهمم 
الفولذ،  و�سالبة  اجلبال  بعزم 
متانة  �سيزيده  عليه  الطرق  واإن 
من  العدو  و�سريى  ومنعة  وقوة 
ول  يخيفنا  ل  تهديده  اأن  ثباتنا 

يثنينا عن رف�سنا جلربوته."
اأبناء  الأ�سرية   احلركة  ونبهت 
 " اأن  من  الفل�سطيني  ال�سعب 
الحتالل قد يفتعل اأحداثا يربر 
يقتلنا  اأن  بعد  فيما  لنف�سه  بها 
داخل اأق�سامنا وغرفنا"،  وقالت 
واأذرعها  املقاومة  ف�سائل  "اإن 
عاتقهم  على  تقع  الفاعلة 
والأخالقية  الوطنية  امل�سوؤولية 
هذه  يف  ف�سل  بكلمة  تخرج  باأن 

املواجهة."
ودعت كل قوى ا�سعب الفل�سطيني 
والوحدة  ال�سفوف  لر�س 
الأ�رصى  "ق�سية  حول  الفورية 
الأق�سى"،واأن  امل�سجد  وكذلك 
املرحلة  هذه  يف  "اخلالفات 
و�سعها  يتم  اأن  يجب  احل�سا�سة 

جانباً."

ن�ص البيان:
ب�سم اهلل الرحمن 

الرحيم
بيان �سادر عن احلركة 

الأ�سرية يف �سجون 
الحتالل ال�سهيوين

الفل�سطيني  �سعبنا  جماهري  اإىل 
البطل يف كل اأماكن تواجده..

اإىل اأمتنا العربية والإ�سالمية..
اإىل اأحرار العامل اأجمع..

منر  الفل�سطينيني  نحن  اإننا 
تاريخ  من  حرجة  حلظات  يف 
لها  ي�سبق  مل  الأ�سرية  احلركة 
ال�سنوات،  ع�رصات  منذ  مثيل 
كبرية  لهجمة  نتعر�س  اأننا  حيث 

دولة  قبل  من  وممنهجة  منظمة 
اآخر  وكان  ال�سهيوين  الحتالل 
ت�سوي�س  اأجهزة  تركيب  ف�سولها 
خطرية وم�رصطنة ومتنع التقاط 
الراديو والتلفاز وت�سبب  موجات 

ال�سداع لالأ�رصى.
واإننا نحن الأ�رصى الفل�سطينيني 
البطيء  القتل  �سيا�سة  نقبل  لن 
واإن كان بٌد من املوت ف�سنموت 
يهواها  التي  طريقتنا  على 

الأحرار ...
كل  بحقنا  الحتالل  ميار�س 
ومنها  والتنكيل  الإجرام  اأ�سكال 
زيارة  الأ�رصى من  اآلف  حرمان 
اأهاليهم منذ �سنوات، يف خمالفة 
الدولية  القوانني  لكل  وا�سحة 

والأعراف الب�رصية ..
والتي  الهجمة  هذه  اأثر  وعلى 
اأجهزة  تركيب  ذروتها  كانت 
ينوي  التي  امل�رصطنة  الت�سوي�س 
كافة  على  تعميمها  الحتالل 
بداأت  اأن  بعد  ال�سجون  اأق�سام 
العدو بها كتجربة يف ق�سم  دولة 
4 يف �سجن النقب ويف ق�سم 1 يف 
نوؤكد على  *فاإننا  �سجن رميون، 

التايل:*
النهاية  حتى  ذاهبون  اأننا  اأولً/ 
التي  الأجهزة  هذه  مواجهة  يف 
يريدون حرقنا وقتلنا من خاللها 

ولو كلفنا ذلك كل الأثمان.
اأي  يف  الأمور  ت�سل  قد  ثانياً/ 
القادمة  اللحظات  من  حلظة 
يرتقي  لأن  النقب  �سجن  داخل 
منه ال�سهداء، و�سيتحول امل�سهد 
ومعركة  مواجهة  �ساحة  اإىل 
ال�سدر  بها  يت�سدى  حقيقية 
العاري املليء بالميان والتحدي 

اأمام بنادق القتل والإجرام.
الحتالل  دولة  تهديد  اإن  ثالثاً/ 
ل  حديد  من  بيد  بال�رصب  لنا 
احلديدية  يدهم  واإن  يُخيفنا 

بعزم  وهمم  نفو�س  �ستقابلها 
واإن  الفولذ،  و�سالبة  اجلبال 
الطرق عليه �سيزيده متانة وقوة 
ومنعة و�سريى العدو من ثباتنا اأن 
يثنينا عن  ول  يخيفنا  ل  تهديده 

رف�سنا جلربوته.
باأن  �سعبنا  اأبناء  ننبه  رابعاً/ 
الحتالل قد يفتعل اأحداثا يربر 
يقتلنا  اأن  بعد  فيما  لنف�سه  بها 
وعليه  وغرفنا،  اأق�سامنا  داخل 
واأذرعها  املقاومة  ف�سائل  فاإن 
عاتقهم  على  تقع  الفاعلة 
والأخالقية  الوطنية  امل�سوؤولية 
هذه  يف  ف�سل  بكلمة  تخرج  باأن 

املواجهة.
لكل  ر�سالة  نوجه  اإننا  خام�ساً/ 
ال�سفوف  بر�س  �سعبنا  قوى 
ق�سيتنا  حول  الفورية  والوحدة 
امل�سجد  وكذلك  الأ�رصى  نحن 
هذه  يف  اخلالفات  الأق�سى،واإن 

يتم  اأن  املرحلة احل�سا�سة يجب 
و�سعها جانباً.

لأكرب  �سعبنا  ندعو  اإننا  �ساد�ساً/ 
�ساحات  لكل  جماهريي  حراك 
والقد�س  ال�سفة وغزة  العمل يف 
 1948 عام  املحتلة  والأر�س 

وال�ستات.
اإننا نوجه دعوة خا�سة   �سابعاً/ 
الر�سمية  للدبلوما�سية اخلارجية 
وقفات  بتنظيم  الر�سمية  وغري 
يف دول الحتاد الأوروبي والدول 
التي تعد نف�سها منا�رصة لق�سايا 
هذه  تكون  واأن  الإن�سان،  حقوق 
دولة  �سفارات  اأمام  الوقفات 
تنتمي  اأن  يُعقل  فال  الحتالل، 
من  النادي  لهذا  الحتالل  دولة 
يف  كاأنها  وتت�رصف  الدول  هذه 
الأ�رصى  مع  الو�سطى  الع�سور 

الفل�سطينيون يف �سجونها.
ثامناً/ اإننا نوجه ر�سالة ملجل�س 

يف  املنعقد  الإن�سان  حقوق 
نحن  لهم  ونقول  املتحدة  الأمم 
نحن  اأحرارا،  اهلل  خلقنا  اآدميون 
هذا  وخمرجات  نتائج  اأحد 
اأن  وعليكم  املجرم  الحتالل 
تتحملوا م�سوؤولياتكم جتاهنا اإىل 
اأن ينجلي هذا الحتالل عن كل 

اأر�سنا املحتلة.
�سعبنا  اأبناء  من  الأحرار  اأيها  يا 
اأن  كبرية  بكم  ثقتنا  العامل  وكل 
فوات  قبل  النداء  هذا  ي�سلكم 
لرمبا  اأي حلظة  فاإننا يف  الأوان 

نرتقي �سهداء...

وقد  وم�ستمرون  ما�سون  اإننا 
اأنتم  فماذا  النداء،  اأ�سمعناكم 

فاعلون؟!
واهلل غالب على اأمره

الأ�سرية يف  احلركة  اإخوانكم يف 
�سجون الحتالل

احلركة الأ�سرية تدعو لأكرب حراك جماهريي بكل �ساحات العمل

م٫�ص 

دعت احلركة الأ�سرية يف �سجون الحتالل الإ�سرائيلي، اليوم الثالثاء، جماهريي ال�سعب الفل�سطيني لأكرب حراك بكل �ساحات العمل يف ال�سفة وغزة 
والقد�ص والأر�ص املحتلة عام 1948 وال�ستات، مل�ساندة الأ�سرى مبواجهة هجمة كبرية منظمة وممنهجة من قبل دولة الحتالل، كان اآخر ف�سولها 

تركيب اأجهزة ت�سوي�ص خطرية وم�سرطنة ومتنع التقاط موجات الراديو والتلفاز.

الليلة  الحتالل  قوات  �سنت 
حملة  اليوم   وفجر  املا�سية 
مواطناً   )21( طالت  اعتقالت 
ذلك  رافق  ال�سفة،  من 
املواطنني،  على  اعتداءات 
للمنازل  وتخريب  وتفتي�س 

و�رصقة اأموال.

وقال نادي الأ�سري الفل�سطيني 
جرى  مواطنني  �سبعة  اأن 
يف  بلدات  عدة  من  اعتقالهم 
حممد  وهم:  نابل�س  حمافظة 
فايز �سويل )20 عاماً(، وحممد 
عاما(،   32( �سوامله  اأحمد 
ب�سام حامد �سويل ) 38 عاماً(، 

 36( عرب  اإح�سان  ومثنى 
�سويل  ب�سام  وفار�س  عاماً(، 
)30 عاماً(، وع�سام وليد غامن 
نايف  وحممود  عاماً(،   24(

ال�سلوادي )33 عاماً(.
مواطنني  خم�سة  اُعتقل  فيما 
وهم:  حلم  بيت  حمافظة  من 

وحممد  دعدوع،  حممد  اأكرم 
�سالح  را�سي  دعدوع،  جعفر 
اأ�سعد  وحم�سن  طقاطقة، 

ثوابته، ويو�سف كوازبة.
اعتقل  ومن حمافظة طوبا�س 
الحتالل خم�سة مواطنني وهم: 
 39( �سوافطة  �سميح  �سامر 

�سوافطة  ذيب  وبا�سم  عاماً(، 
عالوة  وق�سام،  حممد  وجنليه 

على رايق �سادق ب�سارات.
يُ�ساف اإىل املعتقلني املواطن 
 21( امل�ساملة  نبيل  زيد 
نبيل  الأ�سري  جنل  وهو  عاماً( 
بال�ّسجن  املحكوم  م�ساملة 

يو�سف  ومعاذ  عاماً،   )23(
اآخرين  ومواطنني  طبي�س، 
بلدة  من  اعتقالهما  جرى 
وهما:  طفل  بينهما  العيزرية 
 25( دمدوم  خالد  حممود 
عثمان  جواد  واأحمد  عاماً(، 

)14 عاماً(. 
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نادي الأ�سري الفل�سطيني

قوات الحتالل تعتقل )21( مواطنًا من ال�سفة



عي�شة ق.

خم�س  بارادو  اأحرز  بعدما 
ويبحث  التوايل  على  انت�صارات 
الو�صيف  ت�صييق اخلناق على  عن 
�صبيبة القبائل الذي تف�صله نقطة 
واحدة عنه، والذي تنتظره مواجهة 
وفاق  ي�صتقبل  عندما  �صعبة 
مبعنويات  يتواجد  الذي  �صطيف 
ن�صف  اإىل  التاأهل  بعد  مرتفعة 
يدخل  اجلمهورية،  كاأ�س  نهائي 
وجتاوز  الفوز  عن  بحثا  الكناري 
بها،  مير  التي  الفراغ  مرحلة 
خا�صة واأن اي تعرث يهدده بخ�صارة 
املركز الثاين، بينما ي�صعى الوفاق 
اإىل  اإىل ا�صتغالل الفر�صة والعودة 
املقابل  يف  الأوىل.  الأدوار  لعب 
اأوت  و20  حلوة  ا�صماعيل  يعرف 

1956 مباراتني ل تقالن اأهمية يف 
�صباق ال�رصاع على حتقيق البقاء، 
ثالث  تاجنانت  دفاع  جتمع  الأوىل 
باأوملبي  بال�صقوط  املهددين 
الديارتي« خيارا  املدية ول ميلك ّ
من  كامال  بالزاد  اخلروج  �صوى 
ملعبه للخروج من منطقة اخلطر، 
تفادي  عن  يبحث  الأوملبي  بينما 
ثالثي  خارج  للبقاء  اخل�صارة 
برج  اأهلي  يجد  بينما  املوؤخرة، 
عندما  ثمينة  فر�صة  بوعريريج 
احتاد  الرتتيب  متذيل  ي�صت�صيف 
له  ي�صمح  فوز  ل�صمان  بلعبا�س 
بال�صعود يف الرتتيب والبتعاد عن 
منطقة اخلطر، بيننا يجد مولودية 
�صعبة  خرجة  اأمام  نف�صه  بجاية 
عندما يالقي �صبيبة ال�صاورة وهو 
جدول  يف  و�صعبته  تعقدت  الذي 

الرتتيب، خا�صة واأن ال�صبيبة تبحث 
القرتاب من ثالثي املقدمة.

برنامج املباريات:

احتاد العا�شمة / نادي 
بارادو

�شبيبة القبائل / وفاق 
�شطيف

دفاع تاجنانت / اأوملبي 
املدية

اأهلي برج بوعريريج / 
احتاد بلعبا�س

�شبيبة ال�شاورة / 
مولودية بجاية

داربي ال�صدارة يف ب�ل�غني الإثارة بتيزي وزو وقمة امل�ؤخرة بالربج وتاجنانتاجلولة 23 للرابطة املحرتفة الأوىل
تعود م�شاء الغد مناف�شة البطولة الوطنية والتي �شوف ت�شهد مباريات قمة يف الإثارة 

يت�شدرها الداربي العا�شمي الذي يجمع الفريقني اجلارين احتاد العا�شمة ونادي بارادو والتي 
�شوف يكون طرفيها الرائد و�شاحب املركز الثالث يف جدول الرتتيب، ولهذا الغر�س يدخل 

لعبو الحتاد اأر�شية امليدان بحثا عن ثالث نقاط ت�شاف اإىل الر�شيد وت�شمح للنادي بالبقاء 
بعيدا عن خطر مطاردة املالحقني والحتفاظ بال�شدارة رغم �شعوبة املهمة اأمام فريق ي�شجل 

عودة قوية يف لعب الدوار الأوىل .

جلنة الإن�شباط 
تق�شي نايلي 

ب�شبب  4 اعوام 
املن�شطات

نايلي يقرر ال�صفر 
اإىل �ص�ي�صرا 

واخل�ص�ع اإىل 
فح�ض احلم�ض 

الن�وي
الن�صباط  جلنة  اأق�صت 
احلرا�س  احتاد  فريق  لعب 
اأعوام  اأربعة  ملدة  نايلي  بالل 
تناوله  ثبوت  اكدت  بعدما 
خالل  من  املن�صطات  مادة 
عقب  له  الذي خ�صع  الختبار 
احلرا�س  احتاد  فريقه  مباراة 
اجلولة  �صمن  غليزان  و�رصيع 
املحرتفة  الرابطة  من   19
 26 بتاريخ  والتي جرت  الثانية 
ملعب  على  املن�رصم  جانفي 
حيث  باحلرا�س،  نوفمرب  اأول 
عقب  الن�صباط  جلنة  ك�صفت 
مبقر  اأم�س  اأول  اجتماعها 
الرابطة املحرتفة لكرة القدم 
تناوله  ثبت  نايلي  الالعب  اأن 
على  ممنوعة  من�صطة  مادة 
للعبة،  الدويل  الحتاد  م�صتوى 
اأن  اللجنة  بيان  يف  جاء  حيث 
اخذها  مت  التي  العينة  نتائج 
خمرب  اإىل  اإر�صالها  ومت  منه 
خا�س  �صوي�رصا  يف  للتحاليل 
اأثبت  املن�صطات  مبحاربة 
ايجابية  كانت  النتائج  ان 
فعال  تناول  الالعب  اأن  وثبت 

املن�صطات.
ومّر نايلي لال�صتماع اإىل اأقواله 
املن�صطات  جلنة  اأع�صاء  اأمام 
وجلنة الن�صباط ومل تكن لديه 
الأدىل الكافية للدفاع عن نف�صه 
الهيئتني خا�صة  اأع�صاء  واإقناع 
الأطباء  على  عر�صه  مت  واأنه 
فح�س  باإجراء  قاموا  الذين 
عليه  التعرف  ومت  املن�صطات 
بتواجده يف القاعة عند اإجراء 
ال�صخ�س  نف�س  وانه  العملية 
اإىل  منه،  العينة  �صحب  ايل مت 
الالعب  نفي  درا�صة  جانب 
املعني بخ�صو�س عدم توقيعه 
املن�صطات  فح�س  ملح�رص 
ومت التاأكد من مطابقة التوقيع 
اأخرى  حما�رص  ثالث  على 
وقت  يف  عليها  بالتوقيع  قام 
الالعب  عقوبة  وتبداأ  �صابق، 
تاريخ  من  ابتداء  ال�رصيان  يف 

20 فيفري.
اأنه  نايلي  ك�صف  املقابل،  يف 
و�صوف  حقه  عن  ي�صكت  لن 
احلقيقة  ك�صف  على  يعمل 
اأنه  مو�صحا  برائته،  واإبراز 
�صوي�رصا  غلى  يتنقل  �صوف 
مبا�رصة بعد نيله للتاأ�صرية من 
اأجل رفع ق�صية �صد الحتادية 
واإعادة  القدم  لكرة  اجلزائرية 
من  املن�صطات  تناول  فح�س 
فح�س  اإىل  اخل�صوع  خالل 
ومقارنته  النووي  احلم�س 
اأخذها  مت  التي  »البول«  بعّينة 
مدى  عن  للك�صف  له  ون�صبها 

تطابقهما.
عي�شة ق.

اأمن تيزي وزو يلقي القب�س على 3 متهمني يف حادثة العتداء

م�صباحي: مالل كان ثمال ا�صتفّز �صقيقي

 

 والعتداء مل يكن بالأ�صلحة البي�صاء

ك�صف الالعب اأحمد م�صباحي اأن 
�صقيقه قام بالعتداء على رئي�س 
مالل  �رصيف  القبائل  �صبيبة 
ول  اأكرث  ل  ال�رصف  عن  دفاعا 
اأقل واأن حادثة العتداء مل ت�صهد 
البي�صاء مثلما  ا�صتعمال الأ�صلحة 
اإليه املعني يف ت�رصيحاته،  ذهب 
اأن  الأمر  يف  ما  كل  اأن  مو�صحا 
و�صدد  بالأيدي،  ت�صابكا  الرجلني 
لعب ت�صكيلة »الكناري« اأن مالل 
اأراد من خالل ت�رصيحاته ت�صيي�س 
الق�صية لي�س اإل نافيا نفيا قطعيا 
اأن تكون لرئي�س اللجنة الأوملبية 

اجلزائرية م�صطفى برياف ورجل 
عالقة  اأي  طحكوت  الأعمال 
كان  الأمر  لأن  العتداء  بحادثة 
يلعب  كان  اأنه  مو�صحا  �صخ�صيا، 
مع الفريق دون وثائق وتاأمني وقام 

بالت�صرت على الأمر دون ف�صحه.
اإعالمية  ت�رصيحات  يف  واأ�صار 
من  مالل  نحو  توجه  �صقيقه  اأن 
و�صعية  حول  معه  التحدث  اأجل 
حالة  يف  وجده  اأنه  اإل  الالعب 
�صكر متقدمة وقام بتلفظ عبارات 
اأخاه وهو ما جعله  اأثارت غ�صب 
عن  للدفاع  بال�رصب  له  يتعر�س 

�صهد  الفريق  ان  م�صريا  نف�صه، 
اأخالقية  ل  فيديوهات  اإنزال 
ردة  ي�صهدوا  اأنهم مل  اإل  لالعبني 
معه  حدث  مثلما  �صلبية  فعل 

واإدارة الكناري.
اأمن  مديرية  ك�صفت  لالإ�صارة 
ولية تيزي وزو يف بيان اأول اأم�س 
ثالثة  على  القب�س  اإلقاء  مت  اأنه 
العتداء  حادثة  يف  متورطني 
على مالل ويتواجدون يف احلب�س 
الحتياطي لال�صتماع اإىل اأقوالهم 

قبل عر�صهم على العدالة.
عي�شة ق.

 رد يف بيان اأول اأم�س على اتهامه 
بالعتداء على رئي�س الكناري

برياف: اتهامات مالل �صدي خطرية 
واأحتفظ بال��صائل القان�نية للدفاع

امللتقى الدويل لدبي لألعاب القوى لالحتياجات اخلا�شة

عبد اللطيف بكة بف�ز 
ب�صباق 5000م

الأوملبية  اللجنة  رئي�س  عرّب 
برياف  م�صطفى  اجلزائرية 
التي  التهامات  من  ا�صتغرابه 
نادي  رئي�س  طرف  من  طالته 
مالل  �رصيف  القبائل  �صبيبة 
الأربعاء  اتهمه  كان  والذي 
املن�رصم يف ندوة �صحافية اأنه 
من  ا�صخا�س  اإىل  الأموال  دفع 
والإ�رصار  عليه  العتداء  اأجل 
با�صتقرار فريقه، واعترب برياف 
اأول  اأ�صدره  تو�صيحي  بيان  يف 
اأم�س اأن الكالم الذي يتهمه به 
مالل خطري ول �صحة له يريد 
العام  الراأي  من خالله مغالطة 
ل  الكالم  هذا  مثل  واأن  خا�صة 
يعطي �صورة ايجابية عن الكرة 

امل�صتديرة اجلزائرية ول يخدم 
الريا�صة يف بالدنا يف ل تاأثريه 
الريا�صي  الراأي  على  ال�صلبي 
وال�صتقرار  بالهدوء  وال�رصب 
عن  برياف  وعرب  للريا�صة. 
القبائل  �صبيبة  لفريق  احرتامه 
الكبري  الكروي  لتاريخه  بالنظر 
وارتباطه بالثورة التحريرية اإىل 
كبريا  جمهورا  امتالكه  جانب 
ي�صتحق التقدير، وك�صف برياف 
عن جلوئه اإىل العدالة مو�صحا 
احلق  ميلك  اأنه  البيان  يف 
امل�رصوع يف ا�صتخدام الو�صائل 
القانونية مبتابعة م�صدري تلك 

الت�رصيحات املغلوطة.
ع.ق.

اجلزائري  الرباملبي  العداء  فاز   
5000م  ب�صباق  بكة  اللطيف  عبد 
لدبي  الدويل  للملتقى  ت13 
الذي  املتحدة  العربية  بالإمارات 
مبلعب  املن�رصم  الأ�صبوع  جرى 
امليدالية  وهذه  زايد،  بن  هزاع 
املناف�صة   هذه  يف  لبكة  الثانية  هي 
الثالثاء  نالها  التي  الف�صية  بعد 
 13 ت  1500م   �صباق  يف  املن�رصم 
ثا 98  د 03   4 توقيتا قدره  م�صجال 
الرباملبي  للموقع   بكة  و�رصح  ج، 
الأخرية  »200م  قائال:  الر�صمي 

كانت  �صعبة جدا، كنت مرهقا، بيد 
ان هذه بداية املو�صم واأمامي ت�صعة 
ا�صهر ل�صرتجاع لياقتي البدنية قبل 
بداية بطولة العامل بالدوحة«، وتاألق 
التجمع  هذا  يف  اخران  جزائريان 
اأحرز  الذي  نويوة   �صمري  الريا�صي 
لقب �صباق 1500م  ت 46 بتوقيت 4د 
05ثا 57 ج وعبد الكرمي كراي الفائز 
بتوقيت  مب�صابقة 1500م  ت38/37 
مبواطنه  متبوعا  ج   37 15ثا  4د 

جميد جمعي 4د 15ثا 37ج.
وكالت 

احتاد العا�شمة / نادي بارادو

اأبناء �ص��صطارة لالقرتاب من 
اللقب وبارادو ي�صعى لل��صافة

حمادي  عمر  ملعب  ي�صهد 
جتمع  مثرية  مباراة  ببولوغني 
الفريقني اجلارين احتاد العا�صمة 
الحتاد  يعول  اأين  بارادو،  ونادي 
للتاأكيد  نقاط  ثالث  ح�صد  على 
الداربيات  مباريات  زعامته  على 
التحليق  وموا�صلة  العا�صمية 
الرتتيب  جدول  �صدارة  يف  عاليا 
التتويج  ح�صم  من  لالقرتاب 
الغائب  الوطنية  البطولة  بلقب 
مو�صمني،  اآخر  يف  خزائنه  عن 
العا�صمي  النادي  يبتعد  حيث 
اأقرب مالحقيه  عن  نقاط  بثماين 
عن  نقاط  وت�صع  القبائل  �صبيبة 
فاإن  وبالتايل  بارادو،  نادي  الثالث 
ت�صكيلة »�صو�صطارة« تدرك اأهمية 
قوية  ت�صكيلة  امام  اليوم  النت�صار 
اجلولت  يف  مبهرة  نتائج  وحتقق 
اأمام  الفر�صة  وبالتايل  الأخرية، 
من  »�صو�صطارة«  اأبناء  ت�صكيلة 
اأجل ح�صم الزاد كامال على ملعبها 
هذا  قوتها  نقطة  يعترب  والذي 

املو�صم.

املدرب  ت�صكيلة  تعرف  و�صوف 
غياب  فروجي  تيريي  الفرن�صي 
وبن�صبة  �صافعي  فاروق  املدافع 
خمتار  زميله  م�صاركة  عدم  كبرية 
بن مو�صى يف اللقاء ب�صبب معاناة 
اأن  اأين يتوقع  الثنائي من الإ�صابة 
يلعب مفتاح يف حمور الدفاع رفق 

حممد بن يحي.
يف املقابل، ي�صعى نادي بارادو اإىل 
موا�صلة ال�صري على خطى النتائج 
اليجابية وهو الذي �صجل خم�س 
انت�صارات على التوايل ويبحث عن 
الفوز ال�صاد�س على ح�صاب الرائد، 
لرفقاء  �صهلة  تكون  لن  مهمة  يف 
نعيجي،  زكريا  البطولة  هداف 
على  البقاء  عن  يبحثون  والذين 
مقربة من الو�صيف �صبيبة القبائل 
والتي ل يف�صلهم عنها �صوى نقطة 
بارادو  نادي  فاإن  وبالتايل  واحدة، 
على  النق�صا�س  فر�صة  اأمام 
املركز الثاين يف حال تعرث ال�صبيبة 

اأمام وفاق �صطيف.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

�إىل  »�ل�سيا�سي«  ت�سكيلة  ت�سعى 
جولتني  وقبل  باكر�  �لتاأهل  ح�سم 
�ملجموعات  مرحلة  �ختتام  على 
�ملتبقيني  �للقاءين  لعب  �أجل  من 
ت�ستقبل  و�أنها  خا�سة  ر�حة  باأكرث 
�لنادي  يف �جلولة ما قبل �لأخرية 
�لتنقل  قبل  �لتون�سي  �لإفريقي 
بي  تي  ملالقاة  لومومبات�سي  �إىل 
�لأخرية،  �جلولة  يف  مازميبي 
�لطاقم  يجري  �ل�سدد  لهذ� 
ديني�س  �ملدرب  بقيادة  �لفني 
لإعد�د  �لتح�سري�ت  باآخر  لفان 
حتى  �جلو�نب  كافة  من  �أ�سباله 
�ليوم  لقاء  يف  م�ستعدين  يكونو� 

ح�سور  على  خالله  يعولون  �لذي 
جماهريي غفري و�متالء مدرجات 
على  �حل�سول  �جل  من  �مللعب 
�ملناف�س،  على  و�ل�سغط  �لدعم 
�لالعب  رفقاء  يتو�جد  حيث 
مبعنويات  عيادة  بن  �لقادر  عبد 
�لذي  �لثمني  �لتعادل  بعد  مرتفعة 
�لعرب  برج  ملعب  من  به  عادو� 
�جلولة  يف  �لإ�سماعيلي  �أمام 
�لتاأكيد  على  ويعولون  �ملن�رصمة، 
�لثالث  فوزهم  ت�سجيل  خالل  من 
مل  �لذي  �ملجموعات  دور  يف 

يتذوقو� خالله طعم �لهزمية.
و�سوف تعرف ت�سكيلة »�ل�سيا�سي« 
�سحرور  حد�د،  �لثالثي  عودة 
من  يعانون  كانو�  �لذين  وزعالين 

وحد�د  لزعالين  بالن�سبة  �لإ�سابة 
�سحرور  زميلهما  ��ستنفذ  بينما 
يكونون  و�سوف  �لالآلية  �لعقوبة 
�حل�سابات  يف  للدخول  جاهزين 
يف  لفان،  للمدرب  �لتكتيكية 
عبيد  من  كل  يغيب  �ملقابل 
من  �لتعايف  عدم  ب�سبب  وجعبوط 

�لإ�سابة �لتي يعانيان منها.

عرامة: ال بديل لنا 
عن الفوز وننتظر 

دعما قويا من جمهورنا

ل�سباب  �لريا�سي  �ملدير  �سّدد 
على  عر�مة  طارق  ق�سنطينة 

�أمام  �ليوم  لقاء  مبنا�سبة  �لفوز 
يف  �أو�سح  �أين  �لإ�سماعيلي، 
�أن  �أم�س  �إذ�عية  ت�رصيحات 
ل  �لفوز  خيار  �مام  �لالعبني 
متاهات  �لدخول يف  لتفادي  غري 
�إىل  �لتاأهل  �أجل  من  �حل�سابات 
�لأبطال  لر�بطة  �لنهائي  ربع 
بعد  ي�سمنو�  مل  و�أنهم  خا�سة 
�إىل  �ملقبل،  �لدور  �إىل  �ملرور 
�ملجموعة  �أندية  �ن  جانب 
لز�لت جميعها يف �سباق �لتاأهل، 
�مل�رصي  �ملنايف  �أن  و��ستطرد 
�سغط،  دون  �للقاء  يدخل  �سوف 
يف  ياأملون  �ل�سباب  لعبي  لكن 
�أن  �ملنتظر  �جلماهريي  �لدعم 

يتنقل بقوة �إىل �مللعب.

�شباب ق�شنطينة / النادي االإ�شماعيلي اليوم ابتداء من 17:00

ال�سيا�سي ي�سعى اإىل ح�سم التاأهل لربع النهائي
تعود اأجواء املناف�شة القارية جمددا اإىل ملعب ال�شهيد حمالوي الذي ي�شتقبل م�شاء اليوم مباراة قوية جتمع فريقي 

�شباب ق�شنطينة والنادي االإ�شماعيلي امل�شري، حيث يدخل ممثل اجلزائر يف املناف�شة القارية اللقاء وهو م�شتفيد من 
عاملي االأر�ض واجلمهور من اجل حتقيق الفوز وح�شم التاأهل اإىل الدور ربع النهائي من امل�شابقة القارية الأول مرة يف 

تاريخ النادي، اأين ي�شعى الالعبون اإىل تاأكيد بدايتهم القوية وحتقيق املفاجاأة من العيار الثقيل من خالل موا�شلة 
ت�شجيل النتائج االيجابية يف ثاين م�شاركة قارية للفريق

 مدير املنتخبات الوطنية 
يك�شف تفا�شيل العقد 

باتيلي: م�سروع الفاف طموح 
ومتفائل بتحقيق الأهداف 

امل�سطرة مع زط�سي

قال اأن كثافة الرزنامة تخيفه من تهديد 
االإ�شابات الأ�شباله

نغيز: الروح اجلماعية عادت 
 للوفاق و�سوف اأريح بع�ض

 الالعبني الأ�سا�سيني

�ملنتخبات  مدير  ك�سف 
لودوفيك  �جلديد  �لوطنية 
م�رصوعا  ميلك  �أنه  باتيلي 
مع  �ملتو�سط  �ملدى  على 
لكرة  �جلز�ئرية  �لحتادية 
�لقدم من �أجل تطبيق برنامج 
و�أو�سح  به،  جاء  �لذي  �لعمل 
على  بقدرته  متفائل  �أنه 
�لنجاح وحتقيق �لأهد�ف �لتي 
�لفاف  رئي�س  مع  عليها  �تفق 
خا�سة  زط�سي،  �لدين  خري 
و�نه وقع عقد� ميتد �إىل �لعام 
عند  يكون  �أن  وغايته   2021
فيه  و�سعت  �لتي  �لثقة  ح�سن 
على  �مل�سوؤولني  طرف  من 
لبالدنا،  �مل�ستديرة  �لكرة 
�أن  �لفرن�سي  �لتقني  و�أو�سح 
تكوين  على  تقت�رص  ل  مهمته 
�لالعبني فح�سب بل متتد �إىل 
تاأطري �لتقنيني من �أجل و�سع 
�أ�س�س جيدة للبحث عن �أف�سل 
�لالعبني  لتكوين  �ملوؤهلني 

�ل�سباب م�ستقبال.
خالل  �ملتحدث  و�أ�ساد 
�لإلكرتوين  للموقع  ت�رصيحاته 
�لتي  باملفاو�سات  للفاف 

زط�سي  �لرئي�س  رفقة  جمعته 
�أين قال �أنه مل يجد �سعوبات 
ومل  �ملفاو�سات  جل�سة  يف 
�لرتكيز  �سوى  �أمامه  يتبق 
حتقيق  �أجل  من  �لعمل  على 
خا�سة  �ملرجوة،  �لأهد�ف 
نتائج  ت�سجيل  خالل  من 
�لوطني  �يجابية مع �ملنتخب 
�لإ�رص�ف  جانب  �إىل  لالآمال 
�ل�سابة  �ملنتخبات  بقية  على 
�مل�سطرة  �لأهد�ف  وحتقيق 
عن  باتيلي  و�أو�سح  حولها، 
زط�سي  مع  �ملفاو�سات  �سري 
�لت�سالت  �أن  �أكد  عندما 
تعيينه  بعد  كانت  �لأخري  مع 
و�لعر�س  �لفاف،  ر�أ�س  على 
�سهر  يف  جاءه  �لر�سمي 
منحه  �أين  �ملن�رصم  دي�سمرب 
كافة �لتفا�سيل حول �ملن�سب 
�لذي �سيعني فيه و�ملهام �لتي 
�لفنية  باملديرية  بها  �سيقوم 
�لوطنية، و��ستطرد �أن م�رصوع 
�لفاف �أعجبه ولديه �لرغبة يف 
حتقيق �لأهد�ف يف حال كان 

له �لوقت �لكايف.
ع.ق.

وفاق  فريق  مدرب  �أ�ساد 
�سطيف عودة �لروح �جلماعية 
�لتي  �لنك�سة  بعد  �لفريق  يف 
�ل�سابقة  �لفرتة  خالل  بها  مّر 
و�لتي زعزعت ��ستقر�ر �لنادي 
�ن  �عترب  حيث  وفنيا،  �إد�ريا 
من  �لتاأكيد  وجاء  حدث  �لأمر 
خالل �لرباعية �لتي �نت�رص بها 
لعبوه �مام �حتاد عنابة و�لتي 
�إىل  �لتاأهل  تاأ�سرية  منحتهم 
�جلمهورية  كاأ�س  نهائي  ن�سف 
بعدما جنحو� يف قلب �لطاولة 
دون  بهدفني  تاأخرهم  وحتويل 
�نت�سار  غلى  �لذهاب  يف  رد 
يف  نغيز  وطالب  عري�س، 
من  �أم�س  �إذ�عية  ت�رصيحات 
نف�س  على  �ملو��سلة  �أ�سباله 
�ملقبلة  �ملقابالت  يف  �لريتم 
�إ�سعاد  يف  ينجحو�  حتى 
ثقته  و��ستعادة  جمهورهم 
كاأ�س  لقب  �إهد�ئه  عرب  وذلك 
�ملو�سم  نهاية  يف  �جلمهورية 
�ن  نغيز  يخف  ومل  �جلاري، 
�إرهاقا  يعانون  �لوفاق  لعبي 
رزنامة  كثافة  من  �سديد� 

خالل  ويعمل  �ملباريات 
�لفرتة �حلالية على ��ستعادتهم 
للياقة �لبدنية و�لعودة بقوة يف 

�جلولت �لقادمة.
يتمنى  كان  �أنه  نغيز  وك�سف 
�أمام �سبيبة  تاأجل مبار�تهم  �أن 
�لقبائل �إىل �لأحد بدل برجمتها 
لعبو�  و�أنهم  خا�سة  �ل�سبت 
�لأربعاء �ملن�رصم  مبار�ة قوية 
يف كاأ�س �جلمهورية، لكنه �أبد� 
رغم  �لو�قع  لالأمر  ��ست�سالمه 
يخو�سون  �سوف  �أنهم  �عرت�فه 
يلعب  فريق  �أمام  قوية  مقابلة 
�ملو�سم،  هذ�  �لأوىل  �لأدو�ر 
توجيه  �إىل  ��سطر  �أنه  م�سيفا 
�إىل  �للقاء  قائمة  يف  �لدعوة 
من  �لرديف  �لفريق  لعبي 
�أجل �إر�حة �لأ�سا�سيني، خا�سة 
على  حت�سل  مل  �لت�سكيلة  و�ن 
�إحتاد  ر�حة كافية منذ مقابلة 
يف  يرغب  �أنه  مو�سحا  عنابة، 
كثافة  ب�سبب  �لإ�سابات  تفادي 
�للقاء�ت ومو��سلة ما تبقى من 

هذ� �ملو�سم باأريحية.
عي�شة ق. 

�شجل رابع هاتريك هذا املو�شم ورفع 
ر�شيده اإىل 102 رفقة ال�شد

بوجناح يوا�سل 
حتطيم الأرقام 

القيا�سية
بغد�د بوجناح  �لدويل �جلز�ئري  �لالعب  يو��سل 

يف �سناعة �حلدث مع ناديه �ل�سد �لقطري وهو 

�لذي تاألق ب�سكل لفت لالنتباه و�أ�سبح �أحد جنوم 

�ملو�سم  خالل  قوية  ب�سمته  ترك  �لذي  �لعامل 

فوز  �إىل  �ل�سد  ناديه  قاد  حيث  �حلايل،  �لكروي 

�ساحق على ح�ساب نادي قطر بنتيجة 1/8 وكان له 

ن�سيبه بتوقيع ثالثة �أهد�ف وهو �لهاتريك �لر�بع 

�لقطري  �لدوري  يف  �ملو�سم  هذ�  يوقعه  �لذي 

جعلته يرتبع على عر�س هد�يف �لدوري �لقطري 

بت�سجيل جمموع 34 هدفا منذ �نطالق مباريات 

 84  ،30 �لدقائق  يف  جاءت  و�لتي  �ملو�سم  هذ� 

�أهد�ف كاملة يف مبار�ة  و92، وكان �سجل �سبعة 

�حلربة  ر�أ�س  يو��سل  ذلك  جانب  �إىل  �لعربي. 

للمنتخب �لوطني حتطيم �لأرقام �لقيا�سية و�لذي 

بعدما �أ�سحى �أف�سل هد�ف يف �لدوري �لقطري 

قيا�سي  رقم  ت�سجيل  �لتاريخ، متكن من  مر  على 

جديد بعدما �أ�سبح �أف�سل �لهد�فني يف �لدوريات 

توقيع 34 هدفا يف �ملو�سم  �خلليجية من خالل 

�لو�حد، �أين جتاوز �لرقم �لقيا�سي للثنائي حمزة 

هدف   33 ميلكان  �للذ�ن  يخوت  وعلي  �إدري�س 

�إىل جانب ذلك رفع بوجناح ر�سيده  لكل منهما، 

من �لأهد�ف رفقة ناديه �ل�سد من خالل توقيعه 

�لهدف 102 منذ حمل �ألو�ن ت�سكيلة »�لزعيم« قبل 
ثالثة مو��سم.

عي�شة ق.

برييز يرفع احل�سانة عن بيل
ا غري مرغوب فيه يف ريال مدريد و�أن برييز ل ينوي �لرت�جع غاريث بيل، و�أكدت �لتقارير، نقالاً عن م�سادر د�خل �لنادي �مللكي �أن بيل مدريد فلورينتينو برييز، قرر ب�سكل نهائي �ل�ستغناء عن جنم �لفريق �لويلزي ك�سفت تقارير �سحفية يف �إ�سبانيا �أم�س �أن رئي�س جمل�س �إد�رة نادي ريال  ا كبرياً� تت�سم بالنطو�ئية، ولكن ما حدث كان �سيئا �آخر.، ومل يتمكن بيل من حت�سني مدريد �سيف�سح �ملجال لبيل لقيادة هجوم �لفريق، رغم �سخ�سية �لالعب �لتي من �لالعب، وكان برييز يعتقد �أن رحيل �لربتغايل كري�ستيانو رونالد عن ريال �ملا�سية كان �ل�سبب �ملبا�رص و�لرئي�سي ور�ء غ�سب برييز، �لذي قرر �لتخل�س �سابقة،  و�أ�سارت، �إىل �أن عدم �لن�سباط �ل�سلوكي �لذي �أظهره بيل خالل �لفرتة هذه �ملرة عن قر�ره بال�ستغناء عن خدمات �لالعب، كما حدث يف مر�ت �أ�سبح �سخ�ساً م�ستو�ه �لفني بعد رحيل رونالدو، ولكن على �لنقي�س �سهد �أد�وؤه تر�جعاً

ا فقط يف جميع �مل�سابقات، مقارنة مبا قدمه يف مو��سم �سابقة. �سانتياجو �سولري، و�حتل �لويلزي �ملركز 15 يف قائمة �أكرث �لالعبني ظهور� يف كما فقد مكانه يف �لت�سكيلة �لأ�سا�سية للفريق منذ قدوم �ملدرب �لأرجنتيني و�سجل بيل هذ� �ملو�سم مع ريال مدريد 13 هدفاً
مباريات �لنادي �لإ�سباين هذ� �ملو�سم.

وكاالت

ماندي ي�سّيع نهائي الكاأ�ض اأمام البار�سا
لعب �أ�سا�سيا وخا�س �لت�سعني دقيقة كاملة غال �أن مّر جانبا وكان بعيد� عن يتمكن �ملد�فع �ملحوري للخ�رص من �لو�سول �إىل �ملبار�ة �لنهائية وهو �لذي كانو� تعرثو� على ملعبهم يف �لذهاب وتعادلو� هدفني يف كل �سبكة، حيث مل ت�سكيلة »�خلفافي�س« عقب خ�سارتهم مبار�ة �لإياب بهدف دون رد وهم �لذين على ملعب �لأخري »�مل�ستايا«، �أين ف�سل ماندي وفريقه ريال بيتي�س يف جتاوز ق�سة �حللم بالتتويج باللقب بعد �لهزمية �لتي تعر�س لها �أمام نادي فالن�سيا �أمام نادي بر�سلونة بعد �إق�سائه من �لدور ن�سف �لنهائي لكاأ�س �مللك ونهاية �سّيع �لالعب �لدويل �جلز�ئري عي�سى ماندي فر�سة خو�س نهائي �حللم 

ح�سم �لنتيجة لفائدة �لنادي �لأندل�سي.
ع.ق.
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الريال اأمام فر�سة رد االعتبار يف الكال�سيكو
�شيكون ريال مدريد �أمام فر�شة رد �العتبار �أمام غرميه بر�شلونة بعد هزمية 

�لكاأ�س، عندما ي�شت�شيفه �ليوم حل�شاب �لدوري �الإ�شباين، �شيكون �لكال�شيكو بني 
ريال مدريد وغرميه بر�شلونة �ملت�شدر وحامل �للقب �أبرز مو�جهات �ملرحلة 
26 من �لدوري �الإ�شباين، �فتتحت �أم�س �ملرحلة بلقاء ر�يو فايكانو مع جريونا 

وكالهما من فرق �ملوؤخرة.
ويحت�شن ملعب �شانتياغو برنابيو يف �لعا�شمة �الإ�شبانية �لكال�شيكو �لثاين خالل 

ثالثة �أيام بعد �أن �أذل �لعمالق �لكتالوين م�شيفه �لفريق �مللكي بثالثية نظيفة 
يف �إياب ن�شف نهائي �لكاأ�س، متخطياً نتيجة �لذهاب على �أر�شه 1-1 ليحجز 

بطاقته �إىل �لنهائي على �أمل �إحر�ز �للقب للمرة �خلام�شة تو�لياً، ويت�شّدر 
بر�شلونة ترتيب �لدوري بر�شيد 57 نقطة مقابل 48 لريال �لثالث، و50 نقطة 

لقطب �لعا�شمة �لثاين �أتلتيكو مدريد و�شيف �لبطل �لذي يحل �الأحد �شيفاً على 
ريال �شو�شييد�د �لثامن، وميلك �إ�شبيلية فر�شة ��شتعادة �ملركز �لر�بع �الأخري 

�ملوؤهل �إىل دوري �أبطال �أوروبا يف حال فوزه �ليوم على �شيفه هوي�شكا متذيل 
�لرتتيب، وخ�شارة �أو تعادل خيتايف غد� على �أر�س ريال بيتي�س �ل�شابع.

األبا ميدد عقده مع بر�سلونة اإىل 2024
�أعلن نادي بر�شلونة مت�شدر �لدوري �الإ�شباين �أن �لظهري �الأي�رس �لدويل جوردي 

�ألبا مدد عقده مع �لفريق ملدة خم�شة �أعو�م حتى 2024، وجاء يف بيان ن�رسه 
�لنادي �لكاتالوين: »تو�شل بر�شلونة وجوردي �ألبا �إىل �تفاق لتمديد �لعقد 

لالأعو�م �خلم�شة �ملقبلة حتى 30 جو�ن 2024«، م�شيفا: »مت حتديد بند ف�شخ 
�لعقد بقيمة 500 مليون يورو«، وكان �ألبا �رّسح يف جانفي �ملا�شي قائال: »�إنه 

نادي حياتي، �أم�شيت ثمانية �أعو�م عندما كنت �شغري�، ��شطررت للرحيل ولكني 
�شارعت للعودة مع عائلتي �إىل �أف�شل ناٍد يف �لعامل، �أريد �أن �أنهي م�شريتي مع 

بر�شلونة«.
وخا�س �ألبا �لبالغ 29 عاما �لذي تاأ�ش�س يف �أكادميية »ال ما�شيا« بقمي�س 

بر�شلونة 282 مبار�ة و�شجل 14 هدفا منذ عودته �ىل كاتالونيا قادما من فالن�شيا 
عام 2012، و�شاهم �لالعب �لدويل �ال�شباين 67 مبار�ة دولية و�شجل 8 �أهد�ف يف 
فوز فريقه بلقب �لدوري وكاأ�س ملك �إ�شبانيا �أربع مر�ت، كما �أحرز دوري �أبطال 
�وروبا عام 2015، وو�شلت �ملفاو�شات بني �لطرفني �ىل خو�تيمها �ل�شعيدة بعد 

فرتة حامت �ل�شكوك خاللها حول م�شتقبل �ألبا، �لذي كان عّب يف وقت �شابق 
عن عدم ر�شاه عن كيفية �شري �ملفاو�شات.

فولهام يقيل مدربه رانيريي
�أعلن نادي فولهام �الإجنليزي �إقالة مدربه �الإيطايل كالوديو ر�نيريي 

من من�شبه بح�شب بيان �أ�شدره �لنادي على موقعه �لر�شمي على 
�شبكة �النرتنت، ومت �تخاذ هذ� �لقر�ر بعد �شل�شلة من �لنتائج 

�ل�شلبية لفولهام و�آخرها �خل�شارة �لتي تلقاها خارج �أر�شه يف معقل 
»�شانت ماري« �أمام �شاوثهامبتون 2-0، و�أ�شاف �لبيان �أّن رئي�س 

�لنادي �شاهد خان قد �جتمع بر�نيريي وقّرر� معاً �إنهاء �الرتباط 
بني �لطرفني ودياً، وجاء فيه: »�إثر �جتماعنا هذ� �مل�شاء، و�فقني 

كالوديو ر�نيريي �لر�أي باأن �لتغيري هو �حلل �الأف�شل للجميع. مل �أكن 
مفاجئا من تو�فقه معي، الأّن كالوديو لطاملا كان رجاًل مثالياً، كما 
هو �حلال د�ئماً«، وتابع رئي�س �لنادي �شاهد خان: »مل تثمر �لفرتة 

�لتي توىل فيها كالوديو زمام �الأمور يف فولهام �لنتيجة �لتي توقعناها 
يف نوفمب عندما قررنا تعيينه، ولكن �الأكيد �أّن ر�نيريي لي�س 

�مل�شوؤول عن موقفنا يف �لدوري حتى �الآن«. و��شتلم ر�نيريي 67 عاماً 
�لذي قاد لي�شرت �شيتي �إىل �إحر�ز لقب �لدوري �الإنكليزي �ملمتاز 

عام 2016، من�شبه يف نوفمب �ملا�شي خلفاً لل�رسبي �شالفي�شا 
يوكانوفيت�س و�أ�رسف على �لفريق يف 16 مبار�ة مل يفز خاللها �إال 

بثالث منها وخ�رس 10 مر�ت، ويحتل فولهام �ملركز 19 قبل �الأخري 
يف �لدوري �الإجنليزي وهو مهدد بالهبوط ويف ر�شيده 17 نقطة مع 

فارق 3 نقاط فقط عن متذيل �لرتتيب هدر�شفيلد تاون. 

مورينيو يف طريق العودة اىل امللكي
ريال  لنادي  �ل�شابق  �لرئي�س  ر�أى 
كالديرون  ر�مون  �الإ�شباين  مدريد 
�أن �ملدرب �لبتغايل جوزيه مورينيو 
يف طريقه للعودة �إىل �لنادي �مللكي، 
وكتب �أول �أم�س كالديرون يف ح�شابه 
مرتفعة  »حظوظ  تويرت:  موقع  على 
ريال  مقعد  على  يكون  كي  ملورينيو 
مدريد �ملو�شم �ملقبل. �ملفاو�شات 
و�أكرث  �شعور،  »لدّي  جارية«.وتابع 
�شيجل�س  مورينيو  �أن  ذلك،  من 
مدريد،  مقعد  على  �ملقبل  �ملو�شم 
��من�رسم  �الربعاء  خرج  ريال  .وكان 
بعد  �مللك  كاأ�س  نهائي  ن�شف  من 
غرميه  �أمام  �لقا�شية  خ�شارته 
�إياب  يف   3-0 بر�شلونة  �لتاريخي 
 1-1 تعادلهما  بعد  �لنهائي  ن�شف 

ذهابا يف بر�شلونة.
وعن �خل�شارة �شد بر�شلونة، علق كالديرون �لذي تر�أ�س �لنادي بني 2006 و2009: »لعب ريال �أف�شل من بر�شلونة وح�شل على 
فر�س �أكرث للفوز، لكن من كان ي�شجل لهم �الهد�ف يعي�س �الآن يف تورينو«، و�أقال ريال مدربه جولن لوبيتيغي مطلع �ملو�شم 
�حلايل بعد خ�شارة قا�شية �أي�شا �أمام بر�شلونة 1-5 يف �لدوري �ملحلي، وعني بدال منه �الرجنتيني �شانتياغو �شوالري من �لفريق 
�لرديف »كا�شتيا«، وال يز�ل ريال م�شاركا يف دوري �بطال �وروبا، وتغلب ب�شعوبة على م�شيفه �أجاك�س �أم�شرتد�م �لهولندي 1-2 
يف ذهاب ثمن �لنهائي، لكنه يبتعد بفارق كبري عن بر�شلونة يف �لليغا حيث يحتل �ملركز �لثالث ر�هنا، و�أ�رسف مورينيو على 
ريال بني 2010 و2013 حمرز� معه لقب �لدوري يف 2012 و�لكاأ�س يف 2011. وقاد �ملدرب �لبتغايل �لبالغ 56 عاما �ندية بورتو 
2002-2004، ت�شل�شي �الإجنليزي 2004-2007 و2013 -2015، �إنرت �الإيطايل 2008-2010 ومان�ش�شرت يونايتد �الإجنليزي 2016-

2018(، ويحمل يف ر�شيده لقب دوري �بطال �وروبا مرتني.

ي�شافر جوفنتو�س غد� �إىل نابويل خلو�س قمة �ملرحلة 26 من 
�لدوري �الإيطايل باحثا عن ح�شم �للقب نظريا للمرة �لثامنة 
�شكل  �شاري  ماوريت�شيو  �ل�شابق  مدربه  �إ�رس�ف  تو�ليا، حتت 
رحيله  بعد  لكن  �لعجوز«  »�ل�شيدة  فريق  على  خطر�  نابويل 
�أن�شيلوتي،  كارلو  �ملخ�رسم  وقدوم  �الإجنليزي  ت�شيل�شي  �إىل 
�أ�شبح �لفارق كبري�ً بني �ملت�شدر وو�شيفه، و�شار جوفنتو�س 
�ملت�شدر بفارق 13 نقطة عن �لفريق �جلنوبي، مر�شحا د�ئما 
خلالفة نف�شه على ر�أ�س »�ل�شريي �أ«، فيما ال يز�ل نابويل الهثا 
ور�ء لقبه �الأول منذ 1990. وتعني �شهولة م�شار »�لبيانكونريي« 
�أن مدربه ما�شيميليانو �أليغري مبقدوره �ر�حة جنمه �جلديد 
بعد  رونالدو،  كري�شتيانو  �لبتغايل  �ملخ�رسم  �لبتغايل 
على  �الأخري  �لفوز  خالل  �الي�رس  بكاحله  الإ�شابة  تعر�شه 
�ن  �لعجوز«  »�ل�شيدة  فريق  و�أعلن  �ملا�شي،  �الأ�شبوع  بولونيا 
�أف�شل العب يف �لعامل خم�س مر�ت �شيخ�شع لفحو�س طبية 
�إياب  لتحديد ��شابته، وي�شتعد يوفنتو�س ملو�جهة �شعبة يف 
بهدفني  ذهابا  خ�شارته  بعد  �وروبا  �بطال  دوري  نهائي  ثمن 
�أمام �أتلتيكو مدريد �الإ�شباين، علما باأن �أحد �أهم �ال�شباب غري 
�الإجنليزي  يونايتد  مان�ش�شرت  جنم  ال�شتقد�م  ر�شميا  �ملعلنة 
وريال مدريد �الإ�شباين �شابقا، هي �إعادة يوفنتو�س �إىل من�شة 
حم�شوم  �شبه  �للقب  يبدو  وفيما  �الأبطال.  دوري  يف  �لتتويج 
ليجفنتو�س، ي�شتعل �ل�رس�ع على �لبطاقات �ملوؤهلة �إىل دوري 

�الأبطال، و�شتكون مو�جهة جاري �لعا�شمة روما والزيو هامة 
يف هذ� �ل�شياق، ويحتل �نرت �ملركز �لثالث بفارق 9 نقاط خلف 
نابويل و9 نقاط �أمام الزيو �ل�شاد�س، لكن خلفه �الرقام قريبة 
�إذ يتخلف عنه جاره �للدود ميالن بنقطة وروما بثالث فقط. 
�أ�شبوعا  فر�ن�شي�شكو  دي  �أوزيبيو  مدربه  مع  روما  ويخو�س 
�لبتغايل  بورتو  ملالقاة  ي�شافر  الزيو  مو�جهة  فبعد  هاما، 
بعد فوزه عليه 2-1 يف ذهاب ثمن نهائي دوري �البطال قبل 
�مل�شابقة  �إىل  جمدد�  بالتاأهل  كثري�  روما  وياأمل  �أ�شبوعني، 
�الأوروبية لتعزيز خزنته �ملالية �إذ ي�شارع للح�شول على ملعب 
�ليوناين  �لعائد  مد�فعه  على  فر�ن�شي�شكو  دي  ويعول  جديد، 
كو�شتا�س مانوال�س، بعد �له�شا�شة �لتي �أظهرها دفاعه �أخري� 
وتلقيه 33 هدفا هذ� �ملو�شم، و�أ�شارت تقارير �شحفية �ىل �أن 
مانوال�س يتعايف ب�شكل جيد من �لتو�ء بكاحله تعر�س له خالل 
�لفوز �ل�شعب على فروزينوين 3-2 �ل�شبت �ملا�شي، وقد يعود 
خلو�س �لدربي. بدوره، يبتعد الزيو بفارق 6 نقاط عن روما، 
لكنه لعب مبار�ة �أقل بعد تاأجيل مبار�ته �الخرية مع �أودينيزي 
�ف�شاحا له يف �ملجال كي يو�جه ميالن يف ذهاب ن�شف نهائي 
يبحث ميالن عن  بدوره  �شلبي.  بتعادل  �نتهى  و�لذي  �لكاأ�س 
�البقاء على �شل�شلته �الإيجابية يف 2019، �إذ مل يخ�رس يف �آخر 
كري�شتوف  �لبولندي  �جلديد  هد�فه  على  ويعول  مباريات   8

بيونتيك �لقادم من جنوى.

اليويف ي�سعى حل�سم اللقب نظريًا اأمام نابويل

��شتدعى مدرب �ملنتخب �لب�زيلي تيتي مهاجم ريال مدريد �الإ�شباين �ل�شاب فيني�شيو�س جونيور للمرة �الأوىل �ىل ت�شكيلة فريقه �ملدعوة تيتي ي�ستدعي فيني�سيو�س الأول مرة اإىل ال�سامبا
ملو�جهة بنما وت�شيكيا يف مبار�تني وديتني ��شتعد�د� لكاأ�س �الأمم �الأمريكية �جلنوبية �لتي ت�شت�شيفها بالده من 14 يونيو �إىل 7 جويلية 
�ملقبلني، ويتاألق فيني�شيو�س �لبالغ  18 عاما ب�شكل الفت يف �شفوف فريق �لعا�شمة �ال�شبانية هذ� �ملو�شم حيث فر�س نف�شه يف �لت�شكيلة  
�الأ�شا�شية على ح�شاب العبني �أكرث خبة منه على �جلبهة �لي�رسى �لتي ي�شغلها �أمثال �إي�شكو و�لويلزي غاريث بايل ومارك �أ�شين�شيو. ويغيب 
عن �لت�شكيلة جنم �لفريق مهاجم باري�س �شان جرمان �مل�شاب يف م�شط �لقدم نيمار، لكنها �شهدت عودة زميله يف فريق �لعا�شمة �لفرن�شية 
د�ين �ألفي�س بعد غياب عدة �أ�شهر بعد خ�شوعه لعملية جر�حية يف �لرباط �ل�شليبي للركبة �بعدته عن نهائيات كاأ�س �لعامل يف رو�شيا 2018، 
مار�س يف مدينة بورتو �لبتغالية قبل �ن تو�جه ت�شيكيا يف بر�غ يف 26 منه.و�شهدت �لت�شكيلة �أي�شا عودة العب و�شت هام �الإنكليزي فيليبي �أندر�شون للمرة �الأوىل منذ عام 2015، وتلتقي �لب�زيل مع بنما يف 23 
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ر�ؤى

جنيب حمفوظ .. اأوْبَرا احِلَكاَياِت وَمْقَهى احَلْكي
ياأتي يوم الثالثني من اأ�ت من كل عام ليحمل ذكرى رحيل عميد الر�اية العربية العاملي جنيب حمفوظ ، لياأخذ معه كل اأ�صرار احلارة امل�صرية 

القدمية ، ف�صال عن احتكاره احل�صري حلكايا م�صر املجتمعية �ما تت�صمنه من اإحداثيات �اإ�صكاليات ميكن اأن تف�صر تاريخ م�صر يف خم�صني عاما ، تاأين 
هذه الذكرى لتفجر يف اأذهاننا ق�صية اأن �صخ�صيات حمفوظ الر�اية لي�صت جمرد اأبطال حتكي ق�ص�صا من اأجل املتعة �الإمتاع فح�صب ، بل هي رموز 

لواقع م�صى ، �م�صتقبل اآٍت .

د.بليغ حمدي ا�صماعيل

َياِحُيّ ِا�صُمه  َمَزاٌر �صِ
ُفوظ: ْيب حَمْ جَنِ

قاعة  اجلامعي  الأ�ستاذ  دخل 
املحا�رضات منت�سيا وم�ست�سعراً 
يتاأبط  وهو  ال�سديد  بالفخر 
حتت ذراعه الأمين رواية بداية 
العربي  الأدب  لعميد  ونهاية 
العاملي جنيب حمفوظ  الأديب 
مقعده  على  جلو�سه  ومبجرد   ،
ال�ساكن وال�ساكت كقلبه بداأ يعلن 
عن اأدب جنيب حمفوظ بو�سفه 
ويف  الواقعية  للرواية  منوذجاً 
الأمريكية  املتحدة  الوليات 
الأدب  من  النوع  هذا  ي�سمون 
 ، الجتماعي  النقدي  بالأدب 
تنبه  قد  نابهاً  طالباً  اأن  ويبدو 
نتيجة  املعتاد  الأ�ستاذ  خلطاأ 
اجلامعية  املوؤ�س�سات  تعانيه  ما 
يف  وتورم  اأكادميي  ترهل  من 
واملتحفية  املكتبية  الدرا�سات 
التعبري واأ�سار رافعاً  لنا  اإن جاز 
وكعادة   ، للمداخلة  طلباً  يده 
م�رض  يف  اجلامعي  الأ�ستاذ 
والذي نادراً ما يت�سم بالت�سامح 
الرتبية  نتيجة  الأفق  وات�ساع 
الأكادميية التي ترعرع يف كنفها 
اأذن له باملداخلة على امتعا�ض 

واحتقان مل يبنه للطالب .
�سوى  حديثاً  الطالب  يزد  ومل 
هو  حمفوظ  جنيب  اإن  قال  اأنه 
بدليل  التاريخية  الرواية  رائد 
الأقدار  عبث  الثالث  روايته 
 ، طيبة  وكفاح   ، ورادوبي�ض   ،
ونهاية  بداية  روايات  ولي�ست 
وال�رضاب  اجلديدة  والقاهرة 
والثالثية ال�سهرية هي دليل كونه 
اأنوذجاً للرواية الواقعية . ويبدو 
ا�ستدرك  قد  اآخر  طالباً  اأن 
يف  والطالب  الأ�ستاذ  فات  ما 
والتاريخية  الواقعية  ق�رضهما 
كنمطني روائيني لنجيب حمفوظ 
املكان  يدرك  مل  اأنه  ولرمبا   ،
املتحفي الذي يجل�ض فيه وهو 
ال�سامتة  املحا�رضات  قاعة 
فقال  اإيذان  اأو  اإذن  بغري  فتكلم 
حمفوظ  جنيب  اإن  اأ�ستاذ  يا   :
هو رائد الأدب الرمزي والرواية 
التاأمل  على  القائمة  الرمزية 
رواياته  ذلك  على  دليل  وخري 
 ، واخلريف  وال�سمان   ، الطريق 
وقام   . واحلرافي�ض   ، ومريامار 
طالب اآخر وقال اأظن اأن جنيب 
البوح  رواية  رائد  هو  حمفوظ 
ال�سرية  اأ�سداء  بدليل  ال�سويف 

الذاتية ، واأحالم فرتة النقاهة.
جنيب  اأدب  اأن  احلقيقة  لكن 
اأوبرا  ميثل  الروائي  حمفوظ 
ومن  ال�سعب  ومقهى  احلكايات 
وفق  ت�سنيفه  حماولة  ال�سعب 
بحمية  النقاد  وهوى  هو�ض 
الإبداع  وقولبة  الت�سنيف 
مزدحم  عامل  اأمام  فاأنت   ،
حكائي  �سخب  اأو  ملل  بغري 

 ، اجلدلية  والوقائع  بالأحداث 
هذه الأحداث واإن بدت ب�سيطة 
كل  اأن  اإل  الأحايني  بع�ض  يف 
من  طاقات  يفجر  منها  حدث 
ت�ستدعي  التي  املثرية  الأ�سئلة 
العقل مباأمن  التفكري ول جتعل 
حقاً   . والتف�سري  التاأويل  عن 
الأعمال  من  �سخمة  جمموعة 
الروائية متثل مغارة من الأ�سئلة 
كاتبها  ت�سنيف  ي�سعب  التي 
حتت مظلة قا�رضة مانعة ، لذا 
فنجيب حمفوظ هو بحق مزار 
املعار�سني  ي�ستقطب  �سياحي 
موؤ�س�سة  وهو  املوؤيدين  قبل 
�سعبية اأدبية تن�رض بداخلها كافة 
اأو  انحناء  بغري  الأدبية  التيارات 
واإذا   . داخلية  انهزام  حماولة 
كانت روايات جنيب حمفوظ قد 
حققت ول تزال ال�سهرة وال�سيت 
وبلوغ املاأرب من حيث جودتها 
ور�سانتها واإثارتها لأ�سئلة �سابرة 
تغو�ض يف املجتمع ، فاإن عميد 
حمفوظ  جنيب  العربية  الرواية 
جند  قلما  بل   ، احلكاية  ي�سبه 
ب�سخ�سه  الهتمام  �سار  اأديباً 
وهذا  باأعماله  الوعي  مثل 
حمفوظ  لنجيب  بالفعل  حتقق 
مثل  اآخرين  لكتاب  حتقق  كما 
 ، واإليوت   ، و�سارتر   ، ماركيز 
هذه  ورمبا  بيكيت.  و�سامويل 
اإىل  موجهة  لي�ست  ال�سطور 
اعتاد  الذي  العادي  القارئ 
القراءة وفعلها وا�ستمراأت اأذناه 
ا�سم جنيب حمفوظ منذ  �سماع 
لقارئ  اإمنا هي �سطور   ، �سغره 
ا�ستثنائي لأن القراءة بالفعل يف 
قد  ا�ستثنائي  فعل  الأيام  هذه 
احلايل  اجليل  لأن  غريبا  يبدو 
و�سار  الإنرتنت  بواقع  تيقن 
مريداً مطيعاً ل�سبكات التوا�سل 
الجتماعي ، راف�ساً اأية حماولة 
و�سناعه  الورق  نحو  جلذبه 
الذين اأبدعوا وقدموا للح�سارة 

�رضوحاً جديدة .

ِبَداَياٌت �َتْكِوْين 
القاهرة  ابن  حمفوظ  جنيب 
اجلمالية  حي  حتديداً  القدمية 
التي مل ي�رض اإليها بحرف واحد 
اأو �سطر يتيم با�سمها يف اإحدى 
به  خا�ض  حرم  وكاأنها  رواياته 
تفوح  كلها  روايته  واقع  اأن  رغم 
وتفا�سيلها  اجلمالية  بعطر 
بهذا  �سمي  ولقد   ، ال�ساحرة 
الذي  بالطيب  تيمناً  ال�سم 
اأ�رضف على ولدته وهو الدكتور 
القبطي  حمفوظ  با�سا  جنيب 
ووالده  مركب  بذلك  وا�سمه 
الذي  اإبراهيم  العزيز  عبد  هو 
كتابني  �سوى  حياته  يف  يقراأ  مل 
فقط ، القراآن الكرمي ، وحديث 
عي�سى بن ه�سام للمويلحي لأنه 
يعك�ض  وهذا  له  �سديقاً  كان 
بعامل  العاملي  اأديبنا  تاأثر  مدى 
اأمه  اأما   . والق�س�ض  احلكايات 

التي قال عنها جنيب يف اأحاديثه 
تكتب  ول  تقراأ  ل  امراأة  اأنها 
اإن  اأنها  اإل  ال�سمت  وكثرية   ،
حتدثت �سارت خمزناً للحكايات 
ال�سعبية وهي بذلك ت�سبح رافداً 
تكوين  روافد  من  وخ�سباً  مهماً 
 . الإبداعية  حمفوظ  جنيب 
يف  حمفوظ  جنيب  در�ض  ولقد 
حاليا(  القاهرة   ( فوؤاد  جامعة 
يعك�ض  وهذا  الفل�سفة  ق�سم  يف 
امل�ساعر  ا�ستقراء  على  قدرته 
والعواطف ل�سخ�سيات املجتمع 
الرتكيبة  تاأويل  من  ومتكنه 
الق�س�سية  ل�سخ�سياته  النف�سية 
التي  ال�سخ�سيات  اأكرث  ولعل   ،
الأديب  وحياة  تكوين  يف  اأثرت 
هو  حمفوظ  جنيب  العاملي 
الرازق  عبد  م�سطفى  ال�سيخ 
فقهية  معركة  اأ�سهر  �ساحب 
 ، امللكي  الق�رض  مع  وفكرية 
وثاين جمدد بعد الإمام املجدد 
ولقد   ، عبده  حممد  ال�سيخ 
عن  حمفوظ  جنيب  اكت�سب 
الرازق  عبد  م�سطفى  ال�سيخ 
الت�سامح ورف�ض التع�سب ، وهو 
ما نلمحه يف كافة روايات جنيب 

حمفوظ .
اأن جنيب حمفوظ قد  والغريب 
اإىل  لل�سفر  تخرجه  عقب  ر�سح 
درجة  على  للح�سول  فرن�سا 
اختار  وبالفعل  املاج�ستري 
 ” بعنوان  لر�سالته  مو�سوعا ً
الإ�سالمية  الفل�سفة  يف  اجلمال 
عنه  حجبت  البعثة  لكن   ”
باأنه  اإدارة اجلامعة  من  اعتقاداً 
قبطي ل�سمه واأنه منتمي حلزب 
من  عليه  املغ�سوب  الوفد 
اآنذاك  والق�رض  احلكومة  قبل 
حمفوظ  جنيب  قرر  ووقتها   .
فر�ض  بامتطاء  النهائي  اختياره 
عن  بعيداً  واجلنوح  الأدب 
الأكادميي  مبعناها  الفل�سفة 
ي�ستطع  مل  احلقيقة  يف  لكنه 
وبحارها  الفل�سفة  يهجر  اأن 
اإحداثيات  ثنايا  يف  امل�سطربة 

�سرية  نتتبع  وحينما   . رواياته 
ندرك  املهنية  حمفوظ  جنيب 
من  بعدد  ات�سامه  الفور  على 
اأبرزها  وال�سفات  ال�سمات 
تعني  التي  والروتينية  اللتزام 
املهام  اإمتام  يف  الن�سباط 
املعهودة  البريوقراطية  ولي�ست 
وموؤ�س�ساتها  احلكومة  دوائر  يف 
برملانياً  �سكرترياً  فعمل   ،
من  الفرتة  يف  الأوقاف  بوزارة 
�سار  ثم   ،  1945 وحتى   1938
مديراً ملوؤ�س�سة القر�ض احل�سن 
حتى  الأوقاف  لوزارة  التابعة 
وزير  ملكتب  فمديراً   ،  1954
على  للرقابة  ومديراً   ، الإر�ساد 
واقع  وهو يف  الفنية  امل�سنفات 
الأمر الأكرث التزاماً اأمام ق�سايا 
اأديباً  جمتمعه لكنه بالفعل كونه 
ي�سعى اإىل التحرر من فخ القيود 
التي تن�سب على العمل الفني ، 
عاماً  اأ�سبح بعد ذلك مديراً  ثم 
ملوؤ�س�سة دعم ال�سينما وهو بحق 
اأحد اأبرز �سناعها الذين اأ�سهموا 
يف ريادة ال�سينما امل�رضية على 

مر عقود بعيدة .

الَعاَل املَْحُفوِظي 
.. اأ�ْصَراٌر �ِحَكاَياٌت 
الذي  التفرد  هذا  ملاذا  لكن 
تزال  ول  حمفوظ  حققه جنيب 
عنه  تعقد  والندوات  الدرا�سات 
وعن رواياته على ال�سواء ، وملاذا 
روايات  عن  احلديث  ميكن  ل 
جنيب حمفوظ بعيداً عن التطرق 
كان  الذي  لعامل جنيب حمفوظ 
الأوىل  الطبيعية  الن�سار  بوتقة 
الرائدة  الروائية  الكتابات  لهذه 
وعامله  حمفوظ  فنجيب   .
من  قريبا  كان  ال�سخ�سي 
والو�سطى  املهم�سة  الطبقات 
اأراد  لذا   ، املوظفني  وجمتمع 
العالقات  هذه  من  ين�سج  اأن 
ا�ستطاع  مهم�سة  لطبقة  ملحمة 

احلكاية  حمور  يجعلها  اأن 
ومعاناتها  اليومية  بتفا�سيلها 
جنيب  هو  وهذا   ، املتكررة 
اجللو�ض  اأمكنه  الذي  حمفوظ 
مقاهي  على  طويلة  �ساعات 
وكازينو  والفي�ساوي  عرابي 
النيل  ووادي  وري�ض  الأوبرا 
ليلتقط  بالأ�سكندرية  وبيرتو 
ماليني احلكايا ال�سعبية ل التي 
مثل  ال�سعبية  الق�س�ض  تتناول 
وبني  يزن  بن ذي  و�سيف  عنرتة 
الآين  ال�سعب  بل حكاية   ، هالل 
، وقرر جنيب حمفوظ اأن يجعل 
من روايته حكاية للوطن واأهله . 
واملقهى الذي كان جمرد مكان 
جلو�ض عابر لبع�ض النا�ض ، كان 
الأوبرا  مبثابة  حمفوظ  لنجيب 
 ، الفنون  كل  فيها  ي�ساهد  التي 
يرى  الذي  الطبيعي  وامل�س�رضح 
بغري  حقيقتهم  على  النا�ض  فيه 
نه من  اأقنعة زائفة ، وهو ما مَكّ
وق�س�سه  ال�سارع  نب�ض  ر�سد 
القرب  وهذا  تنتهي.  ل  التي 
والأ�سياء  الأ�سخا�ض  طبيعة  من 
�سمح لنجيب حمفوظ ا�ستخراج 
يف  لل�سفر  اإن�ساين  �سفر  جواز 
اأتاح  الذي  وهو   ، الب�رض  نفو�ض 
له بعد ذلك �سرب اأغوار املجتمع 
امل�رضي ور�سد م�سكالته وتتبع 
حراكه با�ستمرار ، ولعل �رض متيز 
الروائي  بعامله  حمفوظ  جنيب 
احلكي  فن  �ساركته  اأ�سماء  عن 
ويو�سف  اإدري�ض  يو�سف  مثل 
ال�سباعي وتوفيق احلكيم ويحيى 
ا�ستطاع  اأنه  وغريهم  حقي 
ه�سم  الفطري  حد�سه  بف�سل 
وال�سكانية  الجتماعية  الرتكيبة 
واإدراك  امل�رضي  للمجتمع 
العالقات الجتماعية املتنامية 
الرتكيبة  هذه  يف  تتحكم  التي 
التفا�سيل  كل  اختزال  ثم  ومن 
هوؤلء  عن  اليومية  الدقيقة 
اإبداعية  ب�سورة  وت�سجيلها 

ا�ستثنائية . 

املَِدْيَنة / احَلاَرُة / 
الَعاَلُ :

يف  اغرورق  روائي  من  كم 
تارة  املدينة  ويف  تارة  القرية 
�سافر  قا�ض  من  وكم  ؟  اأخرى 
عنه  فكتب  الريف  اإىل  �سدفة 
اإىل مدن  ثم عاد  تفا�سيله  وعن 
ف�ساعت  جديد  من  الأ�سفلت 
غبار  و�سط  الريف  خبز  رائحة 
العمال  واأنفا�ض  ال�سيارات 
كثرياً  حدث  هذا  ؟  واملوظفني 
العرب  الروائيني  عامل  يف 
وجه  على  وامل�رضيني  عموماً 
اإل يف حالة جنيب   ، اخل�سو�ض 
يكون  اأن  قرر  الذي  حمفوظ 
 ، احلارة  و�ساعر  املدينة  اأديب 
واملدينة يف اأدب جنيب حمفوظ 
ميكن  التي  القرية  عن  بدياًل 
املكونات  تفا�سيلها يف  اختزال 
اأما املدينة يف   ، لها  احل�سارية 
الكبري  للعامل  مو�سوعي  معادل 
و�سفاتها  املتباينة  برتاكيبها 
التي تاأبى الت�سنيف وخري متثيل 
التي  احلرافي�ض  ملحمة  لذلك 
تظل درة اأعمال جنيب حمفوظ 
كنا  وقدمياً  الإطالق،  على 
ندر�ض باجلامعة قاعدة مفادها 
هي  وتفا�سيلها  القرية  اأن 
اأن  باعتبار  الرواية  لفن  الأقرب 
ن�سبياً  طويل  اأدبي  عمل  الرواية 
الق�سرية  والق�سة  الق�سة  عن 
واأن عامل القرية برتابته واإيقاعه 
لتكنيكات  متاماً  �سالح  البطئ 
اأن جنيب حمفوظ  اإل   ، الرواية 
يف  ا�ستثنائياً  يعد  الذي  الكاتب 
اأن  ا�ستطاع  الإبداعي  عاملنا 
�سوب  احلكائي  الإيقاع  ينقل 
معادلً  جعلها  والتي  احلارة 
وللعامل   ، تارة  للوطن  مو�سوعياً 
عند  الرواية  وفن   ، اأخرى  تارة 
جنيب حمفوظ ميكن اختزاله يف 
حتولت  ر�سد  يف  اجتهد  كاتب 

املدينة النهرية الكبرية .
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اأطروحة بناء فقه املعامالت 
ال�سيا�سية على القيم

يف كتابه يف هدي القراآن يف ال�سيا�سة واحلكم: اأطروحة بناء فقه املعامالت 
ال�سيا�سية على القيم، ال�سادر حديًثا عن املركز العربي لالأبحاث ودرا�سة 

ال�سيا�سات، ي�سعى احممد جربون جاًدا اإىل جتديد الفكر ال�سيا�سي 
الإ�سالمي وحتديثه، ليكون مرجعية اأخالقية لبناء الدولة املدنية 

احلديثة يف املجال العربي - الإ�سالمي.
وكالت 

هذا الكتاب مناظرة علمية ر�صينة 
الإ�صالمية  ال�صيا�صية  للتيارات 
ال�صلفية ودعاة احلاكمية امل�صتندة 
اإىل اجلزئيات الن�صية، جاعلة منها 
فالأغلب  تاريخية،  فوق  كائنات 
ال�صيا�صية  املناق�صات  من  الأعم 
اأو  معتدلني  امل�صلمني،  بني 
الرباديغم  داخل  تدور  مت�صددين، 
عنه  تنحرف  ما  وقليالاً  ال�صلفي، 
ا  اأي�صاً وهو  الُكلية؛  املقا�صد  اإىل 
ت�صكيل  لإعادة  اجتهادية  حماولة 
على  الإ�صالمي  ال�صيا�صي  العقل 

اأ�ص�س مت�صاحلة مع احلداثة.

تاريخ وفقه

�صفحة   340( الكتاب  هذا  يقع 
ا(  ا ومفهر�صاً بالقطع الو�صط، موثقاً
الف�صل  يف  ف�صول.  خم�صة  يف 
�صوء  يف  ال�صيا�صي  القراآن  الأول، 
يورد  النزول،  واأ�صباب  التاريخ 
التي  القراآنية  الأحكام  جربون 
واحلرب  العقابي  بالت�رشيع  تتعلق 
اجلماعة  بناء  وتدابري  والقتال 
اأحكام  اإنها  ويقول  ال�صيا�صية، 
قبل  موجودة  كانت  و�صعية، 
باآخر  اأو  ب�صكل  وطبقت  الإ�صالم، 
يف الع�رش اجلاهلي، ولها مثيالتها 

ل  ثم  ومن  القدمية،  ال�رشائع  يف 
اأ�صالة لها يف ذاتها؛ اإذ كانت جزءاًا 

من ثقافة ع�رش الر�صالة.
القراآن  اأحكام  جاءت  براأيه، 
ظروَف  مراعية  ال�صيا�صي 
املجتمع  بناء  وحتديات  اجلماعة 
بوقائع  ارتبطت  اإذ  اجلديد؛ 
وحوادث تاريخية معلومة، وناطقة 
تعبري  فهي  ثم  ومن  باخل�صو�صية، 
املحلية  التاريخية  الدينامية  عن 
خ�صو�صية  تعك�س  التي  اخلا�صة 
تنّزل  التي  التاريخية  اللحظة 
الأمة  بناء  الوحي، وحتديات  فيها 
حتّمل  درجة  وتعك�س  ناحية،  من 
الواقع وطاقة الزمان، ول ت�صتغرق 
القيمية  الر�صالة  جميع  بال�رشورة 

للقراآن من ناحية ثانية.

اأ�سول الفقه

الثاين،  الف�صل  يف  املوؤلف  يقول 
اإ�صكالت  من  الفقه:  اأ�صول 
التاريخ  اإ�صكالت  اإىل  اخلطاب 
اإن  ا،  اأمنوذجاً ال�صيا�صي  القراآن   -
به  ي�صتعان  الذي  الفقهي  العقل 
املعا�رشة  التدين  م�صائل  حلل 
ا  اأوجهاً يعاين  ون�صبي،  ناق�س  عقل 
خمتلفة من الق�صور والعجز، حيث 
اإ�صكالت  ملجابهة  وت�صّكل  تهيَّاأ 
ومل  ال�رشعيني،  واخلطاب  اللغة 

ا ملعاجلة اإ�صكالت التاريخ  يُهّياأ اأبداً
ل  ثّم،  من  وتفاوتاته.  وتبايناته 
اأعطاب  اإ�صالح  يف  النجاح  ميكن 
تدين  وبناء  الإ�صالمي  التدين 
امل�صلمون  ينجح  مل  اإذا  ع�رشي 
يف بناء عقل فقهي جديد يت�صدى 
لالإ�صكالت الداخلة على الإ�صالم 
الكبري  والتطور  التاريخ،  جهة  من 
الذي �صهدته الإن�صانية يف القرون 

الأخرية.

مناهج خمتلفة

جتديد  مناهج  الثالث،  الف�صل  يف 
القراآن   - وحدودها  الن�س  فقه 
جربون  يقول  ا،  اأمنوذجاً ال�صيا�صي 
من  الأ�صا�صية  اخلال�صَة  اإن 
جمال  يف  املعريّف  املنَجز  تتُّبع 
للمناهج  القراآنية  الدرا�صات 
اأحكاَم  مقاربتها  يف  املختلفة 
اأحكام  اأن  هي  ال�صيا�صي  القراآن 
الكرمي  القراآن  يف  املعامالت 
واللجوءُ  م�صلحياًا  تعليلُها  ميكن 
تقت�صيها  اأخرى  اأحكام  اإىل 
هذا  حول  خالَف  ول  امل�صلحة، 
با�صتثناء  املختلفة،  املناهج  بني 
يت�صبّث  التي  رات  املقَدّ اأحكام 
املقا�صديون بتطبيقها ول يجدون 
ا لتعطيلها، بينما يجيز ذلك  غاً م�صِوّ
بتاأويل  اإما  والتاريخيون  اللغويون 

الألفاظ، واإما باعتبارها جزءاًا من 
»اإن  الر�صالة. ي�صيف:  ثقافة زمان 
والنحياَز  الديني  الوجدان  اإر�صاَء 
له، عادةاً ما ي�صاحبهما �صداٌم مع 
من  الكثري  يف  املفتِقُد  احلداثة، 
اإر�صاء  اأن  الأحيان املعقولية، كما 
ما  عادةاً  احلداثية،  التطلّعات 
ت�صحبه ا�صتهانٌة بالإميان والوجدان 
الرغم  على  فاملقا�صدُيّ  الديني، 
من جهده املحمود يف تي�صري �صبل 
الأفق  حمدوَد  زال  ما  التحديث 
منها  كثرية؛  وم�صائل  ق�صايا  يف 
وعلى  ال�صيا�صي.  بالقراآن  متعلق 
عك�س ذلك، بالن�صبة اإىل التاريخي، 
امل�صتمر  تذكريه  من  الرغم  وعلى 
وال�رشعي،  الديني  بالتزامه 
الإ�صالم يف  و�صدوره عن مرجعية 
تتما�ّس  التي  الإ�صالحية  اأفكاره 
حالت  يف  اأعماله  فاإن  الدين،  مع 
وت�صعه  الريب،  على  تبعث  كثرية 
التي جتر عليه  ال�صبهة  يف موا�صع 
الف�صل  يف  التكفرييني«.  األ�صنة 
الرابع، منهج هدي القراآن، ت�صتند 
للقراآن  القيمية  املوؤلف  قراءة 
الكرمي اإىل فر�صية رئي�صة مفادها 
اأن اأحكام املعامالت، ومن �صمنها 
اأحكام ال�صيا�صة والتدبري، تدور مع 
اإىل حفظها،  وت�صعى  الكلّية،  القيم 
هيئة  هي  الأحكام  هذه  هيئة  واأن 
التاريخ  تاريخية يعتورها ما يعتور 

ومع  لل�صياق  ا  تبعاً وتغرّيٍ  تبدل  من 
هذه  قراءته  وتقوم  املطاولة. 
اأحكام  رّد  منهجيني:  مبداأين  على 
املعامالت ال�صيا�صية اإىل جذورها 
الكلّية  القيم  والِتما�س  القيمية؛ 
باب  يف  الهداية  اأمر  ال�صابطة 
قدميها  ال�صيا�صية،  املعامالت 

وحديثها، من القراآن الكرمي.

يف ال�سيا�سة واحلكم

اخلام�س  الف�صل  يف  جربون  يرى 
والأخري، هدي القراآن يف ال�صيا�صة 
يحولن  اأمران  ثمة  اأن  واحلكم، 
ال�صيا�صة  اأخالقية  حتقق  دون 
ال�صياق  ويف  اإ�صالمي،  منظور  من 
املعا�رش: الأول، عدم التمييز بني 
املتجلية  الفقهية  و�صورها  القيم 
ال�رشعية؛  ال�صيا�صة  اأحكام  يف 
قيمية  مرجعية  غياب  والثاين، 
وا�صحة ومبتكرة، قادرة على تاأطري 
احلداثة ال�صيا�صية تاأطرياًا اأخالقياًا 
ا، ومواكبة الثورة املعامالتية  �صليماً
ال�صيا�صي.  احلقل  ي�صهدها  التي 
حاول جربون بناء اأطروحة نظرية 
لتخلي�س الفكر ال�صيا�صي الإ�صالمي 
بالف�صل بني قيم  املاأزق،  من هذا 
التاريخية  وال�صور  وهديه  القراآن 
وبا�صتنباط  جهة،  من  القيم  لهذه 
على  امل�رشفة  الكِلّية،  القراآن  قيم 

راأ�صها  وعلى  املعامالت،  جمال 
جهة  من  ال�صيا�صية  املعامالت 
بناء  �رشورة  يف  خامتة:  يف  ثانية. 
يختم  القيم،  على  ال�صيا�صة  فقه 
املنهج  تطبيق  اإن  بالقول  املوؤلف 
القراآن  اأحكام  درا�صة  يف  القيمي 
املعامالتية، وب�صكل خا�س اأحكام 
وجهني  يتخذ  ال�صيا�صي،  القراآن 
اإىل  يّتجه  جهة،  فمن  خمتلفني: 
املرجعية  الكِلّية  القيم  ا�صتخراج 
ومن  عام،  ب�صكل  القراآن  من 
جهة  ومن  التاريخية؛  حتققاتها 
ثانية، يّتجه اإىل توليد اأحكام فقهية 
بخ�صو�س اأو�صاع الع�رش ال�صيا�صية 

ا من هذه القيم. انطالقاً
احممد جربون باحث مغربي يُعنى 
ال�صيا�صي  والفكر  التاريخ  بق�صايا 
�صهادة  على  حا�صل  الإ�صالمي. 
يف  اأ�صتاذ  التاريخ.  يف  الدكتوراة 
الرتبية  ملهن  اجلهوي  املركز 
مفهوم  كتبه  من  طنجة.  والتكوين 
الأ�ص�س  اأزمة  الإ�صالمية:  الدولة 
الإ�صالحية  مع  احلداثة؛  وحتمية 
مراجعات  متحالتها:  يف  العربية 
ال�صيا�صي  الفكر  ن�صاأة  نقدية؛ 
على  حا�صل  وتطوره.  الإ�صالمي 
اجلائزة العربية للعلوم الجتماعية 
الأوىل  دورتها  يف  والإن�صانية 
املغرب  جائزة  وعلى   ،)2012(

للكتاب )2016(.

رواية “املادة ال�سوداء” لالأمريكي بليك كراوت�ش ُترتجم اإىل العربية

ال�ساعر رفعت �سالم يفوز بجائزة اأبي القا�سم ال�سابي

لرواية  العربية  الرتجمة  �صدرت 
للكاتب  ال�صوداء”  “املادة 
دار  عن  كراوت�س  بليك  الأمريكي 
للمرتجم  اخلمي�س،  املحرو�صة، 
يو�صف،  الرحيم  عبد  امل�رشي 
الإن�صان  حماولت  تتناول  والتي 
احلياة،  لتف�صري  امل�صتمرة 

واكت�صاف معناها وجدواها.
وتعرف “املادة ال�صوداء” يف علم 

الفلك باأنها مادة افرت�صت لتف�صري 
جزء كبري من جمموع كتلة الكون، 
مبا�رش  ب�صكل  روؤيتها  ميكن  ول 
حيث  التل�صكوبات،  با�صتخدام 
اإنها ل تبعث ول متت�س ال�صوء اأو 
اآخر  كهرومغناطي�صي  اإ�صعاع  اأي 
ما  هذا  ولعل  م�صتوى،  اأي  على 
يف�رش التو�صيح امللحق بالإعالن 
“دار  من  الرواية  ترجمة  عن 

على  �صفحتها  يف  املحرو�صة” 
تتناول  الرواية  باأن  “في�صبوك”، 
عما  ت�صاءل  �صخ�س  “اأي  حياة 
نهاية  لتبدو عليه حياته يف  كانت 

الطريق الذي مل ي�صلكه”.
الأول  العمل  لي�صت  والرواية 
اأعمال،  عدة  �صبقها  اإذ  لكاتبها، 
رواية  املثال  �صبيل  على  منها 
والتي   )Abandon( “اأباندون” 

مدينة  حياة  الكتاب  فيها  ي�صف 
والتي  للتعدين،  خوان  �صان 
القرن  نهاية  يف  بب�صاطة  اختفت 
يف  الأر�س  وجه  على  من  الـ19 
ظروف غام�صة، حيث كان لتغيري 
اإيجابي  تاأثري  وزوجته  هو  اإقامته 
بني  العي�س  ودفعه  الإبداع،  على 
هذا  لكتابة  اجلبلية  الت�صاري�س 

العمل.

يف  املولود  للكاتب،  و�صدر 
 ،1978 عام  كارولينا  نورث  ولية 
بعنوان   ،2004 يف  الأول  العمل 
وبعدها  ال�صحراوية”،  “الأماكن 
ثم  املغلقة”،  “الأبواب   2005 يف 
“ال�صنوبر”  مثل  الأعمال،  توالت 

و”اأباندون”، وغريهما.
عبد  امل�رشي  املرتجم  اأن  يذكر 
ح�صل  اأن  �صبق  يو�صف  الرحيم 

الت�صجيعية،  الدولة  جائزة  على 
الأعمال  لأحد  ترجمته  عن 
درا�صات   3“ كتاب  عن  الفكرية، 
حول الأخالق والف�صيلة” لربنارد 
�صدرت  كانت  والتي  ماندفيل، 
العديد  وله  �صف�صافة،  دار  عن 
الأدبية  لالأعمال  الرتجمات  من 

والفكرية.
وكالة اأنباء ال�سعر

فاز ال�صاعر واملرتجم امل�رشي 
رفعت �صالم بجائزة اأبي القا�صم 
عن   2018 لعام  الأدبية  ال�صابي 
الع�صب”  “اأوراق  ديوان  ترجمته 
ويتمان  والت  الأمريكي  لل�صاعر 

للغة العربية.
العابدين،  زين  حممد  ومنح 
وزير ال�صوؤون الثقافية التون�صية، 

هذا  اأقيمت  التي  الدورة  جائزة 
ترجمة  “دورة  �صعار  العام حتت 
ال�صعر” لل�صاعر امل�رشي رفعت 
�صالم يف حفل اأقيم، اجلمعة، يف 
اجلائزة  رئي�س  وح�رشه  تون�س، 
بالإ�صافة  املدين،  الدين  عز 
واملثقفني  الكتاب  من  عدد  اإىل 

التون�صيني والعرب.

وقال �صالم عقب ت�صلمه اجلائزة: 
العناء  “ا�صتغرقت 825 يوما من 
واحلرية  والقلق  وامل�صاءلة 
لأمتكن من اإمتام العمل.. جميل 
�صاعر  با�صم  ا�صمي  يقرتن  اأن 

عظيم هو اأبو القا�صم ال�صابي”.
ينظمها  التي  اجلائزة،  وكرمت 

البنك التون�صي، ال�صاعر والكاتب 
بول  اللبناين  واملرتجم  والناقد 
يف  ع�صوا  كان  ب�صفته  �صاوول 
التحكيم  وجلنة  العليا  اللجنة 
جلائزة ال�صابي ل�صنوات عديدة.

الثقافية  ال�صوؤون  وزير  وقال 
التون�صية: “اجلائزة تعطي قيمة 
والأدب  الفكر  ملدى  وا�صتمرارا 

الرتقاء  يف  وت�صهم  والن�رش، 
وباخليال  عامة  ب�صفة  بالفكر 
فاأكرث  اأكرث  والرتقاء  واجلمال 

بالثقافة العربية”.
خالل  من  “نحتفي  واأ�صاف: 
القا�صم  باأبي  وبها  اجلائزة 
من  نحوه  نحى  ومن  ال�صابي 
ومرتجمني  و�صعراء  مفكرين 

للمحتفى  التهاين  كل  واأقدم 
عامل  يف  ووجاهة  وجه  وهو  به 

الفكر العربي”.
القا�صم  اأبي  جائزة  وتاأ�ص�صت 
ال�صابي عام 1984 ومتنح جوائز 
اأو  ال�صعر  اأو  للق�صة  �صنوية 

امل�رشح اأو الرواية. 
وكالة اأنباء ال�سعر
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يف هدي القراآن يف ال�سيا�سة واحلكم:

ثقافة
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مبلتقى وطني حتت�سنه جامعة الوادي

خمت�صون يناق�صون م�صاهمة الطرق ال�صوفية 
يف تر�صيخ ثقافة احلوار والتعاي�ش

حتت�سن كلية العلوم الجتماعية والن�سانية بجامعة ال�سهيد حمه خل�سر بالوادي، 
هذا الأربعاء امللتقى الوطني الأول املو�سوم ب »اأعالم ومعامل وادي �سوف يف 

الت�سوف والتاريخ والثقافة بني القرنني 20.17 م، والذي ياأتي تن�سيقا مع اجلمعية 
الولئية » �سوف ثقافة » وتاأطري نخبة من الأ�ساتذة والباحثني واملوؤرخني ورجال 

الثقافة والإعالم بالولية وخارجها.
عماره بن عبد اهلل

الدكتور  امللتقى  مدير  وح�سب 
ومن  ف�إنه  عطية،  الك�مل  عبد 
الت�ريخي  العمل  هذا  خالل 
اإىل  الو�سول  نريد  والتوثيقي 
ر�سد اأعالم ومع�مل وادي �سوف 

بتلك  املذكورة  املج�الت  يف 
اإبراز  ق�سد  الزمنية  احلقبة 
الت�سوف  دور  عطية  ي�سيف 
وال�سوفية يف تر�سيخ قيم وثق�فة 
ترتب  وكيف  والتع�ي�ش،  احلوار 
واأمن املجتمع  ذلك على وحدة 
ذات  يقول  اأنه  كم�  اجلزائري، 
اجل�معي  اال�ست�ذ  املتحدث 

ورئي�ش اجلمعية الوالئية  » �سوف 
خالل  من  لن�  ميكن  ثق�فة«، 
واملح�ور  املداخالت  ه�ته 
نخبة  �سيطرحه�  التي  املتنوعة 
اإىل  امل�س�ركني،  االأ�س�تذة  من 
ر�سد خمطوط�ت متن�ثرة ق�سد 
حتى  مبحتوي�ته�،  التعريف 
ت�سنى لن� حم�ولة كت�بة مو�سوعة 

وترتجم  للمع�مل  توؤرخ  علمية 
لالإعالم على حد قول عطية.

وادي  منطقة  تعد  لالإ�س�رة 
الت�ريخية  احلوا�رض  من  �سوف 
الفكر  برج�ل  تزخر  التي 
ثق�فة  تبنوا  الذين  والثق�فة، 
مع  ب�سالم  والعي�ش  ال�سلم 
الذات ومع االآخر، فحملَوا على 

ع�تقهم _ من خالل م� اأ�س�سوه 
قراآنية_   ومدار�ش  زواي�  من 
عدة  وت�سحيح  النفو�ش  تزكية 
مف�هيم، من �س�أنه� تنوير االأمة 
ح��رضه�  ربط  ت�ستطيع  حتى 
وت�ست�رضف  املجيد،  مب��سيه� 
العلم  بنور  املنري  م�ستقبله� 

الوا�سحة  والروؤية  واملعرفة 
املدركة، التي البد من حم�يته� 
فكر  وحتدي�ت  ره�ن�ت  من 
ج�رفة  ثق�ف�ت  وخطر  عوملي 
نراه� متزق الن�سيج االجتم�عي 
بني  واالألفة  التع�ي�ش  وتهدد 

اأبن�ءه.

الرتاث املغمور باملياه:

 اكت�صاف 23 مدفعا من الفرتة العثمانية 
غرب العا�صمة

الع��سمة  ب�جلزائر  اأم�ش  اأول  اأعلن   
عن  البحري  الوطني  العمومي  املتحف 
اكت�س�ف »23 مدفع� من الفرتة العثم�نية« 
البي�س�ء  ال�سخرة  مبوقع  املي�ه   حتت 
غرب  )تيب�زة(  ب�رض�س�ل  ب�حلمدانية 
مين�ء  اأكرب  ح�لي�   ينجز  اأين  الع��سمة 

جت�ري جزائري.
بوك�ري  مقراين  املتحف  مديرة  وق�لت 
اآم�ل يف اإط�ر معر�ش بق�رض الثق�فة حول 
ملوؤ�س�سته�  امليدانية  املع�ين�ت  ح�سيلة 
اكت�سف  للمتحف  ت�بع  غو�ش  فريق  اأن 
مدافع حديدية حتت  مي�ه موقع ال�سخرة 
البي�س�ء »من نف�ش ال�سكل واحلجم تقريب�« 
ويف عمق »ال يتج�وز  �ستة اأمت�ر ،  م�سيفة 
بوجود  علم  متحفه�  اأن  املتحدثة   ذات 
هذه املدافع يف 2016 بتنبيه من ال�سك�ن 
االأثري يف  الرفع  عملي�ت  لتبداأ  املحليني 
»خطر«  من  اآنذاك  خم�وف  و�سط   2018
اأ�سغ�ل  املين�ء اجلديد عليه� والتي اأقرته� 

احلكومة نه�ية 2015.

واأ�س�ر من جهته بن عودة جنيب حم�فظ 
يف  م�س�رك  وغوا�ش  ب�ملتحف  تراث 
هذه  عن  الك�سف  اأن  البحث   عملية 
العثم�نية«  ل«الفرتة  تعود  التي  املدافع 
اأحد  قدمه�  »معلوم�ت   على  بن�ء  ج�ء 

ال�سك�ن املحليني«.
وا�ستطرد ق�ئال اأن وظيفة املتحف ح�لي� 
اأو   املوقع  يف  �سواء  »حم�يته�«  يف  تتمثل 
بعيدا  املي�ه  حتت  اآخر  موقع  اإىل  بنقله� 
من   اإخراجه�  اأن  اعتب�ر  على  املين�ء  عن 
اإ�س�فة  وقت�«  »يتطلب  كلي  ب�سكل  البحر 

اإىل »نق�ش االإمك�ني�ت يف هذا املج�ل«.
وزير  ق�ل  االكت�س�ف�ت  هذه  اإثر  وعلى 
عملي�ت  اأن  ميهوبي  عزالدين  الثق�فة 
»�ست�سمل  امل�ء  حتت  االأثري  البحث  
اجلزائرية  املدن  من  العديد  م�ستقبال 
القدمية  مبوانئه�  املعروفة  ال�س�حلية«  

ك�رض�س�ل والق�لة وم�ستغ�من.
على  الق�ئمني  اأن  على  ميهوبي  واأكد 
جدا«  »متفهمون  اجلديد  املين�ء  م�رضوع 

لطبيعة  املنطقة الرتاثية معربا عن »اأمله 
ووثوقه« يف الدعم الذي �ستقدمه البحرية  
اىل  ب�لنظر  املج�ل  هذا  يف  اجلزائرية 

»اإمك�ن�ته� الكبرية جدا«.
االآث�ر  اإىل  اأخرى  جهة  من  الوزير  وع�د 
االأثري  حلن�ش  عني  مبوقع  املكت�سفة 
ب�سطيف معلن� عن اكت�س�ف »اآث�ر عظمية 
اأ�سبوع«  قبل  ب�ملوقع  جديدة  حيوانية 
والفت� اإىل اأن  هذا املوقع �سيكون »منطقة 
قبل  مل�  العلمي  للبحث  فقط  مفتوحة 
اجلزائر  من  ب�حثني  ومب�س�ركة   الت�ريخ« 

وخ�رجه�.
جزائريني  لب�حثني  اأثرية  حفرية  وك�نت 
نوفمرب  يف  نت�ئجه�  عن  اأعلن  واأج�نب 
امل��سي  قد ك�سفت اأن ت�ريخ هذا املوقع 
ع�م«  األف  واأربعم�ئة  »مليونني  اإىل  يعود 
موؤكدين اأنه  »ث�ين اأقدم تواجد ب�رضي« يف 
الذي  اثيوبي�  يف  »قون�«  موقع  بعد  الع�مل 
األف  يعود  ت�ريخه اىل »مليونني و�ستم�ئة 

�سنة«.

مبقر زاوية �سيدي احلاج بولية تي�سم�سيلت

افتتاح الأيام الأوىل حول التعريف 
بالتاريخ الأمازيغي الإ�صالمي باجلزائر

�سيدي  زاوية  مبقر  اأم�ش  اأول  افتتحت 
برج  ببلدية  »املقطع«  مبنطقة  احل�ج، 
االأي�م  فع�لي�ت  )تي�سم�سيلت(،  بونع�مة 
االأوىل حول التعريف ب�لت�ريخ االأم�زيغي 
لدى  علم  ح�سبم�  ب�جلزائر،  االإ�سالمي 

املنظمني.
-املنظمة  التظ�هرة  هذه  وتت�سمن 
اإط�ر  يف  املذكورة  الزاوية  من  مبب�درة 
»ين�ير«-  االأم�زيغية  ال�سنة  راأ�ش  اإحي�ء 
من  ال�سوء  ت�سلط  مع�ر�ش  اإق�مة 
الدول  ت�ريخ  والكتب  املل�سق�ت  خالل 
االإ�سالمية ب�ملغرب االأو�سط )اجلزائر( 
التي اأ�س�ست من قبل �سخ�سي�ت اأم�زيغية 
ومنه� الدولة الر�ستمية والدولة الزي�نية، 
وكذا اأعالم جزائرية معروفة من اأ�سول 
اأم�زيغية على غرار ال�سيخ عبد احلميد 
وال�سيخ احلداد، ح�سبم� مت  ب�دي�ش  ابن 

تو�سيحه خالل هذا ال�رضح الديني.
وي�سمل برن�مج هذه التظ�هرة التي تدوم 
�ستتن�ول  حم��رضات  تقدمي  اأي�م  ثالثة 

ت�ريخ ال�سخ�سي�ت اجلزائرية االأم�زيغية 
اإ�سالمية  التي �س�همت يف ت�أ�سي�ش دول 
ب�ملغرب االأو�سط، وكذا علم�ء اجلزائر 
من  واحلديث  الو�سيط  الع�رضين  يف 

تن�سيط اأ�س�تذة خمت�سني.
مدائح  تقدمي  ب�ملن��سبة  و�سيتم 
حول  م�س�بقة  واإطالق  دينية  وابته�الت 
رواية  واأح�سن  �سعرية  ق�سيدة  اأح�سن 
اجلزائري،  االأم�زيغي  املوروث  تتن�ول 

وفق ذات امل�سدر.
بهدف  التظ�هرة  هذه  تنظيم  وي�أتي 
اإبراز ثراء الت�ريخ االأم�زيغي االإ�سالمي 
ب�جلزائر لف�ئدة ال�سب�ب وم�س�ركة زواي� 
الوالية يف اإحي�ء راأ�ش ال�سنة االأم�زيغية 

»ين�ير«.
الربن�مج  اإط�ر  يف  كذلك  تندرج  كم� 
�سيدي  زاوية  قبل  امل�سطر من  ال�سنوي 
املن��سب�ت  الإحي�ء  الرامي  احل�ج  علي 

الدينية والوطنية والع�ملية.
ق.ث ق.ث 

�صركات حملية وعاملية تختار “مدينة ال�صارقة للن�صر” منطلقًا لأعمالها
وكالة اأنباء ال�سعر 

خدم�ت  من  تقدمه  مل�  نظراً 
الن�رض  واقع  ترثي  وم�س�هم�ت 
اخت�رت  والع�ملي،  املحلي 
وع�ملية  حملية  �رضك�ت 
من  الن�رض  جم�ل  يف  متخ�س�سة 
للن�رض،  ال�س�رقة  17 دولة، مدينة 
اأول منطقة حّرة للن�رض والطب�عة 
ال�س�رقة  الت�بعة لهيئة  يف الع�مل، 
التي  الأعم�له�  منطلق�ً  للكت�ب، 
التو�ّسع يف  ت�ستهدف من خالله� 
النط�قني  على  الكت�ب  اأ�سواق 

املحلي والعربي.
يف  اأعم�له�  ال�رضك�ت  وب��رضت 
حزمة  من  م�ستفيدة  املدينة 
التي  والت�سهيالت  اخلي�رات 

لهم  تقدمه� 
على 

مرت  األف   40 اإىل  ت�سل  م�س�حة 
مربع، ت�سم مرافق جمّهزة وموؤثثة 
وفق اأعلى املع�يري، مب� يتن��سب 
مع طبيعة االأعم�ل التي تقوم به�، 
اإىل ج�نب توفري ت�سهيالت تتعلق 
ومك�تب  الرتجمة،  بتوكيالت 
التحرير االأدبي والتدقيق اللغوي، 
واالإخراج  الت�سميم  و�رضك�ت 
الفني مب� يوفر على امل�ستثمرين 
ال�ستخراج  واجلهد  الوقت 
الرتاخي�ش والت�أ�سريات الالزمة.

تقدمه�  التي  االأعم�ل  وتوّزعت 
الن�رض  خدم�ت  بني  ال�رضك�ت 
الدع�ية  وخدم�ت  والطب�عة 
اإىل  والتوزيع،  واالإعالن 
اللوج�ستية،  اخلدم�ت  ج�نب 
جم�الت  يف  واال�ست�س�رات 
والتدريب  والرتويج  الت�سويق 
اإىل  اإ�س�فًة  واالأبح�ث، 
اخلي�رات  من  �سل�سلة 
تقدمه�  التي  واخلربات 
للع�ملني يف قط�ع الن�رض 
مب�س�ئل  يتعلق  مب� 
والت�أهيل،  التدريب 

الق�نونية  االأبح�ث  وتقدمي 
وغريه�. وت�سّم املدينة عدداً من 
الثق�فية  احلكومية  املوؤ�س�س�ت 
الرائدة يف دولة االإم�رات العربية 
املتحدة، التي ي�سهم وجوده� يف 
الن��رضين  جلميع  الفر�سة  اإت�حة 
الن�رض  قط�ع�ت  يف  والع�ملني 
الع�مل  اأنح�ء  �ستى  من  املختلفة 
تقدمه  م�  طبيعة  على  التعّرف 
من اأعم�ل، ومن هذه املوؤ�س�س�ت 
االإم�راتيني،  الن��رضين  جمعية 
لالأدب�ء  الع�م  االحت�د  من  وكّل 
كّت�ب  واحت�د  العرب،  والكت�ب 
واأدب�ء االإم�رات، وملتقى ن��رضي 
كتب االأطف�ل، وجمعية االإم�رات 
للمكتب�ت واملعلوم�ت، مب� يفتح 
الع�مليني  الن��رضين  اأم�م  الب�ب 
واقع  على  كثب  عن  ليتعرفوا 
املحلي  والثق�يف  االأدبي  العمل 

والعربي.
وتقّدم �رضك�ت حملية من القط�ع 
تتعلق  متنوعة  خدم�ت  اخل��ش 
بن�رض الكتب واملجالت، وتنظيم 
اللوج�ستية  الفع�لي�ت واخلدم�ت 
من  وغريه�  واال�ست�س�رات 

مهم�ً  دوراً  تلعب  التي  اخلدم�ت 
املحلي  الن�رض  واقع  اإثراء  يف 
تقدمه  م�  ج�نب  اإىل  والعربي، 
توزيع  ب�آلية  تتعلق  خي�رات  من 
وبيع الكتب الورقية واالإلكرتونية، 
معنية  �رضك�ت  تتواجد  حيث 
ب�حللول التقنية اخل��سة ب�لن�رض.
يف  ع�ملة  �رضك�ت  وحجزت 
واال�ست�س�رات  الن�رض  جم�ل 
بهذا  املت�سلة  التج�رية 
والربازيل  االإم�رات  القط�ع، 
وال�سني  وغ�ن�  وفرن�س�  والهند 
واإ�سب�ني� واالأمم املتحدة وكندا 
وال�سين�تور واأ�سرتالي� واململكة 
ولبن�ن  واالأردن  ال�سعودية 
ونيجريي�،  والعراق  وم�رض 
من  اأعم�له�  ملب��رضة  مك�نه� 
وجود  ج�نب  اإىل  املدينة، 
�رضك�ت متخ�س�سة يف جم�الت 
وتكنولوجي�  االإلكرتوين  الن�رض 
املعلوم�ت التي ت�سهم يف توفري 
الالزمة  واخلربات  املع�رف 
لهذا القط�ع الذي تتزايد وترية 

الطلب عليه يف ع�ملن� اليوم.
مدير  �س�مل،  عمر  �س�مل  واأكد 

مدينة ال�س�رقة للن�رض، اأنه منذ 
ا�ستقبلت  اليوم  وحتى  اإن�س�ئه� 
العديد  للن�رض  ال�س�رقة  مدينة 
من الطلب�ت من �رضك�ت عربية 
قط�ع�ت  يف  ع�ملة  وع�ملية 
عن  ن�هيك  املختلفة،  الن�رض 
مع  اأبرمته�  التي  االتف�قي�ت 
واملط�بع  الن�رض  دور  كربي�ت 
خطط  مع  مت��سي�ً  الع�ملية، 
توفري  اإىل  الرامية  املدينة 
قدرة طب�عية وا�ستيع�بية كبرية 
جلميع الع�ملني به�، م� ي�سعن� 
اأم�م م�سهد متك�مل يرفد واقع 
الن�رض العربي والع�ملي ب�لكثري 

من اخلي�رات واملع�رف.
ال�س�رقة  مدينة  مدير  وت�بع 
تنوع  على  حر�سن�  للن�رض: 
الع�ملة  ال�رضك�ت  اأن�سطة 
التي  واخلدم�ت  املدينة  يف 
تقدمه� للع�ملني يف القط�ع، م� 
اأكرب  تب�دل  اأم�م  املج�ل  يفتح 
واحدة،  بيئة  �سمن  للمع�رف 
الكبرية  اال�سه�م�ت  ج�نب  اإىل 
التي حتققه� على �سعيد اإثراء 
والعربي،  املحلي  الن�رض  واقع 

وواعدة  جديدة  قنوات  وفتح 
على  الع�مليني  للن��رضين 
واالإقليمية  العربية  االأ�سواق 
من خمتلف اأنح�ء الع�مل ب�سكل 
املدينة  من  يجعل  م�  كبري 
جم�ل  يف  حموري�ً  العب�ً 
ال�سعيدين  على  الن�رض  �سن�عة 
وك�نت  والع�ملي.  االإقليمي 
قد  للن�رض  ال�س�رقة  مدينة 
الن�رض  الأ�سواق  اأبوابه�  فتحت 
لتلّبي  امل��سي،  الع�م  الع�ملية 
احل�جة امللحة يف اإيج�د مركز 
املنطقة  يف  متخ�س�ش  ن�رض 
اإم�رة  من  ينطلق  العربية 
حتتية  ببنية  ويتميز  ال�س�رقة 
وات�س�ل  ومتطورة،  حديثة 
اأنح�ء  جميع  مع  وبحري  جوي 
البيئة  اإىل  ب�الإ�س�فة  الع�مل، 
بقوانني  تتمثل  التي  الداعمة 
ف�ساًل  مرنة،  حكومية  واأنظمة 
منخف�سة،  تك�ليف  توفري  عن 
وم�هرة،  موهوبة  ع�ملة  ويد 
ودعم  التن�ف�سية  لتعزيز 
العملي�ت االإقليمية للموؤ�س�س�ت 

وال�رضك�ت الدولية. 
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مر�ض الإيدز: هل يحمل 

العام اجلديد العالج ال�صايف؟
فريو�س  عن  الناجت  الإيدز  مر�س 

نق�س املناعة الب�رشية، رمبا �صار 
العالج  اكت�صاف  القريب  من 

معهد  بح�صب  له  ال�صايف 
اأ�صبح  الفرن�صي،  با�صتور 
باإمكان الباحثني من معهد 
با�صتور، اأن يفهموا ب�صكل 
عمل  طريقة  اأف�صل 
املناعة  نق�س  التهاب 
الأيدز،   – الب�رشية 
ويبحثون الآن عن و�صائل 
للتو�صل اإىل عالج �صاٍف 
تتقدم  والأبحاث  متاًما، 
ويف  املجال،  هذا  يف 
الإح�صاءات  تغيب  حني 

الدقيقة عن عدد مر�صى 
العربية،  الدول  يف  الإيدز 

فاإنَّه يف فرن�صا وحدها على 
حواىل  يتعاي�س  املثال  �صبيل 

يومي  ب�صكل  �صخ�س  األف   150
مع الإيدز. ومن بني هوؤلء، هناك 

�صخ�س  األف   40 اإىل  األف   30 بني  ما 
يجهلون ذلك.

�صد  احلالية  والعالجات 
مدى  اأخذها  يجب  الإيدز 

الأمر،  واقع  ويف  احلياة. 
الفريو�صات  م�صادات  فاإّن 
اأخرى  )بعبارة  الرجعية 
الذي �صوف مينع  العالج 
تقدم الفريو�س( ل ت�صمح 
الإيدز  على  بالق�صاء 
الفريو�صات  هذه  متاًما: 
يف  دائًما  تبقى 
الحتياطي«  »املخزون 
 T التائية  اخلاليا  يف 
يف  املوجودة   CD4

نظام املناعة.
نق�س  فريو�س  ولكّن 

ي�صيب  ل  الب�رشية  املناعة 
 ،T CD4 اخلاليا  جميع 

يعرف  ل  هذا  وقتنا  وحتى 
الباحثون ملاذا يح�صل ذلك.

اأّن الباحثني من  ولعّل اخلرب ال�صار هو 
خ�صائ�س  حتديد  ا�صتطاعوا  با�صتور،  يا معهد  خلال ا

بالتهاب  لالإ�صابة  مف�صلة  �صتكون  T CD4التي  التائية 
اأّن  العلماء  اكت�صف  فقد  اأو�صح،  اأخرى  وبعبارة  الفريو�س. 
فريو�س نق�س املناعة الب�رشية �صياأخذ الأولوية يف اخلاليا 
التي تقوم بن�صاط اأي�صي عاٍل، وبالتايل اإنتاج كمية اأكرب من 

الطاقة.

احتمال الق�صاء على الفريو�س
بتحويل  يقوم  فاإنه  الفريو�س  يتكاثر  »لكي  الباحثون:  يقول 
الطاقة واملنتجات التي ترد اإىل اخللية«. وي�صيفون: »وحاجة 
التي  املنتجات  واأخذ  الطاقة،  حتويل  اإىل  هذه  الفريو�س 
والتي ميكن  ال�صعف  لديه حالة من  ت�صكل  اخللية،  اإىل  ترد 

ا�صتغاللها ملهاجمة اخلاليا امل�صابة«.
وعلى نحو اأكرث دقة: بف�صل هذا الكت�صاف الكبري، ا�صتطاع 
مبنع  وذلك  امل�صابة،  اخلاليا  بع�س  تدمري  الآن  العلماء 
بحثهم  ن�رش  مت  الذين  العلماء-  ويلخ�س  الأي�صي.  الن�صاط 
هذا يف جملة Cell Metabolism - ذلك بالقول: »ميّثل 
الق�صاء  باحتمال  التفكري  نحو  مهمة  خطوة  البحث  هذا 
املخزون  خاليا  على  الق�صاء  خالل  من  الفريو�س،  على 
هي  البحث،  يف  التالية  اخلطوة  تكون  و�صوف  الحتياطي. 

تقييم احتمال منع الن�صاط الأي�صي يف اجل�صم احلي«.
الإيدز،  ملر�س  نهائي  عالج  اإىل  التو�صل  يتم  اأن  اأمل  على 
من  الفريو�س  انتقال  الأ�صا�س ملنع  الوقاية هي  �صبل  تبقى 

�صخ�س م�صاب اإىل اآخر �صليم.

حل لغز مر�ض �صتيفن هوكينغ
بايلور  كلية  علماء  اكت�صف 
ودانا  يانا  ومعهد  الطبية 
الأع�صاب  لبحوث  دونكان 
املتحدة،  الوليات  يف 
الت�صلب  مر�س  تطور  اآلية 
الذي  ال�صموري،  اجلانبي 
كان يعاين منه عامل الفيزياء، 
موقع  ويفيد  هوكينغ.  �صتيفن 
باأن   »MedicalXpress«
يتمثل  رمبا  املر�س  �صبب 
املتحول  الربوتني  اأن  يف 
عن  يتوقف  »يوبيكويتني«، 
احلال  اجل�صيم  وظيفة  تنظيم 
من  وهو   ،»Lysosome«
امل�صوؤولة  اخللية  مكونات 
عملية  ف�صالت  معاجلة  عن 

التمثيل الغذائي.
واأجرى الباحثون عدة جتارب، 
اأج�صام  فيها  ا�صتخدموا 
تفتقر  كنماذج  الفاكهة  ذباب 
للجني  �صحيحة  ن�صخة  اإىل 
الربوتني  اإىل  يرمز  الذي 
على  وظهرت  اليوبيكويتني، 
املتحولة  احل�رشات  هذه 
ع�صبي  تنك�س  عالمات 
فيها  مبا  بالعمر،  مرتبط 
اخلاليا  ن�صاط  ا�صطراب 
وتراكم  وموتها  الع�صبية 
اجل�صيمات احلالة املت�رشرة، 
بروتني  اأن  للباحثني  وات�صح 
ي�صبب  املت�رشر  يوبيكويتني 
ا�صطراب عمل الربوتيزومات 

 »P r o t e a s o m e s «
تخل�س  يف  ت�صاهم  التي 
من  الربوتينات  جممع 
اخللوية،  »النفايات« 

الذاتية  البلعمة  ويعرقل 
 »autophagosomes «
التي تتحطم خاللها مكونات 

اخلاليا غري ال�رشورية. 

القاتل ال�صامت

 يتناول اأغلبية النا�س كميات كبرية من ال�صوديوم الذي ي�صكل املكون الرئي�صي للملح. يحدث 

ذلك عن الأطعمة امل�صّنعة مثل البيتزا والربغر وال�صجق والبطاط�س ال�صيب�صي واملعجنات 

اجلاهزة. وي�صبب ال�صوديوم الزائد ارتفاع �صغط الدم الذي ي�صّمى »القاتل ال�صامت« لأنه 

يهدد �صحة القلب. وينبغي األ تزيد كمية ال�صوديوم التي تتناولها يومياً عن 2.3 غرام، ويف 

حال وجود زيادة خلطر الإ�صابة باأمرا�س القلب وال�صكتة يجب األ تزيد الكمية على 1.5 

غرام فقط. لذلك اإذا ا�صطرتك الظروف ل�رشاء معلبات اأو اأطعمة جاهزة ابحث عن عبارة 

»قليل ال�صوديوم« على العبوة قبل ال�رشاء. وت�صّنف كثري من املواد احلافظة امل�صتخدمة يف 

الأطعمة امل�صّنعة باعتبارها مواد م�رشطنة، وتعترب م�صوؤولة عن انخفا�س ذكاء الأطفال. 

يف  ي�صتخدم  لأنه  املقلية،  الدجاج  وقطع  الربغر  مثل  ال�رشيعة  الوجبات  من  احذر  كذلك 

م�صببات  من  تعترب  �صارة  كيميائية  مواد  القلي  بعد  الذهبي  �صكلها  اإعطاءها  ويف  حفظها 
ال�رشطان

بوؤبوؤ العني لر�صد اإجهاد العمل املرهق

مادة كيميائية يف م�صحوق الكاري تقاوم الأورام ال�صرطانية

اكت�صف باحثون اأن حجم بوؤبوؤ العني يتغري 
بطريقة وا�صحة عندما ن�صطر ملواجهة 
متوقعة  غري  وتغريات  متعددة  مهام 
اإىل  النظر  اأن جمرد  اإىل  النتائج  وت�صري 
مدى  معرفة  يتيح  قد  ال�صخ�س،  عني 
التي مير بها وياأمل  حدة حالة الإجهاد 
تطوير  اإىل  ذلك  يوؤدي  اأن  يف  الباحثون 
ا�صتخدامها  العمل  اأداة ميكن لأ�صحاب 
بلوغ  من  وحمايتهم  موظفيهم  ملراقبة 

مرحلة الإجهاد احلاد.
مي�صوري  جامعة  يف  الباحثون  ودر�س 
على  الإجهاد  يوؤثر  كيف  بكولومبيا، 
على  وركزوا  لل�صخ�س،  الذهنية  احلالة 
على  املرتفع  العمل  عبء  تاأثري  كيفية 
الظهر  م�صاكل  يف  الت�صبب  مثل  اجل�صم 
جونغ  الدكتور  الرئي�صي،  املعد  وقال 
عدم  من  الرغم  على  اإنه  كيم،  هيوب 
ل�صخ�س  العقلية  لل�صالمة  قيا�س  وجود 
ما، اإل اأنه واأفراد فريق البحث وجدوا اأن 
»حجم بوؤبوؤ العني ميكن اأن يكون املفتاح 

ل�صخ�س  العقلية  احلالة  لقيا�س  الرئي�س 
متعددة«وتعقب  مبهام  قيامه  اأثناء  ما 
تقنية  خالل  من  املتطوعني،  الباحثون 
كانوا  بينما  العني  وتتبع  احلركة  التقاط 
مكان  يف  التحكم  غرفة  يف  يجل�صون 

يحاكي حمطة لتكرير النفط والغاز.
ي�صتجيبوا  اأن  امل�صاركني  على  وكان 
للتغيريات غري املتوقعة، مثل الإنذارات، 
�صا�صتني،  مراقبة  على  ي�رشفون  بينما 
واأظهرت النتائج خالل املهام الب�صيطة، 
كانت  امل�صاركني  اأعني  حركات  اأن 
اأ�صبحت  ولكنها  ما،  حد  اإىل  متوقعة 
غري منتظمة عندما حدثت تغريات غري 
نتائجه مع  البحث  متوقعة وقارن فريق 
النتائج التي تو�صلت اإليها درا�صة اأجرتها 
العني  بوؤبوؤ  تغري  كيفية  نا�صا حول  وكالة 
لالإجهاد  ا�صتجابة  الف�صاء  رواد  لدى 
وتبني اأن جميع النتائج تك�صف اأن حجم 
بوؤبوؤ العني يتغري ب�صكل غري طبيعي عند 

الإجهاد.

جامعة  من  علماء  بها  قام  حديثة  درا�صة  ك�صفت 
الكاري  م�صحوق  يف  كيميائية  مادة  اأن  كاليفورنيا 
اأن  العلماء  ويعتقد  ال�رشطان  تقاوم  اأن  ميكن 
الكركمني )Curcumin(، وهي مادة كيميائية يف 
الكركم تعطي م�صحوق الكاري لونه الأ�صفر، ميكن 
والدم،  الثدي  ال�رشطانية يف  الأورام  اأن تبطئ منو 
عرب جعل اخلاليا ال�رشطانية اأقل قدرة على حتطيم 
اأو تدمري خاليا اأخرى. وقد يكون الكركمني، الذي 
حماربة  على  قدرة  له  اأن  املا�صي  يف  يعتقد  كان 
يعتقد  كان  مما  مرة   500 بن�صبة  اأقوى  ال�رشطان، 
�صابقا. وعند دمج الأدوية �صائعة ال�صتخدام لعالج 
اأن  الختبارات  وجدت  الكركم  مع  الدم  �رشطان 
يف  و�صاعد  اأف�صل،  ب�صكل  تعمل  جعلها  الكركمني 
التقليل من اآثارها اجلانبية ويقول الباحثون اإن نتائج 
التجارب على الفئران كانت »غري متوقعة«، وياأملون 
الآن يف تطوير عالج ال�رشطان با�صتخدام الكركمني 
ال�رشطان  ملحاربة  املادة  هذه  ا�صتخدام  وميكن 
اأنواع  بني  تربط  الدم،  يف  تتواجد  عندما  لأنها 
وعند   ،»DYRK2« ت�صمي  الإنزميات  من  حمددة 
ات�صال الثنني، ل ميكن للخاليا اأن تتكاثر ب�رشعة 
اأن ال�صمة املميزة لل�رشطان هي  ويو�صح الباحثون 
بها،  التحكم  ميكن  ل  ب�رشعة  النمو  علي  القدرة 
ويو�صح  الكركمني  خالل  من  اإبطاوؤها  ميكن  ولكن 
الباحث �صوراف بانريجي اأنه »ب�صكل عام، يتم طرد 
ي�صبح  ولكي  كبرية،  ب�رشعة  اجل�صم  من  الكركمني 
جمرى  لدخول  تعديل  اإىل  يحتاج  فاإنه  فعال،  دواء 
ل�صتهداف  كافية  لفرتة  اجل�صم  يف  والبقاء  الدم 

ال�رشطان«.
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ف�سل �إخفاء �لأعمال �ل�ساحلة
و�أعماٌل  �سلوٌك  �حلياة  هذه  يف  �إن�سان  لكل 
و�سلوك  �لنا�س،  �أمام  �لظاهر  يف  بها  يقوم 
و�أعمال يقوم بها يف �لباطن وبينه وبني نف�سه، 
�أعماُل خرٍي  �لأعمال، هل هي  تلك  وتختلف 
يحثُّنا  �لإ�سالمي �حلنيف  ديننا  �رٍشّ؟ ويف  �أو 
�ل�ساحلة  و�لأعمال  �خلري  فعل  على  �ل�سارع 
يف �لظاهر ويف �ل�رِشّ، وقد رتَّب على �أعمال 
ب فيها؛ قال تعاىل:  �خلري يف �ل�رِشّ �أجوًر�، ورَغّ
َمْغِفَرةٌ  لَُهْم  ِبالَْغيِْب  َربَُّهْم  يَْخ�َسْوَن  �لَِّذيَن  �إَِنّ 
]�مللك: 12[، وذلك يف جميع  َكِبرٌي  َو�أَْجٌر 
�أمور �لعبادة، ويف كل �لأوقات و�لأماكن، ويف 

خلوة �لإن�سان �لتي ل يعلم بها �إل �هلل.
ف�سل  يف  تعاىل  قوله  �لقر�آن  يف  جاء  ولقد 
�جلليلة  �لأعمال  من  وهي  َدقة؛  �ل�سَّ �إخفاء 
َدَقاِت  �ملتعدي نفُعها لالآخرين �إِْن تُبُْدو� �ل�سَّ
�لُْفَقَر�َء  َوتُوؤْتُوَها  تُْخُفوَها  َو�إِْن  ِهَي  ا  َفِنِعَمّ
�َسِيّئَاِتُكْم  ِمْن  َعنُْكْم  ُر  َويَُكِفّ لَُكْم  َخرْيٌ  َفُهَو 
271[؛  ]�لبقرة:  َخِبرٌي  تَْعَملُوَن  ا  ِبَ  ُ َو�هلَلّ
جعل  �لآية:  هذه  تف�سري  يف  عبا�س  �بن  قال 
ع تف�سل عالنيتها،  َدَقة �ل�رِشّ يف �لتطُوّ �هلل �سَ
َدقة �لفري�سة  يُقال: ب�سبعني �سعًفا، وجعل �سَ
ا  عالنيتها �أف�سل من �رِشّها، ويف �ل�سنة �أي�سً
ويف   ، �لرِبّ غ�سب  تطفئ  �ل�رِشّ  َدقة  �سَ �أن 
ظِلّه  يف  �هلل  يُظلُّهم  �لذين  �ل�سبعة  حديث 

�أعماُل خرٍي خفيَّة عن �أعني �لنا�س؛ وهي رجل 
قلبه ُمعلَّق بامل�ساجد؛ حيث ل يعلم تعلُّق قلبه 
َق حتى ل  بامل�سجد �إل �هلل، كذلك �لذي ت�سَدّ
بعمله  يعلم  ول  ميينُه،  تنفق  ما  �سمالُه  تعلم 
�هلل،  �إل  �لنا�س  على  َدقة  �ل�سَّ توزيع  يف  هذ� 
ْت عيناه، فهو مل  ورجل ذكر �هلل خالًيا ففا�سَ
يت�سنَّع �لبكاء �أمام �أحد ومل يُر؛ بل يف مكان 

خاٍل ل ير�ه �إل �هلل �سبحانه وتعاىل.
ا  �أي�سً �ل�ساحلة  �لأعمال  �إخفاء  ف�سل  ويف 
ع تكون يف منزل �لإن�سان بحيث  �سالة �لتطُوّ
قال  �هلل؛  �إل  �ل�سالة  لتلك  بتطُوّعه  يعلم  ل 
�لر�سول عليه �ل�سالة و�ل�سالم: ))خري �سالة 

�ملرء يف بيته، �إل �ملكتوبة((.
لتطبيق  مثاٍل  �ل�سالح خرُي  ل�سلفنا  كان  ولقد 
تلك �لف�سائل، فقد جاء عن طلحة بن عبيد�هلل 
�أنه قال خرج عمر مرة يف �سو�د �لليل، فدخل 
�لبيت،  ذلك  �إىل  ذهبت  �أ�سبحت  فلما  بيًتا، 
فاإذ� عجوٌز عمياء مقعدة، فقلت لها: ما بال 
هذ� �لرجل ياأتيك، فقالت: �إنه يتعاهدين مدة 
كذ� وكذ�، ياأتيني با يُ�سلحني، ويخرج عني 
َك يا طلحة،  �أُمّ �لأذى، فقلت لنف�سي: ثكلتك 
بهذ�  يقوم  عمر  فكان  تتبَع؟!  ُعَمر  �أعرث�ت 
�هلل  �إل  به  يعلم  ل  بنف�سه،  �لفا�سل  �لعمل 

تطبيًقا للف�سل �ملرتِتّب على ذلك.

كبائر �لّذنوب
نوُب و�ملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف �لُذّ

يف �لنَّف�س ويف نتيَجِتها و�لأ�رش�ر 
�مُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�سرَتُِك يف كوِنها خطاأ �لَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق �لُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر،  �لّذنوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب �ل�سَّ
و�لكبائر، ويف �أ�سمائها دللٌت تقوُد 
�إىل �مَلعنى، فالَكبائُر جمُع �لكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها �لعظيُم من �لُذّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه خِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها �أو يَجنيِه �لَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها �هللُ تَعاىل يف �لقر�آن �لكرمي 

تَِنبُو� َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ �إِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َسِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿، فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب �إىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف �لُذّ َحّ �سِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم �هللِ كبرية، �إلَّ  و�سَ

غِر نظر�ً ملا  ُف بال�سِّ ها يتَّ�سِ �أَنّ بَع�سَ
حر،  هو �أكَبُ منُه، فالَقتُل �أكَبُ من �ل�ِسّ

ُك �أكُب من �لقتل، ويف قوِل  و�ل�رِشّ
�لُعلماء �أن ل كبريَة مع �ل�سِتغفاِر ول 
�سغريَة مع �لإ�رش�ر، و�أمثُل �لأقو�ِل 

يف تعريِف �لَكبائر �أنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا �أو وعيٌد يف �لآخرِة �أو  حُدّ يف �لُدّ

غ�سٌب �أو تهديٌد �أو لَعن، ومع �خِتالِف 
�لعلماِء و�لِفرِق يف مفهوِم �لَكبائر، 
يبقى هذ� �لقوُل �أمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�سالمِتِه من �لقو�ِدِح �لو�ردِة 
لف. على غرِيه، ول�سِتهاِرِه عنَد �ل�َسّ

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

بعلمه و تدبريه وتربيته و 
الأخذ بيده ، قيوم �سيغة مبالغة 
�سديد العناية مبخلوقاته ، قائم 
على كل نف�س مبا ك�سبت ، اأنت 
مراقب ، قال تعاىل: ﴿ اإَِنّ َرَبَّك 

اِد ﴿ ]�سورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�سَ

ف�سل �لدعاء
قال تعاىل: َوَقاَل َربُُّكُم �ْدُعويِن �أَ�ْستَِجْب 
لَُكْم ]غافر:60[، وقال: َو�إَِذ� �َساأَلََك 
�أُِجيُب  َقِريٌب  َفاإِيِنّ  َعِنّي  ِعبَاِدي 
َفلْيَ�ْستَِجيبُو�ْ  َدَعاِن  �إَِذ�  �ِع  �لَدّ َدْعَوَة 
يَْر�ُسُدوَن  لََعلَُّهْم  ِبي  َولْيُوؤِْمنُو�ْ  ِل 
�لدعاء   {  : وقال  ]�لبقرة:186[، 
َربُُّكُم  َوَقاَل  قر�أ:  ثم   ،} �لعبادة  هو 
�ْدُعويِن �أَ�ْستَِجْب لَُكْم ]غافر:60[. 

 } �لدعاء  �لعبادة  �أف�سل   {  : وقال 

على  �أكرم  �سئ  من  لي�س   {  : ،وقال 
 {  : ،وقال   } �لدعاء  من  تعاىل  �هلل 
كرمي  حيي  وتعاىل  تبارك  ربكم  �إن 
ي�ستحي من عبده �إذ� رفع يد�ه �إليه �أن 
يردهما �سفر�ً خائبني { ،وقال : } ل 
يزيد يف  ول  �لدعاء،  �إل  �لق�ساء  يرد 

�لعمر �إل �لب {. 
�هلل  يدعو  م�سلم  من  ما   {  : وقال 
بدعوة لي�س فيها �إثم ول قطيعة رحم 

�إما  ثالث:  �إحدى  بها  �هلل  �أعطاه  �إل 
�أن تعجل له دعوته، و�إما �أن يدخرها 
عنه  ي�رشف  �أن  و�إما  �لآخرة،  يف  له 
نكرث  �إذ�ً  قالو�:   ،} مثلها  �ل�سوء  من 
 : {وقال  �أكرث  �هلل   { قال:  �لدعاء، 
�إنه من مل ي�ساأل �هلل تعاىل يغ�سب   {
من  �لنا�س  �أعجز   {  : وقال   } عليه 
من  �لنا�س  و�أبخل  �لدعاء،  عن  عجز 

بخل بال�سالم {.

�جتماع �لأ�سماء �حل�سنى يف لفظ �جلاللة :
 

 �أيها �لأخوة ، »�هلل« َمن ؟ قال بع�س �لعلماء : َعلٌَم على �لذ�ت ، وقال بع�سهم : علَم على و�جب �لوجود 
، كلمة علم �أي ��سم ، و عندنا يف �للغة ��سم �لعلم ، علَم على و�جب �لوجود ، �أن يف �لكون و�جب وجود و 

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل �أن يكون �جلزء �أكب من �لكل ، ي�ستحيل �أن يكون �لبن �أكب من 
�أبيه ، هذه �أ�سياء م�ستحيلة ، �أما �لأ�سياء �ملمكنة ما �سوى �هلل فممكن ، ممكن �أن يكون وممكن �ألَّ يكون ، 
و�إذ� كان على ما هو �أو على غري ما هو ، �أما و�جب �لوجود فال بد من وجوده �إنه �هلل ، فكلمة » �هلل » علم 

على و�جب �لوجود ، و�هلل �ساحب �لأ�سماء �حل�سنى كلها ، ُجمعت �لأ�سماء �حل�سنى كلها يف » �هلل » فاإذ� قلت 
يا �هلل ، �أي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، �إذ� قلت : يا �هلل �لأ�سماء �حل�سنى جمتمعة يف 
لفظ �جلاللة ، �لذي هو علم على �لذ�ت ، �أو علم على و�جب �لوجود ، هل �سمعتم يف �لأر�س كلها �أن جهة 
ت�ستطيع �أن ت�سمي نف�سها » �هلل« ؟ م�ستحيل ، طبعاً �ملوؤمنون بد�فع من �إميانهم و تعظيم ربهم ، �أما �لكفار 

و�مللحدون فال يجروؤون على هذ�، �إنهم يعلمون يف �أعماقهم �أن �هلل �سينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�س �أ�سياًل 
، �لكفر و �لإحلاد �سطحي ، هم يف �أعماق �أنف�سهم ي�سهدون �أن �هلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم �إَِلّ �أَْن َقالُو� 
ِكنَي ﴿ ]�سورة �لأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ �نُْظْر َكيَْف َكَذبُو� َعلَى �أَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ َو�هلَلّ

�لأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
الة و�ل�ّسالم-  ه �إىل �سوؤ�ل �مُل�رشكني للنبّي �لكرمي -عليه �ل�سّ ون: �إّن �سبب نزول �سورة �لإخال�س، َمرُدّ  قال �مُلف�رِشّ

ف لهم �هللَ �سبحانه وتعاىل، فاأنزل �هلل �سبحانه وتعاىل �سورة �لإخال�س، و�أجابهم �لنَّبّي �لكرمي  وطلبهم منه �أن يَ�سِ
الة و�ل�ّسالم- عن �سوؤ�لهم حول �سفات �هلل تعاىل من خالل �آيات �سورة �لإخال�س، حيث َروى �أُبُيّ بن كعب  -عليه �ل�سّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو �هلَلّ ُ علَيِه و�سلََّم: �ن�ِسب لَنا ربََّك، فاأَنزَل �هلَلّ ِ �سلَّى �هلَلّ ر�سي �هلل عنه: )�أَنّ �مل�رِشكنَي قالو� لر�سوِل �هلَلّ
َمُد: �لَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َس �سيءٌ يولَُد �إَلّ �سيَموُت، ول �سيء ميوُت �إَلّ �سيوَرُث، و�إَنّ  َمُد(، و�ل�سَّ ُ �ل�سَّ �أََحٌد*�هلَلّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًو� �أََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  �هلَلّ
الة و�ل�ّسالم- �أن يَ�سف لهم ربَّه، فاأنزل �هلل  نزول �سورة �لإخال�س كذلك �أّن �ليهود و�لّن�سارى �ساألو� �لنبّي -عليه �ل�سّ

تعاىل �سورة �لإخال�س. ، فُرِوي عن �بن عبا�س ر�سي �هلل عنه: )�أَنّ �ليهوَد �أتو� �لنبَيّ �سلَّى �هللُ عليِْه و�سلََّم، فقالو�: 
.) ُ �أََحٌد.. �إىل �آخرها(، فقال: هذه �سفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو �هلَلّ ْف لنا ربَّك �لذي تعبُد، فاأنزل �هللُ عَزّ وجَلّ �سِ
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»قيامة اأرطغرل« 

موا�شلة ح�شد ن�شب م�ش�هدة ع�لية ب�أحداثه امل�شوقة
وا�سل م�سل�سل »قيامة اأرطغرل«، تربعه على عر�س الربامج الرتكية، بتحقيقه اأعلى ن�سب م�ساهدة، حيث ي�ستمر 
بحب�س اأنفا�س امل�ساهدين نتيجة تطورات الأحداث، ومواجهة البطل »اأرطغرل« خل�سومه من املغول والبيزنطيني، 

الأمر الذي يتفاعل معه م�ستخدمو و�سائل التوا�سل الجتماعي.

ن�سب  الأربعاء،  وحازت حلقة، 
�رشكات  لدى  عالية  م�ساهدة 
على  متفوقا  الراأي،  قيا�س 
وامل�سل�سالت  الربامج  بقية 
قنوات  على  املعرو�سة 
مرتفعة  ن�سب  وهي  عديدة، 
هذا  يف  العادة  جرت  كما 
بدء  منذ  اخلام�س،  املو�سم 
ف�سال  امل�سل�سل،  عر�س 
عالية  م�ساركة  ن�سب  عن 
الجتماعي  التوا�سل  مبواقع 
جنح  املذكورة،  احللقة  ويف 
مزيد  على  بالتغلب  اأرطغرل، 
لها  حاكها  التي  املكائد  من 
وخا�سة  وخ�سومه،  اأعداوؤه 
احلكمة  با�ستخدام  املغول، 
القائد  مظهرا  والعقل، 
�ساحب النظرة والروؤية بعيدة 
املدى، والتي اأ�س�ست للمرحلة 
الالحقة، وهي تاأ�سي�س الدولة 
اأرطغرل،  وا�ستطاع  العثمانية، 
املمثل  دوره  يج�سد  الذي 
ال�سهري، اإنغني األتان دوزياطان، 

املغويل  القائد  خطة  ك�رش 
مع  املتحالف  »اآلجناك«، 
بولط«،  »باي  اأرطغرل  خ�سم 
تهريب  حيلة  له  حاك  اأن  بعد 
ورف�س  ال�سلجوقي،  ال�سلطان 
�رشائب  من  يريده  ما  منحه 

منطقة الأنا�سول.
باحللقة  التعريفي  الفيلم  ويف 
يوا�سل  اأن  ينتظر  املقبلة، 
من  للتقليل  خطته  اأرطغرل 
عرب  املغويل،  القائد  مكانة 
ال�ستيالء على �سندوق �رشي 
املغول  �سلطان  به  يطالب 
هولكو، ومن ثم اإنهائه بهدوء، 
بحنكته  ي�ستطيع  وقت  يف 
نتيجة  فقده  ما  ا�ستعادة 
ا�ستعادته  ومنها  املكائد، 
حكم مدينة »�سوغوت« )جنوب 

�رشق اإ�سطنبول(.
م�سل�سل  اأحداث  وتدور 
القرن  يف  اأرطغرل«،  »قيامة 
ويعر�س  امليالدي،   13 الـ 
اأرطغرل  البطل  حياة  �سرية 

قبيلة  زعيم  �ساه،  �سليمان  بن 
قايي، وهو من اأتراك الأوغوز 
ووالد  )الرتكمان(،  امل�سلمني 
الدولة  موؤ�س�س  الأول،  عثمان 
1258م/  ـ  )656هـ  العثمانية 
وبانتظار  1326م(،  ـ  726هـ 
من  العام  هذا  مو�سم  انتهاء 
يتطلع  اأرطغرل«،  »قيامة 
اأ�رشة  كما  امل�ساهدون، 
امل�سل�سل، اإىل العودة يف العام 
»قيامة  م�سل�سل  مع  القادم 
�سل�سلة  يف  غازي«،  عثمان 
جديدة م�سل�سل »قيامة عثمان 
معلومات  وبح�سب  غازي«، 
خم�سة  �سي�ستمر  متوافرة، 
البطولة  دور  ويلعب  موا�سم، 
بوراق  ال�سهري،  املمثل  فيه 
اأوزجفيت وحققت امل�سل�سالت 
الرتكية جناحا ملحوظا، خالل 
ال�سنوات الع�رش الأخرية، على 
بحجم  دولة،   156 �سا�سات 
مليون   350 قرابة  بلغ  ت�سدير 

دولر. 
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رئي�س التحرير
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elwassatmd@gmail.com    
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ال�شه�ر
 ANEP الوكالة الوطنية لال�سهار 

با�ستور اجلزائر 

ال�شحب  
مطبعة اجلزائر الو�سط SIA  مطبعة 
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وف�ة جنم بوليوود املخ�شرم 
ق�در خ�ن عن 81 ع�مً�

فرتة طويلة  بعد  قادر خان  املخ�رشم  الهندي  املمثل  تويف 
من املر�س ، وذلك يف م�ست�سفى يف كندا اأول اأم�س عن عمر 

81 عاماً.
وذكرت اإذاعة »اأول اإنديا« الر�سمية اأن خان ،وهو اأي�سا كاتب 
�سيناريو بارز، نقل اإىل م�ست�سفى يف تورنتو، حيث تلقى العالج 
م�سكالت  بينها  من  ال�سن،  بالتقدم يف  مرتبطة  اأمرا�س  من 

تنف�سية.
عائلته  تقيم  كندا، حيث  خان يف  وداع  مرا�سم  تقام  و�سوف 

هناك، ح�سبما قال جنله �سارفاراز لالإعالم الهندي.
ونعى رئي�س الوزراء الهندي ناريندرا مودي و�سخ�سيات بارزة 

يف بوليوود من بينهم النجم اأميتاب بات�سان، الراحل خان.
وكتب مودي على تويرت »لقد اأ�ساء قادر خان ال�سا�سة مبهاراته 
املذهلة يف التمثيل. وكان اأي�ساً كاتباً �سينمائياً غزير النتاج 
ارتبط بالعديد من الأفالم التي ل تن�سى. لقد اأحزنني رحيله. 

التعازي لأ�رشته ومعجبيه«.
الأفالم عام 1973،  كابول، وظهر لأول مرة يف  ولد خان يف 
وعمل يف اأكرث من 300 فيلم، اإىل جانب كتابة حوارات لـ250 

فيلماً.

علي احلج�ر يطرح 
»قبل م� تواعد«

طرح املطرب امل�رشي علي احلجار، اأحدث كليباته »قبل ما 
الر�سمية مبوقع  قناته  اجلديد، عرب  العام  تواعد«، مبنا�سبة 

يوتيوب.
مايكل عادل، وهي من  ال�ساعر  كلمات  ماتواعد«، من  »قبل 
اأحلان �سادي موؤن�س وتوزيع رفيق عديل. وكان علي احلجار 
قد طرح اآخر األبوماته »ماتاخدي بالك«، نهاية العام املا�سي، 
و�سم 12 اأغنية: »يا لدانة، جوه ح�سني، داري جمالك، مني 
الدنيا، م�س هاخ�س  اأنِت معايا على  فينا م�س حمتاج، هوه 
النار عل�سانك، عي�سة احلنية، جيلي، جايلك، ل�سه ال�ستا«، كما 

يجهز لألبوم جديد يطرحه العام املقبل.

�شعد رم�ش�ن يبداأ ع�م� جديدا بهدية فنية جلمهوره

اأ�ش�لة توّجه ر�ش�لة للجمهور مبن��شبة حلول ع�م 2019

رم�سان  �سعد  الفنان  اأعلن 
على  ال�سخ�سي  ح�سابه  عرب 
اأحدث  عن  “اإن�ستقرام”،  موقع 
“�سو  اأغنية  وهي  الفنية،  اأعماله 
�رشكة  اإنتاج  من  حم�سودين”، 
على  �سورها  والتي  “روتانا”، 
طريقة الفيديو كليب، ومن املقرر 

طرحها غدا اأول اأيام العام اجلديد 
.2019

كوالي�س  من  �سورة  “�سعد”  ون�رش 
كليب، وعلق عليها قائال:  الفيديو 
يوم  باأول  بكرة   ،2019-1-1“
عيد  وبيوم  اجلديدة  ال�سنة  من 
)�سو  كليب  اأهديكن  رح  ميالدي 

هيي  اإيل  وهديتكن  حم�سودين(.. 
اإنو يعحبكن الكليب”.

حديثا،  رم�سان،  �سعد  و�سارك 
العربية  املو�سيقى  مهرجان  يف 
اأقيم بدار الأوبرا امل�رشية،  الذي 
جنوم  من  العديد  به  و�سارك 
الوطن العربي مثل ماجدة الرومي 

الرباعي  و�سابر  احلالين  وعا�سي 
ونوال الكويتية، وغريهم من جنوم 

الطرب.
وقدم “�سعد” خالل حفله جمموعة 
للعندليب  القدمية  الأغاين  من 
الأ�سمر عبد احلليم حافظ وكوكب 

ال�رشق اأم كلثوم.

ن�رشت الفنانة  اأ�سالة  ن�رشي �سورة جديدة لها عرب ح�سابها اخلا�س على اأحد 
مواقع التوا�سل الجتماعي هّناأت من خاللها اجلمهور وعائلتها مبنا�سبة حلول 

العام اجلديد.
وعلّقت على ال�سورة قائلة: »رغم بع�س اأحزانه اإّل اأّنه كان عاماً حلواً طّيباً متّتعنا 
فيه كعائلة ب�سّحه جّيدة ، تعّرفت فيه على اأ�سدقاء متّنيت لو اأّنهم كانوا معي من 
بداية الّرحلة ، اإّل اأّننا دائماً نرجو الأحلى يف الغد، اأواخر اأّيام هذا العام �رشبت 

يف خيالتنا اأخما�ساً باأ�سدا�س ! اإّل اأّنني كعادتي �ساأبقى اأرى غداً م�رشق ولن 
يثنيني عّن حلمي اإ�سارات تخيفني اأو حّتى حتّذرين ، اأنا كما بداأت كلّي امتنان 

للمحّبة اخلال�سة الّتي حظيت بها من اأُنا�س اأحّبهم ول اأعرفهم ، ولكّنني اأر�سم لهم 
�سوراً وهّم مُي�سكون يدي ونتجاوز معاً كّل م�ساعب احلياة، باملو�سيقى باحلوار 
بال�ّسعور الّذي يعلو ونحن معاً لنكون قلباً واحد، �سكراً لكّل مّن زّودين العام الّذي 
م�سى باملحّبة والهتمام والّثقة، واأحمد اهلل كثرياً على اأّنني �سهدت معكم نهاية 

عام، وبداية عام اآخر ، اأرجو اهلل اأّن ميّتعنا بال�سّحة والعافية والنجاح ، واأّن 
ُدق  ْ ُدق ال�ّسعور ونَ�سّ ْ يحفظ بالدنا من كّل �سوء ، واأّن نحيا يف هذه احلياة اأحياء نَ�سّ

ال�سحكة ونوا�سي اأحزاننا بنظرة ملّن نحّب ، اإّن احلياة يجب اأن نحياها بحلو 
�سعورها مهما عُظم الأمّل، كّل عام واأرواحنا بخري فهي اأجمل مافينا واأبقى«.

ت�مر ح�شني ي�شور فيلمه اجلديد يف 3 بلدان عربية واأوروبية

بطالت »اأفراح اإبلي�س 2« يطحن مبخرج اجلزء الث�لث

يبداأ الفنان تامر ح�سني ت�سوير اأوىل 
م�ساهد فيلمه اجلديد، الذي مل يُ�ستقر 
على ا�سمه بعد، نهاية نوفمرب اجلاري 

وقال م�سدر من داخل الفيلم، لـ24، 

اإن ح�سني وخالد ال�ساوي �سي�سافران 
مع اأ�رشة الفيلم اإىل اإحدى دول �رشق 
اأوروبا ملدة 3 اأ�سابيع، على اأن ينتقال 
بعدها اإىل لبنان ل�ستكمال الت�سوير، 

ثم يعودان اإىل القاهرة ملوا�سلة 
ت�سوير الفيلم رفقة باقي الأبطال 

يذكر اأن اجلهة املنتجة قد اأقامت 
ماأدبة ع�ساء لأ�رشة الفيلم، م�ساء 

اأم�س اخلمي�س، داخل اأحد الفنادق 
الكربي بالقاهرة، بح�سور تامر ح�سني 

وزينة وخالد ال�ساوي وحممد ثروت 
واملخرج �سعيد املاروق.

األغت اجلهة املنتجة للجزء الثالث من 
م�سل�سل »اأفراح اإبلي�س«عقد املخرج 

اأحمد خالد اأمني، وعور�سته باملخرج 
خالد احلجر وك�سفت م�سادر من داخل 

امل�سل�سل، لـ24، اأن اأمني ت�سبب يف 
خالفات بني عدد من بطالت امل�سل�سل، 
اأبرزهن منة ف�سايل، وهنادي مهنا اأثناء 
ت�سوير اجلزء الثاين، ف�ساًل عن �سكوى 

املمثالت من ظهورهن ب�سكل �سيئ ب�سبب 
الت�سوير، ما دفع اجلهة املنتجة لالكتفاء، 
لوقف التعامل معه وتكليف احلجر باإخراج 

اجلزء الثالث وي�سارك يف بطولة »اأفراح 

اإبلي�س 3« جمال �سليمان، و�سابرين، 
واإميان العا�سي، واأحمد �سفوت، وكمال 

اأبورية، وحممود اجلندي، وكوكبة من 
النجوم.

.         تطورات الأحداث يف امل�سل�سل ت�سعل ب�سكل م�ستمر مواقع التوا�سل الجتماعي
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اأوفر  كرو�س  فورد”:  “رئي�س 
اجلميع �ستبهر  الكهربائية  مو�ستنج 

حتقيق  على  بجد  فورد  تعمل 
با�ستخدام  املتعلقة  خططها 
الكهربائية، حيث تنوي  املحركات 
ن�سخ  اإطالق  الأمريكية  ال�سانعة 
اأو  قاب�س  ذات  تقليدية،  هجينة 
كافة  من  بالكامل  كهربائية  حتى 

موديالتها.
اأي�ساً  بجانب كل ذلك، تعمل فورد 
جديدة  طرازات  عدة  اإطالق  على 
كلياً مبولدات طاقة كهربائية، حيث 
امل�ستوحاة  اأوفر  الكرو�س  �ستكون 

املخطط  مو�ستاجن  موديل  من 
واحدة  املقبل  بالعام  اإطالقها 

منهم.
رغم اأن �سيارات ال�رشكة الكهربائية 
فيوجن  اأمثال  ال�سابقة  والهجينة 
ذات  الهجينة   C-Maxو انرجي 
كفاءة  على  تركز  كانت  القاب�س 
الكرو�س  الوقود، �ستاأتي  ا�ستهالك 
برتكيز  القادمة  الكهربائية  اأوفر 
كبري على الأداء والكفاءة يف الوقت 
ال�رشكة  رئي�س  اأكده  ما  وهو  ذاته، 

ت�رشيح  يف  فورد،  بيل  التنفيذي، 
اأخري له قائاًل اأن الطراز الكهربائي 
مو�ستاجن  من  امل�ستوحى  اجلديد 

�ستكون ذات �رشعة جنونية.
جنونية”  “�رشعة  عبارة  تعد 
الثاين  فورد  هرني  عن  مقتب�سة 
ال�سائقني  من  لفريقه  حديثه  اأثناء 
باأ�رشع  القيادة  عليهم  يجب  واأنه 
ما لديهم كي يتفوقوا على فرياري 
خالل ال�ستينات من القرن املا�سي، 
اإىل  لالإ�سارة  العبارة  ارتبطت  وهنا 

�سيارات  �سنع  يف  ال�رشكة  طموح 
عالية الأداء والكفاءة.

لحقاً  كالمه  فورد  بيل  اأكمل 
التفكري  بداأت  ال�رشكة  اأنه  قائاًل 
منذ  الكهربائية  املحركات  يف 
اأن  بد  ل  اأنها  لتجد  طويلة  فرتة 
ت�سحي اإما مبتعة القيادة اأو بكفاءة 
و�سلنا  ولكننا  للوقود،  ال�ستهالك 
فيها  ن�ستطيع  التي  للنقطة  اأخرياً 
تر�سي  كهربائية  �سيارات  �سنع 

كافة الأطراف.

ملاذا ت�سع ال�سركات ر�سائل 
خفية يف �سياراتها؟

الأحيان  من  كثري  يف  نالحظ 
وجود تفا�سيل �سغرية مميزة 
الأجزاء  اأحد  على  مر�سومة 
البال�ستيكية  اأو  الزجاجية 
اجلديدة، حيث  �سياراتها  من 
اخلفية  الر�سائل  ا�سم  حتمل 
على  دلياًل  تكون  والتي 
زيادة  يف  امل�سممني  رغبة 
من  كثري  �سياراتهم يف  اأ�سالة 

الأحيان.
ذلك  على  الأمثلة  اأبرز  اأحد 
 E-Pace جاكوار  يف  يظهر 
التي حتمل ر�سم ظلي ب�سيط 
لنمر جاكوار و�سغريه بالزاوية 
ال�سفلية من الزجاج الأمامي.

�سعار  كورفيت  حتمل  بينما 
زجاجها  على  لها  �سغري 
طرازات  ومتتلئ  اخللفي 
العالمة  �سبك  ب�سعار  جيب 
الأمامي  املميزة  الأمريكية 
احلرب  خالل  ل�سياراتها 
الوقت  يف  الثانية،  العاملية 
بيك  ن�سخ  كافة  حتمل  ذاته، 
اجلديدة  جالديتور  جيب  اب 
رقم 419 مع رمز قلب حمفور 
ما  اخللفي،  �سندوقها  يف 
منطقة  كود  اإىل  اإ�سارة  يُعد 
مدينة توليدو يف ولية اأوهايو 
ت�سنيع  الأمريكية، وهو مكان 
ولكن  راجنلر.  طرازات  كافة 
الر�سائل  هذه  كون  عن  بعيداً 
العالمات  حمبي  تُ�سعد 

كونها  على  اإثبات  وتُعد  كثريا 
اأ�سلية، اإل اأنها تزيد من اأرباح 

ال�رشكات اأي�ساً.
اأجزاء  كافة  لكون  نظراً 
حتمل  الأ�سلية  ال�سيارات 
هذا النوع من هذه ال�سعارات 
حالة  يف  والأ�سلية،  املميزة 
الأمامي  الزجاج  ت�رشر 
امل�سجل  لل�سعار  احلامل 
حتى  اأو  بجاكوار  اخلا�س 
هذه  مالك  �سيفكر  جيب، 
ال�سيارات ملّياً قبل اأن يقوموا 
اأ�سلية  غري  قطع  ب�رشاء 
من  الرغم  فعلى  ل�سياراتهم، 
كون هذه القطع اأرخ�س عادة 
اإل اأنها لن حتمل هذه الر�سائل 
على  اإثبات  تُعد  التي  اخلفية 
يقوم  ولهذا  ال�سيارة،  اأ�سالة 
بالتوجه  الأغلب  يف  املالك 
ذاتها ل�رشاء  الأم  ال�رشكة  اإىل 
القطع الأ�سلية مما يزيد من 
ذلك  يعني  ول  هذا  الأرباح. 
الر�سائل  كافة  اأن  بالطبع 
اخلفية موجهة لتحقيق اأرباح، 
وت�سنيع  ت�سميم  اأن  حيث 
مكلف،  اأمر  ال�سيارات 
اإ�سافات  اأي  توؤدي  ما  وعادة 
لرفع  ب�سيطة  ولو  ت�سميمية 
متتلك  ل  لذا  التكلفة،  هذه 
العديد من العالمات اأي منها 
يف �سياراتها املختلفة، ولكنها 

تظل اأمر مميز بالفعل. 

هكذا ت�ستطيع اإيقاف �سيارتك باأ�سرع وقت يف حاالت الطوارئ

جيلي تعلن ا�ستثمار  1.9 مليار دوالر يف لوت�س ملناف�سة بور�س وفرياري

اأحياناً يواجه ال�سائقني مواقف 
�سعبة اأثناء القيادة، ومنها خطر 
التعر�س للت�سادم نتيجة القيادة 

ب�رشعات عالية، وهنا يُت�ساءل 
عن اأف�سل طريقة لإيقاف 
ال�سيارة يف اأق�رش م�سافة، 

وهذا ما �سوف نتحدث عنه يف 
ال�سطور التالية.

حالة قيادة �سيارة يدوية:

عند القيادة ب�رشعة عالية يف 
ال�سيارة اليدوية، وتعر�ست 

خلطر ال�سطدام، يجب عليك 
ال�سغط على املكابح بكل قوتك، 

ول ترفع قدمك حتى تتوقف 
ال�سيارة، مع عدم ال�سغط على 

دوا�سة “الدبرياج”، حتى ل حترر 
ال�سيارة من قيود الرتو�س وهو 

ما ي�ساعدك على التوقف ب�سورة 
اأ�رشع وال�سيطرة على ال�سيارة.

حالة قيادة �سيارة اأوتوماتيك:

يجب هنا اأي�سا ال�سغط على 
مكابح ABS بكل قوتك، ول 

ترفع قدمك حتى تتوقف ال�سيارة 
مع عدم القرتاب من القري 

الأوتوماتيكي نهائياً.
ويف كلتا احلالتني يجب الإم�ساك 
مبقود ال�سيارة بكلتا اليدين حتى 

ت�ستطيع ال�سيطرة على ال�سيارة 
من النحراف والرتنح، مع عدم 
تثبيت النظر على اجل�سم الذي 

اأنت معر�س لالإ�سطدام به، 
وانظر اإىل الجتاه الذي ترغب 

يف اأن تبتعد ب�سيارتك اإليه لتفادي 
الت�سادم بهذا اجل�سم.

اأعلنت  اأعوام،  ثمانية  منذ 
لوت�س الربيطانية املعروفة 
الريا�سية  ب�سياراتها 
خطط  عن  الفاخرة 
موديالت  ثمانية  لطرح 
يتحقق  مل  ولكن  جديدة، 
موارد  �سعف  ب�سبب  ذلك 
كل  ولكن  اآنذاك،  ال�رشكة 
جيلي  �رشاء  مع  تغري  ذلك 

حل�سة متحكمة من لوت�س 
يف مايو 2017.

عن  اأعلنت  ال�سينية  جيلي 
خطط ل�ستثمار 1.9 مليار 
دولر على الأقل يف لوت�س 
ال�رشكة  اإحياء  لإعادة 
وحتويلها اإىل “ا�سم معروف 
يف عامل الفخامة ملناف�سة 
و�سيتم  وفرياري”،  بور�س 

اإنفاق املال يف تعيني 200 
مهند�س جديد وبناء م�سنع 

ومركز ت�سميم وابتكار.
تكرار  يف  ترغب  جيلي 
مع  الناجحة  التجربة 
ا�ستثمارها  عقب  فولفو، 
11 مليار دولر يف ال�سانعة 
ل�سم  وحتويلها  ال�سويدية 
لمع يف جمالها مبوديالت 

وحول  اأوروبا  يف  رائجة 
العامل.

روؤيتنا  املتوقع  من 
من  جديدة  ملوديالت 
لوت�س يف العامني القادمني، 
التقارير  بع�س  اإ�سارة  مع 
كرو�س  �سيارتي  لتطوير 
ملناف�سة  جديدتني  اأوفر 

.X6و X4 بي اإم دبليو
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براءات االخرتاع ت�ضع 
»اآبل« اأمام املحاكم جمددا

تك�سا�س  والية  يف  حمكمة  بد�أت 
بها  تقدمت  دعوى  بدر��سة  �الأمريكية 
�إياها  متهمة  �آبل،  �سد   »FISI« �رشكة 
بانتهاك قو�نني بر�ء�ت �الخرت�ع وورد يف 
 ،»FISI« بها  تقدمت  �لتي  �لدعوى  ن�س 
�نتهكت  »�آبل  �أن  فرب�ير�جلاري،   11 يف 
ل�رشكة  تعود  �لتي  �الخرت�ع  بر�ء�ت 
مهند�سوها  طّور  و�لتي   ،BlackBerry
للهو�تف  خم�س�سة   USB �سو�حن 
ت�سبب  �لذي  �الأمر  �لذكية،  و�الأجهزة 

للأخرية بخ�سائر كبرية«.
كما �أكد ن�س �لدعوى على �أن »�لتكنولوجيا 

هو�تف  �سو�حن  جميع  يف  �مل�ستخدمة 
�آيفون، من �أول هاتف حتى XS، جميعها 
لـ  تعود  �خرت�ع  بر�ء�ت  وفق  مطورة 
BlackBerry، وكذلك �الأمر مع �سو�حن 
وMacBook«وقالت   iPad �أجهزة 
 ،»BlackBerry« من  �ململوكة   »FISI«
كـ  �لكربى  �لتقنية  �رشكات  »جميع  �إن 
 ،)Huawei(و  )Canon(و جي(  )�إل 
ت�ستخدم بر�ء�ت �خرت�ع تعود لنا، وتدفع 
ت�ستخدم  �آبل  لكن  ذلك،  مقابل  �الأمو�ل 
مطالبتنا  رغم  تدفع،  وال  �لرب�ء�ت  تلك 

�إياها بالدفع مر�ت عدة«.

 اأبرز موا�ضفات هاتف
 »Plus 8 Nokia« اجلديد

طرحت �سركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�سفات مناف�سة وت�سميم 

ع�سري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�سركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�سعا 
عند ع�ساق نوكيا، نظرا ملوا�سفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

.»Qualcomm Snapdragon 660« معالج ثماين النوى -
.»Adreno 512« معالج ر�سوميات -

- ذاكرة و�سول ع�سوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�سيع 

microSD/HC/« با�ستخدام بطاقات ذاكرة خارجية
.»XC

- �سا�سة بحجم 6 بو�سات واأبعاد »18:9« ودقة عر�س 
)2160х1080( بيك�سل، حممية بزجاج مقاوم لل�سدمات 

.»Corning Gorilla Glass 3« واخلدو�س
- كامريا خلفية مزدوجة بدقة »13+12« ميغابيك�سل.

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�سل وفتحة عد�سة 
.»f/2.0«

- منفذ »Type-C Gen« ومنفذ 3.5 ملم خم�س�س ل�سماعات 
الراأ�س.

- اأجهزة ا�ست�سعار قادرة على التعامل مع منظومات حتديد 
املواقع GPS وA-GPS وغلونا�س.

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات الت�سال -
- بطارية ب�سعة 3800 ميللي اأمبري.

.Android 8.1.0 )Oreo( نظام ت�سغيل -
- اأبعاد الهاتف )158.38х75.64х7.99( ملم.

- الوزن: 183 غراما.

»في�ضبوك« ت�ضعى للتنبوؤ بتحركات 
امل�ضتخدمني امل�ضتقبلية

يبدو �أن �رشكة في�سبوك ت�سعى ملعرفة 
خطو�تك �مل�ستقبلية، وفقا ملا ك�سفته 
لرب�ء�ت  �الأمريكية  �لهيئة  لدى  وثائق 
وتك�سف  �لتجارية  و�لعلمات  �الخرت�ع 
وثائق بر�ء�ت �الخرت�ع كيف �سي�ستخدم 
بيانات  �الجتماعية  �ل�سبكات  عملق 
باملكان  للتنبوؤ  �مل�ستخدمني  موقع 
�لذي �سيذهبون �إليه يف �مل�ستقبل، حتى 
عندما يكونون غري مت�سلني باالإنرتنت.

ت�ستخدم  �أن  �أي�سا  �ملحتمل  ومن 
�مل�ستخدم  �أ�سدقاء  بيانات  في�سبوك 
حتركاته  لتوقع  مو�قعهم  وبيانات 
�الخرت�ع،  بر�ءة  �إيد�ع  ومت  �مل�ستقبلية 
�الأمريكية  �لهيئة  لدى   ،2017 مايو  يف 
�لتجارية،  و�لعلمات  لرب�ء�ت �الخرت�ع 
�إال �أنه مت �الإبلغ عنها موؤخر� بو��سطة 
»BuzzFeed News«وعنونت  موقع 
وردت  �لتي  �جلديدة  تقنيتها  في�سبوك 
 Offline« �الخرت�ع  بر�ءة  وثائق  يف 
Trajectories«، وقد عر�ست �ل�رشكة 
�سمن �لوثائق بالتف�سيل كيفية ��ستخد�م 
�لذي  باملكان  للتنبوؤ  �ملو�قع  بيانات 

�سيذهب �إليه �مل�ستخدم م�ستقبل.
وتقوم تقنية في�سبوك �جلديدة بدر��سة 
ت�سجيلها  مت  �لتي  �ل�سابقة  �الأماكن 
�مل�ستخدم  بزيار�ت  و�ملرتبطة  م�سبقا 
بيانات  لقائمة  �لدخول  يتيح  مبا  لها، 
�لدخول  و�أي�سا  به،  �خلا�سة  �ملوقع 
من  �أخرين  الأ�سخا�س  �ملوقع  لبيانات 

�أجل �لقيام بالتنبوؤ، �لذي يقوم على توقع 
للم�ستخدم  �لزيار�ت �مل�ستقبلية  �أماكن 
�جلغر�فية  �ملو�قع  عدد  طريق  عن 
كمبيوتر  منوذج  با�ستخد�م  �ملر�سحة 

وبيانات و�سفية مرتبطة بامل�ستخدم.
�إن�ساء  »يتم  �أنه  �إىل  �لوثائق  وت�سري 
�لتعلم  با�ستخد�م  �لكمبيوتر  منوذج 
�ملرتبطة  �لو�سفية  و�لبيانات  �الآيل 
�ملوقع  يف  كانو�  �لذين  بامل�ستخدمني 
في�سبوك  تقوم  �ملر�سح«ولن  �جلغر�يف 
لبناء  فقط  موقعك  بيانات  بجمع 
�أي�سا  �ستبحث  بل  �لزيار�ت،  خارطة 
عن �أ�سدقائك، ويف بع�س �حلاالت، عن 
�ملو�قع  �إىل  �أي�سا  ذهبو�  �لذين  �لغرباء 
�لتي زرتها لتحديد �ملكان �لتايل �لذي 

�ستذهب �إليه.
تقنية  �الخرت�ع  بر�ءة  تت�سمن  كما 
�ملوقع  »توقع  عنو�ن  حتمل  �أخرى 
على  �لل�سلكية  �الإ�سار�ت  با�ستخد�م 
�الإنرتنت«  عرب  �الجتماعية  �ل�سبكات 
 Location Predicting Using(
 Wireless Signals on Online
�ستحلل  و�لتي   ،)Social Networks
مدى قوة �ت�ساالت �لو�ي فاي و�لبلوتوث 
لتحديد  �خللوية  �الت�ساالت  و�إ�سار�ت 
�لقيام  وعند  �حلايل.  �مل�ستخدم  موقع 
�أي�سا  في�سبوك  تطبيق  يكون  بذلك، 
قادر� على �لتنبوؤ مبكانك �مل�ستقبلي يف 

حال عدم �الت�سال باالإنرتنت.

برنامج �ضهري »جت�ض�س« على 
حوا�ضبنا الأكرث من 18 �ضنة!

 Check Point« حّذر خرب�ء من
باأمن  �ملتخ�س�سة   »Research
برنامج  يف  ثغرة  من  �ملعلومات 
من  �ل�سهري،   »WinRAR«
�ملمكن �أنها كانت ت�ستغل الخرت�ق 

�حلو��سب منذ �سنو�ت.
موجودة  �لثغرة  �إن  �خلرب�ء  وقال 

منذ   »WinRAR« برجميات  يف 
�أنها  فيها  و�خلطري   ،2000 �لعام 
�خرت�ق  يف  �ساهمت  قد  تكون  قد 
ذلك  منذ  �حلو��سب  من  �لكثري 
�لتي   »ACE« فملفات  �لوقت، 
يدعمها هذ� �لربنامج ت�ساعد على 
تفعيل فريو�س �إلكرتوين خطري قد 

بيانات �حلو��سب  ي�ستخدم ل�رشقة 
على  �لقائمون  �أّكد  جانبهم،  من 
�أنهم   »WinRAR« برنامج 
يف  �لربجمية  �لثغرة  �أ�سلحو� 
تطبيقهم، و�أ�سدرو� ن�سخة جديدة 
 ،»beta  5.70  WinRAR« منه 

.»ACE« ال تدعم ملفات

»مايكرو�ضوفت« تتحدث عن بيع تقنية 
ذكية حلكومات عاملية

»مايكرو�سوفت« �ملطالبات  �نتقد مدير �رشكة 
�الأخرية �لد�عية �إىل وقف بيع تقنيات »�لتعرف 

على �لوجوه« جلميع �حلكومات �لعاملية.
�أن  �إىل  �سميث،  بر�د  �ل�رشكة،  مدير  و�أ�سار 
�رشكات  جلاأت  ما  �إذ�  »قا�سيا«،  �سيكون  �لقر�ر 
�لتقنية ملنع �حلكومات من �حل�سول على تقنية 
�الأخرية  منع  بهدف  �لوجوه«،  على  »�لتعرف 
كل  يف  و�أفعالها  �لنا�س  حتركات  مر�قبة  من 
د�فو�س  منتدى  خلل  ت�رشيحاته  ويف  مكان 
�أفهم  »ال  قائل:  �سميث  حتدث  �القت�سادي، 
�حلجة �لتي تطالب جميع �ل�رشكات بوقف منح 

�لتقنية لكافة �حلكومات والأي �سبب كان«و�أتت 
منظمة   85 مطالبة  بعد  �سميث  ت�رشيحات 
�ل�سابقة  �لتقنية  بيع  بوقف  حقوقية  وجماعة 
�ملنظمات  هذه  وجهت  حني  يف  للحكومات، 
و«�أمازون«  »مايكرو�سوفت«  من  لكل  ر�سالتها 
�حلقوقية  �ملنظمات  بررت  و«غوغل«كما 
لتقنية  �حلكومات  ��ستخد�م  مطلبها، مبخاوف 
وتهديد«  »مر�قبة  يف  �لوجوه«  على  »�لتعرف 
وغريهم  و�للجئني  �حلقوقني  �لنا�سطني 
�لتقنية  �أن  �سميث  �أ�ساف  نف�سه،  �ل�سياق  ويف 
�ملعقدة،  �لق�سايا  من  عديد  حل  يف  ت�ساعد 

حني  يف  �ملفقودين«،  �الأطفال  على  »كالعثور 
�لتي  �لقر�ر�ت  �أن  �حلقوقيون  �لنا�سطون  �أكد 
كانت  �إذ�  فيما  �ليوم، حتدد  �ل�رشكات  تتخذها 
�الأجيال �لقادمة �ستعي�س يف »خوف من �لتعقب 
�سد  مبظاهرة  ��سرت�كها  حال  يف  و�مللحقة 
يف  حتى  �أو  عبادة،  لدور  ق�سدها  �أو  �حلكومة 

حال عي�سها حياة طبيعية«.
�سميث  �ملدير  �أن  هو  �أي�سا،  للجدل  و�ملثري 
نف�سه، �أعلن يف �ملا�سي عن خماوف ��ستخد�م 
بالتمييز  متعلقة  مل�ساكل  �ل�سابقة،  �لتقنية 

�لعن�رشي و�خل�سو�سية وحقوق �الإن�سان. 

رئي�س نينتندو اجلديد 

خطط ال�ضتثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ساً  نينتندو  �ليابانية  �الألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�سابق  للرئي�س  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�سومي كيمي�سيما، ويبدو �أن �لرئي�س �جلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق �ل�رشكة م�ستقبًل.
حيث �رشح �لرئي�س �جلديد �سنتارو فوروكاو�، 
ياباين  ين  مليون   100 با�ستثمار  رغبته  عن 
)حو�يل مليار( لتطوير �ألعاب خمتلفة للهو�تف 

�لذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
�ألعاب  عدة  �إطلق  مع  �الأخريين  �لعامني  يف 
�إطلق  مع  �حلال  هو  كما  �لذكية،  للهو�تف 
جهاز �سويت�س. �إال �أن �لرئي�س �جلديد يرى يف 
�ل�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جماالً  �لهو�تف  �ألعاب 

وتو�سيع عملها يف جمال �الألعاب.
مع  كبرية  و�سعبية  �أرباحاً  �ل�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  �ألعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
�أنها �أعلنت عن �لعمل على لعبة جديدة تُ�سمى 

.Dragalia Lost
بالو�سع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رشكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�ساب،  �جلديد  �لرئي�س  مع  �حلايل 
هذ� �لتحول من �ساأنه �أن يُعيد �ل�رشكة للو�جهة 
ترف�س  كانت  �لتي  �لغياب  �سنو�ت  عن  عو�ساً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.

 X اآبل تعود الإنتاج اآيفون
 The Wall Street وفقاً لتقرير من

Journal عاودت �رشكة �آبل �لعمل على 
�إنتاج �إ�سد�رها �ل�سابق �آيفون X وذلك 

نظر�ً لكون �لطلب على �إ�سد�رتها �الأخرية 
من �آيفون XS و�آيفون XS MaX �أ�سعف 
من �لكم �ملتوقع من قبل �ل�رشكة، وجاءت 

�الإدعاء�ت �حلالية بناًء على �تفاقية موقعة 
بني �آبل و�رشكة �سام�سوجن ل�رش�ء كمية من 

.OLED سا�سات�
ويبدو �أن �الأمر يرجع �إىل عدم وفاء �آبل 

با�ستيعاب �لكمية �ملتفق عليها من �سا�سات 
OLED مع �سام�سوجن للإ�سد�ر�ت �الأخرية 

من هو�تفها فلجاأت �ل�رشكة لنموذج �لعام 
�ملا�سي حلل هذه �الإ�سكالية، حيث عمدت 

�آبل �إىل وقف بيع �آيفون X مع بد�ية توفر 
�آيفون XS يف �ل�سوق، بينما ي�سري �لتقرير 

�أي�ساً �إىل �نحفا�س ثمن �ملكونات �لرئي�سية 
 XS Maxو XS باملقارنة مع X يف �آيفون

نظر�ً لعمر �جلهاز �لذي عدت فرتة من 
�لزمن على �إطلقه كما طبيعة �لهو�تف 
�لتي تتخطى فرتتها �لزمنية يف �ل�سوق.

باالإ�سافة �إىل �أن �آيفون XR �الأرخ�س ثمناً 
بني �الإ�سد�ر�ت �لثلثة �الأخرية لل�رشكة 
يو�جه هو �الآخر حتدي من قبل �آيفون 

8 �لذي يلقي �سعبية يف �أو��سط حمبي 
هو�تف �ل�رشكة �ملهتمني بال�سعر ومو�فقته 
مليز�نيتهم �ل�سخ�سية حيث ال يز�ل �لهاتف 

متاح يف �الأ�سو�ق حالياً وب�سعر �أقل من 
.XR



الذي  العمومية  الإنارة  هذا ويعد م�رشوع 
قا�ضي  قبل  من  فيها  التحقيق  يجري 
الق�ضايا   اأهم  اأحدى  التحقيق بعني الرتك 
من  ال�ضفقة  منح  طريقة  يف  احتوته  ملا 
 ، والجناز  ال�رشوط  دفرت  يف  جتاوزات 
التي  البحر  تهيئة  واجهة  كما تعد ق�ضية 
با�رشت حمكمة جمال الدين التحقيق فيها 
امل�ضاريع  اكرب  اإحدى  هي  الأ�ضبوع  نهاية 
وممثل  البلدية  رئي�س  من  كل  جرت  التي 
للدرا�ضات  ومكتب   ، العمومية  الأ�ضغال 
بتهمة  العدالة  اإىل  بالبلدية  تقني   ومدير 
ت�ضخيم فواتري امل�رشوع  الأمر الذي جعل 
وكيل اجلمهورية يلتم�س يف حق املتهمني 

التحقيق  قا�ضي  ف�ضل  فيما  اإيداع   اأمر 
اإيداعهم  حتت نظام الرقابة الق�ضائية يف 
، هذا ولتزال  التحقيق  ا�ضتكمال  انتظار 

اأرزيو  بلدية  مري  على  تتزايد  الق�ضايا 
املنتهية وليته يف انتظار ما �ضت�ضفر عنه 

التحقيقات .

وهران حممد بن ترار

وهران

التحقيق مع رئي�س بلدية اأرزيو ال�سابق  بتهم ف�ساد ثقيلة 
با�ضرت ال�ضلطات الق�ضائية  لوالية وهران حتقيقات معمقة مع رئي�ص بلدية اأرزيو ال�ضابق بتهم ثقيلة تخ�ص ق�ضايا الف�ضاد وتبديد اأموال عمومية  وت�ضخيم 

الفواتري  يف م�ضاريع ا�ضتهلكت  اأموال باهظة خالل عهدته ، حيث يتم اال�ضتماع اإليه برفقة بع�ص �ضركائه يتقدمهم  مقاولون ، ومهند�ضون .

�ضطيف 

 اإرهاب الطريق 
يح�سد اأرواح  

64 �سخ�سا 
�ضنة  خالل  املرور  حوادث  خلفت 
 64 هالك  �ضطيف  بولية   2018
و  اآخرين   2725 اإ�ضابة  و  �ضخ�ضا 
مقارنة  »ا�ضتقرارا«  ميثل  ما  هو 
اأم�س  علم  ما  ح�ضب   ،  2017 ب�ضنة 
بالإعالم  املكلف  من  اخلمي�س 
لذات  املدنية  احلماية  مديرية  لدى 
و  لعمامرة  اأحمد  النقيب  الولية، 
ت�رشيح  يف  امل�ضدر،  ذات  اأو�ضح 
�ضجلت  املدنية  احلماية  م�ضالح  اأن 
خالل �ضنة 2017 وفاة 63 �ضخ�س و 
اإ�ضابة 2777 اآخرين و اأ�ضاف النقيب 
اأحمد لعمامرة باأنه »مت ت�ضجيل اأكرب 
بلغت  التي  املرور  حوادث  يف  عدد 
يف جمملها على م�ضتوى اإقليم ولية 
 2074 املنق�ضية  ال�ضنة  يف  �ضطيف 
املن�رشم  اأوت  �ضهر  خالل  حادث، 
قتلى   6 خلفوا  حادث  بـ265  ذلك  و 
اأكرب  ت�ضجيل  مت  بينما  م�ضابا  و417 
حوادث  ب�ضبب  القتلى  عدد  يف  رقم 
املن�رشم  يوليو  �ضهر  خالل  الطرق 

ب11 قتيال«.

غرداية 

ظهور داء اللي�سمانيا اجللدية وتف�سي حمى الربو�سيلوز 
حمكمة اأرجنتينية 

براءة  كارلو�س منعم يف 
ق�سية تفجري مركز يهودي

بومردا�ص 

ربط زهاء 600 م�سكن ب�سبكة 
الغاز الطبيعي بتيمزريت 

البويرة 

488 حاجا معني بالتلقيح  

اأمينة اأردوغان

 علينا اأال نن�سى تاريخ28 فيفري!

تاأمينات اجتماعية للعمال االأجراء 

88 مليار دج للم�ست�سفيات عرب الوطن يف 2019  

�ضجل ظهور متجدد لداء اللي�ضمانيا اجللدية ، فيما ظلت 
حمى الربو�ضيلوز متف�ضية خالل �ضنة 2018 بولية غرداية 

مقارنة بال�ضنوات 
ملديرية  ح�ضيلة  ت�ضمنته  ما  ح�ضبما  �ضبقتها،  التي 
هذه  واأبرزت  امل�ضت�ضفيات.  واإ�ضالح  وال�ضكان  ال�ضحة 
تنقله  والذي  اجللدية  اللي�ضمانيا  مر�س  اأن  احل�ضيلة 
ال�ضنة  �ضهد ظهورا متجددا خالل  فليبوتوم<<  ح�رشة« 

حالة   323 مقابل  حالة   444 بها  اأح�ضيت  التي  الفارطة 
يف 2017 و383 اأخرى يف 2016 ،وتتوزع حالت هذا الداء 
اخلم�س  خالل  الوبائية  الو�ضعية  اإجمال  تعك�س  التي 
منطقة  دائما  حتتفظ  حيث   ، بالولية  الأخرية  �ضنوات 
غرداية باملقدمة بعدد 281 حالة متبوعة بغرداية )55( 
املناطق  �ضمن  من  وذلك   ،  )32( وبريان   )36( ومتليلي 

التي تنت�رش بها ، وفق ذات الوثيق

الرئي�س  اأرجنتينية  حمكمة  براأت 
التاآمر  تهمة  من  منعم  كارلو�س  الأ�ضبق 
تفجري  ق�ضية  يف  التحقيقات  لعرقلة 
الإ�رشائيلية  التعاونية  اجلمعية  مقر 
 25 قبل  اأير�س  بوين�س  يف  الأرجنتينية 

حاول  اأنه  عاما(   88( منعم  ونفى  عاما 
الذي  التفجري  ب�ضاأن  التحقيق  اإف�ضاد 
اأ�ضفر عن مقتل 85 �ضخ�ضا ومل تتك�ضف 
حقيقته حتى الآن وحكم منعم الأرجنتني 

بني عامي 1989 و1999.

ربط  م�رشوع  اخلدمة  حيز  و�ضع  مت 
زهاء 600 م�ضكن ب�ضبكة الغاز الطبيعي 
ببلدية تيمزريت �رشق ولية بومردا�س 
اإىل  ا�ضتنادا  العملية  هذه  تندرج  و 
مدير  قدمها  التي  التو�ضيحات 
حممد   ، للوايل  بيبي،  ،مو�ضى  الطاقة 

�ضلماين، الذي قام بزيارة عمل و تفقد 
وا�ضع  م�رشوع  اإطار  يف  البلدية،  اإىل 
يت�ضمن تزويد 1232 م�ضكن ي�ضلم نهاية 
ن�ضبة  بذلك  لرتفع  القادم  اأفريل  �ضهر 
نحو  اإىل  النائية  البلدية  بهذه  التغطية 

99 باملائة.

اهلل  لبيت  حاج   488 تلقيح   عملية  عرفت 
احلرام انطالقة حمت�ضمة  بداية من يوم  
م�ضلحة  م�ضتوى  على   2019 فيفري   25
بالبويرة ،عني  الوقاية  لل�ضحة  العمومية 
ب�ضام ، الأخ�رشية ، �ضور الغزلن و اأحنيف  
بالولية .   و ح�ضب كمال بو�ضجرة م�ضوؤول  
العمومية  للموؤ�ض�ضة  الوقاية  م�ضلحة 
التي  مرباح   قا�ضدي  اجلوارية   لل�ضحة 

اأجل  ا�ضتقبال 114 حاجا   من  لها  برمج 
ت�ضري  التي   التلقيحات   و  الفحو�ضات 
عادية ،  متوا�ضلة  مع توفر التاأطري اجليد  
رغم نق�س التلقيح » �ضد مر�س ال�ضحايا 
«  الذي  �ضت�رشع يف توزيعه  الوزارة  على 
امل�ضتوى الوطني يف الأيام  القليلة القادمة  
ح�ضب مديرية ال�ضحة وال�ضكن للولية  .                                                        
ز/م  

الرئي�س  عقيلة  اأردوغان،  اأمينة  دعت 
الذي  النقالب  ن�ضيان  عدم  اإىل  الرتكي 
ل  حتى   1997 عام  فرباير   28 يف  وقع 
الفرتات املظلمة  تعي�س تركيا »مثل هذه 

لنتهاك حقوق الإن�ضان«.
على  تعليقا  الأوىل  تركيا  �ضيدة  وكتبت 

ح�ضابها يف تويرت« مبنا�ضبة الذكرى الـ 22 
احلداثة«،  بعد  ما  »انقالب  بـ  عرف  ملا 
بقيادة  الئتالفية  باحلكومة  اأطاح  والذي 
الزعيم الراحل، جنم الدين اأربكان، وكتبت 
اأمينة اأردوغان بهذه املنا�ضبة قائلة: »علينا 
األ نن�ضى 28 فرباير حتى ل تعي�س بالدنا 

املظلمة  الفرتات  هذه  مثل  اأخرى  مرة 
وا�ضتهداف  الإن�ضان،  حقوق  لنتهاك 
من  امل�ضتقبل  وانتزاع  الدميقراطية، 
جمل�س  وكان  و�ضبابنا«.  ن�ضائنا  اأيدي 
ذلك  يف  اأ�ضدر  تركيا  يف  القومي  الأمن 
�ضغوط  بفعل  القرارات  من  �ضل�ضلة  اليوم 

مار�ضها كبار قادة اجلي�س، بح�ضب و�ضائل 
علمانية  »حماية  بحجة  تركية،  اإعالم 
ت�ضبب  ما  الدينية«،  الرجعية  من  الدولة 
التي  الئتالفية  باحلكومة  الإطاحة  يف 
تراأ�ضها حينذاك جنم الدين اأربكان، زعيم 

حزب الرفاه ذي التوجه الإ�ضالمي. 

للتاأمينات  الوطني  ال�ضندوق  دفع 
بر�ضم  الأجراء  للعمال  الإجتماعية 
بحجم  ماليا  غالفا  اجلارية  ال�ضنة 
امل�ضت�ضفيات  لفائدة  دج  مليار   88
التكفل  اإطار  يف  وذلك  الوطن  عرب 
الطبية  العالجات  مبختلف 
بب�ضار  عنه  اأعلن  للمر�ضى، ح�ضبما 
اأو�ضح  ،و  بال�ضندوق  م�ضوؤول 

الطبية  للمراقبة  املركزي  املدير 
مطاري  جمال  الدكتور  بال�ضندوق، 
اأن هذا املبلغ موجه للتكفل بتمويل 
خمتلف العالجات الطبية ال�رشورية 
للمر�ضى عرب جمموع امل�ضت�ضفيات 
ومتابعة  حت�ضني  بهدف   ، بالوطن 
الطبي  التكفل  م�ضارات  خمتلف 
مبنا�ضبة  املدير  ذكر  و  للمر�ضى، 

 " ال�ضابع  اجلهوي  اللقاء  انعقاد 
كنا�س- الطبيب املعالج" اأن املبلغ 
مليار   80 بقيمة   2018 �ضنة  كان يف 
�ضنة  املبلغ  ارتفاع  اأن  م�ضريا  دج، 
2019 "يعك�س املجهودات املبذولة 
امل�ضاهمة يف  و  ال�ضندوق  قبل  من 
ترقية ال�ضحة للموؤمنني واملواطنني 

ب�ضكل عام". 
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النعامة 

انتهاء اإجناز 200 
كلم من خطوط 

االألياف الب�سرية 
عملية  اإمتام  املا�ضية  ال�ضنة  نهاية  مع  مت 
لإجناز و�ضلة جديدة ل�ضبكة الألياف الب�رشية 
بطول اإجمايل ي�ضل اىل 200 كلم تغطي عدة  
اأفاد  ح�ضبما  النعامة،  ولية  من  بلديات 
املدير الولئي للربيد و تكنولوجيات الإعالم 
والإت�ضال  ومتتد هذه ال�ضبكة التي خ�ض�س 
عا�ضمة  من  دج  مليون   217 مبلغ  لإجنازها 
الولية نحو منطقة »حجرات املقيل« جنوبا 
يف احلدود بني وليتي النعامة وب�ضار ح�ضب 
ا�ضاف  الذي  قندو�ضي  عكا�ضة  اأو�ضح   ما 
ال�ضبكة اجلديدة متكن من حت�ضني  اأن هذه 
وتعزيز  ال�رشيع  التدفق  ذو  النرتنت  خدمة 
التكنولوجيات  جتهيزات  تو�ضيل  و  ربط 
ال�ضكانية  التجمعات  م�ضتوى  على  احلديثة 
خطوط  ع�رشنة  و�ضمان  النائية  و  الثانوية 

الإت�ضالت عربها.

الدورة التكوينية اخلام�ضة و ال�ضتون 
Ooredoo لنادي ال�ضحافة لـ

تف�سري حماية احلياة 
الرقمية لل�سحفيني

التكويني  برناجمها   Ooredoo تُوا�ضل 
الإعالم  وحُمرتيف  لل�ضحافيني  املوجه 
فيفري   28 اخلمي�س  هذا  ونظمت  اجلزائري 
وال�ضتون  اخلام�ضة  التكوينية  الدورة   ،2019
الكائن  مبعهدها  لها  التابع  ال�ضحافة  لنادي 

بتيق�رشاين )اجلزائر العا�ضمة(.
اأ�رشف على هذه الدورة التكوينية حول مو�ضوع: 
» حماية احلياة الرقمية«، اإطاران من موؤ�ض�ضة 
نائب  دراقي،  عادل  ال�ضيد  هما   Ooredoo
و  املت�ضلة  والأجهزة  بالرقمية  مكلف  املدير 
م�ضلحةالرقمية  رئي�س  ر�ضيدعربو�س  ال�ضيد 
والأجهزة  امل�ضافة  القيمة  ذات  وخدمات 

املت�ضلة.
تاأثريات  يف م�ضتهل عر�ضهما، �رشح امُلكونان 
احلديثة  والتكنولوجيات  الرقمنة  تطور 
احلياة  على  لالأنرتنت  اجلديدة  وال�ضتعمالت 
واحلذر  احليطة  توخي  و�رشورة  اليومية 
واأ�ضار  امُلت�ضل،  جد  اجلديد  العامل  هذا  يف 
ال�ضيد دراقي اإىل خماطر النرتنت، على غرار 
والربامج  احل�ضابات،  وقر�ضنة  الفريو�ضات، 
مذكرا  الإلكرتونية...اإلخ،  ال�ضارة،واجلرائم 
مبختلف احللول التي ت�ضمح بالتعامل مع هذه 
موا�ضالن  النرتنت،  على  للتاأمني  املخاطر 
حماية  اأهمية  اإىل  املكونان  تطرق  عر�ضهما، 
لها  يتعر�ضون  التي قد  الأطفال من املخاطر 
يف  كالتحّكم  خمتلفة  بطرق  النرتنت  على 
والختيار  النرتنت،  على  امُل�ضتغرق  الوقت 
والتطبيقات  يزورونها  التي  للمواقع  الأن�ضب 

امل�ضتعملة وكذا متحي�س املحتويات.
يف   Ooredoo بجهود  دراقي  ال�ضيد  وذّكر 
مكافحة املخاطر املتعلقة با�ضتعمال النرتنت 
»كا�ضرب�ضكي«  مع  �رشاكة  خالل  من  وذلك 
الأمن  جمال  يف  عامليا  الرائدة  املوؤ�ض�ضة 
هذاال�ضياق،حلول يف  ذكر  حيث  املعلوماتي. 
 Kaspersky  « يف:    املتمثلة   Ooredoo
 Kaspersky  « و   »  Internet Security
Safe Kids «،التي توفرمل�ضتخدمي الإنرتنت 
حماية �ضاملة واأمثل حلياتهم و حياة اأطفالهم 

الرقمية.
تدخل  وال�ضتون  اخلام�ضة  التكوينية  الدورة 
تنظمها التي  التكوينية  الدورات  اإطار  يف 
Ooredoo منذ اإن�ضاء نادي ال�ضحافة التابع 
لها عام 2006. واىل غاية اليوم، مت تنظيم 65 
دورة تكوينية، منها 8 دورات جهوية لل�ضحفيني 

املرا�ضلني.
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