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الإرباك �سيد املوقف 

جانفي ..�سهر الف�سل بني اخليط الأبي�ض و الأ�سود
من املنتظر اأن يكون �سهر جانفي كفيال باإزالة الكثري من ال�سبابية التي خيمت على امل�سهد ال�سيا�سي 

، ل�سيما فيما يتعلق مب�ستقبل الرئا�سيات، و ات�ساح الأمور خا�سة فيما يتعلق برت�سح الرئي�س 
عبد العزيز بوتفليقة ، وهل �ستكون هناك عهدة خام�سة ، اأم �ستجرى النتخابات يف وقتها �سهر 
اأفريل ، اأم �ستكون هناك �سيناريوهات اأخرى حمتملة كتاأجيل الرئا�سيات الذي بداأت العديد من 
الأطراف ت�ستبعده ، اأم �ستكون هناك مرحلة انتقالية ، وهل �سيبقى الربملان ، اأم �سيتم حله ، فما 

هي ال�سيناريوهات املتوقعة هذا ال�سهر ، الذي من دون �سك �سيظهر ولو قليال مالمح الوجه ال�سيا�سي 
القادم ، ويتبني اخلط الأبي�س من الأ�سود يف م�سري البالد .

ع�سام بوربيع

فبعد الكثري من اللغط ال�سيا�سي 
اأو  الرئا�سيات  حول فكرة متديد 
تاأجيلها وكذلك عقد ندوة توافق 
وطني الذي كان عمار غول اأحد 
حركة  رئي�س  اأي�سا  و   ، عرابيها 
 ، مقري  الرزاق  عبد  حم�س 
هاهما هذين ال�سخ�سيتني بداآ يف 
الرتاجع يف فكرتهم ، ال�سيء الذي 
ال�سورة  ات�ساح  عدم  على  يدل 
يف  تقلبات  ووجود   ، هوؤالء  لدى 
حت�سم  مل  مازالت  النظام  �رسايا 
تواجد  ظل  يف  ال�سيما   ، االأمور 
العديد من العوامل اأو املعطيات 
، يبدو اأن القيادة احلالية تعمل يف 
هدوء من اأجل الو�سول اإىل حلول 

�سل�سلة .
جديد  طرح  بداأ  ذلك  ومبقابل 
اأو  اال�ستمرارية  اإىل  يدعو  وقوي 
 ، بوتفليقة  الرئي�س  ا�ستمرارية 
احلاكم  احلزب  من�سق  اأولها  كان 
االآفالن معاذ بو�سارب الذي نادى 
بوتفليقة  الرئي�س  با�ستمرارية 
للرئي�س  دعمهم  ا�ستمرارية  و 
اأن  ال�سياق  ذات  يف  م�سيفا   ،
اأكرث  �سيت�سح  الرئا�سيات  م�سري 
ا�ستدعاء  بعد  اأي   ، 25يوم  بعد 
وكان   ، الناخبة  للهيئة  الرئي�س 
غول  عمار  الطرح  هذا  دعم  قد 
الذي ي�رس اأنه ال ينطق من فراغ 
باأن الرئا�سيات �ستعقد يف وقتها 
�سابقا  الواثق  بلغة  كان  اأن  بعد   ،
 ، الرئا�سيات  تاأجيل  اإىل  يدعو 
180درجة  قادر  بقدرة  ليرتاجع 

يف ت�رسيحاته .
اإغفال  هذا  ظل  يف  ميكن  وال 
عبد  حم�س  رئي�س  ت�رسيحات 
اأول  الذي كان من  الرزاق مقري 
االأخري  هذا  اأن  اإال   ، املنادين 
واأعطى   ، ن�سبيا  تراجع  اأي�سا 
اأخرى لرتاجعه وتربير  تف�سريات 
اأنه  قال  الذي  الطرح  هذه 
م�رسوط ، مبا يدل على اأن هناك 
و  مقري  تراجع  وراء  اأخرى  قوة 

غول �سد طرحهما ال�سابق .
من  العديد  كانت  هذا  وقبل 
يتحدد  اأن  توقعت  قد  امل�سادر 
�سهر  منت�سف  الرئا�سيات  م�سري 
الهيئة  ا�ستدعاء  تاريخ  جانفي 
الرئي�س  موقف  ويتبني   ، الناخبة 
احلايل عبد العزيز بوتفليقة ،هل 
اأن  اإال   ، يرت�سح  ال  اأم  �سيرت�سح 
اإىل  ت�سري  االإ�سارات  من  الكثري 
ظل  ويف   . الرئي�س  ا�ستمرارية 
املتتبعني  من  العديد  اعترب  هذا 

ال�سخ�سيات  بع�س  م�سارعة  اأن 
االنتخابية  احلملة  ركوب  اإىل 
�سابق  هو   ، بوتفليقة  للرئي�س 
الرئي�س  اأن  و  ال�سيما  الأوانه 
موقفه  يظهر  مازال مل  بوتفليقة 
اعتربت  و   ، ال  اأم  يرت�سح  هل   ،
ال  بهذا  املنادين  من  العديد 
اخلا�سة  م�ساحلهم  اإال  تهمهم 
حبا  ولي�س   ، متوقعاتهم  وم�سري 

يف الرئي�س مثلما يدعون .
وبعيدا عن هذا مازال طرح قوي 
مب�ساألة  ويتعلق   ، بقوة  يتواجد 
اأم   ، حله  �سيتم  هل  الربملان 
، يف  حاله  على  الربملان  �سيبقى 
حني هناك من يربط عملية حل 
�سيكون  الذي  بالتاأجيل  الربملان 
يف   ، احلل  لهذا  منطقية  نتيجة 
التوجهات  بع�س  هناك  حني 
تعترب اأن م�ساألة الربملان متاأخرة، 
خا�سة مع قرب الرئا�سيات ، و اأن 
الوقت غري كايف لذلك ، �سف اإىل 
اأنه من الناحية القانونية ال  ذلك 
ثالثة  قبل  الربملان  حل  ميكن 
اأ�سهر من االنتخابات الرئا�سيات 

.
هي  ما  هذا  كل  ظل  ويف 
يف  املحتلمة  ال�سيناريوهات 
هذا ال�سهر الذي من املمكن اأن 
املالمح  من  العديد  عن  يك�سف 
فيما يخ�س م�سري الرئا�سيات ، و 
الت�سكيلة اجلديدة ، هل �سيرت�سح 
الرئي�س بوتفليقة ، وان تر�سح من 
�سيدخلون  الذين  املناف�سون  هم 
معه ال�سباق ، خا�سة و اأن العديد 
الوزن  ذات  ال�سخ�سيات  من 
من  حتفظ  حالة  يف  هي  الثقيل 

الرئي�س  تر�سح  حال  يف  الرت�سح 
بوتفليقة .

ي�ستمر   ، هذا  مع  باملوازاة  و 
من�سب  ا�ستحداث  عن  احلديث 
نائب الرئي�س يف اإطار التغيريات 
الد�ستورية  التعديالت  و  القادمة 
، فهل مازال هذا الطرح موجودا 
، ومن �سيكون نائب الرئي�س ، يا 
مرحلة  اإىل  دعوات  قابلته  ترى، 
هذه  �ستكون  فكيف   ، انتقالية ّ
املرحلة االنتقالية وماهي مدتها 

، ومن �سيقودها يا ترى .
يف ذات ال�سياق ، �سيكون تن�سيب 
وكذلك   ، االأمة  جمل�س  اأع�ساء 
الرئا�سي  للثلث  اجلدد  االأع�ساء 
و   ، ما  نوعا  ال�سورة  اإي�ساح  يف 
 ، 8جانفي  �سيتم يف حدود  الذي 
يقابله حديث عن وجود تغيريات 
وكذلك   ، احلكومة  راأ�س  على 

حركة على م�ستوى الوالة .
املحتملة  ال�سيناريوهات  ماهي 
للخريطة ال�سيا�سية ، ال�سيما فيما 
يتعلق باالأحزاب ال�سيا�سية ب�ستى 
اأنواعها اإ�سالمية ، و اأو من التيار 
، ال�سيما يف ظل حديث  الوطني 
عن وجود حركة ت�سحيحية داخل 
كان مقري  الذي  و  حزب حم�س 
املوؤكد  و   ، عنها  ك�سف  من  اأول 
بعد  فراغ  من  حركة  لي�ست  اأنها 
من  هو  احلركة  رئي�س  كمان  اأن 
ن�ساط  ظل  يف   ، عنها  حتدث 
اأبوجرة �سلطاين يف وعاء  غرميه 
العاملي  املنتدى  ا�سمه  اآخر 
اأن  احلقيقة  يف  لكن   ، للو�سطية 
على  يحافظ  اأنه  يريد  اأبوجرة 
ال�سيا�سية  ال�ساحة  يف  بور�سته 

مما  وهو   ، الدولية  و  الوطنية 
بعد  ، خا�سة  يقلق مقري  ال�سك 
كرثة الظهور االإعالمي الأبوجرة ، 
وتن�سيقه مع الكثري من االأحزاب 
االأخرى و ال�سخ�سيات . كل هذه 
اأبوجرة  رفع  ورغم  التحركات 
التخالط   وعدم   ، ال�سلم  ل�سعار 
يبدو  اأنه  اإال  ال�سابق،  ل�سديقه 
يف  ما  طريقة  يراها  مقري  اأن 
اأو   ، اأ�سعافه  اأو    ، الذراع  يل 
االإ�سارة له باأن البديل موجود يف 
اأي ت�رسف ومواقف  حالة وجود 

خارجة عن ماهو م�سطر .
اأن  يبدو   ، اأخرى  ناحية  ومن 
االأخرية  ال�سينا  انتخابات  نتائج 
، �ساهمت يف تاأجيج عدم الر�سا 
الر�سا  وعدم  االأرندويني  و�سط 
عن رئي�س احلزب اأحمد اأويحيى 
حركة  له  االآخر  هو  الذي   ،
و   ، به  ترتب�س  نائمة  ت�سحيحية 
التي من املوؤكد اأنه �سيتم تفعيلها 
جعلت  التي  النتائج  هذه  ظل  يف 
جمل�س  يف  قزما  االأرندي  من 
اأن  رغم   ، االآفالن  اأمام  االأمة 
االأرندي لطاملا اعترب نف�سه حزبا 
للنظام ، لكن يبدو اأن هذه النتائج 
لن متر مرور الكرام ، والتي هي 
احلزب  تقهقر  على  وا�سح  دليل 

بقيادة اأحمد اأويحيى .
�سهر  �سيكون   ، العموم  وعلى 
جانفي وما بعده كفيال ، باإي�ساح 
اخلارطة  يخ�س  فيما  ال�سورة 
مبختلف  اجلزائر  يف  ال�سيا�سية 
اإزالة  �ساأنه  ومن   ، م�ستوياتها 
عن  الت�ساوؤالت  و  ال�سبابية 

امل�سهد ال�سيا�سي القادم . 

 الرابطة اجلزائرية للدفاع 
عن حقوق الإن�سان توؤكد:

حقوقيون جزائريون ي�سوهون 
�سورة اجلزائر يف اخلارج

اإحتاد اجلزائريني باملهجر 

نطالب برفع التجرمي 
عن فعل احلرقة

اجلزائرية  الرابطة  اتهمت 
بع�س  االإن�سان،  حقوق  عن  للدفاع 
ت�سويه  على  بالعمل  احلقوقيني 
اأن  بعد  اخلارج،  اجلزائر يف  �سورة 
حرروا تقريرا مطوال يتحدث با�سم 
الرابطة عن جتاوزات بحق جمموعة 
من االأجانب املقيمني باجلزائر مت 
احلكومة  قبل  من  بالقوة  ترحيلهم 
و26   25 يومي  وهذا  اجلزائرية، 
دي�سمرب 2018، وا�سفة اإياه بالتقرير 

املغلوط العاري من ال�سحة.
حتوز  الذي  الرابطة  بيان  وقال 
» يجب  منه،  ن�سخة  »الو�سط« على 
اأن نو�سح بع�س املعلومات التي ال 
اأ�سا�س لها من ال�سحة التي تداولته 
لالأ�سف بع�س و�سائل االإعالم ، الأن 
الراأي  تغليط  هو  التقرير   هدف 
اأجل  من  الدويل  و  الوطني  العام 
الدوائر  بع�س  من  املال  ك�سب 
التقارير  و�سفت  حني  يف  الغربية«، 
املت�سمة  ال�سحة  من  بالعارية 
وقدمت  ال�سطحية،  من  بالكثري 
عن  للدفاع  اجلزائرية  الرابطة 
التفا�سيل  بع�س  االإن�سان  حقوق 
مفادها:«  العملية  بهذه  املرتبطة 
 2018 �سنة  من  دي�سمرب  �سهر  يف 
والية  من  ترحيل  هناك  كان   ،
ذلك  ،و  النيجر  اىل  مترنا�ست 
القن�سلية  امل�سالح  مع  بالتن�سيق 
القيام  اأجل  من  بتمرنا�ست  للنيجر 
الالزمة  االإدارية  باالإجراءات 

املتعلقة باملغادرة، و كان الرتحيل 
لالجئني  العليا  املفو�سية  من  بعلم 
يف  م�سددة   ، اجلزائر«  يف  مكتبها 
الوقت نف�سه على اأن عملية ترحيل 
احلقوق  احرتام  اإطار  يف  جرت 
ح�سب   ، لالأ�سخا�س  االإن�سانية 

تقارير اأر�سلت من عني املكان.
امل�سدر  تطرق  ال�سياق  ذات  ويف 
ذاته اإىل ق�سية ترحيل 117 مهاجرا 
حيث  العربية،  اجلن�سيات  من 
للدفاع  اجلزائرية  الرابطة  قال:«  
اإعالمها  مت  بان  توؤكد  حقوق  عن 
طرف  من   2018 اوت   02 يوم  به 
اأوروبية  حقوقية  منظمات  اإحدى 
على تواجد 17 مينيا و 47 �سوريا يف 
دخولهم  ،ب�سبب  مترنا�ست  ال�سجن 
النيجر  من  اجلزائري  الرتاب  اإىل 
وبعد  متابعا:«  �رسعية،  غري  بطرق 
املكتب  رفقة  امللف  يف  التحقيق 
للدفاع  اجلزائرية  للرابطة  الوالئي 
عن حقوق االإن�سان لوالية مترنا�ست 
ات�سح باأن املجموعة من ال�سوريني 
و اليمنيني و الفل�سطنيني دخلوا اإىل 
احلدود  عرب  النيجر  من  اجلزائر 
بجوازات  القزام  عني  الربية 
عليهم  حكم  و  مزورة  �سودانية 
�سهرين �سجنا«،  ليتم ح�سب البيان 
ال�سلطات  قبل  من  ترحيلهم  ذاته 
متعلقة  خماوف  ب�سبب  اجلزائرية 

ب�سبه االإرهاب.
علي عزازقة

للجزائريني  العام  االإحتاد  قام 
لدى  تقريرا  باإيداع  باملهجر 
الداخلية واجلماعات  م�سالح وزير 
اأين  بدوي،  الدين  نور  املحلية 
التجرمي  برفع  خالله  من  طالب 
النار على  عن فعل احلرقة، فاحتا 
بت�سجيع  االأجنبية  ال�سفارات  بع�س 
طالبي  حرمان  خالل  من  احلرقة، 
توفر  رغم  منها  لل�سياحة  التاأ�سرية 
يف  وتعنتها  القانونية  ال�رسوط  كل 
العام  االحتاد  رئي�س  و�سدد  ذلك. 
بن  �سعيد  باملهجر  للجزائريني 
رقية من خالل بيان له على �رسورة 
احلرقة،  فعل  عن  التجرمي  رفع 
يف  املتورطني  ال�سباب  اأن  معتربا 
بهم  مغرر  املمار�سات  هذه  مثل 
ولي�سوا جمرمني، حمذرا من تف�سي 
ظاهرة الهجرة غري ال�رسعية اأو ما 
يعرف بالعامية “احلرڨة”، اأ�سبحت 
جمتمعنا،  يف  خطرية  ظاهرة 
عديد  وماآ�سي  معاناة  يف  وت�سببت 

العائالت.
واأو�سح بن رقية اأنه رغم اأن الكثري 
تف�سي  يرجعون  ال�سيا�سيني  من 
امل�ساكل  اإىل  احلرقة  ظاهرة 
اأن  اإال  واالقت�سادية،  االجتماعية 
العام للجزائريني باملهجر  االإحتاد 
يرى اأن االأ�سباب احلقيقية النت�سار 
يف  يكمن  ال�رسعية  غري  الهجرة 
زيارة  يف  اجلزائري  ال�سباب  رغبة 
هذه القارة يف اإطار ال�سياحة، وهو 
غري املتوفر ب�سبب غلق كل االأطر 
ال�رسعي  التنقل  وحرية  القانونية 
عن طريق التاأ�سريات ل�سالح �سبابنا 
التمثيليات االأجنبية  من طرف جل 

باجلزائر، حيث اأن رف�س ت�سليمهم 
»فيزا �سنغن« يت�سبب يف العديد من 
على  ال�سباب  ت�سجيع  يف  املرات 

»احلرقة«.
بع�س  جناح  اأن  رقية  بن  واأبرز 
الو�سط  يف  املتخندقة  اللوبيات 
التوا�سل  االإعالمي وعرب �سفحات 
زالت  وما  عملت  التي  االإجتماعي 
تعمل على امل�سا�س باالأمن الوطني 
باال�ستثمار يف العوامل االإجتماعية 
الدولة  بها  متر  التي  واالإقت�سادية 
الفتنة  زرع  اأجل  من  اجلزائرية 
ال�سباب  نفو�س  يف  واالإحتقان 
اجلزائر  باأن  واإيهامه  اجلزائري 
اأر�س  اأوروبا هي  واأن  اأر�س جحيم 

النجاة وحتقيق االأحالم.
كما حتدث التقرير عن عدم وجود 
برنامج حقيقي من الدولة اجلزائرية 
مت  من  خا�سة  بال�سباب  للتكفل 
اجلزائرية  ال�سواحل  عرب  توقيفهم 
اأو من مت اإعادتهم اإىل اأر�س الوطن 
واالإكتفاء  الغربية  الدول  من طرف 
ق�سائية  حما�رس  بتحرير  فقط 
العام  االإحتاد  اإح�سائيات  ،وح�سب 
اأكرث  فاإن  باملهجر،  للجزائريني 
الذين  ال�سباب  من  باملائة   70 من 
بعد  الوطن  اأر�س  اإىل  اإعادتهم  مت 
ال�سفة  اإىل  الو�سول  يف  جناحهم 
االأخرى قد اأعادو املحاولة مرتني 
اإىل ثالثة مرات على االأقل. وت�سمن 
كرثة  اإىل  االإ�سارة  اأي�سا  التقرير 
املافيا املتاجرة بالب�رس وانت�سارها 
عرب معظم املدن ال�ساحلية وحتي 

بع�س املدن الداخلية.
 اإميان لوا�س



لتجاهل وزارة الرتبية فئة امل�شاعدين وامل�شرفني الرتبويني

نقابة »�صانتيو« تهدد بالعودة اإىل االعت�صامات 
هددت التن�شيقية الوطنية للم�شاعدين و امل�شرفني الرتبويني، بالعودة اإىل االعت�شامات امليدانية، ب�شبب 
ما �شمته �شيا�شة النكراء  التي تتعامل بها وزارة الرتبية مع فئة امل�شاعدين وامل�شرفني الرتبويني، يف حني 

جددت دعوتها اإىل جت�شيد مطالبهم ميدانيا والتي دائما ما تعهدت الو�شاية بتحقيقها.

علي عزازقة

خالل  التن�سيقية  واأو�سحت 
»على  »الو�سط  حتوز  بيان 
املنا�سلني  باأن  منه،  ن�سخة 
العودة  القيادة ب�رضورة  طالبوا 
امليدانية  االعت�سامات  اإىل 
مطالبهم  حتقيق  اأجل  من 
موؤكدا:«  ح�سبهم،  امل�رضوعة 
امللحة  املطالبة  �سجلنا 
القوية  العودة  على  واالإ�رضار 
امليدانية  لالعت�سامات 

العاجل  القريب  يف  الوطنية 
املطالب  كل  حتقيق  غاية  اإىل 
امل�سدر  واأ�ساف  املرفوعة«، 
اإىل  اخل�سو�ص:«  هذا  يف  ذاته 
وبعد  قيل  الذي  كل  وبعد  هنا 
قد  اأنه  على  اجلميع  اأكد  اأن 
الوطنية  الرتبية  لوزارة  منح 
الوقت الكايف وزيادة، غري اأنها 
�سيا�ستها  توا�سل  مرة  وككل 
النكـراء اجتاه فئة امل�ساعدين 
وعدم  الرتبويني  وامل�رضفني 
والتي  بتعهداتها«،  وفائها 

البيان  ح�سب  راأ�سها  على  تعد 
للرتب  التام  الق�ساء  نف�سه:« 
االآيلة للزوال )م�ساعد وم�ساعد 
وحماولتها  للرتبية(  رئي�سي 
القانون  ال�سارخ على  االعتداء 
الرئا�سي  املر�سوم  تطبيق  يف 
من  موقفها  مع   ،266-14
القانون  اختالالت  معاجلة 
الغام�ص  وتعاملها  االأ�سا�سي 
طرف  من  املقدم  امللف  مع 
بخ�سو�ص  الوطنية  التن�سيقية 

ذلك. 

جمل�س االمة

تعيني علي جرباع رئي�صا لكتلة 
التجمع الوطني الدميقراطي 

بعد عام من االن�شداد

تعيني مت�صرف اإداري لت�صيري 
�صوؤون بلدية �صيدي بلعبا�س 

تب�شة

جتميد مهام اأو ن�صاط املجل�س 
البلدي لبلدية املزرعة

علي  تعيني  االأربعاء  اأم�ص  مت 
التجمع  لكتلة حزب  رئي�سا  جرباع 
مبجل�ص  الدميقراطي  الوطني 
االأمة، خلفا لعبد املجيد بوزريبة، 
على  احلزب  به  افاد  ما  ح�سب 
االنرتنيت،  على  الر�سمي  موقعه 
واأفاد احلزب اأن » اأحمد اأويحيى، 
تعيني  قرر  للحزب،  العام  اأالأمني 
للمجموعة  رئي�سا  جرباع  علي 
الوطني  للتجمع  الربملانية 
خلفا  االأمة  الدميقراطي مبجل�ص 
بوزريبة«و  املجيد  عبد  لل�سيد 
اعالن  غداة  التعيني  هذا  ياأتي 
الن�سفي  التجديد  انتخابات  نتائج 

حت�سل  التي  و  املجل�ص  الأع�ساء 
فيها التجمع الوطني الدميقراطي 
املقاعد  بني  من  مقاعد   10 على 
التي  الواليات  م�ستوى  على  ال48 
اأفرزت  وقد  عليها  التناف�ص  جرى 
النتائج املوؤقتة املعلنة من طرف 
ح�سول  الد�ستوري  املجل�ص 
الدميقراطي  الوطني  التجمع 
اإعادة  تقرر  فيما  مقاعد   10 على 
مقعد  بخ�سو�ص  االقرتاع  تنظيم 
والية تلم�سان الذي كان من ن�سيب 
املجل�ص  قرار  قبل  احلزب  هذا 

الد�ستوري.
م.�س

خمتار  مرين  تن�سيب  اأم�ص،  مت، 
ال�سعبي  املجل�ص  �سوؤون  لت�سيري 
البلدي لبلدية �سيدي بلعبا�ص عا�سمة 
الوالية بعد عام من االن�سداد يف هذه 
االأخرية، التي ظلت ت�سهد �رضاعات 
حادة بني« املري« واالأع�ساء ،اإذ ورغم 
اللهجة ال�سديدة التي كان قد وجهها 
وزير الداخلية خالل زيارته االأخرية 

للوالية اإال انهها ظلت تعي�ص يف حالة 
الوالية  وايل  جعل  ما  الفو�سى،  من 
مبوجب  املطاف  اآخر  يف  يتدخل 
وتعيني  له  املخولة  ال�سالحيات 
الرئي�سي  االإداري  املت�رضف  هذا 
لتويل �سوؤون البلدية اإىل حني ت�سوية 

الو�سع.
 �س.�شهيب

اأ�سدر وايل والية تب�سة موالتي عطاهلل 
 2421 )رقم  قرارا  االإثنني،  يوم  م�ساء 
يق�سي   )2018 دي�سمرب   31 يف  موؤرخ 
املجل�ص  ن�ساط  اأو  مهام  بتجميد 
ال�سعبي البلدي لبلدية املزرعة التابعة 
اإداريا لدائرة العقلة والية تب�سة ، وذلك 
متوا�سلة  و�رضاعات  خالفات  بعد 
يف  ت�سببت  البلدي،  املجل�ص  داخل 
ببلدية  املحلية  التنمية  م�سار  عرقلة 
املواطن،  م�سالح  وتعليق  املزرعة 

مبا  املجل�ص  اأع�ساء  دعوة  متت  وقد 
فيهم الرئي�ص لت�سليم االأختام واملكاتب 
واملهام اإىل رئي�ص دائرة العقلة، وذلك 
املجل�ص  عرفه  الذي  االن�سداد  ب�سبب 
واخلالفات يف الت�سيري منذ �سهر جوان 
املجل�ص  باأن  فقط  ن�سري  املا�سي 
ال�سعبي البلدي لبلدية املزرعة يراأ�سه 
حزب التجمع الوطني الدميقراطي ب 

04 مقاعد من اأ�سل 13 مقعدا.
 ع/ر�شيد تب�شة  

 وقعه رئي�س اجلمهورية اخلمي�س الفارط

�صدور قانون املالية 2019  يف اجلريدة الر�صمية

مديرية الغابات واحلزام االأخ�شر لوالية اجلزائر

10 خمالفات تتعلق باالعتداء على امللكية الغابية  يف 2018

بقيادة الدبلوما�شي العربي جاكتا

اجلزائر ترتا�س جلنة الوظيف العمومي الدويل 

 2019 ل�سنة  املالية  قانون  �سدر 
الفارط  وقعه،اخلمي�ص  الذي 
العزيز  عبد  اجلمهورية،  ،رئي�ص 
الر�سمية  اجلريدة  يف  بوتفليقة، 
 30 يف  املوؤرخة   79 رقم  

دي�سمرب2018.
االقت�ساد  اطار  يعتمد  لالإ�سارة، 

الكلي ل�سنة 2019 على �سعر برتول 
50 دوالر للربميل و معدل منو قدره 
5ر4  ت�سخم  معدل  و  باملئة  6ر2 
باملئة وعلى ال�سعيد امليزانياتي، 
ايرادات  املالية  قانون  يرتقب 
دينار،  مليار    6.508 قدرها 
باإيرادات  مقارنة  طفيف  بارتفاع 

دينار  مليار   2.714 ،منها   2018
نفقات  جباية برتولية وبخ�سو�ص 
 8.557 اىل  �سرتتفع  امليزانية، 
طفيف  بانخفا�ص  دينار،  مليار 
ميزانية  اأما  ب2018  مقارنة 
مليار   4.954 ب  فتقدر  الت�سيري 
ميزانية  تق�سم  حني  يف  دينار، 

دج  مليار   3.602 اىل  التجهيز 
من اأر�سدة الدفع و 2.600 مليار 
املوجهة  الربامج  رخ�ص  من  دج 
تقييم  الإعادة  اأو  مل�ساريع جديدة 
امل�ساريع وي�سجل ر�سيد اخلزينة 
عجزا  القادمة  لل�سنة  املتوقع 

يقارب 2.200 مليار دج. 

مت حترير 10 خمالفات تتعلق باالعتداء 
على الرثوة الغابية واحليوانية كالقطع 
اجلائر  وال�سيد  لالأ�سجار  الع�سوائي 
�سنة  بوالية اجلزائر خالل  للحيوانات 
م�سلحة  عنه  اأعلنت  ح�سبما   ،   2018
احليوانات والنباتات مبديرية الغابات 

واحلزام االأخ�رض لوالية اجلزائر .
واأو�سح رئي�ص امل�سلحة كمال لعرا�ص 
الرثوة  على  االعتداءات  اأن   كمال 
الغابية تتعلق خا�سة بالقطع الع�سوائي 
لالأ�سجار ال�ستعمالها كحطب و ال�سيد 
اجلائر للحيوانات املحمية وكذا البناء 

الفو�سوي داخل املوقع الغابي يف اإطار 
تطبيق قانون 12/84 اخلا�ص بحماية 
الرثوة الغابية واحليوانية و�سمن  مهام 
اأن  املتحدث  وذكر  الغابات   �رضطة 
انه  اجلزائر  لوالية  الغابات  م�سالح 
بكل  خا�سة  ق�سائية  ملفات  اإجناز  مت 
وحتويل  معاينتها  متت  التي  احلاالت 
الق�سائية  اجلهات  اإىل  املعتدين 
خمالفات   08 ثمانية  منها  املخت�سة 
الغطاء  وتعرية  االأ�سجار  قطع  تخ�ص 
النباتي و حيازة حيوانات نادرة حممية 
بدون رخ�سة )الفنك و الببغاء الغابوين( 

وحماولة تهريبها خارج الوطن  كما مت 
يف نف�ص الفرتة هدم 02 بنائني يف طور 
االأ�سغال  بداية  يف   01 منها  االجناز 
)املقاطعة  بباينام  جوان   19 بغابة 
االإدارية لل�رضاقة( اأما الثاين فيتمثل يف 
على  لك�سك  قانوين  غري  تو�سع  عملية 
الكيفان  بربج  مراد  بني  غابة  م�ستوى 
بناء  حماوالت   04 ت�سجيل  جانب  اإىل 
الهدم  عمليات  متت  وقد  فو�سوي، 
على اأ�سا�ص ت�سجيل خمالفات واإعداد 
البناءات  مكافحة  اإطار  يف  حما�رض 
االأرا�سي  يف  ال�سيما  القانونية  غري 

حماية  منظور  �سمن  وذلك  الغابية 
الرثوة الغابية .

وتتوفر والية اجلزائر على ثروة غابية 
تفوق م�ساحتها 5.000 هكتار موزعة 
منها  هام  عدد  غابي  موقع   113 عرب 
موجود عرب الن�سيج العمراين و ي�سمل 
م�ساحات ترتاوح بني 1 اىل 8 هكتارات 
، فيما تتفاوت م�ساحة الغابات الكربى 
هكتار   600 و   300 بني  اإىل  بالعا�سمة 
و«  خرية«  »مقطع  غابات  غرار  على 
بو�ساوي« و » بوزريعة » و » بن عكنون 

» و »باينام« و » 19 جوان ». 

،اأم�ص  ر�سميا  اجلزائر  �رضعت 
الوظيف  جلنة  رئا�سة  يف  االأربعاء، 
مهمة  هي  و  الدويل  العمومي 
العطاء  تخ�سي�سها  اجلزائر  تعتزم 
امل�ستقل  اجلهاز  لهذا  جديد  دفع 
العامة  اجلمعية  اأ�س�سته  الذي 
العربي  �سرياأ�ص  ،و  املتحدة  لالأمم 
بعد  ما  جيل  من  ديبلوما�سي  جاكتا، 
اال�ستقالل، هذه اللجنة الهامة لعهدة 

تدوم اأربع �سنوات. 
و مت انتخاب الديبلوما�سي اجلزائري 
�سهر نوفمرب املا�سي على راأ�ص هذا 
الإجراء  ف�ساء  يعد  الذي  اجلهاز، 
حيث  االأممية  املالية  امل�ساورات 

املتعلقة  اال�سرتاتيجية  اإعداد  يتم 
لالأمم  الب�رضية  املوارد  با�ستعمال 
و  التنمية  و  لل�سلم  خدمة  املتحدة 
غاية  اإىل  متتد  التي  عهدته  خالل 
على  جاكتا  ال�سيد  �سيعكف   ،2022
تعزيز مكت�سبات م�ستخدمي الوظيف 
ي�سمح  ب�سكل  الدويل  العمومي 
التنا�سق  ديناميكية  على  باحلفاظ 
ملخططات  املن�سف  التطور  بني 
الفعالية  حتمية  و  املهني  م�سوارهم 
منظمة  بعمل  املنوطة  النجاعة  و 
االمم املتحدة من اأجل خدمة ال�سلم 
و التنمية حيث يتعلق االأمر بتحد كبري 

يعتزم الديبلوما�سي اجلزائري رفعه.

و اأمام حتديات تراجع املوارد املالية 
املتحدة،  االأمم  منظمة  تعرفها  التي 
يف  باال�ستمرار  اأي�سا  يتعلق  فاالأمر 
التجند من اأجل ترقية �سيا�سة ت�سيري 
الب�رضية ب�سكل ي�سمح  للموارد  اأف�سل 
قادرة  عالية  كفاءات  بروز  بت�سجيع 
لعمل  املنبثقة  املهام  اأداء  على 
بفعالية  املتحدة  االأمم  منظومة 
للجنة  اجلديد  الرئي�ص  يتمتع  و 
الوظيف العمومي الدويل بتحكم كبري 
�سيما  ال  املتحدة  االأمم  ملنظومة 
التي  امل�سوؤولية  وظائف  اإىل  بالنظر 
لدى  م�ست�سارا  وزيرا  ب�سفته  �سغلها 
من  بكل  للجزائر  الدائمتني  البعثتني 

جنيف و نيويورك اإ�سافة اإىل م�سواره 
على م�ستوى منظومة االأمم املتحدة 

�سواء من حيث املقاعد اأو ميدانيا.
لهذا  الرمزية  اجلزائر  رئا�سة  تعد  و 
اجلهاز االأممي تقديرا و عرفانا على 
اأعلى م�ستوى ملجهوداتها على �سوء 
الديبلوما�سية  م�ساهمتها  م�سداقية 
االأطراف  متعددة  املنظومة  يف 
الدويل  العمومي  الوظيف  تعترب جلنة 
العامة  اجلمعية  تكلفهم  خرباء  جهاز 
لالأمم املتحدة ل�سبط �رضوط خدمة 
امل�سرتكة  املنظومة  يف  املوظفني 
املعايري  ترقية  و  املتحدة  لالأمم 

املرتفعة للوظيف العمومي الدويل.
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.          عهدة ملدة اأربع �صنوات



املركزية املفرطة تعطل م�ساريع ال�سكن

تو�صيع �صيغة الكراء و »دفن« الآليات القدمية
•        �سادوق : احلل يف تو�سيع دائرة الكراء    

•        مرزوقي : البريوقراطية �سبب رئي�س يف تعطيل امل�ساريع 
•        اأحمد الدان : �سيا�سة الدولة التزال يف مرحلة العالج

اليزال قطاع ال�سكن يعي�س اأزمة خانقة رغم كل جهود الدولة ملجابهة االأزمة على غرار الزيادة يف عدد 
ال�سيغ ال�سكنية و اإ�ستغالل االأوعية العقارية الفالحية وابتكار �سوق اإيجاري للحد من املع�سلة، لتبقى 
ح�سب متابعني للقطاع املركزية املفرطة يف اإدارة امللفات واحتكار القطاع من قبل الدولة اأهم العوامل 

التي زادت من عمق اأزمة  ال�سكن يف اجلزائر.
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اأحمد �سادوق

املركزية املفرطة زادت من عمق اأزمة ال�صكن

النائب احلاج بلغوتي يوؤكد للو�سط:

غمو�ض كبري حول م�صاريع ال�صكن باجلزائر

العديد من ال�سيغ ال�سكنية منتظرة يف 2019

    الدولة تتجه اإىل ا�صتغالل الأوعية العقارية الفالحية غري املنتجة

نائب رئي�س حركة البناء اأحمد الدان »للو�سط« :

  احلكومة م�صكورة يف جعل ال�صكن اأولويتها

حلم�س  الربملانية  الكتلة  رئي�س  اإعترب 
يف  الدولة  �سيا�سة  اأن  �سادوق  اأحمد 
و  فعالة  غري  ال�سكن  اأزمة  جمابهة 
االحتياج،  و  الطلب  لتلبية  كافية  غري 
مرجعا ذلك اإىل املركزية املفرطة يف 
اإدارة امللف و كذا االإحتكار احل�رصي 
مراعاتها  عدم  اإىل  باالإ�سافة  للدولة، 

للتطور الدميغرايف املت�سارع يف البلد
ت�رصيح  يف  �سادوق  اأحمد  اأو�سح 
يف  ال�سكن  اأزمة  اأن  »للو�سط« 
م�ستدامة  اأزمة  اأ�سبحت  اجلزائر 
التي  اخلاطئة  ال�سيا�سات  ب�سبب 
مهما  اأنه  ال�سلطة  ،م�سريا  تنتهجها 
ان  للدولة  ميكن  ال  توفرت  القدرات 

بات  حتى  امل�سجل  للطلب  ت�ستجيب 
من  الأكرث  الطابور  يف  ينتظر  املواطن 
ع�رص �سنوات و رافق ذلك اإرتفاع �سعر 
اكرب حتدي  االأن  و  اجلزائر  العقار يف 
احل�سول  حتدي  هو  املواطن  يواجهه 
على حد  عائلته  به  يحفظ  �سكن  على 
قوله .  واأبرز املتحدث اأنه  رغم كرثة 
حل  يتم  مل  املعتمدة  ال�سكنية  ال�سيغ 
 « ،م�سريا  اجلزائر  يف  ال�سكن  مع�سلة 
اأن �سد  هذه الطريقة و اأرى اأن  احلل 
يكمن يف تو�سيع دائرة الكراء كما يحدث 
يف كل الدول اأي ان ال�ساب و هو يف اأ�رصة 
�سغرية ال يحتاج التمليك و امنا ميكن 
اأن نتيح له فر�س تناف�سية الكراء مببلغ 

ميكن  عائلته  تكرب  حينما  و  منا�سب 
احلجم  تطور  تنا�سب  �سقة  يوؤجر  اأن 
و  ي�ستغل  يبقى  و  العائلة  افراد  وعدد 
يدخر ليمتلك ال�سكن نهاية ،و احلا�سم 
ل�سوق  العر�س  كرثة  هو  هذا  كل  يف 
التاأجري بثمن تناف�سية هذا ي�ساهم يف 
امل�ساربة  على  الق�ساء  يف  ذاته  حد 
اأ�سعار  كذا  و  العقار  �سوق  يف  الكبرية 
تخ�س�س  ان  ميكن  و  ندرته  و  الكراء 
ن�سب من االأموال التي جتمع من الكراء 
اىل دعم الفئات اله�سة و املعوزة كنوع 
اإمكانية  مع  االجتماعي  الت�سامن  من 
تاأجري  بدعم  ذلك  يف  الدولة  م�ساهمة 
ال�سقق للفقراء و املحتاجني«.  واأ�ساف 

املنتهجة  ال�سيا�سة  املتحدث:« تبقى 
الطلب  لتلبية  كافية  غري  و  فعالة  غري 
واالحتياج ب�سبب املركزية املفرطة يف 
اإدارة امللف و كذا االحتكار احل�رصي 
انها  للدولة و هي غري قادرة خ�سو�سا 
ال تراعي التطور الدميغرايف املت�سارع 
هذا  التاأخر يف ح�سم  هذا  ،و  البلد  يف 
و  نف�سية  اأخرى  اأزمات  ولد  امللف 
�سن  تاأخر  يف  �ساهمت  اجتماعية 
و  االجتماعية  االآفات  اإنت�سار  و  الزواج 
انت�سار  ال�سئيلة مع  باحل�س�س  متاجرة 
من  ووغريها  التوزيع  يف  املحاباة 
امل�ساكل التي لطاملا اأدت الحتجاجات 

و ا�سطراب«.

اأن  على  بلغوتي،  احلاج  النائب  �سدد، 
تُعرف  ال  باجلزائر  ال�سكنية  امل�ساريع 
يف  �سريها  مدى  حتى  وال  نتائجها 
النظرية  الت�رصيحات  با�ستثناء  الواقع، 
كل  باأن  امل�سوؤولون  خاللها  يوؤكد  التي 
اأن  رغم  يرام  ما  على  ت�سري  االأمور 
امليدان يرينا عك�س ذلك. واأكد رئي�س 
الربملانية جلبهة امل�ستقبل، يف  الكتلة 

احلكومة  باأن  بالو�سط،  ربطه  ات�سال 
ت�سري فيما يخ�س م�ساريع ال�سكن وفق 
مل  احلكومة  موؤكدا:«  التحفظ،  مبداأ 
ونحن  ميدانيا،  �سيء  اأي  عن  تف�سح 
م�سوؤول،  اأي  م�ساءلة  ميكننا  ال  كنواب 
رغم اأن القانون يبيح لنا ذلك«، متابعا:« 
نظرية  اأرقاما  لنا  تقدم  ال�سكن  وزارة 
جنة،  القطاع  هذا  يف  اجلزائر  جتعل 

موجود«،  غري  �سيء  كل  ميدانيا  لكن 
ذاته  امل�سدر  دعا  ال�سدد  هذا  ويف 
امللفات  فتح  �رصورة  اإىل  احلكومة 
بكل  العام  للراأي  واإظهارها  العالقة 
بالت�رصيحات  االكتفاء  الأن  �سفافية 
تقدم  ولن  �سيء  اأي  ت�سيف  لن  الرباقة 
اأي �سيء كذلك. ويف �سياق اأخر و�سف 
النائب املح�سوب على جبهة امل�ستقبل 

�سفة الرقابة على احلكومة وامل�ساريع 
بغري  للنائب  املمنوحة  ت�سريها  التي 
ما  اإطالقا،  تطبق  ال  الأنها  املجدية 
تقارير  حترير  ال�سلطات  على  يوجب 
واأن  خا�سة  للنواب،  تقدم  ميدانية 
غري  اجلزائر  يف  االإ�سكان  �سيا�سة 
وال�سيغ  ام�ساريع  ومعطيات  وا�سحة، 

ال�سكنية املوجودة غري متوفرة.

امل�ساريع  من  العديد   2019 �ستعرف 
بعد  خا�سة  ال�سيغ  مبختلف  ال�سكنية 
االأوعية  ملف  بت�سوية  احلكومة  قرار 
ال�ستقبال  �ستخ�س�س  التي  العقارية 
هذه ال�سكنات ومنها الرتقوي املدعم، 

القادمة  املرحلة  �ست�سهد  حيث 
اإنطالق العديد من امل�ساريع ال�سكنية 

وفق ال�سيغ املعلن عليها موؤخرا.
اأعلنت  قد  ال�سكن  وزارة  وكانت 
موؤخرا عن ا�ستغالل االأوعية العقارية 

الفالحية الغري منتجة الإجناز م�ساريع 
خالل  من  املدعم،  العمومي  ال�سكن 
تعليمة مر�سلة لوالة اجلمهورية والتي 
نق�س  اإىل  بالنظر  اأنه  فيه  اعتربت 
لالأمالك  التابعة  العقارية  االأوعية 

 ، الواليات  بع�س  يف  للدولة  اخلا�سة 
فاإن اللجوء ا�ستثنائيا للعقار الفالحي 
ال�سعيفة  الفالحية  املردودية  ذي 
التوجيهي  املخطط  يف  املدجمة  و 

للتهيئة و التعمري .

اأحمد  البناء  حركة  رئي�س  نائب  ثمن 
ال�سكن،  توفري  يف  الدولة  جهود  الدان 
م�سريا اأن اجلزائر وفرة ال�سكن ب�سكل 
معرتفا  االأخرية،  ال�سنوات  يف  كبري 
القطاع  اليزال  يوجد  ذلك  رغم  اأنه 
داعيا  امل�ساكل،  من  العديد  يعرف 
النظر  دائرة  اإىل  تو�سيع  ال�سكن  وزارة 
البالد واال�ستفادة  ال�سكن يف  مل�ستقبل 

من التجارب الناجحة
ت�رصيح  يف  الدان  اأحمد  اإعترب 
التي  الدول  اجلزائر من  »للو�سط«  اأن 
يف  خا�سة  كبري  ب�سكل  ال�سكن  وفرت 
برغم  اأنه  م�سريا   ، االأخرية  ال�سنوات 
على  للق�ساء  الدولة  جمهودات  كل 
مازال  القطاع  اأن  اإال  ال�سكن  اأزمة 
والدليل  امل�ساكل  من  العديد  يعاين 
املواطنني  ذلك  احتجاجات  على 
حد  على  وبا�ستمرارية  دائم  ب�سكل 

قوله ،م�سددا يف ذات ال�سدد اأنه   على 
النظر  دائرة  تو�سيع  ال�سكن  وزارة 
البالد واالإ�ستفادة  ال�سكن يف  مل�ستقبل 
بني  التوازن  يف  الناجحة  التجارب  من 
مر�سد  واقت�ساد  الدولة  اجتماعية 
امل�ساحات  من  ي�ستفيد  علمي  وت�سيري 
يف  يح�سل  مثلما  املتوفرة  االر�سية 
ا�سافة  البليدة  مثل  الواليات  بع�س 
اىل االإ�ستفادة من طاقة املجتمع عرب 
على  التي  احلالل  البنكية  القرو�س 
،مو�سحا  للمواطنتني  ت�سهيلها  ال�سلطة 
ي�ستقر  اأن  ميكنه  ال  املواطن  الأن   «
يف  غرف  بثالث  �سقة  يف  م�ستقبال 
الدميغرايف  النمو  اأمام  العلوي  الطابق 
التي  اجلزائرية  والعائلة   ، املتزايد 
االجتماعي  االن�سجام  حتفظ  كانت 
ال�سقق  يف  تن�ساأ  مل  واملواطنة  والقيم 
كونت  متقاربة  �سكنات  يف  وامنا 

تراكمية القيم يف املجتمع. »
 وبخ�سو�س كرثة ال�سيغ ال�سكنية، قال 
املتحدث » تعدد ال�سيغ ال�سكنية اإجناز 
عظيم ولكن ذلك مل يق�سي على االأزمة 
الأن االأجال واملقايي�س مل حترتم، والأن 
تثبيت  تراعي  ومل  ال�سكن قدمية  اأزمة 
واالأرياف  الداخلية  املدن  يف  ال�ساكنة 
تغري  اأمام  نف�سها  الدولة  فوجدت 
اجتماعي فر�سته الهجرة والدميغرافيا 
و�سيا�سة العمل واجلامعة وترقية بع�س 
احلوا�رص على ح�ساب اأخرى، والدليل 
اإجناز  يف  الكبري  الف�سل  ذلك  على 
بوغزول  مثل  العمالقة  امل�ساريع 
وحا�سي م�سعود كمدن على منط دبي 

ومثيالتها من املدن احلديثة.
التي  ال�سيا�سة  املتحدث  وانتقد 
اأزمة  جمابهة  يف  احلكومة  تنتهجها 
اأن �سيا�سة  ال�سكن يف اجلزائر، م�سريا 

الدولة يف حل االأزمة ال تزال يف مرحلة 
العالج، معرتفا يف ذات ال�سدد بجهود 
م�سكورة  احلكومة   »: قائال  الدولة، 
ال�سكن  جعل  على  م�سكور  والرئي�س 
اأ�ساف  مت�سل،  �سياق  ».  ويف  اولوية 
املتحدث: » امل�ستقبل يتطلب �سيا�سة 
توجيه  من  ت�ستفيد  اإ�ستباقية  عمرانية 
يف  واخلارجي  الداخلي  االإ�ستثمار 
جمال ال�سكن والعقار وتوفري االإيجابية 
واملواطنني،  املالية  املنظومة  بني 
والرتكيز على اإعمار املناطق الداخلية 
العمومية  االأ�سغال  مع  تكامل  ظل  يف 
وقرى  وزو  تيزي  قرى  مثل  فمناطق 
قرى  وحتى  مع�سكر  وقرى  االأغواط 
لكنها  حيوية  مناطق  كلها  تيبازة 
االأ�سا�سية  العمرانية  البنى  مهم�سة من 
والعمل  البقاء  على  لل�سباب  امل�ساعدة 

وخا�سة الطرقات والغاز والنقل«.

الكراء دائرة  اإمنا تو�سيع  و  ال�سيغ  كرثة  يف  يكمن  ال  •        احلل 

العالج مرحلة  يف  ال�سكن التزال  اأزمة  يف جمابهة  الدولة  •        �سيا�سة 

املرقي العقاري �سليم مرزوقي للو�سط:

البريوقراطية �صبب رئي�صي 
يف تعطيل م�صاريع ال�صكن

على  مرزوقي،  �سليم  العقاري  املرقي  األح، 
على  البريوراطية  املعيقات  رفع  �رصورة 
ال�سيغ  يف  العاملني  العقاريني  املرقني 
واأنها  �سيما  باحلكومة،  اخلا�سة  ال�سكنية 
رغم  م�ساريعهم  تعطيل  يف  تت�سبب  اأ�سحت 
ال�سيغ  كل  اأن  اأكد  حني  يف  اإياها،  ت�سلمهم 
النمو  مع  تتما�سى  ال  باجلزائر  ال�سكنية 
املتحدث  ذات  واأو�سح  بالبلد.  الدميغرايف 
�سري  بطئ  اأن  بالو�سط،  ربطه  ات�سال  يف 
�سيغها  بجميع  باجلزائر  ال�سكنية  امل�ساريع 
والتي  املتوفرة،  العاملة غري  اليد  اإىل  يرجع 
اإن توفرت فهي ال تكفي لنق�س التكوين الذي 
ال  اأ�سحى  ال�سباب  قال:«  حيث  منه،  تعاين 
يقرتب من مثل هكذا مهن لكونها �ساقة، لهذا 
ا�ستعانت احلكومة باالأتراك وال�سينيني«، ومن 
جند  ذاته  امل�سدر  ح�سب  االأخرى  االأ�سباب 
ينخر  اأ�سبح  كبري  م�سكل  فهي  البريوقراطية 
املقاولني  من  واحد  اأنا  م�سيفا:«  امل�ساريع 
على  اأحت�سل  دون  اأ�سهر   5 اأنتظر  الزالت 

رخ�سة بناء، رغم دعوات وايل اأم البواقي يف 
الكثري من املرات ب�رصورة ت�سليمها يف الـ15 
من دي�سمرب املا�سي، لكن مل يح�سل �سيء«. 
ويف �سياق اأخر، علق امل�سدر ذاته عن قدرة 
ال�سكن من  الق�ساء على م�سكل  احلكومة يف 
املوجودة  ال�سيغ  كل  �سدد:«  حيث  عدمها، 
مع  اإطالقا  تتما�سى  ال  الواقع  االأر�س  يف 
�سنة  من  املتزايدة  الدميغرايف  النمو  ن�سبة 
وترية  ذات  الوقت  يف  منتقدا  اأخرى«،  اإىل 
االإجناز والتي و�سفها بالبطيئة والتي ال تقدم 
امل�رصوع  مثال  اأوربا  يف  مو�سحا:«  بديل  اأي 
اجلزائر  اأم  ب�سنة،  اإجنازه  مدة  تقدر  الواحد 
فوترية االإجناز طويلة وت�ستغرق 10 �سنوات«. 
ويف االأخري �سدد �سليم مرزوقي على اأن اأغلب 
ب�سيغة  يكونوا معنيني  لن  العقاريني  املرقني 
عراقيل  حتمل  لكونها  االيجاري،  الرتقوي 
ما  فيها،  فائدة  اأي  وجود  عدم  مع  عديدة، 
للغاية ح�سب  ميدانيا �سعبا  تطبيقه  �سيجعل 

ما اأكده امل�سدر ذاته.

•        كل ال�سيغ ال�سكنية ال تتما�سى مع ن�سبة النمو الدميغرايف

عا�سمة بدون ق�سدير تتحول اإىل �سراب:

�صكنات ال�صيق .. 
القنبلة املوقوتة

اأوامر �سارمة يف ف�سخ عقود املقاوالت

طمار يهدد املقاولت الفا�صلة يف اإجناز 
الربامج ال�صكنية عرب خمتلف وليات الوطن
2019 �سنة  خالل  •        اإ�ستحداث �سوق عقاري 

يف  القاطنة  العائالت  ترحيل  ملف  الزال 
باخل�سو�س  العا�سمة  يف  ال�سيق  �سكنات 
عدم  ب�سبب  الحق،  موعد  اإىل  موؤجال 
ال�سكنات  من  اجلزائر  والية  تطهري  اكتمال 
ما  بلدية،   57 عرب  املتوزعة  الق�سديرية 
التي  املوقوتة  كالقنبلة  امللف  هذا  يجعل 
اجلزائر  والية  م�سالح  وجه  يف  تنفجر  قد 

يف اأي حلظة.
حتولت الوعود التي �سار بها وايل العا�سمة 
املرات،  من  الكثري  يف  زوخ  القادر  عبد 
البيوت  �سكان  ترحيل  من  االنتهاء  ومفادها 
رغم  �رصاب،  اإىل   ،2019 يف  الق�سديرية 
 20 يف  ق�سدير  بدون  عا�سمة  عن  االإعالن 
ماي من �سنة 2016 بعد اأن مت الق�ساء ح�سب 
بيت  األف   30 على  اجلزائر  والية  م�سالح 
العديد  حلم  اأخرى  مرة  اأجل  ما  ق�سديري، 
ال�سيق  �سكنات  يف  القاطنة  العائالت  من 
بالرتحيل اإىل بيوت مريحة اإىل موعد الحق.

لرتحيل  املتكرر  التاأجيل  هذا  وياأتي 
العائالت القاطنة يف بيوت ال�سيق، ليُ�ساف 
منها  تعاين  التي  امل�ساكل  من  العديد  اإىل 
يتعلق بقطاع  باالأخ�س، فيما  والية اجلزائر 
ت�سبح  الأن  مر�سحة  يجعلها  ما  ال�سكن، 
اأي  يف  امل�سوؤولني  على  ينفجر  قد  لغما 
حلظة �سيما وان الوعود الزالت تتواىل على 
املواطنني منذ بداية عملية الرتحيل الكربى 
يف جوان 2014. ويف االأخري جدد املواطنون 
دعوتهم  ال�سيق  �سكنات  يف  القاطنون 
اإىل �سكنات  اإىل ترحيلهم  الو�سية  لل�سلطات 
الئقة، �سيما واأن ملفات العديد منهم �ساخت 
معهم، م�سريين اإىل اأن الواقع عك�س ما يتم 
ال�سكن واحلكومة  له من قبل وزارة  الرتويج 
التي  الوعود  اأن  على  م�سددين  عام،  ب�سكل 
جمدية  غري  اأ�سحت  مرة  كل  يف  يتلقونها 
تغيري  الو�سية  اجلهات  على  يلزم  ما  متاما، 

اإ�سرتاتيجيتها ح�سبهم.

من جهته وزير ال�سكن والعمران  و املدينة 
كان قد هدد املقاوالت التي ف�سلت يف اإجناز 
الربامج ال�سكنية عرب خمتلف واليات الوطن، 
حيث اأعطى اأوامر �سارمة مل�سوؤويل قطاعه 
بف�سخ عقود املقاوالت التي ف�سلت يف اإجناز 
الربامج ال�سكنية، معلنا عن ا�ستحداث �سوق 
اإعانات  ينظم   2019 �سنة  خالل  عقاري 
العقارية  الرتقية  بت�سجيع  وي�سمح  االإيجار 

وتو�سيع اال�ستفادة من هذه ال�سيغة.
خريطة  طمار  عن  الوحيد  عبد   وك�سف 
املتعلقة   ،2019 ل�سنة  قطاعه  طريق 
باالأمناط امل�ستحدثة يف ملف ال�سكن بجميع 
اخلريطة  هذه  جت�سيد  اأن  مو�سحا  �سيغه، 
ملف  حول  اجلمهورية  رئي�س  اأقرها  التي 
العمرانية، تكون  والتهيئة  والتعمري  االإ�سكان 

العمل  يف  وال�سفافية  ال�رصاحة  على  مبنية 
ومراقبة امل�ساريع ال�سكنية عن قرب.

ال�سكن  ملف  جديد  عن  اأعلن  الوزير  كما 
اجلديدة،  �سيغته  يف  املدعم  الرتقوي 
اإيجاري  عقاري  �سوق  اإن�ساء  عن  م�رصحا 
اإعانات  ينظم   2019 اجلديدة  ال�سنة  خالل 
العقارية  الرتقية  بت�سجيع  وي�سمح  االإيجار 
كما  ال�سيغة،  هذه  من  اال�ستفادة  وتو�سيع 
الريفي،  ال�سكن  مبلف  يتعلق  فيما  طالب 
جمع  عرب  ريفية  �سكنية  جتمعات  بخلق 
ال�سكنات  تلك  لالإجناز  �سغرية  مقاوالت 
عن  التنازل  ملف  الوزير  و�رصح  الريفية، 
ال�سكنات يف �سيغتها اجلديدة، اأنها من بني 
�سينتهجها  التي  الطريق اجلديدة  خريطة 

قطاع ال�سكن يف 2019.

اإعداد : اإميان لوا�س / علي عزازقة 



بني 23 �إىل 29 دي�سمرب 
2018، �سجلت وحد�ت 

�حلماية  �ملدنية 
19295

 29 �إىل   23 بني  ما  �ملمتدة  �لفرتة   خالل  
�حلماية   وحد�ت  �سجلت   ،2018 دي�سمرب 
تلقي  �إثر  �ملدنية 19295 تدخل وهذ�  على 
مكاملات �ال�ستغـاثة من  طرف  �ملو�طنني، 
جماالت  خمتلف  �سملت  �لتدخالت  هذه 
�ملتعلقة  �سو�ء  �ملدنية  �حلماية  �أن�سطة 
بحو�دث �ملرور، �حلو�دث �ملنزلية، �الإجالء 
�الأجهزة  تغطية  و  �حلر�ئق  �إخمــاد  �ل�سحي 
�الأمنية  ملختلف �لتظاهر�ت، من بينها  10686 
تدخــل خا�ص بعمليات �الإجالء �ل�سحي، �أيـن 
و  جريح   1350 �إجالء  و  �إ�ســعاف  فــيهــا  مت 
من  �مل�ست�سفيات  �إىل  مري�ص   8767 حتويل 

طرف �أعو�ن �حلــماية �ملدنيـة.
�أما فيما يخ�ص حو�دث �ملرور قامت وحد�ت 
�أجل  من  تـدخـل   2038 بـ  �ملدنية  �حلماية 
1152 حادث  مرور �أدت �إىل وفاة 31 �سخ�ص 
و جرح 1275 �آخرين مت �إ�سعافهم و نقلهم �إىل 

�ملر�كز �الإ�ست�سفائية.
واليــة  يف  �سجلت  ح�ســيلة  �أثقل  �أن  للعلم 
 141 جرح  و  �أ�سخا�ص   03 بوفاة  �جلز�ئر 
�آخريــن مت �إ�سعافهم و حتويلهــم �إىل �ملر�كز 
�الإ�ست�سفـائية  على �إثـر  166  حو�دث مرور. 
 947 بـ  �ملدنية  �حلماية  وحد�ت  قامت  كما 
تدخال �سمح باإخـــماد 625 حريق منها منزلية 

�سناعية وحر�ئق مــختلفـة. 
�مــا فيمــا يخ�ص �لعمليات �ملختلفة فقامت 
وحد�ت �حلماية �ملدنية بـ 5624 تدخـل فـي 
و  �إ�سعاف  عملية   5070 لتغطية  �لفرتة  نف�ص 

�إنقاذ �الأ�سخا�ص يف خطر.

 تلم�سان : حجز �أزيد 
من 23 قنطار�من 

�لكيف �ملعالج خالل 
�سنة 2018

حجز   - )و�أج(   2019 يناير   2 تلم�سان 
والية  الأمن  �لق�سائية  �ل�رشطة  عنا�رش 
تلم�سان 23  قنطار و 60 كلغ من �لكيف 
�أفاد  �ملعالج خالل �سنة 2018 ، ح�سبما 
�الت�سال  خللية  بيان  �الأربعاء  �ليوم   به 
لهذه �لهيئة �الأمنية . وذكر ذ�ت �مل�سدر 
حجز  �لفرتة  نف�ص  خالل  كذلك  مت  �أنه 
و14.435موؤثر  �لكوكايني   من  12غر�م 
�لق�سايا �مل�سجلة يف  بلغ عدد  و  عقلي. 
�لعام  خالل  �ملخدر�ت  مكافحة  جمال 
خاللها  من  متكن  ق�سية    539 �ملا�سي 
والية  الأمن  �لق�سائية  �ل�رشطة  عنا�رش 
تلم�سان من توقيف 916  �سخ�ص متورط، 
�إليه. ومن جهة ثانية، عاجلت  �أ�سري  كما 
�ملذكورة  �لفرتة  خالل  �مل�سلحة  ذ�ت 
�ملر�أة  �سد  بالعنف  متعلقة   ق�سية   266
�لق�رش  بالعنف �سد  و132 ق�سية خا�سة 
حيث مت و�سع 15 قا�رش� كانو�  معر�سني 
الأخطار معنوية مبر�كز حماية �الأحد�ث 
بالوالية وت�سليم 36 �أخر� لو�لديهم،  وفق 
ذ�ت �لبيان. كما مت خالل �لعام �ملا�سي 
فيها  تورط  خمتلفة  ق�سية   110 معاجلة 
منهم   26 و�سع  مت   حيث  قا�رش�   130

مبر�كز حماية �الأحد�ث بالوالية.

�لقمر  قام  �إطالقه،  عن  �أ�سهر  ب�سعة  فبعد 
من  بالعديد  بنجاح  »�ألكوم�سات-1«  �ل�سناعي 
عمومية  قنو�ت   )05( خم�سة  بث  مثل  مهامه 
�أجلريي،  كنال  �لوطنية،  �الأر�سية  )�لقناة 
و   4 �لوطنيتني  و�لقناتني  �لثالثة  �جلز�ئرية 
تبث  تكن  مل  �إذ�عية  قناة   57 �إىل  باالإ�سافة   )5
�أجنبية.  �أقمار �سناعية  �إال عن طريق  قبل  من 
وتعد هذه �لعملية �سابقة بالن�سبة للجز�ئر �لتي 
د�سنت بذلك ولوجها �إىل �لبث �لف�سائي للقنو�ت 

�لتلفزيونية و�الإذ�عية.
عالوة على ذلك، �رشعت موؤ�س�سة �لبث �الإذ�عي 
نوفمرب  من  �لفاحت  يف  �جلز�ئري  و�لتلفزي 
�ملن�رشم يف �لبث �لر�سمي لباقتني تتكون �الأوىل 
من خم�سة )05( قنو�ت تلفزيه عالية �لدقة �بتد�ء 
من 720 بيك�سل يف حني تتكون �لباقة �لثانية من 
نف�ص �لقنو�ت لكن مبعايري �لدقة �لعادية )480 
بيك�سل( باالإ�سافة �إىل 57 خدمة �إذ�عية )قنو�ت 
�أخبار  و�رشيط  ومو�سوعاتية(  ووطنية  جهوية 
�لطفرة  هذه  �جلز�ئرية وحتققت  �الأنباء  وكالة 
وزير  وجهها  �لتي  �لدعوة  من  فقط  �أيام  بعد 
�الت�سال جمال كعو�ن لقطاع �ل�سمعي �لب�رشي 
و�ملتفرجني  �مل�ستمعني  حاجيات  تلبية  ق�سد 

من خالل ك�سب �لرهانات �لتي فر�سها �لتقدم 
�لتكنولوجي.

»�ألكوم�سات-1«  �ل�سناعي  �لقمر  جناح  ويعترب 
قنو�ت   )05( خلم�ص  �لر�سمي  �لبث  يف 
بد�أ  مل�سار  تكري�سا  �لدقة  عالية  تلفزيونية 
�لبث  موؤ�س�سة  بني  �إطار  �تفاقية  على  بالتوقيع 
�الإذ�عي و�لتلفزي �جلز�ئري و�لوكالة �لف�سائية 
�جلز�ئرية يوم 21 ماي �الأخري حول �ال�ستغالل 
»�الأمثل« لقدر�ت هذ� �لقمر  خا�سة فما يتعلق 
بالبث �الإذ�عي. ويهدف هذ� �الإجر�ء �إىل حتقيق 
كل  ��ستخد�م  مع  �ألكوم�سات-1  من  ربحية 
�إمكانياته �لف�سائية من �جل �لبث �الإذ�عي من 
�جلز�ئرية  �خلا�سة  �لقنو�ت  ��ستهد�ف  خالل 

و�الجنبية للتمكن من تقدمي عر�ص حمتوى.

جناح م�شروعي الرتبية 
وال�شحة االلكرتونيتني

�أوىل  بث  يف  جناحها  من  فقط  �أيام  بعد  و 
�لعمومية،  و�الإذ�عية  �لتلفزيونية  �لقنو�ت 
يف  متثل  �آخر  تقنيا  �جناز�  �جلز�ئر  حققت 
�إطالق م�رشوعي �ل�سحة و�لرتبية �اللكرتونيتني 
�لذي  �ألكوم�سات-1  �ل�سناعي  �لقمر  بو��سطة 
يتطلع كذلك �إىل تلبية حاجيات قطاعات �أخرى 
توفري خمتلف  �الت�ساالت من خالل  يف جمال 

�لعايل   �لتدفق  ذ�ت  �النرتنت  مثل  �خلدمات 
و�لتعليم عن بعد و�لتطبيب عن بعد وكذ� نقل 

�لندو�ت عرب �لفيديو.
وبالفعل فقد مت �إجر�ء ربط جتريبي عن طريق 
بينها  فما  تربوية  موؤ�س�سات  بني  �ألكوم�سات-1 
وكذ� بني موؤ�س�سات ��ست�سفائية يوم 15 نوفمرب 
غرب  جنوب  كم   1.430( �أدر�ر  مبدينة   2018
�إىل ربط  �جلز�ئر( ويهدف هاذين �مل�رشوعني 
باالإد�رة  �لوطنية  �لرتبية  قطاع  موؤ�س�سات  كل 
�إىل  باالإ�سافة  و�أوليائهم  و�لتالميذ  �ملركزية 
�لوطني  �لرت�ب  كل  يف  �لرتبية  قطاع  فاعلي 
�ل�سناعية  باالأقمار  »�لتو��سل  �سمان  مع 
كل  ل�سالح  تقدما  �الكرث  �لتطبيقات  وكذ� 

�مل�ستخدمني«.
و على �ملدى �لق�سري، يتمثل �لهدف يف �لربط 
�لبيني ل 31.000 موؤ�س�سة تربوية و ��ست�سفائية 
عرب �لرت�ب �لوطني يف حني �ست�ستفيد 27.000 
موؤ�س�سة مدر�سية و 3.700 موؤ�س�سة ��ست�سفائية 

من هذ� �لربنامج �لف�سائي. 
 

اجلزائر تنوي اإطالق قمر 
�شناعي اآخر 

�إطالق  عن  �سنة  مرور  بعد  �جلز�ئر  وتنوي 
�آخر  �سناعي  قمر  �إجنار  �ألكوم�سات-1، 

لالت�ساالت »�ألكوم�سات-2« و�لذي �سينجز هذه 
عك�ص  على  جز�ئرية  كفاء�ت  طرف  من  �ملرة 
مهند�سون  عليه  �أ�رشف  �لذي  �الول  �لقمر 
�سينيون فقد �رشح موؤخر� �ملدير �لعام للوكالة 
�أن  �أو�سديق،  �لدين  عز  �جلز�ئرية،  �لف�سائية 
�ألكوم�سات-2  �إن�ساء  �إىل  تطمح  �الأخرية  هذه 

باأيادي مهند�سني وباحثني جز�ئريني موؤكد� 
من  جيد�«  »�أمر�  يعد  �ألكوم�سات  �جناز  �أن 
�لناحية �لتقنية، م�سيفا �أن موؤ�س�سته لن تنتظر 
خم�سة ع�رش  �سنة )مدة ��ستغال �ألكوم�سات-1( 
جديد  �سناعي  قمر  �إن�ساء  يف  للتفكري 
لالت�ساالت ولكن يرى �ل�سيد �و�سديق �أنه يتعني 

على �جلز�ئر �أوال مو��سلة برنامج ��ستغالل 
�ألكوم�سات-1 يف خمتلف �مليادين خا�سة �لبث 
�لكو�رث  وت�سيري  �ملعلومات  ونقل  و�لهاتف 
�لكربى و�لتغطية �ملبا�رشة لالأحد�ث )�لريا�سية 
و�لتكوين  �لتعليم  �إىل  باالإ�سافة  و�لثقافية( 
و�لتطبيب و�لعمل عن بعد وبخ�سو�ص �لربنامج 
�مل�سوؤول عن  ذ�ت  �لوطني فقد عرب  �لف�سائي 
عام  �إطالقه  منذ  �ملحققة  �لنتائج  عن  ر�ساه 
�الأ�سخا�ص  عدد  ت�ساعف  عن  كا�سفا   ،2006
مر�ت   )06( ب�ست  موؤ�س�سته  قبل  من  �ملكونني 
ومهند�ص  باحث   100 من  �لعدد  �نتقل  بحيث 
�أقمار  �إىل �إطالق 5  �إىل 600 )حاليا( باالإ�سافة 
خالل  �الأر�ص  مبر�قبة  خا�سة  �أخرى  �سناعية 

هذه �ملدة. 

ل/منرية

ثالثة  �جلز�ئر،  والية  �أمن  م�سالح  �أوقفت 
)03( �أ�سخا�ص م�ستبه فيهم، يف ق�سية تكوين 
�لتزوير  و�الحتيال،  �لن�سب  �أ�رش�ر،  جمعية 

و��ستعمال �ملزّور يف حمرر�ت �إد�رية.
�لغربية  �ملقاطعة  عاجلتها  �حلال  ق�سية   
�أحد  تعّر�ص  وذلك حني  �لق�سائية  لل�رشطة 
قبل  من  و�حتيال  ن�سب  لعملية  �ملو�طنني 
وذلك  مايل  مبلغ  منه  �سلبو�  فيهم  م�ستبه 
بعد �يهامه باإجر�ء �سفقة جتارية مع �رشيك 
�ل�سعبة  �لعملة  من  مايل  مبلغ  لديه  لهم، 
ويحتاج لال�ستثمار فيه، حيث عر�سو� عليه 
�لق�سا�سات  جتربة من خالل حتويل بع�ص 
�ىل  �ل�سو�ئل،  بع�ص  با�ستعمال  �لورقية 
عليه  عر�سو�  كما  حقيقية،  مالية  مبالغ 

مليون   )500( قدره  مايل  مبلغ  يجلب  �أن 
�سنتيم و��ستبد�له بق�سا�سات ورقية مماثلة 
مبلغ  يف  عليه  ن�سبو�  �نهم  غري  ل�سابقاتها، 
خالل  من  �سنتيم،  مليون   )76( قدره  مايل 
حتديد  مّت  �مليد�نية،  و�لتحريات  �الأبحاث 
بعد  فيهم،  �مل�ستبه  �إقامة  ومكان  هوّية 
�ذن  على  و�حل�سول  �الخت�سا�ص  متديد 
فيهم،  �مل�ستبه  توقيف  �ملنزل، مت  بتفتي�ص 
 )03( وثالثة  �سفر   )02( جو�زي  حجز  مع 

هو�تف نقالة.
�لقانونية  �الإجر�ء�ت  جميع  ��ستيفاء  بعد 
�ملعمول بها، مّت عر�ص �مل�ستبه فيهم على 
�إقليميا،  �ملخت�ص  �جلمهورية  وكيل  �ل�سيد 

حيث �أمر باإيد�عهم �حلب�ص �ملوؤقت.

�ل�سلطان  بنت  عني  قرية  �سكان  نا�سد 
�لتابعة  لبلدية و�د تاوريرة جنوب والية 
من  �لوالئية  �ل�سلطات  بلعبا�ص  �سيدي 
�لطبيعي  بالغاز  قريتهم  تزويد  �أجل 
خا�سة  �رشوري  من  �أكرث  �أ�سبح  �لذي 
مل  لكنها  وعود�  تلقو�  قد  كانو�  و�أنهم 

جت�سد على �أر�ص �لو�قع ، حيث �زد�دت 
معاناة �لقاطنني هناك تز�منا مع موجة 
،و�لتي  �ملنطقة  ت�سهدها  �لتي  �لربد 
بلغت 3 درجات مئوية حتت �ل�سفر وهو 
ما دفع بالعائالت �إىل ��ستعمال �حلطب 
وجود  عدم  ظل  يف  و�لتدفئة  للطهي 

ينتقل  ،حيث  بالقرية  �لغاز  قارور�ت 
هوؤالء �إىل بلدية مرين �ملجاورة جللبها 
�أن  يف ظروف �سعبة ،يحدث هذ� رغم 
�جلهات �ملعنية كانت يف وقت �سابق قد 
تنادي وظلت  وعدت  لكن ال حياة ملن 
�سمت  يف  تعاين  �جلنوبية  �لقرية  هذه 

على �لرغم من �أن �أنبوب �لغاز �ملار من 
هناك ال يبعدها �إال باأمتار لكن �ل�سكان 
يطالبون ب�رشورة جت�سيده و�إي�سال هذه 
�أ�رشع  يف  بيوتهم  �إىل  �حليوية  �ملادة 

وقت ممكن .
�ص.�شهيب

�سفيزف  د�ئرة  باأمن  �ل�رشطة  قو�ت  متكنت 
كمية  حجز  من  بلعبا�ص،  �سيدي  والية  باأمن 
معتربة من �مل�رشوبات �لكحولية كانت موجهة 
حجز  مت  �أين  �رشعية،  غري  بطريقة  للرتويج 
من  خمر  وحدة   3000 �لعملية  هذه  خالل 
�إثرها  و�الأحجام، كما مت على  �الأنو�ع  خمتلف 

�لعمر  من  �لر�بع  �لعقد  يف  �سخ�ص  توقيف 
�سبطت بحوزته �لكمية �ملحجوزة ومبلغ مايل 
باأكرث من 20  بها مقدر  من عائد�ت �ملتجارة 
»ما�سرت«  نوع  من  �سيارة  وكذ�  �سنتيم  مليون 
�لق�سية  هذه  حيثيات  نقلها  يف  ت�ستعمل  كانت 
تعود �إىل م�ساء يوم �أم�ص �الأول، و بعد ��ستغالل 

قو�ت �ل�رشطة باأمن د�ئرة �سفيزف ملعلومات 
مفادها وجود �سخ�ص بحوزته كمية معتربة من 
�مل�رشوبات �لكحولية ب�سدد ترويجها بطريقة 
�ل�سنة  ر�أ�ص  �حتفاالت  مبنا�سبة  �رشعية  غري 
�مل�سلحة  ذ�ت  لتقوم  �جلديدة،  �مليالدية 
ببلدية  �لكائن  بتفتي�ص م�سكنه  �إذن  با�ست�سد�ر 

�لكمية  هذه  حجز  من  متكنت  حيث  �سفيزف، 
»رونو ما�سرت«، يف حني  نوع  د�خل مركبته من 
مت �إجناز �إجر�ء ق�سائي �سده عن تهمة �حليازة 
ترخي�ص  دون  من  �لكحولية  �مل�رشوبات  على 
�نعد�م  مع  و�مل�ساربة  فيها  �ملتاجرة  ق�سد 

�ل�سجل �لتجاري و�لفو�تري �ص.�سهيب

اأمن العا�شمة

�شيدي بلعبا�ص

�شفيزف ب�شيدي بلعبا�ص

تفكيك جمعية �أ�سر�ر تزّور �لّنقود

�سكان قرية عني بنت �ل�سلطان حمرومون من غاز �ملدينة

�إحباط حماولة ترويج 03 �آالف قارورة خمر 

عن طريق القمر ال�شناعي اجلديد األكوم�شات-1

�جلز�ئر ت�سجل ح�سورها يف 
قطاع �لتكنلوجيا �لف�سائية
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�شجلت اجلزائر �شنة 2018  تقدما معتربا يف جمال التحكم 
يف االت�شاالت الف�شائية من خالل قيامها ببث ناجح لقنوات 

تلفزيونية واإذاعية عمومية عن طريق القمر ال�شناعي 
اجلديد األكوم�شات-1 وكذا جناحها يف اإطالق برناجمي 

الرتبية وال�شحة االإلكرتونيتني عرب نف�ص القمر ال�شناعي. 
وبذلك يكون الربنامج الف�شائي الوطني )2006-2020( قد 

قطع هذه ال�شنة مرحلة اإ�شافية خا�شة يف جمال االت�شاالت 
الف�شائية من خالل بث تلك القنوات التلفزيونية واالإذاعية و 
اإطالق م�شروعي التعليم االلكرتوين والطب االلكرتوين عرب 

األكوم�شات-1 الذي مت اإطالقه يوم 10 دي�شمرب 2017.



�ضدد اإطارات ومنا�ضلي املكتب 
الوطني  التجمع  الوالئي حلزب 
�رضورة  على  الدميقراطي 
للأرندي  العام  االأمني  تدخل 
قواعد  لتطهري  اأويحي  اأحمد 
واملفل�ضني  الفا�ضلني  وابعاد 
ذات  و�ضف  حد  على  �ضيا�ضيا 
اتهموا  الذين   ، املتحدثني 
احلزب  باإغراق  الوالئي  االأمني 
�ضفوف  و�ضق  االإخفاقات  يف 
التي  اخل�ضارة  بعد  احلزب 
مني بها احلزب يف اال�ضتحقاق 
مناوئي  حمل  حيث   ، الفارط 
االأمني الوالئي امل�ضوؤولية لهذا 
حمدودية  ثبت  الذي  االأخري 
احلفاظ  يف  ال�ضيا�ضي  م�ضتواه 
يف  احلزب  تقاليد  على 
الن�ضفي  التجديد  انتخابات 

ملجل�س االأمة .
وقال متحدثون يف هذا ال�ضياق 
ف�ضيحة  يعد  حدث  ما  اأن 
حزب  اأن  و  خا�ضة  مدوية 
الدميقراطي  الوطني  التجمع 
كان قد احتكر هذا اال�ضتحقاق 
بف�ضل  متتاليتني  لعهدتني 
للم�رضفني  ال�ضيا�ضية  احلنكة 
الوالئية  االأمانة  على  ال�ضابقني 
املفجع  ال�ضقوط  اأن  غري   ،
انتخابات  ملنا�ضلي احلزب يف 
ال�ضينا االأخرية ، خلف احتقانا 
ا�ضوات  ومنت  احلزب  داخل 

ابعاد  �رضورة  اىل  الداعية 
افتقاره  ب�ضبب  الوالئي  االأمني 
هكذا  يف  �ضيا�ضية  خلربة 

مواعيد .
املت�ضلني  من  العديد  واأكد 
ليومية  اجلهوي  باملكتب 
الوالئي  االأمني  ان   ،« »الو�ضط 
»جمرد  اأنه  اأثبت  للرندي  
ال  »كيف  ال�ضيا�ضة  يف  تلميذ 
اأن  و  املت�ضلني  نف�س  ي�ضيف 
الفائز باال�ضتحقاق االأخري اإبن 
االأرندي ويحظى مبوؤيدين كرث 
من داخل احلزب وخارجه وكان 
فيه  الثقة  و�ضع  ال�رضوري  من 

للظفر مبقعد ال�ضينا من ورقلة 
ال�ضيقة  احل�ضابات  اأن  غري    ،
لها  كان  ال�ضخ�ضية  وامل�ضالح 
مر�ضح  هوية  حتديد  يف  دور 
االنتخابات  هذه  يف  احلزب 
مر�ضح  اختيار  اأن  علما   ،
ظروف  يف  مت  بالوالية  احلزب 
لها  الرتتيب  ومت  �ضفافة  غري 
يف  التزكية  طريق  وعن  م�ضبقا 
الكثري  اأق�ضي فيه  الذي  الوقت 
الرت�ضح  من  املنتخبني  من 
التي جرت  االأولية  للإنتخابات 
اأورو  ب�رضكة  مغلقة  قاعة  يف 

جابون بحا�ضي م�ضعود .

املخل�ضني  املنا�ضلني  ونا�ضد 
العام  االأمني   ، بورقلة  للحزب 
�رضيعا  بالتدخل  للأرندي 
املت�ضنج  الو�ضع  الإحتواء 
الذي  احلزب  م�ضار  وت�ضحيح 
يتجه بخطى ثابتة نحو الت�ضتت 
املجدية  غري  ال�ضيا�ضة  بفعل 
االأمني  طرف  من  املنتهجة 
اإىل  م�ضريين   ، للحزب  الوالئي 
اأن هذا االأخري عليه اأن يتحلى 
بال�ضجاعة ويقدم ا�ضتقالته بعد 
هذه النك�ضة وحفظ ماء الوجه  
الباب  حتى  يجد  ال  اأن  قبل 

ال�ضيق للخروج منه .

 مبنا�ضبة االإحتفاالت براأ�س ال�ضنة 
والتي   ،2019 اجلديد  امليلدية 
الثقافية  الن�ضاطات  مع  تتزامن 
مترنا�ضت  مبدينة  املربجمة 
عدة  وتنظيم  ال�ضنة،  نهاية  خلل 
وفنية )اجلزائر  ثقافية  تظاهرات 
اأيام   - ال�ضحراء  اأح�ضان  يف 
اجلنوب(، يف هذا ال�ضدد �ضطرت 
مترنا�ضت  والية  اأمن  م�ضالح 
من  اتخذت  ميداين  عمل  برنامج 
واالإجراءات  التدابري  كافة  خلله 
االأمنية من اأجل تاأمني االأ�ضخا�س 
واخلا�ضة  العامة  واملمتلكات 
املواطنني  راحة  على  وال�ضهر 
من  ما  كل  واإف�ضال  جهة  من 
جو  وتعكري  الفرحة  اإف�ضاد  �ضاأنه 
ال�ضنة  حلول  مبنا�ضبة  االإحتفاالت 

اجلديدة.
 

يف  تعزيز  االإجراءات  وتتمثل 
تواجد قوات ال�رضطة يف امليدان 
فعالة  اأمنية  تغطية  اأجل  من 
من  400  اأكرث  ت�ضخري  مت  حيث 
ت�ضخري  اإىل  �رضطي، باالإ�ضافة 
اإمكانيات مادية لهذه املنا�ضبة ، مع 
تاأمني االأماكن وال�ضاحات العمومية 
مع التمركز بكثافة يف امليدان من 
ال�رضطة على  خلل تق�ضيم قوات 
على  وتوزيعها  وراجلة  راكبة  فرق 
اإ�ضافة  املدينة،  اأحياء  خمتلف 
من  امليدان  يف  بكثافة  للتمركز  
ال�رضطة على  خلل تق�ضيم قوات 
فرق راكبة وراجلة   وتوزيعها على 
وال�ضوارع  املدينة  اأحياء  خمتلف 
خمتلف  الرئي�ضية،  تاأمني 

الثقافية،    تكثيف  التظاهرات 
االأماكن  يف  املداهمة  عمليات 
مهام  وتن�ضيط  امل�ضبوهة 
الفنادق  احلواجز،    تاأمني 
تواجد  واأماكن  واملخيمات 
االأجانب،    حماربة جميع  ال�ضياح 
اجلرمية  خا�ضة  اجلرمية  اأ�ضكال 
املقرات  و  حماية   ، املنظمة 
 – احل�ضا�ضة  واملن�ضاأت  واملراقد 

الدبلوما�ضية والقن�ضلية.
ت�ضهيل  على  عن  العمل  ناهيك 
على  الرتكيز  مع  املرور  حركة 
التي تزداد فيها احلركية  الفرتات 
االأماكن  على  املواطنني  وتوافد 
ال�ضنة  حلول  ليلة  خا�ضة  العامة 
تكثيف  وكذا  اجلديدة  امليلدية 
ثابتة  وو�ضعيات  حواجز  اإقامة 
على املداخل واملخارج الرئي�ضية 

للمدينة .
جمندة  ال�رضطة  قوات  لتبقى 
واملمتلكات  االأ�ضخا�س   حلماية 
وال�ضكينة  االأمن  على  �ضاهرة 
العامة، و يبقى املواطن مدعو اىل 
وثقافة  االأمنية  بالثقافة  التحلي 
التبليغ عن اأي �ضيء م�ضبوه اأو طلب 
االت�ضال على  م�ضاعدة من خلل 
رقم  او   ،15-48 االأخ�رض  اخلط 
النجدة  17، والرقم االأخ�رض 104، 
او عرب املوقع الر�ضمي  للمديرية 
العامة للأمن الوطني  او احل�ضاب 
اخلا�س لل�ضيد/ رئي�س امن الوالية 
ال�ضخ�ضي: مكيد  ا�ضمه  بكتابة 
رئي�س-اأمن- عكا�س او بكتابة 

والية مترنا�ضت.
�أحمد باحلاج 

ون�ضة  اأمية  بلدية  �ضكان  يعاين 
�ضبكة  اإنعدام  من  الوادي  بوالية 
التو�ضيل بغاز املدينة و هو اأنغ�س 
عي�ضتهم و زاد من حدة معاناتهم ، 
و خا�ضة اأن البلدية ال�ضالف ذكرها 
و   ، معتربة  �ضكانية  كثافة  يقطنها 
االإح�ضائيات  وفق  و�ضلت  التي 
ن�ضمة  األف   12 نحو  اإىل  االأخرية 
من  متفرقة  اأحياء  عدة  يقطنون 

بلدية اأمية ون�ضة .
عرب الع�رضات من �ضكان املنطقة 
الإق�ضائهم  اإ�ضتنكارهم  عن 
مل�رضوع غاز املدينة ، على غرار 
باقي بلديات  الوالية ، على الرغم 
املادة  لهذه  املا�ضة  احلاجة  من 
اإ�ضتعمالها  يظل  التي  و   ، احليوية 
 ، ال�ضنة  ف�ضول  كل  خلل  مهما 
تعبئة  عملية  اأن  ال�ضكان  قال  كما 
قارورات غاز البوتان تعد �ضاقة ، 
، حيث  ال�ضتاء  و خا�ضة مع ف�ضل 
عملية  اأن  ون�ضة  اأمية  قاطني  ذكر 
تعبئة القارورات و التي يف الغالب 
اأو  عربات  باإ�ضتعمال  تكون  ما 

ذلك  يتما�ضى  ال  اجلر  طريق  عن 
ف�ضل  يقابلها  التي  احلر  موجة  و 
ال�ضتاء املعروف بالربد القار�س  ، 
اأغلبهم  توفر  عدم  ظل  يف  ذلك  و 
لدخلهم  خا�ضة  مركبات  على 
الو�ضع  يزيد  ما  هو  و   ، ال�ضعيف 

اأكرث تعقيدا .
و  املحلية  ال�ضلطات  جهتها  من 
االإتهام  اأ�ضابع  لها  لوحت  الوالئية 
ذلك  و   ، الو�ضع  اإحتواء  عدم  يف 
برجمة  لعدم  االأ�ضا�س  يف  راجع 
للمنطقة  جديدة  تنموية  م�ضاريع 
النقائ�س  من  العديد  تت�ضمن   ،
كل  غرار  على   ، �ضدها  اأجل  من 
توفري  و   ، الطرقات  تهيئة  من 
مراكز الرتفيه و االإعتناء بالقطاع 
كافة  تعزيز  جانب  اإىل  ال�ضحي 
اأحياء و بلديات الوالية و تو�ضيلها 
بغاز املدينة ، من اأجل االإ�ضتجابة 
قبل  ال�ضعبية  اجلبهة  ملطلب 
من  لل�ضارع  باخلروج  تهديدهم 

اأجل اإفتكاك املطالب .
�أحمد باحلاج 

�صكل �لإخفاق �ملر �لذي تعر�س له مر�صح �لتجمع �لوطني �لدميقر�طي يف �نتخابات �لتجديد �لن�صفي ملجل�س �لأمة 
، �صربة قا�صمة ز�دت من �ن�صقاقات وكذ� �ل�صر�عات �حلا�صلة د�خل قو�عد هذ� �لأخري ، كما ��صتغلها خ�صوم �لأمني 

�لولئي من �أجل مطالبة �لأمني �لعام �أحمد �أويحي بالتدخل و�إبعاد �ملت�صببني يف مهزلة �ل�صينا .

بعد نك�صة �نتخابات �لتجديد �لن�صفي ملجل�س �لأمة 

�أحمد باحلاج 

مطالب برحيل االأمني الوالئي 
للأرندي واإنقاذ احلزب بورقلة 

على  الثاين  ولليوم  اأم�س  وا�ضل 
با�ضب  �رضكة  عمال  التوايل 
بورقلة  م�ضعود  دائرة  باإقليم 
 ، الطعام  عن  املفتوح  اإ�رضابهم 
بعد ا�ضتنفاذهم لكل احللول الودية 
من  انت�ضالهم  اأجل  من  املمكنة 

�ضبح الت�رضيح التع�ضفي .
با�ضب  �رضكة  عمال  ممثلي  قال   
يف   ، بورقلة  م�ضعود  بحا�ضي 
»الو�ضط  يومية  مع  لهم  ت�رضيح 
لهجة  من  للت�ضعيد  جلوئهم  اأن   ،«
اإ�رضاب  يف  بالدخول  خطابهم 
مفتوح عن الطعام لليوم الثاين على 
التوايل ، جاء على خلفية  طرق كل 
اجلاد  التجاوب  اأجل  من  االأبواب 
مطالبهم  ب�رضعية  و�ضفوه  ما  مع 
�رضورة  مقدمتها  يف  تاأتي  والتي 
�ضناع  طرف  من  اجلاد  التدخل 
دجمهم  بهدف  بالبلد  القرار 
االآبار  خدمات  االأم  ال�رضكة  يف 
اإ�ضافة   ،  ENSP بـ  املعروفة 

وكذا  العمل  �ضنوات  للتعوي�س 
قانون  من   65 للمادة  التطبيق 
الت�رضيح التع�ضفي، وهو ما اعتربه 
املحتجني بالتجاوز اخلطري الذي 
ل�رضكة  العام  الرئي�س  يقرتفه 
اجلن�ضية يف حق  امل�رضي  با�ضب 

القوانني اجلزائرية  .
العمال  نقل  فقد  جانب  اإىل 
املحتجني على ل�ضان االأمني العام 
�رضكة  يف  دجمهم  باأن   ، للنقابة 
خدمات ال يكون اإال بتدخل ر�ضمي 
عبد  ورقلة  والية  وايل  طرف  من 
القادر جلوي ، هذا االأخري الذي 
با�رض ح�ضبهم يف اتخاذ االإجراءات 
خلل  من  االإدارية  والرتتيبات 
طريق  عن  االأم  لل�رضكة  مرا�ضلته 
خلدمات  العام  املدير  الرئي�س 
بتقرير  اإيفاده  اأجل  من  االآبار 
احلالية  الو�ضعية  عن  مف�ضل 
ثابتة  بخطى  تتوجه  التي  لل�رضكة 

نحو ت�رضيح العمال .

معاينة  وبعد  ثانية  جهة  من 
ميدانية تبني لنا اأن معظم العمال 
ينحدرون  ت�رضيحهم  تقرر  الذين 
االأمر  وهو   ، ورقلة  والية  من 
الذي يتنافى مع ا�ضرتاتيجية عمل 

جاهدا  ي�ضعى  الذي  الوالية  وايل 
االحتقان  حاالت  لتفكيك طل�ضم 
التي تخيم على ملف اليد العاملة 
للجنوب  املركزية  بالعا�ضمة  
ال�رضقي .               �أحمد باحلاج 

يف وقت تاأخرت �صركة ENSP   يف �لرد على مر��صلة و�يل ورقلة 

.         �لرئي�س �ملدير �لعام لل�صركة يدو�س على قو�نني �لعمل 

عمال �ضركة با�ضب بحا�ضي م�ضعود يف اإ�ضراب  عن الطعام

�أمن مترن��صت

 فيما نا�صدو� �ل�صلطات
 �ملحلية لإنهاء معاناتهم 

ت�ضخري 400 �ضرطي لتاأمني 
االحتفال بال�ضنة اجلديدة 

12 األف ن�ضمة ببلدية اأمية ون�ضة 
بالوادي حمرومون من غاز املدينة
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تزداد الإرها�صات 
باأن تبلغ تلك 

الحتجاجات، 
وهي الأ�صخم 
يف ال�صودان، 

اأق�صى مداها، 
مع ارتفاع �صقف 
مطالب املحتجني 
اإىل رحيل نظام 

الرئي�س عمر 
الب�صري.

- �صيناريوهان 
م�صتبعدان حاليا:

- اأن يتنحى 
الب�صري، ويدفع 
حمله ب�صخ�صية 

موالية له
- اأن تنفذ قوى 
داخل النظام 

ق�صر". "انقالب 

....

....

5 �صيناريوهات يف الأفق 

ماآالت احلراك االجتماعي يف ال�سودان ...
تتوا�صل الحتجاجات ال�صعبية يف ال�صودان منذ اأكرث من �صتة اأيام، مع �صبه توقف ملظاهر احلياة 

يف العا�صمة اخلرطوم ومدن اأخرى عديدة وتزداد الإرها�صات باأن تبلغ تلك الحتجاجات، 
وهي الأ�صخم يف ال�صودان، اأق�صى مداها، مع ارتفاع �صقف مطالب املحتجني اإىل رحيل نظام 

الرئي�س عمر الب�صري وثمة �صيناريوهات يتداولها ال�صودانيون على كافة م�صتوياتهم ال�صيا�صية 
والجتماعية، ويف و�صائل الإعالم ومن�صات التوا�صل الجتماعي ب�صاأن ماآل الأو�صاع يف البلد 

العربي وي�صهد ال�صودان احتجاجات منددة بتدهور الأو�صاع القت�صادية، �صملت 14 ولية من 
اأ�صل 18، �صقط خاللها ثمانية قتلى، بح�صب ال�صلطات، فيما تزيد املعار�صة احل�صيلة اإىل 22، 

اإ�صافة اإىل ع�صرات امل�صابني.

عبد  ال�سيا�سي  واملحلل  الكاتب  ويذهب 
عن  احلكومة  عجز  مع  اأنه  اإىل  رزق،  اهلل 
اأن  املتوقع  فمن  للأزمة،  خمرج  اإيجاد 
ت�ستمر االحتجاجات وي�سيف رزق: �ستتطور 
اأكرث  وتتعمق  وكًما،  كيًفا  االحتجاجات 
االأزمة  معاجلة  يف  النظام  ف�سل  مع  فاأكرث، 

وا�ستخدامه القوة املفرطة.
ويطرح حمللون �سيا�سيون خم�سة �سيناريوهات 
ب�ساأن ما قد ت�سفر عنه االحتجاجات ال�سعبية 
خلل االأيام املقبلة وتلك ال�سيناريوهات هي: 
ب�سخ�سية  حمله  ويدفع  الب�سري،  يتنحى  اأن 
موالية له، اأن تنفذ قوى داخل النظام "انقلب 
للحفاظ  بالب�سري  االإطاحة  عرب  ق�رص" 
ال�سنياريوهان  وهذان  م�ساحلها..  على 
املقابل،  يف  احلايل  الوقت  يف  م�ستبعدان 
احتماال،  اأكرث  اأخرى  �سيناريوهات   3 هناك 
وهي: حدوث ت�سوية �سيا�سية بني قيادات يف 
املعار�سة والنظام الحتواء االحتجاجات، اأو 
اأن يطيح املحتجون بالب�سري، واأخريا حدوث 

تدخل خارجي لدعم النظام اأو املحتجني.

رئي�س جديد

حمتمل  �سيناريو  هناك  اأن  مراقبون  يرى 
يتمثل يف حدوث تغيري على م�ستوى الرئا�سة 
فقط عرب تنحي الرئي�س الب�سري، الذي يتوىل 
ال�سلطة منذ انقلب عام 1989، ويدفع حمله 
له، وهو حل موؤقت يحتمل  ب�سخ�سية موالية 

ف�سله، ما �سيجدد االحتجاجات.
�سي�سمن  ال�سيناريو  هذا  اإن  هوؤالء  ويقول 
من  الب�سري  من  املقربة  الدائرة  ا�ستمرار 
ي�ستبعدون  لكنهم  رئا�سي جديد،  وجه  خلل 
اأن يقبل الب�سري اأو اأن�ساره يف احلزب احلاكم 

ويف باقي مفا�سل الدولة اأن يتنحى.
حممد  ال�سيا�سي  واملحلل  الكاتب  ويقول 
يزيح  اأن  فر�سية  "اأ�ستبعد  �سليمان،  الفكي 
االإ�سلميون الب�سري، كما اأن ما يحفز الب�سري 
من  هو جناته  املعركة  موا�سلة خو�س  على 
هبات �سعبية �سابقة، لذلك يبدو الرجل واثقا 

اأنه �سيجتاز املواجهة رغم �سعوبتها".
يتنا�سى  لن  "الب�سري  اأن  على  ي�سدد  لكن 
امتدت  اإذ  ك�سابقاتها،  لي�س  املرة  هذه  اأن 
ال�سودان،  اأنحاء  كل  اإىل  االحتجاجات 
وخرجت من مواقع يفرت�س فيها اأنها منا�رصة 
للنظام"وانتخب الب�سري رئي�سا عام 2010، ثم 
تنتهي  رئا�سية  لدورة  انتخابه يف 2015  اأعيد 
منذ  حكمه  فرتات  احت�ساب  دون   ،2020 يف 
ومرارا   1989 جوان  يف  ال�سلطة  اإىل  و�سوله 
اأعلن الب�سري زهده يف ال�سلطة وعدم تر�سحه 
يف االنتخابات املقبلة، لكن اأ�سواتا وقرارات 
من حزبه نادت خلل الفرتة املا�سية باإعادة 

تر�سيحه.

2 - انقالب داخلي

الوطني  املوؤمتر  حزب  اإعلن  اأن  الفتا  كان 
احلاكم يف اأوت املا�سي، اإعادة تر�سيح الب�سري 
عن  متاأخرا  جاء   ،2020 الرئا�سة  النتخابات 
بع�س  اأن  حتى  اأخرى  وجهات  اأحزاب  تاأييد 
والة الواليات د�سنوا حملت لرت�سيح الب�سري 
يدينون  وهوؤالء  يرتاأ�سه،  الذي  احلزب  قبل 
ير�سحهم  من  هو  فالرئي�س  بالوالء،  للب�سري 
الرئي�س  حزب  داخل  التاأخري  هذا  للمنا�سب 
ب�ساأن  تباين  دليل على وجود  البع�س  اعتربه 

راآه  فيما  للرئا�سة،  الب�سري  تر�سيح  اإعادة 
اآخرون عك�س ذلك واأنه كان خطوة متهيدية 

حم�سوبة وخمططا لها.
اإ�سدار  اإىل  الب�سري  ويف االآونة االأخرية، عمد 
على  الحقا  احلزب  اإىل  العودة  ثم  قرارات، 
عك�س ال�سابق، حيث كانت الكلمة اأوال للمكتب 
القيادي للحزب ولعل اأو�سح مثال على ذلك، 
بح�سب حمللني، هو اإقالة بكري ح�سن �سالح 
يف  مو�سى  معتز  وتعيني  الوزراء،  رئا�سة  من 

�سبتمرب املا�سي حمله.
وترى اأو�ساط �سيا�سية اأن ذلك يعك�س خلفا 
حزبه،  قيادات  وبع�س  الب�سري  بني  "مكتوما" 
اإال اأن ذلك ال ينفي، وفقا ملراقبني، اأنهم قد 
يطيحوا  باأن  ق�رص"،  "انقلب  اإىل  ي�سعون 
العام  االأمني  االحتمال  ذلك  ودفع  بالب�سري 
عرمان،  يا�رص  املتمردة  ال�سعبية  للحركة 
اإىل التحذير من �سيناريو يعد لقطع الطريق 
عرمان  وقال  ال�سعبية  االحتجاجات  اأمام 
بليل،  يدبر  "�سيئا  اإن  "في�سبوك":  على 
دون  ال�سيقة  الدائرة  يف  جترى  وم�ساروات 
اآخرين  ومع  )الب�سري(،  الدائرة  �ساحب  علم 
الأجل  املنتف�س  �سعبنا  اأمام  العمل  لقطع 
اإىل  املا�سي،  ال�سبت  عرمان،  حريته"ودعا 
التغيري  يف  امل�سلحة  اأ�سحاب  كل  "توحيد 
لبذل جهدهم للوقوف �سد هذا التحرك"ويف 
اليوم التايل، دخل اجلي�س ال�سوداين على هذا 
حيث  قيادته،  حول  التفافه  باإعلن  اخلط 
للقوات  االأعلى  القائد  من�سب  الب�سري  يتوىل 
االنقلب  �سيناريو  يجعل  ما  امل�سلحة، 
وهي  الراهن  الوقت  يف  م�ستبعدا  الداخلي 
"كل  لـ  خرباء،  بح�سب  اجلي�س،  من  ر�سالة 
طامع يف ال�سلطة، اأو حتى ملن ياأمل اأن تنحاز 
قيادة اجلي�س اإىل املحتجني"غري اأن املحلل 
ال�سوداين رزق يرى على مدى اأبعد اأن "عدم 
وجود خمرج من الو�سع املاأزوم، من �ساأنه اأن 
النظام، ويرتتب عليه  يعمق اخللفات داخل 
اإىل  ذلك  "�سيوؤدي  متعددة"ويتابع:  �رصاعات 
ا�ستمرار  يف  ترى  وكامنة  موجودة  قوى  فرز 
مل�ساحلها،  تهديدا  الراهن  بعجزه  النظام 
املركب  من  القفز  خيارين:  اأمام  ي�سعها  ما 
الغارقة اأو االلتحاق بقطار الثورة حلجز مكان 

لها م�ستقبل".
حماية  "يهمها  القوى  هذه  اأن  وي�سيف 
وبع�س  ق�رص،  انقلب  بتنفيذ  م�ساحلها 
بتقدمي  الفر�سة  تنتهز  قد  النظام  اأطراف 
رماح  على  حممولة  انتقالية  حكومة  نف�سها 

انقلب الق�رص".

3 - ت�صوية �صيا�صية

تُتهم اأحزاب، على راأ�سها حزب االأمة القومي 
مع  �سفقة  بعقد  املهدي،  ال�سادق  بزعامة 
احلكومة الإف�سال االحتجاجات وال�سبب، وفقا 
غري  اجلماهريي  احلراك  اأن  هو  ملراقبني، 
بالكثريين  يطيح  اأن  ميكن  العواقب،  ماأمون 
حتى داخل املعار�سة، والدفع بقوى �سيا�سية 

وقيادات جديدة.
تاريخية،  لقيادات  تهديدا  ميثل  قد  ما  وهو 
تقليديني،  حزبني  اأكرب  رئي�سا  مقدمتها  يف 
وهما: حممد عثمان املريغني رئي�س احلزب 
املهدي  وال�سادق  الدميقراطي،  االحتاد 

رئي�س حزب االأمة.
تلك الت�سوية ال�سيا�سية الواردة بني قيادات يف 
تاأجيل  باجتاه  تدفع  والنظام رمبا  املعار�سة 

وفق   ،2020 انتخابات  اإىل  و�سوال  اخللفات 
اإقليم دارفور،  النزاع يف  اإطفاء  بينها  �رصوط 

وواليتي جنوب كردفان، والنيل االأزرق.
ويرجح مراقبون اأن حتظى هذه الت�سوية بدعم 
اأي�سا دعما  واأن جتد  االإفريقي،  من االحتاد 

وا�سعا من االحتاد االأوروبي وبريطانيا.
ورغم نفي ال�سادق املهدي وجود اأي �سفقة 
اإنه  يقولون  مراقبني  اأن  اإال  احلكومة،  مع  له 
وزاد  االحتجاجات،  قبل  لها  الرتتيب  يتم 
االحتجاجات  خلل  بوجودها  اأكرث  اليقني 
لدعم  متوافرا  دافعا  ثمة  اأن  خرباء  ويرى 
اأن�سار  لدى  املحتملة  ال�سيا�سية"  "الت�سوية 
التفتت،  ال�سودان  جتنيب  وهو  املعار�سة، 
ال�سارع ال حتركهم  اأن املحتجني يف  بدعوى 
اأحزاب �سيا�سية، واالنفلت هو الراجح جراء 

هذا الغ�سب العفوي.

4 - الإطاحة بالرئي�س

دول  وتخ�ساه  االأخطر،  ال�سيناريو  هو  هذا 
عديدة اإقليمية ودولية، اإذ اأن متكن املحتجني 
من االإطاحة بالب�سري وحكومته، يعني اأن هذه 
تنفيذ  على  قادرا  �سديقا  خ�رصت  الدول 
مطالبها كما اأن جناح املحتجني غري ماأمون 
هذا  اأن  يرون  كثريين  لكن حمللني  النهايات، 
والكاتب  املحلل  ويقول  حدوثه  وارد  اخليار 
"�سيواجه  الب�سري  اإن  �سليمان،  الفكي  حممد 
االإطاحة  من  الثورة  و�ستتمكن  النهاية،  حتى 
اخلام�س  يومها  اجتازت  اأن  بعد  ريب،  ال  به 

بنجاح، واأ�سبحت اأكرث تنظيما".

5 - تدخل خارجي

خرباء،  بح�سب  كثرية،  موؤ�رصات  اإىل  بالنظر 
من ال�سهل حتديد اأ�سحاب امل�سلحة يف بقاء 
نظام الب�سري اأو االإطاحة به فعلقات ال�سودان 
تناق�س م�ستمر، ومتقلبة  اخلارجية ظلت يف 
م�سلحة  يف  تارة  النظام  يراه  ما  بح�سب 
منطلقاته  بح�سب  اأخرى  وتارة  ال�سودان، 
حتالفاته  يف  النظام  وطاف  االأيديولوجية 
متجوال  واالإقليميني،  الدوليني  االأ�سداد  مع 
االأمريكية  املتحدة  الواليات  مع  مواقفه  يف 
باإيران  مرورا  اأخرى،  تارة  رو�سيا  ومع  تارة، 
دول  اإىل  بالن�سبة  احلال  وكذا  وال�سعودية 
معها  علقاته  �سهدت  اإذ  االإفريقي،  اجلوار 

مدا وجزرا.
اأن التدخل اخلارجي  لكل ذلك يرى متابعون 
لدعم نظام الب�سري اأو املحتجني هو اأمر وارد 
ويتحدث مراقبون عن حالة االحتاد االأوروبي 
امل�ستفيد من اأدوار حكومة الب�سري يف اإيقاف 
�رصق  من  النظاميني  غري  املهاجرين  زحف 

اإفريقيا اإىل ليبيا، ومنها اإىل اأوروبا.
كما اأعلن اأمري دولة قطر االأمري متيم بن حمد، 
دعمه لل�سودان على خلفية االحتجاجات على 
اأي  فاإن  العربي،  اخلليج  يف  االآخر  اجلانب 
تغري يف ال�سلطة قد يوؤدي اإىل تغري يف مواقف 
واالإمارات،  ال�سعودية  اخلرطوم جتاه كل من 

خ�سو�سا م�ساركتها يف حرب اليمن.
اإىل  رزق  اهلل  عبد  ال�سوداين  الكاتب  ويخل�س 
اأن "االأمر ال يتعلق بقوى النظام وح�سب، لكن 
اأي�سا بقوى خارجية يهمها تاأمني م�ساحلها، 
تلك  با�سم  للتدخل  مدفوعة  نف�سها  وجتد 
م�ستقبل  حتديد  يف  للم�ساركة  امل�سالح، 

ال�سودان". 

3 �صيناريوهات واردة:
بني  �صيا�صية  ت�صوية  حدوث   -

قيادات يف املعار�صة والنظام
- اأن يطيح املحتجون بالب�صري

لدعم  خارجي  تدخل  حدوث   -
النظام اأو املحتجني



مر العام 2018  و7 ماليني فل�شطيني يف ال�شتات
د.رائد ناجي

منذ النكبة الفل�سطينية وكل عام مير 
ويعاين  يكابد  الفل�سطيني  وال�سعب 
عن  ويزيد  االحتالل  حتت  ن�سفه 
را�س  كل  وكعادة   ال�ستات،  يف  ن�سفه 
امليالدية  بال�سنة  النا�س  يحتفل  �سنة 
والفل�سطيني يحتفل بعام م�سى يحمل 
للعام  االأمل واال�سى، وينظر  يف طياته 
املعاناة،  تبدد   �سم�سه  لعل  اجلديد 
الكثري  عودة  ال�سبح  ا�رشاقة  يف  لعل 

من ال�ستات اإىل اأر�سهم.
كغريه  لي�س  الفل�سطيني  احتفال  اأن 
يف  النارية  اال�سواء  يطلق  ممن 
�سياحي  منتج  اإىل  ويذهب  الهواء 
االأ�سواء  اأن  اأوروبية،بل  عا�سمة  اأو 
حقيقة  ويعاي�سها  الفل�سطيني  يراها 
التي  والر�سا�س  القنابل  اأ�سواء  وهي 
يطلقها املحتل بني فرتة واخرى على 

مدن ال�سفة وقطاع غزة.
الفل�سطيني اإذا يحتفل بالعام اجلديد 

اإمنا ي�سع مفتاح عودته قرب �سندوقه 
ويخزن  اأبيه،  اأو  جده  عن  ورثه  الذي 
العودة،  بعد  ما  اىل  االحتفال  �سهوة 
�سهوة  يورث  العودة  قبل  مات  وان 
�سهوة  فلن جتد  ابنائه،  اىل  االحتفال 
يف العامل تورث اال �سهوة الفل�سطيني 
ال�سنة  برا�س  لي�س  ولكن  باالحتفال 
العام  مير  ار�سه.  اىل  بعودته  وامنا 
تكون  رمبا  كثرية  مبتغريات   2018
كل  يف  حيث  الفل�سطيني،  ارهقت 
يعلق  الفل�سطيني  كان  تاأتي  �سنة 
ال�سنة  هذه  تكون  ان  واالماين  االآمال 
العام  انق�ساع  يف  ويرى  خري،  فاحتة 
اجلديد  العام  فجر  وبداية  املا�سي 
اىل  يذهب  ان  لدرجة  كبريا،  تفاوؤال 
غرفة  جده او ابيه ثم يخرج �سندوق 
ومي�سحه،  ينظفه  ويبدا  »العودة« 
ويخاطبه ان اقرتب يوم عودتنا، ورمبا 
البع�س يكون اكرث تفاوؤال فياأمر زوجته 
العودة  قطار  وكاأن  احلقائب،  بجمع 
ال�ستات  بيته يف  امام  يقرع االجرا�س 

انتظارك.  يف  انا  عجل  له  ليقول 
التفاوؤل  �سباب  يتبدد  ما  �رشعان 
متتالية  بخيبات  وي�ساب  الفل�سطيني 
الق�سية  اخذت   2018 ففي  ومتكررة، 
خطرية،  منعرجات  الفل�سطينية 
الفل�سطينية  الق�سية  واأد  منها  وق�سد 
وانهاء ملف 7 مليون م�ستت »وم�رشد« 
باإعادة  لي�س  ال�ستات  ملف  وانهاء   ،
العودة  من  مبنعهم  بل  مثال  توطينهم 
فل�سطيني  بني  قطيعة  جدار  وبناء 
ال�ستات واأر�سهم وجذورهم، وحماولة 
بن  مقولة  ح�سب  اجلذور  اقتالع 
وال�سغار  ميوتون  الكبار   « غريون  
ولكنهم  نعن  الكبار  مات  ين�سون«، 
االأر�س  االأطفال جذور ومفتاح  ورثوا 
التي اأر�سعتهم، وورثوهم عبري االأر�س 
الربتقال  بيارات  البيارات  ون�سمات 
الزعرت  و�سذا  والتفاح،  والليمون 
التوا�سل  لغة  بقيت  ولهذا  واملرمية، 
الن  قوية  لغة  واالأبناء   االأر�س  بني 
احلب والوفاء احرف هذه اللغة. مير 

األف   700000 من  واأكرث   2018 عام 
املرار،  يكابدون  لبنان  يف  فل�سطيني 
لهم  ت�سمح  مل  حيث  املخيمات،  يف 
وال  بهم  الئقة  �سكنات  ببناء  لبنان 
ي�سمح لهم بالعمل، فهم ي�سارعون من 
اجل لقمة العي�س، وكاأمنا كتب عليهم 
ال�سهادة مرتني مرة بر�سا�سة يهودية 
اأن  العي�س«.  »لقمة  معركة  يف  ومرة 
الفل�سطيني  يعي�سه  الذي  ال�سظف 
يراها  رمبا  اأخرى  نكبة  لبنان  يف 
قا�سية،  الفل�سطيني، ويف ظل ظروف 
اين  وال�سنديان،  املطرقة  بن  جتعلك 
وكيف  املاأوى؟؟  اأين  املهرب،،،؟؟؟ 
من   واكرث   2018 عام  مير  ال�سبيل؟؟ 
ن�سف مليون فل�سطيني يف املخيمات 
ال�سورية وقد اأ�سابهم ما اأ�ساب اإخوتنا 
يف �سورية نتيجة ما حدث يف �سورية، 
تنظيمات  يد  على  جمازر  من  �سواء 
همجية، اأو ما ا�سابهم من جوع، وكاأن 
الفل�سطيني ا�سبح رهني كلمة »النكبة« 
ا�ساب  ما  على  العرب  اطلقها  التي 

العرب  وكاأن   ،1948 يف  الفل�سطيني 
منكوبا  الفل�سطيني  يبقى  ان  ارادوا 
النكبة.  ت�رشيفات  احد  يكون  حتى 
مير عام 2018 وكثري من الفل�سطينيني 
مع  معركة  يف  الالتينية،  امريكا  يف 
البلد  وثقافة  الفل�سطينية  ثقافتهم 
الذي ي�سكنون فيه، وهم يف ازمة بني 
احلفاظ  وبني  وار�سهم  لغتهم  ن�سيان 
عليها. مير عام 2018 واالنق�سام يدمر 
فل�سطني، حكومة يف رام اهلل وحكومة 
بني  االإعالمي  والرتا�سق  غزة،  يف 
والتخوين،  االتهامات  االأحزاب ووابل 
فالكل �سم اآذانه اأن يتحاور مع االآخر 
ولو على ح�ساب مرارة العي�س لل�سعب 
الذي مل يعد يتحمل مزيدا من النكبات 
كل  وغزة   2018 عام  مير  واملاآ�سي. 
اأعوام  من  اإ�سافيا  عاما  ت�سجل  �سنة 
مو�سوعة  �ستدخل  غزة  لعل  احل�سار، 
على  فر�س  ح�سار  اأطول  يف  غيني�س 
الغزي  فا�سبح  التاريخ،  يف  منطقة 
ولهذا  وعالجه،  بطعامه  حما�رشا 

ف�سل الغزي الهجرة ولو غري ال�رشعية 
�سمن قوارب املوت، وف�سل اأن ينه�س 
ج�سده �سمك القر�س يف البحار على اأن 
ي�ست�سلم للظروف املعي�سية القاهرة. 
الفل�سطيني  والو�سع   2018 عام  مير 
ت�سفى  ق�سية  من  تعقيدا،  ازداد 
اإىل  القرن«  »�سفقة  م�سمى  حتت 
كعا�سمة  واإعالنها  بل  القد�س  تهويد 
الإ�رشائيل ونقل ال�سفارة االأمريكية لها 
وتوالت االعرتافات بذلك وكان ختام 

هذا العام ا�سرتاليا.
اأ�سبح  والفل�سطيني   2018 العام  مير 
واملرارة،  احلزن  من  اأطنانا  ي�سدر 
 2019 عام  يكون  ان  ويحلم  والقهر، 
االزمة  فيها  حتل  انفراج  �سنة 
ال�ستات  اأهل  ويرجع   ، الفل�سطينية 
اإىل ديارهم لعلهم يحتفلوا نهاية 2019 
منطقة  اأي  كمثل  مثلهم  ال�سنة  برا�س 
 7 وعودة  العام  كل  العامل.   اأخرى يف 
ماليني الجئ اإىل اأر�سهم بعد 70 �سنة 

من ال�ستات. 

بقلم د. م�سطفى يو�سف اللداوي

طال االنتظار وم�ست االأعوام ترتى، 
االأيام  وت�سارعت  الزمان  وانطوى 
بامل�سائب  الليايل  وتتالت  عجلى، 
والفل�سطينيون  حبلى،  واالأنواء 
املر  وواقعهم  البئي�س  حالهم  على 
حتت  يقبعون،  مكانهم  يف  االأليم، 
عدوهم  ومن  يقا�سون،  االحتالل 
ومن اأنف�سهم يتاأملون، ويف �سجونهم 
الكئيبة ومعتقالته البعيدة يرزحون، 
يعي�سون،  الظامل  احل�سار  وحتت 
يعانون،  اجلائرة  العقوبات  ظل  ويف 
ويف  يعمهون،  االأهوج  تخبطهم  ويف 
ويف  مي�سون،  البغي�س  انق�سامهم 
يزيدون،  ال�سخيفة  اختالفاتهم 
وعلى مناكفاتهم ال�سبيانية ي�رشون، 
ولبع�سهم يكيدون، وبحقهم يفرطون، 
و�سورتهم  يق�رشون،  واجبهم  ويف 
يلوثون،  وتاريخهم  ي�سوهون، 
وحللفائهم يطردون، وعن حا�سنتهم 
ينقلبون،  يبتعدون، وعلى حتالفاتهم 
منهم  اأ�سقى  الكون  يف  لي�س  وكاأنه 
اأنكى  وال اأ�سد بوؤ�ساً من حالهم، وال 

جرحاً مثلهم.
اأعوامهم  الفل�سطينيون  ي�ستقبل 

اجلديدة ويطوون �سفحات اأعوامهم 
الفائتة، بعيوٍن باكيٍة وقلوٍب مكلومٍة 
ح�سريٍة،  ك�سريٍة  ونفو�ٍس  موجوعة، 
عز  اهلل  يف  دائٌم  ورجاءٌ  اأمٌل  وكلهم 
عام  اجلديد  العام  يكون  باأن  وجل 
فيه  تتحقق  عليهم،  وبركٍة  خرٍي 
اأمانيهم،  النور  وترى  اأحالمهم 
فيه  وتتح�سن  اأحوالهم  فيه  وتتغري 
بينهم  ال�سالم  وي�سود  اأو�ساعهم، 
وفيه  قلوبهم،  املحبة  وتعمر 
وينتهون  االحتالل،  من  يتخل�سون 
وينقلبون  واالنق�سام،  القطيعة  من 
وينت�رشون  والف�ساد،  ال�سغينة  على 
واملعادين  عليهم  املتاآمرين  على 
عنهم،  الوهن  غبار  وينف�سون  لهم، 
املفاو�سات  وهم  من  وينعتقون 
و�رشاب حمادثات الذل وال�سالم التي 
�سيعتهم، ويعودون معاً جبهًة واحدًة 
عدوهم،  يواجهون  موحداً،  و�سفاً 
ويتحدون  خ�سومهم،  به  ويقاومون 

بوحدتهم همومهم واأحزانهم.
تعالوا بنا اأيها الفل�سطينيون جميعاً، 
وتنظيمات،  وقوى  واأحزاباً،  ف�سائَل 
ويف  الوطن  يف  وقياداٍت،  واأفراداً 
ب�سدق،  بع�سنا  نهنئ  ال�ستات، 
ونبارك الأنف�سنا مب�سوؤولية، ونتبادل 

عامنا  ون�ستقبل  ب�سفاٍء،  التحيات 
ويقني  واإ�رشاٍر،  عزٍم  بكل  اجلديد 
واإرادٍة  جادٍة  وبنيٍة  وعناٍد،  وثباٍت 
اأو�ساعنا  من  التخل�س  يف  �سادقٍة 
واقعنا  من  واخلروج  املحزنة، 
مع  �سادقني  اأوالً  ونكون  التعي�س، 
اأنف�سنا و�سعبنا، واأمناء على ق�سيتنا 
ومقد�ساتنا، فننقلب على االنق�سام، 
القطيعة  اأوزار  كواهلنا  عن  ونلقي 
اأدران  من  ونتخل�س  واالختالف، 
نقف  وال  الكراهية،  وبذور  احلقد 
وامل�سالح  ال�سخ�سية  املنافع  عند 
�سعبنا،  تدفعنا م�سالح  بل  احلزبية، 
اأننا  وندرك  ق�سيتنا،  اأمانة  وتقودنا 
وع�سٌد،  درءُ  والأنف�سنا  �سند  لبع�سنا 
و�ساطئ  الوحدة  بر  اإىل  معاً  لن�سل 
اأمنيته،  لل�سعب  ونحقق  الوئام، 
ون�سون  وحدته،  للوطن  ون�سمن 
عليها  ونحفظ  طهرها  للق�سية 

نقاءها.
لنتفق  الفل�سطينيون  اأيها  بنا  تعالوا 
االحتالل  مواجهة  وجوب  على 
اأ�سكال  وبكل  امل�سلحة،  بالقوة 
وال�سلمية،  ال�سعبية  املقاومة، 
وال�سعبية  والدبلوما�سية،  والقانونية 
و�سيلة  باأي  ن�ستخف  واأال  واالأممية، 

واأن  م�ساهٍم،  اأي  على  نعيب  واأال 
وفنياً  وثقافياً،  اقت�سادياً  نقاطعه 
وعلمياً، واأن نح�رشه يف كل املحافل 
واأن  املنابر،  كل  على  نف�سحه  واأن 
العامل  واأحرار  الدول  قادة  ندفع 
وال�سغط  �سيا�سته،  و�سجب  اإدانته 
ير�سخ  حتى  وحما�رشته،  عليه 
ويتوقف عن  للحق،  ويذعن  للقانون 
الظلم والبغي، وعن القتل والعدوان.

لنجعل  الفل�سطينيون  اأيها  بنا  تعالوا 
الوحدة  جانب  اإىل  العام  هذا 
والوئام،  وامل�ساحلة  واالتفاق، 
وعام  بحٍق،  االأ�رشى  عام  ليكون 
على  نتعاهد  وعمل،  بجٍد  احلرية 
االإفراج عنهم،  حريتهم ونعمل على 
ورفع  معاناتهم  من  التخفيف  اأو 
ل�سيا�سات  والت�سدي  عنهم،  ال�سيم 
ي�ستحقون  فاإنهم  االحتالل �سدهم، 
و�سادقني  لهم  اأوفياء  نكون  اأن  منا 
واأن  اأجلهم،  من  نعمل  واأن  معهم، 
لهم  اإكراماً  املعارك  نخو�س 
اأهلهم  اأن  كما  معهم،  وت�سامناً 
ووالديهم،  واأطفالهم  واأ�رشهم، 
جانب،  اإىل  نقف  اأن  منا  ي�ستحقون 
ن�ساهم  واأن  ت�سحياتهم،  نقدر  واأن 
للت�سامن معهم  باأق�سى ما ن�ستطيع 

اأحوالهم  وتقدير  بهم،  واالإح�سا�س 
والوقوف اإىل جانبهم.

يف  الفل�سطينيون  اأيها  بنا  تعالوا 
اأبنائنا  جراح  ن�سمد  اجلديد  عامنا 
لهم  ونكون  وامل�سابني،  اجلرحى 
ي�سفيهم،  وعالجاً  يداويهم  بل�سماً 
وال نن�سى اأن العام الفائت وحده قد 
خلف يف قطاع غزة اآالف اجلرحى، 
وبع�سها  منهم خطرة،  الكثري  جراح 
اأدت اإىل  يف اجل�سد غائرة، وغريها 
برت االأطراف واأخرى كانت �سبباً يف 
ال�سلل اجلزئي اأو الكلي، حتى غدت 
اأبداً من جريٍح  �سوارع غزة ال تخلو 
مي�سي م�ستعيناً بعكاٍز، اأو يتنقل على 
ما  كثرٌي  وغريهم  متحركة،  عربٍة 
امل�ست�سفيات  اأ�رشة  على  يقبع  زال 
الفقرية املعدمة، اأو يف م�ست�سفيات 
ويرجون  ال�سفاء  ينتظرون  اخلارج، 
ترباأ  واأن  ال�سالمة  وجل  عز  اهلل  من 
اإىل  العودة  يف  ياأملون  اإذ  جراحهم، 
اإذ  القتال،  وميادين  املقاومة  �سوح 
اإىل  العودة  اأمُل  ال�سفاء  اإىل  ي�سبقهم 

م�سريات العودة وك�رش احل�سار.
عامنا  يف  الفل�سطينيون  اأيها  تعالوا 
اجلديد نعيد بناء جبهتنا الفل�سطينية 
الداخلية على اأ�س�ٍس ثابتة ومفاهيم 

تفرقنا،  وال  جتمعنا  �سادقة، 
وتوحدنا وال متزقنا، وتعيد االألق اإىل 
ق�سيتنا والربيق اإىل مقاومتنا، لنعود 
ويف  االهتمام  �سدارة  يف  كنا  كما 
مقدمة الواجبات، وتعالوا نعيد بناء 
ونعيد  واالإ�سالمية،  العربية  جبهتنا 
بق�سيتنا،  واإميانها  بنا  اأمتنا  ثقة 
بت�رشفاتنا،  خذلناهم  واهلل  فقد 
حولنا،  من  لالنف�سا�س  ودفعناهم 
من  وملوا  �سلوكنا  من  ياأ�سوا  فقد 
اإلينا  نعيدهم  بنا  فهيا  اختالفاتنا، 
وعمقاً  وعوناً،  �سنداً  كانوا  كما 
يف  فاإننا  وح�سناً،  وجداراً  وح�سناً، 
حاجٍة اإليهم ونتطلع اإىل م�ساندتهم، 
ولعلنا �سعفاء بدونهم وعاجزون من 
بهم  اأقوياء  بالتاأكيد  ولكننا  غريهم، 

واأعزاء معهم.
تاأخر،  الذي  النبيل  الفعل  بهذا  اإننا 
ال  التي  الواجبة  اخلطوات  وبهذه 
�سعبنا  نهنئ  اأن  ن�ستطيع  تتحقق، 
له  نقول  ويتمنى، واأن  يحب  مبا 
واأنت  عاٍم  كل  واإيجابية  ب�سدٍق 
�سدقنا  اإن  ذلك  بعد  بخري، وميكننا 
باأن  نقول  اأن  بالعمل  واأتبعناه  العزم 
املا�سي  عن  يختلف  اجلديد  العام 

وال ي�سبه االأعوام التي �سبقت.

2019 يف فل�شطنَي عاُم الفرِج والرخاِء اأم �شنُة الب�ؤ�ِس وال�شقاِء
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ذكرى ترحـــــــــــــــــــــــم

قبل اأيام فقط حلّت الذكرى الأوىل لرحيل الأم 
واجلدة احلنونة)بن حامد ربح( حرم قطاف علي عن 
عمر يناهز الـ77�صنة.وبهذه املنا�صبة يتقدم ال�صحفي 

جمال ن�رصاهلل اإىل كل اأبنائها خا�صة)رابح ومفتاح 
وعي�صى( من عني احلجل امل�صيلة. �صائال اجلميع 

اأن يدعو لها بالرحمة واملغفرة واأن ي�صكنها املوىل 
عّزوجّل اجلنة.واأن يغمد روحها الطاهرة برحمته 

الوا�صعة....�صوف لن نن�صاِك اأيتها الأم الطيبة

ANEP N°: 1916000164 الو�سط:2019/01/03

الو�سط:2019/01/03

الو�سط:2019/01/03

الو�سط:2019/01/03
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�الحتالل يعتقل 175 �مر�أة وفتاة خالل 2018
اأفاد مركز اأ�سرى فل�سطني للدرا�سات باأن �سلطات االحتالل اعتقلت خالل عام 2018 

175 امراأة وفتاة، ووا�سلت ا�ستهداف الن�ساء باال�ستدعاء والتحقيق دون ا�ستثناء 
القا�سرات، وكبار ال�سن، واملري�سات.

املركز  با�سم  املتحدث  واأو�سح 
الباحث "ريا�ض الأ�سقر" اأن قوات 
ا�ستهداف  من  �سعدت  الحتالل 
بالعتقال،  والفتيات  الن�ساء 
والأحكام املرتفعة، بهدف ردعهن 
ن�ساطات  اأية  يف  امل�ساركة  عن 
مقاومة  اأو  جمتمعية  اأو  �سلمية 
داعمة حلقوق ال�سعب الفل�سطيني 

ومناه�سة لالحتالل.
�سلطات  اأن  اإىل  "الأ�سقر"  واأ�سار 
ا�ستهداف  وا�سلت  الحتالل 
الأوىل،  الدرجة  من  الأ�رسى  ذوي 
وزوجاتهم،  اأمهاتهم  وحتديًدا 
ال�سجون،  يف  اأبنائهن  زيارة  خالل 
على  اخلناق  ت�سديد  بهدف 

الأ�رسى.
اعتقال  حالة   15 املركز  ور�سد 
الدرجة  من  الأ�رسى  لأقارب 
الوىل، وحالتي اعتقال جلريحات، 

و14 حالة لقا�رسات.

اأحكام انتقامية

اأ�سدرت  املا�سي،  العام  وخالل 
املركز،  وفق  الحتالل،  حماكم 
القا�سية  الأحكام  من  العديد 
والنتقامية بحق الأ�سريات، حيث 

حكمت على الأ�سرية "فدوى نزيه 
مدينة  من  عاًما(   31( حمادة" 
الفعلي  بال�سجن  املحتلة،  القد�ض 
مالية  وغرامة  �سنوات   10 ملدة 
اأم  وهي  �سيقل،  األف   30 قيمتها 

خلم�سة من الأطفال.
الحتالل  حمكمة  اأ�سدرت  كما 
املركزية يف القد�ض حكًما قا�سًيا 
�سنوات   10 ملدة  الفعلي  بال�سجن 
"اأماين خالد ح�سيم  الأ�سرية  بحق 
عملية  تنفيذ  بحجة  عاًما(،   31(

ده�ض، وهي اأم لطفلني.
كذلك حكمت على الأ�سرية "اأ�سيا 
من  عاًما(   40( الكعابنة"  �سليمان 
ملدة  الفعلي  بال�سجن  نابل�ض، 
اأبناء،  لت�سعة  اأم  وهى  �سهًرا،   42
فرعون"  ح�سني  "بيان  والأ�سرية 
القد�ض،  مدينة  من  عاماً(   24(
خطيبة  وهي  �سهًرا،  بال�سجن40 
والذي  عزام"  "اأحمد  الأ�سري 
يق�سي حكًما بال�سجن الفعلي ملدة 
بحّق  ون�سف  وعامني  �سنوات،   6
الأ�سرية "اإ�رساء �سميح جابر" )19 
عاًما(، من اخلليل، و33 �سهًرا بحق 
الأ�سرية "اأمينة عوده حممود" من 

القد�ض.
 ال�سحفيات واحلقوقيات

�سلطات  اأن  اإىل  "الأ�سقر"  واأ�سار 
العام  خالل  �سعدت  الحتالل 
املا�سي من ا�ستهداف ال�سحفيات 
اإذ  والعالميات،  واحلقوقيات 
"اإ�رساء  والباحثة  الكاتبة  اعتقلت 
من  عاًما(،   34( ليف"  خ�رس 
خلفية  على  اعتقلت  اخلليل، 
ملنا�رسة  الإعالمي  ن�ساطها 
والكاتبة  ووطنها،  �سعبها  ق�سايا 
ال�سحفية "ملى خاطر" )42 عاًما( 
�سيا�سية  حمللة  وهي  اخلليل،  من 
واإعالمية وكاتبة يف جمايل الأدب 

وال�سيا�سة.
الباحثتني  اعتقلت  كذلك 
الن�سان  حقوق  يف  امليدانيتني 
دعنا"  و"منال  اجلعربي"  "منال 
عملها  خالل  اخلليل  مدينة  من 
وهما  الحتالل،  جرائم  توثيق  يف 
معلومات  مركز  مع  تعمالن 
حتمل  التي  والنا�سطة  "بت�سيلم"، 
اجلن�سية الفرن�سية "دنيا ا�ستيوي" 
والنا�سطة  نابل�ض،  مدينة  يف 
"�سند�ض العزة"، من اخلليل، وهي 
�سد  "�سباب  جمموعة  يف  نا�سطة 
"�سفاء  والنا�سطة  ال�ستيطان"، 
جمعية  رئي�سة  ح�سني"  اأبو  اأكرم 
البيوت ال�سعيدة يف مدينة اخلليل، 

واملحا�رستني اجلامعيتني "�سونيا 
)40 عاًما(، من مدينة  احلموري" 
من  نعالوة"  و"فريوز  اخلليل، 

مدينة نابل�ض.

اأو�ساع �سيئة

وذكر "الأ�سقر" اأن العام املا�سي كان 
من اأ�سوء الأعوام على الأ�سريات، اإذ 
وا�سًحا  تراجًعا  اأو�ساعهن  �سهدت 
مقدمتها  وفى  الأ�سعدة  كل  على 
الناحية ال�سحية، ومار�ض الحتالل 
بحقهن اأ�سكال النتهاك والتع�سف، 
حقوقهن  من  بحرمانهن  �سواء 
الغرف،  اقتحام  او  الأ�سا�سية 
اإ�سافة اإىل الت�سييق عليهن وحماولة 
اإذللهن من خالل ال�سفر بالبو�سطة، 
يف  �ساعة   12 نحو  ي�ستمر  والذي 
من  حرمان  و�سط  �سعبة  ظروف 
بالتزامن  ا�سطحاب املاء والطعام، 
والأرجل،  الأيدي  من  تقييدهن  مع 
وو�سع كامريات يف ق�سمهن ملراقبة 
انتهاًكا  يعترب  مما  حتركاتهم، 

للخ�سو�سية.
اإىل  املركز،  وفق  الحتالل،  وعمد 
اإغالق ق�سم الن�ساء ب�سجن ه�سارون، 
ونقلهن جمعًيا اإىل �سجن الدامون يف 
اأ�سرية   100 لنحو  يت�سع  ق�سم جديد 
فيه  تتوفر  ول  �سعبة،  ظروف  يف 

الحتياجات الأ�سا�سية للحياة.
ولفت اإىل ا�ستمرار معاناة الأ�سريات 
الطبي،  الإهمال  ب�سبب  املري�سات 
ريا�ض  اإ�رساء  الأ�سرية  واأبرزهن 
القد�ض،  من  )35عاًما(  جعابي�ض" 
التي حتتاج لعدة عمليات م�ستعجلة، 
اإجرائها  يف  ال�سجون  اإدارة  متاطل 
للخطر،  حياتها  يعر�ض  مما 
كميل"  اأبو  "ن�رسين ح�سن  والأ�سرية 
والتي  غزة،  مدينة  من  عاًما(   43(
ع�سب  يف  متزق  وجود  من  تعاين 
وت�ستكي من مر�ض  والكف،  الإبهام 
برت  من  تخوفات  مع  ال�سكري، 
اأ�سابع قدمها بعد ظهور بقع داكنة 
ارتفاع  ب�سبب  قدميها  اأظافر  حتت 

ال�سكري اإىل م�ستويات عالية.

نهاية 2018..�لفل�سطينيون 
يف �لعامل 13.05 مليون ن�سمة

الإح�ساء  جهاز  رئي�ض  قالت 
اليوم  عو�ض  عال  الفل�سطيني 
الثنني اإن عدد الفل�سطينيني يف 
بلغ   2018 عام  نهاية  مع  العامل 

13.05مليون ن�سمة.
تقرير  يف  عو�ض  واأ�سافت 
اأن  ال�سنة اجلديدة  راأ�ض  ع�سية 
دولة  فـي  ن�سمة  مليون   4.91
فل�سطني، وحوايل 1.57 مليون 
 ،1948 اأرا�سي  يف  فل�سطيني 
يف  مليون   5.85 يقارب  وما 
األف   717 ونحو  العربية،  الدول 

يف الدول الأجنبية.
واأ�سارت اإىل اأن عدد ال�سكان يف 
 4.915 بحوايل  فل�سطني  دولة 
 2.954 حوايل  فرًدا؛  مليون 
الغربية  ال�سفة  يف  مليون 
غزة،  قطاع  يف  مليون  و1.961 
الالجئني  ال�سكان  ن�سبة  وبلغت 
ال�سكان  جممل  من   %42 نحو 
الفل�سطينيني املقيمني يف دولة 
فل�سطني؛ بواقع 26% يف ال�سفة 

الغربية و66% يف قطاع غزة.
وح�سب الإح�ساء فقد انخف�ض 
خالل  الكلي  اخل�سوبة  معدل 
 4.1 اإىل   )2013-2011( الفرتة 
مقارنة مع 5.9 مولوداً  مولوداً 
يف  مولوًدا   3.7 1999؛  عام 
ال�سفة الغربية و4.5 مولودا يف 

قطاع غزة.
انخفا�ض  اإىل  عو�ض  واأ�سارت 
متو�سط حجم الأ�رسة اإىل 5.1 
مع  )مقارنة   2017 عام  فرداً 
بواقع  2000(؛  عام  فردا   6.1
الغربية  ال�سفة  يف  فرداً   4.8

و5.6 فرداً يف قطاع غزة.

هذا وبلغ معدل املواليد اخلام 
يف العام 2018 يف فل�سطني 30.5 
ال�سكان؛  من   1000 لكل  مولوداً 
28.0 مولوًدا يف ال�سفة الغربية 
غزة،  قطاع  يف  مولوداً  و34.4 
اخلام  الوفيات  معدل  بلغ  كما 
فل�سطني  يف   2018 العام  يف 
من   1000 لكل  وفاة  حالة   3.8
ال�سكان؛ 4.0 يف ال�سفة الغربية 

و3.5 يف قطاع غزة.
الكلي  اخل�سوبة  معدل  وبلغ 
املقيمة يف  الفل�سطينية  للمراأة 
الأردن 3.3 مولوًدا للعام 2010 
�سوريا  يف  مولوًدا   2.5 مقابل 
للعام 2010، يف حني بلغ املعدل 
للعام  لبنان  يف  مولوداً   2.8

.2011
الفل�سطينيني  عـدد  بلغ  فيما 
 1948 اأرا�سي  يف  املقدر 
حوايل 1.568 مليون فل�سطيني 
نهاية العام 2018، وبلغت ن�سبة 
الثامنة ع�رسة من  الأفراد دون 
للذكور   2017 عام  نهاية  العمر 
الوقت  يف   %39 ولالإناث   %40
الأفراد  ن�سبة  فيه  بلغت  الذي 
الذين اأعمارهم )65 �سنة فاأكرث( 

للذكور 4% ولالإناث %5.
ال�سكاين  النمو  معدل  بلغ  كما 
فل�سطني  دولة  للفل�سطينيني يف 
 ،2018 للعام   %2.5 نحو 
لل�سكان  النمو  معدل  وبلغ 
 1948 اأرا�سي  يف  الفل�سطينيني 
نحو 2.3% للعام 2017، يف حني 
نحو  لليهود  املعدل  هذا  بلغ 
التاريخية  فل�سطني  يف   %1.7

للعام 2017.

�الحتالل يعتقل 15 مو�طًنا خالل مد�همات بال�سفة
الحتالل  قوات  اعتقلت 
اليوم  و�سباح  فجر  الإ�رسائيلي، 
خالل  مواطناً   15 الأربعاء، 
متفرقة  مناطق  يف  مداهمات 

بال�سفة الغربية املحتلة.

قوات  اإن  وقالت م�سادر حملية، 
مواطنني   5 اعتقلت  الحتالل 
من حمافظة اخلليل، وهم: ب�سار 
يعقوب البدوي من خميم العروب 
اهلل  عبد  مو�سى  وحممد  �سمال، 

فروخ،  منر  وق�سي  جرادات، 
ويزن راغب فروخ من بلدة �سعري 
عبد  حممد  وحذيفة  �رسقا، 
بيت  بلدة  من  بلدة  زهور  العزيز 

كاحل غربا.

القوات  اأن  امل�سادر،  واأ�سافت 
مبحافظة  اأحياء  عدة  اقتحمت 
الأ�سريين  واعتقلت  نابل�ض، 
حي  من  ا�ستية  اأمري  املحررين 
الأعرج  �سميح  وعالء  رفيديا، 

املعاجني،  حي  من  عاما(   31(
الرتتري  اإبراهيم  عمر  وال�ساب 
ع�سكر  خميم  من  عاما(   18(
املحرر  والأ�سري  �رسقا،  القدمي 
من  حممد،  حج  خلف  ن�سال 

قرية بيت دجن �رسق املدينة.
ع�سكرية  قوة  باأن  واأفادت، 
نعيم  رائد  خالد  ال�ساب  اعتقلت 
بعد  مدينة طوبا�ض  من  دراغمة 

دهم منزل ذويه.
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مركز عبد اهلل احلوراين للدرا�سات والتوثيق

هدم 538 بيتَا ومن�شاأة مبحافظات 
ال�شفة خالل عام 2018

اهلل  عبد  مركز  قال 
للدرا�سات  احلوراين 
التابع ملنظمة  والتوثيق 
الفل�سطينية،  التحرير 
االحتالل  �سلطات  اإن 
وا�ستولت  هدمت  اال�رسائيلي 
يف  ومن�ساأة  بيتا   538 على 
فيها  مبا  الغربية  ال�سفة  حمافظات 
 1300 واأ�سبح   ،2018 عام  خالل  القد�س، 
الهدم  هذا  نتيجة  ماأوى  بال  م�رسدا  مواطنا 
بينهم 225 طفال، يف خمالفة فا�سحة  التفاقية جنيف الرابعة 

وخمتلف القوانني وال�رسائع الدولية.
هدم  حول  اجلمعة  اليوم  املركز  اأ�سدره  تقرير  يف  ذلك  جاء 
توثيقاً  ت�سمن   ،)2018 )ح�ساد  فل�سطينيني  ومن�ساآت  بيوت 

لعمليات واأوامر الهدم.
وا�سلت  اال�رسائيلي  االحتالل  �سلطات  اأن  املركز  واأو�سح 
يف  الفل�سطينيني  املواطنني  بحق  العرقي  التطهري  �سيا�سة 
هدم  �سيا�سة  خالل  من  القد�س  فيها  مبا  الغربية  ال�سفة 
والبنى  والزراعية  وال�سناعية  التجارية  واملن�ساآت  البيوت 

التحتية بهدف اقتالع املواطنني من اأرا�سيهم،
وخالل العام 2018 مت هدم وم�سادرة )538( بيتاَ ومن�ساأه 
مت  القد�س؛  فيها  مبا  الغربية  ال�سفة  مناطق  خمتلف  يف 
يف  من�ساأه  و381  بيتاَ،   )157( نحو  على  واال�ستيالء  هدم 
عن   %24 ن�سبتها  بزيادة  الغربية،  ال�سفة  حمافظات  كافة 
العام املا�سي، واأدت عمليات الهدم  اىل ت�رسيد اكرث من  
بينهم  من  ماأوى،  بال  اأ�سبحوا  ومواطنه  مواطناَ   )1300(

)225( طفاًل.
يف  كبرية  زيادة   2018 العام  خالل  احلوراين  مركز  ور�سد 
�سجل  حيث  ومن�ساآتهم،  املواطنني  م�ساكن  على  اال�ستيالء 
وزراعية وجتارية،  �سكنية  )69( من�ساأة ما بني  اال�ستيالء على 
وي�سعى االحتالل من خالل ذلك اىل تخفيف حدة االنتقادات 
ال�سفة  تنفذها يف  التي  الوا�سعه  الهدم  الدولية جتاه عمليات 
املن�ساآت  هذه  معظم  كون  املحتلة،  القد�س  ومدينة  الغربية 
تقدمه  الذي  الدويل  الدعم  من  عليها هي جزء  ت�ستويل  التي 

اجلهات املانحة الدولية ومن �سمنها االحتاد االوروبي.
الن�سبة  املحتله  القد�س  مدينة  يف  الهدم  عمليات  و�سجلت 
من   %45 ن�سبتها   بلغت  اأذ   ،2018 العام  خالل  االأكرب 
جممل عمليات الهدم، حيث هدم االحتالل 68 بيتاً 
و178 من�ساأة، وتركز عمليات الهدم داخل اأحياء 
مدينة القد�س والتي بلغت 146 بيتاً ومن�ساأة، 
اأما خارج اأحياء مدينة القد�س فبلغت 100 

بيت ومن�ساأة.
واأ�سدرت �سلطات االحتالل اإخطارات 
لنحو  والرتميم  والهدم  البناء  بوقف 
العام  خالل  ومن�ساأة  بيتاَ   460
القد�س  مدينة  يف  بلغت   ،2018
لوحدها 27% من جممل  املحتله 

اإخطارات الهدم.
الهدم، وح�سب  ولت�رسيع عمليات 
"االدارة  اأ�سدرت  التقرير، 
اأمراً  الغربية  ال�سفة  يف  املدنية" 

ع�سكرياً يق�سي باإزالة االأبنية اجلديدة التي بنيت يف املناطق 
على  مي�سي  مل  اأو  فيه،  البناء  اأعمال  تنته  ومل  "ج"  امل�سنفه 
بالهدم  اأخطاراً  املن�ساأة  تعطي  يوماً، حيث   )30( �سوى  �سكنه 
اأي  اأمام  الباب  والأغالق  تاريخه،  �ساعة من   )96( ينفذ خالل 
اأعرتا�س من املواطنني الفل�سطينني �سادق الكني�ست بالقراءة 
اأي  مناق�سة  من  اال�رسائيلية  العليا  املحكمة  منع  على  االوىل 
األتما�س يقدم لها فيما يتعلق بهدم البيوت واملن�ساأت، ت�ساف 
هذه القرارات اجلديدة اإىل قوانني اأقرت �سابقاً لتحقيق ذات 

الغر�س.

وفيما يلي تفا�سيل التقرير:
يف حمافظة القد�س:

 اأقدمت �سلطات االحتالل على هدم )68( بيتاً و)178( من�ساأة 
يف حمافظة القد�س خالل العام 2018، من �سمنها )15( بيتا 
هدم  حالة   )31( اأي�ساً  ذلك  وي�سمل  م�سادرتها،  ومن�ساأة متت 
لدفع  جتنباَ  بهدمها  اأ�سحابها  قام  ومن�ساأت،  لبيوت  ذاتي 
القد�س  مدينة  اأحياء  ن�سيب  وكان  باهظه،  مالية  غرامات 
اأبرز  ومن  هدمها،  مت  ومن�ساأة  بيت   )146( لوحدها  املحتله 
عمليات الهدم التي متت يف بلدات واحياء حمافظة القد�س، 
هدم )14( بيتا يف بلدة بيت حنينا، وهدم )15( بيتا يف بلدتي 
البدوي،  نوار  اأبو  جتمع  يف  بيوت  و)9(  املكرب،  وجبل  �سلوان 
وهدم  باهر،  و�سور  وقلنديا  �سعفاط  بلدات  يف  بيت  و)13( 
)6( بيوت يف بلدتي الزعيم وعناتا، وهدم )4( بيوت يف بلدتي 
العي�سوية والطور، وهدم )7( بيوت يف بلدات ومناطق واأحياء 
بيت �سفافا وجبل البابا وواد اجلوز وابو دي�س والثوري ورا�س 
�سحادة، و�سملت عمليات الهدم اأي�ساً بلدات حزما وال�سواحره 
ال�رسقية واأم طوبا واخلان االحمر وبيت عنان وجبع وخميمي 
قلنديا و�سعفاط. فيما اأخطرت �سلطات االحتالل بهدم )125( 

بيتاَ ومن�ساأة �سملت جميع اأحياء وبلدات القد�س املحتلة.
حمافظة اخلليل: 

هدمت �سلطات االحتالل )31( بيتاً، و)49( من�ساأة، من �سمنها 
عمليات  اأبرز  ومن  عليها،  اال�ستيالء  مت  ومن�ساأة  بيتا   )24(
الهدم التي متت، هدم )24( بيت يف جتمعات الفخيت واملركز 
واحلالوة وجنبا و�سو�سيا واملفقرة وخلة امليه وبريين الواقعه 
�سمن منطقة م�سافر يطا جنوبي اخلليل، باال�سافة اىل هدم 
غوين  وخربة  العروب  وخميم  كاحل  بيت  بلدة  يف  بيوت   )7(
التابعة لبلدة ال�سموع، وخربة �سوبا غربي مدينة دورا، و�سملت 
اأمر  وبيت  اأوال  وبيت  ترقوميا  بلدات  اأي�ساً  الهدم  عمليات 
وحلحول ومدينة اخلليل، وخربة زنوتا التابعة لبلدة الظاهرية، 
اأخطرت  ال�سبع والزويدين يف م�سافر يطا. فيما  اأم  وجتمعي 
اأنحاء  يف  ومن�ساة  بيتاَ   )92( نحو  بهدم  االحتالل  �سلطات 
متفرقة من حمافظة اخلليل معظمها يف جتمعات م�سافر يطا 

جنوبي حمافظة اخلليل.

حمافظة طوبا�س واالغوار 
ال�سمالية: 

�سلطات  هدمت 

االحتالل )11( بيتا، و)34( من�ساة، من �سمنها )16( بيتا ومن�ساأة 
 )8( هدم  التي متت،  الهدم  عمليات  اأبرز  ومن  اال�ستيالء،  مت 
وبيت  بردله،  بيتني يف قرية  بيوت يف خربة احلديدية، وهدم 
مناطق  الهدم  عمليات  و�سملت  اجلمال،   اأم  خربة  يف  واحد 
ال�ساكوت والفار�سية والرا�س االحمر وكردله و�سمرا واأم العرب 
وحم�سة الفوقا واأبزيق. فيما اخطرت �سلطات االحتالل بهدم 

)63( بيتاً ومن�ساأة �سملت معظم جتمعات االغوار ال�سمالية.

حمافظة بيت حلم: 
هدمت �سلطات االحتالل )11( بيتا، و)23( من�ساأه خالل العام 
ومن  ومن�ساآت،  بيوت   )7( على  اال�ستيالء  �سمنها  من   ،2018
اأبرز عمليات الهدم التي متت، هدم )6( بيوت يف قرية الوجلة، 
وبيتني يف منطقة بئر عونه، وبيتني اآخرين قي مدينة بيت حلم، 
اأي�سا  الهدم  و�سملت عمليات  بتري،  بلدة  واحد يف  بيت  وهدم 
بلدات اخل�رس ونحالني وبيت تعمر ومراح رباح، فيما اخطرت 
يف  تركزت  ومن�ساأة  بيتاَ   )78( نحو  بهدم  االحتالل  �سلطات 

بلدات الوجلة ونحالني وبتري وتقوع واخل�رس.
و)25(  بيوت،   )9( االحتالل  �سلطات  هدمت  جنني:  حمافظة 
متت  من�ساآت   )6( �سمنها  من   ،2018 العام  خالل  من�ساأة 
هدم  متت،  التي  الهدم  عمليات  اأبرز  ومن  عليها،  اال�ستيالء 
االحتالل )4( بيوت يف منطقة واد برقني قرب مدينة جنني، 
وقباطية  جنني  مدينة  يف  اآخرى  بيوت   )5( لهدم  باال�سافة 
الهدم  عمليات  و�سملت  اإمريحه،  وخربة  وبرطعه  يعبد  وبلدة 
املالح.  وظهر  م�سعود  وخربة  واليامون  اجللمه  بلدات  اأي�ساً 
يف  ومن�ساأة  بيت   )18( بهدم  االحتالل  �سلطات  اخطرت  فيما 

حمافظة جنني.
بيوت و)24(   )8( رام اهلل: هدمت �سلطات االحتالل  حمافظة 
من�ساة، حيث هدمت بيتني يف بلدة دير دبوان، و)6( بيوت يف 
قرى كوبر وجيبيا ورنتي�س ومدينة البرية وخميم االمعري. فيما 
اأخطرت �سلطات االحتالل بهدم  )32( بيتاَ ومن�ساأة يف اأنحاء 

متفرقة من املحافظة .
على  االحتالل  �سلطات  هدمت  واالغوار:  اأريحا  حمافظة 
العام  اريحا خالل  بيتا، و)17( من�ساأة يف حمافظة   )12( هدم 
التي متت هدم )5( بيوت يف  الهدم  اأبرز عمليات  2018، ومن 
منطقة اجلفتلك، و)4( بيوت يف منطقتي الديوك الفوقا ووادي 
القلط، وبيتني يف قرية ف�سايل، وبيت واحد يف قرية العوجا. 
فيما اأخطرت �سلطات االحتالل بهدم نحو )18( بيت ومن�ساأة 

يف حمافظة اأريحا واالأغوار.

حمافظة نابل�س: 
اأقدمت �سلطات االحتالل على هدم )6( بيوت، و)21( من�ساأة، 
بينها من�ساأتني مت اال�ستيالء عليهما، ومن اأبرز عمليات الهدم 
التي متت، هدم )3( بيوت يف خربة املراجم التابعه لقرية دوما، 
كرزليه  اآخر يف خربة  وبيت  دجن،  بيت  قرية  بيتني يف  وهدم 
التابعه لبلدة عقربا، و�سملت عمليات الهدم قرى دوما وفرو�س 
بيت دجن وق�رسه. فيما اخطرت �سلطات االحتالل بهدم )14( 

بيتاَ ومن�ساأة يف مناطق متفرقه من حمافظة نابل�س.

حمافظة �سلفيت: 

�سملت  من�ساآت،   )8( هدم  على  االحتالل  �سلطات  اأقدمت 
فيما  وحار�س.  ح�سان  بني  قراوة  وقرية  قانا  واد  مناطق 
اأخطرت قوات االحتالل بهدم )10( بيوت ومن�ساآت يف مناطق 

متفرقة من حمافظة �سلفيت.

حمافظتا قلقيلية وطولكرم: 
اأ�رسف  ال�سهيد  بيت  هدم  على  االحتالل  �سلطات  اأقدمت 
نعالوه يف �ساحية �سويكه �سمايل طولكرم، وهدم من�ساأتني يف 
حمافظة قلقيلية خالل العام 2018، �سملت بلدتي عزون وكفر 
قدوم، فيما اأخطرت بهدم )10( من�ساآت يف قرية النبي األيا�س 

�رسقي قلقيلية.

اإ�ستهداف املدار�س الفل�سطينية 
وريا�س االأطفال

�سهد عام 2018، ح�سب تقرير املركز، موجة من عمليات الهدم 
الرتبية  وزارة  اإقامتها  التي  التحدي  مدار�س  ا�ستهدفت  التي 
والتعليم الفل�سطينية يف املناطق والتجمعات املهم�سة، خا�سة 
اآليات  اأقدمت  اإذ  والرتحيل؛  اال�ستيطان  خطر  يتهددها  التي 
االحتالل على تدمري )5( مدار�س وريا�س اأطفال، اأ�سفرت عن 
�سلطات  هدمت  حيث  تعليمية،  من�ساأة   )20( وهدم  اال�ستيالء 
مدينة  �رسقي  البدوي  النوار  اأبو  جتمع  مدر�سة  االحتالل 
اال�سا�سية  زنوتا  مدر�سة  من�ساآت  على  واال�ستيالء  القد�س، 
رو�سة  الظاهرية جنوبي اخلليل، وهدم  بلدة  املختلطة قرب 
جبل البابا قرب بلدة العيزرية مبحافظة القد�س، واال�ستيالء 
على من�ساآت مدر�سة التحدي )10( القائمة يف خربة اأبزيق يف 
على  اال�ستيالء  وكذلك  طوبا�س،  ال�سمالية مبحافظة  االغوار 
من�ساآت مدر�سة التحدي )13( القائمة يف خربة ال�سيميا التابعه 
قطعان  هاجم  فيما  اخلليل،  حمافظة  جنوبي  ال�سموع  لبلدة 
امل�ستوطنني مدر�سة التحدي )5( قرب قرية بيت تعمر �رسقي 
بيت حلم ودمرت خيمة تابعه لها، فيما اأعتربت منظمة مراقبة 
حقوق االن�سان "هيومن رايت�س ووت�س" اأن تدمري املدار�س يف 

ال�سفة الغربية يرقى اإىل م�ستوى جرائم احلرب.
كما اأخطرت �سلطات االحتالل بهدم ووقف البناء لـ)8( مدار�س 
وريا�س اطفال؛ مت اإخطار بهدم مدر�سة التحدي )5( الواقعه 
بتجمع جب الذيب �رسقي بيت حلم، ومدر�سة اخلان االحمر 
جنوبي  يطا  مب�سافر  ال�سبع  خلة  ومدر�سة  القد�س،  �رسقي 
واأخطرت  اريحا،  مبحافظة  الكعابنه  بدو  ومدر�سة  اخلليل، 
يحويان  االغرا�س  متعددي  مبجمعي  البناء  بوقف  كذلك 
ال�سمالية  االغوار  اأحدهما يف قرية كردله يف  اأطفال  رو�ستي 
لبلدة  التابعه  اإمريحه  خربة  يف  واآخر  طوبا�س،  مبحافظة 
يعبد يف حمافظة جنني، باال�سافة اإىل وقف البناء يف مدر�سة 
فرو�س بيت دجن اال�سا�سية املختلطة جنوب �رسق حمافظة 
يف   )12( التحدي  مبدر�سة  والتدري�س  العمل  ووقف  نابل�س، 
منطقة وادي �سلمان التابعه لبلدة بيت لقيا غربي حمافظة رام 
اهلل، وهذه املدار�س هي �سمن )44( مدر�سة يتهددها الهدم يف 
اأي حلظة بحجة عدم الرتخي�س، تقع )8( منها �سمن حمافظة 

القد�س، )36( مدر�سة �سمن املناطق امل�سنفة "ج".



عي�شة ق.

يف املقابل، فاإن دفاع تاجنانت ال 
النقاط  ح�صد  �صوى  خيارا  ميلك 
البقاء  بحبل  والتم�صك  الثالث 
اخلطر،  منطقة  من  واخلروج 
ال�صاورة  بينما يلتقي فريقا �صبيبة 
تعد  مقابلة  يف  القبائل  و�صبيبة 
اأين  امليدان،  اأر�صية  على  بالكثري 
مهمة  اأمام  نف�صه  الو�صيف  يجد 
امل�صيف  اأمام  بب�صار  معقدة 
�صبيبة ال�صاورة الذي يعول االإبقاء 
من  الديار  بعقر  كامال  الزاد  على 
منا�صفة  بالبوديوم  االلتحاق  اأجل 
رفقة الكناري، الذين يعولون على 
تقلي�ص الفارق عن املت�صدر الذي 

ينتظره تنقل �صعب بدوره.
احتاد  ي�صتقبل  اأخرى،  جهة  من 
�صطيف  وفاق  ال�صيف  بلعبا�ص 
ا�صتعاد  اجل  من  �صعبة  مهمة  يف 
منطقة  من  واخلروج  التوازن 
اأين يعول العبو »املكرة«  اخلطر، 
يف  االإق�صاء  خيبة  جتاوز  على 
اجلمهورية  وكاأ�ص  الكاف  كاأ�ص 

من خالل حتقيق فوز معنوي اأمام 
ايجابية  نتيجة  ت�صتهدف  ت�صكيلة 
بينما  الثالث،  باملركز  لالحتفاظ 
اأمام  نف�صه  بلوزداد  �صباب  يجد 
ملالقاة  املخاطر  حمفوف  تنقل 
جمعية عني مليلة وعينه على العودة 
نوفمرب  اأول  ملعب  من  بانت�صار 
بباتنة من اأجل التم�صك بحظوظه 
يف  ال�صعبة  مهمته  رغم  البقاء  يف 
مواجهة  تقل  ولن  الرتتيب،  ذيل 
ن�رص ح�صني داي و�صباب ق�صنطينة 
فريقني  جتمع  التي  وهي  اأهمية 
االأوىل  االأدوار  لعب  ي�صتهدفان 
اأهلي  ي�صتقبل  فيما  املو�صم،  هذا 
مولودية  ال�صيف  بوعريريج  برج 
على  وعينه  جمهور  بدون  وهران 
الفوز لالبتعاد عن منطقة اخلطر، 
عن  بجاية  مولودية  تبحث  بينما 
ح�صاب  على  مبعقلها  االنت�صار 
من  لالقرتاب  املدية  اأوملبي 

و�صط الرتتيب.
برنامج املباريات

ن�شر ح�شني داي / 

�شباب ق�شنطينة
اأهلي برج بوعريريج / 
مولودية وهران بدون 

جمهور
مولودية بجاية / 

اأوملبي املدية
جمعية عني مليلة / 

�شباب بلوزداد
املباريات تنطلق 
ابتداء من 15:00

احتاد بلعبا�س / وفاق 
�شطيف ابتداء من 

16:00
دفاع تاجنانت / احتاد 

العا�شمة
�شبيبة ال�شاورة / 

�شبيبة القبائل
اللقاءان يجريان على 

18:00

اأندية الب�دي�م يف خرجات �صعبة وقمة امل�ؤخرة بباتنةاجلولة 16 من الرابطة املحرتفة الأوىل
ت�شتاأنف ابتداء من الغد املرحلة الثانية من البطولة الوطنية عرب خو�س مباريات 

الرابطة املحرتفة الأوىل، والتي �شوف تعرف تنقال �شعبا للبطل ال�شتوي اإحتاد 
العا�شمة اإىل �شرق البالد من اأجل مالقاة امل�شيف دفاع تاجنانت يف مباراة جتري 
باأهداف متباينة باعتبار اأن الفريق امل�شيف ي�شتهدف العودة اإىل الديار بنتيجة 

ايجابية لتدارك هزميته الأخرية يف مرحلة الذهاب داخل القواعد اأمام وفاق �شطيف 
والإبقاء على فارق النقاط عن اأقرب املالحقني �شبيبة القبائل

البطولة الوطنية 
للكامبو

م�صارع� 
اأم الب�اقي 

ي�صيطرون على 
مناف�صات كاتا

عرفت مناف�صات اليوم 
االأول من البطولة الوطنية 

للكامبو لكل من فئتي االأكابر 
واالأوا�صط ذكور اناث التي 

جرت بالقاعة متعددة 
الريا�صات باأوالد ال�صبل 
وخ�ص�صت للتقني »كاتا« 
�صيطرة  عنا�رص ناديي 

»الن�صيم« واالحتاد الريا�صي 
لعني البي�صاء التابعني لوالية 
اأم  البواقي، وح�صد هوؤالء 
الريا�صيون اأربعة األقاب من 
بني خم�صة ممكنة، وذلك يف 
كل من اخت�صا�صات تقني 

دون �صالح رجال، تقني دون 
�صالح و�صطيات، وتقني 

بال�صالح و�صطيات وتقني  
بال�صالح اوا�صط، وحت�صل 
على اللقب يف التقني دون 

�صالح رجال رومان ايهاب من 
نادي »الن�صيم«، يف  حني توج 
باللقب يف التقني دون �صالح 

و�صطيات فالح ملي�صا يا�صمني 
من نف�ص الفريق، ويف التقني 

بال�صالح و�صطيات عادت 
الذهبية اإىل �صليماين ملي�صا 
انت�صار من فريق  »الن�صيم«، 

اما يف التقني بال�صالح اوا�صط 
فاز باملعدن النفي�ص امل�صارع 

يحي  بودخان من االحتاد 
الريا�صي لعني البي�صاء، يف 
حني عاد لقب التقني دون 

�صالح �صيدات اىل امل�صارعة 
داي توبة مالك من نادي  

النجم الريا�صي الوالد فايت. 
باملقابل تاأجلت نهائيات 
تقني دون �صالح اأوا�صط 
و تقني بال�صالح �صيدات 

ورجال  اىل اليوم الإجرائها 
باملعر�ص الوطني للريا�صة 

على م�صتوى »�صافك�ص« 
والذي  تنظمه وزارة ال�صباب 

والريا�صة، وي�صارك 296 
م�صارع من بينهم 60 فتاة 
ميثلون 15 ناديا، يف هذه  
البطولة وامل�صتمرة اىل 

غاية اليوم، وجترى يومي 
االأربعاء واخلمي�ص مناف�صات 
املنازالت يف اخت�صا�صيها 
التقليدي والكامل. ويجرى 
خالل اليوم الثاين مناف�صات 
املنازلة تقليدي اما اليوم 

الثالث ف�صيقام فيه اخت�صا�ص 
النزال الكامل، وذلك لكل 

من فئتي االأكابر واالأوا�صط، 
وتنطلق املنازالت ابتداء 
من الثامنة ون�صف �صباحا 
باإجراء الت�صفيات، يف حني 
تقام  النهائيات ابتداء من 
الواحدة ون�صف زواال اىل 
غاية ال�صابعة م�صاء.وقبل 

الو�صول اىل املرحلة النهائية، 
اأجرى امل�صارعون الت�صفيات 
الوالئية عن كل رابطة والئية.

الغدارة تنتظر اأوراق ت�شريح لعمارة

العميد يتجاوز فيالج م��صى ب�صه�لة وي�ا�صل مغامرة الكاأ�س
اجلزائر  مولودية  فريق  جتاوز 
مباراة �صباب فيالج مو�صى باأمان 
نظيفة  بثالثية  عليه  فاز  بعدما 
ع�رص  ال�صاد�ص  الدور  حل�صاب 
يف  اجلمهورية  كاأ�ص  ملناف�صة 
اأطوارها  توقف  �صهدت  مباراة 
ال�صوط  من  االإ�صايف  الوقت  يف 
التي  ال�صغب  اأعمال  ب�صبب  االأول 
اأن�صار  بني  جيجل  ملعب  �صهدها 
الفريق املحلي واأعوان ال�رصطة، 

اإىل  العا�صمي  النادي  تاأهل  حيث 
مناف�صة  من  النهائي  ثمن  الدور 
املغامرة  ويوا�صل  كاأ�ص  ال�صيدة 
على  التناف�ص  ي�صتهدف  التي 
واالنفراد  جمددا  بها  التتويج 
الذي  باللقب  املتوجني  باأف�صلية 
العا�صمة  احتاد  رفقة  يتقا�صمه 
ووفاق �صطيف بثمانية األقاب لكل 

منها.
اإدارة  تنتظر  اأخرى،  جهة  من 

الت�رصيح  اأوراق  تلقي  العميد 
اخلا�صة بالالعب نبيل لعمارة من 
اإدارة فريقه احتاد بلعبا�ص والتي 
مل توقع بعد على ت�رصيحه، رغم 
مع  عقده  على  وقع  املعني  اأن 
م�صوؤويل املولودية ملدة مو�صمني، 
الالعب  يكون  ان  ي�صتبعد  ال  اأين 
البارحة يف  م�صاء  تقدميه  قد مت 

حال و�صلت اأوراق ت�رصيحه.
عي�شة ق.

البطولة ال�شتوية لل�شباحة

تاألق �صباحي احتاد اجلزائر 
وزيت�ين تع�د بق�ة

ال�صابة  العنا�رص  بع�ص  برزت   
جيدة  نتائج  حققت  التي 
اجلزائر  احتاد  ثالثي  يت�صدرها 
بلقا�صمي،  خن�صاء  من  املتكون 
االأ�صاغر  فئة  لدى  اأ�صامة  عالم 
ومن�صف بلمان من فئة االأوا�صط، 
اإ�صافة ل�صباحة املجمع البرتويل 
اإميان زيتوين التي رفعت التحدي 
تلقيها  بعد  للم�صابح  بعودتها 
نهاية  يف   خطري،  مرور  حلادث 
مناف�صات اليوم االأول من البطولة 
لل�صباحة  ال�صتوية  الوطنية 
باحلو�ص ال�صغري لفئتي االأ�صاغر 
 4 و   1 بني  اجلارية  واالأوا�صط 
باحة«   »حممد  مب�صبح  جانفي 
بلقا�صمي  وتوجت  الزوار،  بباب 
بلقب 200 م على ال�صدر بتوقيت 
2 د 41 ثا 51 ج، بدليل تفوقه على 
الو�صطيات  عند  الفائزة  زمن 
الباهية  نادي  من  بوزاوية  مالك 
ج،   91 ثا   46 د   2 وهران  نوتيك 
اأ�صافت ذهبية 400م �صباحة  كما 

حرة بزمن 4 د  30 ثا 09 ج.
عند  عالم  اأ�صامة  اأحرز  بدوره 
الظهر  ثنائية 100 م على  الذكور 
م  و100  ج   99 ثا   02 1د  بزمن 
متنوع 1 د 04 ثا 56 ج من�صبا نف�صه 
اليوم االأول،  العنا�رص  يف  اأح�صن 

من جانبه اأكد بلمان على موهبته 
الكبرية وتطور م�صتواه با�صتمرار، 
ذهبية  ميداليات  لثالث  بتحقيقه 
على  م   200 يف  االأوىل  مبفرده 
الثانية  ج،   91 ثا   16 د   2 ال�صدر 
400 م �صباحة حرة 4 د 03 ثا 52 ج 
والثالثة يف 100 م متنوع  57 ثا 66 
ج، ليوؤكد بطل االألعاب االإفريقية 
اأنه »يطمح حل�صد ع�رص  لل�صباب 
هذه  خالل  ذهبية  ميداليات 

البطولة ال�صتوية.
الوطنية  ال�صباحة  عائلة  وعربت 
اإميان زيتوين  عن �صعادتها بعودة 
بامل�صت�صفى  ترقد  كانت  والتي 
اإثر  يوما،   15 قبل  غيبوبة  يف 
خطري  مرور  حلادث  تعر�صها 
املجمع  �صباحة  رفعت  وقد 
بلقب  بفوزها  التحدي   البرتويل 
 21 ثا  د07   1 الظهر  على  م   100
ج وف�صية 100 م متنوع 1 د 10  ثا 
44 ج وهو موؤ�رص جد اإيجابي عن 
متاثلها ال�رصيع لل�صفاء. وتتوا�صل 
الوطنية  البطولة  فعاليات 
واالأوا�صط  لالأ�صاغر  ال�صتوية 
واخلا�صة  الثالثة  احل�صة  باإجراء 
واحل�صة   �صباحا  بالت�صفيات 
بال�صباقات  املخ�ص�صة  الرابعة 

النهائية.

 اإيقاف مباراة �شباب فيالج مو�شى 
والعميد يف ال�شوط الأول

تعر�س 62 �صخ�صا لإ�صابات 
متفاوتة يف اأحداث العنف بجيجل

اإىل  �صخ�صا   62 جمموع  تعر�ص 
منهم  اخلطورة  متفاوتة  اإ�صابات 
خالل  وذلك  االأمن  رجال  من   45
فيالج  �صباب  نادي  مقابلة  اأطوار 

مو�صى ومولودية اجلزائر مبلعب
جيجل �صمن الدور ال�صاد�ص ع�رص 
من مناف�صة كاأ�ص اجلمهورية، حيث 
�صحايا  املدنية  احلماية  قدرت 
اأحداث العنف وال�صغب الذي ميز 
اأطوار املقابلة وجمع بني جماهري 
النادي املحلي النا�صط يف البطولة 
جمموع  االأمن  ورجال  الهاوية 
�صخ�صا   14 مبجموع  االإ�صابات 
ب�صبب  املتفاوتة  االإ�صابات  تلقوا 
واملقذوفات،  باحلجارة  الر�صق 
التي  التخريب  عملية  وعرفت 
الت�صخري  جيجل  ملعب  �صهدها 
رجال  من  60 عن�رصا  لها جمموع 
 7 جانب  اإىل  املدنية  احلماية 

من  و�صاحنتني  االإ�صعاف  �صيارات 
ن�صب  الذي  احلريق  اإخماد  اأجل 
يف امللعب. و�صهدت مقابلة �صباب 
اجلزائر  ومولودية  مكو�صى  فيالج 
الذي  احلكم  طرف  من  اإيقافها 
بعدما  دقيقة   13 ملدة  اأدارها 
دبكة  بن  �صفيان  الالعب  تعر�ص 
اإىل  العا�صمي  النادي  �صفوف  من 
الر�صق والتي اأ�صابته على م�صتوى 
اإيقاف  يجدد  اأن  قبل  الراأ�ص، 
دقائق   6 ثانية ملدة  املقابلة مرة 
ال�صغب  اأعمال  توا�صل  ب�صبب 
اأن  قبل  املدرجات  على  والعنف 
نهائية  ب�صفة  اللقاء  توقيف  يقرر 
ال�صوط  من  االإ�صايف  الوقت  عند 
املولودية  كانت  والذي  االأول 
خالله متفوقة بثالثة اأهداف دون 

رد.
ع.ق. 
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عي�شة ق.

اجلديد  الألعاب  �صانع  واأ�صبح 
جديد  م�صتقدم  رابع  للت�صكيلة 
يف الفريق بعدما مت التوقيع مع 
زروال  بو�صار،  �صفيان  من  كل 
ت�صمنه  ما  ووفق  عطية،  وبن 
الطرفني  بني  املوقع  العقد 
�صوف  ال�صباب  اإدارة  فاإن 
الالعب  ديون  بدفع  تتكفل 
واملتمثلة  ال�صابقة  اإدارته  لدى 
التي  املالية  امل�صتحقات  يف 
خمتلف،  �صياق  يف  بها.  يدين 
كني�ش  ريا�ش  الالعب  يتوجه 

نحو الرحيل عن الفريق بعدما 
كان عاد غلى �صفوفه قبل فرتة 
ق�صرية بطلب من املدرب عبد 
قررت  حيث  عمراين،  القادر 
اإدارة الفريق التي ميلك اأغلبية 
اأ�صهمها �رشكة مدار وبالت�صاور 
التخلي  عمراين  املدرب  مع 
ب�صفة  وت�رشيحه  الالعب  عن 
الن�صباط  عدم  ب�صبب  نهائية 
ح�صتني  عن  تغيب  الذي  وهو 
الثنني  ليومي  تدريبيتني 
املعني  يقرتب  والثالثاء، حيث 
من املغادرة نهائيا خا�صة واأنه 
متقدمة  مفاو�صات  يتواجد يف 

مع فريقه ال�صابق ح�صان حمار 
من العودة جمددا اإىل �صفوفه.

اأجلت  منف�صل،  مو�صوع  ويف 
الريا�صي  التحكيم  حمكمة 
ب�صاأن  قرارها  اإ�صدار  »التا�ش« 
لت�صكيلة  الثالث  النقاط  اإعادة 
عقب  وذلك  »العقيبة«،  اأبناء 
اإدارة  و�صعته  الذي  الطعن 
النقاط  خ�صم  �صد  الفريق 
املو�صم  بداية  يف  الثالث 
الديون  ق�صية  ب�صبب  اجلاري 
امل�صتحقات  ت�صوية  وعدم 
لالعبني ال�صابقني، حيث ينتظر 
تاريخ  يف  القرار  ي�صدر  اأن 

ال�صابع جانفي املقبل.
رفقاء  اأجرى  اآخر،  �صياق  يف 
ح�صة  �صيديريك  احلار�ش 
تدريبية مبلحق ملعب 5 جويلية 
اأر�صية  على  اتلعود  اأجل  من 
ا�صتعداد  الطبيعي  الع�صب 
نف�ش  على  يجرونه  الذي  للقاء 
جمعية  مواجهة  يف  الأر�صية 
�صمن  غدا  املقررة  مليلة  عني 
اجلولة 16 من البطولة الوطنية 
اأول  ملعب  على  واملقررة 
نوفمرب بباتنة، حيث تقرر �صفر 
اليوم  �صباح  البلوزدادي  الوفد 

نحو باتنة عرب رحلة جوية.

الإدارة تقرر التخلي عن كني�ش

�صعيود يلتحق ب�صباب بلوزداد ملو�صمني ون�صف
تعاقد فريق �شباب بلوزداد ر�شميا رفقة الالعب اأمري �شعيود قادما من اجلار احتاد العا�شمة بعدما وقع اأم�ش على العقد 

الذي ميتد مو�شمني ون�شف، وذلك اإثر قرار اإدارة الحتاد ال�شتغناء عن الالعب الذي اختار الوجهة اجلديدة نحو 
اجلار �شباب بلوزداد، واختارت اإدارة ال�شباب �شراء اأوراق الت�شريح اخلا�شة بالالعب ومت التحويل نهائيا مقابل قيمةو 

مليار ون�شف �شنتيم، حيث جنح املدير الريا�شي �شعيد عليق يف اإقناع الالعب حمل األوان الفريق البلوزدادي والن�شمام 
اإىل �شفوفه ابتداء من املركاتو ال�شتوي احلايل، 

 مزيان يتلقى عر�شا ر�شمي
ا من الرتجي التون�شي

فروجي ي�صطدم 
بالغيابات اأمام الديارتي

بدران يتلقى عر�شا من فريق برتغايل

اأزمة مالية تهدد بيت الوفاق 
وجابو يقاطع التدريبات

احتاد  فريق  مدرب  تلقى 
موجعة  �رشبة  العا�صمة 
الكثرية  الغيابات  بخ�صو�ش 
حت�صبا  ت�صكيلته  ت�رشب  التي 
املباراة  اإىل  لال�صتعداد 
دفاع  اأمام  غدا  تنتظره  التي 
ارتفعت  بعدما  تاجنانت، 
ت�صعه  والتي  الغيابات  قائمة 
اأجل  من  حمرج  موقف  اأمام 
حيث  البدائل،  عن  البحث 
كل  تواجد  القائمة  تعرف 
بودربال،  كودري،  مفتاح،  من 
الأخري  هذا  و�صافعي،  عرجي 
التعقيد  نحو  ق�صيته  تتوجه 
وهو الذي طلب اأوراق الت�رشيح 
وتغيري  املغادرة  اجل  من 
التي  الأجواء يف ظل امل�صاكل 
يواجهها مع املدرب الفرن�صي 
اأ�صحى  والذي  فروجي  تيريي 
ي�صتبعده عن قائمة املباريات 
التي  الأخرية  اللقاءات  يف 
اإىل  العا�صمي،  النادي  خا�صها 
جانب ذلك فاإن �صافعي وح�صب 
بيت  من  الو�صط  م�صادر 
باملدير  اأم�ش  اجتمع  الفريق 
�رشار  احلكيم  عبد  الريا�صي 
فروجي  املدرب  ح�صور  يف 
التفاق  اإىل  التو�صل  اأجل  من 
واأن  خا�صة  و�صعيته  حول 
ظل  يف  رحيله  ترف�ش  الإدارة 
التعداد  التي يجدها  النقائ�ش 

حمور  من�صب  م�صتوى  على 
اأنهت  ذلك  جانب  اإىل  الدفاع. 
اجلدل  العا�صمة  احتاد  اإدارة 
حول الإ�صابة التي يعاين منها 
والتي  مفتاح  ربيع  الالعب 
التواء  عن  عبارة  اأنها  اأكدت 
غادر  والالعب  الكاحل  يف 
�صباح  واأجرى  امل�صت�صفى، 
التاأكد  اأجل  من  الأ�صعة  اأم�ش 
من خطورة الإ�صابة التي يعاين 
الغياب  مدة  من  والتاأكد  منها 
عن املناف�صة، وك�صفت الإدارة 
اأن الالعب �صيغيب ر�صميا عن 
وذلك  تاجنانت  دفاع  مباراة 
اإىل جانب زميله حمزة كودري 
الإ�صابة  نف�ش  يعاين  الذي 

ويغيب بدوره عن اللقاء.
الالعب  يتواجد  املقابل،  يف 
عبد احلرمان مزيان على عتبة 
الذي  وهو  النادي  الرحيل عن 
ك�صف عن تلقيه ات�صال ر�صميا 
التون�صي  الرتجي  غدارة  من 
معه  التعاقد  يف  ترغب  التي 
عرو�صا  امتالكه  جانب  غلى 
مهتمة  اأخرى  اأندية  من 
الذي  وهو  معه  بالتعاقد 
جوان  العقد  نهاية  يتواجد يف 
من العام اجلاري، الأمر الذي 
يف  التزام  اأي  من  حرا  يجعله 

نهاية هذا املو�صم.
عي�شة ق.

تواجه اإدارة فريق وفاق �صطيف 
جعلت  خانقة  مالية  اأزمة 
مبقاطعة  يهددون  الالعبني 
عدم  على  احتجاجا  التدريبات 
املالية  للم�صتحقات  تلقيهم 
يتلفوها  ومل  بها  يدينون  التي 
حيث  املا�صية،  الأ�صهر  خالل 
حمار  ح�صان  الرئي�ش  يجد 
من  �صعبة  و�صعية  اأمام  نف�صه 
انطالق  قبل  الأمور  تهدئة  اأجل 
البطولة  من  الإياب  مرحلة 
الفريق  يح�رش  اأين  الوطنية 
بلعبا�ش يف  احتاد  اأمام  ملباراته 
ظل  يف  خا�صة  �صعبة  ظروف 
الغيابات التي ت�صهدها احل�ص�ش 
املدرب  تهدد  والتي  التدريبية 
على  العتماد  زكري  الدين  نور 
عدد من لعبي الفريق الرديف، 
وعرفت تدريبات ت�صكيلة »الن�رش 
وابن  القائد  غياب  الأ�صود« 
الفريق عبد املوؤمن جابو والذي 
عدم  على  احتجاجا  يقاطع 
بها،  يدين  التي  الأموال  تلقي 

واملطالبة  بالرحيل  هدد  حيث 
مل  حال  يف  الت�رشيح  باأوراق 
ت�صتجب اإدارة الفريق اإىل مطلبه 
�صياق  التدريبات. يف  اإىل  للعودة 
عبد  الالعب  تلقى  خمتلف، 
ر�صميا من  بدران عر�صا  القادر 
النا�صطة  الربتغالية  الندية  اأحد 
اجل  من  الأوىل  الدرجة  يف 
املركاتو  خالل  معه  التعاقد 
ظل  يف  وذلك  احلايل،  ال�صتوي 
اخلطل  تدعيم  اإىل  حاجتها 
م�صوؤولو  ي�صع  حيث  اخللفي، 
الفريق الذي مل يتم الك�صف عن 
ا�صمه املدافع املحوري لت�صكيلة 
»الن�رش الأ�صود« �صمن اأولوياتهم 
من اأجل التعاقد معه، وهو الذي 
ينتهي العقد مع الوفاق يف جوان 
من العام اجلاري، ول ي�صتبعد ان 
يتم املوافقة على رحيله مقابل 
ال�صتفادة من مقابل مايل يقلل 
تعاين  التي  املالية  الأزمة  حجم 

منها الإدارة.
ع.ق.

اجلولة 16 من الرابطة املحرتفة الثانية

انطالق مرحلة الإياب 
بلقاء حملي واعد

تت�صمن اجلولة 16 املتزامنة مع انطالق مرحلة الإياب للبطولة 

املحرتفة الثانية عدة لقاءات جديرة بالهتمام  اأهمها املباراة 

التي ت�صتقبل فيها جمعية وهران رائد الرتتيب جمعية ال�صلف، 

مراتب  يحتالن  اللذين  للفريقني  هاما  وهران  لقاء  زيعترب 

متباعدة، فجمعية ال�صلف  تتواجد يف قمة هرم الرابطة الثانية 

منطقة  يف  الوهرانية  اجلمعية   توجد  فيما  نقطة،   30 بر�صيد 

اخلطر مرتبة 13 بر�صيد 13 نقطة فقط، ويبقى الهدف م�صرتكا 

بني اجلمعيتني و يتمثل يف ك�صب النقاط الثالث من اأجل حتقيق  

التقدم  اأي�صا  و   2019 اجلديد  العام  مطلع  يف  موفقة  انطالقة 

بثبات نحو الهدف  امل�صطر، ولن تخلى مباريات �رشيع غليزان 

العلمة  مولودية  ب�صكرة،  واحتاد  عنابة  احتاد  بجاية،  و�صبيبة 

ومولودية �صعيدة من الإثارة حيث تبحث كل الفرق عن ت�صجيل 

اأح�صن  نتيجة ممكنة تبقيها على مقربة من كوكبة الطليعة.

وتتوا�صل مواجهات اجلولة الأوىل من مرحلة الإياب يوم ال�صبت 

احلرا�ش،  مقرة-احتاد  جنم  وهي  اأخرى  لقاءات  اأربعة  باإجراء 

بو�صعادة  القبة-اأمل  رائد   �صكيكدة،  م�صتغامن-�صبيبة  ترجي 

تواجد  اللقاءات  هذه  تعرف  و  البليدة،  تلم�صان-احتاد  ووداد 

اأغلب من�صطيها يف منطقة اخلطر على غرار احتاد  احلرا�ش 

املقبل على مالقاة جنم مقرة واحتاد البليدة الذي �صيتنقل  اإىل 

يعرفها  قد  ال�صعوبات  نف�ش  املحلي،  الوداد  ملواجهة  تلم�صان 

رائد القبة لدى ا�صتقباله لأمل بو�صعادة مبلعب بن حداد، حيث 
ي�صعى الفريقان لتحقيق  الفوز.

وكالت

نظرا لالأداء الذي قدماه املو�شم املا�شي

عطال وحمرز �صمن الت�صكيلة 
املثالية الإفريقية للعام 2018

الوطني ويدخل �صمن خيارات الناخب الوطني جمال بلما�صي قبل اأن يفجر اإمكانياته مع ني�ش وي�صجل العودة غلى املنتخب قادما من كورتري البلجيكي والذي مل يجد معامله يف �صفوفه املدرب باتريك فيريا، بعدما التحق بفريق يف ال�صائفة املا�صية يبهر النقاد والإعالم الفرن�صي واأ�صبح ركيزة اأ�صا�صية يف خطة بالنظر لالأداء الكبري الذي يقدمه مع ناديه ني�ش والذي جعله والذي لفت الأنظار يف الن�صف الأول من املو�صم الكروي اجلاري ب�صورة لفتة، حيث امتدحت املجلة الظهري الأمين للخ�رش قدماه يف البطولتني الجنليزية والفرن�صية على التوايل، اأين تالقا لعبي القارة ال�صمراء يف العام املا�صي بالنظر اإىل الأداء الذي ك�صفتها جملة »فران�ش فوتبول«، حيث ان�صم الثنائي اإىل اف�صل �صمن الت�صكيلة املثالية الإفريقية للعام املن�رشم 2018  والتي تواجد الثنائي الدويل اجلزائري ريا�ش حمرز ويو�صف عطال 
الأفارقة بعدما قدم مردودا يف امل�صتوى رغم التذبذب الذي يف املقابل، جاء اختيار حمرز �صمن قائمة اأف�صل الالعبني الذي يعتمد عليه اأ�صا�صيا يف املباريات.

ميزه طيلة اأ�صهر العام املنق�صي، وهو الذي اأنهى املو�صم 
بعد العراقيل التي اأحدثتها اإدارة لي�صرت خالل املركاتو ال�صتوي احلقائب ويغادر نحو مان�ص�صرت �صيتي الذي جنح يف التعاقد معه الجنليزي بح�صيلة 12 هدفا و10 متريرات حا�صمة، قبل ان ي�صد الكروي املن�رشم يف �صفوف ناديه ال�صابق لي�صرت �صيتي 

من العام املن�رشم.
عي�شة ق.
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الك�شف عن خطة غوارديوال 
الإ�شقاط ليفربول

التحديات  اأ�صعب  اأحد  �صيتي،  الفني ملان�ص�صرت  بيب غوارديوال املدير  االإ�صباين  يخو�ض 
اأمام ليفربول اليوم على ملعب االحتاد، وك�صفت م�صادر مقربة ل�صحيفة »�صن« الربيطانية 
قمة  يف  ليفربول،  اإ�صقاط  اأجل  من  غوارديوال  �صيتبعها  نقاط،   6 من  مكونة  خطة  عن 
م�صتوى  زيادة  غوارديوال  يريد  ال�صحيفة  وبح�صب  املمتاز،  االإجنليزي  الدوري  مناف�صات 
ال�صغط على احلار�ض األي�صون بيكر فعلى الرغم من اأن الربازيلي جيد يف توزيع الكرة، اإال اأن 
غوارديوال يعتقد اأنه ي�صعر بالذعر عندما يكون عليه �صغط، لذلك يعتزم تكليف اثنني من 
العبيه بال�صغط على احلار�ض الربازيلي كلما ح�صل على الكرة، اأما النقطة الثانية ف�صتكون 
ت�صجيع اإيدر�صون حار�ض مان�ص�صرت �صيتي، على مترير الكرات الطويلة اإىل الالعبني ب�صكل 
م�صتمر ودقيق، اإذ يعتقد االإ�صباين اأن هذه اأف�صل طريقة لكي يتخلى هجوم ليفربول املكون 
كما  املناف�صني،  كل  على  ميار�صه  الذي  العايل  ال�صغط  عن  وفريمينو  و�صالح  ماين  من 
اأن  يرى  فاالإ�صباين  متقدم،  دفاعي  خط  بو�صع  الت�صلل  م�صيدة  على  غوارديوال  �صيعتمد 
مهاجمي الريدز يقعون يف الت�صلل كثرًيا، ف�صالح وقع يف 18 مرة هذا املو�صم وماين 14 
مرة، والفريق ب�صكل عام وقع يف م�صيدة الت�صلل 42 مرة، كما طلب من اإيدر�صون اخلروج 

من مرماه والت�صدي لكرات الريدز.
ويعتقد بيب اأن الربازيلي روبرتو فريمينو هو التهديد الرئي�صي يف ليفربول، لذا طلب من 
ومن  كثرًيا  بالكرة  يحتفظ  ماين  �صاديو  اأن  يرى  كما  م�صتمر،  ب�صكل  عليه  ال�صغط  العبيه 
اإذ مل  ال�صهل احل�صول منه على الكرة، وي�صعر بيب بالقلق من ال�رضبات الركنية لفريقه، 
تنجح الكثري من ال�رضبات التي نفذها �صاين اأو ريا�ض حمرز، لذلك يرى اأن عودة دي بروين 
مهمة جًدا ال�صتعادة خطورة هذا ال�صالح، كما طلب من الالعبني اأن يكون اإميريك البورت 
الهدف الرئي�صي الأي ركنية تلعب، ومن املرجح اأن يلعب الربازيلي دانيلو يف مركز الظهري 
الربازيلي  اأن  غوارديوال  ويرى  االإ�صابة،  بداعي  ميندي  بنجامني  غياب  ظل  يف  االأي�رض، 
االأن�صب الأنه اأف�صل هجومًيا من االأوكراين زيني�صينكو، كما اأنه ميلك خربة كافية وي�صتطيع 

التعامل مع الهجوم امل�صاد لليفربول.
ويريد جوارديوال من دانيلو اأن ي�صدد الكرة على مرمى الريدز اأو ميررها لديفيد �صيلفا، 
م�صتغاًل كونه يلعب بالقدم اليمنى وهذا ما �صيك�صف اأرنولد دفاعًيا وفًقا العتقاد غوارديوال، 
اأخرًيا طلب من العبيه اأن ي�صتمروا بال�صغط يف حال الو�صول اإىل املناطق الدفاعية اخلا�صة 
اأن  ياأمل  اأنه  اأن يكون لدى العبيه ثقة بقدراتهم الهجومية، كما  بالريدز، ويريد االإ�صباين 
يبداأ املباراة بثالثي الو�صط دي بروين وديفيد �صيلفا وفريناندينينو، وي�صت�صيف مان�ص�صرت 
الدوري  ترتيب  الزائر،  الفريق  ويت�صدر  ليفربول،  الثالث، مناف�صه  �صيتي، �صاحب املركز 
بر�صيد 54 نقطة بفارق 7 نقاط على فريق املدرب بيب غوارديوال، الذي يتاأخر بنقطة 

وراء توتنهام �صاحب املركز الثاين.

�شبح االعتزال يطارد ديارا
العبيه  اأحد  خدمات  عن  اال�صتغناء  على  جريمان  �صان  باري�ض  نادي  م�صوؤولو  ا�صتقر 
اأن ال�صانا  املخ�رضمني خالل فرتة االنتقاالت ال�صتوية اجلارية، واأ�صارت �صحيفة ليكيب 
ديارا بات اأمام خيارين، اإما البحث عن جتربة جديدة مع بلوغه 34 عاًما يف مار�ض املقبل 
هو  باالعتزال  ديارا  ال�صانا  يهدد  ما  اأن  ال�صحيفة،  واأ�صافت  الكروية،  م�صريته  اإنهاء  اأو 
االإ�صابات املتكررة التي �رضبته، حيث مل يلعب �صوى 4 مباريات فقط منذ بداية املو�صم 
االأمريكي  الدوري  اإىل  لالنتقال  دائم  ب�صكل  مر�صًحا  كان  ديارا  اأن  اإىل  ولفتت  اجلاري، 
للمحرتفني، علما باأنه ان�صم اإىل البي اإ�ض جي يف جانفي 2018 يف �صفقة انتقال حر قادًما 
من اجلزيرة االإماراتي. وذكرت ال�صحيفة اأن ال�صانا لعب 15 مو�صًما يف اأندية كربى منها 
البحث عن جتربة جديدة ومثرية  واأر�صنال وريال مدريد ومار�صيليا، لذلك فاإن  ت�صيل�صي 

�صيكون اأمًرا �صعبًا على ديارا.

اإنرت ميالن يتطلع ل�شفقة جمانية مع يوجن
ي�صعى اإنرت ميالن االإيطايل لتعزيز �صفوفه من نظريه مان�ص�صرت يونايتد االإجنليزي خالل 
فرتة االنتقاالت ال�صيفية املقبلة، وذكرت �صحيفة »ذا �صن«، اأن اإنرت ميالن يريد احل�صول 
على خدمات االإجنليزي اأ�صلي يوجن مدافع مان�ص�صرت يونايتد ب�صكل جماين ال�صيف املقبل، 
واأ�صارت اإىل اأن النرياتزوري يريد �صم يوجن �صاحب 33 عاًما بعقد ملدة عامني، حيث ينتهي 
التو�صل  يونايتد يف  مان�ص�صرت  وف�صل  احلايل.  املو�صم  بنهاية  احلمر  ال�صياطني  مع  عقده 
التفاق مع العبه اأ�صلي يوجن على الرغم من اأن التقارير اأ�صارت اإىل اأن الالعب االإجنليزي 
�صيمدد عقده لعام اإ�صايف مع ال�صياطني احلمر، ونوهت ال�صحيفة اأن اإنرت ميالن م�صتعد 
لتقدمي عقد اأطول من العقد الذي �صيقدمه نظريه مان�ص�صرت يونايتد، خا�صة اأن يوجن اأثبت 
ال�صياطني احلمر ب�صكل م�صتمر  اأنه ي�صارك مع  لياقته اجليدة ولعب مونديال رو�صيا كما 

هذا املو�صم.

املان �شيتي  ليفربول ... االأرقام 
ت�شفي الغمو�ض على القمة

ملعب  اإىل  اليوم  االأنظار  تتجه 
مان�ص�صرت  نادي  معقل  »االحتاد« 
املت�صدر  يواجه  الذي  �صيتي 
مع  خمتلفة  باأمنيات  ليفربول 
بداية العام اجلديد، ال �صوت يعلو 
يوم  واالأفكار  االأقدام  فوق �صوت 
الناديني  جماهري  لكن  املباراة، 
ترفع  جانبية  اأ�صياء  عن  تبحث 
اأ�صبقية  وتعطي  التفاوؤل  �صقف 
على  الأحدهما  ونف�صية  معنوية 
التي  االأرقام  من  االآخر.  ح�صاب 
كبرياً جلماهري  حافزاً  تعطي  قد 

مان�ص�صرت  اأن  هو  والعبيه  ليفربول 
�صيتي فاز مرة واحدة فقط يف اآخر 11 مباراة لعبها اأمام ليفربول يف جميع املناف�صات، لكن، املباراة تقام على ملعب 
االحتاد اخلا�ض مبان�ص�صرت �صيتي وهناك اكتفى ليفربول بالفوز مرة واحدة فقط يف اآخر 9 زيارات يف الدوري تعادل 

3 خ�رض 5.
من مييل للمقارنة بني املدربني �صيجد اأن مدرب مان�ص�صرت �صيتي بيب غوارديوال خ�رض اأمام مدرب ليفربول يورغن 
التدريبية، لكن مل يخ�رض بيب غوارديوال يف  اآخر خالل م�صريته  اأي مدرب  اأمام  اأكرث من خ�صارته  كلوب 7 مرات، 
مباراتني متتاليتني على اأر�صه يف الدوري خالل م�صريته التدريبية. اأنهى ليفربول عام 2018 مت�صدراً بفارق 7 نقاط 

عن اأقرب مالحق له يف الدوري املمتاز -مل يف�صل اأي فريق يف ح�صد اللقب يف تاريخ الدوري باأف�صلية كهذه.
و�صجل مهاجم املان �صيتي �صريجيو اأغويرو يف جميع املباريات ال�صت التي لعبها على اأر�صه اأمام ليفربول يف الدوري 
6 اأهداف، بينما �صاهم العب ليفربول حممد �صالح يف اإحراز 5 اأهداف يف اآخر 4 مباريات لعبها اأمام مان �صيتي 
يف جميع املناف�صات، اأما العب ليفربول روبريتو فريمينيو هو الالعب الربازيلي �صاحب اأكرب عدد من االأهداف يف 

تاريخ الدوري املمتاز 43 - لقد �صاهم يف اإحراز 6 اأهداف يف 7 مباريات لعبها اأمام مان �صيتي يف املناف�صة.

ا�صتعاد توتنهام توازنه بفوزه الكبري على كارديف �صيتي 3-0 يف 
املرحلة 21 من الدوري االإجنليزي، واأنهى توتنهام عام 2018 
بخ�صارة غري متوقعة ال�صبت املن�رضم اأمام ولفرهامبتون 3-1 
بعد اأن كان �صاحب هدف التقدم، ما ت�صبب بتخلفه بفارق 9 
نقاط عن ليفربول املت�صدر الذي اأحلق بدوره هزمية مذلة 
باأر�صنال يف اليوم ذاته، لكن توتنهام اأعاد هيبته يف اليوم االأول 
كارديف  ملعب  من  توتنهام  اقتن�ض  حيث  اجلديد،  العام  من 
فوزه ال�صاد�ض يف املراحل ال�صبع االأخرية بعدما ح�صم اللقاء 
يف �صوطه االأول بت�صجيله االأهداف الثالثة، وياأمل توتنهام اأن 
بفوزه  اخلمي�ض  اللقب خدمة  �صيتي حامل  مان�ص�صرت  ي�صديه 
على �صيفه ليفربول من اأجل االإبقاء على فارق النقاط ال�صت 

الذي يف�صله عن فريق املدرب االأملاين يورغن كلوب.

من جهته، نف�ض اأر�صنال عنه غبار الهزمية املذلة التي تلقاها 
ال�صبت على ملعب »اأنفيلد« اأمام ليفربول املت�صدر 1-5 وذلك 
بفوزه على جاره و�صيفه فولهام 4-1، ويدين اأر�صنال بخروجه 
ال�صوي�رضي  اإىل  اجلديد،  العام  يف  مبارياته  اأول  يف  منت�رضاً 
اآرون  والويلزي  الكازيت  األك�صندر  والفرن�صي  ت�صاكا  غرانيت 
�صجلوا  الذين  اأوباميانغ  بيار-اميرييك  والغابوين  رام�صي 
ملعبه  يف  فولهام  على  التام  تفوقه  اأر�صنال  واأكد  االأهداف، 
للمباراة 29 يف جميع امل�صابقات رافعاً  حيث مل يفز االأخري 
ر�صيده اىل 41 نقطة يف املركز اخلام�ض بفارق نقطتني خلف 
جاره االآخر ت�صل�صي الرابع، اأما فولهام، فتجمد ر�صيده عند 
14 نقطة يف املركز 19 قبل االأخري بعد تلقيه هزميته 13 يف 

املو�صم االأول له يف الدوري املمتاز منذ 2014-2013.

توتنهام ي�شتعيد التوازن واأر�شنال يتجاوز هزمية ليفربول

ا ل�شم نافا�ض اأر�شنال ُيجهز عر�شً
ا بقيمة يف اإر�صال العرو�ض للح�صول على خدمات احلار�ض الكو�صتاريكي، واأو�صحت ال�صحيفة اأن روما االإيطايل خروجه من ح�صابات مدربه �صانتياغو �صوالري، وقالت �صحيفة »�صبورت« اإن بع�ض االأندية االأوروبية بداأت اقرتب الكو�صتاريكي كيلور نافا�ض حار�ض مرمى ريال مدريد من الرحيل عن �صفوف الفريق امللكي، بعد  �صوالري، بعدما كان املدرب ال�صابق لوبيتيجي ينفذ �صيا�صة التناوب بني نافا�ض وكورتوا يف بداية املو�صم.هذا ال�صتاء، وبات البلجيكي تيبو كورتوا احلار�ض االأول للفريق امللكي يف عهد املدرب االأرجنتيني �صانتياغو اأثناء التدريبات، وعلق على ال�صورة قائاًل: »�صكًرا لكم على كل �صيء«، مما فجر جداًل حول اإمكانية رحيله وكان نافا�ض قد اأثار جداًل كبرًيا يتعلق مب�صتقبله االإثنني املا�صي، حيث ن�رض �صورة مع جماهري ريال مدريد 16 مليون يورو ل�صم حار�ض ريال مدريد. واأر�صنال االإجنليزي اأبرز االأندية التي تريد التعاقد مع نافا�ض، م�صرية اإىل اأن اأر�صنال �صيقدم عر�صً
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ال�ساعر ال�سوري با�سل ال�سويكي للو�سط 

يدي تكتب تالوة القلب و ترفع ن�سيده لل�سماء
با�سل ال�سويكي كاتب �سوري من مواليد 1989.03.25 در�س احلقوق يف جامعة دم�سق ،كتب اإح�سا�سه وم�ساعره الواقعية ،وهو الذي يعرتف و يقول » 
القلب يتلي علي واالأيدي تكتب كالم القلب كيف جاءتك فكرة الكتابة والتاأليف يف البداية وماذا عن م�سار التج�سيد ؟* اأكتب اإىل امراأة ال ت�سمعني 

اأبدا  اإىل امراأة ال تعرف القراءة وال الكتابة اإىل امراأة اأميٌة بعامل احلب لعلها يومًا تب�سر واإىل جنون الع�سق تعود يف رحلتي مع الع�سق كان �سديقي القمر 
وكنت اأغار على حبيبتي من حبات املطر وكانت لعبتنا نق�ُس اأ�سمائنا على اأغ�سان ال�سجر 

خل�سر بن يو�سف

ملن يقراأ با�سل من 
ال�سعراء ال�سوريني 

والعرب ، ومبن 
تاأثر قلمك ؟

قراأت كتابا واحدا يف حياتي �رس 
كتابي هو  اأن  اإليَك اجابتي  كتابي 
تعلمت حب  منذ  حبيبتي حفظته 

القراءة والآن اأتلوه بكل براءة 
هل  موؤلفاتك  عناوين  عن  ماذا 
اأنت من يختارها قبل ال�رسوع  يف 
نرثك للكلمات والأفكار اأم العك�س 

؟
اأكتبه ت�سعة وت�سعون باملئة  الذي 
�سطر  كل  الواقعية  حياتي  من 
موجودة  �سحكة  كل  فيه  اأعي�س 
�سحكتها  قد  والثاين  احلرف  بني 
وجع  وكل  الواقعية  بحياتي 
يكون  والثاين  موجود بني احلرف 
وجعي بحياتي الواقعية ، عناوين 

موؤلفاتي تختارها حياتي

حدثنا عن بداياتك 
االأدبية ؟

اأول حروف كتبتها كانت مذكرات 
ر�سالة  وبعدها  فا�سل  عا�سق 
اعرتاف من ثم قررت اأن اأ�سارك 

الكلمات مع القارئ

�سدر لك كتاب 
مو�سوم بـ  »  مراهقة 

باحلب تلهو » 
جمموعة �سعرية 

ومن اخلواطر 
،واالأ�سعار جمعت 

بني اجلمال االأدبي 
والفكري واخللقي 

ماهي مو�سوعات 
الكتاب وماذا اأردت 

اأن تقدم فيه من 
ر�سائل ؟

مو�سوعاتي حتوي الكثري من الأمل 
وال�سوق  احلبيبة  لفراق  واحلزن 
التي  والذكريات  لعينيها  الكبري 
الكبري،  والع�سق  واحلب  جمعتنا 
فاحلب  نهاية  لها  لي�س  كتاباتي 
نهاية  له  لي�س  داخلي  يف  الذي 
�سيكتب  القلم  يدق  القلب  ومادام 

ويكتب ولن ميل

مراهقة باحلب 
تلهو عنوان مثري 
وجذاب وحمفز 
للقارئ لت�سفح 

الكتاب والغو�س 
عميقا داخل الن�س 

ملا هذا العنوان 
بال�سبط دون �سواه 

وما �سبب الت�سمية ، 
كلمنا عنه اأكرث ؟

مراهقة باحلب تلهو اأق�سد به حب 
املراهقة كيف يكون ثابت واأجمل 

حب يف هذا العمر ال�سادق
حب  الوقت  بذات  يكون  وكيف 
اأي  التمثيل  لغر�س  حب  جاهل 

متثيل احلب من غري م�ساعر 
ال�ساعر الذي  با�سل ت�ستهر بلقب 
اأبكى القمر ، من اطلق عليك هذه 
ال�سهرة وميا يعود ال�سبب يف ذلك 
القمر  ت�سبه  جميلة  حبيبتي 
اأبكيت  الأيام  من  ويوم  اجلميل 
عندي  الدنيا  ف�سارت  حبيبتي 

ظالم دام�س
القمر  اأبكيت  وكاأنني  ف�سعرت 
بق�سيدة  جميلتي  من  فاعتذرت 
وقبلتني  اعتذاري  فقبلت  رقيقة 

قائلة اأحبك يا �ساعري يامن اأبكى 
حبيبتي  �سارت  وبعدها  القمر 
تناديني ال�ساعر الذي اأبكى القمر 
انتقاما مني كي ل اأن�سى اأين بيوم 

اأبكيت عينيها   

ماهي خفايا ميلك 
لل�سعر؟

ر�سائل  عدة  يل  بالن�سبة  ال�سعر 
بعد  وفيما  حبيبتي  اإىل  موجهة 
اأحببت اأن اأ�سارك القارئ ف�ساركت 
تقراأ  فحينما  القارئ  مع  حياتي 
حينها  اأنت  ق�سائدي  حروف 
ياأتي  اأن  اأتوقع  ول  حياتي  تقراأ 
فاأنا  بامللل  القارئ  وي�سعر  يوماً 
اأي�ساً  م�ساغب  �سخ�س  بالنهاية 

ول اأحب الروتني    

ماذا وجدت فيه من 
خ�سائ�س؟

فرح.. حزن.. �سوق ..دمع.. اأمل.. 
جناح وف�سل

يف راأيك هل متكن 
ال�سعر ال�سوري من 

التعبري عن روح 
االن�سان ال�سوري 

واأ�سئلته الكونية؟ 
كيف؟

ب�سمة  ال�سوري  ال�سعر  ترك  لقد 
خا�سة  ال�سوريني  نفو�س  يف 
من  قدموه  مبا  عامة  والعرب 
ابداعات وق�سايا حتاكي عواطفنا 

وم�ساعرنا وحياتنا اليومية

كيف تنظر اإىل 
م�ستقبل ال�سعر يف 

�سوريا والعامل ؟ 

ملاذا
يف  ح�سلت  التي  واجلراح  الآلم 
العامل قد حتركت يف  �سوريا ويف 
والعرب  ال�سوريني  الأدباء  نفو�س 
جديد  من  ال�سعرية  نه�ستهم 
م�ساعرهم  عن  ليعربوا  وحركتهم 

وم�ساعر ما حولهم من ماآ�سي

ق�سائدك تنوء 
بثقل اجلراح 

االإن�سانية ، باأي 
�سكل حتاور 

ق�سيدتك اجلرح 
والق�سية دون اأن 
تفقد �سعريتها ؟

هي  ال�سادقة  الكلمة  البداية  يف 
اأكتب  فاأنا  وعنواين  كتاباتي  �رس 
واأحاول  به  اأ�سعر  ما  بكل  ب�سدق 
هذه  اأ�سيغ  اأن  امل�ستطاع  قدر 
العبارات يف اطار �سعري يتما�سى 

اأن  به دون  اأكتب  الذي  مع اليقاع 
اأخرج  اأو  ال�سعرية  اأفقدها قيمتها 

عن الفكرة الأ�سا�سية
ق�سيدة النرث عربيا يف معركة دائمة 
ال�رسخات  بع�س  تاأتي  واأحيانا   ،
هذا  ت�ست�سغ  مل  رائدة  اأ�سماء  من 
 ، اأي�سا  الطويل  و�سلمه  امل�سار 
اأعني م�سار ق�سيدة النرث، هل قدر 
يف  غريبة  تبقى  اأن  الق�سيدة  هذه 

الثقافة العربية ؟
واإن  دائما  م�ستمرة  املعركة  هذه 
جديد  من  �ستعود  يوما  ماتت 
لتدافع عن مكانتها �ستموت وحتيا 
لها  لتعود  وتقاوم  تقاوم  �ستظل 
كما  الثقافة  تعود  حينما  قيمتها 

كانت

هل من جديد بني 
اأناملك ؟

اأنهيته  قد  ثاين  ديوان  يوجد 
و�سيتم ا�سداره قريباً

هل ت�ستاق للوطن 

�سوريا اأثناء 
الغياب واأنت 

حاليا باإ�سطنبول 
مقيم ؟

ذهبت  اأينما  قلبي  يف  �سوريا 
من  كلمة  كل  يف  اإليها  واأ�ستاق 
كانت  اإن  فكلماتي  كلماتي 
ا�ستياقي  خفاياها  يف  حلبيبتي 
�سوريا فكل  اإىل وطني احلبيب 
نابعة  حبيبتي  بها  اأ�سف  كلمة 
وطني  واإىل  حلبيبتي  قلبي  من 

�سوريا

كلمة اأخرية 
ملتابعيك وقراء 
جريدة الو�سط ؟

اأ�سكر كل داعم يل ومن �ساهم 
ر�سالتي  لإي�سال  ت�سجيعي  يف 
لهذا  الو�سط  جريدة  واأ�سكر 

احلوار ال�سيق 

يف ملتقى بتون�س 

العربي بوعمامة يرافع ل�سالح تكوين باحثني يف الإعالم
ا�ستعر�س الباحث اجلزائري يف 
علوم الت�سال والإعالم الدكتور 
العربي  امللتقى  يف  العربي 
طلبة  درا�سات  حول  الأول 
يف  والإعالم  الت�سال  وباحثي 
بتون�س  املنظم  العربي  العامل 
جتربة  الباحث  ا�ستعر�س 
الت�سالية  الدرا�سات  »خمرب 
م�ستغامن  جلامعة  والإعالمية 
» من حيث تكوين وتاأطري طلبة 
التخ�س�س وعلى مدار اأزيد من 
اأ�سار  كما  كاملة  �سنوات  �سبع 
الأ�ستاذ والباحث مبعهد »بنوبة 

» بالعا�سمة التون�سية اإىل اأهمية 
بني  دكتوراه  م�ساريع  تنظيم 
وان  خا�سة  ال�سقيقني  البلدين 
وزارتي  بني  املربمة  التفاقية 
اجلزائرية  العايل  التعليم 
وا�سعة  اآفاقا  تفتح  والتون�سية 
الأكادميية  ال�رساكة  جمال  يف 
الدكتور  وقال  واملعرفية 
يرافع  وهو  بوعمامة  العربي 
عربي  ملتقى  يف  تون�س  من 
والت�سال  الإعالم  حول  نظم 
التي  اجلامعية  املخابر  اأن 
العايل  التعليم  وزارة  تدعمها 

والبحث العلمي ويتابع ن�ساطها 
والإنتاج  العلمي  ال�سنوي 
املديرية  قبل  من  الأكادميي 
هذه  اأن  العلمي  للبحث  العامة 
تاأطري  يف  ت�ساهم  املخابر 
كباحثني  وت�سديرهم  الطلبة 
ويجب  الأكادميية  ال�ساحة  اإىل 
الذي  املجهود  بهذا  الهتمام 
اإىل  م�سريا  املخابر  جت�سده 
الت�سالية  الدرا�سات  خمرب  اأن 
عبد  جلامعة  والإعالمية 
مب�ستغامن  بادي�س  بن  احلميد 
اجلامعية  ال�سنة  يف  ينظم 

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

هامة  حمطة  ي�سكل  والت�سال 
بني  واملعريف  العلمي  للتبادل 
من  والت�سال  الإعالم  طلبة 
العربي  العامل  بلدان  خمتلف 
الإعالم  معهد  ن�ساط  مثمنا 
وم�ستوى  بتون�س  وال�سحافة 
�ساد  الذي  املحكم  التنظيم 
هذا  الأول  يومه  يف  امللتقى 
العربي  اجلامعي  الأ�ستاذ  ودعا 
امللتقى  يف  امل�ساركني  بوعمامة 
طلبة  منهم  وطلبة  باحثني  من 
من  الدكتوراه  يف  جامعيون 
اجلزائر دعا الأ�ستاذ الباحث اإىل 

ا�ستحداث فر�س للتعاون العلمي 
والأكادميي يف الإعالم والت�سال 
وتبادل  وتو�س  اجلزائر  بني 
والأكادميية  العلمية  البعثات 
على  اجلامعي  التعاون  وتن�سط 
�سوء ما تقدمه املخابر اجلامعية 
من تكوين ون�ساط �سنوي م�ستمر 
الأكادميية  امللتقيات  تبقى  اذ 
الإعالم  علوم  حول  الدولية 
خرية  يجمع  ف�ساءا  والت�سال 
الباحثني يف التخ�س�س ذو الأبعاد 

املهنية والأكادميية 
م.اأمني 



توثيق لعالقة النفط باالقت�ساد العاملي وتاأثريه يف م�سارات ال�سيا�سة الدولية

»البرتول خالل احلرب العظمى«..
�شراع الأمم وال�شعوب

عانت الب�سرية عرب تاريخها الطويل من اأحوال ال�سدامات وال�سراعات التي حتتدم ثم 
تندلع نريانها بني االأفراد، ثم بني اجلماعات ومنها اإىل االأمم وال�سعوب واالأقوام. وكان 
بديهيًا اأن تف�سي هذه ال�سراعات امل�سلحة بالطبع اإىل ويالت الدمار الذي ي�سفر بدوره 
عن اإزهاق االأرواح وخ�سائر االأموال واإهدار االإمكانيات والعتاد. ولي�س عجيبًا بالتايل 

اأن ي�ستهر عرب مراحل الرتاث الناطق بالعربية بيت ال�سعر اجلاهلي الذي يقول: وما 
احلرب اإال ما علْمتم وذقتُم

وكاالت

وما هو عنها باحلديث 
املرّجم

ينددون  قدمياً  العرب  كان  واإذا 
الفرقاء  كان  حني  باحلرب 
وال�سيوف  بالرماح  يتقاتلون 
ع�ساهم  كان  فماذا  وال�سهام، 
يقولون لو عاي�سوا ويالت »احلرب 
العاملية الأوىل«، التي ياأتي ب�ساأنها 
الكندي  الأكادميي  الباحث  كتاب 
اأ�ستاذ  فاينغارد،  تيموثي  الدكتور 
الكندية،  باجلامعات  التاريخ  علم 
ميكن  عنواناً  له  اختار  الذي 
ترجمته على النحو التايل: »حرب 
العظمى«،  احلرب  خالل  البرتول 
كابدته  ملا  تخفى  ل  اإ�سارة  يف 
من  احلرب  تلك  خالل  الب�رشية 
خ�سائر  من  تكبدته  وما  عذابات 

ال�سنوات  مدار  على  وت�سحيات 
ا�ستغرقتها  التي   1918  -1914
راح  التي  احلرب،  تلك  حقبة 
�سحيتها اأكرث من 10 ماليني ن�سمة 
�سقوط  عن  ف�ساًل  الب�رش..  من 
الإمرباطوريات  زوال،  ثم  وانهيار، 
على  العامل  حكمت  لطاملا  التي 
اأباطرة  مدار قرون �سبقت ما بني 
اإىل  الغرب  يف  واأملانيا  رو�سيا 
اأ�سقاع  يف  عثمان  بني  �سالطني 
اآلت  كانت  واإذا  الأو�سط.  ال�رشق 
وخ�سائرها  و�ساحاتها  احلرب 
جمهرة  اهتمامات  اجتذبت  قد 
العامل،  اأنحاء  كل  يف  املوؤرخني 
اأيدينا  بني  التي  الدرا�سة  فاإن 
مع  بالتعامل  �ساحبها  فيها  انفرد 
احلرب العاملية الأوىل من منظور 
يعد جديداً يف كل حال.. وتلخ�سه 
كلمة واحدة هي: »البرتول«. واحلق 
اأن طروحات هذا الكتاب ل بد واأن 

والباحث  القارئ  باهتمام  ت�ستاأثر 
العربي؛ فرغم اأن ال�رشق الأو�سط 
مل يكن هو ال�ساحة املحورية التي 
العاملية  احلرب  بنريان  اكتوت 
الأوىل، اإل اأن البعد البرتويل. كما 
ب�سكل  ربط  الذي  هو  ن�سميه  قد 
احلرب  تلك  اأحداث  بني  مبا�رش 
الأو�سط،  ال�رشق  منطقة  وبني 
النفطية،  العامل  دول  من  كغريها 
تلك  ت�سهد  اأن  الأقدار  �ساءت  اإذ 
النفطية  احلقبة  اإرها�سات  الفرتة 
ابتداًء  العاملي؛  امل�ستوى  على 
والك�سف،  التنقيب  مراحل  من 
والنقل؛  ال�ستخراج  مراحل  اإىل 
اإما بوا�سطة الأنابيب اأو على منت 
املتخ�س�سة  والناقالت  ال�سفن 
من  املبكرة  املراحل  خالل 
يف  الناقالت.  تلك  ا�ستخدام 
هذا  موؤلف  ي�سهب  الإطار  هذا 
العالقة  ومتابعة  ر�سم  يف  الكتاب 

قائمة،  برحت  وما  بداأت،  التي 
الدولية،  وال�سيا�سة  البرتول  بني 
العاملي،  والقت�ساد  والبرتول 
اأ�سباب  وبني  كله  هذا  بني  ثم 
ال�سيا�سية  العالقات  وم�سارات 
املرحلة  يف  العامل  �سهدها  التي 
الأوىل  العاملية  احلرب  تلت  التي 
ا�ستجد  وما  و�سنوات  اأحداث  من 
عليها من متغريات. من هنا، وعرب 
منها  تتاألف  التي  الع�رشة  الف�سول 
القارئ  يتابع  الكتاب،  هذا  مادة 
العاملية  النفط  ق�سية  مراحل 
الدويل  ال�رشاع  باأبعاد  وعالقتها 
وماآ�سيه  مالحمه  جت�سدت  الذي 
حيث  الأوىل،  العاملية  احلرب  يف 
الأول  للف�سل  املوؤلف  يختار 
الكربى  واللعبة  »البرتول  عنوان: 
اأ�سبحت  كما  الأمم«  لعبة  هي   -
ال�سيا�سة  اأدبيات  يف  لحقاً  تعرف 
اأي�ساً كيف يقرن  الدولية. نالحظ 

باملنا�سبة  وهو  الكندي،  املوؤلف 
خريج جامعة اأك�سفورد الإجنليزية 
العريقة، بني �رشاع القوى الغربية 
البرتول  مكا�سب  حول  الكربى 
القوى  تلك  و�رشاع  العاملية، 
ال�سياق،  نف�س  ويف  ال�سعوب.  مع 
وتطورات  اأ�س�س  الكتاب  يناق�س 
والبرتول  ال�سالم  بني  العالقة 
لكي  متهيداً  الثامن،  الف�سل  يف 
التا�سع،  الف�سل  يف  اأي�ساً.  يطرح 
بني  الراهنة  العالقة،  ديناميات 
النفط و«اللعبة الكربى« اجلديدة، 
�رشاع  بالأدق  اأو  لعبة،  بالطبع  وهي 
بني  الراهنة  املرحلة  يف  امل�سالح 
الذين  البالد،  اأ�سحاب  ال�سعوب 
للبرتول،  ال�رشعيني  املالكني  يعتربون 
املنتمني  من  الحتكارات  دوائر  وبني 

اإىل بلدان �ستى،.
واملوؤ�س�سات  ال�رشكات  ويف مقدمتهم 
املتعددة اجلن�سيات والدوائر التجارية 

ال�سبق،  رز ق�سب  اأن تحُ اإىل  الطاحمة 
كما يقولون، من حيث ال�ستئثار باأكرب 
املكا�سب من وراء ال�سيطرة، املبا�رشة 
وغري املبا�رشة على اأ�سواق وتعامالت 

النفط على م�ستوى العامل كله.
ثم يالحظ القارئ اأي�ساً كيف اأن هذا 
حركة  متابعة  اإىل  يعمد  الذي  املنهج 
التاريخ احلديث من املنظور النفطي 
اإىل  كتابنا  مبوؤلف  اأف�سى  الذي  هو 
اأو�ساع  باأنه  و�سفه  ما  على  الرتكيز 
الإمرباطورية  م�ستوى  على  البرتول 
تركة  ثمة  واأن  خا�سة  الربيطانية، 
ع�رش،  الثامن  القرن  من  موروثة 
امل�سالح  بني  ال�رشاع  حقبة  من  اأي 
اأن  ميكن  وما  الهولندية،  الربيطانية 
ال�رشاع  مواريث  اأو  جذور  اإىل  يرجع 
الربيطانية  ال�رشقية  الهند  �رشكة  بني 
الهولندية..  ال�رشقية  الهند  و�رشكة 
التي  م�ساحله  له  كان  منهما  وكل 

ي�سعى اإىل تقيقها. 
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اإطالق م�شروع �شعودي دويل لن�شر 
ثقافة التعاي�ش والتوا�شل احل�شاري

الإيطالية” عا�شمة  “ماتريا 
اأوروبية للثقافة لعام 2019

الأنباء  وكالة  مقر  يف  املوؤمترات  مركز  ي�ست�سيف 
ملتقى  فعاليات  املقبل  الأحد  بالريا�س  ال�سعودية 
خاللها  ي�سهد  يومني  ي�ستمر  الذي  ال�سعودية  �سالم 
عدًدا من الفعاليات التي تك�سف عمق الإرث الإن�ساين 
واحل�ساري لدى املجتمع ال�سعودي، وما يتميز به من 
عرو�س  و�سط  الآخرين،  مع  التعاي�س  يف  نبيلة  قيم 
دول  من  ال�سباب  من  فيها جمموعة  يحُ�سارك  متنوعة 

العامل.
اأو�سح ذلك املدير التنفيذي مل�رشوع �سالم للتوا�سل 
مبيًنا  ال�سلطان،  �سلطان  بن  فهد  الدكتور  احل�ساري 
من  ي�سعى  احل�ساري  للتوا�سل  �سالم  م�رشوع  اأن 
م�سرتكه  مفاهيم  بناء  اإىل  امللتقى  هذا  عقد  وراء 
للتعاي�س ومد ج�سور التوا�سل بني املجتمع ال�سعودي 
عليه  مان�ست  اإطار  يف  وذلك  الأخرى،  واملجتمعات 
روؤية اململكة 2030 التي اأكدت على اأهمية ن�رش ثقافة 
ال�سعوب  خمتلف  بني  احل�ساري  والتوا�سل  التعاي�س 

واملجتمعات.
واأ�ساف اأن م�رشوع �سالم للتوا�سل احل�ساري حر�س 
اجلهات  من  عدد  مب�ساركة  اأعماله  انطالق  منذ 
الوطنية  اللجنة  من  ومتابعة  املعنية،  واملوؤ�س�سات 
للحوار  ال�رشيفني  احلرمني  خادم  مببادرة  اخلا�سة 
اأبرز  الأديان والثقافات على ر�سد وتليل  اأتباع  بني 
بع�س  يف  اململكة  �سورة  على  توؤثر  التي  الق�سايا 
و�سائل الإعالم الدولية من خالل عدم الدقة يف ن�رش 
التي  النه�سة  وعن  و�سعبها،  اململكة،  عن  معلومات 
متر بها والإجنازات التي حققتها، ف�سال عن اجلهود 
الكبرية التي تبذلها يف �سبيل �سالح الب�رشية وال�سالم 

العاملي.
وتوا�سل  حوار  خلق  يف  ي�سهم  امل�رشوع  اأن  واأفاد 
التي  الثقافية  الق�سايا  العديد من  ح�ساري ملواجهة 
كانت �سببًا يف حجب ال�سورة احلقيقية جلهود اململكة 
اأمام العامل، حيث ميثل “�سالم” من�سة هادفة ومفيدة 

ال�سعوديني  بني  الإيجابي  والتفاهم  املفتوح  للحوار 
وغريهم من �سعوب العامل حول امل�سرتكات الإن�سانية 

والثقافية بني اجلميع.
فهد  الدكتور  قال  ال�سعودية،  �سالم  ملتقى  وعن 
فعالية  اإقامة  خالله  �سيجري  اإنه   : ال�سلطان 
�سخ�سيات  فيها  �سي�ست�ساف  التي  �سالم”  “ق�س�س 
وفنونها،  وتراثها  وبثقافتها  باململكة  مهتمة  عاملية 
وا�ستعرا�س جتاربهم ال�سخ�سية على اأر�س اململكة، 
ويف جمالت متنوعة: ثقافية، واجتماعية، وريا�سية، 
واإعالمية، بهدف تعزيز التقارب الإن�ساين بني خمتلف 

الثقافات.
نتائج  اإعالن  امللتقى  خالل  �سيتم  اأنه  واأ�ساف 
اأطلقها  التي  الق�سرية  لالأفالم  �سالم  م�سابقة 
م�رشوع �سالم للتوا�سل احل�ساري لت�سجيع اأبناء 
وبنات اململكة على اكت�ساف مواهبهم يف جمال 
ابراز  يف  م�ساركتهم  وتعزيز  الق�سرية،  الأفالم 
مظاهر التقدم احل�ساري الذي تعي�سه اململكة.

وبني اأن الأفالم امل�ساِركة تمل املعايَن ال�سامية 
لر�سالة اململكة الإن�سانية واحل�سارية من خالل 
واقعها الفعلي، وتقّدم للم�سابقة اأكرث من “50” 
يف  املبتعثني  للطالب  اأفالم  بينها  من  فيلًما 
املتحدة  الوليات   : منها  العامل  دول  من  عدد 
واأ�سرتاليا،  املتحدة،  واململكة  الأمريكية، 
يف  كذلك  �سيتم  اأنه  اإىل  النظر  ولفت  واليابان. 
الذي  احلواري  “توا�سل”  لقاء  تنظيم  امللتقى 
ال�سباب  ال�سعودي ونظرائهم من  ال�سباب  يجمع 
الدول  من  عدد  من  اململكة  يف  املقيمني 
الأجنبية؛ لتعزيز روح احلوار امل�سرتكة، وتفيز 
ثقافة  ن�رش  بغية  بينهم،  فيما  اخلربات  تبادل 
مبداأ  وتعزيز  الثقافات،  خمتلف  بني  التعاي�س 

الحرتام املتبادل بني ال�سعوب.
وكاالت 

لإيطاليا  م�سدر خجل  قرن  ن�سف  قبل  ماتريا  كانت 
ب�سبب فقرها املدقع، اإل اأن املدينة ح�سنت �سورتها 
ومتكنت من اإنقاذ كهوفها وق�سورها وكنائ�سها القدمية 

واختريت عا�سمة اأوروبية للثقافة لعام 2019.
ويقول رافايل دي روجريي، رئي�س بلدية مدينة ماتريا 
اإىل  اخلزي  من  انتقلنا  اأننا  “�سحيح  البالد:  جنوبي 

املجد”.
وكان �سكان املدينة يف فرتة اخلم�سينيات يقيمون يف 
كهوف تعود اإىل الع�رش احلجري القدمي دون كهرباء 

ول مياه جارية اأو قنوات �رشف �سحي.
وبعد ن�سف قرن على ذلك، تطمح املدينة ل�ستقبال 
مئات اآلف الزوار لكت�ساف ثقافتها وتراثها يف هذه 

الكهوف نف�سها التي رمم عدد كبري منها.
ويقول باولو فريي، مدير موؤ�س�سة “ماتريا-بازيليكاتا 
تورينو  معر�س  اإدارة  طويلة  لفرتة  توليه  بعد   ”2019
العريق للكتاب: “نريد اأن يعي�س ال�سخ�س الذي ياأتي 

لزيارة ماتريا جتربة جميلة”.
الإن�سان  تثبت وجود  اآثار  “ثمة  البلدية  رئي�س  ويوؤكد 

فيها منذ 8 اآلف �سنة”.
اأماًل  بطيئة  �سياحة  نريد  “لذا  فريي:  وي�سيف 
من  كبرية  اأعداد  من  بدلً  الفن  هواة  با�ستقطاب 

ال�سياح يف يوم واحد”.

قيق ذلك، و�سع برنامج يت�سمن 300 عر�س وور�سات 
الطبخ  وفن  املو�سيقى  بني  تراوح  ومعار�س  عمل 

مروراً بالقراءات العلنية
اأن ي�سهم ب�سيء مثل كتاب  “كل �سخ�س يجب  ويوؤكد 
اأو اأن يو�سح كيف يريد امل�ساهمة يف ت�سني الثقافة 

الأوروبية”.
وتقول الفرن�سية اأريان بيو، املكلفة بالربنامج الثقايف 
ماتريا 2019، اإن املهمة ت�سكل تدياً. وتو�سح “دور 
منطقة  منو  ت�سهيل  هو  للثقافة  الأوروبية  العا�سمة 

ما”.
مبطار  تظى  ل  مدينة  يف  �ساقة  املهمة  وتبدو 
اإليها  املوؤدية  الطرقات  فيما  �رشيعة،  قطارات  ول 

متعرجة وعلى حافة وديان.
للب�رشية  العاملي  الرتاث  وماتريا مدرجة على قائمة 

منذ عام 1993، الأمر الذي اأ�سهم يف �سهرتها.
الأوىل يف  اأيام امل�سيحية  اأفالم كثرية حول  و�سورت 
اأزقتها التاريخية ال�سيقة، مبا يف ذلك فيلم “ذي با�سن 

اأوف كراي�ست” مليل جيب�سون.
تنادي  واأوروبا  اأوروبا  تنادي  “ماتريا  بيو  وتقول 
متجراً  متلك  التي  كابريوتي  باتريزيا  لكن  ماتريا”، 
الأوروبية  العا�سمة  مب�رشوع  مقتنعة  غري  للمالب�س 
عن  جدا  بعيد  امل�رشوع  “هذا  وتو�سح  للثقافة. 
مع  اأخرى  بندقية  اإىل  نتحول  اأن  واأخ�سى  الواقع، 

اجتياح لل�سياح وهو اأمر ينبغي وقفه”.
ال�سياحي  النموذج  املعمارية  املهند�سة  وتعار�س 
�سعبية  اأحياء  يف  العي�س  اإىل  “النا�س  يدفع  الذي 
لتحويل منازلهم امل�سنوعة من احلجارة اإىل م�ساكن 

�سياحية”.
زيارة 150  اإذ ميكن  ماتريا،  الأ�سفل من  ويعج اجلزء 
كني�سة تت�سمن ر�سوماً جدارية قدمية بالعمال الذين 

يجهدون لرتميم منازل حولت اإىل فنادق �سغرية.
قرب كني�سة العذراء يف فريتو العائدة للقرون الو�سطى، 
يقف ال�ساب بتو كو�سيانا عار�ساً على ال�سياح خدمات 

نقل على دراجته النارية ال�سغرية.

 90 البالغ  “جدي  عاما   27 البالغ  ال�ساب  ويو�سح 
كان  ما  لكن  ال�سا�سي،  يف  ويقيم  مزارعا  كانا  عاما 
قبل  ما  مرحلة  اإىل  العائدة  املغاور  هذه  اأن  ليت�سور 
التاريخ �ستجهز بخدمة الإنرتنت النقال اأو بحمامات 

جاكوزي”.
وكالة اأنباء ال�سعر 
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املنظم من طرف »اأون�شيي« باملركب الثقايف عبد الوهاب �شليم �شنوة تيبازة

انطالق برنامج االحتفاء براأ�س ال�سنة 
االأمازيغية 2019-2969

خ�ش�س الديوان  الوطني للثقافة واالإعالم برناجما  ثريا يف �شهر جانفي وعلى راأ�شه انطالق االحتفاء 
براأ�س ال�شنة االأمازيغية 2019-2969 ،باملركب الثقايف عبد الوهاب �شليم �شنوة بتيبازة من 02 اإىل 13 

جانفي اجلاري  و �شتحت�شن مدينة تيبازة  الطبعة الثانية من  تظاهرة »اأندل�شيات براعم تيبازة« وذلك  
يومي 03-02   جانفي 2019  والتي �شتعرف م�شاركة اأعرق مدار�س الفن االأندل�شي يف اجلزائر اإ�شافة 
لتخ�شي�س اأون�شيي لربنامج خا�س  بالطفل مبختلف الف�شاءات التابعة للديوان  املوزعة عرب مناطق 

الوطن واملتمثلة يف قاعة ال�شعادة بوهران  وقاعة اأحمد باي  بق�شنطينة وقاعة 08 ماي 1945 خراطة 
ببجاية و قاعة االأطل�س بباب الوادي  باجلزائر العا�شمة  وقاعة العرو�س ي�شر-بومردا�س   و�شيكون هذا 

يف االأ�شبوع االأول من �شهر جانفي  اجلاري.   

حكيم مالك 

معار�س جماعية 
لل�شناعات احلرفية 
والفنون الت�شكيلية 

واأم�شيات �شعرية

ال�سنة  احتفالية  و�ست�سهد    
الأمازيغية » يناير« التي انطلقت 
 13 غاية  اإىل   02 من  فعالياتها 
جانفي 2019   والتي  تقام فيها 
لل�سناعات  جماعية   معار�ض 
العديد من  احلرفية  مب�ساركة 
احلرفيني  كما �ستقام معار�ض 
التي جتذب  الت�سكيلية   للفنون 
الت�سكيلي   الفن  ع�ساق  اأنظار 
تخ�سي�ض  مع  الألوان   و�سحر 
اأم�سيات �سعرية بف�ساء املركب 
الثقايف عبد الوهاب �سليم �سنوه 

بتيبازة .

ملحة تاريخية عن 
اأ�شول احتفالية 

يناير... وتركيبة 
فنية حول الرتاث 

االأمازيغي

ف�سيقام  ال�سياق  ذات  ويف   
بالفنون  خا�ض  معر�ض 
عن  عبارة  وهي  الت�سكيلية  
الرتاث  حول  فنية  تركيبة   «
 31 اإىل   08 من  الأمازيغي« 
جانفي 2019  مب�ساركة الفنان 
والفنان  علي  �سيد  بوطة  بن 
تاجن عبد الغني ، و�ستقدم يوم 
08 جانفي 2019 ملحة تاريخية 
مع  يناير  احتفالية  اأ�سول  عن 
بو�سالغم«  القادر  عبد  ال�سيد« 
كل  يحييها  �سعرية   جل�سة  و   ،
من   نا�رص زفان ، اإمكراز عمر 
القادر  عبد   ، �سبتي  ،�سعيد 
�سيحتفي  حيث  بو�سالغم 
توظيف  عرب  بيناير   ال�سعر 
لالحتفاء  املعربة  الكلمات 
ال�سعرية  بالق�سائد   بيناير 
م�سامع  على  �ستلقى   والتي 
ال�سعراء  من طرف  احلا�رصين 
�سي�سفون  الذين  اجلزائريني 
للجل�سة جمالية  رائعة   والتي 
يف  خ�سي�سا  تلقى  اأن  اختريت 
ت�سلط  التي  الحتفالية  هذه 
وتقاليد  عادات  على  ال�سوء 
عدة  يف  الأجيال   توارثها 
مناطق ووليات  من  اجلزائر 
احلبيبة  والتي تعرب عن هويتهم 
الإ�سالمي  ودينهم  الأمازيغية 

احلنيف .

اأعرق مدار�س الفن 
االأندل�شي متواجدة 

يف الطبعة الثانية 
لـ«اأندل�شيات براعم 

تيبازة«

الثانية  الطبعة  يف  و�ست�سارك   
من » اأندل�سيات بـراعم تيبازة«، 
جانفي    03-02 يومي  وذلك  
2019   التي ينظمها   الديوان 
على  والإعالم  للثقافة  الوطني 
ال�ساعة  باملركب الثقايف عبد 
بتيبازة  �سنوة   �سليم  الوهاب 
الأندل�سي    الفن  مدار�ض  اأعرق 
الرا�سدية   واملتمثلة يف جمعية 
�رص�سال  من  املنارة  وجمعية 
من  الغرناطية   دار  وجمعية 
من  الأ�سيل  الفن  وجمعية 
القليعة وياأتي هذا حفاظا على 
للجيل  وت�سجيعا  الرتاث  هذا  
الأ�سيل   الفن  لرت�سيخ  ال�ساعد 
التظاهرة   هذه  �ستتيح  حيث 
اإيقاعات  اأروع  اكت�ساف  من 
الأ�سيلة   الأندل�سية  املو�سيقى 
اجلزائري  اجلمهور  طرف  من 
النوع  هذا  �سماع  يع�سق  الذي 

من الفن الراقي  الذي يحظى 
يف  النطاق  وا�سعة  بجماهريية 

خمتلف مناطق الوطن .

اأون�شيي تخ�ش�س 
االأ�شبوع االأول 

من جانفي للطفل 
وخلدمة االإبداع 

امل�شرحي 

الوطني  الديوان  �سطر  كما   
برنامج  الإعالم   و  للثقافة 
الأ�سبوع  يف  بالطفل    خا�ض 
  2019 جانفي  ل�سهر  الأول 
تقدمي  خالله   من  �سيتم  و 
العرو�ض  من  جمموعة 
امل�رصحية و الرتفيهية و األعاب 
النتاجات  واأحدث  اخلفة  
وطنية   وم�سارح  جلمعيات 
خمتلف  �ستحت�سنها   والتي 
الف�ساءات التابعة للديوان حيث 
�ست�سهد كل من  قاعة ال�سعادة 
بوهران عر�سا م�رصحيا  يحمل 
ال�ساطر  نادي  يف  »يويو  عنوان 
بودرارن  اإخراج   حممد  » من 
ال�ساطر،   نادي  فرقة  تقدمي  و 
م�رصحية  عر�ض  �سيتم  كما 
فايزة  اإخراج  من  »الهدية« 

مليك�سي  وتقدمي فرقة الكنوز 
الثقافية  من بومردا�ض بقاعة 
ي�رص-بومردا�ض    العرو�ض 
الأطل�ض  بقاعة  و�ستعر�ض 
باجلزائر  الوادي   بباب 
»حب  م�رصحية  العا�سمة  
امل�رصحي  للمخرج    « اخلري 
والتابع   فطمو�ض  عمر  املبدع 
حدود  بدون  م�رصح  لتعاونية 
يف حني �ستحت�سن قاعة اأحمد 
باي ق�سنطينة عر�سا م�رصحيا  
من  كيمو«  و  �سيمو  »مغامرات 
اإخراج  ن�رص الدين بوخ�رصة و 
تقدمي اجلمعية الثقافية اأ�سبال 

اأ�سود-قاي�ض .

عر�س م�شرحية 
»اللعبة« لفرقة جنوم 

اخل�شبة بخراطة

اجلمهور  �سي�ستمع  حني  يف 
»اللعبة«  مب�رصحية  البجاوي 
خواثرة  امل�رصحي  للمخرج 
تقدمي  من  و�ستكون  �سوقي 

والتي  اخل�سبة  جنوم  فرقة 
ماي   08 بقاعة  �ستعر�ض 
حيث  ببجاية  خراطة   1945
اإقبال  تلقى  اأن  املنتظر  من 
اجلمهور  طرف  من  وا�سعا 
العا�سق للفن الرابع والذي يعرب 
وظواهر  واقعية  موا�سيع  عن 
منها  يعاين  اجتماعية  وم�ساكل 
اجلزائريني  املواطنني  اأغلبية 
اليومية وعليه فهي  يف حياتهم 
مير  التي  الأحداث  اأبرز  توثق 
بها الفرد داخل جمتمعه وبلده 

الأم . 

عمو يزيد �شيغني 
لالأطفال بقاعة اأحمد 

باي بق�شنطينة

عر�ض  تخ�سي�ض  �سيتم  كما    
يقدمه  لالأطفال  خا�ض 
باي  اأحمد  بقاعة  يزيد  عمو 
الطفل  برنامج   ، -بق�سنطينة 
لالأ�سبوع الأول من �سهر جانفي 

. 2019

»املواطن رقم 1«..اأحالم اأمريكية يف احلي ال�سيني
اأق�سى  يف  قابع  بلد  ال�سني 
الآ�سيوي،  ال�رصق  جنوب 
حافل  و�سجله  طويل  تاريخه 
الإن�سانية،  احل�سارة  جمال  يف 
وكل �سيء فيه ي�ستدعي م�ساعر 
للعجب  تدعو  وم�ساهد  واأفكاراً 
ال�سكل  من  ابتداء  وال�ستغراب، 
الذين  الب�رص  بوجوه  املميز 
اأكرب  كما هو معروف،  لون،  ي�سِكّ
جتّمع �سكاين على وجه الب�سيطة، 
احلياة  باأ�ساليب  انتهاء  ولي�ض 
وتقلبات  املعاي�ض  وطرائق 
الزمن وحتولت التاريخ.. و�سولً 
الراهنة  املرحلة  »�سني«  اإىل 

التي ا�ستطاعت اأن تطرق بعنف 
القرن  بوابات  حقاً  م�ستنري 
اأن  والع�رصين. ل عجب  الواحد 
التاريخ  هذا  ال�سني- عرب  ظلت 
نوعيات  اهتمام  حمور  الطويل 
اإىل  و�سولً  الب�رص؛  من  �ستى 
الأمريكية  ال�سحفية  اهتمام 
ال�سابة لورين هلجزر التي وقعت 
بدورها يف دائرة ال�سحر ال�سينية 
ربوعها  يف  مت�سي  اأن  فقررت 
فرتة  حتديداً(  �سنغهاي  )مدينة 
قبل  �سنوات  �ست  نحو  امتدت 
الأ�سلية  مدينتها  اإىل  تعود  اأن 
اجل�رص  اأن  يبدو  اإذ  نيويورك؛ 

ونيويورك  ال�سني  بني  الوا�سل 
الكاتبة  اإىل  اأوحى  الذي  هو 
ال�سادر  الطريف  كتابها  بو�سع 
املا�سية،  القريبة  الفرتة  يف 
وهو كتاب عن �سيني يف اأمريكا، 
مواطن  حياة  على  ال�سوء  يلقي 
لكي  ال�سني  ربوع  يفارق  اأن  قرر 
حياة  ال�سابة  زوجته  مع  يبداأ، 
جديدة يف املوقع الذي ل يزال 
يحمل عنواناً متعارفاً عليه وهو: 
»ت�ساينا تاون«. املوؤلفة اختارت 
لكتابها عنواناً من عبارتني على 
رقم  »املواطن  التايل:  النحو 
اأمريكية يف احلي  اأحالم  واحد: 

ال�سيني«. وقد اختارت اأن حتكي 
النا�سط  ليهونغ«  »زوانغ  جتربة 
اأ�رّص  الذي  ال�سيني  ال�سيا�سي 
ال�سابة  زوجته  اإىل  م�ساء  ذات 
يكمال  اأن  على   – بعزمه  »يان« 
اأمريكا،  يف  امل�سرتكة  حياتهما 
وحتديداً يف نيويورك. �ساألته عن 
�سبب تف�سيل نيويورك، فاأجابها 
اأهم  ت�سوره،  يف  ت�سم،  اأنها 
ميكنهما  حيث  تاون«،  »ت�ساينا 
حياة  اأ�سلوب  اأمام  الطريق  �سق 
�سوؤالها  اأردفت  اأن  وكان  جديد؛ 
الوحيد،  وليدهما  م�سري  عن 
الطفل  باأن �سيودع  لكنه طماأنها 

يف رعاية اأ�رصته يف ال�سني ريثما 
اإىل  با�ستقدامه  الأحوال  ت�سمح 
حيث ين�سم اإىل املهجر ال�سيني 

يف �رصق نيويورك.
حتكي  ال�سورة  خلفية  وعند 
الكتاب  هذا  ف�سول  يف  املوؤلفة 
الزوجني  هجرة  م�سار  عن 
�سخ�سية  فرت�سم  ال�سابني، 
بداية  منذ  ال�سيني؛  الوافد 
نيويورك،  اإىل  ال�سياحية  رحلته 
زوجته  مع  بعدها  قرر  التي 
البقاء ليعي�سا حياة املهجر بكل 
احللم  نوازع  من  به  حفلت  ما 
يخفيه  فيما  الت�سكك  ومكابدة 

معاناة  عن  ف�ساًل  امل�ستقبل، 
معقول  عمل  من  الرزق  ك�سب 
يوؤرق  اأ�سبح  ما  لكن  و�رصيف. 
املطروح:  ال�سوؤال  هو  اجلميع 
�سامداً  كله  هذا  يبقى  متى  اإىل 
املتغريات  عوا�سف  وجه  يف 
الأحياء  معظم  يف  حتدث  التي 
احلي  عانى  فقد  الأخرى؟ 
النح�سار  غوائل  من  الإيطايل 
بالذوبان  يهدد  يكاد  حد  اإىل 
فهل  الكربى،  املدينة  بحر  يف 
امل�سري على احلي  ي�سُدق هذا 

ال�سيني يف يوم من الأيام؟.
وكاالت 

500 فعالية يف اليوبيل الذهبي ملعر�س القاهرة للكتاب
“لليوبيل  اخلم�سني  الدورة  تنطلق 
الذهبي” ملعر�ض القاهرة الدويل 
للكتاب يوم 23 جانفي اجلاري حتى 
املوؤمترات  قاعة  يف  فيفري   04

بالتجمع اخلام�ض.

وت�سع الهيئة العامة للكتاب برئا�سة 
الدكتور هيثم احلاج علي اللم�سات 
الربنامج  جدول  على  الأخرية 
خف�ست  حيث  للمعر�ض،  الثقايف 
كانت  والتي  الندوات،  عدد  الهيئة 

يف  لت�سل   1500 لـ  قبل  فيما  ت�سل 
 500 يقارب  ملا  احلالية  الدورة 
املحتوى  على  للرتكيز  فعالية، 
قامات  من  الندوة  تقدمه  وما 
على  الهيئة  حتر�ض  كبرية  فكرية 

تواجدهم هذا العام.
املطروحة  الأ�سماء  �سمن  ومن 
عبده  باملعر�ض:  للم�ساركة 
مغربي،  وناقد  كاتب  كيليطو، 
والدكتور فرا�ض ال�سواح من �سوريا، 

والدكتور كمال اأبو ديب، والدكتور 
عبداهلل الغزامي من ال�سعودية.

دورته  يف  املعر�ض  ي�سهد  كما   
كبرية،  فكرية  قامات  اجلديدة 
اأرفع  على  حا�سلني  اأدباء  منهم 

مثل  العامل،  م�ستوى  اجلوائز على 
ي�سهد  حيث  والبوكر،  نوبل  جائزة 
م�ساركة نحو 150 من جنوم الأدب 

والفكر حول العامل.
وكالة اأنباء ال�شعر 
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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.

القهوة قد حتارب مر�صني قاتلني!
اأجرتها  حديثة  درا�صة  تو�صلت 
جامعة »Rutgers« اإىل اأن القهوة 
باركن�صون  مر�س  تقاوم  اأن  ميكن 
واأو�صح  اخلرف  اأ�صكال  واأحد 
الباحثون اأن القهوة حتوي مركبني، 
على  يعمالن  الكافيني،  اأحدهما 
اأدمغة  يف  �صام  بروتني  تراكم  منع 
الثانية  املادة  وترتبط  الفئران 
با�صم  املعروف  الربوتني  وهي 
بكل   ،alpha-synuclein
واخلرف  باركن�صون  مر�س  من 
اأجريت  التي  الختبارات  واأظهرت 
خلطر  املعر�صة  القوار�س  على 
اأن  »جينيا«،  باملر�صني  الإ�صابة 
 ،EHT مركب  مع  الكافيني  مزج 
 alpha-synuclein تراكم  مينع 

بعد 6 اأ�صهر فقط.
لتقييم  اختبارات  الباحثون  واأجرى 
لدى  والذاكرة  التعلم  مهارات 
اأجزاء  الن�صاط يف  الفئران، تعك�س 
وجدوا  حيث  الدماغ،  من  خمتلفة 
الباحثون  وياأمل  وا�صحا  حت�صنا 
و الكافيني  مادة  تدمج  اأن  الآن 
للم�صاعدة  واحد،  دواء  يف   EHT
لدى  باركن�صون  مر�س  عالج  يف 

الب�رش.
اإىل مزيد  اأنه هناك حاجة  واأكدوا 
الن�صب  لتحديد  الدرا�صات  من 
 ،EHTو للكافيني  ال�صحيحة 
للم�صاعدة يف حماية الأ�صخا�س من 
اأن مر�س  يذكر  القاتلني  املر�صني 
ع�صبي  ا�صطراب  هو  باركن�صون 

على  رئي�صي  ب�صكل  يوؤثر  تنك�صي 
�صبكات الدماغ املنتجة للدوبامني 
وت�صمل  ال�صوداء.  املادة  يف 
والت�صلب  الهتزاز  الأعرا�س: 

ونُ�رشت  والتوازن  امل�صي  و�صعوبة 
 Proceedings الدرا�صة يف جملة
 of the National Academy

.of Sciences

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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رحمة �هلل بعباده يوم �لقيامة
عن اأبي هريرة، عن ر�سول اللهّ �سلى اللهّ عليه و�سلم 

قال: »اإن رجلني ممن دخل النار ا�ستد �سياحهما 
فقال الرب تبارك وتعاىل اأخرجوهما، فلما اأخرجا 

قال لهما الأي �سيء ا�ستد �سياحكما؟ قاال فعلنا 
ذلك لرتحمنا، قال رحمتي لكما اأن تنطلقا فتلقيا 

اأنف�سكما حيث كنتما من النار فينطلقان.
فيلقي اأحدهما نف�سه فيجعلها عليه بردا و�سالما، 

ويقوم االآخر فال يلقي نف�سه، فيقول له الرب تبارك 
وتعاىل: ما منعك اأن تلقي نف�سك كما األقى �ساحبك؟ 

فيقول يا رب اإين الأرجو اأن ال تعيدين فيها بعد ما 
اأخرجتني، فيقول له الرب تبارك وتعاىل: لك رجاوؤك 

« رواه الرتمذي. فيدخالن اجلنة جميعا برحمة اللهّ
هذا احلديث يفتح باب االأمل اأمام الع�ساة حتى ال 

يياأ�س اأحد من رحمة الل، ويغلق باب الياأ�س والقنوط 
اأمام كل من بعد عن ربه، ثم �سحا �سمريه وا�ستيقظ 

فوؤاده فرجع اإىل رب االأرباب تائباً اأواباً، كما اأنه 
يزيد العبد املوؤمن ثقة يف ربه ويقوي عزمية كل من 

يح�سن الظن بالل عز وجل الأنه �سبحانه يقول يف 
حديثه القد�سي: »اأنا عند ظن عبدي بي، واأنا معه 
حني يذكرين، اإن ذكرين يف نف�سه، ذكرته يف نف�سي، 

واإن ذكرين يف مالأ ذكرته يف مالأ هم خري منهم، 
واإن تقرب مني �سربا تقربت منه ذراعا،واإن تقرب 
اإيل ذراعا تقربت اإليه باعا، واإن اأتاين مي�سي اأتيته 

هرولة« رواه البخاري.
ومن املوؤكد اأن الذين يخرجون من النار ويدخلون 

اجلنة، البد اأن تكون لهم �سابقة اإميان، الأن اجلنة 
حمرمة على امل�رشكني، اأما من اآمن ثم ع�سى فاإن 

الل عز وجل يقبل اإميانه ويحا�سبه على م�سيبته وقد 
يعفو عنه اإذا تاب ورجع اإليه قال تعاىل: )وهو الذي 
يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن ال�سيئات ويعلم ما 

تفعلون( �سورة ال�سورى: 25. ثم تكون نهايته اجلنة ان 
�ساء الل طاملا انه مات موحدا.

وهذا ما نراه وا�سحاً بالن�سبة لهذين الرجلني حيث 
اأخرجهما الل تعاىل من النار رحمة بهما، ورحمهما 

بهذا االمتحان حيث �ساألهما وهو اأعلم بهما عن 
�سبب �سياحهما فقاالً فعلنا ذلك لرتحمنا، فقال 

�سبحانه لهما وهو الغفور ذو، الرحمة: اإن رحمتي 
لكما اأن تعودا اإىل النار فتلقيا باأنف�سكما حيث كنتما 

فيها، وهنا نرى و�سعني خمتلفني لهذين الرجلني، 
فاأحدهما ي�ستجيب الأمر ربه وينفذ تعاليم خالقه 

فيلقي بنف�سه يف النار، فيكافئه ربه على ذلك، واأما 
الثاين فقد كان عنده ح�سن الظن بالل �سديداً، حيث 

اإنه مل يتحرك من مكانه، ومل يذهب اإىل النار، 
في�ساأله ربه، ملاذا مل تلق بنف�سك يف النار كما فعل 

�ساحبك؟
فيجيب اإجابة من يح�سن الظن مبواله قائاًل: يا رب 

اإين الأرجو اأن ال تعيدين يف النار بعدما اأخرجتني 
منها بف�سلك يا غفور يا رحيم، فلما علم الل منه 

ح�سن ظنه به، وعلم من االأول ح�سن اأدبه معه 
اأدخلهما اجلنة برحمته التي و�سعت كل �سيء.

كبائر �لّذنوب
نوُب واملعا�سي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذهّ

يف النَهّف�س ويف نتيَجِتها واالأ�رشار 
امُلرتِتهّبة عليها، ومهما كان، فاإنَهّها 

تَ�سرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبهّه، ويَتَهِّفُق الُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر،  نوِب يف �سنفنِي؛ ذنوُب ال�سَهّ الذهّ
والكبائر، ويف اأ�سمائها دالالٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذهّ
تعظيٌم الأمِرها وتنبيٌه ِلَطِرها وما 

يرَتتَهُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َسِيهّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفهّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿، فدَلهّ ِذكُرها على 

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف الُذهّ َحهّ �سِ
غاِئر، وُكلُهّها يف مقاِم اللِ كبرية، اإالَهّ  و�سَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�سِهّ ها يتَهّ�سِ اأَنهّ بَع�سَ
حر،  هو اأكرَبُ منُه، فالَقتُل اأكرَبُ من ال�ِسهّ

ُك اأكرُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِشهّ
الُعلماء اأن ال كبريَة مع اال�سِتغفاِر وال 
�سغريَة مع االإ�رشار، واأمثُل االأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَهّها ما يرَتتَهُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف االآخرِة اأو  حُدهّ يف الُدهّ

غ�سٌب اأو تهديٌد اأو لَعن، ومع اخِتالِف 
العلماِء والِفرِق يف مفهوِم الَكبائر، 
يبقى هذا القوُل اأمثََل ما قيَل يف 

تعريفها؛ ل�سالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، وال�سِتهاِرِه عنَد ال�َسهّ

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

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

اِد ﴿ ]�صورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�صَ

ف�سل �لدعاء
قال تعاىل: َوَقاَل َربُهُّكُم اْدُعويِن اأَ�ْستَِجْب 
لَُكْم ]غافر:60[، وقال: َواإَِذا �َساأَلََك 
اأُِجيُب  َقِريٌب  َفاإِيِنهّ  َعِنهّي  ِعبَاِدي 
َفلْيَ�ْستَِجيبُواْ  َدَعاِن  اإَِذا  اِع  الَدهّ َدْعَوَة 
يَْر�ُسُدوَن  لََعلَهُّهْم  ِبي  َولْيُوؤِْمنُواْ  يِل 
الدعاء   {  : وقال  ]البقرة:186[، 
َربُهُّكُم  َوَقاَل  قراأ:  ثم   ،} العبادة  هو 
اْدُعويِن اأَ�ْستَِجْب لَُكْم ]غافر:60[. 

 } الدعاء  العبادة  اأف�سل   {  : وقال 

على  اأكرم  �سئ  من  لي�س   {  : ،وقال 
 {  : ،وقال   } الدعاء  من  تعاىل  الل 
كرمي  حيي  وتعاىل  تبارك  ربكم  اإن 
ي�ستحي من عبده اإذا رفع يداه اإليه اأن 
يردهما �سفراً خائبني { ،وقال : } ال 
يزيد يف  وال  الدعاء،  اإال  الق�ساء  يرد 

العمر اإال الرب {. 
الل  يدعو  م�سلم  من  ما   {  : وقال 
بدعوة لي�س فيها اإثم وال قطيعة رحم 

اإما  ثالث:  اإحدى  بها  الل  اأعطاه  اإال 
اأن تعجل له دعوته، واإما اأن يدخرها 
عنه  ي�رشف  اأن  واإما  االآخرة،  يف  له 
نكرث  اإذاً  قالوا:   ،} مثلها  ال�سوء  من 
 : {وقال  اأكرث  الل   { قال:  الدعاء، 
اإنه من مل ي�ساأل الل تعاىل يغ�سب   {
من  النا�س  اأعجز   {  : وقال   } عليه 
من  النا�س  واأبخل  الدعاء،  عن  عجز 

بخل بال�سالم {.

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

 اأيها االأخوة ، »الل« َمن ؟ قال بع�س العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�سهم : علَم على واجب الوجود 
، كلمة علم اأي ا�سم ، و عندنا يف اللغة ا�سم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل اأن يكون اجلزء اأكرب من الكل ، ي�ستحيل اأن يكون االبن اأكرب من 
اأبيه ، هذه اأ�سياء م�ستحيلة ، اأما االأ�سياء املمكنة ما �سوى الل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن اأالَهّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه الل ، فكلمة » الل » علم 

على واجب الوجود ، والل �ساحب االأ�سماء احل�سنى كلها ، ُجمعت االأ�سماء احل�سنى كلها يف » الل » فاإذا قلت 
يا الل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيهّ ، اإذا قلت : يا الل االأ�سماء احل�سنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �سمعتم يف االأر�س كلها اأن جهة 
ت�ستطيع اأن ت�سمي نف�سها » الل« ؟ م�ستحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن الل �سينتقم منهم ، الأن كفرهم لي�س اأ�سياًل 
، الكفر و االإحلاد �سطحي ، هم يف اأعماق اأنف�سهم ي�سهدون اأن الل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإِاَلهّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�سورة االأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِبهّنَا َما ُكنَهّا ُم�رْشِ َوالَلهّ

االأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �لإخال�ص
الم-  الة وال�سهّ ه اإىل �سوؤال امُل�رشكني للنبيهّ الكرمي -عليه ال�سهّ ون: اإنهّ �سبب نزول �سورة االإخال�س، َمرُدهّ  قال امُلف�رِشهّ

ف لهم اللَ �سبحانه وتعاىل، فاأنزل الل �سبحانه وتعاىل �سورة االإخال�س، واأجابهم النَهّبيهّ الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�سِ
الم- عن �سوؤالهم حول �سفات الل تعاىل من خالل اآيات �سورة االإخال�س، حيث َروى اأُبُيهّ بن كعب  الة وال�سهّ -عليه ال�سهّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو الَلهّ ُ علَيِه و�سلَهَّم: ان�ِسب لَنا ربَهَّك، فاأَنزَل الَلهّ ِ �سلَهّى الَلهّ ر�سي الل عنه: )اأَنهّ امل�رِشكنَي قالوا لر�سوِل الَلهّ
َمُد: الَهِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ الأنَهُّه لي�َس �سيءٌ يولَُد اإاَلهّ �سيَموُت، وال �سيء ميوُت اإاَلهّ �سيوَرُث، واإَنهّ  َمُد(، وال�سَهّ ُ ال�سَهّ اأََحٌد*الَلهّ

َ ال ميوُت وال يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �سبيٌه وال ِعدٌل، ولي�َس كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء يف �سبب  الَلهّ
الم- اأن يَ�سف لهم ربَهّه، فاأنزل الل  الة وال�سهّ نزول �سورة االإخال�س كذلك اأنهّ اليهود والنهّ�سارى �ساألوا النبيهّ -عليه ال�سهّ

تعاىل �سورة االإخال�س. ، فُرِوي عن ابن عبا�س ر�سي الل عنه: )اأَنهّ اليهوَد اأتوا النبَيهّ �سلَهّى اللُ عليِْه و�سلَهَّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �سفُة ربهّي عَزهّ وجَلهّ : )ُقْل ُهَو الَلهّ ْف لنا ربَهّك الذي تعبُد، فاأنزل اللُ عَزهّ وجَلهّ �سِ



وفاة جنم بوليوود املخ�ضرم 
قادر خان عن 81 عامًا

فرتة طويلة  بعد  قادر خان  املخ�رضم  الهندي  املمثل  تويف 
من املر�س ، وذلك يف م�شت�شفى يف كندا اأول اأم�س عن عمر 

81 عاماً.
وذكرت اإذاعة »اأول اإنديا« الر�شمية اأن خان ،وهو اأي�شا كاتب 
�شيناريو بارز، نقل اإىل م�شت�شفى يف تورنتو، حيث تلقى العالج 
م�شكالت  بينها  من  ال�شن،  بالتقدم يف  مرتبطة  اأمرا�س  من 

تنف�شية.
عائلته  تقيم  كندا، حيث  خان يف  وداع  مرا�شم  تقام  و�شوف 

هناك، ح�شبما قال جنله �شارفاراز لالإعالم الهندي.
ونعى رئي�س الوزراء الهندي ناريندرا مودي و�شخ�شيات بارزة 

يف بوليوود من بينهم النجم اأميتاب بات�شان، الراحل خان.
وكتب مودي على تويرت »لقد اأ�شاء قادر خان ال�شا�شة مبهاراته 
املذهلة يف التمثيل. وكان اأي�شاً كاتباً �شينمائياً غزير االنتاج 
ارتبط بالعديد من االأفالم التي ال تن�شى. لقد اأحزنني رحيله. 

التعازي الأ�رضته ومعجبيه«.
االأفالم عام 1973،  كابول، وظهر الأول مرة يف  ولد خان يف 
وعمل يف اأكرث من 300 فيلم، اإىل جانب كتابة حوارات لـ250 

فيلماً.

علي احلجار يطرح 
»قبل ما تواعد«

طرح املطرب امل�رضي علي احلجار، اأحدث كليباته »قبل ما 
الر�شمية مبوقع  قناته  اجلديد، عرب  العام  تواعد«، مبنا�شبة 

يوتيوب.
مايكل عادل، وهي من  ال�شاعر  كلمات  ماتواعد«، من  »قبل 
اأحلان �شادي موؤن�س وتوزيع رفيق عديل. وكان علي احلجار 
قد طرح اآخر األبوماته »ماتاخدي بالك«، نهاية العام املا�شي، 
و�شم 12 اأغنية: »يا لدانة، جوه ح�شني، داري جمالك، مني 
الدنيا، م�س هاخ�س  اأنِت معايا على  فينا م�س حمتاج، هوه 
النار عل�شانك، عي�شة احلنية، جيلي، جايلك، ل�شه ال�شتا«، كما 

يجهز الألبوم جديد يطرحه العام املقبل.
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النقال  :0661.41.25.76  

»بال عنوان« األبوم النجم املغربي حامت عمور اجلديد

�ضعد رم�ضان يبداأ عاما جديدا بهدية فنية جلمهوره

يعمل النجم املغربي حامت عمور على االنتهاء من حت�صريات األبومه اجلديد، الذي يح�صر له حاليا مع نخبة من �صناع 
املو�صيقى يف املغرب وال�صرق االأو�صط، ومن املقرر طرحه خالل بداية ال�صنة اجلديدة 2019.

» بال عنوان » هو العنوان الذي 
البومه، حيث  اأطلقه حامت على 
مع  فيها  تعاون  اأغاين،   7 ي�شم 
العديد من ال�شعراء وامللحنني، 
من بينهم : عمر ال�شباغ، حممد 
ال�رضابي،  بالل اأفريكانو، اأن�س 
العراقي، عدنان اأم�شغار، ر�شيد 
حممد علي، اأمرية زهري، مهدي 
حممد  ح�شادي،  زهري  مزين، 

املغربي، اأيوب الزعزاع. 
اأعماله  اأوىل  عمور  و�شي�شدر 
بعنوان » اآخرة مرة » من كلمات 
وتوزيع  العراقي،  اأن�س  واأحلان 
ت�شويرها  مت  اأفريكانو  بالل 

الكليب  الفيديو  طريقة  على 
اإ�رضاف  حتت  باأم�شرتدام 

املخرج ح�شن الكرفتي.     
كما اإنتهى حامت من ت�شوير كليب 
بحالو«،  مي�شي  قلبك   « اأغنية 
املغربي،  حممد  كلمات  وهي 
واحلان حممد ال�رضابي، وتوزيع 
بالل اأفريكانو، حيث مت ت�شوير 
الكليب بال�س فيغا�س بالواليات 
رفقة  االأمريكية  املتحدة 

املخرج ال�شوري �شليم �شموع. 
» قلبك مي�شي بحالو » هي اأول 
ت�شويرها  يتم  مغربية  اأغنية 
حامت  اأن  علما  فيغا�س،  بال�س 

قد �شبق له ت�شوير فيديو كليب 
خالل  بنيويورك   « ح�شدونا   «

ال�شنة املا�شية.
ي�شار اأن عمور قد تعاقد موؤخرا 
اإحدى  مع �رضكة »وتري«، وهي 
ماي  از  »ميوزيك  �رضكة  فروع 
اأعماله  اإدارة  لتتوىل  اليف«، 

الرقمية. 
اأعمال  اآخر  اأن  بالذكر  جدير 
حامت عمور هي الن�شخة العربية 
 Nos fuimos lejos « الأغنية
اإنريكي  العاملي  النجم  رفقة   «
الكوبي  والفنان  اإغلي�شيا�س، 

دي�شمرب بوينو.

اأ�ضالة توّجه ر�ضالة للجمهور مبنا�ضبة حلول عام 2019

رم�شان  �شعد  الفنان  اأعلن 
على  ال�شخ�شي  ح�شابه  عرب 
اأحدث  عن  “اإن�شتقرام”،  موقع 
“�شو  اأغنية  وهي  الفنية،  اأعماله 
�رضكة  اإنتاج  من  حم�شودين”، 
على  �شورها  والتي  “روتانا”، 
طريقة الفيديو كليب، ومن املقرر 

طرحها غدا اأول اأيام العام اجلديد 
.2019

كوالي�س  من  �شورة  “�شعد”  ون�رض 
كليب، وعلق عليها قائال:  الفيديو 
يوم  باأول  بكرة   ،2019-1-1“
عيد  وبيوم  اجلديدة  ال�شنة  من 
)�شو  كليب  اأهديكن  رح  ميالدي 

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

حديثا،  رم�شان،  �شعد  و�شارك 
العربية  املو�شيقى  مهرجان  يف 
اأقيم بدار االأوبرا امل�رضية،  الذي 
جنوم  من  العديد  به  و�شارك 
الوطن العربي مثل ماجدة الرومي 

الرباعي  و�شابر  احلالين  وعا�شي 
ونوال الكويتية، وغريهم من جنوم 

الطرب.
وقدم “�شعد” خالل حفله جمموعة 
للعندليب  القدمية  االأغاين  من 
االأ�شمر عبد احلليم حافظ وكوكب 

ال�رضق اأم كلثوم.

ن�رضت الفنانة  اأ�شالة  ن�رضي �شورة جديدة لها عرب ح�شابها اخلا�س على اأحد 
مواقع التوا�شل االجتماعي هّناأت من خاللها اجلمهور وعائلتها مبنا�شبة حلول 

العام اجلديد.
وعلّقت على ال�شورة قائلة: »رغم بع�س اأحزانه اإاّل اأّنه كان عاماً حلواً طّيباً متّتعنا 
فيه كعائلة ب�شّحه جّيدة ، تعّرفت فيه على اأ�شدقاء متّنيت لو اأّنهم كانوا معي من 
بداية الّرحلة ، اإاّل اأّننا دائماً نرجو االأحلى يف الغد، اأواخر اأّيام هذا العام �رضبت 

يف خياالتنا اأخما�شاً باأ�شدا�س ! اإاّل اأّنني كعادتي �شاأبقى اأرى غداً م�رضق ولن 
يثنيني عّن حلمي اإ�شارات تخيفني اأو حّتى حتّذرين ، اأنا كما بداأت كلّي امتنان 

للمحّبة اخلال�شة الّتي حظيت بها من اأُنا�س اأحّبهم وال اأعرفهم ، ولكّنني اأر�شم لهم 
�شوراً وهّم مُي�شكون يدي ونتجاوز معاً كّل م�شاعب احلياة، باملو�شيقى باحلوار 
بال�ّشعور الّذي يعلو ونحن معاً لنكون قلباً واحد، �شكراً لكّل مّن زّودين العام الّذي 
م�شى باملحّبة واالهتمام والّثقة، واأحمد اهلل كثرياً على اأّنني �شهدت معكم نهاية 

عام، وبداية عام اآخر ، اأرجو اهلل اأّن ميّتعنا بال�شّحة والعافية والنجاح ، واأّن 
ُدق  ْ ُدق ال�ّشعور ونَ�شّ ْ يحفظ بالدنا من كّل �شوء ، واأّن نحيا يف هذه احلياة اأحياء نَ�شّ

ال�شحكة ونوا�شي اأحزاننا بنظرة ملّن نحّب ، اإّن احلياة يجب اأن نحياها بحلو 
�شعورها مهما عُظم االأمّل، كّل عام واأرواحنا بخري فهي اأجمل مافينا واأبقى«.

تامر ح�ضني ي�ضور فيلمه اجلديد يف 3 بلدان عربية واأوروبية

بطالت »اأفراح اإبلي�س 2« يطحن مبخرج اجلزء الثالث

يبداأ الفنان تامر ح�شني ت�شوير اأوىل 
م�شاهد فيلمه اجلديد، الذي مل يُ�شتقر 
على ا�شمه بعد، نهاية نوفمرب اجلاري 

وقال م�شدر من داخل الفيلم، لـ24، 

اإن ح�شني وخالد ال�شاوي �شي�شافران 
مع اأ�رضة الفيلم اإىل اإحدى دول �رضق 
اأوروبا ملدة 3 اأ�شابيع، على اأن ينتقال 
بعدها اإىل لبنان ال�شتكمال الت�شوير، 

ثم يعودان اإىل القاهرة ملوا�شلة 
ت�شوير الفيلم رفقة باقي االأبطال 

يذكر اأن اجلهة املنتجة قد اأقامت 
ماأدبة ع�شاء الأ�رضة الفيلم، م�شاء 

اأم�س اخلمي�س، داخل اأحد الفنادق 
الكربي بالقاهرة، بح�شور تامر ح�شني 

وزينة وخالد ال�شاوي وحممد ثروت 
واملخرج �شعيد املاروق.

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

اأحمد خالد اأمني، وعور�شته باملخرج 
خالد احلجر وك�شفت م�شادر من داخل 

امل�شل�شل، لـ24، اأن اأمني ت�شبب يف 
خالفات بني عدد من بطالت امل�شل�شل، 
اأبرزهن منة ف�شايل، وهنادي مهنا اأثناء 
ت�شوير اجلزء الثاين، ف�شاًل عن �شكوى 

املمثالت من ظهورهن ب�شكل �شيئ ب�شبب 
الت�شوير، ما دفع اجلهة املنتجة لالكتفاء، 
لوقف التعامل معه وتكليف احلجر باإخراج 

اجلزء الثالث وي�شارك يف بطولة »اأفراح 

اإبلي�س 3« جمال �شليمان، و�شابرين، 
واإميان العا�شي، واأحمد �شفوت، وكمال 

اأبورية، وحممود اجلندي، وكوكبة من 
النجوم.
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طاقة  بنوك  ت�سنع  فاغن  فولك�س 
الكهربائية لل�سيارات  متنقلة 

عن  فاغن  فولك�س  �أعلنت 
فكرة  حتويل  على  عملها 
بنوك �لطاقة �لتي نر�ها عادة 
�لذكية  للهو�تف  خم�ص�صة 
�لإلكرتونية  �لأجهزة  وخمتلف 
تنا�صب  جديدة  تقنية  �إىل 
حيث  �لكهربائية  �ل�صيار�ت 
عند  لآخر  مكان  من  تتنقل 
هامة  خطوة  يُعد  ما  �لطلب، 

�ل�صانعة  �إنتاج  قبل  للغاية 
 ID �صيار�ت  لعائلة  �لأملانية 

�لكهربائية �خلا�صة بها.
�جلديدة  �لطاقة  بنوك  حتمل 
�ل�صحن  حمطات  ��صم 
�صيتم  حيث  �ملحمولة، 
فولك�س  قبل  من  �صناعتها 
ت�صل  �صعات  مع  نف�صها  و�جن 
كيلوو�ط/�صاعة،   360 �إىل 

�صيارة   15 ب�صحن  ي�صمح  مما 
كهربائية بالكامل، حيث ميكن 
�صحن كل 4 �صيار�ت معاً، وذلك 
 DC عرب �ثنني من خمارج تيار
منافذ  من  و�ثنني  �لكهربائي 
تبديل  يتم  �أن  على   ،AC تيار 
فور  جديدة  باأخرى  �ملحطة 

نفاذ �صحن بطاريتها.
كما ميكن �أي�صاً تو�صيل حمطة 

�ملخ�ص�صة  �ملحمولة  �ل�صحن 
�ل�صيار�ت و�لدر�جات  لكل من 
�لطاقة  مبزود  �لكهربائية 
ي�صمح  مما  مبا�رش،  ب�صكل 
كيلوو�ط   30 بقدرة  ب�صحنها 
عرب تيار مرتدد، ما يعني عدم 
وجود حاجة لتبديلها عند نفاذ 
مبزود  و�صلها  عند  �لبطارية 

طاقة ب�صكل م�صتمر.

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

�لأحيان  من  كثري  يف  نالحظ 
وجود تفا�صيل �صغرية مميزة 
�لأجز�ء  �أحد  على  مر�صومة 
�لبال�صتيكية  �أو  �لزجاجية 
�جلديدة، حيث  �صيار�تها  من 
�خلفية  �لر�صائل  ��صم  حتمل 
على  دلياًل  تكون  و�لتي 
زيادة  يف  �مل�صممني  رغبة 
من  كثري  �صيار�تهم يف  �أ�صالة 

�لأحيان.
ذلك  على  �لأمثلة  �أبرز  �أحد 
 E-Pace جاكو�ر  يف  يظهر 
�لتي حتمل ر�صم ظلي ب�صيط 
لنمر جاكو�ر و�صغريه بالز�وية 
�ل�صفلية من �لزجاج �لأمامي.

�صعار  كورفيت  حتمل  بينما 
زجاجها  على  لها  �صغري 
طر�ز�ت  ومتتلئ  �خللفي 
�لعالمة  �صبك  ب�صعار  جيب 
�لأمامي  �ملميزة  �لأمريكية 
�حلرب  خالل  ل�صيار�تها 
�لوقت  يف  �لثانية،  �لعاملية 
بيك  ن�صخ  كافة  حتمل  ذ�ته، 
�جلديدة  جالديتور  جيب  �ب 
رقم 419 مع رمز قلب حمفور 
ما  �خللفي،  �صندوقها  يف 
منطقة  كود  �إىل  �إ�صارة  يُعد 
مدينة توليدو يف ولية �أوهايو 
ت�صنيع  �لأمريكية، وهو مكان 
ولكن  ر�جنلر.  طر�ز�ت  كافة 
�لر�صائل  هذه  كون  عن  بعيد�ً 
�لعالمات  حمبي  تُ�صعد 

كونها  على  �إثبات  وتُعد  كثري� 
�أ�صلية، �إل �أنها تزيد من �أرباح 

�ل�رشكات �أي�صاً.
�أجز�ء  كافة  لكون  نظر�ً 
حتمل  �لأ�صلية  �ل�صيار�ت 
هذ� �لنوع من هذه �ل�صعار�ت 
حالة  يف  و�لأ�صلية،  �ملميزة 
�لأمامي  �لزجاج  ت�رشر 
�مل�صجل  لل�صعار  �حلامل 
حتى  �أو  بجاكو�ر  �خلا�س 
هذه  مالك  �صيفكر  جيب، 
�ل�صيار�ت ملّياً قبل �أن يقومو� 
�أ�صلية  غري  قطع  ب�رش�ء 
من  �لرغم  فعلى  ل�صيار�تهم، 
كون هذه �لقطع �أرخ�س عادة 
�إل �أنها لن حتمل هذه �لر�صائل 
على  �إثبات  تُعد  �لتي  �خلفية 
يقوم  ولهذ�  �ل�صيارة،  �أ�صالة 
بالتوجه  �لأغلب  يف  �ملالك 
ذ�تها ل�رش�ء  �لأم  �ل�رشكة  �إىل 
�لقطع �لأ�صلية مما يزيد من 
ذلك  يعني  ول  هذ�  �لأرباح. 
�لر�صائل  كافة  �أن  بالطبع 
�خلفية موجهة لتحقيق �أرباح، 
وت�صنيع  ت�صميم  �أن  حيث 
مكلف،  �أمر  �ل�صيار�ت 
�إ�صافات  �أي  توؤدي  ما  وعادة 
لرفع  ب�صيطة  ولو  ت�صميمية 
متتلك  ل  لذ�  �لتكلفة،  هذه 
�لعديد من �لعالمات �أي منها 
يف �صيار�تها �ملختلفة، ولكنها 

تظل �أمر 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

�أحياناً يو�جه �ل�صائقني مو�قف 
�صعبة �أثناء �لقيادة، ومنها خطر 
�لتعر�س للت�صادم نتيجة �لقيادة 

ب�رشعات عالية، وهنا يُت�صاءل 
عن �أف�صل طريقة لإيقاف 
�ل�صيارة يف �أق�رش م�صافة، 

وهذ� ما �صوف نتحدث عنه يف 
�ل�صطور �لتالية.

حالة قيادة �صيارة يدوية:

عند �لقيادة ب�رشعة عالية يف 
�ل�صيارة �ليدوية، وتعر�صت 

خلطر �ل�صطد�م، يجب عليك 
�ل�صغط على �ملكابح بكل قوتك، 

ول ترفع قدمك حتى تتوقف 
�ل�صيارة، مع عدم �ل�صغط على 

دو��صة “�لدبرياج”، حتى ل حترر 
�ل�صيارة من قيود �لرتو�س وهو 

ما ي�صاعدك على �لتوقف ب�صورة 
�أ�رشع و�ل�صيطرة على �ل�صيارة.

حالة قيادة �صيارة �أوتوماتيك:

يجب هنا �أي�صا �ل�صغط على 
مكابح ABS بكل قوتك، ول 

ترفع قدمك حتى تتوقف �ل�صيارة 
مع عدم �لقرت�ب من �لقري 

�لأوتوماتيكي نهائياً.
ويف كلتا �حلالتني يجب �لإم�صاك 
مبقود �ل�صيارة بكلتا �ليدين حتى 

ت�صتطيع �ل�صيطرة على �ل�صيارة 
من �لنحر�ف و�لرتنح، مع عدم 
تثبيت �لنظر على �جل�صم �لذي 

�أنت معر�س لالإ�صطد�م به، 
و�نظر �إىل �لجتاه �لذي ترغب 

يف �أن تبتعد ب�صيارتك �إليه لتفادي 
�لت�صادم بهذ� �جل�صم.

�أعلنت  �أعو�م،  ثمانية  منذ 
لوت�س �لربيطانية �ملعروفة 
�لريا�صية  ب�صيار�تها 
خطط  عن  �لفاخرة 
موديالت  ثمانية  لطرح 
يتحقق  مل  ولكن  جديدة، 
مو�رد  �صعف  ب�صبب  ذلك 
كل  ولكن  �آنذ�ك،  �ل�رشكة 
جيلي  �رش�ء  مع  تغري  ذلك 

حل�صة متحكمة من لوت�س 
يف مايو 2017.

عن  �أعلنت  �ل�صينية  جيلي 
خطط ل�صتثمار 1.9 مليار 
دولر على �لأقل يف لوت�س 
�ل�رشكة  �إحياء  لإعادة 
وحتويلها �إىل “��صم معروف 
يف عامل �لفخامة ملناف�صة 
و�صيتم  وفري�ري”،  بور�س 

�إنفاق �ملال يف تعيني 200 
مهند�س جديد وبناء م�صنع 

ومركز ت�صميم و�بتكار.
تكر�ر  يف  ترغب  جيلي 
مع  �لناجحة  �لتجربة 
��صتثمارها  عقب  فولفو، 
11 مليار دولر يف �ل�صانعة 
ل�صم  وحتويلها  �ل�صويدية 
لمع يف جمالها مبوديالت 

وحول  �أوروبا  يف  ر�ئجة 
�لعامل.

روؤيتنا  �ملتوقع  من 
من  جديدة  ملوديالت 
لوت�س يف �لعامني �لقادمني، 
�لتقارير  بع�س  �إ�صارة  مع 
كرو�س  �صيارتي  لتطوير 
ملناف�صة  جديدتني  �أوفر 

.X6و X4 بي �إم دبليو
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اآبل توظف رئي�س ق�سم الذكاء 
لديها قوقل  يف  ال�سنعي 

يف  الآلة  وتعلم  ال�صنعي  الذكاء  اإدخال  اآبل  تعتزم 
من  اأف�صل  هناك  ولي�س  وخدماتها،  تطبيقاتها  كل 
ا�صتقطاب املهارات واخلربات من املناف�صني لتعزيز 
بتعيني  فعلته  ما  وهو  ال�صاحة،  هذه  على  تواجدها 
 John Giannandrea ال�صكتلندي  املهند�س 
املدير  كنائب  الأعلى  بامل�صتوى  الإداري  لفريقها 

لتعلم الآلة والذكاء ال�صنعي.
كان Giannandrea يعمل لدى قوقل قبل اأقل من 
�صيعمل  ال�صنعي  والذكاء  البحث  لقطاع  رئي�صاً  �صنة 
على تطوير قدرات امل�صاعد ال�صوتي �صريي و نظام 
باآبل وتطويعه يف كافة تطبيقات  تعلم الآلة اخلا�س 

ال�رشكة.

 John Giannandrea قالت اآبل يف بيان �صحفي اأن
منتجاتها  يف  الآلة  تعلم  تقنيات  دمج  على  �صريّكز 
ب�صكل اأو�صع حتى ت�صبح اأكرث ذكاءاً وقدرة على فهم 
املحيط وتقدمي جتربة واقعية اأكرث للم�صتخدم. كما 
�صيعمل على ت�صهيل املهمة اأمام املطورين لإ�صافة 
لهواتف  تطبيقاتهم  يف  ال�صنعي  الذكاء  خ�صائ�س 

اآيفون وحوا�صب املاك.
يتعلق  فيما  الركب  عن  تخلفها  جيداً  اآبل  تدرك 
املجال  هذا  اأن  جيداً  تدرج  كما  ال�صنعي،  بالذكاء 
منو  من  رئي�صي  جزء  ي�صّكل  الآلة  لتعلم  بالإ�صافة 
من  نف�صها  حت�رش  لذا  تقنياً،  امل�صتقبلي  ال�رشكة 

الآن.

 اأبرز موا�سفات هاتف
 »Plus 8 Nokia« اجلديد

طرحت �شركة »HMD Global« املالكة حلقوق بيع نوكيا 
هاتف »Nokia 7 Plus« مبوا�شفات مناف�شة وت�شميم 

ع�شري اأنيق.
ويتوقع اخلرباء يف ال�شركة اأن يلقى الهاتف رواجا وا�شعا 
عند ع�شاق نوكيا، نظرا ملوا�شفاته املتقدمة، ومن اأهمها:

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

- ذاكرة و�شول ع�شوائي 4 غيغابايت.
- ذاكرة داخلية بحجم 64 غيغابايت، قابلة للتو�شيع 

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

- �شا�شة بحجم 6 بو�شات واأبعاد »18:9« ودقة عر�س 
)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 

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

- كامريا اأمامية بدقة 16 ميغابيك�شل وفتحة عد�شة 
.»f/2.0«

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

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

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات االت�شال -
- بطارية ب�شعة 3800 ميللي اأمبري.

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

- الوزن: 183 غراما.

»في�سبوك« ت�سعى للتنبوؤ بتحركات 
امل�ستخدمني امل�ستقبلية

اأن �رشكة في�صبوك ت�صعى ملعرفة  يبدو 
خطواتك امل�صتقبلية، وفقا ملا ك�صفته 
لرباءات  الأمريكية  الهيئة  لدى  وثائق 
وتك�صف  التجارية  والعالمات  الخرتاع 
وثائق براءات الخرتاع كيف �صي�صتخدم 
بيانات  الجتماعية  ال�صبكات  عمالق 
باملكان  للتنبوؤ  امل�صتخدمني  موقع 
الذي �صيذهبون اإليه يف امل�صتقبل، حتى 
عندما يكونون غري مت�صلني بالإنرتنت.

ت�صتخدم  اأن  اأي�صا  املحتمل  ومن 
امل�صتخدم  اأ�صدقاء  بيانات  في�صبوك 
حتركاته  لتوقع  مواقعهم  وبيانات 
الخرتاع،  براءة  اإيداع  ومت  امل�صتقبلية 
الأمريكية  الهيئة  لدى   ،2017 مايو  يف 
التجارية،  والعالمات  لرباءات الخرتاع 
اإل اأنه مت الإبالغ عنها موؤخرا بوا�صطة 
»BuzzFeed News«وعنونت  موقع 
وردت  التي  اجلديدة  تقنيتها  في�صبوك 
 Offline« الخرتاع  براءة  وثائق  يف 
Trajectories«، وقد عر�صت ال�رشكة 
�صمن الوثائق بالتف�صيل كيفية ا�صتخدام 
الذي  باملكان  للتنبوؤ  املواقع  بيانات 

�صيذهب اإليه امل�صتخدم م�صتقبال.
وتقوم تقنية في�صبوك اجلديدة بدرا�صة 
ت�صجيلها  مت  التي  ال�صابقة  الأماكن 
امل�صتخدم  بزيارات  واملرتبطة  م�صبقا 
بيانات  لقائمة  الدخول  يتيح  مبا  لها، 
الدخول  واأي�صا  به،  اخلا�صة  املوقع 
من  اأخرين  لأ�صخا�س  املوقع  لبيانات 

اأجل القيام بالتنبوؤ، الذي يقوم على توقع 
للم�صتخدم  الزيارات امل�صتقبلية  اأماكن 
اجلغرافية  املواقع  عدد  طريق  عن 
كمبيوتر  منوذج  با�صتخدام  املر�صحة 

وبيانات و�صفية مرتبطة بامل�صتخدم.
اإن�صاء  »يتم  اأنه  اإىل  الوثائق  وت�صري 
التعلم  با�صتخدام  الكمبيوتر  منوذج 
املرتبطة  الو�صفية  والبيانات  الآيل 
املوقع  يف  كانوا  الذين  بامل�صتخدمني 
في�صبوك  تقوم  املر�صح«ولن  اجلغرايف 
لبناء  فقط  موقعك  بيانات  بجمع 
اأي�صا  �صتبحث  بل  الزيارات،  خارطة 
عن اأ�صدقائك، ويف بع�س احلالت، عن 
املواقع  اإىل  اأي�صا  ذهبوا  الذين  الغرباء 
التي زرتها لتحديد املكان التايل الذي 

�صتذهب اإليه.
تقنية  الخرتاع  براءة  تت�صمن  كما 
املوقع  »توقع  عنوان  حتمل  اأخرى 
على  الال�صلكية  الإ�صارات  با�صتخدام 
الإنرتنت«  عرب  الجتماعية  ال�صبكات 
 Location Predicting Using(
 Wireless Signals on Online
�صتحلل  والتي   ،)Social Networks
مدى قوة ات�صالت الواي فاي والبلوتوث 
لتحديد  اخللوية  الت�صالت  واإ�صارات 
القيام  وعند  احلايل.  امل�صتخدم  موقع 
اأي�صا  في�صبوك  تطبيق  يكون  بذلك، 
قادرا على التنبوؤ مبكانك امل�صتقبلي يف 

حال عدم الت�صال بالإنرتنت.

ت�سريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�صوؤون  املهتمة  املواقع  بع�س  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  التقنية 

»V40« املنتظر من اإل جي.
وذكر موقع »Android Police« اأن 
مبوا�صفات  �صياأتي  املذكور  الهاتف 
الأجهزة  اأف�صل  من  واحدا  منه  جتعل 
مبعالج  و�صيزود  الأ�صواق،  يف  الذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 اأو   6 ع�صوائي  و�صول  وذاكرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  اأن  املفرت�س  من  كما 
بدقة  العد�صة  ثنائية  اأ�صا�صية  بكامريا 
تقريب  ومبيزات  ميغابيك�صل،   13+16
لل�صورة  ممتازة  جودة  ت�صمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مرات، وكامريا 
 24 بدقة  اأي�صا  مزدوجة  اأمامية 
فمن  اجلهاز  بطارية  اأما  ميغابيك�صل. 
ميللي   3700 ب�صعة  تكون  اأن  املتوقع 
بخا�صية  ومزودة  بقليل،  اأكرث  اأو  اأمبري 
ال�صحن ال�رشيع، و�صا�صته �صتاأتي بحجم 

6.2 بو�صة.

يوتيوب تخترب تبويب “ا�ستك�سف” يف تطبيقها 
على اآيفون لعر�س قنوات ومقاطع فيديو جديدة

التنفيذي  الرئي�س  وج�صيكي  �صوزان  ك�صفت 
بتطوير  �صتقوم  ال�رشكة  اأن  يوتيوب عن  ل�رشكة 
املحتوى  �صناع  اأجل  من  املزايا  بع�س 
وامل�صتخدمني، حيث يتم حتديث ميزة جديدة 
قيد الإختبار وهي عالمة التبويب “ا�صتك�صف” 
تزويد  اإىل  تهدف  التي   Explore tab
امل�صاهدين مبجموعة اأكرث تنوًعا من تو�صيات 

الفيديو.
 Creator قناة  عرب  اخلرب  عن  الإعالن  مت 
اأبرزتها  التي  نف�صها  القناة  وهي   –  Insider
باعتبارها  لها  حتديث  اآخر  يف  وج�صيكي 

ت�صغيله  يتم  الذي  الر�صمي”  “غري  امل�صدر 
بوا�صطة موظفي يوتيوب.

ال�صتك�صاف  تبويب  ميزة  فاإن  للخرب  ووفًقا 
اجلديد قيد الختبار حالًيا على ن�صبة 1 باملائة 
فقط من م�صتخدمي تطبيق يوتيوب على نظام 
احتمال  فهناك  لذا   ،iOS اإ�س  اأو  اآي  الت�صغيل 
تطبيق  يف  التحديث  هذا  ترى  لن  باأنك  كبري 

يوتيوب على هاتفك يف الوقت احلايل.
التجريبية  املجموعة  �صمن  كنت  اإذا  اأما 
ف�صتالحظ اأن �رشيط التنقل ال�صفلي يف التطبيق 
التبويب  عالمات  من  فبدلً  خمتلًفا،  يبدو 

�صرتى  وال�صرتاكات،   Trendingو الرئي�صية، 
الرئي�صية وال�صتك�صاف  ال�صفحة  بدلً من ذلك 

وال�صرتاكات.
 Explore تكمن الفكرة وراء تبويب ا�صتك�صف
يف تزويد م�صتخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة 
اأكرب  للم�صاهدة  العر�س  اقرتاحات  متنوعة من 
تتاأثر  احلايل   الوقت  ففي  اليوم.  لديهم  مما 
كبري  حد  اإىل  املخ�ص�صة  الفيديو  تو�صيات 
بن�صاط العر�س ال�صابق و�صلوكيات اأخرى، والتي 
من  نوع  اإن�صاء  اإىل  ذلك  بعد  توؤدي  اأن  ميكن 

الختيار املتجان�س للمحتوى املو�صى به.

رئي�س نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�صاً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رشكة   عينت 
ال�صابق  للرئي�س  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�صومي كيمي�صيما، ويبدو اأن الرئي�س اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رشكة م�صتقباًل.
حيث �رشح الرئي�س اجلديد �صنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�صتثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطالق  مع  الأخريين  العامني  يف 
اإطالق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �صويت�س. اإل اأن الرئي�س اجلديد يرى يف 
ال�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  الهواتف  األعاب 

وتو�صيع عملها يف جمال الألعاب.
مع  كبرية  و�صعبية  اأرباحاً  ال�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

كما   .Fire Emblem: Heroes و   ،Run
اأنها اأعلنت عن العمل على لعبة جديدة تُ�صمى 

.Dragalia Lost
بالو�صع  اأكرث  بالتفكري  ال�رشكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�صاب،  اجلديد  الرئي�س  مع  احلايل 
هذا التحول من �صاأنه اأن يُعيد ال�رشكة للواجهة 
ترف�س  كانت  التي  الغياب  �صنوات  عن  عو�صاً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.

 X اآبل تعود الإنتاج اآيفون
 The Wall Street وفقاً لتقرير من

Journal عاودت �رشكة اآبل العمل على 
اإنتاج اإ�صدارها ال�صابق اآيفون X وذلك 

نظراً لكون الطلب على اإ�صدارتها الأخرية 
من اآيفون XS واآيفون XS MaX اأ�صعف 
من الكم املتوقع من قبل ال�رشكة، وجاءت 

الإدعاءات احلالية بناًء على اتفاقية موقعة 
بني اآبل و�رشكة �صام�صوجن ل�رشاء كمية من 

.OLED صا�صات�
ويبدو اأن الأمر يرجع اإىل عدم وفاء اآبل 

با�صتيعاب الكمية املتفق عليها من �صا�صات 
OLED مع �صام�صوجن لالإ�صدارات الأخرية 

من هواتفها فلجاأت ال�رشكة لنموذج العام 
املا�صي حلل هذه الإ�صكالية، حيث عمدت 

اآبل اإىل وقف بيع اآيفون X مع بداية توفر 
اآيفون XS يف ال�صوق، بينما ي�صري التقرير 

اأي�صاً اإىل انحفا�س ثمن املكونات الرئي�صية 
 XS Maxو XS باملقارنة مع X يف اآيفون

نظراً لعمر اجلهاز الذي عدت فرتة من 
الزمن على اإطالقه كما طبيعة الهواتف 
التي تتخطى فرتتها الزمنية يف ال�صوق.

بالإ�صافة اإىل اأن اآيفون XR الأرخ�س ثمناً 
بني الإ�صدارات الثالثة الأخرية لل�رشكة 
يواجه هو الآخر حتدي من قبل اآيفون 

8 الذي يالقي �صعبية يف اأوا�صط حمبي 
هواتف ال�رشكة املهتمني بال�صعر وموافقته 
مليزانيتهم ال�صخ�صية حيث ل يزال الهاتف 

متاح يف الأ�صواق حالياً وب�صعر اأقل من 
.XR



من خالل رفع امل�صتوى عن الطبعة الأوىل خا�صة 
واأنها �صوف تكون متطورة عن �صابقتها من خالل 
الذكاء  وم�صتوى  لالأطفال  العقلي  التطور  اختبار 
اأين يتحول الأمر اإىل النتقال للعمل  اخلا�ص بهم، 
خالل  من  الكومبيوتر  جهاز  عرب  متطورة  باآليات 
الألعاب  باخرتاع  لهم  ت�صمح  متطورة  برامج  و�صع 
عرب العمل باآلية »ال�صكرات�ص اأوردوينو« والذي ميثل 
عرب  برجمتها  يتم  ال�صدر  مفتوحة  تطويرية  لوحة 
الكومبيوتر ليتحول اإىل اأوردوينو  »c«  يتعلم خاللها 

الأطفال العمل باأجهزة متطورة.
هاتفي  ات�صال  خالل  من  �صبيبة  الغني  عبد  واأكد 
مع  العمل  يركزون  اأنهم  »الو�صط«  جريدة  مع 
اأجل  من  مراحل  وعرب  تدريجيا  بالتعلم  الأطفال 
بعدما  خا�صة  للم�صتقبل  خمرتعني  غلى  حتويلهم 
لتحقيق  التي ميلكونها  الكبرية  الطاقة  على  وقفوا 
اإىل خمرتعني، مو�صحا  املبتغى املراد منه نقلهم 
ما  حد  اإىل  ت�صبه  بها  يقومون  التي  امل�صابقة  اأن 
فكرة برنامج »جنوم العلوم«، والتي تنقل الطفل من 
القت�صار يف التفكري بالعتماد على اأفكار ب�صيطة 
النتقال نحو  اإىل  ي�صابه  اليوتوب وما  تقت�رص على 
الربجمة والإلكرتونيك بطرق �صهلة، وبلوغ م�صتوى 
العمل على الروبوتيك، وك�صف املتحدث اأن جمعية 

املدى  على  هدفا  متلك  العلمي  والبتكار  الإبداع 
التعليمي  الق�صم  الرغبة يف فتح  القريب من خالل 
الذكي على م�صتوى ولية امل�صيلة، بينما ت�صتهدف 
اكت�صاب  يف  متمثال  املتو�صط  املدى  على  هدفا 
ور�صة »الفاتالب« وهي الور�صة التي متلك الأجهزة 
الخرتاع  اإجناز  يف  والطالب  الطفل  ت�صاعد  التي 
ب�صابه  والذي  ال�صوق  يف  لو�صعه  اأويل  كنموذج 

الخرتاعات التي تنجز يف اخلارج.
العلمي  والبتكار  الإبداع  جمعية  ت�صم  لالإ�صارة 
اإىل  اإبتدائي  الثالثة  م�صتوى  من  العمرية  فئاتها 
جانب  اإىل  نوادي  ثالثة  ومتلك  اجلامعيني،  الطلبة 
افتتاح الأكادميية الوطنية لالإبداع والبتكار الواقع 
مقرها يف ح�صني داي، وهي العملية التي جرت اأول 

اأم�ص.

عي�شة ق.

جمعية االإبداع واالبتكار العلمي بامل�شيلة

 حت�سري الطبعة الثانية مل�سابقة اإبداع الطفل
ت�شتعد جمعية االإبداع واالبتكار العلمي اإىل التح�شري للم�شابقة الثانية التي تندرج �شمن م�شابقة اإبداع الطفل التي �شبق اأن نظمت 

ن�شختها االأوىل خالل �شائفة العام املا�شي، اأين مت التكرمي خاللها للثالثة االأوائل الذين قاموا باأف�شل االبتكارات والتي جرت بح�شور 
الن�شخة  تنظيم  اإىل  يح�شرون  اأنهم  �شبرية  الغني  عبد  امل�شيلة  بوالية  مقرها  الواقع  اجلمعية  رئي�س  ك�شف  ال�شدد  هذا  ويف  طفال،   32

الثانية من امل�شابقة املوجهة اإىل االأطفال خالل الربيع املقبل والتي �شوف جتري بخطة مدرو�شة من طرف امل�شوؤولني على اجلمعية.

الكيان ال�شهيوين

كتيبة جديدة 
ملواجهة »حزب 
اهلل« داخل لبنان

اأعلن جي�ص العدو ال�صهيوين 
عن اإن�صاء كتيبة احتياط جديدة 
�صتوؤدي اخلدمة عند اخلطوط 
الأمامية �صد »حزب اهلل« على 

احلدود مع لبنان، واأطلقت القيادة 
ال�صهيونية على الكتيبة اجلديدة 
ت�صمية »بوابة النار«، ومت اإن�صاوؤه 

�صمن اإطار جهود تل اأبيب 
الرامية اإىل الت�صدي لنفوذ »حزب 
اهلل« وخططه املزعومة للتدخل 

يف منطقة اجلليل.
وتتاألف الكتيبة اجلديدة غالبا من 

جنود الحتياط الذين �صبق اأن 
اأدوا اخلدمة يف »لواء جولين«، 

وغادر معظمهم القوات النظامية 
يف عام 2015، و�صتعمل الوحدة 

اجلديدة حتت قيادة اللواء الـ300 
)لواء بارام( املخت�ص بالدفاع 

عن املنطقة واأعلن قائد اللواء، 
الكولونيل روي ليفي، للجنود 
اأثناء مرا�صم احتفالية لتد�صني 
الكتيبة اأن هذه اخلطوة ت�صكل 

نقطة حتول ملمو�صة يف دفاعات 
الدولة العربية عند حدودها 

ال�صمالية، و�صدد على اأن الكتيبة 
اجلديدة �صتخدم هدفني: اأول 
�صتتوىل الدفاع عن موا�صالت 
اجلي�ص ال�صهيوين ونقاطه عند 

احلدود، وبعد تاأمني هذه املواقع 
�صتوكل اإليها مهمة تنفيذ عمليات 
�صد »حزب اهلل« داخل الأرا�صي 

اللبنانية.

اأمن العا�شمة

توقيف 120 م�ستبه فيه وحجز 120 غرام خمدرات 

يف اأوىل جل�شات تداول عام 2019

اأ�سعار النفط ترتاجع باأكرث من 1 باملائة 

ال�صنة  را�ص  احتفالت  تاأمني  اإطار  يف 
لها  �صخرت  والتي   2019 اجلديدة 
م�صالح اأمن ولية اجلزائر 5000 اآلف 
من  امل�صالح  ذات  متكنت  �رصطي، 
خاللها  من  مّت  ق�صية،   )119( معاجلة 
يف  توّرطوا  فيه  م�صتبه   )120( توقيف 

ق�صايا خمتلفة، اأهّمها حيازة خمدرات 
واأ�صلحة بي�صاء، كما مّت يف ذات الإطار، 
الهندي،  القنب  )120( غرام من  حجز 
»القنب  نوع  من  خمّدر  قطعة   )39(
 )29( عقلي،  موؤثر   )79( الهندي«، 
ابي�ص،  �صالح   )35( ملفوفة،  �صيجارة 

دينار   )27000( بحرية،  �صيد  بندقيتي 
كحويل  م�رصوب  قارورة   )1341( و 
القانونية  الإجراءات  ا�صتكمال  بعد 
امل�صتبه  عر�ص  مت  بها،  املعمول 
فيهم على اجلهات الق�صائية للنظر يف 

ق�صاياهم.

�صجلت اأ�صعار النفط تراجعاً باأكرث من 1 باملائة 
جل�صات  اأوىل  يف  اليوم  املبكرة  التعامالت  يف 
تداول عام 2019  وانخف�ص خام القيا�ص العاملي 
 1،4 وبن�صبة  �صنتا   75 الآجلة  العقود  يف  برنت 

 53،05 ليبلغ   2018 يف  اإغالق  اآخر  عن  باملائة 
دولر للربميل، كما انخف�ص خام غرب تك�صا�ص 
�صنتا   58 الآجلة  العقود  يف  الأمريكي  الو�صيط 

وبن�صبة 1،3 باملائة اإىل 44،83 دولر للربميل.

24
www.elwassat.comاخلمي�س  03  جانفي  2019  املوافـق  ل28 ربيع الثاين 1440هـ العدد : 4838/ الثمن : اجلزائر 10 دج - فرن�سا €1

بلعبا�س

حريق مهول مبوؤ�س�سة 
 رجل الأعمال 

العبديل للزفت 
اأم�ص م�صالح احلماية املدنية  اأول  ليلة  اأخمدت 
ال�صناعية   املنطقة  م�صتوى  على  اندلع  حريقا 
اأتى على �صهريجني من الزفت باملوؤ�ص�صة التابعة 
�صماعها  ولدى  ،حيث  العبديل  الأعمال  لرجال 
املكان  عني  اإىل  املعنية  امل�صالح  تنقلت  اخلرب 
وباحرتافية كبرية متكنت من اإخماد هذا احلريق 
تنقلت  ان  بعد  جمهولة  اأ�صبابه  تزال  ل  الذي 
حمفوظ  �صويكي  العقيد  احلماية  مدير  بقيادة 
احلريق  باإخماد  النقيب:قدوري  الوحدة  ورئي�ص 
و�صاحنتني  �صهاريج    07 واإنقاذ  وجيز  وقت  يف 
لنقل العربات ،اإ�صافة اإىل  �صاحنتني  لنقل العمال 
كان  الذي  العتاد  ،هذا  وجرافة    ومقطورتني 
، بحيث �صخرت احلماية  على م�صتوى احلظرية 
املدنية لهذا التدخل 15 �صاحنة اإطفاء مبختلف 
عون  و58  طبية  اإ�صعاف  ،و�صيارتي   اأنواعها 

احلماية املدنية مبختلف الرتب
  �س.�شهيب

قطاع ال�شحة ال�شلف 

التزود ب 17 جهازا 
لت�سفية الكلى 

17 جديدا  بال�صلف ب  ال�صحة  تدعم قطاع 
لت�صفية الكلى ح�صبما ا�صتفيد اأم�ص الأربعاء 
لدى مدير ال�صحة واأو�صح م�صعود قلفن، اأن 
لت�صفية  جديدا  جهازا   17 اقتنت  م�صاحله 
�صحية  هياكل  اربع  على  توزيعها  مت  الكلى 
بالولية ويتعلق الأمر مب�صت�صفيات ال�صبحة 
ذات  وك�صف  تن�ص  و  ال�رصفة  ال�صطية-    -
غالفا  كلفت  العملية  هذه  اأن  امل�صوؤول 
ماليا يقدر ب 50 مليون دج فيما تهدف اىل 
وكذا  النتظار  قائمة  على  نهائيات  الق�صاء 
تعوي�ص الأجهزة القدمية  »و�صت�صاهم هذه 
العملية التي جاءت بناء على تعليمات الوزارة 

الو�صية وال�صلطات الولئية .

اأوريدو

تخفي�ض متميز على 
باك اجليل الرابع 

اجليل الرابع
هاتف ذكي 4G، و �شريحة »هّيا! »، و 

فاي�شبوك جماين و
مزايا لل�شوت و االنرتنت ملدة 12 �شهر بـ 

دج فقط  17  500
 

 2019 اجلديدة  ال�صنة  بحلول   Ooredoo حتتفل 
»باك  على  متميز  تخفي�ص  وتقرتح  زبائنها  مع 
ي�صمح   )4G  Pack( الرابع«  اجليل  �صام�صونغ 
لل�صوت  املزايا  من  العديد  من  ال�صتفادة  لهم 
»باك  ي�صمح  �صهر،   12 ملدة  �صاحلة  والنرتنت 
من  بال�صتفادة  للزبائن  الرابع«  اجليل  �صام�صونغ 
مزايا للربط بالأنرتنت النقالة ذات التدفق العايل، 
 Samsung و�رصيحة »هيا!«، وهاتف ذكي من نوع
Grand Prime Plus )متطابق مع تقنية اجليل 
 )MAXY( ماك�صي  للتعبئة  وبطاقتني  الرابع(، 
اأو      1000  MAXY Internet( الختيار  ح�صب 
اأر�صدة  اىل  بالإ�صافة   )1000  MAXY Hadra
دج   17  500 بـ  ذلك   و  والنرتنت  لل�صوت  جمانية 

فقط عو�صا عن 990 18 دج.

.      الهدف رفع امل�شتوى واالنتقال للعمل باآليات برجمية متطورة

�شعيدة

هالك امراأة واإ�سابة 3 
اأ�سخا�ض يف حادث مرور

اأ�صخا�ص  ثالثة  واأ�صيب  امراأة  هلكت 
بولية  مرور  حادث  يف  بجروح  اآخرين 
الأربعاء  اأم�ص  علم  ح�صبما  �صعيدة، 
لدى م�صالح احلماية املدنية وقد وقع 
على  الثالثاء  اأم�ص  م�صاء  احلادث  هذا 
م�صتوى الطريق الوطني رقم 6 الرابط 
مبنطقة  وب�صار  �صعيدة  وليتي  بني 
اإثر   ، احلجر(  عني  )بلدية  العبادلة 
مما   ، اأجرة  �صيارة  وانقالب  انحراف 
اأدى اإىل وفاة امراأة بعني املكان وتعر�ص 
اإىل  ر�صيع  بينهم  من  اأ�صخا�ص  ثالثة 

اإ�صابات خمتلفة، وفقا لنف�ص امل�صدر و 
تدخل عنا�رص احلماية املدنية لتقدمي 
الذين  للم�صابني  الأولية  ال�صعافات 
ترتاوح اأعمارهم ما بني 18 �صهرا و 44 
املتعددة  العيادة  اإىل  اإجالئهم  و  �صنة 
حني  يف  احلجر  عني  ببلدية  اخلدمات 
اإىل  �صنة(   32( ال�صحية  جثة  نقل  مت 
م�صلحة حفظ اجلثث مب�صت�صفى »اأحمد 
مدغري« مبدينة �صعيدة، كما اأ�صري اإليه 
الوطني  الدرك  م�صالح  فتحت  وقد 

حتقيقا ملعرفة اأ�صباب احلادث.

مر�شح �شابق للرئا�شة االأمريكية

ترامب مل يرتقي بعد 
اإىل منزلة الرئي�ض

ال�صابق  اجلمهوري  املر�صح  وجه 
نقدا  رومني،  ميت  الأمريكية  للرئا�صة 
قائال  ترامب،  دونالد  للرئي�ص  لذعا 
العامني  خالل  املجمل  يف  »�صلوكه  اإن 
الأخريين دليل على اأن الرئي�ص مل يرق 

اإىل منزلة املن�صب«.
و�صن رومني، يف مقال ن�رصته �صحيفة 
»وا�صنطن بو�صت« م�صاء الثالثاء، هجوما 
لذعا، منتقدا عددا من القرارات التي 
اتخذها ترامب يف دي�صمرب، مو�صحا اأن 
»تعيني اأ�صخا�ص من ذوي اخلربة القليلة 

يف منا�صب كبرية، والتخلي عن احللفاء 
والدعاء  جانبنا،  اإىل  قاتلوا  الذين 
الأهوج للرئي�ص باأن اأمريكا كانت مبثابة 
الأبله لفرتة طويلة فيما يتعلق بال�صوؤون 
العاملية، كلها اأمور حتط من رئا�صته«، 
موؤكدا اأن »كلمات واأفعال ترامب اأثارت 
رومني  العامل«ويعرب  اأنحاء  يف  ا�صتياء 
من  �صاعات  قبل  م�صتقل  موقف  عن 
بعد  ال�صيوخ  جمل�ص  اأمام  اليمني  اأدائه 
ولية  عن  املجل�ص  يف  ع�صوا  انتخابه 

يوتا.
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