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من عائلة م�شاندة لثورة التحرير

 رحيل زوجة 
م�ري�س اأودان

�شفيان جياليل يتحدى اأويحيى

 املعار�سة حادت عن
 م�سار ندوة مزافران

اإ�شابة 10 اأعوان يف عملية البحث بالبويرة

حت�يل البحث اإىل اأودية
 دائرة م�سدالة

رئي�ص الأكادميية اجلزائرية من البويرة

 ن�سعى لرتقية الأمازيغية
 اإىل م�ساف اللغات العاملية 

ph/app.com



اليامني  للجمهورية  ال�سابق  الرئي�س  رف�س 
ال�سيا�سية  ال�ساحة  اإىل  جمددا  العودة  زروال 
والرت�سح اإىل االنتخابات الرئا�سية املقررة يف 
18 اأفريل، حيث تداول ن�سطاء موقع التوا�سل 

خالله  يظهر  فيديو  »فاي�سبوك«  االجتماعي 
يف  املواطنني  من  كبري  ح�سد  و�سط  زروال 
عا�سمة االأورا�س باتنة وهم يطالبون بالرت�سح 
اإال  احلكم،  كر�سي  اإىل  والعودة  البالد  لقيادة 

انعزل عن  اأنه  موؤكدا  بلباقة  الطلب  رف�س  اأنه 
احلياة ال�سيا�سية ويف�سل التواري عن  االأنظار 
ي�ساعده  ال  ال�سن  عامل  واأن  خا�سة  واالبتعاد 

على االإم�ساك بزمام البالد جمددا.

اإ�صابة 10 اأعوان يف عملية البحث بالبويرة

حتويل البحث يف وديان
 دائرة م�شدالة

قررت م�سالح احلماية املدنية بالبويرة حتويل عملية البحث عن العون املفقود 

» حممد عا�سور » اىل وديان منطقة م�سدالة انطالقا من ا�سيف اأ�سما�س اىل 

غاية قرية رافور وهذا بعد مرور 11 يوما كامال من البحث يف م�سب وادي 

الدهو�س عرب طول ازيد من كيلومرتين اىل جانب مت�سيط �سد تيل�سديث ببلدية 

اأعوان   10 حوايل  تعر�س  عن   « الو�سط   « علمت  مت�سل  �سياق  ويف   ، ب�سلول 

اأداء  اأثناء  اإ�سابات وجروح متفاوتة  الغطا�سني اىل  من احلماية املدية وفرق 

مهامهم و�سط ظروف جوية �سعبة خالل اليومني الفارطني ب�سبب الت�ساقط 

املعترب لالأمطار امل�سحوبة برياح عاتية ، فيما تتوا�سل الهبة الت�سامنية من 

جميع مواطني الوالية �سواء من خالل امل�ساهمة يف البحث ميدانيا اأو تقدمي 
وجبات �ساخنة الأعوان احلماية املدنية .

اأ.م
�صعيدة

انتحار اأربعيني باحل�شا�شنة
حلياته  حد  و�سع  على  �سنة   42 العمر  من  يبلغ  �ساب  اأم�س  اأقدم 

احلّمار  الكائن مبنطقة  االإجناز  قيد  منزله  فناء  داخل  حبل  با�ستعمال 

ف.ع  ال�سحية  يعد  و  االأخرية،  اأنفا�سه  لفظ  اأين  احل�سا�سنة  بلدية 

متزوج واأب لطفلني، حيث مت نقل جثته يف ظروف ماأ�سوية من طرف 

امل�سالح الثانوية للحماية املدنية باحل�سا�سنة اإىل م�سلحة حفظ اجلثث 

مب�ست�سفى اأحمد مدغري ، يف حني فتحت امل�سالح املعنية حتقيقا يف 
احلادث ملعرفة مالب�ساته.

خ.ع

حليلوزيت�ش ي�شجع املنتخب الوطني للريغبي

زروال يرف�ش الرت�شح للرئا�شيات

خبر في 
صورة

رئي�س الأكادميية اجلزائرية للغة الأمازيغية من البويرة

ن�شعى لرتقية الأمازيغية 
اإىل م�شاف اللغات العاملية

مترنا�صت

 اإرهابي ي�شلم نف�شه
 اإىل قوات اجلي�ش 

�ّسلم اإرهابي نف�سه اأم�س ال�سبت اإىل ال�سلطات الع�سكرية 
بتمرنا�ست بالناحية الع�سكرية ال�ساد�سة و بحوزته م�سد�س 

ر�سا�س )01( من نوع  كال�سنيكوف وخمزن ذخرية مملوء، ح�سب 
بيان  لوزارة الدفاع الوطني وجاء يف البيان اأم�س االحد اأنه يف 
»اإطار مكافحة االإرهاب وبف�سل جهود قوات اجلي�س الوطني 

ال�سعبي، �ّسلم اإرهابي نف�سه، يوم اأم�س 02 فيفري 2019، 
لل�سلطات الع�سكرية بتمرنا�ست/الناحية الع�سكرية ال�ساد�سة. 
ويتعلق االأمر بامل�سمى »التيباري علي«، املكنى »خالد«، الذي 
التحق باجلماعات االإرهابية �سنة 2012. االإرهابي كان بحوزته 

م�سد�س ر�سا�س )01( من نوع كال�سنيكوف وخمزن ذخرية 
مملوء«.

عني الدفلى

تدمري خمباأ للمجموعات الإرهابية
واأ�ساف ذات امل�سدر اأن مفرزة للجي�س الوطني ال�سعبي 
»ك�سفت ودمرت خالل عملية بحث ومت�سيط بعني الدفلى 
بالناحية الع�سكرية االأوىل  خمباأ للجماعات االإرهابية«، 

م�سريا  اإىل اأن مفارز م�سرتكة للجي�س الوطني ال�سعبي ويف 
اإطار مكافحة التهريب واجلرمية املنظمة، »اأوقفت تاجر 

خمدرات وحجزت )5.5( كيلوغرام من الكيف املعالج وذلك 
بكل من تلم�سان بالناحية الع�سكرية الثانية وبرج بوعريريج 
بالناحية الع�سكرية اخلام�سة«  كما �سبطت عنا�رص الدرك 
الوطني باأدرار بالناحية الع�سكرية الثالثة --ح�سب بيان 
وزارة الدفاع الوطني--  )4000( لرت من الوقود املوجه 
للتهريب من جهة اأخرى، ويف اإطار حماربة الهجرة غري 
ال�رصعية، اأوقفت عنا�رص الدرك الوطني )24( مهاجرا 
غري �رصعي من جن�سيات خمتلفة بكل من تيارت واأدرار 

وب�سكرة.

ال�سابق  الوطني  الناخب  وّجه 
ر�سالة  حليلوزيت�س  وحيد 
املنتخب  اإىل  والت�سجيع  الدعم 

هام�س  على  للريغبي  الوطني 
اجلزائري  الوفد  اأع�ساء  لقاء 
ن�رصت  حيث  فرن�سا،  يف  به 

للريغبي  اجلزائرية  االحتادية 
فيديو للمدرب الفرانكو بو�سني 
للمنتخب  الت�سجيع  يوجعه  وهو 

نف�س  يكرر  اأن  متمنيا  الوطني 
مونديال  يف  اخل�رص  اإجناز 

الربازيل 2014.

اأكد رئي�س االأكادميية اجلزائرية للغة 
االأمازيغية الدكتور » حممد جالوي 
واالأ�سا�سي  الرئي�سي  الهدف  اأن   «
على  العمل  هو  االأكادميية  لهذه 
االأمازيغية  اللغة  وترقية  تطوير 
ت�ستحقها  التي  املكانة  ومنحها 
العاملية  اللغات  جلعلها يف م�ساف 
على  اأم�س  املتحدث  اأ�سار  ، حيث 
طرف  من  تكرميه  حفل  هام�س 
حقوق  وترقية  املواطنة  جمعية 
موؤ�س�سات  ديوان  مبقر  االإن�سان 
ال�سباب مبدينة البويرة اأن ما ينتظر 
االأكادميية اأمر ال ي�ستهان به قائال 
التي هم�ست  االأمازيغية  اللغة  اإن   «
لي�س  قرون  مدى  على  وك�رصت 

بال�سهل حتقيق الغاية املطلوبة منا 
واأ�ساف   « قليلة  �سنوات  ظرف  يف 
تطوير  مهمة   « ال�سياق  ذات  يف 
على  حكرا  لي�ست  االأمازيغية  اللغة 
اأع�ساء االأكادميية فقط حيث اأوجه 
والباحثني  االأ�ساتذة  كافة  اىل  نداء 
اأجل  من  والعلماء  املجال  يف 
اجلبار  العمل  هذا  يف  امل�ساهمة 
ال�سرب  من  كثري  ي�ستدعي  الذي 
وبخ�سو�س   « املتوا�سل  واجلهد 
ابن  اأكد  االأكادميية  عمل  منهجية 
تنظيم  �سيتم  اأنه  حيزر  منطقة 
ب�سفة  علمية  وندوات  لقاءات 
ودرا�سة  ملناق�سة  ومنتظمة  دورية 
برتقية  املتعلقة  امل�سائل  كافة 

منها  االأمازيغية  اللغة  وتطوير 
الطريقة املثلى واملنا�سبة لكاتبتها 
باحلرف الذي يليق بقيمة والتاريخ 
العريق بها ، هذا و�سهد هذا اللقاء 
ح�سور عديد ال�سخ�سيات واأ�ساتذة 
 « االأ�ستاذة  منهم  االأمازيغية  اللغة 
مو�ساوي نادية » من ثانوية ال�رصفة 
التي اأكدت يف كلمتها اأنها م�ستعدة 
رفقة  وامل�ساهمة  الدعم  لتقدمي 
اأجل حتقيق  اأع�ساء االأكادميية من 
املرجوة  االأهداف  كافة  وبلوغ 
الر�سمي  االإعالن  بعد  وامل�سطرة 
اجلزائرية  االأكادميية  ميالد  عن 

للغة االأمازيغية .
اأح�صن مرزوق 

امل�صيلة

وفاة طفلة اإثر انهيار جدار بعني الري�ش
القوية،التيعرفتها  الرياح  ت�سببت 
حوادث  عدة  امل�سيلة  والية 
االأ�سجار  اقتالع  علىغرار 
ما  وهو  اجلدران  و�سقوط 
الترياح  اخل�سائر  بع�س  خلف 
العمر  من  تبلغ  �سحيتها،طفلة 
بومردا�س  بحي  ون�سف  عامني 
بلدية عني الري�س احلادث الذي 
وقع اول ام�س جراء انهيار جدار 
العائلي  منزلها  من  بالقرب 

تلعب  ال�سحية  وكانت  والتي 
انهار  الذي  اجلدار  ظل  حتت 
االنت�سال  من  وبالرغم  عليها 
ال�رصيع للفتاة ال�سغرية من حتت 
االأنقا�س اإال اأنها لفظت اأنفا�سها 
االأخرية قبل و�سولها اإىل م�سلحة 
عني  مب�ست�سفي  اال�ستعجاالت 
امل�سالح  فتحت  بينما  امللح 

االأمنية حتقيقا يف احلادث .
ع.ب
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مرت�شحون يف كل واد يهيمون

كل الطرق ت�ؤدي اإىل "اخلام�سة"
يبدو اأن معامل رئا�شيات اأفريل املقبلة بداأت تت�شح ، ل�شيما بعد اأن اأعلنت اأغلب اأحزاب التحالف الرئا�شي وكذلك جمموعة الأقطاب احلزبية ، وخمتلف 
النقابات مبا فيها احتاد العمال العمال اجلزائريني ، و اأي�شا الأف�شيو نداءها بال�شتمرارية ، و تر�شح الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة اىل عهدة خام�شة ، مما 

يعطي النطباع اأن اإعالن الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة تر�شحه اإىل الرئا�شيات بات قاب قو�شني اأو اأدنى .

ع�شام بوربيع

ت�أ�س�ست  هذا  مع  ب�ملوازاة  و 
تن�دي  جمعي�ت  موؤخرا 
وجود  يوحي  مب�   ، ب�ال�ستمرارية 
الرئي�س  �سخ�سية  حول  اإجم�ع 
 ، لبق�ئه  بوتفليقة  العزيز  عبد 
من  العديد  تفر�سه  الذي  ال�سيء 
ال�سيم�   ، الظروف  و  املعطي�ت 
و اأن خمتلف املكون�ت ال�سي��سية 
اأ�سبحت تخ�ف من اأي مغ�مرة ، 
ب�لرئي�س  التعبري  �سح  اإن  األفت  و 
الذي   ، بوتفليقة  العزيز  عبد 
تداخلت  و  االأ�سب�ب  ك�نت  مهم� 
، ف�إن جميء بوتفليقة اإىل احلكم 
اال�ستقرار  معه  ج�ء   ،1999 �سنة 
الهدوء  بعودة  ا�سمه  وارتبط   ،
اأن نن�سى دور  ، دون  اإىل اجلزائر 
ا�ستثب�ت  يف  اجله�ت  من  العديد 

االأمن و اال�ستقرار .
الطرق  كل  اأن  فيبدو   ، وبهذا 
بعد   ، خ�م�سة  عهدة  اىل  �ستوؤدي 
مت�سكه�  الوجوه  اأغلب  اأعلنت  اأن 
بوتفليقة  العزيز  عبد  ب�لرئي�س 
اىل   ، اويحيى  احمد  من  بداية   ،
عم�رة بن يون�س ، اإىل عبد املجيد 

اإىل  دع�  االآخر  هو  الذي  تبون 
ذلك  مق�بل  ويف   ، للرئي�س  دعمه 
الرئ��سي�ت  اإىل  مرت�سحني  وجود 
�سنعوا احلدث يف خمتلف و�س�ئل 
موؤهلني  غري  كونهم   ، االإعالم 
اإىل  للرت�سح  لالأهلية  ف�قدين  اأو 
يعد  الذي  الرئ��سي�ت  من�سب 
االأبع�د،  من  الكثري  يحمل  من�سب� 

ولي�س » ارواح و تر�سح » .
رئي�س  فلي�س  بن  علي  وحتى 
يبدو   ، احلري�ت  طالئع  حزب 
 ، ت�رشحه  اإعالن  يف  مرتدد  اأنه 
الري�ح  اأن  يالحظ  بداأ  اأن  بعد 
، وهو  الت�سري يف اجت�ه م�سلحته 
الذي لط�مل� ا�ستكى من ال�سب�بية 
وعدم و�سوح االأمور ، اإال اأن بع�س 
اأن علي بن فلي�س  الع�رفني يرون 
ورغم توقعه للف�سل يف الرئ��سي�ت 
، فقد يعلن تر�سحه ويدخل �سب�ق 

الرئ��سي�ت مهم� ك�نت النت�ئج .
املرت�سحني  بع�س  وحتى 
للرئ��سي�ت على غرار عزيز بلعيد 
يوجدون يف ح�لة ترقب للو�سع اأو 
ال�سو  مطفيني   « التعبري  �سح  اإن 
قرار  ينتظرون  رمب�  حيث   ،  «
بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�س 

هن�ك  ومن   ، عدمه  من  الرت�سح 
لكل ح�دث حديث ، رغم اأن بوادر 
تك�د  بوتفليقة  العزيز  تر�سح عبد 
هذا  كل  ظل  يف   . موؤكدة  تكون 
الرئ��سي�ت  اإىل  مرت�سح  ظهر   ،
متق�عد  جرنال   ، اآخر  نوع  من 
يف  معروف�  يكن  مل  غديري  علي 
ال�س�حة من قبل ، و اأعلن تر�سحه 
و حتديه ، و اأنه ال يهمه اإن تر�سح 
 ، بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�س 
ترى  التوقع�ت  من  العديد  اأن  اإال 
اأم�م  �سيف�سل  اأي�س�  لغديري  اأن 
بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�س 
�سي�ستفيذ  ورمب�   ، تر�سح  لو 
�س�بق  مرت�سح  �سفة  من  لغديري 
العديد  كون   ، فقط  للرئ��سي�ت 
لي�ست  اأنه�  يبدو  املعطي�ت  من 
الذي  املرت�سح  هذا  �س�لح  يف 
ب�أنه ميلك  رغم دف�عه عن نف�سه 
من�سب  اأن  اإال   ، علمية  �سه�دات 
ذلك  من  اأكرب  اأنه  يبدو  الرئي�س 
االأبع�د  من  العديد  اإىل  ويحت�ج   ،
الوزن  من  بداية   ، املق�يي�س  و 
ال�سي��سي اىل الوزن الديبلوم��سي 
، اىل االإرث ال�سي��سي و الت�ريخي 
يف  توفرت  التي  االأ�سي�ء  وهي   ،

الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة من 
يبدو  . كم�  ال�س�عة  دونه اىل حد 
اأن املرت�سح علي غديري بداأ يقع 
يف العديد من االأخط�ء التي ك�ن 
من  فلي�س  بن  علي  فيه�  وقع  قد 
قبل، والتي تتعلق ال�سيم� من نوع 
وهي   ، النربة  كذلك  و  اخلط�ب 
بن  ف�سل  يف  �سبب  ك�نت  التي 
فلي�س ، وقد تكون �سبب� يف ف�سل 
علي غديري الذي يجب اأن نكون 
�رشح�ء اأن رتبة جرنال وحده� ال 
اجلمهورية  رئي�س  ملن�سب  تكفي 
ب�ل�سن  اأوال  ،م�دامت غري م�سبعة 
عك�س  على   ، الت�ريخي  الع�مل  و 
الع�سكرية  ال�سخ�سي�ت  بع�س 
التي تتمتع ب�لع�مل  الت�ريخي اأي 
جتمع بني العمل الع�سكري و �سفة 
املج�هد خالل الثورة التحريرية 
، ال�سيء الذي يختلف فيه الرئي�س 
مثل  مثله  بوتفليقة  العزيز  عبد 
م�زالوا  الذين  امل�سوؤولني  ب�قي 
م�سوؤولي�تهم  تراكم  بني  يجمعون 
 ، الثورية  ال�سفة  و  وخرباتهم 
اأحد  قريب  وقت  اإىل  ك�نت  التي 
اإىل  للتقدم  حتى  ال�رشوط  اأهم 

الرئ��سي�ت .

وبعيدا عن فكرة اجليل اجلديد ، 
 ، جم�هدين  من  الثورة  جيل  ف�إن 
م�زال يحظى مبك�نته ، وم�زالت 
اإط�رات جتمع بني البعد الت�ريخي 
يف  موجودة  ال�سي��سي  البعد  و 
اأن  و  خ��سة   ، ال�سلطة  اأر�سيف 
و  خ��سة  �سبغة  له�  اجلزائر 
جتعله�  ع��سته�  خمتلفة  ظروف 
دقيقة يف اختي�ر مق�يي�س الرئي�س 
من  العديد  ظهر  هذا  مبق�بل   .
�سح  اإن  ال�سب�ب  املرت�سحني 
ب�رشاحة  اأو  يبدو  لكن   ، التعبري 
من  بكثري  اكرب  اجلزائر  ف�إن 

هوؤالء  ي�ستطيع  وال   ، املرت�سحني 
اجلزائر  اأم�نة  حمل  املرت�سحون 
العديد  نتيجة  ثقيلة  هي  التي 
ال�رش  ، وهو رمب�  من االعتب�رات 
اجلزائريون  يجده  م�زال  الذي 
بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�س  يف 
اال   ، ال�سحي  و�سعه  ورغم  الذي 
فيه  يجد  اأو  فيه  يرى  م�زال  اأنه 
 ، ال�سعب مف�رقته  ، من  �سيئ� م� 
ج�ء  الذي  بوتفليقة  اأن  و  ال�سيم� 
�سي��س�ت  معه  99،ج�ءت  �سنة 
ف�أ�سبح   ، اال�ستقرار  و  الوئ�م 

ال�سعب ال يرى اإال هو .

اجلبهة الوطنية اجلزائرية

ت�اتي يدع� لت�افق وطني لبقاء 
الرئي�س دون انتخابات !

الوطنية  اجلبهة  رئي�س  حذر 
من  تواتي  مو�سى  اجلزائرية 
املواطنني   عزوف  انعك��س�ت 
خالل  االقرتاع  �سن�ديق  على 
مو�سح�  املقبلة،  الرئ��سي�ت 
عن  العزوف  انعك��س�ت 
على  ال�سي��سية  امل�س�ركة 
الع�م  الراأي  اأم�م  الدولة  هيبة 
الدويل، ق�ئال اإن هكذا و�سعية 
�ست�سع  ال�رشعية-  –تنق�س 
اجلزائر اأم�م ط�ئلة املزايدات 
يف  االأجنبية،  الدول  قبل  من 
حني دع� لتوافق وطني خ��س 
من�سبه  يف  بوتفليقة  ب��ستمرار 
دون رئ��سي�ت مع تعهد االأخري 

بتعديل الد�ستور.
الوطنية  اجلبهة  رئي�س  رافع 
تواتي،  مو�سى  اجلزائرية 
دزاير  قن�ة  على  له  لق�ء  يف 
امل�س�ركة  ل�س�لح  اأم�س،  نيوز، 
ال�سي��سية، داعي� املواطنني اإىل 
خالل  الت�سويت  على  االإقب�ل 
اأن  ق�ئال  اأفريل،   18 رئ��سي�ت 
اإط�ر  يف  ي�سب  االأف�ن�  موقف 
املح�فظة على مك�نة اجلزائر 
يف املح�فل الدولية، داعي� اإىل 
لبق�ء  وطني  واإجم�ع  توافق 
رئي�س اجلمهورية مبن�سبه دون 
اإجراء انتخ�ب�ت يف 18 اأفريل، 
بوتفليقة  الرئي�س  تعهد  مق�بل 

التزكية  الد�ستور ومنح  بتعديل 
ال�سعبية املب��رشة له، من خالل 
�سعبي  ا�ستفت�ء  على  عر�سه 
حول منطه وم�سمونه، واإدراج 
م�دة فيه متنع تعديله م�ستقبال 
دون تزكية مب��رشة من ال�سعب، 
على اعتب�ر اأن هذا االأخري هو 
ب�لبلد  وثيقة  اأقد�س  يعدل  من 

ولي�س االأنظمة.
للم�س�ركة  لدعوته  وب�لعودة 
اأن  ف�أو�سح  ال�سي��سية 
املواطنني تيقنوا بعد حملي�ت 
وت�رشيعي�ت 2017 ب�أن العزوف 
م�ستوي�ت  بلغ  االنتخ�بي 
ا�ست�رشاء  حجم  وكذا  خطرية، 
العملي�ت  خمتلف  يف  التزوير 
موؤكدا  ب�لوطن،  االنتخ�بية 
االأف�ن�  م�س�ركة  عدم  على 
كم�  املقبلة.  الرئ��سي�ت  يف 
اأحوج  يف  اجلزائر  ب�أن  اأ�س�ف 
املوارد  ت�سخري  اإىل  احل�جة 
والتكفل  التعليم  لرتقية  امل�لية 
املنظومة  واإ�سالح  مبمتهنيه، 
القدرة  وحت�سني  ال�سحية، 
االجتم�عية،  للفئ�ت  ال�رشائية 
املوارد  تلك  تبذير  وعدم 
انتخ�بية  حملة  يف  امل�لية 
ورئ��سي�ت لن حتل االأزمة على 

حد تعبريه.
 �شارة بومعزة   

بعد تداول و�شائل اإعالم خرب دعمه حلملته

رجل الأعمال عمر بن عمر يترباأ من املرت�سح علي غديري

بن فلي�س خالل لقائه برئي�س مندوبية الحتاد الأوروبي باجلزائر:

الرئا�سيات تطبعها ال�سبابية وال�سرعية هي حجر الزاوية

عمر  ملجمع  الع�م  املدير   نفى 
بن عمر م� مت تداوله حول دعمه 
 ، غديري  علي  املر�سح  حلملة 
اأن م� مت ن�رشه يف بع�س  مو�سح� 
من  له  اأ�س��س  ال  االإعالم  و�س�ئل 
عمر  بن  العيد  وك�سف   . ال�سحة 
اأن م� كتب عنه مل يتم الت�أكد منه 
مل  املعلومة  كتب  من  اأن  معقب�   ،

ب�أي  ي�أت  ومل  �سحته�  من  يت�أكد 
معتربا   ، كالمه  �سحة  يثبث  دليل 
اأن  و   ، له  معنى  ال  تداوله  مت  م� 
وك�نت   . فليقدمه  اثب�ث  لديه  من 
لق�ء  عن  االإعالم  و�س�ئل  بع�س 
و  عمر  بن  العيد  امللي�ردير  جمع 
لالنتخ�ب�ت  املحتمل  املرت�سح 
املتق�عد  اللواء  املقبلة  الرئ��سية 

علي غديري ، من اأجل دعم حملته 
االنتخ�بية ، وهو م� و�سفه بن عمر 
ب�الإ�س�عة ، م�سيف� اأن م� مت تداوله 

» كذب يف كذب ، وال معنى له.
االإ�س�رة  جتدر   ، اأخرى  جهة  من 
اإىل اأن عمر بن عمر رجل االأعم�ل 
�س�حب جممع العج�ئن ، قد واجه 
اإ�س�عة اأخرى ت�سري اإىل تنحيته من 

منتدى روؤ�س�ء املوؤ�س�س�ت االأف�سيو 
عرب  االأف�سيو  ي�س�رع  اأن  قبل   ،
اأن  و   ، املعلومة  نفي  اإىل  له  بي�ن 
االإق�س�ء  طرقه  من  لي�س  االأف�سيو 
بن  عمر  تنحية  خرب  اأن  معتربا   ،
عمر من االأف�سيو ال اأ�س��س له من 

ال�سحة .
ع�شام بوربيع

احلري�ت  طالئع  رئي�س  ترك 
حزبه  موقف  فلي�س  بن  علي 
مبهم�،  اأفريل   18 رئ��سي�ت  من 
التي  ال�سب�بية  اإىل  ذلك  مرجع� 
حني  يف  امللف،  تلف  تزال  ال 
�رشوط  حلم�ية  جمموعة  حدد 
على  انزالق�ت  اأي  من  اجلزائر 
معتربا  ال�رشعية  م�س�ألة  راأ�سه� 
لالن�سداد  الرئي�سي  ال�سبب  اأنه 

ال�سي��سي الق�ئم.
احلري�ت  طالئع  رئي�س  �سجل 
لق�ئه  خالل  فلي�س،  بن  علي 
برئي�س مندوبية االحت�د االأوروبي 
بح�سب  اأورورك،  جون  ب�جلزائر 
حي�ل  اأ�سفه  اأم�س،  احلزب،  بي�ن 
االأوروبية  الدول  بع�س  �سعي 
منح  يف  الت�سييق  اإىل  الرامي 
دول  ملواطني  الدخول  ت�أ�سريات 
قدم  حني  يف  املتو�سط،  جنوب 
للم�رشوع  العري�سة  اخلطوط 
ال�سي��سي حلزب طالئع احلري�ت، 

ثالثة  على  يرتكز  اأنه  مو�سح� 
النظ�م  وع�رشنة  اإ�سالح  اأ�س�س: 
االأح�دية  من  للخروج  ال�سي��سي 
احل�لية ومب��رشة عملية بن�ء دولة 
الدميقراطي  والنظ�م  الق�نون 
التجديد  تدريجية؛  بكيفية 
مع  قطيعة  الإحداث  االقت�س�دي 
اقت�س�د الريع وعدم ت�سيي�س الفعل 
اأعم�ل  من�خ  واإن�س�ء  االقت�س�دي 
من �س�أنه جلب اال�ستثم�رات وخلق 
من��سب عمل، وبن�ء اقت�س�د منوع 
للمحروق�ت؛  تبعية  واأقل  ون�جع، 
وكذا اإ�سالح�ت اجتم�عية عميقة 
التطور  ملتطلب�ت  ت�ستجيب 
والعدالة  االجتم�عي  واالن�سج�م 

االجتم�عية.
جمموعة  فلي�س  بن  قدم  كم� 
له� حزبه  التي يدعو  املقرتح�ت 
االن�سداد  ح�لة  من  للخروج 
االقت�س�دية  واالأزمة  ال�سي��سي 
احل�يل  والظرف  احل�دة  وامل�لية 

ج�مع  �سي��سي  حوار  م�سرتط� 
من  �سلمي  خروج  اأجل  من 
يكون  حوارا  بحيث  االأزمة، 
لتجنيب  وتدريجي�  توافقي� 
امل�رشة  االنزالق�ت  اجلزائر 
على  موؤكدا  وا�ستقراره؛  ب�أمنه 
�رشورة حل م�س�ألة ال�رشعية التي 
اأكد اأنه� ال�سبب الرئي�سي لالن�سداد 
ال�سي��سي، وذلك من خالل تنظيم 
انتخ�ب�ت حرة و نزيهة؛ مع جمع 
ال�سي��سية  والطبقة  اجلزائريني، 
والقوى احلية لالأمة حول م�رشوع 
ق�نون  لدولة  التدريجي  البن�ء 

ونظ�م دميقراطي.
من جهته ال�سفري تطرق ملو�سوع 
بن  فرد  اأفريل   18 رئ��سي�ت 
�سب�بية  تطبعه  امللف  اأن  فلي�س 
تنظيم  ب�رشوط  حتيط  كبرية 
بن�ء  اأنه  ق�ئال  االنتخ�ب�ت،  هذه 
عن  احلديث  ميكن  ال  ذلك  على 
قد  الذي  املهم  املوعد  هذا 

كم�  االأزمة  حلل  الطريق  يفتح 
بلدن�  ويدفع  اأكرث  يوؤزمه�  قد 
نحو املجهول، على حد تعبري بن 

فلي�س.
مت  االإقليمي  ال�سي�ق  ويف 
حول  النظر  تب�دل  وجه�ت 
عن  معربين  املنطقة،  الو�سع يف 
امل�س�ورات  مل�ستوى  ارتي�حهم� 
واالحت�د  اجلزائر  بني  الق�ئمة 
البحث  يف  للم�س�همة  االأوروبي 
تعي�سه�  التي  لالأزم�ت  حلول  عن 
اال�ستقرار  وتدعيم  املنطقة 
فلي�س  بن  اأكد  االإقليمي، يف حني 
ب�أن  قن�عته  من  ب�لرغم  اأنه 
عن  للبحث  االأوىل  امل�سوؤولية 
الأطراف  تعود  لالأزم�ت  حلول 
اأنه يرى ب�أن من واجب  النزاع اإال 
م�س�عدة  وال�رشك�ء  اجلوار  دول 
اإيج�د  نحو  االأطراف  هذه  ودعم 

توافق�ت من اأجل حلول دائمة.
�شارة بومعزة 
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 « املتحدث  قال  ال�صدد،  ذات  ويف 
�صحيح املعار�صة اأ�صبحت يف موقف 
�صعيف، لكن ال�صلطة اأ�صبحت مرتبكة 
يف  عليه  كانت  مما  بكثري  واأ�صعف 
ال�صتحقاقات الرئا�صية املا�صية ،لأن 
املنظومة ال�صيا�صية يف اجلزائر مبنية 

كلها و مربوطة ب�صخ�ص واحد .
الو�صع  بـاأن  �صفيان  جياليل  واأو�صح 
الرئا�صيات  يف  كان  الذي  ال�صيا�صي 
الو�صع  كثريا على  املا�صية   يختلف 
كان    2014 يف   »: قائال   ، احلايل 
ال�صلطة  �صفوف  يف  اإن�صجام  هناك 
كان  للرئي�ص  ال�صحي  احلدث  لأن 
جديد نوعا ما لذلك ثم فر�ص العهدة 
ال�صلطة يف حالة  الأن  لكن  اخلام�صة، 
داخل  مغامرات  وتعي�ص  اإرتباك 
اخلو�ص  املتحدث  »ورف�ص  �صفوفها 
املتقاعد  اجلرنال  تر�صح  ق�صية  يف 
علي غديري ، قائال :« نرف�ص التعليق 
اأي مرت�صح و نحن مع من يفتح  على 
حوار مع املعار�صة لبناء د�صتور عدالة 
م�صتقلة  لو�صع حد لتالعبات ال�صلطة 
لإعادة �صياغة قواعد و قوانني اللعبة 
جياليل  �صفيان  »وفتح  ال�صيا�صية 

م�صريا  العتيد،  احلزب  على  النار 
يعي�ص  الأفالن  احلاكم   احلزب  اأن 
موؤ�ص�صة  فالميلك  الإنهيار  من  حالة 
ر�صمية و جلنة مركزية واأمينا عاما ، 
كان  اأنه  املفرو�ص  من  كان  مت�صائال 
الداخلية  وزارة  على  املفرو�ص  من 
م�صيفا  احلزب،  لهذا  حراك  اأي  منع 
حزبي  بني  حتى  م�صاكل  :«هناك 
الوزير  قبل  من  واعرتاف  ال�صلطة 
انتخابات  يف  تزوير  بوجود  الأول 
 « الأمة  ملجل�ص  الن�صفي  التجديد 

  ، املقبلة  ال�صتحقاقات  وبخ�صو�ص 
اأكد املتحدث باأن  املوعد النتخابي 
�صيء  اأي  ت�صيف  لن  التي  القادم  
موؤكدا   ” ال�صيا�صية باجلزائر  لل�صاحة 
اأي  ينتظر   لن  اأن  حزب جيل جديد 
جديد من هذه النتخابات وهو �صبب 
لها وحث املواطنني  مقاطعة احلزب 
على مقاطعتها. واأكد املتحدث على 
مو�صحا  املقاطعة،  بخيار  مت�صكه 
لن  اجلزائر  يف  النتخابات   باأن 
هناك  لأن  باملئة   100 مفتوحة  تكون 

اأزمة نظام ، م�صيفا » لو كانت اللعبة 
ال�صيا�صية مفتوحة و املرت�صحون قبل 
براجمهم  و  وجوههم  معروفة  �صنة 

رمبا �صتكون النتخابات مفتوحة
على  التعليق  املتحدث  ورف�ص 
ت�رصيحات اأحمد اأويحيى ب�صاأن تعامل 
الرئا�صية،  النتخابات  مقاطعي  مع 
اجلديد   جيل  حزب  باأن  موؤكدا 
املقاطعني  رقعة  تو�صيع  اإىل  يهدف 
يف  م�صريا  اأفريل،   18 ل�صتحقاقات 
النتخابات  مقاطعة  اأن  ال�صدد  ذات 
هدفنا  ال�صارع  اإىل  النزول  عن طريق 
احلايل  النظام  لإنهاء  الإ�صرتاتيجي 
وتاأ�صف املتحدث من تعامل ال�صلطة 
ممنوع  ان  م�صريا  املعار�صة،  مع 
ويتعر�ص  عمومي  ن�صاط  اأي  من 
حني  يف  ال�صلطة  قبل  من  للم�صايقة 
و�صيطالب  باملقاطعة،  مت�صكه  على 
وفكرته،  م�رصوعه  لعر�ص  بقاعات 
اإىل  �صيلجاأ  الطلب،  رف�ص  مت  واإن 
العمومية  وال�صاحات  احلزب  مقرات 
عرب 48 ولية.«  من جهة اأخرى، اأكد 
اأزمة  تعي�ص  اجلزائر  اأن  املتحدث 
اأنها  ،م�صريا  تامة  تبعية  و  اقت�صاديه 
الأمن  لتقوية  نظرية  بناء  عاجزة عن 
ميكن  ل  القومي  والأمن  القومي، 
املوؤ�ص�صات  التفاف  دون  حتقيقه 

الأ�صا�صية .  

يعي�ص املجل�ص ال�صعبي البلدي لبلدية 
بني درقن التابعة اإداريا لدائرة زمورة 
الن�صداد  من  حالة  غليزان  بولية 
حتو  املن�صوي  البلدية  رئي�ص  بني 
الوطني  التحرير  جبهة  حزب  لواء 
انعك�صت  الو�صعية  هاته  ومعار�صيه 
وم�صالح  البلدية  �صريورة  على  �صلبا 
املواطنني التي تعطلت منذ اأكرث من 

�صهرين وف�صلت بذلك م�صاعي اللجان 
الولئية التي حاولت مرارا وتكرارا  يف 
راب ال�صدع املوجود وحماولة ال�صلح 
البلدي  ال�صعبي  املجل�ص  رئي�ص  بني 
لبلدية بني درقن ومعار�صيه اجلريدة 
التي كان لها ات�صال برئي�ص املجل�ص 
درقن  بني  لبلدية  البلدي  ال�صعبي 
اأو�صح  الذي  حممد  يحيا  بن  ال�صيد 

والن�صدادات  ال�رصاعات  اأ�صباب  اأن 
موؤكدا  �صخ�صية  م�صالح  اإل  ماهي 
معطلة  واملواطن  البلدية  م�صالح  اأن 
اأو  املنتخبني  رف�ص  بعد  متاما 
على  امل�صادقة  املعار�صة  بالأحرى 
املداولت منها ميزانية 2019 وح�صبه 
مل�صاكل  متاما  م�صابهة  الو�صعية  اأن 
املجل�ص ال�صعبي البلدي لبلدية وادي 

ارهيو الذي مت جتميد ن�صاطه موؤخرا 
القرار  ونف�ص  الولية  وايل  من  بقرار 
لبلدية  البلدي  ال�صعبي  املجل�ص  م�ص 
الوجلة بعد �رصاع قارب ال�صنة كاملة 
حق  يف  �صيتخذ  نف�صه  القرار  ورمبا 
اليام  درقن  ببني  البلدي  املجل�ص 

القليلة القادمة.  
 ق  م

ك�صف بنك اجلزائر عن مناذج الأوراق 
دخولها  املنتظر  اجلديد  النقدية 
ال�صوق اجلزائرية ويتعلق الأمر بالنقود 
من فئات:100 دج، 500دج و1000 دج، 
والأوراق  القطع  ت�صمنت  حني  يف 
الأعظم  للم�صجد  �صورا  اجلديدة 
والأمري عبد القادر والقمر ال�صناعي 
العام  املدير  ك�صف  �صات«.  »األكوم 
اأم�ص،  عمارة،  حمود  النقود،  لدار 
لالأوراق  الأوىل  النماذج  خالل عر�ص 
النقدية اجلديدة، عن بع�ص تفا�صيل 
املنتظر  اجلديدة  النقدية  الأوراق 
تداولها، حيث ت�صمنت ال�صور الأولية 
عن الن�صخ اجلديدة تغيريا يف م�صمون 
ال�صور با�صتبدال ال�صور القدمية والتي 
حليوانات  �صورا  باخل�صو�ص  تت�صمن 
عبد  الأمري  بالأخ�ص  جديدة  ب�صور 

الأعظم  للم�صجد  و�صورا  القادر 
يطل  �صات1  األكوم  ال�صناعي  والقمر 
على الكرة الأر�صية تربز منها خريطة 
اأمازيغي،  الأول  اأرقام   3 مع  اجلزائر 
هجري،  والثالث  ميالدي،  والثاين 
الألوان  يف  تغيري  اإىل  بالإ�صافة   ،1
البنف�صجي  اللون  عليها  يغلب  حيث 

والأخ�رص والأزرق.
اأما بخ�صو�ص تف�صري خلفيات اختيار 
�صورة  لتبني  بالن�صبة  فتو�صح  ال�صور 
باأنه  �صات1،  األكوم  ال�صناعي  القمر 
تكنولوجيات  ع�رص  على  تركيز 
 10 لـ  بال�صافة  والت�صال،  الإعالم 
الوجه  على  اأما  اأ�صالع،   5 ذو  جنوم 
الثاين فيربز ا�صم بنك اجلزائر، وقيمة 
اأما بالن�صبة للورقة  العملة، وجنمتني. 
فتظهر  دينار،   500 فئة  من  النقدية 

الأر�صية،  والكرة  ال�صناعي  القمر 
اجلزائر  اإبراز  مع  افريقيا،  وقارة 
الذي  ال�رصيط  اإىل  بالإ�صافة  بها، 
يحتوي على �صورة الأمري عبد القادر 

ويوغرطة، وا�صم بنك اجلزائر.
خا�ص  نظام  و�صع  فهو  اجلديد  اأما 
على  التعرف  يتم  حتى  للمكفوفني 
اللم�ص،  طريق  عن  النقدية  الورقية 
تاأمني  اأجهزة  وجود  اإىل  بالإ�صافة 
جديدة باخلطوط املجهرية والأ�صكال 
الهند�صية ما ي�صعب عملية تزويرها. 
اجلزائر،  لبنك  العام  الأمني  وحدد 
النقدية  الأوراق  اأن  قوبي،  حلبيب 
اجلديدة، من فئتي 1000دج و500 دج، 
�صيتم طرحها بداية من الن�صف الثاين 
الأوراق  مع  بالتزامن  اجلاري،  لل�صهر 
فر�صة  اأنها  قائال  ال�صابقة،  النقدية 

النقدية املتداولة، يف  الكتلة  لتجديد 
حني اأ�صاف حممد بن بهان، اأن الأوراق 
دينار  و1000   500 فئتي  من  النقدية 
�صتكون متوفرة عرب كافة وكالت بنك 
اجلزائر يف الن�صف الثاين من فيفري، 
موؤكدا اأن فروع بنك اجلزائر �صتتكفل 
القدمية  النقدية  الأوراق  با�صتالم 
واأنه  الوطن،  على م�صتوى كل وليات 
باإمكان املواطنني التقرب من �صابيك 
الأوراق  على  للح�صول  اجلزائر  بنك 
اجلديدة لال�صتبدال عرب كافة مقرات 
وفروع  وكالت  واأن  اجلزائر،  بنك 
الأوراق  باإي�صال  تتكفل  اجلزائر  بنك 
املواطنني  اإىل  واملعدنية  النقدية 
واخلزينة  اجلزائر  بريد  طريق  عن 

العمومية.
 �سارة بومعزة 

�سفيان جياليل يتحدى �أويحيى

       حتوي نظاما خا�سا باملكفوفني للتعرف عليها

غليز�ن 

ت�سمنت �سور� جديدة وتقنيات حتميها من �لتزوير

.       متم�سكون بخيار �ملقاطعة 

 �إميان لو��س

املعار�سة حادت عن م�سار ندوة مزافران

حالة من االن�سداد بني رئي�س بلدية بني درقن ومعار�سيه

االأوراق النقدية اجلديدة تطرح منت�سف ال�سهر اجلاري

�لوكالة �لوطنية لتطوير �ال�ستثمار

م�ستثمرون من 12 جن�سية 
لديهم م�ساريع يف اجلزائر

ال�صتثمارات امل�رصح  اإجمايل  بلغ 
و  لرتقية  الوطنية  الوكالة  لدى  بها 
تطوير ال�صتثمار 4.125 م�رصوعا 
مببلغ اجمايل بلغ 1.676 مليار دج، 
العام  ح�صب ما ك�صف عنه املدير 
يف  من�صوري  الكرمي  عبد  للوكالة 

حوار.
اأن ت�صمح هذه امل�صاريع،  و ينتظر 
القطاع  يف  اأ�صا�صا  ترتكز  التي 
ال�صناعي، بخلق 143.320 من�صب 
التي  امل�صاريع  بخ�صو�ص  و  �صغل 
ك�صف  اأجانب،  م�صتثمرين  ت�صمل 
ب146  تقدر  اأنها  عن  امل�صوؤول 
الأخ�ص يف  على  دج مرتكزة  مليار 
ال�صناعة و ح�صب قطاعات الن�صاط، 
ال�صناعة  قطاع  ح�صة  �صجلت 
مقارنة ب�صنة 2017  ارتفاعا ن�صبيا 
من  باملئة   56 ن�صبتها  بلغت  حيث 
امل�صجلة  امل�صاريع  عدد  جمموع 
�صنة  باملئة   51 )مقابل   2018 �صنة 
2017( و 62 باملئة من حيث القيمة 
)مقابل 58 باملئة( و 64 باملئة من 
حيث عدد منا�صب ال�صغل )مقابل 

62 باملئة(.
و ح�صب من�صوري فانه مت ت�صجيل 
مببلغ  �صناعيا  م�رصوعا   2.293
 92.211 و  دج  مليار   1.039
بني  من  و  مرتقب  �صغل  من�صب 
ال�صناعية،  امل�صاريع  هذه  اإجمايل 
ينتظر خلق 1.619 وحدة �صناعية 
هذه  تتمثل  و  خمتلفة  فروع  يف 
الفروع على الأخ�ص يف ال�صناعات 
الفولذية و املعدنية و امليكانيكية 
 420( اللكرتونية  و  الكهربائية  و 
و  دج(  مليار   296 مببلغ  م�رصوع 
م�رصوع   575( الغذائية  ال�صناعات 
الكيمياء- ب241 مليار دج( و فرع 

م�رصوع   577( مطاط-بال�صتيك 
ب233 مليار دج( و اخل�صب-الورق 
و  دج(  مليار  ب118  م�رصوع   316(
ب109  م�رصوع   209( البناء  مواد 
امل�صوؤول  نف�ص  ح�صب  دج(،  مليار 
بلغ  ال�صياحة،  قطاع  بخ�صو�ص  و 
دج  مليار   310 ال�صتثمارات  مبلغ 
الجمايل  املبلغ  من  باملئة   19(
 299 يخ�ص  هو  و  لال�صتثمارات( 
ينتج عنه خلق  اأن  ينتظر  م�رصوعا 
باملئة   12( عمل  من�صب   17.407
ال�صغل(و  منا�صب  اجمايل  من 
ال�صياحية  امل�صاريع  هذه  بني  من 
247 م�رصوعا  ينتظر خلق  ال299، 
و  الن�صاطات  خمتلف  يف  جديدا 
ل�صيما الفندقة. و ينتظر اأن ت�صمح 
هذه امل�صاريع بخلق 124 موؤ�ص�صة 
الت�صانيف  خمتلف  من  فندقية 
ت�صم يف جمموعها 36.000 �رصيرا 

ا�صافة اىل 24 مركبا �صياحيا.    
الفالحي،  القطاع  يخ�ص  فيما  اأما 
ف�صجل 226 م�رصوعا )ارتفاع ب21 
 83 مببلغ  ب2017(  مقارنة  باملئة 
مليار دج )ارتفاع 84 باملئة( مع توقع 
خلق 9.292 من�صب عمل )بارتفاع 
امل�صوؤول:«  قال  و  باملئة(   104
الديناميكية  اإىل  الإ�صارة  جتدر 
القطاع  �صهدها  التي  املقاولتية 
نتائجها  تظهر  التي  و  الفالحي 
امل�صاريع  عدد  خالل  من  بو�صوح 
اجلديدة امل�صجلة خالل �صنة 2018 

م�رصوعا   173 عددها  بلغ  التي  ة 
تخ�ص  م�رصوع«و   266 بني  من 
ن�صاطات  امل�صاريع  هذه  معظم 
و  الدجاج  ت�صمني  و  التفريخ 
املعاجلة ال�صحية للنباتات و تربية 
)تربية  البحري  ال�صيد  و  املائيات 
و  العائمة  الأقفا�ص  يف  الأ�صماك 
و  البحر  ذئب  خا�صة  و  الأحوا�ص 
و  البحر  فواكه  و  امللكية  الدوراد 
اقتناء ال�صفن املتخ�ص�صة يف �صيد 
الأبي�ص  و  الأزرق  ال�صمك  و  التونة 
الت�صمني  كذا  و  الق�رصيات(  و 
)ان�صاء  البقر  و  للخرفان  ال�صناعي 
مزارع للت�صمني اأو اإنتاج احلليب اأو 

الذبح.....(.         
ال�صحة،  بقطاع  يتعلق  قيما  و 
م�رصوعا   122 الوكالة  �صجلت 
مببلغ 55 مليار دج ينتظر اأن تخلق 
4.601 من�صب عمل و من بني هذه 
امل�صاريع ال122، ينتظر اإن�صاء 75 
م�رصوع جديد يف جمالت متعددة 
)عيادات و مراكز عالج متخ�ص�صة 
موجهة  �صحية  موؤ�ص�صات  و 

لالإ�صعاف و العالج باملنزل....(.
القطاعات،  باقي  يخ�ص  فيما  و 
الأ�صغال  و  البناء  قطاع  �صجل 
م�رصوعا   927 الري  و  العمومية 
 12.300 و  دج  مليار   122 مببلغ 
قطاع  اأما  منتظر  عمل  من�صب 
اخلدمات، فقد �صجل 255 م�رصوع 
مببلغ 66 مليار دج و 7.377 من�صب 
م�صاريع  بخ�صو�ص  مرتقب  عمل 
اإطار  يف  امل�صجلة  ال�صتثمار 
املتعاملني  بني  التعاون  اتفاقيات 
بلغت  فقد  الأجانب  و  اجلزائريني 
باملائة   9( دج  مليار   146 قيمتها 
من القيمة الإجمالية لال�صتثمارات 
امل�صجلة( وهي ت�صمل 20 م�رصوعا 
خلق  �صاأنها  من  التي  و  م�صجال 
9.654 من�صب �صغل )7 باملائة من 
القيمة الإجمالية(، ح�صبما اأفاد به 

من�صوري.
مت  ال�صتثمارات  هذه  اأن  اأكد  و 
طرف  من  ت�صجيعها  و  اختيارها 
تنا�صقها  و  لتالئمها  نظرا  الدولة 
اأقرتها  التي  التنموية  ال�صيا�صة  مع 
ال�صلطات العمومية و تتمركز هذه 
املجال  يف  اأ�صا�صا  ال�صتثمارات 
من  باملائة   90 بنحو  ال�صناعي 
 18 اأي  للم�صاريع  الجمايل  العدد 
من  باملائة   89 اأن  حيث  م�رصوعا 
 130 ب  تقدر  الجمالية  قيمتها 
مليار دج فيما بلغت ن�صبة منا�صب 
 7.194 اأي  باملائة   75 ال�صغل 

من�صب �صغل. 
الذين  الأجانب  اأغلبية  اأن  قال  و 
�صاركوا يف  م�صاريع ال�صتثمار )12 
املجمعات  من  ينحدرون  جن�صية( 
من  و  لأوروبا  الكربى  اجلهوية 
حول  تعليقه  يف  و  العربية  البلدان 
لال�صتثمارات  الجمالية  احل�صيلة 
اأو�صح   ،  2018 �صنة  امل�صجلة 
عرفت   2018 �صنة  اأن  من�صوري 
الإجراءات  و  الرتتيبات  من  عددا 
ذات  اجلبائية  �صبه  و  اجلبائية 
و  احلكومة  طرف  من  امتيازات 
ال�صتثمار  تدعيم  اأجل  من  ذلك 

على م�صتوى جميع مناطق البالد.

�عرتف �سفيان جياليل �الأم�س خالل حلوله �سيفا على منتدى جريدة  »ليربتي«   باأن هناك �إنق�ساما يف مع�سكر �ملعار�سة، 
م�سري� �أن معظم �أحز�ب �ملعار�سة �ملوجودة د�خل �ملوؤ�س�سات عجزت عن فر�س منطق �ملعار�سة وعجزت عن �ملو��سلة على �أ�سا�س 

�ملبادئ �لتي خرجت بها ندوة مز�فر�ن .
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من �لعائلة �مل�ساندة للثورة �لتحريرية

رحيل زوجة موري�س اأودان
زوجة  الفارط،  ال�صبت   توفت، 
اأودان جوزيت  موري�ص  املنا�صل 
اأودين،  موري�ص  زوجة  اأودان، 
بح�صب  �صنة،   87 عمر  عن 
جريدة L’Humanité الفرن�صية.

بن�صاطها  اأودان  جوزيت  وتعرف 
امل�صاند للثورة التحريرية اجلزائرية 
اأودان  موري�ص  زوجها  جانب  اإىل 

�صهيد اجلزائر.
افتكاك  اأودان  عائلة  وحققت  هذا 

اعرتاف الرئي�ص الفرن�صي اميانويل 
مب�صوؤولية  الفارط  �صبتمرب  ماكرون 
موري�ص  مقتل  يف  الفرن�صية  الدولة 
امل�صاند  ن�صاطه  خلفية  على  اأودان 

للثورة اجلزائرية.



 �ضكان بلدية »�أوالد ما�ضي« 
بامل�ضيلة

الع�سرات من ال�سكان 
يحتجون اأمام مقر الوالية

بلدية  �سكان  من  الع�رشات  اأم�س  �سباح  جتمع 
ال�سالل  لدائرة  اإقليميا  التابعة   ، ما�سي  اوالد 
وروؤ�ساء  االأحياء  ممثلو  بينهم  من  امل�سيلة  بوالية 
اجلمعيات ذات الطابع االجتماعي والريا�سي اأمام 
اإعالن  على  منهم  احتجاجا  الوالية،جاء  مدخل 
رئي�س البلدية ال�ستقالته والتي كانت مبثابة ال�سهم 
اجلارح، باعتباره االختيار الوحيد واالأمثل، بعد اأن 
منحوه ثقة يف الت�سيري واإحداث نقلة نوعية لل�سكان 
الذين �ساقوا ذرعا املحتجون طالبوا وايل الوالية 
بعقد  القائم،  االإ�سكال  وحل  التدخل  يف  باالإ�رشاع 
قدموا  الذين  البلدي  املجل�س  اأع�ساء  مع  لقاء 
والرتاجع  بالعدول  واإقناعهم  جماعية  ا�ستقالة 
لعدد  االمتثال  رف�سه  خلفية  على  اال�ستقالة،  عن 
من  املمار�سة  ال�سغوطات  وكذا  العقار  مافيا  من 
اوالد  بلدية  رئي�س  واأكد  والنفوذ  املال  اأ�سحاب 
التي  وامل�ساومات  النف�سية  ال�سغوطات  اأن  ما�سي 
يتعر�س لها كانت املحرك الرئي�سي يف اتخاذ قرار 
ال�سخ�سية يف عدم قدرته على  قناعته  واأن  كهذا، 
ت�سيريه،  فرتة  من  �سهرا   12 ملدة  التغيري  اإحداث 

كانت ال�سبب الرئي�سي الإعالن اال�ستقالة .
عبد�لبا�ضط بديار

غرد�ية

�سراكة جزائرية �سعودية 
يف ا�ستثمار فالحي باملنيعة 
رفقة  م�رشي  عزالدين  غرداية  والية  وايل  اأ�رشف 
عبدالعزيز  بن  �سعود  بن  م�سعل  ال�سعودي  االأمري 
على مرا�سيم انطالق م�رشوع اال�ستثمار الفالحي 
باملقاطعة االإدارية باملنيعة يف ت�سارك مبا�رش بني 
و  بونعامة  الكرمي  عبد  امل�ستثمر  االأعمال  رجل 

االأمري ال�سعودي .
و ح�سب ما �رشح به امل�ستثمر اجلزائري بونعامة 
بخ�سو�س هذا االجناز فقد اعتربه مك�سبا للوالية 
االمتياز  اإطار  يف  امل�رشوع  هذا  يندمج  حيث 
القمح  النتاج  هكتار  اأالف   5 مب�ساحة  الفالحي 
هذه  متتازه  ملا  احليوانية  االأعالف  و  ال�سلب 
املنطقة من موؤهالت ب 20 بئرا ارتوازيا و توفرها 
على اأ�سجار الزيتون و احلم�سيات مبختلف اأنواعها 
بحوايل  اال�ستثمار  لهذا  املايل  الغالف  قدر  قد  و 

170 مليار �سنتيم .
ب.عبد�لرز�ق

�لبي�ض

 15 جريحا اإثر انقالب 
حافلة لنقل امل�سافرين 

حالة  يف   )2( اثنان  منهم  بجروح  �سخ�سا   15 اأ�سيب 
خطرية جراء حادث انقالب حافلة لنقل امل�سافرين وقع 
اليوم االأحد بالبي�س، ح�سبما علم لدى املديرية الوالئية 
وقع  احلادث  اأن  امل�سدر  ذات  واأفاد  املدنية  للحماية 
على م�ستوى الطريق الوطني رقم 6اأ الرابط بني مدينتي 
الوالية  عا�سمة  عن  كلم   12 بعد  على  وبوقطب  البي�س 
لنقل  ال�سغري  احلجم  من  حافلة  وانقالب  انحراف  اإثر 
بلديتي  بني  بني  الرابط  اخلط  على  تعمل  امل�سافرين 

البي�س والكاف حلمر.
و قد خلف احلادث اإ�سابة 15 �سخ�سا منهم 2 يف حالة 
ح�سب  خفيفة،  الإ�سابات  الباقي  تعر�س  فيما  خطرية 
ذات امل�سدر و قد مت ت�سخري 4 �سيارات اإ�سعاف تابعة 
للوحدة الرئي�سية للحماية املدنية لنقل امل�سابني الذين 
�سنة حيث مت   63 و  �سنوات   7 بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح 

حتويلهم نحو 
بو�سياف«  »حممد  العمومية  االإ�ست�سفائية  املوؤ�س�سة 
املخت�سة  امل�سالح  فتحت  جانبها  من  الوالية  بعا�سمة 
ناجمة  اأنها  يرجح  والتي  حتقيقا يف مالب�سات احلادث 

عن �سوء االأحوال اجلوية، ي�سيف ذات امل�سدر.

وفيما يتعلق بالوقاية القاعدية التي ت�سارك 
عوامل  ومكافحة  وزارة   11 حوايل  فيها 
التي  التدخني  اأفة  اخلطورة ويف مقدمتها 
عرب  االإ�سابات  من  كبري  عدد  يف  تت�سبب 
بع�س  من  ا�ستيائه  عن  زيتوين  االأ�ستاذ 
حالت  التي  واجلماعية  الفردية  ال�سلوكات 
من  بالرغم  املن�سود  الهدف  حتقيق  دون 
وزارة  و�سعتها  التي  القانونية  الرت�سانة 
االإتفاقية  على  اجلزائر  وم�سادقة  ال�سحة 
االإطار للمنظمة العاملية لل�سحة ملكافحة 
التدخني باالإ�سافة اإىل و�سع خمطط وطني 
ببع�س  ملكافحته وبعث حمالت منوذجية 

املناطق والزيادة ال�سنوية يف الت�سعرية.
الداخلية  لوزارة  االأخرية  بالتعليمة  واأ�ساد 
القا�سية مبنع بيع التبغ ببع�س املوؤ�س�سات 
بيعه  ومنع  واملطاعم  الفنادق  غرار  على 
 18 اعمارهم عن  تقل  الذين  ال�سباب  لفئة 

�سنة، م�سددا على �رشورة التطبيق الفعلي 
ل�سنة  ال�سحة   قانون  بها  التي جاء  للمواد 

 . 2018
الوطني  ال�سندوق  اأموال  وبخ�سو�س 
ك�سف  دج  مليار   30 ب  املقدرة  لل�رشطان 
�سئيل  جزء  »ا�ستغالل  عن  اخلبري  ذات 
فقط«،  باملائة   3 ن�سبة  يتجاوز  مل  منها 
مرجعا ذلك اإىل عدم تناول قانون املالية 
االأموال  هذه  بت�سيري  اخلا�س  الت�رشيع 
انيطت  التي  الكفاءات  ونق�س  جهة  من 
واأكد  اأخرى.  جهة  من  املهمة  هذه  بها 
ا�ستغالل  يتم  مل  »اإذا  اأنه  االإطار  هذا  يف 
خالل  ال�سندوق  اأموال  من  الباقي  اجلزء 
ال 11 �سهر املتبقية للمخطط �ستعود هذه 
الوقت  يف  العمومية  اخلزينة  اإىل  االأموال 
كبري  دعم  اإىل  بحاجة  القطاع  الزال  الذي 

ملواجهة ال�رشطان«.
التي  االإ�سرتاتيجية  زيتوين  االأ�ستاذ  وثمن 
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س  �سطرها 
خالل  ال�رشطان  ملكافحة  بوتفليقة 

ا�سرتاتيجية  وهي  القادمة  الع�رشية 
ي�سهدها  التي  والتطورات  »تتما�سى 
تظافر  ي�ستدعي  مما  والعامل«،  املجتمع 
يف  الفاعلني  جميع  بني  والتن�سيق  اجلهود 
امليدان و و�سع الو�سائل الالزمة مع جتنيد 
املجتمع املدين للتخفي�س خالل ال�سنوات 
القليلة املقبلة من ن�سبة الوفيات الناجمة 

عن هذه االإ�سابة ب 20 باملائة.
مت  اأنه  زيتوين  م�سعود  االأ�ستاذ  اأكد  كما 
حتقيق على اأر�س الواقع ن�سبة 70 باملائة 
تطبيقه  يعرف  الذي  املخطط  هذا  من 
بالوقاية  يتعلق  فيما  خا�سة  عراقيل  عدة 
خا�سة  و  املر�سى  مبرافقة  و  القاعدية 

االأطفال منهم.
ع�سية  حديث  يف  زيتوين  االأ�ستاذ  واأو�سح 
ال�رشطان  ملكافحة  العاملي  اليوم  اإحياء 
تقييمه  خالل  فرباير   4 ي�سادف  الذي 
ن�سبة 70  انه »مت حتقيق  للمخطط  االأويل 
بالتقييم  القيام  ميكن  ال  واأنه  منه  باملائة 
ا�ستكمال  بعد  اإال  الربنامج  لهذا  احلقيقي 

جميع املراحل وانتهاء املدة املتبقية منه 
اأي اإىل غاية نهاية 2019 اأو بداية 2020 ».

واأكد باملنا�سبة اأن هذا املخطط املت�سمن 
 4 ال�سوء على  �سلط  رئي�سية قد  8 حماور 
لوحدها  متثل  والتي  ال�رشطان  من  انواع 
االأنواع  جمموع  من  باملائة   50 ن�سبة 
ا�ستنادا  واملقدرة  باجلزائر  املنت�رشة 
األف   50 ب  لل�رشطان  الوطني  ال�سجل  اإىل 
منها  الكبرية  الن�سبة  �سنويا،  جديدة  حالة 
تخ�س �رشطان الثدي والقولون وامل�ستقيم 
من  وللتخفي�س  والربو�ستات.  والرئة 
االأربعة  االأنواع  بهذه  االإ�سابات  معدل 
الك�سف  حمالت  اإىل  اخلبري  ذات  اأ�سار 
املبكر ل�رشطان الثدي التي اأطلقتها وزارة 
ال�سحة يف اإطار هذا املخطط ب7 واليات 
وتيبازة  واالأغواط  ب�سكرة  هي  و  منوذجية 
وتلم�سان  وبومردا�س  وجيجل  وق�سنطينة 
القولون  ب�رشطان  يتعلق  فيما  واأخرى 
بكل  منوذجية  واليات  بثالث  وامل�ستقيم 

من عنابة وباتنة وبجاية.

م.�ض

مبقر  املا�سي  االأ�سبوع  نهاية  ن�سط 
ب�سعيدة  للجمارك  الرئي�سية  املفت�سية 
الداخلية  للمناطق  احلكمي  املكتب 
احل�سيلة  لتقدمي  �سحفية  ندوة  ب�سعيدة 
قدم  حيث  املح�سلة  للعمليات  ال�سنوية 
تقرير  حممد  حولة  بن  الوحدة  رئي�س 
مف�سل لالأ�رشة االإعالمية حول ن�ساطات 
اأن  على  اأكد  اأين  بالوالية  املديرية 
املوؤ�س�سة  تلعب دورا كبريا يف التدخل و 
تغطية الوالية هذا  وذكر اأن الوحدة ت�سمى 
ميكن  االخت�سا�س  كامل  جمركي  مكتب 
التجارية  العمليات  جميع  فيه  تقام  اأن 
اجلمركية يف عمليات الت�سدير كما ميكن 
يعملون  الذين  االقت�ساديني  للمتعاملني 
اال�سترياد  اأو  الت�سدير  اأو  بالتح�سيل 
بالتن�سيق مع امل�سالح الوالئية و هي التي 
تن�سق مع اجلهات احلدودية و املطارات و 
املوانئ ح�سب طبيعة الن�ساط وهي تندرج 

احلركة  ت�سهيل  و  الرقابية  العملية  �سمن 
على  املتحدث  ذات  ملح  فيما  التجارية 
الدور الذي تلعبه امل�ستودعات اجلمركية 
و  املطارات  على  ال�سغط  لتخفيف 
املوانئ  من قبل املتعاملني االقت�ساديني  
الذين يقومون بو�سع ب�سائعهم و جمركتها 
احلماية  ظل  يف  وهي  اأموره  ي�ستخرج  و 
قبا�سة  م�سالح   وقامت  هذا  القانونية 
باملزاد  املبيعات  و  للتح�سيل  اجلمارك 
العلني ب�سعيدة من جمع اإح�سائيات لل�سنة 
املا�سية حيث �سجلت املديرية يف جمال 
دوريات  تنظيم  من   امليدانية  التدخالت 
و  التحريات  عن  ف�سال  وكمائن  وحواجز 

التحقيقات 
الفرقة متعددة املهام  حيث مت  من قبل 
�سنة  يف  تدخل   1000 مايقارب  ت�سجيل 
مع  بالتن�سيق  تدخل   60 منها  املا�سية 
معاجلة  خاللها  من  مت  الوطني  الدرك 

الق�سايا املحققة من طرف  العديد من  
امل�رشوبات  حجز  جمال  يف  الفرقة 
امللفات  مزورة  �سيارات  و  الكحولية 
التهريب  ب�سائع  و  و�سائل  و  القاعدية 
التي و�سح املدير من خاللها اأن التهريب 
ي�سري وفق االأمر رقم 6 و رقم 5 و ي�سمى 
القابلة  للب�سائع احل�سا�سة  تهريب حكمي 
اأن  اأي  الداخلية  املناطق  يف  للتهريب 
تقت�رش على احلدود  التهريب ال  عمليات 
و املوانئ و املطارات  هذا ومت ت�سجيل 
يف ال�سق املايل حت�سيل اأكرث من 6 ماليري 
اخت�سا�سات  ح�سب  مق�سمة  �سنتيم 
مليون   13 يفوق  ما  حت�سيل   مت  حيث 
يعني مليار و 300 مليون �سنتيم يف  دينار 
ت�سجيل  ومت  امل�ستوجبة  الغرامات  جمال 
عمليات   ( التجارية  العمليات  جمال  يف 
اجلمركة(  100 ت�رشيح جمركي يف جمال 
اإطار  يف  �سيارات  و  عتاد  تخ�س  عمليات 

للدولة من قبل م�ستثمرين  م�ساريع كربى 
فتح  جمال  يف  اأورو  ماليني   5 مايفوق  و 
اإطار  يف  و  هذا  اال�ستثمارات  و  االأفاق 
احلقوق املح�سلة يف اإطار هذه العمليات 
ماليري   3 من  اكرث  اأي  دينار  مليون   31
الباأ�س  ن�سبة  ا�ستخال�س  مت  و  �سنتيم 
العلني  باملزاد  البيع  عمليات  يف  بها 
 29 مايفوق  املبيعات  قيمة  بلغت  حيث 
مليون دينار يعني 2 ماليري و 900 مليون 
اإطار   يف  املديرية  وح�سلت  هذا  �سنتيم 
 4 مايفوق  منازاعاتية  لق�سايا  الغرامات 
ماليني دينار اأي  4 ماليري  ليبلغ اإجمايل 
يعني  دينار  مليون   65 مايفوق  التح�سيل 
�سنتيم  مليون   500 و  ماليري   6 مايعادل 
الرئي�سية  املفت�سية  جهود  وت�ستمر  هذا 
للحد من التجاوزات يف خمتلف املجاالت 

التي تندرج �سمن اخت�سا�سها. 
خلدون. ع

الفالحني  من  جمموعة  اأ�سوات  تعالت 
ال�سباب باملنطقة الفالحية حا�سي حلجر 
من  الو�سية  الوزارة   ، الروي�سات  ببلدية 
خمطط  الإجها�س  العاجل  التدخل  اأجل 
 04 بعد  الزراعية  اأرا�سيهم  من  ترحيلهم 

�سنوات من العمل فيها .
باملنطقة  فالحا   11 ممثلي  نا�سد 
الفالحية حا�سي حلجر ببلدية الروي�سات 
 ، لهم  ت�رشيح  يف   ، ورقلة  لوالية  التابعة 
ال�سيد  و  الريفية  والتنمية  الفالحة  وزير 
القادر  عبد  ال�سيدية  واملوارد  البحري 
العاجل الإيفاد  التدخل  اأجل  بوعزقي من 
جلنة حتقيق عالية امل�ستوى للوقوف على 

التي  الفالحية  االأرا�سي  توزيع  يف  مدى 
ا�ستفاد منها الفالحون الوهميني ، مقابل 
الذين جنحوا  ال�سباب  الفالحيني  تعر�س 
اأن  رغم  للم�سايقات  االأر�س   خدمة  يف 
اأرا�سيهم اأ�سبحت تعج مبختلف املنتجات 
،وهو  الزراعية  واملحا�سيل  املو�سمية 
االأمر الذي يتنافى مع تو�سيات احلكومة 
الرامية لت�سجيع الن�ساط الفالحي وتذليل 
الفالحي  الن�ساط  تعيق  التي  ال�سعوبات 
الإنهاء  الوطني  االقت�ساد  قدرات  لتعزيز 
تهاوت  الذي  املحروقات  لقطاع  التبعية 

اأ�سعاره يف البور�سات العاملية .
الفالحون  طالب  فقد  ذلك  جانب  اإىل 

امل�سوؤولني   ، املذكورة  باملنطقة 
ب�رشورة جت�سيد وعودهم بت�سوية و�سعية 
خا�سة   ، اداريا  الفالحية  حميطاتهم 
الفالحية  املحيطات  هذه  اأن  علمنا  اإذا 
االكتفاء  حتقيق  يف  كبري  ب�سكل  �ساهمت 
�سغل  منا�سب  خلق  عن  ناهيك   ، الذاتي 

مبا�رشة ومو�سمية .
و يف مو�سوع مت�سل فقد اأكد رئي�س جلنة 
الفالحة ببلدية الروي�سات العيد بن الزاير 
اإطار  يف  توزيعها  مت  االأرا�سي  هذه  اأن   ،
من  احلقيقيون  وامل�ستفيدون  اال�ستثمار 
عقود االمتياز ميلكون الوثائق االإدارية وال 
ميكن التنازل عنها لفائدة هوؤالء الفالحني 

ال�سباب الذين يف حقهم من طرف م�سالح 
العدالة قرار اإخالء املحيطات الفالحية 

ال�سالف ذكرها
القادر  عبد  ورقلة  والية  وايل  اأن  ومعلوم 
خرجاته  عديد  يف  اأكد  قد  كان  جالوي 
رفقة  التام  ا�ستعداده  عن  امليدانية 
الدعم  اأ�سكال  كافة  لتقدمي  م�ساحله 
فر�س  اأكرث  ملنح  ال�سعوبات  وتذليل 
الفالحي  بالقطاع  العمل  يف  للراغبني 
ترابها  على  حت�سي  التي  ورقلة  بوالية 
م�ساحات �سا�سعة من االأرا�سي ال�ساحلة 

للزراعة .
�أحمد باحلاج 

�ضعيدة 

حا�ضي حلجر ببلدية �لروي�ضات بورقلة

.      رئي�ض جلنة �لفالحة:�الأر��ضي �ملتنازع عليهاملك للم�ضتثمرين وال ميكن �لتنازل عنها

املفت�سية الرئي�سية للجمارك ب�سعيدة ت�ستعر�ض ح�سيلتها ال�سنوية

فالحون �سباب مهددون بالطرد من اأرا�سيهم

�إعادة �لنظر يف ت�ضعرية �لقطاع �خلا�ض

14 األف حالة جديدة 
ل�سرطان الثدي
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�ضدد �الأ�ضتاذ م�ضعود زيتوين �ملكلف مبتابعة وتقييم �ملخطط �لوطني 
ملكافحة �ل�ضرطان 2015/ 2019 على �ضرورة »�إعادة �لنظر يف �لت�ضعرية 
�لتي يحددها �لقطاع �خلا�ض و�لتي هي يف غري متناول �ملري�ض« وذلك 
عن طريق تطبيق نظام �لتعاقد و�إعادة حتيني مدونة �الأعمال �لطبية 

�لتي جتاوزها �لزمن, د�عيا �إىل �ضرورة �لتن�ضيق بني �لقطاعني �لعمومي 
و�خلا�ض حتى »ال حتدث �ختالالت بعد تو�ضيع عدد �ملر�كز �جلديدة خالل 

�ل�ضنو�ت �لقادمة«وتاأ�ضف �ملتحدث لوجود »عر�قيل بريوقر�طية« تقف 
يف وجه �ملخطط ناجمة عن غياب  �لت�ضريع و�لتنظيم وغياب يف �لتكفل 

�لنف�ضي و�الإن�ضاين ملر�فقة �ملري�ض, �إىل جانب غياب م�ضالح وم�ضت�ضفيات 
تتكفل ب�ضرطان �الأطفال و�لذي بالرغم من ت�ضجيل ن�ضبة �ضئيلة ال تتجاوز 

5 باملائة من جمموع �نو�ع �ل�ضرطان �ملنت�ضرة باجلز�ئر �إال �أن �لتكفل بهذه 
�لفئة -ح�ضبه-«الز�ل مل يبلغ بعد �مل�ضتوى �ملطلوب«.



للإفراج  مواعيد حقيقية  وغياب   
 ، لل�سكنات  الأ�سمية  القوائم  على 
الكبري مل�رشوع  التعرث  عن  ناهيك 
ال�رشف  �سبكات  تاأهيل  اعادة 
ظاهرة  على  للق�ساء  ال�سحي 

�سعود املياه امل�ستعملة .
املحلي  لل�ساأن  متابعون  حذر 
بالعا�سمة  ورقلة املعروفة  بولية 
من  ال�رشقي  للجنوب  املركزية 
من  التي  الوخيمة  العواقب  مغبة 
على  بظللها  تلقي  اأن  �ساأنها 
النتخابات الرئا�سية ،حيث تعالت 
فتح  ب�رشورة  املطالبة  الأ�سوات 
لك�سف  ومعمق  م�ستعجل  حتقيق 
وخروق  جتاوزات  ملب�سات 
حت�سي  بولية  الت�سغيل  ملف 
نفطية  �رشكة   1333 ترابها  على 
اإطار  يف  �رشكة   333 بينها  من 
الأمر  ،وهو  الأجانب  ال�رشاكة مع 
الذي �ساهم ب�سكل كبري يف ارتفاع 
الحتجاجية  احلركات  معدلت 
من  عدد  بطايل  طرف  من 
مبطلب  املتم�سكني  الأحياء 
لتعليمة  ال�سارم  التطبيق  �رشورة 
اأولوية  مبنح  الرامية  احلكومة 
املنطقة  اأبناء  لفائدة  التوظيف 
�سيناريوا  لتكرار  تفادي  وذلك 
احلراك الجتماعي مار�س 2013 
تعهد  فقد  مت�سل  �سياق  ،ويف 
القادر  عبد  ورقلة  ولية  وايل 

الأول  امل�سوؤول  ب�سفته  جلوي 
بالتطبيق  التنفيذي  الهيئة  على 
اجلمهورية  لقوانني  ال�سارم 
تورطه  يثبت  م�سوؤول  كل  �سد 
وعرو�س  مبنا�سب  التلعب  يف 
الت�سغيل  لوكالت  املوجهة  العمل 
فقد  ذلك  جانب  اإىل   . املحلية 
املحلي  لل�ساأن  املتابعون  طالبت 
ب�رشورة ال�رشاع يف الإفراج على 
للم�ستفيدين من  ال�سمية  القوائم 
اليجاري  الجتماعي  ال�سكن 
،هذه  ورقلة  بدائرة  العمومي 
التوزيع  ي�سملها  مل  التي  الأخرية 
�سنوات  خم�س  من  اأكرث  منذ 

الرجل  اأكد  فقد  ذلك  مع  موازاة 
الأول بالولية عبد القادر جلوي 
اأن اجلهات املكلفة بامللف تعمل 
على قد واثق من اأجل الت�رشيع يف 
الإدارية  والرتتيبات  الإجراءات 
ك�سف  عملية  ت�سبق  التي  اللزمة 
اإطار  يف  وذلك  ال�سمية  القوائم 
اللتزام بتو�سيات احلكومة . وعلى 
�سعيد اأخر فقد اأجمعت عدد من 
الحتجاجية  والعرائ�س  ال�سكاوى 
جمعيات  طرف  من  املرفوعة 
ظاهرة  من  املت�رشرة  الأحياء 
تفاوت  على  القذرة  املياه  �سعود 
املتابعة  واليات  الرقابية  الأدوات 

تاأهيل  اإعادة  م�ساريع  بخ�سو�س 
�سبكات ال�رشف ال�سحي وهو الأمر 
بكارثة  ال�ساكنة  يهدد  بات  الذي 
على  تطفو  معاملها  باتت  وبائية 
ال�سطح ،حيث ذهب ذات املتحدثني 
اأبعد من ذلك موؤكدين يف ذات  اإىل 
اإطار  يف  املر�سودة   املليري  اأن 
ال�رشف  براثن  من  الأحياء  انت�سال 
ال�سحي مل حتقق النتائج املرجوة . 
ويف انتظار حلحلة امللفات ال�سائكة 
يبقى   ، ذكرها  ال�سالف  بالقطاعات 
ورقلة  ولية  مواطني  على  لزاما 
الرتقب  من  حالة  وقع  على  العي�س 

و النتظار .

الأول  الرجل  عزي  بوبكر  قال 
اأن م�ساحله ت�سهر  ببلدية ورقلة ، 
الأحياء  دعم  اأجل  من  جاهدة  
وم�ساعدة  اجلوارية  بامللعب 
مثل  بتج�سيد  املعنية  امل�سالح 

هذا النوع من املرافق .
م�ساحله  اأن  املتحدث  ذات  واأكد 
قامت باإر�سال حم�رش ر�سمي ملديرية 
ال�سباب والريا�سة ، وذلك بعد اختيار 
م�رشوعي  عليها  لتج�سيد  الأر�سية 
حيي  من  بكل  اجلواريني  امللعبني 
اإطار  يف  وذلك  بوعامر  و  املخادمة 
لدعم  املديرية  مع  امل�سرتك  العمل 
الأحياء املرتامية الأطراف باملرافق 
والريا�سية  وال�سبانية  الرتفيهية 
ولية  وايل  لتعليمات  جت�سيدا  وذلك 
الرامية  جلوي  القادر  عبد  ورقلة 
ال�سبانية  احلركة  بان�سغالت  للتكفل 
بلدية  باقليم  النا�سطة  والريا�سية 
ورقلة، ويف مو�سوع مت�سل فقد �سدد 
املوؤ�س�سة  بخ�سو�س  اللهجة  حمدثنا 
قائل  �سعيد  ملعب  باجناز  املكلفة 

»وجهنا اإنذار للمقاول املكلف باجناز 
عدم  حالة  ويف  عتبة  �سعيد  ملعب 
�ستتخذ  الجناز  لأ�سغال  ا�ستنئافه 
اللزمة  القانونية  الإجراءات  �سده 

»واملتمثلة يف ف�سخ عقده  .
اإىل جانب ذلك فقد اأو�سح بوبكر عزي 
اجلمعيات  على  املالية  الإعانات  اأن 
مت  ال�سبانية  و  والريا�سية  الثقافية 
اجلمعيات  بني  عادل  ب�سكل  توزيعها 
»الو�سط  يومية  منرب  من  وجه  لكن   ،
اجلمعيات  لتلك  مبا�رشة  ر�سائل   «
قائل »�ستكون حتفيزيات مالية ودعم 
ن�ساطا  تعرف  التي  للجمعيات  خا�س 
مكثف وح�سور يف خمتلف املنا�سبات 
ذات  »، م�سيفا يف  الدينية  و  الوطنية 
قدم  على  تعمل  م�ساحله  اأن  ال�سدد 
البلدي  الديوان  مع  وبالتن�سيق  وثاق 
لل�سياحة والثقافة للتعريف باجلمعيات 
والجتماعية  الإن�سانية  و  اخلريية 
ذات الطابع املحلي والتي تن�سط يف 

حميطات مغلقة .
�أحمد باحلاج

بوبكر  ورقلة  بلدية  مري  خرج 
ورث  باأنه  واأكد   ، �سمته  عن  عزي 
املتعاقبة  املجال�س  عن  تراكمات 
توزيع  ملف  ادخل  مما  البلدية  عن 
قطع الأرا�سي يف اإطار ال�ست�سلح 

الفلحي يف م�ستنقع الفو�سى .
ال�سارع  ت�ساوؤلت  عن  رده  يف 
الذي  الغمو�س  بخ�سو�س  املحلي 
الأرا�سي  قطع  م�سري  يكتنف 
الفلحية ، فقد اأو�سح بوبكر عزي 
مبحيط  قدمية  تراكمات  هناك  اأن 
يف  م�سيفا   ، لعبازات  و  الهي�سة 
خمطط  هناك  باأن  ال�سدد  ذات 
هكتار  األف   80 م�ساحته  تتجاوز 
وتوزيعه  �سبط  قبل  الدرا�سة  قيد 
�ساحلة  ارا�سي  قطع  �سكل  على 
ال�سدد  ذات  يف  م�سيفا   ، للفلحة 

ملح�رش  وفقا  �سيكون  التوزيع  اأن 
بني البلدية و امل�ستفيد الذي متنح 
له الر�س وبعد خدمتها وجتهيزها 
مينح له احلق يف امتلكها يف ا�سارة 
يف  �سيعمل  اأنه  على  منه  وا�سحة 
ملن  »الأر�س  مبنطق  املجال  هذا 
يخدمها ». من جهة ثانية فقد اأفاد 
مري ورقلة اأن البلدية ت�سهر جاهدة 
من اأجل اللتزام بتعليمات احلكومة 
وتذليل  الت�سهيلت  لتقدمي  الرامية 
يف  للراغبني  بالن�سبة  ال�سعوبات 
الولوج لعامل الفلحة ومن ثم حتقيق 
القت�ساد  ودعم  الذاتي  الكتفاء 
الوطني للفلت من التبعية لقطاع 
املحروقات الذي تهاوت اأ�سعاره يف 

البور�سات العاملية .
�أحمد باحلاج

تز�من مع بدء �لعد �لتنازيل للإنتخابات �لرئا�سية �ملزمع �جر�ئها يوم �خلمي�س 18 �فريل 2019 ، عاد 
�لتاأخر  ب�سبب   ، �لزجاجة  عنق  يف  بالوالية  �لقر�ر  �سناع  �دخلت  �سائكة  ملفات   03 بورقلة  للو�جهة 

�لكبري يف معاجلة تر�كمات ملف �ل�سغل.

تز�منا مع بدء �لعد �لتنازيل للإنتخابات �لرئا�سية 

�أحمد باحلاج 

ال�شغل،ال�شكن والري 03 ملفات �شائكة
 بورقلة تتابعها احلكومة باهتمام 

من  م�ستفيدا   520 زهاء  يئن 
التجزئات العقارية  ببلدية  حا�سي 
خويلد  �سيدي  بدائرة  اهلل  عبد  بن 
وطاأة  حتت  ورقلة  لولية  التابعة 
لإجناز  املادي  الدعم  غياب 
م�ساكنهم .  نا�سد 250 م�ستفيدا  من 
حا�سي  ببلدية  العقارية  التجزئات 
بن عبد اهلل بورقلة يف ت�رشيح لهم 
ال�سكن  »الو�سط«،وزير  يومية  مع 
الوحيد  عبد  والعمران  واملدينة 
واجلماعات  الداخلية  ووزير  طمار 

ووايل  بدوي   الدين  نور  املحلية 
ورقلة عبد القادر جلوي ب�رشورة 
التدخل العاجل لدى م�سالح ال�سكن 
بولية ورقلة ، من اأجل التجاوب مع 
امل�رشوعة  باملطالب  و�سفوه  ما 
للم�ستفيدين من التجزئات العقارية 
من   9-8-7 وهي  ح�س�س   03 عرب 
من  ال�ستفادة  من  متكينهم  اجل 
العانات املالية التي من �ساأنها اأن 
متكنهم من اإجناز م�ساكنهم خا�سة 
امل�ستفيدين  غالبية  اأن  علمنا  اذا 

من  ال�سكنات  من  النمط  هذا  من 
حيث   ، املحدود  الدخل  ذوي  فئة 
�سدد ذات املتحدثني على �رشورة 
مثلما  املايل  الدعم  لهم  توفري 
1اإىل  من  ح�س�س  مع  احلال  كان 
به م�سادرنا  اأفادت  .   وح�سبما   6
اخلا�سة فاإن الإعانات املالية لهذا 
هذا  مثل  يف  ال�سكن  من  النمط 
يف  م�ستبعد  اأمر  الراهن  الظرف 
التي  ال�سعبة  املالية  الظروف  ظل 
لنتهاج  جلاأت  التي  البلد  بها  متر 

التبعية  لإنهاء  التق�سف  �سيا�سة 
لقطاعات املحروقات الذي تهاوت 
 . العاملية  البور�سات  يف  اأ�سعاره 
�سناع  من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
يف  النظر  لإعادة  بالبلد  القرار 
العقارية  التجزئات  دعم  مطلب 
لزاما  يبقى  املالية  بالإعانات 
النمط  هذا  من  امل�ستفيدين  على 
لأجل غري  املزري  الو�سع  معاي�سة 

م�سمى .
�أحمد باحلاج

ال�رشعي  غري  الجتار  مكافحة  اإطار  يف 
باإقليم  العقلية  املوؤثرات  و  باملخدرات 
ولية مترنا�ست، متكنت م�سالح ال�رشطة 
احل�رشي  الأمن  يف  ممثلة  الولية  باأمن 
الثاين من توقيف خم�سة اأ�سخا�س ترتاوح 
اأعمارهم ما بني  )25/19�سنة( يف ق�سية 
معالج(  )كيف  املخدرات  على  احليازة 
ريفوتريل( )اأقرا�س  عقلية  موؤثرات  و 

ق�سد الإ�ستهلك ال�سخ�سي متبوع بحمل 

دون مربر  )�سكني(  اأبي�س حمظور  �سلح 
اإثر  على  تعود  الق�سية  �رشعي.  حيثيات 
الأخ�رش 48- الرقم  على  هاتفي  اإت�سال 

15  مفاده طلب تدخل من اأحد املواطنني 
بخ�سو�س  وجود عدة  اأ�سخا�س م�سبهوين 
باأحد املحلت املهجورة  عليه  �سارعت 
قوات ال�رشطة اىل عني  املكان و قامت 
اأ�سخا�س   05 �سبط  باملداهمة، ليتم 
بعد  و  الكحولية  امل�رشوبات  يحت�سون 

اجل�سدي،  التلم�س  لعملية  اإخ�ساعهم  
اأبي�س حمظور  عرث بحوزتهم على �سلح 
املتو�سط،كما  احلجم  من  )�سكني( 
يقدر  املخدرات  من  كمية  على  �سبط 
حتتوي  �سفيحة  غ و  ب 0.59  وزنها 
العقلية  املوؤثرات  اأقرا�س من  على 05 
اىل  حتويلهم  بعدها  ليتم  )ريفوتريل(، 
و  املحجوزات  رفقة  ال�رشطة  مقر 
الق�سية،  بعد  بخ�سو�س  حتقيق  فتح 

اإ�ستكمال الإجراءات القانونية، مت تقدمي 
الق�سائية  اجلهات  اأمام  املتورطني  
الأول  حق  يف  اأ�سدرت  التي  املخت�سة 
حكم ب�سنة )01( حب�س نافذة مع الإيداع 
)40.000دج(،اأما  قدرها  مالية  غرامة  و 
نافذة  حب�س  ب 08 اأ�سهر  حكم  البقية 
قدرها  مالية  غرامة  و  الإيداع  عدم  مع 

)50.000دج(.
�أحمد باحلاج

ب�سبب حرمانهم من �الإعانات �ملالية 

�سبط بحوزتهم 0.59 غ من �لكيف و 05 �أقر��س مهلو�سة 

520 م�شتفيدا من التجزئات العقارية  بحا�شي بن عبد اهلل بورقلة يعانون

توقيف 05 اأ�شخا�ص يف ق�شية احليازة على املخدرات بتمرنا�شت 

عزي يوؤكد : 

حتت �سعار �الأر�س ملن يخدمها 

الأر�شية جاهزة  مللعبي
 املخادمة  و بوعامر 

توزيع �العانات �ملالية على �جلمعيات كان بطريقة �سفافة 
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عقده  �صحفي  م�ؤمتر  وخالل 
للدفاع  الت�ن�صية  الرابطة  فرع 
اأم�س  بالكاف  الإن�صان  عن حق�ق 
ق�صية  م�صتجدات  ح�ل  ال�صبت 
النه�صة،  حلركة  ال�رسي  اجلهاز 
الغن��صي  الدفاع  هيئة  و�صفت 
الق�صية"،  يف  الأ�صلي  بـ"الفاعل 
وا�صح  "ت�اط�ؤ  وج�د  اإىل  م�صرية 
ولقا�صي  العم�مية  للنيابة  وجلي 
احلقيقة  طم�س  بهدف  التحقيق 
�صاأنها  من  التي  الأدلة  واإخفاء 

ت�ريط احلركة وقياداتها".
قزارة،  اإميان  الهيئة  ع�ص�  وبينت 
"النيابة العم�مية مل تقم بفتح  اأن 
حتقيق يف ال�صكايات التي تقدمت 
بحفظها  اكتفت  بل  الهيئة،  بها 
اإىل  م�صرية  املحكمة"،  اأدراج  يف 
اتهم  الذي  التحقيق،  "قا�صي  اأن 
بت�جيه  اكتفى  بالت�اط�ؤ،  بدوره 
بع�س التهم املت�صلة بعملية القتل 
ت�جيه  دون  خ�رس  مل�صطفى 
التهم الأخرى التي تت�صل بعالقته 

حمله  ومنها  ال�رسي،  باجلهاز 
لكامريا خفية وبع�س الأدوات التي 

ت�صتعمل للتج�ص�س".
لرا�صد  املبا�رس  "ال�صل�ع  واأكدت 
الق�صية"،  هذه  يف  الغن��صي 
"له عالقة مبا�رسة مع  اأن  معتربة 
م�صطفى خ�رس، الذي كان بدوره 
ر�صا  مع  مبا�رسة  عالقة  على 
واملكلف  احلركة  ع�ص�  الباروين 
ع�ص�  عرب  وبدوره،  بها".  بالتعبئة 
عن  ب�عالق،  كثري  الدفاع  هيئة 
الذي  "امل�قف  من  ا�صتغرابه 
يف  العم�مية  النيابة  اتخذته 
هيئة  اأن  م�صيفا  الق�صية"،  هذه 
الدفاع متم�صكة بـ"متابعتها عدليا 
ومبالحقة كل الأطراف الق�صائية 
التي ثبت ت�رطها يف ق�صية اجلهاز 
ال�رسي والتي تخ�صى اإزعاج واإرباك 
اجلهاز"ويف  هذا  يف  املت�رطني 
الدفاع  "هيئة  اأعلنت  �صابق،  وقت 
بلعيد  �صكري  ال�صهيدين  عن 
�صتتقدم  اأنها  الرباهمي"،  وحممد 
بحل  للمطالبة  ق�صائية  بدع�ى 
بدع�ى  النه�صة"  "حركة  حزب 

حني  يف  بـ"الإرهاب"،  ارتباطه 
اأذنت النيابة العم�مية بفتح حتقيق 
ب�ج�د  الهيئة  ادعاءات  ح�ل 
النه�صة،  حلركة  �رسي"  "جهاز 
ووق�فه وراء عمليتي اغتيال بلعيد 
والرباهمي من جانبه، نفى القيادي 
يف حركة النه�صة" حممد بن �صامل 

واعترب  ال�رسي"،  "اجلهاز  وج�د 
احلديث عنه "كذبة كبرية ل �صحة 
�صتقا�صي  "النه�صة  اأن  واأكد  لها"، 
اأن  باطال"واأ�صاف  يتهمها  من  كل 
"هيئة الدفاع عن ال�صهيدين بلعيد 
بل  تهمها احلقيقة  ل  والرباهمي" 

ت�جيه التهم يف �صنة انتخابية".

�أعلنت "هيئة �لدفاع عن �ل�شهيدين �شكري بلعيد وحممد �لرب�هيمي" يف تون�س، عن وجود �أدلة تثبت 
�شلوع زعيم حركة �لنه�شة ر��شد �لغنو�شي يف ق�شية ما ي�شمى "�جلهاز �ل�شري" للحركة.

هيئة �لدفاع عن بلعيد و�لرب�هيمي بتون�س

م٫�س

اتهام الغنو�شي بال�شلوع يف ن�شاط
 جهاز "النه�شة" ال�شري

رئي�شة �لوزر�ء �لربيطانية ترييز� ماي

حر��شة �لأق�شى 

�شن�شعى حلل "عملي" جلمود اخلروج من الحتاد الأوروبي

الحتالل يعتزم توطني مليون م�شتوطن بال�شفة الغربية

اأول ماج�شتري يناق�ش
 يف رحاب القبلة الأوىل

77 انتهاًكا بحق ال�شحفيني 
الفل�شطينيني خالل ال�شهر املا�شي

املحتلة،  القد�س  مدينة  يف 
اإىل  ومعراجه  اهلل  ر�ص�ل  م�رسى 
ال�صماء، عا�صمة فل�صطني الأبدية، 
باحات  ويف  عمرو،  ر�ص�ان  ولد 
م�صجدها الأق�صى املبارك، ق�صى 
ع�ده،  وا�صتد  وترعرع  طف�لته 
و�صهد على ما يتعر�س له الأق�صى 
واأهله ورواده من تنكيل واعتداءات 

"اإ�رسائيلية" ل تت�قف.
طف�لتي  وحياتي،  ذكرياتي  "كل 
و�ص�لً  الكرمي،  للقراآن  وحفظي 
والإعدادية  البتدائية  للدرا�صة 
قراين  عقد  وحتى  واجلامعية 
بهذه  الأق�صى"،  امل�صجد  يف  كان 
الكلمات بداأ ر�ص�ان عمرو حديثه 
ر�صالة  مناق�صة  من  انتهائه  بعيد 
املاج�صتري الأوىل حدثاً ون�عاً يف 
امل�صجد الأق�صى املبارك وناق�س 
عن�ان  حملت  التي  ر�صالته  عمرو 
"اأمن وحرا�صة امل�صجد الأق�صى"، 
من  تاألفت  حتكيم  جلنة  بح�ص�ر 
الأكادمييني ناجح بكريات وي��صف 
يف  جابر،  اأب�  واإبراهيم  النت�صة 
حمراب املدر�صة الأ�رسفية داخل 

امل�صجد الأق�صى املبارك.

وثائق و�شجالت تاريخية

ن�عها،  من  الأوىل  املناق�صة  تلك 
�صعى املقد�صي عمرو، مدير مركز 
خمط�طات امل�صجد الأق�صى، اإىل 
�صلطات  ت�صديدات  رغم  حقيقتها 
الحتالل "الإ�رسائيلي" و�صيطرتها 
امل�صجد  وباحات  حميط  على 
قلبه  الفرحة  ت�صع  اإذ مل  الأق�صى، 
ف�ر جناحه يف اإمتامها ومناق�صتها 
بح�ص�ر عائلي ومقد�صي مت�ا�صع. 
الدرا�صة  "اإعداد  عمرو:  ويق�ل 
وفرزاً  جمعاً  �صن�ات،   6 ا�صتغرق 
ت�ص�ير  اإىل  اإ�صافة  وفهر�صة، 
ال�ثائق  من  الآلف  مئات  نح� 
ا�صتكمال  اإىل  و�ص�لً  التاريخية 
درا�صات  يف  املاج�صتري  درجة 
اأب�   - القد�س  من جامعة  القد�س 
 3 من  الدرا�صة  دي�س"وتتك�ن 
�صفحة،   190 على  ت�زعت  ف�ص�ل 
رئي�صة  عناوين   105 على  حتت�ي 
وفرعية، اإ�صافة اإىل جمع وفهر�صة 
التاريخية  ال�صجالت  من  العديد 
لأح�ال امل�صجد الأق�صى وت�ص�ير 
مت  كما  منها،  �صفحة   45،600
فهر�صة وت�ص�ير اأكرث من 106،000 
العام  امللف  اأر�صيف  من  وثيقة 
لالأوقاف الإ�صالمية، خالل اإعداد 
اإىل  الدرا�صة  وا�صتندت  الدرا�صة. 

قبل،  من  تن�رس  مل  اأ�صلية  م�صادر 
مرجعاً   45 من  اأكرث  اإىل  اإ�صافة 
والإجنليزية  العربية  باللغة  اآخر 

والعربية.

حمطات مهمة

اكت�صتب  درا�صته  اأن  عمرو  وراأى 
امل�صجد  اأهمية  من  اأهميتها 
الهجمة  ظل  يف  املبارك  الأق�صى 
الحتالل  من  لها  يتعر�س  التي 
وم�صت�طنيه،  "الإ�رسائيلي" 
عرجت  الدرا�صة  اأن  اإىل  لفتاً 
تاريخ  من  مهمة  حمطات  على 
مدير  وبدا  وحرا�صته  الأق�صى 
امل�صجد  خمط�طات  مركز 
�صعيداً  حديثه  خالل  الأق�صى 
�صنن  "هذه  قائاًل:  املناق�صة  بتلك 
عن  اإحياءها  نعيد  علمية  درا�صية 
املرابطني وعلمائنا الذين حافظ�ا 
عليها"ودعا ر�ص�ان زمالءه الطالب 
يف  العملية  ر�صائلهم  مناق�صة  اإىل 
لفتاً  املبارك،  الأق�صى  باحات 
اإىل اأن عدداً منهم بدوؤوا برتتيبات 
الذين  بالعلماء  "اقتداء  ذلك 
والعلمية  الدينية  كتبهم  ناق�ص�ا 
واملدر�صة  نف�صها".  املدر�صة  يف 
بنيت  التي  ال�حيدة  الأ�رسفية هي 
ثم  الأق�صى  امل�صجد  �صاحات  يف 
حت�لت اإىل مكتبة، فمركزاً لرتميم 
وتبعد 30 مرًتا عن  املخط�طات، 
وقال  امل�رسفة.  ال�صخرة  قبة 
اأمن  الدرا�صة  "ت�صمنت  عمرو: 
بني  الأق�صى  امل�صجد  وحرا�صة 
و�صيا�صة  2000م،   - 1948م  عامي 
للم�صجد  احتالله  بعد  الحتالل 
الباحث  1967"واأو�صى  عام 
ال�صيا�صي  الغطاء  تعزيز  ب�رسورة 
والقان�ين لق�صم احلرا�صة، واعتماد 
اأحدث و�صائل الت�صال واملراقبة، 
و�رسورة الهتمام بحرا�س الأق�صى 
يف  جه�دهم  �صاكراً  وتط�يرهم، 
حماية الأق�صى ورباطهم فيه رغم 

كل املعيقات "الإ�رسائيلية".
ودعا عمرو اإىل �رسورة زيادة عدد 
ال�صغ�طات  وم�صاعفة  احلرا�س، 
على الحتالل "الإ�رسائيلي" للكف 
نظام  واحرتام  ممار�صاته  عن 
عدا  "ال�صتات�صك�"،  القائم  ال��صع 
من  ال�صعبية  احلرا�صة  تعزيز  عن 

خالل زيادة اأعداد املرابطني.

للمكتب  ت�ثيقي  تقرير  ر�صد 
 77 غزة،  يف  احلك�مي  الإعالمي 
ال�صحفيني  �صد  "اإ�رسائيليا"  انتهاكا 
جانفي  �صهر  خالل  الفل�صطينيني 
التقرير  وبح�صب  املن�رسم   2019
املتابعة  ق�صم  عن  �صدر  -الذي 
اإن  الأحد،  الي�م  بال�زارة،  والر�صد- 
�صهر كان�ن ثاين �صهد ت�صعيداً خطرياً 
ال�صحفيني،  من ق�ات الحتالل بحق 
"الإ�رسائيلية"  اإذ بلغ عدد النتهاكات 

اأكرث من )52(، يقابله )25( انتهاكا من 
املحتلة  ال�صفة  يف  الأمنية  الأجهزة 
العتداِء  اأ�صكاُل  وتن�عْت  وجمه�لني. 
منذ  الفل�صطينيني  ال�صحفيني  على 
اعتقاٍل  بني  احلايل  العام  بداية 
وتهديد،  واإ�صابٍة  و�رسٍب  واحتجاٍز 
امل�اجهات  خالل  التغطية  من  ومنع 
ينفذها  التي  املنظمة  والقتحامات 

جي�س الحتالل.

الربيطانية  ال�زراء  رئي�صة  قالت 
اإنها  الأحد  اأم�س  ماي  ترييزا 
حلالة  عملي“  ”حلل  �صت�صعى 
اجلم�د يف الربملان ب�صاأن �رسوط 
خروج بالدها من الحتاد الأوروبي 
فتح  اإعادة  حتاول  عندما  وذلك 
املحادثات مع بروك�صل ويف مقال 
تليجراف(،  )�صنداي  ب�صحيفة 
الطريقة  على  ال�ص�ء  ماي  األقت 
امل�صكلة  اتباعها حلل  تن�ي  التي 
معار�صة  اأثارت  التي  الرئي�صية 
ترتيبات  وهي  حزبها  ن�اب 
احلدود  ب�صاأن  اخلروج  بعد  ما 
واأيرلندا  املتحدة  اململكة  بني 
من  للخروج  ماي  خطط  ومنيت 

قا�صية  برملانية  بهزمية  التكتل 
ن�اب  ون�صحها  املا�صي  ال�صهر 
بروك�صل  اإىل  بالع�دة  الثالثاء  ي�م 
للتفاو�س من جديد على ترتيبات 

اأيرلندا ال�صمالية.
الن�اب  اإن  تق�ل  ماي  وكتبت 
بالرتتيب  �صعداء  ”�صيك�ن�ن... 
كان  اإذا  باأيرلندا  اخلا�س  احلايل 
خروج  اآلية  اأو  زمني  حد  هناك 
مفاو�صي  واحد“لكن  جانب  من 
اأيرلندا والحتاد الأوروبي رف�ص�ا 
اخلا�س  للرتتيب  زمني  حد  اأي 
من  جمم�عة  وهي  باأيرلندا، 
التي �صتبقي  اخلطط الحتياطية 
املتحدة  اململكة  بني  احلدود 

اأخفقت  اإذا  مفت�حة  واأيرلندا 
يف  الأوروبي  والحتاد  بريطانيا 
ط�يل  جتاري  لتفاق  الت��صل 
بينهما يف  الأمد خالل حمادثات 

امل�صتقبل.
اأن  من  اخلروج  م�ؤيدو  ويخ�صى 
لأجل  باأيرلندا  خا�س  ترتيب  اأي 
الحتاد  �صيمنح  م�صمى  غري 
على  العرتا�س  فر�صة  الأوروبي 
مع  التجارية  بريطانيا  ترتيبات 
امل�صتقبل  يف  الأخرى  الدول 
وي�صعف الروابط القت�صادية بني 
اململكة  وباقي  ال�صمالية  اأيرلندا 
تزور  اأن  املت�قع  ومن  املتحدة. 

ماي بروك�صل خالل اأيام.

اإىل  اأع�د  ”عندما  ماي  وقالت 
اأجل  من  �صاأنا�صل  بروك�صل 
ال�صمالية.  واأيرلندا  بريطانيا 
و�صاأت�صلح بتف�ي�س جديد واأفكار 
جديدة وعزم جديد على التفاق 
اخلروج  يحقق  عملي  حل  ب�صاأن 
الربيطاين  ال�صعب  �ص�ت  الذي 

ل�صاحله“.
من ناحية اأخرى نفى مكتب ماي 
اأون  تقريرا ن�رسته �صحيفة )ميل 
م�صت�صاريها  باأن  واأفاد  �صنداي( 
انتخابات  اإجراء  يف  يفكرون 
اإذا  ال�صاد�س من ج�ان  مبكرة يف 
خلروج  اتفاقا  الربملان  اأقر  ما 

بريطانيا من الحتاد.

حك�مة  يف  ال�صياحة  وزير  اأكد 
هدف  اأن  ليفني،  ياريف  الحتالل 
الإ�رسائيلية  اليمينية  احلك�مة 
ال�صتيطاين  البناء  ت�رسيع  القادمة، 
الغربية  بال�صفة  امل�صت�طنات  يف 
لت�طني  ا�صتعداًدا  كبري،  ب�صكل 
جاءت  يه�دي  م�صت�طن  ملي�ن 
زيارته  خالل  ليفني،  ت�رسيحات 
ال�صتيطاين  ال�صامرة  ملجل�س 
امل�صت�طنات  على  ي�رسف  والذي 
الإ�رسائيلية يف �صمال ال�صفة الغربية 
املجل�س  رئي�س  ولقائه  املحتلة، 
م�قع  ذكره  ما  وفق  داغان،  ي��صي 
وقال  العربي.  الإخباري   )0404(
تعزيز  �رسورة  على  اتفقنا  ليفني: 

وخلق  البناء،  وت�رسيع  ال�صتيطان، 
بل  امل�صت�طنة  فيه  تنم�  ل  و�صع 
من  فقط  لي�س  ب�رسعة  تتط�ر 
بل  امل�صت�طنني  احتياجات  اأجل 
واأ�صاف:  امل�صت�طنني،  لنم�  ا  اأي�صً
يف  يه�دي  ملي�ن  ت�طني  "هدفنا 
اليه�دي  )ال�صم  وال�صامرة  يه�دا 
لل�صفة الغربية(، ويجب حتقيق هذا 
الهدف يف وقت ق�صري"وتابع: "ق�تنا 
الأ�صا�س،  هي  الأر�س  على  هنا 
م�صددا على اأن التحدي الذي ي�اجه 
البناء،  ت�رسيع  ه�  املقبلة  احلك�مة 
يف  هنا  فنحن  ال�صتيطان،  ومن� 
حقيقة  وهذه  اإ�رسائيل  يف  اأر�صنا 
غري قابلة للتغيري". من جانبه، قال 

رئي�س املجل�س ي��صي داغان "نحن 
قلق�ن للغاية ب�صاأن التباط�ؤ يف معدل 
م�صرًيا  وال�صامرة"،  يه�دا  يف  النم� 
فيه  تك�ن  الذي  ال�قت  "يف  اأنه  اإىل 
حك�مة وطنية، يجب اأن تك�ن مهمتنا 
التايل؛  امل�صطلح  يف  امل�صرتكة 
املجتمعات  وتنظيم  البناء  زيادة 
قيام  ملنع  الفتية  )امل�صت�طنات( 
ويعي�س  الأر�س".  على  عربية  دولة 
اإ�رسائيلي  م�صت�طن  األف   650 نح� 
القد�س  و�رسقي  الغربية  ال�صفة  يف 
ا مناطق يقطنها  املحتلة، وهي اأي�صً
فل�صطيني.  ملي�ن   2.6 من  اأكرث 
ويق�ل الفل�صطيني�ن اإن امل�صت�طنات 
لهم  دولة  اإقامة  من  حترمهم  قد 

امل�صت�طنات  وتعّد  للحياة.  قابلة 
مناق�صة  الدويل  القان�ن  ح�صب 
لكل املبادئ الدولية وميثاق الأمم 
جمم�عة  �صدور  ورغم  املتحدة، 
�صد  الدولية  القرارات  من 
امل�رسوع ال�صتيطاين الإ�رسائيلي، 
واملطالبة بتفكيكها ووقف بنائها، 
"اإدارة  ي�ا�صل  الحتالل  اأن  اإل 
وامل�اثيق  القرارات  لكل  ظهره" 
القرار  اآخرها  كان  والتي  الدولية، 
جمل�س  عن  ال�صادر   )2334( رقم 
اأول/  كان�ن   23 يف  الدويل  الأمن 
والذي   ،2017 العام  من  دي�صمرب 
وكامل  ف�ري  ب�قف  طالب 

لال�صتيطان بال�صفة والقد�س.
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 القومية امل�ضادة:

كيف ف�سلت الليربالية الأمريكية يف ت�سدير منوذجها للخارج؟
عر�ض: با�ضم را�ضد  / مركز 

امل�ضتقبل للدرا�ضات و 
الأبحاث املتقدمة

انتهجت  الباردة،  احلرب  انتهاء  منذ 
ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية املنظور 
الليربايل يف توجهاتها دون النظر اإىل 
والهوية  الدولية،  القوى  توازنات 
القومية التي حتكم بع�ض الدول، مما 
مزيًدا  جلبت  عك�سية  نتائج  اإىل  اأدى 
من احلروب للعامل بدًل من اأن ت�ساهم 

يف حتقيق ال�سالم والأمن الدوليني.
»جون  ي�سعى  الإطار،  هذا  ويف 
ال�سيا�سية  العلوم  )اأ�ستاذ  مري�سامير« 
يف جامعة �سيكاغو( يف كتابه اجلديد 
الأحالم  العظيم:  »الوهم  املعنون 
الليربالية والواقع الدويل«، اإىل تو�سيح 
يف  الأمريكية  الليربالية  ف�سلت  كيف 
يجب  وما  للخارج،  منوذجها  ت�سدير 
فعله  الأمريكي  ال�سيا�سة  �سانع  على 

لتجنب ال�ستمرار يف ذلك الف�سل.

ن�ضر الليربالية:

الليربالية  الهيمنة  ي�سف »مري�سامير« 
يف كتابه باأنها »ا�سرتاتيجية طموحة« 
اأكرب  حتويل  اإىل  الدولة  فيها  تهدف 
عدد ممكن من الدول اإىل دميقراطيات 
ليربالية مثلها، ويف الوقت نف�سه تعمل 
على تعزيز القت�ساد الدويل املفتوح 
وبناء املوؤ�س�سات الدولية، مبا يهدف 
-يف النهاية- اإىل جعل العامل اأكرث اأمًنا 
وا�ستقراًرا من خالل تقليل احلروب، 
اأ�سلحة  انت�سار  منع  نظام  وحت�سني 
وتقليل  والإرهاب،  ال�سامل  الدمار 

انتهاكات حقوق الإن�سان.
بيد اأن هذا الت�سور خاطئ متاًما، من 
وجهة نظر الكاتب، اإذ نادًرا ما تكون 
من  نها  ِكّ ميمُ و�سع  يف  العظمى  القوى 
اتباع �سيا�سة خارجية ليربالية وا�سعة 
النطاق، خا�سة يف ظل نظام ثنائي اأو 
متعدد القطبية؛ لأنه يف هذه احلالة ل 
يوجد اأمام تلك القوى من خياٍر �سوى 
الرتكيز على و�سعها يف ميزان القوى 
لالإمالءات  وفًقا  والت�رصف  العاملي، 
الواقعية للحفاظ على بقائها وتخوًفا 
من مهاجمتها من قوى عظمى اأخرى. 
�سلوكها  العظمى  القوى  تمُغِلّف  لذا، 
العدواين بخطاب ليربايل، مبعنى اأنهم 
يتحدثون مثل الليرباليني، ويت�رصفون 

مثل الواقعيني.
حالة  يف  اأنه  اإىل  »مري�سامير«  ويمُ�سري 
ميكن  فاإنه  القطبية،  اأحادي  النظام 
للقوى العظمى اتباع �سيا�سة خارجية 
يدفعها  ما  وهو  بحرية،  ليربالية 
للدول  الداخلية  ال�سئون  يف  للتدخل 
الأخرى من اأجل تعزيز الدميقراطية. 
لكن الكاتب يوؤكد اأن الهيمنة الليربالية، 
اأهدافها،  حتقق  لن  ذلك،  برغم 
وبتكاليف  حتًما  ف�سلها  و�سياأتي 
تدخل  اأن  املحتمل  من  بل  باهظة، 
نهاية  ل  حروب  يف  الليربالية  الدولة 
جمهولة  قوميات  �ستواجه  كما  لها. 
بالن�سبة اإليها، مما �سيزيد من م�ستوى 
ال�رصاع يف ال�سيا�سة الدولية بدًل من 
من  ذلك،  على  عالوًة  منه.   احلد 
للدولة  الع�سكري  ال�سلوك  اأن  املوؤكد 
التي  الليربالية  قيمها  يهدد  �سوف 
�سلمي،  ب�سكل  النزاعات  حلل  تدعو 
اأنه حتى لو حققت الدولة  ف�ساًل عن 
ن�رص  يف  املتمثلة  اأهدافها  الليربالية 
واخلارج،  الداخل  يف  الدميقراطية 
واإن�ساء  وتعزيز الندماج القت�سادي، 
قق اأبًدا  موؤ�س�سات دولية؛ فاإنها لن حتمُ

ال�سالم العاملي. 

�ضدام النظريات:

يرى »مري�سامير« اأن الليربالية تواجه 
بالواقعية  بعالقتها  مرتبطة  حتديات 
اأم  �سدام  وهل هي عالقة  والقومية، 
الدول  توظف  ومتى  وكيف  تعاي�ض؟ 
الكربى تلك العالقة لتحقيق اأهدافها 
اخلارجية؟. ومن واقع هذه الت�ساوؤلت 
حدود  فهم  مفتاح  اأن  الكاتب  يوؤكد 
بعالقتها  العرتاف  هو  الليربالية 
التفاعل  وطبيعة  والقومية،  بالواقعية 

بينها للتاأثري على ال�سيا�سة الدولية.
اأيديولوجيا  القومية  اأن  اإىل  يمُ�سري  اإذ 
�سيا�سية قوية للغاية، تدور حول فكرة 
تق�سيم العامل اإىل جمموعة وا�سعة من 
الوحدات الجتماعية، لكل منها ثقافة 
متميزة. ومبا اأن الدول الليربالية هي 
�سك  من  فلي�ض  قومية،  دول  ا  اأي�سً
اأن  ميكن  والقومية  الليربالية  اأن  يف 
تكاد  ت�سطدمان  حني  لكن  تتعاي�سا، 

القومية تك�سب دائًما.
تاأثري  يوؤدي  ما  غالبًا  اأنه  يرى  ولهذا 
ال�سيا�سة  تقوي�ض  اإىل  القومية 
�سبيل  فعلى  الليربالية.  اخلارجية 

املثال، ت�سدد القومية ب�سكل كبري على 
حق تقرير امل�سري، وهو ما يعني اأنه 
العظمى  القوى  جهود  مقاومة  �ستتم 
ال�سيا�سات  يف  للتدخل  الليربالية 
من  �سواء  الأخرى،  للدول  الداخلية 
الداخل اأو اخلارج، مبا �سيتعار�ض مع 
فكرة الهيمنة الليربالية. كما ت�سطدم 
القومية والليربالية يف م�ساألة احلقوق 
كل  اأن  الليرباليون  يعتقد  اإذ  الفردية؛ 
بغ�ض  احلقوق،  نف�ض  لديه  �سخ�ض 
ل  فيما  وطنه،  اأو  دولته  عن  النظر 
املنطق،  بنف�ض  القومية  تتعامل 
من  تاأتي  خا�سة  اأيديولوجيا  فهي 
اإل بحقوق  اأ�سفل، ول تهتم  اإىل  اأعلى 
مواطنيها فقط. وي�سيف اأن الليربالية 
ففي  الواقعية،  مع  ا  اأي�سً تتنا�سب  ل 
الأفراد  اأن  الأوىل  تفرت�ض  جوهرها 
الذين ي�سكلون اأي جمتمع لديهم -يف 
عميقة  اختالفات  الأحيان-  بع�ض 
وقد  اجليدة،  احلياة  ي�سكل  ما  حول 
توؤدي هذه الختالفات اإىل حماولتهم 
دور  ياأتي  وهنا  ا،  بع�سً بع�سهم  قتل 
ال�سالم.  على  احلفاظ  يف  الدولة 
التي  الواقعية  عن  يختلف  ما  وهو 
تنفي وجود دولة عاملية ميكنها اإبقاء 
تكون  عندما  �سالم  حالة  يف  الدول 
هيكل  لأن  عميقة،  خالفات  لديها 
النظام الدويل فو�سوي ولي�ض هرمًيّا. 
خيار  من  الدول  اأمام  لي�ض  وبالتايل، 
�سوى العمل وفًقا ملنطق توازن القوى 
كذلك  البقاء.   يف  ياأملون  كانوا  اإذا 
من  كاأداة  باحلرب  الواقعية  تعرتف 
اأدوات احلفاظ على توازن القوى مبا 
يقلل من احتمالت وقوعها بني القوى 
العظمى، اأما الليربالية فربغم رف�سها 
كل  ترى  اأنها  اإل  باحلرب  العرتاف 
نقطة يف العامل مكاًنا حمتماًل للحرب 
الإن�سان،  حقوق  على  احلفاظ  بدافع 
احلروب  اأن  املفارقة  تكون  ثّم  ومن 
من  اأكرث  الليربالية  ظل  يف  تزداد 
حالت  هناك  ذلك،  ومع  الواقعية. 
خا�سة تكون فيها دولة ما اآمنًة بحيث 
الواقعية،  ال�سيا�سة  اأن تتجنب  ميكنها 
حقيقية،  ليربالية  �سيا�سات  وتتبع 
اإىل  �سيئة  غالبًا  النتائج  �ستكون  لكن 
لتلك  الداخلية  القومية  لأن  كبري  حد 
الليربالية  ال�سيا�سات  حتبط  الدول 
ال�سيا�سات  ترف�ض  لكونها  دوًما 
على  �سلبًا  تاأثريها  ب�سبب  الليربالية 
ما  واقع  ومن  القومية.  امل�سالح 

القومية  باأن  الكاتب  يجادل  �سبق، 
الليربالية  على  تتغلبان  والواقعية 
طبًقا  ل  تَ�َسَكّ العامل  اأن  موؤكًدا  دوًما، 
فقبل  الليربالية،  ل  النظريتني  لهاتني 
من  يتكون  العامل  كان  عام  خم�سمائة 
وحدات غري متجان�سة، �سملت املدن 
والدوقيات والإمرباطوريات وغريها، 
وهو ما �سمح بتكوين الدول القومية، 
العوامل  من  العديد  ت�سافر  وبرغم 
القومية  اأن  اإل  التحول،  هذا  لتحقيق 
و�سيا�سات توازن القوى كانتا القوتني 
نظام  وراء  املحركتني  الرئي�سيتني 

الدولة احلديثة.

ف�ضل الليربالية الأمريكية:

يوؤكد »مري�سامير« يف كتابه »ال�سيا�سة 
اخلارجية الأمريكية خالل الفرتة من 
حتولت  حدوث   ،»2017 حتى   1993
املتحدة  للوليات  العامل  نظرة  يف 
على  قادرة  عظمى  بقوة  التفاوؤل  من 
اأعقاب  يف  الدويل  النظام  قيادة 
انهيار الحتاد ال�سوفيتي ال�سابق، اإىل 
الت�ساوؤم من عدم قدرتها على احلفاظ 

على ال�سالم وال�ستقرار الدوليني.
الليربالية  الهيمنة  اأن  اإىل  اأ�سار  كما 
الأمريكية خالل اإدارات »بو�ض الأب« 
و«بيل كلينتون« و«بو�ض البن« وكذلك 
حتقيق  يف  ف�سلت  اأوباما«  »باراك 
خالل  وا�سنطن  لعبت  اإذ  اأهدافها؛ 
تلك الفرتة دوًرا رئي�سًيّا يف زرع املوت 
العامل،  اأقاليم  معظم  يف  والدمار 
ال�رصق  مثل  الكاتب،  تعبري  حد  على 
الذي  املثال-  �سبيل  -على  الأو�سط 
و�سل اإىل حالة من الفو�سى لي�ض من 

املحتمل انتهاوؤها قريبًا.
اأخرى  اأمثلة  عدة  الكاتب  اأورد  كما 
منها  الأمريكية،  الليربالية  ف�سل  على 
الأزمة  جتاه  الأمريكية  ال�سيا�سة 
من  بدافع  حتركت  والتي  الأوكرانية، 
الأزمة  اأفرز  مبا  الليربايل،  املنطق 
ال�سيا�سية احلالية بني رو�سيا والغرب. 
كذلك منذ عام 1989، وظهور النظام 
الوليات  خا�ست  القطبية،  اأحادي 
يف  خمتلفة  حروب  �سبعة  املتحدة 
العراق  يف  العامل  مناطق  من  العديد 
واأفغان�ستان و�سوريا وفيتنام وغريها، 
اإذ دخلت يف حالة حرب ملدة �سنتني 
الكاتب  ويمُرجع  �سنوات.  ثالث  كل 
يف  املتحدة  الوليات  ف�سل  اإىل  ذلك 

اإدراك  وعدم  الليربالية،  حدود  فهم 
والواقعية،  بالقومية  عالقتها  طبيعة 
انهزمت  بها  ا�سطدمت  حينما  لذا 
مل  النهاية  يف  وا�سنطن  لأن  اأمامها، 
الدميقراطي  منوذجها  ن�رص  ت�ستطع 
بل  واأفغان�ستان  العراق  مثل  دول  يف 
تركتها يف حالة فو�سى اأدت يف النهاية 
اإىل ظهور جماعة مثل تنظيم »داع�ض« 
الإرهابي، وذلك لعدم اإدراكها للطابع 
ناهيك  الدول.  لتلك  املكِوّن  القومي 
الواقعية  اأمام  ال�سيا�سي  ف�سلها  عن 
التي  الأوكرانية  الأزمة  يف  الرو�سية 
ما زالت تعاين اأوروبا من اآثارها حتى 
اأنه على  الكاتب  يوؤكد  ثم،  الآن. ومن 
الغرب،  يف  ال�سائدة  احلكمة  عك�ض 
ل  الليربالية  اخلارجية  ال�سيا�سة  فاإن 
بل  وال�سالم،  للتعاون  �سيغة  ت�سكل 
ال�ستقرار.  وعدم  لل�رصاع  و�سيلة 
يف  ال�سيا�سة  �سنَّاع  على  ينبغي  لذا 
اإعادة  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
تقييم ا�سرتاتيجيتهم الليربالية بهدف 
اخلارجية  النتائج  اأف�سل  حتقيق 

وا�ستعادة ال�ستقرار العاملي.

البديل الواقعي:

بع�ض  كتابه  يف  »مري�سامير«  طرح 
نَّاع ال�سيا�سة الأمريكيني.  التو�سيات ل�سمُ
متّثل اأولها يف �رصورة تخلي الوليات 
الكبرية  طموحاتها  عن  املتحدة 
هذه  لكون  ل  الليربالية،  الهيمنة  يف 
بل  فح�سب،  للف�سل  عر�سة  ال�سيا�سة 
لأنها متيل اإىل ربط اجلي�ض الأمريكي 
يف  تفقدها  التي  املكلفة  باحلروب 

النهاية.
ويتعلق ثانيها ب�رصورة تبني وا�سنطن 
ت�ستند  حتفًظا  اأكرث  خارجية  �سيا�سة 
اإىل الواقعية وفهم وا�سح لكيفية تقييد 
اإذ  العظمى.  القوى  ل�سلوك  القومية 
اإنه على الرغم من اأن الواقعية لي�ست 
ال�سيا�سة  فاإن  الدائم،  لل�سالم  �سيغة 
حروًبا  �ستعني  »الواقعية«  اخلارجية 
دبلوما�سية  وجناحات  اأقل  اأمريكية 
حتركها  �سيا�سة  �ستعتمده  مما  اأكرث 

الليربالية. 
فهم  اأهمية  اإىل  ثالثها  وين�رصف 
لقوميتها  املتحدة  الوليات  وتقدير 
لة  املمُ�سِكّ الأخرى  للقوميات  وكذلك 
احلد  يف  �سي�ساهم  مبا  للمجتمعات، 
يجب  كما  اخلارجي،  طموحها  من 

عليها اأن تتعلم ف�سائل �سبط النف�ض، 
اخلارجية غري  تقليل احلروب  بهدف 

ال�رصورية واإحالل ال�سالم.
الوليات  حتول  اأن  الكاتب  ويوؤكد 
الواقعية  اإىل  الليربالية  من  املتحدة 
يتعلق  اأ�سا�سيني؛  باعتبارين  �سريتبط 
العتبار الأول مب�ستقبل هيكل النظام 
من  ال�سيني  ال�سعود  اإن  اإذ  الدويل؛ 
ل�ستعادة  رو�سيا  و�سعي  ناحية، 
قد  اأخرى،  ناحية  من  دولًيّا  املكانة 
الدويل  النظام  هيكل  ت�سكيل  يعيدان 
اأحادي القطبية  امل�ستقبلي من نظام 
واإن حدث ذلك،  القطبية،  اإىل متعدد 
�ست�سطر  املتحدة  الوليات  فاإن 
الليربالية  الهيمنة  عن  التخلي  اإىل 
اأية  من  تخوًفا  الواقعي  النهج  وتبني 
خ�سومها.  من  حمتملة  تهديدات 
القت�سادية  امل�سكالت  ظل  يف  لكن 
ال�سيني،  النمو  تبطئ  التي  والديون 
ويف �سوء حمدودية القدرات الرو�سية 
مقارنة بالأمريكية، فاإن هيكل النظام 
الدويل �سيظل اأحادًيّا للعقود القادمة، 
جتاوز  يف  ال�سني  جنحت  اإن  وحتى 
نظام  ت�سكيل  واأعادت  اأزماتها  بع�ض 
�سيكون  فاإنه  القطبية،  متعدد  دويل 
الوليات  �ستعود  ثم  حمدودة،  لفرتة 
ذلك  واحدة يف  قوة عظمى  املتحدة 

النظام.
مبدى  فريتبط  الثاين  العتبار  اأما 
م�سار  اختيار  يف  الدولة  حرية 
�سيا�ستها اخلارجية يف ظل اعتبارات 
القومية، �سواء يف الداخل اأو اخلارج، 
ال�سابقني  الروؤ�ساء  معظم  اإن  اإذ 
تقدير  يف  ف�سلوا  املتحدة  للوليات 
ال�سيا�سي  التاريخ  القومية. ويبني  قوة 
لقوة  ا�سرتاتيجية  اأف�سل  اأن  لالأمم 
�سغرية  قوى  مع  تتعامل  عظمى 
�سيا�ساتها  يف  النخراط  جتنب  هي 
غزوها  لي�ض  وبالتاأكيد  املحلية، 

واحتاللها ما مل يكن �رصورًيّا للغاية.
برغم  اأنه  »مري�سامير«  يوؤكد  ختاًما، 
تكرار ف�سل الليربالية الأمريكية وعدم 
على  املرتفعة  وتكلفتها  فعاليتها 
ال�سعب الأمريكي، اإل اأنه من ال�سعب 
عن  بالتخلي  الأمريكية  النخبة  اإقناع 
اأن  يف  ياأمل  لكنه  الليربالية،  هيمنتها 
ت�ستيقظ الوليات املتحدة واأن تتخلى 
عن تلك ال�سرتاتيجية املعيبة ل�سالح 
اإىل  ت�ستند  تقييًدا  اأكرث  ا�سرتاتيجية 

الواقعية والتقدير ال�سليم للقومية.



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
جمل�س ق�شاء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�شم: �شوؤون الأ�رسة

حكم باحلجر
رقم اجلدول: 18/03991 رقم الفهر�س: 19/00344 تاريخ احلكم: 19/01/23 

حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �شوؤون الأ�رسة علنيا اإبتدائيا 
ح�شوريا، يف ال�شكل: قبول دعوى اإعادة ال�شري يف الق�شية. يف املو�شوع: 
اإفراغا للحكم ال�شادر عن حمكمة احلال بتاريخ: 2018/06/20 حتت رقم 
فهر�س: 18/02188 ق�شت املحكمة بامل�شادقة على تقرير اخلربة املعدة 

من طرف اخلبري املودعة لدى اأمانة �شبط املحكمة بتاريخ: 2018/09/26 
حتت رقم اإيداع 18/276 وبالنتيجة الأمر ب: اأول: احلجر على املرجع �شده 

باكرية يا�شني املولود بتاريخ: 1999/04/12 ببلدية اجللفة ولية اجللفة 
لأبيه ب�شري بن م�شعود ولأمه قعفازي عي�شة بنت خليفة. ثانيا: تعيني املرجع 

باكرية ب�شري كمقدم عليه لرعايته وت�شيري �شوؤونه.على اأن يلتزم با�شتئذان 
املحكمة يف حالة قيامه باأحد الت�رسفات الواردة يف ن�س املادة 88 من 

قانون الأ�رسة. بذا �شدر احلكم واأف�شح به جهرا وعلنيا بالتاريخ املذكور 
اأعاله، وبح�شبه اأم�شيناه مع اأمني ال�شبط. 

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
اأمر على عري�شة من اأجل ا�شتبدال مقدم

جمل�س ق�شاء تيبازة
حمكمة حجوط

رئي�س ق�شم �شوؤون ال�رسة
رقم الرتتيب: 19/00013

نحن تيزراوي كرمية رئي�س ق�شم �شوؤون ال�رسة مبحكمة حجوط
بعد الإطالع على طلب ال�شيدة : بالحاجي حورية بوا�شطة الأ�شتاذة خمتاري ميينة 

املودع بتاريخ : 2019/01/17
املت�شمن : طلب ا�شتبدال مقدم 

بعد الطالع على العري�شة املقدمة من طرف ال�شيدة بالحاجي حورية ال�شاكنة �شارع فتاكة علي حجوط 
- بعد الطالع على الوثائق املرفقة بامللف 

- بعد الطالع على املادة 57 مكرر من قانون ال�رسة 
- بعد الطالع على املواد 310-311-470-471 من قانون الإجراءات املدنية و الإدارية 

- بعد الطالع على املواد 40 و 42 من القانون املدين 
- بعد الطالع على املادة 99 من قانون الأ�رسة 

- حيث اأن الطالبة التم�شت تعيينها كمقدمة على اأخيها املحجوز عليه بالحاجي نور الدين
- حيث اأنه من الثابت قانونا ان املقدم هو من تعينه املحكمة يف حال عدم وجود ويل اأمر و�شي على من كان فاقد الأهلية اأو ناق�شها بناءا 

على طلب اأحد اأقاربه .
- حيث انه تبني للمحكمة من خالل وثائق امللف باأنه قد �شدر حكم عن حمكمة احلال بتاريخ 2013/01/31 حتت رقم الفهر�س 13/00139 ق�شى 

باحلجز على املطلوب و تعيني اأخته بالحاجي حورية كمقدم عليه لرعايته اأو القيام ب�شوؤونه و ت�شيري اأمواله .
اأن الطالبة تعترب �شقيقة املحجوز عليه بالحاجي نور الدين التي عينت له ا�شت�شعب عليها القيام باملهام امل�شندة اليها  - حيث اأنه و مادام 

بالنظر لو�شعها ال�شحي فاإنه يتعني الت�رسيح بال�شتجابة لطلبها 
لهذه الأ�شباب

ناأمر با�شتبدال املقدم بالحاجي حورية املعينة مبوجب احلكم ال�شادر عن حمكمة احلال بتاريخ 2013/01/31 حتت رقم 12/01514 و منه تعيني 
ال�شيد بالحاجي حممد كمقدم على املحجوز عليه بالحاجي نور الدين للقيام بذات املهام املبينة باحلكم املذكور اأعاله

- مع القول بالرجوع يف حالة وجود ا�شكال.
حجوط يف : 2019/01/21

ANEP N°: 1916002895 الو�سط:2019/02/04

الو�سط:2019/02/04الو�سط:2019/02/04

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
با�شم ال�شعب اجلزائري

جمل�س ق�شاء تيبازة
حمكمة حجوط

ال�شيغة التنفيذية
املادة 601 ق ا م

رقم المر : 19/00013
تاريخ المر : 2019/01/21

امر على عري�شة من اأجل ا�شتبدال مقدم

ا�شتبدال املقدم بالحاجي حورية املعنية مبوجب احلكم ال�شادر عن حمكمة حجوط بتاريخ 2013/01/31 
رقم 12/01514 و تعيني ال�شيد بالحاجي حممد كمقدم على املحجور عليه بالحاجي نور الدين للقيام 

بذات املهام املبينة باحلكم املذكور اأعاله .
عليه فاإن اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية تكلف و تاأمر جميع اأعوان التنفيذ ، تنفيذا هذا ) 
احلكم – القرار – المر – ال�شند( مو�شوع التنفيذ على النواب العامني ووكالء اجلمهورية لدى املحاكم 
مد يد امل�شاعدة الالزمة لتنفيذه و على جميع �شباط القوات العمومية تقدمي امل�شاعدة الزمة لتنفيذه 

ب�شفة قانونية – بالقوة عند القت�شاء اذا طلب اليهم ذلك 
و بناءا عليه وقع هذا )احلكم – القرار – المر – ال�شند ( 

الو�سط:2019/02/04

اإ�شهارالإثنني 04 فيفري  2019  املوافـق  ل30 جمادى الأول 1440هـ 9
اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

رقم التعريف اجلبائي : 098444329081309

من تاريخ اأخر اأجل 

ANEP N°: 1916002781 الو�سط:2019/02/04

اإعالن عن طلب عرو�ض مفتوح مع اإ�سرتاط قدرات دنيا 



الأ�شقر  ريا�ض  الباحث  واأو�شح 
باأن  للمركز  الإعالمي  الناطق 
اعتقال  حالة   )12( ر�شد  التقرير 
 )5( غزة،  قطاع  من  ملواطنني 
منهم �شيادين مت اعتقالهم خالل 
�شواطئ  قباله  عملهم  ممار�شة 
مراكبهم،  م�شادرة  بعد  القطاع 
وقد اطلق �رساحهم بعد التحقيق 

معهم يف ميناء ا�شدود.
حانون/ايرز  بيت  حاجز  وعن 
ال�شاب  الحتالل  قوات  اعتقلت 
"ادم نايف ابوعاذره" 22 عام، وهو 
اأبوعاذره"  دفاع  الأ�شري"  �شقيق 
وحمكوم   2002 عام  منذ  املعتقل 
حتقيق  مركز  اىل  ونقل  عام،   28
 6 اعتقال  اىل  ا�شافة  ع�شقالن، 
ال�شلك  اجتيازهم  خالل  �شبان 

الفا�شل �رسق القطاع.
قوات  ان  الأ�شقر  واأ�شاف 
)5( من حرا�ض  اعتقلت  الحتالل 
خالل  وذلك  الأق�شى،  امل�شجد 
ال�شخرة  قبة  م�شجد  ح�شار 
لع�رسات  لل�شماح  وذلك  امل�رسفة، 
امل�شجد  اقتحام  امل�شتوطنني 
بال�رسب  اعتدت  فيما  الأق�شى، 
الأق�شى  امل�شجد  مدير  على 
الك�شواين،  عمر  ال�شيخ  املبارك 
خالل تقدمه امل�شرية الحتجاجية 
ومن  امل�شلني،  عن  احل�شار  لفك 
اخلليل اعتقلت امل�شن زياد حممد 
خمامره )60 عاما(، بعد العتداء 
قبل  من  وال�شتم  بال�رسب  عليه 
من  امل�شتوطنني  من  جمموعة 

م�شتوطنتي "مت�شبي يائري".
اعتقال الن�شاء والأطفال

الحتالل  اأن  اإىل  الأ�شقر  واأ�شار 
ا�شتهداف  املا�شي  ال�شهر  وا�شل 
القا�رسين  والأطفال  الن�شاء 
بالعتقال وال�شتدعاء حيث ر�شد 
املركز)67( حالة اعتقال لأطفال، 
خالد  حممد  الطفال  اأ�شغرهم 
و مهند �شربي  )14 عاماً(  العمور 
بيت  من  وهما  عاماً(،   14( ثوابته 
اأيوب  الطفل  القد�ض  ومن  حلم، 
فيما  عاماً(،   14( ن�رس  اإح�شان 
داود  يو�شف  الطفل  ا�شتدعاء  مّت 
يف  للمقابلة  عاماً(   14( �شتيوي 

م�شتوطنة قدوميم.
اعتقال  حالت   )5( ر�شد  بينما 
جريحة  بينهن  وفتيات  لن�شاء 
خطيب  عوين  علياء  الفتاة  وهى 
حيث  طولكرم  �شمال  قفني  من 
النار  اطالق  بعد  بالقدم  ا�شيبت 
حاجز  على  مبا�رس  ب�شكل  عليها 
زعرتة جنوب نابل�ض، ومت اعتقالها 
بتقدمي  ال�شماح  دون  مبا�رسة 

العالج لها.

اأمال  املحامية  اعتقلت  بينما 
الأ�شري  جمال من�شور وهى زوجة 
على  لل�شغط  وذلك  ا�شتيه  امري 
بعد  �رساحها  واأطلق  زوجها، 
التحقيق معها ل�شاعات يف مع�شكر 
واعتقلت  نابل�ض،  جنوب  حواره 
ابنة  وهى  اأمارة  منتهى  الفتاة 
�شقيقة ال�شيخ رائد �شالح من باب 
الأ�شباط بعد خروجها من باحات 
املبارك،  الق�شى  امل�شجد 
زعرتة  حاجز  على  اعتقلت  كما 
�شواحلة  �شريين  الفتاة  الع�شكري 
من ع�شرية ال�شمالية، بعد تفتي�شها 
واقتادوها اىل جهة جمهولة، فيما 
اعتقلت �شيدة اأثناء تواجدها قرب 
يت�شنى  مل  بالقد�ض  ال�شاهرة  باب 

معرفة ا�شمها.
جرمية عوفر

ال�شهر  خالل  باأنه  الأ�شقر  وقال 
ع�شابات  ارتكبت  املا�شي 
الحتالل اخلا�شة جرمية جديدة 
بحق الأ�رسى يف �شجن عوفر هي 
اعتداء  منذ  والأو�شع  الخطر 
والذى  النقب،  �شجن  يف   2007
حممد  الأ�شري  ا�شت�شهاد  اىل  ادى 
ال�شقر من طولكرم نتيجة ا�شابته 
مبا�رس  ب�شكل  راأ�شه  يف  بر�شا�شه 

من قبل الوحدات اخلا�شة.
الأ�رسى  على  العتداء  واأدى 
الع�رسات  ا�شابه  اىل  عوفر  يف 
وك�شور  وجروح  بر�شو�ض  منهم 
ور�ض  ال�رسب  نتيجة  واختناقات 
الغاز واطالق الر�شا�ض املطاطي 
على الأ�رسى، وقام الأ�رسى باإحراق 
اقتحام وحدات  على  3 غرف رداً 
لأق�شامهم،  القمعية  "املت�شادا" 
الإدارة  رف�شت  المر  بداية  وفى 
ب�شكل  امل�شابني  الأ�رسى  اخراج 

خارجية  م�شت�شفيات  اىل  بالغ 
للعالج، ولكنها عادت ووافقت بعد 

حوار مع قيادة الأ�رسى.
الأ�رسى  باأن  الأ�شقر"   " وبني 
علقوا برنامج الت�شعيد الذي كانوا 
اجلرمية  على  احتجاجا  �شينفذوه 
التي تعر�شوا لها وذلك بعد التو�شل 
لتفاهم مع اإدارة م�شلحة ال�شجون 
باإلغاء كافة العقوبات عن الأ�رسى 
وعالج امل�شابني، واأعاده الأو�شاع 
القتحام،  قبل  عليه  كانت  ما  اىل 
وهذا الهدوء مرتبط مبدى تنفيذ 

الإدارة ل�رسوط الأ�رسى.
القرارات الإدارية

وبني الأ�شقر باأن �شلطات الحتالل 
اإ�شدار  يناير  خالل  وا�شلت 
الأ�رسى  بحق  الدارية  القرارات 
اأ�شدرت  حيث  الفل�شطينيني، 
 )55( ال�شورية  الحتالل  حماكم 
قرارات   )18( منهم  اإداري،  قرار 
غالبيتهم  الأوىل  للمرة  جديدة 
اعتقالهم  اعيد  حمررين  اأ�رسى 
مرة اأخرى وفر�ض عليهم الإداري، 
الفرتات  بتجديد  قراراً  و)37( 
اإداريني ملرات  لأ�رسى  العتقالية 
�شهرين  بني  ما  تراوحت  جديدة، 

اإىل �شتة اأ�شهر.
�شدرت  الذين  الأ�رسى  بني  ومن 
ادارى  اعتقال  قرارات  بحقهم 
"اأ�شامة ح�شني �شاهني"  ال�شحفي 
وذلك  باخلليل،  دورا  يف   ، 35عام 
للمرة الثالثة على التوايل، ملدة 4 
ا�شهر، وجددت للقيادي يف حركة 
اأحمد م�شطفى   " الأ�شري  حما�ض 
للمرة  اهلل  رام  من  عاماُ،   51 زيد" 
الرابعة على التوايل ملدة 3 �شهور 

.
الحتالل  حمكمة  اأ�شدرت  فيما 

قرار اعتقال ادارى ملدة 4 �شهور 
"�شليمان  الأ�شري  الطفل  بحق 
من  عام،   16 غو�ض  اأبو  حممد 

خميم قلنديا �شمال القد�ض.
تو�شيات جلنة اأردان

بالأ�رسى  التنكيل  يف  واإمعانا 
�شكلها  التى  اللجنة  وا�شلت 
لالحتالل  الداخلي  الأمن  وزير 
عدة  قبل  "اأردان"  املتطرف 
اأع�شاء كني�شت  �شهور ومكّونة من 
وعنا�رس من ال�شاباك، وال�شابا�ض، 
ال�شهر املا�شي تو�شياتها للت�شيق 
العديد  اقرت  حيث  الأ�رسى  على 
من العقوبات اأبرزها "تقلي�ض عدد 
للحد  لالأ�رسى  العائلية  الزيارات 
مبمثلي  العرتاف  والغاء  الأدنى، 
الفرز  ووقف  وال�شجون،  الأق�شام 
واأق�شام  الغرف  داخل  التنظيمي 
التي  الكانتينا  ووقف  املعتقالت، 
ال�رسى  هيئة  قبل  من  حتول 
اأ�شري،  لكل  �شيكل   400 والبالغة 
التي تدخل عن  الكانتينا  وتقلي�ض 
طريق الهل من )1200 �شيكل( اإىل 
)600( �شيكل باحلد الأعلى، ومنع 
الق�شام  داخل  الطعام  حت�شري 
الأجهزة  كافة  و�شحب  والغرف 

الكهربائية امل�شتخدمة لذلك".
�شيا�شة  الحتالل  �شلطات  وتعترب 
القمع  اأدوات  من  اأداة  العتقالت 
وو�شيلة للعقاب اجلماعي ملحاربة 
من  ومنعه  الفل�شطيني،  ال�شعب 
بحقوقه  املطالبة  يف  ال�شتمرار 
اُحتلت،  التي  واأر�شه  �ُشلبت،  التي 
بحيث ل مير يوم اإل ويُ�شجل فيها 
كل  يخالف  ب�شكل  اعتقال  حالت 
الإن�شاين،  الدويل  القانون  قواعد 
لأنها تتم بطرق غري قانونية، ودون 

مربر مقنع .

اأكد مركز اأ�صرى فل�صطني للدرا�صات باأن �صلطات االحتالل وا�صلت خالل العام اجلديد حمالت 
االعتقال �صد ال�صعب بكافة �صرائحه، حيث ر�صد املركز يف تقريره ال�صهري حول االعتقاالت 380 

حالة اعتقال خالل يناير املا�صي من بينهم )67( طفاًل قا�صراً، و)5( ن�صاء وفتيات.

ق�ضية الأ�ضرى واخليارات املفتوحة380 حالة اعتقال خالل جانفي املا�ضي
علي بدوان

�شجون  يف  الفل�شطينيون  الأ�رسى 
اجل�شد  يف  النازف  اجلرح  الإحتالل، 
�شنواٍت طويلة، هذا  منذ  الفل�شطيني 
�ُضّ كل اأ�رسة فل�شطينية  ِ اجلرح الذي ميمَ
ال�شتات، حيث  وحتى يف  الداخل،  يف 
من  الأ�رسى  من  كبرية  اأعداد  هناك 
الذين  الفل�شطيني  ال�شتات  اأبناء 
الفدائي  العمل  �شنوات  اأ�رسهم  مت 
الأحكام  بحقهم  و�شدرت  املا�شية، 

العالية من قبل حماكم الحتالل. 
الأ�رسى يف �شجن )عوفر( اأعلنوا موؤخراً 
عن اإطالق »معركة الوحدة والكرامة« 
وقالوا  »الإ�رسائيلي«.  القمع  وجه  يف 
يف بيان لهم »نحن اأمام مرحلة جديدة 
من القمع تهدد حياتنا كاأ�رسى يف ظل 
ق�شم  على  حمموم  اإ�رسائيلي  تناف�ض 

حقوقنا«. 
على  موزعون  واملعتقلون  الأ�رسى 
ومعتقاًل ومركز  )20( �شجناً  اأكرث من 
الحتالل،  دولة  يف  وحتقيق  توقيف 
وخمالفة  اإن�شانية،  غري  وبظروٍف 
عن  عدا  الآدمية،  احلياة  ل�رسوط 
الردعية  الع�شكرية  الأحكام  فر�ض 
والعزل  الزيارات  ومنع  عليهم، 
من  منهم  كبرية  لأعداد  النفرادي 
الإدارية،  والأحكام  لآخر،  حني 
فهناك  الطبي،  ال�شتهتار  و�شيا�شة 
من  يعانون  الأ�رسى  من  كبرية  اأعداد 
الرعاية  انعدام  اأمرا�ض خطرة جراء 
التغذية.  و�شوء  والطبية  ال�شحية 
منهم  اأ�شري  األف  قرابة  يعاين  كما 
حتتاج  خطرية  مر�شية  حالت  من 
جراحية  وعمليات  طارئ  عالج  اإىل 
عاجلة، ف�شاًل عن املئات من الأ�رسى 
املزمنة  الأمرا�ض  من  يعانون  الذين 
حياتهم،  على  اخلطرية  وم�شاعفاتها 
وقد تويف العديد منهم خالل الفرتات 

الأخرية.
�شيا�شة  ومع  الحتالل،  �شلطات 
اإىل  ت�شعى  الأ�رسى،  بحق  التنكيل 
جتريد ق�شية الأ�رسى من مرجعياتها 
اأن  وحتاول  والقانونية،  ال�شيا�شية 
روؤيتها  ل�شالح  امللف  هذا  تكر  حتمَ
يف  وامل�شاومة  �رسوطها  وفر�ض 
العملية الت�شوية املنهارة اأ�شاًل، وعدم 
الفل�شطينيني  باملعتقلني  العرتاف 
من  ذلك  ي�شّكله  وما  حرب،  كاأ�رسى 
انتهاكاً للقانون الدويل املتعلق باأ�رسى 
احلرب، ومن �رسب لقرارات ال�رسعية 
الدولية املت�شمنة حماية املدنيني يف 
املناطق املحتلة. لذلك، تمَرُبُز اأهمية 
ق�شية  مع  ت�شامن  بحملة  القيام 
الفل�شطينيني  واملعتقلني  الأ�رسى 
»الإ�رسائيلية«،  ال�شجون  يف  والعرب 
والعمل لدى جميع املوؤ�ش�شات الدولية 
يف  واحلقوقية  والقانونية  ال�شيا�شية 
كل مكان خا�شة يف الغرب الأوروبي، 
من اأجل فر�ض اإطالق �رساحهم دون 
عاتق  على  يقع  حيث  �رسط،  اأو  قيد 
اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر والأمم 
الدولية  املوؤ�ش�شات  وجميع  املتحدة 
املبا�رس  التدخل  �رسورة  والإن�شانية 
لدى �شلطات الإحتالل ل�شمان تطبيق 
اتفاقية جنيف ب�شدد املناطق الواقعة 
ي�شتدعي  ما  وهو  الحتالل،  حتت 
والفل�شطيني  العربي  العمل  اأي�شاً، 

والإ�شالمي، وبالتعاون مع كل احللفاء 
والأ�شدقاء وقوى احلرية والعدالة يف 
الدولية،  املوؤ�ش�شات  وعموم  العامل، 
اأجل  من  امل�شتويات  كل  وعلى 
بال�شتناد  الأ�رسى،  ق�شية  ن�رسة 
هذا  ملعاجلة  القانوين  الأ�شا�ض  اإىل 
الرابعة  جنيف  اتفاقية  وفق  امللف 
لعام 1949، والقانون الدويل الإن�شاين 

ومبادئ حقوق الإن�شان.
وبكل احلالت، يفرت�ض اأن تبقى ق�شية 
الأ�رسى حا�رسة على جدول الأعمال، 
الفل�شطينية  اجلهات  عموم  لدى 
ف�شائل  خيارات  تبقى  واأن  املعنية، 
املقاومة مفتوحة حلل ق�شية الأ�رسى 
وتاأمني اإطالق �رساحهم، مبا يف ذلك 
�شفقات  اإبرام  خيارات  اإىل  اللجوء 
�شابقة،  مراٍت  يف  جرى  كما  التبادل 
حيث حتتجز ف�شائل املقاومة عددا 
وفق  القطاع  يف  الحتالل  جنود  من 

املعلومات املتواترة.
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وحدة حقوق 
االإن�صان 

بالداخلية بغزة

تدين العتداء 
على الأ�ضرى 

يف �ضجون 
الحتالل

اأدانت وحدة حقوق الن�شان 
بوزارة الداخلية والأمن 

الوطني بغزة ب�شدة، 
العتداءات التي تعر�ض 

لها الأ�رسى يف �شجون 
الحتالل الإ�رسائيلي 

خا�شة يف �شجن "عوفر"، 
والتي اأدت اإىل اإ�شابة 

الع�رسات منهم.
واأكدت الوحدة وقوفها 

الدائم اإىل جانب الأ�رسى 
من اأجل اإي�شال ر�شالتهم 
و�شوتهم ومعاناتهم اإىل 
العامل اأجمع، وم�شاندة 

حقهم يف احلرية والعدالة 
والكرامة.

ودعت املجتمع الدويل 
اإىل التدخل وال�شغط على 

اإ�رسائيل، قوة الحتالل، 
لوقف الإجراءات التع�شفية، 

وعمليات التنكيل والقمع 
التي ترتكب بحق الأ�رسى، 
و�شمان معاملتهم مبوجب 

قواعد القانون الدويل 
والقانون الدويل الإن�شاين.



جاء ذلك، خالل ور�شة عمل نظمتها 
�أم�س  و�ملحررين  �لأ�رسى  وز�رة 
�لأحد، وبالتعاون مع م�ؤ�ش�شة مهجة 
وذلك  و�لأ�رسى  لل�شهد�ء  �لقد�س 
للهجمة  �لت�شدي  �آليات  لبحث �شبل 
�شج�ن  �إد�رة  ت�شنها  �لتي  �ل�رس�شة 
و�لتي  �لأ�رسى،  على  �لحتالل 
معتقل  على  �لهج�م  �أخرها  كان 
�لعمل  ور�شة  و�شارك يف   . "ع�فر" 
�لعاملة  �مل�ؤ�ش�شات  على  ممثلني 
يف جمال �لأ�رسى و�أ�رسى حمررين 
�ملجتمع  وم�ؤ�ش�شات  وحق�قيني 
�أهايل  جلنة  �إىل  بالإ�شافة  �ملدين 
�مل�ؤ�ش�شات  من  وعدد  �لأ�رسى، 
�ل�ر�شة  بد�ية  ويف  �لإعالمية، 
تقديره  عن  ح�شني  �أ�رسف  عرب 
�لذي  و�لثبات  بال�شم�د  و�عتز�زه 

و�لقيادة  �لأ�شرية  �حلركة  �أظهرته 
و�لكر�مة  �ل�حدة  ملعركة  �لناجحة 
كان  و�لتي  �لأ�رسى  خا�شها  �لتي 
لها �لأثر �لكبري يف حتقيق �لنت�شار 
�شدد  كما  �ل�شجان.  هذ�  على 
بروؤية  �خلروج  �أهمية  على  ح�شني، 
و��شحة وم�شرتكة للت�شدي للهجمة 
�لأ�رسى  �شد  حتاك  �لتي  �ل�رس�شة 
د�عيا  �لحتالل،  �شج�ن  د�خل 
�لأ�رسى  ق�شية  �عطاء  �ىل  �جلميع 
على  وتفعيلها  �لهتمام  من  قدر 
�أو�شح  كافة �مل�شت�يات من جانبه، 
مهجة  م�ؤ�ش�شة  من  �شالح  يا�رس 
ت�حيد �جله�د  �أهمية  �لقد�س على 
م�حد  وطني  بربنامج  �خلروج 
�لتي  �ل�رس�شة  �لهجمة  مل��جهة 
ت�شن على �لأ�رسى، وتنظيم �جله�د 

حمدد  هدف  وفق  و�لفعاليات 
وروؤية و��شحة، و�أو�شى �مل�شارك�ن 
و�مل�شاور�ت  �للقاء�ت  بتكثيف 
يف  �لعاملة  �مل�ؤ�ش�شات  كل  بني 
ت�حيد  على  و�لعمل  �لأ�رسى  جمال 
مع  يتالءم  مبا  �لإعالمي  �خلطاب 
�إل  و�أن  و�ملعاناة  �لق�شية  حجم 
ننجر �إىل رو�ية �لعدو . وبخ�ش��س 
ت�حيد �مل�ؤ�ش�شات �لعاملة يف جمال 
�مل�شارك�ن  �أو�شى  فقد  �لأ�رسى 
للق�ى  �لأ�رسى  جلنة  بت��شيع 
كافة  لت�شمل  و�لإ�شالمية  �ل�طنية 
و�مل�ؤ�ش�شات  �ل�طنية  �لف�شائل 
و�لغري  �لأ�رسى  جمال  يف  �لعاملة 
ت�حيد  بهدف  �للجنة،  يف  ممثلة 
وخدمة  �لعمل  وتنظيم  �جله�د 

ق�شية �لأ�رسى .

اأو�سى خمت�سون يف جمال الأ�سرى، ب�سرورة ت�سكيل غرفة عمليات موحدة جتمع املوؤ�س�سات العاملة يف جمال الأ�سرى وترتكز على اجلانب الإعالمي والقانوين وخماطبة املجتمع الدويل بعدة 
لغات لنقل معاناة الأ�سرى وما يتعر�سون له من هجمة �سر�سة من قبل اإدارة �سجون الحتالل.

خمت�سون يو�سون بت�سكيل غرفة عمليات اإعالمية لنقل معاناة الأ�سرى

مركز "حريات" ين�سر ر�سالة الأ�سري املري�ض م�سطفى دراغمة
�لدفاع عن �حلريات  و�شل مركز 
 " حريات   " �ملدنية  و�حلق�ق 
ر�شالة م�شتعجلة من و�لد �لأ�شري 
جاء  در�غمة  معت�شم  م�شطفى 
�حلية  �ل�شمائر  كل  �إىل   " فيها 
�إىل  �أع�د  �أن  �أريد  و�لدي..  و�إىل 
على  وذلك   ،" حياً  وبلدي  �أهلي 
�أحدى  يف  بف�شل  �إ�شابته  �أثر 
عيادة  يف  مك�ثه  �أثناء  �لكليتني 

�شجن �لرملة.

�أقدمت   2018/07/17 بتاريخ 
كبرية  ع�شكرية  �إحتالل  ق�ة 
�ل�شاعة �لثالثة فجر�ً على �عتقال 
منزله يف حمافظة  م�شطفى من 
�أبلغهم  قد  و�لده  وكان  ط�با�س، 
وباأن  بال�شكري،  مري�س  �بنه  �أن 
وقام  منتظم  غري  �ل�شكري 
نتيجة  وكانت  �أمامهم  بفح�شه 
عالية  ن�شبة  وهي   450 �لفح�س 
جد�ً. وبرغم ذلك قام�� باعتقاله 

و�قتياده �إىل �شجن جمدو، ومكث 
يت�شّن  مل  �شهرين  ملدة  هناك 
عنه  منع��  لأنهم  روؤيته  لعائلته 
و�لده  ��شتطاع  حني  يف  �لزيارة، 
روؤيته للحظه و�حده يف �ملحكمة. 
و�شعه  على  �ل�شيطرة  ولعدم 
�ل�شحي يف �شجن جمدو و�لرت�جع 
�مل�شتمر فيه قرر �لطبيب �ر�شاله 

�إىل عيادة �شجن �لرملة.
�رتفعت  �لرملة  �شجن  عيادة  يف 

�أعلى  �إىل  �لدم  يف  �ل�شكر  ن�شبة 
م�شت�ى، على �أثرها �أ�شيب بف�شل 
يف  �لكليتني،  �إحدى  يف  تام  كل�ي 
بن�شبة  تعمل  �لثانية  �أخذت  بينما 
عدة  �لكلى  يغ�شل  �أ�شبح   ،%20
ترت�وح  وملدة  �لأ�شب�ع  يف  مر�ت 
من �شاعة �إىل �أربع �شاعات يف كل 
مرة. يذكر �أن م�شطفى طالب يف 
جامعة �لقد�س �ملفت�حة، يدر�س 
مبر�س  م�شاب  �ل�شحية،  �لإد�رة 

تام  عطل  من  ويعاين  �ل�شكري، 
على  ويعي�س  �لبنكريا�س،  يف 
 2019/01/20 بتاريخ  �لأن�ش�لني. 
�أجلت �شلطات �لحتالل حماكمته 
لتاريخ 2019/02/14 ه� �لتاأجيل 
للمرة �ل�شابعة على �لت��يل خالل 
مك�ش�فة  لعبة  يف  �شه�ر  خم�شة 
مر�شه  رغم  �عتقاله  لإد�مة 

�ل�شديد.
�إن حريات تدين �شيا�شة م�شلحة 

ل  �شيا�شة  تنتهج  �لتي  �ل�شج�ن 
�لأ�رسى يف �شج�ن  �إن�شانية بحق 
�شيا�شة  و�أخطرها  �لحتالل، 
منظمة  وتدع�  �لطبي.  �لإهمال 
�ل�شحة  ومنظمة  �لدولية  �لعف� 
�لعاملية و�ل�شليب �لأحمر �لدويل 
على  لل�شغط  �لعاجل  �لتحرك 
و�إطالق  �لإ�رس�ئيلية  �حلك�مة 
�لأ�شري �ملري�س م�شطفى  �رس�ح 

معت�شم در�غمة ف�ر�ً

الأ�سري حممد غوادرة يدخل عامه الـ 16 يف الأ�سر

)3( اأ�سرى يدخلون اأعواًما جديدة يف �سجون الحتالل

الحتالل يحكم على الأ�سري �سبيح اأبو �سبيح بال�سجن 13 �سهرًا

دخل �لأ�شري حممد ت�فيق غ��درة 
جن�ب  �لبا�شا  بري  قرية  من 
عامه  �ل�شبت،  �لي�م  جنني،  مدينة 
�ل�شاد�س ع�رس يف �شج�ن �لحتالل 
نادي  مدير  وذكر  �لإ�رس�ئيلي 

 ، �شم�ر  منت�رس  جنني  يف  �لأ�شري 
معظم  حترم  �لحتالل  ق��ت  �أن 
�ملحك�م  غ��درة  �ل�شري  �أ�رسة 

بال�شجن مدى �حلياة، من زيارته.
�لربغ�ثي ه�  �أن حممد  �إىل  ي�شار 

�لربغ�ثي  �شالح  �ل�شهيد  �شقيق 
عن  �لحتالل  �أعلن  �لذي 
ع�رس  �لثاين  تاريخ  يف  ��شت�شهاده 
من كان�ن دي�شمرب 2018، ول تز�ل 
و�لده  تعتقل  �لحتالل  �شلطات 

عا�شف  و�شقيقه  �لربغ�ثي  عمر 
�لذي  عا�شم  �إىل  �إ�شافة  �إد�ريا، 
زنازين معتقل  �لتحقيق يف  ي��جه 
"�مل�شك�بية" منذ تاريخ �لثامن من 

جانفي �جلاري.

�إذ�عة �ش�ت �لأ�رسى من غزة  �أفادت 
�ل�شفة  من  �أ�رسى  ثالثة  �أن  �ل�شبت، 
�لثاين  �لي�م  يدخل�ن  �ملحتلة  �لغربية 
�شج�ن  �أع��ًما جديدة يف  من فرب�ير 
حمك�مان  �ثنان  بينهم  �لحتالل، 

بامل�ؤبد، وهم:
من جنني �لأ�شري ناجي �إبر�هيم ح�شن 
�مل�ؤبد  بال�شجن  �ملحك�م  ب�شار�ت 
عاًما   30 �إىل  بالإ�شافة  مر�ت  ثالث 
 17 و�أم�شى   ،2002 عام  منذ  ومعتقل 

عاًما يف �ل�شج�ن.
و�لأ�شري �شليم حممد �شعيد حجة )47 
بال�شجن  �ملحك�م  نابل�س  من  عاًما( 
�مل�ؤبد 16 مرة بالإ�شافة �إىل 39 عاًما 
 17 و�أم�شى   ،2002 عام  منذ  ومعتقل 

�لدين  ن�ر  �لأ�شري  �ل�شج�ن.  يف  عاًما 
من  عاًما(   36( عمر  �أحمد  �هلل  عبد 
 55 بال�شجن  �ملحك�م  قلقيلية  مدينة 
عاًما ومعتقل منذ عام 2003 و�أم�شى 

16 عاًما د�خل �ل�شج�ن.

قال نادي �لأ�شري �لفل�شطيني �إن �أم�س 
�لأ�شريين  عن  �لإفر�ج  م�عد  �لأحد 
وي��شف  عاماً(،   29( عابد  �شامر 
�شحروج )29 عاماً(، وذلك بعد �عتقال 

��شتمر ملدة ثالث �شن��ت  وبني نادي 
و�شحروج  عابد  �لأ�شريين  �أن  �لأ�شري 
�ُعتقال على يد ق��ت خا�شة من بلدة 
وخالل   ،2016 عام  نابل�س  يف  قبالن 

عملية �لعتقال �أطلق جن�د �لحتالل 
�لنار �جتاه �لأ�شري عابد، حيث �أُ�شيب 
يز�ل  ما  ج�شده  ر�شا�شات يف  بثالث 
�أن  �لأ�شري  نادي  وذكر  منها.  يعاين 

من  عنه  �لإفر�ج  �شيتم  عابد  �لأ�شري 
�لإفر�ج  �شيتم  فيما  “جلب�ع”،  معتقل 
معتقل  من  �شحروج  �لأ�شري  عن 

“�لنقب �ل�شحر�وي”.

)5( اأ�سرى يدخلون اأعواًما 
جديدة يف معتقالت الحتالل

دخل خم�شة �أ�رسى من �ل�شفة 
غزة  وقطاع  �ملحتلة  �لغربية 
�لي�م �لأول من فرب�ير �أع��ًما 
�لحتالل،  �شج�ن  يف  جديدة 
بامل�ؤبد،  حمك�م  �أ�شري  بينهم 

وهم وفق �إذ�عتنا:
�لأ�شري  ط�لكرم/  مدينة  من 
مطر  �أحمد  فتحي  �شادي 
�مل�ؤبد  بال�شجن  �ملحك�م 
مدى �حلياة ومعتقل منذ عام 
يف  عاًما   16 و�أم�شى   ،2003

�شج�ن �لحتالل.
و�لأ�شري عامر حمم�د حممد 
�ملحك�م  عاًما(   32( بركة 
بال�شجن 24 عاًما ومعتقل منذ 
عاًما   12 و�أم�شى   ،2007 عام 

يف �ل�شج�ن.

حممد  فتحي  ح�شن  و�لأ�شري 
جنني  من  عاًما(   39( عمارنة 
عاًما   28 بال�شجن  �ملحك�م 
 ،2002 عام  منذ  ومعتقل 
و�أم�شى 17 عاًما يف �ل�شج�ن.
�لعزيز  عبد  حمم�د  و�لأ�شري 
عاًما(   44( �ل�ش�يطي  �أحمد 
بال�شجن  من �خلليل �ملحك�م 
22 عاًما ون�شف ومعتقل منذ 
عام 2007، و�أم�شى 12 �أع��م 

يف �شج�ن �لحتالل.
�شمارة  يا�شني  ن�شال  و�لأ�شري 
مدينة  من  عاًما(   39( عنرتى 
بال�شجن  �ملحك�م  نابل�س 
عام  منذ  ومعتقل  عاًما   20
يف  عاًما   17 و�أم�شى   ،2002

�ل�شج�ن.
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عي�شة ق.

»الكناري«  ت�شكيلة  ت�رص  بينما 
من  ايجابية  بنتيجة  العودة  على 
نحو  الزحف  وموا�شلة  العا�شمة 
على  اخلناق  لت�شييق  ال�شدارة 
الذي  العا�شمة  احتاد  الرائد 
يبتعد بفارق اأربع نقاط يف جدول 
النتائج  الرتتيب، وموا�شلة حتقيق 
اآخر  تنهزم يف  والتي مل  االيجابية 

مباريات من البطولة الوطنية.
يف املقابل، يجد �شباب ق�شنطينة 
هو  نف�شه  الثالث  املركز  �شاحب 
عندما  �شعبة  خرجة  اأمام  االآخر 
ملالقاة  البالد  غرب  اإىل  ينتقل 
تلعب  مباراة  يف  بلعبا�س  احتاد 
بحث  ظل  يف  متباينة  باأهداف 
العودة  عن  »ال�شيا�شي«  ت�شكيلة 

وتاأكيد  ايجابية  بنتيجة  الديار  اإىل 
املباريات  يف  القوية  العودة 
اأربع  حققت  التي  وهي  االأخرية 
انت�شارات على التوايل يف البطولة 
الوطنية، حيث تعول الت�شكيلة على 
واالحتفاظ  الريتم  نف�س  موا�شلة 
البوديوم، بينما تعول  بالتواجد يف 
تفادي  على  »املكرة«  ت�شكيلة 
ثالث  وانتزاع  مبيدانها  التعرث 
اأجل االبتعاد عن  نقاط ثمينة من 
ال�رصاع  وتفادي  اخلطر  منطقة 

على البقاء.
عني  جمعية  تبحث  جهتها،  منه 
�شيامه  بعد  الفوز  عن  مليلة 
خم�س  اآخر  يف  االنت�شارات  عن 
اجلريح  تالقي  عندما  جوالت، 
اأين متلك  وهران،  مولودية  االآخر 
حتقيق  فر�شة  »ال�شام«  ت�شكيلة 

بها  تدعم  ثمينة  نقاط  ثالث 
الر�شيد وتبتعد عن مراكز موؤخرة 

الرتتيب.

برنامج املباريات

جمعية عني مليلة 
/ مولودية وهران 
ابتداء من 15:00

اإحتاد بلعبا�س / �شباب 
ق�شنطينة ابتداء من 

16:00
نادي بارادو / �شبيبة 
القبائل    ابتداء من 

 17:45

الإثارة يف بولوغني وقمة باأهداف متباينة ببلعبا�ساجلولة 20 للرابطة املحرتفة الأوىل
جتري اأم�شية اليوم ثالث مباريات تتقدمها القمة املربجمة مبلعب عمر حمادي 
ببولوغني والتي جتمع فريقي نادي بارادو والو�شيف �شبيبة القبائل، اأين ت�شهد 

املواجهة ندية كبرية بني الت�شكيلتني اللذان يلعبان الأدوار الأوىل هذا املو�شم، حيث 
ي�شتهدف النادي العا�شمي موا�شلة النتائج اليجابية من خالل الإطاحة ب�شاحب 

املركز الثاين واللتحاق بالبوديوم، يف ظل تناف�شه على املركز الثالث خا�شة يف حال 
تعرث �شباب ق�شنطينة خارج الديار اأمام احتاد بلعبا�س

التح�ضري 
لتجهيز املخرب 

الوطني 
ملكافحة 

تعاطي 
املن�ضطات

�شت�رصع وزارة ال�شباب 
والريا�شة قريبا يف جتهيز 
املخرب الوطني ملكافحة 

تعاطي املن�شطات يف 
و�شط الريا�شيني املتواجد 
باجلزائر العا�شمة ح�شبما 

اأفاد به اأم�س بتيارت 
املدير العام للريا�شة بذات 

الوزارة، واأو�شح حممد 
ملني بختي يف ت�رصيح 

لل�شحافة اأثناء زيارة عمل 
لوزير ال�شباب والريا�شة 

حممد حطاب اىل الوالية 
اأنه مت اإ�شتكمال اإجناز 

املخرب الوطني ملكافحة 
تعاطي املخدرات يف و�شط 

الريا�شيني والذي �شي�رصع يف 
جتهيزه قريبا ليكون جاهزا 
خالل حوايل اأربعة اأ�شهر«، 

واأبرز: »املخرب �شيدخل 
حيز اخلدمة بعد اإعتماده 

من طرف الهيئة الدولية 
املخت�شة يف ظرف عامني 

اإذا كان يتوفر على املقايي�س 
الدولية للمخابر الدولية 

ملكافحة املن�شطات وهذا 
يتوقف على عمل القائمني 

على ت�شيريه«، واأ�شاف 
ذات امل�شوؤول اأن »اإعتماد 

هذا املخرب املتواجد 
بديوان املركب االوملبي 

باجلزائر العا�شمة والتابع 
للوكالة الوطنية ملكافحة 
املن�شطات، �شيخفف من 
تكاليف نقل العينات نحو 
املخرب املخت�س بلوزان 

ب�شوي�رصا«.
واأ�شار بختي: »الوزارة 

تدعم ماليا اللجنة الوطنية 
ملكافحة املن�شطات و�شط 

الريا�شيني من اأجل القيام 
مبهامها ويبقى دور الوزارة 
حت�شي�شي يف هذا املجال«.

ويت�شمن برنامج زيارة 
وزير ال�شباب والريا�شة 

اىل الوالية معاينة املركب 
الريا�شي »قايد اأحمد« 

وامل�شبح االأوملبي 8 ماي 
45 ومركز الفرو�شية االأمري 
عبد القادر بعا�شمة الوالية 

وكذا تفقد ملعبني بلديني 
بكل من وادي ليلي و�شيدي 

علي مالل.و�شي�رصف ال�شيد 
حطاب اأي�شا على تكرمي 

عائلة الالعب الدويل ال�شابق 
الراحل الطاهر بن فرحات 

ومنح جائزة »القمي�س 
الذهبي« لالعبي كرة القدم 

من �شنف االأ�شبال واملنظمة 
من قبل اجلمعية الريا�شية 

»جنوم تيارت«.
وكالت

حطاب: الدولة تويل الأهمية لتطوير الريا�ضية الن�ضوية
والريا�شة  ال�شباب  وزير  اأكد 
على  بتيارت  اأم�س  حطاب  حممد 
الدولة لرتقية  توليها  التي  االأهمية 
على  والعمل  الن�شوية  الريا�شة 
تطويرها من خالل االعتماد على 
واأو�شح  الهياكل،  واإجناز  التكوين 
اىل  التفقدية  زيارته  اأثناء  الوزير 
بالغة  اأهمية  تويل  »الدولة  الوالية: 
للريا�شة الن�شوية وتطوير الريا�شة 
ب�شفة عامة ويربز ذلك من خالل 
الريا�شية  الهياكل  واإجناز  تطوير 
خمتلف  تطوير  يف  ت�شاهم  التي 
الريا�شات«، واأبرز اأن لوالية تيارت 
تقاليد يف جمال الريا�شة الن�شوية 
اأول  تاأ�شي�س  �شهدت  واأنها  خا�شة 
على  القدم  لكرة  ن�شوي  فريق 
 1975 �شنة  يف  الوطني  امل�شتوى 
كاأ�س  افتكاك  من  متكن  والذي 
اأن  واأ�شاف   ،1978 يف  اجلزائر 
هذه  ت�شتعيد  اأن  ميكنها  الوالية 
التي  الهياكل  اإىل  بالنظر  املكانة 
تدعمت بها واملبادرات التي تقوم 
بها اجلهات الفاعلة والتي �شت�شاهم 
يف حتقيق نتائج اأح�شن يف خمتلف 
الريا�شية  فيها  مبا  الريا�شات 
يف  املن�شود  الهدف  وهو  الن�شوية 
الرتاب  كامل  عرب  املجال  هذا 
يتحقق  اأن  يجب  الذي  الوطني 

باالإعتماد على التكوين الذي تقدمه 
واالأكادمييات  املدار�س  خمتلف 
اال�شتثمار  على  والعمل  الريا�شية 
الوزير:  اأبرز  كما  االن�شان،  يف 
ال�شنوات  خالل  ا�شتفادت  »تيارت 
�شخره  برنامج طموح  من  االأخرية 
عبد  ال�شيد  اجلمهورية  رئي�س 
من  الوالية  لهذه  بوتفليقة  العزيز 
خالل ت�شجيل 305 م�شاريع بقيمة 
اأغلبها  دج مت جت�شيد  مليار  26ر6 
مع  التجميد  م�شه  م�رصوع  و40 
بع�شها  اأو عن  عنها  رفعه  امكانية 
التي  امل�شاريع  اأن  وقال  قريبا«. 
منوذجية  تعد  بالوالية  اأجنزت 
منها م�رصوع اإعادة تاأهيل املركب 
الريا�شي »قايد اأحمد« الذي عاينه 
ويت�شع  الزيارة،  هذه  �شمن  الوزير 
متفرج  األف   20 اإىل  املرفق  هذا 
 588 التاأهيل  اعادة  ا�شغال  وكلفت 
مليون دج وكذا امل�شبح االأوملبي 8 
الذي  الوالية  بعا�شمة   1945 مايو 
واأ�رصف على  دج  مليون  كلف 740 
الوزير  ح�رص  حيث  اليوم  تد�شينه 
جزء ملناف�شات دورة ال�شباحة بني 
خمتلف مدار�س هذا االخت�شا�س 
تيارت  والية  بالوالية.وا�شتفادت 
بكل  م�شابح   4 اإجناز  عمليات  من 
وعني  كرم�س  عني  بلديات  من 

يف  والدحموين  ومهدية  الذهب 
و  العليا  اله�شاب  برنامج  اطار 
اأ�شغال 10مالعب جوارية  ت�شارف 
االإطار  نف�س  يف  االنتهاء  على 
ح�شبما اأبرزه لواأج م�شت�شار الوزير 

املكلف باالإ�شتثمار ر�شا دومي.
من جهة اأخرى، اأ�رصف الوزير بدار 
الثقافة »علي معا�شي« لتيارت على 
بكاري  االأمني  حممد  لالعب  منح 
بعا�شمة  نادي �شقور الكادات  من 
الذهبي  القمي�س  جائزة  الوالية 
كرة  يف  وطنية  م�شابقة  وهي 
القدم لفئة االأ�شبال تنظمها �شنويا 
تيارت. جنوم  الريا�شية  اجلمعية 
عبد  »االأمري  الفرو�شية  ومبركز 
الوزير على تكرمي  اأ�رصف  القادر« 
عائلة الالعب الدويل ال�شابق لكرة 
القدم املرحوم الطاهر بن فرحات 
القفز على  كما كرم 13 فار�شا يف 
منهم  والتحمل  والقدرة  احلواجز 
الوطنية.كما  بالبطوالت  الفائزون 
البلديني  وامللعب  امل�شبح  تفقد 
ببلدية وادي ليلي وامللعبني البلدي 
واجلواري ببلدية �شيدي علي مالل 
ا�شتعرا�شات  ح�شوره  عن  ف�شال 
املتعددة  بالقاعة  ريا�شية 

الريا�شات بالرحوية.
وكالت

الوفد عاد اإىل اأر�س الوطن وي�شرعون اليوم 
يف التح�شري للن�شرية

ال�ضاورة تخطف تعادل مثريا من 
كين�ضا�ضا وحتتفظ بحظوظ التاأهل

ال�شاورة  �شبيبة  فريق  �شجل 
الذي  التنقل  من  مثريا  تعادال 
اأجل  من  كين�شا�شا  اإىل  قاده 
الكونغويل  كلوب  فيتا  مواجهة 
من  الثالثة  اجلولة  حل�شاب 
اأبطال  رابطة  جمموعات  دور 
ممثل  جنح  حيث  اإفريقيا، 
القارية  املناف�شة  يف  اجلزائر 
يف قلب الطاولة على املناف�س 
يف  عليه  متقدما  كان  الذي 
ال�شوط االأول بهدفني نظيفني، 
املهاجم  يتمكن  اأن  قبل 
النتيجة  اأوليمواغو من تقلي�س 
الفريق  ودخل  نهايته،  قبل 
يف  قويتني  واإرادة  بعزمية 
اأين  اللقاء  من  الثاين  ال�شوط 
�شيد  االآخر  املهاجم  متكن 
اإدراك  من  �رصيف  يحي  علي 
التعادل قبل نهاية اللقاء ومنح 
الفريق تعادال ثمينا، جنح على 
اإثره يف احلفاظ على حظوظه 
اإىل  التاأهل  اأجل  من  كاملة 
دوري  من  النهائي  ربع  الدور 
خا�شة  االإفريقية،  االأبطال 
الفريق  نف�س  ي�شت�شيف  واأنه 
ينزل  اأين  املقبلة،  اجلولة  يف 
�شبيبة  على  �شيفا  كلوب  فيتا 
الرابعة  اجلولة  يف  ال�شاورة 
املقررة منت�شف �شهر فيفري 

من  يكفيه  فيها  والفوز  احلايل 
الثاين  املركز  اعتالء  اأجل 
�شيمبا  نادي  يفز  مل  حال  يف 
اأمام االأهلي امل�رصي  التنزاين 
بتنزانيا،  املربمج  لقاءهما  يف 
اجلنوب  ممثل  واأن  خا�شة 
الثانية   للمرة  ي�شتقبل  اجلزائر 
التنزاين  الفريق  التوايل  على 
قبل اخلروج يف اجلولة االأخرية 
االأهلي  ملالقاة  م�رص  اإىل 

امل�رصي.
يف املقابل، و�شل وفد الفريق 
الباكر  ال�شباح  يف  اجلزائري 
الوطن قادما  اإىل ار�س  الأم�س 
عرب  التنقل  بعد  الكونغو  من 
اإدارة  و�شعتها  خا�شة  طائرة 
ت�رصف  حتت  ال�شاورة  �شبيبة 
الراحة  توفري  اأجل  الفريق من 
رفقاء  ا�شتفاد  اأين  لالعبيها، 
الالعب الهادي بولعويدات من 
اليوم  البارحة وي�رصعون  راحة 
املتاأخر  للقاء  التح�شري  يف 
املقرر  داي  ن�رص ح�شني  اأمام 
اخلمي�س املقبل املقرر مبلعب 
والعودة  ب�شار،  يف  اأوت   20
جمددا غلى املناف�شة املحلية 
على  الرتكيز  اإىل  العودة  قبل 

املناف�شة القارية جمددا.
عي�شة ق.

نادي بارادو / �شبيبة القبائل

بارادو ت�ضتهدف البوديوم والكناري 
لت�ضييق اخلناق على ال�ضدارة

اأم�شية  مثرية  مباراة  جتري 
نادي  فريقي  وجتمع  اليوم 
على  القبائل  و�شبيبة  بارادو 
ببولوغني  حمادي  عمر  ملعب 
االنتباه  ت�شد  اأن  ينتظر  والتي 
بالنظر  اجلماهري  وا�شتقطاب 
لتناف�س الفريقني هذا املو�شم 
ولهذا  االأوىل،  االأدوار  على 
نادي  العبو  يدخل  الغر�س 
بارادو اأر�شية امللعب بقوة من 
بالزاد  اللقاء  من  اخلروج  اجل 
على  به  واالحتفاظ  كامال 
بارادو  واأن  خا�شة  ميدانهم، 
من  الثالث  النقاط  عن  يبحث 
واعتالء  الر�شيد  تدعيم  اأجل 
خا�شة  موؤقتا  الثالث  املركز 
ق�شنطينة  �شباب  تعرث  حال  يف 
رفقاء  ويعول  القواعد،  خارج 
الوطنية  البطولة  هداف 
ا�شتغالل  على  نعيجي  زكرياء 
التي يتواجدون  الفرتة الزاهية 
االأخرية  الفرتة  خالل  عليها 
اأجل  من  العالية  واملعنويات 
بالفوز  واخلروج  االأهم  حتقيق 
النتائج  موا�شلة  اأجل  من 
الفريق  حقق  اأين  االيجابية 

هزمية  دون  مباريات  ثالث 
اأمام  جولتني  اآخر  يف  وفاز 
واأوملبي  �شطيف  وفاق  فريقي 

املدية.
من جهتها، تتنقل �شبيبة القبائل 
العودة  عن  بحثا  العا�شمة  اإىل 
يف  اإيجابية  بنتيجة  الديار  اإىل 
املواجهة  نقاط  اأهمية  ظل 
لقب  على  التناف�س  �شباق  يف 
واملوا�شلة  الوطنية  البطولة 
احتاد  الرائد  مطاردة  يف 
االإدارة  تدعم  حيث  العا�شمة، 
اأ�شبالها من اأجل حتقيق االأهم 
اخلناق  وت�شييق  �شفريتها  من 
على الرائد عرب تقلي�س الفارق 
ويعول  واحدة،  نقطة  اإىل  عنه 
باتريك  الفرن�شي  املدرب 
من  اأ�شباله  حت�شري  على  دوما 
كافة النواحي من اأجل اخلروج 
واأن  خا�شة  ايجابية،  بنتيجة 
مباريات  اأربع  �شجل  الفريق 
على التوايل دون هزمية، ولقاء 
تدارك  هدفه  �شيكون  بارادو 
جمعية  لقاء  تعرث  من  التعرث 
عني مليلة مبلعب اأول نوفمرب.
عي�شة ق.
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عي�شة ق.

ناديه  مع  بروزه  �أن  و�أ�ضاف 
ي�ضتفيد  �ل�ضعودي جعله  �التفاق 
خدماته  يف  �لثقة  جتديد  من 
�لوطني  �ملنتخب  طرف  من 
ويثق  جمدد�  ��ضتدعائه  ويتم 
حار�س  وك�ضف  �مكانياته.  يف 
يف  �لوطنية  �لت�ضكيلة  عرين 
�ل�ضعودي  لالإعالم  ت�رصيحات 

�نه مل يكن متخوفا قبل �النتقال 
�إىل �ضفوف �التفاق خا�ضة و�نه 
�لبطولة  �أن  �لبد�ية  منذ  �أدرك 
�لدوريات  �أقوى  �ل�ضعودية 
�إىل  يهدف  �أنه  م�ضدد�  �لعربية، 
�ضناعة ��ضما له من خالل بو�بة 
�التفاق �لتي منحته �ملجال من 
�إىل  بقوة  جمدد�  �لعودة  �أجل 
�لفر�ضة  و�أن  خا�ضة  �مليادين، 
�أ�ضحت �أمامه بعدما جدد �لعقد 

مع م�ضوؤويل ناديه.
تلقى  �أنه  مبوحلي  و�عرتف 
خالل  �أندية  من  عرو�ضا 
�ملنق�ضي  �ل�ضتوي  �ملركاتو 
�ضفوفها  �إىل  �النتقال  �أجل  من 
�لعمل  على  تركيزه  منح  لكنه 
تفكريه  و�ضب  �التفاق  ناديه  مع 
�أد�ئه وهو ما جعله  على تطوير 
يو�فق مبا�رصة على عر�س �إد�رة 
ناديه يف جتديد �لعقد رغبة منه 

ت�ضكيلتها،  �ضفوف  �لبقاء يف  يف 
طويال  �لبقاء  هدفه  �ن  م�ضيفا 
مع �التفاق خا�ضة و�أنه يرغب �أن 
ويقوده  تاريخه  من  جزء�  يكون 
خالل  �الجناز�ت  حتقيق  غلى 
حديثه  و�ختتم  �ملقبلة،  �لفرتة 
م�ضو�ره  �إنهاء  يف  يرغب  �أنه 
بالنظر  �التفاق  مع  �لكروي 
جتعه  �لتي  �لوطيدة  للعالقة 

باإد�رة �لفريق وجماهريه.

اعترب الدوري ال�شعودي اأقوى البطوالت العربية

مبوحلي: تاألقي مع االتفاق اأعادين اإىل اخل�ضر واأهدف لالعتزال معه
اأ�شار احلار�س الدويل اجلزائري راي�س وهاب مبوحلي اأن العار�شة الفنية للمنتخب الوطني �شهدت مرور عدة مدربني عليها وكل 
منهم ميلك روؤية خا�شة ولديه النظرة التي ي�شري عليها وي�شطر من خاللها برنامج العمل الذي ياأتي من اأجل جت�شيده، ولهذا 
الغر�س مرت فرتة عرفت غيابه عن حرا�شة عرين اخل�شر، مو�شحا اأنه يحب اجلزائر وجاهز يف كل مرة توجه له الدعوة من 

اأجل الدفاع على االألوان الوطنية وتقدمي اأف�شل ما لديه من اأجل ت�شريف القمي�س الوطني

الرئي�س ال�شريف لنادي لقراف باحلجرية 
فوزي قويدري للو�شط

ورقلة  ووايل  هدفنا  ال�ضريف  اإىل  ال�ضعود 
يبذل جهودا يف م�ضلحة الريا�ضة

وقع هدفا بالكعب ونال لقب رجل املقابلة اأمام اأميان

زفان ي�ضجل ويهدي رين الفوز

�أكد ع�ضو �ملجل�س �ل�ضعبي �لوالئي 
لنادي  �ل�رصيف  و�لرئي�س  بورقلة 
فوزي  باحلجرية  لقر�ف  �لريا�ضي 
»�لو�ضط«  لـ  ت�رصيح  يف  قويدري 
حقق  �لفريق  �أن  �أم�س  �ضباح 
�الأهم باحتالله للريادة �ملجموعة 
�الأوىل يف �لق�ضم �لوالئي يف �نتظار 
�لفوز  يف  و�ملتمثل  �ملهم  حتقيق 
�ل�ضعود  لتحقيق  �ل�ضد  مبقابلة  
فوزي  ك�ضف   و  �ل�رصيف،  للق�ضم 
�ل�ضعبي  �ملجل�س  ع�ضو  قويدري 
�ل�رصيف  و�لرئي�س  بورقلة  �لوالئي 
لنادي �لريا�ضي لقر�ف لكرة �لقدم 
بد�ئرة �حلجرية بورقلة يف معر�س 
حديثه معنا �أنه يتابع باهتمام كبري 
م�ضرية �لنادي �حلافلة باالجناز�ت 
�حلايل  �لكروي  �ملو�ضم  خالل 
وي�ضعى جاهد� للتن�ضيق مع جميع 
�الإطر�ف �ملعنية للبقاء يف �ضد�رة 
متهيد�  �الأوىل  �ملجموعة  ترتيب 
�ملجموعة  من  �ل�ضد  ملو�جهة 
فوزي  يخفي  مل  حيث  �لثانية، 
معنا  حديثه  خ�ضم  يف  قويدري 
�ملادية  �الإمكانيات  كافة  توفري 
�لنتائج  حتقيق  بهدف  و�لب�رصية 
يف  �أ�ضا�ضا  و�ملتمثلة  �ملرجوة 
�ل�ضعود للق�ضم �ملتقدم. �إىل جانب 
ذلك فقد وجه فوزي قويدري ع�ضو 
بورقلة  �لوالئي  �ل�ضعبي  �ملجل�س 
�لريا�ضي  لنادي  �ل�رصيف  و�لرئي�س 
بورقلة  �حلجرية  بد�ئرة  لقر�ف 
ر�ضالة مبا�رصة للم�ضوؤولني بالوالية 
�أ�ضكال  كافة  تقدمي  �أجل  من 
لتمكني  و�ملعنوي  �ملادي  �لدعم 
عامة  �لوالية  ت�رصيف  من  �لفريق 
و �لد�ئرة على وجه �خل�ضو�س يف 
 ، �لريا�ضية  �ملناف�ضات  خمتلف 
�أبعد  �إىل  قويدري  بعدها  ليذهب 
�لفريق  باأن  �أكد  عندما  ذلك  من 
قادرة  �ضابة  كروية  خامات  ميلك 
�لبطوالت  خمتلف  يف  �للعب  على 
وحبهم  �لوطنية  لكن  �ملتقدمة 

باللعب  يتم�ضكون  جعلهم  للقر�ف 
يرعب  بات  �لذي  لقر�ف  لنادي 
�لقو�عد  وخارج  د�خل  مناف�ضيه 
�لفارطة  خا�ضة بعد فوزه �جلمعة 
ليعمق  قوق  �لريا�ضي  �لنادي  على 
خلم�س  مالحقه  �أول  عن  �لفارق 

نقاط كاملة .
كما مل يخفي فوزي قويدري �لدعم 
�لذي قام به و�يل �لوالية عبد �لقادر 
�ل�ضعبي  �ملجل�س  ورئي�س  جالوي 
�لوالئي م�ضطفى زعطوط ورئي�س 
لبلدية  �لبلدي  �ل�ضعبي  �ملجل�س 
حممدي  �حلميد  عبد  �حلجرية 
بوبكر  و�لريا�ضة  �ل�ضباب  ومدير 
�ملالية  جلنة  ورئي�س  �ضتحونة 
مو�ضى  �لوالئي  �ل�ضعبي  باملجل�س 
من  �لريا�ضي  �جلانب  يف  خريف، 
�جلو�رية  �ملالعب  �إن�ضاء  خالل 
كل  يف  ��ضطناعيا  �ملع�ضو�ضبة 
قرى ومد��رص �لد�ئرة �نطالقا من 
وو�ضوال  باحلجرية  مرور�  لقر�ف 
و�لعالية  �لطيبيني  و  �ملري  �إىل 
لتج�ضيد  و�لر��ضدي   و�ل�ضقة 
وذلك  �جلنوب  يف  �لتنمية  مفهوم 
رئي�س  بتو�ضيات  �اللتز�م  �إطار  يف 
بوتفليقة،  �لعزيز  عبد  �جلمهورية 
نف�س  �أكد  فقد  مت�ضل  �ضياق  ويف 
�ملتحدث �أن جمهود�ت ال ينكرها 
باإعادة  تعلق  ما  �الإ جاحد خا�ضة 
وذلك  بالبلدية  �الأخ�رص  �لب�ضاط 
�إن�ضائه  من  �ضنة   15 مرور  بعد 
�لقادر  ورقلة عبد  �إر�دة و�يل  لكن 
جالوي �حلقيقية حولت �حللم �إىل 
�لفريق  حقيقة، ومبنا�ضبة �حتالل 
للمرتبة �الأوىل ينوي �لفريق وعلى 
للقر�ف  �ل�رصيف  �لرئي�س  ر�أ�ضهم 
�لوالئي  �ل�ضعبي  �ملجل�س  وع�ضو 
تنظيم  قويدري  فوزي  بورقلة 
حفل تكرميي على �رصف �لروؤ�ضاء 
�الأيام  يف  للفريق  �ل�ضابقني 

�لقادمة 
حمادة العربي

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  قاد 
رين  ملعب  فريقه  زفان  مهدي 
�لقو�عد  د�خل  �لفوز  حتقيق  �إىل 
يف  �أميان  �ل�ضيف  ح�ضاب  على 
�أول  جمعتهما  �لتي  �ملو�جهة 
من   23 �جلولة  حل�ضاب  �أم�س 
�أنهى  حيث  �لفرن�ضي،  �لدوري 
�أ�ضحاب �الأر�س �للقاء بهدف دون 
�لظهري  توقيع  من  كان  و�لذي  رد 
بعدما  �لوطنية،  للت�ضكيلة  �الأمين 

وقعه قبل ثماين دقائق على نهاية 
�للقاء وهو �لذي ��ضتقبل �لكرة من 
�الأمين  �لرو�ق  على  زمالئه  �أحد 
ر�ئعة  بطريقة  بت�ضجيله  وقام 
زفان  ونال  �لكعب،  طريقة  وعلى 
�ملبار�ة  رجل  لقب  ذلك  �إثر  على 
تنقيط  �أف�ضل  على  حاز  بعدما 
من طرف جريدة   7 بنيله عالمة 

»ليكيب« �لفرن�ضية.
ع.ق.

اإدارة انتري ميالن ترف�ض 
التعاقد مع براهيمي

�اليطايل  ميالن  �أنتري  فريق  �إد�رة  رف�ضت 

�جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  مع  �لتعاقد 

موقع  �أم�س  ك�ضف  حيث  بر�هيمي،  يا�ضني 

م�ضوؤويل  �أن  �اليطايل  مريكاتو«  »كالت�ضيو 

ت�ضكيلة »�لنري�تزوري« رف�ضت �قرت�ح وكالء 

�لذين  �لوطنية  �لت�ضكيلة  ميد�ن  متو�ضط 

عر�ضو� خدماته عليهم من �أجل ��ضتقد�مه 

يف  �ملقبل  �ل�ضيف  يف  �لفريق  �ضفوف  �إىل 

مع  �لالعب  عقد  �أن  باعتبار  جماين  تنقل 

�إد�رة فريقه بورتو �لربتغايل ينتهي يف جو�ن 

�ملقبل، �إال �أن م�ضوؤويل �نتري ميالن �عتذرو� 

و�أكدو� �أنهم لن يتعاقدو� مع بر�هيمي خالل 

�أن  نف�ضه  �مل�ضدر  و��ضار  �حلالية،  �لفرتة 

�إد�رة �الأنتري تف�ضل بيع عقد العبها �لكرو�تي 

�إيفان بريي�ضيت�س و�لقيام ب�رص�ء نهائي لعقد 

�اليطايل ماتيو بوليتانو و�ل�ضنغايل كيتا بالدي 

ب�ضكل نهائي وهما �للذ�ن يلعبان يف �ضفوفه 
على �ضكل �إعارة لنهاية هذ� �ملو�ضم.

ع.ق.

التح�شري للقاء �شباب بلوزداد يلغي املجل�س التاأديبي

زكري ي�ضعل فتيل النار 
يف بيت الوفاق ورحيله غري م�ضتبعد

�الأمور  ت�ضري  ال 
يف  ير�م  ما  على 
وفاق  فريق  بيت 
�أين  �ضطيف، 
�ملدرب  فاجاأ 
زكري  �لدين  نور 
بت�رصيحات نارية 
�إد�رة  حق  يف 
وذلك  �لفريق 
عقده  خالل  من 
�ضحافية  ندوة 
هام�س  على 

�ال�ضتئناف  �أين طالب ح�ضة  �أول �أم�س ��ضتعد�د للقاء �ضباب بلوزد�د �ملقرر غد�،  �ملتعلقة خيانة من طرف �أع�ضاء جمل�س �الإد�رة بعدما �ضبق له �التفاق معها بح�ضور وحق �أع�ضاء �لطاقم �مل�ضاعد يف �الأ�ضبوع �ملن�رصم، و�ضدد زكري �أنه تلقى زكري من �لرئي�س حمار �العتذ�ر له بعد �لت�رصيحات �لتي �أطلقها يف حقه �لتي جرت  �الأمور  ت�ضوية  �أجل  من  للعقد  توقيعه  حلظة  �أع�ضائها  من  فيا �أربعة  �لقدم  لكرة  �لدولية  �الحتادية  لدى  �لوفاق  �إد�رة  رفعتها  �لتي  �ل�رصورية عك�س ما حدث مع وفتح زكري �لنار على �الإد�رة عندما �تهمها بالعمل على عرقلة �لعمل �لذي يحدث وهو مدرب على ر�أ�س �لنادي ويالحق ق�ضائيا من طرف �مل�ضوؤولني، م�ضتوى �لهيئة �لكروية �لدولية وهو ما �عتربه ت�رصف غري ريا�ضي وال ميكن �أن بينهم �إال �أن �مل�ضوؤولني نق�ضو� �التفاق ح�ضبه وقامو� برفع �ل�ضكوى �ضده على بال�ضكوى  �لعمل  و�أنها مل توفر و�ضائل  خد�ع حق �الإد�رة و�لطرف �مللتزم بطلب �العتذ�ر ولي�س �لعك�س ح�ضبه، وتطّرق �أين تفاجاأ ملطالبته حمار تقدمي �عتذ�ر�ت له و�ضدد �أن زكري �ملخطئ يف زكري مرور �لكر�م على �الإد�رة �أين رد عليه نائب �لرئي�س ح�ضان �ضن�ضاوي لالعبني و�لتي تعرقل عمله على ر�أ�س �لعار�ضة �لفنية. ومل متر ت�رصيحات �ضابقه �ملغربي ر�ضيد �لطاو�ضي، �إىل جانب عدم ت�ضوية �مل�ضتحقات �ملالية يقوم به خا�ضة  بخ�ضو�س  زكري  �إليه  تطرق  �لذي  �الإفريقي  �لالعب  �إىل  �ضلطة مرتبط مع فريقه من ليزوطو وهو ما دفع �الإد�رة �إىل ��ضتقد�م العب �آخر، �الإد�رة بانتد�ب العب غريه و�أو�ضح �أن �لالعب �لذي طالب �ملعني �إح�ضاره �ضن�ضاوي  �أي  زكري  ميلك  ال  �ملالية  و�مل�ضتحقات  �الأجور  ق�ضية  �ن  48 �ملدرب زكري بناء على �لت�رصيحات �لتي �أطلقها، حيث ف�ضلت �إبعاد �لنادي �ألغت �إد�رة »�لن�رص �الأ�ضود« �ملجل�س �لتاأديبي �لذي كان يفرت�س �أن مير عليه للتدخل فيها خا�ضة و�أن �الإد�رة �ضّوت �لق�ضية وطوتها ح�ضبه. يف �ملقابل، م�ضيفا  وقبل  بلوزد�د  �ضباب  �أمام  هامة  مبار�ة  قبل  قر�ر�ت حا�ضمة  �إتخاذ  عن 
عي�شة ق.�ضاعة عن موعدها.
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فالن�شيا يفر�ض التعادل على بر�شلونة
خ�رس بر�صلونة نقطتني ثمينتني يف �صباق �لدوري �لإ�صباين و�أعطى فر�صة ملالحقه 

�أتلتيكو مدريد لإمكانية تقلي�ص �لفارق عقب �صقوطه يف فخ �لتعادل �أمام �صيفه فالن�صيا 
2-2 حل�صاب �ملرحلة 22 للم�صابقة، على ملعب »كامب نو«، تقّدم �ل�صيوف يف �صيناريو 

غري متوقع بهدفني متتاليني عرب كل من كيفن غامريو  ود�ين باريخو من ركلة جز�ء غري 
�أّن بر�صلونة عاد ليذلّل �لفارق يف مرحلة �أوىل ومن ثم تعديل �لنتيجة بف�صل جنمه وقائده 
�لأرجنتيني ليونيل مي�صي ثنائية، ورغم هذ� �لتعرث ما يز�ل بر�صلونة مت�صدر�ً بر�صيد 50 

نقطة وبفارق 6 نقاط عن مالحقه �ملبا�رس �أتلتيكو مدريد موؤقتاً قبل �أن خا�ص �أم�ص 
مو�جهة �صعبة على ملعب »بينيتو فيامارين« �أمام ريال بيتي�ص، من جانبه بقي فالن�صيا يف 

�ملركز �ل�صابع بر�صيد 30 نقطة.
بينما توقف م�صل�صل �ملباريات �ملتتالية لأتلتيك بلباو دون هزمية عند �صبع، وذلك 

بخ�صارته مو�جهة دربي �لبا�صك �أمام م�صيفه ريال �صو�صييد�د 1-2، وبعد �أن �كتفى بفوز 
يتيم يف �ملر�حل 14 �لأوىل حققه يف �ملرحلة �لفتتاحية على ح�صاب ليغاني�ص، �نتف�ص 

بلباو وجتنب �لهزمية ل�صبع مر�حل متتالية ما جعله ينع�ص �آماله باملناف�صة على �مل�صاركة 
يف »يوروبا ليغ« �ملو�صم �ملقبل، لكن جاره ريال �صو�صييد�د و��صل عرو�صه �جلديدة منذ 

�أن �أ�صقط ريال مدريد يف معقله يف �ل�صاد�ص من �ل�صهر �ملا�صي، وحقق فوزه �لثالث 
تو�ليا على بلباو بعدما �أنهى �ل�صوط �لأول متقدما بهديف ميكيل �أويار�صابال و�لرب�زيلي 

ويليان جوزيه د� �صيلفا قبل �أن يقل�ص ر�وول غار�صيا �لفارق متاأخر� بعدما تابع ركلة جز�ء 
�صائعة نفذها بنف�صه، ورفع �صو�صييد�د ر�صيده �ىل 30 نقطة يف �ملركز �ل�صابع موؤقتا، 

فيما جتمد ر�صيد بلباو عند 26 يف �ملركز 12، وفرط خيتايف بفر�صة و�صع �إ�صبيلية 
�صاحب �ملركز �لر�بع �لأخري �ملوؤهل �ىل دوري �لأبطال، حتت �ل�صغط بعدما �كتفى 

بالتعادل �ل�صلبي مع م�صيفه ليفانتي ر�فعا ر�صيده �ىل 32 نقطة يف �ملركز �خلام�ص بفارق 
4 عن �لنادي �لأندل�صي �لر�بع �لذي تلقى �رسبة �أخرى ي�صيفها �ىل هزميته �ل�صاحقة �أمام 

بر�صلونة بخ�صارته يف معقل �صلتا فيغو للمرة �لثانية على �لتو�يل.

ليفركوزن ي�شقط البايرن ويخدم دورمتوند
قلب باير ليفركوزن تخلفه بهدف �أمام �صيفه بايرن ميونيخ حامل �للقب �ىل فوز 1-3، 

لي�صدي خدمة �ىل بورو�صيا دورمتوند �ملت�صدر �لذي خرج بالتعادل 1-1 من مبار�ته 
وم�صيفه �ينرت�خت فر�نكفورت يف �ملرحلة 20 من بطولة �أملانيا، و�بتعد دورمتوند 

بالتايل بفارق 7 نقاط عن �لفريق �لبافاري، على ملعب باي �أرينا �أوقف باير ليفركوزن 
�صل�صلة من �صبعة �نت�صار�ت متتالية يف �لدوري لبايرن ميونيخ و�أ�صقطه 3-1، ليعقد 

من مهمته يف �لحتفاظ باللقب �لذي فاز به يف �ملو��صم �ل�صتة �لأخرية ملحقا بالنادي 
�لبافاري �خل�صارة �لر�بعة منذ مطلع �ملو�صم �حلايل، و�أ�رسك مدرب بايرن ميونيخ 
�لكرو�تي نيكو كوفات�ص �صانع �لألعاب �لكولومبي خامي�ص رودريغيز �أ�صا�صيا بعد �ن 
��صتكى �لالعب خالل فرتة �لنتقالت لعدم م�صاركته كثري� وكان ينوي �لرحيل، بد�أ 

ليفركوزن بقوة و�صيطر على جمريات �للعب، لكن بايرن ميونيخ بد�أ يدخل تدريجيا �أجو�ء 
�ملبار�ة �إىل �أن جنح يف �فتتاح �لت�صجيل بعد هجمة مرتدة �رسيعة �أطلق فيها �لفرن�صي 

كينغ�صلي كومان كرة قوية ت�صدى لها حار�ص ليفركوزن �ل�صلوفاكي لوكا�ص هر�دي�صكي من 
دون �ن يلتقطها، فو�صلت �ىل توما�ص مولر على  �جلناح �لأمين فمرر كرة عر�صية متقنة 

تابعها ليون غوريت�صكا بر�أ�صه من م�صافة قريبة د�خل �ل�صباك، 
و�نقلبت �لأمور ر�أ�صا على عقب يف �ل�صوط �لثاين لأن ليفركوزن رمى بثقله من �أجل تعديل 

�لنتيجة، وجنح يف �إدر�ك �لتعادل �أول بو��صطة جناحه �جلامايكي ليون بايلي، و�عطى 
�لهدف جرعة معنوية هائلة لأ�صحاب �لأر�ص �لذين �عتمدو� عل �لهجمات �ملرتدة ومن 
�أحد�ها ��صتغل كيفن هولند كرة عر�صية ليتابعها بي�رس�ه د�خل �ل�صباك �لبافارية، ووجه 
�لأرجنتيني لوكا�ص �ألريو �ل�رسبة �لقاتلة لبايرن ميونيخ عندما ��صتثمر كرة عر�صية من 

يوليان بر�ندت ليتابعها د�خل �ل�صباك. 
وعاد بورو�صيا دورمتوند بالتعادل من ملعب �ينرت�خت فر�نكفورت 1-1، تقدم فريق 
مدينة �لرور �ل�صناعية بهدف جلناحه �لدويل ماركو روي�ص بعد مرور 22 دقيقة، لكن 

فر�نكفورت �أدرك �لتعادل عن طريق �ل�رسبي لوكا يوفت�ص.

معاناة دميبلي تزداد قبل الكال�شيكو
تزد�د معاناة �لفرن�صي عثمان دميبلي جنم بر�صلونة قبل مبار�ة �لكال�صيكو �أمام ريال 
مدريد، و�ملقرر �إقامتها �لأربعاء �ملقبل يف ذهاب ن�صف نهائي كاأ�ص ملك �إ�صبانيا، 

وذكرت �صحيفة »موندو ديبورتيفو« �أن �لالعب �أ�صيب بنزلة برد �أول �أم�ص ومل يتحدد 
حتى �لآن موعد عودته �إىل �ملالعب، ومدى جاهزيته خلو�ص �لكال�صيكو، وكان دميبلي 
�أ�صيب بالتو�ء يف �لكاحل �أمام ليغاني�ص يف 20 جانفي �ملا�صي، وتقرر وقتها غيابه عن 

�ملباريات ملدة 15 يوًما، وفكر �ملدرب �لإ�صباين �إرن�صتو فالفريدي يف �ل�صتعانة بدميبلي 
خالل مبار�ة فالن�صيا، �إل �أنه تر�جع بعد �إح�صا�ص �لالعب ببع�ص �لآلم.

اليويف يدفع ثمن التخاذل ونابويل ي�شتعيد التوازن
�للقب  حامل  جوفنتو�ص  نادي  دفع 
لعبيه  ��صرتخاء  ثمن  و�ملت�صدر 
تقدمه  بعد  متناوله  يف  بفوز  وفرط 
بف�صل  بارما 2-0 و1-3  على �صيفه 
كري�صتيانو  �لربتغايل  للنجم  ثنائية 
�ملطاف  نهاية  يف  و�كتفى  رونالدو، 
من   22 �ملرحلة  يف   3-3 بالتعادل 
فريق  ودخل  �لإيطايل،  �لدوري 
�للقاء  �أليغري  ما�صيميليانو  �ملدرب 
مبعنويات مهزورة بعدما فقد �لأمل 
لقب  عن  بتنازله  �لثالثية  باإحر�ز 
يف  بها  توج  �لتي  �لكاأ�ص  م�صابقة 
�ملو��صم �لأربعة �ملا�صية، بخ�صارته 
�لكبرية �لأربعاء �أمام �أتالنتا بثالثية 
نظيفة، وبد� فريق »�ل�صيدة �لعجوز« 
�رسيعا  تو�زنه  ل�صتعادة  طريقة  يف 
�ملقدمة  يف  رونالدو  و�صعه  �أن  بعد 
بت�صجيله ثنائية جعلته �أول لعب من 
جوفنتو�ص ي�صل �إىل 17 هدفا �أو �أكرث 

يف �لدوري منذ �لفرن�صي د�فيد تريزيغيه مو�صم 2005-2006 لكن بارما عاد من بعيد وخطف نقطة بف�صل �لإيفو�ري جريفينيو 
�لذي قل�ص �لفارق يف ربع �ل�صاعة �لأخري ثم خطف �لتعادل يف �لوقت بدل �ل�صائع، و�صمح هذ� �لتعادل لنابويل يف تعوي�ص تعرث 
�ملرحلة �ل�صابقة �أمام ميالن و�إعادة �لفارق �لذي يف�صله عن جوفنتو�ص �ىل 9 نقاط. و��صتعاد نابويل تو�زنه بعد �خليبة �لتي 
مني بها يف مبار�تيه �لأخريتني �صد ميالن بفوزه �لكبري على �صيفه �صمبدوريا 3-0، وعلى ملعب »�صان باولو«، ��صتعاد نابويل 
تو�زنه، �أين دخل فريق �ملدرب كارلو �أن�صيلوتي �ىل �للقاء وح�صم �لفريق �جلنوبي فوزه 16 يف غ�صون دقيقة و10 ثو�ن بعدما 
�فتتح �لت�صجيل عرب �لبولندي �أركاديو�ص ميليك �إثر متريرة من �لإ�صباين خو�صيه كاليخون �لذي كان خلف �لهدف �لثاين �لذي 
�صجله لورنزو �إن�صينيي بعد ثو�ن معدودة ر�فعا ر�صيده �ىل 8 �أهد�ف، و�نتظر نابويل حتى �لدقيقة قبل �لأخرية لإ�صافة هدف 
�لثالث �لذي �أكد به ثاأره من �صمبدوريا �لفائز عليه بالنتيجة ذ�تها ذهابا، وذلك من ركلة جز�ء تاأكدت عرب تقنية �لعادة بالفيديو 
»يف �أيه �آر« بعدما �أن مل�ص �لدمناركي جو�كيم �أندر�صن �لكرة بيده د�خل �ملنطقة ونفذها �صيموين فريدي بنجاح، ورفع نابويل 

ر�صيده �ىل 51 نقطة يف �ملركز �لثاين بفارق 11 �أمام �نرت ميالن �لثالث.
وفرط كييفو بفر�صة حتقيق فوزه �لثاين فقط هذ� �ملو�صم بعدما تقدم على م�صيفه �إمبويل بهدفني نظيفني قبل �أن يكتفي يف 

�لنهاية بالتعادل 2-2، ومنحه نقطة رفع بها ر�صيده �ىل 18 يف �ملركز 17 مقابل 9 لكييفو يف �ملركز 20 و�لأخري.

هيغو�ين  غونز�لو  �لأرجنتيني  �ملهاجم  �جلديد  �لو�فد  �فتتح 
بخما�صية  فوز  �ىل  وقاده  ت�صيل�صي  �صفوف  يف  بهدفني  ر�صيده 
�لإجنليزي  �لدوري  نظيفة على هادر�صفيلد يف �ملرحلة 25 من 
�ملمتاز، على ملعب �صتامفورد بريدج رد ت�صيل�صي على خ�صارته 
�صباك  ودك  �ملا�صية،  �جلولة  0-4 يف  بورت�صموث  �أمام  �لنكر�ء 
ن�صيب  كان  �لرتتيب بخما�صية نظيفة  �صيفه هادر�صفيلد متذيل 
كل من هيغو�ين و�لبلجيكي �إدين هاز�ر هدفني، و�فتتح هيغو�ين 
ثم  كانتي،  نغولو  �لفرن�صي  من  عر�صية  كرة  م�صتغال  �لت�صجيل 
ر�وغ  �ن  بعد  و�لثاين  �لأول من ركلة جز�ء  �أ�صاف هاز�ر هدفني 
ليطلقها  �لكرة  وهيغو�ين  كانتي  تبادل  ما  و�رسعان  �حلار�ص، 

مرمى  حار�ص  متناول  عن  بعيد�  �ملنطقة  خارج  من  �لأخري 
ر�أ�صية  بكرة  �لأهد�ف  مهرجان  ت�صيل�صي  و�ختتم  هادر�صفيلد، 
ملد�فعه �لرب�زيلي د�فيد لويز، وبهذ� �لفوز �أ�صبح ر�صيد ت�صيل�صي 

50 نقطة يف �ملركز �لر�بع.
وتابع �يفرتون �صل�صلة نتائجه �ملخيبة يف �لآونة �لأخرية و�صقط 
على �أر�صه �أمام ولفرهامبتون 1-3، وتغلب كري�صتال بال�ص على 
ركلة  من  ميليفوييفيت�ص  لوكا  �ل�رسبي  �صجلهما  بهدفني  فولهام 
جز�ء وجيفري �صلوب، وخرج كادريف �صيتي منت�رس� من مبار�ته 
�لأوىل على �أر�صه وذلك على ح�صاب بورمنوث بهدفني �صجلهما 

بوبي ريد ر�فعا ر�صيد فريقه �إىل 22 نقطة يف �ملركز 18

هيغواين يفتتح العداد مع ت�شيل�شي

موناكو يحقق اأول فوز داخل القواعد هذا املو�شم
�إقالة تيريي هرني، �لفرن�صي ليحقق فريق �لإمارة �لفوز �لأول له على �أر�صه منذ �نطالق �ملو�صم، وجنح �ملدرب �لعائد �إىل �لإمارة �لربتغايل قاد �لو�فد �جلديد �إىل موناكو �لإ�صباين �صي�صك فابريغا�ص فريقه �إىل �لفوز على تولوز 2-1 يف �ملرحلة 23 من �لدوري  وتغلب �أجنيه على ديجون بهدف �صجله �لكامريوين �صتيفان باهوكينمانحا فريقه نقطته 27.ويف مبار�ة ثانية �صقط مر�صيليا �أمام م�صيفه رمي�ص 1-2 وبات يف �ملركز �لعا�رس على جدول �لرتتيب بر�صيد 31 نقطة، �ملو�صم �إىل �ملركز 18 بفارق �لأهد�ف فقط �أمام �أميان وخلف كان 17 فيما جتمد ر�صيد تولوز عند 26 نقطة.يف �لدقيقة 63 من عمر �ملبار�ة، ومع خ�صارة �أميان �أمام رين بهدف �جلز�ئري مهدي زفان �صعد موناكو بفوزه �لر�بع هذ� �لتعادل عن طريق كري�صتوفر جوليان، لكن �لكلمة �لأخرية كانت لفابريغا�ص جنم ت�صيل�صي �ل�صابق �لذي �صجل هدف �لفوز �أمام م�صيفه غانغان بعد �أن كان متقدما 2-0، �فتتح �لدويل �لرو�صي �لك�صندر غولوفني باب �لت�صجيل ملوناكو و�أدرك تولوز وكان �ملدرب �لربتغايل ��صتهل عودته �إىل �ملن�صب بخروج نادي �لإمارة من ن�صف نهائي م�صابقة كاأ�ص �لر�بطة �ملحلية ليوناردو جاردمي يف قيادة �لفريق �إىل �صكة �لنت�صار�ت يف �أول مبار�ة يف �لدوري حتت �إ�رس�فه بعد 
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�سو�سيولوجا اخلراب يف رواية “انتهازيون.. 
ولكن” للروائي عالء م�سذوب

)انتهازيون.. ولكن( للكاتب عالء م�صذوب ال�صادرة عن دار �صطور ل�صنة )2016(، رواية  تتحدث عن ت�صدعات وحتولت جرت يف 
العراق قبل وبعد الحتالل، كما اأنها متيط اللثام عن وجوه اأدمنت التخفي خلف اأقنعة الدين والعادات والتقاليد التي ل خال�ص 

منها اإل عرب ك�صف األعيبها وخبث نياتها، فظل العراق يئن حتت �صطوة الف�صاد والقمع والإق�صاء وم�صادرة احلقوق.حتاول 
الرواية عرب ف�صائها ال�صردي من فك بع�ص طال�صم الف�صاد والتخلف واخلراب ال�صيا�صي والجتماعي والقت�صادي الذي حل 

بالعراق بعد الحتالل، و�صول اإىل جتارب احلكم املتعاقبة على العراق. ولكونها رواية تعج بالتفا�صيل والأحداث، لذا اعتمد 
الكاتب فيها لغة مبا�صرة توحي للقارئ باأنه اأمام اأحداث وتفا�صيل حقيقية تك�صف زيف وف�صاد كل من امتهن العمل ال�صيا�صي، 

وهو ما يحيل اإليه الق�صم الأول من العنوان )انتهازيون(، وهي تهمة اأ�صبحت متداولة اجتماعيا بعد الحتالل، ما يعك�ص واقعية 
ال�صرد. اأما الق�صم الثاين من العنوان )ولكن( التي تفيد ال�صتدراك اأي عدم نفي احلكم اأو تثبيته يحيلنا اىل اجلانب غري املبا�صر 
لهذه التحولت، ما ي�صاهم يف �صحن املنت ال�صردي مبعاٍن ودللت مكثفة حتيل اإىل ما وراء الواقع والأحداث عرب فعلي التاأويل ـ 

التنوير ـ املت�صمن يف عناوين الرواية الفرعية، التي ت�صعنا اأمام زمن دائري مغلق على عوامله وهو زمن احلكاية )�صتة رم�صانات(، 
كل رم�صان له طعم ولون خمتلف وذلك لفتح نوافذ امل�صمرات الن�صقية للظهور )رم�صان اأ�صفر، رم�صان اخ�صر، رم�صان بلون �صدر 

احلمام، رم�صان ي�صبه الآخرين، رم�صان بلون العراق اجلديد، رم�صان لي�ص الأخري(.

حيدر جمعة العابدي

حول  الرواية  اأحداث  تدور 
انتهاز  فعل  اأدمنت  عائلة  ق�صة 
اال�صتغالل  بطريقة  الفر�ص 
القرار  مراكز  اإىل  لل�صعود 
ال�صيا�صي، لذلك هي �صخ�صيات 
البع�ص  بع�صها  على  حتتال 
للو�صول الأهدافها، وذلك ب�صبب 
التملك  وحب  واجل�صع  الطمع 
والفراغ  عليه،  تعودت  الذي 
يوفر  الذي  والثقايف  ال�صيا�صي 
الأفعالها  التربير  مظلة  لها 
تبيح  واجتماعية  دينية  باأعذار 
عبءاً  تكون  باتت  لذا  ذلك. 
العامة  احلياة  على  وا�صحا 
امل�صاعدة  العوامل  اأهم  واأحد 
االجتماعي  الواقع  خراب  يف 
ولتاأكيد  العراق.  يف  والنف�صي 
واخلطر  املائز  الدور  هذا 
للجانب ال�ص�صيو ـ ديني، كان جل 
اأبطال الرواية من عائلة واحدة 
فائز،  ناه�ص،  ح�صون،  )جبار، 
واالأب،  اأختهم،  �صباح  خالد، 
�صخ�صيات  على  ف�صال  واالأم( 
اأخرى تكاد تكون ثانوية )�صلوى، 
والتي  املتبعة  التقنية  توفيق(. 

يجري عربها تقدمي الق�صة يف 
الرواية تت�صكل على وفق اأ�صلوب 
املمزوجة  وال�صخرية  التهكم 
واقع  على  ناقمة  نقدية  بلغة 
هو  واحد  زمن  داخل  يراوح 
احلا�رض  يتخلل  الذي  املا�صي 
ما  وهو  امل�صتقبل،  ويخنق 
الكاتب  عنه  يك�صف  اأن  يحاول 
من خالل �صخ�صياته التي ميكن 
لنا ت�صنيفها على اأنها م�صطحة 
طول  على  �صفاتها  تتغري  ال 
الرواية، اأي ترى احلياة من بعد 
فيها  ترى  واحدة،  وعني  واحد 
انتهازيتها وطمعها االأبدي، وهو 
ما ي�صكل عقدة الرواية على وفق 
حيث  والنتيجة،  ال�صبب  قانون 
من  حول  ال�رضاع  ذروة  تتمثل 
للو�صول  االآخر  من  اأكرث  ميتلك 
عن  النظر  بغ�ص  اأهدافه  اإىل 
دائما  والتي  املرتتبة  النتائج 
اأ�صاع  ما  وهو  تكون خميبة،  ما 
املفاجاأة  جانب  الكاتب  على 
القارئ.  جانب  من  واال�صتنتاج 
الثاين  الق�صم  يف  ذلك  يت�صح 
قرر  عندما  اأخ�رض(  )رم�صان 
لالنتخابات  الرت�صيح  جبار 
ل�صان  على  الكاتب  لنا  ي�صف 

�صنع  يف  وم�صارك  عليم  راٍو 
االأحداث وتغري م�صارها )كانت 
اأغدقها جبار على  الوعود التي 
اأهله واأخوته، ت�صلب لبهم، فقد 
زوجها  يجعل  باأن  اأرملة  وعد 
حادث  يف  تويف  الذي  )عادل( 
�صيارة �صهيدا وثائرا حتى اغتيل 
يجعلها  ما  البعثي،  النظام  من 
حت�صل على مكا�صب كثرية. اما 
يجعله  بان  وعده،  فقد  ح�صون 
خالدا  ووعد  �صيا�صيا..  �صجينا 
جمل�ص  اإىل  معه  ي�صحبه  باأن 
حمايته  يكون  كي  املحافظة 
ال�صخ�صية( �ص 91. املكان هو 
االآخر مكان نف�صي اأو ما ي�صمى 
مع  املن�صجم  االأليف  باملكان 
الذين  الرواية  اأبطال  قاطنيه 
الكاتب  فيهم  مبا  عا�صوه 
انتقل  ثم  فيه،  عا�ص  الذي 
فاإن  لذا  فيه.  ليعي�ص  بخياله 
حا�رضة  املكان  هذا  تفا�صيل 
قبل  االأحداث  م�صار  يف  وبقوة 
اأ�صحى  لذلك  وبعده،  التغيري 
نف�صياً  مالذاً  للجميع  ي�صكل 
تتبلور  )مرجعا(  وايديولوجياً 
و�صفقاتهم  خمططاتهم  منه 
�صيغ  يف  تنوع  هناك  ال�رضية. 

اخلطاب، لكنه تنوع يفتقر لروؤية 
الرواية  اأهداف  فيها  تت�صح 
طريقها  عن  التي  والكيفية 
اإدانة  وهي  املنت،  ذلك  تقدمي 
لكل اأ�صكال االنتهازية ال�صيا�صية 
واالجتماعية، لكن ما جنده هو 
تفا�صيل  يف  االإدانة  هذه  متيع 
اإىل  اخلطاب  �صتت  فرعية 
ومعنى  وداللة  اجتاه  من  اأكرث 
افرتا�صي. على وفق الكاتب يف 
�صمن  املهمة  االأحداث  تق�صيم 
دالالت  ذات  فرعية  عناوين 
رمزية وثقافية وتاريخية ودينية 
رم�صان  كل  فمع  )رم�صان(، 
مل  لكننا  خمتلف،  واقع  هناك 
الداللة  هذه  ونتلم�ص  ن�صت�صعر 
االفرتا�صي  بعدها  يف  �صوى 
اآليتني  بني  نفرق  وهنا  )اللون(، 
ترتبط  االأوىل  متكاملتني: 
و�صم  يف  الكاتب  بق�صدية 
العنوان لتحديد الن�ص واملعنى 
ب�صكل  الن�ص  داخل  له  احلريف 
هناك  رم�صان  كل  )مع  مبا�رض 
اأما  االأحداث(،  �صري  يف  حتول 
فهي  عنها  نبحث  التي  الثانية 
توؤ�ص�ص  عالمة  بو�صفه  العنوان 
مبدلول  اإال  يكتمل  ال  لداٍل 

)التاأويل(  املبا�رض  غري  العنوان 
التي ت�صتثري القارئ اأثناء قراءته 
للرواية. لذا كانت العنونة حتيل 
ل�صيء ناجز )اأ�صحت احلياة يف 
العراق من كل رم�صان مهجورة( 
مبا�رض  معنى  وهو   ،128 �ص 
يتطلب من امل�صلم  ال�صوم  كون 
وال�رضب  االأكل  عن  االمتناع 
املناخ  ق�صوة  مع  طويلة  ملدة 
يف العراق وهو ما يعطل احلياة، 
لكن غابت الداللة ال�صاملة لهذه 
يف  تتجلى  التي  الرم�صانات 
ال�رضعي  البديل  الدين هو  كون 
والدولة  املدين  القانون  لغياب 
على  القادرة  احلديثة  املدنية 
ب�صط احلقوق. ت�صخ�ص الرواية 
يف اأغلب مفا�صلها اأوجه الف�صاد 
واخلراب ال�صيا�صي واالجتماعي 
الذي حل بالعراق، لذا هي تتبنى 
بعدا واقعيا ونقديا يف ر�صدها 
تلك،  والف�صل  اخللل  مل�صادر 
اأحداثها  عرب  حتاول  وبالتايل 
روؤية  عرب  الواقع  هذا  معاجلة 
الواقع  هذا  رف�ص  للكاتب  تتيح 
عرب الت�صكيل الفني )ال�رضد( من 
خالل اإعطاء الذات قدرا كبريا 
اأهمية  عن  يقل  ال  االأهمية  من 

تفاعل  املجتمع وذلك الإحداث 
الكاتب  ذات  )الداخل(  بني  ما 
مع )اخلارج( العامل الإيجاد حلول 
ر�صم  اإعادة  على  قادرة  فاعلة 
ي�صعها  ما  وهو  اأف�صل،  عراق 
النقدية(  )الواقعية  تيار  �صمن 
الواقع  نقد  على  يعتمد  الذي 
االجتماعي والثقايف وامل�صاركة 
يف اإيجاد احللول )اإ�صالح( لهذا 
الرتاجع والتاأخر. يت�صح ذلك يف 
والتحليالت  التف�صريات  كرثة 
الراوي  ل�صان  على  الواقعية 
املتكررة  وحماولته  املوؤلف 
لهذا  والنقد  التمرد  اإعالن  يف 
الرواية مبجملها حتمل  الواقع. 
عاليا،  واإن�صانيا  وطنيا  هما 
متتاز بجراأة الطرح والنقد لكل 
وهو  اخلراب،  بهذا  ت�صبب  من 
ما يح�صب للكاتب. كما وت�صعى 
ال�صعبي  ال�صمت  حالة  لك�رض 
واجلماهريي عرب ف�صح م�صادر 
اإعادة  حتاول  لذا  الف�صاد، 
ثقايف  منظور  من  الواقع  قراءة 
مكامن  عن  وبحثها  واجتماعي 
املجتمع  يف  واالأزمة  اخللل 
االإن�صانية  الذات  عرب  العراقي 

الفاعلة. 

خربة اللوز 
د.رائد ناجي 

نتجول  التي  اليوم  قريتنا 
على اأطاللها هي قرية من 
قرى اجلزء الغربي ملدينة 
القد�ص التي مل يبق منها 
اإال االأطالل، تبعد قريبتنا 
 12-11 حوايل  املدمرة 
مدينة  عن  مربع  مرت  كم 
تقف  وكانت  القد�ص، 
جبال  اأحد  على  كعرو�ص 
التي  الغربية  القد�ص 
تطل على مناطق وا�صعة، 
قريتنا،  ت�صمية  عن  واأما 
لغناء  لكرثة  يعود  رمبا 
اللوز،  باأ�صجار  املنطقة 
يف  ت�صميتها  وجدت  وقد 
بنف�ص  العثمانية  الوثائق 
القرن  االأ�صم بل حتى يف 
امليالدي  ع�رض  ال�صاد�ص 
كان ا�صمها »خربة اللوز«، 
اأن  ذكره  اجلدير  ومن 
عريق  تاريخ  لها  قريتنا 

�صد  �صكانها  وقف  حيث 
بونابرت  نابليون  حملة 

على عكا.
اأرا�صي  م�صاحة  بلغت 
 4502 حوايل  القرية 
جميعها  وكانت  دومنا، 
ومل  الأهلها،  مملوكة 
منها  جزء  اي  يت�رضب 
لليهود،وتربطها مع القرى 
ممهدة  دروب  املجاورة 
الوا�صل  الطريق  واأهمها 
الوا�صلة  كارم  عني  اإىل 

اإىل مدينة القد�ص .
العثمانية  الوثائق  ح�صب 
�صنة  بيوتها  عدد  بلغ 
�صنة  ويف  بيتا،   38  1871
بيتا،واأما   67 اإىل   1931
عام 1948 وهو عام النكبة 
حوايل  بيوتها  عدد  بلغت 
111 بيتا. بلغ عدد �صكان 
�صنة  اللوز«  »خربة  قرية 
ن�صمة،   190 حوايل   1871
وارتفع عدد الك�صان �صنة 

ن�صمة،   234 اىل   1912
عدد  بلغ   1931 عام  ويف 
 315 حوايل  ال�صكان 
بلغ  النكبة  وعام  ن�صمة، 
عدد �صكان القرية حوايل 
ا�صقاع  يف  ت�رضدوا   ،522
اإىل  نزح  منهم  املعمورة 
خارج  اإىل  منهم  ال�صفة 
عدد  بلغ  حيث  فل�صطني، 
امل�صجلني  القرية  �صكان 
لدى وكالة الغوث لالجئني 
 5000 حوايل   2008 �صنة 

ن�صمة.
ا�صتهر �صكان  قرية خربة 
وتربية  الزراعة  يف  اللوز 
واهم  واالأبقار،  املوا�صي 
القمح  املزروعات  هذه 
وال�صعري والقطاين والذرة 
البندورة  و  البي�صاء 
واخليار  والفقو�ص 
والبامية والب�صل والبطيخ 
ا�صتهرت  كما  وال�صمام 
والعنب  والتني  بالكروم 

والتفاح  واللوزيات 
والزيتون. 

ومن ا�صهر عائالت قريتنا 
وهجرت  هدمت  التي 
وعطاهلل  منر  عائلة 
و�صمور،  واحل�صيني 
عنكري ، ابو عي�صة  زعرت 
القي�صي   ، الرحمن  ، عبد 
يف  كان  جابر.   ، ودحبور 
عدد  احلبيبة  قريبتنا 
الدينية  املرافق  من 
وغريها،  واخلدمات 
م�صجد  القرية  يف  فكان 
زالزال  يف  هدم  ولكنه 
1927، واأ�صبح اأهل القرية 
ي�صلون يف دور امل�صافة، 
جهد  بعد  عزموا  وقد 
بناء  على  اأموال  وجمع 
النكبة  ولكن  ثان،  م�صجد 
يف  كان  كما  ت�صعفهم،  مل 
القرية عدد من املقامات 
»البختياري«،  كمقام 
�صلمه.  ال�صيخ  ومقام 

مدر�صة  القرية  يف  وكان 
وبعد  الرابع،  ال�صف  اإىل 
يذهب  الرابع  ال�صف 
اإىل  اللوز  خربة  طالب 
يف  مت  ولكن  كارم،  عني 
من  االأربعينيات  بداية 
م�صرتكة،  مدر�صة  افتتاح 
فرحة  تكتمل  مل  ولكن 
باغتهم  اذا  الطالب 
م�رضدين  وا�صبح  العدو 
يف العامل، وحتتوي القرية 
على عدد من االآثار التي 
الروماين  العهد  اإىل  تعود 

والبيزنطي
قبل  اللوز  خربة  كانت 
النكبة 1948م قرية هادئة 
عامرة  مطمئنة  وادعة 
خ�صبة  اأرا�صيها  باأهلها 
واأ�صجاره،  مبزروعاتها 
ولكن اجلي�ص اليهودي مل 
�صيئا،  وادعتها  من  يبق 
�صنة  من  ظلماء  ليلة  ويف 
هرائيل  لواء  هجم   1948

على قرية خربة اللوز ومت 
القرية  اأهايل  طرد جميع 
وتطهريها  وتدمريها 
اإىل  اأهلها  وذهب  عرقيا 
وقرى  املجاورة  القرى 
حلم  بيت  وخميمات 
والقد�ص ومنهم من �صكن 
ويف  االأردن  خميمات  يف 
على  العامل  انحاء  جميع 

اأمل العودة. 

فل�صطني ذاكرة  من 



مقاربات

تراجيديا الثقافة العربية 
ولغز املثقف املزيف

منذ اخلليقة برزت متطلبات الفرد واحتياجاته، وتبلورت تدريجيًا بتعاقب احل�ضارات، ثم 
تعددت وات�ضعت وتزايدت با�ضطراد مع ن�ضوء احلياة املدنية، ثم تفرعت هذه االحتياجات 

وت�ضابكت وامتدت اإىل كافة القطاعات االجتماعية واالقت�ضادية وال�ضيا�ضية والثقافية 
واالأخالقية، فظهرت املنفعة ال�ضخ�ضية وارتباطها مب�ضالح العائلة والقبيلة والطائفة 

والدولة، واأ�ضبحت امل�ضلحة عاماًل جوهريًا يف حركة الب�ضر وعالقاتهم فيما بينهم من جهة، 
وفيما بينهم واملوؤ�ض�ضة وال�ضلطة من جهة اأخرى.

ح�ضن العا�ضي /كاتب 
 وباحث فل�ضطيني مقيم 

يف الدامنرك

واتخذت  تاريخياً  البنية  هذه   
اأبعاداً �صاملة، بحيث اأ�صبح الأفراد 
لتحقيق  �رصاع  يف  واجلماعات 
املكا�صب واحلفاظ على امل�صالح، 
ثم دخلت الدولة كم�ؤ�ص�صة طرفاً يف 
ل�صيانة  الأخرى  الدول  مع  ال�رصاع 
حق�ق اأفراد املجتمع. وظهر داخل 
�رصاعاً  اجلمعية  امل�ؤ�ص�صة  هذه 
حتقيق  اإىل  يهدف  بداية  خفياً 
ما  عامة،  ولي�صت  خا�صة  م�صالح 
ال�رصاعات  هذه  برزت  اأن  لبثت 
وبداأ  املجتمع  تط�ر  حني  للعلن 
بعملية الإنتاج التي اأوجدت ثروات 
لعاب  اأثار  مما  املجتمع،  يف  مالية 
تتف�ق  الذين  الأفراد  من  جمم�عة 
ال�صخ�صية  م�صاحلهم  لديهم 
القيم  على  الذات  وحب  والأنانية 
النا�س  ه�ؤلء  وبات  الأخالقية، 
و�صيا�صياً  اجتماعياً  ي�صكل�ن مر�صاً 

خطرياً على املجتمع والدولة.
اإنهم النتهازي�ن ال��ص�لي�ن الك�صبة 
وج�صعهم  مبكرهم  ح�ل�ا  الذين 
وهيئاته  املجتمع  يت�قف،  ل  الذي 
اإىل م�صدر نفعي م�صلحي، يتغ�ل�ن 
اإن مل تردعهم ال�ص�ابط الأخالقية 
النتهازية  والقان�نية.  والدينية 
املجتمعات،  يف  خطرية  ظاهرة 
وجتعلهم  النا�س،  متا�صك  تق��س 
بني  التمييز  على  القدرة  يفقدون 
احلقيقة والأ�صيل، والزيف واخلداع 
اإىل  النتهازية  وت�ؤدي  والدعاء، 
ال�ص�ابط  وتغييب  املعايري  متييع 
يجعل  مما  املعايري،  وت�صطيح 
ل  قاع  اإىل  تنزلق  املجتمعات 

اأخالقي.

االنتهازية م�ضطلح 
ومعنى

ال�صخ�س  فاإن  اللغة  ق�امي�س  يف 
باقتنا�س  يق�م  من  ه�  النتهازي 
الفر�س، وي�صتغل اأي و�صيلة لتحقيق 

املنفعة ال�صخ�صية، ويق�م با�صتغالل 
غري  بطريقة  ممكن  ظروف  كل 
اأخالقية جللب امل�صلحة اخلا�صة. 
اإىل  النتهاز ه� الغتنام واملبادرة 
الع�ائد  جلني  الفر�س  اقتنا�س 

ال�صخ�صية.
ال�صيا�صي، النتهازية  يف امل�صطلح 
الذي  الأناين  ال�اعي  ال�صل�ك  هي 
وعدم  امل�صالح،  حتقيق  يهدف 
والع�اقب  املبادئ  اإىل  اللتفات 
اإن  الآخرين.  على  �صتع�د  التي 
ت�رصفات  هي  النتهازية  الأفعال 

نفعية بدوافع امل�صلحة الذاتية.
فالنتهازية  الجتماعي  البعد  يف 
الفرد على  اأن يقدم  تعني  كظاهرة 
اأو  اجتماعية  وت�رصفات  م�اقف 
بها،  مقتنع  �صيا�صية غري  اأو  فكرية 
املكا�صب  على  احل�ص�ل  بهدف 
حمددة  م�صالح  على  احلفاظ  اأو 
عائلية،  اأو  �صخ�صية  طبيعة  ذات 
الذين  الأفراد  اأولئك  النتهازي�ن 
اأ�صحاب  قرب  عادة  يك�ن�ن 
واملال،  وال�صلطة  وال�صهرة  النف�ذ 
يت�صلق�ن رقاب العباد كي ينال�ا ما 
ي�صب�ن له. عادة هم خرباء يف فن�ن 
مبداأ  ل  والتملق،  واملداهنة  الرياء 
ينحازون  اأفكار  ول  عقيدة  ول  لهم 
لها، كل ما ي�صع�ن اإليه ه� ت�ظيف 
املكا�صب  لتحقيق  ميكنهم  ما  كل 
ال�صخ�صية باأقل اجله�د والتكاليف، 
حتى  م�صاحلهم  تتحقق  اإن  وما 
ويبحث�ن  الزدحام،  و�صط  يختف�ن 

عن منافع اأخرى يف اأماكن اأخرى.
مكان،  كل  يف  النتهازي�ن  جتد 
كالفطر  ويتكاثرون  ينت�رصون 
الجتماعية  القيم  ينتهك�ن  ال�صام 
اإنهم  الإن�صانية.  والأخالق 
لالآخرين  ينتقل  قد  معدي  وباء 
النتهازية  اإن  حيث  باملخالطة، 
اأفراد  بني  الفطرية  بالثقة  تفتك 
حالة  يف  النا�س  وجتعل  املجتمع، 
الدائمني  والت�صكيك  احلذر  من 
كانت  القدمي  يف  الآخرين.  نية  يف 
العالقات الإن�صانية بني الب�رص تدوم 
حتى ي�اري ال�صديق �صديقه الرتاب 
ب�رص  اأ�صباه  اأ�صحينا  فيما  ويبكيه، 

�صفرنا  ويبداأ  العربة،  فينا  تزدحم 
التملق  ثم  وال�صالم  التحية  باإلقاء 

فالرياء ثم املغادرة بال وداع.
وحاذق  ذكي  النتهازي  الإن�صان 
عن  يتخلى  واخلداع،  التل�ن  يتقن 
م�اقفه ب�رصعة يف �صبيل امل�صلحة، 
امل�اقف  متعدد  اإن�صان  فه� 
والأفكار، يتنكر ملا�صيه وحلا�رصه، 
وان ا�صطر حتى ينكر نف�صه ليتمكن 
من  بالرغم  ملبتغاه،  ال��ص�ل  من 
وي�ؤمن  وتائه  �صقي  اإن�صان  ذلك ه� 
ال��صائل  تربر  التي  بامليكافيلية 

لل��ص�ل اإىل الغايات.
الفرد النتهازي ه� من ي�صقط يف 
اأخالقه  ين�صى  حتى  الأنانية  قاع 
اإل  فر�صة  يدع  فال  واإن�صانيته، 
وا�صتخدمها  بحذق  والتقطها 
كافة  م�صتعماًل  مبكر  ووظفها 
غروره  لإ�صباع  الدنيئة،  مهاراته 
النتهازي  واأطماعه.  ونزواته 
واخليانة  بالغدر  يتميز  �صخ�س 
والتقلب وعدم الثبات، منافق كاذب 

اأّفاك دّجال.

انتهاز الفر�ص 
واالنتهازية

اإقدام الإن�صان على انتهاز الفر�س 
لي�س رذيلة بحد ذاته، اإن كانت الغاية 
اأو  �صخ�صية  منفعة  اإىل  ال��ص�ل 
عامة، ب�رصط األ تك�ن على ح�صاب 
ا�صتغفالهم،  اأو  الآخرين  ا�صتغالل 
لهم،  م�رصة  باأية  تت�صبب  اأن  ودون 
دون  امل�صلحة  تتحقق  اأن  والأهم 
ودون  والأخالق،  القيم  عن  تنازل 
خرق  وبدون  للمجتمع،  الإ�صاءة 
القان�ن العام. اإن ا�صطياد الفر�س 
حق جلميع الأفراد، على اأن يراعي 
من  الب�رص،  بني  ال�رصيف  التناف�س 
اإىل الحتيال واخلداع،  غري اللج�ء 
والإ�رصار  املكر  اأ�صكال  وكافة 

بالآخرين.
مذم�مة  �صفة  هي  النتهازية  لكن 
ومف�صدة  اأخالقية  ونقي�صة 
النتهازي  الإن�صان  اإن  اجتماعية. 
يتحرك  الذي  ال�صخ�س  ذاك  ه� 
خ�صية  العتمة،  يف  اخلطط  وي�صع 
ويكت�صف�ن  الآخرون  يالحظه  اأن 
وغاياته  وعي�به  الدنيئة  ت�رصفاته 
من  رماحه  يرمي  فه�  القبيحة، 
ب�صبب  ويختفي  ال�ص�ر  خلف 
غدره  رماح  لت�صيب  اجلبان،  طبعه 
لديه  فرد  النتهازي  الأبرياء. 
فا�صل  والدونية،  بالنق�س  �صع�ر 
ل  حمبط  ي�ماً،  النجاح  يعرف  مل 
لديه  لي�س  امل�صي،  مقدرة  ميتلك 
غاياته  حتقيق  من  متكنه  كفاءة 
ه�  لذلك  �رصيفة،  اعتيادية  بطرق 

والذم  واحلقد  الطعن  اأ�صاليب  يتبع 
النقا�صة  درب  ي�صلك  والتعري�س، 
وج�صعه،  ورغباته  طمعه  لإ�صباع 
والدهاء  واخلداع  املكر  ي�صتخدم 
اأهدافه،  اإىل  ي�صل  كي  و�صيلة 
يرتدي ث�ب الطيبة والعفة، ويُظهر 
التملق  اإىل  ويلجاأ  والنزاهة،  الرتفع 
على  يح�صل  كي  والرياء  والتزلف 
بدهاء  الد�صائ�س  يحيك  مراده، 
من  متكنه  ومبجرد  لالنق�صا�س، 
ث�ب  يرمي  م�صاحله،  حتقيق 
وغد  وح�ٍس  اإىل  ويتح�ل  ال�رصف 

يطعن وينه�س دون راأفة.
ووباء  اجتماعية  اآفة  النتهازية 
مثل  ينت�رص  ع�صال  وداء  اإن�صاين 
ويتعذر  ويت�صع  ينم�  الزيت،  بقعة 
حتت�صنه  بيئة  وجد  اإن  اجتثاثه 
الداء  هذا  يت�صخم  ثم  وتربره، 
مفا�صل  يف  والنخر  النه�س  ليبداأ 
يحطم  حتى  يت�قف  ول  املجتمع، 
لالأفراد،  والأخالق  القيم  وثاق 
ويهتك بنية ومتا�صك املجتمع، مما 

ي�صهل خرابه ودماره.

االنتهازية ال�ضيا�ضية

مع  العالقة  �صكلت  الدوام  على 
ثقافة  اإبحار يف  ال�صيا�صية  ال�صلطة 
جلب املنفعة لأ�صحابها، من نف�ذ 
اأو جاه اأو مال اأو من�صب اأو رفاهية، 
النتهازية  لنم�  مناخاً  يحدث  مما 
كان  واإذ  باملجتمعات.  تفتك  التي 
النف�ذ يف معظم البالد العربية ه� 
نف�ذ الأجهزة الأمنية واأدواتها، فاإن 
ه�  ما  ن�ع  اأي  من  بها  ارتباط  اأي 
غايتها  الأجر،  مدف�عة  عمالة  اإل 
ال�صلطة  وجه  وجتميل  ترميم 

القبيح.
من  �صط�تهم  ي�صتمدون  املثقفني 
والثقافة،  والأيدي�ل�جيا  الفكر 
مل  حتديداً،  الي�صاريني  واملثقفني 
خلف  �صعيهم  ي�ماً  عنهم  يعرف 
مبادئ  اأ�صحاب  فهم  املال،  اإغراء 
وقيم  كربى  واأهداف  �صامية 
اإن�صانية، فهذه كانت �رصيبة الثقافة 
الإن�صان والعدالة  امللتزمة بق�صايا 
وابتعد  واحلريات،  الجتماعية 
فيما  املثقف�ن  الي�صاري�ن  ه�ؤلء 
تف�صد  قد  رفاهية  كل  عن  م�صى 
ل  واملبادئ  القيم  لكن  انتمائهم، 

تطعم خبزاً ول تك�صي ث�باً.
املثقفني  م�اقف  تقاطعت  فكيف 
اأ�صباه  مع  الليرباليني  الي�صاريني 
باحلقل  وامل�صتغلني  املثقفني 
الثقايف يف الكثري من الأحداث التي 
خالل  العربية  املنطقة  �صهدتها 
حتالف  كيف  الأخريين؟  العقدين 
املثقف  مع  احلداثي  املثقف 

مع  املبدئي  وحتالف  الرجعي؟ 
املثقفني  اأ�صباه  كان  اإذا  ال��ص�يل؟ 
النتهازيني ي�صع�ن خلف املكا�صب 
التي  الأ�صباب  هي  فما  واملنافع، 
ادع�ا  الذين  املثقفني  تدفع 
ط�ال  وللجماهري  للحق  انحيازهم 
تلتقي  لكي  املن�رصمة،  العق�د 
الذي  الثقافة  اأجراء  مع  م�اقفهم 

ي�صكل�ن بطانة ال�صلطة العربية؟
هل ه� �رصاع الأيدي�ل�جيات الذي 
ت�صبب يف حتالف املثقفني الث�ريني 
العلمانيني، مع املثقفني النتهازيني 
الطرفني  ت�ّحد  وبالتايل  املتل�نني، 
الفكر  ملحاربة  واحدة  جبهة  يف 
الديني، ودعم الأنظمة التي ت�اجه 
وح�صية،  اأكرث  باأ�صاليب  الفكر  هذا 
من  عليها  يقدم  التي  تلك  من 
�صدهم  معركته  يخ��س  اأنه  يدعي 
و�صد اأفكارهم الظالمية، لكن هذه 
»احلرب«  هذه  �صياق  ويف  الأنظمة 
املثقفني  معظم  ا�صتقطبت 
والق�ميني  والليرباليني  الي�صاريني 
الفا�صلني النتهازيني، الذين تنكروا 
اجلماهري،  ومل�صالح  ملا�صيهم 
رفع�ها  التي  ال�صعارات  واأنكروا 
ينا�صل�ن  كان�ا  التي  والأهداف 

لتحقيقها.
لغز املثقف العربي

معظم  اأن  الثالثة  الألفية  اأظهرت 
الذين  العرب  املنا�صلني  املثقفني 
العربية  املدن  �ص�ارع  بهم  غ�صت 
القرن  وثمانينيات  �صبعينيات  يف 
ب�صعارات  يهتف�ن  وهم  الع�رصين، 
و�صد  وامل�صاواة،  واحلرية  العدل 
الرجعيات والديكتات�ريات العربية، 
اأولئك  من  حالً  اأف�صل  لي�ص�ا 
ويتاجرون  الأديان  ميتهن�ن  الذين 
عند  فالثقافة  النا�س،  بعذابات 
والق�ميني  الي�صاريني  بع�س 
وك�صب  للرتزق  مهنة  والليرباليني 
عن  يت�رع�ن  ل  فهم  العي�س، 
عر�س م�اقفهم واأفكارهم �صلعاً يف 
الأ�ص�اق الإعالمية، ول يرتددون يف 
ال�صيا�صية  بالتجاذبات  انخراطهم 
والإقليمية،  واملذهبية  والطائفية 
باملال  جي�بهم  ميالأ  من  مل�صلحة 
البن�ك،  يف  ر�صيدهم  وي�صاعف 
اأنهم  اليقني  علم  يعلم�ن  وهم 
التي  الق�ى  ي�صاندون  هذا  بفعلهم 
يف  ويقف�ن  التاريخ،  من  خرجت 
عليه  واملعتدى  املظل�م  وجه 
الأنظمة  جانب  اإىل  واملقه�ر، 

الفا�صدة وامل�صتبدة.
والإقليمية  الدولية  املتغريات  اأثبتت 
اأن غالبية املثقفني العرب ل ميتلك�ن 
قراءة  من  ميكنهم  تاريخياً،  وعياً 
مقاربات  واإجراء  العربي،  الراهن 

املقدرات  ت�صتنه�س  حتليلية  علمية 
تك�ن  اأن  �صاأنها  من  التي  الكامنة 
لرتميم  ت�ظيفها  حال  يف  مب�رصة، 
اخلراب واإعادة النخراط بالإ�صالح 
ال�صقاء  هذا  يف  العربي.   البني�ي 
من  انتقل  من  بني  املثقفني  انق�صم 
اليمني  اإىل  الث�ري  الي�صار  جادة 
ال��ص�يل  النتهازي  فه�  الرجعي، 
ف�ق  الذاتية  م�صاحله  و�صع  الذي 
ال�صمت  اآثر  ومن  اجلماهري.  م�صالح 
بالعجز  ال�صع�ر  نتيجة  والنكفاء 
يف  مدان  فعل  وه�  والغرتاب، 
التح�لت الكربى وجريرة لن يغفرها 
التاريخ. والقلة الي�صرية من املثقفني 
والتخلف،  ال�صقاء  مقاومة  اختارت 
التي  الأنظمة  بع�س  وم�اجهة 
كل هذه  �صيا�صاتها، يف  بفعل  ت�صببت 
املراقب  يالحظها  التي  النهيارات 
العامل  ج�صد  من  مف�صل  كل  يف 
املثقفني  مهام  من  يعد  مل  العربي. 
املجتمعات،  جذع  خ�س  العرب 
عرب  املتكل�صة،  املفا�صل  وحتريك 
مهامهم  من  ول  التن�يرية،  اأفكارهم 
املطلبية  الق�صايا  مع  اللتحام  الآن 
امل�صريية  والأهداف  للفقراء، 
امل�صطهدين  الدفاع عن  ول  للنا�س، 
امل�اقف  اإعالن  عرب  واملظل�مني، 
تعني  تعد  ومل  لتحقيقها،  والن�صال 
ق�صية  الي�صاريني  املثقفني  كثرياً 
م�اجهة الرجعيات والديكتات�ريات يف 
العامل العربي، ول الت�صدي لال�صتبداد 
العربية  الأنظمة  معظم  تتخذه  الذي 
مع  عالقتها  يف  معتمدة  �صيا�صية 
الذي  الزمن  وىّل  لقد  امل�اطنني. 
العرب  املنا�صلني  املثقفني  فيه  كان 
الذي  اليقظ،  احلي  ال�صمري  ي�صكل�ن 
املجتمعات،  وه�ية  واقع  يعك�س 
يخ�ص�ن  فيه  املثقفني  يكن  مل  حني 
ال�صيا�صية  بال�صلطتني  ال�صطدام  من 
ثقافة  يكر�س  من  وبكل  والدينية، 
فيه  كان  م�صى  ع�رص  التجهيل. 
بهدف  احلجر  ينحت�ن  املثقفني 
وتر�صيخ  العربية  املجتمعات  تط�ير 
ل  العقل  ل�صتخدام  تدع�  مفاهيم 
اإغفاله، والق�صاء على النظام الأب�ي 
وتر�صيخ  والطائفة،  القبيلة  وجمتمع 
دولة  وبناء  احلداثة،  ومفاهيم  قيم 

امل�ؤ�ص�صات وامل�اطنة.
اأ�صحى الكثري من املثقفني العرب 
الأنظمة  لبع�س  �رصكاء  الي�صاريني 
العربية يف حماربة الأفكار التن�يرية 
الليربالية، و�رصكاء يف فر�س �صيطرة 
النا�س،  على  ال�صيا�صية  ال�صلطات 
الأفراد  وتليني  تط�يع  يف  و�رصكاء 
القطعان  مثل  وت�جيههم  وقيادتهم 
ال�صتبداد  يعزز  ما  وه�  الأني�صة، 
مما  الأنظمة،  تلك  ت�صهره  الذي 

يطيل عمرها وعمره.
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النتهازي املثقف

املثقفني  يكون  ما  عادة 
على  اأنا�ساً  االنتهازيني 
يتميزون  الذكاء،  من  قدر 
فريدة.  مطواعة  مبرونة 
براغماتيني ال وجود للمبادئ 
يف  يلعبون  ح�ساباتهم.  يف 
وال�سيا�سية  الثقافية  ال�ساحة 
ي�سعب  ال  وحرفة.  مبهارة 
دور.  اأي  تقم�ص  عليهم 
يتلونون ويتقلبون يف املواقف 
واال�سطفافات  والروؤى 
واالأيديولوجيات.  واملذاهب 
للو�سول  اأقالمهم  ميتطون 
ال�سخ�سية.  املكا�سب  اإىل 
وثقافتهم  اأفكارهم  يوظفون 
يف  اللغوية  ومهاراتهم 
واإثارة  اجلماهري،  خماطبة 
وحما�سهم  م�ساعرهم 

وتوجيههم لغايات حمددة.
االنتهازيون  املثقفون 
وفق  ويتحركون  يخططون 
املالمح،  وا�سحة  روؤية 
اأيديولوجية  اإىل  ا�ستناداً 
حمددة، وبالطبع هم اأكرث فئة 
لديها اإمكانية تزييف الوقائع 
ودورهم  احلقائق،  وتزوير 
جداً خطري من خالل خداع 
املوؤ�س�سة  وت�سليل  النا�ص 
يفرتون  الأنهم  ال�سيا�سية، 
وي�سو�سون  احلقيقة  على 
احلقيقة  ويخلطون  الواقع، 
امل�سالح  الأجل  الوهم  مع 

ال�سخ�سية.
املجتمع  مب�سالح  يعبثون 
املنفعة  �سبيل  يف  والوطن 
ال  ذلك  الأجل  الذاتية. 
التقلب،  عن  يتورعون 
ومرة  ي�ساريني  نراهم  فمرة 
ميينيني، مرة ليرباليني ومرة 
�سلفيني، مرة واقعيني واأخرى 
حتقيق  هو  املهم  مثاليني، 
الفائدة. هم جمردون من اأية 
مبادئ اأو عقائد اأو اأفكار اأو 
يت�سفون  اأخالق،  اأو  مذاهب 
و�رسعان  واخليانة،  بالغدر 
اإن  فريقهم  على  ينقلبون  ما 
انتهت م�سلحتهم. وال تتفاجاأ 
االنتهازيون  اأن  اأخربتك  اإن 
منهم-  املثقفون  -خا�سة 
�سخ�سيات  يكونون  ما  غالباُ 
ال�سيت،  ذائعة  مرموقة 

بع�سهم ميتلك �سلطة ونفوذاً 
يتقربون  االآخرين  جتعل 
يوؤدي  مما  ويتملقون،  منهم 
االنتهازية  اإنتاج  اإعادة  اإىل 

مرة اأخرى.

املثقف اجلوكر

املثقفني  معظم  مواقف  اإن 
وهبطت  �سعدت  العرب 
عرب  وي�ساراً  مييناً  وتبدلت 
فنجد  املا�سية،  العقود 
دعموا  من  املثقفني  بع�ص 
هذا الزعيم اأو ذاك و�ساندوه 
بالهجوم  قاموا  ثم  ومدحوه، 
عليه يف فرتة خمتلفة، ومنهم 
االأيديولوجية  تبنى  من 
ثم  الي�سارية  اأو  الدينية 
واآخرون  عليها،  انقلب 
التنوير  دعاة  اأ�سد  من  كانوا 
عن  والدفاع  والدميقراطية 
فاأ�سبحوا  الب�رس،  حقوق 
الديكتاتوريات  عن  يدافعون 
العربية ويربرون ا�ستبدادها.

يوؤدون  الذين  املثقفون  اإنهم 
امل�سهور  »اجلوكر«  دور 
ي�سلح  فهو  الورق،  لعبة  يف 
ويتكيف  االأو�ساع  لكل 
حال  وهذا  الظروف،  مع 
العرب  املثقفني  بع�ص 
احلربائيني،  الزئبقيني 
املقدرة  ميتلكون  الذين 
يف  اجلوكر  دور  لعب  على 
والثقافية،  ال�سيا�سية  احلياة 
واآخر،  مذهب  بني  وينتقلون 
بني  واأخرى،  اأيديولوجيا  بني 
موقف  بني  وفل�سفة،  فل�سفة 
تقدمياً  مرة  تراه  ونقي�سه. 
يدافع  رجعياً.  اأخرى  ومرة 
مرة عن م�سالح النا�ص، ومرة 
يّجمل وجه االأنظمة. الالفت 
غالباً  املثقفني  حتول  اأن 
االأفكار  اأ�سحاب  يح�سل من 
نحو  الليربالية  الي�سارية 
املحافظة،  اليمينية  االأفكار 
حتول  نادراً  اإال  ن�سهد  ومل 
الي�سار.  نحو  مييني  مثقف 
وال  لهم  اأ�سالة  ال  هكذا  هم 
�سلبة،  اأر�ص  على  يقفون 
كيفما  ويدورون  يتحولون 

دارت الريح.
اجلوكر  املثقف  يكون  غالباً 
متعددة  عقد  من  يعاين 

ا�سطناع  على  يعمل  مركبة، 
وحني  وال�رسف،  الر�سانة 
ي�سعر بالعجز الذاتي وفقدان 
فقد  اإن  اأو  واملربر،  احليلة 
تراه  االأ�سلوب،  جدوى 
وينقلب  عقده  كل  ي�ستخرج 
يرميهم  االآخرين،  على 
ه�ستريية،  ب�سورة  بال�ستائم 
لديه  الغ�سب  نوبة  ت�سل 
ال�سباب  فيكيل  ذروتها  اإىل 
واملجتمع  لالأ�سخا�ص 

ويتوعدهم بالويل.
ال  االنتهازي  املثقف  والأن 
لذلك  معيار،  وال  له  مبداأ 
الثقافة  ن�رس  اإىل  دوماً  يلجاأ 
الذي  الو�سط  يف  التربيرية 
حتى  فيه،  ويتحرك  يعمل 
يتاح له تربير وتف�سري �سلوكه 

الو�سويل.
االنتهازي  الفرد  كان  اإن 
اإّمعة خاوية بعقل  عبارة عن 
غرائزه  اإ�سباع  همه  فارغ، 
والفكر  الراأي  ح�ساب  على 
اأي  يف  يرى  ال  واملوقف، 
وال  م�ساحله،  �سوى  م�سهد 
بدياًل.  حتقيقها  عن  ير�سى 
خطراً  ي�سبح  االأمر  اأن  اإال 
�سيا�سياً،  االنتهازي  كان  اإن 
مثقفاً،  كان  اإن  وماأ�ساوياً 
دين،  رجل  كان  اإن  وكارثة 
االنتهازية  ت�سبح  حيث 
غريباً  لي�ص  مكوناً  تدريجياً 

عن ثقافة املجتمع.
االنتهازيون  املثقفون 
خلف  ال�سبب  دوماً  كانوا 
اأ�سابت  التي  االنتكا�سات 
الثقايف  وامل�سهد  الثقافة 
العربي، وهم اأبطال اخلراب 
املجتمعات  طال  الذي 
الهزائم  العربية، و�رسكاء يف 
االأمة  بها  منيت  التي 
يكونوا  مل  الأنهم  العربية، 
بل  لل�سعب،  ينتمون  يوماً 
مواقف  تفتيت  على  عملوا 
النا�ص ومتييعها ون�رس البلبلة 
اجلماهري  وخداع  والتربير، 
وخيانة م�ساحلهم وحقوقهم، 
وخلط  االأهداف  وت�سييع 
وتزوير  باملزيف،  االأ�سلي 
الكذب  وممار�سة  الواقع 
والنفاق، يف جمتمعات عربية 
االأمية  تتف�سى فيها  ما زالت 
واجلهل، ويختلط على عامة 

النا�ص املقيا�ص واملعيار.
الكثري  ترى  حني  الفاجعة 
االنتهازيني  املثقفني  من 
الوطنية  يدعون  وهم 
ويتبجحون  واالنتماء، 
بال�سعارات القومية وم�سالح 
بالوقار  ويتظاهرون  االأمة، 
ال�سديد،  والراأي  واحل�سافة 
على  احلر�ص  ويبدون 
والدولة  الوطن  م�سالح 
اأ�سحاب  هم  فيما  وال�سعب، 
بائرة،  وعقول  خاوية  قلوب 
االنزالق،  �رسيعي  منحرفني 
مقابل  يف  �سيء  بكل  يرمون 
واالأمر  م�ساحلهم.  حتقيق 
اأن ي�سل العبث درجة  املثري 
تدفع ببع�ص هوؤالء املر�سى 
للمثقف  االتهامات  كيل  اإىل 
�ساحب  ال�رسيف  النزيه 
اإحداث  بغية  وذلك  املبادئ، 
وتعكري  غائمة،  مائعة  اأجواء 
من  ليتمكنوا  املاء  نقاء 
و�سط  يف  والتخفي  التمويه 
غري وا�سح، ومن ثم الت�سيد 

القتنا�ص املنفعة.
اجلوكر  املثقف  �سمات  من 
على  الكذب،  ثم  الكذب 
نف�سه وعلى املجتمع، بحيث 
وكلكم  �سواه.  يعرف  يعد  مل 
راأ�ص  الكذب  اأن  تعلمون 
اخلطايا وبدايتها، لذلك فاإن 
جميع املظاهر املقيتة التي 
االنتهازي  املثقف  يُظهرها 
اإمنا هي ب�سبب  ب�سفة عامة 
الذي  وغدره  ونفاقه  كذبه 
ونباهة  وفطنة  ذكاء  يعتربه 
يقوم  اإن�سان  هو  فيما  منه، 
االأخالقية  املفاهيم  بو�سع 
راأ�ساً  االإن�سانية  والقيم 
ي�سبح  حيث  عقب،  على 
فخراً،  والزيف  باطاًل  احلق 
اخلطر  جوهر  يكمن  وهنا 

احلقيقي لهوؤالء.
 

ال�شرق املفجوع

هناك مثل غربي يقول »من ال 
يكون ليربالياً يف الع�رسينيات 
قلب،  بال  يكون  عمره  من 
والذي ال ي�سبح حمافظاً يف 
االأربعينيات يكون بال عقل«. 
من  امل�سلحي  اال�ستنتاج  اإن 
فحوى هذا املثال ال يحتاج 

فهو  التف�سري،  من  كثري  اإىل 
يكون  االإن�سان  اأن  اإىل  ي�سري 
�ساحب  مندفعاً  مقداماً 
كربى  ومواقف  مبادئ 
اإن  لكن  �سا�سعة،  واأحالم 
ظل يتم�سك باالأفكار الكربى 
واندفاع ال�سباب، يكون عدمي 

احلكمة.
حيث  الغرب  يف  هذا 
الكثري  حققت  املجتمعات 
الدميقراطية،  طريق  يف 
املفجوع  ال�رسق  عن  ماذا 
حني  واال�ستبداد،  بالقهر 
اأن  املثقفني  بع�ص  يتعمد 
بلغة  مواقفه  ل�سياغة  يلجاأ 
التاأويل  حتتمل  مواربة 
من  اأكرث  على  والتف�سري 
من  يتمكنون  وبذلك  معنى، 
اإخ�ساعهم  مت  اإن  التمل�ص 
اأو  م�سائلة،  اأو  ملحا�سبة 
مل�سلحة  املعنى  توظيف 
حمددة،  ماآرب  حتقيق 
ي�ستطيعون  ال  الأنهم  ذلك 
باأفكارهم  متاماُ  الت�رسيح 
كما هي، الأن ال�سوابط التي 
ال�سيا�سية  ال�سلطة  حددتها 
املجتمعية  اأو  الدينية  اأو 
اأن  حرية  للمثقفني  تتيح  ال 
يقولوا ما يوؤمنون به ويكتبون 
ال�سيء  االأمر  يعتقدون.  ما 
نتيجة  تن�ساأ  قد  اأنه  هنا 
من  �رسيحة  االأو�ساع،  هذه 
هذا  على  تقدم  االنتهازيني 
الوا�سح،  غري  اخلطاب 
وبالتايل ت�سهم يف خلق حالة 
من عدم احرتام الفكر لذاته، 
�سحية  غري  ثقافية  واأجواء 
وتقمع  الواحد  الراأي  تعزز 

املوقف امل�ستقل.
ت�سعينيات  �سهدت  لقد 
مراجعات  الع�رسين  القرن 
من  لعدد  هامة  فكرية 
الذين  العرب،  املفكرين 
ومراجعات  مقاربات  اأجروا 
املثقف  مفهوم  تناولت 
واأهم  دوره،  واأ�سالة  ونقده 
»اإدوارد  املفكرين  هوؤالء 
منيف،  الرحمن  عبد  �سعيد، 
عبد  اجلابري،  عابد  حممد 
اأومليل«.  علي  بلقزيز،  االإله 
وبالرغم من اإمياين باأن ع�رس 
املثقف  االأ�سطورة،  املثقف 
بغري  وىل  قد  القائد  اخلارق 

عودة، اإال اأن املو�سوعية يف 
الثقافية  االنتهازية  مقاربة 
تفر�ص  املهنية،  واالأمانة 
الذكر اأن هناك القلة القليلة 
واملفكرين  املثقفني  من 
االأوفياء  ال�سابرين  والنّقاد، 
واأوطانهم،  الأنف�سهم 
امللت�سقني  املثقفني 
عن  واملدافعني  باجلماهري 
وما  وحقوقهم،  م�ساحلهم 
االأمة  زالوا ملتزمني بق�سايا 
واأهمها الق�سية الفل�سطينية، 
كل  منا  ي�ستحقون  وهم 

احرتام وتقدير.
هوؤالء  مهام  اأبرز  ومن 
املثقفني امللتزمني الت�سدي 
والتنبيه  املزيفني،  للمثقفني 
عن  املرتتبة  للمخاطر 
بتفكيك  تهدد  التي  اأفعالهم 
واالجتماعية  الثقافية  البنية 
اأن  وبظني  العربية.  لالأمة 
مطالب  احلقيقي  املثقف 
يف  وال�سفافية  بالو�سوح 
وانحيازه،  ومواقفه  اأفكاره 
امللتب�سة  املواقف  ورف�ص 

والتعابري امللتوية.

 
ماذا نحتاج

�سوت  املثقف  كان  القدم  منذ 
اليقظ،  و�سمريه  ال�سادق  املجتمع 
اأثماناً  �سددوا  منهم  والكثريون 
�سقراط  من  بدءاً  ملواقفهم  فادحة 
عبوراً  اأفكاره،  ب�سبب  اأعدم  الذي 
بقتل ال�ساعر ال�سهري ال�رسير »ب�سار 
ال�سعر،  من  بيتني  العقيلي«  برد  بن 
عرب  املثقفني  من  املئات  و�سواهم 
ق�سايا  يف  ان�سغالهم  ب�سبب  الع�سور 

واقعهم.
التنويريني  املثقفني  اأ�سهم  مثلما 
وكما  اأوروبا،  نه�سة  يف  الغربيني 
العربية  النه�سة  ع�رس  رّواد  فعل 
مبقاربات  ع�رس  التا�سع  القرن  يف 
التجديد الديني، فاإن الراهن العربي 
بكافة اأبعاده ال�سيا�سية واالقت�سادية 
والثقافية، يفر�ص حتديات ج�سيمة، 
واأ�سئلة مركبة كبرية ومعقدة، تتطلب 
مقاربات واإجابات علمية من عقول 
باملعرفة  ومت�سلحة  متخ�س�سة 
دور  وهذا  العلمي،  والبحث  والوعي 
العرب  واملثقفني  املفكرين  ومهمة 

االأ�سليني.
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التاأثريات الإيجابية وال�صلبية 

لل�صاي الأخ�صر على ال�صحة
الأخ�رض  ال�شاي  فوائد  اإىل  ي�شري  عام  انطباع  النا�س  بني  ينت�رض 
ال�شحية، فما هي بال�شبط فوائد هذا ال�شاي وما هو تاأثريه على 

اجل�شم؟
القليلة  القلة  لأن  ال�شوؤال،  هذا  مبا�رضة عن  الإجابة  ال�شعب  من 
تعرف اأن لهذا ال�شاي اأ�رضارا �شحية، اإ�شافة اإىل فوائده ال�شحية 

العديدة جل�شم الإن�شان.

الزائد الوزن  من  التخل�ص  يف  ي�ساعد   1-

اأكدت درا�شات علمية عديدة على اأن ال�شاي الأخ�رض بف�شل احتوائه 
 Epigallocatechin« با�شم  املعروف  البوليفينول  على مركب 
gallate« ي�شاعد يف حرق الدهون. وي�شاعد هذا امل�رضوب يف 

ت�رضيع عملية التمثيل الغذائي للدهون بن�شبة %25.

الذاكرة يح�سن   2-

يرفع  الأخ�رض  ال�شاي  م�شتخل�س  اأن  بازل  جامعة  علماء  اأثبت 
اإنتاجية الدماغ. فخالل التجارب التي اأجريت، بعد تناول ال�شاي 
الكافيني  لأن  التجارب،  يف  امل�شرتكني  ذاكرة  حت�شنت  الأخ�رض 
الع�شبي  اجلهاز  يف  مبا�رضة  يوؤثر  الأخ�رض  ال�شاي  يف  املوجود 
تاأثري  اأن  بيد  القهوة،  يف  املوجود  الكافيني  يفعل  كما  املركزي، 

ال�شاي اأخف.

الدم �سغط   3-

ال�شاي  اأن  الدم  �شغط  ارتفاع  من  يعانون  الذين  يعلم  اأن  يجب 
الأخ�رض قادر على حتييد مفعول الأدوية التي يتناولونها لتخفي�س 

�شغط الدم.

املفا�سل التهاب  اآلم  يخفف   4-

-epigallocatechin( مادة  اأن  وا�شنطن  جامعة  علماء  اأثبت 
اأمل  م�شتوى  تخفف  اأن  ميكن  لالأك�شدة  امل�شادة   )gallate-3

املفا�شل.

احلديد امت�سا�ص  مينع   5-

املواد  مع  اجل�شم  عليه  يح�شل  الذي  احلديد  عن�رض  ي�شبح  قد 
الغذائية من دون فائدة ب�شبب تناول ال�شاي الأخ�رض. لأن بع�س 
عن�رض  مع  تتفاعل  الأخ�رض،  ال�شاي  يف  املوجودة  املكونات 
اإىل  وتخرج  امت�شا�شها  للج�شم  ل ميكن  مركبات  مكونة  احلديد 
الأخ�رض  ال�شاي  تناول  بعدم  ين�شح اخلرباء  لذلك  اجل�شم.  خارج 

عند اأو بعد تناول مواد غذائية غنية بعن�رض احلديد.

 متارين ريا�صية تعالج 
»القاتل ال�صامت«

تو�شل باحثون اإىل اأن بع�س التمرينات الريا�شية فعالة يف خف�س 
�شغط الدم مثل الأدوية التي ت�شتلزم و�شفة طبية ويقول الباحثون 
لرفع  ب�شيطة  بتمرينات  والقيام  ال�شباحة  اأو  بانتظام  امل�شي  اإن 
متاما  الدم  �شغط  ارتفاع  تعالج  التي  املمار�شات  من  الأثقال، 
الإنزمي املحمول  مثبطات  اأو  بيتا  اأقرا�س حا�رضات  تناول  مثل 
لالأجنيوتن�شني، وفقا لبيانات 40 األف �شخ�س. ويوؤثر ارتفاع �شغط 
تناول  اإىل  معظمهم  وي�شطر  العامل،  حول  املاليني  على  الدم 
ال�شكتة  ب�شبب  عام،  كل  �شخ�س  األف   62 حوايل  ويقتل  الأدوية، 
الدم  �شغط  يف  التحكم  �شعف  جراء  القلبية  والنوبات  الدماغية 
وحده ولذا، فاإن اإقناع املري�س بالتمارين الريا�شية املنتظمة، قد 
يكون بديال جيدا لأولئك الذين يرتددون يف تناول العقاقري الطبية. 
وجمع الباحثون بقيادة الأكادمييني يف كلية لندن لالقت�شاد وجامعة 
�شتانفورد يف الوليات املتحدة، نتائج 391 جتربة �شملت 39700 
مثل  التحمل،  متارين  من  جمموعة  اأن  الباحثون  ووجد  مري�س. 
امل�شي والرك�س وركوب الدراجات وال�شباحة، ومتارين املقاومة، 
اإىل  الدم  �شغط  م�شتويات  خف�س  يف  فعالة  الأثقال،  رفع  مثل 
الباحثون  واأكد  باملر�س.  امل�شابني  لدى  ال�شحية  امل�شتويات 
الربيطانية  املجلة  يف  اإليها  تو�شلوا  التي  النتائج  ن�رضوا  الذين 
للطب الريا�شي، اأن املر�شى يجب األ يتخل�شوا من اأدوية �شغط 
الدم دون ا�شت�شارة الطبيب. كما اأكدوا اأن املر�شى يجب اأن يكونوا 

قادرين على اللتزام بالتمارين الريا�شية ب�شكل منتظم.

القطط والأمرا�ض العقلية.. درا�صة تك�صف التاأثري اخلطري
احليوانات  اأكرث  من  القطط  تعد 
الأليفة التي تتم تربيتها يف املنازل، 
حذر  حديثا  علميا  تقريرا  اأن  اإل 
متوقعة،  وغري  خطرية  اأ�رضار  من 
ميكن اأن جتلبها القطط على �شحة 

الإن�شان.
وتو�شل علماء من جامعة كوبنهاغن، 
يف  طفيلية  بكترييا  وجود  اإىل 
فر�س  من  تزيد  اأن  ميكن  القطط 
ال�شخ�شية  انف�شام  مر�س  تطور 
املئة،  يف   50 بن�شبة  الإن�شان،  عند 
وتو�شل العلماء اإىل هذه النتيجة بعد 
حتليل بيانات نحو 80 األف �شخ�س، 
ليتبني اأن 2591 �شخ�شا منهم طوروا 

اأمرا�شا نف�شية.
الطفيلية  البكترييا  على  ويطلق 
اأو  غوندية«  »مقو�شة  ا�شم  هذه 

»التوك�شوبالزما غوندي«، وهي كائن 
القطط،  الأ�شا�شي  م�شيفه  طفيلي 
برازها،  بوا�شطة  وينت�رض  وينتقل 
الطفيلي  الكائن  هذا  ربط  ومت 
بخطر الإ�شابة بالأمرا�س، والت�شبب 

باأمرا�س نف�شية مثل الكاآبة.
الكائن  هذا  فاإن  التقرير  وبح�شب 
النا�س  مليارات  يف  يوجد  »رمبا« 
ربع  يف  ووجد  العامل،  اأنحاء  يف 
عينة الدرا�شة التي اأجراها الباحث 
وفريقه  بريغدورف  �شولف�شنت 
العلمي ولحظت الدرا�شة اأن الكائن 
م�شاعدا  عامال  يكون  قد  الطفيلي 
يف تطور احلالة املر�شية اإىل »ف�شام 
»ال�شيزوفرينيا«ولكن  اأو  ال�شخ�شية« 
العتبار  يف  تاأخذ  مل  الدرا�شة 
امل�شكالت  مثل  اأخرى  عوامل 

الجتماعية واملالية، وهي العوامل 
التي قد تلعب دورا اأي�شا يف اإمكانية 
اإىل  العلماء  وي�شعى  املر�س  انتقال 
تطوير لقاح �شد املقو�شة الغوندية، 

يف حماولة لحتواء داء املقو�شات، 
بالن�شبة لالأ�شحاء من  اأنه  العلم  مع 
الب�رض، فاإن هذا الكائن ل يوؤدي اإىل 

م�شكالت خطرية. 

القاتل ال�صامت

 يتناول اأغلبية النا�س كميات كبرية من ال�شوديوم الذي ي�شكل املكون الرئي�شي للملح. يحدث 

ذلك عن الأطعمة امل�شّنعة مثل البيتزا والربغر وال�شجق والبطاط�س ال�شيب�شي واملعجنات 

اجلاهزة. وي�شبب ال�شوديوم الزائد ارتفاع �شغط الدم الذي ي�شّمى »القاتل ال�شامت« لأنه 

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

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

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

»قليل ال�شوديوم« على العبوة قبل ال�رضاء. وت�شّنف كثري من املواد احلافظة امل�شتخدمة يف 

الأطعمة امل�شّنعة باعتبارها مواد م�رضطنة، وتعترب م�شوؤولة عن انخفا�س ذكاء الأطفال. 

يف  ي�شتخدم  لأنه  املقلية،  الدجاج  وقطع  الربغر  مثل  ال�رضيعة  الوجبات  من  احذر  كذلك 

م�شببات  من  تعترب  �شارة  كيميائية  مواد  القلي  بعد  الذهبي  �شكلها  اإعطاءها  ويف  حفظها 
ال�رضطان

تناول املزيد من اخل�صروات والفواكه لتحمي ذاكرتك

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

جديدة  درا�شة  نتائج  حّثت 
هارفارد  جامعة  يف  اأجريت 
من  املزيد  تناول  على  الرجال 
حلماية  والفواكه  اخل�رضوات 
والتدهور  ال�شعف  من  الذاكرة 
واأظهرت  الُعمر.  يف  التقدم  مع 
اأف�شل  اأن  الأبحاث  نتائج 
من  الذاكرة  لوقاية  الأطعمة 
اخلرف هي اخل�رضوات الورقية 
الربتقالية  والفواكه  اخل�رضاء، 
التوت  وعائلة  واحلمراء، 

والفراولة )الفريز(.
اخل�رضوات  من  ح�ش�س   6
خطر  تقلل  يومياً  والفاكهة 
 34 بن�شبة  الذاكرة  �شعف 
يقلل  الربتقال  وع�شري  باملائة، 
اخلطر بن�شبة 47 باملائة ومتتاز 
دورية  يف  نُ�رضت  التي  الدرا�شة 
»نيوروجلي« باأنها تتبعت البيانات 

ال�شحية والغذائية لأكرث من 27 
عاماً   26 مدى  على  رجل  األف 
ومت  و2002.   1986 عامي  بني 
�شنوات   4 كل  البيانات  ت�شجيل 

طوال فرتة البحث.
الرجل  تناول  اأن  النتائج  وبينت 
اخل�رضوات  من  كبرية  كمية 
الربتقال  وع�شري  والفواكه 
من  للذاكرة  جيدة  حماية  يوفر 

التدهور بعد �شن الـ 60.
الرجال  اأن  البحث  فريق  ووجد 
من  ح�ش�س   6 تناولوا  الذين 
قل  يومياً  والفواكه  اخل�رضوات 
بن�شبة  الذاكرة  ل�شعف  هم  تعر�شّ
تناولوا  مبن  مقارنة  باملائة   34
ع�شري  تناول  واأن  ح�شتني. 
الربتقال يومياً حقق نتائج اأعلى 
الذاكرة  �شعف  خطر  قل  حيث 

بن�شبة 47 باملائة.

جامعة  من  علماء  بها  قام  حديثة  درا�شة  ك�شفت 
الكاري  م�شحوق  يف  كيميائية  مادة  اأن  كاليفورنيا 
اأن  العلماء  ويعتقد  ال�رضطان  تقاوم  اأن  ميكن 
الكركمني )Curcumin(، وهي مادة كيميائية يف 
الكركم تعطي م�شحوق الكاري لونه الأ�شفر، ميكن 
والدم،  الثدي  ال�رضطانية يف  الأورام  اأن تبطئ منو 
عرب جعل اخلاليا ال�رضطانية اأقل قدرة على حتطيم 
اأو تدمري خاليا اأخرى. وقد يكون الكركمني، الذي 
حماربة  على  قدرة  له  اأن  املا�شي  يف  يعتقد  كان 
يعتقد  كان  مما  مرة   500 بن�شبة  اأقوى  ال�رضطان، 
�شابقا. وعند دمج الأدوية �شائعة ال�شتخدام لعالج 
اأن  الختبارات  وجدت  الكركم  مع  الدم  �رضطان 
يف  و�شاعد  اأف�شل،  ب�شكل  تعمل  جعلها  الكركمني 
التقليل من اآثارها اجلانبية ويقول الباحثون اإن نتائج 
التجارب على الفئران كانت »غري متوقعة«، وياأملون 
الآن يف تطوير عالج ال�رضطان با�شتخدام الكركمني 
ال�رضطان  ملحاربة  املادة  هذه  ا�شتخدام  وميكن 
اأنواع  بني  تربط  الدم،  يف  تتواجد  عندما  لأنها 
وعند   ،»DYRK2« ت�شمي  الإنزميات  من  حمددة 
ات�شال الثنني، ل ميكن للخاليا اأن تتكاثر ب�رضعة 
اأن ال�شمة املميزة لل�رضطان هي  ويو�شح الباحثون 
بها،  التحكم  ميكن  ل  ب�رضعة  النمو  علي  القدرة 
ويو�شح  الكركمني  خالل  من  اإبطاوؤها  ميكن  ولكن 
الباحث �شوراف بانريجي اأنه »ب�شكل عام، يتم طرد 
ي�شبح  ولكي  كبرية،  ب�رضعة  اجل�شم  من  الكركمني 
جمرى  لدخول  تعديل  اإىل  يحتاج  فاإنه  فعال،  دواء 
ل�شتهداف  كافية  لفرتة  اجل�شم  يف  والبقاء  الدم 

ال�رضطان«.
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و�سائل �لهد�ية �ملعينة على �ال�ستقامة
�أ�شد  يحر�ص  �أن  �مل�شلم  �لإن�شان  على  ويجب 
على  �مل�شاعدة  �لو�شائل  �ص  تلُمّ على  �حلر�ص 

�لهد�ية، ومنها:
1- توفيق �هلل تعاىل لنعمة �لهد�ية؛ قال تعاىل: 
�أُِنيُب  َو�إِلَيِْه  لُْت  تََوَكّ َعلَيِْه   ِ ِباهلَلّ �إَِلّ  تَْوِفيِقي  َوَما 
يحر�ص  �أن  �لعبد  على  وينبغي   ،]88 ]هود: 
يف دعائه با�شتمر�ر على طلب توفيق �هلل تعاىل، 
ُ لَُه نُوًر� َفَما لَُه ِمْن  قال تعاىل: َوَمْن َلْ يَْجَعِل �هلَلّ
فهو  �هلل  يهده  ل  َمْن  �أي:  40[؛  ]�لنور:  نُوٍر 

هالك جاهل حائر بائر
يف  �أ�شا�ص  حمور  وهو  تعاىل،  باهلل  �لإميان   -2
�لدين؛ لأنه يعني �لت�شديق و�ل�شت�شالم لكل ما 
ق لذلك ُوفق  جاء به �ل�رشع من �ملغيبات، ومن ُوِفّ
بعناية �هلل تعاىل �إىل �لهد�ية؛ قال تعاىل: َو�إَِذ� َلْ 
َما  �أَتَِّبُع  ا  َ �إَِنّ ُقْل  �ْجتَبَيْتََها  لَْوَل  َقالُو�  ِباآيٍَة  تَاأِْتِهْم 
اِئُر ِمْن َرِبُّكْم َوُهًدى  يُوَحى �إَِلَّ ِمْن َرِبّي َهَذ� بَ�شَ

َوَرْحَمٌة ِلَقْوٍم يُوؤِْمنُوَن ]�لأعر�ف: 203[
وعظيم  مهم  طريق  فهي  تعاىل  �هلل  تقوى   -3
لك�شب �لهد�ية، ويوؤكد ذلك �لكثري مـن �لن�شو�ص؛ 
ُهًدى  ِفيِه  َريَْب  َل  �لِْكتَاُب  َذِلَك  تعاىل:  قال 
 َ ِللُْمتَِّقنَي ]�لبقرة: 2[، وقـال تعـاىل: َو�تَُّقو� �هلَلّ
تعـاىل:  ]�لبقرة: 282[، وقـال     ُ �هلَلّ َويَُعِلُّمُكُم 
تَْقَو�ُهْم    َو�آتَاُهْم  ُهًدى  َز�َدُهْم  �ْهتََدْو�  َو�لَِّذيَن 

]حممد: 17[.
ك مبا جـاء به  �ِتّباع �لقر�آن �لكرمي، و�لتم�ُشّ  -4
 ِ ِباهلَلّ ْم  يَْعتَ�شِ َوَمْن  تعاىل:  قال  ونو�هٍ؛  �أو�مـر  من 
]�آل عمر�ن:  ُم�ْشتَِقيٍم    �إِىَل �رِشَ�ٍط  ُهِدَي  َفَقْد 

.]101
للزيغ  �شبب  لأنه  �لهوى؛  �ِتّباع  عن  �لبعد   -5
�أَْعبَُد  �أَْن  نُِهيُت  �إِِنّ  ُقْل  تعاىل:  قال  و�لهالك؛ 
�أَْهَو�َءُكْم  �أَتَِّبُع  َل  ُقْل   ِ �هلَلّ ُدوِن  ِمْن  تَْدُعوَن  �لَِّذيَن 
لَلُْت �إًِذ� َوَما �أَنَا ِمَن �مْلُْهتَِديَن   ]�لأنعام:  َقْد �شَ

.]56
6- جتنب �ِتّباع �ل�شيطان وخطو�ته؛ لأنه �لعدو 
ُقْل  تعاىل:  قال  به؛  �ملرتب�ص  لالإن�شان  �لأول 
نَا َونَُرُدّ  ِ َما َل يَنَْفُعنَا َوَل يَ�رُشُّ �أَنَْدُعو ِمْن ُدوِن �هلَلّ
َكالَِّذي ��ْشتَْهَوتُْه   ُ �إِْذ َهَد�نَا �هلَلّ �أَْعَقاِبنَا بَْعَد  َعلَى 
َحاٌب يَْدُعونَُه  يَاِطنُي يِف �ْلأَْر�ِص َحرْيَ�َن لَُه �أَ�شْ �ل�َشّ
�لُْهَدى  ُهَو   ِ �هلَلّ ُهَدى  �إَِنّ  ُقْل  �ئِْتنَا  �لُْهَدى  �إِىَل 
نَي   ]�لأنعام: 71[،  َو�أُِمْرنَا ِلنُ�ْشِلَم ِلَرِبّ �لَْعامَلِ
تَتَِّبُعو�  َل  �آَمنُو�  �لَِّذيَن  �أَيَُّها  يَا  تعاىل:  وقـال 
يَْطاِن  يَْطاِن َوَمْن يَتَِّبْع ُخُطَو�ِت �ل�َشّ ُخُطَو�ِت �ل�َشّ
 ِ �هلَلّ ُل  َف�شْ َولَْوَل  َو�مْلُنَْكِر  ِبالَْفْح�َشاِء  يَاأُْمُر  َفاإِنَُّه 
َعلَيُْكْم َوَرْحَمتُُه َما َزَكى ِمنُْكْم ِمْن �أََحٍد �أَبًَد� َولَِكَنّ 
]�لنور:  َعِليٌم    �َشِميٌع   ُ َو�هلَلّ يَ�َشاءُ  َمْن  يَُزِكّي   َ �هلَلّ

   .]21

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

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

تَ�شرَتُِك يف كوِنها خطاأ �لَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق �لُعلماءُ على ت�شنيِف 

غاِئِر،  �لّذنوِب يف �شنفنِي؛ ذنوُب �ل�شَّ
و�لكبائر، ويف �أ�شمائها دللٌت تقوُد 
�إىل �مَلعنى، فالَكبائُر جمُع �لكبرية، 

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

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

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

نوِب �إىل كباِئَر  ِة ت�شنيِف �لُذّ َحّ �شِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم �هللِ كبرية، �إلَّ  و�شَ

غِر نظر�ً ملا  ُف بال�شِّ ها يتَّ�شِ �أَنّ بَع�شَ
حر،  هو �أكَبُ منُه، فالَقتُل �أكَبُ من �ل�ِشّ

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

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

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

تعريفها؛ ل�شالمِتِه من �لقو�ِدِح �لو�ردِة 
لف. على غرِيه، ول�شِتهاِرِه عنَد �ل�َشّ

�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

كارثة �لتبول يف �مل�سجد
�لورى  خري  �أمام  وقعت  كارثة  و�إليك 
حممد بن عبد �هلل ، بال �لأعر�بى يف 
، نعم بال ، كارثة ، تخيلتها  �مل�شجد 
ولكن   ، تخيلها  علّي  و�شعب  حقيقة 
حد  فاق  و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  تر�ه 
�لتخيل يف رد فعله ، عن �أن�ص بن مالك 
ر�شي �هلل عنه قال : جاء �أعر�بي فبال 
يف طائفة �مل�شجد ، فزجره �لنا�ص ، 
 ، و�شلم  عليه  �هلل  �شلى  �لنبي  فنهاهم 
�هلل  �شلى  �لنبي  �أَمَر  بوله  ق�شى  فلما 
فاأُْهِريق  ماء  من  بذنوب  و�شلم  عليه 

عليه .
لقد جتاوز �لنبى �شلى �هلل عليه و�شلم 
�أزمة كادت �أن تر�ق فيه دماء ، ولكنه 
�أمر  �لرجل  �شلى �هلل عليه و�شلم علم 

دينه بكل رفق ولني ..
لقد   «  : �ملبدعني  �أحد  يكتب  وهنا 
�حلاجز  و�ل�شــالم  �ل�شالة  عليه  �أبعد 
�ل�شبابي عن عني �ملخطئ : �ملخطئ 
�أحياناً ل ي�شعر �أنه خمطئ ، و�إذ� كان 
بهذه �حلالة وتلك �ل�شفة فمن �ل�شعب 
�أن توجه له لوماً مبا�رش�ً وعتاباً قا�شياً 

�أن  لبد  �إذن  م�شيب.  �أنه  يرى  وهو   ،
ي�شعر �أنه خمطئ �أولً حتى يبحث هو 
عن �ل�شو�ب؛ لذ� لبد �أن نزيل �لغ�شاوة 
عن عينه ليب�رش �لطاأ،وعندما نعرف 
كيف يفكر �لآخرون ، ومن �أي قاعدة 
ينطلقون ، فنحن بذلك قد عرثنا على 
نف�شك  ت�شع  �أن  حاول  �حلل.  ن�شف 
وجهة  من  وفـكــــر   ، �ملخطئ  مو�شع 
نظره هو ، وفكر يف �ليار�ت �ملمكنة 
ما  له  فاخرت   ، يتقبلها  �أن  �لتي ميكن 

ينا�شبه » .. 

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

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

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

على و�جب �لوجود ، و�هلل �شاحب �لأ�شماء �حل�شنى كلها ، ُجمعت �لأ�شماء �حل�شنى كلها يف » �هلل » فاإذ� قلت 
يا �هلل ، �أي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، �إذ� قلت : يا �هلل �لأ�شماء �حل�شنى جمتمعة يف 
لفظ �جلاللة ، �لذي هو علم على �لذ�ت ، �أو علم على و�جب �لوجود ، هل �شمعتم يف �لأر�ص كلها �أن جهة 
ت�شتطيع �أن ت�شمي نف�شها » �هلل« ؟ م�شتحيل ، طبعاً �ملوؤمنون بد�فع من �إميانهم و تعظيم ربهم ، �أما �لكفار 

و�مللحدون فال يجروؤون على هذ�، �إنهم يعلمون يف �أعماقهم �أن �هلل �شينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�ص �أ�شياًل 
، �لكفر و �لإحلاد �شطحي ، هم يف �أعماق �أنف�شهم ي�شهدون �أن �هلل موجود :  ﴿ َلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم �إَِلّ �أَْن َقالُو� 
ِكنَي ﴿ ]�شورة �لأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ �نُْظْر َكيَْف َكَذبُو� َعلَى �أَنُْف�ِشِهْم﴿ ]�شورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ َو�هلَلّ

�لأنعام: 24[

�سبب نزول �سورة �الإخال�ص
الة و�ل�ّشالم-  ه �إىل �شوؤ�ل �مُل�رشكني للنبّي �لكرمي -عليه �ل�شّ ون: �إّن �شبب نزول �شورة �لإخال�ص، َمرُدّ  قال �مُلف�رِشّ

ف لهم �هللَ �شبحانه وتعاىل، فاأنزل �هلل �شبحانه وتعاىل �شورة �لإخال�ص، و�أجابهم �لنَّبّي �لكرمي  وطلبهم منه �أن يَ�شِ
الة و�ل�ّشالم- عن �شوؤ�لهم حول �شفات �هلل تعاىل من خالل �آيات �شورة �لإخال�ص، حيث َروى �أُبُيّ بن كعب  -عليه �ل�شّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو �هلَلّ ُ علَيِه و�شلََّم: �ن�ِشب لَنا ربََّك، فاأَنزَل �هلَلّ ِ �شلَّى �هلَلّ ر�شي �هلل عنه: )�أَنّ �مل�رِشكنَي قالو� لر�شوِل �هلَلّ
َمُد: �لَِّذي َلْ يَِلْد َوَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َص �شيءٌ يولَُد �إَلّ �شيَموُت، ول �شيء ميوُت �إَلّ �شيوَرُث، و�إَنّ  َمُد(، و�ل�شَّ ُ �ل�شَّ �أََحٌد*�هلَلّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)َلْ يَُكْن لَُه ُكُفًو� �أََحٌد( قاَل: ل يَُكن لَُه �شبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َص كمثِلِه �شيءٌ(. وجاء يف �شبب  �هلَلّ
الة و�ل�ّشالم- �أن يَ�شف لهم ربَّه، فاأنزل �هلل  نزول �شورة �لإخال�ص كذلك �أّن �ليهود و�لّن�شارى �شاألو� �لنبّي -عليه �ل�شّ

تعاىل �شورة �لإخال�ص. ، فُرِوي عن �بن عبا�ص ر�شي �هلل عنه: )�أَنّ �ليهوَد �أتو� �لنبَيّ �شلَّى �هللُ عليِْه و�شلََّم، فقالو�: 
.) ُ �أََحٌد.. �إىل �آخرها(، فقال: هذه �شفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو �هلَلّ ْف لنا ربَّك �لذي تعبُد، فاأنزل �هللُ عَزّ وجَلّ �شِ
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مو�شكو ت�شهد العر�ض الأول للفيلم اللبناين »كفر ناحوم«!
احت�سنت القاعة الكربى ل�سينما اأكتوبر و�سط العا�سمة الرو�سية مو�سكو، العر�ض الأول يف البالد لفيلم »كفر ناحوم« 

للمخرجة اللبنانية، نادين لبكي، واملر�سح جلائزة اأو�سكار اأف�سل فيلم اأجنبي وعر�ض الفيلم احلائز جائزة جلنة 
حتكيم مهرجان »كان« الدويل يف دورته الـ 71، يف مو�سكو، يف اإطار م�سروع »كارو.اآرت« الفني، يف 31 يناير املا�سي.

و�شهدت قاعة 
اأكتوبر ال�شينمائية 

ور�شة نقا�ش للفيلم، 
�شارك فيها نقاد 

�شينمائيون ومديرة 
امل�شاريع التعليمية، 

األك�شندرا خازينا، 
ومديرة مركز تاأهيل 
الأطفال املهاجرين 
واملهجرين، مارينا 
اأمبولوفا و�شيعر�ش 
الفيلم اللبناين اأي�شا 

يف مدينة بطر�شبورغ 
الرو�شية، يف 8 فرباير 

اجلاري، والتي �شت�شهد 
ور�شة عمل تناق�ش 

الفيلم، ي�شارك فيها 
اأخ�شائيون اجتماعيون 

ونف�شيون، حيث 
�شيتطرقون اإىل 

امل�شاكل الجتماعية 
والنف�شية التي 

يتعر�ش لها الأطفال 
واملراهقون.  

اأمري كرارة ب�شخ�شية �شليم الأن�شاري يف »�شبع الربومبة«
يظهر الفنان اأمري كرارة ك�شيف �رشف يف فيلم »�شبع 

الربومبة«، بطولة الفنان رامز جالل، املقرر عر�شه خالل 
الأ�شابيع القليلة املقبلة ويك�شف 24، ح�رشياً، عن طبيعة 

ظهور كرارة، حيث يظهر ب�شخ�شية »�شليم الأن�شاري«، 
التي قدمها يف اجلزاأين الأول والثاين من م�شل�شل »كلب�ش«، 

ويوا�شل العمل عليها يف اجلزء الثالث املقرر عر�شه يف 
رم�شان املقبل، حيث وافق الفنان ال�شاب على الظهور 

ك�شيف �رشف، نظراً لعالقة ال�شداقة التي تربطه برامز 
جالل.

وكان 24 قد انفرد بخرب ظهور يا�رش جالل يف فيلم �شقيقه 
ب�شخ�شية »رحيم«، التي قدمها يف م�شل�شل بال�شم نف�شه 

يف رم�شان املا�شي، وذلك رغم وفاة ال�شخ�شية يف احللقة 
الأخرية وي�شارك يف بطولة »�شبع الربومبة« جميلة عو�ش، 

وبيومي فوؤاد، وحممد ثروت، ومها اأبوعوف، وحممد 
عبدالرحمن، من تاأليف لوؤي ال�شيد واإخراج حممود كرمي.

»Avengers« فان ديزل ي�شارك يف اجلزء الأخري من
الأمريكي،  النجم  فجاأ 
الكبري  جمهوره  ديزل،  فان 
من�شور  يف  اأملح  عندما 
التحاقه  اإىل  اإن�شتغرام  على 
الهوليوودية  ال�شل�شلة  بفريق 
 ،»Avengers« ال�شهرية، 
والأخري،  القادم  جزئها  يف 

.»Endgame«

جديدة  �شورة  ديزل  ون�رش 
اإن�شتغرام،  على  ح�شابه  عرب 
فيها:  جاء  بر�شالة  واأحلقها 
عيد  يف  و)ثور(  اأنا  »التقيت 
ميالدي عام 2010، يف جزيرة 
ومل  اجلميلة..  بورتوريكو 
اأتخيل اأن )مارفيل( �شتجمعنا 
متحم�ش  منكم  من  معا.. 

مل�شاهدة )Endgame(؟«.
ديزل  �شورة  وت�شمنت 
ال�شخ�شية  اإن�شتغرام،  على 
جانب  اإىل  »ثور«،  اخلارقة 
يف   ،»Groot« �شخ�شية 
»مارفيل«  قررت   حني 
 Avengers:« لـ  طرحها 
حلول  مع   ،»Endgame

جتدر   2019 جويلية  �شهر 
الإ�شارة اإىل اأن اجلزء الأ�شبق 
 Infinity« ال�شل�شلة،  من 
اأكرث  قائمة  ت�شدر   ،»War
لعام  ربحا  العاملية  الأفالم 
تخطيه  بعد  وذلك   ،2018
العائدات  من  دولر  ملياري 

ال�شينمائية.

 يومية وطنية �شاملة
ت�شدر عن �رشكة ارت اوف ادفرتيزينغ

�ش ذ م م  راأ�شمالها 5.000.000٫00 د ج 
العنوان
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ال�شحب  
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ورقلة
 التوزيع
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مالحظة
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تر�شيح طارق لطفي ل"�شر احلليم"
   

ر�شح املخرج روؤوف عبد العزيز، الفنان طارق لطفي، للم�شاركة 
يف فيلمه اجلديد »�رش احلليم«، بطولة هاين �شالمة، واملقرر 

انطالق ت�شويره خالل اأيام قليلة. وقال م�شدر من داخل اجلهة 
املنتجة للفيلم، اإن لطفي يعكف حالياً على كتابة ال�شيناريو حل�شم 

موقفه من العر�ش، م�شيفاً اأنه مت التعاقد مع الفنانة حنان مطاوع 
لتج�شيد دور البطولة الن�شائية بالفيلم، ومن املقرر الإعالن عن نباأ 

تعاقدها خالل الأ�شبوع املقبل.

بعد غ�شب املتابعني.. نتفليك�ض 
تدفع 100 مليون دولر لإبقاء 

م�شل�شل »فريندز«
بعدما �شيطرت حالة من الغ�شب على ع�شاق امل�شل�شل الكوميدي 

»فريندز«، بعد اإعالن نتفليك�ش حذف حمتوى امل�شل�شل من 
�شبكتها، ا�شتجابت ملطالب املتابعني بال�شتمرار يف عر�ش حلقات 

امل�شل�شل، يف تغريدة عرب ح�شابها على تويرت. �شيتمكن حمبو 
م�شل�شل »فريندز« من ال�شتمرار يف م�شاهدته عرب »نتفليك�ش«، 

رغم التكلفة الباهظة التي تتكبدها ال�رشكة 100 مليون دولر، 
مقابل احل�شول على حقوق بث امل�شل�شل يف الوليات املتحدة 

خالل العام القادم من ال�رشكة املنتجة وارنر ميديا، والتي تنوى 
تد�شني خدمة بث لرباجمها على الإنرتنت خالل عام 2019.

تعر�ض النجم ال�شوري مهند 
قطي�ض حلادث �شيارة  خطري

تعر�ش املمثل واملخرج ال�شوري، مهند قطي�ش، حلادث �شيارة 
خطري، اأ�شيب على اإثره بر�شو�ش، يف حني مل يحدد موقع احلادث 

حتى اللحظة. وانت�رش اخلرب عقب كتابة ابنة املخرج، الفنانة 
جودي قطي�ش، من�شورا عرب في�شبوك، جاء فيه: »احلمدهلل على 
ال�شالمة يا اأغلى من روحي.. لكل مني عم يطمن على بابا، بابا 
�شار منيح احلمدهلل وبخري.. بعتذر اإذا ما قدرت رد على حد«.

فورب�ض: �شلمان خان اأغنى فنان يف الهند للعام الثالث على التوايل
الهندي  املمثل  ت�شّدر 
خان  �شلمان  ال�شهري 
»فورب�ش«  جملة  قائمة 
الهندية  ن�شختها  يف 
ال�شهرية  لل�شخ�شيات 

الأكرث دخاًل لعام 2018.
�شلمان  اإن  املجلة  وقالت 
ح�شد 25ر253 كرور )كرور 
روبية  مليون   10 ي�شاوى 

اأفالمه  هندية( من خالل 
التلفزيونية  وبراجمه 
خالل  الإعالنات  وعقود 
من  الأول  من  الفرتة 
 30 اإىل   2017 اأكتوبر  
وبذلك   .2018 �شبتمرب 
يت�شدر �شلمان )52 عاماً( 
بني  دخاًل  الأعلى  قائمة 
يف  ال�شهرية  ال�شخ�شيات 

على  الثالث  للعام  الهند 
املرتبة  وجاء يف  التوايل. 
الكريكت  لعب  الثانية 
فريات كويل، زوج املمثلة 
حيث  �شارما،  اأنو�شكا 
ح�شد 09ر228 كرور خالل 
نف�ش الفرتة، يف حني حل 
املمثل اأك�شاي كومار ثالثاً 
بدخل يُقّدر بـ 185 كرور. 

ال�شهري  املمثل  وجاء 
�شاروخان يف املرتبة الـ13 
املركز  يف  كان  اأن  بعد   ،
املا�شي،  العام  الثاين 
اأفالم  �شدور  لعدم  وذلك 
الآن هذا  له حتى  جديدة 
الذي  الدخل  وبلغ  العام، 
بـ  العام  هذا  عليه  ح�شل 

5ر170 كرور.
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�سيارة  تطلق  "ني�سان" 
مناف�سة اأوفر  كرو�س 

ني�سان"  "رينو-  احتاد  اأعرب 
منوذج  اإنتاج  نيته  عن  رو�سيا  يف 
�سيارات  من  مناف�س  خا�س 
ومن  اأوفر  الكرو�س   "Kicks"
ال�سيارة  هذه  تبنى  اأن  املفرت�س 
 "Kaptur" على من�سة مركبات

التي طرحتها "رينو" يف ال�سنوات 
الـ 3 الأخرية، وتاأتي بهيكل �سغري 
عجالت  وقاعدة  م،   3.8 بطول 
يبعد حموراها عن بع�سهما 2.6 

م.
اأما من الداخل، ف�ستزود ال�سيارة 

ركاب،  خلم�سة  تت�سع  مبقاعد 
ب�سا�سة  مزودة  قيادة  وقمرة 
واأحدث  بو�سات،   8 مبقا�س 
واأنظمة  املولتيميديا،  اأنظمة 
املقاعد  وتدفئة  وتربيد  تكييف 
 "Kicks" و�ستح�سل  والزجاج. 

على نظامي دفع اأمامي ورباعي، 
 7 بـ  اأوتوماتيكية  �رسعة  وعلبة 
ب�سعة  بنزين  وحمركات  مراحل، 
و160   130 بعزم  لرت،  و2.0   1.5
ف�سيكون  �سعرها  اأما  ح�سانا، 

نحو 20 األف دولر اأو اأقل.

تعّرف على معاين اأ�سماء 
ال�سيارات اليابانية!

تعترب ماركات ال�سيارات اليابانية 
املاركات  اأف�سل  بني  من  اليوم 
ال�سيارات.  �سناعة  يف  العاملية 
اأنواع  من  الكثري  اليوم  وجند 
الطراز  من  املختلفة  ال�سيارات 
الأ�سماء  من  الكثري  ولها  الياباين 
التي قد ل نعلم معناها.. تعّرفوا 
ال�سيارات  اأ�سماء  على  معنا 

اليابانية ومعانيها:

- �سيارة ني�سان:

اليابانية  املاركات  بني  من  وهي 
الأكرث انت�سارا والتي تعني باللغة 
الدولة  اإنتاج  ال�سيارة  اأن  اليابانية 

اليابانية.

- �سيارة �سوزوكي:

وهما  ق�سمان  اإىل  تنق�سم  والتي 
جر�س  او  اأجرا�س  وتعني  �سوزو 
�سجرة  تعني  والتي  وكي  واحد 
وهذا يعني اأن كلمة �سوزوكي هي 

�سجرة الأجرا�س.

�سيارة هوندا:

ا�سم هوندا هو لقب عائلة موؤ�س�س 
تلك ال�رسكة هوندا �سو�سريو وعن 
احلقل  معناه  فهو  ال�سم  معني 
من  مكون  ا�سم  وهو  الرئي�سي 
قطعتان هون ومعناه احلقل وهذا 

معناه الرئي�سي.

- �سيارة تويوتا:

هذا ل يتعلق بال�سم اخلا�س مبن 
اأن�سئ ال�رسكة ولكن مت اللجوء اإىل 
ذلك ال�سم كي يكون �سهل النطق 
على اجلميع، واجلدير بالذكر فاأن 
لق�سمني  مق�سومة  تويوتا  كلمة 
وتا  الوفري  تعني  والتي  تيو  وهما 
والتي تعني الوفري يف حقل الأرز 
على  بع�سها  على  تويوتا  ومعني 

احلقل الوفري.

- �سيارة مازدا:

ال�سيارات  من  ال�سيارة  تلك  وتعد 
من  اأ�سمها  تغيري  مت  قد  التي 
ذلك  ورجع  مازدا  اإىل  مات�سودا 
يابانية،  عائلة  اأ�سم  اإىل  ال�سم 
ومعنى اأ�سم تلك ال�سيارة هو حقل 
مت  قد  ولكن  ال�سنوبر  اأ�سجار  اأو 
مازدا  اأ�سبح  وقد  ال�سم  تخفيف 
بعد اأن وجدت ال�رسكة �سعوبة يف 
الرتويج لتلك ال�سيارة على م�ستوى 
العامل، وقد مت اللجوء اإىل اأ�سمها 
خا�سة  نطقها  ي�سهل  كي  احلايل 

على الأجانب. 

- �سيارة 
ميت�سوبي�سي:

تعد من ال�سيارات التي لها ق�سة 
تلك  اإىل  اأدت  والتي  خمتلفة 
اخلا�س  املعني  الت�سمية،ولكن 
اجلواهر  هي  ال�سيارة  بتلك 
ال�سعار  يف  تظهر  والتي  الثالثة 
وتعود  ال�سيارة،  بتلك  اخلا�س 
بتلك  اخلا�سة  الت�سمية  ق�سة 
تلك  �ساحب  قيام  هو  ال�سيارة 
يف  العمل  بداية  وخالل  ال�رسكة 
خالل  وذلك  البحرية  التجارية 
عام 1870، وكان ميتلك عدد ثالثة 
ال�سفن والتي يحملها بالكثري  من 
وال�سني،  كوريا  بني  الب�سائع  من 
ال�سفن  بالذكر فاأن تلك  واجلدير 
كانت اأغلى ما ميلك ذلك التاجر 
لذا فقد مت ت�سميتهم ميت�سوبي�سي 
التطور  ومع  الثالثة،  اجلواهر  اأو 
ذلك  �سهدة  قد  الذي  الكبري 
زادت  ال�سنني  مدار  على  الرجل 
اأ�سبح  وقد  كبري،  ب�سكل  جتارته 
قد  التي  امل�سانع  من  الكثري  له 
تخ�س�ست يف �سناعة املحركات 
والكثري من املنتجات املختلفة، 
الكثري  املاركة  لتلك  اأ�سبح  وقد 
من ال�رسكات الهامة على م�ستوى 
العامل، وقد اأ�سبحت ميت�سوبي�سي 
من املاركات العاملية يف �سناعة 

ال�سيارات اليوم.

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

متطورة بتقنيات  "CLA" اجلديدة  "مر�سيد�س" تطلق 

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

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

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

حالة قيادة �سيارة يدوية:

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

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

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

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

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

حالة قيادة �سيارة اأوتوماتيك:

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

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

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

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

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

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

مر�سيد�س  �رسكة  اأعلنت 
عن عزمها اإطالق النموذج 
�سيارات  من  اجلديد 
بتقنيات  مزود   ،"CLA"
اأهم  متقدمة وفريدة ومن 
�ستظهر  التي  التقنيات 
نظام  املركبات  هذه  يف 

املتطور   "MBUX"
للو�سائط املتعددة، والذي 
مر�سيد�س  عنه  �ستك�سف 
الذي   "CES" معر�س  يف 
جانفي   8 يف  �سيعقد، 
املقبل  اأما التقنية املتميزة 
الأخرى، ف�ستكون منظومة 

 "Interior Assistant"
ا�ست�سعار  على  القادرة 
البدنية  ال�سائق  حالة 
لالإمياءات  وال�ستجابة 
والتي  الأيدي،  وحركات 
�ست�ساعد يف زيادة م�ستوى 
والتحكم  املركبة،  اأمان 

بالعديد من تقنياتها.
تاأتي  اأن  املفرت�س  ومن 
 Mercedes-Benz "
CLA" اجلديدة مبحركات 
و�سعة  اأ�سطوانات،  باأربع 
1.3 و2.0 لرت، وعزم ي�سل 

اإىل 400 ح�سان.
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»اإيربا�ض« تتعر�ض الخرتاق 
رقمي غري م�سبوق

لهجوم  تعر�ضها  »�إيربا�ص«  �رشكة  �أعلنت 
بيانات  خالله  �رشقت  جامح،  �إلكرتوين 
هو�تفهم  �أرقام  وكذلك  ملوظفيها،  �ضخ�ضية 
لتح�ضني  �ل�رشكة  �ضارعت  بينما  �ملحمولة، 
ومتكن  �لفور.  على  �لأمنية  �إجر�ء�تها 
�لتعريف  لبيانات  �لولوج  من  �لقر��ضنة 
�ل�ضخ�ضية لبع�ص موظفي �ل�رشكة �لعمالقة، 
�لهجوم  نوعية  �لأخرية  حتدد  مل  حني  يف 
�لر�ضمية  �لتحقيقات  �أن  موؤكدة  وطبيعته، 
�لتي  �لبيانات  عن  �أدق  ملعرفة  بد�أت  قد 

��ضتهدفت بالتحديد.

مع  �ل�رشكة  �إد�رة  تو��ضلت  �لهجوم،  وعقب 
»ب�رشورة  و�أبلغتهم  فيها  �لعاملني  جميع 
�لآن  من  �لالزمة  �لحتياطات  جميع  �تخاذ 
طماأنت  نف�ضه،  �لوقت  يف  ولكن  ف�ضاعد�«. 
مل  �لتجارية  �أن�ضطتها  �أن  �لعامل  »�إيربا�ص« 

تتاأثر بالخرت�ق �لرقمي.
كما �أ�ضدرت �ل�رشكة �لأوروبية بيانا ر�ضميا، 
جاء فيه: »�تخذنا �إجر�ء�ت عاجلة ومنا�ضبة 
لتح�ضني تد�برينا �لأمنية، �لتي مل تكن كافية 
ل�ضد �لقر��ضنة �لإلكرتونيني، وللتخفيف من 

عو�قب �لخرت�ق �ملحتملة«. 

 اأبرز موا�سفات هاتف
 »Plus 7 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�ض 
)2160х1080( بيك�شل، حممية بزجاج مقاوم لل�شدمات 

.»Corning Gorilla Glass 3« واخلدو�ض
- 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�ض ل�شماعات 
الراأ�ض.

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

.»nanoSIM« منفذين لبطاقات الت�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�ستعد الإطالق عملة رقمية 
م�سفرة على »وات�ض اآب«

»في�ضبوك«  �أن  تقرير  ك�ضف 
�لعمالت  عامل  لدخول  تخطط 
�لرقمية من خالل تطوير ن�ضختها 
»بيتكوين«و�ضي�ضمح  من  �خلا�ضة 
ل  �لذي  �لرقمي  �لنقدي  �لنظام 
بتبادل  �لآن،  حتى  ��ضما  ميلك 
�لعمالت مع �أ�ضدقائك من خالل 
تطبيق »و�ت�ص �آب«ويقول �لتقرير 
تطوير  على  تعمل  »في�ضبوك«  �إن 
عملة  وهو   ،»stablecoin«
للتقليل  م�ضممة  م�ضفرة  رقمية 
من �آثار تقلب �لأ�ضعار عرب ربطها 

بالدولر �لأمريكي.
�لدفعات  �إىل  وبالإ�ضافة 
�ملالية  و�لتحويالت  �لإلكرتونية 
عرب »و�ت�ص �آب«، ميكن �أن ت�ضبح 
�لأيام  يوم من  �لنقدية يف  �لعملة 
مفيدة يف �ضوق »في�ضبوك« ب�ضكل 
 »Gumtree« ملوقع  �ضبيه 

�ل�ضهري.

لوكالة  مطلعة  م�ضادر  وذكرت 
�ضرتكز  »في�ضبوك«  �أن  بلومربغ 
�لأ�ضو�ق  على  مرة  لأول  عملتها 
مناطق  ن�رشها يف  قبل  �لهند  يف 
متحدث  وقال  ذلك  من  �أبعد 
في�ضبوك  �إن  �ل�رشكة  با�ضم 
من  �ل�ضتفادة  طرق  ت�ضتك�ضف 
�لكتل«  »�ضل�ضلة  تكنولوجيا  قوة 
وهي  ت�ضني«،  »بلوك  حرفيا  �أو 
متتاز  موزعة  بيانات  قاعدة 
بقدرتها على �إد�رة قائمة متز�يدة 
با�ضتمر�ر من �ل�ضجالت �مل�ضماة 
على  »بلوك«و�ضيتعني  �أو  »كتل« 
لبع�ص  �لنتظار  �مل�ضتثمرين 
�لعملة  على  للح�ضول  �لوقت 
ما  �لتي  بفي�ضبوك  �خلا�ضة 
�لأوىل  �لتطوير  مر�حل  يف  تز�ل 
�إىل  في�ضبوك  �رشكة  و�أملحت 
�لعمالت  عامل  دخول  يف  رغبتها 

�لرقمية منذ ماي �ملا�ضي.

ت�سريبات جديدة عن اأحدث 
هواتف اإل جي

ب�ضوؤون  �ملهتمة  �ملو�قع  بع�ص  �رّشبت 
هاتف  عن  جديدة  معلومات  �لتقنية 

»V40« �ملنتظر من �إل جي.
وذكر موقع »Android Police« �أن 
مبو��ضفات  �ضياأتي  �ملذكور  �لهاتف 
�لأجهزة  �أف�ضل  من  و�حد�  منه  جتعل 
مبعالج  و�ضيزود  �لأ�ضو�ق،  يف  �لذكية 

 ،»845-  SNAPDRAGON«
 8 �أو   6 ع�ضو�ئي  و�ضول  وذ�كرة 

غيغابايت.
 »V40« ياأتي  �أن  �ملفرت�ص  من  كما 
بدقة  �لعد�ضة  ثنائية  �أ�ضا�ضية  بكامري� 
تقريب  ومبيز�ت  ميغابيك�ضل،   13+16
لل�ضورة  ممتازة  جودة  ت�ضمن  عالية 

حتى عند تكبريها عدة مر�ت، وكامري� 
 24 بدقة  �أي�ضا  مزدوجة  �أمامية 
فمن  �جلهاز  بطارية  �أما  ميغابيك�ضل. 
ميللي   3700 ب�ضعة  تكون  �أن  �ملتوقع 
بخا�ضية  ومزودة  بقليل،  �أكرث  �أو  �أمبري 
�ل�ضحن �ل�رشيع، و�ضا�ضته �ضتاأتي بحجم 

6.2 بو�ضة.

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

�لتنفيذي  �لرئي�ص  وج�ضيكي  �ضوز�ن  ك�ضفت 
بتطوير  �ضتقوم  �ل�رشكة  �أن  يوتيوب عن  ل�رشكة 
�ملحتوى  �ضناع  �أجل  من  �ملز�يا  بع�ص 
و�مل�ضتخدمني، حيث يتم حتديث ميزة جديدة 
قيد �لإختبار وهي عالمة �لتبويب “��ضتك�ضف” 
تزويد  �إىل  تهدف  �لتي   Explore tab
�مل�ضاهدين مبجموعة �أكرث تنوًعا من تو�ضيات 

�لفيديو.
 Creator قناة  عرب  �خلرب  عن  �لإعالن  مت 
�أبرزتها  �لتي  نف�ضها  �لقناة  وهي   –  Insider
باعتبارها  لها  حتديث  �آخر  يف  وج�ضيكي 

ت�ضغيله  يتم  �لذي  �لر�ضمي”  “غري  �مل�ضدر 
بو��ضطة موظفي يوتيوب.

�ل�ضتك�ضاف  تبويب  ميزة  فاإن  للخرب  ووفًقا 
�جلديد قيد �لختبار حالًيا على ن�ضبة 1 باملائة 
فقط من م�ضتخدمي تطبيق يوتيوب على نظام 
�حتمال  فهناك  لذ�   ،iOS �إ�ص  �أو  �آي  �لت�ضغيل 
تطبيق  يف  �لتحديث  هذ�  ترى  لن  باأنك  كبري 

يوتيوب على هاتفك يف �لوقت �حلايل.
�لتجريبية  �ملجموعة  �ضمن  كنت  �إذ�  �أما 
ف�ضتالحظ �أن �رشيط �لتنقل �ل�ضفلي يف �لتطبيق 
�لتبويب  عالمات  من  فبدلً  خمتلًفا،  يبدو 

�ضرتى  و�ل�ضرت�كات،   Trendingو �لرئي�ضية، 
�لرئي�ضية و�ل�ضتك�ضاف  �ل�ضفحة  بدلً من ذلك 

و�ل�ضرت�كات.
 Explore تكمن �لفكرة ور�ء تبويب ��ضتك�ضف
يف تزويد م�ضتخدمي تطبيق يوتيوب مبجموعة 
�أكرب  للم�ضاهدة  �لعر�ص  �قرت�حات  متنوعة من 
تتاأثر  �حلايل   �لوقت  ففي  �ليوم.  لديهم  مما 
كبري  حد  �إىل  �ملخ�ض�ضة  �لفيديو  تو�ضيات 
بن�ضاط �لعر�ص �ل�ضابق و�ضلوكيات �أخرى، و�لتي 
من  نوع  �إن�ضاء  �إىل  ذلك  بعد  توؤدي  �أن  ميكن 

�لختيار �ملتجان�ص للمحتوى �ملو�ضى به.

رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�ضاً  نينتندو  �ليابانية  �لألعاب  �رشكة   عينت 
�ل�ضابق  للرئي�ص  خلفاً  �أيام  قبل  لها  جديد�ً 
تات�ضومي كيمي�ضيما، ويبدو �أن �لرئي�ص �جلديد 

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

�لذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رشكة  وكانت 
�ألعاب  عدة  �إطالق  مع  �لأخريين  �لعامني  يف 
�إطالق  مع  �حلال  هو  كما  �لذكية،  للهو�تف 
جهاز �ضويت�ص. �إل �أن �لرئي�ص �جلديد يرى يف 
�ل�رشكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  �لهو�تف  �ألعاب 

وتو�ضيع عملها يف جمال �لألعاب.
مع  كبرية  و�ضعبية  �أرباحاً  �ل�رشكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  �ألعاب 

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

.Dragalia Lost
بالو�ضع  �أكرث  بالتفكري  �ل�رشكة  بد�أت  رمبا 
�أن  حيث  �ل�ضاب،  �جلديد  �لرئي�ص  مع  �حلايل 
هذ� �لتحول من �ضاأنه �أن يُعيد �ل�رشكة للو�جهة 
ترف�ص  كانت  �لتي  �لغياب  �ضنو�ت  عن  عو�ضاً 

فيها �لتخلي عن تقاليدها �لقدمية.

 X اآبل تعود الإنتاج اآيفون
 The Wall Street وفقاً لتقرير من

Journal عاودت �رشكة �آبل �لعمل على 
�إنتاج �إ�ضد�رها �ل�ضابق �آيفون X وذلك 

نظر�ً لكون �لطلب على �إ�ضد�رتها �لأخرية 
من �آيفون XS و�آيفون XS MaX �أ�ضعف 
من �لكم �ملتوقع من قبل �ل�رشكة، وجاءت 

�لإدعاء�ت �حلالية بناًء على �تفاقية موقعة 
بني �آبل و�رشكة �ضام�ضوجن ل�رش�ء كمية من 

.OLED ضا�ضات�
ويبدو �أن �لأمر يرجع �إىل عدم وفاء �آبل 

با�ضتيعاب �لكمية �ملتفق عليها من �ضا�ضات 
OLED مع �ضام�ضوجن لالإ�ضد�ر�ت �لأخرية 

من هو�تفها فلجاأت �ل�رشكة لنموذج �لعام 
�ملا�ضي حلل هذه �لإ�ضكالية، حيث عمدت 

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

�أي�ضاً �إىل �نحفا�ص ثمن �ملكونات �لرئي�ضية 
 XS Maxو XS باملقارنة مع X يف �آيفون

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

بالإ�ضافة �إىل �أن �آيفون XR �لأرخ�ص ثمناً 
بني �لإ�ضد�ر�ت �لثالثة �لأخرية لل�رشكة 
يو�جه هو �لآخر حتدي من قبل �آيفون 

8 �لذي يالقي �ضعبية يف �أو��ضط حمبي 
هو�تف �ل�رشكة �ملهتمني بال�ضعر ومو�فقته 
مليز�نيتهم �ل�ضخ�ضية حيث ل يز�ل �لهاتف 

متاح يف �لأ�ضو�ق حالياً وب�ضعر �أقل من 
.XR



امل�ضتفيدون �ضئموا من الو�ضع الذي بات ال 
يطاق، بعدما طرقوا كل االأبواب ومل يجدوا 
يف  املعت�ضمون  اأكد  حيث  �ضاغية،  اأذان 
ت�رصيحات �ضحفية اأن �ضكناتهم جاهزة منذ 
اأكرث من �ضنة، لكن امل�ضكل بقي يف اأ�ضغال 
التهيئة اخلارجية وبع�ض املرافق العمومية 
بعد  تنطلق  والتي مل  )ابتدائية ومتو�ضطة(، 
يف احلي رغم الوعود الذين تلقوها بانطالق 
اأ�ضغالها يف ال�ضيف املا�ضي، اإال اأن الو�ضع 

بقي يراوح مكانه دون اأي جديد.
ويف ظل ا�ضتيائهم الكبري نا�ضد امل�ضتفيدون 
بحي  اهلل  عبد  ب�ضيدي   1 عدل  �ضكنات  من 
20 موقع 2  وزير ال�ضكن عبد املجيد طمار 
التدخل  عدل  ال�ضكن  حت�ضني  وكالة  ومدير 
لت�ضليم  موعد  وحتديد  الإن�ضافهم  العاجل 
اجنازها  مدة  فاقت  التي  ال�ضكنات  هذه 
امل�ضتفيدون  يتمكن  اأن  دون  كاملة  �ضنة   18
احد  اأكده  مثلما  منها،  اال�ضتفادة  من 
م�ضوؤويل  وعود  رغم  اأنه  قائال:  املعت�ضمني 

الوكالة يف كل مرة، اإال اأن هذه الوعود تبقى 
حربا على ورق ب�ضبب عدم وجود متابعة من 
ال�ضعيف  املواطن  ويبقى  الو�ضية  اجلهات 
طالبوا  انه  م�ضيفا  الثمن،  يدفع  من  هو 
يتحجج  كل مرة  انه  اال  الوكالة  بلقاء مدير 
زاد  ما  وهو  االأخرى،  واالرتباطات  بالغياب 

من ا�ضتياء امل�ضتفيدين.
 واأمام هذا الو�ضع املزري يبقى م�ضتفيدوا  
ينتظرون  اهلل  ب�ضيدي عبد   2 20 موقع  حي 
اأتعبتهم  اأن  بعد  �ضققهم،  مفاتيح  ت�ضلم 
االجتماعية  والظروف  االنتظار  �ضنوات 

االأخرى كال�ضكن يف ال�ضيق والكراء. 

�إ�سالم رخيلة

م�ستفيدو عدل 1  »حي 20 موقع 2«  �سيدي عبد �هلل

 �نتظار ت�سلم �ل�سقق �جلاهزة  منذ �أكرث من �سنة
يو��سل كل �أيام �خلمي�س  مكتتبو عدل 1 و�مل�ستفيدون من �سكنات بحي 20 موقع 2 ب�سيدي عبد �هلل، �عت�سامهم �أمام مديرية عدل 

بالعا�سمة �حتجاجا عن تاأخر ت�سليمهم �سكناتهم �جلاهزة منذ �أكرث من �سنة.

�لطارف

عامني حب�س 
ل�سارق �لهو�تف 
�لنقالة بالطارف 
بالطارف   الثاين  احل�رصي  االمن  متكن 
النقالة  الهواتف  ب�ضارق  االطاحة  من 
،املجرم م�ضبوق ق�ضاييا يف العقد الثاين 
الطارف  والية  من  ينحدر  العمر  من 
عدة  يف  تورط  ان  و  له  �ضبق  انه  حيث 
ق�ضايا متعلقة بال�رصقة خا�ضة الهواتف 
النقالة حتت طايلة التهديد و با�ضتعمال 
تعود  حمظور.حيث  ابي�ض  �ضالح 
االمن  م�ضالح  تلقي  اىل  الق�ضية  وقايع 
من  �ضكوى  بالطارف  الثاين  احل�رصي 
تعر�ضه  مفادها  املواطنني  احد  طرف 
ل�رصقة هاتفه النقال من طرف جمهول 
ابي�ض  �ضالح  با�ضتعمال  و  بالتهديد 
حمظور ، لتقوم عنا�رص فرقة ال�رصطة 
ا�ضتنادا  و  امل�ضلحة  لذات  الق�ضايية 
ال�ضحية  ذكرها  التي  للموا�ضفات 
اخلا�ضة باملجرم بتحديد هوية الفاعل 
يف  ق�ضايا  امل�ضبوقني  من  يعد  الذي  و 
مثل هذه الق�ضايا لتقوم بذلك بالرت�ضد 
وجيز  ظرف  يف  توقيفه  مت  حيث  له 
املعني  حق  يف  ق�ضايي  ملف  .اجنز 
الق�ضايية  اجلهات  امام  مبوجبه  قدم 
�ضدر  اين  الطارف  مبحكمة  املخت�ضة 
نافذة و  بعامني حب�ض  ايداع  امر  �ضده 

غرامة مالية قدرها 200000 دج

رزق �هلل �سريف

خيال علمي �سار حقيقة

ة ال تلمحها عني وال ت�سمعها �أذن غو��سة »بو�سيدون« �مل�سيرّ

تيارت

فتح �لعديد من �لطرقات �ملقطوعة جر�ء �لثلوج و�ل�سقيع 

�سعيدة

جمعية �الأ�سخا�س �ملعاقني 
بالعا�سمة يف زيارة خا�سة 

وباء �ملجرت�ت �ل�سغرية 

توزيع 250 �ألف جرعة
 بوالية �الأغو�ط  

يف  م�ضدر  عن  »اإزفي�ضتيا«  �ضحيفة  نقلت 
اأن  الرو�ضي،  احلربي  ال�ضناعي  املجمع 
»بو�ضيدون«،  اجلديدة  امل�ضرية  الغوا�ضة 
الدفاع  منظومات  كافة  جتاوز  ت�ضتطيع 
الب�رصية  تعرفها  التي  للغوا�ضات  امل�ضاد 
تعمل  »بو�ضيدون«  اإن  امل�ضدر،  ،وقال 
اإىل  الغو�ض  وميكنها  النووية،  بالطاقة 

عمق 1 كم والغو�ض ب�رصعة ت�ضل اإىل 200 
بل  خارقة،  �رصعة  وهي  ال�ضاعة،  يف  كم 
اإمكانيات  اأن  واأ�ضاف  املاء  حتت  خيالية 
التقنية  واملوا�ضفات  اال�ضطناعي  الذكاء 
اإ�ضابة  لها  ت�ضمن  بها،  املزودة  االأخرى 

هدفها بن�ضبة مئة يف املئة.
وتطلق و�ضائل االإعالم الغربية، على هذه 

»�ضالح  ا�ضم  املاأهولة،  غري  الغوا�ضات 
غوا�ضة  اأن  االأنباء  القيامة«وذكرت  يوم 
حاليا  ت�ضنيعها  يتم  التي  »خاباروف�ضك« 
رو�ضيا،  �ضمال  »�ضيفما�ض«  م�ضنع  يف 
�ضتمثل من�ضة حاملة لغوا�ضة »بو�ضيدون« 
منطقة  اأي  يف  عنانها  لتطلق  ال�ضغرية، 
ميكن  كما  العامل  حميطات  اأو  بحار  من 

غوا�ضات  على  تركيبها  لـ«بو�ضيدون« 
عادية ونووية اأخرى من م�رصوع »949 اآ«، 
منها  لتنطلق  الرو�ضية،  البحرية  متتلكها 
فيه  وحتدث  املفرت�ض  العدو  �ضاحل  اإىل 
موجة ت�ضونامي هائلة تغمر مدنه وموانئه 
حامالت  له  تغرق  اأو  البحرية،  وقواعده 

طائراته، اأو غوا�ضاته.

العمومية  االأ�ضغال  م�ضالح  تدخلت 
لفتح  ال�ضبت  اأم�ض  ليلة  تيارت  لوالية 
العديد من الطرقات املقطوعة جراء 
ت�ضاقط الثلوج وت�ضكل ال�ضقيع، ح�ضبما 

اأعلن املدير الوالئي لذات القطاع.
اأن  بوعرغي،  احلميد  عبد  واأو�ضح 
تدخلت  مل�ضاحله  التابعة  الفرق 
كل  لفتح  الثلوج  كا�ضحات  بوا�ضطة 
اأوالد  الرابط بني منطقة  الطريق  من 
و  ليلي  وادي  لبلدية  التابعة  بوغدو 

نحو  ال�ضبعني  ببلدية  تا�ضلمت  منطقة 
االجتنابي  والطريق  تي�ضم�ضيلت  والية 
بوغدو  اأوالد  منطقة  بني  الرابط 

وبلدية قرطوفة.
الطرقات  لفتح  اأي�ضا  التدخل  مت  كما 
با�ضتعمال  ال�ضقيع  بها  ت�ضكل  التي 
الوطني  الطريق  عرب  امللح  مادة 
وبلدية  الدحموين  بلدية  بني   40 رقم 
على  االجتنابي  والطريق  ال�ضبعني، 
والطريق  كرم�ض  عني  بلدية  م�ضتوى 

االجتنابي للطريق الوطني رقم 14 بني 
فرندة ومنطقة �ضيدي اعمر، والطريق 
االجتنابي للطريق الوطني رقم 23 من 
اإىل  بال�ضوقر  العابد  �ضيدي  خمرج 
رقم  الوطني  والطريق  نعيمة،  بلدية 
والطريق  والدحموين،  تيارت  بني   14
الوالئي رقم 6 بني ال�ضوقر وتو�ضنينة، و 
الطريق الوالئي رقم 2 بني فرندة وعني 
والر�ضفة،  كرم�ض  عني  وبني  درهم، 

ح�ضب ذات امل�ضدر. 

الت�ضامنية  القافلة  اأم�ض  اأول  حطت 
حركيا  املعاقني  االأ�ضخا�ض  جلمعية 
حتت  ب�ضعيدة  رحالها  اجلزائر  لوالية 
�ضعار من اأجل احتاد اأقوى بني معاقي 
ي�ضم  و  �ضعيدة  و  العا�ضمة  اجلزائر 
غاية  اإىل  يتوا�ضل  الذي  الربنامج 
زيارات   ، فيفري  �ضهر  من  ال�ضاد�ض 
املعاقني  االأطفال  ملراكز  ميدانية 
امل�ضعفة،  الطفولة  و  ذهنيا،  و  حركيا 
حتت  مراطون  ن�ضف  تنظيم  وتتخلله 

كر�ضي  على  اإعاقة  حلظة  �ضعار: 
الفعاليات  تختتم  حني  يف  متحرك، 
خا�ض  معر�ض  خالل  من  االأربعاء 
هذه  وتهدف  الفاعلة.  للجمعيات 
املدين  باملجتمع  لالإحتكاك  القافلة 
واجلمعيات الفاعلة حمليا كما �ضتقوم 
بتوزيع  كرا�ضي متحركة و ع�ضي خا�ضة 
غذائية  م�ضاعدات  و  باملكفوفني 
االحتياجات  لذوي  موجهة  وطرود 

اخلا�ضة و الفئات املعوزة .
خلدون. ع

مت توزيع 250 األف جرعة لقاح �ضد طاعون 
والية  بلديات  على  ال�ضغرية  املجرتات 
من  االأحد  اليوم  علم  ح�ضبما  االأغواط، 
على  وي�رصف  الفالحية،  امل�ضالح  مديرية 
احل�ضة  هذه  من  املوا�ضي  تلقيح  عملية 
من اللقاح التي تعد الدفعة االأوىل منها يف 
انتظار ا�ضتالم ح�ض�ض اأخرى ما جمموعه 
94 طبيبا بيطريا ، حيث �ضتتم هذه العملية 
تن�ضيبها  مت  خمت�ضة  جلان  مبرافقة 
وباإ�رصاك  الوالية  دوائر  كل  م�ضتوى  على 
املجال�ض ال�ضعبية البلدية وممثلي املوالني 

االإمكانيات  كل  وبت�ضخري  والفالحني 
اأكدت ذات امل�ضالح وقد  ، كما  ال�رصورية 
�ضبق توزيع هذه احل�ضة من اللقاح تن�ضيط 
لقاء حت�ضي�ضي جمع م�ضوؤويل الوالية مبربي 
بحث  بغية  البيطرية  واملفت�ضية  املوا�ضي 
�رصوط تطويق الوباء ، و�ضبل تعميم اللقاح 
عرب بوؤر انت�ضار هذا املر�ض احليواين ، كما 
اإليه و�ضجلت ما يقارب 2.000 حالة  اأ�ضري 
االأ�ضابيع  خالل  ال�ضغرية  املجرتات  لوباء 
والية  مناطق  كافة  عرب  املا�ضية  القليلة 

االأغواط.
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�لدرك �لوطني بامل�سيلة 

حجز �زيد من 1067 
قارورة من �مل�سروبات 

�لكحولية
اأفراد املجموعة االإقليمية للدرك  متكنت 
الوطني بامل�ضيلة خالل اليومني االأخريين 
كمية  حجز  من  منف�ضلتني  مداهمتني  يف 
العملية  الكحولية  امل�رصوبات  من  معتربة 
قارورة من  ا�ضفرت عن حجز 734  االوىل 
امل�رصوبات الكحولية من خمتلف االأنواع و 
االأحجام باإقليم بلدية مقرة ، بقيمية مالية 
وحجز   ،  ) دج   150000  ( قدرها  اإجمالية 
توقيف  و   ، فورقو  �ضيرتوان  نوع  �ضيارة 
بكل من امل�ضمى  االمر  يتعلق  و  �ضخ�ضان 
) د ل ( البالغ من العمر 27 �ضنة ، ) د م ( 
بوالية  القاطنان  �ضنة   23 العمر  من  البالغ 
امل�ضيلة ال�ضخ�ض الثالث امل�ضمى ) ز �ض 
ا�ضفرت  بينما   ، فرار  حالة  يف  اليزال   )
قارورة   )333( حجز  عن  الثانية  العملية 
و  االأنواع  خمتلف  من  كحولية  م�رصوبات 
قــدرها  اإجمالية  مالية  بقيمية  االأحجام، 
املنطقة  م�ضتوى  على   ) دج   40000  (
ال�ضناعية بامل�ضيلة و حجز �ضيارة نوع رونو 
، و توقيف �ضخ�ض و يتعلق االأمر بامل�ضمى 
) ب ح ( البالغ من العمر 32 �ضنة ، ال�ضاكن 
بوالية امل�ضيلة ،حيث مت حـجز الب�ضاعة و 
ت�ضليمها الأمالك الدولة ، و تقدمي املعنيون 
ال�ضيد وكيل اجلمهورية لدى حمكمة  اأمام 
امل�رصوبات  نقل  و  بيع  اأجل  من  امل�ضيلة 

الكحوليـة بدون رخ�ضة .
عبد�لبا�سط بديار

ليبيا

وفاة �أحد �أهم 
جرن�الت �لقذ�يف!

مواقع  على  ليبية  �ضفحات  اأكدت 
التوا�ضل االجتماعي، اأن اللواء ال�ضيباين 
الدولة  اأمن  قيادات  اأحد  ال�ضالم،  عبد 
يف عهد الزعيم الراحل معمر القذايف، 
الليبية  العا�ضمة  يف  االأحد  اأم�ض  تويف 
ال�ضفحات  تلك  ونقلت  طرابل�ض، 
ال�ضيباين،  اللواء  اأ�رصة  اإىل  ن�ضبته  بيانا 
متاأثرا  تويف  االأخري  اأن  فيه  اأو�ضحت 
عام  منذ  �ضجنه  اأثناء  اأ�ضابه  مبر�ض 
2011، وعبد ال�ضالم اأحد اأهم القيادات 
دوائر  من  املقربة  واالأمنية  الع�ضكرية 
بداأ  القذايف،  معمر  عهد  يف  احلكم 
امل�ضتجدين  للجنود  مدربا  حياته 
الع�ضكري،  ال�ضلك  يف  ب�رصعة  وترقى 
اإىل جهاز  انتقل  الثمانينات  اأواخر  ويف 
العامة(،  )املخابرات  اخلارجي  االأمن 
وكان مكلًفا بف�ضيل تاأمني حركة معمر 
 ،2008 عام  ويف  البالد،  داخل  القذايف 
خلًفا  اخلارجي،  االأمن  جهاز  تراأ�ض 
ملو�ضى كو�ض ومع بداية اأحداث الثورة 
اإىل  القذايف  اأعاده   ،2011 يف  الليبية 
عمله يف جهاز اال�ضتخبارات الع�ضكرية، 
م�رصاته  مدينة  اأحداث  مبتابعة  وكلف 
وقب�ض   2 رقم  العمليات  غرفة  وتراأ�ض 
 ،2011 اأحداث  بعد  ال�ضيباين  على 
دون  فيها  وظل  م�رصاته،  يف  و�ضجن 
حماكمة حتى يونيو 2017، قبل اأن يفرج 

عنه لرتدي حالته ال�ضحية.
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