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ب�سبب ال�سغل ، دعم التجزئات 
العقارية و م�ساكل تنموية 

80 حركة احتجاجية 
بورقلة خالل 2019  

بومردا�س

 منع املرت�شح غاين مهدي
 من تنظيم جتمع 

عمار غول :

الندوة التي اأعلنها الرئي�ض �شتخرج 
بتعديالت هامة للد�شتور 

ع�سرات االأ�ساتذة وطلبة الدكتوراه يطالبون بتدخل  حجار

 خمابر تبزن�ض بامللتقيات 
وجتمع الأموال بدون ترخي�ض  

بو�سارب يرد على حنون:

ا�شتهداف اجلي�ض حاليا له اأهداف مبيتة
�س3



املحلية  واجلماعات  الداخلية  وزير  يقوم 
بدوي،  الدين  نور  العمرانية،  والتهيئة 
اجللفة  والية  اإىل  تفقدية  اليوم،بزيارة 
االأ�سبوع  الغاوؤها  ان مت  بعد  الزيارة  وتاأتي 
ويقوم  عنها   يك�سف  مل  الأ�سباب  الفارط 
مبعاينة  الوالية  زيارته  خالل  الوزير 
عدد  يف  امل�ساريع  من  العديد  وتد�سني 
و�سارة،  بينها عني  من  الوالية  بلديات  من 
البريين، حا�سي بحبح، دار ال�سيخ، م�سعد، 

في�ض البطمة، عني االإبل، .

العا�صمة

القب�ض على الإرهابي ب. 
يا�سني املدعو عبداخلالق
يف اإطار مكافحة االإرهاب وبف�سل جهود قوات اجلي�ض 
الوطني ال�سعبي، اأوقفت مفرزة م�سرتكة للجي�ض الوطني 

ال�سعبي، يوم اأم�ض 16 فيفري 2019 باجلزائر العا�سمة/

ن.ع.1، االإرهابي املبحوث عنه »ب. يا�سني«، املدعو »عبد 

اخلالق«، فيما اأوقفت مفرزة اأخرى للجي�ض الوطني ال�سعبي 
عن�رص دعم للجماعات االإرهابية بامل�سيلة/ن.ع.1.

ويف اإطار حماية احلدود وحماربة اجلرمية املنظمة، 

اأوقفت مفارز م�سرتكة للجي�ض الوطني ال�سعبي، اإثر عمليات 

متفرقة بكل من مترنا�ست وعني �سالح/ن.ع.6، �ستة )06( 

مهربني و)16( منقبا عن الذهب و�سبطت )19400( وحدة 

من مادة التبغ و)4888( علبة من املواد �سبه ال�سيدالنية 

و)08( مولدات كهربائية و)04( مطارق �سغط وجهاز ك�سف 

عن املعادن واآلة لتك�سري احلجارة، باالإ�سافة اإىل مركبتني 

)02( رباعيتي الدفع وثالث )03( دراجات نارية و)200( 

لرت من الوقود، فيما �سبط عنا�رص الدرك الوطني )500( 

غرام من مادة الزئبق بالعلمة/ن.ع.5. من جهة اأخرى، 
اأوقف حرا�ض ال�سواحل بالطارف/ن.ع.5، غطا�سني )02( 

اثنني وحجزوا ثالثة )03( اأجهزة ل�سيد املرجان ومعدات 

غط�ض، فيما مت توقيف )53( مهاجرا غري �رصعي من 
جن�سيات خمتلفة بكل من تلم�سان وتيارت وعني قزام.

املريخ يجدد �سبحه �سد الأندية اجلزائرية

بدوي اليوم باجللفة 

خبر في 
صورة

بومردا�س

منع املرت�سح غاين مهدي 
من تنظيم جتمع 

�صرقة عائلية ك�صقتها 

�سبكة لرتويج الذهب 
املغ�سو�ض  بتلم�سان 

ترويج   ب�سبكة خمت�سة يف  االإطاحة  من  تلم�سان  والية  اأمن  عنا�رص  متكنت  
الذهب املغ�سو�ض   تظم 05 عنا�رص والتي اتخذت من  حمل �سياغ بو�سط 
تلم�سان ور�سة الإعادة ت�سنيع الذهب املغ�سو�ض  الناجت عن  امل�ساغ امل�رصوق 
تكللت  كما  دمغة  بدون  بيعه  الإعادة  الطوك   يتم عجنه ودجمه مبادة  الذي 

العملية  بتوقيف عنا�رص ال�سبكة وحجز  06كلغ من الذهب  املغ�سو�ض .
ال�سبكة جاء بعد �سكوى  هذا وح�سب م�سالح االأمن  فان عملية ك�سف هذه 
تقدمت بها عجوز طاعنة يف ال�سن اإىل م�سالح االمن بعدما مت �رصقة حزامها  
معه  التحقيقات   ومبا�رصة  توقيفه  بعد   والذي  قبل  حفيدها   من  الذهبي 
ك�سف عن �رصكائه يتقدمهم �سياغ الذي مت مداهمة ور�سته اأين مت حجز كمية 
06 كلغ من الذهب املعجون الغري مطابق والناجم عن  ال�رصقات ليعاد عجنه 
وبيعه دون دمغة ، حيث التزال التحقيقات جارية يف املو�سوع خا�سة بعدما 
واإعادة عجنيه ودجمه   الذهب امل�رصوق  ب�رصاء   تقوم  ال�سبكة  اأن هذه  تبني 
يف  املطروح  للم�ساغ  مطابق  غري  عياره  ان  كما  دمغة  دون  لبيعه  وت�سنيعه 

ال�سوق ما يعد �رصقة ون�سبا واحتياال على الزبائن   .
 تلم�صان حممد بن ترار

جيجل

�سنتان حب�سا نافذة ملنتحل 
�سخ�سية » جرنال« 

�سلطت حمكمة اجلنح بجيجل نهاية االأ�سبوع املا�سي  عقوبة عامني 
حب�سا نافذا يف حق املتهم بانتحال �سفة » جرنال«« وح�سب م�سادر 
الو�سط  فان املعني مت القب�ض عليه من قبل رجال الدرك الوطني 
بعد اأن وردت اإليهم معلومات تفيد باأنه  ينتحل �سفة لواء مزيف 
ويوهم �سحاياه خ�سو�سا االأثرياء منهم  بالو�ساطة لدى ال�سلطات 
من اأجل جت�سيد م�ساريعهم اال�ستثمارية مقابل تلقيه مبالغ مالية، 

عنا�رص ال�سبطية الق�سائية و�سعوا خطة حمكمة  لالإطاحة به وذلك  
بتتبع جميع خطواته وتنقالته واالأماكن التي يرتدد عليه واالأ�سخا�ض 

الذين  يقابلهم ويت�سل بهم  با�ستمرار وبعد جمعهم لدالئل قوية 
ومتما�سكة  تدينه باجلرم  مت اإيقافه على الفوروحرر�سده حم�رص 

حتقيق ابتدائي وقدم اأمام وكيل اجلمهورية الذي اأمر باإيداعه 
احلب�ض .

 ر�صيد هزيل

ال�سوداين  املريخ  نادي  وا�سل 
�سد  االأ�سود  �سبحه  تاأكيد 
الفوز  بعد  اجلزائرية  االأندية 
على  �سجله  الذي  اجلديد 
اجلزائر  مولودية  ح�ساب 

�سمن اإياب ربع نهائي البطولة 
العربية لالأندية، و�سمن خالله 
الذهبي  املربع  اإىل  التاأهل 
للمناف�سة العربية، واأكد تفوقه 
الوطنية  اأنديتنا  ح�ساب  على 

اجلار  اأق�سى  كان  بعدما 
نف�ض  من  العا�سمة  احتاد 
ال�سابق،  الدور  يف  املناف�سة 
�سمن  التواجد  له  و�سبق 
اأندية  ثالث  مع  الفوج  نف�ض 

جمموعات  دور  يف  جزائرية 
التي  اإفريقيا  اأبطال  رابطة 
امام  وفاز   ،2015 العام  جرت 
احتاد العا�سمة، وفاق �سطيف 

ومولودية العلمة.

بوالية  االأمن  عنا�رص  منعت 
بومردا�ض �سبيحة اأم�ض جتمعا 
غاين  للرئا�سيات  للمرت�سح 
مهدي، اأمام مقر جامعة احممد 
وح�سب  ببومردا�ض  بوقرة 
املكان  عني  من  اأمني  م�سدر 
اأي  اإقامة  مينع  القانون  فان 
جتمع �سعبي دون وجود رخ�سة، 
وعن احلادثة قال املرت�سح غاين 
�سحفية  ت�رصيحات  يف  مهدي 
االلكرتونية  للجريدة  خا�سة 
هذا  اأن  �سيتي  بومردا�ض 
اأنه  م�سيفا  قانوين  غري  االأمر 

مبا�رصة بعد منحنا اال�ستمارات 
مبا�رصة،  مرت�سحا  �ست�سبح 
من  االأخ�رص  ال�سوء  منحها  مع 
اأجل تن�سيط حمالتنا والتحدث 
اجلزائريني  املواطنني  مع 
بكل  اال�ستمارات  ومنحهم 
اأن  واأ�ساف غاين مهدي  حرية، 
الكل يعرف عالقتي مع الطلبة 
من  منعي  مت  لذا  اجلزائريني 

التوا�سل معهم.
اأن  املتحدث  ذات  اعترب  كما 
خرق  العا�سمة  يف  التجمع  منع 
�سنة   20 قرابة  منذ  للقانون 

ومن غري املعقول اأن جتد بلدا 
دميقراطيا مينع اإقامة جتمعات 
والتوا�سل مبا�رصة مع املواطن، 
قال  اال�ستمارات  جمع  وعن 
يف  ت�سري  اأنها  غاين  املرت�سح 
ب�سدد  وانه  احل�سن  الطريق 
توقيع  األف   60 من  اأكرث  جمع 
االأمن  عنا�رص  ومنعت  ،هذا 
من  بالقرب  اليوم  �سبيحة 
حمطة القطار وجامعة احممد 
تن�سيط  من  بومردا�ض  بوقرة 
جتمع مع الطلبة وهو ما اعتربه 

املرت�سح غري قانوين.

احل�ساب الر�سمي للمان �سيتي ي�سيد مبحرز
لنادي  الر�سمي  احل�ساب  اأ�ساد 
على  االجنليزي  �سيتي  مان�س�سرت 
»تويرت«  االجتماعي  التوا�سل  موقع 

ريا�ض  اجلزائري  الدويل  بالالعب 
الذي قدمه  الرابع  االأداء  بعد  حمرز 
كاأ�ض  مباراة  خالل  الفريق  رفقة 

املان  وقيادته  االجنليزي  االحتاد 
النهائي  ربع  الدور  اإىل  للتاأهل  �سيتي 
حيث  تيوبورت،  نادي  ح�ساب  على 

جاءت االإ�سادة بعد الهدف الذي وقعه 
العب اخل�رص و�ساهم به يف موا�سلة 

الفريق م�سواره يف املناف�سة. 
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بو�شارب يرد على حنون:

ا�ستهداف اجلي�ش حاليا له اأهداف مبيتة
اأكد رئي�ش املجل�ش ال�شعبي الوطني على حيادية اجلي�ش عن العملية ال�شيا�شية، وا�شفا الت�شريحات املناق�شة لذلك باأنها حماوالت متعمدة لت�شويه دوره 

الد�شتوري النزيه الذي يلتزم به.

�شارة بومعزة

ال�شعبي  املجل�س  رئي�س  رد 
اأم�س،  بو�شارب،  معاذ  الوطني، 
خالل كلمته مبنا�شبة يوم ال�شهيد 
يف املجل�س ال�شعبي الوطني، على 
بع�س الت�رصيحات التي تت�شاعد 
دور  حول  والأخرى  الفينة  بني 
اآخرها  ال�شيا�شة  يف  اجلي�س 
حلزب  العامة  الأمينة  ت�رصيح 
الأخرية،  حنون  لوزيرة  العمال 
لريد  حمايد،  غري  باعتباره 

اجلي�س  »اأن   : بتاأكيده  بو�شارب 
م�شمم  اجلمهورية  رئي�س  بقيادة 
مهما  ال�شامية،  مهمته  اأداء  على 
كانت  ومهما  الت�شحيات  كانت 
لت�شويه  املتعمدة  املحاولت 
دوره الد�شتوري النزيه يف الدفاع 
عن الدولة وحماية وحدة ال�شعب 
املواطنني  دعا  كما  والوطن« 
مبختلف انتماءاتهم لأداء دورهم 
تقطع  اجلزائر  جلعل  النتخابي 
مرحلة جديدة من تاأمني م�شريها 
على  موؤكدا  الدميقراطية،  ودعم 
ما  خارج  املجتمع  و�شع  �رصورة 

الوهمية«  بـ«ال�رصاعات  اأ�شماه 
والوقت،  اجلهد  تبدد  التي 
 48 يف  املواطنني  باأن  و�شدد 
بواجبهم  تامة  دراية  على  ولية 
هذه  خالل  اجلزائر  اجتاه 
يوم  القرتاع  باأن  موؤكدا  الفرتة، 
لقطع  ج�رصا  �شيكون  اأفريل   18
اجلزائر مرحلة جديدة من تاأمني 
�رصحها  دعائم  وتعزيز  م�شريها 

الدميقراطي.
التنويه  على  بو�شارب  ركز  كما 
للعهدة  املرت�شح  بالرئي�س 
من  »اأنه  قائال  اخلام�شة، 

باجلهود  التنويه  العرفان  واجب 
والت�شحيات التي يقدمها من اأجل 
وكذا  الأبي«،  و�شعبها  اجلزائر 
حر�شه الدائم على الوفاء بالعهد 
جليل الثورة التحريرية من خالل 
وال�شهيد  املجاهد  مكانة  �شيانة 
التحريرية  الثورة  بتاريخ  والعناية 
واملقاومة الوطنية وتوطيد اأركان 
املدر�شة اجلزائرية للتاريخ، على 
حد تاأكيده، كونها وحدها القادرة 
تاريخنا  عن  ب�شدق  التعبري  على 
وحماية  الأ�شلية  م�شادره  من 
الذاكرة من التحريف والتزييف. 

الدعوة �شملت جميع من التقى بهم

جاب اهلل يدعو املعار�سة 
لالجتماع الأخري

الأر�سيدي يحذر من 
ا�ستفزاز املتظاهرين

التنمية،  و  العدالة  رئي�س حزب   قال 
ت�شكيلته  اأن  اهلل  جاب  عبد  ال�شيخ 
روؤ�شاء  لكافة  ال�شيا�شية وجهت دعوة 
وال�شخ�شيات  املعار�شة  الأحزاب 
للو�شع  تبحث عن حلول  التي  اجلادة 
القائم يف البالد حل�شور اجتماع يوم 

الأربعاء.
الأخري  لقائها  يف  املعار�شة  وتبحث 
يح�شم  قرار  على  الإعالن  اأجل  من 
مر�شح  على  املعار�شة  موقف 
قبل  الرئا�شية،  لالنتخابات  توافقي 
لآجال  الر�شمي  الغلق  من  اأ�شبوعني 
املجل�س  قبل  من  الرت�شيحات  اإيداع 

الد�شتوري
و�شيكون الجتماع مبقر حزب »جبهة 
عبد  يراأ�شها  التي  والتنمية«  العدالة 
ال�شخ�شيات  �شتح�رصه  اهلل  جاب  اهلل 
اللواء  غرار  على  بها  اللقاء  مت  التي 
الرزاق  ،عبد  لغديري  املتقاعد 
ال�شلم،  جمتمع  حركة  مقري،رئي�س 
طالئع  حزب  رئي�س  فلي�س  بن  علي 
قرينة  بن  القادر  وعبد  احلريات 
وغريها  الوطني  البناء  حركة  رئي�س 

من ال�شخ�شيات

حممد لعقاب للو�شط
املعار�شة تاأخرت يف 

اعتمادها اخلطوة 
ال�شيا�شي  املحلل  مع  ات�شال   ويف 
احتمالت  حول  لعقاب  حممد 
املعار�شة  م�شاورات  ف�شل  اأو  جناح 
توافقي اأكد  مر�شح  على  لالتفاق 
يف  كثريا  تاأخرت  املعار�شة  لنا اأن 
اعتماد اخلطوة  و اأو�شح اأن املر�شح 
مع  مكثفة  جل�شات  يتطلب  التوافقي 
كبرية  تنازلت  يتطلب  و  املعار�شة 
من طرفها وهذه التنازلت ل تكفيها 
يتعلق  الأمر  لن  جل�شتني  اأو  جل�شة 
لعقاب  ح�شب  و  جمهورية  برئي�س 
�شعيفة  الفكرة  هذه  جناح  فعوامل 

منها  و  الأ�شباب  من  ملجموعة  جدا 
اأن املر�شح والأحزاب املوالية له تبدو 
اأنها اكت�شحت ال�شاحة و اأقفلت اللعبة 
ما يوؤكد تاأخر املعار�شة وقال املحلل 
على  املعار�شة  اأحزاب  ال�شيا�شي 
منها  وكل  طموحات  لديها  اختالفها 
تعتقد انه من احلق التنازل ل�شاحلها 
ل�شاحلها معتربا  التنازل  ترغب يف  و 
انه حلد الآن اأحزاب املعار�شة لديها 
منها  لكل  و  �شيقة  حزبية  ح�شابات 
تود ا�شتغالل النتخابات ل�شاحلهم  و 
دون  يحول  الروؤى  تباعد  اأن  اأ�شاف 
اأكد  التوافق على مر�شح اجتماع كما 
املعار�شة  اأحزاب  معظم  اأن  لعقاب 
ارجع  و  قرارها  يف  م�شتقلة  لي�شت 
تتحكم  الأحزاب  بع�س  اأن  اإىل  ذلك 
بارونات  اأو  ال�شلطة  يف  اذرع  فيها 

مالية تتحكم يف قراراتها  

لعور نعمان
اإذا كانت اإرادة حقيقة 
ميكن اخلروج مبر�شح 

توافقي
من جهة اأخرى اأكد نائب جمتمع ال�شلم 
نعمان لعور يف حديثه مع الو�شط اأنه 
ل ميكن احلكم على املبادرة بالف�شل 
من الأول و اأكد انه رغم �شيق الوقت 
اإل انه اإذا كانت هنالك نية حقيقية يف 
مر�شح  على  التوافق  ميكن  التحالف 
توافقي و اأ�شاف اأن الأمر �شعب لكن 
لي�س م�شتحيل و باحلديث عن اإغالق 
اللعبة من طرف الرئي�س قال لعور اأن 
الأغلبية ال�شامتة يف اجلزائر هي من 
ت�شنع الفرق و هي متثل اأكرث من 90 
باملائة ول لميكن لأي جهة اأن تدعي 
ر  امل�شكل  اأن  بلعور  راأي  ويف  ك�شبها 
و  النتخابات  نزاهة  هو  واحد  قم 

تخندق الإدارة مع مر�شح ال�شلطة

ف.ن�شرين

الثقافة  اأجل  من  التجمع  حزب  ندد 
اأ�شماه   مما  الأر�شيدي  والدميقراطية 
التي  املظاهرات  قمع  حماولت 
العهدة  �شد  الوليات  عديد  ت�شهدها 
الأر�شيدي  اأن  على  موؤكدا  اخلام�شة، 
البديل  حتقيق  اأجل  من  ينا�شل 
الدميقراطي، حمذرا من ال�شتفزازات 
املتظاهرين”.  على  امل�شلّط  والقمع 
له  بيان  خالل  من  الأر�شيدي  وعرّب 
�شد  التخوين  خطاب  من  قلقه  عن 
موؤكدا  اخلام�شة،  العهدة  معار�شي 

للعودة  مربرا  يكون  اأن  من  تخوفه 
قلق  الأر�شيدي  م�شددا«  العنف،  اإىل 
الداخل«  »اأعداء  عبارة  عودة  من 
كانت  واأنها  خا�شة  الواجهة،  اإىل 
اإىل  اللجوء  لتربير  وقتها  يف  ت�شتخدم 
العنف«ويرى حزب حم�شن بلعبا�س اأنه 
اأمام ” ال�شتفزاز من تكميم الأحزاب 
اأمام  يعد  مل  ال�شيا�شية،  والتنظيمات 
للمعار�شة  اأخرى  ال�شعب من خيارات 

�شوى ال�شارع ».
اإميان لوا�ش

املحلل ال�شيا�شي حممد بو�شياف »للو�شط«:

مبادرة جاب اهلل فا�سلة  ولن يكون للمعار�سة مر�سح
.           تلميح بلعيد باالن�شحاب ت�شجيعا لنب فلي�ش          .     مقري يف حرج بعد اإعالنه خو�ش غمار الرئا�شيات

عمار غول :

الندوة التي اأعلنها الرئي�ش �ستخرج بتعديالت هامة للد�ستور

بو�شياف  حممد  ال�شيا�شي  املحلل  فتح 
على  النار  »الو�شط«   به  خ�س  حوار  يف 
ملقاطعة  الداعية  الأحزاب  بع�س 
بتبني  اإياها  متهما  املقبلة،  الرئا�شيات 
ثقتها  ولعدم  ال�شاغر  الكر�شي  �شيا�شة 
نتائج  من  وخوفها  ال�شيا�شية  العملية  يف 
املبادرة  باأن  معتربا  ال�شتحقاقات، 
مر�شح  حول  اهلل  جاب  اأطلقها  التي 
موقف  لإنقاذ  حماولة  للمعار�شة  اأوحد 
يكون  ولن  فيه  املتخاذل  املعار�شة 
للمعار�شة مر�شح و�شيت�شتت وعاوؤها على 

حد قوله .

ماردك الدعوات 
املروجة ملقاطعة 

الرئا�شيات املقبلة ؟
�شيا�شي  موقف  النتخابات  مقاطعة 
وبينت  القيادة  بررته  متى  عليه  غبار  ل 
اأ�شبابه، لأنه مناف للثقافة الدميقراطية 
ممثليه،  اإنتاج  يف  املواطن  واإ�رصاك 
ثقتها  ولعدم  اجلزائر  الأحزاب يف  بع�س 
�شيا�شة  تبنت  ال�شيا�شية  العملية  يف 
مقاطعة  على  وداأبت  ال�شاغر  الكر�شي 
الأفافا�س  مثل  النتخابية  ال�شتحقاقات 
العملية  جمريات  حت�شن  مع  لكن   ،
اأ�شباب املقاطعة  تفهم  النتخابية قد ل 
اأنها حالة خوف  تف�شريها على  ، وميكن 
من  الأحزاب  بع�س  بها  تت�شرت  وتوج�س 
اجلغرايف  والنح�شار  النتائج  مواجهة 
الأفافا�س  حزبي  اإىل  هنا  والإ�شارة 
احلزبني  هذين  ارتباط   ، والأر�شيدي 
واحلر�س  وت�شي�شها  الأمازيغية  بامل�شاألة 
على امل�شاومة بها لنيل مزايا وتف�شيالت 
يجعلها  يف حرج منذ اأن عاجلت ال�شلطة 

امللف بجراأة كبرية ومل يرتك لها هام�شا 
كبريا للمناورة فرتاها تلجا اإىل مثل هذا 

اخليار.

اأال تظن اأن امل�شهد 
ال�شا�شي بداأ اأكرث يف 
الو�شوح بعد اإعالن 

الرئي�ش الرت�شح لعهدة 
اأخرى؟

العزيز  عبد  تر�شح  اأن  فبعد  تاأكيد  بكل 
 ، هام�س  اأي  للمناورة  يبق  مل  بوتفليقة 
ذلك  يف  مبا  القرتاحات  كل  وتوقفت 
وحاولت  الد�شتور  على  اعتدت  التي 
تقدمي حلول خارج القانون اأو باللجوء اإىل 
اجلي�س ، تر�شح الرئي�س و�شع اجلميع اأمام 
م�شوؤولياته ال�شيا�شية ، واأجرب اجلميع على 
الإف�شاح عن اأجنداتهم وا�شطر الكثريين 
منهم اإىل دخول م�شمار ال�شباق ، تر�شح 
ب�شبب  لغط  من  اأثاره  ما  ورغم  الرئي�س 
املواعيد  ر�شخ  املقابل  يف  فانه  �شحته 
للعملية  نقطة  واأ�شاف  الد�شتورية 

ال�شيا�شية ونقاط ملكت�شب ال�شتقرار.

 ماقراءتك ملبادرة جاب 
اهلل حول مر�شح اأوحد 

للمعار�شة؟
مبادرة عبد اهلل جاب اهلل ، جاءت يف الربع 
موقف  لإنقاذ  وحماولة   ، الأخري  �شاعة 
عن  اأف�شح  والذي  املتخاذل  املعار�شة 
ق�رص نظر قادتها وحبهم املفرط للزعامة 

مر�شحيها  ت�رصيحات  ك�شفته  والذي 
 ، الربعاء  ليوم  املزعوم  اللقاء  قبل 
وراآها  نف�شه  اىل  منهم  كل  اإنت�رص  حيث 
املعار�شة  ي�شمى  ما  قيادة  على  القدر 
اأنهت  الرزاق  عبد  الدكتور  ت�رصيحات   ،
�شكيكدة  جتمع  من  متاما  املبادرة 
واملح بل و�رصح اأن ل مر�شح للمعار�شة 
يكون  فلن  وبذلك   ، حم�س  رئي�س  غري 
للمعار�شة مر�شح و�شيت�شتت وعاءها وكل 
ذلك �شي�شب يف وعاء الرئي�س عبد العزيز 
اهلل  عبد  مبادرة  عن  احلديث   ، بوتفليقة 
التي  دوين  �شان  مبادرة  يقابله  اهلل  جاب 
متجان�شة  غري  جمموعة  حولها  يجتمع 
وغري جادة تت�شكل من بع�س املعار�شني 
واملرتددين ومعهم حم�س احلري�شة على 

امل�شاركة.

رئي�ش حزب جبهة 
امل�شتقبل االأم�ش ملح اإىل 

ان�شحابه من املعرتك 
الرئا�شي املقبل ما 

تعليقك على ذلك ؟
احلديث عن بلعيد ، قد يجرنا اإىل تكتيكات 
انتخابية متار�شها ال�شلطة مع مناف�شيها ، 
فدخول حزب امل�شتقبل يف�رصه كثري من 
املتابعني اأنه فقط لعرقلة حزب الطالئع 
وتفتيت وعاءه يف عقر دار بن فلي�س ، اأما 
ت�شجيع  اأنه  على  يقراأ  فقد  الن�شحاب 
املناف�شة  يف  الإنخراط  على  للطالئع 
 ، تردده  من  يخرج  اأن  له  املجال  وف�شح 
امل�شالة  وتوؤخر  تناور  جهتها  من  حم�س 
�شوراها  مار�س ملواجهة جمل�س   02 اىل 
ت�شارك  لن  اأن حم�س  قرر  قد  كان  الذي 

وهو  اجلمهورية  رئي�س  تر�شح  ما  اذا 
لب�س  اأن  بعد  حرج  يف  رئي�شها  يجعل  ما 
النتخابات  غمار  وا�شتعد خلو�س  لوؤمته 
عرب  الدكتور  �شيجريها  التي  اجلولت   ،
جمل�س  اأع�شاء  لإقناع  �شتكون  الوليات 
ال�شورى كل يف وليته ان الرهان �شيكون 
ن�شبة  اأكرب  وت�شجيل  النتخابات  بعد  ملا 
واأن  قوة  موقع  من  للتفاو�س  توؤهله  قد 
بعد  �شتنظم  اإجراءات  اأي  يف  ي�شتبعد  ل 
لأن  ذلك  يف  ينجح  وقد   ، الرئا�شيات 
تاأكيد  بكل  اجلمهورية  رئي�س  مناف�شة 

رهان خا�رص واجلميع يعلم ذلك

ما تعليقك على 
االتهامات التي وجهت 

لعملية جمع التوقيعات 
للمر�شح عبد العزيز 

بوتفليقة ؟
يلجاأ  �شماعة  التزوير  عن  احلديث 
اإليها من �شجل اختالل يف اإ�شتعداده ، 
ل  كانت �شحته  واإن  رئي�س اجلمهورية 
توؤهله خلو�س احلملة النتخابية اإل اأن 
وراءه جي�س من ال�شيا�شيني والإطارات 
نف�شها  كلفت  التي  الن�شطة  والنخب 
النتخابات  غمار  خلو�س  عنه  نيابة 
من  العديد  تتحالف  اأن  يعقل  ول   ،
الطالبية  واجلمعيات  الأحزاب 
ثم  الفالحني  و  والن�شوية  والعمالية 
مر�شح  �شيفوز  �شيفوز  من  نناق�س 
ل  �شفاف  وب�شكل  تاأكيد  بكل  ال�شلطة 
اأ�شاليب اأخرى ، يف ظل  يحتاج اىل اأي 

ت�شتت للمعار�شة و�شعف مناف�شيه
حاورته : اإميان لوا�ش 

اجلزائر  اأمل  جتمع  حزب  رئي�س  ثمن   
اأعلنها  التي  الوطنية  الندوة  غول  عمار 
حالة  يف  بوتفليقة  العزيز  عبد  الرئي�س 
اأنها  م�شريا  تر�شحه،  ر�شالة  يف  فوزه 
�شتحمل تعديالت هامة للد�شتور، جمددا 
يف  للرئي�س  وامل�شتمر   الثابت  دعمه  

ال�شتحقاقات الرئا�شية املقبلة.
على  له  ت�رصيح  يف  غول  عمار  رحب 
ال�شوداين  لل�شفري  ا�شتقباله  هام�س 
العزيز  عبد  اجلمهورية  رئي�س  با�شتجابة 
بوتفليقة للنداءات واملنا�شدات املتكررة 
والطبقة  اجلزائري  ال�شعب  طرف  من 
بالرت�شح  املدين  واملجتمع  ال�شيا�شية 
2019؛  اأفريل  لنتخابات  جديدة  لعهدة 
من  الكبرية  الإيجابية  باحل�شيلة  منوها 
حتققت  التي  واملكا�شب  الإجنازات 

على  الرئي�س  ر�شالة  لها  اأ�شارت  والتي 
وبخ�شو�س  وامل�شتويات  الأ�شعدة  جميع 
يف  الرئي�س  اأعلنها  التي  الوطنية  الندوة 
غول مببادرة  عمار  ثمن  تر�شحه،  ر�شالة 
فخامة رئي�س اجلمهورية من خالل معامل 
جامعة  وطنية  ندوة  تنظيم  يف  برناجمه 
حتت  اجلزائر  وبناء  التحديات  لرفع 
ويثمن  يرحب  مرحبا  واإ�رصافه،  رعايته 
لل�شعب  املوجهة  الر�شالة  م�شمون  »تاج« 
وما  تر�شحه  اإعالن  مبنا�شبة  اجلزائري 
كل  يف  عميقة  اإ�شالحات  من  ت�شمنته 
الندوة   « ال�شدد،  ذات  ويف  املجالت«. 
عبد  الرئي�س  عليها  اأعلن  التي  الوطنية 
ا�شتكمال  اإىل  تهدف  بوتفليقة  العزيز 
م�شار الإ�شالحات و املكا�شب املحققة 
لتعزيز مكانة اجلزائر اإقليميا ، كما �شيتم 

كل  لتجنيد  املحاور  كل  مناق�شة  فيها 
ال�شعب ، و�شيتطرق من خاللها اإىل م�شاكل 
ال�شتقرار  و  الأمن  ق�شية  و  املنطقة 
،و�شتخرج بتعديالت هامة للد�شتور على 
موقف  باأن  املتحدث  وذكر   « قوله   حد 
احلزب من الرئا�شيات كان وا�شح و�رصيح 
منذ البداية وهو مع تر�شح الرئي�س لولية 
اأخرى ،  قائال يف ذات ال�شدد »ومل نرتدد 
للرئي�س  دعمنا  اأن  واأكدنا  قلنا  اأبدا  فيه 
من  موقفنا  اأن  قلنا  و  وم�شتمر،   ثابت 
ونحن  الو�شوح  كل  وا�شح   الرئا�شيات 
ملتزمون به يف اإطار التحالف ، فبوتفليقة 
لن  قراراتنا  و  التحالف  اأحزاب  مر�شح 
مبني  والتحالف  الإطار  هذا  عن  تخرج 
 « بالقول  املتحدث  الرئي�س«،وعرب  على 
»تاج« مرة اأخرى عن جاهزيته وا�شتعداده 

القوي يف امليدان حلملة جمع التوقيعات، 
وتن�شيط احلملة النتخابية على م�شتوى 
بالتعاون  اجلالية،  ويف  الوطني  الرتاب 
والأحزاب  الرئا�شي  التحالف  اأحزاب  مع 
املجتمع  وفعاليات  الأخرى  ال�شيا�شية 
فخامة  للمرت�شح  امل�شاندة  املدين 

الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة.«.
ودعا رئي�س حزب جتمع اأمل اجلزائر  كل 
�رصائح املجتمع اجلزائري اإىل اللتفاف 
فخامة  املجاهد  الأب  املر�شح  حول 
الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة، من اأجل مل 
ال�شمل وجتميع اأبناء الأمة ق�شد ا�شتكمال 
يعزز  مبا  والإ�شالحات  التنمية  م�شار 
املكا�شب ويح�شن الوطن وي�شت�رصف عن 

ب�شرية امل�شتقبل.
اإميان لوا�ش
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لهم،  بيان  يف  املعنيون  وحدد 
يف  املغالطات  جملة  اأم�س، 
م�ساعدي  اإدماج  اأن  الوزير  تاأكيد 
على  يتوّفرون  الذين  الّتبية 
و�سهادة  �سنوات  اأقدمية10 
الّتطبيقية  اجلامعية  الّدرا�سات 
اأو �سهادة معادلة يف رتبة م�رشف 
التبية، يف حني قالوا اأن ال�سواب 
ٌرتبة  يف  اإدماجهم  مت  الذين 
امٌلــٌ�ساعدون  هم  الّتبية  ٌم�رشف 
لأحكام  طبقا  للّتبية  الّرئي�سّيون 
املادة 84 مكرر8. وكذا بخ�سو�س 
املنتمني  املوظفني  معظم  ترقية 
اإىل  التبية  م�ساعد  رتبة  اإىل 
للّتبية  رئي�سي  ٌم�ساعد  ٌرتبة 
الوزارية  التعليمة  لأحكام  طبقا 
يف  املوؤرخة   02 رقم  امل�ستكة 
26جويلية2014وال�ســواباملوؤرخة 
بخ�سو�س  اأما  26اأوت2014.  يف 
للٌموظفني  ال�ستثنائّية  الّتقية 
امل�ساعد  رتبة  اإىل  املنتمني 
الّرئي�سي للّتبية اإىل ٌرتبة ٌم�رشف 
الّتبية عن طريق الّتحويل الّتلقائي 
متت  التي  املالّية  ملنا�سبهم 
الوزارية  التعليمة  لأحكام  طبقا 

امل�ستكة رقم 003 املوؤرخة يف 12 
ال�سواب  اأن  فقالوا   ،2015 اأكتوبر 
وفق  متت  املعنيني  ترقية  اأّن 
املوؤرخة   1503 املرا�سلة  اأحكام 
وعها  مو�سٌ والتي   2014 06اأوت 
للّزوال  الآيلة  الّرتب  يخ�س  فيما 
ت�سيري  ُمديرية  عن  �سادرة  وهي 
هي  ومرجعيتها  الب�رشية  املوارد 
الّتعليمة الوزارية امل�ستكة رقم04 
املوؤرخة يف 06جويلية 2014. اأما 

حول ال�سماح للٌم�رشفني الّرئي�سيني 
للّتبية الذين تتوّفر فيهم �رشوط 
اإىل  بالتقية  املطلوبة  الأقدمّية 
عن  التبية  يف  م�ست�سار  رتبة 
طبقا  املهني  المتحان  طريق 
املر�سوم  من   88 املادة  لأحكام 
فال�سواب   ،315-08 التنفيذي 
املر�سوم  لأحكام  طبقا  ذلك  اأن 
�سلك  لأّن   240-12 التنفيذي 
امل�رشفني التبويني اأ�ستحدث يف 

املر�سوم التنفيذي 12-240 طبقا 
لأحكام املادة 84 مكرر2. واملادة 
حترم  الوزيرة  اإليها  اأ�سارت  التي 
رتبة  اإىل  التقية  من  املـٌ�ساعدين 
على  اأكدوا  كما  للتبية.  ٌم�ست�سار 
اأن �سلكي م�ساعدي  الإ�سارة على 
الّزوال  طريق  يف  لي�سا  التبية 
بح�سب ما قالته الوزيرة واإمنا فئة 
�سلكا  ت�سّم  الّتبويني  امل�ساعدين 
واحدا وبرتبتني هما رتبة م�ساعد 

تربوي وم�ساعد رئي�سي للتبية.
املر�سوم  اأحكام  تنفيذ  وحول 
قالت  الذي   266-14 الرئا�سي 
اإيجابي  انعكا�س  له  �سيكون  اأنه 
من  التبية  م�رشيف  ت�سنيف  على 
املذكورتني  ال�سهادتني  حاملي 
اإيجابا  �سينعك�س  اأّنه  فردوا 
التبويني  امل�ساعدين  على 
امل�ساعدين  تلقي  وكذا  كذلك. 
وامل�رشفني تعوي�سا جزافيا يوميا 
التنفيذي  املر�سوم  لأحكام  طبقا 
يف08اأفريل2008  08-31املوؤرخ 
هذا الذي يوؤ�س�س تعوي�سا جزافيا 
اخلدمة  عن  وتكميليا  يوميا 
وجود  ل  اأنه  الإلزامية، مو�سحني 
للمر�سوم الذي اأ�سارت اإليه معايل 

الوزيرة اإطالقا.

لل�سيارات  تيجالبني  �سوق  يعي�س 
هذه الأيام جتاوزات ل قانونية من 
طرف م�سريي ال�سوق وبتواطوؤ من 
هيئات ر�سمية من تيجالبني، حيث 
لعر�س  لل�سوق  وافدين  ا�ستكى 
�سياراتهم للبيع بدفع تذكرة الدخول 
اإىل  احلقيقي  �سعرها  ي�سل  والتي 
 ”2“ الرقم  م�ستوى  على  دج   1200
الن�سب على القا�سدين لذلك  ليتم 
ال�سوق من خالل اإيهامهم باأن �سعر 
الدخول هو 1600 دج، وهو ما اأثار 
هذه  ر�سد  الذي  املواطن  ا�ستياء 

“احليلة” املاكرة.
وعلمت جريدة الو�سط من م�سدر 
كل  اأن  تيجالبني  بلدية  من  موثوق 
اجلهات الر�سمية املحلية متواطئة 
يف العملية ومتلك معلومات دقيقة 
له  يتعر�س  الذي  الحتيال  عن 
تيجالبني  �سوق  على  الوافدون 
ذات  اأ�ساف  حيث  لل�سيارات، 
الن�سب  اأ�ساليب  رغم  اأن  امل�سدر 
م�سريو  ميار�سها  التي  والحتيال 
انه  اإل  لل�سيارات  تيجالبني  �سوق 
تدخلت  حملية  ول  اأمنية  جهة  ول 

ومنعت هذه التجاوزات.
جريدة  حت�سلت  ال�سياق  ذات  يف 
فيديو  مقطع  على  الو�سط 
�سوق  رواد  اأحد  بت�سويره  قام 
بولية  ال�سيارات  لبيع  تيجالبني 
اأ�ساليب  اأحد  يظهر  بومردا�س، 
يتبعها  التي  والحتيال  الن�سب 
للتحايل  ال�سوق  حظرية  م�سرّيو 
على اأ�سحاب املركبات بخ�سو�س 
مقطع  التوّقف.  تذكرة  �سعر 
يقوم  التي  احليلة  يظهر  الفيديو 
بها الأعوان بتقطيع تذكرة الدخول 

اإىل  احلقيقي  �سعرها  ي�سل  والتي 
 ”2“ الرقم  م�ستوى  على  دج   1200
الن�سب على القا�سدين لذلك  ليتم 
ال�سوق من خالل اإيهامهم باأن �سعر 
الدخول هو 1600 دج، وهو ما اأثار 
هذه  ر�سد  الذي  املواطن  ا�ستياء 
وحاولت   هذا  املاكرة  “احليلة” 
برئي�س  الت�سال  الو�سط  جريدة 
املجل�س ال�سعبي البلدي لتيجالبني 
لال�ستف�سار عن هذه التجاوزات اإل 

انه مل يرد على مكاملتنا.
�إ�سالم رخيلة 

الأ�ساتذة  من  الع�رشات  نا�سد 
الباحتني  الدكتوراه  وطلبة 
بجامعات الغرب اجلزائري  وزير 
العلمي   والبحث  العايل  التعليم 
العاجل   التدخل  حجار  الطاهر 
بغية اإنقاذهم من  عمليات البزن�سة 
يقودها  التي  والحتيال  والن�سب 
العلمية   املخابر  بع�س  روؤ�ساء 
مالية   غرامات  فر�س  طريق  عن 
الندوات  يف  امل�ساركة  مقابل 
ال2000  عن  تزيد  العلمية  
لطلبة  دج  و100  لالأ�ساتذة  دينار 
بدون  الأموال  وجمع   الدكتوراه  
 . اجلامعة  حرم  داخل  ترخي�س 
هذا واأ�سار الأ�ساتذة من  جامعات 

ح�سيبة بن بوعلي  ب�سلف ، وكذا 
اأنهم  بغليزان   اجلامعي  املركز 
�رشائب  بدفع  ملزمني  �ساروا 
للمخرب الذي من املفرو�س اأنهم 
ي�ساهمون  يف ن�ساطه املمون من 
مبالغ  تخ�س�س  التي  الوزارة  قبل 
مالية هامة لن�ساط البحث العلمي 
اأن  الأ�ساتذة  اأكد  وقد  هذا   ،
املخابر اأ�سبحت تفر�س �رشائب 
واإقامة  امللتقيات  يف  للم�ساركة 
الكتب اجلماعية  ون�رش املقالت 
يف املجالت عو�س الحتكام اإىل  
من  الذي  الأمر  العلمية  املادة 
البزن�سة  عملية  يدخل  اأن  �ساأنه  
و�رشاء ال�سهادات دون  امل�ساركة 

العلمي  الوازع  غياب   بفعل 
على  يفر�س  الذي  والأخالقي 
البحث  تدعيم  املخابر  روؤ�ساء 
العلمي وتن�سيطه ، بعد املرا�سلة 
على  تفر�س  التي  للوزير  الأخرية 
املخرب الن�ساط اأو الغلق ما جعل 
بع�س  املخابر ت�سابق الزمن  من 
من  كم  اكرب  وجمع  الن�ساط  اأجل 
املخرب  يجمع   حيث   ، الأموال 
يف  مليون  ال30  عن  يزيد  ما 
التظاهرة الواحدة ، هذا وتنوعت 
�سواء   الأموال  جمع  طريقة 
التظاهرة  قبل  مبا�رشة   بطريقة 
طريق  عن  اأو  القاعة  بهو  يف 
لالنتباه  واملثري   ، بريدي  ح�ساب 

باملركز  املخابر   احد  اأن  هو 
يف  و�سع  قد  لغليزان   اجلامعي 
احد  وا�سم  ح�ساب  رقم  اإعالنه  
املبالة  دون  باجلامعة  العمال 
بالقوانني التي متنع  جمع الأموال 
احلرم  داخل  ترخي�س  بدون  
اجلامعي يف حتد وا�سح لتعليمات  
الأ�ساتذة   يت�ساءل  حيث   ، الوزارة 
عن وجهة هذه الأموال  وان كان  
، فما هي وجهة  للتظاهرة  توجه 
اجلامعة  تخ�س�سها  التي  الأموال 
�سنويا لهذه التظاهرة والتي تقدر 
التعليم  ميزانية  من  باملاليري 

العايل والبحث العلمي .
حممد ب

حمل�ها رفقة �إطار�ت �ل�ز�رة �مل�س�ؤولية

�س�ق تيجالبني لل�سيار�ت

ع�سر�ت �لأ�ساتذة وطلبة �لدكت�ر�ه يطالب�ن بتدخل  حجار

�سارة ب�معزة 

امل�شاعدون وامل�شرفون يتهمون بن غربيط 

جهات ر�شمية متورطة يف ق�شية احتيال وابتزاز  

خمابر جامعية  تبزن�ص بامللتقيات وجتمع الأموال بدون ترخي�ص 

م�سادر ت�ستبعد �أي تعديل للد�ست�ر حاليا 

م�شاألة نائب الرئي�ص غري مطروحة 
وحمرو�ص ينتظر الدعم 

تتمتع با�ستقاللية مالية وقان�نية

اإن�شاء الوكالة الوطنية 
للطريان املدين

ا�ستبعدت م�سادر جد مقربة ما 
يتم تداوله يف خمتلف الأو�ساط 
تعديل  اإمكانية  عن  ال�سيا�سية 
من�سب  ا�ستحداث  و  الد�ستور 
نائب الرئي�س ، معتربة اأن هذا 

الطرح غري وارد .
ل  اأنه  امل�سادر  ذات  وقالت 
الد�ستور،  تعديل  الآن  ميكن 
الرئي�س  نائب  فم�ساألة  لهذا 
هو  ما  اأما   ، م�ستبعدة  مازالت 
الوطنية  الندوة  هو  موجود 
رئي�س  اإليها  دعا  قد  كان  التي 
اجلمهورية يف ر�سالته ال�سابقة 
و التي �ستكون بعد الرئا�سيات 

.
الت�رشيبات  من  العديد  وكانت 
�سابق  وقت  يف  حتدثت  قد 
تعديل  اإمكانية  عن  وقريب 
من�سب  ا�ستحداث  و  الد�ستور 
نائب الرئي�س ، وهو ما اعتربته 
م�سادرنا غري ممكن يف الفتة 
احلالية ، حيث ل ميكن تعديل 
اأ�سارت  و   ، الآن  الد�ستور 
الوطنية  الندوة  وجود  اإىل 
رئي�س  اإليها  دعا  قد  كان  التي 
الأخرية  ر�سالته  اجلمهورية يف 
التي  الوطنية  الندوة  وهي   ،
�ست�سم العديد من ال�سخ�سيات 
ال�سيا�سية و تناق�س العديد من 
  . البالد  الكربى حول  املحاور 

ا�ستبعدت   ، اأخرى  جهة  ومن 
ت�رشيبه  يتم  ما  م�سادرنا 
مبولود  الدفع  اإمكانية  حول 
احلكومة  رئي�س  حمرو�س 
اأن  م�سيفة   ، للت�سح  ال�سابق 
دعم  ينتظر  حمرو�س  مولود 
للت�سح  يتقدم  كي  له  النظام 
للرئا�سيات ، لكن النظام ب�سفة 
عامة ت�سري م�سادرنا لن يدعو 
اأعتربت  و   . حمرو�س  مولود 
حمرو�س  مولود  اأن  م�سادرنا 
يكلف  مل  احلكم  مغادرته  منذ 
اأو  �سيا�سي  حزب  اإن�ساء  نف�سه 
، م�سريا  امتداده  يحافظ على 
اىل اأنه ينتظر دعم النظام لكن 

هذا م�ستبعد ي�سيف .
قد  حمرو�س  مولود  وكان 
املرات  من  العديد  يف  اأعطى 
احلكم  اإىل  للعودة  نظره  وجهة 
الآليات  اأنه يعي  اأ�سا�س  ، على 
 ، احلكم  اإىل  تو�سله  التي 
يف   ، بنف�سه  نائيا  يبقى  لذلك 
بع�س  ترى  كانت  لطاملا  حني 
ا�ستعمال  احتمال  الأو�ساط 
ت�سري  لكن   ، حمرو�س  ورقة 
حمرو�س  اأن  اإىل  م�سادرنا 
، لكن ذلك  النظام  ينتظر دعم 
ت�سيف  ال�ساعة  حلد  م�ستبعد 

ذات امل�سادر .
 ع�سام ب�ربيع

املحدد  القانون  م�رشوع   ك�سف 
للقواعد العامة املتعلقة بالطريان 
ان�ساء  تفا�سيل  عن  املدين، 
املدين،  للطريان  الوطنية  الوكالة 
ب�سبب ال�سعوبات التي تعاين منها 
املكلف  الوزير  ل�سلطة  املديرية 

بالطريان املدين.
خالل  القانون،  م�رشوع  واأو�سح 
عر�سه، اأم�س، على نواب املجل�س 
الوكالة  تفا�سيل  الوطني،  ال�سعبي 
موؤكدا  املدين،  للطريان  الوطنية 
مالية  با�ستقاللية  تتمتع  اأنها 
وقانونية ت�سمح لها بالتكفل الأجنع 
مب�سوؤوليتها ك�سلطة �سبط الطريان 
بال�رشاف  تقوم  كما  املدين، 
ذات  الأن�سطة  خمتلف  على 
بخ�سو�س  ومراقبتها. اأما  ال�سلة 

تزود  اأن  املنتظر  فمن  ت�سيريها 
مب�ستخدمني  امل�ستحدثة  الوكالة 
املنوطة  باملهام  للقيام  موؤهلني 
فاإن  التمويل  ناحية  ومن  بهم، 
رئي�سي  ب�سكل  �ستعتمد  الوكالة 
على ح�سة اأتوات املالحة اجلوية 
وفقا لأحكام املادة 68 من قانون 

املالية 2005.
اإىل  اجلزائر  وان�سمت  هذا 
املنظمة العاملية للطريان املدين 
التو�سيات  بني  ومن   ،1963 �سنة 
دولة  كل  متنح  اأن  عنها،  املنبثقة 
قانونية  ا�ستقاللية  فيها  ع�سو 
املدين،  طريانها  لإدارة  ومالية 
وذلك باإيجاد هيئة م�ستقلة ت�سمن 

ت�سيري �سالمة واأمن الطريان.
�س.ب

�تهمت �لتن�سيقية �ل�طنية للم�ساعدين و�مل�سرفني �لرتب�يني وزيرة �لرتبية �ل�طنية ن�رية بن غربيط، باأنها 
غرقت يف �ملغالطات خالل معر�س ردها �لأخري ح�ل �س�ؤ�ل �أحد �لن��ب ح�ل ملفهم، معتربين �أنها حماولة منها 
لتغليط �لر�أي �لعام وباأنها �سابقة خطرية حتت قبة �أعلى هيئة ت�سريعية يف �لبالد، حمملني �مل�س�ؤولية لإطار�ت 

قية و�آفاق  �ل�ز�رة، د�عني �ل�ز�رة ل�سرورة مر�جعة �لآليات و�ملعاجلات �خلاطئة مللفاتهم، �سيما �ملتعلرّقة بالرترّ
ة لل�ظيفة  دين على �أن يك�ن كل ذلك وفق �لٌنرّ�س��س �مل�سريرّ �لإدماج عند تعديل �لقان�ن �لأ�سا�سي �خلا�س ٌم�سدرّ

�لعم�ميرّة ويف �إطار �لق��نني �ملنظمة للقان�ن �خلا�س دون �إق�ساء �أو تهمي�س.
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برج الكيفان

6 عائالت تبيت يف العراء 
تنا�صد وايل العا�صمة 

بحي  ه�شة  وبيوت  اخليم  تقطن  عائالت   6 نا�شدت 
اإقليميا  التابعة  الكيفان  برج  ببلدية  عمران  علي 
والية  �شلطات  البي�شاء،   الدار  االإدارية  للدائرة 
تعاين فيه منذ  الذي  انت�شالها من اجلحيم  اجلزائر، 
م�شت احلي  التي  الرتحيل  بعد عملية   2018 جويلية 
وا�شتثنتهم،  اأين طالبوا برتحيلهم  اإىل �شكنات الئقة 
مثل مئات العائالت التي ا�شتفادت من عمليات اإعادة 
االإ�شكان. وعربت تلك العائالت التي تبيت يف العراء 
ون�شبت اخليم يف هذا ال�شتاء البارد بحي علي عمران 
الكيفان، عن مدى تذمرها من االإق�شاء  ببلدية برج 
الذي طالها الأزيد منذ ع�رشات ال�شنني  حيث تعي�ش 
يف ظروف اأقل ما يقال عنها اإنها كارثية، نظرا حلجم 
املعاناة التي يعي�شونها رفقة اأبنائهم، واأو�شح حمدثونا 
اأنهم  ينتظرون حقهم يف �شكنات الكرامة، م�شريين 
اإىل اأن عمليات الرتحيل م�شت عديد العائالت �شواء 
االأ�شطح  الق�شدير وحتى  اأو  اله�ش  بال�شكن  القاطنة 
كانوا  اأنهم  مو�شحني  ا�شتثنتهم،  اأنها  اإال  والبنايات، 
ياأملون يف برجمتهم �شمن عملية الرتحيل غري اأنهم 
تفاجاأوا باإق�شائهم مرة اأخرى، كما اأ�شاف حمدثونا 
ف�شل  يف  اإن�شانية  وال  كارثية  ظروف  يعي�شون  اأنهم 
ال�شتاء حيث حتولت حياتهم مبثابة الكابو�ش اأو ال�شبح 
االأ�شود واأردف حمدثونا اأن يف االآونة االأخرية اأجربت 
العائالت على ق�شاء ليايل بي�شاء بفعل ت�رشبات مياه 
االأمطار. لالإ�شارة  فان عملية الرتحيل االأخرية التي 
م�شت برج الكيفان مت اإق�شاء فيها 87 عائلة من بينها 
هاته 6 عائالت حيث اأكدت هذه االأخرية اأنها متلك 
من  اال�شتفادة  يف  اأحقيتها  تثبت  التي  الوثائق  كل 

ال�شكن.
اإ�سالم٫ر

 باأوالد عدي القبالة 
 �سرق امل�سيلة

غياب كلي ملظاهر التنمية 
بقرية العائدون  

اأوالد  ببلدية  الواقعة  العائدون  قرية  قاطنو  يعاين 
اأدنى  غياب  من  امل�شيلة  �رشق  القبالة  عدي 
حيث  القاطنون،  افتقدها  التي  التنمية  مظاهر 
البلدية  االأول عن  امل�شوؤول  اإىل  ان�شغاالتهم  رفعوا 
الإخراجهم من دائرة التهمي�ش الذي طالهم يف ظل 
�شمت هوؤالء التي يف كل مرة تكتفي بتقدمي وعود 

مل جت�شد على اأر�ش الواقع حلد ال�شاعة.
اأول م�شكل طرحه لنا �شكان قرية العائدون » متثل 
يف االنت�شار الكبري للنفايات،االأمر الذي بات املالذ 
الكالب  غرار  على  احليوانات  ملختلف  املف�شل 
والقطط، كما ي�شتكي ال�شكان من اهتداء الطرقات 
االأمطار،  فيها  تت�شاقط  التي  االأيام  يف  خا�شة 
ي�شتحيل  وم�شتنقعات  مائية  برك  اإىل  تتحول  اإذ 
با�شتخدام  اإال  القرية  من  اخلروج  اأو  الدخول 
من  معاناتهم  عن  ناهيك  املطاطية،  االأحذية 
القرية  اإىل  الدخول  عن  الناقلني  عزوف  م�شكلة 
فتزيدهم  اأعطاب  اإىل  تعر�ش مركباتهم  خوفا من 
عنها.الغاز  غنى  يف  هم  اإ�شافية  مالية  اأعباء 
الطبيعي غائب بالقرية ما يوؤدي بال�شكان يف االأيام 
الباردة اإىل البحث اليومي عن قارورات غاز البوتان 
التي تعرف ندرة وارتفاعا يف الثمن على حد �شواء، 
اأين ت�شل اإىل 600 دج للقارورة الواحدة، املاء يغيب 
اأكرث مما يح�رش، اأين جتف احلنفيات طيلة ال�شهر 
مواجهتهم  عن  ناهيك  ال�شيف،  ف�شل  يف  خا�شة 
على  �شابقتها  عن  اأهمية  تقل  ال  اأخرى  لنقائ�ش 
ما جنم  القرية  الغائبة عن  العمومية  االإنارة  غرار 
واالعتداءات،  ال�رشقة  ظاهرتي  ا�شتفحال  عنها 
�شاأنها  من  التي  الرتفيهية  املرافق  اأدنى  انعدام 
االنحراف  عامل  يف  الدخول  من  ال�شباب  تقي  اأن 
التي  الكثرية  امل�شاكل  ظل  ويف  له  خمرج  ال  الذي 
�شكان  طالب  عدة  �شنوات  منذ  فيها  يتخبطون 
امل�شيلة  �رشق   « لقبالة  عدي  باوالد  العائدو  قرية 
بالتدخل  البلدية،  راأ�شها  وعلى  املعنية  ال�شلطات 
العاجل من اأجل و�شع حد جلملة امل�شاكل، وبالتايل 
برجمة بع�ش امل�شاريع التنموية التي من �شاأنها فك 

العزلة املعرو�شة عليهم
 ب مغي�ش

ففي جمال حت�شني املياه ال�شاحلة 
الذي  التلم�شاين  للمواطن  لل�رشب 
اأكرث  مل  املاليري  عليه  �رشفت 
للتحلية  من  اجناز  حمطتني 
وتت�شبب  با�شتمرار   تتعطالن 
يف  وت�شببت  الدائم  العط�ش  يف 
حمطة  الإقامة  اإ�شافية  خ�شائر 
ال�شبكية  مبنطقة  جديدة  �شخ 
االنقالب  ا�شتغالل  اإىل  للعودة 
القائمني  حما�شبة   دون  القدمية 
الفا�شلة  اجلديدة  امل�شاريع  على 
من  تلم�شان  �شكان  متكن  مل  التي 
باملياه  الربط  م�شتوى  حت�شني 
على  الق�شاء  وال  باملائة   93 اإىل 
وفقا  باملائة   40 بن�شبة  الت�رشب 
دفرت  يف  عليه  االتفاق  مت  ملا 
�رشوط ا�شتهالك هذا املبلغ ،اأما 

من  كان  والتي  الطرق  جمال  يف 
كلم   230 اجناز  يتم  اأن  املفرو�ش 
وا�شتحداث طرق مزدوجة  جديد 
مر�شى  مغنية  طريق  فبا�شتثناء   ،
الطريق  اإنهاء  يتم  مل  مهيدي  بن 
ال�شاحلي وال الطريق الذي يربط 
ال�شيار   بالطريق  تلم�شان  جنوب 
وال ازدواجية الطريق الوطني رقم 
22 يف �شقه الرابط ما بني تلم�شان 
واجلنوب ، كما كان من املفرو�ش 
اأن هذا الغالف يوفر 51الف �شكن  
قبل 2012 لكن امل�شاريع مل تكتمل 
اأخر عملية �شغل  االآن ما  اإىل حد 
ال�شكاوي  رغم  بالوالية  ال�شكن 
ال�شحة  جمال  ويف   ، املتكررة 
الإقامة  املقتطع  الغالف  فان 
اخلدمات   متعددة  عيادة   18
م�شالح  و04  جامعي  وم�شت�شفى 
لل�رشطان  ومركز  ا�شتعجاالت 
باملائة   20 �شوى  منه  يتحقق  مل 

حيث التزال العيادات اغلبها غري 
اأما  مكتمل واأخرى مل تنطلق بعد 
يف  فتوقف  اجلامعي  امل�شت�شفى 
اال�شتعجاالت  تكتمل  ومل  درا�شته 
وال مركز ال�رشطان الذي حطم كل 
املقايي�ش ما حطم اأمال املواطن 
التغطية  ن�شبة  رفع  يف  التلم�شاين 
ال�شحية والذي �شلم ناق�شا ال�شنة 
يف  اكتمال  ،اأما  دون  املا�شية 
ه�شبة  فبا�شتثناء  ال�شياحة  جمال 
الال �شتي واملنتزه الواقع بعني فزة  
فاأن كل امل�شاريع ف�شلت  وحولت 
راأ�شها  على  اخلا�ش  القطاع  اإىل 
وفندق  احلمامات  تهيئة  م�شاريع 
فاأن  النقل  جمال  يف  ،اأما  تافنة 
اأكرث من  تلم�شان  تليفرييك  توقف 
مرة ،ورغم ا�شتهالكه الأكرث من 11 
مليار واإعادة ترميمه بنف�ش املبلغ 
ف�شيحة  ح�شاب   بدوره  دون 
ال�شكة  خطوط  تاأخر  ي�شاف  كما 

احلديدية ال�رشيعة ما بني احلدود 
تنتهي  لن  التي  تليالت  ووادي 
انطالق  وعدم  �شنوات   05 قبل 
بني  ما  احلديدية  ال�شكة   خط 
ميناء  بني  وما  اجلنوب  وال�شمال 
�شاعف  �شاف   وبني  الغزوات 
تاأخر  وزاد  النقل   م�شكل  من 
مبختلف  ال�شناعية  امل�شاريع 
البلدية يف تاأخر االقت�شاد بالوالية 
خا�شة  والبطالة  الفقر  وتنامي 
كان  الذي  التهريب  توقبف  بعد  
ما  ال�شباب  من  االآالف  ي�شغل 
ي�شتوجب اإيفاد جلان حتقيق حول 
وجهة اأموال الدولة التي مل حتقق 
املراد منها  يف الوقت الذي الزال 
املواطن يعاين غنب الفقر واجلوع 
اإيفاد  ي�شتوجب  الذي  االأمر 
وجهة  على  للوقوف  حتقيق  جلان 
واالأطراف  املر�شودة  االأموال  

التي تقف وراءها .

تلم�سان : حممد بن ترار

املجال�ش  من  العديد  تعي�ش 
فوهة  على   املنتخبة  البلدية 
بركان بفعل ال�رشاعات الداخلية  
 ، املنتخبني  االأع�شاء  بني  مع 
عرقلة  �شاأنه  من  الذي  االمر 
امل�شاريع التنموية بهذه البلديات  
املواطنني  بحقوق  وامل�شا�ش 
مف�شلني  انتخبوهم   الذين 
على  ال�شخ�شية  م�شاحلهم 

م�شلحة الوطن .
ففي بلدية عني فتاح التابعة لدائرة 
من  منتخبني   10 اقدم  فالو�شن 
ا�شل 13 م�شكلني للمجل�ش البلدي 

على �شحب الثقة من رئي�ش البلدية 
:اأحمد عثماين  وذلك اثر مداولة 
املنتخبني  فيها  رف�ش  ر�شمية 
العمل مع رئي�ش البلدية ،ووجهوا 
ر�شالة اىل رئي�شة الدائرة يبلغوها 
تعني  املنتظر  ومن   ، بقرارهم 
العاجل  القريب  يف  جديد  رئي�ش 
البلدي  املجل�ش  يبقى  حني  يف   ،
قيام  بغد  منق�شما  تيانت   لبلدية 
06 منتخبني على �شحب القفة من  
نف�ش   ، معه  العمل  ورف�ش  املري 
ال�شيء ت�شهده  بلدية  بن �شكران 
من  كربى  �رشاعات  تعرف  التي 

البلدي  املجل�ش  تفجري  �شاأنها 
املداولة  �شهدت  وبالغزوات    ،
�شارت  عنيفة   م�شادات  االأخرية 
ونف�ش   ، املجل�ش  بانفجار  تهدد 
تلم�شان  بلدية  �شهدتها  االأو�شاع 
فر�شة  مداولة  اخر  كانت  التي 
اأخرى  جهة  من   ، الغ�شيل  لن�رش  
للعري�شة  البلدي  املجل�ش  انفجر 
قيام  عقب  ال�شينا  انتخابات  قبل 
الثقة من  �شحب  اأع�شاء على   06
حني  يف   ، الرتاجع  قبل  املري 
البلدي   باملجل�ش  ع�شوا  قدم 
الوالد ميمون  ا�شتقالتهم  موؤكدا 

احلايل  املري  مع  العمل  ا�شتحالة 
العديد  تبقى  حني  يف  وجمل�شه 
من كربيات البلديات على �شفيح 
الرم�شي  بلدية  تتقدمها   �شاخن 
التي ت�شهد ان�شطارا عقب توقيف 
اأخرى  جهة  من   ، بلديتها  رئي�ش 
لعمري  البلدي  املجل�ش  اليزال 
العديد  اليزال  جممدا  يف حني  
ال�شابقة  املجال�ش  روؤ�شاء  من  
ومنتخبيها اأمام الق�شاء يتقدمهم 
تالوت  عني  بلدية  رئي�ش  من  كل 

والرم�شي وتلم�شان  و�شبدو . 
تلم�سان حممد بن ترار

اجلزائريني  للطلبة  العام  االحتاد  قام 
االإ�رشاب  بتبني  غرداية  بجامعة 
 13 اخلمي�ش  و  االأربعاء  ليومي  العام 
و  اللغات  بكلية   2019 فيفري   14 و 
هياكلها  كافة  ،و  الكلية  على  االآداب 
الكلية   طلبة  من  الع�رشات  فيه  �شارك 
وجود  و  القائم  الو�شع  ان�شداد  ب�شبب 
التي  العراقيل  و  العوائق  من  العديد 
على  الطالب  اأمام  عرثة  حجرة  تقف 
ككل  التي  و  البيداغوجي  امل�شتوى 
القطرة  لعل  و   ، اأ�شبحت روتينية  مرة 
التي اأفا�شت الكاأ�ش ما جرى يف �شعبة 
من  االآداب  ق�شم  و  االجنليزية  اللغة 

امل�شوؤولية  بحجم  تليق  ال  ت�رشفات 
و�شط  االو�شياء  عاتق  على  امللقاة 
يف  و   ، فيه  مبالغ  ت�شويف  و  متاطل 
ن�شخة للبيان الذي ن�رشه االحتاد العام 
غرداية  بجامعة  اجلزائريني  للطلبة 
اأهمها  امل�شاكل  من  جملة  اىل  اأ�شار 
عدم احرتام ال�شلم املعتمد يف التنقيط 
لدى املجال�ش العلمية ، فكيف لطالب 
اآخر  يف  نف�شه  يجد  يثابر  و  يجتهد 
يف  نزاهة  اأو  �شفافية  اأي  دون  النتائج 
بع�ش املقايي�ش ، كما يتحمل الطالب 
وزر �رشاعات على م�شتوى الكلية دون 
اأن يتحرك امل�شوؤولني لتهدئة االو�شاع 

اأو و�شح حلول جذرية ، و رغم حما�رش 
و  انعقدت بني االحتاد  التي  االجتماع 
تكللت  التي  و  �شابقا  الكلية  عميد 
و  الهدوء  اإعادة  �شاأنها  من  بتو�شيات 
االمور  اأن  اإال   ، االأح�شن  نحو  التغيري 
بقيت ذرا للرماد ، هذا و طالب االحتاد 
الوزارة الو�شية التي مل تبخل باإر�شال 
بالتدخل  التوجيهات  و  التعليمات 
العاجل الإنهاء مهام عميد الكلية الذي 
ي�شغل من�شبني متوازيني و عدم تفرغه 
باعتباره  اجلامعية  الق�شايا  ملعاجلة 
عميدا للكلية و باعتباره مديرا ملخرب 
بحث علمي و هو ما يتنافى مع تعليمة 

الزدواجية  املانعة  ح�شبهم  الوزارة 
جميع  ا�شتنفاد  بعد  و    . املنا�شب 
حلول  الإيجاد  الودية  الطرق  و  ال�شبل 
تر�شي جميع االطراف و تعطي هيبة 
العام  االحتاد  قرر  اجلزائرية  جلامعة 
للطلبة اجلزائريني يف حالة عدم وجود 
اأي ا�شتجابة اأو وجود نية �شادقة حلل 
بت�شعيد  الكلية  هلكت  التي  الق�شايا 
متليه  ما  وفق  القانونية  اخلطوات 
اإن اقت�شى االأمر  قوانني اجلمهورية و 
عن  ا�رشاب  و  اعت�شام  يف  الدخول 

الطعام .
ب.ع

بلديات تلم�سان

غرداية

جمال�س من�صقة واأخرى جممدة 

االحتاد العام للطلبة اجلزائريني ي�صل كلية اللغات

م�ساريع فا�سلة واأخرى مل تنتهي بها االأ�سغال  منذ �سنة 1999

املطالبة بالتحقيق يف م�صاريع فا�صلة 
ب340 مليار دج بتلم�صان
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ك�سفت  عملية اإح�ساء امل�ساريع  الكربى التي خ�ستها رئا�سة 
اجلمهورية  لفائدة والية تلم�سان  �سمن الربامج اخلما�سية لرئي�ش 

اجلمهورية  ور�سدت لها   املاليري من الدينارات من اجل النهو�ش 
بالوالية خا�سة يف الفرتة املمتدة ما بني 1999 و2012 اأين تلقت 

الوالية ما يفوق ال340 مليار دح  التي من املفرو�ش اأنها حتول اإىل 
الوالية اإىل جنة فوق االأر�ش لكن يبدو اأن هذه امل�ساريع  بع�سها حطم 

الرقم القيا�سي يف االإجناز واأخرى اأقيمت دون مطابقة  رغم جهود 
الوايل احلايل علي بن يعي�ش الذي منذ تن�سيبه على راأ�ش الوالية 

حاول  حتريك م�ساريع هامة تخ�ش ال�سكن ، اال�ستثمار  والبيئة لكن ، 
ا�سطدامه ببع�ش امل�ساريع املتوقفة عطل العملية .



مطلعة  �أمنية  م�صادر  ك�صفت 
م�صالح  �ن   ،« »�لو�صط  ليومية 
مكافحة  يف  �ملتخ�ص�صة  �لأمن 
�لنظام  حفظ  �إعادة  و  �ل�صغب 
منذ  �صجلت  قد  كانت   ، �لعام 
و   2019 �جلديدة  �ل�صنة  حلول 
�لأ�صطر  هاته  كتابة  غاية  �إىل 
مبعدل  �حتجاجية  حركة   80
طالبي  طرف  من  �حتجاجا   50
خريجي  فيهم  مبا  �لعمل 
�لكربى  و�ملعاهد  �جلامعات 
ومرتب�صي  �لعليا  و�ملد�ر�س 
و�لتمهني  �ملهني  �لتكوين  مر�كز 
�ملتم�صكني  �مل�صتوى  وعدميي 
من  �لت�صعيد  مو��صلة  بخيار 
�أمام  بالحتجاج  خطابهم  لهجة 
 ، ثور  بني  وباأحياء  �لولية  مقر 
�ملخادمة و�صعيد عتبة من �جل 
و�يل  تدخل  ب�رضورة  �ملطالبة 
�لولية عبد �لقادر جالوي ب�صفته 
للتجاوب  بالولية  �لأول  �لرجل 
�ملتمثل  �مل�رضوع  مطلبهم  مع 
�ل�صارم  �لتطبيق  �رضورة  يف 
�لوزير  عن  �ل�صادرة  للتعليمة 
�لأول �لأ�صبق عبد �ملالك �صالل 
�لتوظيف  �أولوية  ملنح  �لر�مية 
�لأجنبية  و  �لوطنية  بال�رضكات 
�لنفطية   �ل�صناعة  يف  �لعاملة 
مو�ز�ة   ، �ملنطقة  �أبناء  لفائدة 
�لوكالة  رئي�س  يو��صل  ذلك  مع 
�لولئية للت�صغيل �إجر�ء�ت �لعمل 
يف  وتاأتي  �قرها  �لتي  �ل�صارمة 
مقدمتها �إحالة قو�ئم �ملر�صحني 
لإجر�ء �لفحو�صات �ملهنية على  

على  �لنفطية  �ل�رضكات  م�صتوى 
�لأ�صغال   ، �لآبار  خدمات  غر�ر 
�لوطنية  �ملوؤ�ص�صة  و  �لآبار  يف 
�ل�صمان  م�صالح  على  للتنقيب 
�لجتماعي للعمال �لإجر�ء وغري 
�أ�صحاب  من  لت�صفيتها  �لإجر�ء 
�ملنت�صبني لهذين �جلهازين �صو�ء 
�ل�صجالت  باأ�صحاب  �لأمر  تعلق 
من  �مل�صتفيدين  �أو  �لتجارية 
�ل�صباب  ت�صغيل  دعم  �أجهزة 
على  للتاأمني  �لولئية  و�لوكالة 
�لبطالة �أو �لوكالة �لولئية لت�صيري 
�إىل ذلك  �لقر�س �مل�صغر، �صف 
�حالة رئي�س جلنة جلب �لعرو�س 
�ل�صابق  �لتن�صيبات  ومتابعة 
على  للت�صغيل  �لولئية  بالوكالة 
�إنهاء  مع   ، �لتاأديبي  �ملجل�س 
�لوكالتني  رئي�صي  من  كل  مهام 
من  بكل  للت�صغيل  �ملحليتني 
د�ئرتي حا�صي م�صعود و�حلجرية 

 ، �لأحد�ث  جتاوزتهما  بعدما 
مل  �مل�صتعجلة  �لتد�بري  هذه  كل 
مبلف  �ملهتمني  ح�صب  تكفي 
معدلت  تر�جع  يف  �لعاملة  �ليد 

�حلركات �لحتجاجية  .
نظم  فقد  ذلك  جانب  �إىل   
ح�ص�س  من  �مل�صتفيدين 
�ل�صاحلة  �لعقارية  �لتجزئات 
للبناء ، وقفات �حتجاجية خالل 
للمطالبة ب�رضورة  �ل�صنة �حلالية 
�ل�صلطات  من طرف  جاد  تدخل 
�لو�صية  �جلهات  لدى  �ملركزية 
�ل�صتفادة  من  �أجل متكينهم  من 
»�لإعانات  �ملبا�رض  �لدعم  من 
�ملالية » حتى يت�صنى لهم �جناز 
من  �لتخفيف  ثم  ومن  م�صاكنهم 
منط  على   �ملتز�يد  �لطلب 
�لعمومي،  �ليجاري  �لجتماعي 
من  �ملت�رضرين  �أبدى  حيث 
�ملع�صلة �مل�صتمرة مت�صكهم مبا 

رغم  �مل�رضوع  مبطلبهم  و�صفوه 
كان  �ملالية  �لإعانات  جتميد  �أن 
�لظروف  ظل  يف  وذلك  منتظر� 
بها  متر  �لتي  �ل�صعبة  �ملالية 

�لبالد  .
�صهدت  فقد  ثانية  جهة  من 
نف�س  �لولية خالل  �أحياء  عديد 
�لفرتة ، موجة �حتجاجات ب�صبب 
�لتعرث �لكبري �لذي �صهده م�رضوع 
�ل�رضف  �صبكات  تاأهيل  �عادة 
من  ذلك  عن  �أجنر  وما  �ل�صحي 
بحلول  تنذر  باتت  وخيمة  تبعات 
كارثة وبائية طفت معاملها على 

�ل�صطح .
بالولية  �لأول  �لرجل  �أن  ومعلوم 
قد  كان    ، جالوي  �لقادر  عبد 
تعهد يف جميع خرجاته �لإعالمية 
�مللفات  ومعاجلة  �لتحدي  برفع 
ح�صب  مبد�أ  بتطبيق  �ل�صائكة 

�لأولويات و�لإمكانات �ملتاحة .

و�يل  �ملن�رضم  �لأ�صبوع  نهاية  قام 
ولية �لو�دي عبد �لقادر بن �صعيد 
�جلملة  ل�صوق  فجائية  بزيارة 
 ، كونني  ببلدية  و�لفو�كه  للخ�رض 
وترية  تقدم  مدى  على  للوقوف 

�أ�صغال �لإجناز .
وح�صبما �أفاد به بيان خللية �لعالم 
�لو�دي  ولية  مب�صالح  و�لت�صال 
�لهيئة  �لأول على  �مل�صوؤول  فاإن   ،
�صعيد  بن  �لقادر  عبد  �لتنفيذية 
برجمة  �إنذ�ر  �صابق  وبدون  قرر 
زيارة مفاجئة مل�رضوع �جناز �صوق 
ببلدية  و�لفو�كه  للخ�رض  �جلملة 
�لدولة  له  �لذي خ�ص�صت  و  كونني 
مليار   55 من  �أكرث  �جلز�ئرية 
�صنتيم عن طريق �صندوق �ل�صمان 
�ملحلية  للجماعات  و�لت�صامن 
�لد�خلية  وزير  معايل  من  بقر�ر 
و�لتهيئة  �ملحلية  و�جلماعات 
�لعمر�نية ، ويف �صياق مت�صل فقد 
على  باملنا�صبة  �لولية  و�يل  �صدد 

زيادة تدعيم �لور�صة و�لت�رضيع �كرث 
يف عملية �لجناز مع �حرت�م جميع 
للحاجة  نظر�  �لتقنية  �ملعايري 
�مللحة لفتح �صوق من هذ� �لطر�ز 
�لكبري  �لفالحي  �لنتاج  ظل  يف 
بالولية مما ي�صتدعي وجود ف�صاء 
جتاري �كرب و�ح�صن من �ملوجود 
بجميع مر�فقه �لتي منها �لتخزين 
�مل�رضوع  �صي�صمح  ،كما  و�لتربيد 
ت�رضيف  ناحية  من  كبرية  بحركية 
يف  �ملحلية  �لفالحية  �ملنتوجات 

�ح�صن �لظروف .
من جهة ثانية فقد ثمن �ملهتمون 
�لو�دي  بولية  �لتجاري  بالن�صاط 
�لفالحي  �لنتاج  يف  �لر�ئدة 
من  �ملبذولة  �جلبارة  �ملجهود�ت 
بهدف  �لولئية  �ل�صلطات  طرف 
و�لت�صويق  �ل�صتثمار  و�قع  ت�صجيع 
�ملو�صمية  �ملنتوجات  ملختلف 

و�ملحا�صيل �لزر�عية .
�أحمد باحلاج

يف �إطار �ملجهود�ت �ملبذولة من 
طرف قو�ت �ل�رضطة للحفاظ على 
متكنت  �ملو�طنني  و�صالمة  �أمن 
�أدر�ر  باأمن ولية  �ل�رضطة  قو�ت 
ليلة  15 �إىل  16 فيفري 2019 من 
�نقاد عائلتني متكونتني من ع�رضة 
بالغاز  لالختناق  تعر�صتا  �أفر�د 
�إثر  على  وهد�  �أدر�ر،  مبدينة 
�ل�رضطة  لقو�ت  هاتفية  مكاملة 
من طرف �أحد �ل�صحايا مفادها 
تعر�صه حلالة �إغماء نتيجة ت�رضب 
�لغاز من م�صكنه بحي 200 م�صكن 
تطوري �أدر�ر،على جناح �ل�رضعة 

رفقة  �ل�رضطة  قو�ت  تنقلت 
عنا�رض �حلماية �ملدنية �إىل عني 
�إجالء  من  متكنت  �أين  �ملكان 
مت  حيث  و�إنقاذهم  �ل�صحايا 
نقلهم �إىل م�صلحة �لإ�صتعجالت 
�صيناء  �إبن  مب�صت�صفى  �لطبية 
�ل�صعافات  تلقيهم  بعد  �أدر�ر، 
فيما  �مل�صت�صفى  غادرو�  �لأولية 
بقي قا�رض حتت �لرعاية �لطبية 
بذ�ت �مل�صت�صفى وذلك �إىل غاية 

جتاوز مرحلة �خلطر .
�أحمد باحلاج

غري  �لجتار  مكافحة  �إطار  يف 
�ملوؤثر�ت  ،و  باملخدر�ت  �ل�رضعي 
مترن��صت  ولية  باإقليم  �لعقلية 
لأمن  �ل�رضطة  م�صالح  متكنت   ،
�حل�رضي  �لأمن  يف  ممثلة  �لولية 
يبلغ من  �لأول  من توقيف �صخ�س 
�صنة( يف ق�صية �حليازة   23( �لعمر 
على �ملخدر�ت من نوع بانقو ق�صد 
حيثيات  �ل�صخ�صي.  �لإ�صتهالك 
لعنا�رض  دوريات  �إىل  تعود  �لق�صية 
قطع  حي  م�صتوى  على  �ل�رضطة 
�نتباههم  لفت  �لو�د  مترن��صت،�ين 
ل�صخ�س  حمل �صبهة و بعد �لتقرب 
لعملية  و�إخ�صاعه  توقيفه  و  منه 
�صبط  �أين   �جل�صدي  �لتلم�س 
�ملخدر�ت  كمية من  بحوزته  على 

)9،4غ( ، ليتم  وزنها  يقدر  )بانقو( 
رفقة  �ل�رضطة   مقر  �إىل  حتويله 
حتقيق  فتح  و  �ملحجوز�ت 
��صتكمال  �لق�صية، بعد  بخ�صو�س 
تقدمي  مت   ، �لقانونية  �لإجر�ء�ت 
�مل�صتبه فيه �أمام �جلهات �لق�صائية 
حقه   يف  �أ�صدرت  �لتي  �ملخت�صة 
�صنة )01( حب�س نافذة مع �لإيد�ع و 

غر�مة مالية قدرها 30.000 دج.
فاإن  م�صادرنا  به  �أفادت  وح�صبما   
تندرج  �ملذكورة  �لأمنية  �لعملية 
�إطار �لتطبيق �ل�صارم ملخطط  يف 
�لوطني  لالأمن  �لعامة  �ملديرية 
وتطويق  �مليد�ن  لإحتالل  �لهادف 

بوؤر �لإجر�م ب�صتى �أنو�عه .
�أحمد باحلاج 

 �أح�ست �جلهات �الأمنية �ملخت�سة بوالية ورقلة خالل �ل�سنة �جلارية ، 80 حركة �حتجاجية 
��ستدعت  �أكرث من حالة تدخل مل�سالح �الأمن �ملخت�سة الإعادة حفظ �لنظام �لعام .

ب�سبب �ل�سغل ، دعم �لتجزئات �لعقارية و م�ساكل تنموية 

�أحمد باحلاج 

80 حركة احتجاجية 
بورقلة خالل 2019 

�مل�صوؤولة  �جلهات  �تخذت 
ملكافحة  �جلهوي  �ملركز  على 
يق�صي  قر�ر  بورقلة  �ل�رضطان 
�ملتز�يد ملر�صى  �لعدد  بتحويل 
�ل�رضقي  باجلنوب  �ل�رضطان 
لد�ر �لرحمة ، لتخفيف �ل�صغط 
�لذي  �ملركز  على  �ملتز�يد 
يتجاوز  عدد  يوميا  ي�صتقبل 
يومية  علمت   . ��صتيعابه  طاقة 
مطلعة  م�صادر  من  »�لو�صط«، 
ملكافحة  �جلهوي  �ملركز  �أن   ،
�أكرث  ي�صتقبل  بورقلة  �ل�رضطان 
خمتلف  من  مري�صا   950 من 
�أي  �ل�رضقي  �جلنوب  وليات 
�لد�ء  بهذ�  م�صاب   80 مبعدل 
غري  �لإقامة  �أن  غري   ، �لفتاك 
ل  ��صتيعابها  قدرة  لن  كافية 
ح�صبما  وذلك  �رضير   60 تتجاوز 
�أفاد به رئي�س  م�صلحة باملركز 
�جلهوي ملكافحة �ل�رضطان دب 
�ل�صغط  �أن  حيث   ، ��صماعيل 

�ملرفق  ذ�ت  على  �ملتزيد 
�لتد�بري  من  جملة  باتخاذ  دفع 
�ل�صتعجالية  و�لإجر�ء�ت 
�لعدد  حتويل  �أبرزها  من  لعل 
�لإ�صتيعاب  طاقة  فوق  �ملوجود 
لد�ر  �لرحمة وهو ما �أعرب عنه 
رئي�س  نا�صدو�  �لذين  �ملر�صى 
�جلمهورية عبد �لعزيز بوتفليقة 
لدى  �لعاجل  �لتدخل  ب�رضورة 
و�إ�صالح  �ل�صكان  و  �ل�صحة  وزير 
ح�صبالوي  خمتار  �مل�صت�صفيات 
من �أجل �لإ�رض�ع يف �إيجاد حلول 
للم�صكل  وم�صتعجلة  جذرية 
�لقائم للتكفل مبطلب �مل�صابني 

بهذ� �ملر�س �خلطري .
طرح   فقد  ثانية  جهة  من 
�ملهتمون مبلف �ل�صحة بوليات 
�لكثري  �ل�رضقي  �لبالد  جنوب 
�لأ�صباب  عن  �لت�صاوؤلت  من 
�حلقيقية �لتي حتول دون �لتكفل 
من  �لنوع  من  بهذ�  �مل�صتعجل 

ت�صتدعي  �لتي  �حلالت �حلرجة 
ما  خا�صة  بها  فوري  تكفل 
 ، �ملبكر  �لك�صف  بحالت  تعلق 
�ملالية  بالأغلفة  مقارنة   وذلك 
�خلزينة  ر�صدتها  �لتي  �ل�صخمة 
�حلالت  لهذه  للتكفل   �لعمومية 

غياب  وطاأة  حتت  تئن  �لتي 
للقائمني على  ��صت�رض�فية  نظرة 
كافة  لتخاذ  بالبالد  �لقطاع 
مبثل  �لنقائ�س  لتد�رك  �لتد�بري 

هكذ� مر�فق  .
�أحمد باحلاج

لتخفيف �ل�سغط على �ملركز �جلهوي  بورقلة

املركز اجلهوي ي�ضتقبل 80 مري�ضا يوميا 

ر�سد الإجنازه وفق �ملعايري �ملعمول بها 55 مليار �سنتيم 

قو�ت �ل�سرطة باأمن والية �أدر�ر

�أمن مترن��ست 

وايل الوادي يف زيارة فجائية 
ل�ضوق اخل�ضر والفواكه بكونني

التدخل على جناح ال�ضرعة و اإنقاذ 
عائلتني من االختناق بالغاز

االطاحة بع�ضريني بحوزته 
4.5 غ من املخدرات         
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على  امل�ؤمتر  ركز  احلال،  وبطبيعة 
ق�ضايا  عن  ف�ضلاً  الإيرانية،  التهديدات 
تتعلق  م�ضرتك  اهتمام  ذات  اأخرى 
،واأولت  واليمنية  ال�ض�رية  بالأزمتني 
للم�ؤمتر  كبرية  اأهمية  املتحدة  ال�ليات 
ووزير  الرئي�س  بنائب  متثيلها  خلل  من 
اإىل  اإ�ضافة  ب�مبي�،  مايك  اخلارجية، 
"جاريد  الأبي�س  البيت  يف  امل�ضت�ضار 
ترامب(  دونالد  الرئي�س  )�ضهر  ك��ضنري" 
ال�رشق  يف  ال�ضلم  مببادرة  املكلف 

الأو�ضط. 

مواقف طهران وال�سلطة 
الفل�سطينية

امل�ؤمتر  تعليقات على  اإيران  �ضدرت عن 
من خمتلف امل�ضت�يات، وقبل واأثناء وبعد 
انعقاده؛ تعرب عن �ضجب وا�ضتنكار ورف�س 
لـ"الر�ض�خ"واعتربت طهران امل�ؤمتر ن�اة 
ال�ليات  بقيادة  لها  مناه�س  لتحالف 
"النات�  فكرة  اإىل  اإ�ضارة  يف  املتحدة، 
مع  التطبيع  مبلف  يرتبط  الذي  العربي" 
اأن  طاملا  مراقبني،  بح�ضب  اإ�رشائيل، 
اآليات  اإيجاد  على  تركز  الأ�ضا�ضية  الفكرة 
وه� هدف  املنطقة،  لإيران يف  الت�ضدي 
اأبيب  تل  مع  عربية  ع�ا�ضم  عليه  تلتقي 
الفل�ضطينية  ال�ضلطة  اأعربت  ،بدورها، 
اإىل  وار�ض�  م�ؤمتر  تخ�فها من حت�ل  عن 
ا  بعيداً الإ�رشائيلي  العربي  للتطبيع  من�ضة 
عن اأول�يات ال�ضلم ال�ضامل الذي يفرت�س 

اأن ي�ضبق اأي خط�ات يف ذلك الجتاه.
روؤية  تف�ضل  بذلك  ال�ضلطة  اأن  ويبدو 
للدول  الإيرانية  التهديدات  ا�ضتمرار 
م�ضار  يف  التقدم  روؤية  على  العربية 
بني  ا  ترابطاً هنالك  اأن  طاملا  التطبيع، 
املخاوف  من  الرغم  وعلى  امل�ضارين 
الفل�ضطينية، فال�اقع ي�ضري اإىل اأن اأول�يات 
تعطي  باتت  الفاعلة  العربية  الدول 

ا على  ا متقدماً امل�اجهة مع اإيران اهتماماً
اأول�ية التم�ضك باملبادرة العربية لل�ضلم، 
التي حظيت باإجماع قادة املنطقة يف قمة 

بريوت عام 2002.

نتنياهو واحل�سور "الالفت"

كان لفتاًا ح�ض�ر رئي�س ال�زراء ال�ضهي�ين 
ا للخارجية،  بنيامني نتنياه�، ب�ضفته وزيراً
وم�ض�ؤولني  خارجية  وزراء  جانب  اإىل 

عرب.
وحاول نتنياه� قدر ا�ضتطاعته مد ج�ض�ر 
التقارب، م�ضتغل املخاوف امل�ضرتكة من 
"املفرت�ضة"جت�ضد  الإيرانية  الأخطار 
تلك  ذلك يف حديثه عن �رشورة م�اجهة 
"الأخطار" واإيجاد فر�س للتعاون "تتجاوز 
حياة  مناحي  كل  اإىل  الأمني  اجلانب 

ال�ضكان يف املنطقة".

فر�ص حتقيق "الأمن وال�سالم"

مثل  ومعقدة  �ضائكة  ق�ضية  اأن  يبدو  ل 
الأو�ضط،  ال�رشق  يف  والأمن  ال�ضلم 
من  اأكرث  على  �رشاعات  ي�ضهد  الذي 
حل�ل  اإىل  وال��ض�ل  بحثها  ميكن  جبهة؛ 
يرعاه  كهذا  م�ؤمتر  ب�ضاأنها يف  واتفاقيات 

على  وبتمثيل  الأمريكي  الرئي�س  نائب 
م�ضت�ى وزراء اخلارجية.

ا اأن نتنياه� مل يكن معنياًا  كما كان وا�ضحاً
"الأمن  اأي  الرئي�ضي،  امل�ؤمتر  بهدف 
بالتقدم  معنياًا  كان  ما  بقدر  وال�ضلم"، 
العربية  الدول  مع  التطبيع  نح�  خط�ات 
اإن  قال  الأمريكي  اخلارجية  وزير  اأن  اإل 
يجري  عاملي  بائتلف  "اخلروج  هدفه 
ط�يلة  املخاطر  من  للحد  ا  لحقاً بناوؤه 
ال�رشاعات  العامل، جراء  الأمد على دول 
ذلك،  ،رغم  الأو�ضط"  ال�رشق  منطقة  يف 
عن  النتائج  ت�ضفر  اأن  امل�ضتبعد  من  فاإنه 
اإقليمي  حتالف  لإن�ضاء  عملية  خط�ات 
على  القريب  املدى  على  ال�ضيغة،  بهذه 
الأقل، مع مرور عامني تقريباًا على تب�ضري 
بتلك  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س 
الأمريكية  الإ�ضلمية  القمة  يف  الروؤية، 

بالريا�س، يف ماي 2017.

م�ساركة اأم "تطبيع"؟

رغم متثيل الريا�س املت�ا�ضع، فقد عك�س 
اأي  �ضع�دية يف  �ضهي�نية  امل�ؤمتر �رشاكة 
يُفهم  اأن  دون  لإيران،  مناه�ضة  �ضيا�ضة 
�ضامل  تطبيع  حدوث  اإمكانية  هذا  من 
الراهنة، ووجد  بني اجلانبني يف املرحلة 

بالأزمة  الرئي�ضي�ن  املعني�ن  امل�ضارك�ن 
امل�ؤمتر،  يف  لهم  ا  مهماً ا  هام�ضاً اليمنية 
رباعي  اجتماع  لعقد  فر�ضة  تلقف�ا  اإذ 
وال�ضع�دية  الإمارات  خارجية  وزراء  �ضم 
دون  وبريطانيا،  املتحدة  وال�ليات 
ح�ض�ر ممثل عن اليمن رغم م�ضاركة وزير 

خارجيته خالد اليماين.
ا  وزيراً  30 من  اأكرث  امل�ؤمتر  يف  و�ضارك 
دولة،   60 نح�  عن  وممثلني  للخارجية، 
هي:  الأو�ضط،  ال�رشق  من   10 بينها 
وم�رش  والبحرين  والإمارات  ال�ضع�دية 
واملغرب  والك�يت  والأردن  واليمن 

و�ضلطنة ُعمان، اإ�ضافة اإىل اإ�رشائيل.
اأن  كما  احلال،  بطبيعة  طهران  تُدع  مل 
ال�ضلطة الفل�ضطينية رف�ضت قب�ل الدع�ة، 
واأملانيا  فرن�ضا  من  كل  اأر�ضلت  بينما 
دبل�ما�ضيني من الدرجة الثانية، مع غياب 
اخلارجية  وزير  ح�ض�ر  برز  فيما  رو�ضي، 
م�ضاركته  يف  ركز  لكنه  هانت،  جريميي 
اليمن.  الإن�ضانية يف  الأزمة  على مناق�ضة 
كما كان لفتاًا م�ضاركة منظمة "جماهدي 
يف  الإيراين  للنظام  املعار�ضة  خلق" 
لئحة  على  م�ضنفة  كانت  والتي  اخلارج، 
ال�ليات  لدى  الإرهابية  املنظمات 

املتحدة حتى عام 2012.

ما اإن انتهت اجلل�سة املو�سعة لـ"موؤمتر وار�سو" حول ال�سرق الأو�سط، قبل اأيام، حتى اأعلن نائب الرئي�ص الأمريكي 
مايك بن�ص اتفاق امل�ساركني على اأن اإيران ت�سكل "اأكرب تهديد" يف املنطقة، ناق�ص املوؤمتر، الذي دعت اإليه وا�سنطن، 

الأربعاء واخلمي�ص؛ النزاعات الإقليمية يف ال�سرق الأو�سط، مبا فيها ال�سراع الفل�سطيني الإ�سرائيلي والآثار 
الإن�سانية الناجمة عنها، والق�سايا ذات الأولوية يف مبادرة ال�سالم ال�سامل بال�سرق الأو�سط )�سفقة القرن(، كما 
بحث املجتمعون، وهم من دول عربية وغربية، اإ�سافة اإىل اإ�سرائيل؛ الأخطار الناجمة عن انت�سار اأ�سلحة الدمار 

ال�سامل، والإرهاب، والتهديدات املرتبطة بالأنظمة املعلوماتية.

تقدير موقف

م٫�ص

بورقة التهديد الإيراين..هل متر 
�سفقة القرن عرب وار�سو؟ 

لرتكابه "اعتداءات جن�سية"

ترامب

وزارة اخلارجية الأمريكية

روحاين خماطبا دول يف املنطقة

رئي�س �سابق لال�ستخبارات الإ�سرائيلية: "تبادلت 
الذكريات" مع ال�سي�سي

جتريد اأرفع م�سوؤول بالفاتيكان 
من �سفته الكن�سية 

يجب على  اأوروبا على "ا�ستعادة" 
مئات املعتقلني من داع�س

مر�سحة ترامب تعتذر عن من�سب 
�سفرية بالدها بالأمم املتحدة

 جتنيد مرتزقة وعمالء �سد اإيران 
لن يجلب لكم الأمن وال�ستقرار

فرن�ضي�س، عن جتريد،  البابا،  اأعلن 
كبري  بالفاتيكان،  م�ض�ؤول  اأرفع 
ثي�دور  ال�ضابق،  وا�ضنطن  اأ�ضاقفة 
بعد  الكن�ضية  �ضفته  من  ماكاريك، 
جن�ضية  اعتداءات  بارتكاب  اإدانته 
"قرار  اأن  بيان  يف  الفاتيكان  وذكر 
البابا جاء بعد اأن اأدانت جلنة تاأديبية 
بالفاتيكان ماكاريك بارتكاب جرائم 
جن�ضية مع ُق�رشرّ وبالغني على مدار 
اأ�ض��ضيتد  وكالة  ح�ضب  �ضن�ات"، 
بر�س ويعني هذا القرار اأن ماكاريك 
)88 عاما( لن ي�ضارك يف تروؤ�س اأي 

وي�ضار  كني�ضة  باأي  دينية  طق��س 
م�ض�ؤول  اأرفع  ه�  ماكاريك  اأن  اإىل 
�ضفته  من  جتريده  يتم  بالفاتيكان 
نف�ضه  امل�ضدر  ح�ضب  الكن�ضية، 
وجاء الإعلن عن تلك اخلط�ة قبل 
ا�ضتثنائي  اجتماع  من  اأيام  خم�ضة 
فيه  يجمع  فرن�ضي�س  للبابا  مقرر 
العامل  اأنحاء  جميع  من  اأ�ضاقفة 
مع  التعامل  يف  الكني�ضة  مل�ضاعدة 
من  اجلن�ضية  العتداءات  اأزمة 
جانب عدد من رجالها، والتي بداأت 

تتك�ضف خلل الأع�ام املا�ضية.

دونالد  الأمريكي  الرئي�س  قال 
ال�ليات  اإن  ال�ضبت  اأم�س  ترامب 
احللفاء  من  تطلب  املتحدة 
الأوروبيني ”ا�ضتعادة اأكرث من 800“ 
من مقاتلي تنظيم الدولة الإ�ضلمية 
�ض�ريا  يف  اأ�رشهم  مت  الذين 
واإحالتهم للمحاكمة واأ�ضاف ترامب 
يف تغريدة على ت�يرت ”اخللفة على 
و�ضك ال�ضق�ط.. البديل لي�س بديل 
جيدا حيث اإننا �ضن�ضطر اإىل اإطلق 

�رشاحهم“. وقال قائد هج�م ق�ات 
اآخر  على  الدميقراطية  �ض�ريا 
يف  الإ�ضلمية  الدولة  لتنظيم  معقل 
الق�ات  اإن  ال�ضبت  ي�م  �ض�ريا  �رشق 
املتحدة  ال�ليات  من  املدع�مة 
اآخر  على  ال�ضيطرة  و�ضك  على 
نهر  على  وال�اقع  للتنظيم  جيب 
الفرات لت�ضبح اخللفة التي اأعلنها 
التنظيم املت�ضدد على �ضفا الهزمية 

الكاملة.

اخلارجية  وزارة  اأ�ضدرته  بيان  اأفاد 
التي  ناورت  هيذر  اأن  الأمريكية 
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اختارها 
ترامب ل�ضغل من�ضب �ضفرية اأمريكا 
عن  اعتذرت  املتحدة  الأمم  لدى 
كانت  التي  ناورت  وقالت  الرت�ضح 
متحدثة با�ضم ال�زارة قبل اختيارها 
املتحدة  بالأمم  �ضفرية  ملن�ضب 
املا�ضيني  ال�ضهرين  فرتة  ”كانت 
من  فاإن  ثم  ومن  لعائلتي  مرهقة 
عن  اعتذر  اأن  عائلتي  م�ضلحة 

الرت�ضح“كان ترامب اأعلن يف ال�ضابع 
من دي�ضمرب كان�ن الأول اأنه �ضري�ضح 
ال�ليات  �ضفرية  ملن�ضب  ناورت 
خلفا  املتحدة  الأمم  لدى  املتحدة 
يف  ا�ضتقالت  التي  هيلي  لنيكي 
ناورت  وعملت   .2018 عام  نهاية 
التحاقها  قبل  ني�ز  ف�ك�س  بقناة 
ب�زارة اخلارجية الأمريكية وبعد اأن 
انتقد  لرت�ضيحها  نيته  ترامب  اأعلن 
اعتبار  على  ناورت  الدميقراطي�ن 

اأنها تفتقر للخربة الدبل�ما�ضية.

روحاين  ح�ضن  الإيراين  الرئي�س  حذر 
دعم  تبعات  من  املنطقة  يف  دول 
الق�ى املعادية لبلده، واأكد اأن اإيران 
ت�ضعى لإيجاد علقات جيدة مع جميع 
خطاب  يف  روحاين  وقال  اجل�ار  دول 
األقاه يف ميناء بندر عبا�س  جماهريي 
اإيران  اإن  الأحد،  اأم�س  البلد  جن�ب 
الذين  الإرهابيني  لبع�س  ت�ضمح  "لن 
وال�ضلح  ما  دولة  من  املال  يتلق�ن 
�ض�ا م�ضاحلنا  يعررّ اأن  اأخرى  دولة  من 
بع�س  خماطبا  للخطر"وتابع  ال�طنية 

جتنيد  اأن  "اعلم�ا  الإقليمية:  الدول 
يجلب  لن  اإيران  مرتزقة وعملء �ضد 

لكم الأمن وال�ضتقرار".
ج�ار  دول  "بع�س  اإن  روحاين  وقال 
اخلاطئ  الطريق  اختارت  اإيران 
احلماية  اإىل  جل�ئها  خلل  من 
اأن  م�ضيفا  والإ�رشائيلية"،  الأمريكية 
الأمريكية  ال�ضغ�ط  تخ�ضى  ل  اإيران 
"خلق  اإىل  تهدف  التي  والإ�رشائيلية، 
اإيران  يف  وال�ضعب  النظام  بني  �رشخ 

وبث الفرقة واخللفات".

قال الرئي�س ال�ضابق جلهاز ال�ضتخبارات 
الع�ضكرية الإ�رشائيلية )اآمان(، عام��س 
امل�رشي  الرئي�س  التقى  اإنه   ، يدلني، 
هام�س  على  ال�ضي�ضي  الفتاح  عبد 
معا  وتبادل  للأمن"،  مي�نخ  "م�ؤمتر 
وقال  بال�ضتخبارات.  عملها  ذكريات 
اإنه  بـ"ت�يرت"،  �ضفحته  عرب  يدلني 
ذكريات ع�رشهما  ال�ضي�ضي  "تبادل مع 
ا ذلك  يف املخابرات الع�ضكرية"، مرفقاً
امل�رشي  الرئي�س  مع  جمعته  ب�ض�رة 
وت�يل  امل�ؤمتر  يف  م�ضاركتهما  خلل 
املخابرات  مدير  من�ضب  ال�ضي�ضي 

احلربية مب�رش خلل الفرتة من جانفي 
2010 اإىل اأوت 2012، فيما ت�يل يادلني 
الع�ضكرية  ال�ضتخبارات  جهاز  رئا�ضة 
 2006 عامي  بني  )اآمان(  الإ�رشائيلية 
و2010. واأ�ضاف يدلني: "اأهنئ ال�ضي�ضي 
وعلى  للإعجاب،  املثري  خطابه  على 
بني  ال�ضرتاتيجية  العلقات  تط�ير 
م�رش واإ�رشائيل"ويف وقت �ضابق الي�م، 
بامل�ؤمتر،  كلمته  يف  ال�ضي�ضي،  طالب 
ب�ض�رة  الفل�ضطينية  الق�ضية  بـ"ت�ض�ية 
حل  ملبداأ  اإعمال  ونهائية  عادلة 
"اإ�رشائيل  �ضفحتا  الدولتني"واحتفت 

اخلارجية  )تتبع  بالعربية"  تتكلم 
الإ�رشائيلية( و"اإ�رشائيل يف م�رش" )تتبع 
�ضفارة تل اأبيب بالقاهرة( عرب في�ضب�ك، 
باللقاء واأرفقت، �ض�رة ال�ضي�ضي ويادلني 
ومن خلفهما وزراء وم�ض�ؤولني م�رشيني، 
خلل امل�ؤمتر الدويل. وقال امل�ضدران 
ال�ضابقان اإن "الل�اء الإ�رشائيلي ال�ضابق 
يف  الأبحاث  ملركز  احلايل  والرئي�س 
يحيي  يادلني  عام��س  اأبيب  تل  جامعة 
يف  كلمته  بعد  ال�ضي�ضي  ال�ضابق  زميلة 
بيان  القاهرة  عن  ي�ضدر  مي�نخ"ومل 
 21.20 ال�ضاعة  حتى  اللقاء  ب�ضاأن 

�ضيا�ضية  علقات  خلف  وعلى  ت.غ. 
منذ  البلدين،  بني  ر�ضمية  واقت�ضادية 
ال�ضلم  معاهدة  اإثر  على   ،1979 عام 
هذه  ت�اجه  الإ�رشائيلية  امل�رشية 
امل�ضت�يني  على  كبريا  رف�ضا  العلقات 
ط�يلة  ل�ضن�ات  والنقابي  ال�ضعبي 
مي�نخ  م�ؤمتر  من  الـ55  الدورة  وتنعقد 
و18   16 ي�مي  بني  الفرتة  يف  للأمن 
مناق�ضة  على  و�ضرتكز  اجلاري،  فرباير 
للحتاد  الأمنية  ال�ضيا�ضة  م�ضتقبل 
برو�ضيا  متعلقة  وملفات  الأوروبي، 

واأوكرانيا وال�رشق الأو�ضط وال�ضني. 
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.   مايك بن�ص :اتفاق امل�ساركني على اأن اإيران ت�سكل "اأكرب تهديد" للمنطقة
.   تخوف من حتول موؤمتر وار�سو اإىل من�سة للتطبيع العربي الإ�سرائيلي
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 هواج�س ال�سيطرة:

ملاذا تلجاأ الدول لبناء 
تطبيقات بديلة للفي�س 

بوك والوات�س اآب؟

 د. فاطمة الزهراء عبدالفتاح/
مركز امل�ستقبل للدرا�سات و 

الأبحاث املتقدمة

تطبيق  طرح  عن  الرتكي  الإعالن  جاء 
الهواتف  عرب  الر�سائل  لتبادل  وطني 
لتطبيق  حملي  كبديل  املحمولة 
املخاوف  ليثري  الأمريكي،  وات�ساب 
على  احلكومية  الرقابة  تعزيز  ب�ساأن 
اأعاد  ا  اأي�سً اأنه  اإل  الت�سالت الرقمية. 
اجلديد  القدمي  احلديث  الواجهة  اإىل 
حول تنامي ا�ستحواذ عمالقة التوا�سل 
في�سبوك  راأ�سهم  وعلى  الجتماعي، 
املتنامي  ال�سوق  هذا  على  وجوجل، 
النفالت  وحماولت  املواقع،  لهذه 
بدائل  طرح  عرب  الهيمنة  هذه  من 
حققت  التي  املحاولت  وهي  وطنية، 
الدول مثل رو�سيا من  جناًحا يف بع�ض 
اإىل  بالإ�سافة  كي«،  »يف  موقع  خالل 
وغريها،  ت�سات«،  »وي  ال�سيني  املوقع 
التوا�سل  مواقع  بع�ض  اإطالق  مت  كما 
اأنها مل حتقق  الجتماعي العربية، بيد 

النجاح املن�سود.

هيمنة »الفي�سبوك«:

الفي�سبوك  م�ستخدمي  عدد  و�سل 
عن  يزيد  ما  اإىل  �سهرًيّا  الن�سطني 
اأعلنه  ملا  وفًقا  م�ستخدم  مليار   2.13
منهم   %10  ،2018 يناير  يف  الفي�سبوك 
فقط من �سكان الوليات املتحدة، فيما 
العامل  دول  بني  املتبقية  الن�سبة  تنت�رش 
�سبكات  راأ�ض  على  لياأتي  املختلفة، 
انت�ساًرا  الأكرث  الجتماعي  التوا�سل 
حول العامل، يليه موقع يوتيوب باإجمايل 
1.5 مليار م�ستخدم، ثم تطبيقا وات�ساب 
مليار   1.3 بواقع  ما�سنجر  وفي�سبوك 
لكٍلّ منهما، واململوَكنينْ ل�رشكة في�سبوك 
ا التي ارتفعت قيمتها ال�سوقية اإىل  اأي�سً
ل�سفقات  واجتهت  دولر  مليارات   407

ا�ستحواذ وا�سعة بلغت 66 �سفقة.
خماوف  الهيمنة  هذه  اأثارت  وقد 
حجم  تنامي  ظل  يف  �سيما  ل  عديدة، 
وغريه  في�سبوك  ميتلكها  التي  البيانات 
عن  انت�ساًرا  الأكرث  ال�سبكات  من 
وعالقاتهم  ون�ساطاتهم  م�ستخدميهم 
يقدمها  التي  البيانات  من  وغريها 
وهو  طوعي،  ب�سكل  امل�ستخدمون 
في�سبوك  بتاأميم  املطالبة  حد  بلغ  ما 
الذي  الطرح  وهو  الحتكار،  بدعوى 
»فيليب  الأمريكي  الربوفي�سور  اأيده 
بجامعة  الت�سالت  اأ�ستاذ  هوارد« 
وا�سنطن وزميل مركز جامعة برين�ستون 
عام  املعلومات  تكنولوجيا  ل�سيا�سة 
التي  ال�رشكة  منتقًدا ممار�سات   ،2012
باإتاحة  ومطالبًا  اخل�سو�سية،  تنتهك 
متتلكها  التي  الرثية  البيانات  قواعد 
ودعم  العامة  ال�سيا�سات  لتح�سني 
الأفكار الإبداعية بدًل من حتقيق الربح 
فح�سب، وهو ما لقى انتقادات عنيفة 
حفاًظا على �سيا�سات ال�سوق الأمريكي 

ومنع هيمنة احلكومة الفيدرالية.
دعوات  تطرف  من  الرغم  وعلى 

اإنكار  ميكن  ل  اأنه  اإل  »التاأميم«، 
العاملة  ال�رشكات  امتالك  خماطر 
ال�سخم  احلجم  لهذا  املجال  هذا  يف 
من  تولده  اأن  ميكن  وما  البيانات،  من 
معلومات مع اإخ�ساعها لعمليات التحليل 
الآيل وربط بيانات التطبيقات املختلفة 
ا، وهو ما �سيكت�سب اأبعاًدا  ببع�سها بع�سً
اأكرب مع انت�سار تقنيات اإنرتنت الأ�سياء 
الأكرث  التكنولوجيات  من  وغريها 
ت�سري  اإذ  القريب،  امل�ستقبل  يف  تقدًما 
يختزن  في�سبوك  اأن  اإىل  الإح�ساءات 
كل يوم 4 بيتابايت جديدة من البيانات 
خالل  واأنه  جيجابايت(،  ماليني   4(
�ساعة   300 رفع  يتم  الواحدة  الدقيقة 
وخالل  يوتيوب،  على  جديدة  فيديو 
الثانية الواحدة يتم ن�رش 7 اآلف تغريدة 
على تويرت و831 �سورة على اإن�ستجرام 

واإجراء 3 اآلف مكاملة على �سكايب.

حماولت عربية:

من  وافر  بعدد  العربي  العامل  يتمتع 
اأغلبها  املنتديات الن�سطة، والتي مييل 
جمتمعات  وتكوين  التخ�س�ض  اإىل 
م�سرتكة  اهتمامات  جتمعها  افرتا�سية 
مثل »براجمي« و«ترايدنت« و«�سوالف« 
للربجميات وغريها، اإىل جانب �سبكات 
»الإقالع«،  مثل  املتنوعة  املنتديات 
الذي مل يكن من ن�سيب  النت�سار  وهو 
العربية  الجتماعية  ال�سبكات  جتارب 

التي ظلت حمدودة النت�سار والتاأثري.
الذي  والرواج   2011 عام  فعقب 
مت  ال�سبكات،  هذه  ا�ستخدام  �سهده 
مواقع  لتد�سني  حماولت  عدة  اإطالق 
يف  اقرتبت  والتي  الجتماعي  للتوا�سل 
من جتربة  ال�ستخدام  وطريقة  ال�سكل 
املنتديات، اإذ ظهرت عدة مواقع متيل 
اإىل التخ�س�ض، مثل: »تر�ستو�ض« لتقييم 
بني  للتوا�سل  زون«  و«فنون  املنتجات، 
املو�سوعات  حول  والتدوين  الفنانني 
الفنية، و«م�سوراتي« للت�سوير، وكتبيديا 
الكتب  ملناق�سة  كتابك«  »بدل  وكذلك 
وتبادلها وحتاكي يف ذلك تطبيق »جود 
الجتاه  يقت�رش  ومل  ال�سهري،  ريدز« 
املو�سوع  اأ�سا�ض  على  للتخ�س�ض 
على  للتخ�س�ض  امتد  واإمنا  فح�سب 
»اأريبيا«  �سبكة  مثل  اجلمهور،  م�ستوى 
 2011 عام  اأردين  مهند�ض  اأ�س�سها  التي 
ك�سبكة توا�سل اجتماعي بني املغرتبني 
مليون  اجتذبت  اإنها  وتقول  العرب، 
م�ستخدم يف عامها الأول. وحتاكي هذه 
ال�سبكات املنتديات، ولكنها تعتمد على 
ال�سبكات  ا�ستخدام  ا�سرتاتيجية  نف�ض 
الجتماعية من حيث الت�سجيل والن�رش 
املتابعة  عرب  والت�سبيك  والتبادل 
اإىل  اأنها اجتهت  يبدو  ولكن  والإ�سافة، 
جديدة  م�ساحات  عن  بحًثا  التخ�س�ض 
العام  الجتماعي  التوا�سل  عن  بعيًدا 
التوا�سل  عمالقة  عليه  ي�سيطر  الذي 
في�سبوك،  مقدمتهم  ويف  العامليني 
عامة  �سبكات  وجود  العتبار  يف  اأخًذا 
نف�سه  يعرف  الذي  »الو�سلة«  مثل 
بالطريقة  الجتماعي  »التوا�سل  باأنه 

ملواقع  اأقرب  يجعله  ما  العربية«، 
التعارف.

وعند مناق�سة التجارب العربية يف هذا 
ال�ساأن ل ميكن اإغفال عدة جتارب هامة 
قدمت م�ساحات جديدة، ويف مقدمتها 
جتربة  قدم  الذي  »�رشاحة«  موقع 
التعليقات من  تلقي  تقوم على  خمتلفة 
هويتهم،  الإف�ساح عن  دون  الأ�سخا�ض 
م�ساركة  على  امل�ستخدمني  وحث 
الجتماعية  ال�سبكات  عرب  الر�سائل 
انت�ساًرا  التطبيق  لقى  وقد  املختلفة، 
يف  م�ستخدميه  عدد  بلغ  حتى  كبرًيا 
كلمات  ر  َدّ وتَ�سَ ماليني،   6.5 يوًما   12
البحث الأكرث رواًجا على جوجل، وقد 
اأ�س�ض هذا املوقع املهند�ض ال�سعودي 
»زين العابدين توفيق« بغر�ض التوا�سل 
بني املوظفني وروؤ�سائهم يف العمل، ثم 
الإنرتنت  مل�ستخدمي  الفكرة  تو�سعت 

العاديني.
وكذلك جتربة �سبكة »قعدة« اجلزائرية 
عدم  من  الرغم  على  والتي   ،Ga3da
اأنها بدت حتاكي �سبكة  اإل  ا�ستمرارها 
اأ�س�ستها  التي   Minds مايند�ض 
على  وتعتمد  اأنونيم�ض،  جمموعة 
اأموال  من  ح�سة  امل�ستخدمني  منح 
على  يقوم  للنقاط  بنظام  الإعالنات 
قدمت  كما  ال�سبكة،  على  اأن�سطتهم 
الأخرى  العربية  املواقع  من  جمموعة 
جتارب مماثلة على الرغم من تواجدها 
بالوليات املتحدة، اإل اأنه مت تطويرها 
اأيدي مهند�سني عرب مثل موقع«  على 
باز« Bazz الذي يقدم ما ي�سبه من�سة 
حتّكم يتمكن من خاللها امل�ستخدم من 
ن�رش املحتوى عرب ح�ساباته املختلفة، 
الأكرث  املو�سوعات  على  واحل�سول 
 Chaino »ت�ساينو«  وتطبيق  تداوًل، 
م�رشيان،  مهند�سان  اأ�س�سه  الذي 
توجزر«  »بي  ويعمل حتت مظلة �رشكة 
ا  اأي�سً املنتجة  املتحدة  بالوليات 
وركزت  ال�سور،  لتبادل  زينجو  لتطبيق 
»اخل�سو�سية«  مفهوم  على  ال�سبكة 
وحتكم امل�ستخدم وقدرته على حذف 
من  وغريها  نهائي  ب�سكل  البيانات 
مثار  كانت  طاملا  التي  اخل�سائ�ض 

انتقادات لفي�سبوك.

دوافع متعددة:

جاءت بع�ض الن�سخ »الوطنية« -اإن جاز 
التعبري- من مواقع وتطبيقات التوا�سل 
واأخرى  �سيا�سية  بدوافع  الجتماعي 
بع�ض  جاءت  فيما  ا�ستثمارية،  بدوافع 
ما  وهو  ثقافية،  بدوافع  املحاولت 
1-ال�سيطرة  يلي:  فيما  تو�سيحه  ميكن 
-والتي  ال�سني  قامت  الإنرتنت:  على 
ت�سنف �سمن الدول الأعداء لالإنرتنت- 
باإطالق تطبيقات اجتماعية �سينية يف 
�سوء �سيا�سة بكني للرقابة على ال�سبكة 
الدولية اخلا�سعة لرقابة �سارمة �سمن 
تديره  الذي  الذهبي«  »الدرع  م�رشوع 
النظام  دفع  ما  العام،  الأمن  وزارة 
�رشكات  كربى  على  احلظر  لفر�ض 
مقدمتها  ويف  العامل  يف  التكنولوجيا 

�رشكات  واإن�ساء  وفي�سبوك،  جوجل 
من  لأكرث  مماثلة  خدمات  توفر  بديلة 

770 مليون م�ستخدم بالبالد.
كما تفر�ض رو�سيا �سيطرة حكومية على 
موقع التوا�سل الجتماعي الأ�سهر »يف 
ب�سكل  بداأ  الذي  فاملوقع   ،)VK( كي« 
ال�ساب  اأ�س�سه  اإذ  لفي�سبوك،  مماثل 
للتوا�سل  دوروف«  »بافل  اجلامعي 
ال�سلطات  اأن  اإل  الدرا�سة،  زمالء  مع 
�سفحات  لإغالق  �سغطت  احلكومية 
ال�سغوط  وهي   ،2011 يف  عليه  ن�سطة 
اأ�سهمه  »دوروف«  بيع  اأعقبها  التي 
ثم  بالكرملني،  �سلة  على  لأطراف 
واأطلق   ،2014 عام  املوقع متاًما  غادر 
عن  ر�ساه  عدم  عن  فيه  اأعرب  بياًنا 
الطريقة التي يُدار بها »يف كي« والذي 
الأ�سل  بات مملوًكا لرجل الأعمال ذي 
الأوزبكي »األي�رش اأو�سمانوف« و�سندوق 
ال�ستثمار، وهي الأطراف التي و�سفتها 

»اجلارديان« بال�سديقة للكرملني.
فلي�ض  اجلديد  الرتكي  »وات�ساب«  اأما 
مملوًكا لأطراف »�سديقة« للنظام، واإمنا 
فالتطبيق  نف�سه،  للنظام  مملوك  هو 
الذي يحمل ا�سم »بي بي تي ما�سنجر« 
العامة  للهيئة  الأوىل  احلروف  يحمل 
للربيد والربقيات الرتكية، وعلى الرغم 
من اإعالن املتحدث با�سم احلكومة اأن 
اأن  اإل  بيانات،  اأي  يختزن  ل  التطبيق 
ذلك مل مينع املخاوف من ا�ستخدامه 
الرقابة  وتعزيز  املعار�سة،  مراقبة  يف 
تزامًنا  املرا�سالت،  على  احلكومية 
التي  والت�سييق  العتقالت  حملة  مع 
يوليو  يف  النقالبية  املحاولة  اأعقبت 
الثقافية:  اخل�سو�سية  2-دعم   .2016
ال�سيا�سية،  الدوافع  هذه  مقابل  يف 
حماولة   2012 عام  اإ�سطنبول  �سهدت 
وهي  اإ�سالمي«،  »في�سبوك  لإطالق 
اأعمال  رجال  اأطلقها  التي  املبادرة 
�سبكة  لتاأ�سي�ض  اإ�سالمية  دولة   13 من 
بديلة حتمل ا�سم »�سالم وورلد«، والتي 
جعلت �سعارها »ل حمرمات ل حواجز 
ل �سيا�سة«؛ اإل اأن امل�رشوع مل يكتمل، 
الوليدة  ال�سبكة  اختفت  ما  و�رشعان 
اأنها  يبدو  والتي  الإنرتنت،  على  من 
دينية«  ثقافية  »حممية  لتقدمي  �سعت 
 -3 متاًما.  للفكرة  مناق�سة  باأدوات 
بينما جاءت  الرقمي:  ال�ستثمار  تعزيز 
التجارب العربية خمتلفة متاًما، اإذ اإنها 
مل تكن على نف�ض احلجم من النت�سار، 
مثل  رقابية  بدوافع  تكن  مل  اأنها  كما 
�سديقة  لأطراف  مملوكة  اأو  ال�سني، 

للنظام  مملوكة  اأو  رو�سيا،  مثل  للنظام 
مل  منها  اأًيّا  اأن  كما  تركيا،  مثل  نف�سه 
ما،  ثقافية  خ�سو�سية  عن  تعبريه  يّدِع 
واإمنا جاءت مببادرات خا�سة من اأفراد 
الرقمي،  ال�سوق  يف  ي�ستثمرون  تقنيني 
ل�رشكات  مملوًكا  بات  بع�سها  اإن  بل 
غري عربية، كما �سبق التو�سيح، وهو ما 
يك�سف عن �سعي الكوادر العربية ال�سابة 
ال�ساعد،  ال�سوق  هذا  يف  لال�ستثمار 
احلكومات  قيام  عدم  عن  يك�سف  كما 
اأي  اأو  مبا�رش  ب�سكل  فيه  بال�ستثمار 
والتكنولوجيا  الت�سالت  �رشكات  من 
يُعد  الذي  الإحجام  وهو  الوطنية، 
موؤ�رًشا اإيجابًيّا على ال�سعيد ال�سيا�سي، 
اإل اأنه تظل هناك حاجة لرفع معدلت 
يف  الأموال  و�سخ  الرقمي،  ال�ستثمار 
غرار  على  الربجمي  التطوير  جمالت 

خدمات الت�سالت مثاًل.

فر�س حمتملة:

بني  املقارنة  املن�سف  غري  من  يبدو 
ميتلكها  التي  والتطبيقات  في�سبوك 
وات�ساب واإن�ستغرام، والتجارب الأخرى 
يف املجال ذاته، لي�ض فقط بالنظر اإىل 
الأول  اكت�سبها  التي  العري�سة  القاعدة 
العربي  لل�سوق  املبكر  دخوله  بحكم 
بحكم  الأكرب  الن�سيب  على  وا�ستحواذه 
First-( امتياز الرتياد املبكر لل�سوق

بات  حيث   ،)mover advantage
عن  امل�ستخدمني  رحيل  ال�سعب  من 
اأ�سبحوا  التي  املرتابطة  ال�سبكة 
بالنظر  ا  اأي�سً ولكن  بالفعل،  منها  جزًءا 
ال�رشكة  الذي متتلكه  ال�ستثمار  حلجم 
التطور  من  حالة  يف  يجعلها  والذي 
ت�سري  حيث  ي�سعب جماراته،  امل�ستمر 
في�سبوك  اأن  اإىل  املحلية  الإح�ساءات 
على  دولر  مليارات   8 يقارب  ما  اأنفق 
 2017 العام  خالل  والتطوير  البحوث 
مليون   380 بحوايل  يُقدر  مبا  مقارنة 
دولر عام 2011. ويف هذا الإطار، �سهد 
بدائل  اإيجاد  يف  ناجحة  جتارب  العامل 
بعينها،  لقطاعات  بالتوجه  للفي�سبوك 
الذي   DeviantArt اآرت  ديفيان  مثل: 
مليون   34 لنحو  عاملًيّا  جمتمًعا  اأ�سبح 
جتارب  توجد  كما  العامل،  حول  فنان 
امل�ستخدمني  اجتذبت  حملية  ملواقع 
�سبكة  في�سبوك مثل  املحليني وجتاوزت 
التي  رو�سيا  VK الجتماعية يف  يف كي 
باإجمايل  بالبالد  ا�ستخداًما  الأكرث  تعد 
وكذلك  �سهرًيّا.  م�ستخدم  مليون   47

بنحو  يتمتع  الذي   OK كي«  »اأو  تطبيق 
31.5 مليون م�ستخدم، وهي التطبيقات 
التي تلقى انت�ساًرا يتجاوز في�سبوك غري 
املحظور يف رو�سيا، بخالف ال�سني التي 
�سيا�ستها  ظل  يف  حملية  بدائل  وفرت 
ب�سكل  الإنرتنت  على  ال�سيطرة  لفر�ض 
يف  بديلة  تطبيقات  وقدمت  كامل، 
ما  ميتلك  الذي  ت�سات«  »وي  مقدمتها 
يقدر بنحو 980 مليون م�ستخدم، وتطبيق 
مليون   843 بحوايل  يقدر  مبا  كيو«  »كيو 
بلغ  التي  زون«  »وكيو  و�سبكة  م�ستخدم، 
ويبو«  و«�سينا  مليون،   568 م�ستخدموها 
و�سط  م�ستخدم،  مليون   367 بحوايل 
ال�سوق  لقتحام  في�سبوك  من  حماولت 
ال�سيني العمالق ولو بن�سخة معدلة تالئم 
بع�ض  هناك  وتظل  بكني.  موا�سفات 
املوؤ�رشات التي قد تب�رش باحتمالت بناء 
جتربة عربية ناجحة للتوا�سل اجتماعي، 
بع�ض  الذي حققته  الفعلي  النجاح  اأولها 
التجارب مثل تطبيق »�رشاحة«، وهو ما 
يك�سف عن اإمكانية حتقيق قدر وافر من 
النت�سار حال اخلروج من عباءة في�سبوك 
وخمتلفة،  جديدة  نطاقات  عن  والبحث 
يف  ال�ستثمار  منو  يدعمه  قد  ما  وهو 
العربي،  بالعامل  التكنولوجيا  قطاعات 
على  عربية  دول  �ستة  تواجدت  حيث 
 2017 للعام  العاملي  الت�سالت  موؤ�رش 
وال�سعودية،  وقطر،  الإمارات،  هي: 
على  واجلزائر،  واملغرب،  وم�رش، 
التوايل. كما طرح ال�سيخ حممد بن را�سد 
مبادرة  املا�سي  اأكتوبر  يف  مكتوم  اآل 
ا�ستهدفت  والتي  عربي«  مربمج  »مليون 
الب�رشية يف هذا املجال،  الكوادر  تنمية 
على  العربي  املحتوى  فر�ض  يدعم  مبا 
اإىل  النجاحات  هذه  وت�سري  الإنرتنت. 
النطاقات  على  بدائل  طرح  اإمكانية 
في�سبوك،  جتاوز  على  قادرة  املحلية 
توفر  قوية  تقنية  قاعدة  تقدمي  �رشيطة 
ت�سميًما جيًدا وا�ستخداًما �سهاًل، يف اإطار 
امل�ستخدمني  خ�سو�سية  تراعي  �سيا�سة 
عن  وتخرج  وخ�سائ�سهم،  واحتياجاتهم 
خمتلًفا  منتًجا  لتقدم  في�سبوك  عباءة 
لي�ض  اجتذاب امل�ستخدمني،  قادًرا على 
تتبعها  التي  واحلظر  املنع  ب�سيا�سات 
قواعد  باتباع  ولكن  ال�سني،  مثل  دول 
البنى  يف  بال�ستثمار  املعروفة  ال�سوق 
وتوفري  للتكنولوجيا،  والب�رشية  التحتية 
املناخ املالئم للعمل وال�ستثمار وريادة 
تقدمي  اإىل  ينتهي  الذي  الأمر  الأعمال، 
منتج تقني اإبداعي قادر على التجاوب 

مع خ�سو�سيات بيئة اإنتاجه.

.        جتربة �سبكة »قعدة« اجلزائرية



و لهذه الأ�سباب 
حكمت املحكمة حال ف�شلها يف ق�شايا �ش�ؤون الأ�رسة علنيا 
ابتدائيا ح�ش�ريا : يف ال�شكل قب�ل دع�ى  اإعادة ال�شري يف 
الق�شية. يف امل��ش�ع : اإفراغا للحكم ال�شادر  عن حمكمة 

احلال بتاريخ 2018/10/10  حتت رقم الفهر�س 2018/02825 
ق�شت املحكمة بامل�شادقة على تقرير اخلربة املعدة من 
طرف اخلبري  امل�دعة لدى اأمانة �شبط املحكمة بتاريخ 

2018/12/09 حتت رقم اإيداع 18/326 و بالنتيجة الأمر ب : 
اأول : احلجر على املرجع �شدها رابحي اأحالم �شعدية 

امل�ل�دة بتاريخ 1999/12/05 ببلدية اجللفة لأبيها بن قيدة بن 
حممد و لأمها بن العربي اأم ال�شع�د بنت اأحمد 

ثانيا : تعيني املرجعة بن العربي اأم ال�شع�د كمقدم عليه 
لرعايتها و ت�شيري �ش�ؤونها على اأن تلتزم با�شتئذان املحكمة 

يف حالة قيامه باأحد الت�رسفات ال�اردة يف ن�س املادة 88 من 
قان�ن الأ�رسة 

ثالثا : الأمر بن�رس هذا احلكم لالإعالم على اأن يك�ن ذلك 
ب�شعي من املرجعة 

رابعا : حتميل املرجعة امل�شاريف الق�شائية . 
- بذا ا�شدر و اف�شح به جهارا و علنيا بالتاريخ  املذك�ر اأعاله 

و ل�شحته ام�شيناه مع اأمني ال�شبط .

تعـــــــــــزية
بقلوب را�ضية بق�ضاء اهلل وقدره 

تلقت اأول اأم�س الأربعاء امل�ضادف لـ13  
فيفري2019 عائلة  " نــايــر "  نباأ وفاة 
املغفور له باإذن اهلل تعاىل الأب واجلد 
العزيز "  احلاج علي"  الذي انتقل اإىل 
جوار ربه عن عمر ناهز  90  , وبهذا 

امل�ضاب اجللل يتقدم طاقم متو�ضطة عني 
احلجل اجلديدة  اإىل  الزميل " احلاج " 

وكافة اأ�ضرة الفقيد باأحر التعازي واأ�ضدق 
م�ضاعر املوا�ضاة والتعاطف , �ضائلني املوىل 

العلي القدير اأن يثبته عند ال�ضوؤال 
ويتغمده بوا�ضع رحمته وي�ضكنه ف�ضيح 

جناته , وينعم عليه بعفوه ور�ضوانه , واأن 
يلهم ذويه جميل ال�ضرب وال�ضلوان , واإنا 

هلل واإن اإليه راجعون .

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
الديوان العمومي للمح�ضرة الق�ضائية 

الأ�ضتاذة معزوز نبيلة 
حم�ضرة ق�ضائية لدى جمل�س ق�ضاء تيبازة 

حي 100 م�ضكن عمارة �س 11 �ضقة رقم 05 ال�ضراقة 
الهاتف 0551196145 

حم�سر تبليغ ر�سمي لأمر اأداء عن طريق الن�سر
املادة 412 من ق ا م ا

نحن الأ�شتاذة معزوز نبيلة حم�رسة ق�شائية معتمدة لدى جمل�س ق�شاء تيبازة امل�قعة ادناه و الكائن مقر مكتبنا بحي 100 م�شكن عمارة �س 11 �شقة رقم 02 ال�رساقة
تنفيذا لالأمر ال�شادر عن رئي�س حمكمة ال�رساقة بتاريخ 2018/12/31 فهر�س رقم 18/5678 املت�شمن الذن بن�رس تبليغ ر�شمي يف جريدة ي�مية وطنية طبقا ملا يقت�شيه القان�ن على ان يك�ن 

الن�رس على نفقة الطالب.
لفائدة : ال�شيد جنان علي .

ال�شاكن  ب :05 �شارع زقرور حممد عني البنيان .
بناءا على احلكم ال�شادر عن رئي�س حمكمة ال�رساقة  ، الق�شم الجتماعي ، بتاريخ 2017/07/12  جدول رقم 17/01800 فهر�س رقم 17/5924 ، املمه�ر بال�شيغة التنفيذية .

كلفنا عن طريق الن�رس:
النادي الريا�شي وفاق عني البنيان WBAB املمثل من طرف رئي�س النادي املمثل ال�رسعي و القان�ين لها 

الكائن مقرها ب : امللعب البلدي برحم�ن ر�شيد عني البنيان 
بدفعها بني اأيدينا خالل الأجل القان�ين لفائدة الطالب مقابل ت�شليمها و�شال على الأداء : 

مبلغ قدره : 700.000.00 دج الذي ميثل قيمة الأج�ر و التع�ي�س عن الأ�رسار و مبلغ 59.623 دج م�شاريف التنفيذ و احلق�ق التنا�شبية و الر�شم على القيمة امل�شافة له و نبهناها باأن لها اأجل 
خم�شة ع�رس )15( ي�ما لل�فاء الإرادي ي�رسي من ي�م الن�رس و اإل �شيتم التنفيذ �شدها جربا بكافة الطرق القان�نية .

و ليكن على علم و حتى ل يجهل : اثباتا ملا �شبق ذكره  حررنا هذا املح�رس لتن�رس منه ن�شخة منه ب�شحيفة وطنية طبقا للقان�ن .
 املح�ضرة الق�ضائية 

الو�ضط:2018/10/18الو�ضط:2018/10/18الو�ضط:2018/10/18
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م٫�س
القادر  عبد  عوين  املحرر  الأ�سري 
يافا  مدينة  مواليد  من  فروانة  ح�سن 
ويقيم  عام   1940  اأيار  من  العا�رش  يف 
اأ�رشته  جلاأت  اأن  بعد  غزة  مدينة  يف 
من  وهو   1948 عام  حرب  يف  اإليها 
لتحرير  ال�سعبية  كوادر  اجلبهة 
فل�سطني واأم�سى يف �سجون الحتالل 
يروي  جتربته  عاما،   15 من  اأكرث 

ملركز اأبو جهاد.
كرا�سي  لتنجيد  حمل  لدي   "كان 
ح�رش  غزة،  مدينة  يف  ال�سيارات 
عندي جمموعة من الفدائيني  و�رشبوا 
هناك  اأن  ويبدوا  غادروا،  ثم  ال�ساي 
وقام  الفدائيني،  �ساهد  العمالء  اأحد 
باإبالغ  الحتالل عنهم، وبعد حلظات 
واملخابرات  الحتالل  جي�ش  ح�رش 
واقتحموا املحل و�ساألوين:  اأنت عوين؟ 
قلت لهم نعم، ف�ساألوين عن الفدائيني، 
اأحد،  عندي  يوجد  ل  لهم  فقلت 
امل�رشوبة،  ال�ساي  ف�ساهدوا  اأكواب 
اإن  ف�ساألوا عمن �رشبها ؟ فقلت لهم: 
ذلك  قاموا  عند  زبائن،  �رشبها  من 
بالركوب  اأمروين  ثم  املحل،  بتفتي�ش 
اأنهم  واّدعوا  الع�سكري،  اجليب  يف 
ثم  ومن  الوقت  �سياأخذونني  بع�ش 
بتاريخ  هذا  كان  �رشاحي.   �سيطلقون 

.1970-3-3
لكنني تفاجاأت واإذا بهم يو�سلونني اإىل 
�سجن غزة املركزي، وهناك اأدخلوين 
وجدت  ال�سجن  الداخلية،  غرف  اإىل 
املخابرات  رجال  من  جمموعة 
الفدائية،  عن  ي�ساألونني  بداأوا  الذين 
اأ�سئلة  ي�ساألون  وال�سالح،  كانوا 
ثم  تعذيب،  اأو  �رشب  بدون  اعتيادية 
وا�ستمر  التعذيب  ي�ستخدمون  بداأوا 

 هذا الأمر عدة اأيام. 
املخابرات  �سباط  جاء  فرتة  بعد 
اأحد  يف  �سياأخذونني  اإنهم  وقالوا 
اجليبات قرب �سوق فرا�ش   )احل�سبة( 
واإذا  و  ببطانية،  و�سيغطونني  بغزة، 
الفدائيني مير من  اأحد من  اأي  راأيت 
فرف�ست  عنه،  بالإبالغ  ال�سوق  اأقوم 
لهم  وقلت  بالبطانية  تغطيتي  تتم  اأن 
ب�رشط  اأن  لكن  معهم  �ساأذهب  اأنني 
اإىل  اأخذوين  وبالفعل  مك�سوفاً،  اأكون 
ال�سوق وقيدوا يدي وقدمي، وا�سطف 
مبنع  قاموا  كما  اجلنود  بجانبي، 
من  املرور  النا�ش  واأمروا  التجول 
اأمامي يف ال�سارع، وهناك بداأ �سابط 
�سخ�ش  اأي  عن  ي�ساألني   املخابرات 
اأرد  ل  فكنت  املقاومني،  من  اعرفه 
اأجيب  املخابرات  ول  �سباط  على 
اعرف  ل  اإنني  لهم  اأقول  كنت  عليهم 

اأي اأحد. 
وو�سيلة  قا�سية  جتربة  هذه  حقيقة 
يتم  باأن  نف�سي  وتعذيب  اعتقال 
عام،  والطلب  مكان  اإىل  الأ�سري  اأخذ 
جتربه  كانت  �سعبه،  عن  يبلغ  اأن  منه 
قا�سية باأن يقوم جنود الحتالل مبنع 

تهديد  حتت  النا�ش  التجول  وياأمرون 
وكاأنهم  اأمامهم،  بال�سري  ال�سالح 
بال�سوق  ،  تواجد  من  جميع  اعتقلوا 
ي�سجل  اأن  ميكن  �ساهدته  ما  بالفعل 
بداية  يف  للمواطنني  جماعيا  اعتقال 
حتت  ي�سعونني  كانوا   ال�سبعينيات.  
كي  نف�سي  و�سغط  وتهديد  تعذيب 
لكنني  مير،  �سخ�ش  اأي  عن  اعرفهم 
وحتدي  اإ�رشار  لدي  وكان   �سمدت 
وبالفعل  والكالم،  احلديث  بعدم 
اأي  �سخ�ش  اعتقال  يتم  ومل  جنحت 
التجول،  منع  اإنهاء  ومت  ال�سوق،  من 
ابلغ  اأو  لهم  اعرتف  مل  اأنني  وب�سبب 
بقوة  بدفعي  قاموا  اأي  �سخ�ش  عن 
الفور  يف اجليب، وهناك نقلوين على 
تعذيب  مرحلة  وبداأوا  ال�سجن  اإىل 

وحتقيقا قا�سيا للغاية. 
و�سعوين يف زنزانة ووجدت بها �سابا 
هذا  وكان  عريبان  اأبو  فريح  ا�سمه 
نتيجة  من  اإ�سابات  يعاين  ال�ساب 
التعذيب، لكنه كان �سامداً حيث قال 
اأمر  ال�سمود  بيموت،  ما  ال�رشب  يل: 
اأثر  الكلمات  لهذه  كان  ولقد  مهم ، 
من  رفعت  حيث  نف�سي  يف  ايجابي 

معنوياتي. 
الوقت  بع�ش  الزنزانة  امكث يف  كنت 
حيث  للتحقيق،  يح�رشونني  ثم 
فاأحيانا  التعذيب  اأ�ساليب  ينوعون يف 
للغاية  �سعب  �رشب  هناك   يكون 
ومكثت  �رشب،  دون  حتقيق  واأحيانا 
يوماً  متوا�سلة،   32 احلال  هذا  على 
غرف  اإىل  الزنزانة  من  اأخرجوين  ثم 
اأن  علمت  وهناك  العلوية  الأ�رشى 

اجلي�ش قام  بن�سف حملي.
بعد فرتة مت نقلي اإىل املحاكمة التي 
اجلل�سة  ويف  جل�سات  عدة  ا�ستمرت 
بال�سجن  اأ�سدروا علي  حكماً  الأخرية 
باأعمال  القيام  بتهمة  عاما   22 ملدة 

فدائية و�سالح. 
�سجن  اإىل  نقلي  قرروا  احلكم  بعد 
ع�سكرية  �سيارة  واح�رشوا  املجدل 
�سيارة  البو�سطة،  ن�سميها  ما  وهي 
عيني  وع�سب  يدي  بتكبيل  قاموا 
واأثناء  ال�سيارة،  هذه  يف  وو�سعوين 
ال�سري  تعر�ست لل�رشب داخل ال�سيارة 
املجدل،  �سجن  اإىل  و�سلنا  حتى 
تغيري  غرفة  اإىل  نقلوين  وهناك 
 املالب�ش كان معي عدد من الأ�رشى، 
كان  املالب�ش  بتغيري  قيامنا  واأثناء 
هناك �رشطي اإ�رشائيلي  يدع�ش على 

اأ�سابع اأقدامنا.
ا�ستقبلنا الأ�رشى، واأ�سبحنا نعي�ش يف 
قا�سية،  كانت  احلياة  العادية،  الغرف 
النهار  ويف  نوم،  الليل  هناك  فخالل 
يجب على كل اأ�سري اأن يحزم مالب�ش 
بجانبها،  ويجل�ش  النوم  واأغطية 
كل  فعلى  ال�ساحة  يف  تخرج   وعندما 

اأ�سري اأن يرتدي الب�ستار. 
اإ�رشائيلي  �سابط  هناك  اأن  اذكر 
للغاية،  ق�سرياً  كان  "جورنو"  ا�سمه 
يف  اأ�سري  طويل  اأي  يرى  عندما  كان 
ال�ساحة ينادي على هذا الأ�سري ويقوم 

نالحظ  وهنا  رقبته،  على  ب�رشبه 
الآدمية  باحلياة  حجم  ال�ستهتار 
الأ�سري  اأن  من  فبالرغم  الإن�سانية 
قبل  من  باإهانة  يعامل  فاإنه  معتقل 
ع�سقالن  يف  التجارب  من   الحتالل.  
اأي�سا كان الحتالل يح�رش لنا طعاما 
البي�سة على  للغاية  ويتم تق�سيم  �سيئا 
اأ�سريين، اأما غرفة ال�سجن فهي باردة 
جلدة  �سغرية،  على  ننام  وكنا  جداً 
هذه  واإزاء  قليلة،  اأغطية  منحنا  ويتم 
الأو�ساع ال�سعبة قررنا الإ�رشاب عن 
اأيام  عدة  الإ�رشاب  الطعام،  ا�ستمر 
بتح�سني  ال�سجن  اإدارة  بداأت  اأن  اإىل 
من  يخ�سون  كانوا  احلياة،  �رشوط 
عدة  قبل  لأنه  الإ�رشاب  مدة   اإطالة 
نتج عنها  اإ�رشابات  اأ�سهر كان هناك 
ا�ست�سهاد عبد  القادر اأبو الفحم نتيجة 

الإهمال الطبي. 
اأحتدث  اأن  التي ميكن  الق�س�ش  ومن 
�سجن  يف  �ساهدتها  وقد  عنها 
ع�سقالن هي اأن هناك  حدثت م�سكلة 
ال�سعبية،  واجلبهة  فتح  حركة  بني 
يف  لكن  الإ�سكالية،  هذه  وت�ساعدت 
خ�سم  ت�ساعد امل�سكلة اتفق 4 اأ�رشى 
واأ�سريان  ال�سعبية  اأ�سريان من اجلبهة 
الداخلي  نقل  اخلالف  على  فتح  من 
بني  معركة  اإىل  واجلبهة  فتح  بني 
ال�سدد  والحتالل، ويف هذا  الأ�رشى 
�سابط  ب�رشب  الأ�رشى  هوؤلء  قام 
تريودانو،  ف�سنت  يدعى  ا�رشائيلي 
الأ�رشى  على  هجوما  ال�سجن  اإدارة 
يف  الأربعة  ال�سباب  بتعذيب  وقاموا 

�ساحة ال�سجن. 
اإدارة �سجن املجدل  بعد فرتة قامت 
اإىل  اأ�سرياً   35 بنقل  قرار  باإ�سدار 
�سجن ال�سبع، وكنت واحدا  من هوؤلء 
الواقع �سعب  وهناك وجدنا  الأ�رشى 
خطوات  عدة  خو�ش  فقررنا  للغاية، 
احتجاجية  ا�ستمرت 9 اأ�سهر ومن هذه 
الزيارات واحلالقة  اخلطوات رف�سنا 
كنا  ناأكل  الفورة،  اإىل  اخلروج  وعدم 
ونكتفي  الطعام،  من  الي�سري  ال�سيء 

باملاء وامللح. 
اأ�سبح  الحتالل  اأن  وجدنا  لكننا 
يواجه اإ�رشابنا وخطواتنا العتقالية، 
امللح  اإىل  اإدخال  مبنع  قام  كما 
ال�سجن عدة اأيام وذلك كي يوؤثر على 
باإح�سار  الحتالل  قام  كما  اإ�رشابنا، 
يك�رشوا  كي  اإىل  ال�سجن  حالقني 
كان  وبالفعل  احلالقة،  عن  اإ�رشابنا 
ومعهم  ال�سجن  اإىل  يدخلون  اجلنود 
لالأ�رشى  ويحلقون  حالقة   �سفرات 
روؤو�ش  كانوا يحلقون  اإجباري،  ب�سكل 
ولي�ش  ب�سكل  ب�سع  وذقونهم  الأ�رشى 
ب�سكل منظم، فيعمدون اإىل اأن يجعلوا 

منظر الأ�رشى ب�سعاً. 
التي  الإ�رشاب  ك�رش  و�سائل  ومن 
من  الأغطية  اخذوا  اأنهم  اتبعوها 
واحدا  لكل  غطاء  وتركوا  ال�سجن 
اأ�سريين، وهذا اأدى اإىل اإ�سابة الأ�رشى 
يف  كنا  ونحن  خا�سة  ال�سديد،  بالربد 
من  ال�سبع  و�سجن  منت�سف  ال�ستاء 

هاجمونا  كما  برودة،  ال�سجون  اأ�سد 
و�سربنا  حتملنا  لكننا  مرات  عدة 
الن�سالية  اأهدافنا  حتقيق  �سبيل   يف 

وخدمة ق�سية الأ�رشى ب�سكل عام. 
 73 العام  يف  الإ�رشاب  فرتة  وخالل 
بدهان  تقوم  ال�سجن  باإدارة  تفاجاأنا 
اخلارج،  من  باللون  الأ�سود  النوافذ 
ومنعوا الفورة واأغلقوا ال�سجن ب�سكل 
كامل، مل نعرف ما ال�سبب، كنا  ن�سمع 
وفد  جاء  فرتة  وبعد  طائرات،  �سوت 
ها�سم  ال�سيخ  بقيادة  غزة  قطاع  من 
عما  �ساألناه  لزيارة  ال�سجن  اخلزندار 
هناك  اإن  فقال  اخلارج،  يف  يحدث 
اإ�رشائيل  هزمت  وم�رش  كانت حرب، 
 وو�سلت قناة ال�سوي�ش، ففرحنا كثرياً، 
الحتالل  اأن  نقول  اأن  ميكن  وهنا 
منع  احلالت  يحاول  من  الكثري  يف 
العامل  مع  التوا�سل  من  الأ�رشى 
خارج  يحدث  ما  ومعرفة  اخلارجي 
الإ�رشاب  يف  ا�ستمررنا  ال�سجون.  
م�سلحة  مع  مفاو�سات  وجرت 
بع�ش  على  بح�سولنا  انتهت  ال�سجون 
الفورة  مدة  زيادة  ومنها   المتيازات 
وجلب  وال�رشاب  الطعام  وحت�سني 
الأ�رشة واإدخال الراديو  ومبوجب ذلك 

قمنا بفك الإ�رشاب. 
اإدارة  اأن  من جتاربي يف �سجن ال�سبع 
ال�سجن طلبتنا للعمل يف جمال خياطة 
مالب�ش ملحالت  اإ�رشائيلية مقابل اأن 
ومواد  نقود  مثل  امتيازات  يعطونا 
غذائية من الكنتني، بالفعل بداأنا العمل 
داخل  اح�رشوها  ماكنة  خالل   من 
تفاجاأنا  الأيام  من  يوم  ويف  ال�سجن، 
اأثناء ت�سفحنا اإحدى  اجلرائد العربية 
الذين  املخربون   " عليها  مكتوب  اأنه 
املالب�ش  ي�سنعون  اأطفالنا  يقتلون 
بهذا  املق�سود  اأن  لأطفالنا"  عرفنا 
الكالم هو نحن الأ�رشى، لذلك توقفنا 
بالرغم  من  اخلياطة  يف  العمل  عن 
كان  لقد  له،  تعر�سنا  الذي  التهديد 
من  مع  نعمل  ل  باأن  حازماً  موقفنا 
يتهمنا باأننا خمربون ، فنحن منا�سلون 

نريد حترير فل�سطني. 
اذكرها  اأن  ميكن  التي  التجارب  ومن 
اأن الحتالل كان يعتدي على الأ�رشى 
اإىل  ب�سيارة  البو�سطة  نقلهم  اأثناء 

ال�سجون  اأو  للعالج  امل�ست�سفيات 
راف�ش  موقف  لنا  كان  لكن  الأخرى 
لذلك، وحذرنا  اإدارة ال�سجن من هذه 
الت�رشفات وقلنا اأن اأي اأ�سري يتعر�ش 
لل�رشب يف �سيارة البو�سطة فعليه  الرد 
جنود  من  ي�رشبه  من  و�رشب  فوراً 
اأحد الأيام كان هناك  الحتالل، ويف 
وكان  الن�رش  حممد  اأبو  ا�سمه  اأ�سرياً 
البازيان  عالء  وهو  �رشير  اأ�سري  معه 
�سجن  م�ست�سفى  اإىل  نقلهما  واأثناء 
البو�سطة  جنود  اأحد  قام   الرملة، 
فما  البزيان،  ال�رشير  الأ�سري  ب�رشب 
اإل  اأبو  الن�رش  الأ�سري حممد  كان من 
ب�سدة،  اجلندي  و�رشب  الفوري  الرد 
مف�سلية  احلادثة  هذه  كانت  وحقيقة 
اأ�سري  اأي  على  يتم  العتداء  مل  حيث 

بعد ذلك يف �سيارات البو�سطة. 
بقيت يف ال�سبع فرتة طويلة ثم مت نقلنا 
اإىل �سجن املجدل وعلمنا يف العام 85 
وكان  لالأ�رشى،  �سفقة  تبادل  بوجود 
عنهم  املفرج  الأ�رشى  �سمن  ا�سمي 
اأو  ومت تخيريي بني الذهاب اإىل غزة 

اخلارج  فاخرتت غزة. 
اعتقلت واأنا متزوج وكان لدي 4 اأبناء، 
واأنا يف  ال�سجن ولد ابني جمال الذي 
ال�سجن  من  خرجت  وعندما  اأره،  مل 
كان جمال يبلغ من العمر 15  عاماً، ثم 
بعد  ثم  اعتقاله،  مت  قليلة  اأ�سهر  بعد 
ابني  اعتقال  مت  اأي�سا  ق�سرية  فرتة 
حرمت  طويلة  النا�رش،  فرتات  عبد 
روؤيتهم  من  حرمت  حيث  اأبنائي  من 
ب�سبب اعتقايل، وبعد الإفراج حرمت 
كما  اعتقالهم،  ب�سبب  روؤيتهم   من 
وفاطمة  مها  بناتي  روؤية  من  حرمت 
يف �سغرهما، اأما زوجتي  اأم العبد فقد 
الزوجة  نعم  وكانت  و�سربت  حتملت 
وحتملت  ال�سجن  يف  تزورين  فكانت 

 امل�سوؤولية بغيابي. 
لقد ع�ست معاناة حقيقية يف اعتقايل 
اأبنائي وهي جتربة ت�سجل  اأو اعتقال 
باأن الحتالل  يحاول دائماً التاأثري على 
الإن�سان الفل�سطيني ب�سبب وجوده يف 
لكن  �سمودنا  فل�سطني،  الأر�ش  هذه 
عليها  تتحطم  اأمور  و�سربنا  واإرادتنا 
واملخططات  املوؤامرات  كل 

الحتاللية. 

والتثقيف،  القراءة  هواية  لدي  كانت 
اللغة  تعلمت  كما  كتب،  عدة  فقراأت 
اأمار�ش  هوايتي  كنت  ومن  العربية 
واحلجارة  ال�سخور  على  النحت 
اإ�سافة اإىل الر�سم والتطريز وت�سميم 
فل�سطني،  ال�سخرة  وخارطة  قبة 
اإحدى  يف  انه  الطريفة  الأ�سياء  ومن 
الأولد  اأن  زوجتي  اأبلغتني  الزيارات 
فاأعطيتها  املدار�ش،  يف   جنحوا 
وردة  �سكل  عليها  منحوتا  اأحجاراً 
مبنا�سبة  جناح  كهدية  قلب  وراأ�ش 
يف  عرفت  لكنني  فاأخذتها  الأولد، 
جمدية  غري  الهدية  هذه  اأن  نف�سي 
الذهب  يعطون  زوجاتهم  فالنا�ش 
املنا�سبات  يف  والهدايا  والنقود 
والألعاب،  احلب  اأولدهم  ويعطون 
اآملني  لقد  احل�سى،  لكنني  اأعطيهم 

هذا املوقف. 
يف  ال�سحي  و�سعي  وبخ�سو�ش 
يجلب  ال�سجن  عام  فب�سكل  ال�سجن، 
املر�ش لالأ�سري خالل  فرتة العتقال 
العتقال  خالل  عانيت  لقد  وبعدها، 
الطعام  ب�سبب  املعدة  يف  اأمل  من 
قرب  انفتاق  عندي  ال�سيئ،  ف�سار 
فنقلوين  �سديدا،  الأمل  و�سار  ال�رشة 
وقرروا  اإجراء  برزلي  م�ست�سفى  اإىل 
العملية  لإجراء  اأخذوين  لقد  عملية، 
ومل  الأ�سفاد،  يف  وقدماي  ويداي 
اإبرة  اأعطوين  اإل  عندما  يفكوها 
اأفقت  العملية  انتهاء  وبعد  التخدير، 
ال�رشير  يف  مكبلتني  قدمي  فوجدت 
 لقد اأجروا العملية واأنا مكبل القدمني 

وهو انتهاك �سارخ للحياة الإن�سانية. 
يف  اأمل  من  اأعاين  مازلت  وحقيقة 
كما  اأ�سبت  اللحظة  حتى  املعدة 
واأجريت  ال�رشايني  بع�ش  يف  بانغالق 
من  اخلروج  بعد  مفتوح  قلب  عملية 
معاناة  عام  ب�سكل  ال�سجن  ال�سجن.  
حقيقية وعذاب هو و�سيلة اإ�رشائيلية 
من  �سعبنا  ومنعه  على  لل�سغط 
يف  لكنه  التحرير،  م�سوار  موا�سلة 
اإىل  ال�سجن حتولت  اأن  احلقيقة جند 
مدار�ش  واأكادمييات تعلم فيها ال�سعب 
الفل�سطيني الن�سال والإرادة والتحدي 
اأهدافه  ويف  حتقيق  نحو  وال�سرب 

مقدمتها القد�ش والعودة وفل�سطني. 

وا�سل مركز اأب� جهاد ل�س�ؤون احلركة الأ�سرية يف جامعة القد�س ن�سر جتارب الأ�سرى املحررين  وذلك بالتعاون مع جريدة احلياة 
اجلديدة، ونن�سر يف حلقة هذا الأ�سب�ع جتربة الأ�سري املحرر ع�ين  فروانة من مدينة غزة. 

 الأ�سري املحرر ع�ين فروانة:

�سم�د االأ�سرى يحطم كل م�ؤامرات وخمططات االحتالل
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بقلم/عبد النا�صر عوين فروانة
اأ�صري حمرر وباحث خمت�ص 

ب�صوؤون الأ�صرى

وفراق  العفيفي: رحيل اجلار  القادر  عبد 
اأو  فقط،  جاراً  يكن  مل  بل  ال�صديق. 
جاراً  يل  كان  وامنا  فح�صب،  �صديقاً 
ثائراً  وعرفته  ورفيقاً،  اأخاً  و�صديقاً، 
وترعرعنا  ن�صاأنا  فلقد  واأ�صرياً.  ومنا�صاًل 
ها�صم  غزة  يف  طويلة  �صنوات  وجتاورنا 
ويف حي بني عامر خلف مدر�صة الزهراء 
�رشق  الدرج  مبنطقة  للبنات  الثانوية 
اأين  اأفتخر  الذي  احلي  هذا  املدينة. 
ن�صاأت وترعرعت فيه، وكربت بني جدرانه 
يف  فانخرطت  طفولتي  معي  وكربت 
وبداأت م�صريتي  مواجهة االحتالل مبكراً 
واأروع  اأجمل  وع�صت  اأزقته،  يف  الكفاحية 
اأعتز  الذين  �صكانه  مع  عمري  �صنوات 
و�صحبتهم  مبعرفتهم  واأفتخر  بجريتهم 
احلي  ذات  هو  وباملنا�صبة  واأبداً.  دوماً 
املنا�صالن  هذان  فيه  يقطن  كان  الذي 
الوزير)اأبو جهاد( و�صالح خلف)اأبو  خليل 
اياد(، قبل ان يغادرا القطاع وي�صت�صهدا يف 
الفل�صطيني �صد االحتالل  الن�صال  خ�صم 

االإ�رشائيلي.
عبد القادر العفيفي: ع�صنا معاً، وت�صاحبنا 
بع�ض  مع  وتعبنا  وعرقنا  وعملنا  طوياًل، 
جنبا اىل جنب. ونا�صلنا وقاومنا وتقا�صمنا 
واختلفنا  كثرياً  وحتاورنا  �صوياً،  املرارة 

مراراً. وذات مرة جمعنا االعتقال ومّررنا 
على �صجن غزة املركزي �صوياً، وجتاورنا 
يف "م�صلخ التعذيب وزنازين املوت" الأيام 
غرف  يف  التقينا  ثم  ومن  طويلة.  و�صهور 
ال�صجن وبني جدرانه ويف �صاحاته ملرات 
االأخ  ونعم  الرجال.  نعم  فكان  عديدة. 
والقائد  املقاتل  ونعم  وال�صديق.  واجلار 

واالأ�صري.
الرحمن  عبد  القادر  عبد  الفقيد  ولد 
الواحد  يف  حممد"  "اأبا  وكنيته  العفيفي، 
والثالثني من متوز/يوليو من عام1954 يف 
حي بني عامر مبنطقة الدرج �رشق مدينة 
غزة، وينحدر من عائلة منا�صلة هاجرت 
فل�صطني  يف  الغربي  البطاين  قرية  من 
املحتلة اثر النكبة عام1948، وعانت مرارة 
الت�رشيد والتهجري، وانخرط كافة اأبنائها 
الثمانية يف مقاومة االحتالل اال�رشائيلي، 
عن  وذوداً  الفل�صطيني  احلق  عن  دفاعاً 
االأر�ض  ا�صرتداد  والأجل  العربية  الكرامة 
وحرية االن�صان. فن�صفهم اأبعدوا وغادروا 
الوطن ق�رشاً وعا�صوا يف خميمات اللجوء 
وانخرطوا  و�صوريا،  واالأردن  لبنان  يف 
الفل�صطينية.  الثورة  �صفوف  يف  ونا�صلوا 
يقاوم،  الوطن  يف  بقّى  االآخر  ون�صفهم 
الفرتات  احدى  ويف  جميعهم.  فاأُعتِقل 
االإ�رشائيلي.  ال�صجن  يف  اأربعتهم  كان 
عر�ض  يف  اأُعتقل  ن�صال"  "اأبا  وخام�صهم 
للبنان  االإ�رشائيلي  االجتياح  اأثناء  البحر 
عام1982 حيث كان يقاوم هناك، وق�صى 

يف معتقل عتليت �صمال فل�صطني املحتلة 
قرابة عام، واأفرج عنه �صمن �صفقة تبادل 
العجوز  والدهم  اأما  عام1983.  االأ�رشى 
لقمته  فكانت  عليه  اهلل  رحمة  واملكافح 
مغم�صة بالعرق واملعاناة، وقد توفى عام 
1985، واالأم ال�صابرة رحمة اهلل عليها التي 
توفيت هي االأخرى عام 2002، كانت هي 

الوطن باأكمله.
در�ض "اأبا حممد" يف طفولته يف مدار�ض 
االعدادية  املرحلة  واأكمل  "االأونروا"، 
وينتقل  الدرا�صة  مقاعد  يرتك  اأن  قبل 
اىل �صوق العمل ملواجهة حتديات احلياة 
وق�صوتها، فكرب وتزوج والتحق يف �صفوف 
حركة التحرير الوطني الفل�صطيني "فتح" 
ومع  العراق.  اىل  زيارته  خالل  عام1976 
اندالع �رشارة انتفا�صة احلجارة يف الثامن 
كان  عام1987،  اأول/دي�صمرب  كانون  من 
وقاد  كما  غزة،  منطقة  يف  قادتها  اأحد 
وقفت  التي  ال�صاربة  جمموعاتها  احدى 

باملر�صاد جلنود االحتالل وعمالئه. 
اإداريا بتاريخ 31  اعتقلته قوات االحتالل 
جوان من عام 1988 ل�صتة �صهور، ومل يهداأ 
ثباتاً  اأكرث  ال�صجن  ي�صتكني. فخرج من  اأو 
على  ا�رشاراً  واأكرث  باالأهداف،  ومتا�صكاً 
موا�صلة الكفاح، جت�صيداً ملقولة: ال�صجن 
قوات  عادت  حتى  مقاتل.  ا�صرتاحة 
االحتالل ومب�صاعدة قوة من امل�صتعربني 
واختطفته من اأمام جمعية "مركز �صم�ض" 
كان  حيث  غزة  مدينة  غرب  االإن�صانية 

يف  الثانية  للمرة  به  وزجت  فيها،  يعمل 
�صجونها وكان ذلك بتاريخ 31تاأكتوبر عام 
خمتلفة  ل�صنوف  خاللها  وتعر�ض   ،1989
من التعذيب القا�صي، اجل�صدي والنف�صي، 
املركزي،  غزة  ب�صجن  التحقيق  اأقبية  يف 
عليه  يُطلق  الذي  الق�صم  ذاك  ويف 
على  داللة  "امل�صلخ"،  ا�صم  الفل�صطينيون 
ومن  فيه،  التعذيب  و�صدة  ظروفه  ق�صوة 
ثم حكمت عليه احدى املحاكم الع�صكرية 
االإ�رشائيلية بال�صجن الفعلي املوؤبد )مدى 
احلياة( لعدة مرات، بتهمة االنتماء حلركة 
"فتح" ومقاومة االحتالل ومالحقة وقتل 

عمالء. 
القادر  عبد  لالأ�صري  ي�صاأ  مل  القدر  لكن 
�صوى  االأ�رش  يف  يق�صي  اأن  العفيفي 
�رشاحه  فاأُطلق  متوا�صلة،  �صنوات  خم�ض 
التا�صع من حزيران/يونيو عام 1994،  يف 
كا�صتحقاق  ال�صيا�صية  االفراجات  �صمن 
التفاق "او�صلو" وما اأعقبه من تفاهمات.

اأكرث  ال�صجن،  من  حممد"  "اأبو  خرج 
�صالبة واميانا باهلل وعدالة ق�صيته، فكان 
احلج  فري�صة  واأدى  ال�صالة  على  مواظباً 
ال�صيام و�صاهم  النوافل من  وحر�ض على 
يف عمل اخلري و�صاعد االأ�صدقاء والفقراء 
واملواطن  الوطن  جانب  اىل  ووقف 
العمل  يف  وانخرط  الوطنية.   وق�صاياه 
العامة،  املخابرات  جهاز  �صفوف  �صمن 
وتدرج فيه اىل اأن اأ�صبح م�صوؤوالً عن جهاز 
من  ال�صمالية  املنطقة  يف  املخابرات 

وخالل  عميد.  برتبة  وتقاعد  غزة  قطاع 
عن  يتخل  ومل  االأمل  يخن  مل  هذا  عمله 
للعالقات  وفياً  وبقّى  وال�صديق،  اجلار 
وكثرية  وجريانه.  باأ�صدقائه  تربطه  التي 
ومل  اإليه.  فيها  جلاأناً  التي  املرات  هي 
يكن يرد �صائاًل وال يرف�ض لنا طلباً. واأنا 

وجريانه واأ�صدقائه ن�صهد له بذلك.
ت�رشبت  ال�صنني  ومرور  العمر  تقدم  ومع 
واأنهكت  وا�صتوطنت،  لداخله  االأمرا�ض 
على  ورثه  ومبا  بالهموم  املثقل  ج�صده 
احل�صار  لظروف  ونظراً  ال�صجون. 
وتداعياته وحمدودية االمكانيات يف غزة 
لل�صفر  احلاجة  باأم�ض  بات  املحا�رشة، 

لتلقي العالج. 

عبد القادر العفيفي "اأبو حممد". اأحببناه 
مماته،  حني  كثرياً  وتاأملنا  حياته  يف 
وكلما  ودعناه.  وحني  رحيله  يوم  وبكينا 
لفقدانه.  كبرية  بخ�صارة  �صعرنا  تذكرناه 
حممود  الفل�صطيني  ال�صاعر  يقول  وكما 
املوت  املوتى،  يوؤمل  ال  املوت  دروي�ض: 

يوؤمل االأحياء. 
منا�صلة  عائلة  "العفيفي".  عائلة  وتبقى 
نعتز بتاريخها، واأ�رشة مكافحة ن�صهد لها، 
معهم.  ب�صداقتنا  نفخر  اأعزاء  وجريان 
ويبقى املنا�صل/عبد القادر العفيفي "اأبا 
الغياب،  الذاكرة رغم  حا�رشاً يف  حممد" 
احلركة  �صجالت  يف  حمفوراً  وتاريخاً 

الوطنية االأ�صرية.

اإن من اأ�صعب اأنواع الرحيل هو رحيل اجلريان، واأكرث حلظات الفراق اأملًا هي حلظة فراق الأ�صدقاء. فكم هو قا�ص هذا الرحيل وذاك الفراق. 
فرحيل املوت والفراق الأبدي عن هذه احلياة ل يوؤمل من �صبقنا ومات، وامنا ُيوؤملنا نحن من ل زلنا يف �صجالت الأحياء. فاملوت: هو الوجُع الذي ل 

ُيبكي �صاحبه وُيبكينا. وكلما تذكرنا الراحلني من جرياننا واأ�صدقائنا واأحبتنا، ازددنا ُبكاًء على فراقهم واأملا لرحيلهم.

يف الذكرى الثالثة لرحيله

عبد القادر العفيفي: رحيل اجلار وفراق ال�صديق

املحرر منت�صر �صديد :

العتقال الإداري جرمية ترتكب بحق حياة الفل�صطيني على العلن
اإعالم الأ�صرى 

منت�رش  املحرر  القيادي  اأفاد 
دورا،  �صكان  من  )45عاماً(  �صديد 
ق�صاء مدينة اخلليل باأن االعتقال 
االإداري يعترب اأكرب جرمية ترتكب 
بحق الفل�صطينيني، واأخطر �صالٍح 
لتمرير  االحتالل  ي�صتخدمه 
اأن  يعتقد  من  كل  بحق  اإجراءاته 
بهدف  واعتبار؛  وطنية  قيمة  له 
والتاأثري  الطبيعة  بيئته  عن  اإبعاده 
العي�ض  من  وحرمانه  مبحيطه، 

ب�صالم بني اأبنائه.
موؤخراً  نال حريته  �صديد  املحرر 
اأن  بعد  االحتالل،  �صجون  من 
االعتقال  يف  عامني  اأم�صى 
االإداري، وقد اأجرى مكتب اإعالم 
حول  للحديث  معه  لقاًء  االأ�رشى 
واأو�صاع  االإداري  االعتقال  ق�صية 

االأ�رشى يف ال�صجون.

يقول املحرر �صديد ملكتب اإعالم 
االأ�رشى" ي�صكل االعتقال االإداري 
االحتالل،  تاريخ  يف  �صوداء  نقطة 
حيث ميعن يف ا�صتخدامه بطريقة 
حياة  اأن  حني  يف  �رشعية،  غري 
بيد  لعبة  لي�صت  واأعمارهم  النا�ض 
وحكم  كان،  من  وكائٍن  كان  اأٍي 
و�صعبياً  قانونياً  مرفو�ض  االإداري 

ويف كل امل�صتويات.
املعتقلني  اإن  �صديد"  واأ�صاف 
�صيا�صة  يرف�صون  االإداريني 
ن�صتغرب  فال  االإداري،  االعتقال 
اإذا �صمعنا باأن اأ�صرياً اإدارياً يخو�ض 
اعتقاله،  الطعام �صد  عن  اإ�رشاباً 
االإداري  ببند  االأ�رشى  �صاق  فقد 
ذرعاً يف الفرتة االأخرية، يف الوقت 
كعقاب  االحتالل  ي�صتخدمه  الذي 

جماعي وب�صكل مبالغ فيه".
وحول اأحداث �صجن عوفر االأخرية 
�صديد"  منت�رش  املحرر  قال 

عوفر  �صجن  يف  التوتر  حالة  اإن 
ب�صكٍل  تنتِه  مل  ولكنها  تقل�صت، 
االحتالل  اأن  اعتبار  على  كامل، 
بوعوده وال بحقوق  يلتزم غالباً  ال 
من  التي  والقرارات  االأ�رشى، 
ال�صجن  اإدارة  تتخذها  اأن  املمكن 
اأخرى،  مرة  االأو�صاع  تفجر  قد 
االأ�رشى  يرف�ض  الذي  الوقت  يف 
بحقهم،  اإجراءات جديدة  اأي  فيه 
وي�رشون على احلياة بكرامة مهما 
املحرر  واأو�صح  االأمر".  كلف 
الرئي�صي خلف  ال�صبب  باأن  �صديد 
االأحداث التي وقعت يف عوفر هو 
دخول وحدة املت�صادا القمعية اإىل 
مرفو�ض  وهذا  االأ�رشى،  غرف 
اإدارة  حتاول  حيث  لالأ�رشى، 
التفاهمات  قواعد  تغيري  ال�صجن 
ال�صابقة مع االأ�رشى، بطريقة تقلل 
لالنتقا�ض  االتفاقات،  �صيغة  من 

من دورهم وحقوقهم.

وبنّي �صديد باأنه وبعد دخول وحدة 
االأ�رشى،  واحتجاج  املت�صادا 
من  حالة  يف  االإدارة  اأ�صبحت 
�صهلة  االأحداث  تكن  فلم  اجلنون، 
على اجلميع، وقد مت مقابلة القمع 
اجلنوين من االإدارة برباطة جاأ�ض 

واإقدام من جميع االأ�رشى.
الوحدة  اأن  �صديد  املحرر  واأكد 
واعتدت   15.11 ق�صمي  اقتحمت 
االإ�صابات  وكانت  االأ�رشى،  على 
االأ�رشى كبرية، ففي كل ق�صم  بني 
هناك 120اأ�صرياً، وقد اأ�صيب ثلثي 
وتركزت  املوجودين،  االأ�رشى 
العلوية  االأجزاء  على  االإ�صابات 
واحلو�ض،  االأطراف  يف  وك�صور 
بغاز  ور�صهم  االأ�رشى  و�رشب 
الفلفل واإطالق الر�صا�ض املغلف 

باملطاط �صوبهم.
بني  جرى  الذي  االتفاق  وحول 
عوفر،  �صجن  يف  االأ�رشى  ممثلي 

املحرر  اأو�صح  ال�صجون،  واإدارة 
على  ركز  احلوار  باأن  �صديد 
منع  وهي،  االأ�صا�صية  التفاهمات 
لغرف  املت�صادا  وحدة  دخول 
عوفر،  �صجن  بالتحديد  االأ�رشى 
قبل  ال�صابقة  للتفاهمات  والعودة 
دخول الوحدة، واالتفاق على اآليات 
والتفتي�ض  االأ�رشى  مع  التعامل 
التي  العقوبات  واإلغاء  باحرتام، 
على  االإدارة  �صتفر�صها  كانت 
 )11.15( ق�صمي  يف  االأ�رشى 
وتتمثل يف فر�ض الغرامات، ومنع 
جديدة  اأحكام  وفر�ض  الزيارات، 
يف  حتقيق  واإجراء  االأ�رشى،  على 
االأحداث، ليقابل الهدوء بالهدوء.

وطرح املحرر �صديد ق�صية ملف 
االأ�رشى املر�صى وقال" اإن اأو�صاع 
للغاية،  �صعبة  املر�صى  االأ�رشى 
وهم معر�صون اإىل املوت البطيء؛ 
االإهمال  �صيا�صة  ا�صتمرار  نتيجة 

منهم  كبري  وعدد  بحقهم،  الطبي 
بحاجة لعناية ومتابعة طبية خا�صة 

ال تتوفر يف ال�صجون".
قولهم  االأ�رشى  عن  �صديد  ونقل 
�صعبي  الهتمام  يتطلعون  باأنهم 
هو  مما  اأكرب  بق�صيتهم  ور�صمي 
التفاعل  اأن ال يكون  موجود، على 
متمنني  مو�صمياً،  ق�صيتهم  مع 
مما  الوطنية،  الوحدة  تتحقق  اأن 
على  اإيجابي  ب�صكل  �صينعك�ض 

ق�صيتهم.
املحرر  اأن  اإىل  االإ�صارة  جتدر 
االثنني  يوم  حريته  نال  �صديد 
يف  عاين  ق�صاء  بعد  املا�صي 
االعتقال االإداري، وهذا االعتقال 
لي�ض االأول بحقه، فقد كان اعتقل 
ما جمموعه  واأم�صى  مرات،  عدة 
17 عاماً خلف الق�صبان، جزء كبري 
االعتقال  بند  حتت  اأم�صاه  منها 

االإداري.
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عي�شة ق.

ويعلّق �لنادي �لبلوزد�دي �آماالت 
نتيجة  حتقيق  �جل  من  كبرية 
�يجابية يف مبار�ة �لذهاب وح�سم 
ل�ساحله  منها  �الأول  �ل�سطر 
نف�س  �إىل  جمدد�  �لعودة  قبل 
�الإياب  مبار�ة  وخو�س  �مللعب 
�أجل  من  �ملقبل  �الأ�سبوع  خالل 
�ملناف�سة  يف  �مل�سو�ر  مو��سلة 
يتو�جد  �لتي  �ال�ستفاقة  وتاأكيد 
ت�سجيل  تو�يل  بعد  �لنادي  عليها 
�اليجابية  للنتائج  �لت�سكيلة 
�لنادي  خروج  يف  �ساهمت  �لتي 
�خلطر  منطقة  من  �لعا�سمي 
�نطالق  منذ  فيها  تو�جد  �لذي 

�ملو�سم �حلايل.
وتبقى �لنقطة �اليجابية لت�سكيلة 
�ملجموعة  تو�جد  �لعقيبة  �أبناء 
�لغيابات  من  تعاين  وال  مكتملة 
�لذي  �ساملي  �لالعب  عد�  ما 
�ملقابلة  يف  م�ساركته  تتاأكد  مل 
�لذي  �لبدين  �لنق�س  ب�سبب 
موؤخر�  عودته  عقب  منها  يعاين 
على  منها  يعاين  كان  �إ�سابة  من 
�ملقابل  يف  �لكاحل،  م�ستوى 
قد  ب�سو  يو�سف  �لالعب  يكون 
عاد �أم�س �إىل �ر�س �لوطن قادما 
ترب�س  تو�جد يف  �أين  تون�س  من 
�الأوملبي،  �لوطني  �ملنتخب 
مغادرة  ترخي�س  تلقى  بعدما 
بفريقه  لاللتحاق  �لرتب�س 
كاأ�س  لقاء  خلو�س  و�لتح�سري 

�جلمهورية.
حتفيز  على  ماد�ر  �رشكة  وتعول 
�لتاأهل  حتقيق  �أجل  من  العبيها 
يف مناف�سة �ل�سيدة �لكاأ�س وذلك 
مالية  منحة  تقدمي  خالل  من 
معنويات  رفع  يف  ت�ساهم  مغرية 
�أين  �سيديريك،  �حلار�س  رفقاء 
بعد  �الإد�رة  جمل�س  يك�سف  مل 
عن قيمة �ملنحة لكنه ينتظر �ن 
غد�  �أو  �ليوم  بالالعبني  يجتمع 
من �أجل حتفيزهم على مو��سلة 
�اليجابية  �لنتائج  �ل�سري يف درب 
�لفرتة  خالل  يحققونها  �لتي 
�الأخرية، وذلك من خالل حتقيق 
دون  �لتو�يل  على  مباريات  �ست 
هزمية، منها ثالث �نت�سار�ت يف 

�آخر ثالث مو�جهات.

�صباب بلوزداد يتدرب ح�صتني مبلحق 5 جويليةالت�شكيلة توا�شل حت�شرياته� للق�ء الك�أ�س بتعداد مكتمل
يوا�شل فريق �شب�ب بلوزداد التح�شري بجدية للداربي الع��شمي الذي يجمعه غدا 

ب�جل�ر ن�شر ح�شني داي على ملعب 5 جويلية حل�ش�ب مب�راة ذه�ب الدور ربع النه�ئي 
من من�ف�شة ك�أ�س اجلمهورية، حيث برمج الط�قم الفني بقي�دة املدرب عبد الق�در 
عمراين ح�شتني تدريبيتني على ملحق ملعب 5 جويلية الذي يحت�شن املواجهة من 

اأجل التعود يف اللعب على الع�شب الطبيعي، اأين جرت احل�شة الأوىل م�ش�ء الب�رحة 
قبل اأن تتوا�شل التدريب�ت على نف�س امللعب �شبيحة اليوم

البطولة الفريقية 
للمب�رزة

ا�صتهداف 
اأكرب عدد من 

امليداليات يف 
الأ�صلحة الثالثة  

رئي�س �الحتادية �جلز�ئرية  �أكد 
�أن  برناوي،  روؤوف  للمبارزة 
�لبطولة  يف  �جلز�ئر  هدف 
�ل�سابة  للفئات  �الفريقية 
ذكور  و�أو��سط  �أ�سبال  �أ�ساغر، 
�لثالثة  �الأ�سلحة  يف  و�إناث 
�لتي  وح�سام  �سيف  �سي�س، 
»حر�سة  بقاعة  بالدنا  حتت�سنها 
�جلمعة  �ىل  �ليوم  من  ح�سان« 
عدد  �أكرب  ح�سد  هو  �ملقبل 
من �مليد�ليات، و�أو�سح برناوي 
�لبطولة  خالل  »نهدف   : قائال 
عدد  �أكرب  ح�سد  �ىل  �الفريقية 
�الأ�سلحة  يف  �مليد�ليات  من 
�ملعنية  �لفئات  وعند  �لثالثة 
يف  �جلز�ئر  وت�سارك  �لثالث«، 
 54 مبجموع  �الفريقي  �ملوعد 
مبارز� 27 منهم �إناث بقيادة �ستة 
من  بكل  �الأمر  ويتعلق  مدربني 
�أني�س  وحمامي  �سهرية  �سود�ين 
�سي�س، �أحمد بن يحيى وتركهاين 
مامادو  و�ل�سينغايل  �سيف  زهري 
�سني  �جلنوبية  و�لكورية  كايتا 
»نعول  و�أ�ساف:  مي لني ح�سام، 
غر�ر  على  �الأ�سماء  بع�س  على 
بونبي  �أكرم  ح�سام،  زهرة  خايل 
ح�سام، زبوج ي�رشى �سيف، زبوج 
مباركي  مرمي  �سي�س،  �سونيا 
من  �سي�س  فرجيل  و�ألبري  �سي�س 
على  �أو  �الألقاب  خطف  �أجل 
�الأقل �ل�سعود �ىل �ملن�سة مثلما 
يف  �جلز�ئرية  �مل�ساركة  تاألقت 
و  �الأخرية  �ملتو�سطية  �لبطولة 
�أفتكت �مليد�ليات عن جد�رة«.

خالل  �جلز�ئر  وحت�سلت 
�الأخرية  �ملتو�سطية  �لبطولة 
بد�ية  �اليطالية  بكالياري 
ذهبيتني  على  �حلايل،  فرب�ير 
نورة  خايل  ن�سيب  من  كانتا 
-ح�سام  و�سطيات  زهرة 
لفئة  �لوطني  �ملنتخب  وكذ� 
)�سي�س- »خمتلط«  �لو�سطيات 
بن  �نتزعت  �سيف-ح�سام(.كما 
ح�سام-�سغريات( نايلة  �سكور 
)ح�سام- �سيماء  عدودة  بن  و 
�لربونزية يف  �مليد�لية  �سبالت( 
�ملوعد �ملتو�سطي، رغم ح�سور 
�اليطاليات  �ملبارز�ت  �أح�سن 
برناوي  و�لفرن�سيات.و�عترب 
�ملتو�سطية  ><�لبطولة  �أن 
�الخرية كانت �أهم و �آخر حمطة 
للجز�ئريات  بالن�سبة  حت�سريية 
حت�سبا للموعد �الفريقي، وهذ� 
من �لناحيتني �ملعنوية و�لفنية«، 
يف  �لوطني،  �لفريق  �أن  مفيد� 
فئاته �لثالث، مل يجر �أي ترب�س 
�لقاري.وتعرف  بالعر�س  خا�س 
م�ساركة  �الفريقية  �لبطولة 
من  ن�سفهم  ريا�سي   300 قر�بة 
وهم:  بلد�   12 ميثلون  �لفتيات، 
�جلز�ئر )�لبلد �ملنظم(، تون�س، 
غانا،  نيجرييا،  م�رش،  �ملغرب، 
�فريقيا،  جنوب  �لكامريون، 
جمهورية �لكونغو �لدميقر�طية، 
�أن  و�ل�سينغال.يذكر  مايل  ليبيا، 
م�سبوقة  كانت  �ملناف�سة  هذه 
�لعامل  لكاأ�س  �جلز�ئر  مبرحلة 
و�لتي  و�سطيات  �حل�سام  ل�سالح 
�حت�سنتها قاعة »حر�سة ح�سان« 

كذلك يومي �ل�سبت و �الحد.
ق.ر.

ملع�ينة التح�شريات حت�شب� للألع�ب املتو�شطية 2021

ممثلون عن اللجنة الدولية لالألعاب يحلون بوهران اجلمعة املقبل

حتل بوهر�ن يوم 22 فيفري �جلاري 
جلنة �لتن�سيق �لتابعة للجنة �لدولية 
�ملتو�سط  �الأبي�س  �لبحر  الألعاب 
ملعاينة  يومني  ت�ستغرق  زيارة  يف 
ال�ست�سافة  �ملدينة  حت�سري�ت 
�الأبي�س  �لبحر  الألعاب   19 �لطبعة 
ما  ح�سب   2021 يف  �ملتو�سط 
�ملحلي  �لعام  �ملدير  من  ��ستفيد 
لالألعاب، و�رشح حممد �ملورو �أن 
باملنا�سبة  �ستقوم  �لتن�سيق  جلنة 
�لتح�سري�ت  كثب  عن  مبتابعة 
�لتي  �الألعاب  تقام الحت�سان  �لتي 
يف  مرة  لثاين  �جلز�ئر  ت�ست�سيفها 
نظمت  قد  كانت  بعدما  تاريخها 
�سنة  طبعة  �لعا�سمة  باجلز�ئر 
197، و�أ�ساف: »�سنقوم باملنا�سبة 
�لعمل  خمطط  بتد�ر�س  �أي�سا 

�لفرتة  �أعددناه يف  �لذي  �لرئي�سي 
 12 على  يحتوي  و�لذي  �الأخرية 
مقرر� �أر�سلناه �إىل �للجنة �ملعنية 
�أي  �ملن�رشم،  �الأ�سبوع  نهاية  يف 
من  لنا  حددت  �لتي  �الآجال  وفق 

طرف �للجنة �لدولية لالألعاب«.
للجنة  �لثانية  �لزيارة  هي  وهذه 
�سبق  بعدما  وهر�ن  �إىل  �لتن�سيق 
يف  �الأوىل  مهمتها  �أدت  و�أن  لها 
�سهر �سبتمرب �ملن�رشم، علما �أنها 
كانت  �لتي  �لثانية  زيارتها  �أجلت 
مقررة يف نوفمرب، وخالل �إقامتها 
�ملا�سي،  �سبتمرب  يف  بوهر�ن 
برئا�سة  �لتن�سيق  جلنة  قامت 
بتفقد  �أم�سالم  برنارد  �لفرن�سي 
�لريا�سية  �ملن�ساآت  من  عدد 
�أو  ت�سييدها  �جلاري  و�لفندقية 

�لرتميم  طور  يف  هي  �لتي  تلك 
�الألعاب،  ال�ست�سافة  و�ملربجمة 
وعرب �أع�ساء �للجنة، خالل �لندوة 
ختام  يف  عقدوها  �لتي  �ل�سحفية 
لتقدم  �لتام  ر�ساهم  عن  زيارتهم، 
�لتح�سري�ت �مل�سطرة ال�ست�سافة 
متوقعني  �ملتو�سطي  �ملوعد 
لهذه  �لنظري<  منقطع  جناحا 
�لتظاهرة �الإقليمية، كما مل يتو�ن 
رئي�س �للجنة يف �لتاأكيد، بناء على 
نوعية �ملر�فق  ما وقف عليه من 
�ملعدة  و�لفندقية  �لريا�سية 
�ملتو�سطي،  �ملوعد  ال�ست�سافة 
باأن تكون طبعة 2021  ينتظر  باأنه 
�لتي  �الألعاب  تاريخ  يف  �الأف�سل 

�نطلقت عام 1951.
ق.ر.    

الإدارة عينت امل�ش�عد بن جعدة خلف� له

لطر�ش يقدم ا�صتقالته 
من تدريب �صريع غليزان

غليز�ن  �رشيع  فريق  مدرب  قدم 
من  ��ستقالته  لطر�س  �لكرمي  عبد 
على ر�أ�س �لعار�سة �لفنية للفريق 
�لفريق  �سجله  �لذي  �لتعرث  بعد 
�لر�ئد  �أمام  �أم�س على ملعبه  �أول 
نقطتني  �سيع  و�لذي  مقرة  جنم 
ثمينتني يف �سباق �للعب على ورقة 
�ملحرتفة  �لر�بطة  �إىل  �ل�سعود 
فر�سة  �ل�رشيع  فّوت  �أين  �الأوىل، 
و�حدة  نقطة  �إىل  �لفارق  تقلي�س 
�لذي  �لتعرث  وهو  �لبوديوم،  عن 
من  �لت�سكيلة  حظوظ  ي�سعف 
�لذي  �جلمهور  هدف  بلوغ  �جل 
ت�سكيلة  روؤية  يف  برغبته  يتم�سك 
جمدد�  �لعودة  ت�سجل  »�لر�بيد« 
�سقطت  �لذي  �لكبار  دوري  �إىل 
�إد�رة  وو�فقت  مو�سمني،  قبل  منه 
�أين  لطر�س  ��ستقالة  على  �ل�رشيع 
بن جعدة  �لطيب  �مل�ساعد  عينت 
يف من�سبه الإكمال مهام �الإ�رش�ف 
نهاية  �إىل  �لفنية  �لعار�سة  على 
حتميل  ومت  �جلاري،  �ملو�سم 

�ملدرب لطر�س م�سوؤولية �لهزمية 
�لتي تلقاها �لفريق بعد �لتغيري�ت 
�لفنية �لتي قام بها وخا�سة �إقد�مه 
على �إخر�ج �لالعب حاجي رغم �أن 
�ملناف�س كان م�سيطر� على و�سط 

�مليد�ن.
غليز�ن  �رشيع  حميط  ويعرف 
�لفريق  تعرث  بعد  كبري�  �إحباطا 
�أ�سحى  �أين  مقرة،  جنم  �أمام 
�لنادي  حميط  يطبع  �لت�ساوؤم 
على  �لت�سكيلة  قدرة  بخ�سو�س 
�لتاأ�سري�ت  و�إحر�ز  �لتحدي  رفع 
�ل�سعود  �إىل  �ملوؤهلة  �لثالث 
الز�لت  �ل�سعود  حظوظ  �أن  رغم 
�ن  باعتبار  لل�رشيع  قائمة ح�سابيا 
ثالث  �سوى  يف�سلها  ال  �لت�سكيلة 
�أن  �لثالث، غري  نقاط عن �ملركز 
�ملناف�سة �سوف تكون على �أ�سدها 
�لبطولة  جوالت  من  تبقى  فيما 
�إ�سد�ل  �لتي يف�سلنا على  �لوطنية 

�ل�ستار عليها ثماين مقابالت.
عي�شة ق.

حققت فوزه� الث�ين على التوايل ب�لبطولة الوطنية

ال�صاورة تراقب �صباق لعب 
الأدوار الأوىل عن قرب

ح�سم نادي �سبيبة �ل�ساورة نتيجة 
تاجنانت  دفاع  �أمام  مبار�ته 
باملقابلة  فاز  بعدما  ل�ساحله 
�لتي خا�سها على ميد�نه بهدفني 
دون رد، و�لتي منحته ثالث نقاط 
�الأدو�ر  لعب  �سباق  يف  ثمينة 
ممثل  فريق  يعول  �لتي  �الأوىل 
للعب  �لعودة  �جلز�ئري  �جلنوب 
�ل�سبيبة  و�أن  بقوة، خا�سة  عليها 
تتو�جد يف �ف�سل �ملعنويات بعد 
�أمام  حققته  �لذي  �لثمني  �لفوز 
دور  �سمن  �لكونغويل  كلوب  فيتا 
جمموعات ر�بطة �أبطال �إفريقيا 
�أحيا حظوظها كاملة يف �لتناف�س 
على �إحدى تاأ�سريتي �لتاأهل �إىل 
للمناف�سة  �لنهائي  ربع  �لدور 

�لقارية، هذه �ملعنويات �نعك�ست 
�لذي  �لفريق  على  باالإيجاب 
�لتاأكيد على �مل�ستوى  متكن من 
�لثاين  �نت�ساره  و�سجل  �ملحلي 
على �لتو�يل يف �لبطولة �لوطنية 
جعلته ي�سعد �إىل �ملركز �ل�ساد�س 
يف جدول �لرتتيب منا�سفة رفقة 
�ست  بعد  وعلى  �سطيف  وفاق 
�أين  �لثالث،  �ملركز  عن  نقاط 
تر�قب �ل�سبيبة �سباق �للعب على 
وعينها  قرب  عن  �الأوىل  �الأدو�ر 
�إنهاء �ملو�سم يف مركز بالبوديوم 
�مل�ساركة  لها  ي�سمح  و�لذي 
�ملناف�سة  يف  �ملقبل  �ملو�سم 

�لقارية.
ع.ق.
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عي�شة ق.

ال�صاع  ورد  جمددا  حمرز  وتاألق 
لأدائه  املنتقدين  اإىل  �صاعني 
مع  خا�صها  التي  اللقاءات  خالل 
طيلة  عليه  ما  قدم  بعدما  الفريق 
اأين  خا�صها  التي  دقيقة  الت�صعني 
كان حا�صما و�صجل الهدف الرابع 
من  ال�صائع  الوقت  يف  لفريقه 
اللقاء وقاده اإىل التاأهل للدور ربع 
وهو  الكاأ�س  مناف�صة  من  النهائي 
هذا  وقعه  الذي  العا�رش  الهدف 
املو�صم مع املان �صيتي يف خمتلف 
اإىل  خا�صها  التي  امل�صابقات 
جانب منحه 10 متريرات حا�صمة، 
متو�صط  �صالح  يف  الأرقام  وكانت 

الذي  الوطنية  الت�صكيلة  ميدان 
رغم  الأرقام  تلك  جنح يف حتقيق 
خا�صة  خا�صها  التي  الدقائق  قلة 
بعدما ابتعد عن خيارات املدرب 
الأخرية،  الفرتة  خالل  الكتالوين 
وجعلت الأخري يعغرتف اأنه اخطاأ 
واأبعده عن  يف حق لعب اخل�رش 
اللعب  ي�صتحق  اأنه  رغم  الت�صكيلة 
اإىل  اأرجعه  الفر�صة  منحه  وعدم 
نف�س  يف  لعبني  خم�صة  تواجد 
مكانة  على  يتناف�صون  املن�صب 

اأ�صا�صية.

حمرز: علينا طي 
�شفحة نيوبورت 

والرتكيز على 
�شالكه04

اعرتف حمرز اأن فريقه مان�ص�صرت 
يف  �صعبا  تاأهال  حقق  �صيتي 
مناف�صة كاأ�س الإحتاد الجنليزية، 
اأر�صية امليدان  ب�صبب �صوء  وذلك 
من  ومنعتهم  اأدائهم  عرقلت  التي 
اأف�صل، وقال حمرز  تقدمي مباراة 
تي  »بي  قناة  مع  ت�رشيحات  يف 
املناف�س  اأن  الربيطانية  �صبورت« 
خطرية  مبحاولت  يقم  مل 
ومهمتهم كانت يف امل�صتوى بعدما 
املناف�صة،  يف  التاأهل  اأحرزوا 
�رشورة  على  املتحدث  وا�رش 

والرتكيز  نيوبورت  مقابلة  ن�صيان 
الأملاين  �صالكه04  مواجهة  على 
اأبطال  رابطة  نهائي  ثمن  دور  يف 

اأوروبا.
لنادي  ال�صابق  الالعب  ورف�س 
احلديث  الجنليزي  �صيتي  لي�صرت 
�صيتي  املان  تتويج  اإمكانية  حول 
لزالو  اأنهم  باعتبار  بالرباعية 
الدوري  حول  التناف�س  �صباق  يف 
كاأ�س  اجنلرتا،  كاأ�س  الجنليزي، 
اأبطل  ورابطة  الرابطة الجنليزية 
يف  يت�رشع  لن  اأنه  واأو�صح  اأوروبا، 
الوقت احلايل وكل ما عليهم �صوى 
النتظار اإىل نهاية املو�صم ملعرفة 

قدرتهم على حتقيق ذلك.

عاد غلى الت�شكيلة الأ�شا�شية و�شجل هدفه العا�شر هذا املو�شم

حمرز يرد على غوراديوال ويوجه �صفعة للمنتقدين
�شّجل الالعب الدويل اجلزائري ريا�ض حمرز عودة موفقة اإىل املناف�شة بعد غياب عنها خالل الفرتة الأخرية ب�شبب 

خيارات فنية ملدربه يف مان�ش�شرت �شيتي الجنليزي بيب غوارديول، حيث �شاهم يف التاأهل الذي حققه ناديه اأمام 
نيوبورت الذي ين�شط يف الدرجة الثالثة الإجنليزية بنتيجة رباعية لهدف، وكان متو�شط ميدان الت�شكيلة الوطنية 

عند ح�شن الظن والثقة التي اأعادها له املدرب ال�شباين باإقحامه جمددا يف الت�شكيلة الأ�شا�شية والتي غاب عنها خالل 
الفرتة املا�شية من الدوري الجنليزي ورابطة اأبطال اأوروبا

 وفد الفريق غادر حتت حرا�شة اأمنية
 واإ�شرار على رحيل قا�شي ال�شعيد

مولودية اجلزائر ت�صّيع 
اآخر رهاناتها هذا املو�صم

بلفو�صيل: �صعيد بالفوز 
 وعودتنا بقوة 

يف البوند�صليغا

اجلزائر  مولودية  فريق  وّدع 
لالأندية  العربية  البطولة  مناف�صة 
تكبدها  التي  الثقيلة  الهزمية  بعد 
بثالثية  ال�صوداين  املريخ  اأمام 
ربع  الدور  اإياب  حل�صاب  نظيفة 
تائها  الفريق  ظهر  اأين  النهائي، 
بع�س  رغم  امليدان  ار�صية  على 
املحاولت التي قام بها الالعبون 
مرمى  لتهديد  اللقاء  بداية  يف 
مل  اأنهم  اإل  الأر�س  اأ�صحاب 
يتمكنوا من جماراة لعبي املريخ 
اأر�صية  على  الأقوى  كانوا  الذين 
امليدان وجنحوا يف تاأكيد تفوقهم 
اأمام النادي العا�صمي بعدما �صبق 
 5 ملعب  من  بالتعادل  عادوا  اأن 
ممثل  ي�صقط  اأن  قبل  جويلية 
اجلزائر بثالثية ويكون اآخر فريق 
العربية  املناف�صة  يوّدع  جزائري 
بعدما �صبقه كل من وفاق �صيطف 

واحتاد العا�صمة.
وخ�رش لعبو مولودية اجلزائر اآخر 
املو�صم  اإنقاذ  اأجل  من  اأوراقهم 
بلقب،  والتتويج  احلايل  الكروي 
من�صة  �صعود  فر�صة  و�صيعوا 
الإق�صاء  لهم  �صبق  بعدما  التتويج 
يف جدور جمموعات رابطة اأبطال 
اجلمهورية  كاأ�س  وتوديع  اإفريقيا، 
جانب  اإىل  النهائي،  ثمن  من 
خ�صارة احلظوظ يف التناف�س على 
الذين  وهم  الوطنية  البطولة  لقب 
يبتعدون مبجموع 13 نقطة كاملة 
عن الرائد احتاد العا�صمة وهو ما 
يجعل اإمكانية تناف�صهم على اللقب 
بعيد املنال، ومل يبق اأمامهم �صوى 
من  اليدين  �صفر  اخلروج  تفادي 
خالل التناف�س على الأدوار الأوىل 

البوديوم  �صمن  املو�صم  واإنهاء 
املو�صم  قارية  م�صاركة  ل�صمان 

املقبل.
كمال  الريا�صي  املدير  واأ�صحى 
قا�صي ال�صعيد مهددا بالإقالة من 
من  اأطراف  رغبة  ظل  يف  من�صبه 
اأغلبية  مالك  �صوناطراك  �رشطة 
اإنهاء  يف  العا�صمي  الفريق  اأ�صهم 
والذي  معه  العقد  وف�صخ  مهامه 
اأجرة  مقابل  موا�صم  لأربعة  ميتد 
�صنتيم  مليون   50 قيمتها  �صهرية 
اإىل  بعدما ف�صل يف مهمته،  وذلك 
الفريق  اأن�صار  يطالب  ذلك  جانب 
واملدرب  ال�صعيد  قا�صي  بطرد 
واللذان  الفريق  من  عمرو�س 
النتائج  م�صوؤولية  يحمالنهما 
ت�صكيلة  حتققها  التي  الهزيلة 
»العميد«ن وخ�صارة الرهانات التي 
املو�صم  انطالق  منذ  عليها  لعبت 
احلايل، وكان وفد املولودية و�صل 
من  قاجدما  الوطن  اأر�س  ام�س 
ال�صودان، حيث غادر مطار هواري 
حرا�صة  حتت  الدويل  بومدين 
اأمنية م�صددة ب�صبب تواجد بع�س 
لنتظارهم  املطار  يف  الأن�صار 

وتوجيه النتقادات.
عادل  املدرب  رف�س  لالإ�صارة 
عمرو�س ال�صتقالة من من�صبه على 
للمولودية  الفنية  العار�صة  راأ�س 
بعد الإق�صاء من املناف�صة العربية 
واأكد خالل ت�رشيحاته عقب نهاية 
املواجهة اأنه �صوف يوا�صل العمل 
مع النادي لإنهاء املو�صم وتطبيق 
من  جاء  الذي  العمل  برنامج 

اأجله.
عي�شة ق.

اإ�صحاق  اجلزائري  النجم  عرب 
عن  هوفنهامي  مهاجم  بلفو�صيل 
الذي  بالفوز  البالغة  �صعادته 
حققه فريقه على ح�صاب هانوفر 
بثالثية نظيفة يف مباراة اأول اأم�س 
 22 اجلولة  مناف�صات  اإطار  يف 
وا�صتطاع  الأملاين،  الدوري  من 
يف  امل�صاهمة  اجلزائري،  الدويل 
الثالث  بالنقاط  هوفنهامي  ظفر 
الثاين  فريقه  هدف  �صجل  بعدما 
بداية  على  دقيقة   14 مرور  بعد 
مع  مقابلة  وخالل  املباراة، 
املوقع الر�صمي للبوند�صليغا �ُصئل 

ابت�صامته عقب  بلفو�صيل عن �رش 
املباراة، فاأجاب: »اأنا مبت�صم لأننا 
فزنا اليوم، لهذا اأ�صعر ب�صعادة بالغة 
�صيء«،  اأي  قبل  الفريق  بانت�صار 
ب�صبب  ا  اأي�صً »�صعيد  واأ�صاف: 
ت�صجيلي هدًفا، لأننا اأردنا امل�صي 
قدًما بعدما جنحنا يف العودة من 
دورمتوند بتعادل جيد، لهذا نحن 
�صعداء بالفوز الذي حتقق«، وجنح 
هوفنهامي يف القفز للمركز ال�صابع 
يف جدول ترتيب البوند�صليغا بعد 

و�صوله للنقطة 33.
ق.ر.

 درفلو ي�صاب 
يف القدم ومهدد 

باإنهاء املو�صم باكرا
اجلزائري  الدويل  الالعب  تلقى 
خطرية  تبدو  اإ�صابة  درفلو  اأ�صامة 
م�صاء  خا�صها  التي  املقابلة  خالل 
اآرنهيم  فيتي�س  ناديه  رفقة  اأم�س  اأول 
فعاليات  �صمن  تيلبورغ  تو  فيلم  امام 
من  درفلو  وخرج  الهولندي،  الدوري 
من   38 الدقيقة  عند  امليدان  اأر�صية 
فريقه  مدرب  خاللها  ا�صطر  اللقاء 
جدا  متاأثر  الالعب  ظهر  تغيريه حيث 
منها  يعاين  كان  التي  الآلم  قوة  من 
الإ�صابة على م�صتوى  الذي تلقى  وهو 
ال�صحافة  وو�صفتها  اليمنى،  القدم 
اأن  ينتظر  حيث  باخلطرية  الهولندية 
القادمة  املقابالت  عن  الالعب  يغيب 
ترب�س  يح�رش  ولن  ناديه  تنتظر  التي 
�صهر مار�س  الوطني املقرر  املنتخب 
املقبل من اجل خو�س مقابلتي غامبيا 
حل�صاب ت�صفيات كاأ�س اإفريقيا املقبلة 
اأن  ي�صتبعد  ل  حيث  تون�س،  وودية 
ينهي الهداف ال�صابق لحتاد العا�صمة 
والبطولة الوطنية املو�صم باكرا ب�صبب 
انتظار  يف  تلقاها  التي  الإ�صابة  قوة 
التي  املعمقة  الطبية  الفحو�صات 

�صيقوم لها مع الطاقم الطبي لناديه.
ع.ق.

النادي امللكي ي�صقط بفخ 
اخل�صارة اأمام جريونا

اجلبهة اليمنى حولها الالعب الربازيلي براأ�صية اأق�صى ميني حار�س يف الدقيقة 25، حيث اأر�صل الأملاين توين كرو�س كرة عر�صية من يف الدقيقة 16، وافتتح الربازيلي كا�صيمريو الت�صجيل لريال مدريد، الدفاع و�صدد لكن احلار�س يا�صني بونو تاألق يف الت�صدي لت�صديدته من توين كرو�س يف منطقة جزاء اخل�صم ومبجهود فردي مر من فر�صة لريال مدريد كانت عرب لوكا�س فا�صكيز الذي ا�صتقبل متريرة اأي خطورة �رشيحة على مرمى كورتوا يف اأول 10 دقائق، واأخطر �صغطا من ال�صيوف واأ�صفر ذلك عن تهديدين متتاليني لكن دون جريونا ر�صيده اإىل 27 نقطة يف املركز 15، بداية املباراة، �صهدت ر�صيد ريال مدريد عند 45 نقطة يف املركز الثالث بينما رفع من ركلة جزاء وبورتو يف الدقيقتني 65 و75 على الرتتيب، وجتمد لريال مدريد يف الدقيقة 25 بينما اأحرز جلريونا كري�صتيان �صتواين �صمن مناف�صات اجلولة 24 من الدوري ال�صباين، و�صجل كا�صيمريو تعر�س ريال مدريد للهزمية بنتيجة 2-1 اأمام �صيفه جريونا اأم�س 
حكم املباراة البطاقة ال�صفراء الثانية ثم احلمراء يف وجه �صريجيو و�صدد كرة لكنها مرت اأعلى مرمى جريونا يف الدقيقة 77، واأ�صهر جونيور مهاجم ريال مدريد لتعديل النتيجة، وانطلق مبجهود فردي قدمي بورتو الذي اأ�صكنها يف ال�صباك، و�صعى البديل فيني�صيو�س كرة قوية ت�صدى لها حار�س ريال مدريد كورتوا قبل اأن ترتد اأمام بورتو الهدف الثاين جلريونا يف الدقيقة 75، حيث �صدد لوزانو �صتواين بنجاح على ي�صار احلار�س كورتوا يف الدقيقة 65، واقتن�س مل�س املدافع �صريجيو رامو�س الكرة يف منطقة اجلزاء، ونفذها مرمى كورتوا.،  احت�صب حكم املباراة ركلة جزاء جلريونا، بعدما الدقيقة 59 حيث كان اأمام املرمى و�صدد بقوة لرتتفع الكرة اأعلى اأهدر األيك�س جار�صيا لعب جريونا فر�صة ت�صجيل هدف التعادل يف جريونا.

رامو�س ب�صبب تدخله على األكال لعب جريونا. 
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بر�صلونة يحقق فوزًا �صعبا اأمام بلد الوليد
الدوري  من   24 اجلولة  يف   0-1 كبري  اأداء  وبدون  ب�صعوبة  الوليد  بلد  �صيفه  بر�صلونة  تخطى 
الإ�صباين، و�صجل هدف بر�صلونة الوحيد جنمه ليونيل مي�صي من ركلة جزاء 43، قبل اأن يت�صدى 
نف�صه يف  مي�صي  �صددها  اأخرى  لركلة جزاء  �صابقاً  وبر�صلونة  الوليد حالياً  بلد  ما�صيب حار�س 
الدقيقة 85، وعزز بر�صلونة �صدارته للدوري بر�صيد 54 نقطة خلفه اأتلتيكو مدريد 47، وريال 
مدريد 45 الذي لعب اأم�س �صد جريونا، وقدم بر�صلونة اأداءاً �صيئاً للغاية ل�صيما يف ال�صوط الأول 
الذي زج به فالفريدي ببواتينغ اأ�صا�صياً لكن الالعب الغاين بدا ل يخدم اإطالقاً طريقة بر�صلونة، 
وهذا الفوز الأول لرب�صلونة يف �صهر فيفري بعد ثالثة تعادلت متتالية يف خمتلف امل�صابقات، 
اأوروبا  اأبطال  دوري  الفرن�صي يف  ليون  �صد  بال�صهولة  تعد  ل  مباراة  بر�صلونة خلو�س  وي�صتعد 
اأتلتيكو مدريد فوزاً �صعباً على م�صيفه  القادم. يف املقابل، حقق  الثالثاء  النهائي  ذهاب ثمن 
رايو فايكانو 1-0 يف »دربي« العا�صمة ال�صغري على ملعب فايكا�س، وا�صتعاد املركز الثاين موؤقتاً، 
و�صجل الفرن�صي اأنطوان غريزمان الهدف بت�صديدة اأكروباتية ارتطمت مبدافع وخدعت احلاري 
املقدوين �صتويل دمييرتيف�صكي، م�صجاًل هدف 12 يف الليغا والتا�صع يف اآخر 11 مباراة يف خمتلف 
امل�صابقات، ورفع اتلتيكو ر�صيده اىل 47 نقطة، وتقدم بفارق نقطتني على جاره ريال مدريد 
فيما وقف ر�صيد رايو فايكانو عند 23 نقطة يف املركز 18، وكان اأتلتيكو باأم�س احلاجة اىل الفوز 
ل�صتعادة الثقة بعد خ�صارتني متتاليتني اأمام ريال بيتي�س وريال مدريد قبل مواجهة جوفنتو�س 
الإيطايل الأربعاء املقبل يف ذهاب ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا على ملعبه واندا مرتوبوليتانو، 
و�صاعد الفوز الرابع يف اآخر خم�س مباريات بني الفريقني يف الدوري اأتلتيكو يف ا�صتعادة املركز 
الثاين. ويف مباراة ثانية، تغلب ريال �صو�صييداد على �صيفه ليغاني�س بثالثية نظيفة �صجلها ميكل 
اويارثابال هدفني والربازيلي ويليان جوزيه، وانتقل اىل املركز ال�صابع بر�صيد 34 نقطة مقابل 
29 للخا�رس، واكت�صح ليفانتي م�صيفه �صلتا فيغو 4-1، متقدما اإىل املركز 11 موؤقتاً بر�صيد 30 
نقطة، و�صجل خو�صيه لوي�س مورالي�س هدفني وكوكي وبورخا مايورال اأهداف ليفانتي وبراي�س 
منديز من ركلة جزاء هدف �صلتا فيغو الذي خ�رس جهود املعار حديثا من ريال بيتي�س اجلزائري 

ريا�س بودبوز بالبطاقة احلمراء يف اأول مباراة ووقف ر�صيده عند 24 نقطة يف املركز 16.

املان �صيتي يعرب اإىل ربع نهائي كاأ�س االحتاد
تاأهل مان�ص�صرت �صيتي اإىل ربع نهائي كاأ�س الحتاد الإجنليزي بعد تخطيه م�صت�صيفه نيوبورت 
كاونتي درجة رابعة بنتيجة 4-1، وبرغم النتيجة الكبرية مل يكن م�صوار لعبي املدرب الإ�صباين 
جو�صيب غوارديول �صهال اإذ �صجلوا هدفهم الأول يف الدقيقة 51 عرب الأملاين الدويل لوروا �صانيه، 
وبعد تعزيز ال�صاب فيل فودن النتيجة منح الأيرلندي بادرايغ اأموند بارقة اأمل للم�صيف بيد اأّن 
»ال�صيتيزن�س« رّدوا بثنائية اأخرى عرب فودن واجلزائري الدويل ريا�س حمرز، ويخو�س مان�ص�صرت 
�صيتي مواجهة هامة الأربعاء �صد �صالكه الأملاين يف ذهاب ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا ثم 
نهائي كاأ�س الرابطة املحلية �صد ت�صل�صي، لذا اأجرى غوارديول 7 تغيريات على الت�صكيلة التي 
�صحقت ت�صل�صي 6-0 الأ�صبوع املا�صي، وبرغم التغيريات دفع مدرب بر�صلونة ال�صابق بالعبني 
من طراز �صانيه، الإ�صباين دافيد �صيلفا، حمرز والربازيليني فرناندينيو وغابريال جيزو�س. وبلغ 
والثاين على  كاونتي 1-2  الأول على �صيفه دربي  بعد فوز  اأي�صاً  النهائي  ربع  برايتون وميلوول 
م�صيفه وميبلدون 1-0، وهذه املرة الثانية التي يبلغ فيها برايتون ربع نهائي امل�صابقة العريقة 
الظهري  للخا�رس  �صجل  فيما  لوكاديا،  يورغن  والهولندي  نوكري  اأنطوين  الفرن�صي  هديف  بف�صل 
الدويل ال�صابق اأ�صلي كول البالغ 38 عاماً، و�صجل كول جنم اأر�صنال وت�صيل�صي �صابقاً هدفه الأول 
لو�س  مع  م�صواره  انتهاء  اإثر  املو�صم  نهاية  حتى  دربي  اإىل  قدومه  بعد   2012 منذ  اجنلرتا  يف 
اأجنلي�س غالك�صي الأمريكي، ويعاين فريق املدرب كري�س هيوتون يف الدوري الإنكليزي وبات 
مهدداً بالهبوط بعد 6 مباريات دون اأي فوز، فيما توقفت �صل�صلة مفاجاآت دربي كاونتي الذي 
ي�رسف عليه النجم الدويل ال�صابق فرانك لمبارد يف الكوؤو�س املحلية بعد اإق�صائه �صاوثهامبتون 
يعاين  الذي  ميلوول  فاز  الثانية،  املباراة  الرابطة. ويف  كاأ�س  يونايتد يف  ومان�ص�صرت  الكاأ�س  يف 
وحيد  بهدف  الثالث  امل�صتوى  متذيل  وميبلدون  م�صيفه  على  الأوىل  الدرجة  بطولة  يف  راهنا 
�صجله املدافع ال�صكتلندي موراي وال�س، وان�صم برايتون وميلوول اإىل واتفورد املتاأهل اجلمعة 

املن�رسم على ح�صاب كوينز بارك رينجرز 0-1.

عقبة يف طريق مار�صيلو �صوب جوفنتو�س
يف  مدريد،  لريال  الأي�رس  الظهري  مار�صيلو  الربازيلي  مع  للتعاقد  بقوة  جوفنتو�س  نادي  ي�صعى 
لإعادة  يخطط  جوفنتو�س  اإن  الإ�صبانية،  »ماركا«  �صحيفة  وقالت  املقبل،  ال�صيفي  املريكاتو 
اأن  واأ�صافت  مار�صيلو،  الربازيلي  و�صديقه  رونالدو  كري�صتيانو  الربتغايل  بني  الناجحة  ال�رساكة 
رونالدو حاول اإقناع مار�صيلو خالل الفرتة الأخرية، بارتداء قمي�س ال�صيدة العجوز يف املريكاتو 
ال�صيفي املقبل، واأ�صارت اإىل اأن ما يدفع مار�صيلو للرحيل اأن موقفه من امل�صاركة يف املباريات 

مل يعد جيًدا حتت قيادة املدرب الأرجنتيني �صانتياجو �صولري.
يورو  45 مليون  اإىل   40 فاإن جوفنتو�س يجهز من  الإيطالية  »�صبورت ميديا�صت«  ل�صبكة  ووفًقا 
لإمتام ال�صفقة، بالإ�صافة اإىل راتب �صنوي يبلغ 8 ماليني يورو، واأ�صارت ال�صبكة اإىل اأن ال�صفقة 
تواجه عقبة يف املريكاتو ال�صيفي، تتمثل يف �رسورة حتديد اإدارة اليويف موقف الربازيلي األيك�س 

�صاندرو،الظهري الأي�رس للبيانكونريي قبل التحرك للتعاقد مع مار�صيلو.

البي اأ�س جي يهدي ت�صيل�صي مفتاح اإ�صقاط املان يونايتد
نظريه  ت�صيل�صي  اليوم  ي�صتقبل 
ملعب  على  يونايتد  مان�ص�صرت 
نهائي  ثمن  �صمن  بريدج  �صتامفورد 
وياأمل  الإجنليزي،  الحتاد  كاأ�س 
مواجهة  تكون  اأن  يف  ت�صيل�صي 
مان�ص�صرت يونايتد مفتاح عودة البلوز 
بعد  اأخرى  مرة  ال�صحيح  للطريق 
واأبرزها  الأخرية،  ال�صلبية  النتائج 
الهزمية الثقيلة اأمام مان�ص�صرت �صيتي 
من  الرغم  وعلى  نظيفة،  ب�صدا�صية 
�صان  باري�س  اأمام  اليونايتد  خ�صارة 
نهائي  ثمن  ذهاب  يف  2ـ0  جريمان 
دوري الأبطال اإل اأن الفريق الأحمر 
مير بفرتة رائعة مع املدرب احلايل 
وخالل  �صول�صكاير،  جونار  اأويل 
ومان�ص�صرت  جريمان  �صان  مباراة 

يونايتد اأهدى الأول ت�صيل�صي مفتاح النت�صار على ال�صياطني احلمر، ل يوجد �صك اأن حال مان�ص�صرت يونايتد تغري ب�صكل كبري 
مع �صول�صكاير، حتى اأن حالة الالعبني النف�صية مل تعد كما كانت مع املدرب ال�صابق الربتغايل جوزيه مورينيو، ويعد بول بوغبا 
هو اأهم الالعبني حتت قيادة �صول�صكاير واأداء واأرقام الالعب تثبت ذلك، حيث متكن يف 11 مباراة بكل البطولت حتت قيادة 

�صول�صكاير من اإحراز 8 اأهداف و�صنع 5 كاأكرث الالعبني م�صاركة يف الأهداف مع املدرب احلايل.
خالل مباراة باري�س �صان جريمان ومان�ص�صرت يونايتد متكن الفريق الفرن�صي من منع اأي هجمات خطرية على مرماه، وجنح 
توما�س توخيل مدرب �صان جريمان يف اأن يوقف خطورة بول بوغبا، حمور اأداء ال�صياطني احلمر وذلك عن طريق الدفع بالربازيلي 
ماركينيو�س يف و�صط امللعب، ومنحه تعليمات وا�صحة بال�صغط على الالعب الفرن�صي طوال املباراة، وجنح ماركينيو�س يف 
مهمته و�صل حركة بوغبا متاًما يف املباراة، وهو ما منع خطورة اليونايتد وفتح الباب اأمام فوز �صان جريمان، واأمام الإيطايل 
ماوري�صيو �صاري مدرب ت�صيل�صي فر�صة رائعة لال�صتفادة مما فعله توخيل اأمام مان�ص�صرت يونايتد، وذلك با�صتخدام الفرن�صي 
نغولو كانتي يف موقع ماركينيو�س، وبعد تغيري مركز كانتي منذ بداية املو�صم مع �صاري وتقليل مهامه الدفاعية من اأجل تواجد 
جورجينيو، �صيكون هناك حرية اأكرب لالعب الفرن�صي بالتواجد ب�صكل دائم مع بوغبا اأينما كان يف و�صط امللعب، ومع غياب 
مار�صيال ولينجارد لالإ�صابة، �صيكون بوغبا املمول الوحيد لرا�صفورد يف املباراة، وكان لت�صيل�صي جتربة �صابقة بنف�س الطريقة، 
وحتديًدا يف مباراة الدور الأول اأمام مان�ص�صرت �صيتي عندما مت ا�صتخدام مركز كانتي اجلديد بال�صغط على الإ�صباين ديفيد 

�صيلفا ومنعه من بناء الهجمة، وهو ما جنح به النجم الفرن�صي ومتكن البلوز من حتقيق الفوز وقتها بثنائية نظيفة.

من  قلًقا  يعد  مل  ليفربول  اأن  بريطاين  �صحفي  تقرير  ك�صف 
تكرار �صيناريو رحيل جنومه يف ال�صنوات الأخرية مع الدويل 
امل�رسي حممد �صالح، قالت �صحيفة »مريور« الربيطانية اإن 
�صيناريو رحيل الأوروغوياين لوي�س �صواريز والربازيلي فيليب 
اآخر  جنم  اأي  اأو  �صالح،  مع  وارد  غري  بر�صلونة  اإىل  كوتينيو 
يف الريدز، وكانت العديد من التقارير الربيطانية والإيطالية، 
قد ربطت �صالح باإمكانية النتقال اإىل جوفنتو�س، �صواء عن 
من  اأو  اإ�صرتليني،  جنيه  مليون   175 مبلغ  اليويف  دفع  طريق 
خالل دخوله يف �صفقة تبادلية مع باولو ديبال بالإ�صافة اإىل 

مبلغ مايل ي�صل اإىل نحو 44 مليون اإ�صرتليني.

واأكدت ال�صحيفة، اأن حتقيق ليفربول لأرباح �صنوية ت�صل اإىل 
125 مليون اإ�صرتليني ي�صع النادي يف املنطقة الآمنة التي لن 
يخ�رس خاللها جنومه ب�صبب ح�صولهم على عرو�س �صخمة، 
عندما  اأموال  اإىل  حاجة  يف  كان  ليفربول  اأن  اإىل  واأ�صارت 
وافق على رحيل �صواريز يف عام 2014 مقابل 65 مليون جنيه 
اإبقاء  على  قادر  غري  كان  ليفربول  اأن  واأو�صحت  اإ�صرتليني، 
بر�صلونة 105 ماليني جنيه  اأنفيلد عندما عر�س  كوتينيو يف 
ليفربول  اأن  ال�صحيفة  و�صددت   ،2018 جانفي  يف  اإ�صرتليني 
دخل الآن ع�رًسا مالًيا جديًدا، بعد اأن جنح املالك يف حتويل 

الو�صع املايل للنادي اإىل الأف�صل.

اأموال ليفربول حتجز �صالح باأ�صوار اأنفيلد

امليالن يعزز املركز الرابع
الرابع �صمن مناف�صات اأحرز البولندي ك�صي�صتوف بيونتك هدفني ليقود ميالن لتحويل تاأخره بهدف اإىل  وتعزيز موقعه يف املركز  اأتالنتا  33 فوز 3-1 على م�صيفه  بعد  لأتالنتا  بهدف  فرولر  رميو  وتقدم  الإيطايل،  الدوري  من   24 اأوغلو دقيقة لكن بيونتك املن�صم من جنوة يف فرتة النتقالت ال�صتوية اأدرك التعادل املرحلة  �صاهان  حاقان  واأ�صاف  الأول،  لل�صوط  ال�صائع  الوقت  يف  رائعة  دقائق بلم�صة  �صت  بعد  الثالثية  بيونتك  يختتم  اأن  قبل   55 الدقيقة  يف  الثاين  و�صجل الهدف  ميالن  مع  التاألق  بيونتك  ووا�صل  املواجهة،  يف  ميالن  انت�صار  2-0 لي�صمن  الفوز  هديف  اإىل  اإ�صافة  بالدوري  مباريات  ثالث  يف  اأهداف  اأربعة  وبفارق خم�س نقاط عن مناف�صه اخلا�رس �صاحب املركز 12.بهدف اإىل فوز 2-1 على �صيفه بارما ليتقدم اإىل املركز 14 بر�صيد 24 نقطة الرتتيب ويف وقت �صابق، اأحرز ليوناردو بافوليتي هدفني ليحول كالياري تاأخره املركز الرابع بعدما اأ�صبح ر�صيده 42 نقطة وبفارق اأربع نقاط عن روما خام�س على نابويل يف دور الثمانية لكاأ�س اإيطاليا ال�صهر املا�صي. وحافظ ميالن على بذلك 
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متابعات

م�صرحية “نعم غودو” �صورة 
حلالة  العنف يف العراق

ي�ضّور العراقي اأن�ض عبد ال�ضمد يف م�ضرحّيته “نعم غودو” التي تعر�ض �ضمن “مهرجان بغداد” يف 
فرن�ضا العنف الذي يهيمن منذ عقود على بلده، حيث يكاد العمل امل�ضرحي يكون م�ضتحيال رغم اأن 

واقع العراق اليومي م�ضدر كبري لالإلهام كما يقول.

ق.ث

من  “كثريون  املخرج  ويقول 
امل�رسح  عامل  يف  زمالئنا 
املنفى،  يف  �صاروا  اأو  ماتوا 
العراق.  يف  بقيت”  منهم  قلة 
يف  م�رسحيته  و�صاركت 
“مهرجان بغداد” الذي افتتح 
يف الرابع والع�رسين من ال�صهر 
بوزان�صون  مدينة  يف  احلايل 
�صبعة  جانب  اإىل  الفرن�صية، 
اأن�س  ي�صّور  عراقية.  اأفالم 
عاما   44 البالغ  ال�صمد  عبد 
عراقية  مدينة  م�رسحيته  يف 
يف  وطريا  احلرب،  دّمرتها 
قرب  معلّقا  ومعطفا  قف�س 
�صورة للكاتب �صمويل بيكيت 
“بانتظار  رواية  �صاحب 
التي تتحدث  ال�صهرية  غودو” 
الكّل،  ينتظرها  �صخ�صية  عن 
العر�س  يخلو  تاأتي.  وال 
بل  الكالم،  من  امل�رسحي 
للحديث  االإمياء  على  يعتمد 
عن العنف الذي ينتاب العراق 
�صدام  نظام  �صقوط  منذ 
على  اأن�س  واأطلق  ح�صني. 
فرقته امل�رسحية ا�صم “فرقة 
م�رسح امل�صتحيل”، يف اإ�صارة 
تعرقل  التي  ال�صعوبات  اإىل 
العراق  يف  الفّن  هذا  منّو 
لكن  منه.  التك�ّصب  وا�صتحالة 
�صمم  ال�صعوبات،  هذه  رغم 
“نعم  اجلديدة  م�رسحيته 

بغداد، وقّدم منها  يف  غودو” 
بوزان�صون.  يف  عرو�س  ثالثة 
هي  دقيقة   45 امتداد  وعلى 
يُفر�س  ال  امل�رسحية،  مدة 
�صيء على اجلمهور، بل “لكل 
واحد منهم غودو اخلا�س به 
اأن�س  ويقول  ينتظره”.  وهو 
احلقبات  “من  ا�صتوحى  اإنه 
على  مّرت  التي  املختلفة 
�صدام  زمن  ومن  العراق، 
ذلك  يف  خ�صو�صا”.  ح�صني 
اأن يطيح حتالف  الوقت، قبل 
دويل بقيادة وا�صنطن ب�صدام 
ح�صني، �صّددت الرقابة قب�صتها 
على اأعمال اأن�س عبدال�صمد، 
امل�صارح  اعتالء  من  ومنعته 
اأقّدم  “كنت  ويقول  الر�صمية. 
بيتي  يف  اأو  بيوت  يف  اأعمايل 

بالنظام  االإطاحة  وبعد  اأنا”. 
ب�صيء  املخرج  �صعر  القدمي، 
ظّل  يف  لكن  احلرية،  من 
الفو�صى  من  �صعبة  “مرحلة 
فما  اليوم،  اأما  ال�صاملة”. 
زال العمل امل�رسحي متاأخرا 
للعر�س  �صاالت  “ال  اإذ  جدا 
ال  واجلمهور  موازنات،  وال 
رغم  املال”.  بدفع  يرغب 
ذلك يرى اأن الظروف ال�صائدة 
الفني  لالإبداع  جدا  منا�صبة 
ي�صتمتع  وهو  وامل�رسحي. 
باأنه �صاهد على ع�رس ويوؤدي 
اأدوارا عنه. ويقول “لقد جنونا 
من كل العنف” الذي مّر على 
متتالية.  حقب  يف  العراق 
ال�صمد  عبد  اأن�س  ينوي  ال 
البقاء  ينوي  بل  بلده،  مغادرة 

“امل�رسح  اأن  فكرة  ملنا�رسة 
االأمل،  اأ�صكال  من  �صكل  هو 
ت�صتمر  احلياة  اأن  والإظهار 
االإنرتنت  اأن  ويرى  وتنت�رس”. 
فتح اآفاقا جديدة للم�رسحيني 
ذي  “من  ويقول  العراقيني، 
يف  عرو�صنا  نقدم  كنا  قبل، 
�صغري.  وجلمهور  �صّيق  اإطار 
عرفوا  االإنرتنت  بف�صل  لكن 
نقدم  و�رسنا  اخلارج  يف  عنا 
من  العامل”،  كل  يف  عرو�صنا 
اإىل  وتون�س  وعمان  القاهرة 
وطوكيو.  وروما  اإ�صطنبول 
اإىل هذه امل�رسحية،  واإ�صافة 
عراقية  اأفالم  �صبعة  تعر�س 
يف مو�صم جانفي من مهرجان 
اأن تفتتح  بغداد، ومن املقرر 

دورة ثالثة يف ماي املقبل.

روؤى

املتنّبي وامل�صمر املهيمن على خطاب الغذامي

ال�ضادرة عن الهيئة العامة ال�ضورية للكتاب

اأرجوك اعنت باأمي.. 
رواية مرتجمة 

عن الكورية

اأحد موؤ�ض�ضي الدراما ال�ضورية والعربية

رحيل املخرج القدير 
غ�صان جربي 

عانى  مثلما  الكون  يف  �صاعٌر  يعاِن  مل 
ولعل  الفذة،  �صاعريته  ب�صبب  املتنّبي 
املعاناة نف�صها ت�صتمل على قارئه وجتعله 
ماأخوذا منقادا ل�صحر �صعره؛ لكن الغريب 
خلف  املختبئ  الغذامي  اهلل  عبد  اأن  هو 
ن�صق القبيلة الذي بدا ن�صقا م�صمرا ومعلنا 
ي�صتغل  حني  القارئ  يفاجئ  واحد  اآن  يف 
املتنبي؛  مواجهة  يف  وهو  قمعيا  ا�صتغاال 
هو  الغذامي  طرح  يف  مايواجهنا  فاأغرب 
املتنبي  يحاكم  اإذ  القامع،  الديني  الن�صق 
مي�صك  الغذامي  واأخال  دينّية،  ب�صلطة 
بع�صا ويلّوح بها من اأعلى من منرب ليطلب 
الذي  الكافر  املتنبي  رجم  املوؤمنني  من 
ـ  واال�صالم  الر�صول  عنه  نهى  �صعرا  كتب 
ـ  وخري  من وجهة نظر غذامّية  متع�ّصفة 
احلديث  اعتماده  هو  مبٍك  م�صحٌك  دليل 
االآتي )الأن ميتلئ جوف اأحدكم قيحا حتى 
يريه خرٌي من اأن ميتلئ �صعرا(، ثّم ي�صتطرد 

باخلطابات القامعة لل�صعر، وال�صوؤال ـ هنا 
ـ هل كان الغذامي ب�صدد حتطيم ال�صعر اأم 
حتطيم املتنبي اأم حتطيم ال�صعر بتحطيم  
اأخالقية  دينية  حماكمة  فبعد  املتنبي؟. 
يف  امل�صمر  بتن�صيق  الغذامي  يبداأ  طويلة 
حوا�صه  جميع  ا  غا�صّ ال�صعري  اخلطاب 
مبا يف ذلك الدقة والذاكرة وخادعا قارئه 
االأدق  فالرواية  روايتان،  له  نبوي  بحديث 
جوف  ميتلئ  )الأن  هي:  �صوابا  واالأكرث 
اأحدكم قيحا حتى يريه خرٌي من اأن ميتلئ 
االأقرب  الرواية  وهي  به(،  ُهجيُت  �صعرا 
للت�صديق كون موقف النبي كان وا�صحا من 
ال�صعر يف اكرث من منا�صبة وقد اتخذه و�صيلة 
فلماذا  قري�س،  مع  معاركه  يف  اإعالمية 
يتبنى الغذامي موقف ال�صلطة يف حماكمة 
املتنبي؟، وملاذا مل يحاكم نف�صه دينيا كما 
 ( الغذامي:  قال  فقد  املتنبي؟،  مع  فعل 
حتوير  جرى  اليهم  املتنبي  انت�صاب  وعرب 

العالقات الب�رسية االن�صانية ليكون ال�صاعر 
اأباً جلدته، وقد قال خماطبا جدته يف رثائه 
لها : )ولو مل تكوين بنت اأكرم والٍد   لكان 
اأباك ال�صخم كونك يل اأّما(،  وال�صوؤال هنا ـ 
والغذامي يرفع �صيف القامع الديني بوجه 
املتنبي ـ اأْن ملاذا مل ي�صتمر باآلته الدينية؟، 
فالنبي يقول : )فاطمة اأم اأبيها(، ولو وقفنا 
ه و�صاغط  وقفة جمردة من اأي تاأثري موِجّ
اإذ  لوجدنا يف بيت املتنبي ماهو حقيقي، 
امتناع  حرف  وهي  )لو(  املتنبي  ا�صتعمل 
المتناع، وقد قامت هذه الـ )لو( مبنع كونه 
اأكرم  بنت  جدته  لكون  وذلك  جلدته  اأبا 
والد، مبعنى اأن لها اأن تفخر باأبيها وابنها 
كونهما عظيمني مع امتناع فخرها باالبن 
بنت  لنفي كون جّدته  )لو( املانعة  لدخول 
لها،  اأبا  يكون  ان  امتنع  لذلك  والد،  اأكرم 

واالأمر ـ وفق قواعد النحو ـ
د. ح�ضني القا�ضد

باأمي”  اعتني  “اأرجوك  رواية 
�صووك  كيونغ  الكورية  للكاتبة 
للبيئة  حياً  منوذجاً  تقدم  �صني 
االجتماعية  والعالقات  الكورية 
من  البقعة  تلك  يف  القائمة 
االأر�س وثنائيات طرائق احلياة 
واختالفها بني املدينة والريف 
والقدمي  وال�صباب  والعجائز 
واالأنوثة  والذكورة  واملعا�رس 
االأم  فقدت  اأ�رسة  �صياق  �صمن 

يف ظروف معينة.
عن  ال�صادرة  الرواية  وتظهر 
للكتاب  ال�صورية  العامة  الهيئة 
�صمن امل�رسوع الوطني للرتجمة 
يف  الكامنة  االأ�رسة  عالقات 
وتتحدث  الكورية  الثقافة  عمق 
بطريقة موؤثرة وعميقة فتدخل 
الداخلية  ال�صخ�صيات  اإىل عمق 
مبينة  كوامنها  عن  للك�صف 
على  املعا�رسة  احلياة  طغيان 
وخا�صة  االأ�رسية  العالقات 
الريف  النا�س من  عندما ينتقل 
اإىل املدينة وما يرتكه ذلك من 

اآثار نف�صية كبرية.
القيمة  الرواية  تظهر  كما 
املجتمع  يف  لالأم  املقد�صة 

الذي  الكبري  واالأثر  الكوري 
يت�صح  كما  فقدها  يرتكه 
االأم  هي  االأم  اأن  الرواية  من 
وحبها  بدفئها  وجدت  اأينما 
الالمتناهي وطريقتها يف حمبة 
والنظر  بهم  والعناية  االأبناء 
اأطفال مهما كربوا  كاأنهم  اإليهم 
ينظر  التي  الطريقة  وباملقابل 
اإليها االأبناء لوالديهم من احرتام 
وتبجيل من جهة اأو النظر اإليهم 
اأ�صخا�صاً من املا�صي  ب�صفتهم 
لديهم عقلية قدمية تعي�س على 
قيم خلت بينما االأوالد فهم اأبناء 
احل�صارة  فنون  يتقنون  اليوم 
ويفهمون منجزاتها ولكن عندما 
اأحد الوالدين ي�صعرون  يفقدون 
كل حلظة خ�رسوها  بالندم عن 

بعيدين عنهم.
تقع الرواية يف 248 �صفحة من 
ترجمة  من  وهي  الكبري  القطع 
رنا جوزيف زحكا، وي�صار اإىل اأن 
باللغة  اإجازة  حائزة  املرتجمة 
دم�صق  جامعة  من  االإنكليزية 
الثقافة  وزارة  عن  لها  �صدر 
و”جحر  ا�صكتلندية”  “ق�ص�س 

االأفعى” و”حكواتي الليل”.

املخرج  اليوم  ظهر  تويف 
جربي  غ�صان  القدير  ال�صوري 
خمرجي  واأوائل  كبار  اأحد 
�رساع  اثر  ال�صورية  الدراما 
يناهز  عمر  عن  املر�س  مع 
مواليد  من  والراحل  عاما   86
من  ينحدر   1933 عام  دم�صق 
وكان  عريقة  دم�صقية  اأ�رسة 
للعمل  املوؤ�ص�س  اجليل  من 
يف  والدرامي  التلفزيوين 
ندوة  بتاأ�صي�س  ف�صاهم  �صورية 
الفكر والفن 1958 باإدارة رفيق 
ال�صبان وع�صوية جمموعة من 
راأ�صهم  على  الكبار  املثقفني 
حنا  ويو�صف  الوادي  �صلحي 
وعمل  طرابي�صي  وجورج 
رفيق  مع  م�صاعداً  خمرجاً 
ليلة  م�رسحية  يف  ال�صبان 
ويوليو�س  واأنتيغون  امللوك 
م�صابقة  اإىل  تقدم  قي�رس 
لالإخراج يف التلفزيون ال�صوري 
واأر�صل   1961 عام  قبل  حيث 
تدريبية  دورة  يف  اأملانيا  اإىل 

ا�صتمرت �صتة اأ�صهر.
منا�صب  جربي  غ�صان  �صغل 
ال�صوري  التلفزيون  يف  كثرية 

التمثيليات  دائرة  رئي�س  من 
املخرجني  دائرة  رئي�س  اإىل 
ومل يرتك جماالً فنياً اإال عمل 
اأوائل  امل�صل�صالت  واأنتج  فيه 
وال�صامية  التاريخية 
واأول  وغريها  واالجتماعية 
و�صحة  للتلفزيون  بدوي  عمل 

وابن عجالن.
عن  اجلوائز  من  العديد  حاز 
للم�رسح  اأخرجها  التي  اأعماله 
وللتلفزيون منها اجلائزة االأوىل 
للتلفزيون  بغداد  مهرجان  من 
عن فيلمه “الغرباء ال ي�رسبون 
القهوة” 1975 واآخرها تكرميه 
ال�صورية  الثقافة  وزارة  يوم  يف 
قاربت  اأعماله   ،2017 عام 
خم�صني م�صل�صاًل منها )انتقام 
واأعيدوا  والطري  والقيد  الزباء 
و�صور  �صام  يا  ولك  �صباحي 
�صائعة( وغريها الكثري اإ�صافة 
تلفزيونيا  فيلما  ثالثني  اإىل 
من  وعدد  ووثائقيا  دراميا 
خاللها  اأطلق  امل�رسحيات 
الدراما  من جنوم  كبريا  عددا 

ال�صورية اليوم.
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الروائي ووزير الثقافة الفل�سطيني الأ�سبق يحيى يخلف

حممود دروي�ش »�أجمل ف�صل« 
يف تاريخ �لثقافة �لفل�صطينية

قال يحيى يخلف، الروائي ووزير الثقافة الفل�سطيني الأ�سبق، اإن حممود 
دروي�ش كان اأجمل ف�سل يف تاريخ الثقافة الفل�سطينية. واأ�ساف يف مداخلة 

بقاعة خوان غويتي�سولو، باملعر�ش الدويل للن�سر والكتاب يف دورته اخلام�سة 
والع�سرين، اأن دروي�ش تاأّلق يف التجديد واحلداثة وطّور الق�سية العربية 

والإن�سانية ل الفل�سطينية فقط.

م٫�ش

يخلف،  ح�سب  دروي�ش، 
الق�سية  على  يّتكئ  مل 
الفل�سطينية، بل رفعها، وكانت 
له مواقف وطنية و�سيا�سية، 
وكان موؤثرا وكان راأيه مهما 
النخبوية،  االجتماعات  يف 
يذهب  �سيا�سيا  يكن  ومل 
راأيه  كان  بل  التطّرف،  اإىل 
وا�ست�سهد  ووطنيا  و�سطيا 
الفل�سطيني  الروائي 
عرفات  يا�رس  مبحا�رسة 
االإ�رسائيلي  االجتياح  اإثر 
�سنة 2002، واقتحام مكتب 
لقي  الذي  حممود دروي�ش، 
اال�ستنكار  يعادل  ا�ستنكارا 
عرفات.  ح�سار  لقيه  الذي 
�سيت  على  م�ستدال  وزاد 
بتعّذر  فل�سطني  �ساعر 
يف  احلا�رسين  ا�ستيعاب 
متفّرج  األف  ت�َسع  قاعة 
اإىل  واال�سطرار  بدم�سق، 
ملعب  اإىل  الن�ساط  حتويل 
ع�رسة  فيه  ح�رس  ريا�سي 

اإىل  لال�ستماع  متابع  اآالف 
�سعر دروي�ش.

يعتقد  كان  الذي  دروي�ش، 
اإذا  ينزل  الكتابة  وحي  اأن 

الطاولة،  اإىل  الكاتب  جل�ش 
وكان خمل�سا للكتابة، ح�سب 
الفل�سطيني  الثقافة  وزير 
اإقامته  اإبان  كان  االأ�سبق، 
منزل  يف  ي�ستيقظ  بباري�ش 
ذقنه،  فيحلق  غرفتني  من 
مالب�ش  ويرتدي  وي�ستحم، 
ليجل�ش  ينتقل  ثم  العمل، 
بالغرفة  الكتابة  طاولة  على 

�ساعر  عادات  ومن  االأخرى 
الفل�سطينية، ح�سب  الق�سية 
يحيى  �سديقه  رواه  ما 
ين�رس  يكن  مل  اأنه  يخلف، 

كان  بل  فورا،  الق�سيدة 
�سهرين،  اأو  �سهرا  يرتكها 
ذلك،  بعد  قراءتها  ويعيد 
بع�سه  فيغّي  �سعره  وينُقُد 
ي�سطبه،  اأو  بع�سه  وي�سكر 
ق�سائد  اأن  حا  مو�سّ زاد  ثم 
بعد  ن�رست  التي  دروي�ش 
من  انطالقا  جمعت  وفاته 

م�سوداته هاته.
»عيد  اأن  يخلف  وذكر 
الثقافة الوطنية« بفل�سطني، 
مار�ش،   13 يوافق  الذي 
ميالد  بعيد  تيّمنا  اختي 
م�سيفا  دروي�ش،  حممود 
اأن هذا »ال�ساعر الغزال« ال 
يزال حا�رسا، يعطي ومينح 
رام  يف  �رسيحه  خالل  من 
اهلل، ومتحفه الذي تقام فيه 
االأن�سطة الثقافية، ويوا�سل 
املعرفة  وتعميم  ن�رس  فيه 
الفل�سطيني  والن�ساط 
واالإن�ساين،  والعربي 
الروائي  ا�ست�سهد  كما 
على  للداللة  الفل�سطيني، 
القيمة العاملية ل�سعر دروي�ش، 
ذكر  جهته،  من  اإىل  بانتمائه 
ال�ساعر املغربي ح�سن جنمي 
من  كان  دروي�ش  حممود  اأن 

يف  الثقافية  التجربة  اأركان 
الفل�سطينية،  الق�سية  م�سار 
فل�سطينيا  �ساعر  يكن  ومل 
كان  بل  عربيا،  اأو  فح�سب 
االإن�سانية،  �سعراء  اأكرب  »من 
الكبار  ال�سعراء  اأفق  يف  وكان 

مثل نيودا ولوركا«.
طّورته  �ساعر  دروي�ش 
ولو  جنمي،  ح�سب  املنايف، 
�سار  »ملا  الداخل  يف  بقي 
هذا  يف  وا�ستدّل  هو«.  كما 
ال�سياق بتوقف جتربة ال�ساعر 
�سميح القا�سم، مقابل حتليق 
بنية �سعره  دروي�ش من حترر 
من  وا�ستفادته  االإيقاعية، 
ال�سعرية  اجلمالية  اخلربات 
من  وتعلمه  االإن�سانية، 
وقراءته  والكبي،  ال�سغي 
يتقنها  التي  باللغات  ال�سعر 
اأ�سدقائه  وعرب  ومرتَجما، 
ب�سيخوخة  ي�ساب  ال  »حتى 

�سعرية«.

دروي�ش  اأن  جنمي  ويرى 
مكتمل  ك�سارع  يت�رسف  »مل 
يطّور  دائما  ظل  بل  ومنتٍه«، 
وا�ستطاع  ولغته،  اأ�سلوبيته 
بناء معجمه ال�سعري اخلا�ش 
مع عدم ا�ست�سالمه للنوم قبل 
ل�سان  مواد  من  مادة  قراءة 
العرب، ومتّكن من »اأن يحمل 
فل�سطني فعال يف الق�سيدة«، 
ال�سياق  هذا  يف  مذّكرا 
بو�سفه  ميدح  اأن  برف�سه 
�ساعرا فل�سطينيا، بل بو�سفه 
الرئي�ش  وروى  اأوال.  �ساعرا، 
االأ�سبق الحتاد كتاب املغرب 
منذ  دروي�ش  مع  جتربته 
فيه  عّرفه  الذي  االأول  اللقاء 
ربيعا،   23 ابن  وهو  بنف�سه، 
ومل�ش فيه »�سحنة كبية من 
االإن�ساين  واحل�ّش  التوا�سع 
ب�سهادته  مرورا  املرهف«، 
ال�ساعر  م�ساهمة  على 
الفل�سطيني »يف تر�سيخ الوعي 

الوطني بالق�سية الفل�سطينية 
باملغرب وجتذيرها يف عمق 
املتجّدد  ولقائه  املغاربة«، 
معه داخل املغرب وخارجه، 
مبر�سه  معرفته  اإىل  و�سوال 
للفوز  باختياره  اأخربه  عندما 
العاملية  االأركانة  بجائزة 
بيت  يقّدمها  التي  لل�سعر، 
لقاء  واآخر  باملغرب،  ال�سعر 

مع �ساعر فل�سطني ببيته.
الذي  جنمي،  اأف�سح  كما 
دروي�ش  حممود  اأن  يرى 
اأح�سان  من  اختُِطف  قد 
عدم  عن  وحمّبيه،  اأ�سدقائه 
عن  الكتابة  على  قدرته 
منذ  الفل�سطيني  ال�ساعر 
وفاته، وا�سرت�سل قائال اإنه مل 
العدد  يف  امل�ساهمة  ي�ستطع 
بيت  �سه  خ�سّ الذي  االأخي 
لدروي�ش،  باملغرب  ال�سعر 
بني  من  كان  اأّنه  رغم 

امل�رسفني عليه.   

قرية كفر برعم
د.رائد ناجي

الوادعة  قريتنا  تفر�ش 
تل  على  وت�ستلقي  ذراعها 
مرتا   750 يرتفع  �سخري 
عن �سطح البحر يف اجلليل 
كلم   17 بعد  على  االأعلى 
�سفد  مدينة  غرب  �سمال 
احلدود  عن  كلم   4 وتبعد 
طريق  بها  ومير  اللبنانية. 
والتي  وعكا  �سفد  من 
احلدود  اإىل  طريقه  يتابع 
طرق  وتربطها   ، اللبنانية 
ال�رسق  ببع�ش قرى  فرعية 
و الغرب منها و تف�سي اإىل 
ال�ساحلي  العام  الطريق 
�سفد  مدينة  طريق  واىل 

العام.
»كفر  قريتنا  ا�سم  وجاء   
بلدة  ال�سم  حتريفاً  برعم« 
اأن  اأي  الكنعانية،  بريعم 
كنعانية  �سبغة  لها  قريتنا 

من  الأكرث  ميتد  وتاريخ 
5000 �سنة، ولكن  يف اأواخر 
حرف  ع�رس  التا�سع  القرن 
»كفر  لي�سبح  القرية  ا�سم 
كفر  قرية   متتاز  برعم« 
مبنية  قرية  باأنها  برعم 
باحلجارة ومنازلها متقاربة 
 ، بع�ش  من  بع�سها  جداً 
وحماطة بالب�ساتني و �سجر 

الزيتون و كروم العنب.

 بلغت م�ساحة القرية عهد 
على  الربيطاين  االنتداب 
 12250 حوايل  فل�سطني 
 1200 حوايل  )منها  دومًنا، 
ال�سيدة  كني�سة  وقف  دومن 
يف كفر برعم(. وقدر عدد 
بني   1948 �سنة  �سكانها 
كان  و  ن�سمة   500 و   300
من  معظمهم  يف  �سكانها 
اهل  ا�ستغل  امل�سيحيني، 
وذلك  الزراعة   يف  القرية 

مياهها  وكرثة  خل�سوبة 
والتبغ  احلبوب  كزراعة 
مثل  املثمرة  واالأ�سجار 
والعنب. يف  والتني  الزيتون 
عام 1944، كان 3714 دومنا 
و1100  للحبوب  خم�س�سا 
للزراعة  خم�س�سا  دومنا 
كما  والب�ساتني.  املروية 
واالأبقار  املا�سية  ربيت 
ومن  الداجنة.  والطيور 
بها  كان  ال�سناعات، 
ومع�رستي  حبوب  مطحنة 
التبغ  ل�سناعة  وفرن  زيت 
لت�سنيع  بدائية  ومعامل 
الكثي  بها  ويوجد  الكل�ش، 
التاريخية  املعامل  من 

القدمية.
يف  برعم  كفر  �سقطت 
/ الثاين  ت�رسين  اأوائل 
�سقط  يوم   1948 نوفمرب 
الع�سابات  يد  على  اجلليل 
�سكانها  اليهودية ومت طرد 

القرى  �سكان  من  كغيهم 
احلدودية )موؤقتاً و الأ�سباب 
لبع�ش  �سمح  وقد  اأمنية( 
خارج  اىل  طردوا  الذين 
القرى  اىل  بالعودة  احلدود 
القرية  ودمرت   ، املجاورة 
ال  الذي  الوحيد  املبنى  و 
الكني�سة  هو  قائماً  يزال 
.وتنت�رس  اجلر�ش  قبة  و 
احليطان  التل  �سفح  على 
�سبه  املنازل  و  املتداعية 
و  االأنقا�ش  و  املنهارة 
تك�سو ال�سجيات ال�سائكة و 
االأع�ساب كل ذلك و ال يزال 
بع�ش االآثار القدمية ماثاًل 
موقع  اأغلق  .وقد  للعيان 
املنطقة  اأعلنت  و  القرية، 
�سياحياً  موقعاً  املحيطة 
ار�ش  على  .واأقيم  اأثرياً  و 
�سنة  يف  برعم   كفر  قرية 
1963 م�ستعمرات دوفيف.

القرية  معامل  تزال  وال 
وواقفة  االآن  اإىل  �ساهدة 
التهويد واالأهوال،  يف وجه 
وتعرتف  تقول  وكاأنها 
وفل�سطينيتها  بكنعانيتها 
رف�سها  وتعلن  علنا، 
اأ�سولها،  من  وتن�سلها 
ان  اإال  تهويدها  فربغم 
يفارقها  الكنعاين مل  الثوب 

الذين  اأهلها  يفارق  ومل 
اإليها،  احلنني  ي�سدهم 
والذين رحلوا من اأهلها اىل 
اق�سموا  املجاورة،  القرى 
وبني  بينهم  يبقى  اأن  على 
يتم  ولهذا  التحام  قريتهم 
الكني�سة  داخل  االحتفال 
واملنا�سبات  باالأعرا�ش 

الدينية. 

من ذاكرة فل�سطني

الربملان العاملي للكتاب، الذي 
ي�سم اأهم اأدباء العامل من 

خمتلف القارات، والذين من 
بينهم حاملون جلائزة نوبل. 
كما ذّكر بالتو�سيح الفرن�سي 

لدروي�ش بو�سام فار�ش، 
وت�سمية اأحد اأهم ميادين 

باري�ش با�سمه، مف�رّسا ذهاب 
دروي�ش للعي�ش يف فرن�سا 

بـ«بحثه، رمبا، عن من�سة دولية 
يخاطب منها �سعراء وكتاب 

العامل«.
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1313هـ/1899م – 1401هـ/1981م 

ال�شيخ اإبراهيم بن عمر 
بيو�ض عاملا و زعيماو مربيا

هو ال�ضيخ ابراهيم بن عمر بيو�ض، ولد �ضنة 1313هـ/1899م يف اأح�ضان والدة من عائلة 
احلكم بالقرارة، و والده يعد من اأعيان البلد. دخل كتاب القرية فا�ضتظهر القراآن قبل 

�ضن البلوغ. ثم اأخذ مبادئ العلوم ال�ضرعية و اللغوية على يد م�ضايخ القرارة امل�ضهورين 
اآنئذ احلاج ابراهيم لربيكي )ت:1911م(، احلاج عمر بن يحي اأمليكي )ت:1921م(، اأبو 

العال عبد اهلل )ت:1960م(.

بقلم د. حممد �ضالح نا�ضر

مواهب  ال�صغر  منذ  اهلل  حباه 
و  الوقاد،  الذكاء  منها  جمة 
الف�صاحة  و  القوية،  احلافظة 
رغم  اأهله  ما  هو  و  البيان،  و 
احلاج  �صيخه  ليخلف  �صنه  �صغر 
و  التدري�س،  يف  يحي  بن  عمر 
يتبنى احلركة العلمية، و النه�صة 

الإ�صالحية يف القرارة.
العزابة،  حلقة  يف  ع�صوا  اأ�صبح 
يف  العليا  الدينية  الهيئة  هي  و 
القرارة، و ما لبث اأن اعتلى منرب 
انتحب  ثم  مب�صجدها.  الوعظ 
رئي�صا حللقتها و هو يف الأربعني 

من عمره.
ماي   21 1343هـ/  �صوال   18 يف 
ال�صباب  معهد  اأ�ص�س  1925م 
املعروف  هو  و  الثانوي،  للتعليم 
مبعهد احلياة، و اتخذ له �صعارا 
و  الثقافة،  قبل  اخللق  و  »الدين 
م�صلحة  قبل  اجلماعة  م�صلحة 
الفرد« و اأ�صبح قبلة للطالب من 
داخل اجلزائر و خارجها تخرج 
العلم.  طالب  من  املئات  منه 
املتخ�ص�صني يف العلوم ال�رشعية 

و اللغوية.
يف �صنة 1931م �صارك يف تاأ�صي�س 
امل�صلمني  العلماء  جمعية 
اجلزائريني، و �صاهم يف �صياغة 
انتخب  و  الأ�صا�صي،  قانونها 
اإذ  الأوىل،  اإدارتها  يف  ع�صوا 
اأ�صندت اإليه نيابة اأمني املال يف 
�صنة 1937م اأ�ص�س جمعية احلياة 
التعليم  على  امل�رشفة  بالقرارة 
البتدائي و الثانوي، و املنتظمة 
وامل�رشفة على احلركة الفنية و 
الأدبية  اجلمعيات  و  الريا�صية، 
ر�صالتها  توؤدي  تزال  ما  و  بها، 

تلك حتى يومنا هذا.
عليه  حكمت  1940م  �صنة  يف 
بالإقامة  ال�صتعمارية  الإدارة 
ل  القرارة  داخل  اجلربية 
يربحها، ملدة اأربع �صنوات، تفرغ 
الطالب  من  ثلة  لتكوين  خاللها 
املتفوقني، اأ�صبحوا من رجالت 
احلركة  قادة  و  املحليني،  الأمة 
اجلزائري  باجلنوب  الإ�صالحية 
معرتك  دخل  1947م  �صنة  يف 
برفع  فطالب  ال�صيا�صية،  احلياة 
عن  الع�صكرية  الإدارة  حكم 

ال�صحراء و اإحلاقها بال�صمال.
يوم  ال�صاحقة  بالأغلبية  انتخب 
ميزاب  لوادي  ممثال  اأبريل   20
اأعيد  و  اجلزائري،  املجل�س  يف 
فكان  1951م،  �صنة  انتخابه 
عن  دفاعا  املدوي  ال�صوت 
اجلزائرية  ال�صخ�صية  مقومات 
 1954 بني  ما  اأ�صبح  لغة  و  دينا 
الثوري  الن�صاط  حمور  1962م  و 
القرارة  و  بعامة،  ميزاب  يف 
زمالوؤه  ذلك  يعاونه يف  بخا�صة، 
اأبناوؤه  و  الإ�صالحية،  يف احلركة 
الطلبة. و قد وقف وقفة بطولية 
ال�صحراء  ف�صل  موؤامرة  �صد 
1962م  مار�س  يف  اجلزائر  عن 
التنفيذية  اللجنة  ع�صوا يف  عني 
مهمة  اإليه  اأ�صندت  و  املوؤقتة، 
ت�صليم  يوم  اإىل  الثقافية  ال�صوؤون 
جزائرية  حكومة  لأول  ال�صلطة 
1962م  �صنة  من  �صبتمرب  يف 
ن�صاط  اأحيى  1963م  �صنة  ،يف 
الهيئة  �صعيد(  عمي  )جمل�س 
وادي  عزابة  ملجال�س  العليا 
فانتخب  وارجالن،  و  ميزاب 

رئي�صا له اإىل يوم وفاته.

ال�ضيخ بيو�ض م�ضلحا 
يف امليدان الجتماعي :

اأوائل  كان املجتمع امليزابي يف 
القرن الع�رشين يعي�س حتت وطاأة 
الع�صكري،  ال�صتعماري  احلكم 
اأولئك  اجلامدين  الفقهاء  ووطاأة 
وهوؤلء  م�صتبد  بحكم  يرهقونه 
متزمت  بفكر  م�صريته  يعرقلون 
�صلبيات   ظهور  اإىل  اأدى  ،مما 
عديدة يف جميع جمالت احلياة 

.

اأن  امل�صلح  العامل  على  وكان 
و�صرب  بحكمة  ذلك  كل  يواجه 
العامة  بالأحرى  اأو  ،فالنا�س 
احلاكم  لتقاوم  موؤهلة  غري 
ال�صتعماري ،ول اأن جتابه النفوذ 
بيو�س،  ال�صيخ  وكان  الديني، 
على  املتفتح  اليقظ،  العامل 
العامل الإ�صالمي من حوله يتابع 
التي  الإ�صالح  دعوات  بحر�س 
اأخذت ترتفع من هنا وهناك من 
�صيما  ول  العربي  العامل  اأطراف 
يف  امل�صلحني  العلماء  حركة 
حممد  ال�صيخ  اأمثال  من  ال�رشق 
الأفغاين،  الدين  ،وجمال  عبده 
 ، ،والكواكبي  ر�صا  ور�صيد 
ممن  وغريهم  اأر�صالن،  و�صكيب 
مبنهجهم،  بيو�س  ال�صيخ  اأعجب 
خالل  من  اأفكارهم  وت�رشب 
جمعته  وقد  وكتبهم  اآثارهم 
�صكيب  مثل  ببع�صهم  ال�صدف 
اأر�صالن الذي التقى به يف احلج 
الإ�صادة  دائم  )1929(فكان  �صنة 

بفكره ومواقفه.
بينه  ال�صالت  اأحكم  قد  وكان 
وبني العلماء امل�صلحني الآخرين 
القطر اجلزائري من  يف حميط 
بن  احلميد  عبد  امل�صايخ  اأمثال 
الإبراهيمي،  والب�صري  بادي�س، 

والطيب العقبي، وغريهم.

ال�صبيل  هذا  يف  خطته  وكانت 
اجلاد  التعاون  وهي  وا�صحة 
لإحياء اللغة العربية لغة القراآن، 
تربية  اجلزائرية  النا�صئة  وتربية 
والوقوف  �صحيحة  اإ�صالمية 
خمططات  اأمام  واحداً  �صفا 
اإىل  الرامية  الفرن�صي  ال�صتعمار 
على  اجلزائري  ال�صعب  تفريق 
الطائفية  ،اأو  املذهبية  اأ�صا�س 

،اأو اجلهوية .
اإطار  يف  التعاون  هذا  برز  وقد 
تنت�رش  مدار�س  العلماء  جمعية 
اجلزائري  القطر  اأنحاء  كل  يف 
واإر�صاد  وعظ  درو�س  وجتلى 
خطى  وتوجيه  تفكري  ،وخطط 
دعت  كلما  حولها  امل�صلحني 

ال�رشورة اإىل ذلك .

يف امليدان ال�ضيا�ضي :

ن�صاأ ال�صيخ بيو�س يف عهد كانت 
تخ�صع  فيه  اجلزائرية  ال�صحراء 
لنري حكم ع�صكري فرن�صي عتيد 
كل  على  علنا  يق�صي  اأو  يعرقل 
الدين  روح  تقوية  �صاأنه  من  ما 
ح�صارته  ،ومقومات  الإ�صالمي 
ع�صوا  وباعتباره   ، النفو�س  يف 
رئي�صا  ثم  الدينية  احللقة  يف 
احلركة  رئي�س  ،وباعتباره  لها 
القراآن  لغة  راية  الرافعة  العلمية 
وبني  بينه  تكرث  اأن  لبد  ،كان 
املواجهات  الع�صكريني  احلكام 
وامل�صايقات،  وال�صتجوابات 
اأولئك احلكام  و�صجل يف تقارير 
ثم  م�صاغب.  ال�صاب  هذا  اأن 
لي�صبح  الأحداث  تطورت 
اأ�صبح  بل  لدوداً  عدواً  عندهم 
الثانية  العاملية  احلرب  اأثناء 
وما قبلها وما بعدها العدو رقم 
واحد لفرن�صا ،هكذا كان ي�صمى 

لديهم.

 ن�ضاطه الثوري :

م�صاركة  بيو�س  ال�صيخ  �صارك 
،مبا  التحريرية  الثورة  يف  فعالة 
�صواء  به من خدمات جليلة  قام 
ال�صحراء  يف  احلركة  اإطار  يف 
مع  املبا�رشة  ات�صالته  يف  اأم 
املنفى  يف  املوؤقتة  احلكومة 

بوا�صطة تالمذته واإخوانه .
اأما املجال الذي برز فيه ال�صيخ 
بيو�س �صيا�صيا حمنكا، ومفاو�صا 
موقفه  فهو  ثابتا  ووطنيا  لبقا، 
الذي ي�صهد به اخلا�س والعام من 
حاولت  اإذ  ال�صحراوية  الق�صية 
اجلزائر  اأن  علمت  حني  فرن�صا 
متكر  اأن  حمالة  ل  م�صتقلة 
ال�صحراء  بف�صل  باجلزائريني 
ال�صحراء  يف  ملا  ال�صمال  عن 
من خريات اأهمها البرتول والغاز 

الطبيعي ،وقد حاولت ال�صلطات 
م�صتوى  على  �صواء  الفرن�صية 
فرن�صا  م�صتوى  على  اأم  اجلزائر 
اأن ت�صتميل ال�صيخ بيو�س لعلمها 
مبنزلته العظيمة ولتيقنها بالدور 
العظيم الذي يقوم به امليزابيون 
،ولكن  اجلزائري  القت�صاد  يف 
رف�س  الذي  بيو�س  ال�صيخ 
هذه  واأف�صل  املحاولت،  هذه 
كان  ،ما  الثورة  قبل  اخلطط 
قول  يف  يرتدد  اأو  يتلجلج  اأن  له 
وجه  يف  �صارخة  قوية  ل  كلمة 
منه  اإميانا  الفرن�صي  ال�صتعمار 
جزائرية،  اأر�س  ال�صحراء  باأن 

وجزء ل يتجزاأ منها.
�صلة  على  بيو�س  ال�صيخ  وكان 
يف  املوؤقتة  باحلكومة  وثيقة 
اخلطط  معها  ين�صق  تون�س 
موؤامرات  على  ويطلعها 
الفرن�صيني اأول باأول ،ويتبادل مع 
الر�صائل  اأع�صاء احلكومة  بع�س 

واملعلومات.

 اآثاره الفكرية

رجال  من  غريه  مثل  ال�صيخ  اإن 
الإ�صالح الذين كان اأغلب وقتهم 
الرجال،  تكوين  يف  ينق�صي 
والعتناء مب�صاكل املجتمع مما 
ل يبقى معه وقت كثري لالنكباب 
ومع  والتاأليف،  الكتابة  على 
املقالت  بع�س  كتب  فقد  ذلك 
الجتماعية ذات الطابع التحليلي 
والثالثينيات  الع�رشينيات  يف 
اأبي  �صحافة  يف  ن�رشت 
اليقظان، كما ترك فتاوى كثرية 
ق�صوى  اأهمية  ذات  ،ومرا�صالت 
طبع بع�صها ون�رش وبع�صها الآخر 

ما يزال خمطوطا .
ال�صيخ  ترك  ما  اأهم  اأن  غري 
القيم  تف�صريه  هو  بيو�س 
املنهج  م�صتخدما  اهلل  لكتاب 
به  عرفت  الذي  الإ�صالحي 
العبدوية  الإ�صالحية  املدر�صة 
على  املجتمع  يعر�س  فكان 
وقد  وتوجيها،  تربية  اهلل  كتاب 
على  حري�صا  مواظبا  ا�صتمر 
تلك الدرو�س ل يتخلف عنها اإل 

ملر�س اأو �صفر .
وكانت الآثار التي تركتها درو�صه 
خم�صني  قرابة  غطت  التي 
فبف�صلها  عظيمة،  عميقة  �صنة 
البيوت  الإ�صالمية  الثقافة  عمت 
الإ�صالم  وجه  املجتمع  وعرف 
احلقيقي ،وبف�صل درو�س ال�صيخ 
والتب�صيط  بالتحليل  متتاز  التي 
امل�صتمع  ،ومتلك  واحد  اآن  يف 
وعقل،  ف�صاحة،  من  فيها  مبا 

واأدب وتراث، ومعا�رشة .

 من اآثاره الفكرية:

الكرمي،  للقراآن  كامل  تف�صري 
�صورة  من  يبداأ  منه  امل�صجل 
يقع  النا�س،  �صورة  اإىل  الإ�رشاء 
حررت  �صاعة،   1500 حوايل  يف 

يف 12497 �صفحة.
يف  لدرو�س  الأ�رشطة  مئات 
و  الجتماع،  و  الرتبية،  و  الدين، 
ال�صيا�صة، و الثقافة، و كان يلقيها 
و  املنا�صبات  اأو يف  يف امل�صجد 
احلفالت، و قد ن�رش بع�س منها 
من  حتقيقها،  و  حتريرها  بعد 

ذلك:
املجتمع امل�صجدي، من حترير 
بوحجام،  نا�رش  حممد  الدكتور 
دار  عن  الثانية  الطبعة  �صدرت 
1409هـ/  عمان،  ال�صعتاء،  اأبي 

1988م )املقدمة(
يف  الإمام،  ال�صيخ  حديث 
ال�صيخ  حترير  من  جزاأين، 
حممد �صعيد كعبا�س، املطبعة 
اجلزائر،  غرداية،  العربية، 

1996م.
اأنواعها  و  مفهومها  البدعة 
الطالب  حترير  �رشوطها،  و 
الأرواح، )مرقون(  اأبو  ابراهيم 

معهد احلياة، 1998م.
الر�صا  و  ال�صحابة  »ف�صل 
بهون  الطالب  حترير  عنهم«، 
مطبوع،  اأوجانة،  حميد 
غرداية،  العربية،  املطبعة 
ال�صيخ  الإمام  »فتاوى  2000م. 
بيو�س«، يقع يف جزاأين، جمعه 
و حققه و قدم له الأ�صتاذ ال�صيخ 
باحلاج بكري، طبع مرتني يف كل 
من اجلزائر و عمان، ينظر دار 
التوزيع،  و  للن�رش  ال�صامري 

�صلطنة عمان، 1990م
الروؤية  بني  الهالل  »ثبوت 
الب�رشية و املرا�صد الفلكية«، 
قدم  و  ا�صماعيل،  عمر  حرره 
عن  �صدر  نا�رش،  د.حممد  له 
مكتبة معايل ال�صيد حممد بن 
اأحمد، �صلطنة عمان، 1992م.

مو�صوعات  يف  كثرية  مقالت 
خمتلفة ن�رشت ب�صحف ال�صيخ 
د.حممد  ينظر  اليقظان،  اأبي 
ال�صحفية  املقالة  نا�رش، 
ن�رش  جزءان،  اجلزائرية، 
1398هـ/  اجلزائر،  �س،و،ن،ت 
بيو�س  ال�صيخ  مذكرات   1978
»اأعمايل  منها  �صدر  )مخ(، 
تقدمي  و  اإعداد  الثورة«  يف 
جمعية  ن�رش  نا�رش،  د.حممد 

الرتاث، القرارة، 1990م



من  اقرتبوا  اإنهم  باحثون  قال 
مر�ض  يعالج  دواء  اإىل  التو�صل 
)باركن�صون(  الرعا�ض  ال�صلل 
دواء  توليفة  من  اإنتاجه  �صيتم 

ي�صّمى  املرتفع  ال�صغط  لعالج 
الدواء  هذا  وينتمي  ا�رساديبني. 
اإىل نوعية من العالجات تو�صف 
باأنها مثبطات قنوات الكال�صيوم، 

والتي تعمل على تو�صعة ال�رسايني 
وبالتايل خف�ض �صغط الدم.

وبح�صب الأبحاث التي اأجريت يف 
ب�صيكاغو،  و�صرتن  نورث  جامعة 
تبني اأن من تناولوا دواء ا�رساديبني 
الإ�صابة  تنخف�ض لديهم خماطر 
�صعت  وقد  الرعا�ض،  بال�صلل 
هذا  تاأثري  �رس  لفهم  الأبحاث 
الدواء، ونُ�رست نتائج الدرا�صة يف 
دورية »كلينيكال اإنفي�صتيجي�صن«، 
الع�صبية  اخلاليا  اأن  واأظهرت 
حركة  عن  امل�صوؤولة  بالدماغ 
العادم  من  نوعاً  تنتج  الع�صالت 
م�صتوى  ارتفاع  ومع  ال�صموم،  اأو 
اخلاليا  هذه  يف  الكال�صيوم 
ال�صموم  ب�صبب  ومتوت  ت�صمر 

يوؤثر  ما  بنف�صها  تنتجها  التي 
على احلركة ب�صكل ن�صميه ال�صلل 
دواء  تاأثري  ياأتي  وهنا  الرعا�ض. 
ا�رساديبني يف خف�ض الكال�صيوم، 
ال�صموم  برتاكم  ال�صماح  وعدم 

التي تقتل اخلاليا.
اأدلة  النتائج  هذه  وفرت  وقد 
من  التجارب  بنقل  �صمحت 
ونظراً  الب�رس،  اإىل  احليوانات 
لدواء  جانبية  اآثار  وجود  لعدم 
التجارب  اإجراء  يتم  ا�رساديبني 
بالوليات  موقع   50 من  اأكرث  يف 
التجارب  وبلغت  املتحدة، 
مرحلة متقدمة تقرتب كثرياً من 
الإعالن عن التو�صل لعالج لل�صلل 

الرعا�ض.

خماطر  عن  طبية  درا�صات  ك�صفت 
ب�رسعة،  الطعام  لتناول  كبرية 
على  والأطباء  الباحثون  يوؤكد  حيث 
الطعام  وم�صغ  الرتوي  يف  ال�رسورة 

ببطء.
 ال�سكري

لالإ�صابة  امل�صاعدة  العوامل  من 
مبر�ض ال�صكري من النوع الثاين هو 
نظرا  وذلك  ب�رسعة  الطعام  تناول 
النف�ض  يف  يبعث  ال�رسيع  الأكل  لأن 
يوؤدي  وبالتايل  ال�صبع  بعدم  �صعورا 

الطعام  من  اأكرب  كميات  التهام  اإىل 
بالدم  الغلوكوز  يف  تقلبات  واإحداث 
ذكر  ما  وفق  الأن�صولني  ومقاومة 

موقع ميديكال ديلي.
م�ساكل القلب

جامعة  يف  طبية  درا�صات  اأكدت 
فيها  اخترب  اليابانية  هريو�صيما 
العلماء تاأثري الأكل ال�رسيع على �صحة 
امل�صاركني يف التجربة وتو�صلوا اإىل 
اأكرث  جتعلهم  الأكل  يف  ال�رسعة  اأن 

عر�صة لالإ�صابة باأمرا�ض القلب.

 البدانة وزيادة الوزن 

ع�رسين  قرابة  اإىل  الدماغ  يحتاج   
ال�صبع  اإ�صارات  لإر�صال  دقيقة 
ب�رسعة  الطعام  تناول  فاإن  لذلك 
يجعلك تاأكل كميات اأكرب قبل توقف 

الإح�صا�ض باجلوع.
حمو�سة املعدة

غري  الطعام  تدفق  يوؤدي  اأن  ميكن 
لرجتاع  املعدة  اإىل  كليا  املم�صوغ 
ويرتبط  بحرقة.  وال�صعور  احلم�ض 

مثل  باأوجاع عديدة  بالأكل  الإ�رساع 
والنتفاخ  والإم�صاك  اله�صم  ع�رس 

والغازات.

كيف ي�ساعد النوم على قهر املر�ض؟
يالحظ كثريون حت�ّصن احلالة ال�صحية 
للمر�صى بعد النوم، لأن اجل�صم "يعيد 
برجمة" اخلاليا املناعية اأثناء النوم، 
بفعالية  العدوى  حتارب  يجعلها  ما 
بي�صيدوف�صكي  لوت�صيانا  وت�صري  اأكرب. 
يف  الأملانية  توبنغن  جامعة  من 
 Journal of جملة  ن�رسته  مقال 
 ،Experimental Medicine
عمل  فعالية  من  يرفع  "النوم  اأن  اإىل 
على  فعلها  ورد  التائية  اخلاليا 
خا�صية  وهذه  التهديدات،  خمتلف 
اأخذنا بالعتبار  اإذا ما  للغاية،  مهمة 
ا�صطرابات النوم املنت�رسة على نطاق 
وا�صع حاليا، وكذلك امل�صكالت التي 

ت�صببها مثل الكتئاب والإجهاد".
والنظام  الدماغ  فاإن  للعلماء،  ووفقا 
نوعني  دائما  ينتج  للج�صم  الهرموين 
من الإ�صارات، منها نوع يجرب اجل�صم 
النوم.  من  مينعه  والآخر  النوم  على 
وتوؤثر التقلبات يف قوة هذه الإ�صارات 
على قدرتنا يف النوم ليال وال�صتيقاظ 
اإىل  يوؤدي  واأي خلل يف هذا  �صباحا، 

اأو اإىل النوم القهري. واكت�صف  الأرق 
تاأثري  الأخرية  ال�صنوات  يف  العلماء 
على  فقط  لي�ض  الإ�صارات  هذه 
الرغبة يف النوم، واإمنا اأي�صا يف عمل 
فمثال،  اجل�صم.  خاليا  نظم  خمتلف 
مبر�ض  النوم  ا�صطراب  يرتبط 
خاليا  جميع  و�صيخوخة  األزهامير 
اجل�صم وغريها من امل�صكالت، حيث 
تراأ�صه  الذي  العلمي  الفريق  اكت�صف 
بي�صيدوف�صكي اأن النوم يوؤثر على عمل 
التائية،  اخلاليا  قدرة  وعلى  اجل�صم 
التعرف  يف  املناعة،  عن  امل�صوؤولة 

على اخلاليا امل�صابة وقتلها.
العلماء  اأن  اإىل  هنا  الإ�صارة  وجتدر 
اأن  �صنوات   10 حوايل  قبل  اكت�صفوا 
الإ�صارات  من  نوعني  يفرز  اجل�صم 
التائية،  اخلاليا  على  توؤثر  التي 
بع�صها حتفز خاليا املناعة والبع�ض 
كيفية  يحّد من عملها. وملعرفة  الآخر 
الباحثون  جمع  الإ�صارات،  هذه  تاأثري 
الدم تعود لأ�صخا�ض  وحللوا عينات من 
م�صابني بفريو�ض م�صخم للخاليا، حيث 

تقمع  التي  املكونات  كمية  اأن  لحظوا 
النوم.  خالل  تنخف�ض  املناعة  خاليا 
فيها  ق�ّصموا  جتربة  اأجروا  ذلك،  وبعد 
جمموعتني،  اإىل  امل�صابني  املتطوعني 

النهار  يف  بالنوم  الأوىل  لأفراد  �صمحوا 
اأن  اإىل  ليتو�صلوا  الثانية،  اأفراد  ومنعوا 
يف  ناموا  الذين  لدى  املناعة  منظومة 

النهار حت�صنت ب�صورة ملحوظة. 

�سحةالإثنني 18  فيفري  2019  املوافـق  ل14 جمادى الأخر 1440هـ 18

علماء يقرتبون من ابتكار دواء يعالج ال�سلل الرعا�ض

اأنت تقتل نف�سك.. تعرف على خماطر الأكل ال�سريع

درا�سة جديدة.... زيت 
ال�سمك ل يحمي القلب

بحث جديد يفاجئ اجلميع يلغي العتقادات ال�صابقة حول 
التاأثريات الإيجابية على القلب التي حتملها حبوب زيت 

ال�صمك والتي ت�صتخدم من قبل املاليني، ويجب اأن توؤخذ 
نتيجة هذا البحث على حممل اجلد.

وجدت الدرا�صة اأن مكمالت زيت ال�صمك الغذائية الغنية 
بالأوميغا 3 التي يتناولها املاليني من النا�ض يف جميع اأنحاء 

العامل للحفاظ على �صحة القلب والدماغ:
لن ت�صاعد على العي�ض لفرتة اأطول.

قد تخف�ض م�صتويات الكولي�صرتول الوقائي.
حتدث »فرق �صئيل« اأو »ل فرق« يف حالت الوفاة املبكرة.

مل يكن لدى التقرير اأدلة كافية للنظر يف ما اإذا كانت الأ�صماك 
الزيتية نف�صها مفيدة، لكن دهون اأوميغا 3 التي حتتوي عليها 
والتي توؤخذ كمكمل غذائي مثل زيت كبد �صمك القد مل تكن 

لها فوائد.
يبدو اأن الأوميغا 3 التي تكون من م�صدر نباتي والتي توجد يف 
زيوت البذور واملك�رسات مثل بذور اللفت اأو اجلوز لها فوائد 

طفيفة للغاية يف حالت عدم انتظام �رسبات القلب.
يف حني اأن هذه الدهون �صاعدت يف تقليل بع�ض الدهون يف 
الدم اإل اأنه مت اإلغاء فوائد تخفي�ض الدهون الثالثية ال�صارة 

من خالل خف�صها للربوتني الدهني العايل الكثافة النافع 
.)HDL(

يجب اأن توؤخذ النتائج على حممل اجلد ب�صبب وجود ق�صايا 
مماثلة مع الفيتامينات، حيث كان لتناول املكمالت الغذائية 

ب�صكل زائد ملحاكاة تاأثري النظام الغذائي �صحي اآثار �صارة يف 
ال�صحة.

عند املراهقني

هل حتفز الهواتف الذكية 
 اأعرا�ض ا�سطراب نق�ض

 النتباه وفرط الن�ساط ؟
تو�صلت درا�صة جديدة اإىل اأن املراهقني الذين ي�صتخدمون 

اأجهزتهم عدة مرات يف اليوم كانوا اأكرث عر�صة لالإ�صابة 
با�صطراب نق�ض النتباه/ فرط الن�صاط )ADHD( خالل 

العامني املقبلني.
ل تثبت النتائج اأن و�صائل الإعالم الرقمية هي امل�صوؤولة 

عن ذلك فهناك العديد من العوامل الأخرى التي قد توؤثر 
على احتمالية اإبالغ املراهقني عن اأعرا�ض ا�صطراب نق�ض 

النتباه/ فرط الن�صاط، مثل:
دخل الأ�رسة ما اإذا كان الأطفال يعانون من اأعرا�ض الكتئاب

التدخني
ا�صتخدام املخدرات �رسب الكحول

مل يكن من ال�صهل قيا�ض مدى تاأثري الوالدين على اأطفالهم، قد 
يكون بع�ض املراهقني الذين مل ي�صتخدموا هواتفهم با�صتمرار 
لديهم قواعد �صارمة يف املنزل اأو اأن الأباء ي�صجعون اأطفالهم 

على القيام بن�صاط اإيجابي يعزز منوهم العقلي.
تختلف تكنولوجيا الهاتف املحمول عن التلفاز اأو اأي الو�صائل 
الرقمية الأخرى ب�صبب اإمكانية التوا�صل امل�صتمر وامل�صاركة 

امل�صتمرة على مدار اليوم.
قد يواجه الأطفال م�صاكل يف ال�صرب اأو التعامل مع التاأخري 

ب�صبب اعتيادهم على التحفيز امل�صتمر. بالإ�صافة اإىل ذلك اأنه 
عادة عندما ت�صتخدم هاتفك تقوم مبهام خمتلفة، لذا قد يعاين 

البع�ض عندما يحني الوقت للرتكيز على �صيء واحد فقط.
ا�صتملت الدرا�صة على ما يقرب من 2600 طالب يف املدار�ض 
الثانوية مل يكونوا م�صخ�صني با�صطراب نق�ض النتباه/ فرط 
الن�صاط يف البداية، واأكمل الطالب ا�صتبيانات كل �صتة اأ�صهر 
ملدة عامني ت�صاأل عن اأي اأعرا�ض ا�صطراب نق�ض النتباه/ 

فرط الن�صاط.
وجدت الدرا�صة اأنه لكل ن�صاط رقمي اإ�صايف ميار�صه الطفل 
يف كل يوم، اإن احتمالت الإ�صابة باأعرا�ض ا�صطراب نق�ض 

النتباه/ فرط الن�صاط ترتفع بن�صبة %10.
مل يحاول الباحثون ت�صخي�ض ا�صطراب فرط احلركة ونق�ض 
النتباه ب�صكل ر�صمي؛ بل قد �صاألوا فقط عن الأعرا�ض. من 
املحتمل اأن بع�ض م�صكالت الأطفال تعك�ض م�صكالت اأخرى 

غري ا�صطراب نق�ض النتباه/ فرط الن�صاط، مثل احلرمان من 
النوم لوقت طويل جًدا ب�صبب الن�صغال باجلهاز.

يقلل عبور  ابتكر باحثون عالجاً جديداً     
الدم،  اإىل  الدقيقة  الأمعاء  من  اجللوكوز 
واأظهرت النتائج الأولية لتجارب ا�صتخدامه 
ا�صتجابة  تقليل  يف  جناحه  احليوانات  على 
اجل�صم للجلوكوز بن�صبة 50 باملائة. وتعترب 
هذه الطريقة من العالجات التي ل تتطلب 
نف�صه  الوقت  ويف  ال�صكري،  مري�ض  حقن 
اجلديدة  الدواء  حبة  كبرية  فعالية  حتقق 
تقلل ا�صتجالل�صكر اإىل الن�صف ويقوم العالج 
امت�صا�ض  لإعاقة  الأمعاء  جدار  بطالء 

ال�صكر من اجلهاز اله�صمي اإىل الدم، وي�صار 
.LuCI :اإىل العالج بحروف خمت�رسة هي

وتقوم  حبوب،  �صكل  على  الدواء  ويتوفر 
لتغطي  الطالء  مادة  بامت�صا�ض  الأمعاء 
وجيزة،  بفرتة  الدواء  ابتالع  بعد  جدارها 
من  �صاعات  ب�صع  بعد  الطالء  يذوب  ثم 

ابتالعه.
دورية  ن�رسته  الذي  التقرير  وبح�صب 
اجلديد  الدواء  عن  ماتريال«  »نات�صيورال 
الدواء  حبة  تناول  ال�صكري  ملري�ض  ميكن 

عبور  ومنع  معدته  جدار  لطالء  الأكل  قبل 
الدم  اإىل  تناولها  التي  ال�صكريات  ن�صف 
ابتكرها  التي  الطريقة  هذه  وت�صاعد 
اإ�رساف  هارفارد حتت  من جامعة  باحثون 
الربوفي�صور علي ترافكويل مر�صى ال�صكري 
الذين يعانون من �صعف ا�صتجابة الإن�صولني، 
بالدم  ال�صكر  م�صتوى  ارتفاع  من  وحتميهم 
ب�صكل كبري ومفاجئ، ويعترب الدواء اجلديد 
يتم  التي  املعدة  ت�صغري  جلراحات  بدياًل 

اللجوء اإليها كعالج حلالت البدانة.

ابتكار حبة دواء متنع  و�سول ال�سكر اإىل الدم



قراءة اآية الكر�صي دبر ال�صالة
ر�صي  الباهلي  اأمامة  اأبو  قال 
�صلى   ِ الَلهّ َر�ُصوُل  َقاَل   : عنه  الل 
اآيََة  َقَراأَ  :»َمْن  و�صلم  عليه  الل 
َمْكتُوبٍَة  الٍة  �صَ ُكِلهّ  ُدبَُر  الُْكْر�ِصِيهّ 
اإِال  نَهِّة،  اْلَ ُدُخوِل  ِمْن  َيْنَْعُه  َلْ 

اْلَْوُت« 

َمْن َقَراأَ اآيََة الُْكْر�ِصِيهّ

الكر�صي هي قوله تعاىل :{  اآية 
القيوم  احلي  هو  اإال  اإله  ال  الل 
...} ، و�صميت بهذا اال�صم لذكر 

الكر�صي فيها .
من  فيه  يرد  ل  والكر�صي 
»ما  واحد  حديث  اإال  ال�صحيح 
الكر�صي  يف  ال�صبع  ال�صماوات 
فالة،  باأر�ض  ملقاة  كحلقة  اإال 
الكر�صي  على  العر�ض  ف�صل  و 
تلك  على  الفالة  تلك  كف�صل 

احللقة » .

الٍة َمْكتُوبٍَة  ُدبَُر ُكِلهّ �صَ

دبر  قوله  ع  �ُشِ الذي  ال�صيء   »:
بعد  قيل  ذكراً  كان  اإن  ال�صالة 
ال�صالم؛ الأن هذا هو حمل الذكر 
، واإن كان دعاء م�صاألة كان قبل 
ال�صالم؛ الأن هذا حمل الدعاء ، 
وهذا اللفظ –دبر- ي�صدق على 

هذا وهذا«)( . 
اإِال  نَهِّة،  اْلَ ُدُخوِل  ِمْن  َيْنَْعُه  َلْ 
ال  النة  اأنهّ  على  فيدل  اْلَْوُت 
يدخلها الوؤمن اإال بعد الوت .

 
من ف�صائلها :

الل عنه  َكْعٍب ر�صي  بِْن  اأُبَِيهّ  َعْن 
ِ �صلى الل عليه  َقاَل: َقاَل َر�ُصوُل الَلهّ
و�صلم :»يَا اأَبَا اْلُنِْذِر، اأَتَْدِري اأَُيهّ 
اأَْعَظُم«؟  َمَعَك   ِ الَلهّ ِكتَاِب  ِمْن  اآيٍَة 
اأَْعلَُم.  َوَر�ُصولُُه   ُ الَلهّ ُقلُْت:   : َقاَل 

اأَُيهّ  اأَتَْدِري  اأَبَا اْلُنِْذِر،  َقاَل : »يَا 
اأَْعَظُم«؟   َمَعَك   ِ الَلهّ ِكتَاِب  ِمْن  اآيٍَة 
ُهَو  اإِاَلهّ  اإِلََه  اَل   ُ {الَلهّ ُقلُْت:  َقاَل: 
ُيهّ الَْقيُهّوُم} . َقاَل: َف�َشََب يِف  احْلَ
ِ ِليَْهِنَك الِْعلُْم  ْدِري َوَقاَل :»َوالَلهّ �صَ

اأَبَا اْلُنِْذِر« ]م�صلم[ .
نَْف�ِصي  َوالَهِّذي   ...«: راوية  ويف 
�ُض  ِبيَِدِه اإَِنهّ لََها ِل�َصاًنا َو�َصَفتَْيِ تَُقِدهّ
اْلَِلَك ِعنَْد �َصاِق الَْعْر�ِض«  وقال 
»ا�صم   : و�صلم  عليه  الل  �صلى 
القراآن  �صور من  االأعظم يف  الل 
ثالث : يف البقرة، و اآل عمران، 
و طه« اأخرجه ابن ماجة قال اأبو 
عبد  بن  القا�صم  الرحمن  عبد 
 « التابعي-:  من  –راٍو  الرحمن 
هو  فاإذا   ، البقرة  يف  فالتم�صت 
اإله  ال  {الل  الكر�صي:  اآية  يف 
اآل  يف  و  القيوم}،  احلي  هو  اإال 
اإله اإال  عمران فاحتتها :{الل ال 
هو احلي القيوم} ، و يف طه :{و 

عنت الوجوه للحي القيوم }  .
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وقفة متاأنية :
ر�صي  اأو  عنه،  الل  -ر�صي  عمر  ابن  وعن   
عليه  الل  -�صلى  الل  ر�صول  اأن  عنهما-،  الل 
العالي،  لرب  النا�ض  ))يقوم  قال:  و�صلم- 
اأن�صاف  اإىل  بر�صحه  اأحدهم  يغيب  حتى 
تعرقه،  �صدة  من  العرق،  هو  الر�صح  اأذنيه((  
يغيب اإىل �صحمة اأذنه من عرقه يوم القيامة.   
ويقول عليه ال�صالة وال�صالم: ))لو تعلمون ما 
ى  َفَغَطهّ كثرياً،  ولبََكيْتْم  قلياًل،  ِحكتم  ل�صَ اأعلُم 
و�صلم-  عليه  الل  -�صلى  اللهّ  ر�صول  اأ�صحاُب 

وجوههم، ولهم خني((
ال�صحيح،  يف  وم�صلم  البخاري  ]اأخرجه 
اأو  النافقي،  اأحد  �صننه[   يف  والرتمذي 
ليلب�صه  النبي  قمي�ض  النافقي، طلب  رئي�ض 
قبل اأن يوت وهو على فرا�ض الوت، اأعطاه 
قمي�صه  األب�صه  اأنه  رواية:  ويف  قمي�صه،  النبي 
بنف�صه، فلما مات، قال عليه ال�صالة وال�صالم: 
به  يهوي  كان  حجر،  جهنم  يف  ا�صتقر  ))االآن 
�صبعي خريفاً((  يقول عليه ال�صالة وال�صالم:

))ال تزوُل قَدَما عبد يوَم القيامة، حتى يُ�صاأَل 
ِعلِْمِه  وعن  اأفناه؟  فيما  ُعُمره  عن  اأربع:  عن 
ما عِمل به؟ وعن ما له من اأين اكت�صبه وفيم 
]اأخرجه  اأباله؟((   فيما  ج�صمه  وعن  اأنفقه؟ 
من  واإياكم  وقانا  ال�صحيح[   يف  الرتمذي 

عذاب النار 

خزائن اهلل :
 تقتري االأمطار لي�ض تقتري عجز

وجل  عز  الل  اأن  القد�صي  احلديث  يف  �صح 
وكافر  بي  موؤمن  عبادي  من  ))اأ�صبح  يقول:  
ورحمته  الل  بف�صل  ُمِطرنا   : قال  من  فاأما   ،
ا من  ، فذلك موؤمن بي وكافر بالكوكب ، واأمهّ
وموؤمن   ، بي  كافر  فذلك  وكذا  كذا  بنوء  قال 

بالكوكب (( ]البخاري 1038 ، م�صلم 71[
مما يوؤكد اأن تقتري االأمطار ال يكن اأن يكون 
تقتري عجز ك�صاأن الب�ش ، ولكنه تربية وتاأديب 
الف�صاء  وكالة  فيه  اأعلمت  الذي  ، هذا اخلرب 
االأوروبية اأن مر�صد الف�صاء االأوروبي العامل 
باالأ�صعة حتت احلمراء ر�صد غيمة من البخار 
متالأ  اأن  لها  يكن   ، اخلارجي  الف�صاء  يف 
حميطات االأر�ض �صتي مرة يف اليوم الواحد 

بالياه العذبة.

من لوازم اإميان الإن�سان :
 يوجد اأحياناً جهاز ثمنه مئة األف يف بيوز، 
�صعيف  كهربائي  خط  عن  عبارة  البيوز 
جداً، على اأدنى حرارة عالية ي�صيخ، يقطع 
التيار، هو البيوز يف احلقيقة نقطة �صعف 
الهاز،  ل�صالح  ال�صعف  لكن  الهاز،  يف 
لو جهاز �صيارة عال فجاأة، بدل اأن يحرق 

الهاز، يحرتق البيوز، ثمنه لريتان، فهذا 
البيوز رحمة لا نقمة؟ رحمة. 

ال�صعف،  البيوز،  عنده  يوجد  واالإن�صان   
اخلوف:

نْ�َصاَن ُخِلَق َهلُوعاً،  ]�صورة العارج  ﴿اإَِنهّ ااْلإِ
َجُزوعاً،   ُهّ  ال�َشهّ ُه  َم�َصهّ ﴿اإَِذا  االآية:19[  

]�صورة العارج االآية:20[
 اإذا ال يخاف ال يتوب، اإذا ال يخاف ال يلجاأ 
اإىل الل عز وجل، اإذا ال يخاف ال ي�صطلح 

مع الل. 
يف  �صعف  نقطة  كان  واإن  فاخلوف،   

االإن�صان، اإال اأنه من لوازم اإيانه.

لكل اإن�سان فطرة تتفق مع منهج اهلل عز وجل
اأيها االأخوة، قد ال ينتبه االإن�صان اإىل بع�ض ال�صطلحات �صمى الل االأعمال الطيبة التي تن�صجم مع 
الفطرة معروفاً الأن الفطر ال�صليمة يف اأ�صل خلقها تعرفها، الق�صاء الربيطاين ياأخذون ع�شة من 

الطريق يعر�صون عليهم جرية بح�صب الفطر ال�صليمة قد يك�صفون احلقيقة، االإن�صان له فطرة �صليمة 
لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �صيء تعرفه فطرتك ال�صليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.

الرب ما اطماأنت اإليه النف�ض واالإثم ما حاك يف �صدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�ض، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج الل مئة بالئة، يعني ما اأمرك الل ب�صيء اإال وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �صيء اإال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �صميت االأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة االإن�صان معروفاً، و�صمي ال�صيء الذي تاأباه 
الفطر ال�صليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�صيء يتوافق مع فطرة النف�ض توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴿  ) �صورة الروم: 30(  الأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدهّ
يُن الَْقِيهُّم )30(  ِ َذِلَك الِدهّ لِْق الَلهّ ِ الَهِّتي َفَطَر النَهّا�َض َعلَيَْها اَل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة الَلهّ ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدهّ

﴿

من ل ي�ستحي ل خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�صن لكن يف االأمراء اأح�صن، واحلياء ح�صن لكن يف الن�صاء اأح�صن، وال�صخاء ح�صن 

لكن يف االأغنياء اأح�صن، وال�صرب ح�صن لكن يف الفقراء اأح�صن، والتوبة ح�صن لكن يف ال�صباب اأح�صن. 
يعني ال�صاب األزم ما يلزمه التوبة، والراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�صخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�صرب، واالأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�صد، اأحب الطائعي، وحبي لل�صاب الطائع اأ�صد، اأحب التوا�صعي، وحبي 
للغني التوا�صع اأ�صد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�صد، واأبغ�ض ثالثاً، وبغ�صي لثالث اأ�صد، 
اأبغ�ض الع�صاة، وبغ�صي لل�صيخ العا�صي اأ�صد، اأبغ�ض التكربين، وبغ�صي للفقري التكرب اأ�صد، اأبغ�ض 

البخالء، وبغ�صي للغني البخيل اأ�صد. 
فاحلياء من االإيان، واإذا ل ت�صتِح فا�صنع ما �صئت على معنيي: اإن ل ت�صتِح فال خري فيك، واإن ل 

ت�صتِح من الل فافعل ما �صئت وال تعباأ بكالم النا�ض.
ِ َواَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَهّْهلَُكِة )195( ﴿  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه االآيات: ﴿ َواأَنِْفُقوا يِف �َصِبيِل الَلهّ

�صورة البقرة (  اإن ل تنفقوا اأو: وال تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك االإ�صالم 
و�صطي.



اإن�ضم النجم  داين غلوفر  لبطولة 
 Jumanji: « فيلم  �ضل�ضلة 
 Welcome to the Jungle

»، ومل يتم الك�ضف عن الدور الذي 
�ضيقوم ب�أدائه، حيث �ضين�ضم اإىل  
بالك،  وج�ك  جون�ضون ،  دواين 
جيالن،  وك�رين  ه�رت،  وكيفني 
يعودوا  اأن  املقرر  من  الذين 
و�ضين�ضم  ال�ضل�ضلة،  اىل  جميع�ً 

اإليهم اأي�ض�ً داين ديفيتو.

اأربعة  يتتبع  اجلديد  الفيلم 
الث�نوية،  املدار�س  طالب  من 
االحتج�ز  يف  و�ضعهم  مت  الذين 
الرب�عي  حب�س  يتم  حيث  مع�ً، 
للمدر�ضة  ال�ضفلي  الط�بق  يف 
جمل�س  لعبة  اإىل  نقله�  ثم 
تن�ضط  اأن  بعد   ،Jumanji
اأن  املقرر  ومن  املهملة،  اللعبة 
دي�ضمرب   17 يف  الفيلم  طرح  يتم 

املقبل.
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كرمي فهمي ُمهدد بالغياب 
عن رم�شان املقبل

فهمي  كرمي  يواجه 
�ضب�ق  عن  الغي�ب  �ضبح 
املقبل،  رم�ض�ن  درام� 
حت�ضرياته  رغم 
بعنوان  جديد  مل�ضل�ضل 

»م�رشي«.
داخل  من  م�ضدر  وق�ل 
اإن  املنتجة،  اجلهة 
عر�س  يُهدد  الت�ضويق 
رم�ض�ن  يف  امل�ضل�ضل 
اأن  خ��ضًة  املقبل، 

التي تتحكم يف  »�ضيرنجي«،  ال�رشاكة مع �رشكة  ال�رشكة ال ترغب يف 
�ضوق الدرام� التليفزيونية يف م�رش، ولذلك ف�إنه� لن تتمكن من عر�س 

م�ضل�ضله� على الف�ض�ئي�ت امل�رشية.
وتدور اأحداث »م�رشي« يف ع�مل كرة القدم، ويج�ضد فهمي �ضخ�ضية 
العب يُدعى »م�رشي«، يحرتف يف اأحد الدوري�ت الع�ملية بعد رحلة 
مع�ن�ة، لي�ضبح واحداً من اأ�ضهر العبي الكرة يف الع�مل، وذلك على غرار 

جنم املنتخب امل�رشي ون�دي ليفربول االإجنليزي، حممد �ضالح.

اإطالق اأول مقطع ترويجي للجزء 
»John Wick« القادم من

اأول  بطرح   ،»Lionsgate Movies« االأمريكية،  ال�رشكة  ق�مت 
ال�ضهرية،  الهوليوودية  ال�ضل�ضلة  من  الث�لث  للجزء  ترويجي  عر�س 

.»John Wick«
واأطلقت ال�رشكة على اجلزء الث�لث »Parabellum«، يف حني قررت 
اإطالقه بت�ريخ 17 م�يو املقبل، وهو من اإخراج، ت�ض�د �ضت�هيل�ضكي، 

ومن كت�بة وت�أليف، ديريك كول�ضت�د.
ويلعب دور البطولة يف اجلزء املقبل، النجم االأمريكي، كي�نو ريفز، اإىل 

ج�نب كل من: ه�يل بريي، اإي�ن م�ك�ض�ن ولورن�س في�ضبون.
 ،»John Wick« ،وتدور اأحداث اجلزء الث�لث حول ا�ضتهداف البطل
مك�ف�أة  على  �ضيح�ضلون  الذي  امل�أجورين  القتلة  من  نخبة  قبل  من 
قدره� 14 مليون دوالر، يف ح�ل متكنوا من قتله، مع العلم اأن البطل 

ك�ن يعمل للمجموعة نف�ضه� يف اجلزء ال�ض�بق.

فيلم رو�شي عن احلرب العاملية 
الأوىل يف مهرجان برلني ال�شينمائي

رو�ضي«  »فتى  لفيلم  عر�س  اأول  ال�ضينم�ئي  برلني  مهرج�ن  ي�ضهد 
ال�ضينم�ئي، للمخرج الرو�ضي ال�ض�ب، األك�ضندر زولوتوخني.

ومن املفرت�س اأن يعر�س الفيلم، يف 9 فيفري املقبل، خ�رج برن�مج 
ال�ضينم�  دور  خمتلف  يف  الحق�  �ضيعر�س  لكنه  الرئي�س.  املهرج�ن 

االأمل�نية.
وق�ل مدير ا�ضتوديو »لني فيلم« ال�ضينم�ئي املنتج الع�م للفيلم، اإدوارد 
ال�ضينم�ئي يعد  اإط�ر مهرج�ن برلني  الفيلم يف  اإن عر�س  بيت�ضوغني، 
جن�ح� ب�لن�ضبة للمخرج ال�ضينم�ئي الرو�ضي ال�ض�ب، واأ�ض�ف اأن الفيلم 

اأنتج بدعم من وزارة الثق�فة الرو�ضية.
ويروي الفيلم ق�ضة جندي رو�ضي �ض�ب فقد الب�رش يف اأول معركة له 
اإب�ن احلرب الع�ملية االأوىل، وبقي يخدم يف �ضفوف اجلي�س الرو�ضي 

كموجه للط�ئرات الرو�ضية لتميزه بقدرات �ضمعية ف�ئقة.

الفنان ال�شوري فرحان خليل.. التنبوؤ باملوت!
»قالت يل العرافة: �ستخرج ع�سيقتك من املالح يف زرقة املاء وتدخل يف ج�سد �سنوبرة فنية التكوين، �ستعوي 
الذئاب حولها ومتوت اأنت مقتول بقبلة.«  كانت تلك تغريدة كتبها املخرج امل�سرحي واملمثل ال�سوري الراحل، 
فرحان خليل، يف �سفحته على موقع في�سبوك، قبل اأن يخطفه املوت بعدها بيوم واحد، اإثر نوبة قلبية حادة 

عن عمر ناهز الـ 65 عاما.

فن�ن  روؤية  تلك  ك�نت  هل  ترى 
املوت  �ض�هد  احل�س  مرهف 
بحد�ضه، وجتلى له م� وراء الواقع 
لن�  االآن  تبدو  حقيقية  حلظة  يف 
مرعبة يف �ضدقه�؟! ال اأحد يعرف، 
االآن.  بعد  يعرف  �ضوف  اأحد  وال 
يلقبه  ك�ن  كم�  نريودا«  »اأبو  تويف 
زمالوؤه الفن�نون، بعد تلك الكلم�ت 
بيوم واحد.. م�ت حتديدا كم� تنب�أ 
..«مقتوال بقبلة«، لعله� ك�نت قبلة 
الفن وال�ضمو الروح�ين النبيل الذي 

عّودن� الراحل املبدع عليه.
ب�ضوري�  الالذقية  يف  خليل  ولد 
من  العديد  واأخرج   ،1954 ع�م 
اآخره�  ك�ن  امل�رشحية،  االأعم�ل 
انتهى  التي  »املعمل«،  م�رشحية 
فقط،  امل��ضي  االأ�ضبوع  منه� 
وذلك اإىل ج�نب ع�رشات االأعم�ل 
بروحه  فيه�  �ض�رك  التي  االأخرى 
وكي�نه وط�قته التي ك�نت وال تزال 
والفنيني  املمثلني  حتّرك  و�ضوف 
والع�ملني بنف�س احلم��س لالإبق�ء 
ر�ض�لة  اخل�لدة،  ر�ض�لته  على 

امل�رشح.
»القب�س  للم�رشح  خليل  اأخرج 
»الهزمية«،  احل�دي«،  على طريف 
اإىل  الغفلة  من  حنظلة  »رحلة 

اليقظة«، »يوم من زم�نن�«، »ق�رش 
واخل�دمة«،  »ال�ضيد  االأ�ضكري�ل«، 
والتحوالت«،  االإ�ض�رات  »طقو�س 
يبحر  زورق  املخمورة«،  »االأي�م 
من  اأ�ضيق  »بالد  غ�بة«،  يف 
اأعم�له  ج�نب  اإىل  وذلك  احلب«، 
»ك�ليغوال«،  مونودرام�  يف عرو�س 
ل�ضهري�ر«،  االأخري  »الت�رشيح 
ومن  املر«،  الزمن  »تداعي�ت 

املونودرام�  ق�لب  يف  موؤلف�ته 
نوتردام«،  »اأحدب  امراأة«،  »�ضوت 
»القبلة  وفرحه«،  احلالج  »موت 

االأخرية لديدمونة«.
يحيون  بل  املبدعون،  ميوت  ال 
احلي،  الن�ب�س،  اإبداعهم،  يف 
واأعم�لهم  بينن� بكلم�تهم  الب�قي 
جيل  من  تنتقل  التي  واأفك�رهم 
اإىل جيل جت�ضيدا لوجودهم بينن� 

لفرتة »حمدودة« من الزم�ن.

وفاة الفنانة امل�سرية 
نادية فهمي

ن�دية  امل�رشية  الفن�نة  توفيت 
اخلمي�س،  اليوم  �ضب�ح  فهمي، 
بعد  ع�م�،   69 ين�هز  عمر  عن 
والفن�نة  املر�س  مع  �رشاع 
ج�نفي   6 مواليد  من  الراحلة 
املعهد  يف  وتخرجت   .1950
امل�رشحية  للفنون  الع�يل 
ب�لق�هرة.  الفنون  ب�أك�دميية 
�ض�مح  الفن�ن  من  وتزوجت 
ال�رشيطي، وله� منه ابنت�ن هم� 
اآية وابته�ل وق�مت ن�دية فهمي 
ال�ضينم�ئية  االأدوار  من  بعدد 
ال�ضينم�  رواد  مع  ال�ضهرية 
امل�رشية، مثل حممود املليجي 
و�ضكري �رشح�ن وزوزو م��ضي، 
التمثيل  عن  لفرتة  توقفت  ثم 
م�ضل�ضل  يف  لت�ض�رك  وع�دت 
قدمته  م�  بني  »الرح�ي�«ومن 
الفن�نة الراحلة اأخريا، عدد من 
امل�ض�هد يف م�ضل�ضلي »اخلواجة 
و«وتر   ،)2012( الق�در«  عبد 

م�ضدود« )2009(.

عمرو يو�شف يبداأ ت�شوير "ولد رزق 2"
بدء  يو�ضف  عمرو  الفن�ن  اأعلن 
الث�ين  اجلزء  يف  م�ض�هده  ت�ضوير 
حتت   ،″2 رزق  “والد  فيلم  من 

اإ�رشاف املخرج ط�رق العري�ن.
ح�ض�به  عرب  “يو�ضف”،  ون�رش 
“اإن�ضتقرام”،  موقع  على  الر�ضمي 
ت�ضوير  كوالي�س  من  له  �ضورة 
“اأول  ق�ئال:  عليه�  وعلق  العمل، 
عودة   ،2 رزق  والد  ت�ضوير  يوم 

اأ�ضود االأر�س، ربيع رزق”.
“والد رزق 2” من بطولة اأحمد عز، 
الفي�ض�وي،  واأحمد  اأمني،  ون�رشين 
ال�ض�وي،  وخ�لد  داوود،  واأحمد 

وك�نت  �ضمرة..واآخرين،  وب��ضم 
اأحداث اجلزء االأول تدور يف اإط�ر 
حول  االإث�رة،  بع�س  مع  اجتم�عي 
كل  اأ�ضق�ء،   5 من  مكونة  ع�ض�بة 
لكن  ال�ضم�ت،  ببع�س  يتميز  منهم 
العقل املدبر فيهم الذي يعتمدون 
عليه ب�ضكل رئي�ضي هو اأحمد عز، 
الذي ينف�ضل عنهم مم� يت�ضبب يف 

دخولهم ببع�س االأزم�ت.
يذكر اأن الفن�ن عمرو يو�ضف، قدم 
الذي  “ط�يع”،  م�ضل�ضل  حديًث� 
الدرامي  املو�ضم  خالل  عر�س 
و�ض�ركته  امل��ضي،  رم�ض�ن  مب�رك، ل�ضهر  �ضب�  الفن�نة  البطولة 

وهو  املر�ضدي،  �ضهري  والنجمة 
حممد  ال�ضين�ري�ضت  ت�أليف  من 

دي�ب، ومن اإخراج عمرو �ضالمة.

 النجم داين غلوفر ين�شم ل�شل�شلة »جوماجني«
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 J.D. Power درا�سة

ك�سف عن �سركات ال�سيارات الأكرث اعتمادية لعام 2019

الأ�شخا�ص  اأغلب  يعتقد  حني  يف 
الفاخرة  ال�شيارات  تكلفة  حتمل  اأن 
ال�شيارات  من  بدلً  الثمن  مرتفعة 
القت�شادية الأكرث �شعبية �شينتج عنه 
اعتمادية  معدلت  على  احل�شول 
اإل  الالحقة،  الأعوام  خالل  اأعلى 
 J.D. وكالة  درا�شات  اأحدث  اأن 
Power الأمريكية ملعدل اعتمادية 
لتفوق  ت�شري   2019 ال�شيارات 
نظريتها  على  التقليدية  ال�شيارات 

يتعلق  فيما  ب�شيط  بفارق  الفاخرة 
بها  تظهر  التي  امل�شكالت  بعدد 
للمرة  وذلك  ذاتها،  الفرتة  خالل 

الأوىل على الإطالق.
تظهر لنا الدرا�شة ظهور 141 م�شكلة 
حني  يف  فاخرة،  �شيارة   100 لكل 
 135 التقليدية  ال�شيارات  واجهت 
هذه  عقدت  حيث  فقط،  م�شكلة 
الدرا�شة بني �شهري اأكتوبر ودي�شمرب 
من   32،952 ردود  على  بناء   2018
موديل  ل�شيارات  الأ�شليني  املالك 

.2016
فئة  كون  من  الرغم  على  ولكن 
العالمات الفاخرة ب�شكل عام تواجه 
جند  املتو�شط،  يف  اأكرث  اأعطال 
ت�شتمر  الفاخرة  لكز�ص  عالمة  اأن 
بالرتبع  التوايل  على  الثامن  للعام 
على عر�ص معدل العتمادية، حيث 
عطل/100   106 �شياراتها  واجهت 
بور�ص  جائت  كما  فقط،  �شيارة 
مع  الثاين  املركز  يف  اأي�شاً  الفاخرة 
تويوتا، بعد اأن واجهت �شياراتها 108 

عطل/100 �شيارة.
اأما فيما يتعلق بجائزة الطراز الأعلى 
اعتمادية ح�شب هذه الدرا�شة، فقد 
فازت بها بور�ص 911، وذلك بعد اأن 
 %4 بن�شبة  فيها  الأعطال  معدل  قل 
لتكون  ال�شابقة،  بالدرا�شة  مقارنة 
منذ  الأوىل  املرة  هي  اأي�شاً  هذه 
التي تتغلب فيها العالمات  30 عاماً 
لعدد  العام  املتو�شط  الأملانية على 
الأعطال يف كل 100 �شيارة بالدرا�شة 

الأمريكية املعروفة.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�شتعر�شت �رشكة IAT Design ال�شينية �شيارة "Karlmann King" التي �شنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع الرباعي يف العامل 

وبح�شب موقع "CarAndBike" املتخ�ش�ص يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه يف هذه ال�شيارة هو هيكلها اخلارجي امل�شمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�شنوع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�شلب.

وي�شمن القوة والأداء املمتاز لل�شيارة حمرك قوي من 10 اأ�شطوانات، �شعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�شان، قادرة علي بلوغ �رشعة ق�شوي ت�شل اإيل 160 كيلو مرت / �ص. وتتميز ال�شيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�شا�شة بالزما كبرية مل�شاهدة الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �شوت، بالإ�شافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رشوبات ال�شاخنة، وماكينة ل�شنع 
القهوة، واأماكن خم�ش�شة حلفظ الكوؤو�ص املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتتوي ال�شيارة على خزينة قوية مزودة بو�شائل اأمان عالية، 
وميكن التحكم يف الإ�شاءة وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�شناعة 12 ن�شخة من 

هذه ال�شيارة فقط حول العامل ب�شعر ي�شل اإىل 2 مليون دولر، اأي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رشي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�شفت �رشكة ت�شنيع ال�شيارات اليابانية مازدا عن 
التي  �شياراتها  اأول  �شتكون  والتي  مازدا6  �شيارة 
الذكيتني،  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�شتي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�ص ال�شيارات الدويل يف نيويورك 

الأمريكية.
متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�شخة  اأول  �شتكون 

يف �شيف العام احلايل 2018، كما �شيكون اأ�شحاب 
ال�شيارات من هذا النوع قادرين على حتديث كار 
فور  واختياري  كامل  ب�شكل  اأوتو  واآندرويد  بالي 
باأن  مازدا  ال�شيف و�رشحت  التحديث يف  اإ�شدار 
�شمن  �شتكونان  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�شتي 
اإ�شافات نظام الت�شغيل الذكي املوجود يف �شيارات 

ال�رشكة Mazda Connected. يُذكر اأن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رش  كندا  يف  اليابانية  ال�رشكة 
با�شم  املتحدث  لكن   ،3-CX ل�شيارة  املن�شتني 
ال�رشكة يف املعر�ص الدويل لل�شيارات مل يتحدث 
ا�شتغراب  اأثار  مما  كلمته،  خالل  الأمر  ذلك  عن 
امل�شتخدمني كانت �رشكة مازدا اأعلنت عن رغبتها 
باإ�شافة من�شتي قوقل واآبل يف العام املا�شي، بعد 
نظامها  اإطالق  منذ  لذلك  التخطيط  بداأت  اأن 

Mazda Connected عام 2014.

�سيفروليه و�سل تطلقان خدمة دفع 
تكلفة الوقود عرب �سا�سة ال�سيارة

 ال�سني تخترب اأقوى �سيارة 
كهربائية يف العامل!

تقنية  اأول  و�شل  �شيفروليه  قّدمت 
دفع تكلفة الوقود يف لوحة القيادة، 
والتي كل ما عليك فعله ل�شتخدامها 
اأن تنقر على اأيقونة Shell يف ق�شم 
Marketplace بال�شا�شة اللم�شية 
واختيار موقع حمطة الوقود التابعة 

اإىل �شل.
ال�شا�شة،  على  نقرات  ب�شعة  بعد 
بتفعيل  ي�شمح  كود  توليد  �شيتم 
تزويد  يف  والبداأ  الوقود  م�شخة 
الدفع  عملية  بالبنزين.  �شيارتك 
نف�شها اآلية حيث يتم احت�شاب كمية 
ويخ�شم  بها  تزّودت  التي  الوقود 
البنكية  بطاقتك  من  تلقائيا  املبلغ 
.. ويعود الف�شل يف ذلك التطور اإىل 

من�شة �شيفروليه التجارية يف نظام 
للحجوزات  والرتفيه  املعلومات 
و�رشاء املنتجات وطلب اخلدمات.

باإمكان   ،Marketplace عرب 
العثور  يف  امل�شاعدة  �شل  عمالء 
اإتاحة  مع  �شل،  حمطة  اأقرب  على 
الراحة  و�شائل  حول  معلومات 
برامج  يف  وت�شجيلك  املحطة  يف 

مكافاآت الوقود.
يف  اختبارها  حاليا  يتم  التقنية 
الوليات املتحدة، ومقرر اإطالقها 
يف اأ�شواق خمتارة م�شتقبال، واجلدير 
بالذكر اأن Marketplace متاحة 
 2017 �شيفروليه  موديالت  يف 

فالأحدث.

ال�شينية   "XING" �رشكة  اأمتت 
الكهربائية  �شيارتها  اختبارات 
اأن  يفرت�ص  والتي   ،"MISS-R"
يف  كهربائية  �شيارة  اأقوى  ت�شبح 
العامل. ويطلق اخلرباء يف ال�شني على 
هذه ال�شيارة ا�شم "قاتلة ت�شال" نظرا 
تخولها  والتي  املتفوقة  لإمكانياتها 
كلم/  100 اإىل   0 من  الت�شارع  زيادة 

فقط،  ثانية   1.8 غ�شون  يف  �شاعة 
اإىل  الو�شول  من  ال�شائق  ومتكن 
�رشعة 200 كلم/ �شاعة يف غ�شون 5 

ثوان تقريبا.

 "XING" يف  املطورون  وي�شري 
من  احلايل  النموذج  زودوا  اأنهم  اإىل 
متطورة  ببطاريات   "MISS-R"
واأربعة حمركات كهربائية بعزم 1341 
ح�شانا، ميكن زيادة عزمها اإىل 1500 

ح�شان.
تطوير  على  الفنيون  يعمل  كما 
ت�شمح  ال�شيارة  لهذه  جديدة  تقنيات 
الطاقة  على  باحل�شول  لبطارياتها 
التي  الأر�شية  ال�شحن  اأجهزة  من 
�شوارع  بع�ص  يف  م�شتقبال  �شتطرح 

العامل.

مر�سيد�س قد ت�سارك حمركاتها 
مع فولفو وت�سرتي ح�سة فيها

ا�شتحوذ يل �شوفو موؤ�ش�ص ورئي�ص جمل�ص اإدارة جيلي موؤخراً على ح�شة 
طموحاته  حول  التقارير  تتوارد  الوقت  ذلك  ومنذ  داميلر،  يف   %9.69
يف اإن�شاء �رشاكة قوية بني �شانعتي ال�شيارات.  الأخبار مل يكن مرحبا 
-اململوكة  وفولفو  مر�شيد�ص-  -مالكة  داميلر  روؤ�شاء  اأو�شاط  يف  بها 
جليلي- حيث عربوا عن ا�شتياءهم علناً من فكرة ال�رشاكة، وتعليق اأحد 
كبار م�شوؤويل �شانعة ال�شيارات الأملانية: “اإننا نريد حتالفا مربحا لكل 
اإل  لي�ص كذلك”.  تقنيات مر�شيد�ص  اأو جيلي  فولفو  ت�شليم  الأطراف، 
اأن الأطراف باتت م�شتعدة الآن للتعاون بعد اجتماعات نقا�ص مطّولة، 
حيث ذكرت و�شائل الإعالم الأملانية باأن ال�رشكتني قد تت�شاركا تطوير 

من�شة لل�شيارات الكهربائية، بالإ�شافة اإىل التعاون باإنتاج البطاريات.

�شاحناتها  لأوىل  جديدة  �شورا  فولفو  �رشكة  ن�رشت 
الكهربائية، املنتظر اأن تظهر اأواخر العام املقبل.

وطورت فولفو "FL Electric" اجلديدة لتكون �شاحنة نقل 
ومتو�شطة  الق�شرية  للرحالت  خم�ش�شة  احلجم  متو�شطة 
املدى، وزودتها مبحرك كهربائي �شديق للبيئة و6 بطاريات 

ب�شعات ترتاوح ما بني 100 و300 كيلواط/ �شاعة.
CCS/" �شاحن  ال�رشكة  �شممت  البطاريات،  ول�شحن 

فقط،  �شاعتني  البطاريات خالل  الذي ميالأ   "Combo2
احلمولة  من  طنا   16 نحو  نقل  من  بعدها  ال�شيارة  لتتمكن 
مل�شافات ت�شل اإىل 300 كلم. وي�شري اخلرباء يف فولفو اإىل اأن 
اإنتاج هذا النوع من ال�شاحنات �شيبداأ يف اأوروبا اأوائل العام 
وكلفة  مناف�شة  باأ�شعار  اأ�شهر  بعدة  بعدها  لتطرح  املقبل، 
على  واملعامل  ال�رشكات  اأ�شحاب  ت�شجع  رخي�شة،  �شيانة 

اقتنائها.

فولفو ت�ستعر�س اأوىل �ساحناتها الكهربائية
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الأمريكي  الجتماعي  التوا�صل  موقع  ك�صف 
برنامج  يف  اأمنية  ثغرة  عن  »تويرت«  ال�صهري، 
حمايته، كان يف مقدمة املت�رضرين بها اأ�صحاب 
الأجهزة العاملة بنظام »اأندرويد«،واأعلن »تويرت« 
التي  الثغرة  هذه  اكت�صافه  عن  ر�صمي  بيان  يف 
حممية،  كانت  خا�صة  تغريدات  بن�رض  ت�صببت 

وجعلها معرو�صة للجمهور.
وقالت ال�رضكة، اإن كل من قاموا بتحديث بريدهم 
نوفمرب  بني  الفرتة  يف  »تويرت«  على  الإلكرتوين 
اخلا�صة  ر�صائلهم  تكون  قد   ،2019 ويناير   2014

تفعيل  اأعادت  اأنها  واأ�صافت  للك�صف  معر�صة 
ممن  »اأندرويد«  م�صتخدمي  لبع�ض  احلماية 
ف�صلت حماية اأجهزتهم عن طريق اخلطاأ، وذلك 
كاإجراء احرتازي حلماية خ�صو�صية تغريداتهم.

اإ�صعارا  اأي�صا  ت�صدر  اأنها  اإىل  »تويرت«  واأ�صارت 
لأنها  م�صتخدميها،  لكل  الأمني  بخللها  عاما 
التي  احل�صابات  عدد  حتديد  ت�صتطيع  ل 
الو�صول  يف  ترغب  اأنها  كما  بامل�صكلة،  تاأثرت 
ت�صتطيع  ل  التي  املت�رضرة  احل�صابات  اإىل 

حتديدها.

حتظى  ال�صينية  ال�رضكات 
بثلث �صحنات الهواتف الذكية 
يف اأوروبا لعام 2018عج العام 
املا�صي بعدد ل باأ�ض به من 
اأخر  عن  الك�صف  موؤمترات 
الذكية  الهواتف  اإ�صدارات 
ال�صيني  الدور  كان  حيث 
حا�رضاً يف عديد من املدن 
فقد  الأوروبية  والعوا�صم 
مبوؤمتري  باري�ض  احتفت 
عن  للك�صف  واأوبو  هواوي 
بالإ�صافة  الرائدة  هواتفهما 
التي  و�صاومي  بل�ض  لون 

من  هواتفها  عن  اأعلنت 
العام  لينتهي  اأخرى،  دول 
 Canalys �رضكة  وتخرج 
الهواتف  ل�صوق  بدرا�صتها 
والتي  الأوروبية  القارة  يف 
ال�رضكات  ح�صد  اأظهرت 
�صحنات  من   %32 ال�صينية 
حيث  2018؛  خالل  الهواتف 
للعمالق  الأكرب  الن�صيب  كان 
 %23 بن�صبة  هواوي  ال�صيني 

من املجموع الكلي.
املحاربة  من  فبالرغم 
الأمريكية لل�رضكات ال�صينية 

وب�صكل خا�ض �رضكة هواوي 
اخلطر  بند  حتت  واإدراجها 
اأن  اإل  القومي  الأمن  على 
جناحاً  حققت  الأخرية 
الفرتة  خالل  ملحوظاً 
اإكمال  وا�صتطاعت  املا�صية 
والتو�صع  النمو  يف  م�صريتها 
بالرغم  العاملي  ال�صوق  يف 
الوليات  ممار�صات  من 
و�صعي  �صدها  املتحدة 
لدفع  الأمريكية  حكومة 
للحذو  الإقليمني  حلفائها 

حذوها.

فقد   Canalysلـ ووفقاً 
ببيع   2018 هواوي  اأنهت 
للتتخلف  هاتف   42.5
األف   300 بحوايل  اآبل  عن 
مبيعات  و�صلت  حيث  جهاز 
الفرتة  نف�ض  خالل  الآيفون 
التي  الوقت  مليون يف   42.8
اإطالق  اآبل بعد  رجحت كفة 
 Xsو  Xs اإ�صدراتها  اأخر 
حافظت  حيث   ،Xrو  Mas
الثانية  املرتبة  على  هواوي 
حتى  �صام�صوجن  بعد  عاملياً 

اأواخر �صبتمر 2018.

تقنيالإثنني 18  فيفري  2019  املوافـق  ل14 جمادى الأخر 1440هـ 23
هواوي حت�سد %23 من الن�سبة الكلية

يوؤذي �ل�شركات �ل�شينية حتظى بثلث �شحنات �لهو�تف �لذكية يف �أوروبا لعام 2018 خطري  ب�شر  "تويرت" يعرتف 
�أجهزة "�أندرويد"

�إ�شعار�ت في�شبوك تالحق م�شتخدمي 
�إن�شتغر�م وتثري غ�شبهم!

ر�صد بع�ض امل�صتخدمني حتديث اإن�صتغرام الأخري الذي اأ�صاف رمز 
في�صبوك على �صفحات امللفات ال�صخ�صية، ما اأثار حرية الكثريين 

ولوحظ هذا التحديث لأول مرة من قبل م�صتخدم، رديت، قام 
بتحميل �صورة لرمز في�صبوك، وو�صفها باأنها »اإ�صدار جتريبي من 

اإن�صتغرام«.
ويُظهر التحديث طريقة جديدة لإعالم امل�صتخدمني باإ�صعاراتهم 
على في�صبوك، وذلك على ملفاتهم ال�صخ�صية يف اإن�صتغرام. ويوؤدي 
النقر على الرمز اإىل ت�صغيل تطبيق في�صبوك. ويف حال مل يتم ربط 

ح�صاب اإن�صتغرام مع في�صبوك، ف�صتظهر ر�صالة تقول: »اإن�صتغرام 
يرغب بفتح في�صبوك«.

وبالن�صبة للم�صتخدمني الذين ر�صدوا رمز الإ�صعارات على اإن�صتغرام، 
فاإن تذكريهم باأن عمالق املواقع الجتماعية ميلك اإن�صتغرام، كان 

اأمرا غري مرحب به اإىل حد كبري، حيث توجه عدد من امل�صتخدمني 
اإىل تويرت لي�صفوا هذا التغيري بـ »املزعج«وقال اأحدهم ب�صخرية: 

»من الرائع اأنني حذفت ح�صابي على في�صبوك قبل اأ�صهر، ومع 
ذلك ما يزال اإن�صتغرام ير�صل يل اإ�صعارات عن اأن�صطة اأ�صدقائي 

على في�صبوك«. ومع ذلك، قال م�صتخدم اآخر: »يف البداية �صعرت 
بالنزعاج من اأن في�صبوك اأ�صافت الإ�صعارات اإىل ح�صابي على 

اإن�صتغرام، ولكن هذا يعني الآن اأنه لي�ض علي التحقق من في�صبوك 
على الإطالق ما مل اأح�صل على اإ�صعار يف اإن�صتغرام! ل اأعتقد اأن هذه 

هي خطتهم«.
ويبدو اأن هذه امليزة هي و�صيلة لت�صجيع م�صتخدمي اإن�صتغرام على 
ا�صتخدام في�صبوك، الذي �صهد انخفا�صا وا�صحا يف ال�صتخدام بني 

ال�صباب خالل ال�صنوات الأخرية.
واأو�صح بحث اأجراه eMarketer اأن اأقل من ن�صف م�صتخدمي 

الإنرتنت يف الوليات املتحدة، الذين ترتاوح اأعمارهم بني 12 اإىل 17 
�صنة، �صي�صتخدمون في�صبوك هذا العام. كما تتوقع �رضكة الأبحاث اأن 
يخ�رض موقع في�صبوك مليوين م�صتخدم )اأقل من 25 عاما( هذا العام.

 

�إعادة تطوير خر�ئط �آبل ب�شكل كامل 
�صتقوم  اأنها  اآبل  �رضكة  اأعلنت 
الأ�صا�ض  من  خرائطها  بناء  باإعادة 
وبيانات  و�صوحاً  اأكرث  �صور  لتقدم 
اآبل  خرائط  اأن  حيث  تف�صياًل،  اأكرث 
كامل  ب�صكل  ال�صوارع  باإظهار  �صتبداأ 
يف و�صت�صيف بع�ض ال�صور والبيانات 

لها من خالل الأقمار ال�صناعية.

وقالت ال�رضكة اأنها ا�صتطاعت جميع 
الوليات  يف  ال�صوارع  عن  بيانات 
املتحدة من خالل ا�صطول املركبات 
بجمع  قامت  اأنها  كما  بها،  اخلا�صة 
عالية  وال�صور  البيانات  من  املزيد 

الدقة من خالل الأقمار ال�صناعية.
خرائطها  قدمت  قد  اآبل  كانت 
خلرائط  كبديل   2012 يف 

كتطبيق  ت�صتخدم  كانت  التي  قوقل 
اآبل،  منتجات  يف  الر�صمي  املالحة 
لكنها واجهت انتقادات لذعة ب�صبب 
الكثرية  والأخطاء  خرائطها  �صعف 
تقدم  كانت  اأنها  حيث  ال�صوارع،  يف 
بيانات عامة للمدينة اأو املكان دون 
تفا�صيل كثرية مثلما تقوم به خرائط 

قوقل.

�لك�شف ر�شميًا عن 
 Galaxy Note9

هاتف  عن  ام�ض  اأول  ر�صمياً  الإعالن  مت 
note 9 يف حدث مميز يف مدينة نيويورك 
و هو متاح للطلب امل�صبق بن�صختني. ن�صخة 
 128 مع  الع�صوائية  للذاكرة  جيجابيت   6
جيجابيت   8 اأو  التخزين  ل�صعة  جيجابيت 
ل�صعة  جيغابيت   512 مع  الع�صوائية  للذاكرة 
التخزين مع العلم اأن كل ن�صخة �صوف متنحك 
خيار �رضيحتني ات�صال مع اإمكانية ا�صتبدال 
و  اخلارجية،  بالذاكرة  الثانية  ال�رضيحة 
املقاوم   IP68 معيار  على  حا�صل  الهاتف 
تقنية  الهاتف  يدعم  كما  الأتربة  و  للماء 

ال�صحن ال�رضيع و تقنية ال�صحن الال�صلكي.

الت�سميم

الألوان  من  بعدد  متوفر  الهاتف  ياأتي  و 
و  الأ�صود  و  الأزرق  اللون  مثل  املختلفة 
البنف�صجي كما يوجد اللون النحا�صي و لكن 
لالأ�صف لن يكون متوفر يف ال�صوق ال�صعودي 

لون  �صيتوافق  اأنه  اجلميل  ال�صيء  و 
الهاتف مع لون القلم معادا الهاتف 
اللون  هو  و  مميز  بلون  ياأتي  �صوف  الأزرق 

الأ�صفر.
ملحوظة  وزن  و  ب�صماكة  الهاتف  ياأتي  و 
ياأتي  �صوف  حيث   8  note بهاتف  مقارنة 
الهاتف ب�صمك 8.8 ملم و بوزن 201 جرام 
و لتوجد م�صكلة من ناحية ال�صمك و الوزن 
 4000 لت�صبح  البطارية  �صعة  زيادة  مت  لأنه 
تاأتي  كانت  ما  بدل  ال�صا�صة  و  اأمبري  ملي 
بو�صة   6.4 اأ�صبحت  بو�صة   6.3 مبقا�ض 
الإطار  م�صاحة  تقلي�ض  خالل  من  ذلك  و 
املحمول.  الهاتف  �صا�صة  باأ�صفل  املوجود 
ب�صبب  ذلك  و  عر�صا  اقل  اأ�صبح  اأنه  كما 
الأنحاء املوجود يف �صا�صة الهاتف املحمول 

اأ�صبحت اأقل.
نوع  من  زجاجية  طبقة  اإ�صافة  مت  كما 
grollia 5 يف اجلهة الأمامية و اخللفية من 
الهاتف مع وجود اإطار من املعدن. و �صوف 
تالحظ اأن كامريا الهاتف كانت تاأتي باللون 

مفهوم  بنف�ض  تاأتي  �صوف  الآن  اأما  الأ�صود 
لون الهاتف و التي مت و�صعها ب�صكل عر�صي 

و اأ�صفلها تاأتي تقنية ب�صمة الأ�صبع

الأداء و البطارية

نظام  بوا�صطة  الهاتف  ت�صغيل  يتم  �صوف 
خالل  من  و   8.1  android الت�صغيل 
الدول  بع�ض  لكن  و   9810  Exynos معالج 
خالل  من  بها  الهواتف  ت�صغيل  يتم  �صوف 
ال�رضكة  قامت  و   .845  snapdragon
مت  حيث  الهاتف  يف  التربيد  نظام  بتطوير 
و  ال�صيليكون  من  بدلنا  الكربون  ا�صتخدام 
اأن  اأ�رضع.كما  ب�صكل  احلرارة  لأبعاد  ذلك 
امل�صتت اخلا�ض باحلرارة اأ�صبح اأكرب بثالثة 
العادي  احلراري  امل�صتت  من  اأ�صعاف 
املحمول  الهواتف  من  كثري  يف  امل�صتخدم 
حيث حر�صت �صام�صوجن بتوفري كل ما يلزم 
لتقدمي  املعالج  احلرارة عن  م�صاكل  لإبعاد 

جتربة اأداء اأف�صل.

�شام�شوجن ت�شبح �أكرب ُم�شِنع للقطع �الليكرتونية  
الكورية  التقنية  عمالقة  ك�صفت 
واأرباح  لعائدات  توقعها  عن  �صام�صونغ 
تقريرها  يف  العام  من  الأول  الربع 
يف  كبرياً  ارتفاعاً  �صهد  والذي  املايل، 
الرقاقات  اأو  للقطع  ال�رضكة  مبيعات 
الإليكرتونية.  الأجهزة  يف  امل�صتخدمة 
حتقيق  بذلك  �صام�صونغ  وا�صتطاعت 

رقم قيا�صي بالأرباح بحوايل 14.7 مليار 
وبزيادة   2018 من  ربع  اأول  يف  دولر 
املا�صي  العام  من  الأول  الربع  عن   %19
بذلك من ك�رض  لتتمكن  تقديراتها.  وفق 
احتكار انتل لل�صدارة على مدار 25 عاما 
اأي�صا  اأعلى  املا�صية. ويعترب هذا الرقم 
من التوقعات التي حتدث عنها املحللني 

ال�رضكة  فاإن  وللعلم  املا�صية.  الفرتة  يف 
املايل  التقرير  تفا�صيل  عن  تك�صف  مل 
مع  ي�صدر  بالعادة  والذي  كامل،  ب�صكل 
نهاية �صهر اأبريل. لكنها اأعلنت فقط عن 
دون  والأرباح  املبيعات  يف  قيا�صي  رقم 
ذكر م�صادر تلك الأرباح؛ مثل الأجهزة، 

ال�صا�صات، البطاريات، … وغريها.



عرب جمموعة من �لبطالني �ملحتجني �أمام 
مقر �لوكالة  �ملحلية للت�سغيل   بتمرن��ست  
 ،« »�لو�سط  يومية  مع  لهم  ت�رصيح  يف   ،
من  �ل�سديدين  وتذمرهم  ��ستيائهم  عن 
�جلهات  من طرف  �ملفهوم  �ل�سمت غري 
�لعاملة �لتي مل  �ليد  �مل�سوؤولة على ملف 
�لتجاوب  �أجل  من  �ساكنا  ح�سبهم  حترك 
يف  �ملتمثل  �مل�رصوع  مطلبهم  مع  �جلاد 
�لعمومية   �ملوؤ�س�سات  يف  بالعمل  �حلق 
وذلك  �لوالية  �لعاملة برت�ب  و�القت�سادية 
لتوجيهات  �ل�سارم  �لتطبيق  �إطار  يف 
�سالل  �ملالك  عبد  �الأ�سبق  �الأول  �لوزير 
�لر�مية ملنح �أولوية �لتوظيف لفائدة �أبناء 
�جلبهة  غليان  �حتو�ء  بهدف  �ملنطقة 

�الجتماعية �ملحلية .

ذ�ت  هدد  فقد  ثانية  جهة  من 
من  �لت�سعيد  مبو��سلة  �ملتحدثني 
جتد  مل  ما  حالة  يف  خطابهم  لهجة 
�لقريب  ويف  �ساغية  �أذ�نا  مطالبهم 
�لعاجل ، ومعلوم �أن ملف �ليد �لعاملة 

من  يعترب  �حلدودية  مترن��ست  بوالية 
عجزت  �لتي  �ل�سائكة  �مللفات  بني 
و�يل  ر�أ�سها  وعلى  �ملحلية  �ل�سلطات 
�لوالية دومي �جلياليل الإخر�جها من 

�لنفق �ملظلم . 

�أحمد باحلاج 

للمطالبة باحلق يف �لعمل

بطالو مترنا�شت ينظمون وقفة احتجاجية اأمام وكالة الت�شغيل املحلية
جتمهر يوم �أم�س �لأحد جمموعة من �لبطالني بتمرن��شت،�أمام مقر وكالة �ملحلية للت�شغيل للمطالبة بتدخل 

جاد من طرف �جلهات �ملعنية للتكفل بان�شغالهم �ملتمثل يف توفري لهم منا�شب عمل .

يف �نتظار دفعة 
ثانية من �للقاح  

 نفوق 5 اآالف 
خروف بالطاعون 

يف تلم�شان   
تلم�سان  لوالية  �لفالحية  �مل�سالح  مدير  ك�سف 

يزيد  ما  نفوق   �سجلت  م�ساحله  �أن  حممد  يا�رص 

بالوالية �غلبها من  �الأغنام   ر�أ�س من  عن �ل5000 

�خلر�ف �ل�سغري وحديثة �لوالدة  ب�سبب د�ء طاعون 

تلم�سان   والية  �جتاح  �لذي  �ل�سغرية  �ملجرت�ت 

و�سول  تاأخر  بعد  �لكارثة  خا�سة  وت�سبب يف هذه 

�ألف  �للقاح  �لذي ��ستلمت منه والية تلم�سان 100 

جرعة فقط  خالل �الأ�سبوع �ملا�سي وهو ما �سمح 

تو�سع  مر�س طاعون �ملجرت�ت  �لتحكم يف   من  

�إىل  �لبيطرية  �مل�سالح  �سارعت  بعدما  �ل�سغرية 

ظهر  �لذي  �ملر�س  تو�سع  لتفادي  �ملو��سي  تلقيح 

يف عدة مناطق من �لوالية  خا�سة باجلهة �جلنوبية 
،و�ل�سمالية �لتي عانى مو�ليها �لويالت .

�لبيطرة  م�سالح  �أن  �مل�سوؤول  ذ�ت  �أ�سار  هذ� 

قادها  �لتي   �لتلقيح  عملية  تو�سيع  �إىل  �سارعت 

36 بيطريا و��رصف عليها بعناية فائقة  يف �نتظار 

�ست�ستلمها  �لتي  �للقاح  من  جديدة  دفعة  ��ستالم 

�آخر  جانب  من   ، �ملقبلة  �لقليلة  �الأيام  يف  �لوالية 

�سخرت  �ل�سلطات �لوالئية  كل �جلهود بغية حماربة 

لنقل  �ملبا�رص  �ل�سبب  ب�سفتها  �ل�سغرية  �ملجرت�ت 

�إبادتها  مببيد�ت  �لفالحني  دعم  خالل  من  �لوباء 

�الأ�سو�ق  باالإ�سافة  غلق  �نكما�س �ملر�س  ل�سمان 

يف  كبري  ب�سكل  ت�ساهم  �لتي  للمو��سي  �الأ�سبوعية 
�نت�سار �لعدوى  ملدة �سهرين كاملني .

تلم�شان : حممد بن تر�ر

من 18 �إىل 21 فيفري 2019

املهرجان الوطني الثامن لل�شباب هواة علم الفلك

مديرية �لرتبية بتب�شة

اإحياء اليوم الوطني لل�شهيد

�ت�شالت �جلز�ئر �لأغو�ط

 ربط 187 كلم من �شبكة االألياف الب�شرية

حمكمة بئر مر�د ر�ي�س

حماكمة امل�شتبه فيه يف قتل الطالب اأ�شيل اليوم 

بريطانيا

علم رو�شي �شخم يف مكان غاية يف احل�شا�شية 

�سنة  ب100  �لدولية  �الحتفاالت  مبنا�سبة 
لتاأ�سي�س �الحتاد �لدويل لعلم �لفلك 2019 
حتت �سعار �سماء و�حدة �ملهرجان حتت 
�الحتاد  و  �لبو�قي  �أم  والية  و�يل  رعاية  
�لعربي لعلوم �لف�ساء و �لفلك بد�ر �لثقافة 

نو�ر بوبكر و �ملهرجان من تنظيم جمعية 
فكرون   عني  �لفلك   و  للعلوم  �لهيثم  �بن 
�أم  لوالية  �لريا�سة   و  �ل�سباب  مديرية  ،و 
�ل�سباب  دور  �ملهرجان   �سعار  �لبو�قي  
هذه  �لفلكية  �لثقافة  ن�رص  يف  �لهو�ة   و 

يف  �لعام   للجمهور  موجهة  �لتظاهرة 
�إطار  �الحتفال بيوم �ل�سهيد ،و �أكد  رئي�س 
لعلوم  �لعربي  �الحتاد  ع�سو  و  �جلمعية 
�أنه  �لدين   زين  زرو�ل  �لفلك   و  �لف�ساء 
�ست�سارك 24 والية  و �ملوؤ�س�سات �لعلمية 

�جلز�ئرية   �لف�ساء  ووكالة  �جلز�ئرية 
مركز  �لف�سائية   �جلز�ئر  ،�ت�ساالت 
�لبحث يف علم �لفلك و �لفيزياء �لفلكية  و 
ممثلني عن تون�س ليبيا و قطر و�ل�سعودية 

و �سلطنة عمان  م�رص �ملغرب و �الأردن

مبنا�سبة �إحياء �ليوم �لوطني لل�سهيد �مل�سادف 
ل 18 فيفري من كل �سنة �أحيت مديرية �لرتبية 
لوالية تب�سة بتنظيم حفل بد�ر �لثقافة حممد 
�ل�سبوكي بتب�سة وقد �أ�رصف على هذ� �لن�ساط 
كما  �لوالية،  لو�يل  للوالية ممثال  �لعام  �الأمني 
ح�رصه رئي�س �ملجل�س �ل�سعبي �لوالئي و مدير 
�لرتبية، ف�سال عن عدد من مديري �لقطاعات 
عن  ممثلني  �إىل  باالإ�سافة  بالوالية،  �لتنفيذية 

�الأ�رصة �لثورية، و�إطار�ت وعمال قطاع �لرتبية 
وبع�س �لتالميذ �ملتفوقني و�أوليائهم.. �حلفل 
يف  �لدولة  جمهود�ت  ��ستعر��س  خالله  مت 
منذ  بالوالية  �لتعليمية  �لهياكل  بناء  جمال 
�ال�ستقالل و�إىل غاية �سنة 2019، كما مت ر�سد 
خالل  �ملوؤطرين  وكذ�  �لتالميذ  عدد  تطور 

�لفرتة ذ�تها.
ع/ ر�شيد تب�شة

مت ربط ما جمموعه 187،73 كلم ب�سبكة �الألياف 
�لب�رصية بوالية �الأغو�ط خالل �ل�سنة �ملا�سية، 
�ملديرية  �الأحد من م�سالح  �أم�س  علم  ح�سبما 

�لعملية الإت�ساالت �جلز�ئر.
 64 على  توزعت  �لتي  �لعملية  هذه  وت�ساف 
ال  �لوالية  بلديات  خمتلف  و�سملت  م�رصوعا 
�سيانة  �إىل  �لثانوية،  �ل�سكنية  �لتجمعات  �سيما 
�أربع  �سمن  ومتت  �حلالية  �ل�سبكة  من  كلم   5،8
،ويف  �مل�سالح  نف�س  �أو�سحت  كما  م�ساريع، 

قطاعية  الإتفاقية  وجت�سيد�  �سلة  ذي  �سياق 
�ت�ساالت  م�سالح  ��ستكملت  �جلز�ئر،  بريد  مع 
باالألياف  وقبا�سة  مكتب   27 ربط  �جلز�ئر 
توجد  �لتي  �لربيدية  �ملر�فق  وهي  �لب�رصية، 
حاليا قيد �خلدمة وباملو�ز�ة مع ذلك، �سهدت 
من  كلم   19 حو�يل  �إجناز  �أي�سا  �لفارطة  �ل�سنة 
خمطط  وكذ�  �لهاتفية  �ل�سبكة  قنو�ت  �أ�سغال 
�آخر لتو�سعة وربط �الأحياء بال�سبكة �إ�سافة �إىل 

�سيانة حو�يل 8.960 خط هاتفي.  

تاأجيل  تقدمي  �مل�ستبه به يف قتل �لطالب 
�جلمهورية  وكيل  �أمام  باللطة،  �أ�سيل 
�ال�ستماع  مقرر�  كان  حيث  �ليوم  �إىل  
وكيل  قبل  من  �الأم�س  به  �مل�ستبه  �إىل 

�إىل  �الأم�س  �سباح  نقله  ومت  �جلمهورية 
بعدها  ليتقرر  ر�ي�س،  مر�د  بئر  حمكمة 
�إىل    �جلمهورية  وكيل  �أمام  مثوله  تاأجيل 

�ليوم الأ�سباب غري معروفة �إىل حد �الآن.

بريطانيا  جنوبي  �سالزبوري  مدينة  �سكان  فوجئ 
�سباح �ليوم بروؤية علم رو�سيا معلق فوق كاتدر�ئية 
�ملدينة �لتي تعد �أهم معلم تاريخي يف �سالزبوري، 
�حلائط  على  �لليل  �ساعات  خالل  �لعلم  وظهر 
�ل�سمايل للمبنى �لذي يخ�سع حاليا للرتميم وح�سب 
�لذي  �لعلم  ظهور  فاإن  بريطانية،  �إعالم  و�سائل 
كيلومرت�ت،  ب�سعة  م�سافة  من  روؤيته  ميكن  كان 
�أثار �نتقاد�ت �ل�سكان على خلفية �لتورط �لرو�سي 

�ل�سابق  �لربيطاين  �لعميل  ت�سميم  يف  �ملزعوم 
�سريغي �سكريبال و�بنته مبادة م�سلّة لالأع�ساب يف 
مار�س �ملا�سي يف �سالزبوري. وكتب على تويرت يل 
مارتن، وهو م�سعف مت ��ستدعاوؤه لنجدة �سحايا 
�سحيته  ر�حت  �سالزبوري  يف  ثان  ت�سمم  حادث 
�إحدى �ملدمنات: »كيف يجروؤ بع�س �الأغبياء على 
عدم �الحرت�م مدينتنا بعد كل ما مرت به... هي 

يف غنى عن ذلك«.
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اإيفانكا ترامب 
ترف�ض الت�شفيق 

ملريكل
فعل  ردة  �لكامري�ت،  عد�سات  ر�سدت 
دونالد  �الأمريكي  �لرئي�س  �بنه  �إيفانكا 
خالل  �لت�سفيق  عن  و�متناعها  تر�مب، 
حديث �مل�ست�سارة �الأملانية �أنغيال مريكل، 
خالل  �الأملانية  �مل�ست�سارة  و�نتقدت 
كلمتها �ل�سيا�سة �الأمريكية جتاه �ل�سيار�ت 
�الأوروبية، ما دفع بح�سب �ملوقف �إيفانكا 
��سنطن  �إن  مريكل  �لت�سفيق،وقالت  لعدم 
تو�سلت على ما يبدو �إىل �أن »�سيار�تنا تعد 
تهديد� الأمنها �لقومي«، منوهة �أن بالدها 

ترى �أن ذلك �لتقدير مثري للقلق.

�لطبعة �خلام�شة جلائزة » 
�لأمية« Ooredoo ملحو 

الرت�شيحات مفتوحة 
اإىل غاية يوم اخلمي�ض 

4 اأفريل 2019
 Ooredooتذكر �جلمعية �جلز�ئرية ملحو �الأمية »�قر�أ« و
للطبعة  �لرت�سيحات  باب  فتح  عن  �رص�كتهما،  �إطار  يف 
Ooredoo ملحو �الأمية« �ىل غاية  ل »جائزة  �خلام�سة 
�خلام�سة  �لطبعة  هذه   .2019 �فريل   04 �خلمي�س  يوم  
�سخ�س  لكل  موجهة   2018 �فريل  يف  �طالقها  مت  �لتي 
خا�سة،  �أو  عمومية  جمعية،  �أو  منظمة  �أو  موؤ�س�سة  �أو 
خالل  من  �المية  حمو  جهود  يف  فعالة  ب�سفة  �أ�سهمت 
در��سات �أو م�ساريع �أو بر�مج �أو من�سور�ت �أو تطبيقات �أو 
�أي عمل �أو مبادرة ذ�ت �سلة مبو�سوع ُمكافحة �المية يف 
�جلز�ئر. تهدف جائزة Ooredoo ملحو �الأمية �لتي مت 
 ،Ooredooتاأ�سي�سها �سنة 2013 من قبل جمعية �إقر�أ و
�إىل مكافاأة �لتميز و�الإبد�ع يف جمال حمو �الأمية ومتنح 
دينار  �ألف  بخم�سمائة  تقدر  مالية  مكافئة  )ين(  للفائز 
ت�ستويف  �أن  يجب  للتذكري،  دج(.   500.000( جز�ئري 
طلبات �لرت�سح �ل�رصوط �لتالية:      • يجب �أن يكون / 
�مل�رصوع / �ملبادرة / �لعمل �ملقدم �أ�سليا؛ • يجب �أن 
يُظهر / �مل�رصوع / �ملبادرة / �لعمل �ملقدم فعاليته يف 
تعبئة �ملو�رد �لفكرية و�ملادية؛ • يجب �أن يكون �لعمل / 

�مل�رصوع / �ملبادرة / قد �أ�سفر عن نتائج ملمو�سة؛
�أن يت�سمن �لعمل / �مل�رصوع / �ملبادرة / قيم  • يجب 
�إىل  يوؤدي  �أن  �ملرجح  ومن  و�لتعاون  و�اللتز�م  �لعد�لة 
�لوثائق  �لرت�سح  طلب  ملف  يت�سمن  مماثلة؛   مبادر�ت 
عرب  حتميلها  ميكن  �لرت�سح  طلب  ��ستمارة   .1 �لتالية:  
عن  �سيء  )كل  ركن    www.ooredoo.dz �لر�بط 
Ooredoo( 2. عر�س �أو �سرية ذ�تية للمرت�سح )�سخ�س، 
�لعمل/  �مل�رصوع/  عن  عر�س   3 منظمة...(  موؤ�س�سة، 
و�لتنفيذ  �لبد�ية  يت�سمن  ورقتني(  يتجاوز  )ال  �ملبادرة 
و�لنتائج �ملحققة. 4. ن�سخة كاملة عن �لعمل / �مل�رصوع 
�لكرتونية  دعامة  على  �و  مادي  �سكل  يف   / �ملبادرة   /
ملفات  �إيد�ع  يّتم   .)USB ، DVD مفتاح   ، )قر�س   
�لرّت�ّسح يف ظرف مغلــــق يف �أجـــل �أق�سـاه يــوم �خلمي�س 
رئي�س  ل:  �ل�ساعة �خلام�سة م�ساء  �فريل 2019، على   04
 »2019 �الأمّية  ملحو   Ooredoo »جائزة  حتكيم  جلنة 
�ملقّر  �لو�سط:  ملنطقة  بالّن�سبة   - �الآتية:  بالعناوين 
�ملركزي لـ Ooredoo: 66، طريق �أوالد فايت �ل�رص�قة، 
�لغرب: �ملديرية  بالّن�سبة ملنطقة  �لعا�سمة؛ -  �جلز�ئر 
رقم  جتزئة  �سينا،  �بن  تعاونّية   :Ooredoo لـ  �جلهوية 
ملنطقة  بالّن�سبة   - وهر�ن؛   )Point du jour(  137
�ملنطقة   :Ooredoo لـ  �جلهوية  �ملديرية  �ل�رّصق: 

�ل�سناعية باملا )Palma( ق�سنطينة؛
�لذي  �جلو�ئز  توزيع  �لفائز يف حفل  عن  �الإعالن  �سيتم 

�ستنظمه �قر�أ و Ooredoo يف تاريخ �سيحدد الحقاً. 
�ساركو� بقوة من خالل م�ساهماتكم للق�ساء على �الأمية.

�ملوقع:  على  �مل�سابقة  قانون  على  �الطالع  وميكنكم 
www.ooredoo.dz ركن »عن Ooredoo« وللمزيد 
من �ملعلومات، يُرجى �الّت�سال بد�ئرة �لعالقات �لعاّمة 
 HYPERLINK �الإلكرتوين:   �لربيد  عرب  و�الإعالم 
 »mai l to :ooredoo .dz@rpubl iques «

ooredoo.dz@rpubliques
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