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اجلرمية  مكافحة  اإطار  يف 
مفرزة  �ضبطت  املنظمة، 
الوطني  للجي�ش  م�ضرتكة 
ال�ضعبي ، يوم 19 جانفي 2019 
وتفتي�ش  بحث  عملية  خالل 

 )01( بندقية  بجيجل/ن.ع.5، 
وم�ضد�ضا   49-MAT نوع  من 
اآليا وع�رشة )10( خمازن ذخرية 
اإىل مئة )100( طلقة  بالإ�ضافة 
من خمتلف العيارات واأغرا�ش 

اأخرى.
اأوقفت مفرزة  اأخرى،  من جهة 
الوطني  للجي�ش  م�ضرتكة 
ال�ضعبي مهربا على منت �ضاحنة 
من  قنطارا   )73،4( بـ  ملة  محُ

ورق التبغ بب�ضكرة/ن.ع.4، فيما 
غري  مهاجرا   )20( توقيف  مت 
خمتلفة  جن�ضيات  من  �رشعي 
قزام/ن.ع.6  عني  من  بكل 

وتلم�ضان/ن.ع.2.

جيجل

العثور على بندقية من نوع MAT-49 وم�سد�سا اآليا

خبر في 
صورة

تيبازة

جمزرة مرورية  بحجوط 
تخلف 7 وفيات

امل�سيلة 

�سقوط خطري ل�ساب من 
بناية يف طور الإجناز

اإثر �ضقوطه من الطابق الثالث لبناية يف طور  لقي ام�ش عامل حتفه 
الجناز بحي »غالية العيد »مبدينة امل�ضيلة ،امل�ضمى« ق.ف« البالغ من 
اإثر  اأ�ضيب على م�ضتوى الراأ�ش والظهر  العمر 36 �ضنة والعامل كبناء 
ال�ضقوط مت اإ�ضعافه و اجالوؤه نحو م�ضت�ضفى الزهرواي ، لفظ اأنفا�ضه 
الأخرية بامل�ضت�ضفى و تذكر م�ضالح احلماية املدنية يف هذا ال�ضياق 
كافة العمال و املقاولني ب�رشورة املحافظة على اأرواحهم من خالل 
ارتداء و�ضائل احلماية الفردية و ا�ضتعمال و�ضائل الوقاية اخلا�ضة بكل 

مهنة .

جديوية بغليزان

مقاولون يهددون مبقا�ساة 
موؤ�س�سة ال�سحة اجلوارية 

لل�ضحة  العمومية  باملوؤ�ض�ضة  املقاولني  م�ضتحقات  �رشف  تاأخر  اأثار 
البع�ش  ا�ضتنجد  حيث  املت�رشرين  وقلق  ا�ضتياء  بجديوية  اجلوارية 
بوايل الولية من اجل التدخل لت�ضوية اأو�ضاعهم العالقة منذ اأكرث من 03 
�ضنوات كاملة وح�ضب الوثائق التي حتوز اجلريدة على ن�ضخة منها فاإن 
احدهم تخ�ض�ش �ضيانة ت�ضليح وتركيب الأجهزة الطبية واللكرتونية 
على  للموؤ�ض�ضة  تابعة  واآلت خمتلفة  اأجهزة  بت�ضليح  قام  وان  له  �ضبق 
غرار مكيفات هوائية والبالغ عدده 03 مكيفات زيادة على 16 ثالجة 
من احلجم الكبري  بتكلفة تعادل ال 33 مليون �ضنتيم اإ�ضافة اإىل جهاز 
التربيد بغرفة حفظ اجلثث والتعقيم اأين بلغ املبلغ الإجمايل للعملية 
الثانية بقرابة ال 46 مليون �ضنتيم وهذا بناءا على اتفاقية مربجمة بينه 
وبني املوؤ�ض�ضة عام 2015 حتت رقم 73 وما زاد من تخوف وقلق العديد 
من املقاولني اأن اإدارة املوؤ�ض�ضة عجزت على ت�ضديد م�ضتحقات عملية 
العالقة  الفواتري  ت�ضديد  على  بعجزها  الإدلء  اأو  والرتكيب  الإ�ضالح 
بتحرير �ضهادة اعرتاف ح�ضب ال�ضكوى التي حتوز اجلريدة على ن�ضخة 
ملطالبهم  اال�ضتجابة  عدم  حالة  ويف  انه  منهم  البع�ش  وح�ضب  منها 

وت�ضوية او�ضاعهم فاإنهم �ضيلجاأون اإىل جهاز العدالة لن�ضافهم .
غليزان:�س. اأ

و  حتفهم  اأ�ضخا�ش  �ضبعة  لقي 
يف  بجروح  اآخر  �ضخ�ش  اأ�ضيب 
وقع  حافلتني  اإ�ضطدام  حادث 
بالطريق  الأحد  اأم�ش  �ضباح 
بني  الرابط   67 رقم  الوطني 
بولية  حجوط  و  اأعمر  �ضيدي 
لدى  علم  ما  ح�ضب  تيبازة، 
م�ضالح احلماية املدنية، و اأو�ضح 
باملديرية  بالإت�ضال  املكلف 
الولئية للحماية املدنية ،املالزم 
الأول ممد مي�ضاليخ، اأن عنا�رش 

احلماية املدنية تدخلوا يف حدود 
�ضباح  من  ال�ضاد�ضة  ال�ضاعة 
اأ�ضخا�ش  �ضبعة  لإجالء  اليوم 
وقوع  مكان  عني  يف  حتفهم  لقوا 
اإثر  »تامالط«  امل�ضمى  احلادث 
ا�ضطدام حافلة لنقل امل�ضافرين 
كانت قادمة من مدينة حجوط يف 
اإجتاه �ضيدي اأعمر بحافلة اأخرى 

لنقل الطلبة.
و لقي �ضبعة اأ�ضخا�ش ممن كانوا 
امل�ضافرين  نقل  على منت حافلة 

)ترتاوح اعمارهم ما بني 30 و 50 
�ضنة( حتفهم يف عني املكان حيث 
م�ضلحة  م�ضتوى  على  و�ضعوا 
مل�ضت�ضفى حجوط  اجلثث  حفظ 
نقل  حافلة  �ضائق  اأ�ضيب  فيما 
الطلبة التي مل يكن على متنها اأي 
ح�ضب  متعددة،  بجروح  م�ضافر 
جهتها  امل�ضدرمن  ذات  اأفاد  ما 
الوطني  الدرك  م�ضالح  فتحت 
حتقيقا ق�ضائيا لتحديد مالب�ضات 

وقوع هذا احلادث املميت. 

اأمن العا�سمة

توقيف �سخ�سني ميتهنان ال�سرقة من
 داخل املركبات

اجلزائر،  ولية  اأمن  م�ضالح 
يف  فيهما،  م�ضتبه   )02( �ضخ�ضني 
حيث  بالك�رش،  ال�رشقة  ق�ضية 
الإجرامي،  عملهما  يف  ا�ضتهدفا 
من  �رشقا  مركبات،   )04( اأربعة 
داخلها مبالغ مالية خمتلفة قّدرت 
و)7800(  �ضنتيم  مليون  بـ)156( 
عاجلتها  احلال  ،ق�ضية  اأورو 
الإدارية  املقاطعة  اأمن  م�ضالح 
اإيداع  بعد  وذلك  داي  حل�ضني 
على  ل�ضكاوى  ال�ضحايا  من  عدد 
مفادها  املقاطعة،  اأمن  م�ضتوى 
داخل  من  لل�رشقة  تعّر�ضهم 
التحّريات  مببا�رشة  مركباتهم، 

الأّولية وا�ضتنادا للمعطيات العلمية 
ل اإليها، مّت  والتقنية التي مّت التو�ضّ
الذي  الفاعل  هوّية  على  التعّرف 
مّت  كما  ق�ضائي،  م�ضبوق  اأّنه  تبنّي 
على  كان  اآخر  فيه  م�ضتبه  حتديد 
منت املركبة امل�ضتعملة يف عمليات 
اأثناء  توقيفه  مّت  حيث  ال�رشقة، 
على  وهو  مكمة  د  تر�ضّ عملّية 
 )10( وبحوزته  نارية  دّراجة  منت 
اإذن  باحل�ضول على  �ضنتيم،  مليون 
بتفتي�ش منزل امل�ضتبه فيه الأّول، 
مّت ا�ضرتجاع مبلغ مايل قدره )17( 
�رشقة  مل  حقيبة  دينار،  األف 

ومفتاح ت�ضوي�ش لفتح املركبات.

الإجراءات  جميع  ا�ضتيفاء  بعد 
القانونية املعمول بها، مّت عر�ش 
وكيل  ال�ضيد  على  فيهما  امل�ضتبه 

اإقليميا،  املخت�ش  اجلمهورية 
احلب�ش  باإيداعهما  اأمر  حيث 

املوؤقت.

»بوعالم  اجلزائر  اأوبرا  تنظم 
العا�ضمة   باجلزائر  ب�ضايح« 
على   2019 جانفي   22 الثالثاء 
ال�ضاعة ال�ضابعة و الن�ضف ، حفال 
بقيادة  »هارمونيا«  بعنوان  فنيا 

 ، فالح  اأحمد  �ضيد  املاي�ضرتو 
�ضمري  و  بور�ضايل  ليلى  مب�ضاركة 
اإطار  يف  هذا   ويدخل  تومي  
ل�ضنة  الثقافية  الن�ضاطات  برنامج 

.2019

هارمونيا« جتمع ليلى 
بور�سايل و�سمري تومي 

عبدالبا�سط بديار 

لكرة  امل�رشي  الإحتاد  اأعلن 
كاأ�ش  نهائيات  انطالق  اأن  القدم 
�ضتكون   2019 ل�ضنة  اإفريقيا  اأمم 
يوم 14 جوان املقبل وقال اأحمد 
اإدارة  جمل�ش  ع�ضو  جماهد، 
القدم،  لكرة  امل�رشي  الإحتاد 
الكونفدرالية  اأبلغ  الأخري  اأن 
)الكاف(،  القدم  لكرة  الإفريقية 
جوان   14 اجلمعة  يوم  باختيار 
املقبل موعدا لنطالق كاأ�ش اأمم 
اإفريقيا 2019 وقال اأحمد جماهد 
يف ت�رشيحات �ضحفية اإن حتديد 

خطاب  على  بناء  مت  التاريخ 
الكاف  من  الحتاد  به  تو�ضل 
املنا�ضب  املوعد  حتديد  ب�ضاأن 
يذكر  القارية  البطولة  لنطالق 
املحفل  �ضت�ضت�ضيف  م�رش  اأن 
 ( مالعب  على  الكبري  الإفريقي 
القاهرة، و ال�ضالم، وال�ضكندرية 
وال�ضوي�ش  والإ�ضماعيلية 
قرعة  و�ضتجرى   ) وبور�ضعيد، 
الإفريقية  الأمم  كاأ�ش  بطولة 
من  الأول  الأ�ضبوع  يف   ،2019

اأفريل املقبل.

كاأ�س اإفريقيا دورة 2019 

النطالقة يوم 14 جوان 
2019

اختارت جمعية كري�ضتال للفنون والثقافة فندق �ضيدي يحي بن طالب  ببلدية 
ملريج ولية تب�ضة نهار اأم�ش لالإعالن عن اأول ن�ضاطك لها بح�ضور 05 فنانني 
رائعا  اللقاء  كان  الولية  بلديات  خمتلف  من  و�ضعراء  كتاب  و05  ت�ضكيليني 
وتفاعلت فيه كل الأطياف ال�رشدية والفنية للولية ح�رش اللقاء و�ضائل الإعالم 
الثالث  قرابة  احلفل  ودام  اجلزائرية   الو�ضط  بينهم  من  واملرئية  املكتوبة 

�ضاعات كاملة مت من خالله تكرمي وجوه ثقافية وفنية من الولية .

لقاء اأدبي يف فندق �سيدي يحي 

رزق اهلل �سريف

ع.ر



رغم مرارة جتاربه ال�سابقة ي�سر على دخول �سباق الرئا�سيات

الفر�صة الأخرية لنب فلي�س 
مثلما كان متوقعا ومثلما اأ�سارت اإليه » الو�سط » يف عددها ال�سابق ، اأعلن رئي�س حزب طالئع احلريات علي بن فلي�س 

نيته يف الرت�سح لرئا�سيات 18اأفريل املقبل ، بعدما ك�سف عن توجيهه ر�سالة اأم�س اإىل وزير الداخلية يعلمه فيها 
نيته يف تكوين ملف الرت�سح النتخابات رئي�س اجلمهورية .

ع�سام بوربيع

علي  حر�ص  الإعالن  هذا  ورغم 
على  احلفاظ  على  فلي�ص  بن 
التعبري  �صح  اإن  اأو  الرجعة  خط 
بقيامه  اأنه  قال  عندما  التحفظ 
ب�صحب  املتعلق  الإجراء  بهذا 
الفردية  الكتتاب  مطبوعات 
م�صاألة  باأن  التو�صيح  يجدر   ،
من  النتخاب  هذا  يف  امل�صاركة 
دورة  فيها خالل  �صيف�صل  عدمها 

مقبلة للجنة املركزية للحزب .
بن  لعلي  املبدئي  الرت�صح  ياأتي  و 
فلي�ص اإىل الرئا�صيات املقبلة بعد 
عدة هزائم تلقاها علي بن فلي�ص 
اآخرها  كان  الرئا�صيات  �صباق  يف 
العزيز  لعبد  كمناف�ص  تر�صحه 
بوتفليقة �صنة 2014، والتي انتهت 
العزيز  عبد  ل�صالح  الأخري  يف 
بوتفليقة ، الرت�صح الذي جاء عقب 
على  فلي�ص  لنب  �رسيع  ح�صول 
اعتماد حزب جديد �صمي طالئع 
مع  املناف�صة  ويدخل   ، احلريات 
بوتفليقة ، لكن يف الأخري رجحت 
الكفة ل�صالح عبد العزيز بوتفليقة 

.
احلقيقي  ال�رساع  كان  هذا  وقبل 
ا�صتد  قد  املرادية  كر�صي  على 
اإىل اآخره �صنة 2004بني بن فلي�ص 
كان  عندما   ، بوتفليقة  الرئي�ص  و 
رئي�صا  نف�صه  يرى  فلي�ص  بن  علي 
حلظة  اآخر  يف  لكن   ، للجمهورية 
تفوق الرئي�ص عبد العزيز بوتفليقة 
وكان   ، ثانية  بعهدة  فاز  الذي 
بعدها �صبه اختفاء لعلي بن فلي�ص 
من ال�صاحة ال�صيا�صية اإىل اأن عاد 
�صنة 2014من خالل ت�صكيل حزب 
�صيا�صي جديد ، ودخول املناف�صة 

ال�صيا�صية .
علي بن فلي�ص الذي لطاملا ا�صتكى 
من التزوير يف العمليات النتخابية 

2014اأنها  انتخابات  يف  يرى  كان 
اإىل  لو�صوله  املواتية  الفر�صة 
كر�صي املرادية ، بل راهنت عليه 
الكثري من اجلهات ، لكن يف الأخري 
العزيز  عبد  ل�صالح  الكفة  مالت 
العديد  ، ووقعت خاللها  بوتفليقة 
اإىل  و�صلت  املهمة  الأحداث  من 
بن  الحتجاج من طرف علي  حد 
قيامه  يف  حتى  فكر  بل   ، فلي�ص 
مب�صرية اجتاه املجل�ص الد�صتوري 
حلظة  اآخر  يف  الفكرة  عن  ليعدل 
الأمر يف غري �صاحله   راأى  عندما 
علي بن فلي�ص الذي خرج منهزما 
وكذلك   ،2014 انتخابات  من 
انتخابات 2004، وكان يف كل مرة 
اإىل  و�صل  بل   ، النتيجة  يرف�ص 
فربكات  اأن  اتهامات  توجيه  حد 
يبدو  لكن   ، �صده  وقعت  �صيا�صية 
اأنه مل ميل ، وم�رس على التحدي 
يف  يعلم  فلي�ص  بن  علي  اأن  ولو   ،
بوتفليقة  مادام  اأنه  نف�صه  قرارة 
موجود فهو لن يكون ، و التجارب 
ال�صابقة كانت اأكرب دليل على ذلك 

.
ويبدو اأن هذا الرت�صح الأويل لعلي 
الف�صل  ترك  الذي  و  فلي�ص  بن 
اللجنة  اجتماع  اإىل  فيه  النهائي 

بانتظار  يتعلق   ، للحزب  املركزية 
عبد  اجلمهورية  رئي�ص  اإعالن 
ل  اأم  يرت�صح  هل  بوتفليقة  العزيز 
التحفظ  هو  هذا  اأن  املوؤكد  و   ،
فلي�ص  بن  جماعة  لدى  املوجود 
تر�صح  حالة  يف  اأنه  يرون  الذي 
فالحظوظ  بوتفليقة  العزيز  عبد 
اأن  اأم   ، ال�صباق  لهم مثلما كان يف 
يتعمد  مرة  ككل  فلي�ص  بن  علي 
اأو   ، معينة  لأهداف  امل�صاركة 
معينة  نتائج  اإىل  الو�صول  حماولة 

، اأو مترير اأي الر�صائل .
بن فلي�ص الذي �صارك مع جماعات 
جماعات  ومع   ، املعار�صة 
�صمال  اخليوط  وربط   ، مزافران 
اإىل  اخلروج  وجرب   ، جنوبا  و 
طموحاته  ا�صطدمت   ، ال�صارع 
�صخ�صية  بوتفليقة  �صخ�صية  اأمام 
و  التاريخي  الإرث  من  الكثري  لها 
لكن   ، الدويل  و  ال�صيا�صي  الإرث 
رغم ذلك مل يف�صل علي بن فلي�ص 
التحدي  موا�صلة  يف  جمموعته  و 

علها تكون الفر�صة يف كل مرة .
ورغم اأن علي بن فلي�ص �صعى اإىل 
تقوم  كاأر�صية  قوي  حزب  ت�صكيل 
على دعمه ، اإل اأنه مازال مرتددا 
الرئي�ص  تر�صح  يف  احل�صم  ينتظر 

خا�صة   ، بوتفليقة  العزيز  عبد 
كان  اإن  اأنه  يعي  فلي�ص  بن  اأن  و 
بوتفليقة فلن يكون اأحد ، و جتربة 

2014مازالت عالقة يف الأذهان .
حالة  يف  فلي�ص  بن  علي  ويطمح 
الرئي�ص  تر�صح  عدم  وهو  واحدة 
كان  لذلك   ، بوتفليقة  العزيز  عبد 
وزارة  يف  تر�صحه  ملف  اإيداع 
تكون  قد  الفر�صة  لعل   ، الداخلية 
له اأكرب يف حال خلى له الطريق من 
ذات  �صخ�صية  بوتفليقة  الرئي�ص 
و  الظروف  كانت  مهما  كبري  ارث 

الأو�صاع .
علي بن فلي�ص الذي ا�صتنفذ الكثري 
املالية  �صواءا   ،2014 يف  قواه  من 
تبقى   ، املعنوية  و  ال�صيا�صية  و 
متعلقة  و  امليزان  يف  حظوظه 
و�صط  احل�صابات  من  بالعديد 
املراكز  وو�صط  القوى  مراكز 
الذي  فلي�ص  بن  اأن  ، رغم  النافذة 
فقد   ، الرئا�صيات  يف  ف�صله  تكرر 
نوعا ما الربيق ال�صيا�صي الذي كان 
يحظى به من قبل ، والذي يرجح 
 ، الرئا�صيات  بور�صة  يف  تراجعه 
من  العديد  ظهور  اأمام  ل�صيما 
ال�صاحة  يف  اجلديدة  ال�صخ�صيات 

التي قد تكون بديال يف يوم ما .
الذي  فلي�ص  بن  علي  اأن  وبالرغم 
جهات  من  بدعم  حظي  لطاملا 
اجلي�ص  يف  وجهات  ال�صلطة  يف 
ال�صابق  الدفاع  وزير  غرار  على 
ي�صفع  اأن ذلك مل  اإل   ، نزار  خالد 
له يف الو�صول اإىل كر�صي املرادية 
و  اأفقي  دعم  اإىل  يحتاج  الذي   ،
عمودي ، ناهيك عن �صخ�صية لها 
وعالقاتي  ديبلوما�صي  دويل  بعد 
الرئي�ص  قوة  �رس  ماكان  وهو   ،
ر�صيدا  ميلك  كان  الذي  بوتفليقة 
�صيا�صيا �صخما وبعدا ديبلوما�صيا 
كل  اأمامه  حتطمت  دوليا  و 

الطموحات .

عبد الوهاب دربال

       اإ�صتدع�ء الهيئة الن�خبة و�صع حدا لكل اإ�ص�ع�ت الت�أجيل
النقائ�س بع�س  �سابته  لو  حتى  قانون االنتخابات  احرتام  من  •       البد 

اأكد رئي�ص الهيئة العليا امل�صتقلة 
الوهاب  عبد  النتخابات  ملراقبة 
دربال اأن قرار الرئي�ص با�صتدعاء 
حدا  و�صع  قد  الناخبة  الهيئة 
تاأجيل  حول  الإ�صاعات  لكل 
ر�صالة  ذلك  معتربا  الرئا�صيات، 
على  قادرة  اجلزائر  باأن  وا�صحة 
مرور  مع  الدميقراطي  البناء 

الوقت.
دربال  الوهاب  عبد  رئي�ص  اإعترب 
الهيئة  ا�صتدعاء  قرار  الأم�ص 
املحدد  موعده  يف  الناخبة 
ال�صري  ل�صمان  اإيجابي  موؤ�رس 
معايري  واحرتام  الدميقراطي 
احلكامة الرا�صدة،م�صريا اأن قرار 
يف  عك�ص  قد  اجلمهورية  رئي�ص 
فيما  اجلزائر  ا�صتقرار  احلقيقة 

النتخابات  اآجال  باحرتام  تعلق 
من  ع�رسيتني  من  اأزيد  منذ 

الزمن.
دربال  الوهاب  عبد  واإعرتف 
النتخابات  قانون  اأن  الأم�ص 
ثم  لكن  النقائ�ص،  بع�ص  حمل 
الفراغات  النقائ�ص  هذه  تدارك 
اإ�رسافها  خالل  من  والفجوات 
جمددا  النتخابات،  على  مرتني 
لحرتام  ال�رسكاء  جلميع  دعوته 
بالنتخابات،  املتعلق  القانون 
 «  : ال�صدد  ذات  يف  قائال 
العملية  نزاهة  و  ل�صالمة  �صمانا 
النتخابية، واأجدد دعوتي جلميع 
ال�رسكاء لحرتام القانون املتعلق 
بالنتخابات »حتى لو �صابته بع�ص 
املتعلقة  فالقوانني  النقائ�ص« 

مبختلف  النتخابية  بالعملية 
حت�صني  اإىل  حتتاج  درجاتها 
اإ�صقاطاتها  لأن  دائمة  ومراجعة 

حمدودة بالزمن.«
الهيئة  عمل  باأن  املتحدث  واأفاد 
العليا امل�صتقلة ملراقبة النتخابات 
�صين�صب يف املرحلة القادمة على 
الناخبة  بالهيئة  اأكرث  الهتمام 
الن�صو�ص  بتح�صني  و  والطعون 
بالنتخابات،  املتعلقة  الت�رسيعية 
جماعية  م�صوؤولية  اأنها  م�صددا 
تكوين مكثف مو�صحا  اإىل  حتتاج 
الن�صو�ص  وحت�صني  حتيني  اأهمية 
و  يتوافق  با�صتمرار مبا  القانونية 

تطور احلياة الجتماعية .
ويف ال�صياق ذاته، اإعترب املتحدث 
عمود  هي  الناخبة  الهيئة  اأن 

تنظيف  اأن  مو�صحا  اخليمة، 
عمل  فريق  اإىل  يحتاج  قوائمها 
يف  اأمله  عن  معربا  متكون، 
لالنتخابات  مديريات  ا�صتحداث 
القوائم  تطهري  على  ت�رسف 
ودقيق،  �صحيح  ب�صكل  النتخابية 
مثمنا الدورالذي تقوم به م�صالح 
واجلماعات  الداخلية  وزارة 

املحلية يف هذا اخل�صو�ص.
النتخابات  عالقة  وبخ�صو�ص 
اإىل  دربال  نبه  الوطنية،  بالهوية 
هي  الوطنية  الهوية  مقومات  اأن 
النتخابية  مواعيدنا  من  جزء 
ال�صيا�صية  العملية  جوهر  وهي 
و  �صيا�صيا  و  والنتقال  ثقافيا 

اقت�صاديا نحو ما هو اأف�صل.
اإميان لوا�س
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ال�صلم  جمتمع  حركة  رئي�ص  اأكد 
ا�صتعداده  مقري  الرزاق  عبد 
خلو�ص غمار رئا�صيات 18 اأفريل، 
مناف�صة  على  قادر  اأنه  معتربا 
مر�صح ال�صلطة ول يخ�صى �صوى 
من التزوير، يف حني ترك الكلمة 
الأخرية حول تر�صحه اإىل جمل�ص 
اأبو  بروز طموح  ال�صورى يف ظل 

جرة �صلطاين للرت�صح بدوره.
عمد رئي�ص حركة جمتمع ال�صلم 
اأم�ص،  مقري،  الرزاق  عبد 
منتدى  على  �صيفا  حلوله  خالل 
بني  للموازنة  »ليربتي«  جريدة 
احلزب  كمر�صح  نف�صه  تقدمي 
رهن  وبني  املقبلة  للرئا�صيات 
ال�صورى،  جمل�ص  بقرار  الأمر 
عن  الدفاع  من  انطلق  حيث 
التاأكيد  مقابل  احلزبية  ح�صيلته 
على  ي�صغط  لن  اأنه  على 
واأنه  قرار  اأي  لتخاذ  املجل�ص 
يتمتع باحلرية الكاملة يف اتخاذ 
القرار الذي يراه منا�صبا، ليبقى 
بيد املجل�ص  الرت�صح من عدمه 
املقبل.  الأ�صبوع  �صيجتمع  الذي 
حم�ص  م�صاركة  اأن  مقري  واأكد 
التي  ال�صيناريوهات  اأحد  وهو 
�صبق واأن طرحها خالل ال�صائفة 
الفارطة والذي رهنه بعدم تر�صح 
اآنذاك،  خام�صة  لعهدة  بوتفليقة 
�صتاأتي  م�صاركتهم  اأن  قائال 
ولي�ص  البلد،  م�صلحة  اأجل  من 
حزبية«.  اأو  �صخ�صية  لأغرا�ص 
اأبو  خرجة  بخ�صو�ص  متداركا 
احلركة  رئي�ص  �صلطاين  جرة 
ال�صورى  جمل�ص  وع�صو  ال�صابق 
حاليا  الو�صطية  منتدى  ورئي�ص 
لريد مقري باأنه من حق اأي كان 
الكلمة  تبقى  حني  يف  الرت�صح، 
ال�صورى  جمل�ص  بيد  الأخرية 
قرار  يف  �صيف�صل  الذي  هو 
هذه  يف  احلركة  فار�ص  م�صاركة 

ال�صتحقاقات الرئا�صية.
تر�صح  احتمال  وبخ�صو�ص 

من  خام�صة  لعهدة  بوتفليقة 
هذا  اأن  مقري  فرد  عدمه، 
جواب،  له  لي�ص  اأ�صبح  ال�صوؤال 
يحيط  الذي  الغمو�ص  ب�صبب 
بيت  داخل  ال�صيا�صي  بامل�صهد 
اأ�صماه  عكا  كا�صفا  النظام، 
بالنقا�ص الكبري جدا على م�صتوى 
هوية  حول  ال�صلطة  دهاليز 
قرارهم  يتخذوا  ولن  مر�صحهم، 
�صحة  اأن  م�صيفا  ب�رسعة، 
الرئي�ص تراجعت عما كانت عليه 
يف 2014، م�صعدا باتهام النظام 
اأو  ب�صكل  يعمل  باأنه  ال�صيا�صي 
ن�صاطات  جتميد  على  باآخر، 
الأحزاب ال�صيا�صية، مما يجعلها 
على  قادرة  وغري  �صعيفة، 
املناف�صة وهو ما جعل معظمها 
بالنتخابات  معنية  غري  وكاأنها 
وجعل  الثالث  امل�صتويات  على 
املر�صح  �صاأن  من  الرئا�صيات 
ال�صخ�صية الوطنية بدل مر�صحي 
النظام  وا�صفا  الأحزاب، 
بالأخطبوط الذي ي�صعب معرفة 
والأحزاب  نهايته،  من  بدايته 
و�صفها  ميكن  ل  باأنه  املعار�صة 
بل  فعال  باملعار�صة  جميعها 
حمذرا  للنظام،  موايل  بع�صها 
من انتقال ال�صيناريو يف اجلزائر 
من  ال�صيا�صي  القرار  بخ�صو�ص 

الع�صكر اإىل رجال الأعمال.
الأخرية  لالنتقادات  وبالعودة 
التوافق  مبادرة  ملف  بخا�صة 
الرئي�ص  للقائه مب�صت�صار  و�صول 
اأن  قائال  بوتفليقة،  ال�صعيد 
اأكرث،  حم�ص  قّوت  النتقادات 
الرئا�صة  مع  لقائه  بعد  خا�صة 
تاأجيل  مقرتح  و�صقوط 
النتخابات يف املاء، موؤكدا باأن 
يهتم  ول  بقواعده  يهتم  احلزب 
ميلك  واأنه  خا�صة  مبعار�صيه، 
وعاء انتخابيا داخليا كبريا، بعد 
يف  املرتددين  من  العديد  ك�صب 

الآونة الأخرية.

رئا�سيات 18 اأفريل القادم

مقري يلمح لرت�صحه ب��صم 
حركة حم�س

للحركة  الوطني  املكتب  ثمن 
قرار  اجلزائرية  ال�صعبية 
الهيئة  با�صتدعاء  الرئي�ص 
الرئا�صية  لالإنتخابات  الناخبة 
اخلمي�ص  يوم  عقدها  املزمع 
ذلك  معتربا   ،  2019 اأفريل   18
رئي�ص  طرف  من  عاديا  اإجراء 
اإحرتام  على  دوما  حر�ص 

الد�صتور و قوانني اجلمهورية.
ال�صعبية  احلركة  اأجلت 
خالل  الأم�ص  من  اجلزائرية 
الوطني  اإعطاء  مكتبها  بيان 
النتخابات  من  موقفها 
يف  تنظيمها  املزمع  الرئا�صية 
اأفريل 2019 ،موؤكدة اأن قرارها 
املبدئي متوقف على جمل�صها 

ال�صالحية يف  له  الذي  الوطني 
حتديد موقف احلركة يف الوقت 

املنا�صب و ب�صكل نهائي .
ميكن  ل  باأنه  احلركة  وذكرت 
من  مواطنا  مينع  اأن  لأحد 
املجل�ص  ماعدا  الرت�صح 
يف  للف�صل  املوؤهل  الد�صتوري 
قبول الرت�صيحات، كما ل ميكن 
مواطنا  يجرب  اأن  لأحد  اأي�صا 
البيان،  ي�صيف  الرت�صح  على 
جترى  اأن  يف  اأملها  عن  معربة 
جو  يف  املقبلة  ال�صتحقاقات 
لل�صماح  وهادئ  دميقراطي 
لل�صعب اجلزائري باأن يعرب عن 

اختياره بكل حرية و �صيادة .
اإميان لوا�س

 الأمبي� توؤجل موقفه� 
بخ�صو�س الرئ��صي�ت

�سارة بومعزة
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الوطنية  التن�سيقية  اأعلنت 
الإ�سالمية،  الرتبية  لأ�ساتذة 
الوطني  مكتبها  اجتماع  خالل 
لالإ�رضاب  م�ساندتها  عن  الأخري 
الوطني الذي دعا له تكتل نقابات 
الثنني،  اليوم  الوطنية  الرتبية 
الذي  النقابة  بيان  بح�سب  داعية 
منه  ن�سخة  على  »الو�سط«  حتوز 
الإ�رضاب  يف  للم�ساركة  الأ�ساتذة 
عن  دفاعا  الحتجاجية  والوقفات 
مبا  »التزاما  النقابية  احلريات 
الوطني  الحتاد  نقابتا  اإليه  دعت 
اإطار  يف  والتكوين  الرتبية  لعمال 
لالإ�رضاب  الرتبية  نقابات  تكتل 
والوقفات  2019م  21جانفي  يوم 
جميع  ندعو  فاإننا   ، الحتجاجية 
وامل�ساهمة  للم�ساركة  الأ�ساتذة 
دفاعا  لإجناحهما،  الفعالة 
و�سمانا  النقابية  احلريات  عن 
اجلزائرية  املدر�سة  ملكت�سبات 
التكتل  بيان  ت�سمن  وقد  خا�سة   ،

املطالب البيداغوجية.«
التن�سيقية  �سجلت  ثانية  جهة  من 
العليا  ال�سلطات  لقرار  تثمينها 
وعلى  الوطنية  الهوية  مواد  بتثبيت 
راأ�سها العلوم الإ�سالمية يف امتحان 
ال�سعب  جلميع  البكالوريا  �سهادة 
الأخري  الت�رضيح  يف  ورد  والذي 
للبيداغوجيا  املركزي  للمفت�ش 
معربين  الوطنية،  الرتبية  بوزارة 

مادة  حذف  لقرار  اأ�سفهم  عن 
ملراجعته  وداعني  اجلغرافيا 
الأجيال  على  خلطورته  والنتباه 
القادمة، بح�سبهم، مقابل تاأكيدهم 
الهوية  مواد  تثبيت  اأهمية  على 
من  كثريا  نا�سلوا  اأنهم  قالوا  التي 
تثبيت  راأ�سها  وعلى  افتكاكه  اأجل 
مادة الرتبية الإ�سالمية يف امتحان 
جنادي  اأو�سح  والذي  البكالوريا، 
التطبيق  حيز  �سيدخل  اأنه  م�سقم 

بداية من بكالوريا دورة 2021.
وبخ�سو�ش مادة الرتبية الإ�سالمية 
بالرف�ش  التن�سيقية مت�سكها  اأكدت 
ال�ساعي  باحلجم  للم�سا�ش  القاطع 
للمادة يف المتحان الكتابي ل�سهادة 

ملف  لفتح  العودة  مع  البكالوريا، 
م�ستوى  على  النقاب  ارتداء  منع 
اإدانتهم  م�سجلني  املوؤ�س�سات، 
ال�سديدة ملا اأ�سموها بامل�سايقات 
والتحر�سات التي تعر�ست لها بع�ش 
الأ�ستاذات من طرف اأحد م�سوؤويل 

وزارة الرتبية لرتدائهن النقاب.
على  راهنوا  ملطالبهم  وبالعودة 
�رضورة افتكاك اإ�سناد تدري�ش مادة 
العلوم الإ�سالمية لأ�ستاذ متخ�س�ش 
تكليف  بدل  املتو�سط  التعليم  يف 
احرتاما  بها  العربية  اللغة  اأ�ستاذ 
للتخ�س�ش، مع دعوتهم  تثبيت مادة 
العلوم الإ�سالمية كمادة اأ�سا�سية يف 
جميع المتحانات وامل�سابقات مبا 

يف ذلك التعليم عن بعد، والتاأكيد 
على �رضورة  رفع احلجم ال�ساعي 
تعزيزا ملكانتها،  ومعاملها  للمادة 
الوزراء  جمل�ش  لبيان  وتطبيقا 
الإ�سالمي  املجل�ش  وتو�سيات 
مادة  اإدراج  اإعادة  مع  الأعلى. 
ما  م�سابقة  يف  الإ�سالمية  العلوم 
جميع  غرار  على  الثانويات  بني 
املواد من غري متييز ، وكذا اإعادة 
الإ�سالمية  العلوم  ل�سعبة  العتبار 
كتخ�س�ش  الثانوي  التعليم  يف 
اأ�ساتذة  ممثلي  واإ�رضاك  م�ستقل  
جدّية  ب�سورة  الإ�سالمية  العلوم 
وفعالة يف احلوار، واإعداد و اإثراء 

املناهج الرتبوية.

اأعلنت تن�ضيقية اأ�ضاتذة الرتبية الإ�ضالمية ان�ضمامها لإ�ضراب تكتل نقابات الرتبية اليوم وكذا الوقفات 
الحتجاجية املزمع تنظيمها، يف حني دعوا رئي�س اجلمهورية للتدخل من اأجل و�ضع حد للم�ضايقات والأ�ضاليب 

التي تعتمدها وزارة الرتبية يف التعامل مع املمثلني والقيادات النقابية ل�ضيما الدعاوى الق�ضائية، بح�ضبهم.

الرئي�س مدعو للتدخل بني بن غربيط والنقابيني

�ضارة بومعزة

اأ�ساتذة الرتبية الإ�سالمية يف اإ�سراب اليوم

املنتدى الوطني حول الهجرة غري ال�ضرعية

بن غربيط تتحدى اإ�ضراب  التكتل النقابي

البويرة

اخلبري القت�ضادي عبد املالك �ضراي لـ" الو�ضط"

اأربع ور�سات ترف تو�سياتها لل�سلطات

اللجوء اإىل املتقاعدين لتعوي�ض امل�سربني

التنمية تقاطع قرية اأزكنون 
بالعجيبة

�سرورة اإقحام القطاع اخلا�ض 
للنهو�ض بقطاع ال�سياحة

التابعة  اأزكنون  قرية  �سكان  رفع 
كلم   25 بعد  على  العجيبة  لبلدية 
اأ�سواتهم   ، البويرة  ولية  �رضق 
متذمرين من العزلة والتهمي�ش منذ 
عدة �سنوات ، على الرغم من تعاقب 
العديد من املنتخبني وتوليهم رئا�سة 
 6 بحوايل  عنهم  تبعد  التي  البلدية 
كلم ، اإل ان حال القرية ليزال على 
ماكان عليه �سابقا ، على نحو جعل 
الإهمال والن�سيان والإق�ساء عوامل 
اليومية  احلياة  �سنع  يف  ا�سرتكت 
ا�ستطالعية  جولة  .ويف  ل�سكانها 
املكان  اإىل عني   « الو�سط   « ليومية 
بتقدمي  قيامهم  املواطنون  اأكد   ،
العديد من الر�سائل للم�سوؤولني ، اإل 
اأنها بقيت حربا على ورق الأمر الذي 
زاد من تذمرهم وا�ستيائهم ، ورغم 
كثافتها ال�سكانية التي فاقت الألفي 
تعاين  مازالت  القرية  اأن  اإل  ن�سمة 
التي  ال�رضوب  املياه  انعدام  اأزمة 
نغ�ست يومياتهم وحولت حياتهم اإىل 
جحيم ل يطاق ، وقد حتول البحث 
مع�سلة  اإىل  ماء  قطرة  عن   اليومي 
متفاقمة ، اإذ جلاأوا اأكرث من مرة اإىل 
اقتناء �سهاريج املياه باأثمان باهظة 
لل�سهريج  دج   1000 عن  تقل  ل 
�سخطهم  عن  ومعربين   ، الواحد 
ال�سديد اإزاء ال�سلطات التي مل تهتم 
مبعاناتهم ومل حترك �ساكنا من اأجل 
منذ  املطروح  امل�سكل  هذا  احتواء 
مدة طويلة ليبقى اجلفاف والعط�ش 

هذه  يف  حياتهم  عنوان  يطبعان 
اخر. اإ�سعار  اإىل  املن�سية  املنطقة 
هذا فيما ي�سهد الطريق الذي يربط 
املنطقة بالبلدية على م�سافة تقارب 
4 كلم تدهورا من �سنة اإىل اأخرى ما 
لل�سكان  يومية  متاعب  يف  ت�سبب 
خا�سة واأنه حتول اإىل م�سلك ترابي 
ويعانون  �سيفا  منه  الغبار  يتطاير 
من الأوحال يف الفرتات ال�ستوية مع 
يجدون  جعلهم  ما  الأمطار  �سقوط 
ا�ستعماله وخلف  �سعوبات كبرية يف 
رغم  املركبات  يف  فادحة  خ�سائر 
التزفيت  عملية  من  ي�ستفد  مل  ذلك 
ل  لكن  املتكررة  النداءات  رغم 
كل  اإىل  واإ�سافة   . تنادي  ملن  حياة 
اأزكنون  �سكان  ي�سكو  النقائ�ش  هذه 
احليوية  املرافق  من  حرمانهم 
واخلدماتية على غرار مركز �سحي 
جوارية  ومالعب  ال�سباب  ودور 
ت�ستفيد منها فئة ال�سباب التي تعاين 
الويالت يف ظل اإفتقار قريتهم ملثل 
اأن  �ساأنها  من  التي  الف�ساءات  هذه 
والروتني  الفراغ  �سبح  من  حتويهم 
اليومي اململ . وجراء تفاقم معاناة 
�سكان هذه املنطقة املعزولة ينا�سد 
الو�سط   « يومية  منرب  عرب  �سكانها 
وخ�سو�سا  املعنية  ال�سلطات   «
امل�سوؤول الول على الولية ب�رضورة 
تلبية مطالبهم امل�رضوعة لرفع الغنب 
عنهم واإخراجهم من دائرة احلرمان 

والتهمي�ش.

اأكد اخلبري القت�سادي عبد املالك 
من  متلك  اجلزائر  اأن  �رضاي 
واحل�سارية  الطبيعية  املوؤهالت  
التاريخية  ،الدينية  الثقافية 
خارج  اقت�سادها  لتنويع  والأثرية  
جمال املحروقات بقطاع ال�سياحة 
طريق  خارطة  اإعداد  يجب  الذي 
وا�سحة وهادفة للنهو�ش به مربزا 
ا�ستغالل  البلدان املجاورة للقطاع 
الذي ت�سمن مدخول �سنويا مهما .
يف  القت�سادي  اخلبري  واأو�سح  
اأن  الو�سط   جريدة  مع  ات�سال 
اآليات جادة  لتفعيل  منا�سب  الوقت 
ل�سناعة  ال�سياحة  قطاع  تطور 
عليها  يعتمد  ناجحة  �سياحة 
من  املحروقات  عن  كبدائل 
�رضورة  واأهمها  املداخيل  حيث 
الطبيعية  باملوؤهالت  التعريف 
العامل  لدى  جمهولة  تبقى  التي 
العتماد  وعدم  الدهنيات  وتغيري 
الإدارة  التقليدي يف  الأ�سلوب  على 
والنتقال اإىل املناجمنت الع�رضي 
على  يعتمد  الذي  الت�سيري  يف 
والرقمنة  احلديثة  التكنولوجيات 

والإبداع واحلركية
القطاع  اإقحام  على  �رضاي  و�سدد 
وفق  الدويل  و  الوطني  اخلا�ش 
�رضاي  اعترب  و  بها  يعمل  مقايي�ش 
حت�سني  يف  هاما  دورا  يلعب  انه 
وجعلها  ال�سياحية  جاذبيتها 
املقا�سد  من  بدل  مف�سلة  وجهة 

اخلارجية من خالل امل�ساهمة يف 
طاقات  ورفع  اخلدمات  حت�سني 
جمهودات  اأن  قال  و  ال�ستيعاب 
للنهو�ش  تكفي  ل  وحدها  الدولة 

بالقطاع .
عبد  قال  التكوين  يخ�ش  وفيما 
املالك �رضاي يجب توفري املدار�ش 
م�ستوى  املخت�سة على  املعاهد  و 
لإن�ساء  الفئات  جلميع  الوطن 
�سياحية  ثقافة  ميلك  كامل  جيل 
لثقافة  يفتقرون  اجلزائريني  لن 
النظافة و البيئة واحرتام ال�سيف و 
اأبرز اخلبري القت�سادي دور العامل 
الأ�سا�ش  يف  يعترب  الذي  الب�رضي 
القت�سادية  ال�ستثمارات  هدف 
العالية  واجلودة  النوعية  لبلوغ 
لفائدة  رفيعة  خدمات  وتقدمي 
اأكد ذات املتحدث  امل�ستهلك كما 
اأنه  يجب  اتخاذ حزمة من احلوافز 
ل�سالح  التكميلية  والإجراءات 
واأ�سحاب  القت�ساديني  املتعاملني 
ال�سياحية وذلك  الفنادق والوكالت 
العاملية  املنظمة  مع  بالتن�سيق 
للقطاع  التدريب  بدء  و  لل�سياحة 
ال�سياحي و يجب ان ت�سمل الربامج 
تلبية  بهدف  بالقطاع  تخ�س�ش  كل 
بها يف  الع�رض املعمول  احتياجات 
الدول ال�سياحية  للنهو�ش ب�سناعة 
�سياحية تتوافق مع �سيا�سات اإدارة 

القطاع ال�سياحي حول العامل
ف.ن�ضرين

املنتدى  يخرج  اأن  املتوقع  من 
غري  الهجرة  حول  الوطني 
اأ�سغاله  تتوا�سل  الذي  ال�رضعية 
بنادي  الأمم  بق�رض  الأحد  اأم�ش 
يف  العا�سمة(  )اجلزائر  ال�سنوبر 
�سكل ور�سات، برفع عدة تو�سيات 
و�سع  يف  عليها  يرتكز  عملية 
هذه  ملعاجلة  �ساملة  عمل  خطة 

الظاهرة.
لهذا  الأربع  الور�سات  وتتطرق 
وزارة  تنظمه  الذي  املنتدى 
املحلية  واجلماعات  الداخلية 
�سعار  حتت  العمرانية  والتهيئة 
م�سوؤولية  �سبابنا..  »م�ستقبل 
حول  موا�سيع  م�سرتكة«، 
وف�ساء  والت�سال  »التح�سي�ش 

وقائي  عمل  اأجل  من  الأنرتنيت: 
يف  ال�سباب  و«اإدماج  م�سرتك« 
حقائق  القت�سادي:  امليدان 
»الربامج  و  ورهانات«  وعوائق 
اخلا�سة بال�سباب املتعلقة بالثقافة 
والتطلعات  الواقع  بني  والرتفيه: 
جانب  اإىل  اأكرب«  جانبية  اأجل  من 
»دور تنظيمات املجتمع املدين يف 

العمل اجلواري،  بال�سباب:  التكفل 
الو�ساطة والعمل املوحد يف اإطار 
�سبكي«وي�سارك يف هذه الور�سات 
وهيئات  وزارية  دوائر  عدة  ممثلو 
واأ�ساتذة  خرباء  وكذا  وطنية 
�سحفيني  جانب  اإىل  جامعيون 
الو�سائط  يف  وخمت�سني  وفنانني 

الإعالمية احلديثة.

الوطنية  الرتبية  وزيرة  اأكدت 
اأبواب  اأن  غربيط  بن  نورية 
ال�رضيك  اأمام  مفتوحة  احلوار 
قطاعها  اأن  م�سرية  الجتماعي، 
اأبواب احلوار مع نقابات  مل يغلق 
مع  التعامل  اأن  مو�سحة   ، الرتبية 
الإ�رضاب �سيكون بتوزيع التالميذ 
اأ�ساتذة  اإدخال  اأو  الأق�سام  على 
امل�رضبني يف  لتعوي�ش  متعاقدين 

حال ا�ستمرار الإ�رضاب.
الأم�ش  غربيط  بن  نورية  عربت 
اليوم  عقدتها  �سحفية  ندوة  يف 

القاطع  رف�سها  عن  بوهران، 
لالإ�رضاب الذي اأعلن عليه التكتل 
�رضورة   على  ،موؤكدة  النقابي 

للتالميذ  التمدر�ش  حق  توفري 
باأن  م�سرية   د�ستوريا،  املكفول 
لقطاع  داخل  احلوار  اأبواب  

الرتبية هو �سلوك �رضوري للتكفل 
بالن�سغالت، وك�سفت بن غربيط، 
اأن م�سوؤويل وزارة الرتبية الوطنية 
�سي�سلمون نتائج الجتماعات التي 
املا�سية يف  الأيام  يف  عقدها  مت 

�سكل حما�رض اإىل النقابات.
اأن التكتل النقابي   جتدر الإ�سارة 
يف  تن�سط  نقابات   6 ي�سم  الذي 
يف  الدخول  اأعلن  الرتبية،  قطاع 
اإ�رضاب غدا يف جميع املوؤ�س�سات 

التعليمية بالأطوار الثالثة.
اإميان لوا�س

اأح�ضن مرزوق
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الواقع  تقيم  كيف  بداية، 
يف  اجلزائر  يف  القت�صادي 

ظل الأزمة الراهنة؟

ن�صف  �أن  �لآن  حلد  ميكن  ل 
بل  بالأزمة،  �جلز�ئر  تعي�صه  ما 
ي�صعر  �أزمة  بو�در  نعي�ش  نحن 
و�لأكادمييون  �ملخت�صون  بها 
�لقت�صادي  باملجال  و�لعارفون 
�أكرث من �ملو�طن �لب�صيط، �لذي 
لول �لتهويل �لإعالمي ملا �صعر 
ل  وهذ�  �لتغري�ت،  من  بالكثري 
�قت�صادية  �إجر�ء�ت  لأي  يعود 
�حلكومة  ل�صيا�صة  بل  حقيقية، 
�ل�رضورية،  �ل�صلع  دعم  يف 
ميكن  �لتي  �ل�صلع  كل  و��صتري�د 
�أن تكون نادرة يف �ل�صوق، خا�صة 
�ل�صنة مل  �ملالية هذه  قانون  �أن 
ر�صوم  �أو  �رض�ئب  �أي  يفر�ش 
�ل�صلع  خمتلف  على  جديدة 
يعني  ل  هذ�  لكن  و�خلدمات، 
�أن  �لأمر  يف  ما  كل  بخري،  �أننا 
�جلز�ئر ل تز�ل متلك حو�يل 82 
نقدي،  كاحتياطي  دولر  مليار 
من  با�صتعماله  تقوم  �لآن  وهي 
�أجل تهدئة �جلبهة �لجتماعية، 
�لتمويل  خالل  من  و��صتطاعت 
غري �لتقليدي �أن تتجاوز م�صكل 
هذ�  كل  لكن  �ل�صيولة،  نق�ش 
نهاية  بعد  كارثي  �أثر  له  �صيكون 
قدر  �لتي  �لنقدي  �لحتياطي 
يف  �صيكون  �أنه  �ملالية  وزير 
�ملرحلة  تلك  ويف   ،2021 حدود 
�صيكون من �مل�صتحيل ��صتيعاب 

�لو�صعية .

اأ�صباب  ماهي  نظرك،  يف 
انهيار القدرة ال�صرائية؟

لي�ش  �لأمور،  ن�صبط  �أن  علينا 
هناك �نهيار يف �لقدرة �ل�رض�ئية، 
باأي حال  هناك تر�جع ل ميكن 
بالنهيار،  و�صفه  �لأحو�ل  من 
وميكن �أن �أ�رضح �ل�صبب �لذي ل 
للدينار  �ل�رض�ئية  �لقدرة  يجعل 
�جلز�ئر  بنك  �أن  وهي  تنهار، 
يتحكم يف قيمته �ل�صمية ب�صكل 
و�حلكومة  جهة  من  �إد�ري 
خالل  من  تو�زنه  على  حتافظ 
من  م�صتوى  على  �ملحافظة 
�ل�صوق  يف  و�خلدمات  �ل�صلع 
حدود  يف  تبقى  �لأ�صعار  يجعل 
ت�صمح  ما  خالل  من  معقولة 
با�صتري�ده من �صلع وخدمات من 

مدعمة  �رضف  باأ�صعار  �خلارج 
ما  وهو  �جلز�ئر،  بنك  من 
يجعل معادلة �لطلب على �ل�صلع 
وعر�صها تبقى يف حدود حتافظ 
�ل�رض�ئية  �لقدرة  قيمة  على 
حد  ت�صمن  حدود  يف  للدينار 

�أدنى لكل مو�طن جز�ئري .

التي  الإجراءات  ماهي 
اتخاذها لوقف نزيف  يجب 
اأننا  علما  ال�صعبة؟  العملة 
اإذا وا�صلنا على هذه الوترية 

�صتنتهي يف 2023 ؟

ت�رضيحاته  �ملالية يف  وزير  �أكد 
على  �لبقاء  �أن  �صابقة  �صحفية 
��صتهالك  يف  �لوترية  نف�ش 
ينزل  يجعل  �لنقدي  �لحتياطي 
حدود  يف  دولر  مليار   34 �إىل 
2021 وهو ما يعني �أقل من �صنة 
من �ل�صتري�د، و�رض�حة �إذ� بقيت 
وترية �ل�صتري�د بال�صيغة �حلالية 
�أ�صعار  يف  �لرهيب  �لرت�جع  مع 
يتجاوز  لن  �لذي  �ملحروقات 
دولر   65 متو�صط   2019 يف 
ن�صوب  �أتوقع  يجعلني  للربميل 
�جلز�ئري  �لنقدي  �لحتياطي 
�ل�صيا�صة  ووفق   ،2020 بحلول 
�حلالية ل ميكن �أن نوقف نزيف 
لكونها  نظر�  �ل�صعبة  �لعملة 
يف  تو�زن  خللق  �لوحيد  �ملالذ 
موؤخر�  ح�صل  ما  ولعل  �ل�صوق، 
ل  �لذي  �ملوز  مثل  منتوج  مع 
يعترب ل �صلعة �رضورية ول لزمة 
مور�صت  �لتي  �ل�صغوط  �أن  �إل 
على �حلكومة جعلتها تفتح باب 
�ملادة  هذه  لبارونات  �ل�صتري�د 
�لو�حد  �لكلغ  �صعر  و�صل  بع�ش 
�صجت  مو�صوع  دج،   800 �إىل 
�ملرئية  �لإعالم  و�صاء  كل  به 
و�ملكتوبة، يف حلمة  �مل�صموعة 
مل تكن لرتى �لنور لول �أن خلفها 
�أنا�ش يعلمون ما يريدون، و�حلل 
�لوحيد �ليوم هو �لبحث عن مو�رد 
جديدة جلل �لعلمة �ل�صعبة كحل 
�لأمد، على غر�ر ت�صهيل  ق�صري 
�ملحولة  �لأمو�ل  وخروج  دخول 
من و�إىل �خلارج، فاجلز�ئر تعاين 
�ملنظومة  �أ�صو�أ  من  و�حدة  من 
�لتي  وهي  �لعامل،  يف  بنكية 
�لأمو�ل  روؤو�ش  دخول  عطلت 
 ، بالأفر�د  �ملتعلقة  تلك  خا�صة 
�لكلي فيجب  �أما على �مل�صتوى 
��صتقطاب  يف  بجدية  �لتفكري 
من  �لكبرية  �لأمو�ل  روؤو�ش 
ل�صتثمارها  �لعمالقة  �ل�رضكات 

�إل  يكون  لن  وهذ�  �جلز�ئر  يف 
بتعديل قانون 49/51 .

اإجراءات  يف  راأيك  ما 
التمويل  لإجناح  احلكومة 

غري التقليدي؟

�حلكومة جلاأت لأ�صهل حل �إد�ري 
ميكن �أن يتخذه م�صوؤول يف دولة، 
�لنقود، وحلد نهاية  وهو طباعة 
�جلز�ئر  طبعت  �ملا�صية  �ل�صنة 
جز�ئري   دينار  مليار   4005
مليار  ب�صدد طباعة 118  وكانت 
لهذه  ي�صاف  جز�ئري،  دينار 
مليار   3700 يقارب  ما  �ملبالغ 
يف  �ملوجودة  جز�ئر  دينار 
�لأمر  يتحول  �ل�صود�ء،  �ل�صوق 
ويجعل  �قت�صادي،  كابو�ش  �إىل 
يف  كبري  بانفجار  ينذر  �لأمر 
�آفاق  يف  �لوطني  �لقت�صاد 
ن�صوب  بعد  �لقادمتني،  �ل�صنتني 
�أن  خا�صة  �لنقدي،  �لحتياطي 
ل�صد  يكفي  ل  �ملحلي  �لإنتاج 
يكون  لن  و�ل�صتري�د  �حلاجات 
�لعملة  وجود  لعدم  نظر�  ممكن 
�ل�صعبة، وهو ما �صيحول �لو�صع 
�إىل و�صع كارثي، ولعل �مل�صوؤولية 
�جلز�ئر  بنك  على  تعود  �لكبرية 
�صيا�صاته  �أ�صبحت  و�لذي 
حمل  ول  جمدية  غري  �لنقدية 
ي�صري  باقت�صاد  �لإعر�ب  لها من 
�ل�صيا�صة  وهي  و�حدة  ب�صيا�صة 

�ملالية .

من  العديد  وجهت 
غري  للتمويل  النتقادات 
كيف  نظرك  يف  التقليدي، 
للآثار  الت�صدي  ميكن 

ال�صلبية  له ؟

�لآثار  تقدير  ميكن  ل  حاليا 
�لتمويل  لهذ�  �حلقيقة  �ل�صلبية 
لأننا ل نعمل كم تنوي �حلكومة 
�لقانون  �أن  خا�صة  طباعته 
تكون  �صنو�ت  خم�ش  على  ميتد 
على  قادرة  �لعمومية  �خلزينة 
على  ويجب  �صند�ت  طبعات 
�أن  ورغم  �رض�ئها،  �جلز�ئر  بنك 
�أكدت  �حلكومية  �لت�رضيحات 
�خلزينة  على  ديون  �صتبقى  �أنها 
لكن  �صنة،   30 �أق�صاه  �أجل  على 
يبقى �لأمر جمرد �إجر�ء قانوين 
فقط  �أخذنا  لو  فمثال  �صكلي، 
�خلا�صة  �ل�صود�ء  �ل�صوق  م�صكل 
بالعملة �ل�صعبة، فاإن �إنهيار �صعر 
لنهيار  �صيوؤدي  �لذي  �لدينار 
�لقت�صادي �لوطني يكفيه دخول 
يف  �ملوجودة  �لمو�ل  ن�صف 
 3700 و�ملقدرة  �ل�صود�ء  �ل�صوق 
وهو  �إليه،  جز�ئري  دينار  مليار 
ظل  يف  يحدث  �أن  يكمن  �أمر 
يف  �حلا�صة  �مل�صالح  ت�صارب 

هذه �ملرحلة .

انتقدوا  العمل  اأرباب 
لدعم  احلكومة  اإجراءات 
و  القت�صاديني  املتعاملني 
ما   ، كافية  غري  اعتربوها 

تعليقك على ذلك ؟

من  م�صتفيد  طرف  هناك  لي�ش 
من  �أكرث  �حلكومية  �لإجر�ء�ت 
�أن  وي�صتحيل  �لأعمال،  رجال 
لرجال  مقدم  دعم  عن  نتكلم 
�لأعمال يف �لعامل �أكرث من �لذي 
�أن  ويكفي  �جلز�ئر  يف  يقدم 
�جلز�ئر  يف  �ملوؤ�ص�صة  �أن  �أقول 
ي�صل  �عفاء جبائي  حت�صل على 
غري  عدد  و�إىل  �صنو�ت،   10 �ىل 

من  �لت�صغيل  عقول  من  حمدد 
للت�صغيل  �لوطنية  �لوكالت 
من  جزئيا  �أو  كليا  �ملدفوعة 
�مل�صكل  �لعمومية،  �خلزينة 
ل  �أننا  �جلز�ئر  يف  �حلا�صل 
منلك رجال �أعمال �أكفاء قادرين 
�لوطني  �لقت�صاد  تطوير  على 
نظر�  �ملناف�صة  غياب  ظل  يف 
�لأجنبية  �ملوؤ�ص�صات  لإحجام 
على دخول �ل�صوق �لوطنية نظر� 
لوجود  بال�صافة  لقانون 49/51 
متاأخرة  �جلز�ئر يف مر�تب جد 
فيكفي  �لدولية،  �ملوؤ�رض�ت  يف 
�أن �جلز�ئر يف �ملرتبة  �أقول  �أن 
مناخ  تقرير  يف   190 من    157
�ملرتبة  ويف  �لعاملي  �لأعمال 
يف  دولة   150 �إجمايل  من   111
�للكرتونية  �لتجارة  ترتيب 
ناهيك  �ملتحدة  �لأمم  ح�صب 
�لف�صاد  تقارير  يف  ترتيبنا  عن 
�لتقارير  من  وغريها  و�حلوكمة 
�جلز�ئري  �لقت�صاد  جتعل  �لتي 
�إىل  منه  للجحيم  �أقرب  يبدو� 
يوؤدي  �ملناف�صة  غياب  �جلنة، 
يجعل  و�لحتكار  �لحتكار  �ىل 
�أ�صو�أ �ملنتجات  �ملوؤ�ص�صة تقدم 

باأعلى �لأ�صعار .

تبني  اإىل  تنظر  كيف 
لل�صريفة  احلكومة 
"الت�صاريكة"  الإ�صلمية 
ميكن  اخلطوة  بهذه  هل  ،و 
خارج  الأموال  اإدخال 

البنوك ؟

 �أن ت�صل متاأخر �أح�صن من �أن ل 
ت�صل �أبد� هذ� ما ميكن �إطالقه 
فتح  �لذي   18/02 �لنظام  على 
�لباب ب�صكل ر�صمي �أمام �ملالية 

عليها  �أطلق  �لتي  �لإ�صالمية 
�ملالية  م�صطلح  �جلز�ئر  بنك 
�لت�صاركية على غر�ر ما جاء يف 
�ملغرب �لتي ت�صمي هي �لأخرى 
باملالية  �لإ�صالمية  �ملالية 
�لتي  �ملبادرة  هذه  �لت�صاهمية، 
من  �أخرى  خطو�ت  �إىل  حتتاج 
ر�صمي  ب�صكل  فيها  �لبدء  �أجل 
موؤهلة  وطنية  هيئة  �إن�صاء  هو 
�ملنتجات  �رضعية  يف  للبت 
�صتقرتح  �لتي  �لإ�صالمية  �ملالية 
�لتابعة  �ل�صبابيك �لإ�صالمية  من 
للبنوك �لعمومية و�خلا�صة، و�لتي 
على  حما�صبيا  منف�صلة  �صتكون 
�جلانب �لتقليدي، �صبابيك �إن مت 
�لإ�رض�ع يف فتحها �صتخلق �لكثري 
�لر�غب يف  لل�صباب  �لفر�ش  من 
بد�ية م�صاريعه �خلا�صة، خا�صة 
مع  �ل�صبابيك  هذه  ربطت  �إذ� 
�لتمويالت �لتي متنحها �لهيئات 
�ل�صغرية  للموؤ�ص�صات  �ملمولة 
على  �جلز�ئر  يف  و�ملتو�صطة 
  CNAC و  ANESJ غر�ر �ل
على  تعليقك  ما 
الوطنية  ال�صرتاتيجية 
�صتدخل  التي  للت�صدير 
حيز اخلدمة 3 اأ�صهر املقبلة 
، وهل ميكن اأن حتدث قفزة 
خارج  الت�صدير  يف  نوعية 

املحروقات؟

�ل�صوؤ�ل  هو  هذ�  ماذ�؟  ت�صدير 
على  نطرحه  �أن  يجب  �لذي 
يف  نفكر  �أن  قبل  �أنف�صنا 
للت�صدير،  وطنية  ��صرت�تيجية 
متلك  �لتي  �ملنتجات  هي  ما 
�أجل  من  فائ�ش  �جلز�ئر  فيها 
وطنية  ��صرت�تيجية  لها  ن�صع  �أن 
�حلديث  كان  و�إن  لت�صديرها، 
�لفالحية،  �ملنتجات  عن 
هي  �ملوجودة  فالفو�ئ�ش 
�أن  ذلك  يف  و�لدليل  مو�صمية 
مر�حل  يف  ترت�جع  �لأ�صعار 
تعاود  ما  �رضعان  ثم  �ل�صنة  من 
مثال،  �لبطاطا  كحال  �لرتفاع 
�صيا�صة  نفكر يف  �أن  علينا  يجب 
وطنية لتحويل �ملو�د �لفالحية، 
�ل�صلع  لتو�صيب  وطنية  �صيا�صة 
�صيا�صة  و�لغذ�ئية،  �لفالحية 
�لوطني  �لنتاج  لتطوير  وطنية 
فالهدر  �لت�صدير،  يف  نفكر  ثم 
�لعملة  جلب  لي�ش  �لرئي�صي 
بل  �لت�صدير  خالل  من  �ل�صعبة 
حتقيق �لكتفاء �لذ�تي من �أجل 

تقليل �ل�صتري�د .

حاورته: اإميان لوا�س

اخلبري القت�صادي الدكتور عمر هارون يف حوار ل«الو�صط »:

ال�سيا�سة  النقدية لبنك اجلزائر غري جمدية 
.        تنتظرنا خماطر كربى بعد نفاذ احتياطي ال�صرف

.        املطلوب هيئة وطنية للبت يف �صرعية املنتجات املالية الإ�صلمية

 انتقد  اخلبري القت�صادي الدكتور عمر هارون  يف حوار ليومية »الو�صط » الإ�صرتاتيجية الوطنية للت�صدير والتي  �صتدخل حيز اخلدمة 3 اأ�صهر املقبلة ،معتربا 
اأن اجلزائر ل ميكن اأن تذهب اإىل ت�صدير منتجاتها، مت�صائل ما هي املنتجات التي متلك فيها اجلزائر فائ�س من اأجل اأن ن�صع لها اإ�صرتاتيجية وطنية لت�صديرها 

فالفوائ�س املوجودة هي مو�صمية والدليل يف ذلك اأن الأ�صعار ترتاجع يف مراحل من ال�صنة ثم �صرعان ما تعاود الرتفاع  على حد قوله ، حمذرا من انعكا�صات 
التمويل الغري التقليدي التي �صتوؤدي اإىل انفجار  كبري يف القت�صاد الوطني يف اآفاق ال�صنتني القادمتني ، موؤكدا يف ذات ال�صدد اأنه وفق ال�صيا�صة احلالية ل ميكن 

توقيف نزيف العملة ال�صعبة نظرا لكونها امللذ الوحيد خللق توازن يف ال�صوق.
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احلفر  ور�شات  عمال  طالب 
يف  للأ�شغال  الوطنية  باملوؤ�ش�شة 
الأمني   ، م�شعود  بحا�شي  الآبار 
للعمال  الوطني  للحتاد  العام 
وفتح  العاجل  بالتدخل  اجلزائريني 
حتقيق يف خروقات ورطت الحتاد 
العديد  اإق�شاء  عملية  يف  املحلي 
الرت�شح  اأرادوا  الذين  العمال  من 
كممثلني لور�شاتهم ، وقالت ال�شكوى 
اأن  املحلي  الحتاد  �شد  امل�شجلة 
هناك اأ�شخا�ص حم�شوبني على هذا 
خروقات  بارتكاب  قاموا  الأخري 
الرت�شح  من  العمال  ع�رشات  مبنع 
يف  عليها  مغ�شوب  لأطراف  خدمة 

ال�رشكة الوطنية .
املا�شني  اليومني  خلل  وقدم 
التابعني  العمال  من  العديد 
طعونا  واحلفر  ال�شيانة  ملديريتي 
للحتاد املحلي للعمال اجلزائريني 
اأع�شاء  متهمني   ، م�شعود  بحا�شي 
جلان يف هذا الأخري بحرمانهم من 
قيامهم  رغم  ملتوية  بطرق  الرت�شح 
يف  بها  املعمول  الرتتيبات  بكل 
اأن  الطعون  ، وذكرت بع�ص  الرت�شح 
بع�ص العمال �شجلوا اأنف�شهم وكانوا 
يتفاجئوا  اأن  قبل  بالعملية  معنيني 
القوائم  خارج  اأ�شمائهم  بوجود 

املعنية بال�شرتاك يف النتخابات.

اأن  الق�شية  يف  متحدثون  وطالب 
خرقا  يعد  املحلي  الحتاد  تدخل 
حدث  ما  كون   ، خطريا  وانحرافا 
اأن الهيئة  يتنافى مع الت�رشيع ، كما 
على  دا�شت  املذكورة  النقابية 
بهكذا  نف�شها  وورطت  ميثاقها 
على  امل�شتكون  و�شدد   ، ممار�شات 
النقابية  املركزية  تدخل  �رشورة 
يف  املتورطة  الأطراف  وم�شاءلة 
انتخابات جتديد  العمال يف  اإق�شاء 

الفروع النقابية .
وذهب امل�شتكون اإىل اأبعد من ذلك 
حم�شوبة  اأطرافا  اتهموا  عندما 

وممار�شة  بالتدخل  املوؤ�ش�شة  على 
اأ�شماء  لإق�شاء  الحتاد  يف  نفوذها 
�شخ�شية  م�شالح  اجل  من  معينة 
القادمة  بالنتخابات  علقة  لها 
نقابة  مكتب  بتجديد  واملتعلقة 
املوؤ�ش�شة الذي تريد بع�ص اجلهات 
الإبقاء عليه  داخل الحتاد املحلي 
لدى  يلقاها  التي  املعار�شة  رغم 

اأغلب عمال ال�رشكة .
خروقات  اأن  اإىل  امل�شتكون  ولفت 
كل  يف  وتدخله  املحلي  الحتاد 
التي  النتخابية  ال�شتحقاقات 
تطاق  ل  باتت   ، املوؤ�ش�شة  تعرفها 

املعنية  امل�شالح  تدخل  وت�شتوجب 
التي  الهيئة  هذه  م�شار  لت�شحيح 

�شقطت يف م�شتنقع النحرافات .
وطالب املت�رشرون الحتاد الولئي 
كونها  النتخابات  باإلغاء   ، للعمال 
جرت يف ظروف غام�شة مل تراعى 
كما   ، والنزاهة  ال�شفافية  فيها 
للمركزية  العام  الأمني  هوؤلء  نا�شد 
النقابية عبد املجيد �شيدي ال�شعيد 
يف  حتقيق  جلنة  وت�شكيل  بالتدخل 
الق�شية لك�شف التلعب الذي �شجل 
يف النتخابات التي عرفتها ور�شات 
احلفر مبوؤ�ش�شة الأ�شغال يف الآبار. 

احلجرية  بلدية  من  مواطنون  طالب 
ورقلة،  الولية  عا�شمة  عن  كلم   100
متكني  �رشورة  امل�شوؤولة  اجلهات 
من  اإ�شافية  ح�ش�ص  من  اجلهة 
طالبوا  كما   ، الريفي  ال�شكن  برنامج 
بفتح حتقيق يف ما و�شفوه بـ التماطل 
من  عدد  و�شعية  ت�شوية  يف  امل�شجل 
احل�ش�ص التي ا�شتفادت منها البلدية 

يف وقت �شابق .
هناك  اأن  �شفهية  �شكاوى  وقالت 
تلعب يف معاجلة عدد من احل�ش�ص 
التي ا�شتفادت منها املنطقة مطالبة 
يف ذات ال�شياق رئي�ص الدائرة �رشورة 
 ، الق�شية  يف  حتقيق  وفتح  التدخل 
متت  جتاوزات  هناك  اأن  معتربين 
من  امل�شتفيدين  قائمة   ترتيب  يف 
م�شتكون  وطرح   ، �شابقة  ح�ش�ص 
ا�شتفهامات  القائم  امل�شكل  من 
ت�شوية  الو�شية  اجلهات  تاأخر  حول 
احل�ش�ص  بع�ص  و�شعية  ت�شوية  يف 
قرارات  على  اأ�شحابها  ح�شول  رغم 

ال�شتفادة ، وقال هوؤلء اأن ال�شلطات 
لت�رشيع  بالتدخل  مطالبة  املعنية 
امل�شتفيدون   يبا�رش  كي  الإجراءات  
بعدما  �شيما  م�شاكنهم  اجناز  عملية 
ا�شتوفت احل�ش�ص ال�شكنية املذكورة 
كل الإجراءات الإدارية املعمول بها .

الولية  وايل  املت�رشرون  ونا�شد 
امل�شالح  وكذا  جلوي   القادر  عبد 
املخت�شة بوجوب معاجلة ق�شيتهم يف 
اأ�رشع وقت ، كما هددوا بالت�شعيد يف 
حال بقاء الأمور على حالها م�شريين 
ت�رشع  اأن  املعقول  غري  من  اأنه  اإىل 
قرارات  ت�شليم  يف  اأخرى  بلديات 
بينما  الريفي،   الدعم  من  ال�شتفادة 
ت�رشيع  عن  عاجزة  بلديتهم  تزال  ل 
الإجراءات الإدارية الأمر اأثار ا�شتياء 
املعنيني بال�شتفادة من هذه ال�شيغة 
املت�رشرون  دعاء  وعليه  ال�شكن،  من 
اإىل  باللتفات  املعنية  اجلهات 

ان�شغالتهم.
اأحمد باحلاج 

�شيدي  بدائرة  الربيد  مكتب  يئن 
ورقلة  ولية  مقر  عن  كلم   25 خويلد 
ب�شبب  اخلدمات  تدين  وطاأة  حتت 
انعدام ال�رشاف الآيل واكتفاء املرفق 

ب�شباك واحد جلميع العمليات .
بدائرة  الربيد  مكتب  مرتادي  طالب 
ت�رشيح  يف  بورقلة  خويلد  �شيدي 
ب�رشورة   ،« »الو�شط  يومية  مع  لهم 
املعنية  ال�شلطات  من  جاد  تدخل 
الولئية  الوحدة  مدير  راأ�شها  وعلى 
لربيد اجلزائر من اأجل حت�شني نوعية 
يفتقر  الذي  املرفق  بذات  اخلدمات 
متاطل  عن  ناهيك   ، الآيل  لل�رشاف 
م�شوؤويل املكتب يف دعم هذا املكتب 
جعله  ما  وهو   ، ثاين  �شباك  الربيدي 
ب�رشية غري  وقع طوابري  يعي�ص على  
منتهية وتزاحم واختلط بني الرجال 
معروف  حمافظة  مبنطقة  والن�شاء 
يف  ال�شاربة  وعادتها  بتقاليدها  عنها 

عمق التاريخ 
مبكتب  اخلدمات  بتح�شني  مطالبنا 
واهم  خويلد  ب�شيدي  اجلزائر  بريد 
معقول  غري  الآيل  �رشاف  مطلب 
مطلب  عليه  تتوفر  ول  دائرة  مقر 
لن  ثاين  �شباك  فتح  بخ�شو�ص  ثاين 
وهو  واحد  �شباك  فيه  املكتب  هذا 
بني  والختلط  تزاحم  يجعل  ما 
رجال ون�شاء وهو الأمر الذي يتنافى 
الرامية بهدف  مع تو�شيات احلكومة 
على  املواطن  من  الإدارة  تقريب 
جنوب  و  النائية  املناطق  م�شتوى 

البلد الكبري .
طرف  من  جاد  تدخل  انتظار  ويف 
بامل�شكل  للتكفل  املعنية  ال�شلطات 
زبائن  على  لزاما  يبقى   ، القائم 
املكتب الربيدي بدائرة �شيدي خويلد 
الو�شع املزري لأجل  بورقلة معاي�شة 

غري م�شمى .

ا�شتكى العديد من عمال مديرية احلفر بال�شركة الوطنية للأ�شغال يف الآبار ، باإق�شائهم من الرت�شح لنتخابات 
جتديد الفروع النقابية بتواطوؤ من الحتاد العام املحلي للعمال بحا�شي م�شعود الذي تدخل ح�شبهم يف ترتيب 

قائمة املرت�شحني ، حيث وجهت يف هذا ال�شدد اتهامات لأع�شاء بالحتاد بالتلعب يف عملية الت�شجيل .

�شركة الآبار بحا�شي م�شعود

اأحمد باحلاج 

خروقات يف انتخابات ور�شات احلفر 

لظاهرة  التحليلية  الدرا�شة  اإّن 
 ،2018 �شنة  خلل  املرور  حوادث 
هو  الب�رشي  العامل  باأّن  جليا  تظهر 
ال�شبب الرئي�شي يف معظم احلوادث 
عاملي  اإىل  بالإ�شافة  امل�شجلة 
املحيط واملركبة، كما تبينه الأرقام 
املتعلقة  الأ�شباب  وكذا  الواردة   
بال�شواق وذلك بعد اإح�شاء  91 حادث 

مرور خلل ال�شنة املنق�شية .
الإقليمية  للمجموعة  بيان  اأفاد 
كانت   ، بتمرنا�شت  الوطني  للدرك 
  ، منه  ن�شخة  »الو�شط«  ت�شلمت  قد 
املن�رشمة  ال�شنة  اإح�شاء خلل  عن 
وتتعلق  مميت  مرور  حادث   91
 ، حادث   20 باملركبات  الأ�شباب 
بالطرقات  املتعلقة  الأ�شباب  اأما 
بخ�شو�ص  اأما  حادث   12 واملحيط 
الأ�شباب املتعلقة باملارة فقد بلغت 
ممار�شة  اإطار  يف  و  حوادث،   03
طرف  من  الطريق  �رشطة  مهام 
التابعة  الإقليمية  الوحدات  اأفراد 
الردعي مت  للمجموعة، ويف اجلانب 
ارتفاع يف  ت�شجيل  �شنة 2018  خلل 
الن�شاط بت�شجيل 6944 حالة احتفاظ 
برخ�شة ال�شياقة، مقابل6853 خلل 

.2017
الوقائي،  اجلانب  بخ�شو�ص  اأما 
حملة  نفذت38   2018 �شنة  فخلل 
الطريق  مب�شتعملي  خا�شة  توعية 
يف  عن�رشا  لتكن  عّدة)  ب�شعارات 
من  الوقاية  املرور،  حوادث  معادلة 
ا�شتعمال  خطورة  املرور،  حوادث 
الهاتف النقال اأثناء ال�شياقة، الوقاية 
اإنقاذ   = اخلوذة  و�شع  املرورية، 
ومب�شاركة  منف�شل  بعمل   ) حياتك 
خمتلف الفاعلني يف ميدان ال�شلمة 
املحلي.  امل�شتوى  على  املرورية 
مداخلة   46 تقدمي  اإىل  اإ�شافة 
الو�شط  يف  مداخلة   12 اإذاعية، 
اإىل  مرا�شلة   48 وتوجيه  املدر�شي 
بالإعلم  تتعلق  املحلية  ال�شلطات 
هذا  املروري.ولتعزيز  والإر�شاد 
ا�شتحداث  �شيتم  الوقائي،  العمل 
وحدات جديدة متخ�ش�شة يف ميدان 
اإقليم  م�شتوى  على  الطرقات  اأمن 

املجموعة.
املجموعة  وحدات  اأخرى  جهة  من 
الوطني بتمرنا�شت  للدرك  الإقليمية 
الطرقات  �شبكة  عرب  املنت�رشة 
كالطريق  منها  الرئي�شية  �شيما  ل 

م�رشوع  جت�شد   01 رقم  الوطني 
مفهوم  يف  املروري  الإعلم 
الدركي الرقمي، حيث اأح�شت  05 
اخلريطة  يف  مبينة  �شوداء  نقاط 
على  طريقي  موقع  على  التفاعلية 
يف  املو�شوع  النرتنيت  �شبكة 
 2016 جوان  من  ابتداء  اخلدمة 
HYPERLINK »http://
www.tariki.dz/«www.

حت�شي  مل  حني  يف   ،tariki.dz
اإقليم  �شمن  مرورية  اختناقات  اأي 

الخت�شا�ص.
اإح�شائيات  فاإن  ذلك  جانب  اإىل 
ا�شتغلل الرقم الأخ�رش 1055 تبني 
م�شتوى  على  النداء  مركز  تلقي 
مقر املجموعة فقد بلغت  12340 
 + قدرها  بزيادة  واردة  مكاملة 
2145 مكاملة عن �شنة 2017،حيث 
املواطن  اأّن  الو�شيلة  هذه  اأبانت 
عن  يعرب  ما  اأمنه،  يف  �رشيك  بات 

ح�ص ووعي اأمني مقبول.
اأحمد باحلاج 

ح�شب الدرا�شة التحليلية ل�شرايا اأمن الطرقات باملجموعة الإقليمية 

 العامل الب�شري وراء اإرتفاع معدالت 
اإرهاب الطرقات بتمرنا�شت 

 
.      ت�شجيل 6944 حالة احتفاظ برخ�شة ال�شياقة

مواطنون ي�شتكون بقاء ح�ش�ص  دون ت�شوية

يف ظل افتقاره لل�شراف الأيل وح�شر 
اخلدمات يف �شباك واحد 

الأمن احل�شري الثاين بغرداية 

التباطوؤ يف معاجلة برنامج الدعم 
الريفي حمل ا�شتياء باحلجرية   

تدين اخلدمات مبكتب الربيد 
بدائرة �شيدي خويلد 

االإطاحة  ب�شبكة �شرقة 
الدراجات النارية 

اأحمد باحلاج 

متكنت م�شالح ال�رشطة بالأمن احل�رشي 
الثاين بغرداية من تفكيك �شبكة اإجرامية 
النارية  الدراجات  �رشقة  يف  خمت�شة 
تن�شط على م�شتوى دائرة بونورة، تتكون 
من 09 اأ�شخا�ص ترتاوح اأعمارهم بني 19 
الهلع لدى  ، خلقت حالة من  و 25 �شنة 
م�شتوى  على  النارية  الدراجات  مالكي 

دائرة بونورة.
حيثيات الق�شية تعود اإىل الأ�شهر القليلة 
الأمن  اأين با�رشت م�شالح   ، املن�رشمة 
الق�شية  يف  حتقيقاتها  الثاين  احل�رشي 
بعد ال�شكاوي الر�شمية التي مت تقييدها 
من قبل ال�شحايا )ترتاوح اأعمارهم بني 
تكثيف  مت  اأين   ، �شنة(   45 و            29
الأبحاث و التحريات التي من �شاأنها اأن 

توؤدي للو�شول لهذه ال�شبكة.
كذا  و  التحريات   هذه  بف�شل  و  بالفعل 

لكامريات املراقبة املتواجدة  بالرجوع 
الأ�شخا�ص  هوية  حتديد  مت  باملدينة 
امل�شتبه فيهم، ليتم و�شع خطة حمكمة 
من  مت   ، امل�شلحة  عنا�رش  طرف  من 
ال�شبكة  هذه  بعنا�رش  الإطاحة  خللها 
الإجرامية  املقدر عددها بـ 09 اأ�شخا�ص 
ترتاوح اأعمارهم ما بني 19 و 25 �شنة   
مع ا�شرتجاع ثلث دراجات نارية و كذا 
اأخرى  بع�ص قطع غيار لدراجات نارية 
القانونية  الإجراءات  اإمتام جميع  بعد   ،
امل�شتبه  �شد  ق�شائية  ملفات  اإعداد  و 
اأمام  تقدميهم  مت   ،)09( الت�شعة  فيهم 
حمكمة  لدى  اجلمهورية  وكيل  ال�شيد 
على  امللف  اأحال  بدوره  الذي  غرداية 
حقهم  يف  اأ�شدر  الذي  التحقيق  قا�شي 

اأحكام ق�شائية  متفاوتة.
ب.ع
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احتجاجات مت�صاعدة:
يُعد الإ�رضاب العام التون�سي، يف 
17 جانفي 2019، بقيادة احتاد 
ت�ساعد  على  موؤ�رًضا  ال�سغل، 
ال�سيا�سي  ال�ستقرار  عدم 
الإ�رضاب  ياأتي  اإذ  تون�س،  يف 
مع  املفاو�سات  اإخفاق  عقب 
احلكومة لزيادة الأجور. وعلى 
الإ�رضاب  هذا  اأن  من  الرغم 
اإل  اأعمال �سغب؛  ينتج عنه  مل 
اإىل تهدئة قلق  يوؤِدّ  اأن هذا مل 
ول  احلكوميني،  امل�سئولني 
�سيما بعد عودة ال�سعارات التي 
احلكومة،  باإ�سقاط  تُطالب 
وت�ساعد اخلالفات بني القادة 
ال�سيا�سيني من جهة، وال�سلطة 
جهة  من  والربملان  التنفيذية 
له  تكون  قد  ما  وهو  اأخرى، 
النتخابات  على  تداعيات 
املقرر  والربملانية  الرئا�سية 

عقدها هذا العام.

تعّقد اخلالفات 
احلكومية:

حزب  بني  اخلالف  تزايد 
ورئي�س  تون�س"  نداء  "حركة 
ال�ساهد"  "يو�سف  احلكومة 
احلاكم  احلزب  اأن  درجة  اإىل 
بعد  ا  معار�سً نف�سه  يعترب  بات 
خالفات  يف  "ال�ساهد"  دخول 
اجلمهورية،  رئا�سة  مع  علنية 
وحتالفه يف الربملان مع قيادة 
الإ�سالمية،  النه�سة  حركة 
املن�سقني  الليرباليني  وبع�س 
ي�ستعدون  الذين  احلزب  على 
يدعم  جديد  حزب  لإطالق 
لل�ساهد،  النتخابي  امل�رضوع 
كما مت جتميد ع�سوية "يو�سف 
ال�ساهد" وبع�س املقربني منه 

يف �سبتمرب 2018.
ويف هذا ال�سياق، طالب "حافظ 
)املدير  ال�سب�سي"  قائد 
التنفيذي حلزب "نداء تون�س"( 
باإقالة احلكومة ورئي�سها، حيث 
اأ�سار اإىل اأن حكومة "ال�ساهد" 
وارتفاع  الأو�ساع  تدهور  �سبب 
والتجاري  املايل  العجز  ن�سب 
حّمل  كما  والبطالة،  والت�سخم 
لأمني  الإ�رضاب  م�سئولية هذا 
العمال  نقابات  احتاد  عام 
كما  الطبوبي".  الدين  "نور 
)القيادي  بلحاج"  "ر�سا  هاجم 
احلكومة  رئي�س  احلزب(  يف 
قيادة  يف  ال�سيا�سيني  و�رضكاءه 

و�سفها  التي  النه�سة،  حركة 
وحّملهما  تون�س"،  بـ"اإخوان 
ال�سطرابات  م�سئولية 
يف  العامة  الأو�ساع  وتدهور 
البالد ب�سكل خطري، واأ�سدرت 
بعد  احلاكم  احلزب  قيادة 
يحمل  بياًنا  العام  الإ�رضاب 
اجلمهورية،  رئي�س  توقيع جنل 
�سد  للنقابات  النحياز  ويعلن 
بزعامة  و�رضكائها  احلكومة 

حركة النه�سة.
اجلمهورية  رئي�س  ا�ستبق  وقد 
دعا  باجتماع  العام  الإ�رضاب 
اإليه روؤ�ساء احلكومة والربملان 
والكتل  النه�سة  وحركة 
لـ"يو�سف  امل�ساندة  الربملانية 
م�سئولية  وحّملهم  ال�ساهد"، 
والأزمات  ال�سطرابات 
والقت�سادية  الجتماعية 
البالد،  تواجه  التي  وال�سيا�سية 
وقد و�سف بع�س املحللني هذه 
الأو�ساع "بامل�سهد ال�رضيايل"، 
للنموذج  دة  اإياها مهِدّ معتربين 

الدميقراطي التون�سي.
ك�سفت  الإطار،  هذا  ويف 
الرئي�سية  ال�سعارات 
والتجمعات  للتظاهرات 
بع�س  وت�رضيحات  النقابية، 
القيادات النقابية وال�سيا�سيني؛ 
هذه  وراء  من  الهدف  اأن 
اإعادة  هو  اجلديدة  الأزمة 
قبل  ال�سيا�سي  امل�سهد  ترتيب 
لالنتخابات  ال�ستعداد  بدء 
املقررة  والربملانية  الرئا�سية 
فال  القدمي،  اخلريف  يف 
من  تخوف  هناك  يزال 
الرغم  على  النه�سة  حزب 
الغنو�سي"  "را�سد  اإعالن  من 
لن  اأنه  النه�سة(  حركة  )رئي�س 
اأغلب  اأن  اإل  للرئا�سة،  يرت�سح 
والنقابية  ال�سيا�سية  القيادات 
�سعاراتها  يف  ت�سع  تزال  ل 

النتخابية �رضورة التفوق على 
النتخابات  يف  النه�سة  حزب 

القادمة.
القيادات  بع�ُس  وهاجمت 
احلزب  من  واأع�ساء  الي�سارية 
احلاكم حركة النه�سة التون�سية، 
تدعم  اأنها  اإىل  واأ�سارت 
املت�سددة  ال�سلفية  اجلماعات 
والإرهاب،  بالعنف  املتهمة 
وقدم عدد من املحامني ق�سايا 
عدلية �سد قيادة النه�سة ت�سري 
له  �رضًيّا  تنظيًما  امتالكه  اإىل 
املوؤ�س�ستني  داخل  امتدادات 
وطالب  والع�سكرية،  الأمنية 
حزب  بحل  املحامني  بع�س 
مبخالفة  اتهامه  بعد  النه�سة 

قانون الأحزاب.
ت�ساعد  اأخرى،  ناحية  من 
الهجوم على حكومة "ال�ساهد"، 
يف  قياديون  يطالب  حيث 
ت�سم  التي  ال�سعبية"  "اجلبهة 
وقومًيّا  ي�سارًيّا  حزًبا   14
واإق�ساء  احلكومة،  باإ�سقاط 
بع�س الأحزاب من النتخابات 
الرئي�س  و�سف  كما  املقبلة. 
"ال�سب�سي" "ال�ساهَد" باملتمرد 
اأنه  اإىل  واأ�سار  و"النه�ساوي"، 
�سيا�سية  جبهة  بت�سكيل  يقوم 
حزب  مع  تتحالف  برملانية 
حزب  عن  واملن�سقني  النه�سة 

النداء.
ت�ساعد  من  الرغم  وعلى 
حركة  تنتقد  التي  ال�سعارات 
"را�سد  وزعيمها  النه�سة 
التجمعات  خالل  الغنو�سي" 
اأن  اإل  والعمالية،  النقابية 
قيادات النه�سة قللت من قيمة 
واحلمالت،  ال�سعارات  هذه 
�سغوط  باأنها  وف�رضوها 
خ�سومهم  بع�س  ميار�سها 
بهدف اإلغاء العملية النتخابية 
اأو تاأجيلها اأو التاأثري يف �سلوك 

الناخبني.

تعّث م�صار امل�صاحلة:

اخلالفات،  هذه  ظل  يف 
ال�سيا�سيني  القادة  كافة  ي�سعى 
الأزمات  م�سئولية  من  للتن�سل 
القت�سادية  والإخفاقات 
من  الرغم  على  املتتالية، 
من  التحذيرات  ت�ساعد 
الأزمات  هذه  مثل  تداعيات 
من قبل نقابات رجال الأعمال 
القت�ساد.  خرباء  وغالبية 
"ال�ساهد"  يرى  فبينما 
الأزمات  هذه  اأن  وم�ست�ساروه 
"حافظ قائد  اإىل اأخطاء  تعود 
التنفيذي  )املدير  ال�سب�سي" 
تون�س"(،  "نداء  حلزب 
املوروثة،  الهيكيلة  والعوامل 
وامل�سكالت املعقدة التي متر 
بها تون�س منذ ما يقارب من 9 
التون�سية  الرئا�سة  فاإن  اأعوام؛ 
والي�سارية  النقابية  والزعامات 
اأن حكومة  -يف املقابل- ترى 
"يو�سف ال�ساهد" هي امل�سئولة 
عن تفاقم هذه الأزمات. ومن 

تك�سف  احلالية  الأزمة  فاإن  ثّم 
املراقبني  من  عدٍد  -ح�سب 
اأن  البارزين-  وال�سيا�سيني 
التيارات  بني  امل�ساحلة 
تون�س  يف  الكربى  ال�سيا�سية 
)الليرباليون،  بعد  تتحقق  مل 
وهو  والإ�سالميون(،  والي�سار، 
"خالد  ت�رضيحات  اأكدته  ما 
حركة  يف  )القيادي  �سوكات" 
اأ�سار  الذي  تون�س"(  "نداء 
يف  عنه  امل�سكوت  اأن  اإىل 
ت�سبق  التي  احلالية  الأزمة 
تعرث  يف  يتمثل  النتخابات 
كوادر  بني  الوطنية  امل�ساحلة 
والي�ساريني  احلاكم  احلزب 

والإ�سالميني.
النه�سة  حزب  زعيُم  وطالب 
موؤمتر  يف  الغنو�سي"  "را�سد 
الذكرى  يف  مطول  �سحفي 
اإىل  التون�سية  للثورة  الثامنة 
يقرره  عام"  ت�رضيعي  "عفو 
الربملان يوؤدي اإىل طّي �سفحة 
وال�رضاعات،  التجاذبات 
التهامات  تبادل  وغلق مرحلة 
الدولة  يف  امل�سئولني  بني 
ومعار�سيهم خالل ال�ستني عاًما 
"الغنو�سي"  واعترب  املا�سية. 
ميكن  امل�ساحلة  هذه  مثل  اأن 
ال�سيا�سيني  الفرقاء  ت�ساعد  اأن 
اخلالفات  "تنا�سي  على 
وحتييد  الأيديولوجية، 
وحتقيق  التاريخية،  اخلالفات 
"نور  دعا  كما  امل�ساحلة". 
الدين العرباوي" )رئي�س املكتب 
اإىل  النه�سة(  حلركة  ال�سيا�سي 
البالد،  م�ستقبل  ا�ست�رضاف 
وح�سم اخلالفات اجلديدة عرب 
الحتكام للد�ستور واملوؤ�س�سات 
املنتخبة وعلى راأ�سها الربملان 
اجلمهورية،  رئا�سة  وموؤ�س�سة 
تلَق  مل  الدعوات  هذه  اأن  بيد 
اأجواء  ب�سبب  كبرًيا  �سدى 
التوتر ال�سائدة داخل تون�س مع 
النتخابية  احلمالت  انطالق 
عمق  مما  مبكر  ب�سكل 

وزادها  ال�سيا�سية  التجاذبات 
تعقيًدا. 

ت�صاعد املناف�صة 
النتخابية:

تون�س  يف  ال�ستقطاب  يتزايد 
حكومة  اإ�سقاط  احتمالية  مع 
يُ�سعف  ما  وهو  "ال�ساهد"، 
النتخابات  يف  حظوظه  من 
اإ�سعاف  اإىل  ويوؤدي  املقبلة، 
متهيًدا  احلكومة  يف  �رضكائه 
لإقامة حكومة تكنوقراط تقود 
النتخابات  موعد  حتى  البالد 

القادمة.
اأمني  اأعلن  اآخر،  جانب  من 
العمال  نقابات  احتاد  عام 
لن  النقابية  املركزية  اأن 
النتخابات  يف  حمايدة  تكون 
القادمة،  والربملانية  الرئا�سية 
قيادات  حترك  اإىل  اأدى  ما  وهو 
نقابية وبع�س منظمات املجتمع 
التون�سي  للي�سار  املوالية  املدين 
موالية  انتخابية  جبهة  لتاأ�سي�س 
الحتاد  يف  قياديون  واأعلن  لها، 
العام التون�سي لل�سغل اأن املركزية 
مر�سًحا  تدعم  قد  النقابية 
لرئا�سة اجلمهورية، و�سوف تدعم 
يف  القادم  للربملان  مر�سحني 
الأحزاب  �سيطرة  لإنهاء  حماولة 
على  والإ�سالمية  الليربالية 
وال�سيا�سات  ال�سيا�سية  الأو�ساع 
القت�سادية والجتماعية لتون�س 

ب�سبب موقعها يف الربملان.
احتاد  اإن  القول  ميكن  ثّم  ومن 
ي�سعى  �سوف  العمال  نقابات 
يف  ال�سيا�سي  دوره  حجم  لزيادة 
هناك  اأن  بيد  املقبلة،  الفرتة 
تخوفات من قبل بع�س املحللني 
الإ�رضابات  موجات  تزايد  من 
توؤدي  �سوف  التي  العامة 
الو�سع  تدهور  من  مزيد  اإىل 
يتفاقم  ورمبا  القت�سادي، 
يوؤدي  اأمني  انفالت  اإىل  الو�سع 

اإىل تاأجيل النتخابات. 

احتجاجات مت�صاعدة:

كمال بن يون�س/مركز 
امل�صتقبل لالأبحاث و 
الدرا�صات املتقدمة

هل تهدد التج�ذب�ت التون�سية بت�أجيل 
االنتخ�ب�ت املقبلة؟
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لوحاُت مقاومٍة مَع ال�سهيِد املبحوِح يف ذكراه التا�سعة
بقلم د. م�سطفى يو�سف 

اللداوي

املبحوح  حممود  ال�شهيد  حياة 
وتعج  املقاومة  ب�شور  حافلٌة 
والتحدي،  ال�شمود  بحكايات 
الإعداد  بق�ش�ص  وتزخر 
والت�شنيع،  والت�شليح  والتجهيز، 
والإمداد  والتوريد،  والتهريب 
والإ�شناد، واملطاردة واملالحقة، 
وال�شفقات  والتخفي،  والت�شلل 
والف�شل،  والنجاح  واملراهنات، 
والعقل واجلنون، والفرح واحلزن، 
َر رحمه  والأمل والياأ�ص، فقد �َشَخّ
وما  للمقاومة،  كلها  حياته  اهلل 
مكاناً،  نف�شه  يف  لغريها  اأبقى 
فعا�ص يفكر فيها ليله ونهاره، ينام 
�شيء  ول  بها،  وي�شتيقظ  عليها 

ي�شغله عنها، اأو ي�شعده �شواها.
ال�شعب  مقاومته  يف  اعتاد  وقد 
وحتدى  امل�شتحيل،  واختار 
وانت�رص  العجز،  وقهر  ال�شعف 
والعقبات،  ال�شعوبات  على 
واملتطلبات،  احلاجات  ولبى 
ق�رص  ول  مقاوٍم،  عن  تاأخر  وما 
اأو  ع�شكري  ت�شكيٍل  دعم  يف 
جمموعٍة مقاتلٍة، اأياً كانت هويتها 
على  ت�شامى  فقد  وانتماوؤها، 
�شيق  على  وارتفع  احلزبيات، 
نظرة وع�شبية التنظيمات، ونظر 
وقدر  وطناً،  كلها  فل�شطني  اإىل 
واأبدى  جميعاً،  اأبنائها  مقاومة 
ا�شتعداده للتعاون معهم ب�شفاتهم 
باأ�شماء  ولي�ص  املقاومة  الوطنية 
واأحزابهم  ال�شيا�شية  تنظيماتهم 

العن�رصية.
عن  املقال  هذا  يف  �شاأكتبه  ما 
هو  املبحوح  حممود  ال�شهيد 
�شخ�شياً،  يل  رواه  مما  بع�شاً 
بنف�شي،  معه  �شهدته  ما  وبع�ص 
غزة  يف  طويلة  �شنني  رافقته  اإذ 
�شكنت  وليبيا،  وبريوت  ودم�شق 
براً  معه  و�شافرت  معه،  واأقمت 
واإياه  وجتولت  وجواً،  وبحراً 

بع�ص  منه  وعرفت  معه،  وعملت 
من  الكثري  يف  و�شاركته  اأ�رصاره 
العديد  يف  و�شاحبته  همومه، 
اإذا  يل  ي�شتمع  وكان  لقاءاته،  من 
يُ�رُص  اإذ  اإليه  وا�شتمع  ن�شحته، 
نا�شحاً وي�شدي �شادقاً، ومن قبل 
اأعرفه  غزة،  يف  قريباً  منه  كنت 
واأذهب  بيته  واأزوره يف  كثٍب،  عن 
ي�شغله  ما  واأعرف  عمله،  يف  اإليه 
اإليه وما  وما يفكر به، وما يتطلع 

يعمل من اأجله.
ع�شية �شفره اإىل دبي كان ال�شهيد 
يف  تاجراً  اأودع  قد  املبحوح 
ي�شهد  ول  �شواه  يعرفه  ل  دم�شق 
ثمانية  مبلغ  غريه  اأحٌد  عليه 
�شالٍح  ل�شفقة  ثمناً  يورو،  ماليني 
اإىل املقاومة يف  اأن يوردها  يريد 
الداخل، حيث كان قد اتفق عليها 
تو�شيلها  و�شبل  كميتها  وحدد 
اأ�شبق  كان  القدر  لكن  غزة،  اإىل 
يف  حممود  فا�شت�شهد  واأعجل، 
وعرفت  احلادثة  و�شاعت  دبي، 
حما�ص  حركة  واأعلنت  الق�شة، 
املو�شاد  من  جمموعٍة  قيام  عن 
دبي،  يف  باغتياله  الإ�رصائيلي 
ت  وانت�رص  التحقيقات  وتوالت 
املبحوح  ا�شم  وذاع  التقارير 

و�شورته وا�شتهر.
اأياٍم قليلة من احلادثة، وقبل  بعد 
اإىل  ال�شهيد  جثمان  ي�شل  اأن 
دم�شق، ات�شل باأحد مكاتب حركة 
حما�ص التاجر الدم�شقي، الذي ل 
ي�شهد  ول  املبحوح،  �شوى  يعرفه 
على ا�شتالمه املبلغ منه �شوى اهلل 
لقاء م�شوؤوٍل يف  عز وجل، وطلب 
احلركة، وبعد اإ�رصاٍر منه، وبحٍث 
اجلهات  من  ومعه  عنه  وحتقيٍق 
الأمنية باحلركة، �ُشمَح له مبقابلة 
اأحد امل�شوؤولني، حيث دخل عليه 
بالأموال،  مليئة  حقيبًة  يحمل 
هذه  له،  قائاًل  مل�شيفه  قدمها 
علَيّ  اهلل  ي�شهد  ال�شهيد،  اأمانة 
وعليها، ول يعرف عنها اأحٌد �شواه 
اأموال  اإليكم لأنها  اأعيدها  واإياي، 

مقاومة وحقوق جماهدين، اأ�شاأل 
واأهله،  ال�شهيد  بها  ينفع  اأن  اهلل 
�ُشِدهَ  وبلده،  �شعبه  بها  ين�رص  واأن 
احل�شور مما �شاهدوا، اإذ لو ذهب 
عنه  عرف  ما  اأخذ  مبا  التاجر 
اأحد، ولذهب يف الدنيا مبا ك�شب، 
و�شدق  املقاومة  طهر  ولكنها 

رجالها.
مم�شكاً  بريوت  يف  ال�شهيد  واأذكر 
معاً  يتحدثان  جربيل،  جهاد  بيد 
ويخططان لتجهيز �شفن الأ�شلحة 
اإىل  منها  خم�شًة  وردوا  التي 
قوى  حازت  غزة،  قطاع  �شواطئ 
كثرٍي  على  املختلفة  املقاومة 
منها، واإن كان بع�ص حمولتها قد 
الحتالل،  �شلطات  اأيدي  يف  وقع 
الدواليب  حلجم  �شعقت  التي 
املحملة  ال�شيارات  واإطارات 
بال�شالح والرا�شي بع�شها يف قعر 
حمموٌل  الآخر  وبع�شها  البحر، 
اأمواجه، تلتقطه  على جلته وفوق 

اأيدي رجال املقاومة.
التي  الأوىل  الإعداد  �شنوات  ويف 
دم�شق،  يف  واإخوانه  فيها  عمل 
الغول،  عدنان  ال�شهيد  ومنهم 
م�شتعيناً باأ�شحاب اخلربة والكفاءة 
التنظيمات  وكوادر  قادة  من 
الأردن  يدخل  راأيته  الفل�شطينية، 
مع  اإليها  يت�شلل  كثرية،  مراٍت 
مع  اأحياناً  ومي�شي  الرعيان، 
اخلراف  فرو  لب�ص  وقد  الأغنام، 
على ظهره، ول يرتدد اأن ي�شل اإىل 
عمان، ويعود بذات الطريقة التي 

تخفى بها اإىل ال�شام من جديد.
الذي  الكبري  العايل  ال�رصح  اأما 
الإ�شالمية  املقاومة  حلركة  كان 
العام  بعد  دم�شق  يف  »حما�ص« 
فيه  لل�شهيد  كان  فقد   ،2000
الأ�شدق،  واجلهد  الأكرب  الف�شل 
اإىل  عالقاتها  م�شتوى  رفع  اإذ 
فجمع  الأول،  القيادي  ال�شف 
كبار  مع  دم�شق  يف  احلركة  قادة 
اإىل  و�شولً  ال�شوريني،  امل�شوؤولني 
مقام رئا�شة اجلمهورية، وبجهوده 

مع  جتمعه  كانت  التي  وعالقاته 
الأ�شد،  ملاهر  ال�شيقة  الدائرة 
التاأ�شي�ص  يف  كبري  ف�شٌل  له  كان 
بني  ال�شرتاتيجية  لل�رصاكة 
على  ال�شورية  والقيادة  احلركة 
كل امل�شتويات ال�شيا�شية والأمنية 

والع�شكرية.
الأوىل  احلرب  اأيام  يف  و�شهدته 
العام  نهاية  غزة  قطاع  على 
ثائراً  الأر�ص  يف  يدور   ،2008
غزة،  يف  برفاقه  يت�شل  غا�شباً، 
يف  معه  العاملني  اإخوانه  ويخابر 
اخلارج، يطالبهم بتعجيل �شفقات 
اإىل  توريدها  و�رصعة  ال�شالح، 
عذٍر  باأي  القبول  راف�شاً  القطاع، 
اأو ال�شمت عن اأي تاأخرٍي اأو ادعاٍء 
غزة  اأغرق  اأنه  واأ�شهد  بالعجز، 
�شاأل،  من  كل  واأعطى  بال�شالح، 
وما  قاتل،  من  كل  عن  بخل  وما 
ول  ا�شرتى،  ما  ثمن  اأحداً  �شاأل 
يوؤمن  كان  اإذ  دعم،  ما  مقابل 
مبقاومتها  قوية  فل�شطني  اأن 
امل�شلحة، واأن املقاومة يجب اأن 
تكون ثقافًة و�شلوكاً عاماً عند كل 
ال�شعب الفل�شطيني، راف�شاً هيمنة 
اآخر يف  اأو �شيطرة وحتكِم  ف�شيل 

ال�شالح.
وجهه  على  هائماً  يوماً  واأذكره 
غ�شبان اأ�شفاً، اإذ تنامى اإىل �شمعه 
نباأ اغتيال اأ�شتاذه وم�شوؤوله الأول 
القدمي  الع�شكري  اجلهاز  يف 
�شالح  ال�شهيد  حما�ص  حلركة 
قوات  اغتالته  الذي  �شحادة، 
عن  وزنها  يزيد  بقنبلٍة  الحتالل 
اأدى  ما  املتفجرات،  من  طٍن 
يف  ال�شكني  املبنى  تدمري  اإىل 
وا�شت�شهاد  بكامله،  الدرج  حي 
بينهم  من  �شكانه،  من  كبرٍي  عدٍد 
رد  فكان  و�شيوخ،  ون�شاءٌ  اأطفال 
املبحوح  حممود  ال�شهيد  فعل 
اأنه ا�شتنكر احلادث، ورف�ص خرب 
واأ�رص  �شهاده،  �شالح  ا�شت�شهاد 
توارى  واأنه  زال حياً،  اأنه ما  على 
و�شيبقى  يقتل،  ومل  النظار  عن 

حلركة  الع�شكري  للجهاز  قائداً 
الوقت  يف  و�شيظهر  حما�ص، 

املنا�شب.
املبحوح  وعي  يف  ا�شتقر  عندما 
حدث  مبا  و�شلم  قائده،  �شهادة 
ولقائده،  لنف�شه  اهلل  وا�شتغفر 
ل�شالح  ينتقم  اأن  حينها  اأق�شم 
ولل�شهداء  له  يثاأر  واأن  �شحادة، 
واأل  معه،  ارتقوا  الذي  املدنيني 
دون  غزة  يف  جرى  قد  ما  يدع 
العدو  اأن  اأو عقاٍب، وراأى  ح�شاٍب 
لن يتوقف عن ا�شتهداف املدنيني 
وق�شف امل�شاكن والبيوت الآمنة، 
اإل اإذا دفع الثمن، وذاق من نف�ص 
كوؤو�شا  املر  وجترع  لكاأ�ص، 
واألوانا، فاأق�شم اأن يزود املقاومة 
و�شواريخ  رادعٍة،  باأ�شلحٍة 
تكون  ذكية،  وقذائف  موجهة، 
ال�رصر  اأكرب  اإحلاق  على  قادرة 
الإ�رصائيليني،  بامل�شتوطنني 
ولريتد  اأمرهم،  وبال  ليذوقوا 
جي�شهم  وعدوان  حكومتهم  كيد 
عليهم ح�رصًة وندامًة، وقد عمل 
بق�شمه  الوفاء  على  املبحوح 
واللتزام بوعده، وزود املقاومة 
واأمدهم  ي�شتطيع،  مبا  غزة  يف 
مبا متكن عليه وهو كثرٌي وكبري، 
التاأ�شي�ص  يف  الدور  اأكرب  له  كان 

والتطوير والت�شنيع والتمكني.
على  م�شت  اأعواٍم  ت�شعُة 

امل�شكون  الرجل  ا�شت�شهاد 
للقتال،  العا�شق  باملقاومة، 
املوعود  باملواجهة،  احلامل 
القلق  بالظفر،  الواثق  بالن�رص، 
على  احلزين  الأ�رصى،  على 
لل�شهادة،  امل�شتاق  اجلرحى، 
املحب للوطن، الثائر من اأجله، 
املرهف  �شبيله،  يف  وامل�شحي 
امل�شاعر،  الرقيق  احل�ص، 
رغم  البكاء،  كثري  الدمعة  �رصيع 
ال�شديد،  وعزمه  املهولة،  قوته 
ال�شامت  الفولذية،  واإرادته 
املتخفي،  املتنكر  الهادئ، 
ويتجنب  املظاهر  يكره  الذي 
العامل  الظهور،  وحب  ال�شور 
اجلوال  بالليل،  والن�شط  بال�رص 
التَِعب،  امل�شافر  املغرتب، 
واملناف�ص  اجل�شور،  املغامر 
ال�شابر  العنيد،  ال�شلب  الغيور، 
الواعي  الَوِجُل،  احلذُر  املكابر، 
اجلواد  النف�ص،  الكرمي  اليقظ، 
الروح، ال�شخي املعطاء، املحب 
لل�شيف وال�شعيد بالأخ وال�شديق، 
ملحبيه،  الويف  لوالديه،  البار 
يف  والأمني  وعده،  يف  ال�شادق 
ال�شارم يف قوله واحلازم  عهده، 
يف فعله، الطاهر الروح ال�شامي 

النف�ص ال�شهيد القدر واملقام.

�سبحية القوا�سمي �سيدة اخلليل وتاجها 
�س.حاليقة

باأ�شابعها  مفتوحة  يدها  رفعت 
مليء  ب�شوت  اخلم�شة،قالت 
بالإميان والأمل واإن اأخذ املر�ص 
منه كل ماأخذ وقالت )بقي خم�شه 
ابنها  اأذن  يف  هم�شت  بذلك   )
�شجون  من  خرج  الذي  حممد 
فيها  اأم�شى  اأن  بعد  الحتالل 
احل�شن  اأم  ،كانت  �شنوات  ثالث 
ابنائها  من  خم�شة  اأن  تق�شد 
،ح�شني  عنها  بعيدين  زالوا  ما 
وح�شام وزياد ،ير�شفون يف �شجون 
اأحكام املوؤبدات  الحتالل حتت 
الثالث ،فيما يعي�ص ابنها حممود 
من  ابعد  والذي  غزه  قطاع  يف 
خالل �شفقه وفاء الأحرار وابنها 
حجازي الذي غادر ار�ص الوطن 

لدرا�شة الدكتوراه يف ماليزيا .

يعجز  حني  حديثي  اأبداأ  كيف 
التي  ال�شيدة  هذه  عن  الكالم 
فقدتها فل�شطني عموما واخلليل 
كان  ،فقد  اخل�شو�ص  وجه  على 
اأخر عهدي بهذه ال�شيدة يف لقاء 
اأخري ع�رص الثالثاء ،قبل �شاعات 
من انتقالها اىل رحمة اهلل عندما 
اأح�شت  ،حينما  منزلها  يف  زرتها 
اآخرها  عن  عيونها  فتحت  بنا 
،قالت  مرحبة  براأ�شها  ،واأوماأت 
كلمة مل اأفهمها ،لكن عهدنا بهذه 

املراأة ل تقول ال خريا .
كل  يف  ا�شاهدها  ذلك  قبل  كنت 
الأ�رصى  اأم  ،فهي  املنا�شبات 
،واأم ال�شهداء ،واأم املبعدين ،واأم 
قهر  من  عانوا  الذين  املعذبني 
احلمد  كالمها  ،ن�شف  الحتالل 
حب  قنابل  الآخر  ون�شفه  هلل 
وعطاء ،فمن مثلك يا اأم احل�شن 

�شيدة تن�شح بالعطاء حتى الرمق 
الأخري .

يف  اأحمد  ابنها  ا�شت�شهد  عندما 
من  هلل  احلمد  ،قالت   2000 عام 
اأهل  من  انه  يعلم  اأحمد  يعرف 
،طارد  عنه  را�شية  واأنا  اجلنة 
لعدة �شهور  ابنها مراد  الحتالل 
ان  وقالت  ال�شهادة  له  ،توقعت 
،وانا  اجلنة  ال  يطلب  مل  مراد 
ينب�ص  قلب  ،اي  هلل  احلمد  اأقول 
اأم احل�شن ،فقلبك ل  يف �شدرك 
ميوت فاأنت قد زرعت منه فلذتني 

يف الأر�ص قبل اأن ترحلي .
مرتني  منزلها  الحتالل  هدم 
من  �شبتمرب  اأيلول  يف  كانت  مرة 
ربيع  يف  ثانية  ومرة   2003 عام 
احلمد  قالت  2014،حينها  عام 
هلل،ابني �شبيني بيته يف تل الربيع 
،هكذا قالت ومن حمد اهلل كثريا 

لهم  �شيبني  منهم  وال�شابرين 
الرحمن بيت احلمد يف اجلنة .

الت�شعه  باأبنائها  فخورة  كانت 
،ح�شن وح�شني وح�شام وحجازي 
وحممود  وحممد  واأحمد  ومراد 
عمرا  ال�شنني  تعد  ،وكانت  وزياد 
كانوا  كما  يجتمعوا  حتى  طويال 
قالت  ،فحتى عهد قريب  �شغارا 
مائدة  على  يجتمعوا  مل  اأنهم 

واحدة من اأكرث من 30 عاما .
لي�ص  الحتالل  حماكم  عرفتها 
فقط من كرثة ما عقدت لأبنائها 
الثمانية ،بل دخلتها معتقلة ففي 
اعتقلها   2014 عام  منت�شف 
الحتالل وقد جتاوز عمرها 63 
الإفراج  بعد  بها  ،التقيت  عاما 
عنها من �شجون الحتالل ،قالت 
املتعمدة  لالإهانة  تعر�شت  باأنها 
منها  ،واأخذوا  العاري  والتفتي�ص 

زنزانة  يف  وتركوها  مالب�شها 
انفرادية ،كانوا يريدون النيل من 
يف  الدموع  اأ�شاهد  ،مل  عزميتها 
،موؤمل  الوقت  عينيها ال يف ذلك 
تلك  عقيدتها  مت�ص  ان  جدا 
اأغلى ما متلك ،كانوا  التي كانت 
ح�شام  ابنائها  عن  ي�شاألونها 
وح�شني ،والذي اتهمهم الحتالل 
بامل�شاهمة يف اختطاف اجلنود 
الثالث واإخفائهم يف قطعة ار�ص 
تخ�ص العائلة يف منطقة ح�شكة 

�شمال اخلليل .
قول  عن  ال�شيدة  تلك  تزد  مل 
نلح�ص  ال�شرب  )بعد  هلل  احلمد 
جميلة  كلماتها  حتى   ) الع�شل 
،عظيمة  الرياء  من  نظيفة 

و�شاخمة .
ظهر  احل�شن  اأم  رحالها  حطت 
�شجال  خلفها  تركت  الأربعاء 

وال�شرب  الت�شحية  من  عظيما 
يف  حتلق  روحا  ،تركت  والعطاء 
عينها  واأغم�شت  اخلليل  �شماء 
ابنائها  يخرج  اأن  حلم  على 
يف  وح�شني  وح�شام  زياد  الثالث 

�شفقة م�رصفه .
وبعد �رصاع مع مر�ص ال�رصطان 
ب�شيبهم  اخلليل  اأهل  ،وحملها 
و�شبابهم واأفا�شل القوم وعليائهم 
من  الأكتاف  على  ..حملوها 
على  القريب  اخلري  اأهل  م�شجد 
طربت  طاملا  والذي  منزلها 
ي�شدل  لن   . بتكبرياته  اأذانها 
حقبة  على  �شتائره  التاريخ 
القوا�شمي  �شبحية  فيها  عا�شت 
اأيقونه  �شكلت  لنها  احل�شن  اأم 
نا�شعة �شيذكرها التاريخ خطتها 
طوبى   . والياقوت  الذهب  مباء 

لأم احل�شن يف اخلالدين
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جمل�س ق�ساء : اجللفة

حمكمة : اجللفة
الق�سم: �سوؤون الأ�سرة

حكم باحلجر

03795/18 الفهر�س:  رقم   03292/18 اجلدول:   رقم 
 تاريخ احلكم: 05/12/18

الأ�رسة �ش�ؤون  ق�شايا  يف  ف�شلها  حال  املحكمة   حكمت 
 حكما علنيا ابتدائيا ح�ش�ريا: يف ال�شكل: قب�ل الدع�ى . يف
 امل��ش�ع: اإفراغ احلكم ال�شادر عن حمكمة احلال بتاريخ:
واعتماد  02195/18 فهر�س:  رقم   20/06/2018 حتت 
اأول: بـ:  وبالنتيجة احلكم   اخلربة املعدة من طرف اخلبري 
امل�ل�دة فاطنة«  �شامل  »بن  عليها  املدعى  على   احلجر 
 بتاريخ: 22/04/1999 باجللفة. ثانيا: تعيني املدعي »بن
 �شامل عطية« كمقدم عليها لرعايتها وت�شيري �ش�ؤونها. على
 اأن يلتزم با�شتئذان املحكمة يف حالة قيامه باأحد الت�رسفات
اأمر رابعا:  الأ�رسة.  قان�ن  من   88 املادة  ن�س  يف   ال�اردة 
 �شابط احلالة املدنية املخت�س بالتاأ�شري بذلك على هام�س
به واأف�شح  احلكم  �شدر  بذا  عليها.  املحج�ر  ميالد   عقد 
ول�شحته اأعاله،  املذك�رين  والزمان  املكان  يف   جهارا 

 .اأم�شيناه نحن الرئي�س واأمني ال�شبط

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

اخت�شا�س دائرة  لدى  ق�شائي  حم�رس  حممد  حادو  بن  الأ�شتاذ   مكتب 
 جمل�س ق�شاء اجللفة

 : الهاتف  اجللفة   49/  146 القادر  عبد  الأمري  �شارع   : مكتبه    الكائن 
) حم�سر تكليف بالوفاء عن طريق الن�سر ) املادة 412 من ق اإ م اإ
 نحن الأ�شتاذ : بن حادو حممد حم�رس ق�شائي لدى جمل�س ق�شاء اجللفة

 امل�قع اأ�شفله
امل�شماة غ�شاب املحدودة  امل�ش�ؤولية  ذات  ال�رسكة   : )ة(  ال�شيد   لفائدة 

 م��شى و اأبناوؤه للخ�شب ممثلة يف �شخ�س م�شريها غ�شاب �رسيف
الإجراءات قان�ن  من   412  /613/  612 امل�اد  على  الطالع   بعد 

 املدنية و الإدارية
 بناءا على ال�شند التنفيذي للحكم ال�شادر عن حمكمة �شلغ�م العيد ق�شم
 اجلنح بتاريخ 05 /02/ 17 رقم الق�شية : 3511 /16 رقم الفهر�س :

 0506 /17 املمه�ر بال�شيغة التنفيذية
 بناء على اأمر الن�رس ال�شادر عن رئي�س حمكمة اجللفة بتاريخ : 18 /12/ 2018 

حتت رقم : 1172/ 18
 كلفنا ال�شيد)ة( : عيدي �شالح -

  ال�شاكن)ة( : بحي الربج بناية 18 رقم 661 باجللفة
م�شاريف فيها  مبا  دج   8.544.798.00  : التايل  املبلغ  للطالب   بدفع 

 التنفيذ
 و نبهناه باأن له مهلة 15 ي�ما لل�فاء ت�رسي من تاريخ ن�رس حم�رس التكليف

 بال�فاء واإل نفذ عليه جربا بكافة الطرق القان�نية كي ل جنهل ما تقدم
هذا من  ن�شخة  �شلمناه  و  اأعاله  ذكر  كما  تكلفنا  و  بلغنا  لذلك  اثباتا   و 

 املح�رس للمخاطب طبقا للقان�ن

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
با�سم ال�سعب اجلزائري

حكم
 باجلل�شة العلنية املنعقدة مبقر حمكمة �سيدي حممد

بتاريخ : ال�سابع ع�سر من �سهر دي�سمرب �سنة األفني و ثمانية ع�سر
برئا�شة ال�شيد )ة( : زوي�س و�سيلة               قا�شي

 و مب�شاعدة ال�شيد)ة( : بوبكري كرمية     اأمني �شبط
 وبح�ش�ر ال�شيد )ة( ولد عمار ن�سيم       وكيل اجلمه�رية

 �سدر احلكم الأتي بيانه
 : )بني ال�شيد)ة

عيا�س �شربينة                                                          مدعي                                          حا�رس
 العن�ان : رقم 100 كرمي بلقا�شم اجلزائر

 املبا�رس للخ�شام ب�ا�شطة الأ�شتاذ)ة( : بن براهم نبيل
 : �شد

اأيت اأومزيان ميكائيل                                                  مدعي عليه                                    حا�رس
العن�ان : رقم 100 كرمي بلقا�شم اجلزائر

 املبا�رس للخ�ش�مة بنف�شه
وكيل اجلمه�رية                                                       حا�رس                                          حا�رس

و لهذه الأ�شباب
 حكمت حمكمة �شيدي احممد حال ف�شلها يف ق�شايا �ش�ؤون الأ�رسة حكما علنيا ح�ش�ريا ابتدائيا يف ال�شكل : قب�ل اإعادة ال�شري يف الدع�ى
 يف امل��ش�ع :  اإفراغا للحكم ال�شادر عن حمكمة �شيدي احممد ق�شم �ش�ؤون الأ�رسة بتاريخ 12 /02 / 2018  فهر�س رقم 1116 / 2018
 الق�شاء باعتماد اخلربة املنجزة من طرف الطبيب حمند طيب بن عثمان امل�دعة لدى اأمانة  �شبط املحكمة بتاريخ 28/03/2018 حتت
 رقم 172 ، و بالنتيجة احلكم باحلجز على املدعي عليه يف الرتجيع اأيت اومزيان ميكائيل امل�ل�د بتاريخ 06/09/1998 ببلدية ح�شني داي
 ولية اجلزائر ابن عبد املجيد و عيا�س �شربينة ، مع تعيني املدعية يف الرتجيع والدته عيا�س �شربينة مقدما عليه للقيام برعايته و ت�شيري

.�ش�ؤونه الإدارية و املالية ، و على هذه الأخرية ن�رس هذا احلكم لالإعالم يف جريدة ي�مية وطنية باللغة العربية
. حتميل املدعي عليه امل�شاريف الق�شائية

  بذا �شدر احلكم و اأف�شح به جهارا يف اجلل�شة العلنية  املنعقدة بالتاريخ املذك�ر اأعاله و ل�شحته اأم�شت ا�شله الرئي�شة و اأمينة ال�شبط

جمل�س ق�ساء : اجلزائر
 حمكمة : �سيدي حممد
الق�سم : �سوؤون الأ�سرة

18/  06496  : اجلدول      رقم 
18/  07666  : الفهر�س     رقم 

تاريخ احلكم : 17 /12/ 18

مبلغ الر�سم /450 دج

بني/
عيا�س �شربينة

وبني/
اأيت اأومزيان ميكائيل

وكيل اجلمه�رية

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الأغواط

دائرة : حا�سي الرمل
بلدية حا�سي الرمل

الرقم :03/ 2019
و�سل اإيداع الت�سريح

بتاأ�سي�س جمعية حملية

 مبقت�شى القان�ن رقم 12 /06 امل�ؤرخ يف 18 �شفر 1433
، مت هذا 2012 املتعلق باجلمعيات  يناير   12  امل�افق ل 
تاأ�شي�س جمعية ذات اإيداع ملف   2019  /01/ 02  :  الي�م 

�شبغة بلدية
ت�شمية اجلمعية : النادي الريا�شي له�اة ال�شباحة.

 املقر الجتماعي : املركز الثقايف البلدي  * بن مبارك * 
امل�دع : عك��س عبد الكرمي

  ال�ظيفة يف اجلمعية : رئي�س اجلمعية

 رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية الأغواط

دائرة : حا�سي الرمل
بلدية حا�سي الرمل

الرقم :04 /2019
و�سل اإيداع الت�سريح

بتاأ�سي�س جمعية حملية

�شفر  18 يف  امل�ؤرخ   06/  12 رقم  القان�ن   مبقت�شى 
 1433 امل�افق ل 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات
 ، مت هذا الي�م : 02 /01/ 2019 اإيداع ملف تاأ�شي�س

جمعية ذات �شبغة بلدية
رفع - لريا�شة  الريا�شي  »التحدي   : اجلمعية   ت�شمية 

الأثقال و كمال الأج�شام
 * املقر الجتماعي : املركز الثقايف * �شيادي العيد -

امل�دع : ب�دودة ه�شام -
  ال�ظيفة يف اجلمعية : رئي�س اجلمعية -

 رئي�س املجل�س ال�سعبي البلدي
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العالول

 ق�سية الأ�سرى على راأ�س اأولويات القيادة

ونقل العالول حتيات الرئي�س حممود 
يون�س  للأ�سري  والقيادة  عبا�س 
يف  الأبطال  الأ�رسى  وجميع  وعائلته 
تلك  اإىل  م�سريا  الحتلل،  �سجون 
وما  ق�ساها  التي   37 الـ  ال�سنوات 
و"التي  ورفاقه،  واإخوانه  ماهر  زال 
وجميع  ماهر  اأم  عيون  يف  نراها 
بح�سب  وعائلتهم"،  الأ�رسى  اأمهات 
العالول  ووجه  الر�سمية  النباء  وكالة 
التحية لأ�رسانا من داخل اأرا�سي عام 
�سجون  يف  الأ�رسى  وجلميع   ،1948

الحتلل.
توفيق  اللواء  اأن  اإىل  العالول  واأ�سار 
اأمناء  جمل�س  اأن  اأبلغه  الطرياوي 
الأ�سري  منح  قرر  ال�ستقلل  جامعة 
ماهر يون�س ال�سهادة الفخرية بالعلوم 
الع�سكرية، تقديرا لدوره وت�سحياته.

اأعظم  من  الأ�رسى  "ت�سحية  وقال: 
�سحوا  الذين  فهم  الت�سحيات، 
�سعبهم  حرية  لأجل  بحريتهم 
ووطنهم، ومن هنا هم ي�سكنون قلوب 

الوفاء  يبادلونهم  الذين  �سعبنا،  اأبناء 
بالوفاء، من خلل مثل هذه الوقفات 
وباقي  طولكرم،  يف  الت�سامنية 

حمافظات الوطن".
ع�سام  طولكرم  حمافظ  بدوره،قال 
مع  الت�سامنية  الوقفة  باأن  بكر  اأبو 
انطلقا  جاءت  يون�س  ماهر  الأ�سري 
لهذا  وامل�ساند  الداعم  املوقف  من 
�سجون  يف  اأ�رسانا  وباقي  الأ�سري 
هذا  اأن  على  م�سددا  الحتلل، 
من  �سابقة،  وقفات  �سبقه  الت�سامن 
الأ�سري  با�سم  �ساحة  ت�سمية  خلل 

يون�س.
عاماً   37 مرور  رغم  اأنه  اإىل  ولفت 
اأن  اإل  يون�س،  ماهر  اعتقال  على 
الأمل كبري باحلرية والإفراج العاجل 
عن جميع الأ�رسى، وجلء الحتلل 
احللم  اإىل  والو�سول  اأر�سنا،  عن 
الوطني باحلرية وال�ستقلل واأعرب 
ممثلة  لقيادتنا  وتقديره  �سكره  عن 
ما  كل  على  عبا�س  حممود  بالرئي�س 

تبذله للإفراج عن اأ�رسانا، مثنيا على 
ما قدمته مكونات حمافظة طولكرم 
يون�س  للأ�سري  ودعم  م�ساندة  من 
جهتها،  من  الأبطال  اأ�رسانا  وباقي 
اأبرقت نهاد يون�س، يف كلمة لها با�سم 
عن  يزيد  ملا  التحية  الأ�سري،  عائلة 
الحتلل،  �سجون  يف  اأ�سري   6000

الذين  ال�سهداء  الأ�رسى  م�ستذكرة 
قدموا اأرواحهم من اأجل فل�سطني.

الن�سالية  امل�سرية  عن  وحتدثت 
عامه  يدخل  الذي  ماهر  ل�سقيقها 
موؤكدة  الحتلل،  �سجون  يف  الـ37 
والدعم  العزمية  ي�ستمد  �سعبنا  اأن 
والإ�سناد والعزمية والقوة من الأ�رسى 

الوطني  والعمل  الن�سال  ملوا�سلة 
من  اأر�سنا  وحترر  �رساحهم  لإطلق 

الحتلل والعدوان.
للرئي�س  والتقدير  التحية  ووجهت 
اللجنة  واأع�ساء  عبا�س،  حممود 
وملحافظ  "فتح"،  حلركة  املركزية 
طولكرم، ولكل من �ساند ودعم تنظيم 

من  �سقيقها  مع  الت�سامنية  الوقفة 
املحافظة،  وفعاليات  موؤ�س�سات 
اإىل  ي�سار  الوطن  حمافظات  وجميع 
تقدمي  الت�سامنية  الوقفة  تخلل  اأنه 
دروع تكرمي للأ�سري ماهر يون�س من 
الرئي�س حممود عبا�س، ومن حمافظ 
الأ�رسى  �سوؤون  وهيئة  طولكرم، 
وبلدية  الأ�سري،  ونادي  واملحررين، 
والفعاليات،  واملوؤ�س�سات  طولكرم 

تقديرا مل�سريته ودوره الن�سايل.
يذكر اأن الأ�سري يون�س اعتقل بتاريخ 
اعتقال  بعد  وذلك   ،1983/1/18
كرمي  الأ�رسى  عميد  عمه  ابن 
عليه  ُحكم  حيث  باأ�سبوعني،  يون�س 
عادت  �سهر  وبعد  �سنقا،  بالإعدام 
حكما  واأ�سدرت  الحتلل  حمكمة 
اإىل  الإعدام  من  العقوبة  بتخفي�س 
وبعد  احلياة،  مدى  املوؤبد  ال�سجن 
جهود قانونية حثيثة، حددت �سلطات 
 2012 العام  من  اأيلول  يف  الحتلل 

حكم املوؤبد له 40 عاما.

اأكد نائب رئي�س حركة "فتح" حممود العالول، اأن ق�صية الأ�صرى على راأ�س اأولويات القيادة الفل�صطينية  ومن الثوابت، و�صول اإىل اإنهاء الحتالل واإقامة 
دولتنا الفل�صطينية امل�صتقلة وعا�صمتها القد�س ال�صريف  جاء ذلك يف كلمة له نيابة عن الرئي�س حممود عبا�س  خالل وقفة نّظمت يف حمافظة طولكرم 

اليوم ال�صبت، ت�صامنا مع الأ�صري ماهر يون�س، وبالتعاون مع ذوي الأ�صري، وحتت رعاية الرئي�س عبا�س.

بهاء املدهون وكيل وزارة الأ�صرى

نر�سح اإ�سراء اجلعابي�س لتكون املحررة الأوىل 
يف اأي �سفقة تبادل قادمة

يف خطاب موجه للمقاومة الفل�سطينية، 
ر�سح بهاء املدهون وكيل وزارة الأ�رسى 
اإ�رساء  املري�سة  الأ�سرية  واملحررين 
اجلعابي�س اأن تكون املحررة الأوىل يف 
اأي �سفقة تبادل قادمة، داعياً املقاومة 
اأن تكون الأولوية للأ�سرية جعابي�س وكل 

الأ�سريات داخل �سجون الحتلل.
اأن وزارة الأ�رسى واملحررين يف  يذكر 
اإ�رساء  الأ�سرية  ر�سحت  املا�سي  العام 
فل�سطني  امراأة  لقب  حلمل  اجلعابي�س 
م�سابقة  فازت يف  وبالفعل   2017 للعام 

هذا اللقب،
مع  ت�سامنية  وقفة  خلل  ذلك  وجاء 
�سجون  يف  والأ�سريات  اإ�رساء  الأ�سرية 
مع  بالتعاون  الوزارة  نظمتها  الحتلل 
دائرة العمل الن�سائي يف حركة الأحرار، 
للأمم  ال�سامي  املندوب  مقر  اأمام 
خالد  بح�سور  غزة،  مبدينة  املتحدة 

اأبو هلل الأمني العام حلركة الأحرار.
الو�سع  خطورة  اإىل  املدهون  واأ�سار 
حتتاج  واأنها  اإ�رساء  للأ�سرية  ال�سحي 
�رسورية،  جراحية  عمليات   8 اإىل 
الأقل  على  لت�ستطيع  باإجرائها  تطالب 
اأن  اإىل  م�سريا  بنف�سها،  نف�سها  خدمة 
والرعاية  العلج  اإىل  حتتاج  اإ�رساء 
�سلطات  ولكن  اخلا�سة  ال�سحية 
و�سعها  عمداً  وتهمل  الحتلل متاطل 

ال�سحي .
الدويل  املجتمع  املدهون  وطالب 
والأمم  الإن�سان  حقوق  ومنظمات 
من  الو�سائل  بكل  تعمل  اأن  املتحدة 
الأ�رسى  معاناة  من  التخفيف  اأجل 
الحتلل  �سجون  داخل  والأ�سريات 
اأن  موؤكدا  املر�سى،  الأ�رسى  خا�سة 
هو  الدولية  املوؤ�س�سات  هذه  �سمت 
الحتلل  لدي  الأخ�رس  ال�سوء  مبثابة 

بحق  النتهاكات  من  املزيد  ملمار�سة 
الأ�رسى.

من جانبه طالب خالد ابو هلل الأمني 
الفل�سطينية  الأحرار  حلركة  العام 
الدويل  واملجتمع  الوطنية  ال�سلطة 
العاجل  التدخل  ب�رسورة  مبوؤ�س�ساته 
مبينا  ا�رساء  الأ�سرية  حياة  لإنقاذ 
حيث  احلايل  ال�سحة  و�سعها  خطورة 
من  والتنف�س  ال�سمع  حا�سة  تفقد  تكاد 
من   ”8“ فقدها  اىل  ا�سافة   ، الأنف 
تعر�ست  التي  احلروق  نتيجة  اأ�سابعها 

لها .
يذكر اأن اإ�رساء هي اأ�سرية بعمر “32” 
العام 2015  اأم لطفل اعتقلت منذ  عام 
ملدة  الفعلي  بال�سجن  عليها  وحكم 
جريحة  وهي  واعتقلت  عاما   ”11“
�سيارتها  يف  لنفجار  تعر�ست  حيث 

احرق معظم ج�سدها.

الحتالل يخطر بهدم منزل الأ�سري عا�سم 
الربغوثي �سمال رام اهلل

اأم�س  "الإ�رسائيلي"،  الحتلل  قوات  اأخطرت 
الربغوثي،  الأ�سري عا�سم عمر  منزل  بهدم  الأحد، 

يف قرية كوبر �سمال غرب رام اهلل.
واأكدت حنان الربغوثي، عمة الأ�سري عا�سم، اإخطار 
�سلطات الحتلل هدم منزل عا�سم، حيث دهمت 
كوبر،  يف  والده  منزل  اليوم،  فجر  الحتلل  قوات 
وتتهم  عا�سم  منزل  بهدم  قرارا  العائلة  و�سلمت 
�سلطات الحتلل الأ�سري عا�سم الربغوثي، بتنفيذ 
عملية اإطلق النار قرب م�ستوطنة "جفعات ا�ساف" 

�رسق رام اهلل، بعد اغتيال �سقيقه �سالح بيوم وطاردت 
قبل  �سهر،  لنحو  الربغوثي  عا�سم  الحتلل  قوات 
اأبو  قرية  يف  اأ�سبوعني  نحو  قبل  اعتقاله  يتم  اأن 
�سخيدم �سمال غرب رام اهلل، حيث حولته للتحقيق، 
الأ�سري  نادي  وفق  قا�س،  لتحقيق  يتعر�س  زال  ول 
وكانت قوات الحتلل اعتقلت والد عا�سم و�سقيقه 
للتحقيق  ا�ست�سهاد �سالح، وحولتهما  عا�سف عقب 
ثم حولتهما للعتقال الإداري، بينما اعتقل �سقيقه 

حممد قبل يومني من اعتقال عا�سم.

اأفادت هيئة �سوؤون الأ�رسى واملحررين، اليوم الأحد، 
حممد  �سفيان  للأ�سري  ال�سحي  الو�سع  با�ستقرار 
حاليا  والقابع  اخلليل،  مدينة  من  عاما(   35( �سكايف 
واأو�سح  الإ�رسائيلية  ت�سيدك"  "�سعاري  م�ست�سفى  يف 
اأن الأ�سري �سكايف قد مت  حمامي الهيئة كرمي عجوة، 
اإخراجه من وحدة العناية املكثفة اىل الأق�سام العادية 
عملية  له  اجرت  كما  ال�سحية،  حالته  يف  حت�سن  بعد 
الر�سا�س  لإزالة  البطن  ومنطقة  القدم  يف  جراحية 
الأ�سبوع  الحتلل  قوات  قبل  من  به  اأ�سيب  الذي 

املا�سي واأو�سحت الهيئة اأن املعتقل �سكايف كان قد 
اأ�سيب بتاريخ 2019/1/11، بر�سا�س قوات الحتلل 
يف البطن والقدمني، مبحاذاة ما ي�سمى مركز حتقيق 
القريبة  املحول،  منطقة  قرب  الواقع  "جعربة" 
اأرا�سي  على  املقامة  اأربع"  "كريات  م�ستوطنة  من 

وممتلكات املواطنني �رسق اخلليل.
واأ�سافت انه مت عقد حمكمة للأ�سري مل�ساب �سكايف 
غيابيا الثلثاء املا�سي، ومت متديد توقيفه لـ8 اأيام من 
قبل املحكمة الع�سكرية يف "عوفر" بذريعة التحقيق.

الأ�صرى" "هيئة 

 ا�ستقرار احلالة ال�سحية لالأ�سري اجلريح 
�سفيان �سكايف

الحتلل  حمكمة  حكمت 
بال�سجن  الع�سكرية،  الإ�رسائيلي 
وغرامة مالية، على اأ�سري من مدينة 
املحتلة  الغربية  بال�سفة  اخلليل 

واأفاد مكتب اإعلم الأ�رسى الأحد، 
الع�سكرية  الحتلل  حمكمة  اأّن 
الفعلي  بال�سجن  حكماً  اأ�سدرت 
ملدة 12 �سهراً بحق الأ�سري  �سمري 

عاما(   20( عرار  ح�سن  اأ�سامه 
اخلليل،  �سمال  اأمر  بيت  بلدة  من 
بقيمة  مالية  غرامة  اإىل  اإ�سافة 

6500 �سيكل .

الأ�صري "�صمري عرار" من اخلليل

احلكم بال�سجن الفعلي وغرامة مالية 
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تردي �لأو�ضاع �ل�ضحية لـ 4 �أ�ضرى مر�ضى 
الأ�رسى  �ش�ؤون  هيئة  ور�شدت 
حماميها،  من  عدد  خالل  من 
تقبع يف عدة  اأربع حالت مر�شية 
بينها  ومن  اإ�رسائيلية،  �شج�ن 
الكرد  اأمين  املقعد  ال�شاب  حالة 
عقب  كفر  بلدة  من  عاماً(   22(
املحتلة،  القد�س  مدينة  �شمال 
يف  ر�شا�شة   12 بـ  اأُ�شيب  والذي 
عملية  اأثناء  اأنحاء ج�شده  خمتلف 
يعاين  اأ�شبح  اإثرها  اعتقاله، وعلى 
ال�شفلية،  اأطرافه  يف  �شلل  من 
ملحامية  الأ�شري  اأو�شح  وقد 
معتقل  له يف  زيارتها  الهيئة عقب 
"اجللب�ع" باأنه خالل ت�اجده فيما 

"الرملة"،  معتقل  عيادة  ي�شمى 
الرملة  فاإدارة  الأمرين،  يعاين  كان 
الأ�رسى املر�شى  باأو�شاع  ت�شتهرت 
تقدمي  عن  وتتقاع�س  واجلرحى، 
العالج لهم وتكتفي فقط باإعطائهم 
اأنه منذ  "حبة الأكام�ل"، واأ�شاف 
اأن مت نقله اإىل "اجللب�ع" حت�شنت 
حالته بف�شل زمالئه الأ�رسى، لكن 
اإدارة اجللب�ع كاإدارة الرملة تكتفي 
فقط،  لالآلم  م�شكنات  باإعطاءه 
وتُخ�شعه جلل�شة عالج طبيعي مرة 
حالة  باأن  علماً  ال�شهر،  يف  واحدة 
الأ�شري ال�شحية ت�شتدعي اخل�ش�ع 
جلل�شات عالج طبيعي ب�شكل دائم، 

واإىل متابعة طبية حثيثة.
يذكر باأن الأ�شري معتقل منذ عامني 

و حمك�م بال�شجن لـ 35 عاماً.
ال�شابان  الأ�شريان  مير  حني  يف 
العم�ر )21 عاماً(  اأحمد ن�رس اهلل 
حلم  بيت  ق�شاء  تق�ع  بلدة  من 
من  عاماً(   23( الرجبي  وعطية 
�شحية  باأو�شاع  اخلليل،  حمافظة 
�شعبة للغاية، حيث ي�شتكي العم�ر 
من دوايل يف قدميه، اأما عن الأ�شري 
الرجبي فه� يعاين منذ �شغره  من 
له  تُ�شبب  ركبتيه  يف  مياه  جتمع 
الأخرية  الآونة  ويف  حادة،  اأوجاع 
الأ�شريين،  كال  حالة  تفاقمت 

نتيجة للربد ال�شديد و�ش�ء الأو�شاع 
ت�قيف  مركز  داخل  املعي�شية 
"عت�شي�ن" فالغرف داخل املعتقل 
حديدية"  "براك�شات  عن  عبارة 
احلياة  مق�مات  اأدنى  اإىل  تفتقر 
اأو�شاعهم  �ش�ء  الرغم من  ، وعلى 
ال�شحية اإل اأن اإدارة املعتقل لغاية 
ومل  حلالتهما  تكرتث  مل  اللحظة 
لتقدمي  طبيب  اأي  على  تعر�شهما 

العالج الالزم لهما.
بينما يعاين الأ�شري ايهاب احلج�ج 
)32 عاماً( من بلدة بني نعيم �رسقي 
اأوجاع حادة  حمافظة اخلليل، من 
جراء  وظهره،  الي�رسى  قدمه  يف 

والتنكيل  بال�رسب  عليه  العتداء 
وتكتفي  اعتقاله،  عملية  اأثناء  به 

باإعطاءه  "رمي�ن"  معتقل  اإدارة 
م�شكنات لالآلم.

اأفادت هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين يف تقرير �سادر لها باأن عدداً من الأ�سرى املر�سى القابعني يف عدة �سجون اإ�سرائيلية، يعانون من اأو�ساع �سحية �سيئة للغاية، وذلك 
جراء ال�سيا�سة املتعمدة التي تنتهجها اإدارة املعتقالت بحقهم بتجاهل اأمرا�سهم وعدم التعامل معها ب�سكل جدي، واتباع اأ�سلوب املماطلة والت�سويف بتقدمي العالج.

من هو "ماهر يون�س".. ثاين 
�أقدم �أ�ضري فل�ضطيني ؟

موجز �أخبار �لأ�ضرى يف �ضجون �لحتالل

اللطيف  ماهر عبد  الأ�شري  دخل 
عاما(   61( ي�ن�س  القادر  عبد 
الـ48،  اأرا�شي  يف  عارة  قرية  من 
الحتالل  �شج�ن  يف  الـ37  عامه 
ي�ن�س  الأ�شري  ويقبع  الإ�رسائيلي 
وه�  "النقب"،  معتقل  يف  حاليا 
يف  فل�شطيني  اأ�شري  اأقدم  ثاين 
عمه  ابن  بعد  الحتالل،  �شج�ن 

عميد الأ�رسى كرمي ي�ن�س.
ولد ماهر ي�ن�س بتاريخ 1958/1/9 
ال�شمايل  املثلث  عارة/  قرية  يف 
�شقيق  وه�  الـ48،  اأرا�شي  يف 
واأنهى  �شقيقات،  خلم�س  واحد 
مدار�س  يف  البتدائية  درا�شته 
باملدر�شة  التحق  ثم  القرية، 
اخل�شرية،  مدينة  يف  الزراعية 
اعتقله   1983/1/18 ي�م  ويف 
الإ�رسائيلي،  الحتالل  جي�س 
وذلك بعد اعتقال ابن عمه عميد 
باأ�شب�عني،  ي�ن�س  كرمي  الأ�رسى 
له  وجهت  معه  التحقيق  وبعد 
لدولة  التابعة  الع�شكرية  النيابة 
الحتالل تهمة النتماء اإىل حركة 
فتح، وحيازة اأ�شلحة بطريقة غري 
اإ�رسائيلي،  وقتل جندي  قان�نية، 
يف  الحتالل  حماكم  واأ�شدرت 
بالإعدام  حكما  اعتقاله  بداية 

الأ�شريين  برفقة  بحقه  �شنقا 
وبعد  ي�ن�س،  و�شامي  كرمي 
الحتالل  حمكمة  عادت  �شهر 
بتخفي�س  حكما  واأ�شدرت 
ال�شجن  اإىل  الإعدام  من  العق�بة 
امل�ؤبد مدى احلياة، وبعد جه�د 
�شلطات  حددت  حثيثة،  قان�نية 
الحتالل يف اأيل�ل من عام 2012 
من  لعدد  عاما،   40 امل�ؤبد  حكم 
الأ�شري  بينهم  من  الـ48  اأ�رسى 

ماهر.
ي�ن�س  الأ�شري  اعتقال  وجرى 
قبل اأن يتزوج، وه� بذلك اأم�شى 
�شن�ات �شبابه يف املعتقل دون اأن 
ي�ؤ�ش�س عائلة، والي�م ه� حمروم 
حتى من التعرف على اأبناء وبنات 
املحكمة  من  بقرار  اأ�شقائه، 
بحرمانه  النا�رسة  يف  املركزية 
من زيارة ذويه من الدرجة الثانية، 
به  تقدم  التما�س  رف�س  مت  كما 
والده  لروؤية   2008 عام  الأ�شري 
ليت�فى  فرا�س امل�ت،  وه� على 
دون اأن يراه اأو يق�م ب�داعه بعد 

�شن�ات من النقطاع.
خا�س  قد  ي�ن�س  الأ�شري  وكان 
الطعام  عن  مفت�حا  اإ�رسابا 
ملدة 10 اأيام، يف 25 فرباير عام 

معتقل  يف  ت�اجده  خالل   2013
"اجللب�ع"، وذلك لت�شليط ال�ش�ء 
�شج�ن  يف  الأ�رسى  معاناة  على 
الـ48،  اأ�رسى  خا�شة  الحتالل، 
�شفقات  من  يحرم�ن  الذين 

التبادل.
مت  ممن  ي�ن�س  الأ�شري  اأن  يذكر 
املفاو�شات  بدء  مع  التفاق 
عام  ج�يلية  اأواخر  ال�شيا�شية 
�رساحهم  اإطالق  على   2013
التزمت  حيث  دفعات،  اأربع  على 
ثالث  �رساح  باإطالق  اإ�رسائيل 
اأ�شريا يف كل  دفعات ب�اقع )26( 
دفعة، ونكثت بالتفاق ومل تلتزم 
الرابعة،  الدفعة  �رساح  باإطالق 
يتم  اأن  املفرت�س  من  كان  التي 
 ،2013 عام  من  مار�س  اأواخر 
لغاية  �شج�نها  يف  عليهم  واأبقت 
اأ�شريا   )27( وعددهم  الي�م، 
اأرا�شي 1948، وهم:  ن�شفهم من 
ي�ن�س،  وماهر  ي�ن�س،  كرمي 
واإبراهيم ور�شدي اأب� مخ، ووليد 
واأحمد  بياد�شة،  واإبراهيم  دقة، 
اخلطيب،  وب�شري  جابر،  اأب� 
وحممد  اغبارية،  واإبراهيم 
اغبارية، ويحيى اغبارية، وحممد 

جبارين.

من  الأ�رسى  �ش�ت  اإذاعة  ن�رست 
اأخبار  واأبرز  لأهم  م�جزاً  غزة 
املعتقلني، داخل �شج�ن الحتالل 
على  جاءت  والتي  الإ�رسائيلي، 

النح� التايل:
والداخل  ال�شفة  من  اأ�شريان 
اأع�اًما  الي�م  يدخالن  املحتلني 
جديدة يف �شج�ن الحتالل، وهما 
وفق متابعتنا: الأ�شري عماد راجح 
من  عاًما(   40( �رسحان  م�شطفى 
الداخل املحتل املحك�م بال�شجن 
منذ  ومعتقل  احلياة  مدى  امل�ؤبد 
يف  عاًما   17 واأم�شى   ،2002 عام 
�شادق  حازم  والأ�شري  ال�شج�ن 
م�شطفى الق�ا�شمة )40 عاًما( من 
بال�شجن  املحك�م  اخلليل  مدينة 
25 عاًما ومعتقل منذ عام 2002، 

واأم�شى 17 عاًما يف ال�شج�ن.

ق�ات الحتالل، ت�شلم �شباح الي�م 
الربغ�ثي  عا�شم  الأ�شري  والدة 
بلدة ك�بر  اإخطار هدم ملنزله يف 

�شمال غرب رام اهلل.
حركة حما�س تنفي وج�د اأي تقّدم 
جديد يف ملف اإجراء �شفقة تبادل 
وت�ؤكد  الحتالل،  مع  ثانية  اأ�رسى 
لإبرام  لي�س جاهًزا  والحتالل  اأن 

�شفقة تبادل جديدة".
لالأ�شري  ال�شحي  ال��شع  تردي 
القابع  دياك  اأب�  �شامي  املري�س 
�شجن  م�شت�شفى  ي�شمى  ما  يف 
الأ�رسى  �ش�ؤون  وهيئة  الرملة، 
ل  اأ�شبح  باأنه  تفيد  واملحررين، 
باآلم  وي�شعر  امل�شي،  على  يقَ� 
حادة، ول ي�شتطيع الأكل وال�رسب، 
الأيام  خالل  وزنه  من  وخ�رس 

الأخرية 30 كغم.

الطفل اجلريح خليل  الأ�شري  والد 
من  عاما(   16( جبارين  ي��شف 
يق�ل  اخلليل،  جن�ب  يطا  بلدة 
اأم�س  اأول  ليلة  فجر  الحتالل  اإن 
عن  الفل�شطينيني  لقمع  منزلهم 
ل  اأنه  على  وي�شدد  مقاومته، 
يكرتث لهدم منزله طاملا اأنه على 

طريق حترير فل�شطني.
هيئة  يف  الإح�شاء  دائرة  مدير 
النا�رس  عبد  الأ�رسى  �ش�ؤون 
عرب  الإجناب  اإن  يق�ل  فروانة 
ن�شايل  اأ�شل�ب  املهربة،  النطف 
جديد ابتكره الأ�رسى منذ عقدين 
 2012 عام  منذ  و�شجل�ا  تقريبا، 
تراجع  لكنه  عديدة،  جناحات 
مقارنة   ،2018 العام  عدديا خالل 

بالأع�ام التي �شبقته.

املحررين  الأ�رسى  من  عدد  بداأ 
الإ�شالمي  اجلهاد  حركة  من 
بتلبية  طم�ن  من  ج�لتهم  اأم�س 
دع�ة ذوي املحرر رمزي ب�شارات 
مبنا�شبة  طم�ن  يف  طعام  ملاأدبة 

حريته بعد 17عاما يف الأ�رس.
عائالت  من  عدد  ال�فد  وزار 
حيث  ط�با�س  مدينة  يف  الأ�رسى 
ابتداأوها بذوي الأخ�ين الأ�شريين 
عبد  �رسيف  اهلل  وعبد  عبادة 
الرازق املعتقلني يف �شجن جمدو 
كما اطماأن املحررون على �شحة 
�ش�افطة  نادر  املحرر  القيادي 
تعر�شه  بعد  منزله  يف  بزيارته 
اعتقاله  اأثناء  �شحية  ل�عكة 
له  اأجريت  الأخري حيث  ال�شيا�شي 

الرازي  م�شفى  يف  ق�شطرة  عملية 
بجنني.

ويف م�عظة له يف م�شجد ط�با�س 
خ�رس  ال�شيخ  ا�شتذكر  القدمي 
)اأمين  الرباين  ال�شهيد  عدنان 
دراغمة( داعيا لتدري�س الن�شاأ �شري 
املحررون  هناأ  ذلك  اإىل  ال�شهداء 
وذويه  �ش�افطة  منري  املحرر 
من  عامني  بعد  اأيام  قبل  بحريته 
املحررون  ت�جه  كما  العتقال، 
لزيارة منزل ذوي الأ�شري املري�س 
م�شطفى  الرملة  �شجن  بعيادة 
معت�شم عبد الرازق مطمئنني عليه 
الأ�رسى  لإ�شناد  منهم  دع�ة  ويف 

املر�شى يف �شج�ن الحتالل.
يف  ج�لتهم  املحررون  وختم 

والدي  على  بالطمئنان  ط�با�س 
�ش�افطة  فرا�س  القيادي  الأ�شري 
الذي  �شقيقه  ب�شالمة  وتهنئتهم 
ال�فد  واطماأن  اأيام؛  قبل  حترر 
اإثر  �ش�افطة  القيادي  على 
"اجللمة" بعد  اإعادته للتحقيق يف 
وا�شتهداف  الأ�رس  يف  14عاما 
�شقيقيه  باعتقال  لأ�رسته  جديد 
ويف  م�ؤخرا  اإخ�ته  اأحد  وجنل 
عقابا اأم املحررون منزل القيادي 
امل�ؤ�ش�س يف حما�س ال�شيخ اأحمد 
لالطمئنان  النمر"  "اأب�  عرة  اأب� 
على �شحته وتهنئة ال�شيخ القيادي 
جنله  ب�شالمة  عرة  اأب�  م�شطفى 
من  فرتة  بعد  زيد  ال�شحفي 

العتقال ال�شيا�شي م�ؤخرا.

دعوة  لتدري�س �ضري �ل�ضهد�ء
من  الأ�رسى  �ش�ت  اإذاعة  اأفادت 
غزة اأم�س، اأن اأ�شريين من ال�شفة 
الي�م  يدخالن  املحتلني  والداخل 
يف  جديدة  اأع�اًما  يناير  من   20
الأ�شري  وهما:   الحتالل،  �شج�ن 

�رسحان  م�شطفى  راجح  عماد 
ا�رسائيل،  داخل  من  عاًما(   40(
مدى  امل�ؤبد  بال�شجن  املحك�م 
 ،2002 عام  منذ  ومعتقل  احلياة 

واأم�شى 17 عاًما يف ال�شج�ن.

م�شطفى  �شادق  حازم  والأ�شري 
مدينة  من  عاًما(   40( الق�ا�شمة 
اخلليل املحك�م بال�شجن 25 عاًما 
واأم�شى   ،2002 عام  منذ  ومعتقل 

17 عاًما يف ال�شج�ن.

�أ�ضري�ن يدخالن �أعو�مًا جديدة يف �ضجون �لحتالل



ق.ر 

قل�شت �شبيبة القبائل الفارق بينها 
وبني املت�شدر احتاد اجلزائر ايل 
يف  الثمني  فوزها  اإثر  نقطتني, 
بلعبا�س على االحتاد املحلي, يف 
حني يوا�شل هذه االأخري »غرقه«, 
بينما عاد االأوملبي املدية بتعادل 
يف  مليلة,  عني  من  الفوز  بطعم 
 18 اجلولة  حل�شاب  مباريات 
االأوىل  املحرتفة  الرابطة  لبطولة 
القدم,  لكرة  ><موبيلي�س<< 
املنطلقة يوم اخلمي�س وامل�شتمرة 

اإىل غاية الفاحت مار�س املقبل.
و   )44( حمرون  ثنائية  وبف�شل 
»الكناري«  يرفع   )67( بلغربي 
مقل�شا   ,35 النقطة  اإىل  ر�شيده 
اجلزائر  احتاد  الرائد  عن  الفارق 
اأر�شه  خارج  تعادل  والذي   )37(
بوعريريج  برج  اهلي  امام 

)املركز13, 19ن( بهدف ملثله.
اآالم  من  اخل�شارة  هذه  وت�شاعف 
يجد  مل  الذي  بلعبا�س  احتاد 
�شالته, كونه يقبع �شمن املنطقة 
عند  وحتديدا  بال�شقوط  املهددة 
نقطة   18 مبجموع  ال14  املركز 
املدية,  اأوملبي  عاد  جهته,  من 
امام  ثمني  بتعادل   , ال�شبت  اليوم 

دون  مليلة  عني  جمعية  م�شيفه 
اأهداف, وهي النتيجة التي تخدم 
وجتعلهم  »التيطري«,  ابناء  اأكرث 
اخلطر,  منطقة  عن  يبتعدون 
ال  الذين  »احلراكتة«  عك�س  على 
عن  واحدة  نقطة  �شوى  تف�شلهم 
وينفرد  بال�شقوط  املهدد  الثالثي 
التا�شع  بال�شف  املدية  اوملبي 
ب22 نقطة, مزيحا بذلك مولودية 
الكبري  فوزها  رغم  )21ن(  وهران 
على  اجلمعة  اأم�س  واملفاجئ 
 )0-3( بجاية  مولودية  امل�شيف 
ال11  املركز  فتحتل  اجلمعية  اأما 
مباراة,  ناق�س  نقطة   19 مبجموع 
مولودية  فريقي  مع  منا�شفة 
بوعريريج,  برج  واأهلي  بجاية 
املنطقة  من  نقطة  بعد  على 
اجلولة  هذه  وانطلقت  احلمراء 
»الداربي«  باإجراء  اخلمي�س,  يوم 
اجلزائر  مولودية  بني  العا�شمي 
و�شباب بلوزداد والذي انتهى دون 
ال  التي  النتيجة  وهي   )1-1( فائز 
ال�شباب  ال�شيما  طرف  اأي  تخدم 
)13ن( الذي مل يغادر ذيل الرتتيب 
تنفرد  فيما  املو�شم,  بداية  منذ 
الثالث  بال�شف  موؤقتا  املولودية 
خطوات  ثالث  وبفارق  )28ن(, 
�شباب  الرابع  املركز  �شاحب  عن 
يوم  املتنقل  )25ن(,  ق�شنطينة 

ب�شار  اإىل  القادم  مار�س  الفاحت 
ملالقاة �شبيبة ال�شاورة )املركز7, 

23ن(.
من جانبه, انهزم وفاق �شطيف اأمام 
م�شيفه نادي باردو )0-1(, بهدف 
هذا  وبف�شل  نعيجي  املهاجم 
الفوز, يلتحق نادي باردو مبناف�شه 
بدوره  �شجل  الذي  »ال�شطايفي«, 
التوايل,  على  الرابعة  اخل�شارة 
وبر�شيد  اخلام�شة  املرتبة  يف 
اأن  ومعلوم  لكالهما  نقطة   24
اأمام  مباراة  تنق�شه  �شطيف  وفاق 
جمعية عني مليلة التي مت تاأجيلها 
ب�شبب �شوء االأحوال اجلوية وكثافة 
الثلوج على اأر�شية ملعب 8 ماي 45 
ب�شطيف وتتوا�شل هذه اجلولة يوم 
مباراة  باإجراء  يناير   29 الثالثاء 
 ,7 )املرتبة  داي  ح�شني  ن�رص 
)املرتبة  تاجنانت  دفاع   - 23ن( 
اجلمعة  يوم  تختتم  و  17ن(   ,15
مبواجهة  القادم  مار�س  الفاحت 
23ن(   ,7 )املرتبة  ال�شاورة  �شبيبة 
ق�شنطينة  �شباب  ال�شيف  امام 
)املرتبة 4, 25 ن( وتاأجلت هاتني 
من  كل  م�شاركة  ب�شبب  املباراتني 
ال�شاورة  �شباب ق�شنطينة و �شبيبة 
مناف�شتي  يف  داي  ح�شني  ون�رص 
رابطة االبطال وكاأ�س الكنفدرالية 

االفريقيتني على التوايل.

�صبيبة القبائل ت�صدد اخلناق على املت�صدر, احتاد 

بلعبا�س يو��صل �لغرق و�أوملبي 
�ملدية يبتعد عن منطقة �خلطر

مان�ص�صرت 
يونايتد ي�صارع 

ريال مدريد على 
�صفقة بر�زيلية

يونايتد  مان�ش�شرت  دخل 
قوية  مناف�شة  يف  االإجنليزي, 
الفوز  اأجل  من  مدريد,  ريال  مع 
يف  بورتو,  �شخرة  بخدمات 

ال�شيف املقبل. 
ميل«  »ديلي  �شحيفة  وقالت 
مدريد  ريال  اإن  الربيطانية, 
الربازيلي  مع  �شفهًيا  اتفاًقا  اأبرم 
اإيدير ميليتاو, العب بورتو, لكن 
التعاقد  يريد  يونايتد  مان�ش�شرت 
املقبلة  الفرتة  يف  الالعب  مع 
عدة  يف  اللعب  مليليتاو  وميكن 
لقدرته  اإ�شافة  الدفاع  مراكز يف 
وقد  الو�شط,  يف  اللعب  على 
االأندية  من  العديد  اإعجاب  اأثار 
وت�شيل�شي  �شيتي  مان�ش�شرت  مثل 

وليفربول واإيفرتون.
يف  جزائًيا  �رصًطا  بورتو  وو�شع 
عقد الالعب ي�شل اإىل 45 مليون 
اإىل 70  اإ�شرتليني, �شريتفع  جنيه 

مليون بعد 15 جويلية املقبل.
ويرغب مان�ش�شرت يونايتد بتعزيز 
جبهته الدفاعية يف ظل توقعات 
مثل  الالعبني  بع�س  رحيل 

فري�تي مهدد بالغياب عن االإكوادوري اأنطونيو فالن�شيا.
موقعة مان�ص�صرت يونايتد

جريمان  �شان  باري�س  فريق  بات 
�شالح  بفقدان  مهددا  الفرن�شي 
اإجنلرتا  اإىل  رحلته  يف  موؤثر 
يف  يونايتد  مان�ش�شرت  ملواجهة 
اأبطال  لدوري  الـ16  دور  ذهاب 
ليكيب  �شحيفة  وذكرت  اأوروبا 
حتوم  ال�شكوك  اأن  الفرن�شية 
على  فرياتي  ماركو  قدرة  حول 
�شد  املرتقبة  املباراة  خو�س 
اأولد  معقله  االإجنليزي يف  الفريق 

ترافورد.
يف  فرياتي  اإ�شابة  اأن  واأ�شافت 
تعر�س  التي  الي�رصى  القدم  كاحل 
لها خالل مباراة جاجنون بالدوري 
م�شاء ال�شبت, تبدو قوية, و�شتبعده 
وفقا  اأ�شابيع  عدة  املالعب  عن 

املدير  توخيل  توما�س  لتلميحات 
الفني لبي اإ�س جي و�شقط الالعب 
بده�س  متاأثرا  م�شابا  االإيطايل 
جاجنون  العب  اإيبوا  فيليك�س 
توخيل  اأجرب  مما  الي�رصى  لقدمه 
على ا�شتبداله بعد مرور 19 دقيقة 

فقط من اللقاء.
ويحل الفريق الباري�شي �شيفا على 
فرباير   12 يوم  احلمر  ال�شياطني 
املقبل, بينما يلتقي الفريقان اإيابا 
حديقة  ملعب  يف  مار�س   6 يوم 
لدور  جي  اإ�س  بي  وتاأهل  االأمراء 
متفوقا  جمموعته  مت�شدرا  الـ16 
بينما  االإجنليزي,  ليفربول  على 
و�شيفا  يونايتد  مان�ش�شرت  حل 

ليوفنتو�س االإيطايل.

رابطة اأبطال اإفريقيا »اجلولة الثانية

 �صباب ق�صنطينة-تي بي 
مازميبي )0-3(

�شباب  اأدىل مدربا مدربي فريقي 
مازميبي  بي  وتي  ق�شنطينة 
عقب  واج  انتقتها  الكونغويل 
ليلة  بينهما  جمعت  التي  املباراة 
ال�شهيد  مبلعب  ال�شبت  اأم�س  اأول 
اجلولة  ح�شاب  على  حمالوي 
اإفريقيا  اأبطال  رابطة  من  الثانية 
من  كانت  والتي  ج«  »املجموعة 
 3 بنتيجة  ق�شنطينة  �شباب  ن�شيب 

اأهداف مقابل �شفر: 
�شباب  )مدرب  الفان  دوني�س 
مباراة  ع�شنا  »لقد  ق�شنطينة(: 
فريقني  بني  وممتعة  جميلة  جد 
�شباب  فريق  قاد  جيدين...لقد 
اإىل  البداية  من  اللقاء  ق�شنطينة 
النهاية ومل يرتك اأي فر�شة لفريق 
جد  فوز  مازميبي...اإنه  بي  تي 
ال�شوط  خالل  وحققنا  م�شتحق. 
حيث  من  ممتازا  لعبا  الثاين 

اللياقة البدنية وال�شيما من خالل 
�شجلناها.  التي  الرائعة  االأهداف 
جيدة  انطالقة  الفوز  هذا  يعد 
للفريق  بالن�شبة  الرابطة  لهذه 
ترقبا  واحلذر  باليقظة  علينا  لكن 
م�رص«بامفيل  اإىل  القادم  لتنقلنا 
بي  تي  )مدرب  كازميبي  ميهايو 
اليوم  القول  ميكنني   « مازميبي(: 
اأنني بكل  ب�شاطة مل اتعرف على 
�شيء  اأي  يقدم  مل  الذي  فريقي 
بالنظر  واكتفى  املقابلة  خالل 
يلعب... وهو  خ�شمه  اإىل  فقط 
�شباب ق�شنطينة �شيطر على الكرة 
جوانب  جميع  من  االأف�شل  وكان 
�شجل  عندما  تفطنا  املقابلة. 
االأول لكن  �شباب ق�شنطينة هدفه 
بعد فوات االأوان. ال ي�شعني اإال اأن 
اأهنئ ال�شباب على فوزه واملقابلة 

التي اأداها م�شاء اليوم«. 
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ان�شم املدافع الدويل اجلزائري, 
خمتار بلخيرث, اىل �شفوف نادي 
)الق�شم  ال�شعودي  القاد�شية 
�شبيل  على  القدم(,  لكرة  االول 
االإعارة  ملدة �شتة اأ�شهر, قادما 
التون�شي,  االفريقي  النادي  من 
الت�شكيلة  عنه  ك�شفت  ح�شبما 
ال�شعودية على ح�شابها الر�شمي 
على موقع »تويرت« وو�شل بلخيرث 
فجر اأم�س اإىل ال�شعودية للتوقيع 

اإىل غاية  اإعارة ميتد  على عقد 
اجلاري,  الكروي  املو�شم  نهاية 
بعدما خ�شع اإىل الك�شف الطبي, 
واأو�شحت  امل�شدر  ي�شيف 
النادي  اأن  املحلية  ال�شحافة 
مبلغ  على  �شيتح�شل  االإفريقي 
100 األف دوالر من قيمة ال�شفقة, 
يف حني �شينال الالعب 250 األف 
دوالر, بعدما كان قد تنازل على 
األف دينار تون�شي  اأكرث من 300 

رخ�شة  على  احل�شول  اأجل  من 
وتطمح  ال�شعودية.  اإىل  االنتقال 
اىل  »القد�شاوي«  النادي  اإدارة 
تعزيز تعداد الفريق خالل فرتة 

االنتقاالت 
»املريكاتو«  اجلارية  ال�شتوية 
لتعوي�س تذبذب النتائج واخلروج 
بلخيرث  ويلعب  امللك  كاأ�س  من 
حيث  اأمين,  ظهري  �شنة(   27(
مولودية  اأندية  األوان  تقم�س 

العلمة ومولودية وهران واحتاد 
التنقل  قبل  باجلزائر,  البليدة 
من  التون�شي  االإفريقي  اىل 
اجلزائري  املدافع  كان  جهته, 
قد  ميباراكو,  زيدان  االآخر, 
لنادي  اجلمعة  اأم�س  اأم�شى 
عقد  على  ال�شعودي  الوحدة 
من  قادما  اأ�شهر  �شتة  مدته 
)الرابطة  اجلزائر  مولودية 

االوىل »موبيلي�س«(

البطولة ال�صعودية

 خمتار بلخيرث ين�صم �إىل �صفوف نادي �لقاد�صية 
على �صبيل �لإعارة 

دخل مان�ش�شرت يونايتد االإجنليزي, 
يف مناف�شة قوية مع ريال مدريد, 
�شخرة  بخدمات  الفوز  اأجل  من 

بورتو, يف ال�شيف املقبل. 
ميل«  »ديلي  �شحيفة  وقالت 
مدريد  ريال  اإن  الربيطانية, 
الربازيلي  مع  �شفهًيا  اتفاًقا  اأبرم 
لكن  بورتو,  العب  ميليتاو,  اإيدير 
مان�ش�شرت يونايتد يريد التعاقد مع 
وميكن  املقبلة  الفرتة  يف  الالعب 
يف  مراكز  عدة  يف  اللعب  مليليتاو 
اللعب  اإ�شافة لقدرته على  الدفاع 

اإعجاب  اأثار  وقد  الو�شط,  يف 
العديد من االأندية مثل مان�ش�شرت 
وليفربول  وت�شيل�شي  �شيتي 
�رصًطا  بورتو  وو�شع  واإيفرتون 
جزائًيا يف عقد الالعب ي�شل اإىل 
45 مليون جنيه اإ�شرتليني, �شريتفع 
جويلية   15 بعد  مليون   70 اإىل 
يونايتد  مان�ش�شرت  ويرغب  املقبل 
ظل  يف  الدفاعية  جبهته  بتعزيز 
توقعات رحيل بع�س الالعبني مثل 

االإكوادوري اأنطونيو فالن�شيا.

مان�ص�صرت يونايتد ي�صارع ريال 
مدريد على �صفقة بر�زيلية



ق.ر

عاد وداد تلم�صان اإىل املن�صة لأول 
فوزه  اإثر  الإياب,  مرحلة  يف  مرة 
على مولودية �صعيدة )3-0(, بينما 
حافظ اأوملبي ال�صلف على كر�صي 
املدوية  خ�صارته  رغم  الطليعة 
هذا   ,)3-1( القبة  رائد  ملعب  يف 
هذا  الثاين  فوزه  حقق  الأخري 
املو�صم واأنع�ش حظوظه يف �صباق 
البقاء, عقب نهاية مباريات اجلولة 
الـ 18 من بطولة الرابطة املحرتفة 
القدم,  لكرة  »موبيلي�ش«  الثانية 
واختتمت  اجلمعة  انطلقت  التي 

ال�صبت.
واأحرز رائد القبة )ما قبل الأخري( 
اإثر  الثقيل  العيار  من  مفاجاأة 
مت�صدر  على  باهرا  فوزا  حتقيقه 
بواقع  ال�صلف  اأوملبي  الرتتيب, 
لأ�صحاب  كانت  البداية   ,)1-3(
الأمين  الظهري  الأر�ش عرب هدف 
)د  مبا�رشة  خمالفة  من  علي  اآيت 
29(, قبل اأن يعدل بن عثمان الكفة 
املخ�رشم  لكن   ,)44 )د  للزوار 
لأن�صار  الأمل  اأعاد  مرتف  ح�صني 
 .)2+45( دقائق  ثالث  بعد  الرائد 
زغدود  املدرب  اأ�صبال  وحترر 
من  ليتمكنوا  الثانية,  املرحلة  يف 
املهاجم  بوا�صطة  الثالث  اإ�صافة 
 21( عمار  بن  الدين  نور  ال�صاب 
عاما(, موقعني على فوزهم الثاين 
اأنع�ش  الذي  وهو  املو�صم  هذا 

اأجل  من  ال�رشاع  يف  حظوظهم 
رغم  الثاين  املحرتف  يف  البقاء 
الأخري  قبل  ما  ال�صف  يف  بقائهم 
)15 ن(, فني حني يبقى »ال�صلفاوة« 

يف الطليعة )33 ن(.
ملعب  يف  الثقيلة  هزميته  وعقب 
اجلولة  يف   )4-0( بجاية  �صبيبة 
تلم�صان  وداد  انتف�ش  الفارطة, 
�صعيدة  مولودية  اأمام  مبلعبه 
بثالثية نظيفة )3-0(, تداول على 
جت�صيدها كل من بورحلة )د 32(, 
�صعدي )د 45( و زرقني )د 3+90(, 
»الزيانيني«  لـ  �صمح  الفوز  هذا 
اأربع  بعد  املن�صة  اإىل  بالعودة 
لي�صعد  منها  �صقوطه  من  جولت 
مبعية  ن(   31( الثالث  املركز  اإىل 
مولودية  ا�صتقرت  بينما  العلمة. 

�صعيدة يف املركز الـ 12 )19 ن(.
ا�صتفاقة  غليزان  �رشيع  واأوقف 
املنت�صية  �صكيكدة  �صبيبة 
بالفوز  وهذا  متتالني,  بانت�صارين 
بف�صل   ,)0-1( الديار  داخل  عليها 
لريتقي   ,)18 )د  كوربية  هدف 
»ال�رشيع« اإىل ال�صف اخلام�ش )30 
ن( ببعد نقطة واحدة على املن�صة, 
يف  »ال�صكيكدية«  جتمد  حني  يف 
نقطة   22 مبجموع   11 الـ  املركز 
�صيفه  على  بو�صعادة  اأمل  و�صيطر 
احتاد ب�صكرة بثنائية نظيفة )0-2(, 
)د 87(,  و  )د 40(  وقعها طويل يف 
الثامنة  املرتبة  يف  الأمل  ليتمركز 
)24 ن( رفقة م�صتغامن وبجاية, اأما 

ال�صف  يف  يتواجد  ب�صكرة  احتاد 
ال�صاد�ش )28 ن(.

اأم�ش  اجلولة  هذه  افتتاح  وخالل 
احلرا�ش  احتاد  �صنع  اجلمعة, 
فوز خارج  اأول  بتحقيقه  املفاجاأة 
ح�صاب  على  املو�صم  هذا  الديار 
الو�صيف واأحد املر�صحني لل�صعود 
 ,)1-2( بواقع  العلمة  مولودية 
57(,و  )د  عبيدات  هديف  بوا�صطة 
خربا�ش يف الدقيقة 62 عن طريق 
علي  بن  قل�ش  و  جزاء,   �رشبة 
الأر�ش  لأ�صحاب   )65 )د  الفارق  
الفريق  خرج  الفوز  هذا  بف�صل  و 
احلمراء  املنطقة  من   العا�صمي 
البقاء  يف  حظوظه  بذلك  منع�صا 
 17(  13 الـ  ال�صف  اإىل  بالرتقاء 
ن(.بينما �صقطت املولودية  للمرة 
الأ�صبوع  بعد خ�صارة  تواليا  الثانية 
 ,)1-2( �صكيكدة  �صد  الفارط 
لتتدحرج اإىل املركز الثالث )31 ن( 
مركز  يف  مفرطة   تلم�صان,  رفقة 
ويبدو  مقرة  ل�صالح جنم  الو�صافة 
على  م�صمم  مقرة  جنم  فريق  اأن 
»احل�صان  لقب  على  املحافظة 
عقب  الثاين,  للمحرتف  الأ�صود« 
ميدان  من  ثمينة  بنقطة  عودته 
افتتح   .)1-1( م�صتغامن  ترجي 
لأ�صحاب  الت�صجيل  باب  عمراين 
الأول  ال�صوط  نهاية  قبيل  الأر�ش 
اأن يعدل املهاجم  )د 45+2(, قبل 
 .)63 )د  للزوار  الكفة  نزواين 
وبالتايل يتجمد الرتجي يف املرتبة 

انفرد  باملقابل  ن(,   24( الثامنة 
مو�صم  اأول  يخو�ش  الذي  النجم, 

منذ ن�صاأته يف الرابطة الثانية 
م�صتفيدا  ن(   32( الو�صافة  مبركز 
ملولودية  املدوي  ال�صقوط  من 
احتاد  اأمام  دياره  بعقر  العلمة 
�صبيبة  واأحرزت   )2-1( احلرا�ش 
غرب  نحو  ناجحة  �صفرية  بجاية 
وهران  بتفوقه على جمعية  البالد 
الرتتيب  اأ�صفل  يف  يعاين  الذي 
بنتيجة )2-1(, بف�صل ثنائية دواجي 
)د 8( و خمتار )د 28(, بينما اكتفت 
 .)42 )د  بوطي�ش  بهدف  اجلمعية 
»البجاوية«  �صعد  الفوز  هذا  واإثر 
مبعية  ن(   24( الثامن  ال�صف  اإىل 
اأ�صبال  عقد  حني  يف  م�صتغامن, 
املدرب �صليماين من ماأموريتهم يف 
�رشاع البقاء )ال�صف الـ14/ 16 ن(, 
بالنزول  املهددين  ثالث  واأ�صبحوا 

اإثر فوز احلرا�ش يف العلمة.
وحقق احتاد عنابة الأهم مبيدانه 
على ح�صاب متذيل الرتتيب احتاد 
مفعول  اأن  ويبدو   ,)0-1( البليدة 
مل  الورود  مدينة  اأبناء  ا�صتفاقة 
فوز  اأول  اإثر حتقيقهم  يدم طويال 
وهران  جمعية  على  املو�صم  لهذا 
حيث  املا�صي,  الأ�صبوع   )0-1(
يتجه البليديون )املركز الأخري/ 9 
ن( بخطى ثابتة نحو ال�صقوط اإىل 
اأبناء  بلغ  الهواة. من جانبهم  ق�صم 
»بونة« النقطة 27 التي ت�صعهم يف 

املركز ال�صابع. 

رغم اخل�صارة ووداد تلم�صان يعود للمن�صة

اأوملبي ال�شلف يبقى يف الطليعة 
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مدرب ليفربول

�شالح العب ا�شتثنائي ال 
ي�شدقه عقل

اأ�صاد الأملاين يورغن كلوب املدير الفني لليفربول الإجنليزي, بقدرات 
واإمكانيات لعب كرة القدم امل�رشي حممد �صالح, وذلك بعد ت�صجيله 
)الربميريليغ(  املحلي  الدوري  يف  بال�ش  كري�صتال  مرمى  يف  لهدفني 
باأربعة  ليفربول على كري�صتال بال�ش  جاءت ت�رشيحات كلوب بعد فوز 

اأهداف لثالثة يف اجلولة الثالثة والع�رشين للم�صابقة املحلية.
ويف ت�رشيح نقله موقع النادي الإليكرتوين, قال كلوب »حممد �صالح لعب 
لي�صل  ت�صجيل هدفني  من  اأنه متكن  ي�صدقه عقل, حيث  ول  ا�صتثنائي 
اإىل الهدف رقم 50 يف الدوري الإجنليزي«واأ�صاف »هناك طرق خمتلفة 
للفوز يف مباريات كرة القدم, و اليوم كان علينا تقدمي كل �صيء«واختتم 
الفتيان,  يفاجاأ من �صخ�صية  اأن  اأحد عليه  بالقول »ل  كلوب ت�رشيحاته 
اليوم, يت�صدر  اليوم كانوا رائعني«وبفوز  للقتال لكل �صيء,  هم جاهزون 

ليفربول الرتتيب بعدما رفع ر�صيده اإىل 60 نقطة حملًقا على القمة.

ريال مدريد ي�شتهدف جنما 
جديدا من مان�ش�شرت �شيتي

قال تقرير �صحفي, اأم�ش الأحد, اإن ريال مدريد, ي�صتهدف لعبا جديدا 
من مان�ص�صرت �صيتي, بعدما �صم اإبراهيم دياز, من النادي الإجنليزي, يف 
جانفي اجلاري وقالت �صحيفة »ديلي ميل« الربيطانية, اإن ريال مدريد 
مان�ص�صرت  األعاب  �صانع  �صيلفا,  برناردو  الربتغايل  مع  للتعاقد  يخطط 

�صيتي.
خط  يف  اإبداًعا  اأكرث  �صيكون  �صيلفا,  برناردو  اأن  مدريد  ريال  ويعتقد 
ال�صيتي  مع  الالفت  لتاألقه  نظًرا  املقبلة,  الفرتة  خالل  الفريق  هجوم 
مع  عقده  يف  ون�صف  �صنوات   3 الربتغايل  لالعب  ويتبقى  املو�صم  هذا 
مفاو�صات  للدخول يف  الآن  الأخري م�صطًرا  و�صيكون  �صيتي,  مان�ص�صرت 

لتجديد وحت�صني عقد �صيلفا خوًفا من اإغراءات ريال مدريد.
ويرى بيب جوارديول, املدير الفني ملان�ص�صرت �صيتي, اأن برناردو �صيلفا 
�صاحب الـ24 عاًما, هو الوريث ال�رشعي لزميله يف الفريق ديفيد �صيلفا 
�صاحب الـ33 عاًما ي�صار اإىل اأن برناردو �صيلفا ان�صم اإىل مان�ص�صرت �صيتي 
موناكو  من  قادًما  اإ�صرتليني  مليون   43.5 مقابل   2017 عام  �صيف  يف 
الفرن�صي. ويوا�صل ريال مدريد م�صاعيه احلثيثة من اأجل حت�صني جودة 
انخفا�ش  بعد  وذلك  املقبلة,  ال�صيفية  النتقالت  فرتة  خالل  الفريق 

م�صتواه هذا املو�صم عقب رحيل كري�صتيانو رونالدو اإىل يوفنتو�ش.

�شحف اأملانيا ُتربز هجمة 
دورمتوند �شد بايرن ميونخ

هيمنت نتائج مناف�صات اجلولة الـ 18 من البوند�صليغا على �صحف اأملانيا 
ال�صادرة �صباح اليوم الأحد, وعلى راأ�صها فوز بورو�صيا دورمتوند خارج 
اأر�صه على ليبزيج بهدف نظيف واأبرزت �صحيفة »بيلد« عرب غالفها, 
انت�صار دورمتوند, حيث ركزت على تاألق البلجيكي اأك�صيل فيت�صل, الذي 
جنح يف هز �صباك ليبزيغ بت�صديدة �صاروخية, منحت اأ�صود الفي�صتيفال 

نقاط الفوز.
دورمتوند  من  م�صادة  »هجمة  بعنوان  »WAZ« فخرجت  �صحيفة  اأما 
البافاري  مع  الفارق  تو�صيع  يف  بورو�صيا  لنجاح  اإ�صارة  يف  بايرن«,  �صد 

جمدًدا اإىل 6 نقاط.
الـ18  اجلولة  مباريات  نتائج  على  ال�صوء,  »كيكر«  �صحيفة  واألقت 
يف  دراما  يتقدم..  »دورمتوند  بعنوان  ال�صبت,  اأم�ش  بالبوند�صليغا, 
ال�صحيفة  الأول«واهتمت  بو�ش  ظهور  ليفركوزن يف  وفوز  �صتوجتارت.. 
مبوا�صلة دورمتوند ت�صدره للبوند�صليغا بعد اإ�صقاط ليبزيغ, اإىل جانب 
 ,)2-3( الأخري  بفوز  انتهت  التي  ماينز,  اأمام  �صتوجتارت  مباراة  اإثارة 
بالإ�صافة لنت�صار باير ليفركوزن, حتت قيادة مدربه اجلديد بيرت بو�ش, 

على فرايبورغ )1-3(.

�شبح الغياب الطويل يبتعد 
عن روي�س

ك�صف بورو�صيا دورمتوند, مت�صدر جدول ترتيب الدوري الأملاين لكرة 
القدم, عن قرب عودة قائده ماركو روي�ش للمالعب.

وتعر�ش روي�ش )29 عاما( لتمزق يف الأربطة خالل تدريبات دورمتوند, 
لدورمتوند  الريا�صي  املدير  زورك,  مايكل  وقال  اجلمعة  الأول  اأم�ش 
اأ�صبوعني  اأو  لأ�صبوع  فقط  يبتعد  اأن  »نتمنى  تلفزيونية:  ت�رشيحات  يف 
م�صيفه  على  دورمتوند  فوز  عقب  زورك  تقدير«واأو�صح  اأق�صى  على 
ليبزيج بهدف اأم�ش ال�صبت, �صمن اجلولة الـ 18 للبوند�صليجا: »كان من 

امل�صتحيل اأن ي�صارك يف تلك املباراة«.

لو�ش  مهاجم  اإبراهيموفيت�ش,  زلتان  قال 
كرة  دوري  يف  املناف�ش  غالك�صي,  اأجنلو�ش 
يخطط  اإنه  للمحرتفني,  الأمريكي  القدم 
للتعامل مع كل مو�صم على حدة, بعد جتديد 
عقده ملو�صم واحد وا�صتمتع اإبراهيموفيت�ش, 
الذي ان�صم اإىل جالك�صي يف مار�ش املا�صي, 
يونايتد الإجنليزي,  بعد رحيله عن مان�ص�صرت 
اأف�صل  واختري  اأمريكا  يف  رائع  اأول  مبو�صم 

لعب جديد يف البطولة.
عاما   37 عمره  البالغ  الالعب  ا�صم  وارتبط 
العام  يف  ميالن  ال�صابق  فريقه  اإىل  بالعودة 
من  جالك�صي  مع  البقاء  قرر  لكنه  املا�صي 

اأجل حماولة بلوغ الأدوار الإق�صائية.
التوقيع  ميكنني  كان  »رمبا  ال�صحفيني:  واأبلغ 
ملدة عامني اأو ثالثة اأو اأربعة وهذا ما يعتقده 

على  عام  كل  قلت  لكني  اأي�صا.  جالك�صي 
اأنني  اأ�صعر  احلايل  الوقت  »يف  حدة«وتابع: 
اأريد و�صعه  اأ�صتطيع تقدمي الكثري للنادي. ل 
يف موقف حيث يرتاجع م�صتواي واأنا موجود 
ال�صارمة  اللوائح  ظل  خا�صة يف  الت�صكيلة  يف 
يف البطولة«واأ�صاف: »قلت دعونا نفكر يف كل 
عام على حدة. لو كنت يف حالة جيدة �صاأبقى 
واأقدم اأداء جيدا ول يكون النادي جمربا على 
للميزانية  ووفقا  �صيئة  حالة  يف  واأنا  اإ�رشاكي 

احلالية«.
واأحرز اإبراهيموفيت�ش 22 هدفا و�صنع ع�رشة 
املا�صي  املو�صم  يف  مباراة   27 يف  اأهداف 
الأدوار  بلوغ  يف  جالك�صي  ف�صل  ذلك  ورغم 
واأو�صح  التوايل  على  الثاين  للعام  الإق�صائية 
هولندا  يف  باألقاب  الفائز  اإبراهيموفيت�ش 

كانت  النتيجة  اأن  واإيطاليا  وفرن�صا  واإ�صبانيا 
حمبطة.

بالن�صبة  الإق�صائية.  الأدوار  نبلغ  »مل  وقال 
اأن  بالذكر  وكارثي«جدير  جديد  اأمر  هذا  يل 
زلتان, جدد عقده مع النادي الأمريكي ملدة 

مو�صم واحد يف دي�صمرب املا�صي.

اإبراهيموفيت�س يك�شف �شر جتديد عقده ملو�شم واحد



ق.ر 

فياريال و�أتلتيك بيلباو

يحتاج فياريال لالنت�صار يف هذا 
و�صع  حت�صني  اأجل  من  اللقاء 
الفريق خا�صة واأنه يحتل املركز 
الليغا  ترتيب  يف  الأخري  قبل 
حظوظه  من  يح�صن  قد  والفوز 
يف  القادم  املو�صم  يف  للبقاء 
و�صع  يختلف  ل  بينما  البطولة 
اأنه  حيث  كثرًيا  بيلباو  اأتلتيك 
املراكز  عن  البتعاد  ياأمل 

املهددة بالهبوط حيث اأن:- 
الفوز يف 4 �صمن  حقق فياريال 
اأتلتيك  اأمام  مواجهة   13 اآخر 
تعر�ض  حيث  الليغا  يف  بيلباو 
وكان  مباريات   5 يف  للهزمية 

التعادل نتيجة 4 مواجهات.
 11 يف  الفوز  فياريال  حقق 
ملعبه  على  خا�صها  مواجهة 
الليغا  يف  بيلباو  اأتلتيك  اأمام 
للغوا�صات  الأف�صل  الرقم  وهذا 
اأي  اأمام  ملعبه  على  الفريق 

خ�صم اآخر يف البطولة.
مباراة  يف  الفوز  فياريال  حقق 
 13 اآخر  �صمن  فقط  واحدة 
الدوري  يف  خا�صها  مواجهة 
هذا  كان  حيث  الإ�صباين 

يف  بيتي�ض  ريال  اأمام  النت�صار 
نوفمرب املا�صي.

بعد  نقطة   17 فياريال  ح�صد 
الدوري  يف  جولة   19 مرور 
الأ�صواأ  الرقم  وهذا  الإ�صباين 
على الإطالق يف تاريخ م�صاركات 
هو  فياريال  البطولة  يف  الفريق 
لدى  املف�صلة  اخل�صوم  ثاين 
 10 اأحرز  حيث  اأدوريز  اأريتز 
مع  )منا�صفة  �صباكه  اأهداف يف 
بعد  وذلك  وليفانتي(  فالن�صيا 
خيتايف الذي �صجل 11 هدًفا يف 

�صباكه.
 8 يف  كازورل  �صانتي  �صاهم 
اآخر 8 م�صاركات  اأهداف �صمن 
اأمام  الإ�صباين  الدوري  يف  له 
 5 اأحرز  حيث  بيلباو  اأتلتيك 

اأهداف و�صنع 3 اآخرين.

بر�شلونة وليغاني�س
بالنقاط  الظفر  بر�صلونة  ياأمل 
من  املواجهة  هذه  يف  الكاملة 
اأجل احلفاظ على فارق النقاط 
الدوري  يف  مالحقيه  جميع  مع 
قبل  املناف�صة  وح�صم  الإ�صباين 
اأبطال  دوري  بطولة  اإىل  العودة 
اأوروبا بينما يبحث ليغاني�ض عن 
نتيجة  وحتقيق  خ�صمه  مباغتة 
فوزه  من  م�صتفيًدا  اإيجابية 
بهدف  هوي�صكا  على  الأخري 

نظيف حيث اأن:- 
حقق بر�صلونة الفوز يف 4 �صمن 
5 مواجهات خا�صها يف الدوري 
حيث  ليغاني�ض  اأمام  الإ�صباين 
جميع  يف  الت�صجيل  من  متكن 

هذه املباريات.

اآخر  يف  الفوز  بر�صلونة  حقق 
الدوري  يف  خا�صها  مباريات   6
الإ�صباين وهذه ال�صل�صلة الأطول 
الأوروبية  الدوريات  يف  حالًيا 
بر�صلونة  متكن  الكربى  اخلم�صة 
الدوري  بلقب  التتويج  من 
 14 اآخر  من   12 يف  الإ�صباين 
لل�صتاء  بطاًل  فيه  كان  مو�صم 
حيث مل يحدث ذلك يف مو�صمي 

2007/2006 و2014/2013.
فرق  اأكرث  ثاين  هو  بر�صلونة 
اخلم�صة  الأوروبية  الدوريات 
الكربى ت�صجياًل لالأهداف حيث 
مع  منا�صفة  هدًفا   53 اأحرز 
باري�ض �صان جريمان وذلك بعد 
مان�ص�صرت �صيتي الذي �صجل 59 

هدًفا.
الالعبني  اأكرث  هو  مي�صي  ليونيل 
�صباك  يف  لالأهداف  ت�صجياًل 
الإ�صباين  الدوري  يف  ليغاني�ض 
الأرجنتيني  النجم  اأحرز  حيث 
له  م�صاركات   5 يف  اأهداف   7
�صجل  املدريدي  الفريق  اأمام 
يف  هدًفا   14 �صواريز  لوي�ض 
الآن  حتى  الإ�صباين  الدوري 
يف  الأوروجوياين  النجم  وجنح 
الأقل  على  هدًفا   15 ت�صجيل 
يف  خا�صها  موا�صم   6 اآخر  يف 
ومو�صمني  الليغا  يف   4( الدوري 

يف الربميريليغ(.
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�لدوري �لإ�شباين:

 غرق فياريال.. مي�ضي مرعب ليغاني�س
ح�شد فياريال 17 نقطة بعد مرور 19 جولة يف �لدوري �لإ�شباين وهذ� �لرقم �لأ�شو�أ على �لإطالق 

يف تاريخ م�شاركات �لفريق يف �لبطولة بينما ليونيل مي�شي هو �أكرث �لالعبني ت�شجيالاً لالأهد�ف 
يف �شباك ليغاني�س يف �لدوري �لإ�شباين حيث �أحرز �لنجم �لأرجنتيني 7 �أهد�ف يف 5 م�شاركات ل 
�شتكون �جلولة �لع�شرين من �لدوري �لإ�شباين مليئة باملو�جهات �لقوية حيث يحل �أتلتيك بيلباو 

ا على فياريال بينما ي�شت�شيف بر�شلونة خ�شمه ليغاني�س. �شيفاً

�ضان�ضيز يك�ضف ر�ضالة �ضول�ضكاير 
الأوىل لالعبي مان�ض�ضرت يونايتد

اأويل جونار �صول�صكاير، لالعبني  األيك�صي�ض �صان�صيز، لعب مان�ص�صرت يونايتد، ما قاله  الت�صيلي  ك�صف 
يف  �صان�صيز  وقال  مورينيو  جوزيه  الربتغايل  اإقالة  عقب  للفريق،  املوؤقت  املدرب  مهمة  توىل  بعدما 
ت�رصيحات اأبرزتها �صحيفة »مرتو« الربيطانية: »ال�صيء الوحيد الذي اأخربنا به هو اأنه ميكننا اأن نح�صن 
و�صعنا باأنف�صنا، وقال اإن كل �صيء يعتمد علينا«وتابع �صان�صيز: »الالعبون مع �صول�صكاير مثلما كانوا مع 
مورينيو، لكننا الآن نحقق مزيًدا من النجاح يف الهجوم وندافع ب�صكل اأف�صل، حقيقة امتالكه تاريًخا مع 

هذا النادي يجعل اجلميع ي�صتمع له عندما يتحدث«.
ومنذ تعيني املدرب الرنويجي حقق مان�ص�صرت يونايتد 7 انت�صارات متتالية، 6 منها يف الدوري الإجنليزي 
املمتاز، لي�صبح لدى الفريق اأماًل يف الو�صول اإىل املراكز الأربعة الأوىل والتاأهل لدوري اأبطال اأوروبا، 

املو�صم املقبل.
واأ�صاف: »فل�صفته هي اأن نلم�ض الكرة كثرًيا واأن ن�صيطر على املباراة ون�صجل الأهداف، كان مهاجًما 

عندما كان لعبًا ولكنه ل زال يريد اأن ندافع جيًدا، بهذه الطريقة ح�صلنا على اأف�صل النتائج«.
واختتم: »يف النهاية، يف كرة القدم النتائج هي التي ت�صنع الفارق لذا نحن �صعداء جًدا، لي�ض فقط يف 
ا من هم يف املدرجات �صعداء، نرى اأجواء اأف�صل يف اأولد ترافورد، اجلماهري تثق بنا اأكرث  امللعب، اأي�صً

وهذا اأمر اإيجابي للجميع وي�صاعد على التح�صن«.

�ضحف فرن�ضا تربز مهرجان باري�س 
وانتكا�ضة هرني

بقوة على عناوين  نف�صها  الفرن�صي  الدوري  21 من  اجلولة  مباريات  العري�صة يف  النت�صارات  فر�صت 
ال�صحف املحلية ال�صادرة اليوم الأحد وكتبت �صحيفة »لو باريزيان«: »مهرجان اأهداف لبي اإ�ض جي 
بالفوز على جاجنون 9-0«واأ�صافت جملة »فران�ض فوتبول« عرب موقعها الإلكرتوين »بي اإ�ض جي يهني 
ورمي�ض  ني�ض   ،5-1 �صرتا�صبورج  اأمام  بخ�صارته  ملوناكو  »انتكا�صة  MCN«وتابعت  ب�صالح  جاجنون 

يتعطالن بالتعادل، وتولوز ينتف�ض بفوز خارج اأر�صه على اأوملبيك نيم«.
اأما �صحيفة »ليكيب« فاأ�صدرت 3 ن�صخ الأوىل ت�صف الفوز الكا�صح لبي اإ�ض جي بـ«�صيمفونية باري�صية«، 
ومل تن�ض الإ�صارة اإىل اأن اإ�صابة ماركو فرياتي، عكرت اأجواء الفرحة يف حديقة الأمراء واأ�صافت اأي�صا: 
اأمام  �صعب  اختبار  يف  ومار�صيليا  �صرتا�صبورج..  اأمام  بخما�صية  ال�صقوط  بعد  اأع�صابه  يفقد  »هرني 
واأوملبيك  اإيتيان  �صانت  بني  الديربي  للقاء  و�صفها  يف  كربياء«  »م�صاألة  كتبت  الثانية  الن�صخة  كان«اأما 

ليون.
ويف  موناكو  ملعب  يف  اأهداف  بخم�صة  �صرتا�صبورج  بفوز  لالإ�صادة  »مذهل«  الثالثة  الن�صخة  وعنونت 
الأ�صفل تابعت »الأزرق جائع« يف ا�صتعرا�صها لفوز منتخب فرن�صا على اإ�صبانيا 33-30 يف كاأ�ض العامل 
»مطلوب  كان  مواجهة  قبل  مار�صيليا  لالعبي  �رصيحة  ر�صالة  »بروفان�ض«  �صحيفة  اليد.ووجهت  لكرة 

الفوز ول �صيء غريه«.

مان�ض�ضرت �ضيتي يتجه اإىل اأملانيا ل�ضم 
بديل فرناندينيو

ي�صعى الإ�صباين بيب غوارديول، املدير الفني ملان�ص�صرت �صيتي الإجنليزي، اإىل �صم بديل مميز لالعبه 
الربازيلي فرناندينيو، خالل فرتة النتقالت ال�صتوية احلالية. وقالت �صحيفة »ذا �صن« الربيطانية، اإن 
مع  للتعاقد  ال�صتوي،  املريكاتو  من  املتبقية  الأيام  مفاجئ خالل  ب�صكل  يتحرك  قد  �صيتي  مان�ص�صرت 
الأملاين �صبا�صتيان رودي، لعب و�صط �صالكه ولفتت ال�صحيفة اإىل اأن جوارديول يعرف رودي جيدا، 
ويبحث  هوفنهامي  يف  متاألًقا  الالعب  وكان  ميونخ،  بايرن  يف  مدرًبا  كان  اأن  منذ  اللعب  يف  وطريقته 
غوارديول، عن بديل جاهز لفرناندينيو، حيث ل ميتلك الإ�صباين اأي بديل مميز له يف حال غيابه لأي 
�صبب من الأ�صباب. ويفكر غوارديول بحلول دائمة مثل لعب و�صت هام ديكالن راي�ض، اأو روبن نيفيز 

لعب وولفرهامبتون، لكن جوارديول يريد حاًل �رصيعا لنهاية املو�صم.

اأودوي ي�ضحي من اأجل بايرن ميونخ
ك�صف تقرير �صحفي، اليوم الأحد، عن رف�ض الالعب الإجنليزي ال�صاب كالوم هود�صون اأودوي، لعب 

ت�صيل�صي، لأحدث عرو�ض البلوز من اأجل متديد عقده.
ا من ت�صيل�صي مبنحه راتبا اأ�صبوعيا قدره   وقالت �صحيفة »ديلي ميل« الربيطانية، اإن اأودوي رف�ض عر�صً
85 األف جنيه اإ�صرتليني، وذلك من اأجل النتقال اإىل بايرن ميونخ الأملاين ويرى اأودوي اأن فر�صة تطوره 
يف بايرن ميونخ �صتكون اأف�صل، حيث اأنه ل ي�صارك كثرًيا مع البلوز منذ بداية املو�صم احلايل واأ�صارت 
تقارير اإىل اأن بايرن ميونخ قدم اأكرث من عر�ض ل�صم الالعب من ت�صيل�صي، كان اآخرها بقيمة 35 مليون 
اإ�صرتليني، لكن النادي الإجنليزي يحاول حتى الآن اإقناع الالعب بالبقاء ولفتت ال�صحيفة اإىل اأن بايرن 
�صريحل  والذي  روبن،  اآريني  بالهولندي  حالًيا  واخلا�ض   10 رقم  القمي�ض  لالعب  يقدم  �صوف  ميونخ 
ت�صيل�صي  اإدارة  اأبلغوا  اأعماله  ووكالء  اأودوي  اأن  واأكدت  احلايل.  املو�صم  بنهاية  البافاري  الفريق  عن 
اأن املال لي�ض �صببا للبقاء.  ويف حال مل ينتقل اأودوي يف فرتة النتقالت احلالية للبايرن، فمن 
املتوقع ا�صتمراره حتى ال�صيف لتتزايد وقتها فر�ض ان�صمامه اإىل النادي البافاري، خا�صة واأن 
ت�صيل�صي قد ي�صطر لبيعه قبل رحيله جماًنا يف �صيف عام 2020، موعد انتهاء عقده احلايل 

مع  البلوز.

نهاية  بعد  نقطة   30 روما  ح�صد 
اأول 19 جولة يف الدوري الإيطايل 
للفريق  الأ�صواأ  الرقم  وهذا 
مو�صم  منذ  الفرتة  هذه  خالل 
مو�صمه  اأنهى  حيث   2009/2008
جدول  يف  ال�صاد�ض  املركز  يف 
الرتتيب بينما �صجل ماتيو بوليتانو 
هدفني و�صنع 3 اآخرين يف اأول 19 
،بينما  ميالن  اإنرت  مع  له  مباراة 

�صجل
الإيطالية  الكرة  حمبو  ينتظر 
القوية  املواجهات  من  العديد 
الدوري  يف  الع�رصين  اجلولة  يف 
روما  ي�صت�صيف  حيث  الإيطايل 
خ�صمه تورينو بينما يحل �صا�صولو 

�صيًفا ثقياًل على اإنرت ميالن.

روما وتورينو

عن  اللقاء  هذا  يف  روما  يبحث 
حتقيقه  ظل  يف  الفوز  حتقيق 
له  مباراتني  اآخر  يف  لالنت�صار 
اأجل  من  الإيطايل  الدوري  يف 
الثاين  الن�صف  اأف�صل يف  انطالقة 
للمناف�صة  والعودة  املو�صم  من 

على املراكز الأربعة الأوىل بينما 
من  الثالثة  للنقاط  تورينو  يحتاج 
يف  حظوظه  على  احلفاظ  اأجل 
املراكز  اإحدى  على  املناف�صة 
املوؤهلة للبطولت الأوروبية حيث 

اأن:-
 4 اآخر  يف  الفوز  روما  حقق 
اأمام تورينو يف الدوري  مواجهات 
على  احلفاظ  يف  وجنح  الإيطايل 
نظافة �صباكه يف اآخر 3 مباريات.

نهاية  بعد  نقطة   30 روما  ح�صد 
اأول 19 جولة يف الدوري الإيطايل 
للفريق  الأ�صواأ  الرقم  وهذا 
مو�صم  منذ  الفرتة  هذه  خالل 
مو�صمه  اأنهى  حيث   2009/2008
جدول  يف  ال�صاد�ض  املركز  يف 

الرتتيب.
هدفني  ت�صجيل  من  روما  متكن 
 9 اآخر  �صمن   8 يف  الأقل  على 
ملعبه  على  خا�صها  مواجهات 
كانت  حيث  الإيطايل  الدوري  يف 
بهدفني  �صبال  اأمام  هزميته 
تعادل  الوحيد  ال�صتثناء  نظيفني 
تورينو يف اآخر 4 مباريات خا�صها 

الدوري الإيطايل  الديار يف  خارج 
 5 يف  الفريق  يتعادل  مل  ،بينما 
مواجهات متتالية خارج الديار يف 

البطولة منذ دي�صمرب 1973.
يف  الوحيد  الفريق  هو  روما 
الدوري الإيطايل الذي مل ي�صتقبل 
يف  دقيقة   15 اأول  يف  هدف  اأي 
يف  املو�صم  هذا  يف  املباريات 
اأحرز  بينما  الإيطايل  الدوري 
هذه  يف  فقط  اأهداف   3 تورينو 
الفرتة 5 �صمن 7 اأهداف اأحرزها 
اأندريا بيلوتي يف هذا املو�صم مع 
املباريات  ت�صجيلها يف  تورينو مت 
يف  الديار  خارج  خا�صها  التي 

الكالت�صيو.
�إنرت ميالن و�شا�شولو

يف  بفر�صه  ميالن  اإنرت  يتم�صك 
الدوري  لقب  على  املناف�صة 
حيث  املو�صم  هذا  يف  الإيطايل 
الثالثة  بالنقاط  الظفر  �صيكون 
تقلي�ض  حماولة  اأجل  من  مهًما 
يوفنتو�ض  مع  النقاط  فارق 
يعاين  بينما  ال�صدارة  �صاحب 

ا�صتعادة  وياأمل  موؤخًرا  �صا�صولو 
امل�صار ال�صحيح من خالل حتقيق 
املواجهة  هذه  يف  اإيجابية  نتيجة 

حيث اأن:- 
يف  للهزمية  ميالن  اإنرت  تعر�ض 
اأمام  مواجهات   8 اآخر  �صمن   7
الإيطايل  الدوري  يف  �صا�صولو 

منهم اآخر 4 مواجهات.
بنتيجة  الفوز  ميالن  اإنرت  حقق 
مباريات   4 اآخر  �صمن   3 يف   0-1
كان  حيث  الكالت�صيو  يف  خا�صها 
املتبقية  املباراة  نتيجة  التعادل 
الفوز  �صا�صولو  حقق  كييفو  اأمام 
يف مباراة واحدة فقط �صمن اآخر 
8 مواجهات خا�صها يف الكالت�صيو 
فقد  فرو�صينوين  على  فاز  حيث 
مواجهات   3 يف  الفريق  تعادل 
مباريات   4 يف  للهزمية  وتعر�ض 
خ�رص �صا�صولو نقطتني فقط بعد 
مبارياته  يف  النتيجة  يف  تقدمه 
اإنرت  ف�صل  ،بينما  الكالت�صيو  يف 
يف  نقطة  اأي  ح�صد  يف  ميالن 
يف  تاأخر  التي  املواجهات  جميع 

نتيجتها.

�لدوري �لإيطايل:

 اأزمة روما.. بوليتانو ال�ضفقة الرابحة
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عن مركز الفكر ال�سرتاتيجي للدرا�سات برتكيا

»القوة الناعمة« يف املنطقة العربية.. روؤى وا�سرتاتيجيات
�سارك يف اإعداد الكتاب الذي يتاألف من 319 �سفحة، 4 باحثني عرب متخ�س�سني بال�ساأن الإفريقي والرتكي والعربي والإيراين، وا�ستغرق تاأليفه نحو 9 اأ�سهر. حتظى 

درا�سة القوة الناعمة وتاأثريها يف ال�سيا�سة اخلارجية للدول، مبكانة خا�سة يف فهم اأدوات النفوذ، وتوجهات ال�سيا�سات اخلارجية. 

وكالت

والدوافع،  الأ�سباب  لهذه 
يف  الناعمة  »القوة  كتاب  جاء 
ال�سادر  العربية«،  املنطقة 
ال�سرتاتيجي  الفكر  مركز  عن 
مقره  تركي  )عربي  للدرا�سات 
ي�سلط  الذي  اإ�سطنبول(،  يف 
املحورية  الدول  على  ال�سوء 
الثالث، تركيا واململكة العربية 

ال�سعودية واإيران.
بح�سب  الدرا�سة،  هذه  ت�سعى 
اأ�سئلة  املركز، اإىل الإجابة عن 
وال�سرتاتيجيات  بالروؤى  تتعلق 
هذه  من  دولة  كل  تتبناها  التي 
توظيف  يف  الثالث  الدول 
ومنها:  الناعمة،  اأدواتها 
التي  الناعمة  القوة  م�سادر 
وتركيا  ال�سعودية  عليها  تعتمد 
يف  م�ساحلها  اإدارة  يف  واإيران 
اأي مدى  واإىل  نفوذها؟  مناطق 
القوة  الدول  هذه  ا�ستخدمت 
ال�سيا�سة  م�ستوى  على  الناعمة 
اخلارجية؟ وما م�ساحة التن�سيق 
املوؤ�س�سات  مع  والت�سبيك 
النفوذ؟  مناطق  يف  املحلية 
ال�سعف  نقاط  تكمن  واأين 
والقوة يف توظيف الدول الثالث 

للقوة الناعمة؟
يف  �سارك  املركز،  وبح�سب 
من  يتاألف  الذي  الكتاب  اإعداد 
عرب  باحثني   4 �سفحة،   319
الإفريقي  بال�ساأن  متخ�س�سني 
والإيراين،  والعربي  والرتكي 

وا�ستغرق تاأليفه نحو 9 اأ�سهر.
رئي�س  احلباب  م�سطفى  قال 
الكتاب  »اأهمية  اإن  املركز، 
غري  القوى  حقل  يف  تكمن 
اأدوات  تطور  مع  التقليدية، 
و�رسعة  ال�سيا�سي،  التوا�سل 
الو�سول اإىل املجتمعات وتاأثري 
واأ�ساف  ال�سيا�سة«.  على  ذلك 
اأن  لالأنا�سول،  ت�رسيحات  يف 
الناعمة  القوة  دور  يف  »البحث 
املنطقة  يف  املوؤثرة  للقوى 
جديدا  جمال  يعد  العربية، 
نظرا  بالهتمام،  وجديرا 

وما  العربية،  املنطقة  لأهمية 
كذلك  حتولت،  من  ت�سهده 
على  الوا�سح  الدويل  الت�سابق 
خالقة،  نفوذ  مناطق  خلق 
جمموعة  تاأمني  من  والقرتاب 
للدول  احليوية  امل�سالح  من 

الإقليمية الكربى«.
اأهمية الكتاب للقارئ العربي

يوؤكد  »الكتاب  احلباب:  تابع 
من  جزء  اأنه  العربي  للقارئ 
عملية هذا التفاعل التي حتدثها 
وهذه  الناعمة،  القوة  اأدوات 
ممار�سة  اإىل  ت�ستند  الأدوات 
ال�سيا�سي  بالنموذج  الإقناع 
فكرا وممار�سة، يف الوقت الذي 
اأزمة  العربية  البالد  فيه  تعي�س 
حقيقية يف ال�ستقرار ال�سيا�سي 

وبناء الدولة القوية«.
واأو�سح اأن »الكتاب يقدم وجها 
اأوجه ال�رساع،  اآخر للقارئ من 
اهتمام  حمل  باتت  نفوذ  واأداة 
والقوى  الدول  خمتلف  من 
»واإذا  قائال:  وم�سى  الفاعلة«. 
املنطقة  واقع  يف  النظر  اأمعنا 
العربية التي تو�سعت فيها رقعة 
ال�رساع، وتعددت اأدوات النفوذ 
تظهر  والدولية،  الإقليمية 
الناعمة  القوة  لدرا�سة  احلاجة 
بال�رسق  يف ثالث دول حمورية 
الأو�سط، وهي اململكة العربية 

ال�سعودية وتركيا واإيران«.
جار  عاتق  قال  جانبه،  من 
اإن  الرتكي،  بال�ساأن  اخلبري  اهلل، 
من  وخا�سة  اليوم،  تعد  »تركيا 
جناح،  ق�سة  عربي،  منظور 
بف�سل  به،  يحتذى  ومنوذجا 
والتحولت  القت�سادي  النجاح 
حققتها،  التي  ال�سيا�سية 
التي  الجتماعية  وامل�سكالت 

جنحت يف مواجهتها«.
واأ�ساف جار اهلل ، اأن »النجاحات 
التي حققتها تركيا دفعت عموم 
من  والكثري  العربية  ال�سعوب 
التجربة  ملتابعة  املثقفني 
واملطالبة  باهتمام،  الرتكية 
بتحولت يف اأوطانهم متاثل ما 
ال�سنوات  خالل  تركيا  حققته 

املا�سية«.
وتابع: »تكمن م�سادر قوة تركيا 
الإدارة  توظيف  يف  الناعمة 
البالد  ملوقع  اجلديدة  الرتكية 
)املركزي(،  اجليو�سرتاتيجي 
التاريخي  الإرث  اإىل  بالإ�سافة 
والدميوغرافيا املتنوعني، عدا 
والتجربة  القت�سادية  النه�سة 

الدميقراطية التي ت�سهدها«.
النجاح  »عوامل  اأن  اإىل  واأ�سار 
تعد فر�سة  تركيا  التي حققتها 
وثروة ا�سرتاتيجية تعزز ح�سور 
لكنها  الدويل،  النادي  يف  تركيا 
حتديات  الوقت  ذات  يف  متثل 
اأدوات  تتوفر  مل  ما  وعقبات 

تدعمها وحتميها«.
ال�ساأن  يف  الباحث  اأكد  بدوره، 
اأن  القحطاين،  �سعد  ال�سعودي 
يف  الو�سيط  دور  لعبت  »تركيا 
مثل  الكربى،  الدولية  امللفات 
الإ�رسائيلي،  العربي  اخلالف 
وامللف النووي الإيراين، وحاليا 

يف امللف ال�سوري مع رو�سيا«.
تفوقت  »تركيا  اأن  اإىل  واأ�سار 
يف جمال القوة الناعمة، وباتت 

تزاحم فيه الدول الكربى، فهي 
حول  دولة   30 اأكرث  من  واحدة 
العامل ا�ستخداما للقوة الناعمة، 
الربيطاين  املوقع  بح�سب 
املتخ�س�س   )softpower30(
توظيف  يف  الدول  اأداء  بر�سد 
واأ�سار  الناعمة«.  القوة 
القحطاين اإىل اأن »تقرير مركز 
Free Media In RFE/(
 )RL: Unfree Societies
الرتكية  الدبلوما�سية  اأن  اأكد 
بعد  اخلام�سة  املرتبة  تاأتي يف 
وفرن�سا  املتحدة  الوليات 
من  وبريطانيا  ورو�سيا  وال�سني 

حيث التفاعل والتاأثري«.
يف ال�سياق، قال مطهر ال�سفاري 
اإن  الإيراين،  ال�ساأن  يف  الباحث 
الرتكية  الناعمة  القوة  »تاأثري 
اأكرب  العربية  املنطقة  يف 
وكذلك  والدين،  التاريخ  بحكم 
وال�سيا�سية  الإن�سانية  املواقف 
كالق�سية ال�سورية والفل�سطينية، 
يف  امل�سلمني  ق�سايا  وحتى 

بورما وال�سومال«.
ح�سني  اأحمد  الباحث  وقال 

اإن  الإفريقي،  بال�ساأن  اخلبري 
اأربعة  تت�سمن  الكتاب  »ف�سول 
ف�سول رئي�سية، خ�س�س الف�سل 
تاأ�سي�سي  نظري  كمدخل  الأول 
الناعمة،  القوة  مفهوم  تناول 
يف  وتاأثرياتها  اأدواتها،  واأنواع 
بالإ�سافة  اخلارجية،  ال�سيا�سة 
ال�سلبة  بالقوة  عالقتها  اإىل 
التي  التطورات  ظل  يف  للدول 
خمتلف  على  العامل  ي�سهدها 
الأ�سعدة، والتي �سهلت و�رسعة 

التوا�سل والتاأثري بني الأمم«.
وعن الف�سول الثالثة املتبقية، 
»خ�س�ست  اأنها  ح�سني  اأو�سح 
لدول الدرا�سة )ال�سعودية، تركيا، 
اإيران(، ف�سال لكل منها، مكونا 
ت�سمنت  مباحث،  ثالثة  من 
الدول  الثالث  روؤية  يف  قراءة 
واإ�سرتاتيجيتها،  الناعمة  للقوة 

وامل�سادر اخلا�سة لكل منها«.
وم�سى قائال: »ركزت الدرا�سة 
على اأدوات القوة الناعمة لهذه 
تعمل  التي  والكيفية  الدول، 
نفوذها،  تعزيز  يف  الدول  بها 
تقييم  اإىل  الف�سول  وخل�ست 

خالل  من  الناعمة  القوة  اأثر 
جمموعة من املوؤ�رسات«.

املركز  وفق  الكتاب  �سين�رس 
بيع  نقطة   32 من  اأكرث  يف 
يف  موزعة  واإلكرتونية،  عادية 
واإ�سالمية هي:  12 دولة عربية 
العربية  واململكة  وم�رس  تركيا 
وتون�س  واملغرب  ال�سعودية 
عمان  و�سلطنة  واجلزائر 
املتحدة  العربية  والإمارات 
وقطر  والكويت  والأردن 

والعراق.
امل�سادر  على  العتماد  مت 
الدول  عن  ال�سادرة  املكتبية 
اإىل  بالإ�سافة  الدرا�سة،  حمل 
بع�س التقارير املحلية والدولية 
بهذا ال�ساأن، وحتليل ممار�سات 

ومواقف الدول املبحوثة.
الناعمة  القوة  اأهمية  وتزداد 
)Soft Power( باطراد نتيجة 
وهيمنة  التكنولوجيا،  ثورة 
الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
يف  الفرد  دور  عززت  التي 

مراقبة ال�سيا�سات وتقييمها.

كتاب يك�سف اأ�سرارا جديدة عن موت هتلر
 ،1945 اأفريل  من  الثالثني  يف 
توجه اجلي�س الأحمر ال�سوفياتي 
برلني،  الأملانية  العا�سمة  نحو 
يحتمي  الذي  امللجاأ  وحا�رس 
فيه الزعيم النازي اأدولف هتلر 
وزوجته اإيفا براون، حيث تذكر 
امل�سادر اأن جثتيهما اأحرقتا يف 

املكان نف�سه.
حامت  التي  ال�سكوك  اأن  غري 
بها  مات  التي  الطريقة  حول 
اأمام  وا�سعا  الباب  فتحت  هتلر 
فر�سيات بع�سها جاوز املنطق، 

برلني  من  ت�سلله  خرب  مثل 
الالتينية،  اأمريكا  نحو  وتوجهه 
ال�سهود،  بع�س  ذلك  ذكر  كما 
وهذا ما جعل نهاية »الفوهرر« 
القرن  األغاز  اأبرز  اإحدى 
الع�رسين. ويف �سياق التحقيق يف 
هذه املحطة التاريخية البارزة، 
بريزار،  كري�ستوف  جان  قام 
الدكتاتوريات  يف  املتخ�س�س 
املعا�رسة، بالعمل مع ال�سحفية 
جمهودهما  وتوج  بار�سينا،  لنا 
»موت  بعنوان  كتاب  باإ�سدار 

ن�رس  دار  عن  ال�سادر  هتلر«، 
 372 يف  الفرن�سية  »فايار« 

�سفحة.
املحادثات  من  عامني  وبعد 
�ُسمح  الرو�سية،  ال�سلطات  مع 
لربيزار وبار�سينا بالطالع على 
ا�ستنطاقا  ي�سم  �رسي  اأر�سيف 
الأيام  �سهدوا  لأ�سخا�س 
الأخرية لهتلر، كما اطلعوا على 
الرو�سية،  املخابرات  تقارير 
عظاما  ت�سمل  ب�رسية  وبقايا 
يقول  والفك،  اجلمجمة  من 

بالزعيم  خا�سة  اإنها  الكرميلني 
النازي.

احلرب  انتهاء  منذ  مرة  ولأول 
اإجراء  مت  الثانية،  العاملية 
هذه  على  علمية  اختبارات 
احلقيقة  اإىل  للو�سول  البقايا 
التي ت�سمح باإغالق هذا امللف 

ب�سكل نهائي.
الطبيب  الباحثني  ورافق 
وهو  �ساريل،  فيليب  ال�رسعي 
ق�سايا  حول  باأعماله  معروف 
التي  املوت  بق�سايا  تتعلق 

ريت�سارد  مثل  الألغاز  حتيطها 
قلب الأ�سد وهرني الرابع، غري 
اأخربتهم  الرو�سية  ال�سلطات  اأن 
واحد  ليوم  الرتخي�س �سالح  اأن 
فقط، واأن وقت فح�س العظام 
اأكرث  يدوم  لن  لهتلر  املن�سوبة 

من ثالث �ساعات.
ويروي املوؤلفان يف هذا الكتاب 
بطريقة رواية جا�سو�سية الأيام 
الأخرية لأدولف هتلر واملقربني 
الثالث  الرايخ  واحت�سار  منه، 
عليه  �سهودا  البع�س  كان  الذي 

حتت  اأمتار  ع�رسة  عمق  على 
الذي جرى  وما  الأر�س،  �سطح 
وفق ما تو�سلوا اإليه من اأبحاث 
البحث  وتو�سل  ودرا�سات. 
العلمي -رغم اأنه مل ياأخذ وقتا 
مت  التي  العظام  اأن  اإىل  كافيا- 
قاطع  ب�سكل  تعود  فح�سها 
ل  موته  �سبب  اأن  غري  لهتلر«، 
يزال غام�سا: هل جترع ال�سم اأو 
اأطلق عليه  اأو  اأطلق على نف�سه 

الر�سا�س؟
وكالت
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�أمل �صرخة  للحرية"..  �لآخر  "�لوجه 
تخلل فرتة التظاهرات التي اأعقبت مقتل ال�صاب الأ�صود مايكل براون على يد عنا�صر ال�صرطة يف 
مدينة فيغو�صون بولية ميزور الأمريكية، 400 يوم اأم�صاها ديراي ماكي�صون يجوب ال�صوارع لأن 

ال�صرطة قد حظرت الوقوف بثبات على النا�ش. يف كتابه بعنوان »الوجه الآخر للحرية
وكالت

املنظم  ي�صف  اأمل«،  ق�صية 
وال�رشيك املوؤ�ص�س لـ»حياة ال�صود 
بتفا�صيلها  الأيام  تلك  مهمة« 
رجال  ب�رشوع  بدءاً  الدقيقة، 
ال�رشطة باإطالق القنابل امل�صيلة 
املحتجني  جماهري  على  للدموع 
يف اليوم الأول من الحتجاجات، 
القيادة  عجلة  حتت  جثم  وكيف 
التدخل  اأخذ عنا�رش فرقة  بينما 
ال�رشيع مي�صطون �صوارع املدينة 
حظر  بعد  حمتجني  عن  بحثاً 

التجول الليلي املفرو�س.
ماكي�صون  دايري  الكاتب  وي�صف  
الغا�صبة،  تغريداته  كذلك 
حاولوا  املحتجون  رفاقه  فيما 
�رشطة  مقر  يف  اعت�صام  تنظيم 
التي  اخلطوة  »فريغو�صون«، 
اأعمال  اإىل  حتولت  ما  �رشعان 
ال�رشطة  هاجمت  وقد  عنف، 
اأحدهم  ومت�صك  اجلموع، 
من  يجّره  واأخذ  مباكي�صون 

كاحليه.

احتجاجات  �صلّطت  وقد 
اأحد  على  ال�صوء  »فريغو�صون« 
الأمن  حفظ  ممار�صة  عنا�رش 
حتجبها  ما  غالباً  التي  والنظام 
الكبرية،  الأخرى  الروايات 
عملية  فيها  تتم  التي  »فالطريقة 

الرقابة ال�رشطية متاأ�صلة جداً«.

ي�صفه  ما  ال�رشطة  ومتار�س 
ال�صلبية،  بال�صلطة  ماكي�صون 
ال�صود،  جمتمعات  يف  ل�صيما 
الإطار  هذا  يف  ديراي  ويكتب 
بحجج  يُوؤخذون  اإنهم  قائاًل: 
فيعتقلون  خمتلفة،  ومربرات 
وي�صجنون  ويوقفون  ويحتجزون 
النظام  على  للحفاظ  ويقتلون 
ولإدارة  املجتمع،  يف  والقانون 
ال�رشطة  متثل  ول  النزاعات. 
بالن�صبة اإىل النا�س الذين يعي�صون 
يف اأماكن مثل فريغو�صون، م�صدر 
ماكي�صون،  يقول  واأمل،  طماأنينة 

بل هي �صبب للدمار.
وي�صكل جزء من عمل حركة »حياة 
ال�صود مهمة« التي ي�صفها املوؤلف 
للحرية«  الآخر  »الوجه  كتابه  يف 
تلك  تدعم  التي  البيانات  تطوير 
امل�صاعر، ففي حني يدرك معظم 
يعي�صون يف جمتمع  الذين  النا�س 
فطرياً،  ال�صوداء،  الب�رشة  ذوي 
يف  ال�رشطة  اإفراط  م�صكالت 
اأنها  حفظ الأمن والنظام، وكيف 

توؤثر ب�صكل غري متكافئ عليهم.
اإل  توجد  ل  جريانهم،  وعلى 
باملدى  تتعلق  قليلة  معطيات 
حفظ  عملية  اإليه  و�صلت  الذي 
اإىل  يوؤدي  قد  باأ�صلوب  الأمن 
اأن احلكومة  �صلبية. ومبا  عواقب 
التقارير  على  تعتمد  الفيدرالية 
تعقب  اأجل  من  للمناطق  الذاتية 
العنف املمار�س من قبل ال�رشطة، 
ال�رشطة  دوائر  من  قلة  اأن  ومبا 
فغالباً  بالكامل،  املعلومات  تنقل 

ما تاأتي ال�صجالت مغلوطة.
م�رشوع

ماكي�صون  اأطلق  للم�صكلة،  وحاًل 
ال�صود  »حياة  حركة  يف  ورفاقه 
خارطة  »ر�صم  م�رشوع  مهمة« 
على  املرتكز  ال�رشطة«  عنف 
الجتماعي  التوا�صل  و�صائل 
املحلية،  الإخبارية  والتقارير 
النا�س  من  املعلومات  وجمع 
وطلبات احل�صول على املعلومات 
�صهدت  حوادث  لتوثيق  العامة، 
ب�صبب  موؤملة  حوادث  على 
خمالفات فردية وقعت من بع�س 

اأفراد ال�رشطة.
تلك  كل  جمع  اأن  �صك  ول 
اإل  للياأ�س،  �صبباً  كان  املعلومات 
بالأمل،  يتعلق  اأن كتاب ماكي�صون 
وبكيفية توجيه املعرفة املرتبطة 
بغية  املنت�رشة  امل�صاألة  بهذه 
حّد  على  ياأمل،  كما  حّل،  اإيجاد 
النا�س  الكتاب  »يدفع  باأن  قوله 
النظام  من  اأبعد  اأمٍر  ت�صور  نحو 

ال�صائد«.

الآخر  »الوجه  كتاب  يحفل 

ب�صدقيته  اأمل«،  ق�صية  للحرية: 
الت�صورية  وحبكته  و�صجاعته 
جتربته  من  م�صتقياً  الأمل،  بروح 
ومنظماً  نا�صطاً  بو�صفه  اخلا�صة 

فهو  ر�صمياً،  وم�صوؤولً  ومعلماً 
للعمل  كافًة  الأمريكيني  يح�س 
العن�رشية  موروث  تفكيك  على 

ولتخيل اأف�صل ما ميكن.

من 20 اإىل 26 جانفي اجلاري
60 �صاعرً� من 17 دولة عربّية مبهرجان 

�ل�صارقة لل�صعر �ل�صعبي
اخلام�صة  الدورة  اأم�س  انطلقت   
ال�صارقة  مهرجان  من  ع�رشة 
الثقافة  بق�رش  ال�صعبي  لل�صعر 
ال�صيخ  رعاية  حتت  ال�صارقة،  يف 

حممد  بن  �صلطان  الدكتور 
الأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي، 
لالحتاد، حاكم ال�صارقة، مب�صاركة 
دولة   17 من  و�صاعرة  �صاعراً   60

ثقافّية  اأن�صطة  وتتخلله  عربّية، 
متنوعة، وتتوا�صل الفعاليات حتى 
ال�صهر  من  والع�رشين  ال�صاد�س 

احلايل.

يقدم الأديب حممد احلفري يف 
ال�صادرة  الق�ص�صية  جمموعته 
الروح”  “حدائق  بعنوان  حديثا 
الإن�صان  لقدرة  اأدبية  مقاربات 
فيما  والن�صال  التحدي  على 
دفاعا  �رشاعات  من  يخو�صه 
بوجه  واحلق  النبيلة  القيم  عن 

احلرب وب�صاعتها.
احلفري  يعرب  املجموعة  ويف 
عن ق�صوة الغربة ووطاأة اجلهل 
اآثار  من  يرتكه  اأن  وماميكن 
�صلبية مدمرة م�صتخدما اأ�صلوبا 
ق�ص�س  يف  جاء  كما  عاطفيا 
وجنوب  وهوا�س  املجانني  كفر 

�صمال وقتلني اأخي.
بع�س  يف  احلفري  يلجاأ  كما 
التعبري  يف  للرمز  ق�ص�صه 
وحث  وخطورته  التاآمر  عن 
الوعي  عن  للبحث  املجتمع 
واحلذر  احلق  جتاه  والوقوف 
من مغبة التخلف كق�صة عربلم 
الأمة  اإىل حال  التي ي�صري فيها 
املوؤءلف  يعر�س  كما  العربية 
ال�صعبة  الجتماعية  للظروف 
التي قد تودي بالإن�صان وجتعله 
احلياة  خماطر  اأمام  يرتاجع 

كق�صة العاري الأنيق.
املجموعة من من�صورات الهيئة 

تقع  للكتاب  ال�صورية  العامة 
القطع  من  �صفحات   110 يف 
حممد  موؤلفها  اأما  املتو�صط 
درعا  مواليد  من  فهو  احلفري 
العرب  الكتاب  احتاد  يف  ع�صو 
حا�صل على جوائز اأدبية حمليا 
الثالث  املركز  منها  وعربيا 
العاملية  �صالح  الطيب  بجائزة 
الت�صجيعية  الدولة  وجائزة 
�صدرت له ع�رشات الأعمال من 
بينها يف الرواية بني دمعتني ويف 
الق�صة حلظة دهر ويف امل�رشح 

اخلروج من اجلنة.
وكالت 

ال�صادر عن من�صورات الهيئة العامة ال�صورية للكتاب

ق�ص�ص لأرو�ح عاركت �حلياة يف جمموعة" 
حد�ئق �لروح" ملحمد �حلفري

كبرية  »بدرجة  حياته  كانت  اإن 
فعل ممار�صة للعبقرية اخلال�صة«، 
فاإن »م�صاحة للحلم« عنونت اآخر 
ال�صحفية  مع  بالتعاون  كتاباته 
فريد  مزج  يف  ماكينا،  كري�صتني 
الذاتية  ال�صرية  بني  نوعه  من 
وكاأنه  ال�صخ�صية،  واملذكرات 
مل�صرية  �صفوي  تاريخي  �رشد 
يتلخ�س  املهنية،  لين�س  ديفيد 
تو�صيفها يف نهاية املطاف باأنها 
مع  يتحاور  »�صخ�س  حول  تدور 
�صرية حياته«، ويطرح منذ البداية 
من  الكلية  الغاية  عن  ت�صاوؤلت 
�صبيل  ل  اإنه  اإذ  املذكرات،  كتابة 
حلظات  جوهر  اإظهار  اإىل  براأيه 
»بو�صعك  يقول،  كما  لأنه  احلياة، 
التي تريد،  الق�ص�س  اأن تخرب كل 
ما  ذلك  مع  تختزل  لن  لكنك 
كانت عليه التجربة، وكاأنك تخرب 
اأحدهم حلماً، واأنت تعلم اأن ذلك 

لن مينحهم احللم«.
ذاتية  �صرية  للحلم«  »م�صاحة 
على  يزيد  مبا  ممتلئة  هجينة، 
كاملة،  �صورة  تر�صم  مقابلة   100
مع  بالتعاون  لين�س  كتابتها  اأمت 
ماكينا.  كري�صتني  ال�صحفية 
الإ�صدار اجلديد مييط اللثام عن 
والعا�صق  واملخرج  الفنان  لين�س 
مرحلة  فوق  قافزاً  والطفل، 
زيجات  نحو  اإيداهو،  يف  الفتوة 
 ،23 عددها  بلغ  ومعار�س  اأربع، 
و�صلت  واأفالم  ثمانية،  واألبومات 

اإىل 35 عماًل.

مياه  اإن  القول  ميكننا  اأنه  ومع 

الكتاب تتفرع يف عدة اأقنية، فاإنها 
عن  لتتمخ�س  عميقاً،  تغو�س  ل 
م�صاحة للحلم تدور حول احلواف 
وم�صات  وتقّدم  والهوام�س، 
وتلميحات خمتلفة، اإل اأن الرجل 

يف املحور يظل لغزاً جمياًل.
الغمو�س اأمر مهم للمخرج وكاتب 
والر�صام  واملنتج  ال�صيناريو 
الأمريكي، اأما التف�صري فهو حُمرم. 
التف�صري  مبداأ  تتحدى  اأفالمه 
مرًة،  يقدمه  مل  الذي  املبا�رش 
غام�س  �رش  اإليه  بالن�صبة  العامل 
اإنه  الظلمة،  يف  تعي�س  واأفالمه 
ح�صلت  كيف  يخربنا  لأن  م�صتعد 
ت�صاوؤل:  عن  يجيب  اأن  دون 
»ملاذا؟«، وكاأنه كما يقول �صديقه 
هويل:  دين  املو�صيقي  امل�رشف 
يف  الأ�صياء  ترتيب  قدرة  »ميتلك 
خزائن داخل عقله والتعامل معها 
اأو ل وفق �رشوطه اخلا�صة، فهو 
من  واأف�صل  اخلا�س  اأفكاره  �صيد 
النفعالت  من  خاٍل  بوجه  حظي 

يف العامل«.
فطاملا  الذاتية،  �صريته  عن  اأما 
الكتاب  ي�صّكل  لذا  باحلياء،  �صعر 
مفاجاأة  �صفحة   600 املمتد عرب 
تدفع اإىل ال�صوؤال عما اإذا كان قد 

رفع من �صقف قواعد اللعبة.

احلديقة امل�صّيجة
املوؤ�رشات  من  الكثري  هناك 
الوحو�س  ل�صهية  املثرية 
امل�صيجة  التاأ�صي�صية يف احلديقة 
كتابه  وين�صح  خميلته.  حلدود 
لتقدي�س  مبكر  باجنذاب  الأخري 

واجهة  خلف  الكامنة  ال�صوداوية 
احللم الأمريكي.

وقد اأ�صار خالل فرتة اخلم�صينيات 
اإىل  اأيزنهاور  عهد  من  »احلاملة« 
بحدوث  يعلم  كان  »لطاملا  اأنه 
ومع  �صعيدة«.  تكن  مل  اأمور 
لين�س  طفولة  ت�صف  ماكينا  اأن 
�رشده  فاإن  والآمنة«،  بـ»الرعوية 
من  اأكرب  قدراً  يحمل  اخلا�س 

الت�صويق العابق بالتفا�صيل.
غرايل  الأدبي  الناقد  و�صف  وقد 
ت�صّور  كيف  باإ�صهاب  ماركو�س 
احللم  خيانة  لين�س  اأعمال 
الأمريكي، وتر�صم ظاللها املركبة. 
ويت�صح من كتاب »م�صاحة للحلم« 
تلك  اإدراك  يف  لين�س  جنح  كيف 
اخلا�صة  قواعده  وفق  الروؤية، 
كل  ومبواجهة  الأغلب،  على 

التحديات.

حول  تدور  لين�س  اأعمال  اأجود 
ثيمات التواأمة وامل�صاعفة، ففريد 
مادي�صون ي�صتيقظ كبيت دايتون يف 
وتوؤدي  املفقود«،  »الطريق  فيلم 
يف  ذاتها  ال�صخ�صية  دور  امراأتان 
 ،2001 لعام  مولهولند«  »طريق 
لذا ل يعترب مفاجئاً اأن يبنى هيكل 
»م�صاحة للحلم« على �صكل �صل�صلة 
من الف�صول املتبدلة املتنقلة بني 
ع�صا �رشد كل من لين�س وماكينا، 
خريطة  بدايًة  ال�صحفية  فرت�صم 
طريق املقابالت وال�صهود لو�صع 
للرواية، ويدخل  اأ�صا�صي  خمطط 
لإ�صفاء مل�صًة  الفنان على اخلط 

وتفا�صيل �صخ�صية.

�صرد تاريخي �صفوي مل�صرية ديفيد لين�ش املهنية

»م�صاحة للحلم«.. �صرية ذ�تية 
هجينة بطلها لغز جميل

وكالة اأنباء ال�صعر 

»جمموعة  عن  حديثا  �صدر 
يف  والتوزيع«  للن�رش  العربية  النيل 
القارة  �صبه  “تاريخ  كتاب  القاهرة 
حممد  الدكتور  للكاتب  الهندية« 

عبد القادر حممد �صليمان .

املرجعي  الكتاب  هذا  يتناول 
الهندية  القارة  �صبه  تاريخ  املهم 
ع�رش  التا�صع  القرن  منت�صف  من 
 ،1947 عام  الهند  ا�صتقالل  حتي 
املوؤلف  من  جادة  حماولة  يف 

لر�صم �صورة كاملة ملرحلة الكفاح 
تاريخيه  فرتات  يف  الوطني، 
متتابعه تنبع من روؤية للقادة الهنود 
الكالم  ابو  نهرو-  امثال: غاندي- 

اآزاد- حممد علي جناح.

عن »جمموعة النيل العربية للن�صر والتوزيع

�إ�صد�ر كتاب "تاريخ �صبه �لقارة �لهندية"

وكالت 
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عن روايتها »قلب ال�سباين« 

»جميلة طلباوي« تفتك جائزة 
ميينة م�شاكرة للرواية 

افتكت الروائية والإعالمية اجلزائرية ابنة مدينة ب�سار" جميلة طلباوي"جائزة ميينة م�ساكرة يف طبعتها 
الأوىل  للرواية الن�سوية فرع  اللغة العربية ل�سنة 2018 عن روايتها "قلب ال�سباين" ال�سادرة عن "الوطن 

اليوم "، ولقد فازت الروائية الراحلة كاي�سة خليفي  بروايتها "Ihlfan" بنف�س اجلائزة  يف فرع اللغة 
الأمازيغية ،  كما توجت رواية ال�سادرة عن من�سورات فرانز فانون " Orages " للروائية هادية بن �ساحلي  

بذات اجلائزة يف �سنف اللغة الفرن�سية.  

 حكيم مالك 

الروائية  اأكدت   ال�سياق  ذات  ويف 
لها  بق�رص  كلمة  جميلة طلباوي يف 
باجلزائر  زكريا   مفدي  الثقافة 
العا�سمة عقب فوزها بالقول   التي 
املبدعة  اجلزائرية  للمراأة  اأهدته 
التي  الطيبة  الروح  لهذه  فوز  وهو 
اجلميل  بقلمها  خالدة  فينا  �ستظل 
م�ساكرة  ميينة  الراحلة  ومب�سار 
مبجهودات  م�سيدة  اهلل   رحمها 
ناجم  دليلة  اجلائزة  هذه  منظمة 
�ساحبة دار الن�رص داملان   وك�سفت 
والتي  مكتبتها   زارت  اأنها  طلباوي 
�سخمة  كبرية،  موؤ�س�سة  اعتربتها 
للكتاب  واال�ستمرارية  اجلمال  تقول 
والتي  احل�سارة   اأ�سا�س  هو  الذي 
�سكرت بدورها اجلميالت املبدعات 
التحكيم   للجنة  الوازنة  واالأقالم 
ميهوبي  الدين  عز  الكبري  وللرجل 
اأن  مو�سحة    ، الثقافة  يرعى  الذي 
وب�سمالها  بجنوبها  جميلة  اجلزائر 
ركزت  ما  وهذا  وغربها  و�رصقها 
جميلة   " اال�سباين  قلب   يف"  عليه 
باالإن�سان  وهذا التعاي�س بني االأديان 
واالإ�سالم   واليهودية  امل�سيحية 
االأ�سود  بني  االألوان  بني  والتعاي�س 
بالقول  م�سيفة  واالأحمر   واالأبي�س 
االأر�سي  كوكبنا  هو  جميل  هو  كم 

بهذا الت�سامح واملحبة التي نحملها 
اجلزائرية  للمراأة  وهنيئا  قلوبنا  يف 
ليمينة  بجائزة  الفوز  هذا  الكاتبة 
م�ساكرة هذه الكاتبة اجلزائرية  التي 

لن متوت اأبدا وع�سية على املوت.

ميهوبي : اأردنا رد العتبار 
ليمينة م�ساكرة 

 وعرب وزير الثقافة عز الدين ميهوبي  
يف حفل توزيع جائزة ميينة م�ساكرة 
مفدي  الثقافة  بق�رص   2018 االأدبية 
باأن  �سعادته  عن  بالعا�سمة    زكريا 
اجلزائرية  واملثقفة  للكاتبة   يكون 
م�ساكرة  ميينة  الراحلة  الكبرية 
جائزة حتمل ا�سمها والفكرة كانت 
باأننا  ووعدنا  فقط  اأ�سهر   4 قبل 
�سندعمها ووجدنا اال�ستعداد الكبري 
من املنظمني واأكرث من هذا وجدنا 
جلنة حتكيم مكونة من اأ�سماء كبرية 
واخلارج،  الداخل  يف  قيمتها  ولها 
م�سيدا مبجهوداتهم ودعمهم الكبري  
اأن  ميهوبي   موؤكدا  اجلائزة،  لهذه 
فرتة  يف  ظلم  ا�سم  م�ساكرة  ميينة 
بجائزة   االعتبار  لها  رد  ولكن  ما 
الوفاء  هو  وهذا  ا�سمها  حتمل 
التي  الثقافية  العائلة  من  احلقيقي 
وال�سهادات  الثقايف  تاريخها  حتيي 
التي قدمت فيها ولعل �سهادة كاتب 

يا�سني  والتي  توؤكد اأن هذه ال�سيدة 
وككاتبة  كمثقفة  بعد  تكت�سف  مل 
ومبدعة وكمفكرة  كطبيبة نف�سانية 

.

 اإعادة بعث جائزة مالك حداد 
وحممد العيد اآل خليفة  

مع تخ�سي�س جائزة ملولود 
معمري

 كما اأو�سح   وزير الثقافة اأنه اأراد 
املجال  يف  اجلوائز  كل  حتمل  اأن 
والفنون  امل�رصح  يف  و  االأدبي 
اأ�سماء  حتمل  والرتاث  الت�سكيلية 
الكثري  قدموا  الذين  اجلزائريني 
الوطني  وللرتاث  الوطنية  للثقافة 
الوطنية  االأ�سماء  جتاوزنا  اأننا  بل 
هي  جائزة  واآخر  دولية  اأ�سماء  اإىل 
اأن  جائزة مرمي ماكيبا  التي نعترب 
هذا  وغادرت  جزائرية   روح  لها 
�سفر  جواز  حتمل  وهي  العامل 
الأن  جزائرية  وجن�سية   جزائري 
اجلزائر بلد يعرتف بهوؤالء  واللواتي 
ق�سايا  دعم  يف  كبري  دور  لهن  كان 
االإن�سان واحلرية والق�سية الوطنية 
ونحن �سد ثقافة الن�سيان  الأن هذا 
االأجيال  يجعل  الذي  هو  االأخري 
�سنقوم  لهذا  معامل  دون  القادمة 
اجلوائز  من  العديد  بعث  باإعادة 
 15 منذ  املا�سي  يف  انطلقت  التي 

مالك  جائزة  يف  واملتمثلة  �سنة  
جلائزة  االعتبار  اإعادة  مع  حداد  
حممد العيد اآل خليفة و تخ�سي�س 
جائزة يف االأنرثبولوجيا حتمل ا�سم 
مولود معمري فهوؤالء ميثلون رموزا 
واالإبداع  والفكر  واالأدب  للثقافة 
امل�رصحي  اجلزائري  وعليه فنحن 
العرفان  ثقافة  اإر�ساء  على  نعمل 
احلقيقي والوفاء احلقيقي  وهذا ال 
يوؤمن  الذي  املجتمع  من  اإال  يكون 
بدور املثقف  يف  املجتمع بدوره 
يف تطوير الفنون واالآداب قائال اأن 
وزارة الثقافة �ستدعم بقية اجلوائز 
معيار  لنا  بالن�سبة  ت�سكل  التي 
واالأدب  الثقافة  لتطور  وحمفز 

اجلزائري .   . 
الق�سرية  القائمة  و�سلت   ولقد 
الر�سمية جلائزة ميينة م�ساكرة  يف 
فرع الرواية الن�سوية  باللغة العربية  
للروائية  الظلمة"  ثابت   " رواية 
املقيمة  بو�سارب  اأمل  اجلزائرية  
من�سورات  عن  وال�سادرة  باإيطاليا 
ال�سهاب باجلزائر ، و" قلب االإ�سباين 
عن  ال�سادرة  طلباوي  جلميلة   "
من�سورات "الوطن اليوم " ، اإ�سافة 
غزالن  للكاتبة   " عتق   " رواية  اإىل 
 " من�سورات  عن  ال�سادرة  قنو�س 
األفا دوك" ، اأما فيما يتعلق  بذات 
االأمازيغية  اللغة  فرع  يف  اجلائزة 

فلقد �سمن زوليخة  تواتي بروايتها 
قنة  "وبن   tidet deg targit  "
 Amsebrid" سابحة امل�ساركة بـ�
 " بـ  امل�ساركة  خليفي  وكاي�سة   "
و   ،  2017 �سنة  Ihlfan"ال�سادرة 
من االأعمال  الروائية التي ر�سحت 
باللغة  الن�سوية  الرواية  فرع  يف 
تر�سح  يف  واملتمثلة  الفرن�سية  
بعملها"  بلولة   ن�سرية  الروائية  
عن  ال�سادر   "  Aimer Maria
اأي�سا  ور�سحت  ال�سهاب  من�سورات 
 Orages بـ"  �ساحلي   بن  هادية 
فرانز  من�سورات  عن  ال�سادرة   "
فانون و ر�سحت اأي�سا الكاتبة اأمرية 
 Le ب  امل�ساركة  اهلل   خلف  قهان 
neufrage de la lune  ال�سادرة 

عن من�سورات الربزخ .

اأ�سماء وازنة يف جلنة التحكيم 

وتراأ�ست جلنة التحكيم جلائزة ميينة 
اللغة  الن�سوية فرع  م�ساكرة  للرواية 
ربيعة  اجلزائرية  الروائية  العربية 
خدبجة  الدكتورة  وت�سم  جلطي 
�ساحبة  ر�سام  فريوز  والكاتبة  زيت 
وتراأ�ست   " برحيلك  ت�رصفت  رواية" 
يف  اجلائزة  ذات  التحكيم    جلنة 
فرع اللغة االأمازيغية ليندة  كودا�س 
ومن اأع�سائها نبيلة  �سعدي  وليديا 
بلجنة  يتعلق  فيما  اأما  كر�سوح 
تراأ�ستها   الفرن�سية  باللغة  التحكيم 
باي  و�سمت كل من  الكاتبة ماي�سة 
اأمرية بقاط وعزيزة لوني�س وفطيمة 

بكاي كاأع�ساء لها .

 قرية يا �شور
د.رائد ناجي

اأجتول اليوم رفقتكم يف قرية يا�سور، 
تلك القرية الوادعة التي تفي�س �سفاء 
على  قريتنا  تتوكاأ  وجماال،  وبهاء 
ويربطها  ال�ساحلي  ال�سهل  يف  ه�سبة 
واأخر  فرعية  طرق  املجدل  مبدينة 
مبدينة  طرق  عدة  تربطها  كما  عام 
اجلغرايف  موقعها  وب�سبب  الرملة، 
التاريخ  القرية على مر  املميز، لعبت 

دورا هاما جعل لها اأهمية خا�سة.
فهل  يا�سور،  نطق  يف  العامة  اإختلف 
بال�سني،  تنطق  اأم  بال�ساد  تنطق  هي 
نطقها  على  غلب  الراأي  واأغلب 
بالد  ومدن  قرى  معظم  الأن  بال�ساد 
ال�سام تنطق بال�ساد مثل �سيدا و�سور 
ويرجح  واملدن،  القرى   من  وغريها 

العربية  "خلم"  قبيلة  اأن  املوؤرخون 
هاجرت اإليها بني حوايل 2000-4000 
فل�سطني  يف  وا�ستقرت  امليالد،  قبل 
وتفرعت  حتديدا،  اجلليل  مبنطقة 
قبيلة  منها  عربية  قبائل  عدة  منها 
بن  متيم  ال�سحابي  اإىل  ن�سبة  متيمي 
ابان احلكم  تفرعت  ثم  الداري،  اأو�س 
عائلة  ا�سم  منها  فرع  وحمل  الرتكي 
عائلة  من  جزء  ف�سكن  املحت�سب، 
املحت�سب مبدينة اخلليل وق�سم منها 

�سكن القد�س.
حول  التاريخية  الروايات  واختلفت 
اأ�سا�س ن�ساأت هذه القرية، يذهب راأي 
هاجر  االأول"  "اجلد  اأن موؤ�س�سها  اإىل 
قريتنا  اىل  "اجليب"  ا�سمها  قرية  من 
بعد  الثاأر  من  هربا  وذلك  "يا�سور"، 
"اأبو  اإىل  ا�سمه  فغري  اأخيه  ابن  قتله 

اأن  اإىل  اخر  راأي  ويذهب  جياب"، 
االآ�سوريني  زمن  تاأ�سي�سها  مت  القرية 
قبل 38 قرنا، ولعبت دور مركز الربيد 
اإبان حكم املماليك بني غزة ودم�سق، 
بن  الظاهر  للملك  اإر�سها  ووقفت 

�سعيد برقوق �سنة 808 هجري.
يا�سور  قرية  اأرا�سي  م�ساحة  بلغت 
"الدومن  تقريبا  دومنا   17000
اإبان  �سكانها  عدد  وبلغ  1000م2"، 
 1200 حوايل  الربيطاين  االإنتداب 
جياب،  اأبو  عائالتها  واأ�سهر  ن�سمة، 
املحت�سب، �ساهني، حرب، النمروطي، 

اأبو �سوارب، جدوع واحمد ابراهيم.
بالزراعة  يا�سور  قرية  �سكان  ا�ستهر 
املياه،  وتوفر  اأر�سها  خل�سوبة 
والذرة  كالقمح  احلبوب  فيزرعون 
وال�سعري، واالأ�سجار املثمرة كالزيتون 

ويعتمد  اخل�رصوات،  واأي�سا  واللوز 
تربية  على  القرية  �سكان  بع�س 
واحلمري  واالأغنام  كاالأبقار  املوا�سي 

واخليول والدواجن.
باخل�رصوات  القرية  ب�ساتني  وتعج 
كالبندورة والزهرة واالأ�سجار املثمرة 
واحلم�سيات  والربقوق  واللوز  باخلوخ 
منتوجها  ت�سدر  كانت  حيث  والتفاح، 
اإىل اخلارج عن طريق ميناء يافا، كما 

يباع منه يف اأ�سواق اللد والرملة.
يف  تعليمهم  القرية  اأبناء  يتلقى  كان 
امل�سجد الذي كان يت�سع الألف م�سلي، 
القرية  مدر�سة  طريق  عن  واأي�سا 
كما  طالبا.   132 ل  تت�سع  كانت  التي 
الدكاكني  من  عدد  اأي�سا  بالقرية  كان 
عيادة  واأي�سا  التجارية،  واملحال 

طبية.

ليلة مريعة من �سنة 1948 هاجم  ويف 
لواء جعفاتي قرية يا�سور، ووقف اأهل 
القرية يف وجه االإحتالل الربيطاين ثم 
القرى املجاورة  االإ�رصائيلي، ودعموا 
بع�س  ح�سب  ولكن  واأعانوهم، 
 1948 العام  من   6 �سهر  يف  الروايات 
اأهل  بت�رصيد  وقام  جعفاتي  لواء  غار 
القرية، ومت تدمري بيوتها، واالإ�ستيالء 
على اأرا�سيها، فاأ�سبح اأهل القرية بني 
اأ�سقاع  يف  م�رصدين  و�سحاها  ليلة 
غزة،  اإىل  اأكرثهم  فلجاأ  املعمورة، 
اإىل  وبع�سهم  ال�سفة  اإىل  وبع�سهم 

خارج فل�سطني.
وما اأن مت احتالل القرية حتى اأ�سبحت 
وو�سعت  مغلقة،  ع�سكرية  منطقة 
الفتة كتب عليها �رصكة ل�سناعة قطع 
غيار الطيارات، ثم اأقيم فيما بعد على 

تلمي  وهي  م�ستوطنتني  القرية  اأر�س 
يحيئيل وبني عاي�س، وال زالت يا�سور 
من  ال�سور  وانتقلت  اأهلها  قلوب  يف 
زالوا  ال  الذين  االأحفاد  اإىل  االأجداد 
بب�ساتني  عيونهم  تكتحل  اأن  ينتظرون 

يا�سور.

انطلقت اأول اأم�س بوالية ب�سكرة فعاليات اأيام 
يف  ال�سعري  لالإبداع  العربية  االأدبية  الدو�سن 
ال�سعرية  القراءات  من  بباقة  الرابعة  طبعتها 

ل�سعراء من اجلزائر و اآخرين من دول عريبة.
ويف افتتاح هذه التظاهرة التي احت�سنتها قاعة 
املركب اجلواري الريا�سي الدو�سن قدم عدد 
بينهم  من  الف�سيح  العربي  ال�سعر  فحول  من 
اإبراهيم الدرورة وعبد  ال�ساعر ال�سعودي علي 
من  معمري  وفاحتة  تون�س  من  بريك  احلميد 

احل�سور  لها  �سفق  �سعرية  مقاطع  اجلزائر 
مطوال.

و مت مبنا�سبة هذا املوعد الثقايف، باالإ�سافة 
تقدمي  املتنوعة،  ال�سعرية  االأجواء  اإىل 
عثمان  اجلزائري،  ال�ساعر  حول  مداخالت 
االأدبية  ال�ساحة  فقدته  الذي  لو�سيف، 
اجلزائرية والعربية يف 27 جوان 2018 تخليدا 
اإثراء  يف  جهد  من  قدمه  ملا  وتثمينا  لذكراه 

ال�سعر العربي.

الثقافة،  بوزارة  الكتاب  دائرة  مدير  ثمن  وقد 
جمال فوغايل، يف كلمته التي األقاها يف افتتاح 
هذه االأيام االأدبية اجلهود املبذولة يف موؤازرة 
مثل هذه املبادرات الثقافية التي تعمل –كما 
اإىل  م�سريا  الثقايف،  الفعل  تن�سيط  على  قال- 
هو  عثمان،  لو�سيف  الفقيد  ال�ساعر  تذكر  اأن 
تبقى  التي  ال�سخ�سية  هذه  قدمته  ملا  عرفان 
خالدة يف القلوب ويف ال�سعر، على حد تعبريه.

التي  التظاهرة  هذه  لربنامج  وفقا  و�سيتم 

تقدمي  اجلاري،  يناير   21 غاية  اإىل  ت�ستمر 
ال�سعراء  من  عدد  طرف  من  �سعرية  ق�سائد 
وكذا  الوطن،  ربوع  خمتلف  من  املبدعني 
و  الكويت  بلدان عربية على غرار  اآخرين من 
اأم�سيات  �سوريا والعراق وفل�سطني وتون�س يف 
�سعرية اإىل جانب اال�ستماع اإىل اأغاين تراثية و 

جوالت عرب واحات املنطقة.
الثقافية،   " "ب�سمة  جمعية  رئي�س  بح�سب  و 
طارق خلف اللنه فاإن هذه االأيام االأدبية التي 

اأ�سبحت قبلة للكلمة املعربة وال�سعر الف�سيح، 
بتقدمي  كذلك  املو�سم  لهذا  ن�سختها  �ستتميز 

قراءات �سعرية لفحول امللحون.
لالإبداع  العربية  االأدبية  الدو�سن  اأيام  وتنظم 
الثقافية   " ب�سمة   " جلمعية  مببادرة  ال�سعري 
بالتن�سيق مع جمعية "الوفاء" الثقافية بلغرو�س 
لغرو�س  من  لكل  البلدية  ال�سعبية  واملجال�س 

واأوالد جالل والدو�سن بوالية ب�سكرة.
ق.ث 

ب�سكرة

 الطبعة الرابعة لأيام الدو�شن الأدبية 

من ذاكرة فل�سطني



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.

علماء يثبتون فائدة اجلوع
كاليفورنيا  جامعة  علماء  اكت�صف 
يف اإرفاين اأن اجلوع املعتدل يغري 
يف  ويوؤثر  الغذائي  التمثيل  عملية 
الإيقاع اليومي، ما يوؤدي اإىل حت�صن 
ال�صحة وتخفي�ض خطر الأمرا�ض 
اجل�صم  ب�صيخوخة  املرتبطة 
ن�رسته  مقال  يف  الباحثون  وي�صري 
اأن  اإىل   »Cell Reports« جملة 
اليومي  الإيقاع  على  يوؤثر  اجلوع 
التي  للج�صم«،  الداخلية  »ال�صاعة 
تنظم معظم العمليات من التمثيل 
اإىل  الهرمونات  واإنتاج  الغذائي 

تنظيم ن�صاط كل خلية على حدة.
الفئران  على  درا�صة  واأجريت 
اأي  تتناول  مل  التي  املخربية 
ولحظ  �صاعة.   24 خالل  طعام 
الباحثون اأن الفئران اجلائعة كانت 
ت�صتهلك كمية قليلة من الأك�صجني 
الن�صبة  انخف�صت  كما  والطاقة. 
بني ثاين اأك�صيد الكربون يف الزفري 
وعندما  امل�صتن�صق،  والأك�صجني 
هذه  جميع  اختفت  اأطعموها، 

الباحثون  لحظ  كما  املالحظات 
اجلينات  عمل  يف  يوؤثر  اجلوع  اأن 
لالإيقاع  الأ�صا�صية  والربوتينات 
اليومي. فقد ات�صح لهم انخفا�ض 
 »BMAL« بروتينات  ن�صاط 

حتدد  التي   »REV-ERBa»و
والع�صالت  للكبد  اليومي  العمل 

الهيكلية.
وعلق الربوفي�صور باولو �صا�صوين-
الطبية  املدر�صة  من  كور�صي، 

اجلوع  »يعمل  قائال:   ،»UCI«
من  �صل�صلة  برجمة  اإعادة  على 
ينعك�ض  ما  اخللوية،  التفاعالت 
اإيجابا على ال�صحة، ويثبط تطور 

الأمرا�ض وال�صيخوخة«.
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علماء يقرتبون من ابتكار دواء يعالج ال�صلل الرعا�ش

اأنت تقتل نف�صك.. تعرف على خماطر الأكل ال�صريع

درا�صة جديدة.... زيت 
ال�صمك 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�ش ا�صطراب نق�ش

 النتباه وفرط الن�صاط ؟
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�صول ال�صكر اإىل الدم



يف الليل يكرث ال�سهر، ثم ينتج عن 
ما  ا،  جًدّ ثمني  وقت  اإهدار  ذلك 
يف  يهدر  ال�سباح  وقت  هو  هو؟ 
ذلك  عن  فينتج  الظهر،  اإىل  النوم 

م�ساوئ؛ منها:
وقتها،  يف  ال�سبح  �سالة  تفويت 
اأو  الليل،  قيام  تفويت  وقبلها 
تفويت اأدائها مع اجلماعة بالن�سبة 
اأو  �سالتني  جمع  ورمبا  للرجال، 
اأكرث مًعا، اأو تفويت اال�ستفادة من 

الوقت الثمني ال�سباح الباكر.
والذين جربوا اجللو�س بعد �سالة 
ال�سباح،  اأذكار  وقراءة  الفجر 
وتالوة القراآن اإىل ارتفاع ال�سم�س 
 - ركعتني  �سلوا  ثم  رمح،  قيد 
ال  و�سعادة  عجيبة  راحة  وجدوا 
روا فعاًل �سدق قوله  تُ�ساَهى، وتذَكّ
تَْطَمِئُنّ   ِ الَلّ ِبِذْكِر  اأَاَل   ﴿ �سبحانه: 
]الرعد: 28[، وقوله  الُْقلُوُب ﴿ 
))اللهم  و�سلم:  عليه  الل  �سلى 
ح�سنه  بكورها((؛  يف  الأمتي  باِرك 

الرتمذي و�سححه ابن حبان.
هذه  الل:  رحمه  تيمية  ابن  وقول 

غدوتي ولو مل اأتغد الغداء �سقطت 
قوتي.

فقراء  وهم  كانوا  كيف  روا  وتذَكّ
باالإميان  اأغنياء  لكنهم  ا،  جًدّ
من  واالإكثار  �سبحانه،  الل  وحمبة 
كانوا  كيف  وجل،  عز  لل  ِذكرهم 
يقولون: اإنا لفي نعمة لو عِلم عنها 
عليها  لقاتلونا  واأبناوؤهم،  امللوك 

بال�سيوف.
امل�سلى  يف  اجلل�سة  هذه  اأن  ومع 
بعد �سالة ال�سبح �سنة نبوية ثبتت 
ولالأ�سف  فاإنه  م�سلم؛  �سحيح  يف 
قال  النا�س؛  اأغلب  فيها  ط  فَرّ
جابر بن �سمرة ر�سي الل عنه: كان 
ر�سول الل �سلى الل عليه و�سلم اإذا 
�سلى الفجر جلَ�س يف ُم�ساله حتى 

تطلع ال�سم�س ح�سًنا؛ رواه م�سلم.
�سلى  قوله  وهو  االآخر  واحلديث 
الل عليه و�سلم: )من �سلى ال�سبح 
يف جماعة، ثم قعد يذكر الل حتى 
تطلع ال�سم�س، ثم �سلى ركعتني - 
تامة  وعمرة  حجة  باأجر  له  كانت 
الرتمذي، وقال:  رواه  تامة(؛  تامة 

و�سححه  غريب،  ح�سن  حديث 
االألباين رحمه الل، وقال ال�سيخ ابن 

باز رحمه الل: ال باأ�س به.
ولو تذكر النا�س جيًدا املوت وما 
بعده، وِعَظم اأجر من يجل�س هذه 
اأجر  من  ي�ستفيده  وما  اجلل�سة، 
اإحياء ال�سنة وزيادة اإميانه بالتالوة 
فيها  ط  فَرّ ملا  وال�سالة،  والذكر 
اأحٌد؛ قال ال�سيخ ابن عثيمني رحمه 
ال�ساحلني  ريا�س  �رشح  يف  الل 
)لكن  احلديث:  لهذا  �رشحه  عند 
يف  ينامون  اليوم  اأكرثُنا  ولالأ�سف 
اإال يف  ي�ستيقظون  وال  النهار،  اأول 
ال�سحى، فيفوت عليهم اأول النهار 

الذي فيه بركة(؛ ا هـ.
كم  نف�سك،  يف  ر  فِكّ الكرمي،  اأخي 
وتالوات  عظيمة  اأجور  من  فاتك 
الوقت  هذا  يف  بتفريطك  كثرية 
الثمني! فعلى �سبيل املثال: عندما 
ما  �ستقراأ  اجلل�سة،  هذه  جتل�س 
اأكرث،  اأو  كامل  جزء  عن  يقل  ال 
اأو  باالآالف  ح�سنات  من  فيه  فكم 

املاليني، فكيف تفرط فيه؟!

و�ستحافظ على اأذكار كثرية عظيمة 
االأجر؛ مثل: قول النبي �سلى الل 
عليه و�سلم: )من قال: ال اإله اإال الل 
وحده ال �رشيك له، له امللك وله 
احلمد، وهو على كل �سيء قدير 

يف يوم مائة مرة - كانت له عدل 
ع�رش رقاب، وكتب له مائة ح�سنة، 
وكانت  �سيئة،  مائة  عنه  وحُميت 
ذلك  يومه  ال�سيطان  له حرًزا من 
حتى مي�سي، ومل ياأت اأحد باأف�سل 

اأكرث  عمل  رجل  اإال  به  جاء  مما 
تفرط  فكيف  عليه،  متفق  منه(؛ 
يف ذلك؟! علًما باأن هذا الذكر ال 
ي�ستغرق يف الغالب اأكرث من خم�س 

دقائق.

الذكر بعد �شالة الفجر حتى ال�شروق
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وقفة متاأنية :
ر�سي  اأو  عنه،  الل  -ر�سي  عمر  ابن  وعن   
عليه  الل  -�سلى  الل  ر�سول  اأن  عنهما-،  الل 
العاملني،  لرب  النا�س  ))يقوم  قال:  و�سلم- 
اأن�ساف  اإىل  بر�سحه  اأحدهم  يغيب  حتى 
تعرقه،  �سدة  من  العرق،  هو  الر�سح  اأذنيه((  
يغيب اإىل �سحمة اأذنه من عرقه يوم القيامة.   
ويقول عليه ال�سالة وال�سالم: ))لو تعلمون ما 
ى  َفَغَطّ كثرياً،  ولبََكيْتْم  قلياًل،  ِحكتم  ل�سَ اأعلُم 
و�سلم-  عليه  الل  -�سلى  الّل  ر�سول  اأ�سحاُب 

وجوههم، ولهم خنني((
ال�سحيح،  يف  وم�سلم  البخاري  ]اأخرجه 
اأو  املنافقني،  اأحد  �سننه[   يف  والرتمذي 
ليلب�سه  النبي  قمي�س  املنافقني، طلب  رئي�س 
قبل اأن ميوت وهو على فرا�س املوت، اأعطاه 
قمي�سه  األب�سه  اأنه  رواية:  ويف  قمي�سه،  النبي 
بنف�سه، فلما مات، قال عليه ال�سالة وال�سالم: 
به  يهوي  كان  حجر،  جهنم  يف  ا�ستقر  ))االآن 
�سبعني خريفاً((  يقول عليه ال�سالة وال�سالم:

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

عذاب النار 

خزائن اهلل :
 تقتري االأمطار لي�س تقتري عجز

وجل  عز  الل  اأن  القد�سي  احلديث  يف  �سح 
وكافر  بي  موؤمن  عبادي  من  ))اأ�سبح  يقول:  
ورحمته  الل  بف�سل  ُمِطرنا   : قال  من  فاأما   ،
، فذلك موؤمن بي وكافر بالكوكب ، واأّما من 
وموؤمن   ، بي  كافر  فذلك  وكذا  كذا  بنوء  قال 

بالكوكب (( ]البخاري 1038 ، م�سلم 71[
مما يوؤكد اأن تقتري االأمطار ال ميكن اأن يكون 
تقتري عجز ك�ساأن الب�رش ، ولكنه تربية وتاأديب 
الف�ساء  وكالة  فيه  اأعلمت  الذي  ، هذا اخلرب 
االأوروبية اأن مر�سد الف�ساء االأوروبي العامل 
باالأ�سعة حتت احلمراء ر�سد غيمة من البخار 
متالأ  اأن  لها  ميكن   ، اخلارجي  الف�ساء  يف 
حميطات االأر�س �ستني مرة يف اليوم الواحد 

باملياه العذبة.

من لوازم اإميان الإن�شان :
 يوجد اأحياناً جهاز ثمنه مئة األف يف بيوز، 
�سعيف  كهربائي  خط  عن  عبارة  البيوز 
جداً، على اأدنى حرارة عالية ي�سيخ، يقطع 
التيار، هو البيوز يف احلقيقة نقطة �سعف 
اجلهاز،  ل�سالح  ال�سعف  لكن  اجلهاز،  يف 
لو جهاز �سيارة عال فجاأة، بدل اأن يحرق 

اجلهاز، يحرتق البيوز، ثمنه لريتان، فهذا 
البيوز رحمة ملا نقمة؟ رحمة. 

ال�سعف،  البيوز،  عنده  يوجد  واالإن�سان   
اخلوف:

نْ�َساَن ُخِلَق َهلُوعاً،  ]�سورة املعارج  ﴿اإَِنّ ااْلإِ
َجُزوعاً،    ُّ ال�رَشّ ُه  َم�َسّ ﴿اإَِذا  االآية:19[  

]�سورة املعارج االآية:20[
 اإذا ال يخاف ال يتوب، اإذا ال يخاف ال يلجاأ 
اإىل الل عز وجل، اإذا ال يخاف ال ي�سطلح 

مع الل. 
يف  �سعف  نقطة  كان  واإن  فاخلوف،   

االإن�سان، اإال اأنه من لوازم اإميانه.

لكل اإن�شان فطرة تتفق مع منهج اهلل عز وجل
اأيها االأخوة، قد ال ينتبه االإن�سان اإىل بع�س امل�سطلحات �سمى الل االأعمال الطيبة التي تن�سجم مع 

الفطرة معروفاً الأن الفطر ال�سليمة يف اأ�سل خلقها تعرفها، الق�ساء الربيطاين ياأخذون ع�رشة من 
الطريق يعر�سون عليهم جرمية بح�سب الفطر ال�سليمة قد يك�سفون احلقيقة، االإن�سان له فطرة �سليمة 

لذلك احلياء اأن متتنع عن فعل �سيء تعرفه فطرتك ال�سليمة بداهة ابتداًء من دون تعليل.
الرب ما اطماأنت اإليه النف�س واالإثم ما حاك يف �سدرك وكرهت اأن يطلع عليه النا�س، لك فطرة هذه 
الفطرة تتفق مع منهج الل مئة باملئة، يعني ما اأمرك الل ب�سيء اإال وفطرتك وجبلتك ترتاح له، وما 

نهاك عن �سيء اإال وفطرتك وجبلتك تنفر منه.
لذلك �سميت االأعمال الطيبة التي اأودعت قيمتها يف فطرة االإن�سان معروفاً، و�سمي ال�سيء الذي تاأباه 
الفطر ال�سليمة منكراً، من كلمة معروف ومنكر يعني هذا ال�سيء يتوافق مع فطرة النف�س توافقاً تاماً 

الدليل:
يِن َحِنيًفا ﴿  ) �سورة الروم: 30(  الأن اإقامة وجهك للدين حنيفاً ينقلب على فطرتك: ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ
يُن الَْقِيُّم )30(  ِ َذِلَك الِدّ لِْق الَلّ ِ الَِّتي َفَطَر النَّا�َس َعلَيَْها اَل تَبِْديَل خِلَ يِن َحِنيًفا ِفْطَرَة الَلّ ﴿ َفاأَِقْم َوْجَهَك ِللِدّ

﴿

من ل ي�شتحي ل خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�سن لكن يف االأمراء اأح�سن، واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء اأح�سن، وال�سخاء ح�سن 

لكن يف االأغنياء اأح�سن، وال�سرب ح�سن لكن يف الفقراء اأح�سن، والتوبة ح�سن لكن يف ال�سباب اأح�سن. 
يعني ال�ساب األزم ما يلزمه التوبة، واملراأة األزم ما يلزمها احلياء، والغني األزم ما يلزمه ال�سخاء، والفقري 

األزم ما يلزمه ال�سرب، واالأمري األزم ما يلزمه العدل، ورد:
اأحب ثالثاً، وحبي لثالث اأ�سد، اأحب الطائعني، وحبي لل�ساب الطائع اأ�سد، اأحب املتوا�سعني، وحبي 
للغني املتوا�سع اأ�سد، اأحب الكرماء، وحبي للفقري الكرمي اأ�سد، واأبغ�س ثالثاً، وبغ�سي لثالث اأ�سد، 
اأبغ�س الع�ساة، وبغ�سي لل�سيخ العا�سي اأ�سد، اأبغ�س املتكربين، وبغ�سي للفقري املتكرب اأ�سد، اأبغ�س 

البخالء، وبغ�سي للغني البخيل اأ�سد. 
فاحلياء من االإميان، واإذا مل ت�ستِح فا�سنع ما �سئت على معنيني: اإن مل ت�ستِح فال خري فيك، واإن مل 

ت�ستِح من الل فافعل ما �سئت وال تعباأ بكالم النا�س.
ِ َواَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإِىَل التَّْهلَُكِة )195( ﴿  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه االآيات: ﴿ َواأَنِْفُقوا يِف �َسِبيِل الَلّ

�سورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: وال تلقوا باأيديكم اإىل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك االإ�سالم 
و�سطي.



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.

فيلم »122« اأول فيلم م�شري وعربي 
تتم »دبلجته« اإىل اللغة الهندية

اأعلن املنتج �سيف عريبي عرب ح�سابه على تطبيق اإن�ستغرام اأن فيلمه اجلديد »122«متت دبلجته اإىل اللغة 
الهندية، وبداأ عر�سه يف الدور الباك�ستانية اأم�س اجلمعة، على اأن يتم عر�سه يف دول اأخرى مثل الهند ونيبال 

وبنغالد�س يف الأيام الالحقة.

كم� ن�رش اأي�ض� بطل الفيلم اأحمد 
تطبيق  على  ح�ض�به  عرب  داود 
بعد  الفيلم  من  مقطع�  اإن�ضتغرام 
ب�أنه�  الدبلجة  وا�ضف�  دبلجته، 

خطوة اأوىل.
ويعد فيلم »122« اأول فيلم م�رشي 
اللغة  اإىل  دبلجته  تتم  وعربي 
الهندية، كم� اأنه اأول فيلم م�رشي 
االأبع�د  رب�عي  بتقنية  تنفيذه  يتم 

.)4D(
حقق الفيلم اإيرادات بعد اأ�ضبوعني 
العر�س  دور  يف  عر�ضه  من 
امل�رشية ب�لتزامن مع عر�ضه يف 
دبي بدولة االإم�رات بلغت نحو 13 
االإ�ض�رة  مليون جنيه م�رشي، مع 
العر�س  دور  حمدودية  اإىل 
ت�ضغيل تقنية  تتيح  التي  امل�رشية 
الفيلم  ُعر�س  اإذ  االأبع�د،  رب�عي 

يف بع�س الدور دون هذه امليزة.
لي�س اأول فيلم رعب م�رشي

بداية  منذ  له  الفيلم  �ضن�ع  رّوج 
اأول  اأنه  التح�ضريات على  مرحلة 
فيلم رعب م�رشي، واإن ك�ن هذا 

�ضهدت  اإذ  مت�م�،  �ضحيح  غري 
حم�والت  امل�رشية  ال�ضينم� 
مثل:  رعب  فيلم  ل�ضنع  كثرية 
واالإن�س   ،1945 ع�م  جهنم  �ضفري 
من  وا�ضتغ�ثة   ،1985 ع�م  واجلن 
نفق�ضه،  الع�م  يف  االآخر  الع�مل 
والتعويذة ع�م 1987، وع�د لينتقم 
ع�م 1988، و�ضوال اإىل ك�مب ع�م 

2008، ووردة ع�م 2014.

»122« من  فيلم  اأن  ب�لذكر  جدير 
واإخراج  اجلهيني،  �ضالح  ت�أليف 
الي��رشي«،  »ي��رش  العراقي 
الذي  ن�رش  حول  اأحداثه  وتدور 
من  وكالهم�  اأمينة  حب  يف  يقع 
ي�ض�ب�ن  لكنهم�  والبكم،  ال�ضم 
اإىل  نقلهم�  يف ح�دث موؤمل، ويتم 
امل�ضت�ضفى حيث يواجه�ن �ضل�ضلة 

من االأحداث املخيفة.

والقى الفيلم انتق�دات ح�دة من 
امل�رشيني،  ال�ضينم�ئيني  النق�د 
يف  عليه�  اجلهيني  رد  حني  يف 
ردا  ينتظر  ب�أنه ال  له  ت�رشيح�ت 
اإيج�بي� عن الفيلم من النق�د، الأن 
اأفالم الرعب ته�جم نقدي� دائم� 

حتى يف هوليود.
كم� القى الفيلم انتق�دات وا�ضعة 
ا�ضتخدام  اأخب�ر عن  انت�ض�ر  بعد 
�ضن�عه دم�ء حيوان�ت حقيقية يف 
ت�ضوير م�ض�هده، لكن عريبي نفى 
هذه االإ�ض�ع�ت الحق�، واأكد عرب 
الدم�ء  اأن  اإن�ضتغرام  يف  ح�ض�به 
امل�ضتخدمة يف الفيلم عب�رة عن 
م�رشح  واألوان  كيم�ئية  مركب�ت 

ب��ضتخدامه�.
وو�ضف عريبي نف�ضه وفريق عمل 
م�ض��ضي  لي�ضوا  ب�أنهم  الفيلم 
دم�ء، واأرجع عريبي �ضبب انت�ض�ر 
فريق  جن�ح  اإىل  االإ�ض�ع�ت  هذه 
ب�ضورة  الفيلم  تقدمي  يف  العمل 
اأن  يتخيل  البع�س  جعلت  واقعية، 

كل م� يراه حقيقي.

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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جدًا ووا�سعة  للغاية  جميلة  كليًا  اجلديدة  �سني   

تعكف ني�سان على حتديث �سياراتها 
التيما  اإطالق  وبعد  حالياً،  ال�سيدان 
ومن بعدها ماك�سيما، نرتّقب ظهور 
 ،2019 اأبريل  يف  اجلديدة  �سنرتا 
اإىل  الوا�سلني  اآخر  حتى تكون �سني 
ال�ساحة، وخالل 2018، اأّكد األفون�سو 
باأن  ني�سان  ت�سميم  رئي�س  األبايزا 
الأ�سواق  �سني -امل�سماة فري�سا يف 
م�ستوحى  �سكلها  �سيكون  العاملية- 
خو�سيه  زودنا  والآن  التيما،  من 
اأمريكا  لوي�س فالز رئي�س ني�سان يف 

اأمريكا  يف  رئي�سها  ونائب  الالتينية 
التفا�سيل عنها  ال�سمالية مبزيد من 
تبدو  اجلديدة  “�سني  قال:  حيث 
رحبة  م�ساحة  لديها  للغاية،  جميلة 
انتهى  قد  ت�سميمها  حيث  جداً” 

وتبقت مل�سات اأخرية عليها.
تعود  اأدناه  اأرفقناها  التي  ال�سور 
لغة  التي حملت  التجريبية  لنيا  اإىل 
حيث  امل�ستقبلية  ني�سان  ت�سميم 
املتوفرة  كيك�س  يف  لحقاً  راأيناها 
موتور1،  ووفق  العربية،  باأ�سواقنا 

لها  م�سابهة  اجلديدة  �سني  �ستبدو 
مع مل�سات من التيما.

ذلك يعني اأن عنا�رص ت�سميم ال�سيدان 
ب�سبك  ديناميكية  واجهة  �ستت�سمنها 
ر�سيق  ج�سد   ،V حرف  �سكل  على 
�ستكون  حني  يف  اأنيقة،  وخلفية 
من  م�ستوحاة  رحبة  مق�سورتها 
كيك�س بخطوطها الع�رصية، املكيف 
بالكون�سول  ملونة  �سا�سة  القوي، 
الو�سطي وعدادات قيا�سات حديثة.

لي�ست هنالك اأية تفا�سيل عن خيارات 

املحركات، لكن ماركو �سيلفا رئي�س 
احتمالية  ك�سف  الربازيل  يف  ني�سان 
اإىل  جنباً  هايربد  بن�سخة  توفريها 

جنب مع ن�سخ البنزين.
حمدد  موعد  لدينا  ولي�س  هذا 
كلياً،  اجلديدة  �سني  ني�سان  لإطالق 
لكن نعتقد اأن يتم ذلك خالل الن�سف 
الثاين من العام اجلاري اأو مطلع العام 
معلومات  باأي  و�سنوافيكم  املقبل، 

اأخرى حال توافرها لدينا.

اأفخم �سيارة دفع رباعي يف العامل "�سينية".. 
ا�ستعر�ست �رصكة IAT Design ال�سينية �سيارة "Karlmann King" التي �سنفها اخلرباء كاأفخم مركبات الدفع الرباعي يف العامل 

وبح�سب موقع "CarAndBike" املتخ�س�س يف املحركات، اأن اأكرث ما يلفت النتباه يف هذه ال�سيارة هو هيكلها اخلارجي امل�سمم بطريقة 
جتعلها تبدو كمركبة من اأفالم اخليال، وامل�سنوع من مزيج من املعادن اخلفيفة واألياف الكربون القوية، وال�سلب.

وي�سمن القوة والأداء املمتاز لل�سيارة حمرك قوي من 10 اأ�سطوانات، �سعة 7.0 لرت مرتبط بناقل حركة اأوتوماتيك من 8 نقالت، بقوة 400 
ح�سان، قادرة علي بلوغ �رصعة ق�سوي ت�سل اإيل 160 كيلو مرت / �س. وتتميز ال�سيارة من الداخل بالفخامة، بعد تزويدها مبقاعد جلدية 

فاخرة، و�سا�سة بالزما كبرية مل�ساهدة الأفالم، ملحقة بـ 20 مكرب �سوت، بالإ�سافة اإىل جتهيزات حلفظ امل�رصوبات ال�ساخنة، وماكينة ل�سنع 
القهوة، واأماكن خم�س�سة حلفظ الكوؤو�س املغطاة بطبقة رقيقة من الذهب. كما حتتوي ال�سيارة على خزينة قوية مزودة بو�سائل اأمان عالية، 
وميكن التحكم يف الإ�ساءة وعدد من املهام الأخرى عن طريق تطبيق عرب الهواتف الذكية. وقامت "IAT Design" ب�سناعة 12 ن�سخة من 

هذه ال�سيارة فقط حول العامل ب�سعر ي�سل اإىل 2 مليون دولر، اأي ما يعادل )34 مليون حنيه م�رصي تقريباً.

مازدا ُتعلن عن مازدا6 اأول �سيارة تدعم كار بالي واآندرويد اأوتو
ك�سفت �رصكة ت�سنيع ال�سيارات اليابانية مازدا عن 
التي  �سياراتها  اأول  �ستكون  والتي  مازدا6  �سيارة 
الذكيتني،  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�ستي  تدعم 
وجاء ذلك يف معر�س ال�سيارات الدويل يف نيويورك 

الأمريكية.
متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�سخة  اأول  �ستكون 

يف �سيف العام احلايل 2018، كما �سيكون اأ�سحاب 
ال�سيارات من هذا النوع قادرين على حتديث كار 
فور  واختياري  كامل  ب�سكل  اأوتو  واآندرويد  بالي 
باأن  مازدا  ال�سيف و�رصحت  التحديث يف  اإ�سدار 
�سمن  �ستكونان  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�ستي 
اإ�سافات نظام الت�سغيل الذكي املوجود يف �سيارات 

ال�رصكة Mazda Connected. يُذكر اأن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رص  كندا  يف  اليابانية  ال�رصكة 
با�سم  املتحدث  لكن   ،3-CX ل�سيارة  املن�ستني 
ال�رصكة يف املعر�س الدويل لل�سيارات مل يتحدث 
ا�ستغراب  اأثار  مما  كلمته،  خالل  الأمر  ذلك  عن 
امل�ستخدمني كانت �رصكة مازدا اأعلنت عن رغبتها 
باإ�سافة من�ستي قوقل واآبل يف العام املا�سي، 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�سل  �سيفروليه  قّدمت 
دفع تكلفة الوقود يف لوحة القيادة، 
والتي كل ما عليك فعله ل�ستخدامها 
اأن تنقر على اأيقونة Shell يف ق�سم 
Marketplace بال�سا�سة اللم�سية 
واختيار موقع حمطة الوقود التابعة 

اإىل �سل.
ال�سا�سة،  على  نقرات  ب�سعة  بعد 
بتفعيل  ي�سمح  كود  توليد  �سيتم 
تزويد  يف  والبداأ  الوقود  م�سخة 
الدفع  عملية  بالبنزين.  �سيارتك 
نف�سها اآلية حيث يتم احت�ساب كمية 
ويخ�سم  بها  تزّودت  التي  الوقود 
البنكية  بطاقتك  من  تلقائيا  املبلغ 
.. ويعود الف�سل يف ذلك التطور اإىل 

من�سة �سيفروليه التجارية يف نظام 
للحجوزات  والرتفيه  املعلومات 
و�رصاء املنتجات وطلب اخلدمات.

باإمكان   ،Marketplace عرب 
العثور  يف  امل�ساعدة  �سل  عمالء 
اإتاحة  مع  �سل،  حمطة  اأقرب  على 
الراحة  و�سائل  حول  معلومات 
برامج  يف  وت�سجيلك  املحطة  يف 

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

فالأحدث.

ال�سينية   "XING" �رصكة  اأمتت 
الكهربائية  �سيارتها  اختبارات 
اأن  يفرت�س  والتي   ،"MISS-R"
يف  كهربائية  �سيارة  اأقوى  ت�سبح 
العامل. ويطلق اخلرباء يف ال�سني على 
هذه ال�سيارة ا�سم "قاتلة ت�سال" نظرا 
تخولها  والتي  املتفوقة  لإمكانياتها 
كلم/  100 اإىل   0 من  الت�سارع  زيادة 
فقط،  ثانية   1.8 غ�سون  يف  �ساعة 
اإىل  الو�سول  من  ال�سائق  ومتكن 
�رصعة 200 كلم/ �ساعة يف غ�سون 5 

ثوان تقريبا.

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

ح�سان.
تطوير  على  الفنيون  يعمل  كما 
ت�سمح  ال�سيارة  لهذه  جديدة  تقنيات 
الطاقة  على  باحل�سول  لبطارياتها 
التي  الأر�سية  ال�سحن  اأجهزة  من 
�سوارع  بع�س  يف  م�ستقبال  �ستطرح 

العامل.

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

ا�ستحوذ يل �سوفو موؤ�س�س ورئي�س جمل�س اإدارة جيلي موؤخراً على ح�سة 
طموحاته  حول  التقارير  تتوارد  الوقت  ذلك  ومنذ  داميلر،  يف   %9.69
يف اإن�ساء �رصاكة قوية بني �سانعتي ال�سيارات.  الأخبار مل يكن مرحبا 
-اململوكة  وفولفو  مر�سيد�س-  -مالكة  داميلر  روؤ�ساء  اأو�ساط  يف  بها 
جليلي- حيث عربوا عن ا�ستياءهم علناً من فكرة ال�رصاكة، وتعليق اأحد 
كبار م�سوؤويل �سانعة ال�سيارات الأملانية: “اإننا نريد حتالفا مربحا لكل 
اإل  لي�س كذلك”.  تقنيات مر�سيد�س  اأو جيلي  فولفو  ت�سليم  الأطراف، 
اأن الأطراف باتت م�ستعدة الآن للتعاون بعد اجتماعات نقا�س مطّولة، 
حيث ذكرت و�سائل الإعالم الأملانية باأن ال�رصكتني قد تت�ساركا تطوير 

من�سة لل�سيارات الكهربائية، بالإ�سافة اإىل التعاون باإنتاج البطاريات.

�ساحناتها  لأوىل  جديدة  �سورا  فولفو  �رصكة  ن�رصت 
الكهربائية، املنتظر اأن تظهر اأواخر العام املقبل.

وطورت فولفو "FL Electric" اجلديدة لتكون �ساحنة نقل 
ومتو�سطة  الق�سرية  للرحالت  خم�س�سة  احلجم  متو�سطة 
املدى، وزودتها مبحرك كهربائي �سديق للبيئة و6 بطاريات 

ب�سعات ترتاوح ما بني 100 و300 كيلواط/ �ساعة.
CCS/" �ساحن  ال�رصكة  �سممت  البطاريات،  ول�سحن 
فقط،  �ساعتني  البطاريات خالل  الذي ميالأ   "Combo2
احلمولة  من  طنا   16 نحو  نقل  من  بعدها  ال�سيارة  لتتمكن 
مل�سافات ت�سل اإىل 300 كلم. وي�سري اخلرباء يف فولفو اإىل اأن 
اإنتاج هذا النوع من ال�ساحنات �سيبداأ يف اأوروبا اأوائل العام 
وكلفة  مناف�سة  باأ�سعار  اأ�سهر  بعدة  بعدها  لتطرح  املقبل، 
على  واملعامل  ال�رصكات  اأ�سحاب  ت�سجع  رخي�سة،  �سيانة 

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.

املواقع  بع�ض  �رّضبت 
التقنية  ب�صوؤون  املهتمة 
 Pixel« معلومات عن هاتف
Lite 3« املنتظر من غوغل 
رخي�ض  الهاتف  وجلعل 
بهيكل  غوغل  زودته  الثمن، 
املقاوم  البال�صتيك  من 
من  واملحمي  لل�صدمات، 

بالإ�صافة  والغبار،  املاء 
ال�صعر  متو�صطة  �صا�صة  اإىل 
 5.6 بحجم  الأداء،  عالية 
جيدة  عر�ض  ودقة  بو�صة، 

»2160/1080« بيك�صل.
اجلهاز  �صياأتي  كما 
 Snapdragon« مبعالج 
ر�صوميات  ومعالج   ،»670

وذاكرة   ،»615  Adreno«
غيغابايت،   32 داخلية 
 4 ع�صوائي  و�صول  وذاكرة 
نظام  واأحدث  غيغابايت، 

ت�صغيل من اأندرويد.
الهاتف  كامريا  اأما 
بدقة  ف�صتكون  الأ�صا�صية 
وبتقنيات  ميغابيك�صل،   12

اأف�صل  اإحدى  منها  جتعل 
كامريات الهواتف، وبقدرات 
ظروف  يف  فائقة  ت�صوير 
املنخف�صة.  الإ�صاءة 
بدقة  الأمامية  والكامريا 
والبطارية  ميغابيك�صل،   8

ب�صعة 2915 ميللي اأمبري.
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يوؤذي كيف �سيكون هاتف »غوغل« املقبل؟ خطري  ب�سر  "تويرت" يعرتف 
اأجهزة "اأندرويد"

اإ�سعارات في�سبوك تالحق م�ستخدمي 
اإن�ستغرام وتثري غ�سبهم!

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.

 

اإعادة تطوير خرائط اآبل ب�سكل 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.

الك�سف ر�سميًا 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�صميم

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.

�سام�سوجن ت�سبح اأكرب ُم�سِنع للقطع االليكرتونية  
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.



دعا امل�ساركون يف الندوة العلمية حول »ت�سري 
البلدية واملدينة » املنظم من قبل  املتاحف 
البحث  وخمرب  مب�ستغامن  ع�سعا�سة  بلدية 
االت�سال  وخمرب  وهران  جلامعة  التاريخي 
م�ستغامن  جلامعة  اخلطاب  وحتليل  واالإعالم 
اإىل �رشورة ن�رش الثقافة املتحفية يف املجتمع 
املتاحف  ن�ساط  يف  واال�ستثمار  املحلي 
عرب  ا�ستحداثها  مت  التي  املوجودة  البلدية 
ع�سعا�سة  بلدية  رئي�س  وقال  البلديات  كافة 
املحلية  اجلماعات  اأن  �رشيف  احلميد  عبد 
دعم  خالل  من  البلدية  املتاحف  �سرتافق 
وتوظيف  املادية  ال�رشورية  بالتجهيزات 
طاقم م�سري له موؤهالت على اإدارة املوؤ�س�سة 
البلدي  املتحف  مدير  واعترب  هذا  املتحفية 
لبلدية ع�سعا�سة الدكتور باعلي حممد ال�سعيد 
يف  �ست�ساهم  املحلية  املتحفية  املوؤ�س�سة  اأن 
احلفاظ على التاريخ املحلي وتوثيقه م�سيدا 
لبادرة  املجتمع  وفعاليات  املنتخبني  بدعم 
اعترب  فيما  التاريخية  املرافق  هذه  اإن�ساء 
واالإعالمية  االت�سالية  الدرا�سات  مدير خمرب 
جلامعة م�ستغامن الدكتور بوعمامة العربي اأن 
ا�ستحداثها  التي  التاريخية  املرافق اجلوارية 

هامة  خطوة  ت�سكل  البلدية  املتاحف  عرب 
لالهتمام بالتاريخ املحلي ون�رشه لدى النا�سئة 
واالأجيال عرب املوؤ�س�سات التعليمية والرتبوية 
اجلماعات  بني  الت�ساركي  العمل  اأن  موؤكدا 
جناح  اأ�سا�س  التاريخ  يف  والباحثني  املحلية 
ن�ساط املتاحف البلدية هذا واأ�سار الباحث 
مدير  حممد  جبور  بن  اجلامعي  االأ�ستاذ 
وتراجم  »م�سادر  التاريخي  البحث  خمرب 
يعرب  بلدية  متاحف  باإن�ساء  االهتمام  اأن   «
التاريخ  ت�سويق  اإرادة �سيا�سية هامة يف  عن 
ن�رش  �رشورة  اإىل  داعيا  والوطني  املحلي 

لدى  خا�سة  املجتمع  يف  املتحفية  الثقافة 
املحلي  واملنتخب  الباحث  واعترب  ال�سباب 
املتاحف  دور  تعزيز  اأن  بلحميتي  مهدي 
باحثية  طاقات  توظيف  يقت�سي  البلدية 
ومثقفة قادرة على ت�سويق املجهود العلمي 
البلدية  املتاحف  جت�سده  الذي  والتاريخي 
»ت�سيري  العلمية  الندوة  وخل�ست  هذا 
تو�سيات  »اإىل  واملدينة  البلدية  املتاحف 
لع�سعا�سة  البلدي  هامة قال مدير املتحف 
اأنها �سرتفع اإىل وزارة املجاهدين واجلهات 

االأخرى ذات ال�سلة  

  م.�أمني 

يف ندوة علمية ببلدية ع�شعا�شة

موؤرخون وباحثون يحا�ضرون حول 
اآفاق املتاحف البلدية
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مز�ورو ب�شيدي بلعبا�س
م�ضرع �ضاب ا�ضطدمت 

�ضيارته ب�ضجرة 
على  اأم�س  وقع  مرور  حادث  ت�سبب 
م�ستوى الطريق الوالئي رقم 47 الرابط 
يبلغ  �ساب  مقتل  يف  ومزاورو  تالغ  بني 
من العمر 35 �سنة،كان على منت �سيارته 
من نوع » �سوفروليه« ،بعد اأن اإ�سطدمت 
نحو  جثته  نقل  مت  ،حيث  ب�سجرة 
م�ست�سفى تالغ من قبل احلماية املدنية 
،يف وقت فتحت م�سالح الدرك الوطني 

حتقيقا يف اأ�سباب احلادث 
�س.�شهيب

الدفاعات ال�ضورية ت�ضّد 
هجوما »اإ�ضرائيليا »

اأعلنت وكالة »�سانا« احلكومية نقال عن 
الدفاعات  اأن  �سوري،  ع�سكري  م�سدر 
االأحد  اليوم  �سّدت  ال�سورية  اجلوية 
اإ�رشائيليا كان ي�ستهدف جنوبي  عدوانا 
البالد ونقلت الوكالة عن امل�سدر قوله: 
بكفاءة  ت�سدت  اجلوي  دفاعنا  »و�سائط 
عالية لعدوان جوي اإ�رشائيلي ا�ستهدف 
حتقيق  من  ومنعته  اجلنوبية  املنطقة 
ال�سوري،  اجلي�س  اأهدافه«وكان  من  اأي 
ال�سهر  من  ع�رش  احلادي  يف  اأعلن 
جوي  لهجوم  دفاعاته  ت�سدي  اجلاري 
االإ�رشائيلي  الطريان  �سنه  �ساروخي 
واإ�سقاط  دم�سق،  مدينة  حميط  على 
ال�سواريخ املعادية وذكر م�سدر  معظم 
اقت�رشت  العدوان  »نتائج  اأن  ع�سكري 
على اإ�سابة اأحد امل�ستودعات يف مطار 

دم�سق الدويل«.

طاعون �ملجرت�ت �ل�شغرية

عدم ت�ضجيل اأي حالة 
موؤكدة بالعا�ضمة 

اجلزائر  لوالية  البيطري  املفت�س  اأكد 
حالة  اأي  ت�سجيل  عدم  االأحد  اأم�س 
مبر�س  باإ�سابتها  م�ستبه  اأو  موؤكدة 
طاعون املجرتات ال�سغرية بالوالية وهو 
املر�س الذي اأ�ساب املوا�سي عرب عدد 
من واليات الوطن قبل �سهرين  واأو�سح 
هام�س  على  ت�رشيح  يف  يو�سفي  حليم 
الوطنية  بالغرفة  حت�سي�سي  درا�سي  يوم 
احلمى  من  الوقاية   « حول  للفالحة 
ال�سغرية  املجرتات  وطاعون  القالعية 
بيطريا  طبيبا   80 من  اأزيد  لفائدة   «
اأي  ت�سجيل  يتم  مل  اأنه  اجلزائر  بوالية 
حالة موؤكدة اأو م�ستبه باإ�سابتها مبر�س 
باجلزائر  ال�سغرية  املجرتات  طاعون 
اأن  وابرز   . اليوم  غاية  اإىل  العا�سمة 
اللقاء يندرج يف اإطار تعزيز االإر�سادات 
الوقائية الواجب اتخاذها لتفادي اإ�سابة 
املر�سني  بهذين  احليوانية  الرثوة 
ذات  واأ�سار  املواطن   ل�سحة  وحماية 
ا�ستفادوا  البياطرة  االأطباء  اأن  امل�سدر 
ت�ساعد  »قيمة«  واإر�سادات  ن�سائح  من 
االإ�سابة  اأعرا�س  واكت�ساف  ر�سد  على 
وطاعون  القالعية  احلمى  مبر�س 
ونقل  املا�سية  لدى  ال�سغرية  املجرتات 
احلمالت  طريق  عن  املعلومات  تلك 
مربي  لفائدة  اليومية  التح�سي�سية 
من  الوقائية  لل�سبل  تعزيزا  املا�سية 

االإ�سابة بهذين الوباءين . 

تر�ضيم يوم 
18 جانفي يوما 

وطنيا للبلدية
 

�سدر يف العدد االأخري من اجلريدة 
الر�سمية مر�سوما رئا�سيا يت�سمن 
تر�سيم يوم 18 جانفي من كل �سنة 
»يوما وطنيا للبلدية« وذلك اإحياء 
ليوم 18 يناير من �سنة 1967 تاريخ 

�سدور اأول قانون للبلدية.
هذا  من  الثانية  املادة  وتن�س 
االحتفال  يتم  اأن  على  املر�سوم 
بتنظيم  للبلدية  الوطني  باليوم 
ت�سم  للبلدية  وطنية  جل�سات 
روؤ�ساء املجال�س ال�سعبية البلدية 
،ويكون  ال�رشكاء  وخمتلف 
جميع  عرب  اليوم  بهذا  االحتفال 
بلديات الوطن من خالل تظاهرات 
الالمركزية  اأ�س�س  تعزز  واأن�سطة 
 ، واملواطنة  والدميقراطية 
�سالونات  تنظيم  خالل  من  وكذا 
ذات  موا�سيع  حول  ولقاءات 
حمتوى  وي�سبط  بالبلدية  �سلة 
وكيفيات االحتفال باليوم الوطني 
من   - املر�سوم  -ح�سب  للبلدية 
باجلماعات  املكلف  الوزير  قبل 

االقليمية 

عني �مللح با�مل�شيلة 

وقفة احتجاجية للمق�ضيني من م�ضابقة م�ضاعدي التمري�ض

�لبويرة

احرتاق منزل بب�ضلول

كانت موجهة للبيع يف �شيدي بلعبا�س

حجز 60 كلغ من الربتقال داخل 
مرحا�ض 

امللح  عني  دائرة  مقر  حميط  اأم�س  �سهد 
من  احتجاجية  حركة  امل�سيلة  والية  جنوب 
م�ساعدي  م�سابقة  من  املق�سيون  طرف 
الدائرة  مقر  باإغالق  وقاموا  التمري�س 
واالعت�سام والتجمهر اأمامها رافعني �سعارات 

نتائج  واإلغاء  ال�سحة  وزير  بتدخل  مطالبة 
امل�سابقات التي اعتربوها ف�سيحة تفا�سيل 
االحتجاج اأ�سعلتها نتائج م�سابقات التوظيف 
التي علقت نتاوؤجها اال�سبوع املا�سي ، وهي 
املرت�سحني  من  عددا  اأق�ست  التي  النتائج 

جام  ف�سبوا  اإق�سائهم  قرارات  يه�سموا  مل 
باإيفاد جلنة حتقيق، وكذا  غ�سبهم مطالبني 
التوظيف  يف  املنطقة  الأهل  االأولوية  منح 
موؤكدين باأن بلدية عني امللح مل ي�ستفد اأي 
اللجان  اأع�ساء  ومتهمني  اأبنائها،  من  اأحد 

ال�سباب  اأجمع  وقد  واجلهوية  باملح�سوبية 
النهائية  القائمة  اإلغاء  املحتج على �رشورة 
للناجحني، وكذا اإيفاد جلنة حتقيق للوقوف 
بت�سحيح  املكلفة  اللجنة  عمل  طريقة  على 

اأوراق االإجابة .

عبا�س �لنوري

 »ال جديد عن  باب احلارة 10«

غليز�ن 

االأمطار تعيق حركة املرور بالطريق 
الوالئي رقم 07 

بطل  النوري  عبا�س  ال�سوري  املمثل  نفى 
م�سل�سل »باب احلارة« اأبو ع�سام، اأي اتفاقات 
مع ال�رشكة املنتجة للم�سل�سل للتعاقد معها 
على اجلزء العا�رش من »باب احلارة«ونقلت 
م�سادر  عن  اللبنانية  »االأخبار«  �سحيفة 
�رشكتي  بني  للم�ساحلة  نية  وجود  مطلعة، 
حممد  »قبن�س«  و  املال  ب�سام  »مي�سلون« 
قبن�س، حول اأحقية اإنتاج اأجزاء جديدة من 

املنتجان  التقى  بعدما  والت�سوية  امل�سل�سل 
اأن  »االأخبار«  وذكرت  دبي  يف  ال�سوريان 
ال�ستقدام  املنتجني  من  م�ساعي  هناك 
ممثلني للتعاقد مع امل�سل�سل ومنهم املمثل 
عبا�س النوري بعد اأن �سوهد يف دبي موؤخرا 
النوري  اأن  اإال  اإعالمية،  نقال ح�سب و�سائل 
نفى هذه االأنباء بقوله«تنكة مازوت االآن اأهم 

بالن�سبة يل من كل باب احلارة«.

على  اأم�س  املتهاطلة  االأمطار  ت�سببت 
والية غليزان يف �سل حركة املرور باجلهة 
ال�رشقية حتديدا بالطريق الوالئي رقم 07اأ 
امليهوب  �سيدي  اأوالد  بلدية  بني  الرابط 
م�سلك  اإىل  حتول  والذي  خطاب  و�سيدي 
وحلي �سعب من مهمة تنقل املركبات خا�سة 
منهم فئة العمال واملتمدر�سني الذين وقعوا 
يف فخ التاأخرات بفعل تدهور و�سعية الق�سم 
املذكور للطريق الوالئي الذي ي�سهد اأ�سغال 
العديد  وح�سب  ببطء  ت�سري  لكنها  التهيئة 
عملية  اأن  اجلريدة  التقتهم  الذين  منهم 
واملقايي�س  املعايري  ت�ستويف  مل  التهيئة 
للرتبة  الرديئة  النوعية  منها  بها  املعمول 

وهو ما �ساهم ب�سكل كبري يف توحل الق�سم 
من  املواطنني  الع�رشات  واأرغم  املذكور 
تغيري الوجهة والتنقل عرب الطريق الوطني 
خطاب  و�سيدي  احلمادنة  بني   90 رقم 
الطريق  وم�ستعملو  ال�سكان  يطالب  وعليه 
راأ�سها  وعلى  املحلية  ال�سلطات  املذكور 
على  لل�سغط  عاجال  التدخل  الوالية  وايل 
وفك  الطريق  تزفيت  يف  االإ�رشاع  املقاولة 
املنطقة  وكذا  البلدية  مناطق   عن  العزلة 
ال�سناعية �سيدي خطاب اجلدير بالذكر اأن 
اأ�سغال التهيئة انطلقت �سائفة 2018 اإال اأنها 

مل تتجاوز حدود ال70باملائة.  
غليز�ن:�س  �أ�شامة

اإحدى  مهول يف  اأم�س حريق  ليلة  �سب 
طوابق عمارة بحي 100 م�سكن بو�سط 
كلم   20 بعد  على  الواقعة  ب�سلول  بلدية 
�رشق عا�سمة والية البويرة ، حيث اأتت 
املنزل  اأثاث  كافة  على  النريان  األ�سنة 
خارجه  اإىل  العائلة  اأفراد  فر  فيما 
والهلع  اخلوف  من  كبرية  حالة  وهم يف 

املتعددة  العيادة  اإىل  نقلهم  ا�ستدعت 
خلف  كما  االإ�سعافات  لتلقي  اخلدمات 
احلادث حالة طوارئ لدى �سكان احلي 
اأعوان  تدخل  بعد  اإال  االأمور  تهدا  ومل 
احلماية املدنية ، فيما فتحت امل�سالح 
اإندالع  اأ�سباب  ملعرفة  حتقيقا  االأمنية 

احلريق املهول .

متكنت قوات ال�رشطة باأمن والية �سيدي 
بلعبا�س من حجز كمية معتربة من فاكهة 
الربتقال بلغ وزنها 60 كلغ كانت موجهة 
القرابة  �سوق  م�ستوى  على  للرتويج 
اأحد  �سبطت  ال�رشطة  قوات  ال�سعبي، 
من  معتربة  كمية  اإخراج  ب�سدد  التجار 
ليقوم  عمومي  مرحا�س  من  الربتقال 
�سوق  م�ستوى  على  برتويجها  بعدها 
اأن يتم حجزها من  ال�سعبي قبل  القرابة 
حيثيات  واإتالفها  ال�رشطة  قوات  طرف 
ال�رشطة  قوات  قيام  اإىل  تعود  الق�سية 
بدوريات  بلعبا�س  �سيدي  والية  باأمن 

مراقبة على م�ستوى �سارع �سعيد حنيفي 
لفت  اأين  التجارة،  مديرية  اأعوان  رفقة 
ب�سدد  وهو  االأ�سخا�س  الأحد  اإنتباههم 
الربتقال  فاكهة  من  معتربة  كمية  اإخراج 
اأنها  تبني  حيث  عمومي   مرحا�س  من 
لتقوم   ، الب�رشي  لالإ�ستهالك  موجهة 
القانونية  االإجراءات  باإتخاذ  امل�سلحة 
هذه  حجز  مت  حيث   ، ال�ساأن  هذا  يف 
الكمية والبالغ وزنها 60 كلغ ومت اإتالفها 
على م�ستوى املوؤ�س�سة العمومية الوالئية 
للنفايات  التقني  الردم  مراكز  لت�سيري 

ب�سيدي بلعبا�س. 

�أح�شن مرزوق

 عبد�لبا�شط بديار 

�س.�شهيب
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