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يف ح�سيلة �سنوية الت�ساالت �جلز�ئر 

ربط 44 بلدية من اأ�سل 
47 ب�سبكة االألياف 
الب�سرية بامل�سيلة 

حمللة �ل�سوؤون �القت�سادية �لدكتورة  بر�حو �سهيلة

ن�سب الر�سوم املفرو�سة توؤدي 
اإىل االحتكار و امل�ساربة 

�لدرك �لوطني بالبليدة

 �سبط 11 قنطارا و20 كلغ 
من الكيف املعالج 

�أمن والية �مل�سيلة 

 تن�سيب رئي�س اأمن
 دائرة اجمدل

 حتر�ص على �حلر�ك �الجتماعي وتغذية �لفتنة 

 2000 �سفحة مغربية تنتحل هويات جز�ئريني
�ص6



عبد  حم�س  حركة  رئي�س  تعهد 
فوزه  حالة  مقري  يف  الرزاق 
بالرئا�سيات املزمع اإجرا�ؤها يف 18 

اأفريل 2019 بغلق العهدات الرئا�سية 
��سول  باأن  ،م�سريا  فقط  لعهدتني 
الأفراد اإىل احلكم ب�سفافية ��سعبية 

الرا�سد  احلكم  بلوغ  ي�ستلزم  ل 
يحرم  اأن  ميكن  حيث  البلد،  يف 
اأ�  بالنتخابات  الفائز  ا�ستبداد 

ف�سله يف اإيجاد الربنامج املنا�سب، 
اجلزائريني من حتقيق احللم الذي 

ي�سبون اإليه على حد قوله .

امل�سيلة 

الإهمال  الطبي يت�سبب 
يف وفاة حامل وجنينها  

�سحية جديدة تن�سم ل�سحايا الإهمال الطبى، حيث 

توفيت ا�ل ام�س �سيدة حامل رفقة مولودها �التي  
كانت ب�سدد الولدة،  اأين توجهت اإىل م�ست�سفى 

�سليمان عمريات بامل�سيلة لتلقى حتفها نتيجة الإهمال 
�الت�سّيب �عدم الهتمام الذي  قوبلت به بداخل  

غرفة الولدة لتفقد حياتها حيث بادر عائلة بو�سياف 

اإىل توجيه �سكوى اإىل �كيل اجلمهورية لدى حمكمة 

امل�سيلة اأ��سح فيها تفا�سيل هذه الواقعة �جاء يف 

ال�سكوى، التي حت�سلت »الو�سط » على ن�سخة منها، 

للمطالبة بفتح حتقيق يف الق�سية، ���سع حد لالمبالة 

�الإهمال لكل املت�سببني يف زهق ر�ح �سيدة �مولودها، 
�كذا املحافظة على �سمعة املوؤ�س�سة ال�سحية 

�التكفل املالئم باملر�سى يف كل احلالت �قد اأثارت 
احلادثة الأليمة تذمر املواطنني الذين عرّب�ا عن 

�سخطهم �امتعا�سهم ال�سديد ملا  يحدث على م�ستوى 

امل�ست�سفيات �خا�سة مب�سلحة الأمومة التي  ت�سهد 

حالة متدهورة �اإهمال �سديدين من مظاهر الكتظاظ 

�العبث ب�سحة ��سالمة احلوامل �مواليدهن من طرف 
الأطقم الطبية .

عبدالبا�سط بديار 

دائرة بئر مقدم تب�سة

ابنة �سهيد و جماهدة تتعر�ض لالعتداء يف يوم ال�سهيد 

عبد الرزاق مقري يتعهد :

�ساأقوم بغلق العهدات الرئا�سية لعهدتني فقط 

خبر في 
صورة

Cisco PartnersTechnology Day

�سيــــــ�سكو الـــــــجزائر تــــــــعر�ض حلـــــــــولها 
املخ�س�سة للتحول الرقمي للموؤ�س�سات

تيفو عاملي لأن�سار احتاد 
عنابة و�سباب بلوزداد

�سهدت مباراتي ربع نهائي كاأ�س اجلمهورية اللتني جرتا اأ�ل اأم�س �جمعت 
كل من �سباب بلوزداد �احتاد العا�سمة، احتاد عنابة ��فاق �سطيف قيام 

جماهري فريقي النادي البلوزدادي �احتاد عنابة ي�سنع »تيفو« عرف �سورا 
عاملية رائعة من طرف جماهري الفريقني اللذان كانا عند احلدث من خالل 
رفع �سعارات رائعة، اأين عرف تيفو ت�سكيلة اأبناء »بونة« رفع كلمة »كاميكاز«، 

بينما رفعت جمموعة األرتا�س »الفانتيك رادز« التابعة للنادي البلوزدادي 
تيفو عاملي �الذي يعني »�لدنا من اأجل الفوز«، حيث مت اإجرائه من 

املدرجات العلوية للمنعرج اجلنوبي مللعب 5 جويلية.

غليزان

اإعادة النظر يف م�سابقة 
�سيديل بيلل

كما كان منتظرا الأ�سبوع املا�سي النظر يف نتائج الناجحني 
يف م�سابقة �سيديل �هي امل�سابقة املفتوحة التي جرت 
�سهر نوفمرب من ال�سنة املا�سية �التي تناف�س من اأجلها 

34 مر�سحا لنيل من�سب مايل باملوؤ�س�سة العمومية لل�سحة 
اجلوارية بيلل �قد مت اإلغاء النتائج اأ� اإعادته النظر فيها 

على خلفية احتجاج عدد من املرت�سحني مطلع ال�سهر 
اجلاري فيفري �الذين �سككوا يف نتائج امل�سابقة حيث مل 

ي�ستبعد املق�سيون اأن تكون ثمة جتا�زات �خر�ق فيها 
�رمبا يكون التوظيف مت على اأ�سا�س املح�سوبية �املحاباة 
اأين طالبوا �قتها بلجنة لتق�سي احلقائق يف نتائج امل�سابقة 

�ح�سبما علم من م�سادر عليمة اأن النتائج الأخرية اأفرزت 
على فوز ع �س  بهذا املن�سب.

ق  م

لأمن   ال�رشطة  عنا�رش  متكنت 
تب�سة  �لية  مقدم   بئر  دائرة 
طرف  من  �سكوى  اثر  على 
�سنة  العمر 42  يبلغ من  �سخ�س 
اإىل  جارته  م�سكن   تعر�س  عن 
 � ال�رشقة   � بالعنف  الإعتداء 
�سفاف  بخيط  ال�سحايا  تكبيل 
من قبل �سخ�سني ملثمني � بعد 
اتخاذ كافة الحتياطات الأمنية 

� تطويق املكان مت التدخل على 
جناح ال�رشعة � معاينة امل�سكن 
عجوز  �هم  ال�سحايا  حتويل   �
تبلغ من العمر 79 �سنة جماهدة 
البالغة  ابنتها  �ابنة �سهيد رفقة 
�حفيدتيها  �سنة   46 العمر  من 
القا�رشتني اإىل مقر اأمن الدائرة 
اأ�سفر  � فتح حتقيق يف الق�سية 
 � الفاعلني  هوية  معرفة  عن 

هما �سخ�سني ترتا�ح اأعمارهما 
يف  �هذا   �سنة   24  �  20 بني 
بناءا  �جيز   � قيا�سي  ظرف 
التــي  القرائن    � الدلئل  على 
ا�سرتجاع   � ال�سحية  بها  اأدلت 
مبلغ  يف  املتمثلة  امل�رش�قات 
 398000 قدره  معترب   مايل 
بالعملة  مالـــي  مبلغ  كذا   � دج 
�ستة  التون�سي  )الدينار  ال�سعبة 

تون�سي(  دينار  ع�رش�ن   � مائة 
من  معتربة  كمية  اإىل  بالإ�سافة 
امل�سوغات من املعدن الأ�سفر 
بقيمة مالية تقدر باأكرث من مئة 
كافة  اتخاذ  ليتم  �سنتيم  مليون 
تقدمي   � القانونية  الإجراءات 
التهم  ح�سب  الق�سية  اأطراف 

املن�سوبة اإليهم
ع.ر

فيفري   20 يف  اجلزائر 
الطبعة  اإطالق  مت   :  2019
 Cisco لقاءات  من  الأ�ىل 
 PartnersTechnology
 20  ، الأربعاء  هذا    Day
فرباير يف مركز اجلزائر الد�يل 
رحال  اللطيف  عبد  للموؤمترات 
)CIC( ، لتقدمي اأحدث احللول 
القائمة على من�سات ذكية عالية 
الرقمي  التحول  تخدم  الأمان، 

لل�رشكات .
طرف  من  احلدث  تنظيم  مت 
��رشكا�ؤه،  اجلزائر  �سي�سكو 
اأهم  التظاهرة  هذه  �قد جمعت 
الفاعلني يف جمال التكنولوجيات 

مدراء  اإىل  اإ�سافة  احلديثة، 
النظام الآيل لل�رشكات اجلزائرية. 
مركزين على كبار اخلرباء الذين 
عاجلوا مو�سوع حتديات التحول 

الرقمي للموؤ�س�سات.
م�سوؤ�يل  قدم  املنا�سبة،  بهذه 
حلولهم  اجلزائر   Cisco �رشكة 
التحول  جمال  يف  التكنولوجية 
مت  �قد  الرقمية.  �ال�سبكات 
Cisco SD- على  الرتكيز 
قائمة  هند�سة  �هي   ،  WAN
�توحيد   ، الكال�د  �سحابة  على 
املتكاملة  الأمنية  التقنيات 
لت�سجيع   ،  )SD-WAN(
ال�سحابة  تبني  على  ال�رشكات 

بثقة.
لعملية  حالًيا   WAN يخ�سع 
حتويل عميقة.  تعتمد ال�رشكات 
�سحب  من  العديد  على  اليوم 
اخلا�سة   ، )العمومية  الكال�د 
ل�ست�سافة  العالقات(  �اإدارة 
تطبيقاتها. �هو يعمل الآن خارج 
ال�رشكات  تعتمد  عمله.  مكان 
الإنرتنت  على  كبري  ب�سكل 
الو�سول  من  موظفيها  لتمكني 
ال�رش�رية  التطبيقات  اإىل 
�لدت  �هكذا  لن�ساطاتهم. 
 Edge تدعى  جديدة   �سحابة 
ال�سبكة  الطرق  مفرتق  على   ،

�الأمان.

احتاد العا�سمة �سمن اأف�سل اأندية العامل
»ماركا«  جريدة  �سّنفت 
نادي  ا�سبانيا  يف  ال�سهرية 
اأف�سل  �سمن  العا�سمة  احتاد 
الأندية يف العامل، حيث ن�رشت 

اأم�س  اأ�ل  ال�سبانية  اجلريدة 
ح�سب  الفرق  لأف�سل  ت�سنيفا 
القارات التي تنتمي اإليها، �حل 
يف  �سابعا  العا�سمي  النادي 

الرتتيب عن الأندية الإفريقية 
اجلزائري  الفريق  �تواجد 
الوحيد �سمن الت�سنيف لأف�سل 
القارات  يف  النا�سطة  الأندية 

مل�ساركاته  نظرا  العاملية 
الأخرية  الأعوام  امل�ستمرة يف 
�بلوغه  القارية  املناف�سة  يف 

اأد�ارا متقدمة.
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ال �أحد تبنى �لدعوة �إليها

مظاهرات 22فيفري مازالت جمهولة الن�سب
التز�ل �لدعو�ت �إىل م�سري�ت يوم غد �جلمعة جمهولة �لن�سب ، حيث حلد �الآن مل تتبنى �أية �سخ�سيات هذه �مل�سري�ت ، فيما حذر �لعديد من �ملتتبعني من 

وقوع جتاوز�ت و �أعمال تخريبية تخرج �مل�سرية عن نطاقها .

ع�سام بوربيع

و حلد �لآن مل تتبنى �أية �صخ�صيات 
تف�صح  مل  كما   ، �لدعو�ت  هاته 
نيتها  عن  �ل�صخ�صيات  خمتلف 
�مل�صري�ت  هذه  يف  �مل�صاركة  يف 
�جلمعة  غذ  يوم  �صتنظم  �لتي 
�لعديد من  ، وقد حذر  22فيفري 
مو�قع  على  �لن�صطاء  و  �ملتتبعني 
هذه  من  �لجتماعي  �لتو��صل 
�أن  قال  من  منهم  حتى  �لدعو�ت 
�أيادي خارجية ور�ء هذه �مل�صرية 
، فيما �نت�رشت دعو�ت على مو�قع 
�لتو��صل �لجتماعي ملقاطعة هذه 
�مل�صرية �لتي من �ملمكن �أن تخرج 
عن نطاقها ، ماد�مت غري موؤطرة 

خمططا  �أعدت  �لأمن  م�صالح   ،
دقيقا ملنع �أي جتاوز�ت قد حتدث 
فيما   ، �ملظاهر�ت  هذه  مثل  يف 
�مل�صرية  هذه  �إىل  �لد�عون  يبقى 
�لبع�ض  �أعتربها  فيما   ، جمهولون 

�أنها �صتكون م�صرية عفوية .
�لعديد  فاإن  �إليه  �أ�رشنا  ومثلما 
ل�صيما  �حلزبية  �ل�صخ�صيات  من 
من  موقفها  حتدد  مل  �ملعار�صة 
حزب  ماعد�   ، �مل�صرية  هذه 
�لغمو�ض  �أ�صاف  �لذي  �لعمال 
قال  عندما  �لدعو�ت  هذه  حول 
�مل�صرية  هذه  �إىل  �لد�عون  �أن 
�ملتتبعون  وحذر   ، جمهولون 
هذه  يتخلل  قد  �نزلق  �أي  من 
ظل  يف  ل�صيما   ، �مل�صري�ت 

�ملعروفة  �ل�صخ�صيات  �أي  غياب 
بع�ض  حتى  بل   ، لتوجيهها 
تدعو  كانت  �لتي  �ل�صخ�صيات 
�ل�صارع  �إىل  �خلروج  �إىل  وتنفخ 
ينطبق  و   ، �ليوم  بنف�صها  ناأت   ،
معار�صي  من  �لعديد  على  هذ� 
ور�ء  يتمرت�صون  �لذين  �خلارج 
مكاتبهم �ملكيفة  ور�ء �لبحار ، و 
�إىل م�صري�ت ، هم  �لذين يدعون 
باإ�صعال  ويكتفون   ، عنها  غائبون 
�لبحار ومن دول  �لفتيل من ور�ء 
للم�صاركة  �حل�صور  دون  �أجنبية 
 « يقول  حالهم  ول�صان   ، �لفعلية 
، ونحن  �أنت وربك فقاتال  �ذهبا 
هنا لقاعدون » . وهو ما ينطبق 
معار�صي  من  �لعديد  على  فعال 

�ل�صباب  يدفعون  �لذين  �خلارج 
�إىل �لتظاهر �لغري مدرو�ض ، فيما 
هم ينعمون بدفىء �ل�صالونات يف 
 ، �لأوروبية  �لدول  من  �لعديد 
ينجر  قد  خطر  �أي  عن  بعيدين 
و  �ملغر�صة  �لدعو�ت  هذه  ور�ء 
تخوف  ويوجد   . مدرو�صة  �لغري 
كبري و�صط �ملو�طنني من حدوث 
على  �عتد�ء  �أو  قات  �نزل  �أية 
م�صاحلهم عقب هاته �مل�صري�ت 
عزف  فيما   ، حم�صوبة  �لغري 
�لكثري عن هذه �لدعو�ت ل�صيما 
و �أنها جمهولة �لن�صب و جمهولة 
�صخ�صيات  توجد  ول   ، �مل�صدر 
ور�ء  تكون  موثوقة  �أو  معروفة 

�لدعوة �إليها .  

يف ظل تغّيب غديري وحزب �لعمال

املعار�سة تراهن على املر�سح 
التوافقي اأو خيار ال�سارع

لدعم �ملرت�سح بوتفليقة

 اأويحيى يدعو املنا�سلني  
للتجند عرب مواقع التوا�سل

�أن  �هلل  جاب  �هلل  عبد  �عترب 
بو�جبها  �للتز�م  عليها  �ملعار�صة 
مر�صح  وتوفري  �ل�صعب  مبر�فقة 
�أو  �ملقبلة  للرئا�صيات  موحد 
�لحتجاجات  م�صاندة  �أقل  بدرجة 
مر�هنا  �خلام�صة،  للعهدة  �لر�ف�صة 
على �خلروج مبر�صح تو�فقي موحد 
للمعار�صة و�لتفاق حول �لتعديالت 

�لد�صتورية �لالزمة.
و�أرجع رئي�ض جبهة �لعد�لة و�لتنمية 
�جتماع  خالل  �هلل،  جاب  �هلل  عبد 
�ملعار�صة �لذي �حت�صنه مقر جبهة 
وجوه  عدة  و�صم  و�لتنمية  �لعد�لة 
من �ملعار�صة، بغية مناق�صة مقرتح 
مر�صح  بتقدمي  �خلا�ض  �حلزب 
خلفيات  �أرجع  للمعار�صة،  تو�فقي 
�خلطوة �إىل حاجة �لأمة �جلز�ئرية 
على  باتت  �لتي  �لأو�صاع  ظل  يف 
�إ�رش�ر ر�أ�ض  �لإفال�ض و�صط  حافة 
رغم  بوتفليقة  تر�صح  على  �لنظام 
خمتلف  يف  �لد�صتور  مع  تعار�صه 
مو�ده: 84 و90 و91 و92 و100و 109 
�ملادة  �لنتخابات  وقانون  و110 
�ل�صعب  �أن  م�صيفا   ،8 �لفقرة   139
وبات  و��صع،  برف�ض  ذلك  تلقى 
لز�ما على �ملعار�صة �لتحالف حول 
مر�صح و�حد وبرنامج و�حد لإ�صالح 
�نعكا�صات  من  حمذر�  �لد�صتور، 
�ملو�طنني  على  �لت�صتت  ��صتمر�ر 

حني  يف  �جلهود،  م�صتت  وبقائه 
يجدر بعث �لأمل �ل�صيا�صي بتحالف 
تقدمي  على  وتعاونها  �ملعار�صة 
�لقادم،  لال�صتحقاق  و�حد  مر�صح 
م�صوؤول  كل  من  �ملطلوب  حمدد� 
للم�صلحة  �نت�صار�  موقفه  يقرر  �أن 
�ل�صخ�صية  �مل�صالح  بدل  �لوطنية 
مهما عظمت، ويجعل �ل�صتحقاقات 
باب  من  للتقومي،  حمطة  �لقادمة 
�ل�رشعية،  �ملختلفة:  �مل�صوؤوليات 

�لتاريخية و�لقانونية.
ل�صياغة  �لتو�صل  على  ر�هن  كما 
�لتعديالت  حول  موحد  ت�صور 
�إن  باأنه  متد�ركا  �لد�صتورية، 
مطالب  تبني  فيتوجب  تعذر 
�خلام�صة  للعهدة  �لر�ف�صة  �ل�صعب 
عرب  لها  �لر�ف�صة  وتظاهر�ته 
تثمينها، معترب� �أن �لقيام بذلك يعد 
��صتعادة  �أجل  من  �إيجابية  خطوة 

حقه يف �ل�صلطة و�لرثوة.
هذ� وعرف �لجتماع ح�صور خمتلف 
وجوه و�أطياف �ملعار�صة على ر�أ�صها 
�لرز�ق  عبد  للرئا�صيات  �ملرت�صح 
علي  �حلريات  طالئع  رئي�ض  مقري، 
بن فلي�ض و�لطاهر بعيب�ض عن �لفجر 
�جلديد، يف حني تغّيب حزب �لعمال 
�إىل جانب �ملرت�صح �حلر علي غديري 

وفقا ملا �أعلن ذلك �صابقا.
�س.ب

�لوطني  للتجمع  �لعام  �لأمني   دعا 
�أحمد  »�لأرندي«،  �لدميقر�طي 
للتجند  �حلزب  منا�صلي  �أويحيى، 
خلف مرت�صح �لرئا�صيات عبد �لعزيز 
بالعهدة  فوزه  �أجل  من  بوتفليقة 
�تخاذ  �خلام�صة، مركز� على �رشورة 
�لجتماعي  �لتو��صل  مو�قع  ف�صاء 
و�إي�صال  تو�جدهم  تكثيف  �أجل  من 
�حل�ض  ترقية  على  مر�هنا  �صوتهم، 

�ملدين.
�أحمد  لالأرندي  �لعام  �لأمني  توّجه 
�أويحيى، يف ر�صالة وجهها �إىل �إطار�ت 
حزبه ومنا�صليه بالتز�من مع �لذكرى 
 21 لـ  �مل�صادفة  حزبه،  لتاأ�صي�ض   22
�حلزب  ملنا�صلي  بتعليماته  فيفري، 
وطاقات  قدر�ت  »جتنيد  �أجل  من 

لدعم  �لدميقر�طي،  �لوطني  �لتجمع 
بوتفليقة  �لعزيز  عبد  �ملجاهد 
بعهدة  �لفوز  حتقيقه  يف  و�مل�صاهمة 
�ل�صتمر�رية  ل�صمان  جديدة  رئا�صية 
و�أكد  وتقدمها«،  �جلز�ئر  بناء  يف 
على  �حلزب  يف  �لأول  �لرجل 
�لتو��صل  مو�قع  على  �لرتكيز  �رشورة 
لتعزيز  �إياهم  د�عيا  �لجتماعي، 
مو�صحا:  م�صتو�ها،  على  تو�جدهم 
غر�ر  على  �حلديثة  »�لتكنولوجيا 
مو�قع �لتو��صل �لجتماعي باتت تتيح 
نطاق  �أو�صع  على  لالت�صال  �لفر�صة 
وقد �أ�صبحنا نتحكم يف هذه �لو�صيلة 
�أن  علينا  ولبد  حزبنا  م�صتوى  على 

ن�صتمر يف ذلك«.
�سارة بومعزة 

لقاء�ت جهوية ل�سحب �لثقة من �لقيادة

الرئا�سيات تفجر االحتاد الطالبي احلر

دعا  �إىل نبذ خيار �لعنف

مقري يتعهد با�ستحداث حكومة توافقية يف حالة فوزه

ك�صفت م�صادر مقربة من �لحتاد �لطالبي 
و�صط   ت�صحيحه  �حلر على ميالد  حركة 
على  �ملح�صوب  �لطالبي  �لتنظيم  هذ� 
حركة جمتمع �ل�صلم  نتيجة غياب �لتن�صيق 
ما بني �لقاعدة �لن�صالية ومكاتب �لولئية 
بجامعات �لوطن و�ملكتب �لوطني  وذلك 

ب�صبب �ملوقف من �لرئا�صيات �ملقبلة .
�أنه  �لأولية  �ملعطيات  و�أ�صارت  هذ� 
وبعد �لتوفيق �لأخري �لذي �أعاد �لحتاد 

مت  بعدما  �لن�صاط  �إىل  �حلر  �لطالبي 
�رشعان   �ل�صنة   لقر�بة  ن�صاطه  جتميد 
ما �أدى �إىل ظهور بو�در �لن�صقاق خالل 
�لأ�صبوع �ملن�رشم حيث با�رشت �لقو�عد 
جتمع توقيعها من �أجل �صحب �لثقة من 
�لأمني �لوطني ل«ليجال« بعدما �أ�صارو� 
قر�ر�ت  و�تخذ  �خلط  عن  خرج  �نه 
�لقاعدة   �إىل  �لرجوع  دون  ��صتعجالية 
�ملقبلة  �لرئا�صيات  يخ�ض  فيما  خا�صة 

�لوطني لالحتاد  �لأمني  فيها  �أكد  �لتي   ،
�جلمهورية   لرئي�ض  �حلر دعمه  �لطالبي 
�لطالبي  �لتنظيم  با�صم  خام�صة  لعهدة 
دون تفوي�ض من �لقاعدة �ملح�صوبة على 
حركة جمتمع �ل�صلم  �لتي  تدعم  رئي�ض 
بعد  للرت�صح  مقري  �لرز�ق  عبد  حركتها 
�لوطني  �ملجل�ض  يف  �لقر�ر  يف  �لف�صل 
نو�ته  �ليجال  ت�صكل  �لذي   للحزب 
جعل   ما  �جلامعة   د�خل  �لأ�صا�صية 

�لتو�فق �لأخري �لذي �أعاد »�ليجال« �إىل 
�لن�صاط يتبدد و�لتفاق  يلغى  خا�صة بعد 
�أن �أ�صبحت بو�در �صحب �لثقة من �لأمني 
�لوطني لالحتاد قريبة جد� بفعل دفاعه 
على �لرئي�ض ، هذ� وقد مت عقد لقاء�ت 
للقاء  حت�صري�   للتنظيم  وجهوية  ولئية 
�لوطني �ل�صامل �لذي �صيكون فيه �لف�صل 

يف �لأمر خالل �لأيام �لقليلة �ملقبلة .
حممد بن تر�ر

�لرز�ق  عبد  حم�ض  حركة  رئي�ض  طالب 
مقري �أحز�ب �ملو�لة �مل�صاندة للعهدة 
�خلام�صة �إىل تقدمي مر�صحيها �لقادرين 
على �ملناف�صة خالل �لرئا�صيات �ملقبلة، 
مر�صحها  �صحب  �لنظام  دعا  حني  يف 
يف  �نه  م�صري�  بوتفليقة،  �لعزيز  عبد 
للرت�صح  �صيعمل  بالرئا�صة  فوزه  حالة 
لعهدة ثانية من �أجل ��صتكمال برناجمه 
�صاأعمل  بالرئا�صة  فزت  �لرئا�صي. »�ن 

على �لرت�صحربناجمي 
خالل  �لأم�ض  مقري  �لرز�ق  عبد  دعا 
عر�صه لربناجمه �لرئا�صي يف حالة فوزه 
يف �ل�صتحقاق �ملقبل �لزمع �إجر�ءه يف 
�إىل  �ملو�لة  �أحز�ب   ،  2019 �أفريل   18
�ملقبلة،  للرئا�صيات  مر�صحيها  تقدمي 
عاقر�  لي�صت  » جلز�ئر  باأن  موؤكد� 
�صعبها �خلال�ض  يرى  وفيها رجال  لكي 
،و  فقط  بوتفليقة  �لرئي�ض  �صخ�ض  يف 
تقدمي  على  قادرين  �ملو�لة  �أحز�ب 
مر�صحيهم �لقادرين على �لتناف�ض خالل 
�ملعرتك �لرئا�صي �ملقبل، فمن �ل�صعب 
�لت�صديق �أنه ل يوجد يف �جلز�ئر �صخ�ض 
قادر على �حلكم من غري �لرئي�ض عبدة 
�لعزيز بوتفليقة »، مو�صحا باأنه لوقامت 
�أحز�ب �ملو�لة بتقدمي مر�صحيها لنزلت 
بالعملية  �أكرث  �لنا�ض  و�أمن  �ل�صكينة 

�ل�صيا�صية«.
فيفري   22 �لتظاهر�ت  وبخ�صو�ض 
�لر�ف�صة للعهدة �خلام�صة، �عترب مقري 
�أنه من حق �جلز�ئريني �لتعبري عن �أر�ءهم 
بكل حرية مبا يكفله �لد�صتور، موؤكد� �أن 
مقاطعة �لرئا�صيات �أو �لتعبري عن رف�ض 
�صلمية  م�صري�ت  يف  �خلام�صة  �لعهدة 
�لرتويج  يجوز  ل  لكن   ، قانوين  حق  هو 
للمقاطعة يف �ل�صارع عن طريق  �لعنف و 
�أعمال �ل�صغب ، م�صري� �أن حركة حم�ض 
عربت عن رف�صها للعهدة �خلام�صة عن 
طريق �إعالنه دخولها �ملعرتك �لرئا�صي 
مبر�صحها عبد �لرز�ق مقري للدفاع عن 

مبادرة �لتو�فق �لوطني وجت�صيدها
�صت�صارك  حم�ض  �أن  �ملتحدث  وك�صف 
عقده  �ملقرر  �ملعار�صة  �جتماع  يف 
للت�صاور  و�لعد�لة  �لتنمية  جبهة  مقر  يف 
�هلل  جاب  �أطلقها  �لتي  �ملبادرة  حول 
م�صري�  للمعار�صة،  تو�فقي  مر�صح  حول 
هذ�  عن  تفا�صيل  �لك�صف  �صيتم  �أنه 
ذ�ت  يف  ،م�صيفا  بعد  فيما  �لجتماع 
�ل�صدد » حم�ض كانت �ل�صباقة يف عر�ض 
من  للمعار�صة  �أوحد  مرت�صح  مبادرة 
�لوطني  �لتو�فق  حول  مبادرتها  خالل 
�أي ��صتجابة من  ،لكن لالأ�صف مل نتلقى 
قبل �لأطياف �ل�صيا�صية �لتي ثم عر�صت 
باأن  �لإ�صارة  ويجدر   ، �ملبادرة  عليها 
مبادرة جاب هي �متد�د ملبادرة حم�ض 
�لجتماع  يف  �صن�صارك  �لجتاه  هذ�  يف 
و ما حتمله من جديد  لالآر�ء  لال�صتماع 
نقدم  ،و  للمعر�صة  تو�فقي  مر�صح  حول 
من  �أول  كنا  و�أننا  �صيما  منا�صبا  نر�ه  ما 
قاد هذه �ملبادرة يف مع�صكر �ملعار�صة، 

دون �أن تلقى جتاوبا«.
�لرز�ق  عبد  حم�ض  حركة  رئي�ض  وتعهد 
بالرئا�صيات  فوزه  حالة  مقري  يف 
 2019 �أفريل   18 يف  �إجر�ءها  �ملزمع 
فقط  لعهدتني  �لرئا�صية  �لعهد�ت  بغلق 
�حلكم  �إىل  �لأفر�د  و�صول  باأن  ،م�صري� 
بلوغ �حلكم  ي�صتلزم  ب�صفافية و�صعبية ل 
يحرم  �أن  ميكن  حيث  �لبلد،  يف  �لر��صد 
��صتبد�د �لفائز بالنتخابات �أو ف�صله يف 
�جلز�ئريني  �ملنا�صب،  �لربنامج  �إيجاد 
من حتقيق �حللم �لذي ي�صبون �إليه على 

حد قوله .،
من  �حلركة  موقف  �أن  �ملتحدث  و�أكد 
�لعهدة �خلام�صة و��صح منذ �لبد�ية وهي 
�صد تر�صح �لرئي�ض لولية �أخرى، حمذر� 
�لكارثية  �نعكا�صاتها  و  ذلك  عو�قب  من 
�لتي  بامل�صايقات  مندد�  �جلز�ئر،  على 

تتعر�ض لها �حلركة من قبل �ل�صلطة .
قال  �لرئا�صي،  بربناجمه  يتعلق  وفيما 

مقري »برناجمنا �لرئا�صي هو عمل جاد 
�إر�د�ت  عن  وليعرب  ��صتعجايل  لي�ض  و 
خيارنا  هو  �لوطني  و�لتو�فق   ، �صغرية 
نحو  �لتحول  خالله  من  ن�صع  �لذي 
�لتمويه  �إىل  يهدف  و  �جلز�ئري  �حللم 
يت�صمن  وهو  معينة،  لظروف  ��صتجابة 
�ل�صيا�صية،  �لروؤية  �أولها  ف�صول،  ثالث 
�لرب�مج  و�آخرها  �لقت�صادية،  فالروؤية 
�صابقة يف  باأن جتارب  �لقطاعية، مربز� 
و�صول  �إمكانية  عن  ك�صفت  �لعامل،  دول 
و�صعبية،  ب�صفافية  �حلكم  �إىل  �لأفر�د 
�لفائز  عن  �لر��صد  �حلكم  يغيب  لكن 
�إيجاد  يف  ف�صله  �أو  ��صتبد�ده  ب�صبب 
يتنافى  ما  وهو  لذلك،  �لالزم  �لربنامج 
�جلز�ئريون  �إليه  ي�صبو  �لذي  �حللم  مع 
على حد تعبريه، متعهد� بفتح حو�ر مع 
مدة  تقلي�ض  حول  �لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة 
وتو�صيع  �أ�صهر،  ل�صتة  �لوطنية  �خلدمة 
�إىل  �لوطنية  �خلدمة  من  �لإعفاء  جمال 
فئات �أخرى، �صيما �لتي ت�صارك باجلانب 

�لتنموي و�لقت�صادي للبالد.«
حال  يف  �ل�صيا�صي  بال�صق  مقري  وتعهد 
خارطة  بو�صع  �لبلد،  برئا�صة  فوزه 
طريق ملبادئ �لتو�فق �لوطني و�أهد�فه، 
مع  حو�ر  يف  مبا�رشة  �لدخول  وبعدها 
جميع �ل�رشكاء �ل�صيا�صيني و�لقت�صاديني 
يف   1976 جتربة  غر�ر  على  و�لثقافيني، 
بومدين،  هو�ري  �لر�حل  �لرئي�ض  عهد 
�لتاأ�صي�ض لعقد �جتماعي يف  وهذ� بغية 
��صتحد�ث  عن  كا�صفا  ح�صبه،  �جلز�ئر 
جلنة وطنية م�صتقلة لتنظيم �لنتخابات، 
م�صبقة،  وت�رشيعيات  حمليات  تليها 
ميلك  تو�فقية  حكومة  �إىل  �إ�صافة 
�لتي  �ل�صخ�صية  ��صم  بذهنه  فقط  هو 
�صيا�صيني  من  وتت�صكل  �صترت�أ�صها، 
تطمني  ر�صالة  بعث  بغية  وتكنوقر�ط 
�أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  للجز�ئريني 
بهدف ت�صمينها لكفاء�ت قادرة على رفع 
تعديل  وكذ�  للبلد،  �لقت�صادي  �لتحدي 

�لد�صتور وفتح ور�صة كبرية ل�صياغته.
�ل�صق  باأنه يف  �ملتحدث  نف�ض   و�أ�صاف 
�لتملك  بحق  موؤمنة  �لقت�صادي، حم�ض 
بع�صهم  يرزقو�  �لنا�ض  دعوة  على 
�إطار  يف  ياأتي  �أن  يجب  ل  لكن  بع�ض، 
�لبنكية  و�لقرو�ض  و�جلهوية  �لف�صاد 
�إىل �رشورة  و�لمتياز�ت، لفتا  �خلارقة 
�لهدف  هذ�  �إىل  �لو�صول  بغية  �لتدرج 
ثالث  بني  فرق  كما  ح�صبه،  �ملن�صود 
قطاعات لالإنتاج، هي �لقطاع �لعمومي، 
�لقطاع  يلج  حيث  و�لت�صامني،  �خلا�ض، 
يحتاجها  �لتي  �ل�رشوريات  يف  �لعمومي 
�لقطاع  �أمام  �لباب  فتح  مع  �ملو�طنون، 
�أن  م�صري�  ح�صبه،  �ملجالت  كل  لولوج 
لديه روؤية حول حتويل �لزكاة و�ل�صدقات 
و�لأوقاف من �لد�ئرة �لدينية �إىل �لإطار 
�لتنموي، متعهد� باإ�صالحات يف �لأنظمة 

�لبنكية و�جلمركية و�ل�رشيبية.
�أنه يف  �ملتحدث  �أ�صار  �أخر،  �صياق  ويف 
حالة فوزه يف �لرئا�صيات �ملقبلة �صيعالج 
يف  �ملر�أة  متثيل  يف  �ملوجود  نق�ض 
�ملجال�ض �لتنفيذية، من خالل �لعتماد 
يف  �لتنفيذية  �ملو�قع  يف  �ملر�أة  على 
خمتلف �ملوؤ�ص�صات �ل�صيادية، بالإ�صافة 
�جلز�ئرية  �ملخابر�ت  مهمة  �إرجاع  �إىل 
يف �حلفاظ على �أمن �جلز�ئر يف �خلارج 
�لأحز�ب  على  �لتج�ص�ض  مهمتها  ولي�ض 
وتتبع �ل�صخ�صيات ومالحقة �جلز�ئريني 

.«
يكون  �أن  �رشورة  على  �ملتحدث  و�صدد 
�أمنا  �جلز�ئر  يف  �لدميقر�طي  �لنتقال 
�أن لبد من  بالدماء، م�صري�  يكون  لن  و 
عرب  �لدميقر�طي  �لنتقال  يكون  هذ� 
مينع  »من  مو�صحا  �لوطني،  �لتو�فق 
�لر�صيد  غياب  هو  �جلز�ئر  يف  �لتطور 
من  �لعديد  يف  يتجلى  �لذي  �حلكم  يف 
�ملنظومة  يف  �ل�صائعة  �ملمار�صات 

�ل�صلطوية يف �لبالد .« 
�إميان لو��س 
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�لتعبري حقوق  من  •       �مل�سري�ت  �لتناف�س          على  �لقادرين  تقدمي مر�سحيها  �ملو�الة  �أحز�ب  •       على 



الزيارة  تابعت  م�صادر  وقالت 
التفقدية لعبد امل�ؤمن ولد قدور ، 
اأن هذا الأخري ت�عد بال�رضب بيد 
من حديد يف حال ت�صجيل اإهمال 
اأو ت�صيب يف الت�صيري امل�ؤدي ال�رضر 
بامل�صالح القت�صادية ، م�صرية اإىل 
اأن الرجل الأول يف �ص�ناطراك وبخ 
م�ص�ؤولني واإطارات عقب النفجار 
منذ   النفطي  باخلزان  حلق  الذي 
اأكرث من اأ�صب�ع ، معتربا ما حدث 
وح�صب  التق�صري،  يندرج يف خانة 
اتخذه  الذي  القرار  فاإن  م�صادرنا 
والقا�صي  العام  املدير  الرئي�س 
اجله�ي  املدير  مهام  باإنهاء 
اإىل  مرده   ، �ص�ناطراك  ل�رضكة 
ح�ل  قدور  ولد  تلقاها  تقارير 
طرف  من  ت�صيري  �ص�ء  وج�د 
هذا  �صدد  حيث   ، امل�ص�ؤولني 
اجلاهزية  على  بالإبقاء  الأخري 
من  طارئ  اأي  مل�اجهة  املطلقة 
احلماية   خمطط  تفعيل  خالل 
قدور  ولد  واطلع   ، امل�صرتك 
م�صع�د  حا�صي  اإىل  زيارته  خالل 
واأخطار  خماوف  على  ميدانيا 
البرتولية  املدينة  ب�صكان  حمدقة 
يف  ت�ص�رات  له  قدمت  كما   ،

خطط لحت�اء  احل�ادت الناجمة 
الكيماوية  امل�اد  ا�صتعال  عن 
واأن  ل�صيما  ال�صلبية  وتداعياتها 
باأنابيب  م��ص�لة  ور�صات  م�صانع 
�صكانية وهي  مارة حتت جتمعات 
ال�صابق  يف  كانت  التي  الق�صية 
حجم  ر�صدت  خا�صة  جلنة  حمل 
املخاطر املحدقة ب�صكان حا�صي 
ذات  حددت  حيث   ، م�صع�د 
داخل  �ص�داء  نقاط  عدت  اللجنة 

التجمعات ال�صكانية .
العام  املدير  الرئي�س  واأعطى 

ت�جيهات   ، �ص�ناطراك  ل�رضكة 
وتعليمات �صارمة مل�ص�ؤويل ال�رضكة 
ب�ج�ب التعامل باحرتافية مع اأي 
وم�اقع  ال�ر�صات  داخل  ح�ادث 
اأن  م�ؤكدا   ، البرتول  عن  التنقيب 
املق�مات  كل  متلك  �ص�ناطراك 
والآليات للتحكم يف اأي طارئ من 
منطق خربتها التي اكت�صبتها على 

ال�صن�ات املا�صية .
ويق�ل متابع�ن لل�صاأن املحلي يف 
حا�صي م�صع�د ،اأن قاطن�ا املدينة 
البرتولية �صيظل�ا يعي�ص�ن اخل�ف 

حلمهم  حتقيق  غاية  اإىل  والقلق 
املدينة  اإىل  ترحيلهم  يف  املتمثل 
وادي  مبنطقة  ال�اقعة  اجلديدة 
املرعى ، ورغم اأن هذا امل�رضوع 
وي�صري  الجناز  ط�ر  يف  يزال  ل 
ت�رضيحات  ح�صب  مر�صية  ب�ترية 
جالوي  القادر  عبد  ورقلة  وايل 
النفط  عا�صمة  �صكان  اأن  ،اإل 
امل�رضوع  هذا  بقدرة  متفائل�ن 
على تخلي�صهم من معانات دامت 
ار�س  على  جت�صيده  بعد  عق�د 

ال�اقع . 

والأ�رضة  ال�طني  الت�صامن  وزيرة  اأعلنت 
اأنها  الدالية،  غنية  املراأة  وق�صايا 
رفقة  التح�صري  على  تعكف  م�صاحلها 
املهني  والتك�ين  العايل  التعليم  قطاعي 
لت�صهيل   )Module( مقيا�س  لإدراج 
اخت�صا�س  املدر�صة  برامج  يف  ال��ص�ل 
باجلامعة،   والعمران  العمرانية  الهند�صة 
واأعلنت يف نف�س ال�صياق عن اإن�صاء قطاعنا 
اإجناز يف  جلائزة وطنية  م�جهة لأح�صن 
يف  الدالية  وقالت  ال��ص�ل  ت�صهيل  جمال 
اإ�رضافها  مبنا�صبة  األقتها  التي  الكلمة 
لت�صهيل  اجلديدة  اللجنة  تن�صيب  على 

باملدر�صة  املع�قني،  الأ�صخا�س  و�ص�ل 
املعمارية  للهند�صة  العل�م  متعددة 
من  كل  وبح�ص�ر  باحلرا�س،  والعمران 
وزير التك�ين املهني ووزير التعليم العايل، 
والأمني العام ل�زارة ال�صكن والعمران،  اأن 
بني  اتفاقية  على  للت�قيع  م�اتية  الفر�صة 
ل�زارة  التابعة  الجتماعية  التنمية  وكالة 
الت�صامن ال�طني والأ�رضة وق�صايا املراأة 
املعماريني  للمهند�صني  ال�طنية  والهيئة 
تهدف اإىل تط�ير ن�صاطات ت�صهيل و�ص�ل 
الأ�صخا�س املع�قني اإىل املحيط املبني 
واإحياء  للجمه�ر  املفت�حة  والتجهيزات 

ون�رض ثقافة ت�صهيل ال��ص�ل يف جمتمعنا. 
ال��ص�ل هي  ت�صهيل  اأن  ال�زيرة  اأو�صحت 
فعل اإن�صاين وقيمة ح�صارية وبعد جمتمعي 
وثقافة يجب غر�صها يف اأو�صاط املجتمع 
التح�صي�س  حمالت  خالل  من  اجلزائري 
تعمل  الدولة  اأن  اإىل  م�صرية  والت�عية، 
املع�قني  الأ�صخا�س  و�ص�ل  ت�صهيل  على 
من  املختلفة  احلق�ق  اإىل  الإعاقة  ذوي 
منح مالية وتغطية اجتماعية وجمانية يف 
واإعفاءات  ت�صعرياته  يف  وتخفي�س  النقل 
ت�فر  كما  خمتلفة.  �رضيبية  وتخفي�صات 
والتعليم  الرتبية  اإىل  ال��ص�ل  يف  احلق 

والتعليم  الرتبية  م�ؤ�ص�صات  خالل  من 
املتخ�ص�صة والأق�صام اخلا�صة املفت�حة 
وامل�ؤ�ص�صات  ال�طنية  الرتبية  مبدار�س 
املتخ�ص�صة امل�صرية من طرف اجلمعيات 
تعمل  كما  اخلا�س.  القطاع  طرف  ومن 
ال��صط  اإدماجهم يف  على حت�صني  الدولة 

املهني والجتماعي العادي واملحمي.
وفيما يتعلق بلجنة ت�صهيل ال��ص�ل اأبرزت 
اأ�صغالها  اللجنة  هذه  با�رضت  اأن   الدالية 
�صمن ثالث )3( جلان فرعية م��ص�عاتية، 
الت��صيات  من  جملة  عنها  و�صدرت 
يف  وزارية  عمل  خمططات  اإىل  ترجمت 

اأثمرت قرارا  جمال ت�صهيل ال��ص�ل، كما 
التقنية  باملعايري  يتعلق  م�صرتكا  وزاريا 
اإىل  املعاقني  الأ�صخا�س  و�ص�ل  لت�صهيل 
املفت�حة  والتجهيزات  املبنى  املحيط 
وزارة  مع  اتفاقية  واإبرام  للجمه�ر، 
بت�صهيل  تتعلق  واملدينة  والعمران  ال�صكن 
الإعاقة، متكنهم  ذوي  الأ�صخا�س  و�ص�ل 
عم�مية  �صكنات  من  ال�صتفادة  من 
الأول�ية  اإعطائهم  وكذا  ومكيفة  مهيئة 
يف  تقع  التي  ال�صكنات  على  احل�ص�ل  يف 
ال�زيرة  واأ�صافت  الأر�صية.  الط�ابق 
ت�صهيل  ثقافة  جت�صيد  على  عمال  اأنه 

ال��ص�ل على اأر�س ال�اقع، اأطلق قطاعنا 
ال��ص�ل«  �صهلة  مدينة  »اجلزائر  م�صـروع 
الجتماعية  التنمية  وكالة  اإ�رضاف  حتت 
الجتماعي  الن�صاط  ومديرية   ،)ADS(
والت�صامن ل�لية اجلزائر،  كما نعمل كل 
م��صم ا�صطياف على حت�صي�س اجلماعات 
الأ�صخا�س  و�ص�ل  لت�صهيل  املحلية 
واأمان،  ي�رض  بكل  ال�ص�اطئ  اإىل  املع�قني 
ولية   14 �صاطئ يف   82 تهيئة  حيث متت 
�صاحلية، وذلك ب��صع املمرات والكرا�صي 
وت�فري  لل�صباحة  املخ�ص�صة  املتحركة 

املرافقة وامل�صاعدة الب�رضية.

القت�صادية  ال�ص�ؤون  حمللة  اأكدت 
الدكت�رة  برح��صهيلة ،اأن الإجراء 
للم�اد  على  طراأ  الذي  اجلديد 
ي�ص�به  ال�صترياد  من  املمن�عة 
و�صفته  و  الغم��س  من  الكثري 
بالرجتايل م�ؤكدة اأن هذه اخلط�ة 
يقتل  الذي  الحتكار  اإىل  ت�ؤدي 

املناف�صة .
يف  القت�صاد  حمللة  اأو�صحت  و 
،اأن  ال��صط  جريدة  مع  ات�صال 
بالن�صبة  الدول  به  تق�م  الإجراء 
هناك  لكن  الكمالية  للمنتجات 

التي  الر�صم  قيمة  على  حتفظ 
تخلق ج� لالحتكار و امل�صاربة و 
تعاين  تزال  ل  اجلزائر  اأن  اأ�صافت 
من �صائقة مالية وقالت اأن الإجراء 
ال�ص�ق  يف  للتحكم  اأ�صا�صا  و�صع 
ال�ص�داء و مراقبة الف�ترة لكن بهذه 
من  وكان  اأ�صخم  �صتك�ن  الطريقة 
اجلباية  ترفع  اأن  للحك�مة  الأجدر 
الت�ازن  لإعادة  الر�صم  من  بدل 
برح�  اأ�صافت  و  الداخلي  لل�ص�ق 
بع�س  على  املفرو�صة  الر�ص�م  اأن 
امل�اد امل�صت�ردة ت�ؤدي اإىل ارتفاع 

اأ�صعارها يف ال�ص�ق، يف ظل �صعف 
ارتفاع  وبالتايل  ال�طني،  الإنتاج 
الريع  وحتقيق  الت�صخم،  ن�صبة 
ال�صترياد  عملية  حمتكري  لفائدة 
التي قد تقت�رض على حدد حمدود 
كانت  اإذا  �صيما  ل  املتعاملني،  من 
حمليا  تنتج  ل  امل�صتقدمة  امل�اد 
اأخرى  منتجات  ا�صتثناء  عن  و 
كاخلم�ر و الأحذية و غريها قالت 
هنالك  ان  القت�صادية  املحللة 
�صبابية يف القرار هناك و ا�صتثناء 
م�اد من الر�صم جاء حماباة لبع�س 

الأطراف.

رئي�س اجلمعية 
الوطنية للتجار و 

احلرفيني
ندعو اإىل اإعادة 
النظر يف ن�سب 

الر�سوم و تخفي�سها

من جهته قال الطاهر ب�لن�اررئي�س 

و  للتجار  ال�طنية  اجلمعية 
اأننا مع قرار رفع املنع  احلرفيني 
نف�س  يف  لكنه  بر�ص�م  تع�ي�صه  و 
رفع  �صبب  عن  ت�صاوؤل  ال�قت 
اأ�صاف  و   مبالغة  ب�صفة  الر�ص�م 
اأن  انتظرنا  اأننا  اجلمعية   رئي�س 
 30 20اىل  بني  ما  الزيادة  تك�ن 
باملائة بينما تفاجئنا بر�ص�م بلغت 
بلغت  واأخرى  باملائة  اأكرث من 60 
اأن  اأن نخ�صى  100 باملائة  و قال 
يق�م املنتجني اجلزائريني اإىل رفع 
اأ�صعار امل�اد املنتجة حمليا نظرا 

جمال  تفتح  و  امل�صت�ردة  لرتفاع 
ال�صلبي  التاأثري  وبالتايل  لالحتكار 
للم�اطن  ال�رضائية  القدرة  على 
خا�صة اإذا مل ي�صتطع املنتج�ن و 

امل�ؤ�ص�صات املحلة رفع الإنتاج
ب�لن�ار  قال  ال�صياق  ذات  ويف 
القرار  هذا  يفقد  اأن  نخ�صى 
طالب�  و  هدفه  يحقق  ول  اأهميته 
اخلا�صة  الن�صب  يف  النظر  باإعادة 
اإىل  تخفي�صها  و  الر�ص�م  بتلك 

احلد الأدنى.
ف.ن�سرين  

تعليمات �سارمة بخ�سو�س حوادت ال�سركات بحا�سي م�سعود

وزيرة الت�سامن تك�سف

حمللة ال�سوؤون االقت�سادية الدكتورة  براحو �سهيلة

اأحمد باحلاج 

مدير �شوناطراك ي�شدد 
اللهجة مع مديري الفروع 

ا�شتحداث مقيا�س لتدري�س تقنيات ت�شهيل الو�شول للمعاقني

ن�شب الر�شوم املفرو�شة توؤدي اإىل االحتكار و امل�شاربة

.            وايل ورقلة على وترية االأ�شغال املت�شارعة باملدينة اجلديدة  

حذرت من املوؤامرات اخلارجية التي حتاك �سد الوطن

 اأكادميية ال�شباب اجلزائر 
تندد بدعوات امل�شريات  
االإرهاب الأتون  اإرجاع اجلزائر  يريد  من  •       هناك 

حذرت اأكادميية ال�صباب اجلزائر من 
املناورات التي ت�صتهدف اجلزائر من 
خالل دع�ات املقاطعة الرئا�صيات و 
اخلروج لل�صارع عن طريق التظاهرات 
بكل  ما  منددة  امل�صريات،  و 
يهدد  خرق �صف ال�حدة والت�صامن 
بني ال�صعب اجلزائري   وكل الدع�ات 
م�صت�ى  تعك�س  والتي  املغر�صة 
اأ�صحاب  لدى  والكراهية  احلقد 
الفكر الظالمي الذي ل ميثل الدين 
الإ�صالمي احلنيف ويتنافى مع قيمه 

الإن�صانية النبيلة.
فتحت اأكادميية ال�صباب اجلزائر من 
دع�ات  على  لها   النار  بيان  خالل 
ملقاطعة  الداعية  الطياف  بع�س 
منها  الهدف  اأن  معتربة  الرئا�صيات، 
الأ�صقاء  بني  الفتنة  نار  اإذكاء  ه� 
داخل  من  امل�ؤامرات  خي�ط  ون�صج 
اإرجاع اجلزائر  البالد لأجل  وخارج 
اأطياف  كل  داعية   ، الإرهاب  لأت�ن 
اإدراك  غريه  قبل  ال�طني  ال�عي 
مغزى  هذه املناورات التي ت�صتهدف 
اجلزائر يف �صميم اأمنها وتدع�ا اإىل 
عدم ال�صري يف نهج الداعني للخروج 
اإىل ال�صارع من اأجل تنفيذ اأجندات ل 

يعرف نتائجها.      
» اإن   ، امل�صدر  ذات   واأ�صاف 
تنال  الهدامة لن  هاته الدع�ات 
اجلزائريني   و�صم�د  عزمية  من 
م�ؤ�ص�صات  لكل  ودعمهم  ووق�فهم 
ال�صعبي  اجلي�س  الدولة  وخا�صة 
ال�طني ،�صد كل من ت�ص�ل له نف�صه 
فاجلزائر  وا�صتقراره  باأمنه  العبث 
كل  على  ع�صية  �صتبقى  اهلل  بع�ن 
امل�ؤامرات بحكمة ويقظة �صعبها. » 

واعتربت اأكادميية ال�صباب اجلزائر  اأن 
م�ؤامرات  خارجية  حتاك  »هناك 
يف  العمالء  وينفذها  ال�طن  �صد 
�صعبنا  على  للتاآمر  واخلارج  الداخل 
ال�طنية  املكت�صبات  وكل  ووحدتنا 
الأمنية  م�ؤ�ص�صاتنا  مقدمتها  ويف 
راحة  اأجل  من  نهار  ليل  تعمل  التي 
والعمل  امل�اطنني وحماية ممتلكاته 
بني  وال�صكينة  الطماأنينة  ن�رض  على 
ال�طن،  رب�ع  جميع  يف  و  اأفراده 
متزيق  امل�ؤامرات  لأجل  هذه  كل 
يف  وال�صك  الريبة  واإدخال  وحدتنا 
قدرة جي�صنا وم�ؤ�ص�صاتنا الأمنية على 
الد�صت�رية  وواجباتها  مهامها  تنفيذ 

والعمل على عرقلتها.
اأهمية  على  امل�صدر  ذات  و�صدد  
املعرتك الرئا�صي املقبل اجلزائر ، 
اأفريل   18 ا�صتحقاقات   « باأن  م�ؤكدة 
لتكري�س  اأخرى  خط�ة  ن  هي   2019
�صيادة  وتكري�س  الدميقراطية 
الدولة ،فال�صعب �صيد يف اختيار من 
البناء  ر�صالة  حمل  على  قادرا  يراه 
ق�صاياه  مناق�صة  اأجل  من  ،ويف��صه 
اإىل  ال�صعب  ،داعية  بالدولة  املتعلقة 
ممار�صة  م�ص�ؤولياته يف هذا الختيار 
ا�صتطاع  يف  لي�صهم مبا  ت�جيه   دون 
بناء اجلزائر وبالتايل تف�يت الفر�صة 
وا�صتقرار  ب�حدة  املرتب�صني  على 
ه�  ال�صندوق   « م�صيفة   ، اجلزائر 
الفي�صل  وه� و�صيلة التغيري املنا�صبة  
احلقة  الدميقراطية  اأ�صا�س  وه� 
النف��س  �صعاف  يخطط  كما  ولي�س 
والفزع  اخل�ف  بث  يريدون  والذين 

يف نف��س اجلزائريني.«
اإميان لوا�س

مل متر الزيارة التي قام بها الرئي�س املدير العام ملجمع �سوناطراك عبد املوؤمن ولد قدور اإىل حا�سي م�سعود والتي دامت 5 اأيام ، 
دون اأن تتمخ�س عنها قرارات هامة اأبرزها اإقالة م�سوؤولني كبار، ف�سال عن ت�سديد اللهجة مع مدراء فروع املجمع النفطي .
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 الدورة الأوىل 
جلنايات تلم�سان

التــــــــهريب الــــــــدولــــــي 
للمخدرات ، االغت�صاب 
، القتل  ،دعم االإرهاب 
ك�شف جدول الدورة الأوىل للجنايات مبجل�س 
ق�شاء تلم�شان التي �شتنطلق خالل الأ�شبوع 
املقبل عن �شيطرة  ق�شايا الكيف والغت�شاب 
والقتل  على اأهم  الق�شايا املجدولة ال 66 
على   �شخ�س   176 خاللها   �شيعر�س  التي 
املحاكمة  بتهم جنائية و التي �شتنظر فيها 
حمكمة اجلنايات ابتداء من 24 فرباير  اإىل 
غاية 19 مار�س املقبل .  هذا وبقراءة متاأنية 
جلدول اجلنايات نرى اأن ق�شايا املخدرات 
عادت  بقوة اإىل الدورة بعدما تقل�شت خالل 
ال�شنوات الخرية ب�شبب حتويلها اإىل القطب 
ت�شكل  اليوم  واأ�شبحت  بوهران   اجلزائي 
اأكرثمن 60 باملائة من جممل الق�شايا ،حيث 
مت ت�شجيل 34 ق�شية تخ�س التهريب الدويل 
بالإ�شافة  وتخزينها  واحليازة  للمخدرات  
اإىل تهريب املهلو�شات ومنها ق�شية تخ�س 
زراعة املخدرات ما يك�شف مدى تطور هذه 
الطاهرة  من  التهريب وحتويل اجلزائر اإىل  
 ، فالإنتاج   ال�شتهالك   اإىل   لل�شموم  معرب 
كما مت ت�شجيل  08 ق�شايا تخ�س الغت�شاب 
اأغلب  املحارم   بني  والزنا  باحلياء  والفعل 
تاأثري  مدى  يوؤكد  ما  الق�رص  من  �شحايا 
الأفراد  �شلوك  على   والفاي�شبوك  الأفالم 
القتل  تخ�س   ق�شايا   07 اإىل  بالإ�شافة   ،
،وال�رصب  العمدي  القتل  وحماولة  العمدي 
املف�شي اإىل الوفاة ،اأو عاهة م�شتدمية ، يف 
حني �شجلت ذات امل�شالح 04 ق�شايا للحرق 
العمدي مللك الغري ،وهي جرائم جديدة مل 
ت�شفية  ق�شايا  �شمن   تدخل  معروفة   تكن 
مت�س  اغلبها  لن  ال�شخ�شية  احل�شابات  
حرق املنازل ،اأكرث من هذا فقد مت ت�شجيل 
والإ�شادة  ودعمه  الإرهاب  تخ�س  ق�شيتني 
الرتاب  بوحدة  وامل�شا�س  داع�س  بتنظيم 
الوطني من خالل متابعة عن�رصان من دعم 
ال�شبكات الإرهابية  وتنظيم داع�س ، يف حني 
واحدة  ق�شية  اإىل   ال�رصقة  ق�شايا  تقل�شت 
الف�شل  بني  الق�شايا  باقي  تنوعت  حني  يف 
واإعادة  العقوبات  و�شم  املدنية  الدعوى  يف 
هذه  وظهر خالل  هذا   ، الدعوى  ال�شري يف 
الدورة دخول العن�رص الن�شوي �شمن �شبكات 
الإجرام من خالل تورط 03 ن�شاء يف جرائم 
جنائية  وهي الق�شايا التي مل تكن م�شجلة 

من قبل  .
تلم�سان حممد بن ترار

اأمن ولية امل�سيلة 

تن�صيب رئي�س اأمن 
دائرة اجمدل

،�شبيحة  امل�شيلة  ولية  اأمن  رئي�س  اأ�رصف 
اأم�س على مرا�شيم تن�شيب، رئي�س اأمن دائرة 
حمافظ  �شخ�س  يف  ،متثل  اجلديد  اجمدل 
فعاليات  وقد متت   « »�شامل حممد  ال�رصطة 
اجمدل  دائرة  اأمن  مبقر  املرا�شيم  هذه 
واأمن  الولية  اأمن  من  اإطارات  ،بح�شور 
األقاها  كلمة  يف  الولية  اأمن  ،رئي�س  الدائرة 
�شمن  تدخل  احلركة  هذه  اأن  باملنا�شبة 
ديناميكية  م�شاعي حت�شني اخلدمات، وخلق 
الدوائر، مبا  ال�رصطة على م�شتوى  يف �شلك 
يف  اأ�شا�شا  املمثلة  اجلهاز  اأهداف  يخدم 
العامة  واملمتلكات  الأفراد  على  احلفاظ 

واخلا�شة، وحماربة اجلرمية بكل اأنواعها .
عبدالبا�سط بديار 

تفكيك  مت  ال�شبكة  هذه 
اأربعة مراحل  عنا�رصها على 
والبويهي   ، الغزوات  من  بكل 
واأخريا  هديل  بني  وتريين 
توقيف05  مت  اأين  من�شورة 
ال�شبكة  هذه  من  عنا�رص 
موظفني  ت�شتغل  كانت  التي 
وحركة  ت�شجيل  م�شالح  يف 
انها  تبني  حيث  ال�شيارات، 

تعمل على ا�شتغالل ال�شيارات 
بتواطوؤ  اأوروبا   من  املهربة 
ال�شحراء  من  اأجانب   من 
الغربية الذين يقومون بتهريب 
وهنا   ، بيعها  قبل  املركبات  
يف  املوظفني  ا�شتغالل  يتم 
املعلوماتية  ال�شبكة  اخرتاق  
بطاقة  وا�شتخراج  لل�شيارات 
وقد مت  ، هذا  مزورة  رمادية 
تقدمي املوقوفني اأمام ال�شيد 
وكيل اجلمهورية لدى حمكمة  
امللف  اأحال  الذي  تلم�شان 

الذي  التحقيق  قا�شي  على 
اأمر باإيداعهم احلب�س املوؤقت 
التحقيق  ا�شتكمال  انتظار  يف 
لها  اأن  تبني  ال�شبكات  هذه   ،
عالقة مع العديد من الوليات 
، حيث �شبق وان تفكيك ثالث 
�شبكات  �شابقة بعني متو�شنت  
وحمام  العامرية  من  بكل 
وبوحجر ،  واأخرى لها عالقة 
التي  بوهران   ب�شبكة مركزية 
 ، منها  عن�رصان  توقيف  مت 
من  املئات  اإح�شاء  مت  حيث 

اإدخالها  مت  التي  ال�شيارات 
الآن  وهي  الطريقة   بهذه 
ت�شري بطريقة عادية  بحظرية 
هذا   ، الوطنية  املركبات 
من  اأكرث  وان مت حجز  و�شبق 
مابني  طاك�شي  �شيارات   200
اكرب  يعدون  التي  الوليات 
لن  ال�شبكة   هذه  �شحايا 
مركبة بيجو 806 و406 الكرث 
تهريبا   ما جعل م�شالح الأمن 
لالنتهاء  وطنيا  تطلق حتقيقا 

من هذا امل�شكل . 

تلم�سان حممد بن ترار

واملناجم  ال�شناعة  مدير  ك�شف 
عبد  ميلودي  تلم�شان  لولية 
�شحفي  ت�رصيح  يف  الكرمي  
حملة  با�رصت  م�شاحله قد  اأن 
بالقطاع  للنهو�س  وا�شعة 
واإعادة  بالولية   ال�شناعي 
التي  ال�شناعية  للمناطق  العتبار 
اإقامتها بالولية من خالل   تقرر 
ر�شد اأغلفة مالية هامة من اأجل 
اخلدمة  حيز  واإدخالها  تهيئتها 
لل�شباب  الت�شغيل  اأفاق  فتح  بغية  
التنمية  عجلة  وحتريك  جهة  من 
م�شتوى  فعلى  اأخرى.  جهة  من 
جنوب  كلم   80 العري�شة  بلدية 
مبلغ  ر�شد  مت   فقد  تلم�شان 

اجل  تهيئة  من  �شنتيم  500مليار 
ترتبع  التي  ال�شناعية  املنطقة 
ينتظر  والتي  هكتار   187 على 
بداية  بها مع  الأ�شغال  تنطلق  اأن 
ال�شهر املقبل  حيث �شوف تتكفل 
الطرق  ب�شق  خا�شة  �شبكات 
املنطقة  وربط  الأر�شفة  وتهيئة 
بغية  والغاز   واملاء  بالكهرباء 
تق�شيمها على 100 م�شتثمر الذي 
�شناعية  م�شاريع  يقيمون  �شوف 
الق�شاء  ل�شمان  باملنطقة  هامة 
اجلنوبية  باجلهة  البطالة  على 
 10 توفري  خالل  من  للولية  
اآلف من�شب �شغل ، حيث ينتظر 
جت�شيد امل�شاريع التكميلية  لربط 

�رصق  ال�شيار  بالطريق  املنطقة 
ميمون وجت�شيد  اأولد  غرب عرب 
ما  احلديدية  ال�شكة  م�رصوع 
بغية  الولية  ومقر  املنطقة  بني 
ت�رصيف الإنتاج وت�شهيل التنقل .

وببلدية ال�شواين يف اأق�شى احلدود 
الغربية مت  ر�شد مبلغ 680 مليون دج 
للن�شاطات  منطقة  اإقامة  اجل  من 
من  والتي  هكتار   40 م�شاحة  على 
من�شب   1600 توفري  �شمان  �شاأنها 
احلدودية  املناطق  ل�شكان  �شغل 
يف مرحلة  ما بعد التهريب ، ولعل 
ا�شتفادت منه  م�شنع  اأهم م�رصوع 
الزجاج الذي يرتبع على 14 هكتار 
واملتخ�ش�س يف �شناعة القارورات 

الزجاجية  وزجاج املركبات ، هذا 
امل�رصوع الذي تقرر  اإجنازه بغالف 
من  دج  مليار   02 عن  يزيد  مايل 
من  م�شريدة   منطقة  اإخراج  �شاأنه 
الإنتاج  حيز  واإدخالها  الفقر  دائرة 
هاتني  الوطني  ،  القت�شاد  ودعم 
اإ�شافة  تكونا  �شوف  املنطقتان  
موزعة  للن�شاط  مناطق  ل10  هامة 
واملنطقة  تلم�شان  بلديات  على 
ال�شناعية ل�شتوان  التي ترتبع على 
اإىل  بالإ�شافة  هكتار   218 م�شاحة 
للزوية  ال�شناعية  املنطق  من  كل 
ببني بو�شعيد واأخرى بحي اأولد بن 

داموا مبغنية .
تلم�سان حممد بن ترار

بولية  اجلامعية  الإقامة  �شجلت 
الغرباء  اأحد  اقتحام  حادثة  تب�شة 
على  العتداء  وحماولة  لالإقامة 
الطالبات، بح�شب قناة البالد، يف ظل 
مت�س  التي  التجاوزات  حجم  تنامي 
حادثة  من  بداية  موؤخرا  الإقامات 
و�شول  الزميبابوي  الطالب  مقتل 
التي  اأ�شيل  الطالب  مقتل  حلادثة 
باملقابل اعترب  العام،  الراأي  اأثارت 
عبد  للكنا�س  الوطني  املن�شق 
وزارة  لقرار  اأن  ميالط  احلفيظ 
التعليم العايل القا�شي مبنع الأجانب 
اجلامعية،  القامات  دخول  من 

�شيذهب  حيث  عك�شية،  نتيجة 
بعيدا  املقيمون  الأ�شاتذة  �شحيته 
عن اجلامعة ويلجوؤون لالإقامات لأن 
قدراتهم املالية ل ت�شمح لهم الإقامة 
املن�شق  واأن طالب  بالفنادق.  و�شبق 
التعليم  اأ�شاتذة  ملجل�س  الوطني 
احلفيظ ميالط يف  عبد  العايل 
جلنة  بتن�شيب  لـ«الو�شط«  ت�رصيح 
حتقيق ر�شمية للبحث يف ملف الأمن 
اخلا�شة  الأمنية  املوؤ�ش�شات  ودور 
على م�شتوى اجلامعات، يف ظل تو�شع 
حد  بلغت  التي  العنف  موجة  نطاق 
القتل، يف حني حّمل امل�شوؤولية التامة 

لوزارة التعليم العايل م�شائال م�شالح 
حجار عن الإجراءات املتخذة للحد 
الظاهرة. واأو�شح ميالط اأن  من 
وليد  لي�س  العنف  م�شتوى  ارتفاع 
احلادثتني الأخريتني، عائدا بال�شورة 
العنف  الوطنية ملكافحة  اللجنة  اإىل 
اأن  التي ن�شبوها منذ �شنتني، موؤكدا 
يف  معهم  التعاطي  رف�شت  الوزارة 
م�شيفا  العنف،  من  للحد  املو�شوع 
اجلامعي  الو�شط  ي�رصب  العنف  اأن 
اأ�شتاذ  اغتيال  �شجل   2010 ففي 
داخل  طلبة  طرف  من  مب�شتغامن 
اآخر  اأ�شتاذ  اغتيال  وحالة  مكتبه، 

�شنتني  منذ  مليانة  خمي�س  بجامعة 
بالإ�شافة  كذلك،  طلبة  طرف  من 
بجامعة  اأ�شتاذ  اغتيال  حماولة  اإىل 
مبقتل  الأ�شبوع  هذا  لتعود  امل�شيلة، 
من  وطالب  بعنابة  زميبابوي  طالب 
عكنون،  بن  باإقامة  بوعريريج  برج 
نتائج  انتظار  ويف  اأم�س،  اأول  ليلة 
الأ�شداء  اأن  اإل  الق�شائي  التحقيق 
الأولوية بح�شب �شهود عيان تتحدث 
الإقامة.  عن  غرباء  اأ�شخا�س  عن 
كما اأنه مت التمثيل باجلثة عن طريق 
كتابة عبارات باللغة الإجنليزية على 

احلائط بدم ال�شحية.

توفري 11600من�سب �سغل بتلم�سان

منع الأجانب من دخول اجلامعات يفرز نتائجا عك�سية

1180  مليارا القامة منطقتني �صناعيتني بالعري�صة و ال�صواين

التجاوزات باالإقامات اجلامعية  يف ارتفاع

تلم�سان

االإطاحة ب03 �صبكات دولية 

للتهريب الدويل لل�صيارات 
.         حجز 32 مركبة مزورة
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متكنت عنا�سر فرقة ال�سرطة اجلنائية 
اأمن ولية تلم�سان من الإطاحة �سبكة 
دولية خطبرية خمت�سة يف التهريب 

الدويل للمركبات وتزوير وثائقها  مع حجز 
32 مركبة مزورة ومبحوث عنا من قبل 

الأنرتبول  مع توقيف 12 �سخ�سا منها على 
راأ�سهم امراأة اغلبهم من املوظفني بالبلديات 

الذين يتعاونون مع و�سطاء واأ�سخا�س اأجانب 
من ال�سحراء الغربية الذين يعملون على 

تهريب هذه املركبات  عرب موانئ م�ستغامن ، 
وهران والغزوات .



الأ�سبوع  منت�سف   ا�ستهل 
اجلاري مري بلدية عني البي�ساء 
الواقعة 05 كلم عن مقر الولية 
بورقلة ، ال�سيد م�سعود بو�سعيد 
من  اجلوارية  لقاءاته  �سل�سلة   ،
برجمة  مت  ،حيث  زواويد  حي 
املواطنني  مع  مفتوحة  جل�سة 
وال�سعي  لن�سغالتهم  للإ�ستماع 
مبداأ  بتطبيق  بها  التكفل  خلف 
الإمكانات  و  الأولويات  ح�سب 
بلدية  ، كما قام رئي�س  املتاحة 
عني البي�ساء بتقدمي تو�سيحات 
امل�سجلة  امل�ساريع  حول 
واملقرتحة وكذا ح�س�س البلدية 

من ال�سكن مبختلف �سييغه .
م�سادرنا  من  علم  وح�سبما 
املجل�س  رئي�س  فان  اخلا�سة 
عني  لبلدية  البلدي  ال�سعبي 
�سل�سلة  �سيوا�سل  البي�ساء 
اأحياء  جلميع  اجلوارية  لقاءاته 
البي�ساء  عني  ومدا�رش  وقرى 
وذلك يف اإطار اللتزام بتو�سيات 
القادر  بورقلة عبد  الولية  وايل 
قنوات  لفتح  الرامية  جلوي 
املواطنني  مع  البناء  احلوار 
و  الأحياء  جمعيات  وممثلي 
وال�سعي  لإن�سغالتهم  ال�ستماع 
جذرية  حلول  عن  البحث  خلف 

لها .

اأكد  فقد  ثانية  جهة  من 
بلدية  على  الأول  امل�سوؤول 
لدائرة  التابعة  البي�ساء  عني 
م�سعود  بورقلة  خويلد  �سيدي 
�سحفي  ت�رشيح  يف   ، بو�سعيد 
اأنه  »الو�سط«،  يومية  به  خ�س 
توطيد  اأجل  من  جاهدا  ي�سهر 
املواطنني  مع  التوا�سل  ج�سور 
داخل  الن�سجام  ن�سيان  دون   ،
بني  البلدي  ال�سعبي  املجل�س 
وكذا  ال�سيا�سية  الكتل  خمتلف 
مع  امل�ستوى  العايل  التن�سيق 

راأ�سها  وعلى  الو�سية  اجلهات 
الهيئة التنفيذية .

ثمن  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
الأحياء  قاطني  من  الع�رشات 
اللقاءات  مبادرة  البلدية  بذات 
�رشائح  خمتلف  مع  اجلوارية 
املحلية  الجتماعية  اجلبهة 
مطالبني بتعميمها على خمتلف 
منها  تعلق  ما  خا�سة  الأحياء 
من  تراكمات  تعي�س  التي  بتلك 
املجال�س البلدية املتعاقبة على 
ت�سيري �سوؤون املواطنني مبدينة 

بالذكر  جدير    . البي�ساء  عني 
مواطني  من  عدد  مواطني  اأن 
املنطقة نا�سدوا يف ت�رشيحات 
�سابقة لهم مع يومية »الو�سط »، 
عبد  ورقلة  بولية  الأول  الرجل 
القادر جلوي ب�سفته امل�سوؤول 
من  التنفيذية  الهيئة  على  الأول 
حلماية  العاجل  التدخل  اأجل 
من  م�سعود  بو�سعيد  املري 
يخدمه  ل  الذين  امل�سو�سني 
املجل�س   ت�سيري  يف  الهدوء 

ال�سعبي البلدي .

العمل  لأرباب  العامة  الكونفدرالية  فتحت 
البلديات  روؤ�ساء  على  النار   ، ورقلة  فرع 
التلعب  م�سوؤولية  وحملتهم  بورقلة 
وطالبات  ال�ست�سارات  عن  بالإعلن 
قانون  بتطبيق  مبالني  غري  العرو�س 

ال�سفقات العمومية .
العمل  العامة لأرباب  الكونفدرالية  طالبت 
القادر  عبد  الولية  وايل   ، ورقلة  فرع 
جلوي ب�سفته امل�سوؤول الأول على الهيئة 
،من  العاجل  التدخل  ب�رشورة  التنفيذية 
بالتلعب  اأ�سموه  فيما  حتقيق  فتح  اأجل 
ال�رشيح من طرف الأميار ببلديات الولية 
ال�ست�سارات  عن  الإعلن  بخ�سو�س 
املخالف  الأمر  وهو   ، العرو�س  وطالبات 
لقانون ال�سفقات العمومية ل�سيما املادة 
حرية  �رشورة  على  تن�س  التي  منه   05
يف  وامل�ساواة  العمومية  للطلبات  الو�سول 
الإجراءات  �سفافية  و  املر�سحني  معاملة 
ذات  ذهبت  فقد  مت�سل  �سياق  ويف   ،
اأكدت  عندما  ذلك  من  ابعد  اإىل  املنظمة 
موؤ�س�سات   1400 اأ�سل  من  باملائة   50 اأن 
مقاولتية تعاين من الفل�س نتيجة انتهاج 

العمليات  توزيع  يف  املفا�سلة  �سيا�سة 
التنموية .

ذات  طالبت  فقد  ثانية  جهة  من 
الكونفدرالية �سناع القرار بالولية ب�رشورة 
و�سع حد ملثل هكذا جتاوزات و خروقات 
وينجر  العام  املال  تبديد  ت�ساهم يف  التي 
عنها م�ساريع غري جمدية ل تتما�سى  مع 
التقنية  املعايري  من  املواطنني  متطلبات 

والقانونية املعمول بها . 
الولئي  الأمني  اأكد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
اأنه   ، بورقلة  العمل  ارباب  لكونفدرالية 
جمعهم لقاء مع وايل ولية ورقلة عبد القادر 
جلوي الذي بدوره وجه تعليمات �سارمة 
املركزية  بالعا�سمة  البلديات  لروؤ�ساء 
للجنوب ال�رشقي من اأجل العمل ب�سفافية 
 ، والطلبات  ال�ست�سارات  عن  العلن  يف 
تلعبات  رهينة  املحلي  املقاول  ليبقى 
الأميار بورقلة يف انتظار التج�سيد الفعلي 
وتعليمات  لتوجيهات  الواقع  ار�س  على 

الرجل الأول بالولية .
�أحمد باحلاج

ليومية  مطلعة  اأمنية  م�سادر  ك�سفت 
املخت�سة  الأمن  م�سالح  اأن  »الو�سط«، 
الأخرية  الفرتة  يف  با�رشت  قد  باجلزائر 
�سفحة   2000 يف  دقيقة  اأمنية  حتقيقات 
لن�سطاء  الجتماعي  التوا�سل  مواقع  عرب 
�سفات  ينتحلون  املغربية  اململكة  من 
احلراك  على  ويحر�سون  جزائريني 
باجلزائر وتغذية الفتنة و القذف والت�سهري 

برجالت الدولة .
التحريات  اأن  امل�سادر  ذات  اأ�سافت  و 
2000�سفحة  و�سعت  قد  الأولية  الأمنية 
عرب مواقع التوا�سل الجتماعي ملدونني 
 3000 اأ�سل  من  املغربية  اململكة  من 
�سفحة تروج لفكرة احلراك و تغذية الفتنة 
وتاأجيج الحتقان املحلي وذلك تزامنا مع 
الظروف ال�سيا�سية والأمنية والقت�سادية 
ال�سعبة التي متر بها ، خا�سة اإذا علمنا اأن 
النتخابات الرئا�سية  املقرر اإجراوؤها يف 
اأفريل املقبل مل يعد يف�سلنا عنها  الـ 18 

�سوى �سهرين فقط .
فان   اجلهات  نف�س  به  اأفادت  وح�سبما 
يف  يعكف  امل�ستوى  عايل  اأمني  فريق 

لتحركات  م�ستمرة  متابعة  على  الظرف 
مل  حيث   ، ال�سفحات  تلك  ن�ساطات 
ت�ستبعد النتائج الأولية للتحقيقات الأمنية 
�سلة  لها  الداخل  يف  باأطراف  �سلتها 
باحلراك امل�سجل بعدد من الوليات التي 
تعرف حالت احتقان حملي غري م�سبوق 
يف الآونة الأخرية وفق ما اأوردته م�سادرنا 
م�سادرنا  �رشبت  فقد  ذلك  جانب  اإىل   .
املطلعة على عمل الفريق الأمني املكلف 
مواقع  عرب  ال�سفحات  ن�ساطات  مبتابعة 
على  حتر�س  التي  الجتماعي  التوا�سل 
التجمهر غري مرخ�س ، اإىل �سبط قائمة 
ت�سم عدد كبري من الأ�سخا�س لهم �سوابق 

ق�سائية ح�سب املعلومات املتاحة .
ومنذ  الأمن  م�سالح  اأن  بالذكر  جدير 
الرئا�سية  النتخابات  موعد  حتديد 
املقبلة �سبطت قائمة ت�سم 140 �سخ�سا 
متويل  يف  ال�سلوع  يف  �سلتهم  ي�ستبه 
املرخ�سة  غري  الحتجاجية  احلركات 

وفق املعطيات الأولوية املتوفرة .
�أحمد باحلاج

�سجلت امل�سلحة الولئية للأمن 
العمومي باأمن ولية اأدرار خلل 
�سهر جانفي املن�رشم 12 حادث 
مرور ج�سماين اأ�سفر عن ت�سجيل 
�سحية واحدة واإ�سابة 11 �سخ�س 
اخلطورة  متفاوتة  بجروح 
الأول  املقام  يف  تعود  لأ�سباب 
نف�س  يف  الب�رشي.  العن�رش  اإىل 
ال�سياق متكنت ذات امل�سلحة من 
خلل حواجز املراقبة املرورية 
والدوريات الراكبة والراجلة على 
من  الخت�سا�س  اإقليم  م�ستوى 
ت�سجيل 36 جنحة مرورية تعلقت 
الدارجات  بقيادة  جمملها  يف 
النارية دون احليازة على رخ�سة 
ال�سياقة مع انعدام �سهادة التامني 
املراقبة  �رشيان حما�رش  ،عدم 
ال�ستمرار  و  للمركبات  التقنية 
ب�سحب  التبليغ  رغم  قيادتها  يف 
�رشيان  ،عدم  ال�سياقة  رخ�سة 
بدون  القيادة  و  التامني  �سهادة 

بالإ�سافة  ال�سياقة  رخ�سة 
اىل 02جنحة تن�سيقية.

�سمحت  الإح�سائيات  نف�س 
مع   ، بت�سجيل 740 خمالفة 
توقيف  اإح�ساء 99 حالة 
النارية  والدراجات  للمركبات 
يف  و�سع 12 حالة  ا�ستوجبت 
احلظرية ، ليتم يف نف�س ال�سياق 
ت�سجيل 192 حالة �سحب لرخ�س 
التعليق . علوة  ال�سياقة لغر�س 
فرقة  �سجلت  فقد  ذلك  على 
البيئة  وحماية  العمران  �رشطة 
عددا من املخالفات وذلك يف ظل 
املبذولة  امليدانية  املجهودات 
املخالفات  خمتلف  ملحاربة 
متثلت  والعمران  بالبيئة  املا�سة 
متعلقة  ت�سجيل 23 خمالفة  يف 
يف  و04 خمالفات  بالعمران 

جمال البيئة .
�أحمد باحلاج 

با�سر �أم�سية �أول �أم�س رئي�س �ملجل�س �ل�سعبي �لبلدي لبلدية عني �لبي�ساء بورقلة �ل�سيد م�سعود بو�سعيد �سل�سلة لقاءته 
�جلو�رية باأحياء �ملدينة لال�ستماع الن�سغاالت �جلبهة �الجتماعية �ملحلية و �طالعها على و�قع و �أفاق �لتنمية وذلك يف �إطار 

�لتطبيق �ل�سارم لتو�سيات و�يل والية ورقلة عبد �لقادر جالوي .

يف �إطار �اللتز�م بتوجيهات و�يل �لوالية 

�أحمد باحلاج 

مري عني البي�ساء م�سعود بو�سعيد 
يبا�سر لقاءاته اجلوارية 

وا�سل منت�سف الأ�سبوع اجلاري  
وايل الولية بورقلة عبد القادر 
عرب  ميدانية  بزيارة  جلوي  
ملعاينة  ورقلة  مدينة  اإقليم 
التنموية  امل�ساريع  خمتلف 
حيث رافقه خلل الزيارة مدراء 
اجلهاز التنفيذي ، للوقوف على 
مدى �سريورة امل�ساريع التنموية 
الأول  امل�سوؤول  ا�ستهل    .
زيارته  التنفيذية  الهيئة  على 
التفقدية ملنطقة ورقلة مبعاينة 
حي  اجلديد  العمراين  القطب 
معاينة  التوجه  قبل  الن�رش، 
اأر�سية م�رشوع اجناز موؤ�س�ستني 
متعددة  عيادة   + تربويتني 
جلوي  وقف  كما  اخلدمات، 
على وترية اأ�سغال اإجناز  م�رشوع 
�سكنية  وحدة   1000 اجناز 
CNEP Imo.، مع  للموؤ�س�سة 
برجمة زيارة املجمع املدر�سي 
املجاهد »بن كران علي« بحي 

الن�رش ورقلة.
الفجائية  التفقدية  اخلرجة 
�سملت  ورقلة  ولية  لوايل 
اجناز  م�رشوع  معاينة  اأي�سا  

على  ال�سحي  ال�رشف  �سبكة 
املعروف  الن�رش  حي  م�ستوى 
موقع  لزيارة  اإ�سافة  باخلفجي 
احلظرية  اجناز  م�رشوع  اأر�سية 

التكنولوجية بطريق املنيعة.
اجناز  م�رشوع  زيارة  وكذا 
بطريق  اجلامعية  الإقامة 

املنيعة.
، دون ن�سيان زيارم�رشوع اجناز 
الأر�سية  ومعاينة  عدل  �سكنات 
موؤ�س�ستني  لجناز  املخ�س�سة 

تربويتني .
اإىل جانب ذلك فقد وقف وايل 
الوطني  املعهد  على  الولية 
الرتبية بورقلة،  لتكوين اطارات 
زيارة م�رشوع اجناز معهد  قبل 
 1000/300 املهني  التعليم 
العمومية  التجهيزات  مبنطقة 
الريا�سي  القطب  معاينة  ،و 

بورقلة.
عني  بلدية  بخ�سو�س  اأما 
القادر  عبد  وقف  فقد  البي�ساء 
حمول  م�رشوع  على  جلوي 
مع  البلدية  بهاته  الكهربائي 
�سوق  اجناز  م�رشوع  معاينة 

عني  العمراين  بالقطب  اجلملة 
البي�ساء.

ملعب  اجناز  م�رشوع  معاينة  و 
كرة القدم 5000 مقعد، لتختتم 
مبعاينة  التفقدية  الزيارة 
وحدة   2000 اجناز  م�رشوع 

�سكنية عمومي ايجارية.

اأعطى   فقد  مت�سل  �سياق  ويف 
اللزمة  التعليمات  الولية  وايل 
وغري  املبا�رشين  للم�سوؤولني 
ور�سات  ملتابعة  املبا�رشين  
وا�ستلمها  امل�ساريع  الأ�سغال 

يف اأجالها التعاقدية.
�أحمد باحلاج

ورقلة

امل�ساريع  ملختلف  الفجائية  زياراته  يوا�سل  الوايل 

كونفدر�لية �أرباب �لعمل تتهم �الأميار 

حتر�س على �حلر�ك �الجتماعي وتغذية �لفتنة 

�أم والية �أدر�ر خالل �سهر جانفي2019

50 باملائة من مقاويل ورقلة  بطالون 

2000 �سفحة مغربية 
تنتحل هويات جزائريني

اإح�ساء 12 حادثا ومعاجلة
 36 جنحة مرورية 
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تقدير حالة

ملاذا جلاأت "كتائب الق�شام" لطلب دعمها بعملة "البيتكوين" امل�شفرة؟
اأثارت دعوة كتائب عز الدين الق�سام، الذراع امل�سلح حلركة "حما�س"، موؤيديها يف العامل، اإىل دعمها ماليا من خالل عملة 

"بيتكوين" الرقمية، ت�ساوؤلت حول ما وراء هذه الدعوة و�سبب اختيار هذا النوع من العمالت ،وتدعم هذه الدعوة معطيات 
كثرية توؤكد اأن حركة "حما�س" تعاين من اأزمة مالية خانقة منذ عدة �سنوات. 

و�لثالثاء �ملا�ضي، كتب �أبو عبيدة، 
يف  �لق�ضام،  كتائب  با�ضم  �لناطق 
تطبيق  على  قناته  عرب  من�ضور 
حمبي  كل  "ندعو  "تليغر�م": 
�ملقاومة ود�عمي ق�ضيتنا �لعادلة 
خالل  من  ماليا  �ملقاومة  لدعم 
�لتي  �لآليات  عرب  �لبيتكوين  عملة 
�ضنعلنها قريبا" وقال �أبو عبيدة �إن 
"�لعدو �ل�ضهيوين يحارب �ملقاومة 
�لدعم  قطع  حماولة  خالل  من 
حمبي  لكن  �ل�ضبل،  بكل  عنها 
يحاربون  �لعامل  كل  يف  �ملقاومة 
�ل�ضهيونية  �ملحاولت  هذه 
�لدعم  �ضبل  كافة  لإيجاد  وي�ضعون 
�ملمكنة للمقاومة"، دون مزيد من 
كتائب  �أعلنت  �لتفا�ضيلولحقا، 
ملحفظتني  عنو�نني  عن  �لق�ضام 
�إلكرتونيتني، وطلبت من �أن�ضارها، 

حتويل �لأمو�ل �إليهما. 
و"بيتكوين"، هي �لعملة �لفرت��ضية 
�لعمالت  مئات  بني  �ضهرة  �لأكرث 
�لقيمة  على  وت�ضتحوذ  �مل�ضابهة، 

�ل�ضوقية �لأكرب حول �لعامل. 
ول متلك �لعملة �لرقمية �مل�ضفرة، 
تخ�ضع  ول  مت�ضل�ضال  رقما 
و�لبنوك  �حلكومات  ل�ضيطرة 
�ملركزية، كالعمالت �لتقليدية، بل 
�ضبكة  عرب  فقط  بها  �لتعامل  يتم 
فيزيائي  وجود  دون  �لإنرتنت، 
"�لبيتكوين"  قيمة  لهاو�رتفعت 
معتمدة   ،2008 عام  ظهورها  منذ 
على حركة �لعر�ض و�لطلب وقبول 
�لكربى  �ل�رشكات  يف  بها  �لتعامل 
و�لبور�ضات �لعاملية، فبد�أ �ضعرها 
بنهاية  لت�ضعد  دولر،  بـ0.001 
لها  م�ضتوى  �أعلى  �إىل   2017 �لعام 
عند 19400 دولر�، قبل �أن يهبط 
 3400 عند  �لوحدة  �ضعر  وي�ضتقر 

دولر. 
�أن  �لبع�ض  يرى  �لذي  �لوقت  ويف 
�لتام  �لأمان  ت�ضمن  �لعملة،  هذه 
�أن  من  �آخرون  حذر  للمتربعني، 
�ل�ضتخبار�ت  وكالت  مبقدور 

�لعاملية �لك�ضف عنهم ب�ضهولة. 

و�سيلة اآمنة وم�سفرة 

�ضحيفة  حترير  رئي�ض  ويرى 
�لتي  �لأ�ضبوعية  "�لقت�ضادية" 

ت�ضدر من غزة، حممد �أبو جّياب، 
�لتي  �خلانقة  �ملالية  "�لأزمة  �أن 
نتيجة  حما�ض  حركة  منها  تعاين 
�لقت�ضادي  �ل�ضغط  ممار�ضة 
متويلها  منابع  وجتفيف  عليها 
�ملايل  �لتحويل  عمليات  وتقييد 
�إىل غزة، �ل�ضبب �لرئي�ض ور�ء هذه 

�لدعوة". 
�لعامل  دول  "يف  جّياب:  �أبو  وقال 
يرغبون  ممن  �لكثري  يوجد 
ل  هوؤلء  لكن  للمقاومة،  بالتربع 
عرب  �لأمو�ل  �إر�ضال  ي�ضتطيعون 
�أو  �لبنوك  مثل  �لتقليدية  �لو�ضائل 
�رشكات حتويل �لأمو�ل؛ خ�ضية من 
�تهامهم من حكومات دولهم بدعم 
�لإرهاب، �إ�ضافة �إىل �أن هناك قيود 
لغزة  �لأمو�ل  و�ضول  متنع  كبرية 
لذلك،  "نتيجة  ب�ضهولة"و�أ�ضاف: 
بادرت كتائب �لق�ضام لهذه �لدعوة 
�إىل  يرجع  �لبتكوين  و�ختيار عملة 
�أنها عملة م�ضفرة ويحظى تد�ولها 
لأي  تخ�ضع  ل  فهي  تامة،  ب�رشية 
نوع من �لرقابة ول �ضلطة مركزية 

�أو مرجعية قانونية لها". 
ويقول �أبو جّياب �إنه ل ميكن لأحد 
�لعمالت  هذه  مر�ضل  يعرف  �أن 
�ملر�ضل  �ضوى  م�ضتقبلها  �أو 
و�مل�ضتقبل �أنف�ضهما؛ لأن عمليات 
�لتحويل تتم وفق معادلت معقدة 
من  نوع  لأي  تخ�ضع  ول  وم�ضفرة 
�لرقابةوي�ضري �إىل �أن كتائب �لق�ضام 
�ملبادرة  هذه  ور�ء  من  �أر�دت 
توفري �حلماية للمتربعني، وبالتايل 
ت�ضجيعهم على تقدمي �ملزيد من 

�لدعم. 

تدويل دعم املقاومة 

�مل�ضلح  �لذر�ع  يهدف  كما 
�لدعوة،  هذه  من  لـ"حما�ض" 
"تدويل  �إىل  جّياب،  �أبو  ح�ضب 
يقت�رش  ل  بحيث  �ملقاومة  دعم 
تربطهم  �لذين  �لأطر�ف  على 
عالقات  بقياد�تها  �أو  باحلركة 
مبا�رشة، ويتو�ضع �لأمر لي�ضمل �أي 
�لفل�ضطيني  لل�ضعب  �ضخ�ض حمب 
يف  لالحتالل  ور�ف�ض  ومقاومته 
�لأر�ض"وتوقع  �أي بقعة على وجه 
مبالغ  حتويل  يتم  �أن  جّياب  �أبو 

كبرية �إىل ح�ضابات كتائب �لق�ضام، 
خالل �أ�ضهر قليلة. 

وحول �آليات حتويل هذه �لعمالت 
�ملخت�ض  قال  نقدية،  �ضيولة  �إىل 
بد�أ  من  �أن  �عتقد  �لقت�ضادي:" 
�ضيت�رشف  كيف  يعلم  �خلطوة 
بالآليات  �لتنبوؤ  ميكن  ول  لحقا، 
�إي�ضال  خاللها  من  �ضيتم  �لتي 

�لأمو�ل �إىل قطاع غزة". 

دعوة جمدية 

من جانبه، ر�أى مدير �رشكة مالية 
�لإلكرتونية  بالعمالت  تتعامل 
�لق�ضام  كتائب  دعوة  �أن  بغزة، 
"�لبيتكوين"  عملة  عرب  لدعمها 
و�ضتجمع  للغاية  "جمدية  �ضتكون 
كبرية  مالية  مبالغ  خاللها  من 
�ملقبلة"و�أو�ضح  �لفرتة  خالل 
لوكالة  حتدث  �لذي  �ملدير 
�لأنا�ضول، طالبا عدم �لك�ضف عن 
هويته، �أن ما �ضي�ضجع �لنا�ض على 
�لتربع بهذه �لعملة �لإلكرتونية هو 
"�ل�رشية و�لعمليات �مل�ضفرة �لتي 
�لأمو�ل"وقال:  نقل  عربها  �ضيتم 
�أنه  يعلم  �لعملة  بهذه  يتعامل  "من 

ك�ضف  �مل�ضتحيل  �أو  �ل�ضعب  من 
�ملحافظ  �أ�ضحاب  �ضخ�ضيات 
تتعامل  �لتي  )�حل�ضابات( 
عملة  "بو��ضطة  بها"و�أ�ضاف: 
�لبيتكوين تتم �ضفقات جتارية غري 
ر�ضمية يف �أنحاء �لعامل، مثل جتارة 
�ل�ضالح بعيد� عن �أعني �حلكومات 

و�جلهات �لر�ضمية". 
�لوحيد  �ل�ضيء  �أن  �إىل  و�أ�ضار 
عمليات  عند  معرفته  يتم  �لذي 
�لعمالت  تبادل  �أو  �رش�ء  �أو  بيع 
�ملحفظة  رقم  هو  �لإلكرتونية 
)�حل�ضاب( ول ميكن �لتعرف على 
�ضخ�ضية مالك هذه �ملحفظة، �إل 
وبالتايل  نف�ضه،  عن  هو  �أعلن  �إذ� 
من  يُعلن  �أل  �لطبيعي  من  فاإنه 
عن  �ملقاومة  لف�ضائل  يتربع 
من  تربع  �لتي  للمحفظة  �متالكه 

خاللها. 

ثغرة اأمنية 

على �جلانب �لآخر، يرى �ملخت�ض 
حممد  �لتقنية،  �ل�ضوؤون  يف 
"�كت�ضاف  �ملمكن  من  �أّن  �رُشّ�ب، 
حل�ضاب  �لعملة  بهذه  �ملتربعني 
كتائب �لق�ضام يف حال مل يتخذو� 
من  حتميهم  �حتياطية  �إجر�ء�ت 

ذلك". 
وقال �رُشّ�ب، لالأنا�ضول، �إن "عملية 
��ضتخد�م عملة �لبيتكوين بال�رش�ء 
�أو �لبيع �أو نقل هذه �لأمو�ل تتميز 
و�ضيط  ثالث  طرف  وجود  بعدم 
مثل �لبنوك �أو �ملوؤ�ض�ضات �ملالية 
�إليها جهات  �لر�ضمية، ولهذ� تلجاأ 
مثل ف�ضائل �ملقاومة �لفل�ضطينية 
�كت�ضاف  يتم  ل  حتى  �مل�ضلحة 
بها"و�أ�ضاف  تقوم  �لتي  �لعمليات 
�لتي  �لطريقة  لكن  م�ضتدركا:" 
�لق�ضام  كتائب  عنها  �أعلنت 
�لبيتكوين  بعملة  �لتربعات  لتلقي 
بع�ضها  �ضلبيات  فيها  يوجد 
�ضخ�ضيات  بك�ضف  يت�ضبب  قد 

�إعالن  �أن  �ملتربعني"و�أو�ضح 
حمفظته،  رقم  عن  "�لق�ضام" 
من  �ملعادية  �جلهات  �ضيمكن 
�ملحفظة  هذه  ر�ضيد  معرفة 
�لتي  �لعمليات  وجميع  كامال 
�إىل  �رُشّ�ب  عربهاو�أ�ضار  متت 
�ملخابر�ت  �أجهزة  مبقدور  �أن 
ر�ضد  "حما�ض"،  حلركة  �ملعادية 
�لتي  �لإلكرتونية  �ملحافظ  �أرقام 
وتتبع  "�لق�ضام"،  تربعت ملحفظة 
عمليات هذه �ملحافظ يف مو�قع 
�أخرى ت�ضجل بياناتهم �ل�ضخ�ضية، 
�لإلكرتونية  �لتجارة  مو�قع  مثل 
كـ"�أمازون" �أو "علي بابا"، وبالتايل 

معرفة �ضخ�ضياتهم. 
هذه  من  للخروج  �أنه  �إىل  ولفت 
للمتربعني  ميكن  �لإ�ضكالية، 
لنقل  خا�ضة  "حمفظة  ��ضتخد�م 
وعدم  �لق�ضام،  ملحفظة  �لأمو�ل 
عمليات  �أي  يف  ��ضتخد�مها 
على  �حل�ضول  �آلية  �أخرى"وحول 
�رش�ب،  قال  "�لبيتكوين"،  عمالت 
هذه  على  �حل�ضول  "يتم  �إنه 
�إلكرتونية  مو�قع  من  �لعمالت 
�لبور�ضات  �أ�ضو�ق  ت�ضبه  خمت�ضة، 
و�رش�ء  بيع  بعمليات  وتقوم 

�لعمالت �لإلكرتونية". 

اأزمة مالية خانقة 

�ملحلل  قال  ذ�ته،  �ل�ضياق  يف 
حركة  من  �ملقرب  �ل�ضيا�ضي 
�ملدهون،  �إبر�هيم  "حما�ض"، 
تاأتي  �لق�ضام  كتائب  "خطوة  �أن 
�لقت�ضادي  �حل�ضار  ملو�جهة 

�ملفرو�ض على حما�ض". 
و�أ�ضاف:" �أعتقد �أن لدى )كتائب( 
مل  وكاملة  و��ضحة  روؤية  �لق�ضام 
تف�ضح عن جميع جو�نبها، للتعامل 
�إليها  �ضرتد  �لتي  �لتربعات  مع 
�لإلكرتونية"و�أ�ضاف  بالعمالت 
"هذه  لالأنا�ضول:  �ملدهون 
�نتباه  للفت  �أي�ضا  تهدف  �لدعوة، 

لل�ضعب  و�ملحبني  �ملتعاطفني 
��ضتئناف  �رشورة  �إىل  �لفل�ضطيني 
دعم �ملقاومة، وفيها �أي�ضا ر�ضالة 
مهما  باأنه  �لإ�رش�ئيلي  لالحتالل 
لدى حركة  فاإن  �ضدد من ح�ضاره 
ملو�جهته  مبتكرة  و�ضائل  حما�ض 
�أن  �ل�ضيا�ضي  �لكاتب  وك�رشه"و�أكد 
حركة "حما�ض" تو�جه فعال �أزمة 
مالية منذ �ضنو�ت، وهي جزء من 
ت�رشب  �لتي  �لقت�ضادية  �لأزمة 

�ملنطقة. 

اأ�سباب الأزمة 

�أ�ضباب  �أهم  من  �أنه  �إىل  و�أ�ضار 
�حلركة  تو�ّضع  �ملالية،  �لأزمة 
بات  �أنه  خا�ضة  نفقاتها  وزيادة 
�ملوؤ�ض�ضات  من  �لكثري  لديها 
�ملنتمني  من  �لآلف  وع�رش�ت 
�ملوظفني  من  و�لآلف  �إليها، 
منهاوقال  رو�تب  يتقا�ضون  �لذين 
�إن �ل�ضغوط �لأمريكية على بع�ض 
�لدول "دفعها �إىل �إعادة ح�ضاباتها 
مب�ضاحلها  �مل�ضا�ض  من  خ�ضية 

و�لتوقف عن م�ضاعدة �حلركة". 
وذكر �أي�ضا �أن �لأزمات �لقائمة يف 
�أي�ضا  �أّثرت  و�ليمن،  وليبيا  �ضوريا 
على �لو�قع �ملايل حلركة "حما�ض" 
"�لتربعات"،  �أمو�ل  من  فكثري 
�لدولوتاأ�ض�ضت  لهذه  توّجه  باتت 
دي�ضمرب   14 يف  "حما�ض"  حركة 
من  جمموعة  يد  على   1987 عام 
�مل�ضلمني  �لإخو�ن  جماعة  قادة 
يف قطاع غزة، كان �أبرزهم �ل�ضيخ 
�حلركة  تك�ضف  ول  يا�ضني  �أحمد 
م�ضادر  لكن  م�ضادر متويلها،  عن 
حتدثت لالأنا�ضول يف وقت �ضابق، 
�ل�ضرت�كات  يف  تتمثل  �إنها  قالت 
�أبناء �حلركة،  �لتي يدفعها  �لثابتة 
من  يتم جمعها  �لتي  �لتربعات  ثم 
�لعامل"،  حول  �حلركة  "�أن�ضار 
�لأهلية  �ملنظمات  من  وثالثا، 

و�لأحز�ب وبع�ض �لدول.
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تباطوؤ عاملي:

ملاذا تت�سرر اأ�سواق الطاقة من احلرب 
التجارية الأمريكية ال�سينية؟

�شملت حرب التعريفات اجلمركية املمتدة بني الوليات املتحدة الأمريكية 
وال�شني منذ اأ�شهر عديدة قائمًة كبريًة من ال�شلع مبا فيها منتجات الطاقة، 
والتي ُفر�س عليها ب�شكل متبادل من اجلانبني تعريفات جمركية تراوحت 

بني 5 اإىل %25، وهذا ما كانت له انعكا�شات جوهرية متثلت يف تراجع 
حركة جتارة الطاقة البينية بينهما، ف�شًل عن ارتفاع النفقات الت�شغيلية 

لبع�س �شركات الطاقة الأمريكية متاأثرة يف الأ�شا�س بارتفاع تكلفة ال�شلب 
امل�شتورد، وكذلك ارتفاع تكاليف اإنتاج بع�س ال�شلع النهائية، على غرار 

ا لها. لكن يبدو اأن  البل�شتيك، والتي تعترب البرتوكيماويات مكوًنا رئي�شًيّ
املت�شرَر الأكرب من هذه احلرب البلداُن امل�شدرة للنفط والغاز الطبيعي 

التي قد تعاين من تراجع م�شتويات الطلب عليهما يف الأجل املنظور نتيجة 
التباطوؤ املحتمل للقت�شاد العاملي جراء هذه احلرب.

حرب جتارية:

»دونالد  الأمريكي  الرئي�س  انتقد 
اإىل  قدومه  منذ  ب�شدة،  ترامب« 
منط   ،2017 يناير  يف  احلكم  �شدة 
القائم  القت�شادية  املبادلت 
الأمريكية  املتحدة  الوليات  بني 
معترًبا  طويلة،  عقود  منذ  وال�شني 
من  اأكرث  يف  �رصح  -ح�شبما  اإياه 
عادل  وغري  متوازن  غري  منا�شبة- 
يف  املطاف  نهاية  يف  ي�شب  ول 
روؤية  تعود  ول  الأمريكيني.  �شالح 
ال�شاأن  هذا  يف  الأمريكي  الرئي�س 
بني  التجاري  امليزان  اأن  اإىل 
البلدين مييل ل�شالح ال�شني وبعجز 
 396.1 نحو  قدره  قيا�شي  اأمريكي 
مليار دولر )2017( فح�شب، واإمنا 
ا اأن ال�رصكات  يدعي »ترامب« اأي�شً
امللكية  حقوق  تنتهك  ال�شينية 
الفكرية لل�رصكات الأمريكية، متهًما 
اإياها باأنها تتج�ش�س على نظريتها 
التكنولوجيا  ل�رصقة  الأمريكية 

اخلا�شة بها.
عملت  املعطيات،  هذه  �شوء  ويف 
العام  منذ  الأمريكية  الإدارة 
احل�شور  حتجيم  على  املا�شي 
ال�شوق  يف  ال�شيني  القت�شادي 
من  متنوعة  حزمة  عرب  الأمريكية 
تاأثرًيا  اأ�شدها  لعل  الإجراءات، 
ت�شتهدف  حمائية  اإجراءات  تبني 
تقييد دخول ال�شلع ال�شينية لل�شوق 
فر�س  عرب  وذلك  الأمريكية، 
عليها،  مرتفعة  جمركية  تعريفات 
هي  ال�شني  عليه  ردت  ما  وهو 
جمركية  تعريفات  بفر�س  الأخرى 

على الواردات الأمريكية.
التدابري  من  متبادلة  جولت  وعرب 

الوليات  فر�شت  احلمائية، 
 2018 عام  نهاية  يف  املتحدة 
تعريفات جمركية بن�شبة 10% على 
ال�شينية  ال�شلع  من  كبرية  قائمة 
دولر،  مليار  بـ200  قيمتها  تقدر 
جمركية  تعريفات  اإىل  بالإ�شافة 
اأخرى على كافة الواردات الأمريكية 
 ،%30 بن�شبة  ال�شم�شية  الألواح  من 
وواردات   ،)%25( ال�شلب  وواردات 
باأن ق�شًما  الألومنيوم )10%(، علًما 
ال�شلع امل�شتوردة  بالقليل من  لي�س 
ال�شينية.  ال�شوق  ياأتي من  ال�شابقة 
ال�شلطات  اأخ�شعت  املقابل،  ويف 
كبرية  قائمة  الأخرى  هي  ال�شينية 
قيمتها  تقدر  الأمريكية  ال�شلع  من 
لتعريفات  دولر  مليارات  بـ110 
جمركية ترتاوح ما بني 5 اإىل %25.

و�شيا�شية  دبلوما�شية  جهوٍد  وبعد 
احلرب  لحتواء  الطرفني  من 
الرئي�شان  اتفق  بينهما،  التجارية 
الأمريكي »دونالد ترامب« ونظريه 
قمة  بهام�س  بينج«،  »�شي  ال�شيني 
يف  بالأرجنتني  الع�رصين  جمموعة 
التوقف  على  املا�شي،  دي�شمرب 
وجتميد  احلرب،  هذه  ت�شعيد  عن 
اإ�شافية،  اأي ر�شوم جمركية  فر�س 
وذلك من اأجل خلق اأجواء منا�شبة 
اإجراء  من  الطرفان  يتمكن  لكي 
اإىل  للتو�شل  بينهما  حمادثات 
للخالفات  املمكنة  احللول  اأف�شل 

التجارية بينهما.
ومع هذا، ل تزال هناك حالة من 
ب�شاأن  العاملي  والتخوف  الرتقب 
اجلانبني  تو�شل  عدم  احتمالية 
احلرب  من  يحد  حل  اإىل  قريبًا 
وذلك يف  بينهما،  الدائرة  التجارية 
ظل تعقيدات الق�شية التي حتيطها 

اأبعاد اقت�شادية وجيو�شيا�شية اأخرى 
من  الأمريكية  املخاوف  تتمثل يف 
ت�شاعد دور ال�رصكات التكنولوجية 
الدور  بجانب  العامل،  يف  ال�شينية 
منطقتي  يف  املتنامي  ال�شيني 
املحيط الهادي وال�رصق الأو�شط. 

ا�شتهداف الطاقة:

التي  احلمائية  التدابري  �شملت 
اتخذتها كٌلّ من الوليات املتحدة 
مدار  على  الآخر  �شد  وال�شني 
ال�شهور املا�شية، منتجات الطاقة، 
احليوية  طبيعتها  رغم  وذلك 
طبقت  حيث  وال�شرتاتيجية، 
بن�شبة  جمركية  تعريفات  الأوىل 
منتجات  من  وارداتها  على   %10
ويف  ال�شينية،  البرتوكيماويات 
تعريفات  ال�شني  فر�شت  املقابل 
بن�شبة 25% على منتجات  جمركية 
الأمريكية،  والإ�شفلت  الفحم 

على   %10 بن�شبة  اأخرى  ور�شوًما 
امل�شال  الطبيعي  الغاز  واردات 

الأمريكي.
وقد يكون من ال�شابق لأوانه تكوين 
تقييم نهائي حول تاأثري التعريفات 
الطاقة  عالقات  على  اجلمركية 
املتحدة  الوليات  بني  البينية 
موؤ�رصات  ثمة  اأن  اإل  وال�شني، 
جتارة  حركة  تراجع  ك�شفت  اأولية 
الفرتة  يف  بينهما  الطاقة  منتجات 
التدابري  بهذه  متاأثرة  املا�شية 
احلمائية. ويف هذا ال�شدد، وطبًقا 
لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، 
الطبيعي  الغاز  �شحنات  تراجعت 
يف  ال�شني  اإىل  الأمريكي  امل�شال 
 7.2 اإىل  بـ%70.2   2018 اأكتوبر 
مقارنة  مكعب  قدم  مليارات 
بــ24.2 مليار قدم مكعب يف اأكتوبر 

2017، كما اأن من الالفت اأن ال�شني 
الغاز  من  �شحنات  اأي  ت�شتورد  مل 
�شبتمرب  يف  الأمريكي  امل�شال 

املا�شي.
كما اأّثر التوتر التجاري القائم بني 
على  وال�شني  املتحدة  الوليات 
التجارة البينية للنفط، على الرغم 
ال�شلع  قائمة  يف  اإدراجه  عدم  من 
اجلمركية  للتعريفات  اخلا�شعة 
لإدارة  فطبًقا  بينهما.  التجارة  يف 
الأمريكية،  الطاقة  معلومات 
الأمريكية  ال�شادرات  تراجعت 
ال�شينية  لل�شوق  اخلام  النفط  من 
يف  يومًيّا  برميل  اآلف   105.5 اإىل 
بـ798.3  مقارنة  املا�شي  اأكتوبر 
 2017 اأكتوبر  يومًيّا يف  برميل  األف 
فيما   .%86.7 انخفا�س  بن�شبة  اأي 
من  الأمريكية  ال�شادرات  بلغت 
يف  م�شتوى  اأدنى  لل�شني  النفط 
عام 2018 خالل �شبتمرب من العام 
األف   72.4 م�شتوى  عند  نف�شه 
برميل يومًيّا، وجاء ذلك بعد �شهر 

جولة  البلدين  تطبيق  من  واحد 
جديدة من التعريفات اجلمركية يف 

اأغ�شط�س املا�شي. 
الوليات  اأن  ا  اأي�شً املالحظ  ومن 
اأقل  كميات  ا�شتوردت  املتحدة 
من امل�شتويات املعتادة من النفط 
ع�رص  الثالثة  الأ�شهر  يف  ال�شيني 
خالل  اأدناها  وبلغت  املا�شية، 
برميل  األف  بنحو  املا�شي  اأكتوبر 
 22 بحوايل  مقارنة  وذلك  يومًيّا 
 2017 اأكتوبر  يومًيّا يف  برميل  األف 

اأي بن�شبة انخفا�س %95.5.
اإن جتارة  القول  عليه، ميكن  وبناًء 
الوليات  بني  الطاقة  منتجات 
ب�شدة  تاأثرت  وال�شني  املتحدة 
القائمة  التجارية  احلرب  ب�شبب 
لن  ذلك  اأن  بيد  اجلانبني،  بني 
اأو  جتارية  اأ�رصار  �شوى  يرتك 

اقت�شادية حمدودة لكليهما بح�شب 
ال�شني  فباإمكان  عديدة.  اجتاهات 
اخلام  النفط  �شحنات  ت�شتبدل  اأن 
باأ�شواق  الأمريكيني  والغاز امل�شال 
واإفريقيا  اأخرى، على غرار رو�شيا 
وبلدان ال�رصق الأو�شط التي متتلك 
معرو�س  يف  كبرًيا  ا  فائ�شً حالًيّا 

اخلامني.
ا، قد يكون با�شتطاعة  وباملثل اأي�شً
فائ�س  ت�شدير  املتحدة  الوليات 
اأ�شواق  اإىل  لديها  امل�شال  الغاز 
ذات �شالت قوية بها ولديها طلب 
وذلك  ا،  اأي�شً اخلام  على  مرتفع 
اأن  اإل  الهندية،  ال�شوق  غرار  على 
احلرب  ا�شتمرار  اأن  ينفي  ل  ذلك 
يحرم  قد  بكني  �شد  التجارية 
ال�شتفادة  من  املتحدة  الوليات 
على  املتنامي  ال�شيني  الطلب  من 
الطويل،  املدى  يف  امل�شال  الغاز 
امل�شاريع  تناف�شية  يُقو�س  قد  مبا 
الإنتاجية اجلديدة للغاز امل�شال يف 

ال�شوق الأمريكية.
تكون  رمبا  ذاته،  ال�شياق  ويف 
ال�شوق  يف  والغاز  النفط  �رصكات 
الأكرث  الأطراف  اأحد  الأمريكية 
التجارية  احلرب  من  ت�رصًرا 
والوليات  ال�شني  بني  القائمة 
مراقبو  يوؤكد  ح�شبما  املتحدة، 
حيث  العاملية،  الطاقة  اأ�شواق 
اجلمركية  التعريفات  فر�س  اأدى 
على ال�شلب امل�شتورد اإىل ارتفاع 
ب�شكل  الت�شغيلية  نفقاته  تكاليف 

لفت.
واأحد الأمثلة اجلوهرية على ذلك 
اأنابيب  خط  بناء  تكلفة  ارتفاع 
حو�س  من  )ميتد   Cactus II
كوربو�س  منطقة  اإىل  بريميان 
املك�شيك(،  خليج  على  كري�شتي 
 Plains �رصكة  تنفذه  والذي 
مليون  بـ40   All American
ال�شلب  تكلفة  زيادة  بعد  دولر 
النحو  هذا  وعلى  امل�شتورد. 
بني  التجارية  احلرب  اأدت  ا،  اأي�شً
اإىل  املتحدة  والوليات  ال�شني 
ارتفاع الكلفة الإنتاجية للعديد من 
تعترب  التي  ال�شنع  تامة  املنتجات 
مواد البرتوكيماويات مكوًنا رئي�شًيّا 

فيها. 
ومن جهة اأخرى، فمن الطبيعي اأن 
الوليات  القائم بني  التوتر  ينعك�س 
على  �شلبًا  وال�شني  املتحدة 
البلدين  بني  ال�شتثماري  التعاون 
ومبا  املختلفة  املجالت  يف 
-على  �شيحد  حيث  الطاقة،  فيها 
ال�رصكات  �شهية  من  الأرجح- 
اأ�شول  ل�رصاء  وال�شينية  الأمريكية 
جديدة  م�رصوعات  يف  الدخول  اأو 

يف �شوقي كل منهما.
وقد تبنّي هذا الجتاه جلًيّا بالفعل 
يف انخفا�س تدفقات ال�شتثمارات 
بال�شوق  املبا�رصة  ال�شينية 
دولر  مليارات   4.8 اإىل  الأمريكية 
عن   %84 بانخفا�س  اأي   ،2018 يف 
دولر  مليار   29 البالغ  م�شتواها 
لتقديرات  طبًقا   2017 عام  يف 
جمموعة روديوم الأمريكية املعنية 
بني  امل�شرتكة  ال�شتثمارات  بتتبع 

الوليات املتحدة وال�شني.

�شغوط هبوطية:

املوؤ�ش�شات  من  العديد  حذرت 
من  موؤخًرا  الدولية  القت�شادية 
الوليات  بني  التجارية  احلرب  اأن 
تقت�رص  ل  قد  وال�شني  املتحدة 
القت�شادين  على  تداعياتها 
الأمريكي وال�شيني، واإمنا قد متتد 
العاملي  القت�شاد  على  للتاأثري 
بني  الكبري  للت�شابك  نظًرا  برمته، 
هذا  ويف  العاملية.   القت�شادات 
ال�شياق، اأكد �شندوق النقد الدويل 
العاملي مييل  اأن القت�شاد  موؤخًرا 
اإىل  اأ�رصع  ومبعدل  ال�شعف  اإىل 
ال�شابقة  بالتوقعات  حد ما مقارنة 
اأهمها  من  عديدة،  لعوامل  نظًرا 
بني  القت�شادية  احلرب  ا�شتمرار 
والتي  وال�شني،  املتحدة  الوليات 
الن�شاط  على  �شلبًا  بدورها  توؤثر 
من  للعديد  والتجاري  ال�شناعي 

القت�شادات العاملية. 
وطبًقا لتوقعات ال�شندوق يف يناير 
اجلاري، �شوف يتباطاأ النمو العاملي 
يف  و%3.6   2019 يف   %3.5 اإىل 
2020، بانخفا�س قدره 0.2 و0.1 
اأكتوبر  توقعات  عن  مئوية  نقطة 
اأن  املحتمل  من  اأن  كما  املا�شي. 
الأمريكي  القت�شاد  منو  يرتاجع 
مقارنة   2019 عام  يف   %2.5 اإىل 
كما  املا�شي.  العام  يف  بـ%2.9 
مبعدل  ال�شيني  القت�شاد  �شينمو 
من  واأقل  اجلاري  العام  يف   %6.2

6.6% يف العام املا�شي.
اأن  وبطبيعة احلال، فمن املحتمل 
العاملية  القت�شادات  تباطوؤ  يوؤدي 
على  الطلب  م�شتويات  تراجع  اإىل 
النفط  وخا�شة  الطاقة،  منتجات 
اأ�شعاره  يعر�س  قد  ومبا  اخلام، 
الأجل  يف  الرتاجع  من  ملزيد 
م�شتوياته  دون  وذلك  املنظور 
املتدنية البالغة 54 دولًرا للربميل 
لت�شبح  املا�شي،  دي�شمرب  بنهاية 
اأكرب  للنفط  البلدان املنتجة  بذلك 
اخلا�رصين من احلرب التجارية بني 

الوليات املتحدة وال�شني. 



اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية
والية ورقلة
دائرة ورقلة

بلدية ورقلة
الرقم :2019/03

و�شل ت�شجيل الت�شريح بت�أ�شي�س 
جمعية حملية

مبقت�صى القانون رقم 06/12 يف18 �صفر 1433 
املوافق لـ 12 يناير 2012 املتعلق باجلمعيات ، مت 
هذا اليوم :2019/01/23 ت�صليم و�صل الت�رصيح 

بتاأ�صي�س جمعية املحلية ذات الطابع �صباين 
امل�صماة :

جمعية : ا�صتثمار الوقت احلر لل�صباب ورقلة
الكائن مقرها : دار ال�صباب هواري بومدين ورقلة

لرئي�س اجلمعية ال�صيد : بهلول حمرز
تاريخ ومكان امليالد: 1965/04/23 بورقلة

العنوان : حي بوعامر ورقلة 

 Par décision N° 33  du 28
 janvier 2019 du Ministre

 de l’Energie , un agrément
 définitif portant autorisation

 d’exercice de l’activité de
 stockage et de distribution
 des carburants ( activité de
 vente de carburants) , a été
accordé à Monsieur JA -
 BOUB LAKHDAR ,sis à

 la commune de BENHAR
,willaya de Djelfa confo -

 mément aux dispositions du
 décret exécutif 15-57 du 08

» février 2015

اجلمهـوريـة اجلـزائريـة الدميــقراطيـة ال�شعبية
ن�شر م�شتخرج من ق�ئمة �شروط بيع عق�ر  ب�ملزاد العلني

امل�دة 748 من ق�نـون االإجـراءات املدنيـة واالإداريــة
                                       

 

ال�رصكة املدنية  بئرمرادراي�س اخت�صا�س جمل�س ق�صاء اجلزائر �رصيك يف  الأ�صتاذ/ �صيف اهلل ر�صيد حم�رص ق�صائي لدى حمكمة  نحن 
املهنية  املذكورة اأعاله والوا�صـع ختمه وتـوقيعه اأدناه لفائـدة/ ال�صيد مطايل عبـد القادر ال�صاكن)ة( العـمارة رقم 40 �صقة رقم 8 حي 1074 
امرحجز  بناءا على/  اأعاله  املذكورة  الق�صائيني  للمح�رصين  املهـنية  املدنية  ال�رصكة  النعـجة اجلزائراملختارموطنه مبكتب  م�صكن عني 
: 2016/276 - تقرير اخلربة املنجزة من طرف  : 2016/01/19 حتت رقم  بتاريخ  ال�صادرعن حمكمة بئرمرتادراي�س  تنفيذي على عقار 
اخلبري الق�صائي ال�صتاذ زموري بن يون�س املودعة مبحكمة  بئرمرادراي�س بتاريخ 2016/06/08  حتت رقم 2016/612 - ال�صهادة العقارية 
ال�صادرة عن املحافظة العقارية لبئر مراد راي�س بتاريخ 2018/12/12.- م�صتخرج �صهادة ال�رصيبة  )ا�صعار بعدم الدفع( ال�صادر عن مفت�صية 
ال�رصائب لبئر مراد راي�س  بتاريخ 2018/12/09 -عقد رهن موؤرخ يف 2016/06/29 حتت رقم : 2015/420  املمهور بال�صيغة التنفيذية 
اأودعنا/ قائمة �رصوط البيع املودع لدى حمكمة بئرمرادراي�س مـوؤ�رص عليـها  بتاريـخ: 2018/02/18 حتت رقم 2019/009 و ذلك  كنا قد 
ق�صد البيع باملزاد العلني التعييـن للعقار املتمثل اموال عقارية الن�صف ½ امل�صاع يف ن�صبة الربع ¼ امل�صاع اي�صا يف منزل فردي من نوع 
فيال خم�ص�س لل�صكن كائن بدائرة بئر مراد راي�س باملكان امل�صمى الب�صاتني �صارع رقم 02 فيال رقم17 مبنية باحلجارة و مغطاة بالقرميد 
مت�صكل من طابق ار�صي واخرعلوى R+01 وتتكون من �صبعة غرف ومطبخ وحمام ومرحا�س ومراب بالطابق الر�صي وجمموع الر�س والبناء 
امل�صيد عليها يغطي م�صاحة الف وثالثة مائة وثالثون مرت مربع 1330 م2 حتمل رقم 90 من خمطط التجزئة حدودها على طول 36.5 م 
حتدها ملكية اورفيا وعلى طول 9.7 م حتدها �رصفة مراقبة وعلى طول 41.05 م حتدها القطعة 89 وعلى طول14م حتدها الطريق رقم 04 
العقار مو�صوع الدرا�صة يتمثل يف قطعة اأر�صية م�صاحتها )1330.00 م2(م�صيد عليها بناية تتكون من خم�صة م�صتويات،ال�صتوى الول عبارة 
عن طابق حديقي وامل�صتوى الثاين عبارة عن طابق اأر�صي،وباقي امل�صتويات عبارة عن طوابق علوية الكل مب�صاحة اجمالية نافعة م�صححة 
ت�صاوي)870.50 م2(وعن املحجوز عليه ال�صيد عليان اأحمد ابن علي ي�صغل يف ال�صيوع �صقة يف هذه الفيال تقــع بطابق احلديقة متكونة من 

غرفتني و�صالون،مطبخ،حمام ومرحا�س رفـقة اأفراد عائلته"    .
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اإ�شهاراخلمي�س 21  فيفري  2019  املوافـق  ل17 جم�دى االأخر 1440هـ 9

ال�شركة املدنية للمح�شريـــــــــــن الق�ش�ئييــــــــــــــــــن 
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كتب الأ�سري ح�سن كراجة / 
�سفا - رام اهلل

الآن م�شعل باعتباراته لي�س معزولً ، الآن 
من  مر  الذي  املنا�شلني  �شيل  اىل  ينظر 
املنا�شلني  جميع  اإىل  ينظر  النهر،  هذا 
لي�س  الآن  بينهم  ...هو  هنا  اأ�رسوا  الذين 
وحيداً...هو يعرف اأن هذا ال�شيل لن يبقى 
الزنزانة،  اأو جدران  النهر  حبي�س �شفاف 

بل �شريوي الأر�س بن�شاله.
بينما كان م�شعل غارقاً يف اأفكاره ، �شمع 
ما  زنزانته،  باب  من  تقرتب  مفاتيح  قرع 
ال�شجان  اأمره  الباب،  فتح  حلظة  ال  هي 
بت عيناه ،ثم  بالقرتاب، كّبل م�شعل وع�شّ
يعرف... اىل حيث ل  الزنزانة  اقتيد من 

حماولً  يعدها   ، الدرجات  م�شعل  ي�شعد 
التحقيق  اأيام  مرور  فمع  م�شريه،  معرفة 
ير�شم  اأن  ا�شتطاع  ال�شابقة،  الع�رسين 
الدهاليز  و  للطرق  خارطة  خميلته  يف 
الرابطة بني مقابر الأحياء و غرف ال�شبح 
اأخذت معه  اأقل من دقيقتني  التحقيق.  و 
يداه  و  ال�شبح  كر�شي  على  نف�شه  ليجد 
و�شل  حتى  للخلف،  مكبلتان  مقيدتان 
بعدة �شجانني  م�شعل اىل هذا املقام مر 
و  ال�رساخ  منها  اجراءات  عدة  يفر�شون 
ومتثيليات  حميطه،  يف  ال�رسيعة  احلركة 
حتى  الرباك  و  بالرهبة  لي�شعروه  عدة 
اأمام  الوقت و�شل �شعيفا منهكا  اذا حان 

املحقق.
حتت  املحقق:"اللي  حتدث  ركيكة  بلغة 
فيها..خليك  بيعد  اللي  زي  م�س  الع�شي 
راكب را�شك..الأيام اللي برتوح، برتوح من 
عمرك و النا�س م�س كلكانة) قلقة( فيك"، 
مل يجبه م�شعل و مل يهتز باأي كلمة، فعلى 
بعد م�شافة تقل عن كيلومرت خلف ظهره 
كلما  م�شانداً،  حامياً  الكرمل  جبل  يقع   ،
م�شعل  قلعة  اخرتاق  من  املحققني  اأراد 
فجبل  وحيداً،  لي�س  اأنه  تذكر  ال�شامدة 
حدود  بال  به  يثق  الذي  �شعبه  و  الكرمل 

يقفون معه.
�شكون م�شعل طوال الأيام املا�شية و اليوم 
�شوف  املحقق:"  فقال  املحقق،  اأغاظ 
اآخذك اإىل غرفة احلا�شوب �شاأريك بيتك 
كيف دمرناه،اإذا ما بتعرتف بنعيد تخريبه 
مرة ثانية"، اأتى ال�شجان وفكه من كر�شي 
ال�شبح وو�شع النظارات القما�شية حلجب 
الغرفة  اإىل  واقتاده  عينيه  عن  الروؤية 

املذكورة.
ال�شبح  كر�شي  على  موجود  اأخرى  مرة 
جهاز  اأمام  املرة،  هذه  القدمني  مقيد 
حا�شوب يجل�س بالقرب منه املحقق وهو 
التك�شري  بعد  بيتكم  �شور  �شرنى  يقول:" 
يف  كتب  و  املفاتيح  لوحة  اىل  يده  مد  و 
العربي-  م�شعل  البحث-  حمرك  موقع 
و�شغط على خيار ال�شورة ، و يف اأقل من 
حلظة اأوردت ال�شا�شة كل ال�شور التي لها 
يبحث  التي  املفتاحية  بالكلمات  عالقة 
عنها،بحركة �رسيعة اختار املحقق خيار 
البيت  �شور  بقية  له  لتتاح  البيت  �شورة 
ليلة  التخريب الذي جرى  التفتي�س و  بعد 
عملية العتقال...يقوم املحقق بذلك من 
اأجل ك�رس م�شعل واإ�شعافه، يعر�س اأمامه 
الدمار  بحالة  للبيت  املوجودة  ال�شور  كل 
كما ي�شفها املوقع.... مل يعلق م�شعل اإل 

بهزة راأ�س ل تعرب عن �شيء اإل احلرية.

اأن  م�شعل  من  املحقق  طلب  ذلك  خالل 
اأنه  بحجة  اللكرتوين  بريده  بفتح  يقوم 
واردة  اأخبار  هناك  كان  اإن  يرى  اأن  يريد 
اإليه عن ما حدث للمنزل، يف تلك اللحظة 
فعله...جهله  يجب  ما  م�شعل  يعرف  مل 
�شبب  الال  و  الرهاق  ارتباكه،  بالقانون، 
دفعه ليمد يده للوحة املفاتيح ليفتح بريداً 
�شيء،  فيه  يخ�شى  ل  احتياطياً  الكرتونياً 
من املمكن اأنها كانت حركة مراوغة، لكن 
تاأت كما ا�شتهى، فلم  ح�شابات م�شعل مل 
يتمكن من ذلك، خلل ما قد حدث، ارتباك 
اآخر دفعه ليحاول فتح بريد الكرتوين اآخر 
فتح  املرة  كثرياً، هذه  ي�شتخدمه  يكن  مل 
بال�شيطرة  املحقق  قام  اللحظة  ذات  يف 
بالنتقال  وبداأ  احلا�شوب  فاأرة  على 

ل�شندوق الر�شائل املر�شلة.
قلب م�شعل كان يحاول اخلروج من مكانه، 
يجده  اأن  للمحقق  ميكن  مما  تذكرالكثري 
ذلك منذ زمن، يف هذه  كان  لو  هنا حتى 
م�شعل  انتبه   ، ال�شا�شة  زاوية  يف  الأثناء 
ابن  يو�شف  �شديقه  املحادثة،  لعامود 
املخيم ي�شاأل:اأين م�شعل؟ طمئنونا عليه، 
عليه.... قلقني  اأ�شدقائه  كل  اأن  اأخربوه 

ل يعرف يو�شف اأن �شجان م�شعل هو من 
مل  املحقق  الآن،عيون  الربيد  ي�شتخدم 
تكن قد وقعت على تلك املحادثة، حيث 
ما كان يبحث عن ما هو اأثمن و ما ميكن 
م�شعل... على  ال�شغط  يف  ي�شاعده  اأن 

على  عثوره  رافقت  خبيثة  عالية  �شحكة 
بريد مر�شل للعديد من الأ�شخا�س مرفق 
فيه دعوة مل�شرية مل�شاندة الأ�رسى، فتح 
خبيثة  نظرة  ذلك  رافق  و  بطنه  املحقق 
اأخرى رمق بها م�شعل حماولً اخافته، لكن 
م�شعل يعرف معنًى اآخر للخوف، فاخلوف 

ل يعني الرتاجع، بل يعني احلذر.
لأخرى،  ر�شالة مر�شلة  تنقل املحقق من 
مرفق  مر�شلة  ر�شالة   ، اآخر  �شيئاً  فوجد 
"لن  كتب حتتها  بكوفية  ملثم  ر�شمة  فيها 
املحقق  كرر  وحدهم"،  اأ�رسانا  نرتك 
ناق�شني  "م�س  قال:  و  اخلبيثة  �شحكته 
و  حمر�س  يا  ر�شائلك  طباعة  اعرتافك، 
بال�شجن  بزجك  كفيلة  للقا�شي  اإر�شالها 
يخففها  ممكن  اعرتافك  �شنوات،  عدة 
على  م�رس  انك  يعني  وعنادك  عليك 

مواقفك و حتري�شك �شدنا."
للتهديدات،  املحقق  اطالق  اأثناء 
اجلملة  التفكري،  يف  غارقاً  م�شعل  كان 
املوجودة يف الر�شمة اأفاقته من ال�شدمة 
مع  التعاطي  و  خطاأه  جراء  اأ�شابته  التي 
يف  الواردة  "مواقفك"  كلمة  و  املحقق، 
كلمات  اإىل  �شاقته  املحقق  تهديدات 
غ�شان كنفاين:" الإن�شان موقف و املوقف 
ق�شية"،  الأمر  نهاية  ق�شية...الإن�شان يف 
كلمات ال�شهيد غ�شان كنفاين �شاقته ليعود 
اإىل موقف الند، و�شاح وقال:"اغلق الربيد، 
تريد."....ابت�شم  ما  بكل  اعرتف  م�شتعد 
الفر�شة،  تفويت  يرغب يف  و مل  املحقق 
تاأثري  حتت  الآن  حتى  م�شعل  اأن  معتقداً 
ال�شدمة فاأراد اأن ي�شتغل ذلك يف احل�شول 
على العرتافات و املعلومات التي يريد، 
من  فطلب  �شقط،  قد  م�شعل  اأن  معتقداً 
غرفة  اإىل  م�شعل  بنقل  يقوم  اأن  ال�شجان 
اأخرى، هذه املرة مل يكبله  التحقيق مرة 
اأن م�شعل ال�شامخ قد  اأثناء النقل معتقداً 

مات و الذي اأمامه الآن م�شعل اآخر...
على كر�شي ال�شبح دون قيود، يجل�س اأمامه 

املحقق حماولً اأن يثبت يف نف�شية م�شعل 
املن�شاع  م�شعل  اآخر،  م�شعل  الآن  اأنه 
ال�شامد  م�شعل  ولي�س  املطيع،  لالأوامر 

الند املتمرد.
مم�شكاً  مكتبه  خلف  من  املحقق  حترك 
غرفة  يف  معلق  اأبي�س  للوح  متجهاً  بقلم 
نبداأ  �شنة  اأي  "من  وقال:  التحقيق، 
و   2000 عام  ق�شتك؟؟؟"،كتب  ب�شماع 
تعمل  بداأت  قبل  اأو  به  احلديث،"  اأكمل 
�شدنا؟"،و �شكت منتظراً الإجابة، لكنه مل 
يلق اأي رد من م�شعل، مرت ب�شعة دقائق 
يال  املحقق:"  قال  حتى  ال�شمت  من 
يوجد  م�شعل:"ل  اأجاب  الق�شة..."،  ق�س 
اأي ق�شة يل، ل عالقة يل ب�شيء." حاول 
املحقق اأن يبدو هادئاً وكاأن كل �شيء مل 
يحدث عك�س ما اراد، فرد قائاُل:" �شكلك 
فكر  �شيء،  منك  حمتاج  م�س  اإين  ن�شيت 
احلا�شوب"،  غرفة  لك يف  قلته  مبا  جيداً 
من  اخل�س  يال  احلديث:"  يف  ا�شتمر  و 
و   ، حالك  خلّ�س  و  الكر�شي  على  ال�شبح 
على العموم بدي اعطيك فر�شة تفكر يف 

اللي �شار."
اأن  واأراد  حدث  ملا  املحقق  ي�شت�شلم  مل 
لطريقة  ليخطط  الوقت  نف�شه  يعطي 
ي�شتطيع  �شيء  اأي  على  للح�شول  جديدة 
بعدما  م�شعل،  على  ال�شغط  خالله  من 
وقتها  ق�رس  ورغم  اليوم  جولة  ف�شلت 
اأيام  ت�شتمر  كانت  التي  باجلولت  مقارنة 
وليال متوا�شلة بدون نوم اأو راحة، اإل اأنها 
اإىل  القاع،  اإىل  تهوي مب�شعل  كادت  جولة 

حفرة الهزمية والنك�شار الأبدي.
على  بناء  التحقيق  غرفة  ال�شجان  دخل 
للزنزانة  م�شعل  لعادة  املحقق،  طلب 

مقيدا مغّمى العينني.
يف الزنازين ل تعرف الوقت واإمنا تقدره 
العدد  مواعيد  املعطيات،  على  بناء 
وجبات  ي�شمى  ما  اإح�شار  اأومواعيد 
ح�شب  ال�شباح  �شاعات  الطعام...منذ 
كل  �شور  ي�شتح�رس  م�شعل  بدء  تقديره، 
ي�شحن  �شامداً،بداأ  يكون  اأن  اأرادوه  من 

نف�شه جلولة اأخرى..
من  كاأ�شان  يحمل  الغرفة  املحقق  دخل 
باللطف  متظاهراً  التحية  طارقاً  القهوة، 
اجتاه م�شعل، فك قيود م�شعل من الكر�شي 
و عر�س عليه �رسب القهوة وقال :" اليوم 
اخباري  تريد  هل  مفاجاأة،  لك  ح�رست 
اأجاب م�شعل:" ل ق�شة يل.. بالق�شة؟؟"، 

قلت لك ل عالقة يل بكل التهم"، �شحك 
الغرفة وحيداً  ترك م�شعل يف  و  املحقق 
بالكر�شي  �شبحه  باإعادة  قام  اأن  بعد 
التقدير،  ح�شب  �شاعات  ثالث  من  اأكرث 
بالطات  عّد  يف  اأغلبها  م�شعل  ق�شى 
باملجهول،  م�شعل  تفكري  اأثناء  الأر�شية، 
جاهز  اأنت  هل  له:"  وقال  املحقق  دخل 
لك  قلت  م�شعل:"  اأجاب  للحديث؟"، 
هز  اأقوله"،  ما  لدي  يوجد  ل  مرة  األف 
راأ�شه وقال:" اذن لنذهب لغرفة  املحقق 
من  عنك  ورد  ما  ونرى  نت�شلى  احلا�شوب 

اأخبار جديدة".
غرفة  يف  م�شبوح  م�شعل  املرة  هذه 
احلا�شوب، كتب املحقق يف خانة البحث-

ال�شور،  خيار  واختار  العربي-  م�شعل 
ال�شا�شة،  على  ال�شور  ع�رسات  فظهرت 
حلبيبته  �شورة  على  م�شعل  عينّي  وقعت 
عليها  كتب  يافطة  حتمل  وهي  عائ�شة 
يف  م�شاركتها  اأثناء  مل�شعل(،  )احلرية 
اعت�شام ما، ل �شعور بالقوة ك�شعور م�شعل 
يف تلك اللحظة، عائ�شة هي روح اللحظات 

اخلالية من الروح، عائ�شة روحه..
اختيار  واأعاد  ال�شور  بني  املحقق  جال 
�شور املنزل املدمر، املخلوطة ماأكولته 
اأثناء ذلك قال الكثري... اأهله،  مبلبو�شات 

لكن م�شعل كان ي�شمع ول ي�شمع ، كان هنا 
ولي�س هنا، كان ج�شده يف غرفة التحقيق، 
�شعبه  واأبناء  عائ�شة  مع  وروحه  وعقله 
ا�شتعاد م�شعل قواه  الذين هم وهي معه، 

وا�شتعاد نف�شه.
لنفتح  املحقق:"هيا  قال  مل�شعل  ملتفتاً 
اأخرى لعلنا جند ما ي�شعدك  بريدك مرة 
فيه"، حماولً اأن يعّو�س هزميته يف الأم�س 
دون  الربيد  اغالقه  بعد  تكبدها  التي 
على  ال�شمت  خّيم  مقابل،  على  احل�شول 
اأريد  م�شعل:"ل  رد  �شيده،  وكان  املوقف 
اأن اأرى �شيء"، حاول املحقق فتح الربيد 
التي  الأحرف  هي  ما  يتذكر  اأن  وحاول 
ا�شتخدمها م�شعل لفتح الربيد ليلة اأم�س، 
لكنه باء بالف�شل، حاول اقناع م�شعل ب�شتى 
وا�شل  م�شعل  لكن  التهديد،  حتى  الطرق 
ينري درب  يبقى م�شعاًل  اأن  الرف�س لأجل 
رف�س  فل�شطني،  الوطن  لأجل  بعده،  من 
رفاق  لأجل  �شبقوه،  ومن  �شعبه  اأجل  من 
دربه وحبيبته عائ�شة، وا�شل الرف�س وقال 
للمحقق:" اأن ت�شحك علّي مّرة عار عليك، 

اأما اأن ت�شحك علّي مرتني عار علّي".

يف عتمة الزنزانة كان يغو�س م�سعل، تت�سعه عيناه يف و�سط الظالم و العزلة لريى عك�س ما اأرادوا له اأن يرى ، 
اأرادوه اأن ل يرى بتاتًا �سوى نف�سه وحيداً،لقد راأى على هذه اجلدران ب�سمات من مروا بها قبله، وقطرات دم لونت 

تلك اجلدران التي دهنت بلون رمادي لتزيد من عزلة وكاآبة قاطنيها، خا�سة عندما تعك�س ال�سوء الأ�سفر اخلافت، 
لقد ا�ستذكر م�سعل مقولة اأحدهم يف هذه اللحظة عندما قال:"اإما اأن تكون قطرة ندى جميلة خفيفة تختفي جمرد 

اأ�سرقت ال�سم�س، اأو اأن تكون قطرة ماء يف نهر تبقى ما بقي النهر....

هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحرريناأن تخدعني مرة عار عليك، ان تخدعني مرتني عار علي

تراجع احلالة ال�ضحية لـ 4 اأ�ضرى مر�ضى 
نتاجًا الإهمال معتقالت االحتالل

نادي الأ�سري الفل�سطيني

االحتالل يعتقل )16( مواطنًا 
من ال�ضفة

الأ�رسى  �شوؤون  هيئة  ك�شفت 
�شدر  تقرير  يف  واملحررين 
احلالة  تدهور  عن  عنها، 
اأ�رسى  لأربعة  ال�شحية 
معتقلي  يف  يقبعون  مر�شى 
وذلك  "ع�شقالن"،  و  "اإي�شل" 
النتهاكات  ل�شتمرار  نتاجاً 
اإدارات  متار�شها  التي  الطبية 
�شدهم،  الإ�رسائيلية  ال�شجون 
طبياً  اهمالهم  خالل  من 
البطيء  القتل  �شيا�شة  واتباع 
املتعمد بحقهم، بعدم تقدمي 
واإعطائهم  لهم  الناجع  العالج 
فقط م�شكنات تفاقم من حدة 

مر�شهم واإ�شابتهم.
اأو�شحت  ال�شياق،  هذا  ويف 
الهيئة يف تقريرها اأن املعتقل 
من  عاماً(   25( احليح  مقداد 
مدينة  �شمال  �شوريف  بلدة 
اآثار  من  ي�شتكي  اخلليل، 
اأثناء  لها  تعر�س  التي  ا�شابته 
اأُ�شيب  حيث  اعتقاله،  عملية 
بحاجة  وهو  وراأ�شه،  برقبته 
اإدارة  لكن  فائقة،  لعناية 
ول  لو�شعه  تكرتث  ل  "اإي�شل" 
حقيقي  عالج  اأي  له  تقدم 

حلالته ال�شحية ال�شيئة.  
يا�رس  الأ�شري  يواجه  حني  يف 
بلدة  من  عاماً(   22( الطروة 
والقابع  اخلليل،  ق�شاء  �شعري 
ظروفاً  "اإي�شل"،  معتقل  يف 

من  يعاين  فهو  �شعبة،  �شحية 
وذلك  �شحية،  م�شاكل  عدة 
ر�شا�شات  ب�شبع  ا�شابته  بعد 
اإثرها  وعلى  اعتقاله،  اأثناء 
الكليتني  اإحدى  ا�شتئ�شال  مت 
ي�شتكي  يزال  ول  واملرارة، 
رجله  يف  ر�شا�شة  وجود  من 
ال�شديد  للربد  ونتيجة  اليمنى، 
وهو  اأوجاعه،  حدة  تزداد 
دائمة  متابعة  اإىل  بحاجة 

حلالته ال�شحية.
معتقل  اإدارة  تتعمد  بينما 
بحالة  ال�شتهتار  "ع�شقالن" 
ال�شويف  اأحمد  ال�شاب  الأ�شري 
غزة،  قطاع  من  عاماً(   24(
ح�شا�شية  من  ي�شتكي  فهو 
�شيق  اأحياناً  له  تُ�شبب  قوية 
له  اأُجريت  وقد  التنف�س،  يف 
لغاية  لكن  طبية،  فحو�شات 
ت�شخي�س  يتم  مل  اللحظة 
واكتفت  يجب،  كما  مر�شه 
فقط  باإعطاءه  املعتقل  اإدارة 
عالج  تقدمي  بدون  م�شكنات، 

حقيقي له.
كما ذكر تقرير الهيئة اأن الأ�شري 
زيد يون�س )42 عاماً( من بلدة 
ع�شرية ال�شمالية يف نابل�س، ل 
حادة  م�شاكل  من  يعاين  يزال 
مل  اللحظة  ولغاية  بالأ�شنان، 
تقدم اإدارة ع�شقالن اأي عالج 

حلالته ال�شحية.

الحتالل  قّوات  اعتقلت 
الإ�رسائيلي )16( مواطناً من 
الغربية،  ال�شفة  حمافظات 

فجر اليوم.
وبنّي نادي الأ�شري الفل�شطيني 
�شتة  اعتقل  الحتالل  اأن 
مواطنني من حمافظة جنني، 
الرخ،  �شمري  حممد  وهم: 
�شليط،  يزن  جنم،  جهاد 
عقبة  الغول،  يو�شف  حممد 
جودت  واأحمد  يحيى  نافع 

جرار.
من  مواطنني  اأربعة  واعتقل 
بينهم  حلم  بيت  حمافظة 

حممد  مو�شى  وهم:  فتية، 
اإبراهيم  معاذ  العمور، 
الفتاح  عبد  وليد  العمور، 
وحممد  عاماً(،   16( �شالح 

�شلبي ال�شاعر )17 عاماً(.
مواطنني  ثالثة  اعتقل  فيما 
وهم:  اخلليل،  حمافظة  من 
زايد متعب وابنه ثائر، وبالل 
اإىل  اإ�شافة  كوازبة،  حممد 
من  جلعود  اإبراهيم  اعتقال 
من:  وكل  قلقيلية،  حمافظة 
ويزن  فليح  عايد  اإ�شالم 
مظلوم من حمافظة رام اهلل 

والبرية.
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اأخي مروان الربغوثي:

الكتب  حتمي  كثريا،  تقراأ  انك  اعرف 
من امل�شادرة والتفتي�شات، واأعرف اأنك 
تزرع  للأ�رسى  ومدر�شاً  معلماً  اأ�شبحت 
القادمات،  الأمنيات  كل  نفو�شهم  يف 
و�شوقاً  وجوعاً  غ�شباً  فيك  اأن  واأعرف 
للأولد والبنات، واأكاد اأراك، يف عينيك 
و�شكني  واحلزن  واللفتة  اللمعة  تلك 
باب  على  تقف  اأراك،  واأكاد  و�شوؤال، 
�شجن هدارمي ت�شتمع ملا يقوله لك قلبك 
النتفا�شات،  ومواعيد  الرعد  نزول  من 
املتو�شط،  البحر  �شوت  اإىل  لت�شغي 
وحدك  الدفينات،  باأ�رساره  يو�شو�شك 
ماء  لغة من  لك  البحر،  يقوله  ما  تعرف 
وهواء، ولك املوج عاليا، حوار دائم مع 
ال�شماء، تخاطبك القد�س كل ليلة، فهل 
داخلك  يف  متعدد  اإىل  ال�شجن  حولك 
قلبك على  لتدرب  ومتجدد يف خارجك 

النب�س واخليال؟ واأكاد اأراك.

اأخي مروان الربغوثي:

خميم  يف  اأنا  احلجارة،  عا�شمة  يف  اأنا 
فجر  كل  ت�رسخ  هنا  النا�س  الدهي�شة، 
لكي يقوم من الأم�س، اأن ينه�س بل خرب 
ال�شلة،  �شاعة  �شهيد  �شقوط  عن  يعلن 
�شوت  ينامون،  ل  املخيم  يف  والنا�س 
ر�شا�س وقنابل ومداهمات واعتقالت، 
والنوم  احلجارة  رمي  يتقنون  الأولد 
للموت،  ي�شتعدون  املنازل،  اأ�شطح  فوق 
حياتهم لي�شت لهم، حياتهم لي�شت معهم، 
ودعوا  واأحذيتهم،  ملب�شهم  يلب�شون 
بني  وتوزعوا  وهبوا  وخرجوا  اأحبائهم 
النتظار،  ملوا  وما  انتظروا  الر�شا�س، 
ا�شتبكوا وحلقوا وظلوا معلقني يف الريح، 

لجئني فقراء �شاخطني يعرفون اأن لهم 
وا�شماًء  وا�شجاراً  و�شتاًء  خلفهم  بيوتا 

يغ�شلها املطر كل عام.

اأخي و�صديقي مروان 
الربغوثي:

وكان  وحدك؟  بال�شفينة  اأقلعت  كيف 
من  خرجت  كيف  اأعداء،  اخوة  حولك 
ي�شتطيعوا  مل  وحدك؟  والأهوال  املوت 
اأن يربجموك وي�شهروك، فتمردت على 
نظام الطاعة والإذلل، رف�شت خطتهم 
بتحويل الأ�رسى اأنف�شهم حلاملي �شلطة 
حتى  اأنف�شهم  على  ليمار�شوها  ال�شجان 
ترى  وكنت  المتيازات،  يفقدوا  ل 
اإجها�س  على  عملوا  كيف  عينيك  باأم 
واإفراغها  للأ�رسى  التنظيمية  البنى 
من  مادية  وفرة  بتوفري  حمتواها  من 
تقع  مل  �رسكا  كان  وال�شكليات،  الفتات 
على  قادرا  عنيدا  �شاحيا  كنت  فيه، 
والمتثال.  واخلنوع  احلرية  بني  التمييز 
وهنا يف خميم الدهي�شة و�شلت ر�شالتك 
اإىل  احلارات  كل  من  جاوؤوا  للنا�س، 
الر�شيف، عرفوا متاما اأين تبداأ احلرية 
ال�شعب  بني  قانون  هناك  تنتهي،  واأين 
والحتلل، هناك خيار وحيد كما قلت: 

النحياز للحرية والعودة وال�شتقلل.

اأخي و�صديقي مروان 
الربغوثي:

الأخري،  الإ�رساب  بعد  حالك  كيف 
اإ�رساب احلرية والكرامة، هل اأخرجوك 
 42 بعد  اجللمة  �شجن  عزل  زنزانة  من 
فتحوا  هل  والتحدي؟  اجلوع  من  يوما 
الذين  الأ�رسى  حال  كيف  عليك؟  القرب 
اأ�شيبوا باأمرا�س �شعبة خلل ال�رساب؟ 
هل ل زالوا يف امل�شت�شفيات امليدانية؟ 

اأبو خرج، ظافر  مو�شى �شوفان، عثمان 
�شتيفن  تركي،  اأبو  يا�رس  الرمياوي، 
عنبتاوي، حممد زواهرة، بلل عجارمة، 
نا�رس اأبو حميد، عماد ال�رساج، ابراهيم 
اأبو م�شطفى، خليل �شيلو، اأحمد حرب، 
اعلمك  عطية  اأبو  فادي  بخ�شو�س  اأما 
مع  ت�شتبك  وراءه  زالت  ل  ذاكرته  اأن 
الدامية،  الليايل  تلك  يف  القمع  جنون 
واأجهزة  ال�شجانون  عليك،  حتالفوا  لقد 
والأطباء  والق�شاة  واجلي�س  الأمن 
خنقوك  "الكابو"،  ورجال  والإعلميون 
ال�شوت  اإغلق  واأحكموا  وجففوك 
اإ�رسائيل  حكومة  اجتمعت  والباب، 
وبرملانها وهيئة اأركانها احلربية وقرروا 
تك�شف  �شوف  الإن�شانية  مطالبك  اأن 
وح�شيتهم، وتخرج ال�شيطان من داخلهم، 
ومعنوياً  ج�شدياً  متوت  اأن  يجب  وكان 
تفكريك  والرواية.  الأغنية  تكمل  ول 
اجلمعي يجب ان ي�شري فردياً، حر�شك 
يتدمر،  ان  يجب  الوطنية  الوحدة  على 
لتفريغ  املوجهة  ال�شيا�شية  هي خطتهم 
وفردنة الأ�رسى وحتطيم كل ما من �شاأنه 
الت�شدي  عرب  جماعة،  اإىل  يحولهم  اأن 
للتفكري اأو جمرد العتقاد وفكرة العمل 

والن�شال اأو الهوية امل�شرتكة.

اأخي و�صديقي مروان 
الربغوثي:

ها  بخري،  فهي  اأحوالنا،  عن  �شاألت  اإن 
اأجل�س على ر�شيف املخيم، يجل�س  اأنا 
الذي  الأخر�س  لطفي  امل�شاب  بقربي 
ل زالت الر�شا�شة يف جمجمته، ن�رسب 
احليطان،  على  �شورك  وندخن،  القهوة 
يف  حتى  يتحركون  يتوقفون  ل  النا�س 
مفارقة  اإىل  حتولت  احلرية  النعو�س، 
مده�شة، ال�شجن �شار كبرياً، الكنتونات 

واجلدار واملعازل وهناك يف ال�شجون.

جرافة  لكن  لك،  اأكتب  اأن  دائماً  اأحاول 
جندي  خيايل،  ح�شاد  تكبح  اإ�رسائيلية 
مزهر،  اأركان  الطفل  باعدام  ي�شتمتع 
مير اجلميع من هذا ال�شارع الذي �شار 
بيت  اإىل  يلتفتون  ل  للجنازة،  م�شاراً 
م�شغولة  النا�س  اجلعفري،  علي  ال�شهيد 
بالر�شا�س  امل�شابة  الأقدام  با�شتبدال 
الرتاب وعلى  ودم على  بالعكازات، حلم 
النا�س  املدار�س،  كتب  ويف  احلجارة 
املوت  يف  حتى  واقفة  تبقى  اأن  تريد 

والن�شيد.

اأخي و�صديقي مروان 
الربغوثي:

الدهي�شة  خميم  يف  ابداع  موؤ�ش�شة  يف 
الزنزانة  يف  يوم  الف  كتابك  قراأنا 

مات  قد  الحتلل  اإن  فيه:  جاء  الذي 
اإ�رسائيل  على  واإن  له،  م�شتقبل  ول 
مقربة  اإىل  الحتلل  هذا  ت�شيع  اأن 
والإرهاب،  والعن�رسية  والنازية  الفا�شية 
واحلواجز  اجلدران  ت�شتطيع  ولن 
هذا  اإنقاد  والإعدامات  والعتقالت 
على  م�رس  باأنك  وقراأنا  الحتلل". 
تربيه وحتميه  اأمل  الأمل  من  اأن جتعل 
وتقويه، عندها بكت اأم ن�شال اأبو عكر، 
فاطمة  اأ�رسى  ال�شبعة  اأم  نودع  وخرجنا 
مع  يجتمعن  مل  اأمهات  هنا  احل�شنات. 
يف  حتى  و�شنوات  �شنوات  اأولدهن 
املقربة، فنحن يف املخيم نقرا ما بعد 
هناك  وانت  القادمة،  حياتنا  املوت، 
اردان  جلنة  ي�شمى  ما  تواجه  بال�شجن 
القمع والبط�س وت�شتهدف  التي متار�س 
وعلى  الأ�رسى  حقوق  على  النف�شا�س 
اأن  فاأرجوا  واللحقة،  ال�شابقة  حياتهم 

امليلد  اأجرا�س  دقت  فقد  ت�شاحمنا 
وبعد  بال�شلبان،  مليئة  ال�شاحة  حولنا، 
يف  ويخاطبوننا  ال�شهداء  �شيرتجل  قليل 

�شلتهم اجلماعية.

اأخي مروان الربغوثي:

خميم  يف  اأنا  احلجارة،  عا�شمة  يف  اأنا 
الدهي�شة، اأنا ل اأراك، لكنك تراين، كيف 
تراين من الزنزانة؟! ت�شافح النا�س وتزور 
ال�شيف  رائحة  هنا،  رائحتك  املغارة، 
وال�شحابات  الثلج  هطول  وال�شتاء، 
قرية  من  وا�شحة  خطواتك  املاطرة، 
كوبر اإىل اجلامعة، حتفظ اأ�شماءنا كلها، 
متيز متاماً بني الواقع وال�شتعارة، حتدد 

الفارق بني الروؤى والعبارة.

ال�صجن هو �صمت الكالم، بالغة احل�صر واالغرتاب واختناق الكلمات، ال داعي الأن تتكلم بعد كل هذا الغياب، �صبعة ع�صر عاما يف ال�صجن حمموال على 
خم�ض موؤبدات تفي�ض عن الكالم، هي م�صنقة زمنية لالإعدام، ويف كل �صنة جديدة تدخلها بجرح جديد، ال تعد عدد ال�صنوات ااّل مبقدار انتباهك 

لكثافة الظالم، فاأين اأنت االآن يا �صديقي؟ اأما اأنا فاين يف عا�صمة احلجارة، اأنا يف خميم الدهي�صة، والنا�ض يف املخيم يهدونك التحية وال�صالم.

كتب عي�صى قراقع

اأنا يف عا�شمة احلجارة... اأنا يف خميم الدهي�شة

رئي�ض هيئة �صوؤون االأ�صرى واملحررين خالل لقائه بوفد من حركة فتح/ خميم اجللزون

القر�شنة االإ�شرائيلية الأموال دولة فل�شطني قنبلة �شتنفجر يف وجه االحتالل
قال رئي�س هيئة �شوؤون الأ�رسى 
اأبو  قدري  اللواء  واملحررين 
الإ�رسائيلية  اجلرمية  اأن  بكر، 
وال�رسقة  بالقر�شنة  املتمثلة 
دولة  لأموال  والوقحة  العلنية 
حتت  تاأتي  والتي  فل�شطني، 
ذريعة خ�شم ما يُقدم لعائلت 
رواتب،  والأ�رسى من  ال�شهداء 
حقيقية  قنبلة  مبثابة  �شتكون 

�شتنفجر يف وجه الحتلل.
بوفد  لقائه  خلل  ذلك  جاء 
منطقة  فتح  حركة  من 
خميم  نايف/  ريا�س  ال�شهيد 
م�شوؤويل  والذي �شم  اجللزون، 
من  وجمموعة  التنظيم، 
حيث  املحررين،  الأ�رسى 
خلل  بكر  اأبو  اللواء  اأو�شح 
حديثه باأن القيادة الفل�شطينية 

اأبو  الرئي�س  راأ�شها  وعلى 
رواتب  اأن  على  يوؤكدون  مازن، 
والأ�رسى  ال�شهداء  عائلت 
واأن  للم�شا�س،  قابلة  غري 
مالية  يف  �شيكون  ر�شيد  اآخر 
لهذه  باأولوية  �شيقدم  ال�شلطة 

الفئة املنا�شلة.
وطالب اللواء اأبو بكر املجتمع 
الفوري  بالتحرك  الدويل 

لهذا  حد  لو�شع  وال�رسيع 
الناجم  املنظم،  الإرهاب 
ال�شيا�شيني  بني  مناف�شة  عن 
الإ�رسائيليني،  والع�شكريني 
انتخابات  يف  مكا�شب  لتحقيق 
الكني�شت القادمة على ح�شاب 
الذي  الفل�شطيني،  ال�شعب 
د�شمة  ملادة  الإحتلل  حوله 

لدعايته الإنتخابية.

هذه  اأن  بكر  اأبو  اللواء  واأ�شار 
القر�شنة خمالفة لكل الأعراف 
واملواثيق الدولية، واأن ال�شمت 
العلنية،  ال�رسقة  جرمية  عن 
مع  املواجهة  باب  �شيفتح 
م�رساعيه،  على  الإحتلل 
وقيادته  الفل�شطيني  وال�شعب 
هذ  �شتواجه  وموؤ�ش�شاته 
و�شيدفع  العن�رسي،  التطرف 

الإحتلل وقادته ثمناً باهظاً.
يذكر اأن خميم اجللزون �شمال 
�رسق رام اهلل، وهو من املناطق 
التي تتعر�س يومياً اإىل هجمات 
 120 هناك  واأن  الإحتلل، 
املخيم  اأبناء  من  و�شاباً  طفًل 
اىل  بالإ�شافة  الق�شبان،  خلف 
املئات من الأ�رسى املحررين 

وال�شهداء.
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عي�شة ق.

التي  الفر�ص  جمموع  ترجمة  يف 
ت�سجيل  اأجل  من  اأمامهم  كانت 
التاألق  ظل  يف  وذلك  الأهداف 
مرباح  املناف�ص  حلار�ص  البارز 
واأنقد  اللقاء  جنم  كان  الذي  غايا 
حمققة  اأهداف  من  �سباكه 
ما  وهو  »العقيبة«،  اأبناء  لت�سكيلة 
و�سع  اأمام  ال�سباب  لعبي  يجعل 
حرج و�سعب خالل مقابلة الإياب 
املقررة يف 28 مار�ص املقبل من 
تاأ�سرية  وخطف  التدارك  اجل 
من  الذهبي  املربع  اإىل  التاأهل 

وي�سع  الكاأ�ص،  ال�سيدة  مناف�سة 
عينيه  ن�سب  البلوزدادي  النادي 
الرابطة  يف  البقاء  حتقيق  هدف 
ي�سجل  الفريق  واأن  خا�سة  الأوىل 
امل�سجلة  النتائج  يف  نوعية  قفزة 
بال�سطر الثاين من البطولة الوطنية 
والتي �سهدت اإم�ساك املدرب عبد 
العار�سة  بزمام  عمراين  القادر 
الفنية، وي�رص على موا�سلة الزحف 
يف جدول الرتتيب بعيدا عن ثالثي 
املوؤخرة والتي كان قابعا فيها منذ 
الكروي اجلاري.  انطالق املو�سم 
ويتحول تركيز رفقاء الالعب ب�سو 
نحو التح�سري ملباراتهم املتاأخرة 

اأمام دفاع تاجنانت املقررة يف 26 
فيفري القادم وتندرج �سمن اجلولة 
19 من الرابطة املحرتفة الأوىل، 
نف�سه  العا�سمي  النادي  يجد  اأين 
اإىل  بالتنقل  �سعبة  و�سعية  اأمام 
والذي  بال�سقوط  املهددين  ثالث 
ل يف�سله عنه �سوى نقطة واحدة، 
جمددا  العودة  �سبح  لإبعاد  وذلك 
وي�ستاأنف  اخلطر،  منطقة  اإىل 
ق�سد  التدريبات  اليوم  الالعبون 
الرتكيز على خرجتهم نحو مالقاة 
تعرف  �سوف  والتي  »الديارتي« 
اإىل  و�ساملي  �ستال  الثنائي  عودة 

املناف�سة.

اأبناء العقيبة غري مهتمني بالكاأ�س يركزون على البقاءالت�شكيلة ت�شتاأنف اليوم التح�شري لدفاع تاجنانت
اأ�شاع فريق �شباب بلوزداد فر�شة ت�شجيل التفوق على ح�شاب اجلار ن�شر ح�شني داي يف مباراة 
ذهاب دور ربع نهائي كاأ�س اجلمهورية التي جمعت بينهما م�شاء اأول اأم�س، اأين ف�شل ال�شباب يف 

حتقيق فوز مريح وخرج بهزمية هدف دون رد يف اللقاء الذي ا�شتقبله على ملعب 5 جويلية قبل 
النزول �شيفا على ن�شر ح�شني داي على نف�س امللعب يف مباراة الإياب، ومل يكن ال�شباب حمظوظا 

يف لقاءه اأين ف�شل رفقاء املهاجم اأبو �شفيان بالغ 

اجلولة 23 من الرابطة 
املحرتفة الثانية

مقرة اأمام فر�صة 
تاأمني ال�صدارة 

وداربي امل�ؤخرة 
بالفيجري

ت�سهد مباريات اجلولة 23 من 
الرابطة املحرتفة الثانية مرباة 
يف املتناول على الورق للرائد 
ي�ستقبل  عندما  مقرة  جنم 
البليدة  اإحتاد  الرتتيب  متذيل 
يعول خاللها على  يف مواجهة 
ك�سب ثالث نقاط جديدة يدعم 
ال�سدارة  ويوؤمن  الر�سيد  بها 
من  القوي  التناف�ص  ظل  يف 
املالحقني الذين ينتظرون اأي 
تعرث لالنق�سا�ص على الريادة، 
لعبو  يتواجد  ذلك  مقابل 
يف  »الورود«  مدينة  ت�سكيلة 
اأقرب  ت�سعهم  حرجة  و�سعية 
املهمة  ظل  يف  ال�سقوط  اإىل 

ال�سعبة التي تنتظرهم.
اإىل جانب ذلك، �سيكون ملعب 
على  باملحمدية  نوفمرب  اأول 
موعد مع داربي عا�سمي قوي 
يجمع اجلارين احتاد احلرا�ص 
حتقيق  �رصاع  يف  القبة  ورائد 
لأجله  ي�سارع  الذي  البقاء 
وي�سعى  العا�سمني،  الناديني 
لعبو »ال�سفراء« اإىل ا�ستغالل 
الأر�ص  عاملي  من  ال�ستفادة 
كامال  الزاد  ل�سمان  واجلمهور 
اخلطر،  منطقة  عن  والبتعاد 
نتيجة  الرائد عن  يبحث  بينما 
مت�سكه  يف  ت�ساهم  ايجابية 
املنطقة  من  اخلروج  باأمل 
ي�ستقبل  جهته،  من  احلمراء، 
مولودية العلمة ال�سيف جمعية 
اللقاء  ح�سم  بهدف  وهران 
اإىل  العودة  على  ي�ساعده  بفوز 
ال�رصاع  وت�سديد  »البوديوم« 
على ال�سعود اإىل دوري الكبار، 
ب�سكرة  احتاد  يجد  بينما 
يف  الثالث  املركز  �ساحب 
الرتتيب نف�سه امام تنقل �سعب 
الذي  �سعيدة  مولودية  ملالقاة 
والبتعاد  البقاء  على  ي�سارع 
بينما  الهبوط،  ثالثي  عن 
�سكيكدة  �سبيبة  مباراة  جتري 
القرتاب  باأمل  بو�سعادة  واأمل 

من �سمان البقاء نهائيا.
عي�شة ق.

برنامج املباريات

احتاد احلرا�س / رائد 
القبة

�شبيبة �شكيكدة / اأمل 
بو�شعادة

مولودية �شعيدة / احتاد 
ب�شكرة

جنم مقرة / احتاد 
البليدة

املباريات تنطلق ابتداء 
من 15:00

مولودية العلمة / 
جمعية وهران

اللقاء يجري على 
ال�شاعة 17:00

الفريق �شافر اأم�س اإىل كينيا لتح�شري مواجهة غورماهيا

الن�صرية ت�ا�صل التاألق وت�صع قدما يف ن�صف نهائي الكاأ�س

حقق فريق ن�رص ح�سني داي فوزا 
ثمينا يف اللقاء الذي جمعه باجلار 
مواجهة  خالل  بلوزداد  �سباب 
ذهاب الدور ربع النهائي ملناف�سة 
ي�سع  جعله  اجلمهورية  كاأ�ص 
قدما يف الدور ن�سف النهائي من 
على  احلفاظ  وموا�سلة  املناف�سة 
على  التناف�ص  يف  كاملة  حظوظه 
ال�سدد  بالكاأ�ص، ويف هذا  التتويج 
�سجل الالعب خا�سف هدف اللقاء 
خطوة  رفقائه  منح  الذي  الوحيد 
نحو الأمام من اجل العبور والتاأهل 
الكاأ�ص  مناف�سة  م�سوار   ملوا�سلة 
ويوؤكد ال�سحوة التي تتواجد عليها 
اجلبهات  خمتلف  يف  الن�رصية 
تتناف�ص عليها ويف مقدمتها  التي 
اأدوا  الالعبون  كان  اأين  القارية، 

وكانوا  امل�ستوى  يف  اأول  �سوطا 
امليدان  اأر�سية  على  الأف�سل 
وج�سدوا �سيطرتهم بهدف قبل ان 
الذي  الثاين  ال�سوط  يف  يرتاجعوا 
لرفقاء  بدنيا  واإرهاقا  تعبا  �سهد 
القائد اأحمد قا�سمي ب�سبب كثافة 
ظل  يف  يلعبونها  التي  املباريات 
تنتظرهم  التي  اجلهنمية  الربجمة 
جبهات  عدة  على  يتناف�سون  اأين 

حملية وقارية.
ت�سكيلة  حّولت  املقابل،  يف 
املناف�سة  على  تركيزها  الن�رصية 
مباراتها  حت�رص  اأين  القارية 
اأمام  املقبل  الأحد  املرتقبة 
ويف  الكيني،  غورماهيا  امل�سيف 
النادي  وفد  �سافر  ال�سدد  هذا 
نحو  اأم�ص  �سبيحة  العا�سمي 

ثانية  طائرة  امتطاء  قبل  تركيا، 
متوجهة نحو كينيا بعد انتظار دام 
و�سلوها  والتي  �ساعات،  خم�ص 
اليوم، حيث  الباكر من  ال�سباح  يف 
اإيغيل  مزيان  املدرب  ا�ستدعى 
قائمة ت�سم 19 لعبا والتي �سهدت 
الدين  �سم�ص  الالعب  تواجد 
اأاإ�سابة  تلقى  كان  الذي  حراق 
املقربة  الع�سلة  م�ستوى  على 
ومل  بلوزداد  �سباب  مباراة  يف 
غورماهيا،  اأمام  م�ساركته  تتاأكد 
ثالث  من  الالعبون  وي�ستفيد 
اإقامتهم  مقر  تدريبية يف  ح�س�ص 
ثالثة  وح�سة  وغدا  اليوم  ح�ستني 
توقيت  يف  املقبل  ال�سبت  واأخرية 

اللقاء ابتداء من الثانية زوال.
عي�صة ق.

الت�شكيلة خا�شت اأم�س ح�شة تدريبية

ال�صيا�صي ي�صد الرحال نح� 
م�صر مبعن�يات مرتفعة

�سّد فريق �سباب ق�سنطينة اأم�ص 
ا�ستعداد  م�رص  نحو  الرحال 
ال�سبت  تنتظره  التي  للمقابلة 
ال�سماعيلي  نادي  اأمام  املقبل 
من  الثالثة  اجلولة  حل�ساب 
اأبطال  رابطة  جمموعات  دور 
من  الوفد  �سافر  حيث  اإفريقيا، 
هواري  نحو  ق�سنطينة  مطار 
يوا�سلوا  ان  قبل  الدويل  بومدين 
القاهرة  مطار  نحو  منه  الرحلة 
نحو  برا  الطريق  وموا�سلة 
حتت�سن  التي  ال�سكندرية  مدينة 
ملعب  على  املربجمة  املواجهة 
برج العرب، حيث تتواجد ت�سكيلة 
مرتفعة  مبعنويات  »ال�سيا�سي« 

لالحتاد  املفاجئ  القرار  رغم 
باإعادة  لقدم  لكرةا  الإفريقي 
املناف�سة  اإىل  امل�رصي  النادي 
وقت  يف  قراره  رغم  القارية 
اأحداث  بعد  نهائيا  باإق�سائه 
النادي  اأمام  حدثت  التي  ال�سغب 
وخا�ص  التون�سي.  الإفريقي 
رفقاء الالعب لعرو�سي اأول ح�سة 
تدريبية م�ساء البارحة والتي كانت 
خفيفة قبل اأن تنطلق التح�سريات 
ثاين ح�سة  اليوم بخو�ص  اجلدية 
ثالثة  التدرب ح�سة  قبل  تدريبية 
واأخرية غدا يف توقيت املواجهة 

ابتداء من اخلام�سة م�ساء.
ع.ق.

البطولة الإفريقية للمبارزة

اجلزائر تنهي املناف�صة 
باأربع ميداليات منها ذهبية

اأربع  على  اجلزائر  حت�سلت 
ذهبية،  واحدة   ميداليات 
مناف�سات  يف  ف�سيات،  وثالث 
الإفريقية  للبطولة  الثاين  اليوم 
الأ�ساغر  فئات  من  لكل  للمبارزة 
الأ�سلحة  يف  والذكور  والأ�سبال 
اأول  �سي�ص-ح�سام-�سيف  الثالثة 
ويف  ح�سان،  حر�سة  بقاعة  اأم�ص 
لفئة  والأخري  الثاين  اليوم  لقاءات 
كوثر  اجلزائرية  انتزعت  الأ�سبال 
بعد  بلكبري ذهبية احل�سام  حممد 
فوزها بنتيجة 15-12 على ح�ساب 
التي  �سقور  بن  نايلة  مواطنتها 
حت�سلت بدورها على الف�سية، اما 
امل�رصيتني  اإىل  فعادت  الربونزية 
من  الدق�ص،  رناد  و  احمد  تقى 
البري  اجلزائري  اكتفى  جهته، 
خ�سارته  اثر  بالف�سية  فرجيل 
امل�رصي  امام  ال�سي�ص  نهائي  يف 
يف   ،9  -15 بواقع  يحي  ما�سي 
الوقت الذي عادت فيه الربونزية 
ريان  حممجد  فني�ص  الثنائي  اىل 
نف�ص  م�رص،  وليد  وخالد  تون�ص 
امل�سري عرفته اجلزائرية الأخرى 
نهائي  خ�رصت  التي  زبوج  ي�رصى 
رودينة  امل�رصية  اأمام  ال�سيف 
كانت  حني  يف   ،14  -15 جعفر 
من  كل  ن�سيب  من  الربونزية 
واجلنوب  اآية  ح�سني  امل�رصية 
ويف  اليك�سندريا.  كلوبر  افريقية 
جرت  التي  الأ�سبال،  مواجهات 

ثالث  اجلزائر  نالت  الثنني 
مرمي  بف�سل  ذهبية  ميداليات 
وف�سية  اإناث،   - �سي�ص  مباركي 
ال�سالح،  نف�ص  يف  زبوج  ل�سونيا 
لبونا�رص  برونزية  اإىل  اإ�سافة 
وبهذا  احل�سام،  يف  بل�سم  حممد 
الأ�سبال  مناف�سات  اجلزائر  تنهي 
اأربع  ذهبيتني،  ميداليات،  ب�سبع 
وعن  واحدة.  وبرونزية  ف�سيات 
هذه النتائج يقول، روؤوف برناوي 
اجلزائرية:  الحتادية  رئي�ص 
»را�ص عموما على النتائج، حققنا 
هناك  ما،  حد  اىل  مقبولة  نتائج 
حت�سن يف النتائج مقارنة مع اأم�ص 
التناف�ص  ان  لحظنا  الأهم،  وهو 
بدا وا�سحا بني م�رص واجلزائر«، 
لقاءات  جترى  »غدا  واأ�ساف 
من�سة  تكون  ان  ونتوقع  الوا�سط 
منتخبات  بني  ممزوجة  التتويج 
تون�ص  غرار  على  اخرى  افريقية 
وا�سح  حت�سن  اىل  ي�سري  ما  وهو 
وا�سح  املناف�سة.وهدفنا  يف 
وف�رص  امليداليات«،  افتكاك  هو 
برناوي تاألق ال�سبالت اجلزائريات 
على ح�ساب نظرائهن الذكور »بان 
واهتمام  بتكفل  يحظني  الفتيات 
لحظنا  اأننا  كما  خا�ص،  نوع  من 
اأن البذرة موجودة، والنتيجة تاأتي 
مع  مقارنة  اأ�رصع  الفتيات  مع 

البنني«.
وكالت
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عي�شة ق.

�أن  �ل�صدد  هذ�  يف  و�أو�صح 
�لوطنية  �لت�صكيلة  يف  �لالعبني 
�جلز�ئريني  وقوف  ينتظرون 
ك�أ�س  يف  بقوة  وم�ص�ندتهم  معهم 
�لهدف  حتقيق  �أجل  من  �إفريقي� 
�إىل  �جلز�ئر  وقي�دة  �ملن�صود 
�مل�صتوى  على  للتتويج�ت  �لعودة 
�إق�مة  و�أنه و�صف  �لق�ري، خ��صة 
�أف�صل  م�رص  يف  »�لك�ن«  من�ف�صة 
العتب�ره�  �إفريقية  دولة  �أي  من 
ع�مل م�ص�عد من �أجل تنقل �أكرب 
عدد منن �جلم�هري �جلز�ئرية �إىل 
ع��صمة �م �لدني� وت�صجيع رفق�ءه 

من �الأر��صي �مل�رصية.

يف  �ملحرتف  �حل�ر�س  وتطرق 
�ل�صعودي  �لر�ئد  ن�دي  �صفوف 
�إىل ق�صية ��صتبع�ده رفقة �حل�ر�س 
ر�ي�س وه�ب مبوحلي عن �صفوف 
�لع�م  خالل  �لوطنية  �لنخبة 
هذ�  يف  �أو�صح  �أين  �ملن�رصم، 
مع  �أم�س  �جر�ه  بحو�ر  �ل�صي�ق 
يتو�جد  ك�ن  �أنه  »كووورة«  موقع 
�لط�قم  مع  �لر�أي  يف  �ختالف 
�ملدرب  بقي�دة  �ل�ص�بق  �لفني 
يعترب  ك�ن  و�لذي  م�جر  ر�بج 
�صعيف  م�صتو�ه  �ل�صعودي  �لدوري 
�للعب  فر�صة  العبوه  ي�صتحق  وال 
�الأمر  ولهذ�  �لوطني  مع �ملنتخب 
عن  مبوحلي  رفقة  ��صتبع�ده  مت 
�الأمور  تتغري  �أن  قبل  �صفوفه، 

�لن�خب  �الأح�صن مع  وتتحول نحو 
بلم��صي  جم�ل  �حل�يل  �لوطني 
ثقته  وو�صع  �لفر�صة  منحه  �لذي 
�إىل  �إع�دته جمدد�  فيه من خالل 
�أنه  و��صتطرد  �خل�رص،  �صفوف 
�صيكون ح��رص� يف م�رص وي�ص�رك 

يف ك�أ�س �إفريقي� لالأمم.
�بن  عرب  منف�صل  مو�صوع  ويف 
بتو�جده  ر�ص�ه  �ل�صلف عن  مدينة 
خالل  من  �ل�صعودي  �لدوري  يف 
ي�صجله�  �لتي  �اليج�بية  �لنت�ئج 
ج�نب  �إىل  �لر�ئد،  ن�ديه  رفقة 
و�صفه �لدوري �ل�صعودي ب�الأف�صل 
بعد  �لعربية خ��صة  �لدوري�ت  بني 
رفع عدد �لالعبني �الأج�نب و�صط 
�أنديته وب�لت�يل �ص�ر �صعب� مق�رنة 

ب�ملو��صم �ل�ص�بقة، حيث �عترب �أن 
�الأقوى يف  و�لهالل  �لن�رص  فريقي 
على  و�لتن�ف�س  �ل�صعودي  �لدوري 
�للقب بينهم� �صوف ي�صتمر �إىل �آخر 
مو�طنيه  �أن  دوخة  و�عترب  جولة، 
�حلر��س  �أف�صل  وع�صلة  مبوحلي 
ر�ف�ص�  �ل�صعودية،  يف  �الأج�نب 
جم�ملة  لهم�  �ختي�ره  يكون  �ن 
ب�لنظر  بل  بلده  �بن�  لكونهم� 
لالأد�ء �لكبري �لذي يقدم�نه رفقة 
و�أ�ص�ف  �ملو�صم،  هذ�  فريقهم� 
�لرب�زيلي  �حل�ر�س  يعترب  ك�ن  �أنه 
وي�صتمتع  �لع�مل  يف  �الأف�صل  ديد� 
ح�لي� ب�أد�ء �لثن�ئي دي خي�ر وبيرت 
ع�ص�ق  من  و�أنه  خ��صة  �صتيغن 

فريق بر�صلونة ي�صيف.

اأكد اأن ماجر ا�شتبعده وبلما�شي جدد ثقته فيه رفقة مبوحلي

دوخة: منلك منتخبا قويا وقادرون على التتويج بالكان
عبرّ احلار�س الدويل اجلزائري عز الدين دوخة عن تفاوؤله بقدرة املنتخب الوطني يف التتويج بلقب كاأ�س اإفريقيا 

لالأمم خالل الدورة املقرر اإجراوؤها يف ال�شيف املقبل مب�شر، حيث اأ�شار اأن برجمة املناف�شة القارية يف م�شر عامل يعود 
بالإيجاب على اخل�شر من اأجل التتويج قاريا والعودة جمددا اإىل من�شة التتويجات على ال�شاحة القارية خا�شة واأنهم 

ميلكون منتخبا قويا ح�شبه، وذلك من خالل الدعم اجلماهريي الكبري الذي ينتظرونه من اجلزائريني

 اجتماع مفاجئ بني
 برييز و�سوالري

 جابو يبتعد 3 اأ�شابيع 
عن امليادين ب�شبب الإ�شابة

الن�سر االأ�سود يوا�سل ال�سقوط احلر 
ويقل�س حظوظه يف الكاأ�س

�لتقى فلورنتينو برييز رئي�س ري�ل 
�أم�س �ص�نتي�غو  �أول  مدريد م�ص�ء 
�صوالري �ملدير �لفني للفريق، يف 
�الإ�صب�نية،  �لع��صمة  مط�عم  �أحد 
�لفرتة  يف  �لنت�ئج  عن  للحديث 
�الأخرية، وو�صفت �صحيفة »م�رك�« 
غري  ب�أنه  �الجتم�ع  �الإ�صب�نية 
ع�دي، خ��صًة �أنه ي�أتي بعد هزمية 
يد جريون�  على  �ملف�جئة  �لفريق 
�ل�رص�ع  و�بتع�ده جمدًد� عن   1-2
�ال�صب�ين،  �لدوري  لقب  على 
د�م  �الجتم�ع  �أن  �إىل  و�أ�ص�رت 
رئي�س  �أر�د  حيث  وربع،  ل�ص�عتني 
�أحو�ل  معرفة  �مللكي  �لن�دي 

�لفريق ب�صكل مب��رص من �صوالري. 
�تخذ  �ملريينغي  �أن  برييز  ويرى 
مب�ر�ة  �لور�ء يف  �إىل  كبرية  خطوة 
�لنت�ئج  من  �صل�صلة  بعد  جريون�، 
مع  �لتع�دل  خ��صًة  �الإيج�بية 
ن�صف  ذه�ب  يف   1-1 بر�صلونة 
نه�ئي ك�أ�س ملك �إ�صب�ني�، وتن�ق�س 
�ملدرب  مع  مدريد  ري�ل  رئي�س 
حول �لتغيري�ت �ل�صت �لتي �أجر�ه� 
�الأخري يف �لت�صكيلة �الأ�ص��صية �أم�م 
جريون� خالل �ملب�ر�ة �لتي �أث�رت 
ده�صة برييز بعد �الأد�ء �لقوي �أم�م 

�أج�ك�س �أم�صرتد�م 1-2.
ق.ر

لفريق  �حلر  �ل�صقوط  يتو��صل 
��صتمر  و�لذي  �صطيف  وف�ق 
�لذي  عن�بة  �حت�د  لق�ء  مبن��صبة 
م�ي   19 مللعب  �أم�س  �أول  جرى 
ك�أ�س  نه�ئي  ربع  ذه�ب  �صمن 
�لفريق  �صقط  حيث  �جلمهورية، 
نظيفة  بثن�ئية  �لهزمية  فخ  يف 
�الإي�ب  مب�ر�ة  يف  و�صعيته  تعقد 
�لث�من  مبلعبه  ي�صتقبل  عندم� 
�حلظوظ  يجعل  م�  وهو  م�ي 
�إىل  �لت�أهل  بخ�صو�س  تت�ص�ءل 
ومو��صلة  �لنه�ئي  ن�صف  �لدور 
�صب�ق �لتن�ف�س على �لتتويج بلقب 
�إىل من�صة  �لك�أ�س و�لعودة جمدد� 
فرتة  تتو��صل  حيث  �لتتويج�ت، 
و�لتي  �لن�دي  به�  �لتي مير  �لفر�غ 
�إىل  �لوطنية  �لبطولة  من  �نتقلت 
خ��صة  �لك�أ�س  �ل�صيدة  من�ف�صة 
�ل�صط�يفي مل  �لن�دي  ت�صكيلة  و�أن 
حتقق �النت�ص�ر خالل 10 مب�ري�ت 
�الأخرية يف �لبطولة �لوطنية �صوى 
يجعله�  م�  وهو  منه�  ثالث  يف 
تتو�جد يف و�صعية ال حت�صد عليه�، 
خ��صة و�أن �لالعبني �أثبتو� �أد�ئهم 
�ملخيب جمدد� وك�نو� بدون روح 

�أم�م �ملرمى.
و�نه�لت �النتق�د�ت �صوب �لرئي�س 

ح�ص�ن حم�ر �لذي تع�لت �الأ�صو�ت 
عن  ب�لرحيل  مط�لبته  بخ�صو�س 
م�صوؤولية  �إي�ه  حمملني  �لن�دي 
�لفرتة �ل�صعبة �لتي مير به� ن�ديهم 
و�لذي يتوجه نحو �خلروج للمو�صم 
�ليدين  �صفر  �لتو�يل  على  �لث�ين 
بعدم�  تتويج،  �ي  حتقيق  ودون 
ف�صل يف جميع �لره�ن�ت �ملحلية 
�إىل  �ملو�صم،  هذ�  و�خل�رجية 
ثالثة  ��صتهلك  �لفريق  �أن  ج�نب 
�ملو�صم  �نطالق  منذ  مدربني 
�ملغربي  مع  بد�أه  بعدم�  �حل�يل 
�لتع�قد  قبل  �لط�و�صي،  ر�صيد 
�لذي  زكري  �لني  نور  �لع�ئد  مع 
حيث  و��صتق�ل،  طويال  يعمر  مل 
خهلفه �ملدرب �حل�يل نبيل نغيز.

�لالعب  غي�ب  ت�أكد  �ملق�بل،  يف 
�ملي�دين  عن  ج�بو  �ملوؤمن  عبد 
�الإ�ص�بة  بعد  �أ�ص�بيع  ثالثة  ملدة 
�لتي تعر�س له� �أم�م �حت�د عن�بة 
�أر�صية  من  خروجه  و��صتدعت 
�مليد�ن يف منت�صف �ل�صوط �الأول 
�ص�نع  �صيغيب  حيث  �للق�ء،  من 
�ألع�ب ت�صكيلة »�لن�رص �الأ�صود« عن 
مب�ر�ة �لعودة يف �لك�أ�س و�ملقررة 

يف 27 فيفري.
عي�شة ق.

ربراب حا�شر اليوم يف تيزي وزو لو�شع 
حجر اأ�شا�س مركز التكوين

اإدارة الكناري تقرر اإنزال بن 
يو�سف للرديف والالعب يرف�س

قررت �إد�رة فريق �صبيبة �لقب�ئل مع�قبة العبه� 

�إلي��س بن يو�صف من خالل �إنز�له �إىل �لفريق 
�لرديف ومنعه من �مل�ص�ركة يف �لرتب�س 

�لتح�صريي �لذي يقوم به رفق�ئه يف مدينة 

تيغزيرت ويتو��صل �إىل �لغد، حيث ت�أتي هذه 

�خلطوة �لتي �تخذته� �إد�رة �لن�دي �لقب�ئلي 

عق�ب� لالعبه� على �خلرج�ت �لتي يقوم به� عرب 

خمتلف ح�ص�ب�ته يف مو�قع �لتو��صل �الجتم�عي 

و�لفيديوه�ت �لتي يقوم مب�ص�ركته� مع مت�بعيه، 

و�لتي �عتربته� خروج� عن تركيز �لالعب عن 

�ملن�ف�صة وحتويل تركيزه نحو �أمور خ�رجة عن 

عمله مع �لفريق، وتتوجه �الأمور نحو �لت�صعيد بني 

�إد�رة �لرئي�س �رصيف مالل و�لالعب، حيث رف�س 

�الأخري قر�ر �إنز�له �إىل �لفريق �لرديف وهدد بف�صخ 

�لعقد مع �لن�دي قبل نه�ية �ملو�صم م� ي�صع �الإد�رة 

يف و�صع حرج يف �نتظ�ر م� �صوف ت�صفر عنه �الأي�م 
�ملقبلة حول �لق�صية.

يف �صي�ق منف�صل، ينتظر �أن يحّل رجل �الأعم�ل 

�جلز�ئري ي�صعد ربر�ب �ليوم مبدينة تيزي وزو 

من �جل و�صع �إ�ص�رة �إنطالق ت�صييد مركز �لتكوين 

�خل��س ب�لن�دي �لقب�ئلي و�لذي يتكفل ربر�ب 

ببن�ئه من خالل �رصكته »�صيفيت�ل« و�لتي تعترب 

مموال للفريقن �أين �صي�صع ربر�ب �صب�ح �ليوم حجر 

�الأ�ص��س لالنطالق يف بن�ء �ملركز �لذي �صيمتد 
ت�صييده يف منطقة و�د عي�صي.

ع.ق.

 اأكد اأنه مل يتلق ات�شال
 من بلما�شي اأو الفاف

بلقبلة يتمنى تقم�س 
األوان اخل�سر جمددا
عرب �لالعب �لدويل �جلز�ئري ه�ري�س بلقبلة عن 
رغبته يف تقم�س �ألو�ن �ملنتخب �لوطني وتقم�س 

�الألو�ن �لوطنية م�صتقبال بعدم� �صبق له �لدف�ع عن 
�جلز�ئر و�للعب معه� خالل �الألع�ب �الأوملبية �لتي 

جرت يف ري ودي ج�نريو حتت قي�دة �ملدرب �ل�ص�بق 
�صورم�ن، حيث �صدد عن �أمنيته يف �لعودة جمدد� 

لتمثيل �جلز�ئر يف �ملو�عيد �ملقبلة يف ح�ل و�صلته 
دعوة من �لن�خب �لوطني جم�ل بلم��صي، مو�صح� �أنه 

ي�أمل �أن يوؤكد للجم�هري �جلز�ئرية �إمك�ني�ته وم�ذ� 
ي�صتطيع �أن يقدم لبالده، و�أ�ص�ر �أنه لعب �آخر مرة 

مع �لت�صكيلة �لوطنية يف �صفوف �ملنتخب �الأوملبي 
عندم� خ��س �أوملبي�د ريو دي ج�نريو، لكنه مل يتلق 

بعده� �ي �ت�ص�ل من طرف �ملدرب �حل�يل و�الحت�دية 
�جلز�ئرية لكرة �لقدم. وعرب �لالعب �ملحرتف رفقة 

ن�دي تور �لفرن�صي عن رغبته يف �حل�صول على فر�صته 
مع �لت�صكيلة �لوطنية، مو�صح� يف حو�ر مع موقع 

»دي ز�د فوت« �نه �صتكون مف�ج�أة ب�لن�صبة له لكنه 
�صيو��صل �لعمل بجهد من �جل �حل�صول على ثقة 

�لن�خب �لوطني خالل �لفرتة �ملقبلة، و�أكد �لالعب �أنه 
ميلك عالق�ت مع عدد من �لالعبني �جلز�ئريني ولديه 
تو��صل معهم يف �صورة ��صم�عيل بن��رص �لذي �صبق له 

�للعب رفقته مع ن�دي تور �إىل ج�نب ر�صو�ن �رصيفي 
و�أ�ص�مة درفلو، و�أ�ص�ف �أنه �لتقى مو�طنه ر�مي بن 

�صبعيني بك�أ�س فرن�ص� وزين �لدين فرح�ت �لذي 
يو�جهه يف مب�ري�ت �لدرجة �لث�نية �لفرن�صية.

ع.ق.
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كلوب: خالفنا �لتوقعات �أمام بايرن ميونخ
التعادل  اأن احلظ عاند فريقه بعد  ليفربول،  لفريق  الفني  اأكد الأملاين يورغن كلوب املدير 
ال�سلبي اأمام بايرن ميونيخ يف املباراة التي جمعت الفريقني على ملعب »اأنفيلد روود« يف ذهاب 
الإذاعة  نقلتها هيئة  كلوب يف ت�رصيحات  وقال  اأوروبا،  اأبطال  دوري  النهائي من  ثمن  الدور 
الربيطانية BBC: »الأمور كانت �سعبة بالن�سبة لنا يف اللم�سة الأخرية، ما يقرب من 10 اأو 12 
كرة واعدة لكنها يف النهاية ف�سدت«، واأ�ساف: »باإمكاننا اللعب ب�سكل اأف�سل، اأعتقد اأنه يجب 
علينا اأن نكون اأف�سل، يف ال�سوط الأول �سنعنا العديد من الفر�ص ول اأتذكر اأي فر�سة �سنعها 
الفريقني يف ال�سوط الثاين«، وا�ستطرد: »مل تكن ليلة من ليايل دوري الأبطال من وجهة النظر 
هذه، اأما من ناحية النتيجة فهي لي�ست �سيئة، لي�ست النتيجة الأف�سل بطبيعة احلال، لكنها تظل 
جيدة«، ووا�سل املدرب الأملاين: »خرجنا ب�سباك نظيفة رغم غياب النجم فان ديك، الكثري 
من اجلماهري مل تتوقع ذلك، الدفاع كان جيدا، الكثري من الأ�سياء كانت جيدة«. وعن بايرن 
ميونخ، قال: »اإذا كانوا هم واثقني من اأنف�سهم، رمبا كان لدينا م�ساحة ثقة اأكرب، كال الفريقني 
كان لديهما الكرة يف املنت�سف، مل يحدث الكثري، لكننا كان لدينا بع�ص اللحظات التي كان 
يجب الت�سجيل فيها«، واختتم كلوب ت�رصيحاته: »كانت مباراة قوية لكال اجلانبني، لي�ست مباراة 

نتذكرها بعد 30 عاماً، هي النتيجة التي ح�سلنا عليها، وعلينا اأن نعمل على ذلك«.

�ستيغن: ل�ست حمبطا وعلينا �لنظر �إىل �لأمام
دافع الأملاين مارك اأندريه تري �ستيغن حار�ص مرمى بر�سلونة عن زميله لوي�ص �سواريز بعد 
اإهدار املهاجم الأوروغوياين لأكرث من فر�سة يف املباراة التي جمعت الفريق الكاتالوين مع 
م�سيفه ليون، م�ساء اأول اأم�ص يف ذهاب دور ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا، ونقلت �سحيفة 
»موندو ديبورتيفو« ت�رصيحات احلار�ص الأملاين، الذي راأى اأن فريقه كان قادرا على اخلروج 
من اللقاء بنتيجة الفوز يف ظل القوة الدفاعية التي ظهر بها الفريق الفرن�سي، وقال تري �ستيغن: 
»نعلم اأن لدينا اجلودة مبا يكفي للت�سجيل يف اأي وقت، لكننا ل�سنا حمبطني، كنا نعلم اأن باإمكاننا 
احل�سول على نتيجة اأف�سل من التعادل«، واأ�ساف: »الآن ل ميكننا تغيري النتيجة، �سحيح اأننا 
اأردنا املزيد من املباراة، لكن يجب اأن ننظر اإىل الأمام، لأن بانتظارنا 3 مباريات مقبلة يف 
اليوم، كذلك احلال  الفريق ككل  باأداء  »اأنا �سعيد  غاية الأهمية«، واختتم �ستيغن ت�رصيحاته: 

بلوي�ص �سواريز واملجهود الذي بذله، هو دائما لعب مهم لنا«.

دي بروين: �لرباعية م�ستحيلة وغو�رديول لن 
يغري �أ�سلوبه

لن  املو�سم  مباريات  بع�ص  يف  التعرث  اإن  �سيتي  مان�س�سرت  لعب  �سانع  بروين  دي  كيفن  قال   
يدفع املدرب بيب غوارديول لتغيري اأ�سلوبه وفل�سفته اخلا�سة، يف ظل ا�ستمرار املناف�سة على 
اأربعة األقاب، وتراجعت قوة �سيتي هذا املو�سم مقارنًة باملا�سي، عندما خ�رص مرتني فقط 
املو�سم خ�رص  لكن هذا  نقطة،   100 بلغ  قيا�سي  برقم  الربميريليغ  لقب  ليحرز  مباراة   38 يف 
الفريق اأربع مرات يف 27 مباراة، وقال دي بروين لل�سحفيني، قبل اللعب مع �سالكه يف ذهاب 
الدور ثمن النهائي بدوري اأبطال اأوروبا اأم�ص: »يف الدوري خ�رصنا عددا اأكرب من املباريات 
واحدا  اأ�سفنا لعبا  لقد  اأقوى،  ت�سكيالت  املناف�سون  املا�سي، رمبا ميلك  باملو�سم  مقارنة 
بيب  مع  هو  كما  �سيبقى  الفريق  لعب  »اأ�سلوب  وتابع  يتغري«،  مل  الفريق  وباقي  ريا�ص حمرز 
يزال  ل  الذي  الوحيد  الإجنليزي  الفريق  هو  و�سيتي  ذلك«.  اجلميع  ويعرف  اأ�سلوبنا  نغري  لن 
ميلك فر�سة للمناف�سة على اأربعة األقاب هذا املو�سم، لكن دي بروين قال اإنه من امل�ستحيل 
اأن حقق هذا الإجناز يف  اأنه مل ي�سبق لأي فريق  تقريبا ا�ستهداف كل هذه الألقاب، يف ظل 
اإجنلرتا، واأ�ساف »اأعتقد اأن الهدف لي�ص الفوز بالبطولت الأربع، الهدف هو الفوز بكل مباراة، 

والو�سول اإىل اأبعد مدى، اإذا اأحرزنا ثالثة األقاب �سيكون ذلك اأف�سل من العام املا�سي«.

رودريغيز يفتح باب �لعودة �إىل مدريد
ربطته  التي  الأنباء  على  مدريد  ريال  من  املعار  ميونخ،  بايرن  رودريغيز جنم  خامي�ص  علق 
وفتح  احلايل،  املو�سم  بنهاية  الإعارة  مدة  انتهاء  بعد  امللكي  للفريق  نهائية  ب�سفة  بالعودة 
النجم الكولومبي بح�سب �سحيفة »موندو ديبورتيفو« الباب لإمكانية عودته للعمالق الأبي�ص 
جمددا، يف ت�رصيحات بعد انتهاء مباراة بايرن ميونخ اأمام ليفربول يف ذهاب ثمن نهائي دوري 
اأبطال اأوروبا، وقال رودريغيز: »ل اأ�ستبعد العودة لريال مدريد بعد هذا املو�سم، لدي منزيل 
يف مدريد كذلك يتواجد اأ�سخا�ص يحبونني، كما قد تركت العديد من الأ�سياء هناك، ل زلت 
على ات�سال بالعبي ريال مدريد وعالقتي طيبة مع اجلميع«، وتابع: »يف بع�ص الأحيان كنت 
اأ�سعر اأن باإمكاين احل�سول على الفر�سة هذا املو�سم«، ووا�سل »اأنا ل اأعرف ماذا �سيحدث يف 
امل�ستقبل، حاليا اأنا اأركز مع بايرن ميونخ، واأرغب يف اإنهاء الأ�سهر الثالثة املقبلة ب�سكل جيد 

مع الفريق، الآن اأنا األعب اأكرث واأ�سعر باأنني يف حالة جيدة«.

ثمن نهائي دوري �أبطال �أوروبا

ليون يت�سدى لإع�سار بر�سلونة ويوؤجل �حل�سم
عاد بر�سلونة الإ�سباين بتعادل باهت 
من اأر�ص ليون الفرن�سي �سمن ذهاب 
دوري  مل�سابقة  النهائي  ثمن  الدور 
اأبطال اأوروبا اأول اأم�ص، وعلى الرغم 
بر�سلونة،  اأ�ساعها  التي  الفر�ص  من 
ل  فالفريدي  املدرب  فريق  اأن  اإل 
يف  متوا�سعة  م�ستويات  يقدم  يزال 
ا�ستحق  ذلك  مقابل  الأخرية،  الآونة 
تاأهله  فر�ص  على  يقاتل  اأن  ليون 
وحظوظه يف مباراة الإياب املقررة 
ملعب  املقبلعلى  مار�ص    13 بتاريخ 
اأداء  بعد  وذلك  التاريخي،  نو  كامب 
جيد على ملعبه »غروباما �ستاديوم«، 
جينيزيو  برونو  ليون  مدرب  وطبق 
التي  املباراة  ع�سية  به  �رصح  ما 
الأوروبي  الحتاد  رئي�ص  ح�رصها 
بالتيني  مي�سال  الفرن�سي  ال�سابق 

املوقوف عن اأي ن�ساط ريا�سي من قبل الحتاد الدويل، واعترب جينيزيو: »فر�ص رقابة �سخ�سية على ليونيل مي�سي مو�سوع 
عفا عليه الزمن بالن�سبة ايل، يف حلظة ما، ي�ستطيع اأن يجد احلل، وت�سكيل كثافة حوله قد يقلل من تاأثريه اإننا نعرف اأنه عندما 
يكون يف يومه، يكون قادراً على روؤية اأو حتقيق اأ�سياء ل ي�ستطيع اأحد القيام بها، ورغم �سغر ج�سمه يبقى اأحد اأف�سل الالعبني 

يف العامل، اإن مل يكن الأف�سل«.
وبالفعل، جنحت خطة جينيزيو الذي مل يعهد لالعب واحد مبراقبة مي�سي الذي كان متوتراً معظم فرتات اللقاء، وكان التكتل 
الدفاعي بدياًل وحرم الأرجنتيني والأوروغوياين لوي�ص �سواريز وعثمان دميبيلي من ترجمة الفر�ص القليلة التي �سنحت لهم يف 
ال�سوط الأول، واعتمد جينيزيو على الثقة، الإميان والتوا�سع العنا�رص التي �ساهمت براأيه يف فوز فريقه على مان�س�سرت �سيتي 

الإجنليزي يف اجلولة الأوىل من دور املجموعات، وعلى باري�ص �سان جريمان يف الدوري املحلي بنتيجة واحدة 1-2.
وجنح ليون الذي اأنهى دور املجموعات بفوز وحيد وخم�سة تعادلت يف غياب هدافه اجلزائري الأ�سل نبيل فقري الذي �ساهد 
العمالق  مع  املبا�رصة  املواجهات  اأربع هزائم يف  الثالث مقابل  التعادل  الإيقاف، يف حتقيق  ب�سبب  املباراة من املدرجات 
الكاتالوين الذي تابع نتائجه الهزيلة بتعادل رابع يف اآخر خم�ص مباريات يف خمتلف امل�سابقات مع فوز �سعب على �سيفه بلد 

الوليد 1-0 يف الدوري املحلي.

متكن بايرن ميونخ الأملاين من العودة ب�سباك نظيفة من ملعب 
اأنفيلد بعدما فر�ص التعادل ال�سلبي بدون اأهداف على م�سيفه 
ليفربول الإجنليزي اأول اأم�ص يف ذهاب ثمن نهائي دوري اأبطال 
اأوروبا، وبح�سب ما ذكرته �سبكة »اأوبتا« لالإح�سائيات فاإن اآخر 
الأوروبية  بامل�سابقات  اأنفيلد  البايرن يف  مباريات خا�سها   3
انتهت جميعها بالتعادل ال�سلبي، واأفادت ال�سبكة بف�سل الفريق 
البافاري يف هز �سباك الريدز يف كافة املباريات التي جمعت 

بينهما يف معقل الفريق الإجنليزي.
ا اإىل جناح البايرن يف الن�سمام  واأ�سارت �سبكة »�سكواكا« اأي�سً
لقائمة الفرق التي حافظت على نظافة �سباكها اأمام ليفربول 
ريال  �سوى  ي�ستطع  ومل   ،2009/2008 مو�سم  منذ  اأنفيلد  يف 
مدريد الإ�سباين وبورتو الربتغايل بالإ�سافة للبايرن، اخلروج 
»اأوبتا«  الأبطال، وذكرت  ب�سباك نظيفة يف دوري  اأنفيلد  من 
خارج  الالهزمية  �سل�سلة  موا�سلة  يف  جنح  البايرن  اأن  ا  اأي�سً

اأر�سه يف دوري الأبطال للمباراة التا�سعة على التوايل، وحقق 
البايرن 6 انت�سارات وتعادل يف 3 اأخرى، يف اآخر 9 مباريات 

خا�سها خارج الديار بالبطولة الأوروبية.

بايرن ميونخ يحاكي جتربة �لريال يف �أنفيلد

نيمار يك�سف �سر �لبكاء يومني
الأ�سبوع الأول من �سهر افريل املقبل.واأم�سيت يومني متوا�سلني اأبكي يف املنزل«، ومن املقرر اأن يغيب نيمار عن املالعب ب�سبب الإ�سابة حتى حيث اأن احلل كان قريبًا ومل يكن هناك داٍع للحزن«، ووا�سل: »هذه املرة ا�ستغرقت وقًتا اأطول لتقبل الأمر، ملدة 3 اأ�سهر، ولكنه عاد و�سارك يف مونديال رو�سيا، وتابع: »عقب الإ�سابة الأوىل قلت دعونا جنري العملية، اأكرث تعقيًدا من الأوىل«، وكان النجم الربازيلي تعر�ص لإ�سابة يف املو�سم املا�سي جعلته يغيب عن املالعب الأخرية يف مباراة �سرتا�سبورغ يوم 23 جانفي املا�سي، واأ�ساف نيمار: »اأعتقد اأن الإ�سابة هذه املرة كانت نيمار يف ت�رصيحات اأبرزتها �سحيفة »مريور« الربيطانية، اإنه ظل يبكي ملدة يومني عقب تعر�سه لالإ�سابة ك�سف الربازيلي نيمار دا �سيلفا جنم باري�ص �سان جريمان عن �رص بكائه ليومني متوا�سلني يف منزله، وقال 
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�ساحب »لعبة الن�سيان«

الروائي برادة يو�سل »ر�سائل من امراأة خمتفية« اإىل الأجيال اجلديدة
قال حممد برادة، الروائي والناقد املغربي، اإن روايته اجلديدة »ر�سائل من امراأة خمتفية« تو�سل اإىل اجليل احلايل ر�سائل اأرادُه اأن يقراأها لريى امراأة عا�ست يف �ستينيات القرن املا�سي متقّدمًة 
على ما نعي�سه اليوم، وذكر �ساحب »لعبة الن�سيان«، يف معر�ض حديثه يف اليوم اخلتامي للمعر�ض الدويل للن�سر والكتاب يف قاعة ابن ر�سد بجناح وزارة الثقافة واالت�سال املغربية، اأن منطلق 

روايته مل يكن هو االأو�ساع االجتماعية وال�سيا�سية، بل اإي�سال ر�سائِل جاذبية عبد العزيز التي وقعت بني يديه وكانت، بالن�سبة له، �سابقة لزمانها.

م٫�ض
�مر�أة خمتفية«  »ر�سائل من  رو�ية 
ر�سائل  بّر�دة،  ح�سَب  تت�سمن، 
»كانت  لزمانها،  �سابقة  �مر�أة 
�لن�ساء يف  من  �لكثري  با�سم  تنطق 
يف  �ملطابقة  وتريد  جمتمعنا، 
حياتها بني �حللم و�لو�قع، رغم �أن 
حتول  كانت  �لُقُر�ْسَطِويَّة  �لتقاليد 
�أي  تكونه؛  �أن  تريد  ما  وبني  بينها 
و�سحافية«ور�أى  كاتبة  تكون  �أن 
�لهر�دي  حممد  �ملغربي  �لكاتب 
مبا�رشة  ينطلق  �لرو�ية  »زمن  �أّن 
من  بر�دة  وعودة  �ال�ستقالل  بعد 
�سريته  من  »جزء  و�أنها  م�رش«، 
�لرو�ئية«، م�سيفا �أن �رشدها ميتّد 
�ل�سيا�سي ونا�س  لق�سايا �العتقال 

�الإح�سا�س  �إىل  و�سوال  �لغيو�ن، 
�الإ�سالحات  جدوى  بال  �ليائ�س 

باملغرب.
�ل�سخ�سيتني  �أن  �ملتحّدث  وذكر 
�لرئي�سيتني يف �لرو�ية هما جاذبية 
�ل�سبتي،  وهيمان  �لعزيز  عبد 
م�سيفا �أنها »ق�سة جاذبية وهيمنة؛ 
فرغم �أنها يف ظاهرها تبدو ق�سة 
�ساب  ق�سة  حتكي  ولكنها  حب 
�القت�سادية  �لعلوم  يف  �س  متخ�سّ
جيد�،  من�سبا  وي�سغل  و�ملالية، 
ينتبه �إىل �سحافية �سابة لها نزعة 
جل�ساتُُهما،  وت�ستمر  حرّياتية، 
وبعد فرتة تختفي جاذبية، ويقابل 
�لطبقة  من  بامر�أة  زو�جه  ذلك 

�الأر�ستقر�طية«.
�ملر�أة  �أن  �لهر�دي  ويعتقد 
تعك�س  �لرو�ية  هذه  يف  �ملختفية 

لهذ�  �أن  ويرى  رمزيا،  �ختفاء 
�أو  جن�سيا،  »طابعا  �الختفاء 
�لوطنية  �لروح  باختفاء  �سيا�سيا 
�الأوىل، �أو بال�سعور بتهالك �جل�سد 
�لرغبات  و�ختفاء  �ملزمن  وتعبه 
هذ�  �أن  م�سيفا  وتر�جعها«، 
�لرو�ية  �لعنو�ن ومنت  �الختفاء يف 
»لي�س �ختفاء �سيدة كانت �سديقة، 

بل له �أبعاد ودالالت �أخرى«.
�لهر�دي،  ح�سب  �للبيب،  �لقارئ 
طبقات  من  طبقة  بكل  يتلّذذ 
�للغة  وتغرّي�ت  �ل�رشدية،  �لرو�ية 
�ملتناول  �ملو�سوع  طبيعة  ح�سب 
فيها، ويزيد �أن رو�ية بر�دة »تز�وج 
بني �لو�قعي و�لتخييلي، وُكِتبت يف 
ي�ستدرك  �أن  قبل  �لثمانني«،  �سن 
تطابقا  ب�سذ�جة  يدعي  »ال  باأنه 

بني �لّرو�ة و�لكاتب«.

وفاة املوؤرخ العراقي كمال مظهر اأحمد
�أحد  يف  �أحمد،  مظهر  كمال 
عمر  عن  �أملانيا،  م�ست�سفيات 
�لربوفي�سور  عاماً.وولد   82 ناهز 
ر�سول،  �حلاج  �أحمد  مظهر  كمال 
ناحية  وهي  �خجلر  قرية  يف 
 ،1937 �سنة  كركوك  للو�ء  تابعة 
 1955 �سنة  �لثانوية  در��سته  �أنهى 
ودخل د�ر �ملعلمني �لعالية ) كلية 
�لرتبية فيما بعد ( ببغد�د وتخرج 
وقد ح�سل على   ،1959 �سنة  فيها 
مبرتبة  �لتاريخ  يف  �لبكالوريو�س 
كمال،  1959.�سافر  �سنة  �ل�رشف 
�ل�سابق،  �ل�سوفيتي  �الحتاد  �إىل 
الإكمال در��سته �لعليا وح�سل على 
معهد  من   1963 �سنة  �لدكتور�ه 
�ال�ست�رش�ق �لتابع الأكادميية �لعلوم 
دكتور�ه  على  وح�سل  �ل�سوفيتية، 
�سنة  ذ�ته  �ملعهد  من  )ناوؤوك( 
معروفة  �سهادة  �أعلى  وهي   1969

�آنذ�ك. �ل�سوفيتي  �الحتاد  يف 
�لعر�ق وعمل مدر�سا يف  �إىل  عاد 
ورقي  �الآد�ب،  بكلية  �لتاريخ  ق�سم 
 ،1981 �سنة  �الأ�ستاذية  مرتبة  �إىل 
�ملجمع  �إىل  خدماته  �أعريت 
من�سب  و�سغل  �لكردي  �لعلمي 
رئي�س  وم�ساعد  �لعام  �الأمني 
�ملجمع لل�سوؤون �لعلمية بني �سنتي 
كمال  للموؤرخ  و1975.و�سدر   1971
كتاباً،   50 من  �أكرث  �حمد،  مظهر 
 2008 ( �سنة  �لتقاعد  و�أحيل على 
– 2009 (، بعد بلوغه �سن �ل�سبعني 
للتقاعد،  �لقانونية  �ل�سن  وهي 
�لعلمي فاآثر  وهو يف ذروة عطائه 
�إىل موطنه �الأول  �النتقال جمدد�ً 
يف  للعمل  �لعر�ق  كرد�ستان  �إقليم 
�ملجمع �لعلمي �لكردي يف �أربيل، 
و�لتفرغ لكتابة مذكر�ته �ل�سخ�سية، 
ف�ساًل عن كتابته �جلزء �لثالث من 

)�لكرد وكرد�ستان يف  �لكبري  كتابه 
�لوثائق �ل�رشية �لربيطانية(.
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كرد�ستان، 2003 .
�أحمد  مذكر�ت  )حتقيق   -11

خمتار بابان(، 1998.
بني  �الإقطاع  م�ساألة  حول   -12
�لكرد : �أ . �ساملوف ، من �لرو�سية 
�إىل �لعربية ) ترجمة وتعليق ( ط 1 

، بغد�د 1971 ، ط 2 ، 1984 .
�الأجنبية  باللغات  موؤلفاته  �ما 
)�لرو�سية ، �الجنليزية ، �لفرن�سية 
، �لرتكية ، �لفار�سية ( فكانت �ثني 
�أحد  �أح�سى  وقد   ، كتاباً  ع�رش 
�الأ�ستاذ  موؤلفات  جميع  �لباحثني 
�لدكتور كمال مظهر �أحمد بجميع 
فكانت   2009 �سنة  حتى  �للغات 

بحدود خم�سني كتاباً . 
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للروائي اأحمد الغماز

»ر�سائل ماريا ال�سبع« للغماز.. رومان�سّية العقل الباطن
�لغماز  �أحمد  للرو�ئي  حديثا  �سدر 
ماريا  »ر�سائل  عنو�ن  حتمل  رو�ية 
خاللها  من  ��ستطاعت  �لتي   « �ل�سبع 
�لعقل  باأ�سلوب  حتب  من  �نقاذ  ماريا 
تتحدث  بالرومان�سية   �ملفعم  �لباطن 
ن�ساأت  �لتي  �حلب  ق�سة  عن  �لرو�ية 
�لدر��سات  كلية  يف  »طالبة  ماريا  بني 
و�لطالب  �لنف�س«  وعلم  للرتبية  �لعليا 
�حلياة  عليه ظروف  ق�ست  �لذي  زياد 
�لرو�ية  وتهدف   ، به  تودي  �أن  وكادت 
من خالل ر�سائل ماريا �لتي جاءت يف 
�لوقت �ملنا�سب لتفعيل قو�نني �لعقل 
لتحقيق  �اليجابي  و�لتحرك  �لباطن 
بني  جمعت  رو�ئية  وبلغة  �الأهد�ف 
بتنمية  �خلا�سة  و�لقو�نني  �لق�س  فن 
للغماز  �أحمد  �لرو�ئي  وقال  �لذ�ت. 
يف  �الأوىل  تعترب  �لرو�ية  �أحد�ث  �أن 
�أحد�ثها  وتدور  �لب�رشية  �لتنمية  عامل 
بعد  زياد  لها  تعر�س  �لتي  �الأزمة  عن 

و�سفر  �رشكه  يف  حما�سبا  عمل  �أن 
در��ستها  ال�ستكمال  باري�س  �إىل  ماريا 
�لنف�س  علم  تخ�س�س  يف  �جلامعية 
�ساءت  �لذي  زياد  �أحو�ل  لتتاأزم   ،
�لظروف و�القد�ر بان تتعر�س �ل�رشكة 

الزمة مالية ب�سبب �سيا�سة مديرها يف 
كيفية �لتعامل مع �ملوظفني و�لعمالء 
وخم�سة  زياد  عن  �ال�ستغناء  ليتم   ،
يف  زياد  ليقع   ، �ل�رشكة  موظفي  من 
تعر�س  وب�سببها  خانقة  مالية  �زمة 

الكتئاب وكاد �أن يودي بحياته، فيهدده 
�لتي  �ل�سقة  �لبيت بطرده من  �ساحب 
ي�ستاجرها ب�سبب عدم متكنه من دفع 
�لنف�سية  زياد  حالة  تتفاقم   ، �اليجار 
ينعزل   ، يوم  بعد  يوما  و�جل�سدية 
و�ال�سدقاء  و�ملجتمع  �لنا�س  عن 
مع  تو��سله  ويقطع  ماريا  عن  وحتى 
تلك  يف  نف�سه.  على  وينغلق  �الآخرين 
�لقدمي  �سديقه  معه  تو��سل  �الثناء 
ومن  �فتقده  �ن  بعد  �لدين  �رش�ج 
مع  بدوره  تو��سل  �لذي  �رش�ج  خالل 
ماريا و�رشح حالة زياد لها لتبد�أ ماريا 
�أرقته  �لذي  زياد  �ىل  ر�سائل  باإر�سال 
�لر�سائل  تلك  خالل  ومن  �لظروف 
ي�ست�سلم  ال  �ن  كيف  له  �رشحت  �لتي 
تفعيل  ومن خالل  يفكر  كيف  ويعرف 
قو�نني عقله ، ��ستطاعت �لر�سائل �ن 
تنقذ زياد من تلك �حلالة وتعيده �ىل 

�حلياة مرة �أخرى.

نوال ال�سعداوي وحقيقة 
الإ�سابة بالعمى!

�بنة  حلمي،  منى  نفت 
�ل�سهرية  �مل�رشية  �لكاتبة 
تردد  ما  �ل�سعد�وي،  نو�ل 
بالعمى،  و�لدتها  �إ�سابة  عن 
تز�ل حمتفظة  �أنها ال  موؤكدة 
�سحيفة  ونقلت  بب�رشها. 
حلمي  عن  �للبنانية  �لنهار 
�ل�سعد�وي  نو�ل  �أن  تاأكيدها 
جر�حية  عملية  و�أن  بخري، 
�أجريت لها يف �لعني تعر�ست 
على �إثرها مل�ساعفات كبرية 
ب�سبب خطاأ طبي خالل عملية 
و�أقرت  �لعد�سات  ال�ستبد�ل 
�بنة نو�ل �ل�سعد�وي باأن ب�رش 
عند  وخا�سة  تاأثر  و�لدتها 
��ستدعى  ما  و�لكتابة  �لقر�ءة 
�ملر�قبة  حتت  بقاءها 
حلمي  منى  وك�سفت  �لطبية 

من  �ت�ساال  تلقت  و�لدتها  �أن 
قبل  �مل�رشي  �لثقافة  وزير 
على  �لدفاع  وزير  يو�فق  �أن 
�لدولة  نفقة  على  عالجها 
كما ذكرت �أن نو�ل �ل�سعد�وي 
من  مكاملات  �أي�سا  تلقت 
و�أوروبا  �ملتحدة  �لواليات 
على  لالطمئنان  و�ل�سني 
تخللتها  �ل�سحية،  حالتها 
�خلارج  �إىل  لل�سفر  عرو�س 
�ل�سائعات  وعن  �لعالج  لتلقي 
ب�ساأن �إ�سابة و�لدتها بالعمى، 
قالت �البنة �إن »�الأمر مرتبط 
لتيار�ت  �إلكرتونية  بلجان 
ممّثلة  �ل�سيا�سي،  �الإ�سالم 
�مل�سلمني،  �الإخو�ن  يف 
مو�قفها  ب�سبب  و�ل�سلفيني، 

جتاههم«.



ر�ؤى

جوانب م�ضيئة من 
تاريخ مدينة تيارت

تفيد امل�سادر التاريخية �اجلغرافية اأن »تاهريت« املدينة التي تعني اللب�ؤة على ل�سان القبائل الزناتية 
�ال�سنهاجية قد عمرت �متدنت لع�س�ر امتدت اإىل فرتات ماقبل التاريخ ،�اأن تاهريت املدينة 

القدمية التي �سهدت ح�سارات خمتلفة منذ الع�سر احلجري الرابع هي التي مب��سع تيارت احلالية كما 
اأن »تاقدمت »املدينة التي اأطلق عليها »احلديثة« � التي ظلت عا�سمة للر�ستميني منذ مقدمهم من 

القري�ان عام 761 للميالد، �قد عمرت لأكرث من قرن �نيف من الزمن ، �على اأثارها اختط الأمري عبد 
القادر -فيما بعد- قاعدته الع�سكرية �الإدارية ملقا�مته جلي��ش الإحتالل الفرن�سي . 

م�ساهمة بقلم الأ�ستاذ/ 
احل�سني يختـــــار مهتم 

بالرتاث الإ�سالمي 

القا�سم  اأبو  زارها  وحينما 
ابن حوقل اأقر هذا يف كتابه 
و�رصح  واملمالك  امل�سالك 
مدينتان  تاهرت   «  : باأن 
قدمية  اإحداهما  كبريتان 
والأخرى حمدثة ، والقدمية 
جبل  على  وهي  �سور  ذات 
كثري  وفيها  بالعايل  لي�س 
 ، جامع  وفيها  النا�س  من 
اأي�سا فيها  واملحدثة مدينة 
القدمية  كتاهرت  جامع 

واإمام وخطيب..... »
وحده  حوقل  ابن  يكن  ومل 
وافقه  فقد  هذا،  يقرر  من 
الرحالة اجلغرافيي ابن عبد 
املنعم على غرار املوؤرخني 
القدامي واملحدثني واأطنب 
املدينتني  بني  التف�سيل  يف 
املعطار  الرو�س  كتابه  يف 
م�سهورة  مدينة  »«تاهرت   :
الأو�سط  املغرب  مدن  من 
من  امل�سيلة  طريق  على 
تاهرت  وكانت   ، تلم�سان 
فيما �سلف مدينتني كبريتني 
والأخرى  قدمية  اإحداهما 
حمدثة ،فالقدمية منها ذات 
لي�س  جبل  قنة  على  �سور 
قبائل  نا�س  وبها  بالعايل 
اأن  »اإىل   ........ الربابر  من 
احلديثة  »وتاهرت   : يقول 
يف  وهوارة  الواتة  قبليها  يف 

زواغة  قرارات،وبغربيها 
وزناتة  مطماطة  وبجوفيها 
�رصقيها  ويف   ، ومكنا�سة 
ح�سن وهو تاهرت القدمية. 

«

ذاكرة مفت�حة

اإهتدى  التي  الأبحاث  ودلت 
اإليها الدار�سون املعا�رصون 
اإ�ستئنا�سا واإ�سرت�سادا بالآثار 
املوجودة  والإكت�سافات 
الذي �سبق  النحو  اإىل  هناك 
ذكره ، وكان الباحث الدكتور 
من  واحد  بورويبة  ر�سيد 
مبالحظاتهم  انتهوا  الذين 
ال�رص�سو  ناحية  »اأن   : اإىل 
كانت  تاهرت  تقع  حيث 
 ، الزمان  قدمي  من  اأهلة 
املوجودة  اجلدارية  فال�سور 
والتحف   ، بوبكر  بكاف 
اكت�سفت  التي  والهياكل 
واملقربة  احل�سني  ب�سيدي 
ال�سفا  مل�رصع  امليغاليتية 
يف  م�سكونة  كانت  اأنها  تدل 
ومن   ، التاريخ  ماقبل  فرتة 
اأثار  اكت�ساف  اأخرى  جهة 
تبني  وكتابات لتينية  قدمية 
هذه  احتلوا  الرومان  اأن  لنا 
املباين  تدل  كما   ، الناحية 
 ، اجلدران  مثل  اجلنائزية 
حملية  ح�سارة  وجود  على 
املعركة  ،واأخريا  متقدمة 
التي خا�سها عقبة ابن نافع 

بالقرب من تيارت .. »
عرب  تاهريت  وتطرزت 

احل�سارة  مبظاهر  الدهور 
وفنادق  والتمدن من مرافق 
وكرثة  وب�ساتني  واأ�سواق 
العيون التي دخلت كل البيوت 
الثمار  من  منتجاتها  ووفرة 
واخليول  واملا�سية  والزروع 
العي�س  رخاء  اإىل  بالإ�سافة 
بها وطيبه، واجتمع اإىل هذا 
و�سهرتهم  اأهلها  �سماحة 
بالكرم وال�سيافة و نقل هذه 
الأخبار اإىل الأفاق كل الذين 
اأو اكتبوا عنها من  مروا بها 
واأثنوا  واملوؤرخني  الرحالة 
واأحوازها  البالد  هذه  على 
ابن  يوا�سل   ، ودواويرها 
ذكرنا  الذي  كتابه  حوقل يف 
تدخل  كثرية  مياه  »ولهم   :
واأ�سجار  دورهم  اأكرث  على 
وحمامات  كثرية  وب�ساتني 
معادن  اأحد  وهي  وفنادق 
والغنم  واملا�سية  الدواب 
الفراهد  والرباذين  والبغال 
ويكرث عندهم الع�سل وال�سمن 

و�رصوب الغالت... »
ابن  ي�سري  النحو  هذا  واإىل 
الرو�س  يف  املنعم  عبد 
ا�ستح�سن  اأن  بعد  املعطار 
»..ولهم   : فيها  �سيء  كل 
واأ�سواق  وب�سائع  جتارات 
مزارع  وباأر�سها  عامرة 
نتاج  من  بها  و  و�سياع جمة 
�سيء  كل  واخليل  الرباذين 
والغنم  البقر  وبها   ، ح�سن 
الع�سل  وكذلك  جدا  كثري 
وال�سمن و�سائر غالتها كثرية 
وعيون  متدفقة  مياه  ،وبها 
ديارهم  اأكرث  تدخل  جارية 

ولهم على هذه املياه ب�ساتني 
من  �رصوبا  حتمل  واأ�سجار 

الفواكه احل�سنة ...... »

ازدهار احلياة 
الإجتماعية 

�الإقت�سادية 
�الثقافية

   
الن�ساط  تزاحم  ى  اأد  و 
انتظام  و  هناك  التجاري 
املياه  ووفرة  الأ�سواق 
وخ�سوبة  وعذوبتها 
اإىل  بالإ�سافة  الأرا�سي 
وحكمتم  ال�سا�سة  حنكة 
املدينة  منو  �رصعة  اإىل 
الإجتماعية  احلياة  وازدهار 
منذ  والثقافية  والإقت�سادية 
الوهالت الأوىل لقيام الدولة 
اأقامت  التي  الر�ستمية 
مع  ومتينة  ودية  عالقات 
التي  واملمالك  الدول  اأكرث 
القريوان  ل�سيما  عا�رصتها 
بالأندل�س  الأمويني  اأمراء  و 
جميع  يف  احلياة  وانتع�ست 
مناحيها حتى غدت مق�سدا 
للتجار وقبلة لل�سواح ل�سعوب 
متعددة الأقطار وامل�سارب 

نقل الباحث املرحوم ر�سيد 
ال�سغري  ابن  عن  بورويبة 
املعروف  املوؤرخ  التاهريتي 
الدولة  عا�رص  الذي 
ينزل  اأحد  »لي�س  الر�ستمية: 

بهم من الغرباء اإل اإ�ستوطن 
،ملا  اأظهرهم  بني  وابتنى 
يرى من رخاء البلد .....اإىل 
قوله حتى لترى دارا اإل قيل 
وهذا   ، القروي  لفالن  هذه 
ورحبتهم  القرويني  م�سجد 
الب�رصيني  م�سجد  ،وهذا 
الكوفيني...  م�سجد  ،وهذا 
الأخبار  طريف  ،ومن   «
عن  املقد�سي  ذكرها  التي 
فيها  وانتع�س   ..« تيهرت: 
اللبيب  ،وامل�سافر  الغريب 
دم�سق  على  يف�سلونها   ،
اأ�سابوا  اأظنهم  وما  وقرطبة 
 ، كثري اخلري  كبري  بلد  هو   ،
ر�سيق   ، الطيب  رفق  رحب 
 ، املاء  غزير   ، الأ�سواق 
الو�سع  قدمي   ، الأهل  جيد 
،عجيب  الر�سف  حمكم 
الو�سف..... » ولئن ا�ستبعد 
ف�سل  من  �سواب  املقد�سي 
تيهرت عن دم�سق وقرطبة ، 
اليعقوبي �ساحب كتاب  فاإن 
 : اأنها  من  نعتها  قد  البلدان 
مدينة   ، العظمى  »املدينة 
املقدار  جليلة  تاهرت 
،عظيمة الأمر ،ت�سمى عراق 

املغرب ... »
هذه  من  مايبدو  ومع 
من  واملفا�سالت  الأو�ساف 
فاإنها   ، ومبالغات  غرابة 
لي�ست باملحال عندما يتعلق 
ا�ست�سافت  مبدينة  الأمر 
 : الرجال  اعظم  واأكرمت 

والإجتماع  العمران  اأ�ستاذ 
خلدون  ،ابن  واخلطط 
به  طاب  باأنه  �رصح  الذي 
املقام وماكان ليغادرها لول 
الإ�ستياق اإىل الأهل والع�سرية 
بقبائلها  واأزرت  بتون�س. 
املفاخر  �ساحب  ونا�رصت 
واملواقف  البطولت  و 
الدولة  وموؤ�س�س  الإن�سانية 
الأمري  احلديثة  اجلزائرية 

عبد القادر
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اإطالق اأ�ضم 
الروائي عالء 
م�ضذوب على 
معر�ض بغداد 
الدويل للكتاب

اأعلن وزير الثقافة وال�سياحة 
الأمري  عبد  والثار 
ا�سم  اإطالق  عن  احلمداين، 
عالء  العراقي  الروائي 
م�سذوب الذي اغتيل بهجوم 
املا�سي  ال�سبت  م�سلح 
على  املقد�سة  كربالء  يف 
ملعر�س  احلالية  الدورة 
للكتاب.وقال  الدويل  بغداد 
خالل  كلمته  يف  احلمداين 
افتتاح معر�س بغداد الدويل 
للكتاب ، “نعلن اإطالق ا�سم 
الروائي عالء م�سذوب على 
ملعر�س  احلالية  الدورة 
بدورته  الدويل  بغداد 
احلالية، وذلك تخليدا لروحه 
للمثقفني”.واأ�ساف  ودعما 
“وزارة  اأن  احلمداين، 
داعمة  �ستكون  الثقافة 
العراقيني  املثقفني  لكل 
م�سافة  على  و�ستقف 
لفتا  اجلميع”،  من  واحدة 
املقبلة  “املرحلة  اأن  اإىل 
ومهما  حيويا  دورا  �ست�سهد 
العراقي”.وتعهد  للمثقف 
وزارة  بـ”حتويل  احلمداين 
موظفني  وزارة  من  الثقافة 
موؤكدا  مثقفني”،  وزارة  اىل 
ما  كل  مع  “�سيقف  اأنه 
الثقافية  بال�سخ�سية  ينه�س 

العراقية”.

�ضدور ترجمة رواية "�ضيدتان جادتان" للكاتبة الأمريكية جني بولز

�ضدور طبعة جديدة من ديوان اأجمد نا�ضر"حياٌة ك�ضرٍد متقطع"

»�سيدتان  رواية  ترجمة  �سدور 
جني  الأمريكية  للكاتبة  جادتان« 
»�سيدتان  رواية  ترجمة  بولز�سدور 
جني  الأمريكية  للكاتبة  جادتان« 
خان«،  »الكتب  دار  ت�سدر  بولز  
للكاتبة  جادتان«  »�سيدتان  رواية 

ترجمة  عن  بولز،  جني  الأمريكية 
ق�سة  الرواية  وت�رصد  ع�رصى  وائل 
�سديقتني تعيدان اكت�ساف نف�سيهما 
اخلطورة.  فى  غاية  جتربتني  عرب 
و»فريدا  جويرجن«  »كر�ستينا 
ثرية،  عان�س  اأولهما  كوبرفيلد«، 

الآن�سة  تبيع  متزوجة،  والأخرى 
عن  ورثته  الذى  منزلها  »جويرجن« 
بيٍت  فى  لالإقامة  وترحل  عائلتها 
متهالك فى اإحدى اجُلزر املوح�سة، 
العالقات  من  عدد  فى  لتتورط 
املرتبكة مع رجال غريبى الأطوار.

مع  »كوبرفيلد«  ال�سيدة  وتنطلق 
بنما،  اإىل  بحرية  رحلٍة  فى  زوجها 
وتهجر  احلب،  فى  تقع  لكنها 
من  عامٍل  اإىل  وتن�سحب  زوجها، 
الذات.  حول  والتمركز  الق�سوة 
التجربة،  بعد  النهاية،  فى  تلتقيان 

لتُح�سيا خ�سائرهما الرواية مفعمة 
وتفكك  والغمو�س،  بال�سخرية 
الطبقة  لن�ساء  املتداعى  العامل 
الفو�سوية  مبيولهن  الأر�ستقراطية، 
يكتنف  الذى  الغرتاب  واإح�سا�س 

حياتهن.

�سدور طبعة جديدة من ديوان 
ك�رصٍد  »حياةٌ  نا�رص  اأجمد 
جديدة  طبعة  متقطع«�سدور 
من ديوان اأجمد نا�رص »حياةٌ 

ك�رصٍد متقطع«
لق�سور  العامة  الهيئة  عن 

�سدرت  امل�رصية،  الثقافة 
ديوان  من  جديدة  طبعة 
ك�رصٍد  »حياةٌ  نا�رص  اأجمد 
فى  نا�رص  يقول  متقطع«، 
تقدميه للديوان: »وقعُت مثل 
غريى فى هذا اللتبا�س الذى 

جعلنا نكتب ق�سيدة لها �سكل 
وتقطيعها  التفعيلة  ق�سيدة 
ال�سفحة،  على  اأبيات  اإىل 
ون�سميها  وزن،  دون  من  لكن 
نرث، حتى �سدر هذا  ق�سيدة 
ورمبا   ، علَيّ طارحاً  الديوان 

العربية، �سوؤالً  ال�سعرية  على 
اأهذه  ذاك:  مذ  يربح  مل 
اأقا�سي�س؟  اأم  نرث،  ق�سيدة 
�سعر، اأم حكايات مبت�رصة؟ مل 
يكن �سهاًل تقّبل ن�سو�س هذا 
ق�سائد،  باعتبارها  الديوان 

لأن  بالتحديد،  نرث  وق�سائد 
النرث  لق�سيدة  ال�سائد  ال�سكل 
ق�سيدة  هيئة  له  العربية 
عند  نرثيتها  متاماً.  التفعيلة 
غياب  من  تاأتى  يكتبونها  من 

الوزن لي�س اإل«.
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كتاب "الهوية" لفران�سي�س فوكوياما
يقول مايكل برنارد دورتي تنمو الهوية يف املقام الأول من متييز بني ذات املرء الداخلية احلقيقية 

والعامل اخلارجي ذي الأعراف والقواعد الإجتماعية التي ل تعرتف بقيمة الذات الداخلية اأين اأ�صاب 
واأين اأخطاأ فران�صي�س فوكوياما يف تناوله ل�صيا�صات القومية والهوية.

وكالت 

عدد  يف  تراجعاً  القراء  الحظ  هل 
قبعات  يرتدون  الذين  النيويوركيني 
اليانكي يف مانهاتن؟ بالطبع ال  فريق 
اإنطباعاتي  خارج  بيانات  اأية  اأمتلك 
مبيعات  اأن  اأعتقد  ولكنني  ال�صخ�صية 
مثل تلك الُعدد يف اإرتفاع. ظننت عام 
ال  مكان   الأي  اأذهب  لن  اأنني   2003
�صكان  باإهتمام  يذكرين  ما  فيه   اأرى 
احلالة  ولكن  الفريق  بذلك  مانهاتن 

تغريت اليوم اإىل حد كبري.
اأو فيالدلفيا  بو�صطن  اإىل  واإذا ذهبت 
للفرق  االإنت�صار  وا�صع  دعماً  اأرى 
النقطة  هذه  اإىل  املحلية.)و�صاأعود 

فيما بعد(.
اأح�صد فران�صي�س فوكوياما  عندما ال 
كتابه  قدم  عليه.  بال�صفقة  اأ�صعر 
االأول ال�صاحق »نهاية التاريخ والرجل 
واأكرث  غطر�صة  اأقل  فر�صية  االأخري« 
يعتقد  كان.  اأي  ي�صتذكره  اإقالقاً مما 
ال�صماتة  عن  كتاباً  كان  اأنه  النا�س 
واإنه  الباردة  لنهاية احلرب  الليبريالية 
العراق.  حرب  اإطالق  على  �صاعد 
ويُ�صب عليه اللوم اأحياناً لكافة اأفعال 

الدمار واملهالك التي تبعتها.
اإزعاجاً  اأكرث  كتاباً  احلقيقة  يف  كان 
عليه.  املعقودة  النية  كانت  مما 
لفوكوياما  بالن�صبة  ذلك  من  واالأ�صواأ 
تاأثري الذاكرة اخلاطئة لفر�صية كتابه 
االأ�صا�صية. جل�صت  الفر�صية  اأكرث من 
بالليبرياليني  تعج  غرفة  يف  مرة  ذات 
والذين  ال�صعبية  امل�صاعر  ذوي 
يواجهون ترامب والربيك�صت، ولكنهم 
تابعوا االعتقاد باأن �صجال ال�صيا�صات 
ما  حد  اإىل  النهاية  على  اأو�صك  قد 
مررنا  التي  االإ�صارات  بع�س  �صوى 
اإقرتاحات  اأحد  كان  موؤخراً.  بها 
م�صكلة  حلل  اجلدية  امل�صاركني 
توجيه  اإعادة  هو  ال�صعبوي  الغ�صب 
املناف�صني  وغري  املهم�صني  الرجال 
املنتجات  قطاعات  اإىل  ال�صوق  يف 
منتجات  متهكمة  وقالت  احلرفية. 
حرفية مثل خبز املوز. وبدا اأن النخبة 
املحزنة  اجلهود  تلك  تّثمن  اجلديدة 
يف  للم�صاهمة  القدمية  للربوليتاريا 
العرى  اأوا�رص  اإعادة  وبالتايل  العامل، 
فعالة.  لدولة  الالزمة  االجتماعية 

دعهم يقدمون لنا الكيك.

فوكوياما يدافع عن نف�صه وعن 
نهاية التاريخ

اأذهاننا  يف  احلا�رصة  الذاكرة  وبهذه 
نف�صه  عن  يدافع  فوكوياما  اأن  اأقدر 
وعن نهاية التاريخ يف ال�صفحات االأول 
من كتابه اجلديد »الهوية: ال�صعي نحو 
والذي  االمتعا�س«  و�صيا�صة  الكرامة 

ي�صري اإىل تطور وتغرّي يف تفكريه.

حول  ملفتة  بفر�صية  فوكوياما  يبداأ 
الهوية  »تنمو  ويقول  الهوية.  �صيا�صة 
ذات  بني  متييز  من  االأول  املقام  يف 
والعامل  احلقيقية  الداخلية  املرء 
والقواعد  االأعراف  ذي  اخلارجي 
بكرامة  تعرتف  ال  التي  االإجتماعية 
وي�صيف:  وقيمتها.«  الداخلية  الذات 
على  اأنف�صهم  االأفراد  وجد  »لطاملا 
مدار التاريخ يف مواجهة جمتمعاتهم.  
بالتقدير  الداخلية  الذات  حتَظ  مل 
لقيمتها  احلديثة  الع�صور  يف  اإال 
اجلوهرية واأخطاأ املجتمع اخلارجي 
ب�صكل منظم وجمحف يف تقييمه لها. 
وال يتعني على الذات الداخلية التغرّي 

على  ولكن  املجتمع  قواعد  ملواجهة 
املجتمع اأن يتغري بحد ذاته.«

ملفاهيم  مب�صط  لتاريخ  بداية  وهذه 
االإ�صالح  عرب  ب�رصعة  تتنقل  الذات 
فل�صفة  اإىل  و�صوالً  الربوت�صتانتي 
حمرك  فوكوياما  وميو�صع  رو�صو. 
احلركات ال�صعبوية والقومية اجلديدة 
يف  والرغبة  االإن�صانية  الطبيعة  يف 
حظيت  رغبة  وهي  والتبجيل  التمييز 
بدفعة قوية وُمنحت طموحاً اإمربيالياً 
يف  العالجي  االإنعطاف  خالل  من 
القرن  اأواخر  يف  وال�صيا�صة  التعليم 

الع�رصين.
بامل�صكلة  اأ�صت�صعر  بداأت  ولكنني 
تعريفه  فوكوياما  عر�س  عندما 
هي  »القومية  يقول:  حيث  للقومية، 
ال�صيا�صية  احلدود  باأن  تفيد  عقيدة 
املجتمعات  مع  تتوافق  اأن  يجب 
الثقافية بحيث تُعّرف الثقافات باأنها 
اأعتقد  وال  واحدة«.  بلغة  ي�صرتك  ما 
كان  مفهومه  ولكن  كثرياً  اأخطاأ  اأنه 

�صيقاً للغاية.
القومية يف احلداثة

لظهور  تتبعه  يف  فوكوياما  يتحول 
القومية يف احلداثة اإىل »جون هريدر 
اإن�صاين  جمتمع  كل  باأن  ناق�س  الذي 
عن  ومنف�صل  ذاته  بحد  متفرد 
املناخ  اأن  اإىل  وي�صري هريدر  جريانه. 
على  هائلة  تاأثريات  ذات  واجلغرافيا 
عادات ال�صعوب املختلفة بحيث يعرّب 
كل منها عن عبقريته اخلا�صة بالطرق 

التي تاأقلمت مع الظروف املحلية.«
يرى فوكوياما �صابقة البحث احلديث 
عن الكرامة يف  اللحظة التي »جادل 
بحاجة  كانوا  االأملان  اأن  هريدر  فيها 
بدالً  وتقاليدهم  بثقافتهم  لالإعتزاز 
من  فرن�صيني  اإىل  للتحول  ال�صعي  من 

الدرجة الثانية.«
وتلك هي املزايا االأكرث ظهوراً للجدل 
الفهم  ل�صوء  تعر�صاً  واالأكرث  ال�صعبوي 
يف  فالقومية  العام.  النطاق  على 
يقول  �صيقاً  اإعتقاداً  لي�صت  النهاية 
كافة  على  االأمم  اأف�صل  »اأمتي  اإن 
عن  عو�صاً  ين�صاأ  ولكنه  االأ�صعدة«. 
عظمة  اأو  بقوة   االعرتاف  من  ذلك 
من  عادة  القومي  يبداأ  جماورة.  اأمة 
خالل التفجع باأن �صعبه ال يعترب نف�صه 
مكافئاً لالأمة املجاورة له وال يحظى 
بذات القدر من الكرامة. وينتحب باأن 
�صعبه خ�صع للدونية واخلنوع والتعاون 
اأو  اال�صتعماريني  االأ�صياد  حكم  مع 
البطيء  لالنهيار  اال�صت�صالم  بب�صاطة 

لتقاليدهم.
 اأحَب القومي االإيرلندي مايكل كولينز 
املفاو�صني الربيطانيني اجلديني اأكرث 

من زمالئه الرومان�صيني.
موؤمل،  ب�صكل  هتلر  ادولف  وحتفز 
بلده،  اإهانه  ب�صبب  والغا�صب 
لت�صحيح ذلك من خالل  تقليد �صعي 
الذي  املحتوم  للقدر  الدامي  اأمريكا 
عرب  املتحدة  الواليات  تو�صع  يربر 

االأمريكيتني.
وهناك اأ�صباب اأخرى لت�صاعد القومية 
النف�صية  احلاجة  اإطار  خارج  الراهن 
على  ح�صلت  والتي  بعمق  املتاأ�صلة 

رخ�صة لذلك.
وال�صعبويون  القوميون  ا�صتعار 
لدى  ال�صائدة  التنوع  لغة  ب�رصعة 
وبولندا  هنغاريا  جادلت  الي�صار. 
ال�صيا�صية  للروؤى  تنوع  على  للح�صول 
وحاججت  االأوروبي.  االإحتاد  �صمن 
باأن  للهجرة  املناوئة  االأحزاب 
�صتجعل  النطاق  الوا�صعة  الهجرة 

مماثلة  االأوروبية  ال�صيا�صية  العوا�صم 
لبع�صها البع�س واأقل متيزاً. ويعار�س 
الرومان�صيون، وخا�صة يف  ال�صعبويون 
لل�رصكات  الناعمة  االإمربيالية  اأوروبا، 
التي  اجلن�صيات  املتعددة  االأمريكية 
�صتى  يف  التجارية  عالماتها  تزرع 
قوتها  ومتار�س  املعمورة  اأ�صقاع 
لتحديد �صيا�صات ال�رصائب يف بلدان 

ق�صية.
تقدم القومية لالأفراد منفذاً للمقاومة 
للراأ�صمالية:  املجان�صة  القوة  اإزاء 
واالإنتماء  وال�رصف  التعاون  اأخالق 
املنطق  ي�صعى  حيث  ملجتمعات 
وفعالية  للحقوق  املتو�صع  الليبريايل 

االأ�صواق لنزع القومية عن الوالء.
ذلك  عن  عو�صاً  فوكوياما  يتبع 
اإىل  ي�صري  عندما  تقليدية  خطوطاً 
الوفرة  فائ�صة  جلوائز  العوملة  منح 
اأنه  كما  الفائزين.  من  �صغرية  لطبقة 
ما  حلدود  تقييمه  يف  واقعياً  يبدو 
اأن  الليبريالية  للدميوقراطيات  ميكن 

تقدمه:
الليبريالية  الدميوقراطيات  تلتزم  »مل 
يف  مُبثلها  قط  الواقعي  العامل  يف 
احلقوق  وتُنتهك  وامل�صاواة.  احلرية 
يف معظم االأحيان وال تُطبق القوانني 
واالأقوياء  االأغنياء  ب�صكل مت�صاٍو على 
والفقراء.  ال�صعفاء  على  تُطبق  كما 
رغم  غالباً،  املواطنون  يقوم  وال 
احلياة  بامل�صاركة يف  فر�صة،  منحهم 
توجد  ذلك  على  عالوة  ال�صيا�صية. 
�رصاعات جوهرية بني اأهداف احلرية 
وامل�صاواة: ت�صمل احلرية االأكرب عدم 
اجلهود  تُخف�س  بينما  اأو�صع  م�صاواة 
العوائد من احلرية.  الرامية مل�صاواة 
على  الناجحة  الدميوقراطية  تعتمد 
بني  التوازن  وعلى  ُمثلها  معاظمة 
ال�صيا�صية  وامل�صاواة  الفردية  احلرية 
ممار�صة  على  القادرة  الدولة  وبني 
القانون  وموؤ�ص�صات  ال�رصعية  القوة 

وامل�صاءلة التي ت�صعى لتقييدها«.

نظرة  النظر  مت  اأنه  لو  متنيت  وكم 
اأعمق للمدن العاملية النا�صئة وعوملة 
بع�س املدن العمالقة الراهنة. رعت 
وتنامي  منو  القومية  الدولة  حقبة 
ذات  واملناطق  احلوا�رص  اأهمية 
املرتبة الثانية والثالثة. يبدو اأن ن�صوء 
يف  تت�صارك  والتي  العاملية  املدن 
اأمور اأكرث فيما يخ�س جناح كل منها 
اأكرث من جناح بلدانها عودة اإىل حقبة 

تاريخية مبكرة اأقل دميوقراطية.
ويتجه تفكريي نحو االنخفا�س الظاهر 
جلماهريية اليانكي يف مانهاتن. واأرى 
مرونًة  اأكرث  للقومية  اخلا�س  تعبريي 
وال مبدئيًة من تعريف فوكوياما. اأرى 
م�صتدمية  كخا�صية  القومي  ال�صعور 
ما  وغالباً  الراهنة.  ال�صيا�صية  للحياة 
عن  يتميز  والذي  ال�صعور  هذا  يكون 
م�صاملة  عالقات  عن  عبارة  الوطنية 
يف  بقانون  وامل�صاركة  اجلوار  مع 

منطقة م�صرتكة.
اإىل  اأي ا�صتفزاز  ولكنه يتحول بوجود 
على  القوميني  ويحفز  واعية  �صيا�صة 
يجلب  وبذلك  حمددة.  غايات  اإجناز 
قومية  �صيا�صات  امل�صتمر  االإ�صتفزاز 
�صغط  لتغذية  النظر  )وميكن  دوؤوبة. 
القومي  للتقليد  امل�صتمر  رو�صيا 

الباندريتي يف غرب اأوكرانيا(.
حكم املفكرون تقليدياً على القومية 
من خالل �صخ�صيتها امل�صتفزة اأو من 
والباحثة  املغتاظة  م�صاعرها  خالل 
ذلك  عن  عو�صاً  واأقرتح  ذاتها.  عن 

من  القومية  احلركات  على  احلكم 
ت�صعى  قد  وو�صائلها.  اأهدافها  خالل 
م�صريها  وتقرير  للتحرير  القومية 
خلق  اإىل  وت�صطر  اإمرباطورية  من 
الوطن  يف  للف�صاد  معار�صة  حركة 
التحررية يف  االدعاءات  ت�صاعد  وقد 
اخلارج وتلهم اإرهابيني. ويعتمد االأمر 

على الظروف كل على حدة.
اإذا اأخذنا بع�س االأمثلة االأوروبية من 
القرن الع�رصين، ن�صتطيع متييز فوارق 
برملان  تاأ�صي�س  يف  الرغبة  بني  ذكية 
احلكم الوطني يف دبلن عرب التحالف 
يف  والرغبة  الليبريايل  احلزب  مع 
لبولندا  لفيف  مدينة  على  االإ�صتيالء 
متييز  يجب  الع�صكري.  الغزو  عرب 
ذلك عن الرغبة للو�صول اإىل املجال 
احليوي لل�صعب اجلرماين عرب تذويب 
جميعها  وتلك  اأوروبا.  وغزو  اليهود 
القومي  ال�صعور  من  ت�صتقي  حركات 
ولكنها تفعل ذلك اأي�صاً الأهداف ميكن 

احلكم عليها مبعايري اأخرى.

التمييز واحلكم يف تقييم كتاب 
فوكوياما

لل�صعبوية  معني  ت�صنيف  حتت  نرى 
التجارية  للحمائية  دجماً  القومية 
ودونالد ترامب والربيك�صت وهنغاريا 
طيب  رجب  وتركيا  اأوربان  فيكتور 
بوتني  فالدميري  ورو�صيا  اأردوغان 
والقانون.  العدالة  حزب  وبولندا 
النظام  �صوية  يجمع  اآخر  جانب  ومن 
اأوباما  لباراك  الليبريايل  العاملي 
االأوروبي  واالإحتاد  مريكل  واأجنيال 
املركزي  والبنك  العراق  وحرب 

االأوروبي والرتويكا.

عار�صت  كله.  ذلك  يف  خلل  وثمة 
لالحتاد  موؤيدة  فرن�صية  حكومة 
االأوروبي حرب العراق. واتخذ البطل 
اميانويل  الأوروبا  الراهن  الليربايل 
حيال  ت�صدداً  اأكرث  خطاً  ماكرون 
الهجرة من �صابقه اال�صرتاكي فران�صوا 
هوالند والذي اتخذ بدوره خطاً اأكرث 
نيكوالي  املحافظ  �صلفه  من  ت�صدداً 
�صاركوزي. حذر باراك اأوباما االحتاد 
باأن  االأخ�س  على  واأملانيا  االأوروبي 
احلماية الع�صكرية االأمريكية ال ميكن 

االإعتماد عليها  اإىل االأبد.

املعار�صة  ال�صحف  ركزت  وبينما 
على هنغاريا اوربان، فاإن هناك فرقاً 
نوعياً كبرياً بني قرار فيدي�زس �صحب 
ال�صحف  من  االإعالنات  دوالرات 
الرو�صية  احلكومية  والرغبة  الناقدة 
بت�صميم وقتل منتقديها. ومما ال �صك 
يف  حالياً  القائمة  احلكومة  اأن  فيه 
بولندا معادية لرو�صيا وترغب بتقوية 
الناتو ولكن حكومة وار�صو الليبريالية 
�صن غارات م�صلحة  ال�صابقة هي من 

على مكاتب ال�صحف.

�صيوعاً  االأكرث  املزايا  فهم  ميكن 
وال�صعبوية  القومية  النتقادات 
اجلديدة بتعابري اأقل رفعة من الهوية، 
االإجتماعية  التكاليف  تناق�صت  اإذ 
ي�صمى  ما  يف  للهجرة  واالإقت�صادية 
العامل الثالث ب�صكل كبري خالل العقود 
املوجة  وبداأت  املا�صية  القليلة 
بت�صديد اخلناق  الهجرة  اجلديدة من 
على قوة االإندماج لدول العامل االأول 

ذات معدالت الوالدة املتدنية.
ال�صيا�صني  من  الكثري  تعر�س  ثانياً: 

اليمني االأو�صط والي�صار االأو�صط  من 
املالية  االأزمة  يف  لدورهم  للتكذيب 
يف  لدورهم  لالإ�صتياء  اأو  العاملية 
تطبيق ال�صيا�صات التق�صفية الالحقة.

املعار�صة  االأحزاب  تعاين  ثالثاً: 
للقومية يف بع�س االأحيان من الف�صل 
كما حدث بكل تاأكيد يف و�صط اأوروبا. 
للمن�صة  الف�صاد  ف�صائح  اأن  كما 
املدنية الليبريالية ت�رصح جناح حزب 
بولندا مثل عدم  والقانون يف  العدالة 
والفا�صية  ال�صيوعية  احلمقاء  الكفاءة 
التي تف�رص االإنت�صار احلدي لفيدي�زس 

يف هنغاريا.

االأحيان  بع�س  يف  فوكوياما  ويكون 
لدى  لالإعجاب  مثري  ب�صكل  واقعياً 
ر�صم حدود ما ميكن للدميوقراطيات 
يقول:  حيث  تقدمه  اأن  الليبريالية 
دميوقراطية  يف  املواطنة  تعني  »ال 
ليبريالية اأن االأفراد �صيُعاملون باإحرتام 
مت�صاٍو من قبل حكومتهم اأو املواطنني 
االآخرين. ويُحكم عليهم بناًء على لون 
القومي  واأ�صلهم  وجن�صهم  ب�رصتهم 
توجههم  اأو  وعرقيتهم  ومظهرهم 
وكل  �صخ�س  كل  يعاين  اجلن�صي. 
متنوعة  االزدراء بطرق  جمموعة من 
ويبحث كل منهم عن كرامته. وبالتايل 
ديناميكيتها  الهوية  �صيا�صة  ت�صتتبع 
املجتمعات  تُق�ّصم  بحيث  اخلا�صة 
فاأ�صغر  اأ�صغر  اإىل جمموعات  ذواتها 
املعا�صة«  اخلا�صة  »جتربتها  بف�صل 

من التعر�س لالإيذاء«.

حمرّياً  اخلتامي  ف�صله  اأجد  ولذلك 
يف  فوكوياما  ويكتب  ما.  حد  اإىل 
يتوجب  الذي  »ما  املعنون  الف�صل 
هذه  نرتجم  »كيف  فعله؟«:  علينا 
�صلبة  �صيا�صات  اإىل  املجردة  االأفكار 
البدء  ن�صتطيع  الراهنة؟  اللحظة  يف 
االإ�صاءات املحددة  مبحاولة مواجهة 
التي قادت تاأكيدات الهوية مثل العنف 
االأقليات  �صد  املربر  غري  ال�رصطي 
والتحر�س  اجلن�صية  االإعتداءات  اأو 
واملدار�س  العمل  اأماكن  يف  اجلن�صي 
اأن  ويجب  املوؤ�ص�صات.  من  وغريها 
ال يلمح اأي ناقد ل�صيا�صات الهوية اأن 
وملحة  حقيقية  م�صاكل  لي�صت  تلك 

حتتاج اإىل حلول فعلية«.
اأعر�س  اأجندة  هناك  ذلك،  وخارج 
يف  االأ�صغر  املجموعات  لدمج 
كينونات اأكرب حيث ميكن تاأ�صيل الثقة 
الهويات  لت�صجيع  نحتاج  واملواطنة. 
القومية العقائدية املبنية على االأفكار 
الليبريالية  للدميوقراطية  املوؤ�ص�صة 
احلديثة وا�صتخدام ال�صيا�صات العامة 
متعمد  ب�صكل  اجلدد  القادمني  لدمج 
وللدميقراطية  الكينونات.  تلك  يف 

الليبريالية ثقافتها اخلا�صة التي يجب 
اأن حتظى مبرتبة اأعلى من الثقافات 

الراف�صة للقيم الدميقراطية.«
ويكتب فوكوياما: »و�صيكون من االأمثل 
بدمقرطة  االأوروبي  االإحتاد  يقوم  اأن 
ال�صلطات  حتويل  خالل  من  نف�صه 
من املفو�صية االأوروبية اإىل الربملان 
من  ال�صائع  الوقت  تعوي�س  ويحاول 
االأوروبية  الهوية  يف  االإ�صتثمار  خالل 
عرب خلق الرموز وال�رصديات املالئمة 
عرب  الذهن  يف  تثبيتها  ميكن  التي 
نظام تعليمي م�صرتك. و�صيكون ذلك 
خارج مقدرة اإحتاد مكون من 28 دولة 
ال تزال كل منها غيورة على حقوقها 
القومية وتتاأهب ملعار�صة اأي برنامج 

كهذا الربنامج.«
وال يرى فوكوياما »العوملة الليبريالية« 
كهوية  يراها  ولكنه  �صيا�صي  كو�صف 
الليبريايل  ي�صعر  ولهذا  القوة.  هائلة 
العاملي باالإ�صتياء من تلك التطورات 
حمدد  هدف  اإىل  وي�صعى  الالحقة 
ن�صتطيع احلكم عليه وحتديداً لتقييد 
اإختيارها  يف  الدميوقراطية  ال�صعوب 

حلكوماتها.

�صيا�صات الهوية املوؤ�ص�صة على 
العرقية والعقائد الدينية

�صيا�صات  برف�س  فوكوياما  يرغب 
العرقية  على  املوؤ�ص�صة  الهوية 
والعقائد الدينية، ولكنه يقرتح فر�س 
هويات عقائدية دميوقراطية ليبريالية 
باأنه  ويجادل  التاريخية.  االأمم  على 
يف�صل  احلقيقية  القومية  عن  عو�صاً 
الليبرياليون  يتحكم  خداعاً  منوذجاً 

به.
كمعيار  الدين  عن  عو�صاً  ويقرتح 
من  �صكاًل  املقد�صة،  للمواطنة 
على  املرتكزة  املجتمعية  الع�صوية 
عليها  املتوافق  الليبريالية  القيم 
التي  والعقائد  والرموز  عاملياً، 
نف�صه.  الطغيان  بذور  جميع  حتتوي 
دميوقراطية  ليربالية  روح  هي  وتلك 
اأو  وبريطانيا  بولندا  ملنع  ت�صعى 
الواليات املتحدة من الت�صويت على 
حكومة اأو اإختيار �صيا�صة ما اإذا قرر 
هو  ذلك  العمل  م�صار  اأن  الليرباليني 
اإلتزاماً  اأقل  الطرق  من  طريقة  باأي 

برموزهم وعقائدهم.
االإيديولوجيا هي  تلك  كانت مثل  اإذا 
اأقبل بالنموذج االأقدم  البديل ف�صوف 
ت�صبح  اأن  ميكنك  حيث  القومية  من 
اأو حمافظ اأمريكياً  اأمريكياً  اإ�صرتاكياً 
بالوالء  تت�صارك  ذاته  الوقت  ويف 
واجلرية التي ال ترتكز على جمموعة 
لغة  على  ولكن  القيم  من  �صارمة 
وتاريخ واحد. ويبدو ذلك اأكرث حرية 

و�صالماً األي�س كذلك؟

مراجعة مايكل برنارد دورتي

وكالت 



دواء جديد يوحي باآماٍل واعدة لعالج مر�ض ال�سرطان
اأجرى فريق من اخلرباء من معهد 
اأبحاث ال�رسطان يف لندن وم�ؤ�س�سة 
اململكة  يف  مار�سدن-  رويال 
املتحدة- جتربة �رسيرية للمرحلة 
م�ساد  لدواء  الثانية  الأوىل/ 
لل�رسطان مت تط�يره حديثاً يدعى 
 tisotumab تي�ست�ماب فيدوتني

.)vedotin )TV
الدواء  بتط�ير  العلماء  قام  وقد 
اجلديد من خالل ربط مادة �سامة 
م�ستقبل  ي�ستهدف  م�ساد  بج�سم 
بروتني  وه�  الن�سيجي«  »العامل 
من  العديد  �سطح  على  م�ج�د 
يرتبط  والذي  ال�رسطانية  اخلاليا 
جناح  معدلت  بانخفا�ض  وج�ده 
امل�سادة  التقليدية  العالجات 

لل�رسطان.
عن  فيدوتني  تي�ست�ماب  يعمل 
ال�سامة  املادة  اإخفاء  طريق 
وال�سماح لها بالدخ�ل اإىل اخلاليا 
ال�رسطانية ثم اإطالقها داخل هذه 

اخلاليا.
وقال الربوفي�س�ر ي�هان دي ب�ن�، 
الباحث الرئي�سية يف الدرا�سة: »اإن 
الأمر املثري يف هذا العالج ه� اأن 

حيث  متاماً-  جديدة  عمله  اآلية 
اخلاليا  اإىل  الت�سلل  على  يعمل 
الداخل.  من  وقتلها  ال�رسطانية 
ا�ستخدام  اإمكانية  درا�ستنا  وتبني 
هذا الدواء لعالج عدد كبري واأن�اع 
خمتلفة من ال�رسطان، وخا�سًة لدى 
املر�سى الذين يعان�ن من معدلت 

فقر دم منخف�سة للغاية«.
وقد اأجرى الباحث�ن هذه التجربة 
ت�سم  اأولية  ال�رسيرية يف جمم�عة 
كان  اإذا  فيما  لتحديد  م�ساركاً   27
ولقيا�ض  لالإن�سان  اآمًنا  الدواء 

اجلرعة ال�سحيحة.
 120 باإدخال  الفريق  قام  ثم 
الأ�سخا�ض  وكان  اإ�سافياً.  م�ساركاً 
التجربة  هذه  يف  �سارك�ا  الذين 
اأعمارهم  تتجاوز  ممن  بالغني 
بانتكا�سة  اأ�سيب�ا  ممن  الـ18عاماً 
اإىل  تط�ره  اأو  ال�رسطان(  )رج�ع 
مرحلة تالية، اأو انتقاله اإىل اأع�ساء 

اأخرى.
التي  ال�رسطان  اأن�اع  و�سملت 
املبي�ض،  �رسطان  درا�ستها  متت 
و�رسطان  الرحم،  عنق  و�رسطان 
املثانة،  و�رسطان  الرحم،  بطانة 

و�رسطان  الربو�ستاتا،  و�رسطان 
املريء، �رسوطان الرئة ذو اخلاليا 

غري ال�سغرية.
يف  نتائجهم  الباحث�ن  ن�رس  وقد 
 The Lancet Oncology جملة
م�سريين اإىل اأنه مت مت�يل درا�ستهم 
للتكن�ل�جيا  �رسكتني  قبل  من 

و�سيلنت  جينماب  هما:  احلي�ية، 
الدواء  اإعطاء  وبعد  جينيتك�ض. 
اجلديد للم�ساركني، وجد الباحث�ن 
قد  اإح�سائية  دللة  ذات  ن�سبًة  اأن 
كان  حيث  جيد،  ب�سكل  ا�ستجابت 
اأو  ال�رم  انكما�ض  خالل  من  ظهر 

وقف من�ه. 
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اآلية جديدة يف عالج األزهامير واخلرف!
ط�ر علماء خمترب �ستانف�رد 
عالجا  اأمريكا  يف  ال�طني 
جديدا ي�ساعد على ا�ستعادة 
الذاكرة بعد احل�ادث ويعالج 

مر�سى األزهامير.
العالج  تقنية  وتتلخ�ض 
عن  بالك�سف  اجلديدة 
يف  املت�رسرة  املناطق 
اأو  احل�ادث  جراء  الدماغ، 
الأمرا�ض الع�سبية املختلفة، 
ن�ع  من  كهربائي  بتخطيط 
الدماغ  و�سل  عرب  جديد 
اإليه  باأقطاب كهربائية ت�سخ 

�سحنات معينة.
و�سيحدد التحفيز من خالل 
الأكرث  املناطق  الأقطاب 
والتي  الدماغ،  يف  �سعفا 

ن�ساطها  وت�ستعيد  �ستعالج 
لنب�سات  تعري�سها  بعد 
م�جهة  كهرومغناطي�سية 
التقنية  هذه  وت�ساعد 
عمل  حتفيز  على  اجلديدة 
ت�سكيل  اإعادة  بعد  الدماغ 
يف  الع�سبية  ال��سالت 
منه،  امل�سابة  املناطق 
هذه  اأن  العلماء  ويعتقد 
اإىل  �ستب�سط  الطريقة 
الكثري  عالج  كبري  حد 
احلديثة  الأمرا�ض  من 
باركن�س�ن  وداء  كاألزهامير 
باأ�سكاله املتعددة،  واخلرف 
الدماغ  اإ�سابات  عن  ف�سال 
جراء ح�ادث ال�سري وغريها 

من الك�ارث.  

  الوزن ويحارب ال�سرطان
  هل تعلمني عزيزتي املراأة اأن فاكهة اجلريب فروت ت�ساعد على 

خ�سارة ال�زن والتخل�ض من الده�ن املرتاكمة يف اجل�سم؟
ا اأن من ف�ائد اجلريب فروت الأكرث اأهمية هي اأنه  هل تعلمني اأي�سً

عالج ق�ي جدا وفعال ملر�سى ال�رسطان؟ جميعنا نعلم الف�ائد 
ال�سحية الكثرية الفاكهة اجلريب فروت ولكن من اأ�سهر ف�ائده هي 

خف�ض ال�زن وحماربة ال�رسطان وهذا ح�سب ما اأثبتته الدرا�سة 
العلمية احلديثة.

فمن اأهم الدرا�سات التي اأجريت على فاكهة ثمار اجلريب فروت 
هي درا�سة اأمريكية اأجراها عدد الباحث�ن يف جامعة كاليف�رنيا يف 

اأمريكا، على جمم�عة من فئران التجارب، واأثبت�ا اأن اجلريب فروت 
يعمل على انقا�ض ال�زن والق�ساء على ال�سمنة.

 حيث مت تق�سيم جمم�عة الفئران اإىل جمم�عتني، الأوىل خ�سعت 
لنظام غذائي عايل الده�ن وال�جبات الد�سمة وع�سري اجلريب 
فروت، بينما املجم�عة الثانية فخ�سعت اأي�سا لنف�ض النظام 

الغذائي الذي يحت�ي على ن�سبة عالية من الده�ن امل�سبعة ولكن مع 
تناول املياه فقط، وظلت الدرا�سة ملدة 100 ي�م.

 ثم خ�سعت الفئران يف املجم�عتني اإىل الفح�ض الطبي والتحاليل، 
وظهرت النتائج واأثبتت اأن الفئران يف املجم�عة الأوىل التي تناولت 
الطعام الد�سم مع ع�سري اجلريب فروت، نق�ض وزنهم بن�سبة 18 % 

مقارنة بالفئران التى تناولت الده�ن مع املياه فقط. هذا يدل على 
اأن اجلريب فروت من اأهم الف�اكه الطبيعية التي ت�ساعد على حرق 

الده�ن ومتنع من تاأثري الك�لي�سرتول على الدم، وت�ساعد على تنظيم 
م�ست�يات ال�سكر يف الدم. ذلك لأن اجلريب فروت يحت�ى على اإنزمي 

حرق الده�ن، الذي يعزز فقدان ال�زن ال�رسيع.
 حر�ض العلماء على اإجراء هذه الدرا�سة لكي يتاأكدوا اأنه بالفعل 
ثمرة اجلريب فروت ت�ساعد على انقا�ض ال�زن وذلك بعد انت�سار 
حمية اجلريب فروت ال�سهرية جدا يف اأمريكا واملعروفة بحمية 

ه�لي�ود، لأن هناك عدد كبري جدا من النج�م والنجمات يعتمدون 
على هذه احلمية.

 كما اأجريت درا�سة علمية حديثة اأخرى، ولكن هذه املرة يف جامعة 
�سيكاغ� الأمريكية حتت اإ�رساف جمم�عة من العلماء والأطباء 

الكبار واأثبت�ا اأن ثمرة اجلريب فروت تق�م مبحاربة مر�ض ال�رسطان 
بجميع اأن�اعه، �س�اء كان �رسطان الكبد اأو �رسطان الثدي اأو �رسطان 

الرئة.
ومت اكت�ساف ذلك عندما كان هناك �سيدة تعاين من مر�ض �رسطان 

الكبد، وقد تط�ر لديها املر�ض وانتقل من الكبد اإىل العم�د 
الفقري والغدد الليمفاوية والأطباء وقتها اأخربوها انها لن تعي�ض 

لأكرث من خم�ض �سن�ات اإذا حالفها احلظ. ولكن بعد مرور اخلم�ض 
�سن�ات اكت�سف الأطباء اأن الأورام اخلبيثة لدى املري�سة تقل�ست 
ب�سكل كبري، وحتدت املر�ض وهي يف طريق ال�سفاء متاًما من هذا 

املر�ض. 
وعندما �ساألها الأطباء عن ال�رس يف ذلك، فقالت ال�سيدة اأنها كانت 
تتعاطى الدواء مع ع�سري اجلريب فروت، وهنا اأثبت الباحث�ن يف 
�سيكاغ� اأن اجلريب فروت ي�ساعد على زيادة مفع�ل العقار داخل 
ج�سم الن�سان ب�سكل كبري جدا، لذلك كان هناك اأطباء يحذرون 
من تناوله مع الأدوية ولكن يف مر�ض ال�رسطان تثبت العك�ض، 

لأنه ي�ساعد على تاأثري العقار داخل اجل�سم لكي يحارب ال�رسطان 
والورام اخلبيثة.

عالج بحة ال�سوت بالكركم
يلعب م�سح�ق الكركم دوًرا كبرياً جًدا يف عالج م�سكلة بحة ال�س�ت 

التي ت�ساب بها املراأة، نتيجة التعر�ض لل�رساخ وال�س�ت العايل، 
اأو حتى الإ�سابة بالإنفل�نزا ونزلت الربد ال�سديدة. الكركم غني 
بامل�اد واملركبات الكيميائية الطبيعية امل�سادة لاللتهاب الذي 
ي�سيب احلنجرة، وبالتايل فيق�م بدوره يف التخل�ض من م�سكلة 

بحة ال�س�ت ب�سكل طبيعي، وباأ�رسع وقت. جربي طريقة م�رسوب 
الكركم من خالل و�سع ملعقة كبرية من م�سح�ق الكركم، مع ك�ب 

من احلليب وملعقة من م�سح�ق القرفة، وملعقة من الزجنبيل 
املطح�ن. اخلطي جميع املك�نات يف اخلالط الكهربائي وا�رسبيه 

مرتان ي�مًيا.

الأرق
ه� داء ي�سيب الإن�سان، والأرق عبارة عن عدم القدرة على الن�م اأو تقّطعه 
وعدم ا�ستمراره اإن ُوجد ،مما ي�سبب تده�ر ال�سحة النف�سية واجل�سدية، 

والأرق مرتبط ببيئة املري�ض وظروفه، والع�امل التي ت�سببهتختلف اأ�سباب 
الأرق وعالجاته من �سخ�ض لآخر، ومن هذه الأ�سباب �سع�بة الن�م و 

ال�ستيقاظ املتكرر اأثناء الليل و ال�ستيقاظ مبكرا يف ال�سباح، ولالأرق اأن�اع 
عدة منها الأرق العابر وه� الأرق الذي ي�ستمر ليلة واحدة اأو عدة اأ�سابيع 
والن�ع الثاين ه� الأرق املزمن وه� اأكرث الأن�اع تعقيدا من الأن�اع الأخرى 
وينتج الأرق املزمن عن جمم�عة من الع�امل منها الإ�سطرابات اجل�سمية 

اأو النف�سية ،واأكرث الأ�سباب ال�سائعة امل�سببة لالأرق املزمن هي الكاآبة

هل يهدد الهاتف الذكي ب�سرك؟

على  احلالية  الأجيال  اعتماد  ميثل 
على  خطرا  الإلكرتونية  الأجهزة 
على  وحتديدا  العامة،  �سحتهم 
يتاأثر  قد  الذي  الب�رسي  اجلهاز 
ي�ميا  ط�يلة  اأوقات  بق�ساء  �سلبا 

اأمام هذه الأجهزة.
م�ؤقتة  اإ�سابة  حالت  �سجلت  وقد 
عن  نتجت  بريطانيا،  يف  بالعمى 
الإلكرتونية  الأجهزة  ا�ستخدام 
ا�سرتاحة،  دون  ط�يلة  ل�ساعات 
الأجهزة  ا�ستخدام  اأن  ات�سح  حيث 
الإلكرتونية يف و�سع ال�ستلقاء ملدة 

ط�يلة ميكن اأن ي�ؤدي اإىل م�سكالت 
العلماء  دفع  ما  الب�رس،  يف  معقدة 
درا�سة  اإجراء  اإىل  الربيطانيني 
العمى  ح�ل  لة  ومف�سّ متعمقة 
امل�ؤقت، الذي اأ�سيبت به فتاة )22 
للهاتف  ا�ستخدامها  نتيجة  �سنة(، 
الذكي لفرتة ط�يلة، و�سكت من اأنها 
خالل  اليمنى  بعينها  ترى  تعد  مل 
وهي  الي�م،  من  املظلمة  الفرتة 

حالة عانت منها ملدة �سنة.
ت�سخي�ض  من  الطبيب  يتمكن  ومل 
الأوعية  جميع  اأن  حيث  احلالة، 

بحالة  كانت  العني  داخل  الدم�ية 
الختبارات  تك�سف  ومل  �سليمة، 
يف  م�سكلة  اأي  عن  اأجراها  التي 
الفح��ض  نتائج  اأن  كما  العني، 
كانت  الفتاة  اأجرتها  التي  ال�ساملة 

طبيعية.
ويف حالة اأخرى ت�سري اإىل الأ�رسار 
اجل�سيمة التي قد تنتج عن الأجهزة 
 40( اأخرى  امراأة  عانت  الذكية، 
باإحدى  الروؤية  فقدان  من  عاما( 
 6 ملدة  ال�ستيقاظ،  عند  العينني 
من  دقيقة   15 م�سي  وبعد  اأ�سهر، 
الب�رس  حا�سة  كانت  ال�ستيقاظ، 
الأطباء  وعجز  طبيعتها،  اإىل  تع�د 
هذه  ت�سخي�ض  عن  اأي�سا  هنا 

احلالة.
حتديد  الأطباء  حاول  وبينما 
احلالتني،  لهاتني  امل�سببة  الع�امل 
كان  امل�ؤقت  العمى  اأن  اكت�سف�ا 
كل  تق�سي  اأن  بعد  دائما  يظهر 
اإىل  النظر  يف  ط�يال  وقتا  منهما 
ال�ستلقاء،  و�سع  الذكي يف  هاتفها 
عمليا  العينني  اإحدى  تك�ن  حيث 

اإىل  دفعهم  ما  باملخدة،  مغطاة 
ا�ستنتاج اأن هناك رابطا بني فقدان 
وتغطية  ال�ستلقاء  وعادة  الب�رس 
العني بال��سادة، حيث تتكيف العني 
يف  الظالم،  مع  باملخدة  املغطاة 
ال�قت الذي تتكيف فيه الأخرى مع 
الإ�سعاع ال�ساطع من �سا�سة الهاتف 
ال�سا�سة،  تنطفئ  وعندما  الذكي، 
تفقد هذه العني الروؤية م�ؤقتا، حتى 

تتكيف العني الثانية مع ال�س�ء.
وباإجراء هذه التجربة على اأنف�سهم، 
بعد  الب�رس  ب�سعف  الأطباء  �سعر 
فرتة وجيزة من ا�ستخدامهم للهاتف 
الذكي بنف�ض الطريقة. ي�ؤكد الأطباء 
املر�سية  الأعرا�ض  هذه  اأن  على 
لالحتياج  وفقا  لالنت�سار  مر�ّسحة 
هذه  على  والعتماد  املتنامي 
ال�سا�سات  �سط�ع  وكذلك  الأجهزة، 
التكن�ل�جيا،  يزداد مع تط�ر  الذي 
لذلك ين�سح الأطباء بخف�ض �سط�ع 
لتخفيف  الذكية  اله�اتف  �سا�سات 
اأثناء  العني  �سبكية  على  �رسرها 

الليل.



تعاىل؛  باهلل  الظن  ح�سن 
اهلل  وعد  مبا  اليقني  قوة  هو 
كرمه  �سعة  من  عباده  تعاىل 
ح�سول  ورجاء  ورحمته، 
َي  َر�سِ ُهَريَْرَة  اأَِبي  فَعْن  ذلك، 
النَِّبُيّ  َقاَل  َقاَل:  َعنُْه،   ُ اهلَلّ
يَُقوُل  َو�َسلََّم:  َعلَيِْه  اهللُ  لَّى  �سَ
ُ تََعاىَل: اأَنَا ِعنَْد َظِنّ َعبِْدي  اهلَلّ
 )7405( البخاري  رواه  ِبي  
وم�سلم )2675(. قال القا�سي 
 « تعاىل:   اهلل  رحمه  عيا�ض 
اإذا  له  بالغفران  معناه:  قيل: 
ا�ستغفرنى ، والقبول اإذا اأناب 
دعانى،  اإذا  والإجابة   ، اإيّل 
لأن  ا�ستكفانى،  اإذا  والكفاية 
من  تظهر  ل  ال�سفات  هذه 
العبد اإل اإذا اأَح�سن ظنه باهلل 
من  انتهى،   « يقينه  وقوى 
 .)172  /  8( املعلم«  »اكمال 
الدعاء،  باإجابة  الظن  ح�سن 
اهلل  باأن  اليقني  بقوة  يكون 
حيث  الداعي؛  يجيب  تعاىل 

�َساأَلََك  َواإَِذا  وجّل:   عّز  قال 
َقِريٌب  َفاإِِنّ  َعِنّي  ِعبَاِدي 
َدَعاِن  اإَِذا  اِع  الَدّ َدْعَوَة  اأُِجيُب 
َولْيُوؤِْمنُوا  يِل  َفلْيَ�ْستَِجيبُوا 
البقرة  يَْر�ُسُدوَن    لََعلَُّهْم  ِبي 

.186/
فال   ، جوابه  تاأخر  اإن  لكن 
تعاىل  اهلل  رحمة  من  يقنط 
و�سعة كرمه؛ فاإن يف القنوط 
�سوء ظن باهلل تعاىل، وهو اأمر 
حمرم. قال اهلل تعاىل:   َقاَل 
َرِبِّه  َرْحَمِة  ِمْن  يَْقنَُط  َوَمْن 
 ،56/ احلجر  الُّوَن   ال�سَّ اإَِلّ 
تَيْاأَ�ُسوا  َوَل  تعاىل:   اهلل  وقال 
ِمْن  يَيْاأَ�ُض  َل  اإِنَُّه   ِ اهلَلّ َرْوِح  ِمْن 
الَْكاِفُروَن    الَْقْوُم  اإَِلّ   ِ اهلَلّ َرْوِح 
يو�سف /87، و�سوء الظن هذا 

: مانع من الإجابة.
َر�ُسوَل  اأََنّ  ُهَريَْرَة:  اأَِبي  َعْن 
َو�َسلََّم  َعلَيِْه  اهللُ  لَّى  �سَ  ِ اهلَلّ
َما  َحِدُكْم  ِلأَ يُ�ْستََجاُب  َقاَل:  
َفلَْم  َدَعْوُت  يَُقوُل:  يَْعَجْل،  َلْ 

البخاري  رواه  يِل    يُ�ْستََجْب 
 .)2735( وم�سلم   ،  )6340(
فاإذا تاأخر جواب دعوته باأمر 
فاإح�سان  الدنيا؛  اأمور  من 
اأن  هو  تعاىل،  باهلل  الظن 
خار  قد  تعاىل  اهلل  اأن  يرجو 
له ما هو  وقّدر   ، ذلك  له يف 
خري، َعْن اأَِبي �َسِعيٍد، اأََنّ النَِّبَيّ 
َقاَل:َما  َو�َسلََّم  َعلَيِْه  اهللُ  لَّى  �سَ
لَيْ�َض  ِبَدْعَوٍة  يَْدُعو  ُم�ْسِلٍم  ِمْن 
ِفيَها اإِثٌْم، َوَل َقِطيَعُة َرِحٍم، اإَِلّ 
ثاََلٍث:  اإِْحَدى  ِبَها  اهللُ  اأَْعَطاهُ 
ا  َل لَُه َدْعَوتُُه، َواإَِمّ ا اأَْن تَُعَجّ اإَِمّ
اْلآِخَرِة،  يِف  لَُه  ِخَرَها  يََدّ اأَْن 
ِمَن  َعنُْه  َف  يَ�ْصِ اأَْن  ا  َواإَِمّ
وِء ِمثْلََها. َقالُوا: اإًِذا نُْكِثُ.  ال�ُسّ
الإمام  رواه  اأَْكَثُ    اهللُ  َقاَل: 
 /  17( »امل�سند«  يف  اأحمد 
امل�سند  حمققو  وقال   ،)213
القيم  ابن  قال  جّيد.  ا�سناده 
فاإن   « تعاىل:   اهلل  رحمه 
ول  معار�سا،  لي�ض  الراجي 

راهبا،  راغبا  بل  معرت�سا، 
حم�سن  ربه،  لف�سل  موؤمال 
بربه  الأمل  متعلق  به،  الظن 
باأ�سمائه:  له  عابدا  وجوده، 
املعطي،  الرب،  املح�سن، 
اجلواد،  الغفور،  احلليم، 

يحب  واهلل  الرزاق،  الوهاب، 
ولذلك  يرجوه،  اأن  عبده  من 
له  العبد  رجاء  عند  كان 
وظنه به » انتهى، من »مدارج 
ال�سالكني« )2 / 1432(. فمن 
اأن ل  ح�سن الظن باهلل تعاىل 

عدم  على  الداعي  يعرت�ض 
اخلري  فلعل  املطلوب  حتقق 
مطلوبه،  حتقق  عدم  يف  له  
ما  بدعوته  اأعطي  قد  ولعله 
هو اأف�سل له من مطلوبه وهو 

ل ي�سعر.  

مفهوم ح�سن الظن باهلل
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نيات ينبغي ا�ست�سحابها 
قبل دخول رم�سان 

يف �سحيح م�سلم عن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه 
يف احلديث القد�سي ) اإذا حتدث عبدي باأن 

يعمل ح�سنة فاأنا اكتبها له ح�سنة ( 
ومن النيات املطلوبة يف هذا ال�سهر :

1. نية ختم القراآن لعدة مرات مع التدبر .
2. نية التوبة ال�سادقة من جميع الذنوب ال�سالفة 

.3. نية اأن يكون هذا ال�سهر بداية انطالقة 
للخري والعمل ال�سالح واإىل الأبد باإذن اهلل .

4. نية ك�سب اأكرب قدر ممكن من احل�سنات يف 
هذا ال�سهر ففيه ت�ساعف الأجور والثواب .
5. نية ت�سحيح ال�سلوك واخللق واملعاملة 

احل�سنة جلميع النا�ض .
6. نية العمل لهذا الدين ون�صه بني النا�ض 

م�ستغاًل روحانية هذا ال�سهر .
7. نية و�سع برنامج ملئ بالعبادة والطاعة 

واجلدية بالإلتزام به .

حديث العارفني
التقى رجل باأحد العارفني باهلل و �ساأله الن�سيحة 

، فقال له عليك بخم�ض :
ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل ، ثم ذكر اهلل 
، ثم ذكر اهلل . فقلت : هذه واحدة .فقال : بل 
خم�ض .قلت : كيف ؟! فقال : الأوىل فتح ، و 

الثانية �صح ، و الثالثة طرح ، و الرابعة امتحان 
و جرح ، و اخلام�سة ر�سا و منح .

فقلت : كيف ؟؟؟!!! زدن !
فقال : الأوىل : لول اأن فتح لك الباب ، ما�سممت 

رائحة الذكر ، ول لنف�سك طاب..
و الثانية : لول اأن �صح �سدرك بالو�سال ، مادام 
لك الذكر فى دلل.. والثالثة : لول اأن طرح عنك 

الأ�سغال ، ما ذقت طعم الهيام و اجلمال..و 
الرابعة : لول اأن جرحك و امتحنك بذكر زلتك 
، لدخل لك ال�سيطان من باب العجب بوارداتك ، 

ِفيت من اآفاتك.. و ملا �سَ
و اخلام�سة : ر�سي عنك فى نهايتك فمنحك 
اأبواباً من اليقني فى ح�صته.. فتعجبت ...!
فقال يل : لتتعجب فاإن ل حتظ باخلم�ض ، 

ماُكتبَت من الذاكرين يف الرم�ض...
اللهم فهمنا حقيقة ذكرك و�سكرك..

التوبة واال�ستغفار يف القراآن الكرمي
فقد حفل القراآن الكرمي بِذكر التوبة 

وال�ستغفار يف اآيات عديدة، و�سور 
خمتلفة، وبيان ف�سل اهلل - �سبحانه - يف 

َقبول توبة التائبني، ومغفرة ذنوب 
امل�ستغفرين، ومنذ بداأ اخلليقة قد 
اأخطاأ اأبو الب�ص جميًعا اآدم - عليه 
ال�سالم - فع�سى اأمر ربه، باإغواٍء 

من ال�سيطان الرجيم، ثم تاب واأناب، 
فاجتباه اهلل - تعاىل - وتاب عليه.

وهذا هو �ساأن كل الب�ص، يذنبون �ساعة 
الغفلة والغواية، ثم يجدون باب رحمة 

اهلل اأمامهم مفتوًحا لقبول توبتهم، 

في�ستغفرون ويتوبون، فيَقبل اهلل - تعاىل 
- منهم تلك التوبَة؛ ليكبت ال�سيطان، 

ويرحم الإن�سان.
ويف قبول التوبة رحمٌة من اهلل - تعاىل - 
ت�سمل جموَع التائبني ب�سدق واإخال�ض، 
ولولها لفَقَد الإن�سان الأمل يف رحمة 

اهلل، وا�ستمراأ الذنوب، وظل �سائًرا 
يف غِيّه وطغيانه، حتى يوافيه الأجل 

املحتوم، وهو من رحمة اهلل حمروم، 
ويف ذلك قنوط وياأ�ٌض من رحمة اهلل، 

ل ير�ساهم اهلل، ومن ثم كانت الآية 
اجلامعة، وهي قوله - تعاىل -: ﴿ ُقْل 

يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن اأَ�ْصَُفوا َعلَى اأَنُْف�ِسِهْم 
َ يَْغِفُر  ِ اإَِنّ اهلَلّ َل تَْقنَُطوا ِمْن َرْحَمِة اهلَلّ

ِحيُم  نُوَب َجِميًعا اإِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الَرّ الُذّ
﴿ ]الزمر: 53[، وكذلك اآيات التوبة 

وال�ستغفار التي تهُبّ منها ن�سمات 
رحمة اهلل بعباده املذنبني، فاحتًة باب 

الأمل يف قبول التوبة، وغفران الذنوب، 
بل واإبدال الذنوب ح�سنات للتائبني 
ال�سادقني يف توبتهم؛ ﴿ اإَِلّ َمْن تَاَب 

ُل  ا َفاأُولَِئَك يُبَِدّ احِلً َواآََمَن َوَعِمَل َعَماًل �سَ
ُ َغُفوًرا  ُ �َسِيّئَاِتِهْم َح�َسنَاٍت َوَكاَن اهلَلّ اهلَلّ

َرِحيًما ﴿ ]الفرقان: 70[.

الل�ص ورابعة العدوية
دخل ل�ض ي�صق ال�سيدة رابعه العدوية ر�سى اهلل عنها فنظر فى بيتها ميينا و�سمال فلم يجد �سيئا �سوى ) اإبريق (  

فلما هم باخلروج قالت له : يا هذا اإن كنت من ال�سطار فال تخرج اإل ب�سئ 
فقال : ل اأجد فى بيتك �سئ 

قالت له : يا م�سكني خذ هذا الأبريق .... وتو�ساأ 
وادخل هذه احلجرة و�سل ركعتني ملولك عزوجل

لعل اهلل يرحمك .... قال نعم 
فلما دخل فى ال�سالة رفعت ال�سيدة رابعه يدها بالدعاء وقالت : �سيدى ومولى هذا عبدك قد اأتى اإىل داري

فلم يجد �سيئا واإنى قد اأوقفته ببابك فال حترمه من ف�سلك وثوابك فلما فرغ من �سالته وجد ال�سارق فى قلبه لذه 
غريبه نحو العبادة والقرب من اهلل  فظل ي�سلى من الع�ساء حتى وقت ال�سحر ودخلت عليه ال�سيد رابعه فوجدته 

�ساجدا ... فلما اأنهى �سالته  فقالت له : كيف كانت ليلتك ؟  قال بخري فقد جرب اهلل ك�صى  وقبل عذرى وغفر ذنبى 
وبلغنى املطلوب ثم خرج ما�سيا من دارها �ساكرا ل�سنيعها 

فرفعت ال�سيدة رابعه يدها تناجى ربها قالت  : اإلهى هذا عبد من عبادك وقف ببابك �ساعة
فقبلته واأنا مذ عرفت خا�سعة بني يديك اأترى تقبلنى ؟؟!!

فنوديت فى �صها يا رابعة من اأجلك قبلناه وب�سببك قربناه

ح�سن الظن وح�سن العمل
 على اأن ح�سن الظن يجب اأن ي�ساحبه ح�سن العمل فيحدد امل�سلم هدفه لأن الوعي قبل 

ال�سعي ويب�سر طريقه  وي�سري م�ستعينا باهلل عز وجل متوكال عليه مدركا اأن ال�ساعي 
للمجد �سيلقى عقبات وعقبات واأن املجد طريقه �ساق كما قيل لن تبلغ املجد حتى تلعق 

ال�سرب  فاإن اأ�ساب هدفه فاحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات واإن كانت الأخرى فعلى 
املراأ اأن يعمل ولي�س عليه اإدراك النجاح وعليه اأن يقيم جتربته ويح�سر موا�سع اخلطاأ 

ليتجنبها وحتديد الهدف ال�سحيح و�سلوك ال�سبل لها اإذا ق�سد بذلك وجه اهلل عبادة يف 
ميزان اأعمال �ساحبها. يقيني باهلل يقيني من الآثار املدمرة للف�سل والآثار املدمرة للنجاح 

من غرور ون�سبة الف�سل اإىل غري اهلل عز وجل
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 �شفيقة العرباوي 

النقال  :0661.41.25.76  

ُعمان تفوز بجائزة »اأف�شل عر�س«

 

 يف »ال�شارقة للم�شرح اخلليجي«
احلناء«  »مدق  العماين  العر�ش  توج 
يف  م�رشحي  عر�ش  اأف�شل  بجائزة 
ال�شارقة  ملهرجان  الثالثة  الدورة 
اأ�شدل  الذي  اخلليجي،  للم�رشح 
الثالثاء  اأم�ش  م�شاء  عليه  ال�شتار 
ومن  مزون،  م�رشح  لفرقة  والعر�ش 
عبا�ش  ال�شعودي  الكاتب  تاأليف 
و�شينوغرافيا  واإخراج  احلايك، 
يو�شف البلو�شي وفاز العر�ش العماين 
وذهبت  اأي�شاً  اإ�شاءة  اأف�شل  بجائزة 

اإىل عبد اهلل الوهيبي.
التعاون  جمل�ش  دول  جميع  وت�شارك 
الذي  املهرجان  يف  اخلليجي 
ال�شارقة كل عامني،  اإمارة  ت�شت�شيفه 
العر�ش  فاز  اجلوائز  باقي  ويف 
اخلليج  لفرقة  »ال�شبخة«  الكويتي 
بجوائز اأف�شل اإخراج ونالها عبد اهلل 
العابر، واأف�شل ديكور، واأف�شل ممثل 
دور اأول التي ذهبت منا�شفة اإىل علي 
بهبهاين،  العزيز  وعبد  احل�شيني، 
واأف�شل ممثل يف دور ثاٍن التي ذهبت 
اإىل يو�شف البغلي، واأف�شل ممثلة يف 

دور ثاٍن وح�شلت عليها كفاح الر�شيد 
»جماريح«  االإماراتي  العر�ش  اأما 
الوطني  ال�شارقة  م�رشح  لفرقة 
�شوتية  موؤثرات  اأف�شل  بجوائز  ففاز 
واأف�شل  تاأليف،  واأف�شل  ومو�شيقية، 
اإىل بدور،  اأول وذهبت  ممثلة يف دور 
التحكيم  جلنة  جائزة  اإىل  اإ�شافًة 

اخلا�شة.

االأعلى حاكم  وقال ع�شو املجل�ش 
حممد  بن  �شلطان  ال�شيخ  ال�شارقة 
القا�شمي، يف حفل اخلتام يف ق�رش 
�شعيد  »اجلميع  ال�شارقة:  ثقافة 
بهذه النتائج للم�شتوى الذي و�شلت 
اإليه هذه الفرق، اأظن اأنها ت�شل اإىل 
من  الوجيزة  الفرتة  هذه  يف  القمة 

التطور امل�رشحي«.

كان  �شواًء  »ندعم امل�رشح  واأ�شاف 
على امل�شتوى املحلي، اأو امل�شتوى 
العربي،  امل�شتوى  اأو  اخلليجي، 
يتبنوا  اأن  امل�رشحيني  ون�شجع 
لريثوا  وال�شابات  ال�شباب  من  جياًل 
هذا امل�رشح الأننا كما نقول.. كلنا 
بقيت  ما  امل�رشح  ويبقى  زائلون 

احلياة«.

لبنان و�شوريا �شمن القائمة النهائية لرت�شيحات الأو�شكار
اأحدهما  عربيان،  فيلمان  دخل 
قائمة  �شوري،  واالآخر  لبناين 
جلائزة  النهائية  الرت�شيحات 

اأو�شكار 2019.
وو�شل فيلم »كفر ناحوم« للمخرجة 
اللبنانية نادين لبكي القائمة يف فئة 
»اأف�شل فيلم ناطق بلغة اأجنبية« اإىل 
جانب 4 اأفالم اأخرى، وهي »حرب 
بولندا  من  وور(  )كولد  باردة« 
و«ل�شو�ش  املك�شيك  من  و«روما« 
الياباين  ليفرتز(  )�شوب  املتاجر« 
و«ال تنظر بعيدا« )نيفر لوك اأواي( 

من اأملانيا.
اإعالن  بعد  لبكي  نادين  وقالت 
فيلمها  تر�شيح  هذا  اإن  القائمة 
كبريا  انت�شارا  ميثل  لالأو�شكار 
الأطفال ال�شوارع الذين �شاركوا يف 

ت�شويره.

اللبنانية  املخرجة  وا�شتعانت 
باأطفال �شوارع ل�رشد حكاية طفل 
الت�شدي  يحاول  عاما   12 عمره 
فور  الزواج  على  �شقيقته  الإجبار 

بلوغها.
و�شبق اأن فاز »كفر ناحوم« بجائزة 
كان  مهرجان  يف  التحكيم  جلنة 
ال�شينمائي الدويل، كما فاز بجائزة 
�رشاييفو  مهرجان  يف  اجلمهور 
والهر�شك،  بالبو�شنة  الدويل 
مهرجان  يف  اجلمهور  وجائزة 
جلنة  وجائزة  باأ�شرتاليا،  ملبورن 
الرنويج  مهرجان  يف  التحكيم 
وجائزة  الدويل،  ال�شينمائي 
مهرجان  يف  التف�شيلية  اجلمهور 
اأف�شل  وجائزة  كندا،  يف  كالغاري 
الرفيع، وجائزة  زين  للطفل  ممثل 
ال�شباب الأف�شل فيلم  جلنة حتكيم 

يف مهرجان اأنطاليا.
لبكي  نادين  اللبناية  املخرجة 
الرافعي  زين  ال�شوري  والطفل 
يف  ناحوم«  »كفر  فيلمها  بطل 
كما  ال�شينمائي،  كان  مهرجان 
واالأبناء«  االآباء  »عن  فيلم  و�شل 

ديركي  طالل  ال�شوري  للمخرج 
يف  لالأو�شكار  النهائية  للقائمة 
طويل«،  وثائقي  فيلم  »اأف�شل  فئة 
من  فيلمان  �شمنها  يتناف�ش  التي 
الواليات  من  وفيلمان  بريطانيا 

املتحدة.

اأحمد ال�شقا غا�شب من رامز 
   جالل ب�شبب »�شبع الربومبة«

ب املمثل اأحمد ال�شقا، من انت�شار نباأ م�شاركته �شيف �رشف يف  غ�شِ
فيلم »�شبع الربومبة«، بطولة رامز جالل، املقرر عر�شه يف االأ�شابيع 

القليلة املقبلة.
ال�شقا عاتب جالل على  اإن  الفيلم،  وقال م�شدر من امل�رشفني على 
لتكون  م�شاركته،  التكتم على  عليه  ا�شرتط  اأنه  انت�شار اخلرب، خا�شًة 
مفاجاأة للجمهور عند عر�ش الفيلم، اإال اأن جالل نفى علمه مب�شدر 

الت�رشيب، واعتذر له عن الواقعة، بح�شب امل�شدر.
بالفيلم، على غرار ظهوره يف  ال�شقا �شيف �رشف يف م�شهد  ويظهر 

فيلم »حرب كرموز«، بطولة اأمري كرارة.
فوؤاد،  وبيومي  عو�ش،  جميلة  الربومبة«،  »�شبع  بطولة  يف  وي�شارك 
وحممد ثروت، ومها اأبوعوف، وحممد عبد الرحمن. وهو من تاأليف 

لوؤي ال�شيد، واإخراج حممود كرمي.

وفاة الأمريكي »اآندي فاجنا« منتج 
�شل�شلة »رامبو« الهوليوودية

تويف منتج االأفالم االأمريكي، اآندي فاجنا، عن عمر يناهز 74 عاما، 
بعد اإطالقه ع�رشات االأفالم الهنغارية والعاملية، والتي كان اأ�شهرها، 

»رامبو«.
وللمنتج، هنغاري االأ�شل، باع طويل يف عامل هوليوود ال�شينمائي، حيث 
�شتالون،  �شيلفي�شرت  االأمريكي،  للنجم  »رامبو«،  �شل�شلة  فاجنا  اأنتج 
 ،»Evita« وكذلك  �شوارزينيغر،  اأرنولد  للنجم   »Total Recall»و

للمغنية العاملية، مادونا.
و�شدر اخلرب اأول مرة عن »ال�شندوق الوطني الهنغاري لل�شينما«، الذي 
اأكد وفاة املنتج بتاريخ 20 جانفي  اجلاري، يف منزله يف بوداب�شت، 

عقب �رشاع طويل مع املر�ش.
كان  »لقد  قائال:  �شوارزينيغر  �رشح  املحزن،  النباأ  على  تعليقه  ويف 
ال  اأنه  اأثبت  كما  هوليوود..  يف  ثوريا  ومنتجا  عزيزا  �شديقا  الراحل 
حاجة لال�شتديوهات الكبرية ل�شناعة اأفالم عظيمة.. لقد كان ميلك 

قلبا عظيما، �شاأ�شتاق اإليه«.
فيها  اأثنى  اإن�شتغرام  عرب  �شورة  بن�رش  فقام  ل�شتالون،  بالن�شبة  اأما 
على املنتج الراحل، وا�شفا اإياه بـ »الرائد« وب�شانع اأ�شطورة »رامبو« 

ال�شهرية، كما اأكد اأن اخلرب فطر قلبه.

الهنغارية  االأفالم  العديد من  اأي�شا  فاجنا  اأنتج  هوليوود،  وبعيدا عن 
البارزة، كما اأنه ميلك جزئيا ا�شتديوهات »كوردة« يف هنغاريا، املوقع 
 »The Martian« مثل:  �شهرية،  اأمريكية  اأفالم  فيه  �شورت  الذي 

.»Hellboy II»و

�شوبرا تطلق برناجمها 
اخلا�س عن اأ�شرار النجاح    

ك�شفت النجمة البوليودية بريانكا �شوبرا، ا�شتعدادها الإطالق برناجمها 
 If I Could Tell You Just One« بعنوان  يوتيوب  على  االأول 
Thing«، تقابل فيه م�شاهري الفن والريا�شة واملو�شة، للحديث عن 

اأ�رشار النجاح.
واأعلنت املمثلة الهندية ذلك، عرب ح�شابها على ان�شتغرام، بعد ن�رش 
�شورٍة يف حتدي 10 �شنوات، الذي اجتاح مواقع التوا�شل االجتماعي، 
قائلة، »دفعني حتدي ال�شنوات الع�رش للتفكري يف مدى التحول الذي 

ح�شل يل، يف حياتها ولكن طريقة تفكريي التي اأرى بها العامل«. 

�شريين تغني باللهجة اللبنانية لأول مرة
ال�شباح مع  اتفق املنتج �شادق 
غناء  على  الوهاب  عبد  �شريين 
�شارة م�شل�شله اجلديد »خم�شة 
اأ�شمر،  فيليب  للمخرج  ون�ش« 
وق�شي  جنيم،  نادين  بطولة 
خويل، ومعت�شم النهار، واملقرر 

عر�شه يف رم�شان املقبل.
�شعادته  عن  ال�شباح  واأعرب 
مبوافقة �شريين، معترباً اأنها من 
اأهم االأ�شوات الن�شائية العربية، 
للعمل،  اإ�شافًة  م�شاركتها  وتعد 

باللهجة  �شتغني  اأنها  خا�شًة 
اللبنانية، الأول مرة.

�شريين  اأبدت  جانبها  ومن 
اأنها  موؤكدًة  باخلطوة،  �شعادتها 
يف  وجديدة  خمتلفة  �شتكون 

م�شوارها.
بعنوان  ال�شارة  اأغنية  اأن  يُذكر 
من  بتح�ش«،  يا  بتفكر  »يا 
واأحلان  املويل  علي  كلمات 

�شالح الكردي.
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مبحرك  قادمة   2021  IS لكز�س 
املتوقع دبليو+ال�سكل  ام  بي 

من  مزيداً  ف�إن  يبدو  كم� 
على  �صتح�صل  تويوت�  منتج�ت 
اأجزاء بي ام دبليو، حيث ذكرت 
بي�صت ك�ر يف  الي�ب�نية  املجلة 
تقريره� ب�أن لكز�س IS اجليل 
حمرك  على  �صتح�صل  الق�دم 
تريبو 3 لرت 6 �صلندر قوة 335 
�صوبرا  يف  امل�صتخدم  ح�ص�ن 

اجلديدة.
دبليو  ام  بي  املحرك هو  هذا 
 Z4 يف  اأي�ص�ً  امل�صتخدم   B58
وكذلك  كوبيه  تويوت�  �صقيقة 

M34i من�ف�صة IS، مع الأخذ 
ح�لي�ً   350  IS اأن  ب�لعتب�ر 
قوته� 311 ح�ص�ن تُ�صتمُدّ عرب 
�صلندر،   6 �صلندر   6 لرت   3.5
كم� يذكر التقرير ب�أن ال�صيدان 
الري��صية الف�خرة �صتت�ح اأي�ص�ً 
اأو 2.4 لرت   2 مبحرك�ت تريبو 
وكذلك ه�يربد 2.5 لرت، تقول 
 IS ن�صخة  اأن  الي�ب�نية  املجلة 
F التي توقف اإنت�جه�، �صتعود 
مبحرك تريبو مزدوج 6 �صلندر 
 LS يف  امل�صتخدم  نف�صه  هو 

500 بقوة 416 ح�ص�ن.
تعُدّ لكز�س IS هي ذراع تويوت� 
ال�صيدان  قط�ع  يف  املن�ف�صة 
الذي  الف�خر  الري��صي 
الفئة  دبليو  ام  بي  من  يتكون 
مر�صيد�س   ،A4 اودي  الث�لثة، 
 ،ATS ك�ديالك   ،C-Class
انفينيتي  جولي�،  روميو  الف� 
Q50، جيني�صي�س G70 واكيورا 

.TLX
 ES ب�أبع�د اأ�صغر من IS صت�أتي�
حيث �صيكون طوله� 4.7 مرت، 

ارتف�عه�  مرت،   1.82 عر�صه� 
عجالته�  ق�عدة  مرت،   1.42
 1،580 وزن  مع  مرت   2.85
كغم، اجلدير ب�لذكر اأن لكز�س 
جيدة  �صي�رة  ك�نت  لط�مل�   IS
�صعبية  على  حت�صل  مل  لكنه� 
رمب�  لذا  الأمل�ن،  اأم�م  ك�فية 
دبليو  ام  بي  ي�ص�عده� حمرك 
على تخطي هكذا عقبة، على 
كل ح�ل ف�إن تد�صينه� يفرت�س 
كموديل   2020 خالل  يتم 

.2021

 "Pajero Sport" كيف �ستظهر
القادمة من ميت�سوبي�سي؟

ب�صوؤون  مهتمة  مواقع  �رّسبت 
املعلوم�ت  بع�س  ال�صي�رات 
 "Pajero Sport" وال�صور عن
ميت�صوبي�صي  من  املنتظرة 
اجلديدة  املركبة  و�صتتميز 
من  كال�صيكية  اأكرث  بت�صميم 
احل�لية،   "Pajero Sport"
وواجهة اأم�مية كبرية، واأ�صواء 
�صب�ب مميزة  واأ�صواء  اأ�صيق، 
ال�صكل �صبيهة بتلك املوجودة 
دبليو  اإم  بي  �صي�رات  يف 
رب�عية الدفع الأخرية كم� من 
املتوقع اأن تزود هذه املركبة 
متعددة جديد  و�ص�ئط  بنظ�م 

 ،"Mitsubishi Connect"
واأنظمة اأم�ن وتعليق متطورة، 
لتمكينه�  رب�عي  دفع  ونظام 
الطرق  اأ�صعب  اجتي�ز  من 

واأكرثه� وعورة.
ب�ملحرك،  يتعلق  فيم�  اأم� 
 3 بـ  ال�صي�رة  هذه  ف�صتزود 
بنزين  املحرك�ت:  من  اأنواع 
وحمركي  لرتات،   3.0 ب�صعة 
لرت  و2.5   2.4 ب�صعة  ديزل 
ح�ص�ن�،  و220   209 وعزم 
�رسعة  علب  اإىل  ب�لإ�ص�فة 

اأوتوم�تيكية بـ 6 مراحل.

وقود  ا�ستهالك  معدالت  عن  الك�سف 
2020 تيلورايد  كيا 

البيئة  حم�ية  هيئة  ك�صفت 
عن  موؤخراً  الأمريكية 
ا�صتهالك  معدلت  تقييم�ت 
اخل��صة  الر�صمية  الوقود 
 2020 تيلورايد  كي�  بطراز 
ح�صب الهيئة، حققت تيلورايد 
ا�صتهالك  معدلت   2020
كم  لرت/100   14 تبلغ  جيدة 
لرت/100  و11  املدينة  داخل 
ال�رسيعة،  الطرق  على  كم 
يبلغ  املتو�صط  اأن  يعني  م� 
12.5 لرت/100كم عند القي�دة 
ولكن  الأم�مي،  الدفع  بنظ�م 
الرب�عي،  الدفع  اختي�ر  عند 
قلياًل  الكف�ءة  تنخف�س 
ال�صتهالك  معدلت  لت�صبح 
و12  ب�ملدن  كم  لرت/100   15
لرت/100 كم ب�لطرق ال�رسيعة، 
يف حني ي�صبح املتو�صط 13.5 
متوقع  هو  كم�  كم.  لرت/100 
ل  اجلديدة،  تيلورايد  كي�  من 
عن  املعدلت  هذه  تختلف 
اأن  حيث  كثرياً،  من�ف�صيه� 
 2019 ترافري�س  �صيفروليه 
 16 ت�صتهلك  الدفع  اأم�مية 

املدن  داخل  كم  لرت/100 
ب�لطرق  كم  لرت/100  و10.5 
متو�صطه�  ليكون  ال�رسيعة 

13.5 لرت/100 كم.
 2020 تيلورايد  كي�  اأن  يذكر 
 3.8 �صعة   V6 حمرك  حتمل 
و355  291 ح�ص�ن  قوة  ذو  لرت 
نيوتن.مرت للعزم، يف حني تبداأ 
املتحدة  ب�لولي�ت  اأ�صع�ره� 

عند 31،  لفئة LX الأقل التي 
اإن�س   18 عجالت  مع  ت�أتي 
اإ�ص�فة  ركن،  م�ص�عدة  ونظ�م 
لوجود 8 مق�عد وعجلة قي�دة 

مغط�ة ب�جللود.
هذا وت�أتي ك�فة فئ�ت تيلورايد 
ال�صالمة  اأنظمة  من  عدد  مع 
م�  قي��صي،  ب�صكل  املتقدمة 
يت�صمن كل من م�ص�عد تف�دي 

مع  الأم�مية  ال�صطدام�ت 
مراقبة  احل�رة،  على  احلف�ظ 
البقعة العمي�ء واملرور اخللفي 
لتف�دي احلوادث، مثبت �رسعة 
ذكي مع ايق�ف وت�صغيل، مفت�ح 
ذكي لت�صغيل املحرك ب�صغطة 
زر والتنبيه عند ترك اأي راكب 
غلق  قبل  اخللفية  ب�ملق�عد 

ال�صي�رة. 

مازدا 

امل�ستقبل بيد حمركات 
االحرتاق الداخلية  

ال الكهربائية؟

الكهرب�ئية  املحرك�ت  تُعد 
من  ب�لبيئة  للغ�ية  �رسراً  اأقلل 
الحرتاق  على  املعتمدة  تلك 
يعتمد  هذا  ولكن  الداخلي، 
التي  الكهرب�ء  توليد  على طرق 
تعمل به� يف املق�م الأول، وهو 
م�  لآخر،  بلد  من  يختلف  م� 
اأن حمرك�ت  يجعل م�زدا تقرر 
�صتكون  الداخلي  الحرتاق 
اأف�صل يف تقليل ن�صبة انبع�ث�ت 
مق�رنة  الكربون  اأك�صيد  ث�ين 
كم�  وذلك  الكهرب�ئية،  بتلك 

اأعلنت بحديث �صحفي اأخري.
جملة  مع  حديث  لق�ء  خالل 
�صمن  الع�ملية   CarAdvice
فع�لي�ت معر�س لو�س اأجنلو�س 
امل��صي، ق�ل ايت�صريو هريو�صيه، 
لق�صم  التنفيذي  املدير 
م�زدا،  يف  املحرك�ت  تطوير 
�صوف  الي�ب�نية  ال�ص�نعة  اأن 
ت�صتمر يف توجهه� للرتكيز على 
والحرتاق  البنزين  حمرك�ت 

وذلك  رئي�صي،  ب�صكل  الداخلي 
توليد  طرق  لختالف  نظراً 
حيث  الع�مل،  حول  الكهرب�ء 
الكهرب�ئية  املحرك�ت  �صتكون 
التي  ب�لدول  اأف�صل فقط  خي�ر 
عرب  الكهرب�ء  توليد  على  تقوم 
نظراً  ولكن  نظيفة،  م�ص�در 
الدول  من  الأكرب  العدد  لكون 
نظيفة  يعتمد طرق غري  م�زال 
ولهذا  الكهرب�ء،  بتوليد  مت�م�ً 
الحرتاق  حمرك�ت  �صتكون 
اأف�صل  خي�ر  املطورة  الداخلي 
اأن  هريو�صيه  اأ�ص�ف  كم�  له�. 
حمرك�ت البنزين احلديثة ميكن 
تطويره� اأكرث كي تزداد كف�ئته� 
بن�صبة 30% عم� هي عليه الآن، 
كم� �صيتم التوجه لحق�ً لتطوير 
مم�ثل  ب�صكل  الديزل  حمرك�ت 
اأي�ص�ً، حيث اأن هذه املحرك�ت 
تلك  من  اأقل  انبع�ث�ت  تنتج 
�صي�رات  يف  ب�لبنزين  الع�ملة 

SUV ال�صخمة.
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قبل  �سام�سونغ  ك�سفت    
�أجهزتها  �أحدث  عن  قليل 
 Tab S فئة  من  �للوحية 
�للوحي  �جلهاز  حيث جاء 
 Galaxy Tab S5e
�ي  دون  مفاجئ  ب�سكل 
معلومات  �و  ت�رسيبات 
جهاز  �أول  ليكون  �سابقة 

�سام�سونغ  من  لوحي 
ياأتي  �جلهاز   .2019 يف 
حجمها  �موليد  ب�سا�سة 
 QHD بدقة  �إن�ش   10.5
�لت�سميم  من  يظهر  حيث 
مت  �جلهاز  حو�ف  �أن 
�مل�ستطاع  قدر  تقليلها 
�لأبعاد  لتقليل  وذلك 

وحجم �جلهاز ب�سكل عام، 
مبعالج  �جلهاز  �سيعمل 
 4 مع   670 در�غون  �سناب 
 64 و  ر�م  جيغابايت   6 �أو 
ذ�كرة  جيغابيات   128 �أو 
زيادتها  ميكن  تخزين 
منفذ  عرب   512GB حتى 

للذ�كرة �خلارجية.

كامريتني  �جلهاز  يحمل 
من   13MP بدقة  �لأوىل 
�خللف وهناك �أي�سا كامري� 
 8MP بدقة  لل�سيلفي 
بنظام  �جلهاز  ويعمل 
�ندرويد 9.0 على بطارية 
بحجم 7040mAh تدعم 

�ل�سحن �ل�رسيع. 
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�شام�شونغ تك�شف عن اجلهاز 
 Galaxy Tab اللوحي

رو�شيا حتقق يف ن�شاط 
»في�شبوك« و«تويرت« 

على اأرا�شيها
حقوق  وحماية  �لرقابة  هيئة  بد�أت 
تتعلق  حتقيقات  رو�سيا  يف  �مل�ستهلك 
و«تويرت«  »في�سبوك«  �رسكتي  باأعمال 

ور�أت  �لرو�سي  �لحتاد  �أر��سي  على 
للقو�نني  متتثال  مل  »�ل�رسكتني  �أن  �لهيئة 
يتعلق  فيما  لها  كافية  �أجوبة  وتقدما  �لرو�سية 
بقو�عد حماية  و�لتز�مهما  �لبالد،  بعملهما يف 
�لبيانات«و�أو�سح بيان �سادر عن �لهيئة موؤخر� 
�أن »في�سبوك وتويرت �أر�سلتا، يف 18 يناير �جلاري، 
يف  �مل�ستهلك  وحقوق  �لرقابة  لهيئة  �أجوبة 
باملعايري  �للتز�م  باأ�سئلتها حول  تتعلق  رو�سيا 

ومل  �سكلية،  كانت  �لأجوبة  هذه  لكن  �ملحلية، 
تت�سمن �أي تفا�سيل دقيقة«.

دي�سمرب  ر��سلت، يف  قد  كانت  �لهيئة  �أن  يذكر 
2018، �ل�رسكتني �ملذكورتني وطالبتهما بتقدمي 
معلومات دقيقة عن طبيعة عملهما يف رو�سيا، 
على  لهما  جديدة  بيانات  قو�عد  وترخي�ش 
�لأر��سي �لرو�سية، حلفظ بيانات �مل�ستخدمني 

�لرو�ش فيها.

 كوالكوم تخطط لال�شتثمار 
يف تقنيات الذكاء اال�شطناعي

�أعربت كو�لكوم فنت�رسز وهي �لذر�ع �ل�ستثماري ل�رسكة �أ�سباه 
�ملو�سالت كو�لكوم عن خطة لال�ستثمار ودعم �رسكات نا�سئة 
يف جمال �لذكاء �ل�سطناعي �ملح�سو�ش �أي �لذي ميكن دجمه 
يف �لأجهزة و�لهو�تف �ملختلفة مبلغ مليون، حيث عرب مدير 
��ستثمار كو�لكوم �لربت و�جن عن �ل�سعي �حلايل لل�رسكة بكون 

�لذكاء �ل�سطناعي هو �مل�ستقبل.
وتتمثل فكرة �ل�ستثمار يف �لذكاء �ل�سناعي ح�سب روؤية و�جن 
يف �لأجهزة نف�سها بعيد�ً عن تقنيات �لذكاء �ل�سناعي �ملبنية 
على �خلدمات �ل�سحابية، وو�سح فكرته بكون عمليات �لذكاء 

�ل�سطناعي تتجه نحو جهد مكثف يعتمد على �حلو�سبة 
�ل�سحابية و�أ�ساف �أنه حني �لتحدث مع �مل�ساعد �ل�سوتي 

�أليك�سا فاإن �أياً من �لعمليات تتم على �جلهاز نف�سه؛ �إمنا يتم 
�أخدها عرب عملية معاجلة �سحابية حتوي بع�ش �مل�ساكل من 
�سمنها تلك �ملتعلقة باخل�سو�سية، و�أردف مت�سائاًل ماذ� لو 

كانت �أليك�سا �أكرث خ�سو�سية بعيد�ً عن �لرحلة �ملحو�سبة �لتي 
تقوم بها وجتيب ب�سكل فوري عند طرح �لأ�سئلة عليها.

ول تعترب هذ� �ملرة �لأوىل من كو�لكوم لال�ستثمار يف جمال 
�لذكاء �ل�سطناعي فقد قامت ��ستثمرت �سابقاً يف �رسكة 
SenseTime �ل�سينية �ملخت�سة بتقنيات �لتعرف على 

�لوجه بالإ�سافة ل�ستثمارها يف بر�مج �لقيادة �لذ�تية ل�رسكة 
Cruise وعدد �أخر من �ل�ستثمار�ت �سعت وما ز�لت ت�سعى 

�ل�رسكة بو��سطتها لتبقى يف �ل�سد�رة وقيادة �مل�ستقبل.

يوتيوب يطلق خا�شية جديدة ملواجهة 
املحتوى امل�شروق

يوتيوب  على  جديدة  �أد�ة  غوغل،  �رسكة  �أطلقت 
باإ�سم »Copyright Match« ملو�جهة �ملحتوى 
�مل�رسوق، وم�ساعدة �أ�سحاب �ملحتوى �لأ�سلي يف 
�أٌعيد  �لتي  بهم،  �خلا�سة  �لفيديوهات  على  �لعثور 

رفعها �إىل �ملوقع من ِقبل �آخرين.
�خلا�سية  تقوم  �لتقنية،  �أورده موقع عامل  ما  ووفق 
باأن  �لأ�سلي  �ملحتوى  �ساحب  باإ�سعار  �جلديدة، 
حمتو�ه مت �رسقته ورفعه من م�ستخدم �آخر و�ستبد�أ 
�ملقبل  �لأ�سبوع  يف  �جلديدة  �لأد�ة  بتفعيل  غوغل 

للح�سابات �لتي ت�سم �أكرث من 100،000 م�سرتك.
وبعد �لعثور على �لفيديوهات �مل�رسوقة، فاإن �لأد�ة 
�سيًئا،  تفعل  �أل  مثل  �ستعر�ش عليك عدة خيار�ت، 
�أن تطلب من  �أو  �لقناة،  تتو��سل مع �ساحب  �أن  �أو 
جوجل �إز�لة �لفيديو من �ملوقع ويف حال طلبت �إز�لة 
�لفيديو، فاإن جوجل �ستقوم بذلك بعد 7 �أيام بعد �أن 

تُبلغ �ساحب �لقناة لعله يقوم باإز�لة �لفيديو بنف�سه، 
هذ� وقد و�سعت �ل�رسكة عدة عو�مل لال�ستفادة من 
حقوق  �ساحب  �أنت  تكون  �أن  مثل  �جلديدة،  �لأد�ة 

ح�رسية للفيديو، ولي�ش �أن تقوم برفع فيديو عام.

ملاذا تريد �شركة 
اأبل بيع االأخبار؟

من  �أرباحها  زيادة  �أبل  �رسكة  تريد 
�إطالق  عرب  وذلك  �خلدمات،  قطاع 
 Apple خدمة �ل�سرت�ك يف تطبيقها 
�لإعالن  �ملتوقع  من  و�لذي   News
عن هذه �خلدمة خالل حدثها �ل�سنوي 
قر�ءة  هنا  �سنحاول  �ملقبل  مار�ش   25
�رسكة  حتاول  وكيف  �ل�سطور،  بني  ما 
على  �لأخبار  قطاع  تعريف  �إعادة  �أبل 
لهذ�  �لدخول  تريد  ثم ملاذ�  �لإنرتنت، 
�لقطاع؟ وملاذ� يتعني عليك كم�ستخدم 

�أو نا�رس رقمي �أن تهتم لذلك؟

بداية هناك خم�س حقائق 
يجب اأن تعرفها :

يف �لربع �لأول من 2019 منت �إير�د�ت 
قطاع �خلدمات يف �آبل بن�سبة %28.2.

�لأخبار  تطبيق  يف  �ل�سرت�ك  �إير�د�ت 
�ستُعظم من �أرباح هذ� �لقطاع.

تطبيق  على  فرتة  قبل  ��ستحوذت  �آبل 
.Texture ملجالت �لرقمية�

من  يعاين  �لرقمي  �لإعالم  قطاع  لكن 
�سعف �لعو�ئد.!

يف  موظفني  ت�رسيح  عمليات  هنالك 
و�سائل �إعالمية كبرية.!!

بعد معرفتك للحقائق �أعاله، �أعتقد 
باأن لديك ت�سور �إىل �أين يتجه �ل�سوق. 
�أبل تريد �لدخول �إىل قطاع يعاين من 
م�ساركة  تريد  ذلك  ومع  �لعو�ئد  قلة 
�لأرباح مع و�سائل �إعالمية كربى، ل 
ع�سًيا  يكون  قد  كهذ�  �سيئا  �أن  ريب 

على �لفهم.
ا؛ �آبل هي �لأخرى  دعني �أخربك �ي�سً
تعاين من بع�ش �ملتاعب، فبعد �أكرث 
و�زدهار  منو  من  كامل  عقد  من 
مبيعات �آيفون، �أظهرت بيانات �لربع 
بلغت  تر�جًعا، حيث  �لأول من 2019 
 51.98 �لآيفون  مبيعات  �إير�د�ت 
مليار دولر مقابل 61.6 مليار دولر 
لنف�ش �لفرتة من �لعام �ل�سابق بن�سبة 

تر�جع بلغت 15.6 %.
�إير�د�ت  منت  �لآخر  �جلانب  على 
مليار   10.9 نحو  �خلدمات  قطاع 

 .%28.2 بلغت  منو  بن�سبة  دولر، 
�إير�د�ت  تعظيم  على  �أبل  �ستعمل 
خدمة  خالل  من  �لقطاع  هذ� 
خالل  من  ثم  و�مل�سل�سالت  �لأفالم 
�إطالق خدمة �لإ�سرت�ك يف تطبيقها 

�لإخباري.
فبعد  مبكر  وقت  منذ  بد�أت  �لق�سة 
تطبيق  على  �أبل  �رسكة  ��ستحو�ذ 
�ملجالت �لرقمية Texture، دخلت 
“نيويورك  �سحف  مع  مفاو�سات  يف 
جورنال”  �سرتيت  و”وول  تاميز” 
و”و��سنطون بو�ست” جلعل حمتو�هم 
�ملدفوع  متاح عرب �لتطبيق، �إل �أنها 

و�جهت ممانعة.
قيمة  �ستكون  �لت�رسيبات  بح�سب 
تفر�ش  و�سوف  دولر   10 �لإ�سرت�ك 
�لنا�رسين. وهي  ن�سبة 50% على  �آبل 
حت�سل  �لتي  من  قلياًل  �أعلى  ن�سبة 
�لتطبيقات  مطوري  من  �آبل  عليها 
هوؤلء  كل  تو�جد   .%30 تبلغ  و�لتي 
و�حدة،  خدمة  �سمن  �ملناف�سني 
مُلقدمي  جاذب  غري  �سيء  �أنه  يبدو 
تقا�سم عو�ئد  �خلدمات، حتى فكرة 
جمنونة.!  تعترب  �أبل  مع  �ل�سرت�ك 
لكن �أبل ت�ستطيع ��ستخد�م ورقة عدد 
لت�سويق  �مُلفعلة،  �ملليارية  �أجهزتها 
نا�رسين  �رسيحة  و�سمان  �خلدمة 
مليار“،   1.4 من  “�أكرث  لديها  �أكرث. 
�آبل  م�ساركة  ن�سبة  بلوغ  مع  حتى 
�لن�سبة  �ست�سكل  �لإير�د�ت  من   %50
ومهمة  جديدة  بيع  نافذة  �ملتبقية 
�أجل  من  �لإعالمية،  �لو�سائل  لهذه 
هذ�  يف  �لعو�ئد  من  �ملزيد  حتقيق 

�لقطاع �لذي يعاين من �لأزمات. 



هذه العملية تاأتي يف اإطار تطوير ال�شبكات 
عايل  االنرتنت  خدمة  وتعميم  الهاتفية 
التدفق و�شي�شمح ربط هذا العدد املتبقي 
اخلدمة عرب  بهذه  بالتغطية  البلديات  من 
البلديات ال 47 التي تعدها الوالية،العملية 
تطلبت اإجناز �شبكة بطول 323.9 كلم من 
االألياف الب�رصية حيز اخلدمة عرب خمتلف 
انطلقت   412.9 ا�شل  من  الوالية  مناطق 
اال�شغال بها بداية ال�شنة مق�شمة على 18 
م�رصوع حيث مكنت هذه العملية من تو�شيع 
لت�شل  الوالية  يف  الب�رصية  االلياف  �شبكة 
ايل 1452.47 كلم اما خدمة اجليل الرابع 
حمطات   7 �شنة  خالل  تن�شيب  مت  فقد 
ال�شابقة  املحطات  اىل  ت�شاف  جديدة 
 34 اىل  بالوالية  االجمايل  العدد  لي�شد 
حمطة موزعة عرب خمتلف بلديات واحياء 
الوالية كم مت و�شع حيز اخلدمة خالل هذه 
ال�شنة 14 مركز الأجهزة »االأم�شان » لي�شل 
فيما  اما  مركز   184 ايل  االجمايل  العدد 

يخ�ص ال�شبكة الهاتفية فقد عرفت �شيانة 
وجتديد �شبكات 24 حي كيا ب�شعة قدرها 
 23 وربط  تو�شيل  عرفت  كما  زوج   8512
تقدر  ب�شعة  الهاتفية  بال�شبكة  جديد  حي 
املديرية  حت�شي  لالإ�شارة  زوج   7056 ب 

العملية الت�شاالت اجلزائر  بامل�شيلة حاليا 
يف ح�شريتها 51601 م�شرتك منها 36259 
مو�شول ب�شبة االنرتنت ف�شال عن 20353 
خلدمة  الرابع  اجليل  خدمة  يف  م�شرتك 

الهاتف واالنرتنت . 

عبدالبا�سط بديار

يف ح�سيلة �سنوية الت�ساالت اجلزائر 

ربط 44 بلدية من اأ�سل 47 ب�سبكة الألياف الب�سرية بامل�سيلة
عرفت املديرية العملية الت�ساالت اجلزائر بامل�سيلة خالل �سنة 2018 ح�سيلة ايجابية معتربة انعك�ست بااليجاب على الزبون ب�سفة خا�سة وعلى املواطن 

والتنمية املحلية للوالية ب�سفة عامة حيث انه مت خالل العام اجلاري ربط 44 بلدية بوالية امل�سيلة ب�سبكة االألياف الب�سرية . 

بوتني

 لن نقرع بعد الآن 
الباب الأمريكي

قال الرئي�ص فالدميري بوتني، يف 

ر�شالته ال�شنوية اإىل اجلمعية الفدرالية 
اليوم، اإن رو�شيا لن تقرع بعد االآن، 

»الباب املغلق« للعالقات مع الواليات 
املتحدة وتطرق الرئي�ص بوتني، اإىل 

خروج الواليات املتحدة من معاهدة 
ال�شواريخ متو�شطة وق�شرية املدى، 

وتعنتها يف هذا املجال و�شدد على اأن 

مو�شكو لن تقرتح اأكرث، على وا�شنطن، 
بحث م�شائل احلد من الت�شلح ونزع 

ال�شالح. وقال بوتني: »نحن م�شتعدون 

للمباحثات حول ق�شايا نزع ال�شالح مع 
الواليات املتحدة، ولكن لن نقوم بعد 

االآن، بطرق الباب املغلق. لننتظر بع�ص 
الوقت حاليا، حتى ين�شج �رصكاوؤنا، 

ويدركون �رصورة احلوار العادل 
واملت�شاوي حول هذا املو�شوع«.

بكل من مترنا�ست وبرج باجي خمتار وعني قزام

القب�ض على 76 منقبا عن الذهب

الدرك الوطني بالبليدة

�سبط 11 قنطاراو20 كلغ من الكيف املعالج

بكل من تي�سم�سيلت ووهرانو امل�سيلة

توقيف 5 عنا�سر دعم للإرهابيني

غليزان

اإنقاذ 07 اأفراد من املوت املحقق 

وايل العا�سمة يك�سف

40 م�سروعا لتخفيف الزدحام بالعا�سمة

الوطني  للجي�ص  مفارز  اأوقفت 
ال�شعبي اإثر عمليات متفرقة بكل من 

وعني  خمتار  باجي  وبرج  مترنا�شت 
قزام/ن.ع.6، )76( منقبا عن الذهب 

و�شبطت )04( مركبات رباعية الدفع 
مطرقة  و)11(  كهربائيا  مولد  و)19( 

عن  ك�شف   )02( وجهازي  �شغط 
املعادن ومعدات تفجري.

خالل  الوطني،  الدرك  عنا�رص  متكن 
من  بالبليدة/ن.ع.1،  نوعية  عملية 
لالجتار  اإجرامية  �شبكة  تفكيك 
تاجر   )12( من  ُمكونة  باملخدرات 
من  �شخمة  كمية  و�شبطت  خمدرات 

قنطار  بـ)11(  تُقدر  املعالج  الكيف 
ومبلغ  مركبة  و)17(  كيلوغرام  و)20( 
وخم�شون  وثمانية  مبليار  يُقدر  مايل 
تزال  ال  العملية  �شنتيم.  مليون 

متوا�شلة.

يف اإطار مكافحة االإرهاب، اأوقفت 
مفارز للجي�ص الوطني ال�شعبي، يوم 
19 فيفري 2019 بكل من تي�شم�شيلت 

وامل�شيلة/ن.ع.1،  ووهران/ن.ع.2 
خم�شة )05( عنا�رص دعم للجماعات 

االإرهابية.

 تدخلت اأم�شية اأول اأم�ص م�شالح احلماية 
اأفراد   07 اإنقاذ  الأجل  بغليزان  املدنية 
�شمرييك  بحي  تقطن  واحدة  عائلة  من 
تعر�شوا الختناق  والذين  الوالية  بعا�شمة 
ال�شحايا  الكربون  اأك�شيد  اأحادي  بغاز 
�شهر   01 بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح  الذين 

واحد و60 �شنة مت حتويلهم نحو م�شلحة 
عا�شمة  مب�شت�شفى  الطبية  اال�شتعجاالت 
با�رصت  جهتها  من  العالج  لتلقي  الوالية 
مالب�شات  يف  حتقيقا  االأمنية  امل�شالح 

احلادث االليم . 
ق .  م

ك�شف وايل العا�شمة، عبد القادر زوخ، عن 
تخ�شي�ص 40 م�رصوعا، لتو�شيع الطرقات 
والتقليل من ال�شغط املروري بالعا�شمة، 
على  م�شاحله  �شعي  على  راهن  حيث 

حت�شني  حركة املرور يف العا�شمة، خا�شة 
يف اأوقات الذروة، من خالل 40 م�رصوع يف 
 – اتفاقية اجلزائر  االإجناز، يف ظل  طور 

ا�شبانيا اخلا�شة بتنظيم املرور.
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دورة تكوينية لل�سحافة

األيان�ض للتاأمينات 
تنظم الطبعة الثانية 

لناديها الإعلمي

عن  باالإعالن  للتاأمينات  األيان�ص  ت�شعد 
تنظيمها للطبعة الثانية لناديها االإعالمي، 
اأم�ص االأربعاء 20 فيفري 2019 مبكتبة48 
ب�شيدي يحيى)العا�شمة(، و ذلك بح�شور 
ح�شان  ال�شيد  العام،  املدير  رئي�شها 
خليفاتي رفقة عدد من اإطارات ال�رصكة. 
هذا و ح�رص ماال يقل عن ثالثني �شحفيا، 
اليوم  هذا  اأ�شغال  الهيئات،  خمتلف  من 
مو�شوعي  حول  دار  الذي  التكويني 
و  التاأمني«،  عقد  يف  الطرفني  »واجبات 
قّدم  حيث  ال�رصكات«.  ممتلكات  »تاأمني 
ال�شيدين  طرف  من  املو�شوعان  هذان 
الدرا�شات  مدير  ماحي،  احلميد  عبد 
وتطوير املنتجات، و عبد القادر لغالم، 
مدير اال�شرتاكات باأليان�ص للتاأمينات. و 
ياأتي هذا احلدث اأيام قليلة بعد االإطالق 
بي  الزبائن  لف�شاء  لل�رصكة  احل�رصي 
االإنرتنيت  عرب  ف�شاء  اأول  هو  و  بي.  تو 
خم�ش�ص للزبائن املهنيني و ال�رصكات، و 
الذي من �شاأنه اأن ي�شتجيب الإحتياجاتهم 

فيما يخ�ص ت�شيري ملفاتهم ب�شفة اآنية.
مبدخل م�شخ�ص و �شهل و متاح 24 �شا 
املكت�شب  7/، ميتاز هذا  اأيام   7 و   24/
اجلديد الأليان�ص للتاأمينات بكل ب�شاطة، 
روؤية  باإعطاء  ذلك  و  اإبداع  و  �رصعة  و 
كحالة  �رصورية  معلومات  على  �شفافة 
التي  اخل�شائر  ملفات  التاأمني،  عقد 
�شيتم  التي  تلك  و  الت�شفية  هي يف طور 
ت�شفيتها الحقا، متابعة وترية التغطيات، 
يف  اإلخ.   ... للطرفني  الدفع  اآجال  و 
املدير  الرئي�ص  اإغتنم  ال�شدد،  هذا 
ح�شان  ال�شيد  للتاأمينات،  الأليان�ص  العام 
خليفاتي فر�شة هذا اللقاء مع ال�شحافة 
للتنويه بهذا املكت�شب اجلديد مذكرا « 
اأن هذه اخلدمة اجلديدة تدخل يف اإطار 
لعملياتنا  الكلية  الرقمنة  نحو  م�شارنا 
خالل اخلم�ص �شنوات املقبلة، و كما اأنها 
امل�رصوع  في�شبيلهذا  مهمة  ت�شكلخطوة 
الذي نحن نعمل جاهدين له. كما اأوّد اأن 
اأ�شكر كل ال�شحافيني االأع�شاء يف نادينا 
االإعالمي على م�شاركتهم يف اأ�شغال هذه 
الدورة التكوينية و التيتتجلىاأكرث من عادة 
تعميم  اأجل  منه، من  ن�شاط البد  اإمنا  و 
الثقافة التاأمينيةو التعريف بهذا املجال 
الذي يعرف تطورا دائما » . على �شبيل 
التذكري، اأ�ش�ص النادي االإعالمي الأليان�ص 
للتاأمينات من اأجل ن�رص الثقافة التاأمينية 
يف اأو�شاط املجتمع و بتقدميها لدورات 
بعمل  ال�رصكة  تقوم  لل�شحفيني،  تكوينية 
تلقيني و حت�شي�شي و توعوي لفائدة كافة 
النوع  لهذا  باتخاذها  املجتمع،  �رصائح 
للتاأمينات  األيان�ص  املبادرات،تبقى  من 
التاأكيد  جتدد  و  التوجيهي  خلطها  وفية 

على �شفتها �رصكة مواطنة بامتياز.

خالل املوؤمتر العاملي للجوال 2019

  5Gت�ستعر�ض ريادتها وابتكاراتها يف تقنيات Ooredoo جمموعة
5G شتعر�ص خدمات وحلول�Ooredoo
خالل املوؤمتر، ومن بينها التقنيات الذكية 
2022 قطر  العامل  كاأ�ص  للجماهري خالل 
�شت�شتعر�ص اأول �شبكة 5G يف العامل الأكرث 
يف  والعاملني  اخلرباء  من   107،000 من 
قطاع االت�شاالت خالل املوؤمتر  بر�شلونة، 
ت�شتعر�ص  اأن   املنتظر  ،من  اإ�شبانيا 

Ooredoo، اإحدى ال�رصكات الرائدة يف 
وتكنولوجيا  االت�شاالت  جمال  يف  العامل 
 5Gاملعلومات، القدرات الفائقة ل�شبكتها
املقرر  للجوال  العاملي  املوؤمتر  خالل 
 25 من  الفرتة  خالل  بر�شلونة  يف  اإقامته 
حتت  �شيقام  والذي  فرباير،   28 وحتى 
املتوقع  ومن  الذكية«  »االت�شاالت  �شعار 

اأن يح�رصه اأكرث من 107،000 من اخلرباء 
والعاملني يف قطاع االت�شاالت.

 Ooredoo �شتقدم  املوؤمتر،  وخالل 
جناح  لزوار  وتفاعلية  مبا�رصة  عرو�شاً 
عن  التعرف  يف  Ooredooت�شاعدهم 
قرب حول كيفية م�شاهمة التكنولوجيا يف 
مبتكرة  عملية  وتطبيقات  خدمات  توفري 

حل  بينها  ومن   ،5G �شبكة  على  تعتمد 
ذكي خم�ش�ص لالأهايل ي�شاعدهم يف تتبع 
من  عدد  اإىل  باالإ�شافة  اأطفالهم،  مواقع 
�شتمنح  التي  املت�شلة  الذكية  التطبيقات 
ح�شورهم  خالل  مميزة   جتربة  الزوار 
لالأحداث املهمة مثل بطولة كاأ�ص العامل 

لكرة القدم يف قطرعام 2022.

بيان عن جممع �سيفيتال

ربراب يزور منطقتي 
ال�سومعة ووادي 
عي�سى بتيزي وزو

املدير  الرئي�ص  يقوم 
�شيفيتال  ملجمع  العام 
منطقتي  اإىل  القادم  االأحد 
عي�شى  ووادي  ال�شومعة 
�شيا�شة  اإطار  يف  هذا  و 
بتوفري  اخلا�شة  املجمع 
تو�شيع  و  ال�شغل  منا�شب 
بني  ك�شف  اال�شتثمار،و 

�شادر عن املجمع اأن ي�شعد 
ربراب �شيكون مرفوقا بعدد 
املحليني  املنتخبني  من 
م�رصوع  اإطالق  �شتم  حيث 
متكامل  ريا�شي  مركز 
لفائدة فريق �شبيبة القبائل 
الفريق  رئي�ص  �شيكون  اأين 

�رصيف مالل حا�رصا. 
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