
الفريق قايد �صالح  يف 
زيارة عمل و تفتي�ش 

نتيجة تفاوت الأدوات الرقابية وغياب درا�سات حقيقية 

620 �صكن اجتماعي 
مغ�صو�ش بالروي�صات 

ب�سبب عدم م�ساندة جبهة امل�ستقبل للعهدة اخلام�سة
نائب اإيليزي حماين همة 
ي�صتقيل من حزب بلعيد

املن�سق الوطني لل�سنابا�ست مزيان مريان
املدر�صة حتتاج لإبعادها عن 

�صراع الإيديولوجيات

بعد ف�سل م�سروع اجلرنال املتقاعد حممد الطاهر يعال

هل ولد م�صروع تر�صح اجلرنال لغديري ميتا ؟

العميد مومن عبد الغني قائد املدر�سة العليا للعتاد:

اإطالق الطور الثالث من 
التعليم العايل الدكتوراه

الدكتور بقاط بركاين 

15 األف طبيب جزائري هاجروا اإىل فرن�صا
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وزير ال�سياحة عبد القادر بن م�سعود يوؤكد

اإجراءات تنظيم  
العقار اأنع�صت 

ال�صتثمار ال�صياحي
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بابن  الوطني  الدرك  متكنت كتيبة 
من  كلغ   23 حجز  من  بداي�س 
جتار   10 وتوقيف  املعالج  الكيف 
على م�ستوى الطريق ال�سيار �رشق 
متكنت  نوعية  عملية  يف  –غرب 
مركبات   04 حجز  من  خاللها 

وتهريب  نقل  يف  ت�ستعمل  كانت 
العملية  تفا�سيل  ال�سموم  هذه 
تعود اإىل الأ�سبوع املن�رشم عندما 
اأوقفت امل�سالح الأمنية  �سيارتني 
على  العثور  مت  تفتي�سهما  وبعد 
يف  اأعاله  املذكورة   الكيف  كمية 

وقت مت توقيف 08 اأ�سخا�س وبعد 
بها م�سالح  قامت  التي  التحريات 
التحقيقات  ك�سفت  ،اأين  الدرك 
اآخرين �سمن  عن وجود �سخ�سني 
هذه ال�سبكة التي كانت تقوم بنقل 
�سيدي  نحو  تلم�سان  من  الكيف 

وبعد  ،اإذ  مركبتني  وحجز  بلعبا�س 
حررت  التحقيقات  من  النتهاء 
�سد  حما�رش  الق�سائية  ال�سبطية 
امل�ستبه فيهم وقدمتهم اأم�س اأمام 

العدالة  
�ص.�ص

�سيدي بلعبا�ص

حجز 23 كغ من الكيف وتوقيف 10 جتار خمدرات 

خبر في 
صورة

وهران

حملة بحث عن م�سور �سحفي 
�سقط يف البحر 

الفريق قايد �سالح  يف زيارة
 اإىل الناحية الع�سكرية الأوىل 

رئي�س  الوطني،  الدفاع  وزير  نائب  �سالح،  قايد  اأحمد  الفريق  يقوم  
اأركان اجلي�س الوطني ال�سعبي، اليوم الثالثاء بزيارة عمل وتفتي�س اإىل 
الدفاع  لوزارة  بيان  اأورده  ما  بالبليدة ح�سب  الأوىل  الع�سكرية  الناحية 
الوطني  واأ�ساف البيان اأن »هذه الزيارة، التي تندرج يف اإطار متابعة 
تنفيذ برامج �سنة التح�سري القتايل 2018/ 2019 �ست�سكل  �سانحة لل�سيد 

الفريق يرتاأ�س خاللها لقاءات توجيهية مع اإطارات واأفراد الناحية«.

تب�سة

  مقربة ال�سهداء مبقالف 
تعاين الهمال

الولية  عا�سمة  عن  تبعد  التي  املقدم  بئر  بلدية  باإقليم  هذا  يحدث 
ال�سهداء  مقربة  اإىل  اجلزائرية  الو�سط  تنفلت  غرب،  كلم   40 بحوايل 
املتواجدة بالإقليم املذكور اأعاله حيث وقفنا على جرمية �سنعاء يف 
حق من �سنعوا جمد هذا الوطن حيث لحظنا اإهانة للعلم الوطني يف 
ال�سهداء، حيطان  النهار، علم ممزق متديل ح�سائ�س على قبور  و�سح 
ال�سهداء  اأحفاد  لأحد  ت�رشيح  ويف  حيث  معبدة  غري  طريق  و�سخة، 
امل�سمى خلفاوي �سامي �رشح مبا يلي ل اأحد من امل�سئولني املحليني 
ال�سلطات  من  يلتم�س  وعليه  ن�ساأتها  منذ  املقربة  هذه  على  وقف 
الثاين  �سيف  يف  عالية  روؤو�سهم  لهم  رفعوا  ملن  العتبار  رد  املحلية 

وال�ستني ت�سعمائة بعد الألف.

مت �سهرة الأحد ب�ساحل مر�سى الكبري 
عن  بحث  حملة  اإطالق  )وهران( 
»كوتيديان  ليومية  ال�سحفي  امل�سور 
دوران« كرمي بن حليمة البالغ من العمر 
بفقدانه  الت�رشيح  مت  والذي  �سنة   38
ما علم  �سقوطه من �سخرة، وفق  بعد 
احلماية  م�سالح  لدى  الثنني  اأم�س 
الذين  اأ�سدقاءه  اإىل  م�ستندة  املدنية 
م�سالح  جندت  وقد  احلادثة،  �ساهدو 
احلماية املدنية و�سائل معتربة للبحث 
اإخطارها باحلادثة حيث  والإنقاذ فور 
�سخرت غطا�سني حمرتفني �رشعوا يف 

بفرق  مدعمني  املفقود  عن  البحث 
بحرية اأخرى للبحث، ح�سبما اأ�سار اإليه 

ذات امل�سدر.
قد  املحلية  ال�سلطات  اأن  واأ�ساف 
ملتابعة  املكان  عني  اإىل  اأي�سا  تنقلت 
عند  وقفوا  اأين  البحث  عملية  �سري 
منها  �سقط  التي  العجوز«  »ال�سخرة 
الوهراين  بالكورني�س  الواقعة  ال�سحية 
والتابعة اإقليميا اإىل بلدية مر�سى الكبري 
دائرة عني الرتك والتي ت�ستقطب هواة 

ال�سيد البحري.
قد  احلادثة  اأن  اإىل  الإ�سارة  وجتدر 

وقعت يف ظل ظروف مناخية �سيئة اذ 
�سجلت حركة امواج كبرية بالبحر، وفق 
ما ذكرته م�سالح احلماية املدنية وقد 
الذي  �رشيفي  مولود  وهران  وايل  اأكد 
تنقل اإىل عني املكان اأن جميع الو�سائل 
والإمكانيات قد مت توفريها للعثور عن 
الوحدات  دعم  على  عالوة  ال�سحية 
الع�سكرية  للناحية  التابعة  البحرية 
الثانية التي �سخرت فرق وزوارق جمهزة 
للبحث وتتوا�سل عمليات البحث للعثور 
ذلك  تدعيم  ينتظر  كما  املفقود،  على 

بو�سائل جوية وفق ما اأ�سافه الوايل.

ميلة 

حجز اأوراق نقدية مزورة بتاجنانت 

دائرة  اأمن  م�سالح  حجزت 
ماليا  مبلغا  )ميلة(  تاجنانت 
وبندقية  املزورة  الوطنية  بالعملة 
علم  ما  ح�سب  ال�سنع،  تقليدية 
اأمن  م�سالح  من  الثنني  اأم�س 

الولية وتعود الق�سية اإىل منت�سف 
عنا�رش  كان  حيث  اجلاري  ال�سهر 
القيام  ب�سدد  تاجنانت  دائرة  اأمن 
بال�سوق  النظام  حفظ  بدوريات 
الأ�سبوعية لتاجنانت فوردت اإليهم 

م�سبوهة  حتركات  عن  معلومات 
نقدية  اأوراقا  يطرح  ل�سخ�س 
مت  ذلك  اإثر  على  للتداول  مزورة 
الرت�سد له وتوقيفه متلب�سا باجلرم 
بالعملة  مزورا  مبلغا  وبحوزته 
من  د.ج  اآلف   8 بقيمة  الوطنية  
دج(  و)2000  د.ج(   1000( فئتي 
وفقا لنف�س امل�سدر الذي اأ�ساف 
 32( فيه  امل�ستبه  بعد حتويل  اأن  
�سنة( اإىل مقر اأمن الدائرة وعر�س 
على  املحجوزة  النقدية  الأوراق 
م�سالح بنك التنمية الريفية ليتبني 
اأنها مزورة متت مبا�رشة حتقيقات 

اإىل  التو�سل  من  مكنت  مو�سعة 
حتديد هوية �رشيكه ) 36 �سنة( و 

توقيفه.
تفتي�س  مت  النيابة  مع  وبالتن�سيق 
املحققون  ليعرث  ال�رشيك  م�سكن 
 244600 بـقيمة  مايل  مبلغ  على 
من  الوطنية  العملة  من  د.ج 
الأوراق  وطرح  ترويج  عائدات 
مت  كما  للتداول  املزورة  النقدية 
ال�سنف  حجز بندقية تقليدية من 
اإعداد  مت  ترخي�س  دون  ال�سابع 
حيازة  حول  م�ستقل  ملف  ب�ساأنها 

�سالح ناري دون رخ�سة.

الثامنة  الثنني على  اأم�س  �سجلت 
اأر�سية  هزة  �سباحا  دقيقة   43 و 
�سلم  على  درجة  1ر3  قوتها  بلغت 
ح�سبما  �سطيف،  بولية  ري�سرت 
اأفاد به مركز البحث يف علم الفلك 

واجليوفيزياء  الفلكية  والفيزياء 
امل�سدر  ذات  واأو�سح  له  بيان  يف 
اأن مركز الهزة قد حدد ب13 كلم 
بذات  ورتيالن  بني  �سمال منطقة 

الولية.

�سطيف

هزة اأر�سية بقوة  1ر3 
درجة على �سلم ري�سرت

مت جني ما يقارب 16 األف قنطار 
خالل  البي�س  بولية  الزيتون  من 
انتهت موؤخرا،  التي  حملة اجلني 
لدى  الثنني  اليوم  علم  ح�سبما 
مديرية امل�سالح الفالحية و اأ�سار 
دعم  مكتب  رئي�س  رمي�س،  عمر 
الإنتاج بذات املديرية اإىل اأن هذه 
بالولية يف  انطلقت  التي  احلملة 
اأكتوبر من ال�سنة املنق�سية  �سهر 
�سملت  قد  موؤخرا  انتهت  و 

ب800  قدرت  منتجة  م�ساحة 
اإجمالية  اأ�سل م�ساحة  هكتار من 
هكتار   1.742 ب  تقدر  مغرو�سة 
الزيتون  اأ�سجار  كثافة  اأن  علما 
ب400  تقدر  الواحد  الهكتار  يف 
�سجرة و اأ�ساف اأن اإنتاج الزيتون 
خالل هذا املو�سم �سهد ارتفاعا 
مقارنة  قنطار   3.000 بحوايل 
باملو�سم الفالحي املا�سي الذي 

�سجل اإنتاج 12.678 قنطارا.

البي�ص

جني ما يقارب 16 األف 
قنطار من الزيتون 

با�رشت م�سالح الدرك الوطني بوادي اجلمعة �رشق عا�سمة الولية غليزان 
املياه  و�رشف  ال�سقي  بديوان  لل�سخ  حمطة  تعر�س  حادثة  يف  حتقيقا 
اإحدى  اأو  ال�ستيالء على قطعة غيار   اين مت  لل�رشقة  النقاي�سية  مبنطقة 
ال�سمامات حيث يقارب ثمن القطعة ب80 مليون �سنتيم احلادثة تعد الثانية 
من نوعها بعد حادثة �رشقة بطاريات الأ�سابيع املا�سية يف انتظار نتائج 
يعملون  عمال  ثالثة  واأحيانا  عاملني  بها  املحطة  وان  خ�سو�سا  التحقيق 

بالتناوب ف�سال على رئي�س م�سلحة املحطات .

غليزان

الدرك يحقق يف حادثة تعر�ض 
حمطة ال�سقي لل�سرقة

�ص  اأ

ع/ ر�سيد تب�سة 



بعد ف�سل م�سروع �سابقه اجلرنال املتقاعد حممد الطاهر يعال

هل ولد م�شروع تر�شح اجلرنال 
لغديري ميتا ؟

بعد رواج اأنباء يف كثري من و�سائل الإعالم الوطنية حول م�ساندة املحامي و الربملاين ال�سابق الأ�ستاذ م�سطفى 
بو�سا�سي للمرت�سح اللواء املتقاعد م�سطفى لغديري، نفى املحامي بو�سا�سي يف ت�سريح لأحد املواقع الإلكرتونية 

جملة و تف�سيال هذه املعلومات موؤكدا اأنه ل عالقة له بق�سية تر�سح اللواء املتقاعد لغديري و ت�ساءل كيف 
يكون يف طاقم حملته النتخابية مثلما روجت كثري من و�سائل الإعالم ،كما اأكد اأن عالقته باللواء املتقاعد 

هي عالقة طيبه مبنية علي الحرتام والتقدير. .

ع�سام بوربيع

بو�شا�شي  املحامي  فلي�س 
ال�شخ�شيات  من  فكثري   ، وحده 
اجلرنال  �شف  اإىل  وقوفها  نفت 
املتقاعد لغديري خالل تر�شحه 
و  حت�س   ، القادمة  للرئا�شيات 
بل   ، �شبهة  حمل  الرجل  كاأن 
الذين  اأ�شدقائه  من  كثري  اأن 
اأت�شلنا بهم يتحا�شون ذكر باأنهم 
الذي  لغديري  اجلرنال  يعرفون 
الذي  و  موؤخرا،  تر�شحه  اأعلن 
الر�شائل  من  العديد  عقب  جاء 
يقدم  كان  اجلرائد  اإحدى  عرب 
كذلك  و   ، للحكم  روؤيته  خاللها 
من  اجلي�س  مو�شع  اإىل  تطرق 
امل�شاهمات  وهي   ، الرئا�شيات 
اإىل  الدفاع  وزارة  ا�شطرت  التي 
خرج  بعدما  لغديري  على  الرد 
امتثاله  عدم  و   ، املو�شوع  عن 
اإىل القوانني الد�شتورية ، وذكرته 

بواجب التحفظ .
فمثل   ، مو�شوعنا  هذا  ولي�س 
م�شاندته  من  بو�شا�شي  ترباأ 
العديد  ، توجد  للجرنال غديري 
من ال�شخ�شيات التي تنفي حتى 
معرفتها بهذا املرت�شح اجلرنال 
حمل  الرجل  كاأن  و  حت�س   ،
�شبهة ، بل حتى بع�س اأ�شدقائه 
اجلرناالت املتقاعدين يتحا�شون 
اأن لغذيري �شديقهم ، فهل  ذكر 
تر�شح  على  ترى  يا  هذا  �شيوؤثر 
غديري  علي  املتقاعد  اجلرنال 
هذا  يف  الدخول  قرر  الذي 

املعرتك ال�شيا�شي .
املتتبعني  من  العديد  ويتوقع 
ال�شيا�شيني ف�شل م�رشوع لغديري 
بل يراه بع�س العارفني بامل�رشوع 
للعديد  ذلك  و   ، ميتا  ولد  الذي 

هذه  مثل  ولعل   ، االأ�شباب  من 
اجلرنال  عليها  مر  كان  التجربة 
ال�شابق املتقاعد حممد الطاهر 
يعلة املتقاعد من �شلك البحرية 
، وهو االآخر الذي ف�شل م�رشوع 
اأن  رغم   ، للرئا�شيات  تر�شحه 
املنهجية  اأو  اخلطوات  نف�س 
التي ف�شل بها يعال يقوم بها االآن 

علي غديري .
نهج  نف�س  غديري  علي  وانتهج 
اجلرنال املتقاعد ال�شباق حممد 
بن�رش  بداآ  عندما  يعال  الطاهر 
م�شاهمات عرب جريدة الوطن ، 
ليعن بعدها تر�شحه ، لكن م�رشوع 
اجلرنال يعلة ف�شل بعدها ، فهل 
مثل  لغديري  م�رشوع  �شيف�شل 
، كون هذين  يعلة  ف�شل م�رشوع 
يف  خربة  ميتلكان  ال  االأخريين 
ناهيك   ، ال�شيا�شي  املجال 
اأنطلقها  التي  االنطالقة  اأن 
لغذيري يبدو اأنها غري م�شجعة ، 
بدليل اأنه حتى اأ�شدقاءه مازالوا 

حتى  يرف�شون  بل   ، حمت�شمني 
ذكر اأنهم يعرفونه ، ورمبا ما زاد 
من ذلك هو انتقاد وزارة الدفاع 
اخلرجات  هذه  ملثل  موؤخرا 
الالذعة  االنتقادات  وكذلك   ،
العربي  العقيد  وجهها  التي 
لغديري  اجلرنال  اإىل  ال�رشيف 
له  وقال   ، فيها  هاجمه  التي  و 
ماذا قدمت للموؤ�ش�شة الع�شكرية 
تتكلم  لديك حتى  م�شتوى  اأي  و 
اأي م�شتوى لديك  ، وباأي حق و 

حتى تتكلم .
اجلرنال  تر�شح  لقي  هذا  وقبل 
االنتقادات  من  العديد  لغديري 
على و�شائل التوا�شل االجتماعي 
اجلرنال   « رتبة  له  ت�شفع  ومل   ،
مر�شحا  ليكون   « املتقاعد 
هذا  اأن  معتربين   ، للرئا�شيات 
و  هذا  من  اأبعد  هو  املن�شب 
ال�رشوط  من  العديد  اإىل  يحتاج 
، ورغم اأن املحامي مقران اآيت 
امل�شطفني  اأحد  كان  العربي 

 ، غديري  علي  املرت�شح  مع 
ال�شخ�شيات  من  العديد  اأن  اإال 
يف  هو  الذي  لغديري  من  تتربم 
 ، امل�شار  معروف  غري  االأ�شل 
يف  امل�شاهمات  بع�س  ماعدا 
ال�شيء  وهو   ، الوطن  جريدة 
تريد  ل�شخ�شية  يكفي  ال  الذي 
اأن ت�شبح رئي�شا للجمهورية ، بل 
و  امل�شادر  من  العديد  ت�شاءلت 
العديد من االإعالميني  عن هذا 
ال�شخ�س من يكون ، ليبقى بعد 

جمهوال .
و ال�شوؤال املطروح هل �شيف�شل 
م�رشوع لغديري ، اأم اأنه م�رشوع 
جتربة  ف�شلت  مثلما  ميتا  ولد 
�شابقه اجلرنال يعال الذي حاول 
الرئي�س  2009�شد  �شنة  الرت�شح 
اأن  ، علما  بوتفليقة  العزيز  عبد 
علي غديري الذي اأعلن تر�شحه 
ي�شحب  مل  مازال  للرئا�شيات 
وزارة  من  الرت�شح  ا�شتمارات 

الداخلية .
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مبتول عبد الرحمان و مهماه بوزيان للو�سط

هذه الأ�شباب امل�ؤثرة يف 
اأ�شعار البرتول

االإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
املعلومات،  ا�شتغالل  وبف�شل 
ك�شفت مفرزة للجي�س الوطني 
جانفي   21 اليوم  ال�شعبي، 
بحث  عملية  اإثر   ،2019
بتمرنا�شت/الناحية  وتفتي�س 
خمباأ  ال�شاد�شة،  الع�شكرية 
يحتوي  والذخرية  لالأ�شلحة 
من  �شواريخ   )06( �شتة  على 
وم�شد�س   21-BM غراد  نوع 
كال�شنيكوف  نوع  من  ر�شا�س 

مملوء،  ذخرية  وخمزن 
من  طلقة   )80( اإىل  باالإ�شافة 

عيار 14.5ملم.
لتعزز  العملية،  هذه  تاأتي 
النتائج االإيجابية التي حتققها 
قوات اجلي�س الوطني ال�شعبي 
الوطني،  الرتاب  كامل  عرب 
واال�شتعداد  اليقظة  وتوؤكد 
دح�س  يف  لوحداتنا  الدائمني 
باأمن  امل�شا�س  حماوالت  كل 

وا�شتقرار البالد.

مترنا�ست

العث�ر على �شتة �ش�اريخ من ن�ع غراد

ف.ن�سرين 

ال�شوؤون  يف  اخلبريان  اأكد 
عبد  والنفطية،  االقت�شادية 
مهماه  و  مبتول  الرحمان 
املوؤدية  االأ�شباب  اأن   ، بوزيان 
الأ�شعار  الن�شبي  االرتفاع  اإىل 
الفرتة  خالل  املحروقات 
اأ�شعار  حتقيق  بعد  االأخرية، 
م�شتوى  الأعلى  النفط  برميل 
عرفت  بعدما  ال2019  خالل 

م�شتوى مرتاجعا.
ت�رشيحه  يف  اخلبري،  واأ�شار 
ارتفاع  اإىل   ، الو�شط  لـجريدة 
ب�شبب  الطاقة  على  الطلب 
اال�شتهالك  زيادة  و  الربودة 
اإ�شافة اىل اإعالن وكالة الطاقة 
االأمريكية انخفا�س املخزونات 
التجارية يف البالد بحوايل 2.7 
مليون برميل االأ�شبوع املا�شي ، 
فى ثاين انخفا�س اأ�شبوعي على 
التوايل مو�شحا اأن اأي انخفا�س 
مبا  االأمريكية  املخزونات  يف 
اإىل  �شيوؤدى  التوقعات  يفوق 
يرتتب  مبا  الطلب  فى  زيادة 
عليه ارتفاع فى االأ�شعار باعتبار 
هي  املتحدة  الواليات  اأن 
م�شتوى  على  االأكرب  امل�شتهلك 

العامل
وربط مبتول االأ�شباب املتحكمة 
يف االأ�شعار مب�شتقبل منط النمو 
على  باملقابل  واأكد   ، العاملي 
الدور الذي تلعبه الدول املوؤثرة 
وهي  البرتول  اأ�شعار  على 
بالبرتول  االأمريكية  الواليات 
التي  رو�شيا  ال�شخري   والغاز 
برميل  مليون   11 من  اأكرث  تنتج 
يوميا و العربية ال�شعودية  اتفاق 
خف�س االإنتاج، خا�شة من جانب 
التي  ال�شعودية  العربية  اململكة 
حجم  من  باملائة   33 متثل 
 65 العامل،  يف  النفط  ت�شويق 

باملائة لبلدان خارج املنظمة.
الواليات  اأن  متبول  قال  و 
و  اأوروبا  و  االأمريكية  املتحدة 
ال�شني ت�شعى اأن يكون ال�شعر ما 
بني  55 و دوالر 60 ورو�شيا 60و 
العربية  اململكة  اأما  دوالر    65
تبيع  الأنها  دوالر   70 ال�شعودية 
»اأرامكو«،  �رشكة  من  باملائة   5
البلد  وبالتايل من م�شلحة هذا 
لفائدة  مرتفعا  ال�شعر  يكون  اأن 

ت�شعري االأ�شهم.
مهماه :

يجب عدم الوثوق باأ�سعار 
النفط

يف  اخلبري  اأكد  جهته   من 
مهماه  الطاقوية  ال�شوؤون 
اأمام  النفط  �شوق  اأن  بوزيان 
تاأرجح  و  اهتزاز  و�شعية 
اأيام  لالأ�شعار قال منذ خم�شة 
من  النفط  اأ�شعار  ارتفعت 
م�شتويات دنيا بعدما كان �شعر 
 60 كان  خام  الربنت  الربميل 
يف 15 جانفي اجلاري ،و �شدد 
مهماه اأنه يجب عدم اليقني يف 
الوثوق  عدم  و  البرتول  اأ�شعار 
يف بقاء اأ�شعار البرتول مرتفعة 
خرباء  و  كمحللني  اأننا  خا�شة 
عامليا  الروؤيا  �شبابية  نعي�س 
برميل  اأ�شعار  لتوقع  بالن�شبة 
االآخر   هو  ارجع  و  البرتول 
اإىل  يعود  االأ�شا�شي  العامل 
على  االأمريكي  العامل  تاأثري 
اخلبري  اأو�شح  و  النفط  اأ�شعار 
مت   2018 نوفمرب  �شهر  انه 
غري  نفطي  بئر   8723 اإح�شاء 
احلفر  مكتملة  غري  تقليدي 
االأمريكية  االأرا�شي  على 
يف  تتحول  اأن  باإمكانها  التي 
منتجة  اآبار  اإىل  حلظة  اأي 
ال�رشكات  قررت  حال  يف 
التنفيذ  حيز  اإدخالها  النفطية 
اإغراق  ت�شبب  اأن  باإمكانها 
ت�شمح  اأال  و  لالأ�شواق   نفطي 
ال�شتني  حتت  بالتنف�س  له 
تباطوؤ  ن�شهد  اأننا  رغم  دوالر 
م�شتوى  على  احلفر  وترية 
االآبار تراجع يف عدد من�شات 
احلفر و تراجع يف املخزونات 

االأمريكية.
التي  العوامل  بني  من  و 
�شاهمت ب�شكل كبري يف ارتفاع 
مهماه  ح�شب  البرتول  اأ�شعار 
املخزونات  انخفا�س  هي 
املحادثات  و  االأمريكية 
االإنتاج  بتخفي�س  االإيجابية 
الأع�شائها يف وقت يتزايد فيه 
الواليات  من  خ�شو�شا  الطلب 
اإىل  �شف  االأمريكية  املتحدة 
ال�شعودية  العربية  مبادرة  ذلك 

بتخفي�س 400 برميل
و ا�شتح�رش مهماه م�شح قامت 
اأكرث   �شمل  رويرتز  وكالة  به 
من  خبري   و  خمت�س   1000
ال�شهر اجلاري  11 من  اإىل   08
�شعر  اأن  النتائج   خل�شت  و 
اإىل   2019 من  النفط  برميل 
اإىل 80  2023 يكون ما بني 60 

دوالر للربميل.  
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م�سعود  بن  القادر  عبد  عبد  ك�سف 
افتتاح  على  اإ�رشافه  خالل  الأم�س 
لل�سياحة  الثالثة  الوطنية  اجلل�سات 
للتهيئة  التوجيهي  املخطط  لتقييم 
حجم   اأن   ،2030 اأفاق  ال�سياحية 
ال�سياحي حقق قفزة نوعية  ال�ستثمار 
خالل ال�سنة احلالية، بف�سل التحفيزات 
و الت�سهيالت الكبرية التي اأقرتها الدولة 
امل�ستثمرين   ا�ستح�سان  لقت  والتي 
بالإ�سافة  الوطني،  وخارج  داخل  من 
التي مكنت  و  الإجراءات املتخذة  اإىل 
ال�سياحي  العقار  تنظيم  و  �سبط  من 
الأ�سا�سية  الأعمدة  اأحد  ميثل  والذي 

لإ�سرتاتيجية القطاع.
قطاع ال�سياحة خالق للرثوة و 

منا�سب ال�سغل باإمتياز 

و اأكد وزير ال�سياحة  اأن قطاع ال�سياحة 

املعول  الإ�سرتاجتية  القطاعات  من 
الوطني  بالقت�ساد  للنهو�س  عليها 
ملنا�سب  و  للرثوة  خالق  قطاع  كونها 
ال�سغل بامتياز،  معرتفا بوجود نقائ�س 
ثم  لكن  التكوين  و  نوعية اخلدمات  يف 
تداركها من خالل اإجراءات و مقايي�س 
تطابق  و  الوجهة  ترقية  اإىل   تهدف 
اأ�سار  و  الدولية،  املعايري  مع  التكوين 
ال�سياحة  اأن  م�سعود  بن  القادر  عبد 
اليوم اأ�سبحت حديث ال�ساعة و حمطة 
من  النطاق  وا�سع  اهتمام  ل�ستقطاب 
طرف املجتمع حول الدور القت�سادي 

و الإجتماعي املنوط بال�سياحة. 

نراهن على للتكوين بهدف 
الإرتقاء بالقطاع 

على  القطاع  يف  الأول  امل�سوؤول  نوه 
للعن�رش  ال�سياحي   التكوين  اأهمية 
اأنه ثم اتخاذ  العديد  الب�رشي، م�سريا 
اإىل  الإرتقاء  بهدف  الإجراءات  من 

الإطارات  توفري  لأجل  التكوين  نوعية 
الكفيلة و اليد العاملة املوؤهلة ملرافقة 
يعرفها  التي  النوعية  القفزة  تلك 

القطاع. 
الو�ساية  اإ�سرتاجتية  وبخ�سو�س 
املتحدث  قال  القطاع،   لع�رشنة 
اجلديدة  املتطلبات  مع  :«متا�سيا 
ور�سات  بفتح  قمنا  العاملية  لل�سياحة 
اإىل  الأوىل  بالدرجة  تهدف  كربى، 
اإىل  اخلدمات  بجودة  الرتقاء 
املقايي�س الدولية،  بداية من لمركزية 
اإطار  تدخل يف  التي  التعامالت  جميع 
حت�سني العالقة بني الإدارة و املواطن،  
على  الرقمنة  اإدخال  اإىل  ن�سعى  اأي�سا 
نطاق وا�سع بهدف تب�سيط الإجراءات 
و ال�ستعمال املكثف للتكنولوجيات يف 

الرتويج للوجهة ال�سياحية للجزائر ».

 ال�سناعات التقليدية خلقت 
مليون من�سب �سغل دائم 

من جهة اأخرى،  �سدد املتحدث على 
التقليدية  ال�سناعات  قطاع  اأهمية 
والجتماعية  القت�سادية  التنمية  يف 
احلكومة  اإ�سالحات  مثمنا  للبالد، 
لن�ساطات  العتبار  رد  اإىل  الرامية 
احلرف،   و  التقليدية  ال�سناعة 
يف  الديناميكية    لهذه  اأن  مو�سحا 
ال�سغل  منا�سب  و  الأن�سطة  اإن�ساء 
الأثر املبا�رش على القدرات الإنتاجية 
للقطاع ،فالقطاع احلريف يعترب خالق 
للرثوة و ملنا�سب ال�سغل بامتياز،  اإذ 
من�سب  مليون  حوايل  خلق  من  مكن 
�سغل دائم،  موزع على 338 اخت�سا�س 

يف ال�سناعة التقليدية و احلرف .
واعترب املتحدث اأن اجلل�سات الوطنية 
نظمت يف ظرف اقت�سادي عاملي جد 
ح�سا�س متميز باملناف�سة ال�رش�سة يف 
�رشورة  على  م�سددا  فروعه،  جميع 
جميع  على  اجلهد  من  املزيد  بذل 
الأ�سعدة وذلك با�ستغالل كل الفر�س 
و تثمني  كل املوؤهالت التي تتمتع بها 

وك�سب  التحديات  ملواجهة  اجلزائر 
الرهانات  اجليو�سرتاتيجية اجلديدة. 
ويف �سياق مت�سل، �سدد املتحدث على 
لل�سياحة،   الوطنية  اجلل�سات  اأهمية 
على  للوقوف  فر�سة  اإياها  معتربا 
اجلزائر  قطعتها  التي  الأ�سواط  اأهم 
وحمطة  ال�سياحة،  تنمية  جمال  يف 
الكبرية  الإجنازات  لتقييم  اإ�سافية 
فهي  الإطار  هذا  يف  حتققت  التي 
الت�ساركية  الدميقراطية  بحق  تكر�س 
و  املحورية  الق�سايا  يف  للف�سل 

امل�سريية للبالد. 
ال�سدد،  قال املتحدث »ل  ويف ذات 
يخفى على اأحد اأن القت�ساد العاملي 
يعرف منذ �سنة  2007 تراجع ملحوظ 
اإىل تفاقم الأو�ساع  اأدى  يف منوه مما 
الدول،  من  العديد  يف  الجتماعية 
هذه  جتاوز  اجلزائر  ا�ستطاعت  لكن 
يف  الف�سل  يعود  و  ال�سعبة  املرحلة 
برنامج  جناعة  و  فعالية  اإىل  ذلك 
�سطره  الذي  القت�سادي  الإنعا�س 

الرئي�س و �سخرت له الدولة اإمكانيات 
واأدى  الوطن  ربوع  كل  �سمل  معتربة،  
و  اقت�سادية  مكت�سبات  حتقيق  اإىل 

اجتماعية وا�سعة النطاق ».
الرئي�س  جهود  املتحدث  وثمن 
الإ�سرتاتيجي  القطاع  بهذا   للنهو�س 
القطاعات  باقي  غرار  على  الهام 
و  الفالحة  و  كال�سناعة  الأخرى 
للمحروقات،  كبدائل  اخلدمات 
تتويجا  جاء  اللقاء  اأن  مو�سحا 
التي  اجلهوية  اللقاءات  من  ل�سل�سلة 
للجزائر  الإ�سغاء  خاللها  من  اأريد 
للتعبري  الفر�سة  منحها  و  العميقة 
اقرتاحاتها  اإبداء  و  ان�سغالتها  عن 
التنمية  باأن  را�سخة  لأننا على قناعة 
تنبع  احلقيقية  امل�ستدامة  ال�سياحية 
من الأقاليم يف اإطار مبداأ الالمركزية 
تطبيقا  احلكومة  تنتهجها  التي 

لتعليمات .

عرب وزير ال�سياحة و ال�سناعات التقليدية عبد القادر بن م�سعود على ارتياحه بخ�سو�ص احلجم الهائل 
لال�ستثمارات املنجزة يف املجال ال�سياحي، مفيدا اأن مرافق ال�ستقبال انتقلت من 60 األف �سرير اإىل مائة و 

اأربعني األف �سرير حاليا،  ووجود ما يقارب مائة و ع�سرون األف �سرير مبوا�سفات عاملية حيز التنفيذ، معلنا عن 
اإ�سرتاجتية جديدة لإعادة تاأهيل وجهة اجلزائر يف الأ�سواق الدولية. 

وزير ال�سياحة عبد القادر بن م�سعود يوؤكد

اإميان لوا�ص

اإجراءات تنظيم  العقار اأنع�ست اال�ستثمار ال�سياحي
.     انتقال مرافق ال�ستقبال من 60 األف �سرير اإىل 140 األف �سرير  

.    ال�سناعات التقليدية خلقت مليون من�سب �سغل دائم 

املن�سق الوطني لل�سنابا�ست مزيان مريان

موازاة الحتجاج اأمام مديريات الرتبية اليوم

املدر�سة حتتاج الإبعادها عن �سراع االإيديولوجيات
.       على الوزيرة بن غربيط حتمل م�سوؤولياتها

تكتل نقابات الرتبية ي�سل 57 باملائة من املوؤ�س�سات 
�سل  الرتبية  نقابات  تكتل  اأكدت 
اأم�س،  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
امل�ستوى  على  باملائة   57 بن�سبة 
الإدارة مبحاولة  متهمني  الوطني، 
تعزيز  انتظار  الإ�رشاب، يف  ك�رش 
الحتجاجية  بالوقفات  خطوتهم 

اليوم اأمام مديريات الرتبية.
اأكد تكتل نقابات الرتبية الوطنية يف 
ت�رشيح له خا�س بن�سب الإ�رشاب 
الإ�رشاب  اأن  �سنه  الذي  الوطني 
بجميع  الرتبوية  الأ�رشة  جل  م�س 
اأ�سالكها، حيث تفاوتت الن�سب من 
ولية اإىل اأخرى ومن طور اإىل اآخر 
»احلملة  بـ  التكتل  اأ�سماه  ما  رغم 
هذه  �سبقت  التي  ال�رش�سة« 

اأن  موؤكدين  الحتجاجية،  احلركة 
الإدارة ووزارة الرتبية حاولت ك�رش 
با�ستعمال  الطرق  بكل  الإ�رشاب 
�رش  و  تارة  املوظفني  تخويف 
اأخرى،  تارة  مغلوطة  معلومات 
ردت  الرتبوية  الأ�رشة  اأن  قائلني 
املطالب  ل�رشعية  بقوة  ذلك  على 
بالإ�رشاب  الإ�سعار  يف  املرفوعة 
وقد بلغت الن�سبة الوطنية 57.56 

باملائة.
وبالعودة للن�سب فرتاوحت بح�سب 
»الو�سط«  حتوز  الذي  اجلدول 
على ن�سخة منه، فرتاوحت ن�سبته 
 35 بني  ما  الوليات  م�ستوى  على 
باملائة اإىل 80 باملائة، حيث مثلت 

اأعلى الن�سب بخن�سلة بـ80 باملائة، 
اأما  باملائة،   78 غرب  واجلزائر 
باملائة   50 ف�سلت  �رشق  جلزائر 
و�سط  واجلزائر  املوؤ�س�سات  من 
58 باملائة، كما جند ن�سبة اجللفة 
باملائة،  بـ75  بلعبا�س  و�سيدي 
 77 وب�سكرة  باملائة،   70 والوادي 
باملائة، باملقابل جند ن�سب اأدنى 
فلت تتجاوز 35 باملائة بت�سم�سيلت 
واإليزي 45 باملائة، وتيزي وزو 37 
عرب  متو�سطة  ون�سب  باملائة، 
باملائة  بـ50  الدفلى  املدية وعني 
وق�سنطينة وم�ستغامن 55 باملائة.

الوطني  املن�سق  اأو�سح  جهته  من 
لأ�ساتذة  امل�ستقلة  للنقابة 

مزيان  والتقني  الثانوي  التعليم 
اأم�س، خالل حلوله �سيفا  مريان، 
كوريي  »لو  جريدة  منتدى  علة 
الإ�رشاب  ن�سب  اأن  داجلريي«، 
ن�سب:  م�سجال  متفاوتة  جاءت 
بورقلة  و67  بالبي�س  باملائة   62
وم�ستغامن  بوهران،  باملائة  و80 
باملائة   62 تيبازة  اأما  باملائة   80
مقابل ا�ستجابة �سعيفة بق�سنطينة 
بن�سبة 20 باملائة، يف حني تدارك 
اأنه  اإل  الن�سب  غرار  على  اأنه 
من  فقط  باملائة   2 تاأثر  لو  حتى 
على  �سغطا  ي�سكل  فاإنه  التالميذ 

الوزارة .
�سارة بومعزة

لل�سنابا�ست  الوطني  املن�سق  اأكد 
احلق  على  مريان  مزيان 
الإ�رشاب،  يف  للعمال  الد�ستوري 
يف  للم�ساهمة  املنتقدين  داعيا 
اجلزائرية  باملدر�سة  النهو�س 
و�سعها  �ساأن  من  الرفع  من خالل 
البيداغوجي اإىل جانب اإبعادها عن 
الت�سيي�س وت�سارع الأيديولوجيات.

للنقابة  الوطني  املن�سق  رد 
الثانوي  التعليم  لأ�ساتذة  امل�ستقلة 
اأم�س،  مريان،  مزيان  والتقني 
منتدى  علة  �سيفا  حلوله  خالل 
داجلريي«،  كوريي  »لو  جريدة 
على منتقدي جلوء تكتل النقابات 
�سواء  الإ�رشاب  لغة  اإىل  للرتبية 
بع�س  اأو  الر�سمية  اجلهات 
واعتبار  التالميذ  اأولياء  جمعيات 
يف  التالميذ  م�سري  يرهنون  اأنهم 
واحلكومة  الو�ساية  مع  خالفاتهم 
اأ�سابع  توجيه  بدل  باأنه  رد  ككل 
كان  مرة  كل  يف  للنقابات  الإتهام 
ينبغي الوقوف اإىل جانب الرتبويني 

يف ظل حجم ال�سعاب التي يعانون 
اكتظاظ  من  التالميذ  رفقة  منها 
التكوين  غياب  اإىل  بالأق�سام 
التي  العراقيل  وجملة  للمكونني 
املدر�سة  ونهو�س  م�سري  ترهن 
اجلزائرية يف كل مرة. كما اأ�ساف 
�سببا  ولي�س  نتيجة  الإ�رشاب  اأن 
بالإ�سافة اإىل اأنه علق يوما درا�سيا 
اتهامهم  ميكن  ل  وبالتايل  واحدا 
كون  ومتدر�سهم  التالميذ  برهن 
امل�ستوى  ترهن  املعيقات  باقي 
على  تقت�رش  ول  ككل  الدرا�سي 
على  معلقا  واحد،  يوم  اإ�رشاب 
تاأكيد الوزيرة يف كل مرة اأن اأبواب 
احلوار  باأن  مفتوحة  تبقى  احلوار 
اجلدي يقت�سي التو�سل اإىل حلول 
النقا�س  اأجل  من  النقا�س  ولي�س 
الأخري  اللقاء  اأن  مو�سحا  فقط، 
الفارط  اخلمي�س  جمعهم  الذي 
وبالتايل  الوعود  نطاق  يتجاوز  مل 
باجتاه  بامل�سي  لاللتزام  دفعهم 

الإ�رشاب.

الرتبية  وزيرة  تاأكيد  وبخ�سو�س 
اأن  غربيط  بن  نورية  الوطنية 
تتجاوز  النقابات  مطالب  معظم 
فقال  احلكومة،  اإىل  �سالحياتها 
للو�ساية  مطالبهم  يوجهون  اأنهم 
فيما تعلق مبطالب التكتل املوحدة 
واحلريات  ال�رشائية  كالقدرة 
قالت  من  اأنها  باب  من  النقابية 
اأنها  اإىل  بالإ�سافة  اأنها املحامي، 
الوزيرة الو�سية يف ظل مقاطعتهم 
وحرمانهم  احلكومة  طرف  من 
ومن  احلوار  من  م�ستقلة  كنقابات 
اأنهم يف  الثالثية، مو�سحا  اجتماع 
العمل على طلب  انتظار رد وزارة 
اعتماد الكونفدرالية، واأن اخلطوة 
الأوىل هي انتظار الآجال القانونية 

بعدما اأودعوا ملف اعتمادهم.
م�سري  عن  مريان  ت�ساءل  كما 
من  املهنة  اأخالقيات  ميثاق 
مت  بعدما  كذلك  الوزارة  جانب 
اتهامهم بخرقه، مو�سحا اأنه ين�س 
بني  فيما  امل�سرتكة  اللجنة  على 

ما  ذلك  اأن  اإل  والوزارة  النقابات 
مل يتم يف خمتلف الإ�سكالت التي 
مل  كما  البي�س،  مثال  ت�سجيلها  مت 
العتبار ملختلف  بعني  الأخذ  يتم 
وفقا  القرارات  لتتم  مقرتحاتهم 
بعيدا  اإدارة،   – اإدارةة  ل�سيغة: 
يثري  ما  وهو  النقابات،  عن 
كونهم  حول  ال�ستفهام  عالمات 
اجتماعي،  ك�رشيك  معتمدين 
بح�سب تعبريه، بالإ�سافة اإىل عدم 
على  امللحة  باملطالب  اللتزام 
ل  التي  الإ�سافية  ال�ساعات  غرار 
يتم  ذلك  ورغم  منها  ي�ستفيدون 

خ�سم اأيام التغيب مع احلوافز.
الوطني  املن�سق  تطرق  كما 
البيداغوجية  للو�سعية  لل�سنابا�ست 
اأن  مو�سحا  الرتبية،  للموؤ�س�سات 
توجه  امليزانية  من  باملائة   85
يتبقى  عما  مت�سائال  للرواتب، 
البيداغوجية  الو�سعية  لتح�سني 

لقرابة 9 ماليني تلميذ.
�سارة بومعزة

الثالثاء   اليوم  تختتم 
الوطنية  اجلل�سات  فعاليات 
لل�سياحة التي انطلقت اأم�س 
العا�سمة  باجلزائر  الثنني 
ور�سات  اأربعة  م�ستوى  على 
درا�سة  على  تعكف  عمل 
بالنهو�س  الكفيلة  ال�سبل 
بناء  خالل  من  بال�سياحة 
و  جزائرية  �سياحية  وجهة 
اإىل  ال�سياحي  املناجمنت 
حتديات  اإىل  التطرق  جانب 
لآفاق  ال�سياحية  التنمية 

  2030
الور�سة الأوىل

دعم ال�ستثمار وتوفري 
و�سائل ال�ستقبال 

والإيواء

يف  امل�ساركون  �سيناق�س 
اخلا�سة  الأوىل  الور�سة 
بالوجهة ال�سياحية اجلزائرية 
الوجهة  هذه  جعل  اإمكانية 
»جذابة تناف�سية وم�ستدامة« 
على  التعرف  خالل  من 
املتوفر  ال�سياحي  التنوع 
لتوفري  ال�ستثمار  ودعم 
والإيواء  ال�ستقبال  و�سائل 
ال�سياحية  الرحالت  وتنظيم 
كل  يف  وال�ستك�سافية 
ال�سياحة  وتعزيز  املقا�سد 
الثقافية والتاريخية والدينية 
ترقية  وكذا  والطبيعية 
التي  اجلنوب  يف  ال�سياحة 
اهتمام  حمل  اأ�سحت 
خا�سة  ال�سياح  من  الكثري 
الأجانب منهم كما �سيناق�س 
الور�سة  هذه  يف  امل�ساركون 
جودة  »حت�سني  �رشورة 
النقل  وتوفري  اخلدمات 

لوجهة  التن�سيق  وتعزيز 
عرو�س  وتقدمي  اجلزائر 
اإعطاء  تناف�سية مع  �سياحية 
العالجية  لل�سياحة  الأهمية  
ال�سياحة  وكالت  واإ�رشاك 
ت�سويق  م�سعى  يف  والأ�سفار 
اإىل  ال�سياحي  املنتوج  
و�سائل  اإىل  اللجوء  جانب 
الإعالم  تكنولوجيات 
للوجهة  للرتويج  والت�سال 

ال�سياحية الوطنية ».

الور�سة الثانية
كيفية حوكمة الوجهات

الور�سة  تعكف  جهتها  من 
»كيفية  درا�سة  على  الثانية 
الوجهات<<  حوكمة 
وو�سائل  اليات  عن  والبحث 
حتديد  خالل  من  التن�سيق 
لها  املخول  الهيئة  �سكل 
بحوكة الوجهة على امل�ستوى 
خدمات  وتوفري  املحلي 
�رشاكة  وتنمية  ال�ستقبال 
فعالة وتعزيز الت�ساور مع كل 
ال�سياحة  الفاعلني يف جمال 

.«

الور�سة الثالثة
ا�ستقطاب ال�سياح

تطرق امل�ساركون يف الور�سة 
خ�س�ست  والتي  الثالثة 
املناجمنت  لدرا�سة 
و�سع  كيفية  اىل  ال�سياحي 
اإقليم  يف  �سياحية  عرو�س 
ا�ستقطاب  وطرق  معني 
هذه  خالل  من  ال�سياح 
الن�ساطات  واهم  العرو�س 

املقرتحة«وركز  ال�سياحية 
الإطار  هذا  يف  امل�ساركون 
التكوين  »دعم  وجوب  على 
لطلبات  وفقا  الخت�سا�سي 
اجلودة  ودعم  امل�ستثمرين 
ال�سياحية  اخلدمات  يف 
ا�ستعمال  تعميم  جانب  اإىل 
الإعالم  تكنولوجيات 
واإقامة  والرقمنة  والت�سال 
القطاعني  بني  ما  �رشاكة 
وو�سع  واخلا�س  العام 
الوجهة  لت�سويق  خمطط 

ال�سياحية اجلزائرية.

الور�سة الرابعة
رهانات التنمية 

ال�سياحية امل�ستدامة

الور�سة  خ�س�ست  حني  يف 
الرابعة للتطرق اإىل »رهانات 
ال�سياحية  التنمية  وحتديات 
مت  حيث  امل�ستدامة« 
»تبني  اأهمية  اإىل  التطرق 
للتهيئة  الوطني  املخطط 
من   2030 لآفاق  ال�سياحية 
الإ�سرتاتيجية  تنفيذ  اأجل 
ال�سياحية  للتنمية  الوطنية 
حتيني  امكانية  عن  والبحث 
مع  املخطط  وتكييف 
املتطلبات ال�سياحية الراهنة 
يف  ي�ساهم  القطاع  جلعل 
خارج  القت�سادية  التنمية 
املحروقات«ومن  اإطار 
اأ�سغال  تختتم  اأن  املقر 
لل�سياحة  الوطنية  اجلل�سات 
تو�سيات  بقراءة  الثالثاء  ال 
هذه الور�سات والتي �ستكون 
طريق  خريطة  مبثابة 
يف  بال�سياحة  للنهو�س 

اجلزائر«.

الوة
ري ع

ت/ ب�س

اجلل�سات الوطنية لل�سياحة 

4 ور�سات عمل للخروج 
بتو�سيات عملية 
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ا�ستحداث مديرية البحث العلمي و 
التكنولوجي

ك�سف قائد املدر�سة العليا للعتاد باحلرا�ش 
قطعتها  التي  الأ�سواط  اإطار  ويف   ،
املنظومة  وع�رصنة  تطوير  يف  املدر�سة 
 LMD تكوين  لنظام  باعتمادها  التكوينية 
 2008 �سنة  اللي�سان�ش  الأول  طوره  يف 
 ،2015 �سنة  املا�سرت  الثاين  الطور  ثم   ،
ا�ستحدثت املديرية املركزية للعتاد بوزارة 
العلمي  البحث  مديرية  الوطني  الدفاع  
اإطالق  ،لغر�ش  باملدر�سة  التكنولوجي  و 
الدكتوراه  العايل  التعليم  من  الثالث  الطور 
للبحث  ت�سجيعا  ملرتب�سيها   2020 اآفاق  يف 
املعارف  وتنمية  املعارف  وتطوير  العلمي 
منظومتنا  يخدم  مبا  البتكار  روح  وتنمية 
التكوينية والدفاعية على حد �سواء  وعليه 
التي  املكا�سب  على  احلفاظ  من   فالبد 
حققتها املدر�سة  مع  احلر�ش على تطوير 
وحتديث برامج التكوين ، متا�سيا مع التقدم 

امليادين  كافة  يف  والتكنولوجي  العلمي 
ذات  الإطارات  من  نخبة  وتخريج  لتكوين 
اأداء مهامها يف كل  كفاءة عالية قادرة على 
خمتلف  �سمن  عالية  وباإحرتافية  الظروف 

ت�سكيالت قواتنا امل�سلحة .

اإبراز دور التكوين والتعليم العايل 
اجلامعي يف املدر�سة

قال ذات املتحدث اأن هذه الزيارة املوجهة 
العمومية  الوطنية  ال�سحافة  ملمثلي 
خمطط  اإطار  يف  تاأتي  منها  واخلا�سة 
الت�سال للجي�ش الوطني ال�سعبي ل�سنة 2019  
بني  ال�سلة  لتوثيق  ت�سعى من خاللها  والتي 
اإبراز  واملدنية،بهدف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 
يف  اجلامعي  العايل  والتعليم  التكوين  دور 
املدر�سة، الذي ت�سهر على تقدميه لطلبتها 
ل.م.د(   ( نظام  اعتماد  تاريخ   ،2008 منذ 
حتت  العاملني،  ال�سباط  الطلبة  تكوين  يف 
الو�ساية البيداغوجية امل�سرتكة بني وزارتي 
اجلامعي،  العايل  والتعليم  الوطني  الدفاع 
متا�سيا وال�سرتاتيجية املنتهجة من طرف 
ال�سعبي،  الوطني  للجي�ش  العليا  القيادة 
وا�ستجابة ملتطلبات الع�رصية والحرتافية 

تكوينا  ملنت�سبيها  ت�سمن  املدر�سة  فاإن 
اإعداد  بهدف  ومتميزا،  نوعيا  وتدريبا 
التكنولوجيا  يف  يتحكمون  اأكفاء  �سباط 
خمتلف  يف  احلا�سلة  للتطورات  وم�سايرة 
املجالت خا�سة ما تعلق منها بالتخ�س�ش 

يف العلوم التكنولوجيا �سعبة �سيانة العتاد.

و�سائل الإعالم واقفة  دائما بجانب 
املوؤ�س�سة الع�سكرية

الت�سال  ملخطط  تطبيقا  اأنه  مومن  اأكد 
للجي�ش الوطني ال�سعبي ل�سنة 2018- 2019 
امل�سادق عليه من طرف الفريق نائب وزير 
الدفاع الوطني رئي�ش اأركان اجلي�ش الوطني 
ال�سعبي الذي يهدف اإىل ترقية �سورة اجلي�ش 
الوطني ال�سعبي، فاإن املدر�سة العليا للعتاد 
املرحوم املجاهد بن املختار ال�سيخ اآمود 
الت�سال  اأ�ساليب  لتطوير  جاهدة  ،ت�سعى 
املبا�رص وامل�ستمر بهدف تعزيز العالقات 
مع و�سائل الإعالم الوطنية من اأجل  تعريف 
ال�سباب  فئة  وخا�سة  الوا�سع  اجلمهور 
يف  املدر�سة  ومهام  ودور  التكوين  بنوعية 
يف  املتخ�س�ش  الب�رصي  العن�رص  تكوين 

واللوج�ستيكية  القتالية  العمليات  اإدارة 
اأداة  يعترب  فالت�سال  وعليه   ، عالية  بكفاءة 
كافة  على  واملثمر  الفعال   للتوا�سل  فعالة 
امل�ستويات  وعلى هذا الأ�سا�ش فلقد اأثبتت 
و�سائل الإعالم اجلزائرية عن مدى ن�سجها 
ووقوفها الدائم بجانب املوؤ�س�سة الع�سكرية 
واملحافظة على مكت�سبات الثورة وحماربة 
اإىل  الإرهاب الهمجي الأعمى والتطلع مها 
�سماء  يف  �ساخمة  تعلو  واقفة  قوية  جزائر 
املجد بف�سل ت�سحيات اأبنائها الربرة الذين 
اجلزائر  �سبيل  يف  والنفي�ش  الغايل  قدموا 

لغري .

تدعيم القوات امل�سلحة بنخب 
مت�سبعة بالقيم الوطنية

الزيارة  ب�ساأن   املتحدث   ذات  اأو�سح  كما 
التي   الوطنية   الإعالم  لو�سائل  املوجهة 
للغتاد  العليا  املدر�سة  طرف  من  املنظمة 
املرحوم املجاهد بن املختار ال�سيخ اآمود  
تهدف اإىل متكني املواطن من الوقوف عند 
تكوين  من  ومايوفره  العلمي  ال�رصح  هذا 
ملنت�سبيها  ورفيع   نوعي   ، علمي  ع�سكري 
مت�سبعة  بنخب  امل�سلحة  قواتنا  لتدعيم   ،

العمليات  لإدارة  وموؤهلة  الوطنية  بقيمنا 
القتالية واللوج�ستيكية بكفاءة عالية ، وهذا 
�سخرتها  التي  الكبرية  الإمكانيات  بف�سل 
ال�سعبي  الوطني  للجي�ش   العليا  القيادة 
لفائدة  للعتاد  املركزية  املديرية  مبرافقة 
املرتب�سني والطلبة ، من مرافق بيداغوجية  
ومكتبة  احلديث  اجليل  من  بحث  وخمابر 
من  اآيل وجمموعة  اإعالم  وقاعات  ع�رصية 

املقلدات التدريبية وكذلك  
الرتكيز على عن�سر التكوين  

لأهميته البالغة

املرحوم  للعتاد  العليا  املدر�سة  ت�سمن 
التكوين  اآمود  ال�سيخ  املختار  بن  املجاهد 
املرتب�سني  ال�سباط  يف  املتمثلة  للفئات 
املا�سرت  الإتقان،  والأركان،  القيادة  لدورة 
خا�ش  تكوين  �سباط  وطلبة  والتطبيق  1و2 
وطلبة �سباط اخلدمة الوطنية وطلبة �سباط 
ال�سف  و�سباط  د«  م.  »ل.  نظام  عاملني 
لدورة الأهلية املهنية الع�سكرية من الدرجة 
الثانية والأوىل ومكونني وطلبة �سباط �سف 
اإ�سافة  ال�سف  من  ومنحدرين  متعاقدين 
العايل  كالتكوين  م�ستويات  لعدة  لتكوينات 

�سهادة  لنيل  ال�سباط  وتكوين  اجلامعي 
تخ�س�سات  يف  العتاد  و�سيانة  املا�سرت 
الطاقة  من  كل  ت�سمل  والتي  عديدة 
احلراري  الدفع  واآلية  البرتولية  واملواد 
وال�سيانة  والت�سيري  واإلكرتوب�رصيات 
وجمموعة  والدفع  املتفجرات  وتقنيات 
الكهربائية  واملنظومة  الدفع  حمركات 
 ، اللوجي�ستيكية  ال�سل�سلة  وت�سيري  العربات 
الطلبة  بتكوين  تقوم  املدر�سة  ان هذه  كما 
ال�سباط العاملني ح�سب نظام )ل م د( لنيل 
�سهادة  اللي�سان�ش �سيانة العتاد وتتمثل يف 
تخ�س�سات عربات جمنزرة وعربات مدولبة 
الرمي  قيادة  ومنظومات  واإلكرتوب�رصيات 
وتقنية املتفجرات والدفع وت�سيري املوارد 
اأما  وقود،  احلراري  الدفع  واآلية  املادية 
ال�سف  ال�سباط  الطلبة  بتكوين  يتعلق  فيما 
املتعاقدين فهناك تكوين قاعدي ع�سكري 
املهنية  ال�سهادة  لنيل  تخ�س�سي  وتكوين 
قيادة  تتمثل يف  تخ�س�سات  ثانية يف  درجة 
الرمي  وقيادة  املحمولة  لالأ�سلحة  الرمي 
وكهرباء  لل�سواريخ  الرمي  وقيادة  للرادار 
العربات  وميكانيك  املجنزرة  العربات 

املجنزرة ووقود.

حكيم مالك

العميد مومن عبد الغني قائد املدر�سة العليا للعتاد:

اإطالق الطور الثالث من التعليم 
العايل الدكتوراه يف اآفاق 2020

.     تدعيم القوات امل�سلحة بنخب مت�سبعة بالقيم الوطنية

خ�س�ست اأم�ش زيارة  موجهة لفائدة و�سائل الإعالم الوطنية باملدر�سة العليا للعتاد املرحوم املجاهد بن املختار ال�سيخ اآمود بالناحية الع�سكرية الأوىل  باحلرا�ش باجلزائر 
العا�سمة  والتي عرفت ح�سور العميد قائد املدر�سة العليا للعتاد عبد الغني مومن والعقيد املدير العام للتعليم قوا�سمية �سلطان  الذي قدم عر�سا حول هذه املدر�سة وتخلله 
عر�ش اآخر حول نظام التكوين ل.م.د باملدر�سة العليا للعتاد  للمقدم بن زيان مدير البحث العلمي والتكنولوجي اإ�سافة لزيارة ممثلي و�سائل الإعالم الوطنية اإىل مديرية 

التعليم العايل اجلامعي ومديرية البحث العلمي والتكنولوجي وزيارة اإىل مديرية التطبيق.

التي  ال�سيد  بنادق  عدد  بلغ 
بولية  اأ�سحابها  ا�سرتجعها 
�سنة  العملية  انطالق  منذ  تيبازة 
قطعة   2050 من  اأزيد   2013
�سالح بعد موافقة اللجنة الأمنية 
الولية،  وايل  برئا�سة  الولئية 
ح�سب ما اأعلن عنه اأم�ش الثنني 
للدرك  الولئية  املجموعة  قائد 
عبد  بن  العقيد  بتيبازة،  الوطني 

اهلل حممد.
يف  اهلل  عبد  بن  العقيد  واأو�سح 
لعر�ش  ن�سطها  �سحفية  ندوة 
للدرك  ال�سنوي  الن�ساط  ح�سيلة 
الوطني بتيبازة اأن اللجنة الأمنية 
الولئية وافقت مبدئيا على ت�سليم 
2053 بندقية �سيد قام اأ�سحابها 
م�سالح  خمتلف  لدى  باإيداعها 
ال�سوداء  الع�رصية  خالل  الأمن 
الإجراءات  كل  ا�ستكمال  بعد 
التحقيقات  فيها  مبا  الإدارية 
بندقية   3646 اأ�سل  من  الإدارية 

�سيد حمجوزة وقتها.
اأن  الأمني  امل�سوؤول  واأ�ساف 
و  عادية  بوترية  ت�سري  العملية 
ت�سليم  غاية  اإىل  متوا�سلة  تبقى 
لأ�سحابها  ال�سيد  بنادق  جميع 
يف  اإل  مراحل  و  دفعات  على 
اأ�سحابها  مطالبة  عدم  حالت 
اأو  اأ�سلحتهم  با�سرتجاع 
تقنيا  ال�سالح  �سالحية  عدم 
لتعليمات  جت�سيدا  لال�ستعمال 
الداخلية  وزير  وكان  احلكومة  
والتهيئة  املحلية  واجلماعات 

قد  بدوي،  الدين  نور  العمرانية، 
اإرجاع  »عملية  باأن  موؤخرا  اأكد 
قبل  من  املودعة  ال�سيد  بنادق 
الأمن  م�سالح  لدى  املواطنني 
كاإجراء  الت�سعينيات  مطلع 
وقائي واحرتازي، تتم بعد اإجراء 
حتقيق  اإلزامي للتاأكد من اأخالق 

وموثوقية املعنيني بها«.
�سوؤال  على  رده  خالل  واأ�ساف 
لإرجاع  املتخذة  بالتدابري  يتعلق 
يف  اأ�سحابها  اإىل  ال�سيد  اأ�سلحة 
ال�سعبي  باملجل�ش  علنية  جل�سة 
اأن  املا�سية،  ال�سنة  الوطني 
الأ�سلحة  هذه  ا�سرتجاع  عملية 
اأحكام  تطبيق  اإطار  يف  »قننت 
-98 رقم  التنفيذي  املر�سوم 

 1998 مار�ش   18 يف  املوؤرخ   96
املعّدل واملتّمم لكيفيات تطبيق 
الأمر رقم 97-06 املتعلق بالعتاد 
والذخرية«.  والأ�سلحة  احلربي 
-يقول-  العملية  هذه  وعرفت 
مرحلتني : الأوىل »تتعلّق باإرجاع 
الأ�سلحة املتوفرة يف حالة جيدة 
يتم  و  امُلعّرفني  اأ�سحابها  اإىل 
هذا بعد اإمتام التحقيق الإلزامي 
الذي جتريه م�سالح الأمن للتاأكد 

من اأخالق وموثوقية املعنيني«.
وتتعلق املرحلة الثانية - ا�ستنادا 
للوزير- ببنادق ال�سيد التي يتعنّي 
اأ�سحابها  وتعوي�ش  »ا�ستبدالها 
وتتم   « حليازتها  املوؤّهلني  غري 
و   ال�سالح  حلالة  »تقييم  بعد 
اإرجاعه  اإمكانية  التاأّكد من عدم 

تواجده  اأو  ب�سبب فقدانه  ملالكه 
اأو تخ�سي�سه  يف حالة متدهورة  
 ، الإرهاب«  مكافحة  اإطار  يف 
حيث يتم »ا�ستبداله مبا يتنا�سب 
»واأو�سح  الأ�سلي  ال�سالح   مع 
العقيد بن عبد اهلل حممد يف نف�ش 
ال�سالح  اإرجاع   « يتم  اأنه  الإطار 
ل�ساحبه اأو ذوي احلقوق يف حالة 
امُلفّو�ش  الو�سي  اإىل  اأو  وفاته 
قانونا من طرف العدالة يف حالة 
العقلية،  اأو  البدنية  اأهليته  عدم 
مبوجب قرارات الإرجاع املعّدة 
من قبل الولة بعد موافقة اللجنة 
اأن  اإىل  م�سريا  لالأمن«،  الولئية 
مرهونة  »غري  الإرجاع  عملية 
حيث  احليازة  رخ�سة  بتقدمي 
بت�سوية  الولية  م�سالح  تتكفل 

و�سعيتها القانونية لحقا«.
وبعد اأن اأ�سار اإىل اأن بنادق ال�سيد 
املودعة من قبل املواطنني لدى 
م�سالح الأمن خالل �سنتي 1992 
و  وقائيا  »اإجراًء  كان   1993 و 
عليها  ال�ستيالء  ملنع  احـرتازيا 
الإرهابية  اجلماعات  طرف  من 
عملياتهم  يف  وا�ستعمالها 
قائد  اأو�سح    ،« العتدائية 
املجموعة الولئية للدرك الوطني 
بتيبازة اأنه قد تقرر اإعادتها نظرا 
بف�سل  وال�ستقرار  الأمن  »لعودة 
التي  الوطنية  امل�ساحلة  �سيا�سة 
مع  اجلمهورية  رئي�ش  اأر�ساها 
موا�سلة مكافحة كل تهديد لأمن 

املواطنني واملمتلكات«

العقيد بن عبد اهلل حممد قائد املجموعة الولئية للدرك 
الوطني بتيبازة 

ت�سليم اأزيد من 2050 بندقية �سيد 
لأ�سحابها منذ �سنة 2013 

تطبيق اأحكام املر�سوم التنفيذي رقم 96-98 املوؤرخ يف 18 مار�ش 1998

طالب اأم�ش �سكان دائرة اجمدل،بولية 
امل�سيلة واملعروفة ب�سا�سعة م�ساحتها 
وكثافة �سكانها، من ال�سلطات املحلية، 
بعد  م�ست�سفى  اإجناز  م�رصوع  لربجمة 
ل  باملنطقة  العيادات  اأ�سبحت  اأن 
امل�ستوى،  يف  �سحية  خدمات  تقدم 
ناهيك عن ال�سغظ الكبري الذي تعرفه 
الأخرية  ال�سنوات  الأخرية خالل  هذه 
التنقل  اإىل  بال�سكان  الذي يدفع  الأمر 
اإىل م�ست�سفي بو�سعادة او امل�سيلة من 
املر�سى  ل�سيما  العالج،  تلقي  اأجل 

اجمدل  دائرة  وعرفت  ال�سن  وكبار 
وت�ساعفا  كبريا  عمرانيا  تو�سعا 
امل�ساريع  ب�سبب  ال�سكان  عدد  يف 
ا�ستفادت  التي  الكبرية  ال�سكنية 
الإدارية  العمومية  واملرافق  منها 
هذا  اأن  غري  والقت�سادية  والتعليمية 
مل  التحتيية  البنى  حيث  من  التطور 
ي�ساحبه حت�سني يف اخلدمات ال�سحية 
على  رهيب  ب�سكل  ال�سغط  زاد  حيث 
ال�سمايل،  باملخرج  املتواجد  العيادة 
بهذا  ال�سحية  اخلدمات  اأ�سحت  اأين 

حيث  م�ستمرا،  ترديا  تعرف  املرفق 
اأن  امل�ست�سفى  وعمال  ال�سكان  اأكد 
عبور  مركز  اىل  حتول  الأخري  هذا 
مبا�رصة  ليتم حتويلهم  فقط  للمر�سى 
الذي  الأمر  وهو  اخر  م�ست�سفى  اىل 
عكر �سفو حياتهم وحّولها اىل جحيم 
اليومية  تنقالتهم  ب�سبب  يطاق  ل 
ليبقى مطلب �سكان دائرة اجمدل من 
ال�سلطات الولئية العمل على ت�سجيل 
الدائرة  مر�سى  يخل�ش  م�ست�سفى 
ال�سغط  من  املجاورة  واملناطق 

اأو�سحوا  املواطنني  وبع�ش  احلا�سل 
باأن ولية امل�سيلة تواجه م�سكلة غياب 
باملر�سى،  يتكفل  جامعي  م�ست�سفى 
وذلك بالنظر للنمو الدميغرايف الكبري 
يف  احل�سنة  عا�سمة  عرفته  الذي 
املوقع  عن  ناهيك  الأخرية،  ال�سنني 
جعل  الذي  الهام  ال�سرتاتيجي 
العديد  مق�سد  املنطقة  م�ست�سفى 
على  خا�سة  واجلرحى،  املر�سى  من 

�سعيد احلوادث .
عبدالبا�سط بديار 

ب�سبب تدين اخلدمات ال�سحية

�سكان دائرة اجمدل يطالبون باجناز م�ست�سفى جديد

لعمادة  الوطني  املجل�ش  رئي�ش  دعا 
حممد  الدكتور  اجلزائريني،  الأطباء 
بقاط بركاين ،اأم�ش الثنني باجلزائر 
لتفادي  حقيقي  حوار  اإىل  العا�سمة، 
 « الأطباء  ل�سيما  الأدمغة«  هجرة   «
الذين كلف تكوينهم الكثري« باجلزائر 
خارج  للممار�سة  يتوجهون  لكنهم 
اأمواج  على  له  مداخلة  يف  و  البالد 
القناة الثالثة لالإذاعة الوطنية، �رصح 

الأدمغة«  »هجرة  اأن  بركاين  الدكتور 
قطاع  م�ستخدمي  مت�ش  بداأت 
ل�سيما  متعددة  لأ�سباب  ال�سحة 
مبا�رصة  اإىل  داعيا  منها  الجتماعية 
من  امل�ستويات«  جميع  »على  حوار 
ال�سياق،  هذا  يف  ال�سلطات  طرف 
اأن  »يجب  قائال  املتدخل  اأكد 
النخبة  هذه  اإىل  ال�سلطات  تتحدث 
تكوينها  كلف  التي  و  تغادرنا  التي 

خربتها  متار�ش  و  لتذهب  الكثري 
حت�سني  اإىل  داعيا  اجلزائر«،  خارج 
ظروفها الجتماعية و حت�سني العمل 

و التعليم.
و اأ�سار الدكتور بركاين اإىل اأن 15000 
ن�ساطهم  ميار�سون  جزائري  طبيب 
بفرن�سا من بينهم 5000 طبيب فقط 
متت ت�سوية و�سعهم الإداري م�سيفا 
جزائريون   « البلد  بهذا  يوجد  اأنه 

هامة«و  طبية  م�سالح  يف  يعملون 
عودة  احتمال  حول  �سوؤال  عن 
ذهبوا  الذين  امل�ستخدمني  هوؤلء 
اأنه »ميكن«  اإىل اخلارج، يرى بركاين 
اإرجاعهم » لتدعيمنا« مبا اأنه هناك 
ان  و  بذلك حتى  قام  اأن  و  �سبق  من 
لهم  بالن�سبة  ال�سعب«   « اأنه من  يرى 
لديهم  اأنه  و  خا�سة  نهائيا  العودة 

مكانتهم هناك.

الدكتور بقاط بركاين 

15 األف طبيب جزائري هاجروا اإىل فرن�سا

وقع جممع �سوناطراك و املوؤ�س�سة 
ال�سينية »ال�سني »هاربور اينجيرنينغ 
باجلزائر  الثنني  اأم�ش  كومباين«  
و  جتهيز  درا�سة  يخ�ش  على عقد 
و اإن�ساء مرفاأ برتويل للغاز الطبيعي 
املميع و بنى حتتية بحرية و مينائية 
يف ميناء  املحروقات بولية �سكيكدة 
و امل�سمى »اجلديد«و يت�سمن هذا 
قرابة  تكلفته  تقدر  الذي  امل�رصوع 
53 مليار دج- اإن�ساء مرفاأ برتويل  و 

بنى حتتية بحرية و مينائية  و الذي 
من �سانه ال�سماح برفع اإنتاج جممع 
�سحن  و  املميع    الطبيعي  الغاز 
ناقالت امليثان ذات ال�سعة الكبرية 
التي من املمكن اأن ت�سل 220.000 
مرت مكعب و �سحن الناقالت بقدرة 
ترتاوح ما بني 50.000 و 250.000 
طن و يت�سمن  اأي�سا هذا امل�رصوع 
حيز  يدخل  اأن  املتوقع  من  -الذي 
 ، �سهرا   28 غ�سون  يف  اخلدمة 

ابتداء من دخول العقد حيز التنفيذ 
و  »اأ�سغال  منوذج  �سمن  املدرج 
حتويل  اإعادة  بناء«-   و  تزويد 
الطبيعي  للغاز  املوجود  املركز 
املميع  و تهيئة املركز احلايل  من 
اجل تفريغ مادة » امليثيل » ف�سال 
عن اجناز مركز جديد لر�سو ال�سفن 
املحتمل  من  التي  تخزين  مبنطقة 

اأن ت�سل م�ساحته  اإىل 15 هكتار.
البرتويل   املرفاأ  اجناز  �سي�سمح  و 

و  املميع  الطبيعي  للغاز  اجلديد  
ب�سكيكدة  البرتويل  امليناء  تو�سيع 
اإ�سرتاتيجية  �سمن  امل�سجل   -و 
للناقل   -  2030 اآفاق  �سوناطراك 
و  املميع  الطبيعي  للغاز  الكبري 
برفع  الولية  هذه  يف  املتواجد 
اإنتاجه و طاقته  و ر�سو ال�سفن ذات 
بالتايل  يفتح  ما  الكبرية  القدرات 
الطبيعي  الغاز  ل�سوق  وا�سعة   اأفق 

املميع اجلزائري. 

�سوناطراك

عقد مع جممع �سيني لتو�سيع امليناء البرتويل ب�سكيكدة
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بواقع  مهتمة  حملية  جهات  دقت 
ناقو�س   ، ورقلة  بوالية  ال�سكن 
اخلطر عن طريق مرا�سلة ال�سلطات 
املركزية وعلى راأ�سها وزير الداخلية 
واجلماعات املحلية نور الدين بدوي 
ووزير ال�سكن واملدينة والعمران عبد 
املطالبة  اأجل  من   ، طمار  الوحيد 
بالتدخل العاجل لفتح حتقيق اإداري 
التجاوزات  لك�سف مالب�سات  معمق 
واخلروق التي �ساحبت عملية الغ�س 
التي طالت عملية اجناز 620 وحدة 
عمومية  ايجارية  اجتماعية  �سكنية 
بالروي�سات ، ب�سبب تفاوت االأدوات 
املتابعة  عامل  وغياب  الرقابية 
امليدانية ملختلف مكاتب الدرا�سات  
مع  يتنافى  الذي  االأمر  وهو   ،
اجلمهورية  رئي�س  فخامة  تعليمات 
املوجهة  بوتفليقة  العزيز  عبد 
لدوائر االخت�سا�س املعنية الرامية 
معايري  احرتام  ب�رضورة  اأ�سا�سا 

االإ�سكان  برامج  ملختلف  االجناز 
االأمناط  االعتبار  بعني  االأخذ  مع 
العمليات  بخ�سو�س  ال�سحراوية 
جنوب  بواليات  املربجمة  ال�سكنية 
البالد الكبري ، وح�سبما علم من ذات 
الرتقية  ديوان  مدير  فاإن   امل�سادر 
الذي   « »اأوبيجي  العقاري  والت�سيري 
مر على تن�سيبه اأكرث من �سنة لوحده 
الكبري  التعرث  تبعات  يتحمل  من 
التابعة  ال�سكنية  الربامج  ملختلف 
، خا�سة  اخت�سا�سه املعنية  لدوائر 
بالوالية  االأول  الرجل  اأن  علمنا  اإذا 
هام�س  وعلى  جالوي  القادر  عبد 
زيارته الفجائية للربامج ال�سكنية قد 
تراخي  من  ال�سديد  امتعا�سه  ابدى 
»االأوبيجي« تارة ب�سبب عدم ال�رضعة 
يف التنفيذ وتارة اأخرى غياب عامل 
مبئات  مقارنة   ، االإجناز  يف  الدقة 
املاليري التي ا�ستهلكها القطاع لكن 
بطريقة غري جمدية  �سكنات  اجناز 

.
على  االأول  امل�سوؤول  اأن  ومعلوم 

ملقريبه  اأكد  قد  التنفيذية  الهيئة 
كل  حديد  من  بيد  �سي�رضب  اأن 
خمتلف  عرقلة  نف�سه  له  ت�سول  من 
الربامج ال�سكنية التي اأقرها برنامج 
�ساهم  الذي  االأمر  وهو  احلكومة 
الهروب  �سيا�سة  تف�سي  يف  �سلبا 
االإفراج  يف  والت�سويف  لالأمام 
االجتماعية  ال�سكنات  قوائم  على 

االيجارية العمومية  رغم حتذيرات 
اأويحي  اأحمد  االأول  الوزير  حكومة 
حتمليهم  خالل  من  للوالة  املوجهة 
والغليان  االحتقان  تبعات  م�سوؤولية 
ال�سكن  مبلف  خا�سة  االجتماعي 
يف  املفقودة  احللقة  يعترب  الذي 
التنفيذية  بالهيئة  التنمية  معادلة 

جلالوي .

بالقرارة  البلدي  املكتب  تبنى 
و  الرتبية  لعمال  الوطني  لالإحتاد 
التكوين الوقفة االحتجاجية �سباح 
اأم�س من ال�ساعة 10:00 اىل 12:00 
،  ملا �سموه اإخالل مديرية الرتبية 
القطاع  اأ�ساتذة  نحو  الإلتزماتها 
يف  التماطل  خالل  من  ذلك  و   ،
و  جلانفي  ال�سهري  الراتب  �سب 
التي  الرزنامة  هذه  احرتام  عدم 
توؤرق جميع موظفي قطاع الرتبية 

بالوالية .
الوقفة  بيان  نقاط  اأهم  يف  و 
ن�سخة  منلك  الذي  االحتجاجية 
حيثيات  مناق�سة  اىل   ،تطرق  منه 
القاعدة  بها  قامت  التي  الوقفة 
املحلي  امل�ستوى  على  العمالية 
من  جملة  على  االتفاق  مت  و 
تثمني  و  تبني  اأهمها  املطالب 
الوقفة االحتجاجية و كذا االإ�رضاع 
يف �سب راتب �سهر جانفي و جميع 
مبواعيد  االلتزام  و  املخلفات 
�سب الراتب ال�سهري و املردودية 

ت�سوية  يف  االإ�رضاع  اإىل   اإ�سافة 
العالقة  املالية  املخلفات  جميع 
تطبيق  و  اجلماعية  و  الفردية 
مع  ال�سهري  الراتب  يف  الدرجات 
املحدد  التاريخ  احرتام  �رضورة 
مت  الذي  ال�سهري  الراتب  ل�سب 
مديرية  مع  �سابقا  عليه  االتفاق 

الرتبية اأي قبل 15 من كل �سهر.
اأر�سلت  البيان  هذا  على  رد  يف  و 
فيما  تو�سيحا  الرتبية  مديرية 
�سبب  مربرة  الوقفة  هذه  يخ�س 
جانفي  �سهر  راتب  �سب  تاأخر 
و  تقنية  الأ�سباب  يعود  ال   2019
يعود  اإمنا  و  مالية  اإعتمادات  ال 
�سعيا  بالدرجة  االأ�ساتذة  خلدمة 
ما�سية  �سنوات  اأخطاء  لتحا�سي 
خملفات  ب�سب  تعهدت  كما 
الرتقية يف الدرجة و ال�سنف الأكرث 
كما  الراتب  قبل  اأ�ستاذ   2000 من 
جانفي  �سهر  راتب  ب�سب  التزمت 
هذا االأ�سبوع على اأق�سى تقدير .

ب.عبدالرزاق

م�ستقبل  العبي  يوا�سل 
�سالح  بعني  املجاهدين 
ل�سفرية  حت�سبا  حت�سرياتهم 
مليانة  ترجي  ملواجهة  اينغر 
من  الثالثة  اجلولة  حل�ساب 
بطولة الق�سم ما قبل ال�رضيف .

حذر مدرب امل�ستقبل الريا�سي 
�سالح  بعني  للمجاهدين 
 ، حيلو  خل�رض  الكروي  التقني 
الفوز  بعد  الغرور  من  العبيه 
ح�ساب  على  عري�سة  بنتيجة 
االأمل  التقليدي  والغرمي  اجلار 

�سالح  عني  لبلدية  الريا�سي 
االأقدام  بو�سع  طالبهم  كما   ،
اجليد  والتح�سري  االأر�س  على 
اأمام  اجلمعة  هذا  ملواجهة 

ترجي مليانة .
للفريق  الفني  الطاقم  وا�ستغل 
ح�سة اال�ستئناف لالإ�سرتخاء و 
الثانية  ،اأما احل�سة  االإ�سرتجاع 
فقد خ�س�ست لت�سحيح اخطاء 
وجتريب  املا�سية  املقابلة 

اخلطط التكتيكية .
اأحمد باحلاج  

حذرت تقارير خا�سة رفعت على �سكل �سكاوى وعرائ�ض احتجاجية مل�سالح وزير ال�سكن واملدينة والعمران 
من مغبة العواقب الوخيمة التي قد تنجر عن حالة الغ�ض التي طالت 620 وحدة �سكنية اجتماعية ببلدية 

الروي�سات بورقلة  كانت قد با�سرت ال�سلطات املعنية الإجراءات الالزمة لتوزيعها على م�ستحقيها خالل 
الثالثي الأول من ال�سنة اجلارية ، وذلك تفاوت الأدوات الرقابية وغياب عامل املتابعة و�سع قابله ا�ستنزاف 

املاليري من »الأوبيجي« دون حتقيق النتائج املرجوة .

نتيجة تفاوت الأدوات الرقابية وغياب درا�سات حقيقية 

اأحمد باحلاج 

620 �سكنا اجتماعيا مغ�سو�سا بالروي�سات 
.              وايل ورقلة تعهد بال�سرب بيد من حديد امل�سوؤولني املتقاع�سني 

يقطنون  تلميذ    350 زهاء  يعاين 
البحث  رحلة  ،مع  بامنديل   بحي 
اليومي عن و�سائل النقل لاللتحاق 
ح�سود  بثانوية  الدرا�سة   مبقاعد 
املعروف  الن�رض  بحي  جواحي 

باخلفجي بورقلة 
بثانوية  تلميذ    350 ممثلي  نا�سد 
ح�سود جواحي بحي الن�رض ببلدية 
يومية  لهم مع  ، يف ت�رضيح  ورقلة 
املحلية  ال�سلطات   ،« »الو�سط 
عبد  ورقلة  وايل  راأ�سها  وعلى 
الرتبية  مدير  و  جالوي  القادر 

التدخل  اأجل  من   ، برباح  علي 
رحلة  مع  معاناة  الإنهاء  العاجل 
النقل  و�سائل  عن  اليومي  البحث 
ببامنديل  حيهم  من  املدر�سي 
االأمر  وهو   ، الدرا�سة  مقاعد  اإىل 
الذي �ساهم ب�سكل كبري يف تراجع 
ما  ،خا�سة  الدرا�سي  حت�سيلهم 
على   املقبلني  بالتالميذ  تعلق 
تذيل  ،بدليل  البكالوريا  �سهادة 
نتائج  يف  الوطني  للرتتيب  الوالية 

االمتحانات النهائية .
حمل  فقد  ذلك  جانب  اإىل 

الثانوية  مدير  املتحدثني  ذات 
املذكورة جزءا من تبعات العواقب 
الوخيمة التي قد تنجر عن انتهاج 
ذات امل�سوؤولية ل�سيا�سة الت�سويف 
والهروب لالأمام عو�س البحث عن 

حلول جذرية للم�سكل القائم .
اأجمع  فقد  ثانية  جهة  من 
احلل  اأن  الرتبوي  لل�ساأن  متابعون 
تالميذ  معاناة  الإنهاء  االأن�سب 
مع  بامنديل  بحي  الثانوي  الطور 
و�سائل  على  اليومي  البحث  رحلة 
بثانوية  املدر�سي هو دعم حيهم  

بني  من  هذا  يعترب  حيث  جديدة 
رفعتها  التي  امل�رضوعة  املطالب 
باحلي  املدين  املجتمع  فعاليات 
ال�سلطات  اإىل  الذكر  ال�سالف 
الوالية  راأ�سها وايل  الوالئية وعلى 

عبد القادر جالوي .
اإنتظار تدخل جاد من �سناع  ويف 
القرار بالعا�سمة املركزية للجنوب 
ال�رضقي يبقى لزاما على التالميذ 
ال�سفر  وم�سقة  التنقل  حتمل عناء 

لالإلتحاق مبقاعد الدرا�سة .
اأحمد باحلاج 

ثانوية جواحي بورقلة

350تلميذا ي�سكون غياب النقل املدر�سي  
.         مدير الثانوية خارج نطاق التغطية و الأولياء يف خرب كان 

ب�سبب تاأخر �سب راتب �سهر جانفي
 و املخلفات املالية

الالعبون ي�سرون على العودة بالزاد كامال 
اأمام الرتجي املحلي 

ورقلة 

اأ�ساتذة القرارة  بغرداية يف 
وقفة احتجاجية

م�ستقبل املجاهدين يوا�سل 
حت�سرياته حت�سبا ل�سفرية اينغر 

حمرتفو ال�سرقة يف قب�سة 
الأمن احل�سري ال�سابع 

ظاهرة  مكافحة  اإطـار  يف 
عنا�رض  متكـن   ، ال�رضقة 
لالأمن  التابعني  ال�رضطة 
احل�رضي ال�سابع بورقلة خالل 
توقيف  من  املا�سية  االأيام 
ال�رضقة  اإحرتفوا  �سباب  ثالث 

.
عقب  متت   ، العملية  تفا�سيل 
احل�رضي  االأمن  م�سالح  تلقي 
ال�سابع �سكوى تعر�س حمالتهم 
العائلية  وم�ساكنهم  التجارية 
 ، من طرف جمهولني  لل�رضقة 
لتبا�رض فور ذلك عنا�رض االأمن 
التحري  و  البحث  عمليات 

وجمع املعلومات التي اأ�سفرت 
امل�ستبه  هوية  حتديد  عن 
فيهم ، ليتم اإعداد خطة اأمنية 
خاللها  من  جنح  حمكمة 
توقيف  من  ال�رضطة  عنا�رض 
املجرمني الثالث واحدا تلوى 
اإىل  مبا�رضة  وحتويلهم  االآخر 

مقر االأمن احل�رضي ال�سابع .
عقب ا�ستيفاء كافة االإجراءات 
اإعـداد  مت   ، الالزمة  القانونية 
�سد  ق�سائية  جزائية  ملفات 
اأمام  وتقدميهم  املوقوفني 
اجلهات الق�سائية املخت�سة . 

اأحمد باحلاج 

اجلامعية  ال�سهادات  حذرحاملوا 
الو�سية  ال�سلطات   ، بورقلة 
متار�سه  قد  الذي  التالعب  من 
خالل  النفطية  املوؤ�س�سات 
معتربين   ، املهنية  االختبارات 
لهم  �سكل  ال�سابق  ما حدث يف  اأن 
ردع  عدم  ظل  يف   ، كبريا  احباطا 
اأ�ساليب  مار�ست  التي  ال�رضكات 

اق�سائية يف حق اأبناء املنطقة .
�سموها  ما  عن  هوؤالء  وحتدث 
التي  الوهمية«  »العمل  ك�سوف 
باالإ�سافة   ، العمل  لطالبي  متنح 

حلاملي  املمنهج  االإق�ساء  اإىل 
م�سوؤويل  ورف�س  ال�سهادات 
املوؤ�س�سات توظيفهم والنظر حتى 
االحتجاجات  رغم  ان�سغاالتهم  يف 
مقرات  اأمام  بها  يقومون  التي 
التي  ال�سلوكات  وهي   ، ال�رضكات 
بعد  حقهم  يف  اهانة  اعتربوها 
�سنوات طويلة من التح�سيل العلمي 
اأ�سخا�س  ي�ستفيد  باملقابل   ،
الت�سغيل  بوكاالت  م�سجلني  غري 
منا�سب  من   ، الوالية  خارج  ومن 
ال�سهادات منها  خم�س�سة حلاملى 

�رضكة  وفرتها  التي  احل�س�س 
�سوناطراك.

حاملوا  ذكر  ثانية  جهة  من 
ال�سهادات يف �سكاوى لهم ، جملة من 
اخلروقات منها غياب ال�سفافية يف 
معاجلة عرو�س العمل املخ�س�سة 
رف�س  مع  ال�سهادات  حلاملي 
وكالة  من  توجيه  الأي  املوؤ�س�سات 
الفحو�س  اإجراء  بحجة  الت�سغيل 
ترافقها  ما  عادة  التي  املهنية 
الت�رضيع  على  وحتايل  جتاوزات 
ينتهي باإق�ساء املرت�سحني الأ�سباب 

ال يتم الك�سف عنها .
اإن�ساف  ب�رضورة  هوؤالء  وطالب 
باعتبارهم  ال�سهادات  حاملي 
م�ستقبل البالد ، باالإ�سافة اإىل فتح 
بع�س  مع  وم�سوؤول  جدي  حتقيق 
النفطية  بال�رضكات  امل�سوؤولني 
املمار�سات  حول  م�سائلتهم 
احلا�سلة يف حق خريجي اجلامعات 
من  ا�ستفادتهم  عدم  يتعلق  ما  يف 

املنا�سب املوجهة اإليهم .
اأحمد باحلاج 

طالبوا باإ�سفاء ال�سفافية وحما�سبة م�سوؤويل املوؤ�س�سات 

حاملو ال�سهادات يحذرون من الأ�ساليب الق�سائية لل�سركات 
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امل�صالح   ذات  من  علم  ح�صبما 
امل�صلحة  رئي�صة  واأو�صحت 
امل�صالح  مبديرية  البيطرية 
قائلة  اأولب�صري  نورة  الفالحية, 
م�صبوهة  حاالت  "�صجلنا 
ال�صغرية  املجرتات  لطاعون 
ب�صام  عني  و  العلوي  ببلديتي 
مربون  بلغ  البويرة( حيث  )غرب 
الغنم  من  روؤو�س  عدة  نفوق  عن 
لل�رشوحات  موؤخرا"ووفقا 
نف�س  طرف  من  املقدمة 
العديد  ا�صتكى  فقد  امل�صوؤولة 
من املربني منذ اأيام من خ�صائر 
يوم  كل  "ن�صتقبل   . ما�صيتهم  يف 
يف م�صاحلنا مربني اثنني اأو ثالثة 

ي�صتكون على اأمل تعوي�صهم".
و�رشحت يف هذا ال�صياق  "اإىل حد 
اأي حالة لطاعون  االآن مل نحدد 
بواليتنا,  ال�صغرية  املجرتات 
لدينا فقط حاالت م�صبوهة. ومت 
اإر�صال تقرير حول هذه احلاالت 

لتيزي  اجلهوي  البيطري  للمخرب 
"وبعد  اجلواب  ننتظر  و  وزو 
اكت�صفت  ميدانية  خرجات  عدة 
للوالية  البيطرية  امل�صالح 
عدد  لنفوق  اأخرى  عوامل  عدة 
خ�صو�صا  االأغنام  روؤو�س  من 
املجرتات ال�صغرية بغرب الوالية 
من بينها الربد و اأمرا�س اأخرى . 
"ال يوجد فقط الطاعون, هناك 

نفوق  يف  تت�صبب  اأخرى  عوامل 
املا�صية من بينها الربد و اأمرا�س 
املتحدثة  ت�صبف  اأخرى", 
املجرتات  طاعون  ظهور  واإثر 
برج  و  املدية  من  بكل  ال�صغرية 
اأعطت  امل�صيلة  و  بوعريريج 
�صارمة  تعليمات  الوالية  م�صالح 
يف دي�صمرب املا�صي لغلق اأ�صواق 
املر�س  انت�صار  لتجنب  املا�صية 

بني  حت�صي  التي  البويرة  بوالية 
راأ�س   140.000 و   120.000

غنم.
و�صجلت الوالية منذ 31 دي�صمرب 
 200 من  "اأكرث  نفوق  الفارط 
جمرتات  بينها  من  غنم  راأ�س 
يتم  مل  باأمرا�س  م�صابة  �صغرية 
حتديدها بعد" , ح�صب امل�صالح 

الفالحية. 

ببلدية  املقطع  قرية  �صهدت 
يوم   , بو�صعادة   بدائرة  الهامل  
اإقباال   , ال�صبت 19 جانفي 2019 
�صيوخ  و  ملواطنني  كبري  �صعبي 
و  اأقارب  و  اأ�صدقاء  و  زوايا  
املجاهد  الراحل  عائلة  اأفراد 
يف  رفقائه  و  خياط  القادر  عبد 
اجلهاد و الن�صال مبنا�صبة تنظيم 
بناء قربه .يف مقربة  و  اأربعينيته 
خياط   القادر  عبد  املجاهد 
حفل احياء اأربعينية الراحل عبد 
مت  حيث  بب�صاطة  خياط  القادر 
عالمة  عليه  و�صع  و  قربه  بناء 
ان  اأو�صى  الذي  املكان  �صاحب 
يدفن فيه قبل وفاته بالقرب من 
اجللو�س  كثري  كان  التي  ال�صخرة 
 . اخلالق  عظمة  متاأمال  عليها 
ال�صاعة  اإىل  ت�صري  ال�صاعة  كانت 
ام�س  يوم  �صباح  من  العا�رشة 
الكثري  ح�رش  حيث  ال�صبت  
واملجاهدين  االطارات  من 
واليات  من  و  الفقيد  واأ�صدقاء 
ب�صكرة  امل�صيلة  لوالية  جماورة 
والربج    ال�رشق  وواليات  اجللفة 
عائلة  اأفراد  مل�صاركة  العا�صمة 

هذه  خياط  القادر  عبد  الراحل 
الربهة

املجاهد  وفاة  بعد  يوم  اأربعني 
اأربعينيته  خياط عبد القادر ويف 
زاوية  ل�صيخ  خا�صة  زيارة 
والية  ببنهار  مرزوق  حممد 
با�صني  رابح  �صي  ال�صيخ  اجللفة 
الزوايا  �صيوخ  من  ..والعديد 
الدولة  يف  واإطارات  وجماهدين 
اأنه برحيل  واأجمع احل�صور على 
 , خياط   القادر  عبد  املرحوم 
جبهة  واأ�رشة  اجلزائر  فقدت 
التحرير الوطني   طودا �صاخما 
م�صرية  يف  وفاعال  رائدا  وقطبا 
الن�صال الوطني والفعل الفدائي, 
م�صهود له مبناقبه احلميدة, دمث 
االأخالق ولطيف املع�رش و�صايف 
ال�رشية و�صامي املقا�صد خدوما 
ومتوا�صعا,  متخلقا  متعففا, 
العليا  واملثل  باملبادئ  متم�صكا 
على  حري�صا  االخالق  ومكارم 
اأداء ر�صالته خدمة لدينه ووطنه. 
ومت اإلقاء ق�صيدة رثائية لل�صاعر 

املعروف عبد الغفار
هواري بن علية

التابعة  ال�رشطة  عنا�رش  متكنت 
لالأمن احل�رشي اخلارجي بربهوم 
اإلقاء  اأمن دائرة مقرة من  ملحق 
القب�س على ثالثة )03( اأ�صخا�س 
و   18 بني  ما  اأعمارهم  ترتاوح 
تكوين  ق�صية  بخ�صو�س  �صنة   19
املقرتنة  ال�رشقة  اأ�رشار  جمعية 
بظروف الليل و التعدد و الت�صلق و 
الك�رش وقائع الق�صية تعود لنهاية 
ال�صهر الفارط اأين تقدم ال�صحية 
املدعو) ف, خ ( من اأجل تر�صيم 
�صكوى �صد جمهول )ين( مفادها 
تعر�س حمله امل�صتغل يف ت�صليح 
 , ال�رشقة  لفعل  ال�صيارات  هياكل 

وبعد تكثيف االأبحاث و التحريات 
و با�صتغالل ما توفر من معلومات 
متكنت ذات امل�صالح من حتديد 
ليتم  توقيفهم  و  الفاعلني  هوية 
�صدهم  ق�صائي  ملف  ت�صكيل 
وكيل  ال�صيد/  اأمام  تقدميهم  و 
مقرة  حمكمة  لدى  اجلمهورية 
امل�صتبه  و  امللف  اأحال  اأين 
التحقيق  قا�صي  اأمام  فيهم 
بذات املحكمة الذي اأمر باإيداع 
 )03( الثالثة  فيهم  امل�صتبه 
اإعادة  الذكرموؤ�ص�صة  ال�صالفي 

الرتبية بامل�صيلة.
هواري ب

قامت امل�صالح البيطرية لولية البويرة بالتبليغ عن بوؤرة م�صبوهة لطاعون املجرتات ال�صغرية عقب اإعالن 
بع�س املربني فقدانهم خالل الأيام املا�صية بع�س روؤو�س الغنم ببلديتي العلوي و عني ب�صام 

البويرة

م.�س

بوؤرة م�صبوهة لطاعون املجرتات ال�صغرية 

مت تخ�صي�س مبلغ باأكرث من 580 
للتكفل مب�صاريع تهيئة  مليون دج 
مواقع ال�صكنات الريفية املجمعة 
بوالية النعامة, ح�صبما علم  لدى 
مدير البناء و التعمري و الهند�صة 

املعمارية.
و قد �رشع موؤخرا يف هذه العمليات 
املمولة يف اإطار �صندوق ال�صمان 
و الت�صامن للجماعات املحلية, و 
تتمثل يف التموين باملاء ال�رشوب 
و اإجناز �صبكات ال�رشف ال�صحي 
و تو�صيل الطاقة الكهربائية عرب 
ت�صم  الريفي  لل�صكن  جممعات 

نحو 2.600 وحدة 

ح�صبما  الوالية,  ببلديات  �صكنية 
اأو�صح ذات املدير.

اجلارية  ال�صنة  خالل  �صتتو�صع  و 
اإىل  تهدف  التي  العمليات  هذه 
حت�صني االإطار املعي�صي لقاطني 
عرب  الريفي  ال�صكن  جممعات 
النمط  لنف�س  اأخرى  اأحياء 
الربط  ي�صملها  مل  ال�صكني 
بال�صبكات احليوية يف اإطار برامج 
ممولة �صمن املخططات البلدية 

للتنمية, وفق نف�س امل�صدر.
وترية  ت�صجل  اأخرى  جهة  ومن 
مت�صارعة الأ�صغال تو�صيل خمتلف 
و  وكهرباء  غاز  و  )ماء  ال�صبكات 

�رشف �صحي( اإىل جتزئات البناء 
قطعة   1.200 ت�صم  التي  الذاتي 
معدة للبناء الإجناز �صكنات فردية 
بلديات  خم�س  م�صتوى  على 
قريبا  �صتوزع  النعامة  بوالية 
انتهاء  فور  امل�صتفيدين  على 
نف�س  ي�صيف  االأ�صغال,  هذه 
ذات  اإنتهت  و  امل�صدر  امل�صوؤول 
املن�رشمة  ال�صنة  يف  املديرية 
بتحيني  اخلا�صة  الدرا�صات  من 
عرب  التعمري  و  التهيئة  اأدوات 
منها  و  الوالية  بلديات  من  عدد 
للتهيئة   )2( توجيهيان  خمططان 
ل�صغل  خمططات   3 و  احل�رشية 

درا�صات   4 كذا  و  االأرا�صي 
اأوعية  لتخ�صي�س  جيوتقنية 
عقارية ت�صتجيب للمعايري التقنية 
املطلوبة بغر�س ت�صييد و اإجناز 

م�صاريع 
البناء ت�صيف نف�س امل�صالح .

العمليات  هذه  جميع  وتهدف 
اإعادة  و  هيكلة  اإعادة  اإىل 
من  احل�رشية  الف�صاءات  تاأهيل 
املعي�صي  االإطار  حت�صني  اأجل 
ا�صتقطاب  دعم  و  للمواطنني 
اال�صتثمار و خلق منا�صب ال�صغل, 
التعمري  ح�صب ما ذكرت مديرية 

و الهند�صة املعمارية و البناء.

النعامة 

580 مليون دج لتهيئة ال�صكنات الريفية املجمعة 

الهامل ببو�صعادة

برهوم بامل�صيلة

متو�صطة تيزي نتالثة بتيزي وزو  

اأربعينية �صعبية للراحل 
املجاهد عبد القادر خياط 

م�صالح االأمن ت�صع حدا لن�صاط 
جماعة اأ�صرار 

تالميذ ميتنعون عن الدرا�صة 
ب�صبب غياب ظروف التمدر�س  

تيزي  متو�صطة  تالميذ  امتنع 
االلتحاق  عن  وا�صية  يف  نتالثة 
مبقاعد الدرا�صة وظلوا معت�صمني 
اف�صني  املوؤ�ص�صة,  �صاحة  داخل 
نداءات االإدارة واالأ�صاتذة بدخول 
حجرات الدرا�صة, وذلك احتجاجا 
تعاين  التي  التدفئة  انعدام  على 
و�صبق  فرتة  منذ  املتو�صطة  منها 
يتجاوز  الذين  الثانوية  لتالميذ 
امتنعوا  اأن  تلميذا   650 عددهم 
ومزاولة  باأق�صامهم  االلتحاق  عن 

توقفوا  ثم  العطلة  قبل  الدرا�صة 
بعد  اأيام,   3 ملدة  الدرا�صة  عن 
االأ�صاتذة  احتجاج  تاله   , العطلة 
تدخل  لعدم  اجلميع  تاأ�صف  حيث 
لها  وجهت  التي  الو�صية  اجلهات 
ومل  ومتكررة  عديدة  مرا�صالت 
اإىل  التنقل  م�صقة  نف�صها  تكلف 
حجم  على  للوقوف  املوؤ�ص�صة 
التالميذ  يكابدها  التي  املعاناة 

واالأ�صاتذة واالإداريون
ح- كرمي

ميلة

ارتفاع امل�صاحة امل�صقية خالل �صنة 2018 
ارتفعت امل�صاحة امل�صقية بوالية 
األف هكتار   18 اأزيد من  اإىل  ميلة 
ما  ح�صب   ,2018 �صنة  خالل 
للموارد  املحلي  املدير  من  علم 
ال�صيخ  بن  زكي  بالنيابة,  املائية 
امل�صوؤول  ذات  واأو�صح  احل�صني 
امل�صقية  امل�صاحة  يف  الزيادة  اأن 
كانت "معتربة" مقارنة ب�صنة 2017 
الـ  خاللها  تتجاوز  تكن  مل  التي 
اأنه مت يف  11500 هكتارا, م�صيفا 
املحا�صيل  خمتلف  �صقي   2018
اخل�رشوات  غرار  على  الزراعية 

واحلبوب واالأ�صجار املثمرة مبياه 
االآبار واحلواجز املائية وال�صدود 
)�صدي بني هارون و قروز( ف�صال 

عن جماري الوديان .
املخ�ص�صة  امل�صاحة  وقدرت 
العام  للحبوب  التكميلي  لل�صقي 
بـ 2770 هكتارا مما كان  املا�صي 
االإنتاج  على  االيجابي  "االأثر  له 
املح�صل" من احلبوب وكذا الثوم 
التي جتاوز اإنتاجها 1 مليون قنطار 
�صاهمت  التي  العوامل  بني  ومن 
كذلك يف ارتفاع امل�صاحة امل�صقية 

حفر  عن  التجميد  رفع  مبيلة 
التنقيبات الفالحية حيث مت حفر 
 2018 �صنة  خالل  نقبا   80 قرابة 
االإجمايل  عددها  بذلك  ليتعدى 
من  االأول  ال�صطر  و�صع  و   500
حيز  بالتالغمة  ال�صقي  حميط 
اخلدمة على م�صاحة 301 هكتارا, 
اإجناز حاجر مائي جديد  كما مت 
ببلدية دراحي بو�صالح ب�صعة 200 
األف مرت مكعب من �صقي اأزيد من 
لنف�س  وفقا  اإ�صافية,  هكتار   200
املوارد  وا�صتنادا ملدير  امل�صدر 

امل�صاحة  فاإن  بالنيابة  املائية 
لالرتفاع  مر�صحة  تبقى  امل�صقية 
خ�صو�صا  احلالية  ال�صنة  خالل 
املتبقيني  ال�صطرين  دخول  بعد 
من حميط ال�صقي بالتالغمة حيز 
 4100 تتعدى  مب�صاحة  اخلدمة 
اإجمالية  م�صاحة  اأ�صل  من  هكتار 
تقدر ب4447 هكتارا, ف�صال عن 
للفالحني  املمنوحة  الت�صهيالت 
الوالية  �صلطات  طرف  من 
ل�صقي  االآبار  حفر  جمال  يف 

حما�صيلهم. 
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اأمريكا واإيران يف منطقة اخلليج....
من ي�سعل �سرارة املواجهة؟ 

بقلم د. م�سطفى يو�سف 
اللداوي

خالل العام الأول يف من�سبه رئي�سا 
دونالد  طلب  املتحدة،  للوليات 
الأمن  يف  فريقه  من  مرارا  ترامب 
القومي التوجه للبنتاغون لو�سع ما 
�رضبات  لتوجيه  خطط  من  يلزم 
لل�سفن الإيرانية والقوارب ال�رضيعة 
م�سيق  وعند  العربي  اخلليج  يف 

هرمز حتديدا.
من  املتحدة  الوليات  وتخ�سى 
القوارب  »ا�ستفزازات«  ا�ستمرار 
ال�رضيعة التي تقرتب ب�سكل متوا�سل 
يف  الأمريكية  احلربية  ال�سفن  من 
هذه  تعر�ض  واحتمالت  املنطقة، 
ال�سفن لهجمات مباغتة اأو عمليات 
حتمل  قوارب  من  متعمدة  ت�سادم 
وموؤخرا  املتفجرات،  من  كميات 
م�ست�سار  من  الأبي�ض  البيت  طلب 
للبنتاغون  التوجه  القومي  الأمن 
لتوجيه  ع�سكرية  بخطة  تزويده 
حادثي  بعد  اإيران  �سد  �رضبات 
تعر�ست   2018 �سبتمرب  يف  اعتداء 
يف  اأمريكية  دبلوما�سية  من�ساآت  له 
م�سلحة  جمموعات  نفذتها  العراق 

حليفة لإيران.
ب�سكل  يعمل  البنتاغون  اأن  �سك  ل 
متوا�سل على و�سع وتطوير خطط 
التهديدات  ملواجهة  ع�سكرية 
ما  اأن  اإل  العامل،  حول  املحتملة 
جوية  �رضبة  بتوجيه  منها  يتعلق 
الأمن  مل�ست�سار  يُ�سلم  مل  لإيران 
بولتون،  جون  الأمريكي،  القومي 
لإيران،  وا�سحا  عداء  يكّن  الذي 

عرب  بدعوته   2015 عام  ذروته  بلغ 
�رضبات  لتوجيه  الإعالم  و�سائل 
ع�سكرية ت�ستهدف تدمري املن�ساآت 

الإيرانية واإ�سقاط النظام.

زيادة حدة التوترات

مع  الطلبات  هذه  مثل  وتتكرر 
الوليات  بني  التوترات  حدة  زيادة 
املتحدة واإيران على خلفية توجيه 
�رضبات �ساروخية من قوى حليفة 
الدبلوما�سية  للمن�ساآت  لإيران 
بغداد  العا�سمة  يف  الأمريكية 
العراق،  جنوب  اأق�سى  والب�رضة، 
ظلت وزارتا اخلارجية والدفاع اأكرث 
البيت  حذرا يف ال�ستجابة لطلبات 
القومي  الأمن  وم�ست�سار  الأبي�ض 
�رضبة  توجيه  خيارات  بو�سع 

ع�سكرية لإيران.
توجيه  اأن  الدفاع  وزارة  وتعتقد 
الإيرانية  للقوارب  ع�سكرية  �رضبة 
حرب  لندلع  يوؤدي  اأن  ميكن 
وزير  يقدم  اخلليج؛ ومل  �رضيعة يف 
خطة  اأي  ماتي�ض  جيم�ض  الدفاع 
البحرية  �سد  �رضبات  لتوجيه 
الإيرانية حتى ا�ستقالته من من�سبه 
يف 21 دي�سمرب 2018 بعد يوم واحد 
الأمريكي  الرئي�ض  اإعالن  من 
القوات  �سحب  عن  ترامب،  دونالد 
املقابل،  �سوريا  يف  الأمريكية من 
حتدث م�سوؤولون يف احلر�ض الثوري 
اأن  ال�سهر اجلاري،  الإيراين، مطلع 
اإيران تخطط لرفع قدراتها القتالية 
جتهيزها  عرب  البحرية  لقواتها 
بزوارق ل ير�سدها الرادار وتتميز 
املناورة  و�رضعة  احلركة  بخفة 

تزويدها  بعد  مهامها  تنفيذ  يف 
ب�سواريخ جديدة »فائقة احلركة«.

وت�سم القوة البحرية التابعة للحر�ض 
من  كبرية  اأعدادا  الإيراين  الثوري 
القوارب ال�رضيعة املجهزة مبعدات 
حديثة يتم تطويرها مع زيادة حدة 
املتحدة  الوليات  بني  التوترات 
الطريق  العربي  اخلليج  منطقة  يف 
ملرور  العامل  يف  الأهم  احليوي 

الطاقة.

القوات البحرية الإيرانية

وعلى الرغم من اأن القوات البحرية 
الإيراين  للجي�ض  التابعة  الإيرانية 
اأن  اإل  اخلليج،  مياه  يف  تتواجد 
الثوري  للحر�ض  التابعة  البحرية 
الأول  امل�سوؤول  هي  الإيراين 
و�سن  ال�سلم  اأو  احلرب  قرار  عن 

الهجمات اأو الرد عليها.
بحرية  توجه  الذي  الوقت  ويف 
احلر�ض الثوري تهديداتها للوليات 
يف  فاإنها  �رضيح،  ب�سكل  املتحدة 
ذات الوقت توجه تهديدات مبطنة 
املتحدة  للوليات  احلليفة  للدول 
الثوري  املنطقة، حذر احلر�ض  يف 
من اأن قواته م�ستعدة للرد على اأي 
ن�ساط عدائي اأمريكي ميكن اأن يقود 
مفتوحة  ع�سكرية  مواجهات  اإىل 
اخلليج  دول  اأي�سا  ت�ستهدف  »قد« 
العربية التي تعتقد اإيران اأنها تقف 
لزيادة  الأمريكية  التحركات  خلف 
يف  البحري  الع�سكري  تواجدها 

املنطقة.
على  الثوري  احلر�ض  يعتمد  ول 
لقواته  تقليدي  بحري  اأ�سطول 
القوارب  على  واإمنا  البحرية، 
املحمولة  وال�سواريخ  ال�رضيعة 
كبرية  وقدرات  لل�سفن،  امل�سادة 
وغريها  البحرية  الألغام  زرع  على 

من م�سادر القوة غري التقليدية.
الإيرانية  املخاوف  ت�ساعد  ومع 
عملت  الأمريكية  التهديدات  من 
الثوري  للحر�ض  التابعة  البحرية 
مياه  يف  التمو�سع  اإعادة  على 
البحرية  مع  بالتن�سيق  اخلليج، 
اجلي�ض  لقيادة  التابعة  الإيرانية 
قطعة   53 من  اأكرث  ن�رضت  التي 

بحرية ت�سم �سفنا حربية ومدمرات 
عدن  خليج  يف  م�ستمر  وجود  لها 

وباب املندب.

م�سيق هرمز

يف ال�سنوات الثالث الأخرية واجهت 
ونظريتها  اأمريكية  بحرية  قوات 
يف  التوترات  من  املزيد  الإيرانية 
اخلليج العربي وبالقرب من م�سيق 
هرمز الذي مير عربه ما ل يقل عن 
كل  العاملي  النفط  من  باملائة   30
يوم ميكن خلطاأ اأو حادث متعمد اأن 
يوؤدي اإىل مواجهة ع�سكرية مفتوحة 
مبا  واإيران  املتحدة  الوليات  بني 
التي  الدولية  املالحة  حركة  يهدد 
جتنب  على  العامل  دول  حتر�ض 
ميكن  التي  املواجهات  هذه  مثل 
عاملية  مالية  اأزمات  اإىل  توؤدي  اأن 
وزير  ل�سان  على  اإيران،  وتعتقد 
قوات  اأية  وجود  اأن  خارجيتها، 
اأجنبية يف منطقة اخلليج ميكن اأن 
جتد  الذي  الإقليمي  الأمن  يقّو�ض 
عن  للدفاع  م�سطرة  نف�سها  اإيران 
�سالمتها وم�ساحلها �سد اأي تهديد 

اأجنبي.
واإذا كانت اإيران ل تنوي �سن حرب 
و�سائل  نقلته  ما  وفق  اأحد،  اأي  مع 
»علي  الأعلى  املر�سد  عن  اإعالم 
ب�سكل  تعمل  اأنها  اإل  خامنئي«، 
قدراتها  تعزيز  على  متوا�سل 
حمتملة  تهديدات  اأية  ملواجهة 
احرتام  على  الآخرين  واإرغام 

اإيران.
احلر�ض  يف  م�سوؤولون  ويتحدث 
اأن املزيد من  الإيراين عن  الثوري 
يف  الأمريكية  والأهداف  امل�سالح 
املنطقة هي حتت ال�سيطرة النارية 
املن�ساآت  �سواء  الإيرانية،  للقوات 
القواعد  اأو  قطر  يف  الع�سكرية 
والكويت  الإمارات  يف  الأمريكية 
النفطية  وال�رضكات  واأفغان�ستان، 
حامالت  وكذلك  ال�سعودية  يف 
احلربية  وال�سفن  الطائرات 

الأمريكية يف اخلليج.
مواجهة حمتملة

اأي  اأن  وا�سع  نطاق  على  ويعتقد 

الوليات  بني  حمتملة  مواجهة 
من  �ستتخذ  واإيران  املتحدة 
بعد  لها  �ساحة  العراقية  الأرا�سي 
الأمريكية  القوات  عدد  زيادة 
القادمة من �سوريا والكويت واإعادة 
ن�رضها يف قواعد ومع�سكرات �سبق 
فرتة  خالل  ا�ستخدمتها  اأن  لها 
الحتالل )من 2003 اإىل 2011(، اإذ 
القوات  من  يكفي  ما  اإيران  متتلك 
وتهديد  ل�ستهداف  لها  احلليفة 
واجلنود  الأمريكية  امل�سالح 
اإطار  ويف  العراق  يف  الأمريكيني 
ح�سد اجلهود الإقليمية �سد اإيران، 
�سملت  جولة  بومبيو  مايك  اأجرى 
املنطقة  يف  عربية  دول  ثماين 
الأمريكية  الإدارة  روؤية  لتو�سيح 
�سوريا  من  الن�سحاب  م�ساألة  يف 

والت�سدي للتهديدات الإيرانية.
بني  التوتر  نقاط  كل  عن  وبعيدا 
�سواء يف  واإيران  املتحدة  الوليات 
العراق اأو يف �سوريا، فاإن الحتكاك 
يف  البلدين  قوتي  بني  املبا�رض 
يف  خطرا  الأكرث  هي  تبقى  اخلليج 
مواجهة  اإىل  جرهما  احتمالت 
اأن  لها  ميكن  مبا�رضة  ع�سكرية 
املواجهات  هذه  لت�سمل  تت�سع 
للوليات  وال�رضيكة  احلليفة  الدول 
واإ�رضائيل،  ال�سعودية  املتحدة، 
العراق  والقوات احلليفة لإيران يف 

و�سوريا واليمن.
باحتمالت  العتقاد  ميكن  ل 
بني  مفتوحة  حرب  اإىل  الذهاب 
التي  واإيران  املتحدة  الوليات 

التفوق  حقيقة  متاما  تدرك 
على  وقدراته  الأمريكي  الع�سكري 
الإيرانية  بالقوات  اأ�رضار  اإحلاق 
الع�سكرية  املن�ساآت  وتدمري 

واحليوية يف العمق الإيراين.
اإىل  اإيران  �ستلجاأ  الغالب،  يف 
يف  لها  احلليفة  القوات  توظيف 
امل�سالح  ل�ستهداف  املنطقة 
احلليفة  الدول  وم�سالح  الأمريكية 
اجلنود  خا�سة  املنطقة،  يف 
اأو يف �سوريا  الأمريكيني يف العراق 
حيث يتمركزون يف مع�سكرات قريبة 
التي تنت�رض  العراق  من احلدود مع 
ف�سائل  منها  طويلة  م�سافات  على 
احل�سد ال�سعبي احلليفة لإيران اإىل 
ما  �سن  لإيران  ميكن  ذلك،  جانب 
ل�ستهداف  الع�سابات  حرب  ي�سبه 
يف  الأمريكية  البحرية  القوات 
اأو  �رضيعة  بقوارب  العربي  اخلليج 
بزرع الألغام، اإل اأن احتمالت كهذه 
وا�سع  اأمريكي  فعل  برد  �ست�سطدم 
التي  اإيران  تدركه  ما  وهو  النطاق، 
ل بد اأنها تاأخذ بجدية الت�رضيحات 
الأمريكية بالرد على اإيران مبا�رضة 
الأمريكية  امل�سالح  ا�ستهدفت  اإذا 
عرب قوات حليفة لها اإن اأي هجوم 
ي�ستهدف  مبا�رض  اأمريكي  ع�سكري 
اندلع  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن  اإيران 
حرب متعددة الأطراف يف املنطقة 
من غري املحتمل ح�رضها يف نطاق 
قوات البلدين مع وجود قوى دولية 
تدفع  ال�رضاع  طريف  من  واإقليمية 

ملثل هذه املواجهات الع�سكرية.

عن�سرية القوانني الإ�سرائيلية
د . غازي ح�سني

والقونني  واإ�رضائيل  ال�سهيونية  تقوم 
اليهود  اأن  اأ�سا�ض  على  »الإ�رضائيلية« 
وفل�سطني  املختار  اهلل  �سعب  هم 
املحتلة  العربية  والقد�ض  وطنهم 
بالختيار  الإميان  عا�سمتهم.وقاد 
اليهود  بني  التمييز  اإىل  ال�ستعالء  و 
وغريهم من اأبناء الديانات الأخرى .

التمييز  و  التفاوت  هذا  وانعك�ض 
الفكر  على  فقط  لي�ض   ، العن�رضي 
الكيان  على  اأي�سا  واإمنا  ال�سهيوين 

و  ال�سهيونية  وليد  ال�سهيوين 
النازية  واملنيا  العاملية  المربيالية 
فاأ�سبحت  العن�رضية.  واحلركات 
يف  ال�سائدة  هي  الدولة  عن�رضية 
»ال�رضائيلي«  واملجتمع  »اإ�رضائيل« 

واليهودية العاملية.
ودرجت ال�سهيونية على بث الأ�ساطري 
نفو�ض  يف  الأكاذيب  و  اخلرافات  و 
التفوق  باأفكار  و�سحنهم  اليهود 
العرقي  النقاء  و  الذكاء  و  العن�رضي 
والنعزال  التع�سب  م�ساعر  ،واإيقاظ 
يف  الندماج  ومقاومة  وال�ستعالء 

بازدواجية  ال�سعوب الأخرى والإميان 
الولء مع اأف�سليته لل�سهيونية و الكيان 

ال�سهيوين .
قرار  مبوجب  »اإ�رضائيل«  تاأ�س�ست 
 181 رقم   ) ال�رضعي  )غري  التق�سيم 
بني  »ل متييز  انه  على  ين�ض  الذي  و 
ال�سكان من  اأي نوع ،على اأ�سا�ض العرق 
اأو الدين اأو اللغة اأو اجلن�ض«،وين�ض يف 
الفقرة الثامنة من الف�سل الثاين على 
اأنه »ل ي�سمح مب�سادرة ار�ض ميلكها 
اأر�ض  اأو  اليهودية  الدولة  يف  عربي 
اإل  العربية  الدولة  يف  يهودي  ميلكها 

لالأغرا�ض العامة، ويف جميع احلالت 
قبل  كامل  تعوي�ض  يدفع  امل�سادرة 
نزع امللكية ،كما حتدد ذلك املحكمة 
الإ�رضائيلية  القوانني  تنطلق   .« العليا 
ن�ض  كما  ال�سهيونية  الأيدلوجية  من 
ومن  الأ�سا�سي  القانون  ذلك  على 
ومن  التلمودية  و  التوراتية  التعاليم 
املبادئ الليربالية ،و التي تطبق على 

اليهود وحدهم دون غريهم .
كراهية  على  التلمود  و  التوراة  حتث 
احتقارهم  و  العرب  الكنعانيني 
ال�سعوب  على  و  عليهم  وال�ستعالء 

اأرا�سيهم  ا�ستباحة  وعلى  الأخرى 
وم�سادرتها  وثرواتهم  واأمالكهم 
يف  حاليا  يجري  كما  وتهويدها 
منذ  املحتلة  الفل�سطينية  الأرا�سي 
عام 1948 وحتى يومنا هذا .وتطالب 
من  غريهم  على  بالت�سلط  اليهود 
ال�سعوب وك�رض اإرادتهم كما حدث يف 
مفاو�سات كامب ديفيد الأوىل واتفاق 
اأو�سلو ويف املفاو�سات الفل�سطينية-

الإ�رضائيلية.
بع�ض  الإ�رضائيلية  القوانني  وتت�سمن 
العن�رضية  النزعات  من  ورد  ما 

ال�سهيونية  و  التلمود  و  التوراة  يف 
من  لقتالعهم  ،وذلك  العرب  جتاه 
يهود  واإحالل  وترحيلهم  اأر�سهم 
العدوانية  باحلروب  حملهم  العامل 
الأمر  وتكري�ض  اجلماعية   واملجازر 
املتحدة  الوليات  مب�ساعدة  الواقع 
و  الأوروبية  الدول  و  الأمريكية 
ممار�سات  و  الإ�رضائيلية  القوانني 
احلكومية  املوؤ�س�سات  و  اجلي�ض 
وحركات ال�ستيطان اليهودية وال�سعب 
والعن�رضي  ال�ستعماري  ال�رضائيلي 

والرهابي.
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بينهم زوجة ا�سري

اعتقال 22 مواطنا بال�سفة الغربية و�سط 
مواجهات واإ�سابات  

فل�سطينية  حملية  م�سادر  وقالت 
حملة  �سنت  االحتالل  قوات  ان 
مواطنا  ع�رشين  طالت  اعتقاالت 
بينهم   من  عرف  فل�سطينيا 
زوجة  من�سور  اأمان  املحامية 
االأ�سري اأمري ا�ستية يف مدينة نابل�س 
قام  فقد  ذاتها  امل�سادر  وبح�سب 
مركبة  مب�سادرة  االحتالل  جي�س 
االأ�سري اأمري ا�ستية من نابل�س بعد 
برفقة  واإح�ساره  زوجته  اعتقال 
تفتي�سه  قبل  املنزل  اإىل  اجلنود 
ومن ثم م�سادرة املركبة واعتقال 

زوجته.
جي�س  من  كبرية  قوات  وكانت 
مدينة  اقتحمت  قد  االحتالل 
احلماية  توفري  اجل  من  نابل�س 
املتطرفني  امل�ستوطنني  ملئات 
بقرب  تلمودية  طقو�سا  ادوا  الذين 
مواجهات  اندلعت  حيث  يو�سف 
قاموا  الذين  ال�سبان  ع�رشات  مع 
والزجاجات  احلجارة  بالقاء 

قوات  على  واحلارقة  الفارغة 
�سابان  ا�سيب  حيث  االحتالل 
فل�سطينيان بالر�سا�س كما ا�سيب 
قنابل  نتيجة  باالختناق  الع�رشات 

الغاز امل�سيل للدموع.
كما وقام جنود االحتالل باحتجاز 
�سبقت  مواجهات  �سحفيني خالل 
اقتحام مئات امل�ستوطنني ملنطقة 

قرب يو�سف �رشق تابل�س.
ويف �سمال ال�سفة الغربية اعتقلت 
قوات االحتالل اأي�سا املحرر ليث 
عبد اهلل مرعي- قراوة بني ح�سان 
�سميح  حممد  و  �سلفيت  قرب 
�رشق  قدوم  كفر  بلدة  من  �ستيوي 
وحتديدا  حلم  بيت  ،ويف  قلقيلية 
قوات  اعتقلت  فجار  بيت  ببلدة 
�ساهر  املحرر  االأ�سري  االحتالل 
خالد  اأحمد  و  طقاطقة  عي�سى 
طقاطقة و  اإياد اأحمد بعد اقتحام 
حمافظة  جنوب  الواقعة  البلدة 
بيت حلم حيث �سن جنود االحتالل 

حمالت دهم للعديد من املنازل.
ويف حمافظة رام اهلل اعتقل جي�س 
االحتالل اال�رشائيلي حممد عودة 
لدادوة من قرية اأبو �سخيدم �سمال 
اأيوب معروف  اإبراهيم  و   اهلل  رام 

و  اهلل  رام  غرب  م�سعل  اأبو  دير 
حمدي  و  عليا  اأبو  عمر  معت�سم 
و  عليا  اأبو  رقاد  وجمعة  النع�سان 
حممود  و  عليا  اأبو  اأحمد  عا�سم 
عبد اهلل احلج حممد و اأحمد عبد 

قرية  من  وجميعهم  عليا  اأبو  اهلل 
املغري �رشق رام اهلل.

ويف حمافظة اخلليل اعتقل جي�س 
االحتالل اال�رشائيلي كل من عمار 
�سوقي  و  جوابرة  اأحمد  حممد 

خميم  من  وكالهما  اخلطيب 
حيث  املحافظة  �سمال  العروب 
باملخيم  حملية  م�سادر  اأفادت 
باقتحامه من قبل جنود االحتالل 
من  العديد  بتفتي�س  قاموا  الذين 

املنازل.
كما اعتقل جي�س االحتالل ال�ساب 
بلدة  من  الواوي  جواد  حممود 
حلحول �سمال اخلليل بعد اقتحام 

البلدة.
حملية  م�سادر  اأفادت  اأريحا  ويف 
قوات  باعتقال  فل�سطينية 
كامل  هيثم  ال�سابان  االحتالل 
�ساللفة  كامل  حممد  و  �ساللفة 
وكالهما من قرية ف�سايل القريبة 
واقتحم جنود  كما  املحافظة  من 
�رشق  جيو�س  بلدة  االحتالل 
من�سورات  بتوزيع  وقام  قلقيلية، 
كفر  اقتحام  جانب  اىل  حتذيرية، 
تقوع  وبلدة  اهلل  رام  غرب  نعمة 

�رشق بيت حلم.

وا�سلت قوات الحتالل ال�سرائيلي فجر اأم�ش الثنني حمالت الدهم والتفتي�ش والعتقالت يف خمتلف حمافظات ال�سفة الغربية و�سط وقوع 
مواجهات بني ال�سبان وجنود الحتالل يف عدد من املدن الفل�سطينية.

الأ�سري البطل ماهر يون�س اأ�سطورة 
حتد و�سمود حقيقية

االأ�رشى  �سوؤون  هيئة  رئي�س  وجه 
اأبو  قدري  اللواء  واملحررين 
لالأ�سري  ووفاء  حب  ر�سالة  بكر، 
 ) ) 61 عاماً  يون�س  القائد ماهر 
ال�سمايل  املثلث  عارة/  بلدة  من 
املحتل،  الفل�سطيني  الداخل  يف 
 )  37  ( عامه  دخوله  مبنا�سبة 
وذلك  االإحتالل،  معتقالت  يف 
والذي  له،  اخلا�س  التكرمي  يف 
امليدان  يف  ال�سبت  اليوم  نُظم 
حمافظة  يف  ا�سمه  يحمل  الذي 

طولكرم.
اأمام احل�سد  اأبو بكر  اللواء  وقال 
�سارك  الذي  وال�سعبي  الر�سمي 
راأ�سه ع�سوي  وعلى  التكرمي،  يف 
فتح  حلركة  املركزية  اللجنة 
حممود العالول وتوفيق الطرياوي، 
اأبو  ع�سام  طولكرم  وحمافظ 
موؤ�س�سات  عن  وممثلي  بكر 
االأ�سري  نادي  املحافظة، ورئي�س 
من  االأ�سري  وذوي  فار�س،  قدورة 
من  والع�رشات  املحتل  الداخل 
ماهر  اأن  املحررين،  االأ�رشى 

واإخوانه ورفاقه من االأ�رشى على 
�سلم اأولويات القيادة الفل�سطينية، 
واأنه ال حلول م�سريية دون االإفراج 

عنهم واإنهاء اإعتقالهم.
و�سدد اللواء اأبو بكر على �رشورة 
كافة  وعلى  اجلهود  كافة  توحيد 
وم�ساندة  دعم  يف  امل�ستويات 
على  نحر�س  واأن  اأ�رشانا، 
وجودهم يف كل تفا�سيل حياتنا، 
الأنهم ي�ستحقون ذلك، والأنهم لن 
يُحولوا اىل جمرد اأرقام كما اأراد 
لهم االإحتالل بحقده وعنجهيته.

يف  املتحدثون  كافة  واأجمع 
االأ�رشى  مكانة  على  التكرمي 
احل�سور  هذا  واأن  وق�سيتهم، 
ر�سالة وفاء ملاهر ولكل االأ�رشى، 
من  بحقهم  ُيار�س  ما  واأن 
اأن  يجب  وانتهاكات  اإعتداءات 
يُلجم، واأنه على املجتمع الدويل 
الأنه  اجتاههم،  بواجباته  القيام 
املهزلة  ت�ستمر هذه  اأن  يُعقل  ال 
واأن يطول عمر هذا الظلم بحق 

منا�سلينا.

كافة  كرمت  اخلتام  ويف 
عائلة  والفعاليات  املوؤ�س�سات 
ماهر،  البطل  االأ�سري  وذوي 
تذكارية،  دروع  لهم  وُقدمت 
من  وعبارات  ماهر  �سور  حملت 

الوفاء.
اعتقل  يون�س  االأ�سري  اأن  يذكر 
بعد  وذلك   ،1983/1/18 بتاريخ 
االأ�رشى  عميد  عمه  ابن  اعتقال 
وبعد  باأ�سبوعني،  يون�س  كرمي 
النيابة  له  وجهت  معه  التحقيق 
الع�سكرية التابعة لدولة االحتالل 
تهمة االنتماء حلركة فتح، وحيازة 
قانونية،  غري  بطريقة  اأ�سلحة 
اإ�رشائيلي،حيث  جندي  وقتل 
ُحكم عليه باالإعدام �سنقاً، وبعد 
االحتالل  حمكمة  عادت  �سهر 
بتخفي�س  حكماً  واأ�سدرت 
ال�سجن  اإىل  االإعدام  العقوبة من 
املوؤبد مدى احلياة، وبعد جهود 
�سلطات  حددت  حثيثة،  قانونية 
العام  من  اأيلول  يف  االحتالل 

2012 حكم املوؤبد له 40 عاماً.

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

واملحررين  االأ�رشى  �سوؤون  هيئة  حمامي  اأفاد 
كرمي عجوة، با�ستقرار الو�سع ال�سحي لالأ�سري 
مدينة  من  عاما(   35( ال�سكايف  حممد  �سفيان 
“�سعاري  م�ست�سفى  يف  حالياً  والقابع  اخلليل، 
اأن  عجوة  واأو�سح  االإ�رشائيلية،  ت�سيدك” 
االأ�سري �سكايف قد مت اإخراجه من وحدة العناية 
يف  حت�سن  بعد  العادية،  االأق�سام  اىل  املكثفة 
جراحية  عملية  له  اجرت  كما  ال�سحية،  حالته 
يف القدم ومنطقة البطن الإزالة الر�سا�س الذي 
االأ�سبوع  االحتالل  قوات  قبل  من  به  اأ�سيب 

املا�سي.

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

املواطنني �رشق اخلليل.
اأنه مت عقد حمكمة لالأ�سري مل�ساب  واأ�سافت 
متديد  ومت  املا�سي  الثالثاء  غيابيا  �سكايف 
توقيفه لـ 8 اأيام من قبل املحكمة الع�سكرية يف 

“عوفر” بذريعة التحقيق.

االأ�رشى  �سوؤون  هيئة  عن  �سادر  تقرير  اأفاد 
القمع  قوات  اأن  االأحد،  اليوم  واملحررين، 
االإ�رشائيلية امل�سماه “درور” م�سحوبة بقوات من 
الق�سم  اليوم  فجر  اقتحمت  االإ�رشائيلية  ال�رشطة 
رقم 17 يف �سجن عوفر واأجرت تفتي�سات وعبثت 
قوات  اأن  الهيئة،  ولفتت  املعتلقني  مبقتنيات 

بعد  املعتقل  داخل  اأق�سام  ع�رشة  اأغلقت  القمع 
التوتر  من  حالة  وان  والتفتي�س،  االقتحام  عملية 
الفجر  �ساعات  منذ  ال�سجن  ت�سود  واال�سطراب 
باإرجاع  قاموا  االأ�رشى  اأن  واأو�سحت،  االأوىل  
االأق�سام، احتجاجا على  كافة  الطعام من  وجبات 

اقتحام ال�سجن.

قوات القمع تقتحم ق�سم “17” يف )عوفر(  
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1800 حالة اعتقال من القد�س خالل 2018
الأ�شقر  ريا�ض  الباحث  واأو�شح 
بان  للمركز  الإعالمي  الناطق 
�رشائح  كافة  طالت  العتقالت 
ت�شتثنى  ومل  املقد�شي  املجتمع 
ال�شن،  وكبار  واملر�شى،  الن�شاء، 
والنواب،  املحررين،  والأ�رشى 
حيث  الوطني،  العمل  وقيادات 
بلغت حالت العتقال بني الن�شاء 
و)450(  قا�رشات،  بينهن   )74(
تتجاوز  ل  اأطفال  بينهم  طفاًل 
من  و)22(  عاما،   12 اأعمارهم 
 55 اأعمارهم  جتاوزت  ال�شن  كبار 

عاماً.
الحتالل  ان  الأ�شقر  وبني 
وا�شعة  اعتقال  حمالت  نفذ 
مواجهة  من  املقد�شيني  ملنع 
يبيعون  الذين  الأرا�شي  �شما�رشة 
وتوزعت  للم�شتوطنني،  املنازل 
قرى  كافة  على  العتقالت 
القد�ض،  مدينة  ومناحي  وبلدات 
الن�شيب  العي�شوية  احتلت  حيث 
العتقال،  عمليات  من  الكرب 
اعتقال،  حالة   )580( اىل  وو�شلت 
وو�شلت  �شعفاط  منطقة  وتالها 
 )295( منها  العتقال  حالت 
حالة، ثم �شلوان )235( حالة، ومن 
القد�ض القدمية )225( حالة، ومن 
حالة   )150( الق�شى  امل�شجد 

اعتقال.

اعتقال الأطفال
واأ�شار الأ�شقر اىل اأن العتقالت 
فئة  على  تركزت  القد�ض  من 
و�شلت  والتي  القا�رشين  الأطفال 
اإىل )490( حالة اعتقال منذ بداية 
العام بينهم )29( طفاًل مل تتجاوز 

اأعمارهم 12 عاما.
الحتالل  ا�شتهدف  وقد 
الأطفال  من  العديد  بالعتقال 
 10 اأعمارهم  تتجاوز  ل  الذين 
�شنوات فقط، ومن بينهم الطفلني 
واأمري  �شنوات،   8 ال�شقيقني حامت 
10 �شنوات "ابورميلة" بعد اقتحام 
�شمال  حنينا  بيت  يف  منزلهم 
القد�ض والطفل عمر احل�شيني 9 
اأبورميله  حممد  والطفل  �شنوات، 
على  احتجازه  مت  �شنوات(   9(

حاجز قرب امل�شجد الأق�شى.
باأوامر  الحتالل  يكتفى  ول 
امنا  القد�ض  لأطفال  العتقال 
�رشاحهم  اطالق  بعد  ي�شتهدفهم 
والتي  املنزيّل  احلب�ض  بقرارات 
فرتات  الّطفل  مبكوث  تق�شي 
من  ومينع  البيت،  داخل  حمّددة 
اأو  اخلروج من البيت حّتى للعالج 
الحتالل  اأ�شدر  حيث   ، الّدرا�شة 
املنزيل  باحلب�ض  قرارا   )90(
خالل العام 2018، وفر�ض عقوبة 
من  لأكرث  املنازل،  عن  البعاد 

)35( طفاًل، ا�شافة اىل الغرامات 
معظم  على  الباهظة  املالية 
على  عر�شهم  مت  الذين  الأطفال 

املحاكم.
ا�شت�شهاد اأ�شري مقد�شي

العام  من  مايو  �شهر  يف  ارتقى 
عزيز  املقد�شي  الأ�شري  املا�شي 
من  عاما،   53 عوي�شات  مو�شى 
جبل املكرب، نتيجة اعتداء همجي 
يف �شجن اإي�شل على يد الوحدات 
ال�شجون  لإدارة  التابعة  اخلا�شة 
من  ولأكرث  والركالت  بالهراوات 
مرة على راأ�شه ورقبته وبطنه، ما 
اأجهزة  بانهيار كافة  اأدى لإ�شابته 

اجل�شم، وتهتك يف الرئتني ونزيف 
عليهما  ال�رشب  نتيجة  داخلي 
بقوة، ونزيف يف الدماغ وقد دخل 
اإىل  نقله  ومت  حادة  غيبوبة  يف 

م�شت�شفى الرملة.
وتعمد  بحياته  ال�شتهتار  نتيجة 
تراجع  حلالته  الطبي  الإهمال 
بجلطة  اأ�شيب  ال�شحي،  و�شعه 
عملية  له  واأجريت  حادة  قلبية 
الرتاجع  وا�شتمر  مفتوح"  "قلب 
نقله  ومت  ال�شحي،  و�شعه  على 
م�شفى  يف  املكثفة  العناية  اإىل 
حتت  وو�شع  هاروفيه"  "ا�شاف 
ال�شطناعي  التنّف�ض  اأجهزة 

�رشاحه  اإطالق  الحتالل  ورف�ض 
يف  عالجه  لإكمال  مبكر  ب�شكل 
جل�شة  له  وقرر  ال�شجون،  خارج 
روحه  اأن  اإل  الطلب،  يف  للنظر 
قبل  ربها  اإىل  فا�شت  الطاهرة 
موعد اجلل�شة، فارتقى �شهيداً يف 
الع�رشين من ماي  الأ�شري ال�شهيد 
"عوي�شات" كان اعتقل فى مار�ض 
2014، و�شدر بحقه حكم بال�شجن 

الفعلي ملدة 30 عاما.
اعتقال املقد�شيات

واأفاد الأ�شقر اأن الحتالل وا�شل 
املقد�شيات  الن�شاء  ا�شتهداف 
امل�شجد  يف  املرابطات  وخا�شة 
العديد  باعتقال  فقام  الأق�شى 
اجلاري  العام  خالل  منهم 
بني  العتقال  حالت  وو�شلت 
الن�شاء والفتيات )74( حالة بينهن 
قا�رشات اأ�شغرهن الطفلتني "مي 
ب�شام ع�شيلة" 14 عاماً من خميم 
�شكني  حيازة  بحجة  �شعفاط، 
�شارة  والطفلة  غاز،  وزجاجة 
نظمى �شما�شنه 14 عاما واعتقلت 
"ر�شيلة  احلاجة  والدتها  مع 

�شما�شنه" من بلده قطنه.
با�شم  ت�شنيم  الطفلة  اعتقل  بينما 
العيزرية  من  عاما   15 معتوق 
لإجبار �شقيقها على ت�شليم نف�شه 
�شلطات  تدعى  حيث  لالحتالل 

مطلوب  انه  تدعي  الحتالل 
قام  اأن  بعد  واأطلق �رشاحها  لهم، 
نف�شه  بت�شليم  بالفعل  �شقيقها 

خ�شية على �شقيقته.
اجلريحة  الحتالل  اعتقل  كما 
املقد�شية خولة �شبيح )43 عاما( 
وا�شابتها  عليها  النار  اطالق  بعد 
يف  القدمني  يف  متو�شطة  بجراح 
�رشاحها  واطلقوا  �شعفاط،  حي 
بعد عدة ايام من العتقال، فيما 
زوجه  الحتالل  �رشطة  اعتقلت 
"عدنان  الثوري  املجل�ض  ع�شو 
يف  منزلهما  اقتحام  بعد  غيث" 
عبد  فرحة  وامل�شنة  القد�ض، 
دعنا 67 عاماً فما اأعادت اعتقال 
وفاء  والنا�شطة  املحررة  الأ�شرية 
لها  ووجهت  عاما،   38 جمعة  اأبو 
تهمة التحري�ض على "الفي�شبوك"، 
من  اأ�شبوع  بعد  عنها  واأفرجت 

اعتقالها،
ا�شتهداف  الحتالل  وا�شل  كما 
يف  املرابطات  املقد�شيات 
باعتقال  فقام  الق�شى  امل�شجد 
العديد منهم خالل العام، وفر�ض 
املنزيل  احلب�ض  عليهن  الحتالل 
واأحيانا  املالية  والغرامات 
الإبعاد عن املنزل، واحلرمان من 
لفرتات  الأق�شى  امل�شجد  دخول 

خمتلفة.

اأكد مركز اأ�صرى فل�صطني للدرا�صات باأن مدينة القد�س ت�صدرت املدن الفل�صطينية يف عدد حالت العتقال خالل العام املا�صي حيث ر�صد ما يزيد عن )1800( حالة 
اعتقال، وهى ت�صكل ثلث ن�صبة العتقالت التي جرت يف كل اأنحاء الأرا�صي املحتلة خالل عام 2018، والتي بلغت )5700( حالة اعتقال.

موجز اأخبار االأ�سرى يف �سحون االحتالل

االأ�سري معمر �سباح من جنني يدخل 
عامه الـ17 يف االأ�سر

غزة   من  الأ�رشى  اإذاعة  ن�رشت 
واأبرز  لأهم  موجزاً  اأم�شالثنني، 
�شجون  داخل  الأ�رشى  اأخبار 
الحتالل الإ�رشائيلي والتي جاءت 

على النحو التايل:

غزة  قطاع  من  اأ�رشى  اأربعة 
اليوم  يدخلون  الغربية  وال�شفة 
�شجون  يف  جديدة  اأعواًما 
متابعتنا:  وفق  وهم  الحتالل، 
فاروق  ح�شن  زيادة،  �شامي  رامي 
دم، �شعيد اأحمد الأطر�ض، حممد 

يو�شف ال�شويف.
قوات الحتالل تعتقل فجر اليوم 
21 مواطنا عقب اقتحام عدد من 
مدن وحمافظات ال�شفة، وت�شادر 
بعد  ا�شتية  اأمري  الأ�شري  مركبة 

اعتقال زوجته يف نابل�ض.
غزة  قطاع  اأ�رشى  ذوي  من   15
�شباح  توجهوا  اطفال   4 بينهم 
�شجن  معتقلني يف   9 لزيارة  اليوم 

رامون.
قوات القمع الإ�رشائيلية املعروفة 

با�شم "درور" م�شحوبة بقوات من 
اأم�ض  تقتحم  الحتالل  �رشطة 
ق�شم "17" ب�شجن عوفر، وجتري 
مبقتنيات  وتعبث  تفتي�شات 

الأ�رشى.
والد الأ�شري �شامى اأبو دياك يقول 
املتواجد  ال�شحي  و�شع جنله  اإن 
ما  الرملة،  مب�شفي  ي�شمى  ما  يف 
زال خطريا نتيجة ا�شابته مبر�ض 
ال�رشطان فى ظل �شيا�شة الهمال 
الطبي املتعمد بحقه، ويو�شح اأن 
حمكمة  لنجله  �شيعقد  الحتالل 
بالتدخل  مطالبا  القادم  ال�شهر 

العاجل لنقاذ حياته.
لالأ�شري  ال�شحي  الو�شع  ا�شتقرار 
�شفيان حممد ال�شكايف )35 عاًما( 
ال�شفة  جنوبي  اخلليل  مدينة  من 
حالًيا  والقابع  املحتلة،  الغربية 
ت�شيدك"  "�شعاري  م�شت�شفى  يف 
اأ�شيب  والذي  ال�شهيونية، 
الأ�شبوع  الحتالل  بر�شا�ض 

املا�شي.
والد الأ�شري اإياد اأبو ها�شم ينا�شد 

للدرا�شات  الأ�رشى  مركز  عرب 
والن�شانية  احلقوقية  املوؤ�ش�شات 
ووزارة  الدويل  الأحمر  وال�شليب 
للتدخل  الفل�شطينية  اخلارجية 
اأحد عمداء  ابنه  ا�شكالية  يف حل 
الأ�رشى يف �شجون الحتالل اإياد 
املتوقع  ها�شم  اأبو  �شليم  حممود 
فرباير  من   12 يف  عنه  يفرج  اأن 
ابنه  ق�شية  اإن  ويقول  املقبل، 
لفل�شطيني  الكل  اأعناق  يف  اأمانة 

متمنيا روؤيته قبل لقاء ربه.
م�شاء  تفرج  الحتالل  �شلطات 
اإ�شحق  با�شل  الأ�شري  عن  اأم�ض 
القد�ض  من  عاًما(   42( تايه  اأبو 
اأعوام   10 ق�شائه  بعد  املحتلة 
با�شم  الأ�شري  وعن  ال�شجون،  يف 
من  عاًما(   24( �شاللدة  عدنان 
دام  اعتقال  بعد  املحتلة  القد�ض 

4 اأعوام ون�شف يف �شجونها.
املحلل  الأ�شري  والد  وفاة 
من  ال�رشباتي  ه�شام  ال�شيا�شي 
 31 منذ  املعتقل  اخلليل؛  مدينة 

من ماي املا�شي.

اأ�شعد عبد اهلل  دخل الأ�شري معمر 
�شباح من جنني، عامه ال�شابع ع�رش 
الإ�رشائيلي،  الحتالل  �شجون  يف 
عاما        23 ملدة  حمكوم   وهو 
وذكر مدير نادي الأ�شري يف جنني 
قوات  اأن   لـ"وفا"،  �شمور  منت�رش 
معظم  حترم  تزال  ما  الحتالل 

يندرج  والذي  الزيارة،  من  اأ�رشته 
�شمن �شيا�شة العقاب التع�شفي  .

ال�شباح  الأ�شري  �شقيق  عماد  وقال 
من  يعاين  �شقيقه  اإن  لـ"وفا"، 
مر�ض  خا�شة  مرتٍد  �شحي  و�شع 
"نفحة"  معتقل  يف  ويقبع   ، الكلى 
ال�شحراوي، م�شريا اىل ان �شلطات 

من  عامني  منذ  حرمته  الحتالل 
بعد  والده  الوداع على  نظرة  اإلقاء 
وفاته، ووالدته منذ �شنوات تتكبد 
اأجل زيارته، يف  ال�شفر من  معاناة 
الحتالل  �شلطات  ا�شتمرار  ظل 
معتقل  من  نقله  �شيا�شة  باإنتهاج 

اىل اآخر. 

اأربعة اأ�سرى يدخلون اأعواًما جديدة يف 
�سجون االحتالل

الأ�رشى  �شوت  اإذاعة  اأفادت 
غزة  قطاع  من  اأ�رشى  اأربعة  اأن 
وال�شفة املحتلة يدخلون اليوم 21 
من يناير اأعواًما جديدة يف �شجون 

الحتالل، وهم:
رامي  الأ�شري  نابل�ض/  مدينة  من 
عاًما(   38( زيادة  �شعيد  �شامي 

املحكوم بال�شجن 20 عاًما والأ�شري 
ح�شن فاروق بحري دم )45 عاًما( 
وهما  عاًما   26 بال�شجن  املحكوم 
واأم�شيا  معتقالن منذ عام 2004، 

15 عاًما يف ال�شجون.
الأ�شري �شعيد اأحمد �شعيد الأطر�ض 
من طولكرم املحكوم بال�شجن 18 

 ،2005 عام  منذ  ومعتقل  عاًما 
واأم�شى 14 عاًما يف ال�شجون.

حميد  يو�شف  حممد  الأ�شري 
القطاع  جنوب  رفح  من  ال�شويف 
عاًما   22 بال�شجن  املحكوم 
واأم�شى   ،2008 عام  منذ  ومعتقل 

11 عاًما يف ال�شجون.



جنم  رونالدو،  كري�ستيانو  يعود 
العا�سمة  اإىل  جمددا  يوفنتو�س، 
من  اأ�سهر  بعد  مدريد،  الإ�سبانية 
وذلك  مدريد،  ريال  عن  رحيله 

للإدلء  املحكمة  اأمام  للمثول 
بالتهرب  اتهامه  يف  ب�سهادته 
ال�رضيبي ومن املفرت�س اأن ي�سل 
الثلثاء املقبل،  الربتغايل،  النجم 

عن  للدفاع  مدريد  حمكمة  اإىل 
يف  بالتهرب  اتهامه  حول  نف�سه 
فرتة  خلل  �رضيبية  ق�سايا   4
تواجده مع الفريق امللكي، والتي 
بال�سجن  بالفعل  فيها  احلكم  مت 
 18.8 مبلغ  وتغرميه  عامني  ملدة 

مليون يورو.
نقل  »ماركا«  �سحيفة  وك�سفت  
عن �سحيفة »املوندو« عن تقدمي 
رونالدو طلبا ر�سميا اإىل املحكمة 
الأقدام  على  ال�سري  من  باإعفائه 
مكان  اإىل  املوؤدي  املمر  يف 
اإىل  مبا�رضة  والو�سول  املحكمة، 
على  للحفاظ  ال�سيارات  موقف 
الذي  اخلطاب  وجاء  �سلمته 
اليويف  جنم  حمامي  به  تقدم 
�سلمة  »ل�سمان  املحكمة:  اإىل 
اإعفائه  نطلب  رونالدو  كري�ستيانو 
املحكمة  مقر  اإىل  الو�سول  من 

اإىل  والو�سول  الأقدام  على  �سريا 
موقف ال�سيارات اخلا�س مبا�رضة، 
اأو اأي طرق اأخرى منا�سبة للحفاظ 

على �سلمته اجل�سدية«.
تفادي  الـ 33 عاما يف  ويرغب ذو 
جنم  مي�سي  ليونيل  مع  حدث  ما 
بر�سلونة بعام 2016، عندما و�سل 
ال�سلم  على  و�سقيقه  والدة  مع 
املوؤدي اإىل مقر حمكمة بر�سلونة 
بر�سلونة،  اأمن  من  اأع�ساء  رفقة 
و�سط ح�سد اإعلمي كبري، للمثول 
من  اتهامه  ب�ساأن  املحكمة  اأمام 
يذكر  اأي�سا  ال�رضيبي  التهرب 
لكري�ستيانو  ال�سماح  مت  قد  اأنه 
موقف  اإىل  مبا�رضة  بالو�سول 
باملحكمة  اخلا�س  ال�سيارات 
حماكمته  جل�سات  اأوىل  خلل 
مبحكمة   2017 عام  جويلية  يف 

بوزوليو دي األركون.

ق.ر 

با�ستثناء  العربية،  الفرق  جنحت 
الـ32  دور  جتاوز  يف  الليبي،  الن�رض 
الأفريقية،  بالكونفدرالية  مكرر 
الذي  املجموعات،  لدور  والتاأهل 
يتم  ومل  الإثنني  اأم�س  قرعته  جرت 
اإق�ساء اأي فريق عربي على يد فريق 
با�ستثناء  الدور،  ذلك  من  اأفريقي 
الن�رض الليبي، بينما كان التفوق للفرق 
اأ�سحاب  مع  مواجهاتها  يف  العربية، 
�سهد  فقد  وبذلك،  ال�سمراء  الب�رضة 
بالكونفدرالية،  املجموعات  دور 
من  وفريقني  مغربي،  ثلثي  تواجد 
اجلزائر  م�رض،  من  وواحد  تون�س، 

وال�سودان.

جناح مغربي

دوري  يف  ممثل  املغرب  �سيكون 
ا�ستطاعت  فرق،  بـ3  املجموعات 
الرجاء  وهي  الدور،  هذا  جتاوز 
وجنا  اأكادير  وح�سنية  بركان  ونه�سة 
الرجاء املغربي حامل اللقب، من فخ 
الناميبي، حيث تعادل  اأفريقيا �ستارز 
الإياب  مباراة  تكن  ومل   ،1-1 ذهاًبا 
بال�سهولة التي توقعها البع�س، بعدما 
ح�سمها الرجاء ب�سعوبة، بنتيجة 0-1 
�سجله بدر بانون ح�سنية اأكادير �رضب 
الإثيوبي  جيما  على  فوزه  بعد  بقوة، 
ذهاًبا 1-0 خارج ملعبه، وعاد لي�رضب 
 0-4 النت�سار  ويحقق  اإياًبا  بقوة 
خ�سارة  بعد  بقوة،  عاد  بركان  نه�سة 
جراف  اأمام  ملعبه  خارج   2-0 ثقيلة 

يف  كبرًيا  فوًزا  وحقق  ال�سنغايل، 
ممثل  يوفق  ومل   1-5 الإياب  مباراة 
ب�سبب  طنجة،  احتاد  الرابع  املغرب 
بعد  امل�رضي،  الزمالك  مناف�سه  قوة 
ذهاًبا،  طنجة  يف  �سلبًيا  تعادلهما 
وفاز  اإياًبا  بقوة  الزمالك  �رضب  ثم 
يف  امل�رضي  التواجد  ليبقي   ،1-3

جمموعات الكونفدرالية.

تون�س ثنائي 

تون�س �ستكون ممثلة بفريقني عريقني 
يف تلك امل�سابقة، حيث يعتربا الأكرث 
ال�سفاق�سي  حقق  بعدما  بها،  تتويًجا 
ميلك  بينما  منا�سبات،   3 يف  اللقب 
�سجلته  يف  لقبني  ال�ساحلي  النجم 
لدوري  تاأهل  ال�ساحلي  النجم 
اأعفي  بعدما  مبا�رضة،  املجموعات 
الثاين،  الـ32  دور  يف  امل�ساركة  من 
ب�سبب ت�سنيفه بينما تاأهل ال�سفاق�سي 
فيرب�س  ح�ساب  على  التون�سي 
�سلبًيا ذهاًبا،  التعادل  بعد  الأوغندي، 
 ،0-3 اإياًبا  التون�سي  الفريق  فاز  ثم 

ليحجز مكاناً يف دور املجموعات.

ال�سودان واجلزائر

ال�سودان واجلزائر �سيكونا ممثلني يف 
لكل  واحد  بفريق  املجموعات  دور 
ال�سوداين،  الهلل  تاأهل  منهما، حيث 
بعد  الرواندي،  موكورا  ح�ساب  على 
فوزه ذهاًبا 3-0، وخ�سارته اإياًبا 1-0، 
مل يوؤثر على ح�سم تذكرة التاأهل بينما 
ممثًل  داي  ح�سني  ن�رض  �سيتواجد 
بني  اأهلي  تخطى  بعدما  للجزائر، 

ذهاًبا  خ�سارته  عقب  الليبي،  غازي 
0-1، وفوزه اإياًبا 1-3.

اإخفاق وحيد

الإخفاق الوحيد للأندية العربية اأمام 
القارة،  �سمال  يتبع  ل  اأفريقي  نادي 
الذي  الليبي،  الن�رض  ن�سيب  من  كان 
�ساليتا�س  عقبة  جتاوز  ي�ستطيع  مل 
 ،0-1 ذهاًبا  فوزه  بعد  البوركيني، 

وخ�سارته اإياًبا 3-1.
تاأهل  العربية،  املواجهات  عن  بعيًدا 
�سان  ح�ساب  على  الزامبي،  نكانا 
ذهاًبا  الأول  فوز  بعد  العاجي،  بيدرو 
تاأهل  كما  �سلبًيا،  اإياًبا  وتعادل   ،0-3
ح�ساب  على  الغاين  كوتوكو  اأ�سانتي 
القطن الكامريوين مبجموع املباراتني 

.3-5
يجد  مل  النيجريي  رينجرز  اإينوجو 
�سعوبة يف تخطي بانتو من ليو�سوتو، 
بعدما فاز ذهاًبا واإياًبا بنف�س النتيجة 
2-1، وتاأهل جورماهيا الكيني، بعدما 
الكامريوين،  ديوال  �ستار  نيو  تخطي 
�سلبًيا  والتعادل   ،1-2 ذهاًبا  بالفوز 

اإياًبا.
اأوثو دويو الكونغويل حقق فوًزا كبرًيا 
الأوغندي،  �سيتي  كمبال  على  ذهاًبا 
واأخرًيا  اإياًبا 2-0،  يتاأثر بهزميته  ومل 
كايزر  عقبة  الزامبي  زي�سكو  جتاوز 
بالفوز ذهاًبا  اأفريقي  ت�سيفز اجلنوب 
يف  مكاًنا  ليحجز  و1-3،   1-2 واإياًبا 

دور املجموعات.

اكت�ساح عربي للأفارقة يف دور ال32 الثاين بالكونفدرالية

اجلزائر ممثلة بفريق واحد

�شباق بر�شلونة 
و�شان جريمان 

على و�شك النهاية

جريمان  �سان  باري�س  اقرتب 
على  التفوق  من  الفرن�سي، 
بر�سلونة، والفوز بخدمات اللعب 
الهولندي الدويل فرينكي دي يوجن، 
وذكرت  اأم�سرتدام  اأياك�س  لعب 
اأن  الإ�سبانية،  »�سبورت«  �سحيفة 
لل�سفر  يُخطط  الفرن�سي  النادي 
املقبل،  الأ�سبوع  اأم�سرتدام،  اإىل 
ب�سكل  ال�سفقة  اإغلق  اأجل  من 
دي  توقيع  على  واحل�سول  ر�سمي 

يونغ.
املدير  هرنيكي  اأنتريو  وكان 
يوم  �سافر  لباري�س،  الريا�سي 
اأم�سرتدام  اإىل  املا�سي  اجلمعة 

للجتماع بوكلء اللعب.
جاء  الجتماع  ذلك  اأن  واأ�سافت 
نتائج  على  احل�سول  ملحاولة 
اإيجابية، م�سريا اإىل اأن بي اإ�س جي 
وافق على اإدراج لعب اآخر �سمن 
ال�سفقة، مل يك�سف بعد عن ا�سمه 
وتابعت ال�سحيفة اأن �سان جريمان 
كثف من ات�سالته لإغلق التفاق 
اأن  اإىل  م�سريا  اأياك�س،  مع  نهائًيا 
اإداريي النادي �سي�سافرون الأ�سبوع 

املقبل جلعل ال�سفقة ر�سمية

عالمة جديدة على 
اقرتاب جنم ت�شيل�شي 

من اأتلتيكو مدريد

اقرتب لعب ت�سيل�سي الإجنليزي، 
من النتقال اإىل الدوري الإ�سباين، 
اأتلتيكو مدريد، خلل  عرب بوابة 

املريكاتو ال�ستوي اجلاري.
»ماركا«  �سحيفة  وذكرت   
موراتا،  األفارو  اأن  الإ�سبانية، 
بعد  على  بات  ت�سيل�سي،  مهاجم 
الن�سمام  من  قليلة  �ساعات 
و�سلت  بعدما  مدريد،  لأتلتيكو 
العا�سمة  اإىل  واأطفاله  زوجته 
الأحد  اأم�س  م�ساء  مدريد، 
موراتا  والد  اأن  واأ�سافت 
لعب  واأطفال  زوجة  ا�ستقبل 
ت�سيل�سي، يف اإ�سارة على اقرتاب 
مع  التوقيع  من  الإ�سباين  النجم 

الروخيبلنكو�س.
 ونوهت ال�سحيفة اإىل اأن دييجو 
�سيميوين، املدير الفني للأتليتي 
يهدف لإ�رضاك موراتا يف مباراة 
ال�سبت املقبل اأمام خيتايف، على 
بالدوري  ميرتوبوليتانو  ملعب 
من  بالرغم  اإنه  وقالت  الإ�سباين 
لندن  من  بعد  موراتا  �سفر  عدم 
جاهزة  الأمور  جميع  اأن  اإل 
بعدما اتفق جميع الأطراف على 

خمتلف ال�رضوط.
 وختمت باأنه حاملا يرحل نيكول 
عن  اأتلتيكو  مهاجم  كالينيت�س، 
الفريق، ف�سيكون ان�سمام موراتا 

للروخيبلنكو�س بات حقيقة.
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كري�شتيانو يطلب من املحكمة تفادي ما حدث مع مي�شي
للتعاقد  �سعيه  بر�سلونة  يوا�سل 
النتقالت  يف  جديد  مهاجم 
رحيل  بعد  اجلارية،  ال�ستوية 
قبل  اإ�سبيلية  اإىل  احلدادي  منري 
»موندو  �سحيفة  واأ�سارت  اأيام 
النادي  اأن  اإىل  ديبورتيفو« 
ا�سم  على  �سي�ستقر  الكتالوين 
ال�ساعات  يف  اجلديد  املهاجم 
املقبلة، واإن مل يكن اليوم، يف ظل 
اإرن�ستو فالفريدي،  رغبة املدرب 
للوي�س  بديل  مهاجم  تواجد  يف 
�سواريز يف مباراة اإ�سبيلية بكاأ�س 

ملك اإ�سبانيا، بعد غد الأربعاء.
مع  للتوقيع  البلوغرانا  ويهدف   
حيث  خا�سة،  مبوا�سفات  لعب 
الكثري  دفع  يف  النادي  يرغب  ل 
ال�سفقة،  تلك  يف  الأموال  من 
بالإ�سافة ل�رضورة ال�ستقرار على 
املهاجم  دور  لعب  يجيد  لعب 
 10 يف  �سارك  اإذا  بحيث  البديل، 
يحدث  اأن  ميكنه  فقط  دقائق 

خطورة على مرمى املناف�س.
اإىل  تتجه  املوؤ�رضات  وكانت   
جنم  موراتا  األفارو  مع  التعاقد 

الآن  اأقرب  بات  ولكنه  ت�سيل�سي، 
حتدث  كما  مدريد،  اأتلتيكو  اإىل 
البع�س عن اإمكانية �سم كارلو�س 
اأجنلو�س  لو�س  لعب  فيل، 
راداميل  اأو  الأمريكي،  جالك�سي 
بالإ�سافة  موناكو،  جنم  فالكاور 
لأوليفييه جريو جنم البلوز، الذي 
اقرتاب  مع  للرحيل  ي�سعى  قد 

و�سول جونزالو هيجواين.
اإمكانية   كما حتدثت تقارير عن 
مهاجم  يورينتي  فرناندو  �سم 
خروجه  اأن  يبدو  ولكن  توتنهام، 
زميله  تعر�س  بعد  �سعبا  بات 
وك�سف  للإ�سابة  كني  هاري 
مر�سح  عن  الكتالونية  ال�سحيفة 
وهو  احلدادي،  خللفة  جديد 
عاما(،   35( هونتلر  يان  كل�س 
جنم اأياك�س، الذي �سبق له اأن لعب 
لريال مدريد، كما �سينتهي عقده 
اأ   املتوقع  ومن   2019 �سيف  يف 
املهاجم  �سفقة  البار�سا  يتم  ن 
ولكن  قريب،  وقت  يف  اجلديد 
ال�رضية  على  يحافظ  بر�سلونة 

فيما يخ�س ذلك.

مدريدي �شابق يقتحم اأجندة 
بر�شلونة لتعوي�ض احلدادي



ق.ر

�أن  يف  ي�شكك  �أن  ي�شتطيع  �أحد  ال 
�شوالري  �شانتياغو  �الأرجنتيني 
ريال  على  ب�شمته  ترك  يحاول 
بع�ض  يف  مو�شح  هو  كما  مدريد، 
وقت  يف  �تخذها  �لتي  �لقر�ر�ت 

ق�شري ن�شبياً.
كمدير  �شوالري  و�شل  �أن  منذ 
�تخاذ  عن  يتوقف  مل  للملكي،  فني 
�أو  مثمرة  كانت  �شو�ء   - �لقر�ر�ت 

مثرية للجدل.

املرمى: حرا�سة   1-

ريال  قيادة  �الأرجنتيني  توىل  منذ 
�ملقال  للإ�شباين  خلف  مدريد 
جولني لوبيتيغي وهو ثبت �لبلجيكي 
تيبو� كورتو� كحار�ض �أ�شا�شي ملرمى 
�أبطال  �لدوري ودوري  �ملرينغي يف 
حار�ض  نافا�ض  �أ�شبح  بينما  �أوروبا، 
�أن  بعد  وذلك  �إ�شبانيا،  ملك  لكاأ�ض 

كان �ملدير �لفني �ل�شابق للماتادور 
يد�ور بينهم ب�شكل م�شتمر.

الدفاعي: الإرتكاز   2-

مباريات  �أوىل  يف  كا�شيمريو  �أ�شيب 
ريال مدريد حتت قيادة �شوالري �أمام 
�الأرجنتيني  قر�ر  لياأتي  �لوليد،  بلد 
ماركو�ض  �ل�شاب  على  باالإعتماد  �أن 
لورينتي ليقدم �أد�ء ر�ئع بعد �أن كان 
قيادة  فر�شته حتت  على  يح�شل  ال 

لوبيتيغي.

اإي�سكو: ا�ستبعاد   3-

ريال  قيادة  �شوالري  توىل  منذ 
�الإ�شباين  �لدويل  و�أ�شبح  مدريد 
حبي�ض  �ملرينغي  �ألعاب  و�شانع 
مقاعد �لبدالء مف�شًل ��رش�ك �حد 
وفيني�شيو�ض  فازكيز  لوكا�ض  �لثنائي 

جونيور.

على  يح�سل  فيني�سيو�س   4-
فر�سته:

قدم �لرب�زيلي �أد�ء مميز مع �لفريق 
مينحه  �شوالري  جعل  ما  هو  �لثاين 
�لفر�شة �لكاملة الإثبات نف�شه ومنذ 
تويل �شوالري مهمة قيادة �ملرينغي 
يف �ملبار�ة �الأوىل له �أمام بلد �لوليد 
�شاحب  منح  وما  عليه،  يعتمد  وهو 
�لوقت  من  �ملزيد  عاماً  �لـ18 
لنجوم  �ملتكررة  �الإ�شابات  هي 

�ملرينغي.

فالفريدي: قيمة   5-

�أحد  �ل�شاب  �الأوروغو�ياين  �أ�شبح 
توليه  منذ  �ملهمة  �شوالري  قطع 
�مل�شوؤولية �شو�ء �أ�رشكه �الأرجنتيني 
مقاعد  على  من  من  كاأ�شا�شي 
�شاحب  بالفعل  �أظهر  وقد  �لبدالء، 
د�خل  قوية  �شخ�شية  عاماً  �لـ20 

�أر�ض �مللعب.

من  ثقة  اأكرث  ريغولينو   6-
مار�سيلو:

ظهري  �أف�شل  مار�شيلو  بالتاأكيد  يعد 
لكن  �لعامل  م�شتوى  على  هجومي 
�ملفرطة  �لهجومية  �لقوة  هذه 
يعدم  مل  دفاعية  مب�شاكل  تت�شبب 
قادر على جتنبها يف ظل  �ملرينغي 

قلة �لفاعلية �لهجومية.
جعل  �لذي  �لرئي�شي  �ل�شبب  وهو 
�الإ�شباين �ل�شاب يح�شل على فر�شة 

للظهور على ح�شاب نائب �لقائد.

مدافعني: ثالثة   7-

ريال  �أمام  �ملبار�ة  �شوالري  دخل 
وخلل  دفاعي،  بثلثي  بيتي�ض 
قدرته  مدريد  ريال  �أظهر  �ملبار�ة 
على  و�للعب  �لرت�جع  على  كفريق 
ما  له  وكان  �ل�رشيعة  �ملرتد�ت 
�أر�ده من �ملبار�ة بالفعل عقب فوزه 

بهدفني مقابل هدف.

�سبع قرارات مهمة اتخذها �سوالري 
مع ريال مدريد
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عندما تتغلب الروح الريا�سية 

على »�سيطان« التهديف
�إن�شاين بحت، خلل معرتك �حلياة عن  ترتدد كثرًي� كلمات ذ�ت جر�ض 
بطبيعة  ينعك�ض  �أمر  وهو  �ل�شخ�شية،  �لرغبة  عن  �لب�رشية  �لروح  �شمو 
�حلال يف عامل كرة �لقدم، ولكن ب�شور نادرة �شعب �أن ن�شاهدها كثرًي� يف 
ملعب �ل�شاحرة �مل�شتديرة، حيث �لرغبة يف �لفوز و�لتهديف تطغى يف 

كثري من �الأحايني على هذه �لطبيعة �الإن�شانية �لنقية.
لكن يف �جلولة �لثالثة و�لع�رشون من �لدوري �الإجنليزي �ملمتاز، وحتديًد� 
�الأول  ملعب  على  �شيتي،  وكارديف  يونايتد  نيوكا�شل  فريقّي  مبار�ة  يف 
�شانت جيم�ض بارك، يف مبار�ة �شديدة �حلمية و�لتناف�شية فيما بينهما 
�ملاكباي�ض  كان  حيث  �الأدنى،  للدرجة  �لهبوط  ثالوث  نفق  من  للخروج 
�لويلزي يف  �لفريق  كان  بينما  �لثامن ع�رش،  �الأر�ض يف �ملركز  �شاحب 

�ملركز �ل�شابع ع�رش، وهو ما يعني �أنها مبار�ة حامية �لوطي�ض.
بهدف،  �ملدينة  جيو�ض  وتقدم  معتاد،  تناف�شي  ب�شكل  �ملبار�ة  و�شارت 
كان  �لر�ئعة، حيث  �لريا�شية  �لروح  وظهور  �الإن�شاين  �مل�شهد  ثم حدث 
يو�جه  نيوكا�شل  والعب  روندون،  �شوملون  �لدويّل،  �لفنزويلي  �ملهاجم 
�ملرمى وي�شدد ناحيته، ولكن �إرتطمت كرته يف وجه �لظهري �الإجنليزي 
جوي بينيت فاأ�شقطته �أر�شه يف �حلال، وتعود �لكرة �إىل روندون لكونه 
ا من �أن ي�شجل جتاهه، �آثر �أن يخرج �لكرة خارج �مللعب من تلقاء  عو�شً
نف�شه، ودومنا طلب من �أي العب من زملء بينيت، حتى يتلقى �الأخري 

�لعلج، وذهب له للإطمئنان عليه.
بدون  �لغالب  يف  حيث  �مللعب،  يف  ن�شاهده  �أن  �لنادر  من  �أمر  وهو 
�إيقاف حكم �ملبار�ة للعب، وهو �أمر قانوين يف �للعبة، ومع فر�شة �شانحة 
�أخرى  �للعب و�شدد مرة  تابع روندون  لو  ليلومه  �أحد  للتهديف، مل يكن 

جتاه �ملرمى، وترك مناف�شه ملقى على �أر�ض �مللعب.
فعندما يختار �ملهاجم �إنقاذ مناف�شه �ملد�فع على �لتهديف.. وال ين�شاق 
خلف »�شيطان« �لتهديف، �ملعروف للمهاجمني ويجعلهم يت�رشفون بنزق 
�لهدف.. فهي قمة  �أجل بريق ت�شجيل  و�أنانية جتاه حتى زملئهم، من 

�لروح �لريا�شية.
�أول مرة يظهر فيها روندون بهذه �الأخلق  �أنها لي�شت  �ملثري يف �الأمر 
يف  وهو  �لربميريليغ  مباريات  �إحدى  يف  قبل  فمن  �ل�شامية،  �لريا�شية 
�أن  قبل  مناف�ض  مد�فع  �أنقذ  بروميت�ض،  و�شت  �ل�شابق  فريقه  �شفوف 
ي�شقط على �الأر�ض من قفزة هو�ئية متهورة، وب�شكل مفزع وتدق عنقه.

�سراع عر�س احلذاء الذهبي

مي�سي ُيزيح مبابي ويبتعد 
عن رونالدو!

عاد �ملهاجم �الأرجنتيني وقائد فريق 
مي�شي،  ليونيل  �الإ�شباين،  بر�شلونة 
�لذهبي  �حلذ�ء  الئحة  �شد�رة  �إىل 
بعد هدفه  �لكروي �حلايل،  للمو�شم 
�لر�ئع ب�شباك ليغاني�ض �أم�ض �الأحد 
عاًما،   31 �لعمر  من  �لبالغ  �للعب 
يف  بالليغا   18 رقم  هدفه  على  وقع 
فوز �لفريق �لكاتالوين �شد ليغاني�ض 

ت�شبث  عرفت  و�لتي  �لبطولة،  من  �لع�رشين  �جلولة  حل�شاب  بثلثية، 
رجال �ملدرب فالفريدي بال�شد�رة بر�شيد 46 نقطة بفارق 4 نقاط عن 

�مللحق �أتليتكو مدريد، وع�رش نقاط عن �لثالث ريال مدريد.
لوتني  كيليان  جريمان،  �شان  باري�ض  مهاجم  مع  �ل�رش�كة  مي�شي  وف�ّض 
مبابي، �لذي وّقع بدوره على ثلثية �ل�شبت �ملا�شي �شد فريق جاجنون 
للفريق  �لهجومية  �لرت�شانة  �أمام  نظيفة  �أهد�ف  بت�شعة  �خلا�رش  وهو 
ونيمار  مثلها،  على  كافاين  دّون  ثلثية،  مبابي  �أحرز  فكما  �لباري�شي، 

هدفني، �إ�شافة �إىل هدف وحيد للبلجيكي توما�ض مونييه.
ورفع مبابي عقب �ملبار�ة ر�شيده من �الأهد�ف �إىل �لرقم 17، وت�شدر 
بها جدول �رش�ع �حلذ�ء �لذهبي، بيد �أن مي�شي حّل بديًل يف �ملبار�ة 
�أمام ليجاني�ض يف �لوقت �لذي كانت ت�شري فيه �لنتيجة �إىل �لتعادل بهدف 
ملثله، ليقلب �الأمور وي�شجل وي�شل لهدفه �لثامن ع�رش خاطًفا �ل�شد�رة 

من مبابي.
ا هو �الأكرث �شناعة  وباالإ�شافة �إىل �أهد�ف مي�شي �لـ 18، فاإن �للعب �أي�شً
للأهد�ف يف �لبطولة بو�قع 10 مترير�ت حا�شمة، كما �أنه �الأكرث ت�شديًد� 
جميع  يحتكر  �أنه  يبدو  فيما  باملر�وغات،  قياًما  و�الأكرث  �ملرمى  على 

�الأرقام �لهجومية هذ� �ملو�شم.
يناف�ض مي�شي على جائزة �حلذ�ء �لذهبي كًل من مبابي، حممد �شلح 
)16 هدًفا(، ولوي�ض �شو�ريز )15 هدًفا(، ثم فابيو كو�ريليل ودوفان ز�باتا 
جنما �شامبدوريا و�أتلنتا بر�شيد 14 هدًفا لكل منهما، و�أخرًي� كري�شتيانو 

رونالدو بنف�ض �لر�شيد.
�لربغوث �الأرجنتيني كان قد توج باحلذ�ء �لذهبي يف �ملو�شمني �الأخريين 
كاأف�شل هّد�ف يف �أوروبا بو�قع 37 و 34 هدًفا على �لتو�يل، وكمجمل فقد 
ظفر بها يف خم�ض منا�شبات �شابقة كاأكرث العب يف تاريخ �أوروبا يحوز 
�آخرها  كان  مر�ت   4 رونالدو  كري�شتيانو  مناف�شه  �إىل  �آلت  فيما  عليها، 

مو�شم 2014-2015 بر�شيد �إعجازي و�شل �إىل 48 هدًفا.

�شباح  �ل�شادرة  �الإيطالية  �ل�شحف  �هتمت 
نظريه  على  نابويل  بتفوق  �الإثنني،  �ليوم 
الت�شيو، بالفوز بهدفني مقابل هدف، �أم�ض 

�الأحد، مبناف�شات �لكالت�شيو
ديللو �شبورت«:  وعنونت �شحيفة »الجازيتا 
بياتيك:  �النتقاالت.  و�شوق  �لدوري  »بني 
�أحب ميلن.. غًد� �لتوقيع مع �نتقال ماوري 
�أن يتم مقابل 35  �إىل جنوى، �التفاق ميكن 

مليون يورو«.
�شفقة  �خلطة،  يغري  »يوفنتو�ض  و�أ�شافت: 
يف  و�شبينازوال  �نتهت  �أنها  يبدو  د�رميان 

طريقه للخروج«.
من  له  ويا  يطري  �أتاالنتا  »ز�باتا،  وختمت: 
رونالدو..  من  �أكرث  ي�شجل  دوفان  قنا�ض.. 
كاييخون  بثنائية  الت�شيو  يهزم  ونابويل 
ميليك،  من  مار�دونا  طريقة  على  وهدف 

هدف �إميوبيلي ال يكفي«. 
�شبورت«  ديللو  »كوريري  �شحيفة  وخرجت 
بعنو�ن: »حتفة مميزة من �أن�شيلوتي.. نابويل 
�لـ 6 نقاط،  يهزم الت�شيو 2-1 ويعود لفارق 
وهام�شيك،  �إن�شيني  كوليبايل،  �آالن،  بدون 
 4 �لقائم  وي�رشب  مرتني  ي�شجل  نابويل 
مر�ت.. بينما �إنز�جي مدرب الت�شيو ينتقد 

�حلكم«.

يورو،  مليون   100 �شيجلب  »�آالن  و�أ�شافت: 
�أوريليو دي لورينتي�ض، رئي�ض نابويل �شيطري 
�إىل باري�ض �ليوم، حيث �شيقيم عرو�ض �شان 
جريمان ل�شم �لرب�زيلي، و�لنادي يبحث عن 
بديله«وتابعت: »جينارو و�شفقة.. ميلن يف 
هيجو�ين..  ي�شتدعي  ال  وجاتوزو  مر��شي 
بينما يوفنتو�ض ي�شتاأنف م�شو�ره �شد كييفو 

فريونا، ويفتح �أبو�به ملاتيو د�رميان«.
وختمت: »دوفان ز�باتا على قمة فرو�شينوين: 
مع  �شيطر  �أتاالنتا  �ملهاجمني..  ملك  �إنه 
ت�شجيل  ليلة  يف   ،0-5 وفاز  �لقنا�ض  �لبوكر 
�شبورت«  »توتو  �أما  هاتريك«  �شوبر  دوفان 
د�رميان..  �ختار  »يوفنتو�ض  فقالت: 

�لبيانكونريي و�شع ظهري مان�ش�شرت يونايتد 
�خلروج  يرف�ض  �شبينازوال  لكن  قب�شته،  يف 
على  بنعطية  �ملهدي  ي�رش  فيما  معاًر�.. 
�نلدي  ز�باتا..  »يحيا  �خلروج«و�أ�شافت 
يورو..  مليون   40 بقيمة  لعر�ض  ال  يقول 
�إيقافهما، وعر�ض  و�أتاالنتا ال ميكن  دوفان 
و�شت هام مرفو�ض.. فيما �شجل كو�لياريل 
برونالدو من  فيورنتينا، وحلق  �أمام  هدفني 
عظيم،  »نابويل  �الأهد�ف«وتابعت  حيث 
 1-2 الت�شيو  يهزمان  وميليك  كاييخون 
»ميلن  يكفي«وختمت  ال  فقط  و�إميوبيلي 
�ل�شفقة  �شتتم  غًد�  �لبيبيتا..  بدون  وجنوى 

مع ت�شيل�شي«.

�سحف اإيطاليا حتتفي بفوز نابويل وقنا�ص اأتاالنتا



ق.ر 

انهزم  قد  اجلزائر  ممثل  وكان 
لقاء  من  الأخري  الرمق  يف 
العا�صمة  يف   )0-1( الذهاب 
الأول  ال�صوط  وجاء  تون�س 
ف�صجلنا  اجلانبني,  من  متكافئا 
يف  »الن�رصية«  لـ  فر�صة  اأول 
انطلق,  عندما   ,)16( الدقيقة 
و�صط  من  حراق  الدين  �صم�س 
للمهاجم   كرة  قدم  ثم  امليدان 
قا�صمي الذي �صدد من م�صارف 
اإطار  فوق  العمليات  منطقة 

مرمى احلار�س الليبي.
جاء  الزوار,  فعل  رفد 
احلار�س  ا�صطر  �رصيعا,حيث 
مهاراته  كامل  لإخراج  بو�صوف 
من اأجل الت�صدي لقذفة مهاجم 
اأهلي بنغازي من داخل منقطة 
اأول  )د 18( وجاءت  الـ 18 مرتا 
املواجهة  يف  �رصيحة  فر�صة 
قائد  عرب   ,)22( الدقيقة  عند 
اأحمد  اجلزائري  الفريق 
قا�صمي, الذي وجد نف�صه وجها 
الليبي جواد  احلار�س  مع  لوجه 
ا�صطدمت  كرته  لكن  رزق, 
مرمى  حلار�س  الأي�رص  بالقائم 

اخل�صم.
الهجومي  ال�صغط  وتوا�صل 
لياأتي  الأر�س,  لأ�صحاب 
حمكمة  خمالفة  اإثر  باجلديد 
وراأ�صية ديب, اأخرجها احلار�س 

ب�صعوبة,  الركنية  اإىل  الليبي 
ما  ب�رصعة  الثابتة  الكرة  لتنفذ 
مهب  يف  اخل�صم  دفاع  جعلت 
الريح, وهذه املرة كرة �صويطر 

مل تخطاأ ال�صباك, مفتتحا 
عند  للمحليني  التهديف  باب 
ت�صكيلة  ودخلت   )34( الدقيقة 
هجومية  بنوايا  بنغازي  اأهلي 
يف بداية املرحلة الثانية, حيث 

تو�صلت 
وقت  يف  النتيجة  لتعديل 
خمالفة  عقب   ,)46 )د  ح�صا�س 
مبا�رصة نفذها قيوم على ميني 
اأجربت  بو�صوف,  احلار�س 
عزي,  عاد  الن�رصية  مدافع 
املحظور  يف  الوقوع  على 
لتتعقد  مرماه  �صد  والت�صجيل 
و�صعية ن�رص ح�صني داي, الذي 
هدفني  بتوقيع  مطالبا  اأ�صحى 
مرحلة  اإىل  العبور  ورقة  لك�صب 
املجموعات, وهو ما تو�صل اإليه 

ل�صات,  حممد  املدرب  اأ�صبال 
من  با�صتفادتهم  البداية  فكانت 
 ,)56( الدقيقة  يف  جزاء  ركلة 
الفريق  هداف  و�صجلها  نفذها 
ورجل الأوقات احلا�صمة اأحمد 
احلمالت  لتتوا�صل  قا�صمي 
واللعب  للعا�صميني,  الهجومية 
الرجويل, عرب الحتفاظ بالكرة 
الدقيقة  ففي  اللعب,  و�صناعة 
امليدان  متو�صط  اخرتق   ,)65(
حراق,  الدين  �صم�س  الن�صيط 
دفاع الأهلي قبل اأن ميرر لزميله 
وجه  الأخري  هذا  الورتاين, 
قذيفة قوية ومباغتة, انربى لها 

احلار�س رزق برباعة.
اأهدى  فقط,  دقيقتني  وبعد 
ملنقذ  حا�صمة  متريرة  حراق 
الفريق, قا�صمي بدوره ا�صتقبلها 
ليتمكن  احلار�س,  نحو  وظهره 
الهدف  وتوقيع  الدوران  من 
الثالث الذي حرر رفاقه وحناجر 

الأن�صار احلا�رصين باملدرجات 
مطلقني  الطق�س,  برودة  رغم 
ورقة  بانتزاع  املهللة  هتافاتهم 
املجموعات  دور  اإىل  ال�صعود 
وعرفت كتيبة ح�صني داي, التي 
وك�صب  الفوز  بتحقيق  اآمنت 
رهان التاأهل كيفية ت�صيري باقي 
رغبة  وامت�صا�س  اللقاء,  اأطوار 
الليبي  بنغازي  اأهلي  لعبي 
غاية  اإىل  النتيجة,  يف  بالعودة 
اإعالن �صافرة احلكم اجليبوتي 
-الذي  جمال,  اأحمد  �صليمان 
قراراته-  على  الليبيون  احتج 
ن�رص  وتاأهل  املواجهة  بنهاية 
اإىل مرحلة املجموعات  ح�صني 
الكونفدرالية  كاأ�س  من 
طويل  غياب  بعد  الإفريقية 
ال�صاحة  عن  العا�صمي  للفريق 
فريق  و�صي�صت�صيف  القارية 
الأربعاء  يوم  والذهب«  »الدم 
اجلزائر  مولودية  اجلار  القادم, 

يف  
الدور  �صمن  عا�صمي,  داربي 
اجلزائر  كاأ�س  من  النهائي  ثمن 
داي,  ح�صني  ن�رص  و�صيتعرف 
ممثل اجلزائر الوحيد يف كاأ�س 
اإق�صاء  عقب  الكونفدرالية 
مناف�صيه  عن  بلعبا�س,  احتاد 
خالل  املجموعات,  دور  يف 
مبقر  القرعة  �صحب  عملية 
لكرة  الإفريقية  الكونفدرالية 

القدم, بالقاهرة )م�رص(. 

ريا�ضة دوليةالثالثاء  22   جانفي  2019  املوافـق  ل17 جمادى الأول 1440هـ 14

ن�سر ح�سني داي-اأهلي بنغازي1-3...

تاأهل م�ضتحق لفريق الن�ضرية 
اقتطع فريق ن�سر ح�سني داي بطاقة تاأهله ب�سفة م�ستحقة اإىل دور املجموعات لكاأ�س الكونفدرالية 

الإفريقية لكرة القدم, بعد فوزه على اأهلي بنغازي الليبي, بنتيجة 1-3 )ال�سوط الأول: 0-1( يف 
اإياب الدور الـ 16 مكرر, �سهرة الأحد, مبلعب 5 جويلية الأوملبي )اجلزائر(

احلكام الإجنليز ي�ضنون هجوما على 
حممد �ضالح بتهمة التمثيل

�صن عدد من احلكام الإجنليز حملة انتقادات طالت النجم امل�رصي 
يف  ال�صقوط  بتكرار  واتهموه  ليفربول  مهاجم  �صالح  حممد 

منطقة اجلزاء ومطالبة احلكام باحت�صاب الأخطاء واأكد احلكم 
الإجنليزي ال�صابق كيث هاكيث اأن �صمعة جنم ليفربول يف خطر 
وكتب يف مقال ن�رصته �صحيفة »thetelegraph« الربيطانية: 
ل �صك يف كون حممد �صالح هدافا موهوبا واأن جمهوداته قد 

تقود فريقه ليفربول اإىل اإجناز كبري«.
�صمعة  مي�س  قد  اآخر  جانبا  هناك  ولكن  جميل  هذا  »كل  واأ�صاف: 

�صالح ب�صبب �صقوطه املتكرر للح�صول على �رصبة جزاء«.
جميع  فيها  يراجعون  للحكام  دورية  اجتماعات  هناك  اأن  عاما   74 البالغ  ال�صابق  احلكم  واأكد 
ركالت  للح�صول على  املتكررة  اأن حماولت �صالح  �صك يف  اأدنى  هناك  ولي�س  بدقة,  اللقطات 

اجلزاء اأخذت حيزا من تلك الجتماعات.
بني  �صيئة  �صمعة  اكت�صاب  من  �صالح  حممد  هيل�صي  مارك  ال�صابق  الإجنليزي  احلكم  حذر  كما 

احلكام باعتباره يحاول اإهانة ذكائهم.
وكتب هيل�صي يف �صحيفة »thesun« موؤكدا اأنه من اأكرب املعجبني مبحمد �صالح ومبا يقدمه يف 

الدوري الإجنليزي هذا املو�صم.
وقال هيل�صي: »�صالح بحاجة للحذر حتى ل يبداأ يف احل�صول على �صمعة �صيئة بني احلكام على 
تلك الت�رصفات, هو لعب رائع واأنا اأمتتع مب�صاهدته, لكنه كان متورطا يف اأربع ركالت جزاء يف 

ال�صهر الأخري فقط«.
واأ�صاف: »بكل تاأكيد حممد �صالح ا�صتحق احل�صول على ركلتي جزاء اأمام كل من برايتون واأر�صنال, 

لكن اأمام نيوكا�صل مل ي�صتحقها, واأمام كري�صتال بال�س كان وا�صحا اأنه يحاول خداع احلكم«.
وتابع: »قلقي الأ�صا�صي على �صالح اأن تبداأ اأفعاله يف تغيري فكرة حكام املباريات عنه, واأن يت�صبب 
ذلك يف جتاهل اأخطاء �صحيحة له عندما تكون �رصورية وهامة بالن�صبة لليفربول«يذكر اأن حممد 
�صالح �صجل هدفني يف مواجهة كري�صتال بال�س التي اأقيمت ال�صبت املا�صي وانتهت بفوز ليفربول 

باأربعة اأهداف مقابل ثالثة.

هاري ينقذ توتنهام.. ل لي�س هو!
هاري ينقذ توتنهام اأمام فولهام, ل لي�س هاري كني, وينك�س هو الذي ا�صتطاع اأن ي�صل الهدف 
الثاين لل�صبريز يف الدقيقة 94 ليقود الفريق للفوز على فولهام توتنهام عانى يف غياب هاري كني 
لالإ�صابة والكوري �صون ب�صبب م�صاركته مع بالده يف كاأ�س اأمم اآ�صيا, ولكن ديلي اآيل ووينك�س 

جنحا يف ت�صجيل ثنائي الفريق بعد التاأخر بهدف اأمام فولهام.

ت�ضيل�ضي املحظوظ
يبدو اأن اآمال ت�صيل�صي يف العودة اأمام توتنهام والتاأهل للمباراة النهائية لكاأ�س كاراباو بداأت 
يعاين من غياب  توتنهام  نظيف  بهدف  النهائي  قبل  الدور  بعد اخل�صارة يف ذهاب  تت�صاعد, 
هاري كني و�صون ب�صبب اإ�صابة الأول وتواجد الثاين مع منتخب كوريا يف كاأ�س اأمم اآ�صيا, لكن 
الركبة خالل  يف  اإ�صابة  بعد  اللقاء  يف  اآيل  دايلي  تواجد  اإمكانية  حول  حالًيا  ال�صكوك حتوم 

مواجهة فولهام.

لعب ت�ضيل�ضي اإىل تركيا
الفريق, من  النيجريي فيكتور مو�صي�س لعب ت�صيل�صي قريبًا من الرحيل عن �صفوف  اأ�صبح 

اأجل النتقال اإىل الدوري الرتكي.
نادي فناربخ�صة اأ�صبح على اأعتاب احل�صول على توقيع الالعب النيجريي �صاحب الـ28 عام, 

يف حماولة لتح�صني مركزه املتاأخر يف الدوري الرتكي قبل نهايته.

اأر�ضنال ي�ضتهدف لعب اأتلتيكو
ي�صتهدف نادي اأر�صنال, التعاقد مع جيل�صون مارتينيز لعب خط و�صط نادي اأتلتيكو مدريد, 
من اأجل �صمه خالل فرتة النتقالت ال�صتوية احلالية جي�صلون الذي ل ي�صارك ب�صفة منتظمة 
يريد  الذي  لأر�صنال,  الفني  املدير  اإميري  اأوناي  جانب  من  مطلبًا  بات  مدريد  اأتلتيكو  مع 

ا�صتمرار املناف�صة يف الدوري الإجنليزي والدوري الأوروبي.

اأومتيتي يثري جماهري اأر�ضنال
ت�صبب الفرن�صي �صامويل اأوميتي يف ثورة بني جماهري نادي اأر�صنال, بعدما قام بح�صور مباراة 
اأمام ت�صيل�صي يف الدوري الإجنليزي املمتاز وجاءت ثورة املدفعجية, ب�صبب معاناة  الفريق 
الفريق دفاعًيا والتي اأدت اإ�صابة هيكتور بيلريين اإىل زيادتها, يف ظل وجود غيابات عدة يف 

�صفوف الفريق, حيث متنت من اإدارة ناديها اأن يتم التعاقد معه يف الفرتة احلالية.

قرعة  مرا�صم  اأ�صفرت   
لكاأ�س  املجموعات  مرحلة 
عن  الأفريقية,  الكونفيدرالية 
باملجموعة  الزمالك  وقوع 
مغربي  �صدام  و�صط  الرابعة, 
الأوىل  باملجموعة  »ثالثي« 
الرئي�صي  املقر  وا�صت�صاف 
لكرة  الأفريقي  لالحتاد 
قرعة  مرا�صم  »كاف«  القدم 
لكاأ�س  املجموعات  دور 
الكونفيدرالية الأفريقية, و�صط 
وحيدا  ممثال  الزمالك  وجود 
وتواجد  امل�رصية  لالأندية 

الرابعة,  باملجموعة  الزمالك 
الكيني,  ماهيا  جور  اأندية  مع 
اجلزائري,  داي  ح�صني  ن�رص 
ويُعد  الأجنويل  اأتلتيكو  وبرتو 
�صدام الثالثي املغربي )الرجاء 
نه�صة   - اأغادير  ح�صنية   -
الربكان( باملجموعة الأوىل هو 
املجموعات,  مبرحلة  الأبرز 
ال�صاحلي  النجم  وقوع  بجانب 
تون�س  ممثال  وال�صفاق�صي 

مبجموعة واحدة.
على  املجموعات  ترتيب  وجاء 
ملرا�صم  وفقا  التايل,  النحو 

ترتيب  كرات  و�صحب  القرعة 
الأندية باملجموعات:

املجموعة الأوىل: 
 - املغربي  اأغادير  ح�صنية 
الكونغويل  اأويو  دي  اأوتوهو 
 - املغربي  الربكان  نه�صة   -

الرجاء املغربي.

املجموعة الثانية: 
 - التون�صي  ال�صاحلي  النجم 
�صاليتا�س   - النيجريي  رينجريز 
ال�صفاق�صي   - البوركيني 

التون�صي.

املجموعة الثالثة: 
اأ�صانتي    - الزامبي  زي�صكو 
الهالل   - الغاين  كوتوكو 

ال�صوداين - ناكانا الزامبي.

املجموعة الرابعة: 
ن�رص   - الكيني  ماهيا  جور 

برتو   - اجلزائري  داي  ح�صني 
اأتلتيكو الأجنويل - الزمالك.

الت�صنيف  يف  الزمالك  وجاء 
الأول مع اأندية النجم ال�صاحلي 
الزامبي  وزي�صكو  التون�صي 
كان  بينما  املغربي,  والرجاء 
الت�صنيف الثاين مكون من اأندية 
وال�صفاق�صي  ال�صوداين  الهالل 
الكيني  ماهيا  وجور  التون�صي 
تواجد  الربكان يف حني  ونه�صة 
من:  كال  املفتوح  بالت�صنيف 
ح�صني  ن�رص   - الزامبي  نكانا 
داي اجلزائري - ح�صنية اأغادير 
البوركيني  املغربي - �صاليتا�س 
- اأوتوهو دي اأويو الكونغويل - 
برتو اأتلتيكو الأجنويل - رينجرز 
الغاين  كوتوكو   - النيجريي 
الكونفيدرالية  قرعة  الزمالك 
الكونفيدرالية  جمموعات 
مبا�رص  الكونفيدرالية  ت�صنيف 
القرعة النجم ال�صاحلي الرجاء 

نه�صة الربكان

قرعة الكونفيدرالية
ح�ضني داي مع الزمالك.. �ضدام مغربي »ثالثي«.. 

والنجم مع ال�ضفاق�ضي
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لدانة ال�سجدي 

ق�شة »حالق دم�شق« حتمل القراء لعامل 
مواز لبالد ال�شام يف العهد العثماين

�سدر اأخرياً عن م�سروع »كلمة« للرتجمة، يف دائرة الثقافة وال�سياحة اأبوظبي، كتاب »حالق 
دم�سق: حمدثو الكتابة ف بالد ال�سام اإبان العهد العثماين«، للكاتبة الأكادميية، دانا ال�سجدي، 

ويعد هذا الكتاب فريداً من نوعه حيث »التاأريخ ال�سعبي« فيه يفتح للقارئ عاملًا موازيًا غنيًا 
يعترب مفقوداً اأو خفيًا يف التاريخ العربي.

   وكالت 

»هناك  ال�سجدي:  دانة  وتقول 
الكتاب،  هذا  وراء  ممتعة  ق�سة 
اأن هذا احلالق املذكور، اكت�سفه 
وحقق   19 القرن  من  عامل 
احلالق،  كتاب  وهذب  واخت�رص 
يف  الكرمي  عبد  عزت  ون�رصه 
والن�سخة  تقريباً،  اخلم�سينات 
موجودة  واملنقحة  املحققة 
لدي، واأي موؤرخ يدر�س القرنني 
18 و 19 يعرف بوجود احلالق، 
يف  جتلى  احل�سن،  حظي  ولكن 
الأ�سلية  الن�سخة  وجدت  اأين 
اإيرلندا،  يف  حمققة  الغري 
)ت�س�سرت  مكتبة  يف  حتديداً 
من  الأخري  والف�سل  بيثي(، 
املخطوطة  بني  مقارنة  الكتاب 
من القرن الـ 18 ومع خمطوطة 
القرن 19، وهناك اختالف كبري، 
اأجندة ع�رص  اأننا نكت�سف  حيث 
كان  وما   19 القرن  يف  النه�سة 
هوؤلء يحاولون فعله يف التاريخ، 
الطرح  يف  الختالف  ونالحظ 

بني القرنني بو�سوح«.

حالق وموؤرخ!

»�سعرت  ال�سجدي:  وحتكي 
التاريخ  كتابات  من  بالغرية 
الأوروبية احلديثة، التي ا�ستهرت 
لنجاحها يف اإبراز تاريخ الطحان 
عا�س  الذي  الفريويل،  »مينوكيو 
يف القرن الـ 16، وك�سفت نظرته 
اإحياء  اأردت  لذا  وثقافته، 
تاريخ  يف  العوام  بع�س  �سرية 
وحذرين  الو�سيط،  ال�سام  بالد 
مما  حكمة  مني  اأكرث  هم  من 
�ساأواجهه من عوائق، فم�سادرنا 
عرب  الوحيدة  ولعلها  الرئي�سية، 

كتب  هي  الو�سطى،  الع�سور 
�سياق  ويف  العلماء،  األفها  تاريخ 
ع�سور ما قبل احلداثة، العلماء 
الدين،  علماء  هم  بال�رصورة 
بالعلوم  واهتموا  در�سوا  من  اأي 
ولكونهم  وال�رصعية،  الدينية 
على  القادرة  الوحيدة  الفئة 
بالأغلب  الكتابة والقراءة، كتبوا 
عن اأنف�سهم ولأنف�سهم، فلم يبق 
التاريخ الجتماعي،  للباحث يف 
تطل  واحدة  ن�سية  نافذة  �سوى 
الجتماعي  التاريخ  على  به 
ونافذة  الو�سطى،  للقرون 
العلماء هذه �سيقة للغاية، لأنها 
ل ت�سمح بروؤية فئات اجتماعية 
اأخرى، لذلك عقدت العزم على 
مقولة  عك�س  اإثبات  حماولة 
بو�سفهم  العلماء،  درا�سة  )علم 
التاريخ  جل  هو  اجتماعية  فئة 
لدينا(،  املتوفر  الجتماعي 
قراءة  يف  كاماًل  عاماً  فق�سيت 
النتاج التاريخي لعلماء ال�سام يف 
التمكن  اآملة  الو�سطى،  الع�سور 
من  العامة  دور  عن  البحث  من 
وكنت  نتيجة،  دون  لكن  النا�س، 
اأن  اإىل  �سديد  باإحباط  اأ�سعر 
ال�سدف  مبح�س  عيناي  وقع 
الـتاريخ   ..( ذكرت  حا�سي  على 
احلالق  ملوؤلفة  ال�سعبي،، 
الدم�سقي يف القرن الثامن ع�رص 
جنوب  من  املزارع  الركيني،  اأو 
ع�رص(،  الثامن  القرن  يف  لبنان 
وموؤرخ!  حالق  ده�ست،  وهنا 
انطلقت  وهنا  وموؤرخ!،  مزارع 

لالكت�ساف الكبري«.
 

الفعل املذهل

يكن  »مل  ال�ساجدي:  وت�سيف 
احلالق الدم�سقي واملزارع هما 

املوؤلفني الوحيدين املنتمني اإىل 
ال�سخ�سيتني  اأو  العامة،  الطبقة 
ال�ستثنائيتني اللتني كتبتا تاريخاً 
ف�سبيه  حياتهما،  عن  معا�رصاً 
التي  التواريخ،  النوعية من  هذه 
كتبت يف بالد ال�سام زمن القرن 
اجلنود،  من  اثنان  األفه  ما   ،18
حمكمة،  كاتب  ب�سيط  وموظف 
اإىل  ينتمي  اأحدهما  وق�سي�سان 
كني�سة الروم الأرثوذوك�س والآخر 
الكاثوليك  الروم  �سبيهتها  اإىل 
ويعترب  وتاجر«.  �سامري  وكاتب 
للمخطوطة  ال�ساجدي  اكت�ساف 
للحالق  الوحيدة  الأ�سلة 
اأحمد  الدين  �سهاب  الدم�سقي، 
الذي عا�س قبل عام  ابن بدير، 
تاأريخ  كون  مهماً  حدثاً   ،1762
الوحيد يف  املوؤلف  دير هو  ابن 
التاريخ العربي والإ�سالمي الذي 
ال�ساجدي:  وتقول  حالق،  كتبه 
ويك�سف  جراأة،  حمل  »طرحه 
عاملاً كاماًل حلياة وتاريخ �سعبي 
جراأة  وبراأيي  الع�رص،  ذلك  يف 
يف  تكمن  احلقيقية  بدير  ابن 
اآن  يف  واملذهل  الب�سيط  فعله 
واحد، اأنه كتب كتاباً!، لقد وجد 
الثقة الكافية يف نف�سه لكت�ساب 
�سلطة مكنته من التمثل بالعلماء 
يتمتع  مل  اأنه  من  الرغم  على 
بعلمهم واإجازتهم له، فاألف كتاباً 
يف التاريخ، واأبرز حترك قام به 
كحالق  عمله  حدود  جتاوز  هو 
مل  ثقايف  اأدبي  ن�سي  حقل  اإىل 

تطاأه قد حالق من قبل«.
 

حوادث يومية.. عامل 
جديد

ظاهرة  ال  هذ  الكتاب  ويوثق 
التي  والأدبية  الجتماعية 

ع�رص  الثامن  القرن  يف  حدثت 
درا�سة  وتتناول  ال�سام،  بالد  يف 
من  اجلدد  واملوؤلفني  الكّتاب 
تاريخياً  املهم�سة  الفئات 
التاريخ،  ن�س  يف  دخلوا  الذين 
الذي  بدير«  »ابن  احلالق  مثل 
فيه  دون  دم�سق  عن  كتاباً  األف 
حوادث دم�سق اليومية، وعادات 
العامة من ال�سعب، ومعتقداتهم، 
ب�سورة  اليومية  وعالقاتهم 
�سري  عن  �رصدها  يف  تختلف 
الع�سكريني  والقادة  امللوك 
تلك  وتر�سد  وال�سيا�سيني، 
�سيا�سية  تغريات  الظاهرة 
واجتماعية حدثت يف بالد ال�سام 
عليها  وترتب  احلقبة،  تلك  يف 
التا�سع  القرن  يف  جديداً  نتاجاً 
جديد.  عامل  اإىل  وخطوة  ع�رص 
من  بدير«،  »ابن  دم�سق  وحالق 
مل  الذين  املوؤلفني  هوؤلء  بني 
اأحداث  ت�سوير  فر�سة  ي�سّيعوا 
تدور  كانت  وكاأمنا  مدينتهم 
نقل  كتاًبا  فكتب  ذاتهم،  حول 
فيه الأحداث املعا�رصة اجلارية 
التي اأّرخت التغيري الذي عا�سته 
يف  التو�سع  يف  ومتثل  املدينة 
ت�سييد الق�سور والأبنية الفخمة 
تذكاريًة  ن�سبًا  اأ�سبحت  التي 
ميزت املدينة، ويف خروج اأفراد 
اإىل  كبريٍة  باأعداٍد  املجتمع 
الطلق،  الهواء  يف  التنزه  اأماكن 
املجلجل  العنيف  وال�رصر 
النريان  اإطالق  اأحدثه  الذي 
النك�سارية  الكتائب  جانب  من 
املتنازعة )بالإ�سافة اإىل اجللبة 
الأر�سية  الهزات  اأحدثتها  التي 
بني  وقعت  التي  والفي�سانات 
وكانت كل هذه  والأخر(،  احلني 
ل�سدٍع  تو�سيًحا  »ال�سو�ساء« 
املتغري،  املجتمع  اأ�ساب 

وعك�ست الفو�سى التي ات�سم بها 
ُوِجدت  فاأينما  اجلديد،  النظام 
جند  الزدهار،  وحتقق  الوفرة 
ابن  والعنف.  وحتدث  التناف�س 
الطموح  املتكلم  ب�سمري  بدير 
اجتماعًيّا الذي متكن من دخول 
جمتمع املتعلمني واقتحم عامل 
املدينة،  وعلماء  ال�سوفيني 
عند  املف�سل  احلالق  كان  فقد 
حالًقا  لكونه  املثقفة  النخبة 
التعليم  من  معقولٍة  درجٍة  على 
يف  ورغبته  بالثقافة  ولولعه 
حتقيق رقٍيّ اجتماعي، تعلم ابن 
ومن  الرتاجم  كتابة  �سنعة  بدير 
اأداٍة  اأو  كو�سيلٍة  ا�ستخدمها  ثم 

لريتقي اجتماعًيّا. 
�سعر  بدير  ابن  �سفف  وكما 
احلالقة،  دكان  داخل  زبائنه 
حر�س على خلق مكانٍة له و�سط 
تاأريخه.  �سكلت  التي  تراجمهم 
احلالق  طموح  �سفافية  وكانت 
الرامي اإىل اإيجاد م�ستَقٍرّ لنف�سه 
الجتماعية  العوامل  داخل 
وال�سوفيني،  بالعلماء  اخلا�سة 
جديًدا  متعلًما  منه  جعلت  قد 

باملعنى احلريف للكلمة. 
 

املوؤلفة واملرتجمة

 يذكر اأن الكتاب نقلته اإىل العربية 
وراجع  خري�س،  �رصى  دكتورة 
الغامني.  �سعيد  دكتور  الرتجمة 
من  ال�سجدي  دانة  والكاتبة 
م�سارك  واأ�ستاذ  نابل�س،  مواليد 
بكلية  الإ�سالمي  التاريخ  يف 
املتحدة  الوليات  يف  بو�سطن 
الأمريكية، و�سبق لها اأن حررت 
اأمناط  والقهوة:  »الزنابق  كتاب 
القرن  يف  الجتماعية  احلياة 
الثامن ع�رص من العهد العثماين«، 
كتاب  حترير  يف  �ساركت  كما 
اجلمال:  اإىل  الفقدان  »حتويل 
العربية  الثقافة  يف  درا�سات 
اأما  النويهي«.  ماجدة  لذكرى 
املرتجمة دكتورة �رصى خري�س 
النقد  يف  م�سارك  اأ�ستاذ  فهي 
جامعة  يف  الإجنليزي  والأدب 
وتهتم  بعمان،  التطبيقية  البلقاء 
والأدب  الن�سوية  بالدرا�سات 
جمموعة  وترجمت  العاملي، 
كلمة  م�رصوع  عن  �سدرت  كتب 
منها »الإ�سالم وال�ست�رصاف يف 
مواجهات  الرومان�سي:  الع�رص 
�رصف  ملحمد  ال�رصف«  مع 
الدين، و«املوؤلف » للكاتب اأندرو 
بينيت، ورواية »ال�سمي« للروائية 

جومبا لهريي.

لل�ساعر �سمري دروي�ش

�شدور ديوان »ثائٌر مثُل غاندي.. زاهٌد كجيفارا« 
»بتانة«  دار  عن  حديثاً  �سدر 
مثُل  »ثائٌر  ديوان  بالقاهرة 
كجيفارا«،  زاهد  غاندي.. 
لل�ساعر �سمري دروي�س، وي�سم 
ق�سيدة،  وع�رصين  ت�سعاً 
�سعرية  م�ساهد  عن  عبارة 
امراأة  ير�سد خاللها جتليات 
عادية، كاأنه يراقبها من وراء 

يف  ي�ساهدها  اأو  النافذة، 
التلفزيون، على الرغم من اأنه 
اأحا�سي�س  يف  معها  متورط 
بني  من  تن�سح  مت�سعبة، 

�سطور الق�سائد.
»ال�رصق  جريدة  وبح�سب 
الأو�سط«، ير�سد ال�ساعر من 
خالل هذه العالقة الأ�سوات 

الأبواب،  خلف  املكتومة 
تتل�س�س،  التي  والعيون 
والفو�سى  ال�سوارع  واأ�سوات 
ال�سيارات  بها:  تزخر  التي 
اجلائلني..  والباعة  والنا�س 
مفردات  ي�ستح�رص  كما  اإلخ، 
خالل  من  امل�رصي  الواقع 
تفا�سيل �سغرية تلمحها العني 

با�ستمرار ول تتوقف عندها، 
واأ�سبحت  اأِلفتها  لأنها  رمبا 

جزًءا من عاملها املعتاد.
ي�ستخدمها  التي  واللغة 
اجلديد  ديوانه  يف  دروي�س 
ب�سيطة، قريبة من لغة احلياة 
على  يعتمد  وهو  اليومية، 
املجاز الذي ي�سنعه امل�سهد 

ال�سعري مع كل ما هو خارجه 
ومرئيات  واألوان  اأ�سوات  من 

وخربات.
زاهد  غاندي..  مثُل  و«ثائٌر 
ال�ساد�س  الديوان  كجيفارا« 
خالل  دروي�س،  ل�سمري  ع�رص 
بداأها  الإبداع  مع  م�سرية 
الأول  بديوانه  منذ 27 عاماً، 

»قطوفها و�سيويف« عام 1991 
عن هيئة ق�سور الثقافة، كما 
اأ�سدر روايتني، وكتاباً �سيا�سّياً 
الدولة  �سورة  فيها  يحلل 
الدينية، وما اآلت اإليه من غلو 
وت�سدد من خالل جتربة حكم 
الإخوان امل�سلمني يف م�رص.

وكالت



ثقافةالثالثاء  22   جانفي  2019  املوافـق  ل17 جمادى الأول 1440هـ 16
الن�سداد الفكري لأزمة الي�سار..

جمود عقائدي يف واقع متحول
الهزائم التي متنى بها الأحزاب الي�سارية وال�سرتاكية الأوروبية، تدفع للت�ساوؤل مرة اأخرى عن درجة عمق الأزمة التي تعانيها هذه الأحزاب 
�سيا�سيًا وتنظيميًا، واجلفاف الذي اأ�ساب افكارها وعالقتها مع النا�س، بعد اأن فقدت توهجها ونفوذها يف ع�سرها الذهبي خالل ال�ستينيات حنى 
نهاية الثمانينيات من القرن املا�سي، وت�ستوجب التوقف اأمام اأو�ساع الي�سار ب�سورة عامة يف ع�سر ت�ساعد القوى اليمينية وات�ساع رقعة الأفكار 

العن�سرية املتطرفة يف اأوروبا. 
 ح�سن العا�سي

كاتب وباحث فل�سطيني 
مقيم يف الدامنرك

امل�شهد  عن  غاب  ع�رص  يف 
التي متتع  الي�شارية  ال�شخ�شيات 
والبالغة،  واملهارة  باحل�شور 
املعارك  خو�ض  على  واملقدرة 
قادة  بع�ض  اأن  بل  ال�شيا�شية. 
يتبنى  اأ�شبح  الأوروبي  الي�شار 
بع�ض الأفكار واملواقف اليمينية 
الأم�ض  يف  يحاربها  كان  التي 
فيه  تفر�ض  وقت  يف  القريب. 
اليمينية  واجلماعات  الأحزاب 
ال�شيا�شي  امل�شهد  على  هيمنتها 
بقاع  خمتلف  يف  والنتخابي 
وي�شعون  الأوروبية،  القارة 
القوة  بوا�شطة  الناخب  لرتوي�ض 
�شناديق  اإىل  واإح�شاره  الناعمة 

القرتاع.
اأدرك هذا اليمني الأوروبي مبكراً 
طبيعة التحولت والتغريات التي 
حت�شل يف املجتمعات، واأن �شمة 
الع�رص هي ال�شتهالك والفردية 
بني  الت�شامنية  القيم  واندثار 
الرقمية  الثورة  ع�رص  الب�رص، 
و�شائل  يف  الهائل  والتطور 
العمالقة،  وال�رصكات  الت�شال، 
واملوؤ�ش�شات الإعالمية املرعبة. 
ي�شعى  واحد  كل  فيه  جمتمع 
للحفاظ على م�شاحله اخلا�شة.

التحولت  هذه  جميع  اأمام 
و�شديدة  والكبرية  ال�رصيعة 
فقدت  واملتوا�شلة،  التاأثري 
الي�شارية  الأحزاب  فقط  لي�ض 
البو�شلة،  الأوروبية  وال�شرتاكية 
الي�شار  التحليل  هذا  ي�شمل  بل 
وجماعاته،  واأحزابه  العربي 
ت�شارع  خلف  يلهثون  الذين 
عن احلقائق يف  بحثاً  الأحداث، 
ت�شببها  التي  والأوهام  ال�رصاب 
مل  التي  والأفكار  الأيديولوجيا 
واملعايري  واملفاهيم  تتجدد، 
احلايل،  للع�رص  ت�شلح  ل  التي 
من  امل�شتجري  كحال  وحالهم 
يعلل  ما  وهو  بالنار،  الرم�شاء 

هزائمهم املتكررة.
الأ�سئلة احلرجة

طرح  اإىل  املقال  هذا  ي�شعى 
مفاهيم  حول  النظرية  الأ�شئلة 
والأوروبي،  العربي  الي�شار 
وكيف  باحلرية،  وعالقته 
الزمن  يف  ي�شارياً  املرء  يكون 
ي�شار  هناك  وهل  املعا�رص؟ 
جائر؟  �شتاليني  وي�شار  حترري 
باحلرية؟  الي�شار  عالقة  هي  ما 
الوقت  يف  الي�شار  ي�شتطيع  هل 
وتقدمي  الواقع،  تغيري  الراهن 

اأجوبة على اأ�شئلة اجلماهري؟
احلقيقة،  امتالك  اأدعي  ل 
فتح  يف  اأ�شاهم  اأن  اأمتنى  لكنني 

حماولة  يف  املغلقة،  النوافذ 
احلرجة  الأ�شئلة  �شياغة  تلم�ض 
�شعبة  مهمة  وهي  املركبة، 
بع�ض  معي  يتفق  ل  قد  و�شاقة. 
الي�شاريني، لكن رهاين اأن يجدوا 
والتفكري  للقراءة  يدفعهم  ما 
وهذا  واحلوار،  والتفاعل  والنقد 

غاية ما اأ�شعى اإليه هنا.
املقاربات  اإجراء  عن  عو�شاً 
واملراجعات الفكرية وال�شيا�شية 
ال�شيوعية  لتجربتهم  احلقيقية 
ودورهم وواقعهم الراهن، ينربي 
للرد  العرب  الي�شاريني  غالبية 
على  املو�شوعي،  غري  املت�شنج 
التهامات  ويكيلون  لهم  نقد  اأي 
بالنحرافات  املرتبطة 
وحماباة  والرتوت�شكية،  الفكرية 

الراأ�شمالية الغربية.
يف  رغبة  هوؤلء  لدى  لي�شت   
يف  يجري  ما  وروؤية  التوقف 
الكثري  الكون من حتولت غريت 
يف مالمح هذا العامل على كافة 
يفعلونه  ما  كل  امل�شتويات. 
عن  قا�رص  تربيري  خطاب  هو 
ما  �شواهم  اأحد  ل  اأن  مالحظة 
ال�شرتاكية  بتحقيق  يطالب  زال 
اأحد  ول  املارك�شي،  مبفهومها 
على  الق�شاء  يف  يرغب  غريهم 
المربيالية املتوح�شة عرب اإقامة 
التي  الربوليتاريا"  "ديكتاتورية 
الكتب  يف  غري  موجودة  تعد  مل 

احلمراء.
المتحان ال�ساق

العاملية  احلرب  �شفحة  طويت 
بانت�شار   1945 العام  الثانية 
الوليات املتحدة الأمريكية التي 
غرب  دول  على  نفوذها  ب�شطت 
ال�شتالينية  رو�شيا  فيما  اأوروبا، 
ال�رصقية.  اأوروبا  على  �شيطرت 
العام  ال�شينية  الثورة  وانت�رصت 
الي�شارية  القوى  وتبلورت   ،1949
وانتع�شت  الغربية  اأوروبا  يف 
مقاومة  يف  اإ�شهامها  بفعل 
بهذه  وتاأثرت  والفا�شية،  النازية 
التحرر  حركات  التطورات 
التي  النامية،  الدول  يف  الوطني 
الحتاد  مع  بعد  فيما  حتالفت 
ال�شرتاكي  واملع�شكر  ال�شوفيتي 

لتحقيق ا�شتقاللها ال�شيا�شي.
املارك�شية  التجربة  ا�شتمرت 
ال�شوفيتي  الحتاد  بوجود 
ال�رصقي  املع�شكر  ومنظومة 
الذي �شم دول �رصق اأوروبا لغاية 
مرحلة  جاءت  ثم   ،1991 العام 
اإىل  والتفكك  ال�رصيع  النهيار 
الحتاد،  عن  انف�شلت  دويالت 
احلرب  مرحلة  انتهت  وبذلك 
املتحدة  الوليات  مع  الباردة 

والغرب.
اإن كانت مادية مارك�ض التاريخية 
تقوم على �رصاع النقي�شني الذي 

يوؤ�ش�ض لتقدم التاريخ، هي مادية 
ال�رصاع  نهاية  فاإن  �شحيحة، 
وال�شرتاكية،  الراأ�شمالية  بني 
الليربالية  الدميقراطية  وانت�شار 
املارك�شي،  امل�رصوع  وهزمية 
نهاية  مرحلة  يف  اأننا  يعني 
التاريخ، ونهاية �رصاع الطبقات، 
�شوف  املقبلة  املرحلة  واأن 
يذكر  كما  الثقافات  تكون �رصاع 
منظر �رصاع احل�شارات املفكر 

الأمريكي "�شامويل هنتغتون".
اأم اأن نظرية مارك�ض القت�شادية 
�شم�ض  اأفول  بعد  �شمدت 
اعترب  الذي  وهو  ال�شرتاكية، 
ت�شبط  ل  الراأ�شمالية  ال�شوق  اأن 
بفعل  تُنتج  بل  تلقائًيّا،  نف�شها 
تناق�شاتها الداخلية اأزمات دورية 
توؤدي اإىل انهيارها. فهل هذا ما 
القت�شادية  الأزمة  يف  ح�شل 

املالية العام 2008؟
مقاربة  اأجرينا  لو  ماذا  ح�شناً، 
العربي  العامل  يف  يجري  ما  بني 
تناق�شات  من  املرحلة،  هذه  يف 
وتناحر و�رصاعات بني اجلماهري 
وطبقات  �رصائح  بني  والأنظمة، 
ما  وبني  بينها،  فيما  اجتماعية 
الأوروبية خالل  جرى يف احلالة 
فرتة حتولها من الإقطاع الزراعي 
فماذا  ال�شناعية،  الثورة  نحو 
املقاربة،  هذه  نتيجة  �شتكون 
واإىل اأية ا�شتخال�شات ت�شل بنا؟ 
اإن اتبعنا املنهج املارك�شي والذي 
يعتربه ال�شيوعيني ال�شيغة الأرقى 
الثورية،  التحولت  درا�شة  يف 
نقي�شني  بني  ال�رصاع  حالة  فاإن 
وا�شحة جلية يف احلالة العربية. 
اإذن ما الذي يف�رص وقوف معظم 
العرب  والي�شاريني  ال�شيوعيني 
وانحيازهم  اجلماهري،  وجه  يف 
اأنهم  هذا  يعني  األ  لالأنظمة. 

يقفون يف وجه التطور؟
املفكر  مارك�ض  كان  هل 
يف  خمطئاً  والثوري  والفيل�شوف 
التي  التاريخية  املادية  نظرية 
نقي�شني  بني  �رصاع  على  تقوم 
وتقدم  تطور  اإىل  يوؤدي  ما  وهو 
الي�شاريني  معظم  اأن  اأم  التاريخ، 
العاجزين  الفا�شلني  العرب 
يكونوا  اأن  اختاروا  املنافقني 

خارج التاريخ؟

 الأزمة املبكرة

بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية 
نظام  تر�شيخ  اإىل  �شتالني  عمد 
اأبوي قمعي يرتكز على  قي�رصي 
الفرد  وعبادة  ال�شخ�شي  الولء 
احلرب.  من  املنهكة  رو�شيا  يف 
الأحمر  اجلي�ض  انت�شار  وت�شبب 
اإىل  اأوروبا  يف دول و�شط و�رصق 
واأدت  ال�شيوعيني.  �شلطة  تعزيز 
جرت  التي  التطهري  عمليات 
ال�شيوعية  غري  الأحزاب  وطالت 

ظهرت  كبرية،  ا�شطرابات  اإىل 
بداية يف برلني العام 1953، ثم يف 
بولندا العام 1956 ومت معاجلتها 
ب�شورة �شلمية. ثم يف نف�ض العام 
يف  متثل  حتدياً  مو�شكو  واجهت 
الثورة املجرية، حيث مت ت�شكيل 
عن  م�شتقلة  عمالية  جمال�ض 
اإ�رصابات  بعد  رو�شيا  �شيطرة 
�شهدتها  واحتجاجات  عامة 
مو�شكو  لكن  املجرية،  املدن 
الأزمة بطريقة  تعاملت مع هذه 
و�شحق  قمع  مت  حيث  خمتلفة، 
الع�شكرية  بالقوة  النتفا�شة 

والعتقالت والإعدامات.
 اأدت هذه الأحداث اإىل ان�شقاق 
عن  اأوروبا  يف  �شيوعني  مثقفني 
من  عدد  توقف  وعن  اأحزابهم 
الأحزاب ال�شيوعية يف العامل اأمام 
خ�شارتهم  نتيجة  احلدث،  هذا 
لبع�ض ع�شويتهم، لكن الي�شاريني 
�رصيراَ  لديهم  الولء  كان  العرب 
هذه  عند  يتوقفوا  مل  بحيث 
الأحداث. ومل ت�شتوقفهم جرائم 
نقا�شها  جرى  التي  �شتالني 
للحزب  الع�رصين  املوؤمتر  يف 
 1956 العام  ال�شوفيتي  ال�شيوعي 
على  �شنوات  ثالث  بعد  اأي 
"نيكيتا  نّدد  حني  �شتالني،  وفاة 
العام  الأمني  خروت�شوف" 
�شتالني،  �شخ�شية  بعبادة  للحزب 
التي  الديكتاتورية  واأ�شاليبه 
اأقدم  حيث  طاغوتاً،  منه  جعلت 
الآلف  مئات  ونفي  اإعدام  على 
عن  الإعالن  ومت  معار�شيه،  من 
مع  لكن  ال�شتالينية،  مع  القطيعة 
العرب  ال�شيوعيني  ا�شتمر  ذلك 
واأفكار  مواقف  عن  دفاعهم  يف 

�شتالني.
اإل  ن�شبياً  الو�شع  يتغري  ومل 
الناعم  ال�رصاع  ا�شتداد  مع 
�شتينيات  يف  ال�شيني  ال�شوفيتي 
القرن الع�رصين، ل �شيما خالل 
من  كل  قادها  التي  املرحلة 
خروت�شوف"  "نيكيتا  الزعيمني 
تونغ"  ت�شي  و"ماو  رو�شيا  يف 
انتهت  حيث  ال�شني،  يف 
واملرجعية  القطبية،  الأحادية 
ال�شيوعية  للحركة  النظرية 
فتح  بالإمكان  و�شار  العاملية، 
والنقا�شات  ال�شجالت  اأبواب 
والنظرية  الفل�شفية  واحلوارات 
ال�شيوعي  بالفكر  يتعلق  فيما 
برمته، داخل الأحزاب ال�شيوعية 
اأ�شهم  ما  وهو  بينها.  فيما  اأو 
املارك�شي  الفكر  انتعا�ض  يف 
حترر  الذي  الغربي،  النقدي 
ال�شيوعية  الأحزاب  �شطوة  من 

وخطابها احلجري.
ظهور ماري�سال 
البريوقراطية

مت عزل خروت�شوف عن زعامة 

ال�شوفيتي  ال�شيوعي  احلزب 
من  واحد  يف  الدولة  ورئا�شة 
الداخلية  الأزمة  جتليات 
يعي�شها  كان  التي  املت�شاعدة 
احلزب، و�شعد ماري�شال الحتاد 
ال�شوفيتي البريوقراطي "ليونيد 

بريجنيف" لقيادة احلزب.
ال�شيوعي  احلزب  اأزمة  كانت 
ذلك  ومع  وا�شحة  ال�شوفيتي 
يف  العرب  الي�شاريني  ا�شتمر 
الحتاد  اأن  يفيد  الذي  التنظري 
يف  حينذاك  كان  ال�شوفيتي 
طور  من  النتقال  مرحلة 
ال�شيوعية!. ومل  اإىل  ال�شرتاكية 
ذلك  يعتقد  غريهم  اأحداً  يكن 
ال�شيوعي  احلزب  اأع�شاء  حتى 
الي�شار  وا�شل  كما  ال�شوفيتي. 
البائ�شة  النظرية  ن�رص  العربي 
 – النامية  الدول  مقدرة  حول 
العربية-  الدول  �شمنها  ومن 
الراأ�شمايل،  غري  التطور  على 
الربجوازية  دعم  بوا�شطة 
ال�شغرية الراديكالية، وهي غالباً 
تعني دعم النقالبات الع�شكرية 

يف العامل العربي.
حلف  جيو�ض  قيام  ق�شى  لقد 
براغ  انتفا�شة  ب�شحق  وار�شو 
اأمل  كل  على   ،1968 العام 
لالإ�شالح داخل احلزب ال�شيوعي 
موؤ�ش�شات  وداخل  ال�شوفيتي 
اإىل  الفعل  هذا  واأدى  الدولة، 
اأحزاب  عدة  من  اعرتا�شات 
الولء  لكن  اأوروبية،  �شيوعية 
املطلق ملو�شكو اأبداه الي�شاريني 
العرب واأحزابهم، وبع�ض القوى 
ال�شيوعية يف دول العامل النامي. 
غالة  من  الكثري  لالآن  زال  وما 
اأي  اأن  يعترب  العرب  الي�شاريني 
ال�شوفيتية  لالأرثوذك�شية  نقد 

يعود اإىل واحدة من اثنتني، اإما 
�شدقت  وان  امربيالية،  موؤامرة 
املراهقة  مر�ض  فهو  النوايا 
الثقافية  الثورة  حتى  الي�شارية. 
الي�شاريني  لها  نظر  ال�شني  يف 
وقائي  اإجراء  اأنها  على  العرب 
ومن  الراأ�شمالية.  خطر  من 
املفارقات اأن �شعود "دنغ �شياو 
بينغ" بعد وفاة ماو ت�شي تونغ يف 
العام 1978 �شكل انعطاف حا�شم 
يف توجه ال�شني نحو الراأ�شمالية 
املا�شي،  القرن  ثمانينيات  يف 
على  ال�شني  جعلت  التي  وهي 

ماهي عليه الآن.
وت�شاعد  التطورات  كل  ومع 
احلركة  يف  الداخلية  الأزمات 
يف  العاملية  ال�شيوعية 
اأحد  يرغب  مل  ال�شبعينيات، 
كان  لقد  والتقييم.  التوقف  يف 
ال�شيوعية  الأحزاب  معظم 
عقائدي  بعمى  م�شابة  العربية 
اأن  تدرك  اأن  دون  حال 
ي�شري  العاملي  القوى  ميزان 
الأيديولوجية  انح�شار  اإىل 
كونها  من  وحتولها  املارك�شية 
حالة  اإىل  الثوري،  التغيري  اأداة 
وعبادة  البريوقراطية  من 
منت�شف  منذ  الزعيم  الفرد 

ال�شبعينيات.
العام  برلني  جدار  انهار  وحني 
الأنظمة  و�شقطت   1989
�شعوب  ت�شابقت  ال�شرتاكية، 
اأوروبا ال�رصقية التي كانت  دول 
اإىل  ي�شارية،  اأنظمة  حتكمها 
وال�شتمتاع  الراأ�شمالية  تبني 
واقتنعت  منافعها،  ببع�ض 
�شعوب اأوروبا الغربية اأن النظام 
فهو  �شيئاً  كان  الراأ�شمايل مهما 

اأف�شل من جنة ال�شرتاكية.

الن�سداد الفكري لأزمة الي�سار..
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ماذا حل بال�شيوعيني العرب

انهيار  بعد  ما  مرحلة  يف 
بع�ض  ال�رشقي،  املع�شكر 
مت�شك  العرب  الي�شاريني 
ومعظمهم  م�رشوراً،  ب�شيوعيته 
القومية  الأفكار  اإىل  ارتد 
املتطرفة اأو الدينية املت�شددة، 
تبنوا  منهم  الي�شرية  والقلة 
الغائمة  املدنية  الليربالية 
املائعة امللتب�شة. اأما الي�شاري 
عن  منكفئ  فهو  الكال�شيكي 
اجلميع، يتاأمل حائراً يف عزلته 
باأبعاده  العربي  الواقع  هذا 
هذا  يجد  ل  التي  املختلفة، 
الي�شاري يف الكتب التي قراأها ما 
يكفي لفهم وحتليل الرتدادات 
املهمة  للمتغريات  الطاحنة 
التي ي�شهدها هذا الواقع خالل 

العقدين الأخريين.
التي  الثالثني  ال�شنوات  فخالل 
العاملية  احلرب  انتهاء  اأعقبت 
العرب  الي�شاريني  كان  الثانية، 
النت�شار  حتقيق  اأن  موؤمنني 
وقت،  م�شاألة  الراأ�شمالية  على 
ال�شرتاكية  الأحزاب  واأن 
الدميقراطية يف الدول الغربية 
الراأ�شمالية  حتجيم  على  قادرة 

ثم تفتيتها.
ومل يدرك الي�شاريني العرب كما 
كان  الي�شاري  الفكر  اأن  غريهم 
املن�شاأ،  اأزمة عميقة  يعاين من 
مت�شعبة و�شائكة، ا�شتدت حدتها 
بعد �شقوط النظام ال�شرتاكي، 
وهيمنة الأيديولوجية الليربالية 

احلديثة على العامل.
حقيقي،  لي�شاري  ميكن  ل 
اأن الأزمة املركبة التي  الإنكار 
اأ�شابت الحتاد ال�شوفيتي وبقية 
ال�شرتاكية،  املنظومة  دول 
الأحزاب  اإىل  عدواها  وانتقلت 
ال�شيوعية يف بقية اأنحاء العامل 
العربية،  الأحزاب  ذلك  يف  مبا 
وجادة  عميقة  اأزمة  كانت 
والقيادة  البنية  يف  وخطرية 
والنقل  والأدوات  والتطبيق 
الثورة  وت�شدير  النظرية  و�شفر 
والعالقة بني الحتاد ال�شوفيتي 
وبينه  املنظومة،  دول  وبقية 
الي�شارية،  الأحزاب  وبني 
ال�شيوعي  احلزب  وبني  وبينه 
الت�شدي  اأولوية  لكن  ال�شيني. 
ال�شتعمارية  للراأ�شمالية 
من  خمتلفة  اأماكن  يف  وتغولها 
العامل، والتاأييد غري امل�رشوط 
الرو�شي  ال�شيوعي  للحزب 
يف  لل�رشاع  وروؤيته  ومواقفه 
العرب  الي�شاريني  اأعاق  العامل، 
والتقاط  حلظة  التوقف  عن 
عميق  نقد  واإجراء  الأنفا�ض، 
ومقاربتها  للتجربة  وحقيقي 
وحتليل نتائجها، واجلواب على 
ال�شوؤال املركزي فيما اإن كانت 
ال�شرتاكية والنظرية املارك�شية 
العربي  الواقع  مع  تتوافق 
املعقد  م�شهده  اأبعاد  بكافة 
الذي  واملتداخل  ال�شائك 
بالأعراف،  الدين  فيه  يختلط 
والأ�شاطري  بالعامل،  واجلهل 
بال�شكينة  ويت�شم  باحلقائق، 
تاأتي  اأفكار  على  معتاد  وغري 

ول  الثقايف،  موروثه  خارج  من 
اإن  العرب  الي�شاريني  ت�شاءل 
مع  تن�شجم  ال�شرتاكية  كانت 
التي  واأهدافهم  ن�شالهم  غاية 
مينحوا  ومل  لتحقيقها،  ي�شعون 
على  الطالع  فر�شة  اأنف�شهم 
الي�شارية  والأدبيات  الأفكار 
ال�شيوعية  للروؤية  املخالفة 
بع�ض  ظهرت  واإن  الرو�شية. 
حول  ال�شطحية  املقاربات 
على  ال�شتالينية  البريوقراطية 
�شبيل الذكر، والتنديد بجرائمه 
البع�ض  ومر  املعار�شني.  بحق 
الرتوت�شكية  الأدبيات  على 
مروراً، والبع�ض كان اأكرث جراأة 
للتجربة  النقدي  التناول  يف 
اللينينية وجممل اأحداث الثورة 
اأي�شاً يف  اأ�شهم  البل�شفية. ومما 
عن  العرب  الي�شاريني  اإحجام 
التجربة  نقد  يف  بعيداً  امل�شي 
العالقات  �شبكة  هي  الرو�شية، 
جتمعهم  كانت  التي  الرفاقية 
مع ال�شيوعيني يف العامل اأفراداً 

واأحزاباً وموؤ�ش�شات ونقابات.

انح�سار الي�سار الأوروبي

معقل  الأوروبية  القارة  يف 
والربوليتاريا،  الراأ�شمالية 
الي�شارية  الأحزاب  تواجه 
كانت  حيث  الندثار،  خطر 
الدول  يف  تاريخياً  املناف�شة 
الأحزاب  الغربية بني  الأوروبية 
واأحزاب  الو�شطية،  اليمينية 
اأحزاب  وهي  الو�شط،  الي�شار 
ولكن  اجتماعية،  دميقراطية 
ال�شنوات  خالل  احلال  تغري 
هذه  تكبدت  اإذ  الأخرية، 
انتخابية  خ�شائر  الأحزاب 
اليمينية  الأحزاب  ل�شالح  كبرية 
الدول  من  عدد  يف  املتطرفة، 
فرن�شا  يف  واأبرزها  الأوروبية 
واإيطاليا  واأملانيا  وهولندا 
والنم�شا  و�شلوفينيا  واملجر 

وال�شويد والدامنرك.
اأدت  التي  الأ�شباب  هي  كثرية 
اأوروبا،  يف  الي�شار  تراجع  اإىل 
الطبقة  اختفاء  اأهمها  لعل 
التقليدية،  ب�شورتها  العاملة 
انهيار  خلفه  الذي  والأثر 
جممل  على  ال�شوفيتي  الحتاد 
العاملية،  الي�شارية  الأحزاب 
والنق�شامات الداخلية يف هذه 

الأحزاب نتيجة اخلالفات على 
ق�شايا غالباً غري مربرة، وغياب 
التي  القيادية  ال�شخ�شيات 
الأحزاب  عن  بالكاريزما  تتمتع 
من  العديد  اأن  ثم  الي�شارية، 
تدريجياً  حتول  الأحزاب  تلك 
املن�رشمني  العقدين  خالل 
من الي�شار اإىل الو�شط، وهناك 
اأي�شاً الأثر الذي تركته العوملة 
بعد  احلديث  العاملي  والنظام 
الذي  النظام  الرقمية،  الثورة 
ح�شاب  على  له  اأن�شاراً  ك�شب 
الأيديولوجيات ومفهوم العدالة 
الأ�شباب  ومن  الجتماعية. 
الأحزاب  لرتاجع  اأي�شاً  املهمة 
متدد  الأوروبية،  الي�شارية 
الأفكار اليمينية يف املجتمعات 
على  وقدرتها  وات�شاعها، 
املوؤيدين،  من  املزيد  اكت�شاب 
الذين ا�شتطاعت القوى اليمينية 
املت�شددة من ا�شتقطابهم عرب 
القومية،  م�شاعرهم  دغدغة 
القت�شادي  الو�شع  وا�شتغالل 
الدول  من  عدد  يف  ال�شيء 
خالل  ظهر  ثم  الأوروبية، 
جديد  عامل  الأخرية  ال�شنوات 
الهجرة  من  باملوقف  مرتبط 
الدول،  هذه  يف  الالجئني  ومن 
اإذ اأن عدد الناخبون الأوروبيون 
يف  الهجرة  يعار�شون  الذين 
اأن  يعتقدون  ل  وهوؤلء  ازدياد، 
الي�شار قادر على وقف الهجرة 

اأو احلد منها.
ول ت�شتطيع الأحزاب الي�شارية 
تغيرياً  جتري  اأن  الأوروبية 
ومواقفها،  خطابها  يف  جذرياً 
وبات من الوا�شح اأنها ل متتلك 
اجلراأة -لالآن- على ن�شخ وتبني 
القومية  واملقاربات  الو�شفات 
العن�رشي،  لليمني  املت�شددة 
ح�شل،  لو  هذا  �شاأن  من  لأن 
اأن يكون له اآثار اقت�شادية على 
�شارخ  تناق�ض  وفيه  املجتمع، 
الجتماعية،  العدالة  قيم  مع 
�شقوط  اإىل  يوؤدي  و�شوف 

اأخالقي تام لهذه الأحزاب.

ي�سار جديد

ال�شوفيتي  الحتاد  �شقوط  منذ 
الي�شاريني  املفكرين  من  وكثري 
طرح ق�شية "ي�شار جديد"، فهل 
ي�شار  اإىل  بحاجة  فعاًل  نحن 

الي�شار  فعله  الذي  وما  جديد، 
اآخر  على  نراهن  حتى  القدمي 

جديد؟
بظني اأن النا�ض كانت وماتزال 
تخو�ض �رشاعها للح�شول على 
للي�شار،  حقوقها بدون حاجتها 
كانوا  ال�شيوعية  قبل  فالنا�ض 
يدافعون عن م�شاحلهم وهويتهم 
وحقوقهم، و�شوف يظلون هكذا 
ناهيك  ال�شرتاكية.  انهيار  بعد 
هذا  يف  الآن  اأحد  ل  اأن  عن 
اأجل  من  وينا�شل  يفكر  العامل 
الراأ�شمايل  النظام  ا�شتبدال 
الكثري  اأن  ثم  ا�شرتاكي،  باأخر 
التي  املطلبية  الق�شايا  من 
تنا�شل من اأجلها اليوم الهيئات 
ل  واجلماعات،  واملنظمات 
حتتاج مطلقاً اأن يكون الإن�شان 

خبرياً باملادية الديالكتيكية.
اندثار  يالحظ  اآخر  جانب  من 
للفكر  الأممية  الكونية  املعاين 
يجعل  كان  الذي  الي�شاري، 
واأمريكا  اأفريقيا  يف  النا�ض 
واأوروبا �رشكاء  واآ�شيا  اجلنوبية 
فيما  ويت�شامنون  ال�رشاع  يف 
يف  ال�رشاعات  جميع  بينهم. 
طابع  تاأخذ  الراهن  الوقت 
مقت�رشة  وتكون  املحلية، 
لي�ض  حمددة،  ق�شايا  على 
اآمن  التي  الكربى  الق�شايا  لأن 
من  وغريهم  الي�شاريني  بها 
يعد  مل  واملثقفني  املفكرين 
هناك  يعد  مل  اإمنا  وجود،  لها 
بلغة  قيا�شه  ميكن  �رشاعاً 
واختلطت  املارك�شي،  الي�شار 
ال�رشاع  وغايات  م�شببات 
اأ�شبحت  اأنك  بحيث  وتعقدت، 
على  ي�شاري  اأحد  مع  تتحالف 
ق�شية ما، ثم تت�شارع معه على 
اإذ مل يعد هناك  اأخرى،  ق�شية 

معيار مرجعي.
يعد  مل  العربي  العامل  يف 
امل�شهد  يف  دور  اأي  للي�شار 
عليه  ت�شيطر  الذي  ال�شيا�شي 
�شديدة  فاعلة  �شيا�شية  قوى 
خارج  من  امل�شهد  يف  التاأثري 
حتدد  التي  وهي  الدولة،  اأطر 
ال�رشكات  مثل  ال�رشاع،  هوية 
القارات  عابرة  العمالقة 
متعددة اجلن�شيات، واملنظمات 
املدنية الأممية، وكذلك القوى 
ال�شيا�شي.  الإ�شالم  وجماعات 
بالتعدد  تت�شم  جمتمعات  ويف 

والطائفي  والعرقي  القومي 
واملذهبي ي�شبح الفكر الي�شاري 
منه  اأكرث  بقبعة  يكون  ما  اأ�شبه 
انتماء واأيديولوجيا، حيث يُقدم 
اأبناء الأقليات  عليه العديد من 
كدرع  العربية لرتدائه  العرقية 
التي  الأغلبية  مواجهة  يف  واق 
ومذهب  ودين  عرق  يجمعها 

واحد.
اآمن مارك�ض باأن مهمة الفل�شفة 
تغيري العامل، لكن الفكر الي�شاري 
العامل  لروؤية  �شاحلاً  يعد  مل 
تغيريه،  ول  و�رشحه  فهمه  ول 
واأ�شبح الفكر املارك�شي مبثابة 
موروث ن�شايل وقيمة ثورية يتم 
الحتفاظ بها يف �شندوق نعود 

اإليه حني يغلبنا احلنني.
مل يعد ال�رشاع ال�شيا�شي بظني 
يعد  ومل  واليمني،  الي�شار  بني 
بني  ووا�شحاً  قائماً  التمييز 
اأيام  كان  كما  والي�شار  اليمني 
نرى  فاليوم  الفرن�شية،  الثورة 
اأ�شحاب فكر ي�شاري واأ�شحاب 
على  يجتمعون  مييني  فكر 

مواقف عديدة يف هذا العامل.

قيادة مع�سومة

-اأحزاباً  العربي  الي�شار  زال  ل 
القيام  عن  عاجزاً  واأفراداً- 
حقيقية  نقدية  مبقاربات 
ال�شيوعية  وللتجربة  لتجربته، 
فيما  موطنها،  انهارت يف  التي 
اأ�شبه  العرب  الي�شاريني  يظهر 
مقاربتهم  يف  بالالهوتيني 
للمارك�شية ولبع�ض الأفكار التي 
النا�ض  بواقع  ترتبط  تعد  مل 
والتحولت  التغيريات  ظل  يف 
الي�شار  هذا  يزال  ول  العاملية، 
متخبطاً حائراً، دون مقدرة على 
يف  ال�شيا�شي  م�رشوعه  �شياغة 
ظروف تاريخية عا�شفة هائجة 
وتهدد  العربي،  البحر  متوج يف 
املنطقة  وم�شتقبل  حا�رش 

و�شعوبها.
املفكرين  من  البع�ض 
بو�شوح  اأ�شاروا  املارك�شيني 
له  و�شل  الذي  املاأزق  اإىل 
الفكر املارك�شي يف مرحلة ما 
ال�شوفيتي،  الحتاد  انهيار  قبل 
نتيجة  باجلمود  اأ�شيب  حيث 
قناعة املارك�شيني باأن الفل�شفة 
من  قبلها  ما  األغت  املارك�شية 
اأية  تتمكن  ومل  فل�شفي،  فكر 
فل�شفة اأخرى من التفوق عليها. 
اخلطاب  جوهر  متاماً  هذا 
هوؤلء  يلتقي  وهنا  ال�شلفي، 
مع  واحد  خندق  يف  الي�شاريني 
ترف�ض  التي  الدينية  الأ�شولية 

التحديث والتنوير.
الي�شار العربي، وخا�شة قيادته 
فهم  من  يتمكنوا  مل  ورموزه 
قراءة  وقراءته  �شابقاً  واقعهم 
اأنف�شهم  هم  واليوم  �شحيحة، 
وبالتايل  مربعهم،  يغادروا  مل 
مقاربة  عن  زالوا  ما  عاجزين 
الواقع الراهن، وروؤية التحولت 
العامل  يف  حدثت  التي  الهائلة 
الأخري،  القرن  ربع  خالل 
نف�شه  منهم  اأحداً  يكلف  ومل 
بالطالع على الفكر والفل�شفة 

احلديثني.
الكارثة اأنهم القيادة نف�شها التي 
كانت توؤمن وتنّظر باأن الحتاد 
طور  يف  ال�شابق  ال�شوفيتي 
اإىل  ال�شرتاكية  من  النتقال 
ثمانينيات  يف  ال�شيوعية،  طور 
كان  بينما  الع�رشين،  القرن 
واأحزابه  املارك�شي  الفكر 
عميقة،  اأزمات  من  يعانيان 
القدامى  املحاربني  هوؤلء 
على  تربعوا  الذين  الي�شاريني 
قمة القوى والأحزاب الي�شارية 
ما  قرن،  ن�شف  طيلة  العربية 
زالوا غارقني يف اأوهام اإمكانية 
لوي عنق التاريخ واإرغامه على 

العودة اإىل الوراء.
اأن  الأر�ض  �شعوب  اأدركت 
جانبها  المربيالية  للراأ�شمالية 
الي�شاريني  اعرتف  امل�شيء، 
ع�رش  ويف  رف�شوا.  اأم  بهذا 
والثورة  احلديثة  التقنيات 
الذي  والرقمية  املعلوماتية 
ولي�ض  حقيقياً  واقعاً  اأ�شبح 
على  الكتب،  يف  راقدة  اأفكارا 
يدركوا  اأن  العرب  الي�شاريني 
باإجراء  ويقوموا  احلقيقة  هذه 
يف  معها.  واقعية  مقاربات 
مطلب  يعد  مل  الزمني  الراهن 
الطبقة  مهمة  العامل  تغيري 
مالحمها  فقدت  التي  العاملة 
التغريات  نتيجة  الغرب،  يف 
الإنتاج  و�شائل  يف  والتطور 
القت�شادية  والتحولت 

والجتماعية.
اأنه من  اأرى  التحولت  يف هذه 
الفطنة مالم�شة الواقع ب�شورة 
وتقدمي  املرة،  هذه  حقيقية 
بلورة  يف  ت�شهم  جديدة  قراءة 
�شياغة  ثم  ومن  روؤية خمتلفة، 
التغريات  مع  تتوافق  اأهداف 
بواقعية  وحتظى  العاملية، 
مثل  حولها،  النا�ض  والتفاف 
واحلقوق  الدميقراطية  ق�شايا 
ال�شتبداد  ومواجهة  العامة 
والديني  لالأنظمة،  ال�شيا�شي 
والدعوة  املتطرفة،  للحركات 
لبناء الدولة املدنية التي تكفل 
والدميقراطية  احلرية  قيم 

والعدالة الجتماعية.
 

ل مهرب من العرتاف 
باأننا

مل نعد نلحظ اأي ن�شاط وفاعلية 
والقوى  لالأحزاب  وتاأثري 
لها  يعد  ومل  العربية،  الي�شارية 
اأي دور �شيا�شي ول اجتماعي، 
يف  الأحزاب  هذه  و�شتظل 
تدرك  ما مل  اندثاري  ان�شحال 
العاملية  التحولت  طبيعة 
الجتماعي  الطابع  بّدلت  التي 
تاأخرت  وكلما  للب�رش، 
الكتب  مثلث  يف  اأكرث  ومكثت 
والغرف  الفل�شفية،  والنظريات 
عن  الغرتاب  وحالة  املغلقة، 
فوق  تراكمت  كلما  اجلماهري، 
اأن  اإىل  املتغريات،  مفا�شلها 
كثرياًـ  بعيداً  -لي�ض  يوم  ياأتي 
�شوف ت�شاب فيه هذه الأحزاب 
بال�شلل التام قبل اأن ت�شبح �شيئاً 

من املا�شي البهيج.



املزمن الأمل  على  للق�ضاء  الدماغ  "اإ�ضكات" خاليا 
جديدة  طريقة  �إىل  علماء  تو�صل 
�أمال  تقدم  �ملزمن،  �لأمل  لعالج 
قد  جديدة  عالجات  �كت�صاف  يف 
من  �لكثري  معاناة  على  تق�صي 
قدرتهم  �إ�صعاف  دون  �ملر�صى 
على �لإح�صا�س بالإ�صابات، وجنح 
�لعلماء يف »�إ�صكات« خاليا �لدماغ 
لدى  بالأمل  �ل�صعور  عن  �مل�صوؤولة 

�لفئر�ن.
هذه  تعري�س  �أن  �لعلماء  ووجد 
مزعجة  حر�رة  لدرجة  �لقو�ر�س 
ين�صط منطقة  �أو وخز�ت جلدية، 
�للوزة  با�صم  تعرف  �لدماغ  يف 
�لعو�طف،  تعالج  �لتي  �ملخية، 
وعندما مت حظر �خلاليا يف �للوزة 
ظلت  �لقو�ر�س،  لأدمغة  �ملخية 
�لأمل  �إ�صار�ت  تنتج  �حليو�نات 
ولكن دون �أن يتم تف�صريها من قبل 

�أدمغتها.
يف  ت�صبب  هذ�  �إن  �لعلماء  وقال 
عن  بعيد�  �لقو�ر�س  تتحرك  �أن 
م�صدر �لأمل، دون �أن تظهر عليها 

لعق  مثل  �ل�صيق  على  عالمة  �أي 
�جلروح و�أجرت جامعة �صتانفورد 
�لأ�صتاذ  بقيادة  �لدر��صة  هذه 
�لأع�صاب  علم  يف  �مل�صاعد 
�لأع�صاء  وظائف  وعلم  و�لتخدير 

غريغوري  و�خللوية،  �جلزيئية 
�ملزمن  �لأمل  ويعرف  �صريير 
غالبية  �أو  يوم  كل  يحدث  �أمل  باأنه 
على  �أ�صهر  �صتة  ملدة  �لأيام 
�ل�صائعة  �أ�صبابه  وت�صمل  �لأقل، 

�ل�صد�ع وت�صنجات �لبطن و�لتهاب 
�لع�صالت و�ملفا�صل.

يف�رس  �لتي  �لكيفية  من  وللتحقق 
�لباحثون  قام  �لأمل،  �لدماغ  بها 
ور�ثيا  �ملعدلة  �خلاليا  بتحليل 
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عالج  �أن  �صوي�رس�  من  باحثون  ك�صف 
حقنة  يف  يكون  لن  �ل�صكري  مر�صى 
بعد تناول وجبة �لطعام، و�إمنا �صيكون 
عو�صا  »�لإ�صربي�صو«،  من  جرعة  يف 
يكون  �أن  يف  �لباحثون  وياأمل  ذلك  عن 
�لقهوة بعد وجبة طعام كافيا  كوب من 
�ل�صكري، وذلك  لل�صيطرة على م�صتوى 
هند�صتها  متت  �لتي  �خلاليا  بف�صل 
ت�صعر  عندما  �لإن�صولني  لإطالق 
بالكافيني يف جمرى �لدم وقام �لباحثون 
بتعديل خاليا ب�رسية، �أخذت من �لكلى، 
�لذي   ،»1-GLP« �ل�صكري  دو�ء  ل�صنع 
لإنتاج  �لبنكريا�س  بيتا يف  يحفز خاليا 
يف  بدوره  يتحكم  �لذي  �لإن�صولني 
زر�عة  وتتم  �لدم،  �ل�صكر يف  م�صتويات 
وت�صاف  �جللد،  �ملعدلة حتت  �خلاليا 
توؤدي  �أن  �صاأنها  من  م�صتقبالت  �إليها 

��صت�صعار  عند  �لإن�صولني  �إطالق  �إىل 
�لكافيني يف جمرى �لدم.

�أجر�ها  �لتي  �لختبار�ت  و�أظهرت 
فريق  قاد  �لذي  فو�صينغر،  مارتن 
�لفدر�يل  �ل�صوي�رسي  �ملعهد 
�لفئر�ن  على  زيوريخ  يف  للتكنولوجيا 
هذه  مثل  �أن  �ل�صكري،  بد�ء  �مل�صابة 
�إدخالها حتت �جللد،  يتم  �لتي  �خلاليا 
�لقهوة  للكافيني يف  ت�صتجيب  �أن  ميكن 
لإنتاج  �لطاقة  م�رسوبات  �أو  �ل�صاي  �أو 
�ل�صكر يف  ي�صيطر على م�صتويات  دو�ء 
�جلرعة،  ولرفع  �حليو�نات،  لدى  �لدم 
قام �لباحثون باإعطاء �لقو�ر�س جرعة 
هذ�  تكون  ولن  �لقهوة.  من  �أقوى 
�خلاليا جاهزة لالختبار من قبل �لب�رس 
�رسكة  تعتقد  �لقريب، حيث  �لوقت  يف 
�أن  �أنه من �ملمكن   »Füssenegger«

ع�رس  �لبحث  فريق  ي�صتغرق 
�صنو�ت قبل �إجر�ء �لختبار�ت �لالزمة 

لإثبات �أن هذ� �لأمر �آمن وفعال.
هذه  حتل  �أن  ميكن  �لنجاح  حال  ويف 
�لتقنية مكان �حلقن �لعادية لالإن�صولني، 

�لطبيعية  �حلياة  �إعادة  ميكنه  ما  وهو 
�لدكتور  بح�صب  �ل�صكري  ملر�صى 
�خلاليا  �أن  �إىل  �أ�صار  و�لذي  فو�صينغر، 
�صتة  ملدة  تعمل  �أن  ميكن  �ملزروعة 

�أ�صهر �إىل �صنة قبل �أن ت�صتبدل. 

فوائد الب�ضل الأخ�ضر �ضحة العظام
يحتوي �لب�صل �لأخ�رس على جمموعة و��صعة من �ملركبات �لغذ�ئية 

�ل�رسورية للج�صم مثل �لفيتامينمات و�ملعادن وم�صادت �لأك�صدة 
و�إ�صافته �إىل �لطعام �صو�ء �إىل �حل�صاء �أو �ل�صلطة ميكن �أن ي�صيف 

فو�ئد �صحية كبرية للج�صم من بينها: حتتوي �ل�صاق �لو�حدة من 
�لب�صل �لأخ�رس على حو�يل 20 مكريو جر�م من فيتامني ك و1.6 
ميلجر�م من فيتامني ج وهذه �لن�صب حتقق نحو 16% من �لحتياج 

�ليومي من فيتامني ك و�أي�صاً 2% من �لحتياج �ليومي لفيتامني 
ج للرجال. بينما يحقق حو�يل 22 % من فيتامني ك و2.1% من 

فيتامني ج للن�صاء. وهما فيتامينني �رسوريني جد�ً ل�صحة �لعظام و 
�صحة �لعني  

فوائد ع�ضري الب�ضل
ع�صري �لب�صل �أو كما يعرف مباء �لب�صل �أو زيت �لب�صل له خ�صائ�س 

هامة جد�ً ل�صحة �لإن�صان وهي مثل فو�ئد �لب�صل تقريباً وهي 
كالتايل:

حت�صني عملية �له�صم  .1  
�لوقاية من �حل�صا�صية  .2  

عالج للربد  .3  
تقوية �لعظام  .4  

مفيد لل�صعر ومنوه  .5  
مفيد للب�رسة  .6  

حت�صني م�صتوى �ل�صكر يف �لدم  .7  
حماية �لقلب من �لأمر��س  .8  

�لوقاية من �ل�رسطان  .9  
تقليل �أمر��س �لعني  .10  

ماء �لب�صل له فو�ئد �صحية هامة ��رس�ر �لب�صل بالرغم من �لفو�ئد 
�لعديدة للب�صل، �إل �أن ��صتخد�مه بكرثة يوؤدي �إىل حدوث تهيج 

باأغ�صية �ملعدة و�لغثيان،لذ� ين�صح با�صتخد�مه باعتد�ل مثل �أي 
�صيء.  

 اأكل املك�ضرات يوميا
 يحمي من �ضرطان القولون

تاكد  �أن تناول �ملك�رس�ت ي�صاعد يف خف�س خطر �لإ�صابة مبر�س 
�رسطان �لقولون. ووجد �لباحثون �لكوريون بقيادة �لدكتور “�أي�صن 

�صني” �لأ�صتاذ �مل�صارك يف كلية �لطب �لوقائي بجامعة �صيول 
�أن تناول حو�يل 15 جر�م يومياً ي�صاعد يف �لوقاية من �لإ�صابة 

ب�رسطان �لقولون. وي�صيب �رسطان �لقولون �أكرث من مليون �صخ�س 
�صنويا، حويحدث يف �لأمعاء �لغليظة ويكون غالباً ب�صبب �لتغذية 

قليلة �لألياف و�ملرتفعة �لدهون و�لتدخني و�ل�صمنة. ويتوقع 
�لباحثون �أن �ملك�رس�ت لها خ�صائ�س حتمي من �لإ�صابة ب�رسطان 

�لقولون مثل حمتو�ها �لعايل من �لألياف وم�صاد�ت �لأك�صدة.
وت�صمل �ملك�رس�ت، �جلوز و�للوز و�لبندق و�لكاجو و�ل�صنوبر و�لفول 

�ل�صود�ين و�لف�صتق.

فائدة غري متوقعة ل�ضتخدام 
�ضودا اخلبز

 �كت�صف علماء من �لكلية �لطبية يف جورجيا �أن تناول �صود� �خلبز 
يقلل بدرجة كبرية من �لتهابات �أمر��س �ملناعة �لذ�تية 

ويفيد موقع »MedicalXpress« باأن �لباحثني بينو� �أن �ل�صود� 
حتفز �إفر�ز كمية كبرية من حم�س �ملعدة �ل�رسوري له�صم �لطعام. 

وي�صاعد هذ� �حلم�س على قتل �لبكترييا �ملر�صية ويقل�س �لعبء 
على �لطحال �لذي ي�صاهم يف تعزيز �ملناعة �صد �مليكروبات 

وبينت نتائج �لختبار�ت �أن �لفئر�ن �لتي �أعطيت حملول �ل�صود� 
�نخف�س لديها عدد �خلاليا �ملناعية �لتي تثري رد فعل �للتهابات 

اإجهاد العمل يزيد احتمالت الإ�ضابة باأمرا�ض القلب 

»القهوة« عو�ضا عن حقن الإن�ضولني لعالج داء ال�ضكري!

 قال علماء يف بريطانيا �إن �لإجهاد 
له  �مل�صاحبة  و�ل�صغوط  �لعمل  يف 
باأمر��س  �لإ�صابة  �حتمالت  تزيد 
باحثون  وك�صف  و�ل�صكري،  �لقلب 
�لعمل  �صغوط  �أن  لندن  كلية  يف 
)�لتغيري�ت  �لأي�س  على  �صلبا  توؤثر 
�لتي  �حلية  �خلاليا  يف  �لكيميائية 
�إىل  يوؤدي  ما  �لطاقة(،  توؤمن 
�لدم  �صغط  �رتفاع  ت�صمل  �أعر��س 

وم�صتويات �لكول�صتريول و�ل�صكر يف 
�لدم �إ�صافة �إىل �لوزن �لز�ئد.

وقال �لباحث بالكلية تار�ين ت�صاندول 
�إن در��صة �أجريت على �أكرث من 10 
�آلف موظف مدين بريطاين �أظهرت 
�أنه كلما ز�د �لإجهاد يف �لعمل كلما 
ز�دت �حتمالت �لإ�صابة بالأعر��س 
�ملوؤدية �إىل �لإ�صابة باأمر��س �لقلب 

و�ل�صكري.

اكت�ضاف �ضبب جديد لقدرة ال�ضرطان على مقاومة العالج
كاليفورنيا  جامعة  من  باحثون  �كت�صف 
فيما  حتدد  جزيئية،  �آلية  دييغو  �صان  يف 
�إذ� كان �لورم �خلبيث �صي�صتجيب للعالج 

�ملناعي �أم ل.
باأن   MedicalXpress موقع  ويفيد 
�ملر�صى  بع�س  ��صتجابة  عدم  �صبب 
خا�س  بروتني  وجود  �إىل  يعود  للعالج، 
لديهم  �ل�رسطانية  �خلاليا  غالف  يف 
وعادة ما يك�صف �جلهاز �ملناعي �خلاليا 
تطور  ت�صبب  �أن  ميكن  �لتي  �خلبيثة 
خاليا  مب�صاعدة  ويحطمها  �ملر�س 
�صطحها  على  حتمل  �لتي  �ملناعية   T-
بروتني PD-1 وتقوم �خلاليا �ل�رسطانية 
�آخر  بروتني  باإنتاج  �لأحيان  بع�س  يف 
خاليا  خلد�ع  حماولة  يف   ،PD-L1 هو 

�ملناعة. وقد ثبت �أن �لأدوية �لتي تهدف 
 1-PD مع   PD-L1 تفاعل  منع  �إىل 
�أنها ل  فعالة يف مكافحة �ل�رسطان، بيد 

تنفع يف عالج بع�س �ملر�صى.
كما �ت�صح للعلماء �أن بع�س �أنو�ع �خلاليا 
PD- �أغ�صيتها  على  حتمل  �ل�رسطانية 
هذين  �أن  يعني  ما  �أي�صا،   1-PDو  L1
ما  بع�صهما،  مع  يتفاعالن  �لربوتينني 
يحفز  �لذي  �لربوتني  ن�صاط  كبح  ي�صبب 
�ملر�صى  ي�صتجيب  ل  لهذ�   .T-خاليا
من  مرتفع  مب�صتوى  يتمتعون  �لذين 
للعالج.  �ل�رسطانية  �خلاليا  يف   1-PD
�لأور�م  هذه  مثل  تعمل  للعلماء،  ووفقا 
بتجنب  لها  ت�صمح  معروفة  غري  باآليات 

هجمات �جلهاز �ملناعي.



ال�ضيدة خديجة بنت خويلد ر�ضي 
اهلل عنها هي اأم املوؤمنني، زوج نبينا 
الكرمي حممد بن عبداهلل �ضلى اهلل 
عليه و�ضلم، تزوجها �ضلى اهلل عليه 
مًعا  واأقاما  اجلاهلية،  زمن  و�ضلم 
خم�ًضا  دامت  ملهمة  زواج  رابطة 
اأرقى  ج�ضدت  �ضنة،  وع�رشين 
الرجل  الإن�ضانية يف عالقة  معاين 

باملراأة.
اهلل  �ضلى  عبداهلل  بن  حممد  ن�ضا 
مبكة  والأم  الأب  يتيم  و�ضلم  عليه 
متيز  لكنه  طالب،  اأبي  عمه  عند 
الذي  و�ضلم  عليه  اهلل  �ضلى  بخلقه 
فاق كل من �ضحبه وعاي�ضه، وكان 
»بال�ضادق  عندهم  اآنذاك  يعرف 

الأمني«.
خديجة  وكانت  اإ�ضحاق:  ابن  قال 
بنت خويلد امراأة تاجرة ذات �رشف 
ومال، ت�ضتاأجر الرجال على مالها 
م�ضاربة، فلما بلغها عن ر�ضول اهلل 
بلغها من  ما  و�ضلم  اهلل عليه  �ضلى 
وكَرِم  اأمانته  وِعظم  حديثه  �ضدق 
عليه  فعَر�ضت  اإليه  بعثت  اأخالقه، 

اإىل  تاجًرا  مالها  يف  لها  يخرج  اأن 
تعطي  ما  اأف�ضل  وتعطيه  ال�ضام، 
غريه من التجار مع غالم لها يقال 
له: مي�رشة، فقبله ر�ضول اهلل �ضلى 
يف  وخرج  منها،  و�ضلم  عليه  اهلل 

مالها ذاك.
لقد اأدركت خديجة ر�ضي اهلل عنها 
خالل تعاملها مع حممد بن عبداهلل 
ما  و�ضلم،  عليه  اهلل  �ضلى  الر�ضول 
فيه  ترغب  عنها  اهلل  ر�ضي  جعلها 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم.
قال ابن كثري: »وكانت اأو�ضط ن�ضاء 
�رشًفا،  واأعظمهن  ن�ضبًا،  قري�ش 
كان  قومها  كل  ماًل،  واأكرثهن 
يقدر  لو  منها  ذلك  على  ا  حري�ضً
اهلل  لر�ضول  ذلك  قالت  فلما  عليه، 
ذلك  ذكر  و�ضلم،  عليه  اهلل  �ضلى 
حمزة  عمه  معه  فخرج  لأعمامه، 
اأ�ضد،  بن  خويلد  على  دخل  حتى 
عليه  فتزوجها  اإليه،  فخطبها 

ال�ضالة وال�ضالم
لقد �ضدق حممد بن عبداهلل �ضلى 
اهلل عليه و�ضلم يف زواجه بخديجة 

عليها  اأميًنا  وكان  عنها،  اهلل  ر�ضي 
�ضكًنا  له  وكانت  مالها،  وعلى 
وح�ضًنا، فقد عرفت قدره �ضلى اهلل 
عليه و�ضلم، وعُظمت قربه واحتوته 
بكل ما اأوتيته من قلب طاهر ومال 
طيب وِهمة عالية، حتى اإذا جاءها 
قته  �ضَدّ ماألوف،  غري  هو  مبا 
و�ضخ�ضه  قوله  تعزيز  يف  وم�ضت 

�ضلى اهلل عليه و�ضلم.
اأكرمهما اهلل  كان زواجهما مكرمة 
قال  خالله؛  من  البع�ش  ببع�ضهما 
القيم رحمه اهلل: »من خوا�ش  ابن 
مل  اأنها  عنها:  اهلل  ر�ضي  خديجة 
ت�ضوؤه قط، ومل تغا�ضبه، ومل ينلها 
منه اإيالء ول عتب قط ول هجر، 
خوا�ضها  ومن  منقبة،  بهذه  وكفى 
اأنها اأول امراأة اآمنت باهلل من هذه 

الأمة«
عليه  كرامتها  »ومن  الذهبي:  قال 
اأنه مل يتزوج  �ضلى اهلل عليه و�ضلم 
عدة  منها  وجاءه  قبلها،  امراأة 
ول  قط،  عليها  يتزوج  ومل  اأولد، 
ت�رَشّى اإىل اأن ق�ضت نحبَها، فوجد 

لفقدها، فاإنها كانت نعم القرين« 
عنها  اهلل  ر�ضي  خديجة  توفيت 
قبل الهجرة بثالث �ضنني، وُدفنت 
زوجها  ها  ب�رَشّ وقد  باحلجون، 
النبي حممد �ضلى اهلل عليه و�ضلم 

فيه  �ضخب  ل  ق�ضب  من  ببيت 
»واإمنا  ال�ضهيلي:  قال  ن�ضب؛  ول 
ب�رشها ببيت يف اجلنة من ق�ضب 
لأنها   - اللوؤلوؤ  ق�ضب  يعني:   -
الإميان،  اإىل  ال�ضبق  ق�ضب  حازت 

ل �ضخب فيه ول ن�ضب؛ لأنها مل 
ترفع �ضوتها على النبي �ضلى اهلل 
من  يوًما  تتعبه  ومل  و�ضلم،  عليه 
يوًما،  عليه  ت�ضخب  فلم  الدهر، 

ول اآذته اأبًدا«

ال�ضيدة خديجة بنت خويلد ر�ضي اهلل عنها
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كبائر الّذنوب
نوُب واملعا�ضي يف َوقِعها   تَختَِلُف الُذّ

يف النَّف�ش ويف نتيَجِتها والأ�رشار 
امُلرتِتّبة عليها، ومهما كان، فاإنَّها 

تَ�ضرَتُِك يف كوِنها خطاأ الَعبِد مِلقاِم 
رِبّه، ويَتَِّفُق الُعلماءُ على ت�ضنيِف 

غاِئِر،  الّذنوِب يف �ضنفنِي؛ ذنوُب ال�ضَّ
والكبائر، ويف اأ�ضمائها دللٌت تقوُد 
اإىل امَلعنى، فالَكبائُر جمُع الكبرية، 

نوب، ويف ذلَك  ومعناها العظيُم من الُذّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه ِلَطِرها وما 

يرَتتَُّب عليها اأو يَجنيِه الَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها اهللُ تَعاىل يف القراآن الكرمي 

تَِنبُوا َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ اإِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َضِيّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿، فدَلّ ِذكُرها على 

نوِب اإىل كباِئَر  ِة ت�ضنيِف الُذّ َحّ �ضِ
غاِئر، وُكلُّها يف مقاِم اهللِ كبرية، اإلَّ  و�ضَ

غِر نظراً ملا  ُف بال�ضِّ ها يتَّ�ضِ اأَنّ بَع�ضَ
حر،  هو اأكَبُ منُه، فالَقتُل اأكَبُ من ال�ِضّ

ُك اأكُب من القتل، ويف قوِل  وال�رِشّ
الُعلماء اأن ل كبريَة مع ال�ضِتغفاِر ول 
�ضغريَة مع الإ�رشار، واأمثُل الأقواِل 

يف تعريِف الَكبائر اأنَّها ما يرَتتَُّب عليِه 
نيا اأو وعيٌد يف الآخرِة اأو  حُدّ يف الُدّ

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

تعريفها؛ ل�ضالمِتِه من القواِدِح الواردِة 
لف. على غرِيه، ول�ضِتهاِرِه عنَد ال�َضّ

�ضرح لكلمة القيوم :
 القيوم اأي قائم على كل نف�س 

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

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

نن ال�ضالة  �ضُ
احلنفّية،  من  الُفقهاء  ُجمهور  ق�ّضم 
واحلنابلة  واملالكية،  وال�ضافعية، 
تَاأّكدها وَعدمه،  الة ح�ضب  �ُضنن ال�ضّ
اإىل  ترِكها  على  يرَتّتب  ما  وح�ضب 
اإىل  احَلنفّية  ق�ّضمها  حيث  ق�ضمني؛ 
هي  عنَدهم  نن  فال�ُضّ واآداب؛  �ُضنن 
�ضلّى  اهلل  ر�ضول  عن  امُلوؤّكدة  ال�ضّنة 
على  واَظَب  والتي  و�ضلم،  عليه  اهلل 
حابُة  ال�ضّ عليها  وواَظب  فعلها، 
اإذا  ال�ُضنن  فهذه  عليهم،  اهلل  ر�ضوان 
اأّما  اأِثم،  تركها  على  امُل�ضلم  اأ�رّش 

املوؤّكدة،  غري  ال�ضنن  فهي  الآداب 
اأبعا�ش  اإىل  فق�ّضموها  ال�ضافعّية  اأّما 
ب�ضجود  ُتب  التي  نن  ال�ُضّ وهي 
عمداً  امُل�ضلّي  ترَكها  �ضواًء  ال�ضهو، 
ل  الّتي  وهَي  وهيئات؛  �ضهواً،  اأو 
اإىل  فق�ّضموها  املالكّيُة  اأّما  ُتَب، 
ال�ُضنن  هي  ال�ضنن  ومندوبات؛  �ُضنَنٍ 
غري  ال�ُضنن  واملندوبات  املوؤّكدة، 
املوؤكدة، اأّما فقهاء احلنابلة فق�ّضموا 
ال�ُضنن باعتبار القول والفعِل اإىل �ُضنن 

اأقوال، و�ُضنن اأفعال وهيئات. 

اجتماع الأ�ضماء احل�ضنى يف لفظ اجلاللة :
 

 اأيها الأخوة ، »اهلل« َمن ؟ قال بع�ش العلماء : َعلٌَم على الذات ، وقال بع�ضهم : علَم على واجب الوجود 
، كلمة علم اأي ا�ضم ، و عندنا يف اللغة ا�ضم العلم ، علَم على واجب الوجود ، اأن يف الكون واجب وجود و 

ممكن وجود و م�ضتحيل وجود ، م�ضتحيل اأن يكون اجلزء اأكب من الكل ، ي�ضتحيل اأن يكون البن اأكب من 
اأبيه ، هذه اأ�ضياء م�ضتحيلة ، اأما الأ�ضياء املمكنة ما �ضوى اهلل فممكن ، ممكن اأن يكون وممكن األَّ يكون ، 
واإذا كان على ما هو اأو على غري ما هو ، اأما واجب الوجود فال بد من وجوده اإنه اهلل ، فكلمة » اهلل » علم 

على واجب الوجود ، واهلل �ضاحب الأ�ضماء احل�ضنى كلها ، ُجمعت الأ�ضماء احل�ضنى كلها يف » اهلل » فاإذا قلت 
يا اهلل ، اأي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُيّ ، اإذا قلت : يا اهلل الأ�ضماء احل�ضنى جمتمعة يف 
لفظ اجلاللة ، الذي هو علم على الذات ، اأو علم على واجب الوجود ، هل �ضمعتم يف الأر�ش كلها اأن جهة 
ت�ضتطيع اأن ت�ضمي نف�ضها » اهلل« ؟ م�ضتحيل ، طبعاً املوؤمنون بدافع من اإميانهم و تعظيم ربهم ، اأما الكفار 

وامللحدون فال يجروؤون على هذا، اإنهم يعلمون يف اأعماقهم اأن اهلل �ضينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�ش اأ�ضياًل 
، الكفر و الإحلاد �ضطحي ، هم يف اأعماق اأنف�ضهم ي�ضهدون اأن اهلل موجود :  ﴿ مَلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم اإَِلّ اأَْن َقالُوا 
ِكنَي ﴿ ]�ضورة الأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ انُْظْر َكيَْف َكَذبُوا َعلَى اأَنُْف�ِضِهْم﴿ ]�ضورة  ِ َرِبّنَا َما ُكنَّا ُم�رْشِ َواهلَلّ

الأنعام: 24[

�ضبب نزول �ضورة الإخال�ص
الة وال�ّضالم-  ه اإىل �ضوؤال امُل�رشكني للنبّي الكرمي -عليه ال�ضّ ون: اإّن �ضبب نزول �ضورة الإخال�ش، َمرُدّ  قال امُلف�رِشّ

ف لهم اهللَ �ضبحانه وتعاىل، فاأنزل اهلل �ضبحانه وتعاىل �ضورة الإخال�ش، واأجابهم النَّبّي الكرمي  وطلبهم منه اأن يَ�ضِ
الة وال�ّضالم- عن �ضوؤالهم حول �ضفات اهلل تعاىل من خالل اآيات �ضورة الإخال�ش، حيث َروى اأُبُيّ بن كعب  -عليه ال�ضّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو اهلَلّ ُ علَيِه و�ضلََّم: ان�ِضب لَنا ربََّك، فاأَنزَل اهلَلّ ِ �ضلَّى اهلَلّ ر�ضي اهلل عنه: )اأَنّ امل�رِشكنَي قالوا لر�ضوِل اهلَلّ
َمُد: الَِّذي مَلْ يَِلْد َومَلْ يُولَْد؛ لأنَُّه لي�َش �ضيءٌ يولَُد اإَلّ �ضيَموُت، ول �ضيء ميوُت اإَلّ �ضيوَرُث، واإَنّ  َمُد(، وال�ضَّ ُ ال�ضَّ اأََحٌد*اهلَلّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)مَلْ يَُكْن لَُه ُكُفًوا اأََحٌد( قاَل: مل يَُكن لَُه �ضبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َش كمثِلِه �ضيءٌ(. وجاء يف �ضبب  اهلَلّ
الة وال�ّضالم- اأن يَ�ضف لهم ربَّه، فاأنزل اهلل  نزول �ضورة الإخال�ش كذلك اأّن اليهود والّن�ضارى �ضاألوا النبّي -عليه ال�ضّ

تعاىل �ضورة الإخال�ش. ، فُرِوي عن ابن عبا�ش ر�ضي اهلل عنه: )اأَنّ اليهوَد اأتوا النبَيّ �ضلَّى اهللُ عليِْه و�ضلََّم، فقالوا: 
.) ُ اأََحٌد.. اإىل اآخرها(، فقال: هذه �ضفُة رّبي عَزّ وجَلّ : )ُقْل ُهَو اهلَلّ ْف لنا ربَّك الذي تعبُد، فاأنزل اهللُ عَزّ وجَلّ �ضِ
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لطفي بو�شناق

 تلقيت عرو�شا مغرية من »اإ�شرائيل« 
لكني رف�شتها

لطفي  التون�شي  الفنان  اأكد 
عرو�ش  عدة  تلقى  اأنه  بو�شناق، 
ال�شهيوين،  الكيان  يف  للغناء 
اأحد  اأن  كا�شفا  رف�شها،  لكنه 
املليون  فاق  العرو�ش  تلك 
دوالر(  الف   330( تون�شي  دينار 
من  فنان  مع  »دويتو«  لتقدمي 
بو�شناق،  وقال  ال�شهيوين  الكيان 
اإذاعة  عرب  برنامج  مع  حوار  يف 
املو�شوع  »رف�شت  »موزاييك«، 
اأنا  لهم  وقلت  وتف�شيال،  جملة 
اآ�شف جدا، الأنني عربي اأ�شيل«.

يف  حفالت  »�شاأحيي  واأ�شاف، 
االأمريكية  املتحدة  الواليات 
م�شيفا  اأي�شا«،  والقد�ش 
االأرا�شي  اإىل  الدخول  اأن 
واأن  مغامرة،  الفل�شطينية 
اأنه  وتابع،  �شيح�شل«  »املقدر 

للق�شية  و�شدق  حب  بكل  »يغني 
وما  كانت  التي  الفل�شطينية، 
م�شيفا  عربي«،  كل  ق�شية  زالت 
»مهما قّدمت لهذه الق�شية اأبقى 
من  اأن  بو�شناق،  مق�رشا«واعترب 

التون�شيني  اإ�رشائيل من  يغني يف 
قائال:  امل�شوؤولية،  حتمل  عليه 
لل�شجني  اأغني  اأنا  يل  »بالن�شبة 
الفنان  لل�شّجان«و�شدد  اأغني  وال 
معلومات  على  ردا  التون�شي، 

حتدثت عن بث اأغانيه من طرف 
ترجمة  اأو  اإ�رشائيلية  اإذاعات 
اأن  على  للعربية،  اأعماله  بع�ش 
اأغانيه  كل  واأن  يهمه«،  »االأمر ال 

فيها »مواقف م�رشفة«.

اأكرث 10 اأفالم �شوفيتية �شهرة يف الغرب
حدد خرباء �شينما قائمة ت�شم اأكرث 
10 اأفالم �شوفيتية �شهرة يف الدول 
توقيع  حملت  منها   6 الغربية، 

املخرج اأندريه تاركوف�شكي.
عيد  القائمة مبنا�شبة  اإعداد  ومت 
امليالد الـ93 لفيلم »برونينو�شيت�ش 
بومتكني(  )املدمرة  بوتيومكني« 
اأنتجه  الذي  ال�شامت  ال�شوفيتي 
يف  اآيزن�شتاين  �شريغي  املخرج 
يناير 1926، ويعد اخرتاقا حقيقيا 
وفيلما  العاملية  لل�شينما  بالن�شبة 
مفهوم  االأبد  اإىل  غري  مبدعا 
مثاال  واأ�شبح  ال�شينمائي  الفيلم 

للمخرجني االآخرين.
»�شتالكري«  فيلم  القائمة  وت�شدر 
اأندريه  للمخرج  اخليايل 
اإنتاج عام 1979،  تاركوف�شكي من 

ليليه فيلم الدراما احلربية »اذهب 
كليموف  اإيليم  اإخراج  من  وانظر« 
الذي يروي اأحداث احلرب الوطنية 
العظمى يف اأرا�شي بيالرو�ش عام 
الثالثة  املرتبة  يف  وحل   .1943
فيلم الدراما اخليايل »�شوالري�ش« 
طرح  الذي  تاركوف�شكي  الأندريه 
خالل  من  اأخالقية  م�شائل  فيه 
العقل  مع  التوا�شل  منظور 

الف�شائي.
االأفالم  اأي�شا  القائمة  ودخلت 
اأندريه  للمخرج  التالية 
روبليوف«  »اأندريه  تاركوف�شكي: 
اأندريه  القدي�ش  حلياة  املكر�ش 
روبليوف، ر�شام االأيقونات الرو�شي 
)مراآة(  و«زيركالة«  ال�شهري، 
و«جريتفوبرينو�شينيه« )الت�شحية( 

و«نو�شتالغيا« )احلنني(.
اأي�شا  الغربي  امل�شاهد  قيم  كما 
)�شخرية  �شودبيه«  »اإيرونيا  اأفالم 
من  بحمامك!(  ا�شتمتع  اأو  القدر 

اإخراج اإلدار ريازانوف، و«فوينا اإي 
للمخرج  وال�شالم(  )احلرب  مري« 
�شريغي بوندارت�شوك، اإ�شافة اإىل 

فيلم »املدمرة بومتكني«.

تر�شيح طارق لطفي ل"�شر احلليم"
   

ر�شح املخرج روؤوف عبد العزيز، الفنان طارق لطفي، للم�شاركة يف 
فيلمه اجلديد »�رش احلليم«، بطولة هاين �شالمة، واملقرر انطالق 
املنتجة  اجلهة  داخل  من  م�شدر  وقال  قليلة.  اأيام  خالل  ت�شويره 
موقفه  حل�شم  ال�شيناريو  كتابة  على  حالياً  يعكف  لطفي  اإن  للفيلم، 
من العر�ش، م�شيفاً اأنه مت التعاقد مع الفنانة حنان مطاوع لتج�شيد 
دور البطولة الن�شائية بالفيلم، ومن املقرر االإعالن عن نباأ تعاقدها 

خالل االأ�شبوع املقبل.

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

م�شل�شل »فريندز«
الكوميدي  الغ�شب على ع�شاق امل�شل�شل  بعدما �شيطرت حالة من 
»فريندز«، بعد اإعالن نتفليك�ش حذف حمتوى امل�شل�شل من �شبكتها، 
ا�شتجابت ملطالب املتابعني باال�شتمرار يف عر�ش حلقات امل�شل�شل، 
يف تغريدة عرب ح�شابها على تويرت. �شيتمكن حمبو م�شل�شل »فريندز« 
من اال�شتمرار يف م�شاهدته عرب »نتفليك�ش«، رغم التكلفة الباهظة 
التي تتكبدها ال�رشكة 100 مليون دوالر، مقابل احل�شول على حقوق 
القادم من ال�رشكة  العام  بث امل�شل�شل يف الواليات املتحدة خالل 
املنتجة وارنر ميديا، والتي تنوى تد�شني خدمة بث لرباجمها على 

االإنرتنت خالل عام 2019.

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

�شيارة  حلادث  قطي�ش،  مهند  ال�شوري،  واملخرج  املمثل  تعر�ش 
خطري، اأ�شيب على اإثره بر�شو�ش، يف حني مل يحدد موقع احلادث 
حتى اللحظة. وانت�رش اخلرب عقب كتابة ابنة املخرج، الفنانة جودي 
ال�شالمة  على  »احلمدهلل  فيه:  في�شبوك، جاء  من�شورا عرب  قطي�ش، 
اأغلى من روحي.. لكل مني عم يطمن على بابا، بابا �شار منيح  يا 

احلمدهلل وبخري.. بعتذر اإذا ما قدرت رد على حد«.
كما كتب �شديق املمثل، الفنان خالد القي�ش، من�شورا اآخر، جاء فيه: 
»ال�شديق مهند قطي�ش تعر�ش حلادث �شيارة وهو االآن بحالة جيدة 

جدا«، بينما اأكد القي�ش تعر�ش �شيارة املمثل الأ�رشار بليغة.

�شتيفن �شيغال يرف�س ت�شوير 
»زنزانة 7« يف اإفريقيا

اجلهة  تبذل 
لفيلم  املنتجة 
بطولة   ،»7 »زنزانة 
ال�شافعي،  ن�شال 
حثيثة  حماوالت 
النجم  الإقناع 
�شتيفن  العاملي 
باملوافقة  �شيغال 
الظهور  علي 
يف  �رشف  ك�شيف 

الفيلم الذي اأو�شك خمرجه اإبرام ن�شاأت على االنتهاء من ت�شويره.
الت�شوير داخل  ،اأن �شيجال يرف�ش  الفيلم  وك�شفت م�شادر من داخل 
القارة االإفريقية الأ�شباب مل يُعلن عنها، رغم اأنه مل يزرها قط من قبل، 
الفتة اإىل تقدم جهة االإنتاج بعر�ش له لنقل مكان الت�شوير اإىل اإحدى 
الدول العربية يف القارة االآ�شيوية، ولكنه مل يرد ب�شاأن العر�ش اجلديد 

املقدم له حتي االآن.

فورب�س: �شلمان خان اأغنى فنان يف الهند 
للعام الثالث على التوايل

ال�شهري  الهندي  املمثل  ت�شّدر 
جملة  قائمة  خان  �شلمان 
الهندية  ن�شختها  يف  »فورب�ش« 
لل�شخ�شيات ال�شهرية االأكرث دخاًل 

لعام 2018.
ح�شد  �شلمان  اإن  املجلة  وقالت 
 10 ي�شاوى  )كرور  كرور  25ر253 
خالل  من  هندية(  روبية  مليون 
التلفزيونية  وبراجمه  اأفالمه 

الفرتة  خالل  االإعالنات  وعقود 
اإىل   2017 اأكتوبر   من  االأول  من 
30 �شبتمرب 2018. وبذلك يت�شدر 
االأعلى  قائمة  عاماً(   52( �شلمان 
دخاًل بني ال�شخ�شيات ال�شهرية يف 

الهند للعام الثالث على التوايل.
العب  الثانية  املرتبة  يف  وجاء 
زوج  كويل،  فريات  الكريكت 
حيث  �شارما،  اأنو�شكا  املمثلة 

خالل  كرور  09ر228  ح�شد 
نف�ش الفرتة، يف حني حل املمثل 
اأك�شاي كومار ثالثاً بدخل يُقّدر بـ 

185 كرور.
�شاروخان  ال�شهري  الممثل  وجاء 
كان  اأن  بعد   ، الـ13  املرتبة  يف 
الثاين العام املا�شي،  يف املركز 
وذلك لعدم �شدور اأفالم جديدة 
وبلغ  العام،  هذا  االآن  حتى  له 

هذا  عليه  ح�شل  الذي  الدخل 
العام بـ 5ر170 كرور.

بادكون  ديبيكا  املمثلة  وجاءت 
يف املرتبة الرابعة، لتكون بذلك 
تدخل  التي  الوحيدة  املراأة 
اخلم�ش  ال�شخ�شيات  قائمة 
االأعلى دخال منذ بدء القائمة يف 
عام 2012، حيث ح�شدت 8ر112 

كرور.
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ريا�سية  ن�سخة  تطلق  "هيونداي" 
"Elantra" ال�سهرية من 

منوذج  هيونداي  �رشكة  ا�ضتعر�ضت 
من  الريا�ضي   "GT Sport"
ال�ضهرية   "Elantra" �ضيارات 
بهيكل  اجلديد  النموذج  ومتيز 
اأمامية  بواجهة  اأنيق،  هات�ضباك 
واجهة  ت�ضبه  عري�ض  ب�ضبك  مزودة 

هوائية  وفتحات  فورد،  �ضيارات 
لزيادة  ان�ضيابية  وخطوط  وا�ضعة 
ال�رشعات  على  ال�ضيارة  ثبات 
فاأتت  الداخل،  من  اأما  العالية 
وفر�ض  ريا�ضية،  مبقاعد  ال�ضيارة 
املتداخل  الأ�ضود  باجللد  مك�ضو 

اأنيقة،  ب�ضورة  الكروم  عنا�رش  مع 
يف  واحدة  ب�ضا�ضتني  قيادة  وواجهة 
منت�ضفها، واأخرى اأمام ال�ضائق كما 
 "Elantra GT Sport" ح�ضلت 
معدلة،  وفرامل  تعليق  اأنظمة  على 
لرت   1.6 ب�ضعة  توربيني  وحمرك 

وعلبة  ح�ضان،   200 يفوق  بعزم 
�رشعة اأوتوماتيكية ب�ضبع مراحل.

من  ف�ضيبداأ  املركبة  هذه  �ضعر  اأما 
 30 اإىل  ي�ضل  وقد  دولرا،   24185
التي  للتعديالت  وفقا  دولر  األف 

�ضيطلبها امل�ضتخدم.

موديل خا�ص من باجاين 
زوندا بـ 15 مليون يورو

املوديل  عن  باجاين  �رشكة  ك�ضفت 
من   "HP Barchetta" اخلا�ض 
يقت�رش  والذي   ،Zonda اأيقونتها 
اإنتاجه على 3 ن�ضخ فقط ب�ضعر 15 

مليون يورو.
اأن  الإيطالية  ال�رشكة  واأو�ضحت 
اجلديدة  ريا�ضية  ال�ضوبر  ال�ضيارة 
�ضحب  حمرك  �ضواعد  على  تعتمد 
اأ�ضطوانة   12 من  مكون  طبيعي 
V12 �ضعة 7.3 لرت ويزاأر بقوة 760 
ناقل  مع  جهوده  وتت�ضافر  ح�ضان، 
ومل  �رشعات.   6 من  يدوي  حركة 

معدلت  عن  بعد  ال�رشكة  تك�ضف 
وعلى  ال�ضتهالك.  قيم  اأو  الأداء 
ال�ضعيد الت�ضميمي، يخطف املوديل 
 "HP Barchetta" اخلا�ض 
الأنظار اإليه من خالل ثوب الكربون 
الأمامي  والزجاج  والتيتانيوم 
اجلانبية  النوافذ  وكذلك  الق�ضري 
املقاعد  اإىل  بالإ�ضافة  الق�ضرية، 
جلدي  بفر�ض  املك�ضوة  الريا�ضية 
مع  الكاروهات،  بنقو�ض  يزدان 
و21  اأماماً  بو�ضة   20 قيا�ض  جنوط 

بو�ضة خلفاً.

Blazer سيفروليه تقدم املوديل اجلديد من�

مر�سيد�ص ترغب يف التعاون مع جيلي يف ال�سني

عن  �ضيفروليه  �رشكة  ك�ضفت 
اأيقونتها  من  اجلديد  املوديل 
للفئة  تنتمي  التي   ،Blazer
املوديالت  من  املتو�ضطة 

الأغرا�ض  متعددة  الريا�ضية 
ال�رشكة  واأو�ضحت   .SUV
اجلديدة  �ضيارتها  اأن  الأمريكية 
رباعي  حمرك  لها  يتوفر 

الأ�ضطوانات �ضعة 5ر2 لرت وبقوة 
193 ح�ضان و255 نيوتن مرت لعزم 
اإىل  بالإ�ضافة  الأق�ضى،  الدوران 
 V6 حمرك �ضدا�ضي الأ�ضطوانات
بقوة 305 ح�ضان/365 نيوتن مرت. 
عجالت  اإىل  القوة  هذه  وتنتقل 
الدفع عرب ناقل حركة اأتوماتيكي 
جهود  وتت�ضافر  �رشعات،   9 من 
الدفع  نظام  مع  املحركات 

الأمامي اأو الرباعي.
التي  اجلديدة،  ال�ضيارة  وتزخر 
لرتا   1818 اإىل  ي�ضل  ملا  ت�ضع 
�ضبل  من  بالعديد  احلمولة،  من 
البانورامي  ال�ضقف  مثل  الراحة، 
املتحرك واملقود القابل للتدفئة 
والتهوية  التدفئة  ووظيفتي 

عن  ف�ضال  الأمامية،  للمقاعد 
بو�ضة   8 قيا�ض  اللم�ضية  ال�ضا�ضة 
امللتيميديا  بنظام  اخلا�ضة 
املتوافق مع نظامي اأبل كاربالي 
واأندرويد اأوتو. كما تقدم ال�ضيارة 
الال�ضلكي  الهواتف  �ضحن  نظام 
و6 منافذ USB. ويتوفر لل�ضيارة 
�ضمن  بو�ضة   18 قيا�ض  عجالت 
باقات التجهيز القيا�ضي وعجالت 
باقة  �ضمن  بو�ضة   21 قيا�ض 
واأعلنت  الختيارية.  التجهيزات 
ال�ضيارة  اإطالق  عن  �ضيفروليه 
 2019 مطلع  اجلديدة   Blazer
لتتخذ موقعاً و�ضطاً بني املوديلني 
غري   ،Traverse و   Equinox

اأنها مل تك�ضف بعد عن الأ�ضعار.

املالكة  داميلر  وافقت 
مناق�ضة  على  ملر�ضيد�ض 
مع  ال�ضني  يف  التعاون  خطط 
رئي�ض جيلي، يل �ضوفو، والذي 
اأكرب م�ضاهم يف  موؤخرا  اأ�ضبح 

ال�رشكة الأملانية.
زيت�ضه،  دييتري  اأ�ضار  وقد 
لداميلر،  التنفيذي  املدير 

ان  اإىل  اأخرية  ت�رشيحات  يف 
�ضوفو  يل  مع  “املحادثات 
كانت مثمرة اإىل حد كبري حتى 
جعل  يف  يرغب  حيث  الآن، 
طويل  داميلر  يف  ا�ضتثماره 
الأمد، كما يدعم ا�ضرتاتيجيتنا 

الناجحة”.
هي  “ال�ضني  زيت�ضه:  واأردف 

نرحب  لذا  لنا،  �ضوق  اأهم 
فينا  اأكرب م�ضاهم  مع  بالتعاون 
مع  ال�ضني”،  حول خططنا يف 
�رشورة  من  زيت�ضه  حذر  ذلك 
احلفاظ على العالقة الوثيقة مع 
�رشيك ال�رشكة ال�ضيني احلايل، 
بهذه  الإ�رشار  BAIC، وعدم 
العالقة يف اأي تعاون م�ضتقبلي 
يل  مع 
�ضوفو.

اأعلن  �ضوفو  يل  اأن  ويُذكر 
حل�ضة  تكوينه  عن  موؤخرا 
من   %9.7 بن�ضبة  �ضخمة 
 8.6 بقيمة  داميلر  اأ�ضهم 
ت�ضتهدف  حيث  دولر،  مليار 
التقنيات  من  ال�ضتفادة  جيلي 
الكهربائية ملر�ضيد�ض، خا�ضة 
ملبيعات  داميلر  حتقيق  مع 
غري  ورواج  موؤخرا  قيا�ضية 

م�ضبوق ملوديالتها.

فورد Focus حتذر من ال�سري يف االجتاه اخلاطئ
جتهيز  عن  فورد  �رشكة  اأعلنت 
التي  اجلديدة،   Focus �ضيارتها 
تنتمي لفئة املوديالت املدجمة، 
من  للتحذير  جديدة  بوظيفة 

ال�ضري يف الجتاه اخلاطئ.
اإىل  الأمريكية  ال�رشكة  واأ�ضارت 
اأن �ضيارتها اجلديدة تعتمد على 
منع  على  ت�ضاعد  متطورة  تقنية 
الطرق  على  اخلاطئ  النحراف 

على  ت�ضتند  والتي  ال�رشيعة، 
على  للتعرف  احلايل  فورد  نظام 
ي�ضتخدم  كما  املرور،  اإ�ضارات 
النظام  معلومات  املالحة  نظام 
 GPS املواقع  لتحديد  العاملي 
موقع  على  التعرف  اأجل  من 

ال�ضيارة.
واأو�ضحت �رشكة فورد اأن كامريا 
على  تتعرف  الأمامي  الزجاج 

حدود  مثل  املرور  اإ�ضارات 
ال�رشعة، والتي يتم عر�ضها على 
�ضا�ضة  اأو  القيادة  لوحة  �ضا�ضة 
واإذا  الختيارية   Head-up
لعالمتي  ال�ضيارة  قائد  اجتاز 
جانبي  على  املرور"  "ممنوع 
فاإن  لطريق �رشيع،  موؤدي  طريق 
عن  قائدها  بتنبيه  تقوم  ال�ضيارة 
التحذير اجلديدة؛  طريق وظيفة 

عالمة  بعر�ض  النظام  ويقوم 
من  "حتقق  وبيان  حمراء  حظر 

اجتاه ال�ضري".
واإىل جانب هذه الوظيفة اجلديدة 
 Focus فورد  �ضيارة  تزخر 
اأنظمة  من  بالعديد  اجلديدة 
م�ضاعد  مثل  امل�ضاعدة  القيادة 
م�ضاعد  اأو  ال�ضطراري  الكبح 

املناورة.

الهواتف الذكية تنهي ع�سر 
مفاتيح ال�سيارات قريبا

غري  ب�ضكل  و�ضام�ضونغ  اآبل  حتالفت 
ال�رشكات  من  جمموعة  مع  متوقع 
عاملي"  "معيار  لإنتاج  الأخرى، 
الرقمية،  ال�ضيارات  ملفاتيح  جديد 
فتح  من  الهواتف  اأ�ضحاب  ميكن 
خا�ض.  تطبيق  طريق  عن  �ضياراتهم 
با�ضم  املعروفة  املجموعة  وك�ضفت 
ال�ضيارات"  ات�ضال  "كون�ضورتيوم 
 Digital" هذا الأ�ضبوع عن ،)CCC(
"حل  باأنه  و�ضف  الذي   ،"1.0  Key
ال�ضيارات  مفاتيح  ليعو�ض  معياري" 
بغ�ض  الذكي،  الهاتف  تطبيقات  مع 
للهاتف  امل�ضنعة  ال�رشكة  عن  النظر 

اأو ال�ضيارة.
ات�ضال  "كون�ضورتيوم  من  والهدف 
اأكرب  م�ضتوى  اإتاحة  هو  ال�ضيارات" 
املحمولة  الأجهزة  بني  التكامل  من 
متاحة  امليزة  وهذه  واملركبات، 
مبا  ال�رشكات،  من  الأع�ضاء  جلميع 
فيها "اأودي" و"بي اإم دبليو" و"جرنال 
"اإل  واأي�ضا  و"هيونداي"  موتورز"، 
و"بانا�ضونيك"  اإلكرتونيك�ض"  جي 
فاغن".  و"فولك�ض  و"�ضام�ضونغ" 
الإلكرتونيات  ق�ضم  رئي�ض  وقال 
وار�ضيت:  والف  اأودي،  �رشكة  لدى 
 Key خدمة  بتقدمي  فخورون  "نحن 
الكثري  يف  بالفعل  لعمالئنا   Digital
توحيد  خالل  فمن  املوديالت،  من 
يتوافق  الذي  الرقمي  املفتاح  حل 
لبنات  ن�ضع  لدينا،  الأمان  معايري  مع 
البناء للخدمات املبتكرة على اأ�ضا�ض 
اأن  الرقمي  للمفتاح  وميكن  وا�ضع". 
يقوم  التي  الوظائف  جميع  يوؤدي 

ميكن  و�ضوف  اليدوي،  نظريه  بها 
امل�ضتخدمني من قفل وفتح الأبواب، 
املحرك. وميكن  ت�ضغيل  بدء  وكذلك 
منح  اختيار  اأي�ضا  ال�ضيارات  ملالكي 
الآخرين  الذكية  الهواتف  مالكي 
�ضيارتهم  اإىل  الو�ضول  اإمكانية  موؤقتا 
و�ضمم  ما.  تطبيق  با�ضتخدام 
الذي   ،"1.0  Digital Key"تطبيق
التوا�ضل  تقنية  �رشائح  ي�ضتخدم 
نف�ضها  وهي   ،"NFC" املدى  قريب 
يف  مل�ض  دون  الدفع  من  متكن  التي 
تعمل  التي  احلديثة  الذكية  الهواتف 
توفري  مع   ،iOSو اأندرويد  بنظامي 

الأمان.
جمموعة  ال�ضيارة  مفتاح  ويحتوي 
مثل  ال�ضتخدامات،  من  وا�ضعة 
م�ضاركة ال�ضيارات وتاأجري ال�ضيارات، 
حالة  يف  مفيد  كونه  عن  ف�ضال 
جمل�ض  رئي�ض  وقال  الطوارئ. 
ات�ضال  كون�ضورتيوم  جمموعة  اإدارة 
"لقد  رحمان:  حمفوظ  ال�ضيارات 
ال�ضيارات  ات�ضال  كون�ضورتيوم  بداأت 
 Digital موا�ضفات  على  العمل 
يكون  اأن  وناأمل  الإ�ضدار 2.0،   Key
الإ�ضدار املحدث من املفتاح متاحا 
 .2019 العام  من  الأول  الربع  يف 
"ن�ضهد  قائال:  رحمان  واأ�ضاف 
تعمل  ال�ضوق  يف  منتجات  بالفعل 
 ،1.0 الإ�ضدار  من  ال�ضتفادة  على 
واأعتقد اأن الن�ضخة 2.0 من الإ�ضدار 
اأكرب  تاأثري  الرقمي القادم �ضيكون لها 
احتياجات  نلبي  حيث  ال�ضناعة  على 

التو�ضع الهائل".
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املواقع  بع�ض  �رّسبت 
التقنية  ب�شوؤون  املهتمة 
عن  جديدة  معلومات 

هاتف »V40« املنتظر من 
اإل جي.

 Android« موقع  وذكر 

الهاتف  اأن   »Police
املذكور �شياأتي مبوا�شفات 
من  واحدا  منه  جتعل 
يف  الذكية  الأجهزة  اأف�شل 
مبعالج  و�شيزود  الأ�شواق، 
 SNAPDRAGON «
و�شول  وذاكرة   ،»845-
ع�شوائي 6 اأو 8 غيغابايت.

اأن  املفرت�ض  من  كما 
بكامريا   »V40« ياأتي 
العد�شة  ثنائية  اأ�شا�شية 
ميغابيك�شل،   13+16 بدقة 

عالية  تقريب  ومبيزات 
ممتازة  جودة  ت�شمن 
لل�شورة حتى عند تكبريها 
وكامريا  مرات،  عدة 
اأي�شا  مزدوجة  اأمامية 
ميغابيك�شل.   24 بدقة 
فمن  اجلهاز  بطارية  اأما 
ب�شعة  تكون  اأن  املتوقع 
3700 ميللي اأمبري اأو اأكرث 
بخا�شية  ومزودة  بقليل، 
و�شا�شته  ال�رسيع،  ال�شحن 
�شتاأتي بحجم 6.2 بو�شة.

اأكدت مواقع مهتمة ب�شوؤون التقنية اأن هاتف 
�شيعود  »موتورول«  من  ال�شهري   »Razr«
اأن  املفرت�ض  ومن  جديدة  بحلة  للأ�شواق 
بيع  حلقوق  املالكة   »Lenovo« تطرح 
ل�شالح   »2019  Razr« هاتف  »موتورول« 
تنتج  واأن  للت�شالت،   »Verizon« �رسكة 
قد  املتحدة،  للوليات  منه  ن�شخة  األف   200
دولر   1500 اإىل  منها  الواحدة  ثمن  ي�شل 
للطي  قابل  بهيكل  اجلديد  الهاتف  و�شياأتي 
و�شا�شة  القدمية،   »Razr« ن�شخ  يف  كما 

»OLED« مرنة عالية الدقة متتد على طول 
املفاتيح  لوحة  اأن  حتى  الداخلية،  واجهته 
تظهر  �شا�شة  عن  عبارة  �شتكون  التقليدية 

عليها الأرقام واأحرف ورموز الكتابة.
اجلهاز  هذا  يزود  اأن  املفرت�ض  من  كما 
وذاكرة  الأداء،  عايل  النوى  ثماين  مبعالج 
مقاوم  وهيكل  غيغابايت،   4 ع�شوائي  و�شول 
العاملية،  املعايري  اأحدث  وفق  والغبار  للماء 
 )12+16( بدقة  مزدوجة  اأ�شا�شية  وكامريا 

ميغابيك�شل.

بعد اأن ذكرت اأنها �شتتخلى 
عن فكرة �شاحنها الل�شلكي، 
اأنه  لتوؤكد  »اآبل«  عادت 
قريبا  الأ�شواق  يف  �شيظهر 
»اآبل«  واأو�شحت م�شادر يف 
 Luxshare« �رسكة  اأن 
بداأت   »Precision
�شاحن  بت�شنيع  بالفعل 

الل�شلكي   »AirPower«
ومن  �رسكتهم،  ل�شالح 
املفرت�ض اأن يطرح ال�شاحن 
من  الأول  الن�شف  يف  للبيع 

العام اجلاري.
 »AirPower« و�شيتاألف 
تت�شع  لل�شحن  من�شة  من 
اإلكرتونية  اأجهزة   3 لـ 

)هاتف  واحدة  دفعة 
 Apple و�شاعة  اآيفون، 
و�شماعات   ،Watch
و�شتكون   ،)AirPods
مع  مت�شلة  املن�شة  تلك 
الكهربائية  الطاقة  م�شدر 
كما   »USB-C« مبنفذ 
تر�شل  اأن  املفرت�ض  من 

الإلكرتونية  القطعة  هذه 
الأجهزة  عن  املعلومات 
التي ت�شحنها اإىل احلوا�شب 
عرب  الأخرى  الهواتف  اأو 

بلوتوث.
م�رسوع  عن  »اآبل«  واأعلنت 
يف  الل�شلكي،  ال�شاحن 
عندما   ،2017 �شبتمرب 
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»موتوروال« حتيي هاتفها »اآبل« مل تتخل عن �ساحنها الال�سلكي
االأ�سطوري

 اأبرز موا�سفات هاتف
 »Plus 7 Nokia« اجلديد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- الوزن: 183 غراما.

ت�سريبات جديدة عن اأحدث هواتف اإل جي

اآبل تطلق ن�سخة معدلة من 
»macOS« نظام

اأعلنت �رسكة اآبل اأن ن�شخة »بيتا« املعدلة عن 
نظام »macOS 10« املخ�ش�ض للحوا�شب 
امل�شتخدمني  جلميع  متاحة  اأ�شبحت 
م�شتخدمي  جميع  اأن  ال�رسكة  واأو�شحت 
حتميل  باإمكانهم  اأ�شبح   »Mac« حوا�شب 
نظام الت�شغيل اجلديد املعدل الذي يحمل 
ا�شم »macOS 10.14« مقابل 99 دولرا.

ولتحميل هذا النظام يجب على امل�شتخدم 
 »10.14 MacOS« اإىل موقع التوجه  اأول 

ت�شجيل  ثم  ومن  الإنرتنت،  على  الر�شمي 
دخوله عرب ح�شاب »Apple ID«، واتباع 
الإر�شادات اللزمة وبعدها تثبيت الربنامج 

على حا�شبه ال�شخ�شي.
الن�شخة  اأن  اإىل  اآبل  يف  اخلرباء  وي�شري 
العديد  تفادت   »macOS« من  اجلديدة 
من الثغرات الربجمية املوجودة يف اأنظمة 
الت�شغيل ال�شابقة، وزادت من حماية بيانات 

امل�شتخدم.
رئي�ض نينتندو اجلديد 

خطط ال�ستثمار 1 مليار دوالر لتطوير األعاب الهواتف الذكية
رئي�شاً  نينتندو  اليابانية  الألعاب  �رسكة   عينت 
ال�شابق  للرئي�ض  خلفاً  اأيام  قبل  لها  جديداً 
تات�شومي كيمي�شيما، ويبدو اأن الرئي�ض اجلديد 

يحمل خططاً جلية لطريق ال�رسكة م�شتقبًل.
حيث �رسح الرئي�ض اجلديد �شنتارو فوروكاوا، 
ياباين  ين  مليون   100 با�شتثمار  رغبته  عن 
)حوايل مليار( لتطوير األعاب خمتلفة للهواتف 

الذكية.

كبرية  نقلة  حققت  قد  نينتندو  �رسكة  وكانت 
األعاب  عدة  اإطلق  مع  الأخريين  العامني  يف 
اإطلق  مع  احلال  هو  كما  الذكية،  للهواتف 
جهاز �شويت�ض. اإل اأن الرئي�ض اجلديد يرى يف 
ال�رسكة  لتحول  ُمهمهاً  جمالً  الهواتف  األعاب 

وتو�شيع عملها يف جمال الألعاب.
مع  كبرية  و�شعبية  اأرباحاً  ال�رسكة  وحققت 
 Pokémon GO، Mario مثل  األعاب 

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

.Dragalia Lost
بالو�شع  اأكرث  بالتفكري  ال�رسكة  بداأت  رمبا 
اأن  حيث  ال�شاب،  اجلديد  الرئي�ض  مع  احلايل 
هذا التحول من �شاأنه اأن يُعيد ال�رسكة للواجهة 
ترف�ض  كانت  التي  الغياب  �شنوات  عن  عو�شاً 

فيها التخلي عن تقاليدها القدمية.



جزائرية  م�شاريع   )10( ع�رشة  تر�شيح  مت 
جوائز  م�شابقة  من  النهائية   للمرحلة 
املعلومات  ملجتمع  العاملية  القمة 
من  املنظمة   «   WSIS Prizes2019«
طرف االحتاد الدويل لالت�شاالت، ح�شب 
ال�شلكية  واملوا�شالت  الربيد  لوزارة  بيان 

والال�شلكية والتكنولوجيات والرقمنة.
هذه  دعم  اإىل  االثنني  اأم�س  البيان  ودعا  
والت�شويت  باجلائزة   للفوز  امل�شاريع 
املوعد  قبل  �شاحقا«،  ت�شويتا   « لها 
فرباير   10 بتاريخ  املحدد  النهائي 
الدويل  االحتاد  من�شة  عرب  وذلك   2019
من  للم�شابقة  املخ�ش�شة  لالت�شاالت 
https://   : الرابط  على  النقر  خالل 
w s i s / /w w w . i t u . i n t / n e t 4
s t o c k t a k i n g / A c c o u n t /
2F%2Fnet4%=Login?ReturnUrl

%2FPrizes%2Fstocktaking%wsis
. 2FVote%2F2019

واأ�شار ذات امل�شدر اإىل انه �شيتم  انتقاء 
احلا�شدة  االأوىل   )5( اخلم�شة  امل�شاريع 
الأكرب عدد من االأ�شوات عن كل فئة، على 
قبل  من  النهائي  للتقييم  اإحالتها  يتم  اأن 
لالت�شاالت  الدويل  االحتاد  خرباء  جلنة 
تعلن   اأن  واحًدا على  فائًزا  �شيختار  الذي 
منتدى  خالل  للم�شابقة  النهائية  النتائج 
لعام  املعلومات  ملجتمع  العاملية  القمة 
)�شوي�رشا(  بجنيف  �شينعقد  الذي   ،2019

من 08 اإىل 12 اأفريل 2019.
ال�شياق  نف�س  يف  الوزارة  اأكدت  كما     
اجلزائرية  امل�شاريع  على  الت�شويت  اأن 
اخلم�س  املراتب  �شمن  »�شي�شعها  
االأوىل«، مربزة انه ينبغي  مراعاة قواعد 
اأ�شا�شية عند الت�شويت من بينها  الت�شجيل 
WSIS من خالل تقدمي كافة  يف من�شة 
كل  يف  الت�شويت  و  املطلوبة  املعلومات 

فئة و مل�رشوع واحد فقط يف كل فئة.

  م.�ش

جوائز   القمة العاملية ملجتمع  املعلومات 

تر�شيح 10  م�شاريع جزائرية 
لنهائي امل�شابقة
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ب�سبب عدم م�ساندة جبهة امل�ستقبل 
للعهدة اخلام�سة

نائب اإيليزي حماين همة 
ي�شتقيل من حزب بلعيد

 

اأعلن اأم�س النائب عن والية اإيليزي حماين 
همة عن ا�شتقالته من �شفوغ حزب جبهة 
من  املعني  ا�شماه  ما  ب�شبب  امل�شتقبل 
عدم انخراط احلزب يف م�شعى املطالبة 
قال  و  اجلمهورية  لرئي�س  خام�شة  بعهدة 
قيادة  فاحت  اأن  و  �شبق  اأنه  ذات املتحدث 
ت�شتجيب  خطوته  اأن  و  بقناعاته  حزبه 
ال�شيا�شية  املرحلة  مبتطلبات  ا�شماه  ملا 

الراهنة

اكت�شاف �شر ذيل الطاوو�س 
اخلاطف للأنظار!

الطاوو�س  ذيل  اأن  جديدة  درا�شة  ك�شفت 
متعدد االألوان ي�شاعده يف االختفاء عن اأعني 
احليوانات املفرت�شة يف الربية الوا�شعة وميكن 
اأن يبدو للبع�س اأن ري�س ذيل الطاوو�س يجذب 
انتباه احليوانات االأخرى، ولكن اخلرباء قالوا 
اإن احليوانات املفرت�شة، مثل القطط الكبرية، 
تفتقر لوجود م�شتقبالت اللون الالزمة لتمييز 
الباحثون هذه  ويتناول  الفريد  الطاوو�س  ذيل 
النقطة الهامة يف ورقة بحثية جديدة، نُ�رشت 

.»bioRxiv« قبل الطباعة يف

�شاب يذبح �شديقه يف 
تيزي وزو

 ا�شتيقظ �شكان مدينة تيزي وزو �شبيحة اليوم 
على وقع فاجعة اليمة راح �شحيتها �شاب يف 
وح�شب  �شديقه  ذبحه  اأن  بعد  العمر  مقتبل 
ال�شحية  فاإن  موثوق  م�شدر  علمناه،من  ما 
 44 العمر  من  البالغ  ماليك«  �س-  املدعو« 
قاتلة  �رشبات  له  ووجه  املتهم  فاجاأه  �شنة 
ردته قتيال يف عني املكان فيما فتحت م�شالح 

االأمن حتقيقا حول هذه اجلرمية ال�شنيعة
ح- ك

تي�سم�سيلت 

توزيع قرابة الألف وحدة 
�شكنية عمومية اإيجارية 

يرتقب خالل االأيام القليلة املقبلة توزيع اأزيد 
من 920 وحدة �شكنية عمومية اإيجارية بوالية 
االثنني  اأم�س  به  اأفاد  ح�شبما  تي�شم�شيلت، 

ديوان الرتقية والت�شيري العقاري.
الوحدات  هذه  اأن  امل�شدر،  ذات  اأو�شح  و 
بلديات  م�شتوى  على  الأ�شحابها  �شتوزع  التي 
تي�شم�شيلت و متالحت و عماري ت�شهد »وترية 
متقدمة« يف االإجناز حيث تعرف حاليا اأ�شغال 
الربط مبختلف ال�شبكات )الطرقات و الكهرباء 
و الغاز( و التهيئة اخلارجية و من جهة اأخرى، 
نهاية  قبل  برجمة  عن  الديوان  نف�س  ك�شف 
الثالثي االأول من ال�شنة اجلارية توزيع حوايل 
1.500 وحدة �شكنية عمومية يجاريه و موجهة 
الالئقة  غري  و  اله�شة  البناءات  على  للق�شاء 
مبختلف بلديات الوالية و يجري حاليا اإجناز 
اإيجارية  حوايل 3.400 وحدة �شكنية عمومية 
تعرف  التي  و  الـ22  الوالية  بلديات  كامل  عرب 

وترية اأ�شغال تفوق 30 باملائة.

عقوبات �شد 
رئي�س املخابرات 

الرو�شية ونائبه

وافق جمل�س االحتاد االأوروبي لل�شوؤون 
عقوبات  فر�س  على  اخلارجية، 
االحتاد  يعتربهم  رو�س  اأفراد  �شد 
وتطوير  ا�شتخدام  يف  متورطني 
ن�رش  لبيان  وفقا  الكيميائية،  االأ�شلحة 
على املوقع االإلكرتوين للمجل�س، وقال 
املجل�س يف بيانه: »ت�شم القائمة اثنني 
اخلارجية  اال�شتخبارات  موظفي  من 
رئي�شها  اإىل  باالإ�شافة  الرو�شية، 
م�شوؤولية  يتحملون  الذين  ونائبه، 
االأع�شاب  غاز  مادة  وا�شتخدام  نقل 
)اململكة  �شالزبوري  اإىل  اإ�شارة  يف 
2018«وت�شمل  مار�س   4 يف  املتحدة( 
باالأ�شلحة  املرتبطة  العقوبات  قائمة 
الكيميائية خم�شة اأفراد وكيانا قانونيا 
للبحوث  واحدا من �شوريا وهو مركز 

ال�شورية واالأ�شخا�س املرتبطني به.
وقت  �شيعلن يف  اأنه  اإىل  البيان  واأ�شار 
اأ�شماء  عن  االثنني  يوم  من  الحق 
عقوبات  حتت  وقعوا  الذين  االأفراد 
العقوبات،  وت�شمل  االأوروبي  االحتاد 
اإىل  الدخول  حظر  االأفراد،  حال  يف 
االأ�شول،  وجتميد  االأوروبي  االحتاد 
تن�س  فاإنها  القانونية،  الكيانات  اأما 

على جتميد االأ�شول.

وادي ارهيوبغليزان  

الأمن يحقق يف قائمة ال�شكنات اله�شة

البطولة الوطنية الع�سكرية ما بني املدار�ش لل�سباحة

83 �شباحا ميثلون ت�شع
 فرق يف املوعد

طاعون املجرتات بالبويرة

اإح�شاء اآلف احلالت ونفوق اأزيد 
من 400 راأ�س بقر وغنم

علمت اجلريدة من م�شادر متطابقة 
ارهيو  وادي  دائرة  اأمن  م�شالح  اأن 
حتقيقا  فتحت  غيليزان  والية  يف 
بعد  االجتماعي  ال�شكن  ملف  يف 
اال�شتفادة  ملف  تزوير  يف  اال�شتباه 

ال�شكن  طالبي  من  املواطنني  الأحد 
ال�شكنات  على  الق�شاء  اإطار  يف 
التي  للمعلومات  وا�شتنادا  اله�شة 
اأمن  فاإن  عليها  اجلريدة  حتوز 
يف  املا�شي  االأ�شبوع  �رشع  الدائرة 

جلنة  اأع�شاء  من  عدد  ا�شتدعاء 
م�شدر  واأ�شاف  بالدائرة  التحقيق 
اإثر  التحقيق  عملية  اأن  اجلريدة 
للم�شالح  واردة  جمهولة  ر�شالة 
االأ�شماء  احد  باإدراج  تفيد  االأمنية 

وهي  امل�شتفيدين  قائمة  �شمن 
ال�شارى  حي  �شملت  التي  القائمة 
اإال  ال�شنة  اأواخر  عنها  االإفراج  ومت 
خرما�شة  بحي  يقطن  امل�شتفيد  اأن 
مما طرح ال�شكوك يف اإمكانية تزوير 

اأن  بالذكر  اجلدير  االإقامة  �شهادة 
من  ثالثة  ا�شتدعت  االأمن  م�شالح 
اأع�شاء جلنة التحقيق ورمبا �شتتو�شع 

القائمة لتم�س اأ�شماء اأخرى 
ق  م 

من 29 اإىل 31 جانفي بالعا�سمة

الطبعة ال13 لل�شالون الوطني 
للت�شغيل و التكوين 

�سيدي بعبا�ش

�شرقة اأجهزة كهرومنزلية بقيمة
 80 مليونا 

»ملتقى  الوطني  لل�شالون  ال13  الطبعة  تنظم 
الت�شغيل و التكوين« من 29 اىل 31 جانفي 2019 
و  »مواطنة  �شعار  حتت  العا�شمة  باجلزائر 
اقت�شاد رقمي«، ح�شبما علم اأم�س االثنني اليوم 
بنف�س  الطبعة  هذه  �شت�شم  و  املنظمني  لدى 
املكان و الزمان �شالونني كانا �شابقا ينظمان 
ال�شالون  و  التوظيف  �شالون  حدى:  على  كل 

الوطني للتكوين املتوا�شل ح�شب وكالة االت�شال 
و جمل�س 3C الذي ينظم ال�شالون  و �شيح�رش 
هذا احلدث حوايل 80 م�شاركا و عار�شا ميثلون 
املوؤ�ش�شات االقت�شادية العمومية و اخلا�شة و 
ت�شغيل  على  للم�شاعدة  املوؤ�ش�شاتية  الهيئات 
و  مدار�س  اىل  ا�شافة  املقاوالتية  و  ال�شباب 

مراكز و معاهد التكوين.

األقت قوات ال�رشطة باالأمن احل�رشي ال�شاد�س 
القب�س على 05 اأ�شخا�س ترتاوح اأعمارهم بني 
من  ال�رشقة  يف  تورطهم  بعد   ، �شنة   37 و   25
داخل خمزن خم�ش�س لالأجهزة الكهرومنزلية، 
حيث قدر مبلغ االأجهزة امل�رشوقة ب 80 مليون 
�شنتيم ، قوات ال�رشطة متكنت من حتديد هوية 
الفاعلني ومت توقيفهم وا�شرتجاع امل�رشوقات 
، كما مت تقدمي ال�شالفني الذكر اأمام النيابة اأين 
اإيداع .حيثيات الق�شية  اأوامر  �شدر يف حقهم 
ملعلومات  ال�رشطة  قوات  ا�شتغالل  اإىل  تعود 
الكهرومنزلية  لالأجهزة  خمزن  بتعر�س  تفيد 
�شملت   ، �شنتيم  مليون   80 فاقت  مالية  بقيمة 
كهرومنزلية  واأجهزة  بالزما  تلفزيون  اأجهزة 

لتبا�رش امل�شلحة بفتح حتقيق معمق   ، اأخرى 
مالب�شات  عن  للك�شف  ال�رشعة  جناح  على 
الق�شية    بعد تكثيف التحريات متكنت قوات 
فيهم،  امل�شتبه  هوية  حتديد  من  ال�رشطة 
اأعمارهم  اأ�شخا�س ترتاوح  ويتعلق االأمر بـ 05 
 ، تباعا  توقيفهم  �شنة، حيث مت   35 و   25 بني 
امل�شتبه  قانونية مل�شاكن  تفتي�س  عملية  وبعد 
�شلمت  والتي  امل�رشوقات  اإ�شرتجاع  مت  فيهم 
ق�شائي �شد  اإجراء  اإجناز  كما مت  الأ�شحابها، 
بالك�رش مع  ال�رشقة  الذكر عن تهمة  ال�شالفني 
اأمام  مبوجبه  قدموا   ، م�رشوقة  اأ�شياء  اإخفاء 

النيابة التي اأمرت باإيداعهم احلب�س
 �ش.�سهيب

فتيات   10 بينهم  من  �شباحا   83 ي�شارك 
الوطنية  البطولة  يف  فرق،  ت�شع  ميثلون 
لل�شباحة،  املدار�س  بني  ما  الع�شكرية 
باملدر�شة  االثنني  اأم�س   انطلقت  التي 
العليا للدفاع اجلوي عن االإقليم بالرغاية 
)الناحية الع�شكرية االأوىل( وتنق�شم هذه 
املناف�شة اإىل ت�شعة اخت�شا�شات ويتعلق 

مرتا   50 حرة  �شباحة  من  بكل  االأمر 
و�شباحة حرة 100 مرت ، على الظهر 50 
 50 فرا�شة  مرتا،   50 ال�شدر  على  مرت، 
 50 مرات  )اأربع  تتابع  حرة  �شباحة  مرت، 
مرت(، �شباحة املوانع 50 مرت، ا�شرتجاع 
)اأربع  الدمية  مع  حرة  �شباحة  الدمية، 

مرات 25 مرت(.

اآالف  بالبويرة  الفالحية  امل�شالح  اأح�شت 
املجرتات  طاعون  بداء  املتعلقة  احلاالت 
باأزيد  فتك  الذي  القالعية  واحلمى  ال�شغرية 
عرب  واالأبقار  االأغنام  روؤو�س  من   400 من 
اإقليم الوالية ويحدث هذا رغم كل االإجراءات 
امل�شالح  ذات  اتخذتها  التي  االحرتازية 
من  املئات  وجتنيد  حت�شي�شية  حمالت  من 
وكذا قرار  بوؤرة  اأي  البياطرة ملواجهة ظهور 
الوايل بغلق جميع اأ�شواق املا�شية ملدة �شهر 
كامل وهو القرار الذي مل يتم احرتامه ح�شب 
ما وقفت عليه يومية » الو�شط » خالل االأيام 
بال�شوق  خا�شة  االأ�شواق  ببع�س  املا�شية 
االأ�شبوعي بعا�شمة الوالية االأمر الذي ت�شبب 

خ�شائر  املوا�شي  ومربي  املوالني  تكبد  يف 
وقفوا  حيث  احليوانية  ثروتهم  يف  فادحة 
عاجزين عن فعل اأي �شيء اأمام هذه الو�شعية 
بالكارثية  لنا  ت�رشيحاتهم  يف  و�شفوها  التي 
اأعرا�س  يجهلون  منهم  االأغلبية  واأن  خا�شة 
هذا الداء الفتاك وطرق تنقله بني املوا�شي ، 
ويف ذات ال�شياق ت�شهد م�شالح البيطرة تهافتا 
طرف  من  الفرتة  هذه  يف  النظري  منقطع 
باخل�شائر  وللت�رشيح  للتبليغ  وذلك  املوالني 
التعوي�شات  من  لال�شتفادة   تكبدوها  التي 
قررت  التي  الو�شية  الوزارة  تاأكيدات  ح�شب 

اأح�سن مرزوقتعوي�س املت�رشرين .
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