
ندعم بوتفليقة اإذا 
تر�سح لعهدة خام�سة 

اجتماع جمل�س �شورى حم�س

مقري يطوي �سفحة �سلطاين

اتهامات بالت�شييق على مديري الإقامات للغلق 
على النقابيني

العمال ي�سلون اخلدمات 
اجلامعية بداية من الغد

يف اجتماع مغلق انطلق اأم�س 
الأفافا�س يك�سف موقفه من 

الرئا�سيات اليوم

حتركات حثيثة وبو�شارب ي�شتقبل حجار و عليوي

الأفالن ي�ستعد لظهور مر�سح ال�سلطة 
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يف انتظار ف�شل اللجنة املركزية
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النائب الربملاين عن احلركة 
ال�شعبية جمعة رقا�س "للو�شط"
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متكنت الفرقة اجلنائية بامل�صلحة 
باأمن  الق�صائية  لل�رشطة  الوالئية 
طال�صم  فك  من  �صعيدة  والية 
العمدي  واجلرح  ال�رشب  جرمية 
اآلة  بوا�صطة  الوفاة  اىل  املف�صي 
ال�صباب  �صحيتها  راح  التي  حادة 
�صنة   25 العمر  من  البالغ  اأ(  )ط. 
 20 يوم  اأم�صية  وقعت  التي  و 
 ، ب�صعيدة   02 ال�صالم  بحي  يناير 
ال�رشطة  م�صالح  تلقي  فور  حيث 
اىل  �صارعت  اخلرب  الق�صائية 
ي�صتبه  من  لتوقيف  املكان  عني 

واإجراء  اجلرمية  يف  تورطهم  يف 
الب�صمات  ورفع  العلمية  اخلربة 

وح�صب املعلومات امل�صتقاة فقد 
من  طعنة  اىل  ال�صحية  تعر�ض 

برفقته  كان  االأ�صخا�ض  اأحد  قبل 
على  توقيفهما  مت  اآخر  �صخ�ض 
الفور يف حالة �صكر بعد �صحوهما 
يف  املخت�صة  الفرقة  �رشعت 
تورط  اإىل  اأف�صت  التي  حترياتها 
املتهم الرئي�صي وهو �صخ�ض يبلغ 
اجلرمية  هذه  يف   23 العمر  من 
يبلغ من  اآخر  مع م�صاركة �صخ�ض 
العمر 22 �صنة حيث قدم امل�صتبه 
لدى  اجلمهورية  وكيل  اأمام  فيهما 
ملف  اإجناز  بعد  �صعيدة  حمكمة 

ق�صائي �صدهما. 

�سعيدة

املتورطون يف جرمية قتل �ساب بحي ال�سالم 2 اأمام العدالة

خبر في 
صورة

بعد اإ�ساعات متداولة

�سكيب خليل لن يرت�سح للرئا�سيات

جيجل

اخلبري بو�سرمي يدق 
اأجرا�س اخلطر

 
م�صاندة  حملة  بو�رشمي  يو�صف  االإت�صال  تكنولوجيا  يف  اخلبري  �صن 
مقر  بني  الرابط  الفاي�صبوك،  على  ملالكي،  ج�رش  منطقة  ل�صكان 
و  )بوحلدايد  من  فكل  املجاورة  واملدا�رش  بالبلديات  العن�رش  دائرة 
اأوالد  و  تيغرمان  و  �صليمان  واأوالد  �صبانة  واأوالد  املحارقة  و  اأخراط 
واأوالد  الرزاق  عبد  ووالد  والناطور  زعيط  اوالد  و  الرميلة  و  معفي 
م�صعودة وبلهادف وبني ميمون وبني عمران واأوالد خال�ض و�صباح و 
الري�صية واوالد ع�صكر ....وكل املناطق املجاورة ( بعد انهيار اجل�رش، 
وي�صاف لها اأن هذه املناطق)املغطاة بالثلوج حاليا( ملدة اأق�صاها 3 

اأيام �صيوؤدي اإىل كوارث اإن�صانية.
باأي  و ال ميكن  العن�رش  مركز  مركونة يف  الثلوج  م�صجال: اأن كا�صحة 
يف  تكون  اأن  املفرو�ض  من  التي   ( الطرقات  فتح  االأحوال  من  حال 
الدم(  لت�صفية  يحتاجون  )الذين  الكلى  مر�صي  اأن  كما  بلهادف (، 
واأغلب  اأغلب املحالت،  الغذائية يف  املواد  نفاد كل  معزولون و�صط 
باالإ�صافة  التغطية ،  االنرتنت خارج  و  النقال  الهاتف  �صبكة  حمطات 
والتدفئة ومل  الطبخ  يعتمدون عليها يف  التي  الغاز  اإىل نفاذ قارورات 

يبق لهم اإال احلطب.

حي 250 م�سكن  يف البويرة

�سقوط 3حماية مدنية 
داخل بالوعة 

م�صب  داخل  لل�صقوط  مدنية  حماية  اأعوان  ثالثة   اأم�ض  اأول  تعر�ض 
واأفادت  احلي  بذات  تدخلهم  اأثناء  م�صكن   250 بحي  مياه  بالوعة 
ليتم  البالوعة  داخل  االأعوان  �صقوط  ت�صبب يف  فاإن احلادث  معلومات 
اإنقاذ 2 من احلماية املدنية بعد وفاة العون الثالث .، وعملية البحث 
الزالت متوا�صلة اإىل حد اللحظة داخل البالوعات حتت االأر�ض و هناك 
تدفق كبري للمياه رغم ذاك اأعوان احلماية املدنية يبذلون جمهودات 
جبارة من اأجل العثور على الزميل الذي �صقط داخل بالوعة رفقة اثنني 
العزلة عن  اإنقاذهما والذين كانو يف مهمة فك  اللذين مت  من زمالئه 
الطريق الوطني رقم 05 و حي 250 م�صكن ب�صبب الفي�صانات التي م�صت 

عدة مناطق يف الوالية وذلك جراء الكم الهائل من االأمطار 

�صكيب  ال�صابق  الطاقة  وزير  قال 
جداره  على  ن�رشه  بيان  يف  خليل 
مَتَّ  ملا  تبعا   اأنه  بالفاي�صبوك 
بع�ض  طرف  من  له  الرتويج 
َمزاِعِم  حول  االإعالمية  االأو�صاط 
لالإنتخابات  ِحنا  تََر�ُصّ اإمكانية 
ُب  نَُكِذّ فاإننا  املقبلة،  الرئا�صية 
نُ�رِشَ  ما  كّل  حا�ِصم  و  قاطع  ب�صكل 
رغبتنا يف  اإىل  ت�صري  ت�رشيبات  من 
الرئا�صي  االإ�صتحقاق  خو�ض غمار 
�صيا�صي،  تنظيم  اأو  تكتل  اأي  با�صم 
كما نعتربها اأخبارا مغر�صة عارية 
متاماً من ال�صحة و مناورة �صيا�صية 

مك�صوفة املعامل.

نحِر�ُض  كما  املتحدث  �صدد  و 
اإلتزامنا  اأخرى،  مرة  نُوؤِكّد  و 
الأي  امُلطلَق  دعمنا  و  احلا�صم 
العزيز  عبد  الرئي�ض  يتخذه  قرار 
هذه  ب�صاأن  اهلل-  -�صفاه  بوتفليقـة 
هذا  يَ�ُصُبّ  و  االإ�صتحقاقات، 
موقفنا  تعزيز  �صياق  يف  التو�صيح 
ا�صتكماال  االإ�صتمرارية  بتزكية 
مل�صرية االإ�صالحات التي با�رشها 
رئي�ض اجلمهورية منذ �صنة 1999، 
و هذا ما ُكّنا قد �رشحنا به �صابقا 
االقت�صادية  حما�رشتنا  خالل 
اإىل  اإ�صافة  »الوادي«،  بوالية 
ت�رشيحات مماثلة اأْدلَيْنا بها خالل 

ا�صت�صافتنا يف كل من قناة »النهار« 
و »البالد«، ميكنكم االإّطالع عليها 
املن�صورة  الت�صجيالت  خالل  من 

عرب �صفحتنا.
ن باعتزاز  و قال �صكيب خليل  نُثَِمّ
املتقدم  ال�صيا�صي  الوعي  م�صتوى 
كما  اجلـزائـر،  �صابات  و  ل�صباب 
نُعِرُب عن اأَمِلنا يف اأن جتد االأفكار 
للخروج  كحل  اقرتحناها  التي 
طريقها  املحروقات  تبعية  من 
للتج�صيد، عرب توفر اإرادة �صيا�صية 
يف  هيكلي  تغيري  الإحداث  قوية 
االإجماع  حتقيق  و  اقت�صادنا 

للو�صول اإىل هذا الهدف.

احتجاجا على ا�ستعمال ال�سرعة من قبل �سواق املركبات

�سكان دوار "عيزب " يقطعون الطريق الوطني رقم 11
من  املواطنني  من  الع�رشات  اأقدم 
مب�صتغامن   « »عيزب  قرية  �صكان 
على قطع الطريق الوطني رقم 11 
ال�رشعة  ا�صتعمال  على  احتجاجا 
املفرطة من قبل �صواق املركبات 
بالنقل  اخلا�صة  واحلافالت 
املعروف  بالطريق  اجلماعي 
بكثافته املرورية وقد تفاجاأ العديد 

من م�صتعملي الطريق الوطني رقم 
املرورية  احلركة  اأمام  بقطعه   11
اأمنية بالطريق  رغم وجود حواجز 
وح�صب م�صادر مطلعة فان �صكان 
مب�صاريع  يطالبون   « »عيزب  دوار 
منها  عديدة  جوارية  تنموية 
ال�صباب  وتوظيف  �صبانية  مرافق 
بقرب  تنجز  �صياحية  م�صاريع  يف 

ببلدية  كيلومرتات  وعلى  املنطقة 
بن عبد املالك رم�صان وقد زادت 
الت�صاقطات املطرية التي �صهدتها 
بع�ض  و�صعية  م�صتغامن  والية 
املمرات بالطريق الوطني رقم 11 
�صوءا رغم اأن عملية تهيئة وتو�صعة 
الوطني رقم 11  الطريق  ازدواجية 
اأربع �صنوات االأمر الذي  متت منذ 

اأثار ا�صتياء �صكان »عيزب » والعديد 
الذين  مب�صتغامن  املواطنني  من 
العمومية  االأ�صغال  طالبوا مب�صالح 
باعادة تهيئة الع�رشات من طرقات 
هامة  اأجزاء  ت�رشرت  التي  الوالية 
منها منها الطريق الوطني رقم 11 
الرابط بني مركز الوالية وبلدياتها 

باجلهة ال�رشقية

التي  اجلوية  للتقلبات  تبعا 
للوطن  ال�صمالية  تعرفها املناطق 
كثيف  بت�صاقط  امل�صحوبة 
تدخل  لعمليات  وموا�صلة  للثلوج، 
لفتح  ال�صعبي  الوطني  اجلي�ض 
املناطق  العزلة عن  وفك  الطرق 
لتعليمات  وتنفيذا  املت�رشرة، 
الدفاع  وزير  نائب  الفريق  ال�صيد 
اجلي�ض  اأركان  رئي�ض  الوطني، 

مفارز  تدخلت  ال�صعبي،  الوطني 
بالناحية  ال�صعبي  الوطني  للجي�ض 
و   24 يومي  اخلام�صة  الع�صكرية 
25 جانفي 2019 بكل من �صكيكدة 
الطرقات  لفتح  وجيجل  وباتنة 
وتقدمي  املقطوعة  وامل�صالك 
للمواطنني،  وامل�صاعدة  العون 
حيث مت ت�صخري كافة االإمكانيات 

الالزمة لذلك.

يومي 24 و 25 جانفي 2019

اجلي�س يفتح امل�سالك 
املغلقة بالثلوج

ه.ب

م.امني  

خ.ع



حتركات حثيثة وبو�سارب ي�ستقبل حجار و عليوي

الأفالن ي�ستعد لظهور مر�سح ال�سلطة 
.          عبد القادر حجار يف مقر اجلهاز

ي�سهد احلزب العتيد االآفالن االآونة االأخرية حراكا مت�سارعا ال�سيما مع قرب حمطة الرئا�سيات املنتظرة يوم 
18اأفريل املقبل ، حيث نزل اأول اأم�س مبقر احلزب من ي�سمى ب�ساحب املوؤامرة العلمية عبد القادر حجار و الذي 

قال اإنه منذ 10�سنوات مل يدخل مقر االآفالن ، يف وقت كان معاذ بو�سارب قد ا�ستقبل �سخ�سيات اأخرى على 
االأمني العام الحتاد الفالحني حممد عليوي .

ع�سام بوربيع

ويبدو اأن زيارة �سفري اجلزائر بتون�س 
اإىل  حجار  القادر  عبد  �سابقا  وم�رص 
رغم  العادية،  بالزيارة  لي�ست  الآفالن 
امل�ساورات  خانة  يف  اأدرجت  اأنها 
التي عكفت جبهة التحرير  ال�سيا�سية 
على القيام بها و ا�ستقبال للعديد من 

ال�سخ�سيات.
حجار  القادر  عبد  زيارة  تاأتي  كما 
با�سم  املعروف  ، حجار  الآفالن  اإىل 
كانت  التي  العلمية  املوؤامرة  �ساحب 
ال�سابق  العام  بالأمني  الإطاحة  وراء 
هذه  تاأتي   ، مهري  احلميد  عبد 
الزيارة يف جو اقرتبت فيه الرئا�سيات 
، مما يدل على اأن الآفالن على قرب 
الرئا�سيات  اإزاء  طريق  خارطة  و�سع 

املقبلة .
وجود  بعد  ل�سيما  هذا  ياأتي  كما 
اإىل  ت�سري  التي  الأخبار  من  العديد 
وجود اإيعاز لالأفالن من طرف رئا�سة 
املوؤمتر  عقد  اأجل  من  اجلمهورية 
اللجنة  اجتماع  و  للحزب  ال�ستثنائي 
العديد  لنا  اأكدته  ما  وهو   ، املركزية 
موؤمتر  انعقاد  حول  امل�سادر  من 
الآفالن قريبا وقبل الرئا�سيات ، رغم 
ت�ستبعد  الأخرى  امل�سادر  بع�س  اأن 

وجود موؤمتر اإل بعد الرئا�سيات .
وبني  بينه  دار  التي  حجار  زيارة 
بو�سارب حديث حول احلزب ، جاءت 

عن  حجار  ابتعاد  من  10�سنوات  بعد 
تاأخذ  التي  الزيارة  وهي   ، احلزب 
بوجود حراك  وتنبئ   ، اإبعادا جديدة 
يعطي  قد   ، احلزب  داخل  �سيا�سي 
اأن  ل�سيما   ، للحزب  جديدة  معامل 
ان�سغاله  ورغم  حجار  القادر  عبد 
معاناته  ورغم  الدبلوما�سي  بعمله 
ال�سحية ، اإل اأنه مازال ميلك نوعا من 
ارتباطه  نتيجة   ، الوزن داخل احلزب 

بالعديد من دواليب الآفالن .
بو�سارب  معاذ  ا�ستقبال  ياأتي  كما 
الأمني  وقبله   ، حجار  القادر  لعبد 
وع�سو  الفالحني  لحتاد  العام 
اللجنة املركزية حممد عليوي ، بعد 
انقطاع موؤقت لبو�سارب عن ا�ستقبال 

التي  و  لالأفالن  ال�سابقة  ال�سخ�سيات 
كان با�رصها مع عبد العزيز بلخادم ، 

وعبد الرحمن بلعياط .
اأن  اإىل  ت�سري  امل�سادر  من  العديد 
كله يف  ي�سب  الآفالن  داخل  احلراك 
حيث   ، للرئا�سيات  التح�سري  اإطار 
اإىل  امل�سادر  بع�س  ترى  جهة  من 
مر�سح  ظهور  اإىل  ي�ستعد  الآفالن  اأن 
ترى  فيما   ، دعمه  اأجل  من  ال�سلطة 
اأجل  من  نية  وجود  اأخرى  م�سادر 
اأمني  بالإمكان تعيني  و  تقوية احلزب 
عام جديد قبيل الرئا�سيات ، حيث من 
باأفالن  رئا�سيات  متر  اأن  امل�ستحيل 
جدا  املحتمل  من  لذلك  �سعيف، 
ح�سب بع�س امل�سادر تعيني اأمني عام 

جديد قد يكون املفاجاأة ، وقد يكون 
حتى عبد العزيز بلخادم ، هذا الأخري 
له مهمة  اأوكلت  اأنه  الذي من املوؤكد 
موؤخرا ، لكن مازالت هذه املهمة غري 
حمددة ، مع احتمال حتى تر�سح عبد 
�سمن  الرئا�سيات  اإىل  بلخادم  العزيز 

اأحد املخططات املوجودة .
خ�سوم  لديه  مازال  بلخادم  اأن  ورغم 
اإل   ، اإىل الآفالن  ترف�س عودته بقوة 
بلخادم  عودة  يتوقع  تيار  هناك  اأن 
بعد   ، الوا�سع  الباب  من  الآفالن  اإىل 
عودة التيار بينه وبني بع�س الفاعلني ، 
واحتمال قيامه بدور مهم يف املرحلة 
القادمة ، �سواء كح�سان لالأفالن ، اأو 
رئي�سا ملجل�س الأمة ، اأو مديرا حلملة 
مر�سح اآخر ، اأو يكون هو بذاته مر�سح 
خا�سة   ، القادمة  للرئا�سيات  حمتمل 
بعد وجود توجه يرى يف بلخادم يحقق 
نوعا ما نوعا من الإجماع على م�ستو 
معني ونتيجة للعديد من العتبارات ، 
اإل اأن هناك اإرادات اأخرى من املمكن 
جدا اأن تقف �سد طموح عبد العزيز 
بلخادم ، ليبقى ذلك كله مرتبطا مبدى 

التوافق داخل املجموعات الفاعلة .
خالل  حجار  القادر  عبد  وكان 
قد  املقر  اإىل  عودته  بعد  ت�رصيحه 
و  قيادات  مللمة  اإعادة  اإىل  اأ�سار 
يوحي  ما  وهو   ، احلزب  �سخ�سيات 
بوجود نية بالتح�سري اإىل اآفالن قوي 

يتجه نحو الرئا�سيات املقبلة .
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التيار ل مير بني حمافظ الأفالن 
و اأمني ق�سمة عني البي�ساء بورقلة

.       اأمني الق�سمة رف�س ت�سليم اخلتم وبطاقات 
الع�سوية اإال بجمعية عامة

الرزاق  عبد  حم�س  حركة  رئي�س  اأكد 
بالرئا�سيات  معنية  حم�س  اأن   مقري 
خالل  بقوة  حا�رصة  و�ستكون  املقبلة 
راف�سا   ،  2019 اأفريل   18 اإ�ستحقاق 
جتميد حم�س بالأحالم و الأوهام بهدف 
من  اإق�ساءها  و  ال�ساحة  من  اإبعادها 

امل�ساركة يف ال�ستحقاقات املقبلة. 
اأو�سح عبد الرزاق مقري الأم�س خالل 
ملجل�س  الثانية  الدورة  على  اإ�رصافه 
ال�سورى اأن حركة حم�س ملتزمة باأي قرار 
الرئا�سيات  بخ�سو�س  املجل�س  يتخذه 
و  قراره  يف  حرا  �سيكون  الذي  املقبلة 
حد قوله،  موؤكدا اأن احلركة جاهزة لكل 

الحتمالت خلو�س الرئا�سيات.  
و اعترب رئي�س حركة حم�س اأن الرئا�سيات 
املقبلة هي فر�سة ل�ستدراك و ت�سحيح 
واعدة  اأفاق  اإىل  الأزمات  من  اخلروج  و 
من خالل تقدمي احللول خلدمة البلد  ، 
ولي�س فر�سة لالنق�سا�س على ال�سلطة و 
الت�سابق على الرثوة، م�سيفا باأن اجلزائر 
ال�سيا�سي  العهد  مرحلة  نهاية  تعي�س 
الذي هو يف طور املغادرة على حد قوله 
املالمح  غام�سة  مرحلة  اإىل  والنتقال 
باأن  يعتقد  الكثري  باأن  مقري  ،واأ�سار 
اخلام�سة،  يف  منخرطة  حم�س  حركة 
موؤكدا اأن حركته لن تنخرط يف اأي م�سار 
للعهدة اخلام�سة،  متابعا القول » لاأحد 
يعرف هل �ستكون العهدة اخلام�سة اأول، 
من  ن�ستبعد  اأو  ن�ستغبى  اأن  نريد  ول 

ال�ساحة ال�سيا�سية ».
الوطني،  التوافق  مبادرة  وبخ�سو�س 
حتقق  مل  املبادرة  اأن  مقري  او�سح 
تغري  رغم  منها  املرجوة   الأهداف 

تفاعلها  و  املوالة  اأحزاب  خطاب 
خطاب  يف  تغري  الت�سمنا   »: معها،قائال 
و يف ذهنيات و عقليات ال�سلطة،  واأكرب 
قبل   من  معنا  النقا�س  قبول  هو  دليل 

و�سائط ال�سلطة و اأحزاب املوالة ».
ويف ذات ال�سدد،  اأو�سح املتحدث« باأن 
النظام  و�سائط  قبل  من  اعرتاف  هناك 
اإىل  الإنتقال  و�سعوبة  بالأزمة  ال�سيا�سي 
جعلنا  مما  الوطني،  التوافق  دون  القدم 
العالقات  م�ستوى  ارتفاع  على  نعزم 
مبوؤ�س�سات  الت�سال  م�ستوى  ورفعنا 
يف  الأزمة  بعمق  مقري  واأقر  الدولة«  
زاد  ما  اأنه  اإىل  النتباه  لفتا  اجلزائر،  
الرئي�س  مر�س  هو  الأزمة  عمق  من 
اأخرى،   لعهدة  تر�سحه  منطقية  وعدم 
موؤكدا اأن حركة حم�س لن تنخرط يف اأي 
م�سار واعرتف مقري باأن اجلزائر تعي�س 
اأنها  حيث  �سنوات،   6 قرابة  منذ  اأزمة 
تفقد ريعها و ثرائها ول حتقق جناحها 
من  حمذرا  القت�سادي،   ال�سعيد  على 
�سيادة  و  ا�ستقرار  على  ذلك  اإنعكا�سات 

البالد. 
ال�سورى  جمل�س  اأع�ساء  مقري  وخاطب 
ذهبت  ال�سلم  جمتمع  حركة   « قائال   ،
واحلركة  ماعليها،  اأدت  و  اجلميع  اإىل 
بل  حزبيا،  و  �سخ�سيا  �سيئا  تطلب  مل 
كانت وا�سحة يف طرحها منذ البداية، ل 
و  م�رصف  رئي�سكم  به  ماقام  كل  تخافو 

�سنخرج من هذه املحاولة �رصفاء ».

اأبو جرة ي�سحب نية تر�سحه 
للرئا�سيات املقبلة 

من جهته ،اأعلن رئي�س املنتدى العاملي 
�سورى حم�س  و ع�سو جمل�س  للو�سطية 
عن تراجعه عن قرار تر�سحه للرئا�سيات 
تر�سحه  نية  بذلك  �ساحبا  املقبلة، 
عبد  احلركة  لرئي�س  املجال  فا�سحا 
 18 لرئا�سيات  للرت�سح  مقري  الرزاق 

اأفريل 2019. 
يف  الأم�س   ال�سطاين  جرة  اأبو  ح�سم   
دورة  انعقاد  هام�س  على  له  ت�رصيحات 
جمتمع  حلركة  الوطني  ال�سورى  جمل�س 
بقرية  اأم�س  �سبيحة  اأقيم  الذي  ال�سلم 
من  تر�سحه  اأمر  بزرالدة     الفنانني 
عدمه ع�سية انعقاد دورة جمل�س ال�سورى 
حلركة جمتمع ال�سلم جتبا لأي تاأويالت 
اأو قراءات خاطئة على حد قوله، معلنا 
عدم تر�سحه ب�سبب الظروف الوطنية و 
لزالت  التي  والدولية  الإقليمية  البيئية 
الغري  الوجوه  على  لالنفتاح  مهيئة  غري 

ماألوفة لديهم. 
حالة  اأن  �سلطاين  جرة  اأبو  اأو�سح  و 
ت�سيطران  تزال  ل  والغمو�س  ال�سبابية 
على امل�سهد ال�سيا�سي قبيل اأ�سهر فقط 
من ال�ستحقاق الرئا�سي وهو  الأمر الذي 
لدخول  الإقدام  على  اجلادين  ي�سجع  ل 
املتحدث  وقال  الرئا�سيات،  معرتك 
الرئا�سي  لال�ستحقاق  الرت�سح  اأن  ذاته 
با�سم حزب اأو لون �سيا�سي ل يو�سل يف 

الظرف احلايل اإىل �سدة احلكم.
ويف �سياق اآخر،  قال اأبو جرة ال�سلطاين 
اأن رئي�س اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة 
ال�ستحقاق  ر�سم  متوقعا  كان  وكما 
الرئا�سي يف موعده القانوين والد�ستوري 
يوم اخلمي�س 18 اأفريل 2018، بعد حالة 

ال�سيا�سية   ال�ساحة  �سهدتها  التي  اجلدل 
الرئا�سية  النتخابات  تاأجيل  بخ�سو�س 
العزيز  عبد  الرئي�س  حكم  متديد  اأو 

بوتفليقة .
العاملي  املنتدى  رئي�س  وقال 
ا�ستدعاء  اأن  �سلطاين  للو�سطية،اأبوجرة 
الرئي�س للهيئة الناخبة كان منا�سبة لإبداء 
النية يف الرت�سح وترقب �رصوط اإم�سائها 
املناف�سة  عن  احلديث  قبل  اإنهائها،  اأو 
وعن  ال�سفاف  القرتاع  وعن  النزيهة 
النتخابية  العملية  ترافق  التي  الأجواء 

خالل 90 يوما-على حد تعبريه-.
تكاتف  �رصورة  اإىل  جرة  اأبو  ودعا 
اجلهود والعمل على اإجناح هذا املوعد 
ا�ستطرد قائال:«  النتخابي املهم حيث 
ي�ستاأن�س  من  كل  ت�سجيع  على  نعمل 
هذا  خو�س  على  القدرة  نف�سه  يف 
لن  فاجلزائر  الثقيل،  ال�ستحقاق 
بالطموح  ول  احلزبية  باملناف�سة  ت�سيق 
الأحزاب  اأو�سع  دائما  كانت  فقد  احلر، 
واملنظمات  والحتادات  والنقابات 
اأن  الطاحمني  على  ولكن  والنخب، 
عليه  مقبلون  هم  ما  حجم  ي�ست�سعروا 
ورحم اهلل ال�سيخ حمفوظ نحناح �ساحب 
ويبنيها  اجلميع  حررها  اجلزائر  �سعار 
يتعاون  اأن  تقت�سي  فامل�سوؤولية  اجلميع 

اجلميع لإجناح الرئا�سيات« .
اأكد  امل�ستقبلية  م�ساريعه  وبخ�سو�س 
للمنتدى  �سيتفرغ  انه  �سلطاين  جرة  اأبو 
من  املزيد  وبذل  للو�سطية،  العاملي 
وتو�سيعه  وتطويره  ترقيته  يف  اجلهد 
العزة  جزائر  وبناء  الوطن  خلدمة 

وال�سموخ .

اجتماع جمل�س �سورى حم�س

مقري يطوي �سفحة �سلطاين
.            حم�س جاهزة لكل االحتماالت يف الرئا�سيات

املحتدم  ال�رصاع  ق�سية  تعرف 
و  بورقلة  الأفالن  حمافظ  بني 
البي�ساء  عني  مري  و  الق�سمة  اأمني 
خطرية  تطوارت  بو�سعيد  م�سعود 
قد ل تخدم م�سالح احلزب ع�سية 
الرئا�سية  لالنتخابات  التح�سري 
 18 اخلمي�س  يوم  اإجراوؤها  املزمع 
خلفية  على  وذلك   ، املقبل  اأفريل 
الق�سمة  اأمني  وتعيني  اجتماع  عقد 

بالنيابة .
ببلدية  الأفالن  ق�سمة  اأمني  رف�س 
من�سب  ي�سغل  والذي  البي�ساء  عني 
 ، البلدي  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 
مبكتب  جل�سة  مبح�رص  العرتاف 
عقد  بورقلة  البي�ساء  عني  ق�سمة 
والذي   ،  2018/07/05 بتاريخ 
بوعافية  تن�سيب  عنه  متخ�س 
بالنيابة  للق�سمة  اأمني  نبيل  حممد 
من  مقربة  جهات  ك�سفت  حيث   ،
بو�سعيد اأن هذا الأخري اقرتاح على 
حمافظ الأفالن عقد جمعية عامة 
من�سب  بخ�سو�س  ال�سباب  بدار 
الأول  الرجل  اأن  اإل  الق�سمة  اأمني 

ح�سبه رف�س هذا الإقرتاح
من جهة ثانية فقد طالب متابعون 
لل�ساأن ال�سيا�سي ببيت الفالن بولية 

ورقلة ، ب�رصورة تقدمي تو�سيحات 
حملها  التي  الفقرة  بخ�سو�س 
املح�رص والتي جاء فيها »ل بد من 
وكتلة  الق�سمة  مكتب  بني  التن�سيق 
البلدي  ال�سعبي  باملجل�س  الأفالن 
تعقد  بحيث  البي�ساء  عني  لبلدية 
اجلل�سات الدورية وعقد اجلمعيات 
والقيام  بالأحياء  للمنا�سلني  العامة 
تكرمي  اأو  احتفال  اأو  ن�ساط  باأي 
اإ�رصاف وو�ساية مكتب  يكون حتت 
اأمني   : الأخ  الإعالم  و  الق�سمة 
املحافظة ورقلة م�سبقا وخ�سو�سا 
لق�سمة  الأ�سلي  الق�سمة  اأمني  اأنه 
اجلمعية  انعقاد  منذ  البي�ساء  عني 

العامة التجديدية »
م�سادرنا  �رصبت  ثانية  جهة  من 
�رصاعات  وجود  عن  اخلا�سة 
املحافظ  بني  اخلفاء  يف  �سيقة 
احلزب  على  حم�سوبني  ومنتخبني 
بكل  بلديتني  رئي�سي  راأ�سهم  وعلى 
من حا�سي م�سعود وعني البي�ساء ، 
يفقد احلزب  اأن  �ساأنه  من  ما  وهو 
العد  بدء  مع  تزامنا  وذلك  توازنه 
الرئا�سية  لالنتخابات  التنازيل 
 18 اخلمي�س  يوم  اإجرائها  املزمع 

اأفريل 2019.

دورة  بالعا�سمة  اأم�س  انطلقت 
القوى  جلبهة  الوطني  املجل�س 
ال�سرتاكية » الأفافا�س » يف اجتماع 
وح�سب  اليوم   اإىل  ي�ستمر  مغلق 
اجتماع  فاإن   « الو�سط   « ماعلمته 
املجل�س الوطني حلزب الأفافا�س ، 
يناق�س م�ساألة الرئا�سيات ، والف�سل 
 ، اأو عدمها  بامل�ساركة  يف موقفها 
يناق�س  كما   ، مر�سح  اأي  دعم  اأو 

الجتماع م�ساألة هياكل احلزب .
ومن املنتظر اأن يف�سل اليوم حزب 
املرحوم » الدا احل�سني » يف موقفه 
من الرئا�سيات املقبلة املنتظرة يف 
18اأفريل 2019، اإ�سافة اإىل تطرقه 
جتدر  حيث   ، احلزب  هياكل  اإىل 
الأفافا�س  حزب  اأن  اإىل  الإ�سارة 
�سهد موؤخرا ، العديد من العوا�سف 
الداخلية ، نتيجة �رصاع داخلي يف 
احلزب ، اإ�سافة اإىل ا�ستقالة بع�س 
اأحيانا  و  احلزب  من  القيادات 
بداية   ، ن�ساطها  جتميد  اأو  اإقالتها 
و   ، الع�سكري  علي  ا�ستقالة  من 
كذلك اإق�ساء القيادي ال�سابق �سافع 
ن�ساط  جتميد  وكذلك   ، بوعي�س 

النائبة �سليمة غزايل .
يو�سف  الذي  الأفافا�س  حزب 

�سيف�سل   ، معار�س  حزب  باأقدم 
هل  الرئا�سيات  م�ساألة  يف  غذ  يوم 
وقت  يف   ، املقاطعة  اأم  امل�ساركة 
عن  احل�سني  الدا  حزب  تراجع 
مكانته يف ال�ساحة ال�سيا�سية نتيجة 
العديد من امل�ساكل الداخلية التي 
اأثرت على قراره ، و الذي كان �سببه 
القيادات  بع�س  ا�ستحواذ  حماولة 
على احلزب  وكان ال�سكرتري الأول 
جيالين  الطاهر  حممد  للحزب 
رغم   ، باحلزب  مت�سكه  اأبدى  قد 
حماولة بع�س الأطراف يف احلزب 
رف�س  حيث   ، ال�ستقالة  اإىل  دفعه 
ذلك و اأكد عزمه على راأب ال�سدع 
على  واحلفاظ  الأفافا�س  داخل 

مكانته .
قبل  كان  الذي  الأفافا�س  حزب 
ناق�س   ، بركان  فوهة  على  اأ�سهر 
م�ساألة  مغلق  اجتماع  يف  اأم�س 
امل�ساركة من املقاطعة للرئا�سيات 
الجتماع  �سي�ستمر  ، حيث  املقبلة 
اإىل غاية اليوم ، حيثما بالرغم من 
الأفافا�س  مقاطعة  البع�س  توقع 
مازال  القرار  اأن  اإل   ، للرئا�سيات 
الك�سف  املنتظر  ومن   ، يح�سم  مل 

عنه اليوم .

يف اجتماع مغلق انطلق اأم�س وي�ستمر اإىل اليوم

الأفافا�س يك�سف موقفه 
من الرئا�سيات اليوم

اأحمد باحلاج 

عمليات  احلريات  اأنهى حزب طالئع 
وزارة  من  ال�ستمارات  �سحب 
الداخلية، حيث عرف احلزب ن�ساطا 
الأويل  البيان  عقب  موؤخرا،  وا�سعا 
علي  احلزب  رئي�س  فيه  ك�سف  الذي 
وزير  اإىل  ر�سالة  وجه  اأنه  فلي�س  بن 
الداخلية واجلماعات املحلية وتهيئة 
النية  باإبداء  خاللها،  اأعلمه  الإقليم، 
 18 لرئا�سيات  الرت�سح  ملف  لتكوين 

اأفريل.
لرئا�سيات  ال�سابق  املرت�سح  اأكد  كما 
2004 و2014، اأن م�ساألة امل�ساركة يف 
النتخابات من عدمها �سيف�سل فيها 
املقبلة  املركزية  اللجنة  دورة  خالل 
وفقا ملا ين�س عليه القانون الداخلي 
احلالية  اخلطوة  اأن  حني  يف  للحزب، 
الكتتاب  مطبوعات  �سحب  يف  متثل 

الفردية ل غري.

يف انتظار ف�سل اللجنة املركزية يف تر�سح بن فلي�س

طالئع احلريات ي�ستكمل 
�سحب ا�ستمارات الرت�سح

ع�سام بوربيع

�س.ب

اإميان لوا�س 
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·       ماذا عن موقف احلركة 
من  اجلزائرية  ال�سعبية 

الرئا�سيات القادمة؟

للحركة  العام  الأمني  يتخذ  مل 
بن  عمارة  اجلزائرية  ال�شعبية 
حول  موقف  اأي  حاليا  يون�س 
القادمة 2019 احلركة  الرئا�شيات 
�شتدعم    اجلزائرية  ال�شعبية 
عن  اأعلن  اإذا  بوتفليقة  الرئي�س 
خام�شة  لعهدة  الرت�شح  يف  رغبته 
الجتماع  �شيتم  احلالة   هذه  ،يف 
مع املجل�س الوطني للحزب الذي 
�شيدخل حينها يف حتالف رئا�شي 
مع اأحزاب املوالة مع حزب جبهة 
التحرير الوطني« والتجمع الوطني 
» حيث  تاج  الدميقراطي وحزب« 
اإذا تر�شح  بوتفليقة �شريتكز على 
توقيعات   + املنتخبني  توقيعات 
ال�شعب اجلزائري والروؤية اإىل حد 

ال�شاعة غري وا�شحة املعامل.
   

·        كيف ترى واقع التنمية 
املحلية يف بومردا�س؟  

التنمية املحلية على م�شتوى ولية 
بومردا�س ناق�شة جدا حيث توجد 
هناك نقائ�س  من ناحية التمويل 
وبومردا�س  لكونها ولية ا�شتثنائية 
مرت  لكونها  خا�شة  جد  حالتها 
بكارثة طبيعية واملتمثلة يف زلزال 
الولية  �رضب  الذي  بومردا�س 
توفري  مت   حيث   2003 �شنة  يف 
ال�شاليهات وامل�شكل  الوحيد يكمن  
العملية  هذه  وبداأت  اإزالتها   يف 
األف  تواجد 6000  منذ 2015 مع 

اإعادة  توجب  والذي  �شايل   و500 
ال�شكنات  يف  جديد  من  اإ�شكانهم 
 4000 على  بالتقريب  تتوفر  حيث 
من ال�شكنات التي �شتكون جاهزة 
املقبل  اأفريل  اأو  مار�س  �شهر  يف 
اأنه لدينا نق�س يف  وهذا ما يوؤكد 
الربامج ال�شكنية على م�شتوى ولية 
بومردا�س ففي �شنة  ليوجد �شيئا 
ولية  بينما جند يف    ،   2019 يف 
اجلزائر العا�شمة  حتتوي على 45 
األف �شكن يف براجمها كما ت�شهد 
البنى  الولية نق�شا كبريا يف  ذات 
التحتية يف بومردا�س وهذا راجع 
امليزانية ال�شعيفة لأغلب بلديتها 
الوزارية  القطاعات  والربامج 

غائبة متاما .   
 

ن�ساطك  عن  حدثنا         ·
ولية  م�ستوى  على  كنائب 

بومردا�س؟

لدينا العديد من الن�شغالت التي 
املواطنني  طرف  من  نتلقاها 

اأقوم  حيث  بومردا�س  ولية  من 
�شخ�شيا باإي�شال هذه الن�شغالت 
اإر�شالها  عرب  الولية    مواطنو 
املحلية  ال�شلطات  اإىل  كتابيا 
وعلى راأ�شها وايل ولية بومردا�س  
ويف بع�س الأحيان جند حالت لها 
اأولوية واملتمثلة يف ال�شحة  والتي 
مع  ال�شحة  ملراكز  نق�شا  ت�شهد 
اأي�شا  ت�شمل  والتي  الأطباء  نق�س 
م�شاكل  لوجود  اإ�شافة  املدار�س 
م�شاكل   مثل  ال�شتاء  ف�شل  يف 
التدفئة  نق�س  و  التالميذ  تنقل 
بالتدخل  ونقوم   ، املدار�س  يف 
اأجل  من  القطاعات  مديري  مع 
هناك  وبالتايل  لها   حلول  اإيجاد 
بتنمية  تخ�س  جماعية  ان�شغالت 

البلدية.

التي  امل�ساكل  اأبرز  ماهي      ·
�سكان  اأغلب  منها  يعاين 

الولية؟

يعاين  الذي  الكبري  امل�شكل    

الولية  مواطني  معظم  منه 
 « ال�شكن  و«اأزمة  البطالة  يتمثل   
يبحث  البطال  الأعزب  فال�شاب 
اأن  حيث  عمل  من�شب  عن  دائما 
بومردا�س  ولية  البطالة يف  ن�شبة 
ح�شب  وهذا  باملائة   17 يتجاوز 
اإىل  فيها  ا�شتندنا  واقعية  حقائق 
ظاهرة  عن  جديدة  اإح�شائيات 
تزيد  التي  بومردا�س  يف  البطالة 
غياب  ظل  يف  يوم   بعد  يوما 

منا�شب ال�شغل يف ذات الولية .

اإذن؟ احلل  يكمن  ·        اأين 

امل�شاكل  لهذه  املنا�شب  احلل   
مناطق  يف  تكمن  اآنفا  املذكورة 
التي  هي  بومردا�س  يف  الن�شاط 
ولية  لكونها  البطالة  �شتمت�س 
لكونها  و�شياحي  فالحي  طابعها 
مطلة على �شاطئ البحر وال�رضيط 
ال�شاحلي من دل�س اإىل غاية بودواو 
البحري يوجد 120 كلم ول يوجد 
ا�شتثمار �شياحي يف الولية بعيدا 
عن ال�شياحة ال�شعبية بل لبد من 
وفنادق  �شياحية  منتجعات  توفري 
اأيام  طيلة  تعمل  فخمة  �شياحية 
ال�شنة مع توفري خدمات �شياحية 
اأن   �شاأنه  من  فهذا  القمة  يف 
اإىل  الأجانب  ال�شواح  ي�شتقطب 
من  ميكن  مما  بومردا�س  ولية 
يف  ت�شاهم  مالية   عوائد  حت�شيل 
اإن�شاء  منا�شب �شغل  ل�شباب ولية 
�شبح  من  يعانون  الذي  بومردا�س 
البطالة  ومن بني احللول الأخرى 
العتماد على الفالحة وال�شتثمار 
بومردا�س  ولية  حيث حتتل  فيها 
امل�شتوى  على  الأوىل  املرتبة 

الوطني يف اإنتاج الكروم . 

حتدث النائب الربملاين عن احلركة ال�سعبية اجلزائرية لولية بومردا�س،جمعة رقا�س يف هذا احلوار اخلا�س 
مع يومية " الو�سط " عن التنمية املحلية يف ولية بومردا�س  و اأي�سا عن الرئا�سيات كما  اأ�سار اأن هناك العديد 

من النقائ�س التي ت�سهدها الولية  ذات الطابع الفالحي  وال�سياحي  وهذا ما ي�ستدعي ا�ستغاللها  وا�ستثمارها 
للق�ساء على البطالة عن طريق خلق منا�سب �سغل وتوفري ال�سكن  بعد اأزمة طال انتظارها  وهذا ما جعلها  

هاج�سا  حقيقيا لدى معظم مواطنو بومردا�س ، ولقد قدم  ذات املتحدث جملة من احللول الفعالة لرتقية الولية 
عن طريق العتماد على الفالحة وال�سياحة  وال�ستثمار فيها.

النائب الربملاين جمعة رقا�س عن احلركة ال�سعبية اجلزائرية »للو�سط«

حاوره: حكيم مالك

ندعم بوتفليقة اإذا تر�سح لعهدة خام�سة

�سيحدد الأ�سلوب قبل منت�سف فيفري

وزارة الرتبية متهمة بتف�سيل الرتبويني

اتهامات بالت�سييق على مديري الإقامات
 للغلق على النقابيني

تكتل نقابات الرتبية يتوعد مبزيد من الت�سعيد 

الفئات اله�سة بالرتبية يف 
اإ�سراب هذا الأ�سبوع

العمال ي�سلون اخلدمات 
اجلامعية بداية من الغد

لالأ�شالك  الوطنية  النقابة  قررت   
املهنيني  والعمال  امل�شرتكة 
الدخول يف اإ�رضاب يومي 28 و29 
بتنظيم  معززا  اجلاري  ال�شهر  من 
وقفات احتجاجية اأمام مقر ولية 
لعدم  ت�شعيدهم  مرجعني  بجاية، 
الفئات  هذه  مطالب  يف  النظر 
على  الرتبويني  وتف�شيل  اله�شة، 

فئاتهم اله�شة.
لالأ�شالك  الوطنية  النقابة  اأعلنت 
امل�شرتكة والعمال املهنيني لولية 
تنظيمها  عن  لها،  بيان  يف  بجاية، 
والثالثاء  الثنني  يومي  لإ�رضاب 
بوقفات  تعزيزه  مع  القادمني 
الولية  مقر  اأمام  احتجاجية 
لالإ�رضاب،  الثاين  اليوم  خالل 
اأ�شموها  ملا  ت�شعيدهم  مرجعني 
تعي�شها  التي  الكارثية  بالظروف 
فئتي: الأ�شالك امل�شرتكة والعمال 
ب�شبب  الرتبية  لقطاع  املهنيني 
الأجور،  وتدين  املعي�شة  غالء 
متهمني احلكومة بالف�شل يف اإيجاد 
الفئة،  هذه  لإن�شاف  جدية  حلول 
�شوء  تزداد  و�شعيتهم  اأن  موؤكدين 
اآخرها بعد امل�شادقة على قانون 
لأي  ادراجه  وعدم   ،2019 املالية 

زيادات يف اأجور العمال الب�شطاء.
باملطالب  النقابة  مت�شكت  كما 
تخ�شني  من  بداية  لفئتهم  الوطنية 

النظر يف  واإعادة  ال�رضائية  القدرة 
التعوي�شي،  والنظام  الأجور  �شبكة 
مع اإلغاء املواد 19 و22 من الأمرية 
التعاقدي  بالنظام  اخلا�س   03/03
اخلطاأ  وت�شحيح  املهنيني  للعمال 
املخربيني  اإدماج  يف  الوارد 
اخلا�شة  املنح  من  بال�شتفادة 
لها �رضورة  الرتبية، ي�شاف  بعمال 
امل�شرتكة  الأ�شالك  فئة  ع�شوية 
اللجنة  يف  املهنيني  والعمال 
الوطنية واللجان الولئية للخدمات 

الجتماعية.
فندد  املحلي  امل�شتوى  على  اأما 
عليه  اأطلق  مبا  النقابة  مكتب 
التقاعد  منحة  �شب  يف  التمييز 
الأ�شالك  على  الرتبويني  »تف�شيل 
امل�شرتكة والعمال املهنيني«، وكذا 
اخلا�س  املهني  المتحان  اإلغاء 
ي�شاف   ،2018 املهنيني  بالعمال 
لها ت�شجيلهم لعدم ت�شديد خمتلف 
ت�شوية  وعدم  وقتها،  يف  املنح 
م�شاكل العمال يف وقتها رغم اإيفاد 
مليك�س  بني  »متو�شطة  عدة جلان 
وثانوية بر�شي�س القا�رض«، يف حني 
دعوا ل�رضورة اإعادة النظر يف توزيع 
املنا�شب النوعية اخلا�شة بالعمال 
التكوين  عملية  وتفعيل  املهنيني 

املعتمدة من طرف الوزارة.
�سارة بومعزة

لعمال  التن�شيق  مكتب  دعا 
للبلدية  اجلامعية  اخلدمات 
الحتاد  لواء  حتت  املن�شوي 
للدخول  اجلزائريني  للعمال  العام 
من  بداية  احتجاجية  حركات  يف 
ت�شعيدهم  �شبب  مرجعني  الأحد، 
جلملة من الت�شييقات على راأ�شها 
التاأخر الفادح يف �شب راتب �شهر 
م�شاكل  �شبب  ما  وهو  جانفي 
واملوظفني  العمال  لدى  مالية 
مع  و�شطهم،  كبريا  تذمرا  وخلق 
 1.4 اخلدمة  تعوي�س  دفع  عدم 
عدم  لها  ي�شاف  للعمال،  باملائة 
للعمال  الت�شجيالت  منحة  دفع 
خالل  امل�شخرين  واملوظفني 
ول  اجلامعي  الدخول  ت�شجيالت 
يف  الرتقية  من  العمال  ا�شتفادة 

الدرجة.
تعر�شهم  الحتاد  بيان  اأكد  كما 
للخ�شم التع�شفي من رواتب العمال 
اخل�شم  مبقررات  ابالغهم  دون 
و�شبب اخل�شم اأو ا�شتف�شار بع�س 
موؤكدين  اجلامعية،  الإقامات 
ح�شاب  يف  النظر  اإعادة  �رضورة 
�شنوات اخلربة املهنية يف القطاع 
يف  التاأخر  وكذا  القطاع  وخارج 
اإدراجها �شمن الراتب رغم اإيداع 
امللفات منذ مدة طويلة. ي�شاف 
العمال  األب�شة  توفري  عدم  لها 
الأحذية  امل�شالح وخا�شة  ح�شب 

الأمن  لأعوان  لئقة  ومعاطف 
اأكدوا  كما  الليليلة.  الفرتة  خا�شة 
يف  الأولوية  اإعطاء  �رضورة  على 
املهني  الإدماج  الإدماج ملوظفي 
وكذا  الت�شغيل  قبل  ما  وعقود 
القطاع يف  لعمال  الأولوية  اإعطاء 

الرت�شيم يف املنا�شب الدائمة.
من  جمموعة  البيان  وت�شمن 
تهديد  راأ�شها  على   التجاوزات 
مدراء الإقامات باإنهاء املهام من 
لل�شغط  اخلدمات  مدير  طرف 
الن�شاط  على  للت�شييق  عليهم 
النقابي بالإقامات، وعدم ا�شتفادة 
ال�شكنات  ح�شة  من  املديرية 
واملوظفني  للعمال  الجتماعية 
عدم  مع  بها،  اجلامعة  وانفراد 
ااإغقامات  العمل يف  اإعالم جميع 
�شواء  املالية اجلديدة  باملنا�شب 
عدم  وكذا  خارجية  اأو  داخلية 
ت�شيري  لهياكل  مكاتب  ا�شتحداث 

اخلدمات الجتماعية.
على  الت�شييق  على  اأكدوا  كما 
العمل النقابي وعدم التاأ�شري على 
ال�شتالم وعدم فتح باب احلوار مع 
النقابة رغم اأنها �رضيك اجتماعي 
وفقا ملا يفر�شه القانون، موؤكدين 
اأنهم يعمدون ل�شيا�شة الهروب اإىل 
التعليم  تعليمة وزير  الأمام عك�س 

العايل والبحث العلمي.
�سارة بومعزة

امل�شتقلة  النقابات  تكتل  توعد 
بت�شعيد  الوطنية  الرتبية  لقطاع 
بعد  م�شتقبال  احتجاجاته 
�شنها  التي  والوقفات  الإ�رضاب 
ترك  حني  يف  املن�رضم،  الأ�شبوع 
قبل  لحق  لوقت  موعد  حتديد 

منت�شف ال�شهر الداخل.
امل�شتقلة  النقابات  تكتل  هدد 
خالل  الوطنية،  الرتبية  لقطاع 
نتائج  بتقييم  اخلا�س  اجتماعه 
املن�رضم،  الأ�شبوع  احتجاجا 
احتجاجية  حركات  يف  بالدخول 
�شيعلن  اأنه  قال  م�شتقبلية 
خالل  وتاريخها  طبيعتها  عن 
املنت�شف الأول من �شهر فيفري، 
قبل  يرتاجعوا  لن  اأنهم  موؤكدين 

الوطنية  الرتبية  وزارة  تتخلى  اأن 
قالوا  التي  الغمو�س  �شيا�شة  عن 
املرفوعة  امللفات  تطبع  اأنها 
جديا  حوارا  وتتبنى  طرفهم  من 
لكل  ملمو�شة  حللول  مف�شي 

الق�شايا املطروحة.
 6 ي�شم  الذي  التكتل  ودعا 
اأكرث  للتجند  منخرطيه  نقابات 
تلك  لجناح  م�شى  وقت  اأي  من 
م�شجال  الحتجاجية،  احلركات 
ارتياحه لتجاوب القواعد العمالية 
العراقيل  كل  رغم  احلدث  مع 
تقدير  بتحية  متوجهني  �شاحبته، 
وموظفي  ملوظفات  وعرفان 
ورتبهم  اأ�شالكهم  بجميع  القطاع 
لوقوفهم وراء تنظيماتهم النقابية 

يف اإطار التكتل النقابي والتزامهم 
�شطحية  اأن  موؤكدين  بقراراته، 
مع  العالقة  يطبع  ما  هو  احلوار 
يف�س  مل  حيث  حاليا،  الو�شاية 
اإىل ردود مقنعة على جل امللفات 
بقيت  واأنها  خا�شة  املطروحة، 
بدون حتديد اأجندة زمنية وا�شحة 
تاأكيدهم  مقابل  بها،  للتكفل 
املطلبية  بالالئحة  التم�شك  على 
املرفوعة من طرف تكتل نقابات 
قطاع الرتبية الوطنية والعزم على 

حتقيقها.
ليوم  اإ�رضابل  التكتل  و�شن  هذا 
احتجاجية  بوقفات  متبوع  واحد 
موؤكدين  الوطني،  امل�شتوى  على 
مل  بالوزارة  الأخري  لقاءهم  اأن 

بح�شبهم،  الوعود  نطاق  يتجاوز 
الأخرية  هذه  اإىل جلوء  بالإ�شافة 
املحكمة  اأ�شدرت  حيث  للعدالة، 
راي�س،  مراد  لبئر  الإدارية 
�رضعية  بعدم  تق�شي  اأحكاما 
تكتل  اإليه  دعا  الذي  الإ�رضاب 
النقابات امل�شتقلة لقطاع الرتبية 
الثالثة،  التعليمية  الأطوار  يف 
الرتبية  وزارة  لدى  ما علم  ح�شب 
ت�شارب  اإىل  بالإ�شافة  الوطنية، 
ن�شب ال�شتجابة بني التكتل الذي 
مثلت  الن�شبة  باأن  نقابات   6 ي�شم 
57 باملائة على امل�شتوى الوطني 
مقابل تاأكيد الوزارة اأن الن�شبة مل 

تتجاوز 8 باملائة.
�سارة بومعزة
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موقع ا�سرتاتيجي  ينتظر من 
يفك عنه العزلة

من  تعترب  فدول  حا�سي  بلدية 
ال  الـ36  الوالية  بلديات  اغني 
نظرا  املايل  العجز  من  تعاين 
 ، ال�سنوية  ميزانيتها  ملداخيل 
 ، كم2   490 تقارب  م�ساحتها 
يقطنها ح�سب اآخر اإالح�سائيات 
اكرث من  13000 ن�سمة ينت�رشون 
هامة  �سكانيه  جتمعات   10 عرب 
والواليات  الطرق  الأهم  ،ملتقى 
املدية  من  مدن  عن  يف�سلها  ال 
وت�سم�سيلت وتيارة م�سافة ن�سف 
�ساعة، تعترب ملتقى جتاري كبري 
انت�سار  من  �سوقها  يعرفه  ملا 
العديد  يتو�سط  والذي  و�سمعة 
جتار  وي�ستقطب  الواليات  من 
واليات  كل  من  واجلملة  التجزئة 
قلما  �سلع  من  يوفره  ملا  الوطن 
مثل  اأخرى  اأ�سواق  يف  جتدها 
ال�سلع  وتنوع  ىومغنية  تيجالبني 
متناول  يف  وباأثمان  املعرو�سة 
 . الب�سطاء  وامل�ستهلكني  التجار 
ال�سنة  ال�سوق  كراء  ف�سيحة  لكن 
الرئي�س  نواب  اأف�سلها  املا�سية 
الدميقراطي  للتجمع  املنتمني 
خ  حفيظ   ( املري  حماولة  بعد 
مزايد  على  املناق�سة  اإر�ساء   )
�سنتيم  مليار   17 مببلغ  معروف 
الدائرة  امن  م�سالح  لتتحرك   .
اأع�ساء املجل�س  بعد اأخطار من 
بالقيام  املري  اتهموا  والذين 
ب�سفقة م�سبوهة وحماولة الرتبح 
وتر�سل  اجللفة  والية  لت�سارع   ،
املفت�س العام للوالية الذي حقق 
م�سالح  اإخطار  ليتم  الر�سالة  يف 
اأ�رشفت  والتي  الدولة  اأمالك 
عرب مديرها الوالئي على عملية 
باأكرث  ال�سوق  بيع  ويتم  املزايدة 
اإعذار لرئي�س  21 مليار ومت منح 
ال�سابق  الوايل  من طرف  البلدية 
الت�سيري  يف  يحقق  كان  الذي 
�سكانها  مازال  لبلدية  الكارثي 
واحلرمان  الفقر  وطاأة  حتت 

والبطالة.

املدر�سي  الإطعام   ، التدفئة 
والنقل ثالوث يوؤرق ال�سكان

 550 ملبلغ  البلدية  ر�سد  رغم 
املخ�س�س  املازوت  ثمن  مليون 
من  اأنه  اإال  البلدية  البتدائيات 
 10 ا�ستهلك يف  املبلغ  اأن  الغريب 
�سوى 14  يتواجد  انه ال  اأ�سهر مع 
البلدية  قرى  على  موزعة  مدر�سة 
اأكرثها  عن  تغيب  التدفئة  اأن  ،اإال 
ابتدائيات   5 هناك  اأن  باعتبار   ،
ر�سا  م�سعدي  ال�سهيد  )ابتدائية 
القرية   «  ، ر�سا  م�سعدي  ال�سهيد 
عبيدات  املجاهد  اجلديدة 
» حر  اجلديد  املجمع   «  ، حممد 
ال�سمايل »  ، » املجمع  عبدالقادر 
اجلنوبي  املجمع   « و  بادي�س  ابن 
هواري بومدين ( من 19 متواجدة 
من  وت�ستفيد  البلدية  مقر  داخل 
مع  واملدار�س   ، الطبيعي  الغاز 
التقلبات اجلوية  االأيام حيث  هذه 
اأن  العلم  مع  تدفئة  اإىل  حاجة  يف 
من  متذمرون  التالميذ  اأولياء 
الو�سعية التي اآلت اليها املدار�س 
عبيدات   « الوادي   « بـ  املتواجدة 
بوزيان  �سع�سوع  بن   « و  بوجمعة 
عبيدات   « العمامرة   « و  حممد 
العيهار و » في�س الرتاب بن زهرة 
ال�ساليل و » االأق�سام �سلطاين علي 
و » القلتة البي�ساء نا�رش ي علي و » 
�سيدي �سليمان » بلحوت بلحوت و 
» اجديدة بناين مناد و » بن زغودة 
. يف حني مدار�س  » جابر عمارة 
 « و  نا�رشي امل�سعود   « بودواية   «
 « و  النا�رش  بودبو�س   « الزريقات 
و  املختار  جوابي   « القالب  طري 
 « و  البحري  تركي   « احلميمات   «
بوطاقة » جبايل عبدالقادر تنتظر 
 . م�ستعجلة  حتقيق  جلان  زيارة 
تتحدث  م�سادرنا  اأن  والغريب 
 20 عيني  مبلغ  املري  ا�ستالم  عن 
االأيام من حمطة  مليون يف بع�س 
ج(  ل   ( معها  املتعاقد  اخلدمات 
اأن حافلة احد اخلوا�س)  يف حني 
التالميذ  لنقل  خم�س�سة  ن(  ب 
عن  جمانا  املازوت  من  ت�ستفيد 

طريق الو�سوالت .
املدر�سية  املطاعم  حني  يف 
باالإ�سافة  ال�ساجنة  والوجبات 

توؤرق  تبقى  املدر�سي  النقل  اإىل 
�سكان البلدية باعتبار اأن التالميذ 
االطعام  من  اغلبهم  ي�ستفيد  ال 
املدر�سي خا�سة وانهم من طبقة 
،واالأولياء  واملعوزين  الفقراء 
التذبذب  جراء  احتقان  حالة  يف 
املدر�سي  النقل  يف  املعروف 
االأحيان   منم  الكثري  يف  وانعدامه 
املجمعات  لبعد  كثرية  والغيابات 
تلك  عن  واالأرياف  ال�سكنية 
التالميذ  ي�سطر  مما  املدار�س 
قطع كيلومرتات ملحاولة االلتحاق 

باملدر�سة.

ال�سكنات الريفية ، الكهرباء 
وال�ستثمار الفالحي 

احلا�سر الغائب

كبرية  فر�س  على  البلدية  تتوفر 
جعل  مما  لال�ستثمارالفالحي 
حيث  بامتياز  فالحيا  قطبا  منها 
اال�ستثمارات  من  العديد  منحت 
اأ�سجار  غرا�سة  ومت  للخوا�س 
خمتلفة من الفواكه عرب حميطات 
منة  عليه  تتوفر  ملا  نظرا  هامة 
جوفية  مياه  و  خ�سبة  اأرا�سي 
كل  فاقت  وال�سقي  لل�رشب 
التوقعات وهو ماميكنه اأن ي�ساهم 
منح  لكن طريقة   ، العزلة  يف فك 
تراخي�س حفر االآبار ومنح القطع 
للفالحة  املخ�س�سة  االأر�سية 
�سابته العديد من االتهامات ، يف 
مل�ستثمرين  الكبري  التوافد  ظل 
من خارج تراب الوالية اإذ يقدرون 
يحوزون  م�ستثمر   56 من  باأكرث 
على حوايل 180 هكتار.باعتبار اأن 
بـحوايل  تقدر  الفالحية  امل�ساحة 
هكتار   5000 منها  هكتار   25000
 1150 من  اأكرث  ميتلكها  م�سقية 
من  ماتبقى  طبيعة  اأن  ،كما  فالح 
االأرا�سي باعتبارها رعوية �سهبية 
املوا�سي  تربية  حرفة  من  جعل 
تتطور حيث هناك اأكرث من 1000 
يحوزون  موا�سي  ومربي  موايل 
على مايفوق من 20000 راأ�س من 
االأغنام و2500 ماعز و 1000 بقرة، 
ت�سوية  يف  االأكرب  الهاج�س  ويبقى 
ومنح  الفالحية  االأرا�سي  عقود 
القوانني  ح�سب  احلفر  رخ�س 
البلدية  رئي�س  باأهواء  ولي�س 
ح�ساب  على  لفرق  مييل  الذي 
املنطقة  اأعرا�س  من  اأخرى 
�سكان  تثبيت  طريقة  ان  كما   ،
الريف والقورى مازالت بعيدة عن 
ال�سكنات  الن  ال�ساكنة  طموحات 
عديدة يف  م�ساكل  تعرف  الريفية 
وتوزيعها  املناطق  اختيار  طريقة 
تبقى  حني  يف   ، املنح  كيفية  ويف 
الكهرباء الفالحية والريفية مطلبا 
�سكان  حماوالت  مع   0. مهما 
القرى معرفة مدى اال�ستفادة من 
اأرا�سي  ت�سوية  الدولة يف  قرارات 
ت�سبب  مات  كثريا  والتي  العر�س 
االأعرا�س  من  نزاعات  ن�سوب  يف 
واالأفراد جنم عنها �سقوط الكثري 

من االأوراح .

الإنارة العمومية م�ساريع 
على الورق فقط

منذ �سنوات واالإنارة داخل املدينة 
من  معتربة  مبالغ  لها  يخ�س�س 
البلدية  العزلة على مقر  اجل فك 
من  للتجار  قطبا  اأ�سبحت  التي 
اأن  اإال   ، الوطن  واليات  خمتلف 
، وقد  االإنارة مازال قائما  م�سكل 
خ�س�ست هذه ال�سنة لها 380 مليون 
ومت منح العملية ملقاولة ) م�سلمي 
م( لكن طريقة االحتيال مت ك�سفها 
وجهت   ) جمهولة   ( مرا�سلة  يف 
راأ�سها  وعلى  املحلية  لل�سلطات 
ا�ستغل عمال  املقاول  الوالية الن 
باالأ�سغال  للقيام  البلدية  و�ساحنة 
يدرك  للمدينة  ليال  والزائر   ،
التدلي�س  وطريقة  املعاناة  حجم 
االإنارة  اأ�سغال  بها  عوجلت  التي 
من  الكثري  اأن  العلم  مع  العمومية 
االأعمدة تغيب عنها امل�سابيح يف 
حني هناك م�سابيح �سخم مبلغها 
هناك  اأن  مع   ، فوترها  ومتت 
من  خا�سة  االأحياء  بني  تفا�سل 
الناحيتني اجلنوبية والغربية حيث 
تتواجد بع�س املرافق وعدد كبري 
مظلمة  تبقى  والتي  ال�سكنات  من 
 ، اأعمدة  وجود  رغم  الليل  طيلة 
املتواجدة  ال�سكنات  اأن  حني  يف 
بالقرب من امل�سجد اجلديد يحل 
بها الظالم الدام�س يف ظل ظاهرة 

انت�سار الكالب املت�رشدة .

�سوء الت�سري والف�ساد 
..الهاج�س الكرب

الت�سيري  �سوء  البلدية  عرفت 
باالإ�سافة  الثقة  �سحب  وعوامل 
�سنوات  منذ  االأع�ساء  �رشاع  اإىل 
ال�سابق  املري  ت�سيري  فرتة  يف 
احلايل ) ح .خ( والذي متت اإدانته 
حمكمة  م�ستوى  على  ال�سابق  يف 
�سجنا  ب�سنتني  اجلنح باجللفة 
نافذا وغرامة مالية تقدر بخم�سة 
�سنتيم  مليون  و20  �سنتيم  ماليني 
وايل  تلقي  بعد  للبلدية،  تعوي�س 
اجللفة �سكوى من طرف جمموعة 
ال�سابقني  املجل�س  اأع�ساء  من 
حتمل العديد من التجاوزات، من 
بينها اقتناء لوازم مدر�سية للتالميذ 

املعوزين .حيث مت فتح حتقيق يف 
اإحالتها على م�سالح  قبل  الق�سية 
الدرك الوطني ،ومت توقيف املري 
، وبعدها يعاد تر�سيحه من جديد 
للبلدية خا�سة  رئي�سا  نف�سه  ليجد 
وان هناك ق�سايا اأخرى مطروحة 
على  مازالت  التي  الق�سية  منها 
حا�سي  التحقيق مبحكمة  م�ستوى 
 ) الو�سط   ( م�سادر  توؤكد  بحبح 
مداوالت  يف  التزوير  تخ�س  اأنها 
مل  والتي  الغيار  قطع  �سفقات  و 
اأن  كما   ، البلدية  ملخازن  تدخل 
هناك مرا�سالت جلهات خمتلفة 
العمومية  الدعوة  حتريك  تنتظر 
الف�ساد  حول  حتقيق  وفتح 
احلايل  ال�سابق  الرئي�سان  ،�سد 
ممثلة  بعد،    فيما  واملكلف 
العمومية  ال�سفقات  اإبرام  يف 
بطرق ملتوية  واالختال�س و�سوء 
املمتلكات  وا�ستغالل  ا�ستعمال 
املحاباة  و  العمومية  واالأموال 
ا�ستغالل  اإ�ساءة  و  واملح�سوبية 
الوظيفة والتالعب يف م�سابقات 
الغ�س  اإىل  باالإ�سافة  التوظيف 
بالن�سبة  خا�سة  والتدلي�س 

الطريق  م�رشوع  ل�سفقات 
ومنطقة   40 و  ط  بني  الرابط 
 ، كم   6 م�سافة  على  جديدة 
بني  الرابط  الطريق  وم�رشوع 
الرتاب  في�س  ومنطقة   77 و  ط 
على م�سافة 6 كم اإذ مبا�رشة بعد 
ا�ستالم امل�رشوعني وبعد اأ�سبوع 
الغ�س  من االجناز ظهرت عيوب 
؟  امل�ستعملة  املواد  وه�سا�سة 
.وق�سية اال�ستحواذ على م�ساحة 
�سا�سعة بو�سط املدينة من طرف 
ب  الع�سو  برفقة  ال�سابق  املري 
بناءات فو�سوية  واإقامة  اإبراهيم 
وال  الوثائق  على  احل�سول  بدون 
قفة  وف�سيحة   ، البناء  رخ�س 
�سلع  �رشاء  مت  حيث  رم�سان 
ماهو  ومنها  ال�سالحية  منتهية 
الب�رشي  لال�ستعمال  �سالح  غري 
والتالعب يف االأ�سعار ، والغريب 
عن  االإعالن  وبعد  مبا�رشة  انه 
يتجاوز  ال  ظرف  ويف  امل�رشوع 
24 �سا ، ظهر ا�سم املمون وكان 
االأمر متفق عليه ، و التالعب يف 
ويف  اخلا�س  التوظيف  منا�سب 

قوائم ال�سبكة االجتماعية .

معاناة ال�سكان مع البريوقراطية ،غياب امليـــر وف�سائح الف�ساد
تعي�س بلدية حا�سي فدول الواقعة يف ال�سمال الغربي من عا�سمة الولية وتابعة اإقليميا لدائرة �سيدي لعجال . العديد من امل�ساكل خا�سة مع عودة 
اأع�ساء من املجل�س البلدي القدمي والذي كان حمل متابعة من طرف الق�ساء جراء �سوء الت�سيري وتبديد الأموال العمومية الذي جنم عنه عقوبات 
قا�سية يف حق املري ال�سابق واحلايل ) خذير ح ( حينما اأدين ب�سنتني حب�سا نافذا من طرف حمكمة حمكمة اجللفة ، ويعرف املجل�س اجلديد حالة من 

الحتقان حيث مل يعد التيار مير بني اأع�سائه املن�سوين حتت لواء ت�سكيلتني �سيا�سيتني فقط وهما الأفالن بثماين مقاعد والأرندي ب�سبع مقاعد

املكتب اجلهوي : 
احلفناوي . ع .غ

بلدية حا�سي فدول باجللفة 
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ال�صحة  الأول بقطاع  الرجل  اأكد 
القطاع  اأن   ، ورقلة  بولية 
للجنوب  املركزية  بالعا�صمة 
مدار  على  تدعم  ال�رشقي  
الهياكل  بعديد  الأخرية  ال�صنوات 
ال�صحية خا�صة ماتعلق بامل�صاريع 
النعا�ش   على  املح�صوبة 
التدعيم  غرار  على  القت�صادي 
مبركز مكافحة ال�رشطان بورقلة 
، اإ�صافة لتو�صعة مدر�صة التكوين 
الواحات  بعا�صمة  الطبي  ال�صبه 
بخ�صو�ش  بخ�صو�ش  اأما 
وليات  بتنمية  اخلا�ش  الربنامج 
دائرة  تدعمت  فقد  اجلنوب 
�رشير   60 مب�صت�صفى  احلجرية 
وبنف�ش الربنامج فقد تقرر اعادة 
الأمرا�ش  مل�صلحة  العتبار 
مركب  اىل  وحتويلها  العقلية 
بعا�صمة  والطفولة  الأمومة 
موؤ�ص�صة  لإجناز  اإ�صافة  الواحات 
العقلية  الأمرا�ش  يف  خمت�صة 
ببلدية  احلدب  بحي  والنف�صية 
م�صلحة  اجناز  وكذا  الروي�صات 
امل�صتعجلة  الطبية  للم�صاعدة 

بورقلة .
مدير  اأكد  فقد  ذلك  جانب  اإىل 

ورقلة  لولية  وال�صكان  ال�صحة 
م�صدق فا�صل يف معر�ش حديثه 
معنا ، اأن القطاع ال�صحي بولية 
�صنوات   07 قبل  تدعم  قد  ورقلة 
لعالج  و�صطي  مبركز  الأن  من 
املدمنني وم�صلحة لالإ�صتعمالت 
الطبية اجلراحية بورقلة ، ناهيك 
عن ت�صطري عملتني الأوىل بتتعلق 
با�صالح �صبكات ال�رشف ال�صحي 
تخ�ش  والثانية  للم�صت�صفيات 
العمومية  املوؤ�ص�صة  تو�صعة 

ال�صت�صفائية بحا�صي م�صعود .
من جهة ثانية فقد اأو�صح فا�صل 
عما  �صتتدعم  ورقلة  ولية  اأن 
النووي   الطب  مب�صلحة  قريب 

ا�صتكمال  بعد  مبا�رشة  وذلك 
الإدارية  والجراءات  الرتتيبات 
الالزمة ، اأما بخ�صو�ش احلديث 
بخ�صو�ش  قيل  الذي  الكثري 
امل�صت�صفى اجلامعي بورقلة فقد 
هذا  اأن  امل�صوؤول  ذات  اأو�صح 
تدعمت  الذي  الكبري  املك�صب 
اخلدمة  حيز  �صيدخل  الولية  به 

قريبا .
امكانية  حول  �صوؤال  عن  رد  ويف 
تقدمي طلب للموؤ�ص�صة الع�صكرية 
امل�صت�صفى  ال�صحة  قطاع  ملنح 
اىل  وحتويله  القدمي  الع�صكري 
فقد   ، وحروق  توليد  م�صت�صفى 
بولية  ال�صحة  مدير  ا�صتبعد 

باعتبار  املقرتح  هذا  ورقلة 
الع�صكرية  للموؤ�ص�صة  تابع  الهيكل 
موؤكدا يف ذات ال�صدد اأن م�صلحة  
امل�صت�صفى  يف  �صتكون  احلروق 
واردة  فر�صية  لتبقى  اجلامعي 

جدا .
ذهب  فقد  اأخر  �صعيد  وعلى   
م�صدق فا�صل  يف خ�صم حديثه 
عندما  ذلك  من  اأبعد   اإىل  معنا 
ال�صتعجالت  م�صلحة  باأن  اأكد 
املركزي  بامل�صت�صفى  اجلديدة 
يف  جاهزة  بو�صياف  حممد 
ال�صكانري  بجهاز  دعمها  انتظار 
وذلك بعد ح�صول م�صاحله على 

العتماد املايل لهذا اجلهاز .

وال�صكان  ال�صحة  مدير  قال   
فا�صل  م�صدق  ورقلة  بولية 
اجناز  ا�صغال  ن�صبة  اأن   ،
�رشير   240 م�صت�صفى 
بتقرت  الدارية  باملقاطعة 
باملائة   90 و   85 بني  ترتاوح 
اأن  ال�صدد  ذات  يف  م�صيفا   ،
احلجرية  دائرة  م�صت�صفى  
�صيدخل حيز اخلدمة  مبا�رشة 
بعد احل�صول على الرخ�صة .

بورقلة  ال�صحة  مدير  اأو�صح 
على  �صيفا  نزوله  خالل 
»اأن  »الو�صط  يومية  منتدى 
باهتمام كبري امل�صاريع  يتابع 
املوجودة  الهامة  ال�صحية 
تاأتي  والتي  الجناز  طور  يف 
 240 م�صت�صفى  مقدمتها  يف 
الدارية  باملقاطعة  �رشير 
ن�صبة  ترتاوح  الذي  تقرت 
باملائة   90 و   85 بني  اجنازه 
امل�صوؤول  ذات  اعترب  حيث   ،
ومبجرد  امل�رشوع  هذا 
�صيمكن  اخلدمة  حيز  دخوله 
ب�صكل كبري من التكفل بعديد 
على  تعي�ش  التي  النقائ�ش 
ال�صحية  الهياكل  وقعها 
بالولية املنتدبة كالتجهيزات 
الطبية والخ�صائيني ، م�صيفا 
يف ذات ال�صدد اأن امل�صت�صفى 
بدائرة  �رشير   60 اجلديد 
كافة  �صبط  مت  قد  احلجرية 
الرتتيبات  و  الجراءات 
حيز  و�صيدخل  الالزمة 

احل�صول  مبجرد  ال�صتغالل 
من  الن�صاء  رخ�صة  على 
كما   ، الو�صية  الوزارة  طرف 
يوجد يف طور الجناز عديد 
اأبرزها  من  لعل  العمليات 
مبنطقة  �رشير   60 م�صت�صفى 
حلقن  مركز  كذا  و  متا�صني 
للعيادة  ا�صافة  بورقلة  الدم 
باملدينة  اخلدمات  املتعددة 

اجلديدة حلا�صي م�صعود .
 اإىل جانب ذلك فقد ثمن مدير 
ال�صحة بالولية ، املجهودات 
طرف  من  املبذولة  اجلبارة 
القادر  عبد  الولية  وايل 
امل�صوؤول  ب�صفته  جالوي 
التنفيذية  الهيئة  على  الأول 
وزارة  مرا�صلة  خالل  من 
وا�صالح  وال�صكان   ال�صحة 
امل�صت�صفيات من اأجل تدارك 
بالقطاع  امل�صجلة  النقائ�ش 
ال�صحي  على غرار املطالبة 
بكل  ال�صحية  الهياكل  بدعم 
من ورقلة و احلجرية وبلديات 
تقرت  الدارية  املقاطعة 
الدم   لت�صفية  جديدة  باألت 
امل�صوؤول  ذات  وجه  حيث   ،
يومية  عرب  مبا�رش  نداء 
من  الكلى  »ملر�صى  »الو�صط 
البحث  خلف  ال�صعي  اأجل 
لإنهاء  الكلى  لزرع  حلول  عن 
املر�صى  هذا  مع  معاناتهم 

املزمنة .
اأحمد باحلاج 

وال�صكان  ال�صحة  مدير  فند    
له  الرتويج  مت  ما  ،كل  بورقلة 
عن وجود �رشاع بني املوؤ�ص�صة 
ح�صني  ال�صت�صفائية  العمومية 
بلدية  وم�صالح  اأحمد  اأيت 
مكتفيا   ، م�صعود  حا�صي 
مت  امل�صكل   اأن  على  بالتاأكيد 

حله وهو �صوء تفاهم فقط .
وال�صكان  ال�صحة   مدير  اأكد 
مبدير ال�صحة وال�صكان  م�صدق 
فا�صل يف ت�رشيح خ�ش به يومية 
»الو�صط »، اأنه كان هناك �صوء 
العمومية  املوؤ�ص�صة  بني  تفاهم 
ال�صت�صفائية ح�صني اأيت اأحمد 
بحا�صي م�صعود وم�صالح البلدية 
ومت عقد اجتماع برئا�صة رئي�ش 
اأين   ، م�صعود  بحا�صي  الدائرة 
بازالة  يق�صي  حلل  التو�صل 

اجلليد بني  م�صالح امل�صت�صفى 
ذات  اأ�صاف  حيث   ، والبلدية 
امل�صوؤول اأنه مت توجيه تعليمات 
امل�صت�صفى  ملدير  �صارمة 
ت�صبب  الذي  العامل  ملعاقبة 
الذي  البلبلة  هذه  اإحداث  يف 

تناولتها ال�صحافة.
اإىل جانب ذلك فقد ذهب مدير 
من  اأبعد  اىل  بالولية  ال�صحة 
م�صت�صفى  باأن  اأكد  ذلك عندما 
خالل  عرف  م�صعود  حا�صي 
نوعية  نقلة  الأخرية  الفرتة 
املا�صية  بال�صنوات  مقارنة 
الذي  الكبري  الدعم  بعد  وذلك 
الأمر  تعلق  �صواء  به  حظي 
الطبية  الأطقم  اأو  بالتجهيزات 
�صبه  الأطقم  و  املتخ�ص�صة 

طبية .

 ك�سف مدير ال�سحة وال�سكان ولية ورقلة م�سدق فا�سل خالل نزوله �سيفا يف منتدى يومية »الو�سط »، اأن 
ورقلة اأ�سبحت رائدة يف املجال ال�سحية ب�سبب المكانات املتوفرة والأطقم الطبية وال�سبه طبية العاملة يف 

خمتلف الهياكل ال�سحية .

مدير ال�سحة وال�سكان بورقلة م�سدق فا�سل يك�سف ملنتدى »الو�سط« 

اأحمد باحلاج 

ورقلة رائدة يف ال�صحة وم�صلحة احلروق 
�صتكون بامل�صت�صفى اجلامعي

.       م�سلحةالطب النووي جاهز وامل�ست�سفى اجلامعي قريبا يدخل حيز الإجناز 
.     حت�سلنا على العتماد لدعم ا�ستعجالت بو�سياف اجلديدة بجهاز ال�سكانري

وال�صكان  ال�صحة  مدير  قال 
بولية ورقلة م�صدق فا�صل اأن 
م�صاحله اأح�صت خالل ال�صنة 
مر�صية  حالة   65 املن�رشمة 
بالأمرا�ش املتنقلة عن طريق 
حالة   186 لـ  اإ�صافة   ، املياه 
وفيات   07 و  غذائي  ت�صمم 

بالت�صمم العقربي .
اأن  فا�صل  م�صدق   ك�صف 
ورقلة  بولية  ال�صحة  م�صالح 
اأح�صت خالل ال�صنة املنق�صية 
عن  متنقلة  مر�صية  حالة   65
طريق املياه من بينها 49 حالة 
الزحار الأمبي و 16 حالة حالة 
لالإلتهاب الكبدي دون ت�صجيل 
حالت ا�صابة باحلمى التيفية 
هذه  على  وبناءا   ، والكولريا 
فقد  والحتياطات  الأرقام 
الالزمة  الجراءات  اتخاذ  مت 
املتنقلة  الأمرا�ش  ملجابهة 

وعلى   ، املياه  طريق  عن 
مراقبة  عملية  تكثيف  راأ�صها 
املخ�ص�صة  املياه  ومعاجلة 
كل  والتبليغ عن  يوميا  لل�رشب 
الكلور  مادة  انعدام  اأو  نق�ش 
للجهات  املاء  يف  املتبقي 
ملراقبة  اإ�صافة   ، الو�صية 
�صبكة توزيع املياه مرة يف كل 
باأخذ عينات من املاء  اأ�صبوع 
وكذا  يولوجي  البكرت  للتحليل 
مياه  بائعي  واخ�صاع  و�صع 
»عن  احللو  املاء   « ال�رشب 
املحمولة  ال�صهاريج  طريق 
من  للرقابة  ال�صاحنات  فوق 
واملعاجلة  النظافة  حيث 

مبادة الكلور .
اما بخ�صو�ش الت�صمم العقربي 
اأن  القطاع  م�صوؤول  اأفاد  فقد 
ولية ورقلة �صجلت خالل �صنة 
2018 ما يزيد عن 2465 حالة 

ل�صع عقربي، اأما بالن�صبة لعدد 
الوفيات فقد مت اإح�صاء خالل 
نف�ش الفرتة 07 وفيات ، حيث 
مت يف ذات ال�صاأن كذلك اتخاذ 
كت�صجيع  الالزمة  الجراءات 
للعقارب  املفيد  اجلمع 
بالتن�صيق مع اجلمعيات الفاعلة 
يف املجال وذلك بزيادة �صعر 
 100 اإىل  50دج  من  الوحدة 
توفري  على  احلر�ش  مع   ، دج 
امل�صل امل�صاد بكميات كافية 
املوؤ�ص�صات  كل  م�صتوى  على 
ال�صحية ، دون ن�صيان التن�صيق 
با�صتور  معهد  مع  املتوا�صل 
لغر�ش ان�صاء وحدة ل�صتخراج 
ال�صم مع ت�صجيع فريق البحث 
العلمي لالنتاج امل�صاد حمليا 
، وقد مت بهذا ال�صدد التفاق 
هذه  مكان  على  املبدئي 
من  مبعاينتها  وذلك  الوحدة 

للمعهد  العام  املدير  طرف 
خالل زيارته الأخرية للولية .

اإىل جانب ذلك فقد اأكد مدير 
ال�صحة وال�صكان لولية ورقلة 
بخ�صو�ش  اأنه  فا�صل  م�صدق 
مراقبة نظافة املحيط البيئي 
ال�صنة  نف�ش  خالل  مت  فقد 
ت�صمم  حالة   186 اح�صاء 
الولية  م�صتوى  على  غذائي 
يف  لزمة  �رشورية  وكتدابري 
هذا ال�صاأن فقد مت الرتكيزعلى 
باملحالت  النظافة  اهمية 
ذات الطابع الغذائي والأ�صواق 
تفاديا  الأ�صبوعية  و  العمومية 
الت�صمم  حالت  لظهور 
اخلرجات  �صمن  الغذائي 
مع  امل�صرتكة  للجان  الدورية 
مراقبة املواد ال�رشيعة التلف 
التخزين  طريقة  حيث  من 

وعر�صها .

اإح�ساء 186 حالة ت�سمم غذائي و 07 وفيات بالت�سمم العقربي 2018

65 حالة مر�صية بالأمرا�ض املتنقلة عن طريق املياه 

 ن�سبة اإجناز م�ست�سفى 240 �سرير بتقرت 
بلغت 90 باملائة 

معاقبة  العامل املت�سبب يف احلادثة 

فا�صل: م�صت�صفى احلجرية �صيدخل 
حيز اخلدمة بعد احل�صول على الرخ�صة 

ورقلة لتدارك لوايل  كبرية  "جمهودات 
 النقائ�ص بقطاع ال�سحة "

هناك �صوء تفاهم بني م�صت�صفى 
حا�صي م�صعود والبلدية لي�ض �صراعا 

اأحمد باحلاج اأحمد باحلاج 
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كاي-فو يل
عر�ض: يا�سمني اأمين /مركز 

امل�ستقبل للدرا�سات و الأابحاث 
املتقدمة

الكاتب  ي�رشح  �سبق،  ما  اإطار  ويف 
واخلبري ال�سيني "كاي-فو يل" يف كتابه 
اال�سطناعي  الذكاء  "قوى  اجلديد 
ال�سيليكون،  ووادي  ال�سني،  العظمى: 
التجربة  اجلديد"  العاملي  والنظام 
ال�سينية يف جمال الذكاء اال�سطناعي 
على خربته  معتمًدا  تفردها،  وعوامل 
مثل:  الكربى  ال�رشكات  يف  العملية 
وعمله  ومايكرو�سوفت،  جوجل، 
 Sinovation كرئي�س تنفيذي ل�رشكة
ال�رشكات  اآلية عمل  ال�سينية، مو�سًحا 
ال�سينية والفارق بينها وبني االأمريكية، 
بالذكاء  العاملي  النظام  تاأثر  ومدى 

اال�سطناعي.
اأن بكني �رشعت مع  اإىل  الكاتب  ي�سري 
امل�ستثمرين ال�سينيني خالل ال�سنوات 
املا�سية يف توجيه مبالغ هائلة لتطوير 
عدد  وتزايد  اال�سطناعي،  الذكاء 
املجال.  لهذا  الدار�سني  الطالب 
بحلول  ا�ستطاعت  ال�سني  اأن  وي�سيف 
 %48 نحو  على  تهيمن  اأن   ،2017 عام 
من اإجمايل متويل الذكاء اال�سطناعي 
الواليات  على  متفوقة  العاملي، 
على  العزم  عقدت  واأنها  املتحدة، 
اال�سطناعي  الذكاء  مركز  ت�سبح  اأن 

واالبتكار العاملي بحلول عام 2030.

اأ�سباب التفوق: 

كندا  ومعها  املتحدة  الواليات  ظلت 
على  الرئي�سي  املهيمن  وبريطانيا 
الذكاء اال�سطناعي طوال عقود، حتى 
ا�ستثمارات  توجهت  حيث   ،2016 عام 
اال�سطناعي.  الذكاء  اإىل  ال�سينيني 
خطوات  عدة  الكاتب  �رشح  وقد 
الذكاء  من  عالية  مرحلة  اإىل  للو�سول 
االكت�ساف،  مرحلة  هي:  اال�سطناعي 
وجود  تتطلب  التي  التطبيق  ومرحلة 
لتطوير  ي�سعون  اأعمال  ورواد  خرباء 
االكت�سافات ومعرفة كيفية ا�ستخدامها 
االإن�سانية،  االحتياجات  خمتلف  يف 

واأخرًيا مرحلة البيانات.
ال�سني  لو�سع  نظرنا  لو  املوؤلف  يقول 
حالًيّا، لوجدنا اأنها ترفع �سعار مرحلة 
االكت�ساف،  مرحلة  متجاوزة  التطبيق 
االأعمال  رواد  وجود  ذلك  ويدعم 
الذين  ال�سيليكون  بوادي  ال�سينيني 
اال�سطناعي،  الذكاء  لتطبيق  ي�سعون 
كما اأن بكني لديها اإمكانيات هائلة يف 
نظًرا  بها  اخلا�سة  التطبيقات  تطوير 
البيانات،  من  هائاًل  ا  كًمّ المتالكها 
تفوق  عملية  يعو�س  قد  ما  ذلك  ولعل 

اخلرباء االأمريكيني على ال�سينيني. 
التي  املراحل  تلك  اإىل  واإ�سافة 
اإىل  الكاتب  ي�سري  ال�سني،  موقع  تربز 
تُ�ساهم يف  التي  العوامل  جمموعة من 

جناح النموذج ال�سيني، وهي:
يف  ودوره  مركزي  الال  النظام   -1
اإطالق  فمنذ  ال�سينية:  التجربة  جناح 
"االبتكار  حملة  املركزية  احلكومة 
اجلماعية"  االأعمال  وريادة  اجلماعي 
 6600 نحو  اإن�ساء  مت  2015؛  عام  يف 
الذكاء  جمال  يف  �سغرية  �رشكة 
بحلول  املتوقع  ومن  اال�سطناعي. 
 7 بنحو  ال�سني  ت�ساهم  اأن   2030 عام 
العاملي  الناجت  من  دوالر  تريليونات 

الذي  اال�سطناعي،  للذكاء  االإجمايل 
اإىل 15،7 تريليون دوالر، ولعل  �سي�سل 
هو  �سبق  ما  حتقيق  يف  �ساهم  ما 
ي�ساعد  مركزيا  ال  نظاًما  بكني  انتهاج 
روؤى  تبني  على  املركزية  احلكومة 
تنفيذ  يف  املحليات  وم�ساهمة  معينة 

تلك الروؤى وجناحها. 
اإىل  املركزية  احلكومة  توجه  ومع 
ال�سني  جتعل  م�ستقبلية  روؤية  و�سع 
اال�سطناعي؛  الذكاء  جمال  يف  رائدة 
تت�سابق احلكومات املحلية على جذب 
للعمل يف  وامل�ستثمرين  االأعمال  رواد 
الت�سهيالت  تقدمي  مع  املجال  هذا 
املنا�سبة لهم، حيث ت�ساهم يف عمليات 
اإن�ساء ال�رشكات ال�سغرية املخت�سة به، 
اإذا  املايل  الدعم  منح  اإىل  باالإ�سافة 

تطلب االأمر. 

التقنية:  ال�سينية  العمل  منهجية   -2
عام  �رشكة جوجل يف  تاأ�س�ست  حينما 
1998، كان االإنرتنت ي�سل اإىل نحو %0،2 
من �سكان ال�سني، يف حني كان ي�سل اإىل 
ذلك  وكان  االأمريكيني،  من   %30 نحو 
التكنولوجية  البنية  �سعف  على  دلياًل 
اتبعت بكني  لذلك  ال�سينية،  االأ�سا�سية 
نهج التقليد للمنتجات املختلفة، وعن 
اأن  كاملة  اأجيال  ا�ستطاعت  طريقه 
وال�سناعات  التكنولوجيا  اأ�س�س  تتعلم 

احلديثة.
منهجية  على  مثااًل  الكاتب  وي�رشب 
رجال  اأحد  حاول  حيث  التقليد، 
�سنج"،  "واجن  وهو  ال�سينيني،  االأعمال 
�سبكات  بني  يربط  موقًعا  يُن�سئ  اأن 
في�سبوك،  مبوقع  �سبيًها  االأ�سدقاء 
يعمل  اأن  ي�ستطع  مل  املوقع  ولكن 
ظهر  اأن  وبعد  وتعرث.  �سنتني  اأول  يف 
في�سبوك االأمريكي بقوة على ال�ساحة، 
وغري  الت�سميم  لب  �سنج"  "واجن  اأخذ 
ال�سينية  ال�سوق  يف  بثه  ومت  به،  قلياًل 
كبرًيا  جناًحا  القى  وبالفعل  املحلية، 
له،  لعدم وجود مناف�س  ال�سني،  داخل 
وقد جتددت حماوالته مع تقليد تويرت 
الإ�سافة  بدون حماولة  اأخرى،  ومواقع 
اأن  بالذكر  واجلدير  به.  خا�سة  مل�سة 
داخل  االأعمال  رواد  من  كبرًيا  عدًدا 
اأرباح طائلة  ال�سني ا�ستطاعوا حتقيق 

داخل ال�سوق وراء اتباع ذلك النهج.
هناك  التقليد،  منهجية  على  عالوًة 
ال�سوق  حتكم  اأخرى  منهجيات 
ال�سينية، ومنها بيع املنتجات ال�سينية 
ل�رشكات  االأعمال  رواد  بع�س  من قبل 
ثم  جوجل،  اأو  في�سبوك  مثل  كربى 
حتت  اأخرى  مرة  ا�ستغاللها  اإعادة 
الدرو�س  اأهم  فمن  لذا  اآخر،  م�سمى 
االقت�سادية داخل ال�سني هو اأال تعزل 
ال  حتى  البقية  عن  نف�سها  ال�رشكات 
ما  اأن  كما  للقر�سنة،  عر�سة  تكون 
اأنهم  ال�سني  مييز رواد االأعمال داخل 
الإيجاد  الدوالرات  ماليني  ينفقون  ال 
م�ستقباًل،  ال�سوق  اإليها  يحتاج  �سلعة 
ذوق  معرفة  على  يعملون  ولكنهم 
ذلك  على  وبناء  وتوجهاته  امل�ستهلك 

يتم االإنتاج.
الثقافة  تقوم  ال�سينية:  الثقافة   -3
الرتاث  من  اال�ستلهام  على  ال�سينية 
والتعلم منه، ولي�س البحث عن احلقيقة 
االقتبا�س  ففكرة  وبالتايل  واملثالية، 
من االآخرين والتطوير للو�سول للكمال 
اأن  كما  ال�سينية.  الثقافة  اأ�سا�س  هي 
التوجيه  تعمل على  التي  االأبوية  فكرة 
ال�سينية،  الثقافة  يف  وبقوة  ظاهرة 

يف  كبرًيا  دوًرا  احلكومة  تلعب  ولذلك 
حياة ال�سعب ال�سيني. 

تلك  لتو�سيح  الكاتب  وي�سرت�سل 
توجهات  تغري  عن  باحلديث  اجلزئية، 
ال�سينيني حينما اأ�س�س �رشكته يف عام 
اأو  رغبة  هناك  تكن  مل  حيث   ،2009
ل�رشكته،  لالن�سمام  جانبهم  من  ميل 
االأعمال  ريادة  فكرة  ت�سغل  ومل 
اأذهانهم، حتى اأعطت احلكومة ال�سوء 
وريادة  اجلماعي  لالبتكار  االأخ�رش 
االأعمال، فتوجه اجلميع نحوه راغبني 
يف االن�سمام ل�رشكته واللحاق بالركب 

التكنولوجي.
4- دمج ال�سعب بالتطور التكنولوجي: 
التكنولوجي يف ال�سني  مل يكن التطور 
حيث  معينة،  قطاعات  على  مق�سوًرا 
طفرة  الذكية  الهواتف  ظهور  اأحدث 
فاالأ�سخا�س  ال�سينية،  املدن  داخل 
اأجهزة  اقتناء  من  يتمكنوا  مل  الذين 
على  ح�سلوا  حممولة  حا�سوب 
للح�سول  وا�ستخدموها  ذكية  هواتف 
تطبيق  وظهر  عدة،  خدمات  على 
في�سبوك  اأ�سبح  الذي   Wechat
اأي   2013 عام  يف  وا�ستطاع  ال�سني، 
اأن  تاأ�سي�سه  على  عامني  مرور  بعد 
 100 من  امل�ستخدمني  عدد  ي�ساعف 
م�ستخدم،  مليون   300 اإىل  مليون 
من جمرد  �سنوات  بعد خم�س  وحتول 
كونه تطبيًقا للمحادثة اإىل تطبيق ي�سم 
احل�سول  من  بدًءا  اخلدمات،  كافة 
على رو�ستة طبيب اإىل �رشاء املنتجات 

ال�سهرية للمنزل.
ومل يعد التليفون املحمول جمرد و�سيلة 
اأموال  اأ�سبح حمفظة  ولكنه  للتوا�سل، 
م�ستخدمي  عدد  وت�ساعف  متنقلة، 
التليفونات الذكية منذ عام 2009 حتى 
عام 2013 من 233 مليون �سخ�س اإىل 
اأعوام  وخالل  �سخ�س،  مليون   500
ق�سرية �ساهمت التليفونات الذكية يف 
ويف  العمل،  �سوق  يف  حتوالت  اإحداث 
االإلكرتونية،  ال�رشاء  معدالت  زيادة 
ففي نهاية عام 2017 اأ�سبح هناك نحو 
 %65 يعادل  ما  اأي  ن�سمة،  مليون   735
الدفع  قادرين على  ال�سني،  تعداد  من 
التليفونات  عرب  املحالت  يف  النقدي 
و�سل  قد  االأمر  اإن  حتى  الذكية، 
ورقة  منهم  كل  علق  لل�سحاذين، حيث 
االإلكرتوين  الكود  حتوي  رقبته  على 
اخلا�س بهم، وانخف�ست ب�سورة كبرية 
املجال  تاركة  النقدية  املعامالت 

للمعامالت االإلكرتونية. 
التطبيقات  اأن  اإىل  الكاتب  وي�سري 
داخل  اخلدمات  بتوفري  املتعلقة 
قاعدة  توفري  يف  �ست�ساهم  ال�سني 
املواطنني  كافة  عن  وا�سعة  بيانات 
واخلدمات، مما �ستكون له انعكا�سات 
اال�سطناعي  الذكاء  على  اإيجابية 

م�ستقباًل.
داخل  االأجنبية  ال�رشكات  ف�سل   -5
"جاك  اأ�س�س  حينما  ال�سينية:  ال�سوق 
للتجارة  بابا"  "علي  موقع  ماي" 
هناك  يكن  مل   ،1998 عام  االإلكرتونية 
ال�سينية  ال�رشكات  اإال  له  مناف�سون 
دخلت   2002 عام  يف  ولكن  املحلية، 
وهي  اخلط،  على  االأمريكية   Ebay
على  االإلكرتونية  للتجارة  �رشكة  اأكرب 
"جاك ماي"  م�ستوى العامل، لذا دخل 
ما  ا�ستمرت   Ebay مع  حرب  يف 
عمل  وقد  �سنوات،  خم�س  من  يقرب 
اجلديدة  االإ�سافات  كل  تقليد  على 
Ebay، داجًما مع تلك التغريات  عند 

فخرجت  ال�سينية،  ال�سوق  احتياجات 
النهاية بخ�سائر لعدم  Ebay يف  منها 
املحلية  ال�سوق  فهم  على  قدرتها 
ال�سينية، وا�ستمرار النهج االأمريكي يف 
التعامل مع االأ�سواق العاملية على اأنها 

"بقرة تُدر ربًحا دائًما".
�سبب  يف�رش  اأن  ميكن  �سبق  ما  ولعل 
وادي  داخل  العاملية  ال�رشكات  ف�سل 
تعمل  حيث  ال�سني،  يف  ال�سيليكون 
اأكرث  االأرباح  وجني  الت�سويق  مبنطق 
مع  والتاأقلم  ال�سوق،  طبيعة  فهم  من 
الفروع  اأن  كما  املحلية،  املتطلبات 
توظف  ال  ال�سني  يف  بها  اخلا�سة 
الطاحمني  ال�سباب  اإن  حيث  �سينيني، 
اأكرب  بدرجة  مييلون  االأعمال  ورواد 
العمل  اأو  اخلا�سة،  لتاأ�سي�س �رشكاتهم 
الأن  كربى،  حملية  �سينية  �رشكات  يف 
االأجنبية  ال�رشكات  يف  ترقيهم  درجة 

الكربى تكون حمدودة. 

التناف�ض ال�سيني الأمريكي:

بني  التناف�س  يظل  �سبق؛  ما  بجانب 
الذكاء  جمال  يف  وبكني  وا�سنطن 
اجلميع  اأنظار  حمط  اال�سطناعي 
ولذا  والع�رشين،  احلادي  القرن  يف 
بني  الفارق  يو�سح  اأن  الكاتب  حاول 
النموذجني ال�سيني واالأمريكي. فاأ�سار 
اإىل اأن هناك نحو �سبع �رشكات عمالقة 
مهيمنة على جمال الذكاء اال�سطناعي 
 Google، Facebook، وهي: 
 Amazon، Microsoft، Baidu،
 ،Alibaba، and Tencent
-والتي  ال�رشكات  تلك  وتتناف�س 
بينها  فيما  االأ�سل-  اأمريكية  اأغلبها 
املتعلقة  البحثية  املراكز  اإن�ساء  على 

بتطوير الذكاء اال�سطناعي. 
ال�سني  بني  للتناف�س  وباالإ�سارة 
الرئي�س  اأن  املوؤلف  يذكر  واأمريكا، 
يف  اأعلن  ترامب"  "دونالد  االأمريكي 
النفقات  تخفي�س  عن  ر�سمي  خطاب 
اال�سطناعي،  للذكاء  املخ�س�سة 
ت�سافرت  التي  ال�سني  بخالف 
وقطاًعا  وحمليات  حكومة  جهودها، 
ا و�رشكات �سغرية، لتطوير الذكاء  خا�سًّ
اال�سطناعي، وو�سع خطة للتحول اإىل 
بحلول  املجال  ذلك  يف  عظمى  قوة 

عام 2030. 
�رشكات  تاأتي  االأمر،  واقع  ويف 
خلف  بال�سني  ال�سيليكون  وادي 
اأو   Apple مثل  االأمريكية،  ال�رشكات 
عدم  اإىل  ذلك  ويرجع   ،Microsoft
بكني؛  يف  منظمة  عمل  اآلية  وجود 
ابتكار،  فهناك �سوق فو�سوية، ونق�س 
التقليد،  منهجية  انت�سار  جانب  اإىل 
اأعمال  رواد  ملجهودات  نتيجة  ولكن 
االأخرية،  باالآونة  ال�سيليكون  وادي 
دخلت �رشكات �سينية يف �سباق حمموم 
مع ال�رشكات االأمريكية، وبداأت و�سائل 
االإعالم تتحدث عن "في�سبوك وتويرت 
�سينية  جامعات  ظهرت  كما  ال�سني"، 
مبجال  االأمريكية  نظرياتها  ت�سابق 
ت�سابق  ظل  ويف  اال�سطناعي،  الذكاء 
احل�سول  على  ال�سينيني  الطالب 
الذكاء  جمال  يف  اأف�سل  تعليم  على 
اأن حتدث  اال�سطناعي، فمن املتوقع 
املجال،  ذلك  يف  هائلة  قفزات  بكني 

متفوقة على وا�سنطن م�ستقباًل.

نظام عاملي جديد:

من  كبرية  ن�سبة  فقدان  املتوقع  من 
ع�رش  خم�سة  غ�سون  يف  الوظائف 
اال�سطناعي؛  الذكاء  ثورة  مع  عاًما 
الال  يف  حاد  ارتفاع  اإىل  �سيوؤدي  مما 
م�ساواة بني املواطنني، ف�رشكات مثل 
من   %75 نحو  ال�سائقني  متنح   Uber
التحول  الرحلة، ولكن ماذا بعد  تكلفة 

لل�سيارات ذاتية القيادة.
 PWC ويف هذا ال�سياق، ت�سري �رشكة
العاملية اإىل اأن نحو 38% من الوظائف 
يف الواليات املتحدة معر�سة لالأمتتة 
الكاتب  يتنباأ  بينما   ،2030 عام  بحلول 
باأن الن�سبة �ستكون ما بني 40 اإىل %50. 
كما اأن الذكاء اال�سطناعي �سي�ساهم يف 
تاآكل بع�س املجاالت يف مقابل هيمنة 
جماالت اأخرى، لت�سبح اأكرث قدرة على 
التعامل مع الواقع التكنولوجي اجلديد، 
حتى اإن ال�رشكات التي �سرتف�س اأمتتة 
معر�سة  �ستكون  لديها  الوظائف 
لعدم  ال�رشكات،  خريطة  من  لل�سقوط 
قدرتها على مناف�سة اإنتاجية ال�رشكات 

االأخرى املماثلة لها.
الفجوة  ف�ستتعمق  الدول،  عن  اأما 
بنية  لديها  التي  املتقدمة  الدول  بني 
وبني  كبرية  بدرجة  قوية  تكنولوجية 
الدول النامية غري القادرة على اللحاق 
�سيزيد  مما  التكنولوجي،  بالركب 
العامل.  حول  االقت�سادية  االأزمات 
االأوروبية متتلك  الدول  اأن  حيث جند 
الذكاء  لتطوير  بحثية  ومراكز  معامل 
اال�سطناعي، ولكنها تفتقد للكم الهائل 
من البيانات الذي تهيمن عليه الواليات 
يوؤهلها  والذي  وال�سني،  املتحدة 
يعني  لتطوير املحتوى م�ستقباًل، مما 

نظاًما ثنائي القطبية م�ستقباًل. 
وبالنظر لو�سع الدول النامية وما كانت 
فتطور  رخي�سة،  عمالة  من  به  متتع 
قابعة  �سيجعلها  اال�سطناعي  الذكاء 

يف القاع، و�ستفقد مزيًدا من اإيراداتها 
الذكاء  بركاب  اللحاق  حتاول  مل  اإذا 
امل�سانع  �ستحل  حيث  اال�سطناعي، 
حمل  الروبوت  اأجهزة  ت�ستخدم  التي 
تفقد  وبالتايل  القدمية،  امل�سانع 
التي  الوحيدة  امليزة  النامية  الدول 

كانت تتمتع بها.
�رشورة  اإىل  الكاتب  ي�سري  النهاية  ويف 
بناء ج�رش للتوا�سل بني الب�رش والذكاء 
على  العمل  جانب  اإىل  اال�سطناعي، 
ال  حتى  االإن�سانية  الروابط  تقوية 
يف  العي�س  من  التكنولوجيا  ت�رشقنا 
و�سائل  ثالث  واقرتح  الراهنة،  حياتنا 
املعّر�سة  الوظائف  عن  للتعوي�س 
للفقدان، وهي: "اإعادة تدريب العمال، 
واإعادة  العمل،  �ساعات  عدد  تقليل 

توزيع الدخل". 
خريطة  نر�سم  من  اأننا  اإىل  واأ�سار 
العك�س،  ولي�س  اال�سطناعي  الذكاء 
جمريات  يف  للتحكم  يوؤهلنا  ما  وهو 
االأمور ب�سورة اأف�سل. ولو �سبهنا ثورة 
الذكاء اال�سطناعي بالثورة ال�سناعية، 
اإىل  املزارعني  حولت  قد  فالثانية 
يكون  قد  ولذا  امل�سانع،  يف  �سناع 
فاقدو  ويتحول  التاأثري  نف�س  لالأوىل 
على  كمبيوتر  مربجي  اإىل  االأعمال 

�سبيل املثال.
الذكاء  ت�سبيه  ميكن  وختاًما، 
الوجهني،  ذات  بالعملة  اال�سطناعي 
اخلريات  من  مزيًدا  يُلقي  منهما  وجه 
يت�سمن  االآخر  والوجه  الب�رشية،  على 
توابع �سيئة متعددة، ولو نظرنا للنموذج 
ال�سيني الأدركنا اأن الدول لي�ست بحاجة 
للبدء من ال�سفر لبناء عامل من الذكاء 
اإمكانية  هناك  ولكن  اال�سطناعي، 
واال�ستفادة  اأخرى  دول  جتارب  لنقل 
منها، ففكرة الهيمنة االأحادية مل تعد 

موجودة بالقرن احلادي والع�رشين.

ا يف �سباق حمموم لتحقيق طفرات وا�سعة يف الذكاء ال�سطناعي، حيث مل يعد بتطبيقاته مق�سوًرا على الدول املتقدمة  تدخل دول العامل حالًيّ
التي هيمنت على التكنولوجيا لعقود طويلة، ولكن باتت الدول ذات القت�سادات النا�سئة قادرة على دخول حلبة التناف�ض الدويل، حمققة طفرات 

وا�سعة تخطف الأنظار العاملية لها. 

نهج التقليد:

درو�س التفوق ال�سيني يف جمال الذكاء اال�سطناعي



م�ساهمةاجلمعة  25  -  ال�سبت 26  جانفي  2019  املوافـق  ل21 جمادى الأول 1440هـ 8

اأوبك وتهديد النفط ال�سخري الأمريكي
رندة تقي الدين

الطاقة  اإعالم  وكالة  توقعت 
الواليات  ت�صبح  اأن  االأمريكية 
يف  للنفط  م�صدراً  املتحدة 
ففي   2020 من  الثاين  الربع 
برميني  حو�ض   2020 نهاية 
مليون   4.8 �صينتج  االأمريكي 
النفط  من  اليوم  يف  برميل 
ال�صخري ما ميثل 36 يف املائة 
اأمريكا املتوقع  اإنتاج نفط  من 
اأن  وامللفت  املقبلة،  لل�صنة 
هذا االرتفاع يف االإنتاج يحدث 
اأ�صعار  انخفا�ض  مرحلة  يف 
تاأثر  عدم  يظهر  الذي  النفط 
باأ�صعار  ال�صخري  االنتاج 
منخف�صة، فاملفرو�ض اأن كلفة 
ال�صخري مرتفعة  النفط  اإنتاج 
يوقف  النفط  �صعر  تدين  وان 
ولكن،  ال�صخري.  النفط  انتاج 
االأمريكية  ال�رشكات  اأن  يبدو 
تقنيات  تطوير  ا�صتطاعت 
ال�صخري  النفط  ال�صتخراج 
بكلفة اقل من املا�صي. ويبدو 
اأوبك  لدول  االأول  املناف�ض  اأن 
املقبلة  ال�صنوات  يف  �صيكون 

النفط ال�صخري االأمريكي.
لتخفي�ض  اأوبك  دول  وجهود 
للت�صدي  النفطي  اإنتاجها 
قد  النفط  اأ�صعار  النهيار 
ملنتجي  خدمة  اإىل  تتحول 

االأمريكي  ال�صخري  النفط 
ال�صعودي  النفط  لوزير  و�صبق 
االإجراء  اأن  القول  الفالح  خالد 
بتخفي�ض  اأوبك  اتخذته  الذي 
ميثل  )دي�صمرب(  يف  االنتاج 
النفط  ملنتجي  انقاذ  عجلة 
اأن  وقال  االأمريكي،  ال�صخري 
املنتجة  ال�رشكات  من  عدداً 
االأمريكي  ال�صخري  للنفط 
عندما  النقاذهم  به  تت�صل 
اإىل  النفط  �صعر  ينخف�ض 
امل�صتثمرين  يجعل  م�صتوى 
االإنتاج.  م�صاريع  من  يخرجون 
انهم  ظبي  ابو  يف  الفالح  وقال 
بالعمل  اأوبك  تقوم  اأن  يريدون 
ذلك،  من  اال�صتفادة  ويريدون 
اأمريكا  اإنتاج  اأن  اأو�صح  ولكنه 
تخفي�ض  اإىل  اأي�صا  يوؤدي 

ه�صا�صة ال�صوق النفطية.
اأن زيادة اإنتاج النفط ال�صخري 
املتعاملني  وموقف  اأمريكا  يف 
يناق�ض  القطاع  هذا  يف 
االأمريكي  الرئي�ض  تغريدات 
اأوبك  طالب  اأن  �صبق  الذي 
ب�رشورة تخفي�ض �صعر النفط. 
م�صلحة  اأن  يدرك  رمبا  ولكنه 
�رشكاته للنفط ال�صخري لي�صت 
الأ�صعار  كبري  انخفا�ض  يف 
موؤمتر  الفالح يف  واأكد  النفط. 
تبذل  ال�صعودية  اأن  ظبي  اأبو 
�صعر  لدعم  اجلهد  اأق�صى 

املجال  هذا  يف  واكد  النفط 
ال�صعودية  النفط  �صادرات  ان 
اإىل 8.2 مليون  �صيتم تقلي�صها 
برميل يف اليوم هذا ال�صهر اأي 
اأن االإنتاج ال�صعودي يف جانفي 
�صيكون 10.2 مليون برميل يف 
برميل  مليون  لـ11  ن�صبة  اليوم 
انه  وقال  نوفمرب.  اليوم يف  يف 
غري قلق الن االقت�صاد العاملي 

قوي مبا يكفي.
والتوقعات بالطلب على النفط 
العاملي تختلف من منظمة اإىل 
اأوبك  منظمة  فح�صب  اأخرى، 
العامل  يف  النفط  على  الطلب 
ال�صنة ب1.29  �صيزيد يف هذه 
اأن  اأي  اليوم  يف  برميل  مليون 
الطلب على النفط كما توقعته 
ال�صنة  خالل  �صيبلغ  اأوبك 
100.08 مليون برميل يف اليوم، 
اآ�صيا  دول  من  �صيكون  واغلبه 
)الهند وال�صني( ثم دول منظمة 
واأمريكا.  االقت�صادي  التعاون 
للطاقة  االإعالم  وكالة  اأما 
للطلب  فتوقعاتها  ة  االأمريكي 
ال�صنة  هذه  خالل  النفط  على 
وال�صنة املقبلة هي اأكرث تفاوؤالً، 
اإذ تتوقع منواً على الطلب ب105 
اليوم، معتربة  برميل يف  مليون 
النفط  ال�صيني على  اأن الطلب 
لن يرتاجع مثل تراجع منو هذا 
ال�صني  الن  االقت�صادي،  البلد 

امل�صانع  من  عدد  ت�صغيل  قيد 
و2020   2019 البرتوكيماوية يف 
النمو على الطلب  اأن  فال �صك 
منع  يف  ي�صاعد  النفط  على 
االنهيار،  من  النفط  اأ�صعار 
النفطي  العر�ض  زيادة  ولكن 
االإنتاج  وخ�صو�صا  العامل  يف 
قد حتول  االأمريكي،  ال�صخري 
دون ارتفاع اأ�صعار النفط ب�صكل 
ملمو�ض، با�صتثناء حدوث طارئ 
مكان  يف  جيو�صيا�صي  اأو  تقني 

رغم  واليوم  العامل.  يف  نفطي 
املتدهورة  االأمنية  االأو�صاع 
ا�صتعادة  ليبيا  حتاول  ليبيا  يف 
كان  الذي  االإنتاجي  م�صتواها 
يف 2011 وقد بداأ اللواء خليفة 
يف  ع�صكرية  بعملية  حفرت 
نفط  من�صاآت  لتاأمني  اجلنوب 
واالأو�صاع  الكبري.  حقل �رشارة 
اجليو�صيا�صية يف مناطق النفط 
اأوبك متقلبة ومتاأزمة،  يف دول 
منطقة  يف  ممكن  طارئ  واأي 

يرفع  قد  فيها �رشاعات عدة. 
توقعات  ولكن  النفط،  �صعر 
النفط ال�صخري االأمريكي هي 
والأ�صعار  الأوبك  االأول  التحدي 
ا�صتمر  اإذا  تنخف�ض  قد  نفط 
الزيادة.  يف  االأمريكي  النفط 
حتذر  ان  اأوبك  دول  على  لذا 
من هذا التطور الذي قد يوؤدي 
يف  النفط  ا�صعار  هبوط  اإىل 

ال�صنوات املقبلة.
نقال عن �سحيفة احلياة

بقلم عماره بن عبد 
اهلل كاتب �سحفي مهتم 

بالق�سايا العربية

غزوة نتنياهو للعا�صمة الت�صادية 
جنامينا، واإعالنه منها ا�صتعداد 
تاأمني  يف  امل�صاعدة  اإ�رشائيل 
يف  ياأت  ليبيا،  مع  حدودها 
اأطراف  بع�ض  ت�صدق  ظل 
املتكرر  وحديثها  املمانعة، 
نووية  ال�صوبر  انت�صاراتها  عن 
اإ�رشائيل  تدمري  وعن  تارة، 
طورا،  ون�صف  دقائق  ب�صبع 
واهلل  عال  وب�صوت  اأقولها  لكن 
ال�صعداء  اإ�رشائـيل  تنف�صت  ما 
خمي�ض  اأبو  يا  رحيلك  بعـد  اإال 

معمر القذايف  .. ؟؟ 
قال  وكما  اإ�رشائيل  هاهي  نعم 
العامل  اإىل  » الننت ياهو« تدخل 
نتيجة  هي  وهذه  االإ�صالمي، 
على  به  قمنا  مكثف  عمل 
نحن  االأخرية،  ال�صنوات  مدار 
اإ�رشائيل  ونحول  التاريخ  ن�صنع 
نعم  �صاعدة،  عاملية  قوة  اإىل 
�صدقت واإن كنت عدوي اأهنئك 

تعرفون  الأنكم  اأجنزت...!،  مبا 
كيف »تاأكلون حلم الراأ�ض« على 
حد قول املثل ال�صعبي، الأنكم يا 
نتنياهو ما كان لَقدمك اأن تََطاأ 
اأي عا�صمة اإفريقية، لو كان اأبو 
منيار معمر القذايف حيا يرزق، 
لكن قتل رفقة اإثنني من اأبنائه، 
وثلة من رجاله واأ�صقط ن�صامه، 
اأجل  من  له،  خمطط  كان  كما 
فتح اأبواب القارة ال�صمراء اأمام 
الكيان  قادة  من  وغريه  ِنتنياهو 
برنارد  قال  وعندما  الغا�صب، 
هرني ليفي يف كتابه عن دعمه 
والليبية  العربي  الربيع  لثورات 
اأنه قام  ات، ما معناه  بالَذّ منها 
اليهودية  لعقيدته  خدمًة  بذلك 
والدولة اليهودية كان �صادقا يف 

كل كلمة.
اأن  لنا  كيف  املقابل  يف  لكن 
نلوم الت�صادي ديبي و نحن نرى 
اأر�ض الكنانة وبالد  حكامنا يف 
مع  تطبيعا  يتماهون  اخلليج  
لنعد  ي�صتحون،  وال  ال�صهاينة 
بعد   1996 الوراء  اإىل  قليال 
على  خليفة  بت  حمد  انقالب 

راأينا  الدوحة،  من  وطرده  اأبيه 
�صفاح قانا برييز اللعني ي�صتقبل 
ا�صتقبال االأبطال على �صواطئ 
الكرة  بداأت  هنا  و من  اخلليج، 
االعراب  واأ�صبح  امل�صمومة 
يتناف�صون يف التفريط و التهوين 
الأنه  واالنبطاح،  واال�صت�صالم 
الذي  فالزمن  اخت�صار  وبكل 
بالت�صدي  العرب  كان يقوم فيه 
الأي حماولة اخرتاق دبلوما�صي 

اأي  اأو  الأفريقيا،  اقت�صادي  اأو 
مكان اآخر يف العامل قد وىل اإىل 
القادة  اخِتفاء  بعد  رجعة،  غري 
كانوا  الذين  ال�رشفاء  الَعرب 
ي�صعون م�صالح االأُمة، وق�صيتها 
فال  اعِتبار،  كل  َفوق  املركزية 
من  اأوغريه  ديبي  على  اإذن  لوم 
االفريقي  ال�صاحل  دول  قادة 
ال  وبالتايل  ككل،  القارة  اأو 
من  اأكرث  يكونوا  اأن  نطالبهم 

نالحظه  فما  اأو�صلو،  �صلطة 
يف  �صهيونية  اخرتاقات  من 
اإفريقيا وباقي العامل هو نتيجة 
حلت  التي  ال�صاملة  االنهزامية 
اأنظمة  نتيجة  العربي  بالعامل 
كرا�صيها  على  احلفاظ  ف�صلت 
والعباد  البالد  ح�صاب  على 
والق�صايا ويف مقدمتها الق�صية 

الفل�صطينية.
من  اأعوام  ثمانية  وبعد  اليوم    
العربي   – الغربي  الناتو  غزو 
للجميع  وا�صحا  يبدو   ، لليبيا 
حلقت  التي  الكارثة  حجم 
الغزو  هذا  نتيجة  بالليبيني 
والنتائج،  االأهداف  املح�صوب 
ليبيا  حتولت  ولالأ�صف  فاليوم 
يدعون  من  بع�ض  من  وبتاأمر 
تطرف  لبوؤرة  اأبنائها،  من  اأنهم 
ولالإرهابيني،  لالإرهاب  جاذبة 
وهذا التوريد امل�صتمر لل�صالح 
الغربية  العوا�صم  بع�ض  من 
يتزامن  والعربية،   واالإقليمية 
ال�رشاع  ف�صول  ا�صتمرار  مع 
الع�صكري على االر�ض،  والذي 
ترك بدوره ع�رشات االآالف من 

القتلى واجلرحى ومئات االالف 
واملهجرين  امل�رشدين  من 
وا�صحا  ودمارا  والالجئني، 
لكافة  ممنهجة  وبطريقة 
الليبية،  بالدولة  التحتية  البنى 
بناها  قلعة  على  هيهات.. 
الراحل  بها  تغزل  وجنة  القائد 

حممد ح�صن ...؟؟
ال�صلم  موطن  من  اأقولها    
امل�صاحلة  وقلعة  وال�صالم 
الوطنية، اأن اإدري�ض ديبي يعرف 
املعار�صة  اإن�صحاب  اأن  جيدا 
الليبية،  االأرا�صي  من  الت�صادية 
الق�رش  حتا�رش  قد  اأنها  يعني 
خالل  اجنامينا  يف  اجلمهوري 
فلهذا  �صـاعة،  وعـ�رشين  اأربع 
لتحمي  اإ�رشائـيل  اإىل  هرول 
اأخ�صاه  ما  اأخ�صى  لكن  ق�رشه، 
اىل  نتنياهو«   « جي�ض  ي�صل  اأن 
يكون  وبالتايل  ت�صاد  حدود 
ليبيا،  يف  اجلنوب  م�صـري 
لبنان، واهلل  كم�صري اجلنوب يف 
ال�صعداء  اإ�رشائيل  تنف�صت  ما 
�صيف  اأبو  يا  رحيلك  بعـد  اال 

االإ�صالم.

واهلل ما تنف�ست اإ�سرائـيل ال�سعداء اإل بعـد رحيلك
 يا اأبو خمي�س معمر القذايف  .. ؟
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اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية
ولية ال�سلف

مديرية التجهيزات العمومية
رقم التعريف اجلبائي : 099802019121821

اإعالن عن اإلغاء اإجراءات املناق�سة

طبقا لأحكام املادة 114  )املعدلة ( من املر�ص�م الرئا�صي رقم 10 / 236 امل�ؤرخ يف 07 / 10 / 2010 املعدل و املتمم املت�صمن  تنظيم ال�صفقات 
العم�مية ، يعلم مدير التجهيزات العم�مية ل�لية ال�صلف كافة امل�صاركني يف املناق�صة ال�طنية املحدودة رقم 72 / 2015 املعلن عنها يف جريدتي 
" ال��صط " بتاريخ 19 /08/ 2015 و  " le chiffre d’affaires " بتاريخ 20 / 08 / 2015 املتعلقة باإجناز 05 اأق�صام تع�ي�ض لثان�ية علي �صا�ص� 

بال�صلف ، باأنه مت اإلغاء اإجراءات املناق�صة .

ANEP N°: 19160019542019/01/26:الو�سط
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توثيق اإفادات لأ�ضرى وقا�ضرين تعر�ضوا 
لعتداءات همجية 

الهيئة،  تقرير  ر�صد  ملا  ووفقاً 
اعتدى جي�ش االحتالل على  فقد 
عاماً(   17( نبابتة  �صهيب  الطفل 
مدينة  �رشقي  �صعفاط  خميم  من 
عدد  هاجمه  اأن  بعد  القد�ش، 
وقاموا  احلدود  حر�ش  اأفراد  من 
االأر�ش،  على  وبطحه  مبالحقته 
بال�رشب  عليه  انهالوا  ثم  ومن 
وباأعقاب  باأيديهم  تع�صفي  ب�صكل 
من  العديد  له  م�صببني  بنادقهم، 
بعدها  نُقل  والكدمات،  الر�صو�ش 
“امل�صكوبية”  توقيف  مركز  اإىل 
ق�صم  اإىل  ثم  ومن  ال�صتجوابه، 

االأ�رشى االأ�صبال يف “جميدو”.
نور  املعتقل  تعر�ش  حني  يف 

تقوع  بلدة  من  عاماً(   44( العمور 
ال�صديد  لل�رشب  بيت حلم،  ق�صاء 
ما  هاجمه  اأن  بعد  به  والتنكيل 
يقارب 40 جندياً، اأثناء املواجهات 
بيته،  من  بالقرب  اندلعت  التي 
املربح  بال�رشب  عليه  واعتدوا 
على  بنادقهم  وباأعقاب  بالهروات 
ثم  ومن  ج�صده،  اأنحاء  خمتلف 
باحلجارة  مليئة  اأر�ش  عى  جروه 
اإىل  الع�صكري  باجليب  نقله  ليتم 
مركز توقيف “عت�صيون” للتحقيق 

معه.
الرحمن  عبد  االأ�صري  عن  اأما 
ا�صتكى  فقد   ، عاماً(   18( عبده 
بعد  املهينة  اعتقاله  ظروف  من 

واللكمات  بال�رشب  االعتداء عليه 
خالل  ج�صده  اأنحاء  خمتلف  على 
لبيته يف  مداهمة جي�ش االحتالل 
طولكرم،  ق�صاء  ال�صويكة  �صاحية 
ومل ي�صلم االأ�صري اأي�صاً من االهانة 
يف  ا�صتجوابه  خالل  والتعذيب 
“اجللمة”، حيث مت  مركز توقيف 
�صبحه ل�صاعات طويلة على كر�صي 
للخلف،  مقيدة  واأرجله  واأيديه 
نقله  ومت  مرات  عدة  معه  ُحقق 

فيما بعد اإىل معتقل “جميدو”.
كما نكلت قوات االحتالل بال�صاب 
عاماً(،   19( احلمامرة  ابراهيم 
بلدة  يف  منزله  اقتحام  عقب 
ومت  حلم،  بيت  ق�صاء  حو�صان 

االعتداء عليه بال�رشب على راأ�صه 
ووجهه على مراأى من عائلته، ومت 
توقيف  مركز  اإىل  بعدها  اقتياده 

“عت�صيون” ال�صتجوابه.
اعتداء  اأي�صاً  و�صجل تقرير الهيئة 
ب�صكل  بال�رشب  االحتالل  جنود 
حممد  الطفيلن  على  همجي 
دير  بلدة  من  عاماً(   17( م�صامري 
ويزيد  طولكرم،  ق�صاء  الغ�صون 
بلدة جيو�ش  من  عاماً(   16( �صليم 
ق�صاء قلقيلية، وذلك خالل عملية 
مراكز  يف  وا�صتجوابها  اعتقالهما 
باأن  علماً  االإ�رشائيلية،  التحقيق 
ق�صم  يف  حالياً  يقبعان  القا�رشين 

االأ�رشى االأ�صبال يف “جميدو”.

وثق تقرير �سادر عن هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين ، اإفادات لأ�سرى واأطفال يقبعون يف عدة معتقالت اإ�سرائيلية، ي�سردون من خاللها ما تعر�سوا له من 
اإجراءات قمعية و ل اإن�سانية ارتكبت بحقهم اأثناء عملية اعتقالهم وا�ستجوابهم يف مراكز التحقيق الإ�سرائيلية.

اإدانة جتديد الإداري ملدير مركز 
اأ�ضرى فل�ضطني

فل�صطني  اأ�رشى  مركز  اأدان 
للدرا�صات اقدام حماكم االحتالل 
االعتقال  جتديد  على  "ال�صورية" 
التوايل  الثالثة على  للمرة  االإداري 
االأ�صري  املركز  مدير  بحق 
�صاهني  اأ�صامة ح�صني   " ال�صحفي 
)35 عاماً(، من دورا جنوب اخلليل 

معترباً القرار �صيا�صي.
يف  فل�صطني"  "اأ�رشى  واأو�صح 
ت�رشيح �صحفي باأن حمكمة عوفر 
الع�صكرية جددت االإداري لالأ�صري 
 4 ملدة  الثالثة  للمرة  "�صاهني" 
ن  بعدا  تهمه،  دون  جديدة  �صهور 
له  تقدم  الذى  اال�صتئناف  رف�صت 
وعدم  �رشاحه،  الإطالق  حماميه 
�صجن  يف  يقبع  وهو  له،  التجديد 

النقب ال�صحراوي.
بان  فل�صطني  اأ�رشى  مركز  واأفاد 
اأعادت  كانت  االحتالل  قوات 
"�صاهني"  املركز  مدير  اعتقال 
يف 2018/5/31 ، بعد اأن اقتحمت 

خالل  حمتوياته  وقلبت  منزله 
حملة اعتقاالت وا�صعة فى اخلليل 
طالت عدد من االأ�رشى املحررين 
ونقلته  وال�صحفيني،  والن�صطاء 
دون  عوفر  �صجن  اىل  مبا�رشة 
حتقيق، و مددت اعتقاله ملدة 24 
قرار  بحقه  ت�صدر  ان  قبل  �صاعة 
اىل  بنقله  وتقوم  ادارى  اعتقال 

�صجن النقب.
حتويل  فل�صطني"  "اأ�رشى  واأعترب 
االإداري  االعتقال  اىل  مديره 
�صيا�صي  قرار  هو  له  والتجديد 
بامتياز، حيث نقل اىل ال�صجن دون 
اعتقال  امر  ا�صدار  ومت  حتقيق، 
ادارى بحقه دن توجيه اى تهمه له 
، علماً بانه ي�صتهدف ب�صكل م�صتمر 
من االحتالل، حيث ما يكاد يتحرر 
من ال�صجون لعدة ا�صهر حتى يعاد 
اعتقاله مرة اخرى، حتت االعتقال 
االإداري ، وو�صل عدد اعتقاالته 7 
مرات، ام�صى خاللها ما يزيد عن 

9 �صنوات يف �صجون االحتالل .
النا�صطني  من  "�صاهني"  ويعترب 
ومدير  اال�رشى  عن  الدفاع  يف 
للدرا�صات  فل�صطني  اأ�رشى  مركز 
اال�رشى،  ق�صايا  يف  املتخ�ص�ش 
على  اعتقاله  يكون  ما  ودائما 
لالأ�رشى،  امل�صاند  عمله  خلفيه 
العمل  �صاحة  عن  تغييبه  بتعمد 
بانه  علماً  اال�رشى،  ق�صية  ل�صالح 
�صحيه  م�صاكل  عدة  من  يعانى 
وي�صتكى من االم يف ظهرة وقدميه 
يف   " "غ�رشوف  وجود  نتيجة 
اجراء عملية  ينوى  وكان  الفقرات 

جراحية، قبل اعتقاله .
فل�صطني  ا�رشى  مركز  وطالب 
واحلقوقية  االن�صانية  املوؤ�ص�صات 
ال�صحفي  عن  لالإفراج  التدخل 
ال�صحفيني  كافة  وعن  "�صاهني" 
يعتقلهم  الذين  والنا�صطني 
االحتالل ب�صكل �صيا�صي دون مربر 

قانوين.

احتجاجًا على حتويله لالعتقال الإداري

الأ�ضري عي�ضى �ضالح يخو�ض اإ�ضرابا 
عن الطعام لليوم العا�ضر 

اأفادت هيئة �صوؤون االأ�رشى واملحررين، اأن االأ�صري 
يف  والقابع  حلم  بيت  حمافظة  من  �صالح  عي�صى 
ا�رشاباً  يخو�ش  ال�صحراوي،  “النقب”  معتقل 
مفتوحاً عن الطعام منذ تاريخ 2019/1/12، وذلك 
احتجاحاً على حتويله لالعتقال االإداري بعد انتهاء 
واأو�صحت  �صهور   9 بلغت  والتي  حمكوميته  فرتة 
بتاريخ  عنه  االإفراج  املفرت�ش  من  كان  اأنه  الهيئة 

اأيام  عدة  منذ  لوحت  االإدارة  لكن   ،2019/1/26
بتحويله لالعتقال االإداري، والذي نُفذ بحقه فعلياً 
مما دفعه خلو�ش اإ�رشاب مفتوح عن الطعام، حيث 

مت ت�صليمه قرار االعتقال االإداري هذا اليوم.
وا�صتنكرت الهيئة ال�صيا�صة العن�رشية احلاقدة التي 
ُتار�ش بحق اأ�رشانا، والتي اأ�صبحت عقاباً م�صاعفاً 

بحق املعتقلني وذويهم.

هيئة الأ�ضرى تنعى والدة الأ�ضريين يو�ضف 
وعالء �ضكايف

تنعى هيئة �صوؤون االأ�رشى واملحررين احلاجة انت�صار 
من  �صكايف  وعالء  يو�صف  االأ�صريين  والدة  �صكايف، 
حمافظة اخلليل املحكومان باملوؤبد، والتي وافتها 

املنية اليوم اخلمي�ش.
�صجون  يف  االأ�صرية  احلركة  باإ�صم  الهيئة  وتتقدم 
وكافة  املحررين  واالأ�رشى  االإ�رشائيلي  االإحتالل 
املوؤ�ص�صات العاملة يف جمال اال�رشى، باأحر التعازي 

�صكايف  عائلة  ومن  وعالء  يو�صف  من  واملوا�صاة 
ال�صرب  يلهمهم  ان  اهلل عزل وجل  متمنية من  عامة، 
وال�صلوان، وان يجمعها بهما يف جنان اخللد واحلاجة 
الذي  �صكايف،  الرحيم  عبد  املرحوم  زوجة  اإنت�صار 
تراأ�ش جلنة اهايل اال�رشى يف حمافظة اخلليل، وكان 
دائم احل�صور يف كافة فعاليات اال�رشى على اإمتداد 

الوطن برفقة زوجته ال�صامدة ال�صابرة.

اإن  االأ�رشى،  اإعالم  مكتب  قال 
الت�صعيدية  اخلطوات  من  �صل�صة 
االأ�رشى،  قبل  من  اإعدادها  مت 
االأطر  بني  عليها  واالتفاق 
التنظيمية داخل ال�صجون، و�صيتم 
اإدارة ال�صجون  البدء بها اإن بقيت 

جتاه  الت�صعيدي  موقفها  على 
اأ�رشى �صجن "عوفر".

اأن  له،  بيان  يف  املكتب  واأ�صاف 
من  بقوة  مطروح  خيار  االإ�رشاب 
اليوم  ظهر  مع  االأ�صرية  احلركة 
التو�صل  يتم  مل  اإذا  اخلمي�ش 

�صجن  الأ�رشى  م�رشف  حل  اإىل 
"عوفر" مع اإدارة ال�صجون واأهاب 
باأبناء �صعبنا على امتداد جغرافية 
وم�صاندة  جادة  وقفة  الوطن 
�صد  مرتقبة  خطوة  الأي  حقيقية 

اإدارة ال�صجون.

الأ�ضرى يعّدون �ضل�ضلة خطوات ت�ضعيدية
من  بينها الإ�ضراب عدد  حماكمة  االحتالل  حمكمة  اأجلت 

االأ�رشى الفل�صطينيني من مدينة القد�ش املحتلة 
عن  نقال  االأ�رشى  اإعالم  مكتب  مرا�صل  وقال 
مركز معلومات وادي حلوة اإن حمكمة االحتالل 
املركزية يف القد�ش قررت تاأجيل حماكمة الفتى 
اإبراهيم اجلندي حتى اخلام�ش ع�رش  املقد�صي 
من فرباير املقبل، علما اأنه اعتقل يف الع�رشين 

البلدة  �صكان  من  وهو  املا�صي  دي�صمرب  من 
قررت  ذاتها  املحكمة  باأن  واأ�صاف  القدمية 
الكركي  موؤمن  االأ�رشى  حماكمة  جل�صة  تاأجيل 
العتيق  وحممد  جنيب  اهلل  وعبد  ال�صخن  وخالد 
حتى تاريخ ال�صابع من فرباير املقبل، علما اأنهم 
اعتقلوا يف التا�صع ع�رش من دي�صمرب املا�صي من 

البلدة القدمية.

الحتالل يوؤجل حماكمة اأ�ضرى مقد�ضيني
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7 اأ�ضرى م�ضربون عن الطعام

الإ�سالمي  اجلهاد  اأ�رسى  واأفاد 
ر�سالة  يف  رامون  معتقل  يف 
اأن الأ�رسى  القد�س  و�سلت مهجة 
هم  الإ�رساب  يف  دخلوا  الذين 
حممد  عرفات  املجاهدين: 
اخلليل،  من  الزير  احلميد  عبد 
ما�سي  ح�سن  اإبراهيم  وح�سني 
من غزة، ووجيه جالل وجيه خليل 
الفتاح  عبد  و�سمري  طولكرم،  من 
ر�سى طوبا�سي من جنني، وحممد 
بيت  من  حنك  اأبو  علي  ويون�س 
ال�سكني  الزين  ر�ساد  واأحمد  حلم 

من غزة.
واأ�ساف اأ�رسى اجلهاد يف ر�سالتهم 
بدخول واحد وع�رسون اأ�سرياً من 
واأ�سريان  حما�س  حركة  اأ�رسى 
لالإ�رساب  ال�سعبية  اجلبهة  من 

لهم معرفة  يت�سن  الطعام ومل  عن 
اأ�سمائهم.

عن  امل�رسبني  الأ�رسى  وحدد 
ي�سمى  ما  من  مطالبهم  الطعام 
الحتالل،  �سجون  م�سلحة  اإدارة 
عليه  كانت  كما  الأو�ساع  باإرجاع 
ومنع  الأخرية  الأحداث  قبل 
مقدمتها  ويف  القمع  وحدات 
الأق�سام،  دخول  من  املت�سادا 
اإىل  املعزولني  الأ�رسى  واإعادة 
اأمري  راأ�سهم  وعلى  عوفر  �سجن 
الإ�سالمي  اجلهاد  حركة  اأ�رسى 
م�سري  املجاهد  عوفر  �سجن  يف 
ال�سحاتيت  ح�سن  عبدالقادر 
حمامرة،  طه  جرب  جمال  وال�سيخ 
واإنهاء عزل الأ�سري املجاهد اأمين 

علي �سليمان اطبي�س.

ويف ذات ال�سياق اأكد اأ�رسى �سجن 
اأنهم قاموا  القد�س  النقب ملهجة 
من  الع�ساء  وجبة  باإرجاع  اأم�س 
قاموا  وكذلك  الف�سائل  جميع 
الطعام  وجبات  باإرجاع  اليوم 
�سجن  يف  اإخوانهم  مع  ت�سامناً 
باقي  يف  الأو�ساع  واأن  عوفر، 
التوتر  من  حالة  ت�سهد  ال�سجون 
وبانتظار  ال�ستقرار  وعدم 
�سجن  اأ�رسى  ملطالب  ال�ستجابة 
عوفر واإنهاء القتحامات الهمجية 

يف ال�سجون.
من جهتها اعتربت مهجة القد�س 
تعر�س  التي  ال�رس�سة  الهجمة  اأن 
من  عوفر  �سجن  يف  الأ�رسى  لها 
قبل وحدات القمع التابعة مل�سلحة 
ال�سجون مل ت�ستهدف ف�سيال بعينه 

بل كل احلركة الأ�سرية، حيث ت�سعى 
ا�ستغالل  اإىل  الحتالل  �سلطات 
معاناة الأ�رسى واإجرامها بحقهم، 
ال�سيا�سي  امل�ستوي  يف  واقحامها 
ورقة  ال�سجون  �ساحة  لت�سبح 

النتخابات  اإىل  للو�سول  �سيا�سية 
الأ�سرية  احلركة  ترف�سه  ما  وهو 
وجهها،  يف  �سداً  �ستقف  والتي 
لكل  �سارخا  انتهاكا  ي�سكل  وهو 
الدولية،  واملواثيق  الأعراف 

احلقوقية  املوؤ�س�سات  مطالبًة 
اللجنة  وخا�سة  والإن�سانية، 
الدولية لل�سليب الأحمر، وجمل�س 
للاأمم  التابع  الإن�سان  حقوق 
�سلطات  لدى  بالتدخل  املتحدة 
حد  لو�سع  ال�سهيوين  الحتالل 
غري  وظروفهم  الأ�رسى  ملعاناة 
العاجل  والتدخل  الإن�سانية، 
انتهاكات  وف�سح  وقف  اأجل  من 
م�سلحة �سجون الحتالل بحقهم، 
اأن م�سا�س �سلطات  م�سددًة على 
الحتالل بحياة الأ�رسى من �ساأنه 
�سجون  يف  الأو�ساع  يدخل  اأن 
حالة  اإىل  وخارجها  الحتالل 
واملواجهة  ال�ستقرار  عدم  من 
�سجونه  وم�سلحة  الحتالل  مع 

و�سّجانيه.

اأكدت موؤ�س�سة مهجة القد�س لل�سهداء والأ�سرى اأن �سبعة اأ�سرى من حركة اجلهاد الإ�سالمي يف �سجن رامون دخلوا اليوم يف اإ�سراب مفتوح عن 
الطعام، م�ساندًة لأ�سرى �سجن عوفر الذين تعر�سوا لهجمة �سر�سة من قبل جمرمي وحدات م�سلحة �سجون الحتالل من بينهم اأمري الهيئة القيادية 

لأ�سرى احلركة القائد زيد اإبراهيم اأحمد ب�سي�سي.

ال�سخ�سية  الأ�رسى  اإجنازات  تُثلج 
واحل�سول  العلمي  احل�ساد  ومنها 
املختلفة  العلمية  ال�سهادات  على 
بنار  املكتوية  عائالتهم  قلوب 
فاإجنازاتهم  والغياب،  الفراق 
اأو  دورة  من  باأنواعها،  العلمية 
اأو  بكالوريو�س  اأو  توجيهي  �سهادة 
�سيفاً  دكتوراة، حتل  اأو  ماج�ستري 

جمياًل على عائالتهم.
وعائالتهم  واأ�رسى  حمررون 
الأ�رسى  اإعالم  ملكتب  يتحدثون 
كل  وتاأثرياته على  الأمر  عن هذا 
ون�ساء  اأطفال  من  العائلة  اأفراد 
هذه  اأن  معتربين  ال�سن،  وكبار 
هدايا ثمينة تبقى عالقة يف قلوبهم 

قبل اأن تكون موثقة ب�سهادات.

والد الأ�سري لطفي جعيدي، با�سم 
قلقيلية،  �سكان  من  جعيدي، 
الإداري  العتقال  يقبع يف  والذي 
عدة  عقب  اعتقاله  اإعادة  بعد 
اأ�سهر من الإفراج عنه من اعتقاٍل 
يقول"  عاماً  ع�رس  ثالثة  ا�ستمر 
عندما  تو�سف  ل  فرحتي  كانت 
يف  اجلامعية  �سهادته  ا�ستلمت 
من  ال�سيا�سية  العلوم  تخ�س�س 
جامعة القد�س يف اأبو دي�س ق�ساء 
مهيب،  تخرٍج  حفل  يف  القد�س، 
الدرا�سة  متطلبات  كل  اأكمل  فقد 
هذه  وكانت  الأ�رس،  داخل  وهو 
حلظات  اأ�سعد  من  اللحظات 

حياتي".
العلمية  جعيدي"امل�سرية  ي�سيف 

اكتملت يف حياة ابني داخل الأ�رس، 
�سهادة  على  ح�سوله  خالل  من 
ودورات  والبكالوريو�س  التوجيهي 
والإنكليزية،  العربية  اللغة  يف 
كثرية،  مهارات  اإىل  اإ�سافة 
اجلامعة  مبثابة  كان  فال�سجن 
ابني  فيها  انتزع  الذي  احلقيقية 
الق�سبان،  خلف  التعليم  يف  حقه 
الأ�رس  من  طويلة  فرتة  وخالل 

زادت عن ثالثة ع�رس عاماً".
الأ�سري  منزل  عن  بعيداً  ولي�س 
لطفي جعيدي، يقول والد الأ�سري 
بال�سجن  واملحكوم  ذياب  �سعيد 
لغاية  منها  اأم�سى  28عاماً،  مدة 
ذياب  ب�سام  احلاج  12عاماً،  الآن 
ي�ستطيع  ل  والذي  ال�سعيد"  "اأبو 

ب�سعوبة  اإل  مكانه  من  احلراك 
ابني  �سهادة  مر�سه"  ب�سبب 
�سعيد وح�سوله على ماج�ستري يف 
الإدارة، عو�ست عليه خ�سارته يف 
جامعة  يف  التحاقه  موا�سلة  عدم 
القد�س املفتوحة ب�سبب العتقال 
بحقه،  ال�سادر  القا�سي  واحلكم 
فهذه ال�سهادة وغريها والتي ح�سل 
عليها جددت فينا الأمل باأنه قادر 
ظروف  رغم  النجاح  حتقيق  على 
بالن�سبة  فالعلم  القاهرة،  الأ�رس 
لالأ�سري طفرة وقفزة نوعية نفتخر 
بها كعائلة يف كل املنا�سبات، حتى 
والأقارب  العائلي  املحيط  اأن 
منزلنا  اإىل  ياأتون  والأ�سدقاء 
ح�سوله  بعد  والتهنئة  للمباركة 

على ال�سهادة الأخرية".
والد الأ�سريين اإياد وهزاع، احلاج 
قلقيلية  �سكان  من  هزاع  ب�سام 
التي  العلمية  ال�سهادة  يقول" 
�سهر  يف  اإياد  لبني  ا�ستلمتها 
متوز املا�سي من جامعة القد�س 
مبعدل  املاج�ستري  �سهادة  وهي 
ثمني  ني�سان  مبثابة  هي  ممتاز 
يوؤثر  مل  عاماً   20 فحكم  ولنا،  له 
نف�سيته وقدرته على حتقيق  على 
القوية  القدرة  فهذه  النجاح، 
اأقوياء،  واأ�سبحنا  اإلينا  انتقلت 
اإل  ول ي�سعر بفرحة هذا الإجناز 
عائلة الأ�سري التي تواكب حلظات 
دقيقة  فكل  باأول،  اأولً  فراقه 
اأولدي  ذكرى  من  تخلو  ل  متر 

يف  لغريهم  قدوة  وهم  الأ�رسى، 
اإىل  اإ�سافة  الإجنازات،  حتقيق 
اأن ح�ساد الأ�رسى العلمي ي�ساف 
الأ�سرية  احلركة  جناحات  اإىل 
بداخلها  ت�سم  التي  الفل�سطينية 

عقولً وطاقات".
ويرى املحرر الأديب ثامر �سباعنة 
من �سكان بلدة قباطية يف حتقيق 
باأنها  علمية،  اإجنازات  الأ�رسى 
الأ�سرية  احلركة  بها  متتاز  �سفة 
الفل�سطينية التي ت�سجع على العلم 
الأ�رسى  مطالب  فمن  والتعليم، 
ال�سابقة،  الإ�رسابات  خالل 
باجلامعات،  باللتحاق  ال�سماح 
و�رسورة  اأهمية  له  املطلب  فهذا 

يوؤكد عليها الأ�رسى يف حقوقهم،

احل�ضاد  العلمي لالأ�ضرى يف �ضجون االحتالل 

منذ اأكرث من ثالثني عاماً واملربي 
حممود عفانة )80عاماً( من �سكان 
من  جزءاً  ال�سجون  يعترب  قلقيلية، 
حياته؛ ب�سبب اعتقال اأولده، ففي 
ابنيه  العام 2018 اعتقل الحتالل 
والثالث  �سامح،  وحممد  مي�رسة 
اعتقلته الأجهزة الأمنية يف بداية 
من  له  يبق  ومل  احلايل،  العام 
جنله  اإل  ال�سجون  خارج  الذكور 
الأ�رس  ويالت  ذاق  والذي  غيث 

�سابقاً.

حممود  احلاج  املربي  يقول 
ومن  الفرج،  مفتاح  ال�سرب  عفانة" 
يعي�س على هذه الأر�س ل بد من 
ل  فالحتالل  يدفعها،  �رسيبة 
بحرية  يعي�س  الفل�سطيني  يرتك 
نكد،  اأو  تنغي�س  دون  اأر�سه  على 
زعزعة  اإىل  دائماً  ي�سعون  فهو 
عائلة  فكل  العائلي،  ال�ستقرار 
الحتالل  ي�ستهدفها  فل�سطينية 
بو�سائله اخلبيثة املتعددة يف اإيقاع 

الأذى وال�رسر".

مي�رسة  ابني  عفانة"  وي�سيف 
اعتقل يف �سهر اآذار املا�سي، وهو 
يقبع يف �سجن جمدو وكان �سندي 
التجاري،  حملي  يف  الرئي�سي 
وباعتقاله اأربكني وجعلني وحيداً، 
درا�سة  يكمل  �سامح  وابني حممد 
النجاح  جامعة  يف  الدكتوراة 
،وباعتقاله تدخل الحتالل ب�سكٍل 
التعليم،  اإكماله  لوقف  متعمد 
الأ�رس  رحالت  اأتذكر  وعندما 
�سعور  ينتابني  لأولدي،  ال�سابقة 

بالفخر باأننا عائلة ل نرفع الراية 
فوطننا  الحتالل،  اأمام  البي�ساء 
�رسيبة  وهذه  رجال،  اإىل  يحتاج 

الأحرار".
حديثه  عفانة  املربي  ويتابع 
الفل�سطينية  فيقول"العائالت 
تقدم مناذَج من العطاء والت�سحية، 
ولي�س  املثال  �سبيل  على  واأذكر 
قلقيلية  يف  ال�سوي  عائلة  احل�رس 
ال�سجون  بني  توزعت  والتي 
واملقابر، ولغاية الآن تدفع الثمن، 

وهناك يف قرية كوبر حيث ت�سكن 
ا�ستهدفها  والتي  الربغوثي،  عائلة 
والعتقال،  بالر�سا�س  الحتالل 
تهون  هوؤلء  اأتذكر  وعندما 
والت�سحية  فالعطاء  م�سيبتي، 
ال�سعب  هذا  تاريخ  يف  يتوقف  ل 

املقدام".
اأبنائه  وجود  اأن  على  عفانة  يوؤكد 
يف �سجون الحتالل ل يوؤمله بقدر 
الأجهزة  لدى  اأحمد  ابنه  اعتقال 
الأمنية، يقول عفانة"هذا العتقال 

زاد من وجعي، يف الوقت الذي ل 
علينا،  الوجع  لزيادة  فيه  داعي 
فالحتالل ي�ستهدف منازلنا، حتى 
اأن ابنتي مت اعتقالها يف ال�سابق".

يختم املربي امل�سن عفانة حديثه 
النف�س،  على  وقٌع  لها  بكلماٍت 
النكبة،  اأتذكر  �سغري  منذ  يقول" 
واجلدار  النك�سة  عاي�ست  ثم 
يف  اأعي�س  ومازلت  وال�سجون، 
فتكاً  فيها  الحتالل  ميعن  دوامٍة 

بكل فل�سطيني".

والد الأ�سريين �سامح ومي�سرة عفانة

 اأ�ضبحت ال�ضجون جزءًا من حياتنا



ومنتخب  ليفربول  جنم  اتخذ 
الإنكليزي  الدوري  وهداف  م�رص 
املمتاز حممد �صالح قراراً هاماً 
عندما قام باإغالق كافة ح�صاباته 
الجتماعي  التوا�صل  مواقع  على 
موقع  على  تغريدة  ن�رص  اأن  بعد 
Twitter قال فيها: »قرار 2019 
.. حان وقت التوا�صل احلقيقي«، 
ثم قام بحذف ح�صاباته ال�صخ�صية 
التوا�صل  مواقع  جميع  على 

الجتماعي عقب ذلك.
ن�صاأ يف  الذي  وكان حممد �صالح 
امل�رصي  العرب  املقاولون  نادي 
احرتافية  رحلة  يف  انتقاله  قبل 
دخل  قد  اأوروبا،  قارة  يف  ناجحة 
اجلدلية  املواقف  من  عدد  يف 
على  تغريداته  بع�ض  ب�صبب 
 Twitter مواقع التوا�صل خا�صة
اأكرث من مرة  اأبرزها عندما اأملح 
امل�رصي  الحتاد  مع  خالفه  اإىل 
حقوق  ق�صية  ب�صبب  القدم،  لكرة 
اأنهاها  التي  ال�صهرية،  ال�صور 
النجم امل�رصي بن�رص عدة بيانات 
.Facebook م�صورة على موقع

الإعالم  و�صائل  بع�ض  واأرجعت 
مريور  �صحيفة  ومنها  الربيطانية 
اإىل  �صالح  قرار  الربيطانية، 

مع  جديد  خالف  يف  دخوله 
حقوق  ب�صبب  امل�رصي  الحتاد 
يرف�ض �صالح  حيث  اأي�صاً  ال�صور 
حمالت  يف  منفرداً  يظهر  اأن 
مع  متعاقدة  ل�رصكات  اإعالنية 
احتاد الكرة يف بالده تعد مناف�صة 
لل�رصكات التي تعاقد معها م�صبقاً 

وب�صكل �صخ�صي.
ويرى الكثري من النقاد واجلماهري 
�صالح  خطوة  اأن  �صواء  حد  على 
ب�صبب  كبري  حد  اإىل  اإيجابية  تعد 
مع  م�صواره  يف  للرتكيز  احتياجه 
منتخب م�رص وليفربول، بل ويقول 
البع�ض اإنها خطوة تاأخرت كثرياً.

هذا  متعرثة  انطالقة  وبعد 
خطورته  �صالح  ا�صتعاد  املو�صم 
على  حالياً  يرتبع  اإذ  التهديفية 
الإنكليزي  الدوري  �صدارة هدايف 
 7 اإىل  اإ�صافة  هدفاً   16 بر�صيد 
 3 اأحرز  كما  حا�صمة  متريرات 
اأوروبا  اأبطال  دوري  يف  اأهداف 
يف  احلا�صم  الهدف  كان  اأبرزها 
�صباك نابويل يف املرحلة الأخرية 
من دور املجموعات وهو الهدف 
بطل  و�صيف  ليفربول  اأهل  الذي 
ثمن  الدور  اإىل  ال�صابقة  الن�صخة 

النهائي.

الإ�صباين،  بر�صلونة  نادي  زال  ل 
مهتًما بالتعاقد مع الفرن�صي ال�صاب 
فريق  و�صط  لعب  رابيو،  اأدريان 
الفرن�صي،  جريمان  �صان  باري�ض 
والذي ينتهي عقده بنهاية املو�صم 

احلايل.
عن   ، اأعلن  قد  بر�صلونة،  وكان 
التعاقد ب�صكل ر�صمي مع الهولندي 
اأياك�ض  من  يوجن،  دي  فرينكي 
فريقه  و�صط  ليدعم  اأم�صرتدام، 
وقالت  املقبل  املو�صم  من  بدًءا 
�صحيفة »�صبورت« الإ�صبانية، اليوم، 
باأدريان  اإن بر�صلونة ل زال مهتًما 
رابيو، لكن الفرن�صي مل يعد اأولوية 
خا�صة  البلوغرانا،  خمططات  يف 

بعد التعاقد مع دي يوجن.

بالعمل  قام  البار�صا  اأن  واأو�صحت 
على ال�صفقتني ب�صكل متواٍز، اإذ اأنه 
مل يكن ي�صمن جناحهما مًعا، وهذا 
ما جعله يبذل جهوًدا م�صاعفة يف 

الأخرية  الأيام  يف  يوجن  دي  اإقناع 
من  ا  عر�صً ميلك  رابيو  زال  ول 
بر�صلونة، و�صمن هذا العر�ض مبلغ 
اإذ  10 مليون يورو كمكافاأة توقيع، 
الباري�صي  النادي  عن  �صريحل  اأنه 
ويدرك  املقبل  ال�صيف  جماًنا 
وعائلته  الالعب  اأن  بر�صلونة 
كانوا يعي�صون اأياًما �صعبة موؤخًرا، 
ب�صبب وفاة والده الذي ظل طريح 
ب�صبب  عدة  ل�صنوات  الفرا�ض 
الكتالوين  النادي  وينتظر  املر�ض 
لأي  النهائي  الالعب  قرار  الآن 
يف  �صيبقى  هل  اأم  �صين�صم،  فريق 
باأن  علًما  عقده،  ويجدد  باري�ض 
توتنهام بات مناف�ًصا قوًيا على �صم 

الالعب يف الأيام الأخرية.

ق.ر 

رئي�ض  ريدة،  اأبو  هاين  ك�صف 
القدم،  لكرة  امل�رصي  الحتاد 
املر�صحة  املالعب  عن 
الأمم  كاأ�ض  ل�صت�صافة مباريات 
فازت  التي   2019 الإفريقية 
�صهر  مبنت�صف  بتنظيمها  م�رص 
جوان املقبل، م�صرًيا اإىل اأنهم 8 
مالعب يف خم�ض مدن خمتلفة.
هي  »املالعب  ريدة:  اأبو  وقال 
حمافظة  يف  بور�صعيد  ملعب 
واجلي�ض  ال�صوي�ض  بور�صعيد، 
يف  القاهرة  ملعب  ال�صوي�ض،  يف 
القليوبية،  يف  ال�صالم  القاهرة، 

احلدود يف  وحر�ض  الإ�صكندرية 
يف  الإ�صماعيلية  الإ�صكندرية، 

الإ�صماعيلية«.
الحتاد  »يلزم  واأ�صاف: 
امل�صت�صيف  البلد  الإفريقي 
 5 فنادق  تواجد  ب�رصورة 
 3 ولدينا  املحافظة،  يف  جنوم 
يف  واثنني  بور�صعيد  يف  فنادق 
الكاف  يتيح  كما  الإ�صماعيلية، 
الفريق  باإقامة  احلركة  حرية 
املحافظة  خارج  فندق  يف 
مرونة«واأو�صح:  مينحنا  مما 
العرب  برج  مللعب   »بالن�صبة 
فقررنا اإتاحته ملباريات الدوري 
بعدما اأقيم عليه مباريات كثرية 

و�صنعمل  املا�صية،  الأعوام  يف 
خروج  على  الفرتة  تلك  خالل 
�صورة«  اأبهى  يف  القاهرة  ملعب 
الإ�صماعيلية  »ملعب  واأكمل: 
كبري  جمهود  بذل  اإىل  يحتاج 
اخلا�صة  الأمور  ومراجعة 
خارج  اأخرى  وتفا�صيل  بالإقامة 
اأن  الأخ�رص«يُذكر  امل�صتطيل 
يف  الأكرب  هي   2019 ن�صخة 
حيث  الإفريقية،  البطولة  تاريخ 
 24 مب�صاركة  الأوىل  للمرة  تُقام 
يف  فعالياتها  وتنطلق  منتخبا، 
 13 حتى  جوان   15 من  الفرتة 
يوليو 2019 . و�صت�صحب قرعتها 

يف اأفريل املقبل.

كا�س �إفريقيا للأمم 2019

 املباريات تقام يف 8 مالعب

موناكو يوقف 
تيريي هرني

الفرن�صي  موناكو  نادي  اأعلن 
عن  هرني  تيريي  مدربه  اإيقاف 
البت  انتظار  يف  موؤقتاً  مهامه 
الإمارة  نادي  واأكد  م�صريه  يف 
م�صاعد  با�صي،  فرانك  باأن 
تدريبات  على  �صي�رصف  هرني، 
املهاجم  وعنينّ  الأول  الفريق 
على  ال�صابق  الفرن�صي  الدويل 
راأ�ض الفريق الأول يف 13 اأكتوبر 
املا�صي خلفاً للربتغايل ليوناردو 
جاردمي. وف�صل هرني يف تطوير 
النفق  من  به  واخلروج  الفريق 
ال�صيئة  النتائج  ودوامة  املظلم 
وجنح   )1 الليغ  يف  الأخري  )قبل 
مواجهات   4 الفوز يف  هرني يف 
 20 يف  موناكو  فريق  مع  فقط 

مباراة يف خمتلف امل�صابقات.

جنم اإيران يك�شف 
�شر التاأهل لن�شف 

نهائي كاأ�س اآ�شيا
الإيراين،  املنتخب  جنم  اأكد 
على  الفوز  اأن  طارمي،  مهدي 
ال�صني يف دور الـ16 بكاأ�ض اآ�صيا، 
اليوم  النهائي،  لن�صف  والتاأهل 
وعن  م�صتحقا  كان  اخلمي�ض، 
جدارة، وذلك بعد الأداء املذهل 
طوال  الالعبون  قدمه  الذي 

ال�صوطني.
واأو�صح �صاحب الهدف الأول يف 
ت�رصيح ل: »�رص الفوز باملباريات 
يعود للروح اجلماعية اجلميلة بني 
واحدة  عائلة  فنحن  الالعبني، 
داخل وخارج امللعب، لذا يحاول 
بذل جمهود م�صاعف  كل لعب 
النت�صار«واأ�صاف:  لتحقيق 
الياباين  املنتخب  »مواجهة 
بالتاأكيد �صعبة للغاية، و�صنحاول 
للتاأهل  الفر�ض  ا�صتغالل 
بالقارة  الأكرب  البطولة  لنهائي 
الآ�صيوية«واختتم الالعب: »نحلم 
اآ�صيا،  كاأ�ض  لقب  برفع  جميعا 
الغفرية  اإ�صعاد جماهرينا  بهدف 
والإمارات،  باإيران  املتواجدة 
والتي ن�صكرها من اأعماق قلوبنا 
لوقوفها معنا يف كل املباريات«.

�شحية غوارديوال يجذب 
اأنظار بر�شلونة

رغبة  عن  �صحفي  تقرير  ك�صف 
بر�صلونة الإ�صباين، يف التعاقد مع 
مدافع مان�ص�صرت �صيتي الإجنليزي 
�صن«  »ذا  �صحيفة  وقالت 
يخطط  بر�صلونة  اإن  الربيطانية، 
املدافع  خدمات  على  للح�صول 
نيكول�ض  الأرجنتيني  الدويل 
�صيتي  مان�ص�صرت  من  اأوتاميندي 
ال�صتوية  النتقالت  فرتة  خالل 
اأوتاميندي يف 10  احلالية و�صارك 
مباريات فقط بالدوري الإجنليزي 
املمتاز هذا املو�صم من اأ�صل 23 
الالعب  �صيدفع  ما  وهو  جولة، 
وت�صتعل  الرحيل  قرار  اتخاذ  اإىل 
اأوتاميندي،  لدى  الرحيل  رغبة 
جوارديول،  بيب  حر�ض  ب�صبب 
�صيتي،  ملان�ص�صرت  الفني  املدير 

على التعاقد مع املدافع الهولندي 
اأياك�ض  من  ليخت  دي  ماتيا�ض 
مليون   50 مقابل  اأم�صرتدام 
اإ�صرتليني يف ال�صيف املقبل ويعتمد 
غوارديول حالًيا على كل من جون 
دفاع  يف  لبورت  واإميريك  �صتونز 
فين�صنت  اإ�رصاك  مع  ال�صيتيزنز، 
للعب  متاًحا  يكون  كومباي عندما 
موؤخًرا  قد �رصح  غوارديول  وكان 
�صعيد،  غري  »اإنه  اأوتاميندي:  عن 
عندما يلعب فهو �صعيد وعندما ل 
الكل هكذا  يعلب فهو غري �صعيد، 
»نرغب  فقط«واختتم:  هو  ولي�ض 
يعتمد  هذا  لكن  به  الحتفاظ  يف 
اأنا �صعيد  على الالعبني والوكالء، 
به لكن ميكنني فهم رغبته يف لعب 

املزيد من الدقائق«.
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دي يونغ ُيوؤخر رابيو يف �شلم اأولويات بر�شلونة

�شالح ُيغلق ح�شاباته االجتماعية 
بحثًا عن »التوا�شل احلقيقي«

نيمار يعاين من اإ�شابة جديدة يف م�شط القدم
�صان  باري�ض  جنم  تعر�ض 
اإىل  نيمار  الربازيلي  جرمان 
القدم  م�صط  يف  جديدة  اإ�صابة 
اليمنى خالل مباراة فريقه �صد 
�صرتا�صبورغ يف كاأ�ض فرن�صا كما 
اأعلن ناديه وكانت اإ�صابة مماثلة 
اأنهت  املا�صي  فرباير  نهاية  يف 
لعملية  الذي خ�صع  نيمار  مو�صم 
جراحية يف الربازيل وابتعد عن 
اأ�صهر  ثالثة  حلوايل  املالعب 
�صفوف  يف  ي�صارك  ان  قبل 
منتخب بالده يف مونديال رو�صيا 

.2018

قبل  اجلديدة  الإ�صابة  وتاأتي 
فريقه  لقاء  من  اأ�صابيع  ثالثة 
املرتقب �صد مان�ص�صرت يونايتد 
من  الثاين  الدور  يف  الإنكليزي 

م�صابقة دوري اأبطال اأوروبا.
اإ�صابة  خطورة  مدى  تعرف  ومل 
نيمار لكن مدربه الملاين توما�ض 
من  قلق  الالعب  بان  اأكد  توخل 
بعد  بقوله  اجلديدة  ال�صابة 
املباراة »نيمار قلق لأنها ال�صاق 
اأملك  ل  ذاته،  واملكان  ذاتها 
الوقت احلايل وهو  معلومات يف 
وبالتايل  امل�صت�صفى  يف  موجود 

�صيقوله  ما  انتظار  علي  يتعني 
اأ�صدر  املقابل،  يل«يف  الطبيب 
بيانا  الفرن�صية  العا�صمة  نادي 
جاء فيه ان »الفحو�صات الأولية 
اإ�صابة  اأظهرت  اأجريت  التي 
اخلام�ض  امل�صط  يف  جديدة 
للقدم. العالج يتوقف على مدى 
املقبلة«يذكر  الأيام  يف  التطور 
اأن باري�ض �صان جرمان يلتقي مع 
12 فرباير  يونايتد يف  مان�ص�صرت 
اأولدترافورد  ملعب  على  املقبل 
ملعب  على  ي�صت�صيفه  ان  قبل 

بارك دي. 



ك�سف مهاجم �سباب ق�سنطينة عبد 
من  متكن  فريقه  �أن   ، بلخري  �لنور 
�لربع  لدور  �ملرور  تاأ�سرية  �قتطاع 
�لنهائي لكاأ�س �جلز�ئر بعد مو�جهته 

لفريق حمرتم ومنظم ��سمه م�ستقبل 
بلدية �لروي�سات �لنا�سط ببطولة ما 

بني �لر�بطات .
عبد  �ل�سيا�سي  �أن�سار  مدلل  �أكد 

�سحفي  ت�رصيح  يف   ، بلخري  �لنور 
�أن   ،« »�لو�سط  يومية  به  خ�س 
م�ستقبل  �أمام  مو�جهته  لعب  فريقه 
�لروي�سات �لكل يف �لكل ، م�سيفا يف 
ذ�ت �ل�سياق �أن هدف �ل�سبق �ملبكر 
ودفعهم  �أور�قهم  �أخلط  للمحليني 
يف  �لنتيجة  تعديل  خلف  ل�سعي 
�ملناف�س  قوة  ب�سبب  فر�سة  �أقرب 
�لثاين  لل�سوط  فرحتهم  �جل  �لذي 
وبال�سبط يف �لدقيقة �لـ 67 قبل �أن 
ب�سق  �لنتيجة  يتمكنو� من م�ساعفة 
�أكد  فقد  ذلك  جانب  �إىل  �لأنف�س  
�لالعب بلخري �أن �سبب عدم ظهوره 

�لذي  للتعب  ر�جع  �ملعهود  باأد�ئه 
�لربجمة  كثافة  ب�سبب  منهم  نال 
ويتعلق  جبهات   03 على  و�رص�عهم 
من  �لأول  �ملحرتف  ببطولة  �لأمر 
�ل�سيدة  مناف�سة  و  موبيلي�س  دوري 
�إفريقيا   �أبطال  دوري  وكذ�  �لكاأ�س 
�سباب  لعب  ذهب  فقد  لالأمانة  
يف  بلخري  �لنور  عبد  ق�سنطينة 
م�ستقبل  �ن  معنا  حديثه  معر�س 
تناف�سية  ت�سكيلة  ميلك  �لروي�سات 
فرق  مو�جهة   على  قادرة  وقوية 

�لنخبة .
�أحمد باحلاج 

�أحمد باحلاج

بلدية  م�ستقبل  فريق  مني 
�لروي�سات باأق�سى مر من مناف�سة 
�لثمن  �لدور  يف  �لكاأ�س  �ل�سيدة 
ق�سنطينة  �سباب  �أمام  �لنهائي 
بنتيجة هدفني لهدف ، يف مقابلة 
م�رصف  باأد�ء  �ملحليني  لعبها 
�ل�رصق   �أندية  عميد  بها  فاز  لكن 
عرفت  �لأول  �ل�سوط  جمريات 
�ملدرب  لت�سكيلة  مميز  �أد�ء 
عن  متكنت  �لتي  غولة  ح�سان 
�فتتاح  من  �سايح  �ملهاجم  طريق 

�لأوىل  �لدقيقة  يف  �لت�سجيل  باب 
ق�سنطينة  �سباب  ��ستفز  ما  ، وهو 
�لهجوم  يف  ثقله  بكل  رمى  �لذي 
ما  وهو  �لتعديل  هدف  عن  بحثا 
بعدما  وذلك  غاليا  يكلفه  �أن  كاد 
�لروي�سات  م�ستقبل  لعبي  �عتمد 
لكن  �ملعاك�سة  �لهجمات  على 
�أمام  و�لرتكيز  �لفعالية   غياب 
مرمى �سباب ق�سنطينة حالت دون 
لينتهي  لأهد�ف  �لفر�س  جت�سيد 
م�ستحق  بتفوق  �لأول  �ل�سوط 
�لروي�سات   بلدية  م�ستقبل  لفريق 
�أما يف �ل�سوط �لثاين فدخل �سباب 

ق�سنطينة بوجه مغري فبعد �إقحام 
متكن  عيادة  وبن  �لعمري  من  كل 
يف �لدقيقة �لـ 67 فقد متكن يطو 
بر�أ�سية  �لنتيجة  تعديل  من  ن�سيم 
بـ 10 دقائق متكن ح�سني  وبعدها 
بن عيادة من ��سافة �لهدف �لثاين 
عن طريق خمالفة مبا�رصة لينتهي 
فيما  ق�سنطينة  �سباب  بفوز  �للقاء 
فريق  �لروي�سات  م�ستقبل  ك�سب 
ما  بطولة  يف  لي�ست  مكانته  قوي 

بني �لر�بطات ب�سهادة �ملناف�س .
وبالرغم من �لإق�ساء من هذ� �لدور 
�لإ  �جلمهورية  كاأ�س  من  �ملتقدم 

�أن �أبناء �لروي�سات ك�سبو� �لحرت�م 
بعد �لأد�ء �لبطويل و�لوقوف �لند 
للند �أمام بطل �جلز�ئر يف �لن�سخة 
 03 على  يناف�س  و�لذي  �ملا�سية 

جبهات حمليا وقاريا .
وع�ساق  حمبي  �أن  ومعلوم 
�سنعو�  �مل�ستديرة   �ل�ساحرة 
مبدرجات  جميلة  فنية  لوحات 
فرب�ير   18 �لريا�سي  �ملركب 
كما   ، بورقلة  �لروي�سات  ببلدية 
�مل�ستوى  مع  مطول  جتاوبو� 
�لر�قي لرفقاء �سانع �أفر�ح �لفريق 

�ملهاجم �خلطري �سايح .

�إثر �خل�سارة �أمام �سباب ق�سنطينة بهدفني لهدف

م�صتقبل الروي�ص�ت يق�صى من ك�أ�س اجلمهورية 
ويك�صب احرتام اجلميع
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�ملهاجم �أحمد قا�سمي  يف �سفوف

 ن�سر ح�سني د�ي

اأهداف ح��صمة يف
 حلظ�ت حرجة

د�ي  ح�سني  ن�رص  مهاجم  بات 
لكرة  »موبيلي�س«  �لأوىل  )�لر�بطة 
يقدم  قا�سمي،  �أحمد  �لقدم(، 
�أهد�فا  ي�سجل  و  كبرية  عرو�سا 

حا�سمة  يف 
�ملباريات �مل�سريية �لتي خا�ستها 
بد�ية  منذ  �لعا�سمية  �لت�سكيلة 
من  �لرغم  على  �جلاري،  �ملو�سم 
�بن  و�أثبت  �ل34   �سن  جتاوزه 
طينة  من  �أنه  �سكيكدة   مدينة 
»رقما«  �إل  لي�س  �ل�سن  و�أن  �لكبار 
يثنه عن  �لعمر مل  تقدمه يف  و�أن 
بع�س  من  �أح�سن  �أد�ء  تقدمي 

�إىل �لدور  �لتاأهل  �ل�سابة، حيث عاد و�أهدى »�لن�رصية« تذكرة  �لعنا�رص 
�أم�سى  بعدما  �جلز�ئر  مولودية  �جلز�ئر، على ح�ساب  كاأ�س  نهائي  ربع 
هدف �لفوز يف �لدقيقة )د 83 من �رصبة جز�ء( ومل يقت�رص تاألق �ملهاجم 
�ملخ�رصم، �ملولود يف 22 نوفمرب 1984، على مناف�ستي �لبطولة و�لكاأ�س 
�لكنفيدر�لية  كاأ�س  م�سابقة  يف  وحتديد�  �لقاري  �ل�سعيد  �ىل  تعد�ه  بل 
�لإفريقية )�لكاف( ورغم �نه عا�س بد�ية مو�سم �سعبة عندما »�سام« عن 
�لتهديف، �ل �ن �ملدرب �ل�سابق بالل دزيري منحه �لثقة ، وهو �لأمر 
�لذي رفع من معنويات قائد »�لنهد« ودفعه للعودة �ىل ممار�سة هو�يته 

�لتهديفية من جديد.
�خلام�سة،  �جلولة  يف  عد�ده  �جلز�ئر  لحتاد  �ل�سابق  �ملهاجم  و�فتتح 
�ل�ساورة، كما كان له �لف�سل يف  ومنح �لفوز لفريقه على ح�ساب �سبيبة 
عودة �لنادي �لعا�سمي بالتعادل يف �جلولة �لثامنة �مام �مل�سيف جمعية 
عني مليلة، عندما كانت هذه �لخرية متقدمة يف �لنتيجة بهدف،حيث  

�أعاد قا�سمي �لمور �ىل ن�سابها )1-1(.
وعاد جمدد� للتاألق يف �جلولة �لتي تلتها ، ملا كانت »�لن�رصية« منهزمة 
وعقب  حيث  نعيجي،  بهدف  بار�دو  نادي  �مام  �لعا�سمي  �لد�ربي  يف 
تعديل زميله �سويطر للنتيجة، �أحرز قا�سمي هدف �لفوز قبل ربع �ساعة 
�لأخرية من  �لفوز مرة �خرى، يف �ملبار�ة  �لنهاية كما حقق هدف  عن 
�ل�سيف مولودية وهر�ن يف �جلولة 15 عن طريق  �أمام  �لذهاب  مرحلة 
�رصبة جز�ء و�نتقل تاألقه �ىل �ملناف�سات �لقارية �ي�سا، ففي ذهاب �لدور 
�لتمهيدي من مناف�سة كا�س �لكاف، �فتتح باب �لتهديف �أمام �ل�سياطني 

�ل�سود �لكونغوليني لي�سيف بعدها زميله مو�قي �لهدف �لثاين.
ومل يعرقله تقدمه يف �ل�سن من خطف �لأ�سو�ء، با�ستثناء بع�س �ل�سابات 
�لبطولة، وهو ما  و�لتي غيبته عن مباريات هامة يف  �ليها  تعر�س  �لتي 
تاأ�سف له �ملدرب حممد ل�سات ،و�رصح مدرب ن�رص ح�سني د�ي عقب 
 )1-0( ق�سنطينة  �سباب  �للقب  �مام حامل  �لديار  د�خل  �لفريق  خ�سارة 
�خل�سم«   �سباك  �ىل  �لو�سول  يف  ف�سلنا  حيث  قا�سمي،   لغياب  »تاأثرنا 
م�سيفا »ننتظر عودته بفارغ �ل�سرب حت�سبا ملبار�ة �أهلي بنغازي يف �ياب 
�أنه غاب عن لقاء �لذهاب  �لكنفيدر�لية �لفريقية« علما  مناف�سة كاأ�س 

ب�سبب �لعقوبة. 
فعالياته   و  �جناز�ته  من  �لتقليل  حاول  �لبع�س  �أن  من  �لرغم  وعلى 
بحجة �أن  �أغلبية �أهد�فه جاءت عن طريق �رصبات جز�ء، �إل �لتقنيني 
»يتحلى  �ل�سابق،  �سطيف  وفاق  مهاجم  �ن  ويعتربون  ذلك،  عك�س  يرون 

بال�سجاعة« كونه حتمل م�سوؤوليات ثقيلة حلظة 
ت�سديد ركالت ترجيح، خ�سو�سا يف �للحظات �لأخرية من �ملباريات.

�ياب  �لز�مبي يف  �يغلز  �أمام غرين  �أبرزها كان يف مبار�ة حا�سمة  ولعل 
�لدور �ل�ساد�س ع�رص من مناف�سة كاأ�س �لكاف، عندما �سدد �رصبة جز�ء 
�آخر  يف  �لثاين  �لهدف  �م�سى  ثم  �لنتيجة  بها  وعدل  �ملو�جهة  تلك  يف 
�أنفا�س �للقاء )90+5( نف�س �لجناز كرره قا�سمي يف مبار�ة �لدور �ل 16 
»مكرر« من هذه �ملناف�سة �لقارية �أمام �أهلي بنغازي، حيث �سجل هدفني 
من بني ثالثية �لفوز )3-1(، يف مبار�ة معقدة �أمام فريق يح�سن �لتفاو�س 
خارج �لديار غري �أن خربة قا�سمي �سمحت له بت�سجيل �لهدف �لثاين عن 

طريقة �رصبة جز�ء )56(، قبل 
دوري  �ىل  و�ملوؤهل  �لثالث  �لهدف  دقائق  بع�رص  بعدها  مي�سي  �ن 
�ملجموعات، متحديا يف نف�س �لوقت ثقل �أر�سية �مليد�ن �إثر �لتهاطل 
يف  �ل�سو�ء  لي�رصق  �لأربعاء  �أم�س  قا�سمي   عاد  و  لالأمطار،  �لكبري 
مبار�ة ثمن نهائي �لكاأ�س، عندما  حتمل �سغط �ملبار�ة �أمام �ملولودية 
�لعا�سمية وتقدم لت�سديد �رصبة �جلز�ء �لتي  ترجمها �ىل هدف قبل �سبع 

دقائق عن نهاية �للقاء، مانحا فريقه تاأ�سرية �لدور ربع �لنهائي.
ويبدو �أن من ر�هن على ��ستقد�م قا�سمي من وفاق �سطيف يف �سائفة 
2015 مل يخطئ، حيث تاألق باألو�ن »�لن�رصية« خالل �ملو��سم �لخرية، 
مما دفع باإد�رة �لنادي يف نهاية �ملو�سم �لفارط �ىل جتديد عقده حتى 
للبطولة  هد�فا   2017-2016 مو�سم  �أنهى  قد  قا�سمي  وكان   2020 �سنة 
لهد�ف  و�سيفا  حل  كما  جز�ء،  �رصبة  طريق  عن   8 منها  هدفا،  ب14 

مو�سم 2015-2016 بتوقيعه على 12 هدفا.

�أثار �لنجم �لدويل �لفرن�سي كيليان مبابي مهاجم 
بعد  موؤخر�ً،  �جلدل  جريمان  �سان  باري�س  فريق 
فريق  �سفوف  عن  رحيله  �إمكانية  عن  تلميحاته 
�لإ�سباين.  مدريد  ريال  �إىل  و�لنتقال  �لعا�سمة 
مبابي خرج بت�رصيحات مثرية عقب �نت�سار فريقه 
�ل�ساحق على فريق جاجنون بت�سعة �أهد�ف نظيفة 
مباريات  �سمن  �لـ21  �جلولة  مناف�سات  �إطار  يف 

�لدوري �لفرن�سي على ملعب حديقة �لأمر�ء.
�لإ�سبانية  �آ�س  يف  �ل�سحفي  هريميل  فريديريك 
و�لذي  جيد�ً،  �لفرن�سي  �لالعب  يعرف  �لذي 
يف  ��ستمر�ره  �أن  مبعرفة  �لإعالم  لو�سائل  �سمح 
�لنهاية  من  يكون قريباً  �سان جريمان قد  باري�س 

و�أ�سار  قريباً  مدريد  لريال  �سيوقع  �لالعب  و�أن 
�ل�سحفي �لإ�سباين �أنه على �لرغم من فوز مبابي 
بلقب كاأ�س �لعامل وهو يف عمر �لـ19، �إل �أنه جائع 
ويرغب يف �لفوز بجميع �جلو�ئز و�أو�سح �أن مبابي 
غا�سب ب�سدة من عدة فوزه بالكرة �لذهبية هذ� 
فرن�سي  لعب  �أف�سل  بجائزة  فوزه  رغم  �لعام، 
�أنطو�ن جريزمان جنم  مو�طنه  �أن  �إل   ،2018 يف 
�أتليتكو مدريد هو من �حتل �ملرتبة �لثالثة خلف 
�لبالون  �سباق  يف  رونالدو  وكري�ستيانو  مودريت�س 

دور لأف�سل لعب يف �لعامل.
موهبته  �إظهار  يريد  ل  مبابي  �أن  �أكد  هريميل 
�لالعب  ي�سبح  يف  �أي�ساً  يرغب  بل  فح�سب، 

موقف  �سيكون  حيث  �لقمة،  �إىل  وي�سل  �لأف�سل 
باري�س �سان جريمان يف دوري �أبطال �أوروبا هذ� 

�لعام حا�سماً يف قر�ر �لالعب ب�ساأن م�ستقبله.
مبان�س�سرت  �سي�سطدم  جريمان  �سان  باري�س 
�أبطال  بدوري  �لـ16  دور  يف  �لإجنليزي  يونايتد 
�أولد  يف  �لذهاب  مب�ر�ة  �ستقام  حيث  �أوروبا، 
تر�فورد يوم 12 فرب�ير �ملقبل، على �أن يقام لقاء 
�لعودة يف حديقة �لأمر�ء يوم 6 مار�س �سبب �آخر 
�ألو�ن ريال مدريد،  قد يقرب مبابي من تقم�س 
�أن  حيث  مدريد،  يف  �للعب  قيمة  يف  يتلخ�س 
مو�طنه زين �لدين زيد�ن هو �أكرب مثال على هذ� 
�لأمر، حيث عندما كان زيزو لعباً يف يوفنتو�س 
�لإيطايل، كان يفتقد للح�سول لقب دوري �أبطال 

�أوروبا.
�لثامنة  �سن  يف  مدريد  لريال  وقع  �أنه  �إل 
نف�س  يف  �ل�سامبيونزليغ  بلقب  ليتوج  و�لع�رصين، 
حيث  برينابيو،  ل�سنتياجو  �نتقاله  بعد  �ملو�سم 
�سجل هدف �لفوز يف نهائي غال�سغو على بايرن 
ليفركوزن �لأملاين وقتها �ل�سحفي �لإ�سباين يرى 
�أن مبابي لن ينتظر حتى �سن �لثامنة و�لع�رصين 
حتقيق  �أجل  من  زيد�ن  �لدين  زين  فعل  مثلما 
حلم �لفوز بلقب دوري �أبطال �أوروبا، وهو ما قد 

يعجل برحيله �إىل ريال مدريد.
�سان  باري�س  ل�سفوف  �نتقل  قد  مبابي  وكان 
موناكو  من  قادماً   ،2017 �سيف  يف  جريمان 
�لفرن�سي على �سبيل �لإعارة مع خيار بند �ل�رص�ء 

�لنهائي مقابل 180 مليون يورو.

�لر�بطة �ملحرتفة �لثانية

ت�صكيل خلية اأزمة لإنق�ذ مولودية �صعيدة 
لإخر�ج  �أزمة  خلية  تكوين  مت 
فريق مولودية �سعيدة لكرة �لقدم 
�ملحرتفة  للبطولة  �ملنتمي 
�حلرجة  �لو�سعية  من  �لثانية 
�أعلنه و�يل  بها ح�سبما  �لتي مير 

�لولية.
لوح  �لإ�سالم  �سيف  و�أو�سح 
مبقر  عقده  �جتماع  خالل 
�لهاوي  �لنادي  رئي�س  مع  �لولية 
�لريا�سية  لل�رصكة  �لعام  و�ملدير 
وممثلي  �لقدم  لكرة  �ملحرتفة 
هذه  �أن  �سعيدة  مولودية  �أن�سار 
در��سة  على  �ست�رصف  �خللية 
منها  يعاين  �لتي  �مل�ساكل  جميع 

�لفريق و �يجاد �حللول �ملنا�سبة 
لها و دعا نف�س �مل�سوؤول �أع�ساء 
عليها  ي�رصف  �لتي  �خللية  هذه 
ب�سري  و�لريا�سة  �ل�سباب  مدير 
�لأحد  �جتماع  عقد  �إىل  مباركي 
�لعو�ئق  جميع  ملناق�سة  �ملقبل 
�لفريق  حتقيق  دون  حتول  �لتي 
حلول  و�سع  و  �يجابية  لنتائج 
�لطريق  �إىل  باإرجاعه  كفيلة 
�إىل  �لو�يل  �أ�سار  كما  �ل�سحيح 
�لفريق  حول  �للتفاف  �رصورة 
�لذي مير مبرحلة �سعبة و دعمه 
لتحقيق نتائج �يجابية فيما تبقى 
له من م�سو�ر �لبطولة �ملحرتفة 

�لثانية.
وت�سم خلية �لأزمة كل من رئي�س 
م�سعادي  حممد  �لهاوي  �لنادي 
�لريا�سية  لل�رصكة  �لعام  و�ملدير 
بوعالم  �لقدم  لكرة  �ملحرتفة 
�ل�سعبي  �ملجل�س  ورئي�س  خليفة 

و  عو�د  �لقادر  عبد  �لولئي 
مولودية  فريق  يحتل  لالإ�سارة 
 12 �ملرتبة  �لقدم  لكرة  �سعيدة 
فريق  و�جه  نقطة   19 بر�سيد 
�أبريل  جمعية وهر�ن مبلعب »13 

1958« ب�سعيدة.

مهاجم �سباب ق�سنطينة عبد �لنور بلخري يك�سف للو�سط

م�صتقبل الروي�ص�ت فريق منظم وحمرتم و هدفن� ح�صد جميع الألق�ب



ق.ر 

�أكمل  على  ميالن  و�أفاد 
على  نابويل  فوز  من  وجه 
للتقدم  �لأحد   1-2 لت�سيو 
�ىل  و�ل�سعود  �لأخري  على 
 34 بر�سيد  �لر�بع  �ملركز 
�أمام  نقطة  وبفارق  نقطة، 
قطب �لعا�سمة �لآخر وروما 
�لذي  لت�سيو  �أمام  و�ثنتني 
تر�جع �ىل �ملركز �ل�ساد�س.

��ستبعد  متوقعا،  كان  وكما 
غاتوزو  جينارو  �ملدرب 
عن  هيغو�ين  مهاجمه 
جاهز�  لي�س  لأنه  �ملبار�ة 
عن  �حلديث  ظل  يف  ذهنيا 
ت�سل�سي،  �إىل  �نتقاله  قرب 
مدربه  ك�سف  ما  بح�سب 
مهاجم  ومير  �للقاء  ع�سية 
�لإ�سباين  مدريد  ريال 
بفرتة  �ل�سابق  ونابويل 
�ملنتقل  ميالن  مع  �سعبة 
من  �لإعارة  �سبيل  على  �إليه 
يوفنتو�س، �إذ �كتفى بت�سجيل 
خمتلف  يف  �أهد�ف  ثمانية 
ميالن  ودفع  �مل�سابقات 

ل�ستعارة  يورو  مليون   18
تت�سمن  �سفقة  يف  هيغو�ين، 
جعل  خالله  من  ميكن  بند� 
 36 مقابل  د�ئما  �لنتقال 

مليون يورو �إ�سافية.
�سحافية  تقارير  وت�سري 
هيغو�ين  �أن  �إىل  �إيطالية 
تو�سل �إىل �تفاق مع ت�سل�سي 
لالن�سمام �إىل �سفوفه، حيث 
�إ�رش�ف  حتت  للعب  �سيعود 
�لإيطايل  �لفني  �ملدير 
مدربه  �ساري،  ماوريت�سيو 
ولكن  نابويل.  يف  �ل�سابق 
�ل�سفقة  �أجل جناح هذه  من 
بتعوي�س  يوفنتو�س  يطالب 

مايل كبري.
�سوى  هيغو�ين  يخ�س  ومل 
�ملبار�ة  من  دقيقة   20
�أمام  فريقه  خ�رشها  �لتي 
يوفنتو�س )�سفر-1( �لأربعاء 
�ل�سوبر  �لكاأ�س  يف  �ملا�سي 
جدة  مدينة  يف  �لإيطالية 
�إىل  دخل  بعدما  �ل�سعودية، 
مقاعد  من  �مللعب  �ر�س 
ول  ع�سبيا  وبد�  �لحتياط 
على  هيغو�ين  تاأثري  �أن  يبدو 
�لفريق  لأن  كبري،  ميالن 
�أيا  يخ�رش  مل  �للومباردي 
�لتي  �خلم�س  �ملباريات  من 
بغياب  �لدوري  يف  خا�سها 

حقق  حيث  �لأرجنتيني، 
دون  �لثالث  �نت�ساره  �لإثنني 
لريال  �ل�سابق  �ملهاجم 

ويوفنتو�س، مقابل تعادلني.
ب�رشبة  �للقاء  بد�أ  �أن  وبعد 
قا�سية نتيجة �إ�سابة مد�فعه 
ز�باتا  كري�ستيان  �لكولومبي 
غاتوزو  ��ستبدله  �لذي 
ميالن  بد�  كونتي،  باأندريا 
�لر�بع يف  للتعادل  يف طريقه 
�ل�ست �لأخرية قبل  �ملر�حل 
�أن ياأتي �لفرج يف �لدقيقة 72 
�ىل  �لو�سول  عندما جنح يف 
�لروماين  �حلار�س  �ل�سباك 
فابيو  عرب  ر�دو  يونوت 
من  متريرة  بعد  بوريني 
ميالن  وح�سم  كونتي  �لبديل 
�لنقاط �لثالث وحتقيقه فوز� 
ثانيا تو�ليا للمرة �لأوىل منذ 
�أكتوبر و�أو�ئل نوفمرب  �أو�خر 
�نت�سار�ت  ثالثة  حقق  حني 
 83 �لدقيقة  يف  متتالية، 
ثانيا عرب  �أ�ساف هدفا  حني 
هجمة  �إثر  �سو�سو  �لإ�سباين 
من  ومتريرة  �رشيعة  مرتدة 

باتريك كوتروين.
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بطولة اإيطاليا

 ميالن يفوز دون هيغواين وي�ضعد 
اإىل املركز الرابع

بونوت�ضي يتجاهل تر�ضيح الريال 
حل�ضد لقب دوري الأبطال

جتاهل �لإيطايل ليوناردو بونوت�سي، مد�فع يوفنتو�س، و�سع ريال 
مدريد �سمن قائمة �لأندية �ملر�سحة للفوز بدوري �أبطال �أوروبا 
هذ� �لعام ويف ت�رشيحات �أبرزتها �سحيفة »�سبورت« �لإ�سبانية، قال 
بونوت�سي:« لقد ن�سجت و�أ�سبحت �أكرث عقالنية، �لتجارب جتعلك 
�لكثري منها د�خل وخارج �مللعب«وعن مو�جهة  تنمو ولقد ع�ست 
متوز�نة،  جولة  »�ستكون  قال:  �لأبطال  دوري  يف  مدريد  �أتلتيكو 
�أتلتيكو مدريد فريق ر�ئع و�ساحب خربة دولية كبرية، ولديهم مدرب 

ر�ئع و�لعديد من �لأبطال، لكننا و�سعنا لأنف�سنا هدًفا وهو �لفوز بجميع �لألقاب«وعن �ملر�سحني 
للفوز بدوري �ل�أبطال قال: »بر�سلونة، مان�س�سرت �سيتي، يوفنتو�س وليفربول، كل فريق له هويته 

�خلا�سة، ولكن يف �أوروبا هناك مفاجاآت د�ئًما، من جانبنا �سنو��سل �لرتكيز على �أنف�سنا«.
ولو  ��ست�سالمه  عدم  هو  �أده�سني  »ما  قال:  رونالدو  كري�ستيانو  زميله  عن  �سوؤ�ل  على  ورًد� 
لثانية و�حدة، ل يف �مللعب ول خارجه، تربط بيننا عالقة جيدة ونتحدى بع�سنا يف �لكثري من 

�لأحيان«.

فالفريدي،  �إرن�ستو  يحاول 
تقنني  بر�سلونة،  مدرب 
مي�سي  ليونيل  م�ساركة 
وتخ�سي�س وقت حمدد يلعب 
بهدف  مبار�ة  كل  يف  فيه 
�حلفاظ على حيوية ون�ساط 
حتى  �لأرجنتيني  مهاجمه 
�ملنهكة  �لأخرية  �ملرحلة 
�لدوري  لقب  �رش�ع  من 
�لبار�سا  لكن  �لإ�سباين، 
يعاين يف كل مرة يقرر فيها 
�ملدرب �إر�حة لعبه �لأبرز 
ومن �ملتوقع �أن يكون مي�سي 
ت�سكيلة �ملدرب  �أ�سا�سيا يف 
فالفريدي يف مو�جهة، �لأحد 
على  �لدوري  يف  �ملقبل، 
وذلك  جريونا،  جاره  ملعب 
مباريات   3 خالل  مرة  لأول 
�حلفاظ  يف  بر�سلونة  وياأمل 
�خلم�س  �لنقاط  فارق  على 
متفوقا  �لدوري  �سد�رة  يف 
�أقرب  مدريد  �أتلتيكو  على 

�أن  يفرت�س  وكان  مطارديه 
�ول  �ملو�جهة  هذه  تكون 
�لإ�سباين  �لدوري  يف  مبار�ة 
�ملتحدة،  �لوليات  يف  تقام 
ملعب  على  �ستقام  لكنها 
�إقامتها  من  بدل  جريونا 
على  جاذبية  �أكرث  �أجو�ء  يف 
ملعب هارد روك يف ميامي، 
ب�سبب �حتجاجات موؤ�س�سات 

�أخرى.
يحتل  �لذي  مي�سي،  لكن 
يف  �لهد�فني  قائمة  �سد�رة 
يبلغ  ر�ئع  بر�سيد  �أوروبا 
مبار�ة   16 يف  هدفا   18
نقطة  هو  �سيبقى  بالدوري، 

�لهتمام �لأكرب.
�لبالغ  مي�سي  ي�سارك  ومل 
�أ�سا�سيا  عاما   31 �لعمر  من 
يف مو�جهة ليجاني�س �لأحد 
�لثانية  �ملرة  وهي  �ملا�سي 
فيها  يجل�س  �لتي  فقط 
بني  �لأرجنتيني  �ملهاجم 

�لبدلء ورغم �ملو�هب �لتي 
ي�سمها بر�سلونة يف �سفوفه 
حتى   1-1 متعادل  ظل 
�إىل  �لثاين  �ل�سوط  منت�سف 
مي�سي  بالقائد  �لدفع  �أن مت 
�لذي منح �لفريق قوة د�فعة 
�ساعدته يف حتقيق �لنت�سار 
3-1 وغاب مي�سي متاما عن 
ذهاب دور �لثمانية يف كاأ�س 
�إ�سبيلية  ملعب  على  �إ�سبانيا 
ليخ�رش  �لأربعاء،  �أم�س 
على  وي�سبح   ،0-2 بر�سلونة 
�لبطولة  من  �لخروج  حافة 
منذ  لقبها  على  هيمن  �لتي 

.2015
بر�سلونة  يز�ل  ل  ورمبا 
مغادرة  �سدمة  من  يعاين 
يف  �أوروبا  �أبطال  دوري 
�ل�سهرية  �لرميونتاد�  مبار�ة 
�ملا�سي  �ملو�سم  خالل 
وهو  �لإيطايل  روما  �أمام 
�خلروج �لذي مت �إلقاء �للوم 

�لإجهاد،  فرط  على  فيه 
جنوم  �إر�حة  يتم  ولذلك 
�ملباريات  بع�س  يف  �لفريق 
�سيحقق  بر�سلونة  �أن  ورغم 
��ستفادة �أكرب �إذ� كان مي�سي 
�إل  ون�ساطا،  حيوية  �أكرث 
بدون  �سيكون  �لفريق  �أن 
عثمان  �لفرن�سي  مهاجمه 
يف  تاألق  �لذي  دميبلي 
�لأ�سابيع �لأخرية، لكنه مير 
�أ�سيب  �أن  بعد  تعايف  بفرتة 

يف �لكاحل �أمام ليغاني�س.

�ضبح الرميونتادا وراء ا�ضتبعاد مي�ضي
 من مباريات بر�ضلونة

�سعد ميالن اإىل املركز الرابع، الأخري املوؤهل اإىل دوري اأبطال اأوروبا املو�سم، بعد فوزه املتاأخر على 
م�سيفه جنوى -2�سفر الإثنني يف املرحلة الع�سرين من الدوري الإيطايل، وذلك بغياب مهاجمه 

الأرجنتيني غونزالو هيغواين املر�سح لالنتقال اإىل ت�سل�سي الإنكليزي.

�سالح حممد   1-
�مل�رشي حممد �سالح  قدم 
ليفربول  مع  ر�ئعة  م�ستويات 
خا�سها  �لتي  �ملو�جهة  يف 
كري�ستال  �أمام  كاأ�سا�سي 
�لريدز  قاد  حيث  بال�س 
خ�سمه  على  �لفوز  لتحقيق 
فقد   3-4 بنتيجة  �للندين 
للفريق  �لأول  �لهدف  �سجل 
�ملبار�ة  من   46 �لدقيقة  يف 
هدفه  ي�سجل  �أن  قبل 
و�لثالث  �لثاين  �ل�سخ�سي 
من   75 �لدقيقة  يف  لفريقه 
عمر �للقاء، ناهيك عن جناح 
تقدمي  يف  �لعربي  �لنجم 
�لفريق  مع  فعالة  م�ساهمة 
�إىل  فقد خلق فر�سة و�حدة 
جانب �متالكه ل3 مر�وغات 
�أي  له  تكن  ومل  ناجحة 
ت�سديدة خارج �إطار �ملرمى 
�لت�سلل  م�سيدة  يف  يقع  ومل 
مع تقدميه لأد�ء دفاعي جيد 
لتدخل  �متالكه  خالل  من 
ناجح وت�ستيته للكرة يف مرة 
�ملقابل  يف  ولكن  و�حدة 
�سد  و�حدة  خمالفة  �رتكب 

�خل�سم.
2- رومان �ساي�س

رومان  �ملغربي  �سارك 
كاملة  �ملو�جهة  يف  �ساي�س 
�أمام  ولفرهامبتون  لفريق 
لي�سرت �سيتي حيث حقق �لأول 
ذو  وقدم   3-4 بنتيجة  �لفوز 
جيدة  م�ستويات  عاًما  �ل28 
�لدفاعي  �لأد�ء  يف  خا�سة 
فقد كان له تدخلني ناجحني 
و�متلك �عرت��س و�حد ناجح 
للكرة يف  ت�ستيته  عن  ناهيك 
�رتكب  ولكنه  منا�سبات   5

خمالفة و�حدة �سد �خل�سم، 
�أي  �لعربي  �لنجم  يقدم  ومل 
هذ�  يف  هجومية  م�ساهمة 
يف  لعب  و�أنه  خا�سة  �للقاء 
هذه  يف  �لدفاع  قلب  مركز 

�ملو�جهة.
النني حممد   3-

حممد  �مل�رشي  �سارك 
�ر�سنال  مو�جهة  يف  �لنني 
فاز  و�لتي  ت�سيل�سي  �أمام 
فيها �لغانرز بهدفني نظيفني 
بدياًل  �مل�رشي  دخل  حيث 
هيكتور  �مل�ساب  لالإ�سباين 
من   76 �لدقيقة  يف  بيلريين 
قلة  من  وبالرغم  �ملبار�ة 
دقائق م�ساركة �ساحب �ل26 
عاًما مع �لفريق �إل �أنه خلق 
فر�سة و�حدة لرفاقه وكانت 
خارج  و�حدة  ت�سديدة  له 
تقدميه  مع  �ملرمى  �إطار 
جيد  ب�سكل  �لدفاعي  للدور 
و�حد  ناجح  تدخل  له  فكان 
يف  �لكرة  �ستت  بينما  فقط 

مرة و�حدة.
الالعبني  اأف�سل  ترتيب 

العرب يف الربميريليغ 

1- حممد �سالح
حممد  �مل�رشي  يقدم 
مبار�ة  مميًز�  �أد�ًء  �سالح 
ليفربول  مع  �لآخرى  تلو 
ب�سد�رة  منفرًد�  �أ�سبح  فقد 
حيث  �لربميريليغ  هد�يف 
ع�رش  �ل�ساد�س  لهدفه  و�سل 
تاأكيد  وبكل  �لبطولة  يف 
�سيكون عليه جمهود كبري من 
هذه  على  �ملحافظة  �أجل 
�ل�سد�رة وم�ساندته لليفربول 

لتحقيق لقب �لبطولة.
2- ريا�س حمرز

حمرز  ريا�س  غياب  �أ�سبح 
تف�سريه  ميكن  ل  لغًز� 
بيب  �لإ�سباين  جانب  من 
�لنجم  و�أن  ويبدو  غو�رديول 
�ملزيد  بذل  عليه  �لعربي 
�أجل ��ستعادة  من �جلهد من 
للم�ساركة  �لفني  مديره  ثقة 
مرة  �لأ�سا�سية  �لت�سكيلة  يف 

�آخرى.
3- رومان �ساي�س

يتح�سن �أد�ء �ملغربي رومان 
�ساي�س كثرًي� مع ولفرهامبتون 
�أهم عنا�رش  �أنه �سمن  حيث 

نونو �سانتو يف ت�سكيلته.
4- ر�سيد غز�ل

غاب �جلز�ئري ر�سيد غز�ل 
عن ت�سكيلة فريق لي�سرت �سيتي 
ولفرهامبتون  و�جهت  �لتي 

يف �لربميريليغ.
5- رم�سان �سبحي

رم�سان  �مل�رشي  �نتقل 
�سبحي �إىل �لأهلي �مل�رشي 
 6 ملدة  �لإعارة  �سبيل  على 

�سهور.
6- حممد �لنني

�سارك �مل�رشي حممد �لنني 
مع  له  �لثانية  �ملبار�ة  يف 
يف  �ملو�سم  هذ�  يف  �ر�سنال 
تكون  قد  ورمبا  �لربميريليغ 
ملو�جهات  �لفر�سة  هذه 

عديدة قادمة.
7- عبد �حلميد �سربي

عبد  �ملغربي  يتو�جد  مل 
ت�سكيلة  عن  �سربي  �حلميد 
�مل�ستدعاة  تاون  هدر�سفيلد 

ملو�جهة مان�س�سرت �سيتي.

العرب يف الدوري الإجنليزي )23(

 �ضالح ينفرد ب�ضدارة الهدافني.. 
حمرز يختفي
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الكتاب

�سناعة الإ�سالموفوبيا: كيف ي�سنع اليمني كراهية امل�سلمني
�سدرت الطبعة الأوىل من كتاب “�سناعة الإ�سالموفوبيا: كيف ي�سنع اليمني كراهية امل�سلمني” يف عام 2012، لكن الطبعة الثانية التي �سدرت يوم 

20 �سبتمرب من العام اجلاري لي�ست جمرد اإعادة ن�سر للن�سخة الأ�سلية، بل تت�سمن حتديثات كبرية اأ�سافها املوؤلف ناثان لني لتعك�س الروابط العميقة 
بني الرئي�س دونالد ترامب والدوافع الرئي�سية وراء الدعاية والبحوث املناه�سة للم�سلمني يف الوليات املتحدة، ف�سال عن موجة جرائم الكراهية التي 

ا�ستهدفت امل�سلمني يف الوليات املتحدة خالل ال�سنوات اخلم�س املا�سية.
املوؤلف: ناثان لني

النا�سر: بلوتو بر�س
تاريخ الإ�سدار: 20 �سبتمرب 2017

عدد ال�سفحات: 274

ق�سة دراماتيكية

من  املحّدثة  الن�سخة  ت�ستفتح 
هي  دراماتيكية  بق�سة  الكتاب 
حادث اإطالق نار ت�سابل هيل يف 
 3 �سحيته  راح  والذي  فرباير   10
طالب م�سلمني هم: �سياء �سادي 
ي�رس  وزوجته  عاًما(   23( بركات 
عاًما(   21( �ساحلة  اأبو  حممد 
اأبو  حممد  رزان  و�سقيقتها 

�ساحلة )19 عاًما(.
باأنه  املوؤلف هذا احلادث  ي�سف 
ترويًعا  العنف  حاالت  اأكرث  من 
وتنفيًذا بدم بارد خالل ال�سنوات 
كيف  يثبت  اأنه  ويعترب  االأخرية، 
تقتل  االإ�سالموفوبيا  �سناعة  اأن 
النا�س حرفيا، حيث �سبق اأن ن�رس 
القاتل كريك �سيتفن هيك�س )46 
للدين  مناه�سة  ر�سائل  عاماَ( 
على مواقع التوا�سل االجتماعي، 
اإنه  قائال  م�سد�س  �سورة  وو�سع 

حم�سو.

حماور الكتاب 
الرئي�سية

�سيطنة  تاريخ  الكتاب  يغطي 
املتحدة،  الواليات  يف  االآخر 

فداء،  ككب�س  البع�س  وتقدمي 
الكراهية  انت�سار  ويتناول ظاهرة 
على االإنرتنت، والدور الذي لعبته 
و�سائل االإعالم الرئي�سية يف تعزيز 
هذه االجتاهات، كما يتطرق اإىل 
واملجموعات  امل�سيحي  اليمني 
االإعالم  وو�سائل  ال�سهيونية 
ال�سيا�سيني،  اإىل  الليربالية و�سوال 
�سعود  مبناق�سة  يختم  اأن  قبل 
اجلماعات  بني  االإ�سالموفوبيا 
وال�سالت  االأوروبية  ال�سعبوية 
االأوروبية  االإ�سالموفوبيا  بني 

واالأمريكية.
مفيدة  اإطاللة  لني  ناثان  يوفر 
على كافة هذه املحاور، وي�سلط 
الفاعلة  اجلهات  على  ال�سوء 
فروع  من  فرع  كل  يف  الرئي�سية 
خا�سة  االإ�سالموفوبيا،  �سناعة 

للقول  يروجون  الذين  اليرباليني 
ي�سكلون  وامل�سلمني  االإ�سالم  باأن 
الليربالية،  للقيم  متاأ�سال  تهديدا 
باتخاذ  يطالبون  وبالتايل 
حلماية  قانونية  غري  اإجراءات 
حرية و�سالمة غري امل�سلمني من 

التهديد الذي ي�سكله امل�سلمون.
االأخرى  املهمة  النقاط  ومن 
اأن  هي  الكتاب  يتناولها  التي 
و�سف  نف�سه  على  املرء  اإطالق 
ليربالًيا  جلعله  يكفي  ال  ليربايل 
حقيقًيا، ناهيك عن منحه رخ�سة 
املناه�سة  نظره  وجهات  لتمرير 
لالإ�سالم. ثم ياأخذ املوؤلف خطوة 
متقدمة لريبط بني وجهات النظر 
نظريتها  مع  لالإ�سالم  املناه�سة 
يطلقون  الذين  االأ�سخا�س  لدى 
لكنهم  ليرباليني  انف�سهم  على 

واملواقف  ال�سقور  مع  يتحالفون 
الدولية  العالقات  يف  االإمربيالية 
والتدخالت الع�سكرية االأمريكية. 
اليمني  اأع�ساء  ارتباط  ا  واأي�سً
الذين  بال�سيا�سيني  امل�سيحي 
مناه�سة  ت�رسيعات  ميرون 

لل�رسيعة، على �سبيل املثال.

اختزال واإطناب يف غري 
حمله

اأنه  اإال  الكتاب،  اأهمية  ورغم 
الكمال،  عن  يكون  ما  اأبعد 
يف  �سادار  كلري  تذهب  ح�سبما 
�سفحات  على  املن�سور  عر�سها 
لالإ�سهاب  نظرا  مفتاح؛  جملة 
حاالت  بع�س  و�سف  يف  ال�سديد 
عدم  مقابل  يف  االإ�سالموفوبيا، 

ب�ساأن  كافية  تو�سيحات  تقدمي 
يف  الرئي�سية  ال�سخ�سيات  بع�س 
واأفعالها  االإ�سالموفوبيا  �سناعة 
وقراراتها. واأحيانا، يقدم املوؤلف 
مع  تتعار�س  اأنها  يبدو  مزاعم 
على  الرئي�سية.  اأطروحته 
�سناعة  اإن  يقول  املثال،  �سبيل 
بع�س  ت�ستغل  االإ�سالموفوبيا 
وبالنظر  الواقعية.  املخاوف 
يف  املتحدة  الواليات  تاريخ  اإىل 
واقعية  الغري  املخاوف  ت�سنيع 
وهو  وال�سيوعيني،  االأجانب  من 
يف  بالتف�سيل  املوؤلف  �رسحه  ما 
كتابه، فاإن ادعائه باأن اخلوف من 
بع�س  واقعًيا يف  يكون  امل�سلمني 
اأطروحته  مع  يتنافر  االأحيان 
ت�سري  ذلك،  من  وبدال  الرئي�سية. 
اإىل  الكتاب  يقدمها  التي  الوقائع 
ا�ستنتاج خمتلف، وهو اأن �سناعة 
خماوف  تخلق  االإ�سالموفوبيا 
غري واقعية با�ستخدام العن�رسية 
واالإثارة االإعالمية من بني عوامل 

اأخرى.

�سوت موؤرق حلمالت 
الإ�سالموفوبيا

كتاب  يظل  حال،  كل  وعلى 
�سوًتا  االإ�سالموفوبيا”  “�سناعة 
تعزيز  اإىل  الرامية  للحملة  موؤرًقا 
اخلوف والكراهية جتاه امل�سلمني 
واأوروبا،  املتحدة  الواليات  يف 
االإرهاب  على  احلرب  من  بدًئا 

الذي  ال�سفر  حظر  اإىل  و�سوال 
با�ستماتة  متريره  ترامب  يحاول 

رغم العقبات الق�سائية.
القراء  ياأخذ  فاملوؤلف  غرَو،  وال 
املدونني  عامل  داخل  جولة  يف 
الربامج  ومقدمي  املحافظني، 
والقادة  اليمينيني،  احلوارية 
وال�سيا�سيني  االإجنيليني،  الدينيني 
تتحد  والذين  بهم،  املرتبطني 
�سورة  لت�سويه  جميًعا  جهودهم 
كعدو  وتقدميهم  امل�سلمني 
واالأهم  الغربية.  للح�سارة  جديد 
التي  التكتيكات  يك�سف  اأنه 
اجلمهور،  تخويف  يف  ينتهجونها 
ويك�سف  ويتتبع م�سادر متويلهم، 
اآلة  تدفع  التي  االأيديولوجيات 
دعايتهم املربحة. وكما اأ�رسنا يف 
بداية العر�س، حتتوي هذه الطبعة 
جديدة  اإ�سافات  على  الثانية 
االنتخابية  ترامب  حملة  حول 
�سعود  وتتبع  الرئا�سية،  وواليته 
تطرفا  االأكرث  ال�سخ�سيات  بع�س 
اإىل  االإ�سالموفوبيا  �سناعة  يف 
ت�سليط  اإىل  باالإ�سافة  ال�سلطة. 
موقع  من  الكتاب  على  ال�سوء 
الليرباليني  والن�سطاء  بريتبارت، 
بيل  مثل  للم�سلمني  املناه�سني 
املوؤثرة  وال�سخ�سيات  ماهر، 
�ستيف  مثل  ترامب  من  املقربة 
وجون  جينجريت�س  ونيوت  بانون 
الن�سخة  متثل  وبالتايل  بولتون، 
اجلديدة اإ�سافة تناق�س اأحد اأكرث 
كما  للم�سلمني  اإحلاًحا  الق�سايا 

الواليات املتحدة.

عر�س كتاب

ال�سيا�سي" الإ�سالم  يف  التفكري  "اإعادة 
الكتاب: اإعادة التفكري يف 

الإ�سالم ال�سيا�سي
املوؤلف: �سادي حميد )حمرر(، 

ويليام مكانت�س )حمرر(
النا�سر: مطبعة جامعة 

اأك�سفورد
تاريخ الإ�سدار: 14 اأوت 2017

عدد ال�سفحات: 400 �سفحة
 

يفرت�سون  العلماء  ظل  ل�سنوات، 
ما ميكن اأن يفعله االإ�سالميون اإذا 
اإىل ال�سلطة. واالآن، لديهم  �سعدوا 
بالد  يف   – مربكة:  لكنها  اإجابات، 
حكومة  الدولة  تنظيم  اأقام  ال�سام، 
تف�سرًيا-  وطبق  الغا�سمة،  بالقوة 
متطرًفا  الكتاب-  موؤلفا  يراه 
على   – االإ�سالمية.  لل�رسيعة 
كان  الطيف،  من  االآخر  الطرف 
يحكم  تون�س  يف  النه�سة  حزب 
�سمن ائتالف مع حزبني علمانيني، 
و�سّدق على د�ستور ليربايل، وتخلى 
م�رس،  يف   – ال�سلطة.  عن  طوعا 
امل�سلمني،  االإخوان  جماعة  فازت 
العامل،  يف  اإ�سالمية  حركة  اأقدم 
بال�سلطة من خالل انتخابات حرة 
ما  �رسعان  ع�سكرًيا  انقالًبا  لكن 

اأطاح بها.
االإ�سالمية  احلركات  خا�ست 
نتائج  اأ�سفرت عن  جتارب خمتلفة 
لت حتدًيا  متباينة ب�سكل الفت و�سَكّ
حول  ال�سائدة  التقليدية  للحكمة 
اأجرب  مما  ال�سيا�سي،  االإ�سالم 
اخلرباء واالإ�سالميني اأنف�سهم على 
اإعادة التفكري يف بع�س افرتا�ساتهم 

االأ�سا�سية.
يف كتاب “اإعادة التفكري يف االإ�سالم 
كبار  من  اثنان  يجمع  ال�سيا�سي”، 
�سادي  وهما:  االإ�سالموية،  علماء 
جمموعة  مكانت�س،  ووليام  حامد 
من املتخ�س�سني البارزين يف هذا 
جمموعة  جتارب  ل�رسح  املجال 
من احلركات االإ�سالمية يف ال�رسق 
عك�س  وعلى  واآ�سيا.  االأو�سط 
اجلهادية  واجلماعات  داع�س 
قدر  باأكرب  حتظى  التي  االأخرى 
اختارت  االإعالمي،  االهتمام  من 
هذه احلركات اإىل حد كبري التغيري 
ال�سيا�سات  اأن  غري  التدريجي، 
الثورية يف املنطقة اأعادت ت�سكيل 
خياراتهم. يُظِهر الكتاب التناق�سات 
التي  واالإخفاقات  والنجاحات 
يوفر  مما  االإ�سالموية،  بها  ت  مَرّ

اإطاللة مفيدة على منطقة ال�رسق 
. والأنه يغطي  االأو�سط �رسيع التغرُيّ
اأول  يعترب  فاإنه  ُقطرّية،  حالة   12
اجلماعات  ر  تطُوّ يقّيم  كتاب 
االإ�سالمية الرئي�سية ب�سكل منهجي 
و�سعود  العربية  االنتفا�سات  منذ 

تنظيم داع�س.
امل�ساهمون  تناول  حالة،  كل  ويف 
ت�سمل:  التي  الرئي�سية  امل�سائل 
مقابل  للتغيري  التدريجي  النهج 
العنف  وا�ستخدام  الثوري،  النهج 
واملواقف  الظريف،  اأو  التكتيكي 
وكيف  القومية،  الدولة  جتاه 
والدين  االأيديولوجية  بني  التفاعل 

واملتغريات ال�سيا�سية.
كما يوفر الكتاب فر�سة لال�ستماع 
والقادة  النا�سطني  من  مبا�رسة 
االإ�سالميني اأنف�سهم وهم يعر�سون 
ب�ساأن  اخلا�سة  نظرهم  وجهات 
بذلك  وهو  حركاتهم.   م�ستقبل 
يتيح لالإ�سالميني فر�سة الطعن يف 
اخلرباء  بع�س  وحجج  افرتا�سات 
احلركات  �سئون  يف  البارزين 
االإ�سالمية انطالقا من روح احلوار 
البّناء. ويت�سمن “اإعادة التفكري يف 
اأهم  ال�سيا�سي” ثالث من  االإ�سالم 

ال�رسق  خارج  القطرية  احلاالت 
وماليزيا  اإندوني�سيا  االأو�سط- 
للقراء  ي�سمح  مما  وباك�ستان- 
من  تنوعا  اأكرث  باقة  يف  بالنظر 
التجارب االإ�سالمية. باالإ�سافة اإىل 
الكتاب على  امل�ساهمني يف  تركيز 
والبحوث  ال�سيا�سي،  االإ�سالم  عامل 
التي اأجروها يف هذا املجال، مما 
اأ�سفر عن طرح غني حول حمركات 
التي  التجارب  االإ�سالمي.  ال�سلوك 
هي:  بالرتتيب  الكتاب  ي�سملها 
�سوريا،  املغرب،  تون�س،  م�رس، 
الكويت،  ال�سعودية،  ليبيا،  اليمن، 
�رسق  جنوب  باك�ستان،  االأردن، 

اآ�سيا.
االإ�سالموية  اإىل  ذلك  بعد  يتطرق 
االأمريكية،  اخلارجية  وال�سيا�سة 
يف  امل�سلمني  االإخوان  وانخراط 
االجتماعية،  اخلدمات  تقدمي 
النه�سة  حزب  على  اإطاللة  ويوفر 
ويطرح  الداخل،  من  التون�سي 
على  االأمنية  احلملة  هل  �سوؤال: 
اجلماعة  تدفع  امل�سلمني  االإخوان 
جتربة  ا  اأي�سً وتناول  العنف؟،  اإىل 
االإ�سالميني يف باك�ستان، واإ�سكالية 
يف  االإ�سالمية  واحلركة  حما�س 

املتعلق  االأخري  اجلزء  يف  االأردن. 
والتنظيم،  واالأيديولوجية  بالدين 
اأهمية  مدى  اإىل  الكتاب  يتطرق 
تديُّن  وطبيعة  التنظيمي،  الهيكل 
والعالقة  الدولة،  تنظيم  مقاتلي 
بني االأمية الدينية والدافع الديني، 
لدى  الفكري  اجلانب  وتقييم 
�سادي   – املوؤلفان:  االإ�سالميني.  
م�رسوع  رئي�س  نائب  هو  حميد؛ 
يف  االأو�سط  ال�رسق  دميقراطية 
اللجنة  وع�سو  بروكنجز،  مركز 
االأو�سط  لل�رسق  اال�ست�سارية 
الدويل،  البنك  يف  اإفريقيا  و�سمال 
ومرا�سل ملجلة ذي اأتالنتك. وعمل 
مبركز  لالأبحاث  كمدير  �سابقا 
بروكنجز الدوحة حتى يناير 2014. 
م�رسوع  الأبحاث  كمدير  وقبلها 
االأو�سط.  ال�رسق  دميقراطية 
مبركز  هيوليت  زميل  ا  اأي�سً كان 
و�سيادة  والدميقراطية  التنمية 
�ستانفورد.   جامعة  يف  القانون 
برنامج  يف  كخبري  اأي�سا  وعمل 
وزارة  يف  العامة  الدبلوما�سية 
وكزميل  االأمريكية،  اخلارجية 
ديان  ال�سيناتور  ت�رسيعي يف مكتب 
فين�ستني. وهو حا�سل على �سهادة 

البكالوريو�س واملاج�ستري من كلية 
ال�سوؤون الدولية بجامعة جورجتاون، 
العلوم  يف  الدكتوراه  و�سهادة 
اأك�سفورد.  جامعة  من  ال�سيا�سية 
يف  زميل  هو  مكانت�س؛  ويليام   –
االأو�سط  ال�رسق  �سيا�سات  مركز 
ومدير م�رسوع العالقات االأمريكية 
اأي�ساً  وهو  االإ�سالمي.  العامل  مع 
جونز  جامعة  يف  م�ساعد  اأ�ستاذ 
هوبكنز، �سغل عدداً من املنا�سب 
احلكومية وعمل يف عدٍد من مراكز 
الفكر املخت�سة باالإ�سالم، وال�رسق 
الفرتة  يف  واالإرهاب.  االأو�سط 
املمتدة بني العامني 2009 و2011، 
م�ست�سار  من�سب  مكانت�س  �سغل 
االأمريكية  اخلارجية  وزارة  اأول يف 
كما  العنيف.  التطرف  ملكافحة 
كمدير  عديدة  منا�سب  �سغل  اأنه 
منريفا  اأبحاث  مبادرة  يف  برامج 
على  الدفاع. عالوًة  لوزارة  التابعة 
ذلك، مكانت�س هو حملل يف معهد 
اأبحاث  ومركز  الدفاعية،  التحاليل 
نافال، وكذلك يف ال�رسكة العاملية 
لتطبيق العلوم )SAIC(؛ وزميل يف 
باأكادميية  االإرهاب  مكافحة  مركز 

وي�ست بوينت.  
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�أكرب مو�سوعة بالإجنليزية توثق تاريخ
 فل�سطني لأربعة قرون

بينما يوا�سل العدو ال�سهيوين حماولته اجلادة لتزوير تاريخ فل�سطني وتذويب هويتها، يعتكف اأ�سغر موؤرخ يف مو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية، دكتور العمارة 
الإ�سلمية املقد�سي حممد ها�سم غو�سة بني الكتب واملراجع واملخطوطات على مدى 12 عاما، را�سدا وموثقا تفا�سيل تثبت عروبة فل�سطني، �ساردا اإياها يف اأكرب 

مو�سوعة كتبت باللغة الإجنليزية، لي�سعها بني يدي عامل ل يحرتم اإل الوثائق وال�سواهد. 
وكالت 

ي�سافر الدكتور غو�سة يف مو�سوعته 
املمتد  الأجداد  اإرث  عرب 
بتفا�سيل  مارا  قرون،  لأربعة 
ال�سيا�سية  الفل�سطينيني  حياة 
والجتماعية  والقت�سادية 
حتى   1516 عام  منذ  والطبيعية 
عام 1918، ويتوج رحلته التاريخية 
احتوت  التي  مو�سوعته،  باإطالق 
اآلف  �سبعة  يف  موزعا  جملدا   24
و�سورة  وثيقة  األف  و30  �سفحة، 
تو�سيحيا،  ور�سما  وخريطة 
التي  الأختام  من  منوذج  و2300 
التفاقات  لتوقيع  ت�ستخدم  كانت 
اأر�سيفية  ومواد  اآنذاك،  والعقود 

اأولية مل تُن�رش من قبل. 

ر�سالة حية
نحو  اأي�سا  املو�سوعة  ت�سمنت 
عثمانية  وثيقة  اآلف  ثالثة 
حجة  و1200  فل�سطينية،  لعائالت 
اأن من  تثبت  اأخرى  لعائالت  وقف 
الفل�سطينيون،  هم  الأر�ض  ميلك 
جملدات  ثماين  احتوت  حني  يف 
من املو�سوعة على 12 األف ر�سمة 
زيارتهم  خالل  اأوروبيني  ملوؤرخني 

فل�سطني. 

باأن  يرى  الذي  غو�سة،  ين�ض  ومل 
الق�سية  لتقدمي  حان  قد  الوقت 
اأكادميية  بطريقة  الفل�سطينية 
يف  ي�سمن  اأن  جديدة،  ح�سارية 
اخلرائط  من  الكثري  مو�سوعته 
ومدنھا،  بقرا  الفل�سطينية، 
وامل�سيحية،  الإ�سالمية  واأ�رشها 
واحتفالتھم  عبادتھم  واأماكن 
فىھا  مت�سل�سال  وعاداتھم، 
احلرب  نھاية  حتى  ال�سنني  عرب 

العاملية الأوىل 1918.
ومل تقت�رش املو�سوعة على توثيق 
والقت�سادية  الجتماعية  احلياة 
اإىل  عمدت  بل  للفل�سطينيني، 
والأ�سماك  احليوانات  و�سف 
واحلجر،  وال�سجر  والزواحف 
للمو�سوعة  املت�سفح  في�سافر 
و�سهلها  فل�سطني  جبال  بني 
ورودها،  رائحة  وي�ستم  و�ساحلها، 
لزقزقة  وي�ستمع  غزلنها  ويرى 
ع�سافريها، ويعي�ض واقعها ب�سورة 
املتلقي  اإىل  الر�سالة  لت�سل  حية، 

كما اأرادها املوؤرخ غو�سة متاما.

رد قوي

امل�ست�سار  يرى  ال�سياق،  هذا  ويف 
الإعالمي للمو�سوعة الكاتب خليل 
الع�سلي، ، اأن املو�سوعة »رد قوي« 
التاريخ  تزييف  حماولت  كل  على 
اخلا�ض بفل�سطني وطم�ض هويتها 
واإلغاء الوجود العربي والفل�سطيني 
اجلغرافية  مب�سامينه  فيها 
واحل�سارية  والتاريخية  والب�رشية 
حديث  كل  اأن  اإىل  لفتا  والدينية، 
ي�سكك يف عروبة فل�سطني هو ن�سج 

خيال موؤلف هاٍو، بح�سب تعبريه.
اأن  اعتبار  اإىل  الع�سلي  ويذهب 
اأكادمييا  مرجعا  باتت  املو�سوعة 
احلقائق،  عن  للباحثني  مهما 
نظرا  عليها  العتماد  ميكن  اإذ 
املوثقة  باحلقائق  لتعزيزها 
والر�سومات  واخلرائط  وال�سور 
فل�سطني عميقا  ا�سم  التي جذرت 

يف التاريخ.

كما اأكد الع�سلي اأن املو�سوعة هي 
نتاج 12 عاما من العمل املتوا�سل 
غو�سة  للموؤرخ  احلثيث  والبحث 
اأي جهة  وحده، نافيا بذلك وجود 

راعية اأو داعمة له، وفقا لقوله. 
وجهة نظر من�سفة للق�سية

واملحلل  الكاتب  يعتقد  حني  يف 

ال�سيا�سي الدكتور ح�سن الرباري اأن 
غو�سة قدم للعامل، عرب مو�سوعته، 
الق�سية  عن  جديدة  نظر  وجهة 
وماآلتها  وتطوراتها  الفل�سطينية 
بطريقة علمية ر�سينة، ترثي فهم 

القارئ والباحث الغربي.
 وي�سيف الرباري »اإن ُجّل امل�سادر 
املوجودة  التاريخية  وال�رشديات 
يف الغرب عن ال�رشاع الفل�سطيني 
بطريقة  �سيغت  الإ�رشائيلي، 
منحازة للرواية ال�سهيونية، ومبنية 

وفقا لوجهة نظرهم«.
وتوقع الرباري يف حديثه للجزيرة 
كفة  املو�سوعة  ترّجح  اأن  نت 
العامل  يف  العام  الراأي  تعاطف 
بعد  الفل�سطينية،  الق�سية  ل�سالح 
ومن�سفا  جيدا  م�سدرا  غدت  اأن 
منه  ي�ستقي  الفل�سطيني،  للحق 
معلوماتهم  الغربيون  الباحثون 

وحقائقهم. 
هند  الدكتورة  املوؤرخة  وتتفق 
الرباري،  مع  راأيها  يف  ال�سعر،  اأبو 
يف  جنح  غو�سة  الدكتور  اأن  فرتى 
عرب  التاريخية  املراحل  توظيف 
اأربعة قرون لتاأكيد عروبة فل�سطني 

وق�سية �سعبها. 
نت  للجزيرة  حديثها  يف  وتردف 

»اإن املو�سوعة �ساهمت يف حماية 
خالل  من  املقد�سي،  الأر�سيف 
بفل�سطني  يتعلق  ما  كل  جمع 
واملكان  الزمان  حيث  من 
والوثائق  بال�سواهد  والأفراد 

واملخطوطات«. 
تدعيم  اأن  ال�سعر  اأبو  وتو�سح 
املو�سوعة  يف  الواردة  احلقائق 
بال�سور اخت�رش الكثري من احلديث، 
الفل�سطيني  امل�سهد  وجّذر 
بتفا�سيله يف عقل القارئ، ور�سخه 
يف ذاكرة الزمن، على حد و�سفها. 

مو�سوعة اأردنية
الع�سلي  يك�سف  الإطار،  هذا  ويف 
غو�سة  املقد�سي  املوؤرخ  نية 
الفل�سطينية  مو�سوعته  ا�ستكمال 
اأن  الأخري  اأردنية، لعتقاد  باأخرى 
لعملة  وجهان  والأردن  فل�سطني 
اأزيل،  ارتباطهما  واأن  واحدة، 
اأحدهما  تاريخ  فهم  ميكن  ول 
اإجناز  فرحلة  الآخر،  عن  مبعزل 
حجم  اأظهرت  الأوىل  املو�سوعة 

اللتحام والتداخل بينهما.

نتاج 12 عاما من العمل املتوا�سل للموؤرخ غو�سة

من  الثانية  الدورة  ت�سهد 
الذي  للن�رش،  اأبوظبي  منتدى 
تنظمه دائرة الثقافة وال�سياحة 
باأبوظبي، يف الفرتة من 28 اإىل 
30  جانفي احلايل، حتت �سعار 
الإلكرتوين:  الن�رش  »م�ستقبل 
والتحديات.. جتارب  التقنيات 
على  وا�سعة  م�ساركة  عاملية«، 
امل�ستويني الإقليمي والعاملي.

وبح�سب بيان �سحايف للدائرة، 
املنتدى  جل�سات  يف  ي�سارك 
وور�ض العمل نخبة من اخلرباء 
الن�رش  �سناعة  واملخت�سني يف 
خمتلف  من  دولة،   28 من 
جانب  اإىل  العامل،  اأنحاء 
الدولية  املنظمات  من  عدد 
املوؤثرة  وال�رشكات  والعربية 
ويتحدث  ال�سناعة،  هذه  يف 
يقرب  ما  املنتدى  يف جل�سات 
من 50 متحدثاً، بالإ�سافة اإىل 
العمل  ور�ض  يف  امل�ساركني 

امل�ساحبة.
وقال املدير التنفيذي بالإنابة 
دائرة  يف  الكتب  دار  لقطاع 
باأبوظبي،  وال�سياحة  الثقافة 
اإن  علي،  اآل  ماجد  عبداهلل 
اأهم  ي�ستقطب  »املنتدى 
ممن  الدوليني  والأدباء  الكتاب 
�سناعة  يف  رائدة  ب�سمة  لهم 
الن�رش، الأمر الذي يوؤكد اأهمية 
ي�سهد منواً  الذي  احلدث  هذا 

ملحوظاً يف دورته الثانية«.
خالل  من  »نهدف  واأ�ساف: 
املنتدى الذي يجمع نخبة من 
وتقييم  درا�سة  اإىل  اخلرباء، 
التي  والتحديات  الفر�ض 
تواجه �سناعة الن�رش يف الدولة 
حر�سنا  ظل  يف  واملنطقة، 
الرقمي  التحول  مواكبة  على 
دائما  لنكون  ن�سهده،  الذي 
البتكار  جمال  يف  الطليعة  يف 

ب�سناعة الن�رش«.
املنتدى  برنامج  ي�سمل 
منارة  يف  اأيام  لثالثة  املمتد 
من  �سل�سلة  ال�سعديات، 
وور�ض  احلوارية،  اجلل�سات 
العمل التي تقدم مقاربة �ساملة 
الإلكرتوين  الكتاب  ل�سناعة 
وامل�سموع، مع ا�ستعرا�ض عدد 
واملبادرات  امل�رشوعات  من 

الرائدة يف هذا املجال.
يف  املتحدثون  ويطرح 
املنتدى جمموعة من الق�سايا 
واملو�سوعات امللحة يف عامل 
ف�ستناق�ض  الن�رش،  �سناعة 
الكتاب  »�سناعة  جل�سة 
العربي«،  العامل  يف  الإلكرتوين 
ب�سناعة  مرتبطة  حماور  عدة 
وامل�سموع  الإلكرتوين  الكتاب 
يف  بهما  النهو�ض  وكيفية 
املجتمع العربي، ودور الأجهزة 
وتركز  وانت�سارها.  املحمولة 

البتكارات  »اأحدث  جل�سة 
التقنية يف دعم الكتب الرقمية 
التكنولوجيا  على  وال�سوتية« 
الكتاب  خدمة  يف  احلديثة 
�سواء  وامل�سموع،  الإلكرتوين 
من خالل الأنظمة ال�سوتية اأو 

اأجهزة القراءة الذكية.
جل�سة  املنتدى  يخ�س�ض  كما 
غري  املوؤ�س�سات  دور  ملناق�سة 
الربحية الدولية يف دعم الكتب 
والتي  وال�سوتية،  الإلكرتونية 
الراهن  على  ال�سوء  ت�سلط 
ن�رش  مبادرات  يف  وامل�ستقبلي 
وال�سوتية  الإلكرتونية  الكتب 
الدولية،  املنظمات  قبل  من 
وال�سوتي  الإلكرتوين  والكتاب 
العربي يف قمة الثقافة العربية 
2019، ودعم املنظمات الدولية 
ومبادرات  الفردية  للمبادرات 
ن�رش  يف  الأهلية  اجلمعيات 
والإلكرتونية،  ال�سوتية  الكتب 
بالإ�سافة اإىل تخ�سي�ض جل�سة 
اأحدث  ل�ستعرا�ض  خا�سة 
دعم  يف  التقنية  البتكارات 
وال�سوتية،  الرقمية  الكتب 
من  الكتاب  حماية  وكيفية 
القر�سنة والتوزيع غري القانوين 
عرب الإنرتنت، واأخرى ملناق�سة 
ودورهما  والعالن  الرعاية 
وعالقتهما بالكتاب الإلكرتوين 

وال�سوتي.

من 28 اإىل 30  جانفي اجلاري

»�أبوظبي للن�سر« ي�سهد م�ساركة 
لومري �إقليمية وعاملية و��سعة لوران  يقدم 

لونوفيل  �سفحات  على 
وقائع  الفرن�سية  اأوب�رشفاتور 
اإحدى  اأعدتها  التي  الندوة 
جلاك  تخليدا  اجلامعات 
الفرن�سي  الكاتب  لو�سريان 
الكفيف موؤلف كتاب  املقاوم 
 Et lumière( النور«  »وكان 
اإىل  الذي جرى ترحيله   )fut

مع�سكر بوخنفالد.
الكاتب  هذا  اإن  لومري  ويقول 
من�سيا  كان  الذي  الكفيف 
الحتالل  مقاومة  جمال  يف 
احلرب  اإبان  لبالده  الأملاين 
العاملية الثانية، حيث �سارك 
وكان  احلرية،  متطوعي  مع 
الكتابة،  اأديبا غري منتظم يف 
وقد األقى عليه ال�سوء جريوم 

غار�سني يف عام 2015 يف كتابه 
.)Le Voyant( »الرائي«

تناولت  التي  الندوة  وامتازت 
 )1971-1924( لو�سريان 
بجودة  لومري-  يقول  -كما 
ذلك  يف  مبا  املداخالت، 
الكفيف  املوؤرخ  مداخلة 
اأنارت  التي  �سيميلني  جاك 

بو�سوحها كل الندوة.
وراأى الكاتب اأن ذلك هو اأقل 
ما يليق با�ستح�سار �سخ�سية 
»الأخوي  الرجل  هذا 
زينا  بح�سب  وامل�ستنري« 
الذي  ال�سخ�ض  هذا  ويغاند، 
غام�سة  نار  اإبداعه  غذت 
بع�ض  يف  اأقاربه  بها  احرتق 

الأحيان.
 

يف  الب�رش  لو�سريان  فقد 
حني  واأ�سهر  ال�سابعة  �سن 
اخلروج  اأثناء  تدافع  وقع 
على  �سقط  الف�سل،  من 
باملكتب  راأ�سه  وارتطم  اأثره 
اليمنى  عينه  فانتزعت 
عندما دخل فيها ذراع نظارة 

ومتزقت �سبكية الي�رشى.
ال�سبي  نظر  ارتد  عندها 
تعبري  –ح�سب  الداخل  اإىل 
كلماته  فاأ�سبحت  لومري- 
وفقا  الألوان  على  حتيل 
حل�سا�سية تنعك�ض يف كتاباته، 
بعد  الباحثون  يرى  كما 
عنده  الدماغ  اآليات  تفح�ض 

وحتليل ن�سو�سه.
بجمال  الكاتب  واأ�ساد 
هذا  اأنتجها  التي  الن�سو�ض 

وخا�سة  ال�رشير،  الكاتب 
التي  املوؤثرة  بال�سهادات 
كتبها عن با�سكال وجاك بلوخ 
مع�سكر  يف  به  التقيا  اللذين 
بوخنفالد عام 1944، وكذلك 
بيري  مع  الإذاعية  باملقابلة 
 1953 عام  يف  دي�سغراوب�ض 
»وكان  موؤلفه  ي�رشح  حيث 
داخليا  يرى  وكيف  النور«، 

الأ�سياء والكائنات.
نف�سي  »اأهدي  لو�سريا  يقول 
امل�سري  اإىل  اأعمى  ب�سكل 
ولدت  حيث  يقودين«،  الذي 
الرغبة يف اأن اأقول ما اأعرفه، 
�سوى  �سيئا  اأعرف  ل  لأنني 
اجلهل  هذا  واأن  بنف�سي 

ير�سيني ويطمئنني.
وكالت 

ك�سف اأحمد بهى الدين نائب 
رئي�ض الهيئة امل�رشية العامة 
للكتاب اأن حجم الإقبال على 
الدويل  القاهرة  معر�ض 
الذهبية،  بدورته  للكتاب 
عدد  وفقا  الأول  يومه  يف 
التذاكر املباعة للجمهور بلغ 

70 األف تذكرة.
الهيئة  رئي�ض  نائب  واأو�سح 

يف  للكتاب،  العامة  امل�رشية 
ت�رشيح له، اأن حجم الإقبال 
على معر�ض القاهرة الدويل 
للكتاب 2019، يزيد عن حجم 
للجمهور،  املباعة  التذاكر 
للدعوات  وفقا  وذلك 
والت�ساريح الدائمة للدخول.

واأ�سار اأحمد بهى الدين، اإىل 
العامة  امل�رشية  الهيئة  اأن 

 500 بطباعة  قامت  للكتاب، 
للدخول  دائم  ت�رشيح  األف 
القاهرة  معر�ض  بوابات  من 

الدويل للكتاب.
واأو�سح اأحمد بهى الدين، اأنه 
الت�ساريح  عدد  اإىل  بالنظر 
املباعة  والتذاكر  الدائمة 
بالأم�ض، فاإن عدد الزائرين 
بيعه  مت  ما  عدد  يفوق 

للجمهور من تذاكر، وهو ما 
مل يتم احت�سابه حتى الآن.

ي�سار اإىل اأن معر�ض القاهرة 
يف   ،2019 للكتاب  الدويل 
اليوبيل  اخلم�سني،  دورته 
فعاليته  ت�ستمر  الذهبي، 
فيفري  من  اخلام�ض  حتى 

املقبل.
وكالة اأنباء ال�سعر 

70 �ألف ز�ئر ملعر�ض �لقاهرة للكتاب يف يومه �لأول

�لنور كان هنا.. ندوة عن �لكاتب �لفرن�سي جاك 
لو�سري�ن �ملقاوم �لكفيف

 وكالت 
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القيم  امللتقى  هذا  و�سيرتاأ�س 
الأ�ستاذ   ال�رشيف   رئي�سها 
رئي�س  بلعيد  �سالح  والدكتور  
العربية  للغة  الأعلى  املجل�س 
التدخالت  يف  العتماد   و�سيتم 
اللغات   على  امللتقى  هذا  يف 
ن�سّية  لفر ا ، يغّية ز ما لأ ا ، بية لعر ا
هذا  و�سيعرف  والإجنليزّية 
لفئات  م�ساركة  امللتقى 
املجتمع  اأفراد  من  خمتلفة 
وهم  وال�ّسيا�سّي،  املديّن 
والباحثون  اجلامعّيون  الأ�ساتذة 
خرباء  و  والّطلبة  ون  املخت�سّ
اللّغوّية  وال�ّسيا�سة  الّتخطيط 
و  اللّغوّية  املوؤ�ّس�ّسات  وروؤ�ساء 
مهند�سو الربامج الرّتبوّية والُكتُُب 

املدر�سّية.
ويف ذات ال�سياق  عرف املجتمع 
ال�ّسيا�سة  برت�سيم  اجلزائرّي 
باللّغة  البلد،  لهذا  اللّغوّية 
ثانّية  ر�سمّية  كلغة  الأمازيغّية 
�سبل  يعّزز  اأن   فالبد  وبالتايل 
الّتعاي�س ال�ّسلمّي بني هذه اللّغات 

ويعمل على ا�ستثمارها يف حتقيق 
وت�رشيع  امل�ستدامة  الّتنمّية 
الّتي  اللّغة  طريق  عن  وتريتها 
العلمّية  الّنه�سة  اأ�س�س  اأحد  تَُعُدّ 
املجتمعات  يف  والقت�سادّية 
من  فالبد  وعليه    ، املتقّدم 
اإعادة الّنظر يف مفهوم املواطنة 
اللّغوّية لدى الفرد اجلزائرّي، من 
والّندوات  امللتقيات  خالل عقد 
تر�سيخ  �ساأنها  من  الّتي  العلمّية 
مبا  اللّغوّية؛  املواطنة  مبادئ 
الوطنّية،  باللّغات  العتزاز  فيها 
على  والعمل  عنها،  والّدفاع 
وهذا  ال�ّسبل؛  ب�ستى  ترقّيتها 
املو�سومة  الّدول  اأّن  باعتبار 
ة،  خا�سّ منها  والّنامّية  بالّتعّدد 
للغزو  غريها  من  عر�سة  اأكرثُ 
اللّغوّي للغات العوملة الّتي جتتاح 
بالّتعّدد  املو�سومة  الّدول  معظم 
يف كّل من اأفريقيا واأوروبا واآ�سيا، 
اإيجاد  على  ال�ّسبل  ب�ستى  وتعمل 
املجتمعات؛  هذه  يف  لها  منفذ 
اللّغات  على  نفوذها  لب�سط 
اللّغوّية  املواطنة  وتعد  الوطنّية، 
يف حّد ذاتها اأمنا لغوًيّا ميكن من 

لغوّي  غزو  لأّي  الت�سّدي  خالله 
للغات العوملة.

مبادئ  تر�سيخ  على  العمل 
املواطنة اللّغوية

من  امللتقى   اأهداف  وتتمثل 
خالل مو�سوعه اإىل حتقيق جملة 
من الأهداف، اأهّمها جهود الّدولة 
اجلزائرّية يف تعزيز ثقافة ال�ّسلم 
وال�ّسالم والعي�س امل�سرتك وطنّيا 
وعاملّيا لرت�سيخ مبادئ املواطنة 
اللّغوية ، والّتنويه بدور املدر�سة 
اجلزائرّية   اللّغوّية  واملوؤ�ّس�سات 
امُلواَطنة  مبادئ  تر�سيخ  يف 
تربوّي  خمّطط  وو�سع  اللّغوّية، 
مبادئ  لرت�سيخ  حمكم  ولغوي 
املجتمع  يف  اللّغوّية  امُلواَطنة 
غزو  لأّي  والّت�سّدي  اجلزائرّي 
والعمل   ، العوملة  للغات  لغوّي 
على تثبيت دعائم الهوّية الوطنّية 
املقّد�س  الّثالوث  خالل  من 
املازيغة  العربّية،  اجلزائر:  يف 
الّنظرة  لت�سحيح  الإ�سالم 
الوطنّية  اللّغات  جتاه  القا�رشة 

املجتمع  اأفراد  من  بع�س  لدى 
الّتعليم  طلبة  وتوجيه  اجلزائرّي 
املخّت�سني  والباحثني  اجلامعّي 
على البحث يف م�ساألة املواطنة 
�ُسبُل  تعزيز  يف  ودورها  اللّغوّية 
اللّغات  بني  ال�ّسلمّي  الّتعاي�س 

لوطنّية يف اجلزائر.

اللّغات  بني  ال�ّسلمّي  الّتعاي�س 
الوطنّية يف اجلزائر

هذا  امللتقى   حماور  وتتناول 
املحاور  من  جملة  امللتقى 
الّتعاي�س  مبو�سوع  امُلتعِلّقة 
مبادئ  يف  واملتمثلة  اللّغوّي 
بالعتزاز  اللّغوّية  امُلواَطنة 
عنها،  الّدفاع  الوطنّية،  باللّغات 
باعتبارها  ترقّيتها،  على  العمل 
بني  ال�ّسلمّي  للّتعاي�س  �سبيال 
اجلزائر،  يف  الوطنّية  اللّغات 
والأمن  اللّغوّية  وامُلواَطنة 
الّدولّية  واملجتمعات   ، اللّغوّي 
اإىل توطني  اللّغوّية  امُلواَطنة  من 
امُلواَطنة  مبادئ   ، املعرفة 
اللّغوّية والفرد اجلزائرّي: درا�سة 

ميدانّية )�سرب اآراء �سحفّي( ودور 
اللّغوّية  واملوؤ�ّس�سات  املدر�سة 
يف  والقت�سادّية  والإعالمّية 
تعزيز مبادئ امُلواَطنة اللّغوّية و 
واملازيغّية  العربّية  بني  الرّتجمة 
مبادئ  تعزيز  يف  ودورها 
امُلواَطنة   ، اللّغّوية  امُلواَطنة 
اللّغوّي  الغزو  وحتّديات  اللّغوّية 
للغات العوملة، امُلواَطنة اللّغوّية 

اللّغات  على  النفتاح  وثقافة 
الأجنبّية، 

منظمو  حدد  فلقد  ولالإ�سارة 
هذا امللتقى اآخر موعد ل�ستالم 
اأفريل  �ساملداخلة،يوم:20  ُملَخّ
�س  ُملَخّ بَقبُول  والإ�سعار  2019؛ 
اأفريل 2019؛-  املداخلة،يوم:23 
املداخلة  ل�ستالم  َمْوِعد  اآخر 

كاملة،يوم:30 اأفريل 2019؛

ُبل الّتعاي�ش  ـة ودورها يف تعزيز �سُ امُلواَطنـة الُلّغوَيّ
لمّي بني الّلغات الوطنّية يف اجلزائر ال�سّ

احتفاًء باليوم العاملّي للعي�ش معا يف �سالم(  يف  19ماي 2019 من كّل �سنة واّلذي اأقّرته اجلمعّية العاّمة لهيئة الأمم املّتحدة، مببادرة جزائرّية تهدف 
ة ودورها يف تعزيز �ُسُبل  م املجل�ش الأعلى لّلغة العربّية ملتقى وطنّيا حول )املُواَطنة الُلّغوَيّ اإىل ترقّية ثقافة ال�ّسلم وال�ّسالم والعي�ش امل�سرتك  ُينِظّ

الّتعاي�ش ال�ّسلمّي بني الّلغات الوطنّية يف اجلزائر والتي �ستعقد يوم 16 ماي 2019، باملكتبة الوطنّية احلاّمة  باجلزائر العا�سمة

يف ملتقى وطني باملكتبة الوطنّية )احلاّمة( يوم 16 ماي 2019

حكيم مالك 

معمري  مولود  جامعة  منحت 
جائزة  اأم�س  اأول  وزو  لتيزي 
الأمازيغي  املغني  اإىل  الذاكرة 
الراحل وال�ساعر امللتزم، معطوب 
اأجل  من  وكفاحه  لعمله  لونا�س، 

الهوية و حقوق الإن�سان.
ومت منح هذه اجلائزة التي �سادق 
جلامعة  العلمي  املجل�س  عليها 
موؤمتر  افتتاح  يف  معمري  مولود 
من  »املتمرد«  عمل  حول  وطني 
قبل رئي�س اجلامعة ، اأحمد تي�سا، 
رئي�سة  و  وال�ساعر  املغني  لأخت 
مليكة،  لونا�س،  معطوب  موؤ�س�سة 
من  م�سكل  غفري  جمهور  بح�سور 
يف  ن�سطاء  و  اأكادمييني  و  فنانني 
و  الأمازيغية  و  الإن�سان  حقوق 
الولئي،  ال�سعبي  املجل�س  رئي�س 
يو�سف عو�سي�س، و �سلطات حملية 
احلكيم  عبد  الوايل،  راأ�سهم  على 

�ساطر.
باملغني  الوايل  اأ�ساد  كلمته  ويف 
حياته  خالل  »طبع  الذي  الراحل 
الوطنية  الثقافة  على  عالمة 
جمايل  يف  خا�سة  متحى،  ل 
متيز  الذي  و  وال�سعر،  املو�سيقى 
عن  للدفاع  قاده  الذي  بالكفاح 
اللغة والثقافة الأمازيغية »، م�سريا 
املتمثلة  املعركة  هذه  ثمرة  اإىل 

على  الر�سمي  الطابع  اإ�سفاء  يف 
يناير  و جعل من  الأمازيغية  اللغة 
اخلا�سة  الر�سمية  الرزنامة  �سمن 
اأكادميية  بالأعياد الوطنية واإن�ساء 

اللغة الأمازيغية.
»معطوب  اأن  �ساطر  واأ�ساف 
اأحلاناً  يوؤلف  كيف  عرف  لونا�س 
الأغنية  بني  بذكاء  جتمع  �سامية 
عمل  اأن  اإىل  لفتا  وال�سعر«، 
معطوب املو�سيقي �سي�ستفيد من 
للرتاث  ال�سيمفونية  الأورك�سرتا 
وزارة  ت�ستعد  التي  الأمازيغي 

الثقافة اإقامتها.
التنفيذية  الهيئة  رئي�س  وذّكر 
املعرتف  »القيمة  بـ  اعرتاًفا  باأنه 
ملعطوب  اجلميع  طرف  من  بها 
اجلمهورية  رئي�س  وافق  لونا�س 
عبد العزيز بوتفليقة على م�رشوع 
الأ�سلية  قريته  يف  متحف  اإن�ساء 
وتراثه  ذاكرته  على  للحفاظ 
هذا  اأن  م�سيفا  والثقايف«،  الفني 
قريبا  بعثه  �سيتم  الذي  امل�رشوع 
قد ا�ستفاد من غالف مايل مل يتم 

الك�سف عن قيمته.
من جانبه اأكد عميد جامعة مولود 
عمل  اأن  تي�سا،  اأحمد  معمري، 
باهتمام  يحظى  الونا�س  معطوب 
و  اأكادميية  درا�سات  و  خا�س 

حول  الأعمال  »وفرة  اإن  فكرية« 
عمل املرحوم ت�سهد على ثرائها، 
حيث اأنه اأ�سبح من احلتمية اأن يتم 
التخ�س�سات  متعددة  نظرة  اإلقاء 

على هذا املرياث ».

التي  معطوب  مليكة  واأعربت 
عن  اجلائزة  هذه  ت�سلمت 
العرتاف،  هذا  اجتاه  م�ساعرها 
الكبري«  »ر�ساها  عن  موؤكدة 
معطوب  عمل  عن  ندوة  لتنظيم 
لونا�س. وقالت: »اإن درا�سة اأعماله 
فكر  على  للتعرف  الفر�سة  تتيح 
معطوب«، م�سرية اإىل اأن املوؤ�س�سة 
اعتبارا  �ستخ�س�س،  تراأ�سها  التي 
ال�سنة القادمة، منحة درا�سية  من 
للطلبة الذين �سيعملون على اأعمال 
طرق  حتديد  �سيتم  و  املرحوم 
العلمية  اللجنة  قبل  من  توزيعها 

للجامعة.
وخالل اليوم الأول من هذه الندوة 
مت تقدمي حما�رشات اأكادميية من 
قبل املخت�سني، �سيما يف الل�سانيات 
الذين قاموا بت�رشيح ن�س معطوب 
لإظهار اخلطابة البالغية و العمق 
متيز  التي  التعقيدات  و  النحوي 

�سعر املطرب املتمرد.
ق.ث 

جامعة تيزي وزو متنح جائزة الذاكرة للمرحوم 
ال�ساعر معطوب لونا�ش

عزالدين  الثقافة  وزير  قال 
باجلزائر  اأم�س  اأول  ميهوبي  
العا�سمة اأن »النخفا�س الكبري« 
املهنية«  و«نق�س  امليزانية  يف 
�سري  يف  �سلبا  اأثرا  التنظيم  يف 
وهران  11 ملهرجان  الـ  الطبعة 
  31 اإىل    25 من  العربي   للفيلم 

جويلية 2018.
واأو�سح ميهوبي يف جل�سة علنية 
الوطني  ال�سعبي  باملجل�س 
�سفوية  اأ�سئلة  لطرح  خ�س�ست 
على عدد من اأع�ساء احلكومة- 
اأن ميزانية املهرجان انخف�ست 
 175« من  جدا«  »كبرية  ب�سفة 
 40 اإىل   2014 يف  دج  مليون 
مليون دج يف 2018« ما انعك�س 

�سلبا على اأدائه.
رده  �سياق  يف  الوزير  وا�ستطرد 
من  رابحي  عقيلة  النائب  على 
حزب جبهة التحرير الوطني اأن 
تعلق  التنظيم  نق�س املهنية يف 
والربوتوكول  »الإيواء  بـ  اأ�سا�سا 
عرو�س  مواقيت  و�سبط 

الأفالم«.
واأكد ميهوبي اأن قطاعه اأ�سدى 
املهرجان  ملحافظة  تعليمات 

مالية خارج  »موارد  للبحث عن 
ميزانية الدولة« من اأجل متويله 
ت�سحيح  على  العمل  وكذا 
واختيار  الربجمة  نقائ�س 
املهنيني  مع  والتوا�سل  الأفالم 
اإىل  بالإ�سافة  الإعالم  وو�سائل 
ال�ستفادة من اخلربات الوطنية 

يف جمال ال�سينما.
الأفالم  اأن  اإىل  الوزير  ولفت 
التي تعر�س يف املهرجان -منذ 
تخرج  »ل   -2007 يف  تر�سيمه 
القوانني  احرتام  �سياق  عن 
اجلزائرية« ويف مقدمتها قانون 
ال�سينما لعام 2011 غري اأنه �سدد 
يف نف�س الوقت على اأن ال�سينما 
بطبيعتها »تاأتي بتجارب اأجنبية 
املجتمع  طبيعة  عن  خمتلفة 
هناك  اأن  م�سيفا  اجلزائري« 
للحرية ولكن دائما يف  »هام�س 

اإطار احرتام هذه القوانني«.
على  رده  ويف  اأخرى  جهة  ومن 
كاديك  حممد  للنائب  �سوؤال 
التحرير  جبهة  حزب  من 
قيام  »�رشعية«  حول  الوطني 
الديوان الوطني حلقوق املوؤلف 
)اأوندا(  املجاورة  واحلقوق 

من  مالية  مبالغ  بتح�سيل 
اأجهزة  ين�سبون  لكونهم  التجار 
تعر�س  حمالتهم  يف  تلفزيون 
قال  حممية  فنية  م�سنفات 
على  يفر�س  الديوان  اأن  الوزير 
جزافية  »مبالغ  التجار  هوؤلء 
كل  وتقدم  رمزية  عادة  وهي 
اأجهزة  »ي�ستغلون  لكونهم  �سنة« 
النتفاع  اإطار  يف  التلفزيون 
اأن هذه  موؤكدا  الزبائن«  جلذب 
الأمر  اإطار  يف  تاأتي  العملية 
جويلية   19 يف  املوؤرخ   05  /03
2003 واملتعلق بحقوق املوؤلف 

واحلقوق املجاورة.
قطاعه  اأن  ميهوبي  واأ�ساف 
»ب�سدد« اإعداد م�رشوع متهيدي 
 05  /03 الأمر  يعدل  لقانون 
بع�س  تدقيق  اأجل  من  وهذا 
الأحكام لتي�سري فهمها وت�سهيل 
اأحكام  اإدراج  وكذا  تطبيقها 
التطور  مع  ان�سجاما  جديدة 
حقوق  جمال  يعرفه  الذي 
املجاورة  واحلقوق  املوؤلف 
تنامي  اأمالها  والتي  العامل  يف 
والت�سال  الإعالم  تكنولوجيات 

يقول الوزير

وزير الثقافة عزالدين ميهوبي

انخفا�ش امليزانية ونق�ش املهنية اأثرا �سلبا  يف 
�سري الطبعة 11 ملهرجان وهران للفيلم العربي

ق.ث 



يعد مر�ض الكولريا من الأمرا�ض 
به  ت�أثرت  اإذ  القدم،  يف  الغ�رقة 
الع�مل  انح�ء  �شتى  يف  ال�شعوب 
اأبو  كت�ب�ت  الت�ريخ. وت�شف  طيلة 
قراط )460 اإىل 377 قبل امليالد( 
وكت�ب�ت العلم�ء الهنود مر�ش� قد 

يكون مر�ض الكولريا.
وك�ن الطبيب الربيط�ين جون �شنو 
الت��شع  القرن  يف  اأثبت  من  اأول 
ع�رش اأنه ميكن منع انتق�ل الكولريا 
اىل حد كبري عن طريق توفري مي�ه 
ففي  للن��ض.  النظيفة  ال�رشب 
لندن  يف  للمر�ض  وب�ئي  انت�ش�ر 
يف ع�م 1854، تو�شل �شنو اإىل اأن 
م�شخة م� يف �ش�رع برود �شرتيت 
وفعال  العدوى،  م�شدر  ك�نت هي 
مت احتواء الوب�ء مبجرد ا�شتبدال 

عتلة امل�شخة.
ع�مل  الكولريا  جرثومة  اكت�شف 
اجلراثيم الأمل�ين روبرت كوخ يف 
وب�ئي يف  انت�ش�ر  اأثن�ء   1883 ع�م 
من  الأول  ال�شطر  ويعني  م�رش، 
اأثن�ء  تهتز  اإنه�  اجلرثومة  ا�شم 

حركته�.
 7 الع�مل  �شهد   ،1817 ع�م  ومنذ 
ح�لت انت�ش�ر �ش�مل للمر�ض، ك�ن 
م�شدره� جميع� م�شتودع الكولريا 
الهندية.  الق�رة  �شبه  املتوطن يف 
بني  الأوىل  ال�شت  احل�لت  وقعت 
 5 واأثرت  و1923،   1817 ع�مي 
منه�   4 و�شلت  بينم�  اأوروب�  منه� 
اإىل الولي�ت املتحدة م�شببة 150 
األف ح�لة وف�ة يف ع�م 1832 و50 

األف وف�ة يف ع�م 1866.

ال�ش�ملة  النت�ش�ر  ح�لة  اأم� 
القرن  يف  والأوىل   - ال�ش�بعة 
ع�م  يف  بداأت  فقد   - الع�رشين 

ك�نت   1991 ع�م  وبحلول   ،1961
قد و�شلت اىل 5 ق�رات وم�زالت 

م�شتمرة اإىل يومن� هذا.

دواء �صائع يهدد حياة الأ�صحاء 
جراء تناوله يوميا

اأن  اإىل  حديثة  درا�شة  تو�شلت 
يتن�ولون  الذين  الأ�شح�ء  الأفراد 
النوب�ت  ملنع  يومي�  الأ�شربين 
القلبية يف وقت لحق من احلي�ة، 
قد يلحقوا ب�أنف�شهم �رشرا يتج�وز 

حدود املنفعة.
ا�شتُخدم  الزمن،  من  ولعقود 
القلب،  مر�شى  لعالج  الأ�شربين 
وال�شكت�ت  القلبية  النوب�ت  لوقف 
من  العديد  ولكن  الدم�غية. 
العمر،  منت�شف  يف  الأ�شح�ء 
الأ�شربين،  حبوب  يتن�ولون 
�شد  ت�أمني«  »بولي�شة  ب�عتب�ره� 
م�شكالت القلب، وخل�شت درا�شة 
اأكرث  بي�ن�ت  ت�شم  كبرية،  جديدة 
خطر  اأن  اإىل  فرد،  األف   160 من 
يفوق  كبري،  داخلي  نزيف  حدوث 
الأ�شربين  منفعة  كبري  ب�شكل 
يع�نون  ل  الذين  اأولئك  لدى 
هذه  وتقدم  القلب  اأمرا�ض  من 
التي يقوده� خرباء كلية  الدرا�شة 
» King>s College« يف لندن، 
اأنه مل يعد من  اأدلة متزايدة على 
الأ�شربين  ا�شتخدام  ال�رشوري 
م�شطلح  وهو  الأولية«،  »للوق�ية 
يع�نون  ل  الذين  املر�شى  لعالج 
من اأي م�شكالت يف القلب ووجد 
الب�حثون اأن خطر الإ�ش�بة ب�لنوبة 
الذين  الأ�شح�ء،  لدى  القلبية 
انخف�ض  الأ�شربين،  ا�شتخدموا 
خطر  ارتف�ع  مع   ،%11 بن�شبة 
يعني  م�   .%43 بن�شبة  النزيف 
عليهم  �شيتعني  �شخ�ش�   265 اأن 

�شنوات   5 مدة  الأ�شربين  تن�ول 
دم�غية  �شكتة  اأو  قلبية  نوبة  ملنع 
واحدة، ولكن واحد من اأ�شل 210 
اأ�شخ��ض �شيع�ين من نزيف كبري.

وق�ل الدكتور �ش�ين زينغ، الب�حث 
اأمرا�ض  علم  يف  الأك�دميي 
اأنه  الدرا�شة  هذه  »تبني  القلب: 
ل توجد اأدلة ك�فية على التو�شية 
للوق�ية  الأ�شربين  ب��شتخدام 
وال�شكت�ت  القلبية  النوب�ت  من 
الذين  الأ�شخ��ض  لدى  الدم�غية، 
القلب  اأمرا�ض  من  يع�نون  ل 

والأوعية الدموية«.
ال�شورة  اأن  البحث  فريق  ووجد 
ملر�شى  ب�لن�شبة  تعقيدا  اأكرث 
عر�شة  اأكرث  هم  الذين  ال�شكري، 

وغ�لب�  القلب،  ب�أمرا�ض  لالإ�ش�بة 
واأو�شح  الأ�شربين  لهم  يُو�شف  م� 
ا�شتخدام  اأن  رينغ،  الدكتور 
بني  نق��ش�  يتطلب  الأ�شربين 
ب�أن  العلم  مع  وطبيبه،  املري�ض 
حمتملة  وع�ئية  قلبية  فوائد  اأي 
مق�بل  موازنته�  يتم  �شغرية، 
احل�د  للنزيف  احلقيقي  اخلطر 
بداأت  الزمن،  من  عقد  وقبل 
�شل�شلة من الدرا�ش�ت الرئي�شة يف 
نزيف  حدوث  خطر  عن  الك�شف 
كبري، ومت تغيري املب�دئ التوجيهية 
الر�شمية،  التو�شية  من  للتخل�ض 
ولكن العديد من الأطب�ء م� زالوا 

ي�شفون الأدوية.
جريميي  الربوفي�شور،  وق�ل 

بري�شون، املدير الطبي امل�ش�عد 
يف موؤ�ش�شة القلب الربيط�نية: »ل 
تو�شي الإر�ش�دات احل�لية ب�إعط�ء 
ل  الذين  لالأ�شخ��ض  الأ�شربين 
يع�نون من اأمرا�ض القلب والدورة 
الدموية. ويف حني يقلل الأ�شربين 
من خطر اإ�ش�بة الأفراد ب�لنوب�ت 
ف�إن  الدم�غية،  وال�شكت�ت  القلبية 
اأي ف�ئدة مرجوة يتج�وزه� خطر 
خطر  اأن  احل�د«ويُعتقد  النزيف 
الأ�شربين  عن  الن�جم  النزيف 
الن��ض،  جمموع�ت  بني  يختلف 
الأبح�ث  تك�شف  اأن  وميكن 
ي�شهدون  اأ�شخ��ض  عن  الإ�ش�فية 
ميهد  م�  املخ�طر،  تفوق  فوائد 

الطريق للعالج�ت ال�شخ�شية.
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التغذية ال�صليمة

التغذية ال�سليمة ل تعني احلرمان من 
ل من الطعام اأو تناول هذا  اأي �سنف ُمف�سَّ

ف اأو اتباع نظام غذائي  الأخري بتق�سُّ
ي  �سارم، بل هي ت�ستهدف نظام حياة �سِحّ

ق التغذية ال�سليمة من خالل  و�سليم. تتحَقّ
عدم الإغفال عن تناول وجبة الفطور 

كل �سباح، على اأن ت�سَمّ الن�سويات )اخلبز 
( والربوتني )الأجبان والألبان(  الأ�سمر، مثالاً
ة )الزيتون اأو زت الزيتون(  والدهون ال�سحَيّ

ع  بكٍمّ معتدل. كما اختيار طعام منَوّ
ومعقول للوجبات، مع اللتزام مبواعيدها، 

والتخفيف من ا�ستهالك امللح والأطعمة 
ة به، مثل: املعَلّبات واملخَلّالت. ومن  الغنَيّ
ال�سروي حتديد وقت يومّي للريا�سة، مع 

ا يف حياتنا، كما اخلروج  جعل هذا املوعد هاماًّ
يف نزهات واتباع ن�ساطات ريا�سَيّة خالل 

العطالت، ولكن مع جتُنّب ال�سهر لوقت 
ر من الليل وال�ستيقاظ يف منت�سف  متاأِخّ

النهار.

 �صرطان املعدة... هذه 
هي البكترييا امل�صوؤولة عنه

يعرف عن �رشط�ن املعدة �شعوبة ت�شخي�شه يف 
املراحل الأوىل من املر�ض. ويف 90 ب�مل�ئة منه يعود 
 Helicobacter ال�شبب اإىل البكتريي� امللوية البوابية

pylori. وعلى ال�شعيد الإح�ش�ئي ف�إن �شخ�ش�ً واحداً 
من كل 100 �شخ�ض ن�قل لهذه اجلرثومة �شوف ينتهي به 

الأمر اإىل الإ�ش�بة ب�رشط�ن املعدة.
ويتم ت�شخي�ض م� بني 6 اآلف اإىل 7 اآلف �شخ�ض �شنوي�ً 
ب�أمرا�ض �رشط�ن املعدة،، يف فرن�ش� وحده� على �شبيل 

املث�ل، ويتوفى حوايل 4500 �شخ�ض ب�شبب �شعوبة 
ت�شخي�ض هذا املر�ض مبكراً. كم� اأن حوايل 90 يف 

امل�ئة من اأنواع ال�رشط�ن �شببه� ا�شتعم�ر بط�نة املعدة 
من قبل جرثومة املعدة هذه – بكتريي� امللوية البوابية 

Helicobacter Pylori. وي�ش�ب بهذه اجلرثومة 
حوايل 3 اأ�شخ��ض من اأ�شل 10 والتي من املرجح اأن 

ت�شبب قرحة املعدة، ولكن هن�ك ح�لة واحدة من اأ�شل 
100 ح�لة م�ش�بة بهذه اجلرثومة قد تتحول اإىل مر�ض 

�رشط�ن املعدة.
»اإن العالقة املوؤكدة بني اللته�ب الذي ت�شببه جرثومة 

املعدة والإ�ش�بة مبر�ض ال�رشط�ن قوية مت�م�ً مثل 
العالقة بني التدخني والإ�ش�بة مبر�ض �رشط�ن الرئة«، 

ق�لت الربوف�شور مت�را م�تي�شي�ك – بودنيك ، اأخ�ش�ئية 
اأمرا�ض اجله�ز اله�شمي واأمرا�ض ال�رشط�ن يف 

م�شت�شفى ج�معة ن�نتي�ض، لـ«توب �ش�نتيه«.

 امل�صادات احليوية
 تق�صي على اجلرثومة

حل�شن احلظ، من املمكن التخل�ض من هذه البكتريي� عن 
طريق عمل تنظري للجه�ز اله�شمي، وح�مل� يتُمّ التحقق من 
وجوده� ميكن التخل�ض منه� مب�ش�عدة العالج ب�مل�ش�دات 
احليوية. وبعد ذلك، يتحقق الطبيب من فع�لية امل�ش�دات 
احليوية يف الق�ش�ء على البكتريي� عن طريق اختب�ر ب�شيط 

للتنف�ض. وت�شيف الربوف�شور مت�را: »اإن الق�ش�ء على اللته�ب 
الذي ت�شببه جرثومة املعدة امللوية البوابية بوا�شطة 

امل�ش�دات احليوية يق�شي اأي�ش�ً على اللته�ب ال�شطحي 
للمعدة ومعظم الته�ب�ت املعدة، الأمر الذي مينع الإ�ش�بة 

ب�رشط�ن املعدة«.
وين�شح يف ح�لت الإ�ش�بة ب�لقرحة اأو الثني ع�رش، وع�رش 

اله�شم املزمن دون �شبب وا�شح اأو يف ح�لت الأنيمي� ب�شبب 
فقر احلديد اأو نق�ض فيت�مني بي B12 دون �شبب ظ�هر 

ب�لتوجه اإىل التنظري. 

اكت�صاف فائدة �صحية غري متوقعة لل�صرا�صري!

نظرة تاريخية

ج�معة  اأجرته�  علمية  درا�شة  تو�شلت 
اأكل  اأن  اإىل   Wisconsin-Madison
اأمرا جيدا لالأمرا�ض  اأن يكون  ال�رشا�شري ميكن 
ا�شتهالك احل�رشات  اأن  الب�حثون  املعوية ووجد 
املعوية  البكتريي�  منو  دعم  يف  ي�ش�عد  اأن  ميكن 
اجل�شم.  يف  اللته�ب�ت  من  للحد  املفيدة، 
مثل غريه� من احل�رشات،  ال�رشا�شري،  وحتتوي 
الألي�ف  عن  تختلف  الكيتني،  مثل  األي�ف  على 
الفواكه  مثل  الأطعمة،  يف  املوجودة  الغذائية 

واخل�رشوات.
ك�نت  اإذا  م�  درا�شة  اجلديدة  التجربة  و�شملت 
املوجودة  البكتريي�  على  توؤثر  احل�رشات  األي�ف 
يف اجله�ز اله�شمي. و�ش�رك ع�رشون �شخ�ش� يف 

الدرا�شة التي ت�شمنت نوعني خمتلفني من وجب�ت 
الإفط�ر ويف اأول اأ�شبوعني، تن�ول امل�ش�ركون اإم� 
على  حتتوي  وجبة  اأو  »نظ�مية«،  اإفط�ر  وجبة 
املجففة.  ال�رشا�شري  حلم  بودرة  من  غرام�   25
ع�دي  غذائي  نظ�م  اإىل  م�ش�رك  كل  ع�د  ثم 
وق�شى  الدرا�شة  منت�شف  يف  اأ�شبوعني،  ملدة 
وجبة  تن�ول  الأخريين يف  الأ�شبوعني  امل�ش�ركون 

اإفط�ر، مل تُقدم لهم يف اأول اأ�شبوعني.
امل�ش�ركني  من  الدم  عين�ت  الب�حثون  وجمع 
جملة  يف  نُ�رشت  التي  الدرا�شة  ونه�ية  بداية  يف 
التق�رير العلمية، وذلك لتقييم م�شتوي�ت الغلوكوز 
TNF- م�شتوي�ت  وكذلك  الدم،  يف  والإنزمي�ت 
alpha، وهو بروتني مرتبط ب�للته�ب ومت اأخذ 

عين�ت الرباز يف الوقت نف�شه للبحث عن املواد 
الكيمي�ئية اللته�بية يف الأمع�ء الغليظة. كم� مت 
ا�شتجواب امل�ش�ركني الذين ترتاوح اأعم�رهم بني 
املعوية  املعدية  اأعرا�شهم  حول  �شنة،  و48   18
معدية  تغيريات  وجود  بعدم  امل�ش�ركون  واأف�د 
معوية ه�مة، اأو اآث�ر ج�نبية من اأي من الوجب�ت 
الغذائية. ومل يجد الب�حثون اأي دليل على حدوث 
تغيريات يف الرتكيب امليكروبي الكلي، اأو تغريات 

يف الته�ب الأمع�ء الغليظة.
الأي�شي  الإنزمي  يف  زي�دة  راأوا  فقد  ذلك،  ومع 
املرتبط ب�شحة الأمع�ء. كم� لحظ فريق البحث 
ارتبط  الذي   ،TNF-alpha يف  انخف��ش� 

ب�أمرا�ض اأخرى، مثل الكتئ�ب وال�رشط�ن.



واأَحَراٍز،  اأَذكاٍر  جمموعُة  ِهي 
امُل�سِلُم كَلّ �سباٍح وم�ساٍء،  رَها  يُكِرّ
نُُه وَتَفُظُه - باإذِن اهللِ - يف  �سِّ ُتَ
ُمُه  وتَع�سِ اأَذًى،  كِلّ  ِمن  ولَيلَِتِه  يَوِمِه 
ِمن ُكِلّ َما يَكَرهُ، كَما تُعِطي امل�سلَم 
بُكِلّ  يومِه،  باأعماِل  ليُقوَم  َة  القَوّ
َل علَى احلِيّ  َراحٍة واأَماٍن، لأنَّه توَكّ
الَقيوِم، واآَوى اإىل ُركٍن �َسِديٍد، وبَداأَ 
�سبحانُه  اهللِ  بِذكِر  واأَنَهاهُ  يَوَمُه 

وتَعاىل.
اهلل  ر�سي  اْلأَ�ْسَعِرِيّ  اِرِث  احْلَ فَعِن 
عنه اأََنّ النَِّبَيّ �سلى اهلل عليه و�سلم 
اأَْن تَْذُكُروا اهللَ، َفاإَِنّ  قاَل: »َواآُمُرُكْم 
الَْعُدُوّ  َخَرَج  َرُجٍل  َكَمثَِل  َذِلَك  َمثََل 
اأَتَى  اإَِذا  َحتَّى  �ِسَاًعا،  اأَثَِرِه  يِف 
نَْف�َسُه  ْحَرَز  َفاأَ نٍي  َح�سِ ٍن  ِح�سْ َعلَى 
نَْف�َسُه  يُْحِرُز  َل  الَْعبُْد  َكَذِلَك  ِمنُْهْم. 
رواهُ  اهلل«  ِبِذْكِر  اإَِلّ  يَْطاِن  ال�َسّ ِمْن 

. مذُيّ الِتّ
»اإَِذا  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  وَقاَل 
ِب�ْسِم  َفَقاَل:  بَيِْتِه  ِمْن  ُجُل  الَرّ َخَرَج 

َول  َحْوَل  ل  اهللِ،  َعلَى  لُْت  تََوَكّ اهللِ 
ُهِديَت  ِحينَِئٍذ:  يَُقاُل  ِباهللِ،  اإِل  َة  ُقَوّ
عنُه  ى  وتَنََحّ َوُوِقيَت،  َوُكِفيَت 
اآَخُر:  ل�َسيَْطاٌن  َفيَُقوُل  يَطان  ال�َسّ
َوُكِفَي  ُهِدَي  َقْد  ِبَرُجٍل  لََك  َكيَْف 
حه  و�سَحّ داوَد  اأبو  رواه  َوُوِقَي« 

. الألبايُنّ
الِح - رحمُه  و�ُسِئَل الإِماُم ابُن ال�سَّ
رُي بِه ِمَن  اهللُ - عن الَقْدِر الذي يَ�سِ
اكراِت،  والَذّ كثرًيا  اهللَ  اكريَن  الَذّ
الأَذكاِر  على  َواظَب  اإذا  فَقاَل: 
املاأثورِة امْلُثْبَتَِة �سباًحا وم�ساًء يف 
لياًل  املختلفِة  والأَحَواِل  الأَوقاِت 
َكثرًيا  اكريَن اهللَ  ونهاًرا كاَن ِمَن الَذّ

اكراِت. اهـ. والَذّ
ِقراءَة  اأَراَد  اإَذا  للم�سلِم  الأَكمُل 
لذلَك،  يتَفرَغ  اأَن  والأدعيِة  الأذكاِر 
وا�ستقباِل  هارِة،  بالَطّ له  ويتَهياأَ 
الِقبلِة اإْن اأَمَكَن. واأْن يَاأِتَي بَها بتُوؤََدٍة 
دُرهُ  َح �سَ ٍم؛ لين�َسِ ٍل وتََفُهّ وتَاأٍَنّ وتََعُقّ
َحالوَة  ويَُذوَق  ُروُحُه؛  وتَاأْنَ�َس 

َها  يَُهَذّ اأَن  بِه  يَِليُق  ول  الإِمياِن، 
ِمن  بِذكِرها  فيُ�ِسَع  عِر،  ال�ِسّ َهَذّ 
ِد  ٍم، اأو جُمَرّ َغرِي ُح�سوِر ِقلٍب وتََفُهّ
ُمتواِطًئا  الَقلُب  كاَن  فكلَّما  َعادٍة. 
الأَذكاِر،  هِذِه  اأَثَُر  َزاَد  الل�ساِن  مَع 

وَعُظَم نَفُعَها باإذِن اهللِ تَعاىَل.
قاَل النَّووُيّ -رحمه اهللُ-: يَنبِغي اأَن 
فاِت،  ال�سِّ اأَكمِل  على  اكُر  الَذّ يَكوَن 
ِع ا�ستقباِل  فاإْن كاَن َجال�ساً يف َمو�سِ
ُمتخ�سعاً  ُمتذِلاًّل  وَجل�َس  الِقبلِة، 

ولَو  َراأ�ُسُه،  ُمطِرًقا  ووَقاٍر،  ب�َسكينٍة 
َجاَز  الأحواِل  هذه  غري  على  َذَكَر 
تَعاىل  لقوِله  ِه؛  َحِقّ يف  َكراَهَة  ول 
 ﴿ الأَلباِب:  اأُوِل  ِعباِدِه  َو�سِف  يف 
َوُقُعوًدا  ِقيَاًما   َ اهلَلّ يَْذُكُروَن  الَِّذيَن 

عمران:  ]اآل   ﴿ ُجنُوِبِهْم  َوَعلَى 
َعن  ال�سحيحنِي  ِوملا يف   .]191
َكاَن  َعائ�سَة ر�سي اهللُ عنها قالْت: 
 َ لَّى اهللُ َعلَيِْه َو�َسلََّم يَْذُكُر اهلَلّ النَِّبُيّ �سَ

َعلَى ُكِلّ اأَْحيَاِنِه.

باِح وامل�ساِء  اأَذَكاُر ال�سَّ
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مراتب الّتقوى 
 التْقوى ثالث مراتب؛ ِحْمَيُة 

القلب واجلوارح عن الآثام 
تقيم  مات، وهو اأن ت�سْ واملَُحَرّ
على اأْمر اهلل، فهذه مْرَتبة، 

واملْرتبة الأعلى ِحْمَيُتها عن 
املَْكروهات، والأعلى منها 

احِلْمَية عن الُف�سول وما ل 
يْعني، حتى اإَنّ النبي عليه 

ال�سالة وال�سالم يقول:
))اإياكم وف�سول الَنّظر فاإنه 

يبذر يف النف�س الهوى ((
 �سيٌء ل عالقة لك فيه، جتد 
ُل فيه ِبُعْمق حتى  نْف�َسَك تتاأَمّ

تهيه  تهيه، وبعد اأن ت�سْ ت�سْ
عر باحِلْرمان، هناك من  ت�سْ
ل بالزيادة يف الب�ساِئع  يتاأَمّ

ل  وال�سيارات والأْجهزة ويتَخَيّ
ها عنده ومالكها، فهذا  اأَنّ

ث �سعوراً  الف�سول الزاِئد ُيَوِرّ
كلة،  باحلرمان وهذا ال�سعور ُم�سْ

والنبي عليه ال�سالة وال�سالم 
علمنا كلما راأْيَت �سيئًا جمياًل 

قل:  )) اللهم ل عْي�َس اإِل 
اَر  ِلِح الأَْنـ�سَ �سْ َعْي�ُس الآِخَرِة َفاأَ

َوامْلَُهاِجَرَة (( ]البخاري عن اأن�س 
بن مالك 

 قال: احِلْمَيُة الأوىل ُتْعطي 
العْبد حياته ال�سحيحة، 

و�سالمته، واحِلْمية الثاِنَية 
ِعُده، فبني  يه، والثالثة: ُت�سْ ُتَقِوّ

اأن ُتافظ على �سالمتك، وبني 
يها، وبني اأن ُت�سيف اإىل  اأن ُتَقِوّ
ِتك �سعاَدًة؛ ثالث  �سالمتك وُقَوّ

ِحْميات: حمية عن املعا�سي 
والآثام، وحمية عن املْكروهات، 

وى اهلل . وحمية عما �سِ

ذكر اهلل تعاىل للنجاة من الغفلة
اأولً: احلر�س على ذكر اهلل -تعاىل- والجتهاد 
فيه وذكر اهلل -تعاىل- كما يكون بالل�سان؛ فاإنه 
بالقلب  يكون  واجلوارح،  بالقلب  يكون  كذلك 
باأن يكون يف قلب العبد من تعظيم اهلل -تعاىل- 
-تعاىل-:  قال  بحقه -جل وعال-  له  والإقرار 
ويكون  نَ�ِسيَت{)الكهف:24(،  اإَِذا  بََّك  َرّ }َواْذُكر 

طاعة  يف  الأع�ساء  هذه  ت�سخر  باأن  باجلوارح 
كل  عن  تجز  وباأن  ومر�ساته،  -تعاىل-  اهلل 
ما ي�سخط اهلل -جل وعال.وذكر اهلل من اأعظم 
اأ�سباب ال�سالمة من الغفلة ول�سيما عند غفلة 
النا�س ون�سيانهم، قال بع�س ال�سلف :»ذاكر اهلل 
يف الغافلني كمثل الذي يحمي الفئة املنهزمة، 

النا�س«،  لهلك  النا�س  غفلة  يف  اهلل  ذكر  ولول 
ويف الأثر »لول �سيوخ ركع، وبهائم ركع، واأطفال 
ابن  وقال  �سبا«.  العذاب  عليكم  ل�سب  ر�سع 
القيم -رحمه اهلل-: »على قدر غفلة العبد عن 
الغافل  »اإن  وقال:  اهلل«،  عن  بعده  يكون  الذكر 

بينه وبني اهلل وح�سة ل تزول اإل بالذكر«.

من اأّجل العبادات
لذلك كان الدعاء من اأجل العبادات ومن اأقوى اأ�سلحة املوؤمن، كان ال�سحابة 

عندما ي�ساألون النبي �سلى اهلل عليه و�سلم عن �سيء كان الوحي ينزل بقوله 
ر ُقْل ِفيِهَما  ْمِر َوامْلَْي�سِ اأَُلوَنَك َعْن اْلَ -تعاىل-: )ُقْل ...(، كما قال -تعاىل-: }َي�سْ

اإِْثٌم َكِبرٌي{، ومثيالتها كثرية، اأما يف �ساأن الدعاء؛ فقد قال: }َواإَِذا �َساأََلَك 
ِعَباِدي َعِنّي{؛ فلم يقل: فقل، واإمنا قال: }َفاإِِنّ َقِريٌب{، فلم يجعل اهلل بينه 

وبني عباده اأي وا�سطة، حتى اأ�سرف اللق �سلى اهلل عليه و�سلم؛ ليبني مكانة 
هذه العبادة عنده -تبارك وتعاىل-؛ ولذلك كان عمر بن الطاب يقول: 

اِع  اإن ل اأحمل هم الإجابة؛ لأن اهلل تكفل بذلك بقوله: }اأُِجيُب َدْعَوَة الَدّ
اإَِذا َدَعاِن{، ولكني اأحمل َهَمّ الدعاء، وهذا الذي يجب اأن نهتم به، اأن يخرج 
الدعاء ب�سدق واإخال�س، بت�سرع وانك�سار، بال اإثم ول قطيعة رحم، وعلى 

العبد اأن يتخرَيّ اأوقات الإجابة كاآخر �ساعة يف يوم اجلمعة، وعند نزول املطر 
ويف الثلث الأخري من الليل وبني الأذان والإقامة، واأن يبداأ بحمد اهلل ومتجيده 

وال�سالة على النبي حممد �سلى اهلل عليه و�سلم، ويكون متو�ساأ م�ستقبل 
القبلة رافًعا يديه م�سمومتني بذل وانك�سار، فحري به وهو على هذه احلال اأن 

ي�ستجيب الكرمي املنان.

الدعاء ينفع مما نزل
ويكون الدعاء نافًعا -باإذن اهلل-؛ لذلك قال النبي �سلى اهلل عليه و�سلم: »اإن الدعاء 

ينفع مما نزل ومما مل ينزل«، ومثال على نفعه مما نزل ق�سة نبي اهلل اأيوب؛ ملا 
ْنَت  ُرّ َواأَ ِنَي ال�سُّ اأ�سابه ما اأ�سابه من املر�س، قال باأدب َجٍمّ كما حكى اهلل عنه: }اأَِنّ َم�َسّ
{، وكذلك  ٍرّ اِحِمنَي{؛ فكانت الإجابة مبا�سرة ِمن اهلل }َفَك�َسْفَنا َما ِبِه ِمْن �سُ اأَْرَحُم الَرّ

ملا ا�ستاق زكريا عليه ال�سالم للولد، قال بخ�سوع تام هلل -تعاىل-: }رِبّ َل َتَذْرِن 
َفْرًدا َواأَْنَت َخرْيُ اْلَواِرِثنَي{؛ فجاءت الإجابة مبا�سرة: }َفا�ْسَتَجْبَنا َلُه َوَوَهْبَنا َلُه َيْحَيى 

َلْحَنا َلُه َزْوَجة{. َواأَ�سْ
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رحيل جورج ن�شر..اأول لبناين 
�شارك مبهرجان »كان«

اأم�ش  اأول  عاملنا   عن  رحل 
خمرج البدايات الذي يعد االأب 
الروحي لل�شينما اللبنانية جورج 
على  لبنان  و�شع  اأن  بعد  ن�رش 
خارطة مهرجان كان ال�شينمائي 

الدويل منذ 1957.
وقالت الوكالة الوطنية لالإعالم 
طرابل�ش  »مدينة  اإن  اللبنانية 
�شتودع  لبنان  �شمال  الواقعة 
غداً اخلمي�ش جورج ن�رش الذي 

وافته املنية عن 92 �شنة«.
يف  �شاهم  من  اأول  ن�رش  ويعد 
واأبرزها  ال�شينما املحلية  �شنع 
فيلم »اإىل اأين« الذي �شارك يف 
بع�ش  و�شورت  )كان(  مهرجان 
م�شاهده يف بلدة اإهدن اجلبلية 

الواقعة �شمال لبنان.
ال�شوء  اأين«  »اإىل  فيلم  ي�شلط 
املهاجرين  معاناة  على 
اأمريكا والربازيل  اإىل  اللبنانيني 
التي  املاأ�شوية  والظروف 

يعي�شونها.
ومنذ القرن الثامن ع�رش هاجر 
املاليني من اللبنانيني اإىل بلدان 

عدة يف موجات متعاقبة.
بعامني جرى  وقبل رحيل ن�رش 
بن�شخة  اأين«  »اإىل  فيلم  عر�ش 
عام  كان  مهرجان  يف  مرممة 
على  عاما   60 بعد   2017
م�شاركته يف م�شابقة املهرجان 

نف�شه.
ح�رش  الذي  ن�رش  وقال 
عندما  اإنه  اآنذاك  االحتفالية 
لبنان  يف  تكن  مل  الفيلم  اأجنز 
يف  وال  التمثيل  يف  ال  احرتافية 

بحداد  ا�شتعان  واإنه  التقنيات 
ل�شنع �رشيط معدين و�شع عليه 
ل�شنع  بنجار  كذلك  الكامريا 
املتنقلة  الت�شوير  اآلة  عربة 

واالألواح العاك�شة لالإ�شاءة.
مطلع  يف  ن�رش  �شافر 
الواليات  اإىل  اخلم�شينيات 
ال�شينما  لدرا�شة  املتحدة 
يف  وتدرب  اجنلي�ش  لو�ش  يف 
وكان  هوليوود  ا�شتديوهات 
ي�شاهد ثمانية اأفالم يف اال�شبوع 

على مدى اأعوام.
واأخرج ن�رش يف عام 1973 فيلم 
)املطلوب رجل واحد( من اإنتاج 
نقابة الفنانني ال�شوريني والذي 
ك�شب  منطقة  يف  ت�شويره  مت 
الرتكية.  احلدود  على  ال�شورية 
ومّثل هذا الفيلم �شوريا ر�شميا 
مو�شكو  مهرجاين  من  كل  يف 

وقرطاج.
لعب  اأنه  اإال  اأعماله  قلة  ورغم 
دورا حموريا يف تاريخ ال�شينما 
اللبنانية والدولية حيث مت اإدراج 
املخرجني(  )قامو�ش  يف  اإرثه 
والناقد  املوؤرخ  اأعده  الذي 
جورج  الفرن�شي  ال�شينمائي 

�شادول.
وعلى مدى �شنوات طويلة تفرغ 

جورج ن�رش ملهنة التدري�ش.
وكتب حممد �شباح اأحد تالمذة 
ن�رش على اأحد مواقع التوا�شل 
االجتماعي يقول »وداعا يا من 
و�شع يف قلوبنا حب ال�شينما .. 

وداعاً جورج ن�رش«.
اأحد  واأكد  اأنطوان  وقال 
فيلماً  نفذا  اللذين  املخرجني 
اأهم  »هو من  ن�رش  عن  وثائقياً 
اللبنانية  ال�شينما  خمرجي 

على  راحوا  له  فيلمني  اأول  الأن 
مهرجان )كان( وهما من اأوائل 
ال�شوء على  األقت  التي  االأفالم 
وجود ال�شينما اللبنانية، اأهميته 
اأعاد  عندما   2017 عام  تاأكدت 
اإىل  فيلم  عر�ش  كان  مهرجان 
هو  ن�رش  جورج  اأن  ليوؤكد  اأين 
ال�شعيد  على  خمرجاً  لي�ش 
ال�شعيد  على  بل  فقط  اللبناين 
العاملي«. ورحيله خ�شارة كبرية 
موجودة  �شتبقى  �شينماه  ولكن 
لوقت  علّم  ن�رش  جورج   )...(
اأن  ا�شتطاع  وبتعليمه  طويل 
ال�شينما  يزرع يف تالمذته حب 
ينفذون  التالمذة  هوؤالء  واالآن 
�شيكمل  هو  يعني  اأفالمهم، 
اللبنانية  ال�شينما  وجود  معركة 
من  اأجلها  من  حارب  التي 

خاللهم«.

فيلم لبناين »كفرناحوم » لنادين لبكي  يف القائمة الكاملة 
لرت�شيحات الأو�شكار 2019

ملوعد  التنازيل  العد  بداية  مع 
االأمل بني  يرتفع  االأو�شكار  حفل 
العرب مع تر�شيح فيلم املخرجة 
اللبنانية نادين لبكي »كفرناحوم« 
لالأفالم  الق�شرية  القائمة  �شمن 
اأف�شل  جائزة  لنيل  املر�شحة 

فيلم بلغة اأجنبية.
االأمريكى  فوز  فر�شة  وتتزايد 
مالك  رامى  م�رشية  اأ�شول  من 
اإعالن  مع  االأو�شكار  بجائزة 
جلائزة  الثانية  للمرة  تر�شيحه 
رئي�شي،  دور  عن  ممثل  اأف�شل 
املغني  ل�شخ�شية  اأدائه  بف�شل 
وموؤلف االأغاين فريدي مريكوري 
راب�شودي«،  »بوهيميان  فيلم  يف 
وذلك بعد فورزه بجائزة »غولدن 

الدور  عن  ممثل  الأف�شل  غلوب« 
نف�شه.

االأو�شكار  تر�شيحات  اأبرز  ومن 
فنون  اأكادميية  اأعلنتها  التي 

م�شاء   املتحركة  ال�شور  وعلوم 
الثالثاء املا�شي ، الفيلم االأملاين 
»عمل بال موؤلف« جلائزة اأح�شن 

فيلم بلغة اأجنبية. 

فيفوريت«  »ذا  فيلما  وتقا�شم 
�شاحبة احلظوة، للمخرج اليوناين 
و«روما«  الثيمو�ش  يورغو�ش 
األفون�شو  املك�شيكي  للمخرج 
كوارون املركز االأول يف �شدارة 
جوائز  لنيل  املر�شحة  االأفالم 
االأو�شكار بع�رشة تر�شيحات لكل 

واحد منهما.
خمرج،  اأف�شل  جائزة  وعن 
يل  �شبايك  عليها،  يتناف�ش 
باول  و  كالنزمان«  »بالك  بفيلم 
و  وور«  »كولد  بفيلم  باوكو�شكي 
»ذا  بفيلم  النثيمو�ش  يورغو�ش 
كوارون  واألفون�شو  فيفوريت« 
بفيلم  واآدام ماكاي  بفيلم »روما« 

»فاي�ش«.

حممد حماقي يطرح األبومه 
اجلديد على يوتيوب    

طرح حممد حماقي، األبومه اجلديد »كل يوم من ده«، اليوم اخلمي�ش، 
قليل،  بعد  طرحه،  املقرر  ومن  يوتيوب،  على  الر�شمية  قناته  عرب 

مبنافذ البيع املختلفة.
وت�شمن االألبوم 20 اأغنية يف �شابقة هي االأويل من نوعها يف م�رش، 
هي يزلزل، وكل يوم من ده، وليلي، عويونه �شهرانة، و�شور، واأعمل 
ايه، وبقيت معاه، ويا غربة، والبداية، ويا �شتار، وقدام النا�ش، وكفاية 
حرية،  وال  عتاب  وال  خيايل،  يف  ورا�شمك  ورا�شيني،  و�شط،  حلول 
وقالوا  احنا،  ما  زي  وخلينا  �شافك،  من  وعا�ش  حكايتنا،  واحلكاية 

عنك، وخدين اإليك.
ويتعاون حماقي يف االألبوم مع نخبة من ال�شعراء وامللحنني، اأبرزهم 
الدين،  تاج  وخالد  وتامر ح�شني،  واأمري طعيمة،  قمر،  بهجت  اأمين 

ونادر عبد اهلل، وتامر علي، وحممد يحيي، وعمرو م�شطفى.

�شاندرا بولوك يف فيلم خيال 
علمي جديد لنتفليك�س    

�شاندرا  املمثلة  �شتتعاون 
بولوك مع �شبكة نتفليك�ش، 
العلمي  اخليال  فيلم  يف 
»ريبورن«،  بعنوان  اجلديد 
الذي  الكبري  النجاح  بعد 
حققه فيلم »بريد بوك�ش«، 
مليون   80 جتاوز  الذي 

م�شاهد.
»ريبورن«،  اأحداث  تدور   
كتب  من  امل�شتوحاة 
لعامل  امل�شورة  الق�ش�ش 
التي   ،»Millarworld«

كتبها مارك ميالر وغريغ كابولو، حول امراأة عجوز متوت مب�شت�شفى 
يف مانهاتن االأمريكية، لتبعث من جديد يف العامل االآخر، اأين تدور 
معارك وحروب اأبدية بني اخلري وال�رش، اأثناء بحثها رحلة بحثها عن 

زوجها الراحل، ح�شب ما اأورد موقع فاريتي.

حمدي املريغني �شيف �شرف يف 
»نادي الرجال ال�شري«

ظهر املمثل حمدي املريغني �شيف �رشف يف فيلم »نادي الرجال 
 ، اأم�ش  عر�شه،اأول  بداأ  والذي  عبدالعزيز،  كرمي  بطولة  ال�رشي«، 

بدور ال�شينما يف م�رش والوطن العربي.
 وعلم اأن املريغني مل يتقا�ش اأجراً نظري ظهوره، لتعاقده مع املنتج 
وائل عبداهلل على بطولة فيلم جديد مب�شاركة بطل »م�رشح م�رش«، 
اأو�ش اأو�ش، من املقرر البدء يف حت�شرياته بعد عيد الفطر املبارك، 

يف انتظار ال�شيناريو.
 لتقدميه.

وماجد  عادل،  غادة  ال�رشي«  الرجال  »نادي  بطولة  يف  وي�شارك 
ه�شام  ال�رشف  و�شيوف  فوؤاد،  وبيومي  طاف�ش،  ون�رشين  الكدواين، 
خالد  واإخراج  وتار،  اأمين  تاأليف  من  وهو  ح�شني،  واأكرم  ماجد، 

احللفاوي.
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عامل  اإىل  التقنية  �سركات  تتجه  ملاذا 
ذلك؟ وكيف  ال�سيارات؟ 

ان�ضمت الكثري من �رشكات التقنية 
م�ؤخًرا  ال�ضيارات  �ضناعة  اإىل 
ت�ضنيع  نح�  الكبري  الت�جه  ب�ضبب 
وبف�ضل  القيادة،  ذاتية  �ضيارات 
تط�ر الكثري من هذه ال�رشكات يف 
ونظم  اال�ضطناعي  الذكاء  جمال 
اأو  التعاون  ا�ضتطاع�ا  املعل�مات، 
ال�ضيارات  ت�ضنيع  �رشكات  مت�يل 
جمال  يف  خط�اتهم  اأوىل  ل��ضع 

ال�ضيارات.

التقنية  ال�سركات  تتجه  ملاذا 
اإىل عامل ال�سيارات؟

“املال”،  بب�ضاطة هي  ال�رش  كلمة 
�ض�ق  قيمة  اإجمايل  و�ضل  فقد 
يف  دوالر  تريلي�ن   1.7 ال�ضيارات 
عام 2015 ليتجاوز جميع االأ�ض�اق 
وح�ا�ضب  ه�اتف  من  التقنية 
وغريها ووفًقا لبحث اأجرته �رشكة 
األيك�س باترنز، فاإن قطاع ال�ضيارات 
يف ال�ضبعة �ضن�ات القادمة �ضينم� 
يف  لي�ضل  �ضن�ًيا   %2.8 بن�ضبة 

�ضيارة  ملي�ن   114 املطاف  نهاية 
وي��ضح   ،2024 بحل�ل  �ضن�ياً 
الكهربائية  ال�ضيارات  اأن  التقرير 
خالل   %168 بن�ضبة  منت  قد 
م�ؤ�رش  وهذا  املا�ضيني  العامني 
جمال  اإىل  لتتح�ل  لل�رشكات  مهم 
اأنها  خا�ضة  ال�ضيارات،  �ضناعة 
مت�ضلة  مزايا  مع  تتقّدم  جميعاً 
تقنية،  مب�ضاهمات  تط�يرها  يتم 
كافة  اأن  باالعتبار  االأخذ  مع 
ال�ضيارات التقليدية باالأ�ضا�س اأكرب 
مقدار  ه�  حالياً  فيه  تتناف�س  ما 
التقنيات التي تقدمها، وكل قطعة 
ت�ضّغلها قد تكلف ثمن هاتف كامل 
وقد يُطلب منها مئة ملي�ن وحدة، 
مه�لة،  عائدات  حتقيق  يعني  ما 

وهذه جمرد البداية.

ال�سركات  حماولت  بع�ض 
التقنية يف الدخول اإىل جمال 

�سناعة ال�سيارات:

على  العمل  م�ؤخًرا  اأمازون  بداأت 

متعددة  القيادة  ذاتية  �ضيارة 
ت�ي�تا  مع  بالتعاون  ال�ظائف 

.e-Palette تعرف با�ضم
ا�ضتطاعت اأبل كذلك من بناء �ضبكة 
نقل للم�ظفني يف 66 �ضيارة ميني 
الطريق  على  القيادة  ذاتية  فان 
بع�س  وعينت  بكاليف�رنيا،  االآن 
للنه��س  ونا�ضا  ج�جل  مهند�ضي 

مب�رشوع تيتان للقيادة الذاتية.
لل�ضيارات  نظاًما  بايدو  ط�رت 
ذلك  بعد  وافتتحت  القيادة  ذاتية 
خمترب اأبحاث للذكاء اال�ضطناعي 

ب�ادي ال�ضيليك�ن.
التحتية  البنية  بناء  �ضي�ضك�  بداأت 
وزارة  مع  القيادة  ذاتية  لل�ضيارات 
واأعلنت عن  النقل يف ميت�ضيجان، 
ب�رشعات  �ضبكات  ت��ضيل  م�رشوع 

فائقة لل�ضيارات الذكية.
اكت�ضفت ه�اوي طريقة لال�ضتفادة 
من  الذكية  ال�ضيارات  جمال  من 
فريًقا  وجمعت  �رشكات،  خالل 
ال�ضيارات  لتط�ير  مط�ر   200 من 
القيادة  نظام  واختربت  الذكية، 

الذاتية يف ب�ر�س بانامريا 2018.
بتقدمي  مايكرو�ض�فت  بادرت 
خدمة Azure ال�ضحابية ل�رشكات 
مع  وتعاونت  ال�ضيارات،  ت�ضنيع 
الروب�تات  ت�ضنيع  يف  ت�ي�تا 
القيادة  ذاتية  ال�ضيارات  وتط�ير 
ل�رشكة  ه�ل�لين�س  تقنية  ووفرت 

ف�لف�.
ح�ضلت �ضام�ض�جن على م�افقة من 
اختبارات  الإجراء  اجلن�بية  ك�ريا 
عام  يف  القيادة  ذاتية  لل�ضيارات 
2017 والتي تنفذها على �ضيارات 
على  وا�ضتح�ذت  هي�نداي  من 
�رشكة هارمان -الرائدة يف جمال 
تقنيات ال�ضيارات- مقابل 8 مليار 
من�ضة   2018 عام  واأطلقت  دوالر، 
بناء  يف  �رشكات  مل�ضاعدة  تقنية 

�ضيارات م�ضتقلة متخ�ض�ضة.
م�ؤ�ض�س  اإيل�ض�ن  الري  ا�ضتطاع 
�رشكة اأوراكل ا�ضتثمار قيمة مليار 
ثاين  تي�ضال وهذا يجعله  دوالر يف 
ال�رشكة  يف  فردي  م�ضتثمر  اأكرب 

بعد اإيل�ن ما�ضك.

 "Superb" اأبرز ما مييز
اجلديدة من "�سكودا"

م�ؤخرا من�ذجها  "�ضك�دا"  طرحت 
 "Superb" �ضيارات  من  اجلديد 
النم�ذج  وحمل  ال�ضهرية  ال�ضيدان 
العديد   "Superb" من  اجلديد 
ال�ضكل  �ضملت  التي  التعديالت  من 
اخلارجي الذي اأ�ضبح خمتلفا كليا، 
واأ�ض�اء  مميزة،  ب�اجهات  واأتى 
وهيكل  عالية،  وان�ضيابية   ،LED
هذه  �ضيارات  بني  من  االأكرب  ه� 
مبقاعد  ال�ضيارة  زودت  كما  الفئة 
ميكن  ومريحة،  وا�ضعة  جلدية 

وواجهة  كهربائيا،  بها  التحكم 
اأنظمة  واأحدث  ب�ضا�ضتني،  قيادة 
واأنظمة  والتكييف،  امل�لتيميديا 
لت�ضخني املقاعد والزجاج االأمامي 

واخللفي واملرايا اجلانبية.
وطرحت هذه املركبة بعدة اأن�اع من 
ت�ربيني معدل  املحركات، حمرك 
هجني  وحمرك  لرت،   1.5 ب�ضعة 
ب�ضعة 1.4 لرت مط�ر عن حمركات 
 Volkswagen" �ضيارات 

Passat"، بعزم 218 ح�ضانا.

 SRT دودج ت�سالنجر
هيلكات 2019 

�ض�راً  كراي�ضلر  فيات  اأ�ضدرت 
في�س  الإطالق  متهيداً  ت�ض�يقية 
 SRT ت�ضالنجر  دودج  ليفت 

هيلكات 2019.
عن  بالفعل  ك�ضفت  قد  ال�رشكة 
�ضتحظى  التي  التغيريات  اأهم 
املحدثة،  الع�ضالت  �ضيارة  بها 
بالت�ض�يقيات  لنا  يظهر  حيث 
غطاء  يف  مزدوجة  ته�ئة  فتحات 
املحرك م�ضت�حاة من امل�ديالت 
ال�ضتينات  يف  ت�ضدر  كانت  التي 

وال�ضبعينات.
بف�ضل عنا�رش الت�ضميم اجلديدة، 
هيلكات   SRT ت�ضالنجر  دودج 
اأي�ضاً  بل  �رشا”  “اأكرث  تبدو  ال 
للمحرك  ته�ئة  “اأف�ضل  ت�فر 

ح�ضب  وذلك  ال�ض�برت�ضارج”، 
ت�رشيحات فيات كراي�ضلر.

املحرك  كان  ما  اإذا  نعلم  ال 
HEMI �ضعة 6.2  ال�ض�برت�ضارج 
هي  ق�ته  �ضتك�ن  �ضلندر   8 لرت 
ال،  اأم   2019 م�ديل  يف  نف�ضها 
ح�ضان   707 لّد  ي�  ك�نه  ذلك،  مع 
و881 ني�تن.مرت من عزم الدوران، 
يجعله ال يفتقد فعليا الأي زيادة يف 

الطاقة.
اإذا  التيقن  ميكننا  ال  ذلك  خالف 
ما كانت �ضتك�ن هنالك حتديثات 
هي  ما  مع  باملقارنة  ال�ضيارة  يف 
عليه حاليا، لذا كل ما علينا فعله 
ه� انتظار “هذا ال�ضيف” لنعلم ما 

تخطط له دودج.

هانتينج ال�سينية ت�ستعد لطرح جاكوار F-Pace مقّلدة
ميكنها  ال  ال�ضينية  ال�رشكات 
عن  نف�ضها  تكبح  اأن  بب�ضاطة 
�ضيارات  ت�ضاميم  تقليد  اإغراء 
اإحدى  هي  زوتيي  الغرب، 
بتقليدها  املعروفة  ال�رشكات 
عالمة  واالآن،  ماكان،  ب�ر�س 
املجم�عة  تتبع  التي  هانتينج 
القيام  تريد  نف�ضها،  التجارية 
ب�ضيء مماثل يف اإحدى منتجاتها 
جاك�ار  حتديداً،  القادمة، 

F-Pace ال�ضني.

براءات  �ض�ر  تظهر  حيث 
على  ظهرت  التي  االخرتاع 
ال�رشكة  باأن  ال�ضينية  امل�اقع 
واجهتها  مقلدة  �ضيارة  �ضتطلق 
وخلفيتها   F-Pace االأمامية 
يف  وب�ر�س،  جاك�ار  بني  جتمع 
حني تقع كتابة Hanteng بني 

امل�ضابيح اخللفية النحيلة.
يف  اخل��س  املبكر  من 
االإعالم  و�ضائل  لكن  التفا�ضيل، 
ال�ضيارة  باأن  تت�قع  ال�ضينية 

و  X5 بني  وتقع   X6 �ضت�ضمى 
م�رشوق  م�ديالت  وهي   X7
على  هي�نداي،  من  ت�ضميمها 

معر�س  يف  تد�ضينها  يتم  اأن 
�ضينجدو لل�ضيارات 2018 والذي 

�ضينطلق يف 7 �ضبتمرب.

اأ�ستون مارتن تطلق اأيقونتها DBS Superleggera الفاخرة
مارتن  اأ�ضت�ن  �رشكة  اأعلنت     
 DBS اأيق�نتها  اإطالق  عن 
لرتث  الفاخرة   Superleggera

.Vanquish عر�س امل�ديل
اأن  الربيطانية  ال�رشكة  واأو�ضحت 
تكت�ضي  الك�بيه اجلديدة  �ضيارتها 
ويبداأ  الكرب�ن  األياف  من  بث�ب 
�ضعرها من 274 األف و 995 ي�رو.

مبقاعد  الفاخرة  ال�ضيارة  ومتتاز 
حمرك  بداخلها  وينب�س   ،2+2
لرت،  2ر5  حجمية  ب�ضعة   V12
املزدوج  الرتب�  حمرك  ويزاأر 
ح�ضان،  كيل�وات/725   533 بق�ة 
 900 يبلغ  اأق�ضى  دوران  عزم  مع 

ني�تن مرت.
احل�ضانية  الق�ة  هذه  وبف�ضل 

اأ�ضت�ن  �ضيارة  تنطلق  الهائلة 
حتى  الثبات  من  اجلديدة  مارتن 
غ�ض�ن  يف  كلم/�س   100 �رشعة 
�رشعتها  وت�ضل  ثانية   3.4
الق�ض�ى اإىل 340 كلم/�س، وتن�س 
اأن  الفنية على  ن�رشة امل�ا�ضفات 
معدل ا�ضتهالك ال�ق�د يبلغ 12.3 
يعادل 285  كلم، وه� ما  لرت/100 
من  جم/كلم 
انبعاثات 
ين  ثا

ط�رت  وبينما  الكرب�ن،  اأك�ضيد 
املحرك  الربيطانية  ال�رشكة 
�رشكة  مع  تعاونت  فاإنها  بنف�ضها، 
من  ملر�ضيد�س  التابعة   AMG
االإلكرتونية  االأنظمة  تط�ير  اأجل 
ل�ضيارتها ال�ض�بر ريا�ضية اجلديدة، 
ولذلك يظهر ت�ضابه مع م�ديالت 
يتعلق  فيما  االأملانية  ال�رشكة 
ونظام  الرقمية  العدادات  بل�حة 
املعل�مات والرتفيه ول�حة اللم�س 

املركبة على النفق االأو�ضط.

فورد Focus حتذر من ال�سري 
يف االجتاه اخلاطئ

جتهيز  عن  ف�رد  �رشكة  اأعلنت 
التي  اجلديدة،   Focus �ضيارتها 
تنتمي لفئة امل�ديالت املدجمة، 
من  للتحذير  جديدة  ب�ظيفة 

ال�ضري يف االجتاه اخلاطئ.
اإىل  االأمريكية  ال�رشكة  واأ�ضارت 
اأن �ضيارتها اجلديدة تعتمد على 
منع  على  ت�ضاعد  متط�رة  تقنية 
الطرق  على  اخلاطئ  االنحراف 
على  ت�ضتند  والتي  ال�رشيعة، 
على  للتعرف  احلايل  ف�رد  نظام 
ي�ضتخدم  كما  املرور،  اإ�ضارات 
النظام  معل�مات  املالحة  نظام 
 GPS امل�اقع  لتحديد  العاملي 
م�قع  على  التعرف  اأجل  من 

ال�ضيارة.
واأو�ضحت �رشكة ف�رد اأن كامريا 
على  تتعرف  االأمامي  الزجاج 
حدود  مثل  املرور  اإ�ضارات 
ال�رشعة، والتي يتم عر�ضها على 
�ضا�ضة  اأو  القيادة  ل�حة  �ضا�ضة 
واإذا  االختيارية   Head-up
لعالمتي  ال�ضيارة  قائد  اجتاز 
جانبي  على  املرور"  "ممن�ع 
فاإن  لطريق �رشيع،  م�ؤدي  طريق 
عن  قائدها  بتنبيه  تق�م  ال�ضيارة 
التحذير اجلديدة؛  طريق وظيفة 
عالمة  بعر�س  النظام  ويق�م 
من  "حتقق  وبيان  حمراء  حظر 

اجتاه ال�ضري".
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بيعها  وقف  �أكدت  �أن  بعد 
�آبل  عادت  �لأ�سو�ق،  يف 
لتفاجئ زبائنها بطرح كمية 
 iPhone« هو�تف  من 
و�أ�سار  متاجرها  يف   »SE
AppleInsider.« موقع
com« �إىل �أن �آبل طرحت 
ن�سختني من هذه �لهو�تف 

يف  متاجرها  عرب  للبيع 
ن�سخة  �ملتحدة،  �لوليات 
د�خلية  تخزين  بذ�كرة 
ب�سعر  غيغابايت،   32
ون�سخة  دولر�،   259
تخزين  بذ�كرة  �أخرى 
ب�سعر  غيغابايت،   128
هذه  وجاءت  دولر�   299

كتلك  بهياكل  �لهو�تف 
هو�تف  بها  طرحت  �لتي 
»5s iPhone«، و�سا�سات 
مبقا�س 4 بو�سات، وما�سح 
لب�سمات �لأ�سابع، ومعالج 

.»Apple A9«
�سوق  يف  خرب�ء  ويرى 
�أقدمت  �آبل  �أن  �لهو�تف 

�خلطوة  هذه  على 
من  م�ستودعاتها  لإفر�غ 
و�أن  �لقدمية،  �لهو�تف 
قد  �لقادمة  �خلطوة 
من  دفعة  طرح  تكون 
 »6-  iPhone« هو�تف 
باأ�سعار   »7-iPhone»و

خمف�سة �أي�سا.
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»�آبل« تطرح دفعة من 
�لهو�تف باأ�ضعار خمف�ضة!

�ل�ضني حتارب »مايكرو�ضوفت«!

�لأربعاء  يوم  مايكرو�سوفت،  �رشكة  �أعلنت 
23 يناير �جلاري، �أن �ل�سني حجبت حمرك 
عن  �سادر  بيان  وقال  �أر��سيها  على  »بينغ« 
حاليا  يتعذر  �أنه  »تاأكدنا  مايكرو�سوفت: 
�لو�سول �إىل حمرك �لبحث بينغ يف �ل�سني، 

ونعكف على حتديد �خلطو�ت �لقادمة«.
حمرك  هو  »بينغ«  �أن  �إىل  �خلرب�ء  و�أ�سار 
�لذي  �ل�سني  يف  �لوحيد  �لأجنبي  �لبحث 
برنامج  عرب  �إليه  �لو�سول  بالإمكان  كان 
�لرقابة على �لإنرتنت يف �لبالد. وباإغالقه، 

تلقت  قد  »مايكرو�سوفت«  موؤ�س�سته  تكون 
»�سفعة« جديدة هناك، وخ�سو�سا �أن خدمة 
�أي�سا كانت قد حجبت يف �لبالد،  »�سكايب« 
بحث  و«بينغ« هو حمرك   ،2017 نوفمرب  يف 
عام  عنه  و�أعلنت  »مايكرو�سوفت«  طورته 
غوغل  ملحركات  مناف�سا  ليكون   ،2009
��سم  �لبد�ية  يف  وحمل  وغريهما.  وياهو 
ليف  »ويندوز  ثم  ومن   »MSN Search«
�أ�سبح  �أن  �إىل  �سريت�س«  و«ليف  �سريت�س« 

ب�سكله �حلايل.

�أبل و�ضام�ضونغ ت�ضويان خالفًا قدميًا 

 

حول بر�ءة �خرت�ع �آي فون
قررت �أبل و�سام�سونغ ت�سوية ودية خلالف م�ستمر بينهما منذ �سبع 

�سنو�ت حول �تهامات بن�سخ تفا�سيل من ت�سميم هاتف �آي فون، 
بح�سب ما �أفادت م�سادر �لأربعاء.

وقرر �لعمالقان �لعامليان للهو�تف �لذكية طي �سفحة �خلالف بعد 
�ن حكمت قا�سية يف مايو )�أيار( �ملا�سي على �سام�سونغ بدفع �أكرث 
من 530 مليون دولر لن�سخها تفا�سيل من �آي فون من بينها حو�فه 

�مل�ستديرة و�لتي حتميها بر�ء�ت �خرت�ع، وكتبت �لقا�سية �لفدر�لية 
لو�سي كوه �أنه »مت �إبالغ �ملحكمة من قبل �جلانبني باأنه متت ت�سوية 

�لق�سية ... وبالتايل فان كل �لإجر�ء�ت �جلارية يف هذ� �مللف �نتهت«، 
مو�سحة �أن �ملجموعتني تعدلن عن �لتقدم ب�سكاوى جديدة يف هذ� 

�ل�سدد.
و�أ�سدرت �أبل ت�رشيحاً يف ماي �ملا�سي قالت فيه »يف هذ� �مللف 
هناك ما هو �أهم من �ملال ... من �ملهم �أن نو��سل حماية �لعمل 

�ل�ساق و�لبتكار« لدى �أبل، يف �ملقابل، رف�ست �سام�سونغ �لتعليق على 
�لتفاق.

يف 2011 ك�سبت �أبل ق�سية �أوىل حكم فيها على �سام�سونغ بدفع 400 
مليون دولر لكن �ملجموعة �لكورية �جلنوبية ��ستاأنفت �حلكم.
وو�سل �خلالف �أمام �ملحكمة �لعليا يف �لوليات �ملتحدة �لتي 

�ألغت �لغر�مة يف 2016 و�أعادت �مللف �أمام �ملحاكم �لعادية وخالل 
�ملحاكمة �لتي جرت يف ماي طلب من هيئة �ملحلفني �أن تقرر ما 

كانت عنا�رش �لت�سميم �لتي ن�سختها �سام�سونغ تربر دفع كافة �لأرباح 
�لتي جنتها من ت�سميم �لهاتف �لذكي مو�سع �خلالف �أو ق�سم فقط 

من �ملبلغ. وكانت �لق�سية ت�سمل خ�سو�ساً ثالث بر�ء�ت �خرت�ع لأبل 
ت�سمل خ�سو�ساً �ل�سكل �مل�ستطيل مع �حلو�ف �مل�ستديرة مع رموز 

ملونة م�سفوفة على �ل�سا�سة.

 لينكد�إن تطلق فيديو 
�ملحتوى �لإعالين

يف  مهنيني  �سبكة  �أكرب  لينكد�إن  �أعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  �لعامل، 
و�ل�سوت  �لب�رش  ��ستعمال  للم�ستخدمني 
من  �أكرث  ملفتة  ق�س�س  لرو�ية  و�حلركة 
�ملحتوى  فيديو  وهما  �لب�رشية  �لناحية 

�لإعالين و�سفحات �ل�رشكات.
ويتيح �لفيديو �جلديد للمحتوى �لإعالين 
�لقر�ر  �سناع  مع  �لتو��سل  للم�ستخدمني 
�لتي  �مل�سرية  طيلة  �لأعمال  رّو�د  من 
لينكد�إن،  على  �مل�ستهلك  يخو�سها 

و�سيتمّكن �مل�سّوقون من حتقيق �أهد�فهم 
�جلديد  �لتحديث  خالل  من  �لت�سويقية 

لفيديو �ملحتوى �لإعالين وذلك عرب:
• زيادة �لوعي حول �لعالمة �لتجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رو�ية ق�س�س  خالل 

�سمن �سياق لينكد�إن.
عرب  �ملوقع  زيار�ت  عدد  زيادة   •

�حلو��سيب و�لهو�تف �ملتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  �أو  �لعمل«  �إىل  »�لدعوة 

Gen Forms �ملتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �سفحة 
�ل�رشكة �أن تن�رش �أخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
و�ملحادثات  �لرتباط  وتعزيز  �ملو�هب 
مع �ملهنيني عرب �سفحتها �خلا�سة على 

�ل�سبكة.
ي�سار �إىل �أن فيديو �سفحة �ل�رشكة كفيل 
مر�ت   5 �لأع�ساء  بني  حمادثة  باإطالق 

�أكرث من �أي نوع �آخر من �ملحتوى.

نظارة �أوكولو�س غو �جلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة �أوكولو�س غو �جلديدة على �أبرز م�ساكل نظار�ت �لو�قع �لفرت��سي، �ملتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر �أو هاتف 

ذكي للغو�س يف �لعو�مل �لفرت��سية �ملثرية.
كل ما يحتاجه �مل�ستخدم يف �لبد�ية نقل �لبيانات �خلا�سة بات�سال �سبكة WLAN �لال�سلكية عن طريق تطبيق �لهاتف 

�لذكي لفرتة ق�سرية، بالإ�سافة �إىل ربط �جلهاز بح�ساب �أوكولو�س ب�سبكة في�س بوك، وبعد ذلك ت�سل �لتطبيقات ومقاطع 
�لفيديو و�ل�سور و�ملحتويات �لأخرى �إىل نظارة �لو�قع �لفرت��سي.

وميكن للم�ستخدم، �لذي يرتدي نظارة طبية، ��ستعمال نظارة �أوكولو�س غو من خالل ��ستعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�سطدم عد�سات �لنظارة مع عد�سات نظارة �لو�قع �لفرت��سي.

 غوغل تطلق �أندرويد 
�جلديد قريبا

بال�س«  »�إيفان  �ل�سهري  �ملدون  �أكد 
�جلديدة  ن�سختها  �ست�سدر  غوغل  �أن 
�ملقبل  �أوت   20 يف  �أندرويد،  نظام  من 
�أندرويد  ن�سخة  حتمل  �أن  �ملتوقع  ومن 
لذلك   ،»Pistachio« ��سم  �جلديدة 
�لتقومي  على   »P« حرف  »بال�س«  و�سع 

�لذي ن�رشه عن موعد �إ�سد�رها.
م�سادر  عن  �لت�رشيبات  لبع�س  ووفقا 
�أندرويد �جلديد  فاإن  مقربة من غوغل، 

وت�سوير  عر�س  جودة  من  �سيح�سن 
�لفيديوهات و�ل�سور خ�سو�سا يف ظروف 
�لإ�ساءة �خلافتة، كما �سيمكن �مل�ستخدم 
باإز�حتها  �لتطبيقات  بني  �لتنقل  من 
هو�تف  يف  كما  �لعر�س  و�جهة  على 
 »P« ن�سخة  يف  »iPhone-X«و�لأهم 
�ملنتظرة �أنها �ستمكن �ساحب �لهاتف �أو 
�جلهاز �لذكي من �لتحكم مبدة ��ستخد�م 
مل�ساعدة  وذلك  حدة،  على  تطبيق  كل 

على  �لنا�س 
�لتطبيقات،  بع�س  �إدمان  من  �لتخل�س 
يف  �لطاقة  ��ستهالك  من  و�حلد 

�لأجهزة.

�ثنني من هو�تف Vivo �ضوف حت�ضل  على 
�ضاحن بقوة 22.5 و�ط

تعترب �رشكة BBK Electronics هي �ل�رشكة �لأم لكل من Oppo و OnePlus و Vivo، فقد ح�سلت كل من 
Oppo و One Plus على هو�تف ذكية مقرتنة بتقنيات �ل�سحن 

�ل�رشيع �لتي يطلق عليها ��سم FOOC و DASH Charge. ولكن 
لتز�ل �رشكة Vivo تفتقر �إىل هذه �لتقنية مع هو�تفها �لذكية.



االت�صالية  الدرا�صات  خمرب  نظم 
واالإعالمية جلامعة م�صتغامن ملتقى وطني 
حول »البنيوية ونظرية احلتمية القيمية يف 
االإعالم » اإذ �صارك اأ�صاتذة جامعيون من 
جامعات وهرات وباتنة وم�صيلة يف اأ�صغال 
هذا  الثالث  العلمية  جل�صاته  يف  امللتقى 
ودعا اأ�صاتذة باحثون يف االت�صال واالإعالم 
»البنيوية  مفهوم  تاأ�صيل  �رضورة  اإىل 
 « االإعالم  يف  القيمية  احلتمية  ونظرية 
الرتابط املنهجي بني  اأوجه  والبحث عن 
االأخرى  املعرفية  العلوم  وباقي  املفهوم 
مدير  بوعمامة  العربي  االأ�صتاذ  واأ�صار 
واالإعالمية  االت�صالية  الدرا�صات  خمرب 
امللتقى  اأ�صغال  اأن  م�صتغامن  جلامعة 
االأكادميية  التظاهرات  اإطار  يف  تندرج 
امل�صطرة هذه ال�صنة اجلامعية ويركز على 
يرافعون  �صباب  باحثني  اإ�صهامات  اإثراء 
االإعالم  يف  القيمية  احلتمية  نظرية  عن 
اأ�ص�س لها الباحث الربوفي�صور عزي  التي 

عبد الرحمان واعترب االأ�صتاذ الباحث اأن 
بتاأليف  �صتتوج  الوطني  امللتقى  اأ�صغال 
الإ�صدارات  تثمينا  �صين�رض  جماعي  كتاب 
على  تتوا�صل  التي  وملتقياته  املخرب 
مدار االأيام املقبلة هذا وقدم العديد من 
الوطني  امللتقى  يف  الباحثون  االأ�صاتذة 
مداخالت حول اخللفيات النظرية ملفهوم 
التوظيف  وداللة   « و«البنية   « »البنيوية 

واإ�صقاطاته  للمفهوم  واملمنهج  العلمي 
وثمن  هذا  االإعالمي  التنظري  على 
به  يقوم  ما  امللتقى  اأ�صغال  يف  الباحثون 
خمرب االت�صال واالإعالم بجامعة م�صتغامن 
من تظاهرات علمية هامة وطنية ودولية 
وتلبي  باإتقان  امللتقى  اإ�صكاليات  ت�صاغ 
اأكد  ما  ح�صب  وا�صحا  علميا  احتياجا 

القائمون عليه من باحثني واأ�صاتذة.     

حممد �أمني

يف ملتقى وطني بجامعة م�ستغامن

باحثون يرافعون ل�ضالح �ضبط 
م�ضطلحات الإعالم
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غليز�ن
مكتتبو عدل 2 يحتجون 

اأمام وكالة غليزان
عاد اأواخر االأ�صبوع الع�رضات من مكتتبي عدل 
2 بوالية غليزان لالحتجاج حيث جتمهروا اأمام 
من  ال�صديد  ا�صتيائهم  عن  للتعبري  الوكالة  مقر 
التاأخر الكبري يف ا�صتالم �صققهم وكذا الغمو�س 
الذي اأ�صبح يلف هذا امللف وح�صب العديد من 
ال�صكنية  امل�صاريع  من  العديد  اأن  املحتجني 
برنامج عدل جاهزة اإال اأنها مل ت�صلم الأ�صحابها 
رغم املعاناة والو�صعية االجتماعية التي يتخبط 
التكاليف  بفعل  امل�صتفيدين  من  العديد  فيها 
�صكن  اإيجار  مقابل  يوفرونها  التي  الباه�صة 
ياأويهم حر ال�صيف وقر ال�صتاء ناهيك عن وقد 
طالب املحتجون بتدخل ال�صلطات الوالئية حلل 
هذا امل�صكل ومتكينهم من �صكناتهم فيما ارجع 
البع�س من املحتجني العودة اإىل االحتجاج اإىل 
الوعود التي قطع بع�س امل�صوؤولني على اأنف�صهم 
لكنها تبني اأنها جمرد وعود ال ت�صمن وال تغني 
واملدينة  ال�صكن  وزير  اأن  وح�صبهم  جوع  من 
لوالية  االأخرية  زيارته  ولدى  متار  عبدالوحيد 
غليزان اأكد على �رضورة اخذ جميع ان�صغاالت 
ت�صوية  مع  ال�صكن  طالبو  �صيما  ال  املواطنني 
هوؤالء  يطالب  وعليه   ، العالقة  امللفات  جميع 
عاجال   بالتدخل  اإبراهيم  ن�صرية  الوالية  وايل 
للتعجيل  اأو املديرية اجلهوية  وكالة عدل  لدى 
مع  �صققهم  مفاتيح  لت�صليمهم  ا�صتدعائهم  يف 
التي  ال�صعبة  االجتماعية  االأو�صاع  مراعاة 

يتخبطون فيها
ق م

عني �حلجرب�سطيف 

هالك 3 اأفراد من 
عائلة واحدة اختناقا 
اأم�س  م�صاء  واحدة  عائلة  من  اأفراد   3 هلك 
اختناقا  )�صطيف(  احلجر  عني  ببلدية  اخلمي�س 
بغاز اأحادي اأك�صيد الكربون، ح�صب ما علم  اأم�س 
اجلمعة من املكلف باالإعالم و االت�صال باملديرية 
املحلية للحماية املدنية النقيب اأحمد لعمامرة و 
اأو�صح ذات امل�صدر باأن احلادث وقع م�صاء اأم�س 
احلجر  عني  ببلدية  قا�صم  اأوالد  بدوار  اخلمي�س 
و  �صنة(   42( رجل  هالك  خملفا  �صطيف  جنوب 

زوجته )37 �صنة( و ابنهما )9 �صنوات(.  
و اأ�صاف النقيب لعمامرة باأنه بعد تق�صي االأمر 
موقد  ي�صتعملون  كانوا  االأ�رضة  »اأفراد  اأن  تبني 
الطهي )الطابونة( املو�صولة بقارورة غاز البوتان 
مبنزلهم  املطبخ  م�صتوى  على  التدفئة  اأجل  من 

الفردي«.

مدينة �ل�سريعة بتب�سة

توقيف مروج 
الأقرا�ص املهلو�ضة

االأ�صبوع على  نهاية  ال�رضيعة  دائرة  اأمن  متكنت  
من  يبلغ  �صخ�س  اأن  تفيد  موؤكدة   معلومات  اثر 
االأقرا�س املهلو�صة   العمر 28 �صنة يقوم برتويج 
بو�صط املدينة على منت �صيارة من نوع رونو 25 
نوع  دواء  من  م�صط  �صبط  و  املعني  توقيف  مت 
اإيدغار  )20 قر�س( 150 ملغ كانت خمباأة بجيب 
معطفه اإ�صافة اإىل عائدات البيع و هو عبارة عن 
مبلغ مايل قدره )43000 دج( من االأوراق النقدية 
فئة 1000 و 2000 دج ليتم حجز املبلغ و ا�صتكمال 
اأين مت  للتحقيق مت تفتي�س منزل املعني باالأمر 
اأخرى من االأقرا�س املهلو�صة  العثور على كمية 
اأين مت   كيتيل 6 ملغ  نوع  بـ 30 قر�س  و املقدرة 
حتويل امل�صتبه فيه  و املحجوزات اإىل مقر اأمن 
اإمتام  بعد  و  الق�صية  يف  حتقيق  فتح  و  الدائرة 
القانونية مت تقدمي امل�صتبه فيه عن  االإجراءات 
جرم احل�صول و ال�رضاء للموؤثرات العقلية ق�صد 
البيع بطريقة غري م�رضوعة اأين �صدر �صده اأمر 

اإيداع.

بني 24 �إىل 25 جانفي 
2019

42 �ضخ�ضا
 اأ�ضيبوا باختناقات

اإىل   24 بني  املمتدة  الفرتة  خالل 
25 جانفي 2019 و اإىل غاية �صبيحة 
الثامنة �صباحا  ال�صاعة  اأم�س على 
االأخرية(  �صاعة   24 خالل   )اأي 
املدنية  احلماية  وحدات  �صجلت 
مناطق  عــدة  يف  تدخال   4165
على  وهذا  الوطن  من  خمتلفة 
من   اال�صتغـاثة  مكاملات  تلقي  اإثر 
التدخالت  هذه  املواطنني،  طرف 
اأن�صطة  جماالت  خمتلف  �صملت 
املتعلقة  �صواء  املدنية  احلماية 
بحوادث املرور، احلوادث املنزلية، 
،اإخمــاد احلرائق  ال�صحي  االإجالء 

و االأجهزة االأمنية ... اإلخ.
لالإ�صارة، تدخلت وحدات احلماية 
املدنية من اأجل تقدمي االإ�صعافات 
اأ�صيبوا  �صخ�صا   42 لـ  االأولية 
ا�صتن�صاقهم  جراء  من  باختناقات 
الكربون،  اأك�صيد  اأحادي  غاز 
و  التدفئة  و�صائل  من  املنبعث 
من  بكل  وهذا  املاء،  �صخانات 
�صخ�س،   13 ق�صنطينة   : واليات 
 06 ميلة  اأ�صخا�س،   06 وزو  تيزي 
اأ�صخا�س،   05 تلم�صان  اأ�صخا�س، 
 03 اجلزائر  اأ�صخا�س،   04 املدية 
�صخ�صان   02 اجللفة  اأ�صخا�س، 
اأ�صخا�س، تندوف 01  االأغواط 05 

�صخ�س و غرداية 01 �صخ�س.

�لطارف 

الأمطار تعري واقع البنية التحية اله�ضة  

�لبليدة 

اإعادة تهيئة ملعب »م�ضطفى ت�ضاكر« 
نائبة �أمريكية

 ما يحدث يف فنزويال "انقالب
 مدعوم من اأمريكا"

على  تهاطلت  التي  االأمطار  خلفت 
الطارف   والية  بلديات   خمتلف 
قا�صي  و�صيدي  الع�صل  عني  كبلدية 
وبوثلجة وزريزر والب�صبا�س و القالة 
معتربة،  مادية  خ�صائر   ، وال�صافية 
امل�صاريع  ه�صا�صة  مدى  وك�صفت 
وجه  يف  ت�صمد  مل  التي  التنموية، 
زخات املطر، التي اأدت اإىل اإغراق 

وقطع  الطرقات واالأحياء يف اأوحال 
ت�رضبات  �صاحبتها  مائية،  وبرك 
والذعر  اخلوف  و�صط  مائية، 
من  املواطنني  على  خيم  الذي 
والبنايات  اله�صة  ال�صكنات  اأ�صحاب 
القدمية، الذين يقطنون يف االأحياء 

املهم�صة. 
التنمية  واقع  االأمطار،  هذه  وعرت 

املحلية والبنية التحتية، التي يتبناها 
وك�صفت  املحليون،  امل�صئولون 
الفا�صح  الغ�س  حول  امل�صتور، 
املنجزة،  امل�صاريع  ع�رضات  يف 
اأب�صط  جمابهة  على  قدرتها  وعدم 
حتولت  حيث  الطبيعية،  الكوارث 
ال�صوارع والطرق الرئي�صية والفرعية 
اإىل وديان، واأغلقت بالكامل، ب�صبب 

جتمع املياه املرتاكمة، التي حدت 
من تنقل املركبات واالأ�صخا�س على 
وم�صاكن  اأحياء  وغرقت  �صواء،  حد 
عني  احياء  غرار  على  االأوحال  يف 
فيه  بداأت  الذي  كالبفة  الع�صل  
االأ�صغال  لكن  �رضعان ما  توقفت 
التي  قا�صي  �صيدي  بلدية  واحياء 
املوؤ�ص�صات  وحتى  متاما   غرقت 

الرتبوية مل ت�صلم اأي�صا  كاملدار�س 
على  زيادة  والثانويات  االبتدائية 
للتيار  املتكررة  االنقطاعات 
ل�صاعات  ا�صتمرت  التي  الكهربائي 
خا�صة  البوتان  غاز  وندرة  طويلة 
كالهنا�صري  املعزولة  بامل�صاتي 

و�صنهاجة لبلدية عني الكرمة 
رزق �هلل �سريف

ال�صهيد  ملعب  تهيئة  اإعادة  �صيتم 
�صنة  خالل  بالبليدة  ت�صاكر«  »م�صطفى 
ملباريات  فقط  تخ�صي�صه  و   2019
ح�صبما  القدم،  لكرة  الوطني  املنتخب 
�رضفة  يو�صف  البليدة  والية  وايل  ذكره 
ال�صهيد »م�صطفى  الوايل ان ملعب  وقال 
الإعادة  وا�صعة«  »عملية  �صي�صهد  ت�صاكر« 
مقايي�س  اإعطائه  بهدف  ذلك  و  التهيئة 
االحتاد الدويل لكرة القدم و لريقى اأي�صا 
الريا�صية  املناف�صات  خمتلف  الحت�صان 
�صتحت�صنها  التي  الدولية  و  االإقليمية 

اجلزائر م�صتقبال.

و اأ�صاف �رضفة انه بعد ت�صليم هذا امللعب 
�صيتم ا�صناد ت�صيريه لالحتادية اجلزائرية 
اإجراء  قرار  اتخاذ  �صيكون  و  القدم  لكرة 
من  احل�رضية  �صالحيتها  من  املقابالت 
و  ال�صباب  قطاع  ان  قال  اأخرى،  جهة 
خالل  �صي�صتفيد  البليدة  بوالية  الريا�صة 
ملعب   14 اجناز  من  اجلارية  ال�صنة 
مبختلف  اال�صطناعي  بالع�صب  جواريا 
بلديات الوالية م�صريا اإىل اأن عملية اجناز 
بجميع  �صتتوا�صل  اجلوارية  املالعب 
البلديات اىل غاية تزويد كل بلدية مبلعب 

واحد على االأقل.

م�صلمة  نائبة  اأول  عمر،  اإلهان  قالت 
االأمريكي  النواب  جمل�س  يف  حمجبة 
قبل  من  املدعوم  »االنقالب  اإن 
يكون  لن  الواليات املتحدة يف فنزويال 
ال�صعب  يواجهها  التي  للم�صكالت  حال 
اأم�س  ن�رضته  بيان  الفنزويلي«ويف 
ال�صخ�صي  ح�صابها  على  اخلمي�س، 
عمر  اإلهان  علقت  »تويرت«،  مبوقع 
رئي�س  باإعالن  وا�صنطن  اعرتاف  على 
الربملان الفنزويلي خوان غوايدو، نف�صه 

اأن  واأو�صحت  للبالد  موؤقتا«  »رئي�صا 
الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب »ي�صعى 
اليمينيني املتطرفني  جلعل املعار�صني 
اأن  اإىل  م�صرية  باملقدمة«،  فنزويال  يف 
»هذه امل�صاعي من �صاأنها تاأجيج العنف 
عدم  من  ملزيد  املنطقة  ودفع  هناك، 
اأن هذا  اال�صتقرار« و�صددت عمر على 
يكون  لن  اأمريكيا،  املدعوم  االنقالب 
حال للم�صكالت املفزعة التي يواجهها 

الفنزويليون.

بكل من �سكيكدة وباتنة وجيجل

اجلي�ص يتدخل لفتح الطرقات وامل�ضالك املقطوعة 
التي  اجلوية  التقلبات  اإثر  على 
ال�صمالية  املناطق  تعرفها 
بت�صاقط  وامل�صحوبة  للوطن 
مفارز  تدخلت  للثلوج،  كثيف 
بالناحية  ال�صعبي  الوطني  للجي�س 
ال24  خالل  اخلام�صة  الع�صكرية 

الطرقات  لفتح  املا�صية  �صاعة 
وتقدمي  املقطوعة  وامل�صالك 
للمواطنني  وامل�صاعدة  العون 
وجيجل،  وباتنة  �صكيكدة  من  بكل 
لوزارة  بيان  به  اأفاد  ما  ح�صب 

الدفاع الوطني اأم�س اجلمعة.

»تبعا  اأنه  امل�صدر  ذات  واأو�صح 
تعرفها  التي  اجلوية  للتقلبات 
للوطن  ال�صمالية  املناطق 
امل�صحوبة بت�صاقط كثيف للثلوج، 
اجلي�س  تدخل  لعمليات  وموا�صلة 
الوطني ال�صعبي لفتح الطرق وفك 

املت�رضرة،  املناطق  عن  العزلة 
نائب  الفريق،  لتعليمات  وتنفيذا 
وزير الدفاع الوطني، رئي�س اأركان 
تدخلت  ال�صعبي،  الوطني  اجلي�س 
ال�صعبي  الوطني  للجي�س  مفارز 
اخلام�صة  الع�صكرية  بالناحية 

بكل  و 25 جانفي 2019  يومي 24 
لفتح  وجيجل  وباتنة  �صكيكدة  من 
املقطوعة  وامل�صالك  الطرقات 
وامل�صاعدة  العون  وتقدمي 
للمواطنني، حيث مت ت�صخري كافة 

االإمكانيات الالزمة لذلك«. ع/ر�سيد تب�سة
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