
لن نقف مكتويف �لأيدي �أمام 
�أي �إهانة لل�ضلطة �لق�ضائية

معب�أة داخل )11(حقيبة ظهرب�سكيكدة
�لعثور على ثالثة  قناطري و 

712 غر�ما من �لكوكايني

اته�م�ت ب�لت�سييق على مديري الإق�م�ت للغلق على النق�بيني

�لعمال ي�ضلون �خلدمات 
�جلامعية بد�ية من �لغد

قبيل احل�سم يف م�س�ألة تر�سحه

خطاب ت�ضاوؤمي و �نهز�مي لنب 
فلي�س منذ �لبد�ية

عبد الرزاق مقري يعلن تر�سحه و ي�ؤكد

هناك من يعد نف�ضه ملرحلة ما بعد بوتفليقة

رئي�س بلدية ح��سي م�سع�د حممد ي��سني بن �س��سي لـ"ال��سط"

مت�ضامن مع مري عني �لبي�ضاء   
�ضد ما يتعر�س له من م�ضايقات

اأوهم�ا ال�سب�ب ب�أن املركز الرتفيهي ه� ملهى ليلي 

بارونات �لعقار حترك �ل�ضارع بب�ضار 
�س5
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�إىل   25 بني  �ملمتدة  �لفرتة  خالل 
26 جانفي 2019 و �إىل غاية �صبيحة 
�صباحا  �لثامنة  �ل�صاعة  على  �أم�س 
�لأخرية(  �صاعة   24 خالل   )�أي 
�ملدنية  �حلماية  وحد�ت  �صجلت 
مناطق  عــدة  يف  تدخال   3183
على  وهذ�  �لوطن  من  خمتلفة 
من   �ل�صتغـاثة  مكاملات  تلقي  �إثر 
�لتدخالت  هذه  �ملو�طنني،  طرف 
�أن�صطة  جمالت  خمتلف  �صملت 
�ملتعلقة  �صو�ء  �ملدنية  �حلماية 
بحو�دث �ملرور، �حلو�دث �ملنزلية، 
�لإجالء �ل�صحي ،�إخمــاد �حلر�ئق و 

�لأجهزة �لأمنية ... �إلخ.

�حلماية  وحد�ت  تدخلت  لالإ�صارة، 
�ملدنية من �أجل تقدمي �لإ�صعافات 
�أ�صيبو�  �صخ�صا   66 لـ  �لأولية 
��صتن�صاقهم  جر�ء  من  باختناقات 

�لكربون،  �أك�صيد  �أحادي  غاز 
و  �لتدفئة  و�صائل  من  �ملنبعث 
من  بكل  وهذ�  �ملاء،  �صخانات 
وليات : �صطيف 16 �صخ�صا، ميلة 

�أ�صخا�س،   05 بويرة  �أ�صخا�س،   08
خن�صلة  �أ�صخا�س،   07 ت�صم�صيلت 
 04 بوعريريج  برج  �صخ�صا،   12
�أ�صخا�س، ق�صنطينة 03 �أ�صخا�س ، 
 06 جيجل  و  �أ�صخا�س   05 تلم�صان 

�أ�صخا�س  
 يف حني مت  ت�صجيل بولية بجاية  
وفاة 02 �صخ�صني  ) رجل  57 �صنة  
بغاز  ( مت�صممني  �إمر�ة 55 �صنة   و 
�ملت�رسب  �لكربون  �أك�صيد  �أحادي 
ببلدية  �لكوبي  بحي  مدفاأة   من 
�صدوق. لرتتفع �حل�صيلة منذ بد�ية 
جانفي �إىل 46 وفاة و 444 �صخ�صا 

منقذ .

بني 25 اإىل 26 جانفي 2019

3183 تدخال للحماية املدنية

خبر في 
صورة

معباأة داخل )11(حقيبة ظهرب�سكيكدة

العثور على ثالثة )03( قناطري 
و 712 غراما من الكوكايني

ديوان ت�سيري املمتلكات الثقافية املحمية

تعيني في�سل وارت مديرا عاما 
مت تعيني في�صل و�رت �ملدير �ل�صابق لوكالة �إجناز و ت�صيري �مل�صاريع �لثقافية 
) �وجيبك(  �لثقافية �ملحمية  لت�صيري �ملمتلكات  �لوطني  �لديو�ن  ر�أ�س  على 
نف�س  ذكر  و  �لثقافة   وز�رة  من  علم  كما  زكار  �لوهاب  عبد  لل�صيد  خلفا 
زكار  �لوقت  نف�س  قد عني يف  ميهوبي  �لدين  عز  �لثقافة  وزير  �أن  �مل�صدر 

مدير� للمدر�صة �لوطنية حلفظ و ترميم �ملمتلكات �لثقافية .

نقاز يوا�سل " التهريج " ال�سيا�سي ؟
�جته  ، عندما  �أخرى  مرة  �ل�صارع  �ىل  نقاز  ر�صيد  للرئا�صيات  �ملرت�صح  نزل 
�أم�س �ىل �صاحة �لأمري عبد �لقادر باجلز�ئر �لعا�صمة ، ليعرب عن �حتجاجه 
ملا قامت به وز�رة �خلارجية ح�صبه من �إعطاء تعليمات لإحدى �لقن�صليات 

�صد ��صتمارته .
وبعد ما �جته �أم�س نقاز �إىل وز�رة �لد�خلية ، وقام بعدها بزيارة مكتبه يف 
�لعا�صمة ، �جته مبا�رسة نقاز �ىل �صاحة �لأمري عبد �لقادر ، ور�ح يعرب عن 

�حتجاجه مما قامت به وز�رة �خلارجية �صده.
نتيجة �لختالف   " �لذي لطاملا و�صفت خرجاته ب"�لتهريجية  نقاز  ر�صيد 
�لف�صولويني  تو�فذ  من  ذلك مل مينع  �أن  �ل   ، نقاز  يعرفه  �لذي  �لغمو�س  و 
لالإلتقاط �صور ليف مع نقاز �ملر�صح للرئا�صي ، و�لذي يف كل مرة يحدث 

نوعا من �حلما�س و " لومبيون�س " يف مثل هذه �ملحطات .
وكان يف �لنتخابات �لرئا�صية �ل�صابقة �صنع نقاز �حلدث �أي�صا ، عندما ر�ح 
يتهم ب�رسقة ��صتمار�ته ، وهي �لإتهامات �لتي كانت حمل �صخرية يف �ل�صارع 

ع.ب�جلز�ئري .

برنامج »بانوراما« على قناة رو�سيا اليوم

هذه اأهداف زيارة �سريغي 
الفروف اإىل اجلزائر 

�ل�صهري  بانور�ما  برنامج  من  كاملة  حلقة  �ليوم  رو�صيا  قناة  خ�ص�صت 
ملناق�صة �أهد�ف و خلفيات زيارة وزير �خلارجية �صريغي لفروف �إىل 
�جلز�ئر �لتي متت منذ �أيام ،قد تفاجاأ �لبع�س مبعدلت منو �لعالقات 
بني رو�صيا وكل من �جلز�ئر و�ملغرب وتون�س يف �ل�صنو�ت �لأخرية تبادل 
�لقت�صادية  فقط  ولي�س  �ملجالت،  من  �لعديد  يف  للم�صالح  عميق 
من  �لكثري  جتاه  �ل�صرت�تيجية  �لروؤى  وتقاطع  و�لتكنولوجيا،  و�لتجارة 

�مللفات �لإقليمية �ل�صاخنة.
�صوؤون  يف  �ملخت�س  �لباحث  غفوروف،  �صعيد  د.  �حللقة:  �صيوف   
�ل�رسق �لأو�صط ورئي�س حترير موقع pravda.ru، د. �إ�صماعيل دب�س، 
�لأ�صتاذ يف �لعلوم �ل�صيا�صية و�لعالقات �لدولية من �جلز�ئر �لعا�صمة، 
�ملغاربي  �ملركز  رئي�س  �ل�صليمي،  منار  �لرحيم  عبد  د.  �لرباط  ومن 

للدر��صات �لأمنية وحتليل �ل�صيا�صات.

�لتهريب  مكافحة  �إطار  يف 
وعلى  �ملنظمة،  و�جلرمية 
�ملنطقة  قرب  دورية   �إثر 
ن  ب�صكيكدة/  �ل�صناعية 
�جلمعة  م�صاء  متكنت  ع5، 
مفرزة   ،2019 جانفي   25
بالو�جهة  �لبحرية  مغاوير 
من  ع5،  /ن  �ل�رسقية  �لبحرية 

من  �صخمة  كمية  على  �لعثور 
 )03( ثالثة  بـ  تقدر  �لكوكايني 
معباأة  غر�م،   712 و  قناطري 

د�خل )11(حقيبة ظهر.
تاأتي هذه �لعملية �لنوعية، بعد 
نفذها  �لتي  �ل�صابقة  �لعملية 
بالو�جهة  �ل�صو�حل  حر��س 
بوهر�ن/  �لغربية  �لبحرية 

و    2018 ماي   29 يوم   2 ع  ن 
من  �أكرث  ب�صبط  �صمحت  �لتي 
�لكوكايني،  من  قناطري   )07(
�ليقظة  �أخرى  مرة  لتوؤكد 
�لعالية لأفر�د �جلي�س �لوطني 
�ل�صعبي وحر�صهم على �إحباط 
�لبالد  �إغر�ق  حماولت  كل 

بهذه �ل�صموم.

احلماية املدنية بامل�سيلة 

حمالت حت�سي�سية بامل�ساجد للوقاية من اأخطار االختناق بالغاز
�ملدنية  �حلماية  م�صالح  �أطلقت 
توعوية  حملة  �مل�صيلة  لولية 
�أخطار  من  للوقاية  وحت�صي�صية 
وهذ�  �لختناق،  خطر  ل�صيما  �لغاز 
�ل�صوؤون  مديرية  مع  وبالتن�صيق 
،�لتي  �ملبادرة  �لدينية، وجاءت هذه 

�حت�صن م�صجد »عبد �هلل �بن م�صعود« 
 ، �جلمعة  يوم  �لقدمية  ��صبيليا  بحي 
جانب من فعالياتها ،من �أجل تفعيل 
م�صالح  مع  بالتن�صيق  �مل�صجد  دور 
حماية  لتعزيز  �ملدنية  �حلماية 
�ملخاطر  خمتلف  من  �ملو�طنني 

�ملحدقة بهم يف ف�صل �ل�صتاء خا�صة 
�لتي  �لطبيعي  �لغاز  حو�دث  خماطر 
�أ�صبحت تهدد حياة عائالت باأكملها 
ويوؤطر هذه �لدرو�س �أعو�ن �حلماية 
�ملدنية و �أئمة �مل�صاجد طو�ل �لفرتة 
فئات  خمتلف  لتح�صي�س  �ل�صتوية 

باعتباره  �لغاز  باأخطار  �ملجتمع 
بحياة  يودي  �لذي  �ل�صامت  �لقاتل 
يتطلّب  ما  مو�صم،وهو  كل  �لكثريين 
وزرع  للتوعية،  �جلهود  تكثيف جميع 
ثقافة وقائية لدى �ملو�طن للحد من 

�حلو�دث �أو �لتقليل منها .

قالت تقارير �إعالمية �أن �حلكومة 
�إىل  �أنظارها  حولت  �جلز�ئرية  
يز�ل  ل  �لذي  �خلا�س،  �لقطاع 
�ملناف�صة،  عن  كبري  ب�صكل  بعيد� 
ب�صبب مناخ �لأعمال �ملنفر، وذلك 
معدلت  لمت�صا�س  حماولة  يف 
�لبطالة �ملرتفعة، ودفعت �لأزمة 
�ملرة  هذه  �حلكومة  �لقت�صادية 
حتفيز  بهدف  حلول  عن  للبحث 
و�ملتو�صطة  �ل�صغرية  �مل�صاريع 
رغم  �لأعمال  رو�د  وت�صجيع 
و�لف�صاد  �لبريوقر�طية  مطبات 
�لقطاع  هذ�  م�صاهمة  لتعزيز 
وكالة  ون�صبت  �لنمو  �إنعا�س  يف 
�لعمل  لوزير  �لر�صمية  �لأنباء 
“�لقت�صاد  �إن  قوله  زمايل  مر�د 
من  �أكرث  �إىل  يحتاج  �جلز�ئري 
�قت�صاد�  ليكون  موؤ�ص�صة  مليون 
�لأخرى”  لالقت�صاديات  مناف�صا 

عمل  زيارة  هام�س  على  و�أ�صاف 
موؤخر�  �لبالد  �رسق  ميلة  لولية 
�إن “حل م�صكلة �لت�صغيل يكمن يف 
�إن�صاء موؤ�ص�صات من طرف �صباب 
ل�صهاد�ت،  وحاملني  مكونني 
وي�صهم  �لبطالة  من  �صيحد  مما 
�لوزير  ودعا  �لرثوة”  �صناعة  يف 
�إن�صاء  على  �أكرث  لالإقبال  �ل�صباب 
�إىل  م�صري�  �خلا�صة،  م�صاريعهم 
عمال   4 �حت�صاب  مت  “�إذ�  �أنه 
قد  بذلك  فنكون  م�رسوع  كل  يف 
و�أكد  مليوين فر�صة عمل”  وفرنا 
مليون  ن�صف  حت�صن  �لبالد  �أن 
منذ  ومتو�صط  �صغري  م�رسوع 
من  �لت�صغيل  دعم  �أجهزة  �إن�صاء 
�لوكالة  ل�صيما  �لدولة  طرف 
�ل�صباب  ت�صغيل  لدعم  �لوطنية 
على  للتاأمني  �لوطني  و�ل�صندوق 

�لبطالة.

تقارير اإعالمية اأجنبية 

حتفيز القطاع اخلا�ص يف 
اجلزائر ال يزال بعيدا 

ع.ب



قبيل احل�شم يف م�ش�ألة تر�شحه

خطاب ت�شاوؤمي و انهزامي لنب فلي�س منذ البداية
عقد املكتب ال�شي��شي لطالئع احلري�ت اجتم�عه ال�شهري الع�دي، ام�س ال�شبت 26 ين�ير 2019، مبقره الوطني برئ��شة علي بن فلي�س رئي�س احلزب  قيم املكتب ال�شي��شي، 

خالل اجتم�عه، الو�شع ال�شي��شي واالقت�ش�دي واالجتم�عي ال�ش�ئد ،يف حتليله للو�شع ال�شي��شي، توقف املكتب ال�شي��شي عند ا�شتدع�ء الهيئة الن�خبة النتخ�ب 
رئي�س اجلمهورية يوم 18 اأفريل 2019؛ مالحظ� ب�أن هذا اال�شتدع�ء ال يقل�س من كث�فة ال�شب�بية التي حتيط ب�لف�ش�ء ال�شي��شي الوطني حيث تت�ش�رع دوائر ال�شلطة 

ال�شي��شية يف منظور االنتخ�ب�ت الرئ��شية املقبلة، وهو م� من �ش�أنه جر البلد اإىل خطر االنزالق�ت و تهديد ا�شتقراره و اأمنه.

ع�ش�م 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 
ال�سيا�سية التي عكفت جبهة التحرير 
على القيام بها و ا�ستقبال للعديد من 

ال�سخ�سيات.
ح�سب  ال�سيا�سي   املكتب  واعترب 
النتخابات  اأن  له  بيان  يف  ماجاء 
املقبل  اأفريل  ل�سهر  الرئا�سية 
مل�ستقبل  بالن�سبة  حا�سمة  انتخابات 
البلد، الذي يتعر�س لتحديات عديدة 
بنظام  �سوى  مواجهتها  ميكن  ل 
انتخابات  عن  منبثق  �سيا�سي �رصعي 
نظام  �سفافة؛  و  عادلة  و  �سحيحة 
حول  اجلزائريني  جتميع  با�ستطاعته 
توافق �سعبي لتجاوز الأزمة املتعددة 
لفتح  و  بلدنا،  ت�رصب  التي  الأبعاد 
اآفاق �سيا�سية و اقت�سادية و اجتماعية 
م�ستقبل  يف  الأمل  لإعادة  و  جديدة 

واعد ل�سباب
اليوم  القائم  ال�سيا�سي  النظام  يقف 
هي  و  ثقيلة،  تاريخية  م�سوؤولية  اأمام 
ال�سيد  لل�سعب  الكلمة  اإعادة  م�سوؤولية 
بكل  اإرادته  عن  التعبري  من  ليتمكن 
و  �سحة  �سمان  خالل  من  حرية، 

�سدق القرتاع خالل كل مراحله.
ال�سيا�سي  الن�سداد  خطورة  تفر�س 
الجتماعية  و  القت�سادية  الأزمة  و 
القائم  ال�سيا�سي  النظام  على  احلالية 
مرة  ال�سعي،  رغبة  من  التخل�س 
ال�سعبية،  الإرادة  حتويل  اإىل  اأخرى، 

كما تفر�س عليه التخلي عن التم�سك 
على  الدميومة  و  بالبقاء  املر�سي 

ح�ساب امل�سالح العليا لالأمة.
ال�ستمرارية،  »اإن  البيان  اأ�ساف  و 
التي تروج لها بع�س القوى ال�سيا�سية 
على  احلفاظ  و  للجمود  مرادفة  هي 
الأمر القائم، يف الوقت الذي يفر�س 
فيه التغيري نف�سه كحل حتمي و فريد 
ال�ستمرارية  هذه  اإن  بلدنا؛  لإنقاذ 
ال�سيا�سي  الن�سداد  �ساأنها تعميق  من 
احلايل، و تر�سيخ �سيطرة القوى غري 
الد�ستورية على القرار الوطني، و جعل 
ال�سيا�سي  النظام  داخل  ال�رصاعات 
ا�ستقرار  تزعزع  و  تتفاقم،  القائم 
م الو�سع القت�سادي اأكرث  البلد، و تُوؤِزّ
الجتماعية،  النزاعات  تثري  و  فاأكرث، 
حميطه  يف  بلدنا  موقع  ت�سعف  و 

اجليو�سيا�سي اأكرث فاأكرث
اأما فيما يتعلق بالنتخابات الرئا�سية 
ال�سيا�سي  املكتب  ا�ستمع  املقبلة، 
لعر�س حول امل�ساورات التي اأجراها 
املكاتب  من�سقي  مع  احلزب  رئي�س 
ال�ستحقاق  اآفاق  حول  الإقليمية 

النتخابي لأفريل املقبل.
وجهها  التي  للر�سالة  تعر�سه  لدى  و 
علي بن فلي�س، رئي�س احلزب،  لوزير 
خاللها  من  له  عرب  التي  و  الداخلية 
الرت�سح  ملف  تكوين  يف  نيته  عن 
 18 يف  اجلمهورية  رئي�س  لنتخاب 
اأفريل املقبل، ذّكر املكتب ال�سيا�سي 
طالئع  حزب  م�ساركة  م�ساألة  باأن 
ليوم  الرئا�سي  النتخاب  يف  احلريات 
�سيف�سل  من عدمها   2019 اأفريل   18
فيها دميقراطيا يف دورة مقبلة للجنة 

املركزية. و قد كلف، يف هذا املنوال، 
الأمانة الوطنية للحزب بتح�سري وثيقة 
القت�سادي  و  ال�سيا�سي  الو�سع  حول 
برهانات  عالقته  يف  الجتماعي  و 

ال�ستحقاق النتخابي املقبل.
من  ال�سيا�سي،  املكتب  ندد  كما 
و  باحلقوق  بامل�سا�س  اأخرى،  جهة 
حرية  خا�سة  الد�ستورية،  احلريات 
التعبري  حرية  و  ال�سلمي  التظاهر 
له  يتعر�س  الذي  الت�سييق  كذا  و 
م�ستعملو  و  الأخطار  من  املحذرون 
املواقع الجتماعية و املدافعون عن 
ال�سحفيون، خا�سة  و  الإن�سان  حقوق 

�سحفيو املواقع الإلكرتونية منهم.
القت�سادي،  للو�سع  تناوله  يف  و 
ان�سغاله  عن  ال�سيا�سي  املكتب  عرّب 
امل�سجلة  ال�سيئة  بالنتائج  بالتوقعات 
و  بالنمو  املتعلقة   2018 �سنة  خالل 
باملوؤ�رصات القت�سادية، و بالتوقعات 
من  بدءا  املقبلة،  لل�سنوات  املخيفة 

�سنة 2019.
كما تاأ�سف املكتب ال�سيا�سي اأن �سنة 
حيث  من  بي�ساء  �سنة  كانت   2018
و  القت�سادية،  الإ�سالحات  و  النمو 
يخ�سى اأن تكون لالعتبارات ال�سيا�سية 
القت�سادية،  العقالنية  على  الأولوية 
مما يجعل �سنة 2019 �سنة ال�ستمرار 
يف النزلقات القت�سادية و التوترات 
عملية  تكفي  لن  حيث  الجتماعية، 
ب�سكل  و  مقابل،  دون  النقود  طباعة 
تدهور  من  احلد  من  متوا�سل، 
القت�ساد الوطني. و يالحظ املكتب 
�سّماء  بقيت  احلكومة  باأن  ال�سيا�سي 
للخرباء  العديدة  النداءات  اأمام 

القت�سادية  واملنظمات  الوطنيني 
التي  الدولية  و  الإقليمية  املالية  و 
الإ�رصاع  �رصورة  على  كلها  اأكدت 
لإخراج  بالإ�سالحات  القيام  يف 
الكلية  التبعية  من  الوطني  القت�ساد 

للمحروقات.
ظاهر  الدولة  موؤ�س�سات  حتلُّل  اإن 
من  القت�سادي  املجال  يف  للعيان 
و  املتناق�سة  الت�رصيحات  خالل 
قطاعات  يف  مل�سوؤولني  املت�ساربة 
املالية  مثل  اإ�سرتاتيجية  و  ح�سا�سة 
الطاقة، و كذا من خالل  و  العمومية 
وباء  اإىل  للت�سدي  احلكومة  عجز 
نفوق  و  الطاعون  و  القالعية  احلمى 
بفناء  يهدد  الذي  و  املا�سية  قطعان 
الرثوة احليوانية، م�رصا بذلك قطاعا 
هاما من القت�ساد الوطني و املربني 
و كل اأولئك الذين ي�سرتزقون من هذا 

امل�سدر.

�سياق  يف  ال�سيا�سي  املكتب  �سجل 
احلركات  تزايد  بقلق  و  اآخر، 
الجتماعية  املطالب  و  الحتجاجية 
تعرب  التي  و  الوطن،  اأنحاء  كل  عرب 
كلها عن قلق اجتماعي يزداد انت�ساره 
و  ال�سغل  با�ستمرار عل م�ستوى عامل 

يف الأو�ساط الأخرى من املجتمع.
من  احلريات  طالئع  حزب  اأكد 
جديد ت�سامنه مع كل املدافعني عن 
حقوقهم ال�رصعية بالو�سائل ال�سلمية، 
و  احلوار  باأن  قناعته  عن  عرب  و 
املف�سلتان  الو�سيلتان  هما  التفاو�س 
و  الجتماعية  النزاعات  ملعاجلة 
هذه  حلل  القوة  اإىل  جلوء  كل  رف�س 

النزاعات.
�سخطه  عن  ال�سيا�سي  املكتب  عرب 
من  املعلنة  الر�سمية  احل�سيلة  من 
حول  العمومية  ال�سلطات  طرف 
تفاقم  تبني  التي  و  احلرڨة  ظاهرة 

ف�سل  عن  يُعرّب  مما  انت�سارها، 
الإجراءات القمعية املتخذة من اأجل 
ثني املواطنني، الذين هم يف غالبيتهم 
اخلطرية  املغامرة  عن  �سباب، 
من  باأنه  يعترب  كما  اأرواحهم؛  على 
املعقول  غري  ومن  مبكان  اخلطورة 
الوطنية  ال�سيا�سية  املعار�سة  اتهام 
ال�سباب  بدفع  الجتماعية  املواقع  و 
الوطن؛  مغادرة  على  ت�سجيعهم  و 
عو�س اأن تتحمل ال�سلطات العمومية 
م�سوؤولياتها و تعرتف و تقر بالأ�سباب 
الظاهرة  وراء هذه  الكامنة  احلقيقية 
اخلطرية، و هي الأ�سباب التي تتحمل 
العمومية  ال�سلطات  م�سوؤوليتها 
و  ب�سن  تبادر  التي مل  و هي  وحدها، 
انتهاج �سيا�سات تعيد الأمل ل�سبابنا و 
تاأخذ بعني العتبار تطلعاته و اآماله و 
طموحاته ويعترب بيان علي بن فلي�س 
خطابا �سوداويا ، قبيل اعالن تر�سحه 
اأن  الإنطباع  يعطي  ، مما  للرئا�سيات 
بن فلي�س مت�سائم ، كما يبدو اأن علي 
طرقه  نف�س  ينتهج  مازال  فلي�س  بن 
النتخابية  املحطات  خمتلف  خالل 
، من خالل اعطائه �سورة �سودايوية 
عن الواقع املعا�س ، خا�سة و اأن هذا 
البيان يبدو اأنه �سديد اللهجة مقارنة 
بالبيانات الأخرية التي كان فيها نوعا 

من مهادنة ال�سلطة .
اأن  يح�س  بداأ  فلي�س  بن  اأن  يبدو  كما 
حظوظه يف النتخابات املقبلة بداأت 

ترتاجع ، مقارنة مما هو يف ال�سابق
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عمر بوع�شة رئي�س حركة االنفت�ح

مرت�شحون يبيعون اال�شتمارات
 ب2مليون �شنتيم

لوكنت رئي�ش� لقمت بحل االأحزاب التي ال تتح�شل على 4ب�ملئة
اأحزاب  اجلمهوري  الوطني  التحالف  هاجم 
اإياها  وا�سفا  تاج،  راأ�سها  على  املوالة 
�سابقا  الرئي�س  برنامج  با�سم  بال�ستفادة 
بل  حاليا  موقفها  تو�سيح  عدم  مقابل 
والتذبذب  البتزاز  حبلي:  على  التالعب 
الرئي�س  و�سفها  من  اأنها  قائال  والرتباك، 
بـ«عهد ام�ساك الع�سا من الو�سط قد انتهى، 
يف حني دعا الرئي�س لال�ستمرارية معلنا عن 
الإجراءات  باتخاذ  احلزب  قيادة  مبا�رصة 
جمع  الرئا�سيات:  يف  بامل�ساركة  ال�سلة  ذات 
التطورات لتخاذ  مراقبة  مقابل  التوقيعات، 
اتهم  حني  يف  النهائي،  الر�سمي  القرار 
باأنها  ال�سابقة  والتمديد  التاأجيل  مبادرات 

اأخطاأت ال�سياق والتوقيت.
بقيادة  اجلمهوري  الوطني  التحالف  دعا 
خالل  اأم�س،  �ساحلي،  بلقا�سم  العام  اأمينه 
الوطني  ملجل�سه  العادية  الثانية  الدورة 
خام�سة،  لعهدة  للرت�سح  اجلمهورية  رئي�س 
احلزب  اأن  اخلتامي  بيانه  �سمن  قائال 
يجدد موقفه املبدئي  الداعم لال�ستمرارية 
و  املحّققة  املكا�سب  على  احلفاظ  بهدف 
م�سار  وت�سويب  امل�سجلة،  النقائ�س  جاوز 
وتعميق  والجتماعية،  القت�سادية  التنمية 
الإ�سالحات وتر�سيخ املمار�سة الدميقراطية، 
وتعزيز دولة احلق والقانون.، مثمنني احرتام 
اأنها �ستمّكن  املواعيد الد�ستورية التي قالوا 
ال�سعبية،  �سيادتهم  ممار�سة  من  اجلزائريني 
الناخبة،  الهيئة  ا�ستدعاء  خطوة  خالل  من 
الرئي�س  تك�سف حر�س  اأنها خطوة  معتربين 
املوؤ�س�ساتي  البناء  ودميومة  ا�ستقرار  على 

ال�سعبية  الإرادة  احرتام  يعترب  الذي  للدولة، 
متداركني  الأ�سا�سية،  دعائمه  اأهم  من 
بالدعوة اإىل اأن تكون املرحلة القادمة فر�سة 
لرت�سيخ روؤية اإ�سالحية �ساملة وانتقال �سل�س 

ومتوا�سل بني الأجيال.
قيادة  املجل�س  فو�س  ثانية  جهة  من 
التنظيمية  الإجراءات  كافة  احلزب مببا�رصة 
يف  احلزب  مب�ساركة  ال�سلة  ذات  والقانونية 
جمع  عملية  �سيما  ل  املقبلة،  الرئا�سيات 
امل�سهد  تطورات  متابعة  وكذا  التوقيعات، 
ال�سيا�سي و النتخابي، وا�ستكمال امل�ساورات 
اتخاذ  بهدف  ال�سيا�سيني،  ال�رصكاء  اأبرز  مع 
بخ�سو�س  للحزب  والر�سمي  النهائي  القرار 
اأن  م�ستدركني   ،2019 اأفريل   18 رئا�سيات 
منذ  ووا�سحا  ثابتا  موقفه  كان  احلزب 
اإعالنه  عقب  الرئا�سيات  من  البداية 
ب�سكل  وتبنيه   ،2018 جويلية  يف  املنفرد 
جماعي منذ �سهر اأوت 2018، �سمن م�سعى 
اأجل ال�ستقرار  »ال�ستمرارية من  جمموعة 
اأطلقت  التي  الأحزاب  متهمني  والإ�سالح«، 
والتاأجيل  بالتمديد  اخلا�سة  املبادرات 
غري  اأو  ق�سد  –عن  بامل�ساهمة  والتوافق 
ق�سد- يف اإ�سفاء الغمو�س واإرباك امل�سهد 
اأو  �سيا�سية  مبادرات  خالل  »من  ال�سيا�سي 
عناوين اإعالمية اأخطاأت ال�سياق والتوقيت«، 
املوالة  اأحزاب  على  النار  باإطالق  م�سعدا 
ا�ستهجانه  �سجل  حيث  تاج،  راأ�سها  على 
ملواقفها املتميزة بالتذبذب والرتباك لدى 
البع�س  لدى  والبتزاز  وباللتبا�س  البع�س، 
�سبق  التي  الأطراف  اأن هذه  قائال  الآخر،  

من  وانتخابيا  �سيا�سيا  كثريا،  ا�ستفادت  واأن 
يبدو  اجلمهورية،  رئي�س  لربنامج  دعمها 
الرئي�س يف ر�سالته  اأنه ينطبق عليها و�سف 
املوجهة لجتماع احلكومة مع الولة، حيث 
املقبول  غري  ال�سلوك  هذا  »مثل  باأن  قال 
امل�سوؤولية  حتمل  اجلميع  على  يوجب 
والنخراط  كليا �سمن اخليارات ال�سيا�سية 
كليا،  منها  اأو اخلروج  الوطنية  والقت�سادية 

فعهد  اإم�ساك الع�سا من الو�سط قد وىّل«.
�ساحلي  فدعاها  املعار�سة  بخ�سو�س  اأما 
ترقية  يف  وفعالية  بجدية  امل�ساهمة  اإىل 
ال�ستحقاق  واإجناح  ال�سيا�سي  النقا�س 
الرئا�سي املقبل، من خالل طرح براجمهم 
�ساحب  لل�سعب  والتوجه  ومر�سحيهم، 
م�ساريعهم  و  باقرتاحاتهم  لإقناعه  ال�سيادة 
وهمية  بذرائع  التحّجج  عو�س  البديلة، 
كغلق اللعبة ال�سيا�سية اأو التزوير امل�سبق يف 
لعهدة جديدة،  احلايل  الرئي�س  تر�سح  حالة 

بح�سبه.
الأخرية  للتو�سيحات  احلزب  عاد  كما 
ال�سادرة عن قيادة اجلي�س الوطني ال�سعبي، 
ا�ستعدادها  عن  خاللها  من  عرّبت  والتي 
لإجناح  الأمنية  الظروف  كافة  لتوفري  التام 
مثمنا  املقبل،   الرئا�سي  ال�ستحقاق 
اخلطوة، وكذا تاأكيد املوؤ�س�سة على التذكري 
ورف�سها  الد�ستورية  مبهامها  باللتزام 
كما  د�ستورية  غري  باأدوار  تقوم  اأن  القطعي 
يراد لها من بع�س الأطراف املغر�سة، على 

حد تعبري احلزب.
�ش�رة بومعزة 

�ش�حلي يطلق الن�ر على اأحزاب املواالة

اأحزاب املواالة تغرق و�شط االبتزاز 
والتذبذب من الرئا�شيات

بع�س  اأن  النفتاح  حركة  رئي�س  بوع�سة  عمر  ك�سف 
ببيع  يقومون  املقبلة  للرئا�سيات  املرت�سحني 
الإ�ستمارات ب2مليون �سنتيم من اأجل احل�سول على 

توقيعات .
عن  اإعالمية  ت�رصيحات  يف  اأم�س  بوع�سة  اأعلن  و 
اأن بع�س املر�سحني  ، عندما قال  معلومات خطرية 
ال�ستمارات  ببيع  يقومون  املقبلة  للرئا�سيات 
هوؤلء  من  الكثري  اأن  معتربا   ، �سنتيم  ب2مليون 

املرت�سحني »بزنا�سة » .
 ، للرئا�سيات  تر�سحه  اأعلن  الآخر  هو  الذي  بوع�سة 
للرئا�سيات  الكبري من املرت�سحني  الزخم  انتقد هذا 
ال�ستمارات  ببيع  يقوم  منهم  الكثري  اأن  م�رصحا   ،

ب2مليون �سنتيم .
و�سواء كان بوع�سة يق�سد ببيع ال�ستمارات ب2مليون 

�سنتيم ، هل يكون من اأجل احل�سول على توقيع مقابل 
املرت�سحني  بع�س  قيام  يق�سد  اأو   ، �سنتيم  2مليون 
بالبزن�سة بال�ستمارات اأي بيع ال�ستمارات ملرت�سحني 

اآخرين ، فاإن بوع�سة انتقد مثل هذه ال�سلوكيات .
وذهب اإىل اأبعد من ذلك عندما قال اأنه لو كان رئي�سا 
تتح�سل  ل  التي  الأحزاب  بحل  �سيقوم  للجمهورية 
على 4باملئة ، اأي التي مل ينجح مر�سحوها مرتني يف 

حتقيق ن�سبة 4باملئة خالل النتخابات .
للرئا�سيات  املرت�سحني  عدد  اأن  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
اأكرث  اإىل  عددهم  يتعدى  وقد  100مرت�سح  اىل  و�سل 
النجاح  اأول  اأغلب املرت�سحني مق�سلة  ، فيما ينتظر 
مق�سلة  اأي�سا  و   ، توقيع  60األف  من  اأكرث  جمع  يف 

التحقيقات ، ومق�سلة املجل�س الد�ستوري
ع�ش�م بوربيع 

بوليات  املدين  املجتمع  فعاليات  من  عدد  عرّب 
 ، مترنا�ست  غرار  على  الكبري  البالد  جنوب 
غرداية ، اأدرار ، ب�سار وتيندوف وورقلة يف بيانات 
متفرقة عن روؤيتها امل�ستقبلية للمرحلة احل�سا�سة 
كلها  واأجمعت  اجلزائر،  بها  �ستمر  التي  والدقيقة 
املجاهد  اجلمهورية  رئي�س  فخامة  منا�سدة  على 
ا�ستكمال  يف  ال�ستمرار  بوتفليقة  العزيز  عبد 
القت�سادي  والإقالع  التنمية  لتحقيق  برناجمه 
اجلزائر،  به  تنعم  الذي  وال�ستقرار  الأمن  ظل  يف 
اإىل الكفاءات اجلزائرية  باإعادة العتبار  ومطالبته 
ذات امل�ستوى العاملي وتوظيفها يف خدمة التنمية 

يف املرحلة القادمة، وعلى راأ�سها  الوزير الأ�سبق 
الدكتور �سكيب خليل الذي ميلك خربة دولية وا�سعة 
ميكن توظيفها يف حتقيق بعث ال�ستثمارات الفعالة 

وحتقيق التنمية القت�سادية.
الدكتور  قام  واأن  �سبق  قد  اأنه  اإىل  الإ�سارة  جتدر 
 14 بتاريخ  ورقلة  بولية  مبحا�رصة  خليل  �سكيب 
دي�سمرب 2017 قدم فيها اخلطوط العري�سة للخروج 
القت�سادي،  التنويع  نحو  للمحروقات  التبعية  من 
وقد لقت هذه املحا�رصة �سدى كبرياً لدى ال�سباب 

ورجال الأعمال ونخبة من الإطارات.

يف بي�ن�ت خمتلفة
جمعيات من 6 واليات ت�شاند 

الرئي�س لعهدة خام�شة

اأحمد ب�حل�ج
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ندوة  يف  مقري  الرزاق  عبد  واإتهم 
الدورة  اختتام  عقب  �صحفية 
اأطراف  ال�صورى    ملجل�س  العادية 
بالتاآمر يف اخلفاء لإبعاد احلركة من 
احلركة  موؤكدا  ال�صيا�صية،   ال�صاحة 
املعركة  هذه  يف  ندخل  و  �صت�صارك 
مقبلة  اجلزائر  باأن  جازمون  لأننا 
نظام،   نهاية  و  جديد  مرحلة  على 
حتاول  اأطراف  اأمام  نحن   »: قائال 
ترتيب واإعداد نف�صه ملرحلة ما بعد 
بوتفليقة ،ما يحدث يف اجلزائر اليوم 

حالة نادرة ول نريد اأن ننجر فيها«
واعترب املتحدث باأن   حالة الغمو�س 
الكل  جعلت  اخلام�صة   العهدة  نحو 
قرار  رغم  باأنه  م�صتغربا   ، ي�صارك 
ل   اأنه  اإل  الناخبة  الهيئة  ا�صتدعاء 
�صتكون  اأن يجزم هل  ي�صتطيع  اأحد  
اأحزاب  وهل  ل،  اأو  خام�صة  عهدة 

ال�صلطة لديها مر�صح ال�صلطة .
مل  نحن    »: قائال  املتحدث  اأو�صح 
ب�صمانات  احلركة  م�صاركة  نربط 
نربط  كنا  لو  ال�صتحقاقات،   نزاهة 
يف  �صاركنا  ملا  بالنزاهة  م�صاركتنا 
فنزاهة   ، الت�رشيعيات  و  املحليات 
كفاحنا،   مو�صوع  هو  النتخابات 
حا�رشة  �صتكون  احلركة  اأن  موؤكدا 
ولن  املقبلة  ال�صتحقاق  يف  بقوة 
ال�صيا�صي   للنظام  الفر�صة  تعطي 
تيئي�س  خالل  من  احلركة  لتجميد 
كتلهم  ترك  و  امل�صاركة  من  ال�صعب 
ل  اأن  فقررنا  تتحرك،   من  فقط 
للنجاح  النظام  لهذا  احللم  مننح 
به  قامت  مبا  �صنقوم  و  تزوير  بدون 
العامل من  نا�صلت يف  التي  الأحزاب 
النظام  تيئي�س  اإىل  امل�صاركة  خالل 

نخرج من  لن  اأننا  كما   ، التزوير  من 
ال�صيا�صية. 

املرت�صحني  تعدد  بخ�صو�س  و 
 « املتحدث  قال    ،2019 لرئا�صيات 
اأين  و  عادي  اأمر  املرت�صحني  كرثة 
 300 تر�صح  واإن  حتى  هو  احلرج  هو 
هو  ليف�صل  الأخري  يف  بل  �صخ�س 
اأن  يف  يكمن  احلرج  لكن   ، ال�صعب 
تكون الإ�صتحقاقات نزيهة و نظيفة و 
اأن تكون الكلمة الأخرية لل�صندوق ».

ب�رشورة  ال�صعب   مقري   وطالب 
اأ�صا�صي  حتمل امل�صوؤةلية لأنه  جزء 
عملية  وهذه  النتخابية  العملية  يف 
وحم�س   ، عمقها  يف  كبرية  انتقال 
ال�صعب  اإقناع  يف  التامة  القدرة  لها 

و�صتكون يف راحة من هذه الناحية.
قامت  التي  الإت�صالت  وبخ�صو�س 
بها احلركة، قال املتحدث »  لقاءات 
يف احلركة مل تكن يف نوادي الظلمة 
ال�صوداء  بل يف مقرات ر�صمية،نحن 
من  عديدة  �صخ�صيات  مع  اإلتقينا 
ل  لأنها  نذكرها  مل  بع�صها  الدولة 

فنحن  م�رشفة  مواقفنا  ،و  تريد 
رف�صنا اأن نكون يف احلكومة و رف�صنا 

النقا�س » ورا�صنا مرفوع ».
العهدة  عن  للحديث  مقري  وعاد 
احلديث  اأن  مو�صحا   ، اخلام�صة 
اخلام�صة  وهدف  له،  معنى  ل  عنها 
اأحزاب  حتي  لالأحزاب  جتميد  هو 
يعقل  »ل  فالقول  م�صيفا  املولة  
م�صريها   تربط  حم�س  مثل  حركة 

بوهم وب�صيء ل يعرفه اأحد ».
واأو�صح مقري اأن تر�صحه لرئا�صيات 
2019 لي�س يف اإطار  التوافق الوطني 
، بل اأنا مر�صح فكرة التوافق و اأ�صعى  
اأول  الرئا�صة  حالة   ويف   ، لتحقيقه 
التوافق  هو   لتحقيقه  �صن�صعى  �صئ 
لميكن  باأنه  ندري  لأننا  الوطني 
اخلروج من الأزمة دون توافق وطني 

.
من  عدد  تر�صح  وبخ�صو�س 
ت�صاءل  للرئا�صيات،  الإ�صالميني 
ال�صوؤال  هذا  يطرح  ل  املتحدث 
الأحزاب   »: الوطنية  الأحزاب  على 

الأحزاب  مثل  مثلها  الإ�صالمية 
الوطنية    ونحن ل�صنا خا�صني بوعاء 
حمدد ، ومن يريد الرت�صح فهو حر 
اأبو  باإعالن  يتعلق  وفيما   « ذلك  يف 
جرة �صحب نيته يف الرت�صح ، م�صريا 
املجل�س  بقرار  التزامه  اأعلن  انه 
كع�صو  مكانته  له  حتفظ  وحم�س 
موؤ�ص�س، ويجدر الإ�صارة اأننا نحرتم 
اإرادة نية تر�صح اأي اإطار يف احلركة 

و الكلمة الأخرية ملجل�س ال�صورى. 
يف  اجلي�س  تدخل  مقري  ورف�س 
هو  دوره   اأن   موؤكدا  ال�صيا�صة، 
حماية الأمن و �صمان ال�صري احل�صن 
متابعا  املقبلة،   لال�صتحقاقات 
و  حيادي  يكون  اأن   »يجب  القول 

يحمي القرارات ».
التوافق  وبخ�صو�س م�صتقبل مبادرة 
:«حم�س  مقري  قال  الوطني 
ال�صاحة  يف  الكلمة  جلمع  جتتهد 
نقل  ،مل  الوطني  التوافق  وحتقيق 
م�صرية  هو  بل  ينحج  مل  التوافق  اأن 
خلم�س  الأقل  على  �صت�صتمر  طويلة 
اأننا  من  بالرغم  املقبلة  �صنوات 
الرئا�صية  مبنا�صبة  حتقيقها  اأردت 
مر�صح  واإنا  الرئا�صية  نخو�س  ،نحن 
بحث  احللول  عن  والبحث  التوافق 
البالد  حلماية  القت�صادية  للروؤى 
من املخاطر الكربى نحن جاهزون 
ببرنناجمنا البديل ، وجاهزون جلمع 
بتوقيعات  نكتفي  اأن  ميكن  التوقيع 
للدخول  يكفي  ما  لنا  املنتخبني 
باأريحية ،�صنعمل على اأن تكون جمع 
التوقيعات فر�صة للقاء مع املواطنني 

و�صن�صتغل احلملة 
�صيدخل املنا�صلني يف حملة وا�صعة 
يف  الثقة  لنا  املواطنني  مع  للقاء 
الربامج  اختيار  يف  اجلزائر  ال�صعب 

والرجال ».

ا�شتبعد رئي�س حركة حم�س عبد الرزاق مقري العهدة اخلام�شة يف ظل عدم وجود اأي موؤ�شر حول تر�شح الرئي�س 
من عدمه، موؤكدا اأن احلركة �شت�شارك يف الإ�شتحقاقات املقبلة مبر�شحها عبد الرزاق مقري ولن تدخل يف اأي 
م�شعى مراد منه جتميد الأحزاب  ولن تربط احلركة قراراتها ب�شكل وهمي و غام�س ، م�شريا اأن حركة حم�س 

لي�شت متعط�شة لل�شلطة و لي�س لها م�شالح حزبية �شيقة  وغري طامعة لأي من�شب اأو بامتياز بل ت�شعى اإىل 
خدمة املواطن و ال�شعب.

عبد الرزاق مقري يعلن تر�شحه و يوؤكد

اإميان لوا�س 

هناك من يريد اإعداد نف�سه ملرحلة ما بعد بوتفليقة
لن نرتك للنظام فر�شة جتميد احلركة 

دعوا التكتل لختيار ت�شعيدات اأكرث حزما

تزامنا مع موجة الربد 

لرد العتبار له و�شمان حت�شري جيد لالنتخابات الرئا�شية

م�سرفو وم�ساعدو الرتبية يتوعدون وزارة الرتبية

اإر�سالية م�ستعجلة من وزارة 
الت�سامن للتكفل باملت�سردين 

مطالب بتعيني بن �سا�سي 
حمافظا لالأفالن بحا�سي م�سعود

دعت وزارة الت�صامن الوطني والأ�رشة 
اأم�صاها  اإر�صالية  يف  املراأة  وق�صايا 
الأمني العام للوزارة حتت طابع الإلزام 
التي  الإمكانيات  كل  ت�صخري  ب�رشورة 
يحوزها القطاع على امل�صتوى املحلي 
للتكفل الأمثل بالأ�صخا�س بدون ماأوى، 
ال�صعبة  املناخية  الظروف  يف  خا�صة 
اأن  اإىل  م�صرية  البالد،  ت�صهدها  التي 
الوزارة  مهام  من  تبقى  املهمة  هذه 

مهما كانت الظروف.
واأبرزت الإر�صالية اأن الأمني العام كان 
قد طلب من املدراء الولئيني بالتن�صيق 
بني خمتلف امل�صالح والهيئات املحلية 
ف�صاءات  وتهيئة  اإيجاد  اأجل  من 
الفئة  هذه  ملتطلبات  ت�صتجيب  اأخرى 
بالت�صال مع البلديات والهالل الأحمر 

املدينة  احلماية  وم�صالح  اجلزائري 
والأمن وال�صحة والك�صافة الإ�صالمية، 

وتوفري ف�صاءات مالئمة لهذه الفئة.
فتح  �رشورة  على  الإر�صالية  و�صددت 
املت�رشدين،  لإيواء  القطاع  موؤ�ص�صات 
وذلك بتخ�صي�س اأجنحة على م�صتوى 
بالأفر�صة  جتهيزها  موؤ�ص�صاتنا 
اإ�صافة  التدفئة،  واأجهزة  والأغطية 
والنف�صية  الطبية  فرقتنا  ت�صخري  اإىل 
الطبي  التكفل  لتقدمي  والجتماعية 
لهم  الالزم  والجتماعي  والنف�صي 
التكفل  واإمكانية  حالتهم  ودرا�صة 
وختمت  القطاع،  اآليات  �صمن  بهم 
للمدراء  دعوة  بتوجيه  الإر�صالية 
لهذه  ال�صخ�صية  باملتابعة  الولئيني 

التعليمة.

جبهة  حزب  منا�صلي  اأ�صوات  تعالت 
التحرير الوطني بولية ورقلة املطالبة 
هيئة  رئي�س  طرف  من  جاد  بتدخل 
لرد  بو�صارب  معاذ  للجبهة  الت�صيري 
بتعيينه  م�صعود  حا�صي  ملري  العتبار 

حمافظا لالأفالن بحا�صي م�صعود .
حزب  منا�صلي  من  الع�رشات  نا�صد 
م�صتوى  على  الوطني  التحرير  جبهة 
ولية ورقلة يف ت�رشيح لهم مع يومية 
»الو�صط » رئي�س مكتب هيئة الت�صيري 
للحزب العتيد معاذ بو�صارب  بالتدخل 
العاجل لو�صع حد حلالة الفو�صى التي 
ورقلة  بولية  الأفالن  بيت  تخيم على 
يف  والإ�رشاع  الفا�صلني  القادة  لبعاد 
تعيني الإطارات املغيبة وعلى راأ�صهم 
رئي�س املجل�س ال�صعبي البلدي  ببلدية 
يا�صني  حممد  بورقلة  م�صعود  حا�صي 
الوطنية  املدر�صة  خريج  �صا�صي  بن 
املوؤهلة  الإطارات  احد  و  لالإدارة 
على  باحلزب  قيادية  منا�صب  لتويل 

م�صتوى ولية ورقلة .

البع�س  ذهب  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
ذلك  ابعد  اىل  حمدثينا  من  الأخر 
بلدية  رئي�س  مكان  باأن  اأكدوا  عندما 
حا�صي م�صعود لي�س حمافظا بالبلدية 
فقط بل على اجلهات املعنية تعيينه يف 
للحزب على م�صتوى  من�صب حمافظ 
ولية ورقلة ل�صالح ما اأف�صده الدهر 
اخلالفات  جتاوز  و  ال�صفوف  ور�س 
قواعد  لتح�صري  احلالية  وال�رشاعات 
الرئا�صية  لالإنتخابات  حت�صبا  احلزب 
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اأفريل 2019.
املنا�صلني  من  كبري  عدد  اأن  ومعلوم 
بورقلة  الولية  بلديات  خمتلف  عرب 
التوا�صل  مواقع  عرب  اأعلنوا  قد 
املطلق  دعمهم  عن  الجتماعي 
يا�صني  حممد  لل�صيد  والالم�رشوط 
م�صعود  حا�صي  بلدية  مري  �صا�صي  بن 
لتويل من�صب حمافظ لالأفالن بورقلة 
باعتباره رجل املرحلة القادمة ح�صب 

قولهم .

الوطنية  التن�صيقية  اأعلنت 
للم�صاعدين وامل�رشفني الرتبويني 
عمال  نقابة  لواء  املن�صوية حتت 
م�صاندتها  »الأ�صنتيو«  الرتبية 
لتهديدات تكتل النقابات امل�صتقلة 
لقطاع الرتبية بالت�صعيد بداية من 
الداخل،  لل�صهر  الثاين  الن�صف 
الّتكّتل  مبوقف  اإ�صادتها  م�صجلة 
بالاّلئحة  التم�صك  راأ�صها  على 
طرف  من  املرفوعة  املطلبية 
تثمينها  اإىل  بالإ�صافة  التكتل 
للنقابة  بالإ�رشاب  لالإ�صعار 

الوطنية لعمال الرتبية.
لها،  بيان  يف  التن�صيقية  واأكدت 
املطالب  م�رشوعية  على  اأم�س، 
الواردة يف بيانها رقم02-2019 ول 
الت�صوية  ب�رشورة  املتعلقة  �صيما  
للّزوال  الآيلني  مللف  النهائية 

القاعدية  الٌرتبة  من  ومتكينهم 
الرخ�س  ا�صت�صدار  �رشورة  وكذا 
امل�صاعدين  لرتقية  ال�صتثنائية 
للّرتب  الرتبويني  وامل�رشفني 
م�صت�صار  رتبة  خا�صة  الأعلى 
الرتبية  ناهيك عن تثمني اخلربة 
اجلامعية  وال�ّصـهادات  املهنية 
امل�صاعدين  من  حلامليها 
وامل�رشفني الرتبويني دون اإهمال 
ال�صتفادة من  امل�رشوع يف  حّقنا 
اأحكام املر�صوم الرئا�صي266-14 
عند تطبيقه واإعادة ت�صنيف رتبة 
ال�صنف11  يف  الرتبوي  امل�رشف 
وامل�رشف الرئي�صي يف ال�صنف12 
امل�صار  املر�صوم  واأحكام  متا�صيا 
اإعادة  اأّن  اإىل  منّوهني  اإليه 
الّت�صنيف حّق ل مكرمة، على حد 

تعبريهم.

اأّن  على  اأكدت  ثانية  جهة  من 
الرئا�صي266-14  املر�صوم 
اللي�صان�س  �صهادتي  لتثمني  جاء 
الّتطبيقية  اجلامعية  والّدرا�صات 
على  اأحكامه  وباإ�صقاط  فقط 
الفئتني  فاإّن  الرتبية  قطاع 
هما:  منه  امل�صتفيدة  الوحيدتني 
البتدائي  التعليم  اأ�صاتذة  �صلك 
و�صلك م�صاعدي وم�رشيف الرتبية 
واأي  الإدماج  اآلية  طريق  عن 
حماولة لتطبيقه خارج هذا الإطار 
اإمّنا هو جٌماملة الوزارة لأ�صالك 
رف�صهم  م�صجلني  ح�صابهم  على 
�صيقاومون  اأنهم  معلنني  لذلك 

العملية.
فتحته  الذي  احلوار  وبخ�صو�س 
التكتل  جانب  اإىل  اأكدوا  الوزارة 
على �صطحيته داعني التكتل لتبني 

م�صبوقة  غري  فيها  مبا  اخليارات 
من اأجل احتكام الوزارة اإىل جادة 
ال�صواب وفتح قنوات احلوار اجلاد 
امًلر�صية  احللول  اإىل  املف�صي 
للطرفني وفق اأجندة زمنية عملية 
الوزارة  داعني  ومعقولة،  دقيقة 
وجتنيب  العقل  منطق  تغليب  اإىل 
والهزات  ال�صطرابات  القطاع 
الرتدادية والتي من �صاأنها تعكري 
املن�صود،  الرتبوي  ال�صلم  �صفو 
امل�صاعدين  دعوة  مقابل 
وعلى  الرّتبويني  وامل�رشفني 
وانتماءاتهم  توجهاتهم  اختالف 
اجلّدي  ال�صتعداد  �رشورة  اإىل 
التي  اخليارات  لكل  والفعلي 
الن�صالية  ال�صتحقاقات  تتطلبها 
حتقيق  اأجل  من  القادمة 

املطالب.

الوطني  الإ�صالح  حركة  رئي�س  اأكد 
ببلدبة  ال�صبت  اأم�س  غويني  فياليل 
النتخابات  اأن  )ق�صنطينة(  اخلروب 
»دعامة  �صتكون  املقبلة  الرئا�صية 
دليل  و  البالد  يف  لال�صتقرار  قوية 
موؤ�ص�صات  ا�صتقرار  على  قاطع 
كلمة  يف  غويني  اأو�صح  الدولة«و 
األقاها باملركز الثقايف احممد يزيد 
على هام�س تن�صيب جمل�س التن�صيق 
البالد حلزبه  �رشق  لوليات  اجلهوي 
الرئا�صية  لال�صتحقاقات  حت�صبا 
الرئا�صية  النتخابات  اأن  القادمة 
تعد   2019 اأفريل   18 يف  املقررة 
لتاأمني  هامة  مرحلة  و  قوية  »فر�صة 
التنمية  ا�صتكمال  اجتاه  يف  البالد 

ال�صاملة و تكري�س 
مبداأ احلق و القانون و احلريات«.

و جدد رئي�س حركة الإ�صالح الوطني 
باملنا�صبة جاهزية حزبه لال�صتحقاق 
-كما  للدفاع  املقبل  النتخابي 
الرئي�س  دعم  و  خياراته  عن  قال- 
تاأكيد  حالة  بوتفليقة يف  العزيز  عبد 
اجلديدة  »العهدة  معتربا  تر�صحه، 

حتقق  ما  تثمني  اأجل  من  �صتكون 
امتدادا  و  مكا�صب  و  اإجنازات  من 
و  املربجمة  امل�صاريع  ل�صتكمال 
الإ�صالحات  تعميق  و  لتعزيز  مرحلة 
والثقافية  القت�صادية  و  ال�صيا�صية 
يف  غويني  الجتماعية«ورافع  و 
و  اأمن  تعزيز  اأجل  من  ال�صياق  نف�س 
ا�صتقرار البالد عن طريق »امل�صاحلة 
الوطنية لتحقق كل اأهدافها املرجوة 
بني  الن�صجام  من  املزيد  خلق  و 
خمتلف الفاعلني يف ال�صاحة الوطنية 
يف  ال�صاملة  التنمية  ا�صتكمال  و 
خمتلف القطاعات »،و على ال�صعيد 
الجتماعي دعا احلكومة اإىل »اتخاذ 
التدابري  و  الإجراءات  من  املزيد 
ت�صحيح  اأجل  من  الجتماعية 
الختاللت امل�صجلة و �رشورة و�صع 
�صيا�صة فعالة لالأجور تعتمد بالدرجة 
التي  املتغريات  خمتلف  على  الأوىل 
اإ�رشاك  معتربا  البالد«،  تعي�صها 
اجتماعات  يف  امل�صتقلة  النقابات 
و  العمل  اأرباب  و  )احلكومة  الثالثية 

النقابة( »�رشوريا«. 

رئي�س حركة الإ�شالح فياليل غويني من ق�شنطينة

جناح الرئا�سيات يقوي 
ا�ستقرار البالد

اأحمد باحلاج  �س.ب
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و قال يو�صفي خالل ندوة �صحفية 
بعد تد�صينه برفقة وايل العا�صمة 
عبد القادر زوخ لوحدة »نوفاتي�س 
زجاج  ل�صناعة  تكنولوجي« 
و  بالكاليتو�س  الطبية  النظارات 
لتحويل  ال�صناعية  للوحدة  كذا 
اأن  الورق »الهالل« بوادي ال�صمار 
بغ�صون  امل�صجلة  امل�صاريع  هذه 
بتوفري  �صت�صمح  الفارط  العام 
�صغل  من�صب  األف   100 من  اأكرث 

جديد. 
الإح�صائيات  بخ�صو�س  اأبرز  و 
خارج  ال�صناعي  بالنمو  املتعلقة 
اأنه  باجلزائر  املحروقات  قطاع 
القادمة  الأ�صهر  خالل  �صيتم 
و�صع دليل لل�رشكات ذات الن�صاط 
ال�صناعي )يت�صمن كل املعلومات 
مو�صحا  بن�صاطاتها(  املتعلقة 
قامت  العمومية  املوؤ�ص�صات  ان 
بتقدمي الح�صائيات املتعلقة بها 
فيما يتم ذلك تدريجيا فيما يتعلق 
مبوؤ�ص�صات القطاع اخلا�س و لفت 
ل�صنة  املالية  قانون  اأن  الوزير 
املوؤ�ص�صات  جميع  »يلزم«   2019
خا�صة  اأو  عمومية  كانت   �صواء 
الإح�صائيات  بتقدم  تقوم  اأن 

بهدف  ذلك  و  بن�صاطها  املتعلقة 
حماية املنتوج اجلزائري.

و ثمن يو�صفي  بعد قيامه بتد�صني 
تكنولوجي«  »نوفاتي�س  وحدة 
الطبية  النظارات  زجاج  ل�صناعة 
»الهالل«  وحدة  و  بالكاليتو�س 
وادي  ببلدية  الورق  لتحويل 
ال�صمار هذه الجنازات خ�صو�صا 
ال�صناعيتني  الوحدتني  هذه  اأن  و 
التكنولوجيات  على  تعتمدان 
التي  احلديثة  الآلت  و  املتطورة 
اإطارات  ت�صيريها  يف  يتحكم 
تطمح  جزائريني«و  تقنيني«  و 
تكنولوجي«  »نوفاتي�س  وحدة 

الطبية  النظارات  زجاج  ل�صناعة 
 250 ت�صغل   التي  بالكاليتو�س 
عامل لإنتاج 7 مليارات وحدة من 
التوجه  مع  �صنويا  الطبي  الزجاج 
ح�صب  الت�صدير،  نحو  بعدها 

م�صريي الوحدة .
اإطارات  تكوين  على  �صتعمل  كما 
التكنولوجيا  هذه  يف  جزائرية 
اإن�صاء  مع  )�صوي�رشية(  احلديثة 
املنتوج  هذا  لت�صويق  وكالت 
�صنع  من  الطبي(  )الزجاج 
جزائري 100 باملائة عرب خمتلف 
بخ�صو�س  اأما  الوطن  وليات 
الورق  لتحويل  »الهالل«  �رشكة 

عرب  وحدات   6 على  تتوفر  فهي 
وادي  وحدة  تد�صني  )بعد  الوطن 
اإجمالية  اإنتاج  طاقة  مع  ال�صمار( 
مدر�صي  كرا�س  مليون   120 تبلغ 

يف العام.
هذه  فاإن  امل�صريين،  ح�صب  و 
منذ  ا�صتطاعت  املوؤ�ص�صة 
حتقيق  1993من  �صنة  تاأ�صي�صها 
�رشوعها  مع  الذاتي  الكتفاء 
عدد  نحو  الت�صدير  عمليات  يف 
و  تون�س  غرار  على  الدول   من 
عدة  ال�رشكة  �صتوقع  و  املغرب 
على  افريقية  دول  مع  اتفاقيات 

غرار بوركنا فا�صو و مايل و 
نحو  منتوجاتها  لت�صدير  النيجر 
يو�صفي  قال  و  البلدان  هذه 
ال�صناعة  ان  ال�صدد  هذا  يف 
يوم  بعد  يوما  تتطور  اجلزائرية 
تعرفه  الذي  ال�صتقرار  بف�صل 
بف�صل  و  اأمنيا  و  �صيا�صيا  البالد 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  توجيهات 
العزيز بوتفليقة، و قال بخ�صو�س 
�صناعة الورق اأنه لبد من التفكري 
الأولية  املادة  توفري  كيفية  يف 
لهذه ال�صناعة باجلزائر من خالل 
التي  »احللفاء«  مادة  ا�صتغالل 
كانت ت�صتغل فيما م�صى ل�صناعة 
ا�صترياد  لتفادي  ذلك  و  الورق 

املادة الأولية للورق من اخلارج.

وزير ال�شناعة يك�شف

م.�س

توفري األف من�سب �سغل بف�سل امل�ساريع 
اال�ستثمارية اجلدية

.   ت�شجيل اأزيد من 2.200 م�شروع يف 2018

مت خالل �شنة 2018 ت�شجيل اأزيد من 2.200 م�شروع يف جمال ال�شناعة بقيمة تفوق 1.000 مليار دج بهدف 
تطوير ال�شناعة اجلزائرية، ح�شبما اأكده بالعا�شمة وزير ال�شناعة و املناجم يو�شف يو�شفي.

قاملة 

69 حالة نفوق للأغنام واالأبقار 
ب�سبب طاعون املجرتات ال�سغرية 

رئي�س النقابة الوطنية للق�شاة جمال عيدوين

لن نقف مكتويف االأيدي اأمام اأي 
اإهانة لل�سلطة الق�سائية

الوطنية  النقابة  رئي�س  اأكد 
عيدوين،اأم�س  جمال  للق�صاة، 
العا�صمة،اأن  باجلزائر  ال�صبت 
والقا�صي  الق�صاء  ا�صتقاللية 
و  القانون«  مبوجب  »وا�صحة 
اأي  عن  ت�صكت  »لن  النقابة  اأن 
ال�صلطة  اأو  للق�صاة  توجه  اإهانة 
الق�صائية«وقال عيدوين يف كلمة 
العادية  الدورة  خالل  األقاها 
اأن  للنقابة  الوطني  للمجل�س 
باجلزائر  الق�صائية  ال�صلطة 
وقطعت  كبريا  تطورا  »عرفت 
ال�صتقالل  منذ  هامة  اأ�صواطا 
اأن  مو�صحا  هذا«  يومنا  اىل 
والقا�صي  الق�صاء  »ا�صتقاللية 
وا�صحة مبوجب القانون«، موؤكدا 
يف هذا ال�صياق اأن نقابة الق�صاة 
اإهانة توجه  اأي  » لن ت�صكت عن 
الق�صائية  ال�صلطة  او  للق�صاة 
�صكاوي«واأ�صار  تقدمي  من خالل 
احلق يف  »لديها   النقابة  اأن  اإىل 
عندما  مدين  كطرف  التاأ�صي�س 
يهان الق�صاة وال�صلطة الق�صائية« 
، وك�صف باملنا�صبة انه »مت رفع 
اإعالمية  و�صيلة  �صد  �صكوى 
حق  وجهة  دون  الق�صاة  اأهانت 

ودون اأدلة دامغة«.
الق�صاة  اأ�رشة  اأن  اأبرز  اأن  وبعد 
»لي�صت �صد حرية التعبري وحرية 
الأطراف  كل  دعا   ، ال�صحافة« 
�صلك  حول  تتناق�س  التي 
املو�صوعية  »التزام  اإىل  الق�صاة 
ال�صب  وجتنب  وامل�صوؤولية 
وال�صتم والتهام دون اأدلة«وبهذه 
النقابة  رئي�س  انتقد  املنا�صبة 
عن  �صادر  تقرير«  »م�صمون 
اإىل  دولية دعت  منظمة حقوقية 

»تعديل بع�س القوانني اجلزائرية 
اإىل  دعت  حيث  اأهوائها«  وفق 
قانون  من   338 املادة  اإلغاء 
بال�صذوذ  تتعلق  والتي  العقوبات 
»الق�صاة  اأن  موؤكدا   ، اجلن�صي 
حرمات  عن  للدفاع  جمندون 
الوطنية  والقوانني  اجلزائريني 
تفكيك  يريد  من  كل  ومواجهة 
املجتمع اجلزائري و�رشب قيمه 

با�صم حقوق الن�صان«.
اأن  ال�صياق  نف�س  يف  واأو�صح 
م�صلم  اجلزائري  املجتمع   «
خ�صو�صياته  وله  وحمافظ 
مبواد  قوانني  تعديل  ولميكن 
كل  وخ�صو�صيات  تتطابق  ل 
 ،  « اجلزائري  املجتمع  مكونات 
ركيزة  هي  اجلزائر   « ان  مذكرا 
و�صجلت  افريقيا  يف  ال�صتقرار 
تطورا كبريا وملحوظا يف جمال 
» ومت --ي�صيف  الإن�صان  حقوق 
دعم   2016 د�صتور  »مبوجب   --
الفردية  واحلريات  احلقوق 
وال�صعب اجلزائري   ، واجلماعية 
لي�س بحاجة اإىل دور�س يف حقوق 
املنظمات«  هذه  من  الن�صان 
ال�صعب  الطار  نف�س  يف  ودعا 
بعمق  »التمعن  اىل  اجلزائري 
التي  املنظمات  هذه  ن�صاأة  يف 
تعطي �صورة �صلبية عن اجلزائر 
ومل�صالح من تعمل«وقد مت بهذه 
فارقوا  ق�صاة  تكرمي  املنا�صبة 
على  اأحيلوا  واآخرون  احلياة 
التقاعد ، كما مت تكرمي عيدوين 
لرئي�س  نائبا  انتخابه  نظري 
الحتاد الدويل للق�صاة يف اكتوبر 
اأ�صغال  خالل  مبراك�س  الفارط  

املوؤمتر الدويل للق�صاة ال61 .

نفوق  حالة   69 ت�صجيل  مت 
لالأغنام والأبقار ب�صبب الو�صعية 
طاعون  من  لكل  الوبائية 
واحلمى  ال�صغرية  املجرتات 
بلديات  عدة   عرب  القالعية 
علم  ما  ح�صب  قاملة  ولية  من 
املتف�صية  من  ال�صبت  اليوم 
ت�رشيح  ويف  البيطرية  الولئية 
املفت�س  عمريي  حممد  اأو�صح 
التابعة  امل�صلحة  لذات  الولئي 
الفالحية  امل�صالح  ملديرية 
الإجمالية  احلالت  »عدد  باأن 
طاعون  ب�صبب  املوا�صي  لنفوق 
منذ  قدر  ال�صغرية  املجرتات 
الداء  بوؤر هذا  اأول  بداية ظهور 
يف �صهر دي�صمرب املن�رشم و اإىل 
املا�صي  الأ�صبوع  نهاية  غاية 
الأغنام« م�صيفا  راأ�صا من  ب35 
باأن »احلمى القالعية ت�صببت يف 
راأ�صا   34 نفوق  يف  الفرتة  نف�س 
خا�صة يف الأبقار« ،و اأ�صار ذات 
امل�صدر اإىل اأن »نتائج التحاليل 
بداية  منذ  امل�صلية  املخربية 

بينت  الوبائني  هذين  انت�صار 
و�صط  الوبائني  حالت  ظهور 
على  والأبقار  الأغنام  قطعان 
الولية«  من  بلديات  ب6  الأقل 
مر�صح  »الرقم  باأن  مفيدا 
ا�صتجابة  عدم  ظل  يف  لالرتفاع 
�صد  التلقيح  لعملية  الفالحني 
التي ت�صتهدف  القالعية  احلمى 
24 األف راأ�س من الأبقار نتيجة 
التي  احلالية  املناخية  الظروف 

يزيد فيها ن�صاط الفريو�س«.
اإىل �رشورة  نبه ذات املفت�س  و 
بع�س  على  املربني  اعتماد 
من  للحد  الوقائية  الإجراءات 
املجرتات  طاعون  انت�صار 
القالعية  احلمى  وكذا  ال�صغرية 
الكثري من  خا�صة يف ظل وجود 
و�صهولة  املختلطة  املراعي 
الإ�صابة بالعدوى داعيا املربني 
املولودة  اخلرفان   عزل  اإىل 
مراقبا  حليبا  واإعطائهم  حديثا 
اإ�صابة  حالة  كل  عن  التبليغ  مع 

حمتملة. 

تعالت اأ�صوات قاطني ولية ب�صار 
املطالبة ب�رشورة تدخل جاد من 
طرف وايل الولية من اجل و�صع 
العقار  بارونات  لت�صوي�س  حد 
على امل�صلحة العامة وذلك على 
مفادها  �صائعات  ترويج  خلفية 
املربمج  الرتفيهي  املركز  اأن 
موؤ�ص�صة  طرف  من  لالإجناز 
ليلي   خا�صة هو عبارة عن ملهى 

.
املحلي  لل�صاأن  متابعون  طالب   
يف  احلدودية  ب�صار  بولية 
»الو�صط  يومية  مع  لهم  ت�رشيح 
والدارية  الأمنية  ال�صلطات   ،«

لفتح  العاجل  التدخل  ب�رشورة 
معمق  وق�صائي  اأمني  حتقيق 
امل�صبوهة  التحركات  لك�صف 
تروج  التي  العقار  لبارونات 
الرتفيهي  املركز  م�رشوع  باأن 
لالطفال هو عبارة عن ملهى ليلي 
،رغم تاأكيد �صاحب امل�رشوع بان 
امل�رشوع عبارة عن مركز  ترفيه 

وت�صلية الأطفال .
اأفادت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
املكلفة  الأمنية  اللجان  تقارير 
اأن  الجتماعي  احلراك  مبتابعة 
الحتجاجية  احلركات  عديد 
بارونات  خلفها  تقف  بب�صار 

فرتة  يف  متكنت  التي  العقار 
العقارية  الحتياطات  حتويل 
من البلديات اىل الوكالة الولئية 
على  ال�صتيالء  من  العقارية 
كانت  وا�صعة  عقارية  م�صاحات 
لالإ�صتغالل  موجهة  الأ�صل  يف 
وهو  العامة  املنفعة  اإطار  يف 
الأمر الذي اأثر ب�صكل �صلبي على 
بقطاعات  امل�صطرة  امل�صاريع 
ال�صحة ، الرتبية ، ال�صكن مبختلف 
وفق  والريا�صة  ال�صباب  و  ال�صيغ 

ما اأوردته م�صادرنا .
 من جهة ثانية فقد طالب مهتمون 
املذكورة  بالولية  العقار  مبلف 

تو�صيحات  تقدمي  ب�رشورة 
هو  بالولية  القرار  �صناع  من 
ملف  حلحلة  يف  الكبري  التماطل 
التو�صيات  رغم   ، ال�صائك  العقار 
الداخلية  لوزارة  ال�صارمة 
املوجهة  املحلية  واجلماعات 
لولة اجلمهورية الرامية ل�رشورة 
جمال�س  ت�صكيل  يف  الإ�رشاع 
تنفيذية م�صغرة بهدف الإ�رشاف 
الهدم  قرارات  مئات  تنفيذ  على 
للبنايات وامل�صتودعات واحلظائر 
الع�صوائية التي �صيدت فوق اأوعية 
عقارية تابعة لدولة بدون رخ�صة 

بناء .

اأوهموا ال�شباب باأن املركز الرتفيهي هو ملهى ليلي 

بارونات العقار حترك ال�سارع بب�سار عك�س امل�سلحة العامة

املدنية  احلماية  م�صالح  انت�صلت 
باحلطاطبة  اجلمعة  اأم�س  م�صاء 
جنوب �رشقي تيبازة، جثة اأربعيني 
اإثر  واجر  وادي  مياه  جرفته 
التي  الأخرية  اجلوية  التقلبات  
علم  ح�صبما  املنطقة،  �صهدتها 

لدى ذات امل�صالح.
العمر  من  البالغ  ال�صحية  يكون  و 
مدينة  من  املنحدر  �صنة   48

جرفته  قد  البليدة  بولية  موزاية 
على  كان  بينما  واجر  وادي  مياه 
على  العبور  يحاول  �صيارته  منت 
ليلة  من  متاأخرة  �صاعة  يف  ج�رش 
باملنطقة  اجلمعة  اإىل  اخلمي�س 
امل�صماة »بن خروب« على احلدود 
بني بلديتي العفرون بولية البليدة 
و احلطاطبة بتيبازة قبل اأن جترفه 
قوة تدفق مياه الوادي، ح�صب ذات 

امل�صادر.
و جندت م�صالح احلماية املدنية 
جانب  اإىل  اإنقاذ  وحدات  خم�صة 
فريق من الغطا�صني لعملية البحث 
بعد  مبا�رشة  �صنتها  التي  الوا�صعة 
�صماع اخلرب ليتم العثور على جثته 
من  كلم   4 نحو  بعد  على  هامدة 
النفعية  �صيارته  ترك  اأين  اجل�رش 
لأعلى  املياه  من�صوب  ارتفاع  بعد 

لإنقاذ  منه  حماولة  يف  م�صتوياته 
نف�صه من خطر تدفق مياه الوادي 
على  ال�صحية  جثة  و�صعت  قد  و 
اجلثث  حفظ  م�صلحة  م�صتوى 
لعر�صها  القليعة  مب�صت�صفى 
اإطار  يف  ال�رشعي  الطبيب  على 
با�رشته  الذي  الق�صائي  التحقيق 
ت�صيف  الوطني،  الدرك  م�صالح 

نف�س امل�صادر.

تيبازة 

انت�سال جثة اأربعيني جرفته مياه وادي واجر باحلطاطبة 

اأحمد باحلاج
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التنفيذي  املكتب  م�س�ؤول  ك�سف 
عن  كلم   80 م�سع�د  حا�سي  ببلدية 
بن  يا�سني  ورقلة حممد  والية  مقر 
خ�ص  �سحفي  ت�رصيح  يف  �سا�سي 
مت�سامن  اأنه   ،« »ال��سط  ي�مية  به 
البي�ساء  عني  بلدية  رئي�ص  مع 
ب��سعيد م�سع�د الذي بات يتعر�ص 
حزب  م�ست�ى  على  مل�سايقات 
على  وذلك  ال�طني  التحرير  جبهة 
خلفية عقد اجتماع ر�سمي متخ�ص 
على  بالبلدية  له  نائب  تعيني  عنه 
لالأفالن  البي�ساء  عني  ق�سمة  راأ�ص 
رف�ص  الذي  القرار  وه�  له  خلفا 
داعيا   ، به  االعرتاف  ب��سعيد 
عقد  اىل  ب�رقلة  االأفالن  حمافظ 
جمعية عامة بدار ال�سباب الإختيار 
اأمني الق�سمة اجلديد للحزب العتيد 

.
مري  ذهب  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
افريقيا  �سمال  يف  بلدية  اأغنى 
بن  يا�سني  حممد  م�سع�د  حا�سي 
�سا�سي يف معر�ص حديثه معنا اإىل 
اأبعد من ذلك عندما تعهد بتنظيم 

م�سرية ملنا�سلي احلزب م�سيا على 
باجتاه  م�سع�د  حا�سي  من  االأقدام 
بتدخل  للمطالبة  ال�الية  عا�سمة 
االأول  الرجل  طرف  من  عاجل 
ببيت االأفالن باجلزائر ال�سيد معاذ 
باحلزب  الفا�سلني  لتنحية  ب��سارب 

على م�ست�ى ال�الية .
التحرير  جبهة  حزب  اأن  ومعل�م 
ال�طني ب�الية ورقلة يعرف  �رصاع 
حمتدم بني عدد من املنتخبني على 
ال�الئي  ال�سعبي  املجل�ص  م�ست�ى 

االأفالن  البلديات وحمافظ  وبع�ص 
االأخرية  اأيامه  يعد  بات  الذي 
اأن تنحيته ح�سب  خا�سة اذا علمنا 
�رصورة  الينا  ال�اردة  االأ�سداء 
الراهن  الظروف  تقت�سيها  حتمية 
التنازيل  العد  بدء  تزامنا مع  وذلك 
الرئا�سية  لالنتخابات  للتح�سري 
اأفريل   18 الـ  يف  اإجرائها  املزمع 
املتاحة  املعل�مات  ح�سب  املقبل 

.
جدير بالذكر اأن حتركات مري حا�سي 

االأمر  تعلق  �س�اء  االأخرية  م�سع�د 
اأو  البي�ساء  بالت�سامن مع مري عني 
امل�س�ؤولني  بتنحية  املطالبة  تلك 
لقيت  غري املرغ�ب فيهم باجلبهة 
على  هائال  ورواجا  كبريا  قب�ال 
م�اقع الت�ا�سل االجتماعي باعالن 
دعمهم  عن  املنا�سلني  من  عدد 
املطلق و الالم�رصوط ملري حا�سي 
كبري  باحرتام  الذي يحظى  م�سع�د 
من طرف خمتلف �رصائح املجتمع 

املحلي .

 02 عدل  مكتتبي  جمعية  اأبدت 
امتعا�سها   ، مترنا�ست  ب�الية 
التي  الف��سى  من  الكبري 
من  النمط  هذا  على  تخيم 
ا�ستجابة  عن  ناهيك   ، ال�سكن 
لالإن�سغاالت  اجله�ية  املديرية 
ب�ترية  واملتعلقة  املطروحة 
اجناز هذا امل�رصوع الذي ي�سهد 
بال�اليات  مقارنة  كبريا  تاأخرا 

االأخرى.
عدل  مكتتبي  جمعية  �سددت 
بيان  يف  مترنا�ست  ب�الية   02
ت�سلمت  قد  كانت  احتجاجي 
 ، منه  ن�سخة  »ال��سط«  ي�مية 
من  جاد  تدخل  �رصورة  على 
طرف اجلهات ال��سية للتجاوب 
مطالبهم  ب�رصعية  و�سف�ه  مع 
اجلمعية  ذات  اأبدت  حيث   ،
عدم  ب�سبب  ال�سديد  امتعا�سها 
اخلا�ص  ال�رصوط  دفرت  احرتام 
خا�سة  باالإيجار  البيع  ب�سكنات 
 04 بال�سكنات  يتعلق  فيما 
غرف، ناهيك عن الت�قف التام 
بناء  ب�ر�سة  اخلا�سة  لالأ�سغال 
اأ�سل  من  غرف   03 �سكن   50
للم�رصوع،  املك�نة  وحدة   200
ممثل  وج�د  لعدم  اإ�سافة 
اأجل  من  اجله�ية  ال�كالة  عن 
مع  والتن�سيق  امل�رصوع  متابعة 
املمثل  اأن  علما  املكتتبني، 
يف  تعيينه  مت  واأن  �سبق  الذي 
هذا االإطار ا�ستقال من من�سبه 
على  اجلديد  مبن�سبه  ليلتحق 
م�ست�ى دي�ان الرتقية والت�سيري 
العقاري بتمرنا�ست، دون ن�سيان 
امل�سكل القائم واملتمثل يف عدم 
اإ�رصاك اجلمعية يف االجتماعات 

اخلا�سة بامل�رصوع.
اإىل جانب ذلك فقد ذهب مكتتبي 
االأهقار  بعا�سمة   02 عدل 
اأبدوا  اأين   ، ذلك  من  اأبعد  اإىل 

ال�سديدين  وتذمرهم  ا�ستيائهم 
واالأخذ  التدخل  عدم   ب�سبب 
املالحظات  االعتبار  بعني 
رفعها  متت  التي  واالحرتازات 
خالل  اجلمعية  طرف  من 
واملتعلقة  امليدانية  الزيارات 
الناجتة  التجاوزات  بع�ص  يف 
واملتابعة،  الرقابة  غياب  عن 
اإ�سمنتية بدال  كا�ستعمال ق�الب 
من الياج�ر، عدم ت�فر مداخل 
ال�سكنات 4 غرف على منبهات، 
على  الكهرباء  ماآخذ  غياب 
غياب  ال�سكنات،  به�  م�ست�ى 
االإنارة يف ال�سط�ح، ت�ظيف يد 
عاملة غري م�ؤهلة، رداءة زخرفة 
ال�اجهة املحيطة بباب املدخل 
غرف،   03 ل�سكنات  الرئي�سي 
بطريقة  املراحي�ص  تركيب 
 03 ب�سكنات  �سحيحة  غري 
غرف مما يهدد �سالمة �ساكني 
اإ�سافة  الحقا....اإلخ،  امل�ساكن 
ال�سكنات  ربط  برجمة  لعدم 
ب�سبكة الغاز الطبيعي، و اعتماد 
امل�ساحات  يف  اإ�سمنتي  بالط 
املك�س�فة من املنازل 04 غرف 

بدال من البالط اخلزيف.
كما اأبدى ه�ؤالء مت�سكهم الكبري 
مبطلب اإعادة النظر يف ت�سعرية 
مترنا�ست  ل�الية  عدل  �سكنات 
املعايري  حترتم  ال  باعتبارها 
املعم�ل بها وهي اأقرب لل�سكن 
االجتماعي منها ل�سكنات عدل، 
ال�سيغة  ا�ستيعاد  طلب  مع 
بالن�سبة  غرف   03 اال�سلية 
للمكتتبني الذين بادروا اإىل تغري 
وذلك  غرف   04 اىل  و�سعيتهم 
�سكناتهم  ت�سليم  عدم  عن  ناجت 
 2018 املا�سية  ال�سنة  اأخر  يف 
ال�كالة  ممثل  به  �رصح   كما 

�سابقا.
اأحمد باحلاج 

يف اإطار مكافحة اجلرائم ب�ستى 
ان�اعها  باإقليم والية مترنا�ست 
ال�رصطة  م�سالح  متكنت   ،
االأمن  يف  ممثلة  ال�الية  الأمن 
ت�قيف  من  الثاين   احل�رصي 
�سخ�ص يبلغ من العمر 23 �سنة 
يف ق�سية �رصقة هاتفني نقالني  

.
اإىل  تع�د  الق�سية  حيثيات 
ال�رصطة  لعنا�رص  دوريات 
مبنا�سبة  االأمنية  التغطية  اأثناء 
لفت  اأين  االأمزاد  مهرجان 
�سجار،  يف  �سخ�سان   انتباههم 
اأين �رصح  التقرب منهما  وعند 
لهم ال�سحية انه تعر�ص لل�رصقة 

الذي  ال�سخ�ص  طرف  من 
ال�قت  نف�ص  ويف  معه  ت�ساجر 
ال�رصطة  عنا�رص  من  تقدم 
انه  لهم  اأكد  اأين  اآخر  �سخ�ص 
ال�رصقة  فعل  اإىل  اأي�سا  تعر�ص 
من  النقال  هاتفه  طال  الذي 
وعلى  ال�سخ�ص  نف�ص  طرف 
االأطراف  حت�يل  مت  هذا  اثر 
ال�رصطة وفتح حتقيق  اىل مقر 
من  االنتهاء  بعد  الق�سية،  يف 
االإجراءات القان�نية، مت تقدمي 
اجلهات  اأمام  فيه  امل�ستبه 
التي  املخت�سة  الق�سائية 

اأ�سدرت يف حقه اأمر ايداع.
اأحمد باحلاج 

اأعلن رئي�س املجل�س ال�ضعبي البلدي ببلدية حا�ضي م�ضعود حممد يا�ضني بن �ضا�ضي ، عن ت�ضامنه املطلق مع مري 
بلدية عني البي�ضاء م�ضعود بو�ضعيد وذلك على خلفية امل�ضايقة التي يتعر�س لها  يف الأونة الأخرية .

رئي�س بلدية حا�ضي م�ضعود حممد يا�ضني بن �ضا�ضي لـ«الو�ضط«

اأحمد باحلاج 

مت�ضامن مع امل�ضايقات التي يتعر�ض لها مري 
عني البي�ضاء بورقلة 

.      م�ضرية يف الأفق م�ضيا على الأقدام من احلا�ضي لورقلة للمطالبة برحيل الفا�ضلني 

وال�سكان  ال�سحة  مدير  اأفاد  
اأنه   ، ب�الية ورقلة م�سدق فا�سل 
بعد ت�سجيل حاالت وبائية ملر�ص 
املالريا �سنتي 2015و 2016 على 
الت�ايل مت اتخاذ اإجراءات وقائية 
 ، له  الناقلة  احل�رصات  ملكافحة 
حملية  حالة  اأي  ت�سجل  مل  حيث 
 13 ت�سجيل  رغم   ،2017 �سنة 
االإجراءات  فاإن   ، م�ست�ردة  حالة 
ال�قائية من هذا ال�باء الفتاك ال 

تزال �سارية املفع�ل .
ورقلة  ل�الية  ال�سحة  مدير  اأكد 
م�سدق فا�سل يف ت�رصيح �سحفي 
اأن   ،« »ال��سط  ي�مية  به  خ�ص 
�سنة  خالل  ت�سجل  مل  م�ساحله 
اإ�سابة  حالة  اأي  املنق�سية   2018

على  التاأكيد  رغم  املالريا  بداء 
م�ست�ردة  حالة   26 ا�ست�سفاء 
ال�سحية  بامل�سالح  العالج  تلق�ا 
ورغم   ، جيدة  ب�سحة  وخرج�ا 
اأنه  فا�سل  اأ�ساف  فقد  هذا  كل 
ال�قائية  االإجراءات  اتخاذ  مت 
املتنقلة  االأمرا�ص  ملكافحة 
يف  وتاأتي  احل�رصات  طريق  عن 
من  كيميائية  مكافحة  مقدمتها 
 ، احل�رصية  املبيدات  ر�ص  خالل 
املن�رصمة   ال�سنة  يف  كانت  والتي 
بعد  خا�سة  م�ؤ�س�سة  باعتماد 
ال�سحة  وزارة  من  عملية ممركزة 
مكاتب حفظ  مع  بالتن�سيق  وذلك 

ال�سحة والنظافة بالبلديات .
امل�س�ؤول  ذات  من  علم  وح�سبما 

على  متت  التي  العملية  هذه  فاإن 
�سهر  خالل  االأوىل   ، مراحل   03
مار�ص والثانية بدائية �سهر اأكت�بر 
والثالثة خالل �سهر دي�سمرب على 
خالل  اأخرى  عمليات  تتبعها  اأن 
التاأكيد  مع   ، اجلارية  ال�سنة 
وج�ب  البلديات  لروؤ�ساء  دوما 
املكافحة  عملية  ا�ستمرارية 

ب�سفة دورية .
املكافحة  بخ�س��ص  اأما 
م�سدق  ك�سف  فقد   ، الفيزيائية 
مع  تن�سيق  هناك  اأنه  فا�سل 
كالفالحة  املعنية  القطاعات 
للمياه  واجلزائرية  الري  ومديرية 
العم�مية  االأ�سغال  و  وال�سكن 
اخلا�سة  واملقاوالت  والبيئية 

االجراءات  هذه  ح�سبه  ومتثلت 
والربك  امل�ستنقعات  ردم  يف 
ال�سكنية  التجمعات  داخل وبج�ار 
لالأعطاب  الف�ري  واال�سالح 
�سبكة  يف  ال�اقعة  والت�رصبات 
لل�رصوب  ال�ساحلة  املياه  ت�زيع 
وا�ستمرارية  تكثيف  عن  ناهيك   ،
املتابعة ال�بائية ، خا�سة بالك�سف 
ظه�ر  قبل  املر�ص  حاملي  عن 
االأعرا�ص وذلك يف اطار املتابعة 
لعمل  باالإ�سافة  ، هذا  البي�ل�جية 
متخ�س�ص يف علم احل�رصات على 
املائية  التجمعات  كل  م�ست�ى 
للبحث عن وج�د حمتمل لريقات 

بع��ص االن�فال الناقل للمر�ص .
اأحمد باحلاج 

 مدير ال�ضحة بورقلة  ي�ضدد 

اتخذنا الإجراءات الوقائية من املالريا 
ت�ضجيل 13 حالة م�ضتورة قبل �ضنتني 

ب�ضبب عدم احرتام ال�ضروط و توقف 
الأ�ضغال بعدد من الور�ضات 

اأمن مترنا�ضت 

200 مكتتب يف برنامج عدل 02 
بتمرنا�ضت �ضاخطون 

توقيف �ضخ�ض يف ق�ضية �ضرقة 
هاتفني نقالني

 

الأمن  ال�رصطة  م�سالح  متكنت 
احل�رصي  االمن  يف  ممثلة  ال�الية 
من  يبلغ  �سخ�ص  ت�قيف  من  الثاين 
احليازة  ق�سية  يف  �سنة   23 العمر 
املتاجرة   لغر�ص  املخدرات  على 

.

اىل  تع�د  الق�سية    حيثيات 
ب�س�ق  ال�رصطة  لعنا�رص  دوريات 
لفت  اين  مترنا�ست،  تاف�سيت 
اال�سخا�ص  من  جمم�عة  انتباههم 
منهم  التقرب  وعند  �سبهة،  حمل 
التلم�ص  لعملية  واخ�ساعهم 

احدهم  بح�زة  �سبط  اجل�سدي 
املخدرات )كيف  من  كمية  على 
معالج (، قدر وزنها بـ 6.19 غرام ز 
مبلغ مايل قدره 800 دج، مت حت�يله 
يف  وفتح حتقيق  ال�رصطة  مقر  اىل 
االجراءات  اإ�ستكمال  الق�سية، بعد 

فيه  امل�ستبه  تقدمي  القان�نية  مت 
املخت�سة  الق�سائية  اجلهات  اأمام 
التي اأ�سدرت يف حقه عق�بة خم�سة 
ا�سهر حب�ص نافذة مع عدم االيداع 
و غرامة مالية قدرها 30.000 دج.

اأحمد باحلاج 

�ضبط بحوزته 6.19 غرام من الكيف املعالج 

اأمن مترنا�ضت يطيح بع�ضريني 
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ت�أثر  نتني�هو  �أن  ويرى �ملر�قبون 
"موؤقت�"  و�أوقف  �خلط�ب،  بهذ� 
نقل �ملنحة �لقطرية عدة مر�ت، 
�جلمهور  ت�أييد  على  يح�فظ  كي 
حلزبه،  ب�إ�رس�ئيل  �ملتطرف 
ولل�سغط على حم��س �سي��سي� يف 
�ملوقف  هذ�  ،ودفع  �لوقت  ذ�ت 
حم��س،  حركة  نتني�هو،  من 
م�س�ء �خلمي�س �إىل رف�س ��ستالم 
�حتج�ج� على  �لقطرية،  �ملنحة 
�البتز�ز  "�سي��سة  �إنه  ق�لته  م� 
�اللتز�م  وعدم  �الإ�رس�ئيلية، 

بتف�هم�ت �لتهدئة". 
ل�س�ن خليل  على  وق�لت حم��س، 
يف  بغزة،  رئي�سه�  ن�ئب  �حلية، 
موؤمتر �سحفي:" نرف�س ��ستقب�ل 
�ملنحة �لقطرية �لث�لثة، رد� على 
�الإ�رس�ئيلي،  �الحتالل  �سلوك 
وحم�ولته �بتز�ز �سعبن�، و�لتمل�س 
من تف�هم�ت �لتهدئة �لتي رعته� 

م�رس وقطر و�الأمم �ملتحدة". 
مع  حم��س،  قر�ر  وتز�من 
�الإ�رس�ئيلية  �لبث  هيئة  �إعالن 
�حلكومة   �سم�ح  نب�أ  �لر�سمية، 
لقط�ع  �لقطرية  �الأمو�ل  بنقل 
�لدو�ئر  لتو�سية  ��ستج�بة  غزة، 
�الأمنية، بغر�س "��ستمر�ر �لهدوء 
وحّتى  �حلدودية"  �ملنطقة  يف 
�الإ�رس�ئيلية  �النتخ�ب�ت  موعد 
ال  �لق�دم،  �أفريل  يف  �ملقررة 
يتوقع حمللون �سي��سيون �أن تتغري 
�الإ�رس�ئيلية �ملتّبعة مع  �ل�سي��سة 
على  ح�لي�  و�لق�ئمة  غزة  قط�ع 
تف�هم�ت "�لتهدئة" �لتي ترع�ه� 

�أطر�ف �إقليمية ودولية. 
"حم��س"  برف�س  يتعلق  وفيم� 
��ستقب�ل �ملنحة �لقطرية، يتوقع 
و�س�ط�ت  تتدخل  �أن  �ملحللون 
�إقليمية ودولية، الإيج�د حل ير�سى 

�لطرفني )حم��س و�إ�رس�ئيل(. 

ال�سيا�سة العامة الإ�سرائيلية 

و�ملحلل  �لك�تب  عوكل،  طالل 
�أن  يرى  �لفل�سطيني،  �ل�سي��سي 
"نتني�هو" هو من ير�سم �ل�سي��سة 
ت�أثرت  و�إن  لذ�  للدولة،  �لع�مة 
ب�ل�رس�ع�ت  �ل�سي��سة  هذه 
لن  لكّنه�  �النتخ�بية  �حلزبية 
نويقول:"  تغيريه�  ب�جت�ه  تدفع 
�ليمني،  ب�أن �رس�ع�ت  ي�سي  ذلك 
ب�لدرجة  �نتخ�بية  �أهد�ف  ذ�ت 
و�أو�سح  �سيء"  تغرّي  لن  �الأوىل 
ميينية،  �أ�سو�ت  هن�ك  �أن  عوكل 
خالل  غزة،  ملف  �سد  حتّر�س 
�أبرزهم  �النتخ�بية،  حملته� 
"ليربم�ن" و"بينت" و�أ�س�ر بذلك، 

�إىل �فتت�ح "ليربم�ن" مكتب� له يف 
غزة،  غالف  م�ستوطن�ت  �إحدى 
بـ"�للعب  عوكل  و�سفه  م�  بهدف 
�مل�ستوطنني  خم�وف  وتر  على 
و�ملق�ومة"  حم��س  حركة  من 
و"بينت"  "ليربم�ن"  ت�سّدد  لكن 
�ملختلفة  �لق�س�ي�  مع  بتع�ملهم� 
�سيم� ملف غزة، �سيدفعهم� نحو 
�خل�س�رة يف �النتخ�ب�ت، �إذ ت�سري 
�الإ�رس�ئيلية  �ال�ستطالع�ت  ك�فة 
�أقل  على  �سيح�سالن  �أنهم�  �إىل 

�الأ�سو�ت، وفق عوكل. 
يف  نتني�هو  �أن  �إىل  عوكل  وي�سري 
بعني  ي�أخذ  �النتخ�بية  حملته 
�ل�س�رع  "�جت�ه�ت  �العتب�ر 
و�مل�ستوطنني"،  �الإ�رس�ئيلي 
�لت�س�وق  �الإمك�ن  قدر  ويح�ول 
"نتني�هو"  يتالعب  لذ�  معه� 
�ملقّدمة  �لقطرية  �ملنحة  بورقة 
لغزة، بني �لفينة و�الأخرى، خ��سة 
ميد�ين  ت�سعيد  حدوث  عند 
�حلدود  على  �أو  بغزة  ع�سكري 

�ل�رسقية للقط�ع، ح�سب عوكل. 
يتالعب  كم�  عوكل:"  وت�بع 
�لتي  �لتف�هم�ت  مبو�سوع 
ر�فقت �لتهدئة بغزة، وهو يعتمد 
ب�الأ�س��س على دور �لو�سط�ء �لذين 
يعرف جيد� �أنهم �سي�سربون عليه 
على  �سغط�  مي�ر�سون  و�أنهم 

طرف و�حد وهو حم��س". 
وبذلك يّدعي نتني�هو �أن "�سي��سته 
قط�ع  مبلف  يتعلق  فيم�  جنحت 
�أدى  م�  �لقطرية،  و�ملنحة  غزة 
�ل�س�درة  �لتهديد�ت  خف�س  �إىل 
ويف  ق�ل  كم�  �لقط�ع"،  من 
قطر  دولة  قررت   ،2018 �أكتوبر 
بقيمة  غزة،  لقط�ع  دعم  تقدمي 
كم�س�عد�ت  دوالر،  مليون   150
من  للتخفيف  ع�جلة،  �إن�س�نية 
يف  �الإن�س�نية  �مل�أ�س�ة  تف�قم 
�مل�س�عد�ت  وت�سمل  �لقط�ع 
ملحطة  وقود  �رس�ء  �لقطرية 
توليد �لكهرب�ء؛ وتقدمي 15 مليون 
ملوظفي  كرو�تب  �سهري�،  دوالر 
لالأ�رس  وم�س�عد�ت  �لقط�ع، 

�لفقرية. 
ومت تقدمي �ملنحة �مل�لية ملوظفي 
�لقط�ع مرتني، عن �سهري �أكتوبر 
دفعه�  يتم  مل  فيم�   ، ونوفمرب   ،
 ، دي�سمرب  �سهر  عن  �الآن  حتى 
�الإ�رس�ئيلي  �ملنع  قر�ر  ب�سبب 
�سمن  �لقطري،  �لدعم  ،وج�ء 
�لتو�سل  مت  مب��رس،  غري  تف�هم 
حم��س  حركة  بني  موؤخر�  له 
قطرية  وبو�س�طة  و�إ�رس�ئيل، 
وم�رسية و�أممية، بغر�س �لتو�سل 
نه�ية  ،ومنذ  �لقط�ع  يف  لتهدئة 
م�ر�س 2017، ينظم �لفل�سطينيون 
قرب  م�سري�ت  غزة،  قط�ع  يف 

�حل�س�ر،  بفك  للمط�لبة  �حلدود 
ق�بلته� �إ�رس�ئيل بعنف �سديد. 

املنحة القطرية  

�ل�سحفي  �لربغوثي،  خلدون 
�الإ�رس�ئيلي،  ب�ل�س�أن  �ملخت�س 
�إ�رس�ئيل  �أن  يرى  �هلل،  ر�م  من 
�لقطرية  �ملنحة  ملف  ت�ستخدم 

 . يف ج�نبني �ثننينْ
�الأمني،  �لربغوثي،  وفق  �الأول، 
حيث ت�ستخدم �إ�رس�ئيل كـ"دولة" 
ك�أد�ة  �لقطرية  �ملنحة  ملف 
"حم��س"،  حركة  على  لل�سغط 
،و�أم�  للهدوء  �لعودة  �أجل  من 
ب�جل�نب  يتعلق  فهو  �لث�ين، 
يف  ت�ستخدم  حيث  �ل�سي��سي، 

�ملعركة �النتخ�بية �لد�ئرة. 
�الأحز�ب  حت�ول  وي�سيف:" 
�حلملة  �سمن  �ال�رس�ئيلية 
�لد�خلي  و�ل�رس�ع  �النتخ�بية 
على �أ�سو�ت �لن�خب �ال�رس�ئيلي، 
مع  �لتع�مل  كيفية  ��ستغالل 
�سد  لغزة،  �ملقّدمة  �ملنحة 
يوّجه  ويت�بع:"  �ملن�ف�سني" 
�سه�م  وبينت،  ليربم�ن  من  كل 
فيم�  لنتني�هو،  �ملب��رس  نقدهم 
�أن  كم�  �لقطرية؛  ب�ملنحة  يتعلق 
على  ق�ئمة  �النتخ�بية  �سع�ر�تهم 
حم��س،  و��ستهد�ف  غزة  ق�سية 
وتركيعه�" ورغم تلك �لتن�ق�س�ت، 
حركة  �أن  يعترب  �لربغوثي  �أن  �إال 
�ملعركة  تلك  تدير  "حم��س" 
و�س�ئل  من خالل  "ذكية  بطريقة 
ذلك  يف  �إ�رس�ئيل  على  �سغطه� 
�إدخ�ل  بوقف  �ملتعلق  �جل�نب 

�ملنحة �لقطرية". 
�إىل  ر�س�ئل  �حلركة  فرت�سل 
من  �لربغوثي،  وفق  �إ�رس�ئيل، 
�أو  مثال  قذيفة  �إطالق  خالل 
�الأر��سي  ب�جت�ه  ر�س��س  �إطالق 

�ملحتلة. 
نتني�هو  �أن  �لربغوثي  ويو�سح 
"موجود يف �أزمة �نتخ�بية، فهو ال 
�لذي  �لت�سعيد  �لتوجه نحو  يريد 

لن يكون ل�س�حله �نتخ�بي�". 
فيظهر نتني�هو يف �لبد�ية موقف� 
مت�سدد�، وي�سدر �أو�مر ب�لرد على 
فيم�  �لربغوثي،  بح�سب  ذلك، 
�أن  ويعلن  ف�سيئ�  �سيئ�  يرت�جع 
لذلك  �الأمنية حت�ّسنت  "�لظروف 
�لقطرية"  �الأمو�ل  �دخ�ل  ميكن 
�الأمني،  �لو�سع  يحدد  كم� 
ف�إذ�  غزة،  ملف  �إد�رة  طريقة 
ي�ستفيد  قد  �أنه  "نتني�هو"  �سعر 
يف  حمدود  ت�سعيد  من  �نتخ�بي� 
�أر�د  و�إذ�  له  يلج�أ  قد  م�  مرحلة 
�الأمن  �سم�ن  في�ستطيع  �لتهدئة 

بغزة عرب طرق �سي��سية. 

تداعيات رف�س حما�س 
املنحة 

"حم��س"  قر�ر  تد�عي�ت  وعن 
رف�س ��ستقب�ل �ملنحة �لقطرية، 
�ل�سعب  من  �إنه  �لربغوثي  يقول 
"تن�زالت  تقّدم  �أن  �إ�رس�ئيل  على 
�النتخ�بية  �ملرحلة  ظل  يف 
ق�ئاًل:"  و��ستكمل  �حل�لية" 
�النتق�د�ت  من  �لكثري  هن�ك 
�ملتبعة  لل�سي��سة  �حلكومة  �سد 
يف  �ملع�ر�سة  زعيمة  غزة؛  مع 
�عتربت  ليفني  ت�سيبي  �إ�رس�ئيل، 
م�ست�سلمة  �حلكومة  �أن  موؤخر� 
�الأمو�ل  �إدخ�ل  بفعل  حلم��س 

�لقطرية". 
ي�ستبعد  �ل�سي�ق،  ذ�ت  يف  لكّنه 
و�سوال  �الأمنية  �الأو�س�ع  تدهور 
قط�ع  يف  ع�سكري  لت�سعيد 
جديدة  معركة  �أي  الأن  غزة 
"نتني�هو"  على  �سلب�  �ستنعك�س 
يح�ول  م�  وذلك  �النتخ�ب�ت؛  يف 
�لربغوثي  ويعتقد  جتنّبه  �الأخري 
قد  قطرية،  تكون  قد  جهود�ً  �أن 
�أجل  من  �ل�سي�ق  ذلك  يف  تبذل 
ك�ن  كم�  غزة  يف  �لو�سع  عودة 

عليه. 
"حم��س"  حركة  �أن  وبنّي 
��ستقب�ل  رف�س  ��ستخدمت 
�سغط  كورقة  �لقطرية  �ملنحة 
من  �الإ�رس�ئيلية،  �حلكومة  على 
�أجل �إلز�مه� بتف�هم�ت �لتهدئة. 

�سروط جديدة 

�لك�تب و�ملحلل  �أبو ن�س�ر،  وديع 
�ل�سي��سي �لفل�سطيني، ومن خالل 
قر�ءته لرف�س "حم��س" ��ستقب�ل 
�أن  يعتقد  �لقطرية،  �ملنحة 

�إ�رس�ئيل قد تكون و�سعت �رسوط�ً 
قد تكون �أعقد من �ل�رسوط �لتي 
بدخول  لل�سم�ح  �س�بق�  و�سعته� 

�الأمو�ل �إىل غزة. 
�مل�سكلة  �ل�سدد:"  ذلك  وق�ل يف 
يلعب  �أن  يح�ول  نتني�هو  �أن 
�أنه  ويبدو  �نتخ�بي�،  �لورقة  بهذه 
الإدخ�ل  جديدة  �رسوط�  و�سع 
ب�سبب  لغزة  �لقطرية  �الأمو�ل 
تلك  يف  عليه  �لد�خلية  �ل�سغوط 
حم��س  و�أ�س�ف:"  �لق�سية" 
�ل�س�بقة،  �ل�رسوط  على  و�فقت 
�رسوط�  هن�ك  ف�إن  يبدو  كم� 
مقبولة  غري  جديدة  ��رس�ئيلية 
لرف�س  دفعه�  م�  �حلركة  لدى 
�الأمو�ل" وبذلك يح�ول  ��ستقب�ل 
�إدخ�ل  �رسوط  تطويق  "نتني�هو" 
�مل�ستوى  على  �لقطرية  �ملنحة 
ب�ت  كونه  �لد�خلي،  �الإ�رس�ئيلي 
�أكرث  بـ"�رسوط  �الأمو�ل  ير�سل 
ويرى  قوله  حّد  على  �رس�مة"، 
دولية  جه�ت  عدة  �أن  ن�س�ر  �أبو 
كقطر و�الأمم �ملتحدة وم�رس قد 
ل�سيغة  �لتو�سل  �أجل  من  تتدخل 
"كيفية  حول  جديدة  تف�هم�ت 

مترير �الأمو�ل". 
�سّكله�  �لتي  �لتعقيد�ت  ورغم 
�أن  �إال  للمنحة،  "حم��س"  رف�س 
معركة  �ندالع  ي�ستبعد  ن�س�ر  �أبو 
�أن  يعترب  لكّنه  ب�لقط�ع  جديدة 
و�إ�رس�ئيل  حم��س  �لطرفنينْ 
و�سع  يف  فـ"نتني�هو  م�أزق،  يف 
ت�سعيد  و�أي  �سهل  غري  �نتخ�بي 
حركة  و�أم�  م�أزق،  له  �سي�سّكل 
ب�ل�رسوط  قبوله�  ف�إن  حم��س 
�الإ�رس�ئيلية �جلديدة �ست�سّكل له� 

م�سكلة". 
ح�سابات اإقليمية 

يرى �أبو ن�س�ر �أن لدى "نتني�هو" 

�إقليمية  عدة ح�س�ب�ت �نتخ�بية 
فل�سطيني�  �أو  �سوري�،  يف  �سو�ء 
غزة  وقط�ع  �لغربية  ب�ل�سفة 
حدوث  �أن  حديثه  يف  و�أو�سح، 
�جلبه�ت  تلك  على  ت�سعيد  �أي 
بح�س�ب�ته  مرتبط  �سيكون 
�النتخ�بية، خ��سة و�أنه يتن�ف�س 
�ليمني، ويُ�س�رع  مع خ�سوم من 
�أ�سو�ت  على  �النتخ�ب�ت  يف 
�أو �لو�سط  �لي�س�ر  �ليمني ولي�س 
التخ�ذ  "نتني�هو"  يتجه  ال  لذ� 
"�أقل  �أنه  تظهر  قد  �سي��سة  �أي 
�الأخرى"  �الأحز�ب  من  ميينية 

�ملن�ف�سة له، وفق �أبو ن�س�ر. 
وق�ل يف ذلك �ل�سدد:" لو حتدثن� 
يف ق�سية نقل �الأمو�ل �لقطرية 
�إىل غزة، حينم� يحدث ت�سعيد 
�أمني مع غزة، ال ميكن لنتني�هو 
�أن يدخل تلك �الأمو�ل للقط�ع يف 
ظل مع�ر�سة د�خلية من �ليمني" 
نتني�هو  �أن  ن�س�ر  �أبو  و�عترب 
�الأ�سو�ت  تلك  جت�وز  ح�ل  يف 
�ملع�ر�سة لنقل �الأمو�ل �سيكون 
�الأمر حمرج� �سي��سي� له ورغم 
معني  غري  نتني�هو،  ف�إن  ذلك 
ب�ندالع حرب يف قط�ع غزة قبل 
بدء �النتخ�ب�ت يف �أفريل �لق�دم 
كيف  يعرف  نتني�هو   ": وق�ل 
كيف  يعرف  وال  �حلرب  تبد�أ 
تنتهي، و�حلرب لي�س ب�ل�رسورة 

�أن تنتهي ل�س�حله". 
�مل�ستوى  ذلك  على  وللحف�ظ 
ن�س�ر-  �أبو  �الأمن-يقول  من 
"ن�ر  �سي��سة  نتني�هو،  ينّفذ 
�أي  منخف�س"،  �رتف�ع  على 
�مل�رسيني  يقوم  �أن  ير�هن  �أنه 
و�أن  غزة،  يف  �الأو�س�ع  بتهدئة 
�لن�ر  ب�إبق�ء  دور�  رو�سي�  تلعب 
يف  منخف�س  م�ستوى  على 

�سوري�. 

مع احتدام املعركة النتخابية يف اإ�سرائيل، وتكالب الأحزاب على الفوز باأكرب قدر ممكن من اأ�سوات اجلمهور؛ يربز "قطاع غزة"، كاأحد امللفات 
اجلمهور  اأ�سوات  من  قدر  اأكرب  على  احل�سول  اليمينية،  الأحزاب  حتاول  الإ�سرائيلي"،  "اليمني  جبهة  ،فداخل  معا  اآن  يف  و"املتاأثرة"،  "املُوؤثرة"، 
املتطرف، م�ستخدمة "غزة" جمال للمزايدات ال�سيا�سية، �سد بع�سها البع�س ،ويف هذا ال�سياق، تربز املنحة املالية التي تقّدمها دولة قطر ملوظفي 
لقطاع غزة، حيث ت�سعى اأحزاب مثل "اإ�سرائيل بيتنا" بزعامة اأفيغدور ليربمان، و"اليمني اجلديد" بزعامة نفتايل بينت، لإبراز تطرفها )الزائد( 

عرب معار�سة نقل رئي�س احلكومة، وزعيم حزب الليكود، بنيامني نتنياهو، هذه الأموال للقطاع ،كما يطالب احلزبان، بتوجيه �سربة قا�سمة 
لـ"حما�س"، متهمني نتنياهو بال�ست�سالم للحركة. 

تقدير موقف

ماذا وراء رف�س حما�س ا�ستقبال املنحة القطرية؟ 
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ارتدادات اإقليمية:

ماذا لو تفجرت احلرب بني حزب اهلل واإ�سرائيل؟
نوار ال�سمد/مركز امل�ستقبل 

للدرا�سات و الأبحاث 
املتقدمة

ارتدادات اإقليمية:

التفكري  مراكز  توقعات  ت�صاعدت 
الغربية والإقليمية باحتمال تفجر 
واإ�رسائيل.  اهلل  حزب  بني  حرب 
التداعيات  من  الرغم  فعلى 
الإقليمية والتكلفة التي قد ترتتب 
لدى  يعد  مل  املواجهة،  هذه  على 
القيام  من  مينعها  ما  اإ�رسائيل 
مواجهات  بخو�ض  باملجازفة 
يف  جبهة  من  اأكرث  على  ع�صكرية 
»اخلطوط  �صيا�صة  �صقوط  ظل 
ومتكن  �صوريا،  يف  احلمراء« 
وجودها  على  احلفاظ  من  اإيران 
دفع  ما  وهو  هناك،  الع�صكري 
القومي«  الأمن  درا�صات  »معهد 
ترجيح  اإىل  اأبيب  تل  بجامعة 
جبهة  يف  حرب  تفجر  احتمالية 
اهلل  حزب  مع  الإ�رسائيلي  ال�صمال 
ال�صنوي  ال�صرتاتيجي  امل�صح  يف 

ال�صادر يف يناير 2019.

دوافع احلرب القادمة:

يرى العديد من املحللني اأن هناك 
قد  التي  الدوافع  من  جمموعة 
اإىل ن�صوب حرب قادمة بني  توؤدي 
تتمثل  والتي  اهلل،  وحزب  اإ�رسائيل 

فيما يلي: 
1- ان�صحاب القوات الأمريكية: قد 
الأمريكية  القوات  ان�صحاب  يوؤدي 
احتمالت  تزايد  اإىل  �صوريا  من 
ع�صكري  بعمل  اإ�رسائيل  قيام 
اإن  حيث  اللبناين،  اهلل  حزب  �صد 
يت�صاعد  �صوف  الإيراين  الدور 
وهو  الأمريكي،  الن�صحاب  بعد 
يف  ا�صتغالله  يتم  �صوف  رمبا  ما 
لتاأمني  احلركة  هام�ض  تو�صيع 
عرب  الع�صكرية  التدفقات  خطوط 
املمر الربي الذي يربط بني اإيران 
هذا  اأن  اإ�رسائيل  وترى  ولبنان، 
املمر مبثابة »تهديد ا�صرتاتيجي« 
لأمنها، وهو ما اأكدته بع�ض تقارير 
التي  الإ�رسائيلية«  »الدفاع  جملة 
اإيران  مينح  املمر  »هذا  اأن  راأت 
يف  دورها  لتعزيز  ذهبية  فر�صة 
تعميق  يف  وي�صاهم  املنطقة، 
�صيطرتها على �صوريا ولبنان حتى 

يف حال �صقوط الأ�صد«.

من  الإيراين:  النووي  التفاق   -2
ناحية اأخرى ترى بع�ض التحليالت 
قد  الإيرانية  القيادة  اأن  الغربية 
التفاو�ض  باب  فتح  يف  تت�صدد 
يف  النووي  ملفها  على  جمدًدا 
لهذا  معار�صة  تيارات  وجود  ظل 
وتذهب  الإيراين،  النظام  داخل 
القول  اإىل  بعيًدا  التوقعات  بع�ض 
اإحياء  على  تعمل  قد  طهران  باأن 
م�رسوعها النووي الع�صكري، حيث 
اأحد  يعترب  اليورانيوم  تخ�صيب  اإن 
لت�صورها،  وفًقا  ال�صيادية  حقوقها 
للقيام  اإ�رسائيل  يدفع  قد  ما  وهو 
لحتواء  ا�صتباقي  ع�صكري  بعمل 

تفاقم »التهديدات الوجودية«.
وقيا�ًصا على ما قامت به اإ�رسائيل 
يف عام 2007، وهو ما ك�صفه تقرير 
يف  بو�صت«  »جريوزاليم  ل�صحيفة 
بتدمري  قامت  حينما   ،2017 عام 
قيد  كان  الذي  النووي  املفاعل 
البدء  قبل  �صوريا  يف  الإن�صاء 
يف  الكرب  منطقة  يف  بت�صغيله 
اإىل  تعمد  قد  فاإنها  الزور،  دير 
على  ب�صن حرب  للقيام  التخطيط 
التهديدات  تزايد  قبل  اهلل  حزب 
الناجتة عن هذا املمر الربي، يف 
امتداد  عن  لبنان  لعزل  حماولة 
على  اإيران  تعمل  التي  اجلبهة 
املخططات  واإ�صعاف  اإقامتها، 
الإيرانية الهادفة ل�صتعمال متركز 
ردع  كعامل  لبنان  يف  اهلل  حزب 
قررت  حال  يف  لإ�رسائيل  وتهديد 

اإيران اإحياء م�رسوعها النووي.
تت�صاعد  اهلل:  حزب  ت�صليح   -3
تطوير  من  الإ�رسائيلية  املخاوف 
ال�صاروخية  لرت�صانتها  اإيران 
ا، وهو  املوجودة يف لبنان خ�صو�صً
ما يت�صح من ال�صتهدافات اجلوية 
الع�صكرية  للمن�صاآت  املتكررة 
هذا  ويف  �صوريا.  يف  الإيرانية 
الوزراء  رئي�ض  �رسح  ال�صياق، 
الإ�رسائيلي، يف 19 دي�صمرب 2018، 
باأنه »منذ انتهاء حرب لبنان الثانية 
كان لدى حزب اهلل 15 األف �صاروخ 
اجلنوب،  يف  معظمها  لبنان،  يف 
�صاروخ«،  اآلف   110 لديه  واليوم 
الأمني  اهلل  ن�رس  ح�صن  �رسح  كما 
 2018 �صبتمرب  اهلل يف  العام حلزب 
مهما  لإ�رسائيل  »اأقول  بقوله: 
لقد  الطريق،  قطع  يف  فعلت 
واأجُنز  الأمر،  ومت  الأمر،  انتهى 
من  متلك  املقاومة  وباتت  الأمر، 
الدقيقة  وغري  الدقيقة  ال�صواريخ 

ومن الإمكانيات الت�صليحية ما اإذا 
لبنان حرًبا  على  اإ�رسائيل  فر�صت 
اإ�رسائيل م�صرًيا وواقًعا  ف�صتواجه 

مل تتوقعه يف يوم من الأيام«.
»اأوريليان  قام  الإطار،  هذا  ويف 
اخلا�ض  املوفد  �صوفالييه«  لو 
يف  »ماكرون«،  الفرن�صي  للرئي�ض 
نوفمرب 2018، بنقل ر�صالة مفادها 
مع  بحدة  �صتتعامل  اإ�رسائيل  اأن 
م�صانع الأ�صلحة التابعة حلزب اهلل، 
واأنها طلبت من فرن�صا نقل »ر�صالة 
حتذير« اإىل احلكومة اللبنانية ب�صاأن 
اإغالقها،  و�رسورة  امل�صانع،  هذه 
ا�صتمرار  حال  يف  �صتتحرك  واأنها 
الأمر. كما طالب »نتنياهو« )رئي�ض 
احلكومة الإ�رسائيلية(، يف دي�صمرب 
)وزير  بومبيو«  »مايك   ،2018
اأن  الأمريكي(، ب�رسورة  اخلارجية 
يقوم بنقل ر�صالة اإىل لبنان مفادها 
»اإذا مل توقف ت�صلح حزب اهلل، فاإن 

اإ�رسائيل �صتفعل ذلك بنف�صها«.
يتم   :»1701« القرار  انتهاكات   -4
من  ال�صادر   1701 القرار  انتهاك 
جمل�ض الأمن التابع لالأمم املتحدة 
قبل  من   2006 اأغ�صط�ض  يف 
اأ�صار  حيث  اهلل،  وحزب  اإ�رسائيل 
اللبناين »مي�صال عون« يف  الرئي�ض 
اإ�رسائيل  »اأن  اإىل   2018 دي�صمرب 
اللبنانية  ال�صيادة  انتهاك  توا�صل 
مبعدل 150 خرًقا كّل �صهر«، وعلى 
اأن  اإ�رسائيل  الرغم من ذلك تزعم 
هذه النتهاكات تتم من قبل حزب 
تل  تتذرع  قد  وبالتايل  وحده،  اهلل 
ل�صن  النتهاكات  هذه  مبثل  اأبيب 
الأنفاق  حرب جديدة، مثل ق�صية 
والتي  اهلل«  »حزب  حفرها  التي 
الإ�رسائيلية  احلكومة  اأطلقت 
ال�صمال«  »درع  عملية  اإثرها  على 
ب�صكوى  تقدمها  بعد  لتدمريها 

ملجل�ض المن.
ت�صتعل  قد   :»9« رقم  البلوك   -5
حرب بني الطرفني نتيجة ت�صاعد 
البحرية،  احلدود  على  اخلالف 
اأول  حفر  �رسورة  لبنان  تاأكيد  مع 
البلوك  يف  النفط  عن  تنقيب  بئر 
رقم 9 املتنازع على جزء منه بني 
وتهديدات حزب  ولبنان،  اإ�رسائيل 
النفطية  املن�صاآت  بق�صف  اهلل 
النف�ض  عن  كدفاع  الإ�رسائيلية 
مبنع  اإ�رسائيل  قيام  حال  يف 
مواردها  من  ال�صتفادة  من  لبنان 
اإ�رسائيل  دفع  ما  وهو  البحرية، 
لتعزيز  ع�صكرية  خطة  تبني  اإىل 
احلقول  النفطية يف  من�صاآتها  اأمن 
املتاخمة للحدود املائية اللبنانية 

وخا�صة يف حقل متار.

قواعد ا�ستباك جديدة:

احلرب  تداعيات  تختلف  قد 
اللبناين  الداخل  على  املحتملة 
�صوف  التي  الذريعة  ح�صب 
�صبيل  فعلى  اإ�رسائيل.  ت�صتخدمها 
 2006 عام  حرب  يف  املثال، 
تعاطف البع�ض مع حزب اهلل على 

ل�صرتجاع  يحارب  اأنه  اأ�صا�ض 
يف  لبنانيني  اأ�رسى  من  تبقى  ما 
ال�صجون الإ�رسائيلية، فيما انتقده 
البع�ض الآخر على اأ�صا�ض اأنه اأتاح 
قيامه  عرب  الفر�صة  لإ�رسائيل 
دون  الأزرق  اخلط  خلف  بعملية 
اللبنانية.  احلكومة  اإىل  الرجوع 
يف  ال�صعب  من  �صيبدو  اأنه  بيد 
بتربير  اهلل  حزب  قيام   2019 عام 
اأمام  احلرب  يف  جمدًدا  انخراطه 
الراأي العام اللبناين، حيث اإن هذه 
يف  ترتبط  قد  املحتملة  احلرب 
يف  اإيران  مل�صالح  بدعمه  الأغلب 

املنطقة.
على  ا  اأي�صً ال�صعب  من  و�صيكون 
مع  املتحالفة  امل�صيحية  القوى 
تربير  يف  ت�صتمر  اأن  اهلل  حزب 
الرت�صانة  لهذه  اهلل  حزب  امتالك 
على  وذلك  ال�صخمة،  الع�صكرية 
 2014 عام  يف  حدث  ما  خالف 
القوى خماوف  ا�صتغلت هذه  حني 
الأقليات الناجتة عن متدد تنظيم 
داع�ض، واحتمال و�صوله اإىل لبنان 
لتربير انخراط حزب اهلل يف �صوريا 

متخطًيا ال�صيادة اللبنانية.
كما اأن البع�ض �صيتخوف من تكرار 
و�صل  الذي   2006 عام  �صيناريو 
حوايل  اإىل  النازحني  عدد  فيه 
بع�ض  بح�صب  �صخ�ض  مليون 
املادية  اخل�صائر  مع  التقديرات، 
عدم  مع  ا  خ�صو�صً والإن�صانية، 
قدرة لبنان على مقا�صاة اإ�رسائيل 
على كمية العنف غري املربر التي 
جانبية«،  »اأ�رسار  باأنها  تربرها 
ا�صتهداف  تتعمد  ل  اأنها  مدعية 
معتربة  مبا�رس،  ب�صكل  املدنيني 
يتحمل  اأن  يجب  اهلل  حزب  اأن 
هذه امل�صئولية لأنه يقيم من�صاآته 
الع�صكرية يف مناطق �صكنية، وهو 
من  عليه  ال�صتدلل  ميكن  ما 
قيام »نتنياهو«، يف �صبتمرب 2018 
املتحدة،  الأمم  يف  خطابه  يف 
يف  ملالعب  خرائط  بعر�ض 
املناطق ال�صكنية مدعًيا اأن حزب 

اهلل يتخذها خمابئ ل�صواريخه.
بينما �صتحاول القوى املعتدلة يف 
لبنان املطالبة جمدًدا بحياد لبنان 
الزج  عدم  و�رسورة  الإيجابي، 
وت�صليم  املحاور،  �صيا�صة  يف  به 
حزب اهلل تر�صانته للجي�ض اللبناين 
على  مبفرده  قادًرا  اأ�صبح  بعدما 

ا  خ�صو�صً لبنان،  وحماية  تاأمني 
بعد خو�صه معركة »فجر اجلرود« 
�صد التنظيمات الإرهابية يف اأوت 

.2017
فاإنه  اهلل  بحزب  يتعلق  وفيما 
لفر�ض  املعركة  �صي�صعى خلو�ض 
مع  جديدة«  ا�صتباك  »قواعد 
اإعادة  اإ�رسائيل، حيث قد يحاول 
وهي  الليطاين،  جنوب  التمو�صع 
املنطقة التي خ�رس فيها انت�صاره 
القرار رقم 1701 الذي  بناء على 
اأما   .2006 عام  يف  احلرب  اأنهى 
خ�صائر  اهلل  حزب  تكبد  حالة  يف 
فقد  و�صيا�صًيّا  ع�صكرًيّا  فادحة 
جنوب  اإخالء  على  اإجباره  يتم 
اأكرث  الرتاجع  اإىل  ودفعه  لبنان، 
قوات  رقابة  حتت  البقاع  نحو 
التي رمبا �صيتم تو�صيع  اليونيفيل 
ال�صماح  درجة  اإىل  �صالحياتها 
 - اللبنانية  احلدود  مبراقبة  لها 
ال�صواريخ  تدفق  ملنع  ال�صورية 

جمدًدا اإليها.

تداعيات احلرب املحتملة:

احلرب  تداعيات  اأهم  تتمثل 
املحتملة بني اإ�رسائيل وحزب اهلل 
والدويل  الإقليمي  ال�صعيد  على 

فيما يلي:
امليلي�صيات  انخراط   -1
حماولت  �صتوؤدي  الإيرانية: 
من  ال�صيعية  امليلي�صيات  اإقحام 
العراق وباك�صتان واأفغان�صتان التي 
للحرب  ا�صتعداًدا  اإيران  اأعدتها 
حالة  اإىل  املحتملة،  املقبلة 
امل�صتوى  على  وا�صتنكار  غ�صب 
ي�صتبعد  اإذ مل  والدويل،  الإقليمي 
خطاب  يف  اهلل«  ن�رس  »ح�صن 
�صابق له اأن جتد اإ�رسائيل نف�صها 
املقاومة،  حمور  كل  مواجهة  يف 
اأي امليلي�صيات التابعة حلزب اهلل، 
يف�صل  الإيراين  اجلانب  اإن  حيث 
تقليدية  حروب  الدخول يف  عدم 
ورمبا  بالوكالة،  احلروب  واإدارة 
اإىل ق�صف قوافل  اإ�رسائيل  تعمد 
لاللتحاق  امليلي�صيات  هذه  عبور 

باجلبهة اللبنانية.
الكامل:  الأمريكي  الدعم   -2
بغطاء  اإ�رسائيل  �صتحظى 
ميكن  ما  وهو  لها  كامل  اأمريكي 
انتقادات  من  عليه  ال�صتدلل 

اخلارجية  )وزير  بومبيو«  »مايك 
اهلل  حزب  لمتالك  الأمريكية( 
ال�صواريخ،  من  �صخمة  تر�صانة 
اإىل ت�رسيح وكيل وزير  بالإ�صافة 
لل�صئون  الأمريكية  اخلارجية 
خالل  هيل«  »ديفيد  ال�صيا�صية 
يناير  يف  لبريوت  الأخرية  زيارته 
وجود  املقبول  غري  »من   :2019
�صيطرة  عن  خارجة  ميلي�صيا 
الدولة ول حتا�صب من كل اأطياف 
بحفر  وتقوم  اللبناين،  ال�صعب 
للخط  عابرة  هجومية  اأنفاق 
وبتجميع  اإ�رسائيل،  اإىل  الأزرق 
100 األف �صاروخ تهدد ال�صتقرار 
عن  ذلك  ويك�صف  املنطقة«،  يف 
مدى تطابق الروؤية الأمريكية مع 

نظريتها الإ�رسائيلية. 
فيما  الأوروبي:  الدور  تراجع   -3
الحتاد  دول  انخراط  �صيقل 
هذه  يف  للبنان  احلليفة  الأوروبي 
اإنها  حيث  املحتملة،  احلرب 
حتمل  على  قادرة  غري  اأ�صبحت 
تكاليف امل�صاركة يف اإعادة اإعمار 
موجة  وا�صتقبال  جمدًدا،  لبنان 
جديدة من الالجئني مثلما حدث 
ت�صاعد  ظل  يف   2006 عام  يف 
عدد  وارتفاع  الداخلية،  اأزماتها 

الالجئني القادمني من �صوريا.
املوازن:  الرو�صي  الدور   -4
دور  ممار�صة  رو�صيا  حتاول  قد 
ال�صغط  �صتحاول  حيث  املوازن، 
على اجلانب الإيراين لكبح حزب 
اهلل، ومنعه من ال�صري يف مواجهة 
امتداد  اإىل  توؤدي  قد  مكلفة 
�صوريا  اإىل  لبنان  من  املعارك 
ورمبا اإ�صعال جبهات اأخرى داخل 

فل�صطني.
الإ�رسائيلي:  الدور  �صعود   -5
اإ�رسائيل هذه احلرب  ت�صتغل  قد 
اأرا�صي  يف  م�صتوطناتها  لزيادة 
ظل  يف  الفل�صطينية  ال�صلطة 
املهتمة  الدول  انتباه  ت�صتت 
بال�صالم يف ال�رسق الأو�صط، كما 
اأن بع�ض هذه الدول قد تت�صاهل 
حتت  الإ�رسائيلي  اجلانب  مع 
نف�صها  عن  الدفاع  �رسورة  مربر 
حيث  الإيرانية،  التهديدات  �صد 
متدد  ا�صتغالل  لإ�رسائيل  �صبق 
�صوريا  داخل  الع�صكري  اإيران 
ب�صيادة  اأمريكي  اعرتاف  لإنتزاع 

اإ�رسائيل على ه�صبة اجلولن.
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اأ�سرية حمررة

 التفتي�ش العاري كمائن االحتلل للأ�سريات

بفعل  حتررت  التي  عفانة  وقالت 
للجندي  الفيديو  �رشيط  �صفقة 
الأ�صري جلعاد �صاليط وكانت �صمن 
عام:  نحو  قبل  حتررن  اأ�صرية   24
الأ�رشى  كباقي  الأ�صريات  تتعر�ض 
الحتالل  �صجون  يف  الفل�صطينيني 
اأثناء  العاري  التفتي�ض  اإجراء  اإىل 
الع�صكرية  املحاكم  اإىل  توجههن 
اأثناء  اأو  املحاكم  تلك  من  والعودة 
اأخر  اإىل  �صجن  من  التنقل  عملية 
قبل  من  الأ�صرية  من  ويطلب   ،
املالب�ض  خلع  ال�صهيونية  ال�صجانة 
الآمر  ي�صل  حتى   ، قطعة  قطعة 
اإىل نهايته وتكون الأ�صرية يف حالة 
تقوم  وبعدها  الكامل،  العري  من 
الفح�ض  ماكينة  بتمرير  ال�صجانة 
على كافة اأنحاء اجل�صد  با�صتفزاز 
اأحد.  على  تخفى  ل  واهنة 

امل�صهد   : قائلة  عفانة  وت�صتطرد 
املرعب لالأ�صرية الفل�صطينية وهي 
خ�صية  وهناك  خماطر،  له  عارية 
الت�صوير  الحتالل  ا�صتخدام  من 
من  اأو  خفية  كامريات  خالل  من 
واملجندات  اجلنود  هواتف  خالل 
املتواجدين يف ال�صجن ، فالأ�صرية 
اإح�صان دباب�صة التي كانت معي يف 
غرفة واحدة قبل التحرر من ال�صجن  
ومت  الرق�ض  مل�صهد  تعر�صت  قد 
هاتف  كاأمرية  خالل  من  الت�صوير 
ال�صجانني  اجلنود  لأحد  يعود  نقال 
يدعي  دائما  الحتالل  واأ�صافت:   .
اأن هذه حالة فردية كما حدث مع 
اأنني  اإل  دباب�صة  املحررة  الأ�صرية 
الفل�صطينيات  الأ�صريات  اأن  اأوؤكد 
امل�صايقات  هذه  ملثل  يتعر�ض 
ب�صكل يومي  مع علم اإدارة ال�صجن 

بكل ما يجري . وت�صاءلت عفانة: ما 
الذي مينع اأحدى ال�صجانات التاآمر 
يخ�صعن  الالتي  الأ�صريات  على 
ال�صجانني  مع  العاري  للتفتي�ض 
دون  خفية  بت�صويرهن  وتقوم 
علمهن ون�رش هذه ال�صور على “يو 
تيوب” لك�رش اإرادة الأ�صريات والنيل 
من كرامتهن واإذلل عائالتهن، لن 
العر�ض  معنى  ما  يعلم  الحتالل 
للفل�صطينيني  بالن�صبة  وال�رشف 
وتطرقت   . عام  ب�صكل  وامل�صلمني 
الأ�صرية املحررة عفانه اإىل اأ�صلوب 
من  املفاجيء  الليلي  التفتي�ض 
اإنذار  دون  الأق�صام  اقتحام  خالل 
الأ�صريات  عورات  وك�صف  م�صبق 
الغطاء  و�صع  من  يتمكن  ل  حيث 
لكامل  ال�صاترة  الثياب  ولب�ض 
ال�صجن  اإدارة  وتتعمد  اجل�صد، 

هذه القتحامات، وكل من تعرت�ض 
و�رشبها  وعقابها  عزلها  يتم 
اجلنود  امام  �صعرها  من  وجرها 
وطالبت   . النفرادي  العزل  اىل 

ممار�صات  ف�صح  ب�رشورة  عفانة 
العاري  التفتي�ض  ووقف  الحتالل 
لالأ�صريات ب�صكل خا�ض، ملا يرتتب 
عليه من اأخطار ل يحمد عقباها، 

فالحتالل وم�صلحة ال�صجون لي�ض 
لديها اأية معايري اإن�صانية اأو قواعد 
اأخالقية اأثناء تعاملها مع الأ�صريات 

الفل�صطينيات .

ك�سفت الأ�سرية املحررة كفاح عفانة من خماطر التفتي�ش العاري لالأ�سريات الفل�سطينيات يف �سجون الحتالل، معربة عن خ�سيتها من اأن تكون غرف 
التفتي�ش العاري كمائن لالأ�سريات من خالل وجود كامريات خفية بفعل التكنولوجيا احلديثة يتم من خاللها ت�سوير الأ�سريات وهن يف عري تام بفعل 

اإجراءات ال�سجون املفرو�سة يف ال�سجون املركزية. 

بهاء املدهون

نر�سح االأ�سرية اإ�سراء اجلعابي�ش لتكون املحررة 
االأوىل يف اأي �سفقة تبادل قادمة

للمقاومة  موجه  خطاب  يف 
الفل�صطينية، ر�صح بهاء املدهون وكيل 
الأ�صرية  واملحررين  الأ�رشى  وزارة 
تكون  اأن  اجلعابي�ض  اإ�رشاء  املري�صة 
تبادل  �صفقة  اأي  يف  الأوىل  املحررة 
تكون  اأن  املقاومة  داعياً  قادمة، 
وكل  جعابي�ض  لالأ�صرية  الأولوية 

الأ�صريات داخل �صجون الحتالل.
يذكر اأن وزارة الأ�رشى واملحررين يف 
العام املا�صي ر�صحت الأ�صرية اإ�رشاء 
ف�صطني  امراأة  لقب  اجلعابي�ض حلمل 
للعام 2017 وبالفعل فازت يف م�صابقة 
وقفة  خالل  ذلك  وجاء  اللقب،  هذا 
ت�صامنية مع الأ�صرية اإ�رشاء والأ�صريات 
الوزارة  نظمتها  الحتالل  �صجون  يف 
يف  الن�صائي  العمل  دائرة  مع  بالتعاون 
اأمام  الأربعاء  اليوم  الأحرار،  حركة 
مقر املندوب ال�صامي لالأمم املتحدة 

اأبو هالل  مبدينة غزة، بح�صور خالد 
الأمني العام حلركة الأحرار.

الو�صع  خطورة  اإىل  املدهون  واأ�صار 
حتتاج  واأنها  اإ�رشاء  لالأ�صرية  ال�صحي 
�رشورية،  جراحية  عمليات   8 اإىل 
تطالب باجرائها لت�صتطيع على القل 
اأن  اىل  م�صريا  بنف�صها،  نف�صها  خدمة 
والرعاية  العالج  اإىل  حتتاج  اإ�رشاء 
�صلطات  ولكن  اخلا�صة  ال�صحية 
الحتالل متاطل وتهمل عمداً و�صعها 

ال�صحي .
الدويل  املجتمع  املدهون  وطالب 
والأمم  الإن�صان  حقوق  ومنظمات 
من  الو�صائل  بكل  تعمل  اأن  املتحدة 
الأ�رشى  معاناة  من  التخفيف  اأجل 
الحتالل  �صجون  داخل  والأ�صريات 
اأن  موؤكدا  املر�صى،  الأ�رشى  خا�صة 
هو  الدولية  املوؤ�ص�صات  هذه  �صمت 

ال�صوء الأخ�رش لدي الحتالل  مبثابة 
النتهاكات  من  املزيد  ملمار�صة 
طالب  جانبه  من  الأ�رشى،  بحق 
حلركة  العام  الأمني  هالل  ابو  خالد 
الوطنية  ال�صلطة  الفل�صطينية  الأحرار 
واملجتمع الدويل مبوؤ�ص�صاته ب�رشورة 
الأ�صرية  حياة  لإنقاذ  العاجل  التدخل 
ال�صحة  و�صعها  خطورة  مبينا  اإ�رشاء 
احلايل حيث تكاد تفقد حا�صة ال�صمع 
والتنف�ض من الأنف ، اإ�صافة اإىل فقدها 
اأ�صابعها نتيجة احلروق التي  “8” من 

تعر�صت لها .
يذكر اأن اإ�رشاء هي اأ�صرية بعمر “32” 
عام اأم لطفل اعتقلت منذ العام 2015 
ملدة  الفعلي  بال�صجن  عليها  وحكم 
جريحة  وهي  واعتقلت  عاما   ”11“
�صيارتها  يف  لنفجار  تعر�صت  حيث 

احرق معظم ج�صدها.

اجلريح اإ�سرار الربغوثي يدخل 
عامه الثاين ع�سر باالأ�سر

اجلابر  عبد  حممد  اإ�رشار  اجلريح  الأ�صري  يدخل 
داخل  الثاين ع�رش  عامه  ال�صبت،   اليوم  الربغوثي، 
الربغوثي  والأ�صري  ال�صهيوين  الحتالل  �صجون 
�صهادة  على  حا�صل  وهو   1977 عام  مواليد  من 
البكالوريو�ض يف العلوم الإدارية واملالية من جامعة 
القد�ض وكان يعمل يف �رشكة الت�صالت الفل�صطينية 
بتنفيذ  وادانته  باعتقاله  الحتالل  قام  جوال حيث 
منطقة  يف  ا�رشائيلي  جندي  جرح  اإىل  اأدت  عمليه 

قلنديا.
اإ�رشار  كان  حيث  عاما   15 بال�صجن  عليه  وحكم 
الفرحة مل تكتمل بعدم  اأن  اإل  بيته  ي�صتعد بتجهيز 
اقدم احد اجلنود باطالق النار عليه واإ�صابته بثالث 
اأثرها اإىل  ر�صا�صات نوع دمدم يف �صاقه نقل على 
 51 ا�صتمرت  غيوبة  يف  وادخل  هدا�صا  م�صت�صفى 

يوما.

به  ا�صتقر  كما  يف  عام  من  اكرث  الربغوثي  واأم�صى 
احلال يف م�صت�صفى �صجن الرملة وقد خ�صع لأكرث 
اإ�رشار  عانى  فقد  له  اأجريت  عمليات  ع�رشة  من 

الربغوثي معاناة قا�صية من قبل اإدارة ال�صجون. 
حلق  وما  الإ�صابة  نتيجة  يعاين  الربغوثي  زال  وما 
ال�صحي مما  اثرت على و�صعه  �صلبية  اثار  عنا من 
من  العديد  اإىل  انت�صب  فقد  ومعنويات  اإرادة  زاده 
جامعية  �صهادات  ثالث  على  وح�صل  اجلامعات 
بدرجة البكالوريو�ض يف التاريخ وال�رشيعة والإعالم 
ي�رش  كما  واملالية  الإدارية  العلوم  اىل  بالإ�صافة 
باإ�رشاره على اللتحاق بربنامج املاج�صتري متمما 
بروؤيته اأن الثقافة والعلم مقاومة يجب اأن تك�رش قيد 

املحتل املعتدي على كرامة �صعبنا الفل�صطيني.

اأ�سرى "عوفر" ينت�سرون على ال�سجان
اخلمي�ض،  اليوم  م�صاء  الأ�رشى  اإعالم  مكتب  اأكد 
اإدارة �صجون الحتالل، مبا  التو�صل لتفاهمات مع 
ينهي التوتر القائم يف �صجن" عوفر" وكافة ال�صجون 
لالأ�رشى  واملكت�صبات  واحلقوق  الكرامة  ويحفظ 

داخل �صجن.
�صعبنا  وقفة  عاليا  ال�صجون،  داخل  احلركة  وثمنت 
احلركة  خا�صتها  التي  املعركة  هذه  يف  ال�صامد 
عوفر  �صجن  يف  لإخوانهم  ن�رشة  موحدة  الأ�صرية 
داخل  حما�ض  لأ�رشى  القيادية  الهئية  وقالت 

الزاوية  حجر  اأنه  يثبت  مازال  �صعبنا  ال�صجون:" 
واأقوى  بخري  اأنهم  يقني  على  واأنهم  �رشاع،  كل  يف 
اأ�رشاه"وكان الأ�رشى  اأي وقت م�صى ول يرتك  من 
الفل�صطينيون يف ُمعتقل "عوفر"، اأعلنوا ، وعددهم 
1200، اإ�رشابهم عن الطعام، احتجاجا على هجمة 
واتخاذ  املا�صي،  الإثنني  عليهم  التعذيب  قوات 
اأ�صري   100 اإ�صابة  اأعقاب  يف  ت�صعيدية  خطوات 
ال�صجون  م�صلحة  �صنتها  التي  ال�رش�صة  احلملة  يف 

"الإ�رشائيلية" �صدهم.

اأفادت وزارة الأ�رشى واملحررين اأن الأ�صري حممد 
البل “25” عاما من مدينة غزة واملحكوم بال�صجن 
الأن  ويقبع  �صنوات   6 منها  وم�صى  عاماً   12 مدة 
يف ظروف  “جمدو”  النفرادي يف �صجن  العزل  يف 

�صحية ونف�صية �صيئة للغاية منذ 38 يوماً.

وذكرت الوزارة اأن اإدارة ال�صجن قامت بتاأجيل قرار 
2014/5/8م  لتاريخ  مرة  من  اأكرث  عزلة  يف  البت 
اأو  ال�صحي  و�صعه  عن  تذكر  معلومات  اأي  دون 
ال�صماح حتى ملحامية من زيارته اأو الت�صال بذوية 

والطمئنان عليه.

االأ�سري حممد البل يقبع يف العزل 
االنفرادي منذ 38 يومًا
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ال�شيخ الكفيف عز الدين عمارنة 

�صاحب ب�صريٍة ينتقم منها االحتالل بتكرار اعتقاله

�شريته

مواليد  من  عمارنة  ال�شيخ  الأ�شري 
جنني،  مدينة  ق�شاء  يعبد  بلدة 
البكالوريو�س يف  حا�شٌل على درجة 
الفقه  بق�شم  الإ�شالمية  ال�رشيعة 
عام  النجاح  جامعة  من  والت�رشيع 
2001، كما وح�شل على املاج�شتري 
القد�س  جامعة  من  واأ�شوله  بالفقه 
عام 2009، ويحفظ ما يقارب الـ20 
كما  الكرمي،  القرءان  من  جزءاً 
ويلّحنه،  املقفى  ال�شعر  يكتب  اأنه 
وخطيٌب ومدر�س يف امل�شاجد، وهو 
من�شٌد معروٌف على م�شتوى الوطن.

ال�شيخ  اعتقال  كرر  الحتالل 
املوافق  الثنني  يوم  فجر  عمارنة 
اأ�شرٌي  اأنه  اإىل  م�شرياً   ،2017/9/11

�شجون  من  بعيٍد  غري  حريته  نال 
الحتالل، كما واعتقل ثالث مرات، 
اأ�شدر  وقد  �شنوات،  �شبع  مبجموع 
�شجنه،  داخل  من  اإن�شادياً  �رشيطاً 
اأما عن  القيد”،  “رنني  حمل عنوان 
طموحه احلايل، فهو اإكمال درا�شته 
للح�شول على درجة الدكتوراة، حيث 
اأنه طالب بهذا امل�شتوى يف جامعة 
القاهرة، اإل اأن الحتالل مينعه من 

حق ال�شفر.

ال�شجن فر�شة

ويف حديٍث خا�س مع عائلة الأ�شري 
خ�رش  يزيد  ي�شف  عمارنة،  ال�شيخ 
الدين  عز  ال�شيخ  �شهر  اإ�شالم،  اأبو 
يعرف  ل  الذي  بال�شخ�س  عمارنة، 

طاقٌة  لديه  يقول”  امللل،  ول  الكلل 
متوقدةٌ من العطاء الذي ل ين�شب، 
من  يكون  اأن  يحب  ل  لغريه،  يعي�س 
يُنظر  اأن  ويكره  الأعذار،  اأ�شحاب 
اإليه على اأنه �شاحب اإعاقة، اإذا حل 
يف مكان ي�شعله باحلراك املتوقد”.
يوؤكد اأبو اإ�شالم باأن ال�شجن بالن�شبة 
لل�شيخ عمارنة، مكان دعوٍة وفر�شٌة 
هي  كما  متاماً  اأجيال،  لتخريج 
ف�شحة  اخلارج  يف  الوطن  �شاحات 
الدعوي واملواعظ املتنوعة  للعمل 
ذات  والأنا�شيد  الهادفة  واخلطب 
جنل  والإ�شالمي  الوطني  الطابع 
عمارنة  اأحمد  عمارنة،  ال�شيخ 
وا�شفاً  الأ�رشى  اإعالم  حتدث  قال 
يف  ح�شوٌر  له  فقال”والدي  والده، 
احل�شور  لهذا  ونتيجًة  املواقع،  كل 

الحتالل  منه  ينتقم  املميز 
با�شتمرار كما وينتقم من كل اأفراد 
العالقات  �شبكة  ولأجل  العائلة، 
الجتماعية الوا�شعة يتم اعتقايل 
اعتقال  جرى  قبله  ومن  والدي، 

ومت  كما  املحامية،  �شقيقتي 
الحتالل  وو�شع  كذلك،  اعتقايل 
اإكمال  اأمام  الكثرية  عوائقه 

درا�شتي يف جامعة خ�شوري”.
ي�شيف اأحمد عمارنة ”املخابرات 

عائلتنا  ترتك  ل  ال�شهيونية 
اأفراد  من  فرد  وكل  و�شاأنها، 
العائلة يقع حتت طائلة العتقال 
وال�شتدعاء الأمني واملثول اأمام 
حمكمة �شامل الع�شكرية” املحرر 
الأديب وليد الهوديل ي�شف الأ�شري 
واحدة،  بجملة  عمارنة  ال�شيخ 
التي  الأ�رش  اأيقونة  هو  فيقول” 
مدافن  يف  لالأ�رشى  رافعًة  ت�شكل 
املحرر  يقول  حني  يف  الأحياء”، 
ولويل”�شوته  ريا�س  ال�شيخ 
نافذًة  لالأ�رشى  ي�شكل  اجلميل 

للتخفيف عنهم”.
فريى  حماد  د.يا�رش  املحرر  اأما 
يف ال�شيخ ال�رشير عمارنة �شاحب 
كلماٍت جريئٍة ت�شع احلروف على 

النقاط يف املواقف ال�شعبة.

اأحد عمالقة ال�شرب، يغيب ب�شره، لكن نور ب�شريته ي�شيب الحتالل بالعجز، فما يلبث يكرر اعتقاله من جديد، لتتكرر �شل�شلة ال�شرب والعطاء 
والإبداع داخل الأ�شر مكتب اإعالم الأ�شرى يعر�ض �شرية الأ�شري ال�شيخ الكفيف عز الدين عمارنة كما ويلتقى بعائلته للحديث حول ظروف 

اعتقاله الأخري، وللتعريف به وبحياته الن�شالية التي ق�شى معظمها خلف ق�شبان الأ�شر، وما زادته اإل �شموخًا وقوة.

امتداد  على  البطل  �شعبنا  جماهري 
اأعلن  ال�شهيوين  العدو  ال�شليب،  وطننا 
احلرب على الأ�رشى يف ال�شجون وبداأ 
هذه احلرب يف �شجن عوفر، اإننا اأمام 
ال�شهيوين  القمع  من  جديدة  مرحلة 
واأ�شبحنا  كاأ�رشى،  حياتنا  تهدد 
اأروقة  بني  ح�شوراً  الأقوى  امللف 
يف  ال�شهيونية  والأحزاب  احلكومة 
ظل تناف�س حمموم على ق�شم حقوقنا 
عليها  ح�شلنا  التي  مكت�شباتنا  و�شلب 

بالت�شحيات والدماء وال�شهداء . 
املحتل  لهذا  ال�شفري  الإجناز  واأمام 
يف عدة ملفات وبحثه عن �شورة ن�رش 
الإ�رشائيلي؛  اجلمهور  اأمام  بها  يظهر 
مدعمة  ال�شجون  اإدارة  اأقدمت  فقد 

بغطاء من امل�شتوى ال�شيا�شي ومعززة 
 - )ميت�شادا  اخلا�شة  القمع  بوحدات 
درور - اليماز - اليمام( منذ يوم الأحد 
20 يناير 2019 وحتى م�شاء يوم الثنني 
21 يناير باقتحام عدة اأق�شام يف �شجن 
ا�شتفزازية  تفتي�شات  واإجراء  عوفر 
عرب  بنا  والتنكيل  ملقتنياتنا  وحتطيم 
اللفظية  والإ�شاءات  العاري  التفتي�س 
فما كان منا اإل اأن ندافع عن كرامتنا 
هذه  غرف  فتحولت  ن�شتطيع  مبا 
حرب  �شاحة  اإىل  واأق�شامها  ال�شجن 
الر�شا�س  با�شتخدام  �شدنا  حقيقية 
والغاز  �شفر  م�شافة  من  املطاطي 
الكهربائية  وال�شواعق  للدموع  امل�شيل 
مما  بالهراوات  وال�رشب  والكالب 

اأ�شري   100 من  اأكرث  اإ�شابة  عن  اأ�شفر 
وحرق عدة غرف وم�شادرة ملقتنياتنا 
زال  وما   ... الأق�شام  لكافات  واإغالق 
لنا  و�شيكون  املوقف  �شيد  التوتر 
ال�شاعات  خالل  ت�شعيدية  خطوات 

القادمة . 
واإننا واأمام هذا الت�شعيد الدموي الذي 

مل ي�شبق له مثيل نوؤكد على مايلي :
1/ اإننا اأطلقنا على هذه املعركة اإ�شم 
"معركة الوحدة والكرامة"، تاأكيداً على 
وحدتنا واأُخوتنا وحفاظاً على كرامتنا 

وتاريخنا. 
هذه  واأمام  الأ�رشى  نحن  اإننا   /2
نقف  �شوف  بحقنا  الدموية  الهجمة 
العنجهية  لهذه  للت�شدي  موحدين 

وا�شتخدام  ق�شيتنا  بعدالة  م�شلحني 
الدفاع  و�شائل  من  ن�شتطيع  ما  كل 
هذه  العنف  موجة  �شد  امل�رشوعة 

بحقنا.
على  الدموية  الهجمة  هذه  اإن   /3
الدولة  اإرهاب  اإطار  يف  تاأتي  الأ�رشى 
املنظم وا�شتخدام ملف الأ�رشى كبوؤرة 
اأمام  الإ�رشائيلية  للحكومة  تنفي�س 

جمهورها. 
4/ نحذر من ا�شتخدام ملف الأ�رشى 
الإ�رشائيلية  لالأحزاب  رافعة  كورقة 
الإ�رشائيلي،  الناخب  ل�شتقطاب 

ف�شنف�شل كل رهان بذلك.
الدولية  املوؤ�ش�شات  كافة  نطالب   /5
اللجنة  راأ�شهم  وعلى  واحلقوقية 

ومنظمات  الأحمر  لل�شليب  الدولية 
اأمام  بالوقوف  الدولية  الإن�شان  حقوق 
والأخالقية  الإن�شانية  م�شوؤلياتهم 
والقانونية لوقف اجلرمية التي ترتكب 
بالأعراف  الحتالل  واإلزام  بحقنا 
والقوانني الدولية التي حتمي حقوقنا.

واأدوات  و�شائل  كافة  نطالب   /6
ومواكبة  ق�شيتنا  بحمل  احلر  الإعالم 
املحتل  هذا  وف�شح  معنا  يجري  ما 
الذي ينتهك كل احلرمات والقوانني يف 

تعامله معنا.
اليوم  ال�شامد؛  �شعبنا  جماهري   /7
ما  منا،  واأنتم  منكم  نحن  وفاء،  يوم 
وطننا  اأجل  من  باأعمارنا  ق�رشنا 
باأوقاتكم  معنا  تق�رشوا  فال  ال�شليب 

من اأجل حريتنا امل�شلوبة، نتطلع لهبة 
جماهريية وا�شعة على م�شتوى الوطن 
توؤكدون فيها للمحتل اأن الأ�رشى خط 

اأحمر ل ميكن جتاوزه.

بعدالة  واثقني  موحدين  لنا  والن�رش 
ق�شيتنا وخياراتنا

اإخوانكم اأ�رشى �شجن عوفر

 - الفل�شطيني  الوطني  التحرير  حركة 
فتح 

حركة املقاومة الإ�شالمية - حما�س
حركة اجلهاد الإ�شالمي يف فل�شطني 

اجلبهة الدميقراطية لتحرير فل�شطني 
اجلبهة ال�شعبية لتحرير فل�شطني

بيان �صادر عن اأ�صرى �صجن عوفر

الأ�شري  ا�شتقبل  �شاخرة،  بابت�شامه 
من  عاماً  اله�شلمون  ماهر   32
مدينة اخلليل قرار قا�شي املحكمة 
مرتني  املوؤبد  بال�شجن  ال�شهيونية 
و  ده�س  عملية  تنفيذ  يف  لإدانته 
امل�شتوطنني  من  عدد  بحق  طعن 
يف مدينة القد�س ،، وقال اله�شلمون 
�شتبقون  وهل  �شاخراً  للقا�شي 
جاثمني على وطني طوال 200 عام 

قادمني !!
اأبطال  من  بطل  مع  حكايتنا 
جرائم  على  الرد  �شاحب  فل�شطني 
امل�شتوطنني بحق امل�شجد الأق�شى 

ممار�شاتهم  ا�شتفزته  والذي 
املقد�شة  املدينة  جتاه  الوح�شية 
واأهلها، من اغت�شاب لالأر�س وتهويد 
متكررة،   واقتحامات  للمقد�شات 
دفعته لتنفيذ عملية ده�س بال�شيارة 
قرب  امل�شتوطنني  من  ملجموعة 
عت�شيون”،  “غو�س  جممع  مفرق 
ثم نزل منها وهاجمهم ب�شكني، قبل 
واإ�شابته  عليه  النار  اإطالق  يتم  اأن 
ن�رشة  وذلك  البطن،  يف  بجراح 
لقتل  واأدت  له  يعر�س  وما  لالأق�شى 
اآخرين  اثنني  واإ�شابة  م�شتوطنة 
قرب جممع “عت�شيون” ال�شتيطاين 
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الأردن  يف  ماهر  الأ�شري  ولد 
بني  وتربى  1984/3/10م  بتاريخ 
عائلته  برفقة  عاد  اأن  اإىل  ربوعها 
1998م؛  العام  يف  الوطن  اأر�س  اإىل 
ووا�شل م�شريته التعليمية فيها ومع 
العام  يف  الأق�شى  انتفا�شة  اندلع 
فعالياتها  يف  للم�شاركة  هب  2000م 
الحتالل  قوات  اعتقلت  اأن  اإىل 
�شفوف  يف  ون�شاطه  انتمائه  بتهمة 
وحكم  الإ�شالمي  اجلهاد  حركة 
�شنوات  خم�س  مدة  بال�شجن  عليه 

 ،2005 العام  يف  عنه  اأفرج  اأن  اإىل 
اىل  عاد  ال�شجن  من  خروجه  وبعد 
واأنهى  جديد  من  الدرا�شة  مقاعد 
دار�شته اجلامعية من جامعة اخلليل 
حفظ  اأمت  وقد  حما�شبة  تخ�ش�س 
ال�شجن،  يف  وهو  الكرمي  اهلل  كتاب 
وهما:  لطفلني  واأب  متزوج  وهو 

عبادة ومرمي.
اعتقله الحتالل بعد تنفيذ العملية 
مما  عليه  النار  اإطالق  بعد  مبا�رش 
يف  ر�شا�شات  بعدة  لإ�شابته  اأدى 
وبقي  ج�شمه،  يف  مناطق  عدة 
اىل  �شاعات  لعدة  جمهولً  م�شريه 

اىل  ونقله  ا�شابته  عن  اأعلن  اأن 
�شبب  ما  وهو  �شهيوين  م�شت�شفى 
وذلك  اليوم،  م�شتمرة حتى  اآلًما  له 
ب�شبب وجود �شظايا ل زالت م�شتقرة 

داخل بطنه )يف الكبد والرئتني(.
قوات  قامت  اعتقاله  بعد  وفورا 
وقامت  منزله  مبهاجمة  الحتالل 
زوجته  احتجزت  ان  بعد  بتفي�شه 
النت�شة  وليد  ووالدها  النت�شة  بهية 
واأقدمت  للمقابلة،  ا�شتدعائها  عقب 
نقل  على  ال�شجون  م�شلحة  اإدارة 
الرملة  اله�شلمون من م�شفى  الأ�شري 
اأن  دون  ال�شهيوين  عوفر  �شجن  اإىل 

ال�شحية  حلالته  اعتبار  اأي  تراعي 
التي ت�شنف �شمن احلالت املر�شية 

الأكرث خطورة.
عاين الأ�شري من اآلم حادة يف منطقة 
اجلهة  يف  ل�شيما  وال�شدر  البطن 
الي�رشى بالقرب من القلب يف املكان 
الذي ا�شتقرت فيه اإحدى الر�شا�شات 
باإزالتها،  الأطباء  يقم  مل  التي 
يف  النزيف  من  معاناته  وا�شتمرت 
التي  للر�شا�شة  بالإ�شافة  ؛  الكبد 
حلظة  الي�رشى  بيده  بها  اأ�شيب 
اعتقاله واأدت لك�رشها ومت معاجلتها 

بتثبيت بالتني فيها.

االأ�صري ماهر اله�صلمون : مكتوب على جبنيك بطل



الهولندي  الو�سط  العب  اعرتف 
اإىل  املن�سم  يونغ-  دي  فرانكي 
يف  فكر  ب�أنه  موؤخرا-  بر�سلونة 
االنتق�ل من اأي�ك�س اإىل م�ن�س�سرت 
جريم�ن  �س�ن  ب�ري�س  اأو  �سيتي، 
نه�ية  يف  اأمره  يح�سم  اأن  قبل 

املط�ف.
بل  بذلك  اأي�ك�س  جنم  يكتِف  مل 
واإىل  ب�ري�س  اإىل  »ذهبت  ق�ل: 
توم��س  مع  وحتدثت  م�ن�س�سرت، 

توخيل، ومع بيب غوارديوال«.
واأ�س�ف: »�س�ن جريم�ن ك�ن واحدا 
املت�حة  اخلي�رات  اأف�سل  من 
كن�ٍد  بهم  معجب  واأن�  اأم�مي، 
اأ�س��سي�  �س�ألعب  وكنت  وكمدرب، 
وب�سكل م�ستمر، لكن بر�سلونة هو 
حلمي، والدوري االإ�سب�ين به جودة 
�سيء  لدي  »لي�س  اأكرب«واأو�سح: 
�سيتي،  م�ن�س�سرت  اأو  ب�ري�س  �سد 
اللعب  تريد  ب�أنك  ت�سعر  ال  لكنك 
»لدى  �سنوات«واأكمل:   10 هن�ك 
بر�سلونة العبون متميزون يف خط 

الو�سط، لذا فكرت يف ال�سعوب�ت 
امل�س�عفة ل�سم�ن مركز اأ�س��سي، 
ال�سعور  اأعط�ين  الن�دي  اأن  غري 
فر�سي  ب�أن  و�سعرت  ال�سحيح 
اأف�سل  هو  موجودة««بو�سكيت�س 
و�سي�ستمر  الع�مل  و�سط يف  العب 
كذلك ل�سنوات اإ�س�فية، وال اأتوقع 
بر�سلونة  لكن  مك�نه،  األعب  اأن 
يلعب بـ3 العبي و�سط واأن� ذاهب 
للعب اأ�س��سًي�، لن اأحتدث اأكرث عن 

هذا االأمر«.
االأ�سطورة  بجوار  اللعب  عن  اأم� 
األعب  »مل  فيقول:  مي�سي  ليونيل 
بج�نبه من قبل لكن اجلميع يعرف 
ع�مال  ك�ن  االأف�سل،  اأعتربه  اأنني 
بر�سلونة«ك�ن  تف�سيلي  يف  رئي�سي� 
بر�سلونة قد اأعلن عن تع�قده مع 
الن�دي  ل�سفوف  لين�سم  يونغ   دي 
املو�سم  من  بداية  الكت�لوين 
 75 مق�بل   ،2024 وحتى  املقبل، 
 11 اىل  ب�ال�س�فة  يورو  مليون 

مليون يورو كمك�ف�آت.

ق.ر 

يف  للهزمية  مدريد  اأتلتيكو  تعر�س 
اآخر 32  مب�راة واحدة فقط �سمن 
الدوري  ديربي مدريدي خ��سه يف 
نظ�فة  على  حم�فًظ�  االإ�سب�ين 
في�ري�ل  بينم�  منهم   23 يف  �سب�كه 
هو اأكرث خ�سم واجهه كيفن غ�مريو 
دون اأن ينجح يف ت�سجيل اأي هدف 
 9( االإ�سب�ين  الدوري  يف  �سب�كه  يف 

مواجه�ت(.
ينتظر حمبو الكرة االإ�سب�نية الكثري 
من املواجه�ت القوية يف اجلولة 21 
يف الدوري االإ�سب�ين حيث ي�ست�سيف 
اأتلتيكو مدريد خ�سمه خيت�يف بينم� 

يحل في�ري�ل �سيًف� على ف�لن�سي�.
يحت�ج اأتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز 
يف هذه املواجهة من اأجل تقلي�س 
حيث  بر�سلونة  مع  النق�ط  ف�رق 
التي  ال�سدارة  عن  نق�ط   5 يف�سله 
على  واحلف�ظ  البلوغران�  يحتله� 
للفريق  اجليدة  النت�ئج  �سل�سلة 
اآخر مب�راتني  الفوز يف  حيث حقق 
على  احلف�ظ  خيت�يف  ي�أمل  بينم� 
اإحدى  على  املن�ف�سة  يف  حظوظه 

املراكز املوؤهلة اأوروبًي� فهو يحتل 
املركز ال�س�د�س يف جدول الرتتيب 
ب�لبق�ء  حظوظه  �سيعزز  واالنت�س�ر 

يف هذا الرتتيب حيث اأن:- 
يف  الهزمية  مدريد  اأتلتيكو  جتنب 
اأم�م  خ��سه�  مواجهة   12 اآخر 
حم�فًظ�  االإ�سب�ين  الدوري  خيت�يف 

على نظ�فة �سب�كه فيهم جميًع�.
يف  للهزمية  مدريد  اأتلتيكو  تعر�س 
اآخر 32  مب�راة واحدة فقط �سمن 
الدوري  ديربي مدريدي خ��سه يف 
نظ�فة  على  حم�فًظ�  االإ�سب�ين 

�سب�كه يف 23 منهم.
مب�ري�ت   3 يف  الفوز  خيت�يف  حقق 
فقط �سمن اآخر 33 ديربي مدريدي 
حيث  االإ�سب�ين  الدوري  يف  خ��سه 
يف  هدف  اأي  ت�سجيل  يف  ف�سل  اأنه 

19 مب�راة منهم.
الفرق  اأقل  هو  مدريد  اأتلتيكو 
يف  الدي�ر  داخل  للنق�ط  فقداًن� 
االإ�سب�ين  الدوري  يف  املو�سم  هذا 
حيث تع�دل يف مب�راتني فقط ومل 

يتعر�س الأي هزمية على ملعبه.
مب�راة  يف  للهزمية  خيت�يف  تعر�س 
لق�ء   14 اآخر  �سمن  فقط  واحدة 

الدوري  يف  الدي�ر  خ�رج  خ��سه 
اأم�م ري�ل  االإ�سب�ين حيث ك�ن ذلك 

مدريد يف اأوت 2018.
 5 يف  غريزم�ن  اأنطوان  �س�هم 
�سجله�  اأهداف   7 اآخر  �سمن 
واندا  ملعب  على  مدريد  اأتلتيكو 
االإ�سب�ين  الدوري  يف  ميرتوبوليت�نو 

)�سجل 3 اأهداف و�سنع هدفني(.
ي�سعى ف�لن�سي� لال�ستف�دة من الفوز 
االأخري الذي حققه على �سيلت� فيغو 
من  واحد  هدف  مق�بل  بهدفني 
يف  ال�سحيح  امل�س�ر  ا�ستع�دة  اأجل 
من  اأكرث  واالقرتاب  املو�سم  هذا 
من  ب�لرغم  االأوىل  االأربعة  املراكز 
�سعوبة املهمة بينم� يعي�س في�ري�ل 
و�سًع� ك�رثًي� فهو يحتل املركز قبل 
االأخري يف ترتيب اجلدول االإ�سب�ين 
النق�ط  جلميع  بح�جة  و�سيكون 
املتبقية من اأجل البق�ء يف املو�سم 

الق�دم حيث اأن:- 
فوز  اأي  حتقيق  يف  ف�لن�سي�  ف�سل 
في�ري�ل  اأم�م  مواجه�ت   4 اآخر  يف 
ف�سل  حيث  االإ�سب�ين  الدوري  يف 
اخلف�في�س يف ت�سجيل اأي هدف يف 

3 مواجه�ت.

اآخر  يف  للهزمية  ف�لن�سي�  تعر�س 
في�ري�ل  اأم�م  خ��سه�  مواجه�ت   3
على ملعب املي�ست�ي� وهذه ال�سل�سلة 
فريق  اأي  اأم�م  للخف�في�س  االأ�سواأ 

من منطقة ف�لن�سي�.
من  مب�راة   11 يف  ف�لن�سي�  تع�دل 
هذا  يف  خ��سه�  مواجهة   20 اأ�سل 
االإ�سب�ين وهذا  الدوري  املو�سم يف 
الرقم االأكرب يف ت�ريخ البطولة منذ 
اأتلتيك بيلب�و يف مو�سم 1985/1984 

)12 تع�داًل(.
اأهدافه  من   %38 في�ري�ل  �سجل 
اآخر 15 دقيقة  يف هذا املو�سم يف 
االإ�سب�ين  الدوري  يف  املب�ري�ت  يف 
بني  االأكرب  الن�سبة  وهذه   )21/8(

فرق الليغ�.
في�ري�ل هو اأكرث خ�سم واجهه كيفن 
ت�سجيل  يف  ينجح  اأن  دون  غ�مريو 
الدوري  يف  �سب�كه  يف  هدف  اأي 

االإ�سب�ين )9 مواجه�ت(.
مل�ر�سيلينو   300 رقم  املب�راة  هذه 
حقق  حيث  الليغ�  يف  فني  كمدير 
مع  مب�ري�ته  من   %46.5 يف  الفوز 
الن�سبة  وهذه   )58/27( ف�لن�سي� 

االأف�سل له مع اأي فريق دربه.

�لدوري �لإ�سباين: هيمنة �أتلتيكو 
مدريد.. عقدة غامريو

كاأ�س الإحتاد الإجنليزي

 ثالثية مان�س�سرت يونايتد 
تق�سي �أر�سنال

الدور  يون�يتد  م�ن�س�سرت  بلغ 
اخل�م�س من م�س�بقة ك�أ�س اإنكلرتا 
اأر�سن�ل  على  بفوزه  القدم  لكرة 
على  االأخري  دار  عقر  يف   1-3
ملعب االإم�رات يف لندن  وا�ستمر 
الفريق ال�سم�يل العريق يف �سل�سلة 
انت�س�راته التي بلغت ثم�نية توالي� 
عليه  االإ�رشاف  توىل  ان  منذ 
�سول�سكي�ر  غون�ر  اويل  الرنويجي 

خلف� للربتغ�يل جوزيه مورينيو.
واإذا ك�نت املب�ري�ت ال�ست االأوىل 
امل�ستوى  متوا�سعة  فرق  �سد 
ن�سبي�، ف�ن عودة م�ن�س�سرت ب�لفوز 
املوؤقت  توتنه�م  دار  عقر  من 
يف  وحيد  بهدف  وميبلي  ملعب 
اأم�م ار�سن�ل  الدوري املحلي، ثم 
يكن  مل  االخريتني  املب�راتني  يف 

ب�الأمر ال�سهل اطالق�.

وقرر �سول�سكي�ر منح الفر�سة ام�م 
لوك�كو  البلجيكي روميلو  امله�جم 
والت�سيلي األك�سي�س �س�ن�سيز العب 
اأ�س��سيني،  للعب  ال�س�بق  ار�سن�ل 
اآم�ل  الالعب�ن  يخيب  فلم 
هدف  �س�ن�سيز  ف�سجل  مدربهم� 
من  م�كرة  متريرة  بعد  االفتت�ح 
ار�سن�ل  ح�ر�س  وتخطيه  لوك�كو 
ثم   ،)31( ت�سيك  برت  املخ�رشم 
اي�س�  الث�ين  الهدف  لوك�كو  �سنع 
بعده�  لينغ�رد  جي�سي  لزميله 
بدقيقتني والح االمل ام�م ار�سن�ل 
له  قل�س  عندم�  للمب�راة  للعودة 
اميريك  بي�ر  الغ�بوين  مه�جمه 
نه�ية  قبل  النتيجة  اوب�مي�نغ 
عندم�  بدقيقتني  االول  ال�سوط 
ت�بع الكرة من م�س�فة قريبة داخل 

ال�سب�ك.
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دي يونغ ميتدح باري�س �سان 
جريمان ويعرتف بلقاء 

توخيل وغو�رديول!

الدوري الإيطايل

 كو�لياريال �أمام خطوة تاريخية.. خ�سم 
�إن�سيني �ملف�سل

متكن ف�بيو كوالي�ريال من الت�سجيل 
يف  خ��سه�  مب�ري�ت   10 اآخر  يف 
ميتلك  بينم�  االإيط�يل  الدوري 
ال�سل�سلة  ب�تي�ستوت�  االأرجنتيني 
من  ت�ريخ  يف  االأف�سل  التهديفية 
مب�راة   11 يف  ت�سجيله  خالل 
اخل�سم  هو  ميالن  بينم�  متت�لية 
لورينزو  االإيط�يل  لدى  املف�سل 

اإن�سيني حيث اأحرز 6 اأهداف يف
الدوري  يف   21 اجلولة  حتمل 
املواجه�ت  من  الكثري  االإيط�يل 
القوية حيث ي�ست�سيف �س�مبدوري� 
تتجه  بينم�  اأودينيزي  خ�سمه 
ن�بويل  بني  القمة  نحو  االأنظ�ر 
وميالن ي�أمل �س�مبدوري� اال�ستف�دة 
يف  واجلمهور  االأر�س  ع�ملي  من 
حتقيق  اأجل  من  املواجهة  هذه 
الظفر  يف  ف�سله  بعد  االنت�س�ر 
يف  له  مب�راتني  اآخر  يف  فوز  ب�أي 
اأودينيزي  يبحث  بينم�  الك�لت�سيو 

اآث�ر  من  للتخل�س  ال�سبيل  عن 
له�  تعر�س  التي  االأخرية  الهزمية 
هدف  مق�بل  بهدفني  ب�رم�  اأم�م 
املراكز  عن  واالبتع�د  واحد 

املهددة ب�لهبوط حيث اأن:-
حقق كل فريق الفوز يف 3 مب�ري�ت 
مواجه�ت   4 نتيجة  التع�دل  وك�ن 
بني  اأقيمت  مب�ري�ت   10 اآخر  يف 

الفريقني يف الدوري االإيط�يل.
يف  للهزمية  �س�مبدوري�  تعر�س 
مب�راة واحدة فقط �سمن اآخر 13 
اأم�م  ملعبه  على  خ��سه�  مواجهة 
 6 يف  الفوز  حقق  حيث  اأودينيزي 
 6 نتيجة  التع�دل  وك�ن  مواجه�ت 

مب�ري�ت.
 3 اآخر  الفوز يف  �س�مبدوري�  حقق 
يف  ملعبه  على  خ��سه�  مب�ري�ت 
على  حم�فًظ�  االإيط�يل  الدوري 
مواجهتني  اآخر  يف  �سب�كه  نظ�فة 
بينم� مل يتمكن الفريق يف احلف�ظ 

على نظ�فة ال�سب�ك يف 3 مب�ري�ت 
اأبريل/ني�س�ن  اأكرث منذ  اأو  متت�لية 

.2015
3 موا�سم  اآخر  اأودينيزي يف  هبط 
يف  الفوز  الفريق  فيه�  حقق  التي 
اأقل بعد مرور 20  اأو  4 مواجه�ت 

جولة يف الدوري االإيط�يل.
من  كوالي�ريال  ف�بيو  متكن 
مب�ري�ت   10 اآخر  يف  الت�سجيل 
االإيط�يل  الدوري  يف  خ��سه� 
بينم� ميتلك االأرجنتيني ب�تي�ستوت� 
يف  االأف�سل  التهديفية  ال�سل�سلة 
 11 يف  ت�سجيله  خالل  من  ت�ريخ 

مب�راة متت�لية.
اأودينيزي هو الفريق الوحيد الذي 
ف�سل ف�بيو كوالي�ريال يف الت�سجيل 
�س�مبدوري� يف  بقمي�س  �سب�كه  يف 

الدوري االإيط�يل )7 مواجه�ت(.
يحل ن�بويل �سيًف� ثقياًل على ميالن 
يف اإحدى اأهم مب�ري�ت اجلولة 21 

ي�سعى  حيث  االإيط�يل  الدوري  يف 
الب�رتينوبي ملالحقة يوفنتو�س يف 
�سدارة الدوري االإيط�يل وتقلي�س 
ميالن  يطمح  بينم�  النق�ط  ف�رق 
النف�سية  احل�لة  من  لال�ستف�دة 
اجليدة التي يعي�سه� الفريق يف ظل 
حتقيقه للفوز يف اآخر مب�راتني له 

يف البطولة حيث اأن:- 
مب�راة  يف  الفوز  ميالن  حقق 
 15 اآخر  �سمن  فقط  واحدة 
يف  ن�بويل  اأم�م  خ��سه�  مواجهة 
هذا  ك�ن  حيث  االإيط�يل  الدوري 
دي�سمرب  بنتيجة 2-0 يف  االنت�س�ر 
للهزمية  ن�بويل  تعر�س   2014
خ�رج  خ��سه�  مواجهة  اآخر  يف 
الدي�ر اأم�م اإنرت ميالن يف الدوري 
االإيط�يل، بينم� مل يتعر�س الفريق 
وميالن  ميالن  اإنرت  اأم�م  للهزمية 
خ�رج الدي�ر يف ذات املو�سم منذ 

.2011/2010



الإ�سباين،  مدريد  ريال  اقتحم 
�سم  على  الكبرية  املناف�سة 
رابيو،  اأدريان  الفرن�سي  الالعب 
لعب و�سط باري�س �سان جريمان، 

والذي يرغب كبار القارة بالتعاقد 
معه وينتهي عقد رابيو مع باري�س 
املو�سم  اآخر  جريمان،  �سان 
جماًنا  الرحيل  وميكنه  احلايل، 

املقبل،  ال�سيف  الفريق  عن 
ويعد بر�سلونة اأكرث الفرق اهتمام 
يوفنتو�س  اإىل  اإ�سافة  بالالعب، 
�سنرتال«  »ديفن�سا  موقع  وقال 
الإ�سباين، اإن ريال مدريد يخطط 
للتعاقد مع رابيو، ب�رشط احلفاظ 
على العالقات اجليدة مع باري�س 

�سان جريمان.
اأن كري�ستيان  اإىل  التقارير  وت�سري 
اإريك�سن، لعب و�سط توتنهام هو 
مدريد  ريال  اإدارة  لدى  املف�سل 
لكن  الفريق،  و�سط  خط  لتدعيم 
اإدارة املريجني لن تغفل الفر�س 
ريال  وبداأ  ال�سوق  يف  املتاحة 
مدريد يفكر يف التعاقد مع رابيو 
اإ�سافة  باري�س،  مع  و�سعه  ب�سبب 

�سعوبة  مدى  النادي  ملعرفة 
الدمناركي  الالعب  مع  التعاقد 
باأن  املوقع  واأفاد  توتنهام  من 
اإبقاء  على  يحر�س  مدريد  ريال 
�سان  باري�س  مع  العالقات 
ا�سطر  لو  حتى  جيدة،  جريمان 
الفريق لتقدمي مبلغ ب�سيط مقابل 
ال�سيف  رابيو  على  احل�سول 
مع  عقده  انتهاء  رغم  املقبل، 
رابيو  باأن  املوقع  واختتم  باري�س 
املفاجئ  الهتمام  ب�سبب  �سعيد 
من ريال مدريد، واأن فكرة النادي 
يتم حل  اأن  تتمحور حول  امللكي 
مر�ٍس  وب�سكل  ب�رشعة  �سيء  كل 
اأي  هناك  تكون  اأن  دون  للجميع، 

خطوات خاطئة.

ق.ر

مولودية  ميدان  و�سط  اإيقاف  مت 
الوزاين،  �رشيف  ه�سام  اجلزائر 
ال�ستماع  انتظار  يف  موؤقتا، 
اإليه، بعد �سقوطه  يف فخ تعاطي 
املن�سطات يف اللقاء الذي تعادل 
بلوزداد  �سباب  �سد  فريقه  فيه 
ال18  اجلولة  حل�ساب   ،)1-1(
املحرتفة  الرابطة  بطولة  من 
الأوىل، ح�سب ما اأعلنته الرابطة 

املحرتفة لكرة القدم. 
عرب  بيان  يف  الرابطة  وكتبت 
موقعها الر�سمي: ><اأعلنت جلنة 
عن  للرابطة  التابعة  الن�سباط 
اجلزائر  مولودية  لعب  توقيف 
 26 من  ابتداء  الوزاين  �رشيف 
اليه  ال�ستماع  غاية  اإىل  جانفي 
)�سا   2019 يناير   30 الأربعاء  يوم 
اليقاف  هذا  ويعد  00ر13(<< 
الثاين من نوعه منذ بداية املو�سم 
م�س  الذي  ذلك  بعد  اجلاري 

حار�س مرمى احتاد ب�سكرة وليد 
قحة يف العا�رش من �سهر دي�سمرب 
ثالثة  اأ�سهر،  �ستة  ملدة  الفارط 
منها نافذة واأ�سافت الرابطة يف 
معطيات  درا�سة  ><بعد  البيان: 
امللف، تقرير املخرب ال�سوي�رشي 
ملكافحة  )�سوي�رشا(  لوزان 
من  املعتمد  املن�سطات  تعاطي 
ملكافحة  الدولية  الوكالة  قبل 
املن�سطات وتقرير اللجنة الطبية 
اجلزائرية  لالحتادية  الفدرالية 

لكرة القدم، مت الك�سف عن وجود 
)بنزويليكغونني  ممنوعة  مادة 
)اأ(  العينة  يف  وميتيليغرونني( 
مولودية  لقاء  خالل  لالعب 
وذلك  بلوزداد،  اجلزائر-�سباب 
طبقا لقوانني مكافحة املن�سطات 
لدى الحتادية الدولية لكرة القدم 
وكذلك   )34 واملادة   6 )املادة 
)املادة  الن�سباط  جلنة  قانون 
109 و110( للهيئة الفدرالية<<. 

مولودية اجلزائر

 اإيقاف الالعب �شريف ال�زاين م�ؤقتا
 ب�شبب املن�شطات 
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بلعبا�ض يفر�ض التعادل على وهران
على  املت�ساقطة  الثلوج  ت�سببت 
تاأجيل  يف  تاجنانت،  مدينة 
اجلزائري،  بالدوري  القاع  قمة 
بني  اأن جتمع  يفرت�س  كان  التي 
�سباب  و�سيفه  تاجنانت  دفاع 
اليوم اجلمعة،  املتذيل،  بلوزداد 
من  ع�رش  التا�سعة  اجلولة  يف 
املباراة  تاأجيل  ومت  امل�سابقة 

اإىل تاريخ �سيحدد لحقا.
املدير  بوغرارة،  اليامني  وقال 
اإنه  تاجنانت،  لنادي دفاع  الفني 
كان يرغب يف لعب املباراة، غري 
ال�سعبة  املناخية  الظروف  اأن 
املتوا�سل  الت�ساقط  جراء 
لفتا  ذلك،  دون  حالت  للثلوج، 

اأهم  الالعبني  �سالمة  اأن  اإىل 
اأن  اإىل  ي�سار  �سيء.  اأي  من 
املركز  يحتل  تاجنانت  دفاع 
الأخري(،  )قبل  ع�رش  اخلام�س 
يتذيل  فيما  نقطة،   17 بر�سيد 
بـ13  الدوري  بلوزداد  �سباب 
تعادل  اأخرى،  مباراة  ويف  نقطة 
مولودية وهران 2-2، مع �سيفه 
بوعالم  وافتتح  بلعبا�س،  احتاد 
لحتاد  الت�سجيل  م�سمودي 
اأن  بلعبا�س يف الدقيقة 13، قبل 
هدفني  وهران  مولودية  يحرز 
كل  يف  هدف  بواقع  متتاليني 
يف  بدبودة  اإبراهيم  عرب  �سوط 
الدقيقة 40، وزكريا من�سوري يف 

لكن  ركلة جزاء  من   64 الدقيقة 
التعادل  اأدرك  عياد،  بن  مراد 
املحت�سب  الوقت  يف  لل�سيوف 
ر�سيد  وارتفع  ال�سائع  بدل 

نقطة،   23 اإىل  وهران  مولودية 
من 19 مباراة يف املركز الثامن، 
مقابل 19 نقطة لحتاد بلعبا�س 

�ساحب املركز 14.

ريال مدريد يخطط خلطف رابي� واإر�شاء �شان جريمان

بعد تعيني لعب من اأمل �سويطر م�ساعدا 
للحكم الرئا�سي

مقابلة  تهز  مدوية  حتكيمية  ف�شيحة 
م�شتقبل املجاهدين و ترجي مليانة

الت�سلل  للم�ستقبل بداعي  "اإلغاء هدف �سرعي 
اأمر دبر بليل "  

لعب  خوخي،  بوعالم  اأ�ساد 
الذي  بالأداء  قطر،  منتخب 
كوريا  مواجهة  يف  فريقه  قدمه 
والفوز  اجلمعة،  اليوم  اجلنوبية، 
نهائي  لن�سف  والو�سول   ،0-1
بوعالم  وقال  اآ�سيا  كاأ�س  بطولة 
يف ت�رشيحات �سحفية بعد اللقاء: 
مميزة،  مباراة  قدموا  »الالعبون 
واأمام منتخب بطل ومر�سح للفوز 
الفوز  ا�ستحق  وفريقنا  بالبطولة، 
بجدارة، عطفا على ما قدمه من 

م�ستوى يف اللقاء«.

واأ�ساف: »حققنا اأهدافنا التي كنا 
ن�سعى لها، وهي الذهاب بعيدا يف 
البطولة، ولأول مرة نكون يف ن�سف 
الرتكيز  الآن  من  وعلينا  النهائي، 
كبرية يف  وثقتنا  للنهائي،  للو�سول 
ذلك«واأ�سار  حتقيق  على  قدرتنا 
مل  كوريا  مواجهة  اأن  اإىل  بوعالم 
على  »تغلبنا  قائال:  �سهلة،  تكن 
منتخب ي�سم كتيبة من املحرتفني 
اإيقاف  يف  وجنحنا  اأوروبا،  يف 
بجدارة  وو�سلنا  لعبيه،  خطورة 

للمربع الذهبي«.

بوعالم

 خط�تنا التالية التاأهل لنهائي كاأ�ض اآ�شيا

التابعة  الن�سباط  جلنة  زادت 
لرابطة دوري املحرتفني اجلزائري 
لكرة القدم، من متاعب فريق احتاد 

اجلزائر مت�سدر امل�سابقة.
اخلمي�س،  اليوم  اللجنة،  وفر�ست 
جمهور  دون  مباراة  خو�س  عقوبة 
يورو  األفي  بقيمة  لغرامة  اإ�سافة 
خلفية  على  اجلزائر،  احتاد  بحق 
النارية  لالألعاب  ا�ستخدام م�سجعيه 
اأمام  التي خ�رشها 3-1  يف املباراة 
الـ16  بدور   ، �سطيف  وفاق  م�سيفه 
من م�سابقة كاأ�س اجلزائروتبعا لهذا 
اجلزائر  احتاد  �سيالقي  القرار، 

غد  بعد  ال�ساورة،  �سبيبة  �سيفه 
من  الـ19  املرحلة  حل�ساب  ال�سبت، 
غياب جماهريه  الدوري، يف  بطولة 
من  ال�سديد  غ�سبها  تخف  مل  التي 
م�سابقة  من  املبكر  الفريق  خروج 
التاألق  يف  ف�سل  بعدما  الكاأ�س، 
الكونفيدرالية  كاأ�س  م�سابقة  يف 
الإفريقية وكاأ�س زايد، على نحو غري 
مهدًدا  اجلزائر  احتاد  وبات  متوقع 
اجلزائري،  الدوري  �سدارة  بفقدان 
يف�سله  الذي  الفارق  تقل�س  بعدما 
عن �سبيبة القبائل مالحقه املبا�رش 

اإىل نقطتني فقط.

جلنة االن�شباط تزيد متاعب احتاد اجلزائر

م�ستقبل  مقابلة  عرفت   
وترجي  �سالح  بعني  املجاهدين 
العيار  مليانة مهزلة حتكيمية من 
يف  ين�سط  لعب  بتعيني  الثقيل 
للحكم  م�ساعدا  البطولة  نف�س 
الغاء  قرر  الذي  الأخري   هذا 

هدف �رشعي بداعي الت�سلل .
للم�ستقبل  امل�سري  املكتب  طالب 
بعني  للمجاهدين  الريا�سي 
�سالح برئا�سة �سالح الزقري ،يف 
  ،« يومية«الو�سط  لهم مع  ت�رشيح 
لكرة  الولئية  الرابطة  رئي�س  من 
القدم بتمرنا�ست ب�رشورة التدخل 
املهزلة  يف  حتقيق  لفتح  العاجل 
مقابلة  عرفتها  التي  التحكيمية 
فريقه يوم اأم�س اأمام ترجي مليانة 
لعب  تعيني  خلفية  على  وذلك 
كم�ساعد  �سويطر  امل  فريق  من 
خمططه  لتنفيذ  الرئا�سي  للحكم 
القا�سي بالنحياز ل�سالح الفريق 
املحلي وحرمان الزوار من هدف 
�رشعي مما يعني ح�سدهم النقاط 
الثالث التي من �ساأنها اأن متكنهم 
من موا�سلة الزحف نحو �سدارة 
الناطق  و�سفه  ما  ،وهو  الرتتيب 
الر�سمي با�سم الفريق عبد املالك 

لقوانني  ال�سارخ  �سليماين باخلرق 
،حيث  الرابطة  طرف  من  اللعبة 
�سدد ذات املتحدثني اأن املطالبة 
�رشورة  الثالث  النقاط  مبنحهم 
منهم  وا�سحة  ا�سارة  يف  حتمية 
الو�سع  لت�سعيد  �سيلجئون  اأنهم 
ومرا�سلة اأعلى الهيئات لن�سافهم 
حقهم بعد الظلم التحكيمي الذي 
تعر�سوا له ، وهو الذي من �ساأنهم 
ال�رشاع  عن  تدريجيا  يبعدهم  اأن 
على ورقة املرور للق�سم ال�رشيف 

.
رئي�س  ثانية فقد طالب  من جهة 
الريا�سي  امل�ستقبل  فريق 
الزقري  �سالح  بعني  للمجاهدين 
، من اجلهات الو�سية على بطولة 
ال�رشيف بحمايتهم  الق�سم ما قبل 
ما  خا�سة  التحكيمي  الظلم  من 
يلعبونها  التي  باملقابالت  تعلق 

خارج قواعدهم .
الريا�سي  امل�ستقبل  اأن  ومعلوم 
للمجاهدين يحتل املرتبة الثانية 
باأربع  ال�رشيف  الق�سم  ببطولة 
نقاط قبل جولة واحدة من نهاية 

اأحمد باحلاج مرحلة الذهاب .



ق.ر 

تراجع  القائمة  و�شهدت 
فريق مان�ش�شرت يونايتد الذي 
ت�شدر يف عام 2017 باإجمايل 
مليون   676.3 بلغ  اأرباح 
ميونيخ  بايرن  وحل  يورو، 
الرابع،  املركز  يف  الأملاين 
مان�ش�شرت  على  متفوقا 
الدوري  لقب  حامل  �شيتي، 
باري�س  وجاء  الإجنليزي، 
الفرن�شي،  جريمان  �شان 
قطر  ملجموعة  اململوك 
املركز  يف  لال�شتثمارات 
ال�شاد�س ودخل 13 ناديا من 
املمتاز  الإجنليزي  الدوري 
لأف�شل  »ديلويت«  قائمة  يف 

ترتيب  يف   6 منها  ناديا،   30
الع�رشة الأوائل.

من  اأندية  اأربعة  احتكر  فقد 
من  املراكز  ليغ،  الربميري 
العا�رش، حيث  وحتى  ال�شابع 
باملركز  ليفربول  فريق  حل 

ال�شابع، وتاله ثالثي العا�شمة 
لندن، وهي ت�شيل�شي واأر�شنال 

وتوتنهام على الرتتيب.
الأندية  خرجت  بينما 
ترتيب  من  الإيطالية 
الأوائل  الع�رشة  الأندية 

واحتل  اجلاري،  العام  يف 
بني  ترتيب  اأف�شل  يوفنتو�س 
قائمة  يف  الكالت�شيو  اأندية 
�شغل  اأن  بعد  »ديلويت«، 

املركز احلادي ع�رش.
ورابطة »ديلويت« هي قائمة 
خا�شة بالأندية الأعلى دخال 
يف العامل، يتم الإعالن عنها 
من  وهي  عام،  كل  مطلع  يف 
»ديلويت«  جمموعة  اإعداد 

خلدمات الأعمال.
بني  مقارنة  يلي  وفيما 
دخال  الأعلى  الأندية  لئحة 
العامني  خالل  العامل،  يف 

الأخريين:
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ريال مدريد يزيح ال�ضياطني 
احلمر عن عر�ش قائمة الأغلى

مان�ض�ضرت يونايتد يخرج اأر�ضنال من 
كاأ�ش الحتاد الإجنليزي

جنح مان�ش�شرت يونايتد يف الإطاحة بغرميه 
الإجنليزي،  الحتاد  كاأ�س  من  اأر�شنال 
 1-3 داره  عقر  يف  عليه  الفوز  بعد  وذلك 
يوم اجلمعة على ا�شتاد الإمارات يف لندن 
على  احلمر  ال�شياطني  فريق  وحافظ 
�شل�شلة انت�شاراته التي بلغت 8 تواليا منذ 
اأن توىل الرنويجي �شول�شيار مهمة تدريبه، 
خلفا للربتغايل جوزيه موريني وتعترب هذه 
فيها  يق�شي  التي  اخلام�شة  املرة  هي 

اأكرث فريق  الألفية اجلديدة، وهو  الإجنليزي يف  كاأ�س الحتاد  اأر�شنال من  يونايتد  مان�ش�شرت 
اأذاق اأر�شنال مرارة الهزمية يف اأعرق بطولت كرة القدم يف اآخر عقدين.

و�شجل األيك�شي�س �شان�شيز الهدف الأول يف الدقيقة 31 بعد متريرة من روميلو لوكاكو، ليتخطى 
حار�س اأر�شنال املخ�رشم بيرت ت�شيك، ليعود لوكاكو ل�شنع الهدف الثاين لزميله جي�شي لينغارد 
بدقيقتني،  الأول  ال�شوط  نهاية  قبل  النتيجة  اأوباميانغ  اإميريك  بيري  وقل�س  بدقيقتني  بعدها 
اأنطوين مار�شيل النتيجة مل�شلحة  عندما تابع الكرة من م�شافة قريبة داخل ال�شباك وح�شم 
فريقه بعد متابعته الكرة املرتدة داخل ال�شباك عند الدقيقة الثانية والثمانني وبهذه النتيجة 

يتاأهل مان�ش�شرت يونايتد اإىل الدور الـ16 من البطولة، منتظرا قرعة ثمن نهائي البطولة.

الفرن�شي  موناكو  نادي  اأعلن 
اأن  ر�شميا  القدم،  لكرة 
ليونارد  الربتغايل  املدرب 
من�شب  �شيتوىل  جاردمي 
خلفا  للنادي،  الفني  املدير 

للمدرب تيريي هرني.
وقال موناكو يف بيان ر�شمي 
له اإن: »قرار ا�شتبعاد جاردمي 
نحن  اليوم  جدا.  مبكرا  كان 
مع  جاردمي  ق�شة  اأن  نفهم 
كان  بعد.  تنته  مل  موناكو 
يجب اأن نعطيه فر�شة اأخرى 
هو  هرني  النادي.  هذا  يف 
ولكن  القدم،  كرة  اأ�شطورة 
املواتية  غري  الظروف 
يف  الإ�شابات  من  والعديد 
ت�شمح  مل  الالعبني  �شفوف 
له بقيادة الفريق للخروج من 

هرني  تيريي  ن�شكر  الأزمة. 
يحتاج  كان  رمبا  على عمله. 
ولكن  الوقت،  من  مزيد  اإىل 
لالأ�شف ل يوجد لدينا مت�شع 
ال�شبب  لهذا  الوقت.  من 
قررنا النف�شال عن هرني«.

يف  الفرن�شي،  النادي  واأعلن 
بيان ر�شمي له اأم�س اخلمي�س، 
عن اإيقاف تيريي هرني حتى 
ب�شاأن  اآخر  قرار  �شدور 
فرانك  وا�شتالم  م�شتقبله، 
الفريق  تدريب  مهمة  با�شي 
املن�رشم  اجلمعة  من  بداية 
يذكر اأن موناكو ا�شتغنى عن 
خدمات املدرب جاردمي، يف 
اأكتوبر املا�شي، وتوىل تيريي 
هرني قيادة الفريق بدل منه 
وخروج موناكو من دور الـ 32 

لكرة  فرن�شا  كاأ�س  مل�شابقة 
دوري  فريق  يد  على  القدم، 
اإثر  ميتز،  الثانية  الدرجة 
اأمامه  داره  عقر  يف  هزميته 
التي  املباراة  يف   ،)3-1(
الثالثاء  يوم  بينهما  جرت 

املا�شي.
الذي  الإماراة،  نادي  وي�شغل 
ح�شل على نقطتني فقط يف 
اآخر خم�س مباريات، املركز 

التا�شع ع�رش قبل الأخري على 
الدرجة  دوري  ترتيب  �شلم 
الفرن�شي، بر�شيد 15  الأوىل 
لعبها  مباراة   21 بعد  نقطة، 
موعد  على  موناكو  و�شيكون 
جاجنون،  فريق  م�شيفه  مع 
وذلك  املقابل،  الثالثاء  يوم 
ن�شف  الدور  مباراة  يف 
كاأ�س  مل�شابقة  النهائي 

الرابطة الفرن�شية.

ر�ضميا .. موناكو ي�ضتعني مبدربه الأ�ضبق

تربع ريال مدريد على عر�ش �سدارة الأندية الأعلى دخال يف العامل، وذلك يف التقرير ال�سنوي لأغنى اأندية 
العامل لكرة القدم، الذي ك�سفت عنه رابطة »ديلويت« العاملية، ليزيح مان�س�سرت يونايتد وت�سدر ريال مدريد 
قائمة الأندية الأعلى دخال يف العامل بر�سيد 750.9 مليون يورو، وتاله غرميه التقليدي بر�سلونة، يف املركز 

الثاين بر�سيد 690.4 مليون يورو، بزيادة قدرها 42 مليون يورو عن العام ال�سابق.
ت�شيل�شي  نادي  اأعلن 
الإجنليزي لكرة القدم انتقال 
فيكتور  النيجريي  لعبه 
فرنبخ�شه  اإىل  موزي�س 
الإعارة  �شبيل  على  الرتكي 
القادم  املو�شم  نهاية  حتى 
ون�رش النادي بيانا فى موقعه 
على  فيه  يوؤكد  الإلكرتوين 
انتقال لعبه موزي�س اجلمعة 
�شبيل  على  فرنبخ�شه  اإىل 
مو�شم  نهاية  حتى  الإعارة 

فيه:«  وجاء   ،2020-2019
اأكرث  اأحد  لفيكتور،  نتمنى 
الفريق،  يف  �شعبية  الالعبني 
بالإعارة  عقده  بعد  الأف�شل 

يف تركيا«.
الالعب  عقد  وينتهي 
�شفوف  يف  النيجريي 
مو�شم  نهاية  حتى  ت�شيل�شي 
قد  وكان   2021-2020
يف  كاأ�شا�شي  مركزه  خ�رش 
منذ  اللندين  النادي  ت�شكيلة 

الإيطايل  املدرب  خلف  اأن 
مواطنه  �شاري  ماوريت�شيو 
اأنطونيو كونتي العام املا�شي 
لعب  موزي�س،  يخ�س  ومل 
بالقمي�س  اأي مباراة  اجلناح، 
املا�شي،  اأكتوبر  منذ  الأزرق 
بعدما لعب 6 مباريات فقط 
يف خمتلف امل�شابقات، منها 
مباراة واحدة �شمن الت�شكيلة 
موزي�س،  وان�شم  الأ�شا�شية 
البالغ 28 عاما، اإىل ت�شيل�شي 
من  قادما   2012 عام  يف 
يف  و�شارك  ويغان،  مواطنه 
الدوري  لقب  »البلوز«  اإحراز 
مو�شم  املمتاز  الإجنليزي 
2016 - 2017 وكاأ�س اجنلرتا 
�شابقا  اإعارته  ومتت   2018
و�شتوك  ليفربول  من  كل  اإىل 
اأن  قبل  هام،  وو�شت  �شيتي 

يفر�س نف�شه مع ت�شيل�شي.

جنم ت�ضيل�ضي معار اإىل فرنبخ�ضه الرتكي

ليل يوا�ضل النت�ضارات ويتجاوز مار�ضيليا 
يف مباراة عا�ضفة

انت�شاراته  ليل،  فريق  وا�شل 
لكرة  الفرن�شي  الدوري  يف 
على  الثالثة  للمرة  القدم 
التوايل، بالتغلب على م�شيفه 
اجلمعة،   ،1-2 مار�شيليا 
اجلولة  مباريات  افتتاح  يف 
الثانية والع�رشين للم�شابقة.

املباراة  احلكم  واأوقف 
رمي  بعد   57 الدقيقة  يف 
بالقرب  نارية  مفرقعات 

وغادر  مر�شيليا،  لعبي  من 
امللعب،  اأر�س  ليل  لعبوا 
مار�شيليا  لعبوا  ظل  فيما 
قبل  دقائق  الـ10  لقرابة 
مغادرتهم اأر�س امللعب اأي�شا 
اجتماع  لإجراء  اأدى  ما  وهو 
لـ20  ا�شتمر  احلكام  قبل  من 
اأن  الإعالن  ليتم   ، دقيقة 
خالل  �شت�شتكمل  املباراة 
من  قليل  بعد  دقائق   5

الفريقني  لالعبي  الإحماء 
وتقدم ليل بهدف عن طريق 
الإيفواري نيكول�س بيبي يف 
الوقت  من  الثالثة  الدقيقة 
الأول،  لل�شوط  ال�شائع  بدل 
بيبي  جمددا  ينجح  اأن  قبل 
الثاين يف  الهدف  اإ�شافة  من 
الوقت  من  الرابعة  الدقيقة 

الإ�شايف لل�شوط الثاين.
فيما �شجل ملر�شيليا املهاجم 

بالوتيلي،  ماريو  الإيطايل 
بقمي�س  له  م�شاركة  اأول  يف 
يومني  بعد  اجلديد  فريقه 
بكرة  ني�س،  من  انتقاله  من 
اخلام�شة  الدقيقة  يف  راأ�شية 
وجتمد  الإ�شايف  الوقت  من 
املركز  يف  مر�شيليا  ر�شيد 
فيما  نقطة،   31 عند  ال�شابع 
رفع ليل ر�شيده اإىل 43 نقطة 

يف مركز الو�شافة.

حممد �ضالح يفقد املاليني من ح�ضابه

�شالح  حممد  الدويل  فقد 
الإجنليزي  ليفربول  هداف 
املاليني  القدم،  لكرة 
ح�شابه  عرب  متابعيه  من 
مواقع  على  ال�شخ�شي 
»تويرت« للتوا�شل الجتماعي، 

ح�شاباته  جميع  اإغالق  بعد 
ب�شكل مفاجئ.

�شالح،  الفرعون  واكت�شف 
بعد فتح ح�شاباته على مواقع 
التوا�شل الجتماعي »تويرت، 
اليوم  واإن�شتغرام«،  في�شبوك 

اجلمعة، باأنه فقد ما يقرب 
عرب  متابع  ماليني   8 من 
يتبق  ومل  »تويرت«،  ح�شابه 
فقط  متابع   )1.186( �شوى 
لإحدى  �شورة  �شالح  ون�رش 
العاملية،  ال�شحن  �رشكات 
الإعالنية  الدعاية  من  كنوع 
ح�شابه  عرب  لل�رشكة، 
اإعادة  بعد  وذلك  »تويرت«، 
اختفاء  واأثار  ح�شاباته  فتح 
مواقع  من  امل�رشي  النجم 
جدل  الجتماعي،  التوا�شل 
الرئي�شي  ال�شبب  حول  كبريا 
هذه  على  اإقدامه  وراء 

اخلطوة.
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الإعالم اجلواري واأبعاده التنموية
اأر�صي الإعالم اجلواري �صواء عرب ال�صحافة املكتوبة املحلية اأو �صبكة الإذاعات اجلهوية املوجودة اليوم عرب 48 ولية بالوطن دعائم حقيقة لالت�صال 

بني املجتمع فاحلديث مثال عن الإذاعات اجلهوية ودورها يف التنمية املحلية بدا موؤخرا ياأخذ حيزا هاما من النقا�ش يف الأو�صاط الإعالمية بل �صكل 
الآن اأولوية هامة يف برامج الوزارة الو�صية ويوظف الإعالم اجلواري الآن يف تعزيز الت�صال املوؤ�ص�صاتي وتكري�ش العمل التنموي اجلواري عرب 

اإ�صراك املواطن الذي هو امللتقي اأكيد يف التنمية املحلية بنقل ان�صغالته اإىل امل�صوؤول والإدارة الو�صية 

بقلم حممد مرواين باحث 
وكاتب �صحفي

الذي  االت�صايل  الدور  هذا  ولعل 
اجلهوية  االإذاعات  تلعبه  عادت 
منذ ا�صتحداثها مكن من حتقيق 
ا�صتقطابا  املحلية  االإذاعة 
تناف�س  وعادت  للجمهور  وا�صعا 
ثقلها  رغم  الوطنية  االإذاعات 
االإعالمي يف عملية التاأثري واأريد 
اأحتدث  اأن  امل�صاهمة  هاته  يف 
اأن  �صاأحاول  بل  بحثية  بلغة 
ال�صياق  يف  هامة  نقاطا  اعر�س 
االإعالم  بخا�صية  اأ�صا�صا  تت�صل 
جت�صيد  يف  واأهميته  اجلواري 
احد االأدوار لو�صائل االإعالم وهو 

الدور التنموي .
فالكم  اجلهوية  لالإذاعة  بالن�صبة 
املوجود من برامج على م�صتوى 
العادية  �صواء  الرباجمية  ال�صبكة 
بث  م�صاحة  يت�صمن  ال�صيفية  اأو 
معتربة زمنيا للح�ص�س الرتفيهية 
احل�ص�س  وتندر  والتثقيفية 
االإذاعية والربامج التي تعنى مثال 
�صمن  اأنواعها  ب�صتى  بال�صياحة 
تنمي  الأنها  التثقيفية  احل�ص�س 
املعرفية  الثقافة  املتلقي  لدى 
اإذاعي  فربنامج  واملعلوماتية 
�صواطئ  عنوان  يحمل  مثال 
اأو  ال�صحفي  فيه  يقدم  الظهرة 
�صاطئ  كل  عن  معلومات  املذيع 
او منطقة �صياحية قد تتميز رمبا 
جند  وبالتايل  ما  تاريخي  ببعد 
الربنامج  مقدم  ال�صياق  هذا  يف 
املعلومات  من  كما  ي�صتعر�س 
عن ال�صاطئ وعن البلدية يتواجد 
خ�صو�صية  وعن  ال�صاطئ  بها 

وحتى  و�صكانها  املنطقة 
جغرافيا  مييزها  وما  تاريخها 
هذا  من  وانطالقا  وتاريخيا 
اجلوارية  االإذاعة  تنمي  املعطى 
من  اجلواري  االإذاعي  بربناجمها 
ثقافة املتلقي وتزوده مبعلومات 
جديدة  اأذان تتحقق انطالقا من 
هذا املعطى وظيفة التثقيف من 
انطالقا  اجلوارية  االإذاعة  خالل 
من الربامج االإذاعية التي تت�صمن 
فيها  ويكون  املعلومات  من  كما 
املقدم للربنامج االإذاعي م�صدرا 
اأو ناقال للمعلومة بالن�صبة للمتلقي 
االإذاعي  الربنامج  فيها  ويكون 
حمدد  وجمال  مبو�صوع  خا�صا 
بالب�صاطة  التقدمي  لغة  وت�صتم 
والو�صوح وذالك لتباين م�صتويات 
واختالف  االإذاعة  جمهور 

اهتماماته

تاأثري الإذاعات املحلية

عرب  تقدم  املحلية  االإذاعة 
معلومات  االإخبارية  ن�رشاتها 
ت�صكل  واالأخبار  عديدة  واأخبار 
من  جمموعة  امللتقي  لدى 
ترتاكم  قد  التي  املعلومات 
من  كما  وت�صبح  منتظم  ب�صكل 
االإذاعة  امللتقي  لدى  املعلومات 
االإذاعية  براجمها  عرب  املحلية 
االجتماعية  اأو  االإخبارية  �صواء 
والثقافية تزود امللتقي مبعطيات 
الواقع  عن  وحتليالت  وتقديرات 
خمتلف  وعرب  املحلية  االإذاعة 
�صواء  ال�صحفي  العمل  اأ�صكال 
اأو  االإخباري  اأو  اال�صتق�صائي 
امللتقي  من  جتعل  الو�صفي 
ومهتما  جديد  لكل  متابعا 

والظواهر  االإعالمي  بالن�صاط 
وامل�صتجدات احلا�صلة

التي  املظاهر  هاته  خالل  ومن 
التثقيفية  للوظيفية  توؤ�ص�س 
لالإذاعة ت�صاهم هاته االأخرية يف 
تكري�س وتنمية الثقافة ال�صياحية 
امللتقي  لدى  املثال  �صبيل  على 

ويتجلي ذالك فيما يلي :
يهتم  الذي  االإذاعي  الربنامج 
تنموي  كقطاع  �صواء  بال�صياحة 
احد  على  امل�صتمع  يعرف  اأو 
الطبيعية  ال�صياحية  املناطق 
يثقف امل�صتمع ويعيطيه معلومات 

خا�صة عن قطاع ال�صياحة
خا�صة  االذاعي  الربنامج 
الرتفيهي الذي يهتم مثال مبو�صم 
اال�صطياف ي�صتقطب امل�صتمعني 
التي  الرتفيه  وم�صاحة  للجمالية 
من  النوع  هذا  ويزود  يت�صمنها 
الربامج امل�صتمع بكم من االأخبار 
التظاهرات  مثال  عن  اجلوارية 
مو�صم  هام�س  على  تنظم  التي 
الثقافية  والن�صاطات  اال�صطياف 
يوفر  كما  والريا�صية  والعلمية 
الربنامج االإذاعي التفاعلي حيزا 
باآرائه  لي�صارك  للملتقي  هاما 
التي  االإخبارية  مثال  الربامج  يف 
اإىل  اأعدادها  اأحد  يف  تتطرق 
كتناول  مثال  ال�صياحة  قطاع 
ال�صياحي  اال�صتثمار  مو�صوع 
والعوائق التي يواجهها امل�صتثمر 
كهذا  اإذاعي  لربنامج  وميكن 
امل�صتمع من تكوين جمموعة من 
ال�صياحي  القطاع  املعلومات عن 
امل�صطلحات  من  عدد  وحيازة 

حتى لو كانت تقنية
ر�صالية الربنامج الإذاعي

االإذاعة  عرب  االإذاعي  الربنامج 
املحلية الذي يتجه اإىل ال�صياحة 
كتخ�ص�س اإعالمي يثقف امللتقي 
اأخبار  من  معتربا  بكم  ويزود 
القطاع ويف املقابل يجعله دوما 
ال�صياحة  مع  توا�صل  حالة  يف 
االإذاعة  ،تخ�ص�س  اأنواعها  ب�صتى 
الرباجمية  �صبكتها  عرب  املحلية 
الرتبية  لربامج  معينة  م�صاحة 
ذالك  ويت�صح  والرتفيه  والثقافة 
من خالل كم من احل�ص�س القارة 
التي تبث على مدار االأ�صبوع تعنى 
مثال باالأ�رشة ودورها يف املجتمع 
بوالية  الثقايف  العمل  واقع  اأو 
موؤ�ص�صات  ون�صاطات  م�صتغامن 
....الخ  والريا�صة  ال�صباب  قطاع 
االت�صايل  النمط  هذا  ويجعل 
االإذاعة  عرب  القار  االإعالمي 
املحلي  باجلمهور  عالقتها  يف 
تواجدا يف  اأكرث  املحلية  االإذاعة 
املحيط الثقايف والرتبوي بالوالية 

وظيفة  حتقيق  اإىل  يوؤدي  مما 
امل�صتوى  على  وتربوية  تثقيفية 
للجمهور  اأ�صا�صا  موجهة  املحلي 
امل�صتمعني  من  �صواء  املحلي 
اأو باقي �رشائح  لالإذاعة املحلية 

املجتمع املحلي .
مدار  على  املحلية  االإذاعة  تبث 
االأخبار  وت�صكل  يوميا  �صاعة   13
الثقافية واأركان اإذاعية تعنى مثال 
بالرتبية جزءا من الكم الرباجمي 
االإذاعي املوجه للجمهور وتقدم 
تبث  التي  الثقافية  االأخبار  مثال 
النهار  منت�صف  ن�رشات  عرب 
اأخبارا  املحلية  االإذاعة  عرب 
قطاع  ن�صاطات  عن  ومعلومات 
احلركة  مبادرات  اأو  الثقافة 
الفاعل  وان�صغاالت  اجلمعوية 
املحلي  امل�صتوى  على  الثقايف 
االإذاعي  العمل  هذا  ويحقق 
وظيفة  ال�صحفي  االإخباري 
مثال  للمتلقي  تثقيفية  اإخبارية 
معرفة  ميكنه  الذي  مب�صتغامن 
ثقافية  تظاهرة  انطالق  موعد 
خالل  من  الوالية  م�صتوى  على 
فرتة  يف  من�صطة  تقدمه  خرب 
تن�صيطية عرب االإذاعة اأو يف خرب 
اإخباري  موجز  يف  يقدم  �صحفي 

اأو ن�رشة اإخبارية .
احل�ص�ش الإذاعية 

التفاعلية

تفتح احل�ص�س االإذاعية التفاعلية 
املجال  املحلية  االإذاعة  عرب 
يف  براأيه  للم�صاركة  للجمهور 
مثال  بالرتبية  تعنى  موا�صيع 
كموا�صيع التح�صيل الدرا�صي لدى 
االجتماعية  االآفات  ،اأو  التالميذ 
و�صع  ،اأو  ال�صباين  الو�صط  يف 
امل�صهد الثقايف واأداء املوؤ�ص�صات 
اجلميعات  ون�صاط  الثقافية 
الثقايف  املجال  يف  وان�صغاالتها 
ويبني هذا النمط االت�صايل الذي 
اإذاعي  برنامج  �صكل  يف  يتمظهر 
فيه  ويفتح  مذيع  يقدمه  مفتوح 
وعيا  اجلمهور  مل�صاركة  املجال 

العلم  باإ�صكاليات  امللتقي  لدى 
حد  يف  وهو  الرتبوي  اأو  الثقايف 
متار�صها  تثقيفية  ر�صالة  ذاته 
االإذاعة عرب هذا النوع من الربامج 
والتفاعلية  املفتوحة  االإذاعية 
كم  املحلية  االإذاعة  وتخ�ص�س 
االإعالمية  خدماتها  من  معتربا 
مقارنة  والرتبوي  الثقايف  للعمل 
بو�صائل االإعالم االأخرى التي قد 
اإال مرا�صل �صحفي  اليتواجد بها 
يغطي احلدث الثقايف ويقف على 

ان�صغال حملي ظريف.
وتخ�ص�س االإذاعة املحلية اأركانا 
الرباجمية  �صبكاتها  عرب  تفاعلية 
التثقيفية  الر�صالة  لتحقيق 
باإذاعة  جند  فمثال  والرتبوية 
اإذاعية  اأركان  اجلهوية  م�صتغامن 
تقدم  االأ�صبوع  مدار  على  تبث 
وخدمات   للجمهور  معلومات 
متعددة كركن ><اإليك اخلط<< 
لقطة   >< �صابقا  يبث  كان  وركن 
اأركان حتمل بعدا  اليوم<< وهي 
للجمهور  ت�صمح  وتثقيفا  اإعالميا 
ما  ق�صية  يف  براأيه  بامل�صاركة 
خالل  من  ال�صحفي  جتعل  او 
ي�صلط   >< اليوم  لقطة   >< ركن 
الظواهر  ال�صوء على ظاهرة من 
امل�صتوى  على  تتواجد  التي 

املحلي بوالية م�صتغامن

كما تقدم  االإذاعة املحلية خدمة 
من  للجمهور  ثقافية  اإخبارية 
خالل تغطيتها االإخبارية لتظاهرة 
ثقافية ومواكبتها للحراك التنموي 
تخ�ص�س  حيث  الثقافة  لقطاع 
خا�صة  ح�ص�صا  املحلية  االإذاعة 
والوطنية  املحلية  للمهرجانات 
ما  وهو  مب�صتغامن  تقام  التي 
بالدرجة  تثقيفي  لدور  يوؤ�ص�س 
االأوىل توؤديه االإذاعة يف عالقتها 
الذي يكت�صب من وراء  باجلمهور 
اأي برنامج اإذاعي ثقايف معلومات 
ثقافية  تظاهرة  تفا�صيل  عن 
وبرنامج قطاع الثقافة مب�صتغامن 
ورغم  بالوالية،  مثال  ومن�صئاته 
االإذاعة يف  تقدمه  الذي  الكم  اأن 
العمل االإخباري املت�صل بالثقافة 
غالبا  يت�صم  قد  الثقايف  والفعل 
اأنها  اىل  ثقافية  اأخبار  بتقدمي 
ملتقي  اإىل  كمعلومات  توجه 
من  اليكون  قد  بالوالية  وجهور 
للفعل  واملمار�صني  املثقفني 
يجعلنا  ما  وهو  والفني  الثقايف 
التثقيفية  الوظيفة  اأن  نقول 
االإذاعة  متار�صها  التي  والرتبوية 
باجلمهور  ي�صمى  ما  تتعديان 
العام  اجلمهور  اإىل  اخلا�س 
الفئات  من  وغريه  �صباب  من 

االجتماعية
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الكويت" تاريخ  توثيق  يف  الغربيني  الرحالة  "دور 
عرف العرب منذ القدمي الدور الكبري للرحالة، باعتبارهم عينًا للتاريخ ترى ما مل يكن بالإمكان توثيقه قبل ثورة الت�صالت والتكنولوجيا احلديثة.

وكالت 

وتعد اخلرائط الأوروبية القدمية 
لال�ستدلل  املهمة  امل�سادر  اأحد 
الكويت  ن�ساأة  معامل  على 
وتاأ�سي�سها، وهي كذلك م�سدر من 
م�سادر املعرفة املوثوقة عامليا.

الرحالة  »دور  كتاب  ويظهر 
الغربيني يف توثيق تاريخ الكويت«، 
الذي فاز باملركز الأول يف جائزة 
لالإبداع  املبارك  اهلل  عبد  ال�سيخ 
اأهمية  2016-2017؛  العلمي 
ال�سرتاتيجي  وموقعها  الكويت 
اإعداد  من  والكتاب  القدم،  منذ 
امل�رصية  الآثار  وزارة  الباحث يف 

حممد عبد الرزاق.
اأبواب  اأربعة  الكتاب  ويت�سمن 
والت�سمية  الكويت  ن�ساأة  تتناول 
واحلدود من خالل كتابات الرحالة 
الباحث  وخ�س�ص  الأوروبيني، 
القت�سادية  للحياة  الثاين  الباب 

ملدينة الكويت.
احلياة  الثالث  الباب  وتناول 
من  الكويت  ملدينة  الجتماعية 
الأجانب،  الرحالة  كتابات  خالل 
مدينة  عن  الرابع  الباب  وحتدث 
خامتة  وتلته  وحكامها،  الكويت 
البحث، ثم جمموعة من اللوحات 
حتكي  التي  وال�سور  والأ�سكال 

بدايات الكويت.

اأ�صماء الكويت الثالثة

موقع  الأوروبية  اخلرائط  وبينت 
التي  الثالثة  بالأ�سماء  الكويت 
عرفت بها تباعا على مر التاريخ، 
وهي« كاظمة والقرين ثم الكويت. 
يف  متداول  كان  ملا  وفقا  وذلك 

مرحلة و�سع كل خريطة، بح�سب 
اإىل  اأي�سا  تطرق  الذي  الكتاب 
الكويت  تاريخ  من  اآخر  جانب 
ال�سيا�سي  الكويت  كيان  هو 

والجتماعي.

كيان الكويت يف كتابات 
الرحالة الغربيني

يف  الكويت  كيان  ت�سكل  ويربز 
ومنهم  الغربيني،  الرحالة  كتابات 
اأ�سار  الذي  )بكنجهام(  الرحالة 
عام 1816 اإىل اأن الكويت احتفظت 
دوما با�ستقاللها، يف حني خ�سعت 
الأخرى  اخلليج  مناطق  من  كثري 

للحكم الأجنبي.
�ستوكلر  الرحالة  ذكر  ورد  كما 
يف  ق�سى  الذي  وهو  الكتاب،  يف 
 ،1831 عام  الوقت  بع�ص  الكويت 
والذي اأكد يف �سجالته اأن زعامة 
مل  الذي  ل�سيخها  كانت  الكويت 
الحتفاظ  اإىل  حاجة  يف  يكن 
و�سماحته  لعدله  دائم  بجي�ص 

و�سيوع الأمن يف بلده.
املعلوم  »من  باأنه  الكتاب  واأفاد 
اأن اخلرائط القدمية تدعم علميا 
اأو  بحث  لأي  القدمية  الوثائق 
درا�سة، بل وت�سكل -يف حد ذاتها- 
ال�ستدلل  عليها يف  يعتمد  وثيقة 
ال�سيا�سي  الكيان  قيام  زمن  على 
على  احلالت  وبع�ص  وموقعه 
ال�سيا�سية،  اأو  اجلغرافية  حدوده 
عن  الكتابة  يف  احلال  هي  كما 
ن�ساأة الكويت، خا�سة عندما تكون 
املادة التاريخية املكتوبة قبل عام 
1645، وقد خلت على الإطالق من 
اإل  الكويت  منطقة  اإىل  اإ�سارة  اأي 
القدمية  اخلرائط  على  يظهر  ما 

من اأ�سماء قليلة«.

الوجود احل�صري قبل الدولة

اأن  وقبل  القدم،  منذ  اأنه  واأ�ساف 
لها  كان  كدولة،  الكويت  تتاأ�س�ص 
)كاظمة(  كانت  اإذ  وجود ح�رصي، 
بالد  من  القادمة  للقوافل  حمطة 
فار�ص وما بني النهرين اإىل �رصقي 

اجلزيرة العربية وداخلها.
فيلكا«  »جزيرة  اأن  الكتاب  واأورد 
التجارية  لل�سفن  ميناء  كانت 
راأ�ص  بني  ما  منطقة  من  القادمة 
اجلنوبية  الأجزاء  وبقية  اخلليج 
والهند  اإىل عمان  منه يف طريقها 
لهاتني  فكان  اأفريقيا،  و�رصقي 
واأهميتهما  اأ�سهمهما  املنطقتني 
ذات  كدولة  الكويت  ظهور  قبل 
 17 القرن  اأوائل  يف  �سيادة 

امليالدي.

التي  اخلرائط  اأوىل  اأن  واأو�سح 
ت�سكل قيمة م�سافة ودليال ملمو�سا 
على تاريخ ن�ساأة الكويت هي تلك 
يف  وظهرت  باليد  ر�سمت  التي 
اخلريطة  اأقدمها  ومن  الربتغال، 
لزارو  ر�سمها  التي  املالحية 

لوي�ص عام 1563.
الربتغالية  اخلرائط  تلك  اأن  وذكر 
يتعلق  ما  ت�سميتني يف  ا�ستخدمت 
»الياده  جزيرة  الأوىل  بالكويت: 
اكوادا«، وتعني جزيرة البئر، وهي 
يف  الواقعة  املنطقة  اإىل  ت�سري 
مواجهة ال�ساحل، والأخرى عبارة 
بوركو�ص«،  »دو�ص  جزيرتي  عن 
مع  نائيتني  ب�سخرتني  اأ�سبه  وهما 
هذه  على  توجد  اأنه  اإىل  الإ�سارة 
على  مالحية  عالمات  اخلرائط 

اجلزيرتني،  هاتني  من  مقربة 
اإىل هذا  ال�سفن  و�سول  يوؤكد  مما 

املوقع يف ذلك الوقت.
واأ�سار اإىل اأن اأول خريطة اأوروبية 
با�سمها  الكويت  موقع  ذكرت 
 »31 »نيبور  خريطة  هي  احلايل 
لأول  فيها  ذكر  التي   ،1765 عام 
مرة يف اأوروبا اأن »مدينة القرين« 
ي�سميها املحليون »الكويت«، كما 
خا�سا  كتابا  نيبور  كار�سنت  ن�رص 
العرب،  جزيرة  �سبه  فيه  و�سف 
بالكويت،  تتعلق  مادة  واحتوى 
ذكر  اجلهراء  خريطة  يف  وجاء 

جلزيرتي »بوبيان« و«فيلكا«.

اأ�صول الكويت

�سلوت، فقد ذكر يف  الرحالة  اأما 
كتابه »اأ�سول الكويت« اأن خارطة 
نيكول�ص �سان�سون املن�سورة عام 
1652 تعد اأول خريطة يظهر فيها 
موقعها  يكن  ومل  »كاظمة«،  ا�سم 

بعيدا  ر�سمت  اإذ  متاما،  حمددا 
عن ال�ساطئ، وهناك حد �سيا�سي 
يف�سل  اخلريطة  هذه  يف  وا�سح 

بينها وبني الب�رصة.
اأخرى  طبعة  هناك  اأن  واأ�ساف 
من خارطة �سان�سون ظهرت عام 
1654، �سحح فيها موقع »كاظمة«، 
اإذ اقرتب من ال�ساحل، م�سريا اإىل 
ظهرت  هولندية  خريطة  اأول  اأن 
فيها »كاظمة« كميناء رئي�سي على 
الكارتوغرايف  ر�سمها  ال�ساحل 

اإ�سحاق ترييون عام 1732.

ظهرت  الكويت  اأن  الكتاب  وبني 
اخلرائط  من  عدد  يف  ذلك  بعد 
الأوروبية، ومنها خريطة الأخوين 
الأملاين  النا�رص  وخرائط  اأوتنز، 
هومان، وكلها �سدرت عام 1737.
خرائط  يف  اأنه  واأو�سح 
الكارتوغرايف الفرن�سي بون، الذي 
عن  اخلرائط  من  جمموعة  ن�رص 
و1780،   1760 عامي  بني  اخلليج 

وتقابلها  »كاظمة«  فيها  ظهرت 
اأنه  اإىل  م�سريا  فيلكا«،  »جزيرة 
ا�سم  بداأ   17 القرن  اأواخر  مع 
كميناء  اأهميته  يفقد  »كاظمة«( 
عرفت به هذه املنطقة يف القرون 
موقع  حمله  يحل  وبداأ  ال�سابقة، 
اآخر قريب منه هو »القرين«، وهو 
ال�سم الذي يرتبط ارتباطا وثيقا 
بن�ساأة دولة الكويت احلديثة، ومل 
يحدد املوؤرخون على وجه الدقة 

تاريخ ظهور هذه املدينة.
الرحالة  خرائط  اأن  اإىل  واأ�سار 
قد  باجلريف  وليام  الإجنليزي 
م�ستقل  بلون  »الكويت«  ميزت 
ال�سيا�سية  الوحدات  عن  متاما 
واملتمثلة  املنطقة،  يف  الأخرى 
متتد  التي  العثمانية  الدولة  يف 
وتبدو  جنوبا،  وجند  �سمال 
م�ستملة  ال�سمالية  الكويت  حدود 
و«بوبيان«،  »وربة«  جزيرتي  على 
من  اجلنوبي  الغربي  واجلانب 

�سط العرب.

للباحث حممد عبد الرزاق

الثقافية  �ساوير�ص  جائزة  اأعلنت 
يف  فائزاً   14 اأ�سماء  م�رص  يف 
 ،2018 لعام  اخلم�سة  فروعها 
م�ساء  اأقيم  حفل  خالل  وذلك 
وح�رصه  الأوبرا،  دار  يف  اجلمعة 
وال�سعراء  الكتاب  من  عدد 

والفنانني والدبلوما�سيني.
ويف فرع الرواية، فئة كبار الكتاب، 
ذهبت اجلائزة منا�سفة بني �سحر 
التل(  )م�سك  رواية  عن  املوجي 
ونادية كامل عن رواية )املولودة(. 
وتبلغ قيمة اجلائزة 150 األف جنيه 

)نحو 8350 دولراً(.
وقالت �سحر املوجي بعد ا�ستالم 
اجلوائز  »�سعيدة جداً..  اجلائزة: 
عامة جتذب النتباه للعمل الأدبي 

وتدعو النا�ص لقراءته«.
اأن  اأرى  ما  »دائما  واأ�سافت: 
م�رصحياً  ممثاًل  لي�ص  الكاتب 
من  مبا�رصة  الفعل  رد  يتلقى 
ل  رمبا  اأعمال  فهناك  اجلمهور، 

تتم قراءتها اأو فهمها ب�سكل جيد 
بعد  ذلك  يحدث  وقد  حينها  يف 

�سنوات«.
نف�سي  »اعترب  قائلة:  وتابعت 
روايتي  راأيت  لأين  حمظوظة 
فرتة  خالل  التقدير  بهذا  حتظى 
مل  حتى  وقت  يف  ق�سرية،  زمنية 

اأكن اأتوقع فيه ذلك اأو اأنتظره«.
�سباب  فئة  الرواية،  فرع  ويف 
الأدباء، فاز باملركز الأول اأحمد 
)الفابريكة(  رواية  عن  امللواين 
اأحمد �سمري  الثاين  باملركز  وفاز 

عن رواية )قريباً من البهجة(.
جلائزة  املالية  القيمة  وتبلغ 
بينما قيمة  األفاً  الأول 80  املركز 

جائزة املركز الثاين 50 األفاً.
الق�سرية،  الق�سة  فرع  يف  اأما 
باجلائزة  فاز  الكتاب،  كبار  فئة 
جمموعته  عن  خنيجر  اأبو  اأحمد 
لرجل  عابرة  )م�ساهد  الق�س�سية 
 150 اجلائزة  قيمة  وتبلغ  وحيد(. 

األف جنيه.
ا�ستالم  عقب  خنيجر  اأبو  وقال 
الرتويج  يكون  »رمبا  اجلائزة: 
الإقبال  لكن  اأكرب،  حالياً  للرواية 
الق�سرية  الق�سة  قراءة  على 
لأنها  ينتهي  ولن  كبرياً  يزال  ل 
عن  اأ�سا�سية  معرفية  حاجة  تلبي 
القارئ الذي ل يجد الوقت الكايف 

لقراءة عمل روائي طويل«.
واأ�ساف الكاتب املولود يف اأ�سوان 
بجنوب م�رص: »اأهدي جائزة اليوم 
الراحل  واأ�ستاذي  �سديقي  اإىل 
ذات  ابن  الأ�سواين،  الوهاب  عبد 
البيئة التي اأنتمي لها، والذي كان 
اأول من لفت انتباهي اإىل اأن اأهلي 
�ساحلة  مادة  وحميطي  وبيئتي 

للكتابة«.
بجائزة  املوؤلفني  �سباب  فئة  ويف 
باملركز  فاز  الق�سرية،  الق�سة 
الأول حممد احلاج عن جمموعته 
لقطط  يرثي  اأحد  )ل  الق�س�سية 

باملركز  فازت  بينما  املدينة( 
الثاين نهى حممود عن جمموعتها 
)اجلال�سون يف ال�رصفة حتى جتيء 

زينب(.
�ساوير�ص  موؤ�س�سة  واأطلقت 
جائزة   2005 عام  الجتماعية 
ملكافاأة  الثقافية  �ساوير�ص 
لكبار  املتميزة  الأدبية  الأعمال 
الكتاب امل�رصيني بهدف  و�سباب 
واإلقاء  الفني  الإبداع  ت�سجيع 
اجلديدة  املواهب  على  ال�سوء 

الواعدة.
تطورت  عاماً   13 مدى  وعلى 
جمل�ص  اأ�ساف  اإذ  اجلائزة، 
ال�سيناريو  كتابة  فروع  الأمناء 
 2013 ويف  امل�رصحية،  والكتابة 

متت اإ�سافة فرع النقد الأدبي.
اجلوائز  توزيع  بحفل  كلمته  ويف 
م�ساء  ع�رصة  الرابعة  دورتها  يف 
الغار  اأبو  حممد  قال  اجلمعة، 
جائزة  اأمناء  جمل�ص  ع�سو 

اجلائزة  اإن  الثقافية  �ساوير�ص 
»احتلت مكاناً متميزاً يف اجلوائز 
الثقافية يف م�رص واملنطقة كلها 
يف  واحلياد  التامة  اجلدية  ب�سبب 
اختيار الفائزين بدون اأي تدخل، 

اإ�سافة اإىل اأن جوائزها قيمة«.
وفاز باجلائزة لعام 2018 يف فرع 
كتابة ال�سيناريو، فئة كبار الكتاب، 
فيلم  �سيناريو  عن  خليل  هالة 
�سليمان  وو�سام  املحبة(  )�رصط 
روزا(.  )بنات  فيلم  �سيناريو  عن 
األف   150 اجلائزة  قيمة  وتبلغ 

جنيه.
بفرع  الكتاب  �سباب  فئة  ويف 
مينى  باجلائزة  فازت  ال�سيناريو 
فيلم  �سيناريو  عن  خطاب  اأكرم 
 80 اجلائزة  قيمة  وتبلغ  )رقية(. 

األفاً.
فاز  امل�رصحي،  الن�ص  فرع  ويف 
جمال  حممود  الأول  باملركز 
فاز  بينما   )30 )�سينما  ن�ص  عن 

باملركز الثاين ال�سيد اإبراهيم عن 
ن�ص )الفقيه والفيل�سوف(.

جلائزة  املالية  القيمة  وتبلغ 
جنيه  األف   150 الأول  املركز 
الثاين  املركز  جائزة  قيمة  بينما 

80 األفاً.
ذهبت  الأدبي،  النقد  فرع  ويف 
اجلائزة منا�سفة بني حممد طلعت 
اجلندي عن كتاب )الروؤية الثورية 
والكورية(  امل�رصية  الرواية  يف 
ال�سالم  عبد  بيومي  وم�سطفى 
عن كتاب )فتنة القراءة: مقاربات 
والنقد  وال�رصد  ال�سعر  تاأويلية يف 
ال�سارح(. وتبلغ قيمة اجلائزة 100 

األف جنيه.
على  اجلوائز  توزيع  يف  �سارك 
ال�سينما  جنوم  من  عدد  الفائزين 
داود  اأحمد  بينهم  من  امل�رصية 
وي�رصا واإلهام �ساهني وليلى علوي 

و�سريين ر�سا.
 وكالت 

م�سر: 14 فائزًا بجائزة �ساوير�س الثقافية لعام 2018
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 53 من  فيلم  الف   10
بلدا اأجنبيا متواجد 

بال�سينماتيك 

وفيما يخ�ص امل�س�ؤولية اجلديدة 
من  اأقار  �سليم  بها  اأوكل  التي 
واملتمثلة يف  الثقافة  وزارة  قبل 
ت�سيري املركز اجلزائري لل�سينما 
التي  هامة  م�ؤ�س�سة  تعد  التي 
عنها  قال   1965 �سنة  تاأ�س�ست 
اأخرى  جتربة   تعد   اإنها  اأقار  
انبهر   اأنه  م�سريا  له    بالن�سبة 
عاملي  �سينمائي  كنز  ل�ج�د 
الذي  الفيلمي  الر�سيد  ويتمثل 
باأكرث   م�ؤ�س�ستنا   عليه  حتت�ي 
من 10 اأالف فيلم من اأكرث من 53 
بلدا اأجنبيا وال�سينماتيك هدفها 
ه� حفظ االأفالم   امل�ج�د يف  
كما  االأجنبية   ال�سينما  اأر�سيف 
االأفالم  على حفظ  �سنعمل  اأننا 
امل�ج�دة يف اأر�سيف ال�سينماتيك 
من الرط�بة ورقمنتها من جديد  
ا�سرتاتيجية  على   االعتماد  مع 
من  الفيلمي  االأر�سيف  لتجميع 
اجلزائر العا�سمة والبليدة ووالية 
قاعات  ا�سرتجاع  مع  بجاية  
ترميمها  مت  التي  ال�سينمائية  
وق�سنطينة  باتنة  واليتي  يف 
للجمه�ر   بفتحها  �سنق�م  وقريبا 
املعلقة  اجل�س�ر  مدينة  لك�ن 
بامتياز  �سينمائية  مدينة  هي 
االأفالم  ترميم  على  العمل  مع 
ال�سيا�سة  �سمن  تدخل  التي 
امل�ستقبلية التي �سن�ستغل عليها 
لدينا  و   ، االأفالم   رقمنة  مع 
اجلزائري  املركز  مع  اتفاقية 
االأفالم  لعر�ص  ال�سينما  لتط�ير 

يف  اأنتجت  التي  اجلزائرية 
من  اأكرث  يف  واملتمثلة  اجلزائر 
هذه  كل  جزائري  فيلم   200
اجلمه�ر  ي�ساهدها  مل  االأفالم 
اجلزائري و�سيتم عر�سها  على 
وكانت  ال�طني   الرتاب  م�ست�ى 
الثاين«  ي�با  فيلم«  مع  البداية 
للمخرج مقران اآيت �سعادة فلقد 
مت تقدمي عر�ص  �رشيف يف تيزي 
وزو م�ؤخرا  يف حني  �سيعر�ص  يف 
،اأما  اجلزائر  يف  القدمية  االأيام 
العاملية  ال�سينما  على  احلفاظ 
بالن�سبة  لالأفالم اجلزائرية  اأما 
ال�طني   املركز  عليها  فيحافظ 
الب�رشي«  وال�سمعي  لل�سينما 

 .« CNCA
 �سنقوم باإعادة الإ�سعاع 

ال�سينمائي للمركز 
اجلزائري لل�سينما  

اجلديدة  الروؤية  يخ�ص  وفيما 
للمركز  االإ�سعاع  الإعادة  
بهدف  لل�سينما    اجلزائري 
ل�هجها  ال�سينماتيك  ا�ستعادة 
ل�سيقا  ظل  فلقد   ال�سينمائي  
اجلزائر  يف  ال�سينما  جلمه�ر 
اال�ست�رشافية  للروؤية  وبالن�سبة 
االأ�سا�سي  فهدفنا  ال�سينما  ح�ل 
ه� جعل ال�سينماتيك  هي القبلة 
اجلزائر    يف  لل�سينما  االأوىل  
�سينمائيني  ت�ستقطب  كانت  التي 
ال�سينمائي  املخرج  اأمثال   كبار 
امل�رشي ي��سف �ساهني وغريهم 
من املخرجني العامليني   داعيا 
يف ذلك ال�سينمائيني واملخت�سني 
تفعيل  اإىل  ال�سينما  ميدان  يف 
هذا  لك�ن  الثقايف   الف�ساء  
يف  م�ج�د   غري  الثقايف  الفعل 
اأنه  م�سريا  االأحيان    بع�ص 

البد من االعتماد على  تقنيات 
تط�را  �سهدت   التي  ال�سينما 
االأفالم  فعر�ص  وبالتايل  كبريا  
يتم  حاليا   اأ�سبح  ال�سينمائية 
بي  �سي  الـ«دي  وتقنية  بالرقمنة 
اأو »احلزمة الرقمية » مع  غياب 
هذه  التقنية  ب�سينماتيك اجلزائر 
العا�سمة   رغم اأن هذه القاعات 
للدبل�ما�سيات  ح�س�را  تعرف 
االأجنبية  عن طريق التعامل مع 
ال�سفارات لك�ننا نعر�ص  االأفالم 
ال�سينمائية العاملية  حيث �سيتم   
بقاعة   2019 جانفي   31 ي�م 
ال�سينماتيك عر�ص فيلم  وثائقي 
رغم   « وال�سينما  »العلم  ح�ل 
الفرن�سي  الثقايف  املركز  ت�فر 
ال  اأنهم  اإال  بي  �سي  الدي  على 
قاعة  مثل  كبرية  قاعة  ميتلك�ن 
ف�ساء  التي متتلك  ال�سينماتيك  
عرو�ص  لتقدمي  واإمكانيات 
امل�سكل  لكن  االأجنبية  االأفالم  
تقنية  عدم   يف  يكمن  احلقيقي 
ن�سعى  »التي  بي  �سي  الـ«دي 
هذه  تدعيم  اأجل  من  جاهدين 
االأ�سهر  يف  العم�مية  امل�ؤ�س�سة 
وهناك  القادمة    القليلة 
خط�ات يف هذا املجال  وعلى 
الرغم من   ت�فر على 10 قاعات 
اأكرث من 400  لل�سينماتيك  فيها 
مقعد حيث يعترب املركز ال�حيد 
ال�حيدة   ال�سينمائية  وامل�ؤ�س�سة 
التي  حتت�ي على  هذه القاعات  
ال�طني  الدي�ان  حتى  وبالتايل 
 10 ميتلك  ال  واالإعالم  للثقافة 
امل�ج�د  امل�سكل  ولكن  قاعات 
ذات  ح�سب  القاعات    هذه  يف 
االأجهزة  نق�ص  ه�  املتحدث  
تتطلب  التي  املتط�رة  التقنية 
مادية  وم�ساريف  اإمكانيات 

التقنية   هذه  اأن   اإال   ، �سخمة 
يف  مت�فرة   جندها  اجلديدة  
جاءت  والتي  وهران   والية 
لتفعيل  وهران  وايل  كخط�ة من 
املهرجان الدويل  للفيلم العربي 
،  ولقد اعتمد على هذه التقنية 
مهرجان  لتفعيل  والية   وايل 
  ، بعنابة   املت��سطي   الفيلم  
هذه  االأوربيني  ملنح   اإ�سافة 
ل�سالح    « بي  �سي  »دي  الـ  تقنية 
ال�سينمائي   بجاية  مهرجان 
بتم�يل من وايل  والية  بجاية  .

العتماد على ا�سرتاتيجية 
جديدة جللب ع�ساق 

ال�سينما من جديد 

وقال  �سليم اأقار اأنه منذ  ت�ليه 
اجلزائري  املركز  مدير  من�سب 
على  باالعتماد  قمنا  لل�سينما 
عرب   جديدة  ا�سرتاتيجية 
العا�سمي  باجلمه�ر  االهتمام  
اجلمه�ر  جلب  والإعادة  
اجلزائري  من جديد  اإىل قاعة  
العا�سمة  اجلزائر  �سينماتيك  
برنامج  بتخ�سي�ص  حيث   قمنا 
طريق  عن  لل�سينما  جديد  
من  احل�س�ص  عدد  يف  الزيادة  
الي�م   اإىل 3 ح�س�ص يف  ح�ستني 
فيلم   ، تقدمي  ت�سمل   والتي  
دائما،   جزائري  ،فيلم  اأوروبي 
�س�اء  امل�رشق  من  اآخر  وفيلم  
كان فيلما عربيا اأو فيلما هنديا 

.

علينا منح الفر�سة ل�سينما 
ال�سباب لكت�ساف �سينما 

الآخر

ويف ذات ال�سياق اأو�سح اأقار فيما 

ال�سينما  ن�ساطه يف حقل  يخ�ص 
الثقايف  الن�ساط  عامل  دخل  اأنه 
طريق  عن  ال�سينما  نادي  عرب 
عر�ص االأفالم الثقافية واالأفالم 
لقيت  والتي  والط�يلة  ال�ثائقية 
اجلمه�ر  طرف  من  جناحا 
�سينمائي  مهرجان  بخلق  وقمنا 
االأيام  تنظيمه   يف  واملتمثل 
العا�سمة  باجلزائر  ال�سينمائية 
الأكرث من 7 �سن�ات بال�سينماتيك  
الن�ساط  �سمن  يدخل  هذا  وكل 
ال�سينمائي الفعال ليعطي فر�سة 
ل�سينما ال�سباب واكت�ساف �سينما 
التجربة بعد  وتاأتي  هذه  االآخر 
اأفالم  لعدة   اإخراجية  جتارب 
ع�سقه  اأن  ،م�ؤكدا  وثائقية 
و�سنه  ال�سغر  منذ  كان  لل�سينما 
اكت�سف  �سن�ات   10 يتجاوز  ال 
اأنه  ،   م�سريا  ال�سينماتيك  فيها 
يف  و�سارك  االأفالم  يتابع  كان 
العديد من  الندوات  التي تعنى 
هذا  اأك�سبه  حيث  ال�سابع  بالفن 
االآخر  قبل  تعلم �سينما  الف�ساء 
والكا�سيت  الف�سائيات  تظهر  ما 

الف�ساء  ال�سينما  قاعات  وكانت 
�سنة   20 لديه  اأن  كا�سفا  ال�حيد 
يف ميدان ال�سينما  واأ�رشف على 
اأفالم واأزيد من 30 �سنة  اإخراج 

يف ميدان ال�سحافة. 

العثور على 7 اأفالم قدمية 
ونادرة لبا�سرت كايتون  

باجلزائر

املتحدث  ذات  ك�سف   فيما   
حتت�ي  ال�طنية  املكتبة  اأن 
اأر�سيف  فيه  كامل  طابق  على 
ع�س�  تعد  واجلزائر  �سينمائي 
لالأر�سيف  الدولية  الفيدرالية  يف 
االأفالم  من  طلب�ا  الفيلمي 
القدمية ال�سامتة  لبا�سرت كايت�ن 
اجلزائري  باملركز  وجدنا 
كانت   حيث  اأفالم    7 لل�سينما  
تبحث  باإيطاليا   ب�ل�ن«  �سينما 
 1919 فرتة  من  اأفالمه   عن 
حتى 1923  ونحن وجدنا ما بني 

الفرتة من  1923 حتى 1928 .

قاعة ال�سينماتيك تتدعم قريبا بتقنية الـ"دي �سي بي "
حل الناقد واملخرج  ال�سينمائي والإعالمي �سليم اأقار مدير املركز اجلزائري لل�سينما ،�سيفا يف  العدد اجلديد حل�سة« �سجالت ومعنى » لقناة الإذاعة 

الثقافية وحتدث فيها حول روؤيته اجلديدة التي جاء بها اأقار لت�سيري موؤ�س�سة متحف ال�سينماتيك باجلزائر العا�سمة ،بعد تعيينه على راأ�سها من 
قبل  وزير الثقافة عزالدين ميهوبي  حيث حتدث اأقار عن التحديات التي تنتظر هذا املدير اجلديد على �سعيد تاريخ ال�سينما اجلزائرية والقاعات 

ال�سينمائية التابعة لل�سينماتيك وحماية الرتاث الفيلمي اجلزائري وفيما يخ�ص احلملة التي �سنت �سده  ا�ستغرب منها ،كما قدم راأيه  كناقد �سينمائي 
حول الفعاليات ال�سينمائية التي تطبع امل�سهد يف اجلزائر  .

مدير املركز اجلزائري لل�سينما �سليم اأقار يك�سف:

حكيم مالك 

ال�طنية  الرتبية  وزارة  اأعلنت 
املرحلة  انطالق  اأن  اأم�ص 
اجلائزة  فعاليات  من  االوىل 
اأقالم   « ال�طنية  املدر�سية 
والكتابة  للقراءة  بالدي« 
الثانية  طبعتها  يف  االبداعية 
للم��سم الدرا�سي 2019-2018 
القادم  الثالثاء  ي�م  �ستك�ن 
اجل�دة  »مدر�سة  �سعار  حتت 
ف�ساء ملهم لقارئ جيد وكاتب 

مبدع«.
بان  لل�زارة  بيان  واأفاد 
هذه  من  االوىل  املرحلة 

اجلائزة »�ستنطلق على م�ست�ى 
العم�مية  الرتب�ية  امل�ؤ�س�سات 
الثالثاء  ي�م  ام�سية  واخلا�سة 
29 يناير اجلاري لفائدة تالميذ 
الثالث  التعليمية  املراحل 
االبداعية«،  الكتابة  جمال  يف 
م�سريا اىل ان امل�ساركة »تك�ن 
ب�سفة اختيارية باإحدى اللغات 
واالمازيغية  العربية  التالية: 
على  واالجنليزية  والفرن�سية 
يف  رغبته  التلميذ  يبدي  اأن  
عن  اجلائزة  يف  امل�ساركة 
تقدم  ا�ستمارة  ملئ  طريق 

امل�ؤ�س�سة  م�ست�ى  على  له 
الرتب�ية«.

واأ�سافت ال�زارة يف هذا ال�سدد 
اأن التلميذ امل�سارك »تك�ن له 

بني  من  االختيار  يف  احلرية 
منا�سبة  م�ا�سيع   )05( خم�سة 
مقرتحة  التعليمي  مل�ست�اه 
الذكر  �سالفة  االربعة  باللغات 

لتفجري  ك�سند  له  تك�ن  لكي 
م�هبته  االبداعية«.

التظاهرة  هذه  الأهمية  ونظرا 
الثقافية والبيداغ�جية ، اأكدت 
اأنه  ال�طنية  الرتبية  وزارة 
»يطلب من روؤ�ساء امل�ؤ�س�سات 
بت�سجيع  القيام  الرتب�ية 
ال�ا�سعة  للم�ساركة  التالميذ 
امل�اهب  باكت�ساف  لل�سماح 
االبداعية  الكتابة  جمال  يف 
بغية  الرتب�ي  ال��سط  داخل 
تنمية  اأجل  من  مرافقتهم 
انه  اىل  »،الفتة  م�هبتهم 

»يحبذ اأي�سا اأن ي�ساهم االأولياء 
اأبنائهم للم�ساركة  يف حت�سي�ص 

يف هذه التظاهرة«.
من  النهائية  املرحلة  وكانت 
ال�طنية  املدر�سية  اجلائزة 
املا�سي  العام  بالدي«  »اأقالم 
قد عرفت م�ساركة 120 طفال 
تاأتي  امل�سابقة  بان  علما 
املربمة  لالتفاقية  جت�سيدا 
ال�طنية  الرتبية  وزارتي  بني 
»متعة  �سعار  حتت  والثقافة 

املطالعة ورغبة الكتابة«.
ق.ث

يف طبعتها الثانية للقراءة والكتابة الإبداعية

انطالق فعاليات جائزة »اأقالم بالدي « الثالثاء القادم



�سبب مر�ش �ألزهامير قد يعي�ش 
د�خل فمك!

وجد العلماء لأول مرة اأن البكترييا 
امل�سببة لنزيف اللثة ميكن اأن تنتقل 
من الفم اإىل الدماغ، وبالتايل تزيد 
من خطر الإ�سابة مبر�ض األزهامير 
وعرث  احلياة  من  لحقة  مرحلة  يف 
العلماء على عالمات هذه البكترييا 
اأدمغة  يف  اللثة  لأمرا�ض  امل�سببة 
51 م�ساركا من اأ�سل 53 يعانون من 
مر�ض األزهامير وت�سري النتائج اإىل 
اأن الذين يقومون بتنظيف اأ�سنانهم 
من  يقللوا  اأن  ميكن  �سحيح  ب�سكل 

خطر الإ�سابة باخلرف.
بكترييا  اأن  الدرا�سة  ووجدت 
 P o r p h y r o m o n a s «
ال�سبب  وهي   ،»gingivalis
على  قادرة  اللثة،  ملر�ض  الرئي�ض 
الو�سول اإىل اأدمغة الفئران بعد �ستة 
اأ�سابيع فقط من الإ�سابة بها وميكن 
ذاكرة  مراكز  يف  املوجود  لل�رضر 
الدماغ لهذه الفئران اأن ي�رضح اأدلة 
مبر�ض  امل�سابني  اأن  على  �سابقة 
عر�سة  اأكرث  الأمد،  طويل  اللثة 

بن�سبة 70% لالإ�سابة باخلرف.
البكترييا  اأن  الآن  العلماء  ويعتقد 
ميكن اأن ت�سبب مر�ض األزهامير لدى 
الب�رض، بعد اأن عرثوا على الإنزميات 
الدماغ  يف  تنتجها  التي  ال�سامة 
القوار�ض  ولعاب  ال�سوكي  وال�سائل 
التي مت ت�سخي�سها باملر�ض وقادت 
 »Coretxyme« �رضكة  الدرا�سة 
بكترييا  اإن  تقول  التي  الأمريكية 

 P o r p h y r o m o n a s «
gingivalis« تلعب »دورا مركزيا« 

يف تطور مر�ض األزهامير.
لل�رضكة،  التنفيذي  الرئي�ض  وقال 
هي  الدرا�سة  »هذه  لين�ض:  كي�سي 
حتفيز  كيفية  فهم  يف  مهم  اإجناز 
جديد  وم�سار  األزهامير  مر�ض 

للعالج«.
الذي  اللثة،  التهاب  ربط  مت  وقد 
ي�سبب رائحة الفم الكريهة ونزيف 
مبا  مزمنة  �سحية  مب�ساكل  اللثة، 

يف ذلك اأمرا�ض القلب.
الفم  بكترييا  اأن  يف  ي�ستبه  وكان 
الدم،  تنتقل عرب جمرى  اأن  ميكن 

اأن  يفرت�ض  التي  اخلاليا  خمرتقة 
حتمي الدماغ وتنت�رض خالله على 

مدى عدة �سنوات.
اأن  الآن  العلماء  واأظهر 
 P o r p h y r o m o n a s «
بالفعل  ميكنها   »gingivalis
يف  الدماغ  اإىل  الفم  من  النتقال 

الفئران.
اللثة،  مبر�ض  اإ�سابتها  ومبجرد 
تلف  احليوانات  هذه  اأظهرت 
قرن  منطقة  يف  الدماغ  خاليا 
الدماغ  منطقة  وهي  اآمون، 
واأظهرت  الذاكرة  يف  احلا�سمة 
اأميلويد  تراكم  اأي�سا  الفئران 

الربوتينات املدمرة يف  اأحد  بيتا، 
ي�سبب  تراكمه  اأن  ويعتقد  الدماغ 

اخلرف.
وقال الدكتور ديفيد رينولدز، كبري 
جامعة  يف  العلميني  امل�سوؤولني 
باململكة  لالأبحاث  األزهامير 
مثل  اأمرا�سا  اأن  »نعلم  املتحدة: 
األزهامير معقدة ولها عدة اأ�سباب 
اجلينية  الدلئل  لكن  خمتلفة، 
اأن عوامل اأخرى  القوية ت�سري اإىل 
غري العدوى البكتريية تعترب اأ�سا�ض 
تطوير مر�ض األزهامير، لذا يجب 
�سياق  يف  النتائج  هذه  توؤخذ  اأن 

هذا البحث احلايل«.
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ما تاأثري �لأرز �لبني على �ل�سكر يف �لدم؟

�أ�سلحة ملو�جهة �أمل �لوجه جمهول �ل�سبب

الأرز البني اأو الأرز غري املق�سور من الأطعمة التي 
وعلى  ال�سكري،  مر�ض  من  الوقاية  على  ت�ساعد 
�سبط احلالة عند الإ�سابة. ن�سبة ال�سكر بالدم هي 
مقيا�ض ملقدار اجللكوز الذي يتم توزيعه بوا�سطة 
الدم  اإىل  اجللوكوز  ويدخل  الدموية،  الدورة 
فيفرز  الن�سويات،  اأكل  عند  كبرية  وبكمية  ب�رضعة 
البنكريا�ض الأن�سولني ل�سبط ن�سبة ال�سكر، فاإذا مل 
عليك  يكون  بنف�سه  ال�سكر  �سبط  اجل�سم  ي�ستطع 
اأن ت�سبطه باختيار الأطعمة املنا�سبة والتحكم يف 

الكمية.
من  وغريه  الأبي�ض  من  بدلً  البني  الأرز  اأكل 
الإ�سابة  خطر  يقلل  الب�سيطة  الكربوهيدرات 
بال�سكري بن�سبة 16 باملائة يحتوي الكوب املطبوخ 
ويوجد  حرارية،  �سعرة   150 على  البني  الأرز  من 
املقدار،  هذا  يف  الكربوهيدرات  من  غراماً   30

قليلة  الأطعمة  من  ح�ستني  املقدار  هذا  ويعادل 
الطعام  قائمة  تت�سمنها  التي  الكربوهيدرات 
 15 الواحدة  )احل�سة  ال�سكري  ملري�ض  ال�سحية 

غراماً(.
مقدارها  حل�سة  ال�سكري  مري�ض  اختيار  اأن  اأي 
كوب من الأرز البني املطبوخ لي�ض مثالياً، ويجب 
اأن يقابله تقليل اأنواع اأخرى من الأطعمة، اأو اختيار 

ن�سف كوب من الأرز البني فقط.
ويحتوي مقدار الكوب من الأرز البني على غرامني 
من الألياف التي تبطئ دخول اجللوكوز اإىل الدم، 
األياف  الن�سويات التي حتتوي على  ولذلك تو�سف 

مثل الأرز البني باأنها كربوهيدرات معّقدة.
الوقاية. وتفيد الدرا�سات باأن اأكل الأرز البني بدلً 
الب�سيطة  الكربوهيدرات  من  وغريه  الأبي�ض  من 

يقلل خطر الإ�سابة بال�سكري بن�سبة 16 باملائة.

   قالت الرابطة الأملانية لأطباء 
الأع�ساب اإن بع�ض الأ�سخا�ض يعانون 
من اأمل م�ستمر اأو متكرر يف الوجه بال 

�سبب وا�سح فيما يعرف با�سم »اأمل 
 Idiopathic( »الوجه جمهول ال�سبب
Facial Pain(، ما يُ�سبب لهم �سغطاً 

نف�سياً رهيباً. واأ�سافت الرابطة اأنه ميكن 
مواجهة هذا الأمل من خالل ممار�سة 

الريا�سة كامل�سي وتقنيات ال�سرتخاء مثل 
ال�سرتخاء الع�سلي التقدمي، بالإ�سافة 

اإىل العالج ال�سلوكي كما اأن م�سادات 
الكتئاب ثالثية احللقات ميكن اأن تدعم 
العالج؛ حيث اإنها تخفف الأمل وتعالج يف 
الوقت ذاته اأعرا�ض الكتئاب مثل الكاآبة 

واخلوف والتوتر وحذرت الرابطة من 
اإجراء عملية جراحية؛ لأنها قد توؤدي يف 

اأ�سواأ احلالت اإىل تفاقم الأمل.

 طريقة جديدة حلجب 
ر�ئحة �لعرق

اقرتح خرباء من جامعتي يورك واأك�سفورد تكنولوجيا جديدة حلل م�سكلة 
 ،eLife جملة  يف  درا�ستهم  نتائج  العلماء  ون�رض  الكريهة  العرق  رائحة 
حيث ت�سري اإىل اأن جلد الإن�سان يف منطقة ما حتت الإبط هو مكان فريد 
لن�ساط البكترييا، ب�سبب ن�ساط اإفرازات الغدد يف هذه املنطقة، ما يجذب 

امليكروبات والبكترييا.
الإن�سان  جلد  على  حتيا  التي  البكترييا  بع�ض  اأن  يف  تكمن  امل�سكلة  لكن 
مفيدة، وقليل منها ي�سبب هذه الرائحة الكريهة، يف الوقت الذي يت�سبب 
فيه ا�ستخدام البخاخات بالق�ساء على كافة اأنواع البكترييا، ال�سارة منها 

واملفيدة على حد �سواء.

»BioMind« يتفوق على �أمهر 
�لأطباء يف دقة ت�سخي�ش �لأمر��ش

ال�سيني  ال�سطناعي  الذكاء  اأن  �سينخوا،  ال�سينية  الأنباء  وكالة  ن�رضت 
م�ستويني  من  م�سابقة  يف  الأطباء  اأف�سل  على  تفوق   ،»BioMind«
ال�سيني  الذكاء  نظام  و�سخ�ض  الدموي،  والتورم  الدماغ  اأورام  لت�سخي�ض 
225 حالة من اأورام الدماغ خالل 15 دقيقة وبدقة ت�سخي�ض بلغت ن�سبتها 
هذه  ال�سني  يف  الأورام  اأطباء  اأمهر  من  طبيبا   15 �سخ�ض  87%. يف حني 

احلالت بدقة بلغت 66% فقط.
ملر�سى  حالت  �سخ�ض  ال�سطناعي  الذكاء  اأن  اأي�سا  الوكالة  واأ�سافت 
اأمهر  ت�سخي�ض  من  اأعلى  وبدقة   %83 بلغت  جناح  بن�سبة  الدموي  التورم 
اأن  التجربة  احت�سن  الذي  امل�ست�سفى  اإدارة  20%واأعلنت  بن�سبة  الأطباء 
الهدف منها لي�ض التقليل من �ساأن الأطباء احلقيقيني، بل م�ساعدتهم على 
التقدم يف جمال الت�سخي�ض من خالل التفاعل مع التقنيات احلديثة التي 

طورها الإن�سان لهذا الغر�ض.

�أعر��ش تنذر بالتهاب �ملفا�سل 
�لروماتويدي

   
 قالت اجلمعية الأملانية للروماتيزم اإن التهاب املفا�سل الروماتويدي 

يعد اأكرث اأنواع الروماتيزم �سيوعاً.
 واأو�سحت اأن اأعرا�سه املميزة تتمثل يف اآلم وتورم املفا�سل، خا�سة يف 
اأ�سابع اليد والقدم، وتيب�ض اجل�سم ملدة طويلة يف ال�سباح ب�سفة خا�سة، 
والإرهاق  اجل�سم  حرارة  درجة  ارتفاع  مثل  اأخرى  اأعرا�ض  اإىل  اإ�سافًة 

وجفاف الفم والعني وفقدان ال�سهية.
هذه  مالحظة  فور  الطبيب  ا�ست�سارة  �رضورة  على  اجلمعية  و�سددت 
الروماتويدي  املفا�سل  التهاب  عالج  اإهمال  اأن  من  حمذرة  الأعرا�ض، 
ب�سكل مبكر و�سحيح، قد ترتتب عليه عواقب وخيمة مثل ت�سوه املفا�سل 

وتاآكلها.
قابل  غري  مزمن  مر�ض  هو  الروماتويدي  املفا�سل  التهاب  اأن  اإىل  يُ�سار 
الت�سخي�ض  بعد  الطبيعي،  والعالج  بالأدوية  لل�سفاء، وميكن عالجه جيداً 
مرحلة  اأي  يف  الروماتويدي  املفا�سل  التهاب  يظهر  اأن  وميكن  املبكر، 

عمرية، وتعد الن�ساء اأكرث ُعر�سة لالإ�سابة به من الرجال.

هل طنني �لأذن م�سكلة �سحية 
تثري �لقلق؟

   
اأن  اإل  املزعجة،  ال�سحية  امل�ساكل  من  يعترب  الأذن  طنني  اأن  رغم 
الربوفي�سور بريغيت مازورك مديرة مركز طنني الأذن مب�ست�سفى �سارتيه 
القلق  ت�ستدعي  ل  احلالة  هذه  اأن  اأو�سحت  برلني  الأملانية  بالعا�سمة 

وتختفي من تلقاء نف�سها.
وقد  الطبيعية،  الأمور  من  الأذن  طنني  اأن  الأملانية  الطبيبة  واأو�سحت 
يظهر ب�سبب ال�سو�ساء والإجهاد والنفعالت العاطفية املفرطة من خالل 
حترير العديد من الناقالت الكيميائية يف خاليا حا�سة ال�سمع ب�سكل اأكرب 

من املعتاد.
وت�سري مازورك اإىل اأن الطنني يختفي يف معظم احلالت بعد وقت ق�سري، 
لكن يف الوقت ذاته يتعني البتعاد عن م�سبباته، ويعترب طنني الأذن مزمناً 
اإذا ا�ستمر ملدة ثالثة اأ�سهر، ول يتم ت�سخي�ض الطنني باأنه حالة مر�سية 

اإل عند ال�سعور بقيود �سديدة ب�سببه.



)1( نوح عليه ال�سالم:

قال �هلل تعاىل: ﴿ َولََقْد �أَْر�َسلْنَا نُوًحا 
َلاّ  �إِ �َسنٍَة  �أَلَْف  ِفيِهْم  َفلَِبَث  َقْوِمِه  �إِىَل 
وَفاُن  �لُطاّ َفاأََخَذُهُم  َعاًما  َخْم�ِسنَي 
َوُهْم َظاِلُوَن ﴿ ]�لعنكبوت: 14[.

قال �لإمام �بن جرير �لطربي: يقول 
�هلل  �سلى  حممد  لنبيه  تعاىل  �هلل 
حممد  يا  يحزننك  »ل  و�سلم:  عليه 
�أنت  �ل�رشكني  هوؤلء  من  تلقى  ما 
و�إن  فاإين  �لأذى،  من  و�أ�سحابك 
فاإن  �إمالءهم،  فاأطلت  لهم  �أمليت 
وم�سري  �لبو�ر،  �إىل  �أمرهم  م�سري 
�لعلو  �إىل  �أ�سحابك  و�أمر  �أمرك 
و�لظفر بهم، و�لنجاة مما يحل بهم 
�إذ  بنوح؛  ذلك  كفعلنا  �لعقاب،  من 
�ألف  فيهم  فلبث  قومه،  �إىل  �أر�سلناه 
�إىل  �إل خم�سني عاًما يدعوهم  �سنة 
�لتوحيد، وفر�ق �لآلهة و�لأوثان، فلم 
يزدهم ذلك من دعائه �إياهم �إىل �هلل 
من �لإقبال �إليه، وقبول ما �أتاهم به 

من �لن�سيحة من عند �هلل �إل فر�ًر�« 
)تف�سري �لطربي، جـ18، �سـ370(.

)2( اخلليل اإبراهيم عليه 
ال�سالم:

�إبر�هيم  نبيه  حكاية  عن  تعاىل  قال 
َذ�ِهٌب  �إِيِناّ  َوَقاَل   ﴿ �ل�سالم:  عليه 
�إِىَل َرِباّي �َسيَْهِديِن * َرِباّ َهْب ِل ِمَن 
ْنَاهُ ِبُغاَلٍم َحِليٍم *  نَي * َفبَ�رَشاّ اِلِ �ل�سَاّ
ْعَي َقاَل يَا بُنََياّ �إِيِناّ  ا بَلََغ َمَعُه �ل�َساّ َفلََماّ
َفانُْظْر  �أَْذبَُحَك  �أَيِناّ  �ْلَنَاِم  ِف  �أََرى 
َماَذ� تََرى َقاَل يَا �أَبَِت �ْفَعْل َما تُوؤَْمُر 
اِبِريَن *  ُ ِمَن �ل�سَاّ �َستَِجُديِن �إِْن �َساَء �هلَلاّ
َونَاَديْنَاهُ   * ِللَْجِبنِي  َاُّه  َوتَل �أَ�ْسلََما  ا  َفلََماّ
وؤْيَا  �لُراّ ْقَت  َداّ �سَ َقْد   * �إِبَْر�ِهيُم  يَا  �أَْن 
�إَِناّ   * �ْلُْح�ِسِننَي  ِزي  َنْ َكَذِلَك  �إِنَاّا 
َوَفَديْنَاهُ   * �ْلُِبنُي  �لْباََلءُ  لَُهَو  َهَذ� 
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�هلل:  رحمه  كثري  �بن  �لإمام  قال 

نَي  اِلِ »قوله: ﴿ َرِباّ َهْب ِل ِمَن �ل�سَاّ
ا من  ﴿؛ يعني: �أولًد� مطيعني عو�سً

قومه وع�سريته �لذين فارقهم.
ْنَاهُ ِبُغاَلٍم َحِليٍم ﴿ هذ�  قوله: ﴿ َفبَ�رَشاّ
�ل�سالم،  عليه  �إ�سماعيل  هو  �لغالم 
�إبر�هيم عليه  بُ�رِشاّ به  �أول ولد  فاإنه 

�ل�سالم.
ْعَي ﴿؛ �أي:  ا بَلََغ َمَعُه �ل�َساّ قوله: ﴿ َفلََماّ
�أبيه  مع  يذهب  و�سار  وترعرع،  كرب 

ومي�سي معه.
قوله: ﴿ َقاَل يَا بُنََياّ �إِيِناّ �أََرى ِف �ْلَنَاِم 
�أَيِناّ �أَْذبَُحَك َفانُْظْر َماَذ� تََرى ﴿ و�إمنا 
ليكون  بذلك؛  �بنه  �إبر�هيم  �أعلم 
وجلده  �سربه  وليخترب  عليه،  �أهون 
�هلل  طاعة  على  �سغره  من  وعزمه 

تعاىل وطاعة �أبيه.
تُوؤَْمُر  َما  �ْفَعْل  �أَبَِت  يَا  َقاَل  قوله: ﴿ 
من  �هلل  �أمرك  لا  �م�ض  �أي:  ﴿؛ 

ذبحي.
ِمَن   ُ �هلَلاّ �َساَء  �إِْن  �َستَِجُديِن   ﴿ قوله: 
اِبِريَن ﴿؛ �أي: �ساأ�سرب، و�أحت�سب  �ل�سَاّ

ذلك عند �هلل عز وجل.
ا �أَ�ْسلََما ﴿؛ �أي: ��ست�سلما  قوله: ﴿ َفلََماّ
�هلل،  �أمر  �متثل  �إبر�هيم  و�نقاد�؛ 

و�إ�سماعيل �متثل طاعة �هلل و�أبيه.
َاُّه ِللَْجِبنِي ﴿؛ �أي: �رشعه  قوله: ﴿ َوتَل
ول  قفاه،  من  ليذبحه  وجهه  على 
ليكون  ذبحه؛  عند  وجهه  ي�ساهد 

�أهون عليه.

 * �إِبَْر�ِهيُم  يَا  �أَْن  َونَاَديْنَاهُ   ﴿ قوله: 
يَا ﴿؛ �أي: قد ح�سل  وؤْ ْقَت �لُراّ َداّ َقْد �سَ
باإ�سجاعك  روؤياك  من  �لق�سود 

ولدك للذبح.
ِزي �ْلُْح�ِسِننَي  قوله: ﴿ �إِنَاّا َكَذِلَك َنْ
﴿؛ �أي: هكذ� ن�رشف عمن �أطاعنا 
من  لهم  ونعل  و�ل�سد�ئد،  �لكاره 

�أمرهم فرًجا وخمرًجا.

قوله: ﴿ �إَِناّ َهَذ� لَُهَو �لْباََلءُ �ْلُِبنُي ﴿؛ 
�لو��سح �جللي؛ حيث  �لختبار  �أي: 
�أمر �إبر�هيم بذبح ولده، ف�سارع �إىل 
منقاًد�  �هلل،  لأمر  م�ست�سلًما  ذلك 

لطاعته.
قوله: ﴿ َوَفَديْنَاهُ ِبِذبٍْح َعِظيٍم ﴿؛ �أي: 
)تف�سري  �أقرن«؛  �أعني  �أبي�ض  بكب�ض 

�بن كثري، جـ7، �سـ 31:27(.
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كبائر الّذنوب
نوُب و�لعا�سي ف َوقِعها   تَختَِلُف �لُذاّ

ف �لنَاّف�ض وف نتيَجِتها و�لأ�رش�ر 
�ُلرتِتاّبة عليها، ومهما كان، فاإنَاّها 

تَ�سرَتُِك ف كوِنها خطاأ �لَعبِد ِلقاِم 
رِباّه، ويَتَاِّفُق �لُعلماءُ على ت�سنيِف 

غاِئِر،  نوِب ف �سنفنِي؛ ذنوُب �ل�سَاّ �لذاّ
و�لكبائر، وف �أ�سمائها دللٌت تقوُد 
�إىل �َلعنى، فالَكبائُر جمُع �لكبرية، 

نوب، وف ذلَك  ومعناها �لعظيُم من �لُذاّ
تعظيٌم لأمِرها وتنبيٌه ِلَطِرها وما 

يرَتتَاُّب عليها �أو يَجنيِه �لَعبُد ِمنها، وَقد 
َذَكرها �هللُ تَعاىل ف �لقر�آن �لكرمي 

تَِنبُو� َكبَاِئَر َما تُنَْهْوَن  فقال: ﴿ �إِْن َتْ
ْر َعنُْكْم �َسِياّئَاِتُكْم َونُْدِخلُْكْم  َعنُْه نَُكِفاّ
ُمْدَخاًل َكِرمًيا ﴿، فدَلاّ ِذكُرها على 

نوِب �إىل كباِئَر  ِة ت�سنيِف �لُذاّ َحاّ �سِ
غاِئر، وُكلُاّها ف مقاِم �هللِ كبرية، �إلَاّ  و�سَ

غِر نظر�ً لا  ُف بال�سِاّ ها يتَاّ�سِ �أَناّ بَع�سَ
حر،  هو �أكرَبُ منُه، فالَقتُل �أكرَبُ من �ل�ِساّ

ُك �أكرُب من �لقتل، وف قوِل  و�ل�رِشاّ
�لُعلماء �أن ل كبريَة مع �ل�سِتغفاِر ول 
�سغريَة مع �لإ�رش�ر، و�أمثُل �لأقو�ِل 

ف تعريِف �لَكبائر �أنَاّها ما يرَتتَاُّب عليِه 
نيا �أو وعيٌد ف �لآخرِة �أو  حُداّ ف �لُداّ

غ�سٌب �أو تهديٌد �أو لَعن، ومع �خِتالِف 
�لعلماِء و�لِفرِق ف مفهوِم �لَكبائر، 
يبقى هذ� �لقوُل �أمثََل ما قيَل ف 

تعريفها؛ ل�سالمِتِه من �لقو�ِدِح �لو�ردِة 
لف. على غرِيه، ول�سِتهاِرِه عنَد �ل�َساّ

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

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

اِد ﴿ ]�سورة الفجر: 14[ َلِبامْلِْر�سَ

نن ال�صالة  �صُ
�لنفياّة،  من  �لُفقهاء  ُجمهور  م  ق�ساّ
و�لنابلة  و�لالكية،  و�ل�سافعية، 
تَاأكاّدها وَعدمه،  الة ح�سب  �ُسنن �ل�ساّ
�إىل  ترِكها  على  يرَتتاّب  ما  وح�سب 
�إىل  �َلنفياّة  مها  ق�ساّ حيث  ق�سمني؛ 
هي  عنَدهم  نن  فال�ُساّ و�آد�ب؛  �ُسنن 
�سلاّى  �هلل  ر�سول  عن  �ُلوؤكاّدة  �ل�سناّة 
على  و�َظَب  و�لتي  و�سلم،  عليه  �هلل 
حابُة  �ل�ساّ عليها  وو�َظب  فعلها، 
�إذ�  �ل�ُسنن  فهذه  عليهم،  �هلل  ر�سو�ن 
ا  �أماّ �أِثم،  تركها  على  �ُل�سلم  �أ�رشاّ 

دة،  �لوؤكاّ غري  �ل�سنن  فهي  �لآد�ب 
�أبعا�ض  �إىل  موها  فق�ساّ �ل�سافعياّة  ا  �أماّ
ب�سجود  ُترب  �لتي  نن  �ل�ُساّ وهي 
عمد�ً  �ُل�سلاّي  ترَكها  �سو�ًء  �ل�سهو، 
ل  �لاّتي  وهَي  وهيئات؛  �سهو�ً،  �أو 
�إىل  موها  فق�ساّ �لالكياُّة  ا  �أماّ ُترَب، 
�ل�ُسنن  هي  �ل�سنن  ومندوبات؛  �ُسنَنٍ 
غري  �ل�ُسنن  و�لندوبات  دة،  �لوؤكاّ
مو�  ا فقهاء �لنابلة فق�ساّ �لوؤكدة، �أماّ
�ل�ُسنن باعتبار �لقول و�لفعِل �إىل �ُسنن 

�أقو�ل، و�ُسنن �أفعال وهيئات. 

اجتماع الأ�صماء احل�صنى يف لفظ اجلاللة :
 

 �أيها �لأخوة ، »�هلل« َمن ؟ قال بع�ض �لعلماء : َعلٌَم على �لذ�ت ، وقال بع�سهم : علَم على و�جب �لوجود 
، كلمة علم �أي ��سم ، و عندنا ف �للغة ��سم �لعلم ، علَم على و�جب �لوجود ، �أن ف �لكون و�جب وجود و 

ممكن وجود و م�ستحيل وجود ، م�ستحيل �أن يكون �جلزء �أكرب من �لكل ، ي�ستحيل �أن يكون �لبن �أكرب من 
�أبيه ، هذه �أ�سياء م�ستحيلة ، �أما �لأ�سياء �لمكنة ما �سوى �هلل فممكن ، ممكن �أن يكون وممكن �ألَاّ يكون ، 
و�إذ� كان على ما هو �أو على غري ما هو ، �أما و�جب �لوجود فال بد من وجوده �إنه �هلل ، فكلمة » �هلل » علم 

على و�جب �لوجود ، و�هلل �ساحب �لأ�سماء �ل�سنى كلها ، ُجمعت �لأ�سماء �ل�سنى كلها ف » �هلل » فاإذ� قلت 
يا �هلل ، �أي يا رحيم يا قوي يا غني يا جبار يا منتقم يا علُياّ ، �إذ� قلت : يا �هلل �لأ�سماء �ل�سنى جمتمعة ف 
لفظ �جلاللة ، �لذي هو علم على �لذ�ت ، �أو علم على و�جب �لوجود ، هل �سمعتم ف �لأر�ض كلها �أن جهة 
ت�ستطيع �أن ت�سمي نف�سها » �هلل« ؟ م�ستحيل ، طبعاً �لوؤمنون بد�فع من �إميانهم و تعظيم ربهم ، �أما �لكفار 

و�للحدون فال يجروؤون على هذ�، �إنهم يعلمون ف �أعماقهم �أن �هلل �سينتقم منهم ، لأن كفرهم لي�ض �أ�سياًل 
، �لكفر و �لإلاد �سطحي ، هم ف �أعماق �أنف�سهم ي�سهدون �أن �هلل موجود :  ﴿ َلْ تَُكْن ِفتْنَتُُهْم �إَِلاّ �أَْن َقالُو� 
ِكنَي ﴿ ]�سورة �لأنعام: 23[ قال تعاىل: ﴿ �نُْظْر َكيَْف َكَذبُو� َعلَى �أَنُْف�ِسِهْم﴿ ]�سورة  ِ َرِباّنَا َما ُكنَاّا ُم�رْشِ َو�هلَلاّ

�لأنعام: 24[

�صبب نزول �صورة الإخال�ص
الم-  الة و�ل�ساّ ه �إىل �سوؤ�ل �ُل�رشكني للنبياّ �لكرمي -عليه �ل�ساّ ون: �إناّ �سبب نزول �سورة �لإخال�ض، َمرُداّ  قال �ُلف�رِشاّ

ف لهم �هللَ �سبحانه وتعاىل، فاأنزل �هلل �سبحانه وتعاىل �سورة �لإخال�ض، و�أجابهم �لنَاّبياّ �لكرمي  وطلبهم منه �أن يَ�سِ
الم- عن �سوؤ�لهم حول �سفات �هلل تعاىل من خالل �آيات �سورة �لإخال�ض، حيث َروى �أُبُياّ بن كعب  الة و�ل�ساّ -عليه �ل�ساّ

 ُ ُ تعاىل: )ُقْل ُهَو �هلَلاّ ُ علَيِه و�سلَاَّم: �ن�ِسب لَنا ربَاَّك، فاأَنزَل �هلَلاّ ِ �سلَاّى �هلَلاّ ر�سي �هلل عنه: )�أَناّ �ل�رِشكنَي قالو� لر�سوِل �هلَلاّ
َمُد: �لَاِّذي َلْ يَِلْد َوَلْ يُولَْد؛ لأنَاُّه لي�َض �سيءٌ يولَُد �إَلاّ �سيَموُت، ول �سيء ميوُت �إَلاّ �سيوَرُث، و�إَناّ  َمُد(، و�ل�سَاّ ُ �ل�سَاّ �أََحٌد*�هلَلاّ

َ ل ميوُت ول يوَرُث، َو)َلْ يَُكْن لَُه ُكُفًو� �أََحٌد( قاَل: ل يَُكن لَُه �سبيٌه ول ِعدٌل، ولي�َض كمثِلِه �سيءٌ(. وجاء ف �سبب  �هلَلاّ
الم- �أن يَ�سف لهم ربَاّه، فاأنزل �هلل  الة و�ل�ساّ نزول �سورة �لإخال�ض كذلك �أناّ �ليهود و�لناّ�سارى �ساألو� �لنبياّ -عليه �ل�ساّ

تعاىل �سورة �لإخال�ض. ، فُرِوي عن �بن عبا�ض ر�سي �هلل عنه: )�أَناّ �ليهوَد �أتو� �لنبَياّ �سلَاّى �هللُ عليِْه و�سلَاَّم، فقالو�: 
.) ُ �أََحٌد.. �إىل �آخرها(، فقال: هذه �سفُة رباّي عَزاّ وجَلاّ : )ُقْل ُهَو �هلَلاّ ْف لنا ربَاّك �لذي تعبُد، فاأنزل �هللُ عَزاّ وجَلاّ �سِ
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النقال  :0661.41.25.76  

ذاته  ينق�س  جزائري  "�شولكينغ"جنم 
باأحرف من ذهب بعامل الفن

والقلب  جميل  كل  يع�شق  القلب 
يع�شق هذا ال�شوت القادم من قلب 
نف�شه  هو  يوؤرخ  الذي  بل  احلب، 
ب�شماته وتفا�شيله للحب كاأجمل ما 
يكون، القلب يع�شق �شوته، يتمتع يف 
تفا�شيل روعته، يتقلب مع تقلباته، 
�شوت اآت من و�شط احلياة ومن بلد 
م�شاحة  �شوته  ففي  الفن،  يع�شق 
النقي�شني  الجتماع  للحب  وا�شعة 
الطموح  واالإبداع..  املوهبة 
واملثابرة..االأمل  االإرادة  وال�شرب.. 

واالأمل.
خمتلفة  معاين  تولد  اأغانيه  يف 
الكلمات  مذاقات  ت�شبح  لالأ�شياء 
نف�شها روحا اأخرى تتعانق النقائ�ش 
اأن  يكفي  واحدة،  روحا  لت�شبح 
رقة  لتعي�ش  اأعماله  اإىل  ن�شتمع 
الفنان املبدع، قيل الكثري عنه وعن 
اأعماله و�شال من احلرب ما ميكن اأن 
يقع يف جملدات كبرية، لذا مل يعد 
هناك من كالم جديد اأو ما ي�شاف 
امتلك  الذي  النجم  هذا  يف  ليقال 
بداخل  ع�شاقه  من  املاليني  قلوب 

فرن�شا وخارجها.

»�شولكينغ«  اجلزائري  النجم  اإنه 
واملو�شيقى  للفن  اجلديد  امللك 
الذي وجد ع�شاقه �شعوبة يف و�شفه 
النادرة  باجلوهرة  بتمثيله  واكتفوا 
الوقت  هذا  يف  والغناء  الفن  ومتعة 
و�شوف يكون االأف�شل ل�شنوات عدة 
الأنه وبكل ب�شاطة فنان مذهل، والكل 

متاأكد باأن ع�شاقه اأجمع �شيتحدثون 
عاماً  الـ50  طيلة   « »�شولكينغ  عن 
املقبلة، فهو اليزال �شغريا يف ال�شن 
وباإمكانه تقدمي املزيد من االإبداع 

وال�شحر يف ال�شنوات القادمة.
يف  موؤخرا  ع�شاقه  ابهر  »�شولكينغ« 
�شجة  عرفت  والتي  جديدة  اعمال 

التفاعل  خالل  من  واإيجابية  كبرية 
فتلقى  ع�شاقه،  �شنعه  الذي  الكبري 
الفن  جنوم  من  الر�شائل  ع�رشات 
بهذه  ا�شاد  الذي  الكبري  وجمهوره 
لي�ش  واالإبداع  ة  اجلديد  االعمال 
يزيد  لكنه   « على«�شولكينغ  جديدا 

عاماً بعد عام.

األبوم النجم ملحم زين يوقعه ا�شًما واحًدا
انتهى النجم ملحم زين من ت�شجيل 
األبومه اجلديد والذي ي�شم خم�ش 
الفنان  توقيع  من  اأغنيات جميعها 
املتوقع  ومن  �شالمة،  �شليم 

�شدوره قريباً.
االألبوم  كل  ملاذا  �شوؤال  على  ورداً 
اأكد  �شالمة؟،  �شليم  توقيع  من 
له  عميقة  حمبة  يكن  اأنه  »زين« 
واأن  طويل  زمن  منذ  �شديق  وهو 
واالغاين  ح�شا�ش  »معلم«  �شليم 

خمتلفة عن بع�شها البع�ش.
غالف  �شور  قد  كان  زين  ملحم 
بعد  النور  يب�رش  اأن  على  األبومه 

اأقل من �شهرين.
وك�شف زين اأنه �شي�شور من االألبوم 
اأغنيتني على طريقة الفيديو كليب 

�شعيد  املخرج  مع  اأغنية  اأول 
اآخر  خمرج  مع  واغنية  املاروق، 

يحدد اال�شم الحقاً.
ملحم  اأعمال  اآخر  اأن  يذكر 

باللهجة  عليك«  »اهلل  اأغنية  زين 
الزين.  نور  الفنان  مع  العراقية 
وحققت االأغنية حتى االآن اأكرث من 
14 ماليني م�شاهدة. واأكد زين انه 

�شعيد باأ�شداء االأغنية االيجابية.
ونوال  كرم  جنوى  عودة  وبعد 
هل  »روتانا«  �رشكة  الى  الزغبي 
ملحم  اأكد  الثالث؟  هو  �شيكون 
»روتانا«  ب�رشكة  عالقته  ان 
مع  يتوا�شل  مل  ولكن  جداً  جيدة 
بهذا  يتعلق  فيما  »روتانا«  �رشكة 

املو�شوع.
على  االأغنية  ري�ش  يعمل  كما 
اأغنية خليجية قد تب�رش النور قبل 

االألبوم.
يف  تواجد  زين  ملحم  اأن  يذكر 
دبي، حيث �شور حلقة من برنامج 
او  بالعربي«  كاريوكي  »كاربول 
بالعربي   Carpool Karaoke

مبو�شمه الثاين.

اإطالق اأول م�شابقة لكت�شاف املواهب 
الغنائية يف دول املغرب العربي

اأعلن املنتج، حممد كروان، عن اإطالق م�شابقة »جنم مغاربي«، التي 
الكت�شاف  العربي،  املغرب  م�شتوى  على  نوعها  من  االأوىل  �شتكون 

مواهب الغناء والطرب.
واأو�شح كروان اأن امل�شابقة التي �شتبث يف برنامج تلفزيوين خا�ش 
على قناة »كروان«، �شتعطي فر�شة لل�شباب من دول املغرب العربي، 
ليبيا وتون�ش واجلزائر واملغرب، الإبراز مواهبهم يف الغناء باللهجة 

املغاربية، وتكون و�شيلة ل�شقل اأ�شوات هوؤالء ال�شباب.
واأ�شار اإىل اأن اللجنة امل�رشفة على انتقاء املواهب �شت�شم عددا من 
ال�شخ�شيات، �شيكون اأبرزها الفنان التون�شي ال�شهري لطفي بو�شناق.
اأ�شمائهم عرب  بامل�شابقة ت�شجيل  للراغبني يف امل�شاركة  كما ميكن 
خم�ش�ش  تطبيق  عرب  اأو  االإنرتنت،  على  للربنامج  الر�شمي  املوقع 

للهواتف واالأجهزة الذكية.

اإ�شعاد يون�س رئي�شًا �شرفيًا ملهرجان 
�شرم ال�شيخ لل�شينما الآ�شيوية    

وافقت الفنانة واالإعالمية اإ�شعاد 
يون�ش على تويل الرئا�شة ال�رشفية 
لل�شينما  ال�شيخ  �رشم  ملهرجان 
التي  االآ�شيوية يف دورته املقبلة، 
تقام يف الفرتة من 2 اإىل 8 مار�ش 

املقبل.
اأحمد  جمدي  املخرج  واأعلن 
يف  املهرجان،  رئي�ش  علي، 
بيان، اأن االإعالمية اإ�شعاد يون�ش 
اأبدت حما�شة كبرية لتويل رئا�شة 

اإىل فتح نافذة  املهرجان ال�رشفية يف دورته اجلديدة، التي تهدف 
جديدة لل�شينما امل�رشية والعربية على ال�شينما االآ�شيوية التي ت�شهد 

ن�شاطاً كبرياً.
واأكد علي اأن تويل االإعالمية اإ�شعاد يون�ش الرئا�شة ال�رشفية يعترب 
فني  م�شوار  الدورة، ملا حتمله من  وم�رشفة يف هذه  خطوة مهمة 

واإعالمي وحمرتم.
كما اأ�شاف جمدي اأحمد علي اأن اللجنة العليا ملهرجان �رشم ال�شيخ 
النهائية للدورة املقبلة،  التفا�شيل  اأيام لالإتفاق علي  �شتعقد خالل 
الهيئة  ورئي�ش  الفقي،  د.م�شطفى  االإ�شكندرية  رئي�ش مكتبة  وت�شم 
ال�شابقد. االإعالم  ووزير  ر�شوان،  د.�شياء  لال�شتعالمات  العامة 
درية �رشف الدين والكاتب �رشيف ال�شوبا�شي وزير الثقافة االأ�شبق 

د.�شاكر عبد احلميد.

حممد �شعد يدر�س تقدمي 
اأغنية يف فيلمه اجلديد    

يدر�ش حممد �شعد تقدمي اأغنية يف فيلمه اجلديد »حممد ح�شني«، 
الذي توقف ت�شويره، قبل اأ�شبوعني، بعد �شفره اإىل اخلارج.

وقال م�شدر من داخل الفيلم،  اإن ال�شيناريو ال يت�شمن اأغنيًة، لكن 
باالأغاين يف  لتفاوؤله  ال�شبكي،  اأحمد  املنتج  الغناء على  اقرتح  �شعد 
اأفالمه منذ بداياته، با�شتثناء فيلمي »حتت الرتابيزة« و«الكنز«، وال 
اأحداث  على  م�شقطًة  االأغنية  تبدو  فال  الدرا�شة  قيد  الفكرة  تزال 

الفيلم.
وي�شارك يف بطولة »حممد ح�شني« مي �شليم، وفريال يو�شف، و�شمري 
�شربي، وحممد ثروت، وهو من تاأليف �رشيف عادل، واإخراج حممد 

علي.

لينينغراد«  »اإنقاذ  فيلم  يعر�ش 
الدرامي الع�شكري يف دور ال�شينما 
اجلاري،  يناير   27 يف  الرو�شية، 

الـ  الذكرى  حلول  مبنا�شبة  وذلك 
ب�شكل كامل عن  75 لفك احل�شار 

لينينغراد )بطر�شبورغ حاليا(.
وكاتب  الفيلم  خمرج  وقال 
كوزلوف،   األك�شندر  ال�شيناريو، 
يف  عقد  �شحفي  موؤمتر  يف 
بطر�شبورغ، يوم االأربعاء 23 يناير 
على  يقوم  الفيلم  اإن  اجلاري، 
ال�شوء  ي�شلط  اإذ  تاريخية،  حقائق 
الذي  يوم واحد من احل�شار  على 
 16 يوم  وهو  يوم.   900 نحو  دام 
�شبتمرب عام 1941، عندما اأبحرت 
يف بحرية الدوغا اأول بارجة حتمل 

على متنها 1٫5 األف مواطن.

تاريخ  رمزيا يف  اليوم  ويعترب هذا 
القيادة  الأن  لينينغراد،  ح�شار 
نقل  قررت  االأملانية  الع�شكرية 
على  املهاجم  الدبابات  جي�ش 
مو�شكو،  م�شارف  اإىل  لينينغراد 
م�شتودعات  ق�شف  بعد  وذلك 

احتياطيات املواد الغذائية.
�شكان  اأن  اآنذاك  االأملان  واعتقد 
لينينغراد واجلنود املدافعني عنها 
لن ي�شمدوا و�شيموتون من اجلوع.
بحرية  عرب  املائي  الطريق  وكان 
الإجالء  الوحيد  املخرج  الدوغا 
�شكان املدينة ونقل االأغذية ملن 

بقي هناك.

على  عمل  اإنه  كوزلوف،  وقال 
اأعوام،  الفيلم على مدى 3  اإخراج 
ليعر�شه   ،2018 عام  واأجنزه 
مبنا�شبة حلول الذكرى الـ 75 لرفع 

احل�شار عن لينينغراد متاما.
 4000 نحو  اأن  املخرج  واأ�شاف 
�شخ�ش �شاركوا يف ت�شوير الفيلم، 
وممثلة.  ممثال   20 فيهم  مبن 
الثانوية  املدر�شة  تلميذة  وقامت 
ميلنيكوفا،  ماريا  بطر�شبورغ،  يف 
باأداء الدور الرئي�ش يف الفيلم، وهي 
اأنا�شتا�شيا  املعروفة،  الفنانة  ابنة 
يف  اأي�شا  �شاركت  التي  ميلنيكوفا، 

ت�شوير الفيلم.

عر�س فيلم جديد عن ح�شار لينينغراد يف رو�شيا 
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حماية  جدار  تطور  ميت�سوبي�سي 
ال�سيارات اخرتاق  مينع  اأمني 

مع التوجه املتزايد نحو ال�سيارات 
احلوا�سب  وتوغل  القيادة  ذاتية 
واملكونات الرقمية داخل ال�سيارة، 
ال�سيارات  اخرتاق  �سهولة  تزداد 
�سوء  نذير  وهذا  اأنواعها  بكافة 
فاخرتاق  الكثريين،  حياة  على 
لكن   ، �سهلاً بات  الآن  ال�سيارات 

ميت�سوبي�سي لها راأي اآخر.
بداأت ميت�سوبي�سي تطوير جدران 
الت�سلل  لك�سف  واأنظمة  حماية 
البيانات  مراكز  يف  كاملوجود 
ال�سخمة. ازداد اخرتاق ال�سيارات 

 KE-Jetronic متكنت  اأن  بعد 
حمركاتنا،  يف  البنزين  حقن  من 
املعاجلة  وحدات  بداأت  وعندما 
بالتحويل  �سياراتنا  يف  املركزية 
�سمحت   CAN-bus �سبكة  عرب 
ب�رسعة  بالت�سال  للمت�سللني 
على  وال�سيطرة  بال�سيارات 
اأو حتى  الفرامل وغطاء املحرك 

ا. تعطيل ال�سيارة متاماً
خلل  من  احلافلة  اخرتاق  تطلب 
مادياًا  و�سولاً   CAN �سبكة 
ال�سيارات  تكن  ومل  لل�سيارة، 

لهذا  بالإنرتنت،  مت�سلة  القدمية 
يدخل  اأن  املت�سلل  على  كان 
�سيء ما يف منفذ OBD لل�سيارة 
للخطر،  الركاب  حياة  وتعري�ض 
ال�سيارات  تت�سل  الأيام  هذه  لكن 
وما  ال�ساعة  مدار  على  بالإنرتنت 
نظام  تدمري  ويتم  دقائق  اإل  هي 

�سيارتك بالكامل.
ناكاكواجي  تيت�سو  الدكتور  اأظهر 
املعلومات  تقنية  مركز  -رئي�ض 
اإليكرتيك-  ميت�سوبي�سي  مركز  يف 
لإبعاد  تقدميه  ال�رسكة  تعتزم  ما 

وهو  �سياراتنا،  عن  املت�سللني 
التطفل  لك�سف  نظام  عن  عبارة 
حلقة  كل  حلماية  نارية  وجدران 
اأي ن�ساط  النظام وتبحث عن  من 

غري طبيعي ومتنعه.
خلل  من  ذلك  كنك  ميمُ بالطبع 
حماية،  بنظام  �سيارتك  تو�سيل 
جتنب  تريد  ميت�سوبي�سي  لكن 
الأ�سعار وا�ستهلك الطاقة ب�سكل 
مبالغ فيه، وت�سعى لتطبيقه كمكون 
ل�سمان  اليوم  �سيارات  اأ�سا�سي يف 

ال�رسعة والتوافق واحلماية.

تويوتا تطلق "Supra" اجلديدة

S90 موديل طويل من فولفو

   
ك�سفت �رسكة فولفو موديلاً طويلاً من �سيارة ال�سالون S90 الفاخرة، 

يتمتع مبزيد من الهيبة والفخامة.
 S90L Excellence واأو�سحت ال�رسكة ال�سويدية اأن املوديل الطويل
يزيد طوله عن املوديل القيا�سي بـ 12 �سم، ويزخر بتجهيزات فاخرة، 

منها مقعدين مفردين يف اخللف مع وظائف التهوية والتدليك وطاولت 
قابلة للطي ودرج تربيد مزود باإ�ساءة وحامل م�رسوبات قابل ل�سبط 

درجة احلرارة.
ومن التجهيزات الأخرى مكيف هوائي اأوتوماتيكي رباعي املناطق 

ونظام �سوتي فاخر ماركة Bowers&Wilkins، بالإ�سافة اإىل عزل 
ال�سو�ساء وتعتمد ال�سيارة S90L Excellence الفارهة على �سواعد 

املحرك T8 بقوة 288 كيلووات/390 ح�سان، وتتوفر ب�سعر يبداأ من 
108 األف و500 يورو.

بوغاتي �سريون �سوبر�سبورت تظهر 
لأول مرة اأثناء اختبارها

اأول بوجاتي �سريون خرجت من م�سنع مول�سيم الفرن�سي لل�سوبركارز 
مر عليها عامني، ويف مايو املا�سي �سلّمت ال�رسكة النموذج 100 منها.

لذا، عندما نرى منوذجني منها يتم اختبارهما على حلبة نوربورجرينج، 
فهذا ب�سكل طبيعي يثري الت�ساوؤل.

كل من منوذجي �سريون بالفيديو لديهما حمرك رباعي التريبو 16 
�سلندر بقوة 1،500 ح�سان و1،600 نيوتن.مرت من عزم الدوران، لكن ما 

ال�رس خلفهما؟ لدينا نظريتان حولهما ا�ستنادا على التقارير التي اطلعنا 
عليها، الأول اأن ما نراه هنا هو موديل �سوبر�سبورت يتم اختباره، والذي 

�سيحظى بعدة حتديثات ميكانيكية ويفرت�ض اأن يك�رس حاجز اأ�رسع 
�سيارة يف العامل، اأما الحتمال الثاين فهو اأن هذه هي �سريون �سبورت 

حتديث �سريون التي مت اطلقها يف معر�ض جنيف لل�سيارات 2018 
ومتر مبرحلة الختبارات النهائية.

تويوتا  من  مقربة  م�سادر  اأكدت 
منوذج  اإطلق  ال�رسكة  عزم 
 "Supra" �سيارات  من  جديد 
املفرت�ض  ومن  قريبا  الريا�سية 
مبحرك  املركبة  هذه  تاأتي  اأن 
قادر  اأ�سطوانات،  ب�ست  توربيني 
ح�سانا،   450 عزم  توليد  على 
 100 اإىل   0 من  الت�سارع  وزيادة 
فقط،  ثوان   3 يف  �ساعة  كلم/ 
�رسعات  علبة  اإىل  بالإ�سافة 
ونظام  8 مراحل،  بـ  اأوتوماتيكية 

دفع رباعي ريا�سي.
ف�سياأتي  ال�سيارة  هيكل  اأما 
ان�سيابيا بطول 4.38 م، وبعر�ض 
قاعدتي  بني  وم�سافة  م،   1.85
العجلت تبلغ 2.47 م.كما �ستزود 
فرامل  باأنظمة  ال�سيارة  هذه 
خا�سة، تدخل يف تركيبها األياف 
اأنظمة  اإىل  بالإ�سافة  الكربون، 
مميزة  ريا�سية  وعجلت  تعليق 
تزيد من ثباتها على املنعطفات 

وعند ال�سري ب�رسعات عالية.

ني�سان ليف 2019 تظهر لأول مرة مع بطارية كبرية
ر�سدت ني�سان ليف 2019 الن�سخة ذات 

بطارية 60 كيلوواط لأول مرة والتي 
كان يطالب بها العملء منذ �سنوات 

عندما انطلقت ليف 2018 اجليل الثاين 
بالعام املا�سي، كانت �سانعة ال�سيارات 

اليابانية ل تزال تطّور ن�سختها ذات 
البطارية الكبرية، لذا قررت تاأجيلها 
اإىل موديل 2019 وهو ما كان قرارا 

�سائبا حيث اأنها تدعم ال�سحن ال�رسيع.
�سورة ليف 2019 املتوفرة لدينا هنا 
قد ن�رست بوا�سطة �سانعة حمطات 
ال�سحن ال�سوي�رسية EVTEC وكان 

يتم �سحنها مبعدل 102 كيلوواط، 
اأي �سعف ما يقدمه موديل 2018، 

وح�سب تقرير ياباين، �ستكون ال�سيارة 
قوتها 215 ح�سان وتاأتي مع �ساحن 22 
كيلوواط وبطارية توفر مدى �سحن قد 

يكفي قطع 500 كيلومرت، ما �سي�ساهم 
بكل تاأكيد يف الإقبال عليها والنتقال 

اإىل الطرازات الكهربائية.
يذكر اأنه ومنذ اإطلق ني�سان ليف 

2018 اجلديدة كليا بالأ�سواق، �سهدت 
ال�سيارة الكهربائية طلبا مرتفعا حول 

العامل لدرجة �سانعة ال�سيارات اليابانية 
مل تكن قادرة على تلبية الطلب حيث 

كانت تبيع ن�سخة منها كل 12 دقيقة يف 
اأوروبا وحدها.

فرياري تطلق اأ�سرع �سيارة كهربائية يف العامل
نيتها  عن  فرياري  �رسكة  اأعلنت 
كهربائية،  ريا�سية  �سيارة  اإطلق 
نوعها يف  من  الأ�رسع  ت�سبح  قد 
ت�سبح  اأن  املفرت�ض  ومن  العامل 
معدل  اجلديدة منوذجا  ال�سيارة 
 "Pininfarina" �سيارات  عن 
و�ستزود  ال�سهرية،  الريا�سية 
األياف  من  خفيف  بهيكل 

كما  واخلفيفة  املتينة  الكربون 
هذه  تاأتي  اأن  املفرت�ض  من 
جبار  كهربائي  مبحرك  ال�سيارة 
من  الت�سارع  زيادة  من  �سيمكنها 
اأقل  يف  �ساعة  كلم/   100 اإىل   0
من ثانيتني، وي�سل بها اإىل �رسعة 
ق�سوى تبلغ 402 كلم/ �ساعة. اأما 
ف�ستاأتي  ال�سيارة  هذه  بطاريات 

ف�سحنها  ال�رسيع،  ال�سحن  مبيزة 
دقيقة   15 �سي�ستغرق  بالكامل 
فقط، وال�سحنة الواحدة �ستمكن 
 500 مل�سافة  ال�سري  من  املركبة 

كلم.
معدل  اإن  املفو�سية  وقالت 
ومع   .%80 بلغ  الآن  الإ�سلح 
 %36 من  الن�سبة  تختلف  ذلك 

اأملانيا،  يف   %96 اإىل  رومانيا  يف 
الأوروبي  العدل  مفو�سة  بح�سب 
املفو�سية  واأ�سارت  يوروفا  فريا 
قالت  حيث  الق�سور،  بع�ض  اإىل 
اإن ال�رسكة مل توفر �سمانا كامل 
ب�سبب  م�ساكل  حدوث  حال  يف 
الإ�سلح، كما اأن �رسوط الإدراج 

يف خطة الإ�سلح �سعبة.



اإ�شهارالأحد 27 جانفي  2019  املوافـق  ل22 جمادى الأول 1440هـ 22



�آ�سو�س  �رشكة  قّددمت 
�جلديد  �ل�سخ�سي  حا�سبها 
 Republic« �سل�سلة  من 
of Gamers« مبو��سفات 
غري موجودة يف �أي حا�سب 

من قبل.
و�أبرز ما مييز هذ� �حلا�سب 
من  يتاألف  �لذي  هيكله  هو 
عن  ف�سلهما  ميكن  ق�سمني 

�أحدهما  �لبع�س،  بع�سهما 
 17 مبقا�س  �سا�سة  يحوي 
 Intel« ومعالج  بو�سة، 
�لنوى،  Core i7« �سد��سي 
يجعله  مب�رشع  مزود 
ب�رشعة  �لعمل  على  قادر� 
عن  ف�سال  جد�،  عالية 
 24 ع�سو�ئي  و�سول  ذ�كرة 

غيغابايت.

�أما �لق�سم �لآخر فعبارة عن 
لوحة مفاتيح، حتوي �سا�سة 
و�سا�سة  �لعلوي،  ن�سفها  يف 
جانبها  على  �أخرى  �سغرية 
مزودة  و�أزر�ر�  �لأمين، 
باإ�ساءة د�خلية، ميكن فكها 
لت�سبح  �لرئي�س  �جل�سم  عن 
عن  باجلهاز  تتحكم  لوحة 

بعد.

�أنها  »�آ�سو�س«  �أكدت  كما 
من  معدلة  ن�سخة  �ستطرح 
و�سول  بذ�كرة  �جلهاز  هذ� 
غيغابايت،   46 ع�سو�ئي 
تلك  كل  بني  �لأكرب من  هي 
�حلو��سب  يف  �ملطروحة 
تخزين  وقر�س  �ل�سخ�سية، 
 1 ب�سعة   »SSD« د�خلي 

تري�بايت.
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هو�تف لديها �أف�سل كامري�ت �أمامية»�آ�سو�س« تطرح حا�سبا غري م�سبوق!
 »DxOMark« موقع  من  خرب�ء  ن�رش 
نتائج �ختبار�ت جديدة ملعرفة �لهو�تف 
وقام  �أمامية  كامري�ت  باأف�سل  �ملزودة 
�سورة   1800 من  �أكرث  بالتقاط  �خلرب�ء 
وفيديو بو��سطة �لكامري� �لأمامية لعدة 
�أنو�ع من �لهو�تف، وقارنو� جودة �ل�سور 
هذه  �أد�ء  �رشعة  وفح�سو�  و�للقطات، 

�لكامري�ت.
يف  مطروح  هاتف  �أف�سل  �أن  وتبني 
�لكامري�  جودة  حيث  من  �لأ�سو�ق 
 ،»3  Google Pixel« هو  �لأمامية 
حيث متكنت كامري�ته من �لتقاط �سور 
�لإ�ساءة  ظروف  يف  حتى  ممتازة  بدقة 
 Galaxy« هاتف  وتاله  �ملنخف�سة 

 Xiaomi« ثم  Note 9« من �سام�سونغ، ومن 
.»iPhone XS Max»3«، و Mi Mix

 Samsung« ويف �ملرتبة �خلام�سة، جاء هاتف
 Google« و�ساد�سا   ،»Plus  Galaxy S9

.»Pro Huawei P20« 2«، وبعده Pixel

»macOS« آبل تطلق ن�سخة معدلة  من  نظام�

حتديث �أوريو ي�سل لهو�تف �سام�سونغ 
Edge S7 و S7 غالك�سي

ب�سكل  �سام�سونغ  بد�أت  �أخري� 
غالك�سي  هو�تف  ترقية  ر�سمي يف 
لأحدث  �إيدج   S7 غالك�سي  و   S7
�ندرويد  �لت�سغيل  نظام  ن�سخة من 
�أوريو  �ندرويد  باإ�سم  و�ملعروفة 

.8.0
فعلياً  بالو�سول  بدء  �لتحديث 
�لهند  يف   7 ��س  جالك�سي  لهو�تف 
ودول  �ل�سيوية  �لدول  وبع�س 
للوليات  و�سول  �لعربي  �خلليج 
�ملنتظر  ومن  �لأمريكية  �ملتحدة 
�ن تتو�سع عمليات �لتحديث جلميع 

�لدول تباعاً خالل �لأيام �لقادمة.

�سيقدم �لتحديث و�جهة �سام�سونغ 
 9.0  Experience �جلديدة 
من  �لكثري  �إىل  بالإ�سافة  للهاتفني 
لأد�ء  و�لإ�سالحات  �لتح�سينات 
�لأمنية  �لتح�سينات  مع  �جلهاز 
�سيقدم  �أي�سا   ، قوقل  �رشكة  من 
�لتحديث مز�يا نظام �ندرويد �أوريو 
�سورة  د�خل  �سورة  مثل  �لرئي�سية 
و�خت�سار�ت  �لتلقائي  و�لكمال 
لل�سور  بالإ�سافة  �لتطبيقات 
تكر�ر  و�مكانية  �لتعبريية �جلديدة 
 ، �ملز�يا  من  وغريها  �لتطبيقات 
�لجهزة  هذه  مالك  من  كنت  �إذ� 
بدء�ً  �لتحديث  عن  �لبحث  ميكنك 

لهاتفك  و�سوله  و�نتظار  �ليوم  من 
يف �أي حلظة.

�ن�ستغر�م ت�سمح ببيع 
�ملنتجات عرب �لق�س�س

مع �رتفاع عدد م�ستخدمي ق�س�س 
م�ستخدم  مليون   300 �إىل  �ن�ستغر�م 
على  �لرتكيز  يف  �ل�رشكة  بد�أت 
للق�س�س  �لتجاري  �جلانب  جلب 
�ملن�سور�ت  مع  حدث  كما  �ي�ساً 
كما  �ن�ستغر�م  تطبيق  د�خل  �لعادية 
بد�أت  فقد  �لعنو�ن  يف  و��سح  هو 
ق�س�س  بعر�س  بال�سماح  �ن�ستغر�م 
�ملنتجات  لأ�سحاب  �لآن  ت�سويقية 

وذلك من خالل زر �حلقيبة �جلديد 
بروؤية �ملزيد من  لك  ي�سمح  و�لذي 
�ملعرو�س  �ملنتج  عن  �لتفا�سيل 

و�لذهاب لل�رش�ء مبا�رشة.
�مليزة  �ختبار هذه  بد�أت  �ن�ستغر�م 
 20 مع  بالتعاون  وذلك  �أ�سهر  منذ 
وحققت  �سهرية  جتارية  عالمة 
�لقائمني  قرر  لذلك  كبري�ً  جناحاً 
�ن�ستغر�م  يف  �لأعمال  ق�سم  على 

�لتجربة  تو�سيع هذه  �ليوم  من  بدء�ً 
�حل�سابات  من  �ملزيد  لت�سمل 
كم�ستخدمني  �لتجارية.  و�لعالمات 
�مليزة  هذه  من  ن�ستفيد  �سوف 
للتعرف  �و  لل�رش�ء  �سو�ء  بالتاأكيد 
حتى  �و  �ملنتجات  تفا�سيل  على 
�لأمور  من  وغريها  مطعم  حلجز 
�لتي �ستظهر لحقاً فور �نت�سار هذه 

�مليزة للكثري من �لدول. 

 G7 إل جي تطلق هاتفها�
�جلديد  ThinQ

�أعلنت �رشكة �إل جي �إطالق هاتفها 
�لذكي ThinQ G7 بكامري� معدلة، 

مع �لعتماد على تقنية �لذكاء 
�ل�سطناعي.

و�أو�سحت �ل�رشكة �لكورية �جلنوبية 
�أن جهازها �جلديد مزود بنظام 

غوغل �أندرويد 8 ومعالج كو�لكوم 
Snapdragon 845 مع ذ�كرة 

و�سول ع�سو�ئي �سعة 4 جيغابايت 
وذ�كرة د�خلية �سعة 64 جيغابايت.

وياأتي �لهاتف �إل جي �جلديد 
ب�سا�سة قيا�س 6.1 بو�سة وتعمل 

بدقة x 3120 1440 بيك�سل وبتن�سيق 
19.5:9، بالإ�سافة �إىل وجود جتويف يف �جلزء �لعلوي لل�سماعة و�لكامري� 

و�مل�ست�سعر�ت. وترّوج �ل�رشكة �لكورية �جلنوبية لهاتفها �لذكي �جلديد 
من خالل �لكامري� �ملتطورة �ملزودة باثنني من �مل�ست�سعر�ت 16 

ميغابيك�سل، وميتاز �أحدهما بعد�سة و��سعة �لز�وية، من �أجل �لتقاط 
�سور �أكرث و�سوحا مقارنة باملوديالت �ل�سابقة، مع ت�سوي�س �أقل عند 

��ستعمال �لعد�سة و��سعة �لز�وية. وتعول �ل�رشكة �لكورية على تقنية �لذكاء 
�ل�سطناعي لإعد�د�ت �ل�سورة، حيث تتعرف �لكامري� على �لأ�سياء 

و�ملناظر �ملر�د ت�سويرها وتقوم مبو�ءمة بار�مرت�ت �لت�سوير، ويف ظل 
ظروف �لإ�ساءة �ل�سيئة يتم ��ستعمال �لعديد من �أدو�ت �مل�ساعدة، وتوفر 

�لكامري� للم�ستخدم ما يبلغ جمموعه 19 و�سعا للت�سوير.
ومن �سمن �ملز�يا �لأخرى، �لتي يتمتع بها �لهاتف، �لرتكيز على جودة 

 ،DTS:X سوتا بجودة� ThinQ G7 لنغمات، حيث يوفر هاتف �إل جي�
بالإ�سافة �إىل معالج �سوت هاي فاي لت�سغيل �ل�سوت عن طريق �سماعة 
�لر�أ�س. كما ميتاز هاتف �إل جي �جلديد مبقاومة �ملاء و�لأتربة و�سيتم 

طرحه يف �لأ�سو�ق �لعاملية مع بد�ية يونيو )حزير�ن( باللون �لأ�سود 
و�لرمادي.

 macOS« أعلنت �رشكة �آبل �أن ن�سخة »بيتا« �ملعدلة عن نظام�
10« �ملخ�س�س للحو��سب �أ�سبحت متاحة جلميع �مل�ستخدمني 
و�أو�سحت �ل�رشكة �أن جميع م�ستخدمي حو��سب »Mac« �أ�سبح 
يحمل  �لذي  �ملعدل  �جلديد  �لت�سغيل  نظام  حتميل  باإمكانهم 
��سم »macOS 10.14« مقابل 99 دولر�. ولتحميل هذ� �لنظام 
 »10.14 MacOS« يجب على �مل�ستخدم �أول �لتوجه �إىل موقع

ح�ساب  عرب  دخوله  ت�سجيل  ثم  ومن  �لإنرتنت،  على  �لر�سمي 
تثبيت  وبعدها  �لالزمة  �لإر�ساد�ت  و�تباع   ،»Apple ID«
�أن  �إىل  �آبل  �ل�سخ�سي وي�سري �خلرب�ء يف  �لربنامج على حا�سبه 
�لثغر�ت  من  �لعديد  تفادت   »macOS« من  �جلديدة  �لن�سخة 
من  وز�دت  �ل�سابقة،  �لت�سغيل  �أنظمة  يف  �ملوجودة  �لربجمية 

حماية بيانات �مل�ستخدم.

»5G« هاتف  �أول  تطلق   Huawei
 Huawei أن �رشكة� »Digitimes« ذكر موقع
�ل�سينية عازمة على طرح �أول هاتف ذكي قادر 
�جليل  من  �لإنرتنت  �سبكات  مع  �لتعامل  على 

.»5G« خلام�س�
لل�رشكة  �لتنفيذي  �ملدير  عن  �ملوقع  ونقل 
�إيريك �سوي قوله، �إن »Huawei قد ت�ستعر�س 
مع  للتعامل  خم�س�س  �لعامل  يف  هاتف  �أول 
�ملنتظر  ومن   ،2019 مار�س  يف   ،5G �سبكات 
�لثاين  �لن�سف  يف  �لأ�سو�ق  يف  تطرحه  �أن 
�رشكته  �أن  �إىل  �سوي  نف�سه«،و�أ�سار  �لعام  من 

�ملتعلقة  �لتقنيات  بع�س  �سابقا  ��ستعر�ست 
ب�سبكات �لإنرتنت من �جليل �خلام�س، ك�رش�ئح 
»Kirin 970« �لإلكرتونية، و�لتي من �ملفرت�س 
وحتميل  ��ستقبال  على  �لهو�تف  ت�ساعد  �أن 
�لبيانات من �لإنرتنت ب�رشعة ترت�وح ما بني 50 

و100 ميغابايت/ ثانية.
يف   Huawei قبل  من  �خلطوة  تلك  وتاأتي 
من  �لعديد  �أن  �ل�سني  فيه  �أكدت  �لذي  �لوقت 
باعتماد  �ستبد�أ  فيها  �لعاملة  �لت�سال  �رشكات 

�سبكات »5G« �لعام �ملقبل.



الإ�سالمية  للك�سافة  الر�ساد  فوج  ت�سلم 
يوم  امل�سيلة   ولية  احلجل  بعني  اجلزائرية 
اإ�سعاف  �سيارة    ،  2019 جانفي   25 اجلمعة 
جمانية مقدمة من موؤ�س�سة جيني ديروليك ، 
اإطار امل�رشوع اخلريي الن�ساين وباإم�ساء  يف 
الفوج  بني  تعاون  و�رشاكة  تواأمة  اتفاقية 

واملوؤ�س�سة  لتطوير خدمات الإ�سعاف .
يف مقر الفوج اأين مت حفل الت�سليم الذي ح�رشه 
الدكتور عي�سى بلهادي  واأحمد خليفي رئي�س 
من  ثمرة  امل�رشوع  هذا  اأَنّ  اأكد   ، املوؤ�س�سة 
والعالقات  واملتبادلة  امل�سرتكة  اجلهود  ثمار 
 ، في�سل  والدكتور  الفوج  تربط  التي  الطيبة 
م�ساهمة  على  احلا�رشين  اأمام  خليفي  واأكد 
اإىل  الإ�سعاف  خدمات  تطوير  يف  فاعلة 
م�ستوى متقدم من خالل خطة عمل متكاملة 
واملعدات  الإ�سعاف  اآليات  توفري  على  تعتمد 
وتوفري الدعم املادي والتقني وتعهد بت�سديد 
حقوق ال�سائق والتاأمني والبنزين وقطع الغيار 

لل�سيارة لفرتة غري حمددة

واأو�سح بلهادي اأن عني احلجل  تواجه الكثري 
الحتياجات  زيادة  يتطلب  ما  التحديات  من 
ال�سحية  اخلدمات  ل�سيما  العامة  للخدمات 
امل�رشوع  هذا  اأن  اإىل  م�سريا   ، الإ�سعافية  

خريي ان�ساين بحت
وقال قائد فوج الر�ساد اأن الفوج يحر�س على 
مد ج�سور التعاون بينه وبني موؤ�س�سات الدولة 

والرتقاء بالأداء خدمًة للوطن واملجتمع

ال�سلطات  ح�رشته  الذي  احلفل  مرا�سيم 
الأمنية والع�سكرية واملدنية املحلية ، ا�ستهل 
وكلمة  هني  يو�سف  املقرئ  من  بينات  باآيات 
واحمد  بلهادي  الدكتور   ، الفوج   قائد  كل 
خليفي رئي�س املوؤ�س�سة رئي�س الدائرة ، نائب 
امل�سجد  امام   ، البلدي  ال�سعبي  املجل�س 
العتيق ، بعدها  تقطيع حلوى مرا�سيم الت�سليم 

مع اإم�ساء التفاقية وت�سلم مفاتيح ال�سيارة .

خل�سر بن يو�سف

عني احلجل  بامل�سيلة

فوج الر�ساد للك�سافة ي�ستلم  �سيارة 
اإ�سعاف من موؤ�س�سة جيني هيدروليك
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تي�سم�سيلت

اإحباط عملية �سطو 
على مكتب بريد 
نعناع"  "اأحمد 

ولية  لأمن  ال�رشطة  عنا�رش  متكنت 
تي�سم�سيلت اأم�س ال�سبت من اإحباط عملية 
�سطو على مكتب بريد »اأحمد نعناع« بحي 
ح�سبما  الولية،  بعا�سمة  م�سكن«   320«
اأفاد به رئي�س مكتب الت�سال و العالقات 
اأو�سح  و  الأمنية،  الهيئة  بهذه  العامة 
حمافظ ال�رشطة تني ميلود باأن جمهولني 
كان  املال  من  كبري  مبلغ  �رشقة  حاولوا 
حممال داخل �سيارة لنقل الأموال التابعة 
للقبا�سة الرئي�سية لعا�سمة الولية و ذلك 
بحي  نعناع«  »اأحمد  بريد  مكتب  اأمام 
كانت  الذي  املدينة  بنف�س  م�سكن«   320«
الأموال موجهة اإليه و اأ�ساف امل�سدر بان 
ا�ستعملوا  ملثمني  كانوا  الذين  املتورطني 
ال�سماريخ بهدف خلق البلبلة بعني املكان 
اإل  الأموال  ي�سهل عليهم �رشقة هذه  مما 
بتاأمني �سيارة  ال�رشطي املكلف  اأن فطنة 
من  مكنتا  يقظته  و  الرئي�سية  القبا�سة 
املحملة  بال�سيارة  البتعاد  و  اإبعادهم 

بالأموال اإىل مكان اآمن.

وا�سنطن تهدد »بخنق« 
مادورو ماليا

اأعلنت وزارة اخلزانة الأمريكية اأنها تعمل 
الرئي�س  على  املايل  اخلناق  ت�سديد  على 
الفنزويلي نيكول�س مادورو وقالت الوزارة 
»�ست�ستخدم  اجلمعة:  اأم�س  لها  بيان  يف 
القت�سادية  اأدواتها  املتحدة  الوليات 
التعامالت  توافق  ل�سمان  والدبلوما�سية 
هذا  مع  فنزويال  حلكومة  التجارية 
باملعار�س  وا�سنطن  )اعرتاف  العرتاف 
ذلك  يف  مبا  لفنزويال(  رئي�سا  غوايدو 
امل�رشوعات  ت�سمل  التي  التعامالت 
والحتياطيات  للدولة  اململوكة 
الدولية«لكن بيان الوزارة مل ي�سل اإىل حد 
فنزويال  وح�سابات  اأ�سول  جتميد  اإعالن 

يف الوليات املتحدة.

امل�سيلة

دقائق من الأمطار 
تف�سح امل�سوؤولني 

املحليني
�سهدتها  التي  الأخرية  الأمطار  ت�سببت 
ولية امل�سيلة يف خلق العديد من امل�ساكل 
للبالوعات  الإن�سدادات  اأبرزها  والعراقيل 
حيث ت�سببت يف غلق هذه البالوعات والتي 
بتجمع  عارمة  فو�سى  بدورها  خلقت 
وحتولها  الطرقات  اأطراف  على  املياه 
ال�سري  اإىل برك ما �سهم يف عرقلة حركة 
عّرت  حيث  املواطنني  تنقل  دون  وحالت 
العيوب  وك�سفت  امل�سيلة  ولية  الأمطار 
قلق  تثري  والتي  التحتية،  لبنيتها  لكثرية 
من  الكثري  عجزت  وقد  �سكانها  وتذمر 
املدينة  �سوارع  خمتلف  عرب  البالوعات 
عن امت�سا�س �سيول الأمطار مما ا�سطر 
اأغلب �سكان املباين والبيوت اله�سة خا�سة 
منها املتواجدة بالحياء العتيقة ملغادرة 
منازلهم خوفا من �سقوطها على روؤو�سهم 
مرة  كل  يف  يتكرر  التي  ال�سيناريو  وهو 
وطيلة ف�سل ال�ستاء ب�سبب هذه البالوعات 
الذين  املحليني  امل�سوؤولني  هزمت  التي 
مازلوا   يعدون بحل امل�سكل يف كل مرة،   

لكن الأمطار تف�سحهم دائما .
عبدالبا�سط بديار  

اليونان يف 
انتظار ولدة طفل 

من ثالثة اآباء
اأجرى علماء الوراثة الإ�سبان اأول عملية 
تخ�سيب »طفل من ثالثة اآباء«، ما �سمح 
لمراأة يونانية تعاين من العقم اأن حتبل 

وت�سبح اأما.
التي  �سنة(   32) اليونانية  املراأة  ت�ستعد 
كانت تعاين من العقم لت�سبح اأما، حيث 
اأ�سبح  اآخر مراحل احلمل. لقد  هي يف 
هذا ممكنا بف�سل تكنولوجيا التخ�سيب 
)طفل من ثالثة اآباء( املمنوعة يف بلدان 
من  الوراثة  علماء  نفذها  التي  عديدة، 

جامعة بر�سلونة الإ�سبانية.
بنقل    2009 عام  طريقة  العلماء  اخترب 
بوي�سة  اإىل  املخ�سبة  البوي�سة  نواة 
النواة  منها  ت�ستاأ�سل  التي  املتربع 
م�سبقا على القردة .  كما جربوها على 
الطريقة  هذه  اأن  واكت�سفوا  الفئران 
اللواتي  الن�ساء  يف  ا�ستخدامها  ميكن 
يعانني من خمتلف اأ�سكال العقم، عندما 
اللتحام  على  قادرة  البوي�سة  تكون 
باحليوان املنوي ولكنها غري قادرة على 

النق�سام.
واجه العلماء م�سكلة جديدة، وهي كيف 
النظرية  هذه  �سحة  من  التاأكد  ميكن 
الحتاد  دول  غالبية  ومعها  واإ�سبانيا 
الأوروبي متنع التخ�سيب بطريقة )طفل 
اليونان  �سلطات  ولكن  اآباء(.  ثالثة  من 
التي  التجربة  هذه  باإجراء  لهم  �سمحت 
على  العقم  من  تعاين  امراأة  وافقت 
والعلماء  املراأة  هذه  فيها.  امل�ساركة 
انتظار ولدة طفل  واملهتمون حاليا يف 
ذكر قريبا. و�سوف تخ�سع لهذه التجربة 
امل�سكلة  من   يعانني  اأخريات  ن�ساء   8

ذاتها.

وزارة الربيد 

م�سابقة وطنية لكتابة الر�سائل لالأطفال 

البي�ض

توقع اإنتاج 290 األف قنطار من 
البطاط�س املتاأخرة 

تي�سم�سيلت
 حملة ت�سامنية جلمع املالب�س 

والبطانيات والأفر�سة

واملوا�سالت  الربيد  وزارة  تعلم 
والتكنولوجيات  والال�سلكية  ال�سلكية 
الأطفال  ال�سبت،  اليوم  والرقمنة، 
الراغبني يف امل�ساركة يف امل�سابقة 
لطبعة  الر�سائل  لكتابة  الوطنية 
الدولية  للم�سابقة  حت�سريا    ،2019

اأن عملية  لكتابة الر�سائل لالأطفال، 
اإيداع ر�سائلهم �سيكون ابتداء من يوم 

اليوم الأحد اإىل غاية 20 فرباير.
اأنه »حت�سريا  للوزارة  بيان  وجاء يف 
امل�سابقة  يف  اجلزائر  مل�ساركة 
الدولية لكتابة الر�سائل لالأطفال يف 

املنظمة   ،2019 دورة  ال48  طبعتها 
من طرف الحتاد الربيدي العاملي، 
واملوا�سالت  الربيد  وزارة  تنظم 
والتكنولوجيات  والال�سلكية  ال�سلكية 
وزارة  مع  بالتعاون  والرقمنة، 
الوطنية  امل�سابقة  الوطنية،  الرتبية 

والتي   2019 لطبعة  الر�سائل  لكتابة 
حول  ر�سالة  +اأكتب  عنوان  حتمل 
عملية  اأن  البيان  بطلك+«واأو�سح 
التي  امل�ساركني،  ر�سائل  اإيداع 
الأحد  اليوم   من  ابتداء  �ستنطلق 
�سيكون  فرباير،   20 غاية  اإىل 

الربيدية  »املكاتب  م�ستوى  على 
واملوؤ�س�سات الرتبوية، اأو عن طريق 
@ressala2019( الربيد اللكرتوين
mpttn.gov.dz( با�ستعمال م�سح 
للر�سالة  ملون   )SCAN( �سوئي 

املكتوبة باليد«.

يرتقب بولية البي�س اإنتاج 290 األف قنطار 
�سيتم  والتي  املتاأخرة  البطاط�س  من 
اأ�ستفيد  ح�سبما  قريبا،  جنيها  من  النتهاء 
واأفاد  الفالحية  امل�سالح  مديرية  لدى 
رمي�س،  عمر  الإنتاج،  دعم  مكتب  رئي�س 
الفالحي  املو�سم  خالل  تخ�سي�س  مت  اأنه 
هكتار   1.114 ب  تقدر  م�ساحة  اجلاري 
انطلقت  والتي  املتاأخرة  البطاط�س  لإنتاج 

املا�سي  دي�سمرب  �سهر  نهاية  جنيها  عملية 
بحوايل  امل�ساحة   يف  ارتفاع  ت�سجيل  مع 

300 هكتار مقارنة باملو�سم املن�رشم.
حلد  جنيها  مت  التي  امل�ساحة  بلغت  وقد 
باإنتاج كمية  الآن 931هكتار، وهو ما �سمح 
قنطار  األف  ب240  قدرت  البطاط�س  من 
 260 ب  الواحد  الهكتار  مردود  قدر  فيما 

قنطار.

الطبعة  بتي�سم�سيلت  ال�سبت  اأم�س  انطلقت 
جمع  اىل  الرامية  الت�سامنية  للحملة  ال�ساد�سة 
املالب�س والبطانيات والأفر�سة والأغطية لفائدة 
املنظمني  لدى  علم  ح�سبما  املعوزة،   الأ�رش 
مببادرة  املنظمة  احلملة  هذه  ،وتت�سمن 
الإ�سالمية  للك�سافة  الولئية  املحافظة  من 
وا�سعة  حت�سي�سية  عملية  اإطالق  اجلزائرية 
النطاق عرب ال�سفحة الر�سمية للمحافظة على 

طريق  عن  وكذا  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع 
وم�سات اإعالمية عرب اأمواج اإذاعة تي�سم�سيلت 
بالأماكن  مل�سقات  و�سع  اىل  ا�سافة  اجلهوية، 
للم�ساهمة يف جمع  املواطنني  تدعو  العمومية 
والبطانيات  املالب�س  من  ممكن  عدد  اأكرب 
والفر�سة والغطية ف�سال على مواد غذائية، 
ح�سبما اأو�سحه حممد ثابي، املكلف بالإعالم 

لهذا التنظيم الك�سفي.

غليزان

متقاعدون يغلقون �سارعا رئي�سيا لعدم �سرف معا�ساتهم
معا�ساتهم  �رشف  تاأخر  عملية  اأثارت 
من  املئات  حفيظة  ال�سهرية 
املتقاعدين على م�ستوى ولية غليزان 
الذين جتمهروا اأمام مقر بريد اجلزائر 
تفاجاأوا  اأنهم  اإل  مرتباتهم  ل�سحب 

دفعهم  ما  وهو  مرتباتهم  بعدم �رشف 
بالنزول اإىل ال�سارع الرئي�سي خمي�ستي 
وقطع الطريق اأمام حركة املرور تعبريا 
بتدخل  احتجاجهم مطالبني  منهم عن 
عاجل لوايل الولية من اجل اإن�سافهم 

احل�سابات  اأ�سحاب  واأن  خ�سو�سا 
البنكية قاموا ب�سحب معا�ساتهم ب�سورة 
عادية وان امل�سكل �سجل على م�ستوى 
مراكز بريد اجلزائر ، ويف نف�س ال�سياق 
بغليزان  اجلزائر  بريد  م�سالح  ك�سفت 

املطروح  بامل�سكل  لها  عالقة  ل  اأنها 
م�سالح  اخت�سا�س  من  هو  بينما 
والتي  للتقاعد  الوطني  ال�سندوق 
تداركه  مت  اخللل  اأن  بدورها  اأكدت 
املتقاعدين  معا�سات  �رشف  و�سيتم 

من  بدءا  مرتباتهم  �سحب  وباإمكانهم 
كاأق�سى حد  الأحد  اأو غد  اليوم  ع�رش 
ن�سري هنا اأن الع�رشات من املتقاعدين 
بثاين اكرب بلدية جتمعوا هم اي�سا امام 

مراكز ووكالت الربيد.  

البعثات يف  القي�سي مدير مديرية  اأكد  حممود 
جميع  اأن  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
بخري  اجلزائر  يف  الدار�سني  الأردنيني  الطلبة 
فيها  يدر�س  التي  عنابه  ولية  تتعر�س  حيث   ،
الأردنيني  الطلبة  من  وطالبة  طالب   200 حوايل 
الأ�سبوع  ومنذ  الثقايف  التبادل  اإطار  �سمن 
املا�سي اإىل اأحوال جوية غري م�ستقرة وعوا�سف 
مطرية �سديدة ، واأكد القي�سي باأن الوزارة قامت 

الطلبة  اأمور  مبتابعة  الأوىل  اللحظة  ومنذ 
امللحق  ومكتب  الأردنية  ال�سفارة  مع  الأردنيني 
والتي  املعنية  اجلزائرية  واجلهات  الثقايف 
الأردنيني  الطلبة  جميع  �سالمة  بدورها  اأكدت 
واتخاذ كافة التدابري والحتياطات التي ت�سمن 
�سالمتهم. ودعا مدير البعثات الطلبة  اإىل اأخذ 
التي  املناطق  عن  والبتعاد  واحلذر   احليطة 

ت�سهد ظروف جوية غري اعتيادية.

قلق اأردين ب�سبب في�سانات عنابة 

الثالثة  الطبعة  يف  عار�سا   50 حوايل  ي�سارك 
لل�سالون الدويل للبناء والأ�سغال العمومية باجلنوب 
بالقاعة  ال�سبت   اأم�س  اأفتتح  الذي  )باتي�سود( 
مبدينة  »تك�سبت«  بحي  الريا�سات  املتعددة 

الوادي.
الإقت�سادي  احلدث  هذا  يف  العار�سون  وميثل 

التجاري متعاملون وموؤ�س�سات اإجناز حملية ووطنية 
العمومية  والأ�سغال  البناء  جمالت  يف  خمت�سة 
ال�سناعيني  من  عدد  اإىل  بالإ�سافة  والكهرباء 
غرار  على  املجالت  بذات  �سلة  ذات  ملنتوجات 
والف�ساءات  والتجهيز  التزيني  ومعدات  النجارة 
اخل�رشاء و ت�سيري النفايات و الطاقات املتجددة.

الوادي 
�سالون دويل للبناء والأ�سغال العمومية 

�ض.ح


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

