
ح�سرتها اأغلب  وجوه ال�سلطة و �سخ�سيات �سيا�سية

جنازة مهيبة لت�سييع جثمان مراد مدل�سي

بعد حادثة عيا�ش ووايل امل�سيلة احلاج مقداد

 والة اجلمهورية يتحركون 
خوفا  من �سبح االإقالة

.   الأحداث حتولت اإىل و�سائل �سغط على خمتلف اجلهات
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وجه اإليهم اتهامات خطرية
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كلية املحروقات بورقلة

تقرير اأ�سود على طاولة 
مدير اجلامعة والوايل 

غول يرد على عبد الرزاق مقري :

جاية" احلملة  "راهي 
وكل واحد يعر�ش �سلعته  

طالبوا احلكومة باإعادة دمج 11 نقابيا مف�سول من "�سونلغاز"

3 نقابات تتوعد باالحتجاج  قريبا
اأوقف متلب�سا يف ق�سية ر�سوة 

 اإيداع اإطار مبديرية 
التجارة بورقلة احلب�ش  

   .        حديث عن  تعيني الطيب بلعيز رئي�سا للمجل�ش الد�ستوري  
   .        منا�سب ح�سا�سة منذ 1988 وتقلد 3 حقائب وزارية

  .        هذه هي االإجراءات القانونية ال�ستخالف مدل�سي
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يعاين برقوقة يف بلدية معاتقة بتيزي وزو من تهمي�ش كبري يف ال�سنوات 
من  تنموية  م�ساريع  اأية  من  املنطقة  �سكان  ي�ستفد  مل  حيث  الأخرية 
الغاز  تعلق  ما  خ�سو�سا  لل�سكان  املعي�سية  من ظرف  اأن حت�سن  �ساأنها 
الطبيعي والإنارة العمومية وقد حملوا املجل�ش البلدي ال�سابق و احلايل 
و ال�سلطات الولئية  م�سوؤولية اإق�سائهم من امل�ساريع التنموية لأ�سباب 
باإخراج  معاتقة  لبلدية  املحلية  ال�سلطات  ال�سكان  طالب  كما  جمهولة 
النقائ�ش  ب�سبب  ال�سكان  منها  يعاين  التي  امل�ساكل  دائرة  من  القرية 

الهامة واحليوية للعديد من املرافق ال�رضورية املتعلقة باحلياة اليومية 
ل�سكان احلي، خا�سة املرافق الرتبوية وال�سحية والريا�سية ناهيك عن 
قدم �سبكة قنوات املياه ال�ساحلة لل�رضب وتردي �سبكة قنوات ال�رضف 
ال�سحي، دون اأن نن�سى انعدام الإنارة العمومية وتدهور اأو�ساع الطرقات 
الرتدي  بعد  للقرية  العتبار  باإعادة  ال�سكان  ويطالب  الأو�ساخ  وانت�سار 

امل�ستمر لأو�ساعه التي انعك�ست بال�سلب على حياة ال�سكان.
 ح- كرمي

الربنامج الرتويجي للحوم الأبقار
الأوروبية تنظم م�سابقة للطبخ 

املطبخ التقليدي
 يف مواجهة الع�صري

للطهي حتت  اأول حتٍد  البقر  لرتويج حلوم  الأوروبي  الربنامج  اأطلق 

التقليدية  الطبخ  فنون  بهواة  اخلا�ش   ،TasteTheBest عنوان 

لت�سكيل  املت�سابقني،  من  جمموعتني  خالله  يتناف�ش  والع�رضية، 

و�سفات متنوعة مع منح فر�سة اختيار الفائز للجمهور على ال�سفحة 

الر�سمية للربنامج الأوروبي عرب �سبكات التوا�سل الجتماعي.  يقدم 

متميزة  وتقليدية  ع�رضية  اأطباقا  الربنامج  مدة  طيلة  املتناف�سون 

تتم  الجتماعي.  التوا�سل  مواقع  عرب  جمهورهم  انتباه  �سّد  بهدف 

والن�سجام  العر�ش  ال�سكل،  معايري:  لثالث  وفقا  التقييم  عملية 

ببطولت جزائرية  فازوا  واأن  �سبق  مدونني،  الطهي  م�سابقة  ،جتمع 

الطبعة  �سيف يف  ما�سرت  لقب  على  احلائز  �ساو�سي  ن�سيم  بينهم  من 

الثانية وال�سيف ايهاب. يختار هوؤلء املوؤثرون النا�سطون على و�سائل 

التوا�سل الجتماعي الو�سفات وطريقة التقدمي لن�رضها عرب �سبكتي 
.Youtube و Facebook

يف  موؤخرا  البقر  حلوم  لرتويج  الأوروبي  الربنامج  �سارك  وللتذكري، 

الغذائية، حيث مت تنظيم عر�ش طهي  لل�سناعات   SIPSA معر�ش 

الربنامج  بخ�سو�ش  اجلزائريني  للزوار  منتجاتهم  مبيزات  للتعريف 
الأوروبي:

ت�سعى  الأوروبي،  الحتاد  ميولها  م�ساريع  هي  الأوروبية  الربامج  اإن 

اأ�ساليب  تثمني  ق�سد  بها  تقوم  التي  الت�سالية  الأن�سطة  بوا�سطة 

تدعيم  وبالتايل  وامل�ستدامة،  ال�سحية  ال�سليمة،  الأوروبية  الإنتاج 

ال�سحية  والبيئة واحلماية  الفالحة  الأن�سطة امل�سطرة يف قطاعات 
للم�ستهلكني.

جماهري ني�س تعرتف لعطال

قرية برقوقة يف تيزي وزو

ال�صكان يطالبون بحقهم يف امل�صاريع التنموية  

خبر في 
صورة

الذكرى ال22 الغتيال
 عبد احلق بن حمودة 

خن�سلة

ميالد جمعية  جيل يقراأ 
اأعلن جامعيون  ومثقفون من ولية خن�سلة  اأم�ش الثالثاء ، عن ميالد جمعية 
» جيل يقراأ » ب�سعار ن�سيبكم بهو�ش القراءة و ولع الكتاب ،  تطلعا لأن تكون 
ف�ساء جديدا يرثي ال�ساحة الثقافية املحلية و الوطنية .  ويراأ�ش اجلمعية 
ال�سيدة  من  كل  رفقة   ، املكتبات  علم   يف  اأخ�سائي  متاليل  عادل  ال�سيد 
كنائب  اأجنليزية   لي�سان�ش  �سهادة  على  متح�سلة  موظفة  فطومة  خياري 
اأول و الأ�ستاذ يف مادة التاريخ عمار عروف كنائب ثان  وكذا  الأمني العام 
للجمعية �سناق رباب اأخ�سائية يف علم املكتبات اإ�سافة اإىل عايب زكرياء اأمني 
ميالد  عن  املوؤ�س�سون  و�سيعلن   . للجمعية   الإعالم  بخلية  املكلف  و  املال 
اأدبية ن�سطها كل من الربوفي�سور مو�سى معري�ش و  هذه اجلمعية يف جل�سة 
الدكتورة اأمال م�رضي  �سيتم من خاللها تقدمي اإ�سدارت جديدة حملية  مع 
اأبناء  من  املوهوبني  دعم   بهدف  املناق�سة  نهاية  بعد  بالتوقيع  بيع  تنظيم 
وبنات الولية  ومنحهم الفر�سه لإظهار اإبداعهم ومتيزهم  ، كما �ستحر�ش 
اجلمعية  كل احلر�ش على تقدمي الإبداع املحلي للم�سهد الثقايف والتعريف 
خلق  وت�ساهم يف  الثقايف،  بامل�سهد  دوماً  الإرتقاء  بهدف  م�ستمر  ب�سكل  به 

ج�سور اإبداعية بني خمتلف الفئات العمرية و التجارب الأدبية .
ز.ع

الناحية الع�سكرية الثالثة باأدرار

االإرهابي »ف.ابراهيم«
 ي�صلم نف�صه للجي�س

ال�سعبي،  الوطني  اجلي�ش  قوات  جهود  وبف�سل  الإرهاب  مكافحة  اإطار  يف 
�ّسلم اإرهابي نف�سه، يوم اأم�ش 27 جانفي 2019، لل�سلطات الع�سكرية باأدرار 
بالناحية الع�سكرية الثالثة. ويتعلق الأمر بامل�سمى »فالين ابراهيم«، املكنى 
كان  الإرهابي   .2011 �سنة  الإرهابية  باجلماعات  التحق  الذي  اأن�ش«،  »ابو 
بحوزته م�سد�ش ر�سا�ش )01( من نوع كال�سنيكوف واأربع )04( خمازن ذخرية 
مملوءة. ويف اإطار حماربة التهريب واجلرمية املنظمة، اأوقفت مفرزة م�سرتكة 
للجي�ش الوطني ال�سعبي، باأدرار/ ن.ع.3، �سخ�سا )01( ميتلك ور�سة لإعداد 
اأ�سلحة تقليدية ال�سنع حتتوي على )48( بندقية �سيد واأربعة )04( م�سد�سات 
اإىل  بالإ�سافة  �سالح  ما�سورة  و)126(  اآليتني  ن�سف   )02( بندقينت  تقليدية 
للجي�ش  اأخرى �سبطت مفرزة  الأ�سلحة. من جهة  اإعداد  معدات تدخل يف 
�سغط  مطارق   )03( وثالث  كهربائية  مولدات   )07( �سبعة  ال�سعبي  الوطني 
ومركبة )01( رباعية الدفع، بالإ�سافة اإىل )3.1( طن من املواد الغذائية بكل 
من عني قزام وبرج باجي خمتار/ن.ع.6، فيما حجز عنا�رض الدرك الوطني 

)14( كيلوغرام من الكيف املعالج، ب�سكيكدة /ن.ع.5.

اجلزائري  الدويل  الالعب  نال 
وقامت  الثناء  عطال  يو�سف 
الفرن�سي  ني�ش  فريقه  جماهري 

الت�سويت  بعد  له  اجلميل  برد 
التي  املباراة  رجل  اختياره  على 
الأ�سبوع  نهاية  ناديه  خا�سها 

املن�رضم اأمام نيم �سمن الدوري 
مدافع  قدم  حيث  الفرن�سي، 
اخل�رض مباراة كبرية جعلته يتوج 

الفريق  يف  لعب  اف�سل  بلقب 
انطالق  منذ  ال�سابعة  للمرة 

املو�سم الكروي اجلاري.

الثنني  اأم�ش  نظمت 
وقفة  العا�سمة  باجلزائر 
الأمني  روح  على  ترحم 
لالحتاد  ال�سابق  العام 
اجلزائريني  للعمال  العام 
عبد احلق بن حمودة على 
يوم  الهمجي  الإرهاب  يد 

28 يناير 1997.
الرتحم  وقفة  نظمت  و 
النقابية  املركزية  مبقر 
العام  الأمني  بح�سور 
للعمال  العام  لالحتاد 
املجيد  عبد  اجلزائريني 
ووزير  �سعيد  �سيدي 

العمل و ال�سغل و ال�سمان 
زمايل  مراد  الجتماعي 
ممثلني  اإىل   بالإ�سافة 
و  �سيا�سية  اأحزاب  عن 
املجتمع  من  جمعيات 
باملنا�سبة  مت  و  املدين 
الزهور  من  اكليل  و�سع 
و  التذكاري  الن�سب  اأمام 
يف  الكتاب  فاحتة  قراءة 
ا�ستعر�ش  ال�سدد  هذا 
الراحل  م�سوار  زمايل 
املعروف  حمودة  بن 
من  بن�ساله  اجلميع  لدى 
و  اجلزائر  تنمية  اأجل 

اأن  اإىل  ا�ستقرارها م�سريا 
الأمر يتعلق »مبنا�سل كبري 
كر�ش نف�سه خلدمة الوطن 
اإىل اآخر حلظة من حياته« 
للتذكري فان عبد احلق بن 
حمودة يعترب اأحد موؤ�س�سي 
اللجنة الوطنية للدفاع عن 
وقف  عقب  اجلمهورية 
�سنة  النتخابي  امل�سار 
 28 يف  اغتياله  ليتم   1992
اأول  ب�ساحة   1997 جانفي 
ماي اأمام دار ال�سعب بعد 
حماولة  من  �سابقا  جناته 

اغتيال بحي قاريدي.

الفان بالعالمة الكاملة مع ال�صيا�صي
ديني�ش  الفرن�سي  املدرب  ي�سجل 
لفان بداية م�سوار رائع مع فريق 
يف  جنح  والذي  ق�سنطينة  �سباب 
حتقيق العالمة الكاملة مع النادي 
العار�سة  راأ�ش  على  تن�سيبه  منذ 

املدرب  ا�ستقالة  عقب  الفنية 
ال�سابق عمراين، وهو الذي فاز يف 
جمموع ع�رض مباريات التي قادها 
مع اأبناء عا�سمة اجل�سور املعلّقة، 
الدور  يف  النت�سار  ك�سب  حيث 

رابطة  مل�سابقة  ع�رض  ال�ساد�ش 
اأمام نادي فيرب�ش  اإفريقيا  اأبطال 
اأن  قبل  واإيابا،  ذهابا  الأوغندي 
املجموعات  دور  بلقائي  يفوز 
وتاأهل  ومازميبي  الإفريقي  اأمام 

بعد  اجلزائر  كاأ�ش  نهائي  ربع  اإىل 
جتاوز عقبة رائد

بوقاعة، اإحتاد اخل�رضية ومولودية 
ثالث  يف  والنت�سار  الروي�سات 

لقاءات بالبطولة الوطنية.
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ح�سرتها اأغلب  وجوه ال�سلطة و �سخ�سيات �سيا�سية

جنازة مهيبة لت�سييع جثمان مراد مدل�سي
 �سيعت  اأم�س مبقربة بن عكنون باجلزائر العا�سمة جثمان الراحل رئي�س املجل�س الد�ستوري و الوزير ال�سابق الذي وافته املنية اأم�س يف حدود ال�ساعة الواحد 

و الن�سف �سباحا ، وذلك بعد معاناة طويلة مع املر�س.

مراد مدل�سي

منا�سب ح�سا�سة منذ 1988 وتقلد 3 حقائب وزارية 

وجه اإليهم اتهامات خطرية

بهاء الدين طليبة يهاجم غديري وحمرو�ش

انتقل، اأم�س، الرئي�س ال�ساد�س للمجل�س الد�ستوري 
مراد مدل�سي اإىل ذمة اهلل، عن عمر يناهز 76 �سنة 
اأفريل   30 مواليد  من  وهو  ع�سال،  مر�س  اإثر 
اجلزائر  تخرج من جامعة  تلم�سان،  بوالية   1943
االقت�سادية  العلوم  يف  لي�سان�س  ل�سهادة  حامال 
اإدارية يف  اإثرها منا�سب  �سنة 1966، وتوىل على 
عاما  مديرا  تعيينه  قبل  عمومية  موؤ�س�سات  عدة 
 1980 �سنة  مع  والكربيت،  للتبغ  الوطنية  لل�رشكة 
وزارية  توليه منا�سب  العمومي قبل  الوظيف  ولج 

وموؤ�س�ساتية انطالقا من �سنة 1988.
اأما فيما يتعلق باحلقائب احلكومية ف�سغل من�سب 
و1989   1988 �سنتي  بني  ما  للتجارة ملرتني  وزير 
عاما  اأمينا  ذلك  قبل  وكان  و2001   1999 بني  وما 
لذات الوزارة ما بني 1980و1988 قبل اأن ي�سغل يف 
�سنة 1991 من�سب وزير منتدب لدى اخلزينة اإىل 
غاية �سنة 1992. وكذا �سغل من�سب وزير املالية 
خالل فرتتني ما بني �سنتي 2005 و2007 و�سنتي 
رئا�سة اجلمهورية  لدى  وم�ست�سارا  و2002،   2001
من �سنة 2002 اإىل 2005. كما اأعقبتها توليه حقيبة 

وزارة ال�سوؤون اخلارجية ما بني 2007 و2013.
املجل�س  راأ�س  على  توليته  املنا�سب  اآخر  وكان 
اأم�س،  اإىل غاية يوم  الد�ستوري يف �سبتمرب 2013 

اأين وافته املنية بعد �رشاع من املر�س.

 
هذه هي الإجراءات القانونية 

ل�ستخالف مدل�سي
 

املنتظرة  القانونية  باالإجراءات  يتعلق  فيما   اأما 
يعنينّ  اأن  املنتظر  فمن  الد�ستوري  املجل�س  اأمام 
رئي�سا  بوتفليقة،  العزيز  عبد  اجلمهورية،  رئي�س 
 183 للمادة  ا�ستنادا  الد�ستوري،  للمجل�س  جديدا 
اإ�سدار مر�سوم رئا�سي،  الد�ستور، وذلك عرب  من 
خا�سة اأن رئي�س املجل�س الد�ستوري هو املكلف 
با�ستقبال  اخلا�سة  الد�ستورية  باملهام  باالإطالع 

ملفات املر�سحني لالنتخابات الرئا�سية.
الد�ستوري  للمجل�س  املحدد  القانون  ويو�سح 
املجل�س  رئي�س  وفاة  حالة  باأنه يف   81 مادته  يف 
املجل�س  يجتمع  ا�ستقالته،  اأو  الد�ستوري 
ل  الد�ستوري برئا�سة نائب رئي�س املجل�س وي�سجنّ
اإ�سهادا ذلك، ويبلغ رئي�س اجلمهورية فورا، الذي 
بدوره ي�ستند للمادة 183 من الد�ستور التي تخول 
الد�ستوري. كما  للمجل�س  رئي�سا جديدا  تعيني  له 
رئي�س  اجلمهورية  رئي�س  »يعني  الفقرة4:  ت�سيف 
واحدة  لفرتة  الد�ستوري  املجل�س  رئي�س  ونائب 

مدتها ثماين �سنوات«.
�س.ب

 هاجم النائب باملجل�س ال�سعبي الوطني، وع�سو 
الوطني،  التحرير  جبهة  حلزب  املركزية  اللجنة 
»كل  موقع  مع  له  حوار  يف  طليبة،  الدين  بهاء 
�سيء عن اجلزائر«، اجلرنال املتقاعد واملرت�سح 
ب�سدة،  غديري  علي   ،2019 اأفريل  لرئا�سيات 
مع  �سالحه  من  املجرد  باجلندي  اإياه  وا�سفا 
يتمنى  باالإجنازات،  حافل  غري  ع�سكري  ما�سي 
تلميع �سورته من خالل تر�سحه للمن�سب االأعلى 
يف الدولة، قائال اأنه ال ي�ستطيع ت�سيري بلد ثوري 
الدبلوما�سية  من  مدعوما  كان  ول  اجلزائر  مثل 
االأجنبية، يف اإ�سارة منه ملا تطرقت اإليه »لوموند 

اأفريك« الفرن�سية، رغم رد غديري النايف.
كما تابع طليبة لهجته احلادة قائال اأن الع�سكريني 
للمرحلة  ينتميان  اختاراه  اللذين  املتقاعدين 
للمرادية  الو�سول  اأن  اإدراك  وعليهم  ال�سابقة، 
الوعود  اأو  باالأجانب  ولي�س  بال�سعب  مرهون 
لدى  جمهول  اأنه  خا�سة  باالمتيازات،  اخلا�سة 
الإثبات ذلك عرب جمع 60  داعيا غديري  العامة، 

األف توقيع للرت�سح لرئا�سيات 18 اأفريل.
مولود  االأ�سبق  احلكومة  رئي�س  بخ�سو�س  اأما 
التي  االأزمة  م�سوؤولية  طليبة  له  فحمنّ حمرو�س 
املبالغ  خرجاته  على  عودنا  واأنه  عنها،  يتحدث 
اأن  ذلك متاما، م�سيفا  بعد  يختفي  اأن  قبل  فيها 
م�سطلحاته نظرية وبعيدة عن الواقع ال�سيا�سي، 
داعيا اإياه لتو�سيح البديل الذي يطرحه، يف حني 
�سعنّد �سده قائال اأنه يريد احل�سول على من�سب 
ر�سالته  كل  ه  يوجنّ يجعله  ما  وهو  ال�سلطة  داخل 
للجي�س الذي يغازله بدون ملل. ويف �سياق دعوته 
دعوته،  فجدد  �سابقا  اخلام�سة  للعهدة  بوتفليقة 
موا�سلة عمله  وغدا على  اليوم  يدعوه  اأنه  قائال 
معتربا  املقبلة،  الرئا�سية  لالنتخابات  والرت�سح 
اأوؤمن  »اأنا  ال�سعب:  بل من  لي�س مطلبه فقط  اأنه 
اأن الرئي�س عبد العزيز بوتفليقة قادر على اإدارة 
مهاراته  بكثري  تفوق  وخربته  ذكاوؤه  اجلزائر، 

احلركية«.
�س.ب

ع�سام بوربيع

جثمان  ت�سييع  يف  كان  وقد 
اأغلب  مدل�سي  مراد  الراحل 
على   ، للبالد  العليا  ال�سلطات 
عبد  الرئي�س  عائلة  راأ�سهم 
كان  حيث   ، بوتفليقة  العزيز 
 ، ال�سعيد  الرئي�س  �سقيقا 
ونا�رش من بني م�سيعي جثمان 

الراحل .
التي  مدل�سي  مراد  جنازة 
اأقيمت يف جو مهيب ح�رشها 
راأ�سهم  وعلى   ، الوزراء  نّاأغلب 
 ، اويحيى  اأحمد  االأول  الوزير 
و اأغلب الطاقم الوزراي ، كما 
ال�سابق  االأول  الوزير  ح�رش 
عبد املالك �سالل ، اإ�سافة اإىل 
لالأفالن  ال�سابق  العام  االأمني 

جمال ولد عبا�س .
وكان من بني امل�سيعني جلنازة 
مدل�سي وزير الداخلية ال�سابق 
اإىل  اإ�سافة   ، زرهوين  يزيد 
املحامي علي هارون ، و العديد 
ال�سيا�سية  من روؤ�ساء االأحزاب 
على  �سيا�سية  �سخ�سيات  و   ،
الو�سطية  منتدى  رئي�س  غرار 
اإ�سافة   ، �سلطاين  ابوجرة 
ال�سخ�سيات  من  العديد  اإىل 
و�سخ�سيات   ، الديبلوما�سية 
يف الدولة متقاعدة على غرار 
الرئا�سي  االأمن  مدير  اللواء 
ال�سابق كحال جمال املعروف 

باللواء جمدوب .
�سغل  الذي  مدل�سي  مراد 
يف  املنا�سب  من  العديد 
الدولة اجلزائرية كوزير للمالية 

اآخر  وكان   ، للخارجية  ،ووزير 
ي�سغله  مازال  الذي  من�سبه 
الد�ستوري  املجل�س  كرئي�س 
مع  طويلة  معاناة  بعد  تويف   ،
موؤخرا  اأجرى  ، حيث  املر�س 
مل  جراحية  عملية  اخلارج  يف 
تنت�رش  اأن  ، قبل  بالغر�س  تفي 
ليتم   ، وفاته  اإ�ساعة  اأم�س  اأول 
 ، مقربني  طرف  من  تفنيدها 
لكن القدر �ساء اأن يفارق مراد 
الليلة  نف�س  مدل�سي احلياة يف 
الواحدة  ال�ساعة  حدود  يف 

ون�سف �سباحا .
الت�ساوؤالت  اأم�س  بداأت  وقد 
مراد  �سيخلف  من  حول 
كرئي�س  من�سبه  يف  مدل�سي 
ال�سيما   ، الد�ستوري  للمجل�س 
و اأنه توفى يف وقت لي�س بعيد 

وبعد   ، الرئا�سيات  موعد  عن 
الد�ستوري  املجل�س  اأ�سبح  اأن 
الوقت  هذا  يف  موؤ�س�سة  كاأهم 
يف  ا�ستخالفه  املككن  ومن   ،

اأقرب وقت . وبداأت العديد من 
االأ�سماء تطرح خلالفة مدل�سي 
املتويف ، حيث توقعت م�سادر 
بلعيز  الطيب  تعيني  �سيتم  اأنه 

 ، الد�ستوري  للمجل�س  رئي�سا 
يكون  اأخرى  �سخ�سية  اأي  اأو 
ا�ستعدادا  �سيا�سي  وزن  لها 

للرهانات ال�سيا�سية املقبلة .

غول يرد على عبد الرزاق مقري :

لديه   ما  يعر�ش  واحد  وكل  "احلملة  جاية  "راهي 

رد رئي�س حزب جتمع اأمل اجلزائر 
عبد  ت�رشيحات   على  غول  عمار 
»عهد  اأن  حول  مقري   الرزاق 
الرئي�س بوتفليقة قد وىل واجلزائر 
 ، جديدة”  مرحلة  على  مقبلة 
الدميقراطية  يف  »نحن  قائال 
وتعدد االفكار والكل م�سوؤول على 
احلملة  جاية  راهي  ت�رشيحاته  
والكل  �سلعته  يعر�س  واحد  وكل 

يقدم ماله«.
اأمل  جتمع  حزب  رئي�س  ك�سف 
اجلزائر   عمار غول االأم�س على 
االإ�سباين   لل�سفري  اإ�ستقباله  هام�س 
التن�سيق الأحزاب  اإجتماع هيئة  اأن 
التحالف �ستكون يف االأيام القادمة 
اأنه �سيتناول  تاج،  م�سريا  يف مقر 
لالإ�ستحقاقات  التح�سري  مو�سوع 
 18 يف  اإجراءها  املزمع  املقبلة 

اأفريل 2019.
وعلق املتحدث على ت�رشيح عبد 
نهاية  بخ�سو�س  مقري  الرزاق 
على  واالإقبال  احلايل  النظام 
يف  :«ونحن  قائال  جديدة،  مرحلة 
الدميقراطية وتعدد االفكار والكل 
راهي  علىوت�رشيحات   م�سوؤول 
يعر�س  واحد  وكل  احلملة  جاية 

�سلعته والكل يقدم ماله.

“احلدة  على  غول  عمار  دافع 
بها  يتميز  التي  املنخف�سة” 
خطاب احلركة ال�سعبية اجلزائرية 
يف دعوة الرئي�س بووتفليقة لرت�سح 
ب�رشكاء  مقارنة  خام�سة،  لعهدة 
الرئا�سي  التحالف  يف  االأمبيا 
طريقة  حزبه  لكل  باأن  الرباعي،  
تاج  وباأن  الدعم،  عن  التعبري  يف 

يحرتم خطابات االأحزاب االأخرى 
وال  املعار�سة،  االأحزاب  فيها  مبا 
يعلق على خطاب حزب  اأن  ميكن 
الرئا�سي  التحالف  يف  له  زميل 
اأيام  خالل  باأنه  مو�سحا  مكانه، 
قليلة �سيكون هنا اجتماع للتحالف 
املواالة،  الأحزاب  الرباعي 
مبوقف  املجتمعون  و�سيخرج 
وخطاب موحد من اأجل امل�ساركة 

بالرئا�سيات بكل قوة.

موقف  عن  املتحدث  وحتفظ 
حالة  يف  الرئا�سيات  من  احلزب 
مكتفيا  الرئي�س،   الرت�سح  عدم 
بالقول »بالن�سبة لتاج مر�سحنا هو 
اليوم ال يوجد يف جدول  بوتفليقة 
اعمالنا اإال هذا االأمر ، واإذا وقعت 
لنا  �سيكون  طارئ  او  م�ستجدات  
اأنذاك موقف  فلكل حدث حديث 

.«

 100 مرت�سح دليل على 
اأن اللعبة ال�سيا�سية 

مفتوحة  

كرثة  اأن  غول  عمار  اإعترب 
الرئا�سيات  املرت�سحني  عدد 
العمل  اأن  على  دليل  اأكرب  املقبلة 
مغلق  ولي�س  مفتوح  الدميقراطي 
اأن   موؤكدا  له،  الرتويج  ثم  كما 
تعمل   الوطني  التتحالف  اأحزاب 
لتكون  مالئم  جو  توفري  على 
تعزيز  نحو  كبرية  الر�سيات خطوة 
واال�ستفرار  املكت�سباتواالمن 
خالل  من  اجلزائر  بناء  وكذلك 

برامج جديد،  منتقدا من ي�سارك 
غلق  بوجود  ويعتقد  بالرئا�سيات 
فيه  “امل�سكل  اأن  حيث  �سيا�سي، 

ولي�س يف ال�ساحة ال�سيا�سية”.

موقفنا وا�سح ونحن مع 
تر�سح الرئي�س لولية 

اأخرى 

جدد موقف حزبه من الرئا�سيات 
تر�سح  مع  اأنه  موؤكدا  املقبلة،  
،   مو�سحا  اأخرى  لوالية  الرئي�س 
و�رشيح،  وا�سح  احلزب  موقف   «
ومل نرتدد فيه اأبدا قلنا واأكدنا اأن  
و  وم�ستمر،   ثابت  للرئي�س  دعمنا 
الرئا�سيات  من   موقفنا  اأن  قلنا 
وا�سح  كل الو�سوح ونحن ملتزمون 
فبوتفليقة    ، التحالف  اطار  يف  به 
مر�سح اأحزاب التحالف و قرارتنا 
لن تخرج عن هذا االإطار والتحالف 

مبني على الرئي�س«.

مرحبا مبن �سيعطينا 

نكهة العر�س

وت�رشيحات  م�ستوى  بخ�سو�س  و 
اأطلقها  التي  الكوميدية  الهزلية 
العديد من املرت�سحني املحتملني 
�سحبوا  الذين  من  للرئا�سيات، 
مبثابة  هو  الرت�سح،  ا�ستمارة 
للعر�س  الفني  للطابع  اإ�سفاء 
باجلزائر  املرتقب  الدميقراطي 
م�سريا   القادم،   اأفريل   18 يف 
للطبوع،  تنوع  فيه  “العر�س  باأن 
ومرح  دميقراطي  جو  �سنع  ونود 
 ،2019 اأفريل   18 حدث  مبنا�سبة 
ومن  يغني  من  العر�س  يف  وهناك 
يرق�س ويعزف العود، ومرحبا مبن 
�سيعطينا نكهة العر�س، و نحن �سد 
والقذف  التجريح  و�سد  التطرف 
و�سد اخلطاب ال�سيا�سي املنحط 
باأن  اأماله  عن  املتحدث  وعرب   .«
جو  يف  املقبلة  الرئا�سيات  جترى 

دميقراطي مريح، داعيا اجلميع 
الرئا�سيات  لتكون  امل�ساهمة   اإىل 

عر�سا دميقراطيا »
اإميان لوا�س
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.       اإجتماع احزاب  يف الأيام القادمة مبقر تاج 
.      الرئا�سيات  عر�س يجوز فيه الرق�س و العزف 

.          حديث عن  تعيني الطيب بلعيز رئي�سا للمجل�ش الد�ستوري  .        توقعات بتعيني الطيب بلعيز خليفة ملدل�سي  
.          منا�سب ح�سا�سة منذ 1988 وتقلد 3 حقائب وزارية.       هذه هي االإجراءات القانونية ال�ستخالف مدل�سي
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النقابة  وهي  نقابات   3  اأعلنت 
الوطنية امل�ستقلة لعمال الكهرباء 
والغاز »�سناتاغ«، والنقابة الوطنية 
للقطاع ال�سناعي والنقابة الوطنية 
تنظيم  يف  نيتهم  الطاقة  لعمال 
وقفات احتجاجية وكذا االعت�سام 
املركزي  م�ستوى الربيد  على 
بحملة  م�سحوبة  القادمة  االأيام 
خمتلفة  دعاوي  وحتريك  وطنية 
اأمام الق�ساء �سد �رشكة �سونلغاز.

املوقعة  الـ3  النقابات  دعت  كما 
وكل  املدين  املجتمع  البيان  على 
ال�سعب  وممثلي  ال�سيا�سية  القوى 
بجانب  والوقوف  للم�ساندة 

�رشكة  من  امل�رشحني  النقابيني 
التي  ال�سغوطات  �سونلغاز يف ظل 
يتعر�سون لها بح�سب نف�س البيان، 

يعي�سون  نقابيا   11 اأن  موؤكدين 
هو  وحيد  بذنب  ماأ�ساوية  و�سعية 
عليه  املن�سو�س  النقابي  عملهم 

ت�رشيحهم  اأن  خا�سة  الد�ستور، 
يبقى  حني  يف  ال�سنتني،  مدة  بلغ 
حيث  املوقف،  �سيد  هو  ال�سمت 
لرفع  حتركت  م�سوؤولة  جهة  وال 
امل�رشحني،  هوؤالء  عن  الغنب 
ا�ستعملت  الو�سائل  »بالعك�س فكل 
و�سط  اأفواههم  وتكميم  لقمعهم 
احتجاج«،  كل  اإثر  اعتقالهم 
اأن امل�رشحني مل يعودوا  موؤكدين 
وكلهم  التهديدات  بحجم  ياأبهون 
بالطرق  حقوقهم  الفتكاك  عزم 
القانون  يف  املكفولة  ال�سلمية 
كما اأنهم يدعون كل فئات ال�سعب 
بجنبهم  والوقوف  معهم  للت�سامن 
بها  متر  التي  املحنة  هذه  خالل 

اأ�رشهم.

والغاز  الكهرباء  توزيع  مديرية  نظمت 
الغاز  حول  حت�سي�سية  حملة  ببلوزداد 
م�ستوى  على  اأم�س،  الكربون،  اأحادي 
بح�سني  خمي�ستي  االأ�سا�سية  املدر�سة 
داي، حيث اأو�سحت اأمال عليوة املكلفة 
باالإعالم واالت�سال على م�ستوى مديرية 
التي  لبلوزداد  والغاز  للكهرباء  التوزيع 
احلمالت  خطوة  اأن  بلدية،   13 تغطي 
التح�سي�سية مت مبا�رشتها منذ 18 نوفمرب 
عليها  الرهان  يتم  حني  يف  املا�سي، 
ظل  يف  احلايل  الوقت  يف  اأكرب  ب�سورة 

ارتفاع عدد �سحايا القاتل ال�سامت.
الهدف  اأن  »الو�سط«  حمدثة  واأكدت 
التح�سي�سية  احلمالت  من هذه  الرئي�سي 
اأحادي  غاز  اأخطار  �سد  التوعية  هو 
الرتبوية  املوؤ�س�سات  وحت�سي�س  الكربون 

�رشيحة  اأكرث  التالميذ  اأن  باعتبار 
واجهتهم  واأنهم  الن�سائح  ت�ستوعب 
تقدمي  يتم  حيث  االأولياء،  مع  لالت�سال 
باأ�سلوب  للتالميذ  م�سور  عر�س  عر�س 
الطور  بح�سب  التالميذ  مع  املحادثة 
م�ستواه:  على  العملية  تنظيم  يتم  الذي 
حيث  والثانويات،  واالإكماليات  االأ�سا�سي 
مت يوم اأم�س تقدمي عرو�س م�سورة حول 
الفوائد  ثم  للغاز  املتعددة  اال�ستعماالت 
احلوادث،  لتفادي  والن�سائح  واالأخطار 
ال�ستاء  ف�سل  مع  تتزامن  اأنها  خا�سة 
امل�ستعملة  االأجهزة  ا�ستعمال  وحجم 
مطويات  توزيع  اإىل  باالإ�سافة  للغاز، 
وكتيبات تت�سمن الن�سائح واأرقام ومراكز 
االت�سال يف حالة حدوث اأي حادث وملن 

يتوجهون.

العمليات  اأن  عليوة  اأ�سافت  كما 
هي  حاليا،  تنظم  التي  التح�سي�سية 
خا�سة بالرخ�س التي تقدم لهم وخا�سة 
اإال  الرتبوية  املوؤ�س�سات  داخل  بتنظيمها 
اأن احلمالت ال تخ�س فقط املوؤ�س�سات 
اأخرى  حمالت  با�رشوا  حيث  الرتبوية، 
جلميع  اأي  للعوام  التجارية  بالوكاالت 
اال�ستف�سار  يريد  من  ولكل  ال�رشائح 
باالإ�سافة اإىل تنظيم  االأبواب املفتوحة، 
وكذلك التح�سي�س على م�ستوى اخلدمات 
خدمات  على  اأكرث  للتعرف  التجارية 
لتو�سيح  وكذلك  للزبائن  �سونلغاز 

املخاطر.
العمليات  تلك  انطالق  بخ�سو�س  اأما 
عرب  املا�سي  نوفمرب   18 اإىل  فتعود 
وكذا  الرتبوية  املوؤ�س�سات  من  جمموعة 

مع احلماية  بالتن�سيق  املفتوحة  االأبواب 
�سهر  نهاية  غاية  اإىل  لتتوا�سل  املدنية 
موؤخرا  نطاقها  تو�سيع  مع  مار�س، 
ما  وهو  ال�سحايا  وارتفاع عدد  بالتزامن 
يعني اأن ال�سلوكات ال زالت مل تبلغ درجة 
�سيتم  اأنه  م�سيفة  املواطنني،  حماية 
لغاية  الوترية  بنف�س  العمليات  ا�ستكمال 
نهاية مار�س مع املوؤ�س�سات الرتبوية مع 
ال�سعي لتغطية اأكرب عدد من املوؤ�س�سات 
التن�سيق  مع  التجارية  والوكاالت  الرتبية 
و�سنتوجه  باجلامعات  العايل  التعليم 
فيفري،  منت�سف  للتغطية  ال�سحافة 
باالإ�سافة للتوجه مع فرتة الربيع وال�سيف 
حلمالت مغايرة: خا�سة باقت�ساد الطاقة 

على بوابة ال�سائفة.
 �سارة بومعزة

للدرك  االإقليمية  املجموعة  متكنت 
بالبليدة عرب خمتلف وحداتها  الوطني 
من   )2018( الفارطة  ال�سنة  خالل 
و  دولية  اجرامية  �سبكة   87 تفكيك 
و  اأمن  تهدد  كانت  خطرية  وطنية 
توقيف  اإىل  باالإ�سافة  املواطن  �سالمة 
اليوم  عنه  ك�سف  ح�سبما  عنا�رشها، 
االأمنية  الهيئة  هذه  قائد  االثنني 

،املقدم خمتار زروال.
تن�سيطه  لدى  زروال  املقدم  اأو�سح  و 
لندوة �سحفية ا�ستعر�س فيها احل�سيلة 
املجموعة  وحدات  لن�ساط  ال�سنوية 
اإطار  يف  »مت  اأنه   2018 �سنة  خالل 
اأنواعها  ب�ستى  اجلرمية  مكافحة 
تتما�سى  عملياتية  عدة خطط  ت�سطري 
بالوالية  االإجرامية  اخلريطة  مع 

 87 لن�ساط  حد  و�سع  عن  اأ�سفرت 
خمتلف  يف  خمت�سة  اإجرامية  �سبكة 
اجلرائم �سواء �رشقة املركبات و تزوير 
الر�سمية  الوثائق  و  النقدية  االأوراق 
باالإ�سافة اإىل االإجتار غري ال�رشعي يف 
املخدرات«و من بني اأهم هذه ال�سبكات 
-ي�سيف  جرائم  عدة  يف  تورطت  التي 
يف  خمت�سة  �سبكة  امل�سوؤول-  ذات  

االإجتار غري ال�رشعي للمخدرات تتكون 
اأ�سفرت  حيث  اأ�سخا�س  �سبعة  من 
كلغ   60 حجز  عن  بها  االإطاحة  عملية 
اأخرى  �سبكة  و كذا  الكيف املعالج  من 
خمت�سة يف ا�ستعمال املزور يف ق�سيمة 
يف  القانوين  التخفي�س  و  ال�سيارات 
ال�رشيبة على الر�سم و التي تورطت يف 

تزوير 4168 و�سل و ق�سيمة �سيارات.

واالأ�رشة  الوطني  الت�سامن  وزيرة  اأكدت 
وق�سايا املراأة غنية الدالية اأن م�ساحلها 
 09  02 قانون  وحتيني  مراجعة  ب�سدد 
املعاقني  االأ�سخا�س  بحقوق  املتعلق 
االتفاقية  اأحكام  مع  ملالءمته  وترقيتهم، 
الدولية للمعاقني، وتكييفه مع امل�ستجدات 

الوطنية.
يف  تفكر  م�ساحلها  اأن  الوزيرة  وقالت 
الذهاب نحو  ت�سديد العقوبات امل�سلطة 
لتطبيق  املخالفة  املوؤ�س�سات  حق  يف 
بند 1 يف املائة من املوظفني  تخ�سي�س 
لالأ�سخا�س املعاقني يف القانون اجلديد، 
م�سرية اإىل اأن القانون احلايل ال ين�س على 
املخالفني  على  ت�سلط  وا�سحة  عقوبات 
املالية.   الغرامة  عدا  ما  القانون،  لبنود 
واأ�سافت غنية الدالية يف الندوة ال�سحفية 
ملتقى  هام�س  على  اأم�س  عقدتها  التي 
برنامج  اإطار  يف  التواأمة  م�رشوع  اختتام 

االحتاد  بني  ال�رشاكة  اتفاق  تنفيذ  دعم 
)P3A(  حتت عنوان  االأوروبي واجلزائر 
الت�سامن  وزارة  اإمكانيات  تعزيز  دعم 
يف  املراأة  وق�سايا  واالأ�رشة  الوطني 
تعزيز  اأجل  من  ال�ساملة   اإ�سرتاتيجيتها 
و�سط  يف  املعوقني  االأ�سخا�س  اإدماج 
حمالت  يف  م�ستمرة  الوزارة  اأن  العمل 
منذ  ب�سارتها  التي  والتوعية  التح�سي�س 
اأن  مربزة  القانون،  تطبيق  ب�رشورة  مدة 
م�ساحلا تن�سق مع وزارة العمل والت�سغيل 
امل�ستوى  على  االجتماعي  وال�سمان 
املحلي ممثلة يف مفت�سية العمل من اأجل 
باالإدماج  امللتزمة  املوؤ�س�سات  اإح�ساء 
تقدمي  او  املعاقني  لالأ�سخا�س  املهني 
الوطني  الت�سامن  �سندوق  يف  امل�ساهمة 
امللزمة  وغري  التوظيف،  عدم  حالة  يف 
وزارة  اأن  الدالية  وقالت  القاعدة.  بهذه 
الدينية،  ال�سوؤون  ووزارة  الت�سامن، 

ن�سبة  فاق  الذين  الوحيدين  القطاعني 
الن�سبة  بهما  املعاقني  االأ�سخا�س  ت�سغيل 
باقي  حني  يف  القانون،  يف  املحددة 
ال1باملائة،  عتبة  تتجاوز  مل  القطاعات 
االحتاد  مع  التواأمة  بربنامج  يتعلق  وفيما 
املعاقني،  باالأ�سخا�س  للتكفل  االأوربي 
اأبرزت الوزيرة اأن هذا الربنامج جاء لدعم 
الوطني  الت�سامن  وزارة  قدرات  تقوية 
اإ�سرتاتيجيتها  واالأ�رشة وق�سايا املراأة يف 
ال�ساملة لتعزيز اإدماج االأ�سخا�س املعوقني 
بنجاح  م�سيدة  املهني،  الو�سط  يف 
اإىل  يدفع   اأن  �ساأنه  من  والذي  امل�رشوع 
التفكري يف املزيد من امل�ساريع املكّملة 
التي تفتح باب امل�ساركة واال�ستفادة اأمام 
الفاعل املحلي، �سلطاٍت وجمتمعاً مدنياً 
اختتام  اأن  الوزيرة  وقالت  اأمور.  واأولياَء 
ولكنه  للم�سار،  نهاية  يعترب  ال  امللتقى 
بداية لدناميكية جديدة يف هذا املجال، 

، يف  الفئة  بهذه  اأجنع  تكفل  اإىل  �ستف�سي 
حني اأ�ساد كل من ال�سفري االحتاد االأوربي 
والوزير املفو�س ممثل �سفري اجلمهورية 
م�رشوع  بنجاح  باجلزائر  الفرن�سية 
قدمتها  التي  املن�سقة  وباجلهود  التواأمة، 
وختمت  امل�رشوع،  لتج�سيد  االأطراف  كل 
الدالية باأنها لن تدخل اأي جهد  من اأجل 
تنفيذ تو�سيات اخلرباء وتثمني املقرتحات 
اإىل  املقّدمة  االأفكار  وحتويل  امل�سّجلة، 
من  العراقيل  ومعاجلة  ملمو�س.  واقع 
جتمع  تن�سيقية  ت�ساركية  مقاربة  خالل 
القطاعات الوزارية والهيئات واملوؤ�س�سات 
واملجتمع  اخلا�س  والقطاع  ال�سلة  ذات 
التواأمة  م�رشوع  فاإن  لالإ�سارة  املدين.  
باالأ�سخا�س  للتكفل  االأوربي  االحتاد  مع 
فيفري   6 انطالق  يف  انطلق  املعاقني، 
االأوروبي  2017، ومول من طرف االحتاد 

بـ 1،2 مليون اورو.

طالبوا احلكومة باإعادة دمج 11 نقابيا مف�سوال من »�سونلغاز«

يف ظل ارتفاع �سحايا »القاتل« ال�سامت

املجموعة االإقليمية للدرك الوطني بالبليدة

قطاع الت�سامن الوطني

�س.ب

3 نقابات تتوعد باالحتجاج 
اأمام الربيد املركزي قريبا

مديرية �سونلغاز لبلوزداد ت�سّرع من احلمالت التح�سي�سية

تفكيك 87 �سبكة اإجرامية دولية و وطنية خالل �سنة 2018 

حتيني قانون 02 09 املتعلق بحقوق االأ�سخا�ص املعاقني

 ا�ستمرار توقف ن�ساط  املنطقة
 ال�ساخنة مركب �سيدار احلجار

االإدارة تتخوف من خ�سائر كبرية 
املداخيل  يف  اخل�سارة  تقييم  مت 
)عنابة(  احلجار  �سيدار  مبركب 
الن�ساط  توقف  ا�ستمرار  حال  يف 
العايل  )الفرن  ال�ساخنة  باملنطقة 
يوما جراء   15 واملفولذات( ملدة 
 2،25 بنحو  االأخرية  الفي�سانات 
به  �رشح  ما  ح�سب  دج،  مليار 
اأم�س االثنني الرئي�س املدير العام 

للمركب �سم�س الدين معطاء اهلل.
خالل  امل�سوؤول  نف�س  اأو�سح  و 
مبقر  انعقدت  �سحفية  ندوة 
العام  االأمني  بح�سور  املركب 
خري  واملناجم  ال�سناعة  لوزارة 
الذي  الوقت  اأن يف  الدين جموبي 
امت�سا�س  عمليات  فيه  تتوا�سل 
الفرن  اإىل  ت�رشبت  التي  املياه 
العايل واملفولذات جتري عمليات 
جتفيف التجهيزات ال�سناعية التي 
خا�سة  املياه  لت�رشبات  تعر�ست 
الكهربائية وذلك  منها املفولذات 
يف  املركب  ت�سغيل  اإعادة  ق�سد 
»اأقرب االآجال املمكنة«. من جهته 
اأ�ساد االأمني العام لوزارة ال�سناعة 
و  االحرتايف  التدخل  واملناجم 
�سيدار  مركب  لكفاءات  امل�سوؤول 
للمحافظة  عماله  وجتند  احلجار 
على املن�ساآت مو�سحا باملنا�سبة 

اأن التدخل اال�ستباقي الذي مت من 
وعماله  املركب  كفاءات  طرف 
من�ساآت  اإتالف  تفادي  من  مكن 
وكان  املياه  التي غمرتها  املركب 
و  ال�سناعة  لوزارة  العام  االأمني 
وايل  رفقة  وقف  قد  املناجم 
واإطارات  مزهود  توفيق  الوالية 
املركب على حجم االأ�رشار و�سري 
عمليات امت�سا�س املياه باملنطقة 
ال�ساخنة وكذا جتفيف التجهيزات 

ال�سناعية التي غمرتها املياه.
عمليات  �سري  لوترية  وفقا  ويتوقع 
امت�سا�س املياه جتفيف املنطقة 
غ�سون  يف  املياه  من  ال�ساخنة 
يف  لي�رشع  املقبلة  القليلة  االأيام 
خالل  العايل  الفرن  ت�سغيل  اإعادة 
متت  ما  ح�سب  املقبل،  االأ�سبوع 
مركب  اأن  يذكر  اإليه،  االإ�سارة 
جراء  تعر�س  قد  احلجار  �سيدار 
�رشبت  التي  اجلوية  التقلبات 
اخلمي�س  يومي  عنابة  منطقة 
في�سانات  اإىل  االأخريين  واجلمعة 
االأربعاء  وادي  فيها جمرى  ت�سبب 
قبل  املركب  موقع  يقطع  الذي 
هذا  �سيبو�س  وادي  يف  ي�سب  اأن 
يف  �سعفا  �سجل  الذي  االأخري 

ت�رشيف املياه نحو البحر.

توعدت 3 نقابات باخلروج لالحتجاج على م�ستوى الربيد املركزي خالل االأيام املقبلة، 
منددين بعدم رد احلكومة على مطالب 11 نقابيا امل�سرحني من �سركة �سونلغاز، موؤكدين 

اأن القرار بحقهم جاء بناء على ن�ساطهم النقابي، متوعدين باللجوء للعدالة.
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بدوي يك�سف

 اإ�سدار 25 األف رخ�سة 
�سياقة بيوميرتية

البويرة

االإ�ساعات توؤذي عائلة العون 
احلماية املدنية املفقود

واجلماعات  الداخلية  وزير  طالب 
نور  العمرانية،  والتهيئة  املحلية 
هام�س  على  اأم�س،  بدوي،  الدين 
للوقاية  الدويل  ال�سالون  تد�سني 
من  املنظم  املرورية  وال�سالمة 
للوقاية  الوطني  املركز  طرف 
�رشكات  الطرق،  عرب  وال�سالمة 
على  للرتكيز  ال�سيارات،  تركيب 
اأحدث تقنيات االأمن والوقاية، كما 
ال�سيارات، امل�ساهمة  دعا مركبي 
اخلا�سة  التوعية،  حمالت  يف 
باالأمن والوقاية، مع تخ�سي�س جزء 
ا�ستثماراتها يف هذا املجال.  من 
واأكد بدوي اأن نق�س رقابة االأمن، 
الدراجات  �سائقي  هي من جعلت 
النارية ال يرتدون خوذات االأمان، 
حيث اأمر ب�رشورة انتهاج ال�رشامة 

يف تطبيق اإلزامية اخلوذة، بالن�سبة 
ل�سائقي الدراجات النارية، م�سيفا 
متهورا  ال�سباب  كان  واإن  اأنه حتى 

فمن واجبنا حمايته.
ال�سياقة  رخ�س  بخ�سو�س  اأما 
الداخلية  وزير  فك�سف  بالتنقيط 
رخ�سة  األف   25 اإ�سدار  عن 
بيومرتية،  بالتنقيط  �سياقة 
اجلميع  ودعا  اأ�سحابها.  ا�ستلمها 
التوعية  حمالت  يف  للم�ساهمة 
املرورية، من جامعات  وال�سالمة 
تربوية،  وموؤ�س�سات  وجمعيات 
كما  ال�سيارات.  م�سنعي  وكذلك 
الرتبوية،  املوؤ�س�سات  على  �سدد 
الرتبوية  الربامج  على  الرتكيز 

اخلا�سة بال�سالمة املرورية.
 �س.ب

املدنية  احلماية  عون  عائلة  تعي�س 
املفقود » حممد عا�سور » منذ 5 اأيام 
االإ�ساعات  وقع  على  البويرة  مبدينة 
واالأخبار الكاذبة املتداولة هنا وهناك 
جثته  على  العثور  خرب  غرار  على 
املنت�رش ب�رشعة الربق ليلة ام�س عرب 
و�سائط التوا�سل االجتماعي وراحت 
االإعالمية  العناوين  بع�س  �سحيته 
التي  التلفزيونية  القنوات  خا�سة 
املبا�رش  اخلرب يف �رشيط  ذلك  بثت 
االإ�ساعات  تلك  ت�سديق  من  زاد  ما 
خا�سة من طرف عائلة املفقود التي 
اأ�سحت تتقلب على اجلمر على وقع 
تلك االأخبار التي ت�سلها يف كل حني 
، حيث اأ�سارت م�سادر مقربة ليومية 

» الو�سط » اأن اأفراد العائلة يعي�سون 
ظروفا ع�سيبة جدا حيث ال يرددون 
حيا  ابننا  جثة  نريد   « عبارة  �سوى 
اأو ميتا لندفنه » ، ويف �سياق مت�سل 
طرف  من  البحث  عملية  تتوا�سل 
فرق الغطا�سني عرب م�سافات طويلة 
�سعبة  اأجواء  يف  الدهو�س  واد  من 
وجبال  واالأوحال  املياه  كرثة  من 
اأطراف  على  املرتامية  االأتربة  من 
وجود  حول  احتمال  وهناك  الواد 
تيل�سديث  �سد  م�ستوى  على  اجلثة 
الرئي�سية  القنوات  بعد مت�سيط كافة 
مكان  من  انطالقا  البويرة  مبدينة 

�سقوط املفقود بحي 250 م�سكن .
اأح�سن مرزوق



على خلفية غلقه لقنوات احلوار 
ودخوله يف �شراعات مبا�شرة

 الفرع النقابي لل�ضرائب 
بتمرنا�ضت يطالب براأ�س 

املدير الوالئي
.     املدير الفرعي للو�شائل 

 م�شوؤول فوق العادة 
و رحيله مطلب املحتجني

بتمرنا�ست  لل�رضائب  النقابي  الفرع  نظم   
الوالئية  املديرية  مقر  اأمام  احتجاجية  وقفة 
خلفية  على  وذلك  املدير  براأ�س  للمطالبة 

التجاوزات واخلروقات املخالفة للقانون .
طالب الفرع النقابي يف وقفة احتجاجية 

نظمت يوم اأم�س اأمام مقر املديرية 
الوالئية لل�رضائب بتمرنا�ست ، من املدير 
العام لل�رضائب واملدير اجلهوي للقطاع 

ووايل والية مترنا�ست و ال�سلطات املعنية 
على جميع امل�ستويات ، ب�رضورة التدخل 

العاجل الإنهاء مهام املدير الوالئي لل�رضائب 
بتمرنا�ست وذلك على خلفية دخوله يف 

�رضاع مبا�رض مع ال�رضيك االجتماعي وعدم 
االعرتاف ب�رضعيته مع �سد قنوات احلوار 
، رغم االإر�سالية املقدمة للغدارة حتت 

رقم 2017/28 املوؤرخة يف 2017/11/02 
واملرفقة مبح�رض اجلمعية العامة للفرع 

النقابي املن�سوي حتت لواء النقابة الوطنية 
امل�ستقلة مل�ستخدمي االإدارة العمومية 

املرخ�سة من طرف املدير الوالئي لل�رضائب 
.  ومما زاد الطني بلة ح�سب اإر�سالية الفرع 
النقابي املوجهة لل�سلطات املعنية والتي 
كانت قد ت�سلمت يومية »الو�سط » ن�سخة 
منها هي القرارات التع�سفية امل�ستمرة 

واملتعالية الوترية �سد املوظفني من طرف 
مدير الفرعي للو�سائل هذا االأخري الذي 

طالب الفرع النقابي بتنيحته هو اأي�سا  من 
جهة ثانية فقد اأكد الفرع النقابي لعمال 

ال�رضائب املن�سوي حتت لواء االحتاد املحلي 
للعمال اجلزائريني بتمرنا�ست يف بيان له 
اأنه يف ظل ما متر به مديرية ال�رضائب 

بالوالية من حالة احتقان وتع�سفات يف اتخاذ 
القرارات املجحفة يف حق بع�س موظفي 
االإدارة و يف ظل ما يتعر�س له املوظفون 

من �سغوطات نف�سية ومعنوية  كاال�ستعمال 
املفرط لال�ستف�سارات و اخل�سومات ويف ظل 
هذه الالمراعاة للن�سو�س القانونية للوظيفة 
العمومية ال�سيما املر�سوم 03-06 فاإن الفرع 
النقابي لعمال ال�رضائب بتمرنا�ست يندد و 
ي�ستنكر كل هذه املمار�سات وال�سلوكيات 
الالقانونية وي�ساند الوقفة االحتجاجية .

اأحمد باحلاج

عيا�س  حادثة  ولعل  هذا 
كل  اأذهان  يف  را�سخة  بقيت 
امل�سوؤولني، عرب واليات الوطن، 
جزاء  امل�سيلة  وايل  اقالة  بعد 
يف  مهامه  اأداء  يف  تهاونه  عن 
عيا�س  ال�ساب  �سقوط  حادثة 
30 مرتا،  بعمق  ارتوازي  بئر  يف 
الف�سيحة  بداية  اإىل  باالإ�سافة 
اجلن�سية ملري راأ�س املاء بوالية 
اإىل ق�سية وايل  �سيدي بلعبا�س، 
املراأة  مع  والكولريا  البليدة 
املري�سة، وحادثة دار امل�سنون 
فيديو  انت�سار  بعد  باتنة  بوالية 
التي  الكارثية  لالأو�ساع  كارثي 

يعاين منها امل�سنيني.
املدة  يف  اجلمهورية  والة 
االأخرية باتوا يتابعون كل �سغرية 
التوا�سل  مواقع  عرب  وكبرية 
تدخل  من  خوفا  االجتماعي، 
من  البالد  يف  العليا  ال�سلطات 
خالل اإقالة امل�سوؤولني وتدخلها 
�سور  انت�سار  بعد  املبا�رض 
وفيديوهات خمتلفة تنقل وقائع 
بات  حيث  هي،  كما  االأحداث 
يتفاعل  اجلزائري  العام  الراأي 
التي  االأحداث  مع هذه  مبا�رضة 
على  �سغط  و�سائل  اىل  حتولت 

خمتلف اجلهات.

وايل الربج يقطع الطريق 
م�شيا على الوحل مل�شاعدة 

عائلة معوزة

كبريا  تفاعال  اأحدثت  اأن  بعد 
االجتماعي  التوا�سل  مواقع  يف 
على امل�ستوى املحلي يف والية 
برج بوعريريج �سارع وايل والية 
برتحيل  بكو�س،  بن  عمر  الربج 
يفتقر  كوخ  من  معوزة  عائلة 
الأدنى �رضوط العي�س ، اإىل منزل 
الئق وتاأثيثه بجميع امل�ستلزمات 
، بعد زيارته للعائلة التي ترعاها 
اأم لطفلني بقيت ت�سارع متاعب 
زوجها  كون  لوحدها،  احلياة 
عقلية،  ا�سطرابات  من  يعاين 
بعدما  خطوته  جاءت  حيث 
العائلة  هذه  حالة  تداول  مت 
مواقع  و  اإعالمية  و�سائل  عرب 

خالل  االجتماعي،  التوا�سل 
القت  و  الفارطة،  ال�ساعات 
الوطن  حدود  جتاوز  تعاطفا 
املقيمة  اجلزائرية  اجلالية  اإىل 
و  امل�ساعدة  يد  ملد  باخلارج، 
تواجد  مكان  عن  اال�ستف�سار 
�سارع  حيث   ، العائلة  هذه 
الوايل بالتنقل اإىل العائلة لتفقد 
الت�ساقط  و  تزامنا  و�سعها، 
اإىل  اأدى  الذي  للثلوج  الكثيف 
امل�سالك  عرب  التنقل  �سعوبة 
ا�سطره  ما  املوحلة،  الرتابية 
اإىل قطع الطريق املوحل �سريا 
الكوخ  غاية  اإىل  االأقدام،  على 
اإىل  �سباح  ال�سيدة  حولته  الذي 
اطلع  اأين  الأفراد عائلتها،  ماأوى 
و  االجتماعي  و�سعهم  على 
مديرية  و  البلدية  �سلطات  اأمر 
برتحيل  االجتماعي  الن�ساط 

العائلة على الفور اإىل م�سكن .

وايل تيبازة يتدخل مبكرا 
يف املجزرة املرورية ويعد 

بالتكفل بامل�شابني

وايل  تدخل  اأيام  وقبل  هذا 
تيبازة حممد بو�سمة يف احلادث 
خلف  الذي  اخلطري  املروري 
اإىل  الوايل   تنقل  قتلى، حيث   7
احلادث  ملعاينة  املكان  عني 
لعائالت  التعازي  وتقدمي 
ال�سحايا الذين ترتاوح اأعمارهم 
�سنة، وقال حممد  و 50  بني 30 
بو�سمة، اأن م�ساحله قد اتخذت 
كافة االإجراءات الالزمة للتكفل 
واأكد  احلادث.  �سحايا  بعائالت 
يف ت�رضيح �سحفي، اأنه مت ت�سكيل 
خلية اأزمة، خا�سة باحلادث، مع 
واجلريح  ال�سحايا،  جثت  نقل 

اإىل امل�ست�سفى.

وايل وهران يخرج ليال 
للبحث عن ال�شحفي املفقود 

بن حليمة
 

وهران  والية  وايل  و�سارع  هذا 
يف  للخروج  �رضيفي  مولود 
�سواحل  يف  البحث  عمليات 
وهران عن ال�سحفي عبد الكرمي 
البحر،  يف  املفقود  حليمة  بن 
تكثيف  على  الوايل  اأ�رض  حيث 

اليومية ملكان احلادث  خرجاته 
والوقوف �سخ�سيا على عمليات 
البحث، كما قام الوايل بت�سخري 
تكثيف  اأجل  من  اإ�سافية  اآالت 
غرار  على  البحث  عمليات 
وتعزيز  طيار،  بدون  طائرات 
جماورة  واليات  من  االإمكانيات 
والدرك  اجلي�س  طرف  من 

الوطني، واحلماية املدنية.

البويرة
وايل البويرة ي�شخر كل 

الإمكانيات لإيجاد املرحوم  
»حممد عا�شور«

ويف والية البويرة تابعت م�سالح 
الوايل  راأ�سها  وعلى  الوالية 
كثب  عن  ليماين  م�سطفى 
اأطلقت  التي  البحث  عمليات 
املا�سي،  اخلمي�س  منذ  زوال 
البحث  عمليات  تتوا�سل  حيث 
املدنية  احلماية  عون  الإيجاد 
مياه  جرفته  اأن  بعد  املتويف 
االأمطار بحي 250 �سكن مبدينة 

البويرة.
و�رضح الوايل البويرة، م�سطفى 
متوا�سلة  »العمليات  اأن  ليماين 
وت�سامن  »بدعم  م�سيدا 
املواطنني الذين اأتوا من البويرة 
للم�ساعدة  االأخرى  والواليات 
الع�سيبة«،   الظروف  هذه  يف 
حيث تابع الوايل  ميدانيا تقدم 
با�رضتها  التي  البحث  عمليات 

فرق احلماية املدنية.
ل�سلك  ينتمي  عون  وكان  هذا 
�سنة(   27( املدنية  احلماية 
مياه  جرفته  اأن  بعد  تويف  قد 
تنظيف  ب�سدد  وهو  االأمطار 
بالوعات وفتحات م�ساعب على 
بالبويرة  م�ستوى حي 250 �سكن 
رفقة عنا�رض اآخرين من احلماية 

املدنية.

وايل عنابة ي�شكل خلية 
اأزمة ويقف �شخ�شيا على 

خملفات الفي�شانات

الوايل  عقد  عنابة  والية  ويف 
اأيام، جل�سة  توفيق مزهود، قبل 
املديرين  مع  طارئة  عمل 
الدوائر  وروؤ�ساء  التنفيذيني 

الحتواء  البلدية،  واملجال�س 
حولت  التي  الفي�سانات  ملف 
عنابة خالل 16 �ساعة اإىل والية 
وفيات  �سجلت  والتي  منكوبة، 
وانهيار  املواطنني  �سفوف  يف 
�سكنات ه�سة، مع اإنقاذ اأكرث من 
واملوت  الغرق  من  مواطن   300

املحقق.
مبعاقبة  الوايل  توعد  حيث 
تقاع�سوا  الذين  امل�سوؤولني 
�سبكة  وتطهري  االأتربة  رفع  عن 
�سببا  وكانت  ال�سحي،  ال�رضف 
نتيجة  عنابة  مدينة  اإغراق  يف 
جت�سيد  متابعة  يف  التهاون 
يف  �سهدت  حيث  امل�ساريع، 
العديد من  ال�ساأن، ت�سجيل  هذا 
كان  التي  املتفرقة  احلوادث 
تدخل  رغم  املواطن،  �سحيتها 
عجزت  التي  احلماية  م�سالح 
هي االأخرى عن امت�سا�س مياه 
عددا  غمرت  التي  االأمطار، 
خا�سة  ال�سكنات،  من  معتربا 
على م�ستوى االأحياء املنخف�سة، 
على غرار اأحياء كل من فاالك، 
مراد،  ديدو�س  االأبطال، 
فيما  مركز،  والبوين  بوخ�رضة 
منطقة  اإىل  الفي�سانات  امتدت 
جوانو، مدخل الطريق الرئي�سي 

املوؤدي اإىل عنابة و�سط.

وايل خن�شلة يعطي 
تعليمات بتموين الأحياء 

ال�شكنية بقارورات غاز 
البوتان

وبتعليمات من وايل والية خن�سلة 
بتموين  خن�سلة،   والية  قامت 
بقارورات  ال�سكنية  االأحياء 
االأحوال  �سوء  بعد  البوتان،  غاز 
خليتي  تفعيل  مت  حيث  اجلوية، 
ملتابعة  واليقظة  املتابعة 
مت  كما  اجلوية،  االأحوال  تردي 
املادية  الو�سائل  كل  ت�سخري 
االأ�سغال  قطاعات  والب�رضية، 
املدنية،  احلماية  العمومية، 
مديرية الطاقة، لتموين ال�سكان 
وقد  البوتان    غاز  بقارورات 
فتح  من  الوالية  م�سالح  متكنت 
الطرقات وامل�سالك، التي كانت 
مع  الثلوج،  ب�سبب  مقطوعة 
للمواطنني  امل�ساعدة  تقدمي 

اإعداد: رخيلة ا�شالم

بعد حادثة عيا�ش ووايل امل�شيلة احلاج مقداد

والة اجلمهورية يتحركون 
خوفا من �ضبح االإقالة

24 �ضاعةالثالثاء 29 جانفي  2019  املوافـق  ل24 جمادى الأول 1440هـ 5

 .        الأحداث حتولت اإىل و�شائل �شغط على خمتلف اجلهات

بعد حادثة ال�شاب عيا�ش بولية امل�شيلة والتي 
كانت �شببا يف اإنهاء مهام وايل امل�شيلة، نزل العديد 
من ولة اجلمهورية اىل امليدان بعد وقوع حوادث 

متفرقة بوليات الوطن على غرار تيبازة، 
وهران،البويرة ،برج بوعريريج ،خن�شلة وغريها 
من الوليات، حيث �شارع ولة اجلمهورية للنزول 

مبا�شرة ملكان احلدث بعد بلوغهم اأخبار يتفاعل 
معها الراأي العام ورواد مواقع التوا�شل الجتماعي 
خوفا من �شبح الإقالة الذي بات يهدد كل م�شوؤول 

متقاع�ش يف اأداء مهامه.



يف  االجتماعي  ال�رشيك  طالب   
كلية  لعميد  مرفوعة  مرا�سلة 
املتجددة  والطاقات  املحروقات 
وعلوم االأر�ض والكون ، من مدير 
حليالت  الطاهر  حممد  اجلامعة 
القادر  عبد  ورقلة  والية  ووايل 
العاجل  التدخل  ب�رشورة  جالوي 
التي  امل�ساكل  عديد  ملعاجلة 
يف  للطالب  احل�سن  ال�سري  عرقلة 
اعترب  ،حيث  البيداغوجي  ال�سق 
يومية  ت�سلمت  الذي  التقرير  ذات 
حان  اأنه  منه  ن�سخة   « »الو�سط 
غري  لالأ�ساليب  حد  لو�سع  الوقت 
املفهومة من طرف م�سوؤويل الكلية 
انتهاج  مقدمتها  يف  تاأتي  والتي 
االإدارة ل�سيا�سة املراوغة والهروب 
اإىل االأمام والوعود الكاذبة ،ناهيك 
علوم  بق�سم  االأو�ساع  تدهور  عن 
االأر�ض والكون نتيجة تراكم جملة 
و�سيا�سة  والعراقيل  امل�ساكل  من 
طرف  من  املنتهجة  الالمباالة 
رئي�ض الق�سم ، اإ�سافة لعدم التزام 
عمال االإدارة  مبواقيت العمل مما 
الطلبة  م�سالح  تعطيل  اإىل  اأدى 
االإداري  التع�سف  ن�سيان  دون   ،
املنتهج من طرف روؤ�ساء االأق�سام 
بالكلية وكذا عدم ا�ستفادة الطلبة 
من مرافق اجلامعة ك�سبكة انرتنت 

ذات  حمل  كما   ، االنرتنت  وقاعة 
لعل  م�ستعجلة  مطالب  التقرير 
يف  الفادح  النق�ض  اأبرزها  من 
التجهيزات املخربية و العمل على 
التاأطري  اإيجاد حل عاجل مل�سكل 
جديدة  منا�سب  خلق  خالل  من 

للما�سرت .
اإىل جانب ذلك فقد ذهب املكتب 
اىل  املرا�سلة  نف�ض  يف  الوالئي 
على  �سدد  عندما  ذلك   من  اأبعد 
اجلاد  احلوار  اطر  ترقية  �رشورة 
والبناء وهذا للو�سول اإىل امل�ستوى 
العلمي املن�سود ، وذلك من خالل 

حتى  عراقيل  وجود  على  التاأكيد 
 ، االإدارة  و  الطلبة  بني  احلوار  يف 
ناهيك عن التم�سك مبطلب جتنب 
واحل�سابات  االق�ساءات  �سيا�سة 
ال�سخ�سية ال�سيقة وتر�سيخ منطق 
وامل�سلحة  العمومية  اخلدمة 

العامة .
التقرير  ثانية فقد حمل  من جهة 
ال�سالف الذكر �رشورة حتمل هاته 
الكلية امل�سوؤولية الكاملة يف اإن�ساء 
اإطارات يكون لهم كفاءة عالية يف 
هذه االخت�سا�سات وخ�ض بالذكر 
لتفادي  املحروقات  اخت�سا�سات 

اللجوء ال�سترياد اإطارات من خارج 
ح�سبهم  ذلك  يتاأتى  ولن   ، الوطن 
م�سابقات  فتح  طريق  عن  �سوى 

الدكتوراه كل عام .
وعلى �سعيد اأخر فقد ك�سف ذات 
تتعلق  خطرية  اأمور  عن  التقرير 
لهذه  اجنازات  اأي  ت�سجيل  بعدم 
الدكتوراه  اإطار م�سابقة  الكلية يف 
هذه  فتح  منذ  واحد  عام  يف  اإال 
الكلية وهو ما ح�سلت فيه م�ساكل 
يف  الت�سكيك  اإىل  اأدت  كارثية 
م�سداقية هذه الكلية اأو الت�سكيك 

يف اإطاراتها

املقاولني  من  الع�رشات  دق 
ناقو�ض  جنوبية  واليات   05 بـ 
الفادح  التاأخر  ب�سبب  اخلطر 
يف ا�ستكمال امل�ساريع التنموية 
امل�سندة اإليهم ، مرجعني ال�سبب 
اليد  الفادح يف  للنق�ض  ذلك  يف 
على  ح�سولهم  وتاأخر  العاملة  
م�ستحقاتهم املالية ناهيك عن 
مبواد  التزود  يف  احلادة  الندرة 

البناء املحلية .
مقاوالتية  موؤ�س�سات  نا�سدت 
م�رشوع   700 باإجناز  مكلفة 
تنموي م�سجل يف اإطار خمتلف 
الربامج التنموية ،يف ت�رشيحات 
لهم يومية »الو�سط »   ال�سلطات 
 – غرداية   – بورقلة  الوالئية 
اأدرار   و  ايليزي   – مترنا�ست 
لدى  العاجل  التدخل  ب�رشورة 
اجلهات املعنية من اأجل  اإعادة 
التقليدية  امل�ساكل  يف  النظر 
ل�سنوات  فيها  يتخبطون  التي 
عدم   مقدمتها  يف   ، طويلة 
ت�سديد ديونهم العالقة الأكرث من 
�سنتني اإ�سافة للنق�ض الفادح يف 
املوؤهلة  املحلية  العاملة  اليد 
ب�سبب نفور بطايل تلك الواليات 
باخت�سا�سات   التكوين  من 
لقطاع   وميولهم  والتعمري  البناء 
احلديث  دون   ، املحروقات 
املقاولني  ع�رشات  معاناة  عن 
التزود  يف  احلادة  الندرة  من 
تعلق  ما  خا�سة  البناء   مبواد 
�سهدت  التي  اال�سمنت  مبادة 
حيث  قيا�سيا  ارتفاعا  اأ�سعارها 

الواحد  الكي�ض  �سعر  جتاوز 
اأن  ،حيث  جزائري  دينار   1200
دفعت   املزرية  الو�سعية  هذه 
بال�سلطات الو�سية وعلى راأ�سها 
العمومية  التجهيزات  مديريات 
ورفعها  �سوداء  تقارير  الإعداد 
اأجل ف�سخ   لوالة اجلمهورية من 
عقود املقاولني  املتقاع�سني و 
الوقت على  نف�ض  العاجزين يف 
يف  التنموية   امل�ساريع  ت�سليم 
اأجالها املحددة ووفق ما تن�ض  

عليه دفاتر ال�رشوط .
امل�ساريع  بني  من  اأن   ومعلوم   
تاأهيل  اإعادة  عمليات  املهددة 
 ، وطني  طريق   17 وترميم 
كلم   1000 و  والئي  طريق   25
و  ال�سحي  ال�رشف  �سبكة  من 
ال�ساحلة  املياه  توزيع  قنوات 
لل�رشب اإ�سافة  مل�ساريع  اجناز 
يبلغ  التي  ال�سكنية  احلظائر 
وحدة   27900 االإجمايل  قوامها 
 ، ال�سيغ  خمتلف  ومن  �سكنية 
وكذا 50 م�رشوعا تربويا ما بني 
تبقى    الأ�سباب   معطل ومتوقف 

جمهولة .
 جدير الذكر اأن والة اجلمهورية 
قد  كانوا  احلكومة  من  وباأمر 
�سيف احلجاج يف وجه  اأ�سهروا 
التنمية  عجلة  يعرقل   من  كل 
الواليات الإحتواء  بتلك  املحلية 

غليان اجلبهة االإجتماعية .
�أحمد باحلاج

املجاهدين  م�ستقبل  ا�ستاأنف 
حت�سرياته  �سالح  عني  ببلدية 
التي  القوية  للمواجهة  حت�سبا 
اجلاري  االأ�سبوع  نهاية  تنتظره 
التقليدي  والغرمي  اجلار  اأمام 
. طالب مدرب  الكهرباء  احتاد 
التقني  املجاهدين  م�ستقبل 
حيلو  خل�رش  ال�ساب  الكروي 
اال�ستئناف  ح�سة  يف  العبيه   ،
االأ�سبوع  بحر  مقابلة  بن�سيان 
فيها  متكن  والتي  اجلاري 
بنقطة  العودة  من  امل�ستقبل 
املحافظة  من  مكنته  ثمينة 
، والرتكيز  الو�سافة  على مركز 
جيدا للمواجهة امل�سريية التي 
االأ�سبوع  نهاية  الفريق  تنتظر 
والغرمي  اجلار  اأمام  اجلاري 
 ، الكهرباء  احتاد  التقليدي 
احل�سة  هذه  خ�س�ست  حيث 
عدد  جتريب  و  لال�سرتخاء 
حلول  عن  للبحث  اخلطط  من 
االأمامية  للقاطرة  م�ستعجلة 
املواجهة  يف  �سيعت  التي 

دون  باجلملة  اأهداف  الفارطة 
ن�سيان حرمان احلكم من هدف 
باحلاج  حمزة  للمهاجم  �رشعي 
الواردة  االأ�سداء  وح�سب   .
�ستعرف  اليوم  ح�سة  فان  الينا 
يف  اخلطري  الثنائي  التحاق 
و�سط امليدان الهجومي بكتيبة 
امل�ستقبل ويتعلق االأمر بكل من 
دقدوقة  ه�سام  و  رقاين  حمو 
من  كبري  ب�سكل  تعافى  الذي 

االإ�سابة التي تعر�ض لها .
طالب  فقد  ثانية  جهة  من   
رئي�ض فريق امل�ستقبل الريا�سي 
للمجاهدين بعني �سالح الزقري 
به  خ�ض  �سحفي  ت�رشيح  يف 
رئي�ض  من   ،« »الو�سط  يومية 
القدم  لكرة  الوالئية  الرابطة 
العاجل  بالتدخل  بتمرنا�ست 
وتعيني حكام يف امل�ستوى الإدارة 
الغرميني  بني  التيديكلت  داربي 
التقليديني م�ستقبل املجاهدين 

و احتاد الكهرباء .
�أحمد باحلاج

�صجل �ملكتب �لوالئي ورقلة للحركة �لوطنية للطلبة �جلز�ئريني بجامعة قا�صدي مرباح ، حتفظا كبري� بخ�صو�ص 
�الأد�ء �لكارثي  للجهاز �الإد�ري بكلية �ملحروقات و�لطاقات �ملتجددة وعلوم �الأر�ص و�لكون .

.         تعنت روؤ�صاء �الأق�صام ،نق�ص �لتاأطري و�لتجهيز�ت يهدد بانفجار �لو�صع 
.           مطالب بفتح �حلو�ر وتكوين �الإطار�ت �ملحلية بفتح م�صابقة �لدكتو�ره

كلية �ملحروقات بورقلة

�أحمد باحلاج 

تقرير �أ�سود على طاولة مدير 
�جلامعة وو�يل ورقلة

االأخريين  اليومني  يف  اهتزت 
على  للتجارة  الوالئية  املديرية 
الثقيل  العيار   من  ف�سيحة  وقع 
بالقطاع  اإطار  توقيف  خلفية  على 
ح�سب  ر�سوة  ق�سية  يف  متلب�سا 

املعلومات املتاحة .
ليومية  عليم  اأمني  م�سدر  اأفاد 
»الو�سط »، اأن م�سالح االأمن بوالية 
القليلة  االأيام  خالل  متكنت  ورقلة 
باإطار  االإطاحة  من  املا�سية 
باملديرية الوالئية للتجارة متورط 
اأحد  من  ر�سوة  ا�ستالم  ق�سية  يف 

�سبط  مت  حيث   ، القطاع  زبائن 
لالإطاحة  حمكمة  اأمنية  خطة 
احلال  ق�سية  يف  متلب�سا  باملتهم 
ليتم اقتياده للم�سلحة املعنية وبعد 
القانونية  االإجراءات  ا�ستكمال 
�سده  ق�سائي  ملف  اإجناز  و  معه 
اجلهات  اأمام  تقدميه  مبوجبه  مت 
اإيداعه  قررت  التي  الق�سائية 
احلب�ض بتهمة تلقي ر�سوة وا�ستغالل 

من�سبه الأغرا�ض �سخ�سية .
بوالية  التجارة  مديرية  اأن  ومعلوم 
�سفيح  وقع  على  تعي�ض  ورقلة 

غري  الت�رشفات  ب�سبب  �ساخن 
اأعوان  بع�ض  طرف  من  امل�سوؤولة 
اجتاه  للقطاع  التابعني  الرقابة 
والتي  التجارية  اأ�سحاب املحالت 
�سليم  التاجر  ق�سية  اأخرها  كان 
بلكرم التي اأ�سالت الكثري من احلرب 
بعد ت�سليط ال�سوء على ق�سيته من 
تعلق  ما  خا�سة  ال�سحافة  طرف 
باالإهانة التي تعر�ض لها من  طرف 
ما  عن  ناهيك  القطاع  م�سوؤويل 
القا�سي  التع�سفي  بالقرار  و�سفوه 
بت�سميع حملي الأزيد من �سهرين و 

قبل  القانونية  املدة  فوق  يوما   22
اجلهات  طرف  من  حقه  اإن�سافه 

املعنية .
تعالت  فقد  ذلك  جانب  اإىل 
االأ�سوات املطالبة ب�رشورة تدخل 
جاد واإيفاد جلنة حتقيق من طرف 
لفتح  جالب  ال�سعيد  التجارة  وزير 
مالب�سات  لك�سف  معمق  حتقيق 
لها  يتعر�ض  بات  التي  امل�سايقات 
و�سفوهم  ما  طرف  من  التجار 

بع�ض اأعوان الرقابة . 
�أحمد باحلاج

اجلاري  االأ�سبوع  منت�سف  متكنت 
يف  املتخ�س�سة  االأمن  م�سالح 
مكافحة اجلرمية املنظمة والهجرة 
الوالئية  باملجموعة  �رشعية  الغري 
توقيف  من  بب�سار  الوطني  للدرك 
يحملون  اإفريقي  رعية   18 واعتقال 

جن�سيات خمتلفة لدول مايل والنيجر 
و  ال�سينغال  و  والكامريون  وت�ساد 
الغابون بكل من بلديات مريجة، بني 
ليتم   ، عبا�ض  وبني  القناد�سة  ونيف 
وبعد  املعنية  للم�سلحة  حتويلهم 
ا�ستكمال االإجراءات القانونية معهم 

�سدهم  ق�سائية  ملفات  اإجناز  مت 
جميعا  تقدميهم  مت  ومبوجبها 
اأمام وكيل اجلمهورية لدى حمكمة 
�سجنا  ب�سنة  اإدانتهم  مت  اأين  ب�سار 
 48 بـ  تغرميهم  مع  النفاذ  موقوف 
األف دينار جزائري لكل واحد منهم 

ترحيلهم  اإجراءات  ا�ستكمال  قبل 
احلدودية  العبور  مراكز  نحو 
اأدرار متهيدا لتحويلهم نحو  بوالية 
االإقامة  بتهمة  االأ�سلية   بلدانهم 

غري ال�رشعية بالرتاب الوطني  .
�أحمد باحلاج

على خلفية توقيفه متلب�صا يف ق�صية ر�صوة 

ب�صار

�إيد�ع �إطار مبديرية �لتجارة بورقلة �حلب�س 

 توقيف 18 رعية �إفريقيا بتهمة �لإقامة غري �ل�سرعية 

رغم وعيد �لوالة مبعاقبة �ملوؤ�ص�صات �ملقاوالتية �ملتقاع�صة 

مقابلة ترجي مليانة �أ�صبحت يف طي �لن�صيان 

�لديون وندرة مو�د �لبناء  
ترهن 700م�سروع باجلنوب 

م�ستقبل �ملجاهدين ي�ستاأنف حت�سري�ته 
حت�سبا ملو�جهة �حتاد �لكهرباء 
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قانونه يف  ال�سائق يفر�ض  لي�سبح   
غياب الرقابة ، مع وجود اأكرث من 
ال�سيارات  ت�سكل  نقل  �سيارة  األف 
والباقي  منها  باملئة   90 ال�سفراء 
للنقل  �رشكات  اربع  على  موزع 
الفردي كلها تن�سط بعا�سمة الوالية 
نقل  مهمتها  منظمة.  غري  لكنها 
االأفراد مابني االأحياء ،لكن امل�سكل 
بالقو�سطو(   ( يعمل  �سائق  كل  ان 
من  مامل�سناه  وهذا  واملعريفة 
التي قامت  الكاملة  الدورية  خالل 
بها )الو�سط( طيلة اأربع اأيام لتنقل 
 ، للمواطنني  احلقيقية  املعاناة 
�سيارات اأ�سحابها يختارون اجللفة 
العن�رش  يكرث  حيث  اجلديدة 
اأ�سبحت  التي  والبازارات  الن�سوي 
قبلة للفتيات ، اأما اأحياء بوتريفي�ض 
ومائة دار وبرنادة وزحاف وطريق 
بحرارة ودلولة بلعبا�ض وبن تيبة و 
�سكانها  فيعي�ض  والوئام  احلر�ض 
الهام�ض  وعلى  القلق  من  حالة 
من  اإال  النقل  ينعدم  يكاد  حيث 
، حتى يف  ال�سمري  اأ�سحاب  بع�ض 
ال�سائق  حالة ) كور�سة ( ال يذهب 

الأنه يف ظل غياب الرقابة ال يعمل 
الالفتة  باحرتام  ملزم  انه  رغم 
 ، ال�سيارة  موؤخرة  يف  املو�سوعة 
�سيارات مكتوب  عندما جتد مثال 
وبورغدة  تيبة  وبن  �سعباين  عليها 
فتاأكد باأنها ال حترتم طريق امل�سار 
معاناة  خا�سة   ، لها  املخ�س�ض 
ثم  والعائالت  والن�ساء  ال�سن  كبار 

الذين ال ي�سفرون  والطلبة  العمال 
مع  االأنف�ض  ب�سق  اال  بتو�سيلة 
نف�ض   . طويلة  ل�ساعات  االنتظار 
بالن�سبة  العودة  مرحلة  يف  العملية 
اجلمهورية  تراب  يف  حي  الأكرب 
بوتريفي�ض، فهناك حالة  وهو حي 
ال�ساعة  من  ابتداءا  كبرية  انتظار 
الثامنة اإىل غاية العا�رشة �سباحا ، 

وال يكاد املواطن يجد و�سيلة لنقله 
املدينة  و�سط  اأواىل  العمل  اإىل 
واال�ستعانة بـ ) الفرود ( اأمر حتمي 
دائما  ال�سيارات  اأ�سحاب  ، و�سعار 
قولهم ) روحوا ا�سكوا للكومي�ساريا 
اأو مديرية النقل ..ماعندك مادير 

.. دزوا معاهم (.

ل حديث هذه الأيام باجللفة �ضوى عن �ضيارات الأجرة العاملة داخل املدينة اأو ما يعرف ب�ضيارات النقل احل�ضري والفري 
حيث معاناة املواطن تزدادا يوما بعد يوم نظرا لغياب مديرية النقل .

قطاع النقل يف عا�ضمة اأولد نايل

اأعدها : احلفناوي . ع .غ

و�ضع كارثي يف حاجة �إىل تدخل عاجل

مق�ضم اأولد �ضامل مبنطقة  وي�ضال 

نفوق �الآالف من �خلر�ف بعد تاأخر دو�ء �ملجرت�ت �ل�ضغرية

�ضكوى �ضكان �ملنطقة �لفالحية �ملعلبة

�لتدخل من �أجل وقف عملية �لق�ضاء
 على �لغالف �لنباتي

كو�ضيد�ر بني �لتوظيف 
�لع�ضو�ئي وغياب �لتكوين

جتريف �لرتبة و�لق�ضاء على 
�الإرث �حل�ضاري و�لثقايف

تالعب يف توزيع �لكهرباء 
و�إتالف �أ�ضجار مثمرة

ا�ستنكر الكثري من ال�سباب البطال 
من الطريقة التي يتم بها التوظيف 
االأ�سغال  وحدات  خمتلف  يف 
COSIDER- ملوؤ�س�سة  التابعة 
واملتمركزة  كو�سيـدار   Groupe
تراب  عرب  النقاط  من  بعدد 
من  هوؤالء  ي�ستكي  حيث   . الوالية 
االنتقاء  عملية  يف  املح�سوبية 
جلب  اىل  باالإ�سافة   ، والتوظيف 
الوالية  خارج  من  عاملة  اأيادي 
املهنيني  للعمال  بالن�سبة  خا�سة 
والتي ال تتطلب مهارات اأو ديبلوم 
يف  اإجحاف  اعتربوه  ما  وهو   ،
اجللفة  ان  باعتبار  ال�ساكنة.  حق 
البطالني  من  كبرية  �رشيحة  بها 
وخريجي مراكز التمهني والتكوين 
كما   . والتهمي�ض  البطالة  تعاين 

البريوقراطية  من  هوؤالء  ي�ستكي 
وجوههم  يف  االأبواب  واإغالق 
وعدم  ملفاتهم  اإيداع  اأجل  من 
لال�ستقبال  ومكاتب  خاليا  وجود 
يذكرون  .كما  والتوجيه  واالإ�سغاء 
تكوين  عملية  يف  التوا�سل  غياب 
تعترب  والتي  والبطالني  العمال 
مل�رشوع  بالن�سبة  خا�سة  �رشورية 
اأبناء  ان  باعتبار  احلديدية  ال�سكة 
العمل  يف  االأ�سبقية  لهم  الوالية 
تكوينهم  ذلك  ويتطلب  بامل�رشوع 
مع  عمل  منا�سب  ي�ستلموا  حتى 
يف  والبدء  امل�رشوع  من  االنتهاء 
احلديدة  ال�سكك  خطوط  ت�سغيل 
وقيادة  ال�سيانة  جمال  يف  خا�سة 

عربات النقل.

اأوالد  )مق�سم  امل�سمى  للمكان  الزائر 
بلدية   ) وي�سال   ( مبنطقة  �سامل( 
املجبارة دائرة عني االإبل والية اجللفة 
. يرى تلك اجلريدة املرتكبة يف حق 
الثقايف  والتاريخ  احل�ساري  االإرث 
للملمنطقة من خالل اال�ستيالء على 
طرف  من  وجتريفها  ثقافية  حممية 
حتتوي  والتي  )�سابريد(  موؤ�س�سة 
على ر�سوم ونقو�ض �سخرية تعود اإىل 
اأكرث من 5000 �سنة قبل امليالد.حيث 
وبتواريخ  متعدد  تراخي�ض  منح  مت 
خمتلفة ل�ساحب املوؤ�س�سة يف االأر�ض 
الناقة  )عني  موقعي  ووجود  الرعوية 
و�سفية بورنان( االأثريتني ، ورغم قيام 
�سنوات يف  الدرك مب�سعد منذ  كتيبة 
العملية وقدوم جلنة حتقيق من وزارة 

املوؤ�س�سة  �ساحب  اأن  اإال  ال�سياحة 
وحول  والعقود  االلتزامات  بكل  اأخل 
املنطقة اىل ماي�سبه الكارثة يف غياب 
وتدخل  للدائرة  التقنية  امل�سالح 
علم  على  كانت  التي  مبا�رشة  البلدية 
انطالقتها. حيث تقوم  بالق�سية منذ 
م�سنع  اىل  الرتبة  بتحويل  ال�ساحنات 
اإغالق  ومت  الوالية  مبقر  املوؤ�س�سة 
�سكان  وحتى  ال�سواح  على  الطريق 
تواجد  باعتبار  الريفية  املنطقة 
رعوية  منطقة  ال�سكان يف  من  الكثري 
الزوابع  منفذ  يف  تتواجد  ح�سا�سة 
عر�سة  اليوم  واأ�سبحت  الرملية 
التي  التعرية  عوامل  جراء  للت�سحر 
الق�ساء  من خالل  ال�رشكة  تلك  تقوم 

على الغالف النباتي .

ت�سهدهما  والتذمر  االحتقان  من  حالة 
منطقتي واد عني الناقة و ال�ساية احلمراء 
ي�سم  فالحيا  حميطا  ت�سكالن  .والتي 
منهم  مقيمون  كلهم  فالحا   40 من  اأكرث 
وعائلة  تيوة  وعائلة  الب�سري  قديد  ورثة 
واآخرون،جراء  روابح  وعائلة  زيو�ض 
جفت  بعدما  املثمرة   االأ�سجار  فقدان 
الكهرباء  من  اال�ستفادة  غياب  يف  االآبار 
)فوراج(  بئرا   15 وجود     ورغم  الريفية، 
 7 و  للحفر  ر�سمية  رخ�ض  على  حتتوي 
منزال   45 و  ريفية  �سكنات  و5  اأحوا�ض  
واأ�سجار  ومزارع  امل�ستودعات  من  وعدد 
مثمرة واأخرى ب�ستانية اإال اأنها يف و�سعية 
كارثة ايكولوجية بيئية ، من خالل فقدان 
باالإ�سافة  الأكرث من 24000 �سجرة مثمرة 
طريق  يف  ونباتات  الب�ستنة  اأ�سجار  اإىل 
م�ستثمرات  هناك  اأن  باعتبار   ، االندثار 
و  باملياه  غنية  عميقة  اآبار  بها  فالحية 
اليوم  هي  املثمرة  االأ�سجار  من  االآالف 
يف طريق الزوال. ويف ات�سال مع ) الو�سط 
( عرب ال�سكان على التالعب يف تو�سيلهم 
والريفية رغم  الفالحية  الكهرباء  ب�سبكتي 
ان ال�سكنات واملزارع  ال تبعد عن جممع 
عني الناقة �سوى بـ 2 كم ،وح�سب ال�سكاوى 
ت�رشيحات  وكذا   ، منها  ن�سخ  تلقينا  التي 

مف�سوح   - تالعب  هناك  فان  الفالحني 
حما�رش  ،رغم  الكهرباء  توزيع  يف   -
مديرية  م�سالح  بها  قامت  التي  املعاينة 
باملجل�ض  الفالحة  وجلنة  الفالحة  
الوالئي ، وت�سجيل املنطقتني يف �سطرين 
ال�سطر  منها ماهو مدرج �سمن  خمتلفني 
حتديد  مع   ،  2013 لربنامج  التكميلي 
باأن  يوؤكدون  كما   . وامل�ستفيدين  االأماكن 
تغيري  التوزيع من خالل  االحتيال وقع يف 
من  الكثري  يف  وقع  كما  املناطق  ت�سمية 
وهي   – ميدانيا  اإثباتها  - ميكن  احلاالت 
م�سجلة �سوتا و�سورة لدى ) الو�سط(. مع 
العامة(  )االأمانة  الوالية  تدخل  ورغم  انه 
و جلنة  �سونلغاز  مثل  املخت�سة  واجلهات 
من  الوالئي  ال�سعبي  باملجل�ض  الفالحة 
اجل االإ�رشاع بالربط بالكهرباء الفالحية 
طرف  من  وعرقلة  تواطاأ  هناك  ان  اال   ،
رئي�ض بلدية املجبارة )ع بن حدة(.خا�سة 
تثبت  املحا�رش  من  الكثري  هناك  وان 
ان هناك تر�سد وتعنت  ذلك.وتاأكيد على 
املناطق  تلك  ربط  بعدم  البلدية  لرئي�ض 
املعنيني  ا�ستفادة  والحتى  بالكهرباء  ال 
�سخ�سية  ،حل�سابات  ال�سم�سية  بالطاقة 
املح�سوبية  على  مبنية  ملتوية  وبطرق 

واملعريفة؟

بوالية  املوا�سي  مربو  مازال 
وزير  وعود  ينتظرون  اجللفة 
بتوفري  الريفية  والتنمية  الفالحة 
املجرتات  اخلا�سة مبر�ض  االأدوية 
ال�سغرية والذي �سهد نفوق اأكرث من 
وكبد  اليوم  غاية  اإىل  خروف   3000
ق�سى  كبرية.حيث  خ�سائر  املوالني 
على  املف�سوح  والتاأخر  التماطل 

الرثوة احليوانية و�ساعد  يف انت�سار 
م�ض  الذي  االأغنام  طاعون  مر�ض 
ح�سب اإح�سائيات متقاربة اكرث من 
م�سالح  تدخل  اأن  كما   ، مواال   65
وهو  امل�ستوى  يف  يكن  مل  البيطرة 
اأول امتحان لهم جراء املر�ض الذي 
جعل  مما  والية   19 من  اأكرث  م�ض 
املوال ي�رشب اأخما�سا يف اأ�سدا�ض 

بعدما وجد نف�سه وحيدا يف مواجهة 
الفالحة  مع مر�ض عجزت م�سالح 
والبيطرة باجللفة على احتوائه رغم 
الجتثاث  متاحة  كانت  الفر�سة  اأن 
املر�ض، مما جعل مربي املوا�سي 
وحرق  ودفن  اإتالف  على  يعملون 
جثث احليوانات منعا لتنقل املر�ض 
غلق  اأن  كما  احليوانات،  لباقي 

يف  معاناتهم  من  زاد  قد  االأ�سواق 
وتواطوؤالبياطرة  اجلرعات  انتظار 
للمر�ض  منهم  البع�ض  وا�ستغالل 
وتكاليف  باأ�سعار  خدمات  بعر�ض 
باهظة ر�سخ لها املوال بعد غياب 
اأي تعاون من مديرية الفالحة ومن 

وفاء الوزير بوعوده.

الريفية  املنطقة  �سكان  مازال 
ينتظرون   ، باملعلبة  الفالحية  و 
من يتكفل ب�سكاويهم مع املعاناة 
جراء ما تفرزه وحدات �سناعية 
مت ت�سييدها يف اأخ�سب االأرا�سي 
الفالحية والتي اأثرت على طبيعة 
اجلوفية  املياه  وعلى  االأر�ض 
تاأثريها  مدى  اإىل  باالإ�سافة 
انه  رغم   . واملحيط  البيئة  على 
يوجد مناطق �سناعية خم�س�سة 
اإذ   ، الن�ساطات  هاته  ملثل 
اأربع  وجود  من  ال�سكان  ي�ستكي 

م�سانع اثنان منهما ل�سنع االأجر 
ار�ض  على  �سيدوا  والقرميد 
م�ساحات  اإحلاق  مت  فالحية 
كبرية منها وحتويلها عن ن�ساطها 
القوانني  اأن  رغم  الفالحي، 
هناك  وان  خا�سة   ، ذلك  متنع 
التي  البلدية  من  اعرتا�سات 
كانت يف �رشاع مع قرار االإن�ساء 
الذي ام�ساه الوايل ال�سابق حمو 
التهامي ورئي�ض ديوانه. وقد عرب 
ال�سكان مبعية عدد من اجلمعيات 
بالبيئة  واملهتمة  الفالحية 

مرا�سالت  وجهت  اإذ  واملحيط، 
انطالق  بداية  مع  مبا�رشة 
االأرا�سي  حلماية  امل�ساريع 
الفالحية ولكن العملية متت ،مما 
اخلطر  نقو�سا  يدقون  جعلهم 
يف  امل�سانع  تلك  ت�سبب  خا�سة 
بيئية  وكوارث  خطرية  اأمرا�ض 
ب�سيق  املواطنني  اإ�سابة  منها 
جاء  كما   – واحل�سا�سية  التنف�ض 
االأمر  يقت�رش  ال�سكوى - ومل  يف 
لتلك  اإن  بل  احلد،   هذا  عند 
من  املياه  على  تاأثريا  امل�سانع 

خالل حفرهما الآبار عميقة مما 
ت�سبب يف جف اأبارهم .باالإ�سافة 
اإىل خملفات تلك امل�سانع ، والتي 
ت�سب يف االأرا�سي املجاورة مما 
نظرا  واأوبئة  اأمرا�سا  ي�سبب 
خلطورتها؟،مع اأن هناك مطالب 
االأرا�سي  بحماية  بتحقيق 
حتول  بداأت  والتي  الفالحية 
اال�ستثمار  بحجة  طبيعتها  عن 

والغر�ض منها نهب العقار؟

ت�سهد العديد من املناطق الرعوية 
عملية تعرية من طرف العديد من 
املوالني ومربو املوا�سي ، خا�سة 
لكميات  املالحظ  الت�ساقط  بعد 
جراء  .وهذا  االأمطار  من  معتربة 
وما  الع�سوائي  احلرث  عملية 
بها  يقوم  التي  بـ"القدال"  يعرف 
املكان  يف  االأ�سخا�ض  بع�ض 

ببلدية  "بو�سكني"  امل�سمى 
املجبارة دائرة عني االإبل . حيث 
ال حظنا اثناء عملية معاينة بطلب 
يتم - يف  انه   ، ال�سكان  بع�ض  من 
النباتات  اقتالع   - متعمدة  عملية 
عملية  جراء  اجلرارات  بوا�سطة 
باعتبار  ع�سوائيا.  االأر�ض  تقليب 
النباتي  الغالف  على  الق�ساء  اأن 

نباتات  و  احللفاء  مادة  على  يوؤثر 
الرمت  ال�سيح    ( مثل  تندثر  بداأت 
،الفيجل ،الدقفت ،املثنان ،ال�سناق 
،اجلرجري،الت�سلقة  ،اجلعيدة 
الكليل،   ، ،الرمث،الكداد 
احلرمل،احلدج...الخ ( يف منطقة 
منفذ  يف  تتواجد  ح�سا�سة  رعوية 
عر�سة  اأ�سبحت  الرملية  للزوابع 

التعرية  عوامل  جراء  للت�سحر 
والرعي  احلرث  عن  الناجمة 
حتويل  يتم  حيث   ، الع�سوائي 
االأر�ض من فالحية رعوية  طبيعة 
اإىل جرداء قاحلة ، يف عملية اأ�سبه 
ي�رش  ما  وهو  املتعمدة  بالفو�سى 

بالطبيعة والبيئة ب�سفة عامة .
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 تباطوؤ عاملي:

ملاذا تت�سرر اأ�سواق الطاقة من احلرب التجارية الأمريكية ال�سينية؟
 اإبراهيم الغيطاين/مركز امل�ستقبل 

للدرا�سات و الأبحاث املتقدمة

تباطوؤ عاملي:

اجلمركية  التعريفات  حرب  �شملت 
املمتدة بني الوليات املتحدة الأمريكية 
كبريًة  قائمًة  عديدة  اأ�شهر  منذ  وال�شني 
الطاقة،  منتجات  فيها  مبا  ال�شلع  من 
من  متبادل  ب�شكل  عليها  ُفر�ض  والتي 
بني  تراوحت  جمركية  تعريفات  اجلانبني 
انعكا�شات  له  كانت  ما  اإىل 25%، وهذا   5
جتارة  حركة  تراجع  يف  متثلت  جوهرية 
ارتفاع  عن  ف�شًل  بينهما،  البينية  الطاقة 
النفقات الت�شغيلية لبع�ض �رشكات الطاقة 
بارتفاع  الأ�شا�ض  يف  متاأثرة  الأمريكية 
ارتفاع  وكذلك  امل�شتورد،  ال�شلب  تكلفة 
النهائية،  ال�شلع  بع�ض  اإنتاج  تكاليف 
تعترب  والتي  البل�شتيك،  غرار  على 
لكن  لها.  رئي�شًيّا  مكوًنا  البرتوكيماويات 
يبدو اأن املت�رشَر الأكرب من هذه احلرب 
الطبيعي  والغاز  للنفط  امل�شدرة  البلداُن 
التي قد تعاين من تراجع م�شتويات الطلب 
عليهما يف الأجل املنظور نتيحة التباطوؤ 
هذه  جراء  العاملي  للقت�شاد  املحتمل 

احلرب.

حرب جتارية:

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

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

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

5 اإىل %25.
من  و�شيا�شية  دبلوما�شية  جهوٍد  وبعد 
الطرفني لحتواء احلرب التجارية بينهما، 
اتفق الرئي�شان الأمريكي »دونالد ترامب« 
ونظريه ال�شيني »�شي بينج«، بهام�ض قمة 
جمموعة الع�رشين بالأرجنتني يف دي�شمرب 
هذه  ت�شعيد  عن  التوقف  على  املا�شي، 
احلرب، وجتميد فر�ض اأي ر�شوم جمركية 
اإ�شافية، وذلك من اأجل خلق اأجواء منا�شبة 
لكي يتمكن الطرفان من اإجراء حمادثات 
بينهما للتو�شل اإىل اأف�شل احللول املمكنة 

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

تتمثل يف املخاوف الأمريكية من ت�شاعد 
يف  ال�شينية  التكنولوجية  ال�رشكات  دور 
املتنامي  ال�شيني  الدور  بجانب  العامل، 
وال�رشق  الهادي  املحيط  منطقتي  يف 

الأو�شط. 

ا�ستهداف الطاقة:

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

الغاز الطبيعي امل�شال الأمريكي.
وقد يكون من ال�شابق لأوانه تكوين تقييم 
اجلمركية  التعريفات  تاأثري  حول  نهائي 
على علقات الطاقة البينية بني الوليات 
موؤ�رشات  ثمة  اأن  اإل  وال�شني،  املتحدة 
اأولية ك�شفت تراجع حركة جتارة منتجات 
الطاقة بينهما يف الفرتة املا�شية متاأثرة 
بهذه التدابري احلمائية. ويف هذا ال�شدد، 
وطبًقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، 
امل�شال  الطبيعي  الغاز  �شحنات  تراجعت 
 2018 اأكتوبر  يف  ال�شني  اإىل  الأمريكي 
مكعب  قدم  مليارات   7.2 اإىل  بـ%70.2 
يف  مكعب  قدم  مليار  بــ24.2  مقارنة 
اأكتوبر 2017، كما اأن من اللفت اأن ال�شني 
الغاز امل�شال  اأي �شحنات من  مل ت�شتورد 

الأمريكي يف �شبتمرب املا�شي.
بني  القائم  التجاري  التوتر  اأّثر  كما 
التجارة  على  وال�شني  املتحدة  الوليات 
عدم  من  الرغم  على  للنفط،  البينية 
اخلا�شعة  ال�شلع  قائمة  يف  اإدراجه 
بينهما.  التجارة  يف  اجلمركية  للتعريفات 
فطبًقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، 
تراجعت ال�شادرات الأمريكية من النفط 
اآلف   105.5 اإىل  ال�شينية  لل�شوق  اخلام 
مقارنة  املا�شي  اأكتوبر  يف  يومًيّا  برميل 
اأكتوبر  يف  يومًيّا  برميل  األف  بـ798.3 

فيما   ،%86.7 انخفا�ض  بن�شبة  اأي   2017
النفط  من  الأمريكية  ال�شادرات  بلغت 
اأدنى م�شتوى يف عام 2018 خلل  لل�شني 
م�شتوى  عند  نف�شه  العام  من  �شبتمرب 
بعد  ذلك  وجاء  يومًيّا،  برميل  األف   72.4
جولة  البلدين  تطبيق  من  واحد  �شهر 
يف  اجلمركية  التعريفات  من  جديدة 
ا  اأغ�شط�ض املا�شي.  ومن امللحظ اأي�شً
كميات  ا�شتوردت  املتحدة  الوليات  اأن 
النفط  من  املعتادة  امل�شتويات  من  اأقل 
ال�شيني يف الأ�شهر الثلثة ع�رش املا�شية، 
وبلغت اأدناها خلل اأكتوبر املا�شي بنحو 
بحوايل  مقارنة  وذلك  يومًيّا  برميل  األف 
 2017 اأكتوبر  يف  يومًيّا  برميل  األف   22
عليه،  وبناًء   .%95.5 انخفا�ض  بن�شبة  اأي 
الطاقة  منتجات  جتارة  اإن  القول  ميكن 
تاأثرت  وال�شني  املتحدة  الوليات  بني 
القائمة  التجارية  احلرب  ب�شبب  ب�شدة 
بني اجلانبني، بيد اأن ذلك لن يرتك �شوى 
حمدودة  اقت�شادية  اأو  جتارية  اأ�رشار 
لكليهما بح�شب اجتاهات عديدة. فباإمكان 
اخلام  النفط  �شحنات  ت�شتبدل  اأن  ال�شني 
والغاز امل�شال الأمريكيني باأ�شواق اأخرى، 
على غرار رو�شيا واإفريقيا وبلدان ال�رشق 
ا كبرًيا يف  الأو�شط التي متتلك حالًيّا فائ�شً

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

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

نفقاته الت�شغيلية ب�شكل لفت.
واأحد الأمثلة اجلوهرية على ذلك ارتفاع 
تكلفة بناء خط اأنابيب Cactus II )ميتد 
كوربو�ض  منطقة  اإىل  بريميان  من حو�ض 
والذي  املك�شيك(،  خليج  على  كري�شتي 
 Plains All American تنفذه �رشكة
بـ40 مليون دولر بعد زيادة تكلفة ال�شلب 
اأدت  ا،  اأي�شً النحو  هذا  وعلى  امل�شتورد. 
والوليات  ال�شني  بني  التجارية  احلرب 
الإنتاجية  الكلفة  ارتفاع  اإىل  املتحدة 
التي  ال�شنع  تامة  املنتجات  من  للعديد 
البرتوكيماويات مكوًنا رئي�شًيّا  تعترب مواد 
فيها.  ومن جهة اأخرى، فمن الطبيعي اأن 
ينعك�ض التوتر القائم بني الوليات املتحدة 
وال�شني �شلبًا على التعاون ال�شتثماري بني 
البلدين يف املجالت املختلفة ومبا فيها 
الطاقة، حيث �شيحد -على الأرجح- من 
وال�شينية  الأمريكية  ال�رشكات  �شهية 
م�رشوعات  يف  الدخول  اأو  اأ�شول  ل�رشاء 

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

املتحدة وال�شني.

�سغوط هبوطية:

حذرت العديد من املوؤ�ش�شات القت�شادية 
الدولية موؤخًرا من اأن احلرب التجارية بني 

تقت�رش  ل  قد  وال�شني  املتحدة  الوليات 
الأمريكي  القت�شادين  على  تداعياتها 
على  للتاأثري  متتد  قد  واإمنا  وال�شيني، 
للت�شابك  نظًرا  برمته،  العاملي  القت�شاد 
ويف  العاملية.   القت�شادات  بني  الكبري 
الدويل  النقد  �شندوق  اأكد  ال�شياق،  هذا 
اإىل  مييل  العاملي  القت�شاد  اأن  موؤخًرا 
ال�شعف ومبعدل اأ�رشع اإىل حد ما مقارنة 
ال�شابقة نظًرا لعوامل عديدة،  بالتوقعات 
القت�شادية  احلرب  ا�شتمرار  اأهمها  من 
والتي  وال�شني،  املتحدة  الوليات  بني 
توؤثر بدورها �شلبًا على الن�شاط ال�شناعي 
القت�شادات  من  للعديد  والتجاري 
ال�شندوق  لتوقعات  وطبًقا  العاملية.  
النمو  يتباطاأ  �شوف  اجلاري،  يناير  يف 
يف  و%3.6   2019 يف   %3.5 اإىل  العاملي 
بانخفا�ض قدره 0.2 و0.1 نقطة   ،2020
كما  املا�شي.  اأكتوبر  توقعات  عن  مئوية 
اأن من املحتمل اأن يرتاجع منو القت�شاد 
الأمريكي اإىل 2.5% يف عام 2019 مقارنة 
�شينمو  كما  املا�شي.  العام  يف  بـ%2.9 
يف   %6.2 مبعدل  ال�شيني  القت�شاد 
العام  يف   %6.6 من  واأقل  اجلاري  العام 

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

التجارية بني الوليات املتحدة وال�شني. 
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يتقدم ال�سيد 

معيزة مو�سى باأحر 
التهاين اإىل ال�سيد معيزة 

علي مبنا�سبه جناحه 
الباهر و ح�سوله على 

�سهادة الدكتوراه متمنيا 
 له م�سوارا مهنيا 
وعلميا موفقا .
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حديثه  خالل  غباين  و�أ�ضاف 
�أن  �لأ�رسى  �ضوت  لإذ�عة 
�لنتهاكات بحق �لأ�رسى متو��ضلة 
لإي�ضالهم لأو�ضاع �ضحية �ضعبة، 
ممنهجة  �إهمال  �ضيا�ضة  وهناك 
�لفحو�ضات،  يف  ومماطلة 
�لعالج،  تقدمي  عن  و�لمتناع 
�لأ�ضري  �نتظار  مدة  تزيد  ورمبا 
خلم�س  طبي  فح�س  لإجر�ء 
عدة  �رتقاء  �إىل  م�ضدًد�  �ضنو�ت، 
�ضهد�ء من �لأ�رسى ب�ضبب �نتهاك 
و�لأعد�د  �لعالج  تلقي  يف  حقهم 

مر�ضحة للزيادة.
�أن  �لظلم  من  �أنه  على  و�ضدد 
نطلق عن �ضجن �لرملة م�ضطلح 
عيادة  �أنها  يدعون  فما  �لعيادة، 
مليء  كامل،  �ضجن  عن  عبارة 
�ضد  و�جلر�ئم  بالنتهاكات 
�لأ�رسى، وهي �أقبية حتقيق مليئة 
و�ملر�ضى  �ل�رسطان،  مبر�ضى 
م�ضاومتهم  يتم  �مل�ضلولني 
لهم،  �لعالج  لتقدمي  و�بتز�زهم 

م�ضدَد� على �أن �لأ�رسى يخدمون 
�أنف�ضهم باأنف�ضهم دون تقدمي �أي 

لهم يف ظل عدم وجود  م�ضاعدة 
لكل  �لعالج  و�أن  �أطباء خمت�ضني، 

�لأمر��س هو �مل�ضكن.
��ضتباك  يف  �لأ�رسى  �أن  و�أو�ضح 
يومي مع �إد�رة م�ضلحة �ل�ضجون 
و�إيذ�ء  لتنغي�س  تعر�ضهم  ب�ضبب 
�لليلي،  �لتفتي�س  مثل  م�ضتمر 
�ملمتلكات  وم�ضادرة  و�ملد�همة 
�إىل  �لأ�رسى  .فيلجاأ  �خلا�ضة؛ 
ليعربو�  �ملتوفرة  �لأدو�ت  بع�س 
�لتي  �لنتهاكات  عن غ�ضبهم من 
�لتكبري  مثل  �ضدهم  متار�س 
و�لأبو�ب،  �ل�ضبابيك  وطرق 
و�إرجاع  �لكامري�ت،  وتك�ضري 
�لحتالل  �أن  و�أكد  �لوجبات.  
�إىل  �ملمنهجة  ب�ضيا�ضته  ي�ضعى 
�لأ�رسى  جعل  �أو  �لأ�رسى  قتل 
عالة على جمتمعهم بعد حتررهم، 
�ملعنوية  �لروح  ك�رس  ويحاول 
عندهم، و�أن ل يكونو�  فاعلني، ، 
ومن هنا �أطلق ر�ضالة ملوؤ�ض�ضات 
�ضجن  ليزورون  �لإن�ضان  حقوق 
�نتهاكات  يحوي  �لذي  �لرملة 

�لقو�نني و�لتفاقيات �لدولية .

قال االأ�صري املحرر رائد غباين اإن االأ�صرى يف �صجون االحتالل يعي�صون ظروًفا �صحية 
ا�صتثنائية خا�صة االأ�صرى املر�صى، وهو امللف االأكرث اإحلاحا للن�صر وف�صح ممار�صات 
االحتالل وتعريته، وتعريف العامل بجرائم القتل التي تتم يف مقربة �صجن الرملة.

ملف االأ�ضرى املر�ضى... االأكرث اإحلاحا للن�ضر وف�ضح االحتالل

20 من ذوي اأ�ضرى غزة يزورون اأبناءهم يف "نفحة"
�أ�رسى  ذوي  من  جمموعة  متكن 
من  �لثنني،  �ليوم  غزة،  قطاع 
زيارة �أبنائهم �لأ�رسى يف �ضجون 
�لناطقة  و�أفادت  �لحتالل 
لل�ضليب  �لدولية  �للجنة  با�ضم 
لـ"�ملركز  زقوت  �ضهري  �لأحمر 

 20 �أّن  لالإعالم"  �لفل�ضطيني 
�ضجون  يف  �لأ�رسى  �أهايل  من 
�أطفال،   7 بينهم  �لحتالل، 
�خلروج  من  �ليوم  �ضباح  متكنو� 
حانون،  بيت  "�إيرز"  حاجز  عرب 
لزيارة 12 �أ�ضري�ً يف �ضجن �لنفحة 

�ل�ضحر�وي.
�ضجون  يف  �لأ�رسى  ويعي�س 
ب�ضبب  �ضعبة  �أو�ضاعاً  �لحتالل 
و�إد�ر�ت  �لحتالل  ممار�ضات 
�أدنى  لهم  توفر  ل  �إذ  �ضجونه، 
بل  و�حلماية،  �لتدفئة  مقومات 

ومتار�س بحقهم جولت تفتي�ضية 
تعر�ضهم للربد �ل�ضديد، �ضيما يف 
منهم  �لكثري  يعر�س  ما  �لليل، 
لالأمر��س ونزلت �لربد، ناهيك 
�ملتو��ضلة  �لعتد�ء�ت  عن 

بحقهم.

250 بحاجة �إىل تدخالت عالجية فورية

 750اأ�ضريا مري�ضا يقبعون
 يف �ضجون االحتالل منهم 

االحتالل ميدد اعتقال 
والد ال�ضهيد نعالوة 

قال �ملتحدث با�ضم هيئة �ضوؤون 
عبد  ح�ضن  و�ملحررين  �لأ�رسى 
وخم�ضني  �ضبعمائة  نحو  �أن  ربه 
�أ�ضري� مري�ضا يقبعون يف �ضجون 
�لحتالل منهم مئتان وخم�ضون 
عالجية  تدخالت  �إىل  بحاجة 
فورية �أو �إجر�ء عمليات جر�حية 

�أو يحتاجون �إىل �أجهزة طبية.
و�أو�ضح عبد ربه يف حديث لإذ�عة 
�لر�ضمية،  فل�ضطني”  “�ضوت 
�ضباح �أم�س �لثنني، �أن �لع�رس�ت 

من �لأ�رسى �ملر�ضى يعانون من 
و�إعاقات  �ل�رسطانات  �أمر��س 
بالأو�ضاع  يتعلق  وفيما  حركية 
ربه  عبد  �أ�ضار  عوفر،  �ضجن  يف 
و�حلذر  �لقلق  من  حالة  �أن  �إىل 
عودة  ظل  يف  �ل�ضجن  ت�ضود 
�إىل ما كانت عليه قبل  �لأو�ضاع 
�لعتد�ء�ت �لهمجية �لتي قامت 
�لحتالل  �ضجون  م�ضلحة  بها 
من  �لع�رسين  يف  �لأ�رسى  بحق 

�ل�ضهر �جلاري.

مددت قو�ت �لحتالل �ل�ضهيونية، 
�عتقال   ،)1-28( �لثنني  �أم�س 
و�لد  نعالوة  �ضليمان  وليد  �لأ�ضري 
�ل�ضهيد �أ�رسف نعالوة حتى �ل�ضابع 

و�لع�رسين من مار�س �لقادم.
يف  �لأ�رسى  �إعالم  مكتب  و�أفاد 
"�ملركز  و�ضل  �ضحفي  ت�رسيح 
قو�ت  �أّن  لالإعالم"  �لفل�ضطيني 
�ل�ضهيد  و�لد  �عتقلت  �لحتالل 
�لعام  من  نوفمرب   7 يف  نعالوة 
�ملا�ضي؛ حيث �غتيل جنله �أ�رسف 
من  يتمكن  ومل  �لأ�رس،  يف  وهو 

�إلقاء نظرة �لود�ع عليه.
�لع�ضكرية،  �ضامل  حمكمة  وكانت 
�ضقيق  �عتقال  ا  �أي�ضً مّددت  قد 
�أجمد  �ل�ضاب  نعالوة  �ل�ضهيد 

يف  �ملحا�رسة  و�ضقيقته  نعالوة، 
فريوز  �لوطنية،  �لنجاح  جامعة 
و�أو�ضح  مرة  من  لأكرث  نعالوة، 
�أّن  �لأ�رسى،  �إعالم  مكتب 
�لحتالل �عتقل �ملحا�رسة فريوز 
نعالوة بتاريخ )11-10-2018(، بعد 
نابل�س،  مدينة  يف  منزلها  �قتحام 
�لقتحامات  من  �ضل�ضلة  وبعد 
�عتقل  حني  يف  �ملتتالية،  �لليلية 
بتاريخ  نعالوة  �أجمد  �ضقيقها 
كذلك  و�عتقل   ،)2018-10-9(
ل  نعالوة  �ل�ضهيد  عائلة  و�لدتهما 
�أعقاب  يف  للتنكيل  تتعر�س  تز�ل 
تنفيذ جنلهم �أ�رسف نعالوة عملية 
 ،)2018-10-7( بتاريخ  بركان 

وحتى بعد ��ضت�ضهاده.
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االحتالل اعتقل )525( فتاة وامراأة خالل "انتفا�ضة القد�س"
�ملحرر  �لأ�ضري  قال 
ب�ضوؤون  و�ملخت�س 
�لنا�رس  عبد  �لأ�رسى، 
موقع  مدير  فرو�نة، 
�لق�ضبان،  خلف  فل�ضطني 
�لحتالل  �ضلطات  �أن 
يوما  متيز  مل  �ل�رس�ئيلي 
ومعاملتها  �عتقالتها  يف 
�لفل�ضطينيني،  بني  فيما 
�إناثا، �ضغار�  �أو  ذكور� كانو� 
من  �ضعدت  ولقد  وكبار�. 
على  لالإناث،  ��ضتهد�فها 
�ختالف �أعمارهن، وو�ضعت 
�لتع�ضفية  �عتقالتها  من 
�لع�ضو�ئي  و�حتجازها 
للفتيات و�لن�ضاء منذ �ندلع 
"�نتفا�ضة �لقد�س" يف �لول 

من �كتوبر 2015.
وخالل  �نه  و��ضاف: 

�عتقلت  �لقد�س"  "�نتفا�ضة 
نحو  �لحتالل  قو�ت 
بينهن  و�مر�أة،  فتاة   )525(
يز�ل  ما  فيما  قا�رس�ت،. 
يقبع يف �ضجون �لحتالل نحو 
على  موزعات  ��ضرية   )52(
و�لد�مون،  ه�ضارون  �ضجني 
ومري�ضات  �أمهات  بينهن 
وجريحات  وقا�رس�ت 
�ل�ضرية/ �برزهن  ولعل 
و��ضار  �جلعابي�س..  ��رس�ء 
فرو�نة �ىل �ن �لع�رس�ت من 
نارية  باأعرية  ��ضنب  �لفتيات 
و�حدة  و�أن  �عتقالهن،  قبل 
"فاطمة  �لفتاة  وهي  منهن 
من  عاما(   15( طقاطقة" 
بلدة بيت فجار يف حمافظة 
��ضت�ضهدت  قد  حلم،  بيت 
بعد �عتقالها جر�ء ��ضابتها 

نارية، وذلك يف  �أعرية  بعدة 
 ،  2017 عام  �آذ�ر/مار�س 
حيث مت �لتنكيل بها وتركها 
تنزف، وقد رف�ضت �ضلطات 
�لحتالل �لإفر�ج عنها رغم 
�ل�ضحي،  و�ضعها  خطورة 
�إىل  �لعتقال  قيد  و�أبقتها 
�أن ��ضت�ضهدت يف م�ضت�ضفى 
بتاريخ  ت�ضيدك"  "�ضعاري 
بقافلة  لتلتحق   2017-5-10

�ضهد�ء �حلركة �لأ�ضرية.
�أن  �ىل  فرو�نة  و�أو�ضح 
�لتي  و�لأ�ضاليب،  �لأ�ضكال 
عند  �لحتالل  يتبعها 
�لفل�ضطينية،  �ملر�أة  �عتقال 
ل تختلف عنها عند �عتقال 
�لرجال، �إن كان يف طبيعتها 
حيث  من  �أو  وتوقيتها، 
�لعنيفة  و�لإجر�ء�ت  �ضدتها 

لها.  �ملر�فقة  و�لقا�ضية 
من  تُعتقل  ما  غالبا  فهي 
�لليل،  منت�ضف  وبعد  �لبيت 
و�لإهانة  لل�رسب  وتتعر�س 
وهي يف  �لقا�ضية  و�ملعاملة 
ثم  ومن  لل�ضجن،  طريقها 
�لتوقيف  مر�كز  يف  تتعر�س 
للتعذيب �جل�ضدي و�لنف�ضي، 
للعزل  يتعر�ضن  منهن  وكثري 
زنازين  يف  �لنفر�دي، 
وقذرة.  ومعتمة  �ضيقة 
من  جميع  �أن  فرو�نة  و�أكد 
مررن بتجربة �لعتقال، قد 
من  �أكرث  �أو  ل�ضكل  تعر�ضن 
�أ�ضكال �لتعذيب �جل�ضدي �أو 
�ملهينة.  و�ملعاملة  �لنف�ضي 
مل�ضايقات  تعر�ضن  كما 
فا�ضح  وتعدي  جمة 
د�خل  خ�ضو�ضيتهن  على 

خالل  �أو  �لتوقيف،  مر�كز 
�أو  �ل�ضجن  يف  تو�جدهن 
عن  ف�ضال  �لتنقالت.  �أثناء 
�ملحاكمات �جلائرة وفر�س 
�لباهظة.  �ملالية  �لغر�مات 
كامري�ت  و�ضع  مت  وموؤخر� 
�ل�ضجن،  �ضاحة  يف  مر�قبة 
عن  لالمتناع  دفعهن  مما 

�خلروج للفورة.
و�و�ضح فرو�نة �أن �لأ�ضري�ت 
قا�ضية  ظروف  يف  يحتجزن 
�لطبي  لالإهمال  ويتعر�ضن 
و�لتعمد يف �يذ�ئهن ج�ضديا 
كثرية  �أحيان  ويف  ونف�ضياً، 
من  بالقرب  �حتجازهن  مت 
�أق�ضام �ضجينات �إ�رس�ئيليات 
قتل  جر�ئم  يف  متهمات 
وممار�ضة  خمدر�ت  �أو 
�لدعارة، وقد ��ضتكني مر�ر� 

حيث  ذلك،  من  وتكر�ر� 
�ل�ضتائم  ل�ضماع  ي�ضطررن 
�ملزعج  و�ل�رس�خ  �لبذيئة 
�لأبو�ب  على  و�لّطرق 
و�لنو�فذ، وقد تعر�ضن كثري� 
ودعا  �للفظية.  لالعتد�ء�ت 
�ملوؤ�ض�ضات  كافة  فرو�نة 
و�ملر�أة  بالأ�ضري�ت  �ملعنية 
وحقوق �لن�ضان �ىل �لتعاون 
�جلر�ئم  لتوثيق  بينها  فيما 
�ملر�أة  بحق  تقرتف  �لتي 
حد  وو�ضع  �لفل�ضطينية 
و�عتقالها  ل�ضتهد�فها 
عما  �ل�ضوء  وت�ضليط 
�ل�ضجن.  د�خل  له  يتعر�ضن 
هذ� بالإ�ضافة �ىل �حت�ضان 
و�لعمل  منهن  �ملحرر�ت 
و�ضائل  كافة  توفري  على 

�لدعم و�مل�ضاندة.



بتاريخ  يون�س  ماهر  ولد 
1958/1/9 يف قرية عارة/ املثلث 
الفل�سطيني  الداخل  يف  ال�سمايل 
املحتل, وهو �سقيق واحد خلم�س 
�سقيقات, اأنهى درا�سته االبتدائية 
التحق  ثم  القرية,  مدار�س  يف 
مدينة  يف  الزراعية  باملدر�سة 
 1983/1/18 يوم  ويف  اخل�سرية, 
االحتالل  جي�س  اعتقله 
اعتقال  بعد  وذلك  االإ�رسائيلي 
كرمي  االأ�رسى  عميد  عمه  ابن 
التحقيق  وبعد  باأ�سبوعني,  يون�س 
الع�سكرية  النيابة  له  وجهت  معه 
تهمة  االحتالل  لدولة  التابعة 
وحيازة  فتح,  حركة  اإىل  االنتماء 
قانونية,  غري  بطريقة  اأ�سلحة 
وقتل جندي اإ�رسائيلي, واأ�سدرت 
حماكم االحتالل يف بداية اعتقاله 
حكماً بحقه باالإعدام �سنقا برفقة 
يون�س  و�سامي  كرمي  االأ�سريين 
حيث  املواطنة",  "خيانة  بدعوى 
االإ�رسائيلية  الهوية  يحملون  اأنهم 
االحتالل  ويعتربهم  الزرقاء 
وبعد  اإ�رسائيليني,  مواطنني 

االحتالل  حمكمة  عادت  �سهر 
واأ�سدرت حكماً بتخفي�س العقوبة 
املوؤبد  ال�سجن  اإىل  االإعدام  من 
قانونية  وبعد جهود  مدى احلياة, 
االحتالل  �سلطات  حثيثة, حددت 
حكم   2012 العام  من  اأيلول  يف 
املوؤبد 40 عاماً, لعدد من اأ�رسى 
ماهر.  االأ�سري  بينهم  من  الداخل 
يون�س  االأ�سري  اعتقال  جرى  وقد 
اأم�سى  يتزوج, وهو بذلك  اأن  قبل 
اأن  دون  املعتقل  يف  �سبابه  �سنني 
هو حمروم  واليوم  عائلة,  يوؤ�س�س 
حتى من التعرف على اأبناء وبنات 
املحكمة  من  بقرار  اأ�سقائه, 
املركزية يف النا�رسة بحرمانه من 
زيارة ذويه من الدرجة الثانية, كما 
مت رف�س التما�س تقدم به االأ�سري 
على  وهو  والده  لروؤية   2008 عام 
فرا�س املوت, ليتوفى دون اأن يراه 
من  �سنوات  بعد  بوداعه  يقوم  اأو 
االنقطاع. وكان االأ�سري يون�س قد 
خا�س اإ�رساباً مفتوحاً عن الطعام 
عام  25 فرباير  اأيام, يف   10 ملدة 
معتقل  يف  تواجده  خالل   2013

ال�سوء  لت�سليط  وذلك  "اجللبوع", 
ال�سجون  يف  االأ�رسى  معاناة  على 
اأ�رسى  خ�سو�سا  االإ�رسائيلية, 
الذين  الفل�سطيني  الداخل 
 , التبادل  �سفقات  من  يحرمون 
من  تدخل  بعد  اإ�رسابه  واأوقف 
الذي  عبا�س  حممود  الرئي�س 
�سلم  على  ق�سيتهم  برفع  وعد 

االأولويات.
ومن اجلدير ذكره اأن االأ�سري يون�س 
اأ�سري فل�سطيني يف  اأقدم  هو ثاين 
االإ�رسائيلي,  االحتالل  �سجون 
يون�س"  "كرمي  عمه  ابن  بعد 
باأيام  االعتقال  يف  ي�سبقه  الذي 
حمدودة, وهو اأي�ساً اأحد االأ�رسى 
قبل  ما  املعتقلني  القدامى 
االتفاق  اأو�سلو, وممن مت  اتفاقية 
ال�سيا�سية  املفاو�سات  بدء  مع 
 2013 العام  من  جويلية  اأواخر 
اأربع  على  �رساحهم  اإطالق  على 
اإ�رسائيل  التزمت  حيث  دفعات, 
باإطالق �رساح ثالث دفعات بواقع 
ونكثت  دفعة,  كل  يف  اأ�سرياً   )26(
باالتفاق ومل تلتزم باإطالق �رساح 

من  كان  والتي  الرابعة,  الدفعة 
مار�س  اأواخر  يتم  اأن  املفرت�س 
عليهم  واأبقت   ,2013 العام  من 
يف �سجونها لغاية اليوم, وعددهم 

اأرا�سي  من  ن�سفهم  اأ�سرياً   )27(
وهم   ,1948 عام  املحتل  الداخل 
كل من كرمي يون�س, وماهر يون�س, 
ووليد  مخ,  اأبو  ور�سدي  واإبراهيم 

دقة, واإبراهيم بياد�سة, واأحمد اأبو 
جابر, وب�سري اخلطيب,  واإبراهيم 
اغبارية, وحممد اغبارية, ويحيى 

اغبارية, وحممد جبارين.

يدخل نهار غد اجلمعة ثاين اأقدم اأ�سري فل�سطيني يف �سجون االحتالل، ماهر عبد اللطيف عبد القادر يون�س )61 عامًا( من قرية عارة يف الداخل املحتل، عامه )37( يف معتقالت االحتالل 
االإ�سرئيلي، ويقبع االأ�سري يون�س حاليًا يف معتقل "النقب"، وهو ابن عم عميد االأ�سرى كرمي يون�س.   

ماهر يون�س ثاين اأقدم اأ�سري فل�سطيني يف �سجون االحتالل 

القوا�سمة عي�سى  حممد  لال�سري  �سعر  �سجون" ديوان  يف  "�سجون 
من  انه  االأ�رسى  هيئة  اأعلنت 
يف  االأهرام  مطبعة  اإ�سدار 
لالأ�سري  �سعر  ديوان  �سدر  اخلليل 
عبد  عي�سى  حممد  الفل�سطيني 
الرحمن القوا�سمة بعنوان )�سجون 
�سفحة   69 يف  ويقع  �سجون(  يف 

 13 وي�سم  املتو�سط,  القطع  من 
ق�سيدة كتبها االأ�سري داخل �سجون 

االحتالل اال�رسائيلي.
مواليد  من  القوا�سمة  واالأ�سري 
واعتقل   1983 عام  اخلليل  مدينة 
مقاومة  بتهمة   2003 عام 

بال�سجن  عليه  وحكم  االحتالل, 
اعتقاله  واأثناء  ون�سف,  عاما   14
املاج�ستري  درجة  على  ح�سل 
بتقدير  ال�سيا�سية  العلوم  يف 
املقاالت  من  العديد  وله  امتياز 
كتاب  اإ�سدارته  ومن  ال�سيا�سية, 

االأ�سري  زال  وال  التق�سيم,  تق�سيم 
االحتالل  �سجون  يف  يقبع  حممد 
الق�سائد  ابرز  ومن  اال�رسائيلي. 
ق�سيدة  الديوان  يف  وردت  التي 
"�ستخرجون" قال فيها:  مل ت�ساءوا 

فوق ما �ساء االإله

لن تنالوا من ثراها انقلوها...
انقلوها اإىل حيث تريدون انقلوها

وخذوا البحر اإىل البحر
مبا اخرتعتم من و�سائل ولن تنالو 

من ثراها
ال�ساعر  وكتب  الغرباء...  ايها 

مبنا�سبة  القوا�سمة  حممد 
ابو  مي�رسة  االأ�سرية  ا�ست�سهاد 
حمدية قائال: حّيوا ال�سهادة بكرة 
وانحنوا  قوموا  وللمي�رسة  واأ�سيال 

تبجيال حّيوا ال�سهامة مرفوعة
لن تنحني هاماتنا ومتيال .

)4( اأ�سرى يدخلون اأعواًما جديدة يف �سجون االحتالل

اأ�سرى من ال�سفة يدخلون اأعواًما جديدة ب�سجون االحتالل

من  االأ�رسى  �سوت  اإذاعة  اأفادت 
اأربعة  اأن  االثنني,  اأم�س  غزة  
وال�سفة  القد�س  من  اأ�رسى 
يدخلون  غزة  وقطاع  املحتلتني 
اليوم 28 من يناير اأعواًما جديدة 
يف �سجون االحتالل, وهم:  االأ�سري 
من  احلج  خمي�س  اإبراهيم  وليد 

بال�سجن  املحكوم  اهلل  رام  مدينة 
23 عاًما ومعتقل منذ عام 2003, 
ال�سجون  يف  عاًما   16 واأم�سى 
داوود  زهدي  ح�سام  واالأ�سري 
القد�س  من  عاًما(  �ساهني)32 
 22 بال�سجن  املحكوم  املحتلة 
 ,2004 عام  منذ  ومعتقل  عاًما 

واأم�سى 15 عاًما يف ال�سجون.
فريد  �سليمان  �رسيف  واالأ�سري 
مدينة  من  عاًما(   36( رداد 
 17 بال�سجن  املحكوم  طولكرم 
 ,2005 عام  منذ  ومعتقل  عاًما 
�سجون  يف  عاًما   14 واأم�سى 
�سامل  حممد  واالأ�سري  االحتالل 

جباليا  خميم  من  عيدة  اأبو  علي 
املحكوم  غزة  قطاع  �سمال 
منذ  ومعتقل  عاًما   22 بال�سجن 
عاًما   14 واأم�سى   ,2005 عام 
قبل  ورزق  االحتالل,  �سجون  يف 
عن  "اأحمد"  البكر  بطفله  عامني 

طريق نطفة مهربة.

باأن  االأ�رسى  �سوت  اإذاعة  اأفادت 
ال�سفة  مدن  من  اأ�رسى  ثالثة 
 27 يوم  يدخلون,  املحتلة  الغربية 
جانفي, اأعواًما جديدة يف �سجون 

االحتالل وهم:

الرحمن  عبد  اإيهاب  االأ�سري 
حممد حداد )38 عاًما( من مدينة 
املوؤبد  بال�سجن  حمكوم  اخلليل, 
عام  منذ  ومعتقل  احلياة  مدى 
2003, واأم�سى 16 عاًما يف �سجون 

اأحمد علي  ثائر  االأ�سري  االحتالل 
رام  مدينة  من  عاًما(   39( حمايل 
اهلل, حمكوم بال�سجن 25 عاًما بعد 
 16 واأم�سى   ,2003 عام  اعتقاله 
االأ�سري  االحتالل  �سجون  عاًما يف 

 27( حناي�سة  ح�سن  جمال  عالء 
حمكوم  جنني,  مدينة  من  عاًما( 
بال�سجن ع�رسة اأعوام بعد اعتقاله 
اأعوام  �سبعة  واأم�سى   ,2012 عام 

يف ال�سجون.

موجز اأخبار االأ�سرى عرب 
�سوت االأ�سرى

من  ال�رسكجي  حممد  االأ�سري 
بعد  اليوم  احلرية  يتن�سم  نابل�س 
 20 البالغة  اعتقاله  مدة  اأنهى  اأن 
بقيمة  مالية  غرامة  ودفع  �سهراً, 
مواطنا   18 اعتقال  �سيقل   2000
�سنها  واقتحامات  مداهمات  يف 
اليوم  فجر  االحتالل  جي�س 
باأنحاء متفرقة من ال�سفة الغربية 
املحتلة. اأربعة اأ�رسى من القد�س 
اليوم  يدخلون  والقطاع  وال�سفة 
معتقالت  يف  جديدة  اأعواًما 
االحتالل, وهم وفق اإذاعتنا: وليد 
احلج من رام اهلل, ح�سام �ساهني من 
القد�س, �رسيف رداد من طولكرم, 
واالأ�سري حممد اأبو عيدة من �سمال 
القطاع. اإدارة ال�سجون ال�سهيونية 
امل�سابني  االأ�رسى  عدد  اإن  تقول 

باقتحامات اأق�سام معتقل "عوفر" 
االأ�سبوع املا�سي, جتاوزت االأرقام 
الر�سمية املعلن عنها بوقت �سابق 
مدير  االأقل  على  اأ�سعاف  بثالثة 
الدكتور  للدرا�سات  االأ�رسى  مركز 
كافة  اأن  يوؤكد  حمدونة  راأفت 
االأ�رسى  اأمام  مفتوحة  اخليارات 
الطرق  بكل  مب�ساندتهم  ويطالب 
يقول  غباين  رائد  املحرر  االأ�سري 
االحتالل  �سجون  يف  االأ�رسى  اإن 
ا�ستثنائية  �سحية  ظروًفا  يعي�سون 

خا�سة االأ�رسى املر�سى.
حلمي االأعرج مدير مركز حريات 
يعرب  االن�سان  حقوق  عن  للدفاع 
بحق  يحدث  ما  جتاه  قلقه  عن 
االأ�سري  خا�سة  املر�سي  االأ�رسى 

�سامي اأبو دياك.
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عي�شة ق.

ي�ستهدف العبو »احلمراوة« العودة 
وجتاوز  ال�سحيح  الطريق  اإىل 
املرحلة ال�سعبة التي ميرون بها يف 
البطولة الوطنية  خا�سة بعد التعرث 
داخل القواعد يف اآخر لقاءين اأمام 
بلعبا�س،  واحتاد  ال�ساورة  �سبيبة 
ك�سب  طريق  عن  واالنتفا�سة 
الكاأ�س  ال�سيدة  التاأهل يف مناف�سة 
الثقة جمددا والت�سالح مع  وك�سب 
النتائج  على  الغا�سبني  اأن�سارهم 
لقاءين،  اآخر  امل�سجلة يف  ال�سلبية 
املدرب  يعول  التي  املهمة  وهي 
املوؤقت عي�سى كينان على اإمتامها 
بنجاح رغم �سعوبة املهمة خا�سة 
يف ظل تواجد الالعبني مبعنويات 
يفكرون  ال  والذين  احل�سي�س  يف 
والعودة  االنت�سار  �سوى يف حتقيق 

غلى �سكة الفوز من جديد.
ت�سكيلة »احلمراوة«  و�سوف تعرف 
�سفوفها  يف  الغيابات  من  عددا 
عمارة  بن  الالعب  مقدمتهم  يف 
الذي طرد يف املقابلة اأمام احتاد 
واملوؤذن  مكاوي  والثنائي  بلعبا�س 

تلقيهما  ب�سبب  بلقاء  املعاقبان 
على  االحتجاج  ب�سبب  اإنذارا 
الغر�س  ولهذا  احلكم،  قرارات 
اأمام  نف�سه  الفني  الطاقم  �سيجد 
البدائل  عن  للبحث  �سعبة  مهمة 
الت�سكيلة  �سمن  واإقحامهما 
االأ�سا�سية يف املقابلة.  ولن تكون 
مهمة فريق مولودية وهران �سعبة 
يف موا�سلة م�سوار ال�سيدة الكاأ�س 
ظل  يف  اخلام�س  اللقب  عن  بحثا 
وي�سكل  عنيدا  مناف�سا  مواجهته 
مفاجاأة املو�سم احلايل يف البطولة 
بال�ساعد  االأمر  ويتعلق  الوطنية 
يت�سدر  الذي  مقرة  جنم  اجلديد 
�ستكون  اأين  الرتتيب،  جدول 
حقيقيا  معيارا  اليوم  مواجهته 
منذ  الرائعة  انطالقته  لتاأكيد 
اجلاري،  الكروي  املو�سم  انطالق 
ورغم اأن مقرة مل تواجه مناف�سني 
ال�سيدة  من  دورين  اأول  يف  اأقوياء 
العودة  يف  جنحت  اأنها  اإال  الكاأ�س 
بالتاأهل اإىل ثمن النهائي من خارج 
الديار على ح�ساب اإحتاد الرم�سي، 
على  تعول  الذي  ال�سيناريو  وهو 
مولودية  اأمام  جمددا  تكراره 

وهران وموا�سلة حتقيق املفاجاأة 
ملوا�سلة امل�سوار يف الكاأ�س.

موا�شة يدخل مفكرة بابا 
خلالفة بلعطوي

مولودية  فريق  رئي�س  يوا�سل 
وهران اأحمد بلحاج املدعو »بابا« 
البحث عن مدرب جديد من اأجل 
خالفة عمر بلعطوي الذي ا�ستقال 
اأمام  التعادل  بعد  املن�سب  من 
فاإن  ال�سدد  ويف  بلعبا�س،  احتاد 
باالت�سال  قاخم  احلمراوة  رئي�س 
وعر�س  موا�سة  كمال  باملدرب 
للفريق  الفنية  العار�سة  تويل  عليه 
بعد اإقالة االأخري من تدريب احتاد 
بجاية،  �سبيبة  هزمية  عقب  عنابة 
اأجل  من  مهلة  املعني  طلب  اأين 
املقابل  يف  العر�س،  يف  التفكري 
ال�ساورة  �سبيبة  مدرب  يتواجد 
املفكرة،  �سمن  نغيز  نبيل  ال�سابق 
فكرة  عن  بابا  تخلى  املقابل  يف 
املن�سب  الوزاين يف  تعيني �رشيف 
مدربه  مع  التعاقد  عن  وتراجع 

ال�سابق الفرن�سي مي�سال كفايل.

احلمراوة ملوا�صلة حلم الك�أ�س ومقرة تبحث املف�ج�أةمولودية وهران / جنم مقرة
يحت�شن ملعب اأحمد زبانة مباراة تعد بالكثري والتي جتمع بني فريقي مولودية وهران 

اأمام مت�شدر ترتيب الرابطة الثانية جنم مقرة وذلك حل�شاب الدور ثمن النهائي 
ملناف�شة كاأ�س اجلمهورية بعد تاأجيل املقابلة عن تاريخها الأ�شلي، ويدخل فريق 

مولودية وهران بحثا عن موا�شلة م�شواره يف املناف�شة خا�شة واأنه ي�شتفيد من عاملي 
الأر�س واجلمهور الأمر الذي ي�شب يف م�شلحته من اأجل الحتفاظ بتاأ�شرية التاأهل 

داخل القواعد وبلوغ الدور ربع النهائي

الدورة الدولية لالأوا�شط 
للتن�س بتون�س

ريح�ن وبن قدور 
يندجم�ن مب��صرة 
ب�جلدول النه�ئي

 
اجلزائريان  الالعبان  يدخل 
قدور  بن  وليندة  ريحان  يو�سف 
النهائي  اجلدول  اإىل  مبا�رشة 
للتن�س  لالأوا�سط  الدولية  للدورة 
املقررة ابتداء من اليوم وتتوا�سل 
اإىل تاريخ الثاين فيفري الداخل 2 
باملركب  ال�رشيعة  االأرا�سي  على 
بالعا�سمة  باملنزه  الريا�سي 
القائمة  ح�سب  تون�س،  التون�سية 
اأم�س  اأول  عنها  الك�سف  مت  التي 
هذه  وعرفت  املنظمني،  قبل  من 
الثانية  الدرجة  ذات  املناف�سة 
مراكز  يحتلون  العبني  م�ساركة 
الدويل وذلك  الرتتيب  متقدمة يف 
بني  ومن  واالناث،  الذكور  لدى 
جامي  اال�سباين  ي�سارك  هوؤالء 
بيري  اإفريقي  واجلنوب  كالدي�س 
املركزين  يحتالن  اللذين  ماالن 
التوايل،  على  عامليا   87 و   80
مارتا  اال�سبانية  اإىل  باالإ�سافة 
فاتينتينا  وال�سوي�رشية  كو�ستيك 
ري�رش املتواجدتني يف ال�سفني 34 

و56 عامليا تباعا لدى الفتيات.
من جهتهما، يعترب الثنائي ريحان 
االأح�سن  اجلزائريان  قدور  وبن 
 117 العاملي  ال�سعيد  على  ترتيبا 
باإمكان  و�سيكون  تواليا،  و155 
هذه  يف  امل�ساركة  ثالث  جزائري 
االأمر مبحمد علي  الدورة ويتعلق 
 1161 املركز  �ساحب  عبيب�سي 
القائمة  �سمن  املتواجد  عامليا 

االحتياطية.
ق.ر

الت�شكيلة تواجه برجمة نارية والعريف ي�شتاأنف التدريبات على انفراد

الن�صرية حتقق الأهم وتقرتب من البوديوم
حقق فريق ن�رش ح�سني داي االأهم 
من خالل الفوز الثمني الذي حققه 
بوعريريج  برج  اأهلي  ح�ساب  على 
بعد الهدف الوحيد يف اللقاء والذي 
اجلديد  امل�ستقدم  توقيع  من  كان 
املن�رشم  ال�ستوي  املركاتو  يف 
النادي  اأهدى  الذي  يايا  فوزي 
العا�سمي ثالث نقاط ثمينة منحت 
ال�سقوط  عقب  لالعبني  الثقة 
مباراتني  اآخر  يف  الهزمية  فخ  يف 
�سباب  اأمام  الوطنية  البطولة  من 
العا�سمة،  احتاد  واجلار  ق�سنطينة 
حيث ي�سمح هذا االنت�سار الأ�سبال 
مزيان  البيت  اإىل  العائد  املدرب 
كوكبة  من  االقرتاب  يف  اإيغيل 
على  اأ�سحى  الذي  وهو  املقدمة 
بعد نقطتني عن »البوديوم« يف �سباق 
ثالثي  �سمن  مركز  على  التناف�س 
قارية  م�ساركة  ل�سمان  املقدمة 

الن�رشية  املو�سم املقبل، وحققت 
االأهم خا�سة واأن املهم كان الفوز 
وطريقة  االأداء  عن  البحث  دون 
التي  الربجمة  كثافة  اللعب يف ظل 
يف  م�ساركتها  ب�سبب  لها  تتعر�س 
خاللها  تاأهلت  التي  الكاف  كاأ�س 
م�سوار  بعد  دور املجموعات  غلى 
ثالثة  اإثره  على  جتاوزت  ايجابي 
املجموعات،  دور  بلوغ  قبل  اأدوار 
امل�ستوى  اإىل  االأداء  يرق  مل  حيث 
الت�سكيلة  و�سجلت  املطلوب 
الربجمة  وتتوا�سل  وفقط.  الفوز 
غايا  احلار�س  لرفقاء  املاراطونية 
جمددا  يعودون  والذين  مرباح 
خالل  من  غد  بعد  املناف�سة  اإىل 
مقابلة  وخو�س  الرزنامة  ت�سوية 
�سمن  ملعبها  على  تاجنانت  دفاع 
الرابطة  من   18 اجلولة  ت�سوية 
التقاء  قبل  االأوىل،  املحرتفة 

م�ساء  االأنغويل  اأتلتيكو  بيرتو  نادي 
االأحد املقبل �سمن اجلولة االأوىل 
الكاف،  كاأ�س  جمموعات  دور  من 
من   20 اجلولة  مباراة  ت�سوية  قبل 
تلتقي  عندما  الوطنية  البطولة 
امل�سيف  القواعد  خارج  الن�رشية 
ال�سابع  بتاريخ  ال�ساورة  �سبيبة 
مو�سوع  فبي  الداخل.  فيفري 
ح�سني  الالعب  ا�ستاأنف  اآخر، 
بعد  انفراد  التدريبات على  العريف 
التي  االإ�سابة  من  لل�سفاء  التماثل 
يف  �رشع  حيث  منها،  يعاين  كان 
اإ�رشاف  انفراد حتت  على  التدرب 
يندمج  اأن  وينتظر  الطبي،  الطاقم 
خالل  اجلماعية  التدريبات  يف 
االأيام املقبل من اأجل االنطالق يف 
مداعبة الكرة والتح�سري للعودة اإىل 

املناف�سة من جديد.
عي�شة ق

الإيطايل نيكولو بونيفازيو يتوج ب�شباق تروبيكال اأمي�شا بونغو

رقيقي ينهي ال�صب�ق يف املركز الث�لث

يو�سف  اجلزائري  الدراج  اأنهى 
واالأخرية  ال�سابعة  املرحلة  رقيقي 
اأمي�سا  تروبيكال  الدراجات  ل�سباق 
الثالث  املركز  يف  بالغابون  بونغو 
النهائي  التتويج  عرف  والذي 
ومل�س  بونيفازيو،  نيكولو  لاليطايل 
الفرن�سي لورينزو مانزين من فيتال 
للمرحلة  الو�سول  خط  كون�سيبت 
بني  اأم�س  اأول  جرت  التي  االأخرية 

على  ليربوفيل  و  نكوك  دي  زا�س 
النهائية  بال�رشعة  كم   140 م�سافة 
بتوقيت 3�سا 06د 01 ثا اأمام االأملاين 
اأندري غريبل ويو�سف رقيقي بنف�س 
ينهي  النتيجة،  وبهذه  التوقيت. 
رقيقي املناف�سة الدولية يف املركز 
العام، بينما توج  الرابع يف الرتتيب 
من  بونيفازيو  نيكولو  االيطايل 
ديراكت فيلو بالن�سخة 14، متقدما 

الفرن�سي لورينزو مانزين واالأملاين 
اأندري غريبل، يف املجموع �سارك 
من  و5  اإفريقيا  من   10 فريقا   15
لل�سباق  ال�سبع  املراحل  يف  اأوروبا 
باأكرث  تقدر  اإجمالية  م�سافة  على 
يف  اجلزائر  و�ساركت  كم،   800 من 
�سباق تروبيكال اأمي�سا-بونغو ل�سنة 

2019 مبجموع 6 دراجني.
وكالت

الت�شكيلة حققت الفوز 11 على التوايل

ال�صي��صي يوا�صل الت�ألق ويلتحق 
ب�لبوديوم

ق�سنطينة  �سباب  فريق  يوا�سل 
الثمني  الفوز  بعد  بقوة  ال�رشب 
ال�سيف  اأمام  �سجله  الذي 
�سمن  وذلك  بجاية  مولودية 
اجلولة 19 من الرابطة املحرتفة 
االنت�سار  �سمح  حيث  االأوىل، 
الوطنية  البطولة  لقب  حلامل 
بااللتحاق  املن�رشم  املو�سم 
بالبوديوم وتقا�سم املركز الثالث 
منا�سفة رفقة مولودية اجلزائر، 
ويوؤكد العبو »ال�سيا�سي« جمددا 
عليها  يتواجدون  التي  ال�سحوة 
التي  املتعرثة  البداية  بعد 
بداية املو�سم اجلاري  حققوها 
اأين حققوا تعرثات متوا�سلة قبل 
اأن يعودوا اإىل الطريق ال�سحيح 
�سكة  اإىل  العودة  خالل  من 
وحتقيق  جمددا  االنت�سارات 
التوايل  على  فوزا   11 جمموع 
احلايل  املدرب  منها  �سجل 

 10 الفان  ديني�س  الفرن�سي 
الف�سل  لديه  والذي  انت�سارات 
االأكرب يف اإعادة �سباب ق�سنطينة 
وذلك  الفوز  �سكة  اإىل  جمددا 
التي  امل�سابقات  خمتلف  يف 
التناف�س  يوا�سل  اأين  يخو�سها 
البطولة  يف  جبهات  ثالث  على 
اجلمهورية  كاأ�س  الوطنية، 
وي�سري بخطى ثابتة نحو التاأهل 
النهائي مل�سابقة  الدور ربع  اإىل 
حيث  اإفريقيا،  اأبطال  رابطة 
على  ال�سابق  امل�سوؤول  يوؤكد 
نادي  يف  ال�سبانية  الفئات 
الكبري  العمل  الفرن�سي  لوهافر 
الذي يقوم به مع رفقاء الالعب 
مع  مل�سته  وترك  بلخري  اأمني 
الت�سكيلة من خالل االنت�سارات 
الفريق  ي�سجلها  التي  املقنعة 

على اأر�سية امليدان.
ع.ق.
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عي�شة ق.

عن  خمتلفة  م�صادر  وتتحدث 
اإدارة  طرف  من  اهتمام  وجود 
خريج  بخدمات  بر�صلونة  نادي 
خا�صة  بارادو  نادي  اأكادميية 
من  تروج  التي  الأخبار  واأن 
املدير  اأن  الالعب  حميط 
الكتالوين  للنادي  الريا�صي 
يتوجه  �صوف  ابيدال  اإيريك 
مدينة  اإىل  املقبلة  الأيام  خالل 

اأجل معاينة  الفرن�صية من  ني�س 
والوقوف  قرب  عن  الالعب 
على امكانياته من خالل متابعة 
مع  يقدمها  التي  املباريات 
هدفا  له  �صجل  والذي  فريقه 
وقاده  بطريقة عاملية  نيم  اأمام 
اإىل حتقيق الفوز، هذا التاألق مل 
املناجرة  اأكرب  اأعني  عن  يخف 
يف العامل والذين يتابعون تطوره 
عن كثب من اأجل الظفر ب�صفقة 
حتويله اإىل اأحد اأكرب الأندية يف 

يحقق  اأن  ي�صتبعد  ول  العامل. 
من  ابتداء  كبرية  قفزة  عطال 
املقبل  ال�صيفي  املركاتو 
والنتقال اإىل فريق كبري خا�صة 
اأطلقها  التي  الت�رصيحات  بعد 
ني�س  لفريق  الريا�صي  املدير 
يف وقت �صابق بعدما اكد اأن من 
يرغب يف احل�صول على خدمات 
لعبهم اجلزائري عليه دفع قيمة 
حتويله املقدرة مببلغ 70 مليون 
اأورو ح�صبه. يف �صياق مت�صل فاإن 

توخيل  توما�س  الأملاين  املدرب 
باري�س  فريقه  اإدارة  من  طلب 
التعاقد  الفرن�صي  جرمان  �صان 
مع عطال وا�صتقدامه اإىل النادي 
بعدما  املقبلة  ال�صائفة  خالل 
بالإمكانيات  اإعجابه  عن  اأعرب 
على  يدل  ما  وهو  يحوزها  التي 
الأداء الكبري الذي يقدمه الالعب 
ال�صاب للخ�رص وقدرته على اللعب 

قريبا يف امل�صتوى العاملي.

توخيل طالب �إد�رة �لبي �أ�س جي بالتعاقد معه

ر ملعاينة عطال متهيد انتقاله اإىل البار�صا اأبيدال يح�صّ
�لذي  �لالفت  �لتاألق  بعد  �لأوروبية  �لأندية  لعمالقة  �للعب  ي�شيل  عطال  يو�شف  �جلز�ئري  �لدويل  �لالعب  �أ�شحى 
�لدوري  يف  جتربة  من  قادما  �ملن�شرم  �ل�شيفي  �ملركاتو  يف  ب�شفوفه  �لتحاقه  منذ  �لفرن�شي  ني�س  ناديه  رفقة  يقدمه 
�لبلجيكي، وكانت �ملبار�ة �لأخرية �أمام نيم �شمن �لدوري �لفرن�شي �إثباتا جمدد� على تاألق �لظهري �لأمين للمنتخب 
يف  �للعب  خالل  من  حتقيقه  نحو  يتوجه  �لذي  �لأمر  وهو  عمالق  نادي  يف  �للعب  ي�شتحق  �أنه  برهن  و�لذي  �لوطني 

�مل�شتوى �لعايل.

حت�شري� ملو�جهة �ملريخ �ل�شود�ين هذ� �خلمي�س

مولودية اجلزائر ت�صرع 
يف ترب�ص ب�صيدي مو�صى

فيغويل يوا�صل امل�صوار 
رفقة غاالتا�صراي اإىل نهاية العقد

اجلزائر  مولودية  فريق  اأم�س  �رصع 
يف التح�صري اجلدي للمقابلة الهامة 
اخلمي�س،  غد  بعد  تنتظرهم  التي 
حيث يالقون نادي املريخ ال�صوداين 
ربع  الدور  ذهاب  مباراة  �صمن 
النهائي من البطولة العربية لالأندية، 
الت�صكيلة  انطلقت  الغر�س  ولهذا 
حت�صري  مبركز  مغلق  ترب�س  يف 
مو�صى  ب�صيدي  الوطنية  املنتخبات 
الرتكيز  اأجل  من  اأيام  اأربعة  يدوم 
على املقابلة الهامة التي يعول عليها 
كثريا لعبو الفريق وينتظر الأن�صار 
من  كبرية  مباراة  الت�صكيلة  تقدمي 
اأجل حتقيق نتيجة ايجابية ومريحة 
وخو�س  ال�صودان  اإىل  التنقل  قبل 
منت�صف  املقررة  الإياب  مقابلة 
واأن  خا�صة  الداخل،  فيفري  �صهر 
ممثل الكرة اجلزائرية يف املناف�صة 
العربية ي�صتهدف موا�صلة املغامرة 
اإىل  والتاأهل  العربية  املناف�صة  يف 
دورها ن�صف النهائي، و�رصع رفقاء 
البارحة  م�صاء  عزي  اأيوب  الالعب 
على  تدريبية  ح�صة  اأول  خو�س  يف 
ملعب مركز �صيدي مو�صى من اجل 
املريخ  ملقابلة  بجدية  التح�صري 
ال�صوداين، اأين ينتظر املدرب عادل 
عمرو�س مهمة �صعبة من اأجل اإعادة 
الثقة اإىل الالعبني بعد الإق�صاء من 
مناف�صة كا�س اجلمهورية يف دورها 
ثمن النهائي اأمام اجلار ن�رص ح�صني 

قاب  �صيكون  اأنه  جانب  غلى  داي، 
قو�صني اأو اأدنى من الإقالة يف حال 
م�صوار  تهدد  �صلبية  نتيجة  حتقيق 

العميد يف البطولة العربية.

�ملن�شطات  مكافحة  جلنة 
�لوز�ين  �شريف  تناول  تثبت 

للكوكايني

املن�صطات  مكافحة  جلنة  اأثبتت 
تناول لعب مولودية اجلزائر ه�صام 
مادة  وجود  بثبوت  الوزاين  �رصيف 
التحاليل  بعد  الدم  يف  الكوكايني 
اختبار  �صمن  بها  قام  التي  الطبية 
مكافحة املن�صطات والذي خ�صع له 
عقب الداربي العا�صمي اأمام �صباب 
الوطنية،  البطولة  حل�صاب  بلوزداد 
حيث جاء يف بيان للجنة اأن الالعب 
ثبت اأن نتائج التحاليل كانت ايجابية 
اأنه تعاطى مواد خمذرة  وجاء فيها 
متمثلة يف الكوكايني وهو املر الذي 
يدفعه  وقد  الكروي  م�صتقبله  يهدد 
باكرا  امل�صتديرة  الكرة  اعتزال  اإىل 
يف ظل اأنه مهدد بعقوبة قا�صية من 
انتظار  يف  الن�صباط  جلنة  طرف 
اليومني  خالل  الق�صية  يف  الف�صل 

املقبلني.
عي�شة ق.

اجلزائري  الدويل  الالعب  ك�صف 
يوا�صل  �صوف  اأنه  فيغويل  �صفيان 
يف  اجلاري  الكروي  املو�صم 
غالتا�رصاي  ناديه  �صفوف 
معتقدا عن  كان  ما  الرتكي عك�س 
لقب  حامل  ت�صكيلة  عن  رحيله 
املن�رصم  املو�صم  الرتكي  الدوري 
له مع  التي وقعت  ب�صبب امل�صاكل 
تراجع  ب�صبب  تريمي  فاحت  مدربه 
الكروي  املو�صم  بداية  م�صتواه يف 
الإعالم  و�صائل  وك�صفت  اجلاري، 
لالعب  ت�رصيحات  اأمي  الرتكية 
و�صط ميدان اخل�رص والتي اأو�صح 
اللعب  يوا�صل  �صوف  انه  خاللها 
نهاية  غاية  اإىل  غالتا�رصاي  مع 
خا�صة  معه  وقعه  الذي  العقد 
�صفوفه  يف  ومرتاح  �صعيد  واأنه 
البقاء  على  ي�صجعه  الذي  الأمر 
احلالية،  الت�صكيلة  مع  واملوا�صلة 
واأ�صاف اأنه يقوم ببذل جهوده من 
اأجل قيادة غالتا�رصاي اإىل حتقيق 
ر�صيدها  ودعم  جديدة  تتويجات 
يف  فيغويل  وعانى  الألقاب.  من 

كان  بعدما  احلايل  املو�صم  بداية 
الذي  الفريق  مغادرة  اإىل  اأقرب 
للتتويج  الفائت  املو�صم  قاده 
املمتاز،  الرتكي  الدوري  بلقب 
من  الأول  الن�صف  يف  حتول  حيث 
عليه  مغ�صوب  اإىل  املو�صم  هذا 
الباب  اإىل اخلروج من  اأقرب  وكان 
ال�صيق نحو خو�س جتربة جديدة 
بعدما ا�صتبعده املدرب املخ�رصم 
فاحت تريمي عن ح�صاباته التكتيكية 
واأ�صبح ل يعتمد عليه يف الت�صكيلة 
اإدارة  رغبة  جانب  غلى  الأ�صا�صية 
النادي الرتكي التخل�س منه ب�صبب 
راتبه ال�صخم وهو الذي يتلقى راتبا 
�صنويا قدره 4 مليون اأورو، قبل اأن 
غرونوبل  نادي  خريج  ينتف�س 
الفرن�صي والذي اأ�رص على ا�صتعادة 
باأحقيته  مدربه  واإقناع  اإمكانياته 
حققه  ما  وهو  اأ�صا�صيا  اللعب  يف 
يف الأ�صابيع الأخرية اأين عاد غلى 
ركيزة ل  واأ�صحى  الأ�صلية  مكانته 

ميكن ال�صتغناء عنها.
عي�شة ق.

�شركة وطنية عمومية حت�شر ل�شر�ء غالبية �لأ�شهم

العبو وفاق �صطيف ي�صتلمون ال�صكوك وزكري يهدد
لالعبني الذي يتوجه نحو املجهول يف ظل تاأزم العالقة بني الالعبني تتوا�صل الأو�صاع على حالها داخل بيت فريق وفاق �صطيف  املالية  امل�صتحقات  ت�صوية  عدم  ب�صبب  اأ�صهر واجلدد والإدارة  باأجور خم�صة  الذي حيث يدين الالعبون القدامى  الأمر  وهو  اأ�صهر،  واأربعة  �صهرين  بني  ما  ي�صتلموا  مل 
يتاأزم مبا�رصة بعد مباراة احتاد  الفريق  الو�صع داخل  اأين جعل  اجلمهورية،  كاأ�س  نهائي  ربع  اإىل  والتاأهل  يف اإ�رصاب عن التدريبات واملقاطعة اإىل حني ت�صلم اأموالهم توترت الأحوال �صباح ام�س يف ظل تهديد الالعبني الدخول العا�صمة 
يف كل مرة الرئي�س ح�صان حمار دون ان يتمكن من جت�صيد التي يدينون بها وذلك يف ظل رف�صهم الوعود التي يطلقها 
الوعود  رف�صوا  الذين  وهم  اأموالهم  منحهم  الأ�صبوع التي يطلقها لهم يف كل مرة، ورغم ت�صلمهم لل�صكوك التي امللمو�س عرب  اأموالهم يف ح�صاباتهم  جت�صد وعدوهم من خاللها �صب  مل  حال  يف  باخلري  تب�رص  ل  الأمور  اأن  اإل  املقبل 

يزيد الأو�صاع �صوءا داخل الفريق، قبل املقابلة التي تنتظرهم غدا اأمام جمعية عني مليلة حت�صبا لت�صوية اللقاء املتاأخر عن اجلولة 17 من العار�صة الفنية يف ظل �صبابية الأو�صاع يف النادي والتي تتزايد ب�صبب امل�صاكل التي يعرفها خالل الفرتة الأخرية، وهو الأمر الذي �صوف وتتوّجه الأو�صاع ال�صعبة التي تتواجد عليها ت�صكيلة »الن�رص الأ�صود« نحو الت�صعيد خا�صة وان املدرب نور الدين زكري هدد بالن�صحاب من الوعود.
يف ظل املطالبة برحيل اأع�صاء جمل�س الإدارة احلاليني على راأ�صهم الرئي�س ح�صان حمار بعد الف�صل يف احتواء الو�صع فيما يتعلق الرابطة املحرتفة الأوىل والإم�صاك بزمام النادي، اأين �صوف يعرف النادي يف حال التج�صيد تغيريات جذرية على اأعلى الهرم، وذلك وحتدثت م�صادر من حميط وفاق �صطيف عن اعتزام �رصكة وطنية اإىل �رصاء اأغلبية الأ�صهم يف النادي مثلما حدث مع فرق اأخرى من الرابطة املحرتفة الأوىل.

بالأزمة املالية. 

طبع 10 �آلف تذكرة و�لأن�شار يثورون
ار�صية »ل�صام« وهو العدد الذي مت الك�صف عنه �صبيحة اأم�س خالل الجتماع الأمني الذي جرى وي�صبق املقابلة، حيث ينتظر من جهة اأخرى، قامت اإدارة ملعب الثامن ماي  ب�صطيف بطبع 10 اآلف تذكرة حت�صبا للقاء الذي ينتظر الوفاق اأمام  اللقاء ودخلوا  لنف�س  التذاكر  ا�صرتوا  اأن  لهم  الذين �صبق  الفريق  اأن�صار  ثورة من طرف  القرار  امليدان قبل اأن يتم تاأجيله ووعدهم حمار حينها بالدخول جمانا عند اإعادة اللقاء قبل ان يتبني العك�س من خالل طبع اأن يعرف هذا 

عي�صة ق.تذاكر جديدة لطرحها اإىل البيع.
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اليويف ي�سقط الزيو روما
العا�صمة بفوز  اأفلت نادي جوفنتو�س من هزميته الأوىل هذا املو�صم وعاد من 
البديل  بف�صل  الإيطايل  الدوري  من   21 املرحلة  2-1 يف  روما  لزيو  على  قاتل 
العا�صمة  فريق  وتقدم  رونالدو،  كري�صتيانو  ومواطنه  كان�صيلو  جواو  الربتغايل 
حتى الربع الأخري بف�صل هدف الأملاين ت�صان باخلطاأ يف مرمى فريقه  قبل اأن 
ينجح كان�صيلو بعد 4 دقائق على دخوله يف اإدراك التعادل، ثم انتزع ركلة جزاء 
يف الوقت القاتل نفذها رونالدو الذي اأهدى فريق املدرب ما�صيميليانو األيغري 
فوزه 19 والبتعاد بالتايل عن نابويل الثاين بفارق 11 نقطة، بعد تعادل الأخري مع 
اأنه مل ي�صدد يف املرمى، يف  ميالن، وعانى جوفنتو�س يف ال�صوط الأول لدرجة 
حني هّدد اأ�صحاب الأر�س مرمى احلار�س البولندي فوي�صييت�س ت�صي�صني يف اأكرث 
اأطلق كرة قوية من  اأبرزها يف الدقيقة 37 عرب ماركو بارولو الذي  من منا�صبة، 
داخل املنطقة لكن حار�س اأر�صنال الإجنليزي ال�صابق تاألق يف الدفاع عن مرماه، 

وتعر�س »اليويف« ل�رضبة باإ�صابة مدافعه ليوناردو بونوت�صي وخروجه.
وحت�صن اأداء جوفنتو�س ن�صبياً يف ال�صوط الثاين لكن ذلك مل ي�صفع له لأن لزيو و�صل 
اإىل ال�صباك بهدية من لعب و�صط »ال�صيدة العجوز« الأملاين اإميري ت�صان الذي 
حّول الكرة براأ�صه يف �صباك فريقه اإثر ركنية لأ�صحاب الأر�س، واأدرك كان�صيلو 
التعادل وعندما كانت املباراة تلفظ اأنفا�صها الأخرية، احت�صب احلكم ركلة جزاء 
تاأكدت بعد الحتكام للفيديو ل�صالح كان�صيلو الذي اأ�صقط يف املنطقة فانربى لها 
رونالدو بنجاح. يف املقابل، فّرط روما بفر�صة اإزاحة ميالن عن املركز الرابع 
الأخري املوؤهل اإىل دوري الأبطال، وذلك بتعادله 3-3 مع م�صيفه اأتالنتا بعدما 
كان متقدماً بثالثية نظيفة، وبدا روما يف طريقه لال�صتفادة من تعادل ميالن مع 
�صيفه نابويل الثاين وحتقيق فوزه الثالث توالياً يف الدوري والعا�رض هذا املو�صم، 
لكنه عجز عن الحتفاظ بتقدمه الكبري والأهداف الثالثة التي �صجلها يف ال�صوط 
الأول واكتفى بنقطة اأبقته خام�صاً بفارق نقطة خلف اأ�صبال غاتوزو، ورفع اأتالنتا 
ر�صيده اإىل 32 نقطة. بينما خرج بارما خايل الوفا�س من مباراته و�صيفه �صبال 
للمباراة  الثالث  اإنرت ميالن  اأن كان متقدماً 2-0، وتعرث  اأمام 2-3 بعد  بخ�صارته 
الثانية توالياً بخ�صارته خارج ملعبه اأمام تورينو 0-1، ورفع تورينو بفوزه ر�صيده 
اىل 30 نقطة، فيما جتمد ر�صيد اإنرت الذي اأكمل اللقاء بع�رضة لعبني يف الدقائق 
الأربع الأخري ب�صبب طرد البديل ماتيو بوليتانو عند 40 نقطة يف املركز الثالث .

البي اأ�س جي ميطر �سباك رين برباعية
حقق باري�س �صان جريمان انت�صاراً كبرياً على �صيفه رين 4-1 اأول اأم�س يف اجلولة 22 
بالغيابات  الفرن�صي، وبدا فريق املدرب الأملاين توما�س توخل غري متاأثر  الدوري  من 
يف بداية اللقاء، اإذ افتتح الت�صجيل منذ الدقيقة 7 عرب الأوروغوياين اإدين�صون كافاين اإثر 
عر�صية من الأرجنتيني اأنخل دي ماريا، لكن رين اأدرك التعادل يف الدقيقة 28 عندما 
ف�صل قلب الدفاع الربازيلي تياغو �صيلفا يف اعرتا�س كرة عر�صية للمايل هاماري تراوري، 

فو�صلت اإىل ال�صنغايل مباي نيانغ الذي حولها يف ال�صباك.
ويف ال�صوط الثاين، ك�رض النادي الباري�صي عن اأنيابه و�صجل ثالثة اأهداف يف غ�صون 11 
دقيقة، اأولها عرب دي ماريا بعد متريرة طويلة من تياغو �صيلفا وت�صديدة من الأرجنتيني، 
ليعزز �صدارته  يوليان دراك�صلر  الأملاين  الثاين بعد متريرة من  كيليان مبابي  اأ�صاف  ثم 

لرتتيب الهدافني بر�صيد 18 هدفاً وكافاين الرابع بتمريرة رائعة من مبابي.
ليون  ويدين   ،0-1 اأميان  فوزه على م�صيفه  الثالث عقب  مركزه  ليون  املقابل، عزز  يف 
بفوزه الثاين توالياً يف الدوري اإىل البلجيكي جي�صون دينايري الذي �صجل هدف املباراة 
الوحيد يف الدقيقة 50، رافعاً ر�صيد فريقه اإىل 40 نقطة يف املركز الثالث، وذلك قبل 
باقي  ويف  جريمان،  �صان  باري�س  �صد  اأر�صه  على  املقبل  الأحد  جداً  ال�صعبة  مباراته 

املواجهات، فاز مونبلييه على كان 2-0 وتعادل تولوز مع اأجنيه �صلبياً. 

مي�سي يتاأهب للتتويج بجائزة جديدة
فردية  جائزة  ت�صلم  مع  موعد  على  بر�صلونة،  قائد  مي�صي  ليونيل  الأرجنتيني  �صيكون 
جديدة اأم�س، و�صيتوج مي�صي يف حفل توزيع جوائز �صحيفة موندو ديبورتيفو الإ�صبانية 
بجائزة اأف�صل لعب يف الدوري الإ�صباين عن عام 2018 املا�صي، واأو�صحت ال�صحيفة اأن 
الفرن�صي �صامويل اأومتيتي والكرواتي اإيفان راكيتيت�س لعبا البلوغرانا، �صيتم تكرميهما 
على  الثاين  ح�صل  فيما  بالده،  منتخب  مع  العامل  كاأ�س  بلقب  فاز  الأول  باعتبار  اأي�صا 
و�صافة مونديال رو�صيا يف ال�صيف املا�صي. ونوهت ال�صحيفة اأن احلفل �صيح�رضه وفد 

كبري من نادي بر�صلونة بقيادة جوزيف ماريا بارتوميو رئي�س النادي الكتالوين.
                                     

النادي امللكي يوا�سل االنت�سارات والبار�سا يح�سم الداربي
وا�صل ريال مدريد انت�صاراته وجنح 
بعدما  الثالث  باملركز  النفراد  يف 
اأول   2-4 اإ�صبانيول  م�صيفه  جتاوز 
م�صابقة  من   21 الأ�صبوع  يف  اأم�س 
ريال  وا�صتفاد  الإ�صباين،  الدوري 
الفرن�صي  مهاجمه  تاألق  من  مدريد 
انت�صاره  ليخطف  زمية  بن  كرمي 
الثالث توالياً يف الليغا ويرفع ر�صيده 
عن  نقاط   10 بفارق  نقطة   39 اإىل 
بر�صلونة املت�صدر وثالث نقاط عن 
اإ�صبيلية الرابع، و�صّجل بنزمية ثنائية 
فيما تكّفل رامو�س الذي خرج ب�صبب 
الإ�صابة والبديل الويلزي غاريث بيل 
بابتي�صتاو  الربازيلي  وكان  بهدفني، 
لإ�صبانيول  الأول  الهدف  �صاحب 
الثاين  رو�صالي�س  الفنزويلي  ودّون 
م�صتفيداً من طرد الفرن�صي رافاييل 

فاران.
اأمام  الفوز  بر�صلونة  حقق  بينما 
كاتالونيا  دربي  يف  جريونا  م�صيفه 

بهدفني ل�صفر، ودّون كل من الربتغايل 
نيل�صون �صيميدو)9( والأرجنتيني ليونيل مي�صي )68( هديف البالوغرانا. ويحافظ بر�صلونة على ريادة الليغا بر�صيد 49 نقطة 

فيما ياأتي جريونا يف املركز 13 موؤقتاً بر�صيد 24 نقطة.  
واقتن�س اأتلتيك بلباو فوزاً هاماً من �صيفه ريال بيتي�س بهدف دون رد، وبعد اأن حقق فوزاً يتيما يف 14 مباراة خا�صها بقيادة 
اأتلتيك بلباو ا�صتفاقته بقيادة مدربه  الأرجنتيني اإدواردو برييتزو وكانت يف املرحلة الفتتاحية على ح�صاب ليغاني�س وا�صل 
اجلديد غاي�صكا غاريتانو مبحافظته على �صجله اخلايل من الهزائم للمرحلة ال�صابعة توالياً وحتقيقه فوزه الثالث يف اآخر 4 
مراحل، وجاء على ح�صاب �صيفه القوي ريال بيتي�س بهدف وحيد �صجله اإيكر مونياين يف الدقيقة 21 من املباراة التي اأكملها 
اأو�صكار دي ماركو�س، ورفع النادي البا�صكي ر�صيده اىل 26 نقطة، فيما  فريقه بع�رضة لعبني يف اآخر 6 دقائق ب�صبب طرد 
جتمد ر�صيد بيتي�س عند 29 بعد اأن حلق بجاره الأندل�صي اإ�صبيلية الذي خ�رض يف معقل بلباو 0-2 خالل املرحلة قبل املا�صية، 
واكتفى ممثل البا�صك الآخر ريال �صو�صييداد الذي يتواجه يف املرحلة املقبلة مع جاره بلباو، بالتعادل مع �صيفه هوي�صكا متذيل 

الرتتيب دون اأهداف. 
�صاعف بلد الوليد معاناة �صيفه �صلتا فيغو وفاز عليه 2-1، وكان �صلتا فيغو البادئ بالت�صجيل عرب الدمناركي بيوين �صي�صتو لكن 
بلد الوليد عاد يف اللقاء بثنائية اأو�صكار بالنو وكيكو، ورفع بلد الوليد ر�صيده اإىل 25 نقطة يف املركز 12، فيما جتمد ر�صيد 

�صلتا فيغو عند النقطة 21 يف املركز 17.

احلايل  املت�صدر  مع  الفارق  اللقب  ميونيخ حامل  بايرن  ذلّل 
�صتوتغارت،  على  العري�س  انت�صاره  اإثر  دورمتوند  بورو�صيا 
الأملاين  الدوري  يف  انت�صاراته  �صل�صلة  البايرن  وا�صل  حيث 
بالتغلب على �صيفه �صتوتغارت 4-1 اأول اأم�س يف الأ�صبوع 19 
من امل�صابقة، وجنح بايرن ميونيخ يف الفوز باملباراة الثامنة 
توالياً يف البوند�صليغا، اإذ يعود اآخر تعرث له اإىل التعادل 3-3 
تياغو  الإ�صباين  وافتتح  الفائت،  نوفمرب  يف  دو�صلدورف  مع 
دوني�س،  اليوناين  عليه  يرد  اأن  قبل  مبكراً  الت�صجيل  األكانتارا 
يف  باخلطاأ  غينرت  بف�صل  ميونيخ  لبايرن  التقدم  هدف  وجاء 
وعّو�س  الثالث،  الهدف  غوريت�صكا  اأ�صاف  ثم  فريقه،  مرمى 
عندما  جزاء  لركلة  اإهداره  ليفاندوف�صكي  روبرت  البولندي 

نهاية  من  دقائق  �صت  قبل  لفريقه  الرابع  الهدف  على  وّقع 
اللقاء، وعاد بايرن ميونيخ اإىل املركز الثاين بر�صيد 42 نقطة 
بفارق ثالث نقاط عن بورو�صيا مون�صنغالدباخ الثالث وبفارق 
�صت نقاط عن بورو�صيا دورمتوند املت�صدر. وح�صم ليبزيغ 
مباراته مع م�صيفه فورتونا دو�صولدورف يف ربع �صاعة الأوىل 
يو�صف   الدمناركي  تواقيع  حملت  اأهداف  بثالثة  تقدمه  بعد 
وعزز  لمير،  كونراد  النم�صاوي  عرب  الثاين  ال�صوط  يف  رابعاً 
اأبطال  دوري  اإىل  املوؤهل  الرابع  املركز  يف  ر�صيده  الفائز 
اآينرتاخت  اأمام  نقاط  ثالث  وبفارق  نقطة،   34 مع  اأوروبا 
فرانكفورت اخلام�س الذي تعادل ال�صبت املن�رضم مع فريدر 

برمين 2-2.

بايرن ميونيخ يقل�س الفارق اأمام دورمتوند

ت�سيل�سي يتجاوز �سيفيلد يف كاأ�س االحتاد
اإىل ثمن نهائي كاأ�س الحتاد الإجنليزي عقب فوزه على توتنهام هوت�صبري بهدفني دون رد، و�صجل كل من الربازيلي ويليان هدفني وكالوم هود�صون اأودوي ثالثية البلوز الذي ح�صد بطاقة العبور للدور اخلام�س.   حقق ت�صيل�صي انت�صاراً كبرياً على �صيفيلد وينزداي 3-0 اأول اأم�س يف الدور الرابع من م�صابقة كاأ�س الحتاد الإجنليزي،  تاأهل كري�صتال بال�س  الت�صجيل لأ�صحاب الأر�س كونور ويكهام يف بينما  اأمام مان�ص�صرت يونايتد بهدفني مقابل هدف بعد لتوتنهام الفوز بلقب البطولة 8 مرات اآخرها كان عام 1991، بينما مل ي�صبق لكري�صتال بال�س التتويج باللقب اإل اأنه تاأهل الدقيقة التا�صعة قبل اأن ي�صيف جنم الفريق ولعب توتنهام ال�صابق اأندرو تاون�صيند الهدف الثاين يف الدقيقة 34، و�صبق اأقيمت املباراة على ملعب �صيلهر�صت بارك معقل كري�صتال بال�س وافتتح  للمباراة النهائية مرتني اآخرها كان عام 2016 عندما خ�رض يف النهائي 

التمديد.
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ر�ؤى

الإمربيالية اجلديدة.. ما بعد العوملة ما بعد احلداثة
ترتدد كثرياً يف ال�سنوات االأخرية على ل�سان بع�ض املفكرين الغربيني، م�سطلحات »ما بعد« ما بعد الراأ�سمالية، ما بعد اال�ستعمار، ما بعد االمربيالية، 
ما بعد العوملة، ما بعد احلداثة، ما بعد التاريخ. اإن العوملة التي �سعت من خاللها مراكز ر�ؤ��ض االأموال ال�سخمة �ال�سركات العمالقة، اأن جتعل العامل 

اأمريكيًا، بح�سب ما قال مرة الرئي�ض االأمريكي ال�سهري »فرانكلني ر�زفلت« الذي ��سل اإىل البيت االأبي�ض العام 1933 �مكث فيه 12 عامًا، يف اأ�سعب 
مرحلة �اجهتها الواليات املتحدة، حيث �سهدت الك�ساد االقت�سادي العظيم حينها، قبل اأن يتمكن ر�زفلت من اإحداث االإ�سالحات االقت�سادية الكبرية، 

هذا الرجل قال ذات مرة اإن قدر العامل يف النهاية هو اأن يتاأمرك.

ح�سن العا�سي /كاتب 
�باحث فل�سطيني 
مقيم يف الدامنرك

ال�سوؤال الكبري: هل متكنت العوملة 
من حذف احلدود والهويات وبناء 
بظني  الإجابة  جدران؟  بال  عامل 
جندها يف الرتدادات على ثقافة 
العوملة، من خالل عودة ال�سعوب 
يف كثري من الأماكن، اإىل جذورها 
م�ساحلها،  عن  للدفاع  القومية 
الإثنية  ال�رصاعات  فانفجرت 
والطائفية،  واملذهبية  والقومية 

التي اأ�سبحت �سمة الع�رص.
مرحلة  عن  يتحدثون  حني  اإذن 
اأن  يعني  العوملة، فهذا ل  بعد  ما 
اأكملت  قد  عاملي  كنظام  العوملة 
على  بل  وتطورت،  وظيفتها 
العامل  يف  يجري  ما  اإن  العك�س 
�ساأن  �ساأنها  العوملة  اأن  يوؤكد 
هي  ما  الراأ�سمالية،  مراحل  كافة 
الدول  خريات  ل�رصقة  و�سيلة  اإل 
النامية، حتى لو ا�سطر الغرب اإىل 
با�سم  املفرطة،  القوة  ا�ستعمال 
الإن�سان  وحقوق  الدميقراطية 
الأقليات  حقوق  و�سيانة  حيناً، 
احللفاء  عن  الدفاع  اأو  حيناً، 

وحماربة الإرهاب اأحياناً اأخرى.

بذرة الراأ�سمالية
ما  املمتدة  التاريخية  احلقبة  يف 
بني انهيار الإمرباطورية الرومانية 
القرن  وحتى  اخلام�س،  القرن  يف 
الإقطاع  كان  ع�رص،  ال�ساد�س 
يقارب  ما  على  �سيطرته  يفر�س 
الأرا�سي يف  من  املئة  95 يف  من 
والهند.  واليابان  وال�سني  اأوروبا 
اأح�ساء  يف  منت  الراأ�سمالية  اإن 
الإقطاع بوقت مبكر من ظهورها، 
انتفا�سات  التاريخ  يذكر  حيث 
متعددة قام بها املزارعني والعبيد 
اآنذاك  ميكن  كما  الإقطاع.  �سد 
الإنتاج  مراكز  ن�سوء  مالحظة 
الإقطاعية  املدن  يف  اليدوي 
ت�سم  وكانت  الأطراف،  مرتامية 
ن�ّساجني  من  احلرفيني  جمعيات 
الأحذية  و�سناع  وحدادين 
كان  مما  و�سواهم،  وال�سيوف 
�سبباً من اأ�سباب تطور الراأ�سمالية 
لحقاً. ترافق ذلك الن�ساط مع منو 
وات�ساع  التجار  عدد  يف  م�سطرد 

رقعة جتارتهم وتنوعها.
يف  والرغبة  املال  وحب  اجل�سع 
التجار  دفع  الرثوات،  مراكمة 
و�سائل  من  قريبة  مدن  بناء  اإىل 
مما  والبحرية،  النهرية  النقل 
الوطنية  الأ�سواق  ات�ساع  يف  اأ�سهم 
الإنتاج،  زيادة  ويف  العاملية،  ثم 
ون�سوء �رصيحة من التجار الأثرياء 
راأ�س  وتراكم  الراأ�سماليني، 
اأ�سعف  هوؤلء  اأيدي  بني  املال 
الإقطاع، ولذلك كان النتقال من 
مثرياً،  الإقطاعي  الإنتاج  �سكل 

التاجر  هو  املنتج  اأ�سبح  حيث 
احلرفيني  وانتقل  الراأ�سمايل، 
الأثرياء،  �رصيحة  اإىل  تدريجياً 
وزيادة  تو�سيع  اإىل  اأدى  مما 
اأموالهم  بتوظيف  وقاموا  الإنتاج، 
يكون  وبذلك  الأرباح،  مل�ساعفة 
م�سرية  دفعوا  قد  التجار  كبار 
الجتاه الراأ�سمايل خطوات لالأمام 

نحو الت�سكل.
كان  الإقطاعي  النظام  لأن 
�سد  وا�ستمراره  بقاءه  عن  يدافع 
التطورات التي حت�سل، كان للتاريخ 
راأي خمتلف، حيث قامت الثورات 
الربجوازية �سد النظام الإقطاعي 
وتطورها،  منوها  يعيق  كان  الذي 
فاأ�سحاب الراأ�سمال مل ي�ست�سلموا 
الإقطاعية  كانت  التي  للقيود 
املحلية،  الأ�سواق  على  تفر�سها 
اإىل  يتطلعون  كانوا  التجار  لأن 
الأ�سواق اخلارجية. فتمت ت�سفية 
الإقطاع عرب ثورات رغم مقاومته 

العنيدة.
وهنا ن�ساأ النظام الراأ�سمايل القائم 
لو�سائل  اخلا�سة  امللكية  على 
ن�ساأتها  فمنذ  والأر�س.  الإنتاج 
كنظام عاملي، والراأ�سمالية ت�سعى 
لأن تُخ�سع الكون ملتطلبات منوها، 
الدول  واقع  تكييف  اإىل  فعمدت 
النامية كي تتالءم مع �رصوط حركة 
واأزماتها  املتغرية،  الراأ�سمالية 
ا�ستمراها  ي�سمن  مبا  املختلفة، 
وت�سخمها. وبداأت مرحلة جديدة 
من ال�ستغالل �سحيتها هذه املرة 
تو�سعت  التي  العاملة  الطبقة 
نتيجة الهجرة من الريف للمدينة، 
ال�سغار  املزارعني  فقد  اأن  بعد 
م�سدر رزقهم، فتحولوا اإىل عمال 
يراكم  حيث  املدينة،  م�سانع  يف 
نتيجة  املال،  راأ�س  ال�سناعيني 
يتعر�س  الذي  الب�سع  ال�ستغالل 
له العمال. الراأ�سمالية نف�سها التي 
وجعلتها  العاملة  الطبقة  اأوجدت 
الطبقة  جلبت  للموقد،  حطباً 
مطالبة  لحقاً  عليها  �ستثور  التي 
بحقوقها القت�سادية وال�سيا�سية.

قبل الثورة 
ال�سناعية

�سهدت فرتة نهاية القرن اخلام�س 
ي�رّصت  جغرافية  اكت�سافات  ع�رص 
واأ�سهمت  عاملية،  �سوق  ت�سكل 
بعد،  فيما  الراأ�سمالية  ن�سوء  يف 
البحارة  من  عدد  متكن  فقد 
كري�ستوفر،  »كولومبو�س،  مثل 
فا�سكودي جاما« من الو�سول اإىل 
اجلديد  العامل  واكت�ساف  الهند، 
الأمريكية.  القارة  �سمي  الذي 
والربتغال،  الإ�سبان  التجار  وكان 
الذين عانوا من الهيمنة وال�سيطرة 
تفر�سها  كانت  التي  التجارية 
الإمرباطورية العثمانية، قد مولوا 
البحارة  بها  قام  التي  الرحالت 
الكت�سافات،  هذه  اإىل  واأدت 

اأ�ساطيل  عرب  التجار  اندفع  ثم 
البحار  عر�س  اإىل  تتوقف  ل 
الأوروبيني  ومتكن  واملحيطات، 
املناطق  خريات  نهب  من 
والف�سة،  الذهب  من  املكت�سفة 
جتارية،  حمطات  فيها  واأقاموا 
وا�ستطاع امل�ستوطنني البي�س من 
البقاع  تلك  فر�س �سيطرتهم على 
والقمع  القوة  بوا�سطة  اجلغرافية 
عمليات  وعرب  املحليني،  لل�سكان 

القر�سنة وقتل النا�س.
التجاري  املال  راأ�س  بداأ  هكذا 
اأ�سواق  على  بال�سيطرة  الأوروبي 
ال�ساد�س  القرن  من  ابتداء  العامل 
ع�رص الذي �سهد ولدة نظام جديد 
الربيطانية،  الإمرباطورية  يف 
تاأ�سي�س م�ساريع �سخمة  حيث مت 
ال�رصقية،  الهند  »�رصكة  مثل 
البحر  �رصكة هد�سون باي، �رصكة 
اجلنوبي، بنك اإجنلرتا« ومت اإن�ساء 
امل�ساهمة،  ال�رصكات  من  العديد 
يف  مالية  ح�سة  للتجار  وكان 
كانت  وهكذا  اجلديدة،  ال�رصكات 
الربيطانية  التجارية  احلركة 
اجلديدة  الأ�سواق  على  وانفتاحها 
طبقة  لظهور  املقدمة  مبثابة 

الراأ�سماليني التجاريني.
ال�رصكات  هذه  وا�ستطاعت 
الأرباح  تكدي�س  الحتكارية 
جتارتها،  خالل  من  ال�سخمة 
جتارية  مراكز  من  كونته  وما 
ن�ساطها،  من  �سيء  ت�ستثني  مل 
تلك  خريات  �رصقة  على  فعمدت 
بالب�رص،  حتى  وتاجرت  البلدان، 
من  ا�سطيادهم  يتم  كان  الذين 
مزارع  لأ�سحاب  وبيعهم  اأفريقيا 
وجنوب  �سمال  يف  والتبغ  ال�سكر 
تلك  اأر�ست  اأوروبا.  ويف  اأمريكا 
ال�رصكات منط الإنتاج الكولونيايل 
للقارة  مالية  فوائ�س  حقق  الذي 
املالية  العائدات  هذه  الأوروبية. 
الدم  اإ�سالة  ال�سخمة حتققت عرب 
وال�رصقة والنخا�سة واخلداع الذي 
مار�سته الراأ�سمالية التجارية على 

ال�سعوب.

بعد الثورة 
ال�سناعية

اآلة الغزل،  ظهور الآلت، واخرتاع 
والتطور الهام يف �سناعة الأقم�سة 
الإجنليزي  فيه  �ساهم  الذي 
باخرتاعه  كارترايت«  »اإدموند 
لالآلة الكهربائية ل�سناعة اخليوط. 
ومت  احلديد،  �سناعة  تطورت  ثم 
يف بداية القرن الثامن ع�رص البدء 
با�ستخراج املعادن بوا�سطة فحم 
النباتي  الفحم  من  بدلً  الكوك 
الذي كان م�ستخدماً من قبل، ويف 
ع�رص  التا�سع  القرن  خم�سينيات 
الذي  ال�سلب  �سناعة  تطوير  مت 
ال�سناعات  كافة  جوهر  يف  اأ�سبح 
والأدوات وال�سفن واملباين. كذلك 

البخاري  املحرك  اخرتاع  �ساهم 
القرن  �سبعينيات  يف  وتطويره 
دائرة  اكتمال  يف  ع�رص  الثامن 

الثورة ال�سناعية.
الكبري  والتطور  ال�سناعية  الثورة 
يف املكننة اأ�سهما يف النمو الهائل 
ال�سناعي،  الإنتاج  الذي حتقق يف 
فبداأ البحث خارج احلدود القومية 
اأ�سواق  عن  الراأ�سمالية،  للدول 

جديدة لهذه ال�سلع الفائ�سة.
التفاوت  املرحلة  تلك  �سهدت 
الدول  بني  املتكافئ  الوا�سح غري 
وبني  ال�سناعية  الراأ�سمالية 
اأ�سهمت  فبينما  امل�ستعمرات، 
التطور  يف  ال�سناعية  الثورة 
ومراكمة  الإنتاج،  لو�سائل  الهائل 
ظلت  اأوروبا،  يف  املال  راأ�س 
واآ�سيا  اأفريقيا  يف  امل�ستعمرات 
من  حالها  على  اأمريكا  وجنوب 
فيها  تتوفر  ومل  والفقر،  التخلف 
والتطور  ال�سناعة  ن�سوء  ظروف 
فائ�س  توفر  نتيجة  القت�سادي، 
الغربية  والب�سائع  ال�سلع  من 
الإنتاج  ناف�ست  التي  الرخي�سة 
حتولت  ثم  عليه،  وق�ست  املحلي 
للمواد  ُم�سدر  اإىل  الدول  هذه 
للمنتجات  وم�ستورد  اخلام، 
دمج  مت  وبذلك  غربياً.  امل�سنعة 
الدول التي كان اقت�سادها ب�سيطاً 
بالقت�ساد  ذاتياً  مكتفية  لكنها 
اإىل  فتحولت  العاملي،  الراأ�سمايل 
ال�سناعية  للمنتجات  كبرية  �سوق 

الغربية.
ال�ستعمار والمربيالية

القرن  من  الثاين  الن�سف  يف 
العامل مركزية  �سهد  التا�سع ع�رص 
املال  راأ�س  تركز  وبالتايل  الإنتاج 
ال�رصكات  وتغولت  ال�ستعماري، 
فابتعلت  ال�سخمة،  ال�سناعية 
املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، 
وظهرت  املناف�سة،  ع�رص  وانتهى 
قوة راأ�س املال املايل امل�ستخدم 

ت�سيطر  الذي  ال�سناعة،  يف 
مع  حتالفت  التي  البنوك  عليه 
ما  الهائلة.  ال�سناعية  املوؤ�س�سات 
ح�سل اأنه بداأت هذه القوة املالية 
خارج  لها  ا�ستثمارات  عن  تبحث 
لها عوائد  الوطنية حتقق  احلدود 
احتدم  اأن  بعد  الداخل،  من  اأعلى 
الراأ�سمالية  الدول  يف  التناف�س 
الفرتة  ف�سهدت  ال�سناعية. 
للقرن  الأخري  الربع  من  املمتدة 
احلرب  بداية  اإىل  ع�رص  التا�سع 
حمموماً  تناف�ساً  الأوىل،  العاملية 
الراأ�سمالية  ال�سناعية  الدول  بني 
فالتحقت  املال،  راأ�س  لت�سدير 
والفرن�سية  الأمريكية  املوؤ�س�سات 
التناف�سية  بالأ�سواق  والأملانية 

وك�رصت الحتكار الربيطاين.
بال�رصاع  املرحلة  هذه  ومتيزت 
املراكز  بني  الطاحن  والتناف�س 
بهدف  الحتكارية،  الراأ�سمالية 
واأخذ  العامل.  مناطق  اقت�سام 
اأماكن  عن  يبحث  املال  راأ�س 
جديدة لال�ستثمار يف اإنتاج املواد 
القوى  بني  ال�رصاع  هذا  اخلام. 
ال�ستعمارية على امل�سالح وبهدف 
مراكمة راأ�س املال، واحلفاظ على 
اإىل  اأدى  اخلارجية،  ال�ستثمارات 

ن�سوب احلرب العاملية الأوىل.

احلرب العاملية 
الثانية

و�سعيها  النازية  اأملانيا  بروز 
لل�سيطرة على مزيد من الأ�سواق 
يعك�س يف  ال�سالح،  بقوة  العاملية 
اأحد جوانبه طبيعة الأزمة العميقة 
العاملي  النظام  اأ�سابت  التي 
الراأ�سمايل، والتناق�س املت�ساعد 
ما  وهو  الحتكارية.  القوى  بني 
العاملية  احلرب  فتيل  اأ�سعل 
الثانية، التي اأعقبها ظهور وتطور 

حركات التحرر الوطني يف كل من 
اآ�سيا واأفريقيا واأمريكا اجلنوبية، 
ال�ستعمار  تُخرج  اأن  وا�ستطاعت 
ال�سيا�سي  ال�ستقالل  وحتقق 
ال�سكلي، وانتهى ع�رص ال�ستعمار 
وبداأ  امل�ستعمرات  يف  الع�سكري 
من  جديد،  اقت�سادي  ا�ستعمار 
مع  المربيالية  حتالف  خالل 
اأ�سحاب روؤو�س الأموال الزراعية 

والتجارية املحليني.
العاملية  الراأ�سمالية  اأدركت 
املتحدة  الوليات  تقدمت  التي 
العاملية  احلرب  بعد  لقيادتها 
اأمناطاً  اإىل  حتتاج  اأنها  الثانية، 
واإعادة  لال�ستغالل،  جديدة 
وفقاً  الهيمنة،  عالقات  اإنتاج 
للمتغريات التي حدثت يف العامل، 
ج�ّسد  ما  هي  الأمناط  هذه 
اعتمدت  المربيالية.  مرحلة 
اإحداث  اإىل  اجلديدة  المربيالية 
م�ستعمراتها  مع  خا�سة  عالقات 
املعونات  وا�ستخدمت  ال�سابقة، 
ك�سالح  والقرو�س  القت�سادية 
لإعادة اإنتاج ال�سيطرة، ثم اأقامت 
عالقات مع كبار املالك والتجار 
املوظفني  وكبار  والوجهاء، 
اأ�سبحوا  الذين  والع�سكريني 
ثم  لحقاً.  لالإمربيالية  عبيداً 
العاملية  الراأ�سمالية  اأقدمت 
الع�سكرية  القوة  ا�ستعمال  على 
النامية،  البلدان  لوقف منو بع�س 
تظل  حتى  تفكيكها  على  والعمل 
املعونات  وقدمت  خا�سعة، 
الديكتاتورية  لالأنظمة  البولي�سية 
واأقامت  لها،  املعار�سني  لقمع 
تلك  بع�س  يف  ع�سكرية  قواعد 
بقيت  املح�سلة  يف  البلدان. 
ا�ستهالكية  اأ�سواقاً  الدول  هذه 
وقطاعاً  الغربية،  للب�سائع 
وتعززت  لال�ستثمارات،  مربحاً 
للهيمنة  احلاكمة  الأنظمة  تبعية 

المربيالية. 
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مذكرات »احلكيم« جورج حب�ش

 ترى النور بذكرى رحيله
يف الذكرى الـ11 لرحيل القائد الفل�سطيني والعربي جورج حب�ش )تويف يف 26 جانفي 

2008( اأ�سدر مركز درا�سات الوحدة العربية مذكراته موؤخرا حتت عنوان »�سفحات من 
م�سريتي الن�سالية« يحكي فيها جتربته الن�سالية التي امتدت ملا يقارب ن�سف قرن.

وكاالت 

كان  كما  احلكيم  اأو  وجورج حب�ش 
اجلبهة  موؤ�س�ش  هو  دائما  يلقب 
وحركة  فل�سطني  لتحرير  ال�سعبية 
وفاته  واعتربت  العرب  القوميني 
على فرا�سه ف�سال جلهاز املو�ساد 
من  يتمكن  مل  الذي  الإ�رسائيلي 
النكبة  منذ  يتوقف  اإذ مل  اغتياله، 
لتحرير  الن�سال  عن  وفاته  وحتى 
فل�سطني من الحتالل، وكان يرى 
م�سيحي  الرتبية،  »اإ�سالمي  نف�سه 

الديانة، ا�سرتاكي النتماء«.
فايار  دار  عن  �سابقا  و�سدر 
»الثوار ل ميوتون  كتاب  الفرن�سية 
للعربية  ترجمته  ومتت  اأبدا«، 
و�سدر عن دار ال�ساقي يف بريوت، 
وهو عبارة عن حوار مطول اأجراه 
مع  �ساعة  مئة  من  اأكرث  يف  حب�ش 
ال�سحفي الفرن�سي جورج مالربونو 

يف العام الذي �سبق وفاته.
ويحكي احلوار املرتجم -بح�سب 
»ن�سف  عن  النا�رس-  مقدمة 
ال�رسي،  والعمل  الت�رسد  من  قرن 
كان  التي  العمليات  وخلفيات 
خطف  ومنها  لها،  الإعداد  وراء 
الرهائن«،  واحتجاز  الطائرات 
عالقاته  عن  كذلك  وك�سف 

العرب  القادة  مع  امل�سطربة 
وال�سالح،  باملال  دعموه  الذين 
مع  خالفه  مثل  مهمة  وق�س�ش 
يا�رس عرفات وجتنيد كارلو�ش من 

قبل اجلبهة.

املذكرات اجلديدة

اأرملة  حب�ش  هيلدا  وقدمت 
التي  املذكرات  الراحل  املنا�سل 
م�رسقة  مرحلة  باأنها  و�سفتها 
الفل�سطينية  الثورة  تاريخ  من 

املعا�رسة.
ا�سمها  اقرتان  اإن  هيلدا  وقالت 
دربها  رفيق  مب�سرية  وم�سريها 
جعلها تعاي�ش الأحداث التاريخية 
عن  الفل�سطيني  الن�سال  وق�سة 
اجلديد  الكتاب  ويتعر�ش  كثب، 
والختطاف  الغتيال  ملحاولت 
لها  تعر�ش  التي  واملالحقات 

حب�ش.
نف�سي  »وجدت  هيلدا  وت�سيف 
الكبري  الثائر  هذا  عظمة  اأمام 
عمره  وقدم  حياته  كر�ش  الذي 
عن  واملعاناة  والقهر  الظلم  لرفع 
�سعبه وعمل جاهدا لإعادة حقوقه 
وال�ستقالل  احلرية  يف  الوطنية 
والعودة اإىل دياره التي هجر منها 

قوة  بكل  اندفعت  لقد  ق�رسا، 
رحلته  يف  له  عونا  لأكون  واإميان 
ق�سوة  اأ�ساركه  واملعقدة،  ال�سعبة 
وحياة  العي�ش  و�سظف  احلياة 
واملالحقات  وال�ستات  املنايف 
الأمنية من قبل العدو ال�سهيوين«.

وحتكي املذكرات ب�رساحة وجراأة 
تبداأ من  غري معتادة م�سرية كفاح 
التي  الفل�سطينية  النكبة  تاريخ 
مرورا  حب�ش  جورج  وعي  �سكلت 
القوميني  حركة  تاأ�سي�ش  مبرحلة 
امل�سلح  الكفاح  وانطالق  العرب 
اخلم�سينيات  يف  الفدائي  والعمل 

من القرن املا�سي.
عالقة  اأي�سا  املذكرات  وتتناول 
الأ�سبق  امل�رسي  بالرئي�ش  حب�ش 
جمال عبد النا�رس ودوره يف دعم 
ال�ستعمار  �سد  ووقوفها  احلركة، 

الربيطاين يف اليمن اجلنوبي. 
خالفه  بالتف�سيل  حب�ش  وتناول 
وكذلك  يا�رس عرفات،  الزعيم  مع 
الأردن  يف  الثورة  وجود  مرحلة 
مع  واملعارك  الطائرات  وخطف 
املقاومة  وخروج  الأردين  اجلي�ش 

اإىل لبنان.
الجتياح  اأحداث  تناول  كما 
للبنان وح�سار بريوت  الإ�رسائيلي 

الفل�سطينية  احلركة  و�سمود 
الوطنية  احلركة  مع  والتحالف 
»التنازلت  معتربا  اللبنانية، 
لإ�رسائيل  قدمت  التي  املجانية« 
يف  الفل�سطينية  القيادة  قبل  من 
مربرة،  غري  اأو�سلو  اتفاقيات 
الوطني  امليثاق  اإلغاء  اأن  واعترب 
ل  اأحمر  خطا  كان  الفل�سطيني 
اتفاقية  اأن  موؤكدا  جتاوزه،  ميكن 
من  الأدنى  احلد  تلبي  ل  اأو�سلو 

الطموحات الوطنية.
وتناول حب�ش كذلك تاريخ اجلبهة 
ال�سعبية وتاأ�سي�سها واإ�سرتاتيجيتها 
كتبها  التي  والتنظيمية  ال�سيا�سية 
القواعد  داخل  من  الأردن  يف 
اإىل  وقدمها  حينها،  الع�سكرية 
للجبهة  الثاين  الوطني  املوؤمتر 
الذي انعقد يف الأردن عام 1969.

وا�ستمل الكتاب كذلك على وثائق 
التي  للجبهة  التالية  املوؤمترات 
الفل�سطيني  اجلوار  يف  انعقدت 
وثائق  واأخريا  الداخلي،  ونظامها 
ال�سعبية  للجبهة  ال�ساد�ش  املوؤمتر 
الذي ا�ستقال فيه حب�ش من رئا�سة 

اجلبهة.
كتبها  التي  ال�سفحات  و�سكلت 
داخل  يده من  جورج حب�ش بخط 
�سجن ال�سيخ ح�سن يف �سوريا عام 

1968 نواة هذه املذكرات بح�سب 
مقدمة  يف  قالت  التي  هيلدا 
للوفاء  م�سوؤولية  هناك  اإن  الكتاب 
العرب  القوميني  حركة  ل�سهداء 
هذا  بتجميع  ال�سعبية  واجلبهة 
عليه  واحلفاظ  وتوثيقه  الرتاث 
وت�سيع  التاريخ  تزوير  يتم  حتى ل 

هذه ال�سفحات النا�سعة.

حكيم الن�سال

تبدو ق�سة حياة حب�ش كرواية 
تاريخ للق�سية الفل�سطينية، فقد 
ت�سكل وعيه مع الدمار والدماء 
التي  والتهجري  واملجازر 
وعا�ش  بالنكبة،  لحقا  عرفت 
حب�ش ماآ�سيها وتفا�سيلها التي 
الن�سالية  �سخ�سيته  �سكلت 

املقاومة.
روح  عن  املاأ�ساة  وك�سفت 
مبكرا  فان�سم  الثائرة  حب�ش 
العرب  الفدائيني  كتائب  اإىل 
لي�سرتد وطنه امل�سلوب واأر�سه 

التي مت تهجريه منها. 
ولد حب�ش عام 1926 يف مدينة 
اللد لعائلة من الروم الأرثوذك�ش 
وهاجر من فل�سطني ق�رسا يف 
متوجها   1948 حرب  اأعقاب 

طبيبا  تخرج  وفيها  لبنان،  اإىل 
يف  الأمريكية  اجلامعة  من 
بريوت عام 1951 يف تخ�س�ش 
طب الأطفال، وعمل يف جمال 
الأردنية  بالعا�سمة  درا�سته 
عمان واملخيمات الفل�سطينية، 
ثم ا�ستقر يف دم�سق عام 1982 
ثم عاد وا�ستقر يف الأردن منذ 

عام 1992. 
ظل  -الذي  حب�ش  اأ�س�ش 
معار�سا ملحادثات ال�سالم مع 
حركة  حياته-  طوال  اإ�رسائيل 
القوميني العرب عام 1952، ثم 
اأ�س�ش اجلبهة ال�سعبية لتحرير 
وظل   1967 عام  فل�سطني 
ا�ستقال  اأن  اإىل  العام  اأمينها 
منها عام 2000 نظرا لظروفه 
اأبو  قيادتها  ليتوىل  ال�سحية 
اغتالته  الذي  م�سطفى  علي 

اإ�رسائيل عام 2001.
ال�سعبية  اجلبهة  حركة  وتوؤمن 
اأ�س�سها  -التي  فل�سطني  لتحرير 
حب�ش- بالكفاح امل�سلح ل�سرتجاع 
نفذت عمليات عدة  وقد  الأر�ش، 
يف  غربية  طائرات  لختطاف 
وال�سبعينيات  ال�ستينيات  اأواخر 
الق�سية  على  ال�سوء  لإلقاء 

الفل�سطينية.
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اإعادة �سياغة معا�سرة لن�سه 

»ر�سالة الغفران« لأبي العالء املعري 
...كنز اأدبّي خالد َي�سُمو لغًة وبالغًة 

»انطالقا من اأمنية يف اأن يقراأ كل 
الرتاث  من  ي�ستطيعون  ما  العرب 
القدمي، رجعُت اإىل ر�سالة الغفران 
بني  لو�سعها  املعري  العالء  لأبي 
اأيدي القراء عرب اإعادة �سياغتها، 
ا�ستبدلُت  اأ�سا�سي  ب�سكل  اأي 
باألفاظ  البائدة  الغريبة  الكلمات 
وقمت  القارئ،  يفهمها  عادية 
الرتاكيب  بع�ش  �سياغة  باإعادة 
الكاتب  قّدم  هكذا  واجلمل«؛ 
بلبل  فرحان  امل�رسحي  والناقد 
كتابه الذي اعتمد فيه على اإعادة 
الفيل�سوف  ال�ساعر  كتاب  �سياغة 
ال�رسير  العربي  الأديب  اللغوي 
اأبي  العبا�سية  الدولة  ع�رس  من 
الذي  العمل  لكن  املعري.  العالء 
للن�رس  عدوان  ممدوح  دار  ن�رسته 
وغا�سبة،  ناقدة  فعل  بردود  قوبل 
على  املغردين  بع�ش  اعتربه  اإذ 
تويرت  الجتماعي  التوا�سل  �سبكة 
اعترب  تراثي،  ن�ش  لقيمة  ت�سييعا 
-ول يزال- من كنوز الأدب العربي 
على  النتقادات  وان�سبت  البليغة. 
كلمات  و�سفت  التي  املقدمة 
قرابة  قبل  اأمالها  التي  املعري 
بينما  البائدة،  بالغريبة  �سنة  األف 
قراءة  يجب  اأنه  اآخرون  اأكد 
الن�ش بلغته لفهم تركيبته و�سياقه 
مفردات  ا�ستخدام  ل  التاريخي، 

وتفتح  الن�ش  جوهر  تزيح  حديثة 
عربية  بن�سو�ش  »التالعب«  باب 
املعري  وكتب  اأخرى.  تراثية 
 1057-973  / للهجرة   449-363(
للميالد( »ر�سالة الغفران« يف فرتة 
اإليه  بعث  ر�سالة  على  ردا  عزلته، 
بها اأديب و�سيخ حلبي يعرف بابن 
القارح علي بن من�سور، ي�سكو فيها 
اأحواله اخلا�سة ويحدثه عن اأخبار 
جمموعة من الزنادقة واملالحدة 
طالبا  العبا�سية،  الدولة  ع�رس  يف 
اأبا  لكن  عليهم.  ردا  يكتب  اأن  منه 
العالء الفيل�سوف حكى يف اجلواب 
احل�رس،  موقف  يف  الغفران  رواية 
ورده على ابن القارح، وق�س�سا يف 
اجلنة واجلحيم، وو�سمها بـ«ر�سالة 
من  فيها  تردد  ما  لكرثة  الغفران« 

ذكر الغفران وم�ستقاته.

كلمات بائدة يف اأزهى 
الع�سور العربية

وو�سف الكاتب فرحان بلبل كلمات 
اأديب العربية املعري باأنها غريبة 
الذي  العبا�سي  الع�رس  لكن  بائدة، 
اأبرز  من  املعري  العالء  اأبو  كان 
ع�سور  اأزهى  من  يعترب  �سعرائه، 
الأدب  يف  وازدهارا  رقيا  العربية 

والبالغة وال�سعر.

�سقوط  اإىل  الأدب  هذا  وامتد 
يف  بغداد  العبا�سيني  حا�رسة 
التتار، وانطوى على �سمات  اأيدي 
فيه  مبا  اآنذاك  العربي  املجتمع 
وازدهار  وثقافات  عادات  من 
من  واألوان  العلوم  من  لأ�سناف 
ذلك  �سعراء  اأبرز  ومن  الآداب. 
برد  بن  ب�سار  واأعالمه:  الع�رس 
وعلي  العتاهية  واأبو  نوا�ش  واأبو 
والبحرتي  متام  واأبو  اجلهم  بن 
عن  ف�سال  ودعبل،  الرومي  وابن 
فرا�ش  واأبي  املتنبي  الطيب  اأبي 
الر�سي  وال�رسيف  احلمداين 
قرائحهم  اأبدعت  ممن  وغريهم، 
�سعرا بديعا ل يزال يعترب من اأهم 

درو�ش الأدب والبالغة العربية.
من  املعري  العالء  اأبو  ويعترب 
املزدهر،  العهد  �سعراء هذا  اأبرز 
وا�سمه الأ�سلي اأحمد بن عبد اهلل 
التنوخي  الق�ساعي  �سليمان  بن 
فقد  �سعره  جانب  واإىل  املعري، 
كبريا  ولغويا  فيل�سوفا  اعترب 
�سمال  النعمان  معرة  يف  عا�ش 
�سوريا، ولُقب ب�سيخ املعرة ورهني 
واعتزال  -العمى  املحب�سني 
ومكث  النا�ش  اعتزل  اإذ  النا�ش- 
يف بيته منذ عودته من بغداد اإىل 

املعرة حتى وفاته.
وكاالت

اجلزء ال�سابع من كتاب »حكومات 
امل�ستقبل« .. جتارب الإمارات الرائدة

اجلزء  احلكومية  لالإدارة  را�سد  بن  حممد  كلية  اأطلقت 
الأو�سط  والروؤى–ال�رسق  »الإجراءات  �سل�سلة  من  ال�سابع 
على  امل�ستقبل«،  »حكومات  بعنوان  اأفريقيا«  و�سمال 
لل�سيا�سات  الإمارات  »منتدى  من  الثالثة  الدورة  هام�ش 
العامة«. و ميثل الكتاب اجلديد وم�سة من م�ستقبل الإدارة 
احلكومية يف املنطقة ومدى م�ساهمتها يف تقدم املجتمع 
واقعية  تعلم  بيئة  توفري  يف  وي�ساهم  املجالت،  كافة  يف 
النظر  وجهات  وخمتلف  احلالت  درا�سة  طرح  خالل  من 
و�سمال  الأو�سط  ال�رسق  منطقة  يف  الإدارة  م�ستقبل  يف 
الباحثني يف  اأربعة من  الكتاب  تاأليف  اأفريقيا، و�سارك يف 
كلية حممد بن را�سد لالإدارة احلكومية هم، الربوفي�سورة 
ود.  ال�سلقامي،  م�سطفى  ود.منى  �ستيفنز،  ميلودينا 

اإميانويل موني�سار، والربوفي�سور رائد عوامله.
وبداأت �سل�سلة »حكومات امل�ستقبل« عام 2010 وا�ستمرت 
ل�ستة اأجزاء ا�ستعر�ست حتى الآن نحو 110 حالة وجتربة 
رائدة من داخل منطقة ال�رسق الأو�سط، وذلك على العك�ش 
من غالبية الكتب واملراجع التي كانت تكتفي با�ستعرا�ش 
املتحدة  والوليات  اأوروبا  من  كل  يف  الدولية  التجارب 
باإ�سداراته  فالكتاب  اآ�سيا.  �رسق  جنوب  ودول  وكندا 
بيئته  واقع  اإىل  الإدارة  علوم  يف  الباحث  ينقل  املختلفة 
خمرجات  تاأثري  زيادة  بهدف  والجتماعية  القت�سادية 
العربية،  للمنطقة  القت�سادي  الواقع  على  العلمي  البحث 
املجالت  خمتلف  يف  الإدارية  الإ�سالحات  ثمار  جلني 
امل�ستدامة  التنمية  التقدم  ركيزة  ت�سكل  التي  والقطاعات 

وازدهار املجتمع.
ويتاألف الكتاب من 5 ف�سول. يتناول الف�سل الأول »الروؤى 
احلكومية« على ركائز حكومة امل�ستقبل يف دولة الإمارات 
الجتاه  متثل  التي   4.0 وال�سناعة  املتحدة،  العربية 
التي  الت�سنيع  تقنيات  يف  البيانات  وتبادل  لالأمتتة  احلايل 
الأ�سياء  واإنرتنت  الفيزيائية  الإلكرتونية  الأنظمة  ت�سمل 
القوة  حمددات  ا�ستعرا�ش  وكذلك  ال�سحابية،  واحلو�سبة 
الناعمة من خالل طرح حالة دولة الإمارات يف هذا ال�ساأن، 
الأعمال  ريادة  ت�سيلي يف  دولة  اإىل طرح جتربة  بالإ�سافة 
الدولية. ويت�سمن الف�سل الثاين الذي جاء بعنوان »التوجه 

امل�ستقبلي«، درا�سة حالة دبي يف جمال البتكار احلكومي 
العام واخلا�ش  اأ�س�ش ل�رساكات القطاعني  والإبداع، وبناء 
الف�سل،  يتناول  كما  الذكية«،  »دبي  مكتب  يف  امل�ستدامة 
اأجل  من  بالالجئني  املتعلقة  ال�سيا�سات  اإ�سالح  مو�سوع 
تنظيمية  »اإ�سالحات  الثالث  الف�سل  ويتناول  الالجئني. 
من  املالية  ال�سيا�سة  »اإ�سالحات  ق�سية  وا�سرتاتيجية« 
ال�سحية  ال�سجالت  اإدارة  حالة  ودرا�سة  امل�ستقبل«،  اأجل 
واإلقاء  »�سالمة«،  بدبي  ال�سحة  الإلكرتونية مب�رسوع هيئة 
بلدية  يف  والأداء  والقيادة  التنظيمية  الثقافة  على  ال�سوء 
دبي، بالإ�سافة اإىل اإدارة البتكار واإ�سالح عملية الأعمال 

مبركز دبي لالإح�ساء.
ال�سعادة«  »اأجندة  عنوان  حمل  فقد  الرابع  الف�سل  اأما 
لكافة  �سامي  هدف  من  املجتمع  اأفراد  �سعادة  متثله  ملا 
احتياج  الف�سل  ويتناول  احلكومية.  والإدارات  التوجهات 
القت�ساد الرقمي اإىل التاأمني الجتماعي املرن، بالإ�سافة 
اإىل تناول جتربة البتكار يف اإدارة املوارد الب�رسية و�سعادة 
دبي،  الب�رسية يف  والتنمية  املعرفة  بهيئة  اخلا�سة  النا�ش 
اخلا�سة  �سعيدة«  مدينة  »بناء  حالة  درا�سة  اإىل  بالإ�سافة 
الف�سل  يتناول  كما  الذكية،  دبي  ملكتب  ال�سعادة  باأجندة 
والأكادميي  الجتماعي  ال�سلوك  على  تويرت  ا�ستخدام  اأثر 
اآي�سلندا  ا�ستعرا�ش جتربة  عن  ف�ساًل  اجلامعات،  لطالب 

الرائدة يف مكافحة اإدمان املراهقني.
»القت�ساد  مو�سوع  والأخري  اخلام�ش  الف�سل  واتخذ 
م�ستقبل  حول  جديدة  روؤى  لطرح  قاعدة  الت�ساركي« 
امل�ساركة،  اقت�ساد  يف  الت�رسيعات  تب�سيط  يف  احلكومات 
بالإ�سافة اإىل ت�سليط ال�سوء على اتباع �رسكة »كرمي« لنهج 
حملي مبتكر حلل امل�سكالت يف اقت�ساد امل�ساركة، ودعم 

املوؤ�س�سات الجتماعية وريادة الأعمال الجتماعية.
وحظي الكتاب بعدد هائل من امل�ساهمني يف اإجنازه، الذين 
املحلية  اجلهات  كافة  من  والإداريني  امل�سوؤولني  ميثلون 
والدولية من خالل التعاون وعر�ش جتاربهم الرائدة لتكون 
مبثابة مرجع ير�سم مالمح م�ستقبل الإدارة احلكومية يف 

امل�ستقبل وفق مقت�سيات احلا�رس وحتديات امل�ستقبل.
 وكاالت  
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يف كتاب �شدريف 2019 عن الأ�شالة للن�شر 

نور الدين ثنيو ير�سد م�سار 
احلركة الإ�سالحية يف اجلزائر

�شدر حديثا  يف 2019 عن �شركة الأ�شالة للن�شر باجلزائر  ،كتاب"احلركة الإ�شالحية 
اجلزائرية ... بحوث ووثائق" للدكتور نور الدين ثنيو  احلا�شل على دكتوراه يف التاريخ املعا�شر 

وعميد كلية الآداب واحل�شارة الإ�شالمية و مدير املكتبة املركزية جلامعة الأمري عبد القادر-
�شابقا   حيث منح املوؤلف للباحثني   والدار�شني يف هذا املو�شوع   مادة علمية �شت�شمح لهم  بفهمه 
وا�شتيعابه  عرب غو�ص هذا الأخري يف الوثائق الأر�شيفية التاريخية التي تربز ن�شاط رجالت 

الإ�شالح يف اجلزائر وم�شاريعهم الإ�شالحية التي حللها.

 حكيم مالك 

حتليل امل�شروع 
الإ�شالحي اجلزائري

الكاتب  اأكد  ال�سياق  ذات  ويف 
هذا  اأن  ثنيو  الدين  نور  الدكتور 
الكتاب هو عبارة عن جمموعة من 
تقت�رص  ال  التي  التاريخية  الوثائق 
رجال  ن�ساط  متابعة  على  فقط  
االإ�سالح، كما ر�سدت لها امل�سالح 
االإدارية الع�سكرية الفرن�سية بقدر 
امل�رصوع  حتليل  على  حر�ست  ما 
يكت�سف  اجلزائري   االإ�سالحي 
طبيعة االإ�سالح يف اجلزائر ، كما 
يف  اجلزائريون   العاملون  مار�سه 
وكذلك  العلماء  جمعية  �سفوف 
والت�سدي  االإ�سالحي  التوجه  نقد 
اجلزائريون  فالعلماء  اأي�سا  له  
كما ك�سف عنهم املوؤلف يف  هذه 
الوثائق هم من الفاعلني يف احلياة 
ويف  اجلزائري  �سقها  يف  العامة 
كان  ،فلقد  اأي�سا  الفرن�سي  �سقها 
ثنيو  وجودهم وجودا فعليا ح�سب 
القدرة  اإىل  ي�سري  الذي  ،باملعنى 
وا�ستمرار  االأثر  اإحداث  على 
الالحقة  االأجيال  عرب  تداعياته 
،ومن ثم فهم �سناع حلركة تلتحم 
لفكرة مع اإمكانية حتقيقها ب�سكل 

تلقائي وعادي، االأمر الذي مينحها 
الوجود الفوري والالحق .

الدرو�ص التطبيقية 
للحركة الإ�شالحية يف 
اجلزائر خالل احلقبة 

ال�شتعمارية

والوثائق  االأر�سيف  وحي  ومن 
مدير  املوؤلف  عمد  التاريخية 
االأمري  جلامعة  املركزية  املكتبة 
جمموعة  اإجناز  على  القادر  عبد 
حول  والدرا�سات  البحوث  من 
اجلزائرية    االإ�سالحية  احلركة 
درو�س  مبثابة  اعتربها   والتي 
تطبيقية مل�سار احلركة االإ�سالحية 
يف اجلزائر خالل حقبة اال�ستعمار 
الفرن�سي ، ولقد حاول  الكاتب نور 
الدين ثنيو يف هذا الكتاب اجلديد  
الواقع يف  )256 �سفحة(  اأن يقدم 
بهذه  املو�سوع   حول  اإ�سافة  
طريق  عن  املوجودة   البحوث 
االأ�سئلة  وطرح  االإ�سكالية  ر�سم 
تعد  التي  التاريخية  الوثائق  على 
قراءتها  اأجل  ،من  االأولية  املادة 
واإعادة  وت�سكيلها  جديد  من 

�سياغتها والتفكري فيها .

موؤلفات علمية قيمة

ثنيو   الدين  نور  الدكتور  اأن  كما 
لديه  العديد من املوؤلفات العلمية 
اإ�سكالية    « كتاب  يف  واملتمثلة 
الوطنية  تاريخ  احلركة  الدولة يف 
املركز  عن  ال�سادر    1954-1912
العربي للبحوث ودرا�سة ال�سيا�سات 
بالدوحة وبريوت عام 2015 اإ�سافة  
جماعية   كتب  يف  م�ساركته  اإىل 
العاملية  واحلرب  »العرب  كتاب 
العربي  املركز  عن   « االأوىل 
 ، ال�سيا�سات   ودرا�سة  للبحوث 
حتت  اآخر  وكتاب   2016 بريوت 
 « اجلزائرية  االأزمة   « عنوان 
ببريوت  الدار  نف�س  عن  ال�سادرة 
التيارات   « و   2000 �سنة  بلبنان 
الفل�سفية  العربية احلديثة  واأثرها 
من�سورات   » عن  العربي  الفكر  يف 
التاريخية  الدرا�سات   خمرب 
 2003 منتوري  جامعة  والفل�سفية 
مواجهة  يف  العربية  اللغة  و«   ،
العوملة ،كتاب املوؤمتر، دبي 2015 
و« الدميقراطية داخل االأحزاب يف 
البلدان العربية » ال�سادر عن مركز 
ببريوت  العربية  الوحدة  درا�سات 
الكاتب  �سارك  ولقد   .  2004 �سنة 
ومن�سورات  دولية  ملتقيات  يف 
الدويل  املوؤمتر  يف  متمثلة  علمية 

للبحوث واال�ستمارات االجتماعية 
اإعادة  نحو  عنوان.  حمل  والذي 
يف  االإ�سالمي  التاريخ  وبحث  فهم 
هذا  ومت  ال�سامل  التاريخ  �سياق 
املوؤمتر يف جامعة لندن باململكة 
دويل  وملتقى   .2012، الربيطانية 
مع  اجلزائرية  النخب  توا�سل   «
جامعة  االإ�سالحية،  احلركة 
ق�سنطينة  القادر،  عبد  االأمري 
اأفريل  العربية  الثقافة  عا�سمة 
2015 ، موؤمتر دويل، اللغة العربية 
املعا�رص، دبي ماي 2015 .و�سارك 
حوار   ، دويل  ملتقى  يف  اأي�سا 
امللتقى   ، واحل�سارات  الديانات 
بالأردن،  الطفيلة  الثاين مبحافظة 
ملتقيات  يف  و�سارك   2016 اأفريل 
يف  االأوروبية  الدول  خمتلف  يف 
تولوز بفرن�سا يف 2003 وبالعا�سمة 
ويف   2003 يف  ل�سبونة  الربتغالية 
عام  باري�س  الفرن�سية  العا�سمة 
 2007 عام  مار�سيليا  وويف   2013

ويف مونرتيال بكندا عام 2013 .

موؤ�ش�شة الأ�شالة للن�شر 
والدرا�شات والتدريب 

يف �شطور ...

االأ�سالة  موؤ�س�سة  ت�سعى  كما   

والتدريب  والدرا�سات  للن�رص 
لرتقية املجهود العلمي والفكري 
من  واجلاد  الهادف  االأ�سيل، 
ح�ساري  م�رصوع  بلورة  خالل 
النوعية  النقلة  يف  ي�سهم  متكامل 
املناخ  بتوفري  وذلك  للمجتمع 
البحث  �سبل  وتي�سري  املنا�سب 
املثقفني  لعموم  الفكري  واالإنتاج 
التاأليف  �سبل  تي�سري  ومن مهامها 
باملنتوج  والتعريف  والن�رص 
االأ�سيل  اجلزائري  الفكري 
والبحوث  بالدرا�سات  والنهو�س 
مكانتها  لتتبواأ  والعملية  العلمية 
املجتمع  اهتمامات  �سلم  يف 
واملهتمني  الطلبة  م�ستوى  ورفع 
بتنمية مهاراتهم العلمية واملهنية 
جمال  يف  النوعي   واالإ�سهام 
خالل  من  الب�رصي  ال�سمعي 
بني  ومن  متخ�س�سة  برامج  اإنتاج 
التي  املوؤ�س�سة  هذه  ن�ساطات 
من  فروع    اأربعة  على  حتتوي 
بينها فرع  الن�رص والتوزيع والذي 
الن�رص  �سبل  تي�سري  اإىل  يهدف 
والتاأليف  لعموم الكتاب واملثقفني  
البحثية   الطاقات  وت�سجيع  
مع  االأدبية  و  الفنية  واالإبداعات 
العمل على زيادة  ن�سبة املقروئية 
املختلفة   املجتمع  �رصائح  عند 
الكتاب  اإتقان عملية �سناعة   مع 

، كما  ت�سفيفا  وتن�سيدا وطباعة 
والدرا�سات  البحوث  فرع  يتوىل  
ملركز البحوث والدرا�سات متعدد 
التخ�س�سات  وي�ستمل على دوائر 
بحثية منها، دائرة العلوم الرتبوية 
ودائرة  االقت�سادية  العلوم  ودائرة 
العلوم  ودائرة  االجتماعية  العلوم 
ن�ساطاته   اأهم  ومن  ال�رصعية 
عرب  والدرا�سات   البحوث  اإنتاج 
العلماء  وا�ستقدام  ا�ستكتاب 
والكتاب  واملجلة املحكمة وعن 
طريق تنظيم امللتقيات والندوات 
فرع  ويقدم   الدرا�سية  واالأيام 
التدريب والتكوين دورات تكوينية 
واملتمثلة  املجاالت  خمتلف  يف 
الب�رصية  املوارد  تنمية  يف  
واللغات  متخ�س�سة  عليا  ودرا�سة 
هذا  ويعمل  الب�رصي   وال�سمعي 
ثقافية  برامج  اإنتاج  على  الفرع 
لتغطية  اإ�سافة  هادفة  ترفيهية 
 ، املوؤ�س�سة  اأن�سطة  خمتلف 
»منتدى  تخ�سي�س   مت  كما 
للحوار  رحب  كف�ساء   « االأ�سالة 
خمتلف  مع  الفكري  والتوا�سل 
تطرح  اأين  املجتمع   �رصائح 
التي  واالإ�سكاالت  الق�سايا  فيه 
العلماء  تعرت�س املجتمع ويبحث 
والباحثون �سبل جتاوز االإ�سكاالت 

والتحديات التي تواجه االأمة .

يف افتتاح الطبعة ال�شابعة للمهرجان الدويل لل�شماع ال�شويف ب�شطيف 

اأنغام روحانية من توقيع املن�سد ال�سينغايل عمر النيان
حملت ال�سهرة االفتتاحية للطبعة 
الدويل  املهرجان  من  ال�سابعة 
اأول  ب�سطيف  ال�سويف  لل�سماع 
ال�سينغايل  املن�سد  توقيع  اأم�س 
اجلمهور  اأخذ  الذي  النيان  عمر 
االأنغام  اأح�سان  يف  رحلة  يف 

الروحانية.
فن  حمبي  رحلة  ا�ستهلت  وقد 
حتت�سن  الذي  الروحي  ال�سماع 
دار  اجلديدة  طبعته  فعاليات 
على  بومدين  هواري  الثقافة 
العاملي  باملن�سد  اأيام   4 مدار 

ال�سينغايل عمر النيان عالوة على 
درب  و  ب�سار  من  اأ�سواق  فرقتي 
الهدى من �سطيف حيث ا�ستمتع 
بباقة  احلا�رص  اجلمهور  خاللها 
ال�سوفية  االأنا�سيد  من  متنوعة 
من  حالة  يف  يغو�س  تارة  جعلته 
عن  يخرج  اأخرى  تارة  و  ال�سمت 

�سمته بالرتديد و الت�سفيق.
املن�سد  مع  البداية  كانت  و 
الذي  النيان  عمر  ال�سينغايل 
العرو�س  قاعة  جمهور  اأدخل 
لدار الثقافة يف حالة من الدفء 

القار�س  الربد  اأن�ساه  الروحاين 
ال�سائد يف اخلارج من خالل اأدائه 
عربي  ب�سوت  رائعة  البتهاالت 
�سهر  يا  »اأهال  غرار  على  مميز 
املولد« و »يا ر�سول اهلل للعاملني« 
التي تعني  و »طبيبي« و »كيليني« 
عني«  »ابتعدي  العربية  باللغة 
ليختمها برائعة »طلع البدر علينا« 
التي جتاوب معها اجلمهور كثريا. 
االفتتاحية  ال�سهرة  توا�سلت  و 
املهرجان  من  ال�سابعة  للطبعة 
باعتالء  ال�سويف  لل�سماع  الدويل 

االإن�سادية  الهدى  درب  فرقة 
املحلية املتكونة من 11 حنجرة 
حمبيها  اأطربت  حيث  اخل�سبة 
اأناقة  بكل  اأدتها  االأنا�سيد  بعديد 
و جمال على غرار »عني الرحمة 
و  املغربي  الرتاث  من  حممد« 
الرتاث  من  ال�ساحلة«  »ال�سحبة 
اجلزائري و »اهلل اهلل اهلل يا حممد« 
كما اأمتعت الفرقة ع�ساقها بعديد 
غرار  على  الرائعة  االبتهاالت 
غريكم«  حمبة  قلبي  على  »حرام 
و  �سافية  كاأ�سا  الهوى  »�سقاين  و 

يا ليته ملا �سقاين«. ليكون م�سك 
اأ�سواق  فرقة  ب�سعود  اخلتام 
حممد  املن�سد  بقيادة  ب�سار  من 
جمهور  اأمتعت  التي  و  �سعيب 
متنوعة  بباقة  ال�سويف  ال�سماع 
من االأنا�سيد ال�سوفية املمزوجة 
على  نايلية  و  �سحراوية  بطبوع 
اهلل«  ر�سول  على  »ال�سالة  غرار 
و  »مليمة«  و  جلواد«  »اأوالد  و 
»ال�سالة على حممد �سفيع اأمته« 
افتتاح  مرا�سم  جرت  قد  و   .
الدولية  الثقافية  التظاهرة  هذه 

املدنية  ال�سلطات  اإ�رصاف  حتت 
�سطيف  لوالية  الع�سكرية  و 
االأمني  باملنا�سبة  اأ�ساد  حيث 
بوزقزة  الونا�س  للوالية   العام 
اإ�سارة  اإعطاء  على  اإ�رصافه  لدى 
لهذا  اجلديدة  الطبعة  انطالق 
تبذلها  التي  باجلهود  املهرجان 
الدولة يف املجال مردفا باأن هذا 
للرقي  »فر�سة  يعد  املهرجان 
ملكوت  اإىل  �سموها  و  بالروح 

ال�سفاء و عامل النقاء.
ق.ث

العربية املعار�ض  جدولة  اإعادة  العرب” ُيقرر  “النا�سرين 
اإعادة  العرب  النا�رصين  احتاد  قرر 
 5 كل  العربية  املعار�س  جدولة 
بالتن�سيق   ،2021 من  بدءا  �سنوات، 
بني مديري املعار�س واالحتاد؛ ملنع 
الدعاية  وتكثيف  املواعيد،  ت�سارب 
بوقت  املعر�س  اإقامة  قبل  واالإعالن 

كاٍف.
اجتماعه  خالل  االحتاد،  قرر  كما 
الـ4 من الدورة الـ8 للجنة، الذي عقد 

باجلهود  يتحقق  “اأمل  �سعار  حتت 
فعاليات  هام�س  على  امل�سرتكة”، 
للكتاب  الدويل  القاهرة  معر�س 
ندوة  تخ�سي�س  الـ50،  دورته  يف 
الن�ساط  �سمن  معر�س  لكل  مهنية 
بني  بالتن�سيق  امل�ساحب،  الثقايف 
واأو�سى  واالحتاد،  املعر�س  اإدارة 
اأع�ساء  النا�رصين  ح�سول  باأولوية 
باملعار�س  ميزات  على  االحتاد 

مبنح  اأو�سى  كما  للكتاب.  الدولية 
املعار�س  يف  لال�سرتاك  االأولوية 
باحتاد  االأع�ساء  للنا�رصين  العربية 
االأخذ  وكذلك  العرب،  النا�رصين 
احتاد  عن  يرد  ما  االعتبار  بعني 
مديري  اإىل  العرب  النا�رصين 
بخ�سو�س  العربية  الكتب  معار�س 
االحتاد  ويبحث  ال�سوداء.  القائمة 
منا�سبة  اأجنحة  تخ�سي�س  اإمكانية 

االإقليمية،  النا�رصين  الحتادات 
اإ�سدارات  وبيع  عر�س  بهدف 
القيمة  �سداد  مقابل  النا�رصين 
الدور  اأ�سماء  عر�س  مع  االإيجارية 
املعر�س  مدير  على  امل�ساركة 
اأوال، فيما ت�سعى اإدارات املعار�س 
املعنية  ال�سلطات  لدى  العربية 
العربية،  للدول  التاأ�سريات  الإ�سدار 
مع التزام النا�رصين بتقدمي الوثائق 

خالل الفرتة املحددة لذلك. ووّجه 
النا�رصين  احتاد  اإدارة  جمل�س 
فل�سطني على  لدولة  ال�سكر  العرب 
من  اجلديدة  الدورة  ا�ست�سافتها 
معار�س  مديري  جلنة  اجتماع 
وحث  واالحتاد،  العربية  الكتب 
النا�رصين االأع�ساء على اال�ستجابة 
الحتاداتهم املحلية بتحديث قاعدة 
ملديري  مرجعا  لتكون  بياناتهم؛ 

ر�ساد،  حممد  وهناأ  املعار�س. 
العرب،  النا�رصين  احتاد  رئي�س 
فيه  �سارك  الذي  االجتماع  خالل 
العربية،  الكتب  معار�س  مديرو 
الدامي،  عبد  اإينا�س  الدكتورة 
وزيرة الثقافة امل�رصية، على جناح 
بالقاهرة  الدويل  الكتاب  معر�س 

بعد نقله اإىل مقره اجلديد.
وكالة اأنباء ال�شعر       
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النحافة  اأن  جديدة  درا�سة  وجدت 
ميكن  بحيث  اجلينات،  يف  موجودة 
للكثري من النا�س البقاء نحيلني دون 
نظام  واتباع  اإرادة  قوة  اإىل  احلاجة 

غذائي قا�س.
جامعة  بقيادة  العلماء،  وحدد 
كامربيدج، �سل�سلة من اجلينات التي 
الغذائي  التمثيل  عملية  ت�رسع  قد 
حرق  على  ت�ساعد  اأو  ما،  لفرد 
على  وعرث  اأكرب،  ب�رسعة  الدهون 
األف  اأكرث من 16  هذه اجلينات لدى 
جيدة.  ب�سحة  ولكن  نحيف  �سخ�س 
ويُعتقد اأن ثلثي هوؤالء النا�س تقريبا، 
ميلكون جينات جتعلهم اأقل اهتماما 
جمموعة  من   %40 ويف  بالطعام. 
الدرا�سة، قال النحيفون اإنهم يحبون 
دون  ي�ساءون  ما  وياأكلون  الطعام 
يعتقد  واالآن،  الوزن  يف  زيادة  اأي 
الباحثون اأن هوؤالء االأ�سخا�س لديهم 
يخططون  لذا  بهم،  خا�سة  جينات 
ما  ملعرفة  منف�سلة  درا�سة  الإجراء 
تناولهم  عند  اأج�سامهم  يف  يحدث 
ذلك  يوؤدي  اأن  وجبة خفيفة، وميكن 
اإىل تطوير اأدوية جديدة حتاكي اآثار 
جينات »النحافة«، ميكن ا�ستخدامها 

مل�ساعدة االأ�سخا�س االأقل حظا يف 
احلفاظ على وزنهم.

فاروقي،  �سدف  االأ�ستاذ  وقال 
معهد  من  للدرا�سة  االأقدم  املعد 
للعلوم   »Wellcome-MRC«
»تظهر  كامربيدج:  بجامعة  االأي�سية 
هوؤالء  اأن  مرة  الأول  الدرا�سة 
ب�سحة  يتمتعون  النحفاء  االأ�سخا�س 
من  اأقل  م�ستوى  لديهم  الأن  جيدة 
فر�س  من  تزيد  التي  اجلينات، 

اكت�ساب الوزن الزائد«.

ويف اأكرب درا�سة على االإطالق جلينات 
الباحثون  قام  النا�س،  لدى  النحافة 
بتجنيد م�ساركني بريطانيني نحيلني 
)يف االأربعينات من العمر(، يتمتعون 
ب�سحة جيدة، مع ا�ستبعاد اأي �سخ�س 
مرات   3 من  الأكرث  الريا�سة  ميار�س 

يف االأ�سبوع.
اللعاب  عينات  الباحثون  واأخذ 
ل�سل�سلة جينات امل�ساركني النحفاء، 
البالغ عددهم 1622، ثم قارنوها مع 
متو�سط  �سخ�س  اآالف   10 من  اأكرث 

�سخ�س   2000 وحوايل  الوزن، 
ووجدوا  ال�سديدة  بال�سمنة  م�ساب 
مرتبطة  جديدة  جينية  مناطق   4
بالنحافة، واأكدوا اأن هناك منطقتني 
االآ�سيويني  لدى  اأ�سال  موجودتني 
يف  نُ�رست  التي  الدرا�سة،  وخل�ست 
اأن  اإىل   ،PLOS Genetics جملة 
18% من النحافة مكتوبة يف حم�سنا 
امتالك  �سبب  يف�رس  ما  النووي، 
النحيفني  الوالدين  ذوي  االأ�سخا�س 

ب�سكل طبيعي، لنوع اجل�سم نف�سه.

الأرق

الأرجيلة اأ�صواأ من تدخني علبة من ال�صجائر

هو داء ي�سيب االإن�سان، واالأرق 
على  القدرة  عدم  عن  عبارة 
النوم اأو تقّطعه وعدم ا�ستمراره 
تدهور  ي�سبب  ،مما  ُوجد  اإن 
واجل�سدية،  النف�سية  ال�سحة 
املري�س  ببيئة  مرتبط  واالأرق 
التي  والعوامل  وظروفه، 
االأرق  اأ�سباب  ت�سببهتختلف 
الآخر،  �سخ�س  من  وعالجاته 
�سعوبة  االأ�سباب  هذه  ومن 
املتكرر  اال�ستيقاظ  و  النوم 
اأثناء الليل و اال�ستيقاظ مبكرا 

اأنواع عدة  ال�سباح، ولالأرق  يف 
االأرق  وهو  العابر  االأرق  منها 
اأو  واحدة  ليلة  ي�ستمر  الذي 
الثاين  والنوع  اأ�سابيع  عدة 
اأكرث  وهو  املزمن  االأرق  هو 
االأنواع  من  تعقيدا  االأنواع 
املزمن  االأرق  وينتج  االأخرى 
العوامل  من  جمموعة  عن 
اجل�سمية  االإ�سطرابات  منها 
االأ�سباب  ،واأكرث  النف�سية  اأو 
لالأرق  امل�سببة  ال�سائعة 

املزمن هي الكاآبة

ك�سفت نتائج درا�سة جديدة ن�رست يف املجلة 
 Diabetology and Metabolic( العلمية
Syndrome( اأن تدخني االأرجيلة من �ساأنه 

اأن يرفع من خطر االإ�سابة مبر�س ال�سكري 
وال�سمنة ب�سكل اأكرب مقارنة بتدخني علبة كاملة 

من ال�سجائر.
واأ�سار الباحثون القائمون على الدرا�سة اأن 

تدخني االأرجيلة ارتبط مب�ساكل �سحية ال ت�سيب 
املدخن، مثل ال�سمنة وا�سطرابات االأي�سية 

وال�سكري، مبعنى اأن االأرجيلة قد تكون اأ�سوء من 
تدخني ال�سجائر ب�سكل ملحوظ.

هذا و�سملت التجربة يف هذه الدرا�سة على 
9،840 م�سرتًكا من اإيران، ما بني مدخنني 

وم�ستخدمي لالأرجيلة ومقلعني عن التدخني، 
وطلب منهم االإجابة عن بع�س االأ�سئلة من ثم 

اخل�سوع لفحو�سات معينة.
بعد حتليل هذه املعلومات وجد الباحثون ما 

يلي: ارتفع خطر االإ�سابة بال�سكري ومتالزمة 
االأي�س وال�سمنة لدى م�ستخدمي االأرجيلة

ال�رسر الناجت عن االأرجيلة قد يكون اأعظم من 
تدخني ال�سجائر

اجلل�سة الواحدة من ا�ستخدام االأرجيلة قد 
يعادل تدخني علبة كاملة من ال�سجائر.

واأو�سح الباحثون اأن ا�ستخدام االأرجيلة من �ساأنه 
اأن يحفز اإ�سابة االأن�سجة بااللتهاب، بالتايل 

ت�سبح اأكرث مقاومة لتاأثري االأن�سولني، الذي يعمل 
على تنظيم م�ستويات ال�سكر يف الدم.

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

خ�سارة الوزن والتخل�س من الدهون املرتاكمة يف اجل�سم؟
ا اأن من فوائد اجلريب فروت االأكرث اأهمية هي اأنه  هل تعلمني اأي�سً

عالج قوي جدا وفعال ملر�سى ال�رسطان؟ جميعنا نعلم الفوائد 
ال�سحية الكثرية الفاكهة اجلريب فروت ولكن من اأ�سهر فوائده هي 

خف�س الوزن وحماربة ال�رسطان وهذا ح�سب ما اأثبتته الدرا�سة 
العلمية احلديثة.

فمن اأهم الدرا�سات التي اأجريت على فاكهة ثمار اجلريب فروت 
هي درا�سة اأمريكية اأجراها عدد الباحثون يف جامعة كاليفورنيا يف 

اأمريكا، على جمموعة من فئران التجارب، واأثبتوا اأن اجلريب فروت 
يعمل على انقا�س الوزن والق�ساء على ال�سمنة.

 حيث مت تق�سيم جمموعة الفئران اإىل جمموعتني، االأوىل خ�سعت 
لنظام غذائي عايل الدهون والوجبات الد�سمة وع�سري اجلريب 
فروت، بينما املجموعة الثانية فخ�سعت اأي�سا لنف�س النظام 

الغذائي الذي يحتوي على ن�سبة عالية من الدهون امل�سبعة ولكن مع 
تناول املياه فقط، وظلت الدرا�سة ملدة 100 يوم.

 ثم خ�سعت الفئران يف املجموعتني اإىل الفح�س الطبي 
والتحاليل، وظهرت النتائج واأثبتت اأن الفئران يف املجموعة 
االأوىل التي تناولت الطعام الد�سم مع ع�سري اجلريب فروت، 

نق�س وزنهم بن�سبة 18 % مقارنة بالفئران التى تناولت الدهون 
مع املياه فقط. هذا يدل على اأن اجلريب فروت من اأهم 

الفواكه الطبيعية التي ت�ساعد على حرق الدهون ومتنع من تاأثري 
الكولي�سرتول على الدم، وت�ساعد على تنظيم م�ستويات ال�سكر يف 
الدم. ذلك الأن اجلريب فروت يحتوى على اإنزمي حرق الدهون، 

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

هوليوود، الأن هناك عدد كبري جدا من النجوم والنجمات يعتمدون 
على هذه احلمية.

 كما اأجريت درا�سة علمية حديثة اأخرى، ولكن هذه املرة يف جامعة 
�سيكاغو االأمريكية حتت اإ�رساف جمموعة من العلماء واالأطباء 

الكبار واأثبتوا اأن ثمرة اجلريب فروت تقوم مبحاربة مر�س ال�رسطان 
بجميع اأنواعه، �سواء كان �رسطان الكبد اأو �رسطان الثدي اأو �رسطان 

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

الكبد، وقد تطور لديها املر�س وانتقل من الكبد اإىل العمود 
الفقري والغدد الليمفاوية واالأطباء وقتها اأخربوها انها لن تعي�س 

الأكرث من خم�س �سنوات اإذا حالفها احلظ. ولكن بعد مرور اخلم�س 
�سنوات اكت�سف االأطباء اأن االأورام اخلبيثة لدى املري�سة تقل�ست 
ب�سكل كبري، وحتدت املر�س وهي يف طريق ال�سفاء متاًما من هذا 

املر�س. 
وعندما �ساألها االأطباء عن ال�رس يف ذلك، فقالت ال�سيدة اأنها كانت 
تتعاطى الدواء مع ع�سري اجلريب فروت، وهنا اأثبت الباحثون يف 
�سيكاغو اأن اجلريب فروت ي�ساعد على زيادة مفعول العقار داخل 
ج�سم االن�سان ب�سكل كبري جدا، لذلك كان هناك اأطباء يحذرون 
من تناوله مع االأدوية ولكن يف مر�س ال�رسطان تثبت العك�س، 

الأنه ي�ساعد على تاأثري العقار داخل اجل�سم لكي يحارب ال�رسطان 
واالورام اخلبيثة.

عالج بحة ال�صوت بالكركم
يلعب م�سحوق الكركم دوًرا كبرياً جًدا يف عالج م�سكلة بحة ال�سوت 

التي ت�ساب بها املراأة، نتيجة التعر�س لل�رساخ وال�سوت العايل، 
اأو حتى االإ�سابة باالإنفلونزا ونزالت الربد ال�سديدة. الكركم غني 
باملواد واملركبات الكيميائية الطبيعية امل�سادة لاللتهاب الذي 
ي�سيب احلنجرة، وبالتايل فيقوم بدوره يف التخل�س من م�سكلة 

بحة ال�سوت ب�سكل طبيعي، وباأ�رسع وقت. جربي طريقة م�رسوب 
الكركم من خالل و�سع ملعقة كبرية من م�سحوق الكركم، مع كوب 

من احلليب وملعقة من م�سحوق القرفة، وملعقة من الزجنبيل 
املطحون. اخلطي جميع املكونات يف اخلالط الكهربائي وا�رسبيه 

مرتان يومًيا.

الأرق
هو داء ي�سيب االإن�سان، واالأرق عبارة عن عدم القدرة على النوم اأو تقّطعه 
وعدم ا�ستمراره اإن ُوجد ،مما ي�سبب تدهور ال�سحة النف�سية واجل�سدية، 

واالأرق مرتبط ببيئة املري�س وظروفه، والعوامل التي ت�سببهتختلف اأ�سباب 
االأرق وعالجاته من �سخ�س الآخر، ومن هذه االأ�سباب �سعوبة النوم و 

اال�ستيقاظ املتكرر اأثناء الليل و اال�ستيقاظ مبكرا يف ال�سباح، ولالأرق اأنواع 
عدة منها االأرق العابر وهو االأرق الذي ي�ستمر ليلة واحدة اأو عدة اأ�سابيع 
والنوع الثاين هو االأرق املزمن وهو اأكرث االأنواع تعقيدا من االأنواع االأخرى 
وينتج االأرق املزمن عن جمموعة من العوامل منها االإ�سطرابات اجل�سمية 

اأو النف�سية ،واأكرث االأ�سباب ال�سائعة امل�سببة لالأرق املزمن هي الكاآبة
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من ف�سائل قيام �لليل
و�سلََّم:  عليِه  اهللُ  �سلَّى  الليِل،قاَل  قياُم 
اْلَْكتُوبَِة:  ال�سالِة  بْعَد  ال�سالِة  ُل  )اأْف�سَ
م�سلم،  رواه  الليِل(  َجْوِف  يف  ال�سالةُ 
نِة  دةٌ ثابتٌة بالكتاِب وال�ُسّ وهَي �ُسنٌة موؤَكّ
والإجماع، وقد اأثنى اهللُ َعَزّ وَجَلّ على 
عليِهُم  َفاأَْح�َسَن  الليِل  يف  ديَن  اْلُتهِجّ
من  يكوُن  ما  اأْح�َسَن  وَوَعَدُهم  الثَّناَء، 
َب النبُيّ �سلَّى اهللُ  اْلَْوِعِد اجَلميِل، وَرَغّ
تَُه  اأَُمّ عليِه و�سلََّم على ِقياِم الليِل وَحَثّ 
بعَدُهم  وَمن  حابُة  ال�سَّ وهَكذا  عليِه، 
ونَبَُل  ِقيَاِمِه،  على  وَحثُّوا  فيِه  بُوا  َرَغّ
َحٌظّ  لَُه  كاَن  َمْن  َجِميِع ال�سلمنَي  عنَد 
ُ يف هذِه اجُلُمَعِة  يف قياِم الليِل، و�َسنُبنِيّ
ِل العظيِم  اإن �ساَء اهللُ ما فيِه ِمَن الَف�سْ
اغُب يف قياِم  واحَلِظّ اجَلِزيِل، ليكوَن الَرّ
الليِل على ب�سريٍة، يُتَاِجُر َمْولهُ الكرمَي 
َرَجاَء  للَْمْوَل  اخِلْدَمَة  ويُْح�ِسُن  بعلٍْم 

الُْقْربَِة ِمنُْه:
من  الليِل  قياَم  اأَنّ  ائِل:  الَف�سَ َفِمَن 
 ﴿ تعال:  قال  حمِن:  الَرّ عباِد  �سفاِت 
َوِقيَاًما ﴿  ًدا  �ُسَجّ ِلَرِبِّهْم  يَِبيتُوَن  َوالَِّذيَن 

]الفرقان: 64[.
 ﴿ التقنَي:  �سفاِت  من  الليِل  قياُم 
 * يَْهَجُعوَن  َما  اللَّيِْل  ِمَن  َقِلياًل  َكانُوا 
]الذاريات:  يَ�ْستَْغِفُروَن  ُهْم  َوِباْلأَ�ْسَحاِر 

.]18 ،17

الإمياِن:  اأهِل  من  ِل  ِللُكَمّ الليِل  قياُم 
اِجِع يَْدُعوَن  تَتََجاَفى ُجنُوبُُهْم َعِن اْلَ�سَ

َربَُّهْم َخْوًفا َوَطَمًعا ]ال�سجدة: 16[.
ُهَو  ْن  اأََمّ العلِم:  اأهِل  الليِل عالمُة  قياُم 
يَْحَذُر  َوَقاِئًما  �َساِجًدا  اللَّيِْل  اآنَاَء  َقاِنٌت 
اْلآِخَرَة َويَْرُجو َرْحَمَة َرِبِّه ُقْل َهْل يَ�ْستَِوي 
ا  َ اإَِنّ يَْعلَُموَن  َل  َوالَِّذيَن  يَْعلَُموَن  الَِّذيَن 

لْبَاِب ]الزمر: 9[. ُر اأُولُو اْلأَ يَتََذَكّ
ِلفْقِه  واأجَدُر  للخاطِر  اأجَمُع  الليِل  قياُم 
اللَّيِْل  نَا�ِسئََة  اإَِنّ   ﴿ تعال:  قال  القراآِن: 
ِهَي اأَ�َسُدّ َوْطًئا َواأَْقَوُم ِقياًل ﴿، قال ابُن 
عبا�ٍس ر�سي اهلل عنهما: )وقولُُه: »اأَْقَوُم 
القراآِن(  يف  يَْفَقَه  اأْن  اأَْجَدُر  ُهَو  ِقياًل« 

نه الألباين. رواه اأبو داود وح�َسّ
طائفٍة  على  اهللِ  ثناِء  �سبَُب  الليِل  قياُم 
لَيْ�ُسوا  تعال:  قال  الكتاب:  اأهل  من 
ٌة َقاِئَمٌة يَتْلُوَن  َمّ �َسَواًء ِمْن اأَْهِل الِْكتَاِب اأُ
اآنَاَء اللَّيِْل َوُهْم يَ�ْسُجُدوَن ]اآل   ِ اآيَاِت اهلَلّ

عمران: 113[.
قال  اهلل:  مناجاِة  اأهُل  ُهْم  القياِم  اأهُل 
�سلَّى اهللُ عليِه و�سلََّم: )يَنِْزُل َربُّنا تَبَارَك 
نيا حنَي  ُكَلّ ليلٍَة اإل ال�سماِء الُدّ وتعال 
َمن  يُقوُل:  الآِخُر،  الليِل  ثُلُُث  يَبَْقى 
يَ�ساأَلُني  َمن  لَُه،  فاأَ�ستجيَب  يَْدُعوين 
فاأُْعطيَُه، َمن يَ�ْستَْغِفُرين فاأَغفَر لَُه( رواه 

البخاري وم�سلم.

عظمة ُخلقه وحلمه 
وعفوه �سلى �هلل 

عليه و �سلم
واأما الأخالق احلميدة والآداب ال�رشيفة فجميعها 

كانت خلق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم على 
النتهاء يف كمالها ويكفيك من ذلك �سهادة رب 

العالني يف اإذ يقول) واإنك لعلى خلق عظيم( 
،ويقول النبي عن نف�سه )اأدبني ربي فاأح�سن تاأديبي( 

، ويف ذلك قول عائ�سة اأم الوؤمنني ر�سي اهلل عنها 
حني �سئلت: كيف كان خلق ر�سول اهلل فقالت«كان 
خلقه القرءان« اأي كل خ�سلة خري يف القرءان هي 

يف ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
وقالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها يف و�سف خلقه 

اأي�ساً:«مل يكن ر�سول اهلل فاح�ساً ول متفح�ساً ول 
يجزي ال�سيئة ال�سيئة ولكن يعفو وي�سفح وقالت: ما 
انتقم ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم لنف�سه اإل اأن 

تنتهك حرمة اهلل تعال.
ويف حيائه يقول اأبو �سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه: 
كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سد حياء من 
العذراء يف خدرها وكان اإذا كره �سيئاً عرفناه يف 

وجهه« رواه البخاري.
وكان احللم والعفو مع القدرة من اأو�سافه �سلى 

اهلل عليه و�سلم فقد اأمره ربه تعال اأن ياأخذ العفو 
من اأخالق النا�س فقال تعال }ُخِذ الَْعْفَو َواأُْمْر 

اِهِلنَي{ )الأعراف/169(. ِبالُْعْرِف َواأَْعِر�ْس َعِن اجْلَ
فما من حليم اإل عرفت له زلة اأما نبينا الأعظم 

عليه ال�سالة وال�سالم فكان ل يزيد مع كرثة الإيذاء 
اإل �سرباً، ومع اإ�رشاف اجلاهل اإل حلماً. ومما يدل 

على ذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم: »اللهم اهد 
قومي فاإنهم ل يعلمون« بعدما فعلوا به وباأ�سحابه 

ما فعلوا. وكذلك قوله عليه ال�سالة وال�سالم 
يف الذين اأخرجوه من دياره ونكلوا بهم وقاتلوه 

وحر�سوا عليه قبائل العرب وغريهم »اذهبوا فاأنتم 
الطلقاء« وذلك يوم الفتح. 

وروى اأن�س بن مالك ر�سي اهلل عنه قال:«كنت 
مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم وعليه برد غليظ 
احلا�سية فجذ به اأعرابي بردائه جذبة �سديدة 

حتى اأثرت حا�سية الربد يف �سفحة عنقه ثم قال: 
يا حممد احمل يل على بعريي هذين من مال اهلل 
الذي عندك فاإنك ل حتمل يل من مالك ول من 

مال اأبيك!!!
ف�سكت عليه ال�سالة وال�سالم ثم قال: الال مال اهلل 

واأنا عبده واأعطاه ما طلب، فهل هناك يف احللم 
والعفو يف مثله �سلى اهلل عليه و�سلم.

�نفر�د �ملالكية بالقول باخلروج من �خلالف
ال�ساألة  هذه  عن  عربوا  قد  العلماء  جند 
بعبارتني:  اإحداهما: اخلروج من اخلالف، 
ذكر  فال�ساطبي  مراعاة اخلالف  والثانية: 
الخالف«  دليل  »مراعاة  بها  الراد  اأن 
الخالف.  دليل  اإعمال  بها  فالراد 
دليل  »اإعمال  باأنها:  عرفة  ابن  وعرفها 

نقي�سه  فيه  اأعمل  الذي  مدلوله،  لزم  يف 
ا�ستقراء  خالل  من  اأننا  اإل  اآخر«،  دليل 
كتب ال�سافعية جند اأنهم ياأخذون مبراعاة 
اخلالف يقول ال�سيوطي: »القاعدة الثانية 
م�ستحب  اخلالف  من  اخلروج  ع�رشة 
اأما  حت�سى«  تكاد  ل  جدا  كثرية  فروعها 

الذهب احلنفي واحلنبلي مل يتم الوقوف 
يف  داء  ما  خالل  من  القاعدة  هذه  على 
يل  الالكية  اأن  نخل�س  اأننا  اإل  كتبهم. 
اإن  بل  باعتبار »مراعاة اخلالف«  ينفردوا 
وذلك  بها  العمل  على  وافقوهم  ال�سافعية 

كاف لبيان عدم النفراد.

لكل �إن�سان فطرة تتفق مع منهج �هلل عز وجل
اأيها الأخوة، قد ل ينتبه الإن�سان اإل بع�س ال�سطلحات �سمى اهلل الأعمال الطيبة التي تن�سجم مع 

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

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

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

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

﴿

من ال ي�ستحي ال خري فيه
لذلك قالوا: العدل ح�سن لكن يف الأمراء اأح�سن، واحلياء ح�سن لكن يف الن�ساء اأح�سن، وال�سخاء ح�سن 

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

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

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

ت�ستِح من اهلل فافعل ما �سئت ول تعباأ بكالم النا�س.
ِ َوَل تُلُْقوا ِباأَيِْديُكْم اإَِل التَّْهلَُكِة )195( ﴿  )  يف اآيات دقيقة جداً من هذه الآيات: ﴿ َواأَنِْفُقوا يِف �َسِبيِل اهلَلّ

�سورة البقرة (  اإن مل تنفقوا اأو: ول تلقوا باأيديكم اإل التهلكة اإن اأنفقت كل اأموالكم، لذلك الإ�سالم 
و�سطي.
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يا�صمني �صربي تتوىل البطولة الدرامية 
لأول مرة يف رم�صان املقبل

الدراما  عن  لغيابهم  م�رص  يف  الأول  ال�صف  جنوم  ا�صتياء  مقابل  يف 
احتكار  نتيجة  معهم  املنتجني  تعاقد  عدم  ب�صبب  املقبلة  الرم�صانية 
تقدمي  اإىل  الفنانني،  من  عدد  دفع  الراهنة  الفرتة  ت�صهد  املو�صم، 
تتوىل  ب�صيطة.  اإنتاجية  تكلفة  اأعمال ذات  الأوىل يف  الدرامية  بطولتهم 
املقبل  رم�صان  يف  وذلك  مرة،  لأول  الدرامية  البطولة  �صربي  يا�صمني 
عرب »حكايتي«، الذي تعاقدت عليه قبل اأ�صابيع مع املنتج تامر مر�صي، 
وبداأت الإعداد له فوراً حتى اأ�صبح امل�صل�صل حمط اأنظار رواد مواقع 
اأدوار  بعد  لها  املطلقة  البطولة  اأنها  خ�صو�صاً  الجتماعي،  التوا�صل 
حامت،  اأحمد  من  كل  البطولة  يف  ي�صاركها  جماعية.  بطولة  يف  عدة 
واأحمد �صالح ح�صني، ووفاء عامر، واإدوارد، فيما يهتّم بالتاأليف حممد 
عبداملعطي، وبالإخراج اأحمد �صمري فرج. ولكن الق�صة لي�صت جديدة، 
فهي تناق�ش �صعود فتاة قادمة من �صعيد م�رص رف�صت اأن تكون فري�صة 
العادات ال�صلبة، وراأت اأن ت�صري لتحقيق حلمها نحو النجومية، فاجتهت 
اإىل الإ�صكندرية عا�صمة الثقافة والفن يف م�رص و�صط مطاردة من اأهلها 

ومفارقات و�صعوبات تواجهها من الطامعني فيها.

بطولة مطلقة وعودة
رم�صان  الرداد  ح�صن  زوجها  مع  منا�صفة  واأ�صجان«  »عزمي  توليها  بعد 
املا�صي، تقدم اإميي �صمري غامن البطولة املطلقة الأوىل، وا�صم امل�صل�صل 

اجلديد ماأخوذ من ا�صم �صخ�صيتها وهو »كابنت مريو«.
ي�صارك يف البطولة حمدي املريغني بعدما توقف م�رصوع درامي اآخر له، 
فيما يقف على الإنتاج اأحمد ال�صبكي، ويفا�صل طاقم العمل بني الإبقاء على 
ال�صم اأو حتويله اإىل »�صوبر مريو«. كذلك ثمة مفاو�صات مع عدد من الأبطال 
الكوميديني للم�صاركة يف امل�رصوع، وعلى راأ�صهم الفنان الكبري �صمري غامن، 
بالإ�صافة اإىل كل من ح�صن الرداد ودنيا �صمري غامن ودلل عبد العزيز كنوع 
من املجاملة، ويقف املوؤلف حممد حمدي على كتابة امل�صل�صل، فيما ر�صح 
تقدميه  بعد  الأوىل  الدرامية  لالإخراج يف جتربته  وليد احللفاوي  املخرج 
فيلم »علي بابا«. تدور الأحداث يف اإطار كوميدي بني البطل والبطلة، ف�صاًل 
املا�صي. حممد  بها على غرار م�صل�صلهما  كوميدية ميران  عن مفارقات 
رجب اأحد الفنانني العائدين اإىل الدراما بعد غياب اأكرث من 10 �صنوات، اإذ 
تعاقد املنتج تامر مر�صي معه على بطولة »عالمة ا�صتفهام« مع كل من: 
مي �صليم، وهيثم اأحمد زكي، واإدوارد، ومرييهان ح�صني، فيما يتوىل التاأليف 

اإ�صالم حافظ، والإخراج �صميح النقا�ش.
وبداأ رجب الت�صوير داخل ديكور لإحدى الفيالت، واعترب البع�ش اأن املمثل 
امل�رصي يقدم اأول بطولة مطلقة درامية له بعد �صل�صلة اإخفاقات �صينمائية 

خالل الفرتة املا�صية.

النق�صام �صد  فل�صطينية  " اأغنية  بلدنا  يا  "تعبنا 

النجمة اللبنانية نوال الـزغبي تطرح جديدها قريبًا

الفنان ف�صل فار�س يطلق »قنبلة املو�صم »

اأ�سئلة ال�سعب الفل�سطيني والإجابات التي يبحث عنها جاءت يف كلمات اأغنية واحدة اأطلقها الفنانان الفل�سطينيان 
�سادي البوريني وقا�سم النجار مطلع العام اجلاري، لتكون هي كلمة ال�سعب عن نزيف ا�ستمر 12 عاما.

الأغنية ر�صالة  ولقد حملت بداية 
الفل�صطينية،  للقيادات  وا�صحة 
مفادها اأن الوقت قد حان لي�صتمع 
ال�صعب  اآهات  ل�صوت  اجلميع 
النق�صام  من  ومعاناته  وغ�صبه 

الداخلي.
ومن لوم القيادات �صيا�صيا، ينتقل 
القت�صادية  احلالة  لنقد  الفنانان 
للبالد، وما يعي�صه النا�ش من غالء 
ن�صبتها  جتاوزت  وبطالة  الأ�صعار 
30%، والتي كان رد احلكومة عليها 
تزيد  وقوانني  �رصائب  فر�ش 
الجتماعي«  »كال�صمان  املاأ�صاة 

الذي انتقده الفنانان علنا.
تفا�صيل  على  الأغنية  مرت  كما 

الفل�صطينيني  حياة  يف  مهمة 
وكذلك  والأ�رصى،  كال�صهداء 
ممثلة  ال�صعبية  املقاومة 
اأ�صهر  منذ  املمتدة  باملواجهة 
القد�ش  يف  الأحمر  باخلان 
وم�صريات العودة الكربى يف قطاع 

غزة.
عودة  حق  اإىل  كذلك  وتطرقت 
التي  اأرا�صيهم  اإىل  الفل�صطينيني 
�صبعني  قبل  ق�رصا  منها  هجروا 
العودة  اأن  على  موؤكدة  عاما، 

للوطن حق اأ�صيل للفل�صطينيني.
اأي�صا  الأغنية  كلمات  تغفل  ومل 
الفل�صطينيني  معاناة  م�صل�صل  عن 
اليومي واملوزع بني القتل والهدم 

والعتقال، وج�صدته يف �صخ�صية 
و�صمودها  حميد  اأبو  نا�رص  اأم 
املتكرر  الهدم  رغم  املخيم  يف 
ملنزلها واعتقال اأبنائها اخلم�صة.

»اأردنا  النجار  قا�صم  الفنان  يقول 
على  ال�صوء  ت�صليط  املرة  هذه 
وهمومه  الفل�صطيني  معاناة 
الآخذة بالتفاقم، وكلمات الأغنية 
الفل�صطيني  ال�صارع  بل�صان  هي 
عن  خرجوا  ممن  ومقتب�صة 
م�صاعرهم،  عن  وعربوا  �صمتهم 
وهو ما زاد يف جناح الأغنية حمليا 
األ�صنة املواطنني  ورددتها  وعربيا 

مبنا�صبات عدة«.
وال�صور  الفيديو  واأ�صافت مقاطع 

متيزا  الأغنية  رافقت  التي 
اأكرب  اهتماما  ونالت  لها،  اآخر 

يعي�صها  التي  الأحداث  ملواكبتها 
واإ�صقاطاتها  الفل�صطينيون 

ما  وهو  حالهم،  على  الواقعية 
عمق ر�صالتها.

منع بطل فيلم »روما« املك�صيكي خورخي اأنطونيو غرييرو من ح�صور الأو�صكار

انتهت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي 
من ت�صجيل اأغاين األبومها اجلديد 
العودة  بعد  لها  الأول  يعد  الذي 
لل�صوتيات  »روتانا«  �رصكة  اإىل 
عرب  الزغبي  وغّردت  واملرئيات. 
التوا�صل  موقع  على  ح�صابها 

اأّن  »�صاأخربكم  قائلة:  الجتماعي 
الأغاين اكتملت وكل الذي طلبتموه 

موجود… اأحبكم كثرياً«.
ومن املقرر اأن يت�صمن الألبوم 10 
اأغنيات تتنوع بني لبنانية وم�رصية 
وخليجية، اإل اأن اللهجة امل�رصية 

�صتكون الطاغية على الألبوم. 
الزغبي  األبومات  اآخر  اأّن  يذكر 
بعنوان  وكان   2014 العام  طرح 
�رصكة  مع  م�صاحمة«  »م�ش 
كبرياً  »مزيكا«، وقدمت فيه عدداً 

من الأغنيات امل�رصية. 

�صابقاً  غّردت  قد  الزغبي  وكانت 
قائلة:  اللكرتوين  ح�صابها  على 
حابينها  اللي  الأغاين  نوع  »�صو 
اأغاين  اجلديد؟  بالألبوم  تكون 
كال�صيك، اأو اأغاين اإيقاعية، لبناين 

خليجي م�رصي عراقي«.

اأغنيته  فار�ش  ف�صل  الفنان  اأطلق 
»قنبلة املو�صم« من كلمات واأحلان 
عمر  وتوزيع  ا�صكندر،  فار�ش 
على  الأغنية  ورت  �صُ وقد  �صباغ. 

ادارة  حتت  كليب  الفيديو  طريقة 
بحمدون  يف  كيال،  �صام  املخرج 
يف لبنان. وي�صتعد ف�صل خالل عام 
منها  عدة،  اأغنيات  لطرح   2019

املو�صم«  »قنبلة  لأغنية  رميك�ش 
امل�صهور  املو�صيقي  املن�صق  مع 
اأعمال  اإىل  اإ�صافًة   ،DJ Chabz
جديدة مميزة مع ملحنني و�صعراء 

»قنبلة  اأغنية  اأن  اإىل  يُ�صار  عدة. 
عرب  ر�صمياً  بثها  بداأ  املو�صم« 
»اأنغامي« و«Deezer« والإذاعات 

اللبنانية والعربية.

لن يتمكن املك�صيكي خورخي اأنطونيو غرييرو بطل فيلم روما املر�صح بقوة 
املقبل،  فيفري   24 يف  اجلوائز  تزيع  حفل  ح�صور  من  الأو�صكار،  جلوائز 

ب�صبب رف�ش القن�صلية الأمريكية متكينه من تاأ�صرية دخول.
و�رصح املمثل املك�صيكي ملجلة »Quién« باأنه لن يح�رص فعاليات احلفل، 
الوليات  اإىل  ذاهب  اأنه  يعتقدون  الأمريكية  القن�صلية  يف  امل�صوؤليني  لأن 
املتحدة، بحثاً عن عمل، وذلك رغم تقدميه خطاباً ر�صمياً بدعوته حل�صور 

حفل اأكادميية الأو�صكار، اإل اأنهم رف�صوا قراءته.

»بالك بانرث« يفوز باجلائزة الكربى يف جوائز نقابة ممثلي ال�صا�صة
فاز فيلم »النمر الأ�صود«)بالك بانرث( 
باجلائزة الكربى من بني جوائز نقابة 

ممثلي ال�صا�صة .
وفاز املمثل رامي مالك بجائزة اأف�صل 
»امللحمة  فيلم  يف  دوره  عن  ممثل 

البوهيمية« )بوهيميان راب�صودي(.
بجائزة  كلوز  جلني  املمثلة  وفازت 
فيلم  يف  دورها  عن  ممثلة  اأف�صل 

»الزوجة« )ذا وايف  (.
اأف�صل  بجائزة  علي  ماهر�صال  وفاز 

الفيلم  يف  دوره  عن  م�صاعد  ممثل 
الكوميدي »كتاب اأخ�رص«)غرين بوك 
بجائزة  بالنت  اإمييلي  وفازت   .  )
دورها  عن  م�صاعدة  ممثلة  اأف�صل 
)ماري  تعود«  بوبينز  »ماري  فيلم  يف 

بوبينز ريرتنز(.
فناين  ورابطة  ال�صا�صة  ممثلي  ونقابة 
هي  الأمريكيني  والراديو  التلفزيون 
هوليوود،  يف  للممثلني  نقابة  اأكرب 
األف   160 نحو  ع�صويتها  يف  ت�صم  اإذ 

ممثلي  نقابة  جوائز  وجتتذب  فنان. 
اأكرب  من  كبرياً  اهتماماً  ال�صا�صة 
الفائزة  لالأفالم  ت�صوت  جمموعة 
بجوائز اأكادميية علوم وفنون ال�صينما 

التي متنح الأو�صكار.
يح�صل  مل  م�صت  عاماً   23 وخالل 
اأو�صكار  �صوى فيلم واحد على جائزة 
جلائزة  ير�صح  اأن  دون  فيلم  اأف�صل 
الفيلم  وهو  ال�صا�صة  نقابة ممثلي  من 
اأوف  �صيب  )ذا  الرومان�صي  اخليايل 

ووتر( العام املا�صي.
هذا  يتكرر  قد  ال�صيناريو  هذا  لكن 
تتناف�ش  اأفالم  عدة  وجود  مع  العام 
يف  ورودها  دون  الأو�صكار  على 
تر�صيحات جوائز نقابة ممثلي ال�صا�صة 
الربيطاين  والفيلم  »روما«  فيلم  مثل 
والفيلم  فيفوريت(  »املف�صلة«)ذا 
لأف�صل  غلوب  غولدن  على  احلائز 
اأخ�رص«)غرين  »كتاب  كوميدي  فيلم 

بوك(.
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الأوروبية لل�سوق  مميزة  كهربائية  �سيارة  تطلق  "هوندا" 

اأعلنت �رشكة هوندا اأنها اقرتبت من 
يف  مميزة  كهربائية  �سيارة  اإطالق 
الأ�سواق الأوروبية و�ستاأتي ال�سيارة 
اجلديدة بهيكل اأنيق و�سغري بطول 
3.5 م، كما اأن ال�سقف اأي�سا م�سنوع 

من الزجاج، لإعطاء الركاب �سعورا 
هيكل  يخلو  كما  بالراحة.  مميزا 
ال�سيارة من قب�سات الأبواب، والتي 
ا�ستبدلت بح�سا�سات تعمل معتمدة 
وكذلك  الأ�سابع،  ب�سمات  على 

"هوندا"  ا�ستبدلتها  والتي  املرايا، 
على  وكامريات  جانبية،  بكامريات 
واخللفية  الأمامية  الواجهتني 
اأي�سا  املركبة  هذه  وزودت 
"�سامتة"،  كهربائية  مبحركات 

م�سافة  لقطع  تكفيها  وبطاريات 
ميكن  الواحدة،  بال�سحنة  كلم   250
يف  تقريبا  �سعتها  من   %80 �سحن 

غ�سون 40 دقيقة فقط.

اأكرب  "GMC" تطلق 
�سياراتها رباعية الدفع

ا�شتعر�شت �شركة 
"GMC" الأمريكية 

0Sierra0350 "  �شيار ة
الأكرب  اآب  HD" البيك 
يف فئتها، وجاءت هذه 

املركبة بهيكل كبري، 
وواجهة اأمامية عري�شة 

تعك�س روح �شيارات 
مدعمة   ،"GMC"

بطبقات من املعدن 
املتني والألياف، ومزينة 
مب�شابيح كبري ة بتقنيات 

.LED
 "GMC" كما زادت

من عزم هذه ال�شيار ة 
لت�شبح قادر ة على نقل 
احلمولة،  من  طن   13.6

وعّدلت الباب اخللفي 
لل�شندوق لت�شبح عملية 
التحميل اأو ال�شعود اإليه 

اأ�شهل.
اأما من الداخل فاأتت 

قمر ة ال�شيار ة مبقاعد 
جلدية كبري ة ومريحة، 
وواجهة قياد ة متطور ة 

مزود ة ب�شا�شتني واأحدث 
اأنظمة املولتيميديا، 

متكن ال�شائق من 
التحكم باأنظمة الأمان 

والكامريات الأمامية 
واخللفية واأنظمة 

القياد ة املختلفة.
وطرحت هذه ال�شيار ة 

مبحركات ديزل جبار ة بـ 
 6.6 اأ�شطوانات، و�شعة   8

لرت، قادر ة على توليد 
عزم يعادل 451 ح�شانا، 

تعمل مع علب �شرعة 
اأوتوماتيكية متطور ة بـ 

�شرعات.  10

بي اإم دبليو تك�سف عن كامل اأ�سعار الفئة الثامنة 2019 اجلديدة
اأ�سدرت بي اإم دبليو ر�سميا اأ�سعار الفئة الثامنة 
كوبيه اجلديدة كليا، يف �سوقها املحلي باأملانيا.

�ستتاح ال�سيارة يف فئتني، الديزل 840d والبرتول 
M850i وكالهما ياأتيان بنظام الدفع الرباعي 

xDrive ب�سعر 100،000 و125،700 يورو 
)432،500-543،700 ريال( على التوايل لكل 

منهما.
كال املوديلني لديهما جري مزدوج الكلت�ش 

اأوتوماتيكي ثماين ال�رشعات، واملحرك الديزل 
تريبو مزدوج 3 لرت 6 �سلندر بقوة 315 ح�سان 

و680 نيوتن.مرت من عزم الدوران ويتيح للموديل 
النطالق من 0-100 كيلومرت خالل 4.9 ثانية، 
اأما حمرك البرتول فهو تريبو مزدوج 4.4 لرت 

8 �سلندر بقوة 523 ح�سان و750 نيوتن.مرت من 

عزم الدوران وينطلق من 0-100 كيلومرت خالل 
3.7 ثانية. عند طلب حزمات اإ�سافية بال�سيارة 

 S-Class الرائدة، �سي�سبح �سعرها اأغلى من
كوبيه باأملانيا حيث فئة S650 تكلّف 128،121 

يورو وهي متوفرة مبحرك V8 بقوة 462 ح�سان.
تكلّف حزمة M �سبورت ما مقداره 5،550 يورو 

)24،000 ريال(، حزمة M الفنّية 4،000 يورو 
)17،300 ريال(، حزمة األياف الكربون 4،000 يورو 
)17،300 ريال( بدون احت�ساب تكلفة 3،000 يورو 

)13،000 ريال( لإ�سافته بال�سقف.
هذا و�سيتم اإطالق بي اإم دبليو الفئة الثامنة 
اجلديدة بالأ�سواق العاملية خالل الأ�سابيع 

املقبلة، لتنزل على ال�ساحة ملناف�سة مر�سيد�ش 
بنز S-Class كوبيه وبور�ش 911.           

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

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

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

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

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

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

الأمريكية.
متاحة  الذكيني  النظامني  من  ن�سخة  اأول  �ستكون 
يف �سيف العام احلايل 2018، كما �سيكون اأ�سحاب 

ال�سيارات من هذا النوع قادرين على حتديث كار 
فور  واختياري  كامل  ب�سكل  اأوتو  واآندرويد  بالي 
باأن  مازدا  ال�سيف و�رشحت  التحديث يف  اإ�سدار 
�سمن  �ستكونان  بالي  وكار  اأوتو  اآندرويد  من�ستي 
اإ�سافات نظام الت�سغيل الذكي املوجود يف �سيارات 
ال�رشكة Mazda Connected. يُذكر اأن موقع 
دعم  حول  بيانا  ن�رش  كندا  يف  اليابانية  ال�رشكة 

با�سم  املتحدث  لكن   ،3-CX ل�سيارة  املن�ستني 
ال�رشكة يف املعر�ش الدويل لل�سيارات مل يتحدث 
ا�ستغراب  اأثار  مما  كلمته،  خالل  الأمر  ذلك  عن 
امل�ستخدمني كانت �رشكة مازدا اأعلنت عن رغبتها 
باإ�سافة من�ستي قوقل واآبل يف العام املا�سي، بعد 
نظامها  اإطالق  منذ  لذلك  التخطيط  بداأت  اأن 

Mazda Connected عام 2014.

الك�سف عن مناذج ع�سكرية 
من �سيارة "نيفا" الرو�سية

قادرة على ال�سري فيها كاملدرعات املجنزرة وعربات ،ومت اختبار ال�سيارة يف الأرا�سي الوعرة، وات�سح اأنها ل�سيارة "نيفا"، ف�سال عن رباعية الدفع اخلفيفة "باغي" ال�سالم الرو�سية البيالرو�سية عن مناذج ع�سكرية مطورة ك�سفت �رشكة "اأوتوفاز" الرو�سية اأثناء مناورات حفظ 
املرابطة يف مدينة �سولنيت�سنوغور�سك يف �سواحي ع�سكرية من طراز "نيفا" اإىل وحدات القوات اخلا�سة واأكد ليبيد اأن �رشكة "اأوتوفاز" �سلمت 4 �سيارات امل�سافة بني قعرها والأر�ش مقارنة بالنماذج املدنية.ا�ستخدامها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت من عيار 7.62 ملم، اأو ر�سا�ش "كورد" الثقيل. كما ميكن للم�ساة، وميكن اأن ين�سب فيها قاذف قنابل اأو ر�سا�ش اإن "نيفا" الع�سكرية املطورة خم�س�سة للدعم الناري وقال املقدم يف قوات املظليني اخلا�سة، اأناتويل ليبيد، "بي اإم بي".

100 كيلومرت يف ال�ساعة يف الأرا�سي الوعرة حيث ال�رشيع وال�ستطالع، وزنها 750 كيلوغراما و�رشعتها اأما رباعية الدفع "باغي" اخلفيفة، فهي �سيارة للتدخل مو�سكو.
ت�ستهلك 12-15 لرتا من الوقود.
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اأخطاء تت�سبب باخرتاق احلوا�سب
ن�رش خرباء يف �رشكة »Avast« املتخ�ص�صة 
التي  بالأخطاء  قائمة  املعلومات  باأمن 
يرتكبها بع�ض م�صتخدمي الإنرتنت، والتي 

قد تت�صبب باخرتاق حوا�صبهم.
اخلرباء،  منه  حذر  ما  اأهم  ومن 
حوا�صب  على  املثبتة  القدمية  الربامج 
اإح�صائيات  اأظهرت  حيث  امل�صتخدمني، 

من   %55 نحو  اأن  الأخرية   »Avast«
حتديث  عن  يغفلون  الإنرتنت  م�صتخدمي 
حوا�صبهم  على  املوجودة  التطبيقات 
كونهم  الأمر  هذا  يتعمدون  اأو  با�صتمرار، 
من  حمددة  ن�صخ  ا�صتخدام  على  اعتادوا 
على  ي�صهل  الذي  الأمر  التطبيقات،  هذه 
اأكرب،  ب�صكل  برجمياتها  درا�صة  الهاكرز 

وا�صتغالل الثغرات الربجمية فيها لخرتاق 
احلوا�صب.

اأمن  ل�صمان  اأي�صا،  اخلرباء  اأ�صار  كما 
برنامج  حتديث  اأهمية  اإىل  احلوا�صب، 
الت�صغيل الرئي�ض لها با�صتمرار، فال�رشكات 
م�صتوى  من  تزيد  الربامج  لهذه  املطورة 
وخ�صو�صا  جديدة،  ن�صخة  كل  مع  اأمانها 

 %40 اأن  اأظهرت  الراأي  ا�صتطالعات  اأن 
زالوا  ما  ويندوز  اأنظمة  م�صتخدمي  من 
منها  ال�صابع  الإ�صدار  ي�صتخدمون 
»Windows 7«، علما باأن مايكرو�صوفت 
الأنظمة  لهذه  حتديثات  عدة  اأ�صدرت 
ن�صخ  وطورت  الأخرية،  ال�صنوات  يف 

»Windows 10« اأكرث من مرة.

اأبل و�سام�سونغ ت�سويان خالفًا قدميًا 

 

حول براءة اخرتاع اآي فون
قررت اأبل و�صام�صونغ ت�صوية ودية خلالف م�صتمر بينهما منذ �صبع 

�صنوات حول اتهامات بن�صخ تفا�صيل من ت�صميم هاتف اآي فون، 
بح�صب ما اأفادت م�صادر الأربعاء.

وقرر العمالقان العامليان للهواتف الذكية طي �صفحة اخلالف بعد 
ان حكمت قا�صية يف مايو )اأيار( املا�صي على �صام�صونغ بدفع اأكرث 
من 530 مليون دولر لن�صخها تفا�صيل من اآي فون من بينها حوافه 

امل�صتديرة والتي حتميها براءات اخرتاع، وكتبت القا�صية الفدرالية 
لو�صي كوه اأنه »مت اإبالغ املحكمة من قبل اجلانبني باأنه متت ت�صوية 

الق�صية ... وبالتايل فان كل الإجراءات اجلارية يف هذا امللف انتهت«، 
مو�صحة اأن املجموعتني تعدلن عن التقدم ب�صكاوى جديدة يف هذا 

ال�صدد.
واأ�صدرت اأبل ت�رشيحاً يف ماي املا�صي قالت فيه »يف هذا امللف 
هناك ما هو اأهم من املال ... من املهم اأن نوا�صل حماية العمل 

ال�صاق والبتكار« لدى اأبل، يف املقابل، رف�صت �صام�صونغ التعليق على 
التفاق.

يف 2011 ك�صبت اأبل ق�صية اأوىل حكم فيها على �صام�صونغ بدفع 400 
مليون دولر لكن املجموعة الكورية اجلنوبية ا�صتاأنفت احلكم.
وو�صل اخلالف اأمام املحكمة العليا يف الوليات املتحدة التي 

األغت الغرامة يف 2016 واأعادت امللف اأمام املحاكم العادية وخالل 
املحاكمة التي جرت يف ماي طلب من هيئة املحلفني اأن تقرر ما 

كانت عنا�رش الت�صميم التي ن�صختها �صام�صونغ تربر دفع كافة الأرباح 
التي جنتها من ت�صميم الهاتف الذكي مو�صع اخلالف اأو ق�صم فقط 

من املبلغ. وكانت الق�صية ت�صمل خ�صو�صاً ثالث براءات اخرتاع لأبل 
ت�صمل خ�صو�صاً ال�صكل امل�صتطيل مع احلواف امل�صتديرة مع رموز 

ملونة م�صفوفة على ال�صا�صة.

الربط بني خدمات 
»وات�س اآب« و«في�سبوك 
م�سنجر« و«اإن�ستغرام«!
�رشكة  يف  م�صادر  اأ�صارت 
قد  ال�رشكة  اأن  اإىل  في�صبوك 
تدمج خدمات تطبيقات »وات�ض 
م�صنجر«  و«في�صبوك  اآب« 

و«اإن�صتغرام« التابعة لها.
»اأن  امل�صادر  واأو�صحت 
ال�صهرية  املرا�صلة  تطبيقات 
�صتبقى قائمة بحد ذاتها، اإل اأن 
اأكرب  �صيوفر  بينها  فيما  الربط 
بني  الرتا�صل  اإمكانية  من  قدر 
�صيمكن  اأنه  اأي  امل�صتخدمني، 
م�صنجر  تطبيق  مل�صتخدم 
التوا�صل  املثال  �صبيل  على 
على  اإل  يعمل  ل  م�صتخدم  مع 
تطبيق وات�ض اآب اأو اإن�صتغرام«. 
م�رشوع  »اأن  اخلرباء  ويرى 

يف  زوكربريغ 
التطبيقات  هذه  بيانات  ربط 
اأكرب  قدرا  يوفر  قد  الثالثة 
بيانات  وحماية  الت�صفري  من 
مل  جانبها  من  امل�صتخدمني«. 
ت�رشيحات  »في�صبوك«  تطلق 
اأو  امل�رشوع  حول  ر�صمية 
التوقعات  لكن  تنفيذه،  مواعيد 
اأن العمل به قد يبداأ  ت�صري اإىل 
العام  مطلع  اأو   ،2019 اأواخر 

القادم.

قريبًا.. »حمادثات م�سّفرة« 
على تويرت

تعمل  و�صيغنال،  اآب  ووات�ض  تيليغرام  غرار  على 
ميزة جديدة  امل�صغر على  للتدوين  تويرت  �صبكة 
بينهم  فيما  الر�صائل  تبادل  للم�صتخدمني  ت�صمح 
ب�صكل م�صفر. ولوحظت هذه امليزة التي �صتحمل 
داخل  الأوىل  للمرة  ال�رشية«  »املحادثات  ا�صم 
تطبيق تويرت لأجهزة اأندرويد من قبل م�صتخدمة 
حيث   ،»Jane Manchun Wong« تدعى 
اإن  كتبت تغريدة على ح�صابها بتويرت تقول فيها 

تويرت تعمل على خا�صية ر�صائل مبا�رشة م�صفرة 
من النهاية للنهاية. وبح�صب موقع »تك كران�ض« 
املعني   التقنية، فاإن املتحدث الر�صمي ل�صبكة 
بعد  يت�صح  الأمر، ومل  التعليق على  رف�ض  تويرت 
تغريدة  وبح�صب  ر�صمياً.  امليزة  اإطالق  موعد 
عن  تختلف  امل�صفرة  تويرت  حمادثات  فاإن  وونغ 
وات�ض اآب واآي ما�صيج لأبل، بل يختار امل�صتخدم 
الكيفية  بنف�ض  م�صفرة  �رشية  حمادثة  بدء 

م�صنجر.  بوك  في�ض  حمادثات  بها  تعمل  التي 
هاتفك  يف  تويرت  تطبيق  افتح   -1 كالتايل:  وهي 
اأندرويد. 2- افتح حمادثة بينك وبني الآخر التي 

تريد اإجراء درد�صة �رشاً.
3- انقر على اأيقونة املعلومات يف الزاوية العليا 

اليمنى من هاتفك.
4- اخرت »بدء ر�صالة ن�صية �رشاً«، �صتُفتح نافذة 

جديدة لبدء الدرد�صة امل�صفرة.

 لينكداإن تطلق فيديو 
املحتوى الإعالين

يف  مهنيني  �صبكة  اأكرب  لينكداإن  اأعلنت 
يتيحان  مهّمني  حتديثني  عن  العامل، 
وال�صوت  الب�رش  ا�صتعمال  للم�صتخدمني 
من  اأكرث  ملفتة  ق�ص�ض  لرواية  واحلركة 
املحتوى  فيديو  وهما  الب�رشية  الناحية 

الإعالين و�صفحات ال�رشكات.
ويتيح الفيديو اجلديد للمحتوى الإعالين 
القرار  �صناع  مع  التوا�صل  للم�صتخدمني 
التي  امل�صرية  طيلة  الأعمال  رّواد  من 
لينكداإن،  على  امل�صتهلك  يخو�صها 

و�صيتمّكن امل�صّوقون من حتقيق اأهدافهم 
اجلديد  التحديث  خالل  من  الت�صويقية 

لفيديو املحتوى الإعالين وذلك عرب:
• زيادة الوعي حول العالمة التجارية من 
ثرية وملفتة ب�رشياً  رواية ق�ص�ض  خالل 

�صمن �صياق لينكداإن.
عرب  املوقع  زيارات  عدد  زيادة   •

احلوا�صيب والهواتف املتحركة.
زر  خالل  من  قّيمة  معلومات  جمع   •
 Lead منتج  اأو  العمل«  اإىل  »الدعوة 

Gen Forms املتكامل.
وميكن لل�رشكات من خالل فيديو �صفحة 
ال�رشكة اأن تن�رش اأخبارها ومعلومات عن 
جلذب  وفعالياتها  ومنتجاتها  ثقافتها 
واملحادثات  الرتباط  وتعزيز  املواهب 
مع املهنيني عرب �صفحتها اخلا�صة على 

ال�صبكة.
ي�صار اإىل اأن فيديو �صفحة ال�رشكة كفيل 
مرات   5 الأع�صاء  بني  حمادثة  باإطالق 

اأكرث من اأي نوع اآخر من املحتوى.

اأبل ت�ستبدل هواتف اآي فون اإك�س املعطوبة
اأر�صلت اأبل وثيقة جديدة ملتاجر البيع بالتجزئة ومقدمي اخلدمات املعتمدين 

حتدد من خاللها ما يجب عليهم فعله عندما يواجه العمالء م�صكالت تتعلق 
بتقنية »في�ض اآي دي« يف اآي فون اإك�ض، حيث يجب عليهم الختبار اأولً ملعرفة 

اإمكانية حلها عرب الكامريا اخللفية، ويف حال عدمه يجب ا�صتبدال الهاتف باآخر 
جديد. ويبدو اأن اإ�صالح الكامريا اخللفية حلل م�صاكل »في�ض اآي دي« اأمر غري 

متوقع، اإل اأن العديد من امل�صتخدمني لحظوا اأنه عند ف�صل الكامريا اخللفية، 
تف�صل تقنية »في�ض اآي دي« اأي�صاً يف العمل ب�صكل �صحيح.

نظارة اأوكولو�س غو اجلديدة.. نظرة عن قرب
تغلبت نظارة اأوكولو�ض غو اجلديدة على اأبرز م�صاكل نظارات الواقع الفرتا�صي، املتمثلة يف عدم حاجتها لكمبيوتر اأو هاتف 

ذكي للغو�ض يف العوامل الفرتا�صية املثرية.
كل ما يحتاجه امل�صتخدم يف البداية نقل البيانات اخلا�صة بات�صال �صبكة WLAN الال�صلكية عن طريق تطبيق الهاتف 

الذكي لفرتة ق�صرية، بالإ�صافة اإىل ربط اجلهاز بح�صاب اأوكولو�ض ب�صبكة في�ض بوك، وبعد ذلك ت�صل التطبيقات ومقاطع 
الفيديو وال�صور واملحتويات الأخرى اإىل نظارة الواقع الفرتا�صي.

وميكن للم�صتخدم، الذي يرتدي نظارة طبية، ا�صتعمال نظارة اأوكولو�ض غو من خالل ا�صتعمال حلقة مطاطية، حتى ل 
ت�صطدم عد�صات النظارة مع عد�صات نظارة الواقع الفرتا�صي.

اآبل جتتذب ع�ساق الأفالم بتقنيات جديدة
ذكرت �صحيفة »The Information« اأن اآبل تتخذ العديد من الإجراءات ل�صتقطاب ع�صاق الأفالم وامل�صل�صالت وتتمثل اإحدى هذه اخلطوات وفقا لل�صحيفة يف اإ�صدار جهاز »Apple TV«  ذكي، 
اجلديد اأ�صغر بكثري من اأجهزة »Apple TV« احلالية، وقد ياأتي بحجم »Google Chromecast« ميكن حمله يف اجليب، وا�صتخدامه لو�صل الهاتف الذكي اأو احلا�صب اللوحي مع اأجهزة التلفاز. 
 Smart« اأما اخلطوة الأخرى التي �صتقوم بها اآبل لجتذاب ع�صاق الأفالم، فهي طرح من�صات خا�صة بها لعر�ض الأفالم وامل�صل�صالت، على غرار التطبيقات املوجودة يف اأجهزة

.»Starz»و »HBO« وطرح اأفالم على العديد من اخلدمات والتطبيقات الأخرى كـ ،»TV



اأّن العملية الأوىل متت خالل دورية لكتيبة 
 11280 على  عرث  اأين  الوطني  الدرك 
كانت  الكحولية  امل�رشوبات  من  قارورة 
مع  ديهات�سو  نوع  �ساحنة  منت  على  معباأة 
بامل�سمى  الأمر  يتعلق  و  �سخ�ص  توقيف 
ال�ساكن  �سنة   34 العمر  من  البالغ  )ب.اأ( 
بولية بجاية كما متكنت ذات الكتيبة بناًء 
على معلومات من توقيف �سخ�ص و يتعلق 
الأمر بامل�سمى ) ت ق ( البالغ من العمر 26 
�سنة القاطن بولية امل�سيلة مت حجز 396 
خمباأة  كانت  كحولية،  م�رشوبات  قارورة 
لوكالة  ملك   ، �سغرية  �ساحنة  منت  على 
عي�سى  �سيدي  مدينة  م�ستوى  على   ، كراء 

مت  القانونية  الإجراءات  ا�ستكمال  بعد 
حجز الب�ساعة و ت�سليمها ملديرية اأمالك 
باملح�رش  ال�ساحنتني  و�سع  مع  الدولة 

اجلهات  اأمام  املوقوفان  تقدمي  البلدي،و 
الق�سائية املخت�سة ، من اأجل نقل و حيازة 

م�رشوبات كحولية بدون رخ�سة .

عبدالبا�سط بديار

الدرك الوطني بامل�سيلة 

حجز 11676األف قارورة من امل�شروبات الكحولية
متكنت املجموعة االإقليمية للدرك الوطني بوالية امل�سيلة موؤخرا، من حجز 11676 قارورة 
من امل�سروبات الكحولية م�ستوردة وحملية ال�سنع من خمتلف االأنواع واالأحجام يف عمليتني 

منف�سلتني وح�سب بيان مل�سالح الدرك الوطني.

غليزان

االمنائية العمليات  عديد  لتمويل  �شنتيم  مليار   50

للأ�سبوع الثاين

فيلم »غال�س« يت�شدر اإيرادات ال�شينما االأمريكية 

احلمى القلعية باأم البواقي

نفوق اأكرث من 500 راأ�س من االأغنام 

اأ�سعارالنفط 

اأف�شل اأداء ل�شهر جانفي منذ 14 عاما

»مدن بل خملفات«

 برنامج جتريبي �شيني لدعم اإعادة التدوير

غليزان 

توّقع اإنتاج 1 مليون و 88 األف  قنطار من احلم�شيات

مت  انه  للو�سط  غليزان  ولية  م�سالح  ك�سفت 
 50 من  باكرث  قدر  معترب  مايل  مبلغ  تخ�سي�ص 
امل�ساريع  من  العديد  لتمويل  وذلك  �سنتيم  مليار 
البلديات  التنمية ومن بني  التنموية والدفع بعجلة 
غالف  من  ا�ستفادت  التي  حمري  بلدية  املعنية 
الطريق  لتهيئة  �سنتيم  مليار   15 قارب  مايل  
غرار  على  دواوير  �ست  يربط   01 رقم  الفرعي 

اولد  ال�سوايحية  الزهايرية  باحلاج  قدور  اولد 
م�سافة  على  ميتد  الطريق  مركز  بالبلدية  حدة 
فك  احلد  �ساأنه  ومن  كيلومرتات  ال05  عن  تزيد 
التهيئة  اىل  ا�سافة  الدواوير  �ساكنة  عن  العزلة 
اليام  �ستنطلق  ال�سغال  مركز  بالبلدية  احل�رشية 
لقليلة القادمة اين �سيتم تهيئة الطرقات والر�سفة  
اما بلدية �سيدي احممد بن عودة فقد حظيت هي 

الخرى من غالف مايل 03 ماليري لتمويل م�رشوع 
جتديد �سبكة املاء ال�رشوب لدوار م�سمود  ا�سافة 
اىل اجناز خزان مائي ب�سعة 500 م3 لفائدة دوار 
القالمنية وتهيئة الطريق الولئي الرابط بني دوار  
والطريق  عودة  بن  احممد  �سيدي  البلدية  ومركز 
كيلومرتات   04 م�سافة  على   13 رقم  الوطني 
امل�رشوع  ابتدائية  مدار�ص   03 ترميم  جانب  اىل 

ويف  القادمة  القليلة  اليام  ينطلق  �سوف  الخري 
حد  ببلدية  بوغيدن  جممع  ا�ستفاد  التنمية  �سياق 
ال�سكالة من عملية التهيئة بغالف 2.4 مليار �سنتيم 
بها قريبا  اولد �سيدي امليهوب تنطلق  بلدية  اما 
الطبيعي  الغاز  ب�سبكة  البلدية  مركز  ربط  ا�سغال 

بعدما ر�سد غالفا ماليا فاق ال35 مليار �سنتيم.
ق  م 

”غال�ص“  والرعب  الإثارة  فيلم  احتل 
اأمريكا  يف  ال�سينما  اإيرادات  �سدارة 
وذلك  الأ�سبوع  مطلع  يف  ال�سمالية 
باإيرادات  التوايل  على  الثاين  لالأ�سبوع 
دولر.والفيلم  مليون   19.1 بلغت 
ويلز و�سمويل جاك�سون  برو�ص  بطولة 

ومن  تيلور  واأنيا  مكافوي  وجيم�ص 
اإخراج اإم.نايت �سيامالن وحافظالفيلم 
الكوميدي ”راأ�سا على عقب“ )اأب�سايد( 
على املركز الثاين الذي احتله الأ�سبوع 
مليون   12.2 بلغت  باإيرادات  املا�سي 

دولر  .

جراء  الأغنام  روؤو�ص  نفوق  حالت  عدد  بلغ 
الإ�سابة بداء احلمى القالعية بولية اأم البواقي 
543 حالة منذ بداية ظهور اأوىل بوؤر هذا الداء 
اليوم  علم  ما  ح�سب  املا�سي،  دي�سمرب  �سهر 
الثنني من املديرية املحلية للم�سالح الفالحية 
املديرية،  بذات  البيطرية  املفت�سة  اأو�سحت  و 
مت  التي  النفوق  »حالت   لأن  بلعمري،  اإلهام 
موزعة  للداء  بوؤرة   60 من  اأكرث  عرب  ت�سجيلها 

م�ست  البواقي  اأم  ولية  عرب  بلدية   22 على 
عمرها  يقل  التي  الأغنام  روؤو�ص  معظمها  يف 
املتحدثة  ذات  اأ�سافت  و  اأ�سهر.«   ثالثة  عن 
باحلمى  الإ�سابة  الإجمايل حلالت  »العدد  باأن 
الأ�سبوع  خالل  بلغ  الذي  بالولية  القالعية 
املن�رشم 540 حالة اأ�سبح يبلغ اإىل غاية اأم�ص 
اإ�سابة  حالة   18 بينها  من  حالة   866 الثنني 

بالداء و�سط روؤو�ص الأبقار.«

اأقوى  ت�سجيل  نحو  النفط  اأ�سعار  تتجه 
عاما،   14 يف  جانفي  ل�سهر  مكا�سب 
حيث  الثنني،  اأم�ص  انخفا�سها  رغم 
حفارات  عدد  الأمريكية  ال�رشكات  زادت 
وتراجع  العام  هذا  الأوىل  للمرة  التنقيب 
اإىل  دولرا   1.14 بواقع  »برنت«  خام 
ال�ساعة  بحلول  للربميل  دولرا   60.50

تراجع  بينما  غرينيت�ص،  بتوقيت   10:38
اإىل  دولرا   1.05 بواقع  الأمريكي  اخلام 
متعاملون  وقال  للربميل  دولرا   52.64
�سجل  الذي  الأمريكي،  اخلام  اإنتاج  اإن 
برميل  مليون   11.9 عند  قيا�سيا  م�ستوى 
يقو�ص  املا�سي،  العام  اأواخر  يف  يوميا 

املعنويات يف ال�سوق.

قالت وزارة البيئة ال�سينية اإن بكني اأطلقت برناجما 
يهدف  خملفات“  بال  ”مدن  لإن�ساء  جتريبيا 
على  والق�ساء  املوارد  ا�ستغالل  كفاءة  لتعزيز 
تت�سبب  التي  املتنامية  والبيئية  ال�سحية  املخاطر 
يف  جيه  قان  يل  البيئة  وزير  وقال  النفايات  فيها 
للمخلفات  تراكما  تواجه  اإن بالده  ن�ص  ت�رشيحات 
ال�سلبة يرتاوح بني 60 و70 مليار طن، واإن الربنامج 
اجلديد يهدف اإىل خف�ص كمية املخلفات الناجتة 

وحت�سني معدلت معاجلتها. وت�سجع املدن اخلالية 
جديدة  اأ�ساليب  ا�ستخدام  على  املخلفات  من 
للتنمية واأمناط معي�سية �سديقة للبيئة بهدف تقليل 
كميات املخلفات واحلد من التاأثري البيئي لها وقال 
الأوىل  للمرحلة  اختيارها  �سيتم  مدن  ع�رش  اإن  يل 
من الربنامج وت�سمل اإجراءات منها فرز املخلفات 
ال�سلبة وحت�سني التخطيط احل�رشي وبناء من�ساآت 

جديدة للمعاجلة.

و88  مليون   1 اإنتاج  غليزان  بولية  يرتقب 
احلم�سيات  اأنواع  خمتلف  من  قنطار  األف 
دي�سمرب  �سهر  جنيها  حملة  انطلقت  التي 
املا�سي، ح�سبما علم من مديرية امل�سالح 
تنظيم  رئي�سة م�سلحة  اأو�سحت  و  الفالحية 
 ، عرباوي،  نادية  التقني،  والدعم  الإنتاج 
 4640 م�ساحة  ت�ستهدف  اجلني  حملة  اأن 
امل�سقيني  باملحيطني  معظمها  يقع  هكتارا 
»ال�سلف ال�سفلي« و«مينا« باملنطقة ال�سمالية 

منذ  احلم�سيات  مردود  بلغ  وقد   . للولية 
قنطارا يف   235 معدل  اجلني  عملية  بداية 
ويعترب  امل�سوؤولة  ذات  وفق  الواحد،  الهكتار 
الأكرث  احلم�سيات  من  »الطوم�سون«  �سنف 
اإنتاجا بالولية متبوع ب�سنف » الكليمونتني« 
مديرية  اإىل  ا�ستنادا  الليمون،  اإىل  اإ�سافة 
اأن  اإىل  اأ�سارت  التي  الفالحية،  امل�سالح 
زراعة احلم�سيات متثل ن�سبة 17 من املائة 

من م�ساحة الأ�سجار املثمرة باملنطقة .
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بني 27 اإىل 28 جانفي 2019

وفاة �شخ�شني 
اختناقا بالغاز

 28 اإىل   27 بني  املمتدة  الفرتة  خالل 
جانفي 2019 و اإىل غاية �سبيحة هذا اليوم 
على ال�ساعة الثامنة �سباحا )اأي خالل  24 
احلماية  وحدات  �سجلت  الأخرية(  �ساعة 
مناطق  عــدة  يف  تدخال   3377 املدنية 
تلقي  اإثر  على  وهذا  الوطن  من  خمتلفة 
مكاملات ال�ستغـاثة من  طرف املواطنني، 
جمالت  خمتلف  �سملت  التدخالت  هذه 
املتعلقة  �سواء  املدنية  احلماية  اأن�سطة 
بحوادث املرور، احلوادث املنزلية، الإجالء 
ال�سحي ،اإخمــاد احلرائق و الأجهزة الأمنية 
اإلخ. لالإ�سارة، تدخلت وحدات احلماية   ...
املدنية من اأجل تقدمي الإ�سعافات الأولية 
اأ�سيبوا باختناقات من جراء  لـ 19 �سخ�سا 
الكربون،  اأك�سيد  اأحادي  غاز  ا�ستن�ساقهم 
�سخانات  و  التدفئة  و�سائل  من  املنبعث 
املاء، وهذا بكل من وليات : اجلزائر 01 
 02 تب�سة   ، �سخ�سا   15 �سطيف   ، �سخ�ص 
حني  يف  �سخ�سا.     01 الوادي  اأ�سخا�ص، 
ا�ستن�ساق  جراء  وفاة  حالة   02 ت�سجيل  مت 
اأحادي اأك�سيد الكربون ال�سام املت�رشب من 
الوليات  من  بكل  هذا  و  التدفئة  و�سائل  
 01 بجاية،  بولية  �سخ�ص   01  : التالية 

�سخ�ص بولية �سطيف.

ع�سية مباراة الذهاب 
للدور ربع النهائي لكاأ�س 

العربللأندية االأبطال

Ooredoo
تتمنى حظا موفقا 
ملولودية اجلزائر

املريخ  نادي  اأمام  الذهاب  مباراة  ع�سية 
لالأندية  العرب  كاأ�ص  اإطار  يف  ال�سوداين 
الر�سمي  ،الراعي   Ooredooالأبطال،تُقّدم
لالعبني  اجلزائر،ت�سجيعاتها  مولودية  لنادي 
والطاقم الفني والإداري للعميد وتوؤكد دعمها 

الثابت لهم يف هذه املناف�سة اجلهوية.
للدور  الذهاب  لقاء  اجلزائر  مولودية  �ستلعب 
الأبطال هذا  لالأندية  العرب  لكاأ�ص  النهائي  ربع 
جويلية   5 2019مبلعب  31جانفي  اخلمي�ص 
مباراة  ال�سوداين يف  املريخ  نادي  اأمام  الأوملبي 
مواجهة  عالية يف  ريا�سية  روح  حتما  �ست�سودها 
نف�ص  يتقا�سمان  بلدين  و  �سعبني  بني  ريا�سية 
�رشح  لالعبني،  الت�سجيعية  كلمته  يف  القيم. 
Ooredoo، عبد اللطيف حمد  لـ  العام  املدير 
eOor  دفع اهلل:«ك�رشيك لفريق املولودية، تعتز
هذه  وت�سجيعكم يف  جانبكم  اىل  بالوقوف   doo
املباراة الكبرية اأمام نادي �سوداين عريق يف اإطار 
كاأ�ص العرب لالأندية الأبطال. نحن على يقني اأن 
هذه املباراة �ستجري يف اأجواء ت�سودها الفرحة 
تربطهما  �سقيقني  بلدين  بني  الريا�سية  والروح 
اأن  ي�سعني  كما  عريقة.  واأخوة  مودة  عالقات 
اجلزائر  مولودية  لفريق   Ooredoo دعم  اأوؤكد 
الكروي  العر�ص  هذا  يف  موفقا  حظا  له  ونتمنى 
هذه  يف  امُل�رّشف  م�سواره  وموا�سلة  الكبري 
Ooredoo،�سهر  وقعت  للتذكري،  املناف�سة.« 
اأندية  عميد  مع  �رشاكة  عقد  اأكتوبر2018عن 
اجلزائر  مولودية  ،نادي  اجلزائرية  القدم  كرة 
لتُ�سبح مبوجبه الراعي الر�سمي للفريق وذلك يف 
�سياق تنفيذ ا�سرتاتيجيتها التدعيمية لكرة القدم 

اجلزائرية.

جازي تطلق عر�شها 
اجلديد »هايلة 

ماك�شي«!

متاما كماكان احلال يف عام 2018، تبداأ جازي 
العام اجلديد بقوة حيث تطلقالعر�ص اجلديد 
»هايلة ماك�سي« ، الذي يوفر للم�سرتك راحة 

البال من خالل حجم اإنرتنت ي�سل اإىل 60 جيغا 
بايت و م�ساعفة الر�سيد املحمل بالإ�سافة اإىل 
مكاملات ور�سائل ن�سية ق�سرية غري حمدودة 

نحو �سبكة جازي. ياأتي عر�ص »هايلة ماك�سي« 
مع خيارات يومية واأ�سبوعية وفوق كل ذلك 
ثالثة خيارات �سهرية: حيث مينحكم خيار 

»هايلة ماك�سي1000«حجم 20 جيغابايت انرتنتو 
2000دينار ر�سيد �ساحلة جلميع ال�سبكات 

بالإ�سافة اإىل مكاملات ور�سائل ق�سرية جمانية 
وغري حمدودة نحو جازي مقابل 1000 دينار. 

اأما خيار »هايلة ماك�سي 1500«، فيمنحكم 
40جيغابايت من الإنرتنت و 3000دينارر�سيد، 
بالإ�سافة اإىل مكاملات ور�سائل ن�سية ق�سرية 
غري حمدودة اإىل جازي مقابل 1500 دينار. 

وبالن�سبة لكبار امل�ستهلكني، ميكنهممقابل 2000 
دينار فقطال�ستمتاع بـحجم 60 جيغابايت من 

الإنرتنت و 4000دينار ر�سيد ومكاملات ور�سائل 
ق�سرية غري حمدودة اإىل جازي. 

تعزية
 من اأ�سرة يومية الو�سط اإىل اأ�سرة الفقيد: مراد مدل�سي
تلقينا نحن ال�سيدة �سفيقة العرباوي مديرة ن�رش يومية الو�سط و كافة اأ�رشة اجلريدة من 

�سحفيني و عمال و تقنيني ببالغ احلزن و الأ�سى  نباأ وفاة فقيدكم و فقيد اجلزائر املرحوم 
مراد مدل�سي الذي اأفنى عمره يف خدمة الوطن و ترك اأثرا طيبا يف قلوب كل من عرفه و 

ا�ستغل معه و حتت م�سوؤوليته اأح�سن اهلل عزاءكم وجرب م�سيبتكم ، وغفر للفقيد وتغمده برحمته 
و ر�سوانه واأ�سلح ذريته جميعاً . واملوت مكتوب على اجلميع و هو طريق م�سلوك و منهل 
مورود ، ن�سال اهلل اأن يجرب م�سيبتكم جميعاً ، و اأن يخلف لكم الأح�سن ، ويعو�سكم ال�سالح 

والعافية و احلمد باإذن اهلل تعاىل
اإنا هلل و اإنا اإليه راجعون
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